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คคานคา
พรร้อมกกับเลล่มทบีที่สบีที่นบีนี้ เราปปิดทร้ายการศศึกษาคร้นควร้าของเราในหนกังสสือกลิจการ ในทบีที่นบีนี้เราทลินี้งทร้ายบกันทศึกเกบีที่ยว

กกับงานรกับใชร้ของอกัครททูตเปาโล บบุคคลผทูร้เปป็นศทูนยร์กลางในภาคพกันธสกัญญาใหมล่ ดกังนกันี้นสลิที่งทบีที่เราทราบเกบีที่ยวกกับงาน
รกับใชร้ในเวลาตล่อไปของเขา และเหตบุการณร์ตล่างๆทบีที่ไมล่ถทูกบกันทศึกไวร้ในทบีที่นบีนี้ จศึงตร้องเอามาจากจดหมายฝากเหลล่านกันี้นทบีที่
ถทูกประทานใหร้แกล่เขาโดยการทรงดลใจและถทูกบกันทศึกไวร้เพสืที่อการเตสือนสตลิและการสกัที่งสอนของเรา

เราตร้องยอมรกับวล่าหนกังสสือกลิจการเปป็นหนกังสสือเลล่มหนศึที่งทบีที่ยกังไมล่เสรร็จสมบทูรณร์ มกันสานตล่อจบุดทบีที่หนกังสสือขล่าว
ประเสรลิฐทกันี้งสบีที่เลล่มนกันี้นคร้างไวร้ และในขณะทบีที่ผทูร้เขบียนขล่าวประเสรลิฐทกันี้งสบีที่ทล่านบกันทศึกงานรกับใชร้บนโลกนบีนี้ของพระเยซทู 
หนกังสสือกลิจการกร็บกันทศึกงานรกับใชร้ทบีที่ถทูกสานตล่อของพระองคร์จากสวรรคร์ผล่านทางพระราชกลิจของพระวลิญญาณ
บรลิสบุทธลิธิ์ ดกังนกันี้นบกันทศึกจรลิงๆนกันี้นจะไมล่เสรร็จสมบทูรณร์จนกวล่าเหลล่าวลิสบุทธลิชนถทูกรกับขศึนี้นไปและพระเยซทูครลิสตร์เจร้า
ประทานบบาเหนร็จของพระองคร์สบาหรกับการรกับใชร้

ดกังนกันี้น ครลิสเตบียนทกันี้งหลายจศึงควรตสืที่นตกัวและขมกักเขมร้นในการรกับใชร้ เพสืที่อทบีที่เราจะไดร้รกับบบาเหนร็จเตร็ม
จบานวนและไมล่ละอายเมสืที่อพระองคร์เสดร็จมา

ผทูร้แตล่ง



บทททที่ 21
21:1 และตล่อมา หลกังจากพวกเราไปจากพวกเขา และไดร้แลล่นเรสือแลร้ว พวกเรากร็มบุล่งตรงสทูล่เกาะโขส และวกันตล่อมา
กร็มาถศึงเกาะโรดสร์ และจากทบีที่นกัที่นกร็มายกังเมสืองปาทารา
21:2 และเมสืที่อพบเรสือลบาหนศึที่งทบีที่จะแลล่นไปยกังเมสืองฟปินลิเซบีย พวกเราจศึงลงเรสือลบานกันี้น และแลล่นไป
21:3 บกัดนบีนี้เมสืที่อพวกเราไดร้แลเหร็นเกาะไซปรกัสแลร้ว พวกเรากร็ผล่านเกาะนกันี้นไปขร้างซร้ายมสือ และแลล่นไปยกังแควร้น
ซบีเรบีย และจอดเรสือทบีที่เมสืองไทระ เพราะทบีที่นกัที่นเรสือจะตร้องเอาของบรรทบุกของมกันขศึนี้นทล่า
21:4 และเมสืที่อพบพวกสาวกแลร้ว พวกเราจศึงพกักอยทูล่ทบีที่นกัที่นเปป็นเวลาเจร็ดวกัน ผทูร้ซศึที่งไดร้กลล่าวกกับเปาโลโดยทางพระ
วลิญญาณวล่า ทล่านไมล่ควรขศึนี้นไปยกังกรบุงเยรทูซาเลร็ม
21:5 และเมสืที่อพวกเราอยทูล่ทบีที่นกัที่นจนครบหลายวกันแลร้ว พวกเรากร็จากไปและไปตามทางของพวกเรา และพวกเขา
ทบุกคนสล่งพวกเราไปตามทางของพวกเรา พรร้อมกกับภรรยาและบบุตรทกันี้งหลาย จนกระทกัที่งพวกเราออกจากเมสือง 
และเราทกันี้งหลายไดร้คบุกเขล่าลงบนชายฝฝฝั่ง และอธลิษฐาน
21:6 และเมสืที่อพวกเราลาซศึที่งกกันและกกันแลร้ว พวกเรากร็ลงเรสือ และเขาทกันี้งหลายกร็กลกับไปบร้านอบีก
21:7 และเมสืที่อพวกเราเสรร็จสลินี้นการเดลินทางของพวกเราจากเมสืองไทระแลร้ว พวกเรากร็มาถศึงเมสืองทอเลเมอลิส และ
ไดร้คบานกับพวกพบีที่นร้อง และพกักอยทูล่กกับพวกเขาเปป็นเวลาหนศึที่งวกัน
21:8 และวกันตล่อไปพวกเราทบีที่อยทูล่ในคณะเพสืที่อนรล่วมเดลินทางของเปาโลกร็จากไป และมาถศึงเมสืองซบีซารบียา และพวก
เราไดร้เขร้าไปในบร้านของฟฟีลลิป ผทูร้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ ซศึที่งเปป็นคนหนศึที่งในจบาพวกเจร็ดคนนกันี้น และไดร้อาศกัยอยทูล่กกับ
ทล่าน
21:9 และคนเดบียวกกันนบีนี้มบีบบุตรสาวสบีที่คน เปป็นสาวพรหมจารบี ซศึที่งไดร้พยากรณร์
21:10 และขณะทบีที่พวกเราพกักอยทูล่ทบีที่นกัที่นหลายวกัน มบีผทูร้พยากรณร์คนหนศึที่งลงมาจากแควร้นยทูเดบียชสืที่อ อากาบกัส
21:11 และเมสืที่อเขามาถศึงพวกเราแลร้ว เขากร็เอาเครสืที่องคาดเอวของเปาโลไป และผทูกมกัดมสือและเทร้าของตนเอง 
และกลล่าววล่า “พระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ตรกัสดกังนบีนี้วล่า ‘เชล่นนบีนี้แหละ พวกยลิวทบีที่กรบุงเยรทูซาเลร็มจะผทูกมกัดคนทบีที่เปป็นเจร้าของ
เครสืที่องคาดเอวนบีนี้ และจะมอบเขาไวร้ในมสือของคนตล่างชาตลิ’”
21:12 และเมสืที่อพวกเราไดร้ยลินสลิที่งเหลล่านบีนี้ ทกันี้งพวกเรากกับคนทกันี้งหลายทบีที่เปป็นของสถานทบีที่แหล่งนกันี้น จศึงอร้อนวอนทล่านไมล่
ใหร้ขศึนี้นไปยกังกรบุงเยรทูซาเลร็ม
21:13 แลร้วเปาโลตอบวล่า “ทล่านทกันี้งหลายหมายความวล่าอะไรทบีที่รร้องไหร้และทบาใหร้ใจของขร้าพเจร้าชอกชนี้บา ดร้วยวล่า
ขร้าพเจร้าพรร้อมแลร้วไมล่ใชล่ทบีที่จะถทูกผทูกมกัดเทล่านกันี้น แตล่ทบีที่จะตายทบีที่กรบุงเยรทูซาเลร็มดร้วยเพราะเหร็นแกล่พระนามของพระ
เยซทูเจร้า”
21:14 และเมสืที่อทล่านไมล่ยอมถทูกชกักชวน พวกเรากร็หยบุด โดยกลล่าววล่า “ขอใหร้เปป็นไปตามนนี้บาพระทกัยองคร์พระผทูร้เปป็น
เจร้าเถลิด”
21:15 และหลกังจากวกันเหลล่านกันี้น พวกเรากร็จกัดแจงบรรดาขร้าวของของพวกเรา และขศึนี้นไปยกังกรบุงเยรทูซาเลร็ม
21:16 บางคนของพวกสาวกแหล่งเมสืองซบีซารบียากร็ไดร้ไปพรร้อมกกับพวกเราดร้วย และพรร้อมกกับพวกเขา ไดร้พาคน
หนศึที่งมาชสืที่อ มนาสกัน ชาวเกาะไซปรกัส เปป็นสาวกสทูงอายบุคนหนศึที่ง ซศึที่งพวกเราจะอาศกัยอยทูล่กกับเขา



21:17 และเมสืที่อพวกเรามาถศึงกรบุงเยรทูซาเลร็มแลร้ว พวกพบีที่นร้องกร็ตร้อนรกับพวกเราไวร้ดร้วยความยลินดบี
21:18 และวกันตล่อมา เปาโลไดร้เขร้าไปหายากอบ พรร้อมกกับพวกเรา และพวกผทูร้ปกครองทบุกคนกร็อยทูล่ดร้วย
21:19 และเมสืที่อเปาโลไดร้คบานกับทล่านเหลล่านกันี้นแลร้ว ทล่านไดร้ประกาศตามลบาดกับถศึงสลิที่งตล่าง ๆ ทบีที่พระเจร้าไดร้โปรด
กระทบาในทล่ามกลางคนตล่างชาตลิโดยการรกับใชร้ของทล่าน
21:20 และเมสืที่อคนเหลล่านกันี้นไดร้ยลินเรสืที่องนกันี้นแลร้ว พวกเขากร็สรรเสรลิญองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า และกลล่าวแกล่ทล่านวล่า “ทล่าน
กร็เหร็นอยทูล่นะ พบีที่เออ๋ย วล่า มบีพวกยลิวหลายพกันคนซศึที่งเชสืที่อแลร้ว และพวกเขาทบุกคนมบีความกระตสือรสือรร้นเรสืที่องพระราช
บกัญญกัตลิ
21:21 และพวกเขาไดร้ยลินถศึงทล่านวล่า ทล่านสกัที่งสอนพวกยลิวทบุกคนซศึที่งอยทูล่ในทล่ามกลางคนตล่างชาตลิใหร้ละทลินี้งโมเสส โดย
กลล่าววล่าพวกเขาไมล่ควรใหร้บบุตรทกันี้งหลายของตนเขร้าสบุหนกัต หรสือประพฤตลิตามธรรมเนบียมเหลล่านกันี้น
21:22 ฉะนกันี้นสลิที่งนบีนี้เปป็นอยล่างไร คนเปป็นอกันมากจะตร้องมาประชบุมกกัน เพราะเขาทกันี้งหลายจะไดร้ยลินวล่าทล่านมาแลร้ว
21:23 เหตบุฉะนกันี้นจงทบาสลิที่งนบีนี้ทบีที่พวกเราจะกลล่าวแกล่ทล่าน คสือพวกเรามบีชายสบีที่คนซศึที่งไดร้ปฏลิญาณตกัวไวร้
21:24 จงพาคนเหลล่านกันี้นไป และชบาระตกัวทล่านเองดร้วยกกันกกับพวกเขา และเสบียเงลินพรร้อมกกับพวกเขา เพสืที่อพวกเขา
จะไดร้โกนศบีรษะของตน และทบุกคนจะทราบวล่าสลิที่งเหลล่านกันี้นทบีที่พวกเขาไดร้ยลินถศึงทล่านนกันี้น ไรร้สาระทกันี้งเพ แตล่วล่าทล่าน
เองดบาเนลินชบีวลิตอยล่างมบีระเบบียบและรกักษาพระราชบกัญญกัตลิอยทูล่ดร้วย
21:25 เกบีที่ยวกกับคนตล่างชาตลิซศึที่งเชสืที่อแลร้ว พวกเราไดร้เขบียนและสรบุปวล่า พวกเขาไมล่ควรถสือสลิที่งเชล่นนกันี้น คสือใหร้พวกเขา
งดเวร้นเสบียจากการรกับประทานสลิที่งตล่าง ๆ ทบีที่ถทูกบทูชาแกล่บรรดารทูปเคารพ และจากการรกับประทานเลสือด และจาก
การรกับประทานสลิที่งทกันี้งหลายทบีที่ถทูกรกัดคอตาย และจากการลล่วงประเวณบี”
21:26 แลร้วเปาโลจศึงพาสบีที่คนนกันี้นไป และวกันตล่อมา โดยการชบาระตกัวเองพรร้อมกกับพวกเขา ไดร้เขร้าไปในพระวลิหาร 
เพสืที่อแสดงถศึงการครบถร้วนของวกันเหลล่านกันี้นแหล่งการชบาระใหร้บรลิสบุทธลิธิ์ จนกวล่าจะนบาเครสืที่องบทูชามาถวายเพสืที่อคนเหลล่า
นกันี้นทบุกคน
21:27 และเมสืที่อเจร็ดวกันนกันี้นใกลร้จะสลินี้นสบุดแลร้ว พวกยลิวซศึที่งมาจากแควร้นเอเชบีย เมสืที่อพวกเขาเหร็นทล่านในพระวลิหาร จศึง
ยบุยงบรรดาประชาชน และลงมสือจกับทล่าน
21:28 โดยรร้องออกมาวล่า “คนอลิสราเอลทกันี้งหลายเออ๋ย จงชล่วยกกันเถลิด คนนบีนี้เปป็นผทูร้ทบีที่สกัที่งสอนคนทกันี้งปวงในทบุกแหล่ง
หนใหร้ตล่อตร้านประชากร และพระราชบกัญญกัตลิ และสถานทบีที่แหล่งนบีนี้ และยลิที่งกวล่านกันี้นอบีกไดร้พาพวกชาวกรบีกเขร้ามาใน
พระวลิหารดร้วย และไดร้ทบาใหร้สถานทบีที่บรลิสบุทธลิธิ์นบีนี้เปป็นมลทลิน”
21:29 (เพราะกล่อนหนร้านกันี้น พวกเขาไดร้เหร็นทล่านในกรบุงนกันี้น พรร้อมกกับโตรฟฟีมกัสชาวเมสืองเอเฟซกัส ผทูร้ซศึที่งพวกเขาคลิด
เอาเองวล่าเปาโลไดร้พาเขร้ามาในพระวลิหาร)
21:30 และคนทกันี้งกรบุงนกันี้นกร็ลบุกฮสือ และประชาชนไดร้วลิที่งเขร้าไปรวมกกัน และพวกเขาไดร้จกับเปาโล และลากทล่านออก
จากพระวลิหาร และโดยทกันทบีทกันใดประตทูเหลล่านกันี้นกร็ถทูกปปิดเสบีย
21:31 และขณะทบีที่พวกเขากบาลกังจะฆล่าทล่าน ขล่าวนกันี้นกร็มาถศึงนายพกันกองทกัพวล่า กรบุงเยรทูซาเลร็มทกันี้งหมดอยทูล่ในความ
โกลาหล



21:32 ผทูร้ซศึที่ง ในทกันใดนกันี้น ไดร้คบุมพวกทหารกกับพวกนายรร้อย และวลิที่งลงไปยกังคนทกันี้งปวง และเมสืที่อเขาทกันี้งหลายเหร็น
นายพกันกกับพวกทหารมา เขาทกันี้งหลายจศึงหยบุดทบุบตบีเปาโล
21:33 แลร้วนายพกันไดร้เขร้ามาใกลร้ และจกับทล่าน และสกัที่งใหร้ทล่านถทูกลล่ามดร้วยโซล่สองเสร้น และถามวล่าทล่านเปป็นใคร 
และทล่านไดร้ทบาอะไรบร้าง
21:34 และบางคนรร้องวล่าอยล่างนบีนี้ บางคนวล่าอยล่างนกันี้น ในทล่ามกลางฝทูงชนเหลล่านกันี้น และเมสืที่อนายพกันไมล่สามารถ
ทราบถศึงสาเหตบุทบีที่แทร้จรลิงของความวบุล่นวายนกันี้น นายพกันจศึงสกัที่งใหร้ทล่านถทูกพาเขร้าไปในกรมทหาร
21:35 และเมสืที่อทล่านขศึนี้นมาบนบกันไดแลร้ว ดกังนกันี้น ทล่านกร็ถทูกแบกโดยพวกทหาร เพราะเหตบุความรบุนแรงของ
ประชาชน
21:36 ดร้วยวล่าคนเปป็นอกันมากในพวกประชาชนไดร้ตามหลกังมา โดยรร้องวล่า “จงเอาเขาไปฆล่าเสบีย”
21:37 และขณะทบีที่เปาโลจะถทูกพาเขร้าไปในกรมทหาร ทล่านจศึงกลล่าวแกล่นายพกันวล่า “ขร้าพเจร้าขอพทูดกกับทล่านไดร้
ไหม” ผทูร้ซศึที่งกลล่าววล่า “เจร้าพทูดภาษากรบีกเปป็นหรสือ
21:38 เจร้าเปป็นชาวอบียลิปตร์คนนกันี้น ซศึที่งกล่อนหนร้าวกันเหลล่านบีนี้ไดร้สรร้างความโกลาหล และไดร้พาพวกคนสบีที่พกันคนทบีที่เปป็น
ฆาตกรเขร้าไปในถลิที่นทบุรกกันดารมลิใชล่หรสือ”
21:39 แตล่เปาโลกลล่าววล่า “ขร้าพเจร้าเปป็นคน ๆ หนศึที่ง ซศึที่งเปป็นยลิวคนหนศึที่งแหล่งเมสืองทารร์ซกัส เมสืองหนศึที่งในแควร้นซบีลบีเซบีย
ไมล่ใชล่พลเมสืองของเมสืองยล่อม ๆ และขร้าพเจร้าขอรร้องทล่าน ไดร้โปรดอนบุญาตใหร้ขร้าพเจร้าพทูดกกับประชาชนเถลิด”
21:40 และเมสืที่อนายพกันไดร้อนบุญาตใหร้ทล่านพทูดแลร้ว เปาโลจศึงยสืนอยทูล่บนบกันได และโบกมสือใหร้ประชาชน และเมสืที่อ
เรลิที่มเกลิดความเงบียบมากแลร้ว ทล่านจศึงกลล่าวแกล่พวกเขาเปป็นภาษาฮบีบรทู โดยกลล่าววล่า

เปาโลในเครสืที่องพกันธนาการคสือ กบุญแจไขสทูล่เนสืนี้อหาสล่วนทบีที่เหลสือของหนกังสสือกลิจการ ตกันี้งแตล่บกัดนบีนี้เปป็นตร้นไป
เราเหร็นเขาเปป็น “นกักโทษขององคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า”

ในคบากลล่าวอบาลาของเขาแกล่เหลล่าผทูร้ปกครองชาวเมสืองเอเฟซกัสผทูร้มาพบกกับเขาทบีที่เมสืองมลิเลทกัส เขากลล่าว
ชกัดเจนวล่าเขารทูร้ตกัวเกบีที่ยวกกับการเคลสืที่อนทบีที่เขร้าสทูล่เครสืที่องพกันธนาการ เขร้าสทูล่คบุก การไตล่สวน และการขล่มเหงตล่างๆ พระ
วลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ทรงเปป็นพยานแกล่เขาวล่าในทบุกเมสืองสลิที่งตล่างๆเหลล่านกันี้นรอคอยเขาอยทูล่

หลกังจากไดร้รกับคบาเตสือนสองครกันี้งโดยพระวลิญญาณไมล่ใหร้ไปยกังกรบุงเยรทูซาเลร็ม (ขร้อ 4 และ 11) เปาโลกร็ยกัง
ทบาตามความตกันี้งใจแนล่วแนล่ของตนทบีที่จะทบาเชล่นนกันี้นอยทูล่ดบี ดกังนกันี้นเราจะเหร็นเขาถทูกจกับกบุมเกสือบในทกันทบีทบีที่เขาไปถศึงทบีที่นกัที่น
เราจะเหร็นเขาถทูกจบาคบุก-และยกังตลิดคบุกตล่อไปจนกระทกัที่งจบหนกังสสือกลิจการ

ความจรลิงแบบยล่อๆของบททร้ายๆเหลล่านบีนี้ถทูกแสดงออกในถร้อยคบาของเปาโลเอง ถร้อยคบาทบีที่ถทูกเขบียนหลกัง
จากทบีที่ลทูกาบกันทศึกเหตบุการณร์เหลล่านบีนี้ทบีที่เรากบาลกังศศึกษาคร้นควร้าอยทูล่ตอนนบีนี้ ในจดหมายฉบกับทบีที่สองของเขาทบีที่สล่งถศึงทลิโมธบี
คนหนบุล่ม-กลล่าวกกันวล่าเปป็นงานเขบียนสบุดทร้ายของเปาโล-เขากลล่าววล่า “เพราะเหตบุขล่าวประเสรลิฐนกันี้น ขร้าพเจร้าจศึงทน
ความทบุกขร์ยาก เหมสือนอยล่างผทูร้กระทบาความชกัที่วรร้าย จนกระทกัที่งถทูกลล่ามโซล่ แตล่พระวจนะของพระเจร้านกันี้นไมล่ถทูกลล่าม
โซล่” (2 ทธ. 2:9)



นบีที่เปป็นคบาบรรยายของเปาโลเกบีที่ยวกกับสภาวะของเขาเอง-ตลิดคบุก ทนทบุกขร์ ถทูกจองจบา แตล่ขล่าวประเสรลิฐทบีที่
เขาประกาศไมล่ถทูกจองจบา และแมร้ในขณะทบีที่เขาถทูกใสล่กบุญแจมสือตลิดกกับยามเฝฝ้าคบุกคนหนศึที่ง โดยการทบีที่เขาประกาศ
พระวจนะของพระเจร้า เขาไดร้นบาการปลดปลล่อยใหร้เปป็นไทมาสทูล่เชลยหลายคนของพญามาร

จากเมมืองมกิเลทอัสสทูล่เมมืองไทระ
ขร้อ 1 และ 2: “และตล่อมา หลกังจากพวกเราไปจากพวกเขา และไดร้แลล่นเรสือแลร้ว พวกเรากร็มบุล่งตรงสทูล่เกาะ

โขส และวกันตล่อมากร็มาถศึงเกาะโรดสร์ และจากทบีที่นกัที่นกร็มายกังเมสืองปาทารา และเมสืที่อพบเรสือลบาหนศึที่งทบีที่จะแลล่นไปยกัง
เมสืองฟปินลิเซบีย พวกเราจศึงลงเรสือลบานกันี้น และแลล่นไป”

“หลกังจากพวกเราไปจากพวกเขา”- “แยกตกัวเราเองไปจากพวกเขาแลร้ว” หลกังจากทบีที่เปาโลและเหลล่า
เพสืที่อนรล่วมทางของเขาออกไปจากเมสืองมลิเลทกัสซศึที่งเปป็นทบีที่ๆเขาไดร้พบกกับผทูร้ปกครองชาวเมสืองเอเฟซกัสเหลล่านกันี้น- 
“พวกเรากร็มบุล่งตรงสทูล่เกาะโขส” นบีที่คสือเกาะหนศึที่งในหมทูล่เกาะกรบีซ ซศึที่งตกันี้งอยทูล่ทางทลิศใตร้ของเมสืองมลิเลทกัสประมาณสบีที่สลิบ
ไมลร์ เมสืองหลวงของเกาะนบีนี้ถทูกเรบียกวล่าโขสเชล่นกกัน ในทบีที่นบีนี้เปป็นสถานทบีที่เกลิดของฮลิปโปเครตบีส เกาะนบีนี้ไมล่เพบียงใหร้วลิว
ทลิวทกัศนร์อกันงดงามของทะเล แผล่นดลิน และภทูเขาทกันี้งหลายเทล่านกันี้น แตล่ยกังเปป็นศทูนยร์กลางแหล่งการพาณลิชยร์และ
อบุตสาหกรรมเชล่นกกัน มกันกลายเปป็นศทูนยร์กลางของพวกยลิวในทะเลอบีเจบียน และมบีความสบาคกัญทางการเงลินอยล่าง
มหาศาลในโลกการพาณลิชยร์ในทะเลเมดลิเตอรร์เรเนบียนตะวกันออก เปาโลและเหลล่าเพสืที่อนรล่วมทางของเขาแลล่นเรสือ
โดยตรงจากเมสืองมลิเลทกัสไปยกังเกาะโขส และวกันถกัดมาพวกเขากร็ “มาถศึงเกาะโรดสร์” ตล่อไป

เกาะโรดสร์กร็เปป็นเกาะหนศึที่งในหมทูล่เกาะกรบีซเชล่นกกัน โดยมบีเมสืองหลวงทบีที่ใชร้ชสืที่อเดบียวกกัน มกันถทูกตกันี้งรกรากใน
ตอนแรกโดยเหลล่าผทูร้อพยพทบีที่มาจากเกาะครบีตของกรบีก  มกันขศึนี้นชสืที่อในการผลลิตขร้าวสาลบี นนี้บามกัน นนี้บาองบุล่น มะเดสืที่อ 
และผลไมร้เมสืองรร้อนของมกัน มกันมบีทบาเลทบีที่ตกันี้งทบีที่นล่าชสืที่นชมเหลสือเกลินจนครกันี้งหนศึที่งอเลร็กซานเดอรร์มหาราชเคยใหร้ทหาร
ประจบาการกองหนศึที่งมาประจบาอยทูล่ทบีที่นกัที่น จบุดเดล่นทบีที่นล่าสนใจอยล่างหนศึที่งของเกาะนบีนี้กร็คสือรทูปปฝปั้นทองแดงขนาดมหศึมาขอ
งอปอลโลเทพกรบีกซศึที่งตกันี้งอยทูล่ตรงทางเขร้าสทูล่ทล่าเรสือ มบีความสทูงถศึงหนศึที่งรร้อยสบีที่ฟบุต ขาสองขร้างขนาดมหศึมาทบีที่กางออก 
มกันใหร้ทบีที่วล่างระหวล่างเทร้าของมกันสบาหรกับใหร้เรสือลบาใหญล่ทบีที่กางใบเตร็มทบีที่ลอดผล่านไดร้ เคยถทูกขนานนามใหร้เปป็นหนศึที่งใน
เจร็ดสลิที่งมหกัศจรรยร์ของโลกยบุคโบราณ รทูปปฝปั้นขนาดมหศึมานบีนี้ถทูกทบาลายโดยแผล่นดลินไหวในปฟี 223 กล่อน ค.ศ. และใน
ปฟี ค.ศ. 600-เกสือบเกร้ารร้อยปฟีหลกังจากแผล่นดลินไหวครกันี้งนกันี้น-ซากทบีที่เหลสือของรทูปจบาลองนกันี้นถทูกขายใหร้แกล่ยลิวคนหนศึที่ง
และถทูกบรรทบุกไปโดยใชร้อทูฐเกร้ารร้อยตกัว!

ตอนทบีที่เปาโลไปเยสือนเกาะโรดสร์ ความสบาคกัญและความรบุล่งโรจนร์ของมกันกร็ผล่านพร้นไปนานแลร้วถศึงแมร้วล่ามกัน
ยกังเปป็นทล่าเรสือทบีที่สบาคกัญแหล่งหนศึที่งซศึที่งเหมาะเปป็นอยล่างยลิที่งสบาหรกับการนบาเรสือเทบียบทล่ากร็ตาม จากเกาะโรดสร์ พวกเขา
แลล่นเรสือตล่อไปยกัง “เมสืองปาทารา” เมสืองทล่าอบีกแหล่งหนศึที่งซศึที่งในสมกัยโบราณกร็เหมาะเปป็นอยล่างยลิที่งสบาหรกับการเทบียบ
ทล่าเชล่นกกัน และเรสือทบีที่ทบาการคร้าจบานวนมากกร็จอดแวะทบีที่นกัที่น รล่องรอยตล่างๆของกบาแพงทกันี้งหลายของมกันยกังถทูกพบไดร้
อยทูล่ แตล่ทล่าเรสือทบีที่เคยยลิที่งใหญล่ของมกันกร็ถทูกทรายอบุดตกันไปนานแลร้วและไดร้กลายเปป็นหนองบศึงทบีที่ไรร้ประโยชนร์ไปเสบีย
แลร้ว



จากเมสืองปาทารา เปาโลและคณะของเขาไปขศึนี้นเรสืออบีกลบาหนศึที่งและเดลินทางตล่อไป โดย “แลล่นไปยกังเมสือง
ฟปินลิเซบีย” เกาะนบีนี้ (เรบียกวล่าเฟอรร์นลิเซบีย เชล่นกกัน) มบีประวกัตลิศาสตรร์อกันยาวนานและนล่าสนใจซศึที่งเราไมล่มบีเวลาและ
เนสืนี้อทบีที่พอทบีที่จะกลล่าวถศึงมกันในทบีที่นบีนี้ เนสืที่องจากเราไมล่ไดร้ศศึกษาคร้นควร้าดร้านภทูมลิศาสตรร์หรสือดร้านประวกัตลิศาสตรร์เปป็นหลกัก 

ขร้อ 3: “บกัดนบีนี้เมสืที่อพวกเราไดร้แลเหร็นเกาะไซปรกัสแลร้ว พวกเรากร็ผล่านเกาะนกันี้นไปขร้างซร้ายมสือ และแลล่นไป
ยกังแควร้นซบีเรบีย และจอดเรสือทบีที่เมสืองไทระ เพราะทบีที่นกัที่นเรสือจะตร้องเอาของบรรทบุกของมกันขศึนี้นทล่า” 

เมสืที่อเปาโลและเหลล่าเพสืที่อนรล่วมเดลินทางของเขามาอยทูล่ในระยะทบีที่พอมองเหร็นเกาะไซปรกัส พวกเขากร็หกันเรสือ
ใหร้แลล่นไปทางซร้ายของเกาะนกันี้น โดยแลล่นตรงไปยกังแควร้นซบีเรบียซศึที่งเปป็นทบีที่ๆพวกเขาขศึนี้นบกทบีที่เมสืองไทระและเอา
สกัมภาระของเรสือขศึนี้นทล่า

ประวกัตลิความเปป็นมาของเมสืองไทระนกันี้นยาวนานและมบีสบีสกัน-แตล่เหมสือนเคย เราไมล่มบีเวลาและเนสืนี้อทบีที่พอทบีที่
จะศศึกษาเรสืที่องนกันี้นอยล่างเจาะลศึก แหลล่งขร้อมทูลบางแหล่งกลล่าววล่าเมสืองนกันี้นถทูกกล่อตกันี้งในศตวรรษทบีที่สลิบสบีที่กล่อน ค.ศ. ขณะ
ทบีที่แหลล่งอสืที่นๆใหร้ชล่วงเวลายร้อนไปไกลถศึง 2,700 ปฟีกล่อน ค.ศ. มกันเปป็นทล่าเรสือหลกักบนชายฝฝฝั่งของเมสืองฟฟีนลิเซบียและถทูก
เสรลิมใหร้แขร็งแกรล่งโดยกบาแพงหนศึที่งทบีที่ถทูกสรร้างใหร้มบีความสทูงถศึงหนศึที่งรร้อยหร้าสลิบฟบุต โยชทูวา 19:29 เรบียกมกันวล่าเปป็น
 “ไทระนครทบีที่เขร้มแขร็ง” และชสืที่อของมกันเปป็นทบีที่คบุร้นเคยในทกันี้งภาคพกันธสกัญญาเดลิมและใหมล่ พระเยซทูทรงไปเยสือน
เขตแดนนกันี้นในระหวล่างการรกับใชร้บนโลกของพระองคร์ และทบีที่นกัที่นเองพระองคร์ทรงรกักษาบบุตรสาวของหญลิงชาวซบีเรบีย
ฟฟีนลิเซบียใหร้หาย (อล่านมกัทธลิว 15:21-28 และมาระโก 7:24-30) ผทูร้คนจากชายฝฝฝั่งของเมสืองไทระและเมสืองไซดอน 
“มาเพสืที่อจะฟฝงพระองคร์ และเพสืที่อรกับการรกักษาโรคตล่าง ๆ ของพวกเขาใหร้หาย” (มาระโก 3:8; ลทูกา 6:17) พระ
เยซทูกร็ตรกัสถศึงทกันี้งเมสืองไทระและเมสืองไซดอนวล่าเปป็นเมสืองของคนตล่างชาตลิซศึที่งในวกันพลิพากษาจะถทูกถสือวล่ามบีโทษนร้อย
กวล่า (ดกังนกันี้นจศึงจะไดร้รกับการพลิพากษาทบีที่เบากวล่า) เมสืองโคราซลิน เมสืองเบธไซดา และเมสืองคาเปอรนาอบุมซศึที่งเปป็นทบีที่ๆ
พระราชกลิจตล่างๆอกันทรงฤทธลิธิ์ของพระองคร์ไดร้ถทูกกระทบาแลร้วและเปป็นทบีที่ซศึที่งคบาสอนของพระองคร์ถทูกไดร้ยลินแลร้วอยล่าง
กวร้างขวาง (มธ.11:20-24)

พระวกิญญาณบรกิสสุทธกิธิ์ทรงหห้ามเปาโล
ไมล่ใหห้ไปยอังกรสุงเยรทูซาเลล็ม

ขร้อ 4: “และเมสืที่อพบพวกสาวกแลร้ว พวกเราจศึงพกักอยทูล่ทบีที่นกัที่นเปป็นเวลาเจร็ดวกัน ผทูร้ซศึที่งไดร้กลล่าวกกับเปาโลโดย
ทางพระวลิญญาณวล่า ทล่านไมล่ควรขศึนี้นไปยกังกรบุงเยรทูซาเลร็ม”

“เมสืที่อพบพวกสาวกแลร้ว” บอกเปป็นนกัยวล่าเปาโลและคณะของเขามาเจอกกับผทูร้เชสืที่ออบีกกลบุล่มหนศึที่งโดยบกังเอลิญ
ในเมสืองไทระ แตล่ภาษากรบีกอล่านตรงตกัววล่า “หลกังจากไดร้พบพวกสาวกแลร้ว” ซศึที่งบล่งบอกวล่าพวกเขาไดร้พบสาวกอบีก
พวกนกันี้นโดยการคร้นหาเขาเหลล่านกันี้นเทล่านกันี้น ดกังนกันี้นเราจศึงจะอล่านวลบีนบีนี้วล่า “หลกังจากไดร้พบพวกสาวกแลร้วโดยการ
คร้นหา พวกเรากร็อยทูล่ทบีที่นกัที่นเจร็ดวกัน” คนเหลล่านบีนี้นล่าจะเปป็นครลิสเตบียนบางคนเหลล่านกันี้นทบีที่ถทูกกระจกัดกระจายไปภายใตร้
การขล่มเหงรบุนแรงหลกังจากการเปป็นมรณะสกักขบีของสเทเฟน (ดทู กลิจการ 11:19) หรสือพวกเขาอาจเคยไดร้ยลินขล่าว
ประเสรลิฐผล่านทางชาวเมสืองไทระและเมสืองไซดอนผทูร้ไดร้มาฟฝงขล่าวสารของพระเยซทูตามทบีที่มบีบกันทศึกในหนกังสสือขล่าว
ประเสรลิฐทกันี้งสบีที่เลล่มนกันี้น เราไมล่มบีขร้อมทูลเดล่นชกัดวล่าสาวกเหลล่านบีนี้มาอยทูล่ในเมสืองไทระไดร้อยล่างไร ดกังนกันี้นขร้อเสนอแนะใดๆ



ทบีที่เรากลล่าวจศึงเปป็นเพบียงการคาดเดา สลิที่งสบาคกัญกร็คสือวล่าพวกเขาอยทูล่ทบีที่นกัที่น และเหร็นไดร้ชกัดวล่าพรร้อมและสามารถ
ปรนนลิบกัตลิเปาโลและเหลล่าผทูร้รล่วมเดลินทางของเขาไดร้ และมบีเหลล่าวลิสบุทธลิชนทบีที่มบีของประทานอยทูล่ทล่ามกลางพวกเขา 
เพราะวล่า “โดยทางพระวลิญญาณ”-พระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์-พวกเขาเตสือนเปาโล “วล่า ทล่านไมล่ควรขศึนี้นไปยกังกรบุง
เยรทูซาเลร็ม”

ผทูร้เชสืที่อเหลล่านบีนี้ในเมสืองไทระเคยไดร้ยลินเกบีที่ยวกกับเปาโลแลร้วอยล่างไมล่ตร้องสงสกัย ถศึงแมร้เราไมล่มบีบกันทศึกวล่าพวก
เขารทูร้จกักเขาเปป็นการสล่วนตกัวกร็ตาม ชสืที่อเสบียงของเขาในฐานะผทูร้ขล่มเหงคนสบาคกัญของครลิสตจกักรเปป็นทบีที่รทูร้จกักดบี เมสืที่อ
พระเจร้าทรงบอกอานาเนบียใหร้ไปและพทูดคบุยกกับเซาโลแหล่งทารร์ซกัสหลกังจากทบีที่พระเยซทูทรงพทูดกกับเขาบนถนนเมสือง
ดามกัสกกัส อานาเนบียกร็ตอบวล่า “พระองคร์เจร้าขร้า ขร้าพระองคร์ไดร้ยลินจากหลายคนเรสืที่องชายผทูร้นบีนี้วล่า เขาไดร้กระทบาความ
ชกัที่วรร้ายมากเพบียงใดตล่อพวกวลิสบุทธลิชนของพระองคร์ทบีที่กรบุงเยรทูซาเลร็ม และทบีที่นบีที่เขาไดร้อบานาจมาจากพวกปบุโรหลิตใหญล่ 
ใหร้ผทูกมกัดบรรดาคนทบีที่รร้องออกพระนามของพระองคร์” (กลิจการ 9:13,14) แนล่นอนวล่า พรร้อมกกับชสืที่อเสบียงของเขาใน
การ “กระทบาทารบุณตล่อครลิสตจกักร” (กลิจการ 8:3) และในการ “กลล่าวการขล่มขทูล่และการสกังหารตล่อตร้านพวกสาวก
ขององคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า” (กลิจการ 9:1) ขล่าวเรสืที่องการกลกับใจเชสืที่อของเขามาสทูล่ความเชสืที่อแบบครลิสเตบียนและเรสืที่อง
การทบีที่เขาประกาศพระครลิสตร์ผทูร้ทบีที่เขาเคยขล่มเหงกร็แพรล่สะพกัดไปดบุจไฟลามทบุล่ง! แมร้หลกังจากทบีที่เขาไดร้เรลิที่มตร้นประกาศ
ขล่าวประเสรลิฐ โดยประกาศพระครลิสตร์วล่าทรงเปป็นพระบบุตรของพระเจร้า คนเหลล่านกันี้นทบีที่ไดร้ยลินเขากร็อกัศจรรยร์ใจ: และ
เมสืที่อเขาไปเยสือนกรบุงเยรทูซาเลร็มและพยายามทบีที่จะไปเยบีที่ยมพวกสาวกทบีที่นกัที่น “พวกเขาทบุกคนกลกัวทล่าน และไมล่เชสืที่อวล่า
ทล่านเปป็นสาวก” (กลิจการ 9:21,26)

แตล่การประกาศขล่าวประเสรลิฐของเปาโลกร็รร้อนแรงและรร้อนรนพอๆกกับการขล่มเหงครลิสตจกักรทบีที่เขาไดร้
กระทบา และพวกศกัตรทูของขล่าวประเสรลิฐในเมสืองเธสะโลนลิกากร็กลล่าว (ถศึงเปาโลและสลิลาส) วล่า “คนเหลล่านบีนี้ทบีที่ไดร้
ทบาใหร้โลกกลกับหกัวกลกับหางกร็มาทบีที่นบีที่ดร้วย!” (กลิจการ 17:6) ดกังนกันี้นมกันจศึงสมเหตบุสมผลทบีที่จะสกันนลิษฐานวล่าชสืที่อของ
เปาโลและงานรกับใชร้ของเขาเปป็นทบีที่รทูร้จกักในเมสืองไทระตอนทบีที่เขาไปถศึงทบีที่นกัที่นและเสาะหาผทูร้เชสืที่อคนอสืที่นๆ

ขร้อ 5 และ 6: “และเมสืที่อพวกเราอยทูล่ทบีที่นกัที่นจนครบหลายวกันแลร้ว พวกเรากร็จากไปและไปตามทางของพวก
เรา และพวกเขาทบุกคนสล่งพวกเราไปตามทางของพวกเรา พรร้อมกกับภรรยาและบบุตรทกันี้งหลาย จนกระทกัที่งพวกเรา
ออกจากเมสือง และเราทกันี้งหลายไดร้คบุกเขล่าลงบนชายฝฝฝั่ง และอธลิษฐาน และเมสืที่อพวกเราลาซศึที่งกกันและกกันแลร้ว พวก
เรากร็ลงเรสือ และเขาทกันี้งหลายกร็กลกับไปบร้านอบีก”

มบีพระพรในการรล่วมสามกัคคบีธรรมแบบครลิสเตบียนทบีที่โลกไมล่รทูร้จกักเลย เมสืที่อเปาโลและคณะของเขา “อยทูล่ทบีที่นกัที่น
จนครบ (เจร็ด) วกันแลร้ว” และพรร้อมทบีที่จะออกไปจากเมสืองไทระ ผทูร้เชสืที่อทกันี้งกลบุล่มนกันี้นในเมสืองนกันี้นจศึงไปสล่งพวกเขาขศึนี้น
เรสือ ลทูกากลล่าววล่า “พวกเขาทบุกคนสล่งพวกเราไปตามทางของพวกเรา พรร้อมกกับภรรยาและบบุตรทกันี้งหลาย” เราไมล่
ถทูกบอกวล่ากบีที่คนอยทูล่ในคนกลบุล่มนบีนี้ แตล่เหร็นไดร้ชกัดวล่ามกันรวมผทูร้เชสืที่อทบุกคนเขร้าไวร้แลร้วซศึที่งไดร้ใหร้การตร้อนรกับขกับสทูร้และการ
รล่วมสามกัคคบีธรรมแกล่เปาโลและเหลล่าเพสืที่อนรล่วมงานของเขาในระหวล่างการพกักเจร็ดวกันในเมสืองนกันี้น

เมสืที่อพวกเขาอยทูล่นอกเมสืองนกันี้น-เหร็นไดร้ชกัดวล่าไปถศึงสถานทบีที่ๆเรสือลบานกันี้นจะแลล่นออกจากทบีที่นกัที่นแลร้ว-พวกเขากร็ 
“คบุกเขล่าลงบนชายฝฝฝั่ง และอธลิษฐาน” เราหมายเหตบุอบีกครกันี้งเรสืที่องการคบุกเขล่าเพสืที่ออธลิษฐาน นบีที่ไมล่ใชล่เรสืที่องทบีที่ผลิดปกตลิ
สบาหรกับอกัครททูตเปาโลทบีที่จะทบา-เราหมายเหตบุแลร้วในขร้อ 36 ของบทกล่อนหนร้าวล่าเขาคบุกเขล่าและอธลิษฐานกกับเหลล่าผทูร้



ปกครองชาวเมสืองเอเฟซกัส และมกันเปป็นธรรมเนบียมปฏลิบกัตลิของเขาอยล่างไมล่ตร้องสงสกัยทบีที่จะคบุกเขล่ากกับผทูร้เชสืที่อคนอสืที่นๆ
เมสืที่อพวกเขาอธลิษฐานดร้วยกกัน แตล่มบี “ภรรยาและบบุตรทกันี้งหลาย” ในคนกลบุล่มนบีนี้โดยเฉพาะ และไมล่มบีการบอกเปป็น
นกัยวล่าพวกเขาถทูกกบีดกกันออกจากการประชบุมนมกัสการนบีนี้ ดกังนกันี้นเราจศึงเหร็นครลิสเตบียนทบีที่ยบาเกรงพระเจร้าเหลล่านบีนี้ ผทูร้ชาย
ผทูร้หญลิง และเดร็กๆคบุกเขล่าอยล่างถล่อมใจในการอธลิษฐานทบีที่นกัที่นบนหาดทราย โดยวลิงวอนตล่อพระเจร้าสบาหรกับความ
ปลอดภกัยและสวกัสดลิภาพของเปาโลในการเดลินทางของเขา

วกันนบีนี้เดร็กๆมบีแผนกตล่างๆของพวกเขาเองในทบีที่ประชบุม พวกเดร็กทารกถทูกปลล่อยใหร้อยทูล่ในหร้องเลบีนี้ยงเดร็ก เดร็ก
เลร็กๆถทูกฝากไวร้กกับการดทูแลของพวกครทูและผทูร้ดทูแลในหลากหลายแผนกของครลิสตจกักร ผมตระหนกักวล่าพวกเดร็ก
ทารกและเดร็กเลร็กๆอาจรบกวนการประชบุมนมกัสการ-หากไดร้รกับอนบุญาตใหร้ทบาเชล่นนกันี้น-และผมรกับรทูร้ขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่า
เดร็กๆในแผนกประถมตร้นและปลายของโรงเรบียนรวบีไดร้รกับการสกัที่งสอนในลกักษณะทบีที่จะทบาใหร้พวกเขาคบุร้นเคยกกับ
บบุคคลและเหตบุการณร์ตล่างๆในพระคกัมภบีรร์ ผมไมล่อยากทบารร้ายจลิตใจของครทูสอนรวบีทบีที่รกักคนใดทบีที่กบาลกังรกับใชร้พระเจร้า
อยล่างสกัตยร์ซสืที่อโดยการสอนเดร็กเหลล่านกันี้นในครลิสตจกักรของเธอ การประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่เดร็กสล่งผลอยล่าง
มหาศาลในการชนะเดร็กเหลล่านกันี้นมาถศึงพระครลิสตร์ ซศึที่งพวกเขาอาจไมล่เคยไดร้มารทูร้จกักกกับแผนการอกันเรบียบงล่ายแหล่ง
ความรอดของพระเจร้าโดยวลิธบีอสืที่นเลย ผมแคล่กบาลกังดศึงความสนใจมาทบีที่ขร้อพระคกัมภบีรร์ตรงนบีนี้ซศึที่งบล่งบอกอยล่างแนล่นอน
วล่าแมร้กระทกัที่งในวาระอกันศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์นบีนี้ เดร็กเหลล่านกันี้นกร็มบีสล่วนรวม พวกเขาใสล่ใจตล่อสลิที่งตล่างๆของพระเจร้าขณะทบีที่พวก
เขาคบุกเขล่าเพสืที่ออธลิษฐานกกับเปาโล

แนล่นอนวล่านบีที่สอดคลร้องกกับคบาสกัที่งเหลล่านกันี้นในพระวจนะของพระเจร้า สบุภาษลิต 22:6 กลล่าววล่า “จงฝฝึกเดร็ก
ในทางทบีที่เขาควรจะไป และเมสืที่อเขาชราแลร้ว เขาจะไมล่พรากไปจากทางนกันี้น” พระเยซทูเองทรงใชร้ความเรบียบงล่าย
ของใจทบีที่ไวร้วางใจของเดร็กคนหนศึที่งเปป็นภาพประกอบของความเชสืที่อเมสืที่อพระองคร์ตรกัสวล่า “เรากลล่าวความจรลิงแกล่
ทล่านทกันี้งหลายวล่า ยกเวร้นพวกทล่านกลกับใจ และกลายเปป็นเหมสือนเดร็กเลร็ก ๆ พวกทล่านจะเขร้าในอาณาจกักรแหล่ง
สวรรคร์ไมล่ไดร้เลย” (มธ. 18:3) มบีขร้อพระคกัมภบีรร์หลายสลิบขร้อซศึที่งสกัที่งสอนพล่อแมล่ใหร้เลบีนี้ยงดทูลทูกของตน “ดร้วยการอบรม
และการตกักเตสือนขององคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า” (อฟ. 6:4) และผมไมล่รทูร้จกักวลิธบีอสืที่นในการทบาเชล่นนบีนี้ทบีที่ดบีกวล่าทบีที่ผทูร้เชสืที่อเหลล่านบีนี้ใชร้
ในทบีที่นบีนี้ คสือการรวมเดร็กเหลล่านบีนี้เขร้าอยทูล่ในการประชบุมอธลิษฐานสกันี้นๆนบีนี้ดร้วย ซศึที่งหลกังจากนกันี้นเหลล่าผทูร้เชสืที่อในเมสืองไทระกร็
กลกับไปยกังบร้านเรสือนของตน และเปาโลกกับเหลล่าเพสืที่อนรล่วมเดลินทางของเขา “กร็ลงเรสือ”-นกัที่นคสือ พวกเขาแลล่นเรสือ
ออกไปและเดลินทางมบุล่งสทูล่กรบุงเยรทูซาเลร็มตล่อไป

มกันเปป็นไปไดร้อยล่างยลิที่งทบีที่วล่าเปาโลไมล่เขร้าใจคบาเตสือนทบีที่พวกสาวกทบีที่เมสืองไทระไดร้ใหร้แกล่เขา บางทบีเขาอาจมอง
มกันวล่าเปป็นการแสดงออกของความปรารถนาของพวกเขาเองทบีที่ไมล่อยากใหร้เขาตร้องเจอกกับภกัยอกันตรายและเครสืที่อง
จองจบาทบีที่รอคอยเขาอยทูล่ในนครบรลิสบุทธลิธิ์นกันี้น แตล่แมร้หากวล่าเขาเขร้าใจคบาเตสือนนกันี้นวล่าเปป็นคบาสกัที่งทบีที่แนล่ชกัด เขากร็คงไมล่เชสืที่อ
ฟฝงมกันอยทูล่ดบี เขาตกันี้งใจแนล่วแนล่เหลสือเกลินทบีที่จะเหร็นความรอดของ “เหลล่าญาตลิฝฝ่ายเนสืนี้อหนกัง” ของเขาจนไมล่มบีสลิที่งใดจะ
ขกัดขวางเขาไมล่ใหร้ทบาใหร้ความตกันี้งใจแนล่วแนล่นกันี้นสบาเรร็จไดร้ ดกังนกันี้นแทนทบีที่จะอยทูล่ตล่อในเมสืองไทระ หรสือกลกับไปเยบีที่ยมค
รลิสตจกักรวกัยเยาวร์เหลล่านกันี้นอบีกครกันี้ง-หรสือแมร้แตล่จะไปตล่อยกังเขตแดนใหมล่-เขาแลล่นเรสือมบุล่งหนร้าสทูล่กรบุงเยรทูซาเลร็มตล่อไป 
โดยเตร็มใจทบีที่จะเผชลิญชะตากรรมใดกร็ตามทบีที่รอคอยเขาอยทูล่ทบีที่นกัที่น



ขร้อ 7: “และเมสืที่อพวกเราเสรร็จสลินี้นการเดลินทางของพวกเราจากเมสืองไทระแลร้ว พวกเรากร็มาถศึงเมสืองทอเล
มาอลิส และไดร้คบานกับพวกพบีที่นร้อง และพกักอยทูล่กกับพวกเขาเปป็นเวลาหนศึที่งวกัน”

เมสืองทอเลมาอลิสเปป็นเมสืองทล่าทบีที่สบาคกัญอบีกแหล่งหนศึที่งซศึที่งในภาคพกันธสกัญญาเดลิมถทูกเรบียกวล่า “เมสืองอกัคโค” (ผทูร้
วลินลิจฉกัย 1:31) ตอนทบีที่เปาโลไปเยสือนทบีที่นกัที่นมกันถทูกเรบียกวล่า เมสืองทอเลมาอลิส เพสืที่อเปป็นเกบียรตลิแกล่ ทอเลมบี ฟปิลาเดลฟฝส
ผทูร้ซศึที่งประดกับเมสืองนกันี้นใหร้งดงามดร้วยพบุล่มไมร้ ตร้นไมร้ ดอกไมร้ และอนบุสาวรบียร์เชลิงศลิลปะจบานวนมากมาย

พอไปถศึงในเมสืองทอเลมาอลิส เปาโลและเหลล่าเพสืที่อนรล่วมทางของเขากร็ “คบานกับพวกพบีที่นร้อง”-ซศึที่งหมายถศึงผทูร้
เชสืที่อคนอสืที่นๆทบีที่นกัที่น- “และพกักอยทูล่กกับพวกเขาเปป็นเวลาหนศึที่งวกัน” การคบานกับนบีนี้มบีความหมายมากกวล่าทบีที่อาจปรากฏแกล่
สายตาเราวกันนบีนี้ มกันไมล่ไดร้หมายถศึงแคล่การทกักทายกกันเฉยๆ เพราะวล่าในกรณบีนบีนี้มกันคงไมล่จบแคล่ตรงนกันี้น ครลิสเตบียน
เหลล่านกันี้นใชร้เวลาทกันี้งวกันในเมสืองทอเลมาอลิส และผมแนล่ใจวล่าวกันนกันี้นไมล่ไดร้ผล่านไปอยล่างสทูญเปลล่า ไมล่ตร้องสงสกัยเลยวล่า
ทบุกวลินาทบีถทูกอกัดแนล่นดร้วยคบาสกัที่งสอน การอภลิปราย และคบาเตสือนสตลิตล่างๆ ในฝฝ่ายวลิญญาณ โดยมบีอกัครททูตเปาโลเปป็น
ผทูร้พทูดและผทูร้สอนหลกัก

ขร้อ 8: “และวกันตล่อไปพวกเราทบีที่อยทูล่ในคณะเพสืที่อนรล่วมเดลินทางของเปาโลกร็จากไป และมาถศึงเมสืองซบีซารบี
ยา และพวกเราไดร้เขร้าไปในบร้านของฟฟีลลิป ผทูร้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ ซศึที่งเปป็นคนหนศึที่งในจบาพวกเจร็ดคนนกันี้น และไดร้
อาศกัยอยทูล่กกับทล่าน”

เราคบุร้นเคยกกับเมสืองซบีซารบียา โดยไดร้พทูดถศึงมกันกล่อนหนร้านบีนี้แลร้วเนสืที่องจากมกันเชสืที่อมโยงกกับหลายเหตบุการณร์
เหลล่านกันี้นทบีที่ถทูกบกันทศึกในหนกังสสือกลิจการ มกันเปป็นเมสืองตลิดชายฝฝฝั่งทบีที่สบาคกัญแหล่งหนศึที่ง ถทูกกล่อตกันี้งโดยเฮโรดมหาราชและ
ถทูกตกันี้งชสืที่อเพสืที่อเปป็นเกบียรตลิแกล่ซบีซารร์ออกกัสตกัส ในเมสืองนบีนี้เองเปาโลไดร้กลล่าวคบาแกร้ตล่างของตนตล่อหนร้าอากรลิปปา ซศึที่ง
เปป็นขร้อพระคบาทบีที่เราจะศศึกษาในบทตล่อๆไป

“ฟฟีลลิป ผทูร้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ” เราไดร้เจอกกับเขาแลร้วเชล่นกกันในการศศึกษาคร้นควร้ากล่อนหนร้านบีนี้ ถทูกเลสือก
ใหร้เปป็นหนศึที่งในผทูร้ชล่วยเจร็ดคนแรกนกันี้นของครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ (กลิจการ 6:5) เมสืที่อผทูร้เชสืที่อเหลล่านกันี้นถทูก
กระจกัดกระจายไปเพราะการขล่มเหงหลกังจากการเสบียชบีวลิตของสเทเฟน ฟฟีลลิปกร็ไปยกังเมสืองสะมาเรบียซศึที่งเปป็นทบีที่ๆเขา
เทศนาพรร้อมกกับพระพรและความสบาเรร็จมหาศาล (กลิจการ 8:5-8) เมสืที่อพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ทรงบกัญชาเขาใหร้
ออกไปจากเมสืองสะมาเรบียและเดลินทางลงใตร้เขร้าไปในทะเลทราย เขากร็เชสืที่อฟฝงคบาบกัญชานกันี้นและเพราะการเดลิน
ทางครกันี้งนกันี้น เขาไดร้นบาขกันทบีชาวเอธลิโอเปฟียผทูร้นกันี้นมาถศึงพระครลิสตร์ ใหร้บกัพตลิศมาเขาและสล่งเขาไปตามทางของเขาโดย
ชสืที่นชมยลินดบี (กลิจการ 8:26-39) ฟฟีลลิปเองกร็ “ถทูกรกับไปเสบีย...ถทูกพบทบีที่เมสืองอาโซทกัส และเมสืที่อเดลินทางผล่านเขร้าไป 
ทล่านกร็ประกาศในทบุกนคร จนกระทกัที่งทล่านไดร้มาถศึงเมสืองซบีซารบียา” เหร็นไดร้ชกัดวล่าเขาทบาใหร้ทบีที่นบีที่เปป็นบร้านของเขาและ
ลงหลกักปฝกฐานทบีที่นกัที่น ถศึงแมร้วล่าเราหมายเหตบุวล่าเขายกังถทูกเรบียกวล่าเปป็น “ผทูร้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ” กร็ตาม ดกังนกันี้นเรา
ไมล่จบาเปป็นตร้องสรบุปวล่าเขาไดร้เกษบียณจากงานรกับใชร้ของเขาแลร้ว ในบร้านของเขา เปาโลและเหลล่าเพสืที่อนรล่วมทางของ
เขาไดร้มาพกักอาศกัย-เราไมล่ถทูกบอกวล่านานเทล่าใด แตล่ขร้อ 10 กลล่าววล่า “หลายวกัน”

ขร้อ 9: “และคนเดบียวกกันนบีนี้มบีบบุตรสาวสบีที่คน เปป็นสาวพรหมจารบี ซศึที่งไดร้พยากรณร์”



ฟฟีลลิปมบีบบุตรสาวสบีที่คนทบีที่ยกังไมล่แตล่งงานซศึที่งพยากรณร์ พระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ไมล่ทรงเหร็นสมควรทบีที่จะบอกเราวล่า
หญลิงสาวสบีที่คนนบีนี้ทบางานรกับใชร้ของพวกเธอทบีที่ไหนหรสือเมสืที่อไร และทกันี้งหมดทบีที่เราทราบเกบีที่ยวกกับพวกเธอ ในราย
ละเอบียด กร็อยทูล่ในพระคบาขร้อเดบียวนบีนี้

อาจมบีคนถามวล่า “ถร้าบบุตรสาวสบีที่คนนบีนี้ของฟฟีลลิปพยากรณร์ ทบาไมเปาโลถศึงใหร้คบาสกัที่งเหลล่านกันี้นทบีที่ถทูกพบใน 1 
โครลินธร์ 14:34,35 ทบีที่สกัที่งพวกผทูร้หญลิงใหร้นลิที่งเสบียในครลิสตจกักร?” เขาเขบียนเรสืที่องเดบียวกกันถศึงทลิโมธบีคนหนบุล่ม: “ใหร้ผทูร้หญลิง
เรบียนรทูร้อยล่างเงบียบ ๆ ดร้วยใจนอบนร้อมทบุกอยล่าง แตล่ขร้าพเจร้าไมล่อนบุญาตใหร้ผทูร้หญลิงคนใดสกัที่งสอน หรสือใชร้อบานาจเหนสือ
ผทูร้ชาย แตล่ใหร้นลิที่งเงบียบเสบีย” (1 ทธ. 2:11,12) ประการแรก เราตร้องทราบบางสลิที่งเกบีที่ยวกกับเวลานกันี้นและสภาพการณร์
แวดลร้อมตล่างๆตอนทบีที่เปาโลเขบียนถร้อยคบาเหลล่านบีนี้ ในโลกตะวกันออก พวกผทูร้หญลิงไมล่ไดร้รกับอนบุญาตใหร้นกัที่งกกับพวก
ผทูร้ชายของพวกนางในการประชบุมทางศาสนาตล่างๆ-และในสถานทบีที่หลายแหล่งในโลกตะวกันออกนบีที่ยกังเปป็นจรลิงอยทูล่
เหมสือนเดลิม ในธรรมศาลาตล่างๆของพวกยลิว มบีทบีที่ตล่างๆทบีที่ถทูกจกัดแยกไวร้ตล่างหากสบาหรกับพวกผทูร้หญลิงซศึที่งพวกเธอนกัที่ง
แบบแยกขาดอยล่างสลินี้นเชลิงจากพวกผทูร้ชาย

มกันเปป็นความจรลิงอยทูล่เหมสือนเดลิมทบีที่ผทูร้ชายเปป็นศบีรษะของผทูร้หญลิงเหมสือนกกับทบีที่พระครลิสตร์ทรงเปป็นศบีรษะของค
รลิสตจกักร แตล่เราถทูกบอกอยล่างชกัดเจนวล่า “บกัดนบีนี้ของประทานนกันี้นมบีอยทูล่หลากหลาย แตล่มบีพระวลิญญาณองคร์เดบียวกกัน 
และมบีความแตกตล่างกกันของงานรกับใชร้ทกันี้งหลาย แตล่มบีองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าองคร์เดบียวกกัน และมบีความหลากหลายของ
กลิจกรรมทกันี้งหลาย แตล่พระเจร้าองคร์เดบียวกกันทรงเปป็นผทูร้กระทบาสารพกัดในทบุกคน” (1 คร. 12:4-6) การกลล่าววล่าพวก
ผทูร้หญลิงควรเงบียบเสบียงในครลิสตจกักรวกันนบีนี้กร็ไมล่สอดคลร้องกกับขร้อพระคกัมภบีรร์เหลล่านกันี้น และมกันไมล่สอดคลร้องกกับ
สามกัญสบานศึกดร้วย! จลิตวลิญญาณหลายลร้านดวงถทูกชนะมาถศึงพระเยซทูครลิสตร์เจร้าผล่านทางคบาพยานและการรกับใชร้ของ
ผทูร้หญลิงทกันี้งหลายทบีที่ชบาระตกัวใหร้บรลิสบุทธลิธิ์

มกันเปป็นความจรลิงทบีที่วล่าผทูร้หญลิงทกันี้งหลายไมล่ควร “ใชร้อบานาจ” เหนสือพวกผทูร้ชาย กลล่าวอบีกนกัยหนศึที่ง ถร้าพวกผทูร้
หญลิงถทูกตกันี้งใจใหร้เปป็นศลิษยาภลิบาลของครลิสตจกักรทกันี้งหลายหรสือกบากกับดทูแลกลิจการตล่างๆของทบีที่ประชบุมนกันี้นๆ แลร้ว
ทบาไมพระเยซทูถศึงทรงเรบียกผทูร้ชายสลิบสองคนและทรงกบีดกกันพวกผทูร้หญลิงไวร้จากการเปป็นพวกอกัครททูต? และทบาไมถศึง
ไมล่มบีหนกังสสือในภาคพกันธสกัญญาใหมล่เลยสกักเลล่มทบีที่ถทูกเขบียนโดยพวกผทูร้หญลิง? มบีผทูร้หญลิงทบีที่ยอดเยบีที่ยมหลายคนถทูกเอล่ยชสืที่อ
ในภาคพกันธสกัญญาใหมล่ พวกผทูร้หญลิงทบีที่ดบาเนลินชบีวลิตและทบางานเพสืที่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจร้า-แตล่ไมล่มบีพวกเธอสกักคน
ไดร้รกับคบาสกัที่งใหร้เขบียนจดหมายฝากสกักฉบกับจากพระเจร้าผทูร้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์

นบีที่ไมล่ไดร้เปป็นการจบากกัดโอกาสทบีที่ผทูร้หญลิงทกันี้งหลายมบีในการรกับใชร้ในครลิสตจกักรของพระเจร้าผทูร้ทรงพระชนมร์อยทูล่
แตล่อยล่างใด นลิรกันดรร์กาลเทล่านกันี้นจะเปปิดเผยสลิที่งทบีที่เปฟีฝั่ยมสงล่าราศบีเหลล่านกันี้นซศึที่งถทูกทบาสบาเรร็จโดยหญลิงทกันี้งหลายทบีที่ชบาระตกัว
ใหร้บรลิสบุทธลิธิ์และเปป็นแบบวลิสบุทธลิชน ผทูร้สอนในโรงเรบียนรวบีตล่างๆและจกัดกลิจกรรมของอนบุชน-นบีที่ยกังไมล่กลล่าวถศึงการ
ประชบุมอธลิษฐานทกันี้งหลายและชกันี้นเรบียนศศึกษาพระคกัมภบีรร์เหลล่านกันี้นของพวกผทูร้หญลิง! มกันไมล่จบาเปป็นทบีที่สตรบีครลิสเตบียนทกันี้ง
หลายตร้องเปป็นศลิษยาภลิบาลของครลิสตจกักรตล่างๆหรสือสอนชกันี้นเรบียนพระคกัมภบีรร์ของพวกผทูร้ชายเพสืที่อทบีที่จะทบางานในค
รลิสตจกักรเพสืที่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจร้า ผมขอกลล่าวซนี้บา: เราไมล่ถทูกบอกวล่าบบุตรสาวเหลล่านบีนี้ของฟฟีลลิปรกับใชร้ในดร้านใด 
แตล่งานรกับใชร้ของการพยากรณร์กร็รวมถศึงการบอกออกไปถศึงสลิที่งทบีที่ถทูกบอกไวร้แลร้ว เชล่นเดบียวกกับการบอกลล่วงหนร้าสลิที่งทบีที่



รออยทูล่ในอนาคต และผมแนล่ใจวล่าพวกเธอคงพบสถานทบีที่เหลสือเฟฟือในการรกับใชร้ในครลิสตจกักรทารกนกันี้นโดยไมล่กร้าว
ขร้ามขอบเขตเหลล่านกันี้นทบีที่ถทูกจกัดไวร้ใหร้พวกเธอภายใตร้คบาสกัที่งตล่างๆของพระคกัมภบีรร์

เปาโลถทูกเตมือนอทกครอัรั้งโดยพระวกิญญาณ
ขร้อ 10 และ 11: “และขณะทบีที่พวกเราพกักอยทูล่ทบีที่นกัที่นหลายวกัน มบีผทูร้พยากรณร์คนหนศึที่งลงมาจากแควร้นยทูเดบีย

ชสืที่อ อากาบกัส และเมสืที่อเขามาถศึงพวกเราแลร้ว เขากร็เอาเครสืที่องคาดเอวของเปาโลไป และผทูกมกัดมสือและเทร้าของ
ตนเอง และกลล่าววล่า “พระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ตรกัสดกังนบีนี้วล่า ‘เชล่นนบีนี้แหละ พวกยลิวทบีที่กรบุงเยรทูซาเลร็มจะผทูกมกัดคนทบีที่เปป็น
เจร้าของเครสืที่องคาดเอวนบีนี้ และจะมอบเขาไวร้ในมสือของคนตล่างชาตลิ’”

“มบีผทูร้พยากรณร์คนหนศึที่งลงมาจากแควร้นยทูเดบียชสืที่อ อากาบกัส” เปาโลและคณะผทูร้เชสืที่อของเขาพกักอยทูล่ “หลาย
วกัน” ในบร้านของฟฟีลลิปผทูร้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ สลิที่งทบีที่พวกเขากระทบาในระหวล่างชล่วงเวลานกันี้น พระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์
ทรงทราบ แตล่เราแนล่ใจไดร้วล่าพวกเขาไมล่ไดร้อยทูล่เฉยๆ พวกเขากบาลกัง “ไถล่ถอนเวลา” โดยการทบาบางสลิที่งทบีที่ถวาย
เกบียรตลิแดล่พระเจร้า กล่อนทบีที่การพกักของพวกเขาทบีที่นกัที่นสลินี้นสบุดลง ผทูร้พยากรณร์คนหนศึที่งชสืที่ออากาบกัส ไดร้มาจากแควร้นยทู
เดบีย

ชายคนเดบียวกกันนบีนี้ไดร้มายกังเมสืองอกันทลิโอกตอนทบีที่เปาโลและบารนาบกัสกบาลกังทบางานหนกักอยทูล่ทบีที่นกัที่น และภาย
ใตร้การดลใจของพระวลิญญาณเขากร็พยากรณร์เกบีที่ยวกกับการกกันดารอาหารซศึที่งจะเกลิดขศึนี้นทกัที่วโลก-และคบาพยากรณร์
ของเขากลายเปป็นจรลิง “ในสมกัยของคลาวดลิอกัส ซบีซารร์” (กลิจการ 11:27,28) เขาถทูกกลล่าวถศึงแคล่สองครกันี้งในภาค
พกันธสกัญญาใหมล่ คบาพยากรณร์เหลล่านกันี้นของเขากลายเปป็นจรลิงในทบุกครกันี้ง

อากาบกัส “เอาเครสืที่องคาดเอวของเปาโลไป และผทูกมกัดมสือและเทร้าของตนเอง” เราคงเรบียกนบีที่วล่า รกัด
ประคด ผร้าชลินี้นหนศึที่งทบีที่ถทูกผทูกไวร้รอบเอวและมกัดไวร้ เพสืที่อรกัดสล่วนทบีที่หลวมของเสสืนี้อผร้าชกันี้นนอกทบีที่ผทูร้ชายสมกัยนกันี้นสวมใสล่ ใน
บางประเทศของโลกตะวกันออก พวกมกัน (เสสืนี้อผร้าชกันี้นนอกแบบหลวมๆ) ยกังถทูกสวมใสล่อยทูล่ และ “เครสืที่องคาดเอว” กร็
มกัดพวกมกันไวร้รอบเอวเพสืที่อทบีที่พวกมกันจะไมล่เกะกะการเคลสืที่อนไหวของผทูร้สวมใสล่-เชล่น ตอนวลิที่งหรสือทบากลิจกรรมทบีที่ใชร้
แรงงาน

อากาบกัสเอาเครสืที่องคาดเอวนบีนี้ไป คสือรกัดประคดทบีที่เปาโลใชร้มกัดเสสืนี้อผร้าชกันี้นนอกของเขารอบตกัวเขา และมกัด
มสือและเทร้าของตกัวเองดร้วยเครสืที่องคาดเอวนกันี้น อกันเปป็นการใหร้คบาพยากรณร์แบบมบีภาพประกอบแกล่อกัครททูตทล่านนบีนี้ 
เขากลล่าววล่า “เชล่นนบีนี้แหละ พวกยลิวทบีที่กรบุงเยรทูซาเลร็มจะผทูกมกัดคนทบีที่เปป็นเจร้าของเครสืที่องคาดเอวนบีนี้” กลล่าวอบีกนกัยหนศึที่ง 
“เปาโลเออ๋ย ขร้าพเจร้าไดร้มกัดมสือและเทร้าของขร้าพเจร้าเองดร้วยเครสืที่องคาดเอวนบีนี้ฉกันใด พวกยลิวกร็จะมกัดทล่านเมสืที่อทล่านไป
ถศึงกรบุงเยรทูซาเลร็มฉกันนกันี้น และจะมอบทล่านไวร้ในมสือของพวกคนตล่างชาตลิ!”

การคาดการณร์นบีนี้อาจถทูกมองวล่าเปป็นเพบียงความกระวนกระวายใจ ลางบอกเหตบุลล่วงหนร้า ในสล่วนของอา
กาบกัส คสือความหล่วงใยทบีที่ผทูร้พยากรณร์ทล่านนบีนี้มบีเพราะกลกัวเรสืที่องความปลอดภกัยของเปาโลหากเขายสืนกรานในความ
ตกันี้งใจแนล่วแนล่ของเขาทบีที่จะไปเยสือนกรบุงเยรทูซาเลร็ม-ใชล่แลร้วครกับ มกันอาจถทูกมองแบบนกันี้น เวร้นแตล่ถร้อยคบาทบีที่มากล่อน
หนร้า: “พระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ตรกัสดกังนบีนี้วล่า” ไมล่ใชล่ความกระวนกระวายใจ ไมล่ใชล่ความกกังวลสล่วนตกัวของเขาเกบีที่ยวกกับ
ความปลอดภกัยของเปาโล แตล่พระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ทรงกระตบุร้นใหร้กลล่าวขร้อความนบีนี้ และอากาบกัสกร็กลล่าวชกัดเจ
นมากๆตอนทบีที่เขาสล่งตล่อคบาเตสือนนบีนี้แกล่เปาโล เขาไมล่เพบียงแสดงออกมกันโดยใชร้คบาพทูดเทล่านกันี้น เขาสาธลิตใหร้ดทูโดยการ



มกัดมสือและเทร้าของเขาเองดร้วยเครสืที่องคาดเอวของเปาโล โดยแสดงใหร้เขาเหร็นอยล่างแนล่ชกัดถศึงสลิที่งทบีที่เขาคาดวล่าจะเจอ
เมสืที่อเขายล่างเทร้าเหยบียบในกรบุงเยรทูซาเลร็ม

องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าทรงใชร้ผร้าปฝ่านคาดเอวของเยเรมบียร์เพสืที่อแสดงใหร้เขาเหร็นการตกเปป็นเชลยทบีที่ใกลร้เขร้ามา
ของพวกยลิว พระองคร์ทรงบอกเยเรมบียร์ใหร้เอาผร้าคาดเอวนกันี้นไป ไปยกังแมล่นนี้บายทูเฟรตลิส และซล่อนมกันไวร้ทบีที่นกัที่นในซอก
หลินแหล่งหนศึที่ง ศาสดาพยากรณร์ผทูร้นบีนี้กระทบาตามทบีที่เขาไดร้รกับคบาสกัที่ง และหลายวกันตล่อมาองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าตรกัสแกล่เขา
วล่า “จงลบุกขศึนี้น ไปยกังแมล่นนี้บายทูเฟรตลิส และเอาผร้าคาดเอวมาเสบียจากทบีที่นกัที่น ซศึที่งเราไดร้สกัที่งเจร้าใหร้ซล่อนไวร้ทบีที่นกัที่น” เยเรมบียร์
เชสืที่อฟฝง-และเมสืที่อเขาเอาผร้าคาดเอวนกันี้นมาจากสถานทบีที่แหล่งนกันี้นทบีที่เขาเอามกันไปซล่อนมกันไวร้ “ดทูเถลิด ผร้าคาดเอวนกันี้นกร็
เปฟืฝั่อยยบุล่ย มกันไมล่มบีประโยชนร์สบาหรกับสลิที่งใดเลย” จากนกันี้นพระเจร้าตรกัสแกล่เขาวล่า “ตามลกักษณะนบีนี้เรากร็จะทบาใหร้ความ
ทะนงใจของยทูดาหร์ และความทะนงใจใหญล่ยลิที่งของกรบุงเยรทูซาเลร็มเสบียหาย!” (ยรม. 13:1-9) 

มบีการทบาแบบนกันี้นอบีกหลายครกันี้งในพระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิม และอากาบกัสนล่าจะคบุร้นเคยกกับ
เหตบุการณร์เหลล่านกันี้น ภาพประกอบนบีนี้เหมาะสมและขล่าวสารกร็ถทูกใหร้อยล่างชกัดเจน: พระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ไดร้ประกาศ
แลร้ววล่าถร้าเปาโลเดลินหนร้าไปยกังกรบุงเยรทูซาเลร็มตล่อไป เขากร็จะถทูกผทูกมกัดในฐานะนกักโทษและถทูกมอบ “ไวร้ในมสือของ
คนตล่างชาตลิ” การกลล่าวหาเขาและการจกับกบุมเขาจะมาจากพวกยลิว แตล่เนสืที่องจากโรมมบีอบานาจในเวลานกันี้น เขากร็จะ
ถทูกมอบไวร้ในมสือของพวกโรมกันเพสืที่อทบีที่จะถทูกไตล่สวน-และมกันไดร้เกลิดขศึนี้นตามนกันี้น เหมสือนอยล่างทบีที่อากาบกัสไดร้ประกาศ
แลร้ววล่ามกันจะเกลิด

ขร้อ 12: “และเมสืที่อพวกเราไดร้ยลินสลิที่งเหลล่านบีนี้ ทกันี้งพวกเรากกับคนทกันี้งหลายทบีที่เปป็นของสถานทบีที่แหล่งนกันี้น จศึง
อร้อนวอนทล่านไมล่ใหร้ขศึนี้นไปยกังกรบุงเยรทูซาเลร็ม”

ลทูกาใชร้คบาสรรพนาม “พวกเรา” โดยแสดงใหร้เหร็นวล่าคนเหลล่านกันี้นทบีที่กบาลกังเดลินทางไปกกับเปาโล “กกับคนทกันี้ง
หลายทบีที่เปป็นของสถานทบีที่แหล่งนกันี้น (เมสืองซบีซารบียา บร้านของฟฟีลลิป) จศึงอร้อนวอนทล่าน…” คบาเตสือนของอากาบกัสเปป็น
ของจรลิงมากๆแกล่ผทูร้เชสืที่อเหลล่านบีนี้ พวกเขา “อร้อนวอน”-วลิงวอนและรร้องขอ-เปาโลไมล่ใหร้เดลินทางตล่อไปยกังกรบุง
เยรทูซาเลร็ม ทบาไมตร้องดลิที่งหกัวทลิที่มเขร้าไปสทูล่ภกัยอกันตราย เขร้าไปสทูล่การตลิดคบุกแนล่นอน โดยอาจถศึงตายดร้วยซนี้บา ในเมสืที่อเขา
ยกังอยทูล่หล่างไกลจากนครบรลิสบุทธลิธิ์นกันี้นมากพอทบีที่จะหกันหลกังกลกับหรสือเบบีที่ยงไปทางอสืที่นและทบางานรกับใชร้ของเขาตล่อไปทบีที่
อสืที่น?

ขร้อ 13: “แลร้วเปาโลตอบวล่า “ทล่านทกันี้งหลายหมายความวล่าอะไรทบีที่รร้องไหร้และทบาใหร้ใจของขร้าพเจร้า
ชอกชนี้บา ดร้วยวล่าขร้าพเจร้าพรร้อมแลร้วไมล่ใชล่ทบีที่จะถทูกผทูกมกัดเทล่านกันี้น แตล่ทบีที่จะตายทบีที่กรบุงเยรทูซาเลร็มดร้วยเพราะเหร็นแกล่
พระนามของพระเยซทูเจร้า”

“ทล่านทกันี้งหลายหมายความวล่าอะไรทบีที่รร้องไหร้และทบาใหร้ใจของขร้าพเจร้าชอกชนี้บา” คบากรลิยากรบีกตรงนบีนี้ทบีที่แปล
เปป็น “ทบาใหร้...ชอกชนี้บา” (break ทบาใหร้แตกสลาย) ถทูกพบตรงนบีนี้ทบีที่เดบียวในภาคพกันธสกัญญาใหมล่ มกันบล่งบอกถศึงการ
ทบาใหร้จบุดประสงคร์อล่อนแอลง ดกังนกันี้นอกัครททูตทล่านนบีนี้จศึงกบาลกังบอกเปป็นนกัยวล่า พวกเขาไมล่ไดร้กบาลกัง “ทบาใหร้ใจของเขา
แตกสลาย” โดยการเพลิที่มเขร้ากกับความเศรร้าโศกของเขา แตล่พวกเขากบาลกังทบาใหร้ความตกันี้งใจแนล่วแนล่ของเขาอล่อนแอ
ลงและยกับยกันี้งเขาไมล่ใหร้เดลินทางตล่อไป



“ขร้าพเจร้าพรร้อมแลร้วไมล่ใชล่ทบีที่จะถทูกผทูกมกัดเทล่านกันี้น แตล่ทบีที่จะตายทบีที่กรบุงเยรทูซาเลร็มดร้วยเพราะเหร็นแกล่พระนาม
ของพระเยซทูเจร้า” คบาสรรพนาม “ขร้าพเจร้า” ยสืนหนกักแนล่นในภาษากรบีก และแสดงใหร้เหร็นวล่าอกัครททูตทล่านนบีนี้ไดร้
คบานวณไวร้นานแลร้วถศึงราคาคล่างวดของการรกับใชร้พระครลิสตร์ และพบวล่าการทนทบุกขร์ตล่างๆแหล่งกาลปฝจจบุบกันนบีนี้ไมล่คบุร้ม
คล่าทบีที่จะเปรบียบเทบียบกกับสงล่าราศบีซศึที่งจะถทูกเผยใหร้ปรากฏ

เราอดไมล่ไดร้ทบีที่จะชสืที่นชมความรร้อนรนของอกัครททูตเปาโล ความตกันี้งใจแนล่วแนล่อกันแขร็งแกรล่งทบีที่เขามบี แตล่การทบีที่
เขาไมล่ฟฝงคบาเตสือนในเหตบุการณร์ตอนนบีนี้กร็ทบาใหร้เขาเสบียโอกาสสองปฟีอกันมบีคล่าไป เขาไมล่ไดร้อยทูล่ในกรบุงเยรทูซาเลร็มนานนกัก
กล่อนทบีที่เขาถทูกผทูกมกัดตามทบีที่ถทูกพยากรณร์ไวร้

เปาโลซาบซศึนี้งในความหล่วงใยและการรร้องขอของเหลล่าเพสืที่อนครลิสเตบียนของเขา แตล่ความรกักของเขาทบีที่มบี
ตล่อพวกยลิวกร็มากมายเหลสือเกลินจนเขาตอบวล่า “ขร้าพเจร้าพรร้อมแลร้วไมล่ใชล่ทบีที่จะถทูกผทูกมกัดเทล่านกันี้น แตล่ทบีที่จะตายทบีที่กรบุง
เยรทูซาเลร็มดร้วยเพราะเหร็นแกล่พระนามของพระเยซทูเจร้า” ชายผทูร้นบีนี้มบีความกลร้าหาญทบีที่ยากจะหาใครเทบียบ เขาไมล่เคย
หกันหลกังจากหนร้าทบีที่ของเขาในฐานะอกัครททูตคนหนศึที่ง-แตล่เหมสือนทบีที่เกลิดขศึนี้นบล่อยๆกกับชายทกันี้งหลายทบีที่มบีคบุณสมบกัตลิเชล่น
นกันี้น จบุดแขร็งทบีที่เกลินธรรมดาของเขาคสือจบุดอล่อนของเขา มบีหลายครกันี้งทบีที่ความรกักของอกัครททูตทล่านนบีนี้ทบีที่มบีตล่อดวงวลิญญาณ
ทกันี้งหลายถทูกเขร้าใจผลิดวล่าเปป็นการทรงนบา และความรร้อนรนของเขากร็ผลกักดกันเขาใหร้เขร้าไปในเมสืองตล่างๆและสถาน
ทบีที่หลายแหล่งทบีที่พระเจร้าไมล่ไดร้ทรงนบาเขาใหร้ไป พระเจร้าทรงเรบียกเขาใหร้เปป็นผทูร้ปรนนลิบกัตลิแกล่พวกคนตล่างชาตลิ และเขากร็
สกัตยร์ซสืที่อตล่องานรกับใชร้นกันี้น แตล่เขาไมล่อาจปปิดซล่อนความผลิดหวกังแหล่งหกัวใจของเขาไดร้ เขาเชสืที่อฟฝงการทรงเรบียกนกันี้นทบีที่ใหร้
นบาขล่าวประเสรลิฐไปยกังพวกคนตล่างชาตลิ แตล่ดทูเหมสือนวล่าเขาเชสืที่ออยล่างจรลิงใจวล่าเขาคสือผทูร้นกันี้นทบีที่จะตร้องชนะพวกยลิวมา
ถศึงพระครลิสตร์ มกันเปป็นธรรมเนบียมปฏลิบกัตลิของเขาเสมอเมสืที่อเขาเขร้าไปในเมสืองๆหนศึที่งทบีที่จะไปยกังธรรมศาลาเปป็นอกันดกับ
แรกเพสืที่อยกเหตบุผลกกับพวกยลิว อธลิบายพระวจนะของพระเจร้า ประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคบุณมหกัศจรรยร์ของ
พระเจร้า เมสืที่อเราเปรบียบเทบียบสลิที่งตล่างๆทบีที่เปป็นฝฝ่ายวลิญญาณกกับฝฝ่ายวลิญญาณ เรากร็เผชลิญหนร้ากกับคบาถามทบีที่วล่าเปาโล
คลิดถทูกหรสือไมล่ในการทบาแบบนบีนี้ ความปรารถนาอกันแรงกลร้าของเขาทบีที่จะเหร็นชนชาตลิอลิสราเอลไดร้รกับความรอดไดร้นบา
เขาเขร้าสทูล่ความยากลบาบากมากมาย ความทบุกขร์มหาศาลและการถทูกขล่มเหง

นบีที่เปป็นคบาเตสือนทบีที่ไมล่มบีทางผลิดพลาดไดร้ครกันี้งทบีที่สองของพระเจร้าทบีที่มาถศึงเปาโล และถศึงแมร้วล่าผมยกังเชสืที่ออยทูล่วล่า
อกัครททูตเปาโลเปป็นผทูร้รกับใชร้ทบีที่อบุทลิศตกัวมากทบีที่สบุดของพระเจร้า ในเหตบุการณร์ตอนนบีนี้เขาไมล่ฟฝงคบาเตสือนนกันี้น ไมล่ยอมเปลบีที่ยน
แผนการตล่างๆของตน และยกังตกันี้งใจแนล่วแนล่อยล่างดสืนี้อรกันี้นทบีที่จะไปยกังกรบุงเยรทูซาเลร็ม

ขร้อ 14 และ 15: “และเมสืที่อทล่านไมล่ยอมถทูกชกักชวน พวกเรากร็หยบุด โดยกลล่าววล่า “ขอใหร้เปป็นไปตามนนี้บา
พระทกัยองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าเถลิด” และหลกังจากวกันเหลล่านกันี้น พวกเรากร็จกัดแจงบรรดาขร้าวของของพวกเรา และขศึนี้น
ไปยกังกรบุงเยรทูซาเลร็ม”

เมสืที่อเปาโล “ไมล่ยอมถทูกชกักชวน” ทบีที่จะเปลบีที่ยนแผนการตล่างๆของตนและเลบีที่ยงทบีที่จะไปยกังนครบรลิสบุทธลิธิ์ใน
ตอนนกันี้น ผทูร้เชสืที่อเหลล่านกันี้นกร็เลลิกวลิงวอนเขาและฝากเขาไวร้กกับนนี้บาพระทกัยของพระเจร้า- “ขอใหร้เปป็นไปตามนนี้บาพระทกัย
องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าเถลิด”

“พวกเรากร็จกัดแจงบรรดาขร้าวของของพวกเรา…” ในวลบีนบีนี้ “carriage” ชวนใหร้เขร้าใจผลิด เราคลิดถศึง 
carriage วล่าเปป็นเหมสือนยานพาหนะสบาหรกับการขนสล่งผทูร้คนหรสือสลิที่งของตล่างๆ แตล่ในเหตบุการณร์ตอนนบีนี้มกันหมายถศึง



สกัมภาระ (baggage) คบาภาษาอกังกฤษเกล่า “carriage” ถทูกใชร้ในความหมายของสลิที่งซศึที่งถทูกแบกหาม-ภาระตล่างๆ 
เครสืที่องเรสือน ภาชนะตล่างๆ หรสือสกัมภาระ ดกังนกันี้นคบานบีนี้จศึงถทูกใชร้ในความหมายนบีนี้โดยผทูร้พทูดภาษาอกังกฤษตอนทบีที่พระ
คกัมภบีรร์ฉบกับคลิงเจมสร์ถทูกแปล คบาเดบียวกกันนบีนี้ถทูกใชร้ในภาษาฮบีบรทูใน 1 ซามทูเอล 17:22 ทบีที่ “ดาวลิดกร็มอบสกัมภาระของ
เขาไวร้ในมสือของผทูร้ดทูแลกองสกัมภาระ และวลิที่งไปทบีที่แนวรบ และไดร้มาทกักทายพวกพบีที่ชายของตน” ความหมายในขร้อ
พระคบาตอนนบีนี้ของเรากร็คสือวล่าเปาโลและคณะของเขาเตรบียมสกัมภาระของตน เตรบียมพรร้อมสบาหรกับการเดลินทางนกันี้น
และจากนกันี้นจศึงออกเดลินทางไปจากเมสืองซบีซารบียาในการเดลินทางระยะสบุดทร้ายของพวกเขาสทูล่กรบุงเยรทูซาเลร็ม

ขร้อ 16: “บางคนของพวกสาวกแหล่งเมสืองซบีซารบียากร็ไดร้ไปพรร้อมกกับพวกเราดร้วย และพรร้อมกกับพวกเขา 
ไดร้พาคนหนศึที่งมาชสืที่อ มนาสกัน ชาวเกาะไซปรกัส เปป็นสาวกสทูงอายบุคนหนศึที่ง ซศึที่งพวกเราจะอาศกัยอยทูล่กกับเขา”

ภาษาเดลิมตรงนบีนี้อล่านวล่า “สาวกบางคนจากเมสืองซบีซารบียาไดร้ไปกกับพวกเราเชล่นกกัน เพสืที่อทบีที่จะพาพวกเราไป
หามนาสกันผทูร้หนศึที่ง ชาวเกาะไซปรกัส สาวกยบุคตร้นคนหนศึที่งผทูร้ซศึที่งพวกเราจะอาศกัยอยทูล่กกับเขา” ชายผทูร้นบีนี้ ถศึงแมร้วล่าเปป็น
ชาวเกาะไซปรกัส บกัดนบีนี้มบีบร้านของตนในกรบุงเยรทูซาเลร็ม และพวกสาวกทบีที่เมสืองซบีซารบียากร็ไปกกับเปาโลเพสืที่อทบีที่จะนบาเขา
ไปยกังบร้านของมนาสกัน สาวกผทูร้หนศึที่งทบีที่มบีชสืที่อเสบียงยาวนานผทูร้ซศึที่งพวกเขารทูร้จกักมกักคบุร้นเปป็นการสล่วนตกัว ในชล่วงเวลานกันี้นนบีที่
เปป็นการจกัดเตรบียมลล่วงหนร้าทบีที่จบาเปป็นเพราะวล่าในชล่วงเทศกาลเลบีนี้ยง กรบุงเยรทูซาเลร็มเตร็มไปดร้วยผทูร้คนทบีที่กบาลกังมองหา
ทบีที่พกักอยล่างแนล่นอน และมกันคงเปป็นเรสืที่องยากทบีที่จะหาทบีที่พกักอาศกัยไดร้ เพราะการจกัดเตรบียมทบีที่ถทูกกระทบาในเมสืองซบีซารบี
ยา คนทกันี้งกลบุล่มนกันี้นจศึงไมล่ตร้องประสบกกับความยบุล่งยากในการคร้นหาทบีที่พกักเมสืที่อพวกเขาไปถศึง การหาบร้านสกักหลกังทบีที่มบี
ขนาดใหญล่พอทบีที่จะรองรกับเปาโลและคณะของเขาคงจะเปป็นเรสืที่องยาก-ซศึที่งบล่งบอกวล่ามนาสกันคงจะเปป็นหนศึที่งในเหลล่า
สมาชลิกทบีที่มกัที่งมบีมากกวล่าของครลิสตจกักรในกรบุงเยรทูซาเลร็ม ทบีที่จะสามารถมบีปฝญญาซสืนี้อบร้านแบบนกันี้นไดร้ 

ขร้อ 17: “และเมสืที่อพวกเรามาถศึงกรบุงเยรทูซาเลร็มแลร้ว พวกพบีที่นร้องกร็ตร้อนรกับพวกเราไวร้ดร้วยความยลินดบี”
นบีที่เปป็นอะไรทบีที่ตรงขร้ามกกับการตร้อนรกับทบีที่เปาโลเคยไดร้รกับในกรบุงเยรทูซาเลร็มตอนทบีที่เขาไปทบีที่นกัที่นครกันี้งแรกหลกัง

จากการกลกับใจเชสืที่อของเขา! กลิจการ 9:26-28 บกันทศึกขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่าเมสืที่อเขาพยายามทบีที่จะไปเขร้ารล่วมกกับพวก
สาวกในการไปเยสือนครกันี้งนกันี้น “แตล่พวกเขาทบุกคนกลกัวทล่าน และไมล่เชสืที่อวล่าทล่านเปป็นสาวก” บารนาบกัสจศึงตร้องไปกกับ
เขาและอธลิบายใหร้พวกอกัครททูตฟฝงวล่าเซาโลแหล่งทารร์ซกัสไดร้กลกับใจเชสืที่อมากลายเปป็นเปาโลอกัครททูตแลร้ว

แตล่บกัดนบีนี้เปาโลมาพรร้อมกกับครลิสเตบียนกลบุล่มเลร็กๆของเขาและ “พวกพบีที่นร้อง” (เหลล่าผทูร้เชสืที่อในกรบุงเยรทูซาเลร็ม)
กร็ตร้อนรกับเขาดร้วยความยลินดบี เขาไดร้เดลินทางมาหลายไมลร์ ไดร้ครอบคลบุมเขตแดนมากมายและไดร้ดวงวลิญญาณ
หลายดวงมาถวายพระครลิสตร์นกับตกันี้งแตล่ผทูร้เชสืที่อเหลล่านบีนี้ไดร้เหร็นเขาครกันี้งลล่าสบุด ไมล่ตร้องสงสกัยเลยวล่าพวกเขาไดร้ยลินมาเกบีที่ยว
กกับภกัยอกันตรายและการขล่มเหงเหลล่านกันี้นทบีที่ไดร้เกลิดขศึนี้นกกับเขาในการเดลินทางแบบมลิชชกันนารบีหลายรอบของเขา และ
พวกเขาตร้อนรกับเขากลกับบร้านอยล่างปลอดภกัยดร้วยหกัวใจทบีที่ชสืที่นบาน

เปาโลปฏกิญาณตอัวแบบยกิวซซที่งตห้องมทการถวายบทูชาแบบยกิว
ขร้อ 18 และ 19: “และวกันตล่อมา เปาโลไดร้เขร้าไปหายากอบ พรร้อมกกับพวกเรา และพวกผทูร้ปกครองทบุก

คนกร็อยทูล่ดร้วย และเมสืที่อเปาโลไดร้คบานกับทล่านเหลล่านกันี้นแลร้ว ทล่านไดร้ประกาศตามลบาดกับถศึงสลิที่งตล่าง ๆ ทบีที่พระเจร้าไดร้โปรด
กระทบาในทล่ามกลางคนตล่างชาตลิโดยการรกับใชร้ของทล่าน”



“ยากอบ” ผทูร้ถทูกกลล่าวถศึงตรงนบีนี้มกักถทูกเรบียกวล่า “ยากอบนร้อย” ซศึที่งถทูกกลล่าวถศึงในกลิจการ 15:13 เชล่นกกัน 
ซศึที่งในขร้อนกันี้นเขาเปป็นหนศึที่งในผทูร้พทูดหลกักทบีที่การประชบุมใหญล่ในกรบุงเยรทูซาเลร็มเกบีที่ยวกกับแผนการของพระเจร้าในยบุคแหล่ง
พระคบุณนบีนี้ ในกลิจการ 12:1,2 เราอล่านวล่าเฮโรด ซศึที่งอยากเอาใจพวกยลิว เรลิที่มขล่มเหงครลิสตจกักรและ “ฆล่ายากอบพบีที่
ชายของยอหร์นดร้วยดาบ” ชายผทูร้นบีนี้ทบีที่ชสืที่อยากอบในขร้อพระคบาทบีที่เราศศึกษากกันอยทูล่ถทูกพทูดถศึงในขร้อพระคบาตอนอสืที่นวล่า
เปป็นนร้องชายขององคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า-หนศึที่งในบบุตรเหลล่านกันี้นทบีที่เกลิดจากโยเซฟและมารบียร์หลกังจากทบีที่พระเยซทูประสทูตลิ
จากหญลิงพรหมจารบีผทูร้นกันี้นแลร้ว

ยากอบอาศกัยอยทูล่ในกรบุงเยรทูซาเลร็มและเปป็นผทูร้เลบีนี้ยงรองของฝทูงแกะทบีที่นกัที่น เรามบีเหตบุผลอกันดบีทบีที่จะเชสืที่อวล่าค
รลิสตจกักรทบีที่กรบุงเยรทูซาเลร็มถทูกฝากไวร้ใหร้เขาดทูแล และเนสืที่องจากเขาเปป็นนร้องชายของพระเยซทูในฝฝ่ายเนสืนี้อหนกัง มกันจศึง
เปป็นเรสืที่องปกตลิธรรมดาทบีที่ผทูร้เชสืที่อยบุคตร้นเหลล่านกันี้นมบีความเคารพนกับถสือเขามาก

เราไมล่ถทูกบอกวล่าครลิสเตบียนเหลล่านกันี้นมาพบกกันทบีที่ไหนในวกันถกัดจากการไปถศึงของเปาโลในกรบุงเยรทูซาเลร็ม 
แตล่ดทูเหมสือนวล่าพวกเขานล่าจะประชบุมกกันในบร้านของยากอบ เนสืที่องจากไมล่มบีอกัครททูตคนอสืที่นถทูกกลล่าวถศึงในการเชสืที่อม
โยงกกับการประชบุมครกันี้งนบีนี้ ยากอบจศึงนล่าจะเปป็นผทูร้เดบียวในพวกเขาทบีที่อยทูล่ในกรบุงเยรทูซาเลร็มตอนนกันี้น

หลกังจากทบีที่เปาโลคบานกับยากอบและเหลล่าผทูร้ปกครองทบีที่อยทูล่ทบีที่นกัที่นตอนนกันี้นแลร้ว “ทล่านไดร้ประกาศตามลบาดกับ
ถศึงสลิที่งตล่าง ๆ ทบีที่พระเจร้าไดร้โปรดกระทบาในทล่ามกลางคนตล่างชาตลิโดยการรกับใชร้ของทล่าน” ไมล่ตร้องสงสกัยเลยวล่านบีที่เปป็น
รายงานขล่าวทบีที่นล่าชสืที่นใจตล่อหกัวใจของผทูร้เชสืที่อเหลล่านบีนี้! เปาโลประกาศ “ตามลบาดกับ”-นกัที่นคสือ เขาเลล่ายร้อนอยล่างละเอบียด
ทบีละขกันี้นตอน ถศึงการเดลินทางแบบมลิชชกันนารบีของเขาและหลายสลิที่งนกันี้นซศึที่งไดร้เกลิดขศึนี้นในงานรกับใชร้ของเขานกับตกันี้งแตล่
เขาไดร้เหร็นกรบุงเยรทูซาเลร็มครกันี้งลล่าสบุด

ขร้อ 20 และ 21: “และเมสืที่อคนเหลล่านกันี้นไดร้ยลินเรสืที่องนกันี้นแลร้ว พวกเขากร็สรรเสรลิญองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า และ
กลล่าวแกล่ทล่านวล่า “ทล่านกร็เหร็นอยทูล่นะ พบีที่เออ๋ย วล่า มบีพวกยลิวหลายพกันคนซศึที่งเชสืที่อแลร้ว และพวกเขาทบุกคนมบีความ
กระตสือรสือรร้นเรสืที่องพระราชบกัญญกัตลิ และพวกเขาไดร้ยลินถศึงทล่านวล่า ทล่านสกัที่งสอนพวกยลิวทบุกคนซศึที่งอยทูล่ในทล่ามกลางคน
ตล่างชาตลิใหร้ละทลินี้งโมเสส โดยกลล่าววล่าพวกเขาไมล่ควรใหร้บบุตรทกันี้งหลายของตนเขร้าสบุหนกัต หรสือประพฤตลิตาม
ธรรมเนบียมเหลล่านกันี้น”

“เมสืที่อคนเหลล่านกันี้นไดร้ยลินเรสืที่องนกันี้นแลร้ว พวกเขากร็สรรเสรลิญองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า” เมสืที่อเปาโลเลล่าเรสืที่องอยล่าง
ละเอบียดวล่างานรกับใชร้ของเขาในทล่ามกลางพวกคนตล่างชาตลิไดร้เจรลิญขศึนี้นอยล่างไร วล่าครลิสตจกักรวกัยเยาวร์ทกันี้งหลายถทูก
ทบาใหร้มกัที่นคงและกบาลกังเตลิบโตอยล่างไร และวล่าพระเจร้าไดร้ทรงชล่วยเปาโลและเหลล่าเพสืที่อนรล่วมทางของเขาครกันี้งแลร้ว
ครกันี้งเลล่าอยล่างไรใหร้พร้นจากความยากลบาบากและภกัยอกันตรายตล่างๆทบีที่เกลิดขศึนี้นโดยนนี้บามสือของเหลล่าศกัตรทูของขล่าว
ประเสรลิฐ พวกเขากร็สรรเสรลิญพระเจร้า ไมล่มบีความอลิจฉารลิษยาในทล่ามกลางชายเหลล่านบีนี้ของพระเจร้าเลย คสือเสา
หลกักเหลล่านกันี้นในครลิสตจกักรยบุคตร้น! ในงานรกับใชร้ของเปาโล พวกเขาเหร็นขร้อพลิสทูจนร์จากพระเจร้าถศึงการอวยพรของ
พระเจร้า ขร้อพลิสทูจนร์ใหมล่ๆแหล่งพระคบุณและความเมตตาของพระองคร์ และมกันไมล่สบาคกัญวล่าเกบียรตลิยศเหลล่านบีนี้ไดร้ลงมา
สทูล่ผทูร้อสืที่น สลิที่งสบาคกัญกร็คสือวล่าพระเจร้าทรงไดร้รกับเกบียรตลิ พระครลิสตร์ทรงถทูกยกชทู จลิตวลิญญาณหลายดวงถทูกชนะมาถศึงพระ
ผทูร้ชล่วยใหร้รอด และพวกเขาสรรเสรลิญพระเจร้าสบาหรกับสลิที่งทบีที่ถทูกทบาสบาเรร็จโดยการทบีที่พระองคร์ทรงใชร้อกัครททูตเปาโล



มกันควรเปป็นเชล่นนบีนี้กกับครลิสเตบียนทกันี้งหลายวกันนบีนี้ ไมล่มบีทบีที่วล่างสบาหรกับความอลิจฉาและความรลิษยาในพระราช
กลิจทบีที่จรลิงใจขององคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า ผทูร้เชสืที่อแทร้ทกันี้งหลาย ทบีที่มบีใจฝฝกใฝฝ่ฝฝ่ายวลิญญาณ ไมล่เกร็บงบาความรลิษยาไวร้ในใจ พวก
เขาไมล่แสดงความอลิจฉาตล่อผทูร้เชสืที่อคนอสืที่นๆทบีที่ประสบความสบาเรร็จมากกวล่าหรสือทบีที่โดดเดล่นมากกวล่าตน ตรงกกันขร้าม 
พวกเขาชสืที่นชมยลินดบีเมสืที่อจลิตวลิญญาณหลายดวงไดร้รกับความรอดและเมสืที่องานขององคร์พระผทูร้เปป็นเจร้ารบุดหนร้าไป โดย
ไมล่สบาคกัญวล่าองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าทรงใชร้ผทูร้ใดเพสืที่อทบาใหร้เกลิดความเจรลิญกร้าวหนร้านกันี้น นบีที่สอดคลร้องกกับคบาสอนตามพระ
คกัมภบีรร์เกบีที่ยวกกับครลิสตจกักร พระกายของพระครลิสตร์ ตามทบีที่ถทูกบกันทศึกใน 1 โครลินธร์ 12:12-27 ในขร้อ 25 และ 26 
ของพระคบาตอนนกันี้นเราถทูกบอกวล่า “เพสืที่อทบีที่จะไมล่มบีความแตกแยกกกันในรล่างกาย แตล่เพสืที่ออวกัยวะเหลล่านกันี้นจะมบีความ
หล่วงใยซศึที่งกกันและกกัน และไมล่วล่าอวกัยวะอกันหนศึที่งทบุกขร์ อวกัยวะทกันี้งหมดกร็พลอยทบุกขร์กกับอวกัยวะนกันี้น หรสืออวกัยวะอกัน
หนศึที่งไดร้รกับเกบียรตลิ อวกัยวะทกันี้งหมดกร็พลอยปฟีตลิยลินดบีกกับอวกัยวะนกันี้น”

“ทล่านกร็เหร็นอยทูล่นะ พบีที่เออ๋ย วล่า มบีพวกยลิวหลายพกันคนซศึที่งเชสืที่อแลร้ว” (ภาษากรบีกอล่านวล่า “myriads”-กลล่าว
อบีกนกัยหนศึที่งคสือ “หลายพกันคนนกับไมล่ถร้วน ผทูร้ซศึที่งเชสืที่อ”)  ไมล่ตร้องสงสกัยเลยวล่ามบีผทูร้กลกับใจเชสืที่อจบานวนมหาศาลในกรบุง
เยรทูซาเลร็มในตอนนกันี้น ยบีที่สลิบหร้าปฟีกล่อนหนร้านบีนี้ สามพกันคนไดร้กลกับใจเชสืที่อเมสืที่อเปโตรเทศนาในวกันเพร็นเทคอสตร์ 
(กลิจการ 2:41) หลกังจากนกันี้นไมล่นาน อบีกหลายพกันคนกร็ถทูกเพลิที่มเขร้าไป (กลิจการ 4:4) และกล่อนทบีที่เปาโลเลล่ายร้อนถศึง
เหตบุการณร์เหลล่านกันี้นเกบีที่ยวกกับงานรกับใชร้ของเขาตล่อหนร้ายากอบและพวกผทูร้ปกครองตามทบีที่ถทูกบกันทศึกในขร้อพระคบา
ตอนนบีนี้ของเรา มกันคงจะเปป็นไปไมล่ไดร้เลยทบีที่จะประมาณการจบานวนของผทูร้เชสืที่อในกรบุงเยรทูซาเลร็ม เพราะวล่างานนกันี้นทบีที่
ถทูกเรลิที่มตร้นในวกันเพร็นเทคอสตร์ไมล่ไดร้หยบุดยกันี้งและคนเปป็นอกันมากกบาลกังถทูกเปลบีที่ยนความเชสืที่ออยทูล่

“และพวกเขาทบุกคนมบีความกระตสือรสือรร้นเรสืที่องพระราชบกัญญกัตลิ” ยลิวเหลล่านบีนี้เปป็นพวกครลิสเตบียน พวกเขา
ไดร้เชสืที่อในพระครลิสตร์มาสทูล่ความรอดแลร้ว แตล่พวกเขายกังยศึดตลิดกกับพลิธบีกรรมและพลิธบีการหลายอยล่างของพระราช
บกัญญกัตลิของโมเสสอยทูล่เหมสือนเดลิม (นบีที่หมายถศึงพระราชบกัญญกัตลิทบีที่เกบีที่ยวขร้องกกับการเขร้าสบุหนกัต การถวายเครสืที่องสกัตว
บทูชาตล่างๆ การเวร้นจากอาหารบางอยล่าง การถสือวกันและเทศกาลเลบีนี้ยงตล่างๆ) มกันอาจดทูเปป็นเรสืที่องแปลกในสายตา
เราวกันนบีนี้ทบีที่ผทูร้เชสืที่อเหลล่านบีนี้ควรถสือพลิธบีกรรมตล่างๆของพระราชบกัญญกัตลิของโมเสสอยทูล่ตล่อไป เพราะวล่าเราทราบวล่าพระ
ครลิสตร์ทรงเปป็นจบุดจบของพระราชบกัญญกัตลิแลร้วแกล่ทบุกคนทบีที่เชสืที่อ (รม. 10:4) เพราะวล่าพระองคร์ทรงทบาใหร้พระราช
บกัญญกัตลิสบาเรร็จแลร้ว (มธ. 5:17) อยล่างไรกร็ตาม เราตร้องจบาไวร้วล่าพลิธบีกรรมเหลล่านกันี้นทบีที่ถทูกถสือโดยยลิวเหลล่านบีนี้ในชล่วง
เปลบีที่ยนผล่านนกันี้นไดร้ถทูกกบาหนดโดยพระเยโฮวาหร์พระเจร้า และเปป็นเวลาหลายชกัที่วอายบุคนชนชาตลิอลิสราเอลไดร้ถทูกสกัที่ง
สอนใหร้ถสือพลิธบีกรรมเหลล่านกันี้น และไดร้รกับการอบรมสกัที่งสอนในพลิธบีกรรมและพลิธบีการเหลล่านกันี้นทบีที่เกบีที่ยวขร้อง

พวกอกัครททูตเองกร็ปฏลิบกัตลิตามพลิธบีกรรมตล่างๆของยลิวขณะทบีที่พวกเขายกังอยทูล่ทบีที่กรบุงเยรทูซาเลร็มเพราะวล่าพวก
เขาไมล่ไดร้รทูร้สศึกวล่า มกันจะเปป็นการถวายเกบียรตลิพระเจร้าทบีที่จะประกาศตกัววล่าคกัดคร้านพลิธบีกรรมเหลล่านกันี้นแหล่งศาสนาของ
บรรพบบุรบุษของพวกเขา ยกตกัวอยล่างเชล่น ในกลิจการ 3:1 เราอล่านวล่า “บกัดนบีนี้เปโตรกกับยอหร์นขศึนี้นไปพรร้อมกกันจะ
เขร้าไปในพระวลิหารในเวลาอธลิษฐาน โดยเปป็นเวลาบล่ายสามโมง” เปโตรและยอหร์นเปป็นผทูร้เชสืที่อทบีที่ยบาเกรงพระเจร้า 
พวกเขารทูร้วล่าตนไมล่จบาเปป็นตร้องไปยกังพระวลิหารเพสืที่อทบีที่จะอธลิษฐาน พวกเขาไดร้เดลินกกับพระเยซทูและพระองคร์ทรงบอก
พวกเขาแลร้ววล่า “ดร้วยวล่าสองคนหรสือสามคนประชบุมกกันทบีที่ไหน ๆ ในนามของเรา เรากร็อยทูล่ทล่ามกลางพวกเขาทบีที่



นกัที่น” (มธ. 18:20) แตล่ทกันี้งๆทบีที่เปโตรและยอหร์นรทูร้วล่าตนจะอธลิษฐานทบีที่ไหนกร็ไดร้ เมสืที่อไรกร็ไดร้ เมสืที่อพวกเขาอยทูล่ในกรบุง
เยรทูซาเลร็ม พวกเขากร็ยกังถสือชกัที่วโมงแหล่งการอธลิษฐานในพระวลิหารทบีที่พวกเขาเคยชลินตล่อไป

คบาถามเกบีที่ยวกกับการถสือพลิธบีเขร้าสบุหนกัตและเรสืที่องรองอสืที่นๆของพระราชบกัญญกัตลิไมล่เคยถทูกทบาใหร้เปป็นเรสืที่องใหญล่
เลยในกรบุงเยรทูซาเลร็มกล่อนหนร้านกันี้น คบาถามตล่างๆไดร้ผบุดขศึนี้นในทล่ามกลางพวกคนตล่างชาตลิ-และแนล่นอนวล่าพวกมกัน
ตร้องผบุดขศึนี้น เพราะวล่าถร้าเหลล่าผทูร้เชสืที่อทบีที่เปป็นคนตล่างชาตลิจะถทูกบกังคกับใหร้ถสือพลิธบีกรรมตล่างๆของยลิว พวกเขากร็ไมล่ไดร้อยทูล่ใตร้
พระคบุณแลร้ว แตล่อยทูล่ใตร้พระราชบกัญญกัตลิ เพราะเรสืที่องนบีนี้เองการประชบุมใหญล่ทบีที่กรบุงเยรทูซาเลร็มจศึงถทูกเรบียก ตามทบีที่บกันทศึก
ไวร้ในกลิจการบททบีที่ 15 และคบาถามตล่างๆทบีที่ถทูกนบาเสนอโดยเหลล่าผทูร้เชสืที่อทบีที่เปป็นคนตล่างชาตลิกร็ถทูกอภลิปรายและไดร้ขร้อ
ตกลง มกันถทูกตกลงแลร้ววล่าครลิสเตบียนตล่างชาตลิทกันี้งหลายไมล่ควรถทูกเรบียกรร้องใหร้ถสือพลิธบีกรรมตล่างๆอยล่างการเขร้าสบุหนกัต 
แตล่พวกเขาควรละเวร้นจากสลิที่งเหลล่านกันี้นซศึที่งจะทบาใหร้เหลล่าผทูร้เชสืที่อยลิวไมล่พอใจ กลล่าวอบีกนกัยหนศึที่ง พวกเขาไมล่ควรทบาสลิที่งใด
ทบีที่อาจทบาใหร้พบีที่นร้องทบีที่อล่อนแอกวล่ารทูร้สศึกสะดบุด

แตล่ครลิสเตบียนยลิวเหลล่านกันี้นในกรบุงเยรทูซาเลร็มยกังไมล่ตระหนกักถศึงพระราชบกัญญกัตลิแหล่งเสรบีภาพอกันสมบทูรณร์
แบบนกันี้น พวกเขายกังไมล่ไดร้ตระหนกักอยล่างถล่องแทร้วล่าพระครลิสตร์ทรงถวายเครสืที่องบทูชาเดบียวแลร้ว-ครกันี้งเดบียวพอ มบีผล
ตลอดไป-และพวกเขาตร้องถทูกนบา พวกเขาไมล่อาจถทูกผลกักดกันไดร้ การถอนสลิที่งทบีที่เรบียนรทูร้แลร้วเปป็นเรสืที่องยากกวล่าการ
เรบียนรทูร้ตกันี้งเยอะ-โดยเฉพาะอยล่างยลิที่งในสลิที่งตล่างๆทางศาสนา-และถร้าคบาถามเรสืที่องจะเอาพระราชบกัญญกัตลิหรสือพระคบุณ
ถทูกยกขศึนี้นทบีที่กรบุงเยรทูซาเลร็ม มกันกร็คงกล่อใหร้เกลิดความไมล่พอใจและนบามาซศึที่งการขล่มเหงซศึที่งกร็คงขกัดขวางการเจรลิญ
กร้าวหนร้าของความเชสืที่อแบบครลิสเตบียนอยล่างมหาศาล นอกจากนบีนี้ ในการทรงจกัดเตรบียมและความทรงสกัพพกัญญทู
ของพระเจร้า พระองคร์ทรงทราบวล่าใกลร้จะถศึงเวลานกันี้นแลร้วเมสืที่อนครบรลิสบุทธลิธิ์นกันี้นจะถทูกทบาใหร้กลายเปป็นซากปรกักหกัก
พกังและพระวลิหารจะถทูกทบาลาย อกันเปป็นการยบุตลิการถวายเครสืที่องสกัตวบทูชาเหลล่านกันี้นในพระวลิหารและปปิดฉาก
พลิธบีกรรมตล่างๆของโมเสสไปตลอดกาลซศึที่งเคยกระทบาทบีที่นกัที่นจนเปป็นธรรมเนบียม

“พวกเขาไดร้ยลินถศึงทล่าน” แนล่นอนวล่าชายผทูร้หนศึที่งทบีที่พระเจร้าทรงใชร้อยล่างเซาโลแหล่งทารร์ซกัส ทบีที่เคยพยายาม
จะทบาลายความเชสืที่อแบบครลิสเตบียน จะดศึงดทูดความสนใจมหาศาลเมสืที่อกลกับใจเชสืที่ออยล่างฉกับพลกัน เขากร็เปลบีที่ยนจาก
หนร้ามสือเปป็นหลกังมสือและเรลิที่มประกาศพระครลิสตร์องคร์นกันี้นทบีที่เขาเคยตล่อตร้านอยล่างขมขสืที่นขนาดนกันี้น กลิจการ 9:20 บอก
เราวล่าเมสืที่อเปาโลกลกับใจเชสืที่อ “ในทกันทบีทล่านไดร้ประกาศพระครลิสตร์ในธรรมศาลาทกันี้งหลายวล่า พระองคร์ทรงเปป็นพระ
บบุตรของพระเจร้า” ดกังนกันี้นพวกยลิว-ทกันี้งทบีที่กลกับใจเชสืที่อและไมล่ไดร้กลกับใจเชสืที่อ-จศึงทราบเกบีที่ยวกกับเปาโลและงานรกับใชร้ของ
เขา พวกเขา “ไดร้ยลิน” ถศึงเขา แตล่นล่าสงสกัยวล่ารายละเอบียดทกันี้งหมดทบีที่พวกเขาไดร้ยลินนกันี้นถทูกตร้องหรสือไมล่ พวกเขาถทูก
บอกวล่าเปาโลสกัที่งสอนวล่าพวกยลิวควรทอดทลินี้งบกัญญกัตลิของโมเสส วล่าพวกเขาควรปฏลิเสธเครสืที่องหมายแหล่งพกันธ
สกัญญาอกันยาวนานนกันี้นแหล่งการเขร้าสบุหนกัตสบาหรกับลทูกๆของตน “และไมล่ตร้องประพฤตลิตามธรรมเนบียมเหลล่านกันี้น”-
นกัที่นคสือ ธรรมเนบียมเหลล่านกันี้นของพวกยลิวอยล่างทบีที่พวกมกันเคยมบีมาตลอดหลายชกัที่วอายบุคน ตกันี้งแตล่พระเจร้าไดร้ทรงแยก
ตกันี้งพวกเขาไวร้ตล่างหากและไดร้ประทานพกันธสกัญญาตล่างๆของพระองคร์แกล่พวกเขา

เปาโลประกาศอะไร? เขาประกาศขล่าวประเสรลิฐตามทบีที่มกันไดร้ถทูกประทานใหร้แกล่เขาโดยพระครลิสตร์ผทูร้ทรง
เปป็นขศึนี้นแลร้ว-ไมล่ใชล่ขล่าวสารหนศึที่งทบีที่ถทูกสล่งตล่อกกันมาโดยมนบุษยร์ ไมล่ใชล่ขล่าวสารทบีที่เปป็นคบาสกัที่งสอนทบีที่ถทูกใหร้แกล่เขาโดยอกัคร
ททูตคนอสืที่นๆ แตล่เปป็นขล่าวสารทบีที่เขาไดร้รกับโดยการเปปิดเผยจากพระเยซทูครลิสตร์เจร้า เขาประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่ง



พระคบุณ-ความรอดโดยพระคบุณผล่านทางความเชสืที่อโดยไมล่เพลิที่มอะไรเขร้าไปอบีก เขากลล่าวชกัดเจนเรสืที่องจบุดยสืนของผทูร้
เชสืที่อในพระครลิสตร์ และประกาศวล่าผทูร้เชสืที่อทกันี้งหลาย-ไมล่วล่ายลิวหรสือตล่างชาตลิ-เปป็นไทจากพระราชบกัญญกัตลิแลร้ว

ในจดหมายของเขาทบีที่สล่งถศึงเหลล่าผทูร้เชสืที่อชาวเมสืองโคโลสบี เขาเขบียนภายใตร้การดลใจวล่า “ขร้าพเจร้าไดร้ถทูกตกันี้ง
ใหร้เปป็นผทูร้รกับใชร้คนหนศึที่งของครลิสตจกักร ตามการมอบหมายพกันธกลิจของพระเจร้าซศึที่งไดร้ทรงมอบใหร้แกล่ขร้าพเจร้าเพสืที่อ
พวกทล่าน เพสืที่อทบาใหร้พระวจนะของพระเจร้าสบาเรร็จ คสือขร้อความลศึกลกับซศึที่งถทูกปปิดซล่อนไวร้จากหลายยบุคสมกัยและหลาย
ชกัที่วอายบุนกันี้น แตล่บกัดนบีนี้ไดร้โปรดใหร้เปป็นทบีที่ประจกักษร์แกล่บรรดาวลิสบุทธลิชนของพระองคร์แลร้ว ผทูร้ซศึที่งพระเจร้าจะโปรดใหร้ทราบ
วล่า อะไรเปป็นความมกัที่งคกัที่งแหล่งสงล่าราศบีของขร้อลศึกลกับนบีนี้ในทล่ามกลางคนตล่างชาตลิ ซศึที่งกร็คสือพระครลิสตร์ผทูร้ทรงสถลิตอยทูล่ใน
พวกทล่าน อกันเปป็นทบีที่หวกังแหล่งสงล่าราศบี พระองคร์ผทูร้นกันี้นแหละพวกเราประกาศอยทูล่ โดยเตสือนสตลิทบุกคน (ใชล่แลร้ว ยลิว
และตล่างชาตลิเหมสือนๆกกัน) และสกัที่งสอนทบุกคนโดยใชร้สตลิปฝญญาทบุกอยล่าง เพสืที่อพวกเราจะไดร้ถวายทบุกคนใหร้เปป็น
ผทูร้ใหญล่แลร้วในพระเยซทูครลิสตร์” (คส. 1:25-28)

เปาโลประกาศพระราชกลิจทบีที่ทบาใหร้กลกับคสืนดบีกกันของพระครลิสตร์ ความเหนสือกวล่าทกันี้งหลายของพระครลิสตร์ 
และขร้อลศึกลกับเหลล่านกันี้นของพระครลิสตร์ผทูร้ทรงสถลิตอยทูล่ภายใน

ขร้อ 22: “ฉะนกันี้นสลิที่งนบีนี้เปป็นอยล่างไร คนเปป็นอกันมากจะตร้องมาประชบุมกกัน เพราะเขาทกันี้งหลายจะไดร้ยลินวล่า
ทล่านมาแลร้ว”

“ฉะนกันี้นสลิที่งนบีนี้เปป็นอยล่างไร” กลล่าวอบีกนกัยหนศึที่ง ควรทบาอยล่างไรเพสืที่อชกักจทูงฝทูงชนวล่าเปาโลเปป็นผทูร้เชสืที่อทบีที่บกังเกลิด
ใหมล่แลร้วคนหนศึที่ง เปป็นอกัครททูตทบีที่พระเจร้าทรงเจลิมตกันี้ง เปป็นผทูร้ประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคบุณ-และเปป็นยลิวทบีที่ภกักดบี
เชล่นกกัน? ครลิสตจกักรทบีที่กรบุงเยรทูซาเลร็มไมล่ใชล่ทบีที่ประชบุมเลร็กๆอบีกตล่อไปแลร้ว มกันมบีจบานวนหลายพกันคน และไมล่ตร้องสงสกัย
เลยวล่าในทล่ามกลางชบุมนบุมชนใหญล่โตขนาดนกันี้นมบีบางคนทบีที่ยกังสอนวล่าการเขร้าสบุหนกัตเปป็นสลิที่งจบาเปป็นตล่อความรอด-
เหมสือนกกับทบีที่วกันนบีนี้มบีเหลล่านกักเทศนร์และทกันี้งนลิกายหลายนลิกายทบีที่สอนการรกับบกัพตลิศมาในนนี้บาวล่าจบาเปป็นตล่อความรอด

มกันเปป็นเรสืที่องทบีที่เลบีที่ยงไมล่ไดร้ทบีที่การแตกหกักระหวล่างความเชสืที่อแบบครลิสเตบียนและศาสนายทูดายตร้องมาถศึง แตล่
คบาสอนทบีที่ชกัดเจนเกบีที่ยวกกับการแยกออกนกันี้นยกังไมล่ไดร้ถทูกใหร้จนกระทกัที่งเปาโลเขบียนจดหมายของเขาถศึงชาวฮบีบรทูเหลล่า
นกันี้น ในจดหมายฝากฉบกับนกันี้นเราพบขร้อโตร้แยร้งของพระเจร้าทบีที่ถทูกประกาศและคบาเตสือนอกันจรลิงจกังทบีที่ถทูกใหร้ไวร้เกบีที่ยวกกับ
อกันตรายของการละทลินี้งความจรลิง-อกันตรายของการหลงไปจากขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคบุณของพระเจร้า-โดยการยศึด
ตลิดกกับสลิที่งเกล่าๆซศึที่งเปป็นเพบียงเงาของสลิที่งทกันี้งหลายทบีที่จะมา คสือสลิที่งทบีที่ดบีกวล่าเหลล่านกันี้น ในจดหมายฝากถศึงชาวฮบีบรทูเหลล่านกันี้น
เปาโลไดร้ประกาศ “ทางใหมล่และทบีที่มบีชบีวลิต” นกันี้นอยล่างชกัดเจนเหลสือเกลิน ซศึที่งถทูกเปปิดแลร้วโดยพระเยซทู (ฮบ. 10:20) 
เมสืที่อพระองคร์ทรงถวาย “เครสืที่องบทูชาเดบียว” เพสืที่อชบาระโทษบาป คสือการถวายพระองคร์เองเปป็นเครสืที่องบทูชา ซศึที่งมบีผล
ตลอดไป (ฮบ. 10:12) เขาเตสือนสตลิครลิสเตบียนยลิวเหลล่านกันี้น (และครลิสเตบียนทกันี้งหลายวกันนบีนี้) ใหร้ “ออกไปหาพระองคร์
(พระครลิสตร์) ภายนอกคล่ายนกันี้น โดยแบกรกับคบาตบาหนลิเหยบียดหยามทบีที่พระองคร์ไดร้รกับ” (ฮบ. 13:13) 

เปาโลเองรทูร้วล่าพระราชบกัญญกัตลิถทูกทบาใหร้สบาเรร็จจรลิงอยล่างสมบทูรณร์และถทูกทบาใหร้หมดฤทธลิธิ์แลร้วโดยการถวาย
บทูชาครกันี้งเดบียวนกันี้นของพระบบุตรของพระเจร้า พระเมษโปดกทบีที่ปราศจากตบาหนลิและรลินี้วรอยใดๆ เขารทูร้วล่ากฎเหลล่านกันี้น
ของพระราชบกัญญกัตลิถทูกตรศึงเขร้ากกับกางเขนของพระเยซทูแลร้ว และรทูร้วล่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นจบุดจบของพระราช
บกัญญกัตลิสบาหรกับความชอบธรรมแกล่ผทูร้เชสืที่อทบุกคน แตล่ครลิสเตบียนยลิวเหลล่านกันี้นจบานวนมากยกังรทูร้สศึกวล่าถทูกผทูกมกัดโดย



พลิธบีกรรมและกฎเหลล่านกันี้นของพระราชบกัญญกัตลิอยทูล่ และปฝญหาทบีที่เผชลิญหนร้ายากอบและพวกผทูร้ปกครองตอนนบีนี้กร็คสือ
วล่า จะชกักจทูงพวกผทูร้เชสืที่อยลิวไดร้อยล่างไรวล่าพวกเขาครบบรลิบทูรณร์แลร้วในพระครลิสตร์-ซศึที่งเปป็นความจรลิงนกันี้นทบีที่เปาโลเทศนา

“เขาทกันี้งหลายจะไดร้ยลินวล่าทล่านมาแลร้ว” ยลิวทบีที่เชสืที่อเหลล่านกันี้นในกรบุงจะไดร้ยลินในไมล่ชร้าวล่าเปาโลอยทูล่ในกรบุง
เยรทูซาเลร็ม และพวกเขาจะพากกันมาและกล่อปฝญหา ความจรลิงทบีที่เปาโลเทศนาเกบีที่ยวกกับพระราชบกัญญกัตลิของโมเสส
อาจถทูกเขร้าใจผลิดและถทูกบลิดเบสือนไดร้งล่ายๆ และแนล่นอนวล่านบีที่คสือสลิที่งทบีที่เหลล่าศกัตรทูของเขาไดร้กระทบามาแลร้ว โดยการ
บลิดเบสือนความจรลิงทบีที่เขาเทศนา พวกเขาไดร้ใสล่รร้ายเขา และคบาใสล่รร้ายของพวกเขาไดร้มาถศึงหทูของพวกผทูร้เชสืที่อในกรบุง
เยรทูซาเลร็มแลร้ว โดยทบาใหร้คนเหลล่านกันี้นเชสืที่อวล่าเปาโลเปป็นศกัตรทูคนหนศึที่งของโมเสสและพระราชบกัญญกัตลิ

จรลิงๆแลร้ว เปาโลประกาศวล่าพระราชบกัญญกัตลิเปป็นสลิที่งบรลิสบุทธลิธิ์ ชอบธรรมและดบีงาม ไมล่มบีอะไรผลิดเกบีที่ยวกกับ
พระราชบกัญญกัตลิเลย ปฝญหาอยทูล่ตรงความอล่อนแอของเนสืนี้อหนกังและการทบีที่มกันไมล่สามารถประพฤตลิตามพระราช
บกัญญกัตลิไดร้ ดกังนกันี้นพระเจร้าจศึงทรงสล่งพระบบุตรของพระองคร์มา ในสภาพเสมสือนเนสืนี้อหนกังทบีที่บาป เพสืที่อทบีที่ความชอบ
ธรรมแหล่งพระราชบกัญญกัตลิจะไดร้ถทูกทบาใหร้สบาเรร็จรลิงในเราผทูร้ยอมรกับพระเยซทูโดยความเชสืที่อ (รม. 7:12; 8:2-4) เปาโล
ไมล่ไดร้ประณามโมเสส และเขาไมล่ไดร้ประณามพระราชบกัญญกัตลิของโมเสสดร้วย เขาแคล่ประกาศวล่าพระครลิสตร์ทรง
เปป็นจบุดจบ (การสบาเรร็จจรลิง) ของพระราชบกัญญกัตลิ พระองคร์ไดร้เสดร็จเขร้ามาในโลกเพสืที่อทบาใหร้พระราชบกัญญกัตลิสบาเรร็จ
จรลิง ตามคบาพยานของพระองคร์เองในมกัทธลิว 5:17 และพระองคร์ทรงเสรร็จสลินี้นสลิที่งทบีที่พระองคร์ไดร้เสดร็จมาเพสืที่อกระทบา
แลร้ว

ขร้อ 23 และ 24: “เหตบุฉะนกันี้นจงทบาสลิที่งนบีนี้ทบีที่พวกเราจะกลล่าวแกล่ทล่าน คสือพวกเรามบีชายสบีที่คนซศึที่งไดร้ปฏลิญาณ
ตกัวไวร้ จงพาคนเหลล่านกันี้นไป และชบาระตกัวทล่านเองดร้วยกกันกกับพวกเขา และเสบียเงลินพรร้อมกกับพวกเขา เพสืที่อพวกเขา
จะไดร้โกนศบีรษะของตน และทบุกคนจะทราบวล่าสลิที่งเหลล่านกันี้นทบีที่พวกเขาไดร้ยลินถศึงทล่านนกันี้น ไรร้สาระทกันี้งเพ แตล่วล่าทล่าน
เองดบาเนลินชบีวลิตอยล่างมบีระเบบียบและรกักษาพระราชบกัญญกัตลิอยทูล่ดร้วย”

“พวกเรามบีชายสบีที่คน (ซศึที่งนล่าจะเปป็นเหลล่าสมาชลิกของครลิสตจกักรทร้องถลิที่นนกันี้นในกรบุงเยรทูซาเลร็ม) ซศึที่งไดร้
ปฏลิญาณตกัวไวร้” เราไมล่ถทูกบอกวล่าการปฏลิญาณตกัวนกันี้นคสืออะไร มกันนล่าจะเปป็นการปฏลิญาณตกัวเปป็นนาศบีรร์ (กดว. 
6:2-5) และพวกเขากร็เกสือบพรร้อมแลร้วทบีที่จะโกนศบีรษะของตน-ซศึที่งเปป็นการบล่งบอกวล่าการปฏลิญาณตกัวนกันี้นสลินี้นสบุดแลร้ว
เราหมายเหตบุในกลิจการ 18:18 วล่าเปาโลเองไดร้ “ไดร้โกนศบีรษะของทล่านในเมสืองเคนเครบีย เพราะทล่านไดร้ปฏลิญาณ
ตกัวไวร้”

บกัดนบีนี้ผทูร้ปกครองเหลล่านกันี้นยกเหตบุผลวล่าถร้าเปาโลจะไปพรร้อมกกับชายสบีที่คนนบีนี้ “และเสบียเงลินพรร้อมกกับพวก
เขา”-นกัที่นคสือ ชล่วยออกคล่าใชร้จล่ายในเครสืที่องบทูชาเหลล่านกันี้นทบีที่ตร้องถวายเมสืที่อการปฏลิญาณตกัวนกันี้นเสรร็จสลินี้นแลร้ว-และชบาระ
ตกัวเขาเองพรร้อมกกับพวกเขา พวกยลิวเหลล่านกันี้นกร็จะรทูร้วล่าเขาไมล่ไดร้ตล่อตร้านพระราชบกัญญกัตลิของโมเสส

การปฏลิญาณตกัวเปป็นนาศบีรร์ระบบุไวร้อยล่างเจาะจงวล่าคนเหลล่านกันี้นทบีที่รกับ “การปฏลิญาณตกัวแหล่งการแยกออก” 
นบีนี้จะตร้องละเวร้นจากเหลร้าองบุล่นและสบุราทกันี้งหมด พวกเขาจะตร้องไมล่เขร้าใกลร้ศพคนตาย-ถศึงแมร้วล่าศพนกันี้นจะเปป็นศพ
ของบลิดา มารดา พบีที่นร้องชายหญลิง ชายหรสือหญลิงกร็สามารถปฏลิญาณตกัวเชล่นนบีนี้ไดร้ และเปป็นระยะเวลาเทล่าไรกร็ไดร้ แตล่
ในระหวล่างเวลาทบีที่ระบบุไวร้ในการปฏลิญาณตกัวนกันี้น พวกเขาจะตร้องไมล่ทบาสลิที่งใดซศึที่งตามพระราชบกัญญกัตลิทางพลิธบีการจะ
ทบาใหร้พวกเขาเปป็นมลทลิน นอกจากนบีนี้ตลอดระยะเวลาของการปฏลิญาณตกัวเปป็นนาศบีรร์ เสร้นผมจะตร้องถทูกปลล่อยใหร้



ยาว (“หร้ามมลิใหร้มบีดโกนถทูกตร้องศบีรษะของเขาเลย”) และพอสลินี้นสบุดการปฏลิญาณตกัวนกันี้น ตร้องมบีการโกนศบีรษะและ
เผาเสร้นผมนกันี้น คนๆนกันี้น-หรสือคนเหลล่านกันี้น-ภายใตร้การปฏลิญาณตกัวนกันี้นจะตร้องนบาเครสืที่องบทูชาตล่างๆมาซศึที่งปบุโรหลิตถวาย
แทนเขาเมสืที่อสลินี้นสบุดเวลานกันี้นทบีที่ถทูกจกัดสรรไวร้สบาหรกับการปฏลิญาณตกัวนกันี้น พลิธบีการนบีนี้ถทูกบกันทศึกไวร้ในกกันดารวลิถบี 
6:13-20:

“และพระราชบกัญญกัตลิของพวกนาศบีรร์มบีดกังนบีนี้ เมสืที่อเวลาแยกตกัวของเขาครบแลร้ว จงใหร้นบาเขามาทบีที่ประตทู
พลกับพลาแหล่งชบุมนบุมชน และจงใหร้เขาถวายเครสืที่องบทูชาแดล่พระเยโฮวาหร์ คสือลทูกแกะตกัวผทูร้หนศึที่งตกัวอายบุไมล่เกลินหนศึที่งปฟี
ทบีที่ปราศจากตบาหนลิเปป็นเครสืที่องเผาบทูชา และลทูกแกะตกัวเมบียหนศึที่งตกัวอายบุไมล่เกลินหนศึที่งปฟีทบีที่ปราศจากตบาหนลิเปป็นเครสืที่อง
บทูชาไถล่บาป และแกะตกัวผทูร้หนศึที่งตกัวทบีที่ปราศจากตบาหนลิเปป็นเครสืที่องสกันตลิบทูชา และขนมปฝงไรร้เชสืนี้อหนศึที่งตะกรร้า ขนมทบา
ดร้วยแปฝ้งละเอบียดคลบุกดร้วยนนี้บามกัน ขนมแผล่นไรร้เชสืนี้อทาดร้วยนนี้บามกันพรร้อมกกับเครสืที่องธกัญญบทูชาทบีที่ถวายคทูล่กกัน และเครสืที่อง
ดสืที่มบทูชาทบีที่ถวายคทูล่กกัน แลร้วปบุโรหลิตจงนบาของเหลล่านบีนี้ถวายตล่อพระพกักตรร์พระเยโฮวาหร์ และจงถวายเครสืที่องบทูชา
ไถล่บาปและเครสืที่องเผาบทูชาของเขา แลร้วปบุโรหลิตจงถวายแกะตกัวผทูร้หนศึที่งตกัวเปป็นเครสืที่องสกันตลิบทูชาแดล่พระเยโฮวาหร์ 
พรร้อมกกับขนมปฝงไรร้เชสืนี้อหนศึที่งตะกรร้า ปบุโรหลิตจงถวายเครสืที่องธกัญญบทูชาทบีที่ถวายคทูล่กกัน และเครสืที่องดสืที่มบทูชาทบีที่ถวายคทูล่กกัน
ดร้วย และผทูร้เปป็นนาศบีรร์จะโกนศบีรษะแหล่งการแยกตกัวของเขานกันี้นทบีที่ประตทูพลกับพลาแหล่งชบุมนบุมชน และจงนบาเอาผมทบีที่
ศบีรษะแหล่งการแยกตกัวของเขาไป และใสล่ผมนกันี้นลงในไฟทบีที่อยทูล่ใตร้เครสืที่องสกันตลิบทูชาเสบีย และหลกังจากผทูร้เปป็นนาศบีรร์โกน
ผมแหล่งการแยกตกัวของเขาเสรร็จแลร้ว ปบุโรหลิตจะนบาเนสืนี้อโคนขาของแกะตกัวผทูร้ทบีที่ตร้มแลร้ว กกับขนมไรร้เชสืนี้อหนศึที่งชลินี้นจาก
ตะกรร้า และขนมแผล่นไรร้เชสืนี้อหนศึที่งแผล่น แลร้ววางของเหลล่านกันี้นไวร้ในมสือทกันี้งสองของผทูร้เปป็นนาศบีรร์นกันี้น และปบุโรหลิตจะนบา
ของเหลล่านกันี้นโบกพกัดไปมาเปป็นเครสืที่องบทูชาโบกพกัดถวายตล่อพระพกักตรร์พระเยโฮวาหร์ เปป็นของบรลิสบุทธลิธิ์สบาหรกับ
ปบุโรหลิต พรร้อมกกับเนสืนี้อหนร้าอกทบีที่โบกพกัดไปมา และเนสืนี้อโคนขาทบีที่ยกขศึนี้นลงนกันี้น และหลกังจากนกันี้นผทูร้เปป็นนาศบีรร์กร็ดสืที่มนนี้บา
องบุล่นไดร้”

ผทูร้ปกครองเหลล่านกันี้นเสนอแนะแกล่เปาโลใหร้เขาไปกกับชายสบีที่คนนกันี้นทบีที่อยทูล่ใตร้คบาปฏลิญาณตกัวนกันี้น และโดยการ
ทบาใหร้การปฏลิญาณตกัวนกันี้นสบาเรร็จครบถร้วนกกับพวกเขา เขากร็จะพลิสทูจนร์ใหร้ชบุมนบุมชนนกันี้นทบีที่กรบุงเยรทูซาเลร็มเหร็นวล่าสลิที่ง
ตล่างๆทบีที่พวกเขาไดร้ยลินมาเกบีที่ยวกกับเขานกันี้นไมล่เปป็นความจรลิง-หรสือ อยล่างทบีที่พวกผทูร้ปกครองนกันี้นกลล่าว เพสืที่อทบีที่ “ทบุกคนจะ
ทราบวล่าสลิที่งเหลล่านกันี้นทบีที่พวกเขาไดร้ยลินถศึงทล่านนกันี้น ไรร้สาระทกันี้งเพ” และวล่าเปาโลเองดบาเนลินชบีวลิตอยล่างมบีระเบบียบและ
รกักษาพระราชบกัญญกัตลิ

ขร้อ 25: “เกบีที่ยวกกับคนตล่างชาตลิซศึที่งเชสืที่อแลร้ว พวกเราไดร้เขบียนและสรบุปวล่า พวกเขาไมล่ควรถสือสลิที่งเชล่นนกันี้น คสือ
ใหร้พวกเขางดเวร้นเสบียจากการรกับประทานสลิที่งตล่าง ๆ ทบีที่ถทูกบทูชาแกล่บรรดารทูปเคารพ และจากการรกับประทานเลสือด
และจากการรกับประทานสลิที่งทกันี้งหลายทบีที่ถทูกรกัดคอตาย และจากการลล่วงประเวณบี”

“เกบีที่ยวกกับคนตล่างชาตลิ...พวกเราไดร้เขบียน…” ในบททบีที่ 15 เราไดร้ศศึกษาอยล่างละเอบียดแลร้วถศึงการประชบุม
ใหญล่ในกรบุงเยรทูซาเลร็มและขร้อสรบุปตล่างๆของพวกเขาเกบีที่ยวกกับการทบีที่พวกคนตล่างชาตลิตร้องถสือพลิธบีกรรมตล่างๆของยลิว
หรสือไมล่ พวกเขาไดร้ขร้อสรบุปวล่าพวกคนตล่างชาตลิไมล่อยทูล่ใตร้พระราชบกัญญกัตลิ ไมล่เคยอยทูล่ใตร้พระราชบกัญญกัตลิ และไมล่ควร
ถทูกบกังคกับใหร้ปฏลิบกัตลิตามพลิธบีกรรมใดๆเลยของศาสนายลิว เวร้นแตล่สลิที่งเหลล่านกันี้นทบีที่จะทบาใหร้พวกผทูร้เชสืที่อยลิวไมล่พอใจ- 



“อาหารทกันี้งหลายทบีที่ถทูกบทูชาแกล่บรรดารทูปเคารพ และจากการรกับประทานเลสือด และจากการรกับประทานเนสืนี้อสกัตวร์
ทกันี้งหลายทบีที่ถทูกรกัดคอตาย และจากการลล่วงประเวณบี” (กลิจการ 15:28,29 บางสล่วน)

ไมล่ตร้องสงสกัยเลยวล่าขร้อมทูลนบีนี้ไดร้ถทูกใหร้แกล่เปาโลเพสืที่อเปป็นเครสืที่องเตสือนใจวล่าพวกผทูร้ปกครองไมล่ไดร้กบาลกัง
พยายามทบีที่จะใหร้พวกผทูร้เชสืที่อตล่างชาตลิมาอยทูล่ใตร้การเปป็นทาส แตล่เพสืที่อทบีที่จะทบาใหร้ครลิสเตบียนยลิวจบานวนมากเหลล่านกันี้น
มกัที่นใจวล่าเปาโลเปป็นมลิตรของพวกเขา และวล่าเขาไมล่ใชล่ศกัตรทูตล่อพระราชบกัญญกัตลิของโมเสส

ขร้อ 26: “แลร้วเปาโลจศึงพาสบีที่คนนกันี้นไป และวกันตล่อมา โดยการชบาระตกัวเองพรร้อมกกับพวกเขา ไดร้เขร้าไปใน
พระวลิหาร เพสืที่อแสดงถศึงการครบถร้วนของวกันเหลล่านกันี้นแหล่งการชบาระใหร้บรลิสบุทธลิธิ์ จนกวล่าจะนบาเครสืที่องบทูชามาถวาย
เพสืที่อคนเหลล่านกันี้นทบุกคน”

การกระทบาของเปาโลตรงนบีนี้บล่งบอกไหมวล่าตกัวเขาเองหกันกลกับไปหา “ธาตบุทบีที่อล่อนแอและอนาถา” เหลล่า
นกันี้นทบีที่เขาเคยตกเปป็นทาสพวกมกัน สลิที่งนกันี้นทบีที่เขาเตสือนครลิสเตบียนชาวแควร้นกาลาเทบียเหลล่านกันี้นใหร้ระวกัง? (อล่านกาลา
เทบีย 4:8-11) ผมไมล่คลิดเชล่นนกันี้น สล่วนตกัวแลร้วผมเชสืที่อวล่าสลิที่งทบีที่เปาโลกระทบาตรงนบีนี้ถทูกกระตบุร้นโดยความรกักทบีที่เขามบีตล่อ
ชนชาตลิยลิวและถทูกกระทบาในความพยายามทบีที่จะชกักจทูงพวกเขาวล่าเขาไมล่ไดร้ตล่อตร้านพระราชบกัญญกัตลิของโมเสส อกัคร
ททูตทล่านนบีนี้มบีจบุดยสืนทบีที่ไมล่ออมชอมเสมอเมสืที่อขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคบุณของพระเจร้าเขร้ามาเกบีที่ยวขร้อง แตล่เขากร็พรร้อม
อยทูล่เสมอเชล่นกกันทบีที่จะทบาสลิที่งใดกร็ตามทบีที่เขาทบาไดร้เพสืที่อทบีที่จะชนะญาตลิฝฝ่ายเนสืนี้อหนกังของเขาเอง อยล่างไรกร็ตาม ผมเชสืที่อ
วล่าถร้าเปาโลกบาลกังมบีชบีวลิตอยทูล่ในยบุคสมกัยนบีนี้-หรสือในชล่วงเวลาใดกร็ตามในประวกัตลิศาสตรร์เวร้นแตล่ชล่วงเปลบีที่ยนผล่านนกันี้น-เขา
กร็คงไมล่ปฏลิญาณตกัวแบบยลิว

การปฏลิญาณตกัวเปป็นนาศบีรร์ในตกัวมกันเองไมล่ใชล่เรสืที่องผลิด เปาโลรทูร้วล่าเขาไดร้เชสืที่อผทูร้ใด (2 ทธ. 1:12) เขารทูร้วล่าเขา
ไดร้รกับความรอดโดยพระคบุณและพระคบุณแตล่อยล่างเดบียวเทล่านกันี้น เขาไมล่ไดร้ปฏลิญาณตกัวเพราะความตร้องการใดๆใน
ชบีวลิตของเขาเอง แตล่เพสืที่อชกักจทูงพวกยลิวเหลล่านกันี้นวล่า สลิที่งทบีที่เขาเปป็นหล่วงไมล่ใชล่เรสืที่องการตล่อตร้านพระราชบกัญญกัตลิของ
โมเสส แตล่เปป็นการทบาใหร้เหตบุของพระครลิสตร์เจรลิญรบุดหนร้าไป คสือพระเมสสลิยาหร์ทบีที่ทรงถทูกสกัญญาไวร้ของพวกเขา 
เพราะเหร็นแกล่สกันตลิสบุขและความเปป็นหนศึที่งเดบียวกกันในทล่ามกลางผทูร้เชสืที่อเหลล่านกันี้นในครลิสตจกักรทบีที่กรบุงเยรทูซาเลร็ม เขา
ยอมทบาตามคบาขอของพวกผทูร้ปกครอง และเขาเขร้าไปในพระวลิหารพรร้อมกกับชายอบีกสบีที่คนนกันี้นเพสืที่อทบาใหร้การ
ปฏลิญาณตกัวนกันี้นสบาเรร็จครบถร้วน

การถสือพระราชบกัญญกัตลิเชลิงพลิธบีการไมล่ใชล่สลิที่งจบาเปป็นสบาหรกับพวกคนตล่างชาตลิ ดกังนกันี้นอกัครททูตเปาโลจศึงปฝ่าว
ประกาศวล่าพวกเขาไมล่ตร้องถสือ และตล่อตร้านคนทกันี้งหลายทบีที่อยากจะบกังคกับใหร้พวกเขาถสือ ในพระครลิสตร์พระราช
บกัญญกัตลิเชลิงพลิธบีการกร็ถทูกลร้มเลลิกแลร้วเชล่นกกันสบาหรกับยลิว แตล่เวลาเทล่านกันี้นทบีที่จะทบาใหร้การนมกัสการแบบครลิสเตบียนพกัฒนา
ขศึนี้นจนมาแทนทบีที่ซศึที่งการปรนนลิบกัตลิตล่างๆในพระวลิหารยกังคงอยทูล่ตล่อไปเปป็นเวลานานทล่ามกลางครลิสเตบียนเหลล่านกันี้นใน
กรบุงเยรทูซาเลร็ม

ขร้อ 27-29: “และเมสืที่อเจร็ดวกันนกันี้นใกลร้จะสลินี้นสบุดแลร้ว พวกยลิวซศึที่งมาจากแควร้นเอเชบีย เมสืที่อพวกเขาเหร็นทล่าน
ในพระวลิหาร จศึงยบุยงบรรดาประชาชน และลงมสือจกับทล่าน โดยรร้องออกมาวล่า “คนอลิสราเอลทกันี้งหลายเออ๋ย จงชล่วย
กกันเถลิด คนนบีนี้เปป็นผทูร้ทบีที่สกัที่งสอนคนทกันี้งปวงในทบุกแหล่งหนใหร้ตล่อตร้านประชากร และพระราชบกัญญกัตลิ และสถานทบีที่แหล่งนบีนี้
และยลิที่งกวล่านกันี้นอบีกไดร้พาพวกชาวกรบีกเขร้ามาในพระวลิหารดร้วย และไดร้ทบาใหร้สถานทบีที่บรลิสบุทธลิธิ์นบีนี้เปป็นมลทลิน” (เพราะ



กล่อนหนร้านกันี้น พวกเขาไดร้เหร็นทล่านในกรบุงนกันี้น พรร้อมกกับโตรฟฟีมกัสชาวเมสืองเอเฟซกัส ผทูร้ซศึที่งพวกเขาคลิดเอาเองวล่าเปาโล
ไดร้พาเขร้ามาในพระวลิหาร)”

“เจร็ดวกันนกันี้น” หมายถศึงวกันเหลล่านกันี้นทบีที่ตร้องใชร้เพสืที่อทบาใหร้การปฏลิญาณตกัวของชายเหลล่านบีนี้สบาเรร็จครบถร้วน 
“พวกยลิวซศึที่งมาจากแควร้นเอเชบีย” เปป็นพวกยลิวทบีที่อาศกัยอยทูล่ในแควร้นเอเชบียไมเนอรร์แตล่ไดร้เดลินทางมายกังกรบุงเยรทูซาเลร็ม
เพสืที่อรล่วมเทศกาลเลบีนี้ยงและเพสืที่อนมกัสการ เปาโลเปป็นทบีที่รทูร้จกักดบีตล่อยลิวเหลล่านบีนี้ เขาไดร้เทศนาทล่ามกลางพวกเขา และ
ทกันี้งๆทบีที่เขาไมล่ไดร้ทบาอกันตรายอะไรแกล่พวกเขาเลย พวกเขากร็ไมล่ชอบเขาอยล่างจรลิงจกัง-นล่าจะเพราะวล่าเขาไดร้ทบางาน
อยล่างไมล่รทูร้จกักเหนร็ดเหนสืที่อยขนาดนกันี้นในทล่ามกลางพวกคนตล่างชาตลิในการเดลินทางแบบมลิชชกันนารบีหลายรอบของเขา
ในประเทศเหลล่านกันี้นทบีที่พวกยลิวเหลล่านบีนี้ไดร้มาจากทบีที่เหลล่านกันี้น

ถศึงอยล่างไรแลร้ว เมสืที่อจะสลินี้นสบุดเจร็ดวกันนกันี้นเพสืที่อทบาใหร้การปฏลิญาณตกัวนกันี้นของเขาสบาเรร็จครบถร้วน คนเหลล่า
นกันี้นกร็เหร็นเขาในพระวลิหารและยบุยงฝทูงชนใหร้ตล่อสทูร้เขา พวกเขากลล่าววล่า “ชาวอลิสราเอลทกันี้งหลายเออ๋ย มาชล่วยกกันเรร็ว!
ชายผทูร้นบีนี้ไมล่เพบียงสกัที่งสอนขกัดตล่อพระราชบกัญญกัตลิของโมเสสและตล่อพระวลิหารเทล่านกันี้น แตล่เขายกังทบาใหร้พระวลิหารเสบีย
ความศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์โดยการพาพวกกรบีกเขร้ามาในพระวลิหารดร้วย!” 

ลานชกันี้นนอกของพระวลิหารถทูกเรบียกวล่า “ลานของพวกคนตล่างชาตลิ” และมกันเปปิดรกับแกล่ทบุกคน แตล่มบีลาน
ชกันี้นในเชล่นกกันทบีที่ถทูกเรบียกวล่า “ลานของชนชาตลิอลิสราเอล” ซศึที่งถทูกแยกออกจากลานชกันี้นนอกนกันี้นโดยกบาแพงทบีที่กกันี้น
กลาง หรสือฉากกกันี้น ดกังนกันี้นเปาโลจศึงเตสือนความจบาชาวเอเฟซกัสเหลล่านกันี้นวล่าพระครลิสตร์ทรง “รสืนี้อกบาแพงทบีที่กกันี้นกลาง
ระหวล่างพวกเราทกันี้งสองฝฝ่ายลง โดยไดร้ทรงกบาจกัดความเปป็นศกัตรทูกกันนกันี้นในเนสืนี้อหนกังของพระองคร์ คสือกฎแหล่งพระ
บกัญญกัตลิทกันี้งหลายซศึที่งอยทูล่ในศบีลตล่าง ๆ นกันี้น เพสืที่อจะกระทบาใหร้ทกันี้งสองฝฝ่ายเปป็นคนใหมล่คนเดบียวในพระองคร์ ดกังนกันี้นจศึง
ทรงกระทบาใหร้มบีสกันตลิสบุข และเพสืที่อพระองคร์จะทรงกระทบาใหร้ทกันี้งสองฝฝ่ายคสืนดบีกกันกกับพระเจร้าในกายเดบียวโดย
กางเขนนกันี้น โดยไดร้ประหารความเปป็นศกัตรทูกกันนกันี้นเสบียโดยกางเขนนกันี้น” (อฟ. 2:14-16)

ทบีที่กบาแพงทบีที่กกันี้นกลางนบีนี้-หรสือฉากกกันี้นนบีนี้-ในพระวลิหารมบีเสาใหญล่หลายตร้นซศึที่งมบีคบาเตสือนตล่างๆเขบียนไวร้เปป็น
ภาษากรบีกและเปป็นภาษาละตลิน โดยแนะนบาพวกคนตล่างชาตลิวล่าพวกเขาจะตร้องไมล่ลล่วงลนี้บาเกลินกบาแพงนกันี้น พวกเขา
จะตร้องไมล่เขร้ามาในลานบรลิสบุทธลิธิ์ของชนชาตลิอลิสราเอล โทษสบาหรกับความไมล่เชสืที่อฟฝงคสือความตาย ถร้าเปาโลมบีความ
ผลิดตามทบีที่ถทูกกลล่าวหา-แตล่เขาไมล่มบีความผลิด-การทบีที่เขาพาชาวกรบีกคนหนศึที่งเขร้ามาในพระวลิหารชกันี้นในกร็คงเปป็นการ
ดทูถทูกและเปป็นการทบาใหร้เสบียความศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ขกันี้นสทูงสบุด

คนเหลล่านบีนี้ไดร้เหร็นเปาโลอยทูล่กกับ “โตรฟฟีมกัสชาวเมสืองเอเฟซกัส ผทูร้ซศึที่งพวกเขาคลิดเอาเองวล่าเปาโลไดร้พาเขร้ามา
ในพระวลิหาร” โตรฟฟีมกัส ถศึงแมร้เปป็นชาวกรบีก กร็เคยอยทูล่กกับเปาโลในคราวอสืที่นๆ (ดทู กลิจการ 20:4 และ 2 ทลิโมธบี 4:20)
จากขร้อมทูลในพระคกัมภบีรร์ทกันี้งหมด เขาและอกัครททูตผทูร้นบีนี้เปป็นมลิตรทบีที่ดบีตล่อกกันและเปป็นเพสืที่อนรล่วมงานในงานขององคร์พระ
ผทูร้เปป็นเจร้า แตล่ตามธรรมเนบียมของยลิวและพระราชบกัญญกัตลิของโมเสส เขาคงไมล่เปป็นทบีที่ตร้อนรกับในลานชกันี้นในของพระ
วลิหารแนล่นอน

จงสกังเกต: พวกคนทบีที่กลล่าวหาเปาโลไมล่ไดร้เหร็นโตรฟฟีมกัสในพระวลิหารกกับเปาโลจรลิงๆ พวกเขาแคล่เหร็นคน
เหลล่านกันี้นอยทูล่ดร้วยกกันในกรบุง “และคลิดเอาเอง” วล่าเปาโลไดร้พาเขาเขร้ามาในพระวลิหาร เราไดร้อภลิปรายอกันตรายของ
การ “คลิดเอาเอง” ไปแลร้วกล่อนหนร้านบีนี้ เราไมล่ควรคลิดเอาเองเดร็ดขาดเกบีที่ยวกกับเพสืที่อนมนบุษยร์ของเรา-และแนล่นอนวล่า



เราไมล่ควรคลิดเอาเองเกบีที่ยวกกับเรสืที่องฝฝ่ายวลิญญาณตล่างๆ เพราะการคลิดเอาเองของพวกเขา ยลิวเหลล่านบีนี้จากแควร้น
เอเชบียไมเนอรร์จศึงจกับตกัวเปาโล และรร้องขอความชล่วยเหลสือจาก “คนอลิสราเอลทกันี้งหลาย”-ยลิวเหลล่านกันี้นทบีที่อาศกัยอยทูล่ใน
กรบุงเยรทูซาเลร็ม

ขร้อ 30: “และคนทกันี้งกรบุงนกันี้นกร็ลบุกฮสือ และประชาชนไดร้วลิที่งเขร้าไปรวมกกัน และพวกเขาไดร้จกับเปาโล และ
ลากทล่านออกจากพระวลิหาร และโดยทกันทบีทกันใดประตทูเหลล่านกันี้นกร็ถทูกปปิดเสบีย”

“และคนทกันี้งกรบุงนกันี้นกร็ลบุกฮสือ” ผล่านไปไมล่กบีที่วลินาทบี ชสืที่อของเปาโลกร็ถทูกโหล่ไปทกัที่วลานทกันี้งสองของพระวลิหาร 
โดยประกาศวล่าเขาไดร้ทบาใหร้พระวลิหารเปป็นมลทลินและไดร้พทูดจาใหร้รร้ายโมเสสและพระราชบกัญญกัตลิ ฝทูงชนมารวมตกัว
กกันขร้างนอกพระวลิหาร รล่วมโหล่ดร้วย และไมล่นานคนทกันี้งเมสืองกร็ถทูกปลบุมระดมจนเขร้ามามบีสล่วนในการลบุกฮสือนกันี้น ผมไมล่
สงสกัยเลยวล่าพวกยลิวทบีที่อาวบุโสกวล่าบางคนจบาไดร้วล่าเปาโลคสือเซาโลแหล่งทารร์ซกัส หลายปฟีกล่อนหนร้านกันี้น เขาเคยเปป็น
บบุคคลทบีที่โดดเดล่นในกรบุงเยรทูซาเลร็ม-ไมล่เพบียงในการนมกัสการของพระวลิหาร แตล่ในชบีวลิตทางศาสนาของพวกยลิวและ
ในการขล่มเหงพวกครลิสเตบียนดร้วย เขาเคยไดร้ยลินเสบียงโหล่เหลล่านบีนี้จากฝทูงชนทบีที่เอาหลินขวร้างสเทเฟนตอนทบีที่เขายสืนอยทูล่
ขร้างๆและเหร็นดบีดร้วยกกับการฆล่าสเทเฟน บกัดนบีนี้ตกัวเขาเองกร็ถทูกกลล่าวหาในทบานองเดบียวกกัน และดทูเหมสือนจะสมเหตบุ
สมผลมากๆทบีที่ฝทูงชนนบีนี้คลิดจะทบากกับเขาเหมสือนกกับทบีที่เขาเคยเหร็นพวกเขากระทบาตล่อสเทเฟน!

“พวกเขาไดร้จกับเปาโล และลากทล่านออกจากพระวลิหาร และโดยทกันทบีทกันใดประตทูเหลล่านกันี้นกร็ถทูกปปิดเสบีย”
ฝทูงชนนกันี้นลากเปาโลออกไปจากพระวลิหารและยามเฝฝ้าพระวลิหารกร็ปปิดประตทูเสบีย พวกเขาไมล่กลร้าโจมตบีเขาตรงจบุดทบีที่
เขาอยทูล่ แตล่ทกันทบีทบีที่เขาอยทูล่นอกพระวลิหาร ฝทูงชนนกันี้นกร็รบุมเขร้าใสล่เขา พวกเขาเอาหลินขวร้างเขาภายในกบาแพงกรบุงไมล่ไดร้ 
การเอาหลินขวร้างตร้องถทูกกระทบานอกกรบุง ดกังนกันี้นพวกเขาจศึงรบุมเขร้าใสล่เขาและเรลิที่มทบุบตบีเขา

ขร้อ 31 และ 32: “และขณะทบีที่พวกเขากบาลกังจะฆล่าทล่าน ขล่าวนกันี้นกร็มาถศึงนายพกันกองทกัพวล่า กรบุงเยรทูซาเลร็ม
ทกันี้งหมดอยทูล่ในความโกลาหล ผทูร้ซศึที่ง ในทกันใดนกันี้น ไดร้คบุมพวกทหารกกับพวกนายรร้อย และวลิที่งลงไปยกังคนทกันี้งปวง และ
เมสืที่อเขาทกันี้งหลายเหร็นนายพกันกกับพวกทหารมา เขาทกันี้งหลายจศึงหยบุดทบุบตบีเปาโล”

พระเจร้าทรงดทูแลคนของพระองคร์เอง พระคกัมภบีรร์ไมล่บอกเราวล่าขล่าวเรสืที่องความซวยของเปาโลลสือไปถศึงหทู
ของนายพกันกองทกัพไดร้อยล่างไร แตล่พระเจร้าทรงรกับประกกันวล่าทางการไดร้รกับขล่าวทกันเวลาทบีที่จะไปชล่วยชบีวลิตเปาโลและ
ชล่วยเขาใหร้พร้นจากมสือของมร็อบทบีที่โกรธแคร้นนกันี้น

“นายพกันกองทกัพ” หมายถศึงนายพกันของกองทหารโรมกันซศึที่งประจบาการอยทูล่ใกลร้เคบียงเพสืที่อปกปฝ้องพระ
วลิหารและรกักษาความสงบสบุข ทหารรกักษาการณร์ชาวโรมกันเหลล่านกันี้นเปป็นเรสืที่องปกตลิในสมกัยนกันี้น เนสืที่องจากพวกยลิวอยทูล่
ใตร้การปกครองของโรม (อล่านมกัทธลิว 27:62-66 และยอหร์น 18:12) ตามทบีที่ภาษากรบีกกลล่าว นายพกันใหญล่ มบีหนร้าทบีที่
ดทูแลทหารอยล่างนร้อยหนศึที่งพกันนาย และสลิทธลิอบานาจของเขาจศึงไมล่นล่าจะถทูกตกันี้งคบาถาม

พอไดร้ยลินเรสืที่องการลบุกฮสือในกรบุง นายพกันของกองทหารนกันี้นจศึง “คบุมพวกทหารกกับพวกนายรร้อย” และวลิที่ง
ลงไปยกังจบุดทบีที่มร็อบนกันี้นกบาลกังโจมตบีอกัครททูตเปาโลอยล่างไรร้ความปรานบี “และเมสืที่อเขาทกันี้งหลายเหร็นนายพกันกกับพวก
ทหารมา เขาทกันี้งหลายจศึงหยบุดทบุบตบีเปาโล” นบีที่เปป็นพยานรกับรองถศึงความเคารพทบีที่มบีตล่อสลิทธลิอบานาจของนายพกันชาว
โรมกัน เขาไมล่จบาเปป็นตร้องขกับไลล่ฝทูงชนนกันี้นโดยใชร้กบาลกังบกังคกับ เพราะวล่าเมสืที่อพวกเขาเหร็นเขา พวกเขากร็หยบุดทบุบตบี
เปาโล บางทบีพวกเขาคลิดวล่าทางการโรมอาจทบาใหร้สลิที่งทบีที่พวกเขาคลิดจะทบาแบบผลิดกฎหมายใหร้สบาเรร็จลบุลล่วงอยล่างถทูก



กฎหมาย หรสือบางทบีพวกเขาอาจกลกัวการแกร้เผร็ดของโรมทบีที่จะเกลิดกกับพวกเขาเองโทษฐานทบีที่กล่อความไมล่สงบเชล่น
นกันี้น ถศึงอยล่างไรแลร้ว พวกเขากร็ปลล่อยตกัวเปาโลเมสืที่อพวกทหารปรากฏตกัว

คคาพยากรณณ์ของอากาบอัสสคาเรล็จจรกิง
เปาโลถทูกผทูกมอัดดห้วยโซล่ตรวน

ขร้อ 33: “แลร้วนายพกันไดร้เขร้ามาใกลร้ และจกับทล่าน และสกัที่งใหร้ทล่านถทูกลล่ามดร้วยโซล่สองเสร้น และถามวล่าทล่าน
เปป็นใคร และทล่านไดร้ทบาอะไรบร้าง”

ผมนศึกภาพออกวล่าเมสืที่อนายพกันผทูร้นกันี้นเขร้ามาใกลร้และเดลินเขร้าไปในฝทูงชนนกันี้นทบีที่รบุมลร้อมเปาโลอยทูล่ คนเหลล่านกันี้น
กร็ถอยไปสกักกร้าวหรสือสองกร้าวเพสืที่อเปปิดทางใหร้เขา เมสืที่อเขาไปถศึงตกัวอกัครททูตผทูร้นบีนี้ เขากร็สกัที่งพวกทหารของเขาใหร้ลล่าม
เปาโลไวร้ “ดร้วยโซล่สองเสร้น” จากการลบุกฮสือตล่อสทูร้ชายผทูร้นบีนี้ นายพกันสรบุปอยล่างชกัดเจนวล่ามาตรการคบุร้มกกันสทูงสบุดตร้องนบา
มาใชร้ และแทนทบีที่จะแคล่ใสล่กบุญแจมสือเปาโลหรสือใหร้เขาเอามสือไพลล่หลกังและมกัดเขา นายพกันกลกับสกัที่งใหร้ลล่ามเขาดร้วย
โซล่สองเสร้น เมสืที่อไดร้ตกัวนกักโทษของเขาอยล่างแนล่นหนาแลร้ว เขากร็หกันไปหาฝทูงชนทบีที่โกรธแคร้นนกันี้นและถามวล่า “ผทูร้นบีนี้
เปป็นใคร? และเขาทบาอะไรลงไป?”

พวกโรมกันแทบไมล่สนใจเลยในเรสืที่องทางศาสนาของพวกยลิว และเปป็นไปไดร้อยล่างยลิที่งวล่านายพกันผทูร้นบีนี้ไมล่เคย
ไดร้ยลินชสืที่อของเปาโลทบีที่ถทูกบอกกกันปากตล่อปากเมสืที่อขล่าวเรสืที่องการปรากฏตกัวของเขาในกรบุงเยรทูซาเลร็มแพรล่สะพกัดไป
ทกัที่วกรบุงนกันี้น แตล่การกระทบาของฝทูงชนนกันี้นบล่งชบีนี้วล่าอกัครททูตผทูร้นบีนี้เปป็นบบุคคลทบีที่โดดเดล่นและสบาคกัญ ถร้าเขาไมล่ใชล่อาชญากร
ทบีที่ใจแขร็งกระดร้าง เขากร็คงพทูดหรสือทบาอะไรสกักอยล่างทบีที่ทบาใหร้ฝทูงชนเหลล่านกันี้นโกรธแคร้นจนคลกัที่งขนาดนกันี้น ดกังนกันี้นเขาจศึง
ซกักถามในเรสืที่องดกังกลล่าว

ขร้อ 34: “และบางคนรร้องวล่าอยล่างนบีนี้ บางคนวล่าอยล่างนกันี้น ในทล่ามกลางฝทูงชนเหลล่านกันี้น และเมสืที่อนายพกันไมล่
สามารถทราบถศึงสาเหตบุทบีที่แทร้จรลิงของความวบุล่นวายนกันี้น นายพกันจศึงสกัที่งใหร้ทล่านถทูกพาเขร้าไปในกรมทหาร”

“บางคนรร้องวล่าอยล่างนบีนี้ บางคนวล่าอยล่างนกันี้น” พวกเขาคงโหล่รร้องขศึนี้นพรร้อมกกัน เพราะวล่าจลิตวลิญญาณแบบ
มร็อบยกังพบุล่งสทูงอยทูล่ทกันี้งๆทบีที่อกัครททูตเปาโลถทูกชล่วยใหร้รอดพร้นจากการทบีที่พวกเขาพยายามจะฆล่าเขาแลร้ว โดยการลล่ามเขา
ดร้วยโซล่ นายพกันไดร้บอกเปป็นนกัยแกล่ฝทูงชนนกันี้นวล่าเขาไมล่ไดร้กบาลกังพยายามชล่วยเปาโลใหร้รอดพร้นจากความยบุตลิธรรม แตล่
แคล่เพสืที่อปฝ้องกกันไมล่ใหร้เขาถทูกทบุบตบีจนตายดร้วยนนี้บามสือของชนรล่วมชาตลิของเขา และเพสืที่อทบีที่จะทราบวล่าเขาถทูกกลล่าวหา
ดร้วยขร้อหาใดบร้าง แตล่ยลิวบางคนเหลล่านกันี้นรร้องกลล่าวหาเรสืที่องหนศึที่ง คนอสืที่นๆกร็อบีกเรสืที่องหนศึที่ง จนกระทกัที่งเกลิดความ
โกลาหลวบุล่นวายจนนายพกันฟฝงอะไรไมล่รทูร้เรสืที่องเลย และเขาจศึงสกัที่งใหร้พาตกัวเปาโล “เขร้าไปในกรมทหาร”

“กรมทหาร” (castle) ในทบีที่นบีนี้หมายถศึงกรมทหารแหล่งอกันโตเนบีย หนศึที่งในหอคอยทบีที่ยลิที่งใหญล่เหลล่านกันี้นซศึที่งถทูก
สรร้างโดยเฮโรดมหาราช โดยทบาหนร้าทบีที่เปป็นทบีที่ประจบาการของเหลล่าทหารโรมกันทบีที่รกักษาความเปป็นระเบบียบเรบียบรร้อย
ในบรลิเวณพระวลิหาร นายพกันสกัที่งใหร้พาตกัวเปาโลไปไวร้ในกรมทหารเพสืที่อทบีที่เขาจะซกักถามเปาโลโดยอยทูล่หล่างจากฝทูงชน
นกันี้นและเสบียงรร้องวบุล่นวายของพวกเขาซศึที่งทบาใหร้เขาไมล่เขร้าใจวล่าพทูดเรสืที่องอะไรกกัน



ขร้อ 35 และ 36: “และเมสืที่อทล่านขศึนี้นมาบนบกันไดแลร้ว ดกังนกันี้น ทล่านกร็ถทูกแบกโดยพวกทหาร เพราะเหตบุ
ความรบุนแรงของประชาชน ดร้วยวล่าคนเปป็นอกันมากในพวกประชาชนไดร้ตามหลกังมา โดยรร้องวล่า “จงเอาเขาไปฆล่า
เสบีย”

“บกันได” นกันี้นคสือบกันไดทบีที่ทอดยาวขศึนี้นไปจากบรลิเวณพระวลิหารเขร้าสทูล่กรมทหารนกันี้น-หรสือหอคอยนกันี้น เมสืที่อ
พวกทหารเดลินขศึนี้นบกันไดไป โดยพาตกัวนกักโทษทบีที่ถทูกลล่ามโซล่ของพวกเขาไปดร้วย “ทล่านกร็ถทูกแบกโดยพวกทหาร 
เพราะเหตบุความรบุนแรงของประชาชน” พวกทหารตร้องจบาใจแบกเปาโลจรลิงๆ โดยหามเขาขศึนี้นบล่าของพวกเขาใหร้
อยทูล่เหนสือระลอกแหล่งความรบุนแรงเหลล่านกันี้นทบีที่ถาโถมเขร้าใสล่เขาขณะทบีที่มร็อบทบีที่โกรธแคร้นนกันี้นกรทูกกันเขร้ามารบุมลร้อมเขา 
โดยรร้องวล่า “ฆล่าเขาเสบีย!”

เราอดไมล่ไดร้ทบีที่จะนศึกถศึงอบีกเหตบุการณร์หนศึที่งทบีที่ผทูร้คนรร้องวล่า “ฆล่าเขาเสบีย! ตรศึงกางเขนเขาเลย!” ทกันี้งๆทบีที่ปฟีลาต
ประกาศวล่าเขาไมล่พบความผลิดใดๆในพระเยซทูเลย แมร้หลกังจากทบีที่ไดร้ไตล่สวนพระผทูร้ชล่วยใหร้รอดเปป็นรอบทบีที่สาม พวก
ยลิวกร็รร้องวล่า “ฆล่าเขาเสบีย! เอาเขาไปตรศึงกางเขนเลย! ใหร้เลสือดของเขาตกอยทูล่บนเราและบนลทูกหลานของเราเถลิด” 
ผมอยากรทูร้บล่อยๆวล่าอกัครททูตเปาโลอยทูล่ในเหตบุการณร์วกันนกันี้นหรสือไมล่ เขายสืนอยทูล่ในฉากหลกังและไดร้ยลินฝทูงชนโหล่รร้องใหร้
ประหารชบีวลิตพระเยซทูหรสือไมล่? หรสือเขาเองกร็มบีสล่วนในความรบุนแรงของมร็อบนกันี้นทบีที่ทบาใหร้ปฟีลาตตกัดสลินใจเชล่นนกันี้น? 
พระคกัมภบีรร์เอล่ยถศึงเปาโลเปป็นครกันี้งแรกตอนทบีที่สเทเฟนถทูกหลินขวร้างเมสืที่อเพชฌฆาตเหลล่านกันี้น “วางเสสืนี้อผร้าของตนไวร้ทบีที่
เทร้าของชายหนบุล่มคนหนศึที่ง ซศึที่งชสืที่อของเขาคสือเซาโล” (กลิจการ 7:58) แตล่มกันคงเปป็นไปไดร้เชล่นกกันทบีที่เขาจะอยทูล่ใน
เหตบุการณร์ตรศึงกางเขนนกันี้น คราวนบีนี้พวกยลิวเหลล่านกันี้นรร้องเอาโลหลิตของเขาโทษฐานทบีที่ประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่ง
พระครลิสตร์ผทูร้ทรงเปป็นขศึนี้นแลร้ว

ขร้อ 37 และ 38: “และขณะทบีที่เปาโลจะถทูกพาเขร้าไปในกรมทหาร ทล่านจศึงกลล่าวแกล่นายพกันวล่า “ขร้าพเจร้า
ขอพทูดกกับทล่านไดร้ไหม” ผทูร้ซศึที่งกลล่าววล่า “เจร้าพทูดภาษากรบีกเปป็นหรสือ เจร้าเปป็นชาวอบียลิปตร์คนนกันี้น ซศึที่งกล่อนหนร้าวกันเหลล่า
นบีนี้ไดร้สรร้างความโกลาหล และไดร้พาพวกคนสบีที่พกันคนทบีที่เปป็นฆาตกรเขร้าไปในถลิที่นทบุรกกันดารมลิใชล่หรสือ”

ตรงบกันไดขกันี้นบนสบุด ซศึที่งเกลินเอสืนี้อมของฝทูงชนนกันี้น เปาโลถามนายพกันผทูร้นกันี้นวล่า “ขร้าพเจร้าขอพทูดกกับทล่านไดร้
ไหม” นบีที่เปป็นคบาขอทบีที่แปลก ทบีที่ถทูกกลล่าวภายใตร้สภาพการณร์ทบีที่แปลกยลิที่งกวล่า ไมล่กบีที่อศึดใจกล่อนหนร้านกันี้น นายพกันของ
ทหารรกักษาการไดร้ชล่วยเปาโลใหร้รอดพร้นจากมสือฆาตกรของฝทูงชนทบีที่โหล่รร้องนกันี้น ฝทูงชนทบีที่อยากกล่อเหตบุรบุนแรงมาก
เสบียจนพวกทหารตร้องยกตกัวเปาโลและแบกเขาออกไปใหร้พร้นเงสืนี้อมมสือของเหลล่าศกัตรทูของเขา แตล่ถทูกชล่วยใหร้พร้นมา
ไมล่นาน อกัครททูตผทูร้นบีนี้กร็ขอพทูดกกับนายพกันผทูร้นกันี้น และขอพทูดกกับพวกยลิวเหลล่านกันี้น

นายพกันผทูร้นกันี้นตอบกลกับตล่อคบาถามของเปาโลวล่า “เจร้าพทูดภาษากรบีกเปป็นหรสือ?” ชสืที่อของนายพกันผทูร้นบีนี้คสือ 
คลาวดลิอกัสลบีเซบียส (กลิจการ 23:26) ชสืที่อทร้ายของเขาบล่งบอกวล่าเขานล่าจะเปป็นชาวกรบีกโดยกบาเนลิด ดกังนกันี้นภาษากรบีก
จศึงนล่าจะเปป็นภาษาแมล่ของเขา เขาไดร้รกับสกัญชาตลิโรมของเขา “ดร้วยการเสบียเงลินมาก” (กลิจการ 22:28) กลล่าวอบีก
นกัยหนศึที่ง เขาไมล่ใชล่ชาวโรมกันโดยกบาเนลิด แตล่ไดร้ซสืนี้อสกัญชาตลิของตนมา 

“เจร้าเปป็นชาวอบียลิปตร์คนนกันี้นมลิใชล่หรสือ…?” นบีที่นล่าจะหมายถศึงยลิวคนหนศึที่งทบีที่เกลิดในอบียลิปตร์ ซศึที่งไมล่ถทูกอภลิปรายใน
พระคกัมภบีรร์ของเรา แตล่ถทูกกลล่าวถศึงโดยนกักประวกัตลิศาสตรร์โจเซฟฝสวล่าไดร้มาจากอบียลิปตร์ยกังกรบุงเยรทูซาเลร็ม ถทูกมองวล่า
เปป็นผทูร้พยากรณร์ยลิที่งใหญล่คนหนศึที่ง กลล่าวกกันวล่าเขาไดร้แนะนบาผทูร้คนเปป็นอกันมากวล่าถร้าพวกเขาไปกกับเขายกังภทูเขามะกอก



เทศ เขาจะแสดงใหร้พวกเขาเหร็นจากทบีที่นกัที่นวล่ากบาแพงเหลล่านกันี้นของกรบุงเยรทูซาเลร็มจะพกังลงอยล่างไร โจเซฟฝส
ประกาศวล่ายลิวชาวอบียลิปตร์คนนบีนี้รวมรวมชายสามหมสืที่นคนทบีที่ถทูกเขาหลอกจนเชสืที่อหมดใจ นบาพวกเขาไปรอบภทูเขา
มะกอกเทศ และพรร้อมทบีที่จะบบุกเขร้าไปในกรบุงเยรทูซาเลร็มโดยใชร้กบาลกังจากสถานทบีที่แหล่งนกันี้น เฟลลิกสร์ปกครองอยทูล่ใน
ตอนนกันี้น และเมสืที่อถทูกแจร้งใหร้ทราบเกบีที่ยวกกับการกระทบาของชาวอบียลิปตร์ผทูร้นกันี้น เขากร็ยกไปตล่อสทูร้เขาพรร้อมกกับทหาร
โรมกันกองหนศึที่ง ชนะการสทูร้รบ ทบาใหร้ชายเหลล่านกันี้นทบีที่ตลิดตามชาวอบียลิปตร์ผทูร้นกันี้นแตกพล่ายไป ฆล่าคนของเขาสบีที่พกันคนและ
จกับเชลยเปป็นนกักโทษไดร้สองรร้อยคน อยล่างไรกร็ตาม ยลิวชาวอบียลิปตร์ผทูร้นกันี้นกร็หนบีไปไดร้และไมล่ถทูกพบเหร็นอบีกเลย

โจเซฟฝสไมล่กลล่าวถศึงชสืที่อของชาวอบียลิปตร์ผทูร้นกันี้น และลทูกากร็ไมล่กลล่าวถศึงมกันตรงนบีนี้ในพระคบาขร้อนบีนี้เชล่นกกัน นายพกัน
พทูดถศึงเขาวล่าเปป็น “ชาวอบียลิปตร์คนนกันี้น ซศึที่งกล่อนหนร้าวกันเหลล่านบีนี้ไดร้สรร้างความโกลาหล และไดร้พาพวกคนสบีที่พกันคนทบีที่
เปป็นฆาตกร”  และโจเซฟฝสกลล่าววล่ามบีชายสามหมสืที่นคน เรสืที่องเลล่าของโจเซฟฝสไมล่ตรงกกับบกันทศึกตรงนบีนี้ในหนกังสสือ
กลิจการ แตล่เราอาจสกันนลิษฐานไดร้วล่าจบานวนคนและเหตบุการณร์ทบีที่นายพกันพทูดถศึงนบีนี้เกบีที่ยวขร้องกกับเหตบุการณร์ทบีที่เกลิดขศึนี้น
กล่อนการรวมตกัวครกันี้งใหญล่นกันี้นบนภทูเขามะกอกเทศ หรสืออาจมบีพวกฆาตกรสบีที่พกันคนในทล่ามกลางสามหมสืที่นคนนกันี้นกร็
เปป็นไดร้ คสืออาชญากรใจแขร็งกระดร้างสบีที่พกันคน แตล่นกัที่นกร็ไมล่ใชล่ประเดร็น พระวจนะของพระเจร้านกันี้นถทูกตร้อง และ
เหตบุการณร์นบีนี้ไดร้เกลิดขศึนี้นจรลิง ไมล่งกันี้นนายพกันกร็คงไมล่คลิดวล่าเปาโลเปป็น “ชาวอบียลิปตร์คนนกันี้น” นบีที่นล่าจะเปป็นเหตบุทบีที่ทบาใหร้เขา
ลล่ามเปาโลดร้วยโซล่สองเสร้น ถร้าเขาเปป็น “ชาวอบียลิปตร์คนนกันี้น” นายพกันกร็คงทบาทบุกอยล่างในอบานาจของตนเพสืที่อรกับ
ประกกันวล่าเขาจะไมล่ทบาซนี้บาสลิที่งทบีที่เขาไดร้กระทบากล่อนหนร้านกันี้น

ขร้อ 39: “แตล่เปาโลกลล่าววล่า “ขร้าพเจร้าเปป็นคน ๆ หนศึที่ง ซศึที่งเปป็นยลิวคนหนศึที่งแหล่งเมสืองทารร์ซกัส เมสืองหนศึที่งใน
แควร้นซบีลบีเซบีย ไมล่ใชล่พลเมสืองของเมสืองยล่อม ๆ และขร้าพเจร้าขอรร้องทล่าน ไดร้โปรดอนบุญาตใหร้ขร้าพเจร้าพทูดกกับ
ประชาชนเถลิด”

เหร็นไดร้ชกัดวล่าเปาโลพทูดเปป็นภาษากรบีกกกับนายพกันผทูร้นบีนี้ เขากลล่าวชกัดเจนวล่าเขาไมล่ใชล่ชาวอบียลิปตร์ และเขา
ไมล่ใชล่ฆาตกร เขากลล่าวชกัดเจนถศึงขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่าเขาเปป็นยลิวคนหนศึที่ง วล่าบร้านของเขาอยทูล่ในเมสืองทารร์ซกัสในแควร้นซบีลบี
เซบีย และวล่าเมสืองทารร์ซกัส “ไมล่ใชล่เมสืองยล่อมๆ”-นกัที่นคสือ มกันไมล่ใชล่เมสืองกระจอกๆทบีที่ไมล่มบีชสืที่อเสบียงโดดเดล่น ดกังนกันี้นอกัคร
สาวเปาโลจศึงอร้างเรสืที่องชาตลิกบาเนลิดอกันมบีเกบียรตลิ เมสืองทารร์ซกัสเปป็นเมสืองหลวงแหล่งแควร้นซบีลบีเซบียของโรม และนบีที่ทบาใหร้
เปาโลเปป็นพลเมสืองสกัญชาตลิโรม เปป็นไทแตล่กบาเนลิด ถศึงแมร้วล่าเขาเปป็นยลิวแทร้ๆในทางเชสืนี้อสายกร็ตาม

เปาโลใชร้การมบีสกัญชาตลิโรมของเขาเปป็นขร้อไดร้เปรบียบยามจบาเปป็น ผมคลิดวล่าเราควรไปดทูในขร้อ 25 ถศึง 29 
ในบทถกัดไป และฟฝงคบาประกาศของเขาเองเกบีที่ยวกกับอภลิสลิทธลิธิ์ตล่างๆของเขาในฐานะพลเมสืองสกัญชาตลิโรม:

“และขณะทบีที่พวกทหารมกัดทล่านดร้วยสายหนกังหลายเสร้น เปาโลไดร้กลล่าวแกล่นายรร้อยทบีที่ยสืนอยทูล่ขร้าง ๆ วล่า 
“เปป็นสลิที่งทบีที่ถทูกตร้องตามกฎหมายทบีที่จะเฆบีที่ยนคนทบีที่เปป็นสกัญชาตลิโรม และยกังไมล่ถทูกตกัดสลินความหรสือ” เมสืที่อนายรร้อย
ไดร้ยลินอยล่างนกันี้นแลร้ว เขากร็ไปและบอกนายพกัน โดยกลล่าววล่า “ระวกังนะวล่าทล่านกระทบาอะไร เพราะวล่าคนนบีนี้เปป็นคน
สกัญชาตลิโรม” แลร้วนายพกันจศึงมา และกลล่าวแกล่ทล่านวล่า “จงบอกเราเถลิด เจร้าเปป็นคนสกัญชาตลิโรมหรสือ” ทล่านกลล่าว
วล่า “ใชล่แลร้ว” และนายพกันจศึงตอบวล่า “ดร้วยการเสบียเงลินมาก ขร้าจศึงไดร้รกับอลิสรภาพนบีนี้” และเปาโลกลล่าววล่า “แตล่
ขร้าพเจร้าไดร้รกับอลิสรภาพนบีนี้โดยกบาเนลิด”



“แลร้วในทกันใดนกันี้นพวกทหารกร็ไปจากทล่าน คสือผทูร้ซศึที่งควรจะไตล่สวนทล่าน และนายพกันกร็ตกใจกลกัวดร้วย หลกัง
จากเขาทราบวล่าทล่านเปป็นคนสกัญชาตลิโรม และเพราะวล่าเขาไดร้มกัดทล่านไวร้”

“ขร้าพเจร้าขอรร้องทล่าน ไดร้โปรดอนบุญาตใหร้ขร้าพเจร้าพทูดกกับประชาชนเถลิด” คบาประกาศของเปาโลทบีที่วล่าเขา
เปป็นยลิว ไมล่ใชล่ “ชาวอบียลิปตร์คนนกันี้น” และขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่าเขามาจากเมสืองทบีที่โดดเดล่นในสมกัยนกันี้น ประกอบกกับขร้อเทร็จ
จรลิงทบีที่วล่าเขาเปป็นคนมบีการศศึกษาซศึที่งพทูดไดร้หลายภาษา กร็ทบาใหร้นายพกันผทูร้นบีนี้เชสืที่อวล่าชายคนนบีนี้มบีอะไรจะกลล่าวซศึที่งอาจ
เปป็นประโยชนร์แกล่ผทูร้ฟฝงเหลล่านกันี้น และเขาอาจอยากรทูร้เชล่นกกันเกบีที่ยวกกับสลิที่งทบีที่เปาโลอยากกลล่าวแกล่ฝทูงชนทบีที่โกรธแคร้นนบีนี้ 
ผทูร้ซศึที่งกล่อนหนร้านบีนี้อยากฆล่าเขาเสบียเหลสือเกลิน

ขร้อ 40: “และเมสืที่อนายพกันไดร้อนบุญาตใหร้ทล่านพทูดแลร้ว เปาโลจศึงยสืนอยทูล่บนบกันได และโบกมสือใหร้ประชาชน
และเมสืที่อเรลิที่มเกลิดความเงบียบมากแลร้ว ทล่านจศึงกลล่าวแกล่พวกเขาเปป็นภาษาฮบีบรทู โดยกลล่าววล่า…”

“เมสืที่อนายพกันไดร้อนบุญาตใหร้ทล่านพทูดแลร้ว…” เมสืที่อเปาโลมองขร้ามหอกเหลล่านกันี้นของพวกทหารซศึที่งเปป็น
เหมสือนรกันี้วทบีที่เรบียงอยทูล่ขร้างหนร้าเขาและปกปฝ้องเขาจากฝทูงชนทบีที่โกรธแคร้นนกันี้น เขากร็ยสืนอยทูล่บนบกันไดของหอคอยนกันี้น
และยกมสือใหร้ทบุกคนเงบียบ เขาไดร้ความเงบียบในทกันทบี เสบียงโหล่รร้องหยบุดลง และเมสืที่อฝทูงชนนกันี้นเรลิที่มเงบียบลง พวกเขากร็
หกันมามองทบีที่อกัครททูตเปาโล-บางคนกร็ประหลาดใจ บางคนกร็มองแบบทร้าทาย แตล่ไมล่ตร้องสงสกัยเลยวล่าทบุกคน
อกัศจรรยร์ใจ-เพสืที่อทบีที่จะฟฝงสลิที่งทบีที่เขาจะกลล่าว

เราตร้องจบาไวร้วล่านบีที่ไมล่ใชล่นกักพทูดในทบีที่ชบุมนบุมชนซศึที่งถทูกแนะนบาใหร้รทูร้จกักในหร้องโถงงานเลบีนี้ยงหรสือตล่อหนร้าฝทูงชน
ทบีที่มารวมตกัวกกัน เปาโลเพลิที่งถทูกทบุบตบีจนเกสือบเอาชบีวลิตไมล่รอด การโจมตบีเชล่นนกันี้นคงทบาใหร้เสสืนี้อผร้าของเขาหลบุดลบุล่ย บาง
สล่วนอาจถทูกฉบีกขาดไปแลร้วดร้วย ผมนศึกภาพออกวล่าคงมบีรอยชนี้บาบนใบหนร้าของเขา และบางรอยคงทบาใหร้เขาเลสือด
ออกแลร้ว หากเปป็นคนทกัที่วไปคงจะหนบีเขร้าไปในกรมทหารแลร้วทกันทบีทบีที่เขาปลอดภกัยจากฝทูงชนนกันี้น-แตล่ไมล่ใชล่สบุดยอด
อกัครททูตผทูร้นบีนี้ โอร้ ไมล่ใชล่เลยครกับ เขามาไกลเกลินไปแลร้ว เขาไดร้สทูร้ทนมามากเกลินไปแลร้ว เกลินกวล่าจะหกันกลกับตอนนบีนี้จาก
การประกาศขล่าวสารทบีที่เขาไดร้มาเพสืที่อทบีที่จะประกาศ ตลอดหลายปฟีแหล่งงานรกับใชร้ของเขา คบาอธลิษฐานของเขาและ
ความปรารถนาแหล่งหกัวใจของเขากร็คสือ ทบีที่คนเหลล่านบีนี้จะไดร้รกับความรอด (รม. 10:1) เขายลินดบีทบีที่จะถทูกสาปแชล่งใหร้
ตกัดขาดจากพระครลิสตร์เพราะเหร็นแกล่ชนรล่วมชาตลิของเขา (รม. 9:3) เตร็มใจทบีที่จะเผชลิญการตลิดคบุกและความตาย
หากจบาเปป็น (กลิจการ 21:13) เขาทราบถศึงภกัยอกันตรายตล่างๆทบีที่เขาจะประสบ-และเขาเลสือกทบีที่จะเผชลิญหนร้าภกัย
เหลล่านกันี้น เพสืที่อทบีที่เขาจะชนะชนชาตลิของเขามาเพสืที่อพระครลิสตร์!

