
จดหมายฝากของออัครททูตเปาโล
ถถึงครริสตจอักรททที่เมมืองโคโลสท

โดย
โอลลิเวอรร์ บบ. กรบน

เลล่มนบนี้ขอมอบใหห้แกล่ททุกคนทบท
“พระเจจ้าทรงชอบพระททัยททที่จะสสาแดงใหจ้คนตต่างชาตติรรจ้วต่า อะไรเปป็นความมทัที่งคทัที่งของสงต่าราศทแหต่งขจ้อลลึกลทับนทนี้คคือททที่พระครติสตต
ทรงสถติตในทต่านอทันเปป็นททที่หวทังแหต่งสงต่าราศท พระองคตนทันี้นแหละเราประกาศอยรต่ โดยเตคือนสตติททุกคนและสทัที่งสอนททุกคนโดยใชจ้
สตติปปัญญาททุกอยต่าง เพคืที่อเราจะไดจ้ถวายททุกคนใหจ้เปป็นผรจ้ใหญต่แลจ้วในพระเยซรครติสตต เพราะเหตทุนทันี้นขจ้าพเจจ้าจลึงกระทสาการงาน

ดจ้วย โดยความอทุตสาหะตามการกระทสาของพระองคตผรจ้ทรงออกฤทธติธิ์กระทสาอยรต่ในตทัวขจ้าพเจจ้า”
โคโลสบ 1:27-29

 



จดหมายฝากของออัครททูตเปาโลถถึงครริสตจอักรททที่เมมืองโคโลสท
บทนนา

            เหลล่านนักประวนัตลิศาสตรร์บอกเราวล่าโคโลสบเปป็นเมมืองทบทโดล่งดนังเมมืองหนนทงแหล่งแควห้นฟรบเจบย ในทวบปเอเชบยนห้อย “เปป็น
นครใหญล่ทบทมบผผห้คนอาศนัยอยผล่มากมาย” พลลินบท (Pliny) นนักประวนัตลิศาสตรร์บอกเราวล่าโคโลสบ, เลาดบเซบย, และฮลิเอราบทุรบถผกแผล่นดลิน
ไหวครนันี้งใหญล่ททาลายในสมนัยเดบยวกนันในชล่วงปลายรนัชกาลของเนโร หลนังจากจดหมายฝากฉบนับนบนี้ถผกเขบยนขนนี้นไมล่นาน โคโลสบฟฟฟื้น
ตนัวและถผกสรห้างขนนี้นใหมล่ เมมืองโบราณนบนี้บนัดนบนี้กก็ไมล่มบอยผล่อบกแลห้ว แตล่ทบทตนันี้งของมนันถผกครอบครองโดยหมผล่บห้านหนนทงทบทมบชมืทอวล่า โชนาส
(Chonas) หรมือตามทบทบางคนสะกดมนันวล่า โคนาส (Khonas) หมผล่บห้านแหล่งนบนี้สวยงามดทุจภาพวาดและตนันี้งอยผล่อยล่างสวยงามใน
หทุบเขาทบทอยผล่ใกลห้ภผเขาแคดมทุส
            หมผล่บห้านแหล่งนบนี้ซนทงบนัดนบนี้เปป็นทบทๆเมมืองโคโลสบเคยตนันี้งอยผล่กก็เขห้าถนงไดห้ผล่านทางแถบชนบทอนันสวยงาม ซนทงประกอบดห้วยโขด
หลินและตห้นไมห้ ในละแวกใกลห้เคบยงกนันนนันี้นมบชทุมชมเลก็กๆหลายแหล่ง และทล่ามกลางชทุมชนเหลล่านบนี้เราสามารถพบซากปรนักหนักพนัง
ของซทุห้ม ประตผโคห้ง และหลินรผปทรงสบทเหลบทยมขนาดใหญล่ยนักษร์ บนพมืนี้นดลินมบเศษเครมืทองปปฟื้นดลินเผาทบทแตกแลห้วกระจายเปป็นหยล่อมๆ 
ซนทงมนักถผกพบอยผล่ใกลห้และรอบๆซากปรนักหนักพนังของเมมืองเกล่าแกล่ในสมนัยพระคนัมภบรร์เหลล่านบนี้ ซทุห้ม ประตผโคห้งและเศษ
เครมืทองปปฟื้นดลินเผาแตกคมือทนันี้งหมดทบทเหลมืออยผล่ตอนนบนี้ของเมมืองโคโลสบซนทงเปป็นทบทๆครลิสตจนักรนนันี้นเคยตนันี้งอยผล่ และเปป็นครลิสตจนักรทบท
เปาโลสล่งจดหมายฝากโคโลสบไปถนง
            ในกลิจการ 15:40-41 และกลิจการ 16:1-6 เราเรบยนรผห้วล่าขล่าวประเสรลิฐถผกประกาศเปป็นครนันี้งแรกในแควห้นฟรบเจบยโดย
เปาโล, สลิลาส และทลิโมธบ ขห้อพระคนัมภบรร์หลายขห้อบอกเราวล่าพวกเขาไปทนัทวแควห้นฟรบเจบย ซนทงจะบล่งบอกวล่าพวกเขาเขห้าไปในนคร
ใหญล่ๆและเมมืองหลนักๆทนันี้งหมดในพมืนี้นทบทนนันี้น ในกลิจการ 18:23 เราเรบยนรผห้วล่าเปาโลไดห้ไปเยมือนพมืนี้นทบทนบนี้อบกครนันี้งหลนังจากทบทเขาไดห้
ประกาศในเมมืองฟฟีลลิปปฟี เมมืองเอเธนสร์และกรทุงเยรผซาเลก็ม และในขณะเดบยวกนัน เขากก็ไปเยมือนเมมืองอนันทลิโอก ในขณะนนันี้นเปาโล
“ไปตลอดแวล่นแควห้นกาลาเทบยและฟรบเจบยตามลทาดนับกนันไปเรมืทอยๆ เพมืทอจะชล่วยชผกทาลนังพวกสาวก” (กลิจการ 18:23)
            พระวจนะของพระเจห้าไมล่ไดห้ระบทุเจาะจงวล่าเปาโลและสลิลาสไปยนังเมมืองโคโลสบ แตล่เนมืทองจากเมมืองนนันี้นเปป็นหนนทงใน
เมมืองทบทโดดเดล่นในแควห้นฟรบเจบย มนันจนงไมล่มบเหตทุผลทบทจะสงสนัยวล่าพวกเขาไดห้ไปเยมือนเมมืองโคโลสบจรลิงๆและประกาศขล่าว
ประเสรลิฐทบทนนัทน
            อาจารยร์บางทล่านเสนอวล่าเปาโลไมล่นล่าจะกล่อตนันี้งครลิสตจนักรนนันี้นทบทเมมืองโคโลสบ แตล่ในโคโลสบ 1:21-25 เขากลล่าว
ประมาณวล่าเขาเองเปป็นผผห้ประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่ชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้น คทาแสดงความนนับถมือตอนทห้ายของจดหมายฝาก
ฉบนับนบนี้ซนทงถผกสล่งถนงบทุคคลหลายทล่านในเมมืองเลาดบเซบยและเมมืองโคโลสบ แสดงใหห้เหก็นวล่าเปาโลคทุห้นเคยเปป็นการสล่วนตนัวกนับบทุคคล
เหลล่านบนี้ และไมล่มบขห้อสงสนัยในความคลิดของผมเลยวล่าเขาเปป็นผผห้กล่อตนันี้งครลิสตจนักรนนันี้นในเมมืองโคโลสบและเปป็นผผห้แรกทบทประกาศขล่าว
ประเสรลิฐแหล่งพระคทุณมหนัศจรรยร์ของพระเจห้าแกล่ผผห้คนทบทนนัทน
            ในบททบท 4 ขห้อ 7 และ 8 มบกลล่าวไวห้วล่าจดหมายฝากถนงชาวเมมืองโคโลสบถผกสล่งโดยทบคลิกนัสและโอเนสลิมนัส ซนทงทนันี้งคผล่ถผก
ชมเชยวล่าเปป็น “พบทนห้องทบทสนัตยร์ซมืทอและเปป็นทบทรนัก” จดหมายฝากฉบนับนบนี้มบคทาพผดหลายอยล่างทบทพลิสผจนร์จนหายสงสนัยเลยวล่าเปาโล
เปป็นผผห้เขบยนมนันขณะทบทตลิดคทุกอยผล่ทบทกรทุงโรม ในบททบท 1:24 เปาโลกลล่าววล่า “บนัดนบนี้ขห้าพเจห้ามบความยลินดบในการทบทไดห้รนับความททุกขร์



ยากเพมืทอทล่าน” อบกครนันี้งในบททบท 4:18 เราอล่านวล่า “ขอทต่านจงระลลึกถลึงโซต่ตรวนของขจ้าพเจจ้า” จากคทาพผดเหลล่านบนี้มนันไมล่ยากเลย
ทบทจะกทาหนดหาสมนัยทบทจดหมายฝากถนงชาวเมมืองโคโลสบถผกเขบยนขนนี้น โดยมบความถผกตห้องแมล่นยทาในระดนับหนนทง มนันถผกเขบยน
ประมาณปฟี ค.ศ. 62 ซนทงเปป็นชล่วงเวลาเดบยวกนับทบทจดหมายฝากถนงชาวเมมืองเอเฟซนัสและจดหมายถนงฟฟีเลโมนถผกเขบยนขนนี้น และ
เชมืทอกนันวล่าถผกนทาสล่งโดยเหลล่าผผห้นทาสารคนเดบยวกนัน

จดหมายฝากฉบอับนทนี้เขทยนขถึนี้นเนมืที่องในโอกาสใด
เขทยนขถึนี้นเพราะเหตตุใด

            จดหมายฝากถนงชาวเมมืองโคโลสบมบลนักษณะคลห้ายกนับจดหมายฝากถนงชาวเมมืองเอเฟซนัสอยล่างมาก และถผกเขบยนขนนี้น
เพราะเหตทุคทาสอนผลิดซนทงมบอยผล่มากมายและแพรล่หลายในครลิสตจนักรหลายแหล่งในพมืนี้นทบทสล่วนนนันี้นของเอเชบยนห้อย ครลิสตจนักรทบท
เมมืองโคโลสบเปป็นหนนทงในครลิสตจนักรเหลล่านนันี้นทบทอยผล่ใกลห้กนันในพมืนี้นทบทแหล่งนนันี้น และอาจเปป็นไดห้วล่ามทุมมองทางศาสนาและหลนักคทาสอน
โดยทนัทวไปแบบเดบยวกนันและคทาสอนผลิดแบบเดบยวกนันแพรล่หลายอยผล่ทนัทวภผมลิภาคนนันี้นทบทครลิสตจนักรเหลล่านนันี้นตนันี้งอยผล่
            ครลิสตจนักรกลทุล่มนนันี้นทบทอยผล่ทบทนนัทนรวมถนงเมมืองเอเฟซนัส เมมืองเลาดบเซบย เมมืองธลิยาทลิรา และเมมืองโคโลสบ และครลิสตจนักร
เหลล่านนันี้นทบทถผกเรบยกโดยทนัทวไปในหนนังสมือวลิวรณร์วล่าเปป็น “ครลิสตจนักรทนันี้งเจก็ดแหล่งแควห้นเอเชบย” มบคนหลายกลทุล่มในขณะนนันี้นทบทสอน
คทาสอนผลิดหลายเรมืทองซนทงอยผล่ภายในขอบเขตของครลิสตจนักรเหลล่านนันี้นแหล่งทวบปเอเชบยนห้อย ในเมมืองเอเฟซนัสมบคนเหลล่านนันี้น “ทบท
กลล่าววล่าเขาเปป็นอนัครทผต และหาไดห้เปป็นไมล่” (วว. 2:2) ในครลิสตจนักรทบทเมมืองสเมอรร์นามบคนเหลล่านนันี้น “ทบทกลล่าววล่า เขาเปป็นพวก
ยลิวและหาไดห้เปป็นไมล่” (วว. 2:9) ในครลิสตจนักรทบทเมมืองธลิยาทลิรา “ผผห้หญลิงชมืทอเยเซเบล ทบทยกตนัวขนนี้นเปป็นผผห้พยากรณร์หญลิง” ไดห้รนับ
อนทุญาตใหห้สอน (วว. 2:20) ในเมมืองเปอรร์กามนัมมบคนเหลล่านนันี้นทบทยนดถมือหลนักคทาสอนของพวกนลิโคเลาสร์นลิยม (วว. 2:15) และคน
เหลล่านนันี้นทบทยนดถมือหลนักคทาสอนของบาลาอนัมเชล่นกนัน (วว. 2:14) ครลิสตจนักรเหลล่านบนี้อยผล่ใกลห้เมมืองโคโลสบพอสมควร และอาจเปป็น
ไดห้วล่าผผห้คนเหลล่านนันี้นมบสล่วนในคทาสอนผลิดเหลล่านบนี้ – อยล่างนห้อยกก็สล่วนหนนทง
            เมมืทอเปาโลออกเดลินทางไปจากเมมืองเอเฟซนัส เขากก็ใหห้คทาเตมือนใหห้ระวนังอาจารยร์กลทุล่มหนนทงทบทอนันตรายซนทงจะเขห้ามาใน
พมืนี้นทบทนนันี้น: “ขห้าพเจห้าทราบอยผล่วล่า เมมืทอขห้าพเจห้าไปแลห้ว จะมบสทุนนัขปป่าอนันรห้ายเขห้ามาในหมผล่พวกทล่าน และจะไมล่ละเวห้นฝผงแกะไวห้เลย
จะมบบางคนในหมผล่พวกทล่านเองขนนี้นกลล่าวบลิดเบมือนความจรลิง เพมืทอจะชนักชวนพวกสาวกใหห้หลงตามเขาไป” (กลิจการ 20:29, 
30) เปาโลไมล่ไดห้ระบทุชนัดเจนถนงภนัยอนันตรายนนันี้นทบทเหลล่าผผห้เชมืทอทบทเมมืองเอเฟซนัสจะเจอ แตล่ไมล่ตห้องสงสนัยเลยวล่าเขาหมายถนงแนวทาง
ปฏลิบนัตลิของการปนพระราชบนัญญนัตลิกนับพระคทุณ ซนทงเปป็นการสอนศาสนาหนนทงทบทพนทงการประพฤตลิ การถมือวนันตล่างๆ และประเพณบ
ของมนทุษยร์ – แทนทบทจะเปป็นพระคทุณของพระเจห้า พระโลหลิตทบทหลนัทงออก และพระผผห้ชล่วยใหห้รอดทบททรงพระชนมร์อยผล่ซนทงเปป็นขนนี้น
จากตาย
            ในสล่วนนนันี้นของทวบปเอเชบยนห้อยมบพวกสาวกของยอหร์นผผห้ใหห้รนับบนัพตลิศมาอยผล่มากพอสมควร ผผห้ซนทงยนดถมืออคตลิแบบชาว
ยลิวหลายเรมืทองและการถมือปฏลิบนัตลิตามพระราชบนัญญนัตลิของโมเสส ไมล่มบการกลล่าวถนงชนัดเจนวล่าพวกเขามบทนัศนะแบบไหนและ
พวกเขายนดถมือสล่วนไหนของพระราชบนัญญนัตลิ แตล่เหก็นไดห้ชนัดวล่าสาวกเหลล่านบนี้ของยอหร์นผผห้ใหห้รนับบนัพตลิศมาถมือวล่าพระราชบนัญญนัตลิ
ของยลิวนนันี้นมบผลบนังคนับใชห้อยผล่ และพวกเขายนดถมือพลิธบกรรมตล่างๆและวนันเทศกาลเลบนี้ยงตล่างๆอยล่างเครล่งครนัดตามทบทถผกสอนในพระ
ราชบนัญญนัตลิของโมเสส พวกเขาไมล่ยอมรนับความรอดโดยพระคทุณผล่านทางความเชมืทอ – ซนทงไมล่รวมพระราชบนัญญนัตลิ ไมล่รวมการ



ประพฤตลิ ไมล่รวมสลิทงใดกก็ตามทบทมนทุษยร์สามารถกระททาไดห้
            เมมืทอเปาโลมายนังเมมืองเอเฟซนัส เขากก็พบสาวกเหลล่านบนี้ของยอหร์นเปป็นจทานวนมาก พวกเขาออกปากยอมรนับวล่าตนไมล่รผห้
วล่ามบพระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์ และวล่าตนไดห้รนับบนัพตลิศมาของยอหร์นเพบยงอยล่างเดบยวเทล่านนันี้น (กลิจการ 19:1-3) เปาโลประกาศขล่าว
ประเสรลิฐแหล่งพระคทุณแกล่คนเหลล่านบนี้ เลล่าใหห้พวกเขาฟปงเกบทยวกนับพระวลิญญาณ และพวกเขาไดห้รนับพระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์เหมมือน
กนับคนอมืทนๆทบทเปาโลใหห้ความกระจล่างแจห้งเกบทยวกนับยทุคสมนัยแหล่งพระคทุณของพระเจห้า
            ตอนนนันี้นมบสาวกคนหนนทงของยอหร์นทบทโดดเดล่นและมบอลิทธลิพลอยล่างมากในภผมลิภาคนนันี้น (กลิจการ 18:24, 25) เขามบชมืทอ
วล่า อปอลโล และเราถผกบอกวล่าเขาเปป็นคนทบทชทานาญมากในทางพระคนัมภบรร์และเขาสอนสลิทงตล่างๆขององคร์พระผผห้เปป็นเจห้าทบทเมมือง
เอเฟซนัส แมห้วล่าเขาเปป็นคนทบทซมืทอตรงและจรลิงใจ เรากก็ไมล่ทราบวล่าเขาสอนนานเทล่าไรกล่อนทบทเขาไดห้รผห้จนักกนับขล่าวประเสรลิฐแหล่ง
พระคทุณอนันบรลิสทุทธลิธิ์อยล่างถล่องแทห้มากยลิทงขนนี้น สลิทงทบทอปอลโลสอนไมล่ไดห้ถผกระบทุอยล่างเจาะจง แตล่คทาสอนของเขากก็มบสล่วนสนนับสนทุน
อยล่างเหก็นไดห้ชนัดตล่อความสนับสนและความเขห้าใจผลิดทบทมบอยผล่ในพมืนี้นทบทนนันี้นตอนทบทเปาโลมาประกาศเรมืทองพระคทุณบรลิสทุทธลิธิ์ซนทงไมล่รวม
การประพฤตลิ พระราชบนัญญนัตลิ หรมือประเพณบตล่างๆของมนทุษยร์ กลิจการ 18:26 บอกเราวล่า “ทางของพระเจห้าถผกอธลิบายอยล่าง
ถผกตห้องยลิทงขนนี้น” แกล่อปอลโล  แตล่เรากก็ไมล่ทราบสลิทงทบทเขาสอนกต่อนททที่ทางของพระเจห้าถผกอธลิบายอยล่างถผกตห้องมากยลิทงขนนี้นแกล่เขา 
เราอาจเชมืทอวล่าตอนนนันี้นเขากทาลนังปนพระราชบนัญญนัตลิและการประพฤตลิกนับพระคทุณ เพราะวล่าเราตห้องระลนกวล่านบทเปป็นชล่วงสล่งตล่อ 
และพวกยลิวบางคนกก็ลนังเลทบทจะหนักดลิบจากศาสนายลิวและพระราชบนัญญนัตลิของโมเสส พระเจห้าทรงเรบยกเปาโลใหห้เปป็นอนัครทผต
พลิเศษคนหนนทงทบทมบขล่าวสารพลิเศษเพมืทอแกห้ไขขห้อผลิดพลาดของการปนพระคทุณกนับพระราชบนัญญนัตลิ เมมืทอเราศนกษาหนนังสมือโคโลสบ 
เรากก็จะเหก็นคทาสอนผลิดทบละเรมืทองทบทเปาโลพยายามทบทจะแกห้ไขโดยการประกาศพระเยซผครลิสตร์และพระคทุณของพระเจห้า เขา
เตมือนเกบทยวกนับภนัยอนันตรายและอลิทธลิพลของหลนักปรนัชญา (คส. 2:4-8) เขาเตมือนผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นใหห้ระวนังเกรงวล่าจะมบผผห้ใดมา “ลล่อ
ลล่วงทล่านดห้วยคทาชนักชวนอนันนล่าฟปง” เขาเตมือนพวกเขาใหห้ระวนัง “หลนักปรนัชญาและคทาลล่อลวงอนันไมล่มบสาระ” (ตรงนบนี้เปาโลกทาลนัง
หมายถนงหลนักปรนัชญาหนนทงทบทมบพมืนี้นฐานอยผล่บนประเพณบของมนทุษยร์ ตามหลนักการตล่างๆทบทเปป็นของโลก ไมล่ใชล่ตามพระครลิสตร์) หลนัก
ปรนัชญาเชล่นนนันี้นอาจถผกคาดหวนังวล่าจะแพรล่หลายในเมมืองโคโลสบ ซนทงตนันี้งอยผล่ใกลห้กนับประเทศกรบซมากเหลมือเกลิน เนมืทองจากกรทุง
เอเธนสร์เปป็นศผนยร์กลางแหล่งทนันี้งวนัฒนธรรมและการนนับถมือรผปเคารพ
            เปาโลยนังกลล่าวถนงคนเหลล่านนันี้นทบทยมืนกรานทบทจะยนดถมือพลิธบกรรมตล่างๆ ธรรมเนบยมปฏลิบนัตลิ การถมือวนัน เทศกาลเลบนี้ยง
ตล่างๆ ฯลฯ วล่าเกบทยวขห้องกนับลนัทธลิยผดายและศาสนายลิวดห้วย ในบททบท 2:16 เขากลล่าววล่า “เหตทุฉะนนันี้นอยล่าใหห้ผผห้ใดพลิพากษา
ปรนักปรทาทล่านในเรมืทองการกลินการดมืทม ในเรมืทองการถมือเทศกาล วนันตห้นเดมือน หรมือวนันสะบาโต” ไมล่ตห้องสงสนัยเลยวล่ามบผผห้นทาทาง
ศาสนาหลายคนในเมมืองโคโลสบทบทพยายามบนังคนับผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นใหห้ถมือปฏลิบนัตลิพลิธบกรรมตล่างๆและวนันสทาคนัญตล่างๆของยลิว เปาโล
พยายามทบทจะแกห้ไขขห้อผลิดพลาดนบนี้
            มบหลนักฐานบางอยล่างเชล่นกนันเกบทยวกนับการแพรล่หลายของหลนักปรนัชญาหนนทงทบทมบลนักษณะเปป็นของชาวตะวนันออก
มากกวล่าของประเทศกรบซ – หลนักปรนัชญาหนนทงทบทเอนเอบยงไปทางลนัทธลินอสตลิก (Gnosticism) หลนักปรนัชญานบนี้เปป็นรากฐานแหล่ง
คทาสอนผลิดสล่วนใหญล่ในครลิสตจนักรทบทเมมืองโคโลสบ ขล่าวสารของเปาโลคมือ การททาใหห้ผผห้คนเหลล่านนันี้นมนัทนใจวล่าความเปป็นพระเจห้าดทารง
อยผล่ในพระกายของพระครลิสตร์อยล่างบรลิบผรณร์ เนมืทองจากเปาโลเนห้นยนี้ทาขห้อเทก็จจรลิงนบนี้อยล่างแขก็งแรงเหลมือเกลิน มนันจนงดผเหมมือนวล่า
อาจมบบางคนทบทปฏลิเสธความเปป็นพระเจห้าอนันบรลิบผรณร์ โดยปฏลิเสธวล่าพระเยซผทรงเปป็นพระเจห้าในเนมืนี้อหนนัง การปฏลิเสธเชล่นนนันี้น



เปป็นหลนักคทาสอนโปรดอยล่างหนนทงของพวกนอสตลิกในสมนัยนนันี้น ลนัทธลินอสตลิกสอนวล่าพระลนักษณะแบบมนทุษยร์ของพระบทุตรของ
พระเจห้าไมล่ใชล่ของจรลิง แตล่เปป็นเพบยงการปรากฏใหจ้เหห็นภายนอกเทล่านนันี้น พวกเขาสอนวล่าพระองคร์ไมล่ไดห้สตินี้นพระชนมตจรลิงๆ แตล่
เพบยงแคล่ดผเหมมือนสลินี้นพระชนมร์เทล่านนันี้น ดห้วยเหตทุนบนี้ ในบททบท 2:18 เราจนงอล่านวล่า “ดห้วยการจงใจถล่อมตนัวลงและกราบไหวห้ทผต
สวรรคร์ ใฝป่ฝปนในสลิทงเหลล่านนันี้นทบทเขาไมล่ไดห้เหก็น” และซนทงมบแนวโนห้มจะททาใหห้ความคลิดแบบเนมืนี้อหนนังผยองขนนี้นเปลล่าๆ
            ในขห้อนบนี้เรามบคทาบรรยายซนทงสอดคลห้องอยล่างลงตนัวกนับการทบทพวกนอสตลิกบผชาอบออนและคนทนันี้งหลายทบทยนดถมือหลนัก
ปรนัชญานนันี้น การลล่วงลนี้ทาเขห้าไปในสลิทงเหลล่านนันี้นซนทงไมล่ปรากฏแกล่ตา (เราอาจกลล่าวไดห้วล่าเปป็นสลิทงลบนี้ลนับตล่างๆซนทงเปป็นของพระเจห้า) และ
การเสนอคทาอธลิบายเกบทยวกนับวลิธบการดทารงอยผล่ของพระเจห้าและการกระททากลิจของพระเจห้าไดห้ใหห้แกล่คนเหลล่านบนี้ คมือหลนักปรนัชญา
หนนทงทบทปฏลิเสธพระเจห้าในเนมืนี้อหนนังในพระภาคของพระเยซผครลิสตร์เจห้า
            เราเชมืทอวล่าพระเยซผทรงเปป็นพระเจจ้าในเนคืนี้อหนทัง (2 คร. 5:19) และเชมืทอวล่าความเปป็นพระเจห้าดทารงอยผล่อยล่างบรลิบผรณร์
ในพระกายของพระองคร์ เราเชมืทอวล่าสลิทงลบนี้ลนับตล่างๆเปป็นขององคร์พระผผห้เปป็นเจห้าพระเจห้าของเรา และสลิทงเหลล่านนันี้นทบทถผกเปปิดเผยกก็
เปป็นของเรา เราจะตห้องไมล่คาดเดา เราจะตห้องไมล่ลล่วงลนี้ทาเขห้าไปในทบทๆพวกทผตสวรรคร์กก็ยนังไมล่กลห้าเขห้าไป: “สลิทงลบนี้ลนับทนันี้งปวงเปป็น
ของพระเยโฮวาหร์พระเจห้าของเราทนันี้งหลาย แตล่สลิทงทรงสทาแดงนนันี้นเปป็นของเราทนันี้งหลาย และของลผกหลานของเราเปป็นนลิตยร์ เพมืทอ
เราจะกระททาตามถห้อยคทาทนันี้งสลินี้นของพระราชบนัญญนัตลินบนี้” (พบญ. 29:29)
            คทุณจะสนังเกตเหก็นวล่าเปาโลไมล่ไดห้ตทาหนลิผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นทบทเมมืองโคโลสบในเรมืทองศบลธรรมของพวกเขาและอทุปนลิสนัยทาง
ศาสนาของเหลล่าสมาชลิกแหล่งทบทประชทุมทบทนนัทน ไมล่มบการกลล่าวถนงการประพฤตลิตนัวทบทไมล่เหมาะสม ไมล่วล่าจะในสล่วนของรายบทุคคล
หรมือในสล่วนของครลิสตจนักรโดยรวมเลย (นบทไมล่เหมมือนกนับกรณบของครลิสตจนักรทบทเมมืองโครลินธร์ เปาโลตทาหนลิชาวเมมืองโครลินธร์เหลล่า
นนันี้นอยล่างรทุนแรงเกบทยวกนับศบลธรรมของพวกเขาและการประพฤตลิตนัวในครลิสตจนักร) ไมล่มบการบอกเปป็นนนัยในจดหมายฝากถนงชาว
เมมืองโคโลสบเลยวล่าพวกเขามบความผลิดในเรมืทองความบาปตล่างๆทบทเปป็นเรมืทองปกตลิสทาหรนับคนไมล่เชมืทอพระเจห้าในสมนัยนนันี้น อยล่างไร
กก็ตาม มบการบอกเปป็นนนัยวล่าพวกเขาเปปิดรทับความบาปทบทรห้ายแรง และมบคทากทาชนับอนันจรลิงจนังใหห้ระวนังการเผลอตทัวในความบาป 
ตนัณหาของเนมืนี้อหนนัง และความเยล่อหยลิทงแหล่งชบวลิต ความบาปเหลล่านนันี้นทบทพวกเขาเปปิดรนับเปป็นความบาปทบทแพรล่หลายในนคร
โบราณททุกนคร แตล่คนเหลล่านนันี้นในครลิสตจนักรทบทเมมืองโคโลสบกก็ไมล่มบความผลิด และเปาโลไมล่ไดห้ตทาหนลิพวกเขาเกบทยวกนับความบาป
ตล่างๆทบทถผกถมือปฏลิบนัตลิโดยเหลล่าคนไมล่เชมืทอในสมนัยนนันี้น
            ความบาปตล่างๆทบทแพรล่หลายในพมืนี้นทบทนนันี้นในขณะนนันี้นคมือ “การลล่วงประเวณบ การโสโครก ราคะตนัณหา ความ
ปรารถนาชนัทว และความโลภ ซนทงเปป็นการนนับถมือรผปเคารพ...ความโกรธ ความขนัดเคมือง การคลิดปองรห้าย การหมลิทนประมาท คทา
พผดหยาบโลน...การพผดมทุสา” (คส. 3:5-9) หากคทุณจะศนกษาบทแรกของหนนังสมือโรม คทุณกก็จะคห้นพบวล่าความบาปเหลล่านบนี้เปป็น
เรมืทองปกตลิธรรมดาทล่ามกลางคนไมล่เชมืทอพระเจห้าในสมนัยของเปาโล (สลิทงเหลล่านบนี้ยนังเปป็นเรมืทองปกตลิธรรมดาทล่ามกลางคนไมล่เชมืทอ
พระเจห้าอยผล่เหมมือนเดลิม – และนล่าเศรห้าแตล่มนันกก็เปป็นเชล่นนนันี้นทบทสลิทงเหลล่านนันี้นยนังเปป็นเรมืทองปกตลิธรรมดาทล่ามกลางคนทบทมบอารยธรรม
ในสมนัยของเราดห้วย!)
            โคโลสบ 3:7 บอกวล่าผผห้เชมืทอเหลล่านบนี้ทบทเมมืองโคโลสบไดห้ถวายรล่างกายของตนเปป็นเครมืทองบผชาทบทมบชบวลิต และไดห้จทานนอวนัยวะ
ตล่างๆของตนใหห้เปป็นเครมืทองมมือแหล่งความชอบธรรมแลห้ว เปาโลกลล่าววล่า “ครอันี้งหนถึที่งทล่านเคยดทาเนลินตามสลิทงเหลล่านบนี้ดห้วย ครอันี้งเมมืที่อ
ทท่านยอังดนารงชทวริตอยทูท่กอับสริที่งเหลท่านทนี้ แตท่บอัดนทนี้สารพอัดสริที่งเหลท่านทนี้ทท่านจงเปลมืนี้องทรินี้งเสทยดด้วย”



            เหตทุผลทบทสทาคนัญทบทสทุดสทาหรนับจดหมายฝากถนงชาวเมมืองโคโลสบกก็คมือ การปกปป้องเหลล่าผผห้เชมืทอในครลิสตจนักรนนันี้นใหห้พห้นจาก
คทาสอนผลิดตล่างๆทบทพวกเขาอาจพบเจอ – คทาสอนผลิดตล่างๆทบทแพรล่หลายและโดดเดล่นในประเทศแถบนนันี้นมากเหลมือเกลิน – หลนัก
ปรนัชญาจอมปลอม, อลิทธลิพลของครผสอนเทก็จตล่างๆในแงล่ศาสนา, คนเหลล่านนันี้นทบทอห้างตนัววล่าเหนคือกวต่าในแงล่ศาสนา และคนเหลล่า
นนันี้นทบทสอนธรรมเนบยมตล่างๆของยลิวเรมืทองวนันสทาคนัญตล่างๆ วนันหยทุดตล่างๆ และวนันเทศกาลเลบนี้ยงตล่างๆตามทบทถผกถมือปฏลิบนัตลิโดยพวก
ถมือลนัทธลิยลิว
            เมมืทอเราศนกษาหนนังสมือโคโลสบ เรากก็จะหมายเหตทุถนงความคลห้ายคลนงอนันเดล่นชนัดกนับหนนังสมือเอเฟซนัส จดหมายฝากทนันี้ง
สองฉบนับนบนี้มบอะไรหลายอยล่างเหมมือนกนัน – อนันทบทจรลิงแลห้ว ความคลห้ายคลนงกนันระหวล่างจดหมายฝากสองฉบนับนบนี้กก็มบมากกวล่าทบทมบ
อยผล่ในจดหมายฝากฉบนับอมืทนๆของเปาโล ความคลห้ายคลนงกนันนบนี้ปรากฏชนัดเจนไมล่เพบยงในเรมืทองของสไตลร์และลนักษณะทล่าทาง
เทล่านนันี้น แตล่ยนังในเรมืทองของการนทาเสนอความคลิดดห้วย  ขห้อโตห้แยห้งตล่างๆทบทถผกนทาเสนอ คทาสนัทงเฉพาะตล่างๆทบทถผกใหห้ไวห้ และบางวลบทบท
ถผกใชห้ในจดหมายฝากทนันี้งสองฉบนับนบนี้กก็ไมล่ถผกพบเจอทบทอมืทนเลยในงานเขบยนตล่างๆของเปาโล ขอใหห้ผมชบนี้ใหห้เหก็นความคลห้ายคลนงกนัน
สองสามเรมืทองระหวล่างจดหมายฝากถนงชาวเมมืองเอเฟซนัสและจดหมายฝากถนงชาวเมมืองโคโลสบ:
            ประการแรก – มบความคลห้ายคลนงกนันซนทงเกบทยวขห้องกนับเหตทุผลทบทเปาโลตลิดคทุกอยผล่ทบทกรทุงโรม เขาไมล่ไดห้อยผล่ในกรทุงโรม
เพบยงเพราะการประกาศความเชมืทอแบบครลิสเตบยนทนัทวๆไป – แตล่เพราะวล่าเขาประกาศวล่าคนตล่างชาตลิมบสลิทธลิธิ์ทบทจะถผกยอมรนับเขห้า
สผล่ครลิสตจนักรอยล่างเทล่าเทบยมกนันกนับพวกยลิวและโดยไมล่ตห้องถมือปฏลิบนัตลิตามพระราชบนัญญนัตลิและพลิธบกรรมตล่างๆของยลิว ฯลฯ หลนัก
คทาสอนเรมืทองพระคทุณลห้วนๆสทาหรนับยลิวและคนตล่างชาตลิเหมมือนๆกนันคมือหลนักคทาสอนทบทเขาถมือวล่าตนัวเองเปป็นผผห้พลบชบพเพมืทอมนัน ใน
โคโลสบ 1:24 เขากลล่าววล่า “บนัดนบนี้ขห้าพเจห้ามบความยลินดบในการทบทไดห้รนับความททุกขร์ยากเพมืทอทล่าน” อบกครนันี้งในโคโลสบ 2:1 เขากลล่าว
วล่า “เพราะขห้าพเจห้าใครล่ใหห้ทล่านรผห้วล่า ขห้าพเจห้าสผห้อทุตสล่าหร์มากเพบยงไรเพมืทอทล่าน เพมืทอชาวเมมืองเลาดบเซบย” ความขนัดแยห้งและความ
ททุกขร์ลทาบากตล่งๆของเปาโลในคทุก อนันตรายของการทบทเขาถผกฆล่าตายไดห้ททุกเมมืทอ ไดห้เกลิดขนนี้นเพราะความพยายามของเขาทบทจะเผย
แพรล่ขล่าวประเสรลิฐและประกาศพระเยซผครลิสตร์ – ผผห้ทรงถผกตรนงกางเขน ถผกฝปงไวห้ และทรงเปป็นขนนี้นใหมล่ – ความหวนังเดบยวแหล่ง
ความรอด... (“พระครลิสตร์ผผห้ทรงสถลิตในทล่านทนันี้งหลาย อนันเปป็นทบทหวนังแหล่งสงล่าราศบ”)
            การประกาศหลนักคทาสอนนบนี้ทบทเมมืองโคโลสบและเมมืองเลาดบเซบยไดห้ททาใหห้เขาตห้องตลิดคทุก ถผกพลิจารณาคดบ ถผกตนัดสลินวล่ามบ
ความผลิด – และตอนนบนี้เขากก็กทาลนังรอคอยอยล่างอดทนใหห้ถนงวนันนนันี้นเมมืทอศบรษะของเขาจะหลล่นลงในตะกรห้าของเพชฌฆาตและ
เขาจะประทนับตราคทาพยานของตนดห้วยโลหลิตแหล่งชบวลิตของเขาเอง ขห้อความของเขาทบทถผกเกลบยดชนังมากทบทสทุดคมือ ขห้อความแหล่ง
พระคทุณลห้วนๆ – ไมล่รวมพระราชบนัญญนัตลิ ไมล่รวมการประพฤตลิ; มบแตล่ความเชมืทอในพระโลหลิตทบทหลนัทงออกและพระราชกลิจทบทเสรก็จ
สลินี้นแลห้วของพระเยซผครลิสตร์เจห้าเทล่านนันี้น
            พระเจห้าทรงเรบยกเปาโลใหห้เปป็นผผห้รนับใชห้คนหนนทงแกล่คนตล่างชาตลิ: “แตล่ขห้าพเจห้ากลล่าวแกล่พวกทล่านทบทเปป็นคนตล่างชาตลิ 
เพราะขห้าพเจห้าเปป็นอนัครทผตมายนังพวกตล่างชาตลิ ขห้าพเจห้าจนงยกยล่องหนห้าทบทของขห้าพเจห้า” (โรม 11:13) ชทุมชนเหลล่านบนี้ทบทเปาโล
กทาลนังประกาศอยผล่นนันี้นเปป็นชทุมชนของคนตล่างชาตลิ และเขาตห้องตลิดคทุกเพราะความพยายามของเขาทบทจะประกาศแกล่คนตล่างชาตลิ
และหนันพวกเขาใหห้มาหาพระเจห้าผผห้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ โดยประกาศวล่าพวกเขามบสลิทธลิธิ์พอๆกนับพวกยลิวและวล่าพวกเขาสามารถรนับ
ความรอดไดห้โดยไมต่ตจ้องพลึที่งลทัทธติยรดายหรคือสต่วนใดของพระราชบทัญญทัตติเลย
            ในเอเฟซนัส 3:1 เขากลล่าววล่า “เพราะเหตทุนบนี้ขห้าพเจห้าเปาโล ผผห้ทบทถผกจองจทาเพราะเหก็นแกล่พระเยซผครลิสตร์เพมืทอทล่านซนทง



เปป็นคนตล่างชาตลิ...” ตรงนบนี้เขาบอกชนัดเจนวล่าเขาตลิดคทุกเพราะการประกาศแกล่คนตล่างชาตลิ และจดหมายฝากถนงครลิสตจนักรทบท
เมมืองเอเฟซนัสกก็ถผกเขบยนในชล่วงเวลาเดบยวกนับจดหมายฝากถนงผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นทบทเมมืองโคโลสบ
            ในโคโลสบ 4:3 เราอล่านวล่า “และอธลิษฐานเผมืทอเราดห้วย เพมืทอพระเจห้าจะไดห้ทรงโปรดเปปิดประตผไวห้ใหห้เราสทาหรนับพระวา
ทะนนันี้น ใหห้เรากลล่าวความลนกลนับของพระครลิสตร์ ทบทขห้าพเจห้าถผกจองจทาอยผล่กก็เพราะเหตทุนบนี้” ความลนกลนับของพระครลิสตร์ทบทเปป็นเหตทุ
ใหห้เปาโลตลิดคทุกนนันี้นถผกนลิยามอยล่างชนัดเจนในจดหมายฝากของเขาทบทเขบยนถนงครลิสตจนักรทบทเมมืองเอเฟซนัส: “และโดยคทาเหลล่านนันี้น 
เมมืทอทล่านอล่านแลห้ว ทล่านกก็เขห้าใจถนงความรผห้ของขห้าพเจห้าในเรมืทองความลนกลนับของพระครลิสตร์) ซนทงในสมนัยกล่อน ไมล่ไดห้ทรงโปรด
สทาแดงแกล่บทุตรทนันี้งหลายของมนทุษยร์ เหมมือนอยล่างบนัดนบนี้ซนทงทรงโปรดเผยแกล่พวกอนัครทผตผผห้บรลิสทุทธลิธิ์ และพวกศาสดาพยากรณร์
ของพระองคร์โดยพระวลิญญาณ คมือวล่าคนตล่างชาตลิจะเปป็นผผห้รนับมรดกรล่วมกนัน และเปป็นอวนัยวะของกายอนันเดบยวกนัน และมบสล่วนไดห้
รนับพระสนัญญาของพระองคร์ในพระครลิสตร์โดยขล่าวประเสรลิฐนนันี้น” (อฟ. 3:4-6)
            ในกลิจการ 21:27-31 ขห้อความแบบเดบยวกนันถผกกลล่าวถนงเกบทยวกนับเหตทุผลทบทเปาโลถผกขล่มเหงและตลิดคทุก: “ครนันี้นเกมือบ
จะสลินี้นเจก็ดวนันแลห้ว พวกยลิวทบทมาจากแควห้นเอเชบย เมมืทอเหก็นเปาโลในพระวลิหารจนงยทุยงประชาชน แลห้วจนับเปาโล รห้องวล่า “ชนชาตลิ
อลิสราเอลเออ๋ย จงชล่วยกนันเถลิด คนนบนี้เปป็นผผห้ทบทไดห้สอนคนทนันี้งปวงททุกตทาบลใหห้เปป็นศนัตรผตล่อชนชาตลิของเรา ตล่อพระราชบนัญญนัตลิและ
ตล่อสถานทบทนบนี้ และยลิทงกวล่านนันี้นอบก เขาไดห้พาคนชาวกรบกเขห้ามาในพระวลิหารดห้วย จนงททาใหห้ทบทบรลิสทุทธลิธิ์นบนี้เปป็นมลทลิน” (เพราะแตล่
กล่อน คนเหลล่านนันี้นเหก็นโตรฟฟีมนัสชาวเมมืองเอเฟซนัสอยผล่กนับเปาโลในเมมือง เขาจนงคาดวล่าเปาโลไดห้พาคนนนันี้นเขห้ามาในพระวลิหาร)  
แลห้วคนทนันี้งเมมืองกก็ฮมือกนันขนนี้น คนทนันี้งหลายกก็วลิทงเขห้าไปรวมกนัน และจนับเปาโลลากออกจากพระวลิหาร แลห้วกก็ปปิดประตผเสบยทนันทบ 
เมมืทอเขากทาลนังหาชล่องจะฆล่าเปาโล ขล่าวนนันี้นลมือไปยนังนายพนันกองทนัพวล่า กรทุงเยรผซาเลก็มเกลิดการวทุล่นวายขนนี้นทนันี้งเมมือง”
            กลิจการ 22:21-24 เลล่าเรมืทองราวตล่อไปนบนี้เกบทยวกนับการแกห้ตล่างของเปาโลตล่อหนห้าฝผงชน: “แลห้วพระองคร์ตรนัสกนับ
ขห้าพเจห้าวล่า ‘จงไปเถลิด เราจะใชห้ใหห้เจห้าไปไกล ไปหาคนตล่างชาตลิ’” เขาทนันี้งหลายไดห้ฟปงเปาโลกลล่าวแคล่นบนี้ แลห้วกก็รห้องเสบยงดนังวล่า
“เอาคนเชล่นนบนี้ไปจากแผล่นดลินโลก ไมล่ควรจะใหห้เขามบชบวลิตอยผล่”  เมมืทอเขาทนันี้งหลายกทาลนังโหล่รห้องและถอดเสมืนี้อเอาผงคลบดลินซนัดขนนี้น
ไปในอากาศ เปาโลซนทงเปป็นชาตลิโรมไดห้รอดพห้นการเฆบทยน นายพนันจนงสนัทงใหห้พาเปาโลเขห้าไปในกรมทหาร และสนัทงใหห้ไตล่สวนโดย
การเฆบทยน เพมืทอจะไดห้รผห้วล่าเขารห้องปรนักปรทาทล่านดห้วยเหตทุประการใด”
            ขห้อความเหลล่านบนี้สอนเราวล่าสลิทงหนนทงทบทททาใหห้ชนรล่วมชาตลิของเปาโลเกลบยดชนังเขาและซนทงททาใหห้เพมืทอนรล่วมชาตลิของเขา
โกรธแคห้นเขาคมือ ขห้อเทก็จจรลิงทบทวล่าเขาประกาศแกล่คนตล่างชาตลิ โดยแถลงแกล่คนเหลล่านนันี้นวล่าพวกเขาสามารถรนับความรอดไดห้โดย
พระคทุณผล่านทางความเชมืทอ และถผกรนับเขห้าสผล่อภลิสลิทธลิธิ์ตล่างๆแหล่งความรอดและสวรรคร์โดยความเชมืทอในพระราชกลิจทบทเสรก็จสลินี้น
แลห้วของพระเยซผโดยไมต่รวมการกระทสาสติที่งตต่างๆของพระราชบทัญญทัตติเลย พวกยลิวกลล่าววล่าเขาไมล่สมควรทบทจะมบชบวลิตอยผล่ พวกเขา
โวยวาย ซนัดฝทุป่นขนนี้นไปในอากาศและหมายจะฆล่าเปาโลเสบยหากพวกเขาจนับเปาโลไดห้ แตล่พระเจห้าทรงปกปป้องเขาไวห้เพราะวล่า
พระองคร์ทรงมบงานใหห้เขาททาอบกเยอะ



การเปรทยบเททยบททที่นท่าสนใจมากๆ
            การเปรบยบเทบยบกนันระหวล่างหนนังสมือโคโลสบและหนนังสมือเอเฟซนัสเปป็นสลิทงทบทนล่าสนใจมากๆและมบประโยชนร์มากๆ ดนังทบท
ขห้อพระคนัมภบรร์ตล่อไปนบนี้จะพลิสผจนร์ใหห้เหก็น:
            เอเฟซนัส 1:15-19 และ โคโลสบ 1:9-11
            เอเฟซนัส 1:20-23 และ โคโลสบ 1:15-19
            เอเฟซนัส 1:10  และ โคโลสบ 1:20
            เอเฟซนัส 2:1-10 และ โคโลสบ 1:21-23
            เอเฟซนัส 3:7 และ โคโลสบ 1:25
            เอเฟซนัส 3:9, 10 และ โคโลสบ 1:26, 27
            เอเฟซนัส 3:17 และ โคโลสบ 2:7
            เอเฟซนัส 2:11-22 และ โคโลสบ 2:11-15
            เอเฟซนัส 4:14 และ โคโลสบ 2:8
            เอเฟซนัส 4:15, 16 และ โคโลสบ 2:19
            เอเฟซนัส 4:25 และ โคโลสบ 3:9
            เอเฟซนัส 4:22-24 และ โคโลสบ 3:9, 10
            เอเฟซนัส 4:32 และ โคโลสบ 3:12, 13
            เอเฟซนัส 5:19, 20 และ โคโลสบ 3:16, 17
            เอเฟซนัส 5:21-25; 6:1-9  และ โคโลสบ 3:18-24; 4:1
            เอเฟซนัส 6:19 และ โคโลสบ 4:3
            เอเฟซนัส 5:16 และ โคโลสบ 4:5
            เอเฟซนัส 6:21, 22 และ โคโลสบ 4:7, 8
            การเปรบยบเทบยบขห้อพระคนัมภบรร์เหลล่านบนี้เผยใหห้เหก็นความคลห้ายคลนงกนันอยล่างนล่าทนทงระหวล่างจดหมายฝากทนันี้งสองฉบนับนบนี้
เราจนงถผกนทาใหห้เชมืทอวล่าสภาพการณร์ทบทคลห้ายๆกนันมบอยผล่ในครลิสตจนักรทนันี้งสองแหล่งนบนี้ พวกเขาตห้องเจอกนับภนัยอนันตรายทบทคลห้ายๆกนัน
เกบทยวกนับคทาสอนผลิดทางศาสนา
            มบอบกสลิทงหนนทงทบทโดดเดล่นมากๆเกบทยวกนับหนนังสมือเอเฟซนัสและหนนังสมือโคโลสบ: ในจดหมายฝากสองฉบนับนบนี้เทล่านนันี้นทบทเปาโล
เตมือนผผห้เชมืทอทนันี้งหลายอยล่างจรลิงจนังเกบทยวกนับ การโกหก:
            “เหตทุฉะนนันี้นทล่านจงเลลิกพผดมทุสาเสบย และ ‘จงตล่างคนตล่างพผดความจรลิงกนับเพมืทอนบห้าน’ เพราะวล่าเราตล่างกก็เปป็นอวนัยวะ
ของกนันและกนัน” (อฟ. 4:25) 
            “อยล่าพผดมทุสาตล่อกนันเพราะวล่าทล่านไดห้ถอดทลินี้งมนทุษยร์เกล่ากนับการปฏลิบนัตลิของมนทุษยร์นนันี้นเสบยแลห้ว” (คส. 3:9)
            เราสรทุปไดห้วล่าการโกหกเปป็นหนนทงในความบาปตล่างๆทบทแพรล่หลายในภผมลิภาคทบทครลิสตจนักรเหลล่านบนี้ตนันี้งอยผล่ อาจเปป็นไดห้วล่า
เหลล่าสมาชลิกของครลิสตจนักรทบทเมมืองเอเฟซนัสและเมมืองโคโลสบชอบโกหกจนตลิดเปป็นนลิสนัยกล่อนทบทพวกเขากลนับใจเชมืทอ และเปาโลกก็



เตมือนอยล่างจรลิงจนังใหห้ระวนังการททาเชล่นนนันี้น ผมรผห้สนกวล่ามบความหมายหนนทงทบทลนกซนนี้งกวล่าอยผล่ตรงนบนี้: คนมทุสาทบทแยบยลทบทสทุดคมือ คน
มทุสาททที่เปป็นนทักศาสนา! ขโมยทบทโสมมทบทสทุดบนโลกคมือ ขโมยทบทเปป็นนนักศาสนา – ผผห้ทบทยอมโกหกและททาใหห้จลิตวลิญญาณของคทุณ
พลินาศ พญามารเปป็นพล่อของการมทุสาตล่างๆ... มนันโกหกเอวา เธอพล่ายแพห้ และมนันกก็ยนังโกหกไปเรมืทอยอยผล่เหมมือนเดลิม มนันททาใหห้
ผผห้คนไปอยผล่เตก็มนรกผล่านทางคทามทุสาตล่างๆทบทแยบยลของมนัน และมนันกก็กทาลนังสล่งคนเปป็นลห้านๆไปทบทนนัทนอยผล่เหมมือนเดลิม พระเยซผ
ทรงเปป็นความจรลิง (ยอหร์น 17:17; 14:6) “ทล่านทนันี้งหลายจะรผห้จนักความจรลิง และความจรลิงนนันี้นจะททาใหห้ทล่านทนันี้งหลายเปป็นไท”
(ยอหร์น 8:32; 8:36)
            พญามารคมือ การมทุสา – ตรงขห้ามอยล่างสลินี้นเชลิงกนับพระเยซผ: “...พระเจห้าจนงทรงใหห้ความลทุล่มหลงมาครอบงทาเขา ใหห้
เขาเชมืทอสลิทงทบทเทก็จ (ผผห้เปป็นความเทก็จ) เพมืทอคนทนันี้งหลายทบทไมล่เชมืทอความจรลิง แตล่ยลินดบในการไมล่ชอบธรรม จะไดห้ถผกลงพระอาชญาททุก
คน” (2 ธส. 2:11-12) คทากรบกตรงนบนี้ตรงตนัวควรถผกแปลเปป็น “การมทุสานนันี้น” – พญามาร และหากคทุณฟปงการมทุสานทันี้น คทุณกก็
จะถผกลงพระอาชญา!
            เราอาจสรทุปใจความหลนักของหนนังสมือโคโลสบดห้วยถห้อยคทาตล่อไปนบนี้: เทล่าทบทเกบทยวขห้องกนับหลนักขห้อเชมืทอสทาคนัญๆแหล่งความ
เชมืทอนนันี้น ครลิสตจนักรทบทเมมืองโคโลสบอยผล่ในสภาพทบทดบมากๆ (คส. 1:3-8) มบคทาสอนผลิดอยผล่สองรผปแบบทบทททางานอยล่างแยบยลมากๆ: 
อยล่างแรกคมือ การถมือบนัญญนัตลิในรผปแบบของแนวคลิดทรมานตนเองของอเลก็กซานเดรบย... “อยล่าจนับ อยล่าชลิม” มบรล่องรอยของ
ลนัทธลิยผดายเชล่นกนัน – การถมือวนัน เทศกาลเลบนี้ยง วนันขนนี้นคททา ฯลฯ รผปแบบทบทสองของคทาสอนผลิดอนันแยบยลคมือ ลนัทธลิลบนี้ลนับแบบจอม
ปลอม (“ใฝป่ฝปนในสลิทงเหลล่านนันี้นทบทเขาไมล่ไดห้เหก็น”) ซนทงเปป็นผลมาจากการคาดเดาเชลิงปรนัชญา
            เพราะเหตทุอนันตรายทบทมบอยผล่เสมอเหลล่านบนี้เอง เปาโลจนงเขบยนจดหมายฝากถนงครลิสตจนักรทบทเมมืองโคโลสบ อยล่างไรกก็ตาม 
มนันไมล่ไดห้ถผกเขบยนสทาหรนับสมนัยนนันี้นเทล่านนันี้น แตล่เพมืทอเปป็นคทาเตมือนถนงผผห้เชมืทอทนันี้งหลายในปปจจทุบนันดห้วย “พระคนัมภบรร์ททุกตอนไดห้รนับการ
ดลใจจากพระเจห้า และเปป็นประโยชนร์ในการสอน การตนักเตมือนวล่ากลล่าว การปรนับปรทุงแกห้ไขคนใหห้ดบ และการอบรมในเรมืทอง
ความชอบธรรม เพมืทอคนของพระเจห้าจะดบรอบคอบ พรนักพรห้อมทบทจะกระททาการดบททุกอยล่าง” (2 ทธ. 3:16-17)
 



สารบอัญ 
บทนทา

บททบทหนนทง
บทนทาและคทาคทานนับ
            บทททที่ 1:1-8
คทาอธลิษฐานเจก็ดอยล่างของเปาโล
            บทททที่ 1:9-14
พระครลิสตร์ผผห้ทรงไดห้รนับการเชลิดชผ
            บทททที่ 1:15-19
พระราชกลิจในการททาใหห้คมืนดบกนันของพระครลิสตร์
            บทททที่ 1:20-23
ความลนกลนับแหล่งพระครลิสตร์ผผห้ทรงสถลิตอยผล่ภายใน
            บทททที่ 1:24-29

บททบทสอง
ความเปป็นพระเจห้าทบทมารนับสภาพกายเนมืนี้อหนนังในพระครลิสตร์; ผผห้เชมืทอไดห้รนับความสมบผรณร์ในพระครลิสตร์
            บทททที่ 2:1-3
เปาโลเตมือนใหห้ระวนังอนันตรายของถห้อยคทาทบทลล่อลวง
            บทททที่ 2:4-8
ความสมบผรณร์ครบถห้วน: ไมล่สามารถเพลิทมเตลิมสลิทงใดเขห้าไปไดห้อบก
            บทททที่ 2:9-13
พระครลิสตร์ทรงเปป็นจทุดสลินี้นสทุดของพระราชบนัญญนัตลิแกล่ผผห้เชมืทอทนันี้งหลาย
            บทททที่ 2:14-17
เปาโลเตมือนใหห้ระวนังแนวคลิดลบนี้ลนับแบบจอมปลอม
            บทททที่ 2:18-19
คทาเตมือนทบทมบตล่อไป
            บทททที่ 2:20-23



บททบทสาม
ความเปป็นหนนทงเดบยวกนันของผผห้เชมืทอกนับพระครลิสตร์ – บนแผล่นดลินโลกและในนลิรนันดรร์กาล
            บทททที่ 3:1-4
การดทาเนลินชบวลิตแบบครลิสเตบยน
            บทททที่ 3:5 – บทททที่ 4:6

บททบทสบท
สามนัคคบธรรมแบบครลิสเตบยน
            บทททที่ 4:7-18
 



โคโลสท – บทททที่หนถึที่ง
1:1 เปาโล อนัครทผตของพระเยซผครลิสตร์ตามพระประสงคร์ของพระเจห้า และทลิโมธบนห้องชายของเรา
1:2 เรบยน วลิสทุทธลิชนและพบทนห้องทบทสนัตยร์ซมืทอในพระครลิสตร์ ณ เมมืองโคโลสบ ขอใหห้พระคทุณและสนันตลิสทุขจากพระเจห้าพระบลิดาของเรา
และพระเยซผครลิสตร์เจห้าดทารงอยผล่กนับทล่านเถลิด
1:3 เราขอบพระคทุณพระเจห้าพระบลิดาของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผห้เปป็นเจห้าของเรา เราอธลิษฐานเพมืทอทล่านทนันี้งหลายเสมอ
1:4 ตนันี้งแตล่เราไดห้ยลินถนงความเชมืทอของทล่านในพระเยซผครลิสตร์และเรมืทองความรนักซนทงทล่านมบตล่อวลิสทุทธลิชนทนันี้งปวง
1:5 โดยเหตทุซนทงมบความหวนังอนันสะสมไวห้สทาหรนับทล่านในสวรรคร์ซนทงเมมืทอกล่อนทล่านเคยไดห้ยลินมาแลห้วในพระวจนะแหล่งความจรลิงของ
ขล่าวประเสรลิฐ
1:6 ซนทงแผล่แพรล่มาถนงทล่านดนังทบทกทาลนังเกลิดผลและทวบขนนี้นทนัทวโลก เชล่นเดบยวกนับทบทกทาลนังเปป็นอยผล่ในตนัวทล่านทนันี้งหลายดห้วย ตนันี้งแตล่วนันทบท
ทล่านไดห้ยลินและไดห้รผห้จนักพระคทุณของพระเจห้าตามความจรลิง
1:7 ดนังทบททล่านไดห้เรบยนจากเอปาฟรนัสซนทงเปป็นเพมืทอนรล่วมงานทบทรนักของเรา เขาเปป็นผผห้รนับใชห้อนันสนัตยร์ซมืทอของพระครลิสตร์เพมืทอพวกทล่าน
1:8 ผผห้ไดห้เลล่าใหห้เราฟปงถนงความรนักทบททล่านมบอยผล่ในพระวลิญญาณดห้วย
1:9 เพราะเหตทุนบนี้พวกเราเหมมือนกนัน นนับตนันี้งแตล่วนันทบทเราไดห้ยลิน กก็ไมล่ไดห้หยทุดในการทบทจะอธลิษฐานขอเพมืทอทล่าน และปรารถนาใหห้
ทล่านเตก็มไปดห้วยความรผห้ถนงพระประสงคร์ของพระองคร์ในสรรพปปญญาและในความเขห้าใจฝป่ายจลิตวลิญญาณ
1:10 เพมืทอทล่านจะไดห้ดทาเนลินชบวลิตอยล่างสมควรตล่อองคร์พระผผห้เปป็นเจห้า ตามบรรดาความชอบ ใหห้เกลิดผลในการดบททุกอยล่าง และ
จทาเรลิญขนนี้นในความรผห้ถนงพระเจห้า
1:11 มบกทาลนังมากขนนี้นททุกอยล่างโดยฤทธลิธิ์เดชแหล่งสงล่าราศบของพระองคร์ ใหห้มบบรรดาความเพบยร และความอดทนไวห้นานดห้วย
ความยลินดบ
1:12 ใหห้ขอบพระคทุณพระบลิดา ผผห้ทรงททาใหห้เราทนันี้งหลายสมกนับทบทจะเขห้าสล่วนไดห้รนับมรดกดห้วยกนันกนับวลิสทุทธลิชนในความสวล่าง
1:13 พระองคร์ไดห้ทรงชล่วยเราใหห้พห้นจากอทานาจของความมมืด และไดห้ทรงยห้ายเรามาตนันี้งไวห้ในอาณาจนักรแหล่งพระบทุตรทบทรนักของ
พระองคร์
1:14 ในพระบทุตรนนันี้นเราจนงไดห้รนับการไถล่โดยพระโลหลิตของพระองคร์ คมือเปป็นการทรงโปรดยกบาปทนันี้งหลายของเรา
1:15 พระองคร์ทรงเปป็นพระฉายของพระเจห้า ผผห้ซนทงไมล่ประจนักษร์แกล่ตา ทรงเปป็นบทุตรหนัวปฟีเหนมือสรรพสลิทงทนันี้งปวง
1:16 เพราะวล่าโดยพระองคร์สรรพสลิทงไดห้ถผกสรห้างขนนี้น ทนันี้งในทห้องฟป้าและทบทแผล่นดลินโลก สลิทงซนทงประจนักษร์แกล่ตาและซนทงไมล่ประจนักษร์
แกล่ตา ไมล่วล่าจะเปป็นผผห้ครองบนัลลนังกร์ หรมือเปป็นผผห้ครองอาณาจนักร หรมือเปป็นเทพผผห้ครอบครองอาณาจนักร หรมือเทพผผห้มบอทานาจ 
สรรพสลิทงทนันี้งสลินี้นถผกสรห้างขนนี้นโดยพระองคร์และเพมืทอพระองคร์
1:17 พระองคร์ทรงดทารงอยผล่กล่อนสรรพสลิทงทนันี้งปวง และสรรพสลิทงทนันี้งปวงเปป็นระเบบยบอยผล่โดยพระองคร์
1:18 พระองคร์ทรงเปป็นศบรษะของกายคมือครลิสตจนักร พระองคร์ทรงเปป็นทบทเรลิทมตห้น เปป็นบทุตรหนัวปฟีทบททรงเปป็นขนนี้นมาจากความตาย 
เพมืทอพระองคร์จะไดห้ทรงเปป็นเอกในสรรพสลิทงทนันี้งปวง
1:19 ดห้วยวล่าเปป็นทบทชอบพระทนัยพระบลิดาทบทจะใหห้ความบรลิบผรณร์ทนันี้งสลินี้นมบอยผล่ในพระองคร์
1:20 และโดยพระองคร์นนันี้นใหห้สลิทงสารพนัดกลนับคมืนดบกนับพระองคร์เอง โดยพระองคร์นนันี้นขห้าพเจห้าพผดไดห้วล่า ไมล่วล่าสลิทงนนันี้นจะอยผล่ในแผล่น



ดลินโลกหรมือในทห้องฟป้า พระองคร์ทรงททาใหห้มบสนันตลิภาพโดยพระโลหลิตแหล่งกางเขนของพระองคร์
1:21 และพวกทล่านซนทงเมมืทอกล่อนนบนี้ไมล่ถผกกนันและเปป็นศนัตรผในใจดห้วยการชนัทวตล่างๆ บนัดนบนี้ พระองคร์ทรงโปรดใหห้คมืนดบกนับพระองคร์
1:22 โดยความตายแหล่งพระกายเนมืนี้อหนนังของพระองคร์เพมืทอจะไดห้ถวายทล่านใหห้เปป็นผผห้บรลิสทุทธลิธิ์ ไรห้ตทาหนลิและไรห้ขห้อกลล่าวหาใน
สายพระเนตรของพระองคร์
1:23 คมือถห้าทล่านดทารงและตนันี้งมนัทนอยผล่ในความเชมืทอ และไมล่โยกยห้ายไปจากความหวนังในขล่าวประเสรลิฐซนทงทล่านไดห้ยลินแลห้ว และทบทไดห้
ประกาศแลห้วแกล่มนทุษยร์ททุกคนทบทอยผล่ใตห้ฟป้า ซนทงขห้าพเจห้าเปาโลเปป็นผผห้รนับใชห้ในการนนันี้น
1:24 บนัดนบนี้ขห้าพเจห้ามบความยลินดบในการทบทไดห้รนับความททุกขร์ยากเพมืทอทล่าน สล่วนการทนททุกขร์ของพระครลิสตร์ทบทยนังขาดอยผล่นนันี้น 
ขห้าพเจห้ากก็รนับทนจนสทาเรก็จในเนมืนี้อหนนังของขห้าพเจห้าเพราะเหก็นแกล่พระกายของพระองคร์คมือครลิสตจนักร
1:25 ขห้าพเจห้าไดห้ถผกตนันี้งใหห้เปป็นผผห้รนับใชห้ตามทบทพระเจห้าไดห้ทรงโปรดมอบภาระใหห้ขห้าพเจห้าเพมืทอทล่าน เพมืทอจะใหห้พระวจนะของ
พระเจห้าสทาเรก็จ
1:26 คมือขห้อความลนกลนับซนทงซล่อนเรห้นอยผล่หลายยทุคและหลายชนัทวอายทุนนันี้น แตล่บนัดนบนี้ไดห้ทรงโปรดใหห้เปป็นทบทประจนักษร์แกล่วลิสทุทธลิชนของ
พระองคร์แลห้ว
1:27 พระเจห้าทรงชอบพระทนัยทบทจะสทาแดงใหห้คนตล่างชาตลิรผห้วล่า อะไรเปป็นความมนัทงคนัทงของสงล่าราศบแหล่งขห้อลนกลนับนบนี้คมือทบทพระ
ครลิสตร์ทรงสถลิตในทล่านอนันเปป็นทบทหวนังแหล่งสงล่าราศบ
1:28 พระองคร์นนันี้นแหละเราประกาศอยผล่ โดยเตมือนสตลิททุกคนและสนัทงสอนททุกคนโดยใชห้สตลิปปญญาททุกอยล่าง เพมืทอเราจะไดห้ถวาย
ททุกคนใหห้เปป็นผผห้ใหญล่แลห้วในพระเยซผครลิสตร์
1:29 เพราะเหตทุนนันี้นขห้าพเจห้าจนงกระททาการงานดห้วย โดยความอทุตสาหะตามการกระททาของพระองคร์ผผห้ทรงออกฤทธลิธิ์กระททาอยผล่
ในตนัวขห้าพเจห้า

ขณะเราศถึกษาบทททที่หนถึที่ง เราจะพบสริที่งตท่อไปนทนี้:
1.       คทาคทานนับมายนังครลิสตจนักรทบทเมมืองโคโลสบ – ขห้อ 1 และ 2
2.       การขอบพระคทุณพระเจห้าสทาหรนับสลิทงทบทพระองคร์ไดห้ทรงกระททาในการประทานพระบทุตรองคร์เดบยวทบทบนังเกลิดมาของ
พระองคร์เพมืทอชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้น (คนตล่างชาตลิเชล่นเดบยวกนับพวกยลิว) และการขอบพระคทุณสทาหรนับผลตล่างๆทบทถผกผลลิตออก
มาโดยการไดห้ยลินขล่าวประเสรลิฐ – ขห้อ 3-8
3.       คทาอธลิษฐานของเปาโลเพมืทอชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้น เพมืทอทบทพวกเขาจะพากเพบยรตล่อไปในเสห้นทางเดลิมนนันี้นและดทาเนลิน
ชบวลิตใหห้สมกนับการทรงเรบยกจากเบมืนี้องบนของพระเจห้าในพระเยซผครลิสตร์ – ขห้อ 9-11
4.       คทาเตมือนสตลิของเปาโลทบทมบตล่อชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นใหห้ขอบพระคทุณพระเจห้าสทาหรนับสลิทงทบทพระองคร์ไดห้ทรงกระททาเพมืทอ
พวกเขาในการสล่งพระครลิสตร์มาเพมืทอไถล่พวกเขาจากการแชล่งสาปแหล่งความบาปและพระราชบนัญญนัตลิ – ขห้อ 12-14
5.       คทากลล่าวหนนทงทบทพรรณนาถนงยศศนักดลิธิ์อนันสผงสล่งของพระผผห้ไถล่ของเรา คมือพระเยซผครลิสตร์เจห้า – ขห้อ 15-18
6.       คทากลล่าวหนนทงทบทแสดงถนงพระราชกลิจทบทถผกกระททาโดยพระเยซผเจห้าในการทรงไถล่เราและททาใหห้เกลิดสนันตลิภาพโดยพระ
โลหลิตแหล่งกางเขนของพระองคร์ และโดยพระโลหติตนทันี้นทรงททาใหห้โลกคมืนดบกนับพระเจห้า – ขห้อ 19 และ 20



7.       โดยทางขล่าวประเสรลิฐทบทเปาโลประกาศ – พระคทุณ, พระคทุณลห้วนๆ – เราถผกบอกวล่าคนบาปทนันี้งหลายไดห้ถผกททาใหห้คมืนดบ
กนับพระเจห้าแลห้ว และโดยการททาใหห้คมืนดบกนันนนันี้น (การไถล่ทบทอยผล่ในพระโลหลิตของพระองคร์) บนัดนบนี้เราจนงถผกนทาเขห้ามาอยผล่ในสถานะ
หนนทงทบทเราสามารถถผกนทาเสนอตล่อพระบลิดาไดห้ในฐานะผผห้บรลิสทุทธลิธิ์ ไมล่มบทบทตลิไดห้ และปราศจากตทาหนลิ – ขห้อ 21-23
8.       เปาโลประกาศตนัววล่าเปป็นผผห้รนับใชห้คนหนนทงแหล่งขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคทุณนบนี้... ขล่าวประเสรลิฐทบทททาใหห้เราเหมาะสมสทาหรนับ
อาณาจนักรนนันี้น เพราะการประกาศขล่าวประเสรลิฐนบนี้เอง เปาโลจนงประกาศวล่าเขาไดห้รนับการทรงเรบยกใหห้สผห้ทนความลทาบากตล่างๆ 
ความททุกขร์ยากตล่างๆ การตลิดคทุก แตล่ความยากลทาบากเหลล่านนันี้นเปป็นความชมืทนบาน – และในการประกาศขล่าวประเสรลิฐเขากก็
ขยนันขนันแขก็งมาตลอดและจะขยนันขนันแขก็งตล่อไป โดยเตมือนททุกคน... สนัทงสอนททุกคนในสตลิปปญญาททุกอยล่าง เพมืทอทบทเขาจะนทาเสนอ
ททุกคนใหห้สมบผรณร์แบบในพระเยซรครติสตต – ขห้อ 24-29