เปาโลไมล่เพบียงมบีความสบุขกกับอภลิสลิทธลิธิ์และขร้อไดร้เปรบียบทกันี้งหมดนกันี้นของการศศึกษาแบบยลิวเทล่านกันี้น เขายกัง
เปป็นนกักพทูดทบีที่มบีพรสวรรคร์ดร้วย ถร้อยคบาของเขานกันี้นชกัดเจนและเรบียบงล่าย ขล่าวสารของเขาไดร้รกับการดลใจจาก
พระเจร้า วลิธบีพทูดของเขานกันี้นเปป็นแบบตรงไปตรงมาและมบีพลกัง ไมล่วล่าจะเปป็นกษกัตรลิยร์หรสือชาวนา เขากร็มบีเพบียง
ขล่าวสารเดบียวและเขากร็ประกาศมกันตล่อหนร้าผทูร้ฟฝงทบุกคนโดยสามารถเขร้าถศึงอยล่างสกัมฤทธลิธิ์ผลแบบเดบียวกกัน เขามบีพลกัง
ความคลิดแบบสบุดยอด เขารกักษาสมดบุลดร้านความเฉลบียวฉลาดและการควบคบุมตกัวเองไดร้อยล่างนล่าทศึที่ง นอกเหนสือ
จากคบุณลกักษณะเหลล่านบีนี้แหล่งงานรกับใชร้ของเขาโดยทกัที่วไปแลร้ว เขายกังมบีความรกักมากมายตล่อญาตลิพบีที่นร้องของเขาใน
ฝฝ่ายเนสืนี้อหนกัง มบีความปรารถนาทบีที่คงทะลวงผล่านแมร้แตล่สภาพอารมณร์อกันดร้านชาและทารบุณของเหลล่าผทูร้ฟฝงของเขา



เขาปรารถนาทบีที่จะทบาใหร้พวกเขาเหร็นวล่าเขาไมล่ไดร้รกังเกบียจพระราชบกัญญกัตลิของโมเสส เขาไมล่ไดร้กบาลกัง
พยายามทบีที่จะทบาลายความเคารพยบาเกรงของพวกเขาทบีที่มบีตล่อศาสนาแหล่งบรรพบบุรบุษของพวกเขา เขาแคล่อยากใหร้
พวกเขาเขร้าใจวล่าพระครลิสตร์ไดร้ทรงทบาใหร้พระราชบกัญญกัตลิสบาเรร็จแลร้ว วล่าพระราชบกัญญกัตลิไมล่ไดร้ชล่วยใหร้รอด และไมล่
สามารถชล่วยใหร้รอดไดร้ และวล่าโดยทางความเชสืที่อในพระบบุตรผทูร้ไรร้ตบาหนลิของพระเจร้าเทล่านกันี้น พวกเขาจศึงสามารถ
หวกังทบีที่จะรอดไดร้ เขาประกาศวล่ากฎแหล่งชบีวลิตสบาหรกับผทูร้เชสืที่อทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลร้ว ไมล่วล่ายลิวหรสือตล่างชาตลิ กร็คสือการถทูก
สรร้างใหมล่ภายใน โดยทางการอกัศจรรยร์แหล่งการบกังเกลิดใหมล่โดยฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ สลิที่งเหลล่านบีนี้เขาไดร้
สกัที่งสอนไมล่เพบียงโดยการเปปิดเผยของพระเยซทูครลิสตร์เจร้าเทล่านกันี้น แตล่โดยประสบการณร์สล่วนตกัวเชล่นกกัน โดยทบีที่ตกัวเขา
เองถทูกแปลงสภาพโดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจร้าในชบีวลิตของเขาเองตอนทบีที่เขาไดร้พบกกับพระเยซทูบนถนนไปเมสือง
ดามกัสกกัส

แตล่เขาไดร้ลร้มเหลว เทล่าทบีที่เกบีที่ยวขร้องกกับพวกยลิวเหลล่านกันี้น หกัวใจทบีที่ยลิที่งใหญล่ของอกัครททูตเปาโลกบาลกังเรลิที่มทบีที่จะ
เรบียนรทูร้บทเรบียนหนศึที่งอกันนล่าเศรร้า เหลล่าวลิสบุทธลิชนทบีที่เมสืองไทระไดร้เตสือนเขาแลร้ววล่าพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ตรกัสวล่าเขาไมล่
ควรขศึนี้นไปยกังกรบุงเยรทูซาเลร็ม อากาบกัสไดร้มายกังเมสืองซบีซารบียา มายกังบร้านของฟฟีลลิปซศึที่งเปป็นทบีที่ๆเปาโลกบาลกังพกักอยทูล่ และ
ไดร้ยกภาพประกอบวล่าจะเกลิดอะไรขศึนี้นกกับเปาโลเมสืที่อเขาไปถศึงกรบุงเยรทูซาเลร็ม แตล่ความรกักทบีที่เขามบีตล่อชนรล่วมชาตลิของ
เขาเองนกันี้นกร็ยลิที่งใหญล่เหลสือเกลิน และความปรารถนาของเขาทบีที่จะชนะพวกเขามาถศึงทางใหมล่ทบีที่มบีชบีวลิตนกันี้นกร็แขร็งแกรล่ง
เหลสือเกลิน จนเขายอมใหร้ความรกักนกันี้นนบาพาเขามาสทูล่สถานทบีที่ทบีที่บกัดนบีนี้เขายสืนอยทูล่ องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าตรกัสแกล่เปาโลวล่า 
“จงมบีกบาลกังใจทบีที่ดบีเถลิด เปาโลเออ๋ย เพราะวล่าเจร้าไดร้เปป็นพยานฝฝ่ายเราในกรบุงเยรทูซาเลร็มฉกันใด เจร้าจะตร้องเปป็นพยาน
ในกรบุงโรมดร้วยฉกันนกันี้น” (กลิจการ 23:11) เขาไดร้เปป็นพยานทบีที่กรบุงโรมจรลิงๆ-แตล่ในฐานะนกักโทษ โดยถทูกมอบไวร้ใน
มสือของพวกคนตล่างชาตลิและถทูกจองจบาเปป็นเวลานานถศึงหร้าปฟี

ถร้าเราจะศศึกษาคร้นควร้าเรสืที่องความทบุกขร์ยากของอกัครททูตเปาโล ความทบุกขร์ยากตล่างๆทบีที่พวกยลิวถาโถมเขร้า
ใสล่เขา และจากนกันี้นกร็พลิจารณาถศึงความรกักอกันยลิที่งใหญล่ของเขาทบีที่มบีตล่อพวกเขาและการเสบียสละเหลล่านกันี้นทบีที่เขาทบาเพสืที่อ
ชนะพวกเขามาถศึงพระครลิสตร์ เรากร็จะเหร็นความเหมสือนกกันแบบเดล่นชกัดกกับพระเยซทูครลิสตร์เจร้า การเปรบียบเทบียบ
เชล่นนกันี้นแสดงใหร้เหร็นถศึงความอล่อนแอและความไมล่สมบทูรณร์แบบตล่างๆของเปาโลเพราะความอล่อนกบาลกังแบบมนบุษยร์
แตล่มกันกร็แสดงใหร้เหร็นถศึงความสมบทูรณร์แบบของพระองคร์ ในแงล่ของพระราชกลิจทางการของพระองคร์ ผทูร้ไดร้ทรงถทูก
ทบาใหร้สมบทูรณร์แบบแลร้วผล่านทางการทนทบุกขร์ (ฮบ. 5:8,9)

เมสืที่อฝทูงชนนกันี้นเรลิที่มเงบียบตล่อหนร้าเปาโล “ทล่านจศึงกลล่าวแกล่พวกเขาเปป็นภาษาฮบีบรทู”-แตล่บทนบีนี้ของเราสลินี้นสบุด
ตรงนบีนี้ และเราตร้องดทูในบททบีที่ 22 สบาหรกับขล่าวสารทบีที่เปาโลกลล่าวจากขกันี้นบกันไดของกรมทหารนกันี้นกล่อนทบีที่เขาถทูกนบาตกัว
ไปไตล่สวน



บทททที่ 22
22:1 “ทล่านทกันี้งหลาย พบีที่นร้องและบรรดาทล่านผทูร้อาวบุโส ขอทล่านทกันี้งหลายฟฝงคบาใหร้การของขร้าพเจร้า ซศึที่งขร้าพเจร้าจะแกร้
คดบีใหร้พวกทล่าน ณ บกัดนบีนี้”
22:2 (และเมสืที่อเขาทกันี้งหลายไดร้ยลินวล่า ทล่านพทูดเปป็นภาษาฮบีบรทูแกล่พวกเขา พวกเขากร็ยลิที่งเงบียบลง และทล่านกลล่าววล่า)
22:3 “แทร้จรลิง ขร้าพเจร้าเปป็นคน ๆ หนศึที่งซศึที่งเปป็นยลิวคนหนศึที่ง เกลิดในเมสืองทารร์ซกัส เมสืองหนศึที่งในแควร้นซบีลบีเซบีย แตล่ไดร้
เตลิบโตขศึนี้นในกรบุงนบีนี้ทบีที่เทร้าของกามาลลิเอล และไดร้รกับการสกัที่งสอนตามลกักษณะทบีที่สมบทูรณร์แบบของพระราชบกัญญกัตลิ
ของบรรพบบุรบุษของพวกเรา และไดร้มบีความกระตสือรสือรร้นตล่อพระเจร้า เหมสือนอยล่างพวกทล่านทบุกคนในวกันนบีนี้
22:4 และขร้าพเจร้าไดร้ขล่มเหงทางนบีนี้จนถศึงตาย โดยผทูกมกัดและจบาไวร้ในคบุก ทกันี้งชายและหญลิง
22:5 ตามทบีที่มหาปบุโรหลิตเปป็นพยานใหร้ขร้าพเจร้าไดร้ดร้วย และพรร้อมกกับสภาทกันี้งหมด ขร้าพเจร้าไดร้รกับจดหมายหลาย
ฉบกับจากทล่านผทูร้นกันี้นไปยกังพวกพบีที่นร้อง และไดร้ไปยกังเมสืองดามกัสกกัส เพสืที่อทบีที่จะจกับมกัดคนทกันี้งหลายซศึที่งอยทูล่ทบีที่นกันี้นพามายกัง
กรบุงเยรทูซาเลร็ม เพสืที่อใหร้ไดร้รกับการลงโทษเสบีย
22:6 และตล่อมา ขณะทบีที่ขร้าพเจร้ากบาลกังเดลินทางไป และเขร้ามาใกลร้เมสืองดามกัสกกัส ประมาณเวลาเทบีที่ยง ในทกันใดนกันี้น
มบีแสงสวล่างกลร้ามาจากฟฝ้าลร้อมขร้าพเจร้าไวร้รอบ
22:7 และขร้าพเจร้ากร็ลร้มลงถศึงพสืนี้นดลิน และไดร้ยลินพระสบุรเสบียงตรกัสกกับขร้าพเจร้าวล่า ‘เซาโล เซาโลเออ๋ย เจร้าขล่มเหงเรา
ทบาไม’
22:8 และขร้าพเจร้าไดร้ททูลตอบวล่า ‘พระองคร์ทรงเปป็นผทูร้ใด พระองคร์เจร้าขร้า’ และพระองคร์ไดร้ตรกัสกกับขร้าพเจร้าวล่า ‘เรา
คสือเยซทูแหล่งนาซาเรร็ธ ผทูร้ซศึที่งเจร้าขล่มเหงนกันี้น’
22:9 และคนทกันี้งหลายทบีที่อยทูล่กกับขร้าพเจร้าไดร้เหร็นแสงสวล่างนกันี้นอยล่างแทร้จรลิง และตกใจกลกัว แตล่พวกเขาไมล่ไดร้ยลินพระ
สบุรเสบียงของพระองคร์ทบีที่ตรกัสกกับขร้าพเจร้านกันี้น
22:10 และขร้าพเจร้าททูลวล่า ‘ขร้าพระองคร์จะตร้องทบาประการใด พระองคร์เจร้าขร้า’ และองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าไดร้ตรกัสแกล่
ขร้าพเจร้าวล่า ‘จงลบุกขศึนี้น และเขร้าไปในเมสืองดามกัสกกัส และทบีที่นกัที่นจะบอกเจร้าใหร้ทราบถศึงสลิที่งทกันี้งหลายซศึที่งไดร้ถทูกกบาหนด
ไวร้เพสืที่อใหร้เจร้ากระทบานกันี้น’
22:11 และเมสืที่อขร้าพเจร้ามองอะไรไมล่เหร็นเนสืที่องจากสงล่าราศบีของแสงสวล่างนกันี้น โดยถทูกจทูงมสือไปโดยคนเหลล่านกันี้นทบีที่อยทูล่
กกับขร้าพเจร้า ขร้าพเจร้าไดร้เขร้ามาในเมสืองดามกัสกกัส
22:12 และคนหนศึที่งชสืที่อ อานาเนบีย เปป็นคนทบีที่นมกัสการพระเจร้าตามพระราชบกัญญกัตลิ โดยมบีชสืที่อเสบียงดบีในหมทูล่พวกยลิว
ทบุกคนซศึที่งอาศกัยอยทูล่ทบีที่นกัที่น
22:13 ไดร้เขร้ามาหาขร้าพเจร้า และยสืนอยทูล่ และกลล่าวแกล่ขร้าพเจร้าวล่า ‘พบีที่เซาโลเออ๋ย จงไดร้รกับการมองเหร็นของทล่านเถลิด’
และในชกัที่วโมงเดบียวกกันนกันี้นขร้าพเจร้ากร็เงยหนร้าเหร็นเขา
22:14 และเขาไดร้กลล่าววล่า ‘พระเจร้าแหล่งบรรพบบุรบุษของพวกเราไดร้ทรงเลสือกทล่านไวร้ เพสืที่อทบีที่ทล่านจะไดร้รทูร้จกักพระ
ประสงคร์ของพระองคร์ และจะไดร้เหร็นพระองคร์ผทูร้ชอบธรรมนกันี้น และจะไดร้ยลินพระสบุรเสบียงแหล่งพระโอษฐร์ของ
พระองคร์
22:15 เพราะวล่าทล่านจะเปป็นพยานฝฝ่ายพระองคร์ใหร้คนทกันี้งปวงทราบถศึงเหตบุการณร์ซศึที่งทล่านไดร้เหร็นและไดร้ยลินนกันี้น



22:16 และบกัดนบีนี้ไฉนทล่านรอชร้าอยทูล่ จงลบุกขศึนี้น และรกับบกัพตลิศมา และชบาระลร้างบาปของทล่านออกไปเสบีย โดยรร้อง
ออกพระนามขององคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า’
22:17 และตล่อมา เมสืที่อขร้าพเจร้ากลกับมายกังกรบุงเยรทูซาเลร็มอบีก คสือขณะทบีที่ขร้าพเจร้าอธลิษฐานอยทูล่ในพระวลิหาร ขร้าพเจร้ากร็
เขร้าในภวกังคร์
22:18 และไดร้เหร็นพระองคร์ตรกัสกกับขร้าพเจร้าวล่า ‘จงเรล่งรบีบ และเจร้าจงออกไปจากกรบุงเยรทูซาเลร็มโดยเรร็ว ดร้วยวล่า
พวกเขาจะไมล่รกับคบาพยานของเจร้าเกบีที่ยวกกับเรา’
22:19 และขร้าพเจร้าไดร้ททูลวล่า ‘พระองคร์เจร้าขร้า คนเหลล่านกันี้นทราบอยทูล่วล่า ขร้าพระองคร์ไดร้จกับใสล่คบุกและเฆบีที่ยนตบีใน
ธรรมศาลาทบุกแหล่ง คสือคนทกันี้งหลายทบีที่ไดร้เชสืที่อในพระองคร์
22:20 และเมสืที่อโลหลิตของสเทเฟนพยานผทูร้ยอมตายเพสืที่อพระองคร์ไดร้ถทูกทบาใหร้หลกัที่งออกนกันี้น ขร้าพระองคร์ไดร้ยสืนอยทูล่ใกลร้
ดร้วย และไดร้เหร็นชอบในความตายของเขา และเฝฝ้าเสสืนี้อผร้าของคนเหลล่านกันี้นทบีที่ไดร้ฆล่าเขา’
22:21 และพระองคร์ตรกัสกกับขร้าพเจร้าวล่า ‘จงไปเถลิด เพราะเราจะสล่งเจร้าไปไกลจากทบีที่นบีที่ ไปยกังคนตล่างชาตลิ’”
22:22 และเขาทกันี้งหลายไดร้ฟฝงทล่านกลล่าวถศึงคบานบีนี้ และจากนกันี้นกร็รร้องดร้วยเสบียงอกันดกังของพวกเขา และกลล่าววล่า 
“เอาคนเชล่นนบีนี้ไปจากแผล่นดลินโลก เพราะไมล่เหมาะทบีที่เขาจะมบีชบีวลิตอยทูล่”
22:23 และขณะทบีที่พวกเขากบาลกังโหล่รร้อง และถอดเสสืนี้อของพวกเขาออก และเอาผงคลบีดลินซกัดขศึนี้นไปในอากาศ
22:24 นายพกันจศึงสกัที่งใหร้พาทล่านเขร้าไปในกรมทหาร และสกัที่งใหร้ทล่านถทูกไตล่สวนโดยการเฆบีที่ยน เพสืที่อนายพกันจะไดร้
ทราบวล่าพวกเขารร้องปรกักปรบาทล่านดร้วยเหตบุประการใด
22:25 และขณะทบีที่พวกทหารมกัดทล่านดร้วยสายหนกังหลายเสร้น เปาโลไดร้กลล่าวแกล่นายรร้อยทบีที่ยสืนอยทูล่ขร้าง ๆ วล่า “เปป็น
สลิที่งทบีที่ถทูกตร้องตามกฎหมายทบีที่จะเฆบีที่ยนคนทบีที่เปป็นสกัญชาตลิโรม และยกังไมล่ถทูกตกัดสลินความหรสือ”
22:26 เมสืที่อนายรร้อยไดร้ยลินอยล่างนกันี้นแลร้ว เขากร็ไปและบอกนายพกัน โดยกลล่าววล่า “ระวกังนะวล่าทล่านกระทบาอะไร 
เพราะวล่าคนนบีนี้เปป็นคนสกัญชาตลิโรม”
22:27 แลร้วนายพกันจศึงมา และกลล่าวแกล่ทล่านวล่า “จงบอกเราเถลิด เจร้าเปป็นคนสกัญชาตลิโรมหรสือ” ทล่านกลล่าววล่า “ใชล่
แลร้ว”
22:28 และนายพกันจศึงตอบวล่า “ดร้วยการเสบียเงลินมาก ขร้าจศึงไดร้รกับอลิสรภาพนบีนี้” และเปาโลกลล่าววล่า “แตล่ขร้าพเจร้าไดร้
รกับอลิสรภาพนบีนี้โดยกบาเนลิด”
22:29 แลร้วในทกันใดนกันี้นพวกทหารกร็ไปจากทล่าน คสือผทูร้ซศึที่งควรจะไตล่สวนทล่าน และนายพกันกร็ตกใจกลกัวดร้วย หลกัง
จากเขาทราบวล่าทล่านเปป็นคนสกัญชาตลิโรม และเพราะวล่าเขาไดร้มกัดทล่านไวร้
22:30 ในวกันรบุล่งขศึนี้น เพราะเหตบุวล่านายพกันอยากจะทราบแนล่ชกัดวล่า ทบาไมเปาโลถทูกกลล่าวหาโดยพวกยลิว นายพกันจศึง
ไดร้ปลล่อยทล่านจากบรรดาเครสืที่องพกันธนาการของทล่าน และสกัที่งพวกปบุโรหลิตใหญล่กกับบรรดาสมาชลิกสภาใหร้มาประชบุม
กกัน และไดร้นบาตกัวเปาโลลงมา และตกันี้งทล่านไวร้ตล่อหนร้าเขาทกันี้งหลาย



เปาโลแกห้ตล่างตล่อหนห้าปวงชน
เขาเลล่ายห้อนถซงการกลอับใจเชมืที่อของเขา

ขร้อ 1: “ทล่านทกันี้งหลาย พบีที่นร้องและบรรดาทล่านผทูร้อาวบุโส ขอทล่านทกันี้งหลายฟฝงคบาใหร้การของขร้าพเจร้า ซศึที่ง
ขร้าพเจร้าจะแกร้คดบีใหร้พวกทล่าน ณ บกัดนบีนี้”

“ทล่านทกันี้งหลาย พบีที่นร้องและบรรดาทล่านผทูร้อาวบุโส..” อกัครททูตเปาโลจศึงเรลิที่มคบาปราศรกัยของเขาจากบกันได
ของปราสาท (หรสือกรมทหาร) นกันี้นซศึที่งเปป็นทบีที่ๆเขาจะปลอดภกัยจากการเขล่นฆล่าของปวงชนทบีที่โกรธแคร้น

ดร้วยถร้อยคบาเดบียวกกันเหลล่านบีนี้ สเทเฟนไดร้เรลิที่มคบาปราศรกัยของเขาตล่อหนร้าสภานกันี้น คสือคบาปราศรกัยทบีที่ทบาใหร้
เขาตร้องแลกดร้วยชบีวลิต เมสืที่อมหาปบุโรหลิตซกักถามสเทเฟน เขากร็ตอบวล่า “ทล่านทกันี้งหลาย พบีที่นร้องและบรรดาทล่านผทูร้
อาวบุโส…” (กลิจการ 7:2) ในขร้อ 58 ของบทเดบียวกกันนกันี้นเราพบการกลล่าวถศึงเซาโลแหล่งทารร์ซกัสเปป็นครกันี้งแรก ผทูร้ซศึที่ง
บกัดนบีนี้ในฐานะอกัครททูตเปาโล ยสืนอยทูล่ตล่อหนร้ามร็อบทบีที่โกรธแคร้นทบีที่อยากเอาชบีวลิตของเขาเหมสือนอยล่างทบีที่พวกเขาเคยเอา
ชบีวลิตของสเทเฟน-และเพราะการประกาศขล่าวประเสรลิฐเดบียวกกันนกันี้น!

“ขอทล่านทกันี้งหลายฟฝงคบาใหร้การของขร้าพเจร้า…” คบาแกร้ตล่างของเปาโลในกรณบีนบีนี้เปป็นการตอบสนองตล่อขร้อ
กลล่าวหาเหลล่านกันี้นทบีที่เขาถทูกปรกักปรบาโดยพวกยลิวเหลล่านกันี้นเมสืที่อพวกเขาจกับตกัวเขาในพระวลิหาร ซศึที่งเปป็นทบีที่ๆพวกเขา
กลล่าวหาเขาวล่าสอนขกัดตล่อพระราชบกัญญกัตลิของโมเสสและทบาใหร้พระวลิหารเปป็นมลทลินโดยการนบาพวกกรบีกเขร้ามาใน
มกัน แนล่นอนวล่าขร้อกลล่าวหาเหลล่านกันี้นไมล่เปป็นความจรลิง

ขร้อ 2 และ 3: “(และเมสืที่อเขาทกันี้งหลายไดร้ยลินวล่า ทล่านพทูดเปป็นภาษาฮบีบรทูแกล่พวกเขา พวกเขากร็ยลิที่งเงบียบลง 
และทล่านกลล่าววล่า) “แทร้จรลิง ขร้าพเจร้าเปป็นคน ๆ หนศึที่งซศึที่งเปป็นยลิวคนหนศึที่ง เกลิดในเมสืองทารร์ซกัส เมสืองหนศึที่งในแควร้นซบีลบี
เซบีย แตล่ไดร้เตลิบโตขศึนี้นในกรบุงนบีนี้ทบีที่เทร้าของกามาลลิเอล และไดร้รกับการสกัที่งสอนตามลกักษณะทบีที่สมบทูรณร์แบบของพระราช
บกัญญกัตลิของบรรพบบุรบุษของพวกเรา และไดร้มบีความกระตสือรสือรร้นตล่อพระเจร้า เหมสือนอยล่างพวกทล่านทบุกคนในวกันนบีนี้”

ความสามารถของเปาโลในการเขร้าถศึงผทูร้ฟฝงกลบุล่มใดกร็ไดร้ในทกันทบีและสกัมฤทธลิธิ์ผล บล่งบอกอยล่างชกัดเจนถศึงภทูมลิ
หลกังดร้านการศศึกษาอกันยอดเยบีที่ยมของเขาและพลกังในการพทูดอกันสบุดยอดของเขา ไมล่วล่าเขาพทูดตล่อหนร้าชาวนา เจร้า
นาย หรสือกษกัตรลิยร์ทกันี้งหลาย เขากร็เปป็นพยานดร้วยความสกัมฤทธลิธิ์ผลอกันเทล่าเทบียมกกัน โดยนบาเสนอขล่าวประเสรลิฐแหล่ง
พระคบุณของพระเจร้าโดยใชร้ถร้อยคบาทบีที่พวกเขาเขร้าใจและเขร้าถศึงไดร้ ในกรณบีนบีนี้โดยเฉพาะ ความสมดบุลดร้านเชาวนร์
ปฝญญาอกันไมล่ธรรมดาและการควบคบุมตนเองของเปาโลปรากฏอยล่างชกัดเจน นร้อยคนนกักจะวางตกัวไดร้แบบนบีนี้หลกัง
จากทบีที่ความรบุนแรงของมร็อบเกสือบฉบีกเขาเปป็นชลินี้นๆ เขาพทูดพรร้อมกกับสลิทธลิอบานาจอกันเดร็ดขาด แตล่กร็มบีความนบุล่มนวล 
ขณะทบีที่เขาเปป็นพยานตล่อหนร้าชนชาตลิของเขาเอง คสือพวกยลิว ทกันี้งๆทบีที่เขาไดร้ทนทบุกขร์ความอยบุตลิธรรมจากนนี้บามสือของ
พวกเขา เขาเรบียกพวกเขาวล่า “ทล่านทกันี้งหลาย พบีที่นร้องและบรรดาทล่านผทูร้อาวบุโส” และถร้อยคบาเหลล่านบีนี้ถทูกทบาใหร้
สกัมฤทธลิธิ์ผลมากขศึนี้นโดยขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่าพวกมกันถทูกกลล่าวเปป็นภาษาฮบีบรทู ดกังนกันี้น “พวกเขากร็ยลิที่งเงบียบลง”

“แทร้จรลิง ขร้าพเจร้าเปป็นคน ๆ หนศึที่งซศึที่งเปป็นยลิวคนหนศึที่ง” ในขร้อ 38 ของบททบีที่แลร้ว นายพกันไดร้ถามเปาโลวล่า 
“เจร้าเปป็นชาวอบียลิปตร์คนนกันี้น ซศึที่งกล่อนหนร้าวกันเหลล่านบีนี้ไดร้สรร้างความโกลาหล และไดร้พาพวกคนสบีที่พกันคนทบีที่เปป็นฆาตกร
เขร้าไปในถลิที่นทบุรกกันดารมลิใชล่หรสือ” ในทบีที่นบีนี้เปาโลทวนซนี้บาสลิที่งทบีที่เขาไดร้กลล่าวแกล่นายพกันกล่อนหนร้านบีนี้ แตล่เพลิที่มขร้อเทร็จจรลิง



บางประการเขร้าไปซศึที่งจะเปป็นประโยชนร์ตล่อพบีที่นร้องรล่วมชาตลิของเขาเอง เขากลล่าวชกัดเจนกล่อนเลยวล่าเขาเปป็นยลิวโดย
กบาเนลิด “เกลิดในเมสืองทารร์ซกัส เมสืองหนศึที่งในแควร้นซบีลบีเซบีย แตล่ไดร้เตลิบโตขศึนี้นในกรบุงนบีนี้ (กรบุงเยรทูซาเลร็ม) ทบีที่เทร้าของกามา
ลลิเอล”

เมสืองทารร์ซกัสเปป็นเมสืองหลวงของแควร้นซบีลบีเซบีย (แควร้นหนศึที่งของทวบีปเอเชบียไมเนอรร์) และโดดเดล่นในเรสืที่อง
วกัฒนธรรมกรบีก ปรกัชญา และวรรณกรรมจนถศึงระดกับทบีที่เปป็นคทูล่แขล่งกกับกรบุงเอเธนสร์และเมสืองอเลร็กซานเดรบีย ดกังนกันี้น
เปาโลจศึงไมล่เพบียงมบีขร้อไดร้เปรบียบดร้านภทูมลิหลกังทางวกัฒนธรรมเทล่านกันี้น เขายกังมบีอภลิสลิทธลิธิ์ทกันี้งหมดของการศศึกษาแบบยลิว
เชล่นกกัน ภายใตร้การสกัที่งสอนของกามาลลิเอล เขาไดร้ “รกับการสกัที่งสอนตามลกักษณะทบีที่สมบทูรณร์แบบของพระราช
บกัญญกัตลิของบรรพบบุรบุษ” กามาลลิเอลเปป็นฟารลิสบีทบีที่โดดเดล่นคนหนศึที่ง-ผทูร้สกัที่งสอนแหล่งพระราชบกัญญกัตลิ สมาชลิกของสภา
ซานเฮดรลิน เขาไดร้รกับความเคารพนกับถสืออยล่างสทูงทบีที่สบุดในทล่ามกลางพวกยลิว แนล่นอนวล่าคบาพยานของเปาโลในทบีที่นบีนี้
นล่าจะทบาใหร้พวกเขาเชสืที่อวล่าเขาไมล่ไดร้กบาลกังตล่อตร้านพระราชบกัญญกัตลิของโมเสส แตล่กบาลกังพยายามแสดงใหร้พวกเขา
เหร็นวล่าพระครลิสตร์ผทูร้ทบีที่เขาประกาศนกันี้นทรงเปป็นการสบาเรร็จจรลิงของพระราชบกัญญกัตลิ

ในจดหมายฉบกับทบีที่สองของเขาทบีที่สล่งถศึงครลิสตจกักรทบีที่เมสืองโครลินธร์ เปาโลเหร็นวล่าจบาเปป็นตร้องกลล่าวถร้อยคบาทบีที่
คลร้ายๆกกันเมสืที่อเขาประกาศวล่าตกัวเขาเองเปป็นคนฮบีบรทู เปป็นชนชาตลิอลิสราเอล สสืบเชสืนี้อสายมาจากอกับราฮกัม (2 คร. 
11:22) ในจดหมายของเขาทบีที่สล่งถศึงเหลล่าผทูร้เชสืที่อชาวเมสืองฟฟีลลิปปฟี เขาประกาศวล่าถร้าผทูร้ใดมบีสลิทธลิธิ์ทบีที่จะโอร้อวดเรสืที่องความ
มกัที่นใจในเนสืนี้อหนกัง เขากร็มบีสลิทธลิธิ์มากยลิที่งกวล่าอบีก-และจากนกันี้นเขาใหร้นลิยามมรดกของเขา: “ไดร้เขร้าสบุหนกัตในวกันทบีที่แปด 
เปป็นเชสืนี้อสายของคนอลิสราเอล เปป็นเผล่าเบนยามลิน เปป็นชนชาตลิฮบีบรทูเกลิดจากชาวฮบีบรทู ในดร้านพระราชบกัญญกัตลิกร็อยทูล่
ในคณะฟารลิสบี ในดร้านความกระตสือรสือรร้นกร็ไดร้ขล่มเหงครลิสตจกักร ในดร้านความชอบธรรมซศึที่งมบีอยทูล่ในพระราชบกัญญกัตลิ 
กร็ไรร้ทบีที่ตลิ” (ฟป. 3:4-6)

เปาโลไมล่ใชล่คนทบีที่ขบีนี้อวด ตรงกกันขร้ามเขาเปป็นหนศึที่งในผทูร้รกับใชร้ทบีที่ถล่อมใจมากทบีที่สบุดของพระเจร้า แตล่ในหลาย
คราวเหลล่านบีนี้ เขานบาเสนอคบากลล่าวอร้างในเรสืที่องชาตลิกบาเนลิดเพสืที่อทบีที่จะเปป็นพยานวล่า “แตล่สลิที่งใดทบีที่เคยเปป็นคบุณประโยชนร์
แกล่ขร้าพเจร้า สลิที่งเหลล่านกันี้นขร้าพเจร้ากร็ถสือวล่าไรร้ประโยชนร์แลร้วเพสืที่อเหร็นแกล่พระครลิสตร์ ใชล่แลร้ว อยล่างไมล่มบีขร้อสงสกัย และ
ขร้าพเจร้าถสือวล่าสลิที่งสารพกัดกร็ไรร้ประโยชนร์เพราะเหร็นแกล่ความประเสรลิฐแหล่งความรทูร้ของพระเยซทูครลิสตร์องคร์พระผทูร้เปป็น
เจร้าของขร้าพเจร้า เพราะเหตบุพระองคร์ ขร้าพเจร้าจศึงไดร้ยอมเสบียสลิที่งสารพกัด และถสือวล่าสลิที่งเหลล่านกันี้นเปป็นเหมสือนมทูลฝอย 
เพสืที่อขร้าพเจร้าจะไดร้พระครลิสตร์ และจะไดร้ปรากฏอยทูล่ในพระองคร์ ไมล่มบีความชอบธรรมของขร้าพเจร้าเองซศึที่งไดร้มาโดย
พระราชบกัญญกัตลิ แตล่มบีความชอบธรรมซศึที่งมาโดยความเชสืที่อนกันี้นแหล่งพระครลิสตร์ เปป็นความชอบธรรมซศึที่งมาจาก
พระเจร้าโดยความเชสืที่อ” (ฟป. 3:7-9)

พระคบาตอนนบีนี้จากหนกังสสือฟฟีลลิปปฟีแสดงใหร้เหร็นสลิที่งทบีที่เปาโลเปป็นพยานตล่อพวกยลิวเหลล่านกันี้นขณะทบีที่เขาพทูดกกับ
คนเหลล่านกันี้นจากบกันไดของปราสาทนกันี้น เขาประกาศวล่าเขาเคย “มบีความกระตสือรสือรร้นตล่อพระเจร้า เหมสือนอยล่าง
พวกทล่านทบุกคนในวกันนบีนี้” สล่วนหนศึที่งของ “ความกระตสือรสือรร้น” ของเปาโลกล่อนการกลกับใจเชสืที่อของเขาถทูกเปปิดเผย
ผล่านทางคบาพยานของเขาเองตล่อหนร้ากษกัตรลิยร์อากรลิปปา เขากลล่าววล่า “ขร้าพระองคร์เคยคลิดในใจของตนเองอยล่าง
แทร้จรลิงวล่า ขร้าพระองคร์ควรทบาหลายสลิที่งซศึที่งขกัดขวางพระนามของพระเยซทูแหล่งนาซาเรร็ธนกันี้น ซศึที่งเปป็นสลิที่งทบีที่ขร้าพระองคร์



ไดร้กระทบาในกรบุงเยรทูซาเลร็มดร้วย และวลิสบุทธลิชนหลายคนนกันี้น ขร้าพระองคร์ไดร้ขกังไวร้ในคบุก โดยไดร้รกับอบานาจจากพวก
ปบุโรหลิตใหญล่ และเมสืที่อพวกเขาถทูกประหารชบีวลิต ขร้าพระองคร์กร็ออกเสบียงของขร้าพระองคร์ตล่อตร้านพวกเขา

26:11 และขร้าพระองคร์ไดร้ทบาโทษพวกเขาบล่อย ๆ ในธรรมศาลาทบุกแหล่ง และบกังคกับพวกเขาใหร้กลล่าวคบา
หมลิที่นประมาท และโดยมบีความโกรธยลิที่งนกักตล่อพวกเขา ขร้าพระองคร์ไดร้ขล่มเหงพวกเขาถศึงนครทกันี้งหลายในตล่าง
ประเทศ” (กลิจการ 26:9-11) ตอนเปป็นเซาโลแหล่งทารร์ซกัส ทกันี้งหมดนบีนี้เปป็นสล่วนหนศึที่งของกลิจกรรมกล่อนกลกับใจเชสืที่อ
ของชายผทูร้นบีนี้ทบีที่สามารถยสืนอยทูล่ตล่อหนร้าสภาซานเฮดรลินและประกาศวล่า “ขร้าพเจร้าไดร้ประพฤตลิตล่อพระพกักตรร์พระเจร้า
ลร้วนแตล่ตามใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบอกันดบีจนถศึงทบุกวกันนบีนี้” (กลิจการ 23:1) ในความกระตสือรสือรร้นของเขาตล่อพระเจร้า 
เขาไดร้ตล่อตร้านความเชสืที่อแบบครลิสเตบียนและถสือวล่าเขากบาลกังชล่วยสงเคราะหร์พระเจร้าโดยการขล่มเหงผทูร้เชสืที่อทกันี้งหลาย
และทบาใหร้พวกเขาถศึงแกล่ความตาย! เขาไดร้ปรนนลิบกัตลิพระราชบกัญญกัตลินกันี้นอยล่างสกัตยร์ซสืที่อและอยล่างกระตสือรสือรร้นเชล่น
นกันี้น ซศึที่งบกัดนบีนี้พวกยลิวกร็กลล่าวหาเขาวล่าสกัที่งสอนขกัดตล่อพระราชบกัญญกัตลินกันี้น

ขร้อ 4 และ 5: “และขร้าพเจร้าไดร้ขล่มเหงทางนบีนี้จนถศึงตาย โดยผทูกมกัดและจบาไวร้ในคบุก ทกันี้งชายและหญลิง ตาม
ทบีที่มหาปบุโรหลิตเปป็นพยานใหร้ขร้าพเจร้าไดร้ดร้วย และพรร้อมกกับสภาทกันี้งหมด ขร้าพเจร้าไดร้รกับจดหมายหลายฉบกับจากทล่าน
ผทูร้นกันี้นไปยกังพวกพบีที่นร้อง และไดร้ไปยกังเมสืองดามกัสกกัส เพสืที่อทบีที่จะจกับมกัดคนทกันี้งหลายซศึที่งอยทูล่ทบีที่นกันี้นพามายกังกรบุงเยรทูซาเลร็ม 
เพสืที่อใหร้ไดร้รกับการลงโทษเสบีย”

“ทางนบีนี้” หมายถศึงทางพระเยซทู ทางแหล่งความรอดโดยความเชสืที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรร็จสลินี้นแลร้วของ
พระองคร์ เปาโลมบีความกระตสือรสือรร้นอกันรร้อนแรงเพสืที่อพระราชบกัญญกัตลิของพระเจร้า และเขาแสดงความ
กระตสือรสือรร้นนกันี้นออกมาไมล่เพบียงโดยการยศึดมกัที่นตล่อพระราชบกัญญกัตลิดร้วยตกัวเขาเองเทล่านกันี้น แตล่โดยการขล่มเหงคนทกันี้ง
หลายทบีที่ตล่อตร้านพระราชบกัญญกัตลินกันี้นดร้วย กล่อนการกลกับใจเชสืที่อของเขา เขากร็อบุทลิศตกัวตล่อศาสนายทูดายพอๆกกับทบีที่เขา
อบุทลิศตกัวตล่อความเชสืที่อแบบครลิสเตบียนหลกังจากทบีที่เขาไดร้พบกกับพระเยซทูบนถนนเมสืองดามกัสกกัส หลายครกันี้งหลกังจาก
การกลกับใจเชสืที่อของเขา เปาโลพทูดถศึงการทบีที่เขาเคยขล่มเหงผทูร้เชสืที่อทกันี้งหลาย โดยขล่มเหงพวกเขา “จนถศึงความตาย
นกันี้น”

เขาเขบียนถศึงชาวแควร้นกาลาเทบียเหลล่านกันี้นวล่า “ทล่านทกันี้งหลายกร็ไดร้ยลินถศึงวลิถบีชบีวลิตในอดบีตของขร้าพเจร้าใน
ศาสนาของพวกยลิวแลร้ววล่า ขร้าพเจร้าไดร้ขล่มเหงครลิสตจกักรของพระเจร้าจนเกลินขนาด และไดร้รกังควานครลิสตจกักร และ
ไดร้กร้าวหนร้าในศาสนาของพวกยลิวเกลินกวล่าเพสืที่อนหลายคนของขร้าพเจร้าทบีที่มบีอายบุรบุล่นราวคราวเดบียวกกัน และทบีที่เปป็น
ชนชาตลิเดบียวกกัน เพราะเหตบุทบีที่ขร้าพเจร้ามบีใจรร้อนรนมากกวล่าพวกเขาในเรสืที่องขนบธรรมเนบียมของบรรพบบุรบุษของ
ขร้าพเจร้า” (กท. 1:13,14) “แตล่” เขาอธลิบายแกล่ทลิโมธบีคนหนบุล่มวล่า “ขร้าพเจร้าไดร้รกับพระเมตตา เพราะวล่าขร้าพเจร้าไดร้
กระทบาอยล่างนกันี้นอยล่างโฉดเขลาในความไมล่เชสืที่อ” (1 ทธ. 1:13) 

พระคกัมภบีรร์ไมล่ไดร้บล่งบอกวล่าเปาโลเคยฆล่าใครดร้วยตกัวเอง แตล่เขาเคยจกับพวกเขาขกังคบุกและเหร็นชอบกกับการ
ประหารชบีวลิตพวกเขา เหมสือนในกรณบีของสเทเฟน (กลิจการ 8:1) เขาเคยเปป็นผทูร้แทนทบีที่ถทูกจร้างโดยทางการเพสืที่อ
จกับกบุมพวกครลิสเตบียน และเมสืที่อพวกเขาถทูกประหารชบีวลิต เขากร็ออกเสบียงสนกับสนบุน ถศึงแมร้เขาไมล่ไดร้ปากร้อนหลินเหลล่า
นกันี้นกร็ตาม เขาเหร็นชอบกกับการปรกับโทษพวกเขาถศึงแมร้เขาไมล่ไดร้ทบาใหร้โลหลิตของพวกเขาตกกร็ตาม



“ตามทบีที่มหาปบุโรหลิตเปป็นพยานใหร้ขร้าพเจร้าไดร้ดร้วย และพรร้อมกกับสภาทกันี้งหมด…” พวกมหาปบุโรหลิตและ
พวกผทูร้อาวบุโสเปป็นเหลล่าผทูร้นบาทางศาสนาในทล่ามกลางพวกยลิวเหลล่านกันี้น และพวกเขาสามารถเปป็นพยานรกับรองไดร้วล่า
พวกเขาเคยใหร้ “จดหมายหลายฉบกับไปยกังพวกพบีที่นร้อง” แกล่เปาโล-จดหมาย (หรสือหมายจกับ) หลายฉบกับจากเหลล่า
ผทูร้มบีอบานาจทางศาสนาในกรบุงเยรทูซาเลร็มซศึที่งสล่งถศึงพวกยลิวในเมสืองดามกัสกกัส- “เพสืที่อทบีที่จะจกับมกัดคนทกันี้งหลายซศึที่งอยทูล่ทบีที่นกันี้น
พามายกังกรบุงเยรทูซาเลร็ม เพสืที่อใหร้ไดร้รกับการลงโทษเสบีย” มกันไมล่ใชล่ความลกับเลยทบีที่เปาโลกบาลกังเขร้าไปในเมสืองดามกัสกกัส
ตอนนกันี้นเพสืที่อจกับกบุมพวกครลิสเตบียน เพราะวล่าเมสืที่อพระเจร้าทรงบอกอานาเนบียใหร้ไปและพทูดกกับเปาโลหลกังจากทบีที่พระ
เยซทูตรกัสกกับเขาบนถนนเมสืองดามกัสกกัส อานาเนบียกร็ททูลตอบวล่า “พระองคร์เจร้าขร้า ขร้าพระองคร์ไดร้ยลินจากหลายคน
เรสืที่องชายผทูร้นบีนี้วล่า เขาไดร้กระทบาความชกัที่วรร้ายมากเพบียงใดตล่อพวกวลิสบุทธลิชนของพระองคร์ทบีที่กรบุงเยรทูซาเลร็ม และทบีที่นบีที่เขา
ไดร้อบานาจมาจากพวกปบุโรหลิตใหญล่ ใหร้ผทูกมกัดบรรดาคนทบีที่รร้องออกพระนามของพระองคร์” (กลิจการ 9:13,14) ดกัง
นกันี้นจศึงเปป็นทบีที่ทราบกกันในเมสืองดามกัสกกัสวล่าเซาโลแหล่งทารร์ซกัสกบาลกังมายกังทบีที่นกัที่นเพสืที่อจกับกบุมผทูร้ใดกร็ตาม-ชายหรสือหญลิง-ทบีที่
กลล่าวยอมรกับความเชสืที่อในพระเยซทู บกัดนบีนี้เปาโลเตสือนความจบาพวกปบุโรหลิตใหญล่และพวกผทูร้อาวบุโสวล่าพวกเขาทราบ
เรสืที่องทกันี้งหมดนบีนี้ เพราะวล่าพวกเขาเปป็นคนใหร้หนกังสสือมอบอบานาจแกล่เขาเพสืที่อทบีที่จะคร้นหาและจบาคบุกคนเหลล่านกันี้นทบีที่เชสืที่อ
ในพระนามของพระเยซทู

ขร้อ 6 และ 7: “และตล่อมา ขณะทบีที่ขร้าพเจร้ากบาลกังเดลินทางไป และเขร้ามาใกลร้เมสืองดามกัสกกัส ประมาณ
เวลาเทบีที่ยง ในทกันใดนกันี้นมบีแสงสวล่างกลร้ามาจากฟฝ้าลร้อมขร้าพเจร้าไวร้รอบ และขร้าพเจร้ากร็ลร้มลงถศึงพสืนี้นดลิน และไดร้ยลิน
พระสบุรเสบียงตรกัสกกับขร้าพเจร้าวล่า ‘เซาโล เซาโลเออ๋ย เจร้าขล่มเหงเราทบาไม’” 

ในทบีที่นบีนี้เปาโลกบาลกังเลล่ายร้อนสลิที่งทบีที่ลทูกาบกันทศึกไวร้ในกลิจการ บททบีที่ 9 แตล่เขาบอกเราบางสลิที่งซศึที่งลทูกาไมล่กลล่าวถศึง 
เขาบอกเราถศึงชล่วงเวลาของวกันตอนทบีที่ความสวล่างจร้าจากสวรรคร์สล่องลร้อมรอบตกัวเขา ขณะทบีที่เขาใกลร้ถศึงเมสือง
ดามกัสกกัส “ประมาณเวลาเทบีที่ยง ในทกันใดนกันี้นมบีแสงสวล่างกลร้ามาจากฟฝ้า”

ในการใหร้คบาพยานของเขาตล่อหนร้ากษกัตรลิยร์อากรลิปปา เปาโลบรรยายเหตบุการณร์นบีนี้วล่าเกลิดขศึนี้น “ในเวลา
เทบีที่ยงวกัน ...แสงสวล่างสล่องมาจากฟฝ้า เจลิดจร้ายลิที่งกวล่าดวงอาทลิตยร์” (กลิจการ 26:13) เทบีที่ยงวกัน คสือชล่วงเวลาของวกันเมสืที่อ
ดวงอาทลิตยร์ฉายแสงแรงกลร้าเตร็มทบีที่ กระนกันี้นความสวล่างนบีนี้จากฟฝ้าซศึที่งสล่องรอบตกัวเปาโลบนถนนดามกัสกกัสกร็เจลิดจร้าเสบีย
จนมกันสวล่างจร้ายลิที่งกวล่าดวงอาทลิตยร์ยามเทบีที่ยงวกัน! นบีที่ทบาใหร้การอกัศจรรยร์นบีนี้โดดเดล่นมากขศึนี้นไปอบีกและแสดงใหร้เหร็นวล่า
เปาโลไมล่ไดร้เหร็นภาพลวงตาเพราะการปรากฏของแสงผลิดปกตลิบางอยล่าง เชล่น แสงของดาวตกหรสือแสงแวบของ
ฟฝ้าแลบ พระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์จศึงทรงปกปฝ้องการอกัศจรรยร์นบีนี้โดยการประทานขร้อเทร็จจรลิงหลายประการทบีที่ไมล่
สามารถถทูกยกเหตบุผลอธลิบายไดร้โดยพวกเสรบีนลิยมและพวกสมกัยใหมล่นลิยม ทบีที่ประกาศวล่าเปาโลแคล่เหร็นแสงจาก
ดวงดาวในทร้องฟฝ้า พระเจร้าทรงมร้วนผสืนฟฝ้ากลกับและพระเยซทูทรงมองลงมาทบีที่เซาโล มกันเปป็นความสวล่างจร้าแหล่ง
พระพกักตรร์ของพระเยซทูทบีที่ฟาดเขาลงถศึงดลินและทบาใหร้เขาตาบอด! 

“ขร้าพเจร้า...ไดร้ยลินพระสบุรเสบียงตรกัสกกับขร้าพเจร้าวล่า ‘เซาโล เซาโลเออ๋ย!” ขณะทบีที่เปาโลนอนคลบุกฝบุฝ่นอยทูล่บน
ถนนเมสืองดามกัสกกัส ถทูกทบาใหร้ตาบอดโดยสงล่าราศบีเชคลินาหร์ เสบียงหนศึที่งจากสวรรคร์กร็เรบียกชสืที่อของเขา: “เซาโล เซาโล
เออ๋ย!” ทบาไมพระเยซทูทรงเรบียกชสืที่อนกันี้นซนี้บา? ทบาไมพระองคร์ไมล่ตรกัสแคล่วล่า “เซาโลเออ๋ย”? ในภาษาฮบีบรทู การเรบียกชสืที่อ
คนๆหนศึที่งซนี้บาเปป็นรทูปแบบของการเรบียกทบีที่เนร้นหนกักซศึที่งดศึงความสนใจของคนๆนกันี้นทกันทบี ในลทูกา 10:41 พระเยซทูทรง



ใชร้รทูปแบบการเรบียกเดบียวกกันนบีนี้เมสืที่อพระองคร์ตรกัสวล่า “มารธา มารธา เออ๋ย เธอกระวนกระวายและวบุล่นวายใจดร้วย
หลายสลิที่งนกัก” ในลทูกา 22:31 พระองคร์ทรงเรบียกซบีโมนเปโตรในวลิธบีเดบียวกกัน: “ซบีโมน ซบีโมนเออ๋ย ดทูเถลิด ซาตานไดร้
ปรารถนาทบีที่จะไดร้พวกทล่านไป เพสืที่อมกันจะฝฝดรล่อนพวกทล่านเหมสือนขร้าวสาลบี” พระองคร์ทรงใชร้การเรบียกซนี้บาแบบ
เดบียวกกันเมสืที่อพระองคร์ประทกับบนภทูเขามะกอกเทศและทรงรร้องไหร้เพราะนครบรลิสบุทธลิธิ์นกันี้น: “โอ เยรทูซาเลร็ม ๆ เจร้าผทูร้
ทบีที่ฆล่าบรรดาศาสดาพยากรณร์ และเอาหลินขวร้างคนทกันี้งหลายซศึที่งถทูกสล่งมายกังพวกเจร้า เราใครล่จะรวบรวมลทูก ๆ ของ
เจร้าไวร้เนสือง ๆ เหมสือนแมล่ไกล่กกลทูก ๆ ของมกันใหร้อยทูล่ใตร้ปฟีกของมกัน และพวกเจร้าไมล่ยอมเลย” (มธ. 23:37)

เซาโลแหล่งทารร์ซกัสไดร้ยลินเสบียงนกันี้น เขาไดร้ยลินชสืที่อของเขาถทูกเรบียกสองครกันี้ง และเขาไดร้ยลินคบาถามนกันี้น “เจร้า
ขล่มเหงเราทบาไม?” เปาโลกบาลกังเดลินทางไปยกังเมสืองดามกัสกกัสเพสืที่อขล่มเหงพวกครลิสเตบียนทบีที่นกัที่น กระนกันี้นในคบาถามนบีนี้
พระเยซทูทรงใชร้คบาสรรพนาม “เรา” อกันเปป็นการสสืที่อวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพวกเดบียวกกันกกับผทูร้เชสืที่อทกันี้งหลาย- “พวกเรา
เปป็นอวกัยวะทกันี้งหลายแหล่งพระกายของพระองคร์ แหล่งเนสืนี้อหนกังของพระองคร์ และแหล่งบรรดากระดทูกของพระองคร์”
(อฟ. 5:30) เราเปป็นหนศึที่งเดบียวกกับพระองคร์ 

ขร้อ 8: “และขร้าพเจร้าไดร้ททูลตอบวล่า ‘พระองคร์ทรงเปป็นผทูร้ใด พระองคร์เจร้าขร้า’ และพระองคร์ไดร้ตรกัสกกับ
ขร้าพเจร้าวล่า ‘เราคสือเยซทูแหล่งนาซาเรร็ธ ผทูร้ซศึที่งเจร้าขล่มเหงนกันี้น”

“พระองคร์ทรงเปป็นผทูร้ใด พระองคร์เจร้าขร้า?” เปาโลไมล่ไดร้ถามวล่า “พระองคร์ทรงเปป็นผทูร้ใด พระเยซทู?” เขา
ไมล่รทูร้ตอนนกันี้นวล่านกัที่นคสือพระเยซทูทบีที่กบาลกังตรกัสกกับเขา เหลล่าผทูร้รทูร้ภาษากรบีกบอกเราวล่าคบาตรงนบีนี้ทบีที่แปลเปป็น “พระองคร์
เจร้าขร้า” ไมล่ไดร้หมายถศึงพระเยโฮวาหร์ แตล่เปป็น “ทล่านเจร้าขร้า” คบากรบีกเดบียวกกันนบีนี้ถทูกใชร้ในยอหร์น 4:19 ทบีที่หญลิงชาวสะ
มาเรบียผทูร้นกันี้นกลล่าวแกล่พระเยซทูวล่า “ทล่านเจร้าคะ ดลิฉกันรกับรทูร้วล่าทล่านเปป็นศาสดาพยากรณร์ผทูร้หนศึที่ง” เปาโลไดร้ยลินเสบียงนกันี้น
วล่าเปป็นเสบียงของชายคนหนศึที่ง ไมล่ใชล่เปป็นเสบียงของพระเยโฮวาหร์

“เราคสือเยซทูแหล่งนาซาเรร็ธ ผทูร้ซศึที่งเจร้าขล่มเหงนกันี้น” พระเยซทูและเหลล่าสาวกของพระองคร์คสือผทูร้คนทบีที่เซาโลแหล่ง
ทารร์ซกัสเกลบียดชกังยลิที่งนกัก ดกังนกันี้นพระเยซทูจศึงทรงเปป็นผทูร้ทบีที่เขาตร้องตระหนกัก รกับรทูร้ และรกับใชร้ ไมล่ตร้องสงสกัยเลยวล่าเปาโล
ไดร้พทูดหมลิที่นประมาทพระนามของพระเยซทูหลายครกันี้งแลร้ว และโดยคบาพยานของเขาเองเขาไดร้บกังคกับผทูร้อสืที่นใหร้พทูด
หมลิที่นประมาทเชล่นกกัน (กลิจการ 26:11) บกัดนบีนี้เสบียงนกันี้นจากสวรรคร์กลล่าวชกัดเจนมากๆวล่าพระเยซทูทรงเปป็นผทูร้นกันี้นทบีที่
กบาลกังตรกัสแกล่เขา

ขร้อ 9: “และคนทกันี้งหลายทบีที่อยทูล่กกับขร้าพเจร้าไดร้เหร็นแสงสวล่างนกันี้นอยล่างแทร้จรลิง และตกใจกลกัว แตล่พวกเขาไมล่
ไดร้ยลินพระสบุรเสบียงของพระองคร์ทบีที่ตรกัสกกับขร้าพเจร้านกันี้น”

บกันทศึกเรสืที่องราวในกลิจการ 9:7 บอกเราวล่าชายเหลล่านบีนี้ยสืนพทูดไมล่ออก เปาโลใหร้ความกระจล่างแกล่เราเพลิที่ม
เตลิมโดยบอกเราวล่าพวกเขากลกัว พระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ไมล่ทรงเหร็นสมควรทบีที่จะเปปิดเผยชสืที่อของคนเหลล่านกันี้นทบีที่เดลิน
ทางไปกกับเปาโล และเราไมล่ถทูกบอกวล่ามบีกบีที่คนอยทูล่ในคณะเดลินทางนกันี้น แตล่ไมล่วล่าพวกเขาเปป็นใคร หรสือมบีกบีที่คน 
ขล่าวสารนกันี้นจากสวรรคร์กร็มบีใหร้เซาโลแตล่ผทูร้เดบียว ดกังนกันี้นชายเหลล่านกันี้นทบีที่อยทูล่กกับเขาจศึงเหร็นแสงนกันี้น แตล่พวกเขาไมล่เขร้าใจ
ถร้อยคบาเหลล่านกันี้นทบีที่ถทูกกกลล่าว นบีที่กร็เปป็นจรลิงเกบีที่ยวกกับผทูร้คนมากมายวกันนบีนี้-นกัที่นคสือ พวกเขาไดร้ยลินเสบียงของพระเจร้าผล่าน
ทางการไดร้ยลินพระวจนะของพระองคร์ แตล่พวกเขาไดร้ยลินดร้วยหทูเทล่านกันี้น ไมล่ใชล่ดร้วยใจ พวกเขาไมล่เขร้าใจเสบียงเรบียก
ของพระเจร้าใหร้กลกับใจใหมล่ ดกังนกันี้นพวกเขาจศึงไมล่กลกับใจใหมล่แตล่เดลินในทางชกัที่วของตนตล่อไป



มบีเหตบุการณร์ทบีที่คลร้ายกกันในยอหร์น 12:28,29 ตอนทบีที่พระเยซทูทรงอธลิษฐานวล่า “ขร้าแตล่พระบลิดา ขอใหร้
พระนามของพระองคร์ไดร้รกับสงล่าราศบี” พระเจร้าตรกัสจากสวรรคร์วล่า “เราไดร้ใหร้นามนกันี้นรกับสงล่าราศบีแลร้ว และจะใหร้
นามนกันี้นรกับสงล่าราศบีอบีก” คนเหลล่านกันี้นทบีที่ยสืนอยทูล่ขร้างๆไดร้ยลินเสบียงนกันี้น และบางคนกลล่าววล่าฟฝ้ารร้อง คนอสืที่น ๆ กลล่าววล่า 
“ททูตสวรรคร์องคร์หนศึที่งไดร้กลล่าวกกับพระองคร์” แตล่พระเยซทูทรงเขร้าใจวล่าพระเจร้าตรกัสอะไรเพราะวล่าพระเจร้ากบาลกังตรกัส
แกล่พระองคร์โดยตรง เหมสือนกกับทบีที่ในขร้อพระคบาตอนนบีนี้ของเรา พระเยซทูกบาลกังตรกัสแกล่เซาโลแหล่งทารร์ซกัสโดยตรง

ขร้อ 10: “และขร้าพเจร้าททูลวล่า ‘ขร้าพระองคร์จะตร้องทบาประการใด พระองคร์เจร้าขร้า’ และองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า
ไดร้ตรกัสแกล่ขร้าพเจร้าวล่า ‘จงลบุกขศึนี้น และเขร้าไปในเมสืองดามกัสกกัส และทบีที่นกัที่นจะบอกเจร้าใหร้ทราบถศึงสลิที่งทกันี้งหลายซศึที่งไดร้ถทูก
กบาหนดไวร้เพสืที่อใหร้เจร้ากระทบานกันี้น’”

“ขร้าพระองคร์จะตร้องทบาประการใด พระองคร์เจร้าขร้า” เปาโลไมล่ไดร้ถามคบาถามเพลิที่มเตลิมอบีก เขายอมรกับการ
อกัศจรรยร์แหล่งแสงนกันี้นมาจากสวรรคร์ เขาไดร้ยลินเสบียงนกันี้นและยอมรกับขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่าเขากบาลกังสนทนากกับพระเยโฮ
วาหร์พระเจร้าในพระภาคของพระเยซทูเจร้า เขายอมจบานนความประสงคร์ของตนจนหมดสลินี้นตล่อพระประสงคร์ของ
พระเจร้า และตกันี้งแตล่นกันี้นเปป็นตร้นมาเขากร็ยอมใหร้พระเยซทูเปป็นฝฝ่ายพทูดขณะทบีที่เขาฟฝงและเชสืที่อฟฝง

“จงลบุกขศึนี้น และเขร้าไปในเมสืองดามกัสกกัส และทบีที่นกัที่นจะบอกเจร้าใหร้ทราบถศึงสลิที่งทกันี้งหลายซศึที่งไดร้ถทูกกบาหนดไวร้
เพสืที่อใหร้เจร้ากระทบานกันี้น” จงสกังเกตวล่าพระเยซทูไมล่ไดร้สกัที่งเปาโลใหร้เขร้าไปในกรบุงเยรทูซาเลร็มเพสืที่อพบกกับอกัครททูตคนอสืที่นๆ นบีที่
บอกเราวล่าถศึงแมร้เปาโลเปป็นอกัครททูตผทูร้หนศึที่ง เขากร็ไมล่อยทูล่ใตร้บกังคกับของสลิบสองคนนกันี้น และเขาไมล่อยทูล่ใตร้บกังคกับของผทูร้มบี
อบานาจทกันี้งหลายในกรบุงเยรทูซาเลร็มดร้วย อกัครททูตเปาโลเปป็นผทูร้รกับใชร้ทบีที่ถทูกเจลิมตกันี้งของพระเจร้ามายกังครลิสตจกักรและ
มายกังพวกคนตล่างชาตลิ-ขร้อเทร็จจรลิงหนศึที่งซศึที่งถทูกประกาศในเวลาตล่อมาในคบาพยานของเขาเองตล่อครลิสตจกักรทบีที่กรบุงโรม
(รม. 11:13) 

ขร้อ 11: “และเมสืที่อขร้าพเจร้ามองอะไรไมล่เหร็นเนสืที่องจากสงล่าราศบีของแสงสวล่างนกันี้น โดยถทูกจทูงมสือไปโดยคน
เหลล่านกันี้นทบีที่อยทูล่กกับขร้าพเจร้า ขร้าพเจร้าไดร้เขร้ามาในเมสืองดามกัสกกัส”

แสงทบีที่จร้ากวล่าแสงอาทลิตยร์เทบีที่ยงวกัน! สงล่าราศบีแหล่งพระพกักตรร์ของพระเยซทูทบีที่มองลงมายกังเปาโลทบาใหร้เขา
ตาบอดและเขาตร้องใหร้คนเหลล่านกันี้นทบีที่มาดร้วยกกันกกับเขาจทูงมสือไป แตล่จงสกังเกต-เขายกความดบีความชอบใหร้แกล่สงล่า
ราศบีขององคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า ชายผทูร้นบีนี้คบุร้นเคยดบีกกับพระเจร้าแหล่งบรรพบบุรบุษของเขา เขารทูร้จกักเรสืที่องราวแหล่งการเดลิน
ทางในถลิที่นทบุรกกันดารของพวกเขาเปป็นอยล่างดบี และการทบีที่พระเจร้าไดร้ทรงนบาพวกเขาดร้วยเสาไฟตอนกลางคสืนและ
โดยเมฆกร้อนหนศึที่งในชล่วงทบีที่มบีแสงกลางวกัน เขารทูร้จกักเกบีที่ยวกกับสงล่าราศบีเชคลินาหร์ทบีที่เตร็มทกัที่วพระวลิหารของซาโลมอน และ
เมสืที่อแสงเจลิดจร้านกันี้นจากสวรรคร์ฟาดเขาลงถศึงดลินบนถนนเมสืองดามกัสกกัสและพระเยซทูตกัสแกล่เขา เขากร็รทูร้วล่าเขาไดร้เหร็น
สงล่าราศบีของพระเจร้าแลร้ว และเมสืที่อถทูกจทูงมสือไปโดยคนเหลล่านกันี้นทบีที่มาดร้วยกกันกกับเขา เขากร็ “เขร้ามาในเมสือง
ดามกัสกกัส” ตามทบีที่พระเยซทูทรงสกัที่งเขาใหร้กระทบา

ผมอยากเนร้นยนี้บาขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่าถร้าเราหวกังวล่าจะทบากลิจธบุระกกับพระเจร้า เรากร็ตร้องทบามกันตามวลิธบีของ
พระเจร้าและตามคบาสกัที่งตล่างๆของพระองคร์ เหมสือนทบีที่เปาโลไดร้กระทบา เรสืที่องนล่าเศรร้าวกันนบีนี้กร็คสือวล่าผทูร้รกับใชร้จบานวนมาก
กบาลกังพยายามทบาใหร้พระวจนะของพระเจร้าสอดรกับกกับยบุคสมกัยปฝจจบุบกันทบีที่เรามบีชบีวลิตอยทูล่ พวกเขากบาลกังพยายามทบาใหร้
แผนการของพระเจร้าสอดรกับกกับรายการประจบานลิกายของพวกเขาหรสือความทะเยอทะยานสล่วนตกัวของพวกเขา



เอง เราไมล่ทบาใหร้พระวจนะของพระเจร้าตรกัสสลิที่งทบีที่เราอยากใหร้มกันกลล่าวในสมกัยปฝจจบุบกันเหลล่านบีนี้ พระวจนะของ
พระเจร้ายกังทกันสมกัยวกันนบีนี้เหมสือนกกับตอนทบีที่เหลล่าผทูร้บรลิสบุทธลิธิ์ของพระเจร้าบกันทศึกมกันลงไปตามทบีที่พระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ไดร้
ประทานมกันแกล่พวกเขาเมสืที่อหลายรร้อยปฟีกล่อน! เราฟฝงพระวจนะและเชสืที่อฟฝงพระวจนะ เหมสือนทบีที่เปาโลไดร้กระทบา 
หรสือไมล่เรากร็ตร้องทนทบุกขร์กกับผลทบีที่ตามมาเหลล่านกันี้น!

หากเซาโลแหล่งทารร์ซกัสเขร้าไปในกรบุงเยรทูซาเลร็มแทนทบีที่จะไปยกังเมสืองดามกัสกกัสตล่อไปตามทบีที่พระเยซทูทรง
บอกเขาใหร้ไป เขากร็คงไมล่พบใครสกักคนทบีที่จะนบาเขาหรสือใหร้ขล่าวสารของพระเจร้าแกล่เขา “ดทูเถลิด การเชสืที่อฟฝงกร็ดบีกวล่า
เครสืที่องสกัตวบทูชา และการตกันี้งใจฟฝงกร็ดบีกวล่าไขมกันของบรรดาแกะตกัวผทูร้” (1 ซมอ. 15:22 วรรคทร้าย) บล่อยครกันี้งเหลสือ
เกลินทบีที่พระเจร้าทรงบอกเราในพระวจนะของพระองคร์วล่าเราควรทบาอะไร แตล่เรากร็ไปไมล่ถศึงการเชสืที่อฟฝงแบบเตร็มทบีที่ ซศึที่ง
ทบาใหร้เราพลาดพระพรไป

ขร้อ 12 และ 13: “และคนหนศึที่งชสืที่อ อานาเนบีย เปป็นคนทบีที่นมกัสการพระเจร้าตามพระราชบกัญญกัตลิ โดยมบีชสืที่อ
เสบียงดบีในหมทูล่พวกยลิวทบุกคนซศึที่งอาศกัยอยทูล่ทบีที่นกัที่น ไดร้เขร้ามาหาขร้าพเจร้า และยสืนอยทูล่ และกลล่าวแกล่ขร้าพเจร้าวล่า ‘พบีที่เซาโล
เออ๋ย จงไดร้รกับการมองเหร็นของทล่านเถลิด’ และในชกัที่วโมงเดบียวกกันนกันี้นขร้าพเจร้ากร็เงยหนร้าเหร็นเขา”

ชล่างวลิเศษจรลิงๆทบีที่เราไดร้รทูร้วล่าเรามบีพระผทูร้ชล่วยใหร้รอดผทูร้ทรงฤทธานบุภาพทกันี้งสลินี้น ทรงทราบทบุกสลิที่ง และทรงอยทูล่
ทบุกหนทบุกแหล่ง! พระองคร์ทรงทราบตอนจบในตอนตร้น พระองคร์ทรงทราบทบุกสลิที่งทบีที่อยทูล่ระหวล่างตอนตร้นและตอนจบ
ในระหวล่างทบีที่เปาโลมองอะไรไมล่เหร็น องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าทรงเตรบียมอานาเนบียใหร้พรร้อมตร้อนรกับอกัครททูตผทูร้นบีนี้ตอนทบีที่เขา
ไปถศึงเมสืองดามกัสกกัส (กลิจการ 9:10-17) 

เปาโลพทูดถศึงอานาเนบียวล่าเปป็น “คนทบีที่นมกัสการพระเจร้าตามพระราชบกัญญกัตลิ โดยมบีชสืที่อเสบียงดบีในหมทูล่พวกยลิว
ทบุกคน” ในเมสืองดามกัสกกัส ในกลิจการ 9:10 เขาถทูกเรบียกวล่าเปป็น “สาวกคนหนศึที่ง” ดกังนกันี้นเราจศึงแนล่ใจไดร้วล่าอานาเนบีย
เปป็นผทูร้เชสืที่อคนหนศึที่ง-ผทูร้เชสืที่อคนหนศึที่งทบีที่ยบาเกรงพระเจร้าผทูร้ซศึที่งพระเจร้าทรงเรบียกใหร้มาทบางานทบีที่เฉพาะเจาะจงนบีนี้เพสืที่อ
พระองคร์

“คนหนศึที่งชสืที่อ อานาเนบีย ... ไดร้เขร้ามาหาขร้าพเจร้า ... และกลล่าวแกล่ขร้าพเจร้าวล่า ‘พบีที่เซาโลเออ๋ย จงไดร้รกับการ
มองเหร็นของทล่านเถลิด” พระเจร้าทรงกระทบากลิจในวลิธบีตล่างๆอกันแสนลศึกลกับและนล่ามหกัศจรรยร์ พระองคร์จะทรงสกัที่ง
เปาโลใหร้ไปยกังบร้านของอานาเนบียเลยกร็ไดร้-แตล่พระองคร์ไมล่ทบาอยล่างนกันี้น พระองคร์ทรงสกัที่งอานาเนบียใหร้ “ ไปทบีที่ถนนซศึที่ง
เรบียกวล่าถนนตรง และในบร้านของยทูดาสใหร้ถามหาชายคนหนศึที่งซศึที่งเรบียกวล่า เซาโล ชาวเมสืองทารร์ซกัส” (กลิจการ
9:11)

เราเรบียนรทูร้บทเรบียนหนศึที่งทบีที่เปป็นเชลิงปฏลิบกัตลิไดร้ตรงนบีนี้ เหมสือนกกับทบีที่อานาเนบียไดร้ไปหาเซาโล ผทูร้เชสืที่อทกันี้งหลายใน
ยบุคแหล่งพระคบุณนบีนี้กร็ควรไปยกังทบีที่ๆคนบาปทกันี้งหลายอยทูล่ มกันเปป็นความจรลิงทบีที่วล่าฮบีบรทู 10:25 บกัญชาเราใหร้รวมตกัวอยทูล่
ดร้วยกกัน แตล่คบาบกัญชานบีนี้มบีมายกังผทูร้เชสืที่อทกันี้งหลาย ไมล่มบีสกักทบีที่ในพระวจนะของพระเจร้าทกันี้งเลล่มทบีที่คนบาปทกันี้งหลายถทูก
บกัญชาใหร้มายกังครลิสตจกักรเพสืที่อแสวงหาความรอด แตล่ครลิสเตบียนทกันี้งหลายถทูกสกัที่งวล่า “จงออกไปตามบรรดาทางใหญล่
และรกันี้วตร้นไมร้ทกันี้งหลาย และบกังคกับพวกเขาใหร้เขร้ามา” (ลทูกา 14:23) เราไดร้รกับคบาบกัญชาใหร้นบาขล่าวประเสรลิฐไปยกัง
ทบีที่สบุดปลายของแผล่นดลินโลก ไปยกังมนบุษยร์ทบุกผทูร้ (มธ. 28:19,20; มก. 16:15) ดกังนกันี้นจศึงมบีบทเรบียนหนศึที่งในพระคบาขร้อ
นบีนี้ซศึที่งเราตร้องเรบียนรทูร้อยล่างมาก



จงสกังเกตวล่าอานาเนบียเรบียกเปาโลวล่า “พบีที่” พระเยซทูทรงรกับประกกันเขาแลร้ววล่าเซาโลเปป็นภาชนะหนศึที่งทบีที่ถทูก
เลสือกสรรใหร้นบาพระนามของพระองคร์ไป “ตล่อหนร้าพวกคนตล่างชาตลิ และบรรดากษกัตรลิยร์ และชนชาตลิอลิสราเอล”
(กลิจการ 9:15) เขากลล่าววล่า “พบีที่เซาโลเออ๋ย จงไดร้รกับการมองเหร็นของทล่านเถลิด” และจากนกันี้นเปาโลกร็เปป็นพยาน
รกับรองวล่า “และในชกัที่วโมงเดบียวกกันนกันี้นขร้าพเจร้ากร็เงยหนร้าเหร็นเขา!”

มบีการประยบุกตร์ใชร้ฝฝ่ายวลิญญาณอกันลศึกซศึนี้งตรงนบีนี้หากเราจะอยากเหร็นมกัน เซาโลถทูกทบาใหร้ตาบอดฝฝ่าย
รล่างกาย แตล่คนบาปทบุกคนถทูกทบาใหร้ตาบอดฝฝ่ายวลิญญาณ “โดยพระของโลกนบีนี้” (2 คร. 4:3,4) และเพราะวล่าพวก
เขาตาบอด เราทบีที่มองเหร็นไดร้ดร้วยดวงตาฝฝ่ายวลิญญาณจศึงควรนบาพวกเขาเขร้ามาสทูล่ความสวล่างฝฝ่ายวลิญญาณ เกลร็ด
เหลล่านกันี้นรล่วงจากตาของเปาโลฉกันใด เมสืที่อจลิตวลิญญาณดวงหนศึที่งไดร้รกับความรอด เกลร็ดเหลล่านกันี้นกร็รล่วงจากตาของม
นบุษยร์ภายในและเขากร็มองเหร็นฉกันนกันี้น

มบีความเหร็นทบีที่แตกตล่างกกันเกบีที่ยวกกับวล่าเปาโลไดร้รกับความรอดเมสืที่อไร เขาไดร้รกับความรอดบนถนนเมสือง
ดามกัสกกัส นอกประตทูเมสืองเพบียงนลิดเดบียวหรสือ? หรสือวล่าเขาไดร้รกับความรอดตอนทบีที่อานาเนบียวางมสือของตนบนเขา
และเกลร็ดเหลล่านกันี้นรล่วงจากตาของเขา? เหลล่าผทูร้รทูร้พระคกัมภบีรร์ไมล่เหร็นพร้องตรงกกันวล่าเปาโลวางใจเชสืที่อพระเยซทูเปป็นพระ
ผทูร้ชล่วยใหร้รอดเมสืที่อไรกกันแนล่-และจรลิงๆแลร้วมกันไมล่ใชล่เรสืที่องสบาคกัญ สลิที่งสบาคกัญกร็คสือขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่าเขากลกับใจเชสืที่อแลร้ว

พระคกัมภบีรร์ไมล่ไดร้ระบบุชกัดเจนวล่าเซาโลแหล่งทารร์ซกัสไดร้กลายเปป็นเปาโลอกัครททูต ครลิสเตบียนผทูร้นกันี้นเมสืที่อไร แมร้วล่า
เราไมล่สามารถชบีนี้ชกัดแบบเปป็นหลกักขร้อเชสืที่อไดร้วล่าเขาไดร้รกับความรอดเมสืที่อไร สล่วนตกัวแลร้วผมเชสืที่อวล่าเขาไดร้รกับความรอด
บนถนนเมสืองดามกัสกกัส เหตบุผลทบีที่ผมตบีความเชล่นนบีนี้มบีดกังตล่อไปนบีนี้:

เมสืที่อแสงนกันี้นจากสวรรคร์สล่องรอบตกัวเปาโลและเขาไดร้ยลินเสบียงนกันี้นจากสวรรคร์ เขาถามวล่า “พระองคร์ทรง
เปป็นผทูร้ใด พระองคร์เจร้าขร้า?” เรายกเหตบุผลไดร้วล่า ณ ตอนนกันี้นเปาโลยกังไมล่รทูร้วล่าพระเยซทูชาวนาซาเรร็ธกบาลกังสนทนากกับ
เขาอยทูล่ เขายอมรกับวล่าเสบียงนกันี้นมาจากสวรรคร์ แตล่เขาไมล่รทูร้วล่านกัที่นคสือพระเยซทูพระผทูร้ชล่วยใหร้รอดทบีที่กบาลกังตรกัสอยทูล่

ครกันี้งทบีที่สองทบีที่เปาโลพทูด เขากลล่าวอบีกครกันี้งวล่า “พระองคร์เจร้าขร้า”-และนบีที่คสือหลกังจากทบีที่พระเยซทูทรงระบบุตกัวตน
พระองคร์เองวล่า “เราคสือเยซทู!” เมสืที่อนกันี้นเองเปาโลททูลถามวล่า “พระองคร์เจร้าขร้า พระองคร์ประสงคร์จะใหร้ขร้าพระองคร์
ทบาอะไร?” (กลิจการ 9:5,6) เมสืที่อเปาโลเรบียกพระเยซทูวล่า “พระองคร์เจร้าขร้า” คราวนบีนี้ มกันกร็บล่งบอกวล่าเขาเชสืที่อมกัที่นแลร้ว
วล่าพระเยซทูชาวนาซาเรร็ธทรงเปป็นองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า-พระเมสสลิยาหร์ พระผทูร้ชล่วยใหร้รอด! เปาโลเปป็นผทูร้ทบีที่ประกาศใน
เวลาตล่อมาแกล่ผทูร้เชสืที่อเหลล่านกันี้นในเมสืองโครลินธร์วล่าไมล่มบีผทูร้ใดสามารถเรบียกพระเยซทูวล่า “องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า” ไดร้นอกเสบีย
จากวล่าโดยพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ (1 คร. 12:3)

เปาโลไดร้ยลินถร้อยคบาของพระเยซทู เขาทบาสลิที่งทบีที่พระเยซทูทรงบอกเขาใหร้กระทบา และผมเชสืที่อวล่าเขาไดร้รกับ
ความรอดในวลินาทบีนกันี้นเลย! ตามทบีที่กลล่าวไวร้ในยอหร์น 5:24 พระเยซทูตรกัสวล่า “ผทูร้ใดทบีที่ฟฝงคบาของเรา และเชสืที่อใน
พระองคร์ผทูร้ไดร้ทรงสล่งเรามานกันี้น กร็มบีชบีวลิตนลิรกันดรร์ และจะไมล่เขร้าสทูล่การปรกับโทษ แตล่ไดร้ผล่านพร้นจากความตายไปสทูล่ชบีวลิต
แลร้ว” โรม 10:17 บอกเราวล่า “ฉะนกันี้นความเชสืที่อจศึงมาโดยการไดร้ยลิน และการไดร้ยลินกร็มาโดยพระวจนะของ
พระเจร้า”

เปาโลมองไมล่เหร็นถศึงสามวกันสามคสืน และในขร้อ 11 ของบททบีที่ 9 เราถทูกบอกวล่าเขาอธลิษฐาน ผมนศึกภาพ
ออกวล่าเขาใชร้เวลาสล่วนใหญล่ตอนนกันี้นในการอธลิษฐาน และขร้อ 12 บอกเราวล่าพระเยซทูทรงแสดงใหร้เขาเหร็นนลิมลิต



หนศึที่งซศึที่งในนลิมลิตนกันี้นอานาเนบียจะมาและสอนเขา มกันไมล่ใชล่ “พระพรทบีที่สอง” ตามทบีที่เขาเรบียกกกันทบีที่เปาโลไดร้รกับตอนทบีที่
อานาเนบียมาถศึง-มกันเปป็นการทรงเรบียกของเขาใหร้เขร้าสทูล่งานรกับใชร้นกันี้น ผมไดร้รกับความรอดนานสามเดสือนกล่อนทบีที่ผมไดร้
รกับการทรงเรบียกของผมใหร้เทศนา และการกลกับใจเชสืที่อของเปาโลกร็เหมสือนกกับของคบุณและของผม-นกัที่นคสือ เขา
ไดร้ยลินถร้อยคบาของพระเยซทู เขาเชสืที่อฟฝงและเขาไดร้รกับความรอด มกันไมล่สบาคกัญวล่าเขาไดร้รกับความรอดกบีที่โมงในระหวล่าง
ทบีที่เขามองไมล่เหร็น ขร้อเทร็จจรลิงอกันเปฟีฝั่ยมราศบีกร็คสือวล่า เขาไดร้รกับความรอดแลร้ว และเขากลายเปป็นนกักเทศนร์ผทูร้มบีฤทธลิธิ์เดช
แหล่งพระคบุณของพระเจร้า-นอกจากนบีนี้พระเจร้ายกังประทานจดหมายฝากสลิบสบีที่ฉบกับทบีที่ไดร้รกับการดลใจแหล่งภาคพกันธ
สกัญญาใหมล่แกล่เราผล่านทางปากกาของอกัครททูตผทูร้นบีนี้ดร้วย!

ขร้อ 14-16: “และเขาไดร้กลล่าววล่า ‘พระเจร้าแหล่งบรรพบบุรบุษของพวกเราไดร้ทรงเลสือกทล่านไวร้ เพสืที่อทบีที่ทล่านจะ
ไดร้รทูร้จกักพระประสงคร์ของพระองคร์ และจะไดร้เหร็นพระองคร์ผทูร้ชอบธรรมนกันี้น และจะไดร้ยลินพระสบุรเสบียงแหล่งพระโอษฐร์
ของพระองคร์ เพราะวล่าทล่านจะเปป็นพยานฝฝ่ายพระองคร์ใหร้คนทกันี้งปวงทราบถศึงเหตบุการณร์ซศึที่งทล่านไดร้เหร็นและไดร้ยลิน
นกันี้น และบกัดนบีนี้ไฉนทล่านรอชร้าอยทูล่ จงลบุกขศึนี้น และรกับบกัพตลิศมา และชบาระลร้างบาปของทล่านออกไปเสบีย โดยรร้องออก
พระนามขององคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า’”

“พระเจร้าแหล่งบรรพบบุรบุษของพวกเราไดร้ทรงเลสือกทล่านไวร้” นบีที่สนกับสนบุนคบากลล่าวของเปาโลทบีที่วล่าอานาเนบีย
เปป็นชายผทูร้ยบาเกรงพระเจร้าซศึที่งไดร้รกับการเหร็นชอบจากพวกยลิวในเมสืองดามกัสกกัส เขาพทูดโดยใชร้ถร้อยคบาทบีที่ทบาใหร้เปาโลรทูร้
วล่าตกัวเขาเองกร็คบุร้นเคยกกับพระเยโฮวาหร์ พระเจร้าของบรรพบบุรบุษคนฮบีบรทู

“...เพสืที่อทบีที่ทล่านจะไดร้รทูร้จกักพระประสงคร์ของพระองคร์ และจะไดร้เหร็นพระองคร์ผทูร้ชอบธรรมนกันี้น” แนล่นอนวล่า 
“พระองคร์ผทูร้ชอบธรรม” นกันี้นคสือพระเยซทู-พระองคร์ผทูร้ชอบธรรมและผทูร้ทรงทบาใหร้คนชกัที่วเปป็นคนชอบธรรมเมสืที่อพวกเขา
เชสืที่อในพระนามของพระองคร์และพระโลหลิตทบีที่หลกัที่งออกของพระองคร์ ในยอหร์น 6:40 พระเยซทูเองทรงประกาศวล่า 
“เพราะนบีที่แหละเปป็นพระประสงคร์ของผทูร้ทบีที่ไดร้ทรงสล่งเรามานกันี้น ทบีที่จะใหร้ทบุกคนซศึที่งเหร็นพระบบุตร (พระองคร์ผทูร้ชอบธรรม
นกันี้น) และเชสืที่อในพระบบุตรนกันี้น จะมบีชบีวลิตนลิรกันดรร์...” ดกังนกันี้นอานาเนบียจศึงสอนเปาโลวล่าพระเจร้าแหล่งบรรพบบุรบุษคน
ฮบีบรทูทรงอยากใหร้เขาเหร็นพระเยซทูและ “ไดร้ยลินพระสบุรเสบียงแหล่งพระโอษฐร์ของพระองคร์”

“เพราะวล่าทล่านจะเปป็นพยานฝฝ่ายพระองคร์ใหร้คนทกันี้งปวงทราบ…” นบีที่คสือสลิที่งทบีที่พระเจร้าไดร้บอกอานาเนบีย
ตอนทบีที่พระองคร์ตรกัสแกล่เขาเปป็นครกันี้งแรก (กลิจการ 9:15,16) เกบีที่ยวกกับงานนกันี้นทบีที่เปาโลจะตร้องทบา เรสืที่อยมาจนถศึงจบุดนบีนี้
เซาโลแหล่งทารร์ซกัสเปป็นพยานเพสืที่อสภาซานเฮดรลินและพวกปบุโรหลิตใหญล่ เหลล่าผทูร้ปกครองของพวกยลิว บกัดนบีนี้พระเยซทู
กบาลกังเรบียกเขาใหร้เปป็นพยานคนหนศึที่งแกล่คนทกันี้งปวง-ยลิว ตล่างชาตลิ รวย จน ทาส หรสือไท ไมล่วล่าเขาไปทบีที่ไหนกร็ตาม ใน
ฐานะเปาโลอกัครททูตเขาจะตร้องเปป็นพยานรกับรองวล่าพระเยซทูชาวนาซาเรร็ธทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์อยล่างแทร้จรลิง วล่า
พระองคร์ทรงถทูกตรศึงกางเขนเพสืที่อรกับโทษบาปของคนทกันี้งโลก และวล่าพระองคร์ทรงเปป็นขศึนี้นแลร้วและเสดร็จขศึนี้นสทูล่
สวรรคร์แลร้ว-พระผทูร้ชล่วยใหร้รอดของคนทกันี้งปวงทบีที่ปรารถนามาหาพระองคร์

บกัดนบีนี้จงฟฝงสลิที่งนบีนี้ ทล่านทบีที่รกัก: ไมล่มบีสล่วนใดของพระคกัมภบีรร์ทบีที่แผนการแหล่งความรอดถทูกนบาเสนออยล่างชกัดเจน
เทล่ากกับในจดหมายฝากสลิบสบีที่ฉบกับนกันี้นทบีที่พระเจร้าไดร้ประทานแกล่เปาโลเพสืที่อบกันทศึกไวร้สบาหรกับการอบรมสกัที่งสอนเรา ใน
จดหมายของเขาทบีที่สล่งถศึงชาวเอเฟซกัสเหลล่านกันี้น เราพบถร้อยคบามหกัศจรรยร์เหลล่านบีนี้แหล่งชบีวลิต:



“ดร้วยวล่าทล่านทกันี้งหลายไดร้รกับความรอดโดยพระคบุณผล่านทางความเชสืที่อ และมลิใชล่โดยตกัวทล่านทกันี้งหลายเอง 
ความรอดนกันี้นเปป็นของประทานของพระเจร้า ไมล่ใชล่โดยการกระทบาใด ๆ เกรงวล่าคนหนศึที่งคนใดจะอวดไดร้” (อฟ. 
2:8,9) 

เขาเขบียนถศึงผทูร้เชสืที่อเหลล่านกันี้นทบีที่กรบุงโรมวล่า “ถร้าทล่านจะยอมรกับพระเยซทูเจร้าดร้วยปากของทล่าน และจะเชสืที่อใน
ใจของทล่านวล่าพระเจร้าไดร้ทรงชบุบพระองคร์ใหร้เปป็นขศึนี้นมาจากความตาย ทล่านจะรอด เหตบุวล่าดร้วยใจมนบุษยร์จศึงเชสืที่อไปสทูล่
ความชอบธรรม และดร้วยปากเขาจศึงยอมรกับไปสทูล่ความรอด” (รม. 10:9,10)

ในจดหมายของเขาทบีที่สล่งถศึงทลิตกัส เขาเขบียนไวร้วล่า “มลิใชล่โดยบรรดาการงานแหล่งความชอบธรรมซศึที่งพวกเรา
ไดร้กระทบา แตล่ตามพระเมตตาของพระองคร์ พระองคร์ไดร้ทรงชล่วยพวกเราใหร้รอด โดยการลร้างชบาระแหล่งการบกังเกลิด
ใหมล่ และการทรงสรร้างขศึนี้นมาใหมล่ของพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์” (ทต. 3:5)

เรายกขร้อพระคกัมภบีรร์แสนวลิเศษไดร้หลายหนร้ากระดาษซศึที่งกลล่าวถศึงความเรบียบงล่ายแหล่งความรอดโดย
พระคบุณผล่านทางความเชสืที่อ ซศึที่งไดร้ประทานใหร้แกล่อกัครททูตเปาโลโดยการดลใจและถทูกบกันทศึกไวร้เปป็นสล่วนหนศึที่งของ
พระวจนะของพระเจร้าซศึที่งดบารงอยทูล่ชกัที่วนลิรกันดรร์และไมล่มบีวกันผลิดพลาดไดร้! ดกังนกันี้นเปาโลจศึงยกังเปป็นพยานอยทูล่เหมสือนเดลิม 
แมร้กระทกัที่งจนถศึงยบุคปฝจจบุบกันนบีนี้ ถศึงสลิที่งทบีที่เขาไดร้เหร็นและไดร้ยลินเกบีที่ยวกกับภารกลิจทบีที่พระเจร้าทรงมอบหมายและอบุปนลิสกัย
ของพระเยซทูชาวนาซาเรร็ธ พระครลิสตร์ของพระเจร้า ผทูร้ไดร้เสดร็จมาและนบาเสนอพระองคร์เองตล่อชนชาตลิอลิสราเอล
เพบียงเพสืที่อจะถทูกปฏลิเสธและถทูกตรศึงกางเขน

“และบกัดนบีนี้ไฉนทล่านรอชร้าอยทูล่” ถร้อยคบาเหลล่านบีนี้ไมล่ถทูกบกันทศึกไวร้โดยลทูกาในกลิจการบททบีที่ 9 ทบีที่เขาบกันทศึกเรสืที่อง
การกลกับใจเชสืที่อของเซาโลแหล่งทารร์ซกัส แตล่ในคบาพยานสล่วนตกัวของเขาเปาโลใหร้บกันทศึกทบีที่มบีรายละเอบียดมากกวล่า

“จงลบุกขศึนี้น และรกับบกัพตลิศมา และชบาระลร้างบาปของทล่านออกไปเสบีย” เราตร้องศศึกษาพระคบาขร้อนบีนี้อยล่าง
ตกันี้งใจมากๆ อานาเนบียไมล่ไดร้หมายความวล่าการใหร้บกัพตลิศมาดร้วยนนี้บาจะชบาระเปาโลใหร้สะอาดจากบาปและชล่วยจลิต
วลิญญาณของเขาใหร้รอด นนี้บาไมล่เคยลร้างบาปออกเลย และจะไมล่มบีทางลร้างออกดร้วย มบีหลายนลิกายทบีที่สรร้างหลกักคบา
สอนของตนรอบคบากลล่าวในพระคบาขร้อนบีนี้ แตล่พวกเขาสอนผลิด

หากเรากลกับไปยกังกลิจการ 9:18 ไปยกังบกันทศึกเรสืที่องราวเดลิมเกบีที่ยวกกับการกลกับใจเชสืที่อของเปาโล เรากร็อล่านวล่า
เขา “ไดร้รกับการมองเหร็นในทกันทบี และไดร้ลบุกขศึนี้น และรกับบกัพตลิศมา” ไมล่มบีทางทบีที่มบีการบอกเปป็นนกัยแกล่เซาโลแหล่งทารร์
ซกัสวล่าพลิธบีบกัพตลิศมาเปป็นวลิธบีในการลร้างบาปแหล่งการฆาตกรรมทบีที่อยทูล่บนใจและมสือของเขาออกไปไดร้! อานาเนบียกบาลกัง
นบาเสนอบกัพตลิศมาของครลิสเตบียน-พลิธบีซศึที่งบล่งบอกถศึงการตาย การถทูกฝฝง และการเปป็นขศึนี้นจากตาย อกันเปป็นการ
แสดงออกถศึงการลร้างบาปออกไปเสบียและการชบาระใจใหร้บรลิสบุทธลิธิ์แลร้ว

คนทบีที่ยกังไมล่รกับความรอดถทูกนบาเสนอในพระคกัมภบีรร์วล่าเปป็นผทูร้มบีมลทลินและแปดเปฟืปั้อน การลร้างบาปเหลล่านกันี้น
ของคนไมล่เชสืที่อไปเสบียบล่งบอกถศึงการชบาระจลิตวลิญญาณใหร้บรลิสบุทธลิธิ์จากมลทลินของบาปทบีที่ตลิดอยทูล่ทบีที่นกัที่น เปาโลเขบียนถศึง
ครลิสเตบียนชาวเมสืองโครลินธร์เหลล่านกันี้นวล่า “...พวกทล่านถทูกชบาระลร้างแลร้ว...พวกทล่านถทูกแยกตกันี้งไวร้แลร้ว...พวกทล่านถทูก
นกับวล่าชอบธรรมแลร้วในพระนามของพระเยซทูเจร้า และโดยพระวลิญญาณของพระเจร้าของพวกเรา” (1 คร. 6:11)

วลิวรณร์ 1:5 พทูดถศึงพระเยซทูครลิสตร์ผทูร้ทรง “ไดร้ทรงรกักเราทกันี้งหลาย และไดร้ทรงชบาระลร้างพวกเราจากบาป
ของพวกเราในพระโลหลิตของพระองคร์เอง” ในวลิวรณร์ 7:14 ยอหร์นผทูร้เปป็นทบีที่รกักพรรณนาถศึงคนเหลล่านกันี้นทบีที่ “ไดร้ออก



มาจากความทบุกขร์เวทนาครกันี้งใหญล่ และไดร้ชบาระลร้างเสสืนี้อคลบุมยาวของพวกเขาแลร้ว และไดร้ทบาใหร้เสสืนี้อคลบุมยาวนกันี้น
ขาวสะอาดในพระโลหลิตของพระเมษโปดก” 

ในเพลงสดบุดบี 51:1-7 ดาวลิดเขบียนวล่า “ขอทรงแสดงพระเมตตาตล่อขร้าพระองคร์ โอ ขร้าแตล่พระเจร้า ตาม
ความกรบุณาของพระองคร์ ตามบรรดาพระเมตตาอกันอล่อนโยนของพระองคร์ ขอทรงลบการละเมลิดทกันี้งหลายของขร้า
พระองคร์ออกไป ขอทรงลร้างขร้าพระองคร์จากความชกัที่วชร้าของขร้าพระองคร์จนหมดสลินี้น และทรงชบาระขร้าพระองคร์
จากบาปของขร้าพระองคร์ เพราะขร้าพระองคร์ยอมรกับบรรดาการละเมลิดของขร้าพระองคร์แลร้ว และบาปของขร้า
พระองคร์อยทูล่ตล่อหนร้าขร้าพระองคร์เสมอ ขร้าพระองคร์ไดร้ทบาบาปตล่อพระองคร์ ตล่อพระองคร์เทล่านกันี้น และไดร้กระทบาสลิที่งทบีที่
ชกัที่วรร้ายนบีนี้ในสายพระเนตรของพระองคร์ เพสืที่อพระองคร์จะทรงชอบธรรมเมสืที่อพระองคร์ตรกัส และกระจล่างแจร้งเมสืที่อ
พระองคร์ทรงพลิพากษา ดทูเถลิด ขร้าพระองคร์ไดร้ถสือกบาเนลิดมาในความชกัที่วชร้า และมารดาของขร้าพระองคร์ไดร้ตกันี้งครรภร์ขร้า
พระองคร์ในบาป ดทูเถลิด พระองคร์ทรงประสงคร์ความจรลิงในสล่วนภายในทกันี้งหลาย และในสล่วนทบีที่ถทูกซล่อนไวร้พระองคร์
จะทบาใหร้ขร้าพระองคร์รทูร้สตลิปฝญญา ขอทรงชบาระขร้าพระองคร์ดร้วยตร้นหบุสบ และขร้าพระองคร์จะสะอาด ขอทรงลร้างขร้า
พระองคร์ และขร้าพระองคร์จะขาวกวล่าหลิมะ”

ใน 1 เปโตร 3:20-22 เราพบขร้อพระคบาทบีที่นล่าสนใจเกบีที่ยวกกับบกัพตลิศมาและความรอด: “...ขณะเมสืที่อครกันี้ง
หนศึที่งความอดกลกันี้นพระทกัยของพระเจร้าไดร้รอคอยในวกันเวลาของโนอาหร์ ขณะนาวานกันี้นกบาลกังถทูกจกัดเตรบียม ซศึที่งใน
นาวานกันี้นมบีนร้อยคน คสือแปดชบีวลิตทบีที่ไดร้รอดจากนนี้บา ภาพจบาลองนกันี้นทบีที่บกัพตลิศมาแสดง บกัดนบีนี้กร็ชล่วยพวกเราใหร้รอดเชล่น
กกัน (ไมล่ใชล่การเอาความโสโครกแหล่งเนสืนี้อหนกังออกไป แตล่เปป็นคบาตอบของใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบอกันดบีจบาเพาะ
พระเจร้า) โดยการฟฟืปั้นคสืนพระชนมร์ของพระเยซทูครลิสตร์ ผทูร้ไดร้เสดร็จเขร้าในสวรรคร์แลร้ว และสถลิตอยทูล่เบสืนี้องขวาพระหกัตถร์
ของพระเจร้า พวกททูตสวรรคร์และบรรดาผทูร้มบีอบานาจและผทูร้มบีฤทธลิธิ์เดชทกันี้งหลายไดร้ถทูกทบาใหร้อยทูล่ใตร้อบานาจของพระองคร์
แลร้ว”

“แปดชบีวลิตไดร้รอดจากนนี้บา” เพราะวล่าพวกเขาอยทูล่ในนาวานกันี้นและนาวานกันี้นลอยอยทูล่บนนนี้บาทล่วมนกันี้น ดกังนกันี้น
โนอาหร์และครอบครกัวของเขา-แปดคน-จศึงถทูกชล่วยใหร้รอดจากการจมนนี้บา จงสกังเกตขร้อ 21 อบีกครกันี้ง: “ภาพ
จบาลอง”-นกัที่นคสือ นนี้บาเปป็นภาพเปรบียบหรสือสกัญลกักษณร์ของการบกังเกลิดทบีที่อยทูล่ภายใน “การชบาระดร้วยนนี้บาโดยพระ
วจนะ” (อฟ. 5:26; ยอหร์น 15:3) มกัน “ไมล่ใชล่การเอาความโสโครกแหล่งเนสืนี้อหนกังออกไป” ทบีที่ชล่วยเราใหร้รอด “แตล่
เปป็นคบาตอบของใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบอกันดบีจบาเพาะพระเจร้า” และเราไดร้รกับใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบอกันดบีจบาเพาะ
พระเจร้ามาอยล่างไร? ไมล่ใชล่โดยการรกับบกัพตลิศมาในนนี้บา แตล่ “โดยการฟฟืปั้นคสืนพระชนมร์ของพระเยซทูครลิสตร์!” 

เราไดร้รกับความรอดเพราะวล่าพระครลิสตร์ไดร้ทรงสลินี้นพระชนมร์ ทรงถทูกฝฝง ทรงเปป็นขศึนี้นอบีก และบกัดนบีนี้ประทกับ
อยทูล่เบสืนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจร้าแลร้ว บกัพตลิศมาในนนี้บาไมล่ชล่วยจลิตวลิญญาณใหร้รอด แตล่กลกับบล่งบอกถศึงการตาย การ
ถทูกฝฝง และการเปป็นขศึนี้นจากตาย เมสืที่อเราไดร้รกับความรอด เรากร็ตายตล่อโลก เราตายตล่อ “มนบุษยร์เกล่า” นกันี้น และเรา
ถทูกทบาใหร้เปป็นขศึนี้นเพสืที่อเดลินในความใหมล่ของชบีวลิต ดกังนกันี้นบกัพตลิศมาจศึงเปป็นการแสดงออกภายนอกของสลิที่งทบีที่เราถสือ
ครองอยทูล่ภายใน

โจรทบีที่สบานศึกผลิดผทูร้นกันี้นบนกางเขนททูลตล่อพระเยซทูวล่า “พระองคร์เจร้าขร้า ขอทรงระลศึกถศึงขร้าพระองคร์เมสืที่อ
พระองคร์เสดร็จมาในอาณาจกักรของพระองคร์” และพระเยซทูทรงตอบกลกับวล่า “เรากลล่าวความจรลิงแกล่เจร้าวล่า วกันนบีนี้



เจร้าจะอยทูล่กกับเราในเมสืองบรมสบุขเกษม” (ลทูกา 23:42,43) ตามถร้อยคบาของพระเยซทู โจรผทูร้นกันี้นถทูกเปลบีที่ยนแปลงใหร้
กลายเปป็นบบุตรคนหนศึที่งของพระเจร้าและเขร้าสทูล่เมสืองบรมสบุขเกษมกกับพระเยซทูในวกันนกันี้นเลย-เขาไดร้รกับความรอดโดย
ไมล่พศึที่งพาบกัพตลิศมาดร้วยนนี้บาเลย ผมเชสืที่อวล่าเขาคงจะรกับบกัพตลิศมาหากเขามบีโอกาสทบีที่จะทบาเชล่นนกันี้นไดร้ แตล่ขร้อเทร็จจรลิง
ยกังเหมสือนเดลิมคสือ เขาไมล่ไดร้รกับบกัพตลิศมา

ผมเชสืที่อในการรกับบกัพตลิศมาในนนี้บา ผมเชสืที่อวล่ามกันเปป็นหนร้าทบีที่ของผทูร้เชสืที่อทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลร้วทบุกคนทบีที่จะดบาเนลิน
ตามพระครลิสตร์ในการรกับบกัพตลิศมาในการเชสืที่อฟฝงตล่อพระบกัญชาของพระองคร์ แตล่บกัพตลิศมาในนนี้บาไมล่ชล่วยใหร้รอด 
และมกันไมล่เสรลิมเขร้ากกับความรอดดร้วย อยล่างไรกร็ตาม มกันเปป็นพลิธบีหนศึที่งของครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ ซศึที่งแสดงเปป็น
ภาพจบาลองวล่าเราบกังเกลิดใหมล่แลร้ว วล่าเราตายตล่อโลกแลร้วและถทูกทบาใหร้เปป็นขศึนี้นสทูล่ชบีวลิตใหมล่ในพระเยซทูครลิสตร์แลร้ว ใคร
ตร้องแสดงใหร้เหร็นการเปลบีที่ยนแปลงนบีนี้มากไปกวล่าเปาโลเลล่า? เขาผทูร้ซศึที่งเคยเปป็นผทูร้ขล่มเหงครลิสตจกักรอยล่างหนกัก เขาผทูร้ซศึที่ง
เคยเกลบียดชกังพระนามของพระเยซทู บกัดนบีนี้กร็แสดงเปป็นภาพจบาลองโดยพลิธบีบกัพตลิศมาของครลิสเตบียนวล่าหลกังจาก
ประสบการณร์ของเขาบนถนนเมสืองดามกัสกกัส เขาไดร้ออกมาไมล่ใชล่เซาโลผทูร้ขล่มเหงผทูร้เชสืที่อทกันี้งหลายแลร้ว แตล่เปป็นเปาโลผทูร้
ประกาศขล่าวประเสรลิฐ

บกัดนบีนี้จงสกังเกตวลบีสบุดทร้ายในขร้อปฏลิบกัตลิเหลล่านกันี้นทบีที่อานาเนบียใหร้แกล่เปาโล: “...โดยรร้องออกพระนามของ
องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า” ในจดหมายฝากของเขาทบีที่สล่งถศึงผทูร้เชสืที่อเหลล่านกันี้นทบีที่กรบุงโรม เปาโลประกาศวล่า “ผทูร้ใดกร็ตามทบีที่จะ
รร้องออกพระนามขององคร์พระผทูร้เปป็นเจร้ากร็จะรอด” (รม. 10:13) และจากนกันี้นเขากร็อธลิบายวล่ามบีอบีกหลายสลิที่งซศึที่งตร้อง
มากล่อนการทรงเรบียกนบีนี้:

“แลร้วเขาทกันี้งหลายจะรร้องททูลตล่อพระองคร์ในผทูร้ซศึที่งพวกเขายกังไมล่เชสืที่ออยล่างไรไดร้ และเขาทกันี้งหลายจะเชสืที่อใน
พระองคร์ผทูร้ซศึที่งพวกเขายกังไมล่เคยไดร้ยลินอยล่างไรไดร้ และเขาทกันี้งหลายจะไดร้ยลินโดยปราศจากผทูร้ประกาศอยล่างไรไดร้ 
และเขาทกันี้งหลายจะประกาศอยล่างไรไดร้นอกจากวล่าพวกเขาถทูกสล่งออกไป... ฉะนกันี้นความเชสืที่อจศึงมาโดยการไดร้ยลิน 
และการไดร้ยลินกร็มาโดยพระวจนะของพระเจร้า” (รม. 10:14-17 บางสล่วน) พระคกัมภบีรร์สอนอยล่างชกัดเจนวล่า
พระคบุณของพระเจร้าชล่วยเราใหร้รอด แตล่พระคบุณกลายเปป็นของเราโดยทางความเชสืที่อ-และความเชสืที่อเปป็นของ
ประทานของพระเจร้าโดยทางพระวจนะของพระเจร้า  ดกังนกันี้นการไดร้ยลินพระวจนะของพระเจร้าจศึงเปป็นสลิที่งจบาเปป็นตล่อ
ความรอด ชล่างนล่าเศรร้าทบีที่คนบางคนแยกแยะพระวจนะแหล่งความจรลิงอยล่างผลิดๆและประกาศวล่าถร้าคนใดไมล่ถทูกจบุล่ม
ลงในนนี้บา เขากร็รอดไมล่ไดร้! คบาสอนแบบนกันี้นไมล่ถทูกพบในพระวจนะของพระเจร้าเลย

เปาโลไดห้รอับคคาเตมือนจากพระเจห้า
ใหห้อยทูล่หล่างจากกรสุงเยรทูซาเลล็ม

ขร้อ 17 และ 18: “และตล่อมา เมสืที่อขร้าพเจร้ากลกับมายกังกรบุงเยรทูซาเลร็มอบีก คสือขณะทบีที่ขร้าพเจร้าอธลิษฐานอยทูล่ใน
พระวลิหาร ขร้าพเจร้ากร็เขร้าในภวกังคร์ และไดร้เหร็นพระองคร์ตรกัสกกับขร้าพเจร้าวล่า ‘จงเรล่งรบีบ และเจร้าจงออกไปจากกรบุง
เยรทูซาเลร็มโดยเรร็ว ดร้วยวล่าพวกเขาจะไมล่รกับคบาพยานของเจร้าเกบีที่ยวกกับเรา’”

“และตล่อมา เมสืที่อขร้าพเจร้ากลกับมายกังกรบุงเยรทูซาเลร็มอบีก…” นบีที่คสือสามปฟีหลกังจากทบีที่เปาโลกลกับใจเชสืที่อแลร้ว ใน
กาลาเทบีย 1:15-18 เปาโลเปป็นพยานรกับรองวล่า “แตล่เมสืที่อเปป็นทบีที่ชอบพระทกัยพระเจร้า ผทูร้ไดร้ทรงสรรขร้าพเจร้าไวร้ตกันี้งแตล่



ครรภร์มารดาของขร้าพเจร้า และไดร้ทรงเรบียกขร้าพเจร้าโดยพระคบุณของพระองคร์ ทบีที่จะทรงสบาแดงพระบบุตรของ
พระองคร์ในตกัวขร้าพเจร้า เพสืที่อขร้าพเจร้าจะประกาศพระองคร์ทล่ามกลางคนตล่างชาตลิ โดยทกันทบีทกันใดขร้าพเจร้าไมล่ไดร้
ปรศึกษากกับเนสืนี้อหนกังและเลสือดเลย และขร้าพเจร้าไมล่ไดร้ขศึนี้นไปยกังกรบุงเยรทูซาเลร็มไปหาคนทกันี้งหลายทบีที่เปป็นอกัครททูตกล่อน
ขร้าพเจร้า แตล่ขร้าพเจร้าไดร้เขร้าไปในประเทศอาระเบบีย และกลกับมายกังเมสืองดามกัสกกัสอบีก แลร้วหลกังจากสามปฟีตล่อมา 
ขร้าพเจร้าไดร้ขศึนี้นไปยกังกรบุงเยรทูซาเลร็มเพสืที่อพบกกับเปโตร และพกักอยทูล่กกับทล่านเปป็นเวลาสลิบหร้าวกัน”

“...คสือขณะทบีที่ขร้าพเจร้าอธลิษฐานอยทูล่ในพระวลิหาร…” เปาโล ซศึที่งเหมสือนกกับผทูร้เชสืที่อยลิวคนอสืที่นๆทบีที่หกันมานกับถสือ
ความเชสืที่อแบบครลิสเตบียน ไมล่ไดร้ตกัดขาดจากพระวลิหารในทกันทบี เราพบเหตบุการณร์ทบีที่เกลิดขศึนี้นซนี้บาหลายหนของการทบีที่ผทูร้
เชสืที่อยลิวทกันี้งหลายยกังปฏลิบกัตลิอยล่างสอดคลร้องกกับการรกับใชร้ตล่างๆในพระวลิหารอยทูล่ตล่อไป

“...ขร้าพเจร้ากร็เขร้าในภวกังคร์” พระเจร้าตรกัสแกล่เหลล่าผทูร้รกับใชร้ของพระองคร์ผล่านทางภวกังคร์หรสือนลิมลิตบล่อยๆ 
พระองคร์ตรกัสแกล่หลายคนในภาคพกันธสกัญญาเดลิมผล่านทางนลิมลิตตล่างๆ และโดยทางนลิมลิตหนศึที่งพระองคร์ทรงบอก
โครเนลลิอกัสใหร้สล่งคนไปเชลิญเปโตรมา เพสืที่อทบีที่เปโตรจะบอกถร้อยคบาตล่างๆแกล่เขาซศึที่งจะทบาใหร้เขาและครอบครกัวของ
เขาไดร้รกับความรอด โดยทางภวกังคร์หนศึที่งพระองคร์จศึงทรงเตรบียมเปโตรใหร้พรร้อมสบาหรกับการทบีที่เขาตร้องไปเยสือนบร้าน
ของโครเนลลิอกัส (อล่านกลิจการ 10:1-22) ในเหตบุการณร์ตอนนบีนี้เมสืที่อเปาโลอธลิษฐานอยทูล่ในพระวลิหาร องคร์พระผทูร้เปป็น
เจร้าทรงปรากฏแกล่เขาในลกักษณะทบีที่โดดเดล่นมากๆและประทานการทรงเรบียกพลิเศษแกล่เขา คบาบกัญชาพลิเศษทบีที่ใหร้นบา
ขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคบุณไปประกาศแกล่คนตล่างชาตลิ

“...และไดร้เหร็นพระองคร์ (พระเยซทู) ตรกัสกกับขร้าพเจร้าวล่า ‘จงเรล่งรบีบ และเจร้าจงออกไปจากกรบุงเยรทูซาเลร็ม
โดยเรร็ว” เปาโลไดร้รกับคบาบกัญชาของเขาจากพระเยซทู พระเยซทูทรงเปป็นผทูร้ทบีที่ไดร้ตรกัสกกับเขาบนถนนเมสืองดามกัสกกัส 
และบกัดนบีนี้พระเยซทูกร็ประทานคบาบกัญชาทบีที่ชกัดเจนและเขร้าใจไดร้แกล่เขาใหร้รบีบเรล่งทบีที่จะออกไปจากนครบรลิสบุทธลิธิ์นกันี้น

“พวกเขาจะไมล่รกับคบาพยานของเจร้าเกบีที่ยวกกับเรา” “พวกเขา” ในคบาตรกัสนบีนี้หมายถศึงพวกครลิสเตบียนในกรบุง
เยรทูซาเลร็ม เชล่นเดบียวกกับพวกยลิวเหลล่านกันี้น แนล่นอนวล่าพวกยลิวเหลล่านกันี้นไมล่ยอมฟฝงเขาอยล่างจรลิงจกัง เพราะวล่าใน
สายตาของพวกเขา เขาไดร้กลายเปป็นผทูร้ละทลินี้งความเชสืที่อและเปป็นศกัตรทูตล่อศาสนาของเหลล่าบรรพบบุรบุษของพวกเขา 
เขาจะไดร้รกับแตล่ความเกลบียดชกังและการขล่มเหงจากคนเหลล่านกันี้น ครลิสเตบียนเหลล่านกันี้นไมล่นล่าจะตร้อนรกับเขาเพราะวล่า
พวกเขาจบาไดร้วล่าเขาเคยขล่มเหงครลิสตจกักร พวกเขายกังไมล่ลสืมการเอาหลินขวร้างสเทเฟน และเมสืที่อเปาโลมายกังกรบุง
เยรทูซาเลร็มกระทกัที่งหลกังจากทบีที่เขาไปทล่องในอาระเบบีย (และในเมสืองดามกัสกกัสทบีที่เขาไดร้ “ประกาศพระครลิสตร์ในธรรม
ศาลาเหลล่านกันี้นทกันทบี”) พวกเขากร็กลกัวเขา (กลิจการ 9:26) ดกังนกันี้นองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าจศึงทรงบอกเปาโลใหร้ออกไป
จากกรบุงเยรทูซาเลร็มเพราะวล่าผทูร้คนทบีที่นกัที่น ทกันี้งพวกยลิวและพวกครลิสเตบียน จะปฏลิเสธขล่าวสารของเขา

ขร้อ 19 และ 20: “และขร้าพเจร้าไดร้ททูลวล่า ‘พระองคร์เจร้าขร้า คนเหลล่านกันี้นทราบอยทูล่วล่า ขร้าพระองคร์ไดร้จกับใสล่
คบุกและเฆบีที่ยนตบีในธรรมศาลาทบุกแหล่ง คสือคนทกันี้งหลายทบีที่ไดร้เชสืที่อในพระองคร์ และเมสืที่อโลหลิตของสเทเฟนพยานผทูร้ยอม
ตายเพสืที่อพระองคร์ไดร้ถทูกทบาใหร้หลกัที่งออกนกันี้น ขร้าพระองคร์ไดร้ยสืนอยทูล่ใกลร้ดร้วย และไดร้เหร็นชอบในความตายของเขา 
และเฝฝ้าเสสืนี้อผร้าของคนเหลล่านกันี้นทบีที่ไดร้ฆล่าเขา’”

“พระองคร์เจร้าขร้า คนเหลล่านกันี้นทราบอยทูล่…” เรากลล่าวไปแลร้วถศึงขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่าเซาโลแหล่งทารร์ซกัสเปป็นทบีที่
รทูร้จกักอยล่างกวร้างขวางในการทบีที่เขาขล่มเหงครลิสตจกักรอยล่างกระตสือรสือรร้น จากบกันทศึกตล่างๆในพระคกัมภบีรร์ดทูเหมสือนวล่า



เขามบีความโดดเดล่นในความเดสือดดาลของเขาทบีที่มบีตล่อพวกครลิสเตบียน เพราะวล่าในกลิจการ 8:3 เราถทูกบอกวล่าเขา 
“กระทบาทารบุณตล่อครลิสตจกักร โดยเขร้าไปในทบุกบร้านทบุกเรสือน และฉบุดลากผทูร้ชายและผทูร้หญลิงทกันี้งหลายเอาไปจบาไวร้ใน
คบุก” ภารกลิจของเขาทบีที่มายกังเมสืองดามกัสกกัส กล่อนทบีที่พระเยซทูทรงปรากฏแกล่เขาระหวล่างทางไมล่นาน มบีจบุดประสงคร์
เพสืที่อทบีที่จะจกับกบุมพวกผทูร้เชสืที่อทบีที่นกัที่น และในกลิจการ 9:1 เขาถทูกพรรณนาวล่า “กลล่าวการขล่มขทูล่และการสกังหารตล่อตร้าน
พวกสาวกขององคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าอยทูล่” ใชล่แลร้วครกับ แนล่นอนวล่าผทูร้คนในกรบุงเยรทูซาเลร็มทราบสลิที่งทบีที่เปาโลรกับสารภาพ
ตรงนบีนี้-วล่าเขา “ไดร้จกับใสล่คบุกและเฆบีที่ยนตบีในธรรมศาลาทบุกแหล่ง” คสือคนเหลล่านกันี้นทบีที่เชสืที่อในพระเยซทู

เหร็นไดร้ชกัดวล่าการทบุบตบีและการเฆบีที่ยนตบีในธรรมศาลาเหลล่านกันี้นไมล่ใชล่เรสืที่องผลิดปกตลิ ในมกัทธลิว 10:17 พระเยซทู
ทรงบอกเหลล่าสาวกของพระองคร์วล่าพวกเขาควร “ระวกังผทูร้คนไวร้ใหร้ดบี เพราะพวกเขาจะมอบทล่านทกันี้งหลายไวร้กกับ
สภาทกันี้งหลาย และพวกเขาจะเฆบีที่ยนพวกทล่านในธรรมศาลาทกันี้งหลายของพวกเขา” ในคบาพยานของเปาโลตล่อหนร้า
อากรลิปปา (กลิจการ 26:11) เขากลล่าววล่า “ขร้าพระองคร์ไดร้ทบาโทษ (พวกครลิสเตบียน) บล่อย ๆ ในธรรมศาลาทบุก
แหล่ง…” ดกังนกันี้นเราจศึงเหร็นวล่านบีที่เปป็นวลิธบีการลงโทษทบีที่เปป็นธรรมเนบียมปกตลิสบาหรกับคนเหลล่านกันี้นทบีที่เลสือกเดลินตามทางใหมล่
นกันี้นและทบีที่มบีชบีวลิต

“เมสืที่อโลหลิตของสเทเฟนพยานผทูร้ยอมตายเพสืที่อพระองคร์ไดร้ถทูกทบาใหร้หลกัที่งออกนกันี้น…” ผมสงสกัยบล่อยๆวล่าใบ
หนร้าของสเทเฟนซศึที่งอาบดร้วยสงล่าราศบีเชคลินาหร์ ปรากฏบล่อยครกันี้งแคล่ไหนแกล่เปาโลเมสืที่อเขาระลศึกถศึงวกันนกันี้นทบีที่เขากลล่าว
ถศึงตรงนบีนี้ เมสืที่อเขายสืนอยทูล่ขร้างๆและเหร็นดบีดร้วยกกับการเอาหลินขวร้างผทูร้ชล่วยหนบุล่มคนนกันี้น “และเฝฝ้าเสสืนี้อผร้าของคนเหลล่า
นกันี้นทบีที่ไดร้ฆล่าเขา!” กลิจการบททบีที่ 7 บกันทศึกคบาปราศรกัยของสเทเฟนตล่อหนร้าสภาซานเฮดรลิน คบาเทศนาซศึที่งนบาโทสะ
ของพวกยลิวเหลล่านกันี้นลงมาบนตกัวเขา ขร้อ 54 ถศึง 60 ของบทนกันี้นเลล่าเรสืที่องทบีที่พวกเขาเอาหลินขวร้างสเทเฟน และการ
ทบีที่เขา “เตร็มเปฟีฝั่ยมดร้วยพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ ไดร้เขมร้นดทูสวรรคร์ และเหร็นสงล่าราศบีของพระเจร้า และพระเยซทูทรงยสืน
อยทูล่เบสืนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจร้า และกลล่าววล่า “ดทูเถลิด ขร้าพเจร้าเหร็นทร้องฟฝ้าทกันี้งหลายแหวกออกเปป็นชล่อง และ
บบุตรมนบุษยร์ยสืนอยทูล่เบสืนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจร้า” แลร้วพวกเขารร้องออกมาดร้วยเสบียงดกัง และอบุดหทูของตน และวลิที่ง
เขร้าใสล่ทล่านอยล่างพรร้อมเพรบียง และขกับไลล่ทล่านออกจากกรบุง และเอาหลินขวร้างทล่าน และพวกพยานไดร้วางเสสืนี้อผร้า
ของตนไวร้ทบีที่เทร้าของชายหนบุล่มคนหนศึที่ง ซศึที่งชสืที่อของเขาคสือเซาโล และพวกเขาเอาหลินขวร้างสเทเฟนทบีที่รร้องททูลตล่อ
พระเจร้า และกลล่าววล่า “ขร้าแตล่พระเยซทูเจร้า ขอโปรดรกับจลิตวลิญญาณของขร้าพระองคร์ไวร้” และทล่านกร็คบุกเขล่าลง และ
รร้องดร้วยเสบียงอกันดกังวล่า “พระองคร์เจร้าขร้า ขอโปรดอยล่าทรงถสือโทษพวกเขาเพราะบาปนบีนี้เลย” และเมสืที่อทล่านไดร้
กลล่าวเชล่นนบีนี้แลร้ว ทล่านกร็ลล่วงหลกับไป”

ภาพเหตบุการณร์ทบีที่เปาโลเปป็นพยานรกับรองตรงนบีนี้กร็เปป็นเชล่นนกันี้นแหละ ผมไมล่สงสกัยเลยวล่าเขาจดจบาทบุกราย
ละเอบียดของการประหารตอนนกันี้น-แสงจากฟฝ้าทบีที่สล่องบนใบหนร้าของสเทเฟน ขร้อเทร็จจรลิงทบีที่เขากลล่าววล่า “ขร้าแตล่
พระเยซทูเจร้า ขอโปรดรกับจลิตวลิญญาณของขร้าพระองคร์ไวร้” และคบาพยานอกันเปฟีฝั่ยมดร้วยความยลินดบีของเขาทบีที่เขาไดร้
เหร็นสวรรคร์เปปิดเพสืที่อตร้อนรกับเขา และพระเยซทูทรงยสืนอยทูล่เบสืนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจร้าเพสืที่อตร้อนรกับเขาสทูล่บร้าน! 
เปาโลไมล่เพบียงยสืนอยทูล่ขร้างๆและเปป็นประจกักษร์พยานถศึงการเอาหลินขวร้างสเทเฟนเทล่านกันี้น เขายกังเหร็นดบีดร้วยอยล่างเตร็ม
ทบีที่กกับการทบาเชล่นนกันี้นและไดร้ “เฝฝ้าเสสืนี้อผร้า”-นกัที่นคสือ เขาถสือเสสืนี้อผร้าชกันี้นนอกเหลล่านกันี้น-ของคนเหลล่านกันี้นทบีที่ขวร้างกร้อนหลิน
เหลล่านกันี้น



ขร้อ 21 และ 22: “และพระองคร์ตรกัสกกับขร้าพเจร้าวล่า ‘จงไปเถลิด เพราะเราจะสล่งเจร้าไปไกลจากทบีที่นบีที่ ไปยกัง
คนตล่างชาตลิ’” และเขาทกันี้งหลายไดร้ฟฝงทล่านกลล่าวถศึงคบานบีนี้ และจากนกันี้นกร็รร้องดร้วยเสบียงอกันดกังของพวกเขา และกลล่าว
วล่า “เอาคนเชล่นนบีนี้ไปจากแผล่นดลินโลก เพราะไมล่เหมาะทบีที่เขาจะมบีชบีวลิตอยทูล่”

“พระองคร์ตรกัสกกับขร้าพเจร้าวล่า ‘จงไปเถลิด’” ทกันี้งพวกยลิวและพวกครลิสเตบียนเหลล่านกันี้นจะไมล่ยอมรกับขล่าวสาร
ของเปาโล ดกังนกันี้นองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าจศึงจะสล่งเขา “ไปไกลจากทบีที่นบีที่”-และพระองคร์ทรงทบาเชล่นนบีนี้จรลิงๆ! หากคบุณจะ
ศศึกษาคร้นควร้าการเดลินทางแบบมลิชชกันนารบีเหลล่านกันี้นของอกัครททูตเปาโล คบุณกร็จะเหร็นวล่างานรกับใชร้สล่วนใหญล่ของเขา
ถทูกกระทบาในประเทศหล่างไกลทกันี้งหลาย ไกลออกไปจากกรบุงเยรทูซาเลร็ม-วล่าทบีที่จรลิง ในดลินแดนหล่างไกลทบีที่สบุดเหลล่านกันี้น
ทบีที่โลกรทูร้จกัก ใจของเขาปรารถนาอยทูล่เสมอทบีที่จะใหร้ชนรล่วมชาตลิของเขาเองไดร้รกับความรอด แตล่เขาประสบความ
สบาเรร็จมากกวล่าในการนบาคนตล่างชาตลิเหลล่านกันี้นมาถศึงพระเจร้า เมสืที่อเทบียบกกับทบีที่เขาไดร้นบาพระเจร้าไปสทูล่พวกยลิว

“...ไปยกังคนตล่างชาตลิ” นบีที่คสือหนร้าทบีที่ของเปาโล-การทรงเรบียกพลิเศษของเขา การเจลิมตกันี้งแบบพลิเศษ และ
ตลอดงานเขบียนตล่างๆของเขา เขาเนร้นยนี้บาขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่าพระเจร้าไดร้ทรงกบาหนดเขาใหร้เปป็นผทูร้รกับใชร้ไปยกังพวกคน
ตล่างชาตลิ ในกาลาเทบีย 2:7,8 เขาประกาศวล่าตกัวเขาเองไดร้รกับมอบ “ขล่าวประเสรลิฐแหล่งคนเหลล่านกันี้นทบีที่ไมล่ถสือการเขร้า
สบุหนกัต” เหมสือนกกับทบีที่ “ขล่าวประเสรลิฐแหล่งคนทบีที่ถสือการเขร้าสบุหนกัตไดร้ถทูกมอบไวร้แกล่เปโตร (เพราะวล่าพระองคร์ผทูร้ไดร้
ทรงกระทบากลิจอยล่างเกลิดผลในตกัวเปโตรใหร้เปป็นอกัครททูตของพวกทบีที่ถสือการเขร้าสบุหนกัต (พวกยลิว) พระองคร์ผทูร้นกันี้นเองไดร้
ทรงมบีฤทธลิธิ์มากในตกัวขร้าพเจร้าตล่อคนตล่างชาตลิ)”

“และเขาทกันี้งหลายไดร้ฟฝงทล่านกลล่าวถศึงคบานบีนี้” คบาใดนล่ะหรสือ? “คนตล่างชาตลิ”-คบาหนศึที่งซศึที่งพวกยลิวเกลบียดชกัง
และรกังเกบียจยลิที่งนกัก พวกเขามองคนตล่างชาตลิวล่าเปป็นเหมสือน “พวกสบุนกัข” ทบีที่ไมล่ไดร้เขร้าสบุหนกัต เปป็นคนตล่างดร้าวจาก
ประโยชนร์สบุขรล่วมกกันของอลิสราเอล เปป็นคนแปลกหนร้าจากบรรดาพกันธสกัญญาแหล่งพระสกัญญา “ไมล่มบีความหวกัง 
และอยทูล่ปราศจากพระเจร้าในโลก” (อฟ. 2:11,12) เปาโลไดร้รอคอยนานเทล่าทบีที่เขาจะรอไดร้ทบีที่จะไมล่เอล่ยถศึงชสืที่อ “คน
ตล่างชาตลิ” และการอกัศจรรยร์เหลล่านกันี้นทบีที่พระเจร้าไดร้ทรงกระทบาในทล่ามกลางพวกเขา ในขร้อ 15 ของบทนบีนี้ของเรา
เปาโลใชร้คบาวล่า “แกล่คนทกันี้งปวง” เพสืที่อทบีที่จะเวร้นเสบียจากการใชร้คบาวล่า “คนตล่างชาตลิ” ซศึที่งเขารทูร้วล่าจะเรร้าโทสะของพวก
เขาแนล่นอน ความปรารถนาแหล่งหกัวใจของเขาคสือ ชนะความไวร้วางใจของคนเหลล่านกันี้นทบีที่อยทูล่ตรงหนร้าเขา เพสืที่อ
ทบาใหร้พวกเขามกัที่นใจวล่าเขาเปป็นเพสืที่อนของพวกเขา วล่าเขารทูร้จกักและเขร้าใจพระราชบกัญญกัตลิของโมเสสซศึที่งพวกเขาสล่วน
ใหญล่ดบาเนลินชบีวลิตอยทูล่ภายใตร้ แตล่เวลานกันี้นไดร้มาถศึงแลร้ว เหมสือนทบีที่มกันไดร้มาถศึงแลร้วในกรบุงเอเธนสร์ เมสืที่อไมล่มบีพลกังแหล่ง
การพทูดใดหรสือความสงล่างามใดของภาษาจะสามารถบดบกังความจรลิงซศึที่งเขาตร้องประกาศตล่อหนร้าฝทูงชนวกันนกันี้นไดร้ 
เขาไดร้เลล่าขร้อเทร็จจรลิงเหลล่านกันี้นของการกลกับใจเชสืที่อของเขานอกเมสืองดามกัสกกัส เขาไดร้แสดงใหร้เหร็นโดยการทบีที่เขาอยทูล่
ในพระวลิหารวล่าเขามบีความเคารพตล่อสถาบกันตล่างๆของยลิว-แมร้แตล่ความเคารพตล่อศาสนาของเหลล่าบรรพบบุรบุษของ
พวกเขา บกัดนบีนี้เขาตร้องบอกพวกเขาวล่าเขาจบาตร้องปรนนลิบกัตลิพระเจร้าองคร์เดบียวกกันนกันี้นทบีที่ไดร้ประทานพระราชบกัญญกัตลิ
ของพวกเขาแกล่พวกเขา และแสดงใหร้พวกเขาเหร็นวล่าเขายลินดบีทบีที่จะทบาอะไรกร็ไดร้ภายในอบานาจของเขาเพสืที่อชนะ
พวกเขามาถศึงพระบบุตรของพระเจร้า-พระเยซทูครลิสตร์เจร้าผทูร้ซศึที่งเขาไดร้พบกล่อนทบีที่เขาเขร้าไปในเมสืองดามกัสกกัส

อยล่างไรกร็ตาม เมสืที่อเปาโลเอล่ยคบาวล่า “คนตล่างชาตลิ” คบาพยานของเขากร็ถทูกขกัดจกังหวะทกันทบีโดยฝทูงชนเหลล่า
นกันี้นและเขาไมล่ไดร้รกับอนบุญาตใหร้กลล่าวคบาแกร้ตล่างของเขาตล่อไป พวกเขา “รร้องดร้วยเสบียงอกันดกังของพวกเขา และ



กลล่าววล่า “เอาคนเชล่นนบีนี้ไปจากแผล่นดลินโลก!” (ภาษากรบีกอล่านวล่า “จงเอาคนพรรคร์นบีนี้ไปจากแผล่นดลินโลก”-จงฆล่า
เขาเสบีย)

ความเดสือดดาลของพวกยลิวเหลล่านกันี้นไมล่ใชล่เพราะวล่าพวกเขาคลิดเอาเองวล่าพวกคนตล่างชาตลิไมล่สามารถถทูก
นบาเขร้ามาในพกันธสกัญญากกับพระเจร้าไดร้ เพราะวล่าพวกเขาเองกร็ยอมขร้ามนนี้บาขร้ามทะเลไปเพสืที่อทบาใหร้คนตล่างชาตลิคน
หนศึที่งเขร้าจารบีตยลิว การคกัดคร้านของพวกเขาตล่อขล่าวสารของเปาโลไมล่ใชล่วล่าพวกเขาคลิดวล่าพวกคนตล่างชาตลิเปป็นพวก
สลินี้นหวกัง แตล่วล่าเปาโลสอนความรอดโดยไมล่ตร้องปฏลิบกัตลิตามพระราชบกัญญกัตลิของโมเสส! และความเกรบีนี้ยวกราดของ
พวกเขาทบีที่มบีตล่อเขากร็มากเสบียจนพวกเขารร้องออกมาวล่า “ไมล่เหมาะทบีที่เขาจะมบีชบีวลิตอยทูล่”

ขร้อ 23 และ 24: “และขณะทบีที่พวกเขากบาลกังโหล่รร้อง และถอดเสสืนี้อของพวกเขาออก และเอาผงคลบีดลินซกัด
ขศึนี้นไปในอากาศ นายพกันจศึงสกัที่งใหร้พาทล่านเขร้าไปในกรมทหาร และสกัที่งใหร้ทล่านถทูกไตล่สวนโดยการเฆบีที่ยน เพสืที่อนายพกัน
จะไดร้ทราบวล่าพวกเขารร้องปรกักปรบาทล่านดร้วยเหตบุประการใด” 

“พวกเขากบาลกังโหล่รร้อง และถอดเสสืนี้อของพวกเขาออก” “เสสืนี้อผร้า” เหลล่านบีนี้เปป็นเสสืนี้อผร้าชกันี้นนอกของพวก
เขาอยล่างไมล่ตร้องสงสกัย ซศึที่งพวกเขานล่าจะคาดหวกังวล่าจะเอาหลินขวร้างเปาโล มกันเปป็นธรรมเนบียมปกตลิทบีที่จะถอดเสสืนี้อ
คลบุมหรสือเสสืนี้อชกันี้นนอกออกตอนทบีที่ทบากลิจกรรมทบีที่ตร้องใชร้แรงกายหนกักๆ และฝทูงชนนบีนี้กร็โมโหมากพอทบีที่จะเอาขวร้าง
เปาโลจนตายไดร้ ดกังนกันี้นพวกเขาจศึงถอดเสสืนี้อชกันี้นนอกของตนออก “และเอาผงคลบีดลินซกัดขศึนี้นไปในอากาศ” นบีที่เปป็นวลิธบี
การแสดงออกถศึงความเกลบียดชกังและความเดสือดดาลแบบเขร้าไสร้ของพวกเขาทบีที่มบีตล่อเปาโล การแสดงออกอกันเดล่น
ชกัดของความเกรบีนี้ยวกราดและความพยาบาท

นายพกันผทูร้นกันี้น เมสืที่อเหร็นวล่าชบีวลิตของเปาโลตกอยทูล่ในอกันตราย ถศึงแมร้วล่าเขาอยทูล่บนบกันไดเหนสือฝทูงชนแลร้ว จศึง 
“สกัที่งใหร้พาทล่านเขร้าไปในกรมทหาร” นบีที่คสือปราสาทแหล่งอกันโตเนบีย ซศึที่งถทูกใชร้เปป็นกรมทหารทบีที่ทหารรกักษาการณร์ของ
โรมถทูกประจบาการใกลร้พระวลิหาร ดกังทบีที่กลล่าวไปแลร้วในสล่วนทร้ายของบททบีที่ 21 

“...และสกัที่งใหร้ทล่านถทูกไตล่สวนโดยการเฆบีที่ยน เพสืที่อนายพกันจะไดร้ทราบวล่าพวกเขารร้องปรกักปรบาทล่านดร้วยเหตบุ
ประการใด” คบากรบีกตรงนบีนี้ทบีที่แปลเปป็น “ไตล่สวน” ปตกลิแลร้วหมายถศึงการซกักถาม (หรสือตรวจสอบอยล่างตกันี้งใจ) ใน
เรสืที่องๆหนศึที่ง บล่อยครกันี้งมกันถทูกใชร้กกับการตรวจสอบโลหะตล่างๆ โดยปกตลิแลร้วคสือการเอาพวกมกันไปทดสอบดร้วยไฟ ใน
เหตบุการณร์ตอนนบีนี้โดยเฉพาะมกันหมายถศึงการเอานกักโทษไปทรมานเพสืที่อทบีที่จะเคร้นคบาสารภาพจากเขา การทรมาน
หลากหลายรทูปแบบถทูกใชร้ในทล่ามกลางพวกคนสมกัยโบราณ-ในสมกัยของเปาโลและกล่อนหนร้านกันี้น พวกนกักโทษมกัก
ถทูกทรมานอยล่างเจร็บปวดเหลสือเกลินจนพวกเขาตร้องรกับสารภาพวล่ากล่ออาชญากรรมตล่างๆทบีที่พวกเขาไมล่ไดร้กล่อเพสืที่อทบีที่
จะรบีบตายและสลินี้นสบุดความทรมานนกันี้น! ระบบนกันี้นทกันี้งหมดเปป็นเรสืที่องโหดผลิดมนบุษยร์มนาและเปป็นหนศึที่งในรอยดล่าง
พรร้อยทบีที่โสมมทบีที่สบุดบนสกันดานมนบุษยร์

ในฮบีบรทู 11:32-38 เปาโลสาธยายรทูปแบบการทรมานเหลล่านกันี้นทบีที่เหลล่าวลิสบุทธลิชนสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิม
ตร้องสทูร้ทน ประการแรกเขากลล่าวถศึงคนเหลล่านกันี้น “ผทูร้ซศึที่งโดยความเชสืที่อ ไดร้ปราบอาณาจกักรตล่าง ๆ ลง ไดร้กระทบา
ความชอบธรรม ไดร้รกับพระสกัญญาทกันี้งหลาย ไดร้ปปิดปากของเหลล่าสลิงโต ไดร้ดกับความรบุนแรงแหล่งไฟ ไดร้พร้นจากคม
ดาบ จากสภาพอล่อนแอกร็ถทูกทบาใหร้เขร้มแขร็ง บกังเกลิดใจกลร้าหาญในการตล่อสทูร้ ไดร้ทบาใหร้บรรดากองทกัพของคนตล่าง



ชาตลิเผล่นหนบีไป พวกผทูร้หญลิงกร็ไดร้รกับคนตายของพวกนางใหร้กลกับฟฟืปั้นคสืนชบีวลิตอบีก และคนอสืที่น ๆ กร็ถทูกทรมาน โดยไมล่
ยอมรกับการชล่วยใหร้พร้น เพสืที่อพวกเขาจะไดร้รกับการเปป็นขศึนี้นมาจากความตายอกันดบีกวล่า 

“และคนอสืที่น ๆ ไดร้ถทูกทดลองโดยคบาเยาะเยร้ยอกันโหดรร้ายและการถทูกโบยตบี ใชล่แลร้ว ยลิที่งกวล่านกันี้นโดยเครสืที่อง
พกันธนาการตล่าง ๆ และการถทูกจบาคบุก พวกเขาถทูกหลินขวร้าง พวกเขาถทูกเลสืที่อยเปป็นทล่อน ๆ ถทูกทดลอง ถทูกฆล่าดร้วย
ดาบ พวกเขาพเนจรไปทกัที่วโดยนบุล่งหล่มหนกังแกะและหนกังแพะ โดยเปป็นคนแรร้นแคร้น ไดร้รกับความทบุกขร์ยากและถทูก
ทรมาน (ผทูร้ซศึที่งโลกนบีนี้ไมล่สมควรเลย) พวกเขาพเนจรไปในบรรดาถลิที่นทบุรกกันดารและในภทูเขาทกันี้งหลาย และในถนี้บาและ
โพรงตล่าง ๆ แหล่งแผล่นดลินโลก”

ใน 2 โครลินธร์ 11:23-28 เปาโลเลล่ายร้อนเกบีที่ยวกกับการทรมานและความยากลบาบากเหลล่านกันี้นทบีที่ตกัวเขาเอง
ไดร้สทูร้ทนเพราะเหร็นแกล่ขล่าวประเสรลิฐ เขาประกาศวล่าเขาไดร้ทนทบุกขร์ “บรรดารอยเฆบีที่ยนกร็เกลินขนาด ในการถทูกจบาคบุก
กร็ถบีที่กวล่า ในการหวลิดตายกร็บล่อย ๆ จากพวกยลิวขร้าพเจร้าไดร้รกับรอยเฆบีที่ยนหร้าครกันี้ง ๆ ละสามสลิบเกร้าทบี ขร้าพเจร้าถทูกทบุบตบี
ดร้วยไมร้เรบียวสามครกันี้ง ขร้าพเจร้าถทูกเอากร้อนหลินขวร้างครกันี้งหนศึที่ง ขร้าพเจร้าเผชลิญภกัยเรสือแตกสามครกันี้ง คสืนหนศึที่งกกับวกันหนศึที่ง
ขร้าพเจร้าลอยอยทูล่ในทะเล ในการเดลินทางบล่อย ๆ ในการเผชลิญภกัยของนนี้บาทกันี้งหลาย ในการเผชลิญภกัยของพวกโจร ใน
การเผชลิญภกัยดร้วยนนี้บามสือชนชาตลิของขร้าพเจร้าเอง ในการเผชลิญภกัยดร้วยนนี้บามสือคนตล่างชาตลิ ในการเผชลิญภกัยในนคร 
ในการเผชลิญภกัยในถลิที่นทบุรกกันดาร ในการเผชลิญภกัยในทะเล ในการเผชลิญภกัยทล่ามกลางพวกพบีที่นร้องเทบียมเทร็จ ใน
ความเหนร็ดเหนสืที่อยและความแสนเจร็บปวด ในการเฝฝ้าระวกังบล่อย ๆ ในความหลิวและความกระหาย ในการอด
อาหารบล่อย ๆ ในความหนาวเหนร็บและความเปลสือยเปลล่า นอกจากสลิที่งเหลล่านกันี้นทบีที่อยทูล่ภายนอกแลร้ว สลิที่งซศึที่งมายกัง
ขร้าพเจร้าทบุกวกัน ๆ คสือความหล่วงพะวงทบีที่มบีตล่อครลิสตจกักรทกันี้งปวง!” 

ดกังนกันี้นการสอบสวนโดยการเฆบีที่ยนซศึที่งบกัดนบีนี้เปาโลเผชลิญจศึงไมล่ใชล่ประสบการณร์ใหมล่ มกันเคยเกลิดขศึนี้นมากล่อน
แลร้ว และคบาพยานสล่วนตกัวของเขาคสือ “เหตบุฉะนกันี้นขร้าพเจร้าจศึงปฟีตลิยลินดบีในบรรดาความอล่อนแอ ในการถทูกดล่าวล่าทกันี้ง
หลาย ในบรรดาความขกัดสน ในการถทูกขล่มเหงตล่าง ๆ ในบรรดาความกกังวลใจเพราะเหร็นแกล่พระครลิสตร์ เพราะวล่า
ขร้าพเจร้าอล่อนแอเมสืที่อใด ขร้าพเจร้ากร็แขร็งแรงเมสืที่อนกันี้น” (2 คร. 12:10)

เปป็นไปไดร้วล่าศาลของโรมไมล่รทูร้ภาษาฮบีบรทูและไมล่เขร้าใจคบาปราศรกัยของเปาโลทบีที่กลล่าวแกล่ประชาชนยลิว ใน
ขร้อ 37 ของบททบีที่แลร้ว นายพกันผทูร้นบีนี้อกัศจรรยร์ใจทบีที่ไดร้รทูร้วล่าเปาโลพทูดภาษากรบีกไดร้ และอาจเปป็นไดร้วล่าเขาไมล่รทูร้ภาษาฮบีบรทู
พอสมควรจนพลาดความหมายของการโกลาหลนกันี้นในทล่ามกลางพวกยลิว นอกจากนบีนี้ เนสืที่องจากพวกโรมไมล่ไดร้
สนใจมากนกักเกบีที่ยวกกับกลิจการตล่างๆของศาสนายลิว ศาลนกันี้นจศึงอาจคลิดวล่าตร้องมบีบางสลิที่งทบีที่สบาคกัญกวล่าศาสนาและ
ประเพณบีอยล่างแนล่นอนทบีที่ทบาใหร้ฝทูงชนเดสือดดาลขนาดนกันี้น หากเขาเฆบีที่ยนเปาโลทบีที่แทล่นเฆบีที่ยนของโรม เขากร็คลิดวล่าเขา
คงจะทราบเหตบุผลทบีที่แทร้จรลิงเบสืนี้องหลกังความรบุนแรงนบีนี้ เขาคงจะเคร้นคบาสารภาพจากอกัครททูตทล่านนบีนี้ไดร้วล่าเขาทบาอะไร
ลงไปจนทบาใหร้ผทูร้คนโมโหเขามากขนาดนกันี้น

เปาโลประกาศเรมืที่องสอัญชาตกิโรมของเขา
ขร้อ 25: “และขณะทบีที่พวกทหารมกัดทล่านดร้วยสายหนกังหลายเสร้น เปาโลไดร้กลล่าวแกล่นายรร้อยทบีที่ยสืนอยทูล่ขร้าง 

ๆ วล่า “เปป็นสลิที่งทบีที่ถทูกตร้องตามกฎหมายทบีที่จะเฆบีที่ยนคนทบีที่เปป็นสกัญชาตลิโรม และยกังไมล่ถทูกตกัดสลินความหรสือ”



ขณะทบีที่เปาโลกบาลกังถทูกมกัดเขร้ากกับแทล่นเฆบีที่ยน เขากร็หกันไปหานายรร้อยทบีที่ยสืนอยทูล่ขร้างๆและถามเขาเปป็นคบาถาม
ทบีที่ดทูเหมสือนเรบียบงล่าย: “เปป็นสลิที่งทบีที่ถทูกตร้องตามกฎหมายทบีที่จะเฆบีที่ยนคนทบีที่เปป็นสกัญชาตลิโรม และยกังไมล่ถทูกตกัดสลินความ
หรสือ” คบาถามนบีนี้สล่งผลเปป็นความตกตะลศึงของนายรร้อยผทูร้นกันี้น ดกังทบีที่เราจะเหร็นในขร้อถกัดไป กลิจการ 25:16 ใหร้ความ
กระจล่างเรสืที่องความเหร็นของเปาโลเกบีที่ยวกกับการ “ไมล่ถทูกตกัดสลินความ” ในพระคบาขร้อนกันี้นเราอล่านวล่า “ไมล่เปป็น
ธรรมเนบียมของชาวโรมทบีที่จะมอบคนใด ๆ ใหร้ตาย กล่อนทบีที่คนซศึที่งถทูกกลล่าวหานกันี้นไดร้พบพวกผทูร้กลล่าวหาหนร้าตล่อหนร้า 
และมบีสลิทธลิธิ์ทบีที่จะแกร้คดบีเองเกบีที่ยวกกับอาชญากรรมทบีที่เขาถทูกปรกักปรบานกันี้น” เปาโลไมล่ไดร้มบีโอกาสเชล่นนกันี้นเลย จรลิงอยทูล่ทบีที่
เขาไดร้รกับอนบุญาตใหร้กลล่าวแกล่พวกยลิว แตล่เขาไมล่ไดร้ถทูกนบาไปไตล่สวนอยล่างเหมาะสมเพสืที่อทบีที่จะถทูกตกัดสลินวล่ามบีความผลิด
โดยเหลล่าผทูร้มบีอบานาจทางกฎหมายของโรม

ขร้อ 26: “เมสืที่อนายรร้อยไดร้ยลินอยล่างนกันี้นแลร้ว เขากร็ไปและบอกนายพกัน โดยกลล่าววล่า “ระวกังนะวล่าทล่าน
กระทบาอะไร เพราะวล่าคนนบีนี้เปป็นคนสกัญชาตลิโรม”

ในกลิจการ 16:35-39 เปาโลไดร้ใชร้สกัญชาตลิโรมของตนเพสืที่อตกัวเขาเองและสลิลาสเมสืที่อพวกเขาถทูกเฆบีที่ยนและ
จบาคบุกอยล่างไมล่เปป็นธรรมในเมสืองฟฟีลลิปปฟี เมสืที่อนายคบุกปลล่อยตกัวพวกเขาและบอกพวกเขาใหร้ออกไปจากเมสืองนกันี้น 
เปาโลกร็ตอบกลกับไปวล่า “เขาทกันี้งหลายไดร้เฆบีที่ยนพวกเราทบีที่เปป็นคนสกัญชาตลิโรมอยล่างเปปิดเผยโดยยกังไมล่ตกัดสลินความ 
และไดร้โยนพวกเราไวร้ในคบุก และบกัดนบีนี้เขาทกันี้งหลายจะเสสือกไสพวกเราใหร้ออกไปเปป็นการลกับหรสือ แทร้จรลิงทบาอยล่าง
นกันี้นไมล่ไดร้ แตล่จงใหร้เขาทกันี้งหลายมาเอง และพาพวกเราออกไปเถลิด!” ขล่าวนบีนี้ทบาใหร้พวกเจร้าหนร้าทบีที่ปกครองกลกัวจกับใจ
พวกเขาอาจถทูกลงโทษสถานหนกักโทษฐานทบีที่เฆบีที่ยนตบีและจบาคบุกพลเมสืองสกัญชาตลิโรม หากเรสืที่องนกันี้นลสือไปถศึงหทูของ
พวกผทูร้มบีอบานาจสทูงกวล่า ดกังนกันี้นพวกเขาจศึงรบีบมาหาเปาโลและสลิลาส “และพาทล่านทกันี้งสองออกไป และขอใหร้ทล่านทกันี้ง
สองออกไปเสบียจากเมสือง” ชล่างเปป็นภาพทบีที่แตกตล่างกกันจรลิงๆ ระหวล่างการทบีที่พวกเจร้าหนร้าทบีที่มาพานกักโทษทกันี้งสองนกันี้น
ออกไปอยล่างสบุภาพ กกับลกักษณะทบีที่พวกเขาไดร้สกัที่งเฆบีที่ยนเขาทกันี้งสองและจบาคบุกคสืนกล่อนหนร้า-ความแตกตล่างทบีที่เกลิดขศึนี้น
เพราะการทบีที่พวกเขาไดร้รทูร้วล่าเปาโลถสือสกัญชาตลิโรม

ในขร้อพระคบาตอนนบีนี้ของเรา คบาประกาศของเปาโลสล่งผลทบีที่คลร้ายกกันตล่อนายรร้อยชาวโรมผทูร้นกันี้น ซศึที่งรบีบไปหา
นายพกันและเตสือนเขาวล่า “ระวกังนะวล่าทล่านกระทบาอะไร เพราะวล่าคนนบีนี้เปป็นคนสกัญชาตลิโรม!” กลล่าวอบีกนกัยหนศึที่ง 
“ระวกังนะ! ถร้าทล่านเฆบีที่ยนชายผทูร้นบีนี้ ทล่านจะทบาใหร้ตกัวเองมบีความผลิดและตร้องรกับโทษเพราะไดร้เฆบีที่ยนชาวโรมคนหนศึที่ง” 
การลงโทษเชล่นนกันี้นจะรบุนแรงมากอยล่างไมล่ตร้องสงสกัย เพราะวล่านายรร้อยผทูร้นกันี้นไมล่ไดร้แมร้แตล่ตกันี้งคบาถามคบากลล่าวของ
เปาโลเลย เขาไมล่อยากเสบีที่ยงแมร้แตล่ความเปป็นไปไดร้ของการทบาใหร้พลเมสืองสกัญชาตลิโรมคนหนศึที่งเสบียเกบียรตลิเพราะถทูก
เฆบีที่ยน

ขร้อ 27 และ 28: “แลร้วนายพกันจศึงมา และกลล่าวแกล่ทล่านวล่า “จงบอกเราเถลิด เจร้าเปป็นคนสกัญชาตลิโรม
หรสือ” ทล่านกลล่าววล่า “ใชล่แลร้ว” และนายพกันจศึงตอบวล่า “ดร้วยการเสบียเงลินมาก ขร้าจศึงไดร้รกับอลิสรภาพนบีนี้” และเปาโล
กลล่าววล่า “แตล่ขร้าพเจร้าไดร้รกับอลิสรภาพนบีนี้โดยกบาเนลิด”

นายพกันผทูร้นบีนี้จศึงมาหาเปาโลและถามวล่า “เจร้าเปป็นคนสกัญชาตลิโรมหรสือ”-หรสือ “เจร้าเปป็นคนสกัญชาตลิโรม
จรลิงๆหรสือ” เปาโลตอบกลกับวล่า “ใชล่แลร้ว” และจากนกันี้นนายพกันผทูร้นกันี้นจศึงแสดงความภาคภทูมลิใจของตนในสกัญชาตลิ
โรมของตกัวเอง เขากลล่าววล่า “ดร้วยการเสบียเงลินมาก ขร้าจศึงไดร้รกับอลิสรภาพนบีนี้!” อลิสรภาพ ภายใตร้การปกครองของ



โรม กร็เปป็นเสรบีภาพทบีที่ยลิที่งใหญล่จรลิงๆ และจากคบากลล่าวของนายพกันผทูร้นบีนี้ ดทูเหมสือนวล่าคนเหลล่านกันี้นทบีที่มบีเงลินทบีที่จะทบาเชล่น
นกันี้นกร็สามารถซสืนี้ออลิสรภาพของตนไดร้ จศึงเปป็นการซสืนี้อสกัญชาตลิโรม นายพกันผทูร้นบีนี้ไดร้รกับอลิสรภาพของตนโดยตร้องเสบีย
ราคาแพงมาก เขาจล่ายเงลินไปมหาศาลเพสืที่ออภลิสลิทธลิธิ์เหลล่านกันี้นทบีที่ตอนนบีนี้เขาเพลลิดเพลลินในฐานะชาวโรมคนหนศึที่ง ทบีที่ยสืน
อยทูล่ตรงหนร้าเขาคสือยลิวผทูร้นล่าสงสารคนนบีนี้ทบีที่ถทูกขล่มเหง ซศึที่งกลร้าประกาศตกัววล่าเปป็นพลเมสืองโรมคนหนศึที่ง มกันจะเปป็นไปไดร้
อยล่างไร ในเมสืที่อนายพกันผทูร้นบีนี้ไดร้รกับอลิสรภาพของเขาโดยตร้องเสบียเงลินมากขนาดนกันี้น? เปาโลตอบกลกับอยล่างใจเยร็นวล่า 
“ขร้าพเจร้าไดร้รกับอลิสรภาพนบีนี้โดยกบาเนลิด”

หลายความเหร็นถทูกเสนอเกบีที่ยวกกับคบาถามทบีที่วล่าเปาโลเปป็นชาวโรมทบีที่เปป็นไทตกันี้งแตล่เกลิดไดร้อยล่างไร เหตบุใดเขา
จศึงมบีสลิทธลิธิ์ไดร้รกับอภลิสลิทธลิธิ์เหลล่านกันี้นของการถสือสกัญชาตลิโรม? ในขร้อ 29 ของบททบีที่แลร้ว เปาโลไดร้ประกาศวล่าเขาเปป็น
ชาวเมสืองทารร์ซกัสโดยกบาเนลิด คสือเมสืองหลวงแหล่งแควร้นซบีลบีเซบีย เหลล่านกักประวกัตลิศาสตรร์บอกเราวล่าเมสืองทารร์ซกัสไดร้ชสืที่อ
วล่าเปป็น “เมสืองทบีที่เปป็นไท” ในสมกัยนกันี้น นกักประวกัตลิศาสตรร์ทบีที่โดดเดล่นทล่านหนศึที่งประกาศวล่าเมสืองทารร์ซกัสไดร้รกับอลิสรภาพ
โดยพระราชกฤษฎบีกาของออกกัสตกัสซบีซารร์-ซศึที่งหมายความวล่าเมสืองนกันี้นมบีอภลิสลิทธลิธิ์ทบุกประการของอลิสรภาพเชล่นนกันี้น 
ในกฎหมายทกันี้งหลาย เกบียรตลิยศ สลิทธลิอบานาจ เมสืองทกันี้งหลายทบีที่เปป็นไทภายใตร้จกักรวรรดลิโรมไดร้รกับอนบุญาตใหร้ใชร้
ธรรมเนบียมปฏลิบกัตลิ เจร้าหนร้าทบีที่ปกครอง กฎหมายทกันี้งหลายของตกัวเองไดร้-และเปป็นไทจากการกบากกับดทูแลโดยเหลล่า
ทหารรกักษาการณร์ของโรม เมสืองทารร์ซกัสเปป็นเมสืองแบบนกันี้น และเปาโล ซศึที่งเกลิดทบีที่นกัที่น กร็มบีสลิทธลิธิ์ในอภลิสลิทธลิธิ์เหลล่านกันี้น
ทกันี้งหมดซศึที่งมาพรร้อมกกับอลิสรภาพของโรม

ขร้อ 29: “แลร้วในทกันใดนกันี้นพวกทหารกร็ไปจากทล่าน คสือผทูร้ซศึที่งควรจะไตล่สวนทล่าน และนายพกันกร็ตกใจกลกัว
ดร้วย หลกังจากเขาทราบวล่าทล่านเปป็นคนสกัญชาตลิโรม และเพราะวล่าเขาไดร้มกัดทล่านไวร้”

ภาพนบีนี้เปลบีที่ยนอยล่างฉกับพลกัน “ในทกันใดนกันี้น” มบีความหมายวล่าในทกันทบี คนเหลล่านกันี้นทบีที่พรร้อมทบีที่จะทบาการ
เฆบีที่ยนเปาโล “กร็ไปจากทล่าน... และนายพกันกร็ตกใจกลกัวดร้วย” พวกเขาเกสือบจะฝฝ่าฝฟืนกฎหมายของโรมแลร้ว อกัน
เปป็นการทบาใหร้ตกัวพวกเขาเองตร้องเจอกกับบทลงโทษของกฎหมายเดบียวกกันนกันี้น เมสืที่อพวกเขาทราบวล่าเปาโลเปป็นผทูร้ถสือ
สกัญชาตลิโรม พวกเขากร็ผละไปจากเขาทกันทบี ในงานเขบียนของซลิเซโรเราพบคบาประกาศทบีที่ถทูกแสดงออกนบีนี้: “มกันเปป็น
บาปอกันนล่ารกังเกบียจทบีที่จะมกัดพลเมสืองโรมคนหนศึที่ง มกันเปป็นความชกัที่วทบีที่จะเฆบีที่ยนเขา มกันเกสือบจะเทล่ากกับการฆล่าบลิดา
มารดาเลยทบีที่จะฆล่าเขา-และขร้าพเจร้าจะกลล่าวอะไรเลล่าสบาหรกับการตรศึงกางเขนเขา?” 

ขร้อ 30: “ในวกันรบุล่งขศึนี้น เพราะเหตบุวล่านายพกันอยากจะทราบแนล่ชกัดวล่า ทบาไมเปาโลถทูกกลล่าวหาโดยพวกยลิว 
นายพกันจศึงไดร้ปลล่อยทล่านจากบรรดาเครสืที่องพกันธนาการของทล่าน และสกัที่งพวกปบุโรหลิตใหญล่กกับบรรดาสมาชลิกสภาใหร้
มาประชบุมกกัน และไดร้นบาตกัวเปาโลลงมา และตกันี้งทล่านไวร้ตล่อหนร้าเขาทกันี้งหลาย”

“ในวกันรบุล่งขศึนี้น” เปาโลกร็ถทูก “ปลล่อยจากบรรดาเครสืที่องพกันธนาการของทล่าน” เขายกังเปป็นนกักโทษอยทูล่-และ
โอกาสกร็มบีอยทูล่วล่าถร้าเขาถทูกปลล่อยตกัวเปป็นอลิสระ เขากร็อาจตกอยทูล่ในอกันตรายใหญล่หลวงจรลิงๆ เพราะวล่าพวกยลิวเกลบียด
ชกังเขาอยล่างรบุนแรงเหลสือเกลินจนพวกเขาคงฆล่าเขาไปแลร้วถร้าเขาถทูกปลล่อยตกัวจากการปกปฝ้องของทหารรกักษา
การณร์ของโรม อยล่างไรกร็ตาม นายพกันผทูร้นกันี้นกร็ยกังอยากทราบ “แนล่ชกัดวล่า ทบาไมเปาโลถทูกกลล่าวหาโดยพวกยลิว” ดกัง
นกันี้นเขาจศึงสกัที่งใหร้เรบียกประชบุมสภาซานเฮดรลิน คสือการประชบุมสภาใหญล่ของชนชาตลิยลิว เหร็นไดร้ชกัดวล่าทหารรกักษา
การณร์ของโรมมบีสลิทธลิอบานาจทบีที่จะเรบียกประชบุมสภาซานเฮดรลิน และตล่อหนร้าพวกผทูร้นบาทางศาสนากลบุล่มนกันี้น คบาถาม



ตล่างๆทางศาสนากร็ไดร้รกับขร้อยบุตลิในทล่ามกลางพวกยลิว เหมสือนกกับทบีที่ปฟีลาตถามพวกยลิวเหลล่านกันี้นวล่า “พวกทล่านนบาขร้อ
กลล่าวหาใดมาปรกักปรบาชายผทูร้นบีนี้ (พระเยซทู)?” นายพกันผทูร้นบีนี้กร็ปรารถนาทบีที่จะทราบวล่าพวกเขานบาขร้อกลล่าวหาใดมา
ปรกักปรบาอกัครททูตเปาโล ดกังนกันี้นเขาจศึง “สกัที่งพวกปบุโรหลิตใหญล่กกับบรรดาสมาชลิกสภาใหร้มาประชบุมกกัน” และเขานบาตกัว
เปาโลมาอยทูล่ตล่อหนร้าพวกเขาเพสืที่อทบีที่พวกเขาจะไดร้มบีโอกาสกลล่าวหาเขาอยล่างเปป็นทางการดร้วยอาชญากรรมสถานใด
กร็ตามทบีที่เขาไดร้กล่อ นายพกันกร็จะไดร้ทราบสาเหตบุทบีที่แทร้จรลิงของความวบุล่นวายนกันี้นทบีที่พวกยลิวไดร้ลบุกฮสือขศึนี้นตล่อสทูร้เปาโล

ในบทถกัดไป เราจะศศึกษาอยล่างละเอบียดถศึงคบาใหร้การและคบาแกร้ตล่างของเปาโลตล่อหนร้าสภาซานเฮดรลิน

บทททที่ 23



23:1 และเปาโล ซศึที่งเพล่งมองพวกสมาชลิกสภาอยล่างจรลิงจกัง กลล่าววล่า “พวกทล่านและพบีที่นร้องทกันี้งหลาย ขร้าพเจร้าไดร้
ประพฤตลิตล่อพระพกักตรร์พระเจร้าลร้วนแตล่ตามใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบอกันดบีจนถศึงทบุกวกันนบีนี้”
23:2 และอานาเนบียผทูร้เปป็นมหาปบุโรหลิตจศึงสกัที่งคนเหลล่านกันี้นทบีที่ยสืนอยทูล่ขร้างทล่านใหร้ตบทล่านทบีที่ปาก
23:3 แลร้วเปาโลไดร้กลล่าวแกล่ทล่านวล่า “พระเจร้าจะทรงตบเจร้า เจร้าผทูร้เปป็นผนกังทบีที่ฉาบดร้วยปทูนขาว เพราะเจร้านกัที่งเพสืที่อ
จะพลิพากษาขร้าพเจร้าตามพระราชบกัญญกัตลิ และสกัที่งใหร้ขร้าพเจร้าถทูกตบตบีซศึที่งขกัดตล่อพระราชบกัญญกัตลิหรสือ”
23:4 และคนทกันี้งหลายทบีที่ยสืนอยทูล่ใกลร้ไดร้กลล่าววล่า “เจร้าดล่าวล่ามหาปบุโรหลิตของพระเจร้าหรสือ”
23:5 แลร้วเปาโลไดร้กลล่าววล่า “ขร้าพเจร้าไมล่รทูร้มากล่อน พบีที่นร้องทกันี้งหลาย วล่า เขาเปป็นมหาปบุโรหลิต ดร้วยมบีเขบียนไวร้แลร้ววล่า 
‘เจร้าอยล่ากลล่าวสลิที่งทบีที่ชกัที่วรร้ายตล่อผทูร้ปกครองแหล่งประชากรของเจร้า’”
23:6 แตล่เมสืที่อเปาโลรกับรทูร้วล่า สล่วนหนศึที่งเปป็นพวกสะดทูสบี และอบีกสล่วนเปป็นพวกฟารลิสบี ทล่านจศึงรร้องขศึนี้นในสภานกันี้นวล่า 
“พวกทล่านและพบีที่นร้องทกันี้งหลาย ขร้าพเจร้าเปป็นฟารลิสบีคนหนศึที่ง และเปป็นบบุตรชายของฟารลิสบีคนหนศึที่ง เรสืที่องความหวกัง
และการเปป็นขศึนี้นมาจากความตาย ขร้าพเจร้าจศึงถทูกไตล่สวน”
23:7 และเมสืที่อทล่านกลล่าวอยล่างนกันี้นแลร้ว เกลิดมบีความขกัดแยร้งกกันระหวล่างพวกฟารลิสบีกกับพวกสะดทูสบี และฝทูงชนกร็
แตกแยกกกัน
23:8 ดร้วยพวกสะดทูสบีกลล่าววล่า การเปป็นขศึนี้นมาจากความตายนกันี้นไมล่มบี และททูตสวรรคร์กร็ไมล่มบี หรสือวลิญญาณกร็ไมล่มบี แตล่
พวกฟารลิสบียอมรกับวล่ามบีทกันี้งนกันี้น
23:9 และเกลิดมบีเสบียงรร้องอกันดกังขศึนี้น และพวกธรรมาจารยร์ทบีที่อยทูล่ฝฝ่ายพวกฟารลิสบีกร็ลบุกขศึนี้น และเถบียงกกัน โดยกลล่าววล่า 
“พวกเราไมล่พบความชกัที่วรร้ายใด ๆ ในชายคนนบีนี้ แตล่ถร้าวลิญญาณตนหนศึที่ง หรสือททูตสวรรคร์องคร์หนศึที่ง ไดร้พทูดกกับเขา ขอ
อยล่าใหร้พวกเราตล่อสทูร้กกับพระเจร้าเลย”
23:10 และเมสืที่อเกลิดความขกัดแยร้งกกันใหญล่โต นายพกันซศึที่งกลกัวเกรงวล่าเปาโลจะถทูกดศึงออกเปป็นชลินี้น ๆ โดยพวกเขา จศึง
สกัที่งพวกทหารใหร้ลงไป และใหร้ใชร้กบาลกังพาทล่านไปเสบียจากทล่ามกลางพวกเขา และใหร้พาทล่านเขร้าไปไวร้ในกรมทหาร
23:11 ในเวลากลางคสืนวกันนกันี้นเอง องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าทรงยสืนอยทูล่ขร้างทล่าน และตรกัสวล่า “จงมบีกบาลกังใจทบีที่ดบีเถลิด เปาโล
เออ๋ย เพราะวล่าเจร้าไดร้เปป็นพยานฝฝ่ายเราในกรบุงเยรทูซาเลร็มฉกันใด เจร้าจะตร้องเปป็นพยานในกรบุงโรมดร้วยฉกันนกันี้น”
23:12 และเมสืที่อถศึงเวลาเชร้าแลร้ว บางคนของพวกยลิวไดร้สมทบกกัน และผทูกมกัดตกัวเองภายใตร้คบาสาปแชล่ง โดยกลล่าว
วล่า พวกเขาจะไมล่กลินหรสือดสืที่มจนกวล่าพวกเขาไดร้ฆล่าเปาโลแลร้ว
23:13 และคนเหลล่านกันี้นมบีกวล่าสบีที่สลิบคนซศึที่งไดร้ทบาการสมรทูร้รล่วมคลิดนบีนี้
23:14 และคนเหลล่านกันี้นจศึงมาหาพวกปบุโรหลิตใหญล่กกับพวกผทูร้อาวบุโส และกลล่าววล่า “พวกเราไดร้ผทูกมกัดตนเองภายใตร้
คบาสาปแชล่งรร้ายแรงวล่า พวกเราจะไมล่รกับประทานสลิที่งใด ๆ จนกวล่าพวกเราไดร้ฆล่าเปาโลแลร้ว
23:15 ฉะนกันี้น บกัดนบีนี้ทล่านทกันี้งหลายพรร้อมกกับพวกสมาชลิกสภาจงแจร้งใหร้นายพกันทราบวล่า เขาตร้องพาเปาโลลงมาหา
ทล่านทกันี้งหลายพรบุล่งนบีนี้ เหมสือนกกับวล่าทล่านทกันี้งหลายจะไตล่สวนอะไรบางอยล่างใหร้ครบถร้วนมากขศึนี้นเกบีที่ยวกกับเปาโล และ
พวกเรา หรสือกล่อนทบีที่เปาโลเขร้ามาใกลร้ กร็พรร้อมแลร้วทบีที่จะฆล่าเปาโลเสบีย”
23:16 และเมสืที่อบบุตรชายของนร้องสาวเปาโลไดร้ยลินเรสืที่องการคลิดปองรร้ายของพวกเขา เขากร็ไปและเขร้ามาในกรม
ทหาร และบอกเปาโล



23:17 แลร้วเปาโลไดร้เรบียกนายรร้อยคนหนศึที่งมายกังทล่าน และกลล่าววล่า “ขอพาชายหนบุล่มคนนบีนี้ไปหานายพกัน เพราะ
เขามบีเรสืที่องหนศึที่งทบีที่จะบอกนายพกัน”
23:18 เหตบุฉะนกันี้นนายรร้อยจศึงรกับตกัวชายหนบุล่มคนนกันี้น และพาเขาไปหานายพกัน และกลล่าววล่า “เปาโลผทูร้เปป็นนกักโทษ
นกันี้นเรบียกขร้าพเจร้ามายกังเขา และขอใหร้ขร้าพเจร้าพาชายหนบุล่มคนนบีนี้มาหาทล่าน ผทูร้ซศึที่งมบีเรสืที่องบางอยล่างทบีที่จะกลล่าวแกล่
ทล่าน”
23:19 แลร้วนายพกันจศึงจทูงมสือชายหนบุล่มคนนกันี้น และไปกกับเขาแตล่ลบาพกัง และถามเขาวล่า “เจร้าจะแจร้งความอะไรแกล่
เรา”
23:20 และเขากลล่าววล่า “พวกยลิวไดร้ตกลงกกันทบีที่จะขอทล่านวล่า ใหร้ทล่านพาเปาโลลงไปยกังสภาเวลาพรบุล่งนบีนี้ เหมสือนกกับ
วล่าพวกเขาจะไตล่สวนอะไรบางอยล่างใหร้ครบถร้วนมากขศึนี้นเกบีที่ยวกกับเปาโล
23:21 แตล่ทล่านอยล่ายอมพวกเขา เพราะวล่ามบีคนกบาลกังคลิดปองรร้ายตล่อเปาโลในพวกเขากวล่าสบีที่สลิบคน ซศึที่งไดร้ผทูกมกัด
ตนเองดร้วยคบาปฏลิญาณวล่า พวกเขาจะไมล่กลินหรสือดสืที่มอะไรจนกวล่าพวกเขาไดร้ฆล่าเปาโลเสบีย และบกัดนบีนี้พวกเขากร็
พรร้อมแลร้ว โดยคอยรกับคบาสกัญญาจากทล่าน”
23:22 ดกังนกันี้นนายพกันจศึงใหร้ชายหนบุล่มนกันี้นไป และกบาชกับเขาวล่า “ดทูเถลิด เจร้าอยล่าบอกผทูร้ใดวล่า เจร้าไดร้แจร้งสลิที่งเหลล่านบีนี้แกล่
เรา”
23:23 และนายพกันไดร้เรบียกนายรร้อยสองคนมาหาทล่าน โดยกลล่าววล่า “จงจกัดพลทหารสองรร้อยคนใหร้พรร้อมทบีที่จะไป
ยกังเมสืองซบีซารบียา กกับทหารมร้าเจร็ดสลิบคน และทหารหอกสองรร้อยคน ตอนสามทบุล่มคสืนนบีนี้
23:24 และจงจกัดพวกสกัตวร์ใหร้พวกเขา เพสืที่อพวกเขาจะใหร้เปาโลขบีที่ และพาเขาดร้วยความปลอดภกัยไปยกังเฟลลิกสร์ผทูร้วล่า
ราชการเมสือง”
23:25 และนายพกันไดร้เขบียนจดหมายตามลกักษณะตล่อไปนบีนี้
23:26 “คลาวดลิอกัสลบีเซบียส ไดร้สล่งคบาทกักทายมายกัง เจร้าคบุณเฟลลิกสร์ ทล่านผทูร้วล่าราชการ ผทูร้มบีอบานาจสทูงสบุดวล่า
23:27 ชายคนนบีนี้ไดร้ถทูกจกับโดยพวกยลิว และเกสือบจะถทูกฆล่าเสบียโดยพวกเขา แลร้วขร้าพเจร้าไดร้มาพรร้อมกกับพวกทหาร 
และชล่วยเขาใหร้พร้น โดยเขร้าใจวล่าเขาเปป็นคนสกัญชาตลิโรม
23:28 และเมสืที่อขร้าพเจร้าอยากจะทราบเหตบุทบีที่พวกยลิวกลล่าวหาเขา ขร้าพเจร้าไดร้พาเขาไปยกังสภาของพวกเขา
23:29 ผทูร้ซศึที่งขร้าพเจร้ารกับรทูร้วล่า ถทูกกลล่าวหาในเรสืที่องบรรดาคบาถามเกบีที่ยวกกับพระราชบกัญญกัตลิของพวกเขา แตล่ไมล่มบีขร้อ
กลล่าวหาทบีที่ทบาใหร้เขาสมควรแกล่ความตายหรสือเครสืที่องพกันธนาการทกันี้งหลาย
23:30 และเมสืที่อมบีผทูร้ไดร้แจร้งใหร้ขร้าพเจร้าทราบวล่าพวกยลิวมบีการคลิดปองรร้ายชายคนนบีนี้ ในทกันใดนกันี้นขร้าพเจร้าจศึงสล่งมายกัง
ทล่าน และไดร้ใหร้คบาสกัที่งแกล่พวกผทูร้กลล่าวหาของเขาเชล่นกกันทบีที่จะพทูดตล่อหนร้าทล่านวล่า พวกเขามบีอะไรกกับเขา สวกัสดบี”
23:31 แลร้วพวกทหาร ตามทบีที่ไดร้บกัญชาพวกเขาไวร้แลร้ว ไดร้นบาตกัวเปาโลไป และพาทล่านในเวลากลางคสืนไปยกังเมสือง
อกันทลิปาตรบีสร์
23:32 และในวกันพรบุล่งนบีนี้ พวกเขาใหร้เหลล่าทหารมร้าไปกกับเปาโล และไดร้กลกับไปยกังกรมทหาร
23:33 ผทูร้ซศึที่ง เมสืที่อพวกทหารมร้ามายกังเมสืองซบีซารบียาแลร้ว และไดร้มอบจดหมายฉบกับนกันี้นใหร้แกล่ผทูร้วล่าราชการเมสือง ไดร้
มอบเปาโลไวร้ตล่อหนร้าทล่านดร้วย



23:34 และเมสืที่อผทูร้วล่าราชการเมสืองไดร้อล่านจดหมายฉบกับนกันี้นแลร้ว ทล่านกร็ถามเปาโลวล่ามาจากแควร้นไหน และเมสืที่อ
ทล่านเขร้าใจวล่าเปาโลมาจากแควร้นซบีลบีเซบีย
23:35 “เราจะฟฝงคบาใหร้การของเจร้า” ทล่านกลล่าว “เมสืที่อพวกผทูร้กลล่าวหาของเจร้ามาดร้วย” และทล่านไดร้สกัที่งใหร้คบุมตกัว
เปาโลไวร้ในศาลปรบีโทเรบียมของเฮโรด

เปาโลตล่อหนห้าสภาซานเฮดรกิน
ขร้อ 1: “และเปาโล ซศึที่งเพล่งมองพวกสมาชลิกสภาอยล่างจรลิงจกัง กลล่าววล่า “พวกทล่านและพบีที่นร้องทกันี้งหลาย 

ขร้าพเจร้าไดร้ประพฤตลิตล่อพระพกักตรร์พระเจร้าลร้วนแตล่ตามใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบอกันดบีจนถศึงทบุกวกันนบีนี้”
นบีที่เปป็นครกันี้งสบุดทร้ายทบีที่การประชบุมสภาของพวกยลิวถทูกกลล่าวถศึงในหนกังสสือกลิจการ ไมล่ตร้องสงสกัยเลยวล่าเซาโล

แหล่งทารร์ซกัสเคยอยทูล่ในการประชบุมเชล่นนบีนี้หลายครกันี้งแลร้วกล่อนทบีที่เขาไดร้พบกกับพระเยซทูบนถนนเมสืองดามกัสกกัสและ
กลายเปป็นเปาโลอกัครททูต แตล่เขาไมล่ไดร้ปรากฏตกัวตล่อหนร้าชายเหลล่านบีนี้เลยตกันี้งแตล่วกันนกันี้นทบีที่เขาไดร้ไปหาพวกเขาเพสืที่อขอ
หนกังสสือมอบอบานาจทบีที่จะไปยกังเมสืองดามกัสกกัสเพสืที่อจกับกบุมพวกผทูร้เชสืที่อทบีที่นกัที่น (กลิจการ 9:1,2) 

ขณะทบีที่เปาโลยสืนอยทูล่ตล่อหนร้าสภาใหญล่นบีนี้ซศึที่งประกอบดร้วยผทูร้อาวบุโสเจร็ดสลิบคน ชายทกันี้งหลายทบีที่ไดร้รกับฝาก
กลิจการเหลล่านกันี้นของชนชาตลิยลิว เขากร็ “เพล่งมอง” พวกเขา พวกเขามบีอบานาจทบีที่จะปลล่อยตกัวเขา หรสือตกัดสลิน
ประหารชบีวลิตเขา และเขาสนใจเปป็นธรรมดาในสบีหนร้าของพวกเขาและทล่าทบีทบีที่พวกเขาตร้อนรกับเขา นบีที่ไมล่ไดร้
หมายความวล่าเขามองพวกเขาอยล่างกระวนกระวายใจ แตล่วล่าเขาเพล่งมองพวกเขาอยล่างตกันี้งใจขณะทบีที่เขาพทูดกกับ
พวกเขา

“พวกทล่านและพบีที่นร้องทกันี้งหลาย…” ดกังทบีที่เราหมายเหตบุไปแลร้วหลายคราวกล่อนหนร้านบีนี้ นบีที่เปป็นรทูปแบบการ
เรบียกแบบปกตลิในทล่ามกลางพวกยลิว ในกรณบีนบีนี้ มกันแสดงใหร้เหร็นเชล่นกกันวล่าเปาโลไมล่ไดร้ถสือวล่าตกัวเองมบีความผลิดใน
อาชญากรรมใดๆ-และเปป็นไปไดร้อยล่างยลิที่งวล่าเขาคาดหวกังวล่าอยล่างนร้อยจะไดร้รกับความเคารพและความตกันี้งใจฟฝงจาก
ชายเหลล่านบีนี้ และ (หวกังวล่า) จะไดร้รกับความเขร้าใจ

ถร้อยคบาทบีที่เขากลล่าวเปปิดคบาแกร้ตล่างของเขากร็นล่าแปลก: “ขร้าพเจร้าไดร้ประพฤตลิตล่อพระพกักตรร์พระเจร้าลร้วนแตล่
ตามใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบอกันดบีจนถศึงทบุกวกันนบีนี้” นบีที่เปป็นคบากลล่าวดร้วยใจกลร้า แตล่มกันกร็เปป็นความจรลิงอยทูล่ดบี  แมร้แตล่การ
ขล่มเหงทบีที่เปาโลกระทบาตล่อพวกครลิสเตบียนกร็ถทูกกระทบาดร้วยใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบอกันแจล่มชกัดเพราะเขาคลิดวล่าพระ
เยซทูชาวนาซาเรร็ธเปป็นศกัตรทูของศาสนาของบรรพบบุรบุษของเขา และเหมสือนกกับทบีที่เขาไดร้เปป็นพยานตล่อหนร้าอากรลิปปา
เขาคลิดอยล่างจรลิงใจวล่าเขา “ควรทบาหลายสลิที่งซศึที่งขกัดขวางพระนามของพระเยซทูแหล่งนาซาเรร็ธนกันี้น” (กลิจการ 26:9)

ทบีที่วล่าใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบของเขาแจล่มชกัด “ตล่อพระพกักตรร์พระเจร้า” กร็บล่งบอกวล่าเขาไดร้ดบาเนลินชบีวลิตใน
ความยบาเกรงพระเจร้าและไดร้รกับใชร้พระองคร์อยล่างสลินี้นสบุดใจ (ตามความเขร้าใจของเขาเกบีที่ยวกกับการรกับใชร้) จนถศึง
บกัดนบีนี้เมสืที่อเขายสืนอยทูล่ตล่อหนร้าสภาซานเฮดรลินเพสืที่อใหร้การ กลล่าวอบีกนกัยหนศึที่ง เปาโลไดร้มบีใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบอกันดบีใน
การขล่มเหงและความคลิดผลิด และเขาไดร้มบีใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบอกันดบีในการปกปฝ้องความจรลิงนกันี้น ถศึงแมร้วล่ากล่อน
การกลกับใจเชสืที่อของเขาเขาเคยคลิดผลิด เขากร็ถสือเสมสือนวล่าสลิที่งทบีที่เขาทบาไปนกันี้นเปป็นสลิที่งทบีที่ถทูกตร้อง บกัดนบีนี้ตกันี้งแตล่เขากลกับใจ
รกับเชสืที่อและเขาไดร้รทูร้วล่าพระเยซทูผทูร้ซศึที่งเขาเคยขล่มเหงทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ พระผทูร้ชล่วยใหร้รอด และกษกัตรลิยร์ผทูร้จะเสดร็จ



มานกันี้นอยล่างแทร้จรลิง เขากร็รร้อนรนในการเปป็นพยานของเขาเพสืที่อรกับรองความจรลิงนกันี้นแหล่งความเชสืที่อแบบครลิสเตบียน
พอๆกกับทบีที่เขาเคยรร้อนรนในความพยายามของเขาทบีที่จะกวาดลร้างความเชสืที่อแบบครลิสเตบียนโดยการเขล่นฆล่าพวกผทูร้
เชสืที่อ

แนล่นอนวล่าเราตร้องเหร็นความจรลิงทบีที่ยลิที่งใหญล่ประการหนศึที่งตรงนบีนี้: ขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่าคนๆหนศึที่งมบีใจวลินลิจฉกัยผลิด
และชอบอกันดบีไมล่ไดร้พลิสทูจนร์วล่าเขาคลิดถทูก สมาชลิกครลิสตจกักรจบานวนมากวกันนบีนี้มบีใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบอกันดบีใน
กลิจกรรมทกันี้งหมดของครลิสตจกักรของพวกเขา พวกเขาทบางานหนกักในครลิสตจกักร พวกเขากระตสือรสือรร้นและจรลิงใจ 
พวกเขาดบาเนลินชบีวลิตอยล่างสะอาดและเปป็นคนมบีศบีลธรรมอกันดบี-แตล่พวกเขาไมล่เคยไดร้บกังเกลิดใหมล่เลย และพวกเขากร็
หลงหายพอๆกกับคนเหลล่านกันี้นทบีที่อยทูล่ในดลินแดนทบีที่ไหวร้รทูปเคารพและไมล่เคยไดร้ยลินขล่าวประเสรลิฐ! ผทูร้คนทบีที่มบีคล่าเหลล่านบีนี้
จบานวนมากตร้องหยบุดใหร้นานพอทบีที่จะฟฝงเสบียงของพระเจร้าจากพระวจนะของพระเจร้า- “ทล่านทกันี้งหลายตร้องบกังเกลิด
ใหมล่!...ถร้าทล่านทกันี้งหลายไมล่บกังเกลิดใหมล่ พวกทล่านกร็จะพลินาศทบุกคนเหมสือนกกัน!” คนมากมายถทูกเลบีนี้ยงดทูจนเตลิบโตใน
ครลิสตจกักร พวกเขาไดร้รกับการอบรมเลบีนี้ยงดทูในบร้านทบีที่ดบีและเครล่งศาสนา พวกเขาไดร้รกับการสกัที่งสอนในสลิที่งเหลล่านกันี้น
ของครลิสตจกักรและ “ศาสนา” แตล่พวกเขาไมล่เคยตระหนกักเลยวล่า “ศาสนา” ไมล่ใชล่สลิที่งทบีที่ชล่วยใหร้รอด ความรอดมา
โดยการบกังเกลิดจากพระวลิญญาณและการถทูกลร้างชบาระในพระโลหลิตของพระเยซทู (ยอหร์น 3:3,5,7; 1 ปต. 1:23)

ขร้อ 2: “และอานาเนบียผทูร้เปป็นมหาปบุโรหลิตจศึงสกัที่งคนเหลล่านกันี้นทบีที่ยสืนอยทูล่ขร้างทล่านใหร้ตบทล่านทบีที่ปาก”
การกระทบานบีนี้เปป็นลกักษณะเฉพาะตกัวของอานาเนบีย ชายผทูร้นกันี้นทบีที่ใชร้ตบาแหนล่งหนร้าทบีที่ของตนเพสืที่อจบุดประสงคร์

อกันเหร็นแกล่ตกัวทางการเมสือง เขาเปป็นคนรที่บารวยและมบีอลิทธลิพล และเขาใชร้อลิทธลิพลของตนในแบบทบีที่ไรร้กฎหมายและ
รบุนแรง เขายกังเปป็นมลิตรกกับพวกโรมดร้วย และเปป็นปฏลิปฝกษร์ตล่อพวกยลิว

เหตบุการณร์คลร้ายๆกกันถทูกบกันทศึกไวร้ในยอหร์น 18:19-23 เมสืที่อพระเยซทูทรงปรากฏตล่อหนร้าคายาฟาสหลกัง
จากทบีที่พระองคร์ทรงถทูกจกับกบุมในสวนเกทเสมานบี มหาปบุโรหลิตผทูร้นกันี้นถามพระองคร์เกบีที่ยวกกับหลกักคบาสอนทบีที่พระองคร์ทรง
สอน และพระเยซทูทรงตอบกลกับวล่า “เราไดร้กลล่าวอยล่างเปปิดเผยแกล่โลก เราไดร้สกัที่งสอนเสมอในธรรมศาลาและใน
พระวลิหาร ทบีที่ซศึที่งพวกยลิวชบุมนบุมกกันเสมอ และเราไมล่ไดร้กลล่าวสลิที่งใดอยล่างลกับ ๆ เลย ทล่านถามเราทบาไม จงถามคน
เหลล่านกันี้นซศึที่งไดร้ฟฝงเราวล่า เราไดร้พทูดอะไรกกับพวกเขา ดทูเถลิด พวกเขาทราบวล่าเราไดร้กลล่าวอะไร” และเมสืที่อพระองคร์
ตรกัสดกังนกันี้นแลร้ว คนหนศึที่งในพวกเจร้าหนร้าทบีที่ซศึที่งยสืนอยทูล่ทบีที่นกัที่นไดร้ตบพระเยซทูดร้วยฝฝ่ามสือของเขา โดยกลล่าววล่า “เจร้าตอบ
มหาปบุโรหลิตอยล่างนกันี้นหรสือ” พระเยซทูตรกัสตอบเขาวล่า “ถร้าเราพทูดสลิที่งชกัที่วรร้าย จงเปป็นพยานถศึงสลิที่งชกัที่วรร้ายนกันี้น แตล่ถร้าพทูด
ถทูก ทล่านตบเราทบาไม”

อานาเนบียสกัที่งคนเหลล่านกันี้นใหร้ตบปากเปาโลเพสืที่อหยบุดเขาไมล่ใหร้พทูดตล่อ คบาพยานของเปาโลไดร้เรร้าโทสะของ
มหาปบุโรหลิต เพราะเขาประกาศวล่าเขาไดร้ดบาเนลินชบีวลิตในใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบอกันดบีทกันี้งสลินี้นตล่อพระพกักตรร์พระเจร้า 
ขณะทบีที่พวกยลิวเหลล่านกันี้นถสือวล่าเขาเปป็นผทูร้ละทลินี้งความเชสืที่อ อกัครททูตทล่านนบีนี้ไดร้กลล่าวถร้อยคบาของตนดร้วยความใจเยร็นและ
ความหนกักแนล่นแบบเหลสือเชสืที่อเชล่นนกันี้น ความมกัที่นใจเตร็มเปฟีฝั่ยมเชล่นนกันี้น จนพวกเขาโมโหเขาหนกักยลิที่งกวล่าเดลิมอบีก และ
มหาปบุโรหลิตสกัที่งคนเหลล่านกันี้นทบีที่ยสืนอยทูล่ขร้างๆเปาโลใหร้ตบปากเขา

ขร้อ 3: “แลร้วเปาโลไดร้กลล่าวแกล่ทล่านวล่า “พระเจร้าจะทรงตบเจร้า เจร้าผทูร้เปป็นผนกังทบีที่ฉาบดร้วยปทูนขาว เพราะ
เจร้านกัที่งเพสืที่อจะพลิพากษาขร้าพเจร้าตามพระราชบกัญญกัตลิ และสกัที่งใหร้ขร้าพเจร้าถทูกตบตบีซศึที่งขกัดตล่อพระราชบกัญญกัตลิหรสือ”



“พระเจร้าจะทรงตบเจร้า!” ในทบีที่นบีนี้เปาโลกลล่าวถร้อยคบาทบีที่เปป็นคบาพยากรณร์ เขาไมล่ไดร้โกรธ เขาไมล่มบีความ
ปรารถนาทบีที่จะโตร้ตอบชายผทูร้นบีนี้ดร้วยการแกร้แคร้น เปาโลเปป็นผทูร้ทบีที่เตสือนใจชาวโรมเหลล่านกันี้นในหนกังสสือโรมวล่า “อยล่าแกร้
แคร้นใหร้ตกัวพวกทล่านเอง แตล่จงเปปิดทางใหร้แกล่พระพลิโรธดบีกวล่า เพราะมบีเขบียนไวร้แลร้ววล่า ‘องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าตรกัสวล่า 
“การแกร้แคร้นเปป็นของเรา เราจะตอบสนอง” (รม. 12:19) ในฮบีบรทู 10:30 เปาโลเขบียนไวร้วล่า “พวกเรารทูร้จกัก
พระองคร์ผทูร้ไดร้ตรกัสวล่า ‘การแกร้แคร้นเปป็นของเรา เราจะตอบสนอง องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าตรกัส’” เปาโลมกัที่นใจวล่าอานา
เนบียไมล่สามารถปฏลิบกัตลิตล่อผทูร้รกับใชร้ของพระเจร้าในลกักษณะนกันี้นและจะลอยนวลไปไดร้ ดกังนกันี้น ในจลิตวลิญญาณแหล่งคบา
เตสือน เปาโลจศึงกลล่าวถร้อยคบาเหลล่านบีนี้แกล่อานาเนบีย และตามทบีที่โจเซฟฝสนกักประวกัตลิศาสตรร์ไดร้บกันทศึกไวร้ คบาพยากรณร์นบีนี้
กลายเปป็นจรลิง เพราะวล่าอานาเนบียพบจบุดจบอกันทารบุณ ตามทบีที่บกันทศึกไวร้ใน International Standard Bible 
Encyclopaedia เขาถทูกฆล่าโดยพวกรกักชาตลิเพราะจลิตใจทบีที่เขร้าขร้างพวกโรมของเขา

“...เจร้าผทูร้เปป็นผนกังทบีที่ฉาบดร้วยปทูนขาว!” นบีที่เปป็นสบานวนทบีที่มบีความหมายวล่าคนหนร้าซสืที่อใจคด พระเยซทูทรงใชร้
สบานวนทบีที่คลร้ายๆกกันตอนทบีที่พระองคร์ตรกัสกกับพวกฟารลิสบีและเรบียกพวกเขาวล่าพวกคนหนร้าซสืที่อใจคด โดยเปรบียบเทบียบ
พวกเขากกับ “บรรดาอบุโมงคร์ฝฝงศพซศึที่งฉาบดร้วยปทูนขาว ซศึที่งขร้างนอกดทูงดงามจรลิง ๆ แตล่ขร้างในกร็เตร็มไปดร้วยบรรดาก
ระดทูกของพวกคนตาย และการโสโครกสารพกัด พวกเจร้ากร็เชล่นกกันดร้วย ภายนอกปรากฏแกล่มนบุษยร์วล่าชอบธรรม 
แตล่ภายในพวกเจร้าเตร็มไปดร้วยความหนร้าซสืที่อใจคดและความชกัที่วชร้า” (มธ. 23:27,28)

“กบาแพงทบีที่ฉาบดร้วยปทูนขาว” (หรสือ “อบุโมงคร์ฝฝงศพทบีที่ฉาบดร้วยปทูนขาว”) ถทูกฉาบดร้วยสารเคลสือบอยล่าง
หนศึที่ง (ซศึที่งผสมกกันระหวล่างปทูนกกับนนี้บา)  ซศึที่งลร้างออกไดร้งล่าย มกันใหร้ลกักษณะภายนอกทบีที่สะอาดอยล่างงดงาม ขาวจน
แสบตาเมสืที่อดทูจากภายนอก แตล่ฝบุฝ่นเยอะ (หรสือความเปฟืฝั่อยเนล่า) อาจถทูกปปิดบกังอยทูล่ภายใตร้ไดร้ ตามทบีที่ใชร้กกับพวกผทูร้นบา
ทางศาสนาในสมกัยนกันี้น พวกเขาสวมใสล่เสสืนี้อผร้าสวยงาม ประดกับกายอยล่างประณบีต และใหร้ภาพลกักษณร์ภายนอก
ของความสงล่างามและสลิทธลิอบานาจ แตล่ชายผทูร้นกันี้นทบีที่สวมใสล่เสสืนี้อผร้าแบบปบุโรหลิตกร็มกักเสสืที่อมทรามและหนร้าซสืที่อใจคด 
โดยปรนเปรอแตล่ผลประโยชนร์อกันเหร็นแกล่ตกัวของเขาเองขณะทบีที่เสแสรร้งวล่าปรนนลิบกัตลิสลิที่งตล่างๆของพระเจร้า กกับอานา
เนบียกร็เปป็นเชล่นนกันี้น เขาไมล่ไดร้สนใจในการอบานวยความยบุตลิธรรม แตล่สนใจในการเอาใจสภาซานเฮดรลินและรกักษา
สวกัสดลิภาพสล่วนตกัวของเขาเอง

“เจร้านกัที่งเพสืที่อจะพลิพากษาขร้าพเจร้าตามพระราชบกัญญกัตลิ และสกัที่งใหร้ขร้าพเจร้าถทูกตบตบีซศึที่งขกัดตล่อพระราช
บกัญญกัตลิหรสือ” หนกังสสือเหลล่านกันี้นของโมเสสกลล่าวถศึงพระราชบกัญญกัตลิอยล่างชกัดเจนมาก และแมร้แตล่ตามทบีที่กฎหมาย
ปฝจจบุบกันทกันี้งหลายของเราระบบุไวร้ พวกมกันระบบุวล่าคนๆหนศึที่งตร้องไดร้รกับการไตล่สวนแบบยบุตลิธรรม วล่าคบาแกร้ตล่างของเขา
เองตร้องถทูกรกับฟฝง:

อพยพ 23:1,2: “เจร้าอยล่านบาเรสืที่องเทร็จไปเลล่าตล่อ ๆ กกัน อยล่าใหร้มสือของเจร้าเขร้าสล่วนเปป็นพยานทบีที่ไมล่ยบุตลิธรรม
กกับคนชกัที่ว เจร้าอยล่าทบาความชกัที่วรร้ายตามอยล่างคนจบานวนมากทบีที่พวกเขาทบากกันอยทูล่นกันี้น ทกันี้งเจร้าอยล่าเปป็นพยานลบาเอบียง
เขร้าขร้างคนหมทูล่มาก จะทบาใหร้คบาพลิพากษาบลิดเบสือนไป”

เลวบีนลิตลิ 19:15,35: “เจร้าทกันี้งหลายอยล่าพลิพากษาดร้วยความอธรรม เจร้าอยล่าลบาเอบียงเขร้าขร้างคนยากจนหรสือ
เหร็นแกล่หนร้าคนใหญล่คนโต แตล่เจร้าจงพลิพากษาเพสืที่อนบร้านของเจร้าดร้วยความชอบธรรม...เจร้าทกันี้งหลายอยล่าพลิพากษา
ดร้วยความอธรรม ในการวกัดความยาว ในการชกัที่งนนี้บาหนกัก หรสือในการนกับจบานวน”



พระราชบกัญญกัตลิ 19:15-19: “อยล่าใหร้พยานปากเดบียวยสืนยกันกลล่าวโทษผทูร้หนศึที่งผทูร้ใด ในเรสืที่องความชกัที่วชร้า 
หรสือในเรสืที่องบาปใด ๆ ซศึที่งเปป็นบาปอกันใดทบีที่เขาไดร้กระทบา แตล่ในปากของพยานสองคน หรสือในปากของพยานสาม
คน เรสืที่องนกันี้นจศึงจะเปป็นทบีที่เชสืที่อถสือไดร้ ถร้ามบีพยานเทร็จยสืนยกันกลล่าวโทษคนหนศึที่งคนใด เพสืที่อปรกักปรบาเขาเรสืที่องความผลิด 
ดกังนกันี้น จงใหร้ทกันี้งสองคนทบีที่ตล่อสทูร้คดบีกกันนกันี้นยสืนอยทูล่ตล่อพระพกักตรร์พระเยโฮวาหร์ ตล่อหนร้าพวกปบุโรหลิตและผทูร้พลิพากษาทกันี้ง
หลาย ซศึที่งจะประจบาการอยทูล่ในสมกัยนกันี้น และพวกผทูร้พลิพากษาจะไตล่สวนอยล่างถร้วนถบีที่ และดทูเถลิด ถร้าพยานนกันี้นเปป็น
พยานเทร็จ และไดร้กลล่าวปรกักปรบาพบีที่นร้องของเขาเปป็นความเทร็จ ดกังนกันี้น ทล่านจงกระทบาตล่อคนนกันี้นตามทบีที่เขาตกันี้งใจจะ
กระทบาแกล่พบีที่นร้องของเขา ดกังนกันี้นทล่านจศึงจะกบาจกัดความชกัที่วรร้ายจากทล่ามกลางทล่านทกันี้งหลายเสบีย”

ในสบุภาษลิต 18:13 ซาโลมอนประกาศวล่า “คนทบีที่ตอบเรสืที่องหนศึที่งเรสืที่องใดกล่อนทบีที่เขาไดร้ยลินเรสืที่องนกันี้น กร็เปป็น
ความโงล่และความอกับอายแกล่เขา!”

นลิโคเดมกัส ในยอหร์น 7:51 กร็พทูดออกตกัวเพสืที่อพระเยซทูโดยถามวล่า “พระราชบกัญญกัตลิของพวกเราตกัดสลินคน
ใด กล่อนทบีที่มกันฟฝงเขา และทราบวล่าเขาทบาอะไรหรสือ”

เปาโลคบุร้นเคยดบีกกับบกัญญกัตลิของเลวบี และเขากร็พรร้อมเปป็นพยานใหร้การตล่อหนร้าสภานบีนี้ อกันเปป็นทบีที่ซศึที่งพระราช
บกัญญกัตลิและความยบุตลิธรรมควรทบีที่จะมบีชกัย พระราชบกัญญกัตลิใหร้โอกาสทบุกคนทบีที่จะแกร้ตล่างใหร้ตกัวเอง แตล่อานาเนบีย ซศึที่ง
ตกันี้งตกัวเปป็นตบุลาการเพสืที่อฟฝงและตกัดสลินความตามกฎหมายไดร้สกัที่งตบปากเปาโลทกันทบีทบีที่เขาเรลิที่มคบาแกร้ตล่างของตน

ขร้อ 4 และ 5: “และคนทกันี้งหลายทบีที่ยสืนอยทูล่ใกลร้ไดร้กลล่าววล่า “เจร้าดล่าวล่ามหาปบุโรหลิตของพระเจร้าหรสือ” แลร้ว
เปาโลไดร้กลล่าววล่า “ขร้าพเจร้าไมล่รทูร้มากล่อน พบีที่นร้องทกันี้งหลาย วล่า เขาเปป็นมหาปบุโรหลิต ดร้วยมบีเขบียนไวร้แลร้ววล่า ‘เจร้าอยล่า
กลล่าวสลิที่งทบีที่ชกัที่วรร้ายตล่อผทูร้ปกครองแหล่งประชากรของเจร้า’”

“เจร้าดล่าวล่ามหาปบุโรหลิตของพระเจร้าหรสือ” กลล่าวอบีกนกัยหนศึที่ง “เจร้ากลร้าเหยบียดหยามหรสือดทูหมลิที่นมหา
ปบุโรหลิตของพระเจร้า ผทูร้แทนของพระเจร้าในการไตล่สวนนบีนี้หรสือ?”

“ขร้าพเจร้าไมล่รทูร้มากล่อน พบีที่นร้องทกันี้งหลาย วล่า เขาเปป็นมหาปบุโรหลิต” มบีการตบีความอกันหลากหลายเกบีที่ยวกกับคบา
กลล่าวของเปาโลในทบีที่นบีนี้ บางคนเสนอวล่าสายตาของเปาโลแยล่เสบียจนการมองเหร็นของเขาเปป็นภาพเบลอและเขา
มองเหร็นชายคนนกันี้นไมล่ชกัดทบีที่ไดร้สกัที่งคนใหร้ตบปากเขา แนล่นอนวล่านบีที่สอดคลร้องกกับสกันนลิษฐานทบีที่วล่า “หนามในเนสืนี้อ” (ทบีที่
อกัครททูตทล่านนบีนี้พทูดถศึงใน 2 โครลินธร์ 12:7-10) เปป็นโรคตาชนลิดหนศึที่งแบบเรสืนี้อรกัง

ทบีที่เปป็นไปไดร้มากกวล่ากร็คสือวล่า เปาโลไมล่รทูร้วล่าอานาเนบียเปป็นมหาปบุโรหลิตเพราะวล่าในยบุคสมกัยนกันี้นโดยเฉพาะ
ของประวกัตลิศาสตรร์ยลิว มบีการเปลบีที่ยนปบุโรหลิตหลายครกันี้งและรวดเรร็ว บางครกันี้งตบาแหนล่งมหาปบุโรหลิตกร็วล่างลงเปป็นเวลา
นาน ซศึที่งในระหวล่างนกันี้นใครสกักคนแคล่ทบาหนร้าทบีที่เปป็นมหาปบุโรหลิตจนกวล่าอบีกคนหนศึที่งจะมารกับตบาแหนล่งนบีนี้อยล่างเปป็น
ทางการ ตามทบีที่โจเซฟฝสกลล่าว มกันเปป็นแบบนบีนี้ตอนทบีที่เปาโลมาอยทูล่ตล่อหนร้าสภาซานเฮดรลินเพสืที่อถทูกไตล่สวนในคราวนบีนี้-
อานาเนบียไมล่ใชล่มหาปบุโรหลิตอยล่างเปป็นทางการ แตล่กบาลกังเตลิมตบาแหนล่งนบีนี้ใหร้เตร็มแบบชกัที่วคราว ไมล่วล่าเหตบุผลจะเปป็น
อะไรกร็ตามทบีที่เปาโลดทูไมล่ออกวล่าชายผทูร้นบีนี้เปป็นมหาปบุโรหลิต กร็มบีคบาขอโทษในคบาพทูดของเขาทกันทบี ซศึที่งแสดงใหร้เหร็นถศึง
ความเคารพทบีที่มบีตล่อตบาแหนล่งนบีนี้ หากไมล่ใชล่ตล่อชายผทูร้นกันี้นทบีที่ครองตบาแหนล่งนบีนี้:



“มบีเขบียนไวร้แลร้ววล่า ‘เจร้าอยล่ากลล่าวสลิที่งทบีที่ชกัที่วรร้ายตล่อผทูร้ปกครองแหล่งประชากรของเจร้า’” เปาโลอร้างอลิงตรงนบีนี้
ไปยกังอพยพ 22:28: “เจร้าอยล่าดล่าวล่าผทูร้เปป็นพระทกันี้งหลาย หรสือสาปแชล่งผทูร้ปกครองแหล่งประชากรของเจร้า” นบีที่ไมล่ไดร้
หมายถศึงตบาแหนล่งของมหาปบุโรหลิตเทล่านกันี้น แตล่หมายถศึงตบาแหนล่งตล่างๆทบีที่มบีความสบาคกัญและสลิทธลิอบานาจ

ในจดหมายของเขาทบีที่สล่งถศึงครลิสตจกักรทบีที่เมสืองเธสะโลนลิกา เปาโลหนบุนใจพวกครลิสเตบียนทบีที่นกัที่นใหร้ “รทูร้จกักคน
เหลล่านกันี้นซศึที่งทบางานหนกักอยทูล่ทล่ามกลางพวกทล่าน และซศึที่งปกครองเหนสือพวกทล่านในองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า และเตสือนสตลิ
พวกทล่าน และจงเคารพพวกเขาใหร้มากในความรกักเพราะเหร็นแกล่บรรดาการงานของพวกเขา ...” (1 ธส. 
5:12,13) เขาเขบียนถศึงทลิตกัสผทูร้รกับใชร้หนบุล่มวล่า “จงใหร้พวกเขาระลศึกทบีที่จะนอบนร้อมตล่อบรรดาผทูร้ปกครองบร้านเมสืองและ
ผทูร้มบีอบานาจ ใหร้เชสืที่อฟฝงบรรดาเจร้าหนร้าทบีที่ฝฝ่ายปกครอง ใหร้พรร้อมทบีที่จะกระทบาการงานทบีที่ดบีทบุกอยล่าง” (ทต. 3:1) ดกังนกันี้น
เปาโลคงจะไมล่แสดงความไมล่เคารพตล่อมหาปบุโรหลิตผทูร้นบีนี้หากเขาทราบวล่าเขากบาลกังพทูดกกับมหาปบุโรหลิตอยทูล่-ไมล่ใชล่
เพราะวล่าเขาเคารพชายทบีที่ชสืที่ออานาเนบียนบีนี้หรสือวลิธบีการของเขาในการจกัดการกกับคดบีนบีนี้ แตล่เพราะวล่าเขามบีความเคารพ
ตล่อตบาแหนล่งมหาปบุโรหลิตและตล่อคนเหลล่านกันี้นทบีที่อยทูล่ในสลิทธลิอบานาจ หากไมล่มบีสลิที่งอสืที่นในคบาพยานของเขา นบีที่กร็นล่าจะ
ทบาใหร้ผทูร้ฟฝงเหลล่านกันี้นของเขาเชสืที่อแลร้ววล่าเปาโลไมล่ใชล่คนละเมลิดพระราชบกัญญกัตลิ ไมล่ใชล่คนยบุยงใหร้เกลิดการจลาจลและ
การกบฏตล่างๆ แตล่เปป็นชายคนหนศึที่งทบีที่รกักสงบและเคารพกฎหมาย 

ขร้อ 6: “แตล่เมสืที่อเปาโลรกับรทูร้วล่า สล่วนหนศึที่งเปป็นพวกสะดทูสบี และอบีกสล่วนเปป็นพวกฟารลิสบี ทล่านจศึงรร้องขศึนี้นในสภา
นกันี้นวล่า “พวกทล่านและพบีที่นร้องทกันี้งหลาย ขร้าพเจร้าเปป็นฟารลิสบีคนหนศึที่ง และเปป็นบบุตรชายของฟารลิสบีคนหนศึที่ง เรสืที่องความ
หวกังและการเปป็นขศึนี้นมาจากความตาย ขร้าพเจร้าจศึงถทูกไตล่สวน”

แนล่นอนวล่าเปาโลคบุร้นเคยเปป็นอยล่างดบีกกับสภาซานเฮดรลิน-หากไมล่คบุร้นกกับเหลล่าสมาชลิกปฝจจบุบกันของมกัน กร็คบุร้น
เคยกกับการปฏลิบกัตลิงานตล่างๆของมกัน ผมไมล่สงสกัยเลยวล่าคนทบีที่เขาเคยรทูร้จกักหลายคนอยทูล่ทล่ามกลางคนเหลล่านกันี้นทบีที่รวม
กกันเปป็นสภานบีนี้ ตามทบีที่กลล่าวไวร้ในกาลาเทบีย 2:1 เวลาผล่านไปสลิบสบีที่ปฟีแลร้วตกันี้งแตล่สภาซานเฮดรลินไดร้มอบอบานาจใหร้เขา
ไปยกังเมสืองดามกัสกกัสเพสืที่อจกับกบุมพวกครลิสเตบียน แตล่เปป็นไปไดร้อยล่างยลิที่งวล่าชายเหลล่านกันี้นหลายคนยกังเปป็นสมาชลิกสภานบีนี้
อยทูล่

“เมสืที่อเปาโลรกับรทูร้วล่า สล่วนหนศึที่งเปป็นพวกสะดทูสบี และอบีกสล่วนเปป็นพวกฟารลิสบี…” ในทบีที่นบีนี้เปาโลใชร้ความรทูร้ของ
เขาเกบีที่ยวกกับสภาซานเฮดรลินใหร้เปป็นประโยชนร์ เขารทูร้วล่าสภานบีนี้ประกอบดร้วยสองคณะทบีที่แกล่งแยล่งชลิงดบีกกันของศาสนา
ยทูดาย-พวกสะดทูสบีและพวกฟารลิสบี-ถศึงแมร้เราไมล่ทราบแนล่นอนวล่าฝฝ่ายไหนเปป็นเสบียงขร้างมากในขณะนกันี้น การศศึกษา
คร้นควร้าหนกังสสือขล่าวประเสรลิฐทกันี้งสบีที่เลล่มเปปิดเผยวล่าสองคณะนบีนี้ไมล่เหร็นพร้องตรงกกันในหลายเรสืที่อง โดยหกัวขร้อทบีที่โดดเดล่น
มากทบีที่สบุดกร็คสือ เรสืที่องการเปป็นขศึนี้นจากตายของรล่างกาย การมบีอยทูล่จรลิงของพวกททูตสวรรคร์ และการมบีอยทูล่จรลิงของ
วลิญญาณทกันี้งหลาย พวกฟารลิสบีเชสืที่อหลกักคบาสอนทกันี้งสามเรสืที่องนบีนี้ พวกสะดทูสบีไมล่เชสืที่อเลยสกักเรสืที่อง

เปาโลนล่าจะสรบุปแลร้ววล่าเปป็นเรสืที่องโงล่เขลาทบีที่จะคาดหวกังความยบุตลิธรรมจากสภานบีนี้ และเขาจศึงเหร็นวล่า
เปป็นการรอบคอบและเหมาะสมทบีที่จะคลิดถศึงความปลอดภกัยของตกัวเขาเอง เขาเหร็นจากการวางตกัวของอานาเนบีย
และจากจลิตวลิญญาณทบีที่ถทูกเผยใหร้เหร็นโดยรวมวล่าเหลล่าสมาชลิกของสภาซานเฮดรลิน ซศึที่งเหมสือนกกับยลิวคนอสืที่นๆ มบีอคตลิ
เกลินกวล่าจะใชร้เหตบุผลใดๆ ถทูกขกับเคลสืที่อนโดยโทสะอกันมสืดบอด ความเกลบียดชกัง และความมบุล่งมกัที่นทบีที่จะกบาจกัดเขาทลินี้ง



เสบีย สลิที่งทบีที่เขากระทบาตล่อไปนบีนี้แสดงใหร้เหร็นความเฉลบียวฉลาดของเปาโลและเปปิดเผยถศึงความรทูร้อกันลศึกลนี้บาของเขา
เกบีที่ยวกกับสกันดานมนบุษยร์

“พวกทล่านและพบีที่นร้องทกันี้งหลาย…” พวกเขาไมล่ใชล่ “พวกพบีที่นร้อง” ของเขาอยล่างแนล่นอน นอกจากในฝฝ่าย
เนสืนี้อหนกัง พวกเขาเปป็นชนรล่วมชาตลิของเขา ไมล่ใชล่เหลล่าผทูร้เชสืที่อทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลร้ว แตล่เขาพทูดกกับพวกเขาดร้วยความ
เคารพตามธรรมเนบียมและใชร้วลิธบีพทูดตามทบีที่ใชร้กกันตอนปราศรกัยตล่อหนร้าฝทูงชน

“ขร้าพเจร้าเปป็นฟารลิสบีคนหนศึที่ง และเปป็นบบุตรชายของฟารลิสบีคนหนศึที่ง” ในทบีที่นบีนี้เปาโลเตสือนความจบาสภานกันี้นถศึง
ขร้อเทร็จจรลิงประการหนศึที่งทบีที่เขากลล่าวถศึงบล่อยครกันี้งในคบาพยานของเขา เขาเกลิดมาในบร้านของฟารลิสบีคนหนศึที่ง-และถศึง
แมร้พระคกัมภบีรร์ไมล่บอกเราถศึงชสืที่อของชายคนนกันี้นทบีที่เปป็นบลิดาของเขา คบาประกาศนบีนี้กร็บอกเราวล่าเปาโลเปป็นฟารลิสบีคน
หนศึที่งแบบสสืบทอดกกันมา เขาถทูกเลบีนี้ยงดทูใหร้เปป็นฟารลิสบี ไดร้รกับการอบรมสกัที่งสอนตามหลกักคบาสอนของพวกฟารลิสบี และ
เขาไดร้ทบาเชล่นนกันี้นตล่อไปตราบเทล่าทบีที่เขาปฏลิบกัตลิตามศาสนาของพวกยลิว แมร้กระทกัที่งในขณะนกันี้นเขากร็ไมล่ไดร้พรากไปจาก
หลกักคบาสอนสบาคกัญๆเหลล่านกันี้นซศึที่งแบล่งแยกคณะนกันี้นจากคณะของพวกสะดทูสบี-นกัที่นคสือ หลกักคบาสอนเรสืที่องททูตสวรรคร์ 
วลิญญาณ และการเปป็นขศึนี้นจากตายฝฝ่ายรล่างกาย

“เรสืที่องความหวกังและการเปป็นขศึนี้นมาจากความตาย ขร้าพเจร้าจศึงถทูกไตล่สวน” ในทบีที่นบีนี้เปาโลพทูดกกับเหลล่า
สมาชลิกของสภาซานเฮดรลินทบีที่เปป็นพวกฟารลิสบี พวกเขาสอนหลกักคบาสอนเรสืที่องเหลล่าททูตสวรรคร์ หลกักคบาสอนเรสืที่อง
วลิญญาณทกันี้งหลาย และแนล่นอนวล่าพวกเขาเชสืที่อวล่าบรรดาคนรกักของพวกเขาทบีที่ตายไปแลร้วจะถทูกทบาใหร้เปป็นขศึนี้นจาก
ตายในเวลาอกันเหมาะสมของพระเจร้าเอง เปาโลไมล่ไดร้ปฏลิเสธแตล่อยล่างใดวล่าเขาเปป็นผทูร้เชสืที่อคนหนศึที่ง เปป็นครลิสเตบียน
คนหนศึที่งทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลร้ว เขาไมล่ไดร้เหร็นพร้องกกับพวกฟารลิสบีในสล่วนทบีที่เกบีที่ยวขร้องกกับองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าของเขาผทูร้ทรง
เปป็นขศึนี้นแลร้ว แตล่เขาเหร็นพร้องตรงกกันกกับพวกเขาในความเชสืที่อของพวกเขาวล่าคนตายจะเปป็นขศึนี้นมาอบีก แนล่นอนวล่า
พวกเขาทบุกคนรทูร้วล่าเขาไดร้เทศนาเรสืที่องการสลินี้นพระชนมร์ การถทูกฝฝง และการฟฟืปั้นคสืนพระชนมร์ของพระเยซทูในการเดลิน
ทางหลายครกันี้งของเขาจากปลายสบุดของโลกดร้านหนศึที่งไปยกังอบีกดร้าน เขาไดร้เทศนาหลกักคบาสอนเดบียวกกันนกันี้นแกล่พวก
ยลิวและพวกคนตล่างชาตลิเหมสือนๆกกัน และไดร้นลิยามขล่าวประเสรลิฐวล่าประกอบดร้วยคบาสอนเรสืที่องการสลินี้นพระชนมร์ 
การถทูกฝฝง และการฟฟืปั้นคสืนพระชนมร์ของพระเยซทู (1 คร. 15:1-4) เขาไดร้เทศนาเรสืที่องความรอดโดยพระคบุณของ
พระเจร้า เขาไดร้ประกาศอยล่างเปปิดเผยวล่าพระเยซทูทรงเปป็นพระครลิสตร์นกันี้น พระเมสสลิยาหร์นกันี้นทบีที่พวกเขารอคอยมา
นาน และเขาไดร้กลล่าวหาพวกยลิววล่าตรศึงพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาทบีที่กางเขน แตล่เขาเหร็นพร้องตรงกกันกกับพวกฟารลิสบี
เตร็มรร้อยในหลกักคบาสอนของพวกเขาเรสืที่องการเปป็นขศึนี้นจากตาย ดกังนกันี้นเขาจศึงสามารถพทูดกกับพวกเขาไดร้อยล่างสกัตยร์
จรลิง โดยยสืนกรานวล่าเพราะการเทศนาแบบกระตสือรสือรร้นของเขาเรสืที่องการเปป็นขศึนี้นจากตาย เขาจศึงถทูกนบาตกัวมา
ไตล่สวนเพสืที่อตกัดสลินชบีนี้ขาดความเปป็นความตายของเขา

เหลล่าสมาชลิกของสภาซานเฮดรลินอล่อนไหวมากๆในหกัวขร้อเรสืที่องการเปป็นขศึนี้นจากตาย-ขร้อเทร็จจรลิงประการ
หนศึที่งซศึที่งเปาโลทราบอยล่างไมล่ตร้องสงสกัย และเนสืที่องจากพวกเขาไมล่ยอมฟฝงเขาตามกฎตล่างๆแหล่งความยบุตลิธรรมและ
พระราชบกัญญกัตลิ เขาจศึงยกเรสืที่องทบีที่เขารทูร้วล่าจะเปป็นหกัวขร้อเผร็ดรร้อนทบีที่สบุดทบีที่จะยกมาพทูดตล่อหนร้าพวกเขาไดร้ มกันเหมสือน
กกับวล่าเขาประกาศแกล่พวกฟารลิสบีเหลล่านกันี้นวล่า “หลกักคบาสอนทบีที่ไดร้แบล่งแยกพวกทล่านจากเหลล่าปฏลิปฝกษร์ของพวกทล่าน



คสือพวกสะดทูสบี กบาลกังถทูกเดลิมพกัน-หลกักคบาสอนซศึที่งเปป็นรากฐานแหล่งความหวกังทกันี้งสลินี้นของพวกทล่าน คสือ การเปป็นขศึนี้น
จากตายของบรรดาคนรกักของพวกทล่าน!” คบาประกาศของเขาสล่งผลกระทบทบีที่เขาไดร้คาดหมายไวร้

ขร้อ 7 และ 8: “และเมสืที่อทล่านกลล่าวอยล่างนกันี้นแลร้ว เกลิดมบีความขกัดแยร้งกกันระหวล่างพวกฟารลิสบีกกับพวกสะดทูสบี
และฝทูงชนกร็แตกแยกกกัน ดร้วยพวกสะดทูสบีกลล่าววล่า การเปป็นขศึนี้นมาจากความตายนกันี้นไมล่มบี และททูตสวรรคร์กร็ไมล่มบี หรสือ
วลิญญาณกร็ไมล่มบี แตล่พวกฟารลิสบียอมรกับวล่ามบีทกันี้งนกันี้น”

ดกังนกันี้นจศึงเกลิดการแตกแยกในสภาซานเฮดรลินและความโกลาหลกร็เปป็นผลทบีที่ตามมาของคบาพยานของ
เปาโลทบีที่กลล่าวแกล่พวกฟารลิสบีนกันี้น “เกลิดมบีความขกัดแยร้งกกัน”-ขร้อโตร้แยร้งหนศึที่ง ความแตกตล่างทบีที่ถทูกแสดงออกมาในเรสืที่อง
ความคลิดเหร็น “ระหวล่างพวกฟารลิสบีกกับพวกสะดทูสบี”-และเหร็นไดร้ชกัดวล่าการโตร้แยร้งนบีนี้ขยายออกไปนอกสภานบีนี้จนรวม
ถศึงสมาชลิกคนอสืที่นๆของสองคณะนกันี้นดร้วย เพราะเราอล่านวล่า “และฝทูงชนกร็แตกแยกกกัน”

“พวกสะดทูสบีกลล่าววล่า การเปป็นขศึนี้นมาจากความตายนกันี้นไมล่มบี และททูตสวรรคร์กร็ไมล่มบี หรสือวลิญญาณกร็ไมล่มบี” 
คนพวกนบีนี้เปป็นพวกตรรกะนลิยม เชล่นเดบียวกกับพวกเสรบีนลิยมและพวกสมกัยใหมล่นลิยมในปฝจจบุบกัน พวกเขาไมล่ยอมรกับ
หลกักคบาสอนพสืนี้นฐานทบีที่แทร้จรลิงทกันี้งหลายแหล่งความเชสืที่อนกันี้น พวกสะดทูสบีเชสืที่อวล่าไมล่มบีสลิที่งใดเลยนอกจากสลิที่งทบีที่จกับตร้องไดร้ 
พวกเขาเปป็นพวกวกัตถบุนลิยม ซศึที่งเชสืที่อวล่าการทบางานทบุกอยล่างทบีที่มาจากจลิตใจกร็สสืบยร้อนไปยกังการดกัดแปลงของสสาร ใน
ปรกัชญาของพวกเขา จลิตใจจะตายไปพรร้อมกกับรล่างกายและไมล่มบีสลิที่งทบีที่เรบียกกกันวล่าการลงโทษ (หรสือบบาเหนร็จ) หลกังค
วามตาย ไมล่มบีความชสืที่นชมยลินดบีหรสือการทรมาน หลกักคบาสอนเดบียวกกันนบีนี้ถทูกยศึดถสือโดยนกักปรกัชญาจบานวนมากใน
สมกัยของเรา เหมสือนกกับทบีที่มกันเคยถทูกยศึดถสือโดยพวกคนสมกัยโบราณ สล่วนตกัวแลร้วผมเคยเจอกกับผทูร้รกับใชร้หลายคนทบีที่
ไมล่เชสืที่อเรสืที่องการเปป็นขศึนี้นจากตาย พวกเขาไมล่เชสืที่อในชบีวลิตของวลิญญาณและจลิตใจหลกังความตาย

ผมรทูร้วล่ามกันแปลกทบีที่ใครสกักคนทบีที่อร้างวล่าเครล่งศาสนาหรสือทบีที่ประกาศตกัววล่ามบีความเชสืที่อในพระเจร้าจะเชสืที่อหลกัก
คบาสอนแบบนกันี้นไดร้ แตล่เราตร้องจบาไวร้วล่ามนบุษยร์ถทูกสรร้างมาโดยมบีความอยากทบีที่จะนมกัสการซศึที่งเปป็นสลิที่งทบีที่พระเจร้า
ประทานใหร้ มนบุษยร์ ซศึที่งถทูกสรร้างตามแบบพระฉายของพระเจร้า เปป็นผทูร้ฝฝกใฝฝ่ในศาสนาแบบรกักษาไมล่หาย และไมล่วล่า
ความเชสืที่อของเขาจะเปป็นแบบพวกคนปฝ่าขนาดไหน เขากร็จะกราบไหวร้บางสลิที่งหรสือใครสกักคน ดกังนกันี้นพวกสะดทูสบี ถศึง
แมร้จะยศึดมกัที่นในรทูปแบบของ “ศาสนา” กร็ไมล่ยอมรกับชบีวลิตหลกังความตาย โดยยกใหร้ทบุกสลิที่งเปป็นฝฟีมสือของโลกทางวกัตถบุ
เมสืที่อเปป็นเชล่นนบีนี้ พวกเขาจศึงไมล่ยอมรกับการมบีอยทูล่จรลิงของพวกททูตสวรรคร์ (ซศึที่งเปป็นเหลล่าวลิญญาณทบีที่มบีตกัวตน)

การเทศนาของเปาโลเรสืที่องการฟฟืปั้นคสืนพระชนมร์ของพระเยซทูครลิสตร์เจร้าคสือการยสืนยกันอกันหนกักแนล่นของ
ความจรลิงแหล่งหลกักคบาสอนเรสืที่องการเปป็นขศึนี้นจากตาย มกันใหร้ชกัยชนะแกล่คทูล่ปรกับของพวกเขา คสือพวกฟารลิสบี และเทล่า
ทบีที่เกบีที่ยวขร้องกกับพวกเขา มกันคงจะดบีหากนกักเทศนร์คลกัที่งศาสนาผทูร้นบีนี้ถทูกปปิดปากเสบียตลอดกาล!