บทนนาและคนาคนานอับ
            ขห้อ 1: “เปาโล อทัครทรตของพระเยซรครติสตตตามพระประสงคตของพระเจจ้า และทลิโมธบนห้องชายของเรา” ตรงนบนี้ 
เหมมือนทบทเปป็นมาโดยตลอด เปาโลอยากใหห้เราเขห้าใจอยล่างชนัดเจนวล่าเขาไมล่ใชล่อนัครทผตคนหนนทงโดยการทบทเขาเลมือกเอง และไมล่ใชล่
โดยการเลมือกตนันี้งของมนทุษยร์ – แตล่วล่าเขาไดห้รนับการทรงเรบยก ไดห้รนับการแตล่งตนันี้ง ไดห้รนับการมอบหมายพนันธกลิจ และถผกสล่งไปโดย
พระเจห้า... “อนัครทผตของพระเยซผครลิสตร์” เปาโลแยกแยะความแตกตล่างระหวล่างตนัวเขาเองกนับทลิโมธบ ซนทงเปป็นนห้องชายคนหนนทง
และเพมืทอนรล่วมททาการ แตล่ไมล่ใชล่อนัครทผต
            มบเหตทุผลหนนทงทบทเฉพาะเจาะจงมากๆวล่าททาไมเปาโลถนงเชมืทอมโยงทลิโมธบกนับจดหมายฝากถนงชาวเมมืองโคโลสบ ทลิโมธบเปป็น
คนทบทเกลิดในพมืนี้นทบทนนันี้นซนทงเปป็นทบทๆครลิสตจนักรทบทเมมืองโคโลสบตนันี้งอยผล่ (กลิจการ 16:1-3) เขาอยผล่กนับเปาโลมาตลอดตอนทบทอนัครทผตทล่านนบนี้
ประกาศขล่าวประเสรลิฐทบทนนัทน และไมล่ตห้องสงสนัยเลยวล่าเขาเปป็นทบทรผห้จนักดบในหมผล่ชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้น (กลิจการ 16:6) อยล่างไร
กก็ตาม มนันกก็เปป็นความจรลิงทบทวล่า จากวลิธบทบทเปาโลกลล่าวถนงเขา เปาโลไมล่ไดห้ถมือวล่าเขาเปป็นเพมืทอนอนัครทผตคนหนนทง แตล่เปป็นเพมืทอนรล่วม
งานคนหนนทงและบทุตรชายของตนในงานรนับใชห้มากกวล่า
            ในฟฟีลลิปปฟี 1:1 เราอล่านวล่า “เปาโลและทลิโมธบ ผรจ้รทับใชจ้ของพระเยซผครลิสตร์” อล่าน 1 เธสะโลนลิกา 1:1 และ 2 เธสะ
โลนลิกา 1:1 หากเปาโลถมือวล่าทลิโมธบมบสลิทธลิอทานาจแบบอนัครทผต เขากก็คงไมล่แยกแยะความแตกตล่างระหวล่างทลิโมธบกนับตนัวเขาเอง
เหมมือนอยล่างทบทเขากระททาในจดหมายฉบนับตล่างๆถนงครลิสตจนักรเหลล่านนันี้น
            เปาโลมบความหนงหวงตามแบบของพระเจห้าสทาหรนับครลิสตจนักรเหลล่านนันี้นทบทเขาไดห้กล่อตนันี้ง ผมไมล่ไดห้กทาลนังหมายถนงความ
หนงหวงในแบบทบทเปป็นบาป แตล่วล่าพระเจห้าทรงเปป็นพระเจห้าผผห้ทรงหวงแหน และเปาโลกก็หวงแหนผผห้คนของเขา เขาอยากทบทจะถผก
ถมือวล่าเปป็นผผห้นทาของพวกเขาและเปป็นสลิทธลิอทานาจสทุดทห้ายสทาหรนับสลิทงทบทควรถผกเทศนาในครลิสตจนักรทบทเมมืองโคโลสบ
            เปาโลเปป็นอนัครทผตคนหนนทงของพระเยซผครลิสตร์ เขารนับการมอบหมายพนันธกลิจของพระองคร์ ชมืทนชมยลินดบในการดลใจ
ของพระองคร์ กระททาพระราชกลิจของพระองคร์ และแสวงหาการยอมรอับของพระองคค์ในสริที่งทอันี้งปวง ทลิโมธบกก็ถผกพบใน
จดหมายฝากฉบนับทบทสองถนงชาวเมมืองโครลินธร์ และในหนนังสมือฟฟีลลิปปฟีและฟฟีเลโมนเชล่นกนัน เขาและสลิลาสถผกกลล่าวถนงในคทาคทานนับ
ของจดหมายทนันี้งสองฉบนับทบทถผกสล่งถนงผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นในเมมืองเธสะโลนลิกา ใน 1 เธสะโลนลิกา 3:2 เปาโลกลล่าวถนงทลิโมธบวล่าเปป็น
ผผห้รนับใชห้คนหนนทงของพระเจห้าและเปป็นเพมืทอนรล่วมงานคนหนนทงในขล่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ ทลิโมธบไดห้รนับชมืทอภาษากรบกจากบลิดา
ของตน มารดาของเขาเปป็นหญลิงชาวยลิว เทล่าทบทเปป็นไปไดห้ พวกเขานล่าจะเปป็นชาวเมมืองลลิสตรา (กลิจการ 16:1) ทลิโมธบเปป็นผผห้ทบท



เปาโลททาใหห้กลนับใจเชมืทออยล่างไมล่ตห้องสงสนัย เพราะวล่าเปาโลเรบยกเขาอยล่างเปฟีปี่ยมดห้วยความรนักวล่าเปป็น “บทุตร”, “บทุตรแทห้ของ
ขห้าพเจห้า”, “ลผกทบทรนักของขห้าพเจห้า”, “บทุตรทบทรนักของขห้าพเจห้า” (1 ทธ. 1:18; 1:2; 1 คร. 4:17; 2 ทธ. 1:2) ทลิโมธบหนทุล่มมบชมืทอ
เสบยงดบในทล่ามกลางพบทนห้องททุกคน เขาไดห้รนับการศนกษาดห้านศาสนามาตนันี้งแตล่เดก็กซนทงเปป็นรากฐานอนันมนัทนคงและถผกตห้อง เขาไดห้
เรบยนรผห้ความจรลิงมาจากมารดาของตนและยายของตน เชล่นเดบยวกนับทบทเขาไดห้เรบยนรผห้แทบเทห้าของอนัครทผตเปาโล เปาโลเลมือก
เขาใหห้เปป็นเพมืทอนรล่วมเดลินทางและเพมืทอนรล่วมททาการของตน และใหห้คทาพยานเกบทยวกนับเขาวล่า “เขาทสางานขององคตพระผรจ้เปป็น
เจจ้าเหมมือนกนับขห้าพเจห้า” (1 คร. 16:10)
            ในอบกวาระหนนทง เปาโลประกาศวล่าทนันี้งทลิโมธบและตนัวเขาเองประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระบทุตรของพระเจห้าแบบ
เดบยวกนัน – พระคทุณลห้วนๆ (2 คร. 1:19) แนล่นอนวล่าเขาทนันี้งสองมบจลิตใจแบบเดบยวกนัน ซนทงผผกพนันกนันอยล่างใกลห้ชลิดในความรนักทบทมบ
ตล่อขล่าวประเสรลิฐ เปาโลกลล่าวแกล่ครลิสตจนักรในเมมืองฟฟีลลิปปฟีวล่า “ขห้าพเจห้าหวนังใจในพระเยซผเจห้าวล่า ในไมล่ชห้าขห้าพเจห้าจะใหห้ทลิโมธบ
ไปหาพวกทล่าน เพมืทอขห้าพเจห้าจะไดห้รนับความชผใจเชล่นกนันเมมืทอไดห้รนับขล่าวของทล่าน เพราะวต่าขจ้าพเจจ้าไมต่มทผรจ้ใดททที่มทนนี้สาใจเหมคือนทติโมธท
ซลึที่งจะเอาใจใสต่ในททุกขตสทุขของทต่านอยต่างแทจ้จรติง” (ฟป. 2:19, 20) ทลิโมธบเปป็นนห้องชายของเปาโลในพระครลิสตร์ โดยชล่วยเหลมือ
อนัครทผตผผห้นบนี้ในงานของเขา เปป็นคนนทาสล่งสารตล่างๆแทนเขา และนทาสารตอบกลนับมาใหห้เขา เขาเปป็นทบทรนักยลิทงตล่อเปาโลในหลายๆ
ดห้าน และเปป็นตนัวแทนของเปาโลตอนทบทเปาโลไมล่อยผล่ทบทครลิสตจนักรทบทเมมืองโคโลสบ ไมล่แปลกใจเลยทบทวล่าในขห้อแรกของจดหมายฝาก
ฉบนับนบนี้เปาโลกลล่าวถนง “ทติโมธท นจ้องชายของเรา!”
            ขห้อ 2: “เรบยน วลิสทุทธลิชนและพบทนห้องทบทสนัตยร์ซมืทอในพระครลิสตร์ ณ เมมืองโคโลสบ ขอใหห้พระคทุณและสนันตลิสทุขจากพระเจห้า
พระบลิดาของเรา และพระเยซผครลิสตร์เจห้าดทารงอยผล่กนับทล่านเถลิด”
            การแปลแบบตรงตนัวอล่านไดห้วล่า “เรบยน คนเหลล่านนันี้นในเมมืองโคโลสบ ผผห้ซนทงเปป็นวลิสทุทธลิชนและพบทนห้องทบทเชมืทอในพระ
ครลิสตร์” ผผห้เชมืทอททุกคนทบทบนังเกลิดใหมล่แลห้ว ไดห้รนับการชทาระลห้างโดยพระโลหลิตแลห้วคมือวลิสทุทธลิชน ไมล่นานมานบนี้ ศาสนาหนนทงไดห้เลมืทอน
ขนันี้นคนๆหนนทงใหห้เปป็นเซนตร์ (นนักบทุญ) ซนทงคนๆนนันี้นไดห้ตายไปหลายปฟีแลห้ว วลิธบปฏลิบนัตลิดนังกลล่าวไมล่มบพมืนี้นฐานอยผล่ในพระคนัมภบรร์เลย 
พระเจจ้าทรงมทแตต่เหลต่าวติสทุทธติชนเทต่านทันี้น! ลผกทบทบนังเกลิดใหมล่และไดห้รนับการชทาระลห้างดห้วยพระโลหลิตแลห้วททุกคนของพระเจห้าคมือวลิ
สทุทธลิชน! เมมืทอเรากลายเปป็นผผห้เขห้าสล่วนในความรอดในพระเยซผครลิสตร์ เรากก็ถผกแปลงสภาพจากคนบาปเปป็นวลิสทุทธลิชนในชนัทวเสบนี้ยว
วลินาทบนนันี้นเลย ไมล่มบการบรรลทุความเปป็นวลิสทุทธลิชนแบบคล่อยเปป็นคล่อยไป การททาดบไมล่ททาใหห้เราเปป็นวลิสทุทธลิชน และไมล่มบใคร (หรมือ
คนกลทุล่มใด) มบสลิทธลิธิ์ทบทจะเลมืทอนขนันี้นบทุคคลใดเปป็นเซนตร์ (นนักบทุญ) หลนังจากทบทคนๆนนันี้นตายไปแลห้วไดห้!
            ผผห้เชมืทอททุกคนเปป็นวลิสทุทธลิชน “และพบทนห้องทบทสนัตยร์ซมืทอในพระครลิสตร์” เมมืทอเราถผกปกคลทุมโดยพระโลหลิต เรากก็บรลิสทุทธลิธิ์ ไรห้
มลทลินและไรห้ตทาหนลิพอๆกนับพระโลหลิตนนันี้นทบทปกคลทุมเรา! พระเจห้าทรงมบแตล่วลิสทุทธลิชนในครอบครนัวของพระองคร์เทท่านอันี้น 
ครลิสเตบยนททุกคนเปป็นบทุตรของพระบลิดาองคร์เดบยว และโดยความเชมืทอในพระครลิสตร์ ทนันี้งครอบครนัวของพระเจห้ากก็ถผกเรบยกอยล่าง
ถผกตห้องวล่า “เหลล่าวลิสทุทธลิชน” และ “พบทนห้องทบทเชมืทอ”
            “...ขอใหห้พระคทุณและสนันตลิสทุขจากพระเจห้าพระบลิดาของเรา และพระเยซผครลิสตร์เจห้าดทารงอยผล่กนับทล่านเถลิด”
            ในขห้อ 3 ถนง 7 เปาโลแสดงความสทานนกบทุญคทุณอยล่างสทุดซนนี้งตล่อพระเจห้าพระบลิดาสทาหรนับครลิสตจนักรทบทเมมืองโคโลสบ เขา
ขอบพระคทุณพระเจห้าสทาหรนับความเชมืทอ ความรนัก ความหวนัง – และสทาหรนับผลแหล่งขล่าวประเสรลิฐนนันี้นทบทเอปาฟรนัสไดห้ประกาศแกล่
พวกเขาอยล่างประสบผลสทาเรก็จและไดห้สอนพวกเขาอยล่างถบทถห้วน จากนนันี้นเขากลล่าวซนี้ทาสาระสทาคนัญแหล่งคทาอธลิษฐานนนันี้นทบทเขาไดห้



ทผลเสนอเผมืทอผผห้เชมืทอเหลล่านบนี้ – คทาอธลิษฐานเจก็ดประการทบทประกาศถนงพนันธะหนห้าทบทของผผห้เชมืทอตล่อพระครลิสตร์และความสนัมพนันธร์ของ
เขากนับพระครลิสตร์ สทาหรนับเปาโลแลห้ว พระนามอนันประเสรลิฐของพระเยซผสมืทอถนงคทาบรรยายอนันเกรบยงไกรแหล่งความโอต่อต่า
ตระการของพระเยซผ – ตนัวตนของพระองคร์, สงล่าราศบแหล่งพระราชกลิจของพระองคร์ในฐานะพระผผห้สรห้างทบทยลิทงใหญล่, พระผผห้
พลิทนักษร์รนักษา และพระผรจ้ไถต่แตต่องคตเดทยวของมนทุษยชาตลิ, พระผผห้ปกครองและผผห้ครอบครองเหนมือททุกสลิทง – ใชล่แลห้วครนับ ททุกสลิทงใน
สวรรคร์และในแผล่นดลินโลก!
            ขห้อ 3: “เราขอบพระคทุณพระเจห้าพระบลิดาของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผห้เปป็นเจห้าของเรา เราอธลิษฐานเพมืทอทล่านทนันี้ง
หลายเสมอ”
            “เรา” ในขห้อสามนล่าจะหมายถนงเปาโลและทลิโมธบ เปาโลกทาลนังถวายคทาขอบพระคทุณแดล่ผผห้ทบทสมควรไดห้รนับ: “เรา
ขอบพระคทุณพระเจห้าพระบลิดาของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผห้เปป็นเจห้าของเรา” พระเจห้าผผห้ทรงเปป็นพระบลิดาของพระครลิสตร์ทรง
เปป็นผผห้ทบทเราควรขอบพระคทุณ เพราะวล่าในความสนัมพนันธร์ของพระองคร์กนับเราพระองคร์ทรงเปป็นพระเจจ้าของเรา – แตล่วล่าพระองคร์
กก็ทรงเปป็นพระบติดาของเราดห้วย พระองคร์ทรงเปป็นพระบลิดาของพระครลิสตร์ของเรา นนัทนคมือพระผผห้ชล่วยใหห้รอดของเรา เราเปป็น
ทายาทของพระเจห้าและทายาทรล่วมกนันกนับพระครติสตต ดห้วยเหตทุนบนี้ในสายพระเนตรของพระเจห้า เราจนงมบฐานะเดบยวกนับพระ
ครลิสตร์พระบทุตร และพระเจห้ากก็ทรงเปป็นพระเจห้าพระบลิดาของเรา ใจทบทถผกควบคทุมโดยพระวลิญญาณระบายตนัวมนันเองออกตล่อ
พระเจห้าในคทาสรรเสรลิญและคทาขอบพระคทุณ ผมเชมืทอในความเชมืทอแบบครลิสเตบยนทบทโหล่รห้อง – แตล่การโหล่รห้องและการแสดงออก
ในทบทประชทุมทบทเราไดห้ยลินและไดห้เหก็นททุกวนันนบนี้บล่อยครนันี้งเปป็นการโอห้อวดถนงความรห้อนรนหรมือความบรลิสทุทธลิธิ์ของคนมากกวล่า การโหล่
รห้องทบทแทห้จรลิงยล่อมถผกททาแบบลนับๆ
            เปาโลกทาลนังเปลล่งคทาสรรเสรลิญและคทาขอบพระคทุณตล่อพระเจห้าแมห้วล่าเขาถผกลล่ามโซล่อยผล่ในหห้องขนังของโรมกก็ตาม เหตทุ
ใดเขาถนงมบความสทุขขนาดนนันี้น? นนัทนเปป็นเพราะวล่าเขาและทลิโมธบไดห้ยลินเรมืทองการเตลิบโตฝป่ายวลิญญาณของครลิสตจนักรทบทเมมืองโคโลสบ 
และแทนทบทจะแสดงความยลินดบตล่อกนันและกนันเพราะผลงานทบทดบของพวกเขาทล่ามกลางชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้น พวกเขาททันี้งครต่
กลทับถวายเกทยรตติแดต่พระเจจ้า ใจของพวกเขาหลนัทงรลินคทาสรรเสรลิญและคทาขอบพระคทุณตล่อพระเจห้าสทาหรนับความกห้าวหนห้าฝป่าย
วลิญญาณทบทชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นกทาลนังททาอยผล่ ใจของเปาโลและทลิโมธบผผกพนันกนันอยล่างใกลห้ชลิดในความรนักและสามนัคคบธรรม
เหลมือเกลินจนเปาโลไมล่ลนังเลทบทจะกลล่าววล่า “เราขอบพระคทุณพระเจห้า”
            “...เราอธลิษฐานเพมืทอทล่านทนันี้งหลายเสมอ” เปาโลอธลิษฐานอยล่างสมททาเสมอเพมืทอผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นทบทเมมืองโคโลสบ ความ
สนใจของเขาในตนัวพวกเขานนันี้นลนกซนนี้งเหลมือเกลิน ความเหก็นอกเหก็นใจของเขาทบทมบเพมืทอพวกเขากก็มบมากมายเหลมือเกลิน เขาระลนกถนง
พวกเขาอยผล่ในใจของตนเสมอ และจากใจของเขาๆกก็แบกพวกเขาไปยนังพระทบทนนัทงแหล่งพระคทุณในการอธลิษฐานทบทไมล่หยทุดหยล่อน
 “คทาอธลิษฐานดห้วยใจรห้อนรนอยล่างเอาจรลิงเอาจนังของผผห้ชอบธรรมนนันี้นมบพลนังมากททาใหห้เกลิดผล” แมห้วล่าเขาตลิดคทุกอยผล่ และหล่าง
กายจากพวกเขากก็ตาม ในคทุกทบทอยผล่หล่างไกลของเขา โดยอธลิษฐานเผมืทอชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้น เปาโลกก็เปป็นเหมมือนผผห้พยากรณร์
เอลบยาหร์บนภผเขาคารเมล เอลบยาหร์อธลิษฐาน – และเมฆเลก็กๆกห้อนหนนทงกก็ปรากฏขนนี้น... เมฆกห้อนเลก็กมากๆกห้อนหนนทง แตล่เมมืทอมนัน
คล่อยๆขยายตนัวและททาใหห้ขอบฟป้ามมืดครนนี้ม มนันกก็มบเสบยงฝนตกหล่าใหญล่! เปาโลอธลิษฐานคทาอธลิษฐานดห้วยใจรห้อนรนอยล่างเอาจรลิง
เอาจนังของผผห้ชอบธรรม และคทาอธลิษฐานเชล่นนนันี้นกก็นทาความบรลิบผรณร์มาใหห้เสมอ – ไมล่วล่าความตห้องการนนันี้นจะเปป็นฝน, พระคทุณ, 
พละกทาลนัง, ความเมตตา... หรมือ “สลิทงใดกก็ตามทบทพระเจห้าประทานใหห้”



            ขห้อ 4: “ตนันี้งแตล่เราไดห้ยลินถนงความเชมืทอของทล่านในพระเยซผครลิสตร์และเรมืทองความรนักซนทงทล่านมบตล่อวลิสทุทธลิชนทนันี้งปวง...” 
เปาโลตลิดคทุกอยผล่ แตล่เขากก็ไดห้รนับขล่าวดบจากเอปาฟรนัส ผผห้ซนทงเปป็นเพมืทอนรล่วมททาการของเขาในครลิสตจนักรทบทเมมืองโคโลสบ ใจของเขากก็
ถผกททาใหห้ยลินดบเปป็นลห้นพห้นโดยขล่าวเรมืทองความมนัทนคง การเตลิบโตและความกห้าวหนห้าฝป่ายวลิญญาณของพวกเขา พรห้อมกนับใจทบท
เปฟีปี่ยมลห้นดห้วยความชมืทนบาน เขาถวายคทาขอบพระคทุณแดล่พระเจห้าเพมืทอครลิสเตบยนชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้น
            เปาโลสทานนกบทุญคทุณตล่อพระเจห้าทบทชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นกทาลนังแสดงออกถนงความรนักของพวกเขาททที่มทตต่อวติสทุทธติชน
ททันี้งปวง สวรรคร์รผห้วล่าในโลกทบทหนาวเหนก็บททุกวนันนบนี้เราตห้องการการฟฟฟื้นฟผทบทจะปลผกความรนักในใจของวลิสทุทธลิชนทนันี้งหลายซนทงมบตล่อกนัน
และกนัน นบทเปป็นยทุคสมนัยแหล่งการแตกเปป็นกก๊กเปป็นเหลล่า และวลิสทุทธลิชนทนันี้งหลายของพระเจห้ากก็มนัวแตล่สาละวนอยผล่กนับการถกเถบยง
กนันเรมืทองปลบกยล่อยทางศาสนศาสตรร์ดห้านหลนักคทาสอนและขห้อเชมืทอตล่างๆจนพวกเขาไมล่มบเวลาทบทจะใหห้ความรนักตล่อกนันและกนัน และ
ไมล่แสดงออกถนงความรนักทบทชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นกทาลนังแสดงออกตล่อวลิสทุทธลิชนทนันี้งปวง กรทุณาหมายเหตทุ: ไมล่ใชล่ตล่อคนททันี้งปวง 
แตล่ตล่อวติสทุทธติชนททันี้งปวง
            ขห้อ 5: “โดยเหตทุซนทงมบความหวนังอนันสะสมไวห้สทาหรนับทล่านในสวรรคร์ซนทงเมมืทอกล่อนทล่านเคยไดห้ยลินมาแลห้วในพระวจนะ
แหล่งความจรลิงของขล่าวประเสรลิฐ” จงสนังเกตวล่าในขห้อ 4 และ 5 เปาโลกลล่าวถนงความเชมืทอ ความรนัก และความหวนัง: “ความเชมืทอ
ของทล่าน...ความรนักซนทงทล่านมบตล่อวลิสทุทธลิชนทนันี้งปวง...โดยเหตทุซนทงมบความหวนังอนันสะสมไวห้สทาหรนับทล่านในสวรรคร์”
            คทากรบกตรงนบนี้อล่านตรงตนัววล่า “ครนันี้นไดห้ยลินถนงความเชมืทอของทล่านทนันี้งหลายในพระเยซผครลิสตร์ และความรนักซนทงทล่านทนันี้ง
หลายมบตล่อวลิสทุทธลิชนทนันี้งปวง ททุกครนันี้งทบทเราอธลิษฐานเผมืทอทล่านทนันี้งหลาย เรากก็ขอบพระคทุณพระเจห้า พระบลิดาแหล่งพระเยซผครลิสตร์
องคร์พระผผห้เปป็นเจห้าของเรา เพราะเหตทุความหวนังซนทงถผกสะสมไวห้เพมืทอทล่านทนันี้งหลายแลห้วในสวรรคร์” โดยเนมืนี้อแทห้แลห้ว นนัทนกก็เทล่ากนับ
กลล่าววล่า รายงานขล่าวทบทเปาโลไดห้รนับเกบทยวกนับความเชมืทอและความรนักของพวกเขากก็กระตทุห้นอนัครทผตทล่านนบนี้ใหห้ถวายคทา
ขอบพระคทุณแดล่พระเจห้าและหลนัทงรลินคทาสรรเสรลิญถวายแดล่พระองคร์ แตล่เมมืทอเปาโลหลนัทงรลินคทาขอบพระคทุณและคทาสรรเสรลิญ
ถวายแดล่พระเจห้านนันี้น เขากก็ทลินี้งทห้ายดห้วยการเสรลิมวล่า “โดยเหตทุซนทงมบความหวนังอนันสะสมไวห้สทาหรนับทล่านในสวรรคร์” ความเชมืทอของ
พวกเขาและความรนักของพวกเขาไมล่ไดห้ถผกมองโดยเปาโลแคล่ในปปจจทุบนัน คมือขณะนนันี้นเทล่านนันี้น แตล่เขามองเหก็นเลยพห้นชนัทวขณะ
นนันี้นไปยนังความเปฟีปี่ยมสทุขในทบทสทุดทบทพวกเขาจะไดห้รนับเปป็นมรดกเพราะวล่าพวกเขาไดห้เชมืทอในพระเยซผครลิสตร์เจห้าแลห้ว และกทาลนังเกลิด
ผลฝป่ายวลิญญาณทบทพลิสผจนร์ใหห้เหก็นวล่าประสบการณร์ของพวกเขาเปป็นของจรลิง พระพรในทห้ายทบทสทุดของพวกเขาคมือเหตทุผลของจรลิง
สทาหรนับการขอบพระคทุณในใจของอนัครทผตทล่านนบนี้ขณะทบทเขานนัทงอยผล่ในคทุกโรม
            เปาโลกลล่าวแทบจะเหมมือนกนับในเอเฟซนัส 1:18: “และขอใหห้ตาใจของทล่านสวล่างขนนี้นเพมืทอทล่านจะไดห้รผห้วล่า ในการทบท
พระองคร์ทรงเรบยกทล่านนนันี้น พระองคร์ไดห้ประทานความหวนังอะไรแกล่ทล่าน และรผห้วล่ามรดกของพระองคร์สทาหรนับวลิสทุทธลิชนมบสงล่า
ราศบอนันอทุดมบรลิบผรณร์เพบยงไร” ตรงนบนี้เราเหก็นสลิทงทบทเราหวนังไวห้ ในขห้อนบนี้เราเหก็นถนงแนวคลิดเรมืทองความมนัทนคงปลอดภนัยและการ
พลิทนักษร์รนักษาในสวรรคร์ – และไมล่ใชล่วล่าเรามบความชมืทนชมยลินดบ ความรนักและสนันตลิสทุขตอนนบนี้เทต่านทันี้น อล่านลผกา 19:20; 2 ทลิโมธบ 
4:8; 1 เปโตร 1:4
            มนันเปป็นความจรลิงทบทวล่าเรามบความชคืที่นชมยตินดทตอนนบนี้จรริงๆ แตล่วล่าความหวทังทบทเรามบนนันี้นถผกเกก็บไวห้แลห้ว เราจะไดห้มนันเปป็น
กรรมสลิทธลิธิ์ในวนันนนันี้นเมมืทอเราไดห้รนับมรดกของเราซนทงขณะนบนี้ถผกสงวนไวห้และถผกเกก็บรนักษาไวห้ในสวรรคร์ มนันถผกสะสมไวห้ “ในสวรรคต
เหลต่านทันี้น...” นนัทนคมือ ในอาณาเขตแหล่งความเจลิดจรนัส ณ เบมืนี้องขวาพระหนัตถร์ของพระเจห้าซนทงเปป็นทบทๆพระเจห้าเองทรงพลิทนักษร์



รนักษามนันไวห้ มรดกของเราอยผล่ตล่อเบมืนี้องพระพนักตรร์พระครลิสตร์ ผผห้ไดห้ทรงซมืนี้อมนันไวห้แลห้วเพมืทอเราและผผห้ซนทงจะประทานมนันแกล่เรา สงล่า
ราศบในสวรรคร์ของเราคมือ สลิทงทบทหวนังของเราทนันี้งหลายผผห้มบความเชมืทอและผผห้ซนทงไดห้วางใจพระเยซผเจห้าแลห้วดห้วยสลินี้นสทุดใจของเรา โดย
พนทงพาพระโลหลิตทบทหลนัทงออกและพระราชกลิจทบทเสรก็จสลินี้นแลห้วของพระองคร์เพมืทอการยกโทษบาป เพมืทอการพลิทนักษร์รนักษาเราไวห้และ
เพมืทอบทาเหนก็จนลิรนันดรร์ของเรา
            เราถผกไถล่แลห้วตอนนทนี้ --- แตล่เรามบชบวลิตอยผล่โดยตนันี้งตาคอย “ความหวทังแหต่งการทรงเรทยกของพระองคต... สงต่าราศทอทัน
บรติบรรณตแหต่งมรดกของพระองคตในวติสทุทธติชนททันี้งหลาย” (เอเฟซนัส 1:18) ความหวนังอนันเปฟีปี่ยมสงล่าราศบนบนี้อยผล่ในอนาคต มนันยนังไมล่
ไดห้ถผกชมืทนชมโดยเรา แตล่ถผกสงวนไวห้และกทาลนังรอคอยเราอยผล่ ความหวนังทบทปรากฏแกล่ตายล่อมไมล่ใชล่ความหวนัง ความหวนังใน
อนาคตนบนี้ทบทผผห้เชมืทอแทห้ทนันี้งหลายมบคมือ สงล่าราศบทบทไมล่อาจจลินตนาการไดห้ ทบทไมล่อาจทราบไดห้แหล่งความสมบผรณร์แบบฝป่ายวลิญญาณใน
แบบทบทพระเยซผเพบยงผผห้เดบยวสามารถจนัดหาใหห้เราไดห้... ความหวนังแหล่งการมบชบวลิตอยผล่ในรนัศมบอนันเจลิดจห้าแหล่งพระพนักตรร์อนันเปฟีปี่ยม
สงล่าราศบของพระเจห้า ความหวนังแหล่งวนันนนันี้นเมมืทอเราจะชมืทนชมสามนัคคบธรรมทบทไมล่ถผกขนัดขวางกนับพระเจห้า พระบลิดาของพระเยซผ
ครลิสตร์องคร์พระผผห้เปป็นเจห้าและพระผผห้ชล่วยใหห้รอดของเรา
            นบทททาใหห้เราตนันี้งตารอคอยวนันนนันี้นเมมืทอเราจะเหก็นทผตสวรรคร์ เครผบ และเสราฟปิมนนับลห้านๆตนขณะทบทพวกเขาปรนนลิบนัตลิ
และททาใหห้ความสทุขสมบผรณร์ครบถห้วนสทาหรนับคนทนันี้งปวงทบทไดห้เขห้าในสลิทงทรงสรห้างใหมล่ของพระเจห้า ชต่างเปป็นความหวทังอทันยติที่งใหญต่! 
ผมดบใจเหลมือเกลินทบทผมมบความหวนังนบนี้ ซนทงเปป็นสมอแหล่งจลิตวลิญญาณ พรห้อมกนับความบาปทนันี้งหลายททที่ไดจ้รทับการยกโทษ, การไถล่ททที่
ถรกรทับประกทัน, ความรอดททที่เปป็นกรรมสติทธติธิ์ปปัจจทุบทัน, พระลนักษณะแบบพระเจห้าอยรต่ภายในและความหวนังนบนี้อยรต่ตรงหนจ้าเรา ใคร
เลล่าจะมบความปรารถนาแมห้เพบยงนลิดเดบยวทบทจะกลนับไปสผล่โลกธรรมอนันอนาถานบนี้? ความหวนังทบทเรามบถผกสงวนไวห้ในพระนลิเวศของ
พระเจห้าเพมืทอเราแลห้ว
            เราไมล่ตห้องกนังวลหรมือวลิตกเกบทยวกนับความหวนังนบนี้เลย เพราะวล่าเปาโลบอกเราวล่ามนันถผกสะสมไวห้เพมืทอเราแลห้ว และพระ
ครลิสตร์ไดห้ประทานคทามนัทนสนัญญาของพระองคร์ไวห้แลห้ววล่าจะปกปป้องและรนักษามรดกของเราไวห้ “ซนทงไมล่รผห้เปฟปี่อยเนล่า ปราศจาก
มลทลินและไมล่รล่วงโรย” นบทไมล่ใชล่ของใหมล่สทาหรนับผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นในครลิสตจนักรทบทเมมืองโคโลสบ เพราะเปาโลไดห้กลล่าววล่า “ซนทงเมมืทอ
กล่อนทล่านเคยไดห้ยลินมาแลจ้วในพระวจนะแหล่งความจรลิงของขล่าวประเสรลิฐ” เปาโลประกาศขล่าวประเสรลิฐแทห้อนันบรลิสทุทธลิธิ์ 
ทอันี้งหมดของขล่าวประเสรลิฐ แกล่คนเหลล่านนันี้นทบทเขารนับใชห้ คงจะไมล่มบการไถลกลนับหลนังและการดทาเนลินชบวลิตทบทไมล่คงเสห้นคงวา
ทล่ามกลางผผห้เชมืทอทนันี้งหลายททุกวนันนบนี้หากเหลล่านนักเทศนร์ของพระเจห้าจะใชห้เวลามากขนนี้นในการขทุดลงไปในสลิทงลนกลนี้ทาตล่างๆแหล่งพระ
วจนะอนันประเสรลิฐของพระองคร์ และโดยการททาเชล่นนนันี้นกก็ใหห้อาหารทบทเปป็นเนมืนี้อแหล่งพระวจนะแกล่เหลล่าสมาชลิกของพวกเขา ซนทง
พวกเขาจะไดห้รนับการเสรลิมกทาลนังและถผกเสรลิมสรห้างในความเชมืทอนนันี้น แทนทบทจะกลล่าวคทาเทศนาสนันี้นๆสลิบหห้านาทบในเชห้าวนันอาทลิตยร์
ซนทงพทุล่งเปป้าไปทบทการททาใหห้ผผห้ฟปงพอใจ คมือเหลล่าสมาชลิกครลิสตจนักรทบทตมืนี้นเขลิน พรห้อมกนับความหวนังเชล่นนนันี้นตามทบทเปาโลพรรณนาไวห้
ตรงนบนี้ ผผห้เชมืทอทนันี้งหลายกก็จะไดห้รนับแรงบนันดาลใจและไดห้รนับกทาลนังใจทบทจะบากบนัทนมทุล่งไปสผล่เสห้นชนัยแหล่งการทรงเรบยกจากเบมืนี้องบนของ
พระเจห้าในพระเยซผครลิสตร์ พรห้อมกนับความหวนังเชล่นนนันี้น พวกเขากก็คงไมล่มบเวลาสทาหรนับสลิทงตล่างๆของโลกนบนี้ ไมล่มบเวลาทบทจะ
รล่วมสามนัคคบธรรมกนับการงานตล่างๆแหล่งความมมืดอนันไรห้ผลและไมล่มบเวลาสทาหรนับการไถลกลนับหลนัง!
            ถห้อยคทาทลินี้งทห้ายของขห้อ 5 บอกเปป็นนนัยอยล่างแนล่นอนวล่าความหวนังทบทถผกสะสมไวห้ในสวรรคร์สทาหรนับผผห้เชมืทอเปป็นหนัวขห้อ
หลนักสทาหรนับอนัครทผตเปาโล เขาเทศนาบล่อยครนันี้งเกบทยวกนับความหวนังของครลิสเตบยนในพระเยซผเจห้า และครลิสตจนักรกก็ไดห้รนับทราบ



เรมืทองนบนี้เปป็นอยล่างดบแลห้ว เปาโลแคล่เอต่ยถลึงความหวนังนนันี้นตรงนบนี้เทล่านนันี้น และกลล่าวแกล่ผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นทบทเมมืองโคโลสบวล่า “ขห้าพเจห้าไมล่
จทาเปป็นตห้องขยายความในเรมืทองนบนี้ เพราะวล่าความหวนังของเรานนันี้นเจลิดจห้าและเปฟีปี่ยมสงล่าราศบ ทล่านทนันี้งหลายกก็คทุห้นเคยกนับเรมืทองนบนี้อยผล่
แลห้ว – ทล่านทนันี้งหลายไดห้เรบยนรผห้เกบทยวกนับมนันแลห้วในวนันแรกๆทบทขห้าพเจห้าไดห้ประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่พวกทล่าน ทล่านทนันี้งหลาย
ไดจ้ยตินเกบทยวกนับมนันแลห้ว ทล่านทนันี้งหลายไดจ้รทับมนันแลห้ว ทล่านทนันี้งหลายถคือกรรมสติทธติธิ์ความหวนังอนันเปฟีปี่ยมสงล่าราศบนบนี้แลห้ว” ถห้อยคทาแหล่ง
ความจรลิงของขล่าวประเสรลิฐเปป็นแหลล่งทบทมาเดบยวเทล่านนันี้นทบทเราสามารถเรบยนรผห้เกบทยวกนับธรรมชาตลิทบทถผกเปปิดเผยและความแนล่นอน
แหล่งอนาคตของเราและความเปฟีปี่ยมสทุขในสวรรคร์ไดห้ ดห้วยเหตทุนบนี้เปาโลจลึงประกาศพระวจนะแหต่งความจรติงของขต่าวประเสรติฐ
แกล่ครลิสตจนักรททุกแหล่งทบทพระเจห้าทรงอนทุญาตใหห้เขารนับใชห้
            ชบวลิตครลิสเตบยนเปป็นชบวลิตทบทดบทบทสทุดอยล่างแนล่นอน ชบวลิตครลิสเตบยนคมือชบวลิตทบทเปฟีปี่ยมดห้วยความคาดหวนังและความ
สนทุกสนานแงล่บวกบนโลกนบนี้ แตล่เราตนันี้งตาคอย “ความหวนังทบทถผกสะสมไวห้ในสวรรคร์” ความหวนังทบทเรามบนนันี้นไปไกลเกลินกวล่าคทา
ครททาครวญอนันหดหผล่หนห้าหลทุมศพ “เถห้าสผล่เถห้า ธทุลบสผล่ธทุลบ” ความจรลิงแหล่งขล่าวประเสรลิฐสาดแสงแหล่งความหวนังเจลิดจห้าไปไกลเกลิน
กวล่าหลทุมฝปงศพ ฮาเลลผยา!!
            ขห้อ 6: “ซนทงแผล่แพรล่มาถนงทล่านดนังทบทกทาลนังเกลิดผลและทวบขนนี้นทนัทวโลก เชล่นเดบยวกนับทบทกทาลนังเปป็นอยผล่ในตนัวทล่านทนันี้งหลาย
ดห้วย ตนันี้งแตล่วนันทบททล่านไดห้ยลินและไดห้รผห้จนักพระคทุณของพระเจห้าตามความจรลิง”
            ขล่าวประเสรลิฐไดห้ถผกนทามาสผล่ชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นและบนัดนบนี้กก็อยผล่กนับพวกเขาแลห้ว เปป็นกรรมสติทธติธิ์ของพวกเขาแลจ้ว
(2 เปโตร 1:4) คทากลล่าวทบทวล่า “ดนังทบทกทาลนังเกลิดผลและทวทขลึนี้นททัที่วโลก” ไมล่ใชล่เรมืทองนล่าสนับสนเลยหากเราพลิจารณาวล่าขณะนนันี้นโลก
ไมล่ไดห้มบผผห้คนอาศนัยอยผล่จนถนงขนาดทบทเปป็นอยผล่ททุกวนันนบนี้ วลบนบนี้ถผกใชห้ทบทอมืทนอบกโดยเปาโล และเพบยงแคล่หมายถนงแควห้นยผเดบยและพมืนี้นทบท
ตล่างๆทบทอยผล่โดยรอบเทล่านนันี้น...ประเทศเหลล่านนันี้นทบทสทาหรนับพวกเขาแลห้วรวมกนันเปป็นโลก 
            ขล่าวประเสรลิฐทบทถผกรนับแลห้วโดยชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นกทาลนังเกลิดผล – เหมมือนกนับทบทมนันจะเปป็นอยล่างแนล่นอน เพราะ
วล่า “ความเชมืทอทบทปราศจากการกระททากก็ตายเสบยแลห้ว” ตห้นไมห้ใดทบทไมล่เกลิดผลกก็เปป็นตห้นไมห้ทบทตายแลห้ว นนักศาสนาคนใดทบทไมล่เกลิดผล
กก็ไมล่ใชล่ผผห้เชมืทอ ครลิสเตบยนแทห้ททุกคนยล่อมเกลิดผล – บห้างสามสลิบเทล่า บห้างหกสลิบเทล่า บห้างหนนทงรห้อยเทล่า แตล่ไมล่มบทบทใดเลยในพระ
คนัมภบรร์ทบทพระเจห้าตรนัสวล่า “บห้างกก็ไมล่เกลิดผลเลย!” กลิทงททุกกลิทงทบทไมล่ออกผลยล่อมถผกตนัดทลินี้งและถผกเผาไฟเสบย ผผห้เชมืทอแทห้ทนันี้งหลายทบท
บนังเกลิดจากพระวลิญญาณอยล่างแทห้จรลิงจะเกลิดผล – บางทบอาจไมล่ใชล่ผลมากมาย แตล่ทบทใดทบทมบชทวติต ทบทนนัทนยล่อมมบผล
            ขล่าวประเสรลิฐกทาลนังกห้าวหนห้าไปอยล่างแทห้จรลิงในขณะนนันี้น พวกสาวกประกาศขล่าวประเสรลิฐ ผผห้คนกลนับใจเชมืทออยผล่รอบ
ตนัวพวกเขา และเหลล่าคนทบทกลนับใจเชมืทอของพวกเขากก็กลายเปป็นนนักเทศนร์ตล่อไป ดห้วยเหตทุนบนี้ วงกลมแหล่งขล่าวประเสรลิฐจนงขยาย
ตนัวใหญล่มากขนนี้นเรมืทอยๆวนันแลห้ววนันเลล่า ขณะทบทอลิทธลิพลของมนันแผล่ขยายออกไป (กลิจการ 12:24; 19:20)
            “...ตนันี้งแตล่วนันทบททล่านไดห้ยลิน (ขล่าวประเสรลิฐ) และไดห้รผห้จนักพระคทุณของพระเจห้าตามความจรลิง” ตนันี้งแตล่วนันนนันี้นเอง ชาว
โคโลสบเหลล่านนันี้นกก็เรลิทมเกลิดผลฝป่ายวลิญญาณ พวกเขาเกลิดผลภายนอก ผลทบทไดห้ยลินเปป็นเสบยงไดห้ – และพระคทุณและความรนักทบทพวก
เขาแสดงออกกก็เปป็นทบทรผห้จนักและถผกไดห้ยลินกนัน ผผห้คนเรลิทมคทุห้นเคยกนับความเชมืทอแบบครลิสเตบยนแทห้ดนังทบทถผกแสดงออกโดยครลิสตจนักรทบท
เมมืองโคโลสบ ชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นเคยไดห้ยลินเกบทยวกนับและรผห้จนักพระคทุณของพระเจห้าในความจรลิงมากล่อนแลห้ว โดยการไดห้ยลิน
ขล่าวประเสรลิฐพวกเขากก็เรลิทมรผห้จนักพระคทุณของพระเจห้าอยล่างถล่องแทห้ซนทงเปป็นหนัวใจและสาระสทาคนัญของขล่าวประเสรลิฐ – ขล่าวสารทบท
เปปิดเผยขห้อเทก็จจรลิงอนันเปฟีปี่ยมสงล่าราศบเรมืทองขล่าวดบทบทวล่าพระเจห้าในพระคทุณและความโปรดปรานอนันเปป็นสลิทธลิธิ์ขาดของพระองคร์ ไดห้



ทรงสงสารและอวยพรโลกและททาใหห้ความรอดทบทมนทุษยร์ไมล่สมควรไดห้รนับเปป็นไปไดห้ซนทงมบอยผล่ในพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผห้เปป็น
เจห้าของเราสทาหรนับคนทนันี้งปวงทบทจะมาหาพระเจห้าโดยพระองคร์ พระเจห้าทรงมบสลิทธลิธิ์อนันสมบผรณร์ทบทจะลงโทษโลกและททาลาย
มนทุษยชาตลิเสบย แตล่แทนทบทจะททาเชล่นนนันี้น พระองคร์กลนับทรงจนัดหาและททาใหห้การไถล่เปป็นไปไดห้โดยทางพระโลหลิตทบทหลนัทงออกของ
พระบทุตรทบทบนังเกลิดมาองคร์เดบยวของพระองคร์ คมือพระเยซผครลิสตร์เจห้า
            เปาโลกทาลนังกลล่าวแกล่ชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นวล่า “ตนันี้งแตล่วนันทบททล่านทนันี้งหลายไดห้ยลินขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคทุณของ
พระเจห้า พวกทล่านกก็ไดจ้รรจ้จทักพระคทุณของพระเจห้าอยล่างถล่องแทห้ ในความจรลิงอยล่างแทห้จรลิง มนันเปป็นขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคทุณ
ทบทแทห้จรลิงและสมบผรณร์ทบทพวกทล่านไดห้เรบยนรผห้จากเอปาฟรนัสแลห้ว พวกทล่านไดห้ยลินขล่าวประเสรลิฐแทห้แหล่งพระคทุณแลห้ว พวกทล่านไดห้
รนับขล่าวสารแหล่งพระคทุณทบทแทห้จรลิงแลห้ว พระคทุณของพระเจห้าไดห้ถผกสอนแกล่ทล่านทนันี้งหลายแลห้วโดยปราศจากการตนัดตอนหรมือการ
ปะปนของหลนักปรนัชญา หลนักขห้อเชมืทอ หลนักคทาสอนและประเพณบตล่างๆของมนทุษยร์ซนทงเปป็นสลิทงจอมปลอม” อยล่างไรกก็ตาม ตล่อมา
เปาโลกก็ใหห้คทาเตมือนใหห้ระวนังการลล่อลวงอนันไรห้สาระและหลนักปรนัชญา และใหห้ระวนังคนทนันี้งหลายทบทหนันเหไปจากพระคทุณอนัน
บรลิสทุทธลิธิ์แหล่งพระเจห้าของเรา
            เปาโลกทาลนังกลล่าวแกล่ชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นวล่า “ตนันี้งแตล่พวกทล่านไดห้รผห้จนักพระคทุณของพระเจห้าในความจรลิง พวก
ทล่านกก็ไดห้เรบยนรผห้พระคทุณของพระเจห้าในรผปแบบแทห้จรลิงของมนันโดยปราศจากการผสมทบทกทาลนังพยายามคมืบคลานเขห้ามาอยผล่ตอน
นบนี้ – เหมมือนกนับทบทพวกทล่านไดห้เรบยนรผห้มนันแลห้วจากเอปาฟรนัส” เอปาฟรนัสเปป็นผผห้รนับใชห้ทบทแทห้จรลิงคนหนนทงของพระเจห้าซนทงไมล่ถผก
เจมือปนดห้วยคทาสอนผลิด เขาประกาศพระคทุณอนันบรลิสทุทธลิธิ์แบบเดบยวกนับทบทเปาโลไดห้สอนเขา:
            ขห้อ 7: “ดนังทบททล่านไดห้เรบยนจากเอปาฟรนัสซนทงเปป็นเพมืทอนรล่วมงานทบทรนักของเรา เขาเปป็นผผห้รนับใชห้อนันสนัตยร์ซมืทอของพระครลิสตร์
เพมืทอพวกทล่าน”
            เปาโลใหห้ความมนัทนใจชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นวล่าคทาสอนของเอปาฟรนัสไดห้รนับการประทนับตราและไดห้รนับอนทุญาตโดย
สลิทธลิอทานาจของพระเจห้าแลห้ว เขาไมล่อลิจฉาเพมืทอนรล่วมงานผผห้นบนี้ทบทเขาเรบยกวล่าเปป็น “เพมืทอนรล่วมงานทบทรนักของเรา” ทลิโมธบ เปาโลและ
เอปาฟรนัสไมล่เพบยงรผห้จนักและปรนนลิบนัตลิพระเจห้าองคร์เดบยวกนันเทล่านนันี้น แตล่พวกเขายนังผผกพนันกนันอยล่างใกลห้ชลิดในความรนักของ
พระเจห้าดห้วย – ความรนักทบทมบตล่อความจรลิงและการประกาศพระคทุณของพระเจห้า หนัวใจของอนัครทผตเปาโลมบความรนักอยล่างลนกซนนี้ง
ตล่อเพมืทอนรล่วมททาการททุกคนของเขา และเขาไมล่มบใจคลิดรห้ายตล่อพวกเขาเลย และไมล่คลิดวล่าพวกเขาเปป็นคผล่แขล่งดห้วย เขาไมล่อลิจฉา
ความสทาเรก็จของพวกเขา เขารผห้สนกถนงความเปป็นพวกเดบยวกนันกนับงานรนับใชห้และงานของพวกเขามากเสบยจนสลิทงใดกก็ตามทบทททาใหห้
พวกเขาดบใจกก็ททาใหห้เขามบความสทุขเชล่นกนัน เขาชมืทนชมยลินดบกนับชนัยชนะตล่างๆของพวกเขาและใจสลายเมมืทอพวกเขาพล่ายแพห้
            ความสนัตยร์ซมืทอของเอปาฟรนัสเปป็นสลินทรนัพยร์ฝป่ายวลิญญาณอยล่างหนนทงและเปป็นประโยชนร์ตล่อผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นทบทเมมืองโคโลสบ
อยล่างแนล่นอน สทาหรนับพวกเขาแลห้ว เขาไดห้รนับใชห้อยล่างสนัตยร์ซมืทอในขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระครลิสตร์ นบทเปป็นอนัตชบวประวนัตลิสนันี้นๆแตล่สงล่า
งามของผผห้รนับใชห้ทล่านนบนี้ของพระเจห้า
            ขห้อ 8: “ผผห้ไดห้เลล่าใหห้เราฟปงถนงความรนักทบททล่านมบอยผล่ในพระวลิญญาณดห้วย” เอปาฟรนัสไดห้เลล่าใหห้เปาโลฟปงเกบทยวกนับความ
รนักอนันผลิดปกตลิธรรมดาของผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นในครลิสตจนักรทบทเมมืองโคโลสบ เขาไมล่เพบยงพผดถนงความรนักของพวกเขาเทล่านนันี้น แตล่ยนังไดห้
แจห้งขล่าวแกล่เปาโลเกบทยวกนับพนัฒนาการและความกห้าวหนห้าฝป่ายวลิญญาณอมืทนๆของพวกเขาดห้วย อยล่างไรกก็ตาม ความรนักกก็เปป็น
มงกทุฎและสาระสทาคนัญแหล่งพระคทุณอมืทนๆทนันี้งปวง มนันเปป็นความรนักอนันลนกซนนี้งของพวกเขา – ทบทมบใหห้พระครลิสตร์และขล่าวประเสรลิฐ



กล่อน จากนนันี้นกก็มบใหห้วลิสทุทธลิชนทนันี้งปวง – ทบทททาใหห้ครลิสเตบยนชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นเกลิดผลฝป่ายวลิญญาณอยล่างมากมาย เมมืทอเอ
ปาฟรนัสประกาศวล่าความรนักของชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นเปป็น “ความรนักในพระวลิญญาณ” เขากก็บอกถนงเหตทุผลสทาหรนับ
ผลลนัพธร์เหลล่านนันี้นในครลิสตจนักรทบทเมมืองโคโลสบ การเปลบทยนแปลงทบทมาจากพระเจห้าไดห้ถผกททาใหห้เกลิดขนนี้นแลห้วในใจของพวกเขา และ
การเปลบทยนแปลงนนันี้นไดห้ททาใหห้พวกเขาเตก็มลห้นดห้วยความรนักอนันบรลิสทุทธลิธิ์ – ความรนักในแบบทบทประสบการณร์แทห้จรลิงกนับพระเจห้า
เทล่านนันี้นสามารถททาใหห้เกลิดขนนี้นไดห้ “ผรจ้ททที่ดสารงอยรต่ในความรทักกห็ดสารงอยรต่ในพระเจจ้าและพระเจจ้าอยรต่ในผรจ้นทันี้น”
            ในขห้อ 3 เปาโลประกาศวล่าเมมืทอเขาอธลิษฐาน เขากก็ททาเชล่นนนันี้นจากหนัวใจทบทเปฟีปี่ยมลห้นดห้วยการขอบพระคทุณเพมืทอ
ครลิสเตบยนชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้น และจากนนันี้นเขากก็ใหห้เหตทุผลสทาหรนับการขอบพระคทุณของตน เรลิทมตห้นในขห้อ 9 เขาประกาศ
ถนงเนมืนี้อหาสาระแหล่งคทาอธลิษฐานของเขา เขาบอกชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นวล่าเขาอธลิษฐานตล่อพระเจห้าเผมืทอพวกเขา โดยทผลขอ
พระเจห้าใหห้ประทานพระพรตล่างๆแกล่พวกเขาซนทงเหมาะสมกนับใจของพวกเขา ความคลิดของพวกเขา และการประพฤตลิประจทา
วนันของพวกเขา – เพมืทอทบทความรผห้ในระดนับทบทลนกซนนี้งกวล่าเดลิมจะไดห้เปป็นของพวกเขา... ระดนับทบทสผงกวล่าเดลิมของความบรลิสทุทธลิธิ์อนัน
แทห้จรลิง ความไมล่เหก็นแกล่ตนัว ความเปป็นประโยชนร์ พละกทาลนัง และพระพรตล่างๆทบทพระเจห้าพระบลิดาเทล่านนันี้นประทานใหห้ไดห้ และ
ถผกดมืทมดททาโดยคนเหลล่านนันี้นทบทไดห้ถผกยห้ายจากอาณาจนักรแหล่งความมมืดเขห้ามาในอาณาจนักรแหล่งพระบทุตรทบทรนักของพระเจห้าแลห้ว

คนาอธริษฐานเจจ็ดประการของเปาโล
            ขห้อ 9: “เพราะเหตทุนบนี้พวกเราเหมมือนกนัน นนับตนันี้งแตล่วนันทบทเราไดห้ยลิน กก็ไมล่ไดห้หยทุดในการทบทจะอธลิษฐานขอเพมืทอทล่าน และ
ปรารถนาใหห้ทล่านเตก็มไปดห้วยความรผห้ถนงพระประสงคร์ของพระองคร์ในสรรพปปญญาและในความเขห้าใจฝป่ายจลิตวลิญญาณ”
            การแปลทบทดบกวล่าจะอล่านวล่า “ดห้วยเหตทุนบนี้เอง พวกเราเองดห้วย นนับตนันี้งแตล่วนันทบทเราไดห้ยลินเกบทยวกนับเรมืทองนบนี้ กก็ไมล่หยทุด
อธลิษฐานและทผลขอ...” นนัทนคมือ “เพราะวล่าทล่านทนันี้งหลายรผห้จนักพระคทุณทบทแทห้จรลิงของพระเจห้า เพราะวล่าพวกทล่านไดห้เรบยนรผห้
พระคทุณทบทแทห้จรลิงในความจรติง เพราะเหตทุความเชมืทอของพวกทล่าน เพราะเหตทุความรนักของพวกทล่านซนทงถผกแสดงออกททุกวนันใน
การประพฤตลิและการปฏลิบนัตลิตล่างๆของพวกทล่านกนับวลิสทุทธลิชนคนอมืทนๆ เพราะเหตทุความหวนังอนันเปฟีปี่ยมสทุขซนทงถผกสะสมไวห้เพมืทอ
พวกทล่าน ถผกสงวนไวห้ในสวรรคร์ ไมล่เปฟปี่อยเนล่า ไรห้มลทลิน ถผกปกปป้องโดยพระเจห้าผผห้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ เพราะวล่าสลิทงเหลล่านบนี้ประทนับ
ตราความจรลิงแทห้แหล่งประสบการณร์ของพวกทล่าน เราจลึงอธติษฐานอยต่างสมที่สาเสมอเพคืที่อทต่านททันี้งหลาย”
            สลิทงทบทเปาโลอห้อนวอนขอเปป็นพลิเศษบนัดนบนี้กก็ถผกแจห้งใหห้ทราบ เขาอธลิษฐานวล่า “ใหห้ทล่านเตก็มไปดห้วยความรผห้ถนงพระ
ประสงคร์ของพระองคร์ในสรรพปปญญาและในความเขห้าใจฝป่ายจลิตวลิญญาณ” (เปรบยบเทบยบ เอเฟซนัส 1:17) เปาโลปรารถนาใหห้
ชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นมบความรผห้อนันเตก็มเปฟีปี่ยมเกบทยวกนับพระประสงคร์ของพระเจห้าในททุกดห้านและททุกแงล่มทุมทบทถผกเปปิดเผยของมนัน
เขาอยากใหห้พวกเขามบความรผห้ทบทสมบผรณร์แบบและครบถห้วนเกบทยวกนับพระประสงคร์อนันสมบผรณร์แบบของพระเจห้าสทาหรนับพวกเขา 
ครลิสเตบยนททุกคนควรปรารถนาทบทจะรผห้จนักพระประสงคร์อนันสมบผรณร์แบบของพระเจห้าสทาหรนับชบวลิตของเขาหรมือของเธอ
            เปาโลอยากใหห้ชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นรผห้จนักพระประสงคร์ของพระเจห้าโดยปราศจากขห้อจทากนัดใดๆ เขาอยากใหห้พวก
เขารผห้จนักพระประสงคร์ของพระเจห้าในหลนักขห้อเชมืทอและในพนันธะหนห้าทบททางศบลธรรม (อนันหนนทงคมือหลนักเกณฑร์ของพระเจห้าทบท
กทาหนดสลิทงทบทเราควรเชมืทอและอบกอนันกทาหนดสลิทงทบทเราควรกระททาในฐานะผผห้เชมืทอ) กฎเดบยวเทล่านนันี้นแหล่งความเชมืทอแทห้และแนวทาง
ประพฤตลิแบบครลิสเตบยนอนันบรลิสทุทธลิธิ์ (1 คร. 1:4-7; 1 คร. 2:12; 1 คร. 12:8; อฟ. 1:17) เปาโลอยากใหห้ผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นใน
เมมืองโคโลสบรผห้จนักพระประสงคร์ของพระเจห้าอยล่างครบถห้วนในททุกรายละเอบยดโดยไมล่ขาดสลิทงใดเลย “ในสรรพปปญญาและใน



ความเขห้าใจฝป่ายจลิตวลิญญาณ” หากพระเจห้าทรงททาใหห้ผผห้เชมืทอเตก็มเปฟีปี่ยมดห้วยความรผห้แหล่งพระประสงคร์ของพระองคร์ ขอบเขตแหล่ง
วลิสนัยทนัศนร์ฝป่ายวลิญญาณจะถผกขยายใหญล่ขนนี้นอยล่างแนล่นอน ความคลิดของผผห้เชมืทอเชล่นนนันี้นยล่อมถผกฝฝึกฝนและถผกสอนในสลิทงตล่างๆของ
พระเจห้า เสห้นขอบฟป้าฝป่ายวลิญญาณของผผห้เชมืทอทบทเตก็มลห้นดห้วยความรผห้เกบทยวกนับพระประสงคร์ของพระเจห้ายล่อมถผกขยายออก ผผห้เชมืทอทบท
เจตจทานงของตนถผกจทานนตล่อพระเจห้าอยล่างสลินี้นสทุดใจกก็รวบรวมสตลิปปญญาฝป่ายวลิญญาณขณะทบทเขาศนกษาและแยกแยะพระ
วจนะแหล่งความจรลิงอยล่างถผกตห้อง สตลิปปญญาฝป่ายวลิญญาณยล่อมนทามาซนทงความเขห้าใจลนกซนนี้งฝป่ายวลิญญาณ สลิทธลิบทุตรหนัวปฟีของผผห้
เชมืทอททุกคนคมือ การดมืทมดททาพระวลิญญาณแหล่งความสวล่างในชบวลิตของเขา การดมืทมดททาพระวลิญญาณแหล่งความสวล่างเปป็นสลิทธลิพลิเศษ
อยล่างหนนทง พระพรหนนทงเดบยวซนทงเปป็นของผผห้เชมืทอททุกคนทบทยอมจทานนตล่อพระเจห้าอยล่างสลินี้นสทุดใจ
            เมมืทอผผห้เชมืทอคนใดยอมจทานนตล่อพระประสงคร์ของพระเจห้าอยล่างสลินี้นสทุดใจและยอมใหห้พระเจห้าเตลิมเตก็มเขาดห้วยความรผห้
แหล่งพระประสงคร์ของพระองคร์ในสรรพปปญญาและความเขห้าใจฝป่ายวลิญญาณ พระเจห้ากก็จะขจนัดหมอกทบทบดบนังวลิสนัยทนัศนร์ภายใน
ของผผห้เชมืทอคนนนันี้นออกไปเสบย... หมอกทบทขนัดขวางความเขห้าใจฝป่ายวลิญญาณและขโมยความลนกซนนี้งแหล่งความจรลิงฝป่ายวลิญญาณอนัน
ยลิทงใหญล่ตล่างๆและพระสนัญญาตล่างๆทบทมบเขบยนไวห้ในพระวจนะบรลิสทุทธลิธิ์ของพระเจห้าไปจากผผห้เชมืทอ เมมืทอบทุคคลใดยอมจทานนอยล่างสลินี้น
สทุดใจตล่อพระประสงคร์ของพระเจห้า พระเจห้ากก็ประทานใหห้แกล่ผผห้นนันี้น คมือความรนักอนันลนกซนนี้งทบทมบใหห้แกล่ความจรลิงของพระเจห้าและ
ความปรารถนาอนันรห้อนแรงและลนกซนนี้งทบทมบใหห้แกล่ความเขห้าใจทบทดบขนนี้นเกบทยวกนับความจรลิงนนันี้น เมมืทอผผห้เชมืทอคนนนันี้นยอมจทานนอยล่างสลินี้น
สทุดใจเชล่นนนันี้น การยอมจทานนเชล่นนนันี้นกก็ชล่วยใหห้เขาสามารถมองเหห็นผต่านสายตาฝฝ่ายวติญญาณแหต่งความเขจ้าใจ และโดยการททา
เชล่นนบนี้เขากก็ไดห้รนับพระพรตล่างๆทบทครลิสเตบยนธรรมดาๆไมล่รผห้เลย โอห้ พระเจห้า! ขอโปรดประทานความเขจ้าใจฝฝ่ายวติญญาณใหห้แกล่ขห้า
พระองคร์ทนันี้งหลายดห้วยเถลิด!
            โปรดสนังเกตคทาเลก็กๆนบนี้ “สรรพ”... “สรรพปปญญาและสรรพความเขห้าใจฝป่ายวลิญญาณ” ปปญญาและความเขห้าใจ
ฝป่ายวลิญญาณไมล่ถผกจทากนัด ผผห้เชมืทอทบทยอมจทานนสามารถดมืทมดททากนับสองสลิทงนบนี้ไดห้จนถนงขบดสทุดของสองสลิทงนบนี้ – และสวรรคร์เทล่านนันี้นทบทรผห้
ถนงขบดจทากนัดแหล่งปปญญาและความเขห้าใจฝป่ายวลิญญาณของพระเจห้า “พระเจห้าทรงตนันี้งพระองคร์ใหห้เปป็นปปญญา ความชอบธรรม 
การแยกตนันี้งไวห้ และการไถล่โทษ สทาหรนับเราทนันี้งหลาย” (1 คร. 1:30)
            ผผห้เชมืทอจทานวนไมล่มากดมืทมดททาสลิทธลิบทุตรหนัวปฟีฝป่ายวลิญญาณของตน พวกเราสล่วนใหญล่ยอมรนับสลิทงทบทดบทบทสทุดเปป็นอนันดนับทบทสอง
ของพระเจห้า – หรมือแมห้แตล่สลิทงทบทดบทบทสทุดเปป็นอนันดนับทบทสามหรมือทบทสบทของพระองคร์ – ในเมมืทอเราสามารถและควรดทาเนลินชบวลิตใน
ศผนยร์กลางแหล่งความบรลิบผรณร์แหล่งพระคทุณ สตลิปปญญา ความบรลิสทุทธลิธิ์และสรรพความเขห้าใจฝป่ายวลิญญาณของพระเจห้า
            ขห้อ 10: “เพมืทอทล่านจะไดห้ดทาเนลินชบวลิตอยล่างสมควรตล่อองคร์พระผผห้เปป็นเจห้า ตามบรรดาความชอบ ใหห้เกลิดผลในการดบ
ททุกอยล่าง และจทาเรลิญขนนี้นในความรผห้ถนงพระเจห้า” ความปรารถนาของเปาโลสทาหรนับผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นในครลิสตจนักรทบทเมมืองโคโลสบ
ไมล่ใชล่สลิทงทบทวล่างเปลล่าหรมือไรห้ความหมาย เขาปรารถนาพระพรฝป่ายวลิญญาณเหลล่านบนี้ “เพคืที่อทต่านจะไดจ้ดสาเนตินชทวติตอยต่างสมควรตต่อ
องคตพระผรจ้เปป็นเจจ้า” การดทาเนลินชบวลิตอยล่างสมควรตล่อองคร์พระผผห้เปป็นเจห้ามบความหมายลนกซนนี้งมากกวล่าทบทครลิสเตบยนธรรมดาเคยรผห้ 
ผผห้เชมืทอสล่วนใหญล่ดทาเนลินชบวลิตครลิสเตบยนทบทตมืนี้นเขลินมากๆ  การดทาเนลินชบวลิตอยล่างสมควรตล่อองคร์พระผผห้เปป็นเจห้าคมือการรนัก ทะนทุถนอม
และบผชาพระองคร์ทบทพระฉายของพระองคร์เองอยผล่ตรงหนห้าเราเสมอ การดทาเนลินชบวลิตอยล่างสมควรตล่อองคร์พระผผห้เปป็นเจห้าคมือการ
ยอมจทานนตล่อพระวลิญญาณของพระองคร์และการดทาเนลินอยล่างสอดประสานกทับพระวลิญญาณเหลมือเกลินจนเราจะแสดงออกถนง
ความบรลิสทุทธลิธิ์ของพระองคร์ ความดบงามของพระองคร์ ความถล่อมพระทนัยของพระองคร์ ความรนักของพระองคร์ และชบวลิตของ



พระองคร์เอง เราจะตห้องดทาเนลินตามรอยพระบาทของพระองคร์ เราจะตห้องเขห้าเทบยมแอกกนับพระเยซผและเดลินเคบยงขห้าง
พระองคร์
            เปาโลอธลิษฐานขอใหห้ชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นดทาเนลินอยล่างสมควรตล่อองคร์พระผผห้เปป็นเจห้า “ตามบรรดาความชอบ” 
ความพนงพอใจสผงสทุดของพระเยซผเจห้าคมือ การเหก็นพระองคร์เอง – พระฉายของพระองคร์เอง – ในคนเหลล่านนันี้นทบทใหห้พระองคร์
เปป็นจอมเจห้านายในททุกดห้านของชบวลิตพวกเขา... ในความคลิดตล่างๆของพวกเขา ในการกระททาตล่างๆของพวกเขา ในจทุด
ประสงคร์ของพวกเขาในชบวลิต ในททุกสลิทงทบทพวกเขากระททา ความปรารถนาของพระองคร์สทาหรนับลผกๆของพระองคร์กก็คมือ ทบทพวก
เราจะดทาเนลินอยล่างสมควรตล่อพระองคร์ และโดยการททาเชล่นนนันี้นเรากก็จะไดห้รนับการอนทุมนัตลิของพระองคร์ “เหตทุฉะนนันี้นเมมืทอทล่านจะ
รนับประทาน จะดมืทม หรมือจะททาอะไรกก็ตาม” ใหห้เรากระททาททุกสลิทงเพมืทอเปป็นการถวายพระเกบยรตลิแดล่พระเจห้า เราไมล่ควรททาสลิทงใด
อยล่างเหก็นแกล่ตนัวหรมือเพมืทอเกบยรตลิจอมปลอม
            ในขห้อ 10 เปาโลอธลิษฐานขอใหห้ชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้น “เกลิดผลในการดบททุกอยล่าง และจทาเรลิญขนนี้นในความรผห้ถนง
พระเจห้า” ผลฝป่ายวลิญญาณคมือ ขห้อพลิสผจนร์แรกของชบวลิตฝป่ายวลิญญาณทบทอยผล่ภายใน ผลฝป่ายวลิญญาณตล่างๆถผกบล่งบอกโดยการงาน
ทบทดบตล่างๆ อล่าน 2 โครลินธร์ 9:8; 2 เธสะโลนลิกา 2:17; ฮบบรผ 13:21; กาลาเทบย 5:22; ฟฟีลลิปปฟี 1:11 เปาโลประกาศเสมอวล่าความ
ไรห้ผลคมือความตาย ยากอบกลล่าววล่า “ความเชมืทอทบทปราศจากการกระททากก็ตายเสบยแลห้ว” พระเยซผตรนัสวล่า “ทล่านทนันี้งหลายจะ
รผห้จนักพวกเขาโดยผลของพวกเขา” ตห้นไมห้ทบทลทาตห้นไมล่มบนนี้ทาเลบนี้ยงและกลิทงทบทไมล่มบใบกก็เปป็นตห้นไมห้ทบทตายแลห้ว
            เปาโลอยากใหห้ชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นเปป็น “เหมมือนตห้นไมห้ทบทถผกปลผกไวห้รลิมทางนนี้ทา” คมือตห้นไมห้ทบทถผกปกคลทุมดห้วยใบ
ดก และมบกลิทงโนห้มลงเพราะผลดบซนทงสทุกงอม เขาอยากใหห้คนเหลล่านนันี้นเปป็นตห้นไมห้ทบทใบดกผลดกซนทงอวยพรคนทนันี้งปวงทบทพวกเขา
ตลิดตล่อสนัมพนันธร์ดห้วย เขาอยากใหห้พวกเขาเปป็นผผห้เชมืทอทบทสนใจในและกระททาการงานทบทดบททุกอยล่าง... “และจสาเรติญขลึนี้นในความรรจ้ถลึง
พระเจจ้า” ความรผห้ทบทแทห้จรลิงของพระเจห้าคมืออาหารเดบยวทบทจะนทามาซนทงการเตลิบโตฝป่ายวลิญญาณ พระเจห้าองคร์ใดทบทอยผล่ในเงามมืด ไมล่
เปป็นทบทรผห้จนักในความจรลิง กก็นทามาซนทงความงมงาย ความสงสนัยและความกลนัวเสมอ การตลิดตามพระเจห้าทบทเปป็นแบบนนันี้นกก็นทามาซนทง
ความคลนัทงศาสนาหรมือไสยศาสตรร์ ยลิทงเราเรบยนรผห้เกบทยวกนับพระเจห้าของเรามากเทล่าไร เรากก็ยลิทงรผห้เกบทยวกนับความรนักของพระองคร์ 
ฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ ความอดทนนานของพระองคร์ พระคทุณของพระองคร์ และความโอล่อล่าตระการของพระองคร์มากขนนี้น
เทล่านนันี้น ยลิทงเราไวห้วางใจพระองคร์มากเทล่าไร เรากก็จะยลิทงมบความมนัทนใจในพระองคร์มากขนนี้นเทล่านนันี้น และเรากก็จะยลิทงฝากชบวลิตของ
เรา – ในอดบต ปปจจทุบนัน และอนาคต – ไวห้ในพระหนัตถร์ของพระองคร์อยล่างมนัทนใจมากขนนี้นเทล่านนันี้น ยลิทงเรารผห้เกบทยวกนับพระองคร์มาก
ขนนี้นเทล่าไร ประสบการณร์ของเราเองกนับพระองคร์กก็จะลนกซนนี้งมากยลิทงขนนี้นเทล่านนันี้น เราจะพนักพลิงในอห้อมแขนของพระองคร์ในเวลาทบท
เราตห้องการพละกทาลนัง เราจะอลิงแอบในพระทรวงของพระองคร์และวางใจในพระองคร์ในททุกดห้านของชบวลิต ยลิทงเรารผห้เกบทยวกนับ
พระองคร์มากเทล่าไร เรากก็จะยลิทงรนักและวางใจพระองคร์มากขนนี้นเทล่านนันี้น เรากก็จะยลิทงเตลิบโตขนนี้นในสลิทงตล่างๆฝป่ายวลิญญาณ และเรากก็
จะยลิทงดมืทมดททาชบวลิตฝป่ายวลิญญาณของเรามากขนนี้นเทล่านนันี้น หากเราจะดทาเนลินอยล่างสมควรตล่อพระครลิสตร์ของเรา การเกลิดผลและ
ความรผห้ทบทถผกนทาเสนอในขห้อ 10 กก็ตห้องเปป็นประสบการณร์ของเรา
            ขห้อ 11: “มบกทาลนังมากขนนี้นททุกอยล่างโดยฤทธลิธิ์เดชแหล่งสงล่าราศบของพระองคร์ ใหห้มบบรรดาความเพบยร และความอดทน
ไวห้นานดห้วยความยลินดบ” ขห้อนบนี้พรรณนาถนงสภาพฝป่ายวลิญญาณทบทผผห้เชมืทอเกลิดผล ฤทธลิธิ์เดชและพละกทาลนังเพมืทอเกลิดผลนนันี้นมาจาก
พระเจห้า ฤทธลิธิ์เดชทบทจะเกลิดผลคมือพละกทาลนังททที่ถรกถต่ายทอด – ไมล่ใชล่พละกทาลนังทบทถผกสนัทงสมขนนี้นมาเองหรมือเกลิดจากความสามารถ