“แตล่พวกฟารลิสบียอมรกับวล่ามบีทกันี้งนกันี้น” นกัที่นคสือ พวกฟารลิสบีเชสืที่อในเหลล่าททูตสวรรคร์ ในวลิญญาณและจลิตใจวล่ามบี
ชบีวลิตอยทูล่ตล่อไปหลกังจากความตาย เชล่นเดบียวกกับในการเปป็นขศึนี้นจากตายฝฝ่ายรล่างกายของคนทบีที่ตายไปแลร้ว ดกังนกันี้น
เปาโล ซศึที่งมบีสายตาทบีที่เฉบียบแหลมและความรทูร้เกบีที่ยวกกับสภาซานเฮดรลิน จศึงเหร็นโอกาสในการโนร้มนร้าวพวกฟารลิสบีใน
สภานกันี้นใหร้มาอยทูล่ฝฝ่ายเขาในการโตร้แยร้งนบีนี้ อกันเปป็นการหาทางออกจากความยบุล่งยากทบีที่เขาเผชลิญอยทูล่ตอนนบีนี้และทบีที่
ทบาใหร้เขาถทูกจกับกบุม



ขร้อ 9: “และเกลิดมบีเสบียงรร้องอกันดกังขศึนี้น และพวกธรรมาจารยร์ทบีที่อยทูล่ฝฝ่ายพวกฟารลิสบีกร็ลบุกขศึนี้น และเถบียงกกัน 
โดยกลล่าววล่า “พวกเราไมล่พบความชกัที่วรร้ายใด ๆ ในชายคนนบีนี้ แตล่ถร้าวลิญญาณตนหนศึที่ง หรสือททูตสวรรคร์องคร์หนศึที่ง ไดร้
พทูดกกับเขา ขออยล่าใหร้พวกเราตล่อสทูร้กกับพระเจร้าเลย”

“และเกลิดมบีเสบียงรร้องอกันดกังขศึนี้น” ขร้อพลิพาททางศาสนาเปป็นความโกลาหลทบีที่นล่าเกลบียดทบีที่สบุดบนพสืนี้นพลิภพ! 
เปาโลไดร้ยบุใหร้สองคณะแตกคอกกันอยล่างฉลาด และการโตร้แยร้งระหวล่างพวกเขากร็ทวบีขศึนี้นจนกลายเปป็นเสบียงอสืนี้ออศึง 
ภาพเหตบุการณร์อกันนล่าเกลบียดไดร้กล่อตกัวขศึนี้น ดกังทบีที่เราจะเหร็นในพระคบาขร้อถกัดไปของเรา

“พวกธรรมาจารยร์” เปป็นพวกมบีความรทูร้ ไดร้รกับการนกับหนร้าถสือตาอยล่างสทูงจากประชาชนเพราะนร้อยคนนกัก
ในสมกัยนกันี้นอล่านออกเขบียนไดร้ และมกันเปป็นธบุระของพวกธรรมาจารยร์ทบีที่จะทบาหนร้าทบีที่ทกันี้งการอล่านและการเขบียน พวก
เขาเกร็บรกักษาพระราชบกัญญกัตลิทบีที่ถล่ายทอดทางคบาพทูดไวร้เปป็นลายลกักษณร์อกักษรและสล่งตล่อพระคกัมภบีรร์ภาษาฮบีบรทู 
เพราะเปป็นนกักเรบียนมสืออาชบีพในเรสืที่องพระราชบกัญญกัตลิ พวกเขามกักลดทอนศาสนาใหร้เปป็นการยศึดถสือรทูปแบบอกันไรร้
หกัวใจ พวกเขาไดร้รกับฝากหนร้าทบีที่ในการใชร้พระราชบกัญญกัตลิในฐานะตบุลาการทกันี้งหลายในสภาซานเฮดรลิน และเพราะ
มบีการพทูดถศึงพวกเขาบล่อยๆ เราจศึงสรบุปไดร้วล่าพวกเขาอยทูล่ในคณะของพวกฟารลิสบี บกัดนบีนี้พวกธรรมาจารยร์ “ทบีที่อยทูล่ฝฝ่าย
พวกฟารลิสบี” กร็รร้องเสบียงดกังปกปฝ้องเปาโลวล่า “พวกเราไมล่พบความชกัที่วรร้ายใด ๆ ในชายคนนบีนี้ แตล่ถร้าวลิญญาณตน
หนศึที่ง หรสือททูตสวรรคร์องคร์หนศึที่ง ไดร้พทูดกกับเขา ขออยล่าใหร้พวกเราตล่อสทูร้กกับพระเจร้าเลย!”

นบีที่ชวนใหร้เรานศึกถศึงคบาแนะนบาทบีที่กามาลลิเอลใหร้ไวร้ในกลิจการ 5:34-39 ตอนทบีที่เขายสืนขศึนี้นในสภานกันี้นและพทูด
ตล่อตร้านแผนการทบีที่จะฆล่าพวกอกัครททูต เขากลล่าววล่า “พวกทล่าน คนอลิสราเอลทกันี้งหลาย พวกทล่านจงระวกังตกัวใหร้ดบีวล่า 
พวกทล่านตกันี้งใจวล่าจะกระทบาอะไรเรสืที่องคนเหลล่านบีนี้...เลลิกยบุล่งกกับพวกเขาเถลิด เพราะวล่าถร้าความคลิดนบีนี้หรสืองานนบีนี้เปป็น
ของมนบุษยร์ มกันกร็จะสทูญสลินี้นไป แตล่ถร้าเปป็นของพระเจร้า ทล่านทกันี้งหลายกร็ไมล่สามารถโคล่นลร้มมกันไดร้ เกรงวล่าพวกทล่านจะ
ถทูกพบวล่าตล่อสทูร้กกับพระเจร้า!” ดกังนกันี้นสภานกันี้นจศึงสกัที่งเฆบีที่ยนพวกอกัครททูต สกัที่งพวกเขาไมล่ใหร้พทูดในพระนามของพระเยซทู
อบีกตล่อไป และปลล่อยพวกเขาไป

ในกรณบีของเปาโล พวกธรรมาจารยร์ทบีที่อยทูล่ฝฝ่ายพวกฟารลิสบียสืนขศึนี้นและประกาศวล่าพวกเขาไมล่พบความชกัที่ว
รร้ายใดๆซศึที่งมาจากอกัครททูตทล่านนบีนี้ พวกเขาไมล่พบวล่าเขาเปป็นศกัตรทูตล่อศาสนาของพวกเขา พวกเขาไมล่พบวล่าเขาสกัที่ง
สอนหลกักคบาสอนทบีที่ขกัดตล่อพระราชบกัญญกัตลิของโมเสส อกันทบีที่จรลิง การทบีที่เขาสอนหลกักคบาสอนเรสืที่องการเปป็นขศึนี้นจาก
ตายนกันี้นกร็เปป็นสลิที่งทบีที่พวกเขาเหร็นชอบ-หลกักคบาสอนหนศึที่งซศึที่งสบาคกัญยลิที่งนกักตล่อพวกเขาจนประเดร็นอสืที่นๆทกันี้งหมดในคบา
สอนของเปาโลกลายเปป็นเรสืที่องไมล่สบาคกัญ พวกเขาถศึงขนาดเตร็มใจทบีที่จะลสืมวล่าเขาประกาศพระเยซทูชาวนาซาเรร็ธวล่า
ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์!

ยลิที่งกวล่านกันี้น พวกเขากลล่าววล่า “ถร้าวลิญญาณตนหนศึที่ง หรสือททูตสวรรคร์องคร์หนศึที่ง ไดร้พทูดกกับเขา ขออยล่าใหร้พวก
เราตล่อสทูร้กกับพระเจร้าเลย” พวกเขาอาจอร้างอลิงไปยกังคบาพยานของเขาในขร้อ 17 และ 18 ของบททบีที่แลร้ว ทบีที่เขาพทูดถศึง
การอธลิษฐานอยทูล่ในพระวลิหาร การตกอยทูล่ในภวกังคร์ และการไดร้รกับคบาเตสือนจากพระเจร้าใหร้รบีบออกไปจากกรบุง
เยรทูซาเลร็ม อยล่างนร้อยพวกเขากร็เตร็มใจทบีที่จะไมล่สงสกัยเปาโลเผสืที่อวล่าเขาไดร้รกับการตลิดตล่อสสืที่อสารบางอยล่างจากพระเจร้า
จรลิงๆ บางทบีเขาอาจไปในทล่ามกลางพวกคนตล่างชาตลิในความเชสืที่อฟฝงตล่อการทรงนบาของพระเจร้าจรลิงๆกร็ไดร้ พวกเขา
เตร็มใจทบีที่จะไปไกลขนาดนกันี้นเพสืที่อทบีที่จะปกปฝ้องหลกักคบาสอนของพวกเขาเรสืที่องการเปป็นขศึนี้นจากตายของผทูร้ทบีที่ตายไปแลร้ว



เราจะตร้องไมล่สกันนลิษฐานวล่าฟารลิสบีเหลล่านบีนี้ไดร้กลายเปป็นเพสืที่อนรกักของเปาโลแลร้ว และพวกเขาไมล่ไดร้เปลบีที่ยน
ความคลิดของตนเกบีที่ยวกกับความเชสืที่อแบบครลิสเตบียนดร้วย พวกเขาไมล่ไดร้เปลบีที่ยนความคลิดของตนเกบีที่ยวกกับสลิที่งใดทกันี้งนกันี้น 
พวกเขาแคล่เดสือดดาลตล่อสทูร้พวกสะดทูสบีจนพวกเขายลินดบีทบีที่จะใชร้ขร้อโตร้แยร้งใดกร็ไดร้เพสืที่อตล่อสทูร้คนเหลล่านกันี้น พวกเขายลินดบีทบีที่
จะเปลบีที่ยนคบาใหร้การของเปาโลเพสืที่อแกร้ตล่างใหร้ตกัวเขาเองหากโดยการทบาเชล่นนกันี้นพวกเขาจะสามารถเปลบีที่ยนมกันมา
เปป็นประโยชนร์ตล่อพวกเขาเองไดร้ในสล่วนทบีที่เกบีที่ยวกกับหลกักคบาสอนเรสืที่องการเปป็นขศึนี้นจากตายและชบีวลิตหลกังความตาย

ขร้อ 10: “และเมสืที่อเกลิดความขกัดแยร้งกกันใหญล่โต นายพกันซศึที่งกลกัวเกรงวล่าเปาโลจะถทูกดศึงออกเปป็นชลินี้น ๆ โดย
พวกเขา จศึงสกัที่งพวกทหารใหร้ลงไป และใหร้ใชร้กบาลกังพาทล่านไปเสบียจากทล่ามกลางพวกเขา และใหร้พาทล่านเขร้าไปไวร้
ในกรมทหาร”

นบีที่เปป็นครกันี้งทบีที่สองทบีที่นายพกันผทูร้นกันี้นชล่วยชบีวลิตเปาโลใหร้รอดจากฝทูงชน ในบททบีที่ 21 ขร้อ 31 และ 32 ฝทูงชนทบีที่บร้า
คลกัที่งนกันี้นกบาลกังจะฆล่าอกัครททูตผทูร้นบีนี้อยทูล่แลร้ว และนายพกันจบาเปป็นตร้องพาพวกทหารของเขามาและรบีบลงไปทบีที่ลานซศึที่งเปป็น
ทบีที่ๆฝทูงชนนกันี้นกบาลกังทบุบตบีเปาโล แตล่ในทบีที่นบีนี้ตล่อหนร้าสภาซานเฮดรลินความโกรธของสภาทบีที่แบล่งออกเปป็นสองฝฝ่ายนกันี้นมบี
ไปยกังสองคณะทบีที่ขกัดแยร้งกกัน-พวกฟารลิสบีตล่อสทูร้พวกสะดทูสบี-โดยมบีอกัครททูตผทูร้นบีนี้ตลิดอยทูล่ตรงกลาง แทนทบีที่จะใสล่ใจทบีที่จะฟฝง
ความตรงหนร้าพวกเขา สภานกันี้นกลกับแบล่งออกเปป็นสองกลบุล่มทบีที่แกล่งแยล่งกกัน ฝฝ่ายหนศึที่งพยายามทบีที่จะกบาจกัดเปาโลเสบีย 
อบีกฝฝ่ายกร็พยายามทบีที่จะปกปฝ้องเขา การแตกแยกนกันี้นเรลิที่มรบุนแรงเสบียจนนายพกันกลกัววล่าพวกเขาจะฉบีกรล่างอกัครททูตผทูร้นบีนี้
เปป็นชลินี้นๆกล่อนทบีที่เขาจะชล่วยเปาโลออกมาและพาเปาโลเขร้าไปในกรมทหาร!

ขร้อ 11: “ในเวลากลางคสืนวกันนกันี้นเอง องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าทรงยสืนอยทูล่ขร้างทล่าน และตรกัสวล่า “จงมบีกบาลกังใจทบีที่
ดบีเถลิด เปาโลเออ๋ย เพราะวล่าเจร้าไดร้เปป็นพยานฝฝ่ายเราในกรบุงเยรทูซาเลร็มฉกันใด เจร้าจะตร้องเปป็นพยานในกรบุงโรมดร้วย
ฉกันนกันี้น”

หลกังจากเหตบุการณร์ทบีที่เปป็นความลร้มเหลวและความสกับสน พระเยซทูไดร้เสดร็จมา-ในความอล่อนโยน ความ
เมตตากรบุณา และการปลอบประโลมใจเกลินกวล่าทบีที่มลิตรหรสือสหายคนใดบนโลกจะใหร้ไดร้

“จงมบีกบาลกังใจทบีที่ดบีเถลิด!” พระองคร์ไดร้ตรกัสถร้อยคบาเดบียวกกันนบีนี้แกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์คสืนนกันี้นทบีที่พระองคร์
เสดร็จมาหาพวกเขา โดยเดลินมาบนทะเลทบีที่มบีพายบุกระหนที่บา พวกเขากลกัวตอนทบีที่พวกเขาเหร็นพระองคร์ พวกเขารร้อง
อบุทานวล่า “นกัที่นผบี!” แตล่พระเยซทูทรงทบาใหร้ความกลกัวของพวกเขาสงบทกันทบี: “จงชสืที่นใจเถลิด คสือเราเอง อยล่ากลกัว
เลย!” (อล่านมกัทธลิว 14:22-32)

ผมอยากใหร้พระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ทรงพอพระทกัยทบีที่จะใหร้บกันทศึกเรสืที่องราวแบบละเอบียดแกล่เราเกบีที่ยวกกับบท
สนทนาทบีที่เกลิดขศึนี้นระหวล่างเปาโลกกับพระเยซทูเจร้าคสืนนกันี้นในกรมทหาร ยอหร์น 21:25 บอกเราวล่าถร้าทบุกสลิที่งทบีที่พระเยซทู
ทรงกระทบาถทูกเขบียนไวร้ “แมร้ทกันี้งโลกเองกร็นล่าจะไมล่พอไวร้หนกังสสือเหลล่านกันี้นทบีที่จะถทูกเขบียน” ผมแนล่ใจวล่าการสนทนาทบีที่
เกลิดขศึนี้นในกรมทหารคสืนนกันี้นคงจะเพลิที่มเขร้ากกับเนสืนี้อหาสล่วนนบีนี้ของหนกังสสือกลิจการเยอะมาก แตล่พระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์
ไมล่ทรงเหร็นวล่าจบาเปป็นทบีที่จะใหร้มกันถทูกบกันทศึกไวร้

สองวกันผล่านไปตกันี้งแตล่การจกับกบุมอกัครททูตเปาโล-เปป็นสองวกันทบีที่วบุล่นวาย นล่ากลกัว และมบีหลายสลิที่งเกลิดขศึนี้น 
รล่างกายของผทูร้รกับใชร้ทล่านนบีนี้ของพระเจร้าบอบชนี้บาเพราะการถทูกทบุบตบีทบีที่เขาไดร้รกับในวกันทบีที่เขาถทูกจกับกบุม รอยฟกชนี้บาของ
เขาถทูกเพลิที่มเขร้าอบีกเพราะการจทูล่โจมครกันี้งใหมล่นกันี้นขณะทบีที่เขาถทูกดศึงไปมาโดยสองคณะทบีที่ตล่อสทูร้กกันแหล่งสภานกันี้น นอกจาก



ความเจร็บปวดฝฝ่ายรล่างกายทบีที่เขากบาลกังสทูร้ทนอยทูล่นกันี้น ยกังมบีความทบุกขร์ในจลิตวลิญญาณของเขาทบีที่ถทูกเพลิที่มเขร้ามา กล่อนหนร้า
นกันี้นเขาแนล่ใจเหลสือเกลินวล่าเขาสามารถนบาเสนอขล่าวสารของเขาแกล่ชนรล่วมชาตลิของเขาไดร้ แนล่ใจวล่าสภาซานเฮดรลิน
จะฟฝงเขา! แตล่เขาไมล่ไดร้รกับอนบุญาตใหร้กลล่าวคบาพยานของเขาจบในทกันี้งสองกรณบี ฝทูงชนทบีที่เขาพทูดดร้วยจากบกันไดนกันี้น
ของกรมทหารเกลิดบร้าคลกัที่งเพราะความเกลบียดชกังเมสืที่อเขากลล่าวถศึงพวกคนตล่างชาตลิ และสภาซานเฮดรลินกร็เกลิด
วบุล่นวายขศึนี้นมาเพราะหลกักคบาสอนของเขาเรสืที่องการเปป็นขศึนี้นจากตาย เหนสือสลิที่งอสืที่นใดกร็คสือใจและความคลิดของเขา
ปรารถนาทบีที่จะชนะพวกยลิวมาถศึงพระครลิสตร์ของเขา ทบีที่จะทบาใหร้พวกเขาเหร็นวล่าพระเยซทูชาวนาซาเรร็ธทรงเปป็นพระ
เมสสลิยาหร์ทบีที่พวกเขารอคอย ถศึงแมร้พระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ไมล่ทรงกลล่าวถศึงมากนกักเกบีที่ยวกกับความคลิดและความทร้อใจ
ของอกัครททูตทล่านนบีนี้ มกันกร็ปรากฏชกัดจากมบุมมองแบบมนบุษยร์วล่าเขากบาลกังทนทบุกขร์ความปวดรร้าวของทกันี้งรล่างกายและ
จลิตใจในคสืนนกันี้น บางทบีคบาเตสือนเหลล่านกันี้นทบีที่เขาไดร้รกับและไมล่ใสล่ใจอาจกบาลกังถมทกับอยทูล่บนใจของเขาอยล่างหนกัก ไมล่ตร้อง
สงสกัยเลยวล่าเขาตรศึกตรองวล่าชนชาตลิอลิสราเอลไดร้ปฏลิเสธพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาเปป็นครกันี้งทบีที่สองแลร้ว โดยทบาใหร้
ความหวกังของเขาสลินี้นสบุดลงในการชนะพวกเขาโดยทางขล่าวประเสรลิฐ ยลิวเปป็นรายบบุคคลจะรกับความรอด ใชล่แลร้ว
ครกับ แตล่เปาโลปรารถนาทบีที่จะใหร้ชนชาตลิอลิสราเอลรกับความรอด สลิที่งเหลล่านบีนี้ทกันี้งหมดคงอยทูล่ในความคลิดของเขาอยล่าง
แนล่นอนขณะทบีที่เขาถทูกขกังอยทูล่ในปราสาทคสืนนกันี้น

ผมนศึกภาพออกเลยวล่าเขาอธลิษฐานอยล่างไร! เขาคงแสวงหาองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าในการอธลิษฐานและใน
นนี้บาตาไหลอยล่างแนล่นอน บางทบีเขาอาจสารภาพความลร้มเหลว เขาแสวงหาการทรงนบาอยล่างแนล่นอนทบีที่สบุด จาก
นกันี้น- “องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าทรงยสืนอยทูล่ขร้างทล่าน” พรร้อมกกับถร้อยคบาทบีที่หนบุนใจของพระองคร์วล่า “จงมบีกบาลกังใจทบีที่ดบีเถลิด!” 
ถร้อยคบาเหลล่านบีนี้คงมบีความหมายจรลิงๆตล่อเปาโล มกันคงใหร้การปลอบประโลมแกล่ใจของเขาจรลิงๆ สถานการณร์ใน
ขณะนกันี้นของเขาชวนสกับสนสบุดขบีด อนาคตนกันี้นกร็มสืดมกัวและเตร็มไปดร้วยลางรร้าย

เพสืที่อนผทูร้เชสืที่อครกับ คบุณเคยมบีประสบการณร์ทบีที่คบุณมองไมล่เหร็นแสงเรสืองรองใดๆเลยไหม เมสืที่อความหวกัง
ทกันี้งหมดดทูเหมสือนหมดสลินี้นไป และคบุณถทูกรบุมลร้อมโดยความยากลบาบากตล่างๆทบีที่มสืดมนและกดดกันเหลสือเกลินจนคบุณ
มองเหร็นแตล่ความสลินี้นหวกัง? และจากนกันี้นเสบียงเบาๆทบีที่สงบนลิที่งกร็ตรกัสแกล่ใจของคบุณวล่า “จงชสืที่นใจเถลิด!” บางทบีพระเจร้า
อาจตรกัสกกับคบุณผล่านทางพระวจนะของพระองคร์ โดยตรกัสซนี้บาพระสกัญญาอกันประเสรลิฐ- “เราจะไมล่ละเจร้าหรสือทอด
ทลินี้งเจร้าเลย...ทบุกสลิที่งเปป็นไปไดร้แกล่ผทูร้ทบีที่เชสืที่อ...ทบุกสลิที่งทบางานดร้วยกกันเพสืที่อใหร้เกลิดผลดบีแกล่คนทกันี้งหลายทบีที่รกักพระเจร้า ผทูร้ไดร้รกับ
การทรงเรบียกตามพระประสงคร์ของพระองคร์” หรสือบางทบีพระองคร์ทรงทบาใหร้คบุณนศึกถศึงบางสลิที่งจากคบาพยานทบีที่เปป็น
ตกัวหนกังสสือของอกัครททูตเปาโล- “ขร้าพเจร้าทบาทบุกสลิที่งไดร้โดยทางพระครลิสตร์ผทูร้ทรงเสรลิมกบาลกังขร้าพเจร้า...พระเจร้าของ
ขร้าพเจร้าจะเตลิมเตร็มความตร้องการทบุกอยล่างของทล่านทกันี้งหลายตามความมกัที่งคกัที่งของพระองคร์ในสงล่าราศบีโดยพระเยซทู
ครลิสตร์” บางทบีพระองคร์ตรกัสกกับคบุณจากเพลงสดบุดบีบททบีที่ยบีที่สลิบสาม- “พระเยโฮวาหร์ทรงเปป็นผทูร้เลบีนี้ยงดทูของ
ขร้าพเจร้า...พระองคร์ทรงนบาขร้าพเจร้า...แนล่ทบีเดบียว ความดบีและความเมตตาจะตลิดตามขร้าพเจร้าไปตลอดวกันเวลาแหล่ง
ชบีวลิตของขร้าพเจร้า” เรารกับใชร้องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าองคร์เดบียวกกับทบีที่ตรกัสแกล่เปาโลในคบุกกรมทหารของเขา พระองคร์ตรกัส
แกล่เราวกันนบีนี้ผล่านทางพระวจนะของพระองคร์ ผล่านทางคบาอธลิษฐานทบีที่ไดร้รกับคบาตอบ ผล่านทางการงานตล่างๆแหล่ง
พระหกัตถร์ทรงฤทธลิธิ์ของพระองคร์ ดกังนกันี้นถร้าคบุณรทูร้สศึกทร้อใจ ครลิสเตบียนเออ๋ย จงชสืที่นใจเถลิด! องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าทรงฤทธลิธิ์
สามารถ!



“เพราะวล่าเจร้าไดร้เปป็นพยานฝฝ่ายเราในกรบุงเยรทูซาเลร็มฉกันใด” ในภาษากรบีกอล่านวล่า “เจร้าไดร้เปป็นพยานแบบ
เตร็มทบีที่ฉกันใด” จงสกังเกตวล่าองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าไมล่ไดร้เตสือนความจบาเปาโลเกบีที่ยวกกับความผลิดพลาดตล่างๆทบีที่เขาไดร้
กระทบา พระองคร์ไมล่ไดร้ตรกัสวล่า “เราบอกเจร้าแลร้ว!” พระองคร์ไมล่ไดร้ตล่อวล่าเขาทบีที่ไมล่ยอมฟฝงคบาเตสือนเหลล่านกันี้นทบีที่เขาไดร้
รกับแลร้ว พระองคร์แคล่รกับประกกันเขาวล่าเขาไดร้เปป็นพยานเตร็มทบีที่ในกรบุงเยรทูซาเลร็มฉกันใด “เจร้าจะตร้องเปป็นพยานในกรบุง
โรมดร้วยฉกันนกันี้น” (และผมขอเสรลิมวล่า “ตร้อง” กกับพระเจร้าคสือ สลิที่งทบีที่ตร้องทบาจรลิงๆ!) เปาโลอยากไปเยสือนกรบุงโรม 
และองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าทรงรกับประกกันเขาตอนนบีนี้วล่าเขาจะไดร้ไปเยสือนจรลิงๆ ดกังทบีที่เราจะเหร็นในบทตล่อๆไปของการ
ศศึกษาคร้นควร้าของเรา เขาไปยกังกรบุงโรมในฐานะนกักโทษคนหนศึที่ง แตล่เขาประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคบุณของ
พระเจร้าและผทูร้คนกลกับใจมามบีความเชสืที่อแบบครลิสเตบียนภายใตร้การประกาศของเขา-ใชล่แลร้วครกับ แมร้กระทกัที่งในยาม
ทบีที่เขาถทูกใสล่กบุญแจมสือตลิดกกับทหารยามชาวโรมกัน! ขร้อ 30 และ 31 ในบทสบุดทร้ายของหนกังสสือกลิจการบอกเราวล่า
เปาโล ถศึงแมร้เปป็นนกักโทษในกรบุงโรม “ไดร้อาศกัยอยทูล่เปป็นเวลาสองปฟีเตร็มในบร้านทบีที่ทล่านเชล่าเอง และไดร้ตร้อนรกับทบุกคน
ทบีที่มาหาทล่าน โดยประกาศอาณาจกักรของพระเจร้า และสกัที่งสอนสลิที่งเหลล่านกันี้นซศึที่งเกบีที่ยวขร้องกกับพระเยซทูครลิสตร์เจร้าดร้วย
ความไวร้เนสืนี้อเชสืที่อใจทกันี้งสลินี้น ไมล่มบีผทูร้หนศึที่งผทูร้ใดทบีที่ขกัดขวางทล่านเลย”

การสมคบคกิดเพมืที่อฆล่าเปาโล
ขร้อ 12 และ 13: “และเมสืที่อถศึงเวลาเชร้าแลร้ว บางคนของพวกยลิวไดร้สมทบกกัน และผทูกมกัดตกัวเองภายใตร้คบา

สาปแชล่ง โดยกลล่าววล่า พวกเขาจะไมล่กลินหรสือดสืที่มจนกวล่าพวกเขาไดร้ฆล่าเปาโลแลร้ว และคนเหลล่านกันี้นมบีกวล่าสบีที่สลิบคนซศึที่ง
ไดร้ทบาการสมรทูร้รล่วมคลิดนบีนี้”

“บางคนของพวกยลิวไดร้สมทบกกัน” เราไมล่ถทูกบอกวล่ามบีใครในหมทูล่สมาชลิกของสภาซานเฮดรลินถทูกรวมอยทูล่ใน
คนกลบุล่มนบีนี้หรสือไมล่ทบีที่มารวมตกัวกกัน “และผทูกมกัดตกัวเองภายใตร้คบาสาปแชล่ง” (ภาษากรบีกอล่านวล่า “พวกเขาทบาใหร้ตกัว
เองเปป็นทบีที่สาปแชล่ง”) นกัที่นคสือ พวกเขาผทูกมกัดตกัวเองโดยคบาปฏลิญาณอกันศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ โดยขอใหร้คบาสาปแชล่งของพระเจร้า
ผทูร้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์มาอยทูล่บนตกัวพวกเขาเองหากพวกเขาทบาตามคบาปฏลิญาณนกันี้นไมล่ไดร้!

คบาปฏลิญาณนกันี้นคสืออะไร? พวกเขาปฏลิญาณวล่า “จะไมล่กลินหรสือดสืที่มจนกวล่าพวกเขาไดร้ฆล่าเปาโลแลร้ว” กลล่าว
อบีกนกัยหนศึที่ง ถร้าพวกเขาฆล่าอกัครททูตผทูร้นบีนี้ไมล่สบาเรร็จ พวกเขากร็อยากใหร้การพลิพากษาของพระเจร้าตกอยทูล่บนพวกเขา 
พวกเขาอบุทลิศตกัวเชล่นนกันี้นแหละตล่อการทบาลายเปาโล-ซศึที่งหากทบาไมล่สบาเรร็จ พวกเขากร็อยากใหร้ตกัวเองถทูกทบาลาย ชล่าง
นล่าเศรร้าทบีที่ไมล่มบีความเกลบียดชกังอสืที่นใดหยกัที่งรากลศึกและแยบยลและเปป็นอกันตรายถศึงตายมากเทล่ากกับความเกลบียดชกัง
ทางศาสนา! แมร้กระทกัที่งในการรกับใชร้ของผมเอง ผมกร็เคยเหร็นหลายครอบครกัวแตกแยกเพราะการแตกแยกในค
รลิสตจกักรของพวกเขา และความรทูร้สศึกระหวล่างสมาชลิกทกันี้งหลายของครอบครกัวเหลล่านกันี้นกร็ไปถศึงจบุดทบีที่พวกเขาไมล่
แมร้แตล่จะพทูดคบุยกกันเมสืที่อพวกเขามาเจอหนร้ากกัน! พวกยลิวเหลล่านบีนี้ไดร้มาถศึงจบุดทบีที่ในความเกลบียดชกังของพวกเขาทบีที่มบีตล่อ
อกัครททูตเปาโล พวกเขาปฏลิญาณตกัววล่าจะขอถทูกสาปแชล่งจากพระเจร้ามากกวล่าทบีที่จะปลล่อยใหร้เขามบีชบีวลิตอยทูล่ตล่อไป 
และพวกเขาปฏลิญาณอบีกวล่าจะไมล่กลินดสืที่มอะไรทกันี้งนกันี้นจนกวล่าพวกเขาไดร้ฆล่าเขาแลร้ว เนสืที่องจากเหร็นไดร้ชกัดวล่าศาลจะไมล่
ทบาลายเขา พวกเขาจศึงจะจกัดการเรสืที่องนบีนี้ดร้วยตกัวเองและจกัดการเขาตามวลิธบีของพวกเขาเอง

มบีคน “มากกวล่าสบีที่สลิบคน” ทบีที่ไดร้ถสือคบาปฏลิญาณนบีนี้ และนกักประวกัตลิศาสตรร์ทล่านหนศึที่งบอกเราวล่าพวกเขาเปป็น
สมาชลิกของแกก๊งหนศึที่งทบีที่เรบียกวล่า ซลิคารบีอบี ซศึที่งมบีความหมายวล่า “เชสือดคอ” กลล่าวกกันวล่าแควร้นยทูเดบียตอนนกันี้นเตร็มไป



ดร้วยคนแบบนกันี้นในสมกัยของเปาโล-และจากขร้อ 38 ของบททบีที่ 21 อาจมบีความจรลิงอยทูล่ในสลิที่งทบีที่เขากลล่าว: “เจร้าเปป็น
ชาวอบียลิปตร์คนนกันี้น ซศึที่งกล่อนหนร้าวกันเหลล่านบีนี้ไดร้สรร้างความโกลาหล และไดร้พาพวกคนสบีที่พกันคนทบีที่เปป็นฆาตกรเขร้าไปใน
ถลิที่นทบุรกกันดารมลิใชล่หรสือ” ไมล่วล่าสบีที่สลิบคนนกันี้นจะเปป็นใครกร็ตามทบีที่ปฏลิญาณวล่าจะฆล่าเปาโลใหร้ไดร้ พวกเขากร็มบีใจชกัที่วและ
พวกเขาไมล่เจตนาทบีที่จะใหร้โอกาสเขาไดร้ถทูกไตล่สวนอบีก การกระทบาของพวกเขาเปปิดเผยถศึงสภาวะศบีลธรรมอกันนล่า
เกลบียดในทล่ามกลางพวกยลิวสมกัยนกันี้น อลิสยาหร์ 1:21 พยากรณร์วล่า “นครทบีที่สกัตยร์ซสืที่อกลายเปป็นหญลิงแพศยาเสบียแลร้ว
หนอ นครนกันี้นเคยเปฟีฝั่ยมดร้วยความยบุตลิธรรม ความชอบธรรมเคยพบานกักอยทูล่ในนครนกันี้น แตล่เดบีดี๋ยวนบีนี้พวกฆาตกรพบานกัก
อยทูล่!”

ขร้อ 14 และ 15: “และคนเหลล่านกันี้นจศึงมาหาพวกปบุโรหลิตใหญล่กกับพวกผทูร้อาวบุโส และกลล่าววล่า “พวกเราไดร้
ผทูกมกัดตนเองภายใตร้คบาสาปแชล่งรร้ายแรงวล่า พวกเราจะไมล่รกับประทานสลิที่งใด ๆ จนกวล่าพวกเราไดร้ฆล่าเปาโลแลร้ว 
ฉะนกันี้น บกัดนบีนี้ทล่านทกันี้งหลายพรร้อมกกับพวกสมาชลิกสภาจงแจร้งใหร้นายพกันทราบวล่า เขาตร้องพาเปาโลลงมาหาทล่านทกันี้ง
หลายพรบุล่งนบีนี้ เหมสือนกกับวล่าทล่านทกันี้งหลายจะไตล่สวนอะไรบางอยล่างใหร้ครบถร้วนมากขศึนี้นเกบีที่ยวกกับเปาโล และพวกเรา 
หรสือกล่อนทบีที่เปาโลเขร้ามาใกลร้ กร็พรร้อมแลร้วทบีที่จะฆล่าเปาโลเสบีย” 

ฆาตกรเหลล่านบีนี้มบีใจกลร้ามากๆเกบีที่ยวกกับสลิที่งทบีที่พวกเขาวางแผนจะทบา-แตล่พวกเขากร็ลสืมนบาองคร์พระผทูร้เปป็น
เจร้าของเปาโลมาคบานวณในสมการดร้วย! เปาโลไมล่ไดร้อยทูล่ในมสือของทกันี้งพวกยลิวและพวกคนตล่างชาตลิ แตล่อยทูล่ใน
พระหกัตถร์ของพระเจร้า เขามบีคบาสกัญญาของพระเจร้าวล่าเขาตร้องเปป็นพยานในกรบุงโรม-และผทูร้รกับใชร้ของพระเจร้ากร็ไมล่
อาจถทูกทบาลายไดร้จนกวล่าเขาเสรร็จสลินี้นงานทบีที่พระเจร้าทรงวางแผนใหร้เขาทบาแลร้ว! สบีที่สลิบคนทบีที่รวมหกัวกกันตล่อสทูร้อกัครททูต
ทล่านนบีนี้ดทูเหมสือนเปป็นแตร้มตล่อทบีที่ยากจะเอาชนะ แตล่สบีที่รร้อยคน-ใชล่แลร้วครกับ ตล่อใหร้สบีที่พกันคน-กร็ไมล่อาจทบาลายอกัครททูต
เปาโลไดร้

“คนเหลล่านกันี้นจศึงมาหาพวกปบุโรหลิตใหญล่กกับพวกผทูร้อาวบุโส…” พวกเขานล่าจะสล่งกลบุล่มคนทบีที่เปป็นผทูร้แทนมา ดทู
เหมสือนไมล่สมเหตบุสมผลทบีที่ชายทกันี้งสบีที่สลิบคนนกันี้นจะแหล่กกันไปพบเหลล่าสมาชลิกของสภาซานเฮดรลิน นกัที่นคงดศึงดทูดความ
สนใจมากเกลินไป และถศึงแมร้พวกเขามบีแผนการทบีที่ใจกลร้าและพวกเขามาพบกกับสมาชลิกบางคนของสภานกันี้น พวก
เขากร็คงไมล่อยากใหร้ผทูร้คนรทูร้เกบีที่ยวกกับเรสืที่องนบีนี้ อาจเปป็นไดร้วล่าพวกเขาพทูดคบุยกกับพวกสะดทูสบีเทล่านกันี้น เนสืที่องจากพวกฟารลิสบี
ไดร้แสดงออกแลร้วถศึงความเตร็มใจของตนทบีที่จะปกปฝ้องเปาโล

พวกเขาเปปิดเผยแผนการของตนแกล่พวกปบุโรหลิตและพวกผทูร้อาวบุโสและอธลิบายจบุดประสงคร์ของคบา
ปฏลิญาณนกันี้นทบีที่พวกเขาไดร้ถสือ วล่าพวกเขาจะไมล่กลินดสืที่มอะไรเลยจนกวล่าพวกเขาไดร้ฆล่าอกัครททูตเปาโลแลร้ว แตล่พวกเขา
เผชลิญกกับปฝญหาทบีที่เอาชนะไมล่ไดร้นอกเสบียจากวล่าสมาชลิกเหลล่านกันี้นของสภาตกลงจะชล่วยพวกเขา พวกเขารทูร้วล่าตนไมล่
สามารถชลิงตกัวนกักโทษมาจากพวกทหารรกักษาการณร์ของโรมทบีที่ปกปฝ้องเขาในกรมทหารนกันี้นไดร้-และนกัที่นเปป็นทบีที่ซศึที่ง
พวกปบุโรหลิตใหญล่และพวกผทูร้อาวบุโสคลิดแผนการของตนออก:

“ฉะนกันี้น บกัดนบีนี้ทล่านทกันี้งหลายพรร้อมกกับพวกสมาชลิกสภาจงแจร้งใหร้นายพกันทราบวล่า เขาตร้องพาเปาโลลงมา
หาทล่านทกันี้งหลายพรบุล่งนบีนี้ เหมสือนกกับวล่าทล่านทกันี้งหลายจะไตล่สวนอะไรบางอยล่างใหร้ครบถร้วนมากขศึนี้นเกบีที่ยวกกับเปาโล” 
พวกเขาคลิดวล่าตนมบีแผนการทบีที่ไมล่มบีทางลร้มเหลวตรงนบีนี้ พวกเขาเองไมล่สามารถชลิงตกัวเปาโลมาจากพวกทหารรกักษา
การณร์ไดร้ แตล่ถร้าเหลล่าสมาชลิกของสภาซานเฮดรลินจะขอรร้องนายพกันใหร้นบาตกัวนกักโทษของเขาลงมายกังหร้องโถง



ตกัดสลินความ โดยทบาเปป็นวล่าพวกเขาอยากซกักถามเขาเพลิที่มเตลิม คบาขอนกันี้นกร็คงไมล่ถทูกปฏลิเสธและเปาโลคงถทูกนบาตกัว
ออกมาจากกรมทหาร

จากนกันี้นพวกเขาจศึงอธลิบายสล่วนทร้ายสบุดแหล่งแผนการของพวกเขา: “และพวกเรา หรสือกล่อนทบีที่เปาโลเขร้า
มาใกลร้ กร็พรร้อมแลร้วทบีที่จะฆล่าเปาโลเสบีย” ถร้าสภานกันี้นขอรร้องใหร้เปาโลถทูกพากลกับมาอยทูล่ตล่อหนร้าพวกเขาเพสืที่อทบีที่จะซกัก
ถามเขาอบีก พวกทหารรกักษาการณร์กร็คงตร้องเดลินทางเปป็นระยะทางหนศึที่งระหวล่างกรมทหารนกันี้นกกับพระวลิหารซศึที่งเปป็น
ทบีที่ๆสภาซานเฮดรลินประชบุมกกัน และตรงกลางระหวล่างกรมทหารกกับพระวลิหาร พวกฆาตกรกร็จะมบีโอกาสจทูล่โจม 
และเปาโลกร็จะถทูกฆล่าตายกล่อนทบีที่เขาไปถศึงสภาซานเฮดรลิน กลล่าวอบีกนกัยหนศึที่ง พวกเขากลล่าวแกล่พวกปบุโรหลิตใหญล่
และพวกผทูร้อาวบุโสวล่า “พวกทล่านสล่งสารไปใหร้นบาตกัวเปาโลออกมาจากกรมทหาร-เดบีดี๋ยวทบีที่เหลสือพวกเราจกัดการเอง!”

ขร้อ 16: “และเมสืที่อบบุตรชายของนร้องสาวเปาโลไดร้ยลินเรสืที่องการคลิดปองรร้ายของพวกเขา เขากร็ไปและเขร้า
มาในกรมทหาร และบอกเปาโล”

นบีที่เปป็นขร้ออร้างอลิงเดบียวในพระคกัมภบีรร์ทบีที่กลล่าวถศึงครอบครกัวของเปาโล เราไมล่ถทูกบอกวล่าทบาไม “บบุตรชายของ
นร้องสาว” ของเขาถศึงมาอยทูล่ในกรบุงเยรทูซาเลร็ม-นร้องสาวของเขาอาจอาศกัยอยทูล่ทบีที่นกัที่น (ซศึที่งดทูเหมสือนไมล่นล่าเปป็นไปไดร้ 
เนสืที่องจากนางไมล่เคยถทูกกลล่าวถศึงเลยในการเชสืที่อมโยงกกับการตลิดคบุกของเปาโลทบีที่นกัที่น) หรสือวล่าบบุตรชายคนนกันี้นไดร้มายกัง
กรบุงเยรทูซาเลร็มเพสืที่อศศึกษาตล่อ เหมสือนอยล่างทบีที่เปาโลไดร้กระทบา เราไมล่ถทูกบอกเชล่นกกันวล่าหลานชายของเปาโลไดร้ขล่าว
เรสืที่องแผนการลอบสกังหารอกัครททูตทล่านนบีนี้ไดร้อยล่างไรหรสือโดยวลิธบีใด แตล่พระเจร้าทรงมบีหลากหลายวลิธบีทบีที่สกัมฤทธลิธิ์ผลใน
การดทูแลคนของพระองคร์ และพระองคร์ทรงรกับประกกันวล่าขล่าวเรสืที่องภกัยนกันี้นไปถศึงเปาโล

“บบุตรชายของนร้องสาวเปาโลไดร้ยลินเรสืที่องการคลิดปองรร้ายของพวกเขา เขากร็ไปและเขร้ามาในกรมทหาร 
และบอกเปาโล” เราอาจสกันนลิษฐานไดร้อยล่างสมเหตบุสมผลวล่าเปาโลไดร้รกับอนบุญาตใหร้คนมาเยบีที่ยมไดร้ แนล่นอนวล่าเดร็ก
ผทูร้ชายคนเดบียวคงทบาอกันตรายเขาไมล่ไดร้ และเนสืที่องจากชายหนบุล่มผทูร้นบีนี้เปป็นญาตลิคนหนศึที่ง เขากร็นล่าจะพทูดคบุยกกับอกัครททูต
ทล่านนบีนี้ไดร้ และเขาเลล่าใหร้เปาโลฟฝงถศึงการสมคบคลิดทบีที่จะเอาชบีวลิตเขา

ขร้อ 17 และ 18: “แลร้วเปาโลไดร้เรบียกนายรร้อยคนหนศึที่งมายกังทล่าน และกลล่าววล่า “ขอพาชายหนบุล่มคนนบีนี้ไป
หานายพกัน เพราะเขามบีเรสืที่องหนศึที่งทบีที่จะบอกนายพกัน” เหตบุฉะนกันี้นนายรร้อยจศึงรกับตกัวชายหนบุล่มคนนกันี้น และพาเขาไป
หานายพกัน และกลล่าววล่า “เปาโลผทูร้เปป็นนกักโทษนกันี้นเรบียกขร้าพเจร้ามายกังเขา และขอใหร้ขร้าพเจร้าพาชายหนบุล่มคนนบีนี้มา
หาทล่าน ผทูร้ซศึที่งมบีเรสืที่องบางอยล่างทบีที่จะกลล่าวแกล่ทล่าน”

“เปาโลไดร้เรบียกนายรร้อยคนหนศึที่งมายกังทล่าน” และขอใหร้นายรร้อยพาหลานชายของเขาไปพบกกับนายพกัน 
เพสืที่อทบีที่เขาจะเลล่าใหร้นายพกันทราบถศึงสลิที่งทบีที่เขาเพลิที่งบอกอกัครททูตทล่านนบีนี้ ใครบางคนอาจถามขศึนี้นมาวล่า “เนสืที่องจาก
เปาโลไดร้รกับคบามกัที่นจากพระเจร้าแลร้ววล่าเขาจะไมล่ตายเพสืที่อทบีที่เขาจะเปป็นพยานทบีที่กรบุงโรมไดร้ เขาจศึงไมล่ไวร้วางใจพระเจร้า
วล่าจะรกักษาคบาสกัญญาของพระองคร์หรสือ?” เปป็นความจรลิงทบีที่วล่าองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าทรงใหร้คบามกัที่นแกล่เปาโลแลร้ว และ
แนล่นอนวล่าผทูร้รกับใชร้ทบีที่อบุทลิศตกัวทล่านนบีนี้คงเปป็นคนสบุดทร้ายทบีที่ตกันี้งคบาถามพระวจนะขององคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า แตล่เปาโลเขร้าใจ
อยทูล่เสมอวล่าพระสกัญญาและพระประสงคร์ตล่างๆของพระเจร้านกันี้นสอดคลร้องกกับสามกัญสบานศึกของเขาเองทบีที่จะดทูแลตกัว
เอง พระเจร้าจะทรงทบาเพสืที่อลทูกๆของพระองคร์ คสือสลิที่งใดๆและทบุกสลิที่งทบีที่พวกเขาทบาเพสืที่อตกัวเองไมล่ไดร้ แตล่มบีความแตก
ตล่างมหาศาลระหวล่างความไวร้วางใจกกับความบร้าระหที่บา!



เราพบวล่าเรสืที่องนบีนี้สอดคลร้องกกับในมกัทธลิว 4:5-7 เมสืที่อพญามารพาพระเยซทูไป “และวางพระองคร์บนยอด
หลกังคาอกันหนศึที่งของพระวลิหาร และกลล่าวแกล่พระองคร์วล่า “ถร้าทล่านเปป็นพระบบุตรของพระเจร้า จงทลินี้งตกัวลงไปเถลิด 
เพราะมบีเขบียนไวร้แลร้ววล่า ‘พระองคร์จะทรงกบาชกับเหลล่าททูตสวรรคร์ของพระองคร์ในเรสืที่องทล่าน และในมสือของพวกเขา 
เหลล่าททูตสวรรคร์จะประคองชทูทล่านไวร้ เกรงวล่าในเวลาหนศึที่งเวลาใดทล่านจะกระแทกเทร้าของทล่านเขร้ากกับกร้อนหลิน’” 
ซาตานยกขร้อพระคบามาจากเพลงสดบุดบี 91:11,12 แตล่พระเยซทูทรงตอบมกันดร้วยขร้อความทบีที่ยกมาจากพระราช
บกัญญกัตลิ 6:16: “มบีเขบียนไวร้อบีกวล่า ‘ทล่านอยล่าลองดบีองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าพระเจร้าของทล่าน!’”

เปาโลไมล่ไดร้ถสือวล่าคบาเตสือนของหลานชายของเขาเปป็นเรสืที่องเลล่นๆ เขาไมล่ไดร้กลล่าววล่า “ชล่างมกันเถอะ องคร์
พระผทูร้เปป็นเจร้าทรงสกัญญาแลร้ววล่าลบุงจะไดร้รกับการชล่วยใหร้พร้นจากอกันตรายนบีนี้และจะนบาขล่าวประเสรลิฐไปยกังกรบุงโรม” 
หากไมล่มบีสลิที่งใดทบีที่เขาทบาไดร้เพสืที่อรกักษาชบีวลิตของตน เขากร็คงพกักสงบวางใจในพระสกัญญาทบีที่เขาไดร้รกับแลร้ว โดยรทูร้วล่า
พระเจร้าจะทรงทบาใหร้สลิที่งตล่างๆออกมาเรบียบรร้อย แตล่ในทบีที่นบีนี้เขาไดร้ทราบลล่วงหนร้าวล่ามบีคนวางแผนคลิดรร้ายตล่อเขา และ
การเมลินเฉยขร้อมทูลนกันี้นกร็คงเปป็นการลองดบีพระเจร้า มกันคงเปป็นเรสืที่องโงล่เขลาและไรร้สามกัญสบานศึกทบีที่เขาจะเดลินออกไป
อยล่างเปปิดเผยและปลล่อยใหร้คนฆล่าเขาไดร้ตามสบาย ดกังนกันี้นเขาจศึงขอรร้องนายรร้อยผทูร้นกันี้นใหร้พาเดร็กหนบุล่มผทูร้นบีนี้ไปหานาย
พกัน “เพราะเขามบีเรสืที่องหนศึที่งทบีที่จะบอกนายพกัน”

นายรร้อยจศึงพาชายหนบุล่มผทูร้นบีนี้ไปหานายพกันและอธลิบายวล่า “เปาโลผทูร้เปป็นนกักโทษนกันี้น” ไดร้ขอรร้องเขาใหร้ทบา
เชล่นนบีนี้เพราะวล่าเดร็กหนบุล่มผทูร้นบีนี้มบีบางสลิที่งทบีที่จะกลล่าวแกล่นายพกัน คบุณจะสกังเกตเหร็นวล่าเปาโลไมล่ไดร้อธลิบายแกล่นายรร้อยวล่า
ขล่าวสารนกันี้นคสืออะไร แตล่แคล่บอกเขาวล่าหลานชายของเขามบี “เรสืที่องหนศึที่ง” ทบีที่จะบอกนายพกัน

ขร้อ 19-21: “แลร้วนายพกันจศึงจทูงมสือชายหนบุล่มคนนกันี้น และไปกกับเขาแตล่ลบาพกัง และถามเขาวล่า “เจร้าจะแจร้ง
ความอะไรแกล่เรา” และเขากลล่าววล่า “พวกยลิวไดร้ตกลงกกันทบีที่จะขอทล่านวล่า ใหร้ทล่านพาเปาโลลงไปยกังสภาเวลาพรบุล่ง
นบีนี้ เหมสือนกกับวล่าพวกเขาจะไตล่สวนอะไรบางอยล่างใหร้ครบถร้วนมากขศึนี้นเกบีที่ยวกกับเปาโล แตล่ทล่านอยล่ายอมพวกเขา 
เพราะวล่ามบีคนกบาลกังคลิดปองรร้ายตล่อเปาโลในพวกเขากวล่าสบีที่สลิบคน ซศึที่งไดร้ผทูกมกัดตนเองดร้วยคบาปฏลิญาณวล่า พวกเขา
จะไมล่กลินหรสือดสืที่มอะไรจนกวล่าพวกเขาไดร้ฆล่าเปาโลเสบีย และบกัดนบีนี้พวกเขากร็พรร้อมแลร้ว โดยคอยรกับคบาสกัญญาจาก
ทล่าน”

ผมอดคลิดไมล่ไดร้วล่านายพกันชาวโรมผทูร้นบีนี้มบีมากกวล่าแคล่ความสนใจเลร็กนร้อยในสลิที่งทบีที่กบาลกังเกลิดขศึนี้นกกับเปาโล 
พวกโรมขศึนี้นชสืที่อวล่าเปป็นคนโหดรร้ายทารบุณและไมล่มบีความรทูร้สศึกใดๆหากมบีพวกยลิวเขร้ามาเกบีที่ยว และนกักโทษชาวยลิวคน
หนศึที่งกร็คงแทบจะไมล่มบีความหมายใดๆตล่อทหารโรมปกตลิทกัที่วไป บางทบีชายผทูร้นบีนี้อาจอยากรทูร้วล่าอกัครททูตทบีที่ไมล่ถสือตกัวผทูร้นบีนี้จะ
ยบุยงชนรล่วมชาตลิของตนใหร้เดสือดดาลขนาดนกันี้นไดร้อยล่างไร บางทบีเขาอาจรทูร้สศึกเคารพนกับถสือตล่อเปาโลอยทูล่บร้างทบีที่แจร้ง
ใหร้เขาทราบอยล่างใจเยร็นขนาดนกันี้นวล่าเขาถสือสกัญชาตลิโรมโดยกบาเนลิดขณะทบีที่ตกัวนายพกันเองไดร้ซสืนี้ออลิสรภาพของตน
ดร้วยราคาแพงมาก ไมล่วล่าจะอยล่างไร เขากร็มบีความสบุภาพและความเคารพมากพอทบีที่จะพาหลานชายของเปาโลโดย
จทูงมสือเขาไปยกังทบีที่ๆเขาทกันี้งสองจะพทูดคบุยกกันแบบสล่วนตกัวไดร้

“เจร้าจะแจร้งความอะไรแกล่เรา” ชายหนบุล่มผทูร้นบีนี้จศึงเลล่าใหร้นายพกันฟฝงไมล่เพบียงขร้อเทร็จจรลิงเรสืที่องการสมคบคลิด
กกันเทล่านกันี้น แตล่แผนการแบบละเอบียดเพสืที่อทบาใหร้การสมคบคลิดกกันนกันี้นสบาเรร็จและจบานวนคนทบีที่เกบีที่ยวขร้องในการสมคบ
คลิดกกันนกันี้นดร้วย เขาเลล่าใหร้นายพกันฟฝงวล่าเหลล่าสมาชลิกสภาไดร้ตกลงทบีที่จะขอใหร้นายพกันพาตกัวนกักโทษผทูร้นบีนี้กลกับไปอยทูล่ตล่อ



หนร้าสภา โดยทบาเปป็นวล่าพวกเขาอยากถามคบาถามเขาเพลิที่มเตลิม จากนกันี้นเขาเตสือนนายพกันวล่า “ทล่านอยล่ายอมพวก
เขา”-และพรรณนาถศึงแผนการทบีที่จะลอบฆล่าเปาโลระหวล่างทางจากกรมทหารไปยกังหร้องประชบุมสภา เขากลล่าววล่า 
“และบกัดนบีนี้พวกเขากร็พรร้อมแลร้ว โดยรอแคล่คบาสกัญญาจากทล่านใหร้นบาตกัวเขาลงไปเทล่านกันี้น”

ขร้อ 22: “ดกังนกันี้นนายพกันจศึงใหร้ชายหนบุล่มนกันี้นไป และกบาชกับเขาวล่า “ดทูเถลิด เจร้าอยล่าบอกผทูร้ใดวล่า เจร้าไดร้แจร้งสลิที่ง
เหลล่านบีนี้แกล่เรา”

พระหกัตถร์ของพระเจร้าปรากฏใหร้เหร็นในเหตบุการณร์นบีนี้จรลิงๆ! นายพกันผทูร้นบีนี้ ซศึที่งคบุร้นเคยกกับการรกับคบาสกัที่งจากโรม
เทล่านกันี้น ในทบีที่นบีนี้เชสืที่อคบาพทูดของเดร็กหนบุล่มคนหนศึที่งวล่าพวกยลิวไดร้วางแผนอกันหลกักแหลมและขบีนี้ขลาดทบีที่จะฆล่าเปาโล เขา
ไมล่ไดร้รร้องขอขร้อพลิสทูจนร์ เขาไมล่เสบียเวลาในการสสืบสวนรายงานขล่าวนบีนี้ แตล่เรลิที่มลงมสือทกันทบีเพสืที่อทบาใหร้แผนการของพวก
ยลิวเหลล่านกันี้นลร้มเหลว แนล่นอนวล่าเราตร้องจบาไวร้วล่าเปาโลเปป็นนกักโทษคนหนศึที่งของโรม อยล่างนร้อยกร็ในทางเทคนลิค 
และถร้านายพกันผทูร้นบีนี้ปลล่อยใหร้อะไรเกลิดขศึนี้นกกับเปาโล-โดยเฉพาะอยล่างยลิที่งเนสืที่องจากเปาโลเปป็นพลเมสืองของโรม-นาย
พกันผทูร้นบีนี้คงโดนเลล่นงานหนกักแนล่

จงสกังเกตวล่าเมสืที่อหลานชายของเปาโลจะออกไปจากกรมทหาร นายพกันกร็เตสือนวล่า “เจร้าอยล่าบอกผทูร้ใดวล่า 
เจร้าไดร้แจร้งสลิที่งเหลล่านบีนี้แกล่เรา”

เปาโลถทูกสล่งตอัวไปใหห้เฟลกิกสณ์ททที่เมมืองซทซารทยา
ขร้อ 23 และ 24: “และนายพกันไดร้เรบียกนายรร้อยสองคนมาหาทล่าน โดยกลล่าววล่า “จงจกัดพลทหารสอง

รร้อยคนใหร้พรร้อมทบีที่จะไปยกังเมสืองซบีซารบียา กกับทหารมร้าเจร็ดสลิบคน และทหารหอกสองรร้อยคน ตอนสามทบุล่มคสืนนบีนี้ 
และจงจกัดพวกสกัตวร์ใหร้พวกเขา เพสืที่อพวกเขาจะใหร้เปาโลขบีที่ และพาเขาดร้วยความปลอดภกัยไปยกังเฟลลิกสร์ผทูร้วล่า
ราชการเมสือง”

“นายพกันไดร้เรบียกนายรร้อยสองคนมาหาทล่าน” นายรร้อยคนหนศึที่งของโรมมบีทหารหนศึที่งรร้อยนายภายใตร้
บกังคกับบกัญชาของเขา ดกังนกันี้นนายรร้อยสองคนนกันี้นกร็คงบกังคกับบกัญชาทหารสองรร้อยนาย-เหร็นไดร้ชกัดวล่าเปป็นทหารราบ 
ดทูเหมสือนวล่านบีที่คงใหร้การปกปฝ้องทบีที่มากพอสบาหรกับนกักโทษคนหนศึที่ง แตล่นายพกันสกัที่ง “ทหารมร้าเจร็ดสลิบคน” เพลิที่มเตลิม-
ดกังนกันี้นทหารมร้าเจร็ดสลิบคนจศึงจะสมทบกกับทหารสองรร้อยนายนกันี้น นอกจากนบีนี้ “ทหารหอกสองรร้อยคน” กร็จะเดลิน
ทางไปกกับพวกเขาเชล่นกกัน โดยรวมเปป็นทกันี้งหมดเกสือบหร้ารร้อยคนทบีที่จะคบุร้มกกันอกัครททูตเปาโลขณะทบีที่พวกเขาสล่งตกัวเขา
จากกรบุงเยรทูซาเลร็มไปยกังเมสืองซบีซารบียา นบีที่อาจดทูเหมสือนไมล่สมเหตบุสมผล แตล่ถศึงอยล่างไรแลร้ว นายพกันผทูร้นกันี้นกร็ไมล่มบีทาง
ทราบไดร้วล่า “คนกวล่าสบีที่สลิบคน” นกันี้นทบีที่หลานชายของเปาโลกลล่าวถศึงมบีแคล่นกันี้นจรลิงๆหรสือเปลล่าทบีที่รวมหกัวกกันตล่อสทูร้อกัคร
ททูตทล่านนบีนี้ ถร้าชายเหลล่านบีนี้มบีอบุปนลิสกัยทบีที่ถทูกบล่งชบีนี้โดยการกระทบาของพวกเขาเหมสือนกกับทบีที่นกักประวกัตลิศาสตรร์ทล่านหนศึที่ง
กลล่าวไวร้ พวกเขากร็อาจมบีพรรคพวกทบีที่จะมาเสรลิมทกัพหากจบาเปป็น นายพกันผทูร้นบีนี้ไมล่ยอมเสบีที่ยงเปป็นอกันขาดกกับนกักโทษ
คนนบีนี้ของเขา

ทหารเหลล่านบีนี้ทบุกคนพรร้อมแลร้ว “ตอนสามทบุล่มคสืนนบีนี้” ซศึที่งตรงกกับ 21:00 น. ดกังนกันี้นการออกเดลินทางของ
เปาโลจากกรบุงเยรทูซาเลร็มจะเกลิดขศึนี้นภายใตร้การปปิดบกังของความมสืดเชล่นเดบียวกกับมบีทหารคบุร้มกกันแนล่นหนา

เราไมล่ทราบวล่าอกัครททูตทล่านนบีนี้ขบีที่สกัตวร์ชนลิดใดในคสืนนกันี้น-นายพกันออกคบาสกัที่งใหร้จกัดเตรบียม “พวกสกัตวร์” ไวร้
สบาหรกับการขนสล่ง และคบากรบีกตรงนบีนี้ทบีที่แปลเปป็นพวกสกัตวร์กร็เปป็นคบาทกัที่วไปซศึที่งอาจใชร้กกับพวกมร้า พวกอทูฐ หรสือพวกลา



กร็ไดร้ สลิที่งสบาคกัญตรงนบีนี้ไมล่ใชล่วล่าสกัตวร์ชนลิดใดถทูกจกัดไวร้ใหร้เปาโลขบีที่ แตล่เปป็นขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่าเขาจะตร้องถทูกนบาตกัวไปสล่ง
 “ดร้วยความปลอดภกัยไปยกังเฟลลิกสร์ผทูร้วล่าราชการเมสือง”

เมสืองซบีซารบียาเปป็นบร้านของผทูร้วล่าราชการโรม มกันอยทูล่ทางทลิศตะวกันตกเฉบียงเหนสือของกรบุงเยรทูซาเลร็ม
ประมาณหกสลิบไมลร์ และดกังทบีที่กลล่าวไวร้แลร้วในการศศึกษาคร้นควร้าของเราในหนกังสสือกลิจการ มกันไดร้ถทูกสรร้างโดยเฮโร
ดมหาราชและถทูกตกันี้งชสืที่อตามจกักรพรรดลิโรมซบีซารร์ ออกกัสตกัส มกันเปป็นนครทบีที่ใหญล่โต เปป็นเมสืองหลวงขนาดใหญล่ และ
ทบีที่พบานกักอยล่างเปป็นทางการของผทูร้วล่าราชการกร็อยทูล่ทบีที่นกัที่น

มารร์คกัส อกันโตนลิอกัส เฟลลิกสร์ ไดร้รกับความโปรดปรานอยล่างมากจากจกักรพรรดลิคลาวดลิอกัส และเปป็นเพราะ
การแตล่งตกันี้งของจกักรพรรดลิองคร์นกันี้น เฟลลิกสร์จศึงถทูกตกันี้งเปป็นผทูร้วล่าราชการ (procurator) แหล่งแควร้นยทูเดบีย-ซศึที่งในขณะนกันี้น
เปป็นแควร้นหนศึที่งของโรม เราจะศศึกษามากขศึนี้นเกบีที่ยวกกับชายผทูร้นบีนี้และชบีวลิตสล่วนตกัวของเขาในบทถกัดไป เราขอกลล่าว
เพบียงวล่าการปกครองของเขามบีลกักษณะเดล่นเปป็นความโหดรร้ายทารบุณและความฉร้อฉลซศึที่งสบุดทร้ายแลร้วกล่อใหร้เกลิดการ
ลบุกฮสือและการกบฏ พวกนกักประวกัตลิศาสตรร์บอกเราวล่าเฟลลิกสร์ปกครองดร้วยสลิทธลิอบานาจทกันี้งหมดของกษกัตรลิยร์องคร์
หนศึที่ง แตล่ดร้วยความกกักขฬะและความอวดดบีของทาสคนหนศึที่ง อยล่างไรกร็ตาม นายพกันผทูร้นบีนี้ทบีที่กรบุงเยรทูซาเลร็มกร็ถสือวล่า
เปาโลจะปลอดภกัยในการคบุมตกัวของเฟลลิกสร์ และเขาจศึงสล่งตกัวเปาโลจากกรบุงเยรทูซาเลร็มไปยกังเมสืองซบีซารบียา

ขร้อ 25-30: “และนายพกันไดร้เขบียนจดหมายตามลกักษณะตล่อไปนบีนี้ “คลาวดลิอกัสลบีเซบียส ไดร้สล่งคบาทกักทาย
มายกัง เจร้าคบุณเฟลลิกสร์ ทล่านผทูร้วล่าราชการ ผทูร้มบีอบานาจสทูงสบุดวล่า ชายคนนบีนี้ไดร้ถทูกจกับโดยพวกยลิว และเกสือบจะถทูกฆล่าเสบีย
โดยพวกเขา แลร้วขร้าพเจร้าไดร้มาพรร้อมกกับพวกทหาร และชล่วยเขาใหร้พร้น โดยเขร้าใจวล่าเขาเปป็นคนสกัญชาตลิโรม และ
เมสืที่อขร้าพเจร้าอยากจะทราบเหตบุทบีที่พวกยลิวกลล่าวหาเขา ขร้าพเจร้าไดร้พาเขาไปยกังสภาของพวกเขา ผทูร้ซศึที่งขร้าพเจร้ารกับรทูร้
วล่า ถทูกกลล่าวหาในเรสืที่องบรรดาคบาถามเกบีที่ยวกกับพระราชบกัญญกัตลิของพวกเขา แตล่ไมล่มบีขร้อกลล่าวหาทบีที่ทบาใหร้เขาสมควร
แกล่ความตายหรสือเครสืที่องพกันธนาการทกันี้งหลาย และเมสืที่อมบีผทูร้ไดร้แจร้งใหร้ขร้าพเจร้าทราบวล่าพวกยลิวมบีการคลิดปองรร้ายชาย
คนนบีนี้ ในทกันใดนกันี้นขร้าพเจร้าจศึงสล่งมายกังทล่าน และไดร้ใหร้คบาสกัที่งแกล่พวกผทูร้กลล่าวหาของเขาเชล่นกกันทบีที่จะพทูดตล่อหนร้าทล่าน
วล่า พวกเขามบีอะไรกกับเขา สวกัสดบี”

นายพกันสล่งจดหมายฉบกับหนศึที่งทบีที่เขบียนถศึงเฟลลิกสร์ผทูร้วล่าราชการไปพรร้อมกกับอกัครททูตเปาโลดร้วย โดยอธลิบาย
ขร้อกลล่าวหาเหลล่านกันี้นทบีที่ปรกักปรบาเปาโล เสนอความคลิดเหร็นของเขาเองเกบีที่ยวกกับขร้อกลล่าวหาเหลล่านกันี้น และสล่งเขามา
ใหร้เฟลลิกสร์ดทูแลอยล่างปลอดภกัยเพราะการสมคบคลิดกกันเอาชบีวลิตของอกัครททูตผทูร้นบีนี้

ขร้อ 26 แคล่แสดงคบาทกักทายจาก “คลาวดลิอกัสลบีเซบียส” (นายพกันผทูร้นกันี้น) มายกัง “เจร้าคบุณเฟลลิกสร์ ทล่านผทูร้วล่า
ราชการ ผทูร้มบีอบานาจสทูงสบุด” จากนกันี้นเขาอธลิบายวล่าเปาโลไดร้ “ถทูกจกับโดยพวกยลิว”-นกัที่นคสือ พวกยลิวเหลล่านกันี้นไดร้จทูล่โจม
เขา และคงจะฆล่าเขาไปแลร้วหากนายพกันไมล่สล่งพวกทหารไปชล่วยเขาใหร้รอดชบีวลิตจากเงสืนี้อมมสือพวกเขา “โดยเขร้าใจ
วล่าเขาเปป็นคนสกัญชาตลิโรม”

ในทบีที่นบีนี้เราเหร็นอบีกครกันี้งถศึงความสบาคกัญของสกัญชาตลิโรมในสายตาของพวกผทูร้ปกครองชาวโรม การชล่วยยลิว
คนหนศึที่งใหร้รอดจากมสือของยลิวคนอสืที่นๆเปป็นเรสืที่องหนศึที่ง แตล่นายพกันผทูร้นบีนี้อยากใหร้ผทูร้วล่าราชการทราบวล่าตนตร้องปฏลิบกัตลิ
หนร้าทบีที่ของตนในฐานะขร้าราชการคนหนศึที่งของโรมโดยการชล่วยชบีวลิตพลเมสืองโรมคนหนศึที่งใหร้รอดจากมร็อบพวกยลิวทบีที่



โกรธแคร้น มบีการบอกเปป็นนกัยตรงนบีนี้ถศึงการยกชทูตกัวเองในสล่วนของคลาวดลิอกัสลบีเซบียสในการแจร้งเฟลลิกสร์วล่าในการ
ปกปฝ้องเปาโลผทูร้มบีสกัญชาตลิโรม เขาไดร้ขมกักเขมร้นในหนร้าทบีที่ของตนตล่อโรม 

จากนกันี้นเขาแนะนบาเฟลลิกสร์วล่าเพสืที่อทบีที่จะทราบสาเหตบุ “ทบีที่พวกยลิวกลล่าวหาเขา” เขาจศึงไดร้พาเปาโลไปอยทูล่ตล่อ
หนร้าสภาซานเฮดรลิน จากการประชบุมนกันี้นนายพกันไดร้สรบุปวล่าขร้อกลล่าวหาเหลล่านกันี้นทบีที่ปรกักปรบาอกัครททูตนกันี้นเปป็นเรสืที่อง
เกบีที่ยวกกับบกัญญกัตลิของยลิวมากกวล่าจะเปป็นเรสืที่องทางการเมสือง และดกังนกันี้นจศึงไมล่ “สมควรแกล่ความตายหรสือเครสืที่อง
พกันธนาการทกันี้งหลาย” ไมล่ตร้องสงสกัยเลยวล่าความโกลาหลระหวล่างพวกสะดทูสบีกกับพวกฟารลิสบีทบาใหร้นายพกันเชสืที่อวล่าขร้อ
พลิพาทนกันี้นเกบีที่ยวขร้องกกับศาสนาของพวกยลิวเทล่านกันี้น และไมล่เกบีที่ยวขร้องอะไรเลยกกับอาชญากรรมใดๆทบีที่กระทบาตล่อ
รกัฐบาลโรมหรสือเหลล่าผทูร้มบีอบานาจของโรม

จดหมายนบีนี้ปปิดทร้ายดร้วยการเปปิดเผยแผนการเอาชบีวลิตของเปาโล “พวกยลิวมบีการคลิดปองรร้ายชายคนนบีนี้” 
และพอทราบเรสืที่องการสมคบคลิดกกันนบีนี้ นายพกันกร็เหร็นวล่ามกันเปป็นการฉลาดทบีที่จะสล่งตกัวเปาโลมาอยทูล่ภายใตร้การคบุมตกัว
ของเฟลลิกสร์ เขายกังสกัที่งคนเหลล่านกันี้นทบีที่กลล่าวหาเปาโลใหร้ไปยกังเมสืองซบีซารบียาและใหร้การตล่อหนร้าผทูร้วล่าราชการดร้วยเกบีที่ยว
กกับขร้อกลล่าวหาตล่างๆทบีที่พวกเขาปรกักปรบาเปาโล

ขร้อ 31: “แลร้วพวกทหาร ตามทบีที่ไดร้บกัญชาพวกเขาไวร้แลร้ว ไดร้นบาตกัวเปาโลไป และพาทล่านในเวลากลางคสืน
ไปยกังเมสืองอกันทลิปาตรบีสร์”

เมสืองอกันทลิปาตรบีสร์ถทูกสรร้างโดยเฮโรดมหาราชและถทูกตกันี้งชสืที่อเพสืที่อเปป็นเกบียรตลิแกล่บลิดาของเขา อกันตลิปาเตอรร์ 
มกันอยทูล่หล่างจากเมสืองซบีซารบียาแคล่ประมาณยบีที่สลิบหกไมลร์ ซศึที่งหมายความวล่าเปาโลและคณะเดลินทางของเขาไดร้
ครอบคลบุมระยะทางมากกวล่าครศึที่งจากกรบุงเยรทูซาเลร็มไปยกังเมสืองซบีซารบียาภายใตร้การปปิดบกังของราตรบี

ขร้อ 32: “และในวกันพรบุล่งนบีนี้ พวกเขาใหร้เหลล่าทหารมร้าไปกกับเปาโล และไดร้กลกับไปยกังกรมทหาร”
“พวกเขา” ตรงนบีนี้ยล่อมหมายถศึงพวกทหารราบและทหารหอก ทบีที่ “ในวกันรบุล่งขศึนี้น” ปลล่อยใหร้พวกทหารมร้า

พาเปาโลเดลินทางสล่วนทบีที่เหลสือตล่อไปยกังเมสืองซบีซารบียาขณะทบีที่พวกเขาเอง “กลกับไปยกังกรมทหาร” การเดลินทางสล่วน
ทบีที่เหลสือนกันี้นคงจะถทูกกระทบาในตอนกลางวกัน และทหารมร้าเจร็ดสลิบคนนกันี้นนล่าจะเพบียงพอทบีที่จะสล่งเปาโลไปถศึงวกังของผทูร้
วล่าราชการอยล่างปลอดภกัย

ขร้อ 33: “ผทูร้ซศึที่ง เมสืที่อพวกทหารมร้ามายกังเมสืองซบีซารบียาแลร้ว และไดร้มอบจดหมายฉบกับนกันี้นใหร้แกล่ผทูร้วล่า
ราชการเมสือง ไดร้มอบเปาโลไวร้ตล่อหนร้าทล่านดร้วย”

“จดหมายฉบกับนกันี้น” แนล่นอนวล่าหมายถศึงจดหมายทบีที่เขบียนถศึงเฟลลิกสร์โดยคลาวดลิอกัสลบีเซบียสเกบีที่ยวกกับคดบีทบีที่
ตล่อสทูร้เปาโล เหร็นไดร้ชกัดวล่าพวกทหารทบีที่ถสือจดหมายนกันี้นนบาสล่งมกันถศึงผทูร้วล่าราชการและใหร้เวลาเขาอล่านมกันกล่อนทบีที่พวก
เขามอบตกัวนกักโทษผทูร้นกันี้น

ขร้อ 34 และ 35: “และเมสืที่อผทูร้วล่าราชการเมสืองไดร้อล่านจดหมายฉบกับนกันี้นแลร้ว ทล่านกร็ถามเปาโลวล่ามาจาก
แควร้นไหน และเมสืที่อทล่านเขร้าใจวล่าเปาโลมาจากแควร้นซบีลบีเซบีย “เราจะฟฝงคบาใหร้การของเจร้า” ทล่านกลล่าว “เมสืที่อพวก
ผทูร้กลล่าวหาของเจร้ามาดร้วย” และทล่านไดร้สกัที่งใหร้คบุมตกัวเปาโลไวร้ในศาลปรบีโทเรบียมของเฮโรด”

นายพกันผทูร้นกันี้นในกรบุงเยรทูซาเลร็มใหร้คบามกัที่นในจดหมายของตนวล่าไมล่มบีขร้อกลล่าวหาใดๆปรกักปรบาเปาโลเทล่าทบีที่
เกบีที่ยวขร้องกกับโรม เปาโลไมล่ไดร้ทบาอะไรทบีที่สมควรตร้องตลิดคบุก แนล่นอนวล่าไมล่ไดร้ทบาอะไรทบีที่สมควรตร้องโทษประหารชบีวลิต



เขาถทูกสล่งตกัวมายกังเฟลลิกสร์เพสืที่อทบีที่เขาจะไดร้รกับการไตล่สวนและการปฏลิบกัตลิอยล่างเปป็นธรรมซศึที่งพลเมสืองสกัญชาตลิโรม
สมควรไดร้รกับ เขาถทูกสล่งตกัวมายกังเมสืองซบีซารบียาไมล่ใชล่ในฐานะยลิวคนหนศึที่งและไมล่ใชล่ในฐานะครลิสเตบียนคนหนศึที่ง แตล่ใน
ฐานะชาวโรมคนหนศึที่ง

เมสืที่อเฟลลิกสร์ไดร้อล่านจดหมายนกันี้นจากคลาวดลิอกัสลบีเซบียส เขากร็ “ถามเปาโลวล่ามาจากแควร้นไหน” ทกันทบี 
เปป็นไปไดร้วล่าถศึงแมร้เปาโลถทูกสล่งตกัวมาใหร้เขาเพราะเหร็นแกล่ความปลอดภกัย เขากร็อาจมาจากแควร้นหนศึที่งซศึที่งอยทูล่เกลิน
อบานาจปกครองของเฟลลิกสร์ หากเปป็นเชล่นนกันี้น การไตล่สวนเขากร็คงตร้องจกัดขศึนี้นในแควร้นทบีที่เหมาะสมและตล่อหนร้าผทูร้วล่า
ราชการทบีที่เหมาะสม

เขาถทูกบอกวล่าเปาโลมาจากแควร้นซบีลบีเซบีย ซศึที่งเหร็นไดร้ชกัดวล่าอยทูล่ในเขตอบานาจปกครองของเขาเพราะวล่าจาก
นกันี้นเขากลล่าววล่า “เราจะฟฝงคบาใหร้การของเจร้าเมสืที่อพวกผทูร้กลล่าวหาของเจร้ามาดร้วย” (ในพระคบาขร้อแรกของบทถกัดไป
เราจะเรบียนรทูร้วล่าเวลาผล่านไปหร้าวกันกล่อนทบีที่มหาปบุโรหลิตและพวกผทูร้อาวบุโสจะมาถศึงเพสืที่อใหร้คบาพยานตล่อสทูร้เปาโล)

“และทล่านไดร้สกัที่งใหร้คบุมตกัวเปาโลไวร้ในศาลปรบีโทเรบียมของเฮโรด” (ภาษากรบีกอล่านวล่า “ในศาลปรบีโทเรบียม
ของเฮโรด”) ศาลปรบีโทเรบียมเดลิมทบีเคยเปป็นเตร็นทร์ หรสือทบีที่ทบาการใหญล่ ของผทูร้วล่าราชการโรมและดกังนกันี้นมกันจศึงเปป็น
สถานทบีที่ทบีที่อบานวยความยบุตลิธรรม ตล่อมามกันถทูกใชร้เพสืที่อหมายถศึงหร้องโถงพลิจารณาคดบีหรสือศาลยบุตลิธรรม ในกรณบีนบีนี้โดย
เฉพาะ ศาลปรบีโทเรบียมไดร้ถทูกสรร้างขศึนี้นโดยเฮโรดมหาราชและเขานล่าจะใชร้มกันเปป็นวกังแหล่งหนศึที่ง บกัดนบีนี้มกันถทูกใชร้เปป็น
ศาลยบุตลิธรรมอกันเปป็นทบีที่ซศึที่งการไตล่สวนความตล่างๆถทูกจกัดใหร้มบีขศึนี้น เทล่าทบีที่เปป็นไปไดร้มบีคบุกหลายแหล่งหรสือสถานทบีที่อสืที่นๆ
เพสืที่อรกักษาความปลอดภกัยตลิดอยทูล่กกับมกัน ตามลกักษณะของศาลและคบุกของเราทบีที่ถทูกรวมเขร้าดร้วยกกัน ศาลถทูกจกัดใหร้มบี
ขศึนี้นในสล่วนหนศึที่งของอาคารนกันี้น พวกนกักโทษถทูกขกังอยทูล่ในอบีกสล่วนหนศึที่ง

เหร็นไดร้ชกัดวล่าเฟลลิกสร์ไมล่ไดร้มองวล่าอกัครททูตเปาโลเปป็นนกักโทษอกันตราย เนสืที่องจากไมล่มบีการกลล่าวถศึงการมกัดตกัว
เขาหรสือขกังเขาไวร้ในคบุกเลย เขาแคล่ถทูกกกักตกัวใหร้อยทูล่ในศาลปรบีโทเรบียมเพสืที่อรอการไตล่สวนเมสืที่อพวกคนทบีที่กลล่าวหาเขา
มาถศึงจากกรบุงเยรทูซาเลร็ม



บทททที่ 24
24:1 และหลกังจากหร้าวกัน อานาเนบียผทูร้เปป็นมหาปบุโรหลิตไดร้ลงไปกกับพวกผทูร้อาวบุโส และกกับนกักพทูดคนหนศึที่งชสืที่อ เทอรร์ททูล
ลกัส ผทูร้ซศึที่งไดร้ฟฝ้องเปาโลตล่อหนร้าผทูร้วล่าราชการเมสือง
24:2 และเมสืที่อเปาโลถทูกเรบียกใหร้เขร้ามาแลร้ว เทอรร์ททูลลกัสจศึงเรลิที่มฟฝ้องทล่าน โดยกลล่าววล่า “เมสืที่อเหร็นวล่า โดยทล่านเจร้าขร้า
ขร้าพเจร้าทกันี้งหลายไดร้มบีความสงบสบุขยลิที่งนกัก และบรรดากลิจการทบีที่คทูล่ควรไดร้กระทบาตล่อชนชาตลินบีนี้โดยการคลิดการณร์ไกล
ของทล่าน
24:3 ขร้าพเจร้าทกันี้งหลายรกับสลิที่งนกันี้นอยทูล่ทบุกเวลา และในทบุกแหล่งหนดร้วยการสบานศึกในบบุญคบุณทกันี้งสลินี้น ทล่านเจร้าคบุณเฟลลิ
กสร์เจร้าขร้า
24:4 แตล่อยล่างไรกร็ตาม เพสืที่อขร้าพเจร้าจะไมล่เปป็นทบีที่นล่าเบสืที่อหนล่ายมากไปกวล่านบีนี้ตล่อทล่าน ขร้าพเจร้าขอรร้องทล่าน ทบีที่ทล่านจะ
กรบุณาฟฝงขร้าพเจร้าทกันี้งหลายสกักสองสามคบา
24:5 ดร้วยขร้าพเจร้าทกันี้งหลายไดร้พบวล่า ชายคนนบีนี้เปป็นคนนล่ารบาคาญ และเปป็นผทูร้มบีอลิทธลิพลในการปลบุกระดมใน
ทล่ามกลางพวกยลิวทบุกคนตลอดทกัที่วพลิภพ และเปป็นหกัวโจกแหล่งนลิกายของพวกนาซาเรร็ธนกันี้น
24:6 ผทูร้ซศึที่งหมายจะลบหลทูล่พระวลิหารดร้วย ผทูร้ซศึที่งขร้าพเจร้าทกันี้งหลายไดร้จกับไวร้ และคงจะไดร้พลิพากษาตามพระราช
บกัญญกัตลิของขร้าพเจร้าทกันี้งหลายไปแลร้ว
24:7 แตล่นายพกันลบีเซบียสไดร้มายกังขร้าพเจร้าทกันี้งหลาย และโดยใชร้ความรบุนแรงอยล่างมาก ไดร้แยล่งตกัวเขาไปเสบียจากมสือ
ของขร้าพเจร้าทกันี้งหลาย
24:8 โดยสกัที่งใหร้พวกผทูร้กลล่าวหาของเขามาฟฝ้องตล่อหนร้าทล่าน ซศึที่งโดยการไตล่สวน ทล่านเองจะไดร้ทราบถศึงสลิที่งทกันี้งหมด
เหลล่านบีนี้ ซศึที่งเพราะเหตบุสลิที่งเหลล่านบีนี้ขร้าพเจร้าทกันี้งหลายจศึงกลล่าวหาเขา”
24:9 และพวกยลิวกร็เหร็นดร้วยเชล่นกกัน โดยกลล่าววล่าสลิที่งเหลล่านบีนี้เปป็นดกังนกันี้น
24:10 แลร้วเปาโล หลกังจากผทูร้วล่าราชการเมสืองทบาสกัญญาณใหร้ทล่านพทูด ไดร้ตอบวล่า “เนสืที่องจากทบีที่ขร้าพเจร้าไดร้ทราบวล่า
ทล่านเปป็นผทูร้พลิพากษาแกล่ชนชาตลินบีนี้เปป็นเวลาหลายปฟีแลร้ว ขร้าพเจร้าขอแกร้คดบีของขร้าพเจร้าเองดร้วยความยลินดบีอยล่างยลิที่ง
24:11 เพราะทล่านจะไดร้เขร้าใจวล่า ยกังมบีแคล่สลิบสองวกันตกันี้งแตล่ขร้าพเจร้าขศึนี้นไปยกังกรบุงเยรทูซาเลร็มเพสืที่อจะนมกัสการนกันี้น
24:12 และพวกเขาไมล่ไดร้พบขร้าพเจร้าโตร้เถบียงกกับผทูร้หนศึที่งผทูร้ใดในพระวลิหาร หรสือยบุยงประชาชนใหร้วบุล่นวาย ไมล่วล่าใน
บรรดาธรรมศาลา หรสือในกรบุงนกันี้น
24:13 และพวกเขาพลิสทูจนร์สลิที่งทกันี้งหลาย ซศึที่งบกัดนบีนี้พวกเขากบาลกังฟฝ้องขร้าพเจร้าอยทูล่นกันี้นกร็ไมล่ไดร้
24:14 แตล่สลิที่งนบีนี้ขร้าพเจร้าขอรกับตล่อหนร้าทล่าน คสือตามทางนกันี้นซศึที่งพวกเขาเรบียกวล่าเปป็นลกัทธลินอกรบีต ดกังนกันี้นแหละ 
ขร้าพเจร้าจศึงนมกัสการพระเจร้าแหล่งบรรพบบุรบุษทกันี้งหลายของขร้าพเจร้า โดยเชสืที่อทบุกสลิที่งซศึที่งมบีเขบียนไวร้ในพระราชบกัญญกัตลิ
และในพวกศาสดาพยากรณร์นกันี้น
24:15 และมบีความหวกังตล่อพระเจร้า ซศึที่งพวกเขาเองกร็ยอมรกับดร้วยวล่า จะมบีการเปป็นขศึนี้นมาจากความตาย ทกันี้งของคน
ชอบธรรมและคนไมล่ชอบธรรม
24:16 และในเรสืที่องนบีนี้ ขร้าพเจร้ากร็ฝฝึกฝนตนเองจรลิง ๆ ทบีที่จะมบีใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบทบีที่ปราศจากความผลิดตล่อพระเจร้า
และตล่อมนบุษยร์เสมอ



24:17 บกัดนบีนี้ หลกังจากเวลาหลายปฟีแลร้ว ขร้าพเจร้าไดร้นบาทานทกันี้งหลายมายกังชนชาตลิของขร้าพเจร้า และบรรดาเครสืที่อง
บทูชา
24:18 หลกังจากทบีที่พวกยลิวบางคนทบีที่มาจากแควร้นเอเชบียไดร้พบขร้าพเจร้าทบีที่ถทูกชบาระใหร้บรลิสบุทธลิธิ์แลร้วในพระวลิหาร ซศึที่งไมล่
ไดร้อยทูล่กกับคนเปป็นอกันมากและไมล่ไดร้กล่อความวบุล่นวายดร้วย
24:19 ผทูร้ซศึที่งควรจะมาอยทูล่ทบีที่นบีที่ตล่อหนร้าทล่านแลร้ว และคกัดคร้าน ถร้าพวกเขามบีเรสืที่องอะไรกกับขร้าพเจร้า
24:20 หรสือมลิฉะนกันี้นขอใหร้คนเหลล่านบีนี้เองกลล่าวเถลิด ถร้าพวกเขาพบการกระทบาทบีที่ชกัที่วรร้ายใด ๆ ในขร้าพเจร้า ขณะทบีที่
ขร้าพเจร้าไดร้ยสืนอยทูล่ตล่อหนร้าสภา
24:21 นอกเสบียจากเพราะเสบียงหนศึที่งเดบียวนบีนี้ ทบีที่ขร้าพเจร้าไดร้รร้องขศึนี้นในทล่ามกลางพวกเขาวล่า ‘เรสืที่องการเปป็นขศึนี้นมาจาก
ความตายนกันี้น ขร้าพเจร้าถทูกพลิจารณาพลิพากษาโดยทล่านทกันี้งหลายวกันนบีนี้’”
24:22 และเมสืที่อเฟลลิกสร์ไดร้ยลินสลิที่งเหลล่านบีนี้ โดยมบีความรทูร้ทบีที่ครบถร้วนมากขศึนี้นเรสืที่องทางนกันี้น ทล่านกร็ผกัดผล่อนพวกเขา และ
กลล่าววล่า “เมสืที่อลบีเซบียสนายพกันจะลงมา เราจะทราบเรสืที่องราวของพวกเจร้าอยล่างเตร็มทบีที่”
24:23 และเฟลลิกสร์สกัที่งนายรร้อยคนหนศึที่งใหร้คบุมตกัวเปาโลไวร้ และใหร้ทล่านมบีเสรบีภาพ และนายรร้อยไมล่ควรหร้ามผทูร้หนศึที่งผทูร้
ใดในบรรดาคนรทูร้จกักของทล่าน ทบีที่จะปรนนลิบกัตลิหรสือเขร้ามายกังทล่าน
24:24 และหลกังจากเวลาหลายวกันแลร้ว เมสืที่อเฟลลิกสร์มาพรร้อมกกับภรรยาของทล่านชสืที่อ ดรทูสลิลลา ผทูร้ซศึที่งเปป็นหญลิงชาว
ยลิว ทล่านกร็ใหร้ไปเรบียกเปาโลมา และไดร้ฟฝงเปาโลเรสืที่องความเชสืที่อนกันี้นในพระครลิสตร์
24:25 และขณะทบีที่เปาโลใหร้เหตบุผลเรสืที่องความชอบธรรม ความอดกลกันี้นใจทางศบีลธรรม และการพลิพากษาทบีที่จะมา
ถศึงนกันี้น เฟลลิกสร์กร็ตกัวสกัที่น และตอบวล่า “คราวนบีนี้จงไปตามทางของเจร้าเถอะ เมสืที่อเรามบีโอกาสเหมาะสม เราจะเรบียก
ทล่านมาอบีก”
24:26 เฟลลิกสร์หวกังเชล่นกกันวล่า ทล่านจะไดร้รกับเงลินจากเปาโล เพสืที่อทล่านจะไดร้ปลล่อยเปาโล เหตบุฉะนกันี้นทล่านจศึงเรบียก
เปาโลมาบล่อย ๆ และสนทนากกับเปาโล
24:27 แตล่หลกังจากสองปฟีแลร้ว ปอรสลิอกัสเฟสทกัสไดร้มารกับราชการแทนเฟลลิกสร์ และเฟลลิกสร์ ซศึที่งประสงคร์ทบีที่จะแสดง
ความชอบตล่อพวกยลิว จศึงทลินี้งเปาโลใหร้ถทูกจองจบาไวร้ตล่อไป

เปาโลตล่อหนห้าเฟลกิกสณ์
ขร้อ 1: “และหลกังจากหร้าวกัน อานาเนบียผทูร้เปป็นมหาปบุโรหลิตไดร้ลงไปกกับพวกผทูร้อาวบุโส และกกับนกักพทูดคนหนศึที่ง

ชสืที่อ เทอรร์ททูลลกัส ผทูร้ซศึที่งไดร้ฟฝ้องเปาโลตล่อหนร้าผทูร้วล่าราชการเมสือง”
“หร้าวกัน” นบีนี้นล่าจะถทูกใชร้ในการจกัดเตรบียมและจกัดแจงสบาหรกับการเดลินทางจากกรบุงเยรทูซาเลร็มไปยกังเมสืองซบี

ซารบียา ทกันทบีทบีที่ปลอดภกัยแลร้วทบีที่จะทบาเชล่นนกันี้น นายพกันกร็จะแจร้งมหาปบุโรหลิตใหร้ทราบถศึงการกระทบาของเขาในการ
ยร้ายเปาโลจากกรบุงเยรทูซาเลร็มไปยกังเมสืองซบีซารบียา จากนกันี้นหลกังจากไดร้ทราบวล่าขร้อกลล่าวหาตล่างๆของพวกเขาตร้อง
ถทูกนบาไปยกังเมสืองซบีซารบียาเพสืที่อจะกลล่าวตล่อหนร้าเฟลลิกสร์ พวกศกัตรทูของเปาโลกร็ใชร้เวลาสกักพกักในการเตรบียมขร้อกลล่าว
หาตล่างๆของพวกเขาเพสืที่อปรกักปรบาเขา และตกัดสลินใจวล่าจะนบาเสนอขร้อกลล่าวหาเหลล่านกันี้นอยล่างไร เมสืที่อจกัดแจงสลิที่ง
เหลล่านกันี้นเรบียบรร้อยแลร้ว “อานาเนบียผทูร้เปป็นมหาปบุโรหลิตไดร้ลงไปกกับพวกผทูร้อาวบุโส” ทบีที่วล่าชายเหลล่านบีนี้ถทูกกลล่าววล่า “ลง



ไป” นกันี้นกร็หมายความวล่าพวกเขาลงจากกรบุงเยรทูซาเลร็มไปยกังเมสืองซบีซารบียา มกันถทูกกลล่าวเสมอวล่าผทูร้คน “ขศึนี้นไป” ยกัง
กรบุงเยรทูซาเลร็มหรสือ “ลงไปจาก” กรบุงเยรทูซาเลร็ม เนสืที่องจากกรบุงนกันี้นเปป็นศทูนยร์กลางแหล่งกลิจกรรมในแควร้นยทูเดบีย

“นกักพทูดคนหนศึที่งชสืที่อ เทอรร์ททูลลกัส” ไปกกับมหาปบุโรหลิตและพวกผทูร้อาวบุโสดร้วย คบาตรงนบีนี้ทบีที่แปลเปป็น “นกักพทูด”
หมายถศึงนกักพทูดทบีที่เกล่งกาจ คนหนศึที่งทบีที่พลกังในการพทูดของเขามบีอบานาจโนร้มนร้าวและรสืที่นหทู พรสวรรคร์ของนกักพทูดเปป็น
เรสืที่องสบานวนโวหารมากกวล่าเปป็นเรสืที่องทางกฎหมาย แตล่พวกเขามกักพทูดแทนทนายความในกรณบีเชล่นนบีนี้

เราไมล่ทราบเกบีที่ยวกกับเทอรร์ททูลลกัสมากกวล่าทบีที่มบีกลล่าวในพระคบาขร้อนบีนี้ เขามบีชสืที่อแบบชาวโรม และนบีที่อาจทบาใหร้
เราสรบุปไดร้วล่าเขาเปป็นชาวโรม ในทางกลกับกกัน เขาอาจเปป็นยลิวคนหนศึที่งทบีที่ เชล่นเดบียวกกับเปาโล เปป็นพลเมสืองสกัญชาตลิ
โรมและดกังนกันี้นจศึงใชร้ชสืที่อแบบคนตล่างชาตลิ คสือเทอรร์ททูลลกัส พวกยลิวสล่วนใหญล่ไมล่ทราบกฎหมายของโรมและวลิธบีการ
แบบโรมในการอบานวยความยบุตลิธรรม ดกังนกันี้นจศึงเปป็นไปไดร้ทบีที่พวกเขาจะใชร้บรลิการนกักพทูดหรสือทนายความชาวโรมใน
คดบีตล่างๆซศึที่งจะตร้องถทูกไตล่สวนตล่อหนร้าศาลของโรม

เทอรร์ททูลลกัสนกักพทูดคนนบีนี้เปป็นผทูร้ทบีที่ “ฟฝ้องเปาโลตล่อหนร้าผทูร้วล่าราชการเมสือง”-นกัที่นคสือ เขาทบาหนร้าทบีที่ผทูร้พทูดแทน
ในการแถลงคดบีกลล่าวหาอกัครททูตผทูร้นกันี้น เราคงจะกลล่าววล่าเขาทบาหนร้าทบีที่เปป็นอกัยการ เมสืที่อเราศศึกษาขร้อพระคบาตล่อๆไป 
กรบุณาสกังเกตอคตลิทบีที่เขามบีในการนบาเสนอขร้อโตร้แยร้งของเขาและขร้อกลล่าวหาเทบียมเทร็จเหลล่านกันี้นทบีที่เขายกขศึนี้นมา
ปรกักปรบานกักโทษผทูร้นบีนี้ ไมล่ตร้องสงสกัยเลยวล่าพวกเขาจกัดแจงการนบีนี้ไวร้แลร้วในระหวล่างหร้าวกันนกันี้นกล่อนทบีที่คณะผทูร้แทนของ
ยลิวมาถศึงเมสืองซบีซารบียา

ขร้อ 2 และ 3: “และเมสืที่อเปาโลถทูกเรบียกใหร้เขร้ามาแลร้ว เทอรร์ททูลลกัสจศึงเรลิที่มฟฝ้องทล่าน โดยกลล่าววล่า “เมสืที่อ
เหร็นวล่า โดยทล่านเจร้าขร้า ขร้าพเจร้าทกันี้งหลายไดร้มบีความสงบสบุขยลิที่งนกัก และบรรดากลิจการทบีที่คทูล่ควรไดร้กระทบาตล่อชนชาตลิ
นบีนี้โดยการคลิดการณร์ไกลของทล่าน ขร้าพเจร้าทกันี้งหลายรกับสลิที่งนกันี้นอยทูล่ทบุกเวลา และในทบุกแหล่งหนดร้วยการสบานศึกในบบุญ
คบุณทกันี้งสลินี้น ทล่านเจร้าคบุณเฟลลิกสร์เจร้าขร้า”

“เมสืที่อเปาโลถทูกเรบียกใหร้เขร้ามาแลร้ว”-เมสืที่อเปาโลถทูกนบาตกัวออกมาจากทบีที่คบุมตกัวเพสืที่อจะถทูกไตล่สวน- “เทอรร์ททูล
ลกัสจศึงเรลิที่มฟฝ้องทล่าน” จงสกังเกตวล่าเขาไมล่ไดร้นบาเสนอขร้อกลล่าวหาตล่างๆของตนปรกักปรบาเปาโลจนกวล่าเขาไดร้แสดง
ความเคารพ (และการปฝ้อยอแบบหนร้าซสืที่อใจคด) ตล่อผทูร้วล่าราชการโรมแลร้ว:

“เมสืที่อเหร็นวล่า โดยทล่านเจร้าขร้า ขร้าพเจร้าทกันี้งหลายไดร้มบีความสงบสบุขยลิที่งนกัก…” นกักพทูดคนนบีนี้จศึงเรลิที่มกลล่าวตาม
ขนบของทนายความชาวโรมในสมกัยนกันี้น โดยกลล่าวคบาสรรเสรลิญเยลินยอการปกครองของเฟลลิกสร์และใชร้มกันเพสืที่อจะ
ใหร้สบาเรร็จตามความประสงคร์ของตน เฟลลิกสร์เปป็นคนทบีที่บร้ายอ และบางทบีคบาสรรเสรลิญเยลินยอแบบเกลินจรลิงและไมล่
จรลิงใจนบีนี้คงจะไมล่ปรากฏชกัดเจนแกล่เขา โดยความเขร้มงวด สลิที่งตล่างๆกร็สงบเรบียบรร้อยในระหวล่างการปกครองของ
เขา-แตล่ไมล่มบีการกลล่าวตรงนบีนี้เลยถศึงวลิธบีการตล่างๆอกันโหดรร้ายทารบุณและไรร้ปรานบีทบีที่เขาไดร้ใชร้เพสืที่อรกักษาความสงบนกันี้น 
ในหลายแงล่มบุมเขาเปป็นคนทบีที่ไมล่มบีหลกักการ และวลิธบีการตล่างๆของเขาในการจกัดการกกับคนเหลล่านกันี้นทบีที่จะกล่อความไมล่
สงบกร็มบีสล่วนอยล่างแทร้จรลิงในการทบาใหร้เกลิดความสงบสบุขและความเปป็นระเบบียบเรบียบรร้อยในการบรลิหารจกัดการของ
เขา-อยล่างนร้อยกร็ชกัที่วคราว

“...และบรรดากลิจการทบีที่คทูล่ควรไดร้กระทบาตล่อชนชาตลินบีนี้โดยการคลิดการณร์ไกลของทล่าน” การกระทบาอกัน
สมควรเหลล่านบีนี้ไดร้สล่งเสรลิมความสงบสบุขและความมกัที่นคงปลอดภกัยในแควร้นยทูเดบีย และเฟลลิกสร์ไดร้ทบาหลายสลิที่งจรลิงๆทบีที่



มบีสล่วนสล่งเสรลิมสวกัสดลิภาพของชนชาตลิยลิว โจเซฟฝสบอกเราเรสืที่องหนศึที่งโดยเฉพาะจากสลิที่งเหลล่านกันี้นทบีที่ทบาประโยชนร์
มหาศาลตล่อพวกเขา-นกัที่นคสือ การกบาราบการโจรกรรมและการปราบปรามการจลาจลและการกบฏตล่างๆ เฟลลิกสร์
ประสบความสบาเรร็จในการจกับกบุมโจรกลบุล่มหนศึที่งทบีที่ชสืที่อกระฉล่อนซศึที่งปฏลิบกัตลิงานภายใตร้การนบาของชายคนหนศึที่งชสืที่อเอลบี
อาเซอรร์ และไดร้สล่งพวกเขาไปยกังกรบุงโรมเพสืที่อรกับการลงโทษ มกันเปป็นความมบุล่งหมายของเทอรร์ททูลลกัสทบีที่จะชกักจทูงผทูร้วล่า
ราชการใหร้เชสืที่อวล่าเปาโลเปป็นอบีกคนหนศึที่งทบีที่อยทูล่ในจบาพวกนกันี้น คนหนศึที่งทบีที่สนกับสนบุนและกล่อใหร้เกลิดการลบุกฮสือตล่างๆและ
พฤตลิกรรมทบีที่กล่อกบฏไมล่วล่าเขาจะไปทบีที่ใดกร็ตาม

“ขร้าพเจร้าทกันี้งหลายรกับสลิที่งนกันี้นอยทูล่ทบุกเวลา และในทบุกแหล่งหนดร้วยการสบานศึกในบบุญคบุณทกันี้งสลินี้น ทล่านเจร้าคบุณ
เฟลลิกสร์เจร้าขร้า” ในทบีที่นร้เทอรร์ททูลลกัสกบาลกังกลล่าวจรลิงๆวล่า “ทบุกเวลา-ทกันี้งตล่อหนร้าทล่านและในยามทบีที่พวกเราไมล่อยทูล่ตล่อ
หนร้าทล่าน-พวกเรายอมรกับขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่าเปป็นเพราะสตลิปฝญญาและความรอบคอบของทล่าน พวกเราจศึงมบีสกันตลิสบุข
และความสงบเรบียบรร้อยในแควร้นของทล่าน ทล่านเปป็นพรและแรงบกันดาลใจแกล่ประชาชาตลิของพวกเรา และพวก
เรารกับรทูร้สลิที่งนบีนี้ดร้วยความสบานศึกบบุญคบุณยลิที่งนกัก”

คบาพทูดเปปิดเหลล่านบีนี้ทบีที่เปป็นคบาปฝ้อยอตรงขร้ามอยล่างชกัดเจนกกับถร้อยคบาทบีที่ตรงไปตรงมาและจรลิงใจของเปาโลใน
คบาแกร้ตล่าง ดกังทบีที่เราจะเหร็นในขร้อ 10 คบาพทูดเปปิดของผทูร้พทูดแทนในฐานะอกัยการผทูร้นบีนี้ถทูกออกแบบมาเพสืที่อชนะใจผทูร้วล่า
ราชการกล่อนทบีที่เขานบาเสนอคดบีตล่อสทูร้เปาโล จรลิงๆแลร้ว นบีที่ไมล่ใชล่วลิธบีการทบีที่แปลกแมร้ในปฝจจบุบกันทบีที่ทนายฝฝ่ายอกัยการใน
ศาลกลล่าวเพสืที่อชกักจทูงผทูร้พลิพากษาใหร้เขร้าขร้างตนแทนทบีที่จะเขร้าขร้างจบาเลย กล่อนอสืที่นมบีทกัศนคตลิทบีที่แสดงถศึงความเคารพตล่อ
ผทูร้พลิพากษาทบีที่เปป็นประธานในศาล และบล่อยครกันี้งมบีการกลล่าวชมเชยและเยลินยอเขร้ามาเกบีที่ยวดร้วย

ขร้อ 4: “แตล่อยล่างไรกร็ตาม เพสืที่อขร้าพเจร้าจะไมล่เปป็นทบีที่นล่าเบสืที่อหนล่ายมากไปกวล่านบีนี้ตล่อทล่าน ขร้าพเจร้าขอรร้อง
ทล่าน ทบีที่ทล่านจะกรบุณาฟฝงขร้าพเจร้าทกันี้งหลายสกักสองสามคบา”

คบาเยลินยอเพลิที่มอบีก! “เพสืที่อขร้าพเจร้าจะไมล่เปป็นทบีที่นล่าเบสืที่อหนล่ายมากไปกวล่านบีนี้ตล่อทล่าน…” ซศึที่งบอกเปป็นนกัยวล่าเขา
สามารถใชร้เวลามากกวล่านบีนี้ไดร้ในการสรรเสรลิญผทูร้วล่าราชการ แตล่จะไมล่รบกวนเวลาอกันมบีคล่ายลิที่งของผทูร้วล่าราชการมาก
ไปกวล่านบีนี้ และจะไมล่รบกวนความกรบุณาอกันไมล่ธรรมดาของผทูร้วล่าราชการมากไปกวล่านบีนี้ดร้วย

กลยสุทธณ์ของฝฝ่ายออัยการ
ขร้อ 5 และ 6: “ดร้วยขร้าพเจร้าทกันี้งหลายไดร้พบวล่า ชายคนนบีนี้เปป็นคนนล่ารบาคาญ และเปป็นผทูร้มบีอลิทธลิพลในการ

ปลบุกระดมในทล่ามกลางพวกยลิวทบุกคนตลอดทกัที่วพลิภพ และเปป็นหกัวโจกแหล่งนลิกายของพวกนาซาเรร็ธนกันี้น ผทูร้ซศึที่งหมาย
จะลบหลทูล่พระวลิหารดร้วย ผทูร้ซศึที่งขร้าพเจร้าทกันี้งหลายไดร้จกับไวร้ และคงจะไดร้พลิพากษาตามพระราชบกัญญกัตลิของขร้าพเจร้าทกันี้ง
หลายไปแลร้ว”

ขร้อกลล่าวหาทบีที่ฟฝ้องเปาโล ตามทบีที่ฝฝ่ายอกัยการแถลงในพระคบาสองขร้อนบีนี้ มบีอยทูล่สบีที่ประการ:
1. เขาเปป็น “คนนล่ารบาคาญ”
2. เขาเปป็นคนปลบุกระดม
3. เขาเปป็น “หกัวโจกแหล่งนลิกายของพวกนาซาเรร็ธนกันี้น”
4. เขาทบาใหร้พระวลิหารเปป็นมลทลิน



“ขร้าพเจร้าทกันี้งหลายไดร้พบวล่า ชายคนนบีนี้เปป็นคนนล่ารบาคาญ” คบากรบีกตรงนบีนี้ทบีที่ใชร้แทน “นล่ารบาคาญ” ปกตลิแลร้ว
ใชร้กกับโรคระบาดหรสือภกัยพลิบกัตลิ ดกังนกันี้น ในภาษากรบีกแบบตรงตกัว เทอรร์ททูลลกัสจศึงไมล่ไดร้กลล่าววล่าเปาโลเปป็นแคล่ “คน
นล่ารบาคาญ” โดยใชร้คบาบรรยายลกักษณะเพบียงเทล่านกันี้น แตล่วล่าอกัครททูตผทูร้นบีนี้เปป็น “โรคระบาดจรลิงๆเอง!” เมสืที่อเหร็นเชล่นนบีนี้
เปาโลเองจศึงถทูกประกาศวล่าเปป็นโรคระบาดนกันี้นเลยทบีที่ไดร้ปลบุกระดมพวกยลิวและกล่อความวบุล่นวายมากมายทล่ามกลาง
พวกเขา

“ผทูร้มบีอลิทธลิพลในการปลบุกระดมในทล่ามกลางพวกยลิวทบุกคนตลอดทกัที่วพลิภพ” ผทูร้ปลบุกระดมคสือผทูร้ทบีที่ยบุยงใหร้เกลิด
ความวบุล่นวายและความไมล่สงบ ซศึที่งกล่อใหร้เกลิดความโกลาหลและบางครกันี้งกร็ถศึงกกับสล่งเสรลิมใหร้เกลิดการกบฏตล่อผทูร้มบี
อบานาจปกครองทกันี้งหลาย ไมล่มบีขร้อกลล่าวหาแบบนกันี้นฟฝ้องอกัครททูตเปาโลไดร้อยล่างสกัตยร์จรลิงเลย เขาไมล่เคยกลล่าวคบา
ขล่มขทูล่รกัฐบาลโรมเลย แตล่ตรงกกันขร้ามเขากลกับสนกับสนบุนเหลล่าผทูร้เชสืที่อของเขาใหร้แสดงความเคารพและความเชสืที่อฟฝง
ตล่อคนเหลล่านกันี้นทบีที่มบีอบานาจปกครองฝฝ่ายพลเรสือนเชล่นเดบียวกกับตล่อคนเหลล่านกันี้นทบีที่ดบารงตบาแหนล่งทบีที่มบีสลิทธลิอบานาจในค
รลิสตจกักร เปป็นความจรลิงทบีที่ไมล่วล่าเปาโลเทศนาทบีที่ใด ความไมล่สงบกร็กล่อตกัวขศึนี้น-และในบางกรณบี ความรบุนแรงทบีที่กระทบา
ตล่ออกัครททูตทล่านนบีนี้เอง แตล่มกันไมล่ใชล่ความมบุล่งหมายของเขาทบีที่จะยบุยงใหร้เกลิดความวบุล่นวายเชล่นนกันี้น และสลิที่งเดบียวทบีที่จะใชร้
กลล่าวหาเขาไดร้อยล่างสกัตยร์จรลิงกร็คสือ การประกาศขล่าวประเสรลิฐในพละกบาลกังทกันี้งสลินี้นและความบรลิสบุทธลิธิ์ของมกัน โดย
ประกาศวล่าพระเยซทูทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ พระบบุตรของพระเจร้า พระผทูร้ชล่วยใหร้รอด และกษกัตรลิยร์ผทูร้จะเสดร็จมา

แตล่เทอรร์ททูลลกัสตระหนกักดบีถศึงสลิที่งทบีที่เขากบาลกังทบาอยทูล่ และเขาคงไดร้รกับคล่าจร้างเปป็นเงลินกร้อนโตจากพวกยลิวใหร้
ทบาเชล่นนบีนี้ เขารทูร้วล่าศกัตรทูทบีที่โรมหวาดกลกัวมากทบีที่สบุดกร็คสือ ความไมล่สงบทล่ามกลางผทูร้คนทบีที่โรมปกครองอยทูล่ เขารทูร้วล่ารกัฐบาล
โรมคงจะไมล่อดทนการทบาสลิที่งทบีที่อาจกล่อใหร้เกลิดความไมล่สงบและการแตกแยกทล่ามกลางประชาชนภายในเขต
อบานาจปกครองของโรม ไมล่วล่าสาเหตบุของการแตกแยกจะเปป็นอะไรกร็ตาม ทางการโรมกร็คงจกัดการกกับมกันโดยไรร้
ความปรานบี ดกังนกันี้นเทอรร์ททูลลกัสจศึงมบีเจตนาทบีที่จะชกักจทูงเฟลลิกสร์ใหร้เชสืที่อวล่าเปาโลเปป็นภกัยคบุกคามตล่อเอกภาพของโรม-
หนศึที่งในอาชญากรรมทบีที่รร้ายแรงมากทบีที่สบุดทบีที่คนๆหนศึที่งจะทบาไดร้ตล่อรกัฐ ดกังนกันี้นผทูร้วล่าราชการกร็จะไดร้ความดบีความชอบใน
การจกัดการกกับ “ผทูร้ปลบุกระดม” คนนบีนี้ ยบุตลิความไมล่สงบทบีที่ชายผทูร้นบีนี้กบาลกังกล่อใหร้เกลิดขศึนี้น และรกักษาความสงบสบุขตล่อไป
ในเขตอบานาจปกครองของเขา

“...และเปป็นหกัวโจกแหล่งนลิกายของพวกนาซาเรร็ธนกันี้น” คบากรบีกตรงนบีนี้ทบีที่แปลเปป็น “หกัวโจก” ไมล่ปรากฏ
ทบีที่ไหนอบีกในภาคพกันธสกัญญาใหมล่ มกันเปป็นคบาทางทหารทบีที่บล่งบอกถศึงคนๆหนศึที่งทบีที่ยสืนอยทูล่คนแรกในกองทกัพ- นกัที่นคสือ 
คนถสือธง ผทูร้นบา หรสือผทูร้บกังคกับบกัญชา เราคงพทูดถศึงบบุคคลเชล่นนบีนี้วล่าเปป็น “แมล่ทกัพ” ของกองกบาลกังตลิดอาวบุธของเรา นบีที่จศึง
เปป็นลกักษณะทบีที่เทอรร์ททูลลกัสนบาเสนออกัครททูตเปาโล-ในฐานะผทูร้ถสือธงของทบุกคนทบีที่จะกล่อใหร้เกลิดการจลาจลและนบามา
ซศึที่งความไมล่สงบเรบียบรร้อยทล่ามกลางประชาชนชาวยลิว

“นลิกายของพวกนาซาเรร็ธนกันี้น” ในทบีที่นบีนี้ไมล่ไดร้หมายถศึงนลิกายหนศึที่งอยล่างทบีที่เรารทูร้จกักพวกเขาวกันนบีนี้ แตล่หมายถศึง
คนเหลล่านกันี้นทบีที่เปป็นผทูร้ตลิดตามของพระเยซทูชาวนาซาเรร็ธ ในสมกัยนกันี้นในประวกัตลิศาสตรร์ของครลิสตจกักร ชสืที่อนบีนี้ถทูกใชร้อยล่าง
ดทูถทูกเหยบียดหยาม

การฟฝ้องเปาโลในลบาดกับถกัดไปนบาเสนอขร้อกลล่าวหาทบีที่วล่าเขา “หมายจะลบหลทูล่พระวลิหาร” ขร้อกลล่าวหานบีนี้
ถทูกนบามาฟฝ้องเปาโลในบททบีที่ 21 ขร้อ 28 ทบีที่เขาถทูกกลล่าวหาวล่าพาพวกกรบีกเขร้าไปในพระวลิหาร และในสายตาของ



พวกยลิวนบีที่คงเทล่ากกับการทบาใหร้พระวลิหารเสบียความศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ คนตล่างชาตลิไดร้รกับอนบุญาตใหร้อยทูล่แตล่ในลานชกันี้นนอกของ
พระวลิหารเทล่านกันี้น คสือสล่วนนกันี้นของพระวลิหารทบีที่รทูร้จกักกกันในชสืที่อ “ลานของพวกคนตล่างชาตลิ” และพวกเขาถทูกหร้ามเดร็ด
ขาดไมล่ใหร้ลล่วงลนี้บาไปเกลินกบาแพงนกันี้นซศึที่งแบล่งแยกลานชกันี้นนอกจากพระวลิหารชกันี้นในอกันเปป็นทบีที่ซศึที่งพวกยลิวนมกัสการ 
การพาชาวกรบีกเขร้าไปในพระวลิหารชกันี้นในกร็จะถทูกถสือวล่าเปป็นการทบาใหร้เสบียความศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ และบทลงโทษสบาหรกับ
การละเมลิดเชล่นนกันี้นคสือประหารชบีวลิต เปาโลถทูกพบเหร็นวล่าอยทูล่กกับชาวกรบีกคนหนศึที่งทบีที่ชสืที่อวล่าโตรฟฟีมกัส แตล่เขาไมล่ไดร้พา
ชายผทูร้นบีนี้เขร้าไปในลานชกันี้นในของพระวลิหาร

“...ผทูร้ซศึที่งขร้าพเจร้าทกันี้งหลายไดร้จกับไวร้ และคงจะไดร้พลิพากษาตามพระราชบกัญญกัตลิของขร้าพเจร้าทกันี้งหลายไป
แลร้ว” เทอรร์ททูลลกัสไมล่ไดร้สาธยายตล่อไปเกบีที่ยวกกับขร้อหาทบีที่วล่าเปาโลไดร้ทบาใหร้พระวลิหารเสบียความศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ เขา
ตระหนกักดบีวล่าขร้อกลล่าวหาอสืที่นๆคงจะทบาใหร้เฟลลิกสร์เชสืที่อมากกวล่าขร้อกลล่าวหาเรสืที่องการทบาใหร้วลิหารแหล่งการนมกัสการ
ของคนฮบีบรทูเสบียความศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ ขร้อกลล่าวหาดกังกลล่าวคงจะแทบไมล่มบีความหมายตล่อผทูร้วล่าราชการของโรม เพราะวล่า
โรมปกครองโลกในสมกัยนกันี้นและกองทหารของโรมกร็มบีจบานวนมากและมบีพลกังมาก แตล่มบีสกัญญาณทบีที่แสดงถศึงความ
อล่อนแอในรกัฐบาลโรมและความแขร็งแกรล่งของจกักรวรรดลิโรมกร็เรลิที่มทบีที่จะเสสืที่อมลง ดกังนกันี้นการบล่งชบีนี้ใดๆถศึงความไมล่สงบ
หรสือการกบฏในเขตอบานาจปกครองของเฟลลิกสร์กร็คงปลบุกเรร้าความสนใจของเขาไดร้มากกวล่าขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่ายลิวคน
หนศึที่งทบาใหร้พระวลิหารของยลิวเปป็นมลทลินโดยการพาคนตล่างชาตลิคนหนศึที่งเขร้าไป ดกังนกันี้นเทอรร์ททูลลกัสจศึงผล่านขร้อกลล่าวหา
นกันี้นไปอยล่างไวๆ และกลล่าวอร้างวล่าพวกยลิวคงจะพลิพากษาเปาโลตามกฎหมายของพวกเขาเองไปแลร้วหากทางการ
โรมไมล่เขร้ามาแทรกแซง 

ขร้อ 7 และ 8: “แตล่นายพกันลบีเซบียสไดร้มายกังขร้าพเจร้าทกันี้งหลาย และโดยใชร้ความรบุนแรงอยล่างมาก ไดร้แยล่ง
ตกัวเขาไปเสบียจากมสือของขร้าพเจร้าทกันี้งหลาย โดยสกัที่งใหร้พวกผทูร้กลล่าวหาของเขามาฟฝ้องตล่อหนร้าทล่าน ซศึที่งโดยการ
ไตล่สวน ทล่านเองจะไดร้ทราบถศึงสลิที่งทกันี้งหมดเหลล่านบีนี้ ซศึที่งเพราะเหตบุสลิที่งเหลล่านบีนี้ขร้าพเจร้าทกันี้งหลายจศึงกลล่าวหาเขา”

เทอรร์ททูลลกัสกลล่าวในทบานองวล่าพวกยลิวคงจะไตล่สวนเปาโลตามกฎหมายของพวกเขาเองไปแลร้วแทนทบีที่จะ
รบกวนเวลาของผทูร้วล่าราชการดร้วยเรสืที่องนบีนี้-และจากนกันี้นกร็โทษวล่าการฟฝงความนบีนี้เปป็นความผลิดโดยตรงของนายพกัน
โรมผทูร้นกันี้นทบีที่ เขาอร้างวล่า “ไดร้มายกังขร้าพเจร้าทกันี้งหลาย และโดยใชร้ความรบุนแรงอยล่างมาก ไดร้แยล่งตกัวเขาไปเสบียจากมสือ
ของขร้าพเจร้าทกันี้งหลาย!” ความจรลิงกร็คสือ ถร้าลบีเซบียสไมล่เขร้ามาแทรกแซงและชล่วยเปาโลใหร้รอดชบีวลิตจากมสือฆาตกร
ของพวกยลิวเหลล่านกันี้น พวกเขากร็คงฆล่าอกัครททูตทล่านนบีนี้ไปแลร้วโดยไมล่ตร้องอร้างเรสืที่องความยบุตลิธรรมเลยดร้วยซนี้บา และไรร้
ความปรานบีใดๆทกันี้งสลินี้น “ความรบุนแรงอยล่างมาก” นกันี้นเปป็นฝฟีมสือของชนรล่วมชาตลิของเปาโลเองตล่างหาก และนาย
พกันและคนของเขาไดร้ชล่วยเปาโลใหร้รอดชบีวลิตจากความรบุนแรงนกันี้น

“...โดยสกัที่งใหร้พวกผทูร้กลล่าวหาของเขามาฟฝ้องตล่อหนร้าทล่าน” นบีที่อร้างอลิงยร้อนกลกับไปบททบีที่แลร้ว ขร้อ 30 ทบีที่นาย
พกันเขบียนถศึงเฟลลิกสร์วล่าเขาไดร้สกัที่งพวกคนทบีที่กลล่าวหาเปาโลใหร้ไปอยทูล่ตล่อหนร้าผทูร้วล่าราชการและแถลงคดบีของพวกเขา
ฟฝ้องนกักโทษผทูร้นบีนี้

“...ซศึที่งโดยการไตล่สวน ทล่านเองจะไดร้ทราบถศึงสลิที่งทกันี้งหมดเหลล่านบีนี้ ซศึที่งเพราะเหตบุสลิที่งเหลล่านบีนี้ขร้าพเจร้าทกันี้งหลาย
จศึงกลล่าวหาเขา” Amplified New Testament กลล่าวเนสืนี้อหานบีนี้ในถร้อยคบาทบีที่ชกัดเจนและเขร้าใจไดร้: “โดยการตรวจ
สอบและซกักไซร้ไลล่เลบียงเขาดร้วยตกัวทล่านเอง ทล่านกร็จะสามารถทราบความจรลิงจากเขาเกบีที่ยวกกับสลิที่งเหลล่านบีนี้ทกันี้งหมดทบีที่



พวกเราฟฝ้องเขา” ดร้วยการกลล่าวเยลินยอถศึงความยบุตลิธรรมทบีที่คาดวล่าจะไดร้รกับจากมสือของเฟลลิกสร์ เทอรร์ททูลลกัสจศึงปปิด
ทร้ายการนบาเสนอของตนในขร้อกลล่าวหาเหลล่านกันี้นทบีที่ฟฝ้องเปาโล

ขร้อ 9: “และพวกยลิวกร็เหร็นดร้วยเชล่นกกัน โดยกลล่าววล่าสลิที่งเหลล่านบีนี้เปป็นดกังนกันี้น”
“พวกยลิวกร็เหร็นดร้วยเชล่นกกัน” พวกยลิวเหลล่านกันี้นไดร้วางแผนและอบุบายอยล่างระมกัดระวกังเพสืที่อปรกักปรบาเปาโล 

ผมไมล่สงสกัยเลยวล่ากระบวนการนบีนี้ทกันี้งหมดถทูกเตรบียมการไวร้ลล่วงหนร้าแลร้วกกับเทอรร์ททูลลกัสนกักพทูดของพวกเขา โดย
ยสืนยกันคบากลล่าวอร้างเหลล่านกันี้นทบีที่พวกเขาใชร้ปรกักปรบาเขาตอนทบีที่พวกเขาโจมตบีเขาครกันี้งแรก (บททบีที่ 21 ขร้อ 27-29) 
พวกเขาคงชมเชยและเยลินยอผทูร้วล่าราชการกล่อน และจากนกันี้นกร็เนร้นยนี้บาประเดร็นหลกักของขร้อโตร้แยร้งของพวกเขา-นกัที่น
คสือ ทบีที่วล่านกักโทษผทูร้นบีนี้เปป็นคนปลบุกระดม เปป็นคนยบุยงใหร้เกลิดการจลาจลและการลบุกฮสือตล่างๆ เปป็นศกัตรทูทบีที่อกันตรายของ
โรม หลกังจากทบีที่ขร้อกลล่าวหาเหลล่านบีนี้ถทูกนบาเสนอในโวหารอกันเรลิศหรทูซศึที่งถทูกออกแบบมาเพสืที่อชกักจทูงผทูร้วล่าราชการใหร้เขร้า
ขร้างพวกเขา พวกยลิวเหลล่านกันี้นทบีที่มาจากกรบุงเยรทูซาเลร็มกร็คงเหร็นดบีดร้วยวล่าขร้อเทร็จจรลิงเหลล่านกันี้นเปป็นความจรลิงตามทบีที่เท
อรร์ททูลลกัสไดร้กลล่าว ไมล่มบีการบล่งบอกวล่าเฟลลิกสร์ ในการไตล่สวนของเขา ซกักถามยลิวเหลล่านบีนี้เปป็นรายตกัว แตล่กลกับรกับ
ถร้อยแถลงของพวกเขาซศึที่งถทูกกลล่าวอยล่างสอดคลร้องกกับขร้อกลล่าวเหลล่านกันี้นทบีที่นกักพทูดของพวกเขาไดร้กลล่าวไปแลร้ว

ขร้อกลล่าวหาของพวกเขาทบีที่ฟฝ้องอกัครททูตเปาโลสะทร้อนถศึงการเหยบียดหยามสบุดขบีดทบีที่เหลล่าศกัตรทูของเขามบีตล่อ
เขา และขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่าคนเหลล่านบีนี้เปป็นชนรล่วมชาตลิของเขาเองกร็ยลิที่งทบาใหร้การเหยบียดหยามของพวกเขาทบาใหร้
เปาโลชอกชนี้บาใจหนกักยลิที่งกวล่าเดลิม ในขณะเดบียวกกัน ขร้อกลล่าวหาเหลล่านกันี้นกร็บอกเปป็นนกัยถศึงความไมล่พอใจของพวกยลิว
เพราะวล่าขร้อหาทบีที่เฉพาะเจาะจงของพวกเขากร็ยกังกวร้างเกลินกวล่าทบีที่จะทบาใหร้ความยบุตลิธรรมของโรมลงมสือเลล่นงานเขา
อยล่างเรล่งดล่วน

การแกห้ตล่างของเปาโลตล่อหนห้าผทูห้วล่าราชการ
ขร้อ 10: “แลร้วเปาโล หลกังจากผทูร้วล่าราชการเมสืองทบาสกัญญาณใหร้ทล่านพทูด ไดร้ตอบวล่า “เนสืที่องจากทบีที่ขร้าพเจร้า

ไดร้ทราบวล่าทล่านเปป็นผทูร้พลิพากษาแกล่ชนชาตลินบีนี้เปป็นเวลาหลายปฟีแลร้ว ขร้าพเจร้าขอแกร้คดบีของขร้าพเจร้าเองดร้วยความ
ยลินดบีอยล่างยลิที่ง” 

“ทล่านเปป็นผทูร้พลิพากษาแกล่ชนชาตลินบีนี้เปป็นเวลาหลายปฟีแลร้ว” ในความเหร็นมากมายของเปาโลเราเหร็นความรทูร้
อกันถร้วนถบีที่ของเขาในเรสืที่องชบีวลิตพลเรสือนและการเมสือง เชล่นเดบียวกกับความรทูร้ทางวลิชาการของเขาและความเขร้าใจของ
เขาในสลิที่งตล่างๆของพระเจร้า เขาทราบวล่าเฟลลิกสร์เปป็นผทูร้วล่าราชการแหล่งแควร้นยทูเดบียนานพอทบีที่จะคบุร้นเคยดบีกกับกลิจการ
ตล่างๆของพวกยลิว และเขารทูร้สศึกวล่าเขาสามารถกลล่าวตล่อหนร้าผทูร้วล่าราชการ “ดร้วยความยลินดบีอยล่างยลิที่ง” (หรสืออยล่าง
งล่ายดายมากขศึนี้น) จรลิงๆแลร้ว เฟลลิกสร์ไมล่ใชล่ “ผทูร้พลิพากษา” อยล่างทบีที่เราคลิดถศึงพวกผทูร้พลิพากษาวกันนบีนี้ คบาๆนบีนี้ถทูกใชร้ในทบีที่นบีนี้
ในความหมายของคนๆหนศึที่งทบีที่ถทูกแตล่งตกันี้งใหร้เปป็นเจร้าหนร้าทบีที่ปกครอง-ผทูร้หนศึที่งทบีที่บรลิหารกลิจการตล่างๆของรกัฐบาล มกัน
เปป็นสล่วนหนศึที่งของหนร้าทบีที่ของผทูร้วล่าราชการโรมทบีที่จะตกัดสลินชบีนี้ขาดเรสืที่องทางกฎหมายตล่างๆและคบาถามตล่างๆเกบีที่ยวกกับ
กลิจการของรกัฐ ดกังนกันี้น เปาโลจศึงสามารถเรบียกเฟลลิกสร์ไดร้อยล่างถทูกตร้องวล่า “ผทูร้พลิพากษา”

ถร้อยคบาของเปาโลถทูกกลล่าวอยล่างจรลิงใจจากหกัวใจแหล่งความจรลิง ซศึที่งตรงขร้ามอยล่างสลินี้นเชลิงกกับคบาปฝ้อยอทบีที่เท
อรร์ททูลลกัสไดร้ใชร้ เขาแสดงใหร้เหร็นความเคารพนกับถสืออกันจรลิงใจตล่อตบาแหนล่งทบีที่เฟลลิสกร์ถสือครองอยทูล่ เขาทราบวล่าเฟลลิกสร์
คบุร้นเคยดบีกกับศาสนาและธรรมเนบียมตล่างๆของพวกยลิว เชล่นเดบียวกกับมบีประสบการณร์เยอะในการรกับมสือกกับกลิจการ



ตล่างๆดร้านการปกครองของแควร้นยทูเดบีย ดกังนกันี้นเปาโลจศึงใหร้คบาแกร้ตล่างของเขามบีพสืนี้นฐานอยทูล่บนความยบุตลิธรรมแหล่ง
เหตบุของเขาและขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่าเฟลลิกสร์มบีคบุณสมบกัตลิทบีที่จะตกัดสลินในความยบุตลิธรรมและความไมล่ลบาเอบียง (จงสกังเกตวล่า
ผมกลล่าววล่าเฟลลิกสร์มบีคบุณสมบกัตลิทบีที่จะตกัดสลินอยล่างไมล่ลบาเอบียงและใหร้การตกัดสลินทบีที่ยบุตลิธรรม-แตล่เขาใชร้คบุณสมบกัตลิเหลล่า
นกันี้นอยล่างไรนกันี้น เราจะเหร็นเมสืที่อเราไปถศึงทร้ายบทนบีนี้)

ขร้อ 11-13: “เพราะทล่านจะไดร้เขร้าใจวล่า ยกังมบีแคล่สลิบสองวกันตกันี้งแตล่ขร้าพเจร้าขศึนี้นไปยกังกรบุงเยรทูซาเลร็มเพสืที่อจะ
นมกัสการนกันี้น และพวกเขาไมล่ไดร้พบขร้าพเจร้าโตร้เถบียงกกับผทูร้หนศึที่งผทูร้ใดในพระวลิหาร หรสือยบุยงประชาชนใหร้วบุล่นวาย ไมล่วล่า
ในบรรดาธรรมศาลา หรสือในกรบุงนกันี้น และพวกเขาพลิสทูจนร์สลิที่งทกันี้งหลาย ซศึที่งบกัดนบีนี้พวกเขากบาลกังฟฝ้องขร้าพเจร้าอยทูล่นกันี้นกร็
ไมล่ไดร้”

เปาโลถทูกเหร็นอบีกครกันี้งในแงล่มบุมทบีที่แทร้จรลิง-ชายคนหนศึที่งทบีที่มบีกบาลกังมากของพระเจร้า ถทูกรกังเกบียจและถทูกใสล่รร้าย
โดยพวกศกัตรทูของความเชสืที่อแบบครลิสเตบียน แตล่เขากร็ประสบชกัยชนะ แมร้กระทกัที่งในความมรณา โดยประกาศในคบา
พยานสบุดทร้ายของเขาวล่า “ขร้าพเจร้าไดร้สทูร้รบในการตล่อสทูร้อกันดบีแลร้ว ขร้าพเจร้าไดร้กระทบาการวลิที่งแขล่งของขร้าพเจร้าใหร้
สบาเรร็จแลร้ว ขร้าพเจร้าไดร้รกักษาความเชสืที่อนกันี้นไวร้แลร้ว ตล่อจากนบีนี้ มบีมงกบุฎแหล่งความชอบธรรมเกร็บไวร้สบาหรกับขร้าพเจร้า
แลร้ว ซศึที่งองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า ผทูร้พลิพากษาอกันชอบธรรม จะประทานแกล่ขร้าพเจร้าในวกันนกันี้น…” (2 ทธ. 4:7,8) แทนทบีที่
จะหวาดกลกัวความตาย เขาตร้อนรกับมกันเพราะวล่างานของเขาบนโลกเสรร็จสลินี้นแลร้วและเขารร้องออกมาไดร้วล่า “นบีที่
เปป็นวกันรกับมงกบุฎของขร้าพเจร้า!”

“เพราะทล่านจะไดร้เขร้าใจ…” ในภาษากรบีกประโยคนบีนี้อล่านวล่า “ทล่านซศึที่งสามารถทบีที่จะทราบ…” โดยการรกับ
หลกักฐานอกันเหมาะสม เฟลลิกสร์กร็จะสามารถเขร้าใจ (หรสือทราบ) ขร้อเทร็จจรลิงเหลล่านกันี้นของคดบีนบีนี้ เปาโลไมล่ไดร้
หมายความวล่าผทูร้วล่าราชการสามารถเขร้าใจเพราะประสบการณร์หลายปฟีของเขาในฐานะผทูร้พลิพากษา-ถศึงแมร้
ประสบการณร์ดกังกลล่าวคงจะทบาใหร้เขามบีคบุณสมบกัตลิทบีที่จะตกัดสลินอยล่างถทูกตร้องเพราะความรทูร้ของเขาเกบีที่ยวกกับ
ธรรมเนบียมเหลล่านกันี้นของพวกยลิว ความหมายตรงนบีนี้กร็คสือวล่าเฟลลิกสร์สามารถเรบียนรทูร้ไดร้อยล่างงล่ายดาย โดยการสสืบสวน
แบบเหมาะสมและการฟฝงคบาพยาน วล่าขร้อกลล่าวหาเหลล่านกันี้นทบีที่ปรกักปรบาอกัครททูตผทูร้นบีนี้เปป็นความจรลิงหรสือไมล่ มกันคง
ไมล่ใชล่เรสืที่องยากทบีที่จะคร้นพบความจรลิงทกันี้งหมดของเรสืที่องนบีนี้โดยใชร้หลกักฐานซศึที่งหาไดร้อยล่างงล่ายดาย เพราะวล่าเปาโล
ประกาศวล่า ผล่านไป “แคล่สลิบสองวกันตกันี้งแตล่ขร้าพเจร้าขศึนี้นไปยกังกรบุงเยรทูซาเลร็มเพสืที่อจะนมกัสการ” สลิบสองวกันแหล่งความ
สงบเรบียบรร้อยและการประพฤตลิทบีที่เปป็นระเบบียบในสล่วนของอกัครททูตทล่านนบีนี้

ถร้าเรายร้อนกลกับไปยกังบททบีที่ 21 และตามรอยสลิบสองวกันนกันี้นตกันี้งแตล่เปาโลไปถศึงในกรบุงเยรทูซาเลร็มจนกระทกัที่ง
เขาปรากฏตกัวตล่อหนร้าเฟลลิกสร์ เรากร็นกับวกันเหลล่านกันี้นไดร้ดกังตล่อไปนบีนี้:

วกันแรกของสลิบสองวกันนกันี้นคสือ วกันทบีที่เปาโลและเหลล่าเพสืที่อนรล่วมเดลินทางของเขาไปถศึงในกรบุงเยรทูซาเลร็ม 
ตามทบีที่บกันทศึกไวร้ในบททบีที่ 21 ขร้อ 15 ถศึง 17

วกันทบีที่สอง เขาอยทูล่กกับยากอบและพวกผทูร้ปกครอง (ขร้อ 18) 
อบีกหกวกันถกัดมาเขาใชร้ในการทบาตามคบาปฏลิญาณนกันี้นตามทบีที่บกันทศึกไวร้ในขร้อ 21 ถศึง 26 และนกัที่นนบาเรามาสทูล่

วกันทบีที่เกร้า-วกันนกันี้นทบีที่นายพกันและคนของเขาชล่วยชบีวลิตเปาโลจากมร็อบทบีที่อยากฉบีกเขาเปป็นชลินี้นๆ (ขร้อ 27-32)



ในวกันทบีที่สลิบของการพบานกักของเปาโลในกรบุงเยรทูซาเลร็ม เขาถทูกนบาตกัวไปอยทูล่ตล่อหนร้าสภาซานเฮดรลิน และ
เหมสือนเคยทบีที่นายพกันของทหารรกักษาการณร์ตร้องชล่วยเขาใหร้รอดชบีวลิตจากความรบุนแรงทบีที่มบีตล่อเขา-คราวนบีนี้เพราะการ
โตร้แยร้งระหวล่างพวกฟารลิสบีและพวกสะดทูสบี (บกันทศึกเรสืที่องราวนบีนี้ถทูกใหร้ไวร้ในบททบีที่ 22 ขร้อ 30 ถศึงบททบีที่ 23 ขร้อ 10) 

ในวกันทบีที่สลิบเอร็ด “บางคนของพวกยลิวไดร้สมทบกกัน” และปฏลิญาณวล่าพวกเขาจะไมล่กลินหรสือดสืที่มจนกวล่าพวก
เขาไดร้ฆล่าเปาโลแลร้ว ในวกันเดบียวกกันนกันี้น อบุบายทบีที่จะเอาชบีวลิตเปาโลกร็ไปเขร้าหทูของนายพกันคลาวดลิอกัสลบีเซบียส และเขา
สกัที่งใหร้ยร้ายเปาโลจากกรบุงเยรทูซาเลร็มไปยกังเมสืองซบีซารบียาเพสืที่อความปลอดภกัย และเพสืที่อทบีที่เฟลลิกสร์ ผทูร้วล่าราชการแหล่ง
แควร้นยทูเดบีย จะไดร้ฟฝงคดบีของเปาโล (บททบีที่ 23 ขร้อ 12 ถศึง 24) 

จบุดประสงคร์ของเปาโลในการกลล่าวถศึงจบานวนวกันนกันี้นกร็เพสืที่อแสดงใหร้เหร็นความไมล่นล่าจะเปป็นของการทบีที่เขา
จะมบีเวลาไปยบุล่งเกบีที่ยวกกับกลิจกรรมปลบุกระดมทกันี้งหลายหรสือยบุยงใหร้เกลิดการจลาจลในเวลาอกันสกันี้นนกันี้นทบีที่เขาอยทูล่ในกรบุง
เยรทูซาเลร็ม และกลิจกรรมตล่างๆของเขาในระหวล่างวกันเหลล่านกันี้นกร็คงไมล่ยากทบีที่จะตามรอยเพสืที่อทบีที่จะหกักลร้างขร้อกลล่าวหา
เหลล่านกันี้นทบีที่ปรกักปรบาเขา เขากลล่าวชกัดเจนดร้วยวล่าเขาไดร้ไปยกังกรบุงเยรทูซาเลร็มโดยมบีจบุดประสงคร์อกันรกักสงบเพสืที่อทบีที่จะ
นมกัสการพระเจร้า และไมล่สนใจทบีที่จะปลบุกปฝฝั่นประชาชนหรสือกล่อการจลาจลเลย เขาแคล่มายกังนครบรลิสบุทธลิธิ์เพสืที่อ
นมกัสการพระเยโฮวาหร์ในพระวลิหาร-และเขากร็กบาลกังนมกัสการอยทูล่จรลิงๆตอนทบีที่ความโกลาหลนกันี้นเกลิดขศึนี้น!

จากคบาประกาศของเขาในการมายกังกรบุงเยรทูซาเลร็มเพสืที่อนมกัสการ เปาโลกลล่าวคบาแกร้ตล่างของตนตล่อไปโดย
ปฏลิเสธรายละเอบียดทบุกอยล่างของขร้อกลล่าวหาเหลล่านกันี้นทบีที่ถทูกยกมาปรกักปรบาเขาโดยพวกยลิวและมบีเทอรร์ททูลลกัสนกักพทูด
เปป็นผทูร้แทน เขาไมล่ยอมรกับวล่าถทูกพบตกัวขณะ “โตร้เถบียงกกับผทูร้หนศึที่งผทูร้ใดในพระวลิหาร” เขาไมล่ยอมรกับวล่า “ยบุยง
ประชาชนใหร้วบุล่นวาย”-นกัที่นคสือ ยบุยงพวกเขาใหร้กล่อการลบุกฮสือจนเปป็นการจลาจล-ไมล่วล่าในธรรมศาลาทกันี้งหลายหรสือทบีที่
ใดในกรบุงเยรทูซาเลร็ม เขาปปิดทร้ายการไมล่ยอมรกับของเขาดร้วยคบาทร้าหนศึที่ง: “และพวกเขาพลิสทูจนร์สลิที่งทกันี้งหลาย ซศึที่งบกัดนบีนี้
พวกเขากบาลกังฟฝ้องขร้าพเจร้าอยทูล่นกันี้นกร็ไมล่ไดร้!” ดกังนกันี้นเขาจศึงเชลิญชวนเฟลลิกสร์ใหร้สสืบสวนขร้อกลล่าวหาเหลล่านกันี้น และ
ทร้าทายพวกยลิวเหลล่านกันี้นใหร้นบาเสนอขร้อพลิสทูจนร์เรสืที่องกลิจกรรมเหลล่านกันี้นทบีที่พวกเขาไดร้กลล่าวหาเขา

ขร้อ 14 และ 15: “แตล่สลิที่งนบีนี้ขร้าพเจร้าขอรกับตล่อหนร้าทล่าน คสือตามทางนกันี้นซศึที่งพวกเขาเรบียกวล่าเปป็นลกัทธลิ
นอกรบีต ดกังนกันี้นแหละ ขร้าพเจร้าจศึงนมกัสการพระเจร้าแหล่งบรรพบบุรบุษทกันี้งหลายของขร้าพเจร้า โดยเชสืที่อทบุกสลิที่งซศึที่งมบีเขบียนไวร้
ในพระราชบกัญญกัตลิและในพวกศาสดาพยากรณร์นกันี้น และมบีความหวกังตล่อพระเจร้า ซศึที่งพวกเขาเองกร็ยอมรกับดร้วยวล่า 
จะมบีการเปป็นขศึนี้นมาจากความตาย ทกันี้งของคนชอบธรรมและคนไมล่ชอบธรรม”

“ตามทางนกันี้นซศึที่งพวกเขาเรบียกวล่าเปป็นลกัทธลินอกรบีต ดกังนกันี้นแหละ ขร้าพเจร้าจศึงนมกัสการพระเจร้าแหล่ง
บรรพบบุรบุษทกันี้งหลายของขร้าพเจร้า” นบีที่เปป็นคบาตอบตล่อขร้อกลล่าวหาทบีที่วล่าเปาโลเปป็น “หกัวโจกแหล่งนลิกายของพวกนาซา
เรร็ธนกันี้น” เขาเพลิกเฉยคบาเหยบียดหยามทบีที่โยนใสล่เขาในถร้อยคบาของขร้อกลล่าวหานกันี้น เขาตอบมกันดร้วยความสงล่าผล่าเผย
ซศึที่งควรเปป็นลกักษณะเฉพาะตกัวของครลิสเตบียนทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลร้ว เขาไมล่ไดร้พยายามปฏลิเสธหรสือลดทอนขร้อเทร็จจรลิงทบีที่
วล่าเขาเปป็นผทูร้ตลิดตามคนหนศึที่งของพระเยซทูชาวนาซาเรร็ธ เขาแคล่กลล่าววล่า “ตามทางนกันี้น”-ซศึที่งพวกยลิวเรบียกวล่า “ลกัทธลิ
นอกรบีต”-เขานมกัสการพระเจร้าของเหลล่าบรรพบบุรบุษของเขา พระเจร้าองคร์เดบียวกกับทบีที่พวกยลิวเหลล่านบีนี้อร้างวล่านมกัสการ

“ลกัทธลินอกรบีต” ปกตลิแลร้วชวนใหร้นศึกถศึงบางสลิที่งซศึที่งสอนผลิด-หลกักคบาสอนเทร็จ แตล่นกัที่นไมล่ใชล่ความหมายแบบ
ครบถร้วนในทบีที่นบีนี้ ในการกลล่าวหาเปาโลวล่าสอนลกัทธลินอกรบีต พวกยลิวเหลล่านกันี้นหมายความวล่าเขากบาลกังสอนตามทาง



หนศึที่งซศึที่งพวกเขายสืนยกันวล่ากล่อใหร้เกลิดการแตกแยก (หรสือความบาดหมาง) ในทล่ามกลางประชาชน แมร้กระทกัที่งวกันนบีนี้
บางคนกร็มองครลิสเตบียนทบีที่ยศึดถสือคบาสอนเดลิมวล่าเปป็นพวกนอกรบีตและพวกคลกัที่งศาสนา แตล่เหมสือนกกับทบีที่เปโตรและ
อกัครททูตคนอสืที่นๆไดร้ประกาศไวร้ “ขร้าพเจร้าทกันี้งหลายควรเชสืที่อฟฝงพระเจร้ายลิที่งกวล่ามนบุษยร์” (กลิจการ 5:29) 

เปาโลไมล่ละอายทบีที่จะถทูกเรบียกวล่าเปป็นผทูร้ตลิดตามคนหนศึที่งของพระเยซทูชาวนาซาเรร็ธ แตล่เขาอยากใหร้เพสืที่อน
รล่วมชนชาตลิของเขาเขร้าใจวล่าถศึงแมร้เขาไดร้ตร้อนรกับความเชสืที่อแบบครลิสเตบียน เขากร็ไมล่ไดร้พรากไปจากการนมกัสการ
พระเจร้าแทร้จรลิงหนศึที่งเดบียวนกันี้น พระเจร้าของเหลล่าบรรพบบุรบุษคนฮบีบรทู เขายกังยอมรกับพระเจร้าของพวกยลิวเหมสือนเดลิม 
แตล่เขาไดร้พบกกับพระครลิสตร์ของพระเจร้าและบกัดนบีนี้กร็ดบาเนลินตามทางใหมล่นกันี้นและทบีที่มบีชบีวลิต เขาไมล่ไดร้นบาพระใหมล่มา
ประกาศ วกัตถบุใหมล่สบาหรกับนมกัสการ-ซศึที่งเปป็นวลิธบีปฏลิบกัตลิทบีที่ถทูกหร้ามไวร้อยล่างชกัดเจนในพระราชบกัญญกัตลิของโมเสส ใน
พระราชบกัญญกัตลิ 13:1-10 เราอล่านวล่า:

“ถร้าในทล่ามกลางพวกทล่านมบีผทูร้พยากรณร์หรสือมบีผทูร้ฝฝนเหร็นเกลิดขศึนี้น และสบาแดงหมายสบาคกัญหรสือการ
มหกัศจรรยร์แกล่ทล่าน และหมายสบาคกัญหรสือการมหกัศจรรยร์ซศึที่งเขาบอกทล่านนกันี้นสบาเรร็จจรลิง กลล่าววล่า ‘ใหร้พวกเราไป
ตลิดตามพระอสืที่น ๆ กกันเถลิด’ ซศึที่งทล่านไมล่เคยรทูร้จกัก ‘และใหร้พวกเราปรนนลิบกัตลิพระเหลล่านกันี้น’ ทล่านอยล่าตกันี้งใจฟฝงบรรดา
คบาของผทูร้พยากรณร์หรสือผทูร้ฝฝนเหร็นคนนกันี้น เพราะพระเยโฮวาหร์พระเจร้าของทล่านทกันี้งหลายกบาลกังพลิสทูจนร์พวกทล่าน เพสืที่อ
ใหร้ทรงทราบวล่า ทล่านทกันี้งหลายรกักพระเยโฮวาหร์พระเจร้าของพวกทล่านดร้วยสบุดใจของพวกทล่าน และดร้วยสบุดจลิตของ
พวกทล่านหรสือไมล่... และผทูร้พยากรณร์หรสือผทูร้ฝฝนเหร็นคนนกันี้นจะตร้องถทูกประหารชบีวลิต เพราะวล่าเขาไดร้พทูดใหร้ทล่านทกันี้ง
หลายหกันไปจากพระเยโฮวาหร์พระเจร้าของพวกทล่าน ผทูร้ทรงนบาทล่านทกันี้งหลายออกจากแผล่นดลินแหล่งอบียลิปตร์ และทรง
ไถล่พวกทล่านออกจากเรสือนแหล่งการเปป็นทาส เพสืที่อกระทบาใหร้ทล่านละทลินี้งหนทางเสบีย ซศึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจร้าของ
ทล่านบกัญชาใหร้ทล่านดบาเนลินตามนกันี้น ดกังนกันี้นทล่านจะตร้องใหร้ความชกัที่วรร้ายนบีนี้ออกเสบียจากทล่ามกลางทล่าน

“ถร้าพบีที่ชายนร้องชายของทล่านมารดาเดบียวกกันกกับทล่าน หรสือบบุตรชายบบุตรสาวของทล่าน หรสือภรรยาทบีที่อยทูล่ใน
อร้อมอกของทล่าน หรสือมลิตรสหายรล่วมใจของทล่าน ชกักชวนทล่านอยล่างลกับ ๆ วล่า ‘ใหร้เราไปปรนนลิบกัตลิพระอสืที่น ๆ กกัน
เถลิด’ ซศึที่งทล่านเองหรสือบรรพบบุรบุษของทล่านไมล่เคยรทูร้จกัก คสือเปป็นพระตล่าง ๆ ของชนชาตลิทกันี้งหลายซศึที่งอยทูล่ลร้อมรอบพวก
ทล่าน ไมล่วล่าอยทูล่ใกลร้ทล่านหรสืออยทูล่หล่างไกลจากทล่าน จากสบุดปลายแผล่นดลินโลกขร้างนบีนี้จนถศึงทบีที่สบุดปลายแผล่นดลินโลกขร้าง
โนร้น ทล่านอยล่ายอมตามเขาหรสือตกันี้งใจฟฝงเขา หรสืออยล่าใหร้นกัยนร์ตาของทล่านสงสารเขา หรสือทล่านอยล่าไวร้ชบีวลิตเขา หรสือ
ทล่านอยล่าซล่อนเขาไวร้เลย แตล่ทล่านจงประหารชบีวลิตเขาเสบียเปป็นแนล่ ทล่านจงเปป็นคนแรกในการลงมสือประหารชบีวลิตของ
เขา และตล่อไปใหร้บรรดาประชากรรล่วมมสือดร้วย และทล่านจงเอาหลินขวร้างเขาใหร้ตาย เพราะวล่าเขาพยายามทบีที่จะ
ผลกักดกันทล่านไปจากพระเยโฮวาหร์พระเจร้าของทล่าน ผทูร้ทรงพาทล่านออกจากแผล่นดลินแหล่งอบียลิปตร์ ออกจากเรสือนแหล่ง
การเปป็นทาส”

เปาโลไมล่ไดร้กบาลกังแนะนบาพระใหมล่ใหร้รทูร้จกัก แตล่เขากบาลกังประกาศขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่าพระเจร้าแทร้จรลิงหนศึที่งเดบียว
นกันี้น พระเจร้าของอกับราฮกัม บกัดนบีนี้ไดร้ถทูกเปปิดเผยแกล่มนบุษยร์แลร้วในพระภาคแหล่งพระบบุตรของพระองคร์ เหมสือนกกับทบีที่
ยอหร์นผทูร้เปป็นทบีที่รกักประกาศไวร้วล่า “พระราชบกัญญกัตลิไดร้ถทูกประทานใหร้โดยทางโมเสส แตล่พระคบุณและความจรลิงไดร้มา
โดยทางพระเยซทูครลิสตร์ ไมล่มบีมนบุษยร์ผทูร้ใดเคยเหร็นพระเจร้าในเวลาใดเลย พระบบุตรองคร์เดบียวทบีที่บกังเกลิดมา ผทูร้ซศึที่งทรง
สถลิตในพระทรวงของพระบลิดา พระองคร์ไดร้ทรงสบาแดงพระเจร้าแลร้ว” (ยอหร์น 1:17,18)



เปาโลประกาศชบีวลิตนลิรกันดรร์โดยพระคบุณของพระเจร้าผล่านทางความเชสืที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรร็จสลินี้นแลร้วของ
พระบบุตรทบีที่รกักของพระเจร้า คสือพระเยซทูชาวนาซาเรร็ธ พระเมสสลิยาหร์นกันี้นทบีที่การเสดร็จมาของพระองคร์ถทูกบอกลล่วง
หนร้าแลร้วโดยเหลล่าศาสดาพยากรณร์สมกัยโบราณ ซศึที่งการทนทบุกขร์ของพระองคร์ถทูกบอกลล่วงหนร้าแลร้ว จนถศึงลกักษณะ
การสลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์ดร้วย ศาสดาพยากรณร์เหลล่านกันี้นยกังบอกถศึงการฟฟืปั้นคสืนพระชนมร์ของพระองคร์ดร้วย 
และบกัดนบีนี้เปาโลประกาศวล่าเขาถทูกเรบียกตกัวมาไตล่สวนเพราะเทศนาการเปป็นขศึนี้นจากตายนกันี้น

พระเยซทูเองทรงบอกพวกศกัตรทูของพระองคร์วล่า “จงคร้นดทูในพระคกัมภบีรร์ เพราะทล่านทกันี้งหลายคลิดวล่าในพระ
คกัมภบีรร์นกันี้นทล่านทกันี้งหลายมบีชบีวลิตนลิรกันดรร์ และพระคกัมภบีรร์นกันี้นเปป็นขร้อความซศึที่งเปป็นพยานถศึงเรา” (ยอหร์น 5:39)

หลกังจากการฟฟืปั้นคสืนพระชนมร์ของพระองคร์ ขณะทบีที่พระองคร์ทรงเดลินกกับพวกสาวกบนถนนไปยกังหมทูล่บร้าน
เอมมาอทูส (โดยทบีที่พวกเขาไมล่รทูร้วล่าพระองคร์เปป็นผทูร้ใด) พระเยซทูทรงถามพวกเขาวล่า “นบีที่มกันคบาพทูดโตร้ตอบอะไรกกันทบีที่
พวกทล่านกลล่าวแกล่กกันและกกัน ขณะทบีที่พวกทล่านเดลินไปและโศกเศรร้า” พวกเขาเปปิดเผยแกล่พระองคร์เรสืที่องการจกับกบุม 
การไตล่สวน และการตรศึงกางเขนพระองคร์ผทูร้ทบีที่พวกเขากลล่าววล่าพวกเขาไดร้วางใจวล่าจะเปป็น “ผทูร้นกันี้นซศึที่งจะไถล่คน
อลิสราเอล”

จากนกันี้นพระเยซทูตรกัสแกล่พวกเขาวล่า “โอ พวกคนเขลา และมบีใจเฉสืที่อยในการเชสืที่อบรรดาคบาซศึที่งพวกศาสดา
พยากรณร์ไดร้กลล่าวไวร้นกันี้น จบาเปป็นซศึที่งพระครลิสตร์จะตร้องทนทบุกขร์ทรมานสลิที่งเหลล่านบีนี้ และเขร้าในสงล่าราศบีของพระองคร์
มลิใชล่หรสือ” และเรลิที่มตร้นทบีที่โมเสสและบรรดาศาสดาพยากรณร์ พระองคร์ทรงอธลิบายใหร้เขาทกันี้งสองฟฝงในพระคกัมภบีรร์
ทบุกขร้อถศึงสลิที่งเหลล่านกันี้นทบีที่เกบีที่ยวกกับพระองคร์เอง” (อล่านลทูกา 24:13-34)

พระเยซทูทรงยสืนยกันซนี้บาแลร้วซนี้บาอบีกเรสืที่องขร้อเทร็จจรลิงทางประวกัตลิศาสตรร์ทบีที่วล่าชายคนหนศึที่งชสืที่อโมเสสเคยมบีชบีวลิต
อยทูล่ และวล่าเขาไดร้เขบียนเกบีที่ยวกกับพระเมสสลิยาหร์นกันี้น เมสืที่อถทูกซกักถามในหกัวขร้อการหยล่ารร้างพระองคร์ตรกัสวล่า “โมเสสไดร้
ยอมใหร้ทล่านทกันี้งหลายหยล่าภรรยาของตน เพราะเหตบุความแขร็งกระดร้างแหล่งใจของทล่านทกันี้งหลาย แตล่ตกันี้งแตล่เรลิที่มแรก
นกันี้นกร็มลิไดร้เปป็นอยล่างนกันี้น” (มธ. 19:8)

ในมกัทธลิว 23:2 พระองคร์ทรงบอกเหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “พวกธรรมาจารยร์กกับพวกฟารลิสบีนกัที่งในทบีที่นกัที่ง
ของโมเสส”-และจากนกันี้นกร็ทรงสอนพวกเขาเกบีที่ยวกกับเครสืที่องหมายเหลล่านกันี้นของฟารลิสบี โดยตรกัสวล่า “เหตบุฉะนกันี้นสลิที่ง
สารพกัดใด ๆ กร็ตามทบีที่พวกเขาสกัที่งสอนใหร้พวกทล่านถสือรกักษาไวร้ จงถสือและกระทบาตาม แตล่พวกทล่านอยล่ากระทบาตาม
บรรดาการงานของพวกเขาเลย เพราะพวกเขากลล่าว และไมล่กระทบาตาม” (มธ. 23:3) 

ในการสกัที่งสอนพวกสะดทูสบีเกบีที่ยวกกับการเปป็นขศึนี้นจากตาย พระเยซทูตรกัสแกล่พวกเขาวล่า “บกัดนบีนี้ทบีที่วล่าพวกคนทบีที่
ตายกร็ถทูกชบุบใหร้เปป็นขศึนี้นมาใหมล่ แมร้แตล่โมเสสกร็ยกังไดร้สบาแดงทบีที่พบุล่มไมร้นกันี้น เมสืที่อทล่านเรบียกองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าวล่า ‘เปป็น
พระเจร้าของอกับราฮกัม และเปป็นพระเจร้าของอลิสอกัค และเปป็นพระเจร้าของยาโคบ’ เพราะพระองคร์ไมล่ทรงเปป็น
พระเจร้าของคนตาย แตล่ของคนทบีที่มบีชบีวลิต ดร้วยวล่าทบุกคนมบีชบีวลิตอยทูล่สบาหรกับพระองคร์” (ลทูกา 20:37,38)

ในยอหร์น 6:32 เมสืที่อประชาชนพทูดถศึงมานาทบีที่บรรพบบุรบุษของพวกเขาเคยกลินในถลิที่นทบุรกกันดาร พระเยซทูทรง
ตอบวล่า “แทร้จรลิงแลร้วเรากลล่าวแกล่ทล่านทกันี้งหลายวล่า โมเสสไมล่ไดร้ใหร้อาหารจากฟฝ้าสวรรคร์นกันี้นแกล่ทล่านทกันี้งหลาย แตล่
พระบลิดาของเราประทานอาหารแทร้ซศึที่งมาจากสวรรคร์ใหร้แกล่ทล่านทกันี้งหลาย”



ในยอหร์น 7:19-23 พระองคร์ทรงเตสือนความจบาพวกเขาวล่า “โมเสสไดร้ใหร้พระราชบกัญญกัตลิแกล่ทล่านทกันี้ง
หลายมลิใชล่หรสือ และกระนกันี้นไมล่มบีผทูร้ใดในพวกทล่านรกักษาพระราชบกัญญกัตลินกันี้น ทบาไมทล่านทกันี้งหลายหาโอกาสทบีที่จะฆล่า
เราเสบีย” คนเหลล่านกันี้นตอบและกลล่าววล่า “ทล่านมบีผบีสลิงอยทูล่ ใครเลล่าหาโอกาสทบีที่จะฆล่าทล่านเสบีย” พระเยซทูทรงตอบ
และตรกัสกกับพวกเขาวล่า “เราไดร้ทบาการงานอกันหนศึที่งและพวกทล่านทบุกคนประหลาดใจ เพราะฉะนกันี้นโมเสสไดร้
ใหร้การเขร้าสบุหนกัตแกล่ทล่านทกันี้งหลาย (มลิใชล่เพราะการเขร้าสบุหนกัตมาจากโมเสส แตล่มาจากพวกบรรพบบุรบุษ) และในวกัน
สะบาโตทล่านทกันี้งหลายกร็ยกังใหร้คนเขร้าสบุหนกัต ถร้าในวกันสะบาโตคนยกังเขร้าสบุหนกัต เพสืที่อไมล่ใหร้ผลิดพระราชบกัญญกัตลิของ
โมเสสแลร้ว ทล่านทกันี้งหลายจศึงโกรธกกับเรา เพราะเราทบาใหร้ชายผทูร้หนศึที่งหายเปป็นปกตลิทบุกประการแลร้วในวกันสะบาโต
หรสือ”

พระเยซทูชาวนาซาเรร็ธทรงแสดงใหร้เหร็นความเคารพตล่อพระราชบกัญญกัตลิของโมเสสเสมอในงานรกับใชร้บน
โลกของพระองคร์ กระนกันี้นพระองคร์ทรงเสรลิมในบางครกันี้งวล่า “แตล่เรากลล่าวแกล่ทล่านทกันี้งหลายวล่า…” และทรงสอน
บกัญญกัตลิแหล่งความรกัก ความเมตา และการยกโทษ อกัครททูตเปาโลกร็เคารพพระราชบกัญญกัตลิของโมเสสเชล่นกกัน เขา
ไมล่ไดร้ปฏลิเสธสล่วนใดของมกันเลย แตล่หลกังจากทบีที่เขาตร้อนรกับความเชสืที่อแบบครลิสเตบียนและไดร้รกับความรอดโดย
พระคบุณของพระเจร้า เขากร็ประกาศความจรลิงของพระเจร้าวล่า “พระครลิสตร์ทรงเปป็นจบุดจบของพระราชบกัญญกัตลิ เพสืที่อ
ความชอบธรรมแกล่ทบุกคนทบีที่เชสืที่อ” (รม. 10:4)

เราตร้องไมล่ลสืมวล่าเปาโลดบาเนลินชบีวลิตและรกับใชร้ในชล่วงเวลาหนศึที่งทบีที่ยากลบาบากทบีที่สบุด เขาทบางานรกับใชร้ของตน
ตล่อไปในชล่วงเปลบีที่ยนผล่านนกันี้น สมกัยทบีที่ศาสนายทูดายกบาลกังเปปิดทางใหร้แกล่ความเชสืที่อแบบครลิสเตบียน และประวกัตลิศาสตรร์
เปปิดเผยขร้อเทร็จจรลิงอกันแนล่นอนทบีที่วล่าผทูร้คนแยกตกัวออกจากธรรมเนบียมตล่างๆทางศาสนาอยล่างชร้ากวล่าจากวลิธบีปฏลิบกัตลิ
อสืที่นใด เราตร้องจบาใหร้ขศึนี้นใจเชล่นกกันถศึงคบาประกาศของเขาเรสืที่องความรกักและความหล่วงใยทบีที่เขามบีตล่อชนชาตลิของเขา
เอง คสือพวกยลิว ตอนทบีที่เขาเขบียนมกันลงไปในโรม 9:1-3:

“ขร้าพเจร้ากลล่าวความจรลิงในพระครลิสตร์ ขร้าพเจร้าไมล่ไดร้มบุสา ใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบของขร้าพเจร้าเปป็นพยาน
ฝฝ่ายขร้าพเจร้าในพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ดร้วย วล่า ขร้าพเจร้ามบีความทบุกขร์หนกักและความโศกเศรร้าในใจของขร้าพเจร้าเสมอ
เพราะขร้าพเจร้าอยากขอใหร้ขร้าพเจร้าเองถทูกสาปแชล่งใหร้ตกัดขาดจากพระครลิสตร์ เพราะเหร็นแกล่พบีที่นร้องของขร้าพเจร้า คสือ
ญาตลิพบีที่นร้องของขร้าพเจร้าตามเนสืนี้อหนกัง!”

เปาโลมบีและแสดงออกถศึงความรกักของตนทบีที่มบีตล่อมนบุษยชาตลิทบีที่หลงหาย โดยเฉพาะพวกยลิว-ความรกักทบีที่หา
ผทูร้ใดเทบียบนอกจากพระเมษโปดกของพระเจร้า พระเยซทูครลิสตร์เจร้า เมสืที่อเราพลิจารณาคบาพยานของชายผทูร้นบีนี้ทบีที่วล่าเขา
ยลินดบีถทูกเผาในนรกเพราะเหร็นแกล่การไดร้เหร็นชนชาตลิอลิสราเอลไดร้รกับความรอด เรากร็เรลิที่มเขร้าใจวล่าทบาไมเขาถศึงยอม
ใหร้ทลิโมธบีคนหนบุล่มเขร้าสบุหนกัต (กลิจการ 16:3) ทบาไมเขาถศึงโกนศบีรษะของตนและถสือคบาปฏลิญาณของยลิว (กลิจการ
18:18) และทบาไมเขายกังนมกัสการในธรรมศาลาของยลิวและในพระวลิหารตล่อไป-ถศึงแมร้วล่าเราอาจไมล่เหร็นชอบกร็ตาม

เขาไดร้รกับการทรงเรบียกใหร้เปป็นผทูร้รกับใชร้ของพระเจร้าไปยกังคนตล่างชาตลิ-และเขาตอบรกับการทรงเรบียกนกันี้นดร้วย
ใจยลินดบี เขากลล่าววล่า “ขร้าพเจร้ากลล่าวแกล่พวกทล่าน พวกคนตล่างชาตลิ เพราะเหตบุขร้าพเจร้าเปป็นอกัครททูตของพวกคน
ตล่างชาตลิ ขร้าพเจร้าจศึงยกยล่องหนร้าทบีที่ของขร้าพเจร้า” (รม. 11:13) แตล่พวกยลิวกร็เปป็นภาระใจของเขาอยทูล่เสมอ มาก



จนถศึงกกับทบีที่เขาคงยอมเสบียสละทบีที่ของเขาในสวรรคร์เพสืที่อพวกเขา หากโดยการทบาเชล่นนกันี้นเขาจะเหร็นพวกเขารกับ
ความรอดไดร้ เขารกักคนทกันี้งปวง ขร้อเทร็จจรลิงประการหนศึที่งทบีที่เขาเปป็นพยานรกับรองใน 1 โครลินธร์ 9:19-22:

“เพราะถศึงแมร้วล่าขร้าพเจร้าเปป็นอลิสระจากมนบุษยร์ทบุกคน แตล่ขร้าพเจร้ากร็ยกังทบาใหร้ตกัวเองเปป็นทาสของทบุกคน 
เพสืที่อขร้าพเจร้าจะไดร้พวกเขามากยลิที่งขศึนี้น และตล่อพวกยลิว ขร้าพเจร้าไดร้กลายเปป็นเหมสือนคนยลิว เพสืที่อขร้าพเจร้าจะไดร้พวก
ยลิว ตล่อคนทกันี้งหลายทบีที่อยทูล่ใตร้พระราชบกัญญกัตลิ กร็เปป็นเหมสือนอยทูล่ใตร้พระราชบกัญญกัตลิ เพสืที่อขร้าพเจร้าจะไดร้คนเหลล่านกันี้นทบีที่
อยทูล่ใตร้พระราชบกัญญกัตลิ ตล่อคนทกันี้งหลายทบีที่ไมล่มบีพระราชบกัญญกัตลิ กร็เปป็นเหมสือนคนทบีที่ไมล่มบีพระราชบกัญญกัตลิ (โดยไมล่ไดร้อยทูล่
อยล่างปราศจากพระราชบกัญญกัตลิตล่อพระเจร้า แตล่อยทูล่ใตร้พระราชบกัญญกัตลิตล่อพระครลิสตร์) เพสืที่อขร้าพเจร้าจะไดร้คนเหลล่า
นกันี้นทบีที่ไมล่มบีพระราชบกัญญกัตลิ ตล่อคนอล่อนแอ ขร้าพเจร้ากร็กลายเปป็นเหมสือนคนอล่อนแอ เพสืที่อขร้าพเจร้าจะไดร้คนอล่อนแอ 
ขร้าพเจร้ายอมเปป็นคนทบุกชนลิดตล่อคนทกันี้งปวง เพสืที่อโดยทบุกวลิถบีทางขร้าพเจร้าจะชล่วยบางคนใหร้รอด!”

หลกังจากประกาศความเชสืที่อของเขาในโมเสส พระราชบกัญญกัตลิของโมเสส และในพวกศาสดาพยากรณร์
แลร้ว เปาโลกร็ยร้อนกลกับไปกลล่าวซนี้บาความเชสืที่อของเขาในหลกักคบาสอนเรสืที่องการเปป็นขศึนี้นจากตาย “ความหวกังตล่อ
พระเจร้า” คสือความหวกังเรสืที่องการเปป็นขศึนี้นจากตายนกันี้น “ซศึที่งพวกเขาเองกร็ยอมรกับดร้วย” ดกังนกันี้นเขาจศึงนบาเสนอคบาถาม
ทบีที่วล่าเหตบุไฉนพวกยลิวถศึงเรบียกตกัวเขามาไตล่สวนขร้อหาเทศนาหลกักคบาสอนเดบียวกกันซศึที่งพวกเขาเองกร็เชสืที่อและสอนเกบีที่ยว
กกับ “การเปป็นขศึนี้นมาจากความตาย ทกันี้งของคนชอบธรรมและคนไมล่ชอบธรรม” (ซศึที่งหมายถศึงการเปป็นขศึนี้นจากตาย
ของผทูร้ชอบธรรม และการเปป็นขศึนี้นจากตายของคนชกัที่ว)

เปาโลไมล่ไดร้เทศนาสลิที่งใดทบีที่เหลล่าศาสดาพยากรณร์สมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิมไมล่ไดร้ประกาศ พวกเขาไดร้
พยากรณร์เกบีที่ยวกกับการเสดร็จมาของพระเมสสลิยาหร์ พวกเขาบอกลล่วงหนร้าเรสืที่องการทนทบุกขร์ของพระองคร์ ขร้อเทร็จ
จรลิงทบีที่วล่าพระองคร์จะทรงไดร้รกับบาดแผลเพราะการละเมลิดตล่างๆของเรา พวกเขาไดร้พยากรณร์วล่าพระองคร์จะทรงถทูก
ตรศึงกางเขน และวล่าพระองคร์จะทรงเปป็นขศึนี้นอบีก นบีที่คสือขล่าวสารทบีที่เปาโลประกาศ-การสลินี้นพระชนมร์ การถทูกฝฝง และ
การฟฟืปั้นคสืนพระชนมร์ของพระเยซทู ผทูร้ซศึที่งเขาประกาศวล่าเปป็นพระเมสสลิยาหร์นกันี้นทบีที่ชนชาตลิอลิสราเอลไดร้รอคอยมานาน

ในคบาพยานของเขาตล่อหนร้าอากรลิปปา เขาอธลิบายวล่า “ขร้าพระองคร์ยสืนอยทูล่และถทูกพลิพากษาเนสืที่องดร้วย
ความหวกังแหล่งพระสกัญญาซศึที่งพระเจร้าไดร้ตรกัสแกล่บรรพบบุรบุษของพวกขร้าพระองคร์นกันี้น โดยสลิบสองเผล่าของพวกขร้า
พระองคร์ ซศึที่งปรนนลิบกัตลิพระเจร้าอยล่างจรลิงจกังทกันี้งกลางวกันและกลางคสืนหวกังวล่าจะมาถศึงพระสกัญญานกันี้น เพราะเหร็นแกล่
ความหวกังอกันนบีนี้ ขร้าแตล่กษกัตรลิยร์อากรลิปปา ขร้าพระองคร์จศึงถทูกกลล่าวหาโดยพวกยลิว” (กลิจการ 26:6,7)

เขากลล่าวแกล่พวกพบีที่นร้องบางคนของเขาเอง ขณะตลิดคบุกในกรบุงโรมวล่า “...เพราะเหตบุความหวกังของ
อลิสราเอลขร้าพเจร้าจศึงถทูกจองจบาดร้วยโซล่นบีนี้” (กลิจการ 28:20)

ขร้อ 16: “และในเรสืที่องนบีนี้ ขร้าพเจร้ากร็ฝฝึกฝนตนเองจรลิง ๆ ทบีที่จะมบีใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบทบีที่ปราศจากความผลิด
ตล่อพระเจร้าและตล่อมนบุษยร์เสมอ”

อกัครททูตเปาโลพากเพบียรทบีที่จะดบาเนลินชบีวลิตไมล่เพบียงเพสืที่อทบีที่เขาจะไดร้รกับการเหร็นชอบและการอวยพรจาก
พระเจร้าเทล่านกันี้น แตล่เพสืที่อทบีที่เขาจะไดร้รกับความเคารพนกับถสือจากพวกพบีที่นร้องของเขาเชล่นกกัน อกันเปป็นการแสดงใหร้เหร็น
วล่าความเชสืที่อของเขาในพระเจร้านกันี้นชอบธรรมตล่อหนร้ามนบุษยร์ 



ทล่านทบีที่รกัก นบีที่เปป็นขร้อผทูกมกัดของผทูร้เชสืที่อทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลร้วทบุกคน พระคกัมภบีรร์สอนเรสืที่องนบีนี้อยล่างชกัดเจน 
ครลิสเตบียนทกันี้งหลายควรดบาเนลินในสตลิปฝญญาเพราะเหร็นแกล่คนทบีที่ยกังไมล่ไดร้รกับความรอด เพราะวล่าคนไมล่เชสืที่อจกับตาดทู
ทบุกฝฟีกร้าวของผทูร้เชสืที่อ และฟฝงทบุกถร้อยคบาทบีที่ผทูร้เชสืที่อกลล่าว เปาโลแนะนบาเหลล่าผทูร้เชสืที่อชาวเมสืองโคโลสบีวล่า “จงดบาเนลินในสตลิ
ปฝญญาตล่อคนทกันี้งหลายทบีที่อยทูล่ภายนอก จงฉวยโอกาส” (คส. 4:5)

คบาเตสือนสตลิของเขาทบีที่มบีไปยกังชาวเมสืองเธสะโลนลิกาคสือ “ใหร้พวกทล่านเรบียนรทูร้ทบีที่จะอยทูล่อยล่างสงบ และทบากลิจ
ธบุระของพวกทล่านเอง และทบาการงานดร้วยมสือของพวกทล่านเอง เหมสือนอยล่างทบีที่พวกเราไดร้กบาชกับพวกทล่านแลร้ว 
เพสืที่อพวกทล่านจะไดร้ดบาเนลินอยล่างซสืที่อสกัตยร์ตล่อคนเหลล่านกันี้นทบีที่อยทูล่ภายนอก และเพสืที่อพวกทล่านจะไมล่ขาดสลิที่งใดเลย” (1 
ธส. 4:11,12) คนเหลล่านกันี้นทบีที่อยทูล่ “ภายนอก” แนล่นอนวล่าหมายถศึงคนเหลล่านกันี้นทบีที่อยทูล่ภายนอกครลิสตจกักร คนเหลล่า
นกันี้นทบีที่ไมล่รทูร้จกักพระครลิสตร์ในฐานะพระผทูร้ชล่วยใหร้รอด เปาโลระบบุหนศึที่งในคบุณสมบกัตลิเหลล่านกันี้นสบาหรกับผทูร้ปกครองหรสือผทูร้
ชล่วยวล่าตร้องมบี “ชสืที่อเสบียงดบีทล่ามกลางคนทกันี้งหลายซศึที่งอยทูล่ภายนอก” (1 ทธ. 3:7)

พระเยซทูตรกัสวล่า “จงใหร้ความสวล่างของพวกทล่านสล่องไปตล่อหนร้าคนทกันี้งปวงอยล่างนกันี้น เพสืที่อวล่าพวกเขาจะไดร้
เหร็นบรรดาการงานทบีที่ดบีของพวกทล่าน และจะไดร้สรรเสรลิญพระบลิดาของพวกทล่านผทูร้ซศึที่งทรงสถลิตในสวรรคร์” (มธ. 
5:16)

ใน 1 เปโตร 2:11,12 เราอล่านวล่า “พวกทบีที่รกักอยล่างยลิที่ง ขร้าพเจร้าขอวลิงวอนพวกทล่านเหมสือนเปป็นบรรดาคน
แปลกถลิที่นและเปป็นผทูร้สกัญจร ใหร้ละเวร้นจากบรรดาราคะตกัณหาฝฝ่ายเนสืนี้อหนกัง ซศึที่งทบาสงครามตล่อจลิตวลิญญาณ โดย
ใหร้การประพฤตลิของพวกทล่านซสืที่อตรงทล่ามกลางพวกคนตล่างชาตลิ เพราะวล่าในการทบีที่พวกเขาพทูดตล่อตร้านพวกทล่านวล่า
เปป็นพวกคนทบาสลิที่งชกัที่วรร้ายนกันี้น โดยการกระทบาดบีทกันี้งหลายของพวกทล่าน ซศึที่งพวกเขาจะไดร้เหร็น พวกเขาจะไดร้
สรรเสรลิญพระเจร้าในวกันแหล่งการทรงเยบีที่ยมเยบียน”

กลล่าวอบีกนกัยหนศึที่ง ครลิสเตบียนทกันี้งหลายเปป็นจดหมาย “ซศึที่งเปป็นทบีที่รทูร้จกักและทบีที่ถทูกอล่านโดยคนทกันี้งปวง” (2 คร. 
3:2) และโดยการดบาเนลินชบีวลิตประจบาวกันของเราเราควรแสดงใหร้เหร็นวล่าเรา “ไดร้ละทลินี้งสลิที่งทกันี้งหลายทบีที่ถทูกปปิดบกังไวร้
แหล่งความไมล่ซสืที่อสกัตยร์ โดยไมล่ไดร้ดบาเนลินในความมบีเลล่หร์เหลบีที่ยม และไมล่ไดร้พลลิกแพลงพระวจนะของพระเจร้าอยล่าง
หลอกลวง แตล่โดยการสบาแดงความจรลิงใหร้ประจกักษร์ พวกเราไดร้มอบพวกเราเองไวร้กกับใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบของ
คนทกันี้งปวง ในสายพระเนตรของพระเจร้า” (2 คร. 4:2) ในฐานะบบุตรทกันี้งหลายของพระเจร้า เราควรดบาเนลินชบีวลิต
โดยปราศจากตบาหนลิในทล่ามกลางโลกทบีที่ไมล่รทูร้จกักพระเจร้าของเรา

ใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบมาพรร้อมกกับการลร้มในบาปของอาดกัม กล่อนการลร้มนกันี้น อาดกัมและเอวาเปป็นผทูร้ไรร้
เดบียงสาโดยสมบทูรณร์ แตล่เมสืที่อพวกเขายอมจบานนตล่อบาป พระเจร้ากร็ประทานใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบแกล่พวกเขา 
และพวกเขาตระหนกักในทกันทบีวล่าพวกเขาไมล่เชสืที่อฟฝงพระองคร์แลร้ว ความรทูร้เกบีที่ยวกกับความผลิดของพวกเขาทบาใหร้พวก
เขาพยายามหลบซล่อนจากพระเจร้าครกันี้งตล่อมาทบีที่พระองคร์เสดร็จมาในสวนนกันี้น (ปฐก. 3:8-13)

ใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบตร้องถทูกควบคบุมโดยพระคบุณของพระเจร้าและโดยพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ ดกังนกันี้นผทูร้เชสืที่อ
ทกันี้งหลายเทล่านกันี้น ซศึที่งถทูกนบาโดยพระวลิญญาณ จศึงสามารถพศึที่งพาการนบาของใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบไดร้ คนไมล่เชสืที่อทกันี้ง
หลาย ซศึที่งไมล่มบีการสถลิตอยทูล่ภายในของพระวลิญญาณ ไมล่ควรวางใจหรสือเดลินตามใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบเดร็ดขาด นบีที่
ถทูกนบาเสนออยล่างแจล่มชกัดแลร้วในการศศึกษาคร้นควร้าของเราเกบีที่ยวกกับคบาพยานของอกัครททูตเปาโล เพราะแมร้ในยามทบีที่



ใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบของเขาเหร็นชอบกลิจกรรมตล่างๆของเขา เขากร็กบาลกังขล่มเหงครลิสตจกักรของพระเจร้าอยล่าง
กระตสือรสือรร้นและกบาลกังทบาสบุดความสามารถของตนเพสืที่อกบาจกัดความเชสืที่อแบบครลิสเตบียน จากนกันี้นในโรม 9:1 เขา
เขบียนในฐานะผทูร้เชสืที่อคนหนศึที่ง ซศึที่งรกับความรอดแลร้วและไดร้รกับการทรงเรบียกใหร้ทบางานของพระเจร้า วล่าใจวลินลิจฉกัยผลิด
และชอบของเขาเปป็นพยาน “ในพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์” นกัที่นแตกตล่างอยล่างมากจากคบาพยานทบีที่ใจวลินลิจฉกัยผลิดและ
ชอบของเขาใหร้แกล่เขากล่อนทบีที่เขาไดร้รกับความรอด ในฮบีบรทู 10:22 เขาเขบียนไวร้วล่า “ขอใหร้พวกเราเขร้ามาใกลร้ดร้วยใจ
จรลิง ในความเชสืที่ออกันมกัที่นคงเตร็มเปฟีฝั่ยม โดยใหร้ใจของพวกเราถทูกประพรมชบาระใหร้พร้นจากใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบอกัน
ชกัที่วรร้าย และกายของพวกเราถทูกลร้างชบาระดร้วยนนี้บาอกันใสบรลิสบุทธลิธิ์”

เปาโลยกังพทูดถศึงคนเหลล่านกันี้นทบีที่ใชร้ใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบของตนในทางทบีที่ผลิดจนกระทกัที่งมกันไมล่พทูดกกับพวกเขา
อบีกตล่อไป เขาเขบียนถศึงทลิโมธบีวล่า “บกัดนบีนี้ พระวลิญญาณตรกัสอยล่างชกัดแจร้งวล่า ในกาลภายหลกังบางคนจะออกไปจาก
ความเชสืที่อนกันี้น โดยตกันี้งใจฟฝงพวกวลิญญาณทบีที่ลล่อหลอก และบรรดาหลกักคบาสอนของพวกผบีปฟีศาจ โดยพทูดคบาโกหกตล่าง
ๆ ในความหนร้าซสืที่อใจคด โดยใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบของพวกเขาถทูกนาบลงดร้วยเหลร็กทบีที่รร้อนจกัด” (1 ทธ. 4:1,2)

คนใดทบีที่ใจของเขาถทูกสรร้างใหมล่แลร้วโดยพระคบุณของพระเจร้ากร็จะพบใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบทบีที่ถทูกสรร้างใหมล่
ภายในใจของเขาเชล่นกกัน คสือใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบซศึที่งจะทบาใหร้เขาตระหนกักถศึงความจบาเปป็นทบีที่จะดบาเนลินชบีวลิตอยล่าง
ถทูกตร้องในสายพระเนตรของพระเจร้าเชล่นเดบียวกกับตล่อหนร้ามนบุษยร์ นบีที่คสือจบุดมบุล่งหมายของเปาโล-ทบีที่เขาจะประพฤตลิ
ตนในแบบทบีที่ใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบของเขาจะ “ปราศจากความผลิดตล่อพระเจร้าและตล่อมนบุษยร์เสมอ” เขาสรบุปยล่อ
มกันทกันี้งหมดใน 1 โครลินธร์ 10:31: “เหตบุฉะนกันี้นไมล่วล่าพวกทล่านจะรกับประทาน หรสือจะดสืที่ม หรสือพวกทล่านจะทบาอะไร
กร็ตาม จงกระทบาสลิที่งสารพกัดเพสืที่อเปป็นการถวายสงล่าราศบีแดล่พระเจร้า!”