หรมือสตลิปปญญาของเราเอง – แตล่เปป็นพละกทาลนังทบทถผกถล่ายทอดโดยพระเจห้า ซนทงเปป็นฤทธลิธิ์เดชของพระเจห้าเองทบทอยผล่ภายในเรา 
เปาโลพผดถนงการถล่ายทอดพละกทาลนังของพระเจห้าและฤทธลิธิ์เดชของพระเจห้าใหห้แกล่ผผห้เชมืทอทนันี้งหลาย มนทุษยร์ธรรมดานนันี้นอล่อนแอ 
มนทุษยชาตลิทบทลห้มลงในความบาปนนันี้นอล่อนแอ แตล่ขนนี้นเรมืองอทานาจเมมืทอยอมจทานนตล่อพระคทุณของพระเจห้า หยนัทงรากในความจรลิง
และเปฟีปี่ยมลห้นดห้วยความเขห้าใจฝป่ายวลิญญาณ
            กลิทงไมล่สามารถออกผลไดห้หากไมล่มบเถา (ยอหร์น 15:1-8) เราไมล่สามารถเกลิดผลไดห้หากไมต่มทฤทธติธิ์เดชขอพระเจจ้าอยรต่
ภายใน ครลิสเตบยนทบทเกลิดผลตห้องยอมจทานน – จลิตใจ วลิญญาณ และรล่างกาย อวนัยวะตล่างๆของเราตห้องถผกอทุทลิศถวายแดล่พระองคร์
เปป็นเครมืทองมมือแหล่งความชอบธรรม เราตห้องนทาเสนอรล่างกายของเราเปป็นเครมืทองบผชาทบทมบชบวลิต ฤทธลิธิ์เดชทบทจะเปป็นผผห้รนับใชห้ทบทสนัมฤทธลิธิ์
ผลนนันี้นถผกถล่ายทอดจากพระเจห้าผผห้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ – เราไมล่ไดห้อธลิษฐานขอมนัน พนทงความพยายามของเราเอง หรมือไดห้มนันมาใน
วลิทยาลนัยพระครลิสตธรรม! มนันมาจากพระเจห้าผผห้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ และมนันมาตามฤทธลิธิ์เดชอนันเปฟีปี่ยมสงล่าราศบของพระองคร์
            สงล่าราศบแหล่งพระเจห้าของเรามบพละกทาลนังทบทไมล่เหมมือนใคร – และมนันไมล่ใชล่ความรนักเทล่านนันี้น พระเจห้าทรงเปป็นความรนัก 
– แตล่วล่า “พระเจห้าทรงเปป็นเพลลิงทบทเผาผลาญ” (ฮบ. 12:29)  ขอใหห้ผผห้เชมืทอสทารวจดผสงล่าราศบของพระเจห้าผผห้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ในสลิทง
ทรงสรห้าง เมมืทอพระองคร์ตรนัส – และโลกกก็เกลิดมบตนัวตนขนนี้นมา! ขอใหห้ผผห้เชมืทอมองดผฟป้าสวรรคร์ – ฤทธลิธิ์เดชดห้านสถาปปตยกรรมของ
พระเจห้าทล่วมทห้นเราเมมืทอเราเพล่งดผดวงดาวเหลล่านนันี้น จงดผภผเขา แมล่นนี้ทา มหาสมทุทรอนันกวห้างใหญล่ “ฟป้าสวรรคร์ประกาศสงล่าราศบ
ของพระเจห้า และภาคพมืนี้นฟป้าสทาแดงพระหนัตถกลิจของพระองคร์” (เพลงสดทุดบ 19:1) เราอนัศจรรยร์ใจเพราะฤทธลิธิ์เดชของพระเจห้า
ในการทรงสรห้าง 
            จงพลิจารณาพระเจห้าในการทรงไถล่ เมมืทอพระบทุตรของพระองคร์เองทรงรห้องออกมาวล่า “พระเจห้าของขห้าพระองคร์ 
พระเจห้าของขห้าพระองคร์ ไฉนพระองคร์ทรงทอดทลินี้งขห้าพระองคร์เสบย” พระเจห้าผผห้ตรนัสจนักรวาลนบนี้ใหห้มบตนัวตนขนนี้นมาสามารถตรนัสคทา
เดบยวกก็ไดห้ – และดห้วยคทานนันี้นพระองคร์กก็จะสามารถททาลายลห้างศนัตรผททุกตนทบทพระเยซผทรงมบไดห้ แตล่แทนทบทจะททาเชล่นนนันี้น พระองคร์
กลนับหนันพระพนักตรร์ไปเสบยและทรงยอมใหห้พระบทุตรของพระองคร์สลินี้นพระชนมร์อยล่างททุกขร์ทรมานบนกางเขนนนันี้นเพมืทอทบทคนบาป
ทนันี้งหลายทบทนล่าสงสารและสมควรตกนรกจะไดห้รนับการไถล่! ฤทธลิธิ์เดชเชล่นนนันี้นททาใหห้เราอนัศจรรยร์ใจอยล่างแนล่นอน แมห้กระทนัทงใน
ขณะทบทเรามบใจขอบพระคทุณเพราะมนันกก็ตาม ดห้วยเหตทุนบนี้หากฤทธลิธิ์เดชฝป่ายวลิญญาณทบทประทานใหห้แกล่ผผห้เชมืทอทนันี้งหลายทบทบนังเกลิดใหมล่
แลห้วถผกออกแบบมาตามขนาดของฤทธานทุภาพแหล่งสงล่าราศบของพระเจห้า ผมกก็กลล่าวไดห้วล่า “เรามทฤทธติธิ์เดชอทันยติที่งใหญต่ เมมืทอ
เทบยบกนับฤทธลิธิ์เดชทบทเรารผห้จนักบนแผล่นดลินโลก!”
            เหลล่านนักเทศนร์และผผห้ประกาศขล่าวประเสรลิฐรทุล่นปปจจทุบนันทบทไดห้ไปเรบยนมหาวลิทยาลนัยแหล่งแลห้วแหล่งเลล่า วลิทยาลนัยพระค
รลิสตธรรมแหล่งแลห้วแหล่งเลล่า แสวงหาใบปรลิญญาใบแลห้วใบเลล่า ควรหยทุดไดห้แลห้วและแวะขห้างทางนานพอทบทจะยอมใหห้พระเจห้า
ททาใหห้พวกเขาเพบยบพรห้อมและตลิดอาวทุธพวกเขาดห้วยฤทธลิธิ์เดชทบทจะททางานของพระองคร์
            ผผห้เชมืทอคนใด – ไมล่วล่าจะเปป็นผผห้รนับใชห้หรมือสมาชลิกธรรมดา – ซนทงถผกททาใหห้เพบยบพรห้อมดห้วยฤทธลิธิ์เดชเชล่นนนันี้นและเตก็มลห้น
ดห้วยพระเจห้าจนถนงขนาดนนันี้น จะตระหนนักถนงพละกทาลนังฝป่ายวลิญญาณทบทจะตล่อสผห้ความชนัทวรห้าย หนันหลนังของตนใหห้แกล่การทดลอง 
ขจนัดความกลนัวและความสงสนัยทนันี้งสลินี้นใหห้หมดไป เอาชนะอทุปสรรคทนันี้งปวงและมบชนัยตล่อความยทุล่งยากทนันี้งหมด ผผห้เชมืทอคนใดทบทเปฟีปี่ยม
ลห้นดห้วยฤทธลิธิ์เดชของพระเจห้ามากขนาดนนันี้นจะพบพละกทาลนังทบทจะเปปิดรนับโอกาสทนันี้งปวง – และในทห้ายทบทสทุดกก็จะไดห้รนับชนัยชนะ
เหนมือความตาย นรกและหลทุมฝปงศพ! ไมล่นล่าประหลาดเลยทบทเปาโลประกาศในโคโลสบ 2:10 วล่า “และทต่านไดจ้ความครบ



บรติบรรณตในพระองคต ผรจ้เปป็นศทรษะแหต่งปวงเทพผรจ้ครองและศทักดติเทพ!”
            “...ใหห้มบบรรดาความเพบยร และความอดทนไวห้นานดห้วยความยลินดบ” เราตห้องยอมรนับขห้อเทก็จจรลิงทบทวล่าผผห้เชมืทอทนันี้งหลาย
ในสถานะปปจจทุบนันของเรานนันี้นไมล่สมบผรณร์แบบ เราอาศนัยอยผล่ในพลนับพลาแหล่งเนมืนี้อหนนัง เรายนังไปไมล่ถนงเสห้นชนัยสทุดทห้ายของเรา เรา
จนงพล่ายแพห้ไดห้งล่ายตล่อความไมล่อดทนและการไรห้ความเชมืทอ มบทบทหยทุดพนักสทาหรนับเรา ททที่ถรกตทันี้งไวจ้ตต่อหนจ้าเรา – แตล่เรายนังไปไมล่ถนงมนัน
ครลิสเตบยนทนันี้งหลายมนักจะหมดแรงเมมืทอความทห้อใจเขห้ามา เราพล่ายแพห้ตล่อความอล่อนแอและความหล่อเหบทยว เปาโลอธลิษฐานขอ
ใหห้ชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้น (และผผห้เชมืทอททุกคน) มบพละกทาลนังของพระเจห้าเพมืทอทบทพวกเขาจะมบความอดทนและความอดกลนันี้น – 
และมทความสทุขในมทัน
            ครลิสตจนักรทบทเมมืองโคโลสบถผกรทุมเรห้าดห้วยคนเหลล่านนันี้นทบทสอนผลิด และอาจมบหลายครนันี้งทบทนนักเทศนร์ทบทสอนผลิดเหลล่านบนี้จะ
ททาใหห้ชาวเมมืองโคโลสบสนับสนและงทุนงง – แมห้แตล่บางคนทบทมบความคลิดฝป่ายวลิญญาณมากทบทสทุดกก็ตาม – เพราะวล่าพวกเขาเปป็น
ทารกในพระครลิสตร์ ดห้วยเหตทุนบนี้เปาโลจนงอธลิษฐานอยล่างจรลิงจนังเพมืทอทบทพวกเขาจะไดห้รนับการเสรลิมกทาลนังดห้วยเรบทยวแรงทนันี้งสลินี้นตาม
ฤทธลิธิ์เดชอนันเปฟีปี่ยมสงล่าราศบของพระเจห้าผผห้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์...ใหห้มบบรรดาความเพบยร และความอดทนไวห้นานดห้วยความยลินดบ 
“กทาลนังของเจห้าจะอยผล่ในความสงบและความไวห้วางใจ” (อสย. 30:15)
            “...ดจ้วยความยตินดท” ความยลินดบทบทเปาโลกทาลนังพผดถนงนบนี้มาพรห้อมกนับพระคทุณแหล่งความอดกลนันี้นและความอดทน สลิทง
เหลล่านนันี้นทบทมาถนงเรา ซนทงเรบยกรห้องความอดทนและจลิตใจทบทอดกลนันี้น ไมล่ควรททาใหห้เราทห้อใจ หล่อเหบทยว หมดหวนังหรมือมบใจหดหผล่ ตรง
กนันขห้าม เราควรชมืทนชมยลินดบและดบใจเหลมือลห้นตล่างหาก เราควรชมืทนบานเมมืทอเรามบโอกาสทบทจะถผกทดลองและถผกทดสอบเพราะ
เหตทุความรนักของเราและการยอมจทานนตล่อพระคทุณอนันบรลิสทุทธลิธิ์และความเชมืทอแบบครลิสเตบยนทบทแทห้จรลิง เมมืทอเราถผกทดลองและ
ถผกทดสอบ ฤทธลิธิ์เดชของพระเจห้ากก็ถผกประทานใหห้แกล่เราเพมืทอทบทเราจะเปป็นยติที่งกวต่าผรจ้พติชติตโดยทางพระองคตผรจ้ทรงรทักเรา (โรม 
8:39) ในประสบการณร์แบบครลิสเตบยน แมห้กระทนัทงในโมงยามทบทมมืดมลิดทบทสทุดแหล่งความยากลทาบากและความปวดรห้าวใจตล่างๆ มบ
เหตทุผลมากมายทบทเราจะชมืทนชมยลินดบและดบใจเหลมือลห้น
            ขห้อ 12: “ใหห้ขอบพระคทุณพระบลิดา ผผห้ทรงททาใหห้เราทนันี้งหลายสมกนับทบทจะเขห้าสล่วนไดห้รนับมรดกดห้วยกนันกนับวลิสทุทธลิชนใน
ความสวล่าง” ชบวลิตปกตลิสทาหรนับผผห้เชมืทอทบทบนังเกลิดใหมล่แลห้วอยล่างแทห้จรลิงคมือ การดทาเนลินอยล่างสมควร เกลิดผล เตลิบโตในพระคทุณ 
และไดห้รนับการเสรลิมกทาลนังโดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจห้าในมนทุษยร์ภายใน ขอบพระคทุณพระเจห้าในททุกสลิทง – เพราะนบทคมือพระประสงคร์
ของพระเจห้าในพระเยซผครลิสตร์
            ตรงนบนี้เปาโลกทาลนังอธลิษฐานเผมืทอชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นเพมืทอทบทพวกเขาจะดทาเนลินอยล่างสมควรตล่อพระครลิสตร์ แมห้
กระทนัทงในการสผห้รบฝป่ายวลิญญาณตล่างๆทบทพวกเขากทาลนังเผชลิญอยผล่เมมืทอคทาสอนผลิดพยายามคมืบคลานเขห้ามาในครลิสตจนักร แมห้
กระทนัทงทล่ามกลางความยากลทาบากตล่างๆ เปาโลกก็อธลิษฐานขอใหห้พวกเขาไดห้รนับการเสรลิมกทาลนังในความอดทนและทบทพวกเขาจะ
ชมืทนชมยลินดบ
            ผผห้เชมืทอทนันี้งหลายควรระลนกอยผล่ในใจเสมอวล่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นผผห้ทบท “โปรดประทานใหห้เราสามารถ” (2 คร. 3:6) และ
เมมืทอเราศนกษาหนนังสมือโคโลสบเพลิทมเตลิมอบกเรากก็จะเรบยนรผห้วล่าเราถมือททุกสลิทงเปป็นกรรมสลิทธลิธิ์ในพระครติสตต หากปราศจากพระองคร์แลห้ว
เรากก็ไมล่มบคล่าเลย เราททาสลิทงใดไมล่ไดห้เลย
            พระบลิดาทรงเปป็น “ผผห้ทรงททาใหห้เราทนันี้งหลายสมกนับทบทจะเขห้าสล่วนไดห้รนับมรดกดห้วยกนันกนับวลิสทุทธลิชนในความสวล่าง” 



ภาษาเดลิมตรงนบนี้สมืทอถนงสนัดสล่วน (สล่วนแบล่ง) ซนทงคนๆหนนทงจะไดห้รนับในเวลาทบทกทาหนดไวห้แลห้ว มรดก (สล่วนทบทจนัดสรร) นนันี้นเปป็นของเรา
เพราะวล่าเราไดห้วางใจพระครลิสตร์แลห้ว ในพระองคร์เรากลายเปป็นลผกของพระเจห้า โดยเหตทุนบนี้เราจนงกลายเปป็นทายาทของพระเจห้า
และทายาทรล่วมกนับพระเยซผ ภาษาตรงนบนี้มบความหมายเดบยวกนันกนับวลบในพระราชบนัญญนัตลิ 32:9: “เพราะวล่าสล่วนของพระเยโฮ
วาหร์คมือประชาชนของพระองคร์ ยาโคบเปป็นสล่วนมรดกของพระองคร์เอง” เอเฟซนัส 1:11-12 กลล่าววล่า “และในพระองคร์นนันี้นเรา
ไดห้รนับมรดกทบททรงดทารลิไวห้ตามพระประสงคร์ของพระองคร์ ผผห้ทรงกระททาททุกสลิทงตามทบทไดห้ทรงตรลิตรองไวห้สมกนับพระทนัยของ
พระองคร์ เพมืทอเราทนันี้งหลายผผห้ไดห้วางใจในพระครลิสตร์กล่อนจะไดห้รนับการแตล่งตนันี้งใหห้เปป็นทบทสรรเสรลิญแกล่สงล่าราศบของพระองคร์”
            มรดกตรงนบนี้เปป็นของวลิสทุทธลิชนทนันี้งหลาย วลิสทุทธลิชนทนันี้งหลายนบนี้ไมล่ใชล่พวกยลิว พวกเขาไมล่ใชล่ผผห้ชอบธรรมในสมนัยพนันธ
สนัญญาเดลิม วลิสทุทธลิชนเปป็นกลทุล่มคนทบทเฉพาะเจาะจง – คนเหลล่านนันี้นทบทเปป็นของพระครลิสตร์เพราะวล่าพวกเขาไดห้วางใจพระองคร์และ
ไดห้รนับความรอดเพราะเหตทุพระโลหลิตทบทหลนัทงออกของพระองคร์ โดยไดห้เชมืทอในพระราชกลิจทบทเสรก็จสลินี้นแลห้วของพระองคร์ โดยไดห้
วางใจในพระคทุณทบทชล่วยใหห้รอดของพระองคร์แลห้ว พวกเขาเปป็นหมผล่ชนพลิเศษทบทถผกกลล่าวถนงในจดหมายฝากหลายฉบนับในฐานะ 
“วลิสทุทธลิชน”
            “เหตทุฉะนนันี้นบนัดนบนี้ทล่านจนงไมล่ใชล่คนตล่างดห้าวตล่างแดนอบกตล่อไป แตล่วล่าเปป็นพลเมมืองเดบยวกนันกทับวติสทุทธติชนและเปป็น
ครอบครนัวของพระเจห้า” (อฟ. 2:19)
            “เพมืทอพระครลิสตร์จะทรงสถลิตในใจของทล่านโดยความเชมืทอ เพมืทอวล่าเมมืทอทรงวางรากฐานทล่านไวห้อยล่างมนัทนคงในความรนัก
แลห้ว ทล่านกก็จะหยนัทงรผห้ไดห้วล่าอะไรคมือความกวห้าง ความยาว ความลนก และความสผงพรห้อมกนับบรรดาวลิสทุทธลิชนทนันี้งปวง และใหห้
เขห้าใจถนงความรนักของพระครลิสตร์ซนทงเกลินความรผห้ เพมืทอทล่านจะไดห้รนับความไพบผลยร์ของพระเจห้าอยล่างเตก็มเปฟีปี่ยม” (อฟ. 3:17-19)
            โคโลสบ 1:12 ปปิดทห้ายดห้วย “มรดกดห้วยกนันกนับวลิสทุทธลิชนในความสวล่าง” อยล่างไรกก็ตาม ความสวล่างนบนี้ไมล่ใชล่ความสวล่าง
ทบทเราดมืทมดททาอยผล่ตรงนบนี้ เราดทาเนลินในความสวล่างเพราะวล่าพระองคร์ทรงสถลิตอยผล่ในความสวล่าง (1 ยอหร์น 1:7) มนันเปป็นความจรลิงทบท
วล่าเราดมืทมดททาความสวล่างตรงนบนี้ในชบวลิตนบนี้ แตล่ “มรดกในความสวต่าง” นบนี้เปป็นมรดกในอนาคตของวลิสทุทธลิชนทนันี้งหลาย ในเอเฟซนัส 
1:14 พระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์ทรงถผกเรบยกวล่าเปป็น “มนัดจทาแหล่งมรดกของเรา” ในบทเดบยวกนันนนันี้น เปาโลอธลิษฐานขอใหห้ผผห้เชมืทอทนันี้ง
หลายทบทเมมืองเอเฟซนัสสามารถเขห้าใจความไพบผลยร์แหล่งสงล่าราศบของมรดกของพระเจห้าทล่ามกลางวลิสทุทธลิชนทนันี้งหลายของ
พระองคร์ ในกลิจการ 20:32, กลิจการ 26:18 และ 1 เปโตร 1:4 มรดกทบทวล่านบนี้เปป็นสงล่าราศบในอนาคตของวลิสทุทธลิชนทนันี้งหลาย 
ดห้วยเหตทุนบนี้ เราจนงเชมืทอวล่าเปาโลกทาลนังกลล่าวตรงนบนี้วล่าพระเจห้าไดห้ทรงททาใหห้วลิสทุทธลิชนทนันี้งหลายเหมาะสมสทาหรนับมรดกในอนาคตนบนี้
แลห้วซนทงเปป็น “มรดกของวติสทุทธติชนททันี้งหลายในความสวต่าง”... ความสวล่างนลิรนันดรร์
            สวรรคร์คมือสถานทบทแหล่งความสวล่าง เราเรบยนรผห้ในวลิวรณร์ 21 วล่าไมล่จทาเปป็นตห้องมบดวงอาทลิตยร์หรมือดวงดาวตล่างๆทบทนนัทน
เลย – พระเมษโปดกทรงเปป็นความสวล่างของนครนนันี้น รนัศมบเรมืองรองของพระองคร์จะใหห้ความสวล่างแกล่นครนนันี้นอนันเปป็นทบทซนทงวลิ
สทุทธลิชนทนันี้งหลายจะอาศนัยอยผล่และเคลมืทอนไหวไปมาตลอดชนัทวนลิรนันดรร์กาล วลิสทุทธลิชนเทล่านนันี้นจะอาศนัยอยผล่ในนครนนันี้น – คนเหลล่า
นนันี้นทบทนทุล่งหล่มกายดห้วยความบรลิสทุทธลิธิ์และความสมบผรณร์แบบ โดยไมล่เสมืทอมจากความบรลิสทุทธลิธิ์ของพระเจห้าเลย คมือความชอบธรรม
ของพระเยซผเจห้า (2 คร. 5:21) สลิทงมบชบวลิตเชล่นนนันี้นไมล่มบตนัวตนอยผล่บนโลกนบนี้ในรล่างกายนบนี้ มนทุษยร์ไมล่สามารถดมืทมดททามรดกแหล่งความ
สวล่างในกายนบนี้ไดห้ โดยธรรมชาตลิแลห้วมนทุษยร์ธรรมดาคมือความมมืด จลิตใจของเขาถผกททาใหห้มมืดมนัวไป ความคลิดตล่างๆของเขากก็ไมล่
บรลิสทุทธลิธิ์ ใจของเขากก็ชนัทวเหลมือขนาดและตห้องถผกเปลบทยนแปลงใหมล่กล่อนทบทมนทุษยร์จะสามารถเขห้าไปในอาณาจทักรแหล่งความสวล่าง



ตรงนทนี้ไดห้ และไดห้รนับมรดกคมือ มรดกแหล่งความสวล่าง ณ บนันี้นปลายแหล่งการเดลินทางของชบวลิต (ยอหร์น 3:3; 1 ยอหร์น 1:7)
            หากมนทุษยร์ทบทยนังไมล่ไดห้ถผกสรห้างใหมล่เขห้าไปในสวรรคร์ สวรรคร์กก็จะเปป็นนรกสทาหรนับเขา สวรรคร์เปป็นสถานทบทๆถผกจนัด
เตรบยมไวห้สทาหรนับหมผล่ชนทบทถผกจนัดเตรบยมไวห้ มนทุษยร์ธรรมดาตห้องถผกเปลบทยนแปลงใหมล่ เพราะวล่ามนทุษยร์ธรรมดาไมล่ยอมอยผล่ใตห้บนังคนับ
พระประสงคร์ของพระเจห้า ไมล่มบมนทุษยร์คนใดในเนมืนี้อหนนังเคยเชมืทอฟปงพระบนัญชาของพระเจห้าเลย ตห้องมบการเปลบทยนแปลงใจใหมล่ 
จงศนกษาอาดนัมและเอวา โนอาหร์ อนับราฮนัม ดาวลิด มนทุษยร์ธรรมดามนักจะดทาเนลินตามเนมืนี้อหนนัง และธรรมชาตลิของเขาตห้องถผกนทา
มาใหห้สอดประสานกนับสลิทงเหลล่านนันี้นของพระวลิญญาณ ททุกคนลห้วนเกลิดมาในความบาป ถผกกล่อรล่างในความชนัทวชห้า และ “เนมืนี้อหนนัง
และเลมือดจะไมล่ไดห้รนับอาณาจนักรของพระเจห้า (อาณาจนักรแหล่งความสวล่าง) เปป็นมรดก” แตล่เมมืทอพระเยซผเสดก็จมาในการรนับขนนี้น 
เรากก็จะถผกชทุบใหห้เปป็นขนนี้นโดยปราศจากเปฟปี่อยเนล่า เราจะมบรล่างกายทบทประกอบดห้วยเนมืนี้อหนนังและกระดผก แตล่ไมล่มบเลมือด... รล่างกาย
หนนทงซนทงเหมมือนกนับพระกายอนันเปฟีปี่ยมสงล่าราศบของพระเยซผ (ลผกา 24; 1 ยอหร์น 3:1-3) ขอใหห้ผมรบบกลล่าววล่าสลิทงทบทพระเจห้าทรง
บนัญชา พระเจห้ากก็ทรงจนัดเตรบยมและททาใหห้เปป็นไปไดห้แกล่คนๆนนันี้น พระครลิสตร์ทรงถผกททาใหห้เปป็นปปญญา ความชอบธรรม การ
ชทาระแยกตนันี้งใหห้บรลิสทุทธลิธิ์ และการไถล่สทาหรนับเราทนันี้งหลาย พระองคร์ผผห้ทรงไมล่มบบาปไดห้ทรงถผกททาใหห้เปป็นความบาปเพมืทอทบทเราจะถผก
ททาใหห้เปป็นความชอบธรรมของพระเจห้าในพระองคร์ “เหตทุฉะนนันี้นบนัดนบนี้การปรนับโทษจนงไมล่มบแกล่คนทนันี้งหลายทบทอยผล่ในพระเยซผ
ครลิสตร์...พระครลิสตร์ในทล่านทนันี้งหลายอนันเปป็นทบทหวนังแหล่งสงล่าราศบ!”
            สนักวนันหนนทง ในทนันใดนนันี้น – “ในชนัทวพรลิบตาเดบยว” – เราจะผล่านจากความเจก็บปวดไปสผล่การรนับขนนี้น จากนนี้ทาตาไปสผล่
เสบยงหนัวเราะ จากการปวดรห้าวใจไปสผล่ความชมืทนชมยลินดบเกลินจลินตนาการของมนทุษยร์ เราจะถผกยห้ายจากโลกแหล่งความททุกขร์โศก
ไปสผล่โลกแหล่งเสบยงเพลง คทาสรรเสรลิญและฮาเลลผยา ในสภาวะปปจจทุบนันนบนี้ ในกายดลินนบนี้ มรดกแหล่งความสวล่างถผกดมืทมดททาเพบยงบาง
สล่วนเทล่านนันี้น (สวรรคร์เรลิทมตห้นบนแผล่นดลินโลก และหากคทุณเปป็นผผห้เชมืทอและยนังไมล่ไดห้ลลินี้มรสสวรรคร์ คทุณกก็ถผกโกงแลห้ว!) แตล่ความ
ไพบรลยตแหล่งมรดกของเรานนันี้นจะกลายเปป็นของเราหลนังจากการรนับขนนี้นของเหลล่าวลิสทุทธลิชน เมมืทอเราถผกยห้ายออกจากโลกอนันมมืด
มลิดนบนี้เขห้าไปในวนันอนันสวล่างจห้าอนันเปป็นทบทซนทงไมล่มบความหมล่นหมอง ไมล่มบเมฆหมอก... มบแตล่สงล่าราศบเชคลินาหร์ – ความเจลิดจห้าแหล่งแสง
สวล่างทบทมบแตล่พระพนักตรร์ของพระเยซผเทล่านนันี้นสามารถใหห้ไดห้
            ขห้อ 13: “พระองคร์ไดห้ทรงชล่วยเราใหห้พห้นจากอทานาจของความมมืด และไดห้ทรงยห้ายเรามาตนันี้งไวห้ในอาณาจนักรแหล่งพระ
บทุตรทบทรนักของพระองคร์”
            ในการแปลตรงตนัวนนันี้นประโยคนบนี้อล่านวล่า “ผผห้ทรงชล่วยเราใหห้รอดพห้นออกมาจากอาณาจนักรแหล่งความมมืด” เปาโล
เปลบทยนจากภาษาแหล่งคทาอธลิษฐานและคทาสรรเสรลิญมาสผล่คทาประกาศดห้านศาสนศาสตรร์: ความรนักทบทไถล่ของพระเจห้า ฤทธลิธิ์เดชทบท
ไมล่อาจทราบไดห้ของพระองคร์ ไดห้ยห้ายเราออกมาจากอาณาจนักรแหล่งความมมืด – ความมมืดของโลกนบนี้ ความมมืดของมนทุษยร์
ธรรมดา – เขห้ามาในอาณาจนักรแหล่งพระบทุตรผผห้เปป็นทบทรนักของพระองคร์ อนันเปป็นการจนัดเตรบยมเราใหห้พรห้อมสทาหรนับอาณาจนักร
แหล่งความสวล่างนนันี้น พระเยซผตรนัสวล่า “เราเปป็นความสวล่างของโลกนบนี้” แตล่มนทุษยร์ทบทยนังไมล่ถผกสรห้างใหมล่กก็อาศนัยอยผล่ในอาณาจนักร
แหล่งความมมืด อาณาจนักรแหล่งความมนัวหมองฝป่ายวลิญญาณ เพราะวล่าเขามบชบวลิตอยผล่ภายใตห้อทานาจของซาตาน และซาตานกก็
ททางานใน “กลิจการตล่างๆแหล่งความมมืด”
            คนเหลล่านนันี้นทบทมบชบวลิตอยผล่ในอาณาจนักรของคนไมล่เชมืทอกก็เปป็น “บทุตรแหล่งความไมล่เชมืทอฟปงและพระพลิโรธ” (ลผกา 22:53; 
กลิจการ 26:18)



            ความโฉดเขลา ความชนัทวรห้าย และความททุกขร์โศกพรรณนาถนงอาณาจนักรทบทคนไมล่เชมืทออาศนัยอยผล่ กรทุณาหมายเหตทุ: ใน
ขห้อ 12 เรามบมรดกของเหลต่าวติสทุทธติชนในความสวต่าง และในขห้อ 13 ผผห้เชมืทอทนันี้งหลายไดจ้ถรกชต่วยใหจ้พจ้นจากอสานาจของความมคืด 
(อาณาจนักรแหล่งความมมืด) แลห้ว ดนังนนันี้นอาณาจนักรแหล่งความมมืดจนงตรงขห้ามกนันอยล่างสลินี้นเชลิงกนับมรดกของเหลล่าวลิสทุทธลิชน – 
อาณาจนักรแหล่งความสวล่าง ผมขอกลล่าวซนี้ทาวล่า: คนเหลล่านนันี้นทบทรนักความมมืดจะไมล่มบความสทุขกนับสวรรคร์ และหากคนไมล่เชมืทอเกลิด
บนังเอลิญพบวล่าตนัวเองอยผล่ในใจกลางเมมืองสวรรคร์นนันี้น มนันกก็จะยนังเปป็นนรกอยผล่ดบ เพราะวล่าเขาจะอยผล่ผลิดทบทชนัทวนลิรนันดรร์! เขาจะไมล่
สามารถมบความสทุขกนับสนักสลิทงเดบยวทบทนนัทน สวรรคร์เปป็นสถานทบทแหล่งหนนทงทบทถผกจนัดเตรบยมไวห้สทาหรนับหมผล่ชนทบทถผกจนัดเตรบยมไวห้ และ
เฉพาะคนเหลล่านนันี้นทบทถรกจทัดเตรทยมไวจ้เทล่านนันี้นจะเขห้าในนครนนันี้นไดห้ 
            ผผห้เชมืทอทนันี้งหลายถผกยห้ายเขห้ามาในอาณาจนักรแหล่งพระบทุตรแหล่งความรนักของพระองคร์ คมือพระบทุตรทบทบนังเกลิดมาองคร์
เดบยวของพระเจห้า เปาโลพผดถนงพระองคร์ในขห้อ 13 วล่า “พระบทุตรททที่รทักของพระองคต” ชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นไดห้ถผกยห้ายออก
จากดลินแดนแหล่งความมมืดแลห้ว ในขณะเดบยวกนันนนันี้นเองพวกเขากก็ถผกยห้ายเขห้ามาในอาณาจนักรแหล่งพระบทุตรทบทรนักของพระเจห้า 
พวกเขาไดห้เปลบทยนแปลงสนัญชาตลิของตนแลห้วและไดห้กลายเปป็นพลเมมืองของอบกอาณาจนักรหนนทงแลห้ว ซนทงเปป็นกรรมสติทธติธิ์ปปัจจทุบทัน 
ไมล่ใชล่มรดกในอนาคต (อาณาจนักรแหล่งความสวล่างในความบรลิบผรณร์ของมนันเปป็นมรดกในอนาคต แตล่การยห้ายทบทถผกพผดถนงในขห้อ 
13 เปป็นกรรมสลิทธลิธิ์ทบทนบทตอนนบนี้!) ชนัทวเสบนี้ยววลินาทบใดทบทผผห้เชมืทอคนหนนทงวางใจในพระเยซผ ชนัทวเสบนี้ยววลินาทบนนันี้นเขากก็กลายเปป็นสมาชลิกคน
หนนทงแหล่งอาณาจนักรแหล่งความสวล่าง ผผห้เชมืทอทนันี้งหลายไมล่ใชล่คนเขห้าเมมืองทบทมองหาบห้านอาศนัย พวกเขาไมล่ใชล่กลทุล่มคนทบทถผกเนรเทศซนทง
ไมล่พอใจทบทมองหาสถานทบทๆจะเรบยกไดห้วล่าเปป็นของตนัวเอง ผรจ้เชคืที่อททันี้งหลายตทันี้งรกรากแลจ้วในอาณาจทักรแหต่งพระบทุตรททที่รทักของ
พระเจจ้า บอัดนทนี้เราเปป็นบทุตรของพระเจห้าแลห้ว บอัดนทนี้เราเปป็นผผห้ถมือกรรมสลิทธลิธิ์แหล่งชบวลิตนลิรนันดรร์แลห้ว สนัญชาตลิของเราบอัดนทนี้อยผล่ใน
สวรรคร์แลห้ว เรานนัทงดห้วยกนันในสวรรคสถานแลห้วตอนนทนี้ เรากทาลนังตนันี้งตาคอยใหห้ถนงเชห้าอนันเปฟีปี่ยมสงล่าราศบนนันี้นเมมืทอเราจะไดห้รนับ
รล่างกายซนทงถผกททาใหห้มบสงล่าราศบของเรา แตล่จลิตวลิญญาณของเรากก็เปป็นพลเมมืองแหล่งนครสวรรคร์นนันี้นแลจ้ว คมือมรดกแหล่งความสวล่าง
            ขห้อ 13 ปปิดทห้ายดห้วยคทาวล่า “พระบทุตรทบทรนักของพระองคร์” ในขห้อตล่างๆทบทตามมา เปาโลพรรณนาถนงสงล่าราศบของพระ
ผผห้ชล่วยใหห้รอด และดห้วยเหตทุนบนี้จนงแนะนทาใหห้รผห้จนักพระองคร์ในฐานะพระบทุตรทบทรนักของพระเจห้า – พระบทุตรแหล่งความรนักของ
พระองคร์ พระเยซผทรงเปป็นพระบทุตรผรจ้เปป็นททที่รทักยติที่ง พระบทุตรททที่บทังเกติดมาองคตเดทยวของพระเจห้า และพระเจห้าทรงรนักพระองคร์ใน
แบบทบทพระเจห้าผผห้ทรงอทานาจสลิทธลิธิ์ขาดเทล่านนันี้นสามารถรนักบทุตรคนหนนทงไดห้ จทาไวห้วล่า – ความรนักเปป็นคทุณลทักษณะ ไมล่ใชล่แกต่นแทจ้ 
ความรนักเปป็นเรมืทองของอทุปนติสทัย – ไมล่ใชล่สาระสสาคทัญ ความรนักกระตตุด้น ความรนักไมล่ผลริต พระเจห้าทรงเปป็นความรนัก และความรนัก
แทห้ยล่อมเปป็นรนัศมบเจลิดจห้าของดวงอาทลิตยร์ตอนเทบทยงวนัน ความรนักมบอทานาจของกระแสนนี้ทาไหลเชบทยวขณะทบทมนันไหลลงมาตามไหลล่
เขา ความรนักของพระเจห้าไดห้สทาแดงตนัวมนันเองออกมาในรนัศจบเจลิดจห้าของพระครลิสตร์ ฤทธติธิ์เดชแหล่งความรนักของพระองคร์สทาแดง
ตนัวมนันเองออกมาในการอนัศจรรยร์ทบทปรากฏชนัดเจนเมมืทอคนบาปคนหนนทงไดห้รนับความรอด
            ขห้อ 14: “ในพระบทุตรนนันี้นเราจนงไดห้รนับการไถล่โดยพระโลหลิตของพระองคร์ คมือเปป็นการทรงโปรดยกบาปทนันี้งหลายของ
เรา” เราเปป็นสมาชลิกแหล่งอาณาจนักรของพระบทุตรทบทรนักของพระเจห้า เรากลายเปป็นสมาชลิกแหล่งอาณาจนักรนนันี้นโดยทางความรนัก
ของพระบลิดา โดยทบทในพระเยซผเจห้าทรงชทาระหนบนี้บาปบนกางเขนนนันี้น เราถผกรวมเปป็นหนนทงเดบยวกนับพระบทุตร ถผกไถล่โดยทางพระ
โลหลิตอนันมบคล่าประเสรลิฐของพระองคร์ – ราคาทบทพระองคร์ทรงจล่ายเพมืทอทบทเราจะดมืทมดททาและถมือกรรมสลิทธลิธิ์การยกโทษบาปทนันี้งหลาย
ชนัทววลินาทบทบทคนไมล่เชมืทอคนหนนทงแสดงออกถนงความเชมืทอในพระโลหลิตทบทหลนัทงออกของพระเยซผครลิสตร์ หนัวใจกก็ไดห้รนับการอภนัยและไดห้