ขร้อ 17: “บกัดนบีนี้ หลกังจากเวลาหลายปฟีแลร้ว ขร้าพเจร้าไดร้นบาทานทกันี้งหลายมายกังชนชาตลิของขร้าพเจร้า และ
บรรดาเครสืที่องบทูชา”

ในทบีที่นบีนี้เปาโลกลล่าวถศึงเหตบุผลประการทบีที่สองของตนในการมายกังกรบุงเยรทูซาเลร็ม ในขร้อ 11 เขาเปป็นพยาน
รกับรองวล่าเขาไดร้มายกังนครบรลิสบุทธลิธิ์นกันี้นเพสืที่อจะนมกัสการ ในขร้อพระคบาทบีที่เราศศึกษาอยทูล่เขากลล่าวถศึงทานทกันี้งหลายและ
บรรดาเครสืที่องบทูชาทบีที่เขามาเพสืที่อทบีที่จะถวาย

“ทานทกันี้งหลาย” หมายถศึงเงลินเปป็นหลกัก แตล่มบีของฝากอสืที่นๆดร้วยทบีที่จะแจกจล่ายทล่ามกลางพวกคนจนเหลล่า
นกันี้น คบาวล่า “ชนชาตลิของขร้าพเจร้า” เปาโลไมล่ไดร้หมายถศึงชนชาตลิอลิสราเอลทกันี้งหมด เขาพทูดถศึงพวกวลิสบุทธลิชน เหลล่าผทูร้
เชสืที่อในกรบุงเยรทูซาเลร็ม ซศึที่งตร้องการของฝากทบีที่เปป็นวกัตถบุ นบีที่เปป็นชล่วงเวลาทบีที่ยากลบาบากผลิดปกตลิสบาหรกับครลิสเตบียนทกันี้ง
หลายในกรบุงนกันี้น การกกันดารอาหารไมล่เพบียงรบุนแรงในแควร้นยทูเดบียเทล่านกันี้น ผทูร้เชสืที่อทกันี้งหลายทบีที่นกัที่นยกังทนทบุกขร์กกับการ
ขล่มเหงและความลบาบากหลายอยล่างเชล่นกกัน พวกเขาหลายคนถทูกทอดทลินี้งโดยครอบครกัวของพวกเขาหลกังจากทบีที่
พวกเขาเปลบีที่ยนมาถสือความเชสืที่อแบบครลิสเตบียน พวกเขาหลายคนถทูกไลล่ออกจากบร้านเพราะความเชสืที่อทบีที่พวกเขา
สารภาพในพระเยซทูครลิสตร์เจร้า และพวกเขาตร้องการความชล่วยเหลสือทางการเงลินเชล่นเดบียวกกับการหนบุนใจฝฝ่าย
วลิญญาณ ดร้วยเหตบุนบีนี้เองเปาโลจศึงนบา “ทานทกันี้งหลายและบรรดาเครสืที่องบทูชา” มายกังกรบุงเยรทูซาเลร็ม

ในจดหมายของเขาทบีที่เขบียนถศึงเหลล่าผทูร้เชสืที่อในกรบุงโรม เปาโลเขบียนไวร้วล่าเขาวางแผนวล่าจะไปเยบีที่ยมพวกเขา
เมสืที่อเขาเดลินทางเขร้าไปในสเปน และจากนกันี้นกร็อธลิบายวล่า “แตล่บกัดนบีนี้ ขร้าพเจร้าจะขศึนี้นไปยกังกรบุงเยรทูซาเลร็ม เพสืที่อรกับใชร้



พวกวลิสบุทธลิชน เพราะวล่าพวกศลิษยร์แหล่งแควร้นมาซลิโดเนบียและแควร้นอาคายาเหร็นชอบทบีที่จะถวายทรกัพยร์บางสล่วนใหร้
แกล่พวกวลิสบุทธลิชนทบีที่ยากจนซศึที่งอยทูล่ทบีที่กรบุงเยรทูซาเลร็ม” (รม. 15:25,26)

แนล่นอนวล่าเหตบุผลตล่างๆของเปาโลในการมายกังกรบุงเยรทูซาเลร็มนกันี้นกร็รกักสงบเพบียงพอ เขามาเพสืที่อจะ
นมกัสการ และเพสืที่อจะนบาสล่งทานทกันี้งหลายแกล่พวกคนจนในทล่ามกลางผทูร้เชสืที่อทกันี้งหลายทบีที่นกัที่น หลกังจากเปป็นพยานแกล่
เฟลลิกสร์วล่าเขาไมล่ไดร้สกัที่งสอนใหร้ตล่อตร้านพระราชบกัญญกัตลิของโมเสสอยล่างทบีที่พวกยลิวไดร้กลล่าวหา และวล่าเขาถศึงขนาดสกัที่ง
สอนหลกักคบาสอนนกันี้น ซศึที่งเปป็นเรสืที่องของการเปป็นขศึนี้นจากตาย กร็สอดคลร้องกกับความเชสืที่อของคนเหลล่านกันี้นทบีที่กลล่าวหา
เขา เขากร็กลล่าวเหตบุผลตล่างๆของเขาในการมายกังกรบุงเยรทูซาเลร็มและจากนกันี้นกร็เตรบียมพรร้อมทบีที่จะเสนอคบาทร้าแกล่พวก
คนทบีที่กลล่าวหาเขา:

ขร้อ 18 และ 19: “หลกังจากทบีที่พวกยลิวบางคนทบีที่มาจากแควร้นเอเชบียไดร้พบขร้าพเจร้าทบีที่ถทูกชบาระใหร้บรลิสบุทธลิธิ์
แลร้วในพระวลิหาร ซศึที่งไมล่ไดร้อยทูล่กกับคนเปป็นอกันมากและไมล่ไดร้กล่อความวบุล่นวายดร้วย ผทูร้ซศึที่งควรจะมาอยทูล่ทบีที่นบีที่ตล่อหนร้าทล่าน
แลร้ว และคกัดคร้าน ถร้าพวกเขามบีเรสืที่องอะไรกกับขร้าพเจร้า”

เรากลล่าวไปแลร้วกล่อนหนร้านบีนี้ถศึงขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่า “พวกยลิวบางคนทบีที่มาจากแควร้นเอเชบีย” นล่าจะไดร้ยลินเปาโล
เทศนาในระหวล่างการเดลินทางแบบมลิชชกันนารบีของเขา และพบเขาในกรบุงเยรทูซาเลร็มในพระวลิหาร พวกเขาจศึงยบุยง
ใหร้คนตล่อตร้านเขา ไมล่วล่าเขาไปเทศนาทบีที่ใดในการเผยแพรล่ขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคบุณของพระเจร้า กร็มบีพวกยลิวทบีที่ แมร้
มบีจบานวนไมล่มากในทล่ามกลางพวกเขาเอง กร็มบีสล่วนสบาคกัญในการยบุยงฝทูงชนใหร้ตล่อตร้านเขา

บกัดนบีนี้เปาโลอธลิบายวล่าพวกยลิวเหลล่านบีนี้ไดร้พบเขา-ไมล่ใชล่ยบุล่งเกบีที่ยวในกลิจกรรมจลาจลทกันี้งหลายในทล่ามกลาง
พลเมสือง แตล่ “ทบีที่ถทูกชบาระใหร้บรลิสบุทธลิธิ์แลร้วในพระวลิหาร” นบีที่อร้างอลิงยร้อนไปยกังบททบีที่ 21 ขร้อ 23-26 ทบีที่ยากอบและ
พวกผทูร้ปกครองโนร้มนร้าวเปาโลใหร้เขร้าพวกกกับชายอบีกสบีที่คนทบีที่ปฏลิญาณตกัวไวร้ และไปทบาใหร้คบาปฏลิญาณตกัวนกันี้นสบาเรร็จ
ครบถร้วนกกับพวกเขา จากนกันี้นในขร้อ 27 ของบททบีที่ 21 เราอล่านวล่า “และเมสืที่อเจร็ดวกันนกันี้นใกลร้จะสลินี้นสบุดแลร้ว พวกยลิว
ซศึที่งมาจากแควร้นเอเชบีย เมสืที่อพวกเขาเหร็นทล่านในพระวลิหาร จศึงยบุยงบรรดาประชาชน และลงมสือจกับทล่าน” ในตอน
นกันี้นเองทบีที่พวกเขาเรลิที่มกลล่าวหาเขาเปป็นหลายประการ โดยอร้างวล่าเขาสกัที่งสอนขกัดกกับพระราชบกัญญกัตลิและวล่าเขาไดร้
ทบาใหร้พระวลิหารเปป็นมลทลินโดยการพาพวกกรบีกเขร้าไปขร้างใน

“ซศึที่งไมล่ไดร้อยทูล่กกับคนเปป็นอกันมากและไมล่ไดร้กล่อความวบุล่นวายดร้วย” เปาโลและชายคนอสืที่นๆนกันี้นทบีที่อยทูล่ใตร้คบา
ปฏลิญาณกบาลกังจะทบาใหร้การรกับใชร้ทบีที่แยกตกันี้งไวร้นกันี้นสบาเรร็จในพระวลิหาร ซศึที่งคงบอกเปป็นนกัยถศึงการสบาเรร็จครบถร้วนของ
การปฏลิญาณตกัวนกันี้นของพวกเขา แนล่นอนวล่าไมล่มบี “การวบุล่นวาย” ใดๆในพลิธบีกรรมดกังกลล่าวเลย การวบุล่นวายนกันี้นเรลิที่ม
ตร้นเมสืที่อพวกยลิวจากแควร้นเอเชบียยบุยงประชาชนดร้วยคบากลล่าวหาเทบียมเทร็จตล่างๆของพวกเขา และประชาชนลากตกัว
เปาโลออกไปจากพระวลิหารและ “กบาลกังจะฆล่าทล่าน” (กลิจการ 21:30,31)

และบกัดนบีนี้ เปาโลกลล่าววล่า ยลิวเหลล่านบีนี้จากแควร้นเอเชบีย “ควรจะมาอยทูล่ทบีที่นบีที่ตล่อหนร้าทล่านแลร้ว และคกัดคร้าน 
ถร้าพวกเขามบีเรสืที่องอะไรกกับขร้าพเจร้า” พวกยลิวจากแควร้นเอเชบียทบีที่เปป็นตกัวการในการลบุกฮสือตล่อตร้านเปาโลคสือพวกทบีที่
ควรมาเปป็นพยานปรกักปรบาเขา-แตล่พวกเขาไมล่อยทูล่ในการไตล่สวนเขาตล่อหนร้าเฟลลิกสร์! พวกเขาเปป็นพวกเดบียวทบีที่เปป็น
พยานรกับรองไดร้ถศึงความจรลิงทกันี้งหมดของสลิที่งทบีที่เขากบาลกังทบาอยทูล่ตอนทบีที่พวกเขาพบเขาในพระวลิหาร แตล่พวกเขาไดร้
เลสือกทบีที่จะอยทูล่หล่างๆจากการไตล่สวนเขา ซศึที่งเหร็นไดร้ชกัดวล่าพวกเขาไมล่พรร้อมทบีที่จะเผชลิญหนร้าการตรวจสอบแบบเขร้ม



งวดและการซกักไซร้ไลล่เลบียงโดยผทูร้วล่าราชการ เปาโลยกเรสืที่องนบีนี้มาใหร้เฟลลิกสร์ทราบ โดยชบีนี้ใหร้เหร็นวล่าชายเหลล่านบีนี้ควรจะ
มาอยทูล่ทบีที่นบีที่เพสืที่อกลล่าวหาเขาเปป็นการสล่วนตกัวแลร้ว

ขร้อ 20 และ 21: “หรสือมลิฉะนกันี้นขอใหร้คนเหลล่านบีนี้เองกลล่าวเถลิด ถร้าพวกเขาพบการกระทบาทบีที่ชกัที่วรร้ายใด ๆ 
ในขร้าพเจร้า ขณะทบีที่ขร้าพเจร้าไดร้ยสืนอยทูล่ตล่อหนร้าสภา นอกเสบียจากเพราะเสบียงหนศึที่งเดบียวนบีนี้ ทบีที่ขร้าพเจร้าไดร้รร้องขศึนี้นใน
ทล่ามกลางพวกเขาวล่า ‘เรสืที่องการเปป็นขศึนี้นมาจากความตายนกันี้น ขร้าพเจร้าถทูกพลิจารณาพลิพากษาโดยทล่านทกันี้งหลายวกัน
นบีนี้’”

เปาโลเปปิดเผยถศึงความกลร้าหาญอกันยลิที่งใหญล่ทบีที่เปป็นลกักษณะเฉพาะตกัวแหล่งงานรกับใชร้ของเขาเมสืที่อเขากลล่าว
คบาทร้านบีนี้ สลิที่งทบีที่เขากลล่าวจศึงเปป็น “เนสืที่องจากพวกยลิวทบีที่ไดร้เหร็นขร้าพเจร้าในพระวลิหารไมล่อยทูล่ทบีที่นบีที่เพสืที่อเปป็นพยานปรกักปรบา
ขร้าพเจร้าเกบีที่ยวกกับพฤตลิกรรมของขร้าพเจร้าในพระวลิหาร กร็จงใหร้คนเหลล่านบีนี้ทบีที่อยทูล่ทบีที่นบีที่เปป็นพยานปรกักปรบาขร้าพเจร้าและ
กลล่าวคบาพยานถศึงความชกัที่วรร้ายใดๆทบีที่ขร้าพเจร้าไดร้กระทบาขณะทบีที่ขร้าพเจร้าไดร้ยสืนอยทูล่ตล่อหนร้าสภาเถลิด”

การทบีที่เปาโลกลล่าวถศึงการปรากฏตกัวของเขาตล่อหนร้าสภานกันี้นชบีนี้ยร้อนไปยกังการทบีที่เขาถทูกพาตกัวไปอยทูล่ตล่อหนร้า
สภาซานเฮดรลิน ดกังทบีที่ถทูกนบาเสนอในบททบีที่ 23 ขร้อ 1-10 ยลิวบางคนทบีที่อยทูล่ทบีที่นกัที่นตอนนกันี้นจะยอมออกมาขร้างหนร้าและ
เปป็นพยานปรกักปรบาเขาตอนนบีนี้ไหม? นกัที่นเปป็นคบาทร้าดร้วยใจกลร้า แตล่บกันทศึกศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ไมล่แสดงใหร้เหร็นวล่าคบาทร้านบีนี้ถทูก
ยอมรกับโดยแมร้สกักคนเดบียวในคนเหลล่านกันี้นทบีที่เปป็นตร้นเหตบุของการไตล่สวนเปาโลตรงนบีนี้

“นอกเสบียจากเพราะเสบียงหนศึที่งเดบียวนบีนี้…” ความผลิดเดบียวทบีที่อาจถทูกพบในคบาพยานของเปาโลตล่อหนร้าสภา
ซานเฮดรลินกร็คสือ ขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่าเขาไดร้รร้องประกาศวล่า “พวกทล่านและพบีที่นร้องทกันี้งหลาย ขร้าพเจร้าเปป็นฟารลิสบีคนหนศึที่ง 
และเปป็นบบุตรชายของฟารลิสบีคนหนศึที่ง เรสืที่องความหวกังและการเปป็นขศึนี้นมาจากความตาย ขร้าพเจร้าจศึงถทูก
ไตล่สวน!” (บททบีที่ 23 ขร้อ 6) คบากลล่าวนบีนี้เกบีที่ยวกกับหลกักคบาสอนคสือสลิที่งทบีที่จบุดชนวนการโตร้แยร้งระหวล่างพวกฟารลิสบีกกับพวก
สะดทูสบี การโตร้แยร้งทบีที่ไปถศึงจบุดทบีที่เผร็ดรร้อนมากเสบียจนนายพกันผทูร้นกันี้นตร้องชล่วยอกัครททูตทล่านนบีนี้ใหร้รอดชบีวลิตอบีกครกันี้งจากชน
รล่วมชาตลิของเขาทบีที่ใชร้ความรบุนแรง ยกเวร้นคบากลล่าวเดบียวนกันี้น เปาโลกร็ไมล่มบีความผลิดในขร้อหาทกันี้งหมดทบีที่ถทูกนบามา
ปรกักปรบาเขา

ถร้าพวกผทูร้อาวบุโสและปบุโรหลิตใหญล่ประกาศวล่านบีที่เปป็นความผลิด ถร้ามกันเปป็นหลกักคบาสอนเทร็จ พวกเขากร็คงเปป็น
พยานปรกักปรบาตกัวเอง โดยปฏลิเสธความเชสืที่อนกันี้นของบรรพบบุรบุษของพวกเขาซศึที่งพวกเขาอร้างเสบียงดกังเหลสือเกลินวล่า
ยศึดถสือ ถร้าพวกยลิวเหลานกันี้นพรร้อมทบีที่จะเปป็นพยานปรกักปรบาเปาโลทบีที่สกัที่งสอนความจรลิงเรสืที่องการเปป็นขศึนี้นของคนตาย กร็
จงใหร้พวกเขากร้าวออกมาขร้างหนร้าและประกาศมกันเถลิด จงใหร้พวกเขาพลิสทูจนร์วล่าเขาไดร้ปฏลิเสธถร้อยคบาของพวก
ศาสดาพยากรณร์และพระราชบกัญญกัตลิของโมเสสเถลิด

ขร้อ 22: “และเมสืที่อเฟลลิกสร์ไดร้ยลินสลิที่งเหลล่านบีนี้ โดยมบีความรทูร้ทบีที่ครบถร้วนมากขศึนี้นเรสืที่องทางนกันี้น ทล่านกร็ผกัดผล่อน
พวกเขา และกลล่าววล่า “เมสืที่อลบีเซบียสนายพกันจะลงมา เราจะทราบเรสืที่องราวของพวกเจร้าอยล่างเตร็มทบีที่”

เหลล่าผทูร้รทูร้ไมล่เหร็นพร้องตรงกกันเกบีที่ยวกกับการแปลแบบตรงตกัวของพระคบาขร้อนบีนี้ บางคนกลล่าววล่ามกันควรอล่านวล่า
“ถศึงแมร้ (เฟลลิกสร์) มบีความรทูร้เกบีที่ยวกกับหลกักคบาสอนของครลิสเตบียนทบีที่สมบทูรณร์แบบมากกวล่าทบีที่พวกผทูร้กลล่าวหาเปาโลมบี 
เขากร็ยกังผกัดผล่อนการฟฝงความจนกวล่าลบีเซบียสไดร้ลงมาแลร้ว”



คนอสืที่นๆกร็กลล่าววล่าภาษาเดลิมอล่านวล่า “เขาผกัดผล่อนพวกเขาและกลล่าววล่า หลกังจากทบีที่เราไดร้รกับขร้อมทูลอยล่าง
ถทูกตร้องมากขศึนี้นเกบีที่ยวกกับทางนบีนี้แลร้ว เมสืที่อลบีเซบียสลงมาแลร้ว เราจะฟฝงความนบีนี้”

สล่วนตกัวแลร้วผมเหร็นดร้วยกกับการแปลแบบหลกังของพระคบาขร้อนบีนี้ เพราะตล่อมาเฟลลิกสร์สล่งคนไปตามเปาโล
มาและฟฝงเขาเกบีที่ยวกกับความเชสืที่อนกันี้นแหล่งพระครลิสตร์ (ขร้อ 24-26) หากเขามบีความรทูร้มากมายเกบีที่ยวกกับความเชสืที่อแบบ
ครลิสเตบียนแลร้ว ทบาไมเขาตร้องสล่งคนไปตามเปาโลมาและใหร้เขาอธลิบายหลกักคบาสอนนกันี้นอยล่างถบีที่ถร้วนมากขศึนี้นเลล่า?

“ทางนกันี้น” แนล่นอนวล่าหมายถศึงทางพระเยซทูนกันี้นและเปป็นสบานวนทบีที่พบบล่อยในหนกังสสือกลิจการและจดหมาย
ฝากหลายฉบกับของเปาโล

“ทล่านกร็ผกัดผล่อนพวกเขา” หมายความวล่าเฟลลิกสร์ใหร้พวกเขารอ เขาเลสืที่อนการตกัดสลินในคดบีนบีนี้ออกไปกล่อน
“เมสืที่อลบีเซบียสนายพกันจะลงมา” หมายถศึงการมาถศึงของนายพกันผทูร้นกันี้นทบีที่อาจใหร้ขร้อมทูลเฟลลิกสร์ไดร้เกบีที่ยวกกับภทูมลิ

หลกังทบีที่แทร้จรลิงสบาหรกับการไตล่สวนนบีนี้ ซศึที่งหลกังจากนกันี้นผทูร้วล่าราชการกร็จะใหร้คบาตกัดสลิน
ขร้อ 23: “และเฟลลิกสร์สกัที่งนายรร้อยคนหนศึที่งใหร้คบุมตกัวเปาโลไวร้ และใหร้ทล่านมบีเสรบีภาพ และนายรร้อยไมล่ควร

หร้ามผทูร้หนศึที่งผทูร้ใดในบรรดาคนรทูร้จกักของทล่าน ทบีที่จะปรนนลิบกัตลิหรสือเขร้ามายกังทล่าน”
เหร็นไดร้ชกัดเจนจากพระคบาขร้อนบีนี้วล่าเฟลลิกสร์พรร้อมทบีที่จะแสดงความกรบุณาและความโปรดปรานแกล่เปาโลซศึที่ง

สอดคลร้องกกับตบาแหนล่งของเขาในฐานะผทูร้วล่าราชการแหล่งแควร้นยทูเดบียและกกับการดทูแลนกักโทษของเขาใหร้ปลอดภกัย 
ในฐานะผทูร้ปกครองเหนสือแควร้นนกันี้นเขาเปป็นทบีที่รทูร้จกักวล่าสามารถใชร้ความทารบุณและมาตรการตล่างๆทบีที่ไรร้ปรานบีในการ
รกักษาความเปป็นระเบบียบเรบียบรร้อย ปราบปรามพวกกบฏ และบรรลบุสลิที่งซศึที่งจะทบาใหร้เขาไดร้ความดบีความชอบใน
ฐานะผทูร้แทนคนหนศึที่งของโรม แตล่เขาตระหนกักเชล่นกกันวล่าขร้อหาเหลล่านกันี้นทบีที่ปรกักปรบาเปาโลนล่าจะเปป็นเพราะความ
เกลบียดชกังแบบผทูกพยาบาทของพวกยลิวมากกวล่าจะเปป็นการกระทบาผลิดจรลิงๆในสล่วนของอกัครททูตทล่านนบีนี้ เขาพอใจทบีที่
เปาโลไมล่ไดร้กล่ออาชญากรรมใดๆตล่อรกัฐบาลโรม และเปป็นไปไดร้มากๆวล่าเฟลลิกสร์แทบไมล่สนใจเลยในสลิที่งทบีที่เหร็นไดร้ชกัด
วล่าเปป็นขร้อพลิพาททางศาสนาระหวล่างพวกยลิวสองคณะเกบีที่ยวกกับพลิธบีกรรมและบกัญญกัตลิบางอยล่างของพวกเขา เขาไมล่
เหร็นวล่านบีที่เปป็นเรสืที่องทบีที่เรล่งดล่วนพอทบีที่จะตร้องใสล่ใจจนกวล่าเขาพรร้อมทบีที่จะใสล่ใจมกัน ดกังนกันี้นเขาจศึงมอบเปาโลไวร้ใหร้นายรร้อย
คนหนศึที่งดทูแล-แนล่นอนวล่าเขาคลิดวล่าจะเอาใจพวกยลิวโดยการกกักตกัวนกักโทษผทูร้นบีนี้ไวร้

ในทางกลกับกกัน เขาสกัที่งนายรร้อยผทูร้นกันี้น “ใหร้ทล่านมบีเสรบีภาพ” และคนรทูร้จกักและมลิตรสหายของเขาจะตร้องไดร้
รกับอลิสรภาพทบีที่จะมาเยบีที่ยมเขาและปรนนลิบกัตลิเขาโดยไมล่ถทูกตกันี้งคบาถาม ผมเชสืที่อวล่าขร้อ 26 จะใหร้ความกระจล่างเกบีที่ยวกกับ
เรสืที่องนบีนี้ และเราจะอภลิปรายมกันเพลิที่มเตลิมเมสืที่อเราไปถศึงพระคบาขร้อนกันี้น

ขร้อ 24: “และหลกังจากเวลาหลายวกันแลร้ว เมสืที่อเฟลลิกสร์มาพรร้อมกกับภรรยาของทล่านชสืที่อ ดรทูสลิลลา ผทูร้ซศึที่งเปป็น
หญลิงชาวยลิว ทล่านกร็ใหร้ไปเรบียกเปาโลมา และไดร้ฟฝงเปาโลเรสืที่องความเชสืที่อนกันี้นในพระครลิสตร์”

“หลกังจากเวลาหลายวกันแลร้ว” ไมล่บอกเราอยล่างแนล่ชกัดวล่าเปาโลถทูกจบาคบุกนานเทล่าไรทบีที่เมสืองซบีซารบียากล่อนทบีที่
เฟลลิกสร์เรบียกตกัวเขามายกังวกังนกันี้นอบีกครกันี้ง “ภรรยาของทล่านชสืที่อ ดรทูสลิลลา ผทูร้ซศึที่งเปป็นหญลิงชาวยลิว” อยทูล่กกับผทูร้วล่าราชการ
นกันี้น ณ เวลานบีนี้ เพราะเปป็นหญลิงชาวยลิว จศึงเปป็นไปไดร้วล่านางอยากรทูร้วล่าหลกักคบาสอนของเปาโลคสืออะไรและเขาจะ
กลล่าวอะไรเกบีที่ยวกกับพระเมสสลิยาหร์ของพวกยลิว ผทูร้ซศึที่งเขาประกาศวล่าพระเยซทูชาวนาซาเรร็ธทรงเปป็น



ดรทูสลิลลา ธลิดาของเฮโรดและนร้องสาวของอากรลิปปาทบีที่ 2 ขศึนี้นชสืที่อในเรสืที่องความสวยอกันเลลิศลนี้บาของนาง 
ตอนทบีที่ยกังสาวมากๆ ประวกัตลิศาสตรร์บอกเราเชล่นนกันี้น นางไดร้แตล่งงานกกับอาซลิซกัส กษกัตรลิยร์แหล่งเอเมซา-ชายคนหนศึที่งทบีที่
ตกหลบุมรกักความงามของนางจนเขายอมเขร้าพลิธบีสบุหนกัตแบบยลิวและรกับเอาศาสนายทูดายเพสืที่อทบีที่จะมบีสลิทธลิธิ์แตล่งงานกกับ
นาง แตล่เฟลลิกสร์ไดร้เหร็นนาง และเขาเองกร็เรลิที่มหลงรกักเพราะความงามของนางเชล่นกกัน จนเขาโนร้มนร้าวนางใหร้ทลินี้ง
สามบีของนางและแตล่งงานกกับเขา แมร้ดรทูสลิลลาเปป็นคนสวย ชอบหวล่านเสนล่หร์ และศบีลธรรมตที่บา นางกร็ยกังเปป็นหญลิง
ชาวยลิว และแมร้นางอาจเหยบียดหยามอกัครททูตเปาโล นางกร็อดไมล่ไดร้ทบีที่จะอยากรทูร้เกบีที่ยวกกับคบาสอนของเขา

ขร้อ 25: “และขณะทบีที่เปาโลใหร้เหตบุผลเรสืที่องความชอบธรรม ความอดกลกันี้นใจทางศบีลธรรม และการ
พลิพากษาทบีที่จะมาถศึงนกันี้น เฟลลิกสร์กร็ตกัวสกัที่น และตอบวล่า “คราวนบีนี้จงไปตามทางของเจร้าเถอะ เมสืที่อเรามบีโอกาสเหมาะ
สม เราจะเรบียกทล่านมาอบีก”

เปาโล “ใหร้เหตบุผลเรสืที่องความชอบธรรม ความอดกลกันี้นใจทางศบีลธรรม และการพลิพากษาทบีที่จะมาถศึงนกันี้น” 
หลกังจากอกัครททูตทล่านนบีนี้เรลิมพทูดไดร้ไมล่กบีที่วลินาทบี มกันกร็เรลิที่มปรากฏชกัดวล่าเขาไดร้เปลบีที่ยนกลยบุทธร์จากทบีที่เคยใชร้ในการแกร้ตล่าง
กล่อนหนร้านบีนี้ของเขาแลร้ว กล่อนหนร้านบีนี้เขาไดร้กลล่าวถศึงความเชสืที่อของเขาในพระครลิสตร์ ความเชสืที่อของเขาในเรสืที่องการ
เปป็นขศึนี้นฝฝ่ายรล่างกายจากพวกคนตาย และไดร้ทร้าทายพวกคนทบีที่กลล่าวหาเขาใหร้พลิสทูจนร์ขร้อหาเหลล่านกันี้นทบีที่พวกเขาใชร้
ปรกักปรบาเขา แตล่บกัดนบีนี้ ในการปรากฏตกัวครกันี้งทบีที่สองของเขาตล่อหนร้าผทูร้วล่าราชการโรม ดทูเหมสือนเขาไมล่หล่วงเลยในการ
แกร้ตล่างใหร้ตกัวเองตล่อขร้อหาเหลล่านกันี้นทบีที่ทบาใหร้เขาตร้องตลิดคบุก

เมสืที่อพทูดดร้วยความมกัที่นใจและความไวร้วางใจ โดยไมล่สนใจขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่าเขาตร้องพศึที่งพาเฟลลิกสร์สบาหรกับการ
ถทูกปลล่อยตกัวจากการตลิดคบุกของเขาและวล่าผทูร้วล่าราชการมบีสลิทธลิอบานาจทบีที่จะประหารชบีวลิตเขาไดร้ เปาโลยกเหตบุผล 
“เรสืที่องความชอบธรรม” เปป็นอกันดกับแรก-ความชอบธรรมซศึที่งพระเจร้าทรงเรบียกรร้องจากผทูร้ปกครองคนหนศึที่ง ตามทบีที่
กลล่าวไวร้ใน 2 ซามทูเอล 23:3 “ผทูร้ทบีที่ปกครองมนบุษยร์ตร้องเปป็นคนชอบธรรม คสือปกครองดร้วยความเกรงกลกัวพระเจร้า”

เขายกเหตบุผลเรสืที่องความชอบธรรมนกันี้นซศึที่งพระเจร้าทรงเรบียกรร้องจากบบุคคลทกันี้งหลาย ความชอบธรรมหนศึที่ง
ซศึที่งถทูกแสดงออกโดยพระราชบกัญญกัตลิของพระเจร้า พระเยซทูทรงประกาศวล่า “ทล่านจงรกักองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าผทูร้เปป็น
พระเจร้าของทล่าน ดร้วยสบุดใจของทล่าน และดร้วยสบุดจลิตของทล่าน และดร้วยสลินี้นสบุดความคลิดของทล่าน’ นบีที่แหละเปป็น
พระบกัญญกัตลิขร้อตร้นและขร้อใหญล่ และขร้อทบีที่สองกร็เหมสือนกกับขร้อตร้นนกันี้น คสือ ‘เจร้าจงรกักเพสืที่อนบร้านของเจร้าเหมสือน
ตนเอง’ พระราชบกัญญกัตลิและพวกศาสดาพยากรณร์ทกันี้งสลินี้นกร็ขศึนี้นอยทูล่กกับพระบกัญญกัตลิสองขร้อนบีนี้” (มธ. 22:37-40) ดกัง
นกันี้นพระราชบกัญญกัตลิของพระเจร้าจศึงเรบียกรร้องความชอบธรรมตล่อพระองคร์เอง และความชอบธรรมตล่อเพสืที่อนมนบุษยร์
ของเรา

ถศึงแมร้เปาโลประกาศวล่า “ตามทบีที่มบีเขบียนไวร้แลร้ววล่า ‘ไมล่มบีคนทบีที่ชอบธรรมสกักคนเดบียว ไมล่ ไมล่มบีเลย...ดร้วยวล่า
ทบุกคนไดร้กระทบาบาป และเสสืที่อมจากสงล่าราศบีของพระเจร้า” (รม. 3:10,23) เขากร็ประกาศเชล่นกกันวล่าพระครลิสตร์ทรง
เปป็นความชอบธรรมของเรา (1 คร. 1:30) เฟลลิกสร์ไมล่แตกตล่างจากผทูร้ใดเลยในแงล่นกันี้น-เขาไดร้กระทบาบาป เขา
ตร้องการพระผทูร้ชล่วยใหร้รอด และโดยทางการสลินี้นพระชนมร์ การถทูกฝฝง และการฟฟืปั้นคสืนพระชนมร์ของพระบบุตรทบีที่
บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ พระเจร้าไดร้ทรงจกัดเตรบียมความรอดใหร้แกล่ทบุกคนทบีที่ยอมเชสืที่อในพระเยซทูและวางใจ
พระองคร์ใหร้เปป็นพระผทูร้ชล่วยใหร้รอด 



เปาโลสอนวล่ามนบุษยร์ทบุกคน-ยลิวหรสือตล่างชาตลิ รวยหรสือจน-ตร้องรกับผลิดชอบและใหร้การตล่อพระเจร้าดร้วย
ตนเองสบาหรกับการกระทบาตล่างๆของตน: “เพราะวล่าพวกเราทบุกคนตร้องปรากฏตกัวทบีที่หนร้าบกัลลกังกร์พลิพากษาของพระ
ครลิสตร์ เพสืที่อทบุกคนจะไดร้รกับตามสลิที่งทกันี้งหลายทบีที่ถทูกกระทบาในรล่างกายของตน ตามทบีที่เขาไดร้กระทบาแลร้ว ไมล่วล่าสลิที่งนกันี้นจะ
ดบีหรสือเลว” (2 คร. 5:10) บกัลลกังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์มบีไวร้สบาหรกับผทูร้เชสืที่อทกันี้งหลาย สบาหรกับบบาเหนร็จ แตล่จงฟฝง
คบาเตสือนสตลิของเปาโลในโรม 14:11: “มบีเขบียนไวร้แลร้ววล่า ‘“เรามบีชบีวลิตอยทูล่ฉกันใด” องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าตรกัสวล่า “หกัว
เขล่าทบุกหกัวเขล่าจะคบุกกราบลงตล่อเรา และลลินี้นทบุกลลินี้นจะสารภาพตล่อพระเจร้า”’

เฟลลิกสร์อยทูล่ในตบาแหนล่งทบีที่จะอบานวยความยบุตลิธรรมระหวล่างมนบุษยร์กกับมนบุษยร์ เขาไมล่ไดร้เปป็นคนชอบธรรมใน
การกกักขกังเปาโลในคบุกในเมสืที่อเขากร็รทูร้วล่าไมล่มบีขร้อพลิสทูจนร์ใดๆเลยวล่าเปาโลมบีความผลิด เขาไมล่ไดร้ปฏลิบกัตลิในความยบุตลิธรรม
กกับเพสืที่อนมนบุษยร์ของเขาเมสืที่อเขาพรากดรทูสลิลลามาจากสามบีของนางและนบาตกัวนางใหร้มาอยทูล่กลินกกับเขา

เปาโลไมล่เพบียงยกเหตบุผล “เรสืที่องความชอบธรรม” เทล่านกันี้น แตล่เรสืที่อง “ความอดกลกันี้นใจทางศบีลธรรม” ดร้วย
คบาๆนกันี้นปกตลิแลร้วถทูกใชร้วกันนบีนี้เพสืที่อบล่งบอกถศึงความพอประมาณทบีที่เกบีที่ยวขร้องกกับการกลินและการดสืที่ม โดยเฉพาะในการ
บรลิโภคเครสืที่องดสืที่มแอลกอฮอลร์ทกันี้งหลาย แตล่ในกรณบีนบีนี้โดยเฉพาะมกันใชร้กกับนลิสกัยตล่างๆของชบีวลิตโดยทกัที่วไป คบากรบีกตรง
นบีนี้ทบีที่แปลเปป็น “ความอดกลกันี้นใจทางศบีลธรรม” บล่งบอกถศึงการเหนบีที่ยวรกันี้งตกัณหาและกลิเลสอกันชกัที่วรร้ายทบุกอยล่าง มกัน
อาจใชร้กกับความรอบคอบ การรกักนวลสงวนตกัว ความปรารถนาตล่างๆอกันเปฟีฝั่ยมตกัณหา เฟลลิกสร์ไดร้ปลล่อยตกัวไปตาม
ความปรารถนาเชล่นนกันี้นเมสืที่อเขาแยล่งภรรยาของเพสืที่อนบร้านของตน เขากบาลกังดบาเนลินชบีวลิตในการเลล่นชทูร้กกับนาง เขา
ปลล่อยตกัวเตร็มทบีที่ไปกกับตกัณหาและความทะยานอยากตล่างๆของตน-ทกันี้งดร้านศบีลธรรมและทางการเมสือง

เปาโลยกังยกเหตบุผลกกับผทูร้วล่าราชการและภรรยาของเขาดร้วยเกบีที่ยวกกับ “การพลิพากษาทบีที่จะมาถศึงนกันี้น” เขาชบีนี้
ใหร้เหร็นถศึงการพลิพากษาอกันเปป็นสากลของพระเจร้าซศึที่งจะมาสทูล่ผทูร้ละเมลิดทบุกคน เหมสือนกกับตอนทบีที่ในกรบุงเอเธนสร์เขาไดร้
ประกาศวล่าพระเจร้า “ไดร้ทรงกบาหนดวกันหนศึที่งไวร้ ซศึที่งในวกันนกันี้นพระองคร์จะทรงพลิพากษาโลกในความชอบธรรม โดย
ทล่านองคร์นกันี้นซศึที่งพระองคร์ไดร้ทรงตกันี้งไวร้ เกบีที่ยวกกับเรสืที่องนบีนี้พระองคร์ไดร้ใหร้ความมกัที่นใจกกับทบุกคนแลร้ว ในการทบีที่พระองคร์ไดร้
โปรดใหร้ทล่านองคร์นกันี้นเปป็นขศึนี้นมาจากความตาย” (กลิจการ 17:31)

เปาโลไดร้วางรากฐานอกันดบีสบาหรกับการนบาเสนอของเขาเรสืที่องความแนล่นอนของการพลิพากษาทบีที่จะมาสทูล่คน
เหลล่านกันี้นทบีที่ปฏลิเสธทบีที่จะเชสืที่อฟฝงขล่าวประเสรลิฐ เขาไดร้เลสือกหกัวขร้อตล่างๆซศึที่งถทูกปรกับใหร้เขร้ากกับความตร้องการฝฝ่าย
วลิญญาณและสภาวะอกันเสสืที่อมทรามของเฟลลิกสร์และดรทูสลิลลา เขาไดร้กลล่าวถศึงหลกักการเหลล่านกันี้นของความเชสืที่อแบบ
ครลิสเตบียนซศึที่งจะชบีนี้ใหร้เหร็นความตร้องการจรลิงๆแหล่งชบีวลิตของพวกเขา ดศึงความสนใจของพวกเขา และทบาใหร้พวกเขา
ฟฝงสลิที่งทบีที่เขาจะกลล่าวในความหวกังของเขาทบีที่จะนบาพวกเขามาสทูล่การกลกับใจใหมล่มาถศึงพระเจร้า เขาไมล่นล่าจะลสืมอธลิบาย
วลิธบีทบีที่บาปจะไดร้รกับการยกโทษและรกับสกันตลิสบุขของพระเจร้า เพราะวล่าทบุกคบาเทศนาของเขามบีรทูปแบบตามนบีนี้ เขา
กลล่าวชกัดเจนเสมอถศึงความจบาเปป็นในการรทูร้จกักพระครลิสตร์ในฐานะพระผทูร้ชล่วยใหร้รอด-หรสือไมล่กร็ยสืนตล่อพระพกักตรร์
พระเจร้าเพสืที่อทบีที่จะถทูกพลิพากษาในความชอบธรรม 

จากมบุมมองแบบมนบุษยร์ มกันไมล่งล่ายทบีที่เปาโลจะยสืนอยทูล่ตล่อหนร้าเฟลลิกสร์และดรทูสลิลลาและประกาศวล่าพวกเขา
จะถทูกพลิพากษาเพราะการดบาเนลินชบีวลิตในทางชกัที่วของพวกเขา การเทศนาเชล่นนกันี้นไดร้ทบาใหร้ยอหร์นผทูร้ใหร้รกับบกัพตลิศมา
ตร้องแลกดร้วยชบีวลิต ยอหร์นไดร้ตกักเตสือนเฮโรดทบีที่รกับนางเฮโรเดบียสภรรยาของฟฟีลลิปนร้องชายของเขา และบอกกษกัตรลิยร์



วล่าการทบีที่เขาทบาบาปเชล่นนกันี้นเปป็นการผลิดพระราชบกัญญกัตลิ นบีที่ทบาใหร้นางเฮโรเดบียสโมโห และถร้าคบุณจะอล่านบกันทศึกใน
มกัทธลิว 14:3-11 (หรสือมาระโก 6:17-29) คบุณกร็จะเหร็นวล่ายอหร์นผทูร้ใหร้รกับบกัพตลิศมาถทูกจบาคบุกและถทูกตกัดศบีรษะเพสืที่อ
ความพอใจของนาง บกัดนบีนี้อกัครททูตเปาโลยสืนดร้วยใจกลร้าตล่อหนร้าเฟลลิกสร์ โดยตระหนกักเตร็มทบีที่วล่าผทูร้วล่าราชการชาวโรม
ผทูร้นบีนี้สามารถใชร้อบานาจทางการเมสืองของตนจกัดการเขาไดร้ แตล่แทนทบีที่จะเยลินยอผทูร้วล่าราชการและเมลินเฉยบาปในชบีวลิต
ของผทูร้วล่าฯ เขากลกับกลล่าวความจรลิงแหล่งขล่าวประเสรลิฐ

“เฟลลิกสร์กร็ตกัวสกัที่น” ความหมายของคบาเทศนาของเปาโลเปป็นสลิที่งทบีที่ผทูร้วล่าราชการเขร้าใจดบี คบากรบีกตรงนบีนี้บล่ง
บอกไมล่ใชล่การสกัที่นเทลินี้มของรล่างกาย แตล่เปป็นการตระหนกและความสะพรศึงกลกัวภายใน เมสืที่อเขาคลิดถศึงวกันนกันี้นเมสืที่อเขา
จะยสืนอยทูล่ตล่อเบสืนี้องพระพกักตรร์พระเจร้าผทูร้บรลิสบุทธลิธิ์องคร์หนศึที่งเพสืที่อรกับการพลิพากษาเพราะบาปทกันี้งหลายของตน เขากร็
หวาดกลกัวจนถศึงจบุดทบีที่สกัที่นสะทร้านในจลิตใจของเขา ในทบีที่นบีนี้เราเหร็นฤทธลิธิ์เดชอกันยลิที่งใหญล่ของขล่าวประเสรลิฐทบีที่กบาลกัง
ทบางาน ในโรม 1:16 เปาโลเรบียกขล่าวประเสรลิฐวล่า “ฤทธลิธิ์เดชของพระเจร้า อกันนบาไปสทูล่ความรอดแกล่ทบุกคนทบีที่เชสืที่อ แกล่
พวกยลิวกล่อน และแกล่พวกกรบีกดร้วย” ขณะทบีที่เปาโลพทูด เฟลลิกสร์กร็ถทูกเตสือนความจบาถศึงสลิที่งชกัที่วๆทกันี้งหมดนกันี้นทบีที่เขาเคย
กระทบา ซศึที่งรวมถศึงขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่า ณ ขณะนกันี้นเขากบาลกังดบาเนลินชบีวลิตอยทูล่ในการเลล่นชทูร้กกับหญลิงคนนกันี้นทบีที่เขาไดร้แยล่งมา
จากชายอบีกคน และขณะทบีที่ชบีวลิตชกัที่วๆของเขาผล่านไปในการทบทวนตรงหนร้าเขา และเขารทูร้ตกัววล่าเขาจะเผชลิญหนร้า
กกับองคร์ตบุลาการผทูร้ชอบธรรม เขากร็สกัที่นสะทร้าน

ผมคลิดวล่าเราควรสกังเกตวล่าไมล่มบีกลล่าวอะไรเลยเกบีที่ยวกกับการทบีที่ดรทูสลิลลาแสดงความกกังวลเพราะคบาเทศนา
ของเปาโล เราถทูกบอกวล่าเฟลลิกสร์ “สกัที่นสะทร้าน”-และนบีที่อาจเปป็นครกันี้งแรกทบีที่เขาเคยไดร้ยลินขล่าวประเสรลิฐ แตล่ดรทูสลิลลา
เปป็นหญลิงชาวยลิวและนางไมล่นล่าจะไมล่เคยไดร้ยลินบางสลิที่งเหลล่านกันี้นทบีที่เปาโลชบีนี้ใหร้เหร็น ยลิวทบุกคนคบุร้นเคยกกับพระคกัมภบีรร์
ภาคพกันธสกัญญาเดลิมและมบีความนกับถสือตล่อพระราชบกัญญกัตลิของโมเสส ดกังนกันี้นหญลิงชกัที่วคนนบีนี้จศึงเคยไดร้ยลินเกบีที่ยวกกับการ
พลิพากษาของพระเจร้าทบีที่มบีตล่อบาป บางทบีนางอาจกบาลกังพศึที่งพาพลิธบีกรรมและพลิธบีการตล่างๆของศาสนายลิวเพสืที่อทบีที่จะ
ชล่วยนางในวกันพลิพากษา ถศึงอยล่างไรแลร้ว ขณะทบีที่สามบีของนางสกัที่นเทลินี้มภายในตกัวเขาเองเมสืที่อไดร้ยลินขล่าวสารของอกัคร
ททูตทล่านนบีนี้ เหร็นไดร้ชกัดวล่านางไมล่รทูร้สศึกรทูร้สาอะไรเลย

“คราวนบีนี้จงไปตามทางของทล่านเถอะ เมสืที่อเรามบีโอกาสเหมาะสม เราจะเรบียกทล่านมาอบีก” ชล่างเปป็น
ถร้อยคบาทบีที่นล่าเศรร้าจรลิงๆ! เทล่าทบีที่บกันทศึกศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์เปปิดเผย “โอกาสเหมาะสม” นกันี้นไมล่เคยมาถศึงเฟลลิกสร์ แนล่นอนวล่าเขา
พทูดคบุยกกับเปาโลหลกังจากวกันนกันี้น แตล่ผมเชสืที่ออยล่างจรลิงใจวล่าหากผทูร้วล่าราชการชาวโรมผทูร้นบีนี้เคยรกับความรอด พระ
วลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์กร็คงทบาใหร้แนล่ใจแลร้ววล่าการกลกับใจเชสืที่อของเขาถทูกใสล่ไวร้ในพระวจนะของพระเจร้า

เราอาจหมายเหตบุความตรงขร้ามกกันระหวล่างเฟลลิกสร์กกับนายคบุกคนนกันี้นทบีที่เมสืองฟฟีลลิปปฟี ชายทกันี้งสองคน ตอน
ทบีที่เปาโลเปป็นพยานแกล่พวกเขา จกับเขาเปป็นนกักโทษ แตล่เมสืที่อแผล่นดลินไหวนกันี้นเขยล่ากบาแพงคบุกเมสืองฟฟีลลิปปฟีและเครสืที่อง
จองจบาของนกักโทษทบุกคนถทูกปลด นายคบุกคนนกันี้นกร็มาทรบุดตกัวลงตรงหนร้าเปาโลและสลิลาสและรร้องออกมาวล่า 
“ทล่านทกันี้งหลายเจร้าขร้า ขร้าพเจร้าจะตร้องทบาอะไรจศึงจะรอดไดร้” พวกเขาบอกแผนการอกันเรบียบงล่ายแหล่งความรอดแกล่
เขาและจากนกันี้น “กลล่าวพระวจนะขององคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าแกล่นายคบุก” นายคบุกชาวฟฟีลลิปปฟีไดร้รกับความรอด 
ครอบครกัวของเขาไดร้รกับความรอด และเขา “มบีความปฟีตลิยลินดบี โดยเชสืที่อในพระเจร้าพรร้อมกกับทกันี้งครกัวเรสือนของเขา”
(กลิจการ 16:25-34)



ตรงกกันขร้าม เฟลลิกสร์เกลิดวบุล่นวายใจ เขาถทูกฟฝ้องใจ เขารทูร้วล่าเปาโลไดร้เสนอทางใหมล่นกันี้นและทบีที่มบีชบีวลิตแกล่เขา
แลร้ว แตล่แทนทบีที่จะถามวล่าเขาควรทบาอะไรเพสืที่อจะรอดไดร้ เขากลกับสล่งนกักเทศนร์ของพระเจร้ากลกับไปยกังหร้องขกังของ
เขา โดยพยายามทบีที่จะปลอบใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบของตนและขกับไลล่เรสืที่องความรอดออกไปจากความคลิดของตน

ภาษากรบีกทบีที่ถทูกใชร้ตรงนบีนี้บล่งบอกวล่าเฟลลิกสร์เจตนาทบีที่จะตรวจสอบเรสืที่องนบีนี้อยล่างถบีที่ถร้วนมากขศึนี้น ณ เวลาหนศึที่ง
ในอนาคตเมสืที่อเขามบีเวลาวล่างมากกวล่านบีนี้และไมล่ถทูกกดดกันเชล่นนกันี้น คนมากมายกร็รทูร้สศึกแบบเดบียวกกัน ผทูร้คนวกันนบีนี้อาจถทูก
ฟฝ้องใจเรสืที่องบาป พวกเขาอาจเชสืที่ออยล่างเตร็มทบีที่วล่าพวกเขาตร้องการพระผทูร้ชล่วยใหร้รอด พวกเขาทราบถศึงอกันตรายของ
การเลสืที่อนการตกัดสลินใจรกับพระครลิสตร์ออกไปกล่อน แตล่พวกเขากร็ฟฝงเสบียงของพญามารแทนทบีที่จะฟฝงเสบียงเชลิญชวน
ของพระวลิญญาณของพระเจร้า และแทนทบีที่จะยอมจบานนตล่อพระเยซทู พวกเขากลกับรอคอยวาระหนศึที่งทบีที่เหมาะกวล่า
นบีนี้-วาระหนศึที่งทบีที่สบาหรกับพวกเขาหลายคนไมล่เคยมาถศึง

ผทูร้คนเลสืที่อนการรกับความรอดออกไปดร้วยขร้ออร้างหลายประการ-ธบุรกลิจ ความเพลลิดเพลลิน เพสืที่อหลบีกเลบีที่ยงคบา
วลิพากษร์วลิจารณร์และการดทูหมลิที่นเยาะเยร้ยจากเพสืที่อนๆชาวโลกของพวกเขา ไมล่มบีชายหรสือหญลิงคนใดทบีที่มบีชบีวลิตอยทูล่ทบีที่ไดร้
ตกัดสลินใจอยล่างเตร็มทบีที่และอยล่างหนกักแนล่นวล่าจะไปนรก พญามารไมล่เคยขอใหร้ผทูร้ใดเซร็นตร์สกัญญาวล่าจะใชร้เวลาชกัที่วนลิรกัน
ดรร์กกับมกันในเปลวเพลลิงแหล่งความทบุกขร์ทรมานในนรก มกันเพบียงแคล่เสนอแนะเราใหร้มกันคราวละหนศึที่งวกัน แคล่โอกาส
เพบียงครกันี้งเดบียวตล่อครกันี้ง ขณะเดบียวกกันหกัวใจกร็เรลิที่มแขร็งกระดร้าง เสบียงของพระวลิญญาณถทูกไดร้ยลินเบาลงเรสืที่อยๆ จน
กระทกัที่งในทบีที่สบุดหกัวใจนกันี้นกร็ไมล่ไดร้ยลินพระองคร์อบีกตล่อไป คนหนบุล่มสาวคลิดวล่าเมสืที่อเขาอายบุมากขศึนี้นเขาจะตร้อนรกับพระ
ครลิสตร์และรกับความรอด แตล่วกัยกลางคนพบวล่าเขาวบุล่นวายเหลสือเกลินกกับกลิจธบุระและกลิจการตล่างๆของชบีวลิตนบีนี้ เขาคลิด
วล่าเมสืที่อเขาถศึงวกัยชรา นกัที่นจะเปป็นเวลาทบีที่จะกลายเปป็นครลิสเตบียน วกัยชราคสืบคลานเขร้ามาหาเขา เขายกังไมล่พบ 
“โอกาสอกันเหมาะสม” ทบีที่จะรกับความรอด และเขาไดร้ปฏลิเสธการทรงเรบียกของพระวลิญญาณจนกระทกัที่งมกันสาย
เกลินไป นรกเตร็มไปดร้วยผทูร้คนทบีที่เจตนาอยล่างจรลิงใจวล่าจะตร้อนรกับพระครลิสตร์ แตล่เชล่นเดบียวกกับเฟลลิกสร์ พวกเขาเลสืที่อน
การตกัดสลินใจนกันี้นออกไปจนกวล่าจะถศึงเวลาอกันเหมาะสม-เวลาหนศึที่งซศึที่งไมล่เคยไดร้มาถศึง ไมล่มบีบกันทศึกวล่าเฟลลิกสร์ผทูร้วล่า
ราชการชาวโรมเคยสกัที่นเทลินี้มภายใตร้ฤทธลิธิ์เดชของขล่าวประเสรลิฐอบีกเลย!

 ขร้อ 26: “เฟลลิกสร์หวกังเชล่นกกันวล่า ทล่านจะไดร้รกับเงลินจากเปาโล เพสืที่อทล่านจะไดร้ปลล่อยเปาโล เหตบุฉะนกันี้นทล่าน
จศึงเรบียกเปาโลมาบล่อย ๆ และสนทนากกับเปาโล”

ดกังทบีที่กลล่าวไปกล่อนหนร้านบีนี้ เฟลลิกสร์ขกังเปาโลไวร้ในคบุกเพสืที่อทบีที่จะเอาใจพวกยลิว แตล่บกัดนบีนี้เรามาถศึงเหตบุผลทบีที่สล่วน
ตกัวมากขศึนี้น: “เฟลลิกสร์หวกังเชล่นกกันวล่า ทล่านจะไดร้รกับเงลินจากเปาโล” ผทูร้วล่าราชการคนนบีนี้สกัที่งนายรร้อยใหร้ยอมใหร้เปาโลมบี
เสรบีภาพมากมาย และสกัที่งวล่าไมล่ควรมบีการหร้ามไมล่ใหร้คนมาเยบีที่ยมเขา เปาโลจศึงสามารถตร้อนรกับมลิตรสหายและคน
รทูร้จกักของตนไดร้ ดทูเผลินๆแลร้ว นบีที่เปป็นความกรบุณาอกันดบีงาม แตล่ภายใตร้ความดบีงามนกันี้นคสือแผนการทบีที่จะตกักตวงผล
ประโยชนร์เขร้าตกัว

เฟลลิกสร์ไมล่มบีทางทบีที่จะเคยไดร้ยลินคบาพยานของเปาโลและขร้อเทร็จจรลิงอสืที่นๆทบีที่เกบีที่ยวขร้องกกับคดบีโดยทบีที่ไมล่ทราบ
ถศึงภทูมลิหลกังของอกัครททูตทล่านนบีนี้ นบีที่อาจทบาใหร้เขาเชสืที่อวล่ามบีเพสืที่อนฝทูงหลายคนทบีที่มบีอลิทธลิพล อาจเปป็นมลิตรสหายทบีที่มกัที่งมบี ทบีที่
สามารถและเตร็มใจทบีที่จะจล่ายคล่าปลล่อยตกัวเปาโลไดร้ หากเปป็นเชล่นนกันี้น เขากร็คงรกับสลินบนทบีที่ถทูกเสนอและปลล่อย
นกักโทษผทูร้นบีนี้เปป็นอลิสระ “เหตบุฉะนกันี้นทล่านจศึงเรบียกเปาโลมาบล่อย ๆ และสนทนากกับเปาโล” แตล่ผมขอกลล่าวซนี้บา-ไมล่มบี



บกันทศึกเลยวล่า ในการสนทนากกับเปาโล ผทูร้วล่าราชการชาวโรมผทูร้นบีนี้เคยรกับความรอดทบีที่อกัครททูตผทูร้นบีนี้ปรารถนาเหลสือเกลิน
ใหร้เขาไดร้รทูร้จกัก

ขร้อ 27: “แตล่หลกังจากสองปฟีแลร้ว ปอรสลิอกัสเฟสทกัสไดร้มารกับราชการแทนเฟลลิกสร์ และเฟลลิกสร์ ซศึที่งประสงคร์
ทบีที่จะแสดงความชอบตล่อพวกยลิว จศึงทลินี้งเปาโลใหร้ถทูกจองจบาไวร้ตล่อไป”

“หลกังจากสองปฟีแลร้ว”-สองปฟีแหล่งการจบาคบุกเปาโลอยล่างไมล่เปป็นธรรม เกสือบเหมสือนวล่าเขาถทูกขกังลสืมไป
แลร้ว- “ปอรสลิอกัสเฟสทกัสไดร้มารกับราชการแทนเฟลลิกสร์”-นกัที่นคสือ ปอรสลิอกัสเฟสทกัสรกับตบาแหนล่งผทูร้วล่าราชการตล่อจาก
เฟลลิกสร์ภายใตร้การแตล่งตกันี้งโดยเนโร นบีที่ตรงกกันอยล่างนล่าทศึที่งกกับประวกัตลิศาสตรร์ทบีที่ถทูกใหร้ไวร้โดยโจเซฟฝส นกัก
ประวกัตลิศาสตรร์ชสืที่อดกัง เขาไมล่ไดร้กลล่าวถศึงอกัครททูตเปาโลในการเชสืที่อมโยงกกับเหตบุการณร์นกันี้น แตล่เขาบกันทศึกเรสืที่องการ
สสืบทอดตบาแหนล่งของผทูร้วล่าราชการหลายคน และยสืนยกันขร้อเทร็จจรลิงเรสืที่องอบุปนลิสกัยอกันชกัที่วของเฟลลิกสร์ ในระหวล่างทบีที่เขา
เปป็นผทูร้วล่าราชการแหล่งแควร้นยทูเดบีย

“และเฟลลิกสร์ ซศึที่งประสงคร์ทบีที่จะแสดงความชอบตล่อพวกยลิว จศึงทลินี้งเปาโลใหร้ถทูกจองจบาไวร้ตล่อไป” นอกจากนบีนี้
ตามทบีที่เโจเซฟฝสกลล่าว เฟลลิกสร์ไดร้ทบาหลายสลิที่งขณะทบีที่เขายกังดบารงตบาแหนล่งซศึที่งสลิที่งเหลล่านกันี้นไมล่เปป็นทบีที่พอใจตล่อโรม ถร้า
พวกยลิวไดร้รายงานสลิที่งเหลล่านบีนี้แกล่จกักรพรรดลิ เฟลลิกสร์กร็คงประสบความยบุล่งยากในการอธลิบายเรสืที่องเหลล่านกันี้น-ถร้าเขา
สามารถอธลิบายเรสืที่องเหลล่านกันี้นไดร้จรลิงๆ ดกังนกันี้นเขาจศึง “ประสงคร์ทบีที่จะแสดงความชอบตล่อพวกยลิว” เพสืที่อทบีที่พวกเขาจะ
ไดร้สงเคราะหร์เขาเปป็นการตอบแทนโดยการหบุบปากเกบีที่ยวกกับกลิจกรรมทกันี้งหลายทบีที่นล่าสงสกัยของเขาในการปฏลิบกัตลิ
หนร้าทบีที่ตล่างๆของเขาในฐานะผทูร้วล่าราชการ ถศึงแมร้เขาไดร้ขกังเปาโลในคบุกตล่อไปเปป็นเวลาสองปฟีในเมสืที่อเขานล่าจะปลล่อย
ตกัวเปาโลทกันทบีทบีที่เขาไดร้ฟฝงความฟฝ้องเปาโล เขากร็สล่งตล่อตบาแหนล่งผทูร้วล่าราชการไวร้ในมสือของปอรสลิอกัสเฟสทกัสและ 
“ทลินี้งเปาโลใหร้ถทูกจองจบาไวร้ตล่อไป”

นบีที่คสือจบุดสบุดยอดแหล่งความอยบุตลิธรรมอกันชกัที่วรร้าย การทรยศหกักหลกังผทูร้ไรร้ความผลิดโดยคนทบีที่ดบารงตบาแหนล่งสทูง
มกันยกังเปป็นการหนบุนใจสกัญชาตญาณแบบฆาตกรของพวกศกัตรทูของเปาโลและเปป็นการกบฏในสล่วนของเฟลลิกสร์-การ
กบฏตล่อความซสืที่อตรงของกฎหมายโรมและตล่อตบาแหนล่งสทูงทบีที่ถทูกมอบไวร้ในอบานาจของเขาโดยจกักรพรรดลิแหล่งโรม 
เขาหนบีพร้นการลงโทษโดยนนี้บามสือของจกักรวรรดลิโรม แตล่เขาจะหนบีไมล่พร้นการพลิพากษาโดยพระหกัตถร์ของพระเจร้า ผม
ไมล่สงสกัยเลยวล่าเฟลลิกสร์อยทูล่ในนรกวกันนบีนี้ และในการพลิพากษาทบีที่พระทบีที่นกัที่งใหญล่สบีขาวเขาจะถทูกสล่งตกัวใหร้ไปอยทูล่ในเปลว
ไฟทบีที่ลบุกไหมร้อยทูล่เปป็นนลิตยร์ เขาไมล่เคยไดร้พบโอกาสอกันเหมาะสมทบีที่จะฟฝงขล่าวประเสรลิฐดร้วยใจของเขาและรกับความ
รอดอบีกเลย

ทล่านทบีที่รกัก พระวจนะของพระเจร้าสอนเราไมล่ใหร้โอร้อวดถศึงวกันพรบุล่งนบีนี้ (สภษ. 27:1) อลิสยาหร์เตสือนวล่า “พวก
เจร้าจงแสวงหาพระเยโฮวาหร์ ขณะทบีที่พระองคร์สามารถถทูกพบไดร้ พวกเจร้าจงรร้องททูลตล่อพระองคร์ ขณะทบีที่พระองคร์
ทรงอยทูล่ใกลร้” (อสย. 55:6)

ในสบุภาษลิต 1:24-31 เราอล่านวล่า “เพราะเราไดร้เรบียกแลร้วและพวกเจร้าไดร้ปฏลิเสธ เราไดร้เหยบียดมสือของเรา
ออกและไมล่มบีมนบุษยร์คนใดเอาใจใสล่ แตล่พวกเจร้าไดร้ปฏลิเสธคบาแนะนบาทบุกอยล่างของเรา และไมล่ยอมรกับคบาตกักเตสือน
ของเราเลย เราจะหกัวเราะเยาะความหายนะของพวกเจร้าดร้วย เราจะเยาะเยร้ยเมสืที่อความหวาดกลกัวของพวกเจร้า
มาถศึง เมสืที่อความหวาดกลกัวของพวกเจร้ามาถศึงเหมสือนอยล่างการรกรร้างวล่างเปลล่า และความพลินาศของพวกเจร้ามาถศึง



เหมสือนอยล่างลมหมบุน เมสืที่อความยบุล่งยากและความปวดรร้าวมาถศึงพวกเจร้า แลร้วพวกเขาจะรร้องททูลตล่อเรา แตล่เราจะ
ไมล่ตอบ พวกเขาจะแสวงหาเราอยล่างรบีบรร้อน แตล่พวกเขาจะไมล่พบเรา เพราะวล่าพวกเขาไดร้เกลบียดชกังความรทูร้ และ
มลิไดร้เลสือกเอาความยบาเกรงพระเยโฮวาหร์ พวกเขาไมล่ยอมรกับคบาแนะนบาของเราเลย พวกเขาไดร้เหยบียดหยามคบาตกัก
เตสือนทกันี้งสลินี้นของเรา เพราะฉะนกันี้น พวกเขาจะกลินผลแหล่งทางของพวกเขาเอง และจะอลิที่มดร้วยบรรดากลวลิธบีของ
พวกเขาเอง!”
 เพสืที่อนผทูร้เปป็นคนบาปเออ๋ย “บกัดนบีนี้เปป็นเวลาอกันชอบ ดทูเถลิด บกัดนบีนี้เปป็นวกันแหล่งความรอด” (2 คร. 6:2 วรรค
ทร้าย) เมสืที่อคบุณถทูกฟฝ้องใจโดยพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์หลกังจากไดร้ยลินพระวจนะของพระเจร้า เมสืที่อคบุณตระหนกักถศึงความ
ตร้องการของคบุณในเรสืที่องพระผทูร้ชล่วยใหร้รอด แตล่คบุณกร็ยกังปฏลิเสธการทรงเรบียกของพระวลิญญาณและปฏลิเสธพระเยซทู 
พระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์กร็อาจไมล่กวนใจคบุณอบีกเลย! ถร้าพระเจร้าทรงเรบียกคบุณใหร้กลกับใจใหมล่ คบุณจะตกันี้งใจฟฝงการทรง
เรบียกนกันี้นไหม? อยล่ารอ “โอกาสทบีที่เหมาะสมกวล่านบีนี้” เพราะมกันอาจไมล่มาถศึงเลย! จงตร้อนรกับพระเยซทูเดบีดี๋ยวนบีนี้และรกับ
ความรอดเถลิด



บทททที่ 25
25:1 บกัดนบีนี้เมสืที่อเฟสทกัสไดร้เขร้ามาในแควร้นนกันี้นแลร้ว หลกังจากสามวกัน ทล่านกร็ขศึนี้นมาจากเมสืองซบีซารบียาไปยกังกรบุง
เยรทูซาเลร็ม
25:2 แลร้วมหาปบุโรหลิตกกับคนสบาคกัญ ๆ ในพวกยลิวมาฟฝ้องเปาโลตล่อทล่าน และไดร้วลิงวอนทล่าน
25:3 และขอความกรบุณาโดยมบีใจคลิดรร้ายตล่อเปาโล เพสืที่อทบีที่เฟสทกัสจะสล่งคนไปนบาตกัวเปาโลมายกังกรบุงเยรทูซาเลร็ม โดย
ซบุล่มคอยอยทูล่ตามทางเพสืที่อจะฆล่าเปาโลเสบีย
25:4 แตล่เฟสทกัสตอบวล่า เปาโลควรจะถทูกคบุมตกัวไวร้ทบีที่เมสืองซบีซารบียา และทล่านเองกร็จะไปทบีที่นกัที่นในไมล่ชร้า
25:5 ทล่านกลล่าววล่า “เหตบุฉะนกันี้นจงใหร้คนเหลล่านกันี้นซศึที่งในทล่ามกลางพวกทล่านทบีที่สามารถ ลงไปกกับขร้าพเจร้า และกลล่าว
หาชายคนนบีนี้ ถร้ามบีความชกัที่วใด ๆ ในตกัวเขา”
25:6 และเมสืที่อทล่านไดร้พกักอยทูล่ทบีที่นกัที่นในทล่ามกลางพวกเขาเกลินกวล่าสลิบวกันแลร้ว ทล่านกร็ลงไปยกังเมสืองซบีซารบียา และวกัน
ตล่อมา โดยนกัที่งบนบกัลลกังกร์พลิพากษา ไดร้สกัที่งใหร้นบาตกัวเปาโลเขร้ามา
25:7 และเมสืที่อเปาโลเขร้ามาแลร้ว พวกยลิวซศึที่งลงมาจากกรบุงเยรทูซาเลร็มกร็ยสืนลร้อมไวร้รอบ และกลล่าวหลายขร้อหา
อบุกฉกรรจร์ใสล่เปาโล ซศึที่งพวกเขาพลิสทูจนร์ไมล่ไดร้
25:8 ขณะทบีที่เปาโลไดร้แกร้คดบีเองวล่า “ไมล่วล่าตล่อพระราชบกัญญกัตลิของพวกยลิว หรสือตล่อพระวลิหาร หรสือตล่อซบีซารร์ 
ขร้าพเจร้าไมล่ไดร้กระทบาผลิดใด ๆ ทกันี้งนกันี้น”
25:9 แตล่เฟสทกัส ซศึที่งประสงคร์ทบีที่จะแสดงความชอบตล่อพวกยลิว ไดร้ตอบเปาโล และกลล่าววล่า “เจร้าจะขศึนี้นไปยกังกรบุง
เยรทูซาเลร็ม และถทูกพลิพากษาเรสืที่องสลิที่งเหลล่านบีนี้ตล่อหนร้าขร้าทบีที่นกัที่นหรสือ”
25:10 แลร้วเปาโลกลล่าววล่า “ขร้าพเจร้ากร็กบาลกังยสืนอยทูล่ตล่อหนร้าบกัลลกังกร์พลิพากษาของซบีซารร์อยทูล่แลร้ว อกันเปป็นทบีที่ซศึที่งขร้าพเจร้า
ควรจะถทูกพลิพากษา ตล่อพวกยลิวขร้าพเจร้าไมล่ไดร้กระทบาผลิดใด ๆ ตามทบีที่ทล่านทราบดบีอยทูล่แลร้ว
25:11 เพราะถร้าขร้าพเจร้าเปป็นผทูร้กระทบาผลิด หรสือไดร้กระทบาสลิที่งใด ๆ ทบีที่สมควรจะมบีโทษถศึงตาย ขร้าพเจร้ากร็ยอมตายไมล่
ขกัดขสืน แตล่ถร้าสลิที่งทกันี้งหลายซศึที่งพวกเขาฟฝ้องขร้าพเจร้านกันี้นไมล่จรลิงแลร้ว ไมล่มบีผทูร้ใดมบีอบานาจจะมอบขร้าพเจร้าใหร้พวกเขาไดร้ 
ขร้าพเจร้าขออบุทธรณร์ถศึงซบีซารร์”
25:12 แลร้วเฟสทกัส เมสืที่อทล่านไดร้ปรศึกษากกับสภาแลร้ว ไดร้ตอบวล่า “เจร้าไดร้ขออบุทธรณร์ถศึงซบีซารร์แลร้วหรสือ เจร้ากร็จะตร้อง
ไปเฝฝ้าซบีซารร์”
25:13 และหลกังจากหลายวกัน กษกัตรลิยร์อากรลิปปากกับพระนางเบอรร์นลิสกร็เสดร็จมายกังเมสืองซบีซารบียาเพสืที่อคบานกับเฟสทกัส
25:14 และเมสืที่อทล่านทกันี้งสองคร้างอยทูล่ทบีที่นกัที่นหลายวกัน เฟสทกัสกร็เลล่าเรสืที่องคดบีของเปาโลใหร้กษกัตรลิยร์ฟฝงวล่า “มบีชายคนหนศึที่ง
ซศึที่งถทูกปลล่อยทลินี้งไวร้ในเครสืที่องพกันธนาการทกันี้งหลายโดยเฟลลิกสร์
25:15 เกบีที่ยวกกับชายคนนบีนี้ เมสืที่อขร้าพเจร้าอยทูล่ทบีที่กรบุงเยรทูซาเลร็ม พวกปบุโรหลิตใหญล่กกับพวกผทูร้อาวบุโสของพวกยลิวไดร้แจร้งใหร้
ขร้าพเจร้าทราบ โดยขอใหร้ตกัดสลินลงโทษเขา
25:16 ผทูร้ซศึที่งขร้าพเจร้าไดร้ตอบวล่า ไมล่เปป็นธรรมเนบียมของชาวโรมทบีที่จะมอบคนใด ๆ ใหร้ตาย กล่อนทบีที่คนซศึที่งถทูกกลล่าวหา
นกันี้นไดร้พบพวกผทูร้กลล่าวหาหนร้าตล่อหนร้า และมบีสลิทธลิธิ์ทบีที่จะแกร้คดบีเองเกบีที่ยวกกับอาชญากรรมทบีที่เขาถทูกปรกักปรบานกันี้น



25:17 เหตบุฉะนกันี้นเมสืที่อพวกเขามาถศึงทบีที่นบีที่แลร้ว โดยไมล่ลล่าชร้าในวกันรบุล่งขศึนี้น ขร้าพเจร้าไดร้นกัที่งบนบกัลลกังกร์พลิพากษา และสกัที่ง
ใหร้พาชายคนนกันี้นเขร้ามา
25:18 ผทูร้ซศึที่งเมสืที่อพวกผทูร้กลล่าวหายสืนขศึนี้นปรกักปรบาเขา พวกเขากร็ไมล่ไดร้เสนอขร้อกลล่าวหาเรสืที่องสลิที่งทกันี้งหลายอยล่างทบีที่
ขร้าพเจร้าไดร้คาดไวร้นกันี้น
25:19 แตล่มบีคบาถามบางขร้อตล่อเขาเรสืที่องลกัทธลิศาสนาของพวกเขาเอง และเรสืที่องคนหนศึที่งทบีที่ชสืที่อเยซทู ซศึที่งตายไปแลร้ว ผทูร้ซศึที่ง
เปาโลยสืนยกันวล่ายกังมบีชบีวลิตอยทูล่
25:20 และเพราะขร้าพเจร้าสงสกัยอยทูล่เรสืที่องบรรดาคบาถามเชล่นนกันี้น ขร้าพเจร้าจศึงไดร้ถามเปาโลวล่า เขาจะยอมขศึนี้นไปยกัง
กรบุงเยรทูซาเลร็ม และถทูกพลิพากษาในเรสืที่องเหลล่านบีนี้ทบีที่นกัที่นหรสือไมล่
25:21 แตล่เมสืที่อเปาโลไดร้อบุทธรณร์ขอใหร้ถทูกขกังไวร้เพสืที่อใหร้ออกกัสตกัสตกัดสลิน ขร้าพเจร้าจศึงสกัที่งใหร้คบุมขกังเขาไวร้จนกวล่าขร้าพเจร้า
จะสล่งเขาไปถศึงซบีซารร์ไดร้”
25:22 แลร้วอากรลิปปาจศึงกลล่าวแกล่เฟสทกัสวล่า “ขร้าพเจร้าเองใครล่จะฟฝงชายคนนกันี้นดร้วย” “พรบุล่งนบีนี้” เฟสทกัสกลล่าว 
“ทล่านจะฟฝงเขา”
25:23 และในวกันรบุล่งขศึนี้น เมสืที่ออากรลิปปาไดร้เสดร็จมา และเบอรร์นลิส พรร้อมดร้วยความโอล่อล่าอยล่างมาก และไดร้เขร้ามา
ประทกับในหร้องพลิจารณา พรร้อมกกับพวกนายพกันและคนสบาคกัญ ๆ ทกันี้งหลายแหล่งนครนกันี้น ตามคบาสกัที่งของเฟสทกัส 
เปาโลกร็ถทูกนบาตกัวออกมา
25:24 และเฟสทกัสไดร้กลล่าววล่า “ทล่านกษกัตรลิยร์อากรลิปปา และพวกทล่านทบุกคนซศึที่งอยทูล่ดร้วยกกันกกับพวกเราทบีที่นบีที่ ทล่านทกันี้ง
หลายเหร็นชายคนนบีนี้ ผทูร้ซศึที่งบรรดาพวกยลิวไดร้วลิงวอนขร้าพเจร้า ทกันี้งในกรบุงเยรทูซาเลร็มและทบีที่นบีที่ดร้วย โดยโหล่รร้องวล่าเขาไมล่
ควรจะมบีชบีวลิตอยทูล่อบีกตล่อไป
25:25 แตล่เมสืที่อขร้าพเจร้าพบวล่าเขาไมล่ไดร้ทบาผลิดสลิที่งใดทบีที่สมควรจะตร้องตาย และพบวล่าเขาเองไดร้อบุทธรณร์ถศึงออกกัสตกัส 
ขร้าพเจร้ากร็ตกันี้งใจทบีที่จะสล่งเขาไป
25:26 ผทูร้ซศึที่งขร้าพเจร้าไมล่มบีสลิที่งใดแนล่ชกัดทบีที่จะเขบียนถศึงเจร้านายของขร้าพเจร้า เหตบุฉะนกันี้นขร้าพเจร้าจศึงพาเขาออกมาตล่อหนร้า
ทล่านทกันี้งหลาย และโดยเฉพาะอยล่างยลิที่งตล่อพระพกักตรร์พระองคร์ โอ กษกัตรลิยร์อากรลิปปา เพสืที่อวล่าหลกังจากการไตล่สวน
แลร้ว ขร้าพเจร้าจะไดร้มบีบางสลิที่งทบีที่จะเขบียนไดร้
25:27 เพราะขร้าพเจร้าเหร็นวล่าเปป็นการไมล่เหมาะสมทบีที่จะสล่งนกักโทษคนหนศึที่งไป และไมล่แจร้งอาชญากรรมเหลล่านกันี้นทบีที่
เขาถทูกปรกักปรบา”

เปาโลถทูกนคาตอัวไปอยทูล่ตล่อหนห้าเฟสทอัส
ขร้อ 1: “บกัดนบีนี้เมสืที่อเฟสทกัสไดร้เขร้ามาในแควร้นนกันี้นแลร้ว หลกังจากสามวกัน ทล่านกร็ขศึนี้นมาจากเมสืองซบีซารบียาไปยกัง

กรบุงเยรทูซาเลร็ม”
โดยคบาสกัที่งของเนโร เฟสทกัสมาแทนทบีที่เฟลลิกสร์ในฐานะผทูร้วล่าราชการแหล่งแควร้นยทูเดบีย แตล่เราไมล่ทราบอะไร

เกบีที่ยวกกับเขากล่อนการเขร้ารกับตบาแหนล่งนบีนี้ นกักประวกัตลิศาสตรร์บางคนบอกเราวล่าเขาเปป็นขร้าราชการทบีที่ซสืที่อตรงคนหนศึที่ง 
ซศึที่งปฏลิบกัตลิหนร้าทบีที่ในความเสมอภาคและความยบุตลิธรรมกกับคนเหลล่านกันี้นทบีที่เขาปกครอง แตล่เราทราบจากเหตบุการณร์



ตล่างๆทบีที่ถทูกบกันทศึกในบทนบีนี้วล่าเฟสทกัส กร็เหมสือนเฟลลิกสร์ เตร็มใจทบีที่จะเสบียสละอกัครสาวเปาโลเพสืที่อทบีที่จะไดร้ความชอบ
จากพวกยลิว ประวกัตลิศาสตรร์บอกเราดร้วยวล่าเฟสทกัสตายหลกังจากรกับตบาแหนล่งเพบียงสองปฟี

“หลกังจากสามวกัน ทล่านกร็ขศึนี้นมาจากเมสืองซบีซารบียาไปยกังกรบุงเยรทูซาเลร็ม” เหลล่าผทูร้วล่าราชการของโรมทบีที่
ปกครองแควร้นยทูเดบียมบีทบีที่พบานกักอยทูล่ในเมสืองซบีซารบียา แตล่กรบุงเยรทูซาเลร็มเคยเปป็นเมสืองหลวงเกล่าของแควร้นยทูเดบียและ
มกันยกังเปป็นเมสืองหลวงแหล่งกลิจกรรมทางศาสนาสบาหรกับพวกยลิวเหมสือนเดลิม เปป็นธรรมดาทบีที่เฟสทกัส หลกังจากมาอยทูล่ใน
แควร้นใหมล่ของเขาเพบียงชล่วงสกันี้นมากๆ ควรขศึนี้นไปยกังกรบุงเยรทูซาเลร็มเพสืที่อทบาความคบุร้นเคยกกับกลิจการตล่างๆแหล่งชนชาตลิ
นบีนี้ทบีที่เขากบาลกังจะปกครอง เขาจะพบกกับพวกผทูร้นบาทางศาสนา และเขาคงจะไดร้ขร้อมทูลโดยตรงจากพวกเขาเกบีที่ยวกกับ
เปาโลและขร้อหาตล่างๆทบีที่ปรกักปรบาเปาโล

ขร้อ 2 และ 3: “แลร้วมหาปบุโรหลิตกกับคนสบาคกัญ ๆ ในพวกยลิวมาฟฝ้องเปาโลตล่อทล่าน และไดร้วลิงวอนทล่าน 
และขอความกรบุณาโดยมบีใจคลิดรร้ายตล่อเปาโล เพสืที่อทบีที่เฟสทกัสจะสล่งคนไปนบาตกัวเปาโลมายกังกรบุงเยรทูซาเลร็ม โดยซบุล่ม
คอยอยทูล่ตามทางเพสืที่อจะฆล่าเปาโลเสบีย”

เราอาจคลิดวล่าหลกังจากสองปฟีในคบุก สองปฟีทบีที่เงบียบสนลิทเทล่าทบีที่บกันทศึกตรงนบีนี้เกบีที่ยวขร้อง เปาโลคงถทูกลสืมไปแลร้ว 
แนล่นอนวล่าความขมขสืที่นทบีที่มบีตล่อเขาคงลดลงไปบร้างแลร้ว แตล่หาเปป็นเชล่นนกันี้นไมล่! ผทูร้วล่าราชการคนใหมล่ไปถศึงกรบุง
เยรทูซาเลร็มไมล่ทกันไร “มหาปบุโรหลิตกกับคนสบาคกัญ ๆ ในพวกยลิวมาฟฝ้องเปาโลตล่อทล่าน”

นบีที่เปป็นความพยายามทบีที่จะชกักจทูงผทูร้วล่าราชการคนใหมล่ใหร้มบีอคตลิตล่อเปาโลกล่อนทบีที่เขาไดร้ฟฝงความดร้วยซนี้บา เรา
ตร้องยอมรกับวล่านบีที่คงมบีนนี้บาหนกักอยทูล่บร้าง เพราะวล่าขณะทบีที่อกัครททูตทล่านนบีนี้มบีแคล่คนเดบียว พวกยลิวกร็รวมกกันเปป็นไพรล่พลทบีที่
เฟสทกัสจะปกครอง และเรายกเหตบุผลไดร้วล่า เขาซศึที่งเปป็นคนทบีที่ยกังไมล่รกับความรอด คงอยากทบาใหร้ชนชาตลิยลิวประทกับ
ใจมากเทล่าทบีที่เขาจะทบาไดร้ จลิตวลิญญาณแหล่งการขล่มเหงยกังไมล่พอใจงล่ายๆ และยลิวเหลล่านบีนี้กร็ตกันี้งใจทบีที่จะกบาจกัดเปาโลโดย
ใชร้วลิธบีใดวลิธบีหนศึที่ง โดยการทบีที่พวกเขาอบุทธรณร์ตล่อผทูร้วล่าราชการคนใหมล่นบีนี้ พวกเขากร็หวกังวล่าจะชกักจทูงใหร้เขาคลิดไมล่ดบีตล่อ
เปาโลกล่อนทบีที่เขาไดร้ยลินคบาพยานของเปาโล เนสืที่องจากเฟสทกัสไมล่อยากใหร้พวกยลิวโมโหตนในตอนตร้นแหล่งการรกับ
ราชการของเขาในฐานะผทูร้วล่าราชการ เขาจศึงนล่าจะฟฝงพวกเขาดร้วยใจพรร้อมมากกวล่าทบีที่เขาจะฟฝงคบาพยานของอกัคร
ททูตเปาโล ยลิวคลกัที่งศาสนาคนหนศึที่งจะเทบียบอะไรไดร้กกับคนทกันี้งชาตลิ-หรสืออาจดทูเหมสือนเปป็นเชล่นนกันี้น-ทบีที่ผทูร้วล่าราชการคน
ใหมล่ทบีที่เพลิที่งไดร้รกับการแตล่งตกันี้งนบีนี้จะปกครอง?

ปบุโรหลิตใหญล่และผทูร้นบาทางศาสนาคนอสืที่นๆไมล่เพบียงเปป็นพยานปรกักปรบาเปาโลเทล่านกันี้น พวกเขายกังขอความ
กรบุณาจากเฟสทกัส “เพสืที่อทบีที่เฟสทกัสจะสล่งคนไปนบาตกัวเปาโลมายกังกรบุงเยรทูซาเลร็ม โดยซบุล่มคอยอยทูล่ตามทางเพสืที่อจะฆล่า
เปาโลเสบีย” นบีที่ฟฝงดทูคบุร้นหทูจรลิงๆ! พวกยลิวถทูกหกักเหลบีที่ยมไปแลร้วเมสืที่อสองปฟีกล่อน ตอนทบีที่คลาวดลิอกัสลบีเซบียสยร้ายเปาโลไป
ภายใตร้การปปิดบกังแหล่งราตรบี และภายใตร้ทหารอารกักขาเตร็มกบาลกังไดร้สล่งตกัวเปาโลไปยกังเมสืองซบีซารบียา แตล่เหลล่าศกัตรทู
ของเขายกังไมล่ยอมแพร้ ยกังตกันี้งใจแนล่วแนล่ทบีที่จะทบาตามแผนการของตนในการลอบสกังหารอกัครททูตทล่านนบีนี้ พวกเขา
อยากไดร้ความรล่วมมสือของเฟสทกัส เนสืที่องจากผทูร้วล่าราชการทล่านนบีนี้อยทูล่ในกรบุงเยรทูซาเลร็มอยทูล่แลร้ว พวกเขาจศึงขอรร้องเขา
ใหร้ใชร้คนไปพาเปาโลกลกับมาจากเมสืองซบีซารบียา โดยทบาทบีเปป็นวล่าจะฟฝงคบาใหร้การของเขาในกรบุงเยรทูซาเลร็ม หากทบา
อยล่างนบีนี้ไดร้จรลิง คนเหลล่านกันี้นทบีที่ไดร้สาบานวล่าจะฆล่าเปาโลกร็จะ “ซบุล่มคอยอยทูล่ตามทางเพสืที่อจะฆล่าเปาโลเสบีย”



ขร้อ 4 และ 5: “แตล่เฟสทกัสตอบวล่า เปาโลควรจะถทูกคบุมตกัวไวร้ทบีที่เมสืองซบีซารบียา และทล่านเองกร็จะไปทบีที่นกัที่นใน
ไมล่ชร้า ทล่านกลล่าววล่า “เหตบุฉะนกันี้นจงใหร้คนเหลล่านกันี้นซศึที่งในทล่ามกลางพวกทล่านทบีที่สามารถ ลงไปกกับขร้าพเจร้า และกลล่าว
หาชายคนนบีนี้ ถร้ามบีความชกัที่วใด ๆ ในตกัวเขา”

“เฟสทกัสตอบวล่า เปาโลควรจะถทูกคบุมตกัวไวร้ทบีที่เมสืองซบีซารบียา” ไมล่วล่าเราจะใชร้เหตบุผลแบบมนบุษยร์อยล่างไร
ตรงนบีนี้ ขร้อเทร็จจรลิงยกังคงเดลิม นกัที่นคสือ การทรงจกัดเตรบียมของพระเจร้าทบาใหร้ผทูร้วล่าราชการตอบกลกับไปเชล่นนกันี้นตล่อคบาขอ
อกันหนร้าซสืที่อใจคดของพวกยลิว ในบททบีที่ 23 ขร้อ 11 หลกังจากประสบการณร์ของเปาโลตล่อหนร้าสภาซานเฮดรลิน องคร์
พระผทูร้เปป็นเจร้าทรงยสืนอยทูล่ขร้างเขาและตรกัสวล่า “จงมบีกบาลกังใจทบีที่ดบีเถลิด เปาโลเออ๋ย เพราะวล่าเจร้าไดร้เปป็นพยานฝฝ่ายเราใน
กรบุงเยรทูซาเลร็มฉกันใด เจร้าจะตร้องเปป็นพยานในกรบุงโรมดร้วยฉกันนกันี้น” พระเจร้าไมล่เคยผลิดคบาสกัญญาเลยสกักครกันี้ง และ
การสมคบคลิดทกันี้งหมดทบีที่พวกยลิวจะทบาไดร้ตล่อชบีวลิตของผทูร้รกับใชร้ทบีที่สกัตยร์ซสืที่อทล่านนบีนี้ กร็ไมล่อาจทบาลายแผนการและพระ
ประสงคร์ของพระเจร้าสบาหรกับเขาไดร้ ผมขอกลล่าวซนี้บาสลิที่งทบีที่ผมไดร้กลล่าวแลร้วบล่อยครกันี้งเหลสือเกลินกล่อนหนร้านบีนี้: คนของ
พระเจร้าไมล่อาจถทูกทบาลายไดร้จนกวล่าเขาทบางานทบีที่พระเจร้าประทานใหร้เขาทบาเสรร็จสลินี้นแลร้ว เปาโลถทูกลลิขลิตใหร้นบาขล่าว
ประเสรลิฐไปยกังกรบุงโรมและไมล่มบีเลล่หร์เหลบีที่ยมใดในสล่วนของมนบุษยร์จะสามารถเปลบีที่ยนแปลงการลลิขลิตนกันี้นไดร้ ดกังนกันี้น
เฟสทกัส แมร้ไมล่ตระหนกักวล่าพระหกัตถร์ของพระเจร้าอยทูล่ในเรสืที่องราวทกันี้งหมดนบีนี้ กร็ปฏลิเสธคบาขอของพวกยลิวและตกัดสลินวล่า
เปาโลควรถทูกคบุมตกัวทบีที่เมสืองซบีซารบียาตล่อไป และวล่าตกัวเขาเองจะกลกับไปทบีที่นกัที่นในไมล่ชร้า

ดทูเหมสือนเปป็นเรสืที่องสมเหตบุสมผลทบีที่จะสกันนลิษฐานวล่าเฟลลิกสร์ไดร้อธลิบายใหร้เฟสทกัสฟฝงแลร้ววล่าเปาโลเปป็น
พลเมสืองสกัญชาตลิโรม และดร้วยเหตบุนบีนี้เขาจศึงมบีสลิทธลิธิ์ไดร้รกับการไตล่สวนตล่อหนร้าศาลของโรมมากกวล่าจะเปป็นตล่อหนร้า
สภาซานเฮดรลินของพวกยลิว ขณะทบีที่ผทูร้วล่าราชการทล่านนบีนี้ยลินดบีทบีที่จะชล่วยสงเคราะหร์พวกยลิว เขากร็ตร้องแสดงความภกักดบี
ตล่อโรมเชล่นกกัน และเนสืที่องจากเปาโลจะตร้องถทูกไตล่สวนภายใตร้ความยบุตลิธรรมของโรม การไตล่สวนจศึงจะถทูกจกัดใหร้มบี
ขศึนี้นในเมสืองซบีซารบียาซศึที่งเปป็นทบีที่ๆผทูร้วล่าราชการแหล่งแควร้นยทูเดบียมบีทบีที่พบานกัก อยล่างไรกร็ตาม เฟสทกัสกร็เสนอการ
ประนบีประนอม: ถศึงแมร้เขาจะไมล่พาตกัวนกักโทษของเขามายกังกรบุงเยรทูซาเลร็มเพสืที่อรกับการไตล่สวน เขากร็เชลิญพวกยลิว
เหลล่านกันี้นใหร้กลกับไปยกังเมสืองซบีซารบียาดร้วยกกันกกับเขา “และกลล่าวหาชายคนนบีนี้ ถร้ามบีความชกัที่วใด ๆ ในตกัวเขา” นบีที่คสือ
สลิที่งทบีที่พวกเขาสามารถขอจากเขาไดร้อยล่างสมเหตบุสมผล

ขร้อ 6 และ 7: “และเมสืที่อทล่านไดร้พกักอยทูล่ทบีที่นกัที่นในทล่ามกลางพวกเขาเกลินกวล่าสลิบวกันแลร้ว ทล่านกร็ลงไปยกังเมสือง
ซบีซารบียา และวกันตล่อมา โดยนกัที่งบนบกัลลกังกร์พลิพากษา ไดร้สกัที่งใหร้นบาตกัวเปาโลเขร้ามา และเมสืที่อเปาโลเขร้ามาแลร้ว พวกยลิว
ซศึที่งลงมาจากกรบุงเยรทูซาเลร็มกร็ยสืนลร้อมไวร้รอบ และกลล่าวหลายขร้อหาอบุกฉกรรจร์ใสล่เปาโล ซศึที่งพวกเขาพลิสทูจนร์ไมล่ไดร้” 

เฟสทกัสบอกเปป็นนกัยแกล่พวกยลิววล่าเขาจะฟฝงความเปาโลโดยเรร็ว และเขากร็รกักษาคบาพทูด เมสืที่อเขาเสรร็จธบุระ
ในกรบุงเยรทูซาเลร็มแลร้ว- “เมสืที่อทล่านไดร้พกักอยทูล่ทบีที่นกัที่นในทล่ามกลางพวกเขาเกลินกวล่าสลิบวกันแลร้ว”-เขากลกับไปยกังเมสืองซบีซา
รบียาและวกันรบุล่งขศึนี้นเขากร็นกัที่ง “บนบกัลลกังกร์พลิพากษา” และสกัที่งใหร้นบาตกัวเปาโลมาอยทูล่ตล่อหนร้าเขา

เราไมล่ถทูกบอกตรงนบีนี้วล่าคราวนบีนี้พวกยลิวมบีขร้อกลล่าวหาใดปรกักปรบาอกัครททูตทล่านนบีนี้บร้าง พวกเขาไดร้ลงมาจาก
กรบุงเยรทูซาเลร็มตามทบีที่เฟสทกัสไดร้เชลิญพวกเขาใหร้มา เหร็นไดร้ชกัดวล่าพวกเขามบีจบานวนหลายคน และพวกเขา “กลล่าว
หลายขร้อหาอบุกฉกรรจร์ใสล่เปาโล” จากพระคบาขร้อถกัดไปของเราเราคงสรบุปวล่าขร้อหาเหลล่านกันี้นเปป็นเพบียงการทวนซนี้บา
ขร้อหากล่อนๆของพวกเขา โดยอาจมบีเพลิที่มขร้อหาใหมล่ๆเขร้าไปบร้าง เนสืที่องจากเราถทูกบอกวล่าขร้อกลล่าวหาเหลล่านกันี้นของ



พวกเขาเปป็น “หลายขร้อหาอบุกฉกรรจร์” ขณะทบีที่พวกเขาไดร้ปลล่อยใหร้เปาโลตลิดคบุกสองปฟี พวกเขากร็ไมล่ไดร้ลดราวา
ศอกตล่อเขาเลยและในชล่วงสองปฟีนกันี้น พวกเขาอาจคลิดขร้อหาหลายประการขศึนี้นมาเพสืที่อเสรลิมเขร้ากกับขร้อหาเหลล่านกันี้นทบีที่
กลล่าวตล่อหนร้าเฟลลิกสร์ไปแลร้ว ไมล่วล่าจะอยล่างไร ขร้อหาของพวกเขากร็เทบียมเทร็จ-เหมสือนอยล่างทบีที่พวกมกันเปป็นเสมอมา-
และพวกเขากร็พลิสทูจนร์ขร้อหาเหลล่านกันี้นไมล่ไดร้เลยสกักขร้อ

ขร้อ 8: “ขณะทบีที่เปาโลไดร้แกร้คดบีเองวล่า “ไมล่วล่าตล่อพระราชบกัญญกัตลิของพวกยลิว หรสือตล่อพระวลิหาร หรสือตล่อซบี
ซารร์ ขร้าพเจร้าไมล่ไดร้กระทบาผลิดใด ๆ ทกันี้งนกันี้น”

ลกักษณะคบาตอบของเปาโลตรงนบีนี้บอกเราคล่อนขร้างชกัดเจนวล่าขร้อหาหลกักๆเหลล่านกันี้นทบีที่ปรกักปรบาเขาประกอบ
ดร้วยอะไรบร้าง-จรลิงๆแลร้วกร็คสือขร้อกลล่าวหาเดลิมๆทบีที่ถทูกนบามาปรกักปรบาเขา:

1. วล่าเขาไดร้สกัที่งสอนขกัดตล่อพระราชบกัญญกัตลิของโมเสส
2. วล่าเขาไดร้ทบาใหร้พระวลิหารเสบียความศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์
3. วล่าเขาไดร้ยบุยงใหร้กล่อการกบฏตล่อตร้านจกักรพรรดลิโรม

คบาแกร้ตล่างของเปาโลไมล่ถทูกกลล่าวถศึงมากนกักในทบีที่นบีนี้ เขาประกาศตกัววล่าไมล่มบีความผลิดตามทบีที่ถทูกกลล่าวหา และ
สาธยายเรสืที่องเทบียมเทร็จเหลล่านกันี้นทบีที่พวกเขาไดร้ฟฝ้องเขา โดยตอบเรสืที่องเหลล่านกันี้นทบีละเรสืที่อง แนล่นอนวล่าเขาไมล่ไดร้สกัที่งสอน
ขกัดตล่อ “ตล่อพระราชบกัญญกัตลิของพวกยลิว” เปาโลมบีสลิที่งทบีที่จะกลล่าวเกบีที่ยวกกับพระราชบกัญญกัตลิมากกวล่าอกัครททูตคนอสืที่นๆ 
แตล่เขาไมล่เคยแสดงการลบหลทูล่ตล่อมกันเลย การเทศนาวล่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นจบุดจบของพระราชบกัญญกัตลิสบาหรกับคน
เหลล่านกันี้นทบีที่เชสืที่อกร็ไมล่เปป็นการทบาผลิดตล่อพระราชบกัญญกัตลินกันี้นเลย

ตล่อขร้อหาทบีที่สอง เรสืที่องทบีที่เขาไดร้ทบาใหร้พระวลิหารเสบียความศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ เขากร็ตอบเชล่นกกันวล่า “ไมล่มบีความผลิด” 
ตลอดชบีวลิตของเขาเปาโลไดร้นมกัสการในพระวลิหาร และมกันมบีความศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ตล่อเขาพอๆกกับทบีที่มกันเปป็นตล่อยลิวทบุกคน 
หลกังจากการกลกับใจเชสืที่อของเขา เขากร็ยกังสกัที่งสอนในธรรมศาลาตล่างๆของพวกยลิวในหลายนครทบีที่เขานบาขล่าว
ประเสรลิฐไปประกาศ และในกรบุงเยรทูซาเลร็มเขากร็ยกังนมกัสการในพระวลิหาร บกัดนบีนี้เขาทราบแลร้ววล่าเขาสามารถ
นมกัสการทบีที่ไหนกร็ไดร้ทบีที่เขาเผอลิญไปอยทูล่-รลิมแมล่นนี้บา (กลิจการ 16:13) ในคบุก (กลิจการ 16:25) ในตลาดเหลล่านกันี้นของกรบุง
เอเธนสร์ (กลิจการ 17:17) ในเรสือทบีที่ถทูกพายบุโหมกระหนที่บากลางทะเล (กลิจการ 27:23-25) ขณะตลิดคบุกอยทูล่ในกรบุงโรม
(กลิจการ 28:30,31) แตล่เขากร็ยกังนมกัสการในพระวลิหารตล่อไปเมสืที่อมบีโอกาส และเขากร็นมกัสการอยทูล่ตอนทบีที่พวกคนทบีที่
กลล่าวหาเขาพบเขาอยทูล่ในพระวลิหาร แนล่นอนวล่าคนเชล่นนบีนี้คงไมล่มบีทางทบาอะไรทบีที่จะลบหลทูล่สลิที่งทบีที่พวกยลิวถสือวล่าเปป็น
สถานทบีที่ทบีที่บรลิสบุทธลิธิ์ทบีที่สบุด!

“...หรสือตล่อซบีซารร์” เปาโลเขบียนถศึงครลิสเตบียนเหลล่านกันี้นทบีที่กรบุงโรมวล่า “จงใหร้ทบุกคนยอมอยทูล่ใตร้บกังคกับของ
บรรดาผทูร้ทบีที่มบีอบานาจสทูงกวล่า เพราะวล่าไมล่มบีอบานาจใดเลยนอกจากทบีที่มาจากพระเจร้า และบรรดาผทูร้ทบีที่มบีอบานาจนกันี้นถทูก
แตล่งตกันี้งขศึนี้นโดยพระเจร้า... เหตบุฉะนกันี้นพวกทล่านจะตร้องอยทูล่ใตร้บกังคกับบกัญชา มลิใชล่เพราะเหตบุพระอาชญาเทล่านกันี้น แตล่
เพราะเหร็นแกล่ใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบดร้วย เพราะวล่าดร้วยเหตบุนบีนี้เองพวกทล่านจงจล่ายสล่วยอากรดร้วย เพราะวล่าบรรดา
ผทูร้มบีอบานาจนกันี้นเปป็นผทูร้รกับใชร้ทกันี้งหลายของพระเจร้า ซศึที่งคอยรกับใชร้อยล่างตล่อเนสืที่องในสลิที่งนบีนี้เอง เหตบุฉะนกันี้นจงใหร้แกล่ทบุกคน
ตามทบีที่เขาสมควรไดร้รกับ สล่วยอากรจงใหร้แกล่ผทูร้ทบีที่สมควรไดร้รกับสล่วยอากร ภาษบีจงใหร้แกล่ผทูร้ทบีที่สมควรไดร้รกับภาษบี ความ



ยบาเกรงจงใหร้แกล่ผทูร้ทบีที่สมควรไดร้รกับความยบาเกรง เกบียรตลิยศจงใหร้แกล่ผทูร้ทบีที่สมควรไดร้รกับเกบียรตลิยศ (รม. 13:1-7 บาง
สล่วน)

ในทบีที่นบีนี้เปาโลกลล่าวชกัดเจนมากๆวล่าผทูร้ใดกร็ตามทบีที่ขกัดขสืนอบานาจแหล่งสลิทธลิอบานาจฝฝ่ายพลเรสือนกร็ขกัดขสืนคบาสกัที่ง
ของพระเจร้า นบีที่ไมล่ไดร้หมายความวล่า ในการเชสืที่อฟฝงตล่อกฎหมายพลเรสือน ครลิสเตบียนทกันี้งหลายควรฝฝ่าฝฟืนบกัญญกัตลิ
ตล่างๆของพระเจร้า แตล่ “บรรดาผทูร้ทบีที่มบีอบานาจนกันี้นถทูกแตล่งตกันี้งขศึนี้นโดยพระเจร้า”-นกัที่นคสือ การปกครองฝฝ่ายพลเรสือนมบี
แหลล่งทบีที่มาของมกันอยทูล่ในพระเจร้าผทูร้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ และพระองคร์ทรงอยากใหร้เราผดบุงและเชสืที่อฟฝงกฎหมายตล่างๆทบีที่
นล่านกับถสือ ดกังนกันี้นตราบเทล่าทบีที่เราสามารถเชสืที่อฟฝงกฎหมายตล่างๆของแผล่นดลินโดยทบีที่ยกังเชสืที่อฟฝงบกัญญกัตลิตล่างๆของ
พระเจร้าอยทูล่ เรากร็ควรเปป็นพลเมสืองทบีที่ปฏลิบกัตลิตามกฎหมาย นบีที่ไมล่ไดร้หมายความวล่าทบุกคนทบีที่รกับราชการเปป็นครลิสเตบียน-
มกันไมล่ใชล่อยล่างนกันี้นแนล่นอน แตล่พระเจร้าทรงตกันี้งผทูร้ทบีที่พระองคร์ทรงประสงคร์และทรงถอดผทูร้ทบีที่พระองคร์ทรงประสงคร์ 
(ดนล. 4:17,25) ผทูร้แตล่งเพลงสดบุดบีประกาศวล่า “เพราะการเลสืที่อนยศมลิไดร้มาจากทลิศตะวกันออก หรสือจากทลิศตะวกัน
ตก หรสือจากทลิศใตร้ แตล่พระเจร้าทรงเปป็นผทูร้พลิพากษา พระองคร์ทรงทบาใหร้คนหนศึที่งตที่บาลง และทรงตกันี้งอบีกคนหนศึที่งไวร้”
(เพลงสดบุดบี 75:6,7) “พระองคร์ไดร้ทรงถอดบรรดาผทูร้มบีอบานาจลงมาจากพระทบีที่นกัที่งทกันี้งหลายของพวกเขา และทรงยก
คนทกันี้งหลายทบีที่มบีฐานะตที่บาตร้อยขศึนี้นไป” (ลก. 1:52) พระเยซทูตรกัสแกล่ปฟีลาตวล่า “ทล่านจะมบีอบานาจเหนสือเราไมล่ไดร้ 
ยกเวร้นอบานาจนกันี้นประทานใหร้แกล่ทล่านจากเบสืนี้องบน” (ยอหร์น 19:11) 

ในฐานะครลิสเตบียนทกันี้งหลาย เรายกขร้ออร้างไมล่ไดร้ทบีที่จะเลบีที่ยงความรกับผลิดชอบในกลิจการตล่างๆฝฝ่ายพลเรสือน 
เราถทูกผทูกมกัดโดยหนร้าทบีที่ในการตอบแทนสลิที่งทบีที่ถทูกตร้องแกล่คนเหลล่านกันี้นทบีที่มบีสลิทธลิอบานาจในเรสืที่องรองทกันี้งหลายแหล่งชบีวลิตนบีนี้
เหมสือนกกับทบีที่พระเยซทูทรงสกัที่งพวกฟารลิสบี เรากร็ตร้องกระทบาตาม “สลิที่งเหลล่านกันี้นซศึที่งเปป็นของซบีซารร์จงถวายแกล่ซบีซารร์ และ
สลิที่งเหลล่านกันี้นทบีที่เปป็นของพระเจร้าจงถวายแดล่พระเจร้า” (มธ. 22:15-21)

การอยทูล่ใตร้บกังคกับตล่อสลิทธลิอบานาจฝฝ่ายพลเรสือนคสือสลิที่งทบีที่เปาโลเชสืที่อและเปป็นสลิที่งทบีที่เขาสอน ดกังนกันี้นขร้อหาทบีที่วล่าเขา
ไดร้สล่งเสรลิมใหร้ลบุกฮสือและกบฏตล่อซบีซารร์จกักรพรรดลิโรมจศึงไมล่มบีมทูลเลย! ไมล่มบีสกักคบาเดบียวในขร้อหาเชล่นนกันี้นทบีที่สามารถถทูก
พลิสทูจนร์เพสืที่อปรกักปรบาเขาไดร้

ขร้อ 9: “แตล่เฟสทกัส ซศึที่งประสงคร์ทบีที่จะแสดงความชอบตล่อพวกยลิว ไดร้ตอบเปาโล และกลล่าววล่า “เจร้าจะขศึนี้น
ไปยกังกรบุงเยรทูซาเลร็ม และถทูกพลิพากษาเรสืที่องสลิที่งเหลล่านบีนี้ตล่อหนร้าขร้าทบีที่นกัที่นหรสือ”

“เฟสทกัส ซศึที่งประสงคร์ทบีที่จะแสดงความชอบตล่อพวกยลิว” ในทบีที่นบีนี้แสดงใหร้เหร็นวล่าตกัวเขาเองมบีใจชกัที่วและดร้าน
ชาเหมสือนกกับผทูร้วล่าราชการคนกล่อนหนร้าเขา เขาอยากไดร้ความชอบจากพวกยลิวเพสืที่อทบีที่จะทบาใหร้การบรลิหารงานของ
เขาราบรสืที่นและมบีกบาไรมากขศึนี้น แทนทบีที่จะใหร้คบาตกัดสลินอกันยบุตลิธรรมในกรณบีของนกักโทษคนหนศึที่งทบีที่ถทูกกลล่าวหาอยล่างไมล่
เปป็นธรรม เขาเหร็นตบาตาอยทูล่แลร้ววล่านบีที่เปป็นเรสืที่องของการโตร้แยร้งทางศาสนามากกวล่าเปป็นการทบาผลิดตล่อโรม และถร้า
เขาไมล่ลบาเอบียงในการอบานวยความยบุตลิธรรม เขากร็คงปลล่อยเปาโลเปป็นอลิสระไปแลร้ว  บางทบีเขาอาจคลิดวล่าโดยการ
ประวลิงเวลาการตกัดสลินใจของเขาใหร้เนลิที่นนานออกไป เขากร็อาจทบาใหร้พวกยลิวพอใจตล่อไปและยกังใหร้คบาตกัดสลินทบีที่เปป็น
ประโยชนร์ตล่อนกักโทษของเขาไดร้อยทูล่ ดกังนกันี้นเขาจศึงถามเปาโลวล่า “เจร้าจะขศึนี้นไปยกังกรบุงเยรทูซาเลร็ม และถทูกพลิพากษา
เรสืที่องสลิที่งเหลล่านบีนี้ตล่อหนร้าขร้าทบีที่นกัที่นหรสือ”



เฟสทกัสไมล่จบาเปป็นตร้องถามเปาโลเลยวล่าเขาอยากไปยกังกรบุงเยรทูซาเลร็มเพสืที่อถทูกไตล่สวนอบีกรอบไหม เขาจะสกัที่ง
เปาโลใหร้ทบาเชล่นนกันี้นเลยกร็ไดร้ นอกจากนบีนี้ผทูร้วล่าราชการทล่านนบีนี้กร็ไมล่ประสงคร์ทบีที่จะไตล่สวนนกักโทษคนนบีนี้ตล่อหนร้าสภาซาน
เฮดรลิน เพราะวล่าเขาสงวนสลิทธลิธิ์ทบีที่จะฟฝงความนบีนี้อยล่างชกัดเจน-นกัที่นคสือ เขากลล่าววล่า “ตล่อหนร้าขร้า” ซศึที่งบล่งบอกวล่าเขา
จะยกังเปป็นผทูร้พลิพากษาในคดบีนบีนี้เหมสือนเดลิม อยล่างนร้อยในทบีที่นบีนี้เขากร็แสดงใหร้เหร็นความยบุตลิธรรมอยทูล่บร้างในการทบีที่เขาไมล่
อนบุญาตใหร้คดบีนบีนี้หลบุดมสือของเขาเขร้าไปอยทูล่ในมสือของพวกยลิวทบีที่อยากฆล่าเปาโลโดยไมล่แมร้แตล่จะทบาทบีเปป็นไตล่สวนดร้วย
ซนี้บา

เปาโลอสุทธรณณ์ตล่อซทซารณ์
ขร้อ 10 และ 11: “แลร้วเปาโลกลล่าววล่า “ขร้าพเจร้ากร็กบาลกังยสืนอยทูล่ตล่อหนร้าบกัลลกังกร์พลิพากษาของซบีซารร์อยทูล่แลร้ว

อกันเปป็นทบีที่ซศึที่งขร้าพเจร้าควรจะถทูกพลิพากษา ตล่อพวกยลิวขร้าพเจร้าไมล่ไดร้กระทบาผลิดใด ๆ ตามทบีที่ทล่านทราบดบีอยทูล่แลร้ว 
เพราะถร้าขร้าพเจร้าเปป็นผทูร้กระทบาผลิด หรสือไดร้กระทบาสลิที่งใด ๆ ทบีที่สมควรจะมบีโทษถศึงตาย ขร้าพเจร้ากร็ยอมตายไมล่ขกัดขสืน 
แตล่ถร้าสลิที่งทกันี้งหลายซศึที่งพวกเขาฟฝ้องขร้าพเจร้านกันี้นไมล่จรลิงแลร้ว ไมล่มบีผทูร้ใดมบีอบานาจจะมอบขร้าพเจร้าใหร้พวกเขาไดร้ ขร้าพเจร้า
ขออบุทธรณร์ถศึงซบีซารร์”

เปาโลไมล่มบีเหตบุผลทบีที่จะคลิดวล่าเขาคงจะไดร้รกับการฟฝงความทบีที่ยบุตลิธรรมในกรบุงเยรทูซาเลร็มมากกวล่าทบีที่เขาไดร้รกับ
แลร้วในเมสืองซบีซารบียา ขร้อหาเหลล่านกันี้นถทูกนบาเสนอแลร้วแตล่ถทูกพลิสทูจนร์ไมล่ไดร้-และพวกมกันไมล่มบีทางทบีที่จะพลิสทูจนร์ไดร้ เพราะ
วล่าไมล่มบีหลกักฐานใดๆเลยทบีที่จะสนกับสนบุนขร้อหาเหลล่านกันี้น ดกังนกันี้นจศึงไมล่มบีความหวกังทบีที่ความยบุตลิธรรมจะถทูกใหร้หากเปาโล
ตกลงทบีที่จะถทูกไตล่สวนอบีกครกันี้งในกรบุงเยรทูซาเลร็ม ถศึงแมร้วล่าเฟสทกัสจะเปป็นผทูร้พลิพากษาในคดบีนบีนี้แทนทบีที่จะมอบมกันใหร้แกล่
สภาซานเฮดรลินกร็ตาม

“ขร้าพเจร้ากร็กบาลกังยสืนอยทูล่ตล่อหนร้าบกัลลกังกร์พลิพากษาของซบีซารร์อยทูล่แลร้ว อกันเปป็นทบีที่ซศึที่งขร้าพเจร้าควรจะถทูก
พลิพากษา” เหตบุผลเหลล่านกันี้นทบีที่เปาโลปฏลิเสธทบีที่จะถทูกไตล่สวนอบีกครกันี้งในกรบุงเยรทูซาเลร็มกร็ปรากฏชกัดเจน เขาไดร้ประสบ
กกับการขล่มเหงอกันรบุนแรงเหลสือเกลินจากเพสืที่อนรล่วมชนชาตลิของเขาและใจของพวกเขากร็เตร็มไปดร้วยอคตลิ ความคลิด
แบบผลิดๆ และความเปป็นศกัตรทูตล่อเขามากเสบียจนเขาไมล่อาจหวกังไดร้วล่าจะไดร้รกับความยบุตลิธรรมหรสือแมร้แตล่การยอม
ทนดร้วยนนี้บามสือของพวกเขา เขารทูร้วล่าเมสืที่อเขาอยทูล่ในกรบุงเยรทูซาเลร็มครกันี้งลล่าสบุด พวกเขาไดร้สมคบคลิดทบีที่จะเอาชบีวลิตเขา 
วางแผนจะฆล่าเขาทกันี้งๆทบีที่ทหารรกักษาการณร์ของโรมคบุมตกัวเขาไวร้อยทูล่ ถร้าพวกยลิวเหลล่านกันี้นยกังหาทางทบีที่จะปรกับโทษเขา
และประหารชบีวลิตเขาหลกังจากผล่านไปสองปฟีแลร้ว มกันกร็คงเปป็นเรสืที่องโงล่เขลาทบีที่จะปลล่อยใหร้ตกัวเขาเองเจอกกับความ
เกลบียดชกังของพวกเขาอบีกและใหร้โอกาสอบีกหนแกล่พวกเขาทบีที่จะฆล่าเขา พวกเขาไมล่ไดร้กบาลกังแสวงหาความยบุตลิธรรม 
แตล่แสวงหาชบีวลิตของเขา! ดกังนกันี้นเขาจศึงตกัดสลินใจแลร้ว เขาอยากถทูกไตล่สวนตล่อหนร้าซบีซารร์ อกันเปป็นทบีที่ซศึที่งเขาควรถทูก
พลิพากษา เนสืที่องจากเขาเปป็นพลเมสืองสกัญชาตลิโรมคนหนศึที่ง

สกัญชาตลิโรมของเปาโลเปป็นสลิที่งทบีที่ชล่วยเขาใหร้รอดพร้นจากการถทูกเฆบีที่ยนแบบไรร้ปรานบีซศึที่งเขาคงจะไดร้รกับไป
แลร้วดร้วยนนี้บามสือของคลาวดลิอกัสลบีเซบียสและพวกทหารรกักษาการณร์ของโรม (กลิจการ 22:25-29) นายพกันสล่งตกัว
เปาโลไปยกังเมสืองซบีซารบียา (ในฐานะพลเมสืองสกัญชาตลิโรม ไมล่ใชล่ในฐานะผทูร้รกับใชร้แหล่งขล่าวประเสรลิฐ) ภายใตร้ทหารคบุร้ม
กกันอยล่างแนล่นหนาเพสืที่อทบีที่จะอยทูล่ภายใตร้การปกปฝ้องของผทูร้วล่าราชการโรมทบีที่นกัที่น เทล่าทบีที่โรมเขร้ามาเกบีที่ยวขร้อง เปาโลไมล่ไดร้
ถทูกถสือวล่าเปป็นครลิสเตบียน และอาจไมล่ใชล่ยลิวดร้วยซนี้บา แตล่ในฐานะพลเมสืองสกัญชาตลิโรมทบีที่เปป็นไทตกันี้งแตล่เกลิด ขร้อเทร็จจรลิง



เรสืที่องสลิทธลิธิ์ของเขาทบีที่จะอยทูล่ภายใตร้การปกปฝ้องของโรม มบีความหมายตล่อคนเหลล่านกันี้นทบีที่มบีสลิทธลิอบานาจ มากกวล่าขร้อเทร็จ
จรลิงทบีที่วล่าเขาเปป็นผทูร้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ เปป็นอกัครททูตคนหนศึที่งของพระเยซทูครลิสตร์ ดกังนกันี้นบนพสืนี้นฐานแหล่งสลิทธลิธิ์ของ
เขาในฐานะชาวโรม เปาโลจศึงปฏลิเสธทบีที่จะกลกับไปยกังกรบุงเยรทูซาเลร็มเพสืที่อถทูกไตล่สวนในการแกร้ตล่างใหร้ตกัวเขาเอง เขารทูร้
วล่าเขาคงจะไมล่ไดร้รกับการตกัดสลินอยล่างยบุตลิธรรมมากกวล่าทบีที่เขาถทูกตกัดสลินแลร้วเมสืที่อเขาใหร้การในครกันี้งแรกนกันี้น

“ตล่อพวกยลิวขร้าพเจร้าไมล่ไดร้กระทบาผลิดใด ๆ ตามทบีที่ทล่านทราบดบีอยทูล่แลร้ว” หลกังจากไดร้ฟฝงคบาใหร้การของ
เปาโลแลร้ว และพบวล่าพวกยลิวเหลล่านกันี้นไมล่สามารถพลิสทูจนร์ขร้อกลล่าวหาตล่างๆของพวกเขาทบีที่มบีตล่อนกักโทษรายนบีนี้ไดร้ มกัน
จศึงเปป็นหนร้าทบีที่ของเฟสทกัสทบีที่จะปลล่อยเขาเปป็นอลิสระ ดกังนกันี้นทล่าทบีของเปาโลจศึงแสดงใหร้เหร็นวล่าเขาไมล่เหร็นความหวกัง
เรสืที่องความยบุตลิธรรมจากผทูร้วล่าราชการชาวโรมคนนบีนี้ เขาไมล่มบีความผลิดในอาชญากรรมใดๆ ผทูร้วล่าราชการกร็รทูร้วล่าเขาไมล่มบี
ความผลิด และไมล่มบีประโยชนร์อกันใดทบีที่จะไตล่สวนตล่อหนร้าเขาตล่อไปอบีก นกักโทษผทูร้นบีนี้ถทูกพลิสทูจนร์แลร้ววล่าไมล่มบีความผลิด และ
ทบีที่เฟสทกัสยกังคบุมตกัวเขาไวร้อยทูล่กร็เพสืที่อเอาใจพวกยลิวเทล่านกันี้น

“ถร้าขร้าพเจร้าเปป็นผทูร้กระทบาผลิด หรสือไดร้กระทบาสลิที่งใด ๆ ทบีที่สมควรจะมบีโทษถศึงตาย ขร้าพเจร้ากร็ยอมตายไมล่
ขกัดขสืน” เปาโลไมล่กลกัวตาย เขาเขบียนถศึงผทูร้เชสืที่อชาวฟฟีลลิปปฟีเหลล่านกันี้นวล่า “เพราะวล่าสบาหรกับขร้าพเจร้านกันี้น การมบีชบีวลิตอยทูล่กร็
คสือพระครลิสตร์ และการตายกร็คสือกบาไร...เพราะขร้าพเจร้าลกังเลใจอยทูล่ในระหวล่างสองฝฝ่ายนบีนี้ โดยมบีความปรารถนาทบีที่จะ
จากไป และอยทูล่กกับพระครลิสตร์ ซศึที่งประเสรลิฐกวล่ามากนกัก” (ฟป. 1:21,23) ในสายตาของอกัครททูตเปาโล ความตายดทู
เหมสือนเปป็นแคล่วลิธบีหนศึที่งทบีที่เขาจะผล่านเขร้าไปสทูล่ตล่อเบสืนี้องพระพกักตรร์อกันเปฟีฝั่ยมสบุขของพระเยซทู และงานเขบียนตล่างๆของ
เขากร็ชบีนี้นบาครลิสเตบียนอยทูล่เสมอไปสทูล่สงล่าราศบีและความยลินดบีแหล่งชบีวลิตทบีที่จะมานกันี้น ดกังนกันี้นทบีที่เขาอบุทธรณร์ตล่อซบีซารร์กร็ไมล่ใชล่
เพสืที่อทบีที่จะรกักษาชบีวลิตของเขาเอง แตล่เพราะวล่าเขารทูร้วล่าเขาไมล่ไดร้ทบาอะไรทบีที่สมควรรกับโทษถศึงตาย-และเขาทราบดร้วย
วล่าเฟสทกัสกร็ตระหนกักถศึงเรสืที่องนบีนี้ ถร้าใครสามารถกลล่าวหาเขาไดร้วล่าทบาผลิดหรสือกล่ออาชญากรรมใดๆ เปาโลกร็เตร็มใจทบีที่
จะรกับโทษสบาหรกับอาชญากรรมนกันี้น ถศึงแมร้วล่าบทลงโทษนกันี้นคสือความตายกร็ตาม

“ถร้าสลิที่งทกันี้งหลายซศึที่งพวกเขาฟฝ้องขร้าพเจร้านกันี้นไมล่จรลิงแลร้ว ไมล่มบีผทูร้ใดมบีอบานาจจะมอบขร้าพเจร้าใหร้พวกเขาไดร้” 
เปาโลไมล่ไดร้กบาลกังพยายามทบีที่จะหลบหนบีความยบุตลิธรรมหรสือหลบเลบีที่ยงกฎหมายตล่างๆของโรม แตล่แมร้แตล่ผทูร้วล่า
ราชการแหล่งแควร้นยทูเดบียกร็ไมล่บกังอาจสล่งตกัวพลเมสืองสกัญชาตลิโรมไวร้ในมสือของพวกยลิวไดร้ หากเขาไมล่มบีความผลิดใน
ขร้อหาเหลล่านกันี้นทบีที่นบามาปรกักปรบาเขา

“ขร้าพเจร้าขออบุทธรณร์ถศึงซบีซารร์!” ความมบีใจกลร้าในสล่วนของผทูร้เชสืที่อเปป็นสลิที่งทบีที่เขร้ากกันไดร้กกับความเชสืที่อแบบ
ครลิสเตบียน ความไมล่มบีผลิดยล่อมมบีใจกลร้าเสมอ ในเมสืที่อสลิทธลิธิ์ตล่างๆของมกันถทูกรบุกราน-และมกันควรมบีใจกลร้าจรลิงๆ พระ
เยซทูครลิสตร์เจร้าทรงเปป็นบบุคคลทบีที่ถล่อมใจมากทบีที่สบุดเทล่าทบีที่เคยมบีชบีวลิตอยทูล่บนโลกนบีนี้ กระนกันี้นพระองคร์กร็ทรงประกาศสลิทธลิธิ์
ตล่างๆของพระองคร์อยล่างหนกักแนล่นตอนทบีที่พระองคร์ถทูกไตล่สวนเพสืที่อทบีที่จะเอาชบีวลิตของพระองคร์:

“แลร้วมหาปบุโรหลิตจศึงถามพระเยซทูถศึงพวกสาวกของพระองคร์ และถศึงหลกักคบาสอนของพระองคร์ พระเยซทู
ตรกัสตอบทล่านวล่า “เราไดร้กลล่าวอยล่างเปปิดเผยแกล่โลก เราไดร้สกัที่งสอนเสมอในธรรมศาลาและในพระวลิหาร ทบีที่ซศึที่งพวก
ยลิวชบุมนบุมกกันเสมอ และเราไมล่ไดร้กลล่าวสลิที่งใดอยล่างลกับ ๆ เลย ทล่านถามเราทบาไม จงถามคนเหลล่านกันี้นซศึที่งไดร้ฟฝงเราวล่า 
เราไดร้พทูดอะไรกกับพวกเขา ดทูเถลิด พวกเขาทราบวล่าเราไดร้กลล่าวอะไร” และเมสืที่อพระองคร์ตรกัสดกังนกันี้นแลร้ว คนหนศึที่งใน
พวกเจร้าหนร้าทบีที่ซศึที่งยสืนอยทูล่ทบีที่นกัที่นไดร้ตบพระเยซทูดร้วยฝฝ่ามสือของเขา โดยกลล่าววล่า “เจร้าตอบมหาปบุโรหลิตอยล่างนกันี้นหรสือ” 



พระเยซทูตรกัสตอบเขาวล่า “ถร้าเราพทูดสลิที่งชกัที่วรร้าย จงเปป็นพยานถศึงสลิที่งชกัที่วรร้ายนกันี้น แตล่ถร้าพทูดถทูก ทล่านตบเราทบาไม”
(ยอหร์น 18:19-23)

ไมล่มบีครลิสเตบียนคนใดถทูกบกังคกับใหร้ตร้องยอมจบานนตล่อการถทูกเหยบียบยที่บาใตร้ฝฝ่าเทร้าของผทูร้ใชร้กฎหมายทบีที่อธรรม
ซศึที่งเปป็นการฝฝ่าฝฟืนโดยตรงตล่อกฎหมายของแผล่นดลินนกันี้นๆ ตามประวกัตลิศาสตรร์ กฎหมายของโรมประกาศวล่าถร้าเจร้า
หนร้าทบีที่ปกครองหรสือขร้าราชการคนใดสกัที่งใหร้ทบุบตบีหรสือประหารชบีวลิตพลเมสืองสกัญชาตลิโรมคนหนศึที่ง พลเมสืองคนนกันี้นกร็มบี
สลิทธลิธิ์ทบีที่จะอบุทธรณร์ตล่อประชาชนชาวโรม แนล่นอนวล่านบีที่นบาเรสืที่องของนกักโทษผทูร้นบีนี้ไปถศึงโรม ไปถศึงจกักรพรรดลิเองเลย ดกัง
นกันี้นเปาโลจศึงมบีสลิทธลิธิ์ทบุกประการทบีที่จะขอเขตอบานาจตกัดสลินความใหมล่ เขามบีสลิทธลิธิ์ทบีที่จะอบุทธรณร์ตล่อศาลฎบีกาในกรบุงโรม 
ดกังนกันี้นเขาจศึงขอใหร้คดบีของเขาถทูกฟฝงความโดยซบีซารร์

หลกังจากการรณรงคร์ทางทหารและการเมสืองอกันเกรบียงไกรของจทูเลบียสซบีซารร์ จกักรพรรดลิโรมทบุกคนกร็ใชร้ชสืที่อ
ซบีซารร์ เหมสือนกกับทบีที่เหลล่ากษกัตรลิยร์แหล่งอบียลิปตร์ถทูกเรบียกวล่า “ฟาโรหร์” จกักรพรรดลิแตล่ละองคร์มบีชสืที่อของตกัวเอง แตล่ “ซบี
ซารร์” กร็ถทูกเสรลิมเขร้าไปเสมอ จกักรพรรดลิทบีที่ถทูกเอล่ยชสืที่อในลทูกา 2:1 คสือ ซบีซารร์ ออกกัสตกัส (“ออกกัสตกัส” ชสืที่อตบาแหนล่งทบีที่
ถทูกตกันี้งใหร้แกล่ออคตาวลิอานกัสเปป็นผทูร้แรก ตล่อมาถทูกมอบใหร้แกล่เหลล่าผทูร้สสืบทอดของเขา และดกังนกันี้นจศึงเรลิที่มมบีความหมาย
วล่า “สมเดร็จองคร์จกักรพรรดลิ” แกล่ผทูร้ใดกร็ตามทบีที่อาจอยทูล่บนบกัลลกังกร์นกันี้น)

ในลทูกา 3:1 ทลิเบรลิอกัส ซบีซารร์ เปป็นจกักรพรรดลิ ในกลิจการ 11:28 คลาวดลิอกัส ซบีซารร์ถทูกกลล่าวถศึง และถศึงแมร้วล่า
“เนโร” ไมล่ถทูกเรบียกเชล่นนกันี้นในภาคพกันธสกัญญาใหมล่ ซบีซารร์ทบีที่เปาโลอบุทธรณร์ถศึงกร็คสือ เนโร คลาวดลิอกัส ซบีซารร์ 
จกักรพรรดลิองคร์สบุดทร้ายในราชวงศร์จทูเลบียส-คลาวดลิอกัส เขาเปป็นคนทบีที่โหดรร้ายและชกัที่วชร้ามากทบีที่สบุดเทล่าทบีที่เคยนกัที่งบน
บกัลลกังกร์แหล่งโรม และเปาโลถทูกตกัดศบีรษะภายใตร้คบาสกัที่งของเขา ตกัวอยล่างหนศึที่งของความโหดรร้ายทารบุณของเนโรถทูก
เปปิดเผยในขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่าหลกังจากมารดาของเขาคลิดแผนการทบีที่จะทบาใหร้เขาไดร้ขศึนี้นนกัที่งบนบกัลลกังกร์ เขากร็สกัที่งลอบ
สกังหารนางเมสืที่อนางคกัดคร้านความประสงคร์ของเขาทบีที่จะหยล่าขาดจากภรรยาของเขาและแตล่งงานกกับสาวสวยคน
หนศึที่ง ชบีวลิตชกัที่วๆทบีที่เขาเคยใชร้จบลงดร้วยการฆล่าตกัวตาย!

ขร้อ 12: “แลร้วเฟสทกัส เมสืที่อทล่านไดร้ปรศึกษากกับสภาแลร้ว ไดร้ตอบวล่า “เจร้าไดร้ขออบุทธรณร์ถศึงซบีซารร์แลร้วหรสือ 
เจร้ากร็จะตร้องไปเฝฝ้าซบีซารร์”

เราไมล่ถทูกบอกวล่าทบาไมเฟสทกัสถศึง “ปรศึกษากกับสภา” เนสืที่องจากเหร็นไดร้ชกัดมากๆวล่าเปาโลไมล่มบีความผลิดใน
ขร้อหาเหลล่านกันี้นทบีที่นบามาปรกักปรบาเขาและควรไดร้รกับการปลล่อยตกัวเปป็นอลิสระ ไมล่วล่าเหตบุผลเหลล่านกันี้นของผทูร้วล่าราชการ
ในการเรบียกประชบุมสภาของเขาจะเปป็นอะไรกร็ตาม เรากร็ไมล่อาจปฏลิเสธไดร้วล่าการอบุทธรณร์ของเปาโลถศึงซบีซารร์เปป็น
เรสืที่องถทูกกฎหมายและชอบธรรม และดกังนกันี้นเขาจศึงควรไดร้รกับตามทบีที่ขอ

สภานบีนี้ประกอบดร้วยเหลล่าผทูร้พลิพากษารล่วม-ไมล่ตร้องสงสกัยเลยวล่าเปป็นพวกคนสบาคกัญๆแหล่งแควร้นนกันี้น ทกันี้งฝฝ่าย
ทหารและฝฝ่ายพลเรสือน-แนล่นอนวล่าเปป็นชาวโรมทบุกคน พวกเขาทบางานกกับผทูร้วล่าราชการ โดยคอยชล่วยเหลสือเขาใน
การบรลิหารจกัดการกลิจการเหลล่านกันี้นแหล่งการปกครองในแควร้นยทูเดบีย

“เจร้ากร็จะตร้องไปเฝฝ้าซบีซารร์!” ผมไมล่สงสกัยเลยวล่าเฟสทกัสดบีใจทบีที่ไดร้กบาจกัดคดบีชวนยบุล่งยากนบีนี้ออกไปใหร้พร้นตกัว 
เขาไมล่กลร้าสล่งตกัวนกักโทษของเขาใหร้แกล่พวกยลิวซศึที่งเปป็นการฝฝ่าฝฟืนกฎหมายของโรม แตล่เขากร็ไมล่เตร็มใจทบีที่จะใหร้ความ
ยบุตลิธรรมและปลล่อยเปาโลเปป็นอลิสระ อกันเปป็นการทบาใหร้ตกัวเขาเองไมล่เปป็นทบีที่ชสืที่นชอบในหมทูล่พวกยลิว ดกังนกันี้นเขาจศึงดบีใจ



กกับโอกาสทบีที่จะปฝดความรกับผลิดชอบทกันี้งหมดในเรสืที่องนบีนี้ออกไปใหร้พร้นตกัว โดยทบีที่เขาไมล่รทูร้เลยวล่าเขาเปป็นเพบียงเครสืที่องมสือ
ของพระเจร้า ถทูกใชร้การโดยพระเจร้าเพสืที่อทบาใหร้สบาเรร็จตามความประสงคร์นลิรกันดรร์ของพระองคร์ในชบีวลิตและการรกับใชร้
ของอกัครททูตเปาโล!

พระเจร้าทรงทบาใหร้ความโกรธของมนบุษยร์สรรเสรลิญพระองคร์ (เพลงสดบุดบี 76:10) จงพลิจารณาบกันทศึกเรสืที่อง
ราวของโยเซฟและพบีที่ๆของเขา พวกพบีที่ชายอลิจฉาโยเซฟ พวกเขาเกลบียดเขาจนถศึงขนาดทบีที่พวกเขาขายเขาไปเปป็น
ทาสในอบียลิปตร์และทบาใหร้บลิดาทบีที่เศรร้าโศกของพวกเขาเชสืที่อวล่าสกัตวร์ปฝ่าไดร้กลินเขาไปแลร้ว (ปฐก. 37:12-36) พระเจร้า
ทรงอนบุญาตพวกพบีทๆี่ ของโยเซฟใหร้ขายเขาไปในอบียลิปตร์เพราะวล่าพระเจร้าทรงทราบตอนจบตกันี้งแตล่ตอนตร้น และ
พระองคร์ทรงทราบวล่าทบุกสลิที่งจะทบางานรล่วมกกันเพสืที่อใหร้เกลิดผลดบี-ตล่อโยเซฟ ตล่อชนชาตลิอลิสราเอล และทบาใหร้เกลิดการ
สรรเสรลิญพระเจร้า ในปฐมกาล 45:5-7 โยเซฟกลล่าวแกล่พบีที่ๆของเขาวล่า “เพราะฉะนกันี้นบกัดนบีนี้อยล่าเสบียใจไปเลย หรสือ
อยล่าโกรธตกัวเองทบีที่พวกพบีที่ขายขร้าพเจร้ามาทบีที่นบีที่ เพราะวล่าพระเจร้าทรงสล่งขร้าพเจร้าใหร้มากล่อนหนร้าพวกพบีที่เพสืที่อจะไดร้รกักษา
ชบีวลิตไวร้ ... และพระเจร้าทรงสล่งขร้าพเจร้ามากล่อนพวกพบีที่ เพสืที่อสงวนหมทูล่คนของพวกพบีที่ไวร้บนแผล่นดลินโลก และเพสืที่อชล่วย
ชบีวลิตของพวกพบีที่ไวร้ดร้วยการชล่วยใหร้พร้นอกันใหญล่หลวง!”

องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าพระเจร้าผทูร้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ “ทรงทบาใหร้คนหนศึที่งตที่บาลง และทรงตกันี้งอบีกคนหนศึที่งไวร้” (เพลง
สดบุดบี 75:7) ทกันี้งๆทบีที่พญามารและเหลล่าสมบุนของมกันทบาทบุกอยล่างทบีที่ทบาไดร้แลร้ว พระเจร้ากร็ทรงฤทธานบุภาพทกันี้งสลินี้น ทรง
ทราบทบุกสลิที่ง ทรงอยทูล่ทบุกหนทบุกแหล่ง-และพระองคร์ยกังทรงปกครองอยทูล่ในกลิจการทกันี้งหลายของมนบุษยร์ พระองคร์ยกัง
ทรงอยทูล่เบสืนี้องหลกังเรสืที่องการเมสืองของมนบุษยร์ (ดนล. 4:17) เปาโลบอกเราวล่าพระเจร้า “ทรงกระทบาทบุกสลิที่งตามการ
ปรศึกษาแหล่งพระประสงคร์ของพระองคร์เอง” (อฟ. 1:11) “ดร้วยวล่าสลิที่งสารพกัดเปป็นของพระองคร์ และโดยทาง
พระองคร์และเพสืที่อพระองคร์ ขอสงล่าราศบีจงมบีแดล่พระองคร์สสืบ ๆ ไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน” (รม. 11:36)

เมสืที่อเฟสทกัสใหร้ตามคบาขอของเปาโลทบีที่จะถทูกไตล่สวนตล่อหนร้าซบีซารร์ เขากร็กบาลกังตอบสนองตล่ออบานาจและ
แผนการของพระเจร้าผทูร้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์โดยไมล่รทูร้ตกัว เปาโลปรารถนามานานแลร้วทบีที่จะประกาศขล่าวประเสรลิฐในกรบุง
โรม และบกัดนบีนี้ความปรารถนานกันี้นจะกลายเปป็นจรลิงแลร้ว

ในโรม 1:9,10 เปาโลเขบียนไวร้วล่า “เพราะพระเจร้าทรงเปป็นพยานของขร้าพเจร้า ผทูร้ซศึที่งขร้าพเจร้ารกับใชร้ดร้วยจลิต
วลิญญาณของขร้าพเจร้าในขล่าวประเสรลิฐของพระบบุตรของพระองคร์นกันี้นวล่า ขร้าพเจร้าไดร้เอล่ยถศึงพวกทล่านเสมอในการ
อธลิษฐานทกันี้งหลายของขร้าพเจร้าอยล่างไมล่หยบุดหยล่อน โดยททูลขอวล่า ถร้าบกัดนบีนี้หรสือเวลาใดกร็ตาม โดยอยล่างหนศึที่งอยล่างใด
ขอใหร้ขร้าพเจร้ามบีการเดลินทางทบีที่ประสบความสบาเรร็จในการมาหาพวกทล่าน ตามนนี้บาพระทกัยของพระเจร้า”

อบีกครกันี้งในโรม 15:23,24 เขาเขบียนไวร้วล่า “แตล่บกัดนบีนี้ เมสืที่อไมล่มบีการงานในแวล่นแควร้นเหลล่านบีนี้ตล่อไปแลร้ว และ
เพราะมบีความปรารถนาอยล่างยลิที่งเปป็นเวลาหลายปฟีนบีนี้ทบีที่จะมาหาพวกทล่าน เมสืที่อไรกร็ตามทบีที่ขร้าพเจร้าทบาการเดลินทาง
ของขร้าพเจร้าไปยกังประเทศสเปน ขร้าพเจร้าจะมาหาพวกทล่าน เพราะขร้าพเจร้าวางใจวล่าจะไดร้เหร็นพวกทล่านในการ
เดลินทางของขร้าพเจร้า และจะถทูกสล่งไปตามทางของขร้าพเจร้าโดยพวกทล่าน ถร้าตอนแรกขร้าพเจร้าจะไดร้รกับความ
บกันเทลิงใจกกับพวกทล่านบร้างแลร้ว”

จากนกันี้นในกลิจการ 23:11 องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าทรงพทูดกกับเปาโลและตรกัสวล่า “จงมบีกบาลกังใจทบีที่ดบีเถลิด เปาโล
เออ๋ย เพราะวล่าเจร้าไดร้เปป็นพยานฝฝ่ายเราในกรบุงเยรทูซาเลร็มฉกันใด เจร้าจะตร้องเปป็นพยานในกรบุงโรมดร้วยฉกันนกันี้น” 



พระเจร้าทรงรกักษาคบาสกัญญาตล่างๆของพระองคร์ พระองคร์ทรงสกัญญาเปาโลวล่าเขาจะไดร้ประกาศขล่าวประเสรลิฐใน
กรบุงโรม และบกัดนบีนี้คบาสกัญญานกันี้นจะกลายเปป็นจรลิงแลร้ว คบาตอบตล่อคบาอธลิษฐานของเปาโลไดร้มาถศึงในแบบทบีที่แตกตล่าง
จากทบีที่เขาคาดคลิดไวร้ แตล่หลายครกันี้งพระเจร้าทรงใหร้ลทูกๆของพระองคร์อยทูล่ใตร้สภาวะกดดกันตล่างๆเพสืที่อทบีที่จะใหร้สบาเรร็จ
ตามความประสงคร์ของพระองคร์ในชบีวลิตของพวกเขา เราอธลิษฐาน และพระเจร้าทรงตอบคบาอธลิษฐานตล่างๆของเรา
แตล่พระองคร์ไมล่ทรงตอบในแบบทบีที่เราคาดหมายไวร้เสมอไป เพราะวล่าความคลิดทกันี้งหลายของพระองคร์ไมล่ใชล่ความคลิด
ทกันี้งหลายของเรา และทางทกันี้งหลายของพระองคร์ไมล่ใชล่ทางทกันี้งหลายของเรา (อสย. 55:8) 

ขร้อ 13: “และหลกังจากหลายวกัน กษกัตรลิยร์อากรลิปปากกับพระนางเบอรร์นลิสกร็เสดร็จมายกังเมสืองซบีซารบียาเพสืที่อ
คบานกับเฟสทกัส”

อากรลิปปาทบีที่ถทูกกลล่าวถศึงตรงนบีนี้เปป็นบบุตรของเฮโรด อากรลิปปา (กลิจการ 12:1) เปป็นเหลนของเฮโรดมหา
ราช เขาอายบุแคล่สลิบเจร็ดปฟีตอนทบีที่บลิดาของเขาสลินี้นชบีวลิต และถทูกมองวล่ายกังเดร็กเกลินกวล่าทบีที่จะรกับหนร้าทบีที่ในการปกครอง
แควร้นยทูเดบีย ดกังนกันี้นจกักรพรรดลิคลาวดลิอกัสจศึงใหร้แควร้นยทูเดบียอยทูล่ภายใตร้การดทูแลของผทูร้วล่าราชการจนกวล่าอากรลิปปาถศึง
วกัยทบีที่เขาสามารถดทูแลแควร้นไดร้ หลกังจากคลาวดลิอกัสสลินี้นชบีพ เนโรกร็เพลิที่มเขร้ากกับอาณาจกักรนกันี้น และสล่วนหนศึที่งของการ
เพลิที่มเขร้ามานกันี้นกร็รวมสล่วนหนศึที่งของแควร้นกาลลิลบีเขร้าไวร้ดร้วย

ถศึงแมร้วล่าอากรลิปปาเปป็นยลิว เขากร็ไดร้รกับการเลบีนี้ยงดทูในกรบุงโรมและเขาผทูกพกันกกับพวกโรมอยล่างเหนบียวแนล่น 
อยล่างไรกร็ตาม เขากร็ไมล่เคยลสืมชนชาตลิของเขาเอง และเมสืที่อเกลิดความยบุล่งยากในแควร้นยทูเดบีย การกบฏซศึที่งลงเอยเปป็น
ความพลินาศยล่อยยกับของกรบุงเยรทูซาเลร็ม อากรลิปปากร็พยายามสบุดกบาลกังทบีที่จะรกักษาความสงบสบุขไวร้-แตล่เขากร็ทบาไมล่
สบาเรร็จ จากนกันี้นเขากร็เอากองทหารของตนเขร้ารล่วมกกับกองทหารของพวกโรมและชล่วยเหลสือพวกเขาในการทบาลาย
นครบรลิสบุทธลิธิ์นกันี้น หลกังจากกรบุงเยรทูซาเลร็มตกเปป็นเชลย เขากร็ไปยกังกรบุงโรมพรร้อมกกับเบอรร์นลิสนร้องสาวของเขา และ
ใชร้ชบีวลิตอยทูล่ทบีที่นกัที่น ประวกัตลิศาสตรร์บอกเราวล่าเขาตายในปฟี ค.ศ. 90 ตอนอายบุเจร็ดสลิบปฟี

เบอรร์นลิสเปป็นนร้องสาวของอากรลิปปาและนร้องสาวของดรทูสลิลลา ภรรยาของเฟลลิกสร์ นางเคยแตล่งงานกกับ
ลบุงของนาง คสือเฮโรด กษกัตรลิยร์แหล่งคาลซลิส แตล่เมสืที่อเขาตายนางกร็เลสือกทบีที่จะใชร้ชบีวลิตกกับพบีที่ชายของนาง ตล่อมานาง
แตล่งงานกกับโปเลมอน กษกัตรลิยร์แหล่งซบีลลิเซบีย แตล่การสมรสนกันี้นกร็อยทูล่ไดร้ไมล่นาน และเบอรร์นลิสกลกับไปหาพบีที่ชายของนาง
ซศึที่งตามทบีที่โจเซฟฝสกลล่าวนางใชร้ชบีวลิตในความสกัมพกันธร์แบบชทูร้สาวในครอบครกัวจนกระทกัที่งอากรลิปปาสลินี้นชบีพ เชล่นเดบียว
กกับดรทูสลิลลา นางเปป็นหญลิงทบีที่งดงาม แตล่อบุปนลิสกัยของนางกร็เทบียบไมล่ไดร้เลยกกับความงามฝฝ่ายรล่างกายของนาง

ขร้อ 14-16: “และเมสืที่อทล่านทกันี้งสองคร้างอยทูล่ทบีที่นกัที่นหลายวกัน เฟสทกัสกร็เลล่าเรสืที่องคดบีของเปาโลใหร้กษกัตรลิยร์ฟฝงวล่า 
“มบีชายคนหนศึที่งซศึที่งถทูกปลล่อยทลินี้งไวร้ในเครสืที่องพกันธนาการทกันี้งหลายโดยเฟลลิกสร์ เกบีที่ยวกกับชายคนนบีนี้ เมสืที่อขร้าพเจร้าอยทูล่ทบีที่
กรบุงเยรทูซาเลร็ม พวกปบุโรหลิตใหญล่กกับพวกผทูร้อาวบุโสของพวกยลิวไดร้แจร้งใหร้ขร้าพเจร้าทราบ โดยขอใหร้ตกัดสลินลงโทษเขา 
ผทูร้ซศึที่งขร้าพเจร้าไดร้ตอบวล่า ไมล่เปป็นธรรมเนบียมของชาวโรมทบีที่จะมอบคนใด ๆ ใหร้ตาย กล่อนทบีที่คนซศึที่งถทูกกลล่าวหานกันี้นไดร้
พบพวกผทูร้กลล่าวหาหนร้าตล่อหนร้า และมบีสลิทธลิธิ์ทบีที่จะแกร้คดบีเองเกบีที่ยวกกับอาชญากรรมทบีที่เขาถทูกปรกักปรบานกันี้น”

เฟสทกัสอาจ “เลล่าเรสืที่องคดบีของเปาโลใหร้กษกัตรลิยร์ฟฝง” เพราะวล่าอากรลิปปาเปป็นยลิวและคงจะสนใจ 
นอกจากนบีนี้เรายกเหตบุผลไดร้วล่าการไตล่สวนนบีนี้คงจะเปป็นหกัวขร้อสนทนา โดยใหร้เฟสทกัสมบีโอกาสทบีที่จะซกักถามเกบีที่ยวกกับ
การดบาเนลินการอกันเหมาะสมในคดบีเชล่นนบีนี้



“มบีชายคนหนศึที่งซศึที่งถทูกปลล่อยทลินี้งไวร้ในเครสืที่องพกันธนาการทกันี้งหลายโดยเฟลลิกสร์” ในวลิธบีการพทูด นบีที่คงจะบอก
เปป็นนกัยแกล่กษกัตรลิยร์อากรลิปปาถศึงความไรร้สมรรถภาพของผทูร้วล่าราชการคนกล่อนทบีที่จะตกัดสลินใจเกบีที่ยวกกับคดบีนบีนี้ ถศึง
อยล่างไรแลร้ว เขากร็ไดร้รกับหนร้าทบีที่รกับผลิดชอบนบีนี้ตกทอดมาเพราะวล่าเฟลลิกสร์ไดร้ทลินี้งเปาโลไวร้ในคบุกตอนทบีที่เขาออกจาก
ตบาแหนล่งผทูร้วล่าราชการแหล่งแควร้นยทูเดบียและเฟสทกัสเขร้ามารกับหนร้าทบีที่แทนเขา ขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่าเปาโลถทูกพทูดถศึงวล่า “ถทูก
ปลล่อยทลินี้งไวร้ในเครสืที่องพกันธนาการทกันี้งหลาย” ไมล่ไดร้หมายความวล่าเขาถทูกลล่ามโซล่หรสือถทูกผทูกมกัดจรลิงๆ แตล่วล่าเขาเปป็น
นกักโทษคนหนศึที่ง ในขร้อ 23 ของบททบีที่แลร้วเฟลลิกสร์ไดร้ใหร้เปาโลอยทูล่ในการดทูแลของนายรร้อยคนหนศึที่ง แตล่ไดร้สกัที่งใหร้
นกักโทษผทูร้นบีนี้ “มบีเสรบีภาพ และนายรร้อยไมล่ควรหร้ามผทูร้หนศึที่งผทูร้ใดในบรรดาคนรทูร้จกักของทล่าน ทบีที่จะปรนนลิบกัตลิหรสือเขร้า
มายกังทล่าน” เงสืที่อนไขเชล่นนบีนี้นล่าจะยกังมบีผลอยทูล่เหมสือนเดลิมตอนทบีที่เฟสทกัสมารกับตบาแหนล่งผทูร้วล่าราชการ

จากนกันี้นเขาเลล่ายร้อนถศึงการทบีที่เขาไปเยสือนกรบุงเยรทูซาเลร็มและเลล่าวล่า “พวกปบุโรหลิตใหญล่กกับพวกผทูร้อาวบุโส
ของพวกยลิว” ไดร้มาหาเขาและขอใหร้เขาตกัดสลินคดบีพลิพากษาเปาโล-บนเกณฑร์เรสืที่องขร้อกลล่าวหาตล่างๆของพวกเขา
และใหร้สอดคลร้องกกับขร้อเรบียกรร้องตล่างๆของพวกเขา แตล่เฟสทกัสปฏลิเสธคบาขอของพวกเขาทบีที่จะนบาตกัวนกักโทษผทูร้นบีนี้
มายกังกรบุงเยรทูซาเลร็มและใหร้สลิทธลิธิ์พวกยลิวเหลล่านกันี้นทบีที่จะมายกังเมสืองซบีซารบียาและกลล่าวหาเปาโล “ถร้ามบีความชกัที่วใด ๆ 
ในตกัวเขา” (ขร้อ 5) 

นบีที่สอดคลร้องกกับกฎหมายของโรมซศึที่งระบบุไวร้วล่า: “จบาเลยไมล่ควรถทูกหร้ามไมล่ใหร้ยกเหตบุอกันใดกร็ไดร้เพสืที่อพลิสทูจนร์
วล่าตนไมล่มบีความผลิด” นบีที่เปป็นกระบวนการอกันทรงเกบียรตลิ และรกัฐบาลโรมกร็ไดร้รกับคบาสรรเสรลิญไปทกัที่วโลกสมกัยนกันี้น
เพราะความยบุตลิธรรมเชล่นนกันี้น พวกเขาไมล่เพบียงใหร้คนๆหนศึที่งไดร้รกับการไตล่สวนอยล่างเปป็นธรรมเทล่านกันี้น พวกเขายกังใหร้
สลิทธลิธิ์เขาทบีที่จะปรากฏตกัวตล่อหนร้าศาลสทูงทบีที่สบุดในแผล่นดลินและทบาทบุกวลิถบีทางเพสืที่อพลิสทูจนร์ความบรลิสบุทธลิธิ์ของเขาดร้วย เรา
ควรขอบคบุณพระเจร้าของเราทบีที่เราอาศกัยอยทูล่ในสหรกัฐอเมรลิกาอกันเปป็นทบีที่ซศึที่งเราไดร้รกับสลิทธลิพลิเศษอยล่างเดบียวกกัน ตาม
กฎหมายตล่างๆแหล่งแผล่นดลินของเรา คนๆหนศึที่งไมล่มบีความผลิดจนกวล่าเขาถทูกพลิสทูจนร์วล่ามบีความผลิด ทบุกคนมบีสลิทธลิธิ์ทบีที่จะ
ถทูกฟฝงความ ทบีที่จะฟฝงขร้อหาตล่างๆทบีที่ถทูกนบามาปรกักปรบาเขา และทบีที่จะหกักลร้างขร้อหาเหลล่านกันี้นหากเขาเปป็นผทูร้บรลิสบุทธลิธิ์จรลิง
ผทูร้คนทบีที่ถทูกกลล่าวหาในเรสืที่องอาชญากรรมตล่างๆควรถทูกไตล่สวนโดยกฎหมายและไมล่ใชล่โดยอารมณร์รร้อนแรงตล่างๆของ
มนบุษยร์

(อยล่างไรกร็ตาม เราตร้องหมายเหตบุวล่าพระเยซทูครลิสตร์เจร้าทรงถทูกมอบโดยปฟีลาต ซศึที่งเปป็นการฝฝ่าฝฟืนกฎหมาย
ของโรม ไวร้ในมสือของเหลล่าศกัตรทูของพระองคร์และถทูกตกัดสลินประหารชบีวลิตแมร้หลกังจากทบีที่ผทูร้วล่าราชการโรมคนนกันี้น
ประกาศวล่า “เราไมล่พบความผลิดในตกัวเขาเลย!”)

ขร้อ 17-19: “เหตบุฉะนกันี้นเมสืที่อพวกเขามาถศึงทบีที่นบีที่แลร้ว โดยไมล่ลล่าชร้าในวกันรบุล่งขศึนี้น ขร้าพเจร้าไดร้นกัที่งบนบกัลลกังกร์
พลิพากษา และสกัที่งใหร้พาชายคนนกันี้นเขร้ามา  ผทูร้ซศึที่งเมสืที่อพวกผทูร้กลล่าวหายสืนขศึนี้นปรกักปรบาเขา พวกเขากร็ไมล่ไดร้เสนอขร้อ
กลล่าวหาเรสืที่องสลิที่งทกันี้งหลายอยล่างทบีที่ขร้าพเจร้าไดร้คาดไวร้นกันี้น แตล่มบีคบาถามบางขร้อตล่อเขาเรสืที่องลกัทธลิศาสนาของพวกเขาเอง
และเรสืที่องคนหนศึที่งทบีที่ชสืที่อเยซทู ซศึที่งตายไปแลร้ว ผทูร้ซศึที่งเปาโลยสืนยกันวล่ายกังมบีชบีวลิตอยทูล่”

เฟสทกัสแคล่กบาลกังเลล่ายร้อนตรงนบีนี้ใหร้กษกัตรลิยร์อากรลิปปาฟฝงถศึงเหตบุการณร์เหลล่านกันี้นทบีที่เกลิดขศึนี้นในสล่วนแรกของบท
นบีนี้ของเรา-วล่าเขาไมล่ปลล่อยเวลาใหร้สทูญเปลล่าในการนบาตกัวเปาโลมาอยทูล่ตล่อหนร้าเขาเพสืที่อทบีที่จะฟฝงขร้อหาเหลล่านกันี้นทบีที่ฟฝ้อง



เขาและใหร้โอกาสนกักโทษผทูร้นบีนี้ทบีที่จะแกร้ตล่างใหร้ตกัวเองและประกาศความบรลิสบุทธลิธิ์ของตน (หรสือความผลิดของตน หาก
คดบีนบีนี้เปป็นเชล่นนกันี้น)

แตล่พวกคนทบีที่กลล่าวหาเปาโล “ไมล่ไดร้เสนอขร้อกลล่าวหา” อยล่างทบีที่ผทูร้วล่าราชการคาดหมายไวร้ พวกยลิวเหลล่า
นกันี้นมบีความรบุนแรงและความเปป็นศกัตรทูตล่ออกัครททูตทล่านนบีนี้มากเสบียจนเฟสทกัสมบีสลิทธลิธิ์ทบุกประการทบีที่จะสกันนลิษฐานวล่า
ชายผทูร้นบีนี้ไดร้กล่ออาชญากรรมบางอยล่างทบีที่รร้ายแรงตล่อประชาชนชาวยลิวหรสือไมล่กร็ฝฝ่าฝฟืนกฎหมายตล่างๆของจกักรวรรดลิ
โรม แตล่ขร้อหาเหลล่านกันี้นไมล่สามารถถทูกนบามาปรกักปรบาเปาโลไดร้เลย ตรงกกันขร้าม พวกยลิวเหลล่านกันี้น “มบีคบาถามบางขร้อ
ตล่อเขาเรสืที่องลกัทธลิศาสนาของพวกเขาเอง”

คบากรบีกตรงนบีนี้ทบีที่แปลเปป็น “ลกัทธลิศาสนา” จรลิงๆแลร้วบล่งบอกถศึงการกราบไหวร้บทูชาและความกลกัวทบีที่มบีตล่อ
พวกผบี แตล่พวกกรบีกและพวกโรมใชร้คบานบีนี้กกับการนมกัสการพระตล่างๆของพวกเขา คบาเดบียวกกันนบีนี้ถทูกใชร้ในกลิจการ 
17:22 ทบีที่มกันถทูกใชร้อยล่างเหมาะสม: “แลร้วเปาโลจศึงยสืนขศึนี้นในทล่ามกลางเนลินเขาอาเรโอ และกลล่าววล่า “ทล่านทกันี้ง
หลาย ชาวกรบุงเอเธนสร์ ขร้าพเจร้ารกับรทูร้วล่าในสลิที่งทกันี้งปวงทล่านทกันี้งหลายนกับถสือพระมากมายเกลินไปจรลิง ๆ”

เหลล่าผทูร้รทูร้พระคกัมภบีรร์เหร็นพร้องตรงกกันวล่าคบาๆนบีนี้ในพระคบาขร้อนบีนี้ของเราไมล่ถทูกใชร้โดยอร้างอลิงถศึงความกลกัวหรสือ
การบทูชาพวกผบี แตล่ในความหมายเดบียวกกันกกับทบีที่เปาโลเคยใชร้มกันในบททบีที่ 17 ขร้อ 22-คบาๆหนศึที่งซศึที่งอาจถทูกใชร้โดยไมล่
ทบาใหร้เกลิดความไมล่พอใจในการพทูดถศึงการนมกัสการรทูปแบบหนศึที่งซศึที่งผทูร้พทูดไมล่เหร็นพร้องดร้วย เฟสทกัสรทูร้วล่าอากรลิปปาเปป็น
ยลิว และเขาไมล่นล่าจะกลล่าวถศึงศาสนาของผทูร้มาเยสือนของเขาทบีที่เปป็นกษกัตรลิยร์โดยใชร้คบาทบีที่สสืที่อถศึงความงมงายหรสือการก
ราบไหวร้พวกผบี สลิที่งทบีที่ผทูร้วล่าราชการหมายความจรลิงๆกร็คสือวล่า ตอนทบีที่เขาไดร้ยลินคบาใหร้การของเปาโลในการตอบสนอง
ตล่อขร้อหาเหลล่านกันี้นทบีที่พวกยลิวฟฝ้องเขา เขาไมล่พบอาชญากรรมใดๆทบีที่สมควรรกับโทษจบาคบุกหรสือประหารชบีวลิต แตล่เปป็น
เพบียงขร้อพลิพาทเกบีที่ยวกกับศาสนาของพวกยลิว และการทบีที่อกัครททูตทล่านนบีนี้เทศนา “เรสืที่องคนหนศึที่งทบีที่ชสืที่อเยซทู ซศึที่งตายไป
แลร้ว ผทูร้ซศึที่งเปาโลยสืนยกันวล่ายกังมบีชบีวลิตอยทูล่”

เฟสทกัสคลิดนร้อยจรลิงๆเกบีที่ยวกกับความจรลิงอกันยลิที่งใหญล่นบีนี้ซศึที่งรากฐานแหล่งความเชสืที่อแบบครลิสเตบียนตกันี้งอยทูล่! เหร็น
ไดร้ชกัดวล่าเขาไมล่ไดร้เชสืที่อสลิที่งทบีที่เปาโลเทศนาเลยสกักคบาเดบียว ในสายตาของเขามกันเปป็นเรสืที่องไมล่สบาคกัญเลยสกักนลิดเดบียว 
และเขาพทูดถศึงมกันดร้วยความเหยบียดหยาม ขล่าวสารของเปาโลเรลิที่มตร้นและลงทร้ายดร้วยพระครลิสตร์ผทูร้ทรงรกับโทษแทน 
การสลินี้นพระชนมร์การถทูกฝฝง และการฟฟืปั้นคสืนพระชนมร์ของพระเยซทูคสือขล่าวประเสรลิฐซศึที่งชล่วยใหร้จลิตวลิญญาณของ
มนบุษยร์ไดร้รกับความรอด และความตกันี้งใจแนล่วแนล่ของเปาโลทบีที่ถทูกแสดงออกใหร้ชาวเมสืองโครลินธร์เหร็นกร็คสือ “จะไมล่รทูร้สลิที่ง
ใด ๆ ในทล่ามกลางพวกทล่านเลย เวร้นแตล่พระเยซทูครลิสตร์ และการทบีที่พระองคร์ทรงถทูกตรศึงทบีที่กางเขน” (1 คร. 2:2) 
องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าผทูร้ทรงถทูกตรศึงกางเขน ทรงเปป็นขศึนี้น และเสดร็จขศึนี้นสทูล่สวรรคร์แลร้วทรงเปป็นใจความหลกักสทูงสบุดแหล่ง
งานรกับใชร้ของเปาโล และพระครลิสตร์ผทูร้ทบีที่เขาประกาศกร็ทรงเปป็นผทูร้ทบีที่โดยพกันธสกัญญานลิรกันดรร์นกันี้นไดร้ทรงถทูกทบาใหร้เปป็น
บาปเพสืที่อเราทบีที่เชสืที่อในการถวายพระองคร์เปป็นเครสืที่องลบมลทลินบาป เปาโลไมล่ไดร้เตลิมคบาเทศนาตล่างๆของเขาใหร้เตร็ม
ดร้วยพระเยซทูชาวนาซาเรร็ธผทูร้ทรงดบาเนลินบนชายฝฝฝั่งทะเลกาลลิลบี ผทูร้เทบีที่ยวไปทบาแตล่ความดบี รกักษาคนเจร็บปฝ่วย เลบีนี้ยง
อาหารผทูร้หลิวโหย รกักษาคนโรคเรสืนี้อนใหร้หายสะอาด ทกันี้งหมดนบีนี้เปป็นเรสืที่องแสนวลิเศษและนล่ามหกัศจรรยร์ แตล่ขล่าวสาร
ของเปาโลนบาเสนอพระเมษโปดกของพระเจร้าผทูร้ทรงถวายสบุดยอดเครสืที่องบทูชานกันี้น บกัดนบีนี้ทรงเปป็นขศึนี้นและประทกับ ณ 
เบสืนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจร้าในสวรรคร์แลร้ว โดยทรงพระชนมร์อยทูล่เสมอไปเพสืที่อทบาการวลิงวอนเผสืที่อเรา



คบากลล่าวของเฟสทกัสจศึงเปป็นความจรลิง เปาโลประกาศจรลิงๆ “เรสืที่องคนหนศึที่งทบีที่ชสืที่อเยซทู ซศึที่งตายไปแลร้ว ผทูร้ซศึที่ง
เปาโลยสืนยกันวล่ายกังมบีชบีวลิตอยทูล่”

ขร้อ 20 และ 21: “และเพราะขร้าพเจร้าสงสกัยอยทูล่เรสืที่องบรรดาคบาถามเชล่นนกันี้น ขร้าพเจร้าจศึงไดร้ถามเปาโลวล่า 
เขาจะยอมขศึนี้นไปยกังกรบุงเยรทูซาเลร็ม และถทูกพลิพากษาในเรสืที่องเหลล่านบีนี้ทบีที่นกัที่นหรสือไมล่ แตล่เมสืที่อเปาโลไดร้อบุทธรณร์ขอใหร้ถทูก
ขกังไวร้เพสืที่อใหร้ออกกัสตกัสตกัดสลิน ขร้าพเจร้าจศึงสกัที่งใหร้คบุมขกังเขาไวร้จนกวล่าขร้าพเจร้าจะสล่งเขาไปถศึงซบีซารร์ไดร้”

“เพราะขร้าพเจร้าสงสกัยอยทูล่ (หรสือลกังเลใจเกบีที่ยวกกับวลิธบีทบีที่ถทูกตร้องทบีที่จะรกับมสือกกับ) เรสืที่องบรรดาคบาถามเชล่น
นกันี้น…” เฟสทกัสบล่งบอกในทบีที่นบีนี้แกล่อากรลิปปาวล่าตนไมล่รทูร้เกบีที่ยวกกับลกักษณะเฉพาะตกัวและพสืนี้นเพของขร้อหาเหลล่านกันี้นทบีที่
ฟฝ้องเปาโล เขาจศึงถามอกัครททูตทล่านนบีนี้วล่า “เขาจะยอมขศึนี้นไปยกังกรบุงเยรทูซาเลร็ม และถทูกพลิพากษาในเรสืที่องเหลล่านบีนี้ทบีที่นกัที่น
หรสือไมล่” แนล่นอนวล่าเปาโลปฏลิเสธ และอร้างสลิทธลิธิ์ของตนทบีที่จะปรากฏตกัวตล่อหนร้าจกักรพรรดลิในกรบุงโรม

เฟสทกัสหลบเลบีที่ยงหนร้าทบีที่รกับผลิดชอบของตนไดร้เนบียนจรลิงๆตรงนบีนี้! ไมล่มบีการกลล่าวเลยสกักคบาเกบีที่ยวกกับความ
เชสืที่อของเขาวล่าเปาโลไมล่มบีความผลิดและพกันธะผทูกพกันของผทูร้วล่าราชการในการปลล่อยเขาเปป็นอลิสระ ไมล่มบีคบาอธลิบาย
เลยเกบีที่ยวกกับขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่าเฟลลิกสร์เองกร็พบวล่าเปาโลไมล่มบีความผลิด แตล่กร็ปฏลิเสธทบีที่จะปลล่อยตกัวเขา บกัดนบีนี้คดบีทกันี้งหมด
ตกอยทูล่กกับการอบุทธรณร์ของอกัครททูตทล่านนบีนี้ถศึงซบีซารร์แลร้ว

เฟสทกัสปปิดทร้ายเรสืที่องเลล่าของตนโดยกลล่าวยกยล่องตกัวเอง: “ขร้าพเจร้าจศึงสกัที่งใหร้คบุมขกังเขาไวร้จนกวล่าขร้าพเจร้าจะ
สล่งเขาไปถศึงซบีซารร์ไดร้” กลล่าวอบีกนกัยหนศึที่ง “ขร้าพเจร้าไดร้ทบาใหร้แนล่ใจวล่าพลเมสืองสกัญชาตลิโรมผทูร้นบีนี้ไดร้รกับการปกปฝ้องและ
ดทูแลจนกวล่าจะถศึงเวลาทบีที่ขร้าพเจร้าจะใหร้ตามคบาขอของเขาและสล่งตกัวเขาไปยกังกรบุงโรม”-โดยไมล่กลล่าวถศึงขร้อเทร็จจรลิง
อกันนล่าละอายทบีที่วล่าทกันี้งเขาและคนทบีที่อยทูล่กล่อนเขาไดร้ปฏลิเสธทบีที่จะใหร้ความยบุตลิธรรมตกันี้งแตล่แรก ไมล่อยล่างนกันี้นเปาโลกร็คงไมล่
ตร้องอบุทธรณร์ถศึงซบีซารร์!

ขร้อ 22: “แลร้วอากรลิปปาจศึงกลล่าวแกล่เฟสทกัสวล่า “ขร้าพเจร้าเองใครล่จะฟฝงชายคนนกันี้นดร้วย” “พรบุล่งนบีนี้” เฟส
ทกัสกลล่าว “ทล่านจะฟฝงเขา””

“ขร้าพเจร้าเองใครล่จะฟฝงชายคนนกันี้นดร้วย” จบาไวร้วล่า อากรลิปปาเปป็นยลิว และเหร็นไดร้ชกัดจากบททบีที่ 26 วล่าเขา
คบุร้นเคยกกับประวกัตลิศาสตรร์ยลิว (26:3) และวล่าเขาเชสืที่อพวกศาสดาพยากรณร์ (26:27) แทบไมล่มบีขร้อสงสกัยเลยวล่าเขา
เคยไดร้ยลินมาเยอะเกบีที่ยวกกับชสืที่อเสบียงของชาวนาซาเรร็ธผทูร้นกันี้นและคณะนกันี้นของพวกครลิสเตบียน เหลล่าสาวกของ
พระองคร์ มกันคงเปป็นเรสืที่องแปลกจรลิงๆหากเขาไมล่เคยไดร้ยลินเกบีที่ยวกกับชายผทูร้นบีนี้ทบีที่ ตอนเปป็นเซาโลแหล่งทารร์ซกัส เคยกล่อ
ความเสบียหายมากมายทล่ามกลางเหลล่าผทูร้เชสืที่อ แตล่บกัดนบีนี้ในฐานะอกัครททูตเปาโล กร็กบาลกังกล่อใหร้เกลิดความโกลาหลพอๆ
กกันในทล่ามกลางพวกยลิวโดยการประกาศพระเยซทูชาวนาซาเรร็ธองคร์เดลิมทบีที่เขาเคยขล่มเหงเหลล่าสาวกของพระองคร์
อยล่างดบุเดสือดขนาดนกันี้น

ความปรารถนาของอากรลิปปาทบีที่จะฟฝงคบาใหร้การของเปาโลเปปิดโอกาสใหร้เราไดร้ฟฝงคบาแกร้ตล่างทบีที่งดงามทบีที่สบุด
เทล่าทบีที่เคยถทูกกลล่าวตล่อหนร้าศาลใดๆ-โวหารอกันไพเราะเทล่าทบีที่จะพบไดร้ในภาษาใดๆ

ขร้อ 23: “และในวกันรบุล่งขศึนี้น เมสืที่ออากรลิปปาไดร้เสดร็จมา และเบอรร์นลิส พรร้อมดร้วยความโอล่อล่าอยล่างมาก และ
ไดร้เขร้ามาประทกับในหร้องพลิจารณา พรร้อมกกับพวกนายพกันและคนสบาคกัญ ๆ ทกันี้งหลายแหล่งนครนกันี้น ตามคบาสกัที่งของ
เฟสทกัส เปาโลกร็ถทูกนบาตกัวออกมา”



วกันถกัดมา เมสืที่ออากรลิปปาและเบอรร์นลิสเขร้ามาใน “หร้องพลิจารณา” พวกเขากร็เขร้ามา “พรร้อมดร้วยความ
โอล่อล่าอยล่างมาก” นบีที่เปป็นโอกาสทบีที่กษกัตรลิยร์องคร์นบีนี้และนร้องสาวของเขาจะแสดงออกถศึงความเจลิดจรกัสแหล่งความเปป็น
กษกัตรลิยร์ และพวกเขากร็ฉวยโอกาสนบีนี้ ดร้วยเหตบุนบีนี้พวกเขาจศึงเขร้าสทูล่หร้องพลิจารณาคดบีพรร้อมกกับความโอล่อล่าตระการตา
เปป็นอกันมาก โดยสบาแดงสงล่าราศบีแหล่งตบาแหนล่งทบีที่อากรลิปปาถสือครองในฐานะกษกัตรลิยร์ “พรร้อมกกับพวกนายพกันและ
คนสบาคกัญ ๆ ทกันี้งหลายแหล่งนครนกันี้น”

“พวกนายพกัน” แนล่นอนวล่าหมายถศึงพวกนายทหาร พวกเจร้าหนร้าทบีที่ในกองทกัพจกักรวรรดลิโรม พวกเขา
แตล่ละคนบกัญชาการทหารหนศึที่งพกันนายและมบีบบุคลลิกทบีที่โดดเดล่นอยล่างชกัดเจน

“คนสบาคกัญ ๆ ทกันี้งหลายแหล่งนครนกันี้น” คสือพวกขร้าราชการ บบุคคลผทูร้มบีอลิทธลิพลและชสืที่อเสบียงใหญล่โต ดกังนกันี้น
พวกคนสบาคกัญจศึงมารวมตกัวกกันเพสืที่อเปป็นเกบียรตลิแกล่ผทูร้มาเยสือนของพวกเขา คสือกษกัตรลิยร์อากรลิปปา และตล่อหนร้าการ
สบาแดงความโอล่อล่าและความหยลิที่งยโสนบีนี้ อกัครททูตเปาโลมบีโอกาสทบีที่จะเปป็นพยานรกับรองถศึงพระคบุณทบีที่ชล่วยใหร้รอดของ
พระเจร้าผล่านทางการสลินี้นพระชนมร์ การถทูกฝฝง และการฟฟืปั้นคสืนพระชนมร์ของพระเยซทูครลิสตร์เจร้า

“ตามคบาสกัที่งของเฟสทกัส เปาโลกร็ถทูกนบาตกัวออกมา” คบุณเชสืที่อใจไดร้เลยวล่าเปาโลไมล่ไดร้ขยาดเลยกกับยศศกักดลิธิ์
และความเจลิดจรกัสของผทูร้ฟฝงของเขา เขาพทูดดร้วยความสบายพอๆกกันตล่อหนร้าเหลล่ากษกัตรลิยร์และสามกัญชนทกันี้งหลาย 
คนรวยและคนจน ทาสหรสือนาย ขล่าวสารของเขาเปป็นเรสืที่องเดลิมเสมอ-พระครลิสตร์ผทูร้ทรงถทูกตรศึงกางเขน ถทูกฝฝง ทรง
เปป็นขศึนี้น เสดร็จขศึนี้นสทูล่สวรรคร์ และจะเสดร็จมาอบีกทบี

ขร้อ 24 และ 25: “และเฟสทกัสไดร้กลล่าววล่า “ทล่านกษกัตรลิยร์อากรลิปปา และพวกทล่านทบุกคนซศึที่งอยทูล่ดร้วยกกัน
กกับพวกเราทบีที่นบีที่ ทล่านทกันี้งหลายเหร็นชายคนนบีนี้ ผทูร้ซศึที่งบรรดาพวกยลิวไดร้วลิงวอนขร้าพเจร้า ทกันี้งในกรบุงเยรทูซาเลร็มและทบีที่นบีที่
ดร้วย โดยโหล่รร้องวล่าเขาไมล่ควรจะมบีชบีวลิตอยทูล่อบีกตล่อไป แตล่เมสืที่อขร้าพเจร้าพบวล่าเขาไมล่ไดร้ทบาผลิดสลิที่งใดทบีที่สมควรจะตร้องตาย
และพบวล่าเขาเองไดร้อบุทธรณร์ถศึงออกกัสตกัส ขร้าพเจร้ากร็ตกันี้งใจทบีที่จะสล่งเขาไป”

“ทล่านกษกัตรลิยร์อากรลิปปา และพวกทล่านทบุกคนซศึที่งอยทูล่ดร้วยกกันกกับพวกเราทบีที่นบีที่…” จงหมายเหตบุความสบาคกัญ
ตกัวเองทบีที่ปรากฏชกัดเหลสือเกลินในคบาพทูดเปปิดของผทูร้วล่าราชการตรงนบีนี้ นบีที่เปป็นชล่วงเวลาสบาคกัญของเขาในการไตล่สวนนบีนี้ 
และเขากบาลกังตกักตวงใหร้มากทบีที่สบุดขณะทบีที่เขากลล่าวแกล่บบุคคลสบาคกัญๆทบีที่มารวมตกัวกกันในศาลของเขา

“...ทล่านทกันี้งหลายเหร็นชายคนนบีนี้…” ในทบีที่นบีนี้เรามบีตกัวอยล่างทบีที่คนรวยและคนเยล่อหยลิที่งปกตลิแลร้วมองผทูร้เชสืที่อทกันี้ง
หลายอยล่างไร โดยถสือวล่าเรสืที่องความเชสืที่อแบบครลิสเตบียนเปป็นสลิที่งไมล่นล่าสนใจเลย พวกเขาสบาคกัญเกลินกวล่าและเวลา
ของพวกเขากร็มบีคล่าเกลินกวล่าทบีที่พวกเขาจะมาฟฝงชายคนหนศึที่งพทูดเกบีที่ยวกกับเยซทูคนหนศึที่งทบีที่ตายไปแลร้วซศึที่งถทูกคาดหวกังวล่า
ยกังมบีชบีวลิตอยทูล่ทบีที่ไหนสกักแหล่งวกันนบีนี้ ใชล่แลร้วครกับ มบีผทูร้คนมากมายในชกัที่วอายบุของเราทบีที่เปป็นเหมสือนเฟสทกัสทบีที่เกรลิที่นนบาเกบีที่ยว
กกับอกัครททูตเปาโลอยล่างดทูถทูก

เปาโลเองเปป็นพยานรกับรองแกล่ชาวเมสืองโครลินธร์วล่า “ขร้าพเจร้าคลิดวล่าพระเจร้าไดร้ทรงนบาตกัวพวกเราผทูร้เปป็น
เหลล่าอกัครททูตใหร้ออกมาเปป็นลบาดกับสบุดทร้าย เหมสือนกกับวล่าถทูกกบาหนดไวร้แกล่ความตาย เพราะวล่าพวกเราถทูกทบาใหร้เปป็น
ภาพทบีที่นล่าตสืที่นตาแกล่โลก และแกล่พวกททูตสวรรคร์ และแกล่มนบุษยร์ทกันี้งหลาย พวกเราเปป็นพวกคนโงล่เขลาเพราะเหร็นแกล่
พระครลิสตร์ ...พวกเราถทูกเหยบียดหยาม คสือจนถศึงเวลานบีนี้พวกเรากร็ทกันี้งหลิว และกระหาย และเปลสือยเปลล่า และถทูก
โบยตบี และไมล่มบีทบีที่อยทูล่อาศกัยทบีที่แนล่นอน และทบาการหนกัก โดยทบางานดร้วยมสือของพวกเราเอง เมสืที่อถทูกดล่าวล่า พวกเรากร็



อวยพร เมสืที่อถทูกขล่มเหง พวกเรากร็ทนเอาการขล่มเหงนกันี้น เมสืที่อถทูกใสล่รร้าย พวกเรากร็อร้อนวอน พวกเราถทูกทบาใหร้เปป็น
เหมสือนสลิที่งโสโครกแหล่งแผล่นดลินโลก และเหมสือนสลิที่งสกปรกของสลิที่งสารพกัดจนถศึงวกันนบีนี้” (1 คร. 4:9-13 บางสล่วน)

เฟสทกัสคงไมล่สนใจเลยวล่าพระเยซทูจะมบีชบีวลิตอยทูล่หรสือตายไปแลร้ว วล่าความเชสืที่อแบบครลิสเตบียนเปป็นความจรลิง
หรสือความเทร็จ ปฝญหาของเขาเทล่าทบีที่เขาเหร็นมกันกร็คสือ การรกับมสือกกับคดบีนบีนี้ในแบบทบีที่จะทบาใหร้ผทูร้คนทบีที่เขาปกครองอยทูล่
คสือพวกยลิวพอใจ และยกังรกักษาไวร้ซศึที่งกฎหมายแหล่งจกักรวรรดลิโรม

“...ผทูร้ซศึที่งบรรดาพวกยลิวไดร้วลิงวอนขร้าพเจร้า ทกันี้งในกรบุงเยรทูซาเลร็มและทบีที่นบีที่ดร้วย” เฟสทกัสนบาเสนอตกัวเองตรงนบีนี้
วล่าถทูกรบุมลร้อมทบุกดร้าน ถทูกพวกยลิวถาโถมเขร้าใสล่ในความตกันี้งใจแนล่วแนล่ของพวกเขาทบีที่จะกบาจกัดอกัครททูตเปาโลเสบียใหร้ไดร้
“โดยโหล่รร้องวล่าเขาไมล่ควรจะมบีชบีวลิตอยทูล่อบีกตล่อไป” นบีที่เปป็นความจรลิงอยทูล่สล่วนหนศึที่ง พวกยลิวเหลล่านกันี้นไดร้รร้องเชล่นนกันี้นจรลิงๆ
ตอนทบีที่เปาโลยสืนอยทูล่บนขกันี้นบกันไดของปราสาทนกันี้นใกลร้พระวลิหาร ภายใตร้การคบุร้มกกันของเหลล่าทหารโรม และเสนอ
คบาแกร้ตล่างของเขาตล่อหนร้าฝทูงชนนกันี้น ทกันทบีทบีที่เขากลล่าวถศึงพวกคนตล่างชาตลิ พวกเขากร็รร้องออกมาวล่า “เอาคนเชล่นนบีนี้
ไปจากแผล่นดลินโลก เพราะไมล่เหมาะทบีที่เขาจะมบีชบีวลิตอยทูล่!” (กลิจการ 22:22) 

“เมสืที่อขร้าพเจร้าพบวล่าเขาไมล่ไดร้ทบาผลิดสลิที่งใดทบีที่สมควรจะตร้องตาย” นายพกันในกรบุงเยรทูซาเลร็ม ในจดหมาย
ของเขาทบีที่สล่งถศึงเฟลลิกสร์ ระบบุแลร้ววล่าเปาโลถทูกพวกยลิวกลล่าวหาเกบีที่ยวกกับ “บรรดาคบาถามเกบีที่ยวกกับพระราชบกัญญกัตลิ
ของพวกเขา แตล่ไมล่มบีขร้อกลล่าวหาทบีที่ทบาใหร้เขาสมควรแกล่ความตายหรสือเครสืที่องพกันธนาการทกันี้งหลาย” (กลิจการ 
23:29) เฟสทกัสไมล่ไดร้กลล่าวถศึงเครสืที่องพกันธนาการ หรสือขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่าเปาโลถทูกขกังในคบุกอยล่างไมล่เปป็นธรรมเปป็นเวลา
สองปฟีกล่อนทบีที่คดบีของเขาถทูกรสืนี้อฟฟืปั้นใหมล่และไดร้รกับการฟฝงความโดยผทูร้วล่าราชการคนใหมล่

“...เขาเองไดร้อบุทธรณร์ถศึงออกกัสตกัส ขร้าพเจร้ากร็ตกันี้งใจทบีที่จะสล่งเขาไป” เฟสทกัสไมล่ไดร้กลล่าวถศึงขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่า
เปาโลไดร้อบุทธรณร์ถศึงซบีซารร์กร็เพราะผทูร้วล่าราชการเองไมล่ยอมใหร้ความยบุตลิธรรม การอบุทธรณร์ถศึงจกักรพรรดลิเปป็น
เครสืที่องหมายอกันนล่าละอายทบีที่ปรกักปรบาเฟสทกัส เพราะวล่าถร้าเขาไดร้ใหร้ความยบุตลิธรรมตามทบีที่กฎหมายโรมเรบียกรร้องมกัน 
เขากร็คงปลล่อยตกัวนกักโทษของเขาไปแลร้วและมกันกร็คงไมล่จบาเปป็นเลยทบีที่เปาโลจะตร้องอบุทธรณร์ถศึงซบีซารร์

ขร้อ 26 และ 27: “ผทูร้ซศึที่งขร้าพเจร้าไมล่มบีสลิที่งใดแนล่ชกัดทบีที่จะเขบียนถศึงเจร้านายของขร้าพเจร้า เหตบุฉะนกันี้นขร้าพเจร้าจศึง
พาเขาออกมาตล่อหนร้าทล่านทกันี้งหลาย และโดยเฉพาะอยล่างยลิที่งตล่อพระพกักตรร์พระองคร์ โอ กษกัตรลิยร์อากรลิปปา เพสืที่อวล่า
หลกังจากการไตล่สวนแลร้ว ขร้าพเจร้าจะไดร้มบีบางสลิที่งทบีที่จะเขบียนไดร้ เพราะขร้าพเจร้าเหร็นวล่าเปป็นการไมล่เหมาะสมทบีที่จะสล่ง
นกักโทษคนหนศึที่งไป และไมล่แจร้งอาชญากรรมเหลล่านกันี้นทบีที่เขาถทูกปรกักปรบา”

“ขร้าพเจร้าไมล่มบีสลิที่งใดแนล่ชกัดทบีที่จะเขบียน…” เมสืที่อคลาวดลิอกัส ลบีเซบียส นายพกันในกรบุงเยรทูซาเลร็ม สล่งตกัวเปาโล
มายกังเมสืองซบีซารบียา เขากร็เขบียนจดหมายฉบกับหนศึที่งถศึงเฟลลิกสร์ (บททบีที่ 23:26-30) โดยอธลิบายวล่าทบาไมเขาถศึงสล่งตกัว
นกักโทษผทูร้นบีนี้มา ในตอนแรกเขาไมล่พบวล่าขร้อหาเหลล่านกันี้นเพบียงพอทบีที่จะสมควรรกับโทษประหารชบีวลิตหรสือจบาคบุก และ
ประการทบีที่สองเขาไดร้รกับคบาเตสือนแลร้ววล่าพวกยลิววางแผนจะฆล่าเปาโลโดยวางแผนไวร้อยล่างแยบยลทบีที่จะใหร้นายพกัน
พาตกัวเปาโลออกมาในทบีที่ๆพวกเขาจะเขร้าถศึงตกัวเปาโลไดร้ แตล่เฟสทกัสไมล่มบีขร้ออร้างเชล่นนกันี้นในการสล่งตกัวเปาโลไปยกังกรบุง
โรม เขากร็รทูร้วล่าอกัครททูตผทูร้นบีนี้ไมล่ไดร้มบีความผลิดตามทบีที่ถทูกกลล่าวหา และเขากร็ไมล่ไดร้ตกอยทูล่ในอกันตรายของการถทูกลอบ
สกังหารโดยพวกยลิวตราบใดทบีที่เขายกังอยทูล่ในคบุกในวกังของผทูร้วล่าราชการ ความจรลิงอกันเรบียบงล่ายกร็คสือวล่า เฟสทกัสไมล่มบี
อะไรทบีที่จะเขบียนถศึงซบีซารร์เกบีที่ยวกกับนกักโทษของเขาเพราะวล่าเปาโลเองปฏลิเสธทบีที่จะถทูกตกัดสลิน และเขาเองกร็เปป็นคนขอ



ใหร้ถทูกสล่งตกัวไปยกังกรบุงโรม ไมล่มบีหลกักฐานแนล่ชกัดทบีที่จะปรกักปรบาเขาไดร้ และเฟสทกัสไมล่นล่าจะบอกจกักรพรรดลิวล่าเขากบาลกัง
คบุมตกัวนกักโทษสกัญชาตลิโรมคนหนศึที่งไวร้เพสืที่อเอาใจพวกยลิว!