รนับการยกโทษจากบาปทนันี้งปวง คนบาปททันี้งหลายกลายเปป็นบทุตรในทนันทบ ความรอดเปป็นการอนัศจรรยร์ทบทเกลิดขนนี้นฉนับพลนัน ไมล่ใชล่
กระบวนการทบทคล่อยๆเกลิด
            หลนักคทาสอนนบนี้เปป็นสลิทงทบทมาเปป็นอนันดนับแรกและสทาคนัญทบทสทุดในการเทศนาของอนัครทผต จงศนกษากลิจการ 5:31, กลิจการ 
13:38, กลิจการ 26:18; จากนนันี้นจงเปรบยบเทบยบ อพยพ 34:7, อลิสยาหร์ 55:7, เยเรมบยร์ 33:8 และมบคาหร์ 7:18
            คทาทบทยลิทงใหญล่ทบทสทุดทบทเคยถผกเอล่ยบนแผล่นดลินโลกนบนี้คมือ คทาทบทพระเยซผตรนัสเมมืทอพระองคร์ทรงรห้องวล่า “เทเทเลสไท! (สทาเรก็จ
แลห้ว) พระโลหลิตไดห้ถผกททาใหห้หลนัทงออกแลห้ว หนบนี้บาปไดห้ถผกชทาระแลห้ว การไถล่ไดห้ถผกซมืนี้อแลห้ว โดยถผกชทาระเตก็มจทานวนและถผกนทาลง
มาสผล่มนทุษยร์แลห้ว ดห้วยเหตทุนบนี้ เราจลึงมทการไถต่ในททันททผต่านทางพระโลหติตของพระองคต ความรผห้สนกผลิดของมนทุษยร์นนันี้นอยผล่ลนกเหลมือ
เกลิน โทษบาปกก็ใหญล่หลวงเหลมือเกลิน ความชนัทวชห้าตล่างๆของมนทุษยร์กก็เลวรห้ายเหลมือเกลิน – มนทุษยร์ในสภาพธรรมชาตลิของตนกก็สลินี้น
หวนังและชล่วยเหลมือตนัวเองไมล่ไดห้อยล่างสทุดๆเหลมือเกลิน จนไมล่นล่าประหลาดใจเลยทบทมนันตห้องแลกดห้วยความททุกขร์ทรมาน ความเจก็บ
ปวด ความททุกขร์โศก พระโลหลิตของพระเมษโปดกของพระเจห้า – พระบทุตรแหล่งความรนักของพระองคร์! หากพระเจห้าไมล่ทรงจนัด
เตรบยมการไถล่มาใหห้ หากพระองคร์ไมล่ทรงททาใหห้ความรอดเปป็นสลิทงทบทใหห้เปลล่าและสมบผรณร์แบบ มนทุษยร์กก็คงถผกลลิขลิตใหห้ตห้องพลินาศ
เปป็นแนล่! ดห้วยเหตทุนบนี้ การไถล่จนงไมล่ใชล่แคล่พระพรหนนทงทบทยลิทงใหญล่จนไมล่อาจพรรณนาไดห้เทล่านนันี้น – แตล่การไถล่ยนังเปป็นความจทาเปป็นของ
พระเจห้าดห้วย...หนัวใจและจลิตวลิญญาณของขล่าวประเสรลิฐ
            มนทุษยร์ไดห้เขบยนหนนังสมือหลายลห้านเลล่มเกบทยวกนับพระเยซผ – การอนัศจรรยร์ตล่างๆของพระองคร์, วลิธบการตล่างๆของ
พระองคร์ และอบกหลายหนัวขห้อทบทกลล่าวถนงบทุรทุษผผห้นบนี้และการรนับใชห้ของพระองคร์ – แตล่ลผกาสรทุปยล่อมนันทนันี้งหมดในไมล่กบทคทา: “บทุตร
มนทุษยตไดจ้มาเพคืที่อจะแสวงหาและชต่วยผรจ้ททที่หลงหายไปนทันี้นใหจ้รอด” (ลผกา 19:10) พระเยซผเองทรงประกาศภารกลิจของพระองคร์: 
“อยล่างทบทบทุตรมนทุษยร์มลิไดห้มาเพมืทอรนับการปรนนลิบนัตลิ แตล่มาเพมืทอจะปรนนลิบนัตลิ และประทานชบวลิตของทล่านใหห้เปป็นคล่าไถล่สทาหรนับคน
เปป็นอนันมาก” (มธ. 20:28)
            พระองคตทรงทสาเชต่นนทันี้นจรติงๆ พระเยซผเสดก็จเขห้ามาในโลกนบนี้พรห้อมกนับสายตาของพระองคร์ทบทจดจห้องไปทบทกลโกธาแตล่
เพบยงอยล่างเดบยวเทล่านนันี้น พระองคร์เสดก็จมาเพมืทอทบทจะสลินี้นพระชนมร์ เพมืทอสละชบวลิตของพระองคร์ และนรกทนันี้งสลินี้นกก็ไมล่อาจยนับยนันี้ง
พระองคร์ไดห้ การไถล่เปป็นสลิทงทบทอยผล่เหนมือความเขห้าใจทบทมบขบดจทากนัด และเราจะไมล่มบวนันชมืทนชมมนันอยล่างถล่องแทห้จนกวล่าเราจะเหก็นพระ
เยซผหนห้าตล่อหนห้า
            การไถล่ไมล่แยกแยะเรมืทองความบาปตล่างๆ... มนันไมล่สทาคนัญวล่าจะเปป็น “บาปเลก็กๆ” หรมือ “บาปใหญล่ๆ” การไถล่ไมล่แสดง
อคตลิทล่ามกลางเหลล่าผผห้ละเมลิด .... ทตุกคนลห้วนไดห้ททาบาปและเสมืทอมจากสงล่าราศบของพระเจห้าแลห้ว พระเยโฮวาหร์พระเจห้าไดห้ทรง
วางความชนัทวชห้าของเราททุกคนไวห้บนพระเยซผแลห้ว และคทาเชลิญชวนอนันเปฟีปี่ยมดห้วยความรนักคมือ “ผรจ้ใดกห็ตามททที่ประสงคต กก็ใหห้ผผห้นนันี้น
ดมืทมนนี้ทาแหล่งชบวลิตโดยไมล่เสบยคล่า คนทนันี้งหลายทบทมาหาเรา เราจะไมล่ขนับไลล่ออกไปเลย จงมาหาเรา ทล่านทนันี้งหลายททุกคนผผห้ททางาน
เหนก็ดเหนมืทอยและแบกภาระหนนัก และเราจะใหห้การหยทุดพนักแกล่พวกทล่าน” หากคทุณหลนับตาในความบาปและลมืมตาในนรก 
นนัทนกก็จะเปป็นเพราะวล่าในถห้อยคทาของพระเยซผ “ทต่านททันี้งหลายไมต่ยอมมาหาเราเพคืที่อจะไดจ้ชทวติต!” (ยอหร์น 5:40)
            การไถล่เสรก็จสมบผรณร์แลห้ว: เรามบการยกโทษจากบาป และบาปททุกอยต่างกก็ถผกรวมเขห้าไวห้ดห้วยแลห้ว พระโลหลิตนทา
อลิสรภาพจากบาปมาใหห้และททาใหห้เราเหมาะสมสทาหรนับอาณาจนักรของพระเจห้า ปราศจากความบรลิสทุทธลิธิ์ไมล่มบผผห้ใดจะเหก็น
พระเจห้า; พระโลหติตทสาใหจ้เราเปป็นผรจ้บรติสทุทธติธิ์ เมมืทอเราถผกปกคลทุมโดยพระโลหลิตของพระเยซผครลิสตร์ เรากก็เปป็นผผห้บรลิสทุทธลิธิ์พอๆกนับ



พระโลหลิตนนันี้นทบทปกคลทุมเรา เราถผกททาใหห้เปป็นผผห้ชอบธรรมโดยความเชมืทอในพระราชกลิจทบทเสรก็จสลินี้นแลห้วของพระเมษโปดกของ
พระเจห้า และการถผกททาใหห้เปป็นผผห้ชอบธรรมกก็คมือการเปป็นผผห้ชอบธรรมพอๆกนับทบทพระเยซผทรงเปป็นผผห้ชอบธรรม การททาใหห้เปป็นผผห้
ชอบธรรมเปป็นการกระททาของพระผผห้พลิพากษาผผห้ทรงอทานาจสลิทธลิธิ์ขาด – พระเจห้ายลิทงใหญล่ผผห้ไดห้ประทานพระบทุตรของพระองคร์
เพมืทอทบทการไถล่จะไดห้เปป็นของเราโดยทางพระโลหลิตของพระองคร์ จากนนันี้นผมขอถามวล่า ใครจะฟฟ้องคนเหลต่านทันี้นททที่พระเจจ้าไดจ้ทรง
เลคือกไวจ้? การไถต่สามารถถรกเพติกถอนหรคือถรกยกเลติกไดจ้โดยสติทธติอสานาจใด? กรทุณาศนกษาโรม 8:31-39 อยล่างตนันี้งใจ
            การยกโทษ!! คทาๆนนันี้นชล่างไพเราะเสนาะหผเสบยจรลิงๆ! การยกโทษเปป็นสลิทงทบทเชมืทอมโยงอยล่างใกลห้ชลิดกนับการไถล่ทบทเรามบใน
พระโลหลิตของพระเยซผมากกวล่าพระพรอมืทนใดทบทถผกจนัดหาใหห้โดยความรอดทบทเราดมืทมดททาในพระครลิสตร์ การยกโทษมาถนงเราในชนัทว
เสบนี้ยววลินาทบ พระพรอมืทนๆอบกมากมายตามมาหลนังจากเราถผกไถล่แลห้ว แตล่การยกโทษเกลิดขนนี้นในทนันทบ มนันเปป็นพระพรแรก – 
ความยลินดบของการรผห้วล่าการยกโทษเปป็นของเราแลห้ว ความรผห้สนกผลิดหายไปและภาระถผกยกออก! สนันตลิสทุขเปป็นของเราเพราะวล่า
เราไดห้รนับการอภนัยโทษแลห้ว
            เราถผกบนัญชาใหห้เตติบโตในพระคทุณ – และความบรลิสทุทธลิธิ์เปป็นผลผลลิตของพระวลิญญาณและพระวจนะ เมมืทอเราศนกษา
พระวจนะ และเมมืทอพระวลิญญาณทรงเปปิดเผยความจรลิงแกล่ใจทบทหลิวโหยของเรา เรากก็เรลิทมเขห้มแขก็งขนนี้น ถวายตนัวมากขนนี้น – และ
เราเขห้าในความบรลิสทุทธลิธิ์ทบทลนกซนนี้งกวล่าเดลิมวนันตล่อวนัน แตล่ในการวลิเคราะหร์ขนันี้นสทุดทห้าย พระครติสตตทรงเปป็นความบรติสทุทธติธิ์ของเรา ยลิทง
เรารผห้เกบทยวกนับพระวจนะมากเทล่าไร เรากก็ยลิทงวางใจและซาบซนนี้งในพระครลิสตร์มากขนนี้นเทล่านนันี้น... “พระบทุตรทบทรนักของพระองคร์...ใน
พระองคร์เราไดห้รนับการทรงไถล่...ผผห้ทรงเปป็นพระฉายของพระเจห้าผผห้ไมล่ปรากฏแกล่ตา”
            หลนังจากไดห้พผดถนงพระครลิสตร์และพระพรเหลล่านนันี้นทบทผผห้เชมืทอไดห้รนับผล่านทางการสนัมพนันธร์สนลิทกนับพระครลิสตร์แลห้ว บนัดนบนี้
เปาโลกก็ขยายความเพลิทมเรมืทองพระนามนทันี้น หลนักคทาสอนทนันี้งหมดทบทถผกสอนโดยเปาโล ความจรลิงทนันี้งสลินี้นแหล่งหลนักศาสนศาสตรร์
ของเขา ถผกททาใหห้ตกผลนกรอบพระนามของพระเยซผ

พระครริสตค์ผทูด้ทรงถทูกเทริดททูน
            ขห้อ 15: “พระองคร์ทรงเปป็นพระฉายของพระเจห้า ผผห้ซนทงไมล่ประจนักษร์แกล่ตา ทรงเปป็นบทุตรหนัวปฟีเหนมือสรรพสลิทงทนันี้งปวง”
            ในขห้อนบนี้เปาโลเรลิทมคทาบรรยายทบทสผงสล่งและครอบคลทุมเกบทยวกนับยศศนักดลิธิ์และฐานนันดรของพระเยซผครลิสตร์เจห้า เขา
พรรณนาถนงพระบทุตรทบทบนังเกลิดมาองคร์เดบยวของพระเจห้าในวลบตล่างๆทบทกระชนับและสอดประสานอยล่างอนัศจรรยร์ ตรงนบนี้เขาแนะนทา
ใหห้รผห้จนักพระนามนนันี้นของพระบทุตรของพระเจห้า และจากนนันี้นในความครบถห้วนอนันกวาดเรบยบเขาแนะนทาใหห้รผห้จนักสงต่าราศทแหต่งตทัว
ตนของพระเยซรเจจ้าและพระราชกลิจของพระองคร์ ไมล่มบความสงสนัยเลยวล่าตรงนบนี้เปาโลนทาเสนอสงล่าราศบและพระราชกลิจของ
พระเยซผเจห้า โดยพผดเรมืทองนบนี้แกล่เหลล่าผผห้เชมืทอทบทเมมืองโคโลสบเพราะเหตทุคทาสอนผลิดในชทุมชนนนันี้น ประโยคเหลล่านบนี้ทบทเปาโลพรรณนาถนง
ยศศนักดลิธิ์ สงล่าราศบ ฐานนันดรและพระราชกลิจของพระครลิสตร์ททาใหห้เรานนกถนงธารนนี้ทาเชบทยวทบทไหลบล่าลงมาตามไหลล่เขา โดย
กวาดลห้างสลิทงกบดขวางททุกอยล่างทบทจะขนัดขวางการไหลบล่าเรก็วของมนันไปสผล่จทุดหมายปลายทางของมนัน
            เราไมล่อาจระบทุชนัดเจนไดห้เกบทยวกนับคทาสอนผลิดในเมมืองโคโลสบ แตล่จากททุกสลิทงทบทเราเรบยนรผห้ไดห้ ดผเหมมือนวล่าลนัทธลินอสตลิกถผก
สอนทบทนนัทน คทาสอนของคนกลทุล่มนบนี้ปฏลิเสธความเปป็นมนทุษยร์จรลิงๆของพระเยซผ และยนังปฏลิเสธความเปป็นพระเจห้าสผงสทุดของ
พระองคร์ดห้วย เพราะเหตทุนบนี้ เปาโลจนงเทลิดทผนพระครลิสตร์ใหห้เปป็นพระผผห้สรห้างสผงสทุดองคร์เดบยว – ไมล่ใชล่ของโลกนบนี้เทล่านนันี้น แตล่ของทนันี้ง
จนักรวาลและททุกสลิทงทบทมบอยผล่ในนนันี้นดห้วย เปาโลประกาศวล่าการคมืนดบกนันถผกททาใหห้มนัทนคงในพระกายแหล่งเนมืนี้อหนนังของพระองคร์ ผล่าน



ทางการสลินี้นพระชนมร์อนันโหดรห้ายของพระองคร์บนกางเขนนนันี้น โดยทางพระโลหลิตทบทมบฤทธลิธิ์ไถล่ของพระองคร์
            ดผเหมมือนวล่าในเมมืองโคโลสบมบความสนับสนมากมายเกบทยวกนับโลกวลิญญาณ คนสอนผลิดเหลล่านนันี้นเชมืทอวล่าพระเยซผเปป็นยอด
มนทุษยร์ แตล่พวกเขาไมล่เหก็นพห้องตรงกนันอยล่างเตก็มทบทวล่าพระองคร์ทรงเปป็นมนทุษยตอยต่างแทจ้จรติง พวกเขาสงสนัยวล่าพระองคร์ทรงเปป็น
มนทุษยร์หรมือถผกททาใหห้มบรผปรล่างเหมมือนมนทุษยร์ ทบทวล่าเคยมบมนทุษยร์คนหนนทงทบทเหนมือกวล่ามนทุษยร์คนอมืทนๆบนแผล่นดลินโลกนนันี้น พวกเขา
เหก็นดห้วย  แตล่ทบทวล่าชายผผห้นบนี้มบโลหลิตทบทหลนัทงออกสทาหรนับการยกโทษบาป และมบจลิตใจและรล่างกายทบทสามารถถผกตนัดขาดจากกนันไดห้
ในความตายและถผกรวมเขห้าดห้วยกนันอบกในฤทธลิธิ์เดชแหล่งการเปป็นขนนี้นจากตายของพระเจห้าผผห้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์หรมือไมล่นนันี้น เปป็นสลิทงทบท
ถผกสงสนัย และถผกปฏลิเสธอยล่างสลินี้นเชลิงโดยบางคน มบหลายคนในเมมืองโคโลสบทบทเชมืทอในการคาดเดาแบบเรมืทองเรห้นลนับแทนทบทจะ
เปป็นความเชมืทอในฤทธลิธิ์เดชทบทชล่วยใหห้รอดของพระเจห้าผผห้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ เปาโลประกาศในถห้อยคทาทบทเขห้าใจงล่ายวล่าพระเยซผครลิสตร์
ทรงเปป็นมนทุษยร์พระเจห้า พระองคร์ทรงเปป็นพระเจห้า กระนนันี้นพระองคร์กก็ทรงเปป็นมนทุษยร์ พระองคร์ไดห้เสดก็จมาเพมืทอซมืนี้อการไถล่โดย
ทางพระโลหลิตทบทหลนัทงออกของพระองคร์ กระนนันี้นพระเยซผครลิสตร์กก็ทรงเปป็นพระฉายของพระเจห้าผผห้ไมล่ปรากฏแกล่ตา
            ในขห้อ 15 เปาโลกทาลนังพผดถนงพระบทุตร ผผห้ทรงเปป็นทบทมาแหล่งการไถล่และการยกโทษบาป ดห้วยเหตทุนบนี้พระเยซผครลิสตร์องคร์
พระผผห้เปป็นเจห้าของเราในการเปป็นคนกลางของพระองคร์จนงทรงเปป็นผผห้ทบทเปาโลระบทุวล่าเปป็น “พระฉายของพระเจห้า” ตอนทบท
พระองคร์ประทนับอยผล่บนโลกนบนี้ พระเยซผเองตรนัสวล่า “ผผห้ทบทไดห้เหก็นเรากก็ไดห้เหก็นพระบลิดา” ความจรลิงของคทากลล่าวนบนี้จรลิงๆแลห้วกก็คมือ: 
ภาพปรากฏเดบยวของพระเจห้าพระบลิดาอยผล่ในพระบทุตรทบทบนังเกลิดมาองคร์เดบยวของพระองคร์ คมือพระเยซผครลิสตร์เจห้า “ไมล่มบผผห้ใดรผห้จนัก
พระบลิดานอกจากพระบทุตร และผผห้ทบทพระบทุตรจะทรงเปปิดเผยพระบลิดาแกล่เขา” ททุกสลิทงทบทเราสามารถรผห้ไดห้เกบทยวกนับพระเจห้าพระ
บลิดาถผกเปปิดเผยแกล่เราผล่านทางพระเจห้าพระบทุตร พระครติสตตในฐานะพระผรจ้สรจ้างและพระผรจ้ชต่วยใหจ้รอดทรงเปป็นพระฉายของ
พระเจจ้า
            ในฐานะพระผผห้ไถล่ พระเยซผทรงเปป็นตนัวแทนของพระเจห้าบนแผล่นดลินโลก เปาโลกลล่าววล่า “พระเจห้าผผห้สถลิตในองคร์พระ
ครลิสตร์ทรงใหห้โลกนบนี้คมืนดบกนันกนับพระองคร์เอง” (2 คร. 5:19) พระนามทบทเปป็นคทาพยากรณร์ของพระเยซผคมือ “อลิมมานผเอล 
พระเจจ้าทรงสถติตอยรต่กทับเรา” พระเยซผในสภาพกายเนมืนี้อหนนังของพระองคร์ทรงนทาพระเจห้ามาอยผล่ใกลห้เราราวกนับวล่าทรงวาง
พระองคร์บนแผล่นดลินโลกในรผปแบบหนนทงทบทเราสามารถชมืทนชม เขห้าใจ และรผห้จนักไดห้ มนทุษยร์ไดห้มองเหก็นพระองคร์ ไดห้ยลินพระองคร์
และจนับตห้องพระองคร์ พวกเขาไดห้เหก็นพระเจห้าผผห้ทรงรห้องไหห้ ทนททุกขร์และมบความรนักในพระเยซผ พระเยซผทรงเปป็นพระฉายทบทมบ
ชบวลิต – ไมล่ใชล่สลิทงมบชบวลิตทบทเรห้นลนับ ไมล่ใชล่วลิญญาณจากอบกโลกหนนทง – แตล่เปป็นพระเจห้าในเนมืนี้อหนนัง พระเยซผขณะทรงอยผล่บนโลกนบนี้
ทรงหยลิบยมืทนพระฉายของพระเจห้าในความรนักใหห้แกล่มนทุษยร์ พระองคร์ทรงสทาแดงความรนักในแบบทบทไมล่มบผผห้ใดเคยสทาแดงความรนัก
บนแผล่นดลินโลกนบนี้ พระองคร์ทรงอล่อนโยน ปฏลิเสธตนเอง ทรงพระกรทุณาและอดทนนาน ไมล่มบผผห้ใดเคยดทาเนลินชบวลิตหรมือรนักหรมือ
เสบยสละเหมมือนอยล่างทบทพระเยซผทรงกระททา
            คนเหลล่านนันี้นทบทรผห้จนักพระเยซผรผห้ดบทบทสทุดวล่าพระองคร์ทรงเปป็นมากกวล่ามนทุษยร์ สตลิปปญญาของพระองคร์ ความบรลิสทุทธลิธิ์ของ
พระองคร์ – ททุกสลิทงเกบทยวกนับพระองคร์ – ยมืนยนันถนงขห้อเทก็จจรลิงนนันี้น พระองคร์เสดก็จดทาเนลินมาหาเหลล่าสาวกของพระองคร์ทล่ามกลาง
ลมพายทุ --- โดยเดตินไปบนคลคืที่น เมมืทอคนตายถผกเรบยกใหห้ออกมาจากหลทุมศพ... เมมืทอถผกสนัมผนัสโดยพระหนัตถร์อล่อนโยนของ
พระองคร์ ความตายกก็เปปิดทางใหห้ชบวลิต คนเหลล่านนันี้นทบทเปป็นประจนักษร์พยานตล่างรผห้วล่าพวกเขากทาลนังยมืนอยผล่ตล่อเบมืนี้องพระพนักตรร์
พระเจห้า เมมืทอพระองคร์ทรงขนาบลมพายทุดห้วยคทาวล่า “จงสงบ นลิทงเสบย!” ลมกก็เรลิทมสงบ คลมืทนทบทโหมกระหนททากก็อล่อนตนัวอยผล่รอบ



กราบเรมือเลก็กลทานนันี้น – และสาวกเหลล่านนันี้นกก็รผห้วล่าตนไดห้ยลินพระสทุรเสบยงของพระเจห้า! พวกเขารผห้วล่าตนกทาลนังอยผล่ตล่อเบมืนี้องพระ
พนักตรร์พระเยโฮวาหร์ผผห้ตรนัสวล่า “เราฆล่าใหห้ตาย และเรากก็ใหห้มบชบวลิตอยผล่ เราททาใหห้บาดเจก็บ และเรากก็รนักษาใหห้หาย” (พบญ. 
32:39)
            เมมืทอประชาชนผผห้หลิวโหยหห้าพนันคนมองดผพระองคร์หนักขนมปปงและปลาเพมืทอเลบนี้ยงฝผงชนหมผล่ใหญล่นนันี้น (โดยมบอาหารเหลมือ
อบกเยอะ) พวกเขากก็รผห้วล่าอาหารทบทพวกเขารนับประทานไดห้ถผกสนัมผนัสโดยพระหนัตถร์ทบทเปป็นมากกวล่ามมือของมนทุษยร์ พระหนัตถร์ของ
พระเจห้าไดห้หนักขนมปปงและปลาเหลล่านนันี้น
            พระหนัตถร์ของพระองคร์ไดห้สนัมผนัสและรนักษาคนโรคเรมืนี้อนใหห้หาย ซนทงเปป็นการไมล่เชมืทอฟปงกฎทางการแพทยร์ทนันี้งปวงและ
กฎทางสนังคมทนันี้งหมดในสมนัยนนันี้น พระหนัตถร์ของพระองคร์ไดห้สนัมผนัสดวงตาทบทบอดและใหห้การมองเหก็นแกล่พวกมนัน... พระหนัตถร์ของ
พระองคร์ผผห้ทบทเสดก็จมาเพมืทอประทานชบวลิตแกล่มนทุษยร์อยล่างบรลิบผรณร์ ถห้อยคทามหนัศจรรยร์ทบทพระองคร์ทรงเอล่ยไดห้เกาะกทุมหนัวใจของเหลล่า
ศนัตรผของพระองคร์และในยอหร์น 7:44-46 เมมืทอพวกเจห้าหนห้าทบทถผกถามวล่าททาไมพวกเขาถนงไมล่นทาตนัวพระองคร์มา พวกเขากก็ตอบ
เพบยงวล่า “ไมล่เคยมบผผห้ใดพผดเหมมือนชายผผห้นบนี้เลย!” บรรดาการอนัศจรรยร์ประจทาวนันของพระองคร์เปป็นพยานถนงความเปป็นพระเจห้า
ของพระองคร์ ททุกสลิทงทบทพระองคร์ทรงกระททาและตรนัสลห้วนแสดงออกถนงการรผห้ททุกสลิทงและการทรงฤทธลิธิ์ทนันี้งสลินี้นแบบพระเจห้า
            ผมกทาลนังพผดถนงพระบทุตรทบทบนังเกลิดมาองคร์เดบยวของพระเจห้า...พระบทุตรแหล่งความรนักของพระองคร์... พระบทุตรผผห้ทรง
ดทาเนลินบนแผล่นดลินโลกนบนี้ พระฉายททที่ปรากฏแกต่ตาของพระเจจ้าผรจ้ไมต่ปรากฏแกต่ตา
            ขห้อ 15 ปปิดทห้ายดห้วยคทากลล่าว “บทุตรหทัวปปีเหนคือสรรพสติที่งททันี้งปวง” ความหมายของถห้อยคทาเหลล่านบนี้จรลิงๆแลห้วกก็คมือ: 
“บทุตรหนัวปฟีในสล่วนทบทอห้างอลิงถนงสลิทงทรงสรห้างทนันี้งหมด” บทุตรหนัวปฟีเปป็นตนัวแทนของบลิดาในสรรพสลิทงและกระททาการในนามของบลิดา
ของตน พระครลิสตร์ทรงเปป็นบทุตรหนัวปฟีของพระเจห้าพระบลิดา และธทุรกรรมทนันี้งหมดระหวล่างพระเจห้าพระบลิดากนับมนทุษยร์ตห้องถผก
กระททาพรห้อมกนับพระครลิสตร์ หนทางเดบยวทบทเราจะสามารถเขห้าหาพระเจห้าผผห้ทรงอทานาจสลิทธลิธิ์ขาดของเราไดห้คมือ ผล่านทางพระ
บทุตร พระเยซผเจห้า
            พระเจห้าพระบลิดาทรงไมล่ปรากฏแกล่ตา: “ไมต่มทผรจ้ใดเคยเหห็นพระเจจ้า ณ เวลาใดเลย” พระเยซผตรนัสวล่า “พระเจห้าทรง
เปป็นพระวลิญญาณ และคนทนันี้งหลายทบทนมนัสการพระองคร์ตห้องนมนัสการพระองคร์ในจลิตวลิญญาณและในความจรลิง” พระเจห้าผผห้ทรง
อทานาจสลิทธลิธิ์ขาด – ทรงฤทธลิธิ์ทนันี้งสลินี้น ทรงทราบททุกสลิทง และทรงอยผล่ททุกหนททุกแหล่ง – ทรงไมล่ปรากฏแกล่ตา แตล่จนักรวาลไมล่ไดห้ถผก
ปลล่อยทลินี้งใหห้ปราศจากพระเจห้าองคร์หนนทงผผห้ทรงถผกมองเหก็นไดห้: พระเยซรทรงหต่อพระเจจ้าไวจ้ในเนคืนี้อหนทัง ทรงนสาพระองคตลงมาสรต่
มนทุษยต และทรงนทาเสนอพระองคร์ตล่อมนทุษยร์ในรล่างกายหนนทง – พระฉายของพระเจจ้าผรจ้ไมต่ปรากฏแกต่ตา
            “แผล่นดลินโลกกนับสรรพสลิทงในโลกนนันี้นเปป็นของพระเยโฮวาหร์ ทนันี้งพลิภพกนับบรรดาผผห้ทบทอยผล่ในพลิภพนนันี้น” (เพลงสดทุดบ 24:1)
แผล่นดลินโลกมบตนัวตนขนนี้นมาไดห้เปป็นเพราะพระเจห้าพระบทุตร: “พระองคร์ทรงสรห้างสลิทงทนันี้งปวงขนนี้นมา และในบรรดาสลิทงทบทเปป็นมานนันี้น 
ไมล่มบสนักสลิทงเดบยวทบทไดห้เปป็นมานอกเหนมือพระองคร์” (ยอหร์น 1:3) ฮบบรผ 1:1-3 ใหห้ความกระจล่างมากๆเกบทยวกนับการทรงสรห้าง
จนักรวาลนบนี้ สรรพสลิทงทนันี้งปวงลห้วนถผกสรห้างขนนี้นโดยพระเยซผ พระองคร์ทรงจนัดระเบบยบสรรพสลิทงทนันี้งปวง พระองคร์ทรงกทากนับดผแล
สรรพสลิทงทนันี้งปวง สรรพสลิทงทนันี้งปวงลห้วนเปป็นของพระองคร์
            สลิทงทรงสรห้างทนันี้งปวงไดห้ถผกสรห้างขนนี้นโดยพระองคร์และเพมืทอพระองคร์ พระองคร์ทรงเปป็นบทุตรหนัวปฟีของสลิทงทรงสรห้าง 
พระองคร์ทรงเปป็นหนัวหนห้าและผผห้ครอบครอง ผผห้ปกครองและผผห้ควบคทุมของสลิทงทรงสรห้างทนันี้งปวง พญามารไมล่มบอทานาจนอกจาก