“เจร้านายของขร้าพเจร้า” ในกรณบีนบีนี้หมายถศึงผทูร้ทบีที่เหนสือกวล่า ไมล่ใชล่หมายถศึงพระเจร้า มกันถทูกใชร้เพสืที่อหมายถศึง
จกักรพรรดลิออกกัสตกัสและทลิเบรลิอกัส ซศึที่งทกันี้งคทูล่ปฏลิเสธชสืที่อเรบียกนบีนี้และไมล่ยอมใหร้คนใชร้ชสืที่อเรบียกนบีนี้กกับพวกเขา เฟสทกัสใชร้คบา
นบีนี้ตรงนบีนี้ในการกลล่าวถศึงซบีซารร์ และจากบกันทศึกในประวกัตลิศาสตรร์เกบีที่ยวกกับจกักรพรรดลิองคร์นบีนี้ เราสรบุปไดร้วล่าเขายอมรกับ
การเรบียกเชล่นนบีนี้ดร้วยความยลินดบี

ผทูร้วล่าราชการเฟสทกัสอยทูล่ในจบุดทบีที่ชวนขายหนร้าแลร้วตอนนบีนี้ เขากบาลกังจะสล่งตกัวนกักโทษคนหนศึที่งไปปรากฏตกัว
ตล่อหนร้าจกักรพรรดลิแหล่งโรม นกักโทษคนหนศึที่งทบีที่ตกัวเขาเองไดร้ไตล่สวนแลร้วและพบวล่าไมล่มบีความผลิด แนล่นอนวล่าถร้าคดบีใด
ปรากฏวล่ามบีความสบาคกัญเพบียงพอทบีที่จะถทูกฟฝงความตล่อหนร้าศาลฎบีกาแหล่งโรม ขร้อหาตล่างๆกร็ควรถทูกระบบุชบีนี้เฉพาะเปป็น
ลายลกักษณร์อกักษร และขร้อหาเหลล่านกันี้นควรมบีหลกักฐานทบีที่เกบีที่ยวขร้องสนกับสนบุน ในกรณบีนบีนี้ ไมล่มบีขร้อหาตล่างๆยกเวร้นเรสืที่อง
ทบีที่วล่ายลิวสกัญชาตลิโรมผทูร้นบีนี้ไดร้เทศนาหลกักคบาสอนหนศึที่งซศึที่งไมล่เปป็นทบีที่ยอมรกับโดยชนรล่วมชาตลิของเขา-และขร้อหาเรสืที่องคบา
สอนนอกรบีตทบีที่ฟฝ้องเขากร็ไมล่มบีสล่วนเกบีที่ยวขร้องอะไรเลยกกับกลิจการตล่างๆของโรม

“ขร้าพเจร้าจศึงพาเขาออกมาตล่อหนร้าทล่านทกันี้งหลาย และโดยเฉพาะอยล่างยลิที่งตล่อพระพกักตรร์พระองคร์ โอ 
กษกัตรลิยร์อากรลิปปา” ผทูร้วล่าราชการไมล่ไดร้กลล่าวถศึงการทบีที่เปาโลถทูกนบาตกัวมาเพสืที่อฟฝงความตามคบาขอของกษกัตรลิยร์อากรลิป
ปา (ขร้อ 22) เขายกความดบีความชอบเขร้าตกัว- “ขร้าพเจร้าจศึงพาเขาออกมาตล่อหนร้าทล่านทกันี้งหลาย” เขาไมล่กลล่าวถศึง
ขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่าอากรลิปปาและเบอรร์นลิสเปป็นยลิว วล่าพวกเขาอาจมบีความเขร้าใจบร้างเกบีที่ยวกกับลกักษณะเฉพาะตกัวของ
คดบีนบีนี้ และเขาไมล่บล่งบอกเลยวล่าอากรลิปปาไดร้แสดงความสนใจในการฟฝงเปาโล แตล่เนสืที่องจากนกักโทษผทูร้นบีนี้ไดร้ขอทบีที่จะ
แถลงคดบีตล่อหนร้าจกักรพรรดลิ-และเฟสทกัสตร้องใหร้ตามคบาขอนกันี้น และเนสืที่องจากกษกัตรลิยร์องคร์นบีนี้ไดร้กลล่าวแลร้ววล่า 
“ขร้าพเจร้าเองใครล่จะฟฝงชายคนนกันี้นดร้วย” ผทูร้วล่าราชการจศึงตร้องใชร้การฟฝงความนบีนี้เพสืที่อใหร้เกลิดประโยชนร์แกล่ตกัวเอง
 “เพสืที่อวล่าหลกังจากการไตล่สวนแลร้ว” เขาจะไดร้มบีบางสลิที่งทบีที่จะเขบียนถศึงซบีซารร์ไดร้ บางสลิที่งอาจถทูกกลล่าวหรสือถทูกกระทบา 
นกักโทษผทูร้นบีนี้อาจถทูกยกัที่วยบุ อาจมบีโอกาสทบีที่จะตกันี้งขร้อหาเขาไดร้บร้างซศึที่งจะเปป็นเหตบุใหร้สล่งตกัวเขาไปยกังกรบุงโรมไดร้ นอกจาก
นบีนี้ หลกังจากฟฝงความเปาโล กษกัตรลิยร์อากรลิปปาอาจสามารถใหร้ขร้อมทูลบางอยล่างแกล่เฟสทกัสซศึที่งจะเปป็นประโยชนร์แกล่
เขา มกันคงดทูไรร้เหตบุผลจรลิงๆทบีที่จะสล่งตกัวนกักโทษคนหนศึที่งไปเพสืที่อแถลงคดบีตล่อหนร้าซบีซารร์ “ และไมล่แจร้งอาชญากรรม
เหลล่านกันี้นทบีที่เขาถทูกปรกักปรบา”

ผมคลิดวล่ากษกัตรลิยร์อากรลิปปาเปป็นตกัวอยล่างหนศึที่งทบีที่ดบีวล่าทบาไมผทูร้คนมากมายถศึงไปฟฝงขล่าวประเสรลิฐ เปาโล
เทศนาหลกักคบาสอนเรสืที่องชาวนาซาเรร็ธผทูร้นกันี้น ผทูร้ซศึที่งกษกัตรลิยร์เคยไดร้ยลินมาเยอะเกบีที่ยวกกับพระองคร์ เขาไมล่มบีความเชสืที่อใน
ขล่าวประเสรลิฐ ไมล่สนใจความจรลิงของขล่าวประเสรลิฐและไมล่สนใจบรรดาคบาสกัญญาของมกัน แตล่ความอยากรทูร้อยาก
เหร็นของเขามบีชกัยเหนสือใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบของเขา และเขาแสดงความปรารถนาทบีที่จะฟฝงชายผทูร้นบีนี้ทบีที่โดยคบา
ประกาศอกันเรบียบงล่ายของเขาเรสืที่องการเปป็นขศึนี้นจากตายของพระเยซทูชาวนาซาเรร็ธ สามารถทบาใหร้กรบุงเยรทูซาเลร็ม
โกลาหลไดร้ ซศึที่งความโกลาหลนกันี้นไดร้แพรล่กระจายไปทกัที่วแควร้นยทูเดบียมากพอสมควรแลร้ว

ความอยากรทูร้อยากเหร็นมกักชกักนบาผทูร้คนใหร้เขร้ามาในงานประชบุมฟฟืปั้นฟทูตล่างๆ-หรสือกระตบุร้นพวกเขาใหร้ฟฝง
รายการถล่ายทอดทางวลิทยบุหรสืออล่านวรรณกรรมชลินี้นหนศึที่งซศึที่งนบาเสนอขล่าวประเสรลิฐ ในหลายกรณบี พวกเขาตกัดสลินใจ



แลร้วกล่อนทบีที่พวกเขาฟฝงหรสืออล่าน และพวกเขาไมล่รทูร้สศึกรทูร้สาอะไรเลยกกับขล่าวสารนกันี้น ผมขอกลล่าวดร้วยใจยบาเกรงและ
ดร้วยใจถล่อมวล่า แมร้แตล่พระเจร้ากร็ไมล่สามารถชล่วยคนๆหนศึที่งทบีที่ตกัดสลินใจแลร้วเกบีที่ยวกกับพระเจร้าและพระคกัมภบีรร์บรลิสบุทธลิธิ์! 
พระองคร์สามารถชล่วยเหลสือ และจะชล่วยเหลสือผทูร้ใดกร็ตามทบีที่ยอมฟฝงขล่าวประเสรลิฐดร้วยความคลิดทบีที่เปปิดรกับและใจทบีที่
ยลินดบี

มกันเปป็นเรสืที่องปกตลิสบาหรกับผทูร้คนทบีที่เขร้ารล่วมงานประชบุมฟฟืปั้นฟทูหรสืออล่านวรรณกรรมขล่าวประเสรลิฐทบีที่จะถทูกฟฝ้อง
ใจและรกับความรอดเพบียงเพราะความอยากรทูร้อยากเหร็น มบีคนอสืที่นๆ เชล่น อากรลิปปา (บททบีที่ 26:28) ทบีที่ “เกสือบเชสืที่อ
แลร้ว”-แตล่พวกเขาขกัดขสืนพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์และตายไปในบาปทกันี้งหลายของตน

ความอยากรทูร้อยากเหร็นนบาศกักเคบียสมาถศึงพระเยซทู เพราะตกัวเลร็กและอยากเหร็นชาวนาซาเรร็ธผทูร้นกันี้นขณะทบีที่
พระองคร์เสดร็จผล่านไป ศกักเคบียสปฟีนขศึนี้นตร้นมะเดสืที่อเพสืที่อทบีที่จะเหร็นเหนสือศบีรษะของฝทูงชนไดร้ “และเมสืที่อพระเยซทูเสดร็จมา
ถศึงสถานทบีที่แหล่งนกันี้น พระองคร์ทรงแหงนพระพกักตรร์ และเหร็นศกักเคบียส และตรกัสแกล่เขาวล่า “ศกักเคบียสเออ๋ย จงรบีบและ
ลงมาเถลิด เพราะวล่าวกันนบีนี้เราจะตร้องพกักอยทูล่ทบีที่บร้านของทล่าน” และเขากร็รบีบและลงมา และตร้อนรกับพระองคร์ดร้วย
ความปฟีตลิยลินดบี” (ลทูกา 19:1-6)

หลายครกันี้งในงานประชบุมประกาศขล่าวประเสรลิฐของผม ผทูร้คนกร็เขร้ารล่วมเพราะความอยากรทูร้อยากเหร็น-ไมล่มบี
อะไรมากกวล่านกันี้น นกัที่นเปป็นเรสืที่องทบีที่ปกตลิมากๆ เพราะวล่าคนๆหนศึที่งตร้องไดร้ยลินขล่าวประเสรลิฐกล่อนทบีที่เขาจะรกับความรอด
ไดร้ เราไดร้รกับความรอดโดยพระคบุณผล่านทางความเชสืที่อ-แตล่ความเชสืที่อมาโดยการไดร้ยลินพระวจนะของพระเจร้า (รม. 
10:17) เหตบุจทูงใจทบีที่ชกักนบาผทูร้คนใหร้มาฟฝงขล่าวประเสรลิฐไมล่ใชล่เรสืที่องสบาคกัญ ถร้าพวกเขามาฟฝง มกันกร็เปป็นหนร้าทบีที่ของผทูร้รกับ
ใชร้ของพระเจร้าทบีที่จะนบาเสนอขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคบุณและปลล่อยใหร้พระวจนะและพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ทบางาน
ในใจของคนเหลล่านกันี้นทบีที่ฟฝง

ดกังนกันี้น อากรลิปปาจศึงฟฝงคบาพยานของเปาโล ดกังทบีที่เราจะศศึกษาในบทถกัดไป และเหร็นไดร้ชกัดวล่าใจของเขาถทูก
แตะตร้อง แตล่เขาแคล่ “เกสือบ” (ไมล่ใชล่ทกันี้งหมด) เชสืที่อจนกลายเปป็นครลิสเตบียน

ผมอยากเสรลิมความจรลิงทบีที่จรลิงจกังตรงนบีนี้วล่าถร้าการฟฟืปั้นคสืนพระชนมร์ของพระเยซทูครลิสตร์เจร้าถทูกเอาออกไปจาก
บทนบีนี้ จากพระคกัมภบีรร์ แมร้แตล่จากประวกัตลิศาสตรร์แหล่งหลายรร้อยปฟีทบีที่ผล่านพร้นไปแลร้ว กร็คงไมล่มบีอะไรเหลสือทบีที่จะเปป็น
รากฐานของความเชสืที่อแบบครลิสเตบียนเลย ความจรลิงทบีที่เปป็นศทูนยร์กลางแหล่งความเชสืที่อของครลิสเตบียนคสือ การฟฟืปั้นคสืน
พระชนมร์ฝฝ่ายรล่างกายของพระเยซทู ถร้าเอาการฟฟืปั้นคสืนพระชนมร์ออกไป และกางเขนนกันี้นกร็เปป็นเพบียงโศกนาฏกรรม 
เปป็นเรสืที่องเลวรร้าย เปป็นความผลิดพลาดหนศึที่งในจกักรวาล และการตรศึงกางเขนพระครลิสตร์กร็คงเปป็นเรสืที่องราวของมรณะ
สกักขบีอบีกคนหนศึที่ง เรากร็คงยกังมบีชบีวลิตของพระเยซทู ซศึที่งเคยมบีอยทูล่ในเมสืองเบธเลเฮมแหล่งแควร้นยทูเดบียและตลอดทกัที่วหลาย
พสืนี้นทบีที่รอบกรบุงเยรทูซาเลร็ม เรากร็คงมบีบกันทศึกเรสืที่องราวของการอกัศจรรยร์ตล่างๆของพระองคร์-การเลบีนี้ยงอาหารคนหร้าพกัน
คน การรกักษาคนโรคเรสืนี้อนเหลล่านกันี้นใหร้หาย การเปปิดตาคนตาบอด แตล่หากไมล่มบีการฟฟืปั้นคสืนพระชนมร์ การอกัศจรรยร์
เหลล่านกันี้นจะเปป็นประโยชนร์อะไรเลล่า? เรากร็คงมบีกางเขนนกันี้นอยทูล่-แตล่กางเขนของพระเยซทูทบีที่ปราศจากการฟฟืปั้นคสืน
พระชนมร์กร็คงไมล่มบีความหมายและไมล่มบีฤทธลิธิ์เดชใดๆเลย

เปาโลกลล่าววล่า “พวกเราประกาศพระครลิสตร์ผทูร้ทรงถทูกตรศึงทบีที่กางเขนนกันี้น สบาหรกับพวกยลิวกร็เปป็นหลินสะดบุด 
และสบาหรกับพวกกรบีกกร็เปป็นความโงล่เขลา แตล่สบาหรกับคนทกันี้งหลายซศึที่งถทูกเรบียกนกันี้น ทกันี้งพวกยลิวและพวกกรบีก พระ



ครลิสตร์ทรงเปป็นฤทธานบุภาพของพระเจร้าและพระสตลิปฝญญาของพระเจร้า” เขาแยกแยะพระครลิสตร์ผทูร้ถทูกตรศึงกางเขน
อยล่างระมกัดระวกังวล่าไมล่ใชล่ทกันี้งฤทธลิธิ์เดชและสตลิปฝญญาของพระเจร้าหากเราไมล่เสรลิมเขร้ากกับการตรศึงกางเขนของ
พระองคร์วล่า “คสือพระครลิสตร์ผทูร้ไดร้ทรงสลินี้นพระชนมร์แลร้ว ใชล่แลร้ว ผทูร้ไดร้ทรงคสืนพระชนมร์แลร้วตล่างหาก ผทูร้ซศึที่งทรงสถลิต ณ 
เบสืนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจร้า ผทูร้ซศึที่งทรงอธลิษฐานขอเพสืที่อพวกเราดร้วย” (รม. 8:34) พลกังทบีที่แทร้จรลิงแหล่งขล่าว
ประเสรลิฐของความเชสืที่อแบบครลิสเตบียน คสือความแนล่ใจเดร็ดขาดในจลิตใจของคนทกันี้งหลายวล่าพระเยซทูทรงพระชนมร์
อยทูล่วกันนบีนี้ ประทกับอยทูล่ ณ เบสืนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจร้าโดยมบีพระกาย

ถร้าพระเยซทูไมล่ไดร้เสดร็จออกมาจากอบุโมงคร์นกันี้นพรร้อมพระกาย การเทศนาทกันี้งหมดกร็เปลล่าประโยชนร์ ความ
เชสืที่อของเรากร็สทูญเปลล่า ไมล่มบีความรอด และทบุกคนทบีที่ตายไปแลร้ว “ในความเชสืที่อนกันี้น” กร็พลินาศตลอดกาล! เหมสือน
กกับทบีที่เปาโลรร้องประกาศวล่า “ถร้าในชบีวลิตนบีนี้เทล่านกันี้น พวกเรามบีความหวกังในพระครลิสตร์ พวกเรากร็เปป็นพวกทบีที่นล่าสกังเวช
ทบีที่สบุดของบรรดาคนทกันี้งปวง” (1 คร. 15:19)  

บทททที่ 26



26:1 แลร้วอากรลิปปาจศึงตรกัสกกับเปาโลวล่า “เจร้าไดร้รกับอนบุญาตใหร้กลล่าวเพสืที่อตกัวเจร้าเอง” แลร้วเปาโลไดร้ยสืที่นมสือออก 
และตอบเพสืที่อตนเองวล่า
26:2 “ขร้าพระองคร์คลิดวล่าตกัวเองมบีความสบุข ทล่านกษกัตรลิยร์อากรลิปปาเจร้าขร้า เพราะขร้าพระองคร์จะตอบเพสืที่อตนเองวกัน
นบีนี้ตล่อพระพกักตรร์พระองคร์ เกบีที่ยวกกับสลิที่งสารพกัดซศึที่งขร้าพระองคร์ถทูกกลล่าวหาโดยพวกยลิวนกันี้น
26:3 โดยเฉพาะเพราะขร้าพระองคร์ทราบอยทูล่วล่าพระองคร์เปป็นผทูร้ชบานาญในบรรดาธรรมเนบียมและคบาถามตล่าง ๆ ซศึที่ง
มบีอยทูล่ทล่ามกลางพวกยลิวแลร้ว เหตบุฉะนกันี้นขร้าพระองคร์ขอรร้องพระองคร์ ขอโปรดฟฝงขร้าพระองคร์ดร้วยความอดทน
26:4 ลกักษณะแหล่งชบีวลิตของขร้าพระองคร์ตกันี้งแตล่วกัยหนบุล่มของขร้าพระองคร์นกันี้น ซศึที่งตกันี้งแตล่แรกไดร้อยทูล่ทล่ามกลางชนชาตลิ
ของขร้าพระองคร์ทบีที่กรบุงเยรทูซาเลร็มนกันี้น พวกยลิวทบุกคนกร็ทราบอยทูล่แลร้ว
26:5 ผทูร้ซศึที่งไดร้รทูร้จกักขร้าพระองคร์ตกันี้งแตล่แรก ถร้าพวกเขาจะยอมเปป็นพยานใหร้การวล่า ตามนลิกายทบีที่เครล่งครกัดทบีที่สบุดใน
ศาสนาของขร้าพระองคร์ทกันี้งหลาย ขร้าพระองคร์เคยดบาเนลินชบีวลิตเปป็นฟารลิสบีคนหนศึที่ง
26:6 และบกัดนบีนี้ขร้าพระองคร์ยสืนอยทูล่และถทูกพลิพากษาเนสืที่องดร้วยความหวกังแหล่งพระสกัญญาซศึที่งพระเจร้าไดร้ตรกัสแกล่
บรรพบบุรบุษของพวกขร้าพระองคร์นกันี้น
26:7 โดยสลิบสองเผล่าของพวกขร้าพระองคร์ ซศึที่งปรนนลิบกัตลิพระเจร้าอยล่างจรลิงจกังทกันี้งกลางวกันและกลางคสืนหวกังวล่าจะมา
ถศึงพระสกัญญานกันี้น เพราะเหร็นแกล่ความหวกังอกันนบีนี้ ขร้าแตล่กษกัตรลิยร์อากรลิปปา ขร้าพระองคร์จศึงถทูกกลล่าวหาโดยพวกยลิว
26:8 เหตบุไฉนทล่านทกันี้งหลายจศึงคลิดวล่าเปป็นสลิที่งทบีที่เหลสือเชสืที่อวล่า พระเจร้าจะทรงใหร้คนตายเปป็นขศึนี้นมา
26:9 ขร้าพระองคร์เคยคลิดในใจของตนเองอยล่างแทร้จรลิงวล่า ขร้าพระองคร์ควรทบาหลายสลิที่งซศึที่งขกัดขวางพระนามของ
พระเยซทูแหล่งนาซาเรร็ธนกันี้น
26:10 ซศึที่งเปป็นสลิที่งทบีที่ขร้าพระองคร์ไดร้กระทบาในกรบุงเยรทูซาเลร็มดร้วย และวลิสบุทธลิชนหลายคนนกันี้น ขร้าพระองคร์ไดร้ขกังไวร้ใน
คบุก โดยไดร้รกับอบานาจจากพวกปบุโรหลิตใหญล่ และเมสืที่อพวกเขาถทูกประหารชบีวลิต ขร้าพระองคร์กร็ออกเสบียงของขร้า
พระองคร์ตล่อตร้านพวกเขา
26:11 และขร้าพระองคร์ไดร้ทบาโทษพวกเขาบล่อย ๆ ในธรรมศาลาทบุกแหล่ง และบกังคกับพวกเขาใหร้กลล่าวคบาหมลิที่น
ประมาท และโดยมบีความโกรธยลิที่งนกักตล่อพวกเขา ขร้าพระองคร์ไดร้ขล่มเหงพวกเขาถศึงนครทกันี้งหลายในตล่างประเทศ
26:12 ดกังนกันี้นขณะทบีที่ขร้าพระองคร์กบาลกังไปยกังเมสืองดามกัสกกัส พรร้อมดร้วยสลิทธลิอบานาจและงานทบีที่ไดร้รกับมอบหมายจาก
พวกปบุโรหลิตใหญล่
26:13 ในเวลาเทบีที่ยงวกัน โอ ขร้าแตล่กษกัตรลิยร์ ขณะอยทูล่ระหวล่างทางขร้าพระองคร์ไดร้เหร็นแสงสวล่างสล่องมาจากฟฝ้า เจลิดจร้า
ยลิที่งกวล่าดวงอาทลิตยร์ สล่องลงมาลร้อมรอบขร้าพระองคร์กกับคนทกันี้งหลายซศึที่งเดลินทางไปพรร้อมกกับขร้าพระองคร์
26:14 และเมสืที่อขร้าพระองคร์ทบุกคนไดร้ลร้มลงถศึงพสืนี้นดลินแลร้ว ขร้าพระองคร์ไดร้ยลินพระสบุรเสบียงหนศึที่งตรกัสแกล่ขร้าพระองคร์ 
และตรกัสเปป็นภาษาฮบีบรทูวล่า ‘เซาโล เซาโลเออ๋ย เจร้าขล่มเหงเราทบาไม เปป็นการยากทบีที่เจร้าจะถบีบประตกัก’
26:15 และขร้าพระองคร์ไดร้ททูลวล่า ‘พระองคร์ทรงเปป็นผทูร้ใด พระองคร์เจร้าขร้า’ และพระองคร์ตรกัสวล่า ‘เราคสือเยซทู ผทูร้ซศึที่ง
เจร้าขล่มเหงนกันี้น
26:16 แตล่จงลบุกขศึนี้น และยสืนบนเทร้าของเจร้าเถลิด ดร้วยวล่าเราไดร้ปรากฏแกล่เจร้าเพสืที่อจบุดประสงคร์นบีนี้ เพสืที่อจะตกันี้งเจร้าไวร้ใหร้
เปป็นผทูร้รกับใชร้และเปป็นพยานถศึงทกันี้งสลิที่งเหลล่านบีนี้ซศึที่งเจร้าไดร้เหร็นแลร้ว และถศึงสลิที่งเหลล่านกันี้นซศึที่งในพวกมกันเราจะปรากฏแกล่เจร้า



26:17 โดยชล่วยเจร้าใหร้พร้นจากชนชาตลินบีนี้และจากคนตล่างชาตลิ ผทูร้ซศึที่งบกัดนบีนี้เราจะสล่งเจร้าไปหานกันี้น
26:18 เพสืที่อจะเปปิดตาของพวกเขา และเพสืที่อจะหกันพวกเขาจากความมสืดมาถศึงความสวล่าง และจากอบานาจของ
ซาตานมาถศึงพระเจร้า เพสืที่อพวกเขาจะไดร้รกับการยกโทษบาปทกันี้งหลาย และไดร้รกับมรดกในทล่ามกลางคนทกันี้งหลายซศึที่ง
ถทูกแยกตกันี้งไวร้แลร้วโดยความเชสืที่อทบีที่อยทูล่ในเรา’
26:19 ดกังนกันี้น โอ ขร้าแตล่กษกัตรลิยร์อากรลิปปา ขร้าพระองคร์ไมล่ไดร้ดสืนี้อดศึงตล่อนลิมลิตซศึที่งมาจากสวรรคร์นกันี้น
26:20 แตล่ไดร้สบาแดงในตอนแรกแกล่คนเหลล่านกันี้นแหล่งเมสืองดามกัสกกัส และทบีที่กรบุงเยรทูซาเลร็ม และตลอดทกัที่วเขตแดนทกันี้ง
หลายแหล่งแควร้นยทูเดบีย และจากนกันี้นแกล่คนตล่างชาตลิวล่า พวกเขาควรกลกับใจเสบียใหมล่และหกันมาหาพระเจร้า และ
กระทบากลิจการทกันี้งหลายซศึที่งสมกกับการกลกับใจเสบียใหมล่
26:21 เพราะเหตบุเหลล่านบีนี้พวกยลิวจศึงไดร้จกับขร้าพระองคร์ในพระวลิหาร และไดร้พยายามทบีที่จะฆล่าขร้าพระองคร์เสบีย
26:22 เหตบุฉะนกันี้นหลกังจากไดร้รกับความชล่วยเหลสือจากพระเจร้าแลร้ว ขร้าพระองคร์จศึงมบีชบีวลิตอยทูล่จนถศึงทบุกวกันนบีนี้ โดยเปป็น
พยานทกันี้งแกล่ผทูร้นร้อยและผทูร้ใหญล่ โดยไมล่กลล่าวสลิที่งอสืที่นใดเลยนอกจากสลิที่งเหลล่านกันี้นซศึที่งพวกศาสดาพยากรณร์กกับโมเสสไดร้
กลล่าวไวร้วล่าจะมาถศึง
26:23 วล่าพระครลิสตร์จะตร้องทนทบุกขร์ทรมาน และพระองคร์จะทรงเปป็นผทูร้แรกทบีที่จะเปป็นขศึนี้นมาจากความตาย และจะ
ทรงแสดงความสวล่างแกล่ชนชาตลินบีนี้และแกล่คนตล่างชาตลิ”
26:24 และขณะทบีที่เปาโลกบาลกังกลล่าวเพสืที่อตนเองนกันี้น เฟสทกัสกลล่าวดร้วยเสบียงอกันดกังวล่า “เปาโลเออ๋ย เจร้าเสบียสตลิไป
แลร้ว การเรบียนรทูร้มากทบาใหร้เจร้าคลกัที่งไปจรลิง ๆ”
26:25 แตล่เปาโลกลล่าววล่า “ขร้าพเจร้าไมล่คลกัที่งเลย ทล่านเจร้าคบุณเฟสทกัสเจร้าขร้า แตล่กลล่าวบรรดาคบาแหล่งความจรลิงและ
ความมบีสตลิ
26:26 ดร้วยวล่าทล่านกษกัตรลิยร์ทรงทราบเรสืที่องสลิที่งเหลล่านบีนี้แลร้ว ตล่อพระพกักตรร์พระองคร์ขร้าพเจร้าจศึงกลร้ากลล่าว เพราะ
ขร้าพเจร้ามกัที่นใจวล่า ไมล่มบีสกักสลิที่งหนศึที่งในสลิที่งเหลล่านบีนี้ทบีที่ถทูกปปิดบกังไวร้จากพระองคร์ เพราะสลิที่งนบีนี้มลิไดร้ถทูกกระทบาในทบีที่ลกับลบีนี้
26:27 ขร้าแตล่กษกัตรลิยร์อากรลิปปา พระองคร์เชสืที่อพวกศาสดาพยากรณร์หรสือไมล่พระเจร้าขร้า ขร้าพระองคร์ทราบวล่า
พระองคร์เชสืที่อ”
26:28 แลร้วอากรลิปปาจศึงตรกัสกกับเปาโลวล่า “เจร้าเกสือบจะชกักชวนเราใหร้เปป็นครลิสเตบียน”
26:29 และเปาโลททูลวล่า “ขร้าพระองคร์มบีความปรารถนายลิที่งนกักตล่อพระพกักตรร์พระเจร้าวล่า ไมล่ใชล่พระองคร์เทล่านกันี้น แตล่
ทบุกคนทบีที่ฟฝงขร้าพระองคร์วกันนบีนี้ดร้วย จะทกันี้งเกสือบเปป็นเหมสือนและเปป็นเหมสือนอยล่างขร้าพระองคร์ในทบุกสลิที่ง เวร้นเสบียแตล่
เครสืที่องพกันธนาการเหลล่านบีนี้”
26:30 และเมสืที่อเปาโลกลล่าวดกังนกันี้นแลร้ว กษกัตรลิยร์กร็ทรงลบุกขศึนี้น กกับผทูร้วล่าราชการเมสือง และพระนางเบอรร์นลิส และคน
ทกันี้งหลายทบีที่นกัที่งอยทูล่ดร้วยกกันกกับพวกเขา
26:31 และเมสืที่อพวกเขาไดร้ออกไปแลร้ว พวกเขาจศึงพทูดกกันและกกัน โดยกลล่าววล่า “ชายคนนบีนี้มลิไดร้ทบาสลิที่งใดทบีที่สมควร
จะถทูกลงโทษถศึงตายหรสือถทูกจองจบา”
26:32 แลร้วอากรลิปปาจศึงตรกัสกกับเฟสทกัสวล่า “ชายคนนบีนี้คงจะถทูกปลล่อยตกัวเปป็นอลิสระไปแลร้ว หากเขามลิไดร้อบุทธรณร์ถศึง
ซบีซารร์”



คคาแกห้ตล่างของเปาโลตล่อหนห้ากษอัตรกิยณ์อากรกิปปา
ขร้อ 1: “แลร้วอากรลิปปาจศึงตรกัสกกับเปาโลวล่า “เจร้าไดร้รกับอนบุญาตใหร้กลล่าวเพสืที่อตกัวเจร้าเอง” แลร้วเปาโลไดร้ยสืที่น

มสือออก และตอบเพสืที่อตนเองวล่า”
“เจร้าไดร้รกับอนบุญาตใหร้กลล่าวเพสืที่อตกัวเจร้าเอง” ในฐานะพลเมสืองสกัญชาตลิโรมเปาโลมบีสลิทธลิธิ์ทบีที่จะไดร้รกับการ

ไตล่สวนอกันเปป็นธรรมและสลิทธลิธิ์ทบีที่จะพทูดเพสืที่อแกร้ตล่างใหร้ตกัวเองเกบีที่ยวกกับขร้อหาเหลล่านกันี้นทบีที่นบามาฟฝ้องเขา เหมสือนทบีที่เฟส
ทกัสกลล่าวในขร้อ 16 ของบททบีที่แลร้ววล่า “ไมล่เปป็นธรรมเนบียมของชาวโรมทบีที่จะมอบคนใด ๆ ใหร้ตาย กล่อนทบีที่คนซศึที่งถทูก
กลล่าวหานกันี้นไดร้พบพวกผทูร้กลล่าวหาหนร้าตล่อหนร้า และมบีสลิทธลิธิ์ทบีที่จะแกร้คดบีเองเกบีที่ยวกกับอาชญากรรมทบีที่เขาถทูกปรกักปรบา
นกันี้น”

“แลร้วเปาโลไดร้ยสืที่นมสือออก” เราพบวล่าเปาโลแสดงทล่าทางแบบเดบียวกกันนบีนี้ตอนทบีที่เขาพทูดในเมสืองอกันทลิโอก
แหล่งแควร้นปปิสลิเดบีย (กลิจการ 13:16) และในกลิจการ 21:40 เชล่นกกันตอนทบีที่เขาเรลิที่มกลล่าวแกล่ฝทูงชนนกันี้น นบีที่ไมล่ใชล่การบล่ง
บอกถศึงการอร้อนวอนหรสือการวลิงวอน แตล่เปป็นแคล่ทล่าทางปกตลิในสล่วนของผทูร้แสดงโวหารหรสือนกักพทูดในทบีที่ชบุมนบุมชน
ในสมกัยนกันี้น เสสืนี้อผร้าทบีที่คนสมกัยโบราณสวมใสล่คสือเสสืนี้อคลบุมยาวหลวมหรสือเสสืนี้อผร้าชกันี้นนอก และพวกมกันถทูกผทูกไวร้กกับ
ตะขออกันหนศึที่งหรสือตกัวหนบีบบนไหลล่ขวา โดยปลล่อยใหร้แขนขวาเคลสืที่อนไหวไดร้สะดวกตลอดเวลา ดกังนกันี้นเปาโลจศึง
เหยบียดมสือของตนออก “และตอบเพสืที่อตนเอง”

เราตร้องไมล่คลิดเอาเองวล่าอกัครททูตทล่านนบีนี้มบีความคลิดใดๆวล่าตนจะถทูกปลล่อยตกัวโดยกษกัตรลิยร์อากรลิปปา มกันสาย
เกลินไปแลร้วสบาหรกับเรสืที่องนกันี้น เพราะวล่าเขาไดร้อบุทธรณร์ถศึงซบีซารร์แลร้ว นบีที่เปป็นเพบียงการฟฝงความตามคบาขอของกษกัตรลิยร์ 
และกระบวนการทางกฎหมายจะไมล่ถทูกเปปิดอบีกจนกวล่านกักโทษผทูร้นบีนี้ไปถศึงกรบุงโรม แตล่เปาโลพรร้อมเสมอทบีที่จะเปป็น
พยานใหร้การถศึงพระคบุณทบีที่ชล่วยใหร้รอดของพระเจร้า และเขากร็ทราบเชล่นกกันวล่าอากรลิปปาคบุร้นเคยกกับธรรมเนบียมและ
ประเพณบีเหลล่านกันี้นของศาสนายลิว ดกังนกันี้นเขาจศึงนล่าจะเขร้าใจความแตกตล่างเหลล่านกันี้นระหวล่างเปาโลกกับพวกยลิว ถศึง
แมร้วล่าเขาอาจไมล่มบีใจเขร้าขร้างฝฝ่ายใดฝฝ่ายหนศึที่งกร็ตาม

ขร้อ 2 และ 3: ““ขร้าพระองคร์คลิดวล่าตกัวเองมบีความสบุข ทล่านกษกัตรลิยร์อากรลิปปาเจร้าขร้า เพราะขร้าพระองคร์จะ
ตอบเพสืที่อตนเองวกันนบีนี้ตล่อพระพกักตรร์พระองคร์ เกบีที่ยวกกับสลิที่งสารพกัดซศึที่งขร้าพระองคร์ถทูกกลล่าวหาโดยพวกยลิวนกันี้น โดย
เฉพาะเพราะขร้าพระองคร์ทราบอยทูล่วล่าพระองคร์เปป็นผทูร้ชบานาญในบรรดาธรรมเนบียมและคบาถามตล่าง ๆ ซศึที่งมบีอยทูล่
ทล่ามกลางพวกยลิวแลร้ว เหตบุฉะนกันี้นขร้าพระองคร์ขอรร้องพระองคร์ ขอโปรดฟฝงขร้าพระองคร์ดร้วยความอดทน”

เปาโลพทูดกกับกษกัตรลิยร์ดร้วยความเคารพและการใหร้เกบียรตลิ โดยแสดงออกถศึงความยลินดบีของเขาทบีที่ไดร้มบี
โอกาสกลล่าวคบาแกร้ตล่างของตนตล่อหนร้าผทูร้หนศึที่งทบีที่สามารถเชล่นนกันี้น และทบีที่คบุร้นเคยเปป็นอยล่างดบีกกับธรรมเนบียมตล่างๆของ
ยลิวและศาสนายลิวนกันี้น ในคราวกล่อนๆเปาโลไดร้พทูดตล่อหนร้าเหลล่าเจร้าหนร้าทบีที่ปกครองของโรมซศึที่งรทูร้นร้อยมากเกบีที่ยวกกับ
ธรรมเนบียมและประเพณบีตล่างๆของพวกยลิว และทบีที่ไมล่สนใจในศาสนาของพวกเขาตราบใดทบีที่มกันไมล่สล่งเสรลิมใหร้เกลิด
การกบฏตล่อโรม

“ขร้าพระองคร์ทราบอยทูล่วล่าพระองคร์เปป็นผทูร้ชบานาญในบรรดาธรรมเนบียมและคบาถามตล่าง ๆ ซศึที่งมบีอยทูล่
ทล่ามกลางพวกยลิวแลร้ว” การเปป็นผทูร้ชบานาญหมายความวล่า มบีทกักษะหรสือไดร้รกับการอบรมสกัที่งสอนอยล่างดบี และเมสืที่อใชร้
กกับอากรลิปปา คบานบีนี้กร็บอกเราวล่าเขาเปป็นผทูร้ชบานาญหรสือคบุร้นเคยเปป็นอยล่างดบีกกับธรรมเนบียม พลิธบีกรรม สถาบกัน บกัญญกัตลิ



ทกันี้งหลายของยลิว-ทบุกสลิที่งทบีที่เกบีที่ยวขร้องกกับพลิธบีกรรมตล่างๆของโมเสส เขาคบุร้นเคยกกับการโตร้แยร้งตล่างๆทล่ามกลางพวกยลิว 
ความเหร็นอกันหลากหลายเหลล่านกันี้นทบีที่มบีอยทูล่ระหวล่างพวกฟารลิสบีกกับพวกสะดทูสบีซศึที่งเกบีที่ยวขร้องกกับศาสนา และเขาจศึงนล่า
จะสามารถเขร้าใจการขล่มเหงนกันี้นทบีที่พวกเขากบาลกังกระทบาตล่อเปาโลอยทูล่ตอนนบีนี้

ไมล่มบีความพยายามใดๆเลยทบีที่จะเยลินยอตรงนบีนี้ เปาโลแสดงความจรลิงใจในสลิที่งทบีที่เขากลล่าว ถศึงแมร้วล่าอากรลิป
ปาใชร้เวลาในชล่วงตร้นๆของตนในกรบุงโรม เขากร็เคยใชร้เวลาสล่วนใหญล่ในอาณาจกักรทบีที่บกัดนบีนี้เขาปกครองอยทูล่ และเขา
นล่าจะคบุร้นเคยกกับศาสนาของบรรพบบุรบุษของเขา ดกังนกันี้นสลิที่งทบีที่เปาโลกลล่าวจศึงถทูกพทูดในความจรลิงและความจรลิงใจ

“เหตบุฉะนกันี้นขร้าพระองคร์ขอรร้องพระองคร์ ขอโปรดฟฝงขร้าพระองคร์ดร้วยความอดทน” คบาขอของเปาโลถทูก
ใหร้ เพราะจนถศึงขร้อ 23 อากรลิปปาตกันี้งใจฟฝงและไมล่ไดร้ขกัดจกังหวะคบาพยานอกันตล่อเนสืที่องของอกัครททูตทล่านนบีนี้เลย ซศึที่งเรลิที่ม
ตร้นในพระคบาขร้อถกัดไปของเรา

ขร้อ 4 และ 5: “ลกักษณะแหล่งชบีวลิตของขร้าพระองคร์ตกันี้งแตล่วกัยหนบุล่มของขร้าพระองคร์นกันี้น ซศึที่งตกันี้งแตล่แรกไดร้อยทูล่
ทล่ามกลางชนชาตลิของขร้าพระองคร์ทบีที่กรบุงเยรทูซาเลร็มนกันี้น พวกยลิวทบุกคนกร็ทราบอยทูล่แลร้ว ผทูร้ซศึที่งไดร้รทูร้จกักขร้าพระองคร์ตกันี้งแตล่
แรก ถร้าพวกเขาจะยอมเปป็นพยานใหร้การวล่า ตามนลิกายทบีที่เครล่งครกัดทบีที่สบุดในศาสนาของขร้าพระองคร์ทกันี้งหลาย ขร้า
พระองคร์เคยดบาเนลินชบีวลิตเปป็นฟารลิสบีคนหนศึที่ง”

เปาโลเกลิดในเมสืองทารร์ซกัส ในแควร้นซบีลบีเซบีย แตล่ในวกัยหนบุล่มของเขาเขาเคยถทูกสล่งไปยกังกรบุงเยรทูซาเลร็มเพสืที่อ
ศศึกษาตล่อ ทบีที่วล่าเขาเปป็นนกักเรบียนคนหนศึที่งของกามาลลิเอลอาจารยร์ผทูร้ยลิที่งใหญล่นกันี้นกร็บอกเราวล่าเขาไดร้รกับการอบรมสกัที่ง
สอนในกลิจการตล่างๆของยลิวและในศาสนาของพวกยลิว ในกลิจการ 22:3 เขาใหร้คบาพยานของตกัวเองวล่า “แทร้จรลิง 
ขร้าพเจร้าเปป็นคน ๆ หนศึที่งซศึที่งเปป็นยลิวคนหนศึที่ง เกลิดในเมสืองทารร์ซกัส เมสืองหนศึที่งในแควร้นซบีลบีเซบีย แตล่ไดร้เตลิบโตขศึนี้นในกรบุงนบีนี้
ทบีที่เทร้าของกามาลลิเอล และไดร้รกับการสกัที่งสอนตามลกักษณะอกันสมบทูรณร์แบบแหล่งพระราชบกัญญกัตลิของบรรพบบุรบุษ 
และไดร้มบีความกระตสือรสือรร้นตล่อพระเจร้า เหมสือนอยล่างพวกทล่านทบุกคนในวกันนบีนี้” ดกังนกันี้นพวกยลิวจศึงทราบดบีถศึง 
“ลกักษณะแหล่งชบีวลิต” ของเขาจนถศึงวกันนกันี้นทบีที่เขาไดร้พบกกับพระเยซทูบนถนนเมสืองดามกัสกกัส

ขร้อเทร็จจรลิงเรสืที่องหนกังสสือมอบอบานาจของเปาโลทบีที่ใชร้เพสืที่อขล่มเหงพวกครลิสเตบียนกร็แสดงใหร้เหร็นวล่าเขาเปป็นทบีที่
รทูร้จกักดบีในทล่ามกลางพวกผทูร้มบีอบานาจยลิว คนเหลล่านกันี้นเคยไวร้วางใจเขาใหร้เสาะหาและนบาคนเหลล่านกันี้นมาไตล่สวนทบีที่ถสือ
ทางพระเยซทูนกันี้น ซศึที่งเปป็นหลกักคบาสอนหนศึที่งทบีที่พวกเขาเรบียกวล่าเปป็นการคลกัที่งศาสนาและขกัดแยร้งโดยตรงตล่อระบบของ
โมเสส

“ผทูร้ซศึที่งไดร้รทูร้จกักขร้าพระองคร์ตกันี้งแตล่แรก”-นกัที่นคสือ ตกันี้งแตล่การเรลิที่มตร้นของอาชบีพของเปาโลในศาสนาแหล่ง
บรรพบบุรบุษของเขา- “ถร้าพวกเขาจะยอมเปป็นพยานใหร้การ” ถร้าพวกยลิวเหลล่านกันี้นทบีที่เคยรทูร้จกักเขามาตกันี้งแตล่เขายกังหนบุล่ม
จะมาใหร้การอยล่างสกัตยร์จรลิง พวกเขากร็สามารถเปป็นพยานไดร้วล่าเขาเคยดบาเนลินชบีวลิต “ตามนลิกายทบีที่เครล่งครกัดทบีที่สบุด” 
ของพวกฟารลิสบี! ในฟฟีลลิปปฟี 3:4-6 เปาโลใหร้การวล่า “ขร้าพเจร้าอาจมบีความไวร้เนสืนี้อเชสืที่อใจในเนสืนี้อหนกังเชล่นกกัน ถร้าคนอสืที่น
คลิดวล่าเขามบีเหตบุทบีที่จะวางใจในเนสืนี้อหนกัง ขร้าพเจร้ากร็มบีมากกวล่า ไดร้เขร้าสบุหนกัตในวกันทบีที่แปด เปป็นเชสืนี้อสายของคน
อลิสราเอล เปป็นเผล่าเบนยามลิน เปป็นชนชาตลิฮบีบรทูเกลิดจากชาวฮบีบรทู ในดร้านพระราชบกัญญกัตลิกร็อยทูล่ในคณะฟารลิสบี ในดร้าน
ความกระตสือรสือรร้นกร็ไดร้ขล่มเหงครลิสตจกักร ในดร้านความชอบธรรมซศึที่งมบีอยทูล่ในพระราชบกัญญกัตลิ กร็ไรร้ทบีที่ตลิ”



เปาโลเคยมบีขร้อไดร้เปรบียบทกันี้งหมดในเรสืที่องการกบาเนลิดและขร้อไดร้เปรบียบทกันี้งหมดของการอบรมสกัที่งสอนใน
ศาสนายลิว เขาไดร้แสดงตนอยล่างโดดเดล่นในตอนตร้นในฐานะฟารลิสบีคนหนศึที่ง เพราะเขาถสือรกักษาธรรมเนบียมเหลล่านกันี้น
ของบรรพบบุรบุษคนฮบีบรทูอยล่างเครล่งครกัด เขาดบาเนลินชบีวลิตเหนสือกวล่าฟารลิสบีทกัที่วๆไปและเปป็นพยานไดร้วล่าเทล่าทบีที่เกบีที่ยวขร้อง
กกับความชอบธรรมแหล่งพระราชบกัญญกัตลิ เขากร็ไรร้ทบีที่ตลิ เขาไมล่ไดร้กบาลกังแสดงออกถศึงความชอบธรรมในตนเอง เขา
ไมล่มบีทกัศนคตลิทบีที่วล่า “ขร้าดบีกวล่าเจร้า” เขาแคล่ชบีนี้ใหร้เหร็นวล่าชบีวลิตวกัยหนบุล่มของเขาเคยปราศจากตบาหนลิ เขาเคยดบาเนลินชบีวลิต
โดยไมล่กระทบาผลิดใดๆ เขาไมล่ไดร้ปลบุกปฝฝั่นใหร้เกลิดความวบุล่นวาย และเนสืที่องจากหลกักการตล่างๆของเขามบีพสืนี้นฐานอยทูล่บน
คบาสกัที่งสอนของอาจารยร์ทบีที่เกล่งกาจทบีที่สบุดแหล่งสมกัยของเขา ชบีวลิตในเวลาตล่อมาของเขาจศึงมบีอบุปนลิสกัยทบีที่เปป็นเหมสือนเดลิม 
ยกเวร้นขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่าเขาไดร้ตร้อนรกับความเชสืที่อแบบครลิสเตบียนแลร้ว ตกันี้งแตล่วกันนกันี้นทบีที่เขากลกับใจเชสืที่อ เขากร็แสดงใหร้
เหร็นความเคารพสทูงสบุดตล่อพระราชบกัญญกัตลิของโมเสสและกฎหมายตล่างๆของแผล่นดลิน

ขร้อ 6 และ 7: “และบกัดนบีนี้ขร้าพระองคร์ยสืนอยทูล่และถทูกพลิพากษาเนสืที่องดร้วยความหวกังแหล่งพระสกัญญาซศึที่ง
พระเจร้าไดร้ตรกัสแกล่บรรพบบุรบุษของพวกขร้าพระองคร์นกันี้น โดยสลิบสองเผล่าของพวกขร้าพระองคร์ ซศึที่งปรนนลิบกัตลิพระเจร้า
อยล่างจรลิงจกังทกันี้งกลางวกันและกลางคสืนหวกังวล่าจะมาถศึงพระสกัญญานกันี้น เพราะเหร็นแกล่ความหวกังอกันนบีนี้ ขร้าแตล่กษกัตรลิยร์
อากรลิปปา ขร้าพระองคร์จศึงถทูกกลล่าวหาโดยพวกยลิว”

“ความหวกังแหล่งพระสกัญญาซศึที่งพระเจร้าไดร้ตรกัส” แกล่บรรพบบุรบุษคนอลิสราเอลคสือ ความหวกังเรสืที่องพระเมสสลิ
ยาหร์ผทูร้จะเสดร็จมานกันี้น-ประเดร็นหนศึที่งในศาสนายลิวทบีที่พวกเขาทบุกคนเหร็นพร้องตรงกกัน เปาโลไมล่ไดร้สกัที่งสอนสลิที่งใดทบีที่ไมล่ไดร้
ถทูกประกาศไวร้กล่อนหนร้านกันี้นแลร้วโดยพวกศาสดาพยากรณร์และถทูกบกันทศึกไวร้ในพระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิม

“ความหวกังแหล่งพระสกัญญานกันี้น” กร็รวมการเปป็นขศึนี้นจากพวกคนตายไวร้เชล่นกกัน เปาโลเชสืที่อและเทศนาวล่า
พระเยซทูทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ทบีที่ทรงสกัญญาไวร้นกันี้นตามทบีที่ถทูกนบาเสนอในคบาพยากรณร์ วล่าพระองคร์ทรงถทูกตรศึง
กางเขน วล่าพระองคร์ทรงเปป็นขศึนี้นแลร้วและไดร้กลายเปป็น “ผลแรกของคนทกันี้งหลายทบีที่ไดร้ลล่วงหลกับไปแลร้วนกันี้น” (1 คร. 
15:20) ขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่าพระเยซทูทรงเปป็นขศึนี้นฝฝ่ายรล่างกายจากพวกคนตายแลร้วนกันี้นเปป็นขร้อพลิสทูจนร์จากพระเจร้าวล่าคน
ตายจะเปป็นขศึนี้น พระสกัญญาเรสืที่องพระเมสสลิยาหร์ทบีที่จะเสดร็จมานกันี้นชบีนี้อยล่างแนล่นอนไปยกังสภาวะในอนาคตแหล่ง
วลิญญาณของมนบุษยร์ การมบีตกัวตนอยทูล่หลกังความตาย ซศึที่งจบาเปป็นตร้องมบีการเปป็นขศึนี้นของพวกคนตาย ดกังนกันี้นพระครลิสตร์
จศึงทบาใหร้ขร้อพระคกัมภบีรร์เหลล่านกันี้นสบาเรร็จจรลิงแลร้วในการสลินี้นพระชนมร์และการฟฟืปั้นคสืนพระชนมร์ของพระองคร์

ผมคลิดวล่าเปป็นการดบีทบีที่จะยร้อนกลกับไปดทูคบาเทศนาของเปาโลในธรรมศาลาทบีที่เมสืองอกันทลิโอกในแควร้นปปิสลิเดบีย
และอล่านซนี้บาขล่าวสารทบีที่เขากลล่าวทบีที่นกัที่นเกบีที่ยวกกับพระสกัญญานกันี้นซศึที่งบกัดนบีนี้เขาพทูดถศึงอยทูล่ การสบาเรร็จจรลิงของพระสกัญญา
นกันี้น และการนบาเสนอพระเยซทูชาวนาซาเรร็ธในฐานะพระเมสสลิยาหร์นกันี้น ในกลิจการ 13:26-39 เราอล่านวล่า:

“พวกทล่านและพบีที่นร้องทกันี้งหลาย ลทูกหลานแหล่งเชสืนี้อสายของอกับราฮกัม และผทูร้ใดกร็ตามในทล่ามกลางพวกทล่าน
ซศึที่งเกรงกลกัวพระเจร้า ถร้อยคบาแหล่งความรอดนบีนี้ไดร้ถทูกสล่งมาถศึงพวกทล่านแลร้ว ดร้วยวล่าคนทกันี้งหลายทบีที่อาศกัยอยทูล่ทบีที่กรบุง
เยรทูซาเลร็มกกับพวกขบุนนางของพวกเขา เพราะเหตบุวล่าพวกเขาไมล่ไดร้รทูร้จกักพระองคร์ หรสือยกังไมล่รทูร้จกักบรรดาเสบียงของ
พวกศาสดาพยากรณร์ ซศึที่งถทูกอล่านทบุกวกันสะบาโต พวกเขาจศึงทบาใหร้คบาของพวกศาสดาพยากรณร์สบาเรร็จแลร้วโดยการ
กลล่าวโทษพระองคร์ และถศึงแมร้วล่าพวกเขาไมล่ไดร้พบสาเหตบุแหล่งความตายในพระองคร์ พวกเขากร็ยกังขอปฟีลาตใหร้



พระองคร์ถทูกปลงพระชนมร์เสบีย และเมสืที่อพวกเขาไดร้กระทบาทบุกสลิที่งทบีที่ไดร้ถทูกเขบียนไวร้แลร้วเรสืที่องพระองคร์ใหร้สบาเรร็จ พวก
เขากร็เอาพระองคร์ลงจากตร้นไมร้นกันี้น และวางพระองคร์ไวร้ในอบุโมงคร์

“แตล่พระเจร้าไดร้ทรงใหร้พระองคร์เปป็นขศึนี้นมาจากความตาย และพระองคร์ไดร้ทรงถทูกพบเหร็นเปป็นเวลาหลาย
วกันโดยคนทกันี้งหลายซศึที่งไดร้ขศึนี้นมาพรร้อมกกับพระองคร์จากแควร้นกาลลิลบีไปยกังกรบุงเยรทูซาเลร็ม ผทูร้ซศึที่งเปป็นพวกพยานฝฝ่าย
พระองคร์แกล่ประชาชน และพวกเราประกาศขล่าวประเสรลิฐนบีนี้แกล่ทล่านทกันี้งหลายวล่า พระสกัญญาซศึที่งไดร้ถทูกกระทบาแกล่
พวกบรรพบบุรบุษนกันี้น พระเจร้าไดร้ทรงทบาใหร้พระสกัญญานกันี้นสบาเรร็จแกล่พวกเราแลร้ว ผทูร้เปป็นลทูกหลานของคนเหลล่านกันี้น ใน
การทบีที่พระองคร์ไดร้ทรงบกันดาลใหร้พระเยซทูเปป็นขศึนี้นมาใหมล่ ตามทบีที่มบีเขบียนไวร้แลร้วเชล่นกกันในหนกังสสือสดบุดบีบททบีที่สองวล่า 
‘ทล่านเปป็นบบุตรของเรา วกันนบีนี้เราไดร้ใหร้กบาเนลิดทล่านแลร้ว’

“และเกบีที่ยวกกับการทบีที่พระองคร์ไดร้ทรงบกันดาลใหร้พระองคร์เปป็นขศึนี้นมาจากความตายนกันี้น บกัดนบีนี้จะไมล่กลกับไปสทูล่
ความเปฟืฝั่อยเนล่าอบีกเลย พระองคร์ไดร้ตรกัสอยล่างนบีนี้วล่า ‘เราจะใหร้บรรดาความเมตตาอกันแนล่นอนของดาวลิดแกล่เจร้าทกันี้ง
หลาย’ ดกังนกันี้นพระองคร์ตรกัสเชล่นกกันในสดบุดบีอบีกบทวล่า ‘พระองคร์จะไมล่ทรงยอมใหร้องคร์บรลิสบุทธลิธิ์ของพระองคร์เหร็น
ความเปฟืฝั่อยเนล่า’ ดร้วยวล่าดาวลิด หลกังจากทล่านไดร้ปฏลิบกัตลิชกัที่วอายบุของทล่านเองโดยนนี้บาพระทกัยของพระเจร้าแลร้ว ไดร้ลล่วง
หลกับไป และถทูกฝฝงไวร้กกับบรรพบบุรบุษของทล่าน และไดร้เหร็นความเปฟืฝั่อยเนล่า แตล่พระองคร์ ผทูร้ซศึที่งพระเจร้าไดร้ทรงบกันดาล
ใหร้เปป็นขศึนี้นมาใหมล่นกันี้น มลิไดร้เหร็นความเปฟืฝั่อยเนล่าเลย

“เหตบุฉะนกันี้นทล่านทกันี้งหลายจงทราบเถลิดวล่า พวกทล่านและพบีที่นร้องทกันี้งหลาย โดยทางชายผทูร้นบีนี้แหละจศึงไดร้
ประกาศการยกบาปทกันี้งหลายแกล่พวกทล่าน และโดยพระองคร์นกันี้น ทบุกคนทบีที่เชสืที่อกร็ถทูกนกับวล่าชอบธรรมจากสลิที่งสารพกัด 
ซศึที่งจากสลิที่งเหลล่านกันี้นพวกทล่านไมล่สามารถถทูกนกับวล่าชอบธรรมไดร้โดยพระราชบกัญญกัตลิของโมเสส”

นบีที่เปป็นใจความหลกักแหล่งการเทศนาของเปาโล นบีที่เปป็นขร้อหาทบีที่ทบาใหร้เขาถทูกจกับกบุมและ ถร้าพวกยลิวไดร้ตาม
ความมบุล่งหมายของตน เปป็นขร้อหาทบีที่จะทบาใหร้เขาถทูกประหารชบีวลิต

“สลิบสองเผล่าของพวกขร้าพระองคร์ ...หวกังวล่าจะมาถศึงพระสกัญญานกันี้น” สลิบสองเผล่าแหล่งชนชาตลิอลิสราเอล
นกันี้นเชสืที่อวล่าพระเมสสลิยาหร์ทบีที่ทรงสกัญญาไวร้นกันี้นจะเสดร็จมา พวกเขารอคอยวกันนกันี้นเมสืที่อพระองคร์จะประทกับบน
พระทบีที่นกัที่งของดาวลิดและครองราชยร์ในความชอบธรรมบนแผล่นดลินโลก นบีที่เปป็นความหวกังและการรอคอยของ
ชนชาตลิยลิว ดกังนกันี้นพวกเขาจศึง “ปรนนลิบกัตลิพระเจร้าอยล่างจรลิงจกังทกันี้งกลางวกันและกลางคสืน” นบีที่เปป็นความจรลิง ถศึงแมร้วล่า
ประชาชาตลินบีนี้ดบาเนลินชบีวลิตในบาปและชนชาตลินบีนี้มบีความผลิดในเรสืที่องวลิธบีปฏลิบกัตลิตล่างๆอกันบาปหนาแหล่งชบีวลิต แตล่พวกเขา
กร็ตรงตล่อเวลาและกระตสือรสือรร้นในภายนอกในรทูปแบบทางการและรายการตล่างๆแหล่งการนมกัสการพระเจร้าแทร้จรลิง
องคร์เดบียวนกันี้น คสือพระเจร้าของอกับราฮกัม พวกเขาเครล่งศาสนา-แตล่ไมล่รอด การรกับใชร้พระเจร้าของพวกเขาประกอบ
ดร้วยกฎตล่างๆและการถสือรกักษาพลิธบีกรรมและพลิธบีการตล่างๆของพระวลิหาร พวกเขาจศึงปรนนลิบกัตลิในรทูปแบบ
ภายนอก-ประกาศตกัววล่าเชสืที่อพระเจร้าดร้วยปากของพวกเขา แตล่ใจของพวกเขากร็อยทูล่หล่างไกลจากพระองคร์ 

“ทกันี้งกลางวกันและกลางคสืน” ไมล่ไดร้หมายความวล่าคนเหลล่านกันี้นใชร้เวลายบีที่สลิบสบีที่ชกัที่วโมงตล่อวกันในพระวลิหาร 
นมกัสการ แตล่หมายความวล่าพวกเขานมกัสการดร้วยความกระตสือรสือรร้น ความสมที่บาเสมอและความรร้อนรน การ
ปรนนลิบกัตลิทางศาสนาตามปกตลิของพวกยลิวถทูกกระทบาในตอนเชร้าและตอนเยร็น และอาจถทูกเรบียกวล่าถทูกกระทบาทกันี้ง
กลางวกันและกลางคสืนกร็ไดร้ พวกเขาดบาเนลินชบีวลิตอยล่างเครล่งครกัดตามตกัวอกักษรของพระราชบกัญญกัตลิ พรร้อมกกับการ



ปรนนลิบกัตลิบางอยล่าง ณ บางชกัที่วโมงของวกัน ยกตกัวอยล่างเชล่น ในกลิจการ 3:1 เราหมายเหตบุวล่าเปโตรและยอหร์น “ขศึนี้น
ไปพรร้อมกกันจะเขร้าไปในพระวลิหารในเวลาอธลิษฐาน โดยเปป็นเวลาบล่ายสามโมง”

ในสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิม เวลาแหล่งการนมกัสการถทูกตกันี้งไวร้และถทูกยศึดถสืออยล่างเครล่งครกัด และการ
ประชบุมดกังกลล่าวเชล่น การรกับประทานปฝสกากร็ถทูกยสืดเวลาออกไปนานมาก-บางครกันี้งกร็ยาวไปจนถศึงกลางคสืน เปาโล
พทูดถศึงพวกยลิววล่ามบี “ความกระตสือรสือรร้นในเรสืที่องพระเจร้า แตล่ไมล่ไดร้เปป็นตามความรทูร้ เพราะวล่าพวกเขาขาดความรทูร้
เกบีที่ยวกกับความชอบธรรมของพระเจร้า และโดยทบีที่พยายามจะตกันี้งความชอบธรรมของตนเอง จศึงไมล่ยอมใหร้พวกเขา
เองอยทูล่ใตร้อบานาจของความชอบธรรมของพระเจร้า” (รม. 10:2,3) แตล่ความสกัตยร์ซสืที่อทบีที่พวกเขามบีในการปฏลิบกัตลิ
พลิธบีการและพลิธบีกรรมตล่างๆของพวกเขาในการนมกัสการกร็แสดงใหร้เหร็นความคาดหวกังของพวกเขาในการเสดร็จมา
ของพระเมสสลิยาหร์ พวกเขากบาลกังรอคอยผทูร้นบาทางทหารทบีที่มบีอบานาจผทูร้จะชล่วยพวกเขาใหร้รอดพร้นจากการตกเปป็น
ทาสของโรม และเมสืที่อชาวนาซาเรร็ธผทูร้ตที่บาตร้อยและถล่อมใจมาถศึง พวกเขากร็ปฏลิเสธทบีที่จะยอมรกับพระองคร์ในฐานะผทูร้
ชล่วยใหร้พร้นทบีที่พวกเขารอคอยมานาน

“เพราะเหร็นแกล่ความหวกังอกันนบีนี้ ขร้าแตล่กษกัตรลิยร์อากรลิปปา ขร้าพระองคร์จศึงถทูกกลล่าวหาโดยพวกยลิว” อากรลิป
ปาเขร้าใจเปาโลเมสืที่อเขาพทูดถศึงความหวกังทบีที่ชนชาตลิอลิสราเอลรอคอย-นกัที่นคสือ การเสดร็จมาของพระเมสสลิยาหร์-และ
อกัครททูตทล่านนบีนี้ใหร้คบาแกร้ตล่างของตนมบีพสืนี้นฐานอยทูล่บนขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่าเขาถทูกจกับกบุมเพราะวล่าเขาเองกร็ยศึดมกัที่น (และ
เทศนา) ความหวกังอกันเดบียวกกัน ความแตกตล่างเดบียวกร็คสือวล่าเปาโลเทศนาการฟฟืปั้นคสืนพระชนมร์ของพระเยซทู-ขร้อเทร็จ
จรลิงหนศึที่งทบีที่ถทูกพลิสทูจนร์แลร้ว จศึงเปป็นขร้อพลิสทูจนร์จากพระเจร้าวล่าพระเยซทูชาวนาซาเรร็ธทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์นกันี้น และ
การฟฟืปั้นคสืนพระชนมร์ของพระเยซทูเปป็นการรกับประกกันวล่าคนตายจะเปป็นขศึนี้น-ความเชสืที่อหนศึที่งทบีที่พวกบรรพบบุรบุษคนฮบีบรทู
มบี

ขร้อ 8: “เหตบุไฉนทล่านทกันี้งหลายจศึงคลิดวล่าเปป็นสลิที่งทบีที่เหลสือเชสืที่อวล่า พระเจร้าจะทรงใหร้คนตายเปป็นขศึนี้นมา”
คบาถามนบีนี้เปป็นทกันี้งเรสืที่องสล่วนตกัวและเขร้าเรสืที่อง แทร้จรลิงแลร้วทบาไมยลิวคนใดถศึงควรมบีขร้อสงสกัยใดๆวล่าพระเจร้า

ทรงสามารถ-และจะทรง-ทบาใหร้คนตายเปป็นขศึนี้น? พวกสะดทูสบีไมล่เชสืที่อเรสืที่องการเปป็นขศึนี้นจากตาย แตล่พระเยซทูตรกัสแกล่
พวกเขาวล่า “พวกทล่านผลิดแลร้ว โดยไมล่รทูร้พระคกัมภบีรร์ หรสือฤทธลิธิ์เดชของพระเจร้า” (มธ. 22:29) เทล่าทบีที่เปป็นไปไดร้ เฟลลิ
กสร์และเฟสทกัสไมล่ยอมรกับการเปป็นขศึนี้นของคนตาย และตามหลกักปรกัชญาของพวกเขา เปาโลกร็คงเปป็น “คนคลกัที่ง
ศาสนา” คนหนศึที่ง แตล่กษกัตรลิยร์อากรลิปปา ซศึที่งมบีศาสนายทูดายเปป็นมรดกตกทอด คงไมล่คลิดอยล่างแนล่นอนวล่ามกันเปป็น
 “สลิที่งทบีที่เหลสือเชสืที่อวล่า พระเจร้าจะทรงใหร้คนตายเปป็นขศึนี้นมา” เขาไมล่ไดร้เชสืที่อในพระเยซทู เขาไมล่ไดร้เปปิดรกับความเชสืที่อแบบ
ครลิสเตบียน แตล่มรดกแบบยลิวของเขา ซศึที่งถทูกสล่งตล่อมาทางประเพณบีจากพวกบรรพบบุรบุษของเขา คงทบาใหร้เขาเชสืที่อใน
การเปป็นขศึนี้นจากตาย

คบุณจะสกังเกตวล่าเปาโลใชร้คบาวล่า “พระเจร้า” เขาไมล่ไดร้กลล่าววล่า “พระครลิสตร์” หรสือ “พระเยซทู” เนสืที่องจาก
กษกัตรลิยร์เชสืที่อในการมบีอยทูล่จรลิงของพระเจร้า ทบาไมมกันถศึงดทูเปป็นเรสืที่องแปลกในสายตาของเขาวล่าพระเยโฮวาหร์พระเจร้า-
พระผทูร้เนรมลิตสรร้างสรรพสลิที่งทกันี้งปวงและเปป็นผทูร้ใหร้กบาเนลิดชบีวลิต-จะทรงทบาใหร้คนตายกลกับมบีชบีวลิตและทรงจกัดเตรบียมการ
มบีอยทูล่ในอนาคตสบาหรกับมนบุษยร์ ซศึที่งถทูกสรร้างตามแบบพระฉายของพระองคร์เอง?



คบาถามของเปาโลนกันี้นเขร้าเรสืที่องในตอนนบีนี้พอๆกกับตอนทบีที่เขาถามมกันแกล่อากรลิปปา เหตบุใดผทูร้คนวกันนบีนี้ถศึงคลิดวล่า
มกันเปป็นเรสืที่องเหลสือเชสืที่อทบีที่พระเจร้าจะทรงทบาใหร้คนตายเปป็นขศึนี้น? กระนกันี้นสมาชลิกครลิสตจกักรหลายพกันคน ทกันี้งชายและ
หญลิง กร็เปป็นคน “เครล่งศาสนา” สบุดๆและไมล่เชสืที่อในการเปป็นขศึนี้นฝฝ่ายรล่างกายของคนตาย! พระเจร้าทรงฤทธานบุภาพ
ทกันี้งสลินี้นไหม? ใชล่แลร้วครกับ! พระคกัมภบีรร์ตอบวล่าพระเจร้าทรงฤทธานบุภาพทกันี้งสลินี้น ดกังนกันี้น “กกับพระเจร้าทบุกสลิที่งยล่อมเปป็นไป
ไดร้” (มธ. 19:26; มก. 10:27; ลก. 1:37)

ถร้าพระเจร้าไมล่สามารถทบาใหร้คนตายเปป็นขศึนี้นไดร้ พระองคร์กร็ไมล่ทรงฤทธานบุภาพทกันี้งสลินี้น ถร้าพระองคร์ไมล่ทรง
ฤทธานบุภาพทกันี้งสลินี้น พระองคร์กร็ทรงมบีฤทธลิธิ์มากเทล่าทบีที่กฎทกันี้งหลายแหล่งธรรมชาตลิอนบุญาตใหร้พระองคร์มบีฤทธลิธิ์ ในกรณบี
นกันี้น พระเจร้ากร็ไมล่ทรงอบานาจสทูงสบุดหรสือทรงฤทธลิธิ์ทกันี้งสลินี้นอบีกตล่อไป และกฎทกันี้งหลายทบีที่ตายตกัวกร็เขร้าแทนทบีที่พระองคร์ 
การสรร้างพระเจร้าองคร์หนศึที่งจากกฎทกันี้งหลายทบีที่ไมล่เปป็นบบุคคล คลิดไมล่เปป็น และตายตกัวกร็เปป็นขร้อเสนอซศึที่งไมล่ชร้ากร็เรร็วจะ
กลายเปป็นเรสืที่องเหลสือเชสืที่อหนกักยลิที่งกวล่าการเชสืที่อในพระเจร้าองคร์หนศึที่งผทูร้ทรงเหนสือกวล่ากฎทกันี้งปวง พระเจร้าองคร์หนศึที่งทบีที่ใน
พระองคร์เองทรงเปป็นกฎ กระนกันี้นกร็ทรงเปป็นผทูร้ปฏลิบกัตลิกลิจในเขตแดนของกฎทบีที่เมสืที่อกฎแตล่ละขร้อขศึนี้นไปสทูงขศึนี้นและกวร้าง
ขศึนี้น กฎนกันี้นกร็ทกับซร้อนอบีกกฎ

ผมขอถามคบุณ ทล่านผทูร้อล่านทบีที่รกัก คบุณเชสืที่อไหมวล่าพระเจร้าทรงสามารถทบาใหร้คนตายเปป็นขศึนี้นไดร้? คบุณเชสืที่อไหม
วล่าพระองคร์จะทรงทบาใหร้คนตายเปป็นขศึนี้น? ถร้าคบุณไมล่เชสืที่อ คบุณกร็ไมล่เชสืที่อพระคกัมภบีรร์ เพราะวล่ายอหร์น 5:28,29 
ประกาศอยล่างชกัดเจน:

“อยล่าประหลาดใจในสลิที่งนบีนี้เลย เพราะเวลานกันี้นใกลร้จะถศึงแลร้ว ซศึที่งในเวลานกันี้นบรรดาผทูร้ทบีที่อยทูล่ในอบุโมงคร์ฝฝงศพ
ทกันี้งหลายจะไดร้ยลินพระสบุรเสบียงของพระองคร์ และจะไดร้ออกมา คนทกันี้งหลายทบีที่ไดร้กระทบาดบีจะออกมาสทูล่การเปป็นขศึนี้น
มาแหล่งชบีวลิต และคนทกันี้งหลายทบีที่ไดร้กระทบาชกัที่วรร้ายจะออกมาสทูล่การเปป็นขศึนี้นมาแหล่งการสาปแชล่ง” (กรบุณาอล่าน 1 โค
รลินธร์ 15:3-23 ในการเชสืที่อมโยงกกับเรสืที่องนบีนี้)

ขร้อ 9: “ขร้าพระองคร์เคยคลิดในใจของตนเองอยล่างแทร้จรลิงวล่า ขร้าพระองคร์ควรทบาหลายสลิที่งซศึที่งขกัดขวาง
พระนามของพระเยซทูแหล่งนาซาเรร็ธนกันี้น”

ในทบีที่นบีนี้เปาโลเรลิที่มเลล่าประสบการณร์ของตนตอนทบีที่เขาพบกกับพระเยซทูบนถนนเมสืองดามกัสกกัส
“ขร้าพระองคร์เคยคลิดในใจของตนเองอยล่างแทร้จรลิงวล่า ขร้าพระองคร์ควรทบา”-นกัที่นคสือ เปาโลถสือวล่ามกันเปป็น

หนร้าทบีที่ของเขาทบีที่จะกระทบา- “หลายสลิที่ง”-ไมล่ใชล่แคล่สองสามสลิที่ง แตล่ทบุกสลิที่งทบีที่เขาจะทบาไดร้- “ซศึที่งขกัดขวางพระนามของ
พระเยซทูแหล่งนาซาเรร็ธนกันี้น”

แนล่นอนวล่านบีที่ยร้อนกลกับไปยกังคบาประกาศของเปาโลตล่อหนร้าสภาซานเฮดรลินในบททบีที่ 23 ขร้อ 1 เมสืที่อเขายสืน
ตล่อหนร้าสภานกันี้นและกลล่าววล่า “พวกทล่านและพบีที่นร้องทกันี้งหลาย ขร้าพเจร้าไดร้ประพฤตลิตล่อพระพกักตรร์พระเจร้าลร้วนแตล่
ตามใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบอกันดบีจนถศึงทบุกวกันนบีนี้” ใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบของคนทบีที่ยกังไมล่รอดไมล่ใชล่มาตรวกัดการ
ประพฤตลิเลย! เปาโลเคยคลิดวล่าเขากบาลกังชล่วยเหลสือพระเจร้าเมสืที่อเขาแสวงหาทบีที่จะกบาจกัดพวกครลิสเตบียนออกไป เขา
เคยคลิดวล่าเขามบีภาระหนร้าทบีที่ตล่อพระเจร้า ตล่อชนรล่วมชาตลิของเขา และตล่อความเชสืที่อนกันี้นแหล่งเหลล่าบรรพบบุรบุษทบีที่จะ
ทบาลาย “ทาง” ใหมล่นบีนี้ ซศึที่งเปป็นภกัยคบุกคามตล่อเสถบียรภาพของทบุกสลิที่งทบีที่เขาเคยถทูกสอนมา



ใน 1 ทลิโมธบี 4:1,2 เปาโลเขบียนถศึงคนเหลล่านกันี้นทบีที่ “ในกาลภายหลกัง” จะออกไปจากความเชสืที่อนกันี้น “โดยใจ
วลินลิจฉกัยผลิดและชอบของพวกเขาถทูกนาบลงดร้วยเหลร็กทบีที่รร้อนจกัด” ในกรณบีของเขา ใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบของเขา
เคยถทูกนาบดร้วย “เหลร็กทบีที่รร้อนจกัด” แหล่งศาสนา และเมสืที่อกล่อนเขาสามารถเหร็นชอบอยล่างบรลิสบุทธลิธิ์ใจตล่อการเอาหลิน
ขวร้างสเทเฟน เขาสามารถจกับกบุมชายและหญลิงทกันี้งหลายทบีที่ตลิดตามพระเยซทูไดร้อยล่างบรลิสบุทธลิธิ์ใจ และความ
กระตสือรสือรร้นของเขากร็ไมล่มบีขอบเขตในการเสาะหาและจบาคบุกพวกครลิสเตบียนไมล่วล่าเขาพบพวกเขาทบีที่ไหนกร็ตาม เขา
คลิดวล่าเขา “ควรกระทบา” สลิที่งนบีนี้

ทบีที่วล่าสลิที่งเหลล่านบีนี้ไดร้ถทูกกระทบา “ซศึที่งขกัดขวางพระนามของพระเยซทูแหล่งนาซาเรร็ธนกันี้น” หมายความวล่าสลิที่งเหลล่า
นบีนี้ไดร้ถทูกกระทบาในการขกัดขวางตล่อพระเยซทูครลิสตร์ผทูร้เปป็นมนบุษยร์นกันี้นเอง ดกังทบีที่ถทูกแสดงในกลิจการ 9:5 เมสืที่อเปาโลถามวล่า
“พระองคร์ทรงเปป็นผทูร้ใด พระองคร์เจร้าขร้า” และคบาตอบนกันี้นกร็มา “เราคสือเยซทู ผทูร้ซศึที่งเจร้าขล่มเหงนกันี้น”

ขร้อ 10 และ 11: “ซศึที่งเปป็นสลิที่งทบีที่ขร้าพระองคร์ไดร้กระทบาในกรบุงเยรทูซาเลร็มดร้วย และวลิสบุทธลิชนหลายคนนกันี้น ขร้า
พระองคร์ไดร้ขกังไวร้ในคบุก โดยไดร้รกับอบานาจจากพวกปบุโรหลิตใหญล่ และเมสืที่อพวกเขาถทูกประหารชบีวลิต ขร้าพระองคร์กร็
ออกเสบียงของขร้าพระองคร์ตล่อตร้านพวกเขา และขร้าพระองคร์ไดร้ทบาโทษพวกเขาบล่อย ๆ ในธรรมศาลาทบุกแหล่ง และ
บกังคกับพวกเขาใหร้กลล่าวคบาหมลิที่นประมาท และโดยมบีความโกรธยลิที่งนกักตล่อพวกเขา ขร้าพระองคร์ไดร้ขล่มเหงพวกเขาถศึง
นครทกันี้งหลายในตล่างประเทศ”

“ซศึที่งเปป็นสลิที่งทบีที่ขร้าพระองคร์ไดร้กระทบาในกรบุงเยรทูซาเลร็มดร้วย”-ซศึที่งหมายถศึงการขล่มเหงทบีที่เขากลล่าวถศึงกล่อนหนร้า
นกันี้นทบีที่กระทบาตล่อเหลล่าผทูร้ตลิดตามของพระเยซทู หลกังจากการเอาหลินขวร้างสเทเฟนไมล่นาน “มบีการขล่มเหงครกันี้งใหญล่ตล่อค
รลิสตจกักรซศึที่งอยทูล่ทบีที่กรบุงเยรทูซาเลร็ม และ (พวกวลิสบุทธลิชน) ถทูกกระจกัดกระจายไปทกัที่วแวล่นแควร้นยทูเดบียกกับสะมา
เรบีย...สบาหรกับเซาโลนกันี้น เขากระทบาทารบุณตล่อครลิสตจกักร โดยเขร้าไปในทบุกบร้านทบุกเรสือน และฉบุดลากผทูร้ชายและผทูร้
หญลิงทกันี้งหลายเอาไปจบาไวร้ในคบุก” (กลิจการ 8:1,3) เหร็นไดร้ชกัดวล่าเปาโลมบีบทบาทอกันโดดเดล่นในการขล่มเหงครลิสต
จกักรในกรบุงเยรทูซาเลร็ม โดยจบาคบุกวลิสบุทธลิชนจบานวนมากโดยอาศกัยสลิทธลิอบานาจจากพวกปบุโรหลิตใหญล่

“และเมสืที่อพวกเขาถทูกประหารชบีวลิต ขร้าพระองคร์กร็ออกเสบียงของขร้าพระองคร์ตล่อตร้านพวกเขา” กลล่าวอบีก
นกัยหนศึที่ง เปาโลออกเสบียงตล่อตร้านพวกเขา ใหร้ความเหร็นชอบและการอนบุมกัตลิของเขาเมสืที่อพวกเขาถทูกหลินขวร้างจน
ตาย ไมล่มบีบกันทศึกไวร้วล่าเขาขวร้างกร้อนหลินเหลล่านกันี้น แตล่การปรากฏตกัวครกันี้งแรกของเขาในพระคกัมภบีรร์ของเราคสือใน
กลิจการ 7:58 เมสืที่อเขายสืนอยทูล่ขร้างๆขณะทบีที่สเทเฟนถทูกหลินขวร้างและคนเหลล่านกันี้นทบีที่ขวร้างกร้อนหลินฝากเสสืนี้อผร้าชกันี้นนอก
ของตนไวร้ “ทบีที่เทร้าของชายหนบุล่มคนหนศึที่ง ซศึที่งชสืที่อของเขาคสือเซาโล” เขานศึกออกถศึงเหตบุการณร์นบีนี้ภายหลกังไดร้อยล่างไร 
เราไมล่ทราบ-สงล่าราศบีเชคลินาหร์ทบีที่สล่องมาบนสเทเฟนขณะทบีที่เขาอธลิษฐานเผสืที่อเหลล่าเพชฌฆาตของเขา หรสือหลกังจาก
การกลกับใจเชสืที่อของเขา อกัครททูตทล่านนบีนี้ไดร้รกับพระราชทานการรทูร้แจร้งเกบีที่ยวกกับการมบีสล่วนของเขาในความเปป็นมรณะ
สกักขบีของหนศึที่งในวลิสบุทธลิชนทบีที่อบุทลิศตกัวมากทบีที่สบุดของพระเจร้า แตล่ไมล่วล่าเขานศึกออกถศึงเรสืที่องนบีนี้โดยวลิธบีใดกร็ตาม เขากร็ไมล่
เคยลสืมมกันเลย ในคบาแกร้ตล่างของเขาตล่อหนร้าพวกยลิวในกรบุงเยรทูซาเลร็มหลกังจากทบีที่เขาถทูกจกับกบุมไมล่นาน เขาเลล่ายร้อน
ถศึงการเอาหลินขวร้างสเทเฟนวล่าเปป็นสล่วนหนศึที่งของคบาพยานของเขา (กลิจการ 22:20)

“ขร้าพระองคร์ไดร้ทบาโทษพวกเขาบล่อย ๆ ในธรรมศาลาทบุกแหล่ง” ซศึที่งบล่งบอกวล่าการขล่มเหงนบีนี้ไมล่ใชล่แคล่สลิที่งทบีที่
ทบาเปป็นครกันี้งคราว ในบททบีที่ 22 ขร้อ 19 เปาโลใหร้คบาพยานซศึที่งใหร้ความกระจล่างมากยลิที่งขศึนี้นเกบีที่ยวกกับการลงโทษทบีที่เขา



กระทบาตล่อผทูร้เชสืที่อทกันี้งหลาย เขากลล่าววล่าเขา “ไดร้จกับใสล่คบุกและเฆบีที่ยนตบีในธรรมศาลาทบุกแหล่ง” คสือคนทกันี้งหลายทบีที่ไดร้
เชสืที่อในพระเยซทู

“...และบกังคกับพวกเขาใหร้กลล่าวคบาหมลิที่นประมาท” เปาโลเปป็นคนโหดรร้ายในการขล่มเหงของเขา เขาไมล่
เพบียงสกัที่งใหร้พวกครลิสเตบียนถทูกจบาคบุก ถทูกทบุบตบี และถทูกหลินขวร้างเทล่านกันี้น เขายกังบกังคกับพวกเขาใหร้หมลิที่นประมาท
พระนามของพระเยซทูดร้วย-นกัที่นคสือ เขาบกังคกับพวกเขาใหร้ปฏลิเสธความเชสืที่อของพวกเขาในพระเยซทูวล่าทรงเปป็นพระ
เมสสลิยาหร์ พระบบุตรของพระเจร้า บางทบีเราอาจคลิดวล่าเราคงไมล่มบีวกันปฏลิเสธองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าของเรา แตล่ใครจะรทูร้
วล่าเราจะทบาอยล่างไรหากเราถทูกทบาใหร้ไดร้รกับความเจร็บปวดแสนสาหกัสและถทูกปฏลิบกัตลิอยล่างโหดเหบีนี้ยมผลิดมนบุษยร์ซศึที่งเคย
ถทูกกระทบาตล่อพวกครลิสเตบียนยบุคตร้น? พวกเขาหลายคนตายเพสืที่อความเชสืที่อนกันี้น ตายไปโดยไมล่กลล่าวคบาหมลิที่นประมาท
เลยสกักคบา แตล่คนอสืที่นๆทบีที่อล่อนแอกวล่าในความเชสืที่อนกันี้นกร็กลกับคบา และโดยการบอกเลลิกความเชสืที่อของตนและปฏลิเสธ
วล่าพระเยซทูชาวนาซาเรร็ธทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ พวกเขากร็หนบีพร้นการถทูกทรมานเพลิที่มเตลิม

(เราตร้องจบาไวร้วล่าการหมลิที่นประมาทในทบีที่นบีนี้ไมล่ไดร้กลล่าวโดยตรงตล่อพระเยโฮวาหร์พระเจร้า แตล่ตล่อพระเยซทูใน
ฐานะพระบบุตรของพระเจร้าและพระเมสสลิยาหร์ทบีที่ทรงสกัญญาไวร้นกันี้น)

“และโดยมบีความโกรธยลิที่งนกักตล่อพวกเขา ขร้าพระองคร์ไดร้ขล่มเหงพวกเขาถศึงนครทกันี้งหลายในตล่างประเทศ” 
กลล่าวอบีกนกัยหนศึที่ง เปาโลเดสือดดาลตล่อผทูร้เชสืที่อเหลล่านกันี้นมากเสบียจนเขาไมล่อาจสะใจกกับการจบากกัดการขล่มเหงของเขา
แคล่กรบุงเยรทูซาเลร็ม เขา “มบีความโกรธยลิที่งนกักตล่อพวกเขา” และแบกความโกรธของเขาไปเกลินขอบเขตของนคร
บรลิสบุทธลิธิ์นกันี้น เขาไมล่ไดร้เอล่ยชสืที่อนครเหลล่านกันี้นทบีที่เขาไปคร้นหาและจกับกบุมพวกครลิสเตบียน แตล่ตามคบาพยานของเขาตรงนบีนี้ 
นล่าจะมบีเมสืองอสืที่นๆอบีกนอกจากเมสืองดามกัสกกัส และในทกันใดนกันี้นพระเจร้ากร็ทรงเรบียกใหร้ยบุตลิการเขล่นฆล่านกันี้น

ขร้อ 12 และ 13: “ดกังนกันี้นขณะทบีที่ขร้าพระองคร์กบาลกังไปยกังเมสืองดามกัสกกัส พรร้อมดร้วยสลิทธลิอบานาจและงานทบีที่
ไดร้รกับมอบหมายจากพวกปบุโรหลิตใหญล่ ในเวลาเทบีที่ยงวกัน โอ ขร้าแตล่กษกัตรลิยร์ ขณะอยทูล่ระหวล่างทางขร้าพระองคร์ไดร้เหร็น
แสงสวล่างสล่องมาจากฟฝ้า เจลิดจร้ายลิที่งกวล่าดวงอาทลิตยร์ สล่องลงมาลร้อมรอบขร้าพระองคร์กกับคนทกันี้งหลายซศึที่งเดลินทางไป
พรร้อมกกับขร้าพระองคร์”

พระคบาสองขร้อนบีนี้แคล่เลล่ายร้อนในถร้อยคบาของเปาโลเอง สล่วนหนศึที่งของเหตบุการณร์เหลล่านกันี้นทบีที่เกลิดขศึนี้นในกลิจการ
บททบีที่ 9 “สลิทธลิอบานาจและงานทบีที่ไดร้รกับมอบหมายจากพวกปบุโรหลิตใหญล่” ถทูกใหร้แกล่เปาโลตามคบาขอของเขาเอง 
เพสืที่อทบีที่เขาจะไปยกังธรรมศาลาเหลล่านกันี้นในเมสืองดามกัสกกัสเพสืที่อคร้นหาคนเหลล่านกันี้นทบีที่ถสือทางพระเยซทูนกันี้น และไมล่วล่าคน
เหลล่านกันี้นจะเปป็นชายหรสือหญลิง “เขาจะไดร้มกัดพวกเขาไวร้พามายกังกรบุงเยรทูซาเลร็ม” (บททบีที่ 9:2) 

“ในเวลาเทบีที่ยงวกัน”-ตอนเทบีที่ยงวกัน เมสืที่อดวงอาทลิตยร์สล่องแสงเจลิดจร้าทบีที่สบุดของมกัน- “แสงสวล่างสล่องมาจากฟฝ้า
เจลิดจร้ายลิที่งกวล่าดวงอาทลิตยร์” กร็สล่องรอบตกัวเปาโลและคณะเดลินทางของเขา พระพกักตรร์ของพระเยซทูกร็เจลิดจร้า
มากกวล่าเทบีที่ยงวกันเมสืที่อพระเจร้าทรงแหวกทร้องฟฝ้าและพระองคร์ทรงมองลงมายกังเซาโลแหล่งทารร์ซกัส

เปาโลกลล่าวถศึงเรสืที่องนบีนี้ใน 1 โครลินธร์ 15 เมสืที่อเขาเขบียนเกบีที่ยวกกับการเปป็นขศึนี้นจากตายและประกาศวล่าหลกัง
จากทบีที่พระเยซทูทรงเปป็นขศึนี้นจากตายแลร้ว “พระองคร์ไดร้ถทูกเหร็นโดยเคฟาส จากนกันี้นโดยสลิบสองคนนกันี้น หลกังจากนกันี้น 
พระองคร์ไดร้ถทูกเหร็นโดยพวกพบีที่นร้องมากกวล่าหร้ารร้อยคนในคราวเดบียว ... หลกังจากนกันี้น พระองคร์ไดร้ถทูกเหร็นโดยยากอบ



จากนกันี้นโดยอกัครททูตทกันี้งหมด” จากนกันี้นเปาโลกลล่าวเสรลิมวล่า “และในทบีที่สบุดพระองคร์ไดร้ถทูกเหร็นโดยขร้าพเจร้าดร้วย 
เหมสือนคนหนศึที่งทบีที่คลอดกล่อนกบาหนด” (1 คร. 15:5-8)

มบีผทูร้เสนอแนะวล่าแสงฟฝ้าแลบสล่องมาทบีที่เปาโลวกันนกันี้นและทบาใหร้เขาตาบอด แตล่ผมขอถามคบุณวล่า ทบาไมการ
ทบีที่พระเยซทูทรงปรากฏแกล่เซาโลแหล่งทารร์ซกัสบนถนนเมสืองดามกัสกกัสจศึงไมล่ใชล่เรสืที่องงล่ายพอๆกกับทบีที่พระองคร์จะกระทบา
การอกัศจรรยร์อสืที่นๆทบีที่พระองคร์ทรงกระทบา? พระเจร้าของเราทรงเปป็นพระเจร้าแหล่งการอกัศจรรยร์ และในสมกัยภาคพกันธ
สกัญญาเดลิมพระองคร์ทรงปรากฏแกล่ประชากรของพระองคร์ในหลายคราว-ในแบบทบีที่อกัศจรรยร์และเหนสือธรรมชาตลิ
เสมอ พระองคร์ทรงปรากฏแกล่โมเสสในพบุล่มไมร้ทบีที่ลบุกเปป็นไฟ พบุล่มไมร้ซศึที่งลบุกโชนแตล่มลิไดร้มอดไหมร้ไป (อพย. 3:2) 
พระองคร์ทรงนบาชนชาตลิอลิสราเอลออกมาจากการตกเปป็นเชลยคนอบียลิปตร์ โดยทรงปรากฏในเมฆกร้อนหนศึที่งตอน
กลางวกันและไฟอกันหนศึที่งตอนกลางคสืน (อพย. 13:21,22) พระองคร์ทรงปรากฏแกล่อลิสยาหร์ “ประทกับบนพระทบีที่นกัที่ง
สทูงและเทลิดททูนขศึนี้นดร้วย และชายฉลองพระองคร์ของพระองคร์เตร็มพระวลิหาร” (อล่านอลิสยาหร์ 6:1-4)

ในคราวอสืที่นๆอบีกหลายครกันี้งพระเจร้าทรงปรากฏในความเจลิดจรกัสเหนสือธรรมดาแหล่งสงล่าราศบีเชคลินาหร์-เลวบี
นลิตลิ 9:23, กกันดารวลิถบี 14:10 และ 16:19, เอเสเคบียล 10:4 หากจะกลล่าวเพบียงสองสามขร้อ

ในภาคพกันธสกัญญาใหมล่ เมสืที่อการประสทูตลิของพระเยซทูถทูกประกาศแกล่พวกคนเลบีนี้ยงแกะ “สงล่าราศบีขององคร์
พระผทูร้เปป็นเจร้าสล่องลร้อมรอบพวกเขา และพวกเขากร็กลกัวยลิที่งนกัก” (ลทูกา 2:9)

บนภทูเขาแหล่งการจบาแลงพระกาย พระพกักตรร์ของพระเยซทู “ทอแสงเหมสือนดวงอาทลิตยร์ และฉลอง
พระองคร์ของพระองคร์กร็ขาวผล่องดบุจแสงสวล่าง และดทูเถลิด โมเสสและเอลบียาหร์กร็มาปรากฏแกล่พวกเขา กบาลกังเฝฝ้า
สนทนากกับพระองคร์ แลร้วเปโตรจศึงตอบและททูลพระเยซทูวล่า “พระองคร์เจร้าขร้า ซศึที่งพวกขร้าพระองคร์อยทูล่ทบีที่นบีที่กร็ดบี ถร้า
พระองคร์ทรงพระประสงคร์ ใหร้พวกขร้าพระองคร์ทบาพลกับพลาสามหลกังทบีที่นบีที่ สบาหรกับพระองคร์หลกังหนศึที่ง และสบาหรกับ
โมเสสหลกังหนศึที่ง และสบาหรกับเอลบียาหร์หลกังหนศึที่ง” ขณะทบีที่เปโตรยกังททูลอยทูล่ ดทูเถลิด เมฆสบุกใสกร้อนหนศึที่งมาปกคลบุมพวก
เขาไวร้ และดทูเถลิด มบีพระสบุรเสบียงหนศึที่งออกมาจากเมฆนกันี้น ซศึที่งตรกัสวล่า “ทล่านผทูร้นบีนี้เปป็นบบุตรทบีที่รกักของเรา ผทูร้ซศึที่งเรา
โปรดปรานมาก เจร้าทกันี้งหลายจงฟฝงทล่านเถลิด” (มธ. 17:1-5)

มกันคงไมล่ใชล่เรสืที่องยากสบาหรกับพระเยซทูในสงล่าราศบีของพระองคร์ทบีที่จะปรากฏแกล่เซาโลแหล่งทารร์ซกัสบนถนน
เมสืองดามกัสกกัส พระองคร์ไดร้เสดร็จกลกับไปสทูล่สงล่าราศบีทบีที่พระองคร์เคยมบีกกับพระบลิดากล่อนพระองคร์เสดร็จเขร้ามาในโลก
แลร้ว พระองคร์ทรงนกัที่งลง ณ เบสืนี้องขวาพระหกัตถร์ของผทูร้ทรงเดชานบุภาพเบสืนี้องบนแลร้ว และนบีที่เปป็นเพบียงการปรากฏตกัว
อบีกครกันี้งของพระองคร์ ซศึที่งมาพรร้อมกกับสงล่าราศบีอกันเหมาะสม เพสืที่อเปลบีที่ยนเซาโลแหล่งทารร์ซกัสจากผทูร้ขล่มเหงคนหนศึที่งใหร้
เปป็นเปาโล ผทูร้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ

ขร้อ 14: “และเมสืที่อขร้าพระองคร์ทบุกคนไดร้ลร้มลงถศึงพสืนี้นดลินแลร้ว ขร้าพระองคร์ไดร้ยลินพระสบุรเสบียงหนศึที่งตรกัสแกล่ขร้า
พระองคร์ และตรกัสเปป็นภาษาฮบีบรทูวล่า ‘เซาโล เซาโลเออ๋ย เจร้าขล่มเหงเราทบาไม เปป็นการยากทบีที่เจร้าจะถบีบประตกัก”

“และเมสืที่อขร้าพระองคร์ทบุกคนไดร้ลร้มลงถศึงพสืนี้นดลินแลร้ว ขร้าพระองคร์ไดร้ยลินพระสบุรเสบียงหนศึที่ง…” เหลล่าเพสืที่อน
รล่วมเดลินทางของเซาโลไดร้เหร็นแสงนกันี้นทบีที่สล่องลร้อมรอบเขา และขณะทบีที่ลทูกาบอกเราวล่าพวกเขายสืนนลิที่งพทูดไมล่ออก 
(กลิจการ 9:7) อกัครททูตทล่านนบีนี้เองพรรณนาเหตบุการณร์นกันี้นอยล่างละเอบียดมากขศึนี้นและบอกเราวล่าเขาและเหลล่าเพสืที่อน
รล่วมเดลินทางของเขาลร้มลงถศึงดลินทบุกคน จากนกันี้นเขาบอกเราวล่าเขา “ไดร้ยลินเสบียงหนศึที่ง” พทูดกกับเขา กลิจการ 9:7 



บอกเราวล่าคนเหลล่านกันี้นทบีที่อยทูล่กกับเปาโลไดร้ยลินเสบียงหนศึที่งแตล่ไมล่เหร็นผทูร้ใด-นกัที่นคสือ พวกเขาไดร้ยลินเสบียงนกันี้นแตล่ไมล่ไดร้ยลิน
ถร้อยคบาเหลล่านกันี้น ขล่าวสารวกันนกันี้นมาถศึงเซาโลแหล่งทารร์ซกัส ไมล่ใชล่มาถศึงคนเหลล่านกันี้นทบีที่เดลินทางไปกกับเขา

“...ตรกัสเปป็นภาษาฮบีบรทูวล่า ‘เซาโล เซาโลเออ๋ย…” เซาโลแหล่งทารร์ซกัสพทูดภาษาอสืที่นๆ แตล่จงหมายเหตบุวล่า
พระเยซทูตรกัสอยล่างอล่อนโยนและเปป็นสล่วนตกัวสกักเพบียงใด-โดยตรกัสเปป็นภาษาพสืนี้นเมสืองของเปาโลและเรบียกชสืที่อเขา

“...เจร้าขล่มเหงเราทบาไม?” ณ เวลานกันี้นโดยเฉพาะ เซาโลแหล่งทารร์ซกัส ซศึที่งยกังไมล่ไดร้กลกับใจเชสืที่อและไมล่คบุร้นเคย
กกับพระเยซทู คลิดวล่าในการเขล่นฆล่าพวกครลิสเตบียนหรสือจกับพวกเขาไปขกังคบุก เขากบาลกังชล่วยเหลสือพระเจร้า แตล่คบาถาม
ตรงนบีนี้เปป็นเรสืที่องสล่วนตกัว- “เจร้าขล่มเหงเราทบาไม?” และเซาโลตระหนกักดบีวล่าเสบียงนกันี้นมาจากสวรรคร์ แนล่นอนวล่าความ
หมายกร็คสือวล่าเนสืที่องจากพระครลิสตร์และผทูร้เชสืที่อทกันี้งหลายเปป็นหนศึที่งเดบียวกกัน “เพราะวล่าพวกเราเปป็นอวกัยวะทกันี้งหลาย
แหล่งพระกายของพระองคร์ แหล่งเนสืนี้อหนกังของพระองคร์ และแหล่งบรรดากระดทูกของพระองคร์” (อฟ. 5:30) เมสืที่อผทูร้
เชสืที่อทกันี้งหลายถทูกขล่มเหง พระเยซทูกร็ทรงถทูกขล่มเหง 

“เปป็นการยากทบีที่เจร้าจะถบีบประตกัก” สบานวนนบีนี้หมายถศึงการกระทบาของวกัวผทูร้ดสืนี้อดศึงตกัวหนศึที่งทบีที่ถบีบประตกักวกัว 
มกันจะไมล่ไดร้ประโยชนร์อกันใดและมบีแตล่จะทบาใหร้ตกัวมกันเองบาดเจร็บโดยการถบีบประตกักนกันี้น การถบีบประตกักบล่งบอกถศึง
การกบฏตล่อสลิทธลิอบานาจ และนบีที่คสือสภาพฝฝ่ายวลิญญาณของผทูร้ไมล่เชสืที่อทบุกคน มนบุษยร์ถทูกสรร้างมาในแบบทบีที่วล่าเขาไมล่มบี
วกันเปป็นสบุขอยล่างสมบทูรณร์แบบ เขาไมล่มบีวกันพบสกันตลิสบุข จนกวล่าเขามบีความสกัมพกันธร์ทบีที่ถทูกตร้องกกับพระเจร้า

ขร้อ 15: “และขร้าพระองคร์ไดร้ททูลวล่า ‘พระองคร์ทรงเปป็นผทูร้ใด พระองคร์เจร้าขร้า’ และพระองคร์ตรกัสวล่า ‘เราคสือ
เยซทู ผทูร้ซศึที่งเจร้าขล่มเหงนกันี้น”

เซาโลถามวล่า “พระองคร์ทรงเปป็นผทูร้ใด พระองคร์เจร้าขร้า” และเสบียงนกันี้นตอบกลกับมาวล่า “เราคสือเยซทู ผทูร้ซศึที่ง
เจร้าขล่มเหงนกันี้น” จงหมายเหตบุการใชร้พระนามบนโลกนบีนี้ขององคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า พระองคร์ไมล่ไดร้ตรกัสวล่า “เราเปป็นพระ
ครลิสตร์” หรสือ “เราเปป็นองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า” พระองคร์ตรกัสวล่า “เราคสือเยซทู” พระเยซทูชาวนาซาเรร็ธทรงเปป็นผทูร้ทบีที่เซา
โลแหล่งทารร์ซกัสเกลบียดชกัง เขาขล่มเหงเหลล่าผทูร้ตลิดตามของพระเยซทู เขาลร้อเลบียนและเยร้ยหยกันความคลิดทบีที่วล่าชาวนาซา
เรร็ธผทูร้นบีนี้เปป็นพระเมสสลิยาหร์ ดกังนกันี้นเมสืที่อองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าผทูร้ทรงเปป็นขศึนี้นและเสดร็จขศึนี้นสทูล่สวรรคร์แลร้วทรงพทูดกกับเขา 
พระองคร์กร็ทรงระบบุตกัวตนพระองคร์เองวล่าเปป็นผทูร้นกันี้นทบีที่เซาโลไดร้ขล่มเหงอยล่างกระตสือรสือรร้นเชล่นนกันี้น

ขร้อ 16-18: “แตล่จงลบุกขศึนี้น และยสืนบนเทร้าของเจร้าเถลิด ดร้วยวล่าเราไดร้ปรากฏแกล่เจร้าเพสืที่อจบุดประสงคร์นบีนี้ เพสืที่อ
จะตกันี้งเจร้าไวร้ใหร้เปป็นผทูร้รกับใชร้และเปป็นพยานถศึงทกันี้งสลิที่งเหลล่านบีนี้ซศึที่งเจร้าไดร้เหร็นแลร้ว และถศึงสลิที่งเหลล่านกันี้นซศึที่งในพวกมกันเราจะ
ปรากฏแกล่เจร้า โดยชล่วยเจร้าใหร้พร้นจากชนชาตลินบีนี้และจากคนตล่างชาตลิ ผทูร้ซศึที่งบกัดนบีนี้เราจะสล่งเจร้าไปหานกันี้น เพสืที่อจะเปปิด
ตาของพวกเขา และเพสืที่อจะหกันพวกเขาจากความมสืดมาถศึงความสวล่าง และจากอบานาจของซาตานมาถศึงพระเจร้า 
เพสืที่อพวกเขาจะไดร้รกับการยกโทษบาปทกันี้งหลาย และไดร้รกับมรดกในทล่ามกลางคนทกันี้งหลายซศึที่งถทูกแยกตกันี้งไวร้แลร้วโดย
ความเชสืที่อทบีที่อยทูล่ในเรา’”

“จงลบุกขศึนี้น และยสืนบนเทร้าของเจร้าเถลิด” ในบททบีที่ 9 ขร้อ 6 เราอล่านวล่า “และเซาโลกร็ตกัวสกัที่นและประหลาด
ใจจศึงกลล่าววล่า “พระองคร์เจร้าขร้า พระองคร์ประสงคร์จะใหร้ขร้าพระองคร์ทบาอะไร” และองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าตรกัสแกล่เขา
วล่า “จงลบุกขศึนี้น และเขร้าไปในเมสือง และจะบอกใหร้ทราบวล่า เจร้าจะตร้องทบาประการใด” ตรงนบีนี้ในขร้อพระคบาทบีที่เรา



ศศึกษากกันอยทูล่พระเยซทูครลิสตร์เจร้าทรงสนทนากกับเปาโลและทรงอธลิบายจบุดประสงคร์ทบีที่พระองคร์ทรงควร้าเขาไวร้บนถนน
เมสืองดามกัสกกัส

“...เพสืที่อจะตกันี้งเจร้าไวร้ใหร้เปป็นผทูร้รกับใชร้…” เปาโลเปป็นผทูร้รกับใชร้คนหนศึที่งโดยสลิทธลิอบานาจของพระเจร้า ในฟฟีลลิปปฟี 
3:12 เขาพทูดถศึงการทบีที่เขา “ไดร้ถทูกควร้าเอาไวร้โดยพระเยซทูครลิสตร์” ใน 1 โครลินธร์ 9:16 เขากลล่าววล่า “เพราะถศึงแมร้วล่า
ขร้าพเจร้าประกาศขล่าวประเสรลิฐนกันี้น ขร้าพเจร้ากร็ไมล่มบีเหตบุทบีที่จะอวดไดร้ เพราะความจบาเปป็นถทูกวางไวร้บนขร้าพเจร้า ใชล่แลร้ว
วลิบกัตลิจะเกลิดแกล่ขร้าพเจร้าถร้าขร้าพเจร้าไมล่ประกาศขล่าวประเสรลิฐ” เขาเขบียนถศึงชาวแควร้นกาลาเทบียวล่า “พบีที่นร้องทกันี้งหลาย
แตล่ขร้าพเจร้าขอรกับรองแกล่พวกทล่านวล่า ขล่าวประเสรลิฐซศึที่งขร้าพเจร้าไดร้ประกาศไปแลร้วนกันี้นไมล่ใชล่ของมนบุษยร์...แตล่เมสืที่อเปป็น
ทบีที่ชอบพระทกัยพระเจร้า ผทูร้ไดร้ทรงสรรขร้าพเจร้าไวร้ตกันี้งแตล่ครรภร์มารดาของขร้าพเจร้า และไดร้ทรงเรบียกขร้าพเจร้าโดย
พระคบุณของพระองคร์ ทบีที่จะทรงสบาแดงพระบบุตรของพระองคร์ในตกัวขร้าพเจร้า เพสืที่อขร้าพเจร้าจะประกาศพระองคร์
ทล่ามกลางคนตล่างชาตลิ โดยทกันทบีทกันใดขร้าพเจร้าไมล่ไดร้ปรศึกษากกับเนสืนี้อหนกังและเลสือดเลย” (กท. 1:11-16 บางสล่วน)

“...และเปป็นพยาน…” ในคบาพยานของเขาในกลิจการ 22:15 เปาโลเลล่าถศึงการทบีที่อานาเนบียไดร้มาหาเขาใน
เมสืองดามกัสกกัสเพสืที่อบอกเขาวล่าพระเจร้าไดร้ทรงเลสือกเขาใหร้เปป็น “พยานฝฝ่ายพระองคร์ใหร้คนทกันี้งปวงทราบถศึง
เหตบุการณร์ซศึที่งทล่านไดร้เหร็นและไดร้ยลินนกันี้น” กลล่าวอบีกนกัยหนศึที่ง สลิที่งทบีที่เปาโลไดร้เหร็นและไดร้ยลินในประสบการณร์ของเขา
กกับพระเยซทูไดร้เกลิดขศึนี้นเชล่นนกันี้นเพสืที่อทบีที่เขาจะไดร้ประกาศสลิที่งเหลล่านกันี้นไปทกัที่ว-ไมล่เพบียงสลิที่งเหลล่านกันี้นทบีที่เขาไดร้เหร็นและไดร้ยลิน
บนถนนเมสืองดามกัสกกัส แตล่ “สลิที่งเหลล่านกันี้นซศึที่งในพวกมกันเราจะปรากฏแกล่เจร้า”

จะมบีการสบาแดงใหร้ประจกักษร์เพลิที่มเตลิมขององคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าทบีที่ทรงเปป็นขศึนี้นแลร้วและพระประสงคร์ทบีที่ถทูกเปปิด
เผยของพระองคร์สบาหรกับชบีวลิตของเปาโล องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าตรกัสถศึงเปาโลแกล่อานาเนบียวล่า “คนนกันี้นเปป็นภาชนะทบีที่
ทรงเลสือกสรรไวร้แลร้วสบาหรกับเรา... เพราะวล่าเราจะสบาแดงใหร้เขาเหร็นวล่า เขาจะตร้องทนทบุกขร์ลบาบากมากเทล่าใด
เพราะเหร็นแกล่นามของเรา” (กลิจการ 9:15,16) เปาโลเปป็นภาชนะทบีที่ถทูกเลสือกสรรไวร้อยล่างแทร้จรลิง ถทูกเลสือกสรรไวร้
สบาหรกับเวลาทบีที่เฉพาะเจาะจง-ชล่วงเปลบีที่ยนผล่านนกันี้นเมสืที่อความเชสืที่อแบบครลิสเตบียนยกังเยาวร์วกัยและศาสนายทูดายเชสืที่อง
ชร้าในการเปปิดทางใหร้แกล่หลกักคบาสอนใหมล่นกันี้นแหล่งพระคบุณทบีที่ชล่วยใหร้รอดของพระเจร้า พระเยซทูทรงเปปิดเผยพระองคร์
เองแกล่เปาโลจรลิงๆ-ในหลายวลิธบีและหลายวาระ เราสกังเกตเหร็นคราวหนศึที่งในบททบีที่ 23 ขร้อ 11 เมสืที่อพระองคร์ทรงยสืน
อยทูล่ขร้างอกัครททูตทล่านนบีนี้หลกังจากทบีที่เขาถทูกจกับกบุมในกรบุงเยรทูซาเลร็มและตรกัสแกล่เขาวล่า “จงมบีกบาลกังใจทบีที่ดบีเถลิด เปาโลเออ๋ย
เพราะวล่าเจร้าไดร้เปป็นพยานฝฝ่ายเราในกรบุงเยรทูซาเลร็มฉกันใด เจร้าจะตร้องเปป็นพยานในกรบุงโรมดร้วยฉกันนกันี้น”

“โดยชล่วยเจร้าใหร้พร้นจากชนชาตลินบีนี้” กลล่าวถศึงการชล่วยเปาโลใหร้พร้นจากชนรล่วมชาตลิของเขาเอง คสือพวกยลิว
ในหลายคราวเมสืที่อพวกเขาอยากเอาชบีวลิตของเขา พวกศกัตรทูทบีที่ขมขสืที่นทบีที่สบุดของเขาคสือคนเหลล่านกันี้นในทล่ามกลางพวก
ยลิวทบีที่เปป็นกลบุล่มคนทบีที่เคยเอาใจชล่วยเขามากทบีที่สบุดขณะทบีที่เขากบาลกังขล่มเหงครลิสตจกักร

“...และจากคนตล่างชาตลิ ผทูร้ซศึที่งบกัดนบีนี้เราจะสล่งเจร้าไปหานกันี้น” เพราะงานรกับใชร้ของเขาทบีที่มบีแกล่พวกคนตล่าง
ชาตลิ การทบีที่เขาคบหาสมาคมกกับพวกคนตล่างชาตลิ และการกลล่าวถศึงพวกคนตล่างชาตลิทบีที่ไดร้ทบาใหร้เปาโลตกอยทูล่ภาวะ
ยากลบาบากทบีที่เขาพบวล่าตกัวเองอยทูล่ในมกันตอนนบีนี้ แตล่อากรลิปปาตร้องเขร้าใจวล่าอกัครททูตทล่านนบีนี้ไมล่ไดร้ไปหาพวกคนตล่าง
ชาตลิโดยทบีที่พระเจร้าไมล่ไดร้สล่งเขาไป พวกยลิวไดร้ยลินขล่าวประเสรลิฐแลร้ว-มกันมาถศึง “ยลิวกล่อน” (รม. 1:16) แตล่กร็มาถศึงกรบีก
คสือคนตล่างชาตลิเชล่นกกัน พวกยลิวไดร้รกับโอกาสของตนแลร้ว พระเมสสลิยาหร์ไดร้เสดร็จมาหาพวกเขาแลร้ว-และพวกเขากร็



ปฏลิเสธพระองคร์เสบีย พวกเขาไดร้รกับขล่าวประเสรลิฐกล่อน-พระเยซทูทรงบอกสลิบสองคนนกันี้นวล่า “อยล่าเขร้าไปในทางแหล่ง
พวกคนตล่างชาตลิ ... แตล่จงไปหาแกะทบีที่หลงหายไปของวงศร์วานแหล่งอลิสราเอลดบีกวล่า” (มธ. 10:5,6) แตล่พระเจร้าไดร้
ทรงเรบียกและทรงเจลิมตกันี้งเปาโลเพสืที่อนบาขล่าวประเสรลิฐไปประกาศแกล่พวกคนตล่างชาตลิและเพสืที่อใหร้คบาสกัที่งสอนทบีที่พลิเศษ
และเฉพาะเจาะจงแกล่ครลิสตจกักร มกันเปป็นเรสืที่องสบาคกัญในความคลิดของเปาโลทบีที่อากรลิปปาตร้องเหร็นและเขร้าใจวล่าพระ
เยซทูองคร์เดบียวกกันนบีนี้ทบีที่ไดร้ชล่วยเขาใหร้รอดอยล่างมหกัศจรรยร์บนถนนเมสืองดามกัสกกัสไดร้ทรงบกัญชาเขาเชล่นกกันใหร้ไปและ
ประกาศแกล่พวกคนตล่างชาตลิ

“...เพสืที่อจะเปปิดตาของพวกเขา”-ดวงตาของมนบุษยร์ทบีที่อยทูล่ภายใน- “และเพสืที่อจะหกันพวกเขาจากความมสืด
มาถศึงความสวล่าง...” ความไมล่รทูร้ถทูกเปป็นตกัวแทนโดยดวงตาทบีที่ถทูกทบาใหร้มสืดบอดหรสือถทูกปปิด ตรงกกันขร้าม คบาสกัที่งสอนใน
ขล่าวประเสรลิฐยล่อมเปปิดและใหร้ความสวล่างแกล่ดวงตาแหล่งความเขร้าใจ (อฟ. 1:18) “ความมสืด” เปป็นสกัญลกักษณร์อยล่าง
หนศึที่งของความไมล่รทูร้ฝฝ่ายวลิญญาณและบาป พวกตล่างชาตลิถทูกนบาเสนอในพระวจนะของพระเจร้าวล่านกัที่งอยทูล่ในความมสืด 
พระเยซทูทรงประกาศวล่า “ประชาชนซศึที่งนกัที่งอยทูล่ในความมสืดไดร้เหร็นความสวล่างยลิที่งใหญล่แลร้ว และสบาหรกับคนเหลล่านกันี้น
ซศึที่งนกัที่งอยทูล่ในแดนและเงาแหล่งความตาย ความสวล่างไดร้ผบุดขศึนี้นมาแลร้ว” (มธ. 4:16) ในการปฝ่าวประกาศเรสืที่องความ
เปป็นพระเจร้าของพระเยซทูครลิสตร์ ยอหร์นกลล่าววล่า “ในพระองคร์มบีชบีวลิต และชบีวลิตนกันี้นเปป็นความสวล่างของมนบุษยร์ทกันี้ง
หลาย และความสวล่างนกันี้นสล่องเขร้ามาในความมสืด และความมสืดหาไดร้เขร้าใจความสวล่างนกันี้นไมล่” (ยอหร์น 1:4,5) 

ขล่าวสารของพระเจร้าทบีที่มายกังพวกคนตล่างชาตลิ ซศึที่งถทูกประทานใหร้ผล่านทางเปาโล จะหกันพวกเขาจากความ
มสืดแหล่งการถสือผบีและบาปมาสทูล่ความสวล่างอกันเปฟีฝั่ยมสงล่าราศบีแหล่งความรอด “และจากอบานาจของซาตานมาถศึง
พระเจร้า…” เปาโลเขบียนถศึงชาวเมสืองโคโลสบีเกบีที่ยวกกับการขอบพระคบุณพระเจร้า “ผทูร้ไดร้ทรงชล่วยพวกเราใหร้พร้นจาก
อบานาจแหล่งความมสืด และไดร้ทรงยร้ายพวกเราเขร้ามาอยทูล่ในอาณาจกักรของพระบบุตรทบีที่รกักของพระองคร์ ในพระบบุตร
นกันี้น พวกเราจศึงไดร้รกับการไถล่โดยพระโลหลิตของพระองคร์ คสือการโปรดยกบาปทกันี้งหลาย” (คส. 1:13,14)

เปโตรกลล่าวถศึงผทูร้เชสืที่อทกันี้งหลายวล่า: “พวกทล่านเปป็นชกัที่วอายบุทบีที่ทรงเลสือกสรรไวร้แลร้ว เปป็นพวกปบุโรหลิตหลวง 
เปป็นประชาชาตลิอกันบรลิสบุทธลิธิ์ เปป็นชนชาตลิอกันประหลาด เพสืที่อพวกทล่านจะไดร้สบาแดงบรรดาคบาสรรเสรลิญของพระองคร์
ผทูร้ไดร้ทรงเรบียกพวกทล่านใหร้ออกมาจากความมสืด เขร้าสทูล่ความสวล่างอกันมหกัศจรรยร์ของพระองคร์” (1 ปต. 2:9)

“...เพสืที่อพวกเขาจะไดร้รกับการยกโทษบาปทกันี้งหลาย…” ขล่าวสารทบีที่เปาโลประกาศ ขล่าวสารทบีที่พระเยซทู
ประทานใหร้แกล่เขา ไมล่ใชล่ตกัวอกักษรทบีที่ตายแลร้วของพระราชบกัญญกัตลิแตล่เปป็นฤทธลิธิ์เดชทบีที่ใหร้ชบีวลิตของพระเจร้า โดยทาง
ขล่าวสารนบีนี้ คนบาปทกันี้งหลายจศึงไดร้รกับการยกโทษบาปและถทูกหกันจากการตกเปป็นทาสของซาตานมาสทูล่การรกับใชร้
พระเจร้า “และไดร้รกับมรดกในทล่ามกลางคนทกันี้งหลายซศึที่งถทูกแยกตกันี้งไวร้แลร้วโดยความเชสืที่อ…”

พระพรเหลล่านกันี้นทบีที่พระเจร้าทรงสงวนไวร้สบาหรกับลทูกๆของพระองคร์มกักถทูกพทูดถศึงวล่าเปป็นมรดกหนศึที่งซศึที่ง
พระองคร์จะทรงยสืนยกันแกล่เราในวกันเปฟีฝั่ยมสงล่าราศบีนกันี้นเมสืที่อเราจะไดร้รกับบบาเหนร็จสบาหรกับการทบาหนร้าทบีที่คนตร้นเรสือนอกัน
สกัตยร์ซสืที่อ แมร้กระทกัที่งในโลกปฝจจบุบกันนบีนี้ เรากร็เปป็นทายาทของพระเจร้าและทายาทรล่วมกกับพระครลิสตร์ (รม. 8:17) พระ
เยซทูทรงสกัญญาวล่า “ทบุกคนทบีที่ไดร้สละบร้าน หรสือพบีที่นร้องชายหญลิง หรสือบลิดามารดา หรสือภรรยา หรสือบบุตรทกันี้งหลาย 
หรสือทบีที่ดลิน เพราะเหร็นแกล่นามของเรา จะไดร้รกับผลหนศึที่งรร้อยเทล่า และจะไดร้ชบีวลิตนลิรกันดรร์เปป็นมรดก” (มธ. 19:29)



ในอาณาจกักรของพระองคร์ พระมหากษกัตรลิยร์จะตรกัส “แกล่บรรดาผทูร้ทบีที่อยทูล่เบสืนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระองคร์
วล่า ‘มาเถลิด ทล่านทกันี้งหลายทบีที่ไดร้รกับพระพรจากพระบลิดาของเรา จงรกับราชอาณาจกักรซศึที่งไดร้เตรบียมไวร้สบาหรกับทล่านทกันี้ง
หลายตกันี้งแตล่ทรงวางรากฐานของโลกเปป็นมรดก” (มธ. 25:34)

ในฮบีบรทู 6:12 เปาโลพทูดถศึง “คนเหลล่านกันี้น ผทูร้ซศึที่งโดยทางความเชสืที่อและความอดทน ไดร้รกับพระสกัญญาเหลล่า
นกันี้นเปป็นมรดก” ในเอเฟซกัส 1:14 เขาบอกเราดร้วยวล่าพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ “ทรงเปป็นคล่ามกัดจบาแหล่งมรดกของพวก
เรา จนกวล่าการไถล่ถอนของกรรมสลิทธลิธิ์ทบีที่ทรงซสืนี้อไวร้แลร้วนกันี้นเพสืที่อเปป็นทบีที่ถวายสรรเสรลิญแดล่สงล่าราศบีของพระองคร์”

ในโคโลสบี 1:12 เปาโลบอกเราใหร้ถวายคบาขอบพระคบุณ “แดล่พระบลิดา ผทูร้ซศึที่งทรงทบาใหร้เราทกันี้งหลายสมควร
ทบีที่จะเปป็นผทูร้เขร้าสล่วนแหล่งมรดกของบรรดาวลิสบุทธลิชนในความสวล่าง”

ในโคโลสบี 3:23,24 เขาบอกเราวล่า “สลิที่งใดกร็ตามทบีที่พวกทล่านกระทบา จงกระทบาดร้วยความเตร็มใจ เหมสือน
กระทบาถวายแดล่องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า ไมล่ใชล่เหมสือนกระทบาแกล่มนบุษยร์ โดยรทูร้แลร้ววล่าพวกทล่านจะไดร้รกับมรดกจากองคร์
พระผทูร้เปป็นเจร้าเปป็นบบาเหนร็จ เพราะพวกทล่านรกับใชร้พระครลิสตร์เจร้าอยทูล่”

เปโตรบอกเราเกบีที่ยวกกับมรดกของเรา- “ซศึที่งไมล่รทูร้เปฟืฝั่อยเนล่า และปราศจากมลทลิน และทบีที่ไมล่รล่วงโรย ซศึที่งไดร้
ถทูกจองไวร้ในสวรรคร์เพสืที่อพวกทล่าน ผทูร้ถทูกพลิทกักษร์รกักษาโดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจร้าโดยทางความเชสืที่อไปสทูล่ความรอด ซศึที่ง
พรร้อมทบีที่จะถทูกเปปิดเผยในยบุคสบุดทร้าย” (1 ปต. 1:4,5)

“คนทกันี้งหลายซศึที่งถทูกแยกตกันี้งไวร้แลร้ว” หมายถศึงคนเหลล่านกันี้นทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลร้ว คนเหลล่านกันี้นทบีที่ถทูกแยกตกันี้งไวร้
ตล่างหากจบาเพาะพระเจร้า-ซศึที่งเปป็นความหมายของการชบาระแยกตกันี้งใหร้บรลิสบุทธลิธิ์

ขร้อ 19 และ 20: “ดกังนกันี้น โอ ขร้าแตล่กษกัตรลิยร์อากรลิปปา ขร้าพระองคร์ไมล่ไดร้ดสืนี้อดศึงตล่อนลิมลิตซศึที่งมาจากสวรรคร์
นกันี้น แตล่ไดร้สบาแดงในตอนแรกแกล่คนเหลล่านกันี้นแหล่งเมสืองดามกัสกกัส และทบีที่กรบุงเยรทูซาเลร็ม และตลอดทกัที่วเขตแดนทกันี้ง
หลายแหล่งแควร้นยทูเดบีย และจากนกันี้นแกล่คนตล่างชาตลิวล่า พวกเขาควรกลกับใจเสบียใหมล่และหกันมาหาพระเจร้า และ
กระทบากลิจการทกันี้งหลายซศึที่งสมกกับการกลกับใจเสบียใหมล่”

“ดกังนกันี้น”-นกัที่นคสือ หลกังจากพระเยซทูตรกัสแกล่เขาและทบาใหร้เขาเชสืที่อแลร้ววล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์
นกันี้นอยล่างแทร้จรลิง- “ขร้าพระองคร์ไมล่ไดร้ดสืนี้อดศึง” เราสกังเกตเหร็นในบททบีที่ 9 วล่าหลกังจากเปาโลถามวล่า “พระองคร์เจร้าขร้า 
พระองคร์ประสงคร์จะใหร้ขร้าพระองคร์ทบาอะไร” เขาไมล่ถามคบาถามใดๆเพลิที่มอบีกและไมล่ไดร้ออกความเหร็นใดๆเพลิที่มเตลิม 
แตล่เชสืที่อฟฝงในทกันทบีสลิที่งทบีที่พระเยซทูทรงบอกเขาใหร้ทบา

“ขร้าพระองคร์ไมล่ไดร้ดสืนี้อดศึงตล่อนลิมลิตซศึที่งมาจากสวรรคร์นกันี้น” เปาโลมบีสตลิรทูร้ตกัวดบีวล่าเขาเปป็นคนของพระเจร้า เขา
พทูดมลิใชล่ดร้วยเหตบุผลเรสืที่องการวางมสือของสภามนบุษยร์ หรสือมสือของพวกอกัครททูต แตล่เพราะความเชสืที่อมกัที่นทบีที่มาจาก
พระเจร้าเกบีที่ยวกกับประสบการณร์ของเขาบนถนนเมสืองดามกัสกกัส ไมล่มบีมนบุษยร์คนใดมบีคบุณสมบกัตลิทบีที่จะเปป็นผทูร้รกับใชร้แหล่ง
ขล่าวประเสรลิฐนอกจากเขาเคยมบีประสบการณร์สล่วนตกัวอกันแนล่ชกัดมากๆกกับพระเยซทูครลิสตร์เจร้า โดยรทูร้จกักฤทธลิธิ์เดชแหล่ง
พระคบุณทบีที่ชล่วยใหร้รอดของพระองคร์และสงล่าราศบีแหล่งฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ คนของพระเจร้าควรเทศนาพระวจนะทบีที่
ถทูกบกันทศึกไวร้แลร้ว แตล่เขาควรประกาศประสบการณร์แหล่งชบีวลิตของเขาเองเชล่นกกันผล่านทางความเชสืที่อในพระวจนะ
ของพระเจร้าและพระราชกลิจทบีที่เสรร็จสลินี้นแลร้วของพระบบุตรทบีที่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจร้า



อกัครททูตเปาโลตระหนกักเสมอถศึงลกักษณะแหล่งการทรงเรบียกของเขามาสทูล่งานรกับใชร้นกันี้น และความรกับผลิด
ชอบทบีที่ถทูกวางบนเขาในงานรกับใชร้นกันี้น ใน 1 ทลิโมธบี 1:12 เขาเปป็นพยานรกับรองวล่า “ขร้าพเจร้าขอบพระคบุณพระเยซทู
ครลิสตร์องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าของพวกเรา ผทูร้ทรงทบาใหร้ขร้าพเจร้ามบีความสามารถ ดร้วยวล่าพระองคร์ทรงนกับวล่าขร้าพเจร้าเปป็น
คนสกัตยร์ซสืที่อ โดยทรงตกันี้งขร้าพเจร้าใหร้เขร้าสทูล่งานรกับใชร้นบีนี้”

ในขร้อ 20 เปาโลสรบุปยล่อการทบางานหนกักเหลล่านกันี้นทบีที่เขากระทบาในความเชสืที่อฟฝงตล่อพระบกัญชาของพระเยซทู
พระเจร้าทรงบอกอานาเนบียแลร้ววล่าเปาโลเปป็นภาชนะทบีที่ถทูกเลสือกสรร เพสืที่อนบาพระนามของพระองคร์ไปประกาศ 
“ตล่อหนร้าพวกคนตล่างชาตลิ และบรรดากษกัตรลิยร์ และชนชาตลิอลิสราเอล” (กลิจการ 9:15) และเมสืที่ออกัครททูตทล่านนบีนี้เลล่า
ยร้อนถศึงงานรกับใชร้ของเขาขณะเขาใหร้การตล่อหนร้ากษกัตรลิยร์อากรลิปปา เขากร็เอล่ยชสืที่อ “เมสืองดามกัสกกัส...กรบุง
เยรทูซาเลร็ม...ทกัที่วเขตแดนทกันี้งหลายแหล่งแควร้นยทูเดบีย และ...คนตล่างชาตลิ”-ทกันี้งหมดทบีที่ถทูกรวมอยทูล่ในขอบเขตแหล่งงานมลิช
ชกันนารบีของเขา และคบุณจะสกังเกตเหร็นวล่าเขาประกาศขล่าวสารเดลิมนกันี้นแกล่ทบุกคน- “พวกเขาควรกลกับใจเสบียใหมล่
และหกันมาหาพระเจร้า และกระทบากลิจการทกันี้งหลายซศึที่งสมกกับการกลกับใจเสบียใหมล่”

ขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่าเปาโลเอล่ยชสืที่อพวกคนตล่างชาตลิทร้ายสบุดไมล่ไดร้หมายความวล่าเขาประกาศแกล่พวกยลิวในเมสือง
ดามกัสกกัส ในกรบุงเยรทูซาเลร็ม และทกัที่วแควร้นยทูเดบีย และจากนกันี้นจศึงนบาสล่งขล่าวสารนกันี้นแกล่พวกคนตล่างชาตลิ เขาประกาศ
แกล่ทกันี้งพวกยลิวและคนตล่างชาตลิในพสืนี้นทบีที่เหลล่านบีนี้ ความจรลิงแหล่งขล่าวประเสรลิฐเดลิมแกล่ยลิวและคนตล่างชาตลิ ทาสและไท 
รวยและจน คนใชร้และเจร้านาย

ขร้อ 21: “เพราะเหตบุเหลล่านบีนี้พวกยลิวจศึงไดร้จกับขร้าพระองคร์ในพระวลิหาร และไดร้พยายามทบีที่จะฆล่าขร้าพระองคร์
เสบีย”

“เพราะเหตบุเหลล่านบีนี้…” เพราะวล่าเปาโลไดร้ออกไปในฐานะยลิวคนหนศึที่งและไดร้ประกาศแกล่พวกคนตล่างชาตลิ
ถศึงความหวกังนกันี้นซศึที่งพวกยลิวเชสืที่อวล่าเปป็นของพวกเขาแตล่เพบียงพวกเดบียว; เพราะวล่าเขาประกาศวล่าพระเยซทูชาวนาซา
เรร็ธทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์นกันี้น; เพราะวล่าเขาประกาศวล่าพระเจร้าไดร้ทรงเรบียกเขาใหร้ประกาศแกล่พวกคนตล่างชาตลิ-
ดร้วยเหตบุผลเหลล่านบีนี้และมลิใชล่ดร้วยเหตบุผลอสืที่น พวกยลิวจศึงจร้องเอาชบีวลิตเขา

“...พวกยลิวจศึงไดร้จกับขร้าพระองคร์ในพระวลิหาร และไดร้พยายามทบีที่จะฆล่าขร้าพระองคร์เสบีย” ในทบีที่นบีนี้เปาโลบอก
อากรลิปปาวล่าเมสืที่อพวกยลิวจกับตกัวเขา เขากบาลกังอยทูล่ในพระวลิหาร โดยทบาการนมกัสการอยทูล่ (กลิจการ 21:27) ดกังนกันี้น
อาชญากรรมตล่างๆของเขาจศึงสมควรไดร้รกับโทษเปป็นการจบาคบุกหรสือการประหารชบีวลิตงกันี้นหรสือ? แนล่นอนวล่าพวกยลิวไดร้
กลล่าวหาเขาวล่าฝฝ่าฝฟืนบกัญญกัตลิตล่างๆของพระวลิหารโดยการพาชาวกรบีกคนหนศึที่งเขร้ามาในพระวลิหาร แตล่ขร้อหานกันี้น
เทบียมเทร็จ เชล่นเดบียวกกับขร้อหาอสืที่นๆทกันี้งหมดทบีที่ถทูกนบามาปรกักปรบาเขา

ขร้อ 22 และ 23: “เหตบุฉะนกันี้นหลกังจากไดร้รกับความชล่วยเหลสือจากพระเจร้าแลร้ว ขร้าพระองคร์จศึงมบีชบีวลิตอยทูล่
จนถศึงทบุกวกันนบีนี้ โดยเปป็นพยานทกันี้งแกล่ผทูร้นร้อยและผทูร้ใหญล่ โดยไมล่กลล่าวสลิที่งอสืที่นใดเลยนอกจากสลิที่งเหลล่านกันี้นซศึที่งพวกศาสดา
พยากรณร์กกับโมเสสไดร้กลล่าวไวร้วล่าจะมาถศึง วล่าพระครลิสตร์จะตร้องทนทบุกขร์ทรมาน และพระองคร์จะทรงเปป็นผทูร้แรกทบีที่
จะเปป็นขศึนี้นมาจากความตาย และจะทรงแสดงความสวล่างแกล่ชนชาตลินบีนี้และแกล่คนตล่างชาตลิ”

“เหตบุฉะนกันี้นหลกังจากไดร้รกับความชล่วยเหลสือจากพระเจร้าแลร้ว…” เพราะคลาวดลิอกัส ลบีเซบียสและทหารรกักษา
การณร์ชาวโรมของเขา เปาโลจศึงไดร้รกับการชล่วยใหร้พร้นจากการจทูล่โจมของพวกยลิวหลกังจากทบีที่คนเหลล่านกันี้นลากตกัวเขา



ออกไปนอกพระวลิหาร แตล่เขารทูร้วล่าชายเหลล่านบีนี้เปป็นเพบียงเครสืที่องมสือทบีที่พระเจร้าทรงใชร้เพสืที่อทบาใหร้การชล่วยเขาใหร้พร้น
สบาเรร็จ เขารทูร้วล่าไมล่มบีเหตบุบกังเอลิญกกับพระเจร้า และสลิที่งใดกร็ตามทบีที่เขร้ามาในชบีวลิตของครลิสเตบียนกร็มาทบีที่นกัที่นเพราะวล่า
พระเจร้าทรงอนบุญาต หลายครกันี้งกล่อนหนร้านกันี้นเปาโล “ไดร้รกับความชล่วยเหลสือจากพระเจร้า” เมสืที่อชบีวลิตของเขาตกอยทูล่
ในอกันตราย มกันไมล่ใชล่สลิที่งใหมล่ในความคลิดของเขาทบีที่พระเจร้าทรงใชร้สลิที่งใดกร็ตามทบีที่อยทูล่ใกลร้และทรงทบาใหร้มกันรกับใชร้เพสืที่อ
ถวายเกบียรตลิแดล่พระองคร์-เขล่งใหญล่ทบีที่ถทูกหยล่อนขร้ามกบาแพงเมสืองดามกัสกกัส (กลิจการ 9:25) คบาอธลิษฐานของผทูร้เชสืที่อ
เหลล่านกันี้นทบีที่เมสืองลลิสตรา คบาอธลิษฐานทบีที่ถทูกตอบโดยพระหกัตถร์ทรงฤทธลิธิ์ของพระเจร้าเมสืที่อพระองคร์ทรงทบาใหร้รล่างกาย
อกันบอบชนี้บาของเปาโลคสืนสทูล่ชบีวลิตและไดร้รกับพละกบาลกังหลกังจากทบีที่เขาถทูกหลินขวร้างจนตาย (กลิจการ 14:19,20) และ
เมสืที่อถศึงคราวจบาเปป็น พระเจร้าไดร้ทรงกระทบาการอกัศจรรยร์หนศึที่งโดยปราศจากความชล่วยเหลสือจากมสือมนบุษยร์ เหมสือน
ในตอนทบีที่พระองคร์ทรงสล่งแผล่นดลินไหวมาเปปิดประตทูคบุกทบีที่เมสืองฟฟีลลิปปฟี (กลิจการ 16:25,26) ครกันี้งแลร้วครกันี้งเลล่าชบีวลิตของ
เปาโลถทูกคบุกคาม-และไดร้รกับการไวร้ชบีวลิตเพราะความเมตตาและการชล่วยใหร้พร้นของพระเจร้า เพสืที่อทบีที่เขาจะไดร้ “เปป็น
พยานทกันี้งแกล่ผทูร้นร้อยและผทูร้ใหญล่” ตล่อไป

เปาโลไมล่รกังเกบียจผทูร้ใด ตรงกกันขร้ามเขาตระหนกักอยล่างลศึกซศึนี้งถศึงความรกับผลิดชอบของเขาทบีที่มบีตล่อคนทกันี้งปวง 
เขาไมล่ไดร้รกังเกบียจยาจก เขาไมล่ไดร้เอาใจคนมกัที่งมบี ใน 1 โครลินธร์ 9:19-22 เขาเปป็นพยานรกับรองวล่า “เพราะถศึงแมร้วล่า
ขร้าพเจร้าเปป็นอลิสระจากมนบุษยร์ทบุกคน แตล่ขร้าพเจร้ากร็ยกังทบาใหร้ตกัวเองเปป็นทาสของทบุกคน เพสืที่อขร้าพเจร้าจะไดร้พวกเขา
มากยลิที่งขศึนี้น และตล่อพวกยลิว ขร้าพเจร้าไดร้กลายเปป็นเหมสือนคนยลิว เพสืที่อขร้าพเจร้าจะไดร้พวกยลิว ตล่อคนทกันี้งหลายทบีที่อยทูล่ใตร้
พระราชบกัญญกัตลิ กร็เปป็นเหมสือนอยทูล่ใตร้พระราชบกัญญกัตลิ เพสืที่อขร้าพเจร้าจะไดร้คนเหลล่านกันี้นทบีที่อยทูล่ใตร้พระราชบกัญญกัตลิ ตล่อคน
ทกันี้งหลายทบีที่ไมล่มบีพระราชบกัญญกัตลิ กร็เปป็นเหมสือนคนทบีที่ไมล่มบีพระราชบกัญญกัตลิ (โดยไมล่ไดร้อยทูล่อยล่างปราศจากพระราช
บกัญญกัตลิตล่อพระเจร้า แตล่อยทูล่ใตร้พระราชบกัญญกัตลิตล่อพระครลิสตร์) เพสืที่อขร้าพเจร้าจะไดร้คนเหลล่านกันี้นทบีที่ไมล่มบีพระราชบกัญญกัตลิ 
ตล่อคนอล่อนแอ ขร้าพเจร้ากร็กลายเปป็นเหมสือนคนอล่อนแอ เพสืที่อขร้าพเจร้าจะไดร้คนอล่อนแอ ขร้าพเจร้ายอมเปป็นคนทบุกชนลิด
ตล่อคนทกันี้งปวง เพสืที่อโดยทบุกวลิถบีทางขร้าพเจร้าจะชล่วยบางคนใหร้รอด”

เขาเปป็นพยานแกล่กษกัตรลิยร์และสามกัญชนเหมสือนๆกกัน-แตล่เขา “ไมล่กลล่าวสลิที่งอสืที่นใดเลยนอกจากสลิที่งเหลล่านกันี้น
ซศึที่งพวกศาสดาพยากรณร์กกับโมเสสไดร้กลล่าวไวร้วล่าจะมาถศึง” เปาโลไมล่ไดร้กบาลกังเทศนาหลกักคบาสอนใหมล่ เขาแคล่กบาลกัง
ประกาศวล่าสลิที่งทบีที่พวกศาสดาพยากรณร์ไดร้ประกาศนกันี้นถทูกทบาใหร้สบาเรร็จจรลิงแลร้วในพระเยซทูชาวนาซาเรร็ธ 

“วล่าพระครลิสตร์จะตร้องทนทบุกขร์ทรมาน…” พระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิมบอกลล่วงหนร้าถศึงการ
สลินี้นพระชนมร์และการฟฟืปั้นคสืนพระชนมร์ของพระเมสสลิยาหร์ และประกาศวล่าหลกังจากการฟฟืปั้นคสืนพระชนมร์ของ
พระองคร์ พระองคร์จะประทกับ ณ เบสืนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจร้าจนกวล่าจะถศึงเวลานกันี้นเมสืที่อพระองคร์จะเสดร็จกลกับ
มายกังแผล่นดลินโลกเพสืที่อครอบครองในฐานะจอมกษกัตรลิยร์และจอมเจร้านาย อลิสยาหร์บททบีที่ 53 นบาเสนอภาพทบีที่ชกัดเจน
ของพระผทูร้ชล่วยใหร้รอดทบีที่ทนทบุกขร์ โดยนบาเสนอพระองคร์วล่าทรง “ถทูกเหยบียดหยามและถทูกปฏลิเสธโดยมนบุษยร์ เปป็นคน
แหล่งความเศรร้าโศกทกันี้งหลาย และคบุร้นเคยกกับความระทมทบุกขร์...ถทูกตบี ทรงถทูกโบยตบีจากพระเจร้า และถทูกขล่มใจ”
(อลิสยาหร์ 53:3,4) ผทูร้แตล่งเพลงสดบุดบีเหร็นลล่วงหนร้าถศึงการทนทบุกขร์ของพระเยซทูและพรรณนามกันอยล่างละเอบียด ตกันี้งแตล่
เสบียงรร้องททูลทบีที่ฉบีกหกัวใจวล่า “ พระเจร้าของขร้าพระองคร์ พระเจร้าของขร้าพระองคร์ ไฉนพระองคร์ทรงทอดทลินี้งขร้า
พระองคร์เสบียแลร้ว?” ไปจนถศึงความเจร็บปวดอกันแสนสาหกัสแหล่งพระกายทบีที่ถทูกตะปทูทลิที่มแทงนกันี้นขณะมกันถทูกตรศึงอยทูล่



บนกางเขนนกันี้นขณะทบีที่ฝทูงชนทบีที่เยาะเยร้ยเดลินผล่านไปมา-และพวกทหารพนกันกกันวล่าใครจะไดร้เสสืนี้อผร้าขององคร์พระผทูร้
เปป็นเจร้า! (กรบุณาอล่านเพลงสดบุดบี 22:1-21) พระเยซทูเอง องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าผทูร้ทรงเปป็นขศึนี้นแลร้ว ทรงตบาหนลิสาวกสอง
คนนกันี้นบนถนนไปหมทูล่บร้านเอมมาอทูส โดยตรกัสวล่า “โอ พวกคนเขลา และมบีใจเฉสืที่อยในการเชสืที่อบรรดาคบาซศึที่งพวก
ศาสดาพยากรณร์ไดร้กลล่าวไวร้นกันี้น จบาเปป็นซศึที่งพระครลิสตร์จะตร้องทนทบุกขร์ทรมานสลิที่งเหลล่านบีนี้ และเขร้าในสงล่าราศบีของ
พระองคร์มลิใชล่หรสือ” และเรลิที่มตร้นทบีที่โมเสสและบรรดาศาสดาพยากรณร์ พระองคร์ทรงอธลิบายใหร้เขาทกันี้งสองฟฝงในพระ
คกัมภบีรร์ทบุกขร้อถศึงสลิที่งเหลล่านกันี้นทบีที่เกบีที่ยวกกับพระองคร์เอง” (ลทูกา 24:25-27)

“...และพระองคร์จะทรงเปป็นผทูร้แรกทบีที่จะเปป็นขศึนี้นมาจากพวกคนตาย…” นบีที่ไมล่ไดร้หมายความวล่าพระเยซทูจะ
ทรงเปป็นคนตายผทูร้แรกทบีที่จะถทูกทบาใหร้ฟฟืปั้นคสืนชบีพ คนแรกในลบาดกับเวลานกันี้น เอลบีชาเคยทบาใหร้บบุตรชายของหญลิงชาวชทู
เนมเปป็นขศึนี้นจากตาย (2 พงศร์กษกัตรลิยร์ 4:18-37) พระเยซทูทรงทบาใหร้คนตายเปป็นขศึนี้นขณะทบีที่พระองคร์ทรงเดลินอยทูล่บน
โลกนบีนี้ (ยน. 11:1-44; มธ. 9:18-25; ลก. 7:11-15) แตล่พระเยซทูทรงเปป็นผทูร้แรกทบีที่เปป็นขศึนี้นจากพวกคนตายเพสืที่อจะ
ไมล่ตายอบีกเลย พระองคร์ทรงเปป็นผทูร้แรกของคนเหลล่านกันี้นทบีที่ไดร้เปป็นขศึนี้นจากตาย ผทูร้แรกในความเปป็นเอก ในโคโลสบี 
1:18 เปาโลพทูดถศึงพระครลิสตร์วล่าทรงเปป็น “บบุตรหกัวปฟีทบีที่ทรงเปป็นขศึนี้นมาจากความตาย เพสืที่อในสรรพสลิที่งทกันี้งปวง
พระองคร์จะไดร้ทรงเปป็นเอก” ใน 1 โครลินธร์ 15:20 เขากลล่าววล่า “บกัดนบีนี้พระครลิสตร์ไดร้ทรงเปป็นขศึนี้นมาจากความตาย
แลร้ว และไดร้ทรงกลายเปป็นผลแรกของคนทกันี้งหลายทบีที่ไดร้ลล่วงหลกับไปแลร้วนกันี้น” 

ดกังนกันี้นความหมายของเปาโลตรงนบีนี้กร็คสือวล่าในทล่ามกลางคนตายทกันี้งหมดทบีที่ควรถทูกทบาใหร้เปป็นขศึนี้น พระครลิสตร์
ทรงมบีตบาแหนล่งทบีที่เปป็นเอก เมสืที่อถทูกทบาใหร้เปป็นขศึนี้นโดยฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์เอง (ยอหร์น 10:18) โดยทางการฟฟืปั้นคสืน
พระชนมร์ของพระองคร์ พระองคร์ทรงพลิสทูจนร์วล่าพระองคร์ทรงมบีอบานาจครอบครองเหนสือความตายและหลบุมศพ (1 
คร. 15:25,26) และบกัดนบีนี้พระองคร์ทรงถสือลทูกกบุญแจแหล่งนรกและแหล่งความตาย (วว. 1:18) นบีที่คสือความจรลิงทบีที่
เปาโลเทศนา และความจรลิงเดบียวกกันนบีนี้ไดร้ถทูกบอกลล่วงหนร้าแลร้วในพวกศาสดาพยากรณร์ (เพลงสดบุดบี 16:9-11)

“...และจะทรงแสดงความสวล่างแกล่ชนชาตลินบีนี้…” โมเสสประกาศเรสืที่องนบีนี้ในพระราชบกัญญกัตลิ 18:15: “พระ
เยโฮวาหร์พระเจร้าของทล่านจะทรงใหร้ผทูร้พยากรณร์เหมสือนอยล่างขร้าพเจร้าเกลิดขศึนี้นในทล่ามกลางทล่านจากพบีที่นร้องของทล่าน 
ทล่านทกันี้งหลายจงตกันี้งใจฟฝงทล่านผทูร้นกันี้น” แนล่นอนวล่าพวกยลิวเหลล่านกันี้นคบุร้นเคยกกับคบาพยากรณร์นบีนี้ เพราะวล่าเมสืที่อยอหร์นผทูร้ใหร้
รกับบกัพตลิศมาปรากฏตกัวโดยประกาศการกลกับใจใหมล่พวกเขากร็ถามเขาวล่า “ทล่านคสือผทูร้ใด”...“ทล่านเปป็นศาสดา
พยากรณร์ผทูร้นกันี้นหรสือ” (ยอหร์น 1:19-23)

“...และแกล่คนตล่างชาตลิ” ทบีที่วล่าพระเมสสลิยาหร์จะทรงเปป็นความสวล่างแกล่พวกคนตล่างชาตลินกันี้นไดร้ถทูกบอกลล่วง
หนร้าแลร้วโดยพวกศาสดาพยากรณร์หลายครกันี้ง-โดยศาสดาพยากรณร์อลิสยาหร์มากเปป็นพลิเศษ จงหมายเหตบุขร้อพระคบา
ตล่อไปนบีนี้:

อลิสยาหร์ 11:10: “และในวกันนกันี้น จะมบีรากแหล่งเจสซบี ซศึที่งจะตกันี้งขศึนี้นเปป็นธงสกัญญาณแหล่งประชากร ธงนกันี้นจะ
เปป็นทบีที่แสวงหาของพวกคนตล่างชาตลิ และการพบานกักของทล่านจะรบุล่งโรจนร์”

อลิสยาหร์ 42:1,6,7: “ ดทูเถลิด ผทูร้รกับใชร้ของเรา ผทูร้ซศึที่งเราเชลิดชทู ผทูร้เลสือกสรรของเรา ผทูร้ซศึที่งจลิตใจของเราชสืที่นชม
ยลินดบี เราไดร้เอาวลิญญาณของเราสวมทล่านไวร้ ทล่านจะนบาการพลิพากษาออกมาสทูล่พวกคนตล่างชาตลิ...“เราคสือพระเยโฮ
วาหร์ ไดร้เรบียกเจร้าในความชอบธรรม และจะยศึดมสือของเจร้า และจะรกักษาเจร้าไวร้ และจะใหร้เจร้าเปป็นพกันธสกัญญาหนศึที่ง



ของประชาชนนกันี้น เปป็นความสวล่างหนศึที่งแกล่พวกคนตล่างชาตลิ เพสืที่อเปปิดตาทบีที่บอด เพสืที่อนบาพวกนกักโทษออกมาจากคบุก 
และนบาคนเหลล่านกันี้นทบีที่นกัที่งในความมสืดออกมาจากเรสือนจบา”

อลิสยาหร์ 54:3: “เพราะเจร้าจะกระจายออกไปทางขวามสือและทางซร้าย และเชสืนี้อสายของเจร้าจะไดร้พวก
คนตล่างชาตลิเปป็นมรดก และกระทบาใหร้นครตล่าง ๆ ทบีที่รกรร้างมบีคนอาศกัยอยทูล่”

อลิสยาหร์ 60:2-5: “เพราะวล่า ดทูเถลิด ความมสืดจะคลบุมแผล่นดลินโลก และความมสืดทศึบจะคลบุมประชาชน แตล่
พระเยโฮวาหร์จะทรงขศึนี้นมาเหนสือเจร้า และสงล่าราศบีของพระองคร์จะถทูกเหร็นเหนสือเจร้า และพวกคนตล่างชาตลิจะมายกัง
ความสวล่างของเจร้า และกษกัตรลิยร์ทกันี้งหลายยกังความสวล่างจร้าแหล่งการขศึนี้นของเจร้า จงแหงนตาของเจร้าขศึนี้นมองใหร้รอบ
และดทู พวกเขาทบุกคนมารวมตกัวอยทูล่ดร้วยกกัน พวกเขามาหาเจร้า บบุตรชายทกันี้งหลายของเจร้าจะมาจากทบีที่ไกล และ
บบุตรสาวทกันี้งหลายของเจร้าจะไดร้รกับการเลบีนี้ยงดทูขร้างเจร้า แลร้วเจร้าจะเหร็นและหลกัที่งไหลมาดร้วยกกัน และใจของเจร้าจะ
เกรงกลกัวและจะกวร้างขศึนี้น เพราะความอบุดมสมบทูรณร์ของทะเลจะถทูกผกันมาหาเจร้า ความมกัที่งคกัที่งทกันี้งหลายของพวกคน
ตล่างชาตลิจะมายกังเจร้า”

อลิสยาหร์ 62:1,2: “เพสืที่อเหร็นแกล่ศลิโยน ขร้าพเจร้าจะไมล่นลิที่งเสบีย และเพสืที่อเหร็นแกล่กรบุงเยรทูซาเลร็ม ขร้าพเจร้าจะไมล่
นลิที่งเฉยอยทูล่ จนกวล่าความชอบธรรมของกรบุงนบีนี้จะออกไปอยล่างความสวล่างจร้า และความรอดของกรบุงนบีนี้อยล่างคบ
เพลลิงทบีที่ลบุกโชนอยทูล่ และพวกคนตล่างชาตลิจะเหร็นความชอบธรรมของเจร้า และกษกัตรลิยร์ทกันี้งหลายจะเหร็นสงล่าราศบีของ
เจร้า และเจร้าจะถทูกเรบียกดร้วยชสืที่อใหมล่ ซศึที่งพระโอษฐร์ของพระเยโฮวาหร์จะตกันี้งใหร้”

แนล่นอนทบีที่สบุดเลยกร็คสือ เปาโลพทูดความจรลิงอกันเดร็ดขาดเมสืที่อเขากลล่าววล่าเขาไมล่ไดร้เทศนาสลิที่งใดทบีที่ไมล่ไดร้ถทูก
บอกลล่วงหนร้าแลร้วโดยโมเสสและพวกศาสดาพยากรณร์!

ขร้อ 24: “และขณะทบีที่เปาโลกบาลกังกลล่าวเพสืที่อตนเองนกันี้น เฟสทกัสกลล่าวดร้วยเสบียงอกันดกังวล่า “เปาโลเออ๋ย เจร้า
เสบียสตลิไปแลร้ว การเรบียนรทูร้มากทบาใหร้เจร้าคลกัที่งไปจรลิง ๆ”

ผทูร้วล่าราชการเขร้าใจคบาเทศนาของเปาโลนร้อยจรลิงๆ เขาไดร้ยลินถร้อยคบาเหลล่านกันี้น แตล่พวกมกันไมล่มบีความหมาย
อะไรเลยตล่อเขา เขาไมล่รทูร้จกักทกันี้งพวกศาสดาพยากรณร์และงานเขบียนตล่างๆของพวกเขา ดกังนกันี้นการยสืนยกันวล่าชาวนา
ซาเรร็ธผทูร้นกันี้น ในการเปป็นขศึนี้นจากตาย ไดร้ทบาใหร้ขร้อเขบียนเหลล่านกันี้นสบาเรร็จจรลิงแลร้วกร็เปป็นเรสืที่องผลิดวลิสกัยและเหลสือเชสืที่อ
จรลิงๆ

“เปาโลเออ๋ย เจร้าเสบียสตลิไปแลร้ว!” เฟสทกัสจศึงขกัดจกังหวะคบาพยานของเปาโลอยล่างเสบียงดกังและอยล่างหยาบ
คาย-ไมล่ใชล่ดร้วยความโกรธมากเทล่ากกับในการเยาะเยร้ยและการดทูถทูก ในความคลิดของเขา เรสืที่องราวของแสงสวล่างทบีที่
ทบาใหร้ตาบอดและเสบียงหนศึที่งทบีที่พทูดจากสวรรคร์ การสนทนาระหวล่างอกัครททูตทล่านนกันี้นและพระครลิสตร์ผทูร้ทรงเปป็นขศึนี้น
แลร้ว ความรร้อนรนทบีที่ปรากฏตอนทบีที่เปาโลพทูด-ทกันี้งหมดนบีนี้ เฟสทกัสเหร็นวล่าเปป็นการพลล่ามไรร้สาระของคนบร้าคนหนศึที่ง 
ใครสกักคนทบีที่เสบียสตลิไปแลร้วภายใตร้แรงกดดกันของการเรบียนรทูร้มาก- “การเรบียนรทูร้มากทบาใหร้เจร้าคลกัที่งไปจรลิง ๆ!”

ไมล่มบีขร้อสงสกัยเลยเกบีที่ยวกกับภทูมลิหลกังดร้านการศศึกษาของเปาโล วลิธบีการพทูดของเขา ความรทูร้ของเขาดร้านภาษา
ตล่างๆ การทบีที่เขาอร้างอลิงถศึงประวกัตลิศาสตรร์บล่อยๆ-แมร้แตล่ความรทูร้ของเขาในเรสืที่องศลิลปะและปรกัชญาซศึที่งเหร็นไดร้อยล่าง
ชกัดเจนในจดหมายฝากหลายฉบกับของเขา-เปป็นหลกักฐานทบีที่แสดงใหร้เฟสทกัสเหร็นวล่าเปาโลเปป็นหนอนหนกังสสือ-แฟน



พกันธบุร์แทร้ในเรสืที่องศาสนาผทูร้ซศึที่งใชร้เวลามากมายเหลสือเกลินในการศศึกษาคร้นควร้าของเขาจนเขากลายเปป็นคนเสบียสตลิไป
เสบียแลร้ว

ขร้อ 25 และ 26: “แตล่เปาโลกลล่าววล่า “ขร้าพเจร้าไมล่คลกัที่งเลย ทล่านเจร้าคบุณเฟสทกัสเจร้าขร้า แตล่กลล่าวบรรดาคบา
แหล่งความจรลิงและความมบีสตลิ ดร้วยวล่าทล่านกษกัตรลิยร์ทรงทราบเรสืที่องสลิที่งเหลล่านบีนี้แลร้ว ตล่อพระพกักตรร์พระองคร์ขร้าพเจร้าจศึง
กลร้ากลล่าว เพราะขร้าพเจร้ามกัที่นใจวล่า ไมล่มบีสกักสลิที่งหนศึที่งในสลิที่งเหลล่านบีนี้ทบีที่ถทูกปปิดบกังไวร้จากพระองคร์ เพราะสลิที่งนบีนี้มลิไดร้ถทูก
กระทบาในทบีที่ลกับลบีนี้”

“ขร้าพเจร้าไมล่คลกัที่งเลย ทล่านเจร้าคบุณเฟสทกัสเจร้าขร้า” เปาโลพทูดกกับผทูร้วล่าราชการดร้วยความเคารพสทูงสบุด ทกันี้งๆ
ทบีที่เฟสทกัสไดร้พทูดกกับเขาอยล่างหยาบคายเชล่นนกันี้น ความเชสืที่อแบบครลิสเตบียนทบาใหร้คนสบุภาพ-แตล่มบีความรกักในทบีที่นบีนี้เชล่น
กกัน เพราะอกัครททูตทล่านนบีนี้รทูร้วล่าชายผทูร้นบีนี้ไมล่เขร้าใจเรสืที่องฝฝ่ายวลิญญาณตล่างๆ และเขาไมล่คบุร้นเคยกกับหกัวขร้อเหลล่านกันี้นทบีที่
เปาโลพทูดถศึง

เปาโลพทูด “บรรดาคบาแหล่งความจรลิงและความมบีสตลิ” ความจรลิงยสืนหยกัดตล่อตร้านการลล่อลวงทกันี้งหลาย เฟส
ทกัสไดร้กลล่าวหาเปาโลวล่าบร้า โดยทนทบุกขร์จากการเสบียสตลิ แตล่อกัครททูตทล่านนบีนี้รกับประกกันเขาวล่าตนกบาลกังพทูดความจรลิง 
ความมบีสตลิยสืนหยกัดตล่อตร้านความบร้าคลกัที่ง ถร้อยคบาของเปาโลเปป็นถร้อยคบาของคนมบีสตลิสกัมปชกัญญะ ถร้อยคบาทบีที่ถทูกกลล่าว
โดยพวกศาสดาพยากรณร์แหล่งสมกัยพกันธสกัญญาเดลิม

“ทล่านกษกัตรลิยร์ทรงทราบเรสืที่องสลิที่งเหลล่านบีนี้แลร้ว” แนล่นอนวล่าอากรลิปปารทูร้ความจรลิงเกบีที่ยวกกับสลิที่งทบีที่เปาโลกลล่าว 
อยล่างนร้อยกร็ตามทบีที่มกันเชสืที่อมโยงกกับพวกศาสดาพยากรณร์และกกับพระเยซทูชาวนาซาเรร็ธ กษกัตรลิยร์ทราบเรสืที่องการ
ปรากฏตกัวของพระครลิสตร์ เรสืที่องการสลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์และเหตบุการณร์อสืที่นๆทกันี้งหมดทบีที่เกบีที่ยวขร้อง

“...ไมล่มบีสกักสลิที่งหนศึที่งในสลิที่งเหลล่านบีนี้ทบีที่ถทูกปปิดบกังไวร้จากพระองคร์…” ขร้อเทร็จจรลิงตล่างๆทบีที่เปาโลใหร้ในคบาใหร้การ
ของเขาเปป็นทบีที่ทราบดบีแกล่กษกัตรลิยร์อากรลิปปา เพราะไดร้รกับการอบรมสกัที่งสอนในศาสนาคนฮบีบรทู เหตบุการณร์เหลล่านกันี้น
แหล่งประวกัตลิศาสตรร์คนยลิวจศึงเปป็นทบีที่ทราบดบีแกล่เขา และพระเมสสลิยาหร์ทบีที่พวกเขารอคอยมานานกร็เปป็นบบุคคลหนศึที่งทบีที่
ยลิวทบุกคนและผทูร้เขร้าจารบีตยลิวคบุร้นเคย

“...เพราะสลิที่งนบีนี้มลิไดร้ถทูกกระทบาในทบีที่ลกับลบีนี้” ไมล่อยล่างแนล่นอน! ทกันี้งแควร้นยทูเดบียและแควร้นกาลลิลบีรทูร้สศึกถศึงผลกระ
ทบของงานรกับใชร้ของชาวนาซาเรร็ธผทูร้นกันี้น ตกันี้งแตล่สมกัยของยอหร์นผทูร้ใหร้รกับบกัพตลิศมาจนกระทกัที่งพระเยซทูทรงถทูกจกับกบุม 
ถทูกปรกับโทษ และถทูกตรศึงกางเขน ทกัที่วทกันี้งแควร้นนกันี้นเตร็มไปดร้วยขล่าวเรสืที่องการอกัศจรรยร์ตล่างๆของพระองคร์ คบาสกัที่งสอน
ของพระองคร์ และการเดลินทางตล่างๆของพระองคร์ มกัทธลิว 4:23-25 บกันทศึกถร้อยคบาเหลล่านบีนี้:

“และพระเยซทูไดร้เสดร็จไปตลอดทกัที่วแควร้นกาลลิลบี โดยทรงสกัที่งสอนในบรรดาธรรมศาลาของพวกเขา และ
ทรงประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งอาณาจกักรนกันี้น และทรงรกักษาความเจร็บปฝ่วยทบุกประเภทและโรคภกัยทบุกชนลิดใน
ทล่ามกลางประชากรใหร้หาย และชสืที่อเสบียงของพระองคร์กร็เลสืที่องลสือไปตลอดทกัที่วประเทศซบีเรบีย และพวกเขาไดร้พา
บรรดาคนปฝ่วยมาหาพระองคร์ ทบีที่เปป็นโรคตล่าง ๆ และมบีความทรมานหลายอยล่าง และคนเหลล่านกันี้นซศึที่งมบีพวกผบีเขร้าสลิง
และคนเหลล่านกันี้นซศึที่งเปป็นบร้า และคนเหลล่านกันี้นทบีที่เปป็นอกัมพาต และพระองคร์ทรงรกักษาพวกเขาใหร้หาย และมบี
ประชาชนเปป็นอกันมากทบีที่ตลิดตามพระองคร์ไป จากแควร้นกาลลิลบี และจากแควร้นทศบบุรบี และจากกรบุงเยรทูซาเลร็ม และ
จากแควร้นยทูเดบีย และจากแมล่นนี้บาจอรร์แดนฟากขร้างโนร้น”



ดกังนกันี้นการอกัศจรรยร์ตล่างๆของพระเยซทูจศึงยลิที่งใหญล่ขนาดนกันี้นและชสืที่อเสบียงของพระองคร์กร็ขจรขจายไปกวร้าง
ไกลขนาดนกันี้นจนพวกฟารลิสบีกลล่าวถศึงพระองคร์วล่า “ ดทูเถลิด โลกตามเขาไปแลร้ว!” (ยอหร์น 12:19) ดกังนกันี้นเปาโลจศึง
กลล่าวไดร้ในความจรลิงวล่าการรกับใชร้บนโลกของพระเยซทูเจร้าไมล่ไดร้ถทูกกระทบาในทบีที่สกันโดษ มกันไมล่ไดร้ถทูกกระทบา “ในทบีที่
ลกับลบีนี้” และกษกัตรลิยร์อากรลิปปากร็ทราบเรสืที่องเหลล่านบีนี้ทกันี้งหมด! แมร้ในตอนทบีที่พระเยซทูทรงถทูกจกับกบุม ถทูกไตล่สวน ถทูกปรกับ
โทษ และถทูกตรศึงกางเขน พระเจร้ากร็ทรงดกับดวงสวล่างทกันี้งหมดของจกักรวาล ดวงอาทลิตยร์ไมล่ยอมสล่องแสงและแผล่น
ดลินโลกกร็สกัที่นสะเทสือน ธรรมชาตลิทกันี้งหมดเปป็นพยานวล่าชายผทูร้นกันี้นบนกางเขนไมล่ใชล่มนบุษยร์ธรรมดา (มธ. 27:45-54)

ขร้อ 27: “ขร้าแตล่กษกัตรลิยร์อากรลิปปา พระองคร์เชสืที่อพวกศาสดาพยากรณร์หรสือไมล่พระเจร้าขร้า ขร้าพระองคร์
ทราบวล่าพระองคร์เชสืที่อ”

“พระองคร์เชสืที่อพวกศาสดาพยากรณร์หรสือไมล่” หลกังจากใหร้คบาพยานของตนอยล่างละเอบียดตกันี้งแตล่ชบีวลิตชล่วง
ตร้นของเขาจนกระทกัที่งเขาไดร้พบกกับพระครลิสตร์ผทูร้ทรงเปป็นขศึนี้นแลร้วบนถนนดามกัสกกัส เปาโลกร็พลิสทูจนร์ความจรลิงแหล่ง
ถร้อยคบาของเขาโดยแสดงใหร้เหร็นวล่าพวกศาสดาพยากรณร์ในสมกัยกล่อนไดร้บอกลล่วงหนร้าทบุกประเดร็นของสลิที่งทบีที่เขา
เทศนาอยทูล่ตอนนบีนี้ ถร้าอากรลิปปาเชสืที่อพวกศาสดาพยากรณร์ เขากร็ตร้องเชสืที่อคบาพยานของเปาโลซศึที่งสอดคลร้องกกับคบา
พยากรณร์ ซศึที่งเปป็นพยานถศึงการสลินี้นพระชนมร์ การถทูกฝฝง และการฟฟืปั้นคสืนพระชนมร์ของพระเยซทูชาวนาซาเรร็ธ

“ขร้าพระองคร์ทราบวล่าพระองคร์เชสืที่อ” เปาโลไมล่ไดร้รอใหร้กษกัตรลิยร์ตอบคบาถามของเขา มกันเปป็นเรสืที่องทบีที่คน
ทกัที่วไปทราบกกันดบีวล่าอากรลิปปาประกาศตกัววล่าถสือศาสนายทูดาย และเขาจศึงตร้องเชสืที่อคบาพยากรณร์เหลล่านกันี้นซศึที่งบอกลล่วง
หนร้าถศึงการเสดร็จมาของพระเมสสลิยาหร์ แตล่เปาโลไมล่ไดร้ตกันี้งใจจะบอกเปป็นนกัยวล่านบีที่คสือความเชสืที่อในพระเยซทูวล่าทรง
เปป็นพระเมสสลิยาหร์ อากรลิปปาทราบคบาพยากรณร์เหลล่านกันี้น และเขาทราบขร้อเทร็จจรลิงตล่างๆเกบีที่ยวกกับงานรกับใชร้ของ
พระเยซทู แตล่การเชสืที่อมโยงทกันี้งสองอยล่างนบีนี้เปป็นสลิที่งหนศึที่งทบีที่แตกตล่างอยล่างสลินี้นเชลิง ไมล่ตร้องสงสกัยเลยวล่านบีที่คสือสลิที่งทบีที่เปาโลไดร้
หวกังไวร้วล่าจะทบาใหร้สบาเรร็จ เชล่นเดบียวกกับการทบาใหร้อากรลิปปาคบุร้นเคยกกับคบาแกร้ตล่างของเขาเอง ใจของเปาโลโหยหาด
วงวลิญญาณของมนบุษยร์ทกันี้งหลาย และผมไมล่สงสกัยเลยสกักชกัที่วขณะเดบียววล่าเขาหวกังวล่าจะทบาใหร้กษกัตรลิยร์องคร์นบีนี้เหร็น
ความสกัมพกันธร์ของคบาพยากรณร์กกับตกัวตนของพระเยซทูครลิสตร์เจร้า-งานรกับใชร้ของพระองคร์ การสลินี้นพระชนมร์ของ
พระองคร์เพสืที่อรกับโทษแทน การฟฟืปั้นคสืนพระชนมร์ของพระองคร์ แตล่บกันทศึกศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ไมล่แสดงใหร้เหร็นวล่าอากรลิปปาเคย
เชสืที่อมาสทูล่ความรอดเลย

ขร้อ 28: “แลร้วอากรลิปปาจศึงตรกัสกกับเปาโลวล่า “เจร้าเกสือบจะชกักชวนเราใหร้เปป็นครลิสเตบียน””
“เกสือบ”-ในกรณบีนบีนี้ เปป็นคบาทบีที่นล่าเศรร้าทบีที่สบุดคบาหนศึที่งในประวกัตลิศาสตรร์มนบุษยร์! อกันทบีที่จรลิง กษกัตรลิยร์อากรลิปปา

เหมสือนกบาลกังถทูกไตล่สวนในทบีที่นบีนี้มากกวล่าเปาโลเสบียอบีก-และเขาปลล่อยโอกาสทบีที่ดบีทบีที่สบุดในชบีวลิตของเขาใหร้ผล่านเลยไป 
คบาปาฐกถาของเปาโลนกันี้นสบุดยอด ขร้อโตร้แยร้งของเขาถทูกใหร้ในถร้อยคบาแหล่งความจรลิงตามพระคกัมภบีรร์ และไมล่มบีการ
สงสกัยความจรลิงใจของเขาเลยขณะทบีที่เขาเลล่ายร้อนถศึงการทบีที่เขาไดร้พบกกับพระครลิสตร์และการกลกับใจเชสืที่อในเวลาตล่อ
มาของเขา กษกัตรลิยร์เรลิที่มเคลลินี้มไปกกับคบาพยานของเปาโล การกลกับใจเชสืที่อของเขาคงจะเปป็นการกลกับใจเชสืที่อแบบ
กษกัตรลิยร์ไปแลร้ว และการทบีที่กษกัตรลิยร์สกักองคร์จะเลสือกตลิดตามพระครลิสตร์นกันี้นกร็คงกล่อใหร้เกลิดความตสืที่นเตร้นทล่ามกลาง
เหลล่าขร้าราชบรลิพารของเขาจรลิงๆ แตล่มกันกร็คงกล่อใหร้เกลิดการเปลบีที่ยนแปลงหลายอยล่างในการประพฤตลิของกษกัตรลิยร์



เชล่นกกัน! บางทบีซาตานอาจกระซลิบขร้างหทูเขาวล่าเขาไมล่สามารถยอมใหร้เกลิดการเปลบีที่ยนแปลงแบบหนร้ามสือเปป็นหลกัง
มสือเชล่นนกันี้นไดร้

“เจร้าเกสือบจะชกักชวนเราใหร้เปป็นครลิสเตบียน” ผมไมล่คลิดวล่าอากรลิปปากบาลกังแสดงออกถศึงการเหนร็บแนมในทบีที่
นบีนี้ ผมไมล่เหร็นเหตบุผลสบาหรกับการตบีความแบบนกันี้นเลย เขารทูร้วล่ายลิวทบีที่เปลบีที่ยนความเชสืที่อคนนบีนี้ทบีที่ไดร้ใหร้คบาพยานแบบจรลิงใจ
ถศึงฤทธลิธิ์เดชแหล่งพระนามของพระเยซทูไดร้กลล่าวถร้อยคบาของตนออกมาจากหกัวใจ การศศึกษาของเปาโลและภทูมลิหลกัง
แบบผทูร้ดบีของเขาเปป็นสลิที่งทบีที่นล่านกับถสือ แมร้กระทกัที่งถทูกลล่ามโซล่แบบไมล่สมควร ในการตอบกลกับคบากลล่าวหาอกันหยาบคาย
ของเฟสทกัส นกักโทษผทูร้นบีนี้กร็ยกังสงบนลิที่งและสบุภาพเหมสือนเดลิม เปาโลไดร้แสดงใหร้เหร็นวล่าตนสมควรไดร้รกับความเคารพ
และการนกับถสือเพราะคบาพทูดและการกระทบาของเขา และในความคลิดของคนๆหนศึที่งทบีที่ชบานาญในศาสนาและ
ประเพณบียลิวอยล่างอากรลิปปา เปาโลไมล่สมควรไดร้รกับการเหยบียดหยามหรสือการดทูหมลิที่นเลย ผมเชสืที่อวล่าเขาพลิจารณา
ขร้อเทร็จจรลิงทบีที่ชวนคลิดเหลล่านกันี้นทบีที่เปาโลนบาเสนอแกล่เขา แตล่แมร้จะรกับรทูร้ความจรลิงของสลิที่งทบีที่อกัครททูตทล่านนบีนี้กลล่าว เขากร็
ไมล่เหร็นสลิที่งใดทบีที่จะชกักชวนเขาใหร้เสบีที่ยงทบีที่จะเสบียบกัลลกังกร์ของตน-หรสือแมร้แตล่ชบีวลิตของตน-เพสืที่อเหร็นแกล่ชาวนาซาเรร็ธผทูร้
นกันี้นทบีที่ไดร้ถทูกตรศึงกางเขน ถทูกฝฝงในอบุโมงคร์ทบีที่ถทูกยสืมมา และเปป็นผทูร้ทบีที่เปาโลประกาศตอนนบีนี้วล่ามบีชบีวลิตอยทูล่และทรงอยทูล่ใน
สถานทบีที่แหล่งหนศึที่งในสงล่าราศบี

เรสืที่องนล่าเศรร้าเดบียวกกันนบีนี้สามารถถทูกเลล่าไดร้ซนี้บาแลร้วซนี้บาอบีกวกันนบีนี้ในชบีวลิตของคนมากมายทบีที่ “เกสือบเชสืที่อ” พวก
เขาไดร้ยลินขล่าวสารแหล่งความรอดและพวกเขาเขร้าใจมกัน พวกเขาเชสืที่อวล่ามบีพระเจร้าองคร์หนศึที่ง พญามารผทูร้หนศึที่ง สวรรคร์
แหล่งหนศึที่ง และนรกแหล่งหนศึที่ง พวกเขาเชสืที่อวล่ามบีชบีวลิตหลกังความตาย และวล่าชบีวลิตนกันี้นตร้องถทูกใชร้ในสถานทบีที่แหล่งหนศึที่งใน
สองแหล่งนกันี้น โดยการไดร้ยลินพระวจนะ-โดยคบาเทศนา ใบปลลิว หรสือคบาพยาน-ใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบของพวกเขา
ถทูกปลบุกใหร้ตสืที่นและพวกเขาถทูกฟฝ้องใจเรสืที่องบาป พวกเขาเหร็นวล่าตนตร้องการพระผทูร้ชล่วยใหร้รอดผทูร้หนศึที่ง แตล่พวกเขากร็
ยกขร้ออร้างตล่างๆในการไมล่ยอมรกับพระองคร์ บางคนไมล่เตร็มใจทบีที่จะสละทลินี้งบาปนกันี้นซศึที่งคงจะเปป็นรอยดล่างพรร้อยบน
ชบีวลิตครลิสเตบียนของพวกเขา บางคนกร็กลกัววล่าตนจะไมล่สามารถ “ไปไดร้ตลอดรอดฝฝฝั่ง” ในการดบาเนลินชบีวลิตเพสืที่อพระ
เยซทู บางคนกลกัวความคลิดเหร็นของคนอสืที่น คบาวลิพากษร์วลิจารณร์ คบาเยร้ยหยกัน การเสบียเพสืที่อนฝทูงหรสือตบาแหนล่งทางสกังคม
กระนกันี้นคนอสืที่นๆ เชล่นเฟลลิกสร์ กร็รอจนกวล่าจะถศึง “โอกาสอกันเหมาะสม” มากกวล่านบีนี้-และโอกาสนกันี้นไมล่เคยมาถศึงเลย
วลิธบีเดบียวทบีที่จะทบากลิจธบุระกกับพระเจร้าคสือวลิธบีของพระเจร้า เวลาทบีที่จะรกับความรอดคสือตอนทบีที่พระวลิญญาณทรงเรบียก
มายกังใจของคบุณ “บกัดนบีนี้เปป็นเวลาอกันชอบ...บกัดนบีนี้เปป็นวกันแหล่งความรอด” (2 คร. 6:2) “เจร้าอยล่าอวดถศึงวกันพรบุล่งนบีนี้ 
เพราะเจร้าไมล่ทราบวล่าวกันหนศึที่ง ๆ จะนบาอะไรมาใหร้บร้าง” (สภษ. 27:1)

ขร้อ 29: “และเปาโลททูลวล่า “ขร้าพระองคร์มบีความปรารถนายลิที่งนกักตล่อพระพกักตรร์พระเจร้าวล่า ไมล่ใชล่พระองคร์
เทล่านกันี้น แตล่ทบุกคนทบีที่ฟฝงขร้าพระองคร์วกันนบีนี้ดร้วย จะทกันี้งเกสือบเปป็นเหมสือนและเปป็นเหมสือนอยล่างขร้าพระองคร์ในทบุกสลิที่ง 
เวร้นเสบียแตล่เครสืที่องพกันธนาการเหลล่านบีนี้”

“ขร้าพระองคร์มบีความปรารถนายลิที่งนกักตล่อพระพกักตรร์พระเจร้า” แสดงออกถศึงความปรารถนาดร้วยใจ
อธลิษฐานของเปาโลวล่าไมล่เพบียงกษกัตรลิยร์องคร์นบีนี้เทล่านกันี้น แตล่ผทูร้วล่าราชการและคนอสืที่นๆทบุกคนทบีที่ไดร้ยลินเขาวกันนกันี้นควรรทูร้จกัก
พระครลิสตร์ในการยกโทษบาป-ไมล่ใชล่ “เกสือบเปป็นเหมสือน” แตล่ “เปป็นเหมสือนอยล่างขร้าพระองคร์ในทบุกสลิที่ง เวร้นเสบียแตล่
เครสืที่องพกันธนาการเหลล่านบีนี้” นบีที่ไมล่ใชล่คบาพทูดทบีที่แสดงถศึงการหลงตกัวเอง ไมล่ใชล่ทกัศนคตลิวล่า “ขร้าดบีกวล่าเจร้า” เปาโลรทูร้จกัก



ความชสืที่นบานแหล่งความรอด-ใชล่แลร้วครกับ แมร้กระทกัที่งในเครสืที่องพกันธนาการ นกักโทษคนหนศึที่งของคนเหลล่านกันี้นทบีที่เขา
เปป็นพยาน เขาตระหนกักดบีถศึงคบุณคล่าแหล่งของประทานของพระเจร้าทบีที่ประทานใหร้แกล่มนบุษยร์! ดกังนกันี้นเขาจศึงปรารถนา
ใหร้คนเหลล่านบีนี้ทบีที่ไดร้ยลินเขา-เราไมล่ถทูกบอกวล่ากบีที่คนอยทูล่ทบีที่นกัที่น-ไดร้รทูร้จกัก (พรร้อมกกับเขา) ความชสืที่นบานอกันเหลสือจะกลล่าว
และเปฟีฝั่ยมดร้วยสงล่าราศบีทบีที่มาในการรทูร้จกักพระเยซทูในการยกโทษบาปครบถร้วน เขาไมล่ปรารถนาจะใหร้พวกเขาถทูก
พกันธนาการเหมสือนอยล่างเขา ถทูกลล่ามโซล่ตลิดกกับทหารโรมคนหนศึที่ง และเขาอยากใหร้พวกเขาเปป็นอลิสระจากเครสืที่อง
พกันธนการของบาป เพสืที่อทบีที่พวกเขาจะไดร้รทูร้จกักความชสืที่นบานแหล่งการเปป็นหนศึที่งเดบียวกกับพระครลิสตร์

ผมไมล่เชสืที่อวล่ามบีสลิที่งใดเคยทบาใหร้ความชสืที่นบานแหล่งความรอดของเปาโลรลิบหรบีที่เลย! ความยากลบาบากตล่างๆ
และการขล่มเหงทบีที่เขาเผชลิญมบีมากมาย-การถทูกทบุบตบี การตลิดคบุก ภกัยเรสือแตก การถทูกหลินขวร้าง ความหลิวโหย ความ
เหนสืที่อยลร้า ความยากลบาบากตล่างๆเกลินจะนกับไหว (2 คร. 11:23-28) ถศึงกระนกันี้นเขากร็เปป็นพยานรกับรองวล่า 
“ขร้าพเจร้าจศึงปฟีตลิยลินดบีในบรรดาความอล่อนแอ ในการถทูกดล่าวล่าทกันี้งหลาย ในบรรดาความขกัดสน ในการถทูกขล่มเหงตล่าง
ๆ ในบรรดาความกกังวลใจเพราะเหร็นแกล่พระครลิสตร์ เพราะวล่าขร้าพเจร้าอล่อนแอเมสืที่อใด ขร้าพเจร้ากร็แขร็งแรงเมสืที่อนกันี้น”
(2 คร. 12:10) 

ในกาลาเทบีย 6:14 เขากลล่าววล่า “ แตล่ขอพระเจร้าอยล่ายอมใหร้ขร้าพเจร้าอวดเลย นอกจากในกางเขนของ
พระเยซทูครลิสตร์องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าของพวกเรา ซศึที่งโดยพระองคร์นกันี้นโลกถทูกตรศึงไวร้แลร้วแกล่ขร้าพเจร้า และขร้าพเจร้ากร็ถทูก
ตรศึงไวร้แลร้วแกล่โลก”

เขาเขบียนถศึงชาวเมสืองฟฟีลลิปปฟีวล่า “...ขร้าพเจร้าไมล่ไดร้กลล่าวถศึงเรสืที่องความขกัดสน เพราะขร้าพเจร้าเรบียนรทูร้แลร้ววล่า 
ขร้าพเจร้าจะอยทูล่ฐานะอยล่างไรกร็ตาม กร็จะพอใจอยทูล่อยล่างนกันี้น ขร้าพเจร้ารทูร้จกักทบีที่จะเผชลิญกกับความตกตที่บา และขร้าพเจร้า
รทูร้จกักทบีที่จะเผชลิญกกับความอบุดมสมบทูรณร์ ในทบุกหนแหล่งและในทบุกกรณบี ขร้าพเจร้าไดร้รกับการสกัที่งสอนใหร้เผชลิญกกับความ
อลิที่มทร้องและความหลิว ทกันี้งความอบุดมสมบทูรณร์และความขกัดสน ขร้าพเจร้ากระทบาทบุกสลิที่งไดร้โดยทางพระครลิสตร์ผทูร้ทรง
เสรลิมกบาลกังขร้าพเจร้า” (ฟป. 4:11-13)

เขาเตสือนสตลิชาวเมสืองเธสะโลนลิกาวล่า “จงชสืที่นชมยลินดบีอยทูล่เสมอ... ในทบุกกรณบีจงขอบพระคบุณ เพราะนบีที่
แหละเปป็นพระประสงคร์ของพระเจร้าในพระเยซทูครลิสตร์เกบีที่ยวกกับพวกทล่าน” (1 ธส. 5:16,18)

สบุดทร้าย ในคบาอบาลาของเขาทบีที่กลล่าวแกล่ทลิโมธบีคนหนบุล่ม บบุตรชายของเขาในงานรกับใชร้นกันี้น เปาโลกลล่าววล่า 
“ขร้าพเจร้าไดร้สทูร้รบในการตล่อสทูร้อกันดบีแลร้ว ขร้าพเจร้าไดร้กระทบาการวลิที่งแขล่งของขร้าพเจร้าใหร้สบาเรร็จแลร้ว ขร้าพเจร้าไดร้รกักษา
ความเชสืที่อนกันี้นไวร้แลร้ว ตล่อจากนบีนี้ มบีมงกบุฎแหล่งความชอบธรรมเกร็บไวร้สบาหรกับขร้าพเจร้าแลร้ว ซศึที่งองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า ผทูร้
พลิพากษาอกันชอบธรรม จะประทานแกล่ขร้าพเจร้าในวกันนกันี้น และมลิใชล่แกล่ขร้าพเจร้าผทูร้เดบียวเทล่านกันี้น แตล่แกล่คนทกันี้งปวงเชล่น
กกันทบีที่รกักการปรากฏของพระองคร์” (2 ทธ. 4:7,8)

จากกร้นบศึนี้งแหล่งหกัวใจของเขา เขาปรารถนาตล่อพระเจร้าทบีที่อากรลิปปาและทบุกคนทบีที่ไดร้ยลินเขาจะรกับความ
รอดและรทูร้จกักความชสืที่นบานและสกันตลิสบุขแหล่งจลิตใจทบีที่ไดร้เปป็นของเขาแลร้วตกันี้งแตล่วกันนกันี้นทบีที่เขาไดร้พบพระเยซทูระหวล่าง
ทางไปเมสืองดามกัสกกัส

ขร้อ 30-32: “และเมสืที่อเปาโลกลล่าวดกังนกันี้นแลร้ว กษกัตรลิยร์กร็ทรงลบุกขศึนี้น กกับผทูร้วล่าราชการเมสือง และพระนาง
เบอรร์นลิส และคนทกันี้งหลายทบีที่นกัที่งอยทูล่ดร้วยกกันกกับพวกเขา และเมสืที่อพวกเขาไดร้ออกไปแลร้ว พวกเขาจศึงพทูดกกันและกกัน 



โดยกลล่าววล่า “ชายคนนบีนี้มลิไดร้ทบาสลิที่งใดทบีที่สมควรจะถทูกลงโทษถศึงตายหรสือถทูกจองจบา” แลร้วอากรลิปปาจศึงตรกัสกกับเฟส
ทกัสวล่า “ชายคนนบีนี้คงจะถทูกปลล่อยตกัวเปป็นอลิสระไปแลร้ว หากเขามลิไดร้อบุทธรณร์ถศึงซบีซารร์”

ไมล่มบีคบาตอบกลกับในทกันทบีตล่อความปรารถนาทบีที่ถทูกแสดงออกของเปาโลทบีที่อยากเหร็นอากรลิปปารกับความ
รอด รวมถศึงคนอสืที่นๆทบุกคนทบีที่อยทูล่ทบีที่นกัที่น กษกัตรลิยร์ ผทูร้วล่าราชการ พระนางเบอรร์นลิส “และคนทกันี้งหลายทบีที่นกัที่งอยทูล่ดร้วยกกัน
กกับพวกเขา” ลบุกขศึนี้นและออกไปเพสืที่อหารสือเรสืที่องนกันี้น เราแทบจะสามารถไดร้ยลินเสบียงโซล่ทบีที่กระทบกกันขณะทบีที่นกักโทษผทูร้
นกันี้นนกัที่งลงและรอคอยคบาตกัดสลิน ผมนศึกภาพวล่าเขานกัที่งโดยกร้มศบีรษะ และเขาอธลิษฐานอยล่างแนล่นอน! และคบา
อธลิษฐานของเขาคงจะเปป็นการททูลขอเพสืที่อผลลกัพธร์ทบีที่ถวายเกบียรตลิพระครลิสตร์อกันเกลิดจากคบาพยานของเขามากกวล่า
เพสืที่ออลิสรภาพของเขาเอง ยกเวร้นวล่าอลิสรภาพนกันี้นอาจจะมาในพระประสงคร์ของพระเจร้า

“ชายคนนบีนี้มลิไดร้ทบาสลิที่งใดทบีที่สมควรจะถทูกลงโทษถศึงตายหรสือถทูกจองจบา” นบีที่เปป็นคบาประกาศหนทบีที่สบีที่แลร้วเกบีที่ยว
กกับความไมล่มบีผลิดของเปาโลตกันี้งแตล่เขาถทูกจกับกบุมในกรบุงเยรทูซาเลร็ม:

คลาวดลิอกัส ลบีเซบียส นายพกันของทหารรกักษาการณร์ ไดร้เขบียนถศึงเฟลลิกสร์วล่าเขาไมล่พบสลิที่งใดในขร้อหาของ
นกักโทษผทูร้นบีนี้ทบีที่ “สมควรแกล่ความตายหรสือเครสืที่องพกันธนาการทกันี้งหลาย” (กลิจการ 23:29)

เฟลลิกสร์ ไมล่พบเหตบุอกันควรทบีที่จะตร้องลงโทษเปาโล แตล่ “ประสงคร์ทบีที่จะแสดงความชอบตล่อพวกยลิว” เขาจศึง
ปลล่อยเปาโลทลินี้งไวร้ในคบุกตอนทบีที่เฟสทกัสมารกับตบาแหนล่งผทูร้วล่าราชการแหล่งแควร้นยทูเดบีย (กลิจการ 24:27)

เฟสทกัสกร็กลล่าวเชล่นกกันวล่า “ขร้าพเจร้าพบวล่าเขาไมล่ไดร้ทบาผลิดสลิที่งใดทบีที่สมควรจะตร้องตาย” และดกังนกันี้นเขาจศึง
ไมล่มบีอาชญากรรมใดๆทบีที่จะตกันี้งขร้อหาอกัครททูตผทูร้นบีนี้ในการสล่งตกัวเขาไปยกังกรบุงโรม (กลิจการ 25:25-27) เฟสทกัสอาจถทูก
มองเสมสือนวล่ามบีความผลิดในการบกังคกับคนไมล่มบีความผลิดคนหนศึที่งใหร้อบุทธรณร์ถศึงศาลทบีที่สทูงกวล่าเพสืที่อทบีที่จะชล่วยตกัวเองใหร้
รอดพร้นจากการถทูกมอบไวร้ในอบานาจของเหลล่าศกัตรทูของเขา-และความตาย (กลิจการ 25:3, 9)

และบกัดนบีนี้กษกัตรลิยร์อากรลิปปา หลกังจากไดร้ยลินคบาแกร้ตล่างอกันละเอบียดถบีที่ถร้วนของคดบีทบีที่ฟฝ้องเปาโล ประกาศวล่า 
“ชายคนนบีนี้มลิไดร้ทบาสลิที่งใดทบีที่สมควรจะถทูกลงโทษถศึงตายหรสือถทูกจองจบา”

มกันคงจะเปป็นไปไมล่ไดร้ทบีที่จะพบคบาพยานอกันมบีเกบียรตลิและนล่าพอใจทบีที่แสดงถศึงความไมล่มบีผลิดมากไปกวล่าของ
นกักโทษผทูร้นบีนี้แลร้ว และขร้อหาทกันี้งหมดทบีที่ฟฝ้องเขาคงจะตกไปแลร้ว “หากเขามลิไดร้อบุทธรณร์ถศึงซบีซารร์” แตล่การอบุทธรณร์ถศึง
องคร์จกักรพรรดลิ เมสืที่อไดร้กระทบาแลร้ว กร็ตร้องถทูกทบาตล่อใหร้จบ และในบทถกัดไปเปาโลกร็เรลิที่มการเดลินทางของตนสทูล่กรบุง
โรม



บทททที่ 27
27:1 และเมสืที่อไดร้ตกัดสลินใจแลร้ววล่าพวกเราควรจะแลล่นเรสือไปยกังประเทศอลิตาลบี พวกเขาจศึงมอบเปาโลกกับนกักโทษ
อสืที่น ๆ บางคนไวร้กกับคนหนศึที่งชสืที่อ ยทูเลบียส นายรร้อยคนหนศึที่งในกองทหารของออกกัสตกัส
27:2 และเมสืที่อลงเรสือลบาหนศึที่งทบีที่มาจากเมสืองอกัดรามลิททลิยบุมแลร้ว พวกเราจศึงแลล่นไป โดยตกันี้งใจวล่าจะแลล่นเลาะไปตาม
ชายฝฝฝั่งทกันี้งหลายของแควร้นเอเชบีย โดยคนหนศึที่งชสืที่อ อารลิสทารคกัส ชาวมาซลิโดเนบียซศึที่งมาจากเมสืองเธสะโลนลิกาอยทูล่กกับ
พวกเรา
27:3 และวกันรบุล่งขศึนี้น พวกเราไดร้แวะทบีที่เมสืองไซดอน และยทูเลบียสมบีใจเมตตาปรานบีแกล่เปาโล และใหร้ทล่านมบีอลิสระทบีที่จะ
ไปหามลิตรสหายทกันี้งหลายของทล่าน เพสืที่อจะไดร้บรรเทาใจของทล่านเอง
27:4 และเมสืที่อพวกเราไดร้แลล่นออกจากทบีที่นกัที่นแลร้ว พวกเรากร็แลล่นไปทางดร้านปลอดลมของเกาะไซปรกัส เพราะลม
เหลล่านกันี้นพกัดตร้าน
27:5 และเมสืที่อพวกเราไดร้แลล่นขร้ามทะเลของแควร้นซบีลบีเซบียกกับแควร้นปฝมฟฟีเลบียแลร้ว พวกเราไดร้มาถศึงเมสืองมลิรา เมสือง
แหล่งหนศึที่งของแควร้นลบีเซบีย
27:6 และทบีที่นกัที่นนายรร้อยไดร้พบเรสือลบาหนศึที่งแหล่งเมสืองอเลร็กซานเดรบียทบีที่จะแลล่นไปยกังประเทศอลิตาลบี และทล่านใหร้พวก
เราลงเรสือลบานกันี้น
27:7 และเมสืที่อพวกเราไดร้แลล่นไปชร้า ๆ หลายวกัน และไดร้มาถศึงเมสืองคนบีดกัสอยล่างยากเยร็น ลมไมล่เขร้าขร้างพวกเรา 
พวกเราจศึงแลล่นไปทางใตร้ของเกาะครบีตตรงกกับเมสืองสกัลโมเน
27:8 และเมสืที่อแลล่นเลบียบฝฝฝั่งเกาะนกันี้นอยล่างยากเยร็น ไดร้มาถศึงสถานทบีที่แหล่งหนศึที่งซศึที่งถทูกเรบียกวล่า ทล่างาม ซศึที่งอยทูล่ใกลร้เมสือง
ลาเซบีย
27:9 บกัดนบีนี้เมสืที่อเสบียเวลาไปมากแลร้ว และคราวเมสืที่อการแลล่นเรสือกร็อกันตรายแลร้วตอนนบีนี้ เพราะตอนนบีนี้เทศกาลอด
อาหารผล่านไปแลร้ว เปาโลจศึงเตสือนสตลิเขาทกันี้งหลาย
27:10 และกลล่าวแกล่พวกเขาวล่า “ทล่านทกันี้งหลาย ขร้าพเจร้ารกับรทูร้วล่า การเดลินทางโดยทางเรสือนบีนี้จะไดร้รกับความเจร็บปวด
และความเสบียหายมากมาย ไมล่เพบียงแตล่ของบรรทบุกและเรสือเทล่านกันี้น แตล่ยกังรวมถศึงชบีวลิตของพวกเราดร้วย”
27:11 ถศึงกระนกันี้น นายรร้อยกร็เชสืที่อกกัปตกันและเจร้าของเรสือมากกวล่าสลิที่งเหลล่านกันี้นซศึที่งถทูกกลล่าวโดยเปาโล
27:12 และเพราะวล่าทล่าเรสือนกันี้นไมล่เหมาะพอทบีที่จะจอดในฤดทูหนาว คนสล่วนมากจศึงแนะนบาใหร้ไปจากทบีที่นกัที่นดร้วย ถร้า
โดยวลิธบีใดกร็ตามพวกเขาอาจจะไปถศึงเมสืองฟฟีนลิกสร์ และจอดอยทูล่ทบีที่นกัที่นตลอดฤดทูหนาว ซศึที่งเปป็นทล่าเรสือแหล่งเกาะครบีต 
และหกันหนร้าไปทางทลิศตะวกันตกเฉบียงใตร้และทลิศตะวกันตกเฉบียงเหนสือ
27:13 และเมสืที่อลมทลิศใตร้พกัดมาเบา ๆ โดยคาดวล่าพวกเขาไดร้รกับจบุดประสงคร์ของพวกเขาแลร้ว เมสืที่อถอนสมอจากทบีที่
นกัที่น พวกเขาไดร้แลล่นเรสือใกลร้เกาะครบีต
27:14 แตล่หลกังจากนกันี้นไมล่นาน มบีลมพายบุพกัดรบุนแรงเกลิดขศึนี้นทบีที่ถทูกเรบียกวล่า ยบุระกลิโล
27:15 และเมสืที่อเรสือลบานกันี้นตลิดอยทูล่ในพายบุ และตร้านลมไมล่ไหว พวกเราจศึงปลล่อยเรสือไปตามลม
27:16 และเมสืที่อแลล่นไปทางดร้านปลอดลมของเกาะแหล่งหนศึที่งซศึที่งถทูกเรบียกวล่า คลาวดา พวกเรามบีงานหนกักมากทบีที่จะ
ยกเรสือเลร็กขศึนี้นผทูกไวร้



27:17 ซศึที่งเมสืที่อพวกเขาไดร้ยกเรสือเลร็กขศึนี้นแลร้ว พวกเขากร็เอาเชสือกผทูก โอบรอบเรสือไวร้ และเพราะกลกัวเกรงวล่าพวก
เขาจะเกยสกันดอนทราย จศึงลดใบเรสือลง และถทูกขกับเคลสืที่อนไปดกังนกันี้น
27:18 และพวกเรากร็ถทูกซกัดไปมายลิที่งนกักดร้วยพายบุใหญล่ลทูกหนศึที่ง วกันตล่อมาพวกเขาทบาใหร้เรสือเบาลง
27:19 และในวกันทบีที่สาม พวกเรากร็ทลินี้งเครสืที่องใชร้ในเรสือนกันี้นออกเสบียดร้วยมสือของพวกเราเอง
27:20 และเมสืที่อทกันี้งดวงอาทลิตยร์และดวงดาวทกันี้งหลายไมล่ไดร้ปรากฏเปป็นเวลาหลายวกันแลร้ว และพายบุไมล่ใชล่ลทูกเลร็ก ๆ 
กระหนที่บาพวกเราอยทูล่ ความหวกังทกันี้งสลินี้นทบีที่พวกเราจะรอดนกันี้นกร็ถทูกพรากไปเสบีย
27:21 แตล่หลกังจากการอดอาหารมานานแลร้ว เปาโลจศึงยสืนขศึนี้นในทล่ามกลางพวกเขา และกลล่าววล่า “ทล่านทกันี้งหลาย 
พวกทล่านนล่าจะไดร้ตกันี้งใจฟฝงขร้าพเจร้าแลร้ว และไมล่นล่าแลล่นไปจากเกาะครบีต และไดร้รกับความเสบียหายและการสทูญเสบีย
นบีนี้เลย
27:22 และบกัดนบีนี้ ขร้าพเจร้าขอเตสือนสตลิทล่านทกันี้งหลายใหร้มบีกบาลกังใจทบีที่ดบี ดร้วยวล่าจะไมล่มบีการเสบียชบีวลิตของผทูร้หนศึที่งผทูร้ใดใน
ทล่ามกลางพวกทล่านเลย นอกจากเรสือลบานบีนี้เทล่านกันี้น
27:23 เพราะวล่าในคสืนนบีนี้เอง ททูตสวรรคร์ของพระเจร้าไดร้มายสืนอยทูล่ใกลร้ขร้าพเจร้า ผทูร้ทรงเปป็นเจร้าของของขร้าพเจร้า และผทูร้
ทบีที่ขร้าพเจร้าปรนนลิบกัตลินกันี้น
27:24 โดยกลล่าววล่า ‘อยล่ากลกัวเลย เปาโลเออ๋ย ทล่านจะตร้องถทูกนบาตกัวไปเขร้าเฝฝ้าตล่อหนร้าซบีซารร์ และดทูเถลิด พระเจร้าไดร้
ทรงมอบทบุกคนทบีที่แลล่นเรสือพรร้อมกกับทล่านนกันี้นใหร้แกล่ทล่าน’
27:25 เพราะฉะนกันี้น ทล่านทกันี้งหลายจงมบีกบาลกังใจทบีที่ดบีเถลิด เพราะขร้าพเจร้าเชสืที่อพระเจร้าวล่า สลิที่งนบีนี้จะเปป็นไปเหมสือนอยล่าง
ทบีที่ไดร้ทรงกลล่าวแกล่ขร้าพเจร้านกันี้น
27:26 อยล่างไรกร็ตาม พวกเราจะตร้องถทูกโยนลงบนเกาะแหล่งหนศึที่ง”
27:27 แตล่เมสืที่อคสืนทบีที่สลิบสบีที่มาถศึงแลร้ว ขณะทบีที่พวกเรากร็ยกังถทูกซกัดไปซกัดมาอยทูล่ในทะเลอาเดรบีย ประมาณเทบีที่ยงคสืนพวก
กะลาสบีกร็นศึกเอาวล่าพวกเขากบาลกังเขร้าไปใกลร้แผล่นดลินแหล่งหนศึที่งแลร้ว
27:28 และหยกัที่งนนี้บาดทู และพบวล่าลศึกสบีที่สลิบเมตร และเมสืที่อพวกเขาไดร้ไปอบีกหนล่อยหนศึที่ง พวกเขากร็หยกัที่งนนี้บาดทูอบีกและพบ
วล่ามกันลศึกสามสลิบเมตร
27:29 แลร้วเมสืที่อเกรงกลกัววล่าพวกเราจะโดนฝฝฝั่งทบีที่มบีโขดหลินทกันี้งหลาย พวกเขาจศึงทอดสมอสบีที่ตกัวจากทร้ายเรสือ แลร้วตกันี้ง
หนร้าคอยเวลารบุล่งเชร้า
27:30 และขณะทบีที่พวกกะลาสบีจวนจะหนบีออกจากเรสือ เมสืที่อพวกเขาไดร้หยล่อนเรสือเลร็กลงในทะเลแลร้ว โดยทบาทบี
เหมสือนกกับวล่าพวกเขาจะทอดสมอจากหกัวเรสือ
27:31 เปาโลไดร้กลล่าวแกล่นายรร้อยและพวกทหารวล่า “ยกเวร้นคนเหลล่านบีนี้คงอยทูล่ในเรสือ ทล่านทกันี้งหลายจะรอดไมล่ไดร้
เลย”
27:32 แลร้วพวกทหารจศึงตกัดทลินี้งบรรดาเชสือกของเรสือเลร็ก และปลล่อยเรสือเลร็กนกันี้นใหร้หลบุดลอยไป
27:33 และขณะจวนรบุล่งเชร้า เปาโลกร็วลิงวอนพวกเขาทบุกคนใหร้รกับประทานอาหาร โดยกลล่าววล่า “วกันนบีนี้เปป็นวกันทบีที่สลิบ
สบีที่ทบีที่ทล่านทกันี้งหลายไดร้รอคอยและอดอาหารอยล่างตล่อเนสืที่อง โดยมลิไดร้รกับประทานอะไรเลย



27:34 เหตบุฉะนกันี้นขร้าพเจร้าขอวลิงวอนทล่านทกันี้งหลายใหร้รกับประทานอาหารเสบียบร้าง ดร้วยวล่านบีที่กร็เพสืที่อสบุขภาพของพวก
ทล่าน เพราะวล่าจะไมล่มบีเสร้นผมสกักเสร้นเดบียวตกจากศบีรษะของผทูร้หนศึที่งผทูร้ใดในพวกทล่าน”
27:35 และเมสืที่อเปาโลกลล่าวอยล่างนกันี้นแลร้ว ทล่านจศึงหยลิบขนมปฝง และขอบพระคบุณพระเจร้าตล่อหนร้าพวกเขาทบุกคน 
และเมสืที่อทล่านหกักขนมปฝงนกันี้นแลร้ว ทล่านกร็เรลิที่มรกับประทาน
27:36 แลร้วพวกเขาทบุกคนกร็มบีกบาลกังใจทบีที่ดบี และพวกเขาไดร้รกับประทานอาหารบร้างดร้วย
27:37 และพวกเราทบุกคนทบีที่อยทูล่ในเรสือนกันี้นรวมสองรร้อยเจร็ดสลิบหกคน
27:38 และเมสืที่อพวกเขาไดร้รกับประทานอาหารอลิที่มแลร้ว พวกเขากร็ทบาใหร้เรสือเบาขศึนี้น และโยนขร้าวสาลบีทลินี้งเสบียใน
ทะเล
27:39 และเมสืที่อถศึงเวลาเชร้าแลร้ว พวกเขากร็ไมล่รทูร้จกักแผล่นดลินนกันี้น แตล่พวกเขาไดร้คร้นพบอล่าวแหล่งหนศึที่งทบีที่มบีชายฝฝฝั่ง ซศึที่ง
พวกเขาตกันี้งใจวล่า ถร้าเปป็นไดร้ จะใหร้เรสือเขร้าเกยชายฝฝฝั่งนกันี้น
27:40 และเมสืที่อพวกเขาเอาสมอเหลล่านกันี้นขศึนี้นมาแลร้ว พวกเขากร็ปลล่อยใหร้ตกัวเองถทูกทะเลพกัดไป และแกร้เชสือกทกันี้ง
หลายทบีที่มกัดหางเสสือ และชกักใบหกัวเรสือขศึนี้นใหร้กลินลม และแลล่นตรงเขร้าไปหาชายฝฝฝั่ง
27:41 และเมสืที่อลงไปยกังสถานทบีที่แหล่งหนศึที่งซศึที่งทะเลสองแหล่งมาบรรจบกกัน พวกเขากร็ทบาใหร้เรสือนกันี้นเกยดลิน และหกัว
เรสือตลิดแนล่น และขยกับออกไมล่ไดร้ แตล่ทร้ายเรสือนกันี้นกร็แตกออกดร้วยความรบุนแรงของคลสืที่นทกันี้งหลาย
27:42 และคบาแนะนบาของพวกทหารคสือใหร้ฆล่านกักโทษทกันี้งหลายเสบีย เกรงวล่าคนหนศึที่งคนใดในพวกเขาจะวล่ายนนี้บา
ออกไปและหลบหนบีไปไดร้
27:43 แตล่นายรร้อย ซศึที่งประสงคร์ทบีที่จะชล่วยเปาโลใหร้รอด ไดร้หร้ามพวกทหารจากจบุดประสงคร์ของพวกเขา และสกัที่งวล่า
คนเหลล่านกันี้นซศึที่งวล่ายนนี้บาเปป็นควรทลินี้งตกัวลงไปในทะเลกล่อน และไปใหร้ถศึงฝฝฝั่ง
27:44 และคนทบีที่เหลสือนกันี้น บร้างกร็เกาะไมร้กระดานไป และบร้างกร็เกาะเศษชลินี้นสล่วนทบีที่แตกออกของเรสือลบานกันี้นไป และ
ตล่อมาพวกเขาไดร้หนบีไปถศึงฝฝฝั่งอยล่างปลอดภกัยกกันหมดทบุกคน

เปาโลถทูกสล่งไปยอังกรสุงโรม
ขร้อ 1 และ 2: “และเมสืที่อไดร้ตกัดสลินใจแลร้ววล่าพวกเราควรจะแลล่นเรสือไปยกังประเทศอลิตาลบี พวกเขาจศึงมอบ

เปาโลกกับนกักโทษอสืที่น ๆ บางคนไวร้กกับคนหนศึที่งชสืที่อ ยทูเลบียส นายรร้อยคนหนศึที่งในกองทหารของออกกัสตกัส และเมสืที่อลง
เรสือลบาหนศึที่งทบีที่มาจากเมสืองอกัดรามลิททลิยบุมแลร้ว พวกเราจศึงแลล่นไป โดยตกันี้งใจวล่าจะแลล่นเลาะไปตามชายฝฝฝั่งทกันี้งหลาย
ของแควร้นเอเชบีย โดยคนหนศึที่งชสืที่อ อารลิสทารคกัส ชาวมาซลิโดเนบียซศึที่งมาจากเมสืองเธสะโลนลิกาอยทูล่กกับพวกเรา”

“และเมสืที่อไดร้ตกัดสลินใจแลร้ววล่าพวกเราควรจะแลล่นเรสือไปยกังประเทศอลิตาลบี…” ในพระคบาขร้อสบุดทร้ายของ
บททบีที่แลร้ว อากรลิปปากลล่าวแกล่เฟสทกัสวล่า “ชายคนนบีนี้ (เปาโล) คงจะถทูกปลล่อยตกัวเปป็นอลิสระไปแลร้ว หากเขามลิไดร้
อบุทธรณร์ถศึงซบีซารร์” กษกัตรลิยร์ไดร้ฟฝงคบาใหร้การของเปาโลแลร้ว เขาเขร้าใจขร้อหาเหลล่านกันี้นทบีที่ปรกักปรบาเขาและไมล่เหร็นวล่า
ขร้อหาใดมบีขร้อเทร็จจรลิงสนกับสนบุนเลย เขาหมายเหตบุเชล่นกกันวล่าอกัครททูตผทูร้นบีนี้ถทูกกลล่าวหาดร้วยความผลิดหลายประการ
เกบีที่ยวกกับศาสนายลิว ไมล่ใชล่การกระทบาผลิดตล่อรกัฐบาลโรม เขาไมล่เหร็นเหตบุผลใดวล่าทบาไมนกักโทษคนนบีนี้ถศึงไมล่ควรถทูก
ปลล่อยตกัวเปป็นอลิสระ เวร้นแตล่วล่าเขาไดร้อบุทธรณร์ถศึงองคร์จกักรพรรดลิแลร้วและจศึงตร้องทบาตล่อใหร้เสรร็จ ดกังนกันี้นจศึงมบีการตกัดสลิน
ชบีนี้ขาดวล่า “เปาโลกกับนกักโทษอสืที่น ๆ บางคน” ควรถทูกสล่งตกัวไปยกังกรบุงโรม



ลทูกาไมล่บอกเราวล่านกักโทษคนอสืที่นๆเหลล่านบีนี้เปป็นใครบร้าง แตล่เขาใชร้คบาสรรพนาม “พวกเรา” ซศึที่งบล่งบอกวล่า
ตกัวเขาเองกร็ไดร้รกับอนบุญาตใหร้เดลินทางไปกกับเปาโลดร้วย-อาจในฐานะแพทยร์ประจบาตกัวเปาโล

คนทบีที่มบีหนร้าทบีที่ดทูแลพวกนกักโทษในการเดลินทางครกันี้งนบีนี้คสือ “ยทูเลบียส นายรร้อยคนหนศึที่งในกองทหารของอ
อกกัสตกัส” “กองทหาร” คสือหนล่วยหนศึที่งของกองทกัพโรม อกันประกอบดร้วยทหารตกันี้งแตล่สบีที่รร้อยถศึงหกรร้อยนาย นาย
รร้อยคนหนศึที่งมบีหนร้าทบีที่ดทูแลทหารหนศึที่งรร้อยนาย และนายรร้อยคนนบีนี้และพวกทหารทบีที่เขาบกังคกับบกัญชากร็เปป็นเหลล่าสา
มาชลิกของกองทหารนกันี้นซศึที่งถทูกตกันี้งชสืที่อตามจกักรพรรดลิออกกัสตกัส นกักประวกัตลิศาสตรร์บางทล่านเชสืที่อวล่ามกันเปป็นทหารกลบุล่ม
หนศึที่งทบีที่ถทูกคกัดเลสือกและมบีความโดดเดล่นซศึที่งถทูกใชร้การเมสืที่อถศึงคราวจบาเปป็น เราไมล่ถทูกบอกวล่าทหารทกันี้งหมดทบีที่อยทูล่ภายใตร้
การบกังคกับบกัญชาของนายรร้อยผทูร้นบีนี้เดลินทางไปกรบุงโรมกกับเขาหรสือไมล่ แตล่แนล่นอนวล่าอากรลิปปาและเฟสทกัสคงสล่งคน
ไปมากพอเพสืที่อคบุร้มกกันพวกนกักโทษและรกับประกกันความปลอดภกัยของพวกเขา-โดยเฉพาะอยล่างยลิที่งในกรณบีของ
เปาโล

คนกลบุล่มนบีนี้แลล่นออกจากเมสืองซบีซารบียาใน “เรสือลบาหนศึที่งทบีที่มาจากเมสืองอกัดรามลิททลิยบุม”-เรสือลบาหนศึที่งจากเมสือง
ทล่าชสืที่อวล่าอกัดรามลิททลิยบุมในแควร้นมบีเซบีย แหล่งเอเชบียไมเนอรร์ เรสือลบานบีนี้นล่าจะกบาลกังมบุล่งตรงกลกับบร้าน เนสืที่องจากมกันไมล่ไดร้
ถทูกคาดหวกังใหร้แลล่นตลอดทางไปจนถศึงประเทศอลิตาลบี (ขร้อ 6) แตล่จะมบีการตล่อเรสือกกับเรสืออบีกลบาหนศึที่งซศึที่งพวกผทูร้
โดยสารจะสามารถเดลินทางตล่อไปจนถศึงปลายทางไดร้

ทบีที่วล่าเรสือลบานบีนี้ตกันี้งใจวล่าจะ “แลล่นเลาะไปตามชายฝฝฝั่งทกันี้งหลายของแควร้นเอเชบีย” กร็บล่งบอกวล่ามกันอาจเดลิน
ทางเลาะไปตามชายฝฝฝั่งดร้านทลิศใตร้ของเอเชบียไมเนอรร์และรกับสลินคร้าอสืที่นๆตลอดทาง

“อารลิสทารคกัส ชาวมาซลิโดเนบีย ซศึที่งมาจากเมสืองเธสะโลนลิกา” เคยเปป็นเพสืที่อนรล่วมเดลินทางของเปาโลใน
คราวอสืที่นๆมาแลร้ว เขาถทูกลากตกัวไปดร้วยในความโกลาหลของพวกชล่างเงลินทบีที่เมสืองเอเฟซกัส (กลิจการ 19:29) เขาอยทูล่
กกับเปาโลในกลิจการ 20:4 ในฟฟีเลโมน 24 เปาโลพทูดถศึงเขาวล่าเปป็น เพสืที่อนรล่วมงาน ในขร้อพระคบาทบีที่เราศศึกษากกันอยทูล่นบีนี้
ดทูเหมสือนวล่าเขาเดลินทางรล่วมกกับเปาโลไมล่ใชล่ในฐานะนกักโทษแตล่เปป็นเพสืที่อนรล่วมเดลินทางแบบสมกัครใจ เขาอยทูล่ตล่อไป
กกับเปาโลในกรบุงโรมและถทูกกลล่าวถศึงวล่าเปป็นเพสืที่อนนกักโทษของอกัครททูตทล่านนบีนี้ (คส. 4:10)

ขร้อ 3: “และวกันรบุล่งขศึนี้น พวกเราไดร้แวะทบีที่เมสืองไซดอน และยทูเลบียสมบีใจเมตตาปรานบีแกล่เปาโล และใหร้ทล่าน
มบีอลิสระทบีที่จะไปหามลิตรสหายทกันี้งหลายของทล่าน เพสืที่อจะไดร้บรรเทาใจของทล่านเอง”

เมสืองไซดอนคสือเมสืองสบุดทร้ายบนชายฝฝฝั่งฟฟีนลิเซบียทบีที่เราสามารถตามรอยอกัครททูตเปาโลไดร้ เมสืองนบีนี้ตกันี้งอยทูล่หล่าง
ไปประมาณหกสลิบเจร็ดไมลร์ทางทลิศเหนสือของเมสืองซบีซารบียา และในสภาพอากาศทบีที่เอสืนี้ออบานวยเรสือลบาหนศึที่งสามารถ
แลล่นจากทบีที่หนศึที่งไปอบีกทบีที่หนศึที่งไดร้อยล่างสบายๆในยบีที่สลิบสบีที่ชกัที่วโมง เชล่นในกรณบีของการเดลินทางของเปาโล

วกันถกัดมาหลกังจากทบีที่พวกเขาแลล่นเรสือจากเมสืองซบีซารบียา พวกเขากร็ทอดสมอทบีที่เมสืองไซดอนและยทูเลบีย
สนายรร้อยผทูร้นกันี้น “มบีใจเมตตาปรานบีแกล่เปาโล และใหร้ทล่านมบีอลิสระทบีที่จะไปหามลิตรสหายทกันี้งหลายของทล่าน เพสืที่อจะไดร้
บรรเทาใจของทล่านเอง” เฟลลิกสร์ไดร้อนบุญาตใหร้เปาโลมบีเสรบีภาพและใหร้คนรทูร้จกักของเขามาเยบีที่ยมเยบียนไดร้ (กลิจการ
24:23) และบกัดนบีนี้ทหารคนนบีนี้ทบีที่ดทูแลการสล่งตกัวเขาจากเมสืองซบีซารบียาไปยกังกรบุงโรมกร็แสดงความกรบุณาแกล่เขาในการ
อนบุญาตใหร้เขาขศึนี้นฝฝฝั่งไปเยบีที่ยมเยบียนเพสืที่อนฝทูงและรกับความสดชสืที่น ไมล่ตร้องสงสกัยเลยวล่าหร้องโดยสารในเรสือลบานกันี้น
แออกัดยกัดเยบียด-ตามทบีที่ขร้อ 37 ของบทนบีนี้กลล่าว มบีคนสองรร้อยเจร็ดสลิบหกคนอยทูล่บนเรสือลบานกันี้น-และการขศึนี้นฝฝฝั่งเพบียงชกัที่ว



ครทูล่กร็คงมบีความหมายอยล่างมากตล่ออกัครททูตทล่านนบีนี้ เปาโลไมล่ใชล่คนหนบุล่มแลร้ว เขาไดร้ฟฝนฝฝ่าหลายปฟีแหล่งการเดลินทาง 
ความยากลบาบาก การขล่มเหง และการทบาใหร้รล่างกายบอบชนี้บา เรานศึกภาพออกวล่าเขาไดร้รกับความสดชสืที่นและการ
หนบุนใจอยล่างแทร้จรลิงโดยการทบีที่เขาไปเยบีที่ยมเยบียนเพสืที่อนฝทูงทบีที่นบีที่ นายรร้อยผทูร้นบีนี้รทูร้ (เชล่นเดบียวกกับทบีที่เฟลลิกสร์ เฟสทกัส และอา
กรลิปปาไดร้รทูร้) วล่าชายผทูร้นบีนี้ไมล่ใชล่อาชญากร และวล่าไมล่มบีความเสบีที่ยงในการยอมใหร้เขาขศึนี้นฝฝฝั่ง พระคกัมภบีรร์ไมล่บอกเรา แตล่
ดทูเหมสือนเปป็นเรสืที่องสมเหตบุสมผลทบีที่ทหารคบุร้มกกันนายหนศึที่งคงจะถทูกสล่งตกัวใหร้ไปกกับเปาโลดร้วย เนสืที่องจากเปป็นทบีที่ทราบ
กกันดบีวล่าเคยมบีความพยายามครกันี้งกล่อนๆในการเอาชบีวลิตเปาโล

ขร้อ 4 และ 5: “และเมสืที่อพวกเราไดร้แลล่นออกจากทบีที่นกัที่นแลร้ว พวกเรากร็แลล่นไปทางดร้านปลอดลมของเกาะ
ไซปรกัส เพราะลมเหลล่านกันี้นพกัดตร้าน และเมสืที่อพวกเราไดร้แลล่นขร้ามทะเลของแควร้นซบีลบีเซบียกกับแควร้นปฝมฟฟีเลบียแลร้ว 
พวกเราไดร้มาถศึงเมสืองมลิรา เมสืองแหล่งหนศึที่งของแควร้นลบีเซบีย”

“พวกเรากร็แลล่นไปทางดร้านปลอดลมของเกาะไซปรกัส” นกัที่นคสือ พวกเขาแลล่นเลบียบชายฝฝฝั่งของเกาะ
ไซปรกัส (ระหวล่างเกาะไซปรกัสกกับแผล่นดลินใหญล่) แทนทบีที่จะแลล่นเรสือเขร้าไปในทะเลเปปิดโดยตรง ดกังนกันี้นพวกเขาจศึงไดร้
รกับการปกปฝ้องจากความรบุนแรงของ “ลมพกัดตร้าน” เหลล่านกันี้นและทบาเวลาดบีขศึนี้นทกันี้งๆทบีที่ขร้อเทร็จจรลิงกร็คสือวล่าพวกเขา
กบาลกังเดลินทางเปป็นระยะทางมากขศึนี้นโดยการเลาะไปตามชายฝฝฝั่ง

“เมสืที่อพวกเราไดร้แลล่นขร้ามทะเลของแควร้นซบีลบีเซบียกกับแควร้นปฝมฟฟีเลบียแลร้ว”-เมสืที่อพวกเขาแลล่นเรสือไปตาม
แนวยาวของนนี้บาเหลล่านบีนี้แลร้ว- “พวกเราไดร้มาถศึงเมสืองมลิรา เมสืองแหล่งหนศึที่งของแควร้นลบีเซบีย” แควร้นลบีเซบียเปป็นบร้าน
เกลิดของเปาโล (กลิจการ 21:39) และอยล่างทบีที่เราไดร้เรบียนรทูร้ในบทกล่อนๆ อกัครททูตทล่านนบีนี้ไดร้เดลินทางผล่านเขร้าในพสืนี้นทบีที่นบีนี้
ในการเดลินทางแบบมลิชชกันนารบีหลายครกันี้งของเขา มกันคงนล่าสนใจทบีที่ไดร้ทราบวล่าความทรงจบาใดบร้างไหลบล่าเขร้าสทูล่
ความคลิดของเขาขณะทบีที่เขาแลล่นเรสือมบุล่งสทูล่กรบุงโรม-ความทรงจบาเกบีที่ยวกกับจลิตวลิญญาณหลายดวงทบีที่ไดร้รกับความรอด 
การขล่มเหงตล่างๆทบีที่เขาไดร้สทูร้ทน ครลิสตจกักรหลายแหล่งทบีที่ถทูกกล่อตกันี้งเมสืที่อเขาตรากตรบาทบางานในพสืนี้นทบีที่แหล่งนบีนี้ซศึที่งบกัดนบีนี้เขา
ผล่านเขร้ามาในฐานะนกักโทษคนหนศึที่งทบีที่กบาลกังเดลินทางไปเพสืที่อปกปฝ้องขล่าวประเสรลิฐและงานรกับใชร้ของเขาในการ
ปรากฏตกัวตล่อหนร้าจกักรพรรดลิโรม

ขร้อ 6-8: “และทบีที่นกัที่นนายรร้อยไดร้พบเรสือลบาหนศึที่งแหล่งเมสืองอเลร็กซานเดรบียทบีที่จะแลล่นไปยกังประเทศอลิตาลบี 
และทล่านใหร้พวกเราลงเรสือลบานกันี้น และเมสืที่อพวกเราไดร้แลล่นไปชร้า ๆ หลายวกัน และไดร้มาถศึงเมสืองคนบีดกัสอยล่างยาก
เยร็น ลมไมล่เขร้าขร้างพวกเรา พวกเราจศึงแลล่นไปทางใตร้ของเกาะครบีตตรงกกับเมสืองสกัลโมเน และเมสืที่อแลล่นเลบียบฝฝฝั่ง
เกาะนกันี้นอยล่างยากเยร็น ไดร้มาถศึงสถานทบีที่แหล่งหนศึที่งซศึที่งถทูกเรบียกวล่า ทล่างาม ซศึที่งอยทูล่ใกลร้เมสืองลาเซบีย”

ทบีที่เมสืองมลิรา “นายรร้อยไดร้พบเรสือลบาหนศึที่งแหล่งเมสืองอเลร็กซานเดรบียทบีที่จะแลล่นไปยกังประเทศอลิตาลบี” เมสืองอ
เลร็กซานเดรบียอยทูล่ในประเทศอบียลิปตร์ และจากขร้อ 38 ดทูเหมสือนวล่านบีที่เปป็นเรสือลบาหนศึที่งซศึที่งบรรทบุกเมลร็ดขร้าวทบีที่กบาลกังเดลิน
ทางไปยกังประเทศอลิตาลบี ประวกัตลิศาสตรร์เปปิดเผยวล่าขร้าวสาลบีปรลิมาณมหาศาลถทูกนบาเขร้าจากอบียลิปตร์เพสืที่อเลบีนี้ยงดทู
ประชาชนแหล่งกรบุงโรม และนบีที่นล่าจะเปป็นหนศึที่งในเรสือสลินคร้าของอบียลิปตร์ทบีที่มบีขนาดใหญล่เหลล่านกันี้น

ลมตะวกันตกเหลล่านกันี้นซศึที่งพกัดแรงทบาใหร้การแลล่นเรสือเปป็นงานยาก ดร้วยเหตบุนบีนี้เรสือลบานบีนี้จศึงไมล่ไดร้แลล่นตรงไปแตล่
เลาะไปตามชายฝฝฝั่งเพสืที่อทบีที่จะไดร้รกับการปกปฝ้องจากลมเหลล่านกันี้นบร้าง ดกังนกันี้นลทูกาจศึงกลล่าววล่า “พวกเราไดร้แลล่นไปชร้า 



ๆ หลายวกัน” และแมร้กระนกันี้นพวกเขากร็ไปถศึงเมสืองคนบีดกัสอยล่างยากเยร็น นบีที่คสือเมสืองๆหนศึที่งทบีที่อยทูล่ในแควร้นคาเรบียใน
เอเชบียไมเนอรร์ดร้านตะวกันตกเฉบียงใตร้

“พวกเราจศึงแลล่นไปทางใตร้ของเกาะครบีต” เพราะลมแรงเหลล่านกันี้น พวกเขาจศึงแลล่นใกลร้ชายฝฝฝั่งของเกาะ
ครบีต และดกังนกันี้นเกาะซศึที่งมบีภทูเขาเยอะนบีนี้จศึงชล่วยกกันี้นความรบุนแรงของลมนกันี้น

ผทูร้คนจากเกาะครบีตไดร้อยทูล่ในวกันเพร็นเทคอสตร์นกันี้น (กลิจการ 2:11) ภายใตร้งานรกับใชร้ของเปาโล ครลิสตจกักร
หนศึที่งไดร้ถทูกกล่อตกันี้งในเกาะครบีต และทลิตกัสผทูร้รกับใชร้หนบุล่มไดร้ถทูกละไวร้ใหร้ดทูแลทบีที่นกัที่นเพสืที่อแตล่งตกันี้งพวกผทูร้ปกครองและจกัดการ
สลิที่งตล่างๆใหร้เรบียบรร้อยขณะทบีที่เปาโลไปรกับใชร้ในทบีที่อสืที่นๆตล่อไป (ทต. 1:5) ในทลิตกัส 1:12,13 เราเรบียนรทูร้เกบีที่ยวกกับ
กลิตตลิศกัพทร์ของชาวเกาะครบีต: “คนหนศึที่งในพวกเขา คสือเปป็นผทูร้พยากรณร์ของพวกเขาเอง ไดร้กลล่าววล่า “ชาวครบีตเปป็น
คนพทูดปดเสมอ เปป็นสกัตวร์รร้ายทกันี้งหลาย เปป็นคนเกบียจครร้านกลินเตลิบ” คบาพยานนบีนี้เปป็นความจรลิง เหตบุฉะนกันี้นทล่านจงวล่า
กลล่าวพวกเขาใหร้แรง ๆ เพสืที่อพวกเขาจะปกตลิในความเชสืที่อนกันี้น”

“...ตรงกกับเมสืองสกัลโมเน”-เนลินทบีที่ยสืที่นออกไปในทะเลซศึที่งเตร็มไปดร้วยโขดหลินทบีที่ปลายดร้านทลิศตะวกันออกของ
เกาะครบีต- “และเมสืที่อแลล่นเลบียบฝฝฝั่งเกาะนกันี้นอยล่างยากเยร็น”-นกัที่นคสือ แทบจะเลบีที่ยงไมล่พร้นการถทูกลมรบุนแรงนกันี้นพกัด
เขร้าหาชายฝฝฝั่งทบีที่เตร็มไปดร้วยโขดหลินนกันี้น- “ไดร้มาถศึงสถานทบีที่แหล่งหนศึที่งซศึที่งถทูกเรบียกวล่า ทล่างาม” นบีที่คสืออล่าวเลร็กๆบน
ชายฝฝฝั่งดร้านทลิศใตร้ของเกาะครบีต มกันไมล่ถศึงกกับเปป็นทล่าเรสือ แตล่เปป็นเพบียงสถานทบีที่พอทบีที่จะใหร้เรสือทอดสมอไดร้ นกัก
ประวกัตลิศาสตรร์บางทล่านในสมกัยนกันี้นเรบียกมกันวล่า “ชายฝฝฝั่งอกันงดงาม” นกักเดลินเรสือสมกัยโบราณและบรรดาเจร้าแหล่ง
ทร้องทะเลบางคนเรบียกมกันวล่า “อล่าวสวย” มกันเปปิดกวร้างเกลินกวล่าทบีที่จะเปป็นทล่าเรสือในอบุดมคตลิ โดยเฉพาะอยล่างยลิที่งใน
ชล่วงฤดทูหนาว และไมล่มบีเมสืองใดๆตรงทบาเลทบีที่ตกันี้งนกันี้นเลย “เมสืองลาเซบีย” อยทูล่หล่างจากทล่างามนกันี้นไปประมาณหร้าไมลร์ 
และแนล่นอนวล่านบีที่เปป็นอบีกเหตบุผลหนศึที่งทบีที่วล่าทบาไมอล่าวเลร็กๆนบีนี้จศึงไมล่ถทูกถสือวล่าเปป็นทล่าเรสือในอบุดมคตลิ

ขร้อ 9 และ 10: “บกัดนบีนี้เมสืที่อเสบียเวลาไปมากแลร้ว และคราวเมสืที่อการแลล่นเรสือกร็อกันตรายแลร้วตอนนบีนี้ เพราะ
ตอนนบีนี้เทศกาลอดอาหารผล่านไปแลร้ว เปาโลจศึงเตสือนสตลิเขาทกันี้งหลาย และกลล่าวแกล่พวกเขาวล่า “ทล่านทกันี้งหลาย 
ขร้าพเจร้ารกับรทูร้วล่า การเดลินทางโดยทางเรสือนบีนี้จะไดร้รกับความเจร็บปวดและความเสบียหายมากมาย ไมล่เพบียงแตล่ของ
บรรทบุกและเรสือเทล่านกันี้น แตล่ยกังรวมถศึงชบีวลิตของพวกเราดร้วย”

“เมสืที่อเสบียเวลาไปมากแลร้ว” เนสืที่องจากขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่าลมเหลล่านกันี้น “พกัดตร้าน” มาตลอดตกันี้งแตล่หลกังจากทบีที่
เรสือนกันี้นออกจากเมสืองซบีซารบียาไมล่นาน และภกัยอกันตรายจากลมสทูงเหลล่านกันี้นทบาใหร้จบาเปป็นตร้องเลาะไปตามชายฝฝฝั่ง
เพสืที่อรกับการปกปฝ้องแทนทบีที่จะใชร้เสร้นทางตรงกวล่าและสกันี้นกวล่าเขร้าไปในทะเลเปปิด การเดลินทางนบีนี้นล่าเหนร็ดเหนสืที่อย 
และใชร้เวลามากกวล่าปกตลิเยอะมากในการเดลินทางจากเมสืองซบีซารบียาไปยกังกรบุงโรม

“การแลล่นเรสือกร็อกันตรายแลร้วตอนนบีนี้ เพราะตอนนบีนี้เทศกาลอดอาหารผล่านไปแลร้ว” “เทศกาลอดอาหาร”
ในทบีที่นบีนี้นล่าจะหมายถศึงวกันลบมลทลินซศึที่งตรงกกับวกันทบีที่สลิบของเดสือนทบีที่เจร็ดของปฟีนกันี้น (ดทู เลวบีนลิตลิ 23:27) ชล่วงเวลานบีนี้ของปฟี
คงจะตรงกกับปลายเดสือนกกันยายนหรสือตร้นเดสือนตบุลาคม และ ณ เวลานกันี้นของปฟีการเดลินเรสือบนทะเล
เมดลิเตอรร์เรเนบียนไดร้ชสืที่อวล่าอกันตรายและมบีพายบุแรง พสืนี้นทบีที่นกันี้นขศึนี้นชสืที่อวล่ามบีพายบุรบุนแรงทบีที่พกัดผล่านเขร้ามาในชล่วงตร้นฤดทู
ใบไมร้รล่วง คสือชล่วงเวลาทบีที่กลางวกันและกลางคสืนเทล่ากกันในฤดทูใบไมร้รล่วง



เพราะภกัยอกันตรายนบีนี้ เปาโลจศึงเตสือนนกักเดลินเรสือเหลล่านกันี้นวล่า “ทล่านทกันี้งหลาย ขร้าพเจร้ารกับรทูร้วล่า การเดลินทาง
โดยทางเรสือนบีนี้จะไดร้รกับความเจร็บปวดและความเสบียหายมากมาย…” อกัครททูตเปาโลไมล่เพบียงมบีการศศึกษาจากมบุม
มองดร้านความสบาเรร็จทางวลิชาการเทล่านกันี้น เขายกังมบีประสบการณร์ตรงเยอะในการเดลินทางดร้วย-ทกันี้งทางบกและทาง
ทะเล ใน 2 โครลินธร์ 11:25 เขาใหร้การวล่า “ขร้าพเจร้าเผชลิญภกัยเรสือแตกสามครกันี้ง” เปาโลเดลินทางเยอะมากโดยทาง
ทะเลในการเดลินทางแบบมลิชชกันนารบีหลายครกันี้งของเขา และเขาคบุร้นเคยกกับการเดลินเรสือบนทะเลเมดลิเตอรร์เรเนบียน

นอกเหนสือจากประสบการณร์ตรงของเขาในการแลล่นเรสือแลร้ว สล่วนตกัวแลร้วผมเชสืที่อวล่าพระเจร้าทรงเปปิดเผย
แกล่เปาโลวล่าพายบุเหลล่านกันี้นรออยทูล่เบสืนี้องหนร้า เรสืที่องนบีนี้ ประกอบกกับความรทูร้ของเขาเองเกบีที่ยวกกับภกัยเหลล่านกันี้นของการ
แลล่นเรสือ ณ ชล่วงเวลานบีนี้ของปฟี กร็ทบาใหร้เขามกัที่นใจในความจรลิงทบีที่เขากลล่าว-วล่าถร้าพวกเขาเดลินทางตล่อไปตอนนบีนี้ พวก
เขาจะพบกกับ “ความเจร็บปวดและความเสบียหายมากมาย ไมล่เพบียงแตล่ของบรรทบุกและเรสือเทล่านกันี้น แตล่ยกังรวมถศึง
ชบีวลิตของพวกเราดร้วย” แตล่คนเหลล่านกันี้นทบีที่มบีหนร้าทบีที่ควบคบุมเรสือนกันี้นไมล่เชสืที่อเขา

ขร้อ 11 และ 12: “ถศึงกระนกันี้น นายรร้อยกร็เชสืที่อกกัปตกันและเจร้าของเรสือมากกวล่าสลิที่งเหลล่านกันี้นซศึที่งถทูกกลล่าวโดย
เปาโล และเพราะวล่าทล่าเรสือนกันี้นไมล่เหมาะพอทบีที่จะจอดในฤดทูหนาว คนสล่วนมากจศึงแนะนบาใหร้ไปจากทบีที่นกัที่นดร้วย ถร้า
โดยวลิธบีใดกร็ตามพวกเขาอาจจะไปถศึงเมสืองฟฟีนลิกสร์ และจอดอยทูล่ทบีที่นกัที่นตลอดฤดทูหนาว ซศึที่งเปป็นทล่าเรสือแหล่งเกาะครบีต 
และหกันหนร้าไปทางทลิศตะวกันตกเฉบียงใตร้และทลิศตะวกันตกเฉบียงเหนสือ”

“นายรร้อย”-ทหารโรมคนนกันี้นทบีที่มบีหนร้าทบีที่ดทูแลเปาโลและนกักโทษคนอสืที่นๆบนเรสือนกันี้น- “เชสืที่อกกัปตกันและ
เจร้าของเรสือ…” กกัปตกันคสือคนถสือทร้ายเรสือ (หรสือผทูร้ควบคบุมเรสือ) และเจร้าของกร็เปป็นคนทบีที่เรสือลบานกันี้นเปป็นกรรมสลิทธลิธิ์ของ
เขา เหมสือนทบีที่เปป็นอยทูล่บล่อยๆเหลสือเกลิน คนเหลล่านบีนี้เอาหลกักเหตบุผลแบบมนบุษยร์มาเทบียบกกับสลิที่งทบีที่คนของพระเจร้ากลล่าว
ถศึงอยล่างไรแลร้ว เปาโลกร็ไมล่ใชล่นกักเดลินเรสือมสืออาชบีพ เขาอาจไมล่สามารถยกเหตบุผลทบีที่ดบีไดร้ เมสืที่อพลิจารณาขร้อเทร็จจรลิงทบีที่
วล่าเขาเปป็น “คนคลกัที่งศาสนา” คนหนศึที่ง ผทูร้ซศึที่งไดร้เขร้าไปพกัวพกันในเรสืที่องทางศาสนาตล่างๆจนการไปเขร้าเฝฝ้าจกักรพรรดลิ
โรมเทล่านกันี้นจะแกร้เขาใหร้หลบุดออกมาไดร้! เขาจะไปรทูร้อะไรเกบีที่ยวกกับทะเลและศลิลปะของการแลล่นเรสือ?