อทานาจทบทถผกจทากนัดทบทพระเยซผทรงอนทุญาต เมมืทอปฟีลาตโอห้อวดวล่า “ทล่านจะไมล่พผดกนับเราหรมือ ทล่านไมล่รผห้หรมือวล่าเรามบอทานาจทบทจะ
ตรนงทล่านทบทกางเขน และมบอทานาจทบทจะปลล่อยทล่านไดห้” พระเยซผตรนัสตอบวล่า “ทล่านจะมบอทานาจเหนมือเราไมล่ไดห้ นอกจากจะ
ประทานจากเบมืนี้องบน (พระบติดาของเรา) ใหห้แกล่ทล่าน” (ยอหร์น 19:10, 11)
            ในสมนัยพนันธสนัญญาเดลิม บทุตรหนัวปฟีไดห้รนับมรดกเปป็นสลิทธลิและอภลิสลิทธลิธิ์ตล่างๆ และการบรลิหารจนัดการทนันี้งหมดถผกมอบไวห้
แกล่เขา พระเยซรทรงเปป็นบทุตรหทัวปปีแหต่งสติที่งทรงสรจ้างททันี้งหมด พระองคร์ทรงเปป็นผผห้ครอบครองของสลิทงทรงสรห้างทนันี้งหมด องคร์พระผผห้
เปป็นเจห้าแหล่งสลิทงทรงสรห้างทนันี้งหมด – และพระองคร์ทรงนทาลงมาสผล่จนักรวาลนบนี้ คมือ พระฉาย พระลนักษณะและพระเมตตาทบทไมล่อาจ
ทราบไดห้ของพระเยโฮวาหร์พระเจห้าผผห้ทบทไมล่ปรากฏแกล่ตา
            ใชล่แลห้วครนับ ไมล่วล่าพวกสมนัยใหมล่และพวกเสรบนลิยม --- และคนอมืทนๆทบทเกลบยดชนังพระเจห้าและเหลล่าผผห้ทบทปฏลิเสธพระ
คนัมภบรร์ –  จะกลล่าวอยล่างไรกก็ตาม พระเยซผกก็ทรงเปป็นบทุตรหนัวปฟีเหนมือสรรพสลิทงทนันี้งปวง ความรนักของพระเจห้าทบทมบใหห้แกล่พระองคร์ไดห้
มอบความเปป็นเอกอนันเปฟีปี่ยมสงล่าราศบนบนี้ใหห้แกล่พระองคร์แลห้ว ซนทงเปป็นสล่วนสองเทล่า: “ทท่านเปป็นบตุตรของเรา วอันนทนี้เราไดด้ใหด้กนาเนริด
ทท่านแลด้ว!” นบทบอกเปป็นนนัยอยล่างชนัดเจนวล่าพระครลิสตร์ทรงมบตนัวตนอยผล่กล่อนสลิทงทรงสรห้างทนันี้งปวง เพราะวล่าพระองคร์ไมล่เคยยมืนอยผล่
ในความสนัมพนันธร์ (ทบทรองลงมา) อมืทนใดเลยกนับจนักรวาล
            เมมืทอพระเยซผทรงรนับบนัพตลิศมา พระเจห้าพระบลิดากก็ตรนัสในเสบยงทบทยลินไดห้วล่า “ทล่านผผห้นบนี้เปป็นบทุตรทบทรนักของเรา เราชอบใจ
ทล่านมาก” (มธ. 3:17) อบกครนันี้งบนภผเขาแหล่งการจทาแลงพระกาย เมมืทอเปโตร ยากอบและยอหร์นไดห้เหก็นพระครลิสตร์ผผห้ทรงจทาแลง
พระกาย เมฆสทุกใสกห้อนหนนทงกก็มาปกคลทุมพวกเขาและพระสทุรเสบยงของพระเจห้ากก็ตรนัสออกมาจากเมฆกห้อนนนันี้นวล่า “ทล่านผผห้นบนี้
เปป็นบทุตรทบทรนักของเรา เราชอบใจทล่านผผห้นบนี้มาก จงฟปงทล่านเถลิด” (มธ. 17:5)
            กล่อนพระเยซผเสดก็จไปทบทกางเขน พระองคร์ทรงรห้องออกมาในความระทมททุกขร์แหล่งจลิตใจและวลิญญาณวล่า “บนัดนบนี้จลิตใจ
ของเราเปป็นททุกขร์และเราจะพผดวล่าอะไร จะวล่า ‘ขห้าแตล่พระบลิดา ขอทรงโปรดชล่วยขห้าพระองคร์ใหห้พห้นเวลานบนี้’ อยล่างนนันี้นหรมือ 
หามลิไดห้ เพราะดห้วยความประสงคร์นบนี้เองเราจนงมาถนงเวลานบนี้ ขห้าแตล่พระบลิดา ขอใหห้พระนามของพระองคร์ไดห้รนับเกบยรตลิ” แลจ้วกห็มท
พระสทุรเสทยงมาจากฟฟ้าวต่า “เราไดจ้ใหจ้รทับเกทยรตติแลจ้ว และจะใหจ้รทับเกทยรตติอทก” ฉะนนันี้นคนทนันี้งหลายทบทยมืนอยผล่ทบทนนัทนเมมืทอไดห้ยลินเสบยง
นนันี้นกก็พผดวล่าฟป้ารห้อง คนอมืทนๆกก็พผดวล่า “ทผตสวรรคร์องคร์หนนทงไดห้กลล่าวกนับพระองคร์”  พระเยซผตรนัสตอบวล่า “เสบยงนนันี้นเกลิดขนนี้นเพมืทอ
ทล่านทนันี้งหลาย ไมล่ใชล่เพมืทอเรา บนัดนบนี้ถนงเวลาทบทจะพลิพากษาโลกนบนี้แลห้ว เดบดี๋ยวนบนี้ผผห้ครองโลกนบนี้จะถผกโยนทลินี้งออกไปเสบย และเรา ถห้า
เราถผกยกขนนี้นจากแผล่นดลินโลกแลห้ว เรากก็จะชนักชวนคนทนันี้งปวงใหห้มาหาเรา” (ยอหร์น 12:27-32)
            พระเยซผทรงเปป็นสถาปนลิกเมมืทอคฤหาสนร์เหลล่านนันี้นไดห้ถผกสรห้างขนนี้นในพระนลิเวศของพระบลิดา: ““อยล่าใหห้ใจทล่านทนันี้ง
หลายวลิตกเลย ทล่านเชมืทอในพระเจห้า จงเชมืทอในเราดห้วย ในพระนลิเวศของพระบลิดาเรามบคฤหาสนร์หลายแหล่ง ถห้าไมล่มบเราคงไดห้
บอกทล่านแลห้ว เราไปจนัดเตรบยมทบทไวห้สทาหรนับทล่านทนันี้งหลาย และถห้าเราไปจนัดเตรบยมทบทไวห้สทาหรนับทล่านแลห้ว เราจะกลนับมาอบกรนับ
ทล่านไปอยผล่กนับเรา เพมืทอวล่าเราอยผล่ทบทไหนทล่านทนันี้งหลายจะอยผล่ทบทนนัทนดห้วย” (ยอหร์น 14:1-3)
            พระเยซผทรงเปป็น “บทุตรหนัวปฟีเหนมือสรรพสลิทงทนันี้งปวง” แทห้จรลิงแลห้วพระองคร์ทรงมบตนัวตนอยผล่กล่อนสรรพสลิทงทนันี้งปวง 
กระทนัทงกล่อนคฤหาสนร์เหลล่านนันี้นในพระนลิเวศของพระบลิดาและกล่อนรากฐานของโลกนบนี้ถผกวางดห้วยซนี้ทา พระเยซรทรงอยรต่กทับพระ
บติดาในเรติที่มแรกนทันี้น
            ขห้อ 16: “เพราะวล่าโดยพระองคร์สรรพสลิทงไดห้ถผกสรห้างขนนี้น ทนันี้งในทห้องฟป้าและทบทแผล่นดลินโลก สลิทงซนทงประจนักษร์แกล่ตาและ



ซนทงไมล่ประจนักษร์แกล่ตา ไมล่วล่าจะเปป็นผผห้ครองบนัลลนังกร์ หรมือเปป็นผผห้ครองอาณาจนักร หรมือเปป็นเทพผผห้ครอบครองอาณาจนักร หรมือเทพผผห้
มบอทานาจ สรรพสลิทงทนันี้งสลินี้นถผกสรห้างขนนี้นโดยพระองคร์และเพมืทอพระองคร์”
            แนล่นอนวล่าการทรงสรห้างทบทถผกกลล่าวถนงตรงนบนี้ ในความหมายทบทครบถห้วนและไมล่มบเงมืทอนไขมากทบทสทุด ถผกยกใหห้เปป็นฝฟีมมือ
ของพระเยซผครลิสตร์เจห้า หลนักคทาสอนนบนี้สอดประสานกนันอยล่างลงตนัวกนับหลนักศาสนศาสตรร์ของยอหร์นผผห้เปป็นทบทรนัก (ยอหร์น 1:3) 
ทล่านทบทรนัก จงจทาขห้อนบนี้ไวห้ในใจและความคลิดของคทุณ: สลิทงทบทแตต่กต่อนนทันี้นไมต่เคยมทตทัวตนมากล่อน ไดจ้ถรกทสาใหจ้มทตทัวตนขลึนี้นมาโดยพระ
เยซผครลิสตร์เจห้า แตล่กล่อนไมล่เคยมบจนักรวาลจนกระทนัทงพระเยซผทรงบนัญชามนันใหห้มบขนนี้นมา พระองคร์ตรนัสและมนันกก็สทาเรก็จ ททุกรผปแบบ
ของสสารและชบวลิต ไมล่วล่ารผปแบบนนันี้นจะเปป็นอะไรกก็ตาม มบตห้นกทาเนลิดของมนันและมบตนัวตนขนนี้นมาไดห้เพราะพระบทุตรของพระเจห้า 
ไมล่วล่าชบวลิตและอะตอมตล่างๆจะถผกพบในแวดวงใดกก็ตาม หรมือในคทุณภาพหรมือคทุณสมบนัตลิใดกก็ตาม ในสวรรคร์หรมือในแผล่นดลินโลก
ททุกสติที่งลจ้วนถรกเนรมติตสรจ้างขลึนี้น ททุกสลิทงลห้วนมบแหลล่งกทาเนลิดของมนันในพระครติสตต การกระททาดห้านการเนรมลิตสรห้างของพระเยซผ
ครลิสตร์เจห้าไมล่มบขอบเขตจทากนัดเลย “ในเรลิทมแรกนนันี้นพระเจห้าทรงเนรมลิตสรห้างฟป้าและแผล่นดลินโลก” (ปฐก. 1:1)
            มนันเปป็นเรมืทองยากสทาหรนับความคลิดทบทมบขบดจทากนัดทบทจะเขห้าใจเรมืทองนบนี้ไดห้ แตล่จงอล่านมนัน อล่านมนันซนี้ทาอบกรอบ และจงเชคืที่อมนัน
– เพราะวล่ามนันเปป็นความจรลิง: สสารททุกชนลิด – ทบทซนับซห้อนหรมือทบทเรบยบงล่าย; ดาวเคราะหร์ ดาวฤกษร์ หรมืออะตอม ดวงอาทลิตยร์
ใหญล่ยนักษร์หรมือดลินกห้อนเลก็กๆในททุล่งนา ตห้นหญห้าททุกใบ ตห้นเรดวผห้ดใหญล่ยนักษร์ททุกตห้นในปป่า ททุกสายพนันธทุร์ของชบวลิตตนันี้งแตล่หนอนไป
จนถนงทผตสวรรคร์ ตนันี้งแตล่แมลงปฟีกแขก็งไปจนถนงเครผบ ปลาททุกตนัวในทะเล นกททุกตนัวในทห้องฟป้า แมลงททุกตนัว เชาวนร์ปปญญาททุกรผป
แบบ – ไมล่วล่าจะเปป็นของมนทุษยร์หรมือของสนัตวร์ สลิทงมบชบวลิตททุกอยล่างทบทอยผล่รอบตทัวเรา เหนคือเรา ใตจ้เรา ความโอล่อล่าตระการของ
คฤหาสนร์เหลล่านนันี้นในพระนลิเวศของพระบลิดา และไหลล่เขาตล่างๆของแผล่นดลินโลกพรห้อมกนับลทาธารและดอกไมห้สวยงามในททุล่ง
หญห้า ลห้วนเปป็นผลลิตผลของ “บทุตรหทัวปปีเหนคือสรรพสติที่งททันี้งปวง” เพราะวล่าโดยพระองคร์สรรพสลิทงทนันี้งปวงไดห้ถผกเนรมลิตสรห้างขนนี้น – 
และเมมืทอพระเจห้าตรนัสวล่า “สรรพสลิทงทนันี้งปวง” พระองคร์กก็หมายถนง สรรพสริที่งทอันี้งปวง... สรรพสลิทงทนันี้งปวงในสวรรคร์ สรรพสลิทงทนันี้ง
ปวงในแผล่นดลินโลก สรรพสลิทงทนันี้งปวงทบทปรากฏแกล่ตาหรมือทบทไมล่ปรากฏแกล่ตา สริที่งทรงสรด้างทอันี้งหมดลห้วนมบแหลล่งกทาเนลิดมาจาก
พระบทุตรของพระเจห้า!

คนเหลล่านนันี้นทบทศนกษาดวงดาวตล่างๆบอกเราวล่ายลิทงพวกเขาเจาะลนกเขห้าไปในอวกาศไกลขนนี้นเทล่าไร พวกเขากก็ยลิทงคห้นพบ
ดวงดาวขนาดใหญล่ยนักษร์เพลิทมมากขนนี้นเทล่านนันี้น โลกใหมล่ๆของดวงดาวตล่างๆ – หลายลห้านดวง – สามารถถผกมองเหก็นไดห้ททุกครนันี้งทบท
กลห้องโทรทรรศนร์เรลิทมมบพลนังมากขนนี้นนลิดหนล่อย

อาจเปป็นไดห้วล่าเปาโลกทาลนังคลิดถนงสวรรคตนทันี้นเองเมมืทอเขาพผดถนง “สลิทงตล่างๆซนทงไมล่ประจนักษร์แกล่ตา” เพราะเขากลล่าวเสรลิมวล่า
“ไมล่วล่าจะเปป็นผรจ้ครองบทัลลทังกต หรมือเปป็นผผห้ครองอาณาจทักร หรมือเปป็นเทพผรจ้ครอบครองอาณาจทักร หรมือเทพผรจ้มทอสานาจ” ความ
ปรารถนาของเปาโลคมือ ทบทจะแสดงใหห้เหก็นวล่าพระเยซผทรงเปป็นพระผผห้สรห้าง— ไมล่ใชล่แคล่ของชบวลิตทบทตททากวล่าและสลิทงตล่างๆบนแผล่น
ดลินโลก (สลิทงตล่างๆทบทปรากฏแกล่ตา) แตล่วล่าพระองคร์ยนังทรงเปป็นพระผผห้สรห้างของสลิทงมบชบวลิตตล่างๆทบทสผงสล่งกวล่าดห้วย – แมห้แตล่ในดลิน
แดนตล่างๆทบทไมล่ปรากฏแกล่ตามนทุษยร์ ไมล่มบอะตอมใดทบทเลก็กจลิดี๋วเกลิน ไมล่มบสลิทงทรงสรห้างใดทบทใหญล่ยนักษร์เกลินกวล่าฤทธลิธิ์เดชแหล่งการ
เนรมลิตสรห้างของพระองคร์

ขห้อ 16 ปปิดทห้ายดห้วยคทาวล่า “สรรพสติที่งททันี้งสตินี้นถผกสรห้างขนนี้นโดยพระองคร์และเพมืทอพระองคร์” เราเหก็นอยล่างชนัดเจนจากคทา
กลล่าวนบนี้วล่าการเนรมลิตสรห้างเดลิมทบเกลิดขนนี้นในพระครลิสตร์ทนันี้งสลินี้น ความสมบผรณร์มบอยผล่ในพระองคร์ และในพระองคร์แตล่เพบยงผผห้เดบยว 



โดยไมล่ตห้องอาศนัยความชล่วยเหลมือใดๆทนันี้งนนันี้นพระครติสตตทรงเนรมติตสรจ้าง พระองคร์ไมล่ไดห้ทรงเปป็นเพบยงเครคืที่องมคือในการเนรมลิต
สรห้างสรรพสลิทงทนันี้งสลินี้นเทล่านนันี้น แตล่พระองคร์ทรงเปป็นสาเหตทุแหล่งการทรงสรห้าง แรงกระตทุห้นในการเนรมลิตสรห้างมาสผล่พระองคร์จาก
ภายใน – โดยฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์เอง ... ฤทธลิธิ์เดชทบทพระองคร์ทรงเปป็นผผห้ใหห้กทาเนลิด สรรพสลิทงทนันี้งปวงลห้วนถผกเนรมลิตสรห้างใน
พระองคร์และโดยพระองคร์ แหลล่งทบทมา, เหตทุจผงใจ, ความปรารถนา, พลนังงาน...ทตุกสริที่งลห้วนอยผล่ในพระเยซผ พระองคร์ไมล่ไดห้ทรง
เปป็นผผห้รนับเหมาทบทททางานตามแบบแปลนตล่างๆทบทถผกวาดขนนี้นโดยสถาปนลิกผผห้หนนทง พระองคตทรงออกแบบสติที่งทรงสรจ้างของ
พระองคตเองและทรงกระทสาการเนรมติตสรจ้างของพระองคตเอง พระองคร์ทรงเปป็นผผห้คลิดมนันทนันี้งหมด พระองคร์ทรงเปป็นผผห้กระททา
มนันทนันี้งหมด – และพระองคร์ไมล่ไดห้ทรงขอความชล่วยเหลมือในการวางเสาเขก็มดห้วย พระองคร์ไมล่ไดห้ทรงขอใหห้ใครมาชล่วยพระองคร์
หาพมืนี้นทบท วางรากฐาน หรมือจนัดหาเสห้นใย พระองคร์ทรงเนรมลิตสรห้างแผล่นดลินโลกและสลิทงทนันี้งปวงทบทอยผล่ในนนันี้น พระองคร์ทรงเนรมลิต
สรห้างฟป้าสวรรคร์และสลิทงทนันี้งปวงทบทมบอยผล่ในนนันี้น โดยพระหนัตถร์ของพระองคร์ๆทรงสรห้างสรรพสลิทงทอันี้งปวง ไมล่วล่าเกลิดอะไรขนนี้นกนับแผล่น
ดลินโลกนบนี้และกนับสลิทงทรงสรห้างทนันี้งปวงในอดบต ไมล่วล่าจะเกลิดอะไรขนนี้นในอนาคต ขห้อเทก็จจรลิงกก็ยนังมบอยผล่เหมมือนเดลิม นนัทนคมือ สรรพสลิทง
ทนันี้งปวงลห้วนถผกเนรมลิตสรห้าง “โดยพระองคร์และเพมืที่อพระองคร์” ถห้อยคทาเหลล่านนันี้นประกาศถนงจตุดประสงคค์สตุดทด้ายของพระองคร์
ในการทรงสรห้างสรรพสลิทงทนันี้งปวง

พระเจห้าไมล่อาจทรงอนทุญาตใหห้สลิทงทรงสรห้างใด นอกจากพระบทุตรแหล่งความรนักของพระองคร์ ถมือกรรมสลิทธลิธิ์ฤทธลิธิ์เดช
เชล่นนนันี้นหรมือมบอภลิสลิทธลิธิ์เชล่นนนันี้นไดห้ พระเยซผเทล่านนันี้นทรงสามารถเปป็นผผห้นนันี้นทบท “สรรพสริที่งทอันี้งปวงลด้วนมาจากพระองคค์ แดท่พระองคค์
และเพมืที่อพระองคค์!” ไมล่มบผผห้ใดยกเวห้นพระเยซผทบททรงสามารถมบอลิสรภาพในการกระททาและอภลิสลิทธลิธิ์ในพระองคร์เองและเพมืทอ
พระองคร์เองเชล่นนนันี้นไดห้ สลิทงทรงสรห้างอมืทนใดทบทมบอลิสรภาพเชล่นนนันี้นคงททาใหห้สวรรคร์ประหลาดใจและททาใหห้นรกทนันี้งสลินี้นตกตะลนง!

“ในเรติที่มแรกนทันี้นพระเจจ้า...” – พระเจห้าพระบลิดา, พระบทุตร, และพระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์ หากพระเจห้าทรงอยผล่เพบยง
ลทาพนังในตอนนนันี้น สงล่าราศบของพระองคร์กก็คงไมล่ปรากฏแกล่ตาอยผล่เหมมือนเดลิมและคทาสรรเสรลิญพระองคร์กก็คงไมล่ถผกปป่าวรห้องออก
มา พระเจห้าทรงปรารถนาทบทจะถล่ายทอดความสทุขของพระองคร์และสงล่าราศบของพระองคร์แกล่สลิทงทรงสรห้างทนันี้งหลายทบทเหมาะสมทบท
จะดมืทมดททาและถมือกรรมสลิทธลิธิ์ความสทุขและสงล่าราศบนนันี้น ดห้วยเหตทุนบนี้พระครลิสตร์จนงไดห้ทรงเนรมลิตสรห้างสรรพสลิทงทนันี้งปวงเพมืทอพระองคร์
เองเพมืทอทบทวล่าพระองคร์ ตามแบบพลิมพร์เขบยวนลิรนันดรร์ของพระองคร์จะไดห้สทาแดงสงล่าราศบของพระองคร์ในสลิทงทรงสรห้างตล่างๆซนทงถผก
สรรคร์สรห้างโดยพระคทุณของพระเจห้า --- สลิทงทรงสรห้างตล่างๆทบทไรห้จทุดดล่างพรห้อย ปราศจากตทาหนลิ บรลิสทุทธลิธิ์ และนทาเสนอไดห้ตล่อ
พระเจห้า ในพระผทูด้สรด้างนทนี้เอง คมือ พระเยซผครลิสตร์เจห้า ทบท “เราไดห้รนับการไถล่ คมือการยกโทษบาปทนันี้งหลาย” แนล่นอนวล่าการไถล่
เปป็นพระราชกลิจทบทสผงสล่งและบรลิสทุทธลิธิ์ทบทสทุดของพระองคร์

เนมืทองจากขห้อพระคนัมภบรร์ตล่างๆสอนเราวล่าสรรพสลิทงทนันี้งปวงไดห้ถผกเนรมลิตสรห้างขนนี้น “เพมืทอพระองคร์” เราจนงรผห้วล่าสลิทงทบทไดห้ถผก
เนรมติตสรจ้างขลึนี้นกก็กทาลนังถผกพติททักษตรทักษาไวจ้อยผล่เหมมือนเดลิม สรรพสลิทงทนันี้งปวงไดห้ถผกนทามาอยผล่ดห้วยกนันโดยพระองคร์และกสาลทังถรกถคือ
ไวจ้ดจ้วยกทันในพระองคร์ แขนของพระครลิสตร์พระผผห้สรห้างเปป็นสลิทงทบทคนี้ทาจทุนจนักรวาลนบนี้ไวห้ และหากพระองคร์จะดนงแขนอนันทรงฤทธลิธิ์
ของพระองคร์ออกไป สรรพสลิทงทนันี้งปวงกก็คงมลายหายไปสผล่การไมล่มบตนัวตนอยผล่เหมมือนในตอนแรก กล่อนทบทพระเยซผทรงเนรมลิตสรห้าง
สรรพสลิทงทนันี้งปวง ตอนนทันี้นไมต่มท “สรรพสติที่งททันี้งปวง” อยรต่เลย จนักรวรรดลิทบทถผกเนรมลิตสรห้างขนนี้นอนันยลิทงใหญล่ของพระเจห้าตห้องพนทงพา
พระองคร์ในททุกรายละเอบยดปลบกยล่อย ลองหนันไปมองดวงอาทลิตยร์อนันรห้อนแรงซนทงอยผล่หล่างออกไป 93,000,000 ไมลร์: ใครคอย
เตลิมเชมืนี้อเพลลิงใหห้แกล่ลผกไฟดวงใหญล่ยนักษร์นนัทน? เมมืทอดวงจนันทรร์เตก็มดวงสล่องแสงและคททาคมืนเจลิดจรนัส ลองจห้องมองความงามนนันี้นสลิ: 



ใครเปป็นผผห้นทาทางดวงจนันทรร์และดาวเคราะหร์เหลล่านนันี้นขณะทบทพวกมนันเดลินทางไปในอวกาศ? มมือของผผห้ใดปป้องกนันไมล่ใหห้เกลิด
หายนะขนาดมหนมา? หนห้าทบทททุกอยล่างของธรรมชาตลิลห้วนถผกควบคทุมโดยพระองคร์ผผห้ทรงเนรมลิตสรห้างสรรพสลิทงโดยพระองคร์เอง 
ในพระองคร์เองและเพมืทอพระองคร์เอง – พระเจห้าพระบทุตร พระผผห้ไถล่ของเรา ดนังนนันี้นสมดทุลของจนักรวาลจนงถผกรนักษาไวห้ ตห้นไมห้
แตล่ละตห้นออกผลตามชนลิดของมนัน ตามคทาบนัญชาดนันี้งเดลิมของพระเยโฮวาหร์พระเจห้า เวลาเยก็นและเวลาเชห้ายนังสลนับไปมาอยผล่
เหมมือนเดลิม ตามทบทถผกประกาศไวห้ในเรลิทมแรกนนันี้น สลิทงทรงสรห้างตล่างๆจทานวนนนับไมล่ถห้วนในมหาสมทุทรกวห้างใหญล่ลห้วนเคารพตล่อ
พระผผห้สรห้าง พระองคร์ทรงมองเหก็นททุกสลิทง พระองคร์ทรงเลบนี้ยงดผททุกสลิทง – และเราลจ้วนเปป็นหนทนี้ททุกสติที่งตต่อพระองคต!

คทุณไมล่อนัศจรรยร์ใจหรมือทบทพระผผห้สรห้างเชล่นนนันี้นไดห้เสดก็จจากพระทรวงของพระบลิดาและกลายเปป็นพระผผห้ไถล่ของเราโดย
ทางกางเขนนนันี้น? ความรนักเชล่นนนันี้นไมล่ททาใหห้คทุณกห้มศบรษะของคทุณลงดห้วยความถล่อมใจอยล่างสทุดซนนี้งและขอบพระคทุณพระเจห้าใน
คทาอธลิษฐานอนันประกอบดห้วยการนมนัสการ ความชมืทนชมและการขอบพระคทุณททที่พระเจจ้าทรงรทักเชต่นนทันี้นหรมือ? (ผมกทาลนังพผดถนง
พระเจห้าในบททบทหนนทงของหนนังสมือปฐมกาล – พระเจห้าผผห้ทบทตรนัส และโลกกห็เปป็นขลึนี้น... พระเจห้าองคร์เดบยวกนับทบทเราพบในฐานะ
ทารกนห้อยผผห้หนนทงในรางหญห้าในบททบทหนนทงของหนนังสมือมนัทธลิว) ผมกทาลนังพผดถนงพระเจห้าผผห้ทบทอลิสยาหร์เรบยกวล่า องคตพระผรจ้เปป็นเจจ้า
พระเจจ้า – พระผผห้สรห้างทบทสทุดปลายแผล่นดลินโลก “ผผห้ใดไดห้เคยตวงนนี้ทาทนันี้งสลินี้นดห้วยอทุห้งมมือของตน และวนัดฟป้าสวรรคร์ดห้วยคมืบเดบยว”
(อลิสยาหร์ 40:12) นบทเปป็นพระเจห้าองคร์เดบยวกนับทบทเราพบบนกางเขนในหนนังสมือขล่าวประเสรลิฐทนันี้งสบทเลล่ม พระเจห้าผผห้ทบทเยเรมบยร์เรบยกวล่า 
“พระเจห้าเทบทยงแทห้ พระเจห้าผผห้ทรงพระชนมร์ และพระมหากษนัตรลิยร์เนมืองนลิตยร์” ทรงเปป็นพระเจห้าองคร์เดบยวกนับทบทในยอหร์น 1:14 
ทรงถผกททาใหห้รนับสภาพกายเนมืนี้อหนนังและทรงอยผล่ทล่ามกลางเรา พระเจห้าของเยเรมบยร์ พระมหากษนัตรลิยร์เนมืองนลิตยร์ ทรงเปป็น
พระเจห้าองคร์เดบยวกนับทบทไดห้รห้องไหห้เพมืทอกรทุงเยรผซาเลก็ม พระเจห้าองคร์เดบยวกนับทบททรงเชก็ดนนี้ทาตาออกจากพระเนตรของพระองคร์ทบท
อทุโมงคร์ฝปงศพของลาซารนัสผผห้เปป็นทบทรนัก พระเจห้าองคร์เดบยวกนับทบททรงคาดเอวพระองคร์ดห้วยผห้าเชก็ดตนัวและทรงลห้างเทห้าเปฟฟื้อนฝทุป่นทบท
เหนมืทอยลห้าของเหลล่าสาวกของพระองคร์ พระเจห้าแหล่งพนันธสนัญญาเดลิมผผห้ทรงสวมเกบยรตลิ สงล่าราศบและความโอล่อล่าตระการเปป็น
มงกทุฎ ทรงเปป็นพระเจห้าองคร์เดบยวกนับทบททรงสวมมงกทุฎหนามและทรงถผกตรนงกางเขนในสภาพเปลมือยกาย ผผห้ทรงถผกจห้องมอง
โดยฝผงชนทบทเยาะเยห้ยขณะทบทพวกเขาเดลินผล่านไป พระเจห้าทบทเอเสเคบยลเหก็นประทนับนนัทงอยผล่บนบนัลลนังกร์ไพทผรยร์พรห้อมกนับสายรทุห้งอยผล่
รอบพระเศบยรและเหลล่าเครผบอยผล่ลห้อมรอบพระองคร์ ทรงเปป็นพระเจห้าองคร์เดบยวกนับทบทในยอหร์น 19 ทรงถผกตรนงกางเขนพระ
โลหลิตไหลขณะทบทพวกทหารแบล่งทรนัพยร์สลิทงของๆพระองคร์และพนนันเพมืทอทบทจะเอาเสมืนี้อคลทุมของพระองคร์!

ใชล่แลห้วครนับ พระเจห้าผผห้ทรงเนรมลิตสรห้างสรรพสลิทงทนันี้งปวง “ไมล่มบทบทๆจะวางศบรษะของพระองคร์” ขณะอยผล่บนแผล่นดลินโลก
พระองคร์ทรงสละทลินี้งททุกสติที่ง พระองคร์เสดก็จมาสผล่ความไรจ้คต่า พระองคร์ทรงรนับพระกายหนนทง – พระองคร์ทรงทนททุกขร์ หลนัทงพระ
โลหลิตและสลินี้นพระชนมร์ – เพมืทอทบทคทุณกนับผมจะไดห้รนับความรอด ผมขอรนับสารภาพวล่ามนันเปป็นไปไมล่ไดห้เลยทบทผมจะเขห้าใจททุกสลิทง
เกบทยวกนับเรมืทองนบนี้ มนันอยผล่เหนมือจลินตนาการของผม เหตทุใดพระองคตจลึงทรงรทักผมถลึงเพทยงนทันี้น? เหตทุใดพระองคร์จนงไดห้เสดก็จจาก
พระราชวนังงาชห้างและเสดก็จมายนังแผล่นดลินโลกเพมืทอทบทจะถผกททุบตบ ถผกเยาะเยห้ย ถผกถล่มนนี้ทาลายรด ถผกเปลมืนี้องเสมืนี้อผห้าและถผกตรนงบน
กางเขน ถผกแทงดห้วยหอก – และถผกฝปังในอทุโมงคตฝปังศพททที่ถรกขอยคืมมา? เหตทุใดพระองคร์จนงทรงททาสลิทงเหลล่านนันี้นทนันี้งหมดเพมืทอผม? 
เพมืทอคทุณ? คทาตอบถผกพบในขห้อพระคนัมภบรร์ตล่างๆ แมห้ผมขอรนับสารภาพวล่าผมไมล่เขห้าใจสลิทงทบทผมยกมาตอนนบนี้อยล่างถล่องแทห้กก็ตาม:

“แตล่พระเจห้า ผผห้ทรงเปฟีปี่ยมดห้วยพระกรทุณา เพราะเหตทุความรนักอนันใหญล่หลวง ซนทงพระองคร์ทรงรนักเรานนันี้นถนงแมห้วล่าเมมืทอเรา
ตายไปแลห้วในการบาป พระองคร์ยนังทรงกระททาใหห้เรามบชบวลิตอยผล่กนับพระครลิสตร์ (ซนทงทล่านทนันี้งหลายรอดนนันี้นกก็รอดโดยพระคทุณ) 



และพระองคร์ทรงใหห้เราเปป็นขนนี้นมากนับพระองคร์ และทรงโปรดใหห้เรานนัทงในสวรรคสถานกนับพระองคร์ในพระเยซผครลิสตร์ เพมืที่อวท่า
ในยตุคตท่อๆไป พระองคค์จะไดด้ทรงสนาแดงพระคตุณของพระองคค์ออันอตุดมเหลมือลด้น ในการซถึที่งพระองคค์ไดด้ทรงเมตตาเราใน
พระเยซทูครริสตค์” (อฟ. 2:4-7)… “เหมมือนดอังททที่พระเจด้าไดด้ทรงโปรดอภอัยโทษใหด้ทท่าน เพราะเหจ็นแกท่พระครริสตค์” (อฟ. 4:32) 
พระเจห้าทรงอนทุญาตใหห้พระเยซผเสดก็จมายนังแผล่นดลินโลก และพระเยซผกก็เสดก็จมาดห้วยความเตก็มพระทนัย พระองคร์ทรงชทาระหนบนี้
บาปเพมืทอทบทเราคนบาปผผห้นล่าสงสารทบทสมควรตกนรกทบทเชมืทอในพระองคร์อนันนทาไปสผล่ความรอดจะไดห้สทาแดงใหห้สลิทงทรงสรห้างทนันี้งปวง
ของพระเจห้าเหก็นสงล่าราศบ ความมนัทงคนัทงและฤทธลิธิ์เดชอนันยลิทงใหญล่แหล่งพระคทุณทบทชล่วยใหห้รอดของพระองคร์ พระเจห้าจะทรงจนัดแสดง
ครลิสตจนักรพนันธสนัญญาใหมล่ เจห้าสาวของพระครลิสตร์ในเมมืองขาวดทุจมทุกดานนันี้นซนทงถผกแขวนอยผล่ระหวล่างสวรรคร์และแผล่นดลินโลก 
และความสวล่างของเมมืองนนันี้นจะสล่องแสงใหห้แกล่สรรพสลิทงทนันี้งปวงทบทถผกสรห้างใหมล่ตลอดยทุคนลิรนันดรร์ซนทงไมล่มบวนันสลินี้นสทุดเลย

ขห้อ 17: “พระองคร์ทรงดทารงอยผล่กล่อนสรรพสลิทงทนันี้งปวง และสรรพสลิทงทนันี้งปวงเปป็นระเบบยบอยผล่โดยพระองคร์” ขห้อนบนี้จรลิงๆ
แลห้วเปป็น “เอเมน” ใหห้แกล่ททุกสลิทงทบทถผกกลล่าวแลห้วในขห้อ 15 และ 16 พระเยซผทรงเปป็นอยทูท่กล่อนสลิทงอมืทนใดทนันี้งหมด – พระองคร์ทรง
อยผล่ในเรลิทมแรกนนันี้นกนับพระบลิดา พระองคร์ไมล่ไดห้ทรงดห้อยกวล่าพระบลิดา และพระองคร์ไมล่เคยดห้อยกวล่าพระบลิดาเลยดห้วย โดย
พระองคร์สรรพสลิทงทนันี้งปวงจนงเกลิดมบขนนี้น และหากเปป็นไปไดห้ทบทสลิทงใดจะเกลิดขนนี้นกนับพระเยซผ สรรพสลิทงทนันี้งปวงกก็คงกลายเปป็นไมท่มทตอัว
ตนในทนันทบ พมืนี้นทบทวล่างทนันี้งหมดทบทถผกครอบคลทุมโดยแผล่นดลินโลกและดาวเคราะหร์ตล่างๆกก็คงเปป็นความมมืดสนลิททบทวล่างเปลล่า 
พระองคร์ทรงเปป็นพระผผห้สรห้างของสรรพสลิทงทนันี้งปวง... ในแผล่นดลินโลก ในสวรรคร์ ใตห้แผล่นดลินโลก... สรรพสติที่งททันี้งปวง และสรรพสลิทง
ทนันี้งปวงตห้องพนทงพาพระองคร์สทาหรนับการมบตนัวตนอยผล่ตล่อไปของพวกมนัน

ขห้อ 18: “พระองคร์ทรงเปป็นศบรษะของกายคมือครลิสตจนักร พระองคร์ทรงเปป็นทบทเรลิทมตห้น เปป็นบทุตรหนัวปฟีทบททรงเปป็นขนนี้นมา
จากความตาย เพมืทอพระองคร์จะไดห้ทรงเปป็นเอกในสรรพสลิทงทนันี้งปวง”

“พระองคร์ทรงเปป็นศบรษะของกายคมือครริสตจอักร” คราวนบนี้เปาโลเรลิทมใหห้ความสนัมพนันธร์ระหวล่างพระครลิสตร์กนับครลิสตจนักร
พระครลิสตร์ทรงยมืนอยผล่โดดเดล่นในฐานะประมทุขสผงสทุด – พระผผห้พลิทนักษร์รนักษาสผงสทุดองคร์เดบยว พระผผห้ชล่วยใหห้รอดองคร์เดบยว พระผผห้
ครอบครององคร์เดบยว พระผผห้ทรงเปป็นททุกสลิทงในททุกสลิทง... พระครติสตตและไมต่มทผรจ้ใดอคืที่นอทก! “ครลิสตจนักร” ในขห้อ 18 ไมล่ไดห้หมาย
ถนงทบทประชทุมทห้องถลิทน แตล่หมายถนงบรรดาบทุตรทบทสนัตยร์ซมืทอและทบทถผกไถล่แลห้วของพระเจห้า – คนเหลล่านนันี้นทบทไดห้รนับความรอดโดยทาง
พระโลหลิตอนันมบคล่าประเสรลิฐของพระองคร์ ในขห้อกล่อนๆเปาโลไดห้แสดงใหห้เหก็นแลห้ววล่าพระเยซผครลิสตร์ทรงเปป็นศบรษะของครลิสต
จนักร: พระองคร์ทรงเปป็นพระฉายของพระเจจ้า ดห้วยเหตทุนบนี้จนงทรงเปป็นพระเจห้า พระองคร์ทรงเปป็นผรจ้ยติที่งใหญต่สรงสทุดในจทักรวาล – 
พระองคร์ทรงเนรมลิตสรห้างมนัน และมนันดทารงอยผล่ตล่อมาเพราะฤทธานทุภาพของพระองคร์ พระองคร์ทรงเนรมลิตสรห้างสรรพสลิทงทนันี้ง
ปวง ทรงคนี้ทาจทุนสรรพสลิทงทนันี้งปวง และปราศจากพระองคร์สรรพสลิทงทนันี้งปวงคงกลายเปป็นไมล่มบตนัวตน พระองคร์ผผห้ทรงถผกเทลิดทผนสผง
ยลิทงเหลมือเกลินนนันี้นทรงสามารถเปป็นประมทุขของครลิสตจนักร ซนทงประกอบดห้วยบรรดาวลิสทุทธลิชนของพระเจห้าไดห้ พระองคร์ทรงเปป็น
พระเจห้าและพระผผห้ชล่วยใหห้รอดของผผห้เชมืทอททุกคน พระองคร์ทรงเปป็นผผห้ปกปป้องของพวกเขา ผผห้ทบทพวกเขานมนัสการและผผห้ทบททรง
อวยพรผผห้เชมืทอ “ของประทานอนันดบททุกอยล่าง และของประทานอนันเลลิศททุกอยล่างยล่อมมาจากเบมืนี้องบน” – จากพระเจห้า (ยากอบ 
1:17)

เราเหก็นตรงนบนี้วล่าทนันี้งครลิสตจนักรและจนักรวาลอยผล่ภายใตห้การบรลิหารจนัดการของพระเจห้าองคร์เดบยว พระองคร์ผผห้ทรงเปป็น
พระมหากษนัตรลิยร์เหนมือกษนัตรลิยร์ทนันี้งหลายและจอมเจห้านายเหนมือเจห้านายทนันี้งหลาย – พระมหากษนัตรลิยร์แหล่งแผล่นดลินโลกและสลิทง



ทรงสรห้างทนันี้งปวง – ทรงเปป็นศบรษะของครลิสตจนักรแทห้จรลิง พระองคร์ทรงมบสลิทธลิธิ์ทบทจะเปป็น: พระองคตทรงดสารงตสาแหนต่งนทันี้นโดย
ทางคทุณความดทแหต่งพระโลหติตททที่หลทัที่งออกของพระองคต (อฟ. 5:25)

“...พระองคร์ทรงเปป็นทบทเรลิทมตห้น...” นบทเปป็นคทากลล่าวเดบยวกนับทบทเราพบในวลิวรณร์ 3:14 และหมายความอยล่างเดบยวกนัน 
พระครลิสตร์ทรงยมืนอยผล่ลทาพนังผผห้เดบยวในความยลิทงใหญล่และสงล่าราศบในฐานะแหลล่งทบทมาแหล่งพระพรและเกบยรตลิยศทนันี้งปวงทบทถผก
พรรณนาถนงในขห้อกล่อนๆและตลอดทนัทวภาคพนันธสนัญญาใหมล่ “พระองคร์ทรงเปป็นศบรษะของกายคมือครลิสตจนักร” พระองคร์ทรง
เปป็นแหลล่งทบทมาเดบยวแหล่งการมบตนัวตนของครลิสตจนักรและพระพรตล่างๆของมนัน พระองคร์ทรงเปป็น “บทุตรหนัวปฟีทบททรงเปป็นขนนี้นมา
จากความตาย” และพระองคร์ทรงเปป็นผผห้ทบทททาใหห้มนทุษยร์คมืนดบกนันกนับพระเยโฮวาหร์พระเจห้าโดยพระโลหลิตแหล่งกางเขนของ
พระองคร์ พระครลิสตร์ทรงเปป็นแหลล่งทบทมาเรลิทมตห้นแหล่งการมบตนัวตนและพระพรตล่างๆ กล่อนพระครลิสตร์ ไมล่เคยมบสลิทงใดเลย เพราะ
พระองคร์ สรรพสลิทงทนันี้งปวงจนงมบตนัวตนและจะมบตนัวตนอยผล่ตล่อไป โดยทางความรนักแบบพระเจห้าและพระคทุณอนันเปฟีปี่ยมพระกรทุณา
ของพระองคร์ ครลิสตจนักรจนงมบตนัวตนขนนี้นมา ปราศจากพระองคร์ความรอดกก็คงไมล่มบทางเกลิดขนนี้นมาไดห้ ดห้วยเหตทุนบนี้เนมืทองจาก
พระองคร์ทรงจล่ายคล่าไถล่เพมืทอครลิสตจนักรแลห้ว พระองคร์ทรงไมล่มบสลิทธลิธิ์ทบทจะปกครองมนันในฐานะประมทุขของมนันหรมือ?