ในทางกลกับกกัน กกัปตกัน (แนล่นอนวล่าเปป็นผทูร้มากประสบการณร์แหล่งทร้องทะเล) และเจร้าของเรสือนกันี้น (ซศึที่งเชสืที่อ
ใจไดร้วล่าจะดทูแลทรกัพยร์สลินของเขาเองเปป็นอยล่างดบี) สนกับสนบุนใหร้แลล่นเรสือตล่อไปโดยออกจากทล่างาม ดกังนกันี้นนายรร้อย
นกันี้นจศึงเชสืที่อเหลล่านกักเดลินเรสือ “มากกวล่าสลิที่งเหลล่านกันี้นซศึที่งถทูกกลล่าวโดยเปาโล”

“ทล่าเรสือนกันี้นไมล่เหมาะพอทบีที่จะจอดในฤดทูหนาว” อยล่างทบีที่เราไดร้หมายเหตบุไปแลร้ว สถานทบีที่แหล่งนบีนี้ทบีที่เรสือลบานบีนี้
ทอดสมอไมล่ใชล่ทล่าเรสือทบีที่โดดเดล่น มกันไมล่ตกันี้งอยทูล่ในทบาเลทางยบุทธศาสตรร์เมสืที่อกลล่าวถศึงศทูนยร์กลางทางเสบบียงทกันี้งหลาย-
เมสืองลาเซบียอยทูล่หล่างไปหร้าไมลร์-และนอกเหนสือจากการทบาใหร้มกันเปป็นเรสืที่องยากสบุดขบีดทบีที่จะไดร้รกับเสบบียงสบาหรกับการ
อยทูล่ตลอดหนร้าหนาวแลร้ว ยกังไมล่มบีแหลล่งบกันเทลิงใจ ไมล่มบีสถานทบีที่ๆพวกนกักเดลินเรสือจะพบการผล่อนคลายและความ
รสืที่นเรลิงไดร้ ดกังนกันี้นพวกเขาจศึงไมล่ปรารถนาทบีที่จะใชร้เวลาอบีกหลายสกัปดาหร์ทบีที่นกัที่น

“คนสล่วนมากจศึงแนะนบาใหร้ไปจากทบีที่นกัที่นดร้วย” เหร็นไดร้ชกัดวล่ามบีการอภลิปราย หรสืออาจมบีการลงคะแนนเสบียง
ในทล่ามกลางนกักเดลินทางเหลล่านกันี้น ไมล่วล่าการ “แนะนบาใหร้ไปจากทบีที่นกัที่น” มาจากเฉพาะพวกนกักเดลินเรสือเทล่านกันี้น หรสือ
วล่าผทูร้โดยสารคนอสืที่นๆมบีสล่วนรล่วมดร้วย เราไมล่ถทูกบอก แตล่ “คนสล่วนมาก” (คนสล่วนใหญล่) ในพวกทบีที่ถทูกปรศึกษานกันี้น



ตกัดสลินใจทบีที่จะไปจากทล่างาม “ถร้าโดยวลิธบีใดกร็ตามพวกเขาอาจจะไปถศึงเมสืองฟฟีนลิกสร์ และจอดอยทูล่ทบีที่นกัที่นตลอดฤดทู
หนาว”

ไมล่มบีอะไรผลิดในการจอดตลอดฤดทูหนาวในเมสืองฟฟีนบีซ-ซศึที่งเรบียกวล่าเมสืองฟฟีนลิกสร์เชล่นกกัน พวกลทูกเรสือและผทูร้
โดยสารคงไดร้รกับความปลอดภกัยทบีที่นกัที่นพอๆกกับในทล่างาม อกันตรายนกันี้นอยทูล่ในการเดลินทางระหวล่างสถานทบีที่สองแหล่ง
นกันี้น พวกเขาเทบียบเทล่าปลอดภกัยแลร้วในทล่างาม และคบาเตสือนของเปาโลกร็คกัดคร้านความพยายามทบีที่จะเดลินทางจาก
ทล่าเรสือหนศึที่งไปยกังอบีกทล่าเรสือหนศึที่ง พอไปถศึงทล่าเรสือทบีที่เมสืองฟฟีนลิกสร์ เรสือนกันี้นกร็คงจะปลอดภกัยจากลมและพายบุและทะเล
รบุนแรง พวกเขาอาจอยทูล่ทบีที่นกัที่นตลอดฤดทูหนาวไดร้อยล่างมกัที่นคงปลอดภกัย แตล่ระหวล่างทล่าเรสืออกันปลอดภกัยนกันี้นกกับทล่างาม
มบีนนี้บาทะเลเหลล่านกันี้นขวางกกันี้นอยทูล่-เตร็มไปดร้วยอกันตรายและเชสืที่อใจไมล่ไดร้ ซศึที่งอาจถทูกพายบุรบุนแรงทบาใหร้กบาเรลิบไดร้ทบุกเมสืที่อ

ขร้อ 13: “และเมสืที่อลมทลิศใตร้พกัดมาเบา ๆ โดยคาดวล่าพวกเขาไดร้รกับจบุดประสงคร์ของพวกเขาแลร้ว เมสืที่อ
ถอนสมอจากทบีที่นกัที่น พวกเขาไดร้แลล่นเรสือใกลร้เกาะครบีต”

“ลมทลิศใตร้พกัดมาเบา ๆ” คนของพระเจร้ากลล่าวแลร้ววล่า “มบีอกันตรายรออยทูล่ขร้างหนร้า! อกันตรายตล่อเรสือลบานบีนี้ 
สกัมภาระ และตล่อชบีวลิตของพวกเรา” แตล่พวกกะลาสบีมากประสบการณร์และลทูกเรสือไมล่สนใจคบาเตสือนของเขา การ
ยกเหตบุผลของพวกเขาบอกพวกเขาวล่าพวกเขาสามารถไปถศึงทล่าเรสือแหล่งถกัดไปไดร้อยล่างปลอดภกัย คสือสถานทบีที่ๆดบี
กวล่านบีนี้เยอะเพสืที่อจะอยทูล่ตลอดชล่วงฤดทูหนาว-อยล่างนร้อยพวกเขากร็ชอบมกันมากกวล่า พวกเขามาถศึงจบุดนบีนี้แลร้วอยล่าง
ปลอดภกัย ถศึงแมร้จะชร้ากวล่าทบีที่พวกเขาไดร้คาดหมายไวร้ และดร้วยความรทูร้ของพวกเขาเกบีที่ยวกกับทะเล พวกเขาจศึงแนล่ใจ
วล่าพวกเขาจะสามารถไปถศึงเมสืองฟฟีนลิกสร์ไดร้ เพสืที่อเสรลิมเขร้ากกับความรทูร้สศึกปลอดภกัยแบบจอมปลอมของพวกเขา “ลม
ทลิศใตร้พกัดมาเบา ๆ” ซศึที่งกระซลิบวล่าทบุกอยล่างเรบียบรร้อยดบี ดกังนกันี้น “โดยคาดวล่าพวกเขาไดร้รกับจบุดประสงคร์ของพวกเขา
แลร้ว”- หรสือ เมสืที่อคลิดไปเองวล่าพวกเขาจะสามารถทบาไดร้ตามวกัตถบุประสงคร์ของพวกเขา- “เมสืที่อถอนสมอจากทบีที่นกัที่น 
พวกเขาไดร้แลล่นเรสือใกลร้เกาะครบีต”

พระคกัมภบีรร์ใหร้บทเรบียนหลายอยล่างเกบีที่ยวกกับอกันตรายของ “การคลิดไปเอง” มารบียร์และโยเซฟไมล่ไดร้อยทูล่กกับ
พระเยซทู “คลิดไปเองวล่าพระองคร์อยทูล่ในคนกลบุล่มนกันี้นดร้วย” และพวกเขาใชร้เวลาสามวกันในการตามหากล่อนทบีที่พวกเขา
พบพระองคร์อบีกครกันี้ง (ลทูกา 2:43-46) คสืนนกันี้นทบีที่พระเยซทูเสดร็จมาหาเหลล่าสาวกของพระองคร์โดยเดลินบนนนี้บา พวกเขา
กร็เกสือบพลาดพระพรของการทบีที่พระองคร์สถลิตอยทูล่ดร้วย โดยคลิดไปเองวล่าพวกเขากบาลกังเหร็นผบี (มก. 6:47-50) เมสืที่อ
พระเจร้าทรงสล่งแผล่นดลินไหวมาเปปิดประตทูคบุกในเมสืองฟฟีลลิปปฟีและปลดเครสืที่องพกันธนาการจากพวกนกักโทษ นายคบุกกร็
พรร้อมทบีที่จะฆล่าตกัวตายแลร้ว (อกันเปป็นการใชร้ทางลกัดไปสทูล่นรก) “โดยคลิดไปเอง” วล่าพวกนกักโทษของเขาหนบีไปแลร้ว 
(กลิจการ 16:27-34) มกันไมล่มบีประโยชนร์เลยกกับการ “คลิดไปเอง” เกบีที่ยวกกับเรสืที่องตล่างๆฝฝ่ายวลิญญาณ มกันไมล่มบี
ประโยชนร์เลยทบีที่พวกนกักเดลินเรสือ “คลิดไปเอง” วล่าตนปลอดภกัยในการไมล่สนใจฟฝงคบาเตสือนของเปาโลเกบีที่ยวกกับ
อกันตรายทบีที่รออยทูล่เบสืนี้องหนร้าหากพวกเขาแลล่นเรสือไปจากทล่างาม

เพราะไดร้รกับการหนบุนใจจากความมกัที่นใจแบบเทบียมเทร็จ ซศึที่งถทูกบล่งบอกโดยลมทลิศใตร้นกันี้นทบีที่พกัดมาเบาๆเหนสือ
นนี้บาทะเลเมดลิเตอรร์เรเนบียน พวกเขาจศึงแลล่นเรสือไปไกลจากความปลอดภกัยของทล่าเรสือนกันี้นมากขศึนี้นเรสืที่อยๆ เปาโลคลิด
ผลิดอยล่างแนล่นอน พวกเขาแลล่นเรสือ “ใกลร้เกาะครบีต” และลมทลิศใตร้นกันี้นกร็ดกันพวกเขาไปขร้างหนร้าอยล่างนล่นุ่มนวล



ขร้อ 14 และ 15: “แตล่หลกังจากนกันี้นไมล่นาน มบีลมพายบุพกัดรบุนแรงเกลิดขศึนี้นทบีที่ถทูกเรบียกวล่า ยบุระกลิโล และเมสืที่อเรสือ
ลบานกันี้นตลิดอยทูล่ในพายบุ และตร้านลมไมล่ไหว พวกเราจศึงปลล่อยเรสือไปตามลม”

“หลกังจากนกันี้นไมล่นาน”-หลกังจากพวกเขาแลล่นเรสือออกจากทล่างามไมล่นาน แตล่นานพอทบีที่ลมใตร้นกันี้นและ
ทะเลทบีที่เงบียบสงบจะลล่อพวกเขาลศึกเขร้าไปในความรทูร้สศึกมกัที่นคงปลอดภกัยและสวกัสดลิภาพ- “มบีลมพายบุพกัดรบุนแรงเกลิด
ขศึนี้น…” มกันเปป็นขร้อเทร็จจรลิงทบีที่ทราบกกันดบีวล่าพายบุรบุนแรงทกันี้งหลายมาในทะเลเมดลิเตอรร์เรเนบียนไดร้อยล่างรวดเรร็ว โดย
เฉพาะอยล่างยลิที่งในฤดทูใบไมร้รล่วง และมกันกร็เปป็นเชล่นนกันี้นในกรณบีนบีนี้

ลมพายบุนบีนี้ถทูกเรบียกวล่า “ยทูโรกลบีดอน” ในบางกรณบีมกันถทูกเรบียกวล่า ยบุระกลิโล จากยทูรอส (ซศึที่งหมายถศึงลม
ตะวกันออกหรสือตะวกันออกเฉบียงใตร้) และกลิโล (ซศึที่งหมายถศึงลมตะวกันออกเฉบียงเหนสือ) ดกังนกันี้นนบีที่จศึงเปป็นการรวมกกัน
เปป็นหนศึที่งของลมสองสาย-ไมล่ใชล่แคล่ลมแรงทบีที่พกัดมาอยล่างสมที่บาเสมอจากทลิศทางหนศึที่ง แตล่เปป็นลมหมบุนและบลิดเปป็น
เกลบียวเหมสือนอยล่างพายบุทอรร์นาโดของเรา มกันทบาใหร้เรสือนบีนี้ตลิดอยทูล่ขร้างในและซกัดมกันไปมา ทบาใหร้มกันชล่วยเหลสือตกัวเอง
ไมล่ไดร้ ผลกักเรสือนบีนี้ถอยหลกังและเดลินหนร้าขณะทบีที่คลสืที่นแรงกระหนที่บาเรสือและซกัดเขร้าไปในเรสือ เมสืที่อรทูร้ตกัววล่าไมล่มบีความหวกัง
ในการควบคบุมเสร้นทางเดลินเรสือของพวกเขาเมสืที่อเจอกกับพลกังของพายบุลทูกนบีนี้ ชายเหลล่านกันี้นทบีที่ควบคบุมเรสือจศึง “ปลล่อย
เรสือไปตามลม” กลล่าวอบีกนกัยหนศึที่ง พวกเขาละความพยายามทกันี้งสลินี้นทบีที่จะตกัดสลินเสร้นทางของตนและปลล่อยใหร้เรสือนกันี้น
ถทูกพายบุลทูกนกันี้นซกัดตามใจชอบ

มบีการประยบุกตร์ใชร้ฝฝ่ายวลิญญาณซศึที่งควรถทูกปรกับใชร้ในทบีที่นบีนี้: พญามารปฏลิบกัตลิงานแบบนกันี้นเลยตล่อครลิสตจกักรทบีที่
ปรากฏแกล่ตาวกันนบีนี้ เหลล่านกักเดลินเรสือถทูกหลอกลวงโดยลมทลิศใตร้ทบีที่พกัดมาเบาๆฉกันใด พญามารกร็ทบาใหร้สลิที่งตล่างๆดทู
เหมสือนนล่าเชลิญชวนมากทบีที่สบุดฉกันนกันี้น-และจากนกันี้นกร็นบาอยล่างชร้าๆแตล่ชกัวรร์ไปสทูล่หายนะ! มกันมบีประสบการณร์เยอะมาก
และมกันใชร้วลิธบีการทบีที่จะนบาผลลกัพธร์ทบีที่ทบากบาไรมากทบีที่สบุดมาสทูล่ตกัวมกันเองเสมอ

เหมสือนกกับทบีที่อกัครททูตเปาโลเตสือนพวกนกักเดลินเรสือของเรสือลบานกันี้นทบีที่เขานกัที่งโดยสารไปสทูล่กรบุงโรม เขากร็เตสือน
พวกเราผล่านทางจดหมายเหลล่านกันี้นทบีที่ไดร้รกับการดลใจโดยพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ ซศึที่งถทูกเขบียนโดยเขาถศึงครลิสตจกักร
พกันธสกัญญาใหมล่ เขาเตสือนทลิโมธบีวล่าเวลานกันี้นจะมาเมสืที่อผทูร้คนจะไมล่ “ทนตล่อหลกักคบาสอนอกันถทูกตร้อง แตล่ตามตกัณหา
ตล่าง ๆ ของพวกเขาเอง พวกเขาจะรวบรวมบรรดาครทูไวร้สบาหรกับตนเอง โดยมบีหทูทบีที่คกัน และพวกเขาจะบล่ายหทูของ
ตนไปเสบียจากความจรลิง และจะหกันไปยกังนลิทานตล่าง ๆ” (2 ทธ. 4:3,4) ผทูร้รกับใชร้ในปฝจจบุบกันทบีที่ปฝ่าวประกาศความ
จรลิงอกันบรลิสบุทธลิธิ์ของพระเจร้าถทูกเรบียกวล่าเปป็นพวกคลิดลบ “พวกปฝ่าวรร้องภกัยพลิบกัตลิ” พวกคลกัที่งศาสนา ผทูร้คนสล่วนใหญล่
วกันนบีนี้ชอบปรกัชญาแบบมนบุษยร์และจลินตนาการ เรสืที่องแตล่งทางศาสนา หลกักคบาสอนหนศึที่งทบีที่ไมล่รบกวนใจวลินลิจฉกัยผลิด
และชอบของพวกเขา หรสือทบาใหร้การมบีตกัวตนอยทูล่อกันแสนสบายและสงบนลิที่งของพวกเขาตร้องกระเพสืที่อมดบุจระลอก
นนี้บา ซศึที่งลล่องลอยไปเรสืที่อยๆพรร้อมกกับลมทลิศใตร้นกันี้น 

เหมสือนกกับทบีที่คนเหลล่านกันี้นทบีที่คบุมเรสือลบานบีนี้ทบีที่เปาโลนกัที่งโดยสารอยทูล่ไดร้ทบาการตกัดสลินใจซศึที่งชบีนี้ขาดเสร้นทางการเดลิน
เรสือของพวกเขา พวกผทูร้นบาประจบานลิกายกร็ทบาการวางแผนตล่างๆและกบาหนดเสร้นทางของครลิสตจกักรของพวกเขา 
พวกเขาออกกฎตล่างๆ พวกเขาแตล่งตกันี้งคณะกรรมการทกันี้งหลาย-และสล่วนใหญล่แลร้วพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ทรงถทูก
กบีดกกันออกไปจากมกัน พวกผทูร้นบาแบบนกันี้นสอนวล่าโลกกบาลกังดบีขศึนี้นเรสืที่อยๆ วล่าอารยธรรมกบาลกังกร้าวหนร้า สภาพการณร์
แวดลร้อมตล่างๆโดยทกัที่วไปกบาลกังปรกับตกัวดบีขศึนี้น และทกันี้งหมดทบีที่ตร้องการเพสืที่อทบาใหร้เกลิดยทูโทเปฟีย (แดนสบุขารมณร์) กร็คสือ



การปฏลิรทูปทางสกังคมเพลิที่มขศึนี้นสกักเลร็กนร้อย, “รายการชล่วยเหลสือคนยากจน” ดบีๆสกักรายการ, และครลิสตจกักรโลก! 
ขล่าวประเสรลิฐทบีที่ลร้าสมกัยเรสืที่องพระราชกลิจทบีที่ลบมลทลินของพระครลิสตร์ไมล่เปป็นสลิที่งทบีที่ผทูร้คนตร้องการอบีกตล่อไปแลร้ว พวกเขา
กลล่าว และความเชสืที่อนกันี้นซศึที่งครกันี้งหนศึที่งไดร้ถทูกมอบไวร้แกล่พวกวลิสบุทธลิชนแลร้วกร็เชยและไมล่เขร้ากกันกกับความเจรลิญกร้าวหนร้า
แลร้ว หลกักคบาสอน “เรสืที่องลบมลทลินดร้วยพระโลหลิต” นบีนี้เหมาะสมสบาหรกับยบุคมสืด แตล่สบาหรกับยบุคอวกาศนบีนี้ของผทูร้ทบีที่
ตรกัสรทูร้แลร้ว พวกเขาอยากสถาปนาขล่าวประเสรลิฐทางสกังคม เมสืที่อนกันี้น ครลิสตจกักรกร็จะเปลบีที่ยนความเชสืที่อชาวโลกใน
ทบีที่สบุด ลบลร้างความยากจน และทบาใหร้มนบุษยร์ทบุกคนเทล่าเทบียมกกันภายใตร้แนวคลิด “พระเจร้าทรงเปป็นบลิดาของเราทบุก
คนและเราทบุกคนเปป็นพบีที่นร้องกกัน”

นกัที่นหล่างไกลเหลสือเกลินจากความจรลิงแหล่งพระวจนะของพระเจร้า! โอร้ ผมขอยอมรกับวล่าครลิสตจกักรทบีที่ปรากฏ
แกล่ตากบาลกังเคลสืที่อนทบีที่เขร้าสทูล่นนี้บานลิที่งวกันนบีนี้ การแลล่นไปอยล่างราบรสืที่นซศึที่งดทูเหมสือนจะบล่งบอกวล่าเราจะทอดสมออยล่าง
ปลอดภกัยในทล่าเรสือแหล่งความรอดของมนบุษยร์ทบุกคน-ซศึที่งจะเปป็นอาณาจกักรยบุคพกันปฟีทบีที่ถทูกพทูดถศึงในพระวจนะของ
พระเจร้าวล่าเปป็นอาณาจกักรของพระเยซทูบนแผล่นดลินโลก แตล่ทล่านทบีที่รกัก เราทบีที่เหร็นพร้องกกับอกัครททูตเปาโลและถร้อยคบาทบีที่
ไดร้รกับการดลใจทบีที่เขาเขบียนภายใตร้การทรงนบาของพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ มองไมล่เหร็นทล่าเรสือนกันี้นทบีที่พวกเสรบีนลิยมและ
พวกสมกัยใหมล่นลิยมพทูดถศึงเลย เราไดร้ยลินเสบียงกระหศึที่มของฟฝ้ารร้อง เสบียงคบารามของคลสืที่นถาโถม เรามองเหร็นแสง
ฟฝ้าแลบซศึที่งบอกเปป็นลางถศึงพายบุ-และเรารทูร้วล่าครลิสตจกักรจะไมล่มบีทางเปลบีที่ยนความเชสืที่อคนทกันี้งโลก ครลิสตจกักรจะไมล่มบี
วกันนบาอาณาจกักรนกันี้นมาบนแผล่นดลินโลก และบนโลกนบีนี้มนบุษยร์ทบุกคนจะไมล่มบีวกันเทล่าเทบียมกกัน!

มกันเปป็นความจรลิงทบีที่วล่าครลิสตจกักรไมล่ไดร้กบาลกังถทูกขล่มเหงวกันนบีนี้เหมสือนอยล่างทบีที่มกันเคยถทูกขล่มเหงในชล่วงตร้นๆ
ของอาณาจกักรชาวครลิสตร์ เหร็นไดร้ชกัดวล่ามบีการรล่วมสามกัคคบีธรรมระหวล่างครลิสตจกักรกกับโลก และพวกนกักการเมสือง
และรกัฐบาลกร็แสดงความนกับถสือตล่อความเชสืที่อแบบครลิสเตบียนแตล่ภายนอกเทล่านกันี้น ในสายตาคนไมล่เชสืที่อ นบีที่กลล่าววล่า
โลกกบาลกังดบีขศึนี้นเรสืที่อยๆ ผทูร้คนกบาลกังหาเงลินไดร้เยอะขศึนี้นกวล่าแตล่กล่อน พวกเขาอาศกัยอยทูล่ในบร้านทบีที่ดบีขศึนี้น สวมใสล่เสสืนี้อผร้าทบีที่ดบี
ขศึนี้น กลินอาหารทบีที่ดบีขศึนี้น ขกับรถยนตร์ทบีที่ดบีขศึนี้น มบีองคร์กรการกบุศลมากมายทบีที่กบาลกังทบาหลายสลิที่งเพสืที่อคนยากจนและผทูร้ดร้อย
โอกาส แตล่ในความคลิดของครลิสเตบียนทกันี้งหลายทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลร้ว เหลล่าสมาชลิกของครลิสตจกักรแทร้นกันี้น นบีที่เปป็นเพบียง
เสบียงกระซลิบของลมทลิศใตร้ทบีที่อล่อนโยนและอบอบุล่นทบีที่พกัดมากล่อนพายบุลทูกนกันี้น-เวลานกันี้นเมสืที่อครลิสตจกักรแทร้นกันี้นจะถทูกรกับ
ออกไปและครลิสตจกักรของปฏลิปฝกษร์ตล่อพระครลิสตร์จะรกับชล่วงตล่อ ครลิสตจกักรของพระเจร้าผทูร้ทรงพระชนมร์อยทูล่ไมล่เคย
เปลบีที่ยนแปลง-และมกันจะไมล่มบีวกันเปลบีที่ยนแปลง เพราะวล่ารากฐานอกันมกัที่นคงนกันี้นของพระเยซทูครลิสตร์เจร้าอยทูล่ขร้างใตร้ 
และ “ประตทูแหล่งนรก” จะไมล่มบีชกัยชนะตล่อครลิสตจกักรของพระองคร์ (มธ. 16:18) ครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่จะฝฝ่า
พายบุนบีนี้ไปไดร้และออกมาอยล่างมบีชกัยชนะ-เจร้าสาวของพระครลิสตร์ซศึที่งจะถทูกรกับขศึนี้นไปนกันี้น! 

ขร้อ 16 และ 17: “และเมสืที่อแลล่นไปทางดร้านปลอดลมของเกาะแหล่งหนศึที่งซศึที่งถทูกเรบียกวล่า คลาวดา พวกเรา
มบีงานหนกักมากทบีที่จะยกเรสือเลร็กขศึนี้นผทูกไวร้ ซศึที่งเมสืที่อพวกเขาไดร้ยกเรสือเลร็กขศึนี้นแลร้ว พวกเขากร็เอาเชสือกผทูก โอบรอบเรสือ
ไวร้ และเพราะกลกัวเกรงวล่าพวกเขาจะเกยสกันดอนทราย จศึงลดใบเรสือลง และถทูกขกับเคลสืที่อนไปดกังนกันี้น”

“เมสืที่อแลล่นไปทางดร้านปลอดลม” ของเกาะคลาวดา (ซศึที่งเรบียกวล่าคาวดาเชล่นกกัน) หมายความวล่าเรสือลบานบีนี้
ถทูกทบาใหร้แลล่นไปตามแนวชายฝฝฝั่งของเกาะนกันี้น ซศึที่งชล่วยปกปฝ้องจากลมเหลล่านกันี้นไดร้บร้าง เกาะนบีนี้ตกันี้งอยทูล่ประมาณยบีที่สลิบ



ไมลร์ทางทลิศตะวกันตกเฉบียงใตร้ของเกาะครบีต เรสือลบานบีนี้ถทูกพกัดออกนอกเสร้นทางของมกันแลร้วแตล่คลสืที่นและลมจะพาไป 
และถทูกพกัดออกมาไกลจากทล่าเรสือทบีที่เมสืองฟฟีนลิกสร์ทบีที่พวกเขาไดร้ตกันี้งใจไวร้ ซศึที่งอยทูล่ทางปลายดร้านทลิศใตร้ของเกาะครบีต

ทบีที่วล่าลทูกเรสือลบานบีนี้ “มบีงานหนกักมากทบีที่จะยกเรสือเลร็กขศึนี้นผทูกไวร้” หมายความวล่าพวกเขาประสบความยาก
ลบาบากในการรกักษาเรสือเลร็กลบานกันี้นไวร้ซศึที่งถทูกผทูกตลิดกกับเรสือลบาใหญล่กวล่านกันี้น เรสือชทูชบีพในสมกัยโบราณไมล่ไดร้ถทูกผทูกไวร้รอบ
เรสือใหญล่เหมสือนเรสือสมกัยใหมล่ของเรา แตล่ถทูกลากจทูง ชาวเรสือทบุกคนทราบถศึงความสบาคกัญของการรกักษาเรสือเชล่นนกันี้น
ไวร้ เพราะวล่ามกันจะกลายเปป็นพรจรลิงๆในกรณบีทบีที่หายนะบางอยล่างเกลิดกกับเรสือใหญล่ แตล่สบุดทร้ายแลร้วพวกเขากร็ยกเรสือ
เลร็กนกันี้นขศึนี้นมาบนเรสือไดร้ และจากนกันี้นกร็สาละวนกกับการทบาทบุกอยล่างทบีที่ทบาไดร้เพสืที่อเสรลิมกบาลกังเรสือใหญล่

“พวกเขากร็เอาเชสือกผทูก โอบรอบเรสือไวร้” การเอาเชสือกผทูกโอบรอบเรสือหมายถศึงการเอาเชสือกทบีที่แขร็งแรง
หลายเสร้นหรสือสายเคเบลินี้ลโอบรอบเรสือเพสืที่อกกันไมล่ใหร้แผล่นไมร้กระดานเรสือแตกออกภายใตร้การซกัดของคลสืที่นและการ
พกัดของลม ปกตลิแลร้วขกันี้นตอนนบีนี้จะเอาสายเคเบลินี้ลหรสือเชสือกเสร้นใหญล่ๆพกันสบีที่หรสือหร้ารอบโอบรอบตกัวเรสือเพสืที่อพยบุงเรสือ
ในพายบุ หรสือเมสืที่อชาวเรสือกลกัววล่าเรสือจะไมล่แขร็งแรงพอทบีที่จะตร้านแรงลมและคลสืที่นไดร้ ดกังนกันี้น เมสืที่อเลบียบไปตามเกาะ
คลาวดา อกันเปป็นทบีที่ซศึที่งอยล่างนร้อยมบีการปกปฝ้องจากลมทบีที่ทบาลายนกันี้นไดร้บร้าง ชาวเรสือเหลล่านกันี้นจศึงเอาเชสือกผทูกโอบรอบ
เรสือ เสรลิมกบาลกังมกันดร้วยสายเคเบลินี้ลหรสือเชสือกหลายเสร้นทบีที่แขร็งแรง เกรงวล่าเรสือจะแตกเปป็นเสบีที่ยงๆในทะเลคลกัที่งนกันี้น

พวกเขากลกัวเชล่นกกัน “เกรงวล่าพวกเขาจะเกยสกันดอนทราย” เหลล่านกักประวกัตลิศาสตรร์บอกเราวล่าพวกชาว
เรสือกลกัวสกันดอนทรายทบีที่อกันตรายในนนี้บาเหลล่านบีนี้โดยเฉพาะ ทรายใตร้ทะเลเหลล่านบีนี้ซศึที่งถทูกซกัดขศึนี้นมาโดยคลสืที่นทบีที่ซกัดเขร้าฝฝฝั่ง
ตลอดตามแนวชายฝฝฝั่งเปป็นอะไรทบีที่ไวร้ใจไมล่ไดร้เพราะวล่าพวกมกันเปลบีที่ยนตบาแหนล่งและชาวเรสือกร็ไมล่อาจแนล่ใจไดร้วล่าพวก
มกันอยทูล่ตรงไหนกกันแนล่ การถทูกพกัดเขร้าฝฝฝั่งและเจอกกับสกันดอนทรายเชล่นนกันี้นคงจะหมายถศึงการเสบียเรสือไปเกสือบจะ
แนล่นอน-ดกังทบีที่หมายเหตบุไวร้ในขร้อ 41

ดกังนกันี้นพวกเขาจศึง “ลดใบเรสือลง และถทูกขกับเคลสืที่อนไปดกังนกันี้น” พวกเขาลดใบเรสือลง โดยเลสือกทบีที่จะปลล่อย
ใหร้เรสือลอยไปตามแรงลมและคลสืที่นมากกวล่า ใบเรสือทบีที่ถทูกชกักเตร็มใบบนเสาคงจะสรร้างความเสบียหายมากกวล่าจะเกลิด
ผลดบีในพายบุเชล่นนบีนี้ ดกังนกันี้นพวกเขาจศึงมร้วนใบเรสือเหลล่านกันี้นและยอมใหร้เรสือถทูกพายบุพกัดตามใจชอบ

ขร้อ 18 และ 19: “และพวกเรากร็ถทูกซกัดไปมายลิที่งนกักดร้วยพายบุใหญล่ลทูกหนศึที่ง วกันตล่อมาพวกเขาทบาใหร้เรสือเบา
ลง และในวกันทบีที่สาม พวกเรากร็ทลินี้งเครสืที่องใชร้ในเรสือนกันี้นออกเสบียดร้วยมสือของพวกเราเอง”

จงสกังเกตการใชร้คบาสรรพนามของลทูกาในทบีที่นบีนี้ เขากลล่าววล่า “พวกเรา (เราทบุกคน)” เวลาพทูดถศึงเรสือนกันี้นทบีที่
ถทูกพายบุซกัดไปมา แตล่ “พวกเขา (พวกลทูกเรสือ) ทบาใหร้เรสือเบาลง” จากนกันี้นเขากลล่าววล่า “พวกเรา (ซศึที่งหมายถศึงพวกผทูร้
โดยสารเหมสือนเดลิม) ทลินี้งเครสืที่องใชร้ในเรสือนกันี้นออกเสบียดร้วยมสือของพวกเราเอง” นบีที่เปป็นเวลาทบีที่นล่ากกังวลมากๆในความ
คลิดของทกันี้งพวกผทูร้โดยสารและลทูกเรสือ ชาวเรสือมสืออาชบีพเหลล่านกันี้นจกัดการสลิที่งตล่างๆอยล่างทบีที่นกักเดลินเรสือผทูร้ชบานาญนล่าจะรทูร้
และเมสืที่อใดกร็ตามทบีที่มบีงานหนศึที่งซศึที่งคนทบีที่ไมล่ใชล่มสืออาชบีพสามารถชล่วยเหลสือไดร้ ทบุกคนกร็ทบาสลิที่งทบีที่ตนทบาไดร้ เราอาจ
หมายเหตบุเชล่นกกันวล่าลทูกา ผทูร้ประกอบอาชบีพแพทยร์ คบุร้นเคยอยล่างนล่าอกัศจรรยร์ใจกกับคบาศกัพทร์ชาวเรสือทกันี้งหลาย และ
เขบียนในภาษาทางเทคนลิคอยล่างทบีที่ชาวเรสือเขาใชร้กกัน

หลกังจากเอาเชสือกโอบรอบเรสือแลร้ว โดยหยล่อนใบเรสือเหลล่านกันี้นลงและปลล่อยใหร้เรสือลอยไปแทนทบีที่จะ
พยายามสทูร้กกับพายบุ คนเหลล่านกันี้นทบีที่อยทูล่บนเรสือกร็คงมบีความหวกังวล่าจะไปถศึงทล่าเรสือ แตล่มกันหาเปป็นเชล่นนกันี้นไมล่ และวกันถกัด



มาพวกเขา “ทบาใหร้เรสือเบาลง” พวกเขานล่าจะทบาเชล่นนบีนี้โดยการโยนสลิที่งของตล่างๆทบีที่พวกเขาถสือวล่าไมล่ใชล่ของจบาเปป็น
หรสือสบาคกัญยลิที่งทลินี้งลงทะเล จากนกันี้นในวกันทบีที่สามพวกเขากร็ทบาใหร้เรสือเบายลิที่งกวล่าเดลิมอบีกโดยทลินี้ง “เครสืที่องใชร้ในเรสือนกันี้น” 
ออกเสบีย นบีที่คงจะเปป็นชลินี้นสล่วนของเรสือ-เกบียรร์ สายเคเบลินี้ล เสากระโดงเรสือ นบีที่ดทูเหมสือนจะหมายความวล่าทบุกสลิที่งทบีที่
สามารถเอาออกไปจากดาดฟฝ้าเรสือหรสือลบาตกัวเรสือไดร้กร็ถทูกโยนทลินี้งทะเล

เราอาจไดร้การเปรบียบเทบียบตรงนบีนี้เหมสือนเดลิม ครลิสตจกักรทบีที่ปรากฏแกล่ตา นลิกายอกันหลากหลายและทบีที่
ประชบุมทร้องถลิที่นทกันี้งหลาย ไดร้ออกแบบ “ตกัวชล่วยตล่างๆ” และ “เชสือกโอบรอบ” ของหลายสลิที่งในความพยายามทบีที่
จะยศึดองคร์กรทางศาสนานกันี้นไวร้ดร้วยกกันซศึที่งพวกเขาเรบียกวล่า “ครลิสตจกักร” ครลิสตจกักรแทร้ไมล่ตร้องการเชสือกโอบรอบ
ใดๆ เหมสือนกกับทบีที่พระวจนะของพระเจร้าประกาศอยล่างชกัดเจน แตล่ในทบีที่ประชบุมทร้องถลิที่นมากมายเหลสือเกลิน “ตกัว
ชล่วยตล่างๆในการเดลินเรสือ” กบาลกังถทูกใชร้งาน-ตกันี้งแตล่ไอศกรบีม เคร้ก ภาพยนตรร์ และการเตร้นรบาตล่างๆเพสืที่อกระตบุร้นยอด
ขาย ปารร์ตบีนี้เลล่นไพล่ และอาหารเยร็นเจร็ดคอรร์ส!  ไมล่มบีครลิสตจกักรใดสามารถไปขร้างหนร้าไดร้โดยการใชร้ตกัวชล่วยเหลล่านกันี้น
ทบีที่โลกจกัดหาใหร้-โลกซศึที่งยกังไมล่ไดร้กลกับใจใหมล่จากการตรศึงกางเขนพระเยซทูครลิสตร์เจร้า! หนทางเดบียวทบีที่ครลิสตจกักรใดจะ
เปป็นอยล่างทบีที่มกันควรเปป็นและทบาสลิที่งทบีที่มกันควรทบากร็คสือ เชสืที่อฟฝงพระวจนะของพระเจร้าและถทูกนบาโดยพระวลิญญาณของ
พระเจร้า

ครลิสตจกักรสล่วนใหญล่วกันนบีนี้ควรทบาสลิที่งทบีที่ลทูกาและผทูร้โดยสารคนอสืที่นๆนกันี้นกระทบาเวลาทบีที่เรสือของพวกเขาอาจ
กบาลกังจะถทูกทบาลาย พวกเขาตร้องโยนสกัมภาระสล่วนเกลินและสลิที่งอสืที่นๆทบีที่ฉบุดรกันี้งความกร้าวหนร้าทลินี้งลงทะเล พวกเขาตร้อง
กบาจกัดสลิที่งเหลล่านกันี้นซศึที่งเปป็นพยานวล่าครลิสตจกักรเหลล่านกันี้นวกันนบีนี้กบาลกังเดลินจกับมสือไปกกับโลก โดยใชร้ตกัวชล่วยตล่างๆและเชสือก
โอบรอบเรสือทบีที่ถทูกคลิดคร้นโดยมนบุษยร์แทนทบีที่จะแยกตกัวออกจากโลกและไปขร้างหนร้าภายใตร้ฤทธลิธิ์เดชของพระ
วลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ อนลิจจา! ครลิสตจกักรมากมายเหลสือเกลินวกันนบีนี้ไดร้โยนทลินี้งสกัมภาระผลิดอกัน-เชล่น หลกักคบาสอนอกันมบีคล่า
เหลล่านกันี้นทบีที่พระเจร้าประทานใหร้และถทูกบกันทศึกไวร้โดยเหลล่าผทูร้บรลิสบุทธลิธิ์ของพระเจร้า หลกักคบาสอนเรสืที่องการประสทูตลิจาก
หญลิงพรหมจารบี การลบมลทลินดร้วยพระโลหลิต การกลกับใจจากบาป และการดลใจดร้านถร้อยคบาของพระคกัมภบีรร์ สลิที่ง
เหลล่านกันี้นไดร้ถทูกโยนทลินี้งทะเลแลร้วโดยเหลล่าผทูร้นบาครลิสตจกักร-พวกเขากลล่าววล่า มกันเปป็นสกัมภาระทางศาสนศาสตรร์ทบีที่ไรร้
ประโยชนร์ เราอาจตร้องเผชลิญหนร้ากกับความจรลิงนบีนี้: ครลิสตจกักรแหล่งศตวรรษแรกไดร้บรรทบุกหลายสลิที่งทบีที่ครลิสตจกักรแหล่ง
ศตวรรษทบีที่ยบีที่สลิบโยนทลินี้งไปแลร้ว (และความเชสืที่ออกันมบีคล่ายลิที่งไปพรร้อมกกับมกันดร้วย) เพสืที่อทบีที่จะแลล่นไปอยล่างราบรสืที่นในโลก
สมกัยใหมล่

มบีผทูร้คนวกันนบีนี้ทบีที่ชบีนี้ไปยกังสภาพตล่างๆในครลิสตจกักรทร้องถลิที่นและประกาศวล่าสภาพตล่างๆทบีที่มบีอยทูล่เหลล่านบีนี้พลิสทูจนร์วล่า
พระวจนะของพระเจร้าลร้มเหลวเสบียแลร้ว พวกเขาพลาดความจรลิงนกันี้นอยล่างสลินี้นเชลิงทบีที่วล่าสภาพเหลล่านบีนี้พลิสทูจนร์ความ
จรลิงแหล่งพระวจนะของพระเจร้าและแสดงใหร้เหร็นวล่าพระคกัมภบีรร์ไมล่ใชล่คบาของมนบุษยร์แตล่เปป็นพระวจนะทบีที่ไมล่มบีวกันผลิด
พลาดไดร้และดบารงอยทูล่ชกัที่วนลิรกันดรร์ของพระเจร้าผทูร้ทรงพระชนมร์อยทูล่ เปาโลเขบียนถศึงเหลล่าครลิสเตบียนชาวเมสืองเธสะโลนลิ
กาวล่า “เพราะเหตบุนบีนี้ พวกเราจศึงขอบพระคบุณพระเจร้าไมล่หยบุดหยล่อน เพราะวล่าเมสืที่อพวกทล่านไดร้รกับพระวจนะของ
พระเจร้าซศึที่งพวกทล่านไดร้ยลินจากพวกเรา พวกทล่านไมล่ไดร้รกับไวร้อยล่างเปป็นคบาของมนบุษยร์ แตล่ไดร้รกับไวร้ตามความเปป็นจรลิง
เปป็นพระวจนะของพระเจร้า ซศึที่งทบางานโดยไดร้ผลตามทบีที่ตกันี้งใจภายในพวกทล่านทบีที่เชสืที่อดร้วย” (1 ธส. 2:13)



วลิวรณร์ 3:14-20 บกันทศึกขล่าวสารถศึงครลิสตจกักรเมสืองเลาดบีเซบีย-ครลิสตจกักรทบีที่ไมล่รร้อนและไมล่เยร็น แตล่อบุล่นๆ 
รที่บารวย มบีทรกัพยร์สลิที่งของเพลิที่มพทูน โดยประกาศตกัววล่าไมล่ตร้องการสลิที่งใดเลย แทบจะไมล่รทูร้ตกัววล่ามกัน “เปป็นคนแรร้นแคร้น
เขร็ญใจ และนล่าสกังเวช และขกัดสน และตาบอด และเปลสือยกายอยทูล่!” จากนกันี้นพระเยซทูทรงอร้อนวอนวล่า “ดทูเถลิด 
เรายสืนทบีที่ประตทูและเคาะอยทูล่ ถร้าผทูร้ใดกร็ตามไดร้ยลินเสบียงของเรา และเปปิดประตทู เราจะเขร้าไปหาผทูร้นกันี้น และจะรกับ
ประทานอาหารรล่วมกกับเขา และเขากกับเรา”-แตล่ไมล่มบีผทูร้ใดถทูกพบทบีที่ยอมเปปิดประตทูนกันี้น ผมเกรงวล่ามบีทบีที่ประชบุมทร้องถลิที่น
บางแหล่งวกันนบีนี้ทบีที่ไมล่มบีสกักคนเดบียวทบีที่ถทูกพบวล่ายอมเปปิดประตทูใหร้พระเยซทูและยอมใหร้พระองคร์เสดร็จเขร้าไปขร้างในและ
รล่วมสามกัคคบีธรรมดร้วย

ขร้อ 20: “และเมสืที่อทกันี้งดวงอาทลิตยร์และดวงดาวทกันี้งหลายไมล่ไดร้ปรากฏเปป็นเวลาหลายวกันแลร้ว และพายบุ
ไมล่ใชล่ลทูกเลร็ก ๆ กระหนที่บาพวกเราอยทูล่ ความหวกังทกันี้งสลินี้นทบีที่พวกเราจะรอดนกันี้นกร็ถทูกพรากไปเสบีย”

ทบีที่วล่าทกันี้งดวงอาทลิตยร์และดวงดาวทกันี้งหลายไมล่ไดร้ปรากฏกร็บอกเปป็นนกัยวล่าพวกชาวเรสือไมล่มบีทางรทูร้เลยวล่าพวก
เขาอยทูล่ทบีที่ไหนหรสือลมไดร้พกัดเรสือนกันี้นออกนอกเสร้นทางไปไกลขนาดไหนแลร้ว ดกังนกันี้นพวกเขาจศึงลอยไปตามแรงลม 
“เปป็นเวลาหลายวกัน”-ชล่วยเหลสือตกัวเองไมล่ไดร้ ไมล่สามารถควบคบุมเรสือนกันี้นหรสือระบบุตบาแหนล่งทบีที่ตกันี้งของพวกเขา 
สภาวะนบีนี้ชล่างนล่ากลกัวและเลวรร้ายเสบียจนทบุกวกันดทูเหมสือนเปป็นชกัที่วชบีวลิต พวกผทูร้โดยสารและชาวเรสือเหลล่านกันี้นเตร็มไป
ดร้วยความกลกัวและความหวาดหวกัที่น และนอกเหนสือจากความไมล่แนล่ใจนบีนี้ ยกังมบีความไมล่สบายอกันเกลิดจากความ
เหนสืที่อยลร้าฝฝ่ายรล่างกายดร้วย แนล่นอนวล่าการเมาเรสือเรลิที่มสล่งผลอยล่างหนกักตล่อความสบายกายและสวกัสดลิภาพแลร้ว-
โดยเฉพาะอยล่างยลิที่งในทล่ามกลางผทูร้โดยสารเหลล่านกันี้นทบีที่ไมล่ชลินกกับการแลล่นเรสือ พวกเขามองไมล่เหร็นดวงอาทลิตยร์ตอน
กลางวกันและไมล่เหร็นดวงจกันทรร์และดวงดาวตอนกลางคสืน และหลกังจาก “หลายวกัน” ของสภาพเชล่นนบีนี้ลทูกาบอกเรา
วล่า “ความหวกังทกันี้งสลินี้นทบีที่พวกเราจะรอดนกันี้นกร็ถทูกพรากไปเสบีย”

ขร้อ 21 และ 22: “แตล่หลกังจากการอดอาหารมานานแลร้ว เปาโลจศึงยสืนขศึนี้นในทล่ามกลางพวกเขา และ
กลล่าววล่า “ทล่านทกันี้งหลาย พวกทล่านนล่าจะไดร้ตกันี้งใจฟฝงขร้าพเจร้าแลร้ว และไมล่นล่าแลล่นไปจากเกาะครบีต และไดร้รกับความ
เสบียหายและการสทูญเสบียนบีนี้เลย และบกัดนบีนี้ ขร้าพเจร้าขอเตสือนสตลิทล่านทกันี้งหลายใหร้มบีกบาลกังใจทบีที่ดบี ดร้วยวล่าจะไมล่มบีการเสบีย
ชบีวลิตของผทูร้หนศึที่งผทูร้ใดในทล่ามกลางพวกทล่านเลย นอกจากเรสือลบานบีนี้เทล่านกันี้น”

“การอดอาหารมานานแลร้ว” ตามทบีที่ขร้อ 33 บอก ชายเหลล่านบีนี้อดอาหารมาสองสกัปดาหร์แลร้ว สภาวะทบีที่
เปป็นอยทูล่ขณะนกันี้น-ซศึที่งเราไดร้กลล่าวถศึงไปบางเรสืที่องแลร้ว-ไมล่ชวนใหร้เจรลิญอาหารเลย การจกัดเตรบียมอาหารคงไมล่ใชล่เรสืที่อง
งล่ายเพราะวล่าเรสือถทูกคลสืที่นซกัดโคลงเคลงไปมาตลอด ถศึงแมร้วล่าชายเหลล่านบีนี้อยากรกับประทานกร็ตาม พรร้อมกกับความ
ไมล่แนล่นอนเรสืที่องการเอาชบีวลิตรอด-ความตายดทูเหมสือนจะมาถศึงไดร้ทบุกเมสืที่อในระหวล่าง “หลายวกัน” นกันี้น-คนเหลล่านกันี้นทบีที่
อยทูล่บนเรสือไมล่สนใจเกบีที่ยวกกับการกลินแลร้ว

“ทล่านทกันี้งหลาย พวกทล่านนล่าจะไดร้ตกันี้งใจฟฝงขร้าพเจร้าแลร้ว…” เปาโลจศึงพทูดถศึงคบาเตสือนทบีที่เขาไดร้ใหร้ไวร้ตอนอยทูล่
ทบีที่ทล่างามนกันี้น โดยบอกชาวเรสือเหลล่านกันี้นวล่าพวกเขาไมล่นล่าแลล่นเรสือออกจากทบีที่ปลอดภกัยนกันี้นเลย และถร้าพวกเขาแลล่น
เรสือพวกเขากร็จะพบกกับ “ความเจร็บปวดและความเสบียหายมากมาย” ตล่อสกัมภาระและเรสือนกันี้น พวกเขาไมล่ใสล่ใจฟฝง
คบาเตสือนของเขาและไดร้แลล่นเรสือออกมาพรร้อมกกับความชล่วยเหลสือของลมทลิศใตร้นกันี้นทบีที่พกัดเบาๆแตล่หลอกลวง จนมา



พบกกับหายนะมากเกลินกวล่าทบีที่ถร้อยคบาของเปาโลไดร้บล่งบอกไวร้! บกัดนบีนี้เขาเตสือนความจบาพวกเขาเกบีที่ยวกกับคบาเตสือนของ
เขา-เหมสือนบอกกลายๆวล่า “ขร้าพเจร้าบอกพวกทล่านแลร้ว!”

“...ไดร้รกับความเสบียหายและการสทูญเสบียนบีนี้” ในกรณบีนบีนี้หมายถศึง การสทูญเสบียสกัมภาระและสบุดทร้ายแลร้วคสือ 
การสทูญเสบียเรสือลบานบีนี้ แตล่อกัครททูตทล่านนบีนี้ไมล่ไดร้กลล่าวถร้อยคบาตบาหนลินานนกัก เขากลล่าวตล่อไปถศึงเรสืที่องทบีที่ชวนใหร้สบายใจ
มากขศึนี้น: “ขร้าพเจร้าขอเตสือนสตลิทล่านทกันี้งหลายใหร้มบีกบาลกังใจทบีที่ดบี”

คบาเตสือนสตลินบีนี้คงจะดทูเหมสือนขกัดแยร้งจรลิงๆในความคลิดของชายเหลล่านกันี้นทบีที่เหนสืที่อยลร้าและทร้อใจบนเรสือลบา
นกันี้น! นกักโทษคนนบีนี้-คนของพระเจร้า คนคลกัที่งศาสนา ผทูร้พยากรณร์ ไมล่วล่าเขาจะเปป็นอะไรกร็ตาม-พทูดถทูกในคบาเตสือนของ
เขาทบีที่ไมล่ใหร้ออกมาจากทล่างามนกันี้น บกัดนบีนี้ในทล่ามกลางความสลินี้นหวกังและความหมดหวกัง ในการเผชลิญหนร้ากกับความ
พลินาศทบีที่ดทูเหมสือนจะแนล่นอน เขายสืนอยทูล่ตล่อหนร้าพวกเขาและกลล่าวอยล่างมกัที่นใจวล่า “จงมบีกบาลกังใจทบีที่ดบีเถลิด”

นบีที่แหละคสือมบุมมองสบาหรกับผทูร้เชสืที่อทกันี้งหลาย สภาพของครลิสตจกักรหลายนลิกายเหลสือเกลินดทูเหมสือนหมดหวกัง 
ถร้าเรามองไปแตล่ทบีที่ครลิสตจกักรทบีที่ปรากฏแกล่ตา เรากร็เหร็นงานปารร์ตบีนี้มากกวล่าการประชบุมอธลิษฐาน การกลินขร้าวเยร็นกกัน
และการขายซบุปมากกวล่างานฟฟืปั้นฟทู เหร็น “ลทูกเลล่นตล่างๆ” มากกวล่าการประกาศขล่าวประเสรลิฐ ครลิสตจกักรใหญล่ๆ
จบานวนมากมบีศลิษยาภลิบาลทบีที่ไมล่ยอมรกับการประสทูตลิจากหญลิงพรหมจารบีของพระเยซทู ความเปป็นพระเจร้าของ
พระองคร์และการลบมลทลินบาปโดยพระโลหลิตของพระองคร์ ครลิสตจกักรแบบนกันี้นมบีสมาชลิกจบานวนมหาศาล ถร้าเรา 
ซศึที่งเหมสือนกกับชาวเรสือและผทูร้โดยสารเหลล่านกันี้นทบีที่แลล่นเรสือกกับเปาโล มองไปแตล่สลิที่งทบีที่ปรากฏแกล่ตามนบุษยร์และทบีที่หลกัก
เหตบุผลของมนบุษยร์เขร้าใจไดร้ เรากร็คงจะหมดหวกังเชล่นกกัน! แตล่ขล่าวสารนกันี้นมาจากสวรรคร์ (และถทูกเขร้าใจโดยผทูร้เชสืที่อแทร้
ทกันี้งหลาย) “จงมบีกบาลกังใจทบีที่ดบีเถลิด!” และเรารทูร้วล่าครลิสตจกักรแทร้ไมล่ไดร้กบาลกังพล่ายแพร้ในการสทูร้รบนบีนี้ ครลิสตจกักรของ
พระเจร้าผทูร้ทรงพระชนมร์อยทูล่จะมบีชกัยชนะ ทกันี้งๆทบีที่ประสบความยากลบาบากและความสกับสนงบุนงง เชร้าเปฟีฝั่ยมสงล่าราศบี
วกันหนศึที่งเสบียงแตรของพระเจร้าจะดกังขศึนี้นและเสบียงโหล่รร้องแหล่งชกัยชนะจะเรบียกครลิสตจกักรใหร้ออกไปจากโลกนบีนี้และขศึนี้น
ไปพบกกับพระเยซทูในหมทูล่เมฆในฟฝ้าอากาศ!

ขร้อ 23 และ 24: “เพราะวล่าในคสืนนบีนี้เอง ททูตสวรรคร์ของพระเจร้าไดร้มายสืนอยทูล่ใกลร้ขร้าพเจร้า ผทูร้ทรงเปป็น
เจร้าของของขร้าพเจร้า และผทูร้ทบีที่ขร้าพเจร้าปรนนลิบกัตลินกันี้นโดยกลล่าววล่า ‘อยล่ากลกัวเลย เปาโลเออ๋ย ทล่านจะตร้องถทูกนบาตกัวไป
เขร้าเฝฝ้าตล่อหนร้าซบีซารร์ และดทูเถลิด พระเจร้าไดร้ทรงมอบทบุกคนทบีที่แลล่นเรสือพรร้อมกกับทล่านนกันี้นใหร้แกล่ทล่าน’”

เปาโลไมล่เพบียงใหร้ขล่าวสารทบีที่ใหร้กบาลกังใจเทล่านกันี้น เขาบอกชาวเรสือและผทูร้โดยสารเหลล่านกันี้นถศึงเหตบุผลสบาหรกับ
การเตสือนสตลิของเขาดร้วย: “ในคสืนนบีนี้เอง ททูตสวรรคร์ของพระเจร้า (หรสือ “ททูตสวรรคร์ของพระเจร้าองคร์นกันี้น”) ไดร้มา
ยสืนอยทูล่ใกลร้ขร้าพเจร้า” ในการพทูดกกับคนตล่างชาตลิเหลล่านกันี้น นบีที่นล่าจะเปป็นความหมายทบีที่เปาโลตกันี้งใจทบีที่จะสสืที่อ พวกเขามบี
 “พวกพระ” ของตกัวเอง แตล่เปาโลยสืนอยทูล่ในความสกัมพกันธร์ตล่อพระเจร้าของเขาซศึที่งแตกตล่างอยล่างสลินี้นเชลิงจากความ
สกัมพกันธร์ทบีที่ชายเหลล่านบีนี้รกับรทูร้ตล่อพวกพระตล่างประเทศของพวกเขา ในหลายครกันี้งพระเจร้าตรกัสผล่านททูตสวรรคร์องคร์หนศึที่ง
ในภาคพกันธสกัญญาเดลิมพระบบุตรของพระเจร้า พระเยซทูครลิสตร์เจร้าเอง ไดร้ทรงปรากฏในฐานะททูตสวรรคร์ของพระเย
โฮวาหร์ ผทูร้สสืที่อสารจากสวรรคร์ทบีที่ไดร้ปรากฏแกล่เปาโลคงมาจากพระเจร้าไดร้เทล่านกันี้น และในความคลิดของอกัครททูตทล่านนบีนี้ 
ขล่าวสารจากพระเจร้านบีนี้จะตร้องถทูกเชสืที่อและปฏลิบกัตลิตาม



ในยามทบีที่สภาพการณร์แวดลร้อมตล่างๆมสืดมลิดทบีที่สบุด พระเจร้ากร็ทรงสล่องแสงเจลิดจร้ามากทบีที่สบุดในประสบการณร์
ของเหลล่าวลิสบุทธลิชนของพระองคร์ ในคบุกในกรบุงเยรทูซาเลร็ม เมสืที่อความตายดทูเหมสือนถทูกลลิขลิตไวร้แลร้วใหร้ตามทกันเปาโล
โดยนนี้บามสือของชนรล่วมชาตลิของเขาเอง องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าทรงยสืนอยทูล่ขร้างเขาและตรกัสวล่า “จงมบีกบาลกังใจทบีที่ดบีเถลิด 
เปาโลเออ๋ย เพราะวล่าเจร้าไดร้เปป็นพยานฝฝ่ายเราในกรบุงเยรทูซาเลร็มฉกันใด เจร้าจะตร้องเปป็นพยานในกรบุงโรมดร้วยฉกันนกันี้น!”
บกัดนบีนี้เมสืที่อความมรณาคบุกคามเขร้ามาจากพายบุทบีที่ทะเล ผทูร้มาเยสือนจากสวรรคร์ยสืนอยทูล่ขร้างอกัครททูตทล่านนบีนี้อบีกครกันี้งและ
กลล่าววล่า “อยล่ากลกัวเลย!”

คบาพยานของเปาโล- “ผทูร้ทรงเปป็นเจร้าของของขร้าพเจร้า และผทูร้ทบีที่ขร้าพเจร้าปรนนลิบกัตลินกันี้น”-ประกาศวล่าเขา
ไมล่ใชล่ครลิสเตบียนทบีที่เหนบียมอาย พระเจร้าผทูร้ทบีที่เขาพทูดถศึงไมล่ไดร้เปป็นเพบียงพระเจร้าทบีที่ทรงเปปิดเผยพระองคร์เองในการเนรมลิต
สรร้างเทล่านกันี้น แตล่ทรงเปป็นพระเจร้าทบีที่ทรงเปปิดเผยพระองคร์เองในองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าและพระผทูร้ชล่วยใหร้รอดของเรา
ดร้วย คสือพระเยซทูครลิสตร์ (ทต. 2:13) พระเจร้าผทูร้ทรงอยทูล่ในพระครลิสตร์ ทบีที่ทรงทบาใหร้โลกคสืนดบีกกับพระองคร์เอง (2 คร. 
5:19)

คบุณเหร็นแลร้ววล่า การเชสืที่อในพระเจร้าแหล่งการเนรมลิตสรร้างไมล่ตร้องการฤทธลิธิ์เดชทบีที่ชบุบชบีวลิตของพระวลิญญาณ
บรลิสบุทธลิธิ์เลย มบีแตล่คนโงล่ทบีที่จะปฏลิเสธทบีที่จะเชสืที่อในพระเจร้าผทูร้ทรงสบาแดงพระองคร์เองใหร้ประจกักษร์แลร้วในสลิที่งทรงสรร้างทกันี้ง
ปวง- “คนโงล่ไดร้พทูดในใจของตนวล่า “ไมล่มบีพระเจร้า”” (เพลงสดบุดบี 14:1) การเชสืที่อในพระเจร้าแหล่งการเนรมลิตสรร้างไมล่
นบามาซศึที่งความรอด “พวกผบีปฟีศาจกร็เชสืที่อเชล่นกกัน และตกัวสกัที่น” (ยากอบ 2:19) แตล่พวกมกันกร็ไมล่ไดร้รกับความรอด เพสืที่อ
ทบีที่จะรกับความรอด คนๆหนศึที่งตร้องเชสืที่อในพระเจร้าผทูร้ทรงถทูกเปปิดเผยในพระเยซทูครลิสตร์เจร้า “พระเจร้าแหล่งความรอด 
และการชล่วยใหร้พร้นจากความตายนกันี้นกร็อยทูล่ทบีที่พระเจร้าคสือองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า” (เพลงสดบุดบี 68:20)

เหมสือนกกับทบีที่เปาโลเปป็นของพระเจร้า ผทูร้เชสืที่อทบุกคนทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลร้วกร็เปป็นของพระเจร้าเชล่นกกัน เราเปป็นลทูกๆ
ของพระองคร์ เราเปป็นกรรมสลิทธลิธิ์ทบีที่ถทูกซสืนี้อแลร้วของพระองคร์-ถทูกชบาระราคาแลร้วโดยพระโลหลิตของพระเจร้าเอง
(กลิจการ 20:28) อกัครททูตเปาโลประกาศแกล่ชาวโรมวล่า “ไมล่วล่าพวกเรามบีชบีวลิตอยทูล่ พวกเรากร็มบีชบีวลิตอยทูล่เพสืที่อองคร์พระผทูร้
เปป็นเจร้า และไมล่วล่าพวกเราตาย พวกเรากร็ตายเพสืที่อองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า เหตบุฉะนกันี้นไมล่วล่าพวกเรามบีชบีวลิตอยทูล่หรสือตายไป
กร็ตาม พวกเรากร็เปป็นขององคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า” (รม. 14:8) เราควรจดจบาไวร้เสมอวล่าเราไมล่ใชล่เจร้าของตกัวเราเอง 
เพราะวล่าเรา “ถทูกซสืนี้อไวร้แลร้วตามราคา”-พระโลหลิตอกันมบีคล่าประเสรลิฐของพระเยซทู (1 คร. 6:19,20; 1 ปต. 
1:18,19)

เปาโลปฏลิบกัตลิตามคบาเตสือนสตลิของผทูร้แตล่งเพลงสดบุดบี- “ใหร้ผทูร้ทบีที่พระเยโฮวาหร์ไดร้ทรงไถล่ไวร้แลร้วกลล่าวดกังนกันี้น
เถลิด” (เพลงสดบุดบี 107:2)-และจากนกันี้นกร็เสรลิมวล่า “ผทูร้ทบีที่ขร้าพเจร้าปรนนลิบกัตลินกันี้น” ผทูร้เชสืที่อทกันี้งหลายเปป็นทาสของพระเจร้า 
เราถทูกเรบียกใหร้รกับใชร้พระองคร์ ฮบีบรทู 9:14 อธลิบายวล่าพระโลหลิตของพระครลิสตร์ชบาระใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบของเรา
ใหร้สะอาดแลร้ว “จากบรรดาการกระทบาทบีที่ตายแลร้ว เพสืที่อจะไดร้รกับใชร้พระเจร้าผทูร้ทรงพระชนมร์อยทูล่” ฮบีบรทู 12:28 สอน
เราใหร้รกับใชร้พระเจร้า “ตามชอบพระทกัย ดร้วยความเคารพยบาเกรงและความเกรงกลกัวในทางของพระเจร้า” ในโคโล
สบี 3:23,24 เปาโลเตสือนสตลิเราวล่า “สลิที่งใดกร็ตามทบีที่พวกทล่านกระทบา จงกระทบาดร้วยความเตร็มใจ เหมสือนกระทบา
ถวายแดล่องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า ไมล่ใชล่เหมสือนกระทบาแกล่มนบุษยร์ โดยรทูร้แลร้ววล่าพวกทล่านจะไดร้รกับมรดกจากองคร์พระผทูร้เปป็น
เจร้าเปป็นบบาเหนร็จ เพราะพวกทล่านรกับใชร้พระครลิสตร์เจร้าอยทูล่”



“...พระเจร้าไดร้ทรงมอบทบุกคนทบีที่แลล่นเรสือพรร้อมกกับทล่านนกันี้นใหร้แกล่ทล่าน” กลล่าวอบีกนกัยหนศึที่ง “พระเจร้า
ประทานใหร้แลร้ว”-ซศึที่งตร้องถทูกเขร้าใจวล่าเปป็นคบาตอบตล่อคบาอธลิษฐานของเปาโล ถศึงแมร้ไมล่มบีการกลล่าวถศึงการอธลิษฐาน
ของเขา ในทล่ามกลางภกัยรร้ายเชล่นนกันี้น เราแนล่ใจวล่าเขารร้องททูลตล่อพระเจร้าแนล่นอน-และเขาคงจะอธลิษฐานเผสืที่อคนทบีที่
ยกังไมล่รอดเหลล่านกันี้นทบีที่อยทูล่บนเรสือเปป็นพลิเศษ คบาตอบอกันเปฟีฝั่ยมพระคบุณทบีที่มบีตล่อคบาอธลิษฐานของเขากร็คสือวล่า ทบุกชบีวลิตจะ
ถทูกพลิทกักษร์รกักษาไวร้ เขาไมล่ไดร้คลิดโอร้อวดเลยทบีที่เขากลล่าวเชล่นนบีนี้แกล่พวกผทูร้โดยสารและลทูกเรสือทบีที่หดหทูล่นกันี้น คบาสรรเสรลิญ
ทกันี้งหมดถทูกยกใหร้เปป็นของพระเจร้า

ขร้อ 25: “เพราะฉะนกันี้น ทล่านทกันี้งหลายจงมบีกบาลกังใจทบีที่ดบีเถลิด เพราะขร้าพเจร้าเชสืที่อพระเจร้าวล่า สลิที่งนบีนี้จะเปป็นไป
เหมสือนอยล่างทบีที่ไดร้ทรงกลล่าวแกล่ขร้าพเจร้านกันี้น”

“เพราะฉะนกันี้น”-นกัที่นคสือ เพราะวล่าททูตสวรรคร์ของพระเจร้านบาขล่าวสารนบีนี้มาใหร้- “จงมบีกบาลกังใจทบีที่ดบีเถลิด 
เพราะขร้าพเจร้าเชสืที่อพระเจร้า” ในโรม 4:3 เราอล่านวล่า “อกับราฮกัมไดร้เชสืที่อพระเจร้า และความเชสืที่อนกันี้นทรงถสือวล่าเปป็น
ความชอบธรรมแกล่ทล่าน” โนอาหร์เชสืที่อพระเจร้าและ “ไดร้จกัดแจงตล่อนาวา เพสืที่อชล่วยครอบครกัวของทล่านใหร้รอด โดย
นาวานกันี้นทล่านจศึงไดร้ปรกับโทษโลก และไดร้กลายเปป็นทายาทแหล่งความชอบธรรม ซศึที่งเปป็นโดยความเชสืที่อ” (ฮบ. 11:7)
เปาโลกลล่าววล่า “ขร้าพเจร้าเชสืที่อพระเจร้า- วล่าสลิที่งนบีนี้จะเปป็นไปเหมสือนอยล่างทบีที่ไดร้ทรงกลล่าวแกล่ขร้าพเจร้านกันี้น” เขาไมล่ไดร้
ตบีความขล่าวสารนกันี้นใหร้เปป็นฝฝ่ายวลิญญาณ เขาไมล่ไดร้เสรลิมเตลิมแตล่งอะไรเขร้าไป เขาไมล่ไดร้ตกัดอะไรออกไป เขาไมล่ไดร้
พยายามวลิเคราะหร์มกันโดยถามวล่าสลิที่งนบีนี้จะกลายเปป็นจรลิงไดร้อยล่างไร เขาแคล่เชสืที่อคบาตรกัสของพระเจร้า-เหมสือนกกับทบีที่เรา
ทบุกคนตร้องเชสืที่อหากเราหวกังในเรสืที่องความรอดและชบีวลิตแหล่งการรกับใชร้

การเชสืที่อพระเจร้าชล่างเปป็นเรสืที่องแสนวลิเศษ ทบีที่จะวางใจในพระสกัญญาทกันี้งหลายของพระองคร์! เมสืที่อเราอล่าน
พระวจนะของพระองคร์ เรากร็กบาลกังอล่านขล่าวสารนกันี้นทบีที่พระองคร์ทรงบอกเหลล่าผทูร้บรลิสบุทธลิธิ์ใหร้เขบียนตามและพวกเขากร็
บกันทศึกมกันไวร้เพสืที่อการเตสือนสตลิและการสกัที่งสอนเรา ดกังนกันี้นพระเจร้าจศึงตรกัสแกล่เราผล่านทางพระวจนะของพระองคร์ 
และมกันไมล่จบาเปป็นวล่าเราตร้องเขร้าใจทบุกสลิที่งทบีที่พระองคร์ตรกัสเพสืที่อทบีที่จะเชสืที่อมกัน เราไมล่ไดร้รกับความรอดโดยความเขร้าใจ แตล่
โดยความเชสืที่อ เราไมล่ไดร้เดลินโดยความเขร้าใจ แตล่โดยความเชสืที่อ พระเจร้าประทานใหร้เราเขร้าใจสลิที่งเหลล่านกันี้นทบีที่เรา
จบาเปป็นตร้องรทูร้ แตล่ “สลิที่งลศึกลกับ” เหลล่านกันี้นเปป็นของพระองคร์ (พบญ. 29:29) 

สมมตลิวล่าเปาโลไมล่ไดร้เชสืที่อพระเจร้าในคสืนอกันมสืดมลิดนกันี้นตอนทบีที่ททูตสวรรคร์นกันี้นปรากฏแกล่เขา สมมตลิวล่าเขา
กลล่าววล่า “ขร้าพเจร้าไมล่เขร้าใจวล่าพวกเราทบีที่อยทูล่ในเรสือลบานบีนี้จะสามารถไดร้รกับการชล่วยใหร้รอดจากทะเลนบีนี้ไดร้อยล่างไร 
พวกเราจะถทูกนบาไปถศึงฝฝฝั่งอยล่างปลอดภกัยดร้วยวลิธบีใด พระเจร้าจะชล่วยพวกเราใหร้พร้นโดยวลิธบีการใด?” แตล่เปาโลไมล่ไดร้
ถามคบาถามใด ไมล่ไดร้เสนอขร้อโตร้แยร้งใด ในทล่ามกลางสลิที่งทบีที่ดทูเหมสือนเปป็นโศกนาฏกรรมและความพลินาศทบีที่ไมล่อาจ
หลบีกเลบีที่ยงไดร้ จากมบุมมองแบบมนบุษยร์ เขาประกาศวล่า “ขร้าพเจร้าเชสืที่อพระเจร้า”-และสล่งตล่อขล่าวสารนกันี้นแกล่เหลล่า
เพสืที่อนรล่วมเรสือทบีที่ทร้อใจของเขา

ขร้อ 26: “อยล่างไรกร็ตาม พวกเราจะตร้องถทูกโยนลงบนเกาะแหล่งหนศึที่ง”
ในบททบีที่ 28 ขร้อ 1 เราเรบียนรทูร้วล่านบีที่คสือเกาะเมลลิตา และเปาโลมบีโอกาสแสนมหกัศจรรยร์ทบีที่จะเปป็นพยานเพสืที่อ

พระครลิสตร์ในการอกัศจรรยร์เหลล่านกันี้นทบีที่เกลิดขศึนี้นทบีที่นกัที่น



ขร้อ 27 และ 28: “แตล่เมสืที่อคสืนทบีที่สลิบสบีที่มาถศึงแลร้ว ขณะทบีที่พวกเรากร็ยกังถทูกซกัดไปซกัดมาอยทูล่ในทะเลอาเดรบีย 
ประมาณเทบีที่ยงคสืนพวกกะลาสบีกร็นศึกเอาวล่าพวกเขากบาลกังเขร้าไปใกลร้แผล่นดลินแหล่งหนศึที่งแลร้ว และหยกัที่งนนี้บาดทู และพบวล่า
ลศึกสบีที่สลิบเมตร และเมสืที่อพวกเขาไดร้ไปอบีกหนล่อยหนศึที่ง พวกเขากร็หยกัที่งนนี้บาดทูอบีกและพบวล่ามกันลศึกสามสลิบเมตร”

“เมสืที่อคสืนทบีที่สลิบสบีที่มาถศึงแลร้ว…” ผล่านไปสองสกัปดาหร์แลร้วตกันี้งแตล่พายบุซกัดเรสือเลร็กลบานกันี้น-สลิบสบีที่วกันกกับสลิบสบีที่คสืน
ของการถทูกซกัดไปมาตามแตล่ลมและคลสืที่นจะกรบุณา “ทะเลอาเดรบีย” หมายถศึงทะเลอาดรลิอาตลิค สล่วนหนศึที่งของทะเล
เมดลิเตอรร์เรเนบียน ซศึที่งอยทูล่ระหวล่างประเทศอลิตาลบีกกับทวบีปแอฟรลิกา ปฝจจบุบกันมกันเปป็นทบีที่รทูร้จกักในชสืที่ออล่าวอาดรลิอาตลิค 
เพราะถทูกซกัดขศึนี้นลงบนผสืนนนี้บาทบีที่มบีลมพายบุแรง “ประมาณเทบีที่ยงคสืนพวกกะลาสบีกร็นศึกเอาวล่าพวกเขากบาลกังเขร้าไปใกลร้
แผล่นดลินแหล่งหนศึที่งแลร้ว” 

ชายเหลล่านบีนี้เปป็นผทูร้มากประสบการณร์แหล่งทร้องทะเล พวกเขามองไมล่เหร็นแผล่นดลินนกันี้น แตล่ประสบการณร์และ
ประสาทสกัมผกัสทบีที่พลิเศษเฉพาะของพวกเขาในเรสืที่องพวกนกันี้นกร็บอกพวกเขาวล่าพวกเขากบาลกังเขร้าไปใกลร้แผล่นดลินแลร้ว 
ไมล่มบีดวงไฟตล่างๆทบีที่ทล่าเรสือเพสืที่อนบาทางพวกเขา ไมล่มบีตกัวชล่วยอะไรทกันี้งนกันี้น แตล่พวกเขารทูร้วล่าถร้าพวกเขากบาลกังเขร้าใกลร้
แผล่นดลิน นนี้บากร็จะเรลิที่มตสืนี้นมากขศึนี้นเมสืที่อพวกเขาเขร้าไปใกลร้ฝฝฝั่ง ดกังนกันี้นพวกเขาจศึง “หยกัที่งนนี้บาดทู”-ซศึที่งหมายถศึงพวกเขา
หยล่อนสายอกันหนศึที่งลงในทะเลซศึที่งมบีลทูกตบุร้มหนกักผทูกตลิดกกับมกัน และเมสืที่อลทูกตบุร้มนกันี้นไปถศึงกร้นทะเล พวกเขากร็วกัดสายนกันี้น
และรทูร้วล่านนี้บาลศึกแคล่ไหน

พวกเขา “พบวล่าลศึกสบีที่สลิบเมตร” (ยบีที่สลิบแฟธล่อม) แฟธล่อมหนศึที่งเทล่ากกับประมาณหกหรสือเจร็ดฟบุต มกันถทูกนกับ
ใหร้เปป็นระยะทางจากปลายสบุดของนลินี้วกลางของมสือขร้างหนศึที่งไปถศึงปลายสบุดของนลินี้วกลางของมสืออบีกขร้างเมสืที่อกาง
แขนทกันี้งสองขร้างจนสบุด ทบีที่ระยะประมาณหกหรสือเจร็ดฟบุตตล่อแฟธล่อม นนี้บา ณ จบุดนกันี้นโดยเฉพาะจศึงลศึกเทล่ากกับประมาณ
หนศึที่งรร้อยยบีที่สลิบถศึงหนศึที่งรร้อยสบีที่สลิบฟบุต

เมสืที่อเคลสืที่อนทบีที่เขร้าขร้างในมากขศึนี้น พวกเขากร็หยกัที่งดทูอบีกทบีและพบวล่านนี้บานกันี้นลศึกประมาณสลิบหร้าแฟธล่อม และนบีที่
กร็บอกพวกเขาวล่าพวกเขากบาลกังเขร้าใกลร้ชายฝฝฝั่งอยล่างแนล่นอน-ถศึงแมร้วล่าพวกเขาไมล่รทูร้วล่าเลยวล่าเปป็นชายฝฝฝั่งอะไร และ
ไมล่รทูร้วล่าพวกเขาจะไปเกยฝฝฝั่งบนแผล่นดลินใด

ขร้อ 29: “แลร้วเมสืที่อเกรงกลกัววล่าพวกเราจะโดนฝฝฝั่งทบีที่มบีโขดหลินทกันี้งหลาย พวกเขาจศึงทอดสมอสบีที่ตกัวจากทร้าย
เรสือ แลร้วตกันี้งหนร้าคอยเวลารบุล่งเชร้า”

เพราะไมล่รทูร้วล่าพวกเขาอยทูล่ใกลร้แผล่นดลินใด พวกเขาจศึงไมล่รทูร้แนวชายฝฝฝั่ง ชาวเรสือเหลล่านกันี้นจศึงไมล่กลร้าเสบีที่ยง
เขร้าไปใกลร้ชายฝฝฝั่งมากกวล่านบีนี้ เกรงวล่าลมจะดกันเรสือไปชนกกับชายฝฝฝั่งทบีที่มบีโขดหลินเยอะและทบาใหร้เรสือแตกเปป็นเสบีที่ยงๆ 
ดกังนกันี้นพวกเขาจศึง “ทอดสมอสบีที่ตกัวจากทร้ายเรสือ”-พยายามเตร็มทบีที่จะคงตบาแหนล่งเดลิมไวร้ อาจเพสืที่อปฝ้องกกันไมล่ใหร้เรสือ
ลอยออกไปนอกทะเลมากขศึนี้นหรสือเขร้าใกลร้ชายฝฝฝั่งมากขศึนี้น หลกังจากไดร้ใชร้มาตรการปฝ้องกกันเบสืนี้องตร้นนบีนี้แลร้ว ซศึที่งเปป็น
ทกันี้งหมดทบีที่พวกเขาทบาไดร้ภายใตร้สภาพการณร์เหลล่านกันี้นเทล่าทบีที่เกบีที่ยวขร้องกกับความพยายามของมนบุษยร์ พวกเขากร็ “ตกันี้ง
หนร้าคอยเวลารบุล่งเชร้า”

เราคงนศึกภาพออกไดร้งล่ายๆถศึงความกระวนกระวายใจขณะทบีที่ชาวเรสือและผทูร้โดยสารทบีที่เหนสืที่อยลร้าเหลล่านบีนี้รอ
ใหร้ถศึงรบุล่งเชร้า-หรสือเรานศึกภาพออกไหม? หากเราไมล่เคยอยทูล่ในสถานการณร์ทบีที่คลร้ายๆกกัน เราจะนศึกภาพออกไหมวล่า
ชายเหลล่านบีนี้-หลกังจากสองสกัปดาหร์ในพายบุลทูกหนศึที่งทบีที่อาจเอาชบีวลิตของพวกเขาไปไดร้พรร้อมกกับการซกัดเรสือโคลงเคลงไป



มา บกัดนบีนี้อยทูล่ใกลร้แผล่นดลินมากพอทบีที่จะรทูร้แนล่วล่ามบีแผล่นดลินอยทูล่ใกลร้-อาจรทูร้สศึกวล่าพวกเขาไมล่อาจทนอยทูล่ไดร้ภายใตร้ภาวะ
กดดกันนบีนี้แลร้ว แผล่นดลินอยทูล่ใกลร้แคล่เอสืนี้อม-แผล่นดลินทบีที่พวกเขาไมล่รทูร้จกักซศึที่งอาจมบีภกัยอกันตรายและความยากลบาบากรอคอย
พวกเขาอยทูล่ ไมล่มบีทางรทูร้ไดร้เลยวล่ามบีอะไรรออยทูล่ขร้างหนร้าพวกเขาจนกวล่าแสงยามเชร้าจะใหร้พวกเขาไดร้เหร็นสภาพ
แวดลร้อมและอาจบอกไดร้วล่าพวกเขาไดร้ลอยมาถศึงไหนแลร้วตกันี้งแตล่พวกเขาออกจากทล่างามนกันี้น ไมล่แปลกเลยทบีที่พวก
เขา “ตกันี้งหนร้าคอยเวลารบุล่งเชร้า!”

ขร้อ 30 และ 31: “และขณะทบีที่พวกกะลาสบีจวนจะหนบีออกจากเรสือ เมสืที่อพวกเขาไดร้หยล่อนเรสือเลร็กลงใน
ทะเลแลร้ว โดยทบาทบีเหมสือนกกับวล่าพวกเขาจะทอดสมอจากหกัวเรสือ เปาโลไดร้กลล่าวแกล่นายรร้อยและพวกทหารวล่า 
“ยกเวร้นคนเหลล่านบีนี้คงอยทูล่ในเรสือ ทล่านทกันี้งหลายจะรอดไมล่ไดร้เลย”

“พวกกะลาสบี” แนล่นอนวล่าเปป็นพวกมสืออาชบีพแหล่งทร้องทะเลทบีที่ควบคบุมเรสือลบานกันี้น ในขร้อ 16 เราถทูกบอกวล่า
พวกเขาเอาเรสือเลร็กขศึนี้นมาบนเรสือใหญล่อยล่างยากลบาบาก  บกัดนบีนี้ชาวเรสือเหลล่านบีนี้ตกันี้งใจทบีที่จะหยล่อนเรสือเลร็กในทะเลและ
ปฟีนขศึนี้นไปในมกันโดยแสรร้งทบาทบีวล่าจะทอดสมอ “จากหกัวเรสือ” อกันเปป็นการทบาใหร้เรสืออยทูล่กกับทบีที่และปลอดภกัยมากขศึนี้น 
พอเขร้าไปในเรสือเลร็กแลร้ว พวกเขากร็จะสละเรสือใหญล่และมบุล่งหนร้าเขร้าฝฝฝั่ง โดยปลล่อยใหร้ผทูร้โดยสารเหลล่านกันี้นหาทางเอา
ตกัวรอดเอง

แตล่เปาโลทราบดบีวล่ากบาลกังเกลิดอะไรขศึนี้น และเขากลล่าวแกล่นายรร้อยผทูร้นกันี้นและพวกทหารวล่า “ยกเวร้นคน
เหลล่านบีนี้คงอยทูล่ในเรสือ ทล่านทกันี้งหลายจะรอดไมล่ไดร้เลย” นกัที่นคสือ ชาวเรสือเหลล่านกันี้นมบีความจบาเปป็นตล่อการบกังคกับเรสือนกันี้น
เพลิที่มเตลิม จบาเปป็นทบีที่พวกเขาตร้องอยทูล่ตล่อบนเรสือเพราะวล่านายรร้อยนกันี้นและคนของเขาไมล่มบีคบุณสมบกัตลิทบีที่จะบกังคกับเรสือ
และนบามกันเขร้าใกลร้ฝฝฝั่งไดร้ พระเจร้าทรงสกัญญาแลร้ววล่าทบุกคนบนเรสือจะมบีชบีวลิตรอด แตล่เปาโลตระหนกักวล่าชาวเรสือเหลล่า
นบีนี้เปป็นผทูร้ทบีที่พระเจร้าทรงกบาหนดไวร้เพสืที่อเปป็นวลิธบีทบีที่จะชล่วยทบุกคนใหร้รอดชบีวลิต

ความเชสืที่อทบีที่วล่าพระเจร้าทรงประสงคร์แสดงความเมตตาตล่อเรา วล่าพระองคร์จะทรงชล่วยเราใหร้รอด ไมล่ไดร้นบา
เราใหร้นกัที่งอยทูล่เฉยๆ ไมล่มบีสกักสลิที่งเดบียวทบีที่เราทบาไดร้ทบีที่จะเพลิที่มเขร้ากกับความรอดของพระเจร้า แตล่พระองคร์ทรงชล่วยใหร้รอด
เฉพาะคนเหลล่านกันี้นทบีที่รกับพระเยซทูครลิสตร์เจร้าโดยความเชสืที่อ ผมเชสืที่อในอบานาจสลิทธลิธิ์ขาดของพระเจร้า ผมเชสืที่อในการทรง
เลสือกและการลลิขลิตลล่วงหนร้า แตล่ผมกร็เชสืที่อในเจตจบานงเสรบีของมนบุษยร์เชล่นกกัน มกันไมล่ใชล่พระประสงคร์ของพระเจร้าทบีที่ผทูร้
ใดควรพลินาศ แตล่ทบีที่ทบุกคนควรมาสทูล่การกลกับใจใหมล่ อยล่างไรกร็ตาม ไมล่ใชล่ทบุกคนจะมา คนมากมายปฏลิเสธทบีที่จะฟฝง
เสบียงของพระเจร้า พวกเขาปฏลิเสธทบีที่จะกลกับใจใหมล่และเชสืที่อขล่าวประเสรลิฐ

เปาโลตระหนกักถศึงการทบีที่พระเจร้าทรงใชร้ชาวเรสือเหลล่านกันี้นเพสืที่อทบาใหร้พระประสงคร์ของพระองคร์สบาเรร็จ และ
เขาทบาใหร้นายรร้อยผทูร้นกันี้นและพวกทหารเชสืที่อวล่าถร้าชาวเรสือเหลล่านกันี้นไมล่อยทูล่ตล่อในเรสือ นายรร้อย คนของเขา และพวก
นกักโทษกร็ไมล่สามารถไปถศึงความปลอดภกัยไดร้ ชาวเรสือเหลล่านกันี้นมบีความจบาเปป็นตล่อสวกัสดลิภาพของทบุกคนทบีที่เกบีที่ยวขร้อง

ขร้อ 32: “แลร้วพวกทหารจศึงตกัดทลินี้งบรรดาเชสือกของเรสือเลร็ก และปลล่อยเรสือเลร็กนกันี้นใหร้หลบุดลอยไป”
กล่อนทบีที่พวกชาวเรสือจะหยล่อนเรสือเลร็กและปฟีนเขร้าไปในมกัน พวกทหารกร็ลงมสือตามคบาเตสือนของเปาโล พวก

เขารบีบตกัดเชสือกทบีที่ผทูกเรสือเลร็กนกันี้นไวร้ และปลล่อยใหร้มกันรล่วงลงทะเลและลอยหายไปในความมสืด ดกังนกันี้นพวกชาวเรสือจศึง
ตร้องจบาใจลงแรงเพสืที่อประโยชนร์สบุขของทบุกคน เพราะวล่าถร้าพวกเขาไมล่นบาเรสือเขร้าใกลร้ฝฝฝั่ง พวกเขาเองกร็จะพลินาศ
พรร้อมกกับผทูร้โดยสารคนอสืที่นๆ



ขร้อ 33 และ 34: “และขณะจวนรบุล่งเชร้า เปาโลกร็วลิงวอนพวกเขาทบุกคนใหร้รกับประทานอาหาร โดยกลล่าว
วล่า “วกันนบีนี้เปป็นวกันทบีที่สลิบสบีที่ทบีที่ทล่านทกันี้งหลายไดร้รอคอยและอดอาหารอยล่างตล่อเนสืที่อง โดยมลิไดร้รกับประทานอะไรเลย เหตบุ
ฉะนกันี้นขร้าพเจร้าขอวลิงวอนทล่านทกันี้งหลายใหร้รกับประทานอาหารเสบียบร้าง ดร้วยวล่านบีที่กร็เพสืที่อสบุขภาพของพวกทล่าน เพราะ
วล่าจะไมล่มบีเสร้นผมสกักเสร้นเดบียวตกจากศบีรษะของผทูร้หนศึที่งผทูร้ใดในพวกทล่าน”

“ขณะจวนรบุล่งเชร้า”-ขณะทบีที่ยกังไมล่สวล่างพอทบีที่ชายเหลล่านกันี้นจะมองเหร็นวล่าพวกเขาควรทบาอะไรและพวกเขา
ควรใชร้ขกันี้นตอนใดบร้างเพสืที่อจะไปถศึงฝฝฝั่ง เปาโลกร็กร้าวเขร้ามาในชล่วงเวลารอคอยนกันี้นพรร้อมกกับขร้อเสนอแนะทบีที่เหมาะสม
ตลอดหลายวกันหลายคสืนทบีที่เรสือนกันี้นถทูกถาโถมโดยลมและคลสืที่น คนเหลล่านกันี้นทบีที่อยทูล่บนเรสือไมล่ไดร้กลินอะไรเลย ถศึงเวลา
แลร้วทบีที่พวกเขาตร้องรกับประทานอาหาร เพราะวล่ายกังมบีเวลายากลบาบากรอคอยอยทูล่เบสืนี้องหนร้าและพวกเขาจะ
ตร้องการเรบีที่ยวแรงทกันี้งหมดทบีที่มบีเพสืที่อไปถศึงฝฝฝั่งอยล่างปลอดภกัย นอกจากนบีนี้ เนสืที่องจากพวกเขาไมล่รทูร้วล่าพวกเขากบาลกังเขร้า
ใกลร้แผล่นดลินใด จศึงไมล่มบีทางทราบวล่าพวกเขาจะพบเจอกกับอะไรเมสืที่อพวกเขาขศึนี้นบก ดกังนกันี้น “เปาโลกร็วลิงวอนพวก
เขาทบุกคนใหร้รกับประทานอาหาร” 

“Meat” (อาหาร) ในกรณบีนบีนี้หมายถศึงอาหารธรรมดา ไมล่ไดร้เจาะจงวล่าเปป็น “เนสืนี้อสกัตวร์” แตล่เปป็นอาหารใด
กร็ไดร้ทบีที่บบารบุงรล่างกาย ในขร้อ 35 “ขนมปฝง” ถทูกกลล่าวถศึง ผล่านมาสลิบสบีที่วกันแลร้วตกันี้งแตล่คนเหลล่านกันี้นทบีที่อยทูล่บนเรสือไดร้กลิน
อาหารปกตลิ และมบีเหตบุผลทบีที่จะเชสืที่อวล่าความกระวนกระวายใจแหล่งวกันเหลล่านกันี้นเรลิที่มสล่งผลเสบียตล่อเรบีที่ยวแรงฝฝ่าย
รล่างกายของพวกเขาแลร้ว เปาโลกบาลกังใหร้คบาแนะนบาทบีที่ดบี พวกเขาตร้องการอาหารอยล่างแนล่นอน

“จะไมล่มบีเสร้นผมสกักเสร้นเดบียวตกจากศบีรษะของผทูร้หนศึที่งผทูร้ใดในพวกทล่าน” ชล่างเปป็นคบาพทูดทบีที่ชวนใหร้อบุล่นใจ 
หลกังจากสลิที่งทบีที่พวกเขาไดร้ประสบมา! ไมล่มบีเสร้นผมสกักเสร้นเดบียวบนศบีรษะของพวกเขาจะเสบียไป กลล่าวอบีกนกัยหนศึที่ง 
เปาโลเตสือนความจบาพวกเขาวล่าพวกเขาตร้องการอาหารหลกังจากสองสกัปดาหร์แหล่งการอดอาหาร และจากนกันี้นเขา
ยกเหตบุผลกกับพวกเขาโดยใหร้ความมกัที่นใจพวกเขาวล่าพวกเขาไมล่จบาเปป็นตร้องกระวนกระวายใจอบีกตล่อไป ชบีวลิตของ
พวกเขาจะถทูกชล่วยใหร้รอด-วล่าทบีที่จรลิง พวกเขาจะไมล่เสบียแมร้ผมสกักเสร้นเดบียว!

นบีที่เปป็นสบานวนทบีที่ปกตลิธรรมดา และเปป็นเพบียงการใหร้ความมกัที่นใจวล่าคนๆหนศึที่งจะปลอดภกัยอยล่างสมบทูรณร์ 
เมสืที่อผทูร้คนชล่วยชบีวลิตโยนาธานใหร้พร้นจากพระพลิโรธของกษกัตรลิยร์ซาอทูล พวกเขากร็กลล่าววล่า “พระเยโฮวาหร์ทรง
พระชนมร์อยทูล่แนล่ฉกันใด เสร้นผมของทล่านสกักเสร้นหนศึที่งจะไมล่ตกถศึงดลินฉกันนกันี้น เพราะในวกันนบีนี้ทล่านไดร้กระทบาศศึกดร้วยกกัน
กกับพระเจร้า” ดกังนกันี้นกองทหารไดร้ไถล่โยนาธานไวร้ เพสืที่อทล่านไมล่ถศึงแกล่ความตาย” (1 ซมอ. 14:45) 

กษกัตรลิยร์ซาโลมอนกลล่าวแกล่อาโดนบียาหร์วล่า “ถร้าเขาจะสบาแดงตกัววล่าเปป็นคนทบีที่มบีคบุณคล่า ผมสกักเสร้นเดบียวของ
เขาจะไมล่ตกลงยกังพสืนี้นดลิน แตล่ถร้าพบความชกัที่วอยทูล่ในตกัวเขา เขาจะตร้องถศึงแกล่ความตาย” (1 พงศร์กษกัตรลิยร์ 1:52)

เปาโลใชร้สบานวนทบีที่คนคบุร้นเคยเพสืที่อรกับประกกันชายเหลล่านกันี้นทบีที่อยทูล่บนเรสือวล่าพวกเขาจะไมล่เพบียงหนบีพร้นความ
มรณาเทล่านกันี้น แตล่จะหนบีพร้นโดยไมล่ไดร้รกับบาดเจร็บใดๆเลย ดกังนกันี้นพวกเขาจศึงควรไดร้รกับกบาลกังใจ เลลิกวลิตกกกังวลและ
กระวนกระวายใจ และรกับประทานอาหารเพสืที่อทบีที่จะมบีแรงสบาหรกับสลิที่งใดกร็ตามทบีที่รออยทูล่ขร้างหนร้า

ขร้อ 35 และ 36: “และเมสืที่อเปาโลกลล่าวอยล่างนกันี้นแลร้ว ทล่านจศึงหยลิบขนมปฝง และขอบพระคบุณพระเจร้าตล่อ
หนร้าพวกเขาทบุกคน และเมสืที่อทล่านหกักขนมปฝงนกันี้นแลร้ว ทล่านกร็เรลิที่มรกับประทาน แลร้วพวกเขาทบุกคนกร็มบีกบาลกังใจทบีที่ดบี 
และพวกเขาไดร้รกับประทานอาหารบร้างดร้วย”



เปาโลอยทูล่ตล่อหนร้าคนมากมายทบีที่ไมล่ไดร้เปป็นครลิสเตบียน เนสืที่องจากเขาเปป็นยลิวทบีที่เครล่งครกัดกล่อนเขากลกับใจรกับ
เชสืที่อ มกันจศึงสมเหตบุสมผลทบีที่จะสกันนลิษฐานวล่าธรรมเนบียมปฏลิบกัตลิของเขาคสือการขอบพระคบุณเมสืที่อถศึงเวลารกับประทาน
อาหาร แนล่นอนวล่าตกันี้งแตล่ประสบการณร์ของเขากกับพระเยซทูบนถนนเมสืองดามกัสกกัส เขากร็ขอบพระคบุณมาตลอด-
ไมล่ใชล่แคล่ทบีที่โตก๊ะกลินขร้าว แตล่ “ในทบุกสลิที่ง” (1 ธส. 5:18) ในกรณบีนบีนี้ เขาหยลิบขนมปฝงอยล่างใจเยร็น ถวายคบา
ขอบพระคบุณแดล่พระเจร้าสบาหรกับอาหารนกันี้น หกักขนมปฝงและเรลิที่มรกับประทาน

อกัครททูตเปาโล ทกันี้งๆทบีที่มบีความกระตสือรสือรร้นและความตกันี้งใจแนล่วแนล่ เปป็นชายทบีที่ถล่อมใจคนหนศึที่ง-ผทูร้รกับใชร้ของ
พระเจร้า ทาสรกับใชร้ของพระเยซทูครลิสตร์ เขาไมล่รกับความดบีความชอบเลยสบาหรกับสลิที่งใดทบีที่ถทูกทบาสบาเรร็จในงานรกับใชร้ของ
เขา ถศึงแมร้วล่าเขานบาขล่าวประเสรลิฐไปประกาศทกัที่วทบุกหนทบุกแหล่งกร็ตาม การพทูดถศึงตกัวเองของเขาปกตลิแลร้วเปป็นการ
ประกาศวล่าตกัวเขาเองเปป็นคนบาปตกัวเอก หรสือจนถศึงชบีนี้ใหร้เหร็นขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่าเขาดบาเนลินชบีวลิตเปป็นแบบอยล่างตล่อหนร้า
คนเหลล่านกันี้นทบีที่เขาเทศนาใหร้ฟฝง เขาไดร้เตสือนชาวเรสือเหลล่านบีนี้แลร้ววล่าความยบุล่งยากรออยทูล่ขร้างหนร้าถร้าพวกเขาแลล่นเรสือ
ออกจากทล่างามนกันี้น และพวกเขาไดร้เลสือกทบีที่จะไมล่ฟฝงคบาเตสือนของเขา ความยบุล่งยากไดร้มา อยล่างทบีที่เขากลล่าวแลร้ววล่า
มกันจะมา แตล่พวกเขาจะถทูกนบาไปถศึงฝฝฝั่งอยล่างปลอดภกัยหลกังจากฝฝ่าพายบุนบีนี้ไป เปาโลบอกพวกเขาอยล่างชกัดเจนแลร้ว
วล่าความมกัที่นใจของเขาเรสืที่องการชล่วยใหร้พร้นมาจาก “ททูตสวรรคร์ของพระเจร้า” และวล่าการรอดพร้นของทกันี้งลทูกเรสือ
และผทูร้โดยสารทกันี้งหมดเปป็นมาจากพระหกัตถร์ของพระเจร้า ดกังทบีที่ถทูกแสดงใหร้เหร็นโดยการทบีที่เขาถวายคบาขอบพระคบุณ
สบาหรกับอาหารนกันี้นกล่อนทบีที่เขารกับประทานมกัน แนล่นอนวล่าคบาพยานเชล่นนกันี้นเปป็นทบีที่เขร้าใจดบีแกล่คนเหลล่านกันี้นทบีที่อยทูล่กกับเขา!

เราพบวล่าพระเยซทูทรงวางแบบอยล่างเชล่นนกันี้นตอนเลบีนี้ยงอาหารคนหร้าพกันคนนกันี้น เมสืที่อพระองคร์ “ทรงสกัที่งใหร้
ประชาชนนกัที่งลงบนหญร้า และทรงรกับขนมปฝงหร้ากร้อนกกับปลาสองตกัวนกันี้น และทรงแหงนพระพกักตรร์ดทูฟฝ้าสวรรคร์ 
พระองคร์ทรงขอบพระคบุณ และหกัก และสล่งขนมปฝงเหลล่านกันี้นใหร้พวกสาวกของพระองคร์ และพวกสาวกกร็แจกใหร้
ประชาชน” (มธ. 14:19)

“แลร้วพวกเขาทบุกคนกร็มบีกบาลกังใจทบีที่ดบี” ผมอยากรทูร้จรลิงๆวล่าเราเรลิที่มทบีที่จะเหร็นภาพแลร้วไหมวล่าชายเหลล่านบีนี้รทูร้สศึก
อยล่างไรเมสืที่อพวกเขาเชสืที่อคบาพทูดของเปาโลและเชสืที่อคบารกับประกกันของเขาเรสืที่องความปลอดภกัย? ตลอดสองสกัปดาหร์
พวกเขาไมล่รทูร้วล่าชะตากรรมของพวกเขาจะเปป็นเชล่นไร บกัดนบีนี้พวกเขากบาลกังเขร้าใกลร้แผล่นดลินแลร้ว การชล่วยใหร้พร้นและ
ความปลอดภกัยถทูกสกัญญาไวร้ และตกัวอยล่างของเปาโลตล่อหนร้าพวกเขากร็เพลิที่มเขร้ากกับความมกัที่นใจนกันี้น ดกังนกันี้นพวกเขา
จศึงมบีความกลร้าอบีกครกันี้งและรล่วมกกับเขาในการรกับประทานอาหาร

ขร้อ 37: “และพวกเราทบุกคนทบีที่อยทูล่ในเรสือนกันี้นรวมสองรร้อยเจร็ดสลิบหกคน”
ในทบีที่นบีนี้ลทูกาบอกเราถศึงจบานวนทบีที่แนล่ชกัดของผทูร้คนบนเรสือนกันี้น “สองรร้อยเจร็ดสลิบหกคน”-เปป็นจบานวนคนทบีที่

เยอะมากสบาหรกับเรสือสมกัยโบราณลบาหนศึที่ง ผทูร้เขบียนทล่านนบีนี้ไมล่กลล่าวถศึงรายละเอบียดหลายอยล่าง ผมแนล่ใจ-แตล่เหมสือน
กกับทบีที่ยอหร์นกลล่าวถศึงสลิที่งเหลล่านกันี้นทบีที่พระเยซทูตรกัสและกระทบา หากพวกมกันถทูกบกันทศึกไวร้ทบุกเรสืที่อง โลกกร็คงจบุหนกังสสือ
เหลล่านกันี้นทบีที่จะถทูกเขบียนไวร้ไมล่ไดร้ทกันี้งหมด (ยอหร์น 21:25) นบีที่เปป็นจรลิงเชล่นกกันเกบีที่ยวกกับอกัครททูตเปาโลและรายละเอบียด
เกบีที่ยวกกับงานรกับใชร้ของเขา ลทูกาใหร้โครงรล่างทบีที่จบาเปป็นของการเดลินทางนบีนี้ และปลล่อยใหร้เราจลินตนาการเองเกบีที่ยวกกับ
ความสกับสนและความสลินี้นหวกังทบีที่คงเกลิดกกับผทูร้คนบนเรสือในระหวล่างพายบุนกันี้น จากคนกวล่าสองรร้อยเจร็ดสลิบคนนกันี้นบน
เรสือ เฉพาะคนเหลล่านกันี้นทบีที่เปป็นผทูร้เชสืที่อคงจะมบีความมกัที่นใจอยทูล่บร้างทบีที่จะรกักษาสมดบุลความคลิดและความรทูร้สศึกตล่างๆของ



พวกเขา แมร้แตล่พวกชาวเรสือผทูร้เชบีที่ยวชาญภายใตร้สภาพการณร์เหลล่านกันี้นกร็ยกังพบวล่าความรทูร้และความชบานาญของตน
แทบไมล่ชล่วยใหร้สบายใจเลย มนบุษยร์ทบีที่ปราศจากพระเจร้ากร็ไมล่มบีความมกัที่นใจในเรสืที่องใดๆเลยนอกจากหายนะ และเมสืที่อ
ถทูกพามาเจอกกับลมและคลสืที่นซศึที่งถทูกควบคบุมโดยพระหกัตถร์ของพระเจร้าเทล่านกันี้น มนบุษยร์กร็ถทูกลดระดกับมาสทูล่สภาวะแหล่ง
ความสลินี้นหวกังอกันนล่าสกังเวชจรลิงๆ สลิบสบีที่วกันและสลิบสบีที่คสืนในพายบุนกันี้นคงทบาใหร้คนเหลล่านกันี้นบางคนเปป็นบร้าไดร้งล่ายๆ และ
ทบาใหร้บางคนอกับจนสลินี้นหวกัง ความพยายามจร้าละหวกัที่นทบีที่จะควบคบุมเรสือนกันี้นคงเปป็นเครสืที่องหมายของชาวเรสือมสือ
อาชบีพเหลล่านกันี้น มบีนกักโทษคนอสืที่นๆบนเรสือทบีที่รทูร้สศึกวล่าตนตกอยทูล่ในมสือของโชคชะตา-เผสืที่อวล่าเรสือนกันี้นถทูกทบาลายในพายบุ
นกันี้น พวกเขากร็อาจมบีโอกาสลอยขศึนี้นฝฝฝั่งทบีที่ไหนสกักแหล่งและไดร้รกับอลิสรภาพของตนไดร้ หรสือถร้าเรสือนกันี้นรอดไปถศึงทล่า 
พวกเขากร็คงตร้องถทูกตกัดสลินโทษ รกับโทษในคบุกจนครบ หรสืออาจถทูกประหารชบีวลิต แลร้วแตล่กรณบี การรวมอารมณร์
ทกันี้งหมดนกันี้นทบีที่มบีอยทูล่ทล่ามกลางผทูร้คนจบานวนมากขนาดนกันี้นภายใตร้สภาวะตศึงเครบียดมหาศาลเชล่นนกันี้นคงทบาใหร้เรา
จลินตนาการไมล่ออกจรลิงๆ!

ขร้อ 38 และ 39: “และเมสืที่อพวกเขาไดร้รกับประทานอาหารอลิที่มแลร้ว พวกเขากร็ทบาใหร้เรสือเบาขศึนี้น และโยน
ขร้าวสาลบีทลินี้งเสบียในทะเล และเมสืที่อถศึงเวลาเชร้าแลร้ว พวกเขากร็ไมล่รทูร้จกักแผล่นดลินนกันี้น แตล่พวกเขาไดร้คร้นพบอล่าวแหล่งหนศึที่ง
ทบีที่มบีชายฝฝฝั่ง ซศึที่งพวกเขาตกันี้งใจวล่า ถร้าเปป็นไดร้ จะใหร้เรสือเขร้าเกยชายฝฝฝั่งนกันี้น”

พอพวกเขากลินอลิที่ม มกันกร็คงสวล่างแลร้วและลทูกเรสือกร็เรลิที่มเตรบียมเรสือใหร้พรร้อมเขร้าฝฝฝั่ง “พวกเขากร็ทบาใหร้เรสือเบา
ขศึนี้น” ในขร้อ 18 พวกเขาทบาใหร้เรสือเบาขศึนี้นแลร้วโดยการโยนของไมล่จบาเปป็นทลินี้งทะเล ในขร้อ 19 พวกผทูร้โดยสารและลทูก
เรสือชล่วยกกันโยน “เครสืที่องใชร้” ของเรสือทลินี้งไป คสือชลินี้นสล่วนของเรสือซศึที่งพวกเขาไมล่ตร้องมบีกร็ไดร้ คราวนบีนี้ในความพยายาม
ครกันี้งสบุดทร้ายทบีที่จะไปถศึงฝฝฝั่งพวกเขา “โยนขร้าวสาลบีทลินี้งเสบียในทะเล” เนสืที่องจากนบีที่เปป็นเรสือของอบียลิปตร์ทบีที่แลล่นไปยกัง
ประเทศอลิตาลบีพรร้อมกกับขร้าวสาลบีทบีที่บรรทบุกมา ขร้าวสาลบีนกันี้นจศึงถทูกเกร็บไวร้จนถศึงตอนนบีนี้-โดยหวกังวล่าจะขศึนี้นฝฝฝั่งอยล่าง
ปลอดภกัยและนบาสล่งมกัน นบีที่คสือสลินคร้าทบีที่ทบาเงลิน ซศึที่งตร้องถทูกนบาสล่งในกรบุงโรม และเปป็นทบีที่เขร้าใจไดร้วล่ามกันคงเปป็นสลิที่ง
สบุดทร้ายทบีที่จะถทูกโยนทลินี้งในทะเล แตล่โดยการโยนทลินี้งสลิที่งทบีที่ถล่วงมากนบีนี้ พวกเขากร็อาจทบาใหร้เรสือเบาขศึนี้นอยล่างมากและ
อาจเสบีที่ยงนร้อยลงในการเขร้าไปใกลร้แนวชายฝฝฝั่งทบีที่พวกเขาไมล่คบุร้นเคย ชายฝฝฝั่งทบีที่อาจเปป็นอกันตรายตล่อการเดลินเรสือ
เพราะนนี้บาตสืนี้น

“เมสืที่อถศึงเวลาเชร้าแลร้ว พวกเขากร็ไมล่รทูร้จกักแผล่นดลินนกันี้น” แมร้สวล่างแลร้วพวกเขากร็ดทูไมล่ออกถศึงจบุดเดล่นทบีที่คบุร้นเคย
บนแผล่นดลินนกันี้น ไมล่มบีอะไรจะบอกพวกเขาเกบีที่ยวกกับแนวชายฝฝฝั่งทบีที่พวกเขากบาลกังจะขศึนี้นบก ชาวเรสือทบีที่เกล่งๆยล่อมรทูร้จกัก
เสร้นทางเหลล่านกันี้นทบีที่ไรร้รล่องรอยทบีที่เขาแลล่นเรสือขร้ามนนี้บาเหลล่านกันี้น แตล่ชายเหลล่านบีนี้จนถศึงบกัดนบีนี้ไมล่สามารถทบีที่จะแลล่นเรสือใน
เสร้นทางเหลล่านกันี้นทบีที่พวกเขาคบุร้นเคย ตลอดสองสกัปดาหร์เรสือนบีนี้ถทูกลมและคลสืที่นพกัดไปตามใจชอบ ความมสืดไดร้บดบกัง
เครสืที่องหมายทบุกอยล่างทบีที่ชายเหลล่านบีนี้จะใชร้นบาทางไดร้ การเขร้าใกลร้จนมองเหร็นแผล่นดลินโดยไมล่รทูร้วล่าพวกเขามาทางไหน
แลร้ว พวกเขาอาจจบาสล่วนนบีนี้ของแนวชายฝฝฝั่งไดร้โดยอาศกัยลกักษณะบางอยล่างทบีที่คบุร้นเคย-และพวกเขามองไมล่เหร็นอะไร
เลยทบีที่จะบอกใบร้พวกเขาไดร้ถศึงทบาเลทบีที่ตกันี้งทบีที่พายบุไดร้พกัดพาพวกเขาใหร้มาถศึง

“พวกเขาไดร้คร้นพบอล่าวแหล่งหนศึที่งทบีที่มบีชายฝฝฝั่ง” เหร็นไดร้ชกัดวล่านบีที่คสืออล่าวลศึกเขร้าขร้างในจากทะเลนกันี้นซศึที่งเดลินเรสือ
เขร้าไปไดร้ และภาษานบีนี้กร็คงบล่งบอกวล่า “ชายฝฝฝั่ง” ตรงนบีนี้มบีลกักษณะราบเรบียบมากกวล่าเตร็มไปดร้วยโขดหลิน ดทูเหมสือนวล่า



มกันเปป็นจบุดขศึนี้นบกทบีที่ปลอดภกัยกวล่าแนวชายฝฝฝั่ง ดกังนกันี้นชาวเรสือเหลล่านกันี้นจศึง “ตกันี้งใจวล่า ถร้าเปป็นไดร้ จะใหร้เรสือเขร้าเกย
ชายฝฝฝั่งนกันี้น”

ขร้อ 40 และ 41: “และเมสืที่อพวกเขาเอาสมอเหลล่านกันี้นขศึนี้นมาแลร้ว พวกเขากร็ปลล่อยใหร้ตกัวเองถทูกทะเลพกัดไป
และแกร้เชสือกทกันี้งหลายทบีที่มกัดหางเสสือ และชกักใบหกัวเรสือขศึนี้นใหร้กลินลม และแลล่นตรงเขร้าไปหาชายฝฝฝั่ง และเมสืที่อลงไปยกัง
สถานทบีที่แหล่งหนศึที่งซศึที่งทะเลสองแหล่งมาบรรจบกกัน พวกเขากร็ทบาใหร้เรสือนกันี้นเกยดลิน และหกัวเรสือตลิดแนล่น และขยกับออก
ไมล่ไดร้ แตล่ทร้ายเรสือนกันี้นกร็แตกออกดร้วยความรบุนแรงของคลสืที่นทกันี้งหลาย”

“เมสืที่อพวกเขาเอาสมอเหลล่านกันี้นขศึนี้นมาแลร้ว…” มบีสมอหนกักๆนบีนี้อยทูล่สบีที่ตกัว (ขร้อ 29) ซศึที่งเปป็นตกัวชล่วยตรศึงเรสือไวร้
ในนนี้บาซศึที่งลศึกสลิบหร้าแฟธล่อม มบีอบุปกรณร์หนกักอสืที่นๆ และมบีผทูร้เสนอแนะวล่าแทนทบีที่จะดศึงพวกมกันกลกับขศึนี้นมาในเรสือ พวก
ชาวเรสือตกัดเชสือกเหลล่านกันี้นและทลินี้งสมอเหลล่านกันี้นไวร้ในทะเล หลกังจากเอาของหนกักๆออกไปใหร้เยอะทบีที่สบุดเทล่าทบีที่จะ
ทบาไดร้แลร้ว ดทูเหมสือนวล่าพวกเขาไมล่นล่าจะเพลิที่มนนี้บาหนกักของสมอเหลล่านกันี้นเขร้ามาอบีก ไมล่วล่าจะเปป็นยกังไง “พวกเขากร็
ปลล่อยใหร้ตกัวเองถทูกทะเลพกัดไป”-ไมล่ใชร้สมอเพสืที่อตรศึงตบาแหนล่งของพวกเขาอบีกตล่อไปแลร้ว

พวกเขา “แกร้เชสือกทกันี้งหลายทบีที่มกัดหางเสสือ” หางเสสือคสือสล่วนทบีที่บกังคกับทลิศทางเรสือ และ “เชสือก” เหลล่านกันี้น
คสือเชสือกทบีที่ใชร้มกัดหางเสสือเหลล่านกันี้นใหร้ตลิดกกับดร้านขร้างของเรสือหรสือยกออกมาจากนนี้บาในกรณบีทบีที่มบีพายบุรบุนแรงแบบทบีที่
พวกเขาเพลิที่งเจอมา หางเสสือเหลล่านกันี้นไรร้ประโยชนร์มาตลอดในพายบุนกันี้น เรสือนกันี้นไมล่สามารถถทูกบกังคกับทลิศทางไดร้เมสืที่อ
เจอกกับลมและคลสืที่นเหลล่านกันี้น และหางเสสือเหลล่านกันี้นไดร้ถทูกผทูกไวร้เพสืที่อปฝ้องกกันไมล่ใหร้พวกมกันแตกหกักขณะทบีที่เรสือถทูกซกัด
ไปมา

จากนกันี้นพวกลทูกเรสือจศึง “ชกักใบหกัวเรสือขศึนี้นใหร้กลินลม และแลล่นตรงเขร้าไปหาชายฝฝฝั่ง” ใบหกัวเรสือไดร้ถทูกลดตที่บา
ลงเมสืที่อพวกเขารทูร้วล่าพายบุนกันี้น ไมล่ใชล่พวกชาวเรสือ จะควบคบุมเรสือนกันี้น (ขร้อ 17) แตล่บกัดนบีนี้มกันถทูกชกักขศึนี้น “ใหร้กลินลม” และ
เรสือนกันี้นถทูกขกับใหร้เขร้าหาชายฝฝฝั่งนกันี้น แตล่ความคสืบหนร้ากร็สะดบุดในไมล่ชร้า

“เมสืที่อลงไปยกังสถานทบีที่แหล่งหนศึที่งซศึที่งทะเลสองแหล่งมาบรรจบกกัน พวกเขากร็ทบาใหร้เรสือนกันี้นเกยดลิน” สถานทบีที่ทบีที่ 
“ทะเลสองแหล่งมาบรรจบกกัน” คสือสถานทบีที่แหล่งหนศึที่งซศึที่งกระแสนนี้บาทรงพลกังสองสายมาบรรจบและเอล่อลร้น ดกังนกันี้น
เมสืที่อถทูกซกัดทกันี้งสองดร้านโดยทะเลนกันี้น สกันดอนทรายขนาดมหศึมาจศึงถทูกกล่อตกัวขศึนี้น-คลร้ายๆกกับคอคอด แตล่ไมล่ปรากฏใหร้
เหร็นเหนสือนนี้บา พายบุนกันี้นยกังไมล่ลดกบาลกังลง และฝนและหมอกกร็คงชล่วยบดบกังทกัศนวลิสกัย ถศึงแมร้หากวล่าสกันดอนทรายนกันี้น
ไดร้โผลล่พร้นขศึนี้นมาเหนสือนนี้บาทะเลกร็ตาม เรสือนกันี้นซศึที่งถทูกลมขกับ จศึงมบุล่งตรงเขร้าหาสลิที่งกบีดขวางนกันี้นและ “หกัวเรสือตลิดแนล่น” 

หกัวเรสือปฝกเขร้าไปในสกันดอนทรายนกันี้นและ “ขยกับออกไมล่ไดร้” ขณะทบีที่ “ทร้ายเรสือนกันี้นกร็แตกออกดร้วยความ
รบุนแรงของคลสืที่นทกันี้งหลาย”  พรร้อมกกับสล่วนหนร้าของเรสือนกันี้นฝฝงแนล่นในสกันดอนทราย ทร้ายเรสือถทูกกระแทกดร้วยคลสืที่น
ยกักษร์ขณะทบีที่ลมพกัดกระหนที่บาทะเลใหร้คลกัที่งตล่อไป หลกังจากฝฝ่าพายบุมาตลอดสองสกัปดาหร์ เรสือนกันี้นกร็ทนแรงกระแทก
ของคลสืที่นไมล่ไหวอบีกตล่อไป และมกันกร็เรลิที่มแตกเปป็นเสบีที่ยงๆ เมสืที่อนกันี้นจศึงประจกักษร์ชกัดวล่าถร้าจะไปถศึงฝฝฝั่ง พวกเขากร็ตร้องใชร้
วลิธบีอสืที่นทบีที่ไมล่ใชร้เรสือ

ขร้อ 42 และ 43: “และคบาแนะนบาของพวกทหารคสือใหร้ฆล่านกักโทษทกันี้งหลายเสบีย เกรงวล่าคนหนศึที่งคนใดใน
พวกเขาจะวล่ายนนี้บาออกไปและหลบหนบีไปไดร้ แตล่นายรร้อย ซศึที่งประสงคร์ทบีที่จะชล่วยเปาโลใหร้รอด ไดร้หร้ามพวกทหาร
จากจบุดประสงคร์ของพวกเขา และสกัที่งวล่าคนเหลล่านกันี้นซศึที่งวล่ายนนี้บาเปป็นควรทลินี้งตกัวลงไปในทะเลกล่อน และไปใหร้ถศึงฝฝฝั่ง”



“คบาแนะนบาของพวกทหารคสือใหร้ฆล่านกักโทษทกันี้งหลายเสบีย” คนพวกนบีนี้เปป็นทหารโรม และโรมไมล่ไดร้ขศึนี้นชสืที่อ
เรสืที่องความเมตตา การปกครองของโรมนกันี้นทารบุณ และมาตรการตล่างๆทบีที่ทารบุณกร็ถทูกใชร้เพสืที่อผดบุงไวร้ซศึที่งการปกครอง
นกันี้น ถร้าทหารเหลล่านกันี้นทบีที่ถทูกสล่งมาพรร้อมกกับนายรร้อยผทูร้นกันี้นเพสืที่ออารกักขาพวกนกักโทษปลล่อยใหร้พวกนกักโทษหนบีไปไดร้ 
พวกเขากร็คงตร้องชดใชร้ดร้วยชบีวลิตของตน เนสืที่องจากพวกผทูร้โดยสารตร้องวล่ายนนี้บาเขร้าฝฝฝั่ง คงเปป็นไปไมล่ไดร้ทบีที่พวกนกักโทษ
จะฝฝ่าทะเลพายบุคลกัที่งนบีนี้ไปไดร้ถร้าพวกเขาถทูกใสล่เครสืที่องจองจบาหรสือถทูกลล่ามโซล่อยทูล่ ดกังนกันี้นพวกเขาจศึงตร้องถทูกปลล่อยใหร้เปป็น
อลิสระ พวกเขาบางคน ซศึที่งเหมสือนกกับอกัครททูตเปาโล อาจไมล่พยายามทบีที่จะหลบหนบี แตล่อลิสรภาพของการไปถศึงฝฝฝั่ง 
แถมมบีฝนและหมอกกบาบกัง คงจะเปป็นโอกาสแสนวลิเศษสบาหรกับคนเหลล่านกันี้นทบีที่เลสือกใชร้โอกาสนบีนี้เพสืที่อจะหนบี การ
ลองใจนบีนี้คงจะมหาศาล เพราะวล่าสบาหรกับนกักโทษทบีที่หลบหนบีไปไดร้ทบุกคน  ทหารโรมแตล่ละคนจะตร้องชดใชร้ดร้วยชบีวลิต
ของตน ความคลิดของพวกเขากร็คสือทบาใหร้การหลบหนบีเปป็นไปไมล่ไดร้-โดยการฆล่าคนเหลล่านกันี้นทบีที่อาจพยายามหลบหนบี!

เราตร้องยอมรกับวล่า การหลบหนบีคงจะเปป็นเรสืที่องยากแมร้หลกังจากทบีที่พวกเขาไปถศึงฝฝฝั่งแลร้ว แตล่ทหารเหลล่านบีนี้
ชลินแลร้วกกับความโหดรร้ายทารบุณในการรกับมสือกกับพวกนกักโทษ และเนสืที่องจากโรมปกครองโลกสมกัยนกันี้น เฉพาะชาว
โรมเทล่านกันี้นทบีที่สมควรไดร้รกับความเมตตา ดกังนกันี้นขร้อเสนอแนะนบีนี้จศึงขกัดตล่อความยบุตลิธรรมของมนบุษยร์และกฎหมายอกัน
เหมาะสมทกันี้งปวง

“แตล่นายรร้อย ซศึที่งประสงคร์ทบีที่จะชล่วยเปาโลใหร้รอด ไดร้หร้ามพวกทหารจากจบุดประสงคร์ของพวกเขา” นาย
รร้อยผทูร้นบีนี้มบีนลิสกัยทบีที่แตกตล่างจากทหารโรมปกตลิหรสือไมล่? หรสือวล่าเขาดทูออกวล่าในอกัครททูตผทูร้นบีนี้มบีบางสลิที่งทบีที่ใกลร้เคบียงกกับผทูร้
วลิเศษ? เขาไมล่เชสืที่อในพระเจร้าของเปาโล แตล่เขาเชสืที่อในสตลิปฝญญาของเปาโลอยล่างไมล่ตร้องสงสกัย แนล่นอนวล่าเขา
วางใจเปาโล เพราะวล่าในวกันถกัดมาหลกังจากทบีที่พวกเขาแลล่นเรสือออกจากเมสืองซบีซารบียา เขากร็อนบุญาตใหร้เปาโลไปขศึนี้น
ฝฝฝั่งทบีที่เมสืองไซดอนเพสืที่อไดร้รกับความบรรเทาใจและเยบีที่ยมเยบียนเพสืที่อนฝทูงไดร้ นายรร้อยผทูร้นบีนี้ไดร้เชสืที่อกกัปตกันและเจร้าของเรสือ
ลบานกันี้น แทนทบีที่จะใสล่ใจฟฝงคบาเตสือนของเปาโลทบีที่ทล่างามนกันี้น-โดยอาจคลิดวล่าคนของพระเจร้าผทูร้นบีนี้คงบร้าไปแลร้วทบีที่พยายาม
บอกนกักเดลินเรสือมสืออาชบีพวล่าจะตร้องบกังคกับเรสืออยล่างไร แตล่คบาเตสือนของอกัครททูตผทูร้นบีนี้ถทูกตร้องแลร้ว และผมไมล่สงสกัยเลย
วล่าตลอดพายบุลทูกนบีนี้ เมสืที่อคนอสืที่นๆกบาลกังสลินี้นหวกังและพรร้อมทบีที่จะยอมแพร้ เปาโลยกังมบีความใจเยร็นและความมกัที่นใจอยทูล่
เหมสือนเดลิมซศึที่งมบีแตล่ผทูร้ทบีที่เดลินกกับพระเจร้าอยล่างใกลร้ชลิดเทล่านกันี้นจะมบีไดร้ นายรร้อยผทูร้นบีนี้ไดร้สกังเกตเหร็นสลิที่งนบีนี้เชล่นกกัน ดกังนกันี้นไมล่
วล่าเหตบุผลของเขาจะเปป็นอะไรกร็ตามในการเตร็มใจทบีที่จะชล่วยชบีวลิตเปาโล เราสกันนลิษฐานไดร้อยล่างปลอดภกัยวล่าอกัครททูต
ทล่านนบีนี้คงทบาใหร้ขร้าราชการโรมผทูร้นบีนี้เกลิดความเหร็นอกเหร็นใจบางอยล่าง  คสือความเหร็นอกเหร็นใจทบีที่ทบาใหร้เขายกับยกันี้งพวก
ทหารในความปรารถนาของพวกเขาทบีที่จะฆล่าพวกนกักโทษ

จงสกังเกตดร้วยวล่านบีที่กร็เพราะเหร็นแกล่เปาโล พระวจนะของพระเจร้าประกาศวล่า “เมสืที่อทางทกันี้งหลายของ
มนบุษยร์เปป็นทบีที่พอพระทกัยพระเยโฮวาหร์ แมร้แตล่บรรดาศกัตรทูของเขานกันี้นพระองคร์กร็ทรงกระทบาใหร้อยทูล่อยล่างสกันตลิกกับเขา
ไดร้” (สภษ. 16:7) ทางทกันี้งหลายของเปาโลเปป็นทบีที่พอพระทกัยองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า และเพราะเขา คนไมล่เชสืที่อเหลล่านกันี้น
จศึงไดร้รกับการไวร้ชบีวลิต พระเจร้าทรงสบาแดงความเมตตาตล่อเหลล่าคนชกัที่วในการไวร้ชบีวลิตลทูกๆของพระองคร์เอง เพราะวล่ามบี
ผทูร้เชสืที่อคนอสืที่นๆทบีที่กบาลกังเดลินทางไปกกับเปาโลดร้วย เรามบีความจรลิงของพระคกัมภบีรร์ตรงนบีนี้ซศึที่งบอกเราวล่าชบีวลิตของผทูร้ชอบ
ธรรมคนหนศึที่งสล่งผลตล่อชบีวลิตของทบุกคนทบีที่มาตลิดตล่อสกัมพกันธร์กกับเขา พระเจร้าทรงสกัญญาอกับราฮกัมวล่าเมสืองโสโดมจะไมล่
ถทูกทบาลายหากพระองคร์ทรงพบแมร้กระทกัที่งคนชอบธรรมสลิบคนในเมสืองนกันี้น (ปฐก. 18:32)



โลกนบีนี้ไมล่ถทูกทบาลายจนสลินี้นสทูญเพราะผทูร้คนของพระเจร้าทบีที่อาศกัยอยทูล่ทบีที่นบีที่ โศกนาฏกรรมถทูกเลบีที่ยงไปบางครกันี้งใน
ชบุมชนหนศึที่งเพราะคนชอบธรรมคนหนศึที่งทบีที่อาศกัยอยทูล่ในชบุมชนนกันี้น ผมเชสืที่อวล่าในบางกรณบียานพาหนะสาธารณะทกันี้ง
หลาย-เครสืที่องบลิน รถประจบาทาง รถไฟ-ถทูกพลิทกักษร์รกักษาจากการถทูกทบาลายเพราะผทูร้รกับใชร้หรสือมลิชชกันนารบีของ
พระเจร้าโดยสารพาหนะเหลล่านกันี้น ลทูกของพระเจร้าไมล่อาจถทูกฆล่าตายโดยทบีที่พระเจร้าไมล่ทรงอนบุญาต และพระพรทกันี้ง
หลายมกักถทูกถล่ายทอดใหร้แกล่ทกันี้งครอบครกัวเพราะคนชอบธรรมคนหนศึที่งในครอบครกัวนกันี้น

ผมประสบกกับเรสืที่องนบีนี้ในชบีวลิตของผมเอง ผมจะไมล่มบีวกันหยบุดขอบคบุณพระเจร้าสบาหรกับพบีที่สาวคนหนศึที่งใน
ครอบครกัวของผมทบีที่เปป็นลทูกทบีที่บกังเกลิดใหมล่คนหนศึที่งของพระเจร้า-คนเดบียวทบีที่ไดร้รกับความรอดในครอบครกัว มบีลทูกๆแปด
คน รวมแมล่และพล่อของผมเปป็นทกันี้งหมดสลิบคน และจากสลิบคนนบีนี้มบีเพบียงพบีที่สาวคนนบีนี้คนเดบียวทบีที่รทูร้จกักพระครลิสตร์เปป็น
พระผทูร้ชล่วยใหร้รอดในตอนนกันี้น แตล่เธออธลิษฐาน-และหลกังจากหลายปฟีพระเจร้ากร็ทรงชล่วยผมใหร้รอด! จากนกันี้นหลกังจาก
การกลกับใจเชสืที่อของผม สมาชลิกคนอสืที่นๆทบีที่เหลสือทบุกคนในครอบครกัวของเรากร็รกับความรอด ทบีละคนและใชร้เวลาสกัก
ระยะหนศึที่ง ผมรทูร้วล่าพระคบุณของพระเจร้าชล่วยผมใหร้รอด ผมรทูร้วล่าพระเจร้าทรงชล่วยผมใหร้รอดเพราะเหร็นแกล่พระเยซทู 
แตล่หากไมล่เปป็นเพราะคบาอธลิษฐานของพบีที่สาวครลิสเตบียนของผม ผมกร็คงไมล่มบีทางถทูกฟฝ้องใจจนยอมจบานนชบีวลิตของผม
แดล่พระเยซทู ดกังนกันี้นทล่านผทูร้อล่านทบีที่รกัก ถร้าคบุณเปป็นสมาชลิกคนหนศึที่งของครอบครกัวทบีที่มบีแคล่ผทูร้เชสืที่อเพบียงคนเดบียว จงขอบคบุณ
พระเจร้าสบาหรกับเรสืที่องนบีนี้ เพราะไมล่วล่าคบุณจะทราบหรสือไมล่ คนๆนกันี้นกบาลกังอธลิษฐานเผสืที่อความรอดของคบุณอยทูล่

พระเจร้าทรงสกัญญาเรสืที่องความรอดของทกันี้งครอบครกัว แตล่เราตร้องตร้อนรกับพระเยซทูเพสืที่อทบีที่จะรกับความรอด 
ดกังนกันี้นหากคบุณรทูร้สศึกวล่าตร้องการพระผทูร้ชล่วยใหร้รอด ผมกร็ขอเตสือนความจบาคบุณวล่าวกันนบีนี้เปป็นวกันแหล่งความรอด บกัดนบีนี้เปป็น
เวลาอกันชอบ พรบุล่งนบีนี้อาจสายเกลินไป!

นายรร้อยผทูร้นบีนี้ “สกัที่งวล่าคนเหลล่านกันี้นซศึที่งวล่ายนนี้บาเปป็นควรทลินี้งตกัวลงไปในทะเลกล่อน” ทบุกคนทบีที่อยทูล่บนเรสือนกันี้นทบีที่วล่าย
นนี้บาเปป็นจะตร้องโจนลงนนี้บากล่อน และวล่ายเขร้าฝฝฝั่ง จากนกันี้นคนทบีที่จบาตร้องลอยคอเขร้าฝฝฝั่งโดยใชร้บางอยล่างเพสืที่อพยบุงตกัวพวก
เขากร็จะถทูกหยล่อนลงนนี้บา

ขร้อ 44: “และคนทบีที่เหลสือนกันี้น บร้างกร็เกาะไมร้กระดานไป และบร้างกร็เกาะเศษชลินี้นสล่วนทบีที่แตกออกของเรสือลบา
นกันี้นไป และตล่อมาพวกเขาไดร้หนบีไปถศึงฝฝฝั่งอยล่างปลอดภกัยกกันหมดทบุกคน”

พระเจร้าทรงสกัญญาเปาโลแลร้ววล่าทบุกคนบนเรสือนกันี้นจะไปถศึงแผล่นดลินอยล่างปลอดภกัย ไมล่มบีผทูร้ใดจะเสบียชบีวลิต 
จะไมล่เกลิดอกันตรายใดๆตล่อพวกนกักโทษ ผทูร้โดยสารคนอสืที่นๆ หรสือลทูกเรสือ พระสกัญญานกันี้นถทูกทบาใหร้สบาเรร็จจรลิง เหมสือน
อยล่างทบีที่พระสกัญญาตล่างๆของพระเจร้าเปป็นจรลิงเสมอ เมสืที่อผทูร้โดยสารเหลล่านกันี้นทบีที่วล่ายนนี้บาไมล่เปป็นเกาะไมร้กระดานและ
ชลินี้นสล่วนของเรสือแนล่น คสือชลินี้นสล่วนทบีที่เปป็นไมร้ซศึที่งลอยบนนนี้บาทะเลไดร้ และลอยคอจากเรสือไปถศึงฝฝฝั่งอยล่างปลอดภกัย พวก
เขาทบุกคนรอดชบีวลิตจากการเปป็นศพในทะเลเมดลิเตอรร์เรเนบียนเพราะการทรงจกัดเตรบียมของพระเจร้าผทูร้ทรงมหลิทธลิ
ฤทธลิธิ์-ตกัวอยล่างอกันโดดเดล่นของการทรงดทูแลของพระเจร้าทบีที่มบีแกล่คนเปป็นอกันมากเพสืที่อทบีที่จะชล่วยคนๆหนศึที่งทบีที่เปป็นผทูร้รกับใชร้
ของพระเจร้าใหร้รอดชบีวลิต อกัครททูตเปาโลไดร้ถทูกออกแบบโดยพระเจร้าเพสืที่อประกาศขล่าวประเสรลิฐในกรบุงโรม และพระ
ประสงคร์ของพระเจร้าจะไมล่มบีทางถทูกผกันแปรไดร้

“ททูตสวรรคร์ของพระเยโฮวาหร์ตกันี้งคล่ายลร้อมรอบบรรดาผทูร้ทบีที่เกรงกลกัวพระองคร์ และทรงชล่วยเขาทกันี้งหลายใหร้
รอดพร้น” (เพลงสดบุดบี 34:7) พระเจร้าของเราทรงเปป็นพระเจร้าแหล่งการอกัศจรรยร์ทกันี้งหลาย และพระองคร์ทรงคลิดคร้น



วลิธบีตล่างๆในการปกปฝ้องคนของพระองคร์ แมร้ในยามทบีที่มกันเปป็นไปไมล่ไดร้ในความคลิดของมนบุษยร์ พระเจร้าจะทรงทบาใหร้
พระประสงคร์ของพระองคร์สบาเรร็จจรลิง พระองคร์จะทรงรกักษาพระสกัญญาของพระองคร์ พระองคร์จะทรงชล่วยคนของ
พระองคร์ใหร้รอดพร้นและปกปฝ้องผทูร้คนของพระองคร์ ผมขอกลล่าวซนี้บาสลิที่งทบีที่ผมกลล่าวไปแลร้วหลายครกันี้งกล่อนหนร้านบีนี้: ผทูร้รกับ
ใชร้ของพระเจร้าไมล่มบีวกันถทูกทบาลายไดร้จนกวล่าเขาเสรร็จสลินี้นภารกลิจของเขาบนแผล่นดลินโลกแลร้ว! เมสืที่อถศึงตอนนกันี้นเทล่านกันี้น
พระเจร้าจศึงทรงเรบียกเขากลกับบร้าน (อล่าน 2 ทลิโมธบี 4:6-8 สบาหรกับคบาพยานสบุดทร้ายของเปาโล)

ในบทถกัดไป-บทสบุดทร้ายในการศศึกษาคร้นควร้าหนกังสสือกลิจการของเรา-เราจะเหร็นวล่าแมร้กระทกัที่งภกัยเรสือแตกนบีนี้
กร็ยกังถวายเกบียรตลิแดล่พระเจร้าเมสืที่อเปาโลรกับใชร้บนเกาะเมลลิตร้าอกันเปป็นทบีที่ซศึที่งเหลล่าผทูร้โดยสารของเรสือนกันี้นขศึนี้นบก



บทททที่ 28
28:1 และเมสืที่อพวกเขารอดพร้นแลร้ว พวกเขาจศึงทราบวล่าเกาะนกันี้นถทูกเรบียกวล่า มอลตา
28:2 และพวกชาวปฝ่านกันี้นแสดงความกรบุณาแกล่พวกเราเปป็นอกันมาก เพราะพวกเขากล่อกองไฟ และตร้อนรกับพวก
เราทบุกคน เพราะเหตบุฝนตกในขณะนกันี้น และเพราะเหตบุความหนาว
28:3 และเมสืที่อเปาโลไดร้รวบรวมบรรดากลิที่งไมร้และมกัดไวร้แลร้ว และวางพวกมกันบนกองไฟนกันี้น มบีงทูพลิษตกัวหนศึที่งออกมา
จากความรร้อนนกันี้น และกกัดมสือของทล่านตลิดอยทูล่
28:4 และเมสืที่อพวกชาวปฝ่านกันี้นเหร็นงทูพลิษตลิดหร้อยอยทูล่ทบีที่มสือของทล่าน พวกเขากร็พทูดกกันในทล่ามกลางพวกเขาวล่า “คนนบีนี้
เปป็นฆาตกรแนล่นอน ผทูร้ซศึที่ง ถศึงแมร้วล่าเขาไดร้รอดพร้นจากทะเลแลร้ว แตล่พระผทูร้ทรงแกร้แคร้นไมล่ยอมใหร้มบีชบีวลิตอยทูล่”
28:5 และทล่านไดร้สะบกัดงทูนกันี้นเขร้าไปในกองไฟนกันี้น และไมล่รทูร้สศึกถศึงอกันตรายใด ๆ เลย
28:6 อยล่างไรกร็ดบีพวกเขาคอยดทูวล่าทล่านควรจะบวมขศึนี้น หรสือลร้มลงตายทกันทบีเมสืที่อไหรล่ แตล่หลกังจากพวกเขาคอยดทูอยทูล่
ชร้านานแลร้ว และไมล่เหร็นอกันตรายใด ๆ มายกังทล่าน พวกเขากร็เปลบีที่ยนใจของตนเอง และกลล่าววล่าทล่านเปป็นพระ
28:7 ในตบาบลเดบียวกกันนกันี้นมบีบรรดาทรกัพยร์สลินของเจร้าแหล่งเกาะนกันี้นซศึที่งชสืที่อของเขาคสือ ปทูบลลิอกัส ผทูร้ซศึที่งไดร้ตร้อนรกับพวก
เรา และใหร้ทบีที่พกักแกล่พวกเราเปป็นเวลาสามวกันอยล่างสบุภาพ
28:8 และตล่อมาบลิดาของปทูบลลิอกัสนกันี้นนอนปฝ่วยอยทูล่ เปป็นไขร้และเปป็นบลิด ผทูร้ซศึที่งเปาโลไดร้เขร้าไป และอธลิษฐาน และ
วางมสือของตนบนทล่าน และรกักษาทล่านใหร้หาย
28:9 ดกังนกันี้นเมสืที่อกระทบาเชล่นนบีนี้แลร้ว คนอสืที่น ๆ ดร้วย ซศึที่งมบีโรคตล่าง ๆ ในเกาะนกันี้น ไดร้มา และไดร้รกับการรกักษาใหร้หาย
28:10 ผทูร้ซศึที่งไดร้ใหร้เกบียรตลิแกล่พวกเราหลายประการดร้วย และเมสืที่อพวกเราจากไป พวกเขาไดร้นบาบรรดาสลิที่งของมาใหร้
พวกเราตามความจบาเปป็น
28:11 และหลกังจากสามเดสือน พวกเรากร็ออกเดลินทางในเรสือลบาหนศึที่งแหล่งเมสืองอเลร็กซานเดรบีย ซศึที่งไดร้คร้างอยทูล่ทบีที่เกาะ
นกันี้นในฤดทูหนาว ซศึที่งเครสืที่องหมายของเรสือลบานกันี้นคสือ รทูปแคสเตอรร์และพอลลกักซร์
28:12 และเมสืที่อจอดทบีที่เมสืองไซราคลินี้วสร์แลร้ว พวกเราคอยอยทูล่ทบีที่นกัที่นเปป็นเวลาสามวกัน
28:13 และจากทบีที่นกัที่น พวกเราอร้อมไป และมายกังเมสืองเรยบีอทูม และหลกังจากหนศึที่งวกัน ลมทลิศใตร้กร็พกัดมา และวกันตล่อ
มาพวกเรามาถศึงเมสืองโปทลิโอลบี
28:14 ทบีที่ซศึที่งพวกเราไดร้พบพวกพบีที่นร้อง และถทูกเชลิญใหร้หยบุดพกักอาศกัยอยทูล่กกับพวกเขาเปป็นเวลาเจร็ดวกัน และพวกเราจศึง
มบุล่งสทูล่กรบุงโรม
28:15 และจากทบีที่นกัที่น เมสืที่อพวกพบีที่นร้องไดร้ยลินเรสืที่องพวกเรา พวกเขาไดร้ออกมาพบพวกเราจนถศึงบร้านตลาดอกัปปฟีอกัส 
และทบีที่บร้านรร้านสามแหล่ง ผทูร้ซศึที่งเมสืที่อเปาโลเหร็นแลร้ว ทล่านกร็ขอบพระคบุณพระเจร้า และมบีกบาลกังใจดบีขศึนี้น
28:16 และเมสืที่อพวกเรามาถศึงกรบุงโรม นายรร้อยไดร้มอบพวกนกักโทษใหร้กกับผทูร้บกัญชาการทหารรกักษาพระองคร์ แตล่
เปาโลไดร้รกับอนบุญาตใหร้อาศกัยอยทูล่คนเดบียว พรร้อมกกับทหารคนหนศึที่งทบีที่คบุมทล่านไวร้
28:17 และตล่อมา หลกังจากเวลาสามวกันแลร้ว เปาโลไดร้เชลิญพวกผทูร้ใหญล่ของพวกยลิวใหร้มาประชบุมกกัน และเมสืที่อพวก
เขามาพรร้อมกกันแลร้ว ทล่านจศึงกลล่าวแกล่พวกเขาวล่า “พวกทล่านและพบีที่นร้องทกันี้งหลาย ถศึงแมร้วล่าขร้าพเจร้ามลิไดร้กระทบาผลิด



สลิที่งหนศึที่งสลิที่งใดตล่อชนชาตลินบีนี้ หรสือบรรดาธรรมเนบียมของบรรพบบุรบุษของพวกเรา ถศึงอยล่างนกันี้นขร้าพเจร้ากร็ถทูกมอบไวร้เปป็น
นกักโทษจากกรบุงเยรทูซาเลร็มเขร้ามาอยทูล่ในมสือของพวกโรม
28:18 ผทูร้ซศึที่ง เมสืที่อพวกเขาไดร้ไตล่สวนขร้าพเจร้าแลร้ว กร็ประสงคร์ทบีที่จะปลล่อยขร้าพเจร้าไปเสบีย เพราะไมล่มบีสาเหตบุแหล่งความ
ตายในตกัวขร้าพเจร้า
28:19 แตล่เมสืที่อพวกยลิวพทูดคกัดคร้านความประสงคร์นกันี้น ขร้าพเจร้าจศึงจบาตร้องอบุทธรณร์ถศึงซบีซารร์ ไมล่ใชล่วล่าขร้าพเจร้ามบีอะไรจะ
ฟฝ้องชนชาตลิของขร้าพเจร้า
28:20 เหตบุฉะนกันี้นเพราะเหตบุนบีนี้ขร้าพเจร้าจศึงเชลิญทล่านทกันี้งหลายมา เพสืที่อจะไดร้เหร็นพวกทล่าน และเพสืที่อจะพทูดกกับพวก
ทล่าน เพราะเหตบุความหวกังของอลิสราเอลขร้าพเจร้าจศึงถทูกจองจบาดร้วยโซล่นบีนี้”
28:21 และเขาทกันี้งหลายกลล่าวกกับทล่านวล่า “พวกเราไมล่ไดร้รกับจดหมายใด ๆ จากแควร้นยทูเดบียเกบีที่ยวกกับทล่าน และไมล่มบี
คนใดในพวกพบีที่นร้องทบีที่มารายงานหรสือกลล่าวรร้ายถศึงทล่านดร้วย
28:22 แตล่ขร้าพเจร้าทกันี้งหลายปรารถนาทบีที่จะฟฝงทล่านกลล่าววล่าทล่านคลิดเหร็นอยล่างไร เพราะเกบีที่ยวกกับนลิกายนบีนี้ พวก
ขร้าพเจร้าทราบวล่า ทบุกแหล่งหนนลิกายนบีนี้ถทูกกลล่าวรร้าย”
28:23 และเมสืที่อพวกเขาไดร้นกัดวกันพบกกับทล่านแลร้ว คนเปป็นอกันมากกร็มายกังทล่านในทบีที่พบานกักของทล่าน ผทูร้ซศึที่งทล่านไดร้
อธลิบายอยล่างละเอบียดและเปป็นพยานถศึงอาณาจกักรของพระเจร้า โดยชกักชวนพวกเขาเกบีที่ยวกกับพระเยซทู ทกันี้งจากพระ
ราชบกัญญกัตลิของโมเสส และจากพวกศาสดาพยากรณร์ ตกันี้งแตล่เชร้าจนเยร็น
28:24 และบางคนเชสืที่อสลิที่งทกันี้งหลายซศึที่งถทูกกลล่าวนกันี้น และบางคนกร็ไมล่เชสืที่อ
28:25 และเมสืที่อพวกเขาไมล่เหร็นพร้องกกันในทล่ามกลล่างพวกเขาเอง พวกเขาจศึงลาไป หลกังจากเปาโลไดร้กลล่าวถร้อยคบา
เดบียววล่า “พระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ไดร้ตรกัสโดยอลิสยาหร์ศาสดาพยากรณร์กกับบรรพบบุรบุษของเราทกันี้งหลาย ถทูกตร้องดบีแลร้ว
28:26 โดยตรกัสวล่า ‘จงไปหาชนชาตลินบีนี้ และกลล่าววล่า พวกเจร้าจะไดร้ยลินกร็จรลิง และจะไมล่เขร้าใจ และพวกเจร้าจะดทูกร็
จรลิง และจะไมล่รกับรทูร้
28:27 เพราะวล่าใจของชนชาตลินบีนี้กร็เฉสืที่อยชา และหทูของพวกเขากร็ตศึง และตาของพวกเขา พวกเขากร็ปปิดแลร้ว เกรง
วล่าพวกเขาจะเหร็นดร้วยตาของพวกเขา และไดร้ยลินดร้วยหทูของพวกเขา และเขร้าใจดร้วยใจของพวกเขา และจะหกัน
กลกับมา และเราจะรกักษาพวกเขาใหร้หาย’
28:28 เหตบุฉะนกันี้นทล่านทกันี้งหลายจงทราบเถลิดวล่า ความรอดของพระเจร้าไดร้ถทูกสล่งไปยกังคนตล่างชาตลิแลร้ว และพวก
เขาจะฟฝงเรสืที่องความรอดนกันี้น”
28:29 และเมสืที่อเปาโลไดร้กลล่าวคบาเหลล่านบีนี้เสรร็จแลร้ว พวกยลิวกร็จากไป และไดร้มบีการใหร้เหตบุผลเปป็นอกันมากใน
ทล่ามกลางพวกเขาเอง
28:30 และเปาโลไดร้อาศกัยอยทูล่เปป็นเวลาสองปฟีเตร็มในบร้านทบีที่ทล่านเชล่าเอง และไดร้ตร้อนรกับทบุกคนทบีที่มาหาทล่าน
28:31 โดยประกาศอาณาจกักรของพระเจร้า และสกัที่งสอนสลิที่งเหลล่านกันี้นซศึที่งเกบีที่ยวขร้องกกับพระเยซทูครลิสตร์เจร้าดร้วยความ
ไวร้เนสืนี้อเชสืที่อใจทกันี้งสลินี้น ไมล่มบีผทูร้หนศึที่งผทูร้ใดทบีที่ขกัดขวางทล่านเลย



การขซรั้นบกบนเกาะเมลกิตา-งทูกอัด
ขร้อ 1 และ 2: “และเมสืที่อพวกเขารอดพร้นแลร้ว พวกเขาจศึงทราบวล่าเกาะนกันี้นถทูกเรบียกวล่า มอลตา และพวก

ชาวปฝ่านกันี้นแสดงความกรบุณาแกล่พวกเราเปป็นอกันมาก เพราะพวกเขากล่อกองไฟ และตร้อนรกับพวกเราทบุกคน เพราะ
เหตบุฝนตกในขณะนกันี้น และเพราะเหตบุความหนาว”

เกาะเมลลิตาปฝจจบุบกันถทูกเรบียกวล่า มอลตา ในสมกัยนกันี้นมกันเปป็นทบีที่รทูร้จกักในการผลลิตนนี้บาผศึนี้งปรลิมาณมหาศาล และ
กลล่าวกกันวล่ามกันเคยถทูกเรบียกวล่า เมลลิตา จากคบากรบีกทบีที่มบีความหมายวล่า “นนี้บาผศึนี้ง” เกาะนบีนี้ยาวประมาณยบีที่สลิบไมลร์ 
กวร้างสลิบสองไมลร์ และมบีเสร้นรอบวงหกสลิบไมลร์ มกันเปป็นโขดหลินสบีขาวขนาดมหศึมา คสือหลินอลิสระอล่อนนบุล่มพรร้อมกกับ
ดลินปกคลบุมลศึกประมาณหนศึที่งฟบุต ซศึที่งเปป็นดลินทบีที่ถทูกนบามาจากเกาะซบีลบีเซบีย

“พวกชาวปฝ่า” ตามทบีที่ถทูกใชร้ในทบีที่นบีนี้ไมล่ไดร้มบีความหมายอยล่างทบีที่ใชร้แพรล่หลายสมกัยนบีนี้ พวกกรบีกถสือวล่าพวกชาว
ปฝ่าคสือทบุกคนทบีที่ไมล่พทูดภาษากรบีก พวกเขาใชร้ชสืที่อนบีนี้กกับทบุกประชาชาตลิทบีที่ไมล่ใชล่พวกเขาเอง ดกังนกันี้น “พวกชาวปฝ่า” ทบีที่ถทูก
กลล่าวถศึงในพระคบาขร้อนบีนี้จศึงไมล่จบาเปป็นตร้องหมายความวล่า-อยล่างในความหมายสมกัยใหมล่ของเรา-คนเถสืที่อน ไรร้
อารยธรรม และโหดรร้ายทารบุณ พวกเขาแคล่เปป็นหมทูล่ชนทบีที่ไมล่ไดร้พทูดภาษากรบีก เปาโลกลล่าวแกล่ชาวเมสืองโครลินธร์วล่า 
“เหตบุฉะนกันี้นถร้าขร้าพเจร้าไมล่ทราบความหมายของเสบียงนกันี้น ๆ ขร้าพเจร้าจะเปป็นคนปฝ่าเถสืที่อนแกล่คนทบีที่กบาลกังพทูด และคน
ทบีที่กบาลกังพทูดนกันี้นจะเปป็นคนปฝ่าเถสืที่อนแกล่ขร้าพเจร้า” (1 คร. 14:11) เกาะเมลลิตามบีประชากรเปป็นชาวฟฟีนลิเซบีย จากนกันี้นกร็มบี
อาณานลิคมจากคารร์เธจมาอาศกัยอยทูล่ ภาษาของชาวเกาะมอลตาคสือ ภาษาของแอฟรลิกา ดกังนกันี้นในความคลิดของ
พวกกรบีก ภาษานบีนี้จศึงฟฝงไมล่รทูร้เรสืที่อง-ภาษาของพวกชาวปฝ่า

แตล่ผทูร้คนเหลล่านกันี้นมบีความกรบุณาตล่อเหยสืที่อเรสือแตกเหลล่านกันี้น พวกเขา “กล่อกองไฟ” การกระทบาทบีที่แสดงถศึง
การตร้อนรกับชายเหลล่านกันี้นทบีที่จบาตร้องวล่ายนนี้บาหรสือลอยคอในนนี้บาทบีที่เยร็นเฉบียบเพสืที่อทบีที่จะมาถศึงฝฝฝั่ง พวกเขาเปฟียกปอน ลทูกา
กลล่าวถศึงขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่าขณะนกันี้นฝนยกังตกอยทูล่ และอากาศกร็หนาวเยร็นดร้วย คงไมล่มบีอะไรทบีที่จะตร้อนรกับพวกลทูกเรสือ
และเหลล่าผทูร้โดยสารของเรสือลบานกันี้นไดร้ดบีไปกวล่าความรร้อนของกองไฟซศึที่งพวกเขาจะใชร้เพสืที่อทบาใหร้เสสืนี้อผร้าของตนแหร้ง
และพบความสบายสบาหรกับรล่างกายทบีที่เหนสืที่อยลร้าและเหนร็บหนาวของพวกเขา ลทูกากลล่าววล่าคนเหลล่านกันี้น “แสดง
ความกรบุณาไมล่นร้อยเลยแกล่พวกเรา”-กลล่าวอบีกนกัยหนศึที่ง คนเหลล่านกันี้นมบีความกรบุณามากในการตร้อนรกับแขกทกันี้งหลาย
ของตน และทบาทบุกอยล่างทบีที่ตนทบาไดร้เพสืที่อทบาใหร้พวกเขารทูร้สศึกวล่าพวกเขาไดร้รกับการตร้อนรกับ และเพสืที่อแสดงใหร้พวกเขา
เหร็นวล่าพวกเขาอยทูล่ทล่ามกลางเหลล่ามลิตรสหาย

ขร้อ 3 และ 4: “และเมสืที่อเปาโลไดร้รวบรวมบรรดากลิที่งไมร้และมกัดไวร้แลร้ว และวางพวกมกันบนกองไฟนกันี้น มบีงทู
พลิษตกัวหนศึที่งออกมาจากความรร้อนนกันี้น และกกัดมสือของทล่านตลิดอยทูล่ และเมสืที่อพวกชาวปฝ่านกันี้นเหร็นงทูพลิษตลิดหร้อยอยทูล่ทบีที่มสือ
ของทล่าน พวกเขากร็พทูดกกันในทล่ามกลางพวกเขาวล่า “คนนบีนี้เปป็นฆาตกรแนล่นอน ผทูร้ซศึที่ง ถศึงแมร้วล่าเขาไดร้รอดพร้นจาก
ทะเลแลร้ว แตล่พระผทูร้ทรงแกร้แคร้นไมล่ยอมใหร้มบีชบีวลิตอยทูล่”

“เมสืที่อเปาโลไดร้รวบรวมบรรดากลิที่งไมร้และมกัดไวร้แลร้ว…” นบีที่เปป็นลกักษณะเฉพาะตกัวของอกัครททูตทล่านนบีนี้ ไมล่วล่า
เขาทบางานหนกักในงานดร้านใด เขากร็ทบางานดร้วยมสือของตน เพสืที่อทบีที่เขาจะไมล่เปป็นภาระแกล่ผทูร้อสืที่นและจะเปป็นเหตบุฉบุดรกันี้ง
ขล่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ เขากลล่าวแกล่ชาวเมสืองเธสะโลนลิกาวล่า “และพวกเราไมล่ไดร้ทานอาหารของผทูร้หนศึที่งผทูร้ใด
เปลล่า ๆ แตล่ไดร้กระทบากลิจดร้วยการทบางานหนกักและดร้วยการตรากตรบาทบางานทกันี้งกลางคสืนและกลางวกัน เพสืที่อพวกเรา



จะไมล่เปป็นภาระแกล่คนหนศึที่งคนใดในพวกทล่าน ไมล่ใชล่เพราะพวกเราไมล่มบีอบานาจ แตล่เพสืที่อทบาตกัวเองใหร้เปป็นแบบอยล่าง
แกล่พวกทล่าน เพสืที่อใหร้ทบาตามอยล่างพวกเรา เพราะแมร้เมสืที่อพวกเราอยทูล่กกับพวกทล่าน พวกเรากร็ไดร้กบาชกับพวกทล่าน
อยล่างนบีนี้วล่า ถร้าผทูร้หนศึที่งผทูร้ใดไมล่ยอมทบางาน กร็อยล่าใหร้เขากลินเชล่นกกัน” (2 ธส. 3:8-10)

ในกลิจการ 18:3 เมสืที่อเปาโลมายกังเมสืองโครลินธร์ เขากร็พบปรลิสสลิลลาและอาควลิลลา “และเพราะวล่าทล่านมบี
อาชบีพอยล่างเดบียวกกันกกับเขาทกันี้งสอง ทล่านจศึงไดร้อาศกัยอยทูล่กกับเขาทกันี้งสอง และทบางาน เพราะโดยอาชบีพของพวกเขา 
พวกเขาเปป็นชล่างทบาเตร็นทร์ดร้วยกกัน”

เปาโลเหนร็ดเหนสืที่อยพอๆกกับคนอสืที่นๆในระหวล่างทบีที่พวกเขาตลิดอยทูล่ในทะเล กระนกันี้นเขากร็ไมล่ไดร้เปป็นแตล่ฝฝ่าย
รกับการตร้อนรกับขกับสทูร้ของชาวเกาะนกันี้นโดยไมล่ไดร้ลงแรงสล่วนของตน ชาวเกาะนกันี้นไดร้กล่อกองไฟแลร้ว-และเมสืที่อตร้องการ
ฟฟืนเพสืที่อทบาใหร้ไฟลบุกโชนตล่อไป เปาโลกร็เรลิที่มไปเทบีที่ยวเกร็บกลิที่งไมร้มา และวางพวกมกันบนไฟนกันี้น

“มบีงทูพลิษตกัวหนศึที่งออกมาจากความรร้อนนกันี้น และกกัดมสือของทล่านตลิดอยทูล่” เชสืที่อกกันวล่าเปาโลนล่าจะหยลิบงทูพลิษ
ตกัวนบีนี้ขศึนี้นมาพรร้อมกกับกองกลิที่งไมร้นกันี้นและ ยกังมศึนๆอยทูล่เพราะความหนาว  เขาจศึงไมล่สกังเกตเหร็นงทูพลิษตกัวนกันี้นทบีที่อยทูล่
ทล่ามกลางกลิที่งไมร้เหลล่านกันี้นจนกระทกัที่งความรร้อนจากกองไฟโดนมกัน เมสืที่อถทูกปลบุกเรร้าเชล่นนกันี้น มกันจศึงฝฝงเขบีนี้ยวในมสือของ
เปาโล

นบีที่เปป็นภาพทบีที่นล่าสะพรศึงกลกัวจรลิงๆในสายตาของชาวเกาะนกันี้น พวกเขาเชสืที่อวล่ารอยกกัดของงทูพลิษตกัวนกันี้นหมาย
ถศึงความตายอกันแนล่นอน และดร้วยความคลิดทบีที่ฝฝงรากลศึกในความงมงายแบบคนถสือรทูปเคารพ พวกเขาจศึงดล่วนสรบุป
ทกันทบี: “ชายผทูร้นบีนี้เปป็นฆาตกรอยล่างไมล่ตร้องสงสกัย!” พวกเขามบีความเชสืที่ออกันเรบียบงล่ายในการแกร้แคร้นของธรรมชาตลิ-
นกัที่นคสือ พวกเขาเชสืที่อวล่าเปาโลไดร้ทบาบางสลิที่งทบีที่ชกัที่วรร้ายมากๆ อาจเปป็นการฆล่าคน และถศึงแมร้วล่าเขา “ไดร้รอดพร้นจาก
ทะเลแลร้ว” เขากร็หนบีพร้นแคล่มาพบกกับความมรณาจากพลิษของงทูตกัวนบีนี้ พระเจร้าทรงประกาศวล่า “การแกร้แคร้นและ
การตอบสนองเปป็นของเรา” (พบญ. 32:35) แตล่คนเหลล่านบีนี้ไมล่รทูร้จกักพระเจร้าทบีที่แทร้จรลิงองคร์นกันี้น พวกเขาไดร้ขร้อสรบุป
ของตนจากความงมงายของตนเทล่านกันี้น และจากหลกักการเดลิมอกันยลิที่งใหญล่นกันี้นทบีที่ถทูกจารศึกบนหกัวใจของมนบุษยร์โดย
ธรรมชาตลิ-ทบีที่วล่ามบีความยบุตลิธรรมสากลซศึที่งผทูร้มบีความผลิดจะตร้องถทูกลงโทษ ดกังนกันี้นพวกเขาจศึงเชสืที่อวล่าเพสืที่อทบีที่จะพบกกับภกัย
พลิบกัตลิเชล่นนกันี้น เปาโลคงทบาเรสืที่องรบุนแรงบางอยล่างทบีที่เลวรร้ายและกบาลกังถทูกลงโทษอยล่างสาสม

นบีที่เปป็นจรลิงบล่อยๆในยบุคแหล่งพระคบุณนบีนี้ ผทูร้คนคลิดไปเอง อยล่างผลิดๆ วล่าความเจร็บปฝ่วยและความทบุกขร์ยากเกลิด
ขศึนี้นเพราะบาปบางอยล่างในชบีวลิตของผทูร้ทบีที่ทนทบุกขร์นกันี้น พวกเขามองเคราะหร์รร้ายเชล่นนกันี้นวล่าเปป็นการพลิพากษาของ
พระเจร้า ไมล่มบีอะไรทบีที่หล่างไกลจากความจรลิงไปมากกวล่านบีนี้แลร้ว บาปจะถทูกลงโทษ ถทูกตร้องครกับ แตล่คนมากมายเจร็บ
ปฝ่วยเพสืที่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจร้า พระเยซทูทรงสอนความจรลิงนบีนี้ในยอหร์น 9:1-3 เมสืที่อพระองคร์ทรงรกักษาชายคน
หนศึที่งทบีที่เกลิดมาตาบอด เมสืที่อพวกสาวกของพระองคร์ททูลถามพระองคร์วล่า “พระอาจารยร์เจร้าขร้า ใครไดร้ทบาบาป ชายคน
นบีนี้หรสือบลิดามารดาของเขา ทบีที่เขาเกลิดมาตาบอด” พระเยซทูทรงตอบวล่า “ชายคนนบีนี้ไมล่ไดร้ทบาบาป และบลิดามารดา
ของเขากร็ไมล่ไดร้ทบาเหมสือนกกัน แตล่เพสืที่อบรรดาพระราชกลิจของพระเจร้าจะปรากฏในตกัวเขา”

เมสืที่อลาซารกัสปฝ่วย มารบียร์และมารธากร็สล่งคนไปบอกขล่าวพระเยซทู โดยคลิดไปเองวล่าพระองคร์คงจะเสดร็จมา
ยกังบร้านเบธานบีในทกันทบี เมสืที่อขล่าวนบีนี้ไปถศึงพระเยซทู พระองคร์กร็ตรกัสวล่า “ความเจร็บปฝ่วยนบีนี้จะไมล่ถศึงตาย แตล่เกลิดขศึนี้นเพสืที่อ
ถวายสงล่าราศบีแดล่พระเจร้า เพสืที่อพระบบุตรของพระเจร้าจะไดร้รกับสงล่าราศบีเพราะโรคนกันี้น” (ยอหร์น 11:1-4) 



เราจะตร้องไมล่ตกัดสลินเพสืที่อนมนบุษยร์ของเราเมสืที่อโศกนาฏกรรมหรสือภกัยพลิบกัตลิเกลิดขศึนี้นกกับเขา เราจะตร้องไมล่
กลล่าววล่าพระเจร้ากบาลกังพลิพากษาเขาเพราะบาปในชบีวลิตของเขา ในบางกรณบีนกัที่นเปป็นความจรลิง ในอบีกหลายกรณบีมกัน
ไมล่ใชล่ความจรลิง เราถทูกบอกไมล่ใหร้พลิพากษาสลิที่งใดกล่อนถศึงเวลานกันี้น วกันหนศึที่งองคร์ตบุลาการผทูร้ชอบธรรมจะทรงพลิพากษา
ทบุกสลิที่งในความยบุตลิธรรมอกันชอบธรรม

ขร้อ 5 และ 6: “และทล่านไดร้สะบกัดงทูนกันี้นเขร้าไปในกองไฟนกันี้น และไมล่รทูร้สศึกถศึงอกันตรายใด ๆ เลย อยล่างไรกร็ดบี
พวกเขาคอยดทูวล่าทล่านควรจะบวมขศึนี้น หรสือลร้มลงตายทกันทบีเมสืที่อไหรล่ แตล่หลกังจากพวกเขาคอยดทูอยทูล่ชร้านานแลร้ว และ
ไมล่เหร็นอกันตรายใด ๆ มายกังทล่าน พวกเขากร็เปลบีที่ยนใจของตนเอง และกลล่าววล่าทล่านเปป็นพระ” 

พระเจร้าทรงปฝดทลินี้งกฎธรรมชาตลิหลายเรสืที่องชกัที่วคราวเพสืที่อทบีที่เปาโลจะไดร้ประกาศขล่าวประเสรลิฐในกรบุงโรม! งทู
พลิษนกันี้นอาจเปป็นเพบียงกลิที่งไมร้ทบีที่ตายแลร้วจรลิงๆหากพทูดถศึงการทบีที่มกันทบารร้ายอกัครททูตทล่านนบีนี้ เขาสะบกัดมกันทลินี้งในไฟและยสืน
ขศึนี้นราวกกับวล่าไมล่มบีอะไรเกลิดขศึนี้นเลย เขาสวมใสล่ยบุทธภกัณฑร์ทกันี้งชบุดของพระเจร้า (อฟ. 6:11)

“พวกเขาคอยดทูวล่าทล่านควรจะบวมขศึนี้น...” ความตายเปป็นเรสืที่องแสนเจร็บปวดในกรณบีเชล่นนกันี้น และการ
บวมขศึนี้นอยล่างเหลสือเชสืที่อกร็ตามมาทกันทบีหลกังจากคนๆหนศึที่งถทูกงทูพลิษกกัด ความเรร็วทบีที่พลิษงทูจะออกฤทธลิธิ์นกันี้นถทูกหมายเหตบุ
ในความคาดหมายของชาวเกาะนกันี้นทบีที่คลิดวล่าเปาโลอาจลร้มลงตาย “ทกันทบี” แนล่นอนวล่าพวกเขาไมล่ไดร้ตระหนกักถศึง
พระหกัตถร์ของพระเจร้าหรสือการอกัศจรรยร์ทบีที่พระองคร์ไดร้ทรงกระทบา พวกเขา “คอยดทู (เปาโล) อยทูล่ชร้านานแลร้ว และ
ไมล่เหร็นอกันตรายใด ๆ มายกังทล่าน”

เราไมล่ถทูกบอกวล่าอกัครททูตทล่านนกันี้นกบาลกังทบาอะไรอยทูล่ในระหวล่างเวลานกันี้น เขานล่าจะกบาลกังผลิงมสือของตนทบีที่กอง
ไฟนกันี้นราวกกับวล่าไมล่มบีอะไรเกลิดขศึนี้นเลย บางทบีเขาอาจรวบรวมกลิที่งไมร้มาเตลิมกองไฟนกันี้นกร็ไดร้ เขานล่าจะตระหนกักถศึง
ความประหลาดใจของชาวเกาะเหลล่านกันี้น แตล่มกันยกังไมล่ถศึงเวลาทบีที่เขาจะพทูด หลกังจากเฝฝ้าดทูเขาสกักพกักหนศึที่ง “พวกเขา
กร็เปลบีที่ยนใจของตนเอง และกลล่าววล่าทล่านเปป็นพระ”

เราไมล่ทราบวล่าคนเหลล่านบีนี้กราบไหวร้พระใดบร้าง แตล่มกันเปป็นความจรลิงทางประวกัตลิศาสตรร์ทบีที่วล่าพวกเขาเปป็น
พวกนกับถสือรทูปเคารพและเปป็นธรรมดาทบีที่พวกเขาจะเชสืที่อวล่าทบีที่เปาโลรอดชบีวลิตมาไดร้เปป็นเพราะเขาเปป็นพระและวล่า
เขามบีความเปป็นอมตะทบีที่พวกเขาเชสืที่อวล่าเปป็นคบุณสมบกัตลิของพวกพระของพวกเขา

นบีที่ไมล่ใชล่ครกันี้งแรกทบีที่มนบุษยร์ธรรมดาประกาศวล่าเปาโลเปป็นพระ ในเมสืองลลิสตรา เมสืที่อเปาโลและบารนาบกัสรกับ
ใชร้อยทูล่ทบีที่นกัที่น เปาโลรกักษาคนงล่อยคนหนศึที่ง ชายคนหนศึที่งทบีที่เปป็นงล่อยมาตกันี้งแตล่เกลิด “และเมสืที่อประชาชนเหร็นสลิที่งทบีที่เปาโล
ไดร้กระทบานกันี้น พวกเขากร็รร้องดร้วยเสบียงอกันดกังของพวกเขา โดยกลล่าว...วล่า “พวกพระลงมาหาพวกเราแลร้วใน
ลกักษณะของมนบุษยร์” และพวกเขาไดร้เรบียกบารนาบกัสวล่า จทูปปิเตอรร์ และเรบียกเปาโลวล่า เมอรร์คลิวเรบียส เพราะเปาโล
เปป็นผทูร้นบาในการพทูด” (กลิจการ 14:11,12)

บกิดาของปทูบลกิออัสไดห้รอับการรอักษาใหห้หาย
ขร้อ 7 และ 8: “ในตบาบลเดบียวกกันนกันี้นมบีบรรดาทรกัพยร์สลินของเจร้าแหล่งเกาะนกันี้นซศึที่งชสืที่อของเขาคสือ ปทูบลลิอกัส ผทูร้

ซศึที่งไดร้ตร้อนรกับพวกเรา และใหร้ทบีที่พกักแกล่พวกเราเปป็นเวลาสามวกันอยล่างสบุภาพ และตล่อมาบลิดาของปทูบลลิอกัสนกันี้นนอน
ปฝ่วยอยทูล่ เปป็นไขร้และเปป็นบลิด ผทูร้ซศึที่งเปาโลไดร้เขร้าไป และอธลิษฐาน และวางมสือของตนบนทล่าน และรกักษาทล่านใหร้
หาย”



“ในตบาบลเดบียวกกันนกันี้น” นกัที่นคสือ ในสล่วนเดบียวกกันนกันี้นของเกาะทบีที่คนเรสือแตกเหลล่านกันี้นไดร้ขศึนี้นบกและเปป็นทบีที่
ซศึที่งงทูพลิษตกัวนกันี้นไดร้กกัดเปาโล- “บรรดาทรกัพยร์สลินของเจร้าแหล่งเกาะนกันี้น” คบากรบีกตรงนบีนี้ทบีที่แปลเปป็น “เจร้า” มบีความ
หมายเหมสือนกกับคบาวล่าผทูร้วล่าราชการ หรสือผทูร้ปกครองของเกาะนกันี้น ชายผทูร้นบีนี้ซศึที่งมบีนามวล่าปทูบลลิอกัส ใหร้เกบียรตลิเปาโลและ
เหลล่าเพสืที่อนนกักโทษของเขาโดยเชลิญชวนพวกเขาเขร้ามาในบร้านของเขาอกันเปป็นทบีที่ซศึที่งพวกเขาไดร้รกับการตร้อนรกับสาม
วกัน “อยล่างสบุภาพ” จนกระทกัที่งสามารถจกัดเตรบียมทบีที่อาศกัยทบีที่ถาวรมากกวล่านบีนี้ใหร้พวกเขาไดร้ นบีที่คงจะบล่งบอกถศึงการ
เอาใจใสล่และการปฏลิบกัตลิดร้วยความสบุภาพอยล่างเดบียวกกับทบีที่แขกรกับเชลิญไดร้รกับในบร้านของผทูร้วล่าราชการ

“บลิดาของปทูบลลิอกัสนกันี้นนอนปฝ่วยอยทูล่ เปป็นไขร้และเปป็นบลิด” นบีที่เปป็นโรคบลิดชนลิดทบีที่รบุนแรงมากๆ มกันทบาใหร้ไขร้
ขศึนี้นสทูงสบุดขบีด ไมล่คล่อยตอบรกับตล่อการรกักษา และอาจทบาใหร้ถศึงตายไดร้ เราไมล่ถทูกบอกวล่าบลิดาของปทูบลลิอกัสเจร็บปฝ่วยเชล่น
นกันี้นมานานเทล่าใดแลร้ว แตล่บรลิบทโดยรวมกร็บล่งบอกวล่าเขาปฝ่วยหนกักมากจรลิงๆ

เปาโลเขร้าไปในหร้องผทูร้ปฝ่วยนกันี้น อธลิษฐานเผสืที่อชายผทูร้นกันี้น และ “วางมสือของตนบนทล่าน และรกักษาทล่านใหร้
หาย” นบีที่เปป็นการสบาเรร็จจรลิงของพระสกัญญาทบีที่พระเยซทูทรงใหร้ไวร้แกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์ในมาระโก 16:17,18 
เมสืที่อพระองคร์ตรกัสวล่า “บรรดาหมายสบาคกัญเหลล่านบีนี้จะตลิดตามคนเหลล่านกันี้นทบีที่เชสืที่อ คสือในนามของเรา พวกเขาจะขกับผบี
ออกหลายตน พวกเขาจะพทูดดร้วยภาษาใหมล่หลายภาษา พวกเขาจะจกับงทูหลายตกัวไดร้ และถร้าพวกเขาดสืที่มสลิที่งใดทบีที่มบี
พลิษ สลิที่งนกันี้นจะไมล่ทบาอกันตรายแกล่พวกเขา พวกเขาจะวางมสือบนคนเจร็บปฝ่วย และคนเหลล่านกันี้นจะหายเปป็นปกตลิ”

นบีที่เปป็นของประทานแบบอกัครททูตอยล่างแนล่นอน ฮบีบรทู 2:4 อธลิบายวล่าพระเจร้าทรงกระทบาการอกัศจรรยร์
ตล่างๆโดยมสือของพวกอกัครททูต “ตามพระประสงคร์ของพระองคร์เอง” เพสืที่อเปป็นวลิธบีในการเปป็นพยานวล่าพวกเขาเปป็น
เหลล่าผทูร้รกับใชร้ทบีที่ถทูกเจลิมของพระองคร์ พระเจร้าไมล่ไดร้เปลบีที่ยนแปลงเลย-พระองคร์ทรงเปป็นเหมสือนเดลิมวานนบีนี้ วกันนบีนี้ และ
สสืบๆไปเปป็นนลิตยร์ พระองคร์สามารถรกักษา-และทรงรกักษา-ใหร้หายวกันนบีนี้อยล่างแนล่นอนพอๆกกับทบีที่พระองคร์เคยรกักษา
ใหร้หายในการรกับใชร้ของพวกอกัครททูต แตล่เราไมล่ไดร้อยทูล่ในชล่วงเปลบีที่ยนผล่านนกันี้นอบีกตล่อไปแลร้ว เราไมล่ตร้องมบี “หมาย
สบาคกัญและการมหกัศจรรยร์ตล่างๆ” เพสืที่อพลิสทูจนร์ความจรลิงของสลิที่งทบีที่พระเจร้าตรกัส “คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดบารงอยทูล่โดย
ความเชสืที่อ” (รม. 1:17)

มบีพวกทบีที่เรบียกตกัวเองวล่านกักรกักษาโรคในวกันนบีนี้ทบีที่ เมสืที่อคนปฝ่วยมาในงานประชบุมของพวกเขา (บางทบีอาจเดลิน
ทางมาหลายรร้อยไมลร์) และไมล่ไดร้รกับการรกักษาใหร้หาย พวกเขากร็ยกขร้ออร้างวล่าผทูร้ปฝ่วยนกันี้นไมล่ไดร้มบี “ความเชสืที่อมาก
พอ” ทบีที่จะถทูกรกักษาใหร้หาย ผมอยากใหร้ “พวกรกักษาโรค” เหลล่านกันี้นดทูขร้อพระคบานบีนี้ของเราและอธลิบายวล่าบลิดาของ
ปทูบลลิอกัสมบีความเชสืที่อมากเทล่าไรกกัน! ชายผทูร้นกันี้นเปป็นคนนกับถสือรทูปเคารพ เขาไมล่ไดร้รทูร้อะไรเลยเกบีที่ยวกกับความเชสืที่อใน
พระเจร้าแทร้จรลิงนกันี้น เขาไมล่เคยไดร้ยลินเรสืที่องการรกักษาโรคใหร้หายโดยพระเจร้าเลย เขาไมล่ไดร้กรอกบกัตรอะไร เขาไมล่ไดร้
ลงนามในคบามกัที่นสกัญญาใดๆ แตล่เปาโลอธลิษฐานเผสืที่อเขา วางมสือของตนบนเขา-และพระเจร้ากร็ทรงทบาการอกัศจรรยร์
นกันี้น

ขร้อ 9 และ 10: “ดกังนกันี้นเมสืที่อกระทบาเชล่นนบีนี้แลร้ว คนอสืที่น ๆ ดร้วย ซศึที่งมบีโรคตล่าง ๆ ในเกาะนกันี้น ไดร้มา และไดร้
รกับการรกักษาใหร้หาย  ผทูร้ซศึที่งไดร้ใหร้เกบียรตลิแกล่พวกเราหลายประการดร้วย และเมสืที่อพวกเราจากไป พวกเขาไดร้นบา
บรรดาสลิที่งของมาใหร้พวกเราตามความจบาเปป็น”



เมสืที่อเปาโลรกักษาบลิดาของปทูบลลิอกัสใหร้หาย ชาวเกาะนกันี้นกร็นบาบรรดาคนทบีที่พวกเขารกักมายกังเปาโลทกันทบีเพสืที่อ
รกับการรกักษาใหร้หาย กรบุณาหมายเหตบุวล่าเปาโลไมล่ไดร้ถามพวกเขาสกักคบาเดบียววล่าพวกเขามบีความเชสืที่อทบีที่จะเชสืที่อไหม 
การอกัศจรรยร์เหลล่านบีนี้ทบีที่เปป็นการรกักษาโรคถทูกกระทบาโดยพระเจร้าผล่านทางอกัครททูตเปาโลเพสืที่อประตทูใหร้ขล่าวประเสรลิฐ
แหล่งพระคบุณมาถศึงชาวเกาะเมลลิตา

“เกบียรตลิหลายประการ” ทบีที่เปาโลและคณะของเขาไดร้รกับคสือสลิที่งของตล่างๆ-เราไมล่ถทูกบอกวล่าเปป็นสลิที่งของใด
บร้าง แตล่ไมล่วล่าชาวเกาะนกันี้นมบีอะไรมาใหร้ พวกเขากร็ใหร้มกันดร้วยความเตร็มใจและดร้วยความดบีใจ ในความรกัก ความ
ซาบซศึนี้ง และการขอบพระคบุณ จากนกันี้นลทูกาบอกเราวล่าเมสืที่อนกักเดลินทางเหลล่านกันี้นพรร้อมทบีที่จะออกเดลินทางไปจาก
เกาะเมลลิตาแลร้ว ชาวเกาะนกันี้น “ไดร้นบาบรรดาสลิที่งของมาใหร้พวกเราตามความจบาเปป็น” กลล่าวอบีกนกัยหนศึที่ง พวกเขา
รกับประกกันวล่าอกัครททูตทล่านนบีนี้และเหลล่าเพสืที่อนรล่วมทางของเขามบีสลิที่งของเพบียบพรร้อมสบาหรกับการเดลินทางชล่วงทบีที่เหลสือสทูล่
กรบุงโรม

ขร้อ 11 และ 12: “และหลกังจากสามเดสือน พวกเรากร็ออกเดลินทางในเรสือลบาหนศึที่งแหล่งเมสืองอเลร็กซานเดรบีย
ซศึที่งไดร้คร้างอยทูล่ทบีที่เกาะนกันี้นในฤดทูหนาว ซศึที่งเครสืที่องหมายของเรสือลบานกันี้นคสือ รทูปแคสเตอรร์และพอลลกักซร์ และเมสืที่อจอดทบีที่
เมสืองไซราคลินี้วสร์แลร้ว พวกเราคอยอยทูล่ทบีที่นกัที่นเปป็นเวลาสามวกัน”

“หลกังจากสามเดสือน” นล่าจะมบีโอกาสอกันดบีสบาหรกับนกักเดลินทางเหลล่านกันี้นทบีที่จะออกไปจากเกาะนกันี้นแลร้ว 
สภาพอากาศคงจะเปป็นใจหลกังจากฤดทูพายบุไดร้ผล่านพร้นไปแลร้ว มกันคงจะปลอดภกัยแลร้วตอนนบีนี้สบาหรกับพวกเขาทบีที่จะ
แลล่นเรสือตล่อไปยกังกรบุงโรม

พวกเขาแลล่นเรสือ “ในเรสือลบาหนศึที่งแหล่งเมสืองอเลร็กซานเดรบีย” คสือเรสือลบาหนศึที่งซศึที่งถทูกเปป็นเจร้าของและถทูกใชร้
งานโดยคนจากอเลร็กซานเดรบีย โดยบรรทบุกเมลร็ดขร้าวและสลิที่งของอบุปโภคบรลิโภคอสืที่นๆไปยกังกรบุงโรมเปป็นระยะๆ ลทูก
บอกเราวล่าเรสือลบานบีนี้ไดร้จอดพกักในชล่วงฤดทูหนาวในเกาะเมลลิตา และเมสืที่อมกันออกทะเลอบีกหน เปาโลและเหลล่าเพสืที่อน
รล่วมทางของเขากร็โดยสารไปกกับมกัน

“...ซศึที่งเครสืที่องหมายของเรสือลบานกันี้นคสือ รทูปแคสเตอรร์และพอลลกักซร์” เรสือโบราณหลายลบาถทูกประดกับตกแตล่ง
หกัวเรสือลบานบีนี้โดยเฉพาะถทูกประดกับดร้วยรทูปจบาลองของแคสเตอรร์และพอลลกักซร์ ลทูกครศึที่งเทพครศึที่งมนบุษยร์สองตน เชสืที่อ
กกันวล่าพวกเขาเปป็นพบีที่นร้องฝาแฝด บบุตรของเทพจทูปปิเตอรร์กกับนางเลดา พวกคนนกับถสือรทูปเคารพเชสืที่อวล่าแคสเตอรร์และ
พอลลกักซร์ถทูกรกับขศึนี้นไปสทูล่สวรรคร์เพสืที่อกลายเปป็นหมทูล่ดาวทบีที่เรบียกกกันวล่า เจมลินบี (ฝาแฝด) กลล่าวกกันวล่าพวกเขาเปป็น
เทพเจร้าทบีที่เฝฝ้าดทูพวกนกักเดลินเรสือ และพวกกกัปตกันและเจร้าของเรสือคลิดวล่าโดยการเอาใจฝาแฝดคทูล่นบีนี้โดยการแกะรทูป
จบาลองของพวกเขาบนเรสือทกันี้งหลาย เทพทกันี้งสองนบีนี้จะคอยปกปฝ้องเรสือเหลล่านกันี้นมากขศึนี้นขณะทบีที่พวกมกันแลล่นไปทะเล
ทบีที่มบีพายบุ

“...และเมสืที่อจอดทบีที่เมสืองไซราคลินี้วสร์แลร้ว”-เมสืองหนศึที่งซศึที่งมบีทล่าเรสือกวร้างขวางบนชายฝฝฝั่งตะวกันออกของเกาะ
ซลิซลิลบี มกันอยทูล่ในเสร้นทางตรงจากเกาะมอลตาไปยกังกรบุงโรม จศึงเปป็นทล่าเรสือทบีที่อยทูล่ในกบาหนดการบนเสร้นทางนกันี้น ทบีที่นบีที่
เรสือลบานบีนี้ทอดสมอและอยทูล่ตล่อทบีที่นกัที่นนานสามวกัน-ซศึที่งเปป็นสามวกันทบีที่เราไมล่มบีบกันทศึกรายละเอบียดใดๆ



ขร้อ 13 และ 14: “และจากทบีที่นกัที่น พวกเราอร้อมไป และมายกังเมสืองเรยบีอทูม และหลกังจากหนศึที่งวกัน ลมทลิศใตร้
กร็พกัดมา และวกันตล่อมาพวกเรามาถศึงเมสืองโปทลิโอลบี ทบีที่ซศึที่งพวกเราไดร้พบพวกพบีที่นร้อง และถทูกเชลิญใหร้หยบุดพกักอาศกัยอยทูล่
กกับพวกเขาเปป็นเวลาเจร็ดวกัน และพวกเราจศึงมบุล่งสทูล่กรบุงโรม”

“พวกเราอร้อมไป” หมายความวล่าพวกเขาแลล่นเรสือเลาะไปตามฝฝฝั่งตะวกันออกของเกาะซลิซลิลบีและจศึงไปถศึง
ทบีที่เมสืองเรยบีอทูม นบีที่เปป็นเมสืองหนศึที่งของอลิตาลบีในอาณาจกักรแหล่งเนเปปิลสร์บนชายฝฝฝั่งทบีที่อยทูล่ใกลร้กกับปลายสบุดดร้านทลิศตะวกัน
ตกเฉบียงใตร้ของอลิตาลบี เรสือลบานบีนี้พกักอยทูล่หนศึที่งวกันในเมสืองเรยบีอทูมและจากนกันี้น “ลมทลิศใตร้กร็พกัดมา”-ลมทบีที่เปป็นใจซศึที่งทบาใหร้
เหมาะสมสบาหรกับการแลล่นเรสือ นนี้บาในทบีที่นบีนี้เปป็นอกันตรายตล่อการเดลินเรสือและจบาเปป็นตร้องมบีลมทบีที่เปป็นใจมากทบีที่สบุดจรลิงๆ
สบาหรกับการแลล่นเรสือ ดกังนกันี้นเรสือหลายลบาจศึงมกักรอคอยลมทลิศใตร้ทบีที่เมสืองเรยบีอทูม

วกันถกัดมาเรสือของเปาโลกร็ไปถศึงเมสืองปทูทบีโอลบี เมสืองนบีนี้เปป็นทบีที่รทูร้จกักอยล่างกวร้างขวางในเรสืที่องบล่อนนี้บาพบุอบุล่นของมกัน
ซศึที่งใหร้นนี้บาทบีที่ดบีตล่อสบุขภาพ ผทูร้คนมาทบีที่นกัที่นเพสืที่อแชล่นนี้บาอบุล่นเพสืที่อสบุขภาพของตน เพราะบล่อนนี้บาพบุเหลล่านกันี้นในพสืนี้นทบีที่นกันี้น เมสืองนบีนี้
จศึงถทูกตกันี้งชสืที่อวล่า ปทูทบีโอลบี ซศึที่งมบีความหมายวล่า “บล่อนนี้บาเหลล่านกันี้น”

“พวกเราไดร้พบพวกพบีที่นร้อง” คงจะนล่าสนใจทบีที่ไดร้รทูร้บางสลิที่งเกบีที่ยวกกับ “พวกพบีที่นร้อง” เหลล่านบีนี้-วล่าพวกเขาเปป็น
ใคร พวกเขามาเชสืที่อไดร้อยล่างไร ใครนบาขล่าวประเสรลิฐมาประกาศแกล่พวกเขา แตล่พระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ไมล่ทรงเหร็น
สมควรทบีที่จะใหร้รายละเอบียดเหลล่านบีนี้แกล่เรา อยล่างไรกร็ตาม เราแนล่ใจไดร้สลิที่งหนศึที่ง และนกัที่นกร็คสือพระพรและความชสืที่นชม
ยลินดบีของการรล่วมสามกัคคบีธรรมแบบครลิสเตบียนทบีที่เปาโลและผทูร้เชสืที่อคนอสืที่นๆพบในคนเหลล่านกันี้นทบีที่มบีความเชสืที่ออกัน
ประเสรลิฐเหมสือนๆกกันในทล่าเรสือแหล่งนบีนี้ในการเดลินทางของพวกเขามบุล่งสทูล่กรบุงโรม นกัที่นแหละคสือความสกัมพกันธร์ระหวล่าง
ผทูร้เชสืที่อแทร้ทกันี้งหลาย การรล่วมสามกัคคบีธรรมทบีที่ชาวโลกไมล่รทูร้จกัก

เปาโลและเหลล่าเพสืที่อนรล่วมทางของเขาพกักอยทูล่กกับครลิสเตบียนเหลล่านกันี้นในเมสืองปทูทบีโอลบีนานเจร็ดวกัน และจาก
นกันี้นพวกเขาจศึงเดลินทางตล่อไปเพสืที่อรกักษานกัดหมายของเปาโลกกับซบีซารร์

ขร้อ 15: “และจากทบีที่นกัที่น เมสืที่อพวกพบีที่นร้องไดร้ยลินเรสืที่องพวกเรา พวกเขาไดร้ออกมาพบพวกเราจนถศึงบร้าน
ตลาดอกัปปฟีอกัส และทบีที่บร้านรร้านสามแหล่ง ผทูร้ซศึที่งเมสืที่อเปาโลเหร็นแลร้ว ทล่านกร็ขอบพระคบุณพระเจร้า และมบีกบาลกังใจดบีขศึนี้น”

“เมสืที่อพวกพบีที่นร้องไดร้ยลินเรสืที่องพวกเรา…” พวกพบีที่นร้องในคบากลล่าวนบีนี้หมายถศึงพวกพบีที่นร้องในกรบุงโรม ขล่าวไปถศึง
พวกเขาโดยวลิธบีใดวลิธบีหนศึที่งวล่าเปาโลกบาลกังเดลินทางมายกังเมสืองนกันี้น และคนของพวกเขากลบุล่มหนศึที่งกร็ออกไปพบกกับเขา 
พวกเขาบางคนเดลินทางจากกรบุงโรมมาไกลถศึง “บร้านตลาดอกัปปฟีอกัส” คสือตลาดแหล่งอกัปปฟีอกัส ไกลจากนครหลวง
นกันี้นประมาณหร้าสลิบหกไมลร์ คนอสืที่นๆมาพบกกับเขาทบีที่ “บร้านรร้านสามแหล่ง” ประมาณสลิบไมลร์ใกลร้กรบุงโรมมากกวล่า 
“บร้านตลาดอกัปปฟีอกัส”  เปป็นทบาเลทบีที่สะดวกสบาหรกับเหลล่านกักเดลินทางบนถนนอกัปเปฟียนเพสืที่อหยบุดแวะและซสืนี้ออาหาร
ทบีที่จบาเปป็นและเสบบียงอสืที่นๆสบาหรกับการเดลินทางของพวกเขา พวกหาบเรล่และพวกพล่อคร้ากร็มาทบีที่นกัที่นเชล่นกกันเพสืที่อคร้าขาย
สลิที่งของอบุปโภคบรลิโภคของตนกกับกกันและกกัน

“บร้านรร้านสามแหล่ง” คสือสถานทบีที่ๆเหลล่านกักเดลินทางบนถนนอกัปเปฟียนสามารถแวะไดร้และซสืนี้อพวกของวล่าง
ครลิสเตบียนทกันี้งหลายในกรบุงโรมเคยไดร้ยลินมาเยอะเกบีที่ยวกกับอกัครททูตเปาโล เพราะวล่าชสืที่อเสบียงของเขาไดร้ขจร

ขจายไปไกล จดหมายอกันเปฟีฝั่ยมพระพรของเขาทบีที่เขบียนถศึงเหลล่าวลิสบุทธลิชนทบีที่กรบุงโรมอยทูล่ในกรรมสลิทธลิธิ์ของพวกเขามา
นานหลายปฟีแลร้วกล่อนทบีที่เขามาเยสือนกรบุงนกันี้น ความสนใจของพวกเขาในเปาโลจศึงถทูกสบาแดงใหร้ประจกักษร์โดยการทบีที่



พวกเขาเดลินทางหลายไมลร์ขนาดนกันี้นมานอกกรบุงเพสืที่อพบกกับเขา ถศึงแมร้วล่าเขามาในฐานะนกักโทษคนหนศึที่งทบีที่ถทูกลล่าม
โซล่กร็ตาม

“...ผทูร้ซศึที่งเมสืที่อเปาโลเหร็นแลร้ว ทล่านกร็ขอบพระคบุณพระเจร้า และมบีกบาลกังใจดบีขศึนี้น” อกัครททูตทล่านนบีนี้ปรารถนามา
นานแลร้วทบีที่จะประกาศขล่าวประเสรลิฐในกรบุงโรม ในจดหมายฝากของเขาทบีที่เขบียนถศึงผทูร้เชสืที่อเหลล่านกันี้นในกรบุงนกันี้นเขา
เขบียนวล่า “เพราะพระเจร้าทรงเปป็นพยานของขร้าพเจร้า ผทูร้ซศึที่งขร้าพเจร้ารกับใชร้ดร้วยจลิตวลิญญาณของขร้าพเจร้าในขล่าว
ประเสรลิฐของพระบบุตรของพระองคร์นกันี้นวล่า ขร้าพเจร้าไดร้เอล่ยถศึงพวกทล่านเสมอในการอธลิษฐานทกันี้งหลายของขร้าพเจร้า
อยล่างไมล่หยบุดหยล่อน โดยททูลขอวล่า ถร้าบกัดนบีนี้หรสือเวลาใดกร็ตาม โดยอยล่างหนศึที่งอยล่างใด ขอใหร้ขร้าพเจร้ามบีการเดลินทาง
ทบีที่ประสบความสบาเรร็จตามนนี้บาพระทกัยของพระเจร้าในการมาหาพวกทล่าน...ดกังนกันี้น เทล่าทบีที่ขร้าพเจร้าทบาไดร้ ขร้าพเจร้ากร็
พรร้อมทบีที่จะประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่พวกทล่านทบีที่อยทูล่ทบีที่กรบุงโรมดร้วย” (รม. 1:9-15 บางสล่วน)

ในโรม 15:23,24 เขาเขบียนวล่า “แตล่บกัดนบีนี้ เมสืที่อไมล่มบีการงานในแวล่นแควร้นเหลล่านบีนี้ตล่อไปแลร้ว และเพราะมบี
ความปรารถนาอยล่างยลิที่งเปป็นเวลาหลายปฟีนบีนี้ทบีที่จะมาหาพวกทล่าน เมสืที่อไรกร็ตามทบีที่ขร้าพเจร้าทบาการเดลินทางของขร้าพเจร้า
ไปยกังประเทศสเปน ขร้าพเจร้าจะมาหาพวกทล่าน เพราะขร้าพเจร้าวางใจวล่าจะไดร้เหร็นพวกทล่านในการเดลินทางของ
ขร้าพเจร้า และจะถทูกสล่งไปตามทางของขร้าพเจร้าโดยพวกทล่าน ถร้าตอนแรกขร้าพเจร้าจะไดร้รกับความบกันเทลิงใจกกับพวก
ทล่านบร้างแลร้ว”

บกัดนบีนี้ “ความปรารถนาทบีที่ยลิที่งใหญล่” ของเขาจะไดร้รกับคบาตอบแลร้ว เขากบาลกังเขร้าไปใกลร้กรบุงโรมแลร้ว เขา
กบาลกังจะพบและทกักทายพบีที่นร้องเหลล่านกันี้นจากกรบุงโรม และเขาขอบคบุณพระเจร้าและมบีกบาลกังใจมากขศึนี้น การตร้อนรกับ
ขกับสทูร้ของพวกเขาและการทบีที่พวกเขามาอยทูล่ตล่อหนร้าเขาทบาใหร้เขาไดร้รกับการฟฟืปั้นกบาลกังขศึนี้นใหมล่ และใหร้เขามบีความ
มกัที่นใจและความกลร้าหาญใหมล่ โดยทบีที่ความหวกังทบีที่เขาเฝฝ้ารอมานานจะกลายเปป็นจรลิงแลร้วทบีที่สกักวกันหนศึที่งเขาจะไดร้
ประกาศขล่าวประเสรลิฐในกรบุงโรม

ขร้อ 16: “และเมสืที่อพวกเรามาถศึงกรบุงโรม นายรร้อยไดร้มอบพวกนกักโทษใหร้กกับผทูร้บกัญชาการทหารรกักษา
พระองคร์ แตล่เปาโลไดร้รกับอนบุญาตใหร้อาศกัยอยทูล่คนเดบียว พรร้อมกกับทหารคนหนศึที่งทบีที่คบุมทล่านไวร้”

การเดลินทางทบีที่ยาวนกันี้นสลินี้นสบุดลงแลร้ว พวกนกักโทษทบีที่ไดร้ถทูกฝากใหร้นายรร้อยผทูร้นกันี้นดทูแลในเมสืองซบีซารบียาถทูก
สล่งตกัว “ใหร้กกับผทูร้บกัญชาการทหารรกักษาพระองคร์” ในกรบุงโรมแลร้ว นบีที่เปป็นอบีกครกันี้งทบีที่เราเหร็นพระหกัตถร์ของพระเจร้าใน
ลลิขลิตชบีวลิตของเปาโล เพราะวล่าแทนทบีที่จะมอบเขาไวร้ในมสือของผทูร้บกัญชาการทหารรกักษาพระองคร์พรร้อมกกับพวก
นกักโทษคนอสืที่นๆ อกัครททูตทล่านนบีนี้ไดร้รกับสลิทธลิพลิเศษตล่างๆและไดร้รกับอนบุญาต “ใหร้อาศกัยอยทูล่คนเดบียว พรร้อมกกับทหารคน
หนศึที่งทบีที่คบุมทล่านไวร้” ดกังนกันี้นเขาจศึงไดร้รกับเสรบีภาพมากทบีเดบียวซศึที่งจะชล่วยใหร้เขาสามารถเผยแพรล่ขล่าวประเสรลิฐไดร้ถศึง
แมร้วล่าเขาถทูกพกันธนาการตลิดกกับทหารโรมนายหนศึที่งกร็ตาม-ขร้อมสือขร้างหนศึที่งของเปาโลถทูกลล่ามโซล่ตลิดกกับขร้อมสือของ
ทหารนายนกันี้น ถศึงกระนกันี้น ในฐานะพลเมสืองสกัญชาตลิโรมคนหนศึที่งทบีที่ไดร้อบุทธรณร์ตล่อศาลฎบีกาแหล่งกรบุงโรม เขาไดร้รกับ
การปฏลิบกัตลิดร้วยความเคารพและความเอาใจใสล่

แตล่ขล่าวสารของเขาไมล่ถทูกลล่ามโซล่ ใจของเขามบีพระวจนะทบีที่มบีชบีวลิต และเขาประกาศพระวจนะนกันี้นอยล่าง
สกัตยร์ซสืที่อเมสืที่อใดกร็ตามทบีที่มบีโอกาส ในจดหมายฝากหลายฉบกับของเขา เปาโลมกักพทูดถศึงโซล่ตรวนของเขาและถศึงตกัวเขา
เองวล่าเปป็นนกักโทษคนหนศึที่ง:



เขาเขบียนถศึงชาวเมสืองเอเฟซกัสเหลล่านกันี้นโดยกลล่าวถศึงตกัวเองวล่าเปป็น “นกักโทษของพระเยซทูครลิสตร์เพสืที่อพวก
ทล่านซศึที่งเปป็นคนตล่างชาตลิ” (อฟ. 3:1)

“เหตบุฉะนกันี้นขร้าพเจร้า ผทูร้เปป็นนกักโทษขององคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า ขอวลิงวอนพวกทล่านใหร้พวกทล่านดบาเนลินอยล่าง
สมควรกกับงานรกับใชร้ทบีที่พวกทล่านถทูกเรบียกแลร้วนกันี้น” (อฟ. 4:1) 

เขาเขบียนเกบีที่ยวกกับ “ขร้อลศึกลกับแหล่งขล่าวประเสรลิฐ ซศึที่งเพราะมกันขร้าพเจร้าจศึงเปป็นททูตทบีที่อยทูล่ในเครสืที่อง
พกันธนาการ…” (อฟ. 6:19,20)

เปาโลเขบียนถศึงทลิโมธบีคนหนบุล่มวล่า “ขอองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าทรงพระเมตตาแกล่ครอบครกัวของโอเนสลิโฟรกัสเถลิด
เพราะเขาไดร้กระทบาใหร้ขร้าพเจร้าชสืที่นใจบล่อย ๆ และไมล่ละอายตล่อโซล่ตรวนของขร้าพเจร้าเลย” (2 ทธ. 1:16)

เขาเขบียนถศึงทลิโมธบีเชล่นกกันวล่า “จงระลศึกวล่าพระเยซทูครลิสตร์ ผทูร้ทรงสสืบเชสืนี้อสายของดาวลิด ไดร้ทรงถทูกชบุบใหร้เปป็น
ขศึนี้นมาจากความตายแลร้ว ตามขล่าวประเสรลิฐของขร้าพเจร้านกันี้น เพราะเหตบุขล่าวประเสรลิฐนกันี้น ขร้าพเจร้าจศึงทนความ
ทบุกขร์ยาก เหมสือนอยล่างผทูร้กระทบาความชกัที่วรร้าย จนกระทกัที่งถทูกลล่ามโซล่ แตล่พระวจนะของพระเจร้านกันี้นไมล่ถทูกลล่ามโซล่” (2
ทธ. 2:8,9)

เขาเขบียนจากคบุกถศึงชาวเมสืองฟฟีลลิปปฟีวล่า “ขร้าพเจร้าปรารถนาใหร้พวกทล่านเขร้าใจ พบีที่นร้องทกันี้งหลาย วล่า สลิที่ง
เหลล่านกันี้นทบีที่ไดร้เกลิดขศึนี้นกกับขร้าพเจร้านกันี้น ไดร้กลกับเปป็นเหตบุใหร้ขล่าวประเสรลิฐแผล่แพรล่กวร้างออกไป จนเครสืที่องพกันธนาการ
ของขร้าพเจร้าในพระครลิสตร์นกันี้นปรากฏทกัที่วตลอดพระราชวกังและทกัที่วสถานทบีที่แหล่งอสืที่น ๆ ทกันี้งสลินี้น” (ฟป. 1:12,13)

เขาเขบียนถศึงชาวเมสืองโคโลสบีวล่า “จงขะมกักเขมร้นในการอธลิษฐาน และจงเฝฝ้าระวกังอยทูล่ในการนกันี้นดร้วยการ
ขอบพระคบุณ โดยทบีที่พรร้อมกกันนบีนี้อธลิษฐานเผสืที่อพวกเราดร้วย เพสืที่อพระเจร้าจะไดร้โปรดเปปิดประตทูแหล่งการกลล่าวไวร้ใหร้
พวกเรา เพสืที่อทบีที่จะกลล่าวขร้อลศึกลกับของพระครลิสตร์ ซศึที่งเพราะเหตบุนบีนี้ขร้าพเจร้าอยทูล่ในเครสืที่องพกันธนาการดร้วย...ขอจง
ระลศึกถศึงเครสืที่องพกันธนาการของขร้าพเจร้า” (คส. 4:2,3,18)

เปาโลเขบียนถศึงฟฟีเลโมนวล่า “ขร้าพเจร้าขออร้อนวอนทล่านดร้วยเรสืที่องโอเนสลิมกัส ลทูกของขร้าพเจร้า ซศึที่งขร้าพเจร้าไดร้
ใหร้กบาเนลิดในเครสืที่องพกันธนาการของขร้าพเจร้า...ผทูร้ซศึที่งขร้าพเจร้าใครล่จะใหร้อยทูล่กกับขร้าพเจร้า เพสืที่อเขาจะไดร้รกับใชร้ขร้าพเจร้า
แทนทล่าน ในเครสืที่องพกันธนาการแหล่งขล่าวประเสรลิฐนกันี้น” (ฟฟีเลโมน 10,13)

เขาเขบียนถศึงครลิสเตบียนชาวฮบีบรทูเหลล่านกันี้นวล่า “พวกทล่านไดร้มบีใจกรบุณาตล่อขร้าพเจร้าในเครสืที่องพกันธนาการของ
ขร้าพเจร้า และยอมรกับการถทูกปลร้นชลิงเอาทรกัพยร์สลิที่งของของทล่านทกันี้งหลายไปดร้วยใจปฟีตลิยลินดบี โดยทราบภายในตกัว
พวกทล่านเองแลร้ววล่า พวกทล่านมบีทรกัพยร์สมบกัตลิทบีที่ประเสรลิฐกวล่าและคงทนกวล่านกันี้นอบีกในสวรรคร์” (ฮบ. 10:34) (ดทูขร้อ 
20 ของบทนบีนี้ดร้วยทบีที่เปาโลกลล่าววล่า “ขร้าพเจร้าจศึงถทูกจองจบาดร้วยโซล่นบีนี้”)

งานรอับใชห้ของเปาโลแกล่พวกยกิวในกรสุงโรม
ขร้อ 17 และ 18: “และตล่อมา หลกังจากเวลาสามวกันแลร้ว เปาโลไดร้เชลิญพวกผทูร้ใหญล่ของพวกยลิวใหร้มา

ประชบุมกกัน และเมสืที่อพวกเขามาพรร้อมกกันแลร้ว ทล่านจศึงกลล่าวแกล่พวกเขาวล่า “พวกทล่านและพบีที่นร้องทกันี้งหลาย ถศึง
แมร้วล่าขร้าพเจร้ามลิไดร้กระทบาผลิดสลิที่งหนศึที่งสลิที่งใดตล่อชนชาตลินบีนี้ หรสือบรรดาธรรมเนบียมของบรรพบบุรบุษของพวกเรา ถศึง
อยล่างนกันี้นขร้าพเจร้ากร็ถทูกมอบไวร้เปป็นนกักโทษจากกรบุงเยรทูซาเลร็มเขร้ามาอยทูล่ในมสือของพวกโรม ผทูร้ซศึที่ง เมสืที่อพวกเขาไดร้
ไตล่สวนขร้าพเจร้าแลร้ว กร็ประสงคร์ทบีที่จะปลล่อยขร้าพเจร้าไปเสบีย เพราะไมล่มบีสาเหตบุแหล่งความตายในตกัวขร้าพเจร้า”



เปาโลไมล่เสบียเวลาเลยในการเรลิที่มตร้นงานรกับใชร้ของตนในกรบุงโรม-และเชล่นเดบียวกกับในทบีที่อสืที่นๆทบุกแหล่งทบีที่เขา
เทศนาเขากร็พยายามทบีที่จะเปปิดเผยขล่าวประเสรลิฐอกันเปฟีฝั่ยมสงล่าราศบีแหล่งพระคบุณแกล่ชนชาตลิของเขาเอง คสือพวกยลิว 
แคล่สามวกันหลกังจากทบีที่เขาไปถศึงในกรบุงโรม เขากร็ “เชลิญพวกผทูร้ใหญล่ของพวกยลิวใหร้มาประชบุมกกัน” โดยสกันนลิษฐานวล่า
ขร้อหาเหลล่านกันี้นทบีที่นบามาปรกักปรบาเขาในกรบุงเยรทูซาเลร็มไดร้ถทูกบอกตล่อมายกังพวกยลิวในกรบุงโรมแลร้วกล่อนเขามาถศึงทบีที่นกัที่น
เขาพรร้อมทบีที่จะตอบขร้อหาเหลล่านกันี้นโดยการประกาศความบรลิสบุทธลิธิ์ของตนและบอกวล่าตนเปป็นพวกเดบียวกกับพระ
ครลิสตร์องคร์นกันี้นผทูร้ซศึที่งพวกเขาไดร้รทูร้จกักในฐานะเยซทูชาวนาซาเรร็ธ

“ขร้าพเจร้ามลิไดร้กระทบาผลิดสลิที่งหนศึที่งสลิที่งใดตล่อชนชาตลินบีนี้ หรสือบรรดาธรรมเนบียมของบรรพบบุรบุษของพวกเรา” 
หลกังจากเกรลิที่นนบาคบาพยานของเขาดร้วยการเรบียกแบบเปป็นธรรมเนบียมปกตลิของเขาแลร้ว (“พวกทล่านและพบีที่นร้องทกันี้ง
หลาย”) เปาโลกร็เขร้าเรสืที่องทกันทบี ในกรบุงเยรทูซาเลร็มเขาไดร้ถทูกตกันี้งขร้อหาวล่าสกัที่งสอนขกัดตล่อพระราชบกัญญกัตลิ ขกัดตล่อ
ธรรมเนบียมยลิวทกันี้งหลาย และทบาใหร้พระวลิหารเสบียความศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์โดยการพาชาวกรบีกคนหนศึที่งเขร้าไปทบีที่นกัที่น ในการ
กลล่าวเปปิดคบาพยานของเขาตรงนบีนี้ อกัครททูตทล่านนบีนี้ปฏลิเสธขร้อหาเหลล่านกันี้น และประกาศตล่อไปวล่าทกันี้งๆทบีที่เขาไมล่มบีความ
ผลิด พวกยลิวในกรบุงเยรทูซาเลร็มกร็มอบเขาไวร้ “ในมสือของพวกโรม”

แนล่นอนวล่านบีที่หมายถศึงการทบีที่เขาถทูกจกับกบุมโดยคลาวดลิอกัส ลบีเซบียส และการทบีที่เขาถทูกสล่งตกัวตล่อไปยกังผทูร้วล่า
ราชการชาวโรมในเมสืองซบีซารบียาเพสืที่อคบุร้มกกันใหร้ปลอดภกัย แตล่พวกโรม เมสืที่อพวกเขาไตล่สวนนกักโทษผทูร้นบีนี้แลร้ว “กร็
ประสงคร์ทบีที่จะปลล่อยขร้าพเจร้าไปเสบีย เพราะไมล่มบีสาเหตบุแหล่งความตายในตกัวขร้าพเจร้า” ในทบีที่นบีนี้เปาโลพทูดถศึงการทบีที่เขา
ปรากฏตกัวตล่อหนร้าเฟลลิกสร์ จากนกันี้นกร็เฟสทกัส และสบุดทร้ายคสือคบาพยานของเขาตล่อหนร้ากษกัตรลิยร์อากรลิปปา

เฟลลิกสร์พบวล่าเขาไมล่มบีความผลิด แตล่เขาหวกังวล่าเพสืที่อนๆของเปาโลจะใหร้เงลินเขาเพสืที่อปลล่อยอกัครททูตผทูร้นบีนี้เปป็น
อลิสระ-และจากนกันี้น “ประสงคร์ทบีที่จะแสดงความชอบตล่อพวกยลิว” ดร้วย เมสืที่อตบาแหนล่งผทูร้วล่าราชการถทูกสล่งตล่อใหร้แกล่
เฟสทกัส เฟลลิกสร์จศึงทลินี้งเปาโลใหร้ถทูกจองจบาไวร้ตล่อไป (กลิจการ 24:26,27)

เฟสทกัสเองกร็พบวล่าเปาโลไมล่มบีความผลิด แตล่เชล่นเดบียวกกับเฟลลิกสร์ เขา “ประสงคร์ทบีที่จะแสดงความชอบตล่อ
พวกยลิว” และขอรร้องเปาโลใหร้กลกับไปยกังกรบุงเยรทูซาเลร็มเพสืที่อถทูกไตล่สวนอบีกครกันี้งทบีที่นกัที่น แนล่นอนวล่านกักโทษผทูร้นบีนี้คงจะถทูก
ฆล่าตายกล่อนเขาไปถศึงนครบรลิสบุทธลิธิ์นกันี้น (อล่านซนี้บากลิจการ 25:1-9)

จากนกันี้นอากรลิปปาฟฝงเปาโลพทูด และพรร้อมกกับภทูมลิหลกังของเขาในประวกัตลิศาสตรร์ยลิวเขาจศึงเขร้าใจสลิที่งทบีที่
เปาโลกลล่าว เขาเหร็นคดบีนบีนี้ทกันี้งหมดในความสวล่างแทร้จรลิงของมกัน และขร้อสรบุปของเขาตามทบีที่ถทูกแสดงออกแกล่เฟสทกัส
กร็คสือวล่านกักโทษผทูร้นบีนี้ “คงจะถทูกปลล่อยตกัวเปป็นอลิสระไปแลร้ว หากเขามลิไดร้อบุทธรณร์ถศึงซบีซารร์” (กลิจการ 26:32)

ขร้อ 19 และ 20: “แตล่เมสืที่อพวกยลิวพทูดคกัดคร้านความประสงคร์นกันี้น ขร้าพเจร้าจศึงจบาตร้องอบุทธรณร์ถศึงซบีซารร์ ไมล่ใชล่
วล่าขร้าพเจร้ามบีอะไรจะฟฝ้องชนชาตลิของขร้าพเจร้า เหตบุฉะนกันี้นเพราะเหตบุนบีนี้ขร้าพเจร้าจศึงเชลิญทล่านทกันี้งหลายมา เพสืที่อจะไดร้
เหร็นพวกทล่าน และเพสืที่อจะพทูดกกับพวกทล่าน เพราะเหตบุความหวกังของอลิสราเอลขร้าพเจร้าจศึงถทูกจองจบาดร้วยโซล่นบีนี้” 

“เมสืที่อพวกยลิวพทูดคกัดคร้านความประสงคร์นกันี้น” (คกัดคร้านความประสงคร์ของพวกเจร้าหนร้าทบีที่โรมทบีที่จะปลล่อยตกัว
นกักโทษผทูร้นบีนี้) “ขร้าพเจร้าจศึงจบาตร้องอบุทธรณร์ถศึงซบีซารร์” ดกังนกันี้นเปาโลจศึงอธลิบายการทบีที่เขาถทูกสล่งตกัวมายกังกรบุงโรมเพสืที่อเขร้า
เฝฝ้าองคร์จกักรพรรดลิ เขาไมล่มบีโอกาสไดร้รกับความยบุตลิธรรมจากมสือของพวกผทูร้วล่าราชการโรมเพราะความปรารถนาของ



พวกเขาทบีที่จะเอาใจพวกยลิวผทูร้ซศึที่งพวกเขาปกครองอยทูล่ การทบีที่เขาจบาเปป็นตร้องอบุทธรณร์ถศึงซบีซารร์เพสืที่อรกับการไตล่สวนทบีที่
เปป็นธรรมกร็เปป็นเครสืที่องหมายอกันนล่าละอายทบีที่ปรกักปรบาชายเหลล่านกันี้นผทูร้เปป็นตกัวแทนของอบานาจกษกัตรลิยร์แหล่งโรม

“ไมล่ใชล่วล่าขร้าพเจร้ามบีอะไรจะฟฝ้องชนชาตลิของขร้าพเจร้า” เปาโลไมล่ไดร้อบุทธรณร์ถศึงซบีซารร์เพสืที่อทบีที่จะกลล่าวโทษ
ชนชาตลิของเขาเอง คสือพวกยลิว แตล่เพสืที่อความปลอดภกัยและอลิสรภาพของเขาเอง เขาไมล่มบีวลิธบีอสืที่นแลร้ว

“เพราะเหตบุความหวกังของอลิสราเอลขร้าพเจร้าจศึงถทูกจองจบาดร้วยโซล่นบีนี้” กลล่าวอบีกนกัยหนศึที่ง “ขร้าพเจร้าไดร้
เทศนาสลิที่งทบีที่พวกศาสดาพยากรณร์บอกลล่วงหนร้าแลร้วเกบีที่ยวกกับการเสดร็จมาของพระเมสสลิยาหร์ของเรา ขร้าพเจร้าเปป็น
นกักโทษเพราะเหร็นแกล่ความหวกังนกันี้นซศึที่งพวกยลิวไดร้รอคอยมาหลายรร้อยปฟี-ความหวกังเรสืที่องการเสดร็จมาของพระเมสสลิ
ยาหร์ การเปป็นขศึนี้นของพวกคนตาย และอาณาจกักรนกันี้นในอนาคต”

ขร้อ 21: “และเขาทกันี้งหลายกลล่าวกกับทล่านวล่า “พวกเราไมล่ไดร้รกับจดหมายใด ๆ จากแควร้นยทูเดบียเกบีที่ยวกกับ
ทล่าน และไมล่มบีคนใดในพวกพบีที่นร้องทบีที่มารายงานหรสือกลล่าวรร้ายถศึงทล่านดร้วย”

เราไมล่ทราบวล่าทบาไมพวกยลิวจากกรบุงเยรทูซาเลร็มถศึงไมล่ไดร้สล่งขร้อกลล่าวหาใดๆมายกังกรบุงโรมกล่อนทบีที่เปาโล
ปรากฏตกัวทบีที่นกัที่น เปป็นไปไดร้อยล่างยลิที่งวล่าพวกเขารทูร้วล่าขร้อหาตล่างๆของพวกเขาจะฟฝงไมล่ขศึนี้นเมสืที่อถทูกถามโดยองคร์
จกักรพรรดลิ และพวกเขาอาจคลิดวล่าเปป็นการดบีทบีที่สบุดทบีที่จะไมล่เขร้าเฝฝ้าจกักรพรรดลิดร้วยขร้อหาเทบียมเทร็จทกันี้งหลาย โรม
ปกครองโลกในสมกัยนกันี้น และคงจะไมล่ฉลาดทบีที่พวกยลิวจะไลล่ตามขล่มเหงเปาโล ผทูร้เปป็นพลเมสืองสกัญชาตลิโรมคนหนศึที่ง 
นอกเสบียจากวล่าพวกเขาสามารถนบาเสนอขร้อพลิสทูจนร์ทบีที่แนล่ชกัดเพสืที่อสนกับสนบุนคบากลล่าวหาของตนไดร้ ดร้วยเหตบุนบีนี้จศึงไมล่มบี
จดหมายทบีที่กลล่าวหาสกักฉบกับเลยถทูกสล่งมาและผทูร้กลล่าวหาเหลล่านกันี้นกร็ไมล่มาปรากฏตกัวเพสืที่อแถลงขร้อหาเหลล่านกันี้นเลยสกัก
คน

“...และไมล่มบีคนใดในพวกพบีที่นร้องทบีที่มารายงานหรสือกลล่าวรร้ายถศึงทล่านดร้วย” ไมล่มบียลิวสกักคนทบีที่มายกังกรบุงโรมทบีที่
นบาขร้อกลล่าวหาใดๆมาปรกักปรบาเปาโล เปป็นไปไดร้วล่าในระหวล่างชล่วงเวลาทบีที่เปาโลถทูกจกับกบุมและการทบีที่เขามาถศึงใน
กรบุงโรม อาจมบีโอกาสมากมายทบีที่เหลล่านกักเดลินทางระหวล่างแควร้นยทูเดบียกกับกรบุงโรมจะนบาขล่าวเกบีที่ยวกกับเปาโลมาบอก
เลล่า แตล่ดทูเหมสือนวล่าคดบีของเขาไมล่ถทูกกลล่าวถศึงโดยพวกเขาสกักคนเลย

ขร้อ 22: “แตล่ขร้าพเจร้าทกันี้งหลายปรารถนาทบีที่จะฟฝงทล่านกลล่าววล่าทล่านคลิดเหร็นอยล่างไร เพราะเกบีที่ยวกกับนลิกายนบีนี้
พวกขร้าพเจร้าทราบวล่า ทบุกแหล่งหนนลิกายนบีนี้ถทูกกลล่าวรร้าย”

“ขร้าพเจร้าทกันี้งหลายปรารถนาทบีที่จะฟฝงทล่านกลล่าววล่าทล่านคลิดเหร็นอยล่างไร” พวกยลิวในกรบุงโรมไมล่ทราบอะไร
เลยเกบีที่ยวกกับความขกัดแยร้งของเปาโลกกับคนเหลล่านกันี้นในกรบุงเยรทูซาเลร็ม พวกเขาไมล่ทราบเรสืที่องราวทกันี้งหมดและพวก
เขากร็ปลล่อยมกันผล่านไปโดยไมล่ออกความเหร็นอะไรอบีก จากนกันี้นพวกเขากร็เรลิที่มกลล่าวถศึงหกัวขร้อทบีที่พวกเขาสนใจ-ความ
คลิดเหร็นของเปาโลเกบีที่ยวกกับ “นลิกายนบีนี้” คสือ นลิกายของชาวนาซาเรร็ธผทูร้นกันี้น

ตามทบีที่ถทูกใชร้ในทบีที่นบีนี้ “นลิกาย” หมายถศึง คบาสอนนอกรบีต และศาสนาแบบครลิสเตบียนกร็ถทูกเรบียกในตอนนกันี้น
วล่าเปป็นนลิกายของชาวนาซาเรร็ธผทูร้นกันี้น ซศึที่งเปป็นชสืที่อเรบียกทบีที่ดทูหมลิที่น เมสืที่อฟฟีลลิปบอกนาธานาเอลวล่า “พวกเราไดร้พบพระ
องคร์ ผทูร้ซศึที่งโมเสสไดร้เขบียนถศึงในพระราชบกัญญกัตลิ และทบีที่พวกศาสดาพยากรณร์ไดร้เขบียนถศึง คสือพระเยซทูแหล่งนาซาเรร็ธ” 
นาธานาเอลกร็ตอบกลกับวล่า “สลิที่งดบีอกันใดจะออกมาจากนาซาเรร็ธไดร้หรสือ” (ยอหร์น 1:45,46)



ผทูร้เชสืที่อทกันี้งหลายถทูกเรบียกวล่า “พวกคนทบาสลิที่งชกัที่วรร้าย” (1 ปต. 2:12) พวกเขา “ถทูกดล่าวล่าเพราะพระนามของ
พระครลิสตร์” (1 ปต. 4:14) ในความคลิดของยลิว ไมล่มบีสลิที่งใดทบีที่นล่าอกัปยศมากไปวล่าการกลายเปป็นครลิสเตบียนคนหนศึที่ง
และการเปป็นทบีที่รทูร้จกักวล่าเปป็นผทูร้ตลิดตามคนหนศึที่งของชาวนาซาเรร็ธผทูร้นกันี้นทบีที่ไดร้ถทูกประหารชบีวลิตอยล่างนล่าละอายเชล่นนกันี้น
ระหวล่างโจรสองคนนกันี้นบนกางเขนโรมอกันหนศึที่ง-รทูปแบบการประหารชบีวลิตทบีที่ตที่บาทบีที่สบุดและโหดรร้ายทบีที่สบุด ในสายตา
ของพวกยลิว พระเยซทูเปป็นชายคนหนศึที่งทบีที่ถทูกพระเจร้าสาปแชล่ง เพราะวล่าตามพระราชบกัญญกัตลิของพวกเขา “ผทูร้ทบีที่ถทูก
แขวนไวร้บนตร้นไมร้กร็ถทูกสาปแชล่งจากพระเจร้า” (พบญ. 21:23; กท. 3:13) ดกังนกันี้นมกันจศึงเปป็นเรสืที่องธรรมดาทบีที่พวกยลิว
ในกรบุงโรมอยากฟฝงวล่าเปาโลจะกลล่าวอะไรเพสืที่อปกปฝ้องศาสนาของชาวนาซาเรร็ธผทูร้ถทูกเกลบียดชกังนกันี้น

“พวกขร้าพเจร้าทราบวล่า ทบุกแหล่งหนนลิกายนบีนี้ถทูกกลล่าวรร้าย” นบีที่เปป็นความจรลิง หลกักคบาสอนแหล่งความเชสืที่อ
แบบครลิสเตบียนถทูกตล่อตร้านอยล่างขมขสืที่นโดยมวลชนทกันี้งหลาย เปาโลเปป็นพยานรกับรองแกล่ชาวเมสืองโครลินธร์วล่า “พวก
เราถทูกทบาใหร้เปป็นภาพทบีที่นล่าตสืที่นตาแกล่โลก...พวกเราเปป็นพวกคนโงล่เขลาเพราะเหร็นแกล่พระครลิสตร์ ...พวกเรากร็ทกันี้งหลิว 
และกระหาย และเปลสือยเปลล่า และถทูกโบยตบี และไมล่มบีทบีที่อยทูล่อาศกัยทบีที่แนล่นอน...ถทูกดล่าวล่า...ถทูกขล่มเหง...ถทูกใสล่
รร้าย...พวกเราถทูกทบาใหร้เปป็นเหมสือนสลิที่งโสโครกแหล่งแผล่นดลินโลก และเหมสือนสลิที่งสกปรกของสลิที่งสารพกัดจนถศึงวกันนบีนี้”
(1 คร. 4:9-13 บางสล่วน) เขาหนบุนใจทลิโมธบีคนหนบุล่มวล่า “จงสทูร้ทนบรรดาความทบุกขร์ยากลบาบาก” และใหร้กระทบา
การรกับใชร้ของเขาใหร้สบาเรร็จเตร็มทบีที่ (2 ทธ. 4:5) การเปป็นผทูร้ตลิดตามคนหนศึที่งของพระเยซทูชาวนาซาเรร็ธเปป็นเรสืที่องทบีที่ผทูร้คน
ไมล่นลิยมชมชอบอยทูล่แลร้ว

นบีที่กร็เปป็นจรลิงวกันนบีนี้อยล่างมหาศาล ผทูร้รกับใชร้หรสือผทูร้เชสืที่อธรรมดาทบีที่แสวงหาทบีที่จะดบาเนลินชบีวลิตตามทางพระเจร้า มบี
ความเชสืที่อฟฝงอยล่างเตร็มทบีที่ตล่อพระวจนะของพระเจร้าและแยกตกัวออกจากสลิที่งตล่างๆของโลก จะถทูกเรบียกวล่าคนคลกัที่ง
ศาสนา นกักศาสนาทบีที่มบีความคลิดคกับแคบ และ (ตามทบีที่พระเจร้าทรงตกันี้งพระทกัยไวร้) เปป็นบบุคคล “ประหลาด” (1 ปต. 
2:9)

ขร้อ 23 และ 24: “และเมสืที่อพวกเขาไดร้นกัดวกันพบกกับทล่านแลร้ว คนเปป็นอกันมากกร็มายกังทล่านในทบีที่พบานกักของ
ทล่าน ผทูร้ซศึที่งทล่านไดร้อธลิบายอยล่างละเอบียดและเปป็นพยานถศึงอาณาจกักรของพระเจร้า โดยชกักชวนพวกเขาเกบีที่ยวกกับพระ
เยซทู ทกันี้งจากพระราชบกัญญกัตลิของโมเสส และจากพวกศาสดาพยากรณร์ ตกันี้งแตล่เชร้าจนเยร็น และบางคนเชสืที่อสลิที่งทกันี้ง
หลายซศึที่งถทูกกลล่าวนกันี้น และบางคนกร็ไมล่เชสืที่อ”

“เมสืที่อพวกเขาไดร้นกัดวกันพบกกับทล่านแลร้ว…” พวกผทูร้นบาในธรรมศาลานกันี้นในกรบุงโรมอยล่างนร้อยกร็เตร็มใจทบีที่จะ
ฟฝงคบาพยานของเปาโลเกบีที่ยวกกับนลิกายของชาวนาซาเรร็ธผทูร้นกันี้น-ซศึที่งเปป็นสลิที่งทบีที่พวกยลิวในกรบุงเยรทูซาเลร็มไมล่เตร็มใจทบีที่จะทบา
ดกังนกันี้นพวกเขาจศึงนกัดวกันหนศึที่งเมสืที่อพวกเขาจะฟฝงเขา และเมสืที่อวกันนกันี้นมาถศึง “คนเปป็นอกันมากกร็มายกังทล่านในทบีที่พบานกัก
ของทล่าน”

ทล่านทบีที่รกัก ขอใหร้ภาพนบีนี้ตราตรศึงอยทูล่ในใจของทล่าน: อกัครททูตเปาโลไดร้มายกังกรบุงโรมในฐานะนกักโทษคนหนศึที่ง
ทบีที่ถทูกลล่ามโซล่ แมร้กระทกัที่งตอนนบีนี้ ในหร้องของเขาเอง เขากร็ถทูกลล่ามโซล่ตลิดกกับทหารคบุร้มกกันชาวโรมนายหนศึที่ง เหร็นไดร้ชกัด
วล่าไมล่มบีความพยายามใดๆทบีที่จะนบาคดบีของเขาไปอยทูล่ตล่อหนร้าองคร์จกักรพรรดลิและใหร้มบีการไตล่สวนทบีที่อาจปลล่อยเขาเปป็น
อลิสระไดร้ ลองนศึกภาพคนธรรมดาๆ-แมร้แตล่ครลิสเตบียนคนหนศึที่ง-ในสภาพการณร์เชล่นนกันี้น ปฏลิกลิรลิยาทบีที่ถทูกคาดหวกังจะ
เปป็นแบบไหน? แตล่เปาโลไมล่เสบียเวลาเปลล่าเลยในการเสาะหาพวกทนายความเพสืที่อแกร้ตล่างใหร้เขา ในการผลกักดกันคดบี



ของเขาเพสืที่อทบีที่จะแนล่ใจวล่ามบีการไตล่สวนโดยเรร็วทบีที่สบุด เขาไมล่ไดร้กลล่าววล่า “ขร้าพเจร้าจะประกาศขล่าวประเสรลิฐในกรบุงนบีนี้
เมสืที่อขร้าพเจร้าเปป็นอลิสระ ขร้าพเจร้าจะทบาอะไรสบาเรร็จลบุลล่วงไดร้อยล่างไรตราบใดทบีที่ขร้าพเจร้าถทูกลล่ามโซล่ตลิดกกับทหารผทูร้นบีนี้?” 
เขาไมล่ไดร้ทบาอะไรแบบนกันี้นเลย เขาไดร้อธลิษฐานเพสืที่อทบีที่จะไดร้รกับอนบุญาตใหร้ประกาศขล่าวประเสรลิฐในกรบุงโรม และ
โอกาสนกันี้นบกัดนบีนี้กร็มาถศึงเขาแลร้ว-ไมล่ใชล่อยล่างทบีที่เขาคาดหวกังไวร้ แนล่นอนวล่าไมล่ใชล่อยล่างทบีที่เขาอยากใหร้มกันเปป็น แตล่ในนนี้บา
พระทกัยของพระเจร้า หลายสลิที่งมกักถทูกเปลบีที่ยนแปลงใหร้ตล่างไปจากวลิธบีทบีที่มนบุษยร์วางแผนพวกมกันไวร้ สลิที่งทบีที่สบาคกัญตล่ออกัคร
ททูตเปาโลกร็คสือวล่าเขาอยทูล่ในกรบุงโรมแลร้ว เขาจะตร้องประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่คนทกันี้งปวงทบีที่มาฟฝงเขา และเขา
สามารถฝากเรสืที่องสล่วนตกัวทกันี้งหลายของเขาไวร้ในพระหกัตถร์ของพระเจร้าไดร้ขณะทบีที่ตกัวเขาเองดทูแลงานนกันี้นทบีที่พระเจร้าไดร้
ประทานใหร้เขาทบา ดกังนกันี้นถศึงแมร้วล่าเขาตลิดคบุก ทกันี้งๆทบีที่เขาถทูกจบากกัดบรลิเวณใหร้อยทูล่แตล่กกับทหารคบุร้มกกันนายหนศึที่ง “ตกันี้งแตล่
เชร้าจนเยร็น” เขากร็สกัที่งสอนสลิที่งเหลล่านกันี้นของพระเจร้า

“...โดยชกักชวนพวกเขาเกบีที่ยวกกับพระเยซทู…” ไมล่มบีเรสืที่องใหมล่ แตล่เปป็นขล่าวสารเดลิมทบีที่เปาโลไดร้ประกาศใน
ธรรมศาลาเหลล่านกันี้นในแหล่งหนใดกร็ตามทบีที่เขาไดร้ไป และแกล่พวกคนตล่างชาตลิเชล่นกกัน เขาตกันี้งใจแนล่วแนล่วล่าจะไมล่ทราบ
สลิที่งใดนอกจากพระครลิสตร์และการทบีที่พระองคร์ถทูกตรศึงกางเขน-แตล่ขร้อพลิสทูจนร์แหล่งความจรลิงของสลิที่งทบีที่เขาเทศนาสกัที่ง
สอนถทูกยกมา “ทกันี้งจากพระราชบกัญญกัตลิของโมเสส และจากพวกศาสดาพยากรณร์”

ในเรสืที่องนบีนี้ อกัครททูตทล่านนบีนี้ปฏลิบกัตลิตามแบบอยล่างของพระเยซทูในระหวล่างการรกับใชร้บนโลกของพระองคร์ แมร้
กระทกัที่งในยามทบีที่พระองคร์ทรงเผชลิญหนร้ากกับซาตานบนภทูเขาแหล่งการทดลองนกันี้น พระเยซทูทรงตอบทบุกการโจมตบี
ดร้วย “มบีเขบียนไวร้วล่า...มบีเขบียนไวร้วล่า...มบีเขบียนไวร้วล่า”-และจากนกันี้นทรงยกพระวจนะจากพระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญา
เดลิม (มธ. 4:1-11) แกล่พวกสาวกบนถนนไปบร้านเอมมาอทูส พระครลิสตร์ผทูร้ทรงเปป็นขศึนี้นแลร้ว “ทรงอธลิบายใหร้เขาทกันี้ง
สองฟฝงในพระคกัมภบีรร์ทบุกขร้อถศึงสลิที่งเหลล่านกันี้นทบีที่เกบีที่ยวกกับพระองคร์เอง”-และขร้อพระคกัมภบีรร์เหลล่านกันี้นทบีที่พระองคร์ทรงใชร้กร็
ถทูกยกมาจาก “โมเสสและบรรดาศาสดาพยากรณร์” (ลทูกา 24:27)

จากศาสดาพยากรณร์อลิสยาหร์ ฟฟีลลิปสอนขกันทบีชาวเอธลิโอเปฟียผทูร้นกันี้น โดยอธลิบายใหร้เขาฟฝงวล่าขร้อพระคบาตอน
ทบีที่เปป็นคบาพยากรณร์นบีนี้กลล่าวถศึงพระเยซทู (กลิจการ 8:32-39) ในวกันเพร็นเทคอสตร์นกันี้นเมสืที่อครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ไดร้
ถสือกบาเนลิดขศึนี้น เปโตรเทศนาจากพระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิม โดยประกาศวล่า “สลิที่งนบีนี้เปป็นสลิที่งซศึที่งถทูกกลล่าวไวร้โดย
ศาสดาพยากรณร์โยเอล” (กลิจการ 2:16) สเทเฟนเทศนาความจรลิงเดบียวกกันนบีนี้อยล่างละเอบียด (กลิจการ 7:1-53) เรา
มบีหลกักเกณฑร์เดบียวกกันสบาหรกับการเทศนาของเราวกันนบีนี้-นกัที่นคสือ วล่าพระเยซทูทรงเปป็นพระผทูร้ชล่วยใหร้รอดทบีที่ถทูกสกัญญาไวร้
นกันี้น วล่าพระองคร์ไดร้สลินี้นพระชนมร์เพสืที่อรกับโทษบาปของเรา “ตามทบีที่เขบียนไวร้ในพระคกัมภบีรร์ และพระองคร์ไดร้ทรงถทูกฝฝง
ไวร้ และพระองคร์ไดร้ทรงเปป็นขศึนี้นมาใหมล่ในวกันทบีที่สามตามทบีที่เขบียนไวร้ในพระคกัมภบีรร์” (1 คร. 15:1-4) ไมล่มบีขล่าว
ประเสรลิฐอสืที่น และเปาโลประกาศแกล่ชาวแควร้นกาลาเทบียวล่า “ถร้าคนใดคนหนศึที่งประกาศขล่าวประเสรลิฐอสืที่นใดแกล่
ทล่านทกันี้งหลายนอกจากขล่าวประเสรลิฐซศึที่งทล่านทกันี้งหลายไดร้รกับไวร้แลร้ว จงใหร้คนนกันี้นถทูกสาปแชล่ง!” (กท. 1:8,9)

เหมสือนทบีที่เปป็นจรลิงเสมอเมสืที่อขล่าวประเสรลิฐถทูกประกาศ “บางคนเชสืที่อ... และบางคนกร็ไมล่เชสืที่อ” ในเมสืองเธสะ
โลนลิกาเมสืที่อเปาโลเทศนา มบีบางคนทบีที่ยอมรกับขล่าวสารแหล่งความรอดนกันี้นและคนอสืที่นๆทบีที่ปฏลิเสธมกัน (กลิจการ 17:4,5) 
ในเมสืองอลิโคนบียทูมบางคนเชสืที่อและบางคนกร็ไมล่เชสืที่อ (กลิจการ 14:1,2) นบีที่กร็เปป็นจรลิงในวกันนบีนี้เชล่นกกัน ไมล่วล่าแหล่งหนใด
กร็ตามทบีที่ขล่าวสารแหล่งความรอดถทูกประกาศ บางคนกร็ยอมรกับและบางคนกร็ไมล่ยอมรกับ เปาโลไมล่สามารถเปลบีที่ยน



ความคลิดหรสือชล่วยผทูร้ใดใหร้รอดไดร้ เขาไมล่มบีฤทธลิธิ์เดชใดๆนอกจากขององคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า และเขากลล่าวคบาพยานทบีที่
ชกัดเจนถศึงความจรลิงขร้อนบีนี้ ใน 1 โครลินธร์ 3:6,7 เขากลล่าววล่า “ขร้าพเจร้าไดร้ปลทูก อปอลโลไดร้รดนนี้บา แตล่พระเจร้าทรง
ทบาใหร้เตลิบโต ดกังนกันี้น คนทบีที่ปลทูกจศึงไมล่สบาคกัญอะไร และคนทบีที่รดนนี้บาไมล่สบาคกัญอะไร แตล่พระเจร้าผทูร้โปรดใหร้เตลิบโตนกันี้นตล่าง
หากทบีที่สบาคกัญ”

เปาโลหอันไปหาพวกคนตล่างชาตกิ
ขร้อ 25-27: “และเมสืที่อพวกเขาไมล่เหร็นพร้องกกันในทล่ามกลล่างพวกเขาเอง พวกเขาจศึงลาไป หลกังจากเปาโล

ไดร้กลล่าวถร้อยคบาเดบียววล่า “พระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ไดร้ตรกัสโดยอลิสยาหร์ศาสดาพยากรณร์กกับบรรพบบุรบุษของเราทกันี้งหลาย
ถทูกตร้องดบีแลร้ว โดยตรกัสวล่า ‘จงไปหาชนชาตลินบีนี้ และกลล่าววล่า พวกเจร้าจะไดร้ยลินกร็จรลิง และจะไมล่เขร้าใจ และพวกเจร้า
จะดทูกร็จรลิง และจะไมล่รกับรทูร้ เพราะวล่าใจของชนชาตลินบีนี้กร็เฉสืที่อยชา และหทูของพวกเขากร็ตศึง และตาของพวกเขา พวก
เขากร็ปปิดแลร้ว เกรงวล่าพวกเขาจะเหร็นดร้วยตาของพวกเขา และไดร้ยลินดร้วยหทูของพวกเขา และเขร้าใจดร้วยใจของ
พวกเขา และจะหกันกลกับมา และเราจะรกักษาพวกเขาใหร้หาย’”

เมสืที่อเปาโลเหร็นวล่าเกลิดการแตกแยกในผทูร้ฟฝงของเขาแลร้ว ขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่าพวกเขาไมล่สามารถเหร็นพร้องใน
ทล่ามกลางพวกเขาเองไดร้ เขาจศึงกลล่าวแกล่พวกเขาวล่า “พระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ไดร้ตรกัสโดยอลิสยาหร์ศาสดาพยากรณร์
กกับบรรพบบุรบุษของเราทกันี้งหลาย ถทูกตร้องดบีแลร้ว” กลล่าวอบีกนกัยหนศึที่ง เขาบอกพวกเขาวล่า “พวกทล่านกบาลกังทบาใหร้สลิที่งทบีที่
ศาสดาพยากรณร์อลิสยาหร์กลล่าวไวร้เมสืที่อหลายรร้อยปฟีกล่อนสบาเรร็จจรลิงแลร้ว” พวกศาสดาพยากรณร์ไดร้พยากรณร์ไวร้วล่าใน
ฐานะชนชาตลิหนศึที่งอลิสราเอลจะไมล่ยอมเชสืที่อ คบาพยากรณร์เหลล่านบีนี้ไดร้ถทูกเขบียนไวร้หลายรร้อยปฟีกล่อนเปาโลพทูดกกับพวกยลิว
ในกรบุงโรม และคบาพยากรณร์ทบุกเรสืที่องนกันี้นกร็ถทูกทบาใหร้สบาเรร็จจรลิงแลร้วเหมสือนกกับทบีที่พวกศาสดาพยากรณร์ไดร้ประกาศแกล่
พวกเขา

เปาโลยกคบาพทูดตรงนบีนี้มาจากอลิสยาหร์ 6:9,10 เกสือบจะคบาตล่อคบา พระเยซทูครลิสตร์เจร้าทรงใชร้ขร้อพระคกัมภบีรร์
เดบียวกกันนบีนี้ตอนทบีที่พวกสาวกของพระองคร์ททูลถามพระองคร์วล่าทบาไมพระองคร์ถศึงกลล่าวเปป็นคบาอบุปมาตล่างๆขณะทบีที่
พระองคร์ทรงสกัที่งสอนฝทูงชนเหลล่านกันี้น พระองคร์ทรงตอบกลกับวล่า “... เพราะวล่าถศึงพวกเขาเหร็นกร็เหมสือนไมล่เหร็น และ
ถศึงพวกเขาไดร้ยลินกร็เหมสือนไมล่ไดร้ยลิน และพวกเขาไมล่เขร้าใจ และในคนเหลล่านบีนี้คบาพยากรณร์ของอลิสยาหร์กร็สบาเรร็จจรลิง 
ซศึที่งกลล่าววล่า ‘พวกเจร้าจะไดร้ยลินกร็จรลิง และจะไมล่เขร้าใจ และพวกเจร้าจะดทูกร็จรลิง และจะไมล่รกับรทูร้” พระองคร์จศึงตรกัสขร้อ
พระคบาทบีที่ยกมาจากอลิสยาหร์นกันี้นเสรร็จสลินี้น แตล่พระองคร์ตรกัสแกล่เหลล่าสาวกทบีที่เชสืที่อนกันี้นวล่า “ตาของทล่านทกันี้งหลายกร็ไดร้รกับ
พร เพราะตาเหลล่านกันี้นมองเหร็น และหทูของพวกทล่านกร็ไดร้รกับพร เพราะหทูเหลล่านกันี้นไดร้ยลิน” (มธ. 13:10-16)

“พวกเจร้าจะไดร้ยลินกร็จรลิง และจะไมล่เขร้าใจ” พวกยลิวทบีที่ไมล่เชสืที่อนกันี้นไดร้ยลินพระเยซทูเทศนา พวกเขาไดร้ยลิน
พระองคร์สกัที่งสอนสลิที่งวลิเศษเหลล่านกันี้นของพระเจร้า การทบีที่พระองคร์ทรงใชร้พระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิมอยล่าง
คลล่องแคลล่วนกันี้นนล่าจะบอกพวกเขาแลร้ววล่าพระองคร์ทรงเปป็นผทูร้ใด พวกเขาไดร้ยลินพระองคร์เทศนาคบาเทศนาบนภทูเขา
นกันี้น พวกเขาไดร้ยลินพระองคร์ชบีนี้ใหร้เหร็นขร้อพระคบาตล่างๆทบีที่กลล่าวถศึงพระองคร์เองตามทบีที่ถทูกใหร้ไวร้ในคบาพยากรณร์ตล่างๆ
ของพวกเขา พวกเขาไดร้ยลินพระองคร์เรบียกคนตายใหร้ออกมาจากอบุโมงคร์ฝฝงศพ แมร้แตล่เหลล่าศกัตรทูของพระองคร์กร็
ประกาศวล่า “ไมล่เคยมบีผทูร้ใดพทูดเหมสือนคนนบีนี้เลย!” (ยอหร์น 7:46) พวกยลิวไดร้ยลินสลิที่งเหลล่านบีนี้ทกันี้งหมดแลร้ว-แตล่พวกเขากร็



ไมล่เขร้าใจ ใจของพวกเขาอยทูล่หล่างไกลจากพระเจร้าเหลสือเกลิน พวกเขาจบาไมล่ไดร้ในเสบียงและถร้อยคบาของพระเยซทูสลิที่ง
เหลล่านกันี้นทบีที่พวกศาสดาพยากรณร์ไดร้บอกลล่วงหนร้าแลร้ว

“พวกเจร้าจะดทูกร็จรลิง และจะไมล่รกับรทูร้” ใชล่แลร้วครกับ พวกเขาเหร็นแลร้ว พวกเขาไดร้เหร็นการอกัศจรรยร์อกันทรง
ฤทธลิธิ์หลายประการทบีที่ไมล่เคยมบีมากล่อน “ตกันี้งแตล่เรลิที่มโลกมาแลร้ว” (ยอหร์น 9:32) แตล่พวกเขากร็มองไมล่เหร็นวล่าพระองคร์
ไดร้เสดร็จมาเพสืที่อเปปิดตาของคนเหลล่านกันี้นทบีที่ตาบอดฝฝ่ายวลิญญาณและแสดงใหร้พวกเขาเหร็นอาณาจกักรของพระเจร้า 
พวกเขาไดร้เหร็นการอกัศจรรยร์เรสืที่องขนมปฝงและปลาเหลล่านกันี้นเมสืที่อดร้วยมสืนี้อเทบีที่ยงของเดร็กชายตกัวนร้อยคนหนศึที่งพระเยซทู
ทรงเลบีนี้ยงฝทูงชนมหาศาลเหลล่านกันี้น-แตล่พวกเขากร็มองไมล่เหร็นพระองคร์วล่าทรงเปป็นขนมปฝงแหล่งชบีวลิตทบีที่ไดร้ลงมาจาก
สวรรคร์ พวกเขาไดร้เหร็นพระองคร์ชบาระพวกคนโรคเรสืนี้อนใหร้หายสะอาด-แตล่พวกเขามองไมล่เหร็นพระองคร์วล่าทรงเปป็น
ผทูร้นกันี้นทบีที่พระโลหลิตของพระองคร์สามารถชบาระใหร้สะอาดจากบาปทกันี้งสลินี้นไดร้ ซศึที่งโรคเรสืนี้อนเปป็นภาพเลร็งถศึงบาป พวก
เขามองเหร็นดร้วยดวงตาฝฝ่ายรล่างกาย แตล่พวกเขาไมล่รกับรทูร้ดร้วยหกัวใจ

“ใจของชนชาตลินบีนี้กร็เฉสืที่อยชา และหทูของพวกเขากร็ตศึง และตาของพวกเขา พวกเขากร็ปปิดแลร้ว” ไมล่วล่าจะ
เปป็นยลิวหรสือตล่างชาตลิ เมสืที่อผทูร้ใดไดร้เจอกกับความจรลิงแหล่งขล่าวประเสรลิฐและความจรลิงนกันี้นถทูกปฏลิเสธเสบีย ใจนกันี้นกร็เรลิที่ม
แขร็งกระดร้าง (เฉสืที่อยชา) หทูกร็เรลิที่มตศึง (นกัที่นคสือ เทล่าทบีที่เกบีที่ยวขร้องกกับการไดร้ยลินเสบียงเรบียกของพระเจร้า) และการหลกับตา
ไมล่มองความจรลิงกร็เปป็นการนบาความมสืดและการปรกับโทษมา

พวกยลิวไมล่ยอมฟฝงพระเยซทูเมสืที่อพระองคร์ทรงพทูดกกับพวกเขาเกบีที่ยวกกับพระองคร์เองวล่าทรงเปป็นการทบาใหร้คบา
พยากรณร์สบาเรร็จจรลิง พวกเขาไมล่ยอมเหร็นพระเมสสลิยาหร์ทบีที่พวกเขารอคอยมานานในพระองคร์ แมร้ในยามทบีที่ปฟีลาต
ประกาศถศึงสามครกันี้งวล่า “เราไมล่พบความผลิดใดในตกัวเขาเลย” พวกเขากร็รร้องออกมาวล่า “ตรศึงเขาทบีที่กางเขน! มอบ
บารกับบกัสใหร้พวกเรา!” ดกังนกันี้นใจของพวกเขาจศึง “เฉสืที่อยชา” และไมล่รกับรทูร้ความจรลิงนกันี้นอบีกตล่อไป

“เกรงวล่าพวกเขาจะเหร็น... และไดร้ยลิน...และเขร้าใจ... และจะหกันกลกับมา” การหกันกลกับมาคสือ การยอม
จบานนเจตจบานงของมนบุษยร์ตล่อพระประสงคร์ของพระเจร้า การหกันกลกับมาคสือ การวางอกัตตา และความเยล่อหยลิที่ง 
และความอยากมบีอยากเปป็นสล่วนตกัวไวร้ตล่างหาก และทบุกสลิที่งทบีที่จะแทรกแซงกกับการรกับใชร้ของผทูร้เชสืที่อทบีที่กระทบาตล่อ
พระเจร้าภายใตร้พระประสงคร์ทบีที่เปป็นคบาสกัที่งของพระเจร้า ในหลายปฟีแหล่งการรกับใชร้ของผม ผมเคยเหร็นคนจบานวนมาก
ทบีที่มบีลกักษณะตรงตามคบาบรรยายของยลิวเหลล่านบีนี้-นกัที่นคสือ พวกเขาไมล่ยอมฟฝงเสบียงเรบียกของพระวลิญญาณ พวกเขา
หลกับตาไมล่มองความจรลิงแหล่งพระวจนะของพระเจร้า พวกเขาปฏลิเสธพระผทูร้ชล่วยใหร้รอด-และทกันี้งหมดนบีนี้เพราะพวก
เขารทูร้วล่าถร้าพวกเขาหกันกลกับมา มบีหลายสลิที่งในชบีวลิตของพวกเขาทบีที่จะตร้องไปเสบีย นลิสกัยหลายอยล่าง การคบหาสมาคม 
บางครกันี้งอาจเปป็นวลิธบีหาเลบีนี้ยงชบีพทบีที่ตร้องเปลบีที่ยนแปลง และพวกเขาไมล่ยอมเหร็นวล่าสบาหรกับทบุกสลิที่งทบีที่พวกเขายอมสละ
ทลินี้งเสบียเพสืที่อพระเจร้า พระองคร์จะทรงตอบแทนใหร้พวกเขาเปป็นพระพรรร้อยเทล่า (มธ. 19:29) เมสืที่อเสบียงเรบียกของ
พระเจร้าถทูกปฏลิเสธแตล่ละครกันี้ง เสบียงของพระวลิญญาณกร็ถทูกไดร้ยลินแผล่วลงทบุกทบี พระสกัญญาเหลล่านกันี้นเรสืที่องสงล่าราศบีกร็ถทูก
มองเหร็นเลสือนรางลงทบุกทบี และในทบีที่สบุดความปรารถนาทกันี้งสลินี้นทบีที่จะรกับความรอดกร็ถทูกชลิงไปเสบีย

ขร้อ 28: “เหตบุฉะนกันี้นทล่านทกันี้งหลายจงทราบเถลิดวล่า ความรอดของพระเจร้าไดร้ถทูกสล่งไปยกังคนตล่างชาตลิแลร้ว 
และพวกเขาจะฟฝงเรสืที่องความรอดนกันี้น”



ขล่าวประเสรลิฐ “มายกังยลิวกล่อน” เราไดร้เหร็นขร้อเทร็จจรลิงนบีนี้หลายตล่อหลายครกันี้งในการศศึกษาคร้นควร้าของเรา
ในหนกังสสือกลิจการ พระเจร้าทรงอดกลกันี้นพระทกัย แตล่พวกยลิวกร็ปฏลิเสธพระองคร์มานานเกลินไปแลร้ว และความรอด
ของพระเจร้าบกัดนบีนี้ถทูกยสืที่นเสนอใหร้แกล่พวกคนตล่างชาตลิ นบีที่ไมล่ไดร้หมายความวล่าพระเจร้าทรงทอดทลินี้งประชากรของ
พระองคร์แลร้ว แตล่ “ความมสืดบอดไดร้เกลิดขศึนี้นกกับบางคนในพวกอลิสราเอล จนกวล่าความสมบทูรณร์ของพวกคนตล่าง
ชาตลิจะเขร้ามา” (รม. 11:1,25)

ขร้อ 29: “และเมสืที่อเปาโลไดร้กลล่าวคบาเหลล่านบีนี้เสรร็จแลร้ว พวกยลิวกร็จากไป และไดร้มบีการใหร้เหตบุผลเปป็นอกัน
มากในทล่ามกลางพวกเขาเอง”

เราไมล่ถทูกบอกหกัวขร้อเกบีที่ยวกกับการใหร้เหตบุผลของพวกเขา แตล่แนล่นอนวล่าการใหร้เหตบุผลของมนบุษยร์-ไมล่วล่าจะ
ตามลบาพกังหรสือในทล่ามกลางพวกเขาเอง-จะไมล่แกร้ปฝญหาฝฝ่ายวลิญญาณทกันี้งหลายและไมล่ตอบสนองความตร้องการ
ตล่างๆในฝฝ่ายวลิญญาณ มนบุษยร์ไมล่สามารถ “ใหร้เหตบุผล” ตกัวเองใหร้มารกับความรอดไดร้ เราไมล่รกับความรอดโดยการ
ใหร้เหตบุผล เราไดร้รกับความรอดโดยความเชสืที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรร็จสลินี้นแลร้วของพระเยซทู ดกังนกันี้นพวกยลิวเหลล่านกันี้นจศึง
ไปจากบร้านของเปาโลและใหร้เหตบุผลทล่ามกลางพวกเขาเอง ซศึที่งเปป็นการกระทบาทบีที่ไรร้ผลเทล่าทบีที่เกบีที่ยวขร้องกกับความจรลิง
แหล่งขล่าวประเสรลิฐ

เปาโลในบห้านเชล่าของตอัวเอง
ขร้อ 30 และ 31: “และเปาโลไดร้อาศกัยอยทูล่เปป็นเวลาสองปฟีเตร็มในบร้านทบีที่ทล่านเชล่าเอง และไดร้ตร้อนรกับทบุกคน

ทบีที่มาหาทล่าน โดยประกาศอาณาจกักรของพระเจร้า และสกัที่งสอนสลิที่งเหลล่านกันี้นซศึที่งเกบีที่ยวขร้องกกับพระเยซทูครลิสตร์เจร้าดร้วย
ความไวร้เนสืนี้อเชสืที่อใจทกันี้งสลินี้น ไมล่มบีผทูร้หนศึที่งผทูร้ใดทบีที่ขกัดขวางทล่านเลย”

ผทูร้รทูร้พระคกัมภบีรร์บางทล่านสกันนลิษฐานวล่าเปาโลถทูกนบาตกัวไปยกังศาลของโรมเพสืที่อรกับการไตล่สวนและวล่าองคร์
จกักรพรรดลิตกัดสลินใหร้เขาตร้องโทษจบาคบุกสองปฟี โดยอนบุญาตใหร้เขามบี “บร้านเชล่าของตกัวเอง” ไดร้ในระหวล่างเวลานกันี้น 
ภายใตร้การคบุร้มกกันของทหารโรมหลายนาย แตล่ไมล่มบีขร้อพลิสทูจนร์จากพระคกัมภบีรร์สบาหรกับเรสืที่องนบีนี้ จาก 2 ทลิโมธบี 4:6 เหร็น
ไดร้ชกัดวล่าอกัครททูตทล่านนบีนี้ถทูกนบาตกัวไปเขร้าเฝฝ้าซบีซารร์และถทูกสกัที่งประหารชบีวลิต แตล่เราระบบุเวลาทบีที่แนล่ชกัดไมล่ไดร้วล่าเหตบุการณร์
นบีนี้เกลิดขศึนี้นเมสืที่อไร

“บร้านทบีที่ทล่านเชล่าเอง” แคล่หมายความวล่าเปาโลไดร้รกับอนบุญาตใหร้เชล่าบร้านหลกังหนศึที่งและอาศกัยอยทูล่ในมกัน
เหมสือนเปป็นบร้านของตนไดร้ เขาคงไดร้รกับความชล่วยเหลสือจากพวกครลิสเตบียนในกรบุงโรมแนล่นอน เพสืที่อทบีที่จะมบีรายไดร้
มาจล่ายคล่าเชล่าบร้านหลกังนกันี้น ดกังนกันี้นแทนทบีที่จะใชร้เวลาสองปฟีนกันี้นในหร้องขกัง เขาไดร้รกับอนบุญาตใหร้มบีอลิสรภาพในบร้านของ
เขาเอง แตล่มบีทหารโรมนายหนศึที่งอยทูล่ดร้วยตลอดซศึที่งเขาถทูกลล่ามโซล่ตลิดกกับผทูร้นกันี้น

เขา “ไดร้ตร้อนรกับทบุกคนทบีที่มาหาทล่าน” ใครๆกร็อยากรทูร้วล่าเกลิดอะไรขศึนี้นในชล่วงสองปฟีนกันี้นเมสืที่อคนเปป็นอกันมาก
มาพทูดคบุยกกับเปาโล และเขาตร้อนรกับทบุกคนทบีที่มา

“โดยประกาศอาณาจกักรของพระเจร้า…” ในมกัทธลิว 3:1,2 ยอหร์นผทูร้ใหร้รกับบกัพตลิศมามาปรากฏตกัวโดย
ประกาศวล่า “ทล่านทกันี้งหลายจงกลกับใจเสบียใหมล่ เพราะวล่าอาณาจกักรแหล่งสวรรคร์มาใกลร้แลร้ว” เปาโลประกาศ
อาณาจกักรของพระเจร้า มบีความแตกตล่างระหวล่างสองอกันนบีนี้ อาณาจกักรแหล่งสวรรคร์จะตกันี้งอยทูล่บนแผล่นดลินโลกนบีนี้ มกันจะ
เปป็นเวลาทบีที่พระเยซทูจะทรงปกครองจากพระทบีที่นกัที่งของดาวลิดในกรบุงเยรทูซาเลร็ม มกันถทูกเรบียกวล่า “อาณาจกักรแหล่ง



สวรรคร์” เพราะวล่ามกันเปป็นการปกครองของสวรรคร์เหนสือแผล่นดลินโลก คบาๆนบีนี้ถทูกเอามาจากคบาพยากรณร์ของดานลิ
เอล บททบีที่ 2 ขร้อ 44: “และในสมกัยของกษกัตรลิยร์เหลล่านบีนี้ พระเจร้าแหล่งสวรรคร์จะทรงสถาปนาราชอาณาจกักรหนศึที่ง ซศึที่ง
จะไมล่มบีวกันถทูกทบาลาย และราชอาณาจกักรนกันี้นจะไมล่ตกเปป็นของประชาชนอสืที่น แตล่ราชอาณาจกักรนกันี้นจะทบาใหร้แตก
เปป็นชลินี้นๆ และทบาลายราชอาณาจกักรเหลล่านบีนี้ทกันี้งหมด และราชอาณาจกักรนกันี้นจะยกัที่งยสืนอยทูล่เปป็นนลิตยร์” อาณาจกักรแหล่ง
สวรรคร์ไดร้ถทูกทบาพกันธสกัญญาไวร้กกับเชสืนี้อสายของดาวลิด มกันถทูกพรรณนาอยทูล่ทกัที่วภาคพกันธสกัญญาเดลิมโดยพวกศาสดา
พยากรณร์ และถทูกยสืนยกันแลร้วแกล่พระเยซทูครลิสตร์เจร้า ในลทูกา 1:32,33 ททูตสวรรคร์กาบรลิเอลกลล่าวแกล่มารบียร์วล่า “บบุตร
นกันี้นจะเปป็นใหญล่ และจะทรงถทูกเรบียกวล่าเปป็นพระบบุตรขององคร์ผทูร้สทูงสบุด และองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าพระเจร้าจะประทาน
พระทบีที่นกัที่งของดาวลิดบรรพบบุรบุษของทล่านใหร้แกล่ทล่าน และทล่านจะครอบครองเหนสือวงศร์วานของยาโคบเปป็นนลิตยร์ 
และอาณาจกักรของทล่านจะไมล่มบีการสลินี้นสบุดเลย”

อาณาจกักรของพระเจร้านกันี้นเปป็นสากล มกันรวมทบุกคนทบีที่บกังเกลิดโดยพระวลิญญาณไวร้ภายใน ทบุกคนทบีที่เปป็น
บบุตรของพระเจร้าโดยทางการอกัศจรรยร์แหล่งการบกังเกลิดใหมล่-และอาณาจกักรของพระเจร้ากร็ถทูกเขร้าโดยการบกังเกลิด
ใหมล่เทล่านกันี้น: “... ยกเวร้นผทูร้หนศึที่งผทูร้ใดไดร้บกังเกลิดใหมล่ ผทูร้นกันี้นไมล่สามารถเหร็นอาณาจกักรของพระเจร้าไดร้... ยกเวร้นผทูร้หนศึที่งผทูร้
ใดไดร้บกังเกลิดจากนนี้บา (หรสือพระวจนะ) และจากพระวลิญญาณ ผทูร้นกันี้นไมล่สามารถเขร้าในอาณาจกักรของพระเจร้าไดร้ สลิที่ง
ซศึที่งบกังเกลิดจากเนสืนี้อหนกังกร็เปป็นเนสืนี้อหนกัง และสลิที่งซศึที่งบกังเกลิดจากพระวลิญญาณกร็เปป็นจลิตวลิญญาณ อยล่าประหลาดใจทบีที่
เรากลล่าวแกล่ทล่านวล่า ทล่านทกันี้งหลายตร้องบกังเกลิดใหมล่” (ยอหร์น 3:3-7 บางสล่วน)

อาณาจกักรแหล่งสวรรคร์จะถทูกเผยใหร้ประจกักษร์ในสงล่าราศบีบนแผล่นดลินโลกนบีนี้ และมกันจะผนวกรวมเขร้ากกับ
อาณาจกักรของพระเจร้าเมสืที่อพระเยซทูครลิสตร์เจร้าทรงครองราชยร์จนกระทกัที่งพระองคร์ทรงปราบศกัตรทูทกันี้งสลินี้นใตร้พระบาท
ของพระองคร์แลร้วและจะทรงมอบอาณาจกักรนกันี้นแดล่พระเจร้า คสือพระบลิดา (1 คร. 15:24-28)

อาณาจกักรของพระเจร้าไมล่มาโดยการสบาแดงใหร้ปรากฏภายนอก เมสืที่อพวกฟารลิสบีถามพระเยซทูวล่า
อาณาจกักรของพระเจร้าจะมาเมสืที่อไร พระองคร์ทรงตอบกลกับไปวล่า “อาณาจกักรของพระเจร้าไมล่มาโดยใหร้เปป็นทบีที่
สกังเกตไดร้ และพวกเขาจะไมล่กลล่าววล่า ‘มาดทูนบีที่’ หรสือ ‘ไปดทูโนล่น’ เพราะดทูเถลิด อาณาจกักรของพระเจร้าอยทูล่ภายใน
ทล่านทกันี้งหลาย” (ลทูกา 17:20,21) อาณาจกักรของพระเจร้าคสืออาณาจกักรฝฝ่ายวลิญญาณ “อาณาจกักรของพระเจร้านกันี้น
ไมล่ไดร้เปป็นอาหารและเครสืที่องดสืที่ม แตล่เปป็นความชอบธรรม และสกันตลิสบุข และความปฟีตลิยลินดบีในพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์”
(รม. 14:17)

เปาโลประกาศอาณาจกักรของพระเจร้าและสกัที่งสอน “สลิที่งเหลล่านกันี้นซศึที่งเกบีที่ยวขร้องกกับพระเยซทูครลิสตร์เจร้า” เขา
ประกาศขล่าวประเสรลิฐเดลิมในกรบุงโรมทบีที่เขาไดร้ประกาศในทบุกเมสืองเหลล่านกันี้นทบีที่เขาไดร้เดลินทางไปในการเดลินทางแบ
บมลิชชกันนารบีของเขา:

เขาประกาศวล่า “พระครลิสตร์ทรงเปป็นจบุดจบของพระราชบกัญญกัตลิ เพสืที่อความชอบธรรมแกล่ทบุกคนทบีที่เชสืที่อ”
(รม. 10:4)

เขาประกาศวล่า “ทล่านทกันี้งหลายไดร้รกับความรอดโดยพระคบุณผล่านทางความเชสืที่อ และมลิใชล่โดยตกัวทล่านทกันี้ง
หลายเอง ความรอดนกันี้นเปป็นของประทานของพระเจร้า” (อฟ. 2:8)



เขาประกาศวล่า “ถร้าทล่านจะยอมรกับพระเยซทูเจร้าดร้วยปากของทล่าน และจะเชสืที่อในใจของทล่านวล่าพระเจร้า
ไดร้ทรงชบุบพระองคร์ใหร้เปป็นขศึนี้นมาจากความตาย ทล่านจะรอด” (รม. 10:9)

เขาประกาศวล่า “ทบุกคนไดร้กระทบาบาป และเสสืที่อมจากสงล่าราศบีของพระเจร้า...คล่าจร้างของบาปคสือความ
ตาย แตล่ของประทานของพระเจร้าคสือชบีวลิตนลิรกันดรร์โดยทางพระเยซทูครลิสตร์องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าของพวกเรา” (รม. 
3:23; 6:23)

จงสกังเกตวล่าเปาโลเทศนา “ดร้วยความไวร้เนสืนี้อเชสืที่อใจทกันี้งสลินี้น” แมร้ถทูกจบาคบุกอยล่างไมล่เปป็นธรรม ถทูกลล่ามโซล่ตลิด
กกับทหารโรมนายหนศึที่ง สภาพการณร์ตล่างๆซศึที่งคนปกตลิธรรมดาคงจะจมดลิที่งในความสลินี้นหวกังแลร้ว เปาโลประกาศขล่าว
ประเสรลิฐดร้วยความมกัที่นใจและความเชสืที่อมกัที่น เพราะอะไรกกัน? เพราะเขาเหร็นพระประสงคร์ของพระเจร้าในทบุกสลิที่งทบีที่
เกลิดขศึนี้นกกับเขา สบุดยอดอกัครททูตทล่านนบีนี้เปป็นผทูร้ทบีที่บกันทศึกถร้อยคบาแสนวลิเศษของโรม 8:28 โดยมกัที่นใจวล่า “ทบุกสลิที่งทบางาน
ดร้วยกกันเพสืที่อใหร้เกลิดผลดบีแกล่คนทกันี้งหลายทบีที่รกักพระเจร้า คสือแกล่คนทกันี้งหลายทบีที่เปป็นผทูร้รกับการทรงเรบียกตามพระประสงคร์
ของพระองคร์”

จงฟฝงคบาพยานของเขาทบีที่ถทูกใหร้ไวร้ในจดหมายของเขาถศึงชาวเมสืองฟฟีลลิปปฟี ซศึที่งถทูกเขบียนจากคบุก: “ขร้าพเจร้า
ปรารถนาใหร้พวกทล่านเขร้าใจ พบีที่นร้องทกันี้งหลาย วล่าสลิที่งเหลล่านกันี้นทบีที่ไดร้เกลิดขศึนี้นกกับขร้าพเจร้านกันี้น ไดร้กลกับเปป็นเหตบุใหร้ขล่าว
ประเสรลิฐแผล่แพรล่กวร้างออกไป จนเครสืที่องพกันธนาการของขร้าพเจร้าในพระครลิสตร์นกันี้นปรากฏทกัที่วตลอดพระราชวกัง (วกัง
ของซบีซารร์) และทกัที่วสถานทบีที่แหล่งอสืที่น ๆ ทกันี้งสลินี้น และพบีที่นร้องมากมายในองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าทบีที่ไดร้เกลิดความมกัที่นใจเนสืที่อง
ดร้วยเครสืที่องพกันธนาการของขร้าพเจร้า กร็มบีใจกลร้ามากยลิที่งขศึนี้นทบีที่จะกลล่าวพระวจนะนกันี้นโดยปราศจากความกลกัว” (ฟป.
 1:12-14)

แนล่ทบีเดบียว พระวจนะของพระเจร้าไมล่ถทูกลล่ามโซล่ จากบร้านของเปาโลเองซศึที่งเปป็นทบีที่ๆเขาอาศกัยอยทูล่โดยมบี
ทหารคบุร้มกกัน ขล่าวประเสรลิฐแพรล่กระจายไปทกัที่วกรบุงโรม ชบีวลิตและคบาพยานของเปาโลตล่อหนร้าพวกครลิสเตบียนในกรบุง
โรมเปป็นทบีที่หนบุนใจพวกเขาหลายคนจนพวกเขากลล่าวคบาพยานโดยมบีความมกัที่นใจมากขศึนี้น-พวกเขาเรลิที่ม “มบีใจกลร้า
มากยลิที่งขศึนี้นทบีที่จะกลล่าวพระวจนะนกันี้นโดยปราศจากความกลกัว”

จงสกังเกตวล่าเปาโลกลล่าววล่า “เครสืที่องพกันธนาการของขร้าพเจร้าในพระครลิสตร์นกันี้นปรากฏทกัที่วตลอด
พระราชวกัง” นบีที่คสือพระราชวกังขององคร์จกักรพรรดลิโรม-และแมร้แตล่ทบีที่นกัที่นขล่าวประเสรลิฐกร็ถทูกไดร้ยลินและเชสืที่อ ในฟฟีลลิปปฟี 
4:22 เปาโลเขบียนวล่า “วลิสบุทธลิชนเหลล่านกันี้นทกันี้งหมด (นกัที่นคสือ พวกวลิสบุทธลิชนในกรบุงโรม) ฝากความคลิดถศึงมายกังทล่านทกันี้ง
หลาย โดยเฉพาะอยล่างยลิที่งคนเหลล่านกันี้นทบีที่อยทูล่ในครกัวเรสือนของซบีซารร์” จากคบุกของเขาเปาโลเอสืนี้อมออกมาดร้วยขล่าว
ประเสรลิฐจนกระทกัที่งการมบีตกัวตนของเขาถทูกรกับรทูร้จากศทูนยร์กลางไปจนเสร้นรอบนอกของนครจกักรพรรดลินกันี้น และใน
ชบีวลิตประจบาวกันในคบุกของเขา เขาเอสืนี้อมเขร้าไปในครกัวเรสือนของจกักรพรรดลิเพสืที่อชนะผทูร้เชสืที่อใหมล่ทกันี้งหลาย

ครลิสตจกักรทบีที่เมสืองฟฟีลลิปปฟีชล่วยจบุนเจสือความตร้องการทางวกัตถบุของเปาโลขณะทบีที่เขาตลิดคบุกอยทูล่ ดกังทบีที่ถทูกแสดง
ใหร้เหร็นในฟฟีลลิปปฟี 4:18: “ขร้าพเจร้ามบีสลิที่งของสารพกัด และมบีบรลิบทูรณร์อยทูล่แลร้ว ขร้าพเจร้ากร็อลิที่มอยทูล่โดยไดร้รกับบรรดาสลิที่งของ
ซศึที่งเอปาโฟรดลิทกัสไดร้นบามาจากพวกทล่าน เปป็นกลลิที่นหอม เปป็นเครสืที่องบทูชาทบีที่โปรด เปป็นทบีที่พอพระทกัยแดล่พระเจร้า”

ในระหวล่างทบีที่เขาตลิดคบุกอยทูล่ในกรบุงโรม เปาโลถทูกใชร้การโดยองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าในการทบาใหร้โอเนสลิมกัสกลกับ
ใจเชสืที่อ คสือทาสคนหนศึที่งทบีที่หนบีมาของฟฟีเลโมน และหลกังจากทบีที่โอเนสลิมกัสกลกับใจเชสืที่อแลร้ว เปาโลกร็สล่งเขากลกับไปหา



นายของเขาและฝากเขานบาสล่งจดหมายฉบกับหนศึที่งถศึงครลิสตจกักรทบีที่เมสืองโคโลสบีเชล่นกกัน เปาโลเขบียนถศึงฟฟีเลโมนวล่า 
“ขร้าพเจร้าขออร้อนวอนทล่านดร้วยเรสืที่องโอเนสลิมกัส ลทูกของขร้าพเจร้า ซศึที่งขร้าพเจร้าไดร้ใหร้กบาเนลิดในเครสืที่องพกันธนาการของ
ขร้าพเจร้า ซศึที่งเมสืที่อกล่อนนกันี้นไมล่เปป็นประโยชนร์แกล่ทล่าน แตล่เดบีดี๋ยวนบีนี้เปป็นประโยชนร์ทกันี้งแกล่ทล่านและแกล่ขร้าพเจร้า... เหตบุ
ฉะนกันี้นถร้าทล่านนกับวล่าขร้าพเจร้าเปป็นหบุร้นสล่วน กร็จงรกับเขาไวร้เหมสือนอยล่างตกัวขร้าพเจร้าเอง ถร้าเขาไดร้กระทบาผลิดตล่อทล่าน
ประการใด หรสือเปป็นหนบีนี้อะไรทล่าน จงคลิดเอาจากบกัญชบีของขร้าพเจร้าเถลิด” (ฟฟีเลโมน 10-18 บางสล่วน)

พรร้อมกกับขร้อสบุดทร้ายนบีนี้ในบททบีที่ 28 เราตร้องไปจากงานรกับใชร้ของเปาโลในกรบุงโรม เทล่าทบีที่เกบีที่ยวขร้องกกับ
หนกังสสือกลิจการ-การประกาศอาณาจกักรของพระเจร้า การสกัที่งสอนสลิที่งเหลล่านกันี้นทบีที่เกบีที่ยวขร้องกกับพระเยซทูครลิสตร์เจร้า การ
สานตล่องานรกับใชร้ของเขาดร้วยความไวร้เนสืนี้อเชสืที่อใจทกันี้งสลินี้น “ไมล่มบีผทูร้หนศึที่งผทูร้ใดทบีที่ขกัดขวางทล่านเลย” บางทบีเปาโลอาจ
ประกาศในความปลอดภกัยทบีที่มากขศึนี้นทบีที่นบีที่ เมสืที่อเทบียบกกับทบีที่เขาเคยชลินกล่อนหนร้านกันี้น พวกศกัตรทูของเขาไมล่สามารถปลบุก
ระดมใหร้เกลิดมร็อบตล่อสทูร้เขาทบีที่นบีที่ไดร้ และคนเหลล่านกันี้นทบีที่ฟฝงเขากร็อร้างไมล่ไดร้วล่าเขายกัดเยบียดตกัวเองแกล่พวกเขา ขณะทบีที่ใน
การรกับใชร้แบบมลิชชกันนารบีของเขา เขามกักถทูกหร้ามไมล่ใหร้เทศนาในพระนามของพระเยซทู ทบีที่นบีที่ในคบุกของโรม “ไมล่มบีผทูร้
ใด” หร้ามเขาเลย

ในระหวล่างทบีที่เขาตลิดคบุกอยทูล่ เปาโลเขบียนจดหมายฝากตล่อไปนบีนี้: เอเฟซกัส, 2 ทลิโมธบี, ฟฟีลลิปปฟี, โคโลสบี, ฟฟีเล
โมน, และฮบีบรทู หนกังสสือเหลล่านบีนี้ของพระคกัมภบีรร์ของเราถทูกเกร็บรกักษาไวร้เพสืที่อเรา ดกังนกันี้นในยบุคครลิสตจกักรปฝจจบุบกันนบีนี้ 
อกัครททูตเปาโลกร็ยกังสกัที่งสอนอยทูล่ โดยเอสืนี้อมมาถศึงวกันและโมงนบีนี้เลยดร้วยซนี้บา

กกิจการ-หนอังสมือททที่ยอังไมล่จบ
หนกังสสือกลิจการไมล่มบีบทปปิดทร้าย ไมล่มบีตอนจบ ยบีที่สลิบแปดบทของมกันไมล่ใชล่แคล่ประวกัตลิของสมกัยแรกๆและปฟี

ตร้นๆของครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ และไมล่ใชล่การเลล่าเรสืที่องอกันนล่าตสืที่นเตร้นของงานรกับใชร้ทบีที่ทบุล่มเทของอกัครททูตเปาโล 
แทนทบีที่จะเปป็นเชล่นนกันี้น กลิจการบกันทศึกประวกัตลิของพระบบุตรของพระเจร้าผทูร้ทรงเปป็นขศึนี้นแลร้วและทรงพระชนมร์อยทูล่-
กลิจกรรมของพระองคร์ซศึที่งถทูกสานตล่อในและโดยพระภาคทบีที่สามของตรบีเอกานบุภาพนกันี้น คสือพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์

ยกตกัวอยล่างเชล่น หนกังสสือขล่าวประเสรลิฐทกันี้งสบีที่เลล่มบกันทศึกประวกัตลิของพระเยซทูขณะทบีที่พระองคร์ทรงตกันี้ง
พลกับพลาอยทูล่ในเนสืนี้อหนกัง พวกมกันใหร้ขร้อเทร็จจรลิงตล่างๆเกบีที่ยวกกับงานรกับใชร้บนโลกนบีนี้ของพระองคร์ จดหมายฝากเหลล่า
นกันี้นใหร้บกันทศึกเกบีที่ยวกกับหลกักคบาสอนของพระเยซทูครลิสตร์เจร้า หนกังสสือวลิวรณร์บกันทศึกสลิที่งเหลล่านกันี้นซศึที่งจะเกลิดขศึนี้นเมสืที่อพระ
ครลิสตร์จะเสดร็จมาในสงล่าราศบี แตล่ในหนกังสสือกลิจการ เราเหร็นพระองคร์ทรงกระทบากลิจผล่านทางพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์
ในครลิสตจกักรและในชบีวลิตของคนทกันี้งหลาย พระองคร์ทรงทบาเชล่นนบีนี้มาตลอดตกันี้งแตล่เพร็นเทคอสตร์และจะทรงทบา
กลิจกรรมนบีนี้ตล่อไปผล่านทางครลิสเตบียนทกันี้งหลายจนกวล่าพระองคร์เสดร็จมาในการรกับขศึนี้นไปนกันี้นเพสืที่อเรบียกครลิสตจกักรขศึนี้นไป
พบกกับพระองคร์ในฟฝ้าอากาศ

ครลิสตจกักรถทูกใหร้กบาเนลิดในวกันเพร็นเทคอสตร์นกันี้นเมสืที่อผทูร้เชสืที่อหนศึที่งรร้อยยบีที่สลิบคนรออยทูล่ในหร้องชกันี้นบนนกันี้นและถทูก
ใหร้บกัพตลิศมาเขร้าในกายเดบียวเมสืที่อพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์เสดร็จมา จากนกันี้นดวงวลิญญาณอสืที่นๆกร็ถทูกเพลิที่มเขร้าเกสือบใน
ทกันทบี และครลิสตจกักรเตลิบโตตล่อไปเมสืที่อหลายพกันคนมากขศึนี้นเชสืที่อและถทูกเพลิที่มเขร้ากกับพระกายของพระครลิสตร์โดยพระ
วลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์



พวกอกัครททูตประกาศขล่าวสารแหล่งพระคบุณทบีที่ชล่วยใหร้รอดของพระเจร้า การประกาศขล่าวประเสรลิฐดบาเนลิน
ตล่อมาตลอดหลายรร้อยปฟี และจะดบาเนลินตล่อไปจนกวล่าพระเยซทูเสดร็จมารกับเจร้าสาวของพระองคร์ไวร้กกับพระองคร์เอง 
ดกังนกันี้นผมจศึงไมล่คลิดวล่าจะผลิดพระคกัมภบีรร์ทบีที่จะกลล่าววล่าหนกังสสือกลิจการจะถทูกทบาใหร้สบาเรร็จครบถร้วนเมสืที่อถศึงบกัลลกังกร์
พลิพากษาของพระครลิสตร์ เมสืที่อนกันี้นผทูร้เชสืที่อทบุกคน-ซศึที่งรวมถศึงเปาโลและครลิสเตบียนพวกแรกในครลิสตจกักร-จะไดร้รกับ
บบาเหนร็จ หนร้าทบีที่คนตร้นเรสือนของเราจะถทูกเปปิดเผย การงานของทบุกคนจะถทูกลองโดยไฟ หากเราสกัตยร์ซสืที่อในหนร้าทบีที่
คนตร้นเรสือนของเรา เรากร็จะรกับบบาเหนร็จ ถร้าเราไมล่สกัตยร์ซสืที่อ เรากร็จะทนทบุกขร์กกับการขาดบบาเหนร็จ เมสืที่อนกันี้นหนกังสสือ
กลิจการจศึงจะครบบรลิบทูรณร์-เมสืที่อกลิจการของผทูร้เชสืที่อทบุกคนถทูกเผยใหร้ประจกักษร์ ถทูกเปปิดเผยและถทูกอล่านออกเสบียงดกังทบีที่
งานเลบีนี้ยงสมรสนกันี้นเมสืที่อพระเยซทูครลิสตร์เจร้าจะทรงรกับเจร้าสาวของพระองคร์ไปและประทานบบาเหนร็จสมาชลิกแตล่ละคน
ของครลิสตจกักรตามการงานทกันี้งหลายของพวกเขา

เมสืที่อมบีความคาดหวกังเชล่นนบีนี้ มกันจศึงเปป็นสลิทธลิพลิเศษอกันยลิที่งใหญล่และเปฟีฝั่ยมสงล่าราศบีของผทูร้เชสืที่อทกันี้งหลายทบีที่จะ
มอบถวายจลิตใจ วลิญญาณและรล่างกายอยล่างเตร็มทบีที่ไวร้ในพระหกัตถร์ของพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ เพสืที่อทบีที่สลิที่งใดกร็ตามทบีที่เรา
กระทบาจะถทูกกระทบาเพสืที่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจร้าทกันี้งหมด เราควรใชร้เวลาทบีที่มบีใหร้เกลิดประโยชนร์เตร็มทบีที่ เราควรซสืนี้อทบุก
โอกาสทบีที่มบีเพสืที่อประกาศขล่าวประเสรลิฐและชนะดวงวลิญญาณทกันี้งหลาย โดยชล่วยเพลิที่มเขร้ากกับครลิสตจกักรทบุกวกันและเรล่ง
ใหร้วกันนกันี้นมาถศึงเมสืที่อเจร้าสาวของพระครลิสตร์จะครบถร้วน เมสืที่อนกันี้นเราจะถทูกรกับขศึนี้นไปพบกกับพระเยซทูในหมทูล่เมฆในฟฝ้า
อากาศ และเราจะรกับบบาเหนร็จนลิรกันดรร์ของเรา ถร้าเราสกัตยร์ซสืที่อตล่อองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าของเรา เรากร็จะไดร้ยลินพระองคร์
ตรกัสวล่า “ดบีแลร้ว เจร้าเปป็นผทูร้รกับใชร้ทบีที่ดบีและสกัตยร์ซสืที่อ”

ขอพระเจร้าทรงโปรดชล่วยเหลสือเราใหร้เปป็นคนสกัตยร์ซสืที่อในหนร้าทบีที่คนตร้นเรสือน เราไมล่มบีทางเปป็น “เปาโล” อบีก
คนหนศึที่งไดร้ จะไมล่มบีคนอยล่างเขาอบีกเลย แตล่เราสามารถเปป็นคนทบีที่สกัตยร์ซสืที่อในสลิที่งทบีที่พระเจร้าประทานใหร้เรากระทบาไดร้ 
เราสามารถถวายรล่างกายของเราเปป็นเครสืที่องบทูชาทบีที่มบีชบีวลิตและยอมจบานนอวกัยวะตล่างๆของเราเปป็นเครสืที่องมสือแหล่ง
ความชอบธรรมไดร้ เราสามารถปฏลิบกัตลิตามคบาเตสือนสตลิของเปาโลทบีที่มบีไปถศึงผทูร้เชสืที่อเหลล่านกันี้นในเมสืองเธสะโลนลิกาไดร้ 
ซศึที่งถทูกบกันทศึกไวร้ใน 1 เธสะโลนลิกา 5:5-24:

“พวกทล่านทบุกคนเปป็นบบุตรทกันี้งหลายแหล่งความสวล่าง และเปป็นบบุตรทกันี้งหลายแหล่งกลางวกัน พวกเราไมล่ไดร้
เปป็นของกลางคสืน หรสือของความมสืด เหตบุฉะนกันี้นอยล่าใหร้พวกเราหลกับเหมสือนอยล่างคนอสืที่นหลกับ แตล่ใหร้พวกเราเฝฝ้า
ระวกังและไมล่เมามาย เพราะวล่าคนทกันี้งหลายทบีที่นอนหลกับกร็นอนหลกับในเวลากลางคสืน และคนทกันี้งหลายทบีที่เมากร็เมาใน
เวลากลางคสืน แตล่จงใหร้พวกเรา ผทูร้ซศึที่งเปป็นของกลางวกัน ไมล่เมามาย โดยสวมใสล่ทกับทรวงปฝ้องกกันอกแหล่งความเชสืที่อ
และความรกัก และสบาหรกับหมวกเหลร็ก ความหวกังแหล่งความรอด

“เพราะวล่าพระเจร้าไมล่ไดร้ทรงกบาหนดพวกเราไวร้สบาหรกับพระอาชญา แตล่สบาหรกับใหร้ไดร้รกับความรอดโดย
พระเยซทูครลิสตร์องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าของพวกเรา ผทูร้ไดร้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพสืที่อพวกเรา เพสืที่อทบีที่วล่า ไมล่วล่าพวกเราจะตสืที่นอยทูล่
หรสือจะหลกับ พวกเราจะไดร้มบีชบีวลิตอยทูล่ดร้วยกกันกกับพระองคร์ เหตบุฉะนกันี้นพวกทล่านจงปลอบประโลมใจซศึที่งกกันและกกัน 
และจงเสรลิมสรร้างใหร้จบาเรลิญขศึนี้นซศึที่งกกันและกกัน เหมสือนอยล่างทบีที่พวกทล่านกบาลกังทบาอยทูล่นกันี้น

“และพวกเราขออร้อนวอนพวกทล่าน พบีที่นร้องทกันี้งหลาย ใหร้รทูร้จกักคนเหลล่านกันี้นซศึที่งทบางานหนกักอยทูล่ทล่ามกลาง
พวกทล่าน และซศึที่งปกครองเหนสือพวกทล่านในองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า และเตสือนสตลิพวกทล่าน และจงเคารพพวกเขาใหร้



มากในความรกักเพราะเหร็นแกล่บรรดาการงานของพวกเขา และจงอยทูล่อยล่างสงบสบุขในทล่ามกลางพวกทล่าน บกัดนบีนี้
พวกเราขอเตสือนสตลิพวกทล่าน พบีที่นร้องทกันี้งหลาย จงเตสือนคนทกันี้งหลายทบีที่ดสืนี้อกระดร้าง จงปลอบประโลมใจคนทบีที่ทร้อใจ 
จงชล่วยเหลสือคนทบีที่อล่อนแอ จงมบีใจอดทนตล่อคนทกันี้งปวง ระวกังใหร้ดบีอยล่าใหร้ใครทบาชกัที่วรร้ายตอบแทนการชกัที่วรร้ายตล่อคน
ใดเลย แตล่จงตลิดตามสลิที่งทบีที่ดบีเสมอ ทกันี้งในทล่ามกลางพวกทล่านเอง และตล่อคนทกันี้งปวง

“จงชสืที่นชมยลินดบีอยทูล่เสมอ จงอธลิษฐานโดยไมล่มบีการสลินี้นสบุด ในทบุกกรณบีจงขอบพระคบุณ เพราะนบีที่แหละเปป็น
พระประสงคร์ของพระเจร้าในพระเยซทูครลิสตร์เกบีที่ยวกกับพวกทล่าน อยล่าดกับพระวลิญญาณ อยล่าประมาทบรรดาคบา
พยากรณร์ จงพลิสทูจนร์ทบุกสลิที่ง จงยศึดถสือสลิที่งทบีที่ดบีไวร้ใหร้มกัที่น จงเวร้นเสบียจากสลิที่งทบีที่ดทูเหมสือนชกัที่วรร้ายทบุกอยล่าง และขอพระเจร้า
แหล่งสกันตลิสบุของคร์นกันี้นทรงตกันี้งพวกทล่านใหร้เปป็นคนบรลิสบุทธลิธิ์หมดจด และขร้าพเจร้าอธลิษฐานตล่อพระเจร้าใหร้ทรงรกักษาทกันี้ง
วลิญญาณ จลิตใจและรล่างกายของพวกทล่านไวร้ใหร้ไรร้ทบีที่ตลิ จนถศึงการเสดร็จมาของพระเยซทูครลิสตร์องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าของ
พวกเรา พระองคร์ผทูร้ทรงเรบียกพวกทล่านนกันี้นสกัตยร์ซสืที่อ ผทูร้จะทรงทบาใหร้สลิที่งนกันี้นสบาเรร็จดร้วย”

ออัครททูตเปาโล
“และเขากลล่าววล่า “พระองคร์ทรงเปป็นผทูร้ใด พระองคร์เจร้าขร้า” ... และเซาโลกร็ตกัวสกัที่นและประหลาดใจจศึง

กลล่าววล่า “พระองคร์เจร้าขร้า พระองคร์ประสงคร์จะใหร้ขร้าพระองคร์ทบาอะไร” ...และในทกันทบีทล่านไดร้ประกาศพระครลิสตร์
ในธรรมศาลาทกันี้งหลายวล่า พระองคร์ทรงเปป็นพระบบุตรของพระเจร้า” (กลิจการ 9:5,6,20)

“เปาโล ผทูร้รกับใชร้ของพระเยซทูครลิสตร์...ขร้าพเจร้ากลล่าวแกล่พวกทล่าน พวกคนตล่างชาตลิ เพราะเหตบุขร้าพเจร้าเปป็น
อกัครททูตของพวกคนตล่างชาตลิ ขร้าพเจร้าจศึงยกยล่องหนร้าทบีที่ของขร้าพเจร้า” (รม. 1:1; 11:13)

ผทูร้รทูร้พระคกัมภบีรร์สล่วนใหญล่เหร็นพร้องตรงกกันวล่าโมเสสเปป็นบบุคคลศทูนยร์กลางของภาคพกันธสกัญญาเดลิม เขายสืน
หนศึที่งในหลายๆดร้าน พระเจร้าทรงเรบียกโมเสสใหร้พทูดกกับฟาโรหร์และนบาลทูกหลานของอลิสราเอลออกมาจากอบียลิปตร์ 
พระเจร้าประทานพระราชบกัญญกัตลิแกล่โมเสส มบีอบีกหลายเหตบุการณร์ทบีที่โดดเดล่นซศึที่งพลิเศษเฉพาะตล่อชบีวลิตและงานของ
โมเสส และเมสืที่องานของเขาสลินี้นสบุดลงพระเจร้ากร็เสดร็จลงมาและคบุมงานศพของผทูร้รกับใชร้ทบีที่สกัตยร์ซสืที่อนกันี้น พระคกัมภบีรร์บอก
เราวล่าพระเจร้าทรงฝฝงศพโมเสส “ในหบุบเขาในแผล่นดลินแหล่งโมอกับ ... แตล่จนถศึงทบุกวกันนบีนี้หามบีผทูร้ใดรทูร้จกักหลบุมฝฝงศพของ
ทล่านไมล่” (พบญ. 34:6)

เราตร้องยอมรกับวล่าโมเสสไมล่ใชล่คนธรรมดา สล่วนตกัวแลร้วผมเชสืที่อวล่าโมเสสเปป็น “เปาโลแหล่งภาคพกันธสกัญญา
เดลิม” และวล่าเปาโลเปป็น “โมเสสแหล่งภาคพกันธสกัญญาใหมล่” เหมสือนกกับทบีที่โมเสสเปป็นบบุคคลศทูนยร์กลางในสมกัยภาค
พกันธสกัญญาเดลิม อกัครททูตเปาโลกร็เปป็นพยานศทูนยร์กลางในภาคพกันธสกัญญาใหมล่-โดยเฉพาะอยล่างยลิที่งในการใหร้หลกัก
คบาสอนของพระครลิสตร์แกล่ครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่

พระเจร้าประทานหนกังสสือหลายเลล่มในภาคพกันธสกัญญาเดลิมผล่านทางโมเสสมากกวล่าผล่านทางบบุคคลอสืที่นใด 
ในทบานองเดบียวกกันพระองคร์ไดร้ประทานหนกังสสือหลายเลล่มในภาคพกันธสกัญญาใหมล่ผล่านทางปลายปากกาทบีที่ไดร้รกับ
การดลใจของเปาโลมากกวล่าผล่านทางผทูร้เขบียนคนอสืที่นใด

โมเสสประทกับตราชสืที่อ “ยลิว” บนโลก งานรกับใชร้ของเปาโลประทกับตราชสืที่อ “ครลิสเตบียน” บนโลก



โมเสสไดร้เปปิดเผยพระเจร้าผทูร้ประทานพระราชบกัญญกัตลิแกล่ชนชาตลิอลิสราเอล เปาโลเปปิดเผยพระเจร้าแหล่ง
พระคบุณแกล่คนทกันี้งโลก โดยเฉพาะอยล่างยลิที่งแกล่พวกคนตล่างชาตลิ-กบาแพงทบีที่กกันี้นกลางนกันี้นไดร้ถทูกทบาลายลงแลร้วเพสืที่อทบีที่วล่า 
“ผทูร้ใดทบีที่มบีใจปรารถนา” กร็สามารถเขร้าสล่วนในพระคบุณของพระเจร้าไดร้โดยความเชสืที่อ

โมเสสชบีนี้ชนชาตลิอลิสราเอลใหร้ไปยกังอาณาจกักรหนศึที่ง เปาโลชบีนี้ “ผทูร้ใดทบีที่มบีใจปรารถนา” ใหร้มายกังครลิสตจกักร
ของพระเจร้าผทูร้ทรงพระชนมร์อยทูล่

โมเสสชบีนี้ไปยกังแผล่นดลินหนศึที่งทบีที่มบีนนี้บานมและนนี้บาผศึนี้งไหลบรลิบทูรณร์ เปาโลชบีนี้ไปยกังนนี้บาพบุนกันี้นแหล่งนนี้บาทบีที่มบีชบีวลิตและไป
ยกังแผล่นดลินหนศึที่งทบีที่งดงามกวล่าแสงกลางวกัน

โมเสสพทูดกกับลทูกหลานของอลิสราเอลเกบีที่ยวกกับการเขร้าแผล่นดลินทบีที่ทรงสกัญญาไวร้นกันี้น เปาโลพทูดกกับทบุกคน
เกบีที่ยวกกับการเขร้าในสงล่าราศบี

โมเสสเกบีที่ยวขร้องกกับพระพรฝฝ่ายโลกเหลล่านกันี้นของชนชาตลิอลิสราเอลเปป็นหลกัก เปาโลพทูดถศึงสลิที่งทบีที่อยทูล่เปป็นนลิรกัน
ดรร์-ความเปป็นพลเมสืองของเราอยทูล่ในสวรรคร์ เรานกัที่งดร้วยกกันในสวรรคสถาน เราถทูกซล่อนไวร้กกับพระครลิสตร์ในพระเจร้า

พระเจร้าประทานรทูปแบบของพลกับพลานกันี้นแกล่โมเสส โมเสสไดร้เหร็นภาพเลร็งของพระครลิสตร์ แตล่บนถนนไป
เมสืองดามกัสกกัสอกัครททูตเปาโลไดร้เหร็นพระครลิสตร์นกันี้นผทูร้ทรงเปป็นการสบาเรร็จจรลิงของระบบโมเสสทกันี้งหมด- “พระครลิสตร์
ทรงเปป็นจบุดจบของพระราชบกัญญกัตลิ เพสืที่อความชอบธรรมแกล่ทบุกคนทบีที่เชสืที่อ” (รม. 10:4) 

ภายใตร้ระบบของโมเสสมบีปบุโรหลิตอยทูล่หลายคน แตล่พระเจร้าไดร้ทรงเปปิดเผยแกล่เปาโล คสือปบุโรหลิตองคร์นกันี้น
ผทูร้ทรงพระชนมร์อยทูล่เสมอไปและทรงมบีตบาแหนล่งปบุโรหลิตทบีที่ไมล่เปลบีที่ยนแปลงเลย

เราอาจเหร็นความคลร้ายคลศึงกกันระหวล่างชบีวลิตของโมเสสและชบีวลิตของเปาโล เพราะวล่าเมสืที่อพระเจร้าทรง
เรบียกพวกเขาใหร้มาสทูล่งานรกับใชร้ พวกเขากร็ยอมสละอยล่างเตร็มใจสลิที่งทบีที่คนสล่วนใหญล่ยศึดไวร้แนล่น และเลสือกทบีที่จะตามไป
ในทบีที่ๆพระเจร้าทรงนบา

โมเสสเกลิดในความเปป็นทาสแตล่ถทูกชบุบเลบีนี้ยงในวกังของกษกัตรลิยร์ในฐานะโอรสของธลิดาฟาโรหร์ ในฐานะหลาน
ชายของกษกัตรลิยร์เขาคงจะไดร้เปป็นทายาทสสืบราชบกัลลกังกร์แหล่งอบียลิปตร์ แตล่พระคกัมภบีรร์บอกเราวล่า “โดยความเชสืที่อ 
โมเสส ครกันี้นทล่านโตขศึนี้นแลร้ว ปฏลิเสธทบีที่จะถทูกเรบียกวล่าเปป็นบบุตรชายของธลิดากษกัตรลิยร์ฟาโรหร์ โดยเลสือกทบีที่จะทนความ
ทบุกขร์ลบาบากกกับประชากรของพระเจร้า แทนทบีที่จะสบุขสบาราญกกับความเพลลิดเพลลินตล่าง ๆ แหล่งบาปเพบียงชกัที่วคราว 
โดยถสือวล่าความอกัปยศของพระครลิสตร์เปป็นความมกัที่งคกัที่งทบีที่ยลิที่งใหญล่กวล่าบรรดาคลกังทรกัพยร์ในประเทศอบียลิปตร์ เพราะทล่าน
มบุล่งจดจล่ออยทูล่ทบีที่การไดร้รกับบบาเหนร็จนกันี้นเปป็นคล่าตอบแทน โดยความเชสืที่อ ทล่านไดร้ละทลินี้งประเทศอบียลิปตร์ โดยไมล่เกรงกลกัว
ความกรลินี้วของกษกัตรลิยร์ เพราะทล่านยอมทนอยทูล่ เหมสือนอยล่างไดร้เหร็นพระองคร์ผทูร้ไมล่ทรงปรากฏแกล่ตา” (ฮบ.
 11:24-27)

พระคกัมภบีรร์ไมล่ใหร้บกันทศึกใดๆเกบีที่ยวกกับกบาเนลิดและวกัยเดร็กของอกัครททูตเปาโล แตล่มกันบอกเราวล่าเขาเกลิดเปป็น
คนสกัญชาตลิโรม แตล่เขากร็ดบาเนลินชบีวลิตเปป็นยลิว เขาเปป็นพลเมสืองสกัญชาตลิโรมทบีที่เปป็นไทตกันี้งแตล่เกลิด กระนกันี้นโดยเจตจบานง
เสรบีของเขาเขาไดร้กลายเปป็นทาสรกับใชร้ของพระเยซทูครลิสตร์ กล่อนการกลกับใจเชสืที่อของเขาเขาอยทูล่ในนลิกายทบีที่เครล่งครกัด
ทบีที่สบุดของพวกฟารลิสบี แตล่การทรงเรบียกของเขาคสือ การประกาศแกล่ “พวกสบุนกัข” ตล่างชาตลิ กล่อนการกลกับใจเชสืที่อของ
เขาเขาเปป็นนกักพลิธบีกรรมทบีที่เครล่งครกัด แตล่ในฐานะผทูร้เชสืที่อคนหนศึที่งเขาไดร้กลายเปป็นผทูร้ยศึดมกัที่นทบีที่เครล่งครกัดในเสรบีภาพแบบ



ครลิสเตบียน ในฐานะเซาโลแหล่งทารร์ซกัสเขาดบาเนลินชบีวลิตอยทูล่ใตร้พระราชบกัญญกัตลิของโมเสส แตล่ในฐานะเปาโลนกักเทศนร์
เขาปฝ่าวประกาศพระครลิสตร์วล่าทรงเปป็นจบุดจบของพระราชบกัญญกัตลิ และความรอดโดยพระคบุณโดยไมล่พศึที่งพระราช
บกัญญกัตลิ ถศึงแมร้วล่าภายใตร้พระราชบกัญญกัตลิเขาเปป็นคนทบีที่ชอบธรรมอยล่างไรร้ทบีที่ตลิ เขากร็รกับสารภาพวล่าตกัวเองเปป็นคนบาป
ตกัวเอร้ เขาเทศนาเสรบีภาพและอลิสรภาพจากการถทูกปรกับโทษ กระนกันี้นเกสือบทบุกหนทบุกแหล่งทบีที่เขาไปเขากร็ใชร้เวลาบาง
ชล่วงในคบุก ในฐานะฟารลิสบีคนหนศึที่งเขาขล่มเหงครลิสเตบียนทกันี้งหลายและใชร้ทบุกวลิถบีทางเพสืที่อกบาจกัดครลิสตจกักร แตล่ในฐานะ
ผทูร้เชสืที่อคนหนศึที่งเขาไดร้กลายเปป็นผทูร้สรร้างครลิสตจกักรอยล่างไมล่รทูร้จกักเหนร็ดเหนสืที่อย

เขาเปป็นชายคนหนศึที่งทบีที่มบีการศศึกษาดบีสบุดขบีด ดกังนกันี้นเขาจศึงใหร้การเนร้นหนกักดร้านเชาวนร์ปฝญญาเชล่นเดบียวกกับ
ดร้านฝฝ่ายวลิญญาณแกล่ความเชสืที่อแบบครลิสเตบียน เขามบีคบุณสมบกัตลิ ลกักษณะเฉพาะตกัว และขร้อไดร้เปรบียบมากมายซศึที่ง
เปป็นประโยชนร์ตล่อเขาอยล่างทบีที่คนทกันี้งหลายนกับวล่าเปป็นขร้อไดร้เปรบียบ แตล่เชล่นเดบียวกกับโมเสส เขาเลสือกทบีที่จะทนทบุกขร์กกับ
ประชากรของพระเจร้า เขาเปป็นพยานใหร้การวล่า “สลิที่งใดทบีที่เคยเปป็นคบุณประโยชนร์แกล่ขร้าพเจร้า สลิที่งเหลล่านกันี้นขร้าพเจร้ากร็
ถสือวล่าไรร้ประโยชนร์แลร้วเพสืที่อเหร็นแกล่พระครลิสตร์ ใชล่แลร้ว อยล่างไมล่มบีขร้อสงสกัย และขร้าพเจร้าถสือวล่าสลิที่งสารพกัดกร็ไรร้
ประโยชนร์เพราะเหร็นแกล่ความประเสรลิฐแหล่งความรทูร้ของพระเยซทูครลิสตร์องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าของขร้าพเจร้า เพราะเหตบุ
พระองคร์ ขร้าพเจร้าจศึงไดร้ยอมเสบียสลิที่งสารพกัด และถสือวล่าสลิที่งเหลล่านกันี้นเปป็นเหมสือนมทูลสกัตวร์ เพสืที่อขร้าพเจร้าจะไดร้พระครลิสตร์
และจะไดร้ปรากฏอยทูล่ในพระองคร์ ไมล่มบีความชอบธรรมของขร้าพเจร้าเองซศึที่งไดร้มาโดยพระราชบกัญญกัตลิ แตล่มบีความ
ชอบธรรมซศึที่งมาโดยความเชสืที่อนกันี้นแหล่งพระครลิสตร์ เปป็นความชอบธรรมซศึที่งมาจากพระเจร้าโดยความเชสืที่อ” (ฟป. 
3:7-9)

มบีการอภลิปราย การสมมตลิและการคาดเดามากมายเกบีที่ยวกกับรทูปลกักษณร์สล่วนตกัวและสล่วนสทูงแหล่งรล่างกาย
ของเปาโล พระคกัมภบีรร์ไมล่ใหร้คบาบรรยายทบีที่แนล่ชกัดเกบีที่ยวกกับลกักษณะทางกายภาพของชายผทูร้นบีนี้ และเทล่าทบีที่ผมสนใจ
เปป็นการสล่วนตกัว ผมกร็ไมล่พบเวลาทบีที่จะสนใจเกบีที่ยวกกับเรสืที่องนบีนี้ ไมล่วล่ารทูปลกักษณร์และสล่วนสทูงของเขาจะเปป็นอยล่างไร 
ความสทูงสล่งดร้านศบีลธรรมและฤทธลิธิ์เดชฝฝ่ายวลิญญาณของเขากร็ทอดเงาของพวกมกันพาดทกับสมกัยนบีนี้ทบีที่เรามบีชบีวลิตอยทูล่ 
และเราสามารถมองเหร็นหกัวและไหลล่ของเขาไดร้อยล่างชกัดเจนเหนสือภทูเขาทบีที่สทูงทบีที่สบุด! ดกังนกันี้นทบาไมจศึงตร้องพะวงเกบีที่ยว
กกับรทูปลกักษณร์ฝฝ่ายรล่างกายของยกักษร์ใหญล่ฝฝ่ายวลิญญาณผทูร้นบีนี้เลล่า?

ในแงล่ฝฝ่ายวลิญญาณ เปาโลเปป็นชายผทูร้มบีวลิสกัยทกัศนร์ทบีที่ยลิที่งใหญล่ เขาทราบดบีวล่าเขาไดร้รกับการทรงเรบียกใหร้
ประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่พวกคนตล่างชาตลิ ดกังนกันี้นเขาจศึงไมล่เหร็นแตล่เพบียงแควร้นยทูเดบียเทล่านกันี้น เขามองเหร็นโลกทบีที่หลง
หาย เขาไดร้ยลินเสบียงเรบียกทบีที่ดกังกวล่าเสบียงเรบียกใหร้ไปหาฝทูงแกะหลงแหล่งวงศร์วานอลิสราเอล เขาไดร้ยลินเสบียงเรบียกใหร้ไป
หาคนทกันี้งปวงแหล่งทบุกประชาชาตลิแหล่งทบุกยบุคสมกัย และเขารร้องประกาศวล่า “ผทูร้ใดกร็ตามทบีที่จะรร้องออกพระนามของ
องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้ากร็จะรอด!” (รม. 10:13)

เปาโลประกาศเพลิที่มอบีกวล่า “ไมล่มบีทกันี้งยลิวและกรบีก ไมล่มบีทกันี้งทาสและไท ไมล่มบีทกันี้งชายและหญลิง เพราะวล่าทล่าน
ทกันี้งหลายทบุกคนเปป็นหนศึที่งเดบียวกกันในพระเยซทูครลิสตร์” (กท. 3:28) เมสืที่อไดร้ยลินเสบียงเรบียกนกันี้น “ขอโปรดเขร้ามา และ
ชล่วยพวกเราเถลิด” เขากร็ตอบเสบียงเรบียกนกันี้น-อกันเปป็นการเดลินทางทบีที่ทรงพลกังมากทบีที่สบุดและขร้ามระยะทางทบีที่กวร้างทบีที่สบุด
เทล่าทบีที่มนบุษยร์เดลินดลินเคยทบาสบาเรร็จ เขาขร้ามระยะทางกวร้างใหญล่ไพศาลนกันี้นระหวล่างสลิทธลิธิ์ความเปป็นเจร้าของแตล่พวก
เดบียวของยลิวและแนวคลิดเสรบีนลิยมของคนนกับถสือรทูปเคารพ เขากร้าวออกไปจากถนนสายแคบนกันี้นแหล่งการแบล่งแยก



เปป็นแควร้นและเขร้าสทูล่ดลินแดนอกันกวร้างใหญล่ของโลกทบีที่ใกลร้ตายและขกัดสนทบีที่ตร้องการพระครลิสตร์ ในความคลิดของคน
ฮบีบรทูทกัที่วไป คนเหลล่านกันี้นทบีที่ไมล่รทูร้จกักพระครลิสตร์ในฐานะพระผทูร้ชล่วยใหร้รอด กรบุงเยรทูซาเลร็มคสือนครนกันี้น แตล่ในความคลิด
ของเปาโล เมสืองโครลินธร์ กรบุงเอเธนสร์ แควร้นกาลาเทบีย-เมสืองใดทบีที่ผทูร้คนกบาลกังจะตายโดยปราศจากพระครลิสตร์ คสือทบุล่ง
นาขาวพรร้อมสบาหรกับการเกร็บเกบีที่ยวทบีที่เรบียกเขาใหร้ไปหา

หลกักคบาสอนของเปาโลมบีเอกลกักษณร์ เขาสอนวล่าพระเยซทูแหล่งนาซาเรร็ธทรงเปป็นพระบบุตรของพระเจร้า วล่า
พระองคร์ทรงถทูกตรศึงกางเขนเพสืที่อรกับโทษบาปของโลก วล่าพระองคร์ทรงถทูกฝฝง วล่าพระองคร์ทรงถทูกทบาใหร้เปป็นขศึนี้นใน
วกันทบีที่สาม และวล่าพระองคร์ทรงถทูกพบเหร็นโดยคนเปป็นอกันมากหลกังจากการฟฟืปั้นคสืนพระชนมร์ของพระองคร์ เขาสอน
วล่าองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าทบีที่เปป็นขศึนี้นแลร้วไดร้ลอยขศึนี้นไปสทูล่สวรรคร์ วล่าบกัดนบีนี้พระองคร์ประทกับอยทูล่ ณ เบสืนี้องขวาพระหกัตถร์ของ
พระเจร้า ซศึที่งจากทบีที่นกัที่นวกันหนศึที่งพระองคร์จะเสดร็จมาครกันี้งทบีที่สองเพสืที่อสถาปนาอาณาจกักรแหล่งสวรรคร์บนแผล่นดลินโลก 
อาณาจกักรนกันี้นทบีที่ทรงสกัญญาไวร้แกล่ชนชาตลิอลิสราเอล นบีที่เปป็นหลกักคบาสอนทบีที่แปลกจรลิงๆในความคลิดของพวกยลิวเหลล่า
นกันี้น แทร้จรลิงแลร้ว พวกเขาเฝฝ้าคอยพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาวล่าจะเสดร็จมาและชล่วยพวกเขาใหร้รอดพร้นจากพวก
โรมและกทูร้คสืนสงล่าราศบีและความยลิที่งใหญล่ของชนชาตลิอลิสราเอล แตล่เมสืที่อพระองคร์เสดร็จมาแลร้ว พวกเขากร็ไมล่ยอมรกับ
พระองคร์ พวกเขาตรศึงพระองคร์ทบีที่กางเขน และเปาโลไมล่ลสืมทบีที่จะเตสือนความจบาพวกเขาวล่าพวกเขาไดร้ทบาไปอยล่างนกันี้น
จรลิงๆ!

เปาโลเหร็นคนทกันี้งโลกทบีที่หลงหาย ปราศจากพระเจร้า เขาเหร็นความสามานยร์และความชกัที่วชร้าในทบุกรทูปแบบ
แตล่เหนสือและทะลบุผล่านความชกัที่วรร้ายและความชกัที่วชร้านกันี้นเขาเหร็นดวงวลิญญาณทกันี้งหลายทบีที่หลงหาย ทบีที่ตร้องการ
พระคบุณทบีที่ชล่วยใหร้รอดของพระเจร้า เขาอาศกัยอยทูล่ทล่ามกลางความชกัที่วชร้าลามกและความสบามะเลเทเมา แงล่มบุมทบีที่ไมล่
ธรรมดาแหล่งการรกับใชร้ของเขากร็คสือวล่าเขาไมล่ไดร้รกับมสือกกับความชกัที่วรร้ายตามวลิธบีทบีที่คนทกันี้งหลายมกักรกับมสือกกับความชกัที่ว
รร้าย เขาไมล่ไดร้เทศนาคบาเทศนาเปป็นชบุดๆเรสืที่องการตร้องรกับโทษในนรกของการนกับถสือรทูปเคารพหรสือความชกัที่วรร้าย
ตล่างๆของพระแมล่เจร้าไดอานล่า เขารกับมสือกกับความชกัที่วรร้ายของโลกผล่านทางการประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคบุณ
ทบีที่ชล่วยใหร้รอดของพระเจร้า-วลิธบีเดบียวทบีที่สกัมฤทธลิธิ์ผลในการรกับมสือกกับความชกัที่วรร้ายในวกันใดกร็ตาม ในแหล่งหนใดกร็ตาม 
เขาชบีนี้ผทูร้คนใหร้มาถศึงพระเยซทูเพราะเขารทูร้ในใจของตกัวเองวล่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นคบาตอบเดบียวนกันี้น ไมล่วล่าจะเปป็นความ
ฉร้อฉลในตบาแหนล่งสทูงๆของระบบทางการเมสืองหรสือหลกักคบาสอนเทร็จในแวดวงศาสนา มบีเพบียงสลิที่งเดบียวทบีที่จะแกร้ไขวลิธบี
ปฏลิบกัตลิทบีที่บาปหนาเหลล่านกันี้น ดกังนกันี้นเขาจศึงกลล่าววล่า “ขอพระเจร้าอยล่ายอมใหร้ขร้าพเจร้าอวดเลย นอกจากในกางเขน
ของพระเยซทูครลิสตร์องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าของพวกเรา…!” (กท. 6:14) “ขร้าพเจร้าตกันี้งใจไวร้วล่าจะไมล่รทูร้สลิที่งใด ๆ ใน
ทล่ามกลางพวกทล่านเลย เวร้นแตล่พระเยซทูครลิสตร์ และการทบีที่พระองคร์ทรงถทูกตรศึงทบีที่กางเขน” (1 คร. 2:2)

เปาโลพอใจทบีที่ขล่าวประเสรลิฐเปป็นระเบลิดไดนาไมทร์ของพระเจร้าทบีที่จะระเบลิดทบาลายวลิหารทกันี้งหลายแหล่งความ
ชกัที่วชร้าอยล่างรวดเรร็วยลิที่งกวล่าโปรแกรมใดๆทบีที่เขาจะคลิดคร้นขศึนี้นมาไดร้ หรสือโปรแกรมใดๆทบีที่คณะกรรมการหนศึที่งจะคลิดขศึนี้น
มาเพสืที่อตล่อสทูร้กกับความสามานยร์และบาป เพราะเหร็นแกล่การประกาศขล่าวประเสรลิฐ เขาจศึงปฟีนขศึนี้นภทูเขาหลายลทูก เดลิน
ผล่านเขร้าในหบุบเขาทกันี้งหลาย ขร้ามแมล่นนี้บา ผล่านเขร้าในเมสืองและหมทูล่บร้านนกับไมล่ถร้วน เดลินทางผล่านเขร้าในทะเลทราย
และแลล่นเรสือขร้ามนนี้บาขร้ามทะเล เพราะเหร็นแกล่การชนะดวงวลิญญาณทกันี้งหลาย เขาจศึงสทูร้ทนการขล่มเหง ภกัยเรสือแตก 
การถทูกทบุบตบี การถทูกหลินขวร้าง การถทูกปฏลิเสธโดยพบีที่นร้องรล่วมชาตลิของเขาเอง ความหลิว ความกระหาย และความ



เหนร็บหนาว เขาเดลินทางหลายหมสืที่นไมลร์ในการรกับใชร้ของเขา และสวรรคร์เทล่านกันี้นทบีที่จะเปปิดเผยวล่าดวงวลิญญาณ
มากมายขนาดไหนถทูกชนะมาเพสืที่อพระเยซทูผล่านทางการประกาศทบีที่สกัตยร์ซสืที่อของอกัครททูตเปาโล

ในฐานะเปป็นชนอลิสราเอลคนหนศึที่ง คนฮบีบรทูคนหนศึที่งในพวกฮบีบรทู เปาโลไมล่เคยปฝดทลินี้งความภาคภทูมลิใจใน
ชนชาตลิของเขาเลย เขาทบุล่มเทตกัวเองใหร้แกล่ชนรล่วมชาตลิของเขาและประกาศวล่าขล่าวประเสรลิฐมายกังยลิวกล่อน และ
จากนกันี้นจศึงไปยกังชาวกรบีก แตล่เขาทบุล่มสบุดกบาลกังในแหล่งหนใดกร็ตามทบีที่เขาพทูด-ตล่อหนร้าฝทูงชนในเมสืองโครลินธร์ บนขกันี้น
บกันไดของปราสาทแหล่งอกันโตเนบีย รลิมแมล่นนี้บาตล่อหนร้าผทูร้หญลิงกลบุล่มเลร็กๆทบีที่มาพบปะกกันเพสืที่ออธลิษฐาน เขากล่อตกันี้งครลิสต
จกักรใหญล่ๆหลายแหล่ง ไมล่วล่าเขาไปทบีที่ไหน เขาฝากคบาพยานไวร้วล่าพระเยซทูไดร้สลินี้นพระชนมร์เพสืที่อรกับโทษบาปของโลก 
และในทบุกไมลร์ทบีที่เขาเดลินทาง เขากร็แบกรกับภาระอกันหนกักอศึนี้งเพสืที่อบรรดาผทูร้ทบีที่หลงหาย

เปาโลไมล่ถทูกจบากกัดในขล่าวสารของเขา เขาเปป็นปราชญร์ทบีที่เกล่งกาจ เปป็นนกักศาสนศาสตรร์ทบีที่ยลิที่งใหญล่ เขาพทูดไดร้
แมร้ถทูกแจร้งในระยะกระชกันี้นชลิดเกบีที่ยวกกับใจความหลกักอกันสทูงสล่งเรสืที่องพระเจร้าตรบีเอกานบุภาพ-อบานาจสลิทธลิธิ์ขาดสทูงสบุด
ของพระองคร์ การทรงฤทธานบุภาพทกันี้งสลินี้นของพระองคร์ การทราบทบุกสลิที่งของพระองคร์ และการอยทูล่ทบุกหนทบุกแหล่ง
ของพระองคร์ เขาพทูดไดร้ในหกัวขร้อเกบีที่ยวกกับซาตาน บาป และความบรลิสบุทธลิธิ์ ชบีวลิต ความตาย กาลเวลา และนลิรกันดรร์
กาล แตล่ในทบุกกรณบีเขาประกาศความรอดอยล่างเรบียบงล่ายและอยล่างชกัดเจนวล่าเปป็นของประทานของพระองคร์ ไมล่ใชล่
เกลิดจากการประพฤตลิ

สลิที่งใดกกันทบีที่เปป็นแรงกระตบุร้นเปาโล-ในฐานะครลิสเตบียนคนหนศึที่งเชล่นเดบียวกกับมนบุษยร์คนหนศึที่ง-อยล่างทบีที่ไมล่นล่าจะ
มบีมนบุษยร์คนอสืที่นใดเคยถทูกกระตบุร้นเชล่นนบีนี้? ประการแรก เขาเชสืที่อพระเจร้า เขาเชสืที่อมกัที่นวล่าพระครลิสตร์ไดร้ทรงซสืนี้อเขาอยล่าง
สมบทูรณร์แลร้วดร้วยราคาอกันแสนแพงนกันี้นแหล่งพระโลหลิตอกันประเสรลิฐของพระองคร์เอง และเขาไมล่มบีสลิทธลิธิ์ใดๆทบีที่เปป็น
ของตกัวเองอบีกตล่อไป เขารทูร้จกักพระครลิสตร์วล่าทรงเปป็นบบุคคลหนศึที่งทบีที่มบีชบีวลิตอยทูล่-เขากลล่าววล่า “ขร้าพเจร้ารทูร้จกักพระองคร์ทบีที่
ขร้าพเจร้าเชสืที่อแลร้ว” (2 ทธ. 1:12) เขากลล่าววล่า “เพราะวล่าสบาหรกับขร้าพเจร้านกันี้น การมบีชบีวลิตอยทูล่กร็คสือพระครลิสตร์” (ฟป. 
1:21) เขากลล่าววล่า “ขร้าพเจร้าถทูกตรศึงไวร้กกับพระครลิสตร์แลร้ว แตล่อยล่างไรกร็ตามขร้าพเจร้ากร็ยกังมบีชบีวลิตอยทูล่ แตล่ไมล่ใชล่ขร้าพเจร้า
เอง แตล่พระครลิสตร์ทรงมบีชบีวลิตอยทูล่ในขร้าพเจร้า และชบีวลิตซศึที่งขร้าพเจร้าดบารงอยทูล่ในเนสืนี้อหนกังขณะนบีนี้ ขร้าพเจร้ากร็ดบารงอยทูล่โดย
ความเชสืที่อแหล่งพระบบุตรของพระเจร้า ผทูร้ไดร้ทรงรกักขร้าพเจร้า และไดร้ทรงสละพระองคร์เองเพสืที่อขร้าพเจร้า” (กท. 2:20) 
เปาโลเชสืที่อวล่าพระครลิสตร์ผทูร้ทรงเปป็นบบุคคลทบีที่มบีชบีวลิตอยทูล่นบีนี้จะกลกับมายกังโลกนบีนี้อบีก เหมสือนอยล่างทบีที่พระองคร์ทรงสกัญญาไวร้ 
และอกัครททูตทล่านนบีนี้ดบาเนลินชบีวลิตในแตล่ละวกันโดยคาดหวกังการเสดร็จกลกับมาขององคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า เขาดบาเนลินชบีวลิต
ราวกกับวล่าเขาอาจพบกกับพระเยซทูไดร้ทบุกเมสืที่อของทบุกชกัที่วโมงของวกันนกันี้นๆ

ประการทบีที่สอง เปาโลถทูกกระตบุร้นโดยความรทูร้ทบีที่วล่าดวงวลิญญาณของผทูร้คนทกันี้งหลายเสบีที่ยงทบีที่จะไปสทูล่ไฟนรก
และการพลิพากษาปรกับโทษชกัที่วนลิรกันดรร์หากพวกเขาไมล่มาถศึงพระครลิสตร์ รกับความรอดโดยพระคบุณผล่านทางความ
เชสืที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรร็จสลินี้นแลร้วของพระองคร์ หากจบาเปป็น เขากร็เตร็มใจทบีที่จะสละวางชบีวลิตของเขาเพสืที่อทบีที่จะเหร็นดวง
วลิญญาณหลายดวงไดร้รกับความรอด เขาเตร็มใจทบีที่จะกลายเปป็นผทูร้ถทูกสาปแชล่งใหร้ตกัดขาดจากพระเจร้าเพสืที่อทบีที่จะเหร็น
ชนชาตลิอลิสราเอลไดร้รกับความรอด เขาเตร็มใจทบีที่จะเปป็นสลิที่งสารพกัดแกล่คนทกันี้งปวง เพสืที่อทบีที่เขาจะชนะบางคนไดร้ (1 คร.
 9:19-22)



ถร้าอกัครททูตเปาโลมบีชบีวลิตอยทูล่วกันนบีนี้และเปป็นศลิษยาภลิบาลครลิสตจกักรหนศึที่งในชบุมชนของคบุณหรสือของผม เขากร็
คงจะถทูกเรบียกวล่า “พวกคลกัที่งศาสนา” เขารกับสารภาพอยล่างเปปิดเผยวล่า “พวกเราเปป็นพวกคนโงล่เขลาเพราะเหร็นแกล่
พระครลิสตร์” (1 คร. 4:10)-และเขาอาจจะถามกร็ไดร้วล่า “คบุณเปป็นคนโงล่เขลาของใคร?” การเปป็นคนโงล่เขลาเพสืที่อ
พระครลิสตร์กร็ดบีกวล่าการเปป็นคนมบีปฝญญาเพสืที่อพญามาร

เปาโลเปป็นผทูร้ทบีที่พระเจร้าไดร้ทรงฝากหลกักคบาสอนของครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ไวร้ พระองคร์ประทาน
จดหมายฝากสลิบสบีที่ฉบกับทบีที่เขบียนถศึงครลิสตจกักรของพระเจร้าผทูร้ทรงพระชนมร์อยทูล่ใหร้แกล่เปาโล พระเจร้าไดร้ทรงเปปิดเผยขร้อ
ลศึกลกับทบีที่ถทูกปปิดซล่อนไวร้มาตกันี้งแตล่ชกัที่วนลิรกันดรร์กาลแกล่เขา:

“เพราะเหตบุนบีนี้ขร้าพเจร้าเปาโล ผทูร้เปป็นนกักโทษของพระเยซทูครลิสตร์เพสืที่อพวกทล่านซศึที่งเปป็นคนตล่างชาตลิ ถร้าทล่าน
ทกันี้งหลายไดร้ยลินถศึงการแจกจล่ายพระคบุณของพระเจร้า ซศึที่งโปรดประทานแกล่ขร้าพเจร้ามายกังทล่านทกันี้งหลายแลร้ว วล่าโดย
การเปปิดเผยพระองคร์ไดร้ทรงใหร้ขร้าพเจร้าทราบขร้อลศึกลกับนกันี้น (ตามทบีที่ขร้าพเจร้าไดร้เขบียนไวร้แลร้วในไมล่กบีที่คบา ซศึที่งโดยคบา
เหลล่านกันี้น เมสืที่อพวกทล่านอล่านแลร้ว พวกทล่านกร็จะเขร้าใจถศึงความรทูร้ของขร้าพเจร้าในเรสืที่องขร้อลศึกลกับของพระครลิสตร์) ซศึที่ง
ในสมกัยอสืที่น ๆ ไมล่ไดร้โปรดแจร้งใหร้บบุตรทกันี้งหลายของมนบุษยร์ทราบ เหมสือนอยล่างบกัดนบีนี้ซศึที่งโปรดเปปิดเผยแกล่พวกอกัครททูต
ผทูร้บรลิสบุทธลิธิ์ และพวกผทูร้พยากรณร์ของพระองคร์โดยพระวลิญญาณ วล่าพวกคนตล่างชาตลิจะเปป็นผทูร้รกับมรดกรล่วมกกัน และ
เปป็นของกายอกันเดบียวกกัน และเปป็นผทูร้มบีสล่วนในพระสกัญญาของพระองคร์ในพระครลิสตร์โดยขล่าวประเสรลิฐนกันี้น ซศึที่ง
ขร้าพเจร้าไดร้รกับการแตล่งตกันี้งใหร้เปป็นผทูร้รกับใชร้แหล่งขล่าวประเสรลิฐนกันี้น ตามของประทานแหล่งพระคบุณของพระเจร้า ซศึที่งโปรด
ประทานแกล่ขร้าพเจร้าโดยการกระทบาทบีที่ไดร้ผลตามทบีที่ตกันี้งใจไวร้แหล่งฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์

“แกล่ขร้าพเจร้า ผทูร้เปป็นคนเลร็กนร้อยกวล่าคนเลร็กนร้อยทบีที่สบุดในพวกวลิสบุทธลิชนทกันี้งหมด โปรดประทานพระคบุณนบีนี้ 
เพสืที่อขร้าพเจร้าจะประกาศทล่ามกลางคนตล่างชาตลิถศึงบรรดาความมกัที่งคกัที่งทบีที่ไมล่อาจสสืบคร้นไดร้ของพระครลิสตร์ และเพสืที่อ
ทบาใหร้คนทกันี้งปวงเหร็นวล่า อะไรคสือการสามกัคคบีธรรมแหล่งขร้อลศึกลกับนบีนี้ ซศึที่งตกันี้งแตล่แรกสรร้างโลกทรงปปิดบกังไวร้ในพระเจร้า 
ผทูร้ไดร้ทรงสรร้างสารพกัดทกันี้งปวงโดยพระเยซทูครลิสตร์ เพสืที่อทรงประสงคร์จะใหร้บรรดาเทพผทูร้ครอบครองอาณาจกักรและ
บรรดาเทพผทูร้มบีอบานาจในสวรรคสถานรทูร้จกักพระปฝญญาอกันอเนกอนกันตร์ของพระเจร้าโดยครลิสตจกักร ณ บกัดนบีนี้ ตามพ
ระประสงคร์อกันนลิรกันดรร์ ซศึที่งพระองคร์ไดร้ทรงตกันี้งไวร้ในพระเยซทูครลิสตร์องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าของพวกเรา ในพระองคร์นกันี้น 
พวกเราจศึงมบีใจกลร้า และมบีสลิทธลิธิ์ทบีที่จะเขร้าไปถศึงพระองคร์ดร้วยความไวร้เนสืนี้อเชสืที่อใจโดยความเชสืที่อนกันี้นแหล่งพระองคร์”
(อฟ. 3:1-12)

ในจดหมายของเขาทบีที่สล่งถศึงครลิสตจกักรชาวเมสืองโคโลสบี เปาโลเขบียนถศึง “ความหวกังแหล่งขล่าวประเสรลิฐ ... 
ซศึที่งในขล่าวประเสรลิฐนกันี้นขร้าพเจร้าเปาโลถทูกตกันี้งใหร้เปป็นผทูร้รกับใชร้คนหนศึที่ง ซศึที่งบกัดนบีนี้ขร้าพเจร้ามบีความปฟีตลิยลินดบีในบรรดาความ
ทบุกขร์ยากของขร้าพเจร้าเพสืที่อพวกทล่าน และในการทบาใหร้สล่วนทบีที่ยกังขาดอยทูล่ของบรรดาความเจร็บปวดรวดรร้าวของพระ
ครลิสตร์นกันี้นใหร้สบาเรร็จในเนสืนี้อหนกังของขร้าพเจร้า เพราะเหร็นแกล่พระกายของพระองคร์ ซศึที่งกร็คสือครลิสตจกักร ซศึที่งขร้าพเจร้าไดร้
ถทูกตกันี้งใหร้เปป็นผทูร้รกับใชร้คนหนศึที่งของครลิสตจกักร ตามการมอบหมายพกันธกลิจของพระเจร้าซศึที่งไดร้ทรงมอบใหร้แกล่ขร้าพเจร้า
เพสืที่อพวกทล่าน เพสืที่อทบาใหร้พระวจนะของพระเจร้าสบาเรร็จ คสือขร้อความลศึกลกับซศึที่งถทูกปปิดซล่อนไวร้จากหลายยบุคสมกัยและ
หลายชกัที่วอายบุนกันี้น แตล่บกัดนบีนี้ไดร้โปรดใหร้เปป็นทบีที่ประจกักษร์แกล่บรรดาวลิสบุทธลิชนของพระองคร์แลร้ว ผทูร้ซศึที่งพระเจร้าจะโปรดใหร้
ทราบวล่า อะไรเปป็นความมกัที่งคกัที่งแหล่งสงล่าราศบีของขร้อลศึกลกับนบีนี้ในทล่ามกลางคนตล่างชาตลิ ซศึที่งกร็คสือพระครลิสตร์ผทูร้ทรงสถลิต



อยทูล่ในพวกทล่าน อกันเปป็นทบีที่หวกังแหล่งสงล่าราศบี พระองคร์ผทูร้นกันี้นแหละพวกเราประกาศอยทูล่ โดยเตสือนสตลิทบุกคนและสกัที่ง
สอนทบุกคนโดยใชร้สตลิปฝญญาทบุกอยล่าง เพสืที่อพวกเราจะไดร้ถวายทบุกคนใหร้เปป็นผทูร้ใหญล่แลร้วในพระเยซทูครลิสตร์ เพราะ
เหตบุนกันี้นเองขร้าพเจร้าจศึงทบางานหนกักดร้วย โดยตล่อสทูร้อยทูล่ตามการกระทบากลิจของพระองคร์ ผทูร้ทรงกระทบากลิจอยทูล่ในตกัว
ขร้าพเจร้าอยล่างทรงฤทธลิธิ์” (คส. 1:23-29)

เพราะเหร็นแกล่ขล่าวประเสรลิฐ เปาโลจศึงเทศนา เขาเดลินทาง เขาทนทบุกขร์ และในทบีที่สบุดเขากร็ประทกับตราคบา
พยานของเขาดร้วยโลหลิตแหล่งชบีวลิตของเขา-และเขาทบาทบุกอยล่างนกันี้นเพสืที่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจร้า เขาถวายชบีวลิตของ
ตนบนแทล่นบทูชาแหล่งการรกับใชร้ และเขาหยบุดพกักในเมสืองบรมสบุขเกษมโดยรอคอยวกันประทานบบาเหนร็จอกันเปฟีฝั่ยม
สงล่าราศบีนกันี้นเมสืที่อผทูร้เชสืที่อแตล่ละคนจะไดร้รกับบบาเหนร็จในความชอบธรรม จนกวล่าจะถศึงวกันเปฟีฝั่ยมสงล่าราศบีนกันี้น สบุดยอดอกัคร
ททูตผทูร้นบีนี้ไดร้ฝากถร้อยคบาหนบุนใจเหลล่านบีนี้ไวร้กกับพวกเรา:

“ขร้าพเจร้าไมล่อยากใหร้พวกทล่านขาดความรทูร้ พบีที่นร้องทกันี้งหลาย ถศึงเรสืที่องคนเหลล่านกันี้นทบีที่ลล่วงหลกับไปแลร้ว เพสืที่อ
พวกทล่านจะไมล่เสบียใจ เหมสือนอยล่างคนอสืที่น ๆ ซศึที่งไมล่มบีความหวกัง เพราะถร้าพวกเราเชสืที่อวล่าพระเยซทูทรงสลินี้นพระชนมร์ 
และทรงคสืนพระชนมร์แลร้ว เชล่นเดบียวกกันบรรดาคนซศึที่งลล่วงหลกับไปในพระเยซทูนกันี้น พระเจร้าจะทรงนบามาพรร้อมกกับ
พระองคร์ เพราะสลิที่งนบีนี้พวกเราขอบอกแกล่พวกทล่านตามพระวจนะขององคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าวล่า พวกเราซศึที่งยกังเปป็นอยทูล่
และเหลสืออยทูล่จนถศึงการเสดร็จมาขององคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า จะลล่วงหนร้าไปกล่อนคนเหลล่านกันี้นทบีที่ลล่วงหลกับไปแลร้วกร็หามลิไดร้ 
ดร้วยวล่าองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าเองจะเสดร็จลงมาจากสวรรคร์ ดร้วยเสบียงกทูล่กร้อง ดร้วยสบาเนบียงของเทพบดบี และดร้วยแตร
ของพระเจร้า และคนทกันี้งปวงทบีที่ตายแลร้วในพระครลิสตร์จะเปป็นขศึนี้นมากล่อน แลร้วพวกเราซศึที่งยกังเปป็นอยทูล่และเหลสืออยทูล่ จะ
ถทูกรกับขศึนี้นไปดร้วยกกันกกับคนเหลล่านกันี้นในหมทูล่เมฆ เพสืที่อจะไดร้พบองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าในฟฝ้าอากาศ และอยล่างนกันี้นแหละ
พวกเรากร็จะอยทูล่กกับองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าเปป็นนลิตยร์ เหตบุฉะนกันี้นจงปลอบประโลมกกันและกกันดร้วยถร้อยคบาเหลล่านบีนี้เถลิด”
(1 ธส. 4:13-18)

ครกิสตจอักรพอันธสอัญญาใหมล่
เมสืที่อเราพลิจารณาวล่าการถสือกบาเนลิดของครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ถทูกบกันทศึกไวร้ในหนกังสสือกลิจการ (บททบีที่ 2)

และวล่าอกัครททูตเปาโลเปป็นบบุคคลศทูนยร์กลางในสล่วนนบีนี้ของพระวจนะของพระเจร้า เราตร้องพลิจารณาดร้วยวล่าเปาโล
เปป็นผทูร้ทบีที่พระเจร้าทรงเปปิดเผยขร้อลศึกลกับของครลิสตจกักร ผล่านทางปลายปากกาทบีที่ไดร้รกับการดลใจของสบุดยอดอกัครททูต
ทล่านนบีนี้เชล่นกกันทบีที่พระเจร้าไดร้ประทานจดหมายฝากสลิบสบีที่ฉบกับนกันี้นซศึที่งกลล่าวถศึงหลกักคบาสอนและขร้อปฏลิบกัตลิสบาหรกับครลิสต
จกักร ดกังนกันี้นมกันจศึงดทูเหมสือนจะสมเหตบุสมผลทบีที่จะปปิดทร้ายเลล่มทบีที่สบีที่นบีนี้ของการศศึกษาคร้นควร้าของเราโดยการตล่อทร้าย
ดร้วยโครงรล่างครล่าวๆเกบีที่ยวกกับครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่-มกันคสืออะไร จบุดประสงคร์ทบีที่มกันอยทูล่ในโลก คนๆหนศึที่งจะ
กลายเปป็นสมาชลิกคนหนศึที่งของกายนบีนี้ไดร้อยล่างไรซศึที่งพระครลิสตร์ทรงเปป็นศบีรษะและรากฐานนกันี้น และอนาคตของมกันใน
โปรแกรมยลิที่งใหญล่ของพระเจร้า

เราจะใชร้แตล่พระวจนะของพระเจร้าเปป็นตบาราเรบียนของเรา โดยกบีดกกันแนวคลิดตล่างๆทางศาสนาและ
ประจบานลิกายออกไปจากมกัน ไมล่สบาคกัญวล่าผทูร้คนคลิดอะไรเกบีที่ยวกกับครลิสตจกักร วล่าเหลล่านกักเทศนร์เทศนาอะไรเกบีที่ยวกกับค
รลิสตจกักร หรสือวล่า “ศาสนาทกันี้งหลาย” สอนอะไรเกบีที่ยวกกับครลิสตจกักร สลิที่งทบีที่เราตร้องรทูร้กร็คสือพระวจนะของพระเจร้าบอก
อะไรเราเกบีที่ยวกกับครลิสตจกักร  



คบาวล่า “ครลิสตจกักร” ในภาษาเดลิมของภาคพกันธสกัญญาใหมล่คสือ “เอร็คเคลซบีอา”-ซศึที่งมบีความหมายวล่า “ผทูร้ทบีที่
ถทูกเรบียกออกมา” จากมบุมมองดร้านหลกักคบาสอน ครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่คสือ ผทูร้คนกลบุล่มหนศึที่งทบีที่ถทูกเรบียกออกมา
โดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจร้าผล่านทางพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์-ถทูกเรบียกมาสทูล่ความเชสืที่อในพระครลิสตร์ผทูร้ทรงถทูกตรศึงกางเขน
และเปป็นขศึนี้นแลร้ว ทบุกคนทบีที่อยทูล่ในครลิสตจกักรเปป็นอวกัยวะทกันี้งหลายของกายนกันี้นเพราะวล่าพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ทรง
ชกักนบาพวกเขามาถศึงพระครลิสตร์ผล่านทางฤทธลิธิ์เดชแหล่งพระวจนะของพระเจร้าทบีที่ถทูกประกาศนกันี้น และโดยความเชสืที่อ
ในพระครลิสตร์นกันี้นทบีที่ถทูกเปปิดเผยโดยพระวจนะนกันี้น พระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ทรงถล่ายทอดสภาพของพระครลิสตร์ผทูร้เปป็นขศึนี้น
แลร้วแกล่คนเหลล่านกันี้นทบีที่เชสืที่อขล่าวประเสรลิฐ

ครลิสตจกักรคสือ อาคารหลกังหนศึที่ง แตล่มกันไมล่ใชล่อาคารทบีที่ทบาจากอลิฐ ปทูน และหนร้าตล่างแกร้วหลากสบี ทบีที่ประชบุม
ทร้องถลิที่นทกันี้งหลายมาพบปะกกันในอาคารตล่างๆ นบีที่เปป็นความจรลิง แตล่ผมกบาลกังพทูดถศึงครลิสตจกักรหนศึที่งเดบียวนกันี้น พระกาย
นกันี้นของพระครลิสตร์ ซศึที่งเปป็นสลิที่งปลทูกสรร้างของพระเจร้า:

“ดร้วยวล่าพวกเราเปป็นพวกผทูร้รล่วมทบาการดร้วยกกันกกับพระเจร้า พวกทล่านเปป็นไรล่นาของพระเจร้า พวกทล่านเปป็น
สลิที่งปลทูกสรร้างของพระเจร้า” (1 คร. 3:9)

“ในพระองคร์นกันี้น ทบุกสล่วนของโครงรล่างซศึที่งถทูกตล่อกกันสนลิทจศึงเจรลิญขศึนี้นเปป็นวลิหารอกันบรลิสบุทธลิธิ์ในองคร์พระผทูร้
เปป็นเจร้า ในพระองคร์นกันี้น พวกทล่านกร็กบาลกังถทูกสรร้างขศึนี้นดร้วยกกันใหร้เปป็นทบีที่สถลิตของพระเจร้าโดยทางพระวลิญญาณดร้วย”
(อฟ. 2:21,22)

“พวกทล่านเชล่นกกัน ดบุจบรรดาศลิลาทบีที่มบีชบีวลิตอยทูล่ กร็ถทูกกล่อขศึนี้นเปป็นพระนลิเวศนร์ฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ เปป็นพวก
ปบุโรหลิตอกันบรลิสบุทธลิธิ์ เพสืที่อถวายบรรดาเครสืที่องบทูชาฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ เปป็นทบีที่ชอบพระทกัยตล่อพระเจร้าโดยพระเยซทู
ครลิสตร์” (1 ปต. 2:5) 

พระเยซทูทรงเปป็นศลิลามบุมเอกนกันี้น ศลิลานกันี้นทบีที่พวกชล่างกล่อไดร้ปฏลิเสธเสบียแตล่ซศึที่งพระเจร้าทรงทบาใหร้เปป็นศลิลามบุม
เอกแลร้ว (มธ. 21:42) พระองคร์ทรงเปป็นศลิลานกันี้นซศึที่งครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่กบาลกังถทูกสรร้างขศึนี้นบนนกันี้น เราเปป็น
ศลิลาทกันี้งหลายทบีที่มบีชบีวลิต ซศึที่งถทูกเชสืที่อมตลิดกกันเพสืที่อทบาใหร้นลิเวศฝฝ่ายวลิญญาณนบีนี้สมบทูรณร์ และเมสืที่อสลิที่งปลทูกสรร้างนบีนี้สมบทูรณร์
แลร้ว ครลิสตจกักรกร็จะถทูกรกับขศึนี้นไปเพสืที่อพบกกับพระเยซทูในฟฝ้าอากาศ

ผมเชสืที่อวล่าครลิสตจกักรทร้องถลิที่นควรมบีอาคารหลกังหนศึที่ง สถานทบีที่แหล่งหนศึที่งทบีที่ถทูกกบาหนดไวร้เพสืที่อการพบปะกกัน 
สถานทบีที่แหล่งหนศึที่งทบีที่ถทูกแยกไวร้ตล่างหากสบาหรกับการนมกัสการ ผมเชสืที่ออบีกวล่าอาคารของครลิสตจกักรไมล่ควรถทูกใชร้สบาหรกับ
มสืนี้อเยร็นของครลิสตจกักร งานรสืที่นเรลิง ตลาดนกัด หรสือทบีที่ประชบุมเพสืที่อกลิจชาวโลก สถานบรลิสบุทธลิธิ์นบีนี้ควรถทูกอบุทลิศไวร้สบาหรกับ
การนมกัสการพระเยซทูครลิสตร์ และเพสืที่อการนมกัสการเทล่านกันี้น แตล่ในความเปป็นจรลิงแลร้ว ครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่คสือ
อาคารฝฝ่ายวลิญญาณอกันประกอบดร้วยผทูร้เชสืที่อทกันี้งหลายทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลร้ว อวกัยวะทกันี้งหลายแหล่งพระกายของพระ
ครลิสตร์

ทบุกคนทบีที่เปป็นสมาชลิกของครลิสตจกักรนบีนี้กร็ถทูกสถลิตภายในโดยพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ ทบุกคนถทูกทบาใหร้เปป็น
อวกัยวะของกกันและกกัน และโดยพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ผทูร้เชสืที่อทบุกคนกร็ถทูกใหร้บกัพตลิศมาเขร้าในพระกายของพระครลิสตร์-
พระเยซทูครลิสตร์ผทูร้เปป็นมนบุษยร์ทบีที่เปป็นขศึนี้นแลร้ว ผทูร้ซศึที่งบกัดนบีนี้นกัที่งอยทูล่ ณ เบสืนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจร้าพระบลิดาในสวรรคร์



ครลิสตจกักรของพระเจร้าผร้นุ่ทรงพระชนมร์อยทูล่ประกอบดร้วยผทูร้เชสืที่อทบุกคนทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลร้ว ถทูกลร้างชบาระดร้วย
พระโลหลิตและถทูกไถล่แลร้ว เราไมล่ไดร้ “เขร้ารล่วม” กกับครลิสตจกักรของพระเจร้า: เรากลายเปป็นเหลล่าสมาชลิกของครลิสต
จกักรของพระเจร้าผทูร้ทรงพระชนมร์อยทูล่โดยและผล่านทางฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าทรงเพลิที่ม
เขร้ากกับครลิสตจกักรของพระองคร์ทบุกวกัน คสือทบุกคนทบีที่เชสืที่อในพระเยซทูครลิสตร์เจร้าและวางใจพระองคร์ใหร้เปป็นพระผทูร้ชล่วยใหร้
รอด (กลิจการ 2:47)

จากมบุมมองดร้านประวกัตลิศาสตรร์ ครลิสตจกักรไมล่ไดร้มบีตกัวตนอยทูล่กล่อนหนร้าการฟฟืปั้นคสืนพระชนมร์ของพระเยซทู
ครลิสตร์เจร้า มบีหลายคนทบีที่พทูดถศึง “ครลิสตจกักรในภาคพกันธสกัญญาเดลิม” แตล่ไมล่มบีครลิสตจกักรในสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิม 
ผทูร้ใดทบีที่ไมล่ยอมรกับความจรลิงเรสืที่องการแบล่งยบุคกร็ไมล่มบีทางทบีที่จะแยกแยะพระวจนะของพระเจร้าอยล่างถทูกตร้องไดร้ มกันเปป็น
สลิที่งสบาคกัญสบุดๆทบีที่จะตร้องจดจบา“ยลิว คนตล่างชาตลิ และครลิสตจกักรของพระเจร้า” หากเราหวกังวล่าจะเขร้าใจพระคกัมภบีรร์
(1 คร. 10:32) 

คนมากมายสอนวล่าครลิสตจกักรคสือ การตล่อเนสืที่องของชนชาตลิอลิสราเอลและวล่าครลิสตจกักรและอาณาจกักรนกันี้น
เปป็นหนศึที่งเดบียวกกันและอยล่างเดบียวกกัน แตล่เหลล่าผทูร้รทูร้พระคกัมภบีรร์ทบีที่ศศึกษาคร้นควร้าและแยกแยะพระวจนะอยล่างถทูกตร้อง
ยล่อมรทูร้วล่าหลกักคบาสอนเชล่นนกันี้นมบีแตล่จะนบาไปสทูล่ความสกับสน และพระเจร้าไมล่ใชล่ผทูร้กล่อกบาเนลิดความสกับสนอยล่างแนล่นอน 
เคยมบีครลิสตจกักรอยทูล่กล่อนการฟฟืปั้นคสืนพระชนมร์ของพระเยซทูเจร้าไหม? เราจะใหร้พระวจนะของพระเจร้าตอบ:

“ซศึที่งโดยคบาเหลล่านกันี้น เมสืที่อพวกทล่านอล่านแลร้ว พวกทล่านกร็จะเขร้าใจถศึงความรทูร้ของขร้าพเจร้าในเรสืที่องขร้อลศึกลกับ
ของพระครลิสตร์) ซศึที่งในสมกัยอสืที่น ๆ ไมล่ไดร้โปรดแจร้งใหร้บบุตรทกันี้งหลายของมนบุษยร์ทราบ เหมสือนอยล่างบกัดนบีนี้ซศึที่งโปรดเปปิด
เผยแกล่พวกอกัครททูตผทูร้บรลิสบุทธลิธิ์ และพวกผทูร้พยากรณร์ของพระองคร์โดยพระวลิญญาณ...และเพสืที่อทบาใหร้คนทกันี้งปวงเหร็น
วล่า อะไรคสือการสามกัคคบีธรรมแหล่งขร้อลศึกลกับนบีนี้ ซศึที่งตกันี้งแตล่แรกสรร้างโลกทรงปปิดบกังไวร้ในพระเจร้า ผทูร้ไดร้ทรงสรร้างสารพกัด
ทกันี้งปวงโดยพระเยซทูครลิสตร์ เพสืที่อทรงประสงคร์จะใหร้บรรดาเทพผทูร้ครอบครองอาณาจกักรและบรรดาเทพผทูร้มบีอบานาจ
ในสวรรคสถานรทูร้จกักพระปฝญญาอกันอเนกอนกันตร์ของพระเจร้าโดยครลิสตจกักร ณ บกัดนบีนี้ ตามพระประสงคร์อกันนลิรกันดรร์ 
ซศึที่งพระองคร์ไดร้ทรงตกันี้งไวร้ในพระเยซทูครลิสตร์องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าของพวกเรา” (อฟ. 3:4,5,9-11) หากคบุณจะศศึกษา
คร้นควร้าเนสืนี้อหาสล่วนนบีนี้ทกันี้งหมดของหนกังสสือเอเฟซกัส คบุณกร็จะพบวล่าขร้อพระคบาเหลล่านบีนี้กลล่าวถศึงยบุคสมกัยแหล่งพระคบุณ
ของพระเจร้า-ยบุคครลิสตจกักร

อกับราฮกัม อลิสอกัค ยาโคบ โยเซฟ และพวกอกัครปปิตาไมล่ไดร้เปป็นเหลล่าสมาชลิกของครลิสตจกักร พวกเขาถทูก
ทบาใหร้มบีชบีวลิตโดยพระวลิญญาณ แตล่พวกเขาไมล่ไดร้ถทูกรวมเปป็นหนศึที่งเขร้ากกับมนบุษยร์ผทูร้ทรงเปป็นขศึนี้นนกันี้นในฟฝ้าสวรรคร์ พวก
เขาไดร้รกับความรอดและพวกเขากบาลกังหยบุดพกักอยทูล่ในเมสืองบรมสบุขเกษมตอนนบีนี้ แตล่พวกเขาไมล่ใชล่เหลล่าสมาชลิกของค
รลิสตจกักรของพระเยซทูครลิสตร์เจร้า

ตามถร้อยคบาของพระเยซทู ครลิสตจกักรไมล่ไดร้มบีตกัวตนอยทูล่ตอนทบีที่พระองคร์ยกังอยทูล่บนโลกนบีนี้ มกันจะมบีในอนาคต:
“เมสืที่อพระเยซทูเสดร็จเขร้ามาในเขตแดนแหล่งเมสืองซบีซารบียาฟฟีลลิปปฟี พระองคร์กร็ทรงถามพวกสาวกของ

พระองคร์ โดยตรกัสวล่า “คนทกันี้งหลายพทูดกกันวล่า เราซศึที่งเปป็นบบุตรมนบุษยร์คสือผทูร้ใด” และพวกเขาททูลวล่า “บางคนวล่า
พระองคร์ทรงเปป็นยอหร์นผทูร้ใหร้รกับบกัพตลิศมา แตล่บางคนวล่าเปป็นเอลบียาหร์ และคนอสืที่น ๆ วล่าเปป็นเยเรมบียร์ หรสือเปป็นคน



หนศึที่งในพวกศาสดาพยากรณร์” พระองคร์ตรกัสกกับพวกเขาวล่า “แตล่พวกทล่านวล่าเราเปป็นผทูร้ใด” และซบีโมนเปโตรตอบ
และททูลวล่า “พระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์นกันี้น พระบบุตรของพระเจร้าผทูร้ทรงพระชนมร์อยทูล่!”

“และพระเยซทูทรงตอบและตรกัสกกับเขาวล่า “ทล่านไดร้รกับพร ซบีโมนบบุตรชายของโยนาเออ๋ย เพราะวล่าเนสืนี้อ
หนกังและโลหลิตมลิไดร้เปปิดเผยสลิที่งนบีนี้แกล่ทล่าน แตล่พระบลิดาของเราผทูร้ซศึที่งทรงสถลิตในสวรรคร์ตล่างหาก และเรากลล่าวแกล่ทล่าน
ดร้วยวล่า ทล่านคสือเปโตร และบนศลิลานบีนี้เราจะสรร้างครลิสตจกักรของเราไวร้ และประตทูทกันี้งหลายแหล่งนรกจะไมล่มบีชกัยชนะ
ตล่อครลิสตจกักรนกันี้นเลย” (มธ. 16:13-18)

จงสกังเกตรทูปกาลอนาคตของคบากลล่าวทบีที่พระเยซทูตรกัสเกบีที่ยวกกับครลิสตจกักร: “เราจะสรร้างครลิสตจกักรของเรา
ไวร้” พระองคร์ไมล่ไดร้ตรกัสวล่า “เรากบาลกังสรร้าง” หรสือ “เราสรร้างมาตลอด” พระองคร์แคล่ตรกัสวล่า “เราจะสรร้างครลิสต
จกักรของเรา” และมกันไมล่ใชล่การแยกแยะหรสือการจกัดการกกับพระวจนะแหล่งความจรลิงอยล่างผลิดๆทบีที่จะกลล่าววล่าใน
ระหวล่างวกันเหลล่านกันี้นทบีที่พระเยซทูทรงอยทูล่บนโลก ครลิสตจกักรยกังไมล่ถสือกบาเนลิดขศึนี้น

ในระหวล่างการรกับใชร้บนโลกของพระเยซทูครลิสตร์เจร้า ขล่าวสารของพระองคร์มบีไปยกัง “พวกแกะหลงของวงศร์
วานแหล่งอลิสราเอล” เมสืที่อพระองคร์ทรงสล่งสลิบสองคนนกันี้นออกไป พระองคร์ทรงสกัที่งพวกเขาวล่า “อยล่าเขร้าไปในทาง
แหล่งพวกคนตล่างชาตลิ... แตล่จงไปหาแกะทบีที่หลงหายไปของวงศร์วานแหล่งอลิสราเอลดบีกวล่า” (มธ. 10:5,6)

ในมกัทธลิว 15:24 พระเยซทูตรกัสวล่า “เรามลิไดร้ถทูกสล่งมาหาผทูร้ใด เวร้นแตล่แกะทบีที่หลงหายไปของวงศร์วานแหล่ง
อลิสราเอล” แมร้กระทกัที่งในการตรศึงพระองคร์ทบีที่กางเขน คบาจารศึกเหนสือพระเศบียรของพระองคร์กร็ปฝ่าวประกาศวล่า
พระองคร์ทรงเปป็น “เยซทู กษกัตรลิยร์ของพวกยลิว!”

ในโรม 15:8 เปาโลใหร้ความกระจล่างเราในถร้อยคบาเหลล่านบีนี้: “บกัดนบีนี้ขร้าพเจร้ากลล่าววล่า พระเยซทูครลิสตร์ไดร้ทรง
เปป็นผทูร้รกับใชร้แหล่งพวกทบีที่เขร้าสบุหนกัตเพสืที่อความจรลิงของพระเจร้า เพสืที่อยสืนยกันบรรดาพระสกัญญาทบีที่ไดร้ทรงกระทบาไวร้กกับ
บรรพบบุรบุษทกันี้งหลาย”

งานรกับใชร้ของพระเยซทูบนแผล่นดลินโลก มบีมายกังพวกแกะหลงของวงศร์วานแหล่งอลิสราเอล “พระองคร์ไดร้
เสดร็จมายกังพวกของพระองคร์ และพวกของพระองคร์หาไดร้ตร้อนรกับพระองคร์ไมล่…” พระองคร์ทรงเสนอพระองคร์เอง
แกล่ชนชาตลิอลิสราเอลในฐานะกษกัตรลิยร์-แตล่พวกเขาตะโกนวล่า “เราไมล่ยอมใหร้ชายผทูร้นบีนี้มาปกครองเหนสือเรา!” พวก
เขาเรบียกรร้องใหร้พระองคร์ถทูกสวมมงกบุฎหนามและถทูกตรศึงทบีที่กางเขนของโรม

พวกศาสดาพยากรณร์สมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิมไดร้เหร็นสงล่าราศบีของพระเยซทูในฐานะบบุตรของดาวลิด (ศคย.
12:8) แตล่พวกเขาไมล่ไดร้เหร็น “ลกักษณะแหล่งเวลาทบีที่พระวลิญญาณของพระครลิสตร์ ผทูร้ทรงสถลิตอยทูล่ในพวกเขา ไดร้ทรง
สบาแดงไวร้ เมสืที่อพระวลิญญาณนกันี้นไดร้ทรงเปป็นพยานลล่วงหนร้าถศึงความทบุกขร์ทรมานตล่าง ๆ ของพระครลิสตร์ และถศึงสงล่า
ราศบีทบีที่จะตามมา” (1 ปต. 1:11) พวกศาสดาพยากรณร์สมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิมไมล่ไดร้เหร็นยบุคครลิสตจกักร พวกเขา
ไดร้เหร็นการประสทูตลิของพระเยซทูและสงล่าราศบีแหล่งราชอาณาจกักรของพระองคร์ แตล่พวกเขาไมล่ไดร้เหร็นหบุบเขานกันี้นทบีที่อยทูล่
ระหวล่างการทนทบุกขร์ของพระองคร์และการสวมมงกบุฎพระองคร์ใหร้เปป็นจอมกษกัตรลิยร์และจอมเจร้านาย

1 เปโตร 1:10-12 เปปิดเผยความจรลิงหนศึที่งทบีที่ยลิที่งใหญล่: “เกบีที่ยวกกับความรอดนกันี้นพวกศาสดาพยากรณร์กร็ไดร้
ไตล่ถามและสสืบคร้นอยล่างขยกันขกันแขร็ง ผทูร้ซศึที่งไดร้พยากรณร์เกบีที่ยวกกับพระคบุณซศึที่งจะมายกังพวกทล่าน โดยสสืบคร้นสลิที่งทบีที่หรสือ
ลกักษณะแหล่งเวลาทบีที่พระวลิญญาณของพระครลิสตร์ ผทูร้ทรงสถลิตอยทูล่ในพวกเขา ไดร้ทรงสบาแดงไวร้ เมสืที่อพระวลิญญาณนกันี้น



ไดร้ทรงเปป็นพยานลล่วงหนร้าถศึงความทบุกขร์ทรมานตล่าง ๆ ของพระครลิสตร์ และถศึงสงล่าราศบีทบีที่จะตามมา กร็โปรดเปปิดเผย
แกล่คนเหลล่านกันี้นวล่า ไมล่ใชล่สบาหรกับพวกเขาเอง แตล่สบาหรกับพวกเรา พวกเขาจศึงไดร้ปรนนลิบกัตลิในสลิที่งเหลล่านกันี้น ซศึที่งบกัดนบีนี้ถทูก
รายงานแกล่พวกทล่านโดยคนเหลล่านกันี้นทบีที่ไดร้ประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่พวกทล่านแลร้ว ดร้วยพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ทบีที่
โปรดประทานจากสวรรคร์ ซศึที่งสลิที่งเหลล่านกันี้นพวกททูตสวรรคร์ปรารถนาทบีที่จะพลินลิจดทู”

ผมขอรร้องคบุณใหร้อล่านทบุกขร้อในบทแรกของ 1 เปโตร และศศึกษาคร้นควร้าแตล่ละขร้ออยล่างตกันี้งใจ บทนบีนี้ใหร้
ความสวล่างอกันยลิที่งใหญล่เกบีที่ยวกกับพระคบุณของพระเจร้าและยบุคปฝจจบุบกันนบีนี้ซศึที่งเปป็นทบีที่รทูร้จกักในชสืที่อยบุคแหล่งพระคบุณ-หรสือยบุคค
รลิสตจกักร

จงสกังเกต: “พวกศาสดาพยากรณร์กร็ไดร้ไตล่ถามและสสืบคร้นอยล่างขยกันขกันแขร็ง” เกบีที่ยวกกับพระคบุณนกันี้นทบีที่จะมา
กระนกันี้นพวกเขากร็ไมล่ไดร้เขร้าใจ พวกเขาไดร้เปป็นพยานรกับรองเกบีที่ยวกกับการทนทบุกขร์หลายประการของพระครลิสตร์และ
สงล่าราศบีนกันี้นทบีที่จะตามมา แตล่ถศึงแมร้วล่าพวกเขาบกันทศึกคบาพยากรณร์เหลล่านกันี้นลงไป พวกเขากร็ไมล่เขร้าใจพวกมกัน พวก
เราทบีที่อยทูล่ฟากนบีนี้ของกลโกธายล่อมเขร้าใจความหมายของคบาพยากรณร์เหลล่านกันี้นเกบีที่ยวกกับการทนทบุกขร์หลายประการ
ของพระเมษโปดกของพระเจร้าและสงล่าราศบีของจอมกษกัตรลิยร์และจอมเจร้านาย

การเรกิที่มตห้นของครกิสตจอักร
วกันเกลิดของครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่คสือวกันเพร็นเทคอสตร์นกันี้น มบีผทูร้เสนอแนะวล่าครลิสตจกักรมบีการเรลิที่มตร้น

ของมกันตอนทบีที่พระเยซทูทรงระบายลมหายใจบนพวกสาวกหลกังจากการฟฟืปั้นคสืนพระชนมร์ของพระองคร์ไมล่นานและ
ตรกัสแกล่พวกเขาวล่า “ทล่านทกันี้งหลายจงรกับพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์เถลิด” (ยอหร์น 20:22) แตล่สล่วนตกัวแลร้วผมไมล่เชสืที่อวล่า
ประสบการณร์นกันี้นคสือการเรลิที่มตร้นของครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ ในวกันเพร็นเทคอสตร์นกันี้นพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ไดร้
เสดร็จมา ทรงสบาแดงพระองคร์เองใหร้ประจกักษสืในแผล่นดลินโลก ทรงเปป็นพยานวล่าพระเยซทูทรงเปป็นขศึนี้นจากพวกคน
ตายแลร้ว ไดร้เสดร็จขศึนี้นสทูล่สวรรคร์แลร้ว และไดร้สล่งพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์มาตามทบีที่ทรงสกัญญาไวร้

ในบทแรกของหนกังสสือกลิจการ เราถทูกบอกวล่าพระเยซทูทรงสบาแดงพระองคร์เองวล่ามบีชบีวลิตอยทูล่เปป็นเวลาสบีที่สลิบ
วกัน พระองคร์ทรงพทูดคบุยกกับพวกสาวกเกบีที่ยวกกับหลายสลิที่งทบีที่เปป็นของอาณาจกักรของพระเจร้าและทรงบกัญชาพวกเขา
วล่าพวกเขาไมล่ควรออกไปจากกรบุงเยรทูซาเลร็มจนกวล่าพวกเขาไดร้รกับพระราชทานฤทธลิธิ์เดชจากเบสืนี้องบน พวกเขาจะ
ตร้องรออยทูล่ทบีที่นกัที่นเพสืที่อคอยการสบาเรร็จจรลิงของพระสกัญญานกันี้นของพระบลิดา พระองคร์ตรกัสวล่า “เพราะวล่ายอหร์นไดร้ใหร้
รกับบกัพตลิศมาดร้วยนนี้บากร็จรลิง แตล่ทล่านทกันี้งหลายจะรกับบกัพตลิศมาดร้วยพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์อบีกไมล่กบีที่วกันนกับจากนบีนี้”
(กลิจการ 1:5)

พวกสาวกถามพระเยซทูวล่า “พระองคร์เจร้าขร้า ณ เวลานบีนี้พระองคร์จะทรงตกันี้งราชอาณาจกักรขศึนี้นใหมล่ใหร้แกล่
อลิสราเอลหรสือ” และพระองคร์ตรกัสแกล่พวกเขาวล่า “ไมล่ใชล่ธบุระของพวกทล่านทบีที่จะทราบเวลาหรสือวาระทกันี้งหลาย ซศึที่ง
พระบลิดาไดร้ทรงกบาหนดไวร้ใหร้อยทูล่ในสลิทธลิอบานาจของพระองคร์ แตล่พวกทล่านจะไดร้รกับพระราชทานฤทธลิธิ์เดช หลกังจาก
พระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์เสดร็จมาบนพวกทล่าน และพวกทล่านจะเปป็นพยานฝฝ่ายเราทกันี้งในกรบุงเยรทูซาเลร็ม และในแควร้น
ยทูเดบียทกันี้งหมด และในแควร้นสะมาเรบีย และจนถศึงทบีที่สบุดปลายแหล่งแผล่นดลินโลก” และเมสืที่อพระองคร์ไดร้ตรกัสสลิที่งเหลล่านบีนี้
แลร้ว ขณะทบีที่พวกเขากบาลกังพลินลิจดทู พระองคร์ทรงถทูกรกับขศึนี้นไป และมบีเมฆกร้อนหนศึที่งคลบุมพระองคร์ใหร้พร้นสายตาของ
พวกเขา” (กลิจการ 1:6-9)



ในลทูกา 24:49 พระเยซทูทรงบกัญชาสาวกเหลล่านกันี้นวล่า “ทล่านทกันี้งหลายจงคอยอยทูล่ในกรบุงเยรทูซาเลร็ม จนกวล่า
ทล่านทกันี้งหลายจะประกอบดร้วยฤทธลิธิ์เดชทบีที่มาจากเบสืนี้องบน” พวกเขาเชสืที่อฟฝง พวกเขาอยทูล่ตล่อในกรบุงเยรทูซาเลร็ม พวก
เขาอยทูล่ในหร้องชกันี้นบนนกันี้นและทบุกคนพรร้อมใจกกัน โดยรอคอยพระสกัญญานกันี้นทบีที่พระเยซทูทรงฝากไวร้แกล่พวกเขา-การ
เสดร็จมาของพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์:

“และเมสืที่อวกันเทศกาลเพร็นเทคอสตร์มาถศึงแลร้ว พวกสาวกทบุกคนไดร้มบีนนี้บาหนศึที่งใจเดบียวกกันอยทูล่ในสถานทบีที่แหล่ง
เดบียวกกัน และในทกันใดนกันี้น มบีเสบียงหนศึที่งมาจากฟฝ้าสวรรคร์เหมสือนอยล่างเสบียงลมแรงกลร้า และเสบียงนกันี้นกร้องสนกัที่นทกัที่ว
บร้านหลกังทบีที่พวกเขากบาลกังนกัที่งอยทูล่นกันี้น และมบีบรรดาลลินี้นหลายแฉกเหมสือนอยล่างเปลวไฟปรากฏแกล่พวกเขา และเปลว
ไฟนกันี้นมาอยทูล่บนพวกเขาแตล่ละคน และพวกเขาทบุกคนกร็เตร็มเปฟีฝั่ยมดร้วยพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ และตกันี้งตร้นพทูดดร้วย
ภาษาตล่าง ๆ ตามทบีที่พระวลิญญาณโปรดใหร้พวกเขาพทูด

“และมบีพวกยลิวทบีที่กบาลกังพกักอาศกัยอยทูล่ทบีที่กรบุงเยรทูซาเลร็ม เหลล่าคนทบีที่เกรงกลกัวพระเจร้า ออกมาจากทบุก
ประชาชาตลิใตร้ฟฝ้าสวรรคร์ บกัดนบีนี้เมสืที่อเสบียงนบีนี้ดกังออกไปขร้างนอก ฝทูงชนกร็มารวมตกัวกกัน และรทูร้สศึกสกับสน เพราะวล่าทบุก
คนไดร้ยลินคนเหลล่านกันี้นพทูดเปป็นภาษาของเขาเอง และพวกเขาทบุกคนกร็ประหลาดใจและอกัศจรรยร์ใจ โดยพทูดกกันวล่า 
“ดทูเถลิด คนเหลล่านบีนี้ทบุกคนทบีที่พทูดนกันี้นเปป็นชาวกาลลิลบีไมล่ใชล่หรสือ และเหตบุไฉนพวกเราไดร้ยลินพวกเขาทบุกคนพทูดในภาษา
ของพวกเราเอง จากทบีที่ซศึที่งพวกเราไดร้บกังเกลิดมา คสือชาวปารเธบีย และชาวมบีเดบีย และชาวเอลาม และบรรดาคนทบีที่
อาศกัยอยทูล่ในเขตแดนเมโสโปตาเมบีย และในแควร้นยทูเดบีย และแควร้นคกัปปาโดเซบีย ในแควร้นปอนทกัสและเอเชบีย 
แควร้นฟรบีเจบีย และแควร้นปฝมฟฟีเลบีย ในประเทศอบียลิปตร์ และในแควร้นเมสืองลลิเบบียซศึที่งขศึนี้นกกับนครไซรบีน และคนแปลก
หนร้าของกรบุงโรม พวกยลิวกกับคนเขร้าจารบีตยลิวทกันี้งหลาย ชาวเกาะครบีตและชาวอาระเบบีย พวกเราไดร้ยลินคนเหลล่านบีนี้
พทูดในภาษาของพวกเราถศึงพระราชกลิจตล่าง ๆ อกันมหกัศจรรยร์ของพระเจร้า”

“และพวกเขาทบุกคนกร็ประหลาดใจ และกบาลกังสงสกัยอยทูล่ โดยพทูดกกันวล่า “สลิที่งนบีนี้มบีความหมายอะไร” คนอสืที่น
ๆ ทบีที่เยาะเยร้ยกร็พทูดวล่า “คนเหลล่านบีนี้เตร็มไปดร้วยเหลร้าองบุล่นใหมล่” แตล่เปโตรซศึที่งยสืนขศึนี้นพรร้อมกกับอกัครททูตสลิบเอร็ดคน ไดร้
ตะเบร็งเสบียงของตน และกลล่าวแกล่พวกเขาวล่า “พวกทล่าน ชาวยทูเดบีย และบรรดาคนทบีที่อาศกัยอยทูล่ทบีที่กรบุงเยรทูซาเลร็ม 
พวกทล่านจงทราบสลิที่งนบีนี้ และตกันี้งใจฟฝงบรรดาถร้อยคบาของขร้าพเจร้าเถลิด

“ดร้วยวล่าคนเหลล่านบีนี้มลิไดร้เมาเหลร้าองบุล่น ตามทบีที่พวกทล่านคลิดนกันี้น โดยเหร็นวล่าเปป็นแตล่เวลาสามโมงเชร้า แตล่สลิที่งนบีนี้
เปป็นสลิที่งซศึที่งถทูกกลล่าวไวร้โดยศาสดาพยากรณร์โยเอลวล่า ‘และตล่อมาในวกันสบุดทร้าย พระเจร้าตรกัสวล่า เราจะเทพระ
วลิญญาณของเรามาบนเนสืนี้อหนกังทกันี้งสลินี้น และบบุตรชายบบุตรสาวของพวกเจร้าจะพยากรณร์ และพวกคนหนบุล่มของพวก
เจร้าจะเหร็นนลิมลิตทกันี้งหลาย และพวกคนชราของพวกเจร้าจะฝฝนความฝฝนตล่าง ๆ และในวกันเวลาเหลล่านกันี้นเราจะเทพ
ระวลิญญาณของเราบนทาสชายของเราและทาสหญลิงของเรา และคนเหลล่านกันี้นจะพยากรณร์ และเราจะสบาแดง
การมหกัศจรรยร์ทกันี้งหลายในฟฝ้าอากาศเบสืนี้องบน และหมายสบาคกัญตล่าง ๆ ในแผล่นดลินโลกเบสืนี้องลล่าง คสือเลสือด และไฟ 
และไอควกัน ดวงอาทลิตยร์จะถทูกเปลบีที่ยนใหร้เปป็นความมสืด และดวงจกันทรร์ใหร้เปป็นเลสือด กล่อนวกันใหญล่ยลิที่งและเกรบียงไกร
นกันี้นขององคร์พระผทูร้เปป็นเจร้ามาถศึง และจะเปป็นเชล่นนบีนี้วล่า ผทูร้ใดกร็ตามทบีที่จะรร้องออกพระนามขององคร์พระผทูร้เปป็นเจร้ากร็จะ
รอด’



“พวกทล่าน คนอลิสราเอลทกันี้งหลาย จงฟฝงบรรดาถร้อยคบาเหลล่านบีนี้เถลิด พระเยซทูแหล่งนาซาเรร็ธ ซศึที่งเปป็นผทูร้ทบีที่ไดร้
รกับการรกับรองจากพระเจร้าในทล่ามกลางพวกทล่านโดยบรรดาการอกัศจรรยร์ และการมหกัศจรรยร์ และหมายสบาคกัญ
ตล่าง ๆ ซศึที่งพระเจร้าไดร้ทรงกระทบาโดยพระองคร์นกันี้นในทล่ามกลางพวกทล่าน ตามทบีที่พวกทล่านเองทราบอยทูล่แลร้วดร้วย 
พระองคร์ผทูร้ทรงถทูกมอบไวร้โดยพระดบารลิทบีที่กบาหนดไวร้แลร้ว และการทรงทราบลล่วงหนร้าของพระเจร้า พวกทล่านกร็ไดร้จกับ 
และโดยมสืออกันชกัที่วไดร้ตรศึงทบีที่กางเขนและประหารชบีวลิตเสบีย ผทูร้ทบีที่พระเจร้าไดร้ทรงบกันดาลใหร้คสืนพระชนมร์ โดยทรงกบาจกัด
บรรดาความเจร็บปวดแหล่งความตายเสบีย เพราะวล่าเปป็นไปไมล่ไดร้ทบีที่พระองคร์จะถทูกครอบงบาดร้วยความตายนกันี้น เพราะ
ดาวลิดไดร้ทรงกลล่าวเกบีที่ยวกกับพระองคร์วล่า ‘ขร้าพเจร้าไดร้เหร็นองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าลล่วงหนร้าอยทูล่ตรงหนร้าขร้าพเจร้าเสมอ 
เพราะพระองคร์ประทกับอยทูล่ทบีที่มสือขวาของขร้าพเจร้า เพสืที่อขร้าพเจร้าจะไมล่หวกัที่นไหวเลย เพราะฉะนกันี้นใจของขร้าพเจร้าจศึง
ปฟีตลิยลินดบี และลลินี้นของขร้าพเจร้าจศึงชสืที่นชมยลินดบี ยลิที่งกวล่านกันี้นเนสืนี้อหนกังของขร้าพเจร้าจะพกักพลิงอยทูล่ในความหวกังดร้วย เพราะ
พระองคร์จะไมล่ทรงละทลินี้งจลิตวลิญญาณของขร้าพระองคร์ไวร้ในนรก ทกันี้งพระองคร์จะไมล่ทรงยอมใหร้องคร์บรลิสบุทธลิธิ์ของ
พระองคร์เหร็นความเปฟืฝั่อยเนล่า พระองคร์ไดร้โปรดใหร้ขร้าพระองคร์ทราบทางทกันี้งหลายแหล่งชบีวลิตแลร้ว พระองคร์จะโปรด
ใหร้ขร้าพระองคร์เปฟีฝั่ยมดร้วยความปฟีตลิยลินดบีดร้วยสบีพระพกักตรร์ของพระองคร์’ พวกทล่านและพบีที่นร้องทกันี้งหลาย ขอใหร้
ขร้าพเจร้ากลล่าวโดยไมล่มบีผทูร้ใดขกัดขวางแกล่พวกทล่านเถลิดเกบีที่ยวกกับดาวลิดผทูร้เปป็นบรรพบบุรบุษวล่า เขาทกันี้งตายเสบียแลร้วและถทูก
ฝฝงไวร้ และอบุโมงคร์ฝฝงศพของเขายกังอยทูล่กกับพวกเราจนถศึงทบุกวกันนบีนี้ เหตบุฉะนกันี้นโดยเปป็นผทูร้พยากรณร์ และทราบวล่า 
พระเจร้าไดร้ตรกัสสกัญญาไวร้แกล่เขาดร้วยคบาปฏลิญาณวล่า จากบกันี้นเอวของเขา ตามเนสืนี้อหนกังนกันี้น พระองคร์จะทรงยกพระ
ครลิสตร์ใหร้ประทกับบนพระทบีที่นกัที่งของเขา เพราะเหร็นลล่วงหนร้าถศึงสลิที่งนบีนี้กล่อน เขาจศึงกลล่าวถศึงการคสืนพระชนมร์ของพระ
ครลิสตร์วล่า จลิตวลิญญาณของพระองคร์ไมล่ไดร้ถทูกละทลินี้งไวร้ในนรก และเนสืนี้อหนกังของพระองคร์ไมล่ไดร้เหร็นความเปฟืฝั่อยเนล่า

“พระเยซทูนบีนี้พระเจร้าไดร้ทรงบกันดาลใหร้คสืนพระชนมร์แลร้ว พวกเราทบุกคนเปป็นพยานถศึงเรสืที่องนบีนี้ เหตบุฉะนกันี้น 
เมสืที่อทรงถทูกยกขศึนี้นโดยพระหกัตถร์ขวาของพระเจร้า และทรงไดร้รกับพระสกัญญาแหล่งพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์จากพระบลิดา
แลร้ว พระองคร์จศึงทรงเทฤทธลิธิ์เดชนบีนี้ลงมา ซศึที่งบกัดนบีนี้พวกทล่านเหร็นและไดร้ยลินแลร้ว ดร้วยวล่าดาวลิดไมล่ไดร้ขศึนี้นไปยกังสวรรคร์
ทกันี้งหลาย แตล่เขากลล่าวเองวล่า ‘องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าไดร้ตรกัสกกับองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าของขร้าพเจร้าวล่า ทล่านจงนกัที่งทบีที่ขวามสือ
ของเรา จนกวล่าเราจะกระทบาใหร้บรรดาศกัตรทูของทล่านเปป็นแทล่นรองเทร้าของทล่าน’ เหตบุฉะนกันี้น จงใหร้วงศร์วานแหล่ง
อลิสราเอลทกันี้งสลินี้นทราบอยล่างแนล่นอนเถลิดวล่า พระเจร้าไดร้ทรงยกพระเยซทูองคร์เดบียวกกันนบีนี้ ซศึที่งพวกทล่านไดร้ตรศึงไวร้ทบีที่
กางเขน ใหร้เปป็นทกันี้งองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าและเปป็นพระครลิสตร์”

“บกัดนบีนี้ เมสืที่อคนทกันี้งหลายไดร้ยลินขร้อความนบีนี้ พวกเขากร็รทูร้สศึกเจร็บแปลบในใจของตน และกลล่าวแกล่เปโตรและ
แกล่พวกอกัครททูตทบีที่เหลสือวล่า “พวกทล่านและพบีที่นร้องทกันี้งหลาย พวกเราจะทบาอะไรดบี” แลร้วเปโตรไดร้กลล่าวแกล่พวกเขา
วล่า “พวกทล่านทบุกคนจงกลกับใจเสบียใหมล่และรกับบกัพตลิศมาในพระนามของพระเยซทูครลิสตร์ เพราะโปรดยกบาปทกันี้ง
หลายแลร้ว และพวกทล่านจะไดร้รกับของประทานของพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ ดร้วยวล่าพระสกัญญานกันี้นตกแกล่พวกทล่าน 
และแกล่ลทูกหลานของพวกทล่าน และแกล่คนทกันี้งหลายทบีที่อยทูล่หล่างไกลออกไป คสือทบุกคนทบีที่องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าพระเจร้า
ของพวกเราจะทรงเรบียกนกันี้น” และดร้วยถร้อยคบาอสืที่น ๆ อบีกมายมายเขาไดร้เปป็นพยานรกับรองและไดร้เตสือนสตลิ โดย
กลล่าววล่า “จงเอาตกัวพวกทล่านเองใหร้รอดจากชกัที่วอายบุทบีที่คดโกงนบีนี้เถลิด”



“แลร้วคนทกันี้งหลายทบีที่รกับคบาของเปโตรดร้วยความยลินดบีแลร้วกร็รกับบกัพตลิศมา และในวกันเดบียวกกันนกันี้นมบีคนเพลิที่ม
เขร้ากกับพวกเขาประมาณสามพกันคน” (กลิจการ 2:1-41)

ในขร้อพระคบาเหลล่านบีนี้เรามบีคบาเทศนาทบีที่ถทูกเทศนาโดยเปโตรและถทูกใหร้เกบียรตลิโดยพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์-คบา
เทศนาหนศึที่งทบีที่ทบาใหร้เกลิดการถสือกบาเนลิดของครลิสตจกักรในวกันเพร็นเทคอสตร์นกันี้น ขอใหร้เราสกังเกตบางสลิที่งทบีที่โดดเดล่นเกบีที่ยว
กกับคบาเทศนานบีนี้:
มกันอบุดมดร้วยขร้อพระคกัมภบีรร์:-

ตามทบีที่พระคกัมภบีรร์ฉบกับคลิงเจมสร์กลล่าว เปโตรใชร้ 531 คบาในคบาเทศนานบีนี้ในวกันเพร็นเทคอสตร์นกันี้น และ 218 
คบาในคบาเหลล่านกันี้นถทูกยกมาจากโยเอล 2:28-32, เพลงสดบุดบี 16:8-11 และเพลงสดบุดบี 110:1 

นอกจากนกันี้น 91 คบาทบีที่เปโตรใชร้ในคบาเทศนานบีนี้กร็อร้างอลิงถศึงขร้อพระคกัมภบีรร์ และถร้อยคบาทบีที่เหลสือกร็ถทูกเจสือดร้วย
คบากลล่าวทบีที่มาจากพระคกัมภบีรร์! ดกังนกันี้นเราจศึงเหร็นวล่าพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ทรงสบาแดงการสถลิตอยทูล่ดร้วยของพระองคร์ใหร้
ประจกักษร์แหล่งหนใดทบีที่พระวจนะของพระเจร้าถทูกเทศนาในความบรลิสบุทธลิธิ์และความเรบียบงล่ายทกันี้งหมดของมกัน เปโตร
เทศนาพระคบาทบีที่ออกมาจากพระโอษฐร์ของพระเจร้าในวกันเพร็นเทคอสตร์นกันี้น
คบาเทศนาของเขามบีจบุดมบุล่งหมายหนศึที่งเดบียว-การเปปิดเผยตกัวตนของพระเยซทูครลิสตร์เจร้า:-

มบีคบานามสบีที่สลิบตกัวและคบาสรรพนามสลิบสบีที่ตกัวในคบาเทศนานบีนี้ โดยทกันี้งหมดอร้างอลิงถศึงพระเยซทูครลิสตร์เจร้า 
พระองคร์ทรงเปป็นหกัวใจแหล่งแผนงานของพระเจร้า พระองคร์ทรงเปป็นดบุมลร้อแหล่งความรอด และคบาเทศนาของเปโตร
ในวกันเพร็นเทคอสตร์นกันี้นกร็วนเวบียนอยทูล่รอบดบุมลร้อนกันี้น
ผลลกัพธร์เหลล่านกันี้นแหล่งคบาเทศนาของเขามบีความโดดเดล่น:-

มบีการฟฝ้องใจเรสืที่องบาป ผทูร้คนถทูกทลิที่มแทงในหกัวใจของตน พวกเขาถทูกโหมกระพสือจนถศึงกร้นบศึนี้งแหล่งตกัวตน
ของพวกเขา และพวกเขารร้องออกมาวล่า “พวกทล่านและพบีที่นร้องทกันี้งหลาย พวกเราจะทบาอะไรดบี” (ขร้อ 37) มบีการก
ลกับใจเชสืที่อทบีที่แทร้จรลิงมาถศึงพระครลิสตร์ เพราะวล่า “คนทกันี้งหลาย...รกับคบาของเปโตรดร้วยความยลินดบี” (ขร้อ 41) มบีการรกับ
สารภาพทบีที่แทร้จรลิงในเรสืที่องพระครลิสตร์ เพราะวล่าคนทกันี้งหลายทบีที่ไดร้ยลินพระวจนะกร็รกับมกันและรกับบกัพตลิศมา (ขร้อ 41) มบี
การรล่วมสนลิทแบบครลิสเตบียน- “ทบุกคนทบีที่เชสืที่อนกันี้นกร็อยทูล่ดร้วยกกัน และใหร้ทรกัพยร์สลิที่งของทกันี้งหลายมารวมกกันเปป็นของ
กลาง” (ขร้อ 44)

นบีที่ไมล่ใชล่การกลกับใจเชสืที่อ “แบบเปป็นพกักๆ”: “เขาทกันี้งหลายไดร้ตกันี้งมกัที่นคงอยทูล่ในหลกักคบาสอนของพวกอกัครททูต 
และในการสามกัคคบีธรรม และในการหกักขนมปฝง และในการอธลิษฐานตล่าง ๆ...และไดร้ขายบรรดาทรกัพยร์สมบกัตลิและ
สลิที่งของทกันี้งหลาย และแบล่งสลิที่งของเหลล่านกันี้นใหร้แกล่ทบุกคน ตามซศึที่งทบุกคนตร้องการ และพวกเขาซศึที่งอยทูล่พรร้อมใจกกันตล่อ
เนสืที่องทบุกวกันในพระวลิหาร และหกักขนมปฝงตามบร้าน ไดร้รกับประทานอาหารของตนดร้วยความชสืที่นชมยลินดบีและความ
จรลิงใจ” (ขร้อ 42-46) คนเหลล่านกันี้นทบีที่เชสืที่อวกันนกันี้นไมล่เพบียงอบุทลิศตกัวพวกเขาเองเทล่านกันี้น-แตล่ทบุกสลิที่งทบีที่พวกเขามบี-เพสืที่อ
อบุดมการณร์แหล่งพระครลิสตร์

เพราะการทบีที่พวกเขาเชสืที่อ รกับสารภาพ อบุทลิศตกัว และดบาเนลินตล่อเนสืที่องในความเชสืที่อนกันี้น พวกเขาจศึงมบีความ
สบุข สรรเสรลิญพระเจร้า-แตล่นกัที่นไมล่ใชล่ทกันี้งหมด: พวกเขามบีคบาพยานหนศึที่งซศึที่งทบาใหร้คนอสืที่นๆเชสืที่อวล่าความเชสืที่อแบบ
ครลิสเตบียนเปป็นของแทร้!



เราอาจสรบุปยล่อคบาเทศนาของเปโตรโดยกลล่าววล่าเขาถวายเกบียรตลิพระเจร้า เขายกชทูพระครลิสตร์ เขาถวาย
เกบียรตลิพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ นกักเทศนร์คนใดทบีที่จะทบาแบบเดบียวกกันสามารถคาดหวกังผลลกัพธร์ทบีที่ยลิที่งใหญล่ไดร้

คบาเทศนาของเปโตรสามารถถทูกอล่านจบไดร้ในหร้านาทบี แตล่เขามบีผลลกัพธร์ทบีที่จรลิงแทร้มากกวล่าผทูร้นบาทางศาสนา
บางคนมบีในหร้าปฟี หรสือแมร้แตล่ทกันี้งชบีวลิต ความตร้องทบีที่ยลิที่งใหญล่ทบีที่สบุดในธรรมาสนร์วกันนบีนี้คสือขล่าวประเสรลิฐทบีที่มากขศึนี้น พระ
คกัมภบีรร์ทบีที่มากขศึนี้น การถวายเกบียรตลิแดล่พระเจร้าทบีที่มากขศึนี้น สงล่าราศบีแดล่พระครลิสตร์ทบีที่มากขศึนี้น คบาสรรเสรลิญแดล่ฤทธลิธิ์เดช
ของพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ทบีที่มากขศึนี้น-และการใหร้เกบียรตลิทบีที่นร้อยลงแกล่โปรแกรม ศลิษยาภลิบาล ครทูอาจารยร์ เหลล่านกัก
ประกาศขล่าวประเสรลิฐ ศาสนาและเหลล่าผทูร้นบาทางศาสนา

พระคบาขร้อสบุดทร้ายในบททบีที่สองของหนกังสสือกลิจการปปิดทร้ายดร้วยคบาเหลล่านบีนี้: “และองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าทรง
เพลิที่มเขร้ากกับครลิสตจกักรทบุกวกัน ๆ คสือผทูร้ซศึที่งควรจะไดร้รกับความรอด!” เราถทูกเพลิที่มเขร้ากกับครลิสตจกักรขององคร์พระผทูร้เปป็น
เจร้าเมสืที่อเรารกับความรอด เสมบียนของครลิสตจกักรไมล่ไดร้เพลิที่มเราเขร้ากกับครลิสตจกักร การจบุล่มลงในอล่างบกัพตลิศมาไมล่ไดร้เพลิที่ม
เราเขร้ากกับครลิสตจกักร การทบาดบีไมล่เพลิที่มเราเขร้ากกับครลิสตจกักร องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าพระเจร้าผทูร้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงเพลิที่มเรา
เขร้ากกับครลิสตจกักรเมสืที่อเราเชสืที่อ

สมาชกิกคนหนซที่งของครกิสตจอักรคมือใคร?
ใน 1 โครลินธร์ 12:12-31 เปาโลบอกเราอยล่างชกัดแจร้งวล่าใครบร้างเปป็นเหลล่าสมาชลิกของครลิสตจกักรพกันธ

สกัญญาใหมล่:
“เพราะวล่ารล่างกายนกันี้นเปป็นกายเดบียว และมบีอวกัยวะหลายสล่วน และอวกัยวะทบุกสล่วนของกายเดบียวนกันี้น ซศึที่ง

เปป็นหลายสล่วนกร็ยกังเปป็นกายเดบียวกกันฉกันใด พระครลิสตร์กร็ทรงเปป็นฉกันนกันี้น เพราะวล่าโดยพระวลิญญาณองคร์เดบียวพวก
เราทบุกคนไดร้รกับบกัพตลิศมาเขร้าเปป็นกายอกันเดบียวกกัน ไมล่วล่าพวกเราเปป็นพวกยลิวหรสือพวกคนตล่างชาตลิ ไมล่วล่าพวกเรา
เปป็นทาสหรสือไท และทบุกคนไดร้ถทูกทบาใหร้ดสืที่มเขร้าอยทูล่ในพระวลิญญาณองคร์เดบียวแลร้ว เพราะวล่ารล่างกายไมล่เปป็นอวกัยวะ
เดบียว แตล่เปป็นหลายอวกัยวะ

“ถร้าเทร้าจะกลล่าววล่า “เพราะขร้าไมล่ไดร้เปป็นมสือ ขร้าจศึงไมล่ไดร้เปป็นของรล่างกายนกันี้น” ฉะนกันี้นเทร้าจศึงไมล่เปป็นของ
รล่างกายนกันี้นหรสือ และถร้าหทูจะกลล่าววล่า “เพราะขร้าไมล่ไดร้เปป็นตา ขร้าจศึงไมล่ไดร้เปป็นของรล่างกายนกันี้น” ฉะนกันี้นหทูจศึงไมล่เปป็น
ของรล่างกายนกันี้นหรสือ ถร้ารล่างกายทกันี้งหมดเปป็นตา การไดร้ยลินจะอยทูล่ทบีที่ไหน ถร้ารล่างกายทกันี้งหมดเปป็นหทู การดมกลลิที่นจะ
อยทูล่ทบีที่ไหน แตล่บกัดนบีนี้พระเจร้าไดร้ทรงตกันี้งอวกัยวะทบุกสล่วนไวร้ในรล่างกาย ตามชอบพระทกัยของพระองคร์ และถร้าอวกัยวะ
ทกันี้งหมดเปป็นอวกัยวะเดบียว รล่างกายจะอยทูล่ทบีที่ไหน

“แตล่บกัดนบีนี้มบีหลายอวกัยวะ แตล่ยกังเปป็นรล่างกายเดบียวกกัน และตาไมล่สามารถกลล่าวแกล่มสือวล่า “ขร้าไมล่ตร้องการ
เจร้า” หรสืออบีกทบีศบีรษะไมล่สามารถกลล่าวแกล่เทร้าวล่า “ขร้าไมล่ตร้องการพวกเจร้า” ไมล่เลย ยลิที่งกวล่านกันี้นอวกัยวะเหลล่านกันี้นของ
รล่างกาย ซศึที่งดทูเหมสือนวล่าอล่อนแอกวล่า กร็จบาเปป็น และอวกัยวะเหลล่านกันี้นของรล่างกาย ซศึที่งพวกเราคลิดวล่ามบีเกบียรตลินร้อยกวล่า
พวกเรากลกับใหร้เกบียรตลิบรลิบทูรณร์มากขศึนี้นแกล่อวกัยวะเหลล่านบีนี้ และอวกัยวะทบีที่ไมล่นล่าดทูของพวกเรา กร็มบีความนล่าดทูทบีที่
บรลิบทูรณร์มากขศึนี้น

“เพราะวล่าอวกัยวะทบีที่นล่าดทูของพวกเราไมล่มบีความตร้องการ แตล่พระเจร้าไดร้ทรงทบาใหร้รล่างกายประสานกกัน 
โดยทรงใหร้เกบียรตลิทบีที่บรลิบทูรณร์มากขศึนี้นแกล่สล่วนทบีที่เคยขาดเกบียรตลินกันี้น เพสืที่อทบีที่จะไมล่มบีความแตกแยกกกันในรล่างกาย แตล่



เพสืที่ออวกัยวะเหลล่านกันี้นจะมบีความหล่วงใยซศึที่งกกันและกกัน และไมล่วล่าอวกัยวะอกันหนศึที่งทบุกขร์ อวกัยวะทกันี้งหมดกร็พลอยทบุกขร์กกับ
อวกัยวะนกันี้น หรสืออวกัยวะอกันหนศึที่งไดร้รกับเกบียรตลิ อวกัยวะทกันี้งหมดกร็พลอยปฟีตลิยลินดบีกกับอวกัยวะนกันี้น บกัดนบีนี้ทล่านทกันี้งหลายเปป็น
พระกายของพระครลิสตร์ และเปป็นอวกัยวะตล่าง ๆ ของพระกายนกันี้น และพระเจร้าไดร้โปรดตกันี้งบางคนไวร้ในครลิสตจกักร 
ทบีที่หนศึที่งคสือพวกอกัครททูต รองลงมาคสือบรรดาผทูร้พยากรณร์ ทบีที่สามครทูบาอาจารยร์ทกันี้งหลาย ตล่อจากนกันี้นการอกัศจรรยร์ตล่าง 
ๆ แลร้วบรรดาของประทานแหล่งการรกักษาทกันี้งหลาย การชล่วยเหลสือตล่าง ๆ การครอบครองทกันี้งหลาย การพทูดภาษา
ตล่าง ๆ

“ทบุกคนเปป็นอกัครททูตหรสือ ทบุกคนเปป็นผทูร้พยากรณร์หรสือ ทบุกคนเปป็นครทูบาอาจารยร์หรสือ ทบุกคนเปป็นผทูร้กระทบา
การอกัศจรรยร์ตล่าง ๆ หรสือ ทบุกคนมบีบรรดาของประทานแหล่งการรกักษาหรสือ ทบุกคนพทูดภาษาตล่าง ๆ หรสือ ทบุกคน
สามารถแปลไดร้หรสือ

“แตล่จงปรารถนาบรรดาของประทานอกันดบีทบีที่สบุดนกันี้นอยล่างจรลิงจกัง และขร้าพเจร้ายกังคงแสดงทางหนศึที่งทบีที่ยอด
เยบีที่ยมกวล่าแกล่พวกทล่าน”

ขร้อพระคบาเหลล่านบีนี้สอนอยล่างชกัดแจร้งวล่าทบุกคนทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลร้วเปป็นเหลล่าอวกัยวะของครลิสตจกักรของ
พระเจร้าผทูร้ทรงพระชนมร์อยทูล่ ถทูกใหร้บกัพตลิศมาเขร้าในพระกายของพระครลิสตร์โดยพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ในวลินาทบีนกันี้น
แหล่งการบกังเกลิดใหมล่ ไมล่มบีเหตบุผลตามพระคกัมภบีรร์ทบีที่จะแมร้แตล่เสนอแนะวล่าคนๆหนศึที่งสามารถเปป็นลทูกของพระเจร้าไดร้
โดยไมล่ตร้องรกับบกัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ “เพราะวล่าโดยพระวลิญญาณองคร์เดบียวพวกเราทบุกคนไดร้รกับบกัพ
ตลิศมาเขร้าเปป็นกายอกันเดบียวกกัน!”

พระคกัมภบีรร์สอนอยล่างชกัดเจนวล่า “องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าองคร์เดบียว ความเชสืที่อเดบียว บกัพตลิศมาเดบียว พระเจร้า
องคร์เดบียวและพระบลิดาของคนทกันี้งสลินี้น ผทูร้ทรงอยทูล่เหนสือสลิที่งสารพกัด และทกัที่วสลิที่งสารพกัด และในพวกทล่านทกันี้งสลินี้น” (อฟ. 
4:5,6) มบีพระวลิญญาณองคร์เดบียว-พระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์-ซศึที่งโดยพระองคร์นกันี้นเราถทูกใหร้บกัพตลิศมาเขร้าใน (ถทูกทบาใหร้เปป็น
หนศึที่งเดบียวกกับ) พระกายของพระครลิสตร์ และนบีที่เกลิดขศึนี้นในชกัที่วขณะนกันี้นทบีที่เรายอมรกับพระเยซทูโดยความเชสืที่อ “ถร้าผทูร้ใด
ไมล่มบีพระวลิญญาณของพระครลิสตร์ ผทูร้นกันี้นกร็ไมล่เปป็นของพระองคร์” (รม. 8:9) “ดร้วยวล่าทบุกคนทบีที่ถทูกนบาพาโดยพระ
วลิญญาณของพระเจร้า คนเหลล่านกันี้นกร็เปป็นบบุตรทกันี้งหลายของพระเจร้า” (รม. 8:14) “พระวลิญญาณนกันี้นเองทรงเปป็น
พยานรล่วมกกับจลิตวลิญญาณของพวกเราวล่า พวกเราเปป็นบบุตรทกันี้งหลายของพระเจร้า” (รม. 8:16)

เอเฟซกัส 4:30 บอกเราวล่า “อยล่าทบาใหร้พระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ของพระเจร้าเสบียพระทกัย ซศึที่งโดยพระวลิญญาณ
นกันี้นพวกทล่านไดร้ถทูกประทกับตราไวร้จนถศึงวกันแหล่งการไถล่ถอน” และสบุดทร้าย “พระเยซทูตรกัสตอบวล่า “แทร้จรลิงแลร้วเรา
กลล่าวแกล่ทล่านวล่า ยกเวร้นผทูร้หนศึที่งผทูร้ใดไดร้บกังเกลิดจากนนี้บาและจากพระวลิญญาณ ผทูร้นกันี้นไมล่สามารถเขร้าในอาณาจกักรของ
พระเจร้าไดร้ สลิที่งซศึที่งบกังเกลิดจากเนสืนี้อหนกังกร็เปป็นเนสืนี้อหนกัง และสลิที่งซศึที่งบกังเกลิดจากพระวลิญญาณกร็เปป็นจลิตวลิญญาณ”
(ยอหร์น 3:5,6) 

ทล่านทบีที่รกัก ในความสวล่างแหล่งพระวจนะของพระเจร้า มกันเปป็นเรสืที่องโงล่เขลาทบีที่จะคลิดไปเองวล่าใครๆกร็สามารถ
เปป็นสมาชลิกคนหนศึที่งของครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ไดร้ คสือพระกายของพระครลิสตร์ โดยไมล่ตร้องมบีพระวลิญญาณ
บรลิสบุทธลิธิ์!



เปาโลเปรบียบเทบียบครลิสตจกักรวล่าเปป็นเหมสือนรล่างกายมนบุษยร์ตรงทบีที่วล่ามบีกายเดบียวแตล่หลายอวกัยวะ อวกัยวะ
บางสล่วนดทูเหมสือนมบีความสบาคกัญมากกวล่าอวกัยวะสล่วนอสืที่นๆ แตล่ในการวลิเคราะหร์ทบีที่แทร้จรลิงอวกัยวะแตล่ละสล่วนมบีความ
สบาคกัญ และเมสืที่ออวกัยวะหนศึที่งเปป็นทบุกขร์ ทกันี้งรล่างกายกร็เปป็นทบุกขร์ไปดร้วย นบีที่คสือวลิธบีการของเปาโลในการแสดงใหร้เราเหร็น
วล่าครลิสตจกักรของพระเจร้าผทูร้ทรงพระชนมร์อยทูล่ไมล่ถทูกแบล่งแยก แตล่เปป็นกายเดบียวกกัน: และทบุกคนทบีที่ไดร้ใหร้ความไวร้วางใจ
ของตนอยทูล่ในพระโลหลิตทบีที่หลกัที่งออกของพระเยซทูและพระราชกลิจทบีที่เสรร็จสลินี้นแลร้วของพระองคร์กร็ถทูกใหร้บกัพตลิศมาเขร้า
ในกายนกันี้นแลร้ว

ผมขอบคบุณพระเจร้าสบาหรกับพวกแบก๊พตลิส สบาหรกับพวกเมโธดลิสตร์ สบาหรกับพวกเพรสไบทบีเรบียน สบาหรกับพวก
เพร็นเทคอสตร์-และสบาหรกับทบุกคนทบีที่ประกาศการประสทูตลิจากหญลิงพรหมจารบี การลบมลทลินโดยพระโลหลิต การ
ดลใจดร้านถร้อยคบาของพระคกัมภบีรร์ เราอาจไมล่เหร็นพร้องตรงกกันในทบุกรายละเอบียดของหลกักคบาสอน แตล่ถร้าเราเหร็น
พร้องตรงกกันในเรสืที่องใหญล่ๆ เรากร็สามารถไมล่เหร็นพร้องตรงกกันในเรสืที่องเลร็กๆไดร้และยกังทบางานและอธลิษฐานดร้วยกกันไดร้
อยทูล่เพสืที่อชนะดวงวลิญญาณทกันี้งหลาย แตล่นกัที่นยล่อมไมล่เปลบีที่ยนแปลงขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่าทบุกคนทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลร้ว ไมล่วล่าจะอยทูล่
นลิกายใด เปป็นเหลล่าสมาชลิกของครลิสตจกักรแทร้นกันี้น คสือพระกายของพระครลิสตร์

ในพระคกัมภบีรร์สล่วนใหญล่ หนกังสสือกลิจการถทูกตกันี้งชสืที่อวล่า “กลิจการของพวกอกัครททูต” จรลิงๆแลร้วมกันควรถทูกเรบียก
วล่า “กลิจการของพระเยซทูครลิสตร์องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าทบีที่ไดร้ทรงเปป็นขศึนี้นและรกับสงล่าราศบีแลร้ว” ในสลิบบทแรกของหนกังสสือ
กลิจการ เราพบขล่าวสารทบีที่ถทูกสล่งถศึงพวกยลิวเปป็นหลกัก ในกลิจการ 10 เราอล่านเกบีที่ยวกกับการใชร้กบุญแจเหลล่านกันี้นเปป็นครกันี้ง
ทบีที่สองของเปโตร (มธ. 16:19) เมสืที่อขล่าวประเสรลิฐถทูกมอบใหร้แกล่พวกคนตล่างชาตลิเปป็นครกันี้งแรก ผมหวกังใจวล่าคบุณจะ
อล่านบททบีที่สลิบทกันี้งบทของกลิจการ โดยเฉพาะอยล่างยลิที่งคบาเทศนาทบีที่เปโตรเทศนาในขร้อ 34 ถศึง 48 ครลิสตจกักรผล่านออก
ไปจากขบีดจบากกัดของศาสนายทูดายและขยายออกไปสทูล่ชนชาตลิอสืที่นๆ และในกลิจการ 15:13-18 เราพบพลิมพร์เขบียวทบีที่
ชกัดเจนทบีที่สบุดแหล่งแผนการของพระเจร้าสบาหรกับยบุคสมกัยทกันี้งหลายเทล่าทบีที่จะถทูกพบไดร้ทบีที่ใดกร็ตามในพระคกัมภบีรร์:

“และหลกังจากพวกเขาไดร้นลิที่งอยทูล่ ยากอบกร็ตอบ โดยกลล่าววล่า “พวกทล่านและพบีที่นร้องทกันี้งหลาย จงตกันี้งใจฟฝง
ขร้าพเจร้า ซบีโมนไดร้ประกาศแลร้ววล่า ในตอนแรกนกันี้นพระเจร้าไดร้ทรงเยบีที่ยมเยบียนพวกคนตล่างชาตลิ เพสืที่อจะทรงนบา
ประชาชนกลบุล่มหนศึที่งออกจากพวกเขาเพสืที่อพระนามของพระองคร์ และบรรดาคบาของพวกศาสดาพยากรณร์กร็
สอดคลร้องกกับสลิที่งนบีนี้ ตามทบีที่ไดร้เขบียนไวร้แลร้ววล่า ‘หลกังจากนบีนี้เราจะกลกับมา และจะสรร้างพลกับพลาของดาวลิดซศึที่งพกังลง
แลร้วขศึนี้นใหมล่ และเราจะสรร้างทบีที่ปรกักหกักพกังทกันี้งหลายของพลกับพลานกันี้นขศึนี้นอบีก และเราจะตกันี้งพลกับพลานกันี้นขศึนี้นใหมล่ 
เพสืที่อผทูร้คนทบีที่เหลสืออยทูล่จะแสวงหาองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า ทกันี้งบรรดาคนตล่างชาตลิ ผทูร้ซศึที่งถทูกเรบียกดร้วยนามของเรา องคร์พระผทูร้
เปป็นเจร้าตรกัส ผทูร้ทรงกระทบาสลิที่งสารพกัดเหลล่านบีนี้ พระเจร้าทรงทราบกลิจการทกันี้งสลินี้นของพระองคร์ตกันี้งแตล่แรกสรร้างโลกมา
แลร้ว’”

ยากอบพทูดถร้อยคบาเหลล่านบีนี้ในทบีที่ประชบุมทบีที่กรบุงเยรทูซาเลร็มหลกังจากการประชบุมกกันเกบีที่ยวกกับคบาถามเรสืที่องการ
เขร้าสบุหนกัต พวกถสือบกัญญกัตลิจากแควร้นยทูเดบียเรบียกรร้องใหร้พวกคนตล่างชาตลิเขร้าสบุหนกัตตามพลิธบีกรรมตล่างๆของศาสนายทู
ดาย หลกังจากการอภลิปรายเรสืที่องการถทูกนกับวล่าชอบธรรมโดยความเชสืที่อ ยากอบกร็ยสืนขศึนี้นและใหร้โครงรล่างแสน
มหกัศจรรยร์นบีนี้แหล่งแผนงานของพระเจร้าสบาหรกับอนาคต



ประการแรก พระเจร้าจะทรงเยบีที่ยมเยบียนพวกคนตล่างชาตลิและเอาชนหมทูล่หนศึที่งออกมาจากพวกเขาเพสืที่อ
พระนามของพระองคร์-และสลิที่งทบีที่ยากอบกลล่าวในขร้อ 14 ไดร้เกลิดขศึนี้นอยล่างตล่อเนสืที่องมานานประมาณ 1900 ปฟีแลร้ว
ตอนนบีนี้ นบีที่ไมล่ไดร้หมายความวล่าพวกยลิวและคนอสืที่นๆไมล่ไดร้กบาลกังถทูกชล่วยใหร้รอด-มบียลิวทบีที่เปป็นครลิสเตบียนจบานวนมาก แตล่
ในครลิสตจกักรของพระเจร้าไมล่มบีทกันี้งยลิวและคนตล่างชาตลิ เราทบุกคนเปป็นหนศึที่งเดบียวกกันในพระครลิสตร์ อยล่างไรกร็ตาม ค
รลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ประกอบดร้วยพวกคนตล่างชาตลิเปป็นหลกัก และเมสืที่อเจร้าสาวตล่างชาตลินบีนี้ครบถร้วน ครลิสตจกักรกร็
จะถทูกรกับขศึนี้นไปเพสืที่อพบกกับพระเยซทูในฟฝ้าอากาศ นบีที่เปป็นยบุคครลิสตจกักร ยบุคสมกัยของครลิสเตบียน พระครลิสตร์ทรงเปป็น
ศบีรษะของชนกลบุล่มหนศึที่งทบีที่กบาลกังถทูกเรบียกออกมาโดยพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ พระองคร์ทรงเปป็นทกันี้งศบีรษะและรากฐาน
ของครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ (1 คร. 3:11; อฟ. 5:21-33)

มบีคนเหลล่านกันี้นทบีที่หลกับตาของตนตล่อความจรลิงเรสืที่องการแบล่งยบุคสมกัย-และในการทบาเชล่นนกันี้นพวกเขากร็
หลกับตาของตนตล่อความเขร้าใจทบีที่ถล่องแทร้มากขศึนี้นเกบีที่ยวกกับพระวจนะของพระเจร้า มกันเปป็นไปไมล่ไดร้เดร็ดขาดทบีที่จะ
เขร้าใจพระคกัมภบีรร์หากเราไมล่ยอมรกับความจรลิงเรสืที่องการแบล่งยบุคและ “แยกแยะ” พระวจนะ “อยล่างถทูกตร้อง”

เปาโล-ผทูห้รอับใชห้ไปยอังพวกคนตล่างชาตกิ
เปาโลประกาศแกล่พวกโรมเหลล่านกันี้นวล่า “ขร้าพเจร้ากลล่าวแกล่พวกทล่าน พวกคนตล่างชาตลิ เพราะเหตบุขร้าพเจร้า

เปป็นอกัครททูตของพวกคนตล่างชาตลิ ขร้าพเจร้าจศึงยกยล่องหนร้าทบีที่ของขร้าพเจร้า” (รม. 11:13) 
กลล่าวในแงล่หลกักคบาสอน ครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ไดร้ถทูกเปปิดเผยอยล่างเตร็มทบีที่แกล่เปาโลผทูร้เดบียว พระเจร้า

ทรงเรบียกและทรงเจลิมตกันี้งเขาใหร้เปป็นภาชนะพลิเศษเพสืที่อนบาขล่าวสารนบีนี้ไปยกังพวกคนตล่างชาตลิและทรงใหร้เกบียรตลิเขาโดย
ทรงบอกเขาใหร้เขบียนจดหมายฝากสลิบสบีที่ฉบกับของภาคพกันธสกัญญาใหมล่ จงฟฝงสบุดยอดอกัครททูตทล่านนบีนี้ขณะทบีที่เขาพทูด
กกับเหลล่าผทูร้เชสืที่อทบีที่เมสืองเอเฟซกัส:

“เพราะเหตบุนบีนี้ขร้าพเจร้าเปาโล ผทูร้เปป็นนกักโทษของพระเยซทูครลิสตร์เพสืที่อพวกทล่านซศึที่งเปป็นคนตล่างชาตลิ ถร้าทล่าน
ทกันี้งหลายไดร้ยลินถศึงการแจกจล่ายพระคบุณของพระเจร้า ซศึที่งโปรดประทานแกล่ขร้าพเจร้ามายกังทล่านทกันี้งหลายแลร้ว วล่าโดย
การเปปิดเผยพระองคร์ไดร้ทรงใหร้ขร้าพเจร้าทราบขร้อลศึกลกับนกันี้น (ตามทบีที่ขร้าพเจร้าไดร้เขบียนไวร้แลร้วในไมล่กบีที่คบา ซศึที่งโดยคบา
เหลล่านกันี้น เมสืที่อพวกทล่านอล่านแลร้ว พวกทล่านกร็จะเขร้าใจถศึงความรทูร้ของขร้าพเจร้าในเรสืที่องขร้อลศึกลกับของพระครลิสตร์) ซศึที่ง
ในสมกัยอสืที่น ๆ ไมล่ไดร้โปรดแจร้งใหร้บบุตรทกันี้งหลายของมนบุษยร์ทราบ เหมสือนอยล่างบกัดนบีนี้ซศึที่งโปรดเปปิดเผยแกล่พวกอกัครททูต
ผทูร้บรลิสบุทธลิธิ์ และพวกผทูร้พยากรณร์ของพระองคร์โดยพระวลิญญาณ วล่าพวกคนตล่างชาตลิจะเปป็นผทูร้รกับมรดกรล่วมกกัน และ
เปป็นของกายอกันเดบียวกกัน และเปป็นผทูร้มบีสล่วนในพระสกัญญาของพระองคร์ในพระครลิสตร์โดยขล่าวประเสรลิฐนกันี้น ซศึที่ง
ขร้าพเจร้าไดร้รกับการแตล่งตกันี้งใหร้เปป็นผทูร้รกับใชร้แหล่งขล่าวประเสรลิฐนกันี้น ตามของประทานแหล่งพระคบุณของพระเจร้า ซศึที่งโปรด
ประทานแกล่ขร้าพเจร้าโดยการกระทบาทบีที่ไดร้ผลตามทบีที่ตกันี้งใจไวร้แหล่งฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ แกล่ขร้าพเจร้า ผทูร้เปป็นคนเลร็ก
นร้อยกวล่าคนเลร็กนร้อยทบีที่สบุดในพวกวลิสบุทธลิชนทกันี้งหมด โปรดประทานพระคบุณนบีนี้ เพสืที่อขร้าพเจร้าจะประกาศทล่ามกลาง
คนตล่างชาตลิถศึงบรรดาความมกัที่งคกัที่งทบีที่ไมล่อาจสสืบคร้นไดร้ของพระครลิสตร์ และเพสืที่อทบาใหร้คนทกันี้งปวงเหร็นวล่า อะไรคสือการ
สามกัคคบีธรรมแหล่งขร้อลศึกลกับนบีนี้ ซศึที่งตกันี้งแตล่แรกสรร้างโลกทรงปปิดบกังไวร้ในพระเจร้า ผทูร้ไดร้ทรงสรร้างสารพกัดทกันี้งปวงโดยพระ
เยซทูครลิสตร์ เพสืที่อทรงประสงคร์จะใหร้บรรดาเทพผทูร้ครอบครองอาณาจกักรและบรรดาเทพผทูร้มบีอบานาจในสวรรคสถาน
รทูร้จกักพระปฝญญาอกันอเนกอนกันตร์ของพระเจร้าโดยครลิสตจกักร ณ บกัดนบีนี้ ตามพระประสงคร์อกันนลิรกันดรร์ ซศึที่งพระองคร์ไดร้



ทรงตกันี้งไวร้ในพระเยซทูครลิสตร์องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าของพวกเรา ในพระองคร์นกันี้น พวกเราจศึงมบีใจกลร้า และมบีสลิทธลิธิ์ทบีที่จะ
เขร้าไปถศึงพระองคร์ดร้วยความไวร้เนสืนี้อเชสืที่อใจโดยความเชสืที่อนกันี้นของพระองคร์” (อฟ. 3:1-12)

เราสกังเกตเหร็นตรงนบีนี้วล่าพระเจร้าไดร้ทรงเปปิดเผยแกล่เปาโลสลิที่งทบีที่พระองคร์มลิไดร้ทรงเปปิดเผยแกล่บบุคคลอสืที่นใดเลย
อกัครททูตทล่านนบีนี้ใหร้การรกับประกกันวล่าสตลิปฝญญาทบีที่เขามบีเกบีที่ยวกกับครลิสตจกักรไดร้มาถศึงเขาโดยตรงโดยการเปปิดเผยจาก
พระเจร้าผทูร้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ ถศึงแมร้เขามองตกัวเองวล่าเปป็นผทูร้เลร็กนร้อยทบีที่สบุดในวลิสบุทธลิชนทกันี้งปวง พระเจร้ากร็ประทานแกล่เขา
(โดยทางพระคบุณ) อภลิสลิทธลิธิ์ในการเปปิดเผยความไพบทูลยร์อกันยากจะหยกัที่งถศึงของพระครลิสตร์และขร้อลศึกลกับนกันี้นซศึที่งมบีอยทูล่
ตกันี้งแตล่แรกสรร้างโลก ถศึงแมร้วล่าไมล่ไดร้ถทูกเปปิดเผยจนกระทกัที่งพระเจร้าทรงเปปิดเผยมกันแกล่เปาโลกร็ตาม

ตล่างชาตกิและยกิว ทอัรั้งสองพวกเปป็นของกายเดทยวกอันในพระครกิสตณ์
“เหตบุฉะนกันี้นจงระลศึกวล่า เมสืที่อกล่อนพวกทล่านเปป็นพวกคนตล่างชาตลิในเนสืนี้อหนกัง ผทูร้ซศึที่งถทูกเรบียกวล่า พวกทบีที่ไมล่ไดร้

เขร้าสบุหนกัต โดยพวกทบีที่ถทูกเรบียกวล่า พวกทบีที่เขร้าสบุหนกัต ในเนสืนี้อหนกังทบีที่ถทูกทบาดร้วยมสือ ในเวลานกันี้นทล่านทกันี้งหลายเคยอยทูล่
นอกพระครลิสตร์ เปป็นพวกทบีที่อยทูล่หล่างเหลินจากการเปป็นพลเมสืองของอลิสราเอล และเปป็นบรรดาคนแปลกหนร้าจากพกันธ
สกัญญาเหลล่านกันี้นแหล่งพระสกัญญา ไมล่มบีความหวกัง และอยทูล่ปราศจากพระเจร้าในโลก แตล่บกัดนบีนี้ในพระเยซทูครลิสตร์ ทล่าน
ทกันี้งหลายผทูร้ซศึที่งเมสืที่อกล่อนเคยอยทูล่หล่างไกลไดร้ถทูกนบาเขร้ามาใกลร้แลร้วโดยพระโลหลิตของพระครลิสตร์

“เพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็นสกันตลิสบุขของพวกเรา ผทูร้ทรงกระทบาใหร้ทกันี้งสองฝฝ่ายเปป็นอกันหนศึที่งอกันเดบียวกกัน
แลร้ว และทรงรสืนี้อกบาแพงทบีที่กกันี้นกลางระหวล่างพวกเราทกันี้งสองฝฝ่ายลง โดยไดร้ทรงกบาจกัดความเปป็นศกัตรทูกกันนกันี้นในเนสืนี้อ
หนกังของพระองคร์ คสือกฎแหล่งพระบกัญญกัตลิทกันี้งหลายซศึที่งอยทูล่ในศบีลตล่าง ๆ นกันี้น เพสืที่อจะกระทบาใหร้ทกันี้งสองฝฝ่ายเปป็นคน
ใหมล่คนเดบียวในพระองคร์ ดกังนกันี้นจศึงทรงกระทบาใหร้มบีสกันตลิสบุข และเพสืที่อพระองคร์จะทรงกระทบาใหร้ทกันี้งสองฝฝ่ายคสืนดบีกกัน
กกับพระเจร้าในกายเดบียวโดยกางเขนนกันี้น โดยไดร้ประหารความเปป็นศกัตรทูกกันนกันี้นเสบียโดยกางเขนนกันี้น และไดร้เสดร็จมา
และประกาศสกันตลิสบุขแกล่ทล่านทกันี้งหลายซศึที่งเคยอยทูล่ไกล และแกล่คนเหลล่านกันี้นทบีที่เคยอยทูล่ใกลร้ เพราะวล่าโดยทางพระองคร์
นกันี้น เราทกันี้งสองพวกมบีทางเขร้าเฝฝ้าพระบลิดา โดยพระวลิญญาณองคร์เดบียว” (อฟ. 2:11-18)

“คนใหมล่” นกันี้นทบีที่ถทูกกลล่าวถศึงในทบีที่นบีนี้ไมล่ใชล่ผทูร้เชสืที่อแยกเปป็นรายบบุคคล แตล่เปป็นครลิสตจกักรนกันี้นทบีที่เปป็นพระกาย
ของพระครลิสตร์ (อล่านเอเฟซกัส 1:22,23 และ 1 โครลินธร์ 12:12,13) 

ครกิสตจอักรเปป็นพระกายของพระครกิสตณ์
เปาโลกลล่าวชกัดเจนมากๆวล่าครลิสตจกักรเปป็นพระกายของพระครลิสตร์ ในเอเฟซกัส 1:22,23 เขาบอกเราวล่า

พระเจร้าทรงใหร้สลิที่งสารพกัดอยทูล่ใตร้พระองคร์ (พระครลิสตร์) และทรงใหร้พระองคร์เปป็นประมบุขเหนสือสลิที่งสารพกัดตล่อครลิสต
จกักร “ซศึที่งเปป็นพระกายของพระองคร์ คสือทรงเปป็นความบรลิบทูรณร์ของพระองคร์ ผทูร้ทรงอยทูล่เตร็มทบุกอยล่างทบุกแหล่งหน”

ในโคโลสบี 1:23,24 เขาบอกเราวล่า “...ขร้าพเจร้าเปาโลถทูกตกันี้งใหร้เปป็นผทูร้รกับใชร้คนหนศึที่ง ซศึที่งบกัดนบีนี้ขร้าพเจร้ามบี
ความปฟีตลิยลินดบีในบรรดาความทบุกขร์ยากของขร้าพเจร้าเพสืที่อพวกทล่าน และในการทบาใหร้สล่วนทบีที่ยกังขาดอยทูล่ของบรรดา
ความเจร็บปวดรวดรร้าวของพระครลิสตร์นกันี้นใหร้สบาเรร็จในเนสืนี้อหนกังของขร้าพเจร้า เพราะเหร็นแกล่พระกายของพระองคร์ 
ซศึที่งกร็คสือครลิสตจกักร”



ใน 1 โครลินธร์ 12:20 เขาสาธยายอบีกครกันี้งวล่าครลิสตจกักรเปป็นพระกายของพระครลิสตร์ ลทูกของพระเจร้าทบุกคน
ทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลร้ว ถทูกลร้างชบาระดร้วยพระโลหลิตและถทูกไถล่แลร้วเปป็นอวกัยวะหนศึที่งแหล่งพระกายของพระครลิสตร์ “พวก
เรา ผทูร้เปป็นหลายคน ยกังเปป็นกายเดบียวกกันในพระครลิสตร์ และทบุกคนเปป็นอวกัยวะทกันี้งหลายแกล่กกันและกกันฉกันนกันี้น” (รม.
12:5)

หนศึที่งในขร้อพระคบาตอนทบีที่ใหร้ความกระจล่างมากทบีที่สบุดในพระวจนะของพระเจร้าเกบีที่ยวกกับครลิสตจกักร-วล่าครลิสต
จกักรคสืออะไร และมบีความสกัมพกันธร์อะไรตล่อเราและตล่อพระครลิสตร์-ถทูกพบในเอเฟซกัส 5:22-33:

“ภรรยาทกันี้งหลาย จงนบนอบเชสืที่อฟฝงสามบีของพวกทล่าน เหมสือนกกับทบีที่กระทบาตล่อองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า เพราะ
วล่าสามบีเปป็นศบีรษะของภรรยา เหมสือนอยล่างพระครลิสตร์ทรงเปป็นศบีรษะของครลิสตจกักร และพระองคร์ทรงเปป็นพระผทูร้
ชล่วยใหร้รอดของกายนกันี้น เหตบุฉะนกันี้นครลิสตจกักรอยทูล่ใตร้บกังคกับตล่อพระครลิสตร์ฉกันใด กร็ใหร้ภรรยาทกันี้งหลายอยทูล่ใตร้บกังคกับตล่อ
สามบีของตนในทบุกประการฉกันนกันี้น

“สามบีทกันี้งหลาย จงรกักภรรยาของพวกทล่าน เหมสือนอยล่างทบีที่พระครลิสตร์ไดร้ทรงรกักครลิสตจกักรดร้วย และไดร้
ประทานพระองคร์เองเพสืที่อครลิสตจกักร เพสืที่อพระองคร์จะไดร้ทรงชบาระใหร้บรลิสบุทธลิธิ์ และทบาใหร้ครลิสตจกักรนกันี้นสะอาดดร้วย
การชบาระลร้างแหล่งนนี้บาโดยพระวจนะ เพสืที่อพระองคร์จะไดร้ทรงมอบครลิสตจกักรทบีที่มบีสงล่าราศบีแดล่พระองคร์เอง ไมล่มบีจบุดดล่าง
พรร้อย รลินี้วรอย หรสือสลิที่งเชล่นนกันี้นใด ๆ เลย แตล่เพสืที่อครลิสตจกักรนกันี้นจะบรลิสบุทธลิธิ์และปราศจากตบาหนลิ ดกังนกันี้น สามบีทกันี้ง
หลายจศึงควรจะรกักภรรยาของตนเหมสือนอยล่างรกักรล่างกายของตนเอง ผทูร้ทบีที่รกักภรรยาของตนกร็รกักตนเอง เพราะวล่า
ไมล่มบีผทูร้หนศึที่งผทูร้ใดเคยเกลบียดชกังเนสืนี้อหนกังของตนเอง แตล่เลบีนี้ยงดทูและทะนบุถนอมเนสืนี้อหนกังนกันี้น เหมสือนอยล่างองคร์พระผทูร้
เปป็นเจร้าทรงกระทบาแกล่ครลิสตจกักร เพราะวล่าพวกเราเปป็นอวกัยวะทกันี้งหลายแหล่งพระกายของพระองคร์ แหล่งเนสืนี้อหนกัง
ของพระองคร์ และแหล่งบรรดากระดทูกของพระองคร์ ‘เพราะเหตบุนบีนี้ ผทูร้ชายจะจากบลิดาและมารดาของเขา และจะ
ไปผทูกพกันอยทูล่กกับภรรยาของเขา และเขาทกันี้งสองจะเปป็นเนสืนี้ออกันเดบียวกกัน’

“นบีที่เปป็นขร้อลศึกลกับทบีที่ยลิที่งใหญล่ แตล่ขร้าพเจร้าพทูดเกบีที่ยวกกับพระครลิสตร์และครลิสตจกักร แตล่ถศึงอยล่างไรกร็ตาม ใหร้พวก
ทล่านทบุกคนโดยเฉพาะอยล่างยลิที่งรกักภรรยาของตนเชล่นนกันี้นเหมสือนอยล่างรกักตนเอง และใหร้ภรรยายบาเกรงสามบีของ
ตน”

ในทบีที่นบีนี้พระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ทรงเปรบียบเทบียบพระครลิสตร์และครลิสตจกักรวล่าเปป็นเหมสือนกกับสามบีและภรรยา-
นกัที่นคสือ ในขร้อ 23 สามบีคสือศบีรษะของภรรยา เหมสือนกกับทบีที่พระครลิสตร์ทรงเปป็นศบีรษะของครลิสตจกักร จากนกันี้น โดยการ
เปรบียบเทบียบแบบยร้อนกลกับ ครลิสตจกักรอยทูล่ใตร้บกังคกับพระครลิสตร์ฉกันใด ภรรยากร็ควรอยทูล่ใตร้บกังคกับสามบีของตนฉกันนกันี้น 
ในขร้อ 30 เปาโลประกาศวล่าเราทกันี้งหลายเปป็นอวกัยวะแหล่งพระกายของพระครลิสตร์ แหล่งเนสืนี้อหนกังของพระองคร์ และ
แหล่งกระดทูกทกันี้งหลายของพระองคร์ แนล่นอนวล่าไมล่มบีทบีที่วล่างสบาหรกับการคาดเดาตรงนบีนี้เลย! ผทูร้เชสืที่อทกันี้งหลายเปป็นเหลล่า
อวกัยวะแหล่งพระกายของพระองคร์ ถทูกใหร้บกัพตลิศมาเขร้าในกายนกันี้นโดยพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ ดกังนกันี้นจศึงกลายเปป็นสล่วน
หนศึที่งของกายนกันี้นทบีที่ไมล่ปรากฏแกล่ตาอกันประกอบดร้วยผทูร้เชสืที่อทบุกคนตกันี้งแตล่เพร็นเทคอสตร์เปป็นตร้นมา

ไมล่มบีขร้อสงสกัยเกบีที่ยวกกับเรสืที่องนบีนี้เลย ครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่คสือพระกายของพระครลิสตร์ พระองคร์ทรงเปป็น
ศบีรษะและรากฐานนกันี้น และเราเปป็นอวกัยวะทกันี้งหลายแหล่งพระกายของพระองคร์-ถร้าเราบกังเกลิดใหมล่แลร้ว



ครกิสตจอักรพอันธสอัญญาใหมล่คมือเจห้าสาวของพระครกิสตณ์
ตามทบีที่พระคกัมภบีรร์กลล่าว ครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่เปป็นเจร้าสาวของพระครลิสตร์ และวกันเปฟีฝั่ยมสงล่าราศบีวกัน

หนศึที่งจะมบีงานวลิวาหร์ในทร้องฟฝ้า!
เราพศึที่งอล่านขร้อพระคบาตอนทบีที่เปาโลพทูดถศึง “ขร้อลศึกลกับอกันยลิที่งใหญล่” นกันี้นเกบีที่ยวกกับพระครลิสตร์และครลิสตจกักร 

อาดกัมและเอวาเปป็นภาพเลร็งถศึงพระครลิสตร์และครลิสตจกักร และในปฐมกาล 5:2 เราเรบียนรทูร้วล่าพวกเขามบีชสืที่อเดบียวกกัน:
“พระองคร์ไดร้ทรงสรร้างพวกเขาใหร้เปป็นผทูร้ชายและผทูร้หญลิง และทรงอวยพรพวกเขา และทรงเรบียกชสืที่อของพวกเขาวล่า
อาดกัม…” มกันเปป็นแบบนกันี้นเชล่นกกันกกับพระครลิสตร์และครลิสตจกักรของพระองคร์: “เพราะวล่ารล่างกายนกันี้นเปป็นกายเดบียว
และมบีอวกัยวะหลายสล่วน และอวกัยวะทบุกสล่วนของกายเดบียวนกันี้น ซศึที่งเปป็นหลายสล่วนกร็ยกังเปป็นกายเดบียวกกันฉกันใด พระ
ครลิสตร์ (นกันี้น) กร็ทรงเปป็นฉกันนกันี้น” (1 คร. 12:12) ดกังนกันี้นพระนามพระครลิสตร์จศึงถทูกประทานใหร้แกล่ครลิสตจกักรในฐานะ
เปป็นพระกายของพระองคร์ผทูร้ทรงถทูกเรบียกวล่าพระครลิสตร์นกันี้น

ในวลิวรณร์ 19:7-9 ยอหร์นผทูร้เปป็นทบีที่รกักพรรณนาการอภลิเษกสมรสของพระเมษโปดกวล่า: “ขอใหร้เราทกันี้งหลาย
ยลินดบีและเปรมปรบีดลิธิ์และถวายพระเกบียรตลิแดล่พระองคร์ เพราะวล่าการอภลิเษกสมรสของพระเมษโปดกมาถศึงแลร้ว 
และมเหสบีของพระองคร์ไดร้เตรบียมตกัวพรร้อมแลร้ว และไดร้โปรดใหร้เธอแตล่งกายในผร้าปฝ่านเนสืนี้อละเอบียด สะอาดและสบี
ขาว เพราะวล่าผร้าปฝ่านเนสืนี้อละเอบียดนกันี้นเปป็นความชอบธรรมของพวกวลิสบุทธลิชน” และททูตสวรรคร์องคร์นกันี้นกลล่าวแกล่
ขร้าพเจร้าวล่า “จงเขบียนไวร้เถลิดวล่า คนทกันี้งหลายซศึที่งไดร้รกับเชลิญมายกังงานเลบีนี้ยงอภลิเษกสมรสของพระเมษโปดกจะไดร้รกับ
พร” และทล่านกลล่าวแกล่ขร้าพเจร้าวล่า “สลิที่งเหลล่านบีนี้เปป็นบรรดาพระดบารกัสแทร้จรลิงของพระเจร้า”

พระคบาตอนนบีนี้กลล่าวถศึงครลิสตจกักรวล่าเปป็นเจร้าสาวของพระครลิสตร์อยล่างไมล่ตร้องสงสกัย ใหร้เราดทูทบีที่คบาพยานของ
เปาโลอบีกครกันี้งเกบีที่ยวกกับพระเยซทูและความสกัมพกันธร์ของพระองคร์ทบีที่มบีตล่อครลิสตจกักรดกังทบีที่ถทูกชบีนี้ใหร้เหร็นในเอเฟซกัส 
5:25-27:

“สามบีทกันี้งหลาย จงรกักภรรยาของพวกทล่าน เหมสือนอยล่างทบีที่พระครลิสตร์ไดร้ทรงรกักครลิสตจกักรดร้วย และไดร้
ประทานพระองคร์เองเพสืที่อครลิสตจกักร เพสืที่อพระองคร์จะไดร้ทรงชบาระใหร้บรลิสบุทธลิธิ์ และทบาใหร้ครลิสตจกักรนกันี้นสะอาดดร้วย
การชบาระลร้างแหล่งนนี้บาโดยพระวจนะ เพสืที่อพระองคร์จะไดร้ทรงมอบครลิสตจกักรทบีที่มบีสงล่าราศบีแดล่พระองคร์เอง ไมล่มบีจบุดดล่าง
พรร้อย รลินี้วรอย หรสือสลิที่งเชล่นนกันี้นใด ๆ เลย แตล่เพสืที่อครลิสตจกักรนกันี้นจะบรลิสบุทธลิธิ์และปราศจากตบาหนลิ”

ผทูร้รทูร้พระคกัมภบีรร์ทบีที่เนร้นหลกักคบาสอนเดลิมทบีที่โดดเดล่นทบุกคนตลอดหลายปฟีเหร็นพร้องตรงกกันวล่าเจร้าสาวของพระ
ครลิสตร์คสือครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ และแนล่นอนวล่าเราไมล่จบาเปป็นตร้องใชร้จลินตนาการเยอะเพสืที่อทบีที่จะเหร็นความจรลิง
ของคบากลล่าวนกันี้นในขร้อพระคบาเหลล่านบีนี้ทบีที่เพลิที่งถทูกยกมา ผมกบาลกังตกันี้งตาคอยงานเลบีนี้ยงสมรสนกันี้นในทร้องฟฝ้า-ฮกัลเลลทูยาหร์! 
ลทูกทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลร้วทบุกคนของพระเจร้าจะอยทูล่รล่วมงานอกันเปฟีฝั่ยมสงล่าราศบีนกันี้น

ทล่านผทูร้อล่านทบีที่รกัก คบุณบกังเกลิดใหมล่แลร้วหรสือยกัง? หากคบุณยกังไมล่ไดร้รกับการบกังเกลิดใหมล่ คบุณจะถวายใจของคบุณ
แดล่พระเยซทูเดบีดี๋ยวนบีนี้เลยไหมเพสืที่อทบีที่จะรกับประกกันวล่าคบุณจะไดร้อยทูล่รล่วมงานเลบีนี้ยงสมรสของพระเมษโปดก? จงรร้องททูล
พระเยซทูและวางใจพระองคร์เพสืที่อรกับความรอด พระองคร์ทรงสกัญญาแลร้ววล่าจะชล่วยคบุณใหร้รอด-และพระองคร์จะชล่วย
คบุณใหร้รอด!



งานรอับใชห้ของครกิสตจอักรบนแผล่นดกินโลกวอันนทรั้ 
งานรกับใชร้ของครลิสตจกักรเปป็นของขวกัญชลินี้นหนศึที่งจากองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าและพระผทูร้ชล่วยใหร้รอดทบีที่ไดร้เสดร็จขศึนี้น

สทูล่สวรรคร์แลร้ว คสือพระเยซทูครลิสตร์ ขร้อพระคบาตล่างๆตล่อไปนบีนี้จะสนกับสนบุนความจรลิงขร้อนบีนี้:
“มบีกายเดบียวและมบีพระวลิญญาณองคร์เดบียว เหมสือนอยล่างทบีที่พวกทล่านถทูกเรบียกในความหวกังอกันเดบียวแหล่ง

การทรงเรบียกของพวกทล่าน องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าองคร์เดบียว ความเชสืที่อเดบียว บกัพตลิศมาเดบียว พระเจร้าองคร์เดบียวและ
พระบลิดาของคนทกันี้งสลินี้น ผทูร้ทรงอยทูล่เหนสือสลิที่งสารพกัด และทกัที่วสลิที่งสารพกัด และในพวกทล่านทกันี้งสลินี้น

“แตล่พระคบุณโปรดประทานแกล่เราทบุก ๆ คนตามขนาดแหล่งของประทานของพระครลิสตร์...และพระองคร์
ไดร้ประทานใหร้บางคนเปป็นอกัครททูต บางคนเปป็นผทูร้พยากรณร์ บางคนเปป็นผทูร้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ และบางคนเปป็น
ศลิษยาภลิบาล และอาจารยร์ เพสืที่อเตรบียมพวกวลิสบุทธลิชนใหร้ดบีพรร้อม สบาหรกับงานแหล่งการรกับใชร้ เพสืที่อเสรลิมสรร้างพระกาย
ของพระครลิสตร์ใหร้จบาเรลิญขศึนี้น จนกวล่าพวกเราทบุกคนจะมาถศึงความเปป็นอกันหนศึที่งอกันเดบียวกกันแหล่งความเชสืที่อนกันี้น และ
แหล่งความรทูร้เกบีที่ยวกกับพระบบุตรของพระเจร้า มาสทูล่การเปป็นคนดบีพรร้อม มาสทูล่ขนาดแหล่งความเปป็นผทูร้ใหญล่แหล่งความครบ
บรลิบทูรณร์ของพระครลิสตร์ เพสืที่อพวกเราจะไมล่เปป็นเดร็กอบีกตล่อไป ทบีที่ถทูกซกัดไปซกัดมา และถทูกหอบไปทกัที่วดร้วยสายลมแหล่ง
คบาสกัที่งสอนทบุกอยล่าง โดยกลอบุบายของมนบุษยร์ และเลล่หร์เหลบีที่ยมอกันฉลาดหลกักแหลม ซศึที่งโดยสลิที่งเหลล่านบีนี้พวกเขาคอย
ซบุล่มรอเพสืที่อทบีที่จะหลอกลวง แตล่โดยการพทูดความจรลิงในความรกัก จะจบาเรลิญขศึนี้นเขร้าในพระองคร์ในสลิที่งสารพกัด ผทูร้ทรง
เปป็นศบีรษะนกันี้น นกัที่นคสือพระครลิสตร์

“ซศึที่งจากพระองคร์นกันี้น รล่างกายทกันี้งสลินี้นทบีที่ถทูกเชสืที่อมตล่อกกันสนลิทและผทูกพกันกกันโดยสลิที่งทบีที่ทบุก ๆ ขร้อตล่อจกัดหาใหร้ 
ตามการกระทบากลิจทบีที่ไดร้ผลตามทบีที่ตกันี้งใจไวร้ในขนาดแหล่งอวกัยวะทบุกสล่วน ทบาใหร้รล่างกายนกันี้นจบาเรลิญขศึนี้นไปสทูล่การเสรลิม
สรร้างรล่างกายนกันี้นเองในความรกัก” (อฟ. 4:4-16)

ในขร้อพระคบาเหลล่านบีนี้เราเหร็นอยล่างชกัดเจนวล่าพระเยซทู ในฐานะเปป็นศบีรษะของครลิสตจกักร ไดร้ประทานของ
ประทานตล่างๆแกล่คนทกันี้งหลาย และในขร้อ 11 เราพบคบากลล่าวทบีที่ชกัดเจนเกบีที่ยวกกับหนร้าทบีที่ (หรสืองานรกับใชร้) ทบีที่แตกตล่าง
กกันเหลล่านกันี้นซศึที่งพระองคร์ประทานใหร้: (1) พวกอกัครททูต, (2) พวกผทูร้พยากรณร์, (3) พวกผทูร้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ, (4)
เหลล่าศลิษยาภลิบาลและครทูอาจารยร์

คนเหลล่านบีนี้ถทูกเรบียกใหร้เขร้าสทูล่งานรกับใชร้ในการทบาใหร้พวกวลิสบุทธลิชนเพบียบพรร้อม ประกาศขล่าวประเสรลิฐ และ
เสรลิมสรร้างพระกายของพระครลิสตร์ “จนกวล่าพวกเราทบุกคนจะมาถศึงความเปป็นอกันหนศึที่งอกันเดบียวกกันแหล่งความเชสืที่อ
นกันี้น และแหล่งความรทูร้เกบีที่ยวกกับพระบบุตรของพระเจร้า มาสทูล่การเปป็นคนดบีพรร้อม” นบีที่หมายถศึงเวลานกันี้นเมสืที่อครลิสตจกักรจะ
ครบบรลิบทูรณร์และพวกเราจะถทูกรกับขศึนี้นไปเพสืที่อพบกกับพระเยซทูในหมทูล่เมฆในฟฝ้าอากาศ

เราพบขร้อพระคบาทบีที่คลร้ายกกันใน 1 โครลินธร์ 12:27,28: “บกัดนบีนี้ทล่านทกันี้งหลายเปป็นพระกายของพระครลิสตร์ 
และเปป็นอวกัยวะตล่าง ๆ ของพระกายนกันี้น และพระเจร้าไดร้โปรดตกันี้งบางคนไวร้ในครลิสตจกักร ทบีที่หนศึที่งคสือพวกอกัครททูต 
รองลงมาคสือบรรดาผทูร้พยากรณร์ ทบีที่สามครทูบาอาจารยร์ทกันี้งหลาย ตล่อจากนกันี้นการอกัศจรรยร์ตล่าง ๆ แลร้วบรรดาของ
ประทานแหล่งการรกักษาทกันี้งหลาย การชล่วยเหลสือตล่าง ๆ การครอบครองทกันี้งหลาย การพทูดภาษาตล่าง ๆ”



คบุณจะหมายเหตบุวล่าพวกปบุโรหลิตไมล่ถทูกกลล่าวถศึงในทกันี้งหนกังสสือเอเฟซกัสและหนกังสสือโครลินธร์ ไมล่มบีปบุโรหลิตในค
รลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ “มบีพระเจร้าองคร์เดบียวและมบีคนกลางแตล่ผทูร้เดบียวระหวล่างพระเจร้ากกับมนบุษยร์ คสือพระเยซทู
ครลิสตร์ผทูร้ทรงสภาพเปป็นมนบุษยร์” (1 ทธ. 2:5) 

พระเยซทูครลิสตร์ทรงเปป็นมหาปบุโรหลิตของเรา ในสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิม เมสืที่อพระเจร้าไดร้ตรกัส “ในวาระ
ตล่าง ๆ และในวลิธบีอกันหลากหลาย ในสมกัยกล่อนแกล่บรรพบบุรบุษโดยพวกศาสดาพยากรณร์” เคยมบีพวกปบุโรหลิต แตล่เมสืที่อ
ปบุโรหลิตคนใดตาย ตบาแหนล่งปบุโรหลิตของเขากร็สลินี้นสบุดลง และปบุโรหลิตคนใหมล่จศึงจบาเปป็นตร้องถทูกแตล่งตกันี้ง พระเยซทูมหา
ปบุโรหลิตของเราไดร้ทรงถวายพระโลหลิตของพระองคร์เอง-ครกันี้งเดบียวพอมบีผลตลอดไป พระองคร์ไดร้ทรงปรากฏตล่อพระ
พกักตรร์พระเจร้าพรร้อมกกับพระโลหลิตทบีที่ปราศจากบาป-พระโลหลิตนกันี้นทบีที่ไดร้ชบาระราคาไถล่ถอนของครลิสตจกักรแลร้ว และ
พระเจร้าไดร้ทรงยอมรกับพระโลหลิตนกันี้น-ครกันี้งเดบียวพอมบีผลตลอดไป

พระเยซทูครลิสตร์เจร้า มหาปบุโรหลิตของเรา ไมล่ทรงปรากฏทบุกปฟีพรร้อมกกับโลหลิตและเครสืที่องสกัตวบทูชาอยล่างทบีที่
พวกปบุโรหลิตสมกัยพกันธสกัญญาเดลิมไดร้กระทบา พระองคร์ไดร้ทรงชบาระหนบีนี้บาปครกันี้งเดบียวพอแลร้วเมสืที่อพระองคร์ไดร้ทรง
ถวายพระโลหลิตของพระองคร์เอง ผมขอกลล่าวซนี้บา: ไมล่มบีตบาแหนล่งปบุโรหลิตในครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ แตล่ลทูกของ
พระเจร้าทบุกคนทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลร้วเปป็นปบุโรหลิตหลวง:

“แตล่พวกทล่านเปป็นชกัที่วอายบุทบีที่ทรงเลสือกสรรไวร้แลร้ว เปป็นพวกปบุโรหลิตหลวง เปป็นประชาชาตลิอกันบรลิสบุทธลิธิ์ เปป็น
ชนชาตลิอกันประหลาด เพสืที่อพวกทล่านจะไดร้สบาแดงบรรดาคบาสรรเสรลิญของพระองคร์ ผทูร้ไดร้ทรงเรบียกพวกทล่านใหร้ออก
มาจากความมสืด เขร้าสทูล่ความสวล่างอกันมหกัศจรรยร์ของพระองคร์” (1 ปต. 2:9) 

ถร้าคบุณจะอล่านขร้อพระคบาเหลล่านกันี้นทบีที่มากล่อนและทบีที่ตามหลกังขร้อนบีนี้ คบุณกร็จะคร้นพบวล่าถร้อยคบาเหลล่านบีนี้ถทูกกลล่าว
เกบีที่ยวกกับครลิสตจกักร คสือผทูร้เชสืที่อทกันี้งหลายทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลร้ว จงศศึกษาคร้นควร้าขร้อพระคบาทบุกขร้ออยล่างตกันี้งใจ คบุณจะพบ
ความจรลิงแหล่งขล่าวประเสรลิฐอกันเปฟีฝั่ยมสงล่าราศบีมากมายในทกันี้งบทนกันี้น

ปบุโรหลิตไดร้เปปิดเผยมนบุษยร์ตล่อพระเจร้า-แตล่ผทูร้รกับใชร้แหล่งขล่าวประเสรลิฐในยบุคพระคบุณนบีนี้เปปิดเผยพระเจร้าแกล่
มนบุษยร์ “เพราะวล่าหลกังจากนกันี้นในพระสตลิปฝญญาของพระเจร้าโลกโดยอาศกัยปฝญญาไมล่ไดร้รทูร้จกักพระเจร้า กร็เปป็นทบีที่พอ
พระทกัยของพระเจร้าโดยความโงล่เขลาแหล่งการประกาศทบีที่จะชล่วยคนทกันี้งหลายทบีที่เชสืที่อใหร้รอด” (1 คร. 1:21) ผทูร้รกับใชร้
ของพระเจร้าวกันนบีนี้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ-และถร้าคบุณจะอล่าน 1 โครลินธร์ 15:1-4 คบุณกร็จะคร้นพบวล่าขล่าวประเสรลิฐคสือ 
การสลินี้นพระชนมร์ การถทูกฝฝง และการฟฟืปั้นคสืนพระชนมร์ของพระเยซทูครลิสตร์เจร้า

ใชล่แลร้วครกับ มบีความแตกตล่างมหาศาลระหวล่างงานรกับใชร้และตบาแหนล่งปบุโรหลิต ตบาแหนล่งปบุโรหลิตบนแผล่น
ดลินโลกเคยเปป็นพยานวล่ามนบุษยร์อยทูล่หล่างไกลจากพระเจร้า ถทูกตกัดขาดจากพระองคร์ แตล่งานรกับใชร้ในยบุคแหล่งพระคบุณนบีนี้
เปป็นพยานวล่าพระเจร้าทรงเขร้าสทูล่การรล่วมสนลิทกกับมนบุษยร์แลร้วโดยการอกัศจรรยร์แหล่งการบกังเกลิดใหมล่ผล่านทางฤทธลิธิ์เดช
ของพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ (อล่านยอหร์น 5:24; 6:44; และ 1 เปโตร 1:23) 

ในยบุคครลิสตจกักรนบีนี้ไมล่มบีการแบล่งแยกในเรสืที่องชนชกันี้น ผทูร้เชสืที่อทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลร้วทบุกคนเปป็นปบุโรหลิตฝฝ่าย
วลิญญาณ: “พวกทล่านเชล่นกกัน ดบุจบรรดาศลิลาทบีที่มบีชบีวลิตอยทูล่ กร็ถทูกกล่อขศึนี้นเปป็นพระนลิเวศนร์ฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ เปป็นพวก
ปบุโรหลิตอกันบรลิสบุทธลิธิ์ เพสืที่อถวายบรรดาเครสืที่องบทูชาฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ เปป็นทบีที่ชอบพระทกัยตล่อพระเจร้าโดยพระเยซทู
ครลิสตร์” (1 ปต. 2:5) 



ใหร้เราวลิเคราะหร์พระคบาขร้อนกันี้นกกัน:
เปโตรประกาศวล่า “พวกทล่านเชล่นกกัน ดบุจบรรดาศลิลาทบีที่มบีชบีวลิตอยทูล่ กร็ถทูกกล่อขศึนี้นเปป็นพระนลิเวศนร์ฝฝ่ายจลิต

วลิญญาณ” (ไมล่ใชล่วลิหารหลกังหนศึที่งซศึที่งถทูกทบาขศึนี้นดร้วยมสือ ไมล่ใชล่วลิหารหลกังหนศึที่งเหมสือนวลิหารของซาโลมอน ไมล่ใชล่สถานทบีที่
ทบีที่ความชกัที่วรร้ายเคยตกัดขาดมนบุษยร์จากทบีที่บรลิสบุทธลิธิ์ทบีที่สบุด) และผทูร้เชสืที่อแตล่ละคนเปป็นปบุโรหลิตบรลิสบุทธลิธิ์ เราจะตร้องถวาย-
ไมล่ใชล่เลสือดของนกเขา นกพลิราบ หรสือลทูกแกะทกันี้งหลาย แตล่เปป็นเครสืที่องสกัตวบทูชาฝฝ่ายวลิญญาณซศึที่งเปป็นทบีที่พอพระทกัย
ตล่อพระเจร้า-โดยพระเยซทูครลิสตร์

ในพระครลิสตร์คสือหนทางเดบียวทบีที่คบุณและผมจะเปป็นทบีที่พอพระทกัยพระเจร้าไดร้หรสือหวกังวล่าจะพบกกับพระองคร์
ในสกันตลิสบุขไดร้ เราทกันี้งหลายเปป็นสมาชลิกแหล่งครลิสตจกักรของพระองคร์เพราะวล่าพระองคร์ทรงซสืนี้อเราแลร้วดร้วยพระ
โลหลิตของพระองคร์ พระองคร์ทรงเปป็นศบีรษะและรากฐานของครลิสตจกักร เราเปป็นอวกัยวะแหล่งพระกายของพระองคร์
กระดทูกแหล่งกระดทูกของพระองคร์และเนสืนี้อหนกังแหล่งเนสืนี้อหนกังของพระองคร์ และเรากลายเปป็นอวกัยวะแหล่งพระกาย
ของพระองคร์เมสืที่อเราใหร้ความไวร้วางใจของเราอยทูล่ในพระราชกลิจทบีที่เสรร็จสลินี้นแลร้วของพระองคร์

บบุคคลใดวกันนบีนี้ทบีที่ตกันี้งตกัวเองเปป็นปบุโรหลิตกร็ทบาผลิดระเบบียบและกบาลกังดบาเนลินการขกัดแยร้งกกับคบาสอนของภาค
พกันธสกัญญาใหมล่ ความพยายามใดๆทบีที่จะตกันี้งปบุโรหลิตทกันี้งหลายในครลิสตจกักรวกันนบีนี้กร็ถทูกตบาหนลิโดยฮบีบรทู 8:4:

“เพราะถร้าพระองคร์ (พระเยซทู) ทรงอยทูล่บนแผล่นดลินโลก พระองคร์กร็จะไมล่ไดร้ทรงเปป็นปบุโรหลิต โดยเหร็นวล่ามบี
ปบุโรหลิตหลายคนทบีที่ถวายบรรดาของกบานกัลตามพระราชบกัญญกัตลิอยทูล่แลร้ว”

ถร้าพระเยซทูยกังอยทูล่บนโลกวกันนบีนี้ พระองคร์เองกร็คงไมล่เปป็นปบุโรหลิตคนหนศึที่ง พระองคร์กร็คงจะยอมรกับตบาแหนล่ง
ปบุโรหลิตในชนชาตลิอลิสราเอลเทล่านกันี้น และในเผล่าเลวบีเทล่านกันี้น ในครอบครกัวของอาโรน

อลิสราเอลไมล่ใชล่ครลิสตจกักร และครลิสตจกักรไมล่ใชล่การสานตล่อของอลิสราเอล ผทูร้คนทบีที่พทูดภาษาอกังกฤษไมล่ใชล่สลิบ
เผล่าทบีที่หายไปนกันี้นของอลิสราเอล มกันเปป็นการปลร้นฝฝ่ายวลิญญาณจรลิงๆทบีที่จะเอาพระสกัญญาเหลล่านกันี้นทบีที่พระเจร้าทรง
กระทบาไวร้กกับชนชาตลิอลิสราเอลมาใหร้แกล่ครลิสตจกักร เปป็นความจรลิงทบีที่ชนชาตลิอลิสราเอลตาบอดชกัที่วคราว แตล่พระเจร้าไมล่
ไดร้ทรงโยนพวกเขาทลินี้ง เวลานกันี้นจะมาเมสืที่อประชาชาตลิหนศึที่งจะถทูกชล่วยใหร้รอดในวกันเดบียวและพระเจร้าจะทรงหกันมา
หาประชากรทบีที่ถทูกเลสือกสรรของพระองคร์อบีก ปฝจจบุบกันไมล่มบี และไมล่เคยมบีตบาแหนล่งปบุโรหลิตในครลิสตจกักร ยกเวร้น
ตบาแหนล่งปบุโรหลิตฝฝ่ายวลิญญาณซศึที่งเปป็นของผทูร้เชสืที่อทบุกคน

เนสืที่องจากพระครลิสตร์ทรงเปป็นปบุโรหลิตในสวรรคร์แตล่เพบียงผทูร้เดบียว (และเพสืที่อคนเหลล่านกันี้นทบีที่นกัที่งอยทูล่ในสวรรค
สถานในพระองคร์เทล่านกันี้น) เมสืที่อใดทบีที่ครลิสตจกักรยอมรกับตบาแหนล่งปบุโรหลิตบนแผล่นดลินโลก ตบาแหนล่งปบุโรหลิตของพระ
ครลิสตร์กร็สทูญหายและถทูกปฝดทลินี้งไป เมสืที่อครลิสตจกักรยอมรกับตบาแหนล่งปบุโรหลิตบนแผล่นดลินโลก เธอกร็เอาตกัวไปอยทูล่ใตร้พระ
ราชบกัญญกัตลิและอยทูล่นอกพระคบุณเสบียแลร้ว ตบาแหนล่งปบุโรหลิตในครลิสตจกักรวกันนบีนี้ไมล่ยอมรกับวล่าพระโลหลิตของพระเยซทู
ครลิสตร์เพบียงพอทบีที่จะชบาระใหร้สะอาดจากบาปและวล่าเราครบบรลิบทูรณร์แลร้วในพระองคร์ผทูร้ทรงเปป็นศบีรษะแหล่งบรรดา
เทพผทูร้ครอบครองอาณาจกักรและเทพผทูร้มบีอบานาจ (คส. 2:10) 

ในครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ผทูร้เชสืที่อทบุกคน ในฐานะปบุโรหลิตหลวงคนหนศึที่ง ไดร้รกับเชลิญใหร้เขร้าสทูล่ทบีที่บรลิสบุทธลิธิ์
ทบีที่สบุด: “เหตบุฉะนกันี้นพบีที่นร้องทกันี้งหลาย เพราะมบีใจกลร้าทบีที่จะเขร้าไปในสถานทบีที่บรลิสบุทธลิธิ์ทบีที่สบุดโดยพระโลหลิตของพระเยซทู 
โดยทางใหมล่และทบีที่มบีชบีวลิต ซศึที่งพระองคร์ไดร้ทรงอบุทลิศไวร้สบาหรกับพวกเรา โดยผล่านทางมล่านนกันี้น คสือทบีที่จะกลล่าววล่า เนสืนี้อ



หนกังของพระองคร์ และเพราะมบีมหาปบุโรหลิตเหนสือครอบครกัวของพระเจร้าแลร้ว ขอใหร้พวกเราเขร้ามาใกลร้ดร้วยใจจรลิง 
ในความเชสืที่ออกันมกัที่นคงเตร็มเปฟีฝั่ยม โดยใหร้ใจของพวกเราถทูกประพรมชบาระใหร้พร้นจากใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบอกันชกัที่ว
รร้าย และกายของพวกเราถทูกลร้างชบาระดร้วยนนี้บาอกันใสบรลิสบุทธลิธิ์ ขอใหร้พวกเรายศึดมกัที่นในการยอมรกับแหล่งความเชสืที่อของ
พวกเราโดยไมล่หวกัที่นไหว (เพราะวล่าพระองคร์ผทูร้ไดร้ประทานพระสกัญญานกันี้นทรงสกัตยร์ซสืที่อ)” (ฮบ. 10:19-23)

ในยบุคพระคบุณนบีนี้ มกันเปป็นความผลิดพลาดอกันเหลวไหลและเปป็นความไมล่รทูร้ทบีที่ไรร้ขร้อแกร้ตกัวสบาหรกับใครกร็ตามทบีที่
จะตกันี้งตนเปป็นปบุโรหลิตคนหนศึที่งทบีที่เปป็นผทูร้แทนของพระเจร้าบนแผล่นดลินโลก หลกักคบาสอนเชล่นนกันี้นเปป็นคบาสอนนอกรบีต
ชนลิดทบีที่ตที่บาทรามยลิที่งกวล่า มลิตรทบีที่รกัก หากคบุณมบีความผลิดในการไปหามนบุษยร์ทบีที่ตายไดร้และสารภาพบาปทกันี้งหลายของ
คบุณตล่อเขา โดยขอรร้องใหร้เขาวลิงวอนตล่อพระเจร้าเพสืที่อตกัวคบุณ ผมกร็ขออร้อนวอนคบุณใหร้อล่านและเชสืที่อ 1 ทลิโมธบี 2:5-
และคบุณจะไมล่มบีวกันสารภาพบาปตล่างๆของคบุณตล่อมนบุษยร์อบีกเลย:

“เพราะวล่ามบีพระเจร้าองคร์เดบียวและมบีคนกลางแตล่ผทูร้เดบียวระหวล่างพระเจร้ากกับมนบุษยร์ คสือพระเยซทูครลิสตร์
ผทูร้ทรงสภาพเปป็นมนบุษยร์!”

บกัดนบีนี้ทล่านทบีที่รกัก ถร้าคบุณไมล่ใชล่คนทบีที่ปฏลิเสธการมบีอยทูล่จรลิงของพระเจร้า คบุณกร็เชสืที่อวล่ามบีพระเจร้าองคร์เดบียวเทล่านกันี้น-
และถร้าคบุณเชสืที่อสล่วนแรกของพระคบาทบีที่ยลิที่งใหญล่ขร้อนบีนี้ ทบาไมถศึงไมล่เชสืที่อสล่วนทร้ายเลล่า? “มบีคนกลางแตล่ผทูร้เดบียวระหวล่าง
พระเจร้ากกับมนบุษยร์” พระคกัมภบีรร์ขร้อนบีนี้ไมล่ไดร้กลล่าววล่ามบีคนกลางหลายคนซศึที่งเปป็นทบีที่รทูร้จกักในชสืที่อบาทหลวง เจร้าอธลิการ 
หรสือสกันตะปาปาทกันี้งหลาย เรามบีคนกลางเพบียงผทูร้เดบียว และพระนามของพระองคร์คสือพระเยซทูครลิสตร์ ขอพระเจร้า
ทรงโปรดชล่วยคบุณใหร้ฟฝงสลิที่งทบีที่พระวจนะของพระองคร์ตรกัส เชสืที่อมกัน ดบาเนลินชบีวลิตตามมกัน และตายโดยยศึดมกันไวร้ แลร้ว
คบุณจะอยทูล่ในคนกลบุล่มนกันี้นเมสืที่อครลิสตจกักรถทูกรกับขศึนี้นไปเพสืที่อพบกกับพระเยซทูในฟฝ้าอากาศ คบุณจะอยทูล่ทบีที่นกัที่นในงานเลบีนี้ยง
สมรสอกันเปฟีฝั่ยมสงล่าราศบีนกันี้นในทร้องฟฝ้า

ในครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ไมล่มบีการแบล่งแยกระหวล่างสมณะและฆราวาส ตรงกกันขร้าม ผทูร้เชสืที่อทบุกคนเปป็น
สมาชลิกคนหนศึที่งของสมณะนกันี้น ใน 1 เปโตร 5:3 เราถทูกบอกวล่าคนเหลล่านกันี้นทบีที่มบีหนร้าทบีที่ดทูแลชบุมนบุมชนจะตร้องไมล่เปป็น 
“พวกเจร้านายทบีที่อยทูล่เหนสือทายาททกันี้งหลายของพระเจร้า” แตล่เปป็น “แบบอยล่างแกล่ฝทูงแกะนกันี้น” คบากรบีกตรงนบีนี้ทบีที่แปล
เปป็น “ทายาท”  คสือ เคลโรส ซศึที่งจากคบาๆนบีนี้เราไดร้คบาภาษาอกังกฤษของเรา “clergy” ดกังนกันี้น ตามทบีที่พระวจนะของ
พระเจร้ากลล่าว สมาชลิกทบุกคนของครลิสตจกักรจศึงเปป็นสมาชลิกคนหนศึที่งของสมณะนกันี้นในระหวล่างยบุคนบีนี้ ไมล่มบีสมาชลิกคน
ใดของครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ควรเรบียกตกัวเองวล่าสงฆร์และทบาใหร้เกลิดการแบล่งแยกซศึที่งบล่งบอกถศึงความเหนสือกวล่า
ในดร้านตบาแหนล่งเมสืที่อเทบียบกกับสมาชลิกคนอสืที่นๆ ไมล่มบี “พวกทบีที่เหนสือกวล่า” และไมล่มบี “พวกกระจอกกวล่า” ในครลิสต
จกักรของพระเยซทูครลิสตร์เจร้า เราทบุกคนเปป็นปบุโรหลิตหลวง เราแตล่ละคนไดร้รกับเชลิญใหร้เขร้าสทูล่ทบีที่บรลิสบุทธลิธิ์ทบีที่สบุดดร้วยใจกลร้า 
ผล่านทา

ทางใหมล่ทบีที่มบีชบีวลิตซศึที่งถทูกเปปิดแลร้วโดยพระโลหลิตทบีที่หลกัที่งออกของพระบบุตรทบีที่รกักของพระเจร้า
ทล่ามกลางของประทานเหลล่านกันี้นทบีที่ถทูกนบาเสนอวล่าไดร้ประทานใหร้แกล่ครลิสตจกักรโดยพระเยซทูเจร้า (อฟ. 

4:7-11) พวกผทูร้ปกครองและเหลล่าเจร้าอธลิการไมล่ถทูกกลล่าวถศึง คนเหลล่านบีนี้ถทูกแตล่งตกันี้งโดยครลิสตจกักรทร้องถลิที่นทกันี้งหลาย
ซศึที่งเปป็นทบีที่ๆพวกเขารกับใชร้:



“และเมสืที่อทล่านทกันี้งสองไดร้ตกันี้งบรรดาผทูร้ปกครองไวร้ในทบุกครลิสตจกักร และไดร้อธลิษฐานดร้วยการอดอาหารแลร้ว 
ทล่านทกันี้งสองกร็ฝากพวกสาวกไวร้กกับองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า ผทูร้ซศึที่งพวกเขาไดร้เชสืที่อนกันี้น” (กลิจการ 14:23)

เปาโลเขบียนถศึงทลิตกัสวล่า “เพราะเหตบุนบีนี้เองขร้าพเจร้าจศึงไดร้ละทล่านไวร้ทบีที่เกาะครบีต เพสืที่อทล่านจะไดร้จกัดระเบบียบสลิที่ง
ตล่าง ๆ ทบีที่ยกังบกพรล่องอยทูล่ และตกันี้งบรรดาผทูร้ปกครองไวร้ในนครทบุกแหล่งตามทบีที่ขร้าพเจร้าไดร้มอบหมายไวร้แกล่ทล่านแลร้ว”
(ทต. 1:5)

ใน 1 เปโตร 5:1,2 เราอล่านวล่า “ขร้าพเจร้าจศึงเตสือนสตลิบรรดาผทูร้ปกครองซศึที่งอยทูล่ทล่ามกลางพวกทล่าน ซศึที่ง
ขร้าพเจร้าเปป็นผทูร้ปกครองคนหนศึที่งเชล่นกกัน และเปป็นพยานถศึงบรรดาความทบุกขร์ทรมานของพระครลิสตร์ และเปป็นผทูร้เขร้า
สล่วนแหล่งสงล่าราศบีทบีที่จะถทูกเปปิดเผยดร้วย จงเลบีนี้ยงฝทูงแกะของพระเจร้าซศึที่งอยทูล่ทล่ามกลางพวกทล่าน โดยเอาใจใสล่ดทูแลฝทูง
แกะนกันี้น ไมล่ใชล่ดร้วยความฝฟืนใจ แตล่ดร้วยความเตร็มใจ ไมล่ใชล่เพสืที่อทรกัพยร์สลิที่งของอกันเปป็นมลทลิน แตล่ดร้วยใจพรร้อม”

จากขร้อพระคบาเหลล่านบีนี้เราเรบียนรทูร้วล่างานรกับใชร้ของผทูร้ปกครองหรสือเจร้าอธลิการคนหนศึที่งคสือ เลบีนี้ยงดทูฝทูงแกะของ
พระเจร้าและดทูแลพวกเขา-ไมล่ใชล่สกัที่งการพวกเขา แตล่มบีการดทูแล คสือทบีที่จะคอยสอดสล่องดทูแลปกปฝ้องครลิสตจกักร
ศลิษยาภลิบาล:-

ในยบุคครลิสตจกักรนบีนี้ ศลิษยาภลิบาลตามพระคกัมภบีรร์ทบีที่แทร้จรลิงยล่อมถทูกเรบียก ถทูกแตล่งตกันี้ง และถทูกสล่งไปโดย
พระเจร้าเพสืที่อเปป็นผทูร้เลบีนี้ยงรองของพระเยซทูครลิสตร์เจร้า ผทูร้ทรงเปป็นผทูร้เลบีนี้ยงใหญล่นกันี้น (1 ปต. 5:4) ในความหมายทบีที่แทร้จรลิง
ของคบาๆนบีนี้ “ศลิษยาภลิบาล” บล่งบอกถศึงผทูร้เลบีนี้ยงแกะ: “และเราจะใหร้บรรดาผทูร้เลบีนี้ยงแกะตามใจของเราแกล่พวกเจร้า ผทูร้
ซศึที่งจะเลบีนี้ยงพวกเจร้าดร้วยความรทูร้และความเขร้าใจ” (ยรม. 3:15) 

หนร้าทบีที่ของศลิษยาภลิบาลคสือ เลบีนี้ยงดทูฝทูงแกะ-ไมล่ใชล่ดร้วยขนมปฝงและเนสืนี้อทบีที่ทบาใหร้เนสืนี้อหนกังอลิที่ม แตล่ดร้วยความรทูร้
และความเขร้าใจทบีที่มาโดยทางการเทศนาพระวจนะของพระเจร้าเทล่านกันี้น

วลิบกัตลิจงมบีแกล่นกักเทศนร์ทบีที่ขบีนี้เกบียจ! วลิบกัตลิจงมบีแกล่ศลิษยาภลิบาลทบีที่ใชร้เวลาบนสนามกอลร์ฟ ทบีที่ทะเลสาบ ทบีที่สนาม
ฟบุตบอลหรสือหนร้าโทรทกัศนร์มากกวล่าทบีที่เขาใชร้ในการศศึกษาคร้นควร้าของตนโดยคบุกเขล่าลงตล่อพระพกักตรร์พระเจร้า โดย
ยอมใหร้ตกัวเขาเองรกับการเลบีนี้ยงดทูจากพระเจร้าเพสืที่อทบีที่เขาจะเลบีนี้ยงดทูคนเหลล่านกันี้นทบีที่เขารกับใชร้ตล่อไปไดร้!

ไมล่มบีโรงเรบียนศาสนศาสตรร์แหล่งใดบนโลกสามารถผลลิตศลิษยาภลิบาลทบีที่แทร้จรลิงไดร้ โรงเรบียนสอนศาสนาทกันี้ง
หลายอาจอบรมสกัที่งสอนเขา และเขาอาจเรบียนรทูร้หลายสลิที่งเกบีที่ยวกกับพระคกัมภบีรร์ในโรงเรบียนสอนศาสนศาสตรร์ทกันี้ง
หลาย แตล่ความสามารถทบีที่จะเปป็นศลิษยาภลิบาลไดร้นกันี้นเปป็นของประทานจากพระเจร้าผทูร้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ เปป็นเกบียรตลิยศ
ทบีที่พระเจร้าเพบียงผทูร้เดบียวสามารถประทานใหร้แกล่มนบุษยร์ไดร้

บททบีที่ยบีที่สลิบเอร็ดของหนกังสสือยอหร์นบกันทศึกบทเรบียนอกันเยบีที่ยมยอดในการรกับใชร้-บทเรบียนหนศึที่งซศึที่งถทูกสอนโดย
พระอาจารยร์เอง พระครลิสตร์ทรงถทูกตรศึงกางเขนแลร้ว-และถศึงแมร้วล่าพระองคร์ทรงบอกพวกสาวกแลร้ววล่านบีที่จะเกลิดขศึนี้น
จรลิง เหร็นไดร้ชกัดวล่าพวกเขาไมล่ไดร้เชสืที่อพระองคร์ อยล่างนร้อย พวกเขากร็ไมล่ไดร้เขร้าใจ

เปโตรตกัดสลินใจทบีที่จะไปหาปลา บางทบีเขาอาจคลิดวล่าเนสืที่องจากพระครลิสตร์ทรงถทูกตรศึงกางเขนแลร้ว งานรกับ
ใชร้ของเขาจศึงสลินี้นสบุดลงแลร้วและเขานล่าจะกลกับไปหาเรสือของเขาและกลกับไปประกอบอาชบีพเดลิมของเขา สาวกคน
อสืที่นๆกร็ไปกกับเปโตรดร้วย-และพวกเขาทบางานหนกักทกันี้งคสืนโดยจกับปลาไมล่ไดร้แมร้แตล่ตกัวเดบียว



แตล่เมสืที่อรบุล่งเชร้ามาถศึง พระเยซทูทรงยสืนอยทูล่บนชายฝฝฝั่ง พระองคร์ทรงถามพวกเขาวล่า ““ลทูก ๆ เออ๋ย เจร้าทกันี้ง
หลายมบีอาหารบร้างหรสือเปลล่า” พวกเขาตอบวล่า “ไมล่มบี” และพระองคร์ตรกัสแกล่พวกเขาวล่า “จงทอดอวนลงทาง
ดร้านขวาเรสือเถลิด แลร้วเจร้าทกันี้งหลายจะพบปลาบร้าง”

“ฉะนกันี้นพวกเขาจศึงทอดอวนลง และบกัดนบีนี้พวกเขาไมล่สามารถลากอวนเขร้ามาไดร้เพราะไดร้ปลาเปป็นอกัน
มาก”

เมสืที่อพวกสาวกนบาเรสือของตนเขร้าฝฝฝั่ง พวกเขากร็เหร็นกองไฟและปลาปปิปั้งอยทูล่เหนสือกองไฟนกันี้น และขนมปฝง 
องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าไดร้ทรงเตรบียมมสืนี้อเชร้าของพวกเขา! พระองคร์ตรกัสแกล่พวกเขาวล่า “เชลิญมาและรกับประทานเถลิด” 
“และไมล่มบีใครในพวกสาวกกลร้าถามพระองคร์วล่า “ทล่านคสือผทูร้ใด” โดยทราบอยทูล่วล่าเปป็นองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า” ดกังนกันี้น
พระองคร์จศึงแสดงใหร้พวกเขาเหร็นวล่าพระองคร์ผทูร้ไดร้ทรงเรบียกพวกเขาทรงสามารถเลบีนี้ยงดทูพวกเขา การหาปลาเปป็น
เรสืที่องทบีที่มบีเกบียรตลิ-แตล่บกัดนบีนี้งานของชายเหลล่านบีนี้คสือ หาดวงวลิญญาณทกันี้งหลายดบุจหาปลาและเลบีนี้ยงดทูฝทูงแกะ ไมล่ใชล่ใชร้
เวลาของพวกเขาทบางานหนกักทกันี้งคสืนเพสืที่อเลบีนี้ยงดทูรล่างกายของพวกเขาเอง คสือความตร้องการตล่างๆฝฝ่ายรล่างกายของ
พวกเขา

“ทบานองเดบียวกกัน องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าไดร้ทรงแตล่งตกันี้งไวร้วล่า คนทกันี้งหลายซศึที่งประกาศขล่าวประเสรลิฐควรไดร้รกับ
การเลบีนี้ยงชบีพดร้วยขล่าวประเสรลิฐนกันี้น” (1 คร. 9:14)

“แตล่พระเจร้าของขร้าพเจร้าจะเตลิมเตร็มความตร้องการทบุกอยล่างของทล่านทกันี้งหลายตามความมกัที่งคกัที่งของ
พระองคร์ในสงล่าราศบีโดยพระเยซทูครลิสตร์” (ฟป. 4:19)

พระเยซทูตรกัสวล่า “แตล่ทล่านทกันี้งหลายจงแสวงหาอาณาจกักรของพระเจร้า และความชอบธรรมของพระองคร์
กล่อน และสลิที่งสารพกัดเหลล่านบีนี้จะถทูกเพลิที่มเตลิมใหร้แกล่พวกทล่าน” (มธ. 6:33)

“จงขอ และสลิที่งนกันี้นจะใหร้แกล่พวกทล่าน จงแสวงหา และพวกทล่านจะพบ จงเคาะ และสลิที่งนกันี้นจะถทูกเปปิดใหร้
แกล่พวกทล่าน เพราะวล่าทบุกคนทบีที่ขอกร็จะไดร้รกับ และคนทบีที่แสวงหากร็จะพบ และแกล่คนทบีที่เคาะ ประตทูกร็จะถทูกเปปิดใหร้”
(มธ. 7:7,8)

พระเจร้ายกังไมล่เคยเรบียกนกักเทศนร์คนใดผทูร้ซศึที่งพระองคร์ไมล่สามารถทบีที่จะดทูแลไดร้หากนกักเทศนร์ผทูร้นกันี้นใหร้พระ
ครลิสตร์เปป็นอกันดกับหนศึที่งในทบุกสลิที่ง! หนศึที่งในเกบียรตลิยศอกันยลิที่งใหญล่ทบีที่สบุดทบีที่พระเจร้าจะสามารถประทานใหร้แกล่ชายคนใดไดร้
กร็คสือ การเรบียกเขามาเปป็นศลิษยาภลิบาล ผทูร้เลบีนี้ยงรองและผทูร้ดทูแลฝทูงแกะของพระเจร้า-แตล่มกันเปป็นความรกับผลิดชอบทบีที่
ใหญล่ยลิที่งพอๆกกับทบีที่มกันเปป็นเกบียรตลิยศ ผมขอกลล่าวซนี้บา: วลิบกัตลิจงมบีแกล่ศลิษยาภลิบาลทบีที่ปลล่อยใหร้ฝทูงแกะหลิวโซ ไรร้การ
ปกปฝ้อง ไรร้การคบุร้มกกัน และตร้องเจอกกับภกัยอกันตรายตล่างๆจากพวกสบุนกัขปฝ่าและฝทูงหมาลล่าเนสืนี้อแหล่งนรกทบีที่จะบบุกรบุก
มาเมสืที่อสบชล่องเพบียงเลร็กนร้อยทบีที่สบุด! ถร้าชายคนนกันี้นไมล่ไดร้เกลิดมาเสบียเลยกร็ยกังดบีกวล่าทบีที่จะสวมบทบาทเปป็น “คน
รกับจร้าง” และเมสืที่อพวกสบุนกัขปฝ่ามาถศึง กร็ปลล่อยใหร้ฝทูงแกะถทูกขยนี้บาตามใจชอบโดยพวกศกัตรทูของพระเจร้าของเราและ
พระครลิสตร์ของเรา!
ผทูร้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ:-

ถร้าผมมบีของประทานใดจากพระเจร้า นกัที่นกร็คสือของประทานแหล่งการประกาศขล่าวประเสรลิฐ พระเจร้าทรง
อวยพรผมมาตลอดหลายปฟีในการประชบุมเพสืที่อประกาศขล่าวประเสรลิฐ ผมไมล่อาจเปป็นศลิษยาภลิบาลไดร้ ผมไมล่มบีความ



อดทน สตลิปฝญญา ความเขร้าใจ หรสือความสามารถทบีที่จะเปป็นศลิษยาภลิบาลครลิสตจกักรใดไดร้ พระเจร้าไดร้ทรงเรบียกผม
ใหร้เปป็นผทูร้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ และพระองคร์ไมล่เคยเหร็นควรทบีที่จะเปลบีที่ยนการทรงเรบียกของผม

ผทูร้ประกาศขล่าวประเสรลิฐคสือ คนทบีที่ปฝ่าวประกาศขล่าวดบีแหล่งขล่าวประเสรลิฐ ชบีนี้นบาผทูร้คนใหร้มาสทูล่ประตทูแหล่งความ
รอด เชลิญชวนผทูร้หลิวใหร้เขร้าประตทูนกันี้นและรกับประทานพระวาทะ-ขนมปฝงนกันี้นจากสวรรคร์ซศึที่งสามารถชล่วยพวกเขาใหร้
รอดไดร้และทบาใหร้พวกเขาเปป็นลทูกทกันี้งหลายของพระเจร้าไดร้ งานรกับใชร้ของผทูร้ประกาศขล่าวประเสรลิฐคสือ ปลบุกเรร้าผทูร้คน 
และหนทางเดบียวทบีที่จะปลบุกเรร้าผทูร้คนไดร้คสือ โดยการเทศนาพระวจนะของพระเจร้าอกันบรลิสบุทธลิธิ์และไมล่ถทูกเจสือปน

เปาโลเตสือนสตลิทลิโมธบีคนหนบุล่มวล่า “เหตบุฉะนกันี้นขร้าพเจร้าจศึงกบาชกับทล่านตล่อพระพกักตรร์พระเจร้า และพระเยซทู
ครลิสตร์เจร้า ผทูร้จะทรงพลิพากษาทกันี้งคนเปป็นและคนตาย ในการปรากฏของพระองคร์และในอาณาจกักรของพระองคร์ 
จงประกาศพระวจนะ จงตกันี้งใจทบาตอนทบีที่สะดวกและตอนทบีที่ไมล่สะดวก จงตกักเตสือน วล่ากลล่าว และเตสือนสตลิดร้วย
ความอดกลกันี้นทบุกอยล่างและหลกักคบาสอน เพราะจะถศึงเวลาทบีที่คนทกันี้งหลายจะไมล่ทนตล่อหลกักคบาสอนอกันถทูกตร้อง แตล่
ตามตกัณหาตล่าง ๆ ของพวกเขาเอง พวกเขาจะรวบรวมบรรดาครทูไวร้สบาหรกับตนเอง โดยมบีหทูทบีที่คกัน และพวกเขาจะ
บล่ายหทูของตนไปเสบียจากความจรลิง และจะหกันไปยกังนลิทานตล่าง ๆ แตล่ทล่านจงระวกังระไวอยทูล่ในสลิที่งทกันี้งปวง จงสทูร้ทน
บรรดาความทบุกขร์ยากลบาบาก จงกระทบาหนร้าทบีที่ของผทูร้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ จงกระทบาการรกับใชร้ของทล่านใหร้สบาเรร็จ
เตร็มทบีที่” (2 ทธ. 4:1-5)

ไมล่ใชล่ศลิษยาภลิบาลทบุกคนวกันนบีนี้จะอนบุญาตใหร้ผทูร้ประกาศขล่าวประเสรลิฐเขร้ามาในครลิสตจกักรของพวกเขา พวก
เขาในสกัดสล่วนทบีที่มากกวล่าเชลิญชวนศลิษยาภลิบาลอบีกผทูร้หนศึที่งใหร้มาจกัดงานประชบุมฟฟืปั้นฟทู ศลิษยาภลิบาลบางคนกร็เชลิญพวกผทูร้
ประกาศขล่าวประเสรลิฐใหร้ขศึนี้นมาบนธรรมาสนร์ของพวกเขา แตล่มกันกลายเปป็นธรรมเนบียมปฏลิบกัตลิไปแลร้วทบีที่พวกเขาจะ
ใชร้กกันและกกันในงานประชบุมพลิเศษทกันี้งหลายของพวกเขา มกันเปป็นแผนการของพระเจร้าทบีที่จะใชร้พวกผทูร้ประกาศขล่าว
ประเสรลิฐเพสืที่อปลบุกเรร้าผทูร้คน ศลิษยาภลิบาลมบีงานรกับใชร้ของตนและผทูร้ประกาศขล่าวประเสรลิฐกร็มบีงานรกับใชร้ของเขา ศลิษ
ยาภลิบาลไมล่ควรอลิจฉาผทูร้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ ผทูร้ประกาศขล่าวประเสรลิฐไมล่ควรอลิจฉาศลิษยาภลิบาล ถร้าชายคนใดอยทูล่
ในทบีที่ๆพระเจร้าทรงอยากใหร้เขาอยทูล่ เขากร็จะมบีความสบุข และถร้าเขาไมล่อยทูล่ในทบีที่ๆพระเจร้าทรงอยากใหร้เขาอยทูล่ ถร้าเขา
บกังเกลิดใหมล่แลร้วอยล่างแทร้จรลิง เขายล่อมรทูร้วลิธบีทบีที่จะไปยกังทบีที่ๆพระเจร้าทรงอยากใหร้เขาอยทูล่โดยแคล่ยอมจบานนความ
ประสงคร์ของเขาใหร้อยทูล่ในพระหกัตถร์ของพระเจร้าและขอการชบีนี้แนะตล่างๆจากพระองคร์

ในบางกรณบีวกันนบีนี้มบีความขกัดแยร้งระหวล่างศลิษยาภลิบาล ผทูร้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ และอาจารยร์สอนพระ
คกัมภบีรร์ ผมสกังเกตเหร็นวล่าพระเจร้าทรงยลินี้มใหร้แกล่ครลิสตจกักรทบีที่เชลิญชวนผทูร้ประกาศขล่าวประเสรลิฐมาสบาหรกับความ
พยายามพลิเศษทบีที่จะประกาศขล่าวประเสรลิฐ ผมเชสืที่อเชล่นกกันวล่าพระเจร้าทรงยลินี้มใหร้แกล่ครลิสตจกักรทบีที่เชลิญชวนครทูสอน
พระคกัมภบีรร์ใหร้เขร้ามาและจกัดงานประชบุมศศึกษาพระคกัมภบีรร์ในทบีที่ๆวลิสบุทธลิชนเหลล่านกันี้นสามารถรกับประทานอยล่างอลิที่ม
หนบาในสลิที่งลศึกลนี้บาเหลล่านกันี้นแหล่งพระวจนะของพระเจร้าไดร้ ผมเชสืที่อมกัที่นวล่าพระเจร้าทรงอวยพรครลิสตจกักรทบีที่มบีสกัปดาหร์
เนร้นเรสืที่องงานมลิชชกันนารบี เมสืที่อผมศศึกษาพระวจนะของพระเจร้า ผมกร็เชสืที่อมกัที่นอยล่างมกัที่นคงวล่าทบุกครลิสตจกักรควรเนร้น
การประกาศขล่าวประเสรลิฐ การสอนพระคกัมภบีรร์ และงานมลิชชกัที่นตล่างๆ และครลิสตจกักรทบีที่ไมล่ทบาเรสืที่องเหลล่านบีนี้กร็กบาลกัง
พลาดไปจากเปฝ้าหมายเมสืที่อกลล่าวถศึงการทบางานรกับใชร้ของครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ใหร้สบาเรร็จครบถร้วน
ครทูสอนพระคกัมภบีรร์:-



ในเอเฟซกัส 4:11 คบุณจะสกังเกตเหร็นวล่าศลิษยาภลิบาลและอาจารยร์ทกันี้งหลายถทูกกลล่าวถศึงดร้วยกกันถศึงแมร้วล่าพวก
อกัครททูต พวกผทูร้พยากรณร์ และพวกผทูร้ประกาศขล่าวประเสรลิฐถทูกเอล่ยชสืที่อแบบแยกตล่างหาก ศลิษยาภลิบาลสามารถ-
และควร-เปป็นอาจารยร์ แตล่ภาคพกันธสกัญญาใหมล่ไมล่ไดร้นบาเสนอตบาแหนล่งศลิษยาภลิบาล-ผทูร้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ ค
รลิสตจกักรดบีๆหลายแหล่งทนทบุกขร์อยล่างสาหกัสในเรสืที่องผทูร้นบาขณะทบีที่ศลิษยาภลิบาลไปทบางานอยทูล่ทบีที่อสืที่นในฐานะผทูร้ประกาศ
ขล่าวประเสรลิฐ ศลิษยาภลิบาลมบีงานเตร็มเวลา และถร้าเขาคอยขกัดขวางไมล่ใหร้พวกสบุนกัขปฝ่าเขร้ามาในฝทูงแกะและเลบีนี้ยงดทู
ชบุมนบุมชนของเขาในสลิที่งทกันี้งหลายของพระเจร้า เขากร็จะไมล่มบีเวลาทบีที่จะไปใชร้ในทบีที่อสืที่นๆ ถร้าเขาใชร้เวลามากเกลินไปใน
การอยทูล่หล่างไกลจากฝทูงแกะของเขา พวกสบุนกัขปฝ่ากร็จะเขร้ามาอยล่างแนล่นอน ไมล่มบีคบาสอนในภาคพกันธสกัญญาใหมล่เลย
ทบีที่บล่งบอกวล่าพระเจร้าทรงเรบียกศลิษยาภลิบาลทกันี้งหลายทบีที่เปป็นผทูร้ประกาศขล่าวประเสรลิฐดร้วย มกันเปป็นไปไมล่ไดร้ทบีที่ชายคน
หนศึที่งจะทบาหนร้าทบีที่ทกันี้งสองอยล่างไดร้อยล่างยบุตลิธรรมตล่อทกันี้งสองฝฝ่าย ศลิษยาภลิบาลของพระเจร้าตร้องอยทูล่กกับฝทูงแกะของเขา
ในวกันอาทลิตยร์แลร้ววกันอาทลิตยร์เลล่า โดยสกัที่งสอนและประกาศขล่าวประเสรลิฐดร้วย

อาจารยร์สอนพระคกัมภบีรร์นบาเสนอหลกักคบาสอนแหล่งพระวจนะของพระเจร้าและเจาะทะลวงเขร้าไปในใจ
และความคลิดของผทูร้คน คสือนบาความจรลิงอกันยลิที่งใหญล่เหลล่านกันี้นแหล่งความเชสืที่อแบบครลิสเตบียนทบีที่เนร้นรากฐานเขร้าไป โดย
อธลิบายพระดบารลิทกันี้งสลินี้นของพระเจร้าในความบรลิสบุทธลิธิ์ ฤทธลิธิ์เดช และความเรบียบงล่ายทกันี้งสลินี้นของมกัน โดยเสรลิมสรร้าง
พวกวลิสบุทธลิชนในความเชสืที่อทบีที่บรลิสบุทธลิธิ์ทบีที่สบุดนกันี้น ครทูสอนพระคกัมภบีรร์จกัดวางใหร้เปป็นระเบบียบคสือแผนการนกันี้นสบาหรกับการ
ดบาเนลินชบีวลิตครลิสเตบียนทบีที่ดบีและเหมาะสม โดยสกัที่งสอนผทูร้เชสืที่อทกันี้งหลายวล่าสลิที่งใดคสือบาปและสลิที่งใดไมล่ใชล่ เตสือนพวกเขา
เกบีที่ยวกกับตกัณหาของเนสืนี้อหนกัง ตกัณหาของตา ความเยล่อหยลิที่งแหล่งชบีวลิต และวลิธบีปฏลิบกัตลิอสืที่นๆทบีที่จะทบาใหร้ครลิสเตบียนทกันี้ง
หลายเปป็นหมกันและไมล่เกลิดผล แนล่นอนวล่าพระคกัมภบีรร์สอนวล่าคนๆหนศึที่งอาจไดร้รกับความรอดแลร้วแตล่กร็ยกังไมล่ยอม
จบานนเตร็มทบีที่ คนๆหนศึที่งอาจบกังเกลิดใหมล่แลร้ว-มบีพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์อยทูล่ภายในแลร้ว-และยกังไมล่ยอมจบานนอยล่าง
สมบทูรณร์ตล่อพระวลิญญาณ (กรบุณาอล่านโรม 8:9 และเอเฟซกัส 5:18)

พระวจนะของพระเจร้าสอนเชล่นกกันวล่าผทูร้เชสืที่อทกันี้งหลายจะไดร้รกับบบาเหนร็จตามการทบาหนร้าทบีที่คนตร้นเรสือน
อยล่างสกัตยร์ซสืที่อ (1 คร. 3:11-15) มบีขร้อพระคบาหลายตอนซศึที่งสอนวล่าผทูร้เชสืที่อทกันี้งหลายจะไดร้รกับบบาเหนร็จ-ไมล่ใชล่เพราะ
ความฟทูฝ่ฟฝ่าหรสือ “ความยลิที่งใหญล่” แหล่งงานรกับใชร้ของพวกเขา แตล่เพราะเหตบุจทูงใจทบีที่มบีในงานรกับใชร้นกันี้น-นกัที่นคสือ ทบาไป
เพสืที่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจร้าหรสือไมล่?

ผทูร้สอนถทูกเรบียกและถทูกสล่งไปโดยพระเจร้าเพสืที่อสกัที่งสอนผทูร้เชสืที่อทกันี้งหลายในทางครลิสเตบียนแหล่งชบีวลิตและในหลกัก
คบาสอนนกันี้นทบีที่จะถทูกปฏลิบกัตลิในครลิสตจกักร เหลล่าผทูร้สอนพระคกัมภบีรร์ทบีที่ประกอบดร้วยพระวลิญญาณและทบีที่พระเจร้าทรงสล่ง
มานกันี้นมบีสล่วนชล่วยในความตร้องการใหญล่โตทบีที่สบุดอยล่างหนศึที่งของครลิสตจกักรวกันนบีนี้ งานรกับใชร้ของการสอนไมล่ไดร้ฟทูฝ่ฟฝ่า มกัน
ตร้องอาศกัยการทบางานหนกักและการแยกตกัวใหร้บรลิสบุทธลิธิ์แบบปฏลิเสธตนเอง แตล่มกันเสนอความทร้าทายทบีที่ยลิที่งใหญล่ และ
บบาเหนร็จทกันี้งหลายของมกันกร็มบีไมล่สลินี้นสบุด! ขณะทบีที่ชสืที่อของผทูร้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ (และบล่อยครกันี้งชสืที่อของศลิษยาภลิบาล) 
กลายเปป็นขล่าวพาดหกัวและขศึนี้นหนร้าหนศึที่ง ผทูร้สอนพระคกัมภบีรร์ไมล่ถทูกสกังเกตเหร็น ไมล่มบีคนปฝ่าวรร้องนบาหนร้า และไมล่ไดร้
รกับคบาสรรเสรลิญ แตล่ขอบพระคบุณพระเจร้า บบาเหนร็จ ณ ปลายทางของการเดลินทางแหล่งชบีวลิตจะถทูกประทานใหร้ตาม
สตลิปฝญญาขององคร์ตบุลาการผทูร้ชอบธรรมนกันี้นผทูร้ทรงทอดพระเนตรทบีที่หกัวใจ ไมล่ใชล่โดยมนบุษยร์ผทูร้มองทบีที่รทูปลกักษณร์
ภายนอก เมสืที่อนกันี้นคบุณคล่าอกันเตร็มเปฟีฝั่ยมของงานของผทูร้สอนพระคกัมภบีรร์จะเปป็นทบีที่ประจกักษร์



ผทูร้ชล่วยศลิษยาภลิบาล:-
คบากรบีกทบีที่ใชร้เรบียก “deacon” บล่งบอกถศึงผทูร้รกับใชร้ เราพบวล่าเหลล่าผทูร้ชล่วยศลิษยาภลิบาลถทูกกลล่าวถศึงเปป็นครกันี้ง

แรกในกลิจการ 6:1-4:
“และในวกันเหลล่านกันี้น เมสืที่อจบานวนของพวกสาวกถทูกทวบีมากขศึนี้น มบีการบล่นพศึมพบาของพวกกรบีกตล่อพวกฮบีบรทู 

เพราะวล่าพวกหญลิงมล่ายของชาวกรบีกถทูกละเลยในการปรนนลิบกัตลิประจบาวกัน และพวกสลิบสองคนนกันี้นไดร้เรบียกคน
จบานวนมากในพวกสาวกใหร้มาหาพวกเขา และกลล่าววล่า “ไมล่มบีเหตบุผลทบีที่พวกเราควรจะทลินี้งพระวจนะของพระเจร้า
และรกับใชร้โตก๊ะทกันี้งหลาย เหตบุฉะนกันี้น พบีที่นร้องทกันี้งหลาย พวกทล่านจงเลสือกเจร็ดคนในทล่ามกลางพวกทล่านทบีที่มบีชสืที่อเสบียงดบี 
เตร็มเปฟีฝั่ยมดร้วยพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์และสตลิปฝญญา ผทูร้ซศึที่งพวกเราจะตกันี้งไวร้ใหร้ดทูแลกลิจธบุระนบีนี้ แตล่พวกเราจะอบุทลิศ
ตกัวอยล่างขะมกักเขมร้นตล่อการอธลิษฐาน และตล่อการปรนนลิบกัตลิแหล่งพระวจนะ”

ดกังนกันี้นเราจศึงมบีบกันทศึกเกบีที่ยวกกับการแตล่งตกันี้งผทูร้ชล่วยศลิษยาภลิบาลพวกแรกนกันี้น โดยมบีจบุดประสงคร์เพสืที่อดทูแลกลิจ
ตล่างๆฝฝ่ายโลกและทบีที่สบาคกัญรองลงมา เพสืที่อทบีที่คนเหลล่านกันี้นทบีที่ดทูแลชบุมนบุมชนนกันี้นจะไดร้ใหร้เวลาของตนแกล่งานรกับใชร้แหล่ง
พระวจนะและแกล่การอธลิษฐาน

มบีขร้อเทร็จจรลิงหนศึที่งทบีที่นล่าสนใจมากๆในขร้อพระคบาเหลล่านกันี้นทบีที่เพลิที่งถทูกยกมา กรบุณาสกังเกตวล่าพระวลิญญาณ
บรลิสบุทธลิธิ์ทรงเสนอแนะผทูร้ชล่วยเจร็ดคน ตอนทบีที่พวกเขาถทูกแตล่งตกันี้งนล่าจะมบีสมาชลิกอยทูล่หลายพกันคนในครลิสตจกักรนกันี้น 
เพราะวล่า 3,000 คนถทูกเพลิที่มเขร้ามาในวกันเพร็นเทคอสตร์นกันี้นและ “องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าทรงเพลิที่มทบุกวกัน” เขร้ากกับจบานวน
นกันี้น กระนกันี้นผทูร้ชล่วยเจร็ดคนเทล่านกันี้นไดร้ถทูกเลสือก นบีที่ทบาใหร้ผมเชสืที่อวล่าจบานวนผทูร้ชล่วยเทล่านบีนี้ยล่อมเพบียงพอสบาหรกับครลิสตจกักร
ใดกร็ตามไมล่วล่าจะมบีจบานวนผทูร้คนมากขนาดไหน ในความคลิดของผมดทูเหมสือนไมล่ถทูกตร้องตามพระคกัมภบีรร์ทบีที่จะมบีผทูร้ชล่วย
สลิบสองคน สลิบหร้าคน หรสือยบีที่สลิบคนในเมสืที่อตกัวเลขตามพระคกัมภบีรร์คสือเจร็ด-ตกัวเลขของพระเจร้าสบาหรกับความครบ
บรลิบทูรณร์

เหลล่าผทูร้ชล่วยไมล่ไดร้ถทูกแตล่งตกันี้งในครลิสตจกักรโดยมบีจบุดประสงคร์เพสืที่อสกัที่งการไมล่วล่าศลิษยาภลิบาลหรสือสมาชลิก พวก
เขาอยทูล่ทบีที่นกัที่นเพสืที่อรกับใชร้ครลิสตจกักร ตบาแหนล่งผทูร้ชล่วยเปป็นตบาแหนล่งอกันมบีเกบียรตลิ และผทูร้ชล่วยทบีที่สกัตยร์ซสืที่อจะไดร้รกับบบาเหนร็จ
เตร็มจบานวนเมสืที่อถศึงบกันี้นปลายแหล่งงานรกับใชร้บนโลกของเขา

ครกิสตจอักรควรมารวมตอัวกอันในวอันไหน?
มกันเปป็นพระประสงคร์ของพระเจร้า และอยทูล่ในแผนการของพระองคร์ ทบีที่ผทูร้เชสืที่อทกันี้งหลายจะมารวมตกัวกกัน: 

“ขอใหร้พวกเราพลิจารณาดทูกกันและกกัน เพสืที่อกระตบุร้นใหร้มบีความรกักและการงานทบีที่ดบีตล่าง ๆ โดยไมล่ละทลินี้งการรล่วม
ประชบุมดร้วยกกันของพวกเรา ตามแบบของบางคน แตล่จงเตสือนสตลิซศึที่งกกันและกกัน และใหร้มากยลิที่งขศึนี้นไปอบีก เมสืที่อพวก
ทล่านเหร็นวกันนกันี้นใกลร้เขร้ามาแลร้ว” (ฮบ. 10:24,25)

ผทูร้เชสืที่อทกันี้งหลายจะตร้องรล่วมประชบุมกกันเปป็นกลบุล่มและนมกัสการดร้วยกกัน พวกเขาจะตร้องเตสือนสตลิและหนบุนใจ
ซศึที่งกกันและกกันและแบกภาระของกกันและกกัน ในกลิจการ 20:7 เราอล่านวล่า “และในวกันตร้นสกัปดาหร์ เมสืที่อพวกสาวก
มารล่วมประชบุมกกันเพสืที่อหกักขนมปฝง เปาโลกร็เทศนาแกล่พวกเขา โดยพรร้อมทบีที่จะจากไปในวกันรบุล่งขศึนี้น และทบาการกลล่าว
ของทล่านตล่อไปจนถศึงเทบีที่ยงคสืน” มบีขร้อพระคบาอบีกหลายตอนในภาคพกันธสกัญญาใหมล่ทบีที่สนกับสนบุนขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่ามกัน



เปป็นพระประสงคร์ของพระเจร้าและถวายเกบียรตลิแดล่พระองคร์ทบีที่วลิสบุทธลิชนทกันี้งหลายจะมาอยทูล่ดร้วยกกันอยล่างสามกัคคบีและ
มาพบปะกกันเปป็นกลบุล่มเพสืที่อนมกัสการพระเยซทูครลิสตร์เจร้า

ทบีที่ประชบุมทร้องถลิที่นเปป็นแผนงานของพระเจร้าอยล่างแนล่นอน เปาโลไปทกัที่วเอเชบียไมเนอรร์โดยกล่อตกันี้งครลิสตจกักร
หลายแหล่งในหลายนคร และในจดหมายฝากเหลล่านกันี้นเราอล่านเยอะเกบีที่ยวกกับครลิสตจกักรเหลล่านบีนี้ เราเขร้ารล่วมกกับค
รลิสตจกักรทร้องถลิที่นเพสืที่อนมกัสการและเพสืที่อรกับใชร้พระเจร้า แตล่เรากลายเปป็นสมาชลิกของครลิสตจกักรเดบียวนกันี้นของพระเจร้า
ผทูร้ทรงพระชนมร์อยทูล่ชกัที่ววลินาทบีนกันี้นทบีที่เราตร้อนรกับพระเยซทู เราถทูกใหร้บกัพตลิศมาทกันทบีเขร้าในพระกายของพระครลิสตร์โดย
พระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ (1 คร. 12:13) ครลิสเตบียนทกันี้งหลายควรเขร้ารล่วมกกับครลิสตจกักรทร้องถลิที่นสกักแหล่งทบีที่เชสืที่อพระ
คกัมภบีรร์ เทศนาพระคกัมภบีรร์ มบีศทูนยร์กลางอยทูล่ทบีที่พระครลิสตร์ โดยรล่วมสามกัคคบีธรรมดร้วยกกันในการนมกัสการ เปป็นหนศึที่ง
เดบียวกกันในการรกับใชร้องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า

แตล่วกันไหนเปป็นวกันทบีที่ถทูกตร้องเพสืที่อการรวมตกัวกกันในพระนลิเวศของพระเจร้า? มบีหลายคนทบีที่สอนวล่าวกันสะบาโต
เปป็นวกันสบาหรกับการนมกัสการ และบางคนกร็ถศึงขนาดสอนวล่าคนเหลล่านกันี้นทบีที่นมกัสการในวกันตร้นสกัปดาหร์แทนทบีที่จะเปป็น
วกันทบีที่เจร็ดกร็มบีเครสืที่องหมายของสกัตวร์รร้ายนกันี้น! มบีหลายหมสืที่นคนจรลิงๆทบีที่นมกัสการในวกันเสารร์ แตล่พวกเขากบาลกังปนพระ
ราชบกัญญกัตลิกกับพระคบุณเขร้าดร้วยกกันอยล่างแนล่นอน วกันสะบาโตไดร้ถทูกประทานใหร้แกล่ชนชาตลิอลิสราเอล-ชนชาตลิพลิเศษ
เฉพาะในดลินแดนพลิเศษเฉพาะในระหวล่างยบุคสมกัยทบีที่พลิเศษเฉพาะ และตามทบีที่กลล่าวไวร้ในโรม 10:4 “พระครลิสตร์ทรง
เปป็นจบุดจบของพระราชบกัญญกัตลิ เพสืที่อความชอบธรรมแกล่ทบุกคนทบีที่เชสืที่อ” เราทบีที่เปป็นเหลล่าสมาชลิกของครลิสตจกักรพกันธ
สกัญญาใหมล่กร็เปป็นสมาชลิกของครลิสตจกักรนกันี้นเพราะวล่าเราเปป็นผทูร้เชสืที่อ และเนสืที่องจากเราเปป็นผทูร้เชสืที่อ เราจศึงไมล่อยทูล่ภายใตร้
พระราชบกัญญกัตลิ แตล่อยทูล่ใตร้พระคบุณ

ตามทบีที่ภาคพกันธสกัญญาใหมล่กลล่าว ครลิสตจกักรควรประชบุมกกันในวกันตร้นสกัปดาหร์: “และในวกันตร้นสกัปดาหร์ 
เมสืที่อพวกสาวกมารล่วมประชบุมกกันเพสืที่อหกักขนมปฝง…” (กลิจการ 20:7) พระเจร้าตร้องตรกัสอะไรบางอยล่างเพบียงครกันี้ง
เดบียวเพสืที่อทบาใหร้มกันสกัมฤทธลิธิ์ผล และเราไมล่ตร้องการพระคบาขร้ออสืที่นเพสืที่อพลิสทูจนร์วล่าครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ควร
ประชบุมกกันในวกันตร้นสกัปดาหร์ แตล่เราสามารถเปปิดไปทบีที่ 1 โครลินธร์ 16:1,2 และอล่าน:

“บกัดนบีนี้เกบีที่ยวกกับการถวายทรกัพยร์เพสืที่อพวกวลิสบุทธลิชนนกันี้น ขร้าพเจร้าไดร้ใหร้คบาสกัที่งแกล่ครลิสตจกักรทกันี้งหลายแหล่ง
แควร้นกาลาเทบียไวร้อยล่างไร กร็ขอใหร้พวกทล่านจงกระทบาอยล่างนกันี้น ทบุกวกันตร้นสกัปดาหร์จงใหร้ทบุกคนในพวกทล่านเกร็บ
รวบรวมไวร้ตล่างหาก ตามทบีที่พระเจร้าไดร้ทรงใหร้ผทูร้นกันี้นจบาเรลิญ เพสืที่อจะไดร้ไมล่ตร้องมบีการเรบีที่ยไรเมสืที่อขร้าพเจร้ามา”

ในทบีที่นบีนี้มบีสอนอยล่างชกัดเจนวล่าในครลิสตจกักรแควร้นกาลาเทบีย ในครลิสตจกักรทบีที่เมสืองโครลินธร์-และในนครอสืที่นๆทบีที่
เปาโลไดร้กล่อตกันี้งครลิสตจกักรหลายแหล่ง-ครลิสเตบียนเหลล่านกันี้นถทูกสอนใหร้รล่วมประชบุมกกับครลิสตจกักรในวกันตร้นสกัปดาหร์ พวก
เขาจะตร้องนบาของถวายทกันี้งหลายของตนมาถวายแดล่องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าในวกันตร้นสกัปดาหร์-ไมล่ใชล่ในวกันสะบาโต แตล่
ในวกันทบีที่พระครลิสตร์ ศบีรษะของครลิสตจกักร ไดร้ทรงออกมาจากอบุโมงคร์ฝฝงศพ

แนล่นอนวล่าจะมบีคนถามวล่า “ถร้าวกันตร้นสกัปดาหร์คสือวกันทบีที่ถทูกตร้องทบีที่จะนมกัสการ ทบาไมเปาโลและอกัครททูตคน
อสืที่นๆถศึงเขร้าไปในธรรมศาลาและสกัที่งสอนในวกันสะบาโต?” คบาตอบตล่อคบาถามนกันี้นกร็งล่ายนลิดเดบียว: เปาโลและอกัครททูต
คนอสืที่นๆเทศนาในระหวล่างชล่วงเปลบีที่ยนผล่านนกันี้น เวลานกันี้นเมสืที่อศาสนายทูดายกบาลกังจะจางหายไปและความเชสืที่อแบบ
ครลิสเตบียนกบาลกังเขร้ามาแทนทบีที่มกัน พวกยลิวคสือพวกทบีที่ประชบุมกกันในวกันสะบาโต พวกเขาเปป็นผทูร้ทบีที่ยกังไมล่ไดร้เปลบีที่ยนความ



เชสืที่อมาสทูล่ความเชสืที่อแบบครลิสเตบียน-พวกเขาไมล่ใชล่ผทูร้เชสืที่อทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลร้ว ดกังนกันี้นคนเหลล่านกันี้นทบีที่ไดร้ประชบุมกกันในวกันสะ
บาโตจศึงตร้องการขล่าวสารแหล่งขล่าวประเสรลิฐ และดร้วยเหตบุนบีนี้เปาโลและสาวกคนอสืที่นๆจศึงเขร้าไปในธรรมศาลาในวกัน
สะบาโตและประกาศพระครลิสตร์แกล่คนเหลล่านกันี้นทบีที่มาประชบุมกกันในวกันนกันี้น แตล่ครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่มาประชบุม
กกันในวกันตร้นสกัปดาหร์

เรารทูร้วล่าความเชสืที่อแบบครลิสเตบียนไมล่ใชล่การถสือวกันตล่างๆ หรสือเทศกาล หรสือพลิธบีกรรมทกันี้งหลาย ความเชสืที่อ
แบบครลิสเตบียนคสือพระครลิสตร์ในเรา-ทบุกวกันของสามรร้อยหกสลิบหร้าวกันของปฟี แนล่นอนวล่าผมคงจะไมล่โตร้แยร้งกกับผทูร้ใดทบีที่
นมกัสการในวกันเสารร์โดยมบีเงสืที่อนไขวล่าคนๆนกันี้นเชสืที่อความจรลิงทบีที่สบาคกัญเหลล่านกันี้นของความเชสืที่อแบบครลิสเตบียนทบีที่เนร้น
รากฐาน-ความรอดโดยพระคบุณผล่านทางความเชสืที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรร็จสลินี้นแลร้วของพระผทูร้ชล่วยใหร้รอด การประสทูตลิ
จากหญลิงพรหมจารบี การดลใจดร้านถร้อยคบาของพระคกัมภบีรร์ การเสดร็จมากล่อนยบุคพกันปฟีของพระเยซทูครลิสตร์ ถร้าความ
จรลิงเหลล่านบีนี้มบีอยทูล่ในความเชสืที่อของคนใด ผมกร็คงจะไมล่โตร้แยร้งยลิบยล่อยกกับคนๆนกันี้นเกบีที่ยวกกับวกันทบีที่เขาเลสือกทบีที่จะ
นมกัสการ เพราะวล่าครลิสเตบียนทกันี้งหลายควรนมกัสการทบุกวกัน แตล่ผมเชสืที่อจรลิงๆวล่ามกันเปป็นทบีที่พอพระทกัยของพระเจร้าทบีที่ค
รลิสตจกักรของพระองคร์จะมารล่วมประชบุมกกันเพสืที่อนมกัสการและเพสืที่อแบล่งเบาภาระของกกันและกกันอยล่างนร้อยสกัปดาหร์
ละครกันี้ง และภาคพกันธสกัญญาใหมล่สอนอยล่างชกัดเจนวล่าการรล่วมประชบุมกกันเชล่นนกันี้นควรมบีในวกันตร้นสกัปดาหร์

ภารกกิจของครกิสตจอักรบนแผล่นดกินโลกวอันนทรั้คมืออะไร?
คนทกัที่วไปมองวล่าครลิสตจกักรอยทูล่บนแผล่นดลินโลกเพสืที่อทบาใหร้โลกเปป็นสถานทบีที่ทบีที่ดบีขศึนี้นเพสืที่อการอยทูล่อาศกัย เพสืที่อ

นบาพาผทูร้คนไปสทูล่การมบีตกัวตนทบีที่สทูงสล่งกวล่าเดลิม และเพสืที่อนบามาซศึที่งอารยธรรมทบีที่ดบีกวล่าเดลิม แตล่นบีที่เปป็นการรกับรทูร้แบบผลิดๆ 
ครลิสตจกักรไมล่ไดร้อยทูล่บนแผล่นดลินโลกเพสืที่อทบาใหร้โลกเปป็นสถานทบีที่ทบีที่ดบีขศึนี้นหรสือเพสืที่อทบาใหร้เกลิดรทูปแบบอารยธรรมทบีที่สทูงสล่ง
กวล่าเดลิม ภารกลิจของครลิสตจกักรบนแผล่นดลินโลกคสือ เพสืที่อเปป็นพยานปรกักปรบาโลก เพสืที่อประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่ง
พระคบุณ เพสืที่อทบาใหร้มนบุษยชาตลิเหร็นวล่าโลกจะไมล่มบีทางดบีขศึนี้นจนกวล่าพระเยซทูทรงนบาความเปป็นระเบบียบออกมาจาก
ความวบุล่นวายและสกันตลิออกมาจากความโกลาหล

ตามขล่าวสารของพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ ซศึที่งไดร้ประทานใหร้ผล่านทางอกัครททูตเปาโล โลกจะแยล่ลงเรสืที่อยๆ
แทนทบีที่จะดบีขศึนี้นเรสืที่อยๆ มกันจะกลายเปป็นวกัตถบุนลิยมมากขศึนี้นเรสืที่อยๆ ชกัที่วชร้ามากขศึนี้นเรสืที่อยๆ จนกวล่าพระเยซทูเสดร็จมาอบีกทบี:

“จงทราบสลิที่งนบีนี้ดร้วยวล่า ในยบุคสบุดทร้ายนกันี้น วาระอกันตรายทกันี้งหลายจะมา ดร้วยวล่าคนทกันี้งหลายจะเปป็นคนรกัก
ตกัวเอง เปป็นคนโลภ เปป็นคนอวดตกัว เปป็นคนทะนงตกัว เปป็นคนพทูดหมลิที่นประมาท เปป็นคนไมล่เชสืที่อฟฝงบลิดามารดา เปป็น
คนอกตกัญญทู เปป็นคนไมล่บรลิสบุทธลิธิ์ เปป็นคนปราศจากความรกักตามธรรมชาตลิ เปป็นคนผลิดคบามกัที่นสกัญญา เปป็นคนใสล่
ความเทร็จ เปป็นคนไมล่รทูร้จกักขล่มใจตนเอง เปป็นคนดบุรร้าย เปป็นคนรกังเกบียจคนเหลล่านกันี้นทบีที่ดบี เปป็นคนทรยศ เปป็นคนมบุทะลบุ 
เปป็นคนหกัวสทูง เปป็นคนรกักความสนบุกสนานมากกวล่าเปป็นคนรกักพระเจร้า โดยมบีรทูปแบบแหล่งทางของพระเจร้า แตล่
ปฏลิเสธฤทธลิธิ์อบานาจของทางนกันี้นเสบีย จงผลินหนร้าหนบีเสบียจากคนเชล่นนบีนี้...แตล่บรรดาคนชกัที่วรร้ายและคนลล่อลวงจะชกัที่ว
รร้ายมากขศึนี้นเรสืที่อย ๆ โดยหลอกลวงและถทูกหลอก” (2 ทธ. 3:1-5,13)

กล่อนพระองคร์เสดร็จไปจากโลกนบีนี้ พระเยซทูทรงบอกเหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “แตล่สมกัยของโนอาหร์เปป็น
อยล่างไร การเสดร็จมาของบบุตรมนบุษยร์กร็จะเปป็นอยล่างนกันี้นดร้วย ดร้วยวล่าในวกันเหลล่านกันี้นทบีที่อยทูล่กล่อนนนี้บาทล่วมนกันี้น คนทกันี้ง
หลายกบาลกังกลินและดสืที่ม ทบาการสมรสและยกใหร้เปป็นสามบีภรรยากกัน จนถศึงวกันนกันี้นทบีที่โนอาหร์เขร้าไปในนาวา และไมล่



ทราบจนนนี้บาทล่วมมา และกวาดเอาพวกเขาไปสลินี้น การเสดร็จมาของบบุตรมนบุษยร์กร็จะเปป็นอยล่างนกันี้นดร้วย” (มธ. 
24:37-39)

คนทบีที่มบีหกัวคลิดคนใดกร็รทูร้วล่ามบีบาปและความอธรรมอยทูล่ดาษดสืที่นในแผล่นดลินวกันนบีนี้มากมายกวล่าในยบุคสมกัยใดๆ
ตกันี้งแตล่พระเจร้าไดร้ทรงสรร้างอาดกัม! คนชกัที่วและคนลล่อลวงทกันี้งหลายกบาลกังเลวรร้ายมากขศึนี้นเรสืที่อยๆ มบีการเมาเหลร้ามาก
ขศึนี้น การเลล่นชทูร้และการลล่วงประเวณบีมากขศึนี้น ครอบครกัวแตกแยกมากขศึนี้น ภาวะไรร้ขสืที่อแปและความเสสืที่อมทรามแบบ
เปปิดเผยมากกวล่าในยบุคสมกัยใดในประวกัตลิศาสตรร์

พระครลิสตร์ไมล่ไดร้เสดร็จเขร้ามาในโลกเพสืที่อทบาใหร้มนบุษยร์เปป็นคนทบีที่ดบีขศึนี้น เพสืที่อแปะชบุนหรสือ “ยกเครสืที่อง” สกันดาน
มนบุษยร์ พระครลิสตร์ไดร้เสดร็จเขร้ามาในโลกเพสืที่อสรร้างมนบุษยร์คนใหมล่และเพสืที่อทบาใหร้เกลิดสลิที่งทรงสรร้างใหมล่:

“โดยไดร้ทรงกบาจกัดความเปป็นศกัตรทูกกันนกันี้นในเนสืนี้อหนกังของพระองคร์ คสือกฎแหล่งพระบกัญญกัตลิทกันี้งหลายซศึที่งอยทูล่
ในศบีลตล่าง ๆ นกันี้น เพสืที่อจะกระทบาใหร้ทกันี้งสองฝฝ่ายเปป็นคนใหมล่คนเดบียวในพระองคร์ ดกังนกันี้นจศึงทรงกระทบาใหร้มบีสกันตลิสบุข”
(อฟ. 2:15)

“เหตบุฉะนกันี้นถร้าผทูร้หนศึที่งผทูร้ใดอยทูล่ในพระครลิสตร์ ผทูร้นกันี้นกร็เปป็นคนทบีที่ถทูกสรร้างใหมล่แลร้ว บรรดาสลิที่งเกล่า ๆ กร็ลล่วงไป 
ดทูเถลิด สลิที่งสารพกัดกลายเปป็นสลิที่งใหมล่ทกันี้งนกันี้น” (2 คร. 5:17) กรบุณาหมายเหตบุ พระคบาขร้อนบีนี้ประกาศวล่า “ถร้าผทูร้หนศึที่งผทูร้ใด
อยทูล่ในพระครลิสตร์” ไมล่ใชล่ “ถร้าผทูร้ใดมบีการศศึกษาสทูง หรสือไดร้รกับการอบรมสกัที่งสอนมาเปป็นอยล่างดบี หรสือดบาเนลินชบีวลิตใน
สภาพแวดลร้อมทบีที่ถทูกตร้อง” ในการรกับสภาพมนบุษยร์ พระเจร้าไมล่ไดร้ทรงเอาความเปป็นมนบุษยร์แบบเกล่าเขร้ามาเปป็นหนศึที่ง
เดบียวกกับพระองคร์เอง แตล่ตรงกกันขร้าม พระองคร์ไดร้ทรงสรร้างความเปป็นมนบุษยร์แบบใหมล่ การรกับสภาพมนบุษยร์ไมล่ใชล่
วลิวกัฒนาการอยล่างหนศึที่ง แตล่เปป็นการปฏลิวกัตลิอยล่างหนศึที่ง การรกับสภาพมนบุษยร์รกังเกบียจความเปป็นมนบุษยร์แบบเดลิม โดย
ประกาศวล่ามกันถทูกชกัที่งนนี้บาหนกักในตราชทูของพระเจร้าแลร้วและถทูกพบวล่าขาดอยทูล่

พระเจร้าทรงเลลิกหวกังเนสืนี้อหนกังในสวนเอเดนนกันี้นแลร้ว พระองคร์ตรกัสแกล่อาดกัมวล่า “เจร้าเปป็นผงคลบีดลิน และ
เจร้าจะกลกับไปสทูล่ผงคลบีดลิน” (ปฐก. 3:19) แตล่นบีที่ถทูกกลล่าวถศึงรล่างกาย ไมล่ใชล่วลิญญาณ ในปฐมกาล 3:15 พระเจร้าทรง
สกัญญาเรสืที่องผทูร้ชล่วยใหร้พร้นคนหนศึที่ง เชสืนี้อสายของหญลิงนกันี้น ตกันี้งแตล่วกันนกันี้นทบีที่อาดกัมไดร้ถทูกสรร้างขศึนี้นมาตลอดสบีที่พกันปฟีหลกังจาก
นกันี้น พระเจร้าทรงทดสอบความเปป็นมนบุษยร์แบบเดลิมตลอด-แตล่ทบุกคนกร็สอบตกหมด จากนกันี้นพระเยซทูไดร้เสดร็จมา คสือ
พระเจร้าในเนสืนี้อหนกัง-ไมล่ใชล่วลิวกัฒนาการ แตล่เปป็นการรกับสภาพมนบุษยร์

การรกับสภาพมนบุษยร์และการสรร้างใหมล่เสรลิมสรร้างกกันและกกัน หากไมล่มบีการรกับสภาพมนบุษยร์ กร็คงไมล่มบีการ
สรร้างใหมล่ไดร้ พระเยซทูตรกัสแกล่นลิโคเดมกัสวล่า “ทล่านทกันี้งหลายตร้องบกังเกลิดใหมล่”-และนกัที่นกร็เปป็นจรลิงเหมสือนเดลิมวกันนบีนี้ มกัน
ไมล่สบาคกัญวล่าตร้นตระกทูลของคนๆหนศึที่งจะบรลิสบุทธลิธิ์ขนาดไหน หรสือศบีลธรรมจะสทูงสล่งขนาดไหน เพสืที่อทบีที่จะเขร้า
อาณาจกักรของพระเจร้านกันี้น “ทล่านทกันี้งหลายตร้องบกังเกลิดใหมล่”

มกันเปป็นไปไมล่ไดร้ทบีที่จะรล่วมสามกัคคบีธรรมกกับพระเจร้าในสกันดานเกล่านกันี้น เราตร้องถทูกทบาใหร้มบีชบีวลิตจากเบสืนี้องบน 
เราตร้องรกับสภาพใหมล่ ซศึที่งจะมาไดร้โดยทางการบกังเกลิดใหมล่เทล่านกันี้น

วกัตถบุประสงคร์ของการรกับสภาพมนบุษยร์กร็คสือ เพสืที่อจกัดหาการลบมลทลินสบาหรกับบาปของมนบุษยร์และจกัดหา
ประมบุขคนใหมล่สบาหรกับเผล่าพกันธบุร์มนบุษยร์ ในอาดกัมทบุกคนตาย ในพระครลิสตร์ทบุกคนถทูกทบาใหร้มบีชบีวลิต (รม. 5:12-21)



“และตามทบีที่มบีเขบียนไวร้แลร้ววล่า ‘มนบุษยร์คนแรก คสืออาดกัม ไดร้ถทูกทบาใหร้เปป็นจลิตใจทบีที่มบีชบีวลิต’ แตล่อาดกัมคนหลกัง
นกันี้น (พระครลิสตร์) ไดร้ทรงถทูกทบาใหร้เปป็นวลิญญาณทบีที่ทบาใหร้มบีชบีวลิต แตล่สลิที่งซศึที่งเปป็นฝฝ่ายวลิญญาณไมล่ไดร้มากล่อน แตล่สลิที่งซศึที่งเปป็น
ตามธรรมดาโลกไดร้มากล่อน และสลิที่งซศึที่งเปป็นฝฝ่ายวลิญญาณนกันี้นมาทบีหลกัง มนบุษยร์คนแรกนกันี้นกบาเนลิดจากดลินและเปป็น
มนบุษยร์ดลิน มนบุษยร์ทบีที่สองนกันี้นเปป็นองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าจากสวรรคร์” (1 คร. 15:45-47)

สลิที่งทบีที่อาดกัมคนแรกนกันี้นไดร้สทูญเสบียไปโดยการยอมจบานนตล่อพญามาร อาดกัมคนหลกังนกันี้นไดร้ซสืนี้อกลกับคสืนแลร้ว
โดยการพลิชลิตโลก เนสืนี้อหนกัง และพญามาร:

“เพราะวล่าสลิที่งซศึที่งพระราชบกัญญกัตลิทบาไมล่ไดร้ ในการทบีที่พระราชบกัญญกัตลิอล่อนกบาลกังโดยทางเนสืนี้อหนกังนกันี้น การทบีที่
พระเจร้าทรงสล่งพระบบุตรของพระองคร์มาในสภาพเหมสือนเนสืนี้อหนกังทบีที่บาปและเพสืที่อไถล่บาป ไดร้ทรงปรกับโทษบาปทบีที่
อยทูล่ในเนสืนี้อหนกัง” (รม. 8:3) 

ตกัวแทนเพสืที่อคนบาปจบาเปป็นตร้องเปป็นผทูร้ทบีที่ไรร้บาป อยทูล่ในรทูปกายมนบุษยร์ และตร้องชลิมชบีวลิตเหมสือนกกับทบีที่มนบุษยร์
ทบุกคนชลิมชบีวลิต พระเยซทูทรงมบีคบุณสมบกัตลิเหลล่านกันี้นครบ พระองคร์ทรงเปป็นพระเจร้า กระนกันี้นพระองคร์กร็ทรงเปป็นมนบุษยร์
และยกเวร้นขร้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่าพระองคร์ทรงไรร้บาป พระองคร์ทรงดบาเนลินชบีวลิตเหมสือนอยล่างทบีที่เราดบาเนลินชบีวลิต ผทูร้รกับโทษ
บาปแทนตร้องมบีสภาพเหมสือนมนบุษยร์-แตล่ไมล่มบีบาปในทกันี้งการกระทบาและสภาพตกัวตน มนบุษยร์เชล่นนกันี้นไมล่เคยมบีตกัวตน
อยทูล่จรลิงในเผล่าพกันธบุร์ของอาดกัมเพราะวล่าในอาดกัมทบุกคนตาย การมบีตกัวแทนเชล่นนกันี้นจบาเปป็นตร้องมบีการทรงสรร้างใหมล่ 
ความเปป็นมนบุษยร์แบบใหมล่-และนกัที่นแหละคสือสลิที่งทบีที่พระเยซทูทรงเปป็น พระองคร์ทรงเปป็นผทูร้เดบียวทบีที่สามารถชบาระหนบีนี้
บาปและใหร้คนบาปทบีที่สมควรตกนรกไดร้รกับสภาพใหมล่ โดยสรร้างเขาใหร้เปป็นสลิที่งทรงสรร้างใหมล่

พระเจร้าทรงเปป็นพระวลิญญาณนลิรกันดรร์ พระองคร์ทรงถทูกเรบียกวล่าเปป็น “พระเจร้าผทูร้ไมล่ปรากฏแกล่ตา” และ
เพราะวล่าพระองคร์ทร

เปป็นพระวลิญญาณ พระองคร์จศึงทรงเปป็น (และตร้องเปป็นอยทูล่เสมอ) ผทูร้ไมล่ปรากฏแกล่ตา ไมล่มบีมนบุษยร์คนใดเคย
เหร็นพระเจร้าในเวลาใด (ยอหร์น 1:18; 1 ยอหร์น 4:12) แตล่พระเยซทู พระเจร้าผทูร้รกับสภาพมนบุษยร์ ไดร้ทรงนบาพระเจร้า
ลงมาสทูล่มนบุษยร์แลร้ว ตกันี้งแตล่ตลอดชกัที่วนลิรกันดรร์กาล ในรทูปแบบใดรทูปแบบหนศึที่ง พระบบุตรทรงเปป็นการสบาแดงใหร้
ประจกักษร์แกล่ตาของพระเจร้าผทูร้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ คสือพระวลิญญาณนลิรกันดรร์องคร์นกันี้น และพระองคร์ผทูร้เดบียวทรงกลายเปป็น
เนสืนี้อหนกังไดร้

พระเยซทูเกลิดมาเพสืที่อจะตาย ตามคบาพยานของพระองคร์เอง พระองคร์ไดร้เสดร็จมามลิใชล่เพสืที่อรกับการปรนนลิบกัตลิ 
แตล่เพสืที่อจะปรนนลิบกัตลิ และเพสืที่อประทานชบีวลิตของพระองคร์เปป็นคล่าไถล่สบาหรกับคนเปป็นอกันมาก (มธ. 20:28; มก.
 10:45) มกันไดร้ถทูกตกลงกกันไวร้ในยบุคนลิรกันดรร์เหลล่านกันี้นทบีที่ผล่านพร้นเราไปแลร้ววล่าพระเยซทูจะจากพระทรวงของพระบลิดา
เพสืที่อเขร้ามาในโลกในรล่างกายมนบุษยร์และสละวางชบีวลิตของพระองคร์เพสืที่อคนบาปทกันี้งหลาย วล่าพระองคร์จะทรงถทูกฝฝง
และ เชล่นเดบียวกกับโยนาหร์ในทร้องปลาวาฬ พระองคร์จะทรงอยทูล่สามวกันสามคสืนในใจกลางของแผล่นดลินโลก-และจาก
นกันี้นจะทรงเปป็นขศึนี้นอบีก ตลอดการรกับใชร้ปวงชนของพระองคร์ พระองคร์ทรงรกับปากพวกสาวกวล่าพระองคร์จะทรง
กลกับมาจากพวกคนตาย-และพระองคร์ทรงทบาเชล่นนกันี้นจรลิงๆ ไมล่มบีทหารยามชาวโรมคนใดจะขกังพระองคร์ในอบุโมงคร์
ฝฝงศพตล่อไปไดร้ ไมล่มบีหลินกร้อนใดจะปปิดตายทางเขร้าอบุโมงคร์นกันี้นไดร้ ในวกันตร้นสกัปดาหร์นกันี้นแตล่เชร้าตรทูล่พระเยซทูไดร้เสดร็จออก



มาจากพวกคนตาย! การฟฟืปั้นคสืนพระชนมร์ของพระองคร์คสือการรกับประกกันวล่ามนบุษยร์ทบีที่นล่าสกังเวชและหลงหาย
สามารถรกับความรอดไดร้-แตล่โดยทางการสลินี้นพระชนมร์ การถทูกฝฝง และการฟฟืปั้นคสืนพระชนมร์ของพระองคร์เทล่านกันี้น 

พระบกัญชาของพระเจร้าผทูร้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทบีที่มายกังเหลล่าศลิษยาภลิบาล ครทูอาจารยร์ มลิชชกันนารบี ผทูร้ประกาศขล่าว
ประเสรลิฐ และผทูร้เชสืที่อทกัที่วไปคสือ “จงประกาศพระวจนะ!” และหากเราทบาเชล่นนกันี้น เรากร็ตร้องประกาศการ
สลินี้นพระชนมร์ การถทูกฝฝง และการฟฟืปั้นคสืนพระชนมร์ของพระเยซทู นกัที่นคสือขล่าวสารทบีที่ถทูกประทานใหร้แกล่ครลิสตจกักรเพสืที่อ
ประกาศแกล่ชาวโลก

ครลิสตจกักรไมล่ไดร้อยทูล่ในโลกเพสืที่อขจกัดชบุมชนแออกัดใหร้สลินี้นไป ชบาระการเมสืองใหร้สะอาด และยกสกังคมขศึนี้นสทูล่
สถานะทบีที่สทูงกวล่าเดลิม แตล่เพสืที่อสรร้างใจใหมล่ผล่านทางขล่าวสารแหล่งพระวจนะของพระเจร้า ครลิสตจกักรอยทูล่ในโลกเพสืที่อ
ปฝ่าวประกาศขล่าวประเสรลิฐ แสดงใหร้เหร็นวล่าคนบาปทกันี้งหลายสามารถมบีสภาพของพระเจร้าไดร้โดยความเชสืที่อในพระ
ราชกลิจทบีที่เสรร็จสลินี้นแลร้วของพระเยซทูครลิสตร์เจร้า ครลิสตจกักรอยทูล่ในโลกเพสืที่อเตสือนผทูร้คนวล่ามบีนรกแหล่งหนศึที่งทบีที่มบีไฟและ
กบามะถกันลบุกไหมร้อยทูล่เปป็นนลิตยร์ เหลล่าศกัตรทูของครลิสตจกักรปฝ่าวรร้องวล่าพระเจร้าผทูร้ทรงรกักคงจะไมล่ยอมใหร้ผทูร้ใดตกนรก
หมกไหมร้เปป็นนลิตยร์หรอก-และกระนกันี้นพระเยซทูครลิสตร์ พระเมษโปดกของพระเจร้าผทูร้อล่อนโยนและเปฟีฝั่ยมดร้วยพระ
กรบุณา กร็ทรงเปป็นผทูร้ทบีที่คลิดคร้นคบาวล่า “ไฟนรก”

นบีที่เปป็นยบุคสมกัยแหล่งศาสนาทบีที่เจสือจาง เมสืที่อตกัวเลข อาคารใหญล่โต และรายงานขล่าวดบีทบีที่การประชบุมสมาคม
ทกันี้งหลายมบีความสบาคกัญมากกวล่าการชล่วยดวงวลิญญาณใหร้รอดผล่านทางฤทธลิธิ์เดชทบีที่สรร้างขศึนี้นใหมล่แหล่งพระวจนะของ
พระเจร้า หลกักคบาสอนทบีที่ผทูร้คนนลิยมวกันนบีนี้คสือ หลกักคบาสอนของขล่าวประเสรลิฐเพสืที่อสกังคม ไมล่ใชล่ขล่าวประเสรลิฐแหล่งการ
สลินี้นพระชนมร์ การถทูกฝฝง และการฟฟืปั้นคสืนพระชนมร์ของพระเยซทู ครลิสตจกักรตร้องไมล่ลสืมทบีที่จะประกาศขล่าวประเสรลิฐทบีที่
เตสือนใหร้ระวกังคล่าจร้างของบาป เราตร้องปฝ่าวประกาศความจรลิงทบีที่วล่าเมสืที่อบาปถทูกทบาเสรร็จแลร้ว มกันกร็กล่อใหร้เกลิดความ
ตาย (ยากอบ 1:15) เราตร้องเตสือนเหมสือนอยล่างทบีที่เปาโลเตสือนวล่า “อยล่าถทูกหลอกลวงเลย พระเจร้าทรงถทูกเยาะเยร้ย
ไมล่ไดร้ เพราะวล่าสลิที่งใดกร็ตามทบีที่คนหนศึที่งคนใดหวล่านลง เขากร็จะเกบีที่ยวเกร็บสลิที่งนกันี้นเชล่นกกัน ดร้วยวล่าคนทบีที่หวล่านแกล่เนสืนี้อหนกัง
ของตน กร็จะเกบีที่ยวเกร็บความเปฟืฝั่อยเนล่าจากเนสืนี้อหนกังนกันี้น แตล่คนทบีที่หวล่านแกล่พระวลิญญาณ กร็จะเกบีที่ยวเกร็บชบีวลิตนลิรกันดรร์
จากพระวลิญญาณนกันี้น” (กท. 6:7,8) บกันี้นปลายของชบีวลิตทบีที่ไมล่มบีพระเยซทูคสือ การพลิพากษาปรกับโทษเปป็นนลิตยร์!

ครลิสตจกักรไมล่อยทูล่ในโลกเพสืที่อใหร้ความบกันเทลิงผทูร้คนดร้วยงานรสืที่นเรลิง ตลาดนกัด งานขายของ ปลาทอด บลิงโก 
และการเตร้นรบาในหร้องใตร้ดลินครลิสตจกักร! ขอพระเจร้าทรงโปรดชล่วยเราใหร้พร้นจากแผนงานของมนบุษยร์ซศึที่งมบีแนวคลิด
แบบเสรบีนลิยมและสมกัยใหมล่เกบีที่ยวกกับครลิสตจกักร และทรงโปรดชล่วยเราใหร้กลกับคสืนสทูล่แผนงานของพระวลิญญาณและ
ครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่แบบทบีที่พระเจร้าทรงตกันี้งพระทกัยใหร้เปป็น!

ครลิสตจกักรอยทูล่ในโลกเพสืที่อเหวบีที่ยงหล่วงชทูชบีพไปยกังคนเหลล่านกันี้นทบีที่ถทูกชนยกับ ถทูกปลร้น และถทูกทบาใหร้ยล่อยยกับโดย
บาป พระองคร์ผทูร้ไมล่ทรงมบีบาปไดร้ถทูกทบาใหร้เปป็นบาปเพสืที่อเราแลร้ว เพสืที่อทบีที่เราในพระองคร์จะไดร้ถทูกทบาใหร้เปป็นความชอบ
ธรรมของพระเจร้า ครลิสตจกักรอยทูล่บนโลกเพสืที่อชบีนี้นบาผทูร้คนใหร้มาหาพระองคร์ผทูร้นกันี้นทบีที่พระโลหลิตของพระองคร์ชบาระใหร้
สะอาดจากบาปทกันี้งสลินี้น



ผทูห้เชมืที่อควรเขห้ารล่วมกอับครกิสตจอักรแบบไหน?
ผทูร้เชสืที่อทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลร้วควรเขร้ารล่วมกกับครลิสตจกักรทบีที่เชสืที่อพระคกัมภบีรร์-ครลิสตจกักรทบีที่คนของพระเจร้าเทศนา

พระวจนะของพระเจร้าในความบรลิสบุทธลิธิ์ทกันี้งสลินี้นของมกัน โดยปราศจากการเตลิมแตล่งหรสือการตกัดทอน จงอธลิษฐาน
เยอะๆ จงแสวงหาการทรงนบาของพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์-และจดจบาคบาเตสือนสตลิของยอหร์นทบีที่วล่า “เพราะวล่าผทูร้
ลล่อลวงเปป็นอกันมากไดร้เขร้ามาในโลกแลร้ว ผทูร้ซศึที่งไมล่กลล่าวยอมรกับวล่าพระเยซทูครลิสตร์ไดร้เสดร็จมารกับสภาพของเนสืนี้อหนกัง 
คนนบีนี้แหละเปป็นผทูร้ลล่อลวงและเปป็นปฏลิปฝกษร์ตล่อพระครลิสตร์ จงระวกังพวกทล่านเองใหร้ดบี เพสืที่อพวกเราจะไดร้ไมล่สทูญเสบียสลิที่ง
เหลล่านกันี้นทบีที่พวกเราไดร้กระทบามาแลร้ว แตล่เพสืที่อพวกเราจะไดร้รกับบบาเหนร็จเตร็มทบีที่ ผทูร้ใดกร็ตามทบีที่ละเมลิดและไมล่ดบารงอยทูล่ใน
หลกักคบาสอนของพระครลิสตร์ กร็ไมล่มบีพระเจร้า ผทูร้ใดทบีที่ดบารงอยทูล่ในหลกักคบาสอนของพระครลิสตร์ ผทูร้นกันี้นกร็มบีทกันี้งพระบลิดาและ
พระบบุตร ถร้ามบีผทูร้ใดมาหาพวกทล่านและไมล่นบาหลกักคบาสอนนบีนี้มาดร้วย อยล่ารกับเขาไวร้ใหร้เขร้ามาในบร้านของพวกทล่าน 
และอยล่าขอพระเจร้าอวยพรใหร้เขาเลย เพราะวล่าผทูร้ทบีที่ขอพระเจร้าอวยพรใหร้เขา กร็เปป็นผทูร้เขร้าสล่วนในบรรดาการกระ
ทบาชกัที่วรร้ายของเขานกันี้น” (2 ยอหร์น 7-11)

ตามทบีที่ขร้อพระคบาเหลล่านบีนี้บอก ผทูร้เชสืที่อทกันี้งหลายทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลร้วจะตร้องไมล่เขร้ารล่วมกกับครลิสตจกักรใดทบีที่ไมล่
ยอมรกับสล่วนใดของหลกักคบาสอนของพระเยซทูครลิสตร์ และเราจะตร้องไมล่สนกับสนบุนผทูร้รกับใชร้คนใดทบีที่ไมล่เทศนาวล่า “องคร์
พระผทูร้เปป็นเจร้าตรกัสดกังนบีนี้” ถร้าเราสนกับสนบุนเหลล่าศกัตรทูของพระเจร้า เรากร็เปป็นผทูร้มบีสล่วนในการกระทบาทบีที่ชกัที่วรร้ายของพวก
เขา และเราจะสทูญเสบียบบาเหนร็จของเรา (ความรอดเปป็นของฟรบี-ของประทานของพระเจร้า-แตล่บบาเหนร็จตร้อง
ลงแรง)

พระวจนะของพระเจร้าบกัญชาวล่า “จงออกมาจากทล่ามกลางพวกเขา และพวกเจร้าจงแยกตกัวออกมา…”
(2 คร. 6:17) เปาโลสอนเหลล่าครลิสเตบียนชาวเมสืองเอเฟซกัสวล่า “อยล่าใหร้ผทูร้หนศึที่งผทูร้ใดลล่อลวงพวกทล่านดร้วยบรรดาคบาทบีที่
ไมล่มบีสาระ ดร้วยวล่าเพราะเหตบุสลิที่งเหลล่านบีนี้เอง พระอาชญาของพระเจร้าจศึงมาสทูล่บรรดาบบุตรแหล่งการไมล่เชสืที่อฟฝง เหตบุ
ฉะนกันี้นพวกทล่านอยล่าเขร้ารล่วมกกับคนเหลล่านกันี้นเลย เพราะวล่าเมสืที่อกล่อนพวกทล่านเปป็นความมสืด แตล่บกัดนบีนี้พวกทล่านเปป็น
ความสวล่างแลร้วในองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า จงดบาเนลินเหมสือนอยล่างบบุตรทกันี้งหลายของความสวล่าง (ดร้วยวล่าผลของพระ
วลิญญาณอยทูล่ในบรรดาความดบี ความชอบธรรม และความจรลิง) โดยพลิสทูจนร์วล่าอะไรเปป็นทบีที่ชอบพระทกัยขององคร์พระ
ผทูร้เปป็นเจร้า และอยล่ารล่วมสามกัคคบีธรรมกกับบรรดากลิจการอกันไรร้ผลของความมสืด แตล่จงตบาหนลิกลิจการเหลล่านกันี้นดบีกวล่า”
(อฟ. 5:6-11)

ถร้าคบุณอยทูล่ในครลิสตจกักรใดทบีที่แนวคลิดเสรบีนลิยมหรสือสมกัยใหมล่นลิยมมบีอลิทธลิพลอยล่างมาก ในทบีที่ๆคบาสอนเทร็จถทูก
เทศนาและหลกักคบาสอนเหลล่านกันี้นของพระเยซทูไมล่ถทูกเชสืที่อและถทูกสอน เพสืที่อเหร็นแกล่พระครลิสตร์และเหร็นแกล่ตกัวคบุณเอง 
คบุณควรออกไปจากองคร์กรนกันี้นใหร้เรร็วทบีที่สบุดเทล่าทบีที่ทบาไดร้ และเขร้าไปในครลิสตจกักรหนศึที่งทบีที่เชสืที่อพระคกัมภบีรร์

คบุณอาจถามวล่า “ฉกันจะรทูร้ (หรสือดทูออก) ไดร้อยล่างไรวล่านกัที่นเปป็นครลิสตจกักรทบีที่เชสืที่อพระคกัมภบีรร์?” คบาตอบตล่อ
คบาถามนกันี้นถทูกพบใน 1 เปโตร 2:6:

“เพราะฉะนกันี้นจศึงมบีอยทูล่ในพระคกัมภบีรร์ดร้วยวล่า ‘ดทูเถลิด เราวางศลิลามบุมเอกกร้อนหนศึที่งลงในศลิโยน เปป็นทบีที่ทรง
เลสือกสรรไวร้ และทรงลนี้บาคล่า และผทูร้ใดทบีที่เชสืที่อในพระองคร์นกันี้นกร็จะไมล่ไดร้รกับความอกับอาย (สกับสน)’” ถร้าคบุณเปป็นลทูกทบีที่
บกังเกลิดใหมล่แลร้วของพระเจร้า จงคบุกเขล่าลงและททูลขอพระองคร์ใหร้นบาพาคบุณ-และพระองคร์จะทรงนบาพา อยล่าเขร้า



รล่วมกกับครลิสตจกักรใดจนกวล่าคบุณแนล่ใจแลร้ววล่าพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์กบาลกังนบาคบุณไปยกังครลิสตจกักรนกันี้น อยล่าสนกับสนบุ
นครลิสตจกักรใดดร้วยเงลินของคบุณจนกวล่าคบุณแนล่ใจ ผล่านทางการอธลิษฐาน วล่าพระเจร้ากบาลกังนบาคบุณและวล่าคบุณกบาลกัง
สนกับสนบุนครลิสตจกักรแหล่งหนศึที่งและผทูร้รกับใชร้คนหนศึที่งในทบีที่ๆพระวจนะของพระเจร้าถทูกเทศนาในความจรลิงและในความ
ครบถร้วนทกันี้งหมดของมกัน

อยล่ายอมใหร้ผทูร้รกับใชร้คนใดมาสกัที่งการคบุณวล่าคบุณควรถวายทรกัพยร์และสลิที่งของตล่างๆทบีที่ไหนเพสืที่องานขององคร์
พระผทูร้เปป็นเจร้า จงจดจบายอหร์น 8:36: “เหตบุฉะนกันี้นถร้าพระบบุตรจะทรงกระทบาใหร้ทล่านทกันี้งหลายเปป็นไท ทล่านทกันี้งหลาย
กร็จะเปป็นไทจรลิง ๆ” ถร้าคบุณรกับความรอดแลร้ว คบุณกร็เปป็นไทในพระครลิสตร์ ดกังนกันี้นจงอธลิษฐาน ดบาเนลินตามการทรงนบา
ของพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ เขร้ารล่วมกกับครลิสตจกักรทบีที่พระองคร์ทรงนบาคบุณไปเขร้ารล่วม และจากนกันี้นจงสนกับสนบุนครลิสต
จกักรนกันี้นดร้วยสล่วนนกันี้นของเงลินถวายของคบุณทบีที่พระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ทรงนบาคบุณใหร้ถวายเขร้าในคลกังทรกัพยร์ทร้องถลิที่นแหล่ง
นกันี้น ผทูร้รกับใชร้คนใดทบีที่บกัญชาอยล่างเปป็นหลกักขร้อเชสืที่อใหร้เหลล่าสมาชลิกของเขานบาสลิบชกักหนศึที่งหรสือของกบานกัลทกันี้งหมดของ
พวกเขาเขร้ามาไวร้ในครลิสตจกักรทร้องถลิที่นแหล่งนกันี้นกร็กบาลกังใหร้ชบุมนบุมชนของเขาอยทูล่ใตร้พระบกัญญกัตลิและไมล่ไดร้กบาลกังยอมใหร้
พระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์มบีเสรบีภาพทล่ามกลางฝทูงแกะของเขา จงดบาเนลินตามการทรงนบาของพระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์และ
คบุณจะไมล่มบีวกันไปผลิดทาง พระองคร์จะทรงนบาคบุณไป “ในวลิถบีเหลล่านกันี้นแหล่งความชอบธรรม เพราะเหร็นแกล่พระนาม
ของพระองคร์” (เพลงสดบุดบี 23:3) 

เปาโลกลล่าววล่า “ดร้วยวล่าทบุกคนทบีที่ถทูกนบาพาโดยพระวลิญญาณของพระเจร้า คนเหลล่านกันี้นกร็เปป็นบบุตรทกันี้งหลาย
ของพระเจร้า” (รม. 8:14) ถร้าเราถทูกนบาโดยมนบุษยร์ เรากร็อาจถทูกนบาใหร้หลงเจลิที่นไปไดร้ แตล่ถร้าเราถทูกนบาโดยพระ
วลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ เรากร็จะถทูกนบาตามพระประสงคร์ของพระเจร้าสบาหรกับชบีวลิตของเรา

อนาคตของครกิสตจอักรคมืออะไร?
ในขร้อพระคบาตอนทบีที่ถทูกยกมากล่อนหนร้านบีนี้จากกลิจการ 15:13-18 เรามบีแผนการของพระเจร้าสบาหรกับยบุค

สมกัยทกันี้งหลาย:
ประการแรก พระองคร์จะทรงเรบียกเจร้าสาวตล่างชาตลิผทูร้หนศึที่ง (ครลิสตจกักร) ออกมา “การเรบียกออกมา” นบีนี้

เกลิดขศึนี้นอยล่างตล่อเนสืที่องมามากกวล่า 1900 ปฟีแลร้ว และสกักวกันหนศึที่งเจร้าสาวผทูร้นบีนี้จะครบบรลิบทูรณร์ เมสืที่อนกันี้นเราจะถทูกรกับขศึนี้น
ออกไปจากโลกนบีนี้เพสืที่อพบกกับพระเยซทูในหมทูล่เมฆในฟฝ้าอากาศ:

“ดทูกล่อน ขร้าพเจร้าจะสบาแดงความลศึกลกับใหร้พวกทล่านเหร็น คสือพวกเราจะไมล่ลล่วงหลกับหมดทบุกคน แตล่พวก
เราจะถทูกเปลบีที่ยนแปลงใหมล่หมด ในชกัที่วขณะเดบียว ในพรลิบตาเดบียว เวลาเปฝ่าแตรครกันี้งสบุดทร้าย เพราะวล่าแตรนกันี้นจะ
สล่งเสบียง และคนทกันี้งหลายทบีที่ตายไปแลร้วจะถทูกบกันดาลใหร้เปป็นขศึนี้นมาปราศจากเปฟืฝั่อยเนล่า และพวกเราจะถทูก
เปลบีที่ยนแปลงใหมล่ เพราะวล่าสลิที่งซศึที่งเปฟืฝั่อยเนล่านบีนี้ตร้องสวมซศึที่งไมล่เปฟืฝั่อยเนล่า และสลิที่งทบีที่จะตายนบีนี้ตร้องสวมสลิที่งทบีที่จะไมล่มบีวกัน
ตาย

“ดกังนกันี้น เมสืที่อสลิที่งซศึที่งเปฟืฝั่อยเนล่านบีนี้จะสวมซศึที่งไมล่มบีวกันเปฟืฝั่อยเนล่า และสลิที่งทบีที่จะตายนบีนี้จะสวมสลิที่งทบีที่จะไมล่มบีวกันตาย 
เมสืที่อนกันี้นถร้อยคบานกันี้นจะสบาเรร็จซศึที่งมบีเขบียนไวร้แลร้ววล่า ‘ความตายกร็ถทูกกลสืนไปดร้วยการมบีชกัย’ โอ ความตาย เหลร็กในของ
เจร้าอยทูล่ทบีที่ไหน โอ หลบุมฝฝงศพ ชกัยชนะของเจร้าอยทูล่ทบีที่ไหน เหลร็กในของความตายนกันี้นคสือบาป และฤทธลิธิ์ของบาปนกันี้น



คสือพระราชบกัญญกัตลิ แตล่ขอบพระคบุณพระเจร้า ผทูร้ประทานชกัยชนะแกล่เราทกันี้งหลายโดยทางพระเยซทูครลิสตร์องคร์พระผทูร้
เปป็นเจร้าของพวกเรา” (1 คร. 15:51-57)

ไมล่ใชล่ผทูร้เชสืที่อทบุกคนจะตาย บางคนจะยกังมบีชบีวลิตอยทูล่ตอนทบีที่พระเยซทูเสดร็จมา และคนเหลล่านบีนี้จะถทูกเปลบีที่ยน 
“ในพรลิบตาเดบียว” เมสืที่อความเปฟืฝั่อยเนล่าสวมความไมล่เปฟืฝั่อยเนล่าและสลิที่งซศึที่งตายไดร้สวมความเปป็นอมตะ ทกันทบีทบีที่ดวง
วลิญญาณนกันี้นทบีที่ทบาใหร้พระกายของพระครลิสตร์ครบบรลิบทูรณร์รกับความรอด ครลิสตจกักรกร็จะถทูกรกับขศึนี้นไปพบกกับพระเยซทู 
วลิสบุทธลิชนทบีที่มบีชบีวลิตอยทูล่ทบุกคนจะถทูกเปลบีที่ยนแปลงและวลิญญาณของวลิสบุทธลิชนทบุกคนทบีที่ตายไปแลร้วจะรวมเขร้ากกับ
รล่างกายทบีที่ถทูกทบาใหร้เปป็นขศึนี้นและทบีที่ถทูกทบาใหร้มบีสงล่าราศบี วลิญญาณของผทูร้ทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลร้วทบุกคนทบีที่ตายไปแลร้วตกันี้งแตล่
พระเยซทูเสดร็จกลกับไปหาพระบลิดากร็ไปยกังเมสืองบรมสบุขเกษมเบสืนี้องบน แตล่รล่างกายนกันี้นไดร้กลกับคสืนสทูล่ธบุลบีดลิน เมสืที่อพระ
เยซทูเสดร็จมารกับครลิสตจกักรของพระองคร์ วลิญญาณเหลล่านกันี้นของผทูร้ถทูกไถล่แลร้วจะมาพรร้อมกกับพระองคร์เพสืที่อรวมเขร้ากกับ
รล่างกายทบีที่ถทูกทบาใหร้มบีสงล่าราศบีและเปป็นขศึนี้นจากตาย และจากนกันี้นเราจะถทูกรกับขศึนี้นไปพรร้อมกกันในหมทูล่เมฆในฟฝ้าอากาศ
เพสืที่อพบกกับพระเยซทู

ครลิสเตบียนบางคนทบีที่เมสืองเธสะโลนลิกาเปป็นกกังวลเกบีที่ยวกกับคนทบีที่พวกเขารกักซศึที่งไดร้ตายไปแลร้วในองคร์พระผทูร้
เปป็นเจร้า และเปาโลรกับประกกันพวกเขาในถร้อยคบาเหลล่านบีนี้:

“ขร้าพเจร้าไมล่อยากใหร้พวกทล่านขาดความรทูร้ พบีที่นร้องทกันี้งหลาย ถศึงเรสืที่องคนเหลล่านกันี้นทบีที่ลล่วงหลกับไปแลร้ว เพสืที่อ
พวกทล่านจะไมล่เสบียใจ เหมสือนอยล่างคนอสืที่น ๆ ซศึที่งไมล่มบีความหวกัง เพราะถร้าพวกเราเชสืที่อวล่าพระเยซทูทรงสลินี้นพระชนมร์ 
และทรงคสืนพระชนมร์แลร้ว เชล่นเดบียวกกันบรรดาคนซศึที่งลล่วงหลกับไปในพระเยซทูนกันี้น พระเจร้าจะทรงนบามาพรร้อมกกับ
พระองคร์ เพราะสลิที่งนบีนี้พวกเราขอบอกแกล่พวกทล่านตามพระวจนะขององคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าวล่า พวกเราซศึที่งยกังเปป็นอยทูล่
และเหลสืออยทูล่จนถศึงการเสดร็จมาขององคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า จะลล่วงหนร้าไปกล่อนคนเหลล่านกันี้นทบีที่ลล่วงหลกับไปแลร้วกร็หามลิไดร้

“ดร้วยวล่าองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าเองจะเสดร็จลงมาจากสวรรคร์ ดร้วยเสบียงกทูล่กร้อง ดร้วยสบาเนบียงของเทพบดบี และ
ดร้วยแตรของพระเจร้า และคนทกันี้งปวงทบีที่ตายแลร้วในพระครลิสตร์จะเปป็นขศึนี้นมากล่อน แลร้วพวกเราซศึที่งยกังเปป็นอยทูล่และ
เหลสืออยทูล่ จะถทูกรกับขศึนี้นไปดร้วยกกันกกับคนเหลล่านกันี้นในหมทูล่เมฆ เพสืที่อจะไดร้พบองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าในฟฝ้าอากาศ และ
อยล่างนกันี้นแหละพวกเรากร็จะอยทูล่กกับองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าเปป็นนลิตยร์ เหตบุฉะนกันี้นจงปลอบประโลมกกันและกกันดร้วยถร้อยคบา
เหลล่านบีนี้เถลิด” (1 ธส. 4:13-18)

ประการแรก เปาโลอยากใหร้ชาวเมสืองเธสะโลนลิกาเหลล่านกันี้นรทูร้วล่าสลิที่งทบีที่เขากบาลกังบอกพวกเขาไมล่ไดร้มาจาก
ตกัวเขาเอง แตล่วล่ามกันเปป็นพระวจนะขององคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า เราสกังเกตเหร็นเชล่นกกันวล่าองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าเอง-ไมล่ใชล่ททูต
สวรรคร์องคร์หนศึที่ง ไมล่ใชล่หนศึที่งในพวกศาสดาพยากรณร์ ไมล่ใชล่อบีกผทูร้หนศึที่งทบีที่อยทูล่ในสวรรคร์-จะลงมาจากสวรรคร์พรร้อมดร้วย
เสบียงกทูล่กร้อง คนเหลล่านกันี้นทบีที่ตายไปแลร้วในพระครลิสตร์จะเปป็นขศึนี้นกล่อน และจากนกันี้นเราทบีที่มบีชบีวลิตอยทูล่เมสืที่อพระองคร์เสดร็จ
มาจะถทูกรกับขศึนี้นไปดร้วยกกันกกับพวกเขา- “และอยล่างนกันี้นแหละพวกเรากร็จะอยทูล่กกับองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าเปป็นนลิตยร์!” 
ความคลิดทบีที่แสนมหกัศจรรยร์! ไมล่แปลกเลยทบีที่เปาโลกลล่าววล่า “จงปลอบประโลมกกันและกกันดร้วยถร้อยคบาเหลล่านบีนี้เถลิด”

ครลิสตจกักรจะถทูกรกับออกไปจากแผล่นดลินโลกนบีนี้ในเชร้าวกันหนศึที่งทบีที่เปฟีฝั่ยมสงล่าราศบี นกัที่นเปป็นพระสกัญญาของ
พระเจร้า: “...ขร้าพเจร้าไดร้หมกันี้นพวกทล่านไวร้กกับสามบีผทูร้เดบียว เพสืที่อขร้าพเจร้าจะถวายพวกทล่านใหร้เปป็นเหมสือนหญลิง
พรหมจารบีบรลิสบุทธลิธิ์คนหนศึที่งแดล่พระครลิสตร์” (2 คร. 11:2) บกัดนบีนี้พระเยซทูทรงเปป็นเจร้าบล่าวทบีที่ไมล่อยทูล่ผทูร้นกันี้น พระองคร์ไดร้



เสดร็จไปเพสืที่อจกัดเตรบียมสถานทบีที่แหล่งหนศึที่งสบาหรกับเจร้าสาวของพระองคร์แลร้ว พระองคร์ทรงสกัญญาไวร้วล่า “เราไปเพสืที่อจกัด
เตรบียมสถานทบีที่ไวร้สบาหรกับทล่านทกันี้งหลาย และถร้าเราไปและจกัดเตรบียมสถานทบีที่ไวร้สบาหรกับทล่านทกันี้งหลายแลร้ว เราจะ
กลกับมาอบีก และรกับทล่านทกันี้งหลายมายกังตกัวเราเอง เพสืที่อวล่าเราอยทูล่ทบีที่ไหน ทล่านทกันี้งหลายกร็จะอยทูล่ทบีที่นกัที่นดร้วย” (ยอหร์น
14:1-3)

ใชล่แลร้วครกับ พระเยซทูจะเสดร็จกลกับมารกับครลิสตจกักรของพระองคร์ เจร้าสาวของพระองคร์ ดร้วยพระองคร์เอง 
และจะมบีงานวลิวาหร์ในทร้องฟฝ้า การสมรสสสืที่อถศึงการรวมกกันเปป็นหนศึที่ง และการอภลิเษกสมรสของพระครลิสตร์และค
รลิสตจกักรถทูกนบาเสนออยล่างชกัดเจนในเอเฟซกัส 5:30- “พวกเราเปป็นอวกัยวะทกันี้งหลายแหล่งพระกายของพระองคร์ แหล่ง
เนสืนี้อหนกังของพระองคร์ และแหล่งบรรดากระดทูกของพระองคร์” นบีที่เปป็นถร้อยคบาทบีที่อาดกัมกลล่าวเกบีที่ยวกกับเอวาเมสืที่อ
พระเจร้าประทานเขาทกันี้งสองแกล่กกันและกกันในสวนเอเดนนกันี้น

“พวกทล่านไมล่ทราบหรสือวล่า รล่างกายทกันี้งหลายของพวกทล่านเปป็นอวกัยวะทกันี้งหลายของพระครลิสตร์...แตล่คนทบีที่
ผทูกพกันกกับองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า กร็เปป็นจลิตวลิญญาณอกันเดบียวกกัน” (1 คร. 6:15,17)

ครลิสตจกักรจะเขร้า-หรสือเขร้าไปอยทูล่จนจบ-ยบุคแหล่งความทบุกขร์ลบาบากนกันี้นไหม?
มบีการอภลิปรายเยอะแยะเกบีที่ยวกกับวล่าครลิสตจกักรจะเขร้าไปอยทูล่จนจบ-หรสือแมร้แตล่เขร้าใน-ยบุคแหล่งความทบุกขร์

ลบาบากใหญล่ยลิที่งนกันี้นทบีที่ถทูกกลล่าวถศึงในหนกังสสือดาเนบียลและในวลิวรณร์ไหม แตล่ผมขอประกาศโดยอาศกัยสลิทธลิอบานาจแหล่ง
พระวจนะของพระเจร้าวล่าครลิสตจกักรจะไมล่เขร้าหรสืออยทูล่จนจบสล่วนใดของยบุคนกันี้นเลย

บททบีที่สองและบททบีที่สามของวลิวรณร์ใหร้ขล่าวสารตล่างๆถศึงครลิสตจกักรทกันี้งเจร็ดแหล่งนกันี้น ครลิสตจกักรทบีที่เมสืองฟฟีลา
เดลเฟฟียเปป็นตกัวแทนของครลิสตจกักรแทร้นกันี้น และในขล่าวสารถศึงครลิสตจกักรนกันี้นเราอล่านวล่า “เพราะวล่าเจร้าไดร้รกักษาคบา
แหล่งความอดทนของเรา เรากร็จะรกักษาเจร้าใหร้พร้นจากโมงยามแหล่งการทดลองนกันี้นดร้วย ซศึที่งจะบกังเกลิดขศึนี้นแกล่คนทกัที่ว
ทกันี้งโลก เพสืที่อจะลองดทูคนทกันี้งหลายทบีที่อาศกัยอยทูล่บนแผล่นดลินโลก” (วว. 3:10)

พระวลิญญาณบรลิสบุทธลิธิ์ทรงรกับประกกันเราวล่าเพราะวล่าเรารกักษาพระวจนะ เราจศึงจะถทูกพลิทกักษร์รกักษาใหร้พร้น
จากโมงยามแหล่งการทดลองทบีที่จะมาสทูล่คนทกันี้งโลก พวกเราทบีที่มบีใจฝฝกใฝฝ่ฝฝ่ายวลิญญาณและคบุร้นเคยกกับพระวจนะของ
พระเจร้ายล่อมทราบวล่าพระเยซทูจะเสดร็จมาในไมล่ชร้า ลางบอกเหตบุแหล่งกาลสมกัยตล่างๆอยทูล่รอบตกัวเรา และเราถทูกเตสือน
วล่า “จงใหร้พวกเรา ผทูร้ซศึที่งเปป็นของกลางวกัน ไมล่เมามาย โดยสวมใสล่ทกับทรวงปฝ้องกกันอกแหล่งความเชสืที่อและความรกัก 
และสบาหรกับหมวกเหลร็ก ความหวกังแหล่งความรอด เพราะวล่าพระเจร้าไมล่ไดร้ทรงกบาหนดพวกเราไวร้สบาหรกับพระ
อาชญา แตล่สบาหรกับใหร้ไดร้รกับความรอดโดยพระเยซทูครลิสตร์องคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าของพวกเรา” (1 ธส. 5:8,9)

ครลิสเตบียนทกันี้งหลาย-ลทูกๆทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลร้วอยล่างแทร้จรลิงของพระเจร้า-ไมล่ถทูกกบาหนดไวร้สบาหรกับพระพลิโรธ 
ดกังนกันี้นเราจะไมล่เขร้าสทูล่ยบุคแหล่งความทบุกขร์ลบาบากใหญล่ยลิที่งนกันี้นเพสืที่อสทูร้ทนความพลิโรธของปฏลิปฝกษร์ตล่อพระครลิสตร์นกันี้น

วลิวรณร์ 1:19 ถสือลทูกกบุญแจทบีที่ไขเปปิดหนกังสสือวลิวรณร์ ยอหร์นไดร้รกับคบาบกัญชาวล่า “จงเขบียน-สลิที่งทกันี้งหลายซศึที่งเจร้า
ไดร้เหร็น และสลิที่งทกันี้งหลายซศึที่งกบาลกังเปป็นอยทูล่ และสลิที่งทกันี้งหลายซศึที่งจะเกลิดขศึนี้นในภายหลกัง”

“จงเขบียนสลิที่งทกันี้งหลายซศึที่งเจร้าไดร้เหร็น” ยอหร์นเพลิที่งไดร้เหร็นนลิมลิตขององคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าผทูร้ทรงไดร้รกับสงล่าราศบี
แลร้ว และเขาพรรณนาถศึงพระองคร์



“จงเขบียน...สลิที่งทกันี้งหลายซศึที่งกบาลกังเปป็นอยทูล่” ในบททบีที่ 2 และ 3 ของวลิวรณร์ ยอหร์นใหร้บกันทศึกเกบีที่ยวกกับยบุคค
รลิสตจกักรซศึที่งถทูกแสดงเปป็นภาพเลร็งในครลิสตจกักรทกันี้งเจร็ดนกันี้นแหล่งแควร้นเอเชบีย

“จงเขบียน...สลิที่งทกันี้งหลายซศึที่งจะเกลิดขศึนี้นในภายหลกัง” ในวลิวรณร์ 4:1-3 ยอหร์นบอกเราวล่า “หลกังจากสลิที่งนบีนี้
ขร้าพเจร้าไดร้แลเหร็น และดทูเถลิด ประตทูเปปิดอร้าอยทูล่ในสวรรคร์ และพระสบุรเสบียงแรกซศึที่งขร้าพเจร้าไดร้ยลินนกันี้นกร็เหมสือนกกับ
เสบียงแตร กบาลกังตรกัสอยทูล่กกับขร้าพเจร้า ซศึที่งตรกัสวล่า “จงขศึนี้นมาทบีที่นบีที่เถลิด และเราจะสบาแดงใหร้เจร้าเหร็นสลิที่งทกันี้งหลายซศึที่งจะ
ตร้องเกลิดขศึนี้นในภายหลกัง” และในทกันใดนกันี้น ขร้าพเจร้าอยทูล่ในพระวลิญญาณ และดทูเถลิด มบีพระทบีที่นกัที่งตกันี้งอยทูล่ในสวรรคร์ 
และมบีพระองคร์ผทูร้หนศึที่งประทกับบนพระทบีที่นกัที่งนกันี้น และพระองคร์ผทูร้ประทกับบนพระทบีที่นกัที่งนกันี้นปรากฏประดบุจพลอยหยก
และพลอยทกับทลิม และมบีรบุร้งลร้อมรอบพระทบีที่นกัที่งนกันี้น ดทูประหนศึที่งพลอยมรกต”

ขร้อพระคบาเหลล่านบีนี้พรรณนาถศึงการรกับขศึนี้นไปของครลิสตจกักร ยอหร์นไดร้เหร็นในจลิตวลิญญาณสลิที่งทบีที่พวกเราจะ
ประสบเมสืที่อการรกับขศึนี้นไปนกันี้นเกลิดขศึนี้น พระทบีที่นกัที่งนกันี้นกกับรบุร้งลร้อมรอบมกันคสือ พระทบีที่นกัที่งแหล่งความกรบุณา ไมล่ใชล่พระทบีที่นกัที่ง
ใหญล่สบีขาวแหล่งการพลิพากษาในวลิวรณร์ 20:11-15

ยอหร์นไดร้เหร็นประตทูหนศึที่งทบีที่ถทูกเปปิดในสวรรคร์-และพระเยซทูทรงเปป็นประตทูนกันี้น โดยพระองคร์ ถร้าผทูร้ใดเขร้าไป
ขร้างใน เขากร็จะไดร้รกับความรอด เราเขร้าในครลิสตจกักรโดยพระเยซทูครลิสตร์เพบียงผทูร้เดบียว

ทบุกสลิที่งในวลิวรณร์หลกังบททบีที่ 4 เปป็นตร้นไปเกลิดขศึนี้นหลกังจากการรกับขศึนี้นไปนกันี้น ครลิสตจกักรจะไมล่อยทูล่บนโลกนบีนี้ใน
ระหวล่างสล่วนใดของการครอบครองของปฏลิปฝกษร์ตล่อพระครลิสตร์ในความทบุกขร์ลบาบากนกันี้น

จงพลิจารณาโนอาหร์และครอบครกัวของเขา ซศึที่งถทูกชล่วยใหร้รอดชบีวลิตออกมาจากมวลมนบุษยร์ทกันี้งหมดเมสืที่อนนี้บา
ทล่วมนกันี้นมา ไมล่มบีฝนสกักหยดตกลงมาจนกระทกัที่งโนอาหร์และครอบครกัวของเขาอยทูล่ในนาวานกันี้นและพระเจร้าทรงปปิด
ประตทูนกันี้นแลร้ว! (อล่านปฐมกาล บททบีที่ 6 และ 7)

เมสืที่อพระเจร้าทรงทบาลายเมสืองโสโดมและเมสืองโกโมราหร์ (ปฐก. 19:24,25) ไมล่มบีไฟและกบามะถกันสกักนลิด
เดบียวรล่วงลงมาบนเมสืองโสโดมจนกระทกัที่งโลทอยทูล่นอกเมสืองนกันี้นอยล่างปลอดภกัยแลร้ว โอร้ ใชล่แลร้วครกับ โลทเปป็นคนทบีที่
ไถลกลกับ เขายร้ายเขร้าไปอยทูล่ในเมสืองโสโดมและเพราะความมกักใหญล่ใฝฝ่สทูงเขาจศึงเรลิที่มเยร็นชาและเฉยเมย เขาสทูญเสบีย
คบาพยานของตนไป เขาสทูญเสบียทบุกสลิที่งทบีที่เขามบี กระนกันี้นพระเจร้าทรงเปป็นพยานรกับรองวล่า “เจร้าจงรบีบหนบีไปทบีที่นกัที่น 
เพราะเราไมล่สามารถกระทบาอะไรไดร้จนกวล่าเจร้ามาถศึงทบีที่นกัที่นแลร้ว” (ปฐก. 19:22)

กรบุณาฟฝงผม ทล่านทบีที่รกัก: พระเจร้าผทูร้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ไมล่ไดร้ทรงรกักโนอาหร์และโลทมากไปกวล่าทบีที่พระองคร์ทรง
รกักครลิสตจกักร เจร้าสาวของพระบบุตรทบีที่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ อยล่ายอมใหร้ผทูร้ใดมาหลอกคบุณใหร้เชสืที่อวล่าค
รลิสตจกักรจะผล่านเขร้าไปในสล่วนใดของยบุคความทบุกขร์ลบาบากใหญล่ยลิที่งนกันี้น

เอโนคเปป็นภาพอกันงดงามของครลิสตจกักร: “และเอโนคไดร้ดบาเนลินกกับพระเจร้า และเขากร็หายไป เพราะ
พระเจร้าทรงรกับเขาไป” (ปฐก. 5:24) เอโนคถทูกรกับไปกล่อนการพลิพากษาอกันนล่ากลกัวนกันี้นแหล่งนนี้บาทล่วมโลก เหมสือนกกับ
ทบีที่ครลิสตจกักรจะถทูกรกับออกไปกล่อนความทบุกขร์ลบาบากนกันี้น

การรอับขซรั้นไปนอัรั้นจะเปป็นความลอับ
“และมกันเคยเปป็นในสมกัยของโนอาหร์อยล่างไร มกันกร็จะเปป็นไปอยล่างนกันี้นเชล่นกกันในสมกัยของบบุตรมนบุษยร์...เรา

บอกทล่านทกันี้งหลายวล่า ในคสืนวกันนกันี้นจะมบีชายสองคนในทบีที่นอนอกันเดบียวกกัน คนหนศึที่งจะถทูกรกับไป และอบีกคนจะถทูกทลินี้ง



ไวร้ ผทูร้หญลิงสองคนจะกบาลกังโมล่แปฝ้งดร้วยกกัน คนหนศึที่งจะถทูกรกับไป และอบีกคนจะถทูกทลินี้งไวร้ ชายสองคนจะอยทูล่ในทบุล่งนา 
คนหนศึที่งจะถทูกรกับไป และอบีกคนจะถทูกทลินี้งไวร้” (ลทูกา 17:26,34-36)

“... วกันขององคร์พระผทูร้เปป็นเจร้าจะมาเหมสือนอยล่างขโมยในเวลากลางคสืน” (1 ธส. 5:2)
“วกันขององคร์พระผทูร้เปป็นเจร้านกันี้นจะมาถศึงเหมสือนอยล่างขโมยในเวลากลางคสืน…” (2 ปต. 3:10)
ขโมยยล่อมมาในโมงยามทบีที่มสืดมลิดทบีที่สบุดแหล่งราตรบี เขามาโดยไมล่บอกลล่วงหนร้า มาเอาทรกัพยร์สมบกัตลิทบีที่เขา

ตกันี้งใจไวร้ และจากไปอยล่างเงบียบเชบียบ การรกับขศึนี้นไปของครลิสตจกักรจะเปป็น “เหมสือนอยล่างขโมยในเวลากลางคสืน” 
พระเยซทูจะเสดร็จมาเอาเพชรพลอยทกันี้งหลายของพระองคร์และพระองคร์จะรกับพวกเขาไวร้กกับพระองคร์เองในฟฝ้า
อากาศ

เมสืที่อการรกับขศึนี้นไปนกันี้นเกลิดขศึนี้น เฉพาะผทูร้เชสืที่อทกันี้งหลายจะทราบเรสืที่องนบีนี้ มกันจะเกลิดขศึนี้นทกัที่วแผล่นดลินโลกในชกัที่ว
ขณะเดบียวกกัน เหลล่าวลิสบุทธลิชนจะถทูกรกับไปจากรร้านคร้า จากทบุล่งหญร้า จากเตบียงนอนทบีที่พวกเขานอนอยทูล่ คนทบีที่ไมล่ไดร้รกับ
ความรอดซศึที่งตสืที่นอยทูล่จะรทูร้ตกัววล่าเหลล่าคนรกักของพวกเขาหายตกัวไปแลร้ว-แตล่การจากไปของพวกเขาจะสลินี้นสบุดลงอยล่าง
รวดเรร็วเหลสือเกลิน (ในพรลิบตาเดบียว) จนพวกเขาจะไมล่เหร็นมกันเกลิดขศึนี้น พวกแมล่ๆทบีที่นกัที่งอยทูล่กกับลทูกนร้อยในอร้อมแขนของ
ตนจะรทูร้ตกัววล่าทารกนร้อยนกันี้นหายไปแลร้ว-แตล่พวกเขาจะไมล่เหร็นตอนทบีที่มกันเกลิดขศึนี้น คนขกับรถทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลร้วจะถทูก
รกับไปจากรถทบีที่เขา (หรสือเธอ) กบาลกังขกับอยทูล่ นกักบลินทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลร้วจะถทูกรกับไปจากแผงควบคบุมบนเครสืที่องบลินทบีที่เขา
กบาลกังขกับอยทูล่ วลิศวกรทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลร้วจะถทูกรกับไปจากหกัวรถจกักรไอนนี้บาของตน ทบุกคนทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลร้วจะถทูกพา
ออกไปจากแผล่นดลินโลกนบีนี้อยล่างรวดเรร็วปานกะพรลิบตา มกันจะเปป็นเวลาทบีที่ไมล่เคยมบีมากล่อนเลยบนแผล่นดลินโลกนบีนี้

ใชล่แลร้วครกับ การรกับขศึนี้นไปนกันี้นจะเปป็นเรสืที่องลกับ ไมล่ถทูกประกาศลล่วงหนร้า หลายลร้านคนจะหายตกัวไป บางคน
จะเขร้าใจวล่าเกลิดอะไรขศึนี้นแลร้ว เพราะวล่าคนบาปจบานวนมากเคยไดร้ยลินคบาเทศนาเรสืที่องการรกับขศึนี้นไปนกันี้นแลร้ว-แตล่พวก
เขาไมล่ไดร้ตร้อนรกับพระเยซทู พวกเขาจะถทูกทลินี้งไวร้ขร้างหลกัง แตล่พวกเขาจะเขร้าใจวล่าการรกับขศึนี้นไปนกันี้นไดร้เกลิดขศึนี้นแลร้ว จะ
มบีหลายลร้านคนทบีที่เปป็นสมาชลิกของครลิสตจกักรสมกัยใหมล่หกัวเสรบีทกันี้งหลาย-หรสือไมล่ไดร้เปป็นสมาชลิกของครลิสตจกักรใดเลย-
ซศึที่งจะไมล่รทูร้เรสืที่องเลยเกบีที่ยวกกับเหตบุการณร์นกันี้นทบีที่จะพาหลายลร้านคนออกไปจากแผล่นดลินโลกนบีนี้ เพสืที่อไปพบกกับพระเยซทูใน
หมทูล่เมฆในฟฝ้าอากาศ

ความเปป็นเรสืที่องลกับๆของการรกับขศึนี้นไปนกันี้นไมล่ไดร้ขกัดแยร้งกกับวลิวรณร์ 1:7 ทบีที่เราถทูกบอกวล่า “พระองคร์เสดร็จมา
พรร้อมกกับหมทูล่เมฆ และนกัยนร์ตาทบุกดวงจะเหร็นพระองคร์ และคนเหลล่านกันี้นทบีที่ไดร้แทงพระองคร์ดร้วย และมนบุษยร์ทบุกชาตลิ
ทกัที่วโลกจะรที่บาไหร้เพราะพระองคร์”

ประการแรก พระเยซทูจะเสดร็จมารกับครลิสตจกักรของพระองคร์ และเฉพาะผทูร้เชสืที่อทกันี้งหลายจะถทูกรกับไป ทกันทบี
หลกังจากการรกับขศึนี้นไปนกันี้น ปฏลิปฝกษร์ตล่อพระครลิสตร์ผทูร้นกันี้น (คนแหล่งการบาปทบีที่จะเปป็นพญามารทบีที่รกับสภาพเนสืนี้อหนกัง) 
จะขศึนี้นเรสืองอบานาจ (วว. 6:1,2) และจะเสนอสกันตลิภาพแกล่ชนชาตลิทกันี้งหลายแหล่งแผล่นดลินโลก พวกเขาจะยอมรกับเขา
วล่าเปป็นพระเมสสลิยาหร์ และสกันตลิภาพจะครอบครองชกัที่วระยะเวลาสกันี้นๆ-และจากนกันี้นนรกทกันี้งสลินี้นจะอาละวาด

ปฏลิปฝกษร์ตล่อพระครลิสตร์จะขศึนี้นเรสืองอบานาจบนแผล่นดลินโลกเปป็นเวลาประมาณเจร็ดปฟี-สกัปดาหร์ทบีที่เจร็ดสลิบแหล่ง
คบาพยากรณร์ของดานลิเอล-แตล่ครลิสตจกักร ณ เวลานกันี้นจะอยทูล่กกับพระเยซทูแลร้ว พระเยซทูทรงพรรณนาถศึงวกันเหลล่านบีนี้
ของปฏลิปฝกษร์ตล่อพระครลิสตร์ในมกัทธลิว 24 และในขร้อ 21 และ 22 ของบทนกันี้นเราอล่านวล่า “ดร้วยวล่าในเวลานกันี้นจะเกลิด



ความทบุกขร์ลบาบากครกันี้งใหญล่ อยล่างทบีที่ไมล่เคยมบีตกันี้งแตล่การเรลิที่มตร้นของโลกมาจนถศึงเวลานบีนี้ ไมล่ และจะไมล่เคยมบีอยล่างนบีนี้
เลย และยกเวร้นวกันเหลล่านกันี้นจะถทูกยล่นสกันี้นเขร้า จะไมล่มบีเนสืนี้อหนกังใด ๆ รอดไดร้เลย แตล่เพราะทรงเหร็นแกล่บรรดาผทูร้ทบีที่
ทรงถทูกเลสือกสรรไวร้ วกันเหลล่านกันี้นจะถทูกยล่นสกันี้นเขร้า”

เมสืที่อสลินี้นสบุดการครอบครองของปฏลิปฝกษร์ตล่อพระครลิสตร์ พระเยซทูจะทรงสทูร้กกับปฏลิปฝกษร์ตล่อพระครลิสตร์และ
กองทกัพทกันี้งหลายของเขาและจะทรงเอาชนะพวกเขาในการสทูร้รบแหล่งอารมาเกดโดน ซศึที่งเปป็นทบีที่ๆโลหลิตจะไหลนอง
ในหบุบเขาแหล่งเมกลิดโด “สทูงกระทกัที่งถศึงบกังเหบียนมร้า ไหลนองไปประมาณสามรร้อยกลิโลเมตร” (วว. 14:20) เลสือดทบีที่
ทล่วมสทูงถศึงบกังเหบียนมร้า-ไหลนองไกลถศึงเกสือบสองรร้อยไมลร์-ชล่างเปป็นการสทูร้รบทบีที่นล่ากลกัวจรลิงๆ!

หลกังจากการสทูร้รบอกันใหญล่โตนบีนี้ พวกวลิสบุทธลิชนจะกลกับมาพรร้อมกกับพระเยซทูเพสืที่อครอบครองบนแผล่นดลินโลก
นบีนี้เปป็นเวลาหนศึที่งพกันปฟีอกันเปฟีฝั่ยมสงล่าราศบี วลิวรณร์ 19:11-16 พรรณนาถศึงการปรากฏของพระครลิสตร์นกันี้น ในวลิวรณร์ 20 
เราเรบียนรทูร้วล่าพญามารจะถทูกพกันธนาการเปป็นเวลาพกันปฟีในเหวไมล่มบีกร้นนกันี้น และในระหวล่างพกันปฟีนกันี้นครลิสตจกักร (เจร้า
สาวนกันี้น) และคนเหลล่านกันี้นทบีที่ไดร้รกับความรอดและถทูกฆล่าเพราะความเชสืที่อในระหวล่างยบุคความทบุกขร์ลบาบากนกันี้นจะ
ครอบครองกกับพระครลิสตร์:

“ผทูร้ใดทบีที่ไดร้มบีสล่วนในการฟฟืปั้นจากความตายครกันี้งแรกจะไดร้รกับพรและจะบรลิสบุทธลิธิ์ ความตายครกันี้งทบีที่สองจะไมล่มบี
อบานาจเหนสือคนเชล่นนบีนี้ แตล่เขาทกันี้งหลายจะเปป็นปบุโรหลิตของพระเจร้าและของพระครลิสตร์ และจะครอบครองรล่วมกกับ
พระองคร์เปป็นเวลาหนศึที่งพกันปฟี” (วว. 20:6) นบีที่ใชร้กกับเฉพาะคนเหลล่านกันี้นในการเปป็นขศึนี้นจากตายครกันี้งแรกเทล่านกันี้น-และ
เฉพาะเหลล่าวลิสบุทธลิชนของพระเจร้าจะถทูกทบาใหร้เปป็นขศึนี้น ณ เวลานกันี้น! 

แลห้วครกิสตจอักรหลอังยสุคพอันปปีนอัรั้นจะเปป็นอยล่างไร?
ครลิสตจกักรเปป็นไขล่มบุกทบีที่มบีราคามากนกันี้น เปป็นทรกัพยร์สมบกัตลิพลิเศษเฉพาะ ถร้วยรางวกัลอกันเปฟีฝั่ยมสงล่าราศบีทบีที่สบุด

แหล่งพระคบุณของพระเจร้า เปาโลพรรณนาถศึงมกันดกังนบีนี้:
“แตล่พระเจร้า ผทูร้ทรงเปฟีฝั่ยมดร้วยพระเมตตา เพราะเหตบุความรกักอกันใหญล่หลวง ซศึที่งพระองคร์ไดร้ทรงรกักพวก

เรานกันี้น คสือเมสืที่อพวกเราเคยตายไปแลร้วในบรรดาบาป กร็ทรงกระทบาใหร้พวกเรามบีชบีวลิตอยทูล่ดร้วยกกันกกับพระครลิสตร์แลร้ว 
(ทล่านทกันี้งหลายไดร้รกับความรอดโดยพระคบุณ) และทรงใหร้พวกเราเปป็นขศึนี้นมาดร้วยกกัน และโปรดใหร้พวกเรานกัที่งดร้วย
กกันในสวรรคสถานในพระเยซทูครลิสตร์ เพสืที่อวล่าในยบุคเหลล่านกันี้นทบีที่จะมาถศึง พระองคร์จะไดร้ทรงสบาแดงบรรดาความมกัที่งคกัที่ง
อกันเหลสือลร้นแหล่งพระคบุณของพระองคร์ ในความเมตตาของพระองคร์ทบีที่มบีตล่อพวกเราโดยทางพระเยซทูครลิสตร์” (อฟ. 
2:4-7)

ยอหร์นรกับรองความจรลิงของเรสืที่องนบีนี้ในวลิวรณร์ 21: 
“และขร้าพเจร้าไดร้เหร็นทร้องฟฝ้าอากาศใหมล่และแผล่นดลินโลกใหมล่ เพราะทร้องฟฝ้าอากาศแรกและแผล่นดลินโลก

แรกนกันี้นหายไปแลร้ว และไมล่มบีทะเลอบีกตล่อไป และขร้าพเจร้า ยอหร์น ไดร้เหร็นเมสืองบรลิสบุทธลิธิ์ กรบุงเยรทูซาเลร็มใหมล่ กบาลกังลง
มาจากพระเจร้าจากสวรรคร์ โดยถทูกจกัดเตรบียมไวร้แลร้วเหมสือนอยล่างเจร้าสาวแตล่งตกัวไวร้สบาหรกับสามบีของเธอ...และททูต
สวรรคร์องคร์หนศึที่งในททูตสวรรคร์เจร็ดองคร์ทบีที่ถสือขกันเจร็ดใบนกันี้น ซศึที่งเตร็มไปดร้วยภกัยพลิบกัตลิเจร็ดอยล่างสบุดทร้ายนกันี้น ไดร้มาหา
ขร้าพเจร้า และพทูดกกับขร้าพเจร้า โดยกลล่าววล่า “เชลิญมานบีที่เถลิด ขร้าพเจร้าจะแสดงใหร้ทล่านเหร็นเจร้าสาว มเหสบีของพระเมษ
โปดก” และทล่านไดร้หอบขร้าพเจร้าไปโดยจลิตวลิญญาณไปยกังภทูเขาใหญล่และสทูง และไดร้สบาแดงใหร้ขร้าพเจร้าเหร็นนคร



ใหญล่นกันี้น กรบุงเยรทูซาเลร็มอกันบรลิสบุทธลิธิ์ ทบีที่ลงมาจากสวรรคร์จากพระเจร้า โดยมบีสงล่าราศบีของพระเจร้า และความสวล่าง
ของนครนกันี้นเปป็นเหมสือนพลอยมณบีอกันลนี้บาคล่าอยล่างยลิที่ง คสือเปป็นเหมสือนพลอยหยก สบุกใสเหมสือนแกร้วผลศึก...และ
ขร้าพเจร้าไมล่ไดร้เหร็นพระวลิหารในนครนกันี้นเลย เพราะองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า พระเจร้า ผทูร้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ และพระเมษ
โปดกทรงเปป็นพระวลิหารของนครนกันี้น

“และนครนกันี้นไมล่ตร้องการดวงอาทลิตยร์และดวงจกันทรร์เพสืที่อสล่องแสงในนครนกันี้น เพราะวล่าสงล่าราศบีของ
พระเจร้าใหร้ความสวล่างแกล่นครนกันี้น และพระเมษโปดกทรงเปป็นความสวล่างของนครนกันี้น และบรรดาประชาชาตลิของ
คนเหลล่านกันี้นทบีที่รอดแลร้วจะเดลินไปในแสงสวล่างของนครนกันี้น และบรรดากษกัตรลิยร์แหล่งแผล่นดลินโลกจะนบาสงล่าราศบีและ
เกบียรตลิของตนเขร้ามาในนครนกันี้น

“และจะไมล่มบีสลิที่งใด ๆ เขร้าไปในนครนกันี้นทบีที่เปป็นมลทลิน หรสือผทูร้ใดกร็ตามทบีที่กระทบาสลิที่งทบีที่นล่าสะอลิดสะเอบียน หรสือ
พทูดมบุสา เวร้นแตล่เฉพาะคนทกันี้งหลายทบีที่ถทูกจดไวร้ในหนกังสสือแหล่งชบีวลิตของพระเมษโปดกเทล่านกันี้น” (วว. 21:1-27 บาง
สล่วน)

โปรดสกังเกตวล่ายอหร์นเหร็นนครนบีนี้ลอยลงมาจากพระเจร้าออกมาจากสวรรคร์-แตล่เขาไมล่ไดร้กลล่าววล่ามกันเคยมา
ตกันี้งอยทูล่บนแผล่นดลินโลก สล่วนตกัวแลร้วผมเชสืที่อวล่ากรบุงเยรทูซาเลร็มใหมล่ นครขาวดบุจมบุกดานกันี้นซศึที่งเปป็นทบีที่ๆครลิสตจกักรจะ
อาศกัยอยทูล่ จะถทูกแขวนอยทูล่ในอากาศเหมสือนกกับทบีที่ดวงจกันทรร์ถทูกแขวนอยทูล่วกันนบีนี้ และความสวล่างจร้าแหล่งสงล่าราศบีของ
มกันจะสล่องแสงสลิที่งทรงสรร้างใหมล่ทกันี้งหมดของพระเจร้า จะไมล่มบีดวงดาวตล่างๆ ไมล่มบีดวงอาทลิตยร์ ไมล่มบีดวงจกันทรร์อบีกตล่อ
ไป เพราะวล่าครลิสตจกักรทบีที่ถทูกจกัดแสดงในฟฝ้าสวรรคร์จะใหร้ความสวล่างแกล่แผล่นดลินโลกทกันี้งสลินี้น

ใชล่แลร้วครกับ สกักวกันหนศึที่งพระเจร้าจะทรงจกัดแสดงครลิสตจกักรทบีที่ปราศจากตบาหนลิหรสือรลินี้วรอยใดๆ และในการ
จกัดแสดงนกันี้นพระองคร์จะทรงสบาแดงความไพบทูลยร์ยลิที่งนกักแหล่งพระคบุณของพระองคร์ ฤทธลิธิ์เดชใหญล่ยลิที่งแหล่งความรกักทบีที่
ไถล่ถอนของพระองคร์ ฮกัลเลลทูยาหร์! ผมดบีใจเหลสือเกลินทบีที่ผมเปป็นอวกัยวะหนศึที่งของครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่นกันี้น พระ
กายของพระครลิสตร์!

คบุณเปป็นอวกัยวะหนศึที่งของกายนกันี้นไหม? หากคบุณไมล่เปป็น ขอพระเจร้าทรงโปรดใหร้วกันนบีนี้ วลินาทบีนบีนี้ เปป็นเวลาทบีที่
คบุณจะยอมรกับพระเยซทูครลิสตร์เจร้าใหร้เปป็นพระผทูร้ชล่วยใหร้รอดสล่วนตกัวของคบุณ! คบุณรกับความรอดไดร้หากคบุณอยาก 
เพราะวล่าพระเจร้าทรงรกักคนบาปทกันี้งหลายจนพระองคร์ไดร้ประทานพระบบุตรทบีที่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์เพสืที่อ
ตายบนกางเขนนกันี้นเพสืที่อชบาระหนบีนี้บาป พระโลหลิตทบีที่หลกัที่งออกของพระเยซทูสามารถลร้างบาปของคบุณออกไปไดร้

“แทร้จรลิงแลร้วเรากลล่าวแกล่ทล่านทกันี้งหลายวล่า ผทูร้ใดทบีที่ฟฝงคบาของเรา และเชสืที่อในพระองคร์ผทูร้ไดร้ทรงสล่งเรามานกันี้น 
กร็มบีชบีวลิตนลิรกันดรร์ และจะไมล่เขร้าสทูล่การปรกับโทษ แตล่ไดร้ผล่านพร้นจากความตายไปสทูล่ชบีวลิตแลร้ว” (ยอหร์น 5:24)

“ดร้วยวล่าทล่านทกันี้งหลายไดร้รกับความรอดโดยพระคบุณผล่านทางความเชสืที่อ และมลิใชล่โดยตกัวทล่านทกันี้งหลายเอง 
ความรอดนกันี้นเปป็นของประทานของพระเจร้า ไมล่ใชล่โดยการกระทบาใด ๆ เกรงวล่าคนหนศึที่งคนใดจะอวดไดร้” (อฟ. 
2:8,9)

“ผทูร้ใดกร็ตามทบีที่จะรร้องออกพระนามขององคร์พระผทูร้เปป็นเจร้ากร็จะรอด” (รม. 10:13)



“แตล่ทบุกคนทบีที่ไดร้ตร้อนรกับพระองคร์ พระองคร์ไดร้ประทานอบานาจแกล่พวกเขาใหร้กลายเปป็นบบุตรทกันี้งหลายของ
พระเจร้า คสือแกล่คนทกันี้งหลายทบีที่เชสืที่อในพระนามของพระองคร์ ผทูร้ซศึที่งไดร้บกังเกลิดมา ไมล่ใชล่จากเลสือด หรสือจากความ
ประสงคร์ของเนสืนี้อหนกัง หรสือจากความประสงคร์ของมนบุษยร์ แตล่จากพระเจร้า” (ยอหร์น 1:12,13)

ทล่านคนบาปทบีที่รกัก หากคบุณยอมเชสืที่อความจรลิงแหล่งขร้อพระคบาเหลล่านบีนี้และสารภาพดร้วยปากของคบุณวล่าพระ
เยซทูทรงเปป็นองคร์พระผทูร้เปป็นเจร้า โดยเชสืที่อในใจของคบุณวล่าพระองคร์ไดร้ถทูกตรศึงกางเขน ถทูกฝฝง และบกัดนบีนี้ทรงเปป็นขศึนี้น
แลร้วเพสืที่อทบาใหร้คบุณเปป็นคนชอบธรรม พระวจนะของพระเจร้ากร็ประกาศวล่าคบุณจะไดร้รกับความรอด!

นายคบุกชาวฟฟีลลิปปฟีผทูร้นกันี้นถามวล่า “ทล่านทกันี้งหลายเจร้าขร้า ขร้าพเจร้าจะตร้องทบาอะไรจศึงจะรอดไดร้” เปาโลและ
สลิลาสตอบกลกับวล่า “จงเชสืที่อในพระเยซทูครลิสตร์เจร้า และทล่านจะรอดไดร้ ทกันี้งครกัวเรสือนของทล่าน” (กลิจการ 16:31)

ผมขอหนบุนใจคบุณใหร้กร้มศบีรษะของคบุณตอนนบีนี้และแคล่สารภาพจากใจของคบุณวล่า “ขร้าพระองคร์เชสืที่อวล่าพระ
เยซทูทรงเปป็นพระบบุตรของพระเจร้า ขร้าพระองคร์เชสืที่อวล่าพระองคร์ไดร้เสดร็จเขร้ามาในโลกและสละวางชบีวลิตของพระองคร์
เพสืที่อคนบาปทกันี้งหลาย ขร้าพระองคร์เชสืที่อวล่าพระเจร้าไดร้ทรงทบาใหร้พระองคร์เปป็นขศึนี้นจากพวกคนตาย และเชสืที่อวล่า
พระองคร์ทรงมบีชบีวลิตอยทูล่เพสืที่อทบาการวลิงวอนเผสืที่อขร้าพระองคร์”

หากคบุณยอมอธลิษฐานถร้อยคบาเรบียบงล่ายเหลล่านกันี้น และเชสืที่อดร้วยใจของคบุณ คบุณกร็จะไดร้รกับความรอดเดบีดี๋ยวนบีนี้
เลย จงทบาเชล่นนกันี้น-และจากนกันี้นเขบียนมาเลล่าใหร้ผมฟฝงเกบีที่ยวกกับเรสืที่องนบีนี้ ผมอยากจะชสืที่นชมยลินดบีกกับคบุณ

ครลิสเตบียนเออ๋ย ถร้าคบุณเรลิที่มเยร็นชา ไมล่ระวกังตกัว และเฉยเมย จงฟฟืปั้นคบาปฏลิญาณของคบุณตล่อพระเจร้าใหมล่เดบีดี๋ยว
นบีนี้ จงถวายรล่างกายของคบุณแดล่พระองคร์ใหร้เปป็นเครสืที่องบทูชาทบีที่มบีชบีวลิต จงจบานนอวกัยวะทกันี้งหลายของคบุณใหร้เปป็นเครสืที่อง
มสือแหล่งความชอบธรรมแดล่พระเยซทู จงยอมจบานนทกันี้งหมดของคบุณแดล่พระองคร์และยอมใหร้พระองคร์เตลิมคบุณใหร้เตร็ม
ดร้วยพระองคร์เอง จงเปป็นดวงสวล่างทบีที่สล่องแสง เปป็นพยานทบีที่ดบีเพสืที่อครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ จงใหร้ความสวล่างของ
คบุณสล่องแสงและชบีนี้นบาผทูร้อสืที่นมาถศึงพระเมษโปดกของพระเจร้าผทูร้ทรงรกับบาปของโลกไปเสบีย