พระครติสตตทรงเปป็นผรจ้ประทานพระพรททันี้งปวง ไมล่วล่าจะเปป็นพระพรแบบไหนหรมือมากขนาดไหนกก็ตาม เรารห้องเพลง
เกบทยวกนับ “พระพรลงมาดนัทงฝนทนันี้งหล่า” เราอล่านเกบทยวกนับ “บล่อนนี้ทาแหล่งนนี้ทาทบทใหห้ชบวลิต” และ “บล่อนนี้ทาพทุแหล่งชบวลิตนลิรนันดรร์” ทนันี้งหมดนบนี้
เปป็นความจรลิง – แตล่พระเยซผทรงเปป็นผผห้จนัดหาหล่าฝนแหล่งพระพร นนี้ทาในบล่อนนี้ทาแหล่งชบวลิตนลิรนันดรร์ และนนี้ทาฝนทบทเตลิมบล่อนนี้ทาพทุแหล่ง
ความรอด พระครลิสตร์ทรงเปป็น “ทบทเรลิทมตห้น” ในความหมายทบทไมล่ถผกจทากนัดมากทบทสทุด

พระเยซผไมล่เพบยงทรงเปป็นศบรษะของครลิสตจนักรและทบทเรลิทมตห้นแหล่งสรรพสลิทงทนันี้งปวงเทล่านนันี้น แตล่พระองคร์ทรงเปป็น “บทุตร
หทัวปปีททที่ทรงเปป็นขลึนี้นมาจากความตาย” (การแปลตรงตนัวควรอล่านวล่า “ผรจ้แรกททที่ถรกใหจ้กสาเนติดจากพวกคนตาย”) คล่าจห้างของความ
บาปคมือความตาย: เมมืทอความบาปถผกททาเสรก็จแลห้ว มนันกก็นทาความตายออกมา ททุกคนลห้วนไดห้ททาบาป ดห้วยเหตทุนบนี้ในอาดทัมททุกคน
จลึงตาย พระเยซผ (อาดนัมคนทบทสอง) ทรงกลายเปป็น “ผผห้แรกทบทถผกใหห้กทาเนลิดจากพวกคนตาย” – ไมล่ใชล่วล่าพระองคร์ทรง
สลินี้นพระชนมร์และทรงเปป็นขนนี้นอบกเทล่านนันี้น แตล่วล่าพระองคร์ทรงกลายเปป็นผผห้พลิชลิตความตาย นรกและหลทุมศพ

เพราะพระองคร์ บรรดาคนตายในพระครลิสตร์จนงจะเปป็นขนนี้นอบก พระองคร์ไดห้ทรงททาลาย “ผผห้นนันี้นทบทมบอทานาจแหล่งความ
ตาย” (ฮบ. 2:9, 14, 15) เมมืทอพระองคร์ทรง “ถผกตนัดออก แตล่มลิใชล่เพมืทอตนัวทล่านเอง” พระองคร์กก็ไมล่เพบยงททา “ใหห้เสรก็จสลินี้นการ
ละเมลิด ใหห้บาปจบสลินี้น” เทล่านนันี้นแตล่พระองคร์ทรง “กทาจนัดความตายใหห้สผญสลินี้น” ดห้วย

พระครลิสตร์ของเรา พระผผห้ไถล่ของเรา บนัดนบนี้ทรงถมือกรรมสลิทธลิธิ์ลผกกทุญแจเหลล่านนันี้นแหล่งความตายและนรกแลห้ว วนันหนนทง
อนันเปฟีปี่ยมสงล่าราศบพระเยซผเจห้าจะเสดก็จลงมาในสวรรคร์ชนันี้นบรรยากาศทบทอยผล่เหนมือเรา พระองคร์จะทรงททาใหห้เกลิดเสบยงโหล่รห้อง 
เสบยงของอนัครเทวทผตและเสบยงแตรของพระเจห้าจะเปลล่งดนัง และคนเหลล่านนันี้นทบทไดห้ตายในพระครลิสตร์จะตมืทน – ไมล่มบสนักคนเดบยวจะ
สผญหายไป แผล่นดลินโลกและทะเลจะปลล่อยททุกคนทบทไดห้ตายในองคร์พระผผห้เปป็นเจห้าออกมาจากพวกมนัน รล่างกายเหลล่านนันี้นจะถผก
ททาใหห้เปป็นขนนี้นปราศจากเปฟปี่อยเนล่า จลิตวลิญญาณจะรวมเขห้ากนับรล่างกายทบทถผกททาใหห้มบสงล่าราศบและถผกรนับขนนี้นไปในความงดงาม เพมืทอ
ทบทจะอยผล่กนับพระองคร์ในฟป้าอากาศ แลห้วรล่างกายทบทตททาตห้อยเหลล่านบนี้จะถผกเปลบทยนแปลงใหห้เปป็นเหมมือนพระกายอนันเปฟีปี่ยมสงล่าราศบ
ของพระองคร์เอง

ขห้อ 18 ลงทห้ายดห้วยถห้อยคทาเหลล่านบนี้ “...เพมืทอพระองคร์จะไดห้ทรงเปป็นเอกในสรรพสลิทงทนันี้งปวง” คทากลล่าวนบนี้บล่งบอก – 



ไมต่ใชต่ผลลทัพธต – แตล่จทุดประสงคตสทุดทจ้ายของพระเจจ้าแหล่งระบบทนันี้งสลินี้นของพระองคร์ วล่าพระครลิสตร์จะทรงสทาแดงพระองคร์เปป็น
อนันดนับแรกในสรรพสริที่งทอันี้งปวง เปาโลหมายความเพบยงวล่า: เพราะวล่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นททุกสลิทงทบทพระองคร์ทรงพรรณนาวล่า
พระองคร์ทรงเปป็น พระองคร์จนงทรงมบสรรพสลิทงทนันี้งปวงอยผล่ในฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ พระองคร์ทรงยมืนเปป็นผผห้แรกในความสนัมพนันธร์
กนับจนักรวาล เพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจห้าทบทปรากฏแกล่ตาของมนัน พระองคร์ทรงเปป็นพระผผห้สรห้างและผผห้รนักษาแหล่งจนักรวาล 
พระองคร์ทรงเปป็นประมทุขและผผห้ปกปป้องของครลิสตจนักร พระองคร์ทรงเปป็น “การเปป็นขนนี้นจากตายและชบวลิต” ในฐานะเปป็น
พระฉายของพระเจห้าผผห้ไมล่ปรากฏแกล่ตา พระวลิญญาณนลิรนันดรร์ผผห้ยลิทงใหญล่ พระเยซผทรงมบความเปป็นเอก พระครลิสตร์ทรงไมล่มบจทุดเรลิทม
ตห้น และพระองคร์ทรงดทารงอยผล่ชนัทวนลิรนันดรร์ ... พระองคร์ไมล่มบทางตายไดห้ พระครลิสตร์ทรงสามารถกระททาอยล่างบรลิบผรณร์เกตินกวต่าสติที่ง
ใดกห็ตามททที่เราขอหรคือคติด ฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ไมล่มบขบดจทากนัดในการกระททากลิจ ความมนัทงคนัทงของพระองคร์ – ทนันี้งฝป่ายวลิญญาณ
และฝป่ายธรรมชาตลิ – ไมล่มบวนันหมด พระทนัยของพระองคร์ประกอบดห้วยความเปป็นไปไดห้ททุกประการ พระองคร์ทรงตนัดสลินพระทนัย
แลห้วเกบทยวกนับความแนล่นอนททุกประการ พระองคร์ทรงรล่วมแบล่งปปนฤทธลิธิ์เดช สงล่าราศบ เกบยรตลิยศเทล่าเทบยมกนับพระบลิดาและพระ
วลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์

ในฐานะเปป็นพระฉายของพระเจห้าผรจ้ไมต่ปรากฏแกต่ตา พระครลิสตร์ทรงมบความเปป็นเอก – พระครติสตตทรงมทการปรากฏ
แกต่ตาไดจ้ พระบลิดาและพระวลิญญาณทรงไมต่ปรากฏแกล่ตา พระครลิสตร์ทรงเปป็นพระเจห้าผผห้ปรากฏแกล่ตาทบทมนทุษยร์มองเหก็น สนัมผนัส 
จนับตห้อง เปป็นผผห้ทบทพวกเขารล่วมรนับประทานอาหารดห้วยและเปป็นผผห้ทบทพวกเขาจทาไดห้หลนังจากการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระองคร์ ททุก
วนันนบนี้พระองคร์ทรงประทนับนนัทง ในกายหนนทง ณ เบมืนี้องขวาพระหนัตถร์ของพระเจห้าพระบลิดา มบบตุรตุษผผห้หนนทงในสวรรคร์ – บทุรทุษผผห้หนนทงทบท
มบเนมืนี้อหนนังและกระดผก (ไมล่มบโลหลิต... พระองคร์ไดห้ประทานพระโลหลิตของพระองคร์เพมืทอชทาระบาปของโลกแลห้ว) “มบพระเจห้าองคร์
เดบยวและมบคนกลางแตล่ผผห้เดบยวระหวล่างพระเจห้ากนับมนทุษยร์ คมือพระเยซผครลิสตร์ผผห้ทรงสภาพเปป็นมนทุษยร์” (1 ทธ. 2:5) 

กรทุณาหมายเหตทุ: “มนตุษยค์ผผห้นนันี้น”... ไมล่ใชล่ทผตสวรรคร์หรมือวลิญญาณใด แตล่พระเยซผครลิสตร์มนตุษยค์ผผห้นนันี้น บอัดนทนี้พระเยซทู
ครริสตค์เจด้าของเราทรงเปป็นผทูด้มทชทวริตททที่เปปปี่ยมสงท่าราศทมากททที่สตุดในสริที่งทรงสรด้างทอันี้งปวงของพระเจด้า... ไมล่วล่าในสวรรคร์หรมือแผล่น
ดลินโลก ขห้อพลิสผจนร์นล่ะหรมือ? “เมมืทอบทุตรมนทุษยร์จะเสดก็จมาในสงล่าราศบของพระองคร์พรห้อมกนับเหลล่าทผตสวรรคร์อนันบรลิสทุทธลิธิ์ทนันี้งปวง 
เมมืทอนนันี้นพระองคร์จะประทนับบนพระทบทนนัทงอนันรทุล่งเรมืองของพระองคร์” (มธ. 25:31) “พระบลิดาเจห้าขห้า ขห้าพระองคร์ปรารถนาใหห้คน
เหลล่านนันี้นทบทพระองคร์ไดห้ประทานใหห้แกล่ขห้าพระองคร์ อยผล่กนับขห้าพระองคร์ในทบทซนทงขห้าพระองคร์อยผล่นนันี้นดห้วย เพคืที่อเขาจะไดจ้เหห็นสงต่าราศท
ของขจ้าพระองคตซนทงพระองคร์ไดห้ประทานแกล่ขห้าพระองคร์ เพราะพระองคร์ทรงรนักขห้าพระองคร์กล่อนทบทจะทรงสรห้างโลก” (ยอหร์น 
17:24)

เพราะความเชมืทอฟปงโดยสมบผรณร์ของพระองคร์ทบทมบตล่อพระเยโฮวาหร์พระเจห้า พระวลิญญาณนลิรนันดรร์นนันี้น เพราะวล่า
พระองคร์ทรงททาใหห้พระเยโฮวาหร์พระเจห้าทรงพอพระทนัยในททุกรายละเอบยดและทรงททาใหห้ททุกขบดและจทุดของพระราชบนัญญนัตลิ
สทาเรก็จจรลิงแลห้ว เพราะวล่าพระองคร์ทรงสามารถมองพระพนักตรร์พระเจห้าและตรนัสไดห้วล่า “สทาเรก็จแลห้ว” พระครลิสตร์จนงทรงถผก
เทลิดทผนขนนี้นสผล่ตทาแหนล่งทบทสผงทบทสทุดเทล่าทบทจะสผงไดห้ ซนทงเหมาะสมกนับพระผผห้มบชบวลิตทบทเปฟีปี่ยมสงล่าราศบทบทสทุดในสวรรคร์และในแผล่นดลินโลก

การรนับสภาพมนทุษยร์ของพระเยซผฉายแสงลงบนคทาพยากรณร์ในพนันธสนัญญาเดลิมททุกเรมืทองเกบทยวกนับพระองคร์เองและพระ
สนัญญาเรมืทองการเสดก็จมาของพระองคร์ ในภาคพนันธสนัญญาใหมล่ การรนับสภาพมนทุษยร์ถผกนทาเสนออยล่างชนัดเจนในฐานะขด้อเทจ็จ
จรริง! เมมืทอพระเยซผเสดก็จจากพระทรวงของพระบลิดาและเสดก็จมายนังโลกนบนี้ในรผปกายมนทุษยร์ ความเปป็นมนทุษยร์กก็ไมล่ไดห้ททาใหห้ความ



เปป็นพระเจห้าหดเลก็กลง... พระองคร์ทรงเปป็นพระเจห้าในเนมืนี้อหนนัง เมมืทอพระองคร์ทรงสละชบวลิตของพระองคร์ และทรงถผกฝปงไวห้และ
ทรงเปป็นขนนี้นอบก ความเปป็นพระเจห้ากก็ไมล่ไดห้ทรงดผดซนับความเปป็นมนทุษยร์ ทนันี้งความเปป็นมนทุษยร์และความเปป็นพระเจห้าตล่างอยผล่รล่วมกนัน
โดยปราศจากความสนับสนหรมือการปนเปกนัน พระเยซผทรงเปป็นมนทุษยร์พระเจห้า พระองคร์ทรงสผห้รบกนับนรกทนันี้งสลินี้น วลิญญาณชนัทว
ทนันี้งหมดของปรโลก ความนล่าเกลบยดนล่ากลนัวของผบปฟีศาจทนันี้งมวล – และทรงพลิชลิตพวกมนันทนันี้งหมด ดนังทบทเราจะไดห้เรบยนรผห้ในบททบท
สอง โดยทางชนัยชนะของพระองคร์ในการสผห้รบ พระโลหลิตทบทหลนัทงออกของพระองคร์บนกางเขนอนันทารทุณนนันี้น พระองคร์ทรงไดห้มา
ซนทงตทาแหนล่งอนันยลิทงใหญล่และเปฟีปี่ยมสงล่าราศบในฐานะประมทุขแหล่งสรรพสลิทงทนันี้งปวงในสวรรคร์และในแผล่นดลินโลก

ความเชมืทอทบทชล่วยใหห้รอดตนัดสลินใจทบทพระครลิสตร์ และพระครลิสตร์แตล่เพบยงผผห้เดบยว... ไมล่ใชล่พระครลิสตร์และ! – แตล่พระ
ครริสตค์!!! พระองคร์ทรงเปป็นความพอเพบยงททุกอยล่างของเรา และเราสมบผรณร์ครบถห้วนในพระองคร์ ความรนักทบทแทห้จรลิงมบพระ
ครริสตค์เปป็นคทาขวนัญหนนทงเดบยวของมนัน ความเชมืทอทบทแทห้จรลิงและความรอดทบทแทห้จรลิงนทาความรนักเพมืทอพระครลิสตร์มาสผล่ใจของผผห้เชมืทอทบท
สามารถกลล่าวไดห้วล่า “ไมล่มบผผห้อมืทนนอกจากพระเยซผ! ขห้าพเจห้ารนักพระองคร์ดห้วยสลินี้นสทุดจลิตใจ วลิญญาณ ความคลิดและกทาลนังของ
ขห้าพเจห้า!”

ขห้อ 19: “ดห้วยวล่าเปป็นทบทชอบพระทนัยพระบลิดาทบทจะใหห้ความบรลิบผรณร์ทนันี้งสลินี้นมบอยผล่ในพระองคร์” ขห้อนบนี้เปป็นความตล่อเนมืทอง
ของความคลิดทบทปปิดทห้ายขห้อ 18: “...เพมืทอพระองคร์จะไดห้ทรงเปป็นเอกในสรรพสลิทงทนันี้งปวง” และเพมืทอทบทสลิทงนบนี้จะเกลิดขนนี้นไดห้ มนันจนง
จทาเปป็นทบทพระเจห้าพระบลิดาทรงพระทนัยกนับพระเยซผจนถนงขนาดทบทพระเจห้าประทานความบรลิบผรณร์ทนันี้งสลินี้นแกล่พระองคร์ กระทนัทง
ความบรลิบผรณร์ทบทพระเจห้าเทล่านนันี้นประทานใหห้ไดห้ ดห้วยวล่าเปป็นทบทชอบพระทนัยพระเจห้าทบทจะใหห้ความบรลิบผรณร์ทนันี้งสลินี้นมบอยผล่ในพระบทุตร
ทบทรนักของพระองคร์ – พระบทุตรแหล่งความรนักของพระเจห้า พระบทุตรทบทพระเจห้าตรนัสวล่า “เราชอบใจทล่านมาก”

สลิทงใดกก็ตามทบทจทาเปป็นเพมืทอทบทจะชล่วยโลกแหล่งความโกลาหลใหห้รอดไดห้และรมืนี้อฟฟฟื้นความสามนัคคบอนันสมบผรณร์มาสผล่จนักรวาลทบท
ถผกททาใหห้เสบยไป ถผกสนัทงสมไวห้ในพระเยซผครลิสตร์เจห้า สลิทงใดกก็ตามทบทผผห้เชมืทอตห้องการตนันี้งแตล่ชนัทววลินาทบแหล่งการไถล่จนถนงชนัทววลินาทบทบทเรายมืน
อยผล่ตล่อเบมืนี้องพระพนักตรร์พระองคร์ – ไมล่วล่าสลิทงนนันี้นจะเปป็นความรผห้ ความเชมืทอ ความบรลิสทุทธลิธิ์ ความหวนัง การปลอบประโลมใจ พละ
กทาลนัง การยกโทษใหห้ หรมือชบวลิต – เรากก็พบในความมนัทงคนัทงอนันไมล่รผห้จนักหมดของพระองคร์ ในพระครลิสตร์ความบรลิบผรณร์ทนันี้งสลินี้นลห้วนมบ
อยผล่ ในพระองคตมบความมนัทงคนัทงของสลิทงใดกก็ตามและททุกสลิทงทบทผผห้เชมืทอตห้องการ

พระเยซผทรงเปป็นพระเจห้าในเนมืนี้อหนนัง พระองคร์ทรงเปป็นพระวาทะทบทถผกททาใหห้เปป็นเนมืนี้อหนนัง แตล่ขห้อความแหล่งการจนัด
เตรบยมทบทประยทุกตร์ใชห้ไมล่ไดห้กก็คงไมล่เพบยงพอ การจทัดเตรทยมอทันมากมายไมล่เพบยงถผกททาใหห้เกลิดขนนี้นผล่านทางพระราชกลิจทบทเสรก็จสลินี้น
ของพระเยซผครลิสตร์เจห้าเทล่านนันี้น ความรอดสทาหรนับคนบาปไมล่เพบยงถผกซมืนี้อผล่านทางพระโลหลิตทบทหลนัทงออกของพระองคร์เทล่านนันี้น แตล่
ความรอดททที่ถรกซคืนี้อแลจ้วไดจ้ถรกวางไวจ้ใหจ้อยรต่ใกลจ้เอคืนี้อมมคือของคนบาปผรจ้หลงหายททที่นต่าสงสารททุกคนททที่ยอมมาหาพระเจจ้าโดยพระ
ครติสตต

พระเยซผตรนัสวล่า “และถห้าเราถผกยกขนนี้นจากแผล่นดลินโลก เราจะชนักนทาคนทนันี้งปวงใหห้มาหาเรา” พระองคร์ทรงถทูกยกขนนี้น 
– และคนไมล่เชมืทอททุกคนทบทยอมหนันดวงตาทบทถผกความบาปปปิดบนังของตนไปทบทกางเขนกก็จะไดห้รนับการเปปิดตาทบทถผกปปิดบนังของตน (2 
คร. 4:3, 4) การมองเหก็นของคนไมล่เชมืทอจะชนัดเจนเมมืทอเขาเหก็นพระเมษโปดกผผห้หลนัทงพระโลหลิต... เมมืทอเขามองเหก็นพระโลหลิตทบท
ลบมลทลินซนทงถผกททาใหห้หลนัทงออกเพมืทอการยกโทษบาป และเมมืทอความคลิดทบทเคยถผก “ปปิดบนังโดยพระของยทุคนบนี้” ตระหนนักวล่าพระ
เมษโปดกทรงถผกแขวนบนตห้นไมห้นนันี้นเพมืทอคนบาปททุกคน ความเชมืทอกก็จะนทามาซนทงความรอด ชทาระจลิตใจใหห้บรลิสทุทธลิธิ์ และททาใหห้



มนัทนใจเรมืทองมรดกนลิรนันดรร์ เราไมล่เพบยงไดห้รนับความรอดโดยพระคทุณผล่านทางความเชมืทอเทล่านนันี้น โดยตระหนนักวล่าขล่าวประเสรลิฐเปป็น
ฤทธลิธิ์เดชของพระเจห้าซนทงนทาไปสผล่ความรอดแกล่ททุกคนทบทเชมืทอ – แตล่ผผห้เชมืทอทบทแสดงออกถนงความเชมืทอในพระโลหลิตของพระเมษโปดก
ทบทถผกฆล่าตายเพมืทอการยกโทษบาปจะตระหนนักวล่าในพระโลหลิตทบทหลนัทงออกนนันี้นเราไมล่เพบยงมบการไถล่เทล่านนันี้น แตล่เรายนัง “ถรกรทักษา
ไวจ้โดยฤทธติธิ์เดชของพระเจจ้าผต่านทางความเชคืที่อ” ดห้วย

ในพระเยซผ ผผห้เชมืทอพบพระคทุณททุกอยล่าง – อยต่างททที่ตห้องการ ในเวลาททที่ตห้องการ ภายใตจ้ททุกสภาพการณต คทาเชลิญชวน
งล่ายๆคมือ “จงมาหาเรา” และททุกคนทบทไดห้รนับความทรมานในหลทุมของผผห้พลินาศจะอห้อนวอนขอความเมตตาเพราะวล่า “ทล่านทนันี้ง
หลายไมล่ยอมมาหาเรา เพมืทอทบทพวกทล่านจะมบชบวลิต!”

เปาโลกลล่าววล่า “พระเจห้าของขห้าพเจห้าจะประทานสลิทงสารพนัดตามทบททล่านตห้องการนนันี้นจากทรนัพยร์อนันรทุล่งเรมืองของ
พระองคร์โดยพระเยซผครลิสตร์” ดห้วยเหตทุนบนี้ พระพรททุกอยล่างทบทถผกตห้องการ – ในความเจก็บปป่วยหรมือในสทุขภาพ ในความยาก
ลทาบากหรมือในหนห้าทบท สทาหรนับรล่างกายหรมือสทาหรนับจลิตใจ ในชบวลิตหรมือในความตาย สทาหรนับแผล่นดลินโลกหรมือสทาหรนับสวรรคร์ 
สทาหรนับเวลาหรมือสทาหรนับนลิรนันดรร์กาล – ลห้วนถผกพบในความบรลิบผรณร์ของพระองคร์ผผห้ซนทงเปป็นทบทชอบพระทนัยพระบลิดาทบทจะใหห้ 
“ความบรลิบผรณร์ทนันี้งสลินี้นมบอยผล่ในพระองคร์”

พระราชกริจแหท่งการทนาใหด้คมืนดทกอันของพระครริสตค์
ขห้อ 20: “หลทังจากทรงทสาใหจ้มทสทันตติภาพโดยพระโลหลิตแหล่งกางเขนของพระองคร์แลห้ว โดยพระองคร์นนันี้นเพมืทอททาใหห้สลิทง

สารพนัดกลนับคมืนดบกนับพระองคร์เอง โดยพระองคร์นนันี้น ขห้าพเจห้าขอกลล่าว ไมล่วล่าสลิทงนนันี้นจะอยผล่ในแผล่นดลินโลกหรมือในทห้องฟป้า”
คทาพผดเปปิดขห้อนบนี้ยลิทงใหญล่จรลิงๆ: “หลทังจากทรงทสาใหจ้มทสทันตติภาพโดยพระโลหลิตแหล่งกางเขนของพระองคร์แลห้ว” 

สนันตลิภาพ! ชล่างเปป็นคทาทบทไพเราะจรลิงๆ! คมืนนนันี้นทบทพระเยซผประสผตลิ พวกทผตสวรรคร์ปป่าวรห้องวล่า “บนแผล่นดลินโลกสนันตลิสทุขจงมบ
ทล่ามกลางมนทุษยร์ทนันี้งปวงซนทงทรงโปรดปรานนนันี้น” เรายนังไมล่รผห้จนักสถานะอนันมหนัศจรรยร์นนันี้นบนแผล่นดลินโลทล่ามกลางมนทุษยร์ แตล่เรา
จะรรจ้จทักมทันในแผล่นดลินโลกใหมล่เมมืทอพระเยซผประทนับนนัทงบนบนัลลนังกร์ในกรทุงเยรผซาเลก็มและความรผห้เกบทยวกนับองคร์พระผผห้เปป็นเจห้าจะ
ปกคลทุมแผล่นดลินโลกเหมมือนนนี้ทาปกคลทุมทะเล

กล่อนการเสดก็จขนนี้นสผล่สวรรคร์ของพระองคร์ พระเยซผตรนัสแกล่พวกสาวกของพระองคร์วล่า “เรามอบสนันตลิสทุขไวห้ใหห้แกล่ทล่าน
แลห้ว สนันตลิสทุขของเราทบทใหห้แกล่ทล่านนนันี้น เราใหห้ทล่านไมล่เหมมือนโลกใหห้ อยล่าใหห้ใจของทล่านวลิตกและอยล่ากลนัวเลย” (ยอหร์น 14:27) 
องคร์พระผผห้เปป็นเจห้าทบททรงเปป็นผผห้ “เตลิมเตก็มอยผล่ททุกหนททุกแหล่ง” ไดห้ตรนัสถห้อยคทาเหลล่านบนี้ สนันตลิสทุขทบทพระเยซผไดห้ทรงซมืนี้อมาแลห้วดห้วย
ราคาอนันยลิทงใหญล่แหล่งพระโลหลิตของพระองคร์ยล่อมใชห้เปป็นรายบทุคคลไดห้อยล่างแนล่นอน – คนบาปทบทไดห้รนับความรอดโดยพระคทุณ 
แตล่มนันกก็ลงไปลนกยลิทงกวล่านนันี้นและไปไกลยลิทงกวล่าการไถล่เปป็นรายบทุคคล เมมืทอเราศนกษาพระวจนะของพระเจห้าและคห้นดผขห้อพระ
คนัมภบรร์ตล่างๆ เรากก็ไมล่ตห้องประหลาดใจเลยกนับผลลนัพธร์ตล่างๆทบทกลินความไปไกล ใชล่แลห้วครนับ ผลลทัพธตตต่างๆททที่ไมต่มทขทดจสากทัด --- 
แหล่งการสลินี้นพระชนมร์ของพระเยซผครลิสตร์เจห้า

คทุณรผห้ไหมวล่าผผห้ใดทบทสลินี้นพระชนมร์ในวนันนนันี้นบนกลโกธา? คทุณตระหนนักไดห้ไหมวล่าพระองคร์ผผห้ทรงอยผล่บนกางเขนนนันี้นทรง
เปป็นพระผผห้สรห้าง... ผผห้ทรงพลิทนักษร์รนักษา... ทรงเปป็นทบทเรลิทมตห้นและจทุดจบของสรรพสลิทงทนันี้งปวง? สลิทงทรงสรห้างในขอบเขตทบทครบถห้วน
ทบทสทุดของมนันและในขอบเขตทบทไกลสทุดของมนันจะไดห้รนับผลกระทบโดยการสลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์ พระเยซผทรงสละทลินี้งความ
ยลิทงใหญล่แหล่งความเปป็นพระเจห้า เพมืทอมารนับกายหนนทงและดทาเนลินในเนมืนี้อหนนังของมนทุษยร์บนแผล่นดลินโลกนบนี้ พระองคร์ไดห้



สลินี้นพระชนมร์ในและเพมืทอโลกทบทพระองคร์ทรงเนรมลิตสรห้างขนนี้น เพมืทอททาใหห้ความยทุตลิธรรมของพระเจห้าสทาเรก็จและถวายเกบยรตลิพระ
บลิดาผผห้ทบทพระองคร์ทรงรนัก --- พระบลิดาผผห้ทบททรงใชห้พระองคร์มาและทรงยอมสละพระองคร์เพมืทอชทาระหนบนี้บาป ไมล่นล่าประหลาดใจ
เลยทบทความตายของบทุคคลผผห้นบนี้เปป็นทบทรผห้สนกไดห้ททุกหนททุกแหล่ง – จนถนงทบทสทุดปลายของแผล่นดลินโลกและจนถนงสวรรคร์ทบทอยผล่สผงทบทสทุด!

กล่อนการวางรากฐานของโลกนบนี้ มนันเปป็นทบทตกลงกนันระหวล่างพระบลิดา พระบทุตรและพระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์ทบทพระเยซผจะ
ทรงไถล่โดยพระโลหลิตทบทหลนัทงออกของพระองคร์ คมือคนทนันี้งปวงทบทยอมมาหาพระเจห้าโดยพระองคร์ ไมล่ใชล่แคล่มนทุษยร์ทบทถผกสรห้างตามพ
ระฉายของพระเจห้าเทล่านนันี้น แตล่ “บรรดาสรรพสติที่งททที่ทรงสรจ้างนทันี้น กทาลนังครททาครวญและผจญความททุกขร์ลทาบากเจก็บปวดดห้วยกนัน
มาจนททุกวนันนบนี้” (โรม 8:22) ขห้อเหลล่านบนี้บอกเราวล่าสรรพสลิทงทนันี้งปวงกทาลนังรอคอยใหห้ถนงวนันเปฟีปี่ยมสงล่าราศบนนันี้นเมมืทอพระเยซผจะเสดก็จ
กลนับมายนังแผล่นดลินโลกนบนี้เพมืทอชล่วยมนันใหห้รอดพห้นจากการสาปแชล่งนนันี้น และเพมืทอประทานรล่างกายทบทเหมมือนกนับพระกายอนันเปฟีปี่ยม
สงล่าราศบของพระองคร์แกล่บรรดาผผห้ทบทถผกไถล่แลห้วของพระองคร์ ดห้วยเหตทุนบนี้ ความททุกขร์ลทาบากแหล่งสมนัยปปจจทุบนันนบนี้ ไมล่สมควรทบทจะ
เอาไปเปรบยบกนับสงล่าราศบซนทงจะเผยในเราทนันี้งหลาย (โรม 8:18) 

เราจะไมล่เพบยงรล่วมแบล่งปปนในสงล่าราศบนบนี้เทล่านนันี้น แตล่สลิทงทรงสรห้างทนันี้งปวงจะไดห้รนับการชล่วยใหห้พห้นจากการสาปแชล่งนนันี้น
ดห้วย มนันจะเปป็นวนันทบทเปฟีปี่ยมสงล่าราศบเมมืทอพระเยซผเสดก็จกลนับมาเพมืทอททาใหห้แผนการของการไถล่เสรก็จสลินี้น มนันเปป็นความจรลิงทบทวล่าจลิต
วลิญญาณไดห้รนับการไถล่แลห้วตอนนบนี้ – ใชล่แลห้วครนับ แตล่รล่างกายจะถผกเปลบทยนแปลงเมมืทอพระองคร์เสดก็จมาในการรนับขนนี้นและการเปป็น
ขนนี้นจากตายครนันี้งแรกเกลิดขนนี้น สลิทงทรงสรห้างทนันี้งปวงจะไดห้รนับการชล่วยใหห้พห้นเมมืทอบทุตรทนันี้งหลายของพระเจห้าถผกททาใหห้ปรากฏในการ
เสดก็จมาครนันี้งทบทสองอนันเปฟีปี่ยมสงล่าราศบของพระองคร์ การสลินี้นพระชนมร์ของพระเยซผเปป็นเรมืที่องจนาเปป็นของพระเจห้า – ไมล่มบหนทาง
อมืทนแลห้ว ดห้วยเหตทุนบนี้พระองคร์จนงไดห้ททาใหห้เกลิดสนันตลิภาพ “โดยพระโลหลิตแหล่งกางเขนของพระองคร์” เพมืทอสลิทงทรงสรห้างทนันี้งปวงเมมืทอ
พระองคร์เสดก็จมาในวนันเปฟีปี่ยมสงล่าราศบนนันี้น

ในสมนัยนบนี้แหล่งการเทศนาทบทปราศจากพระโลหลิตและศาสนาทบทปราศจากพระโลหลิต มนันกก็ยนังเปป็นพระโลหริตนอันี้น (โลหลิต
แหล่งกางเขนของพระองคร์) อยผล่เหมมือนเดลิมทบทนทาสนันตลิภาพและความรอดมา “ถจ้าไมต่มทโลหติตไหลออกแลจ้ว กห็จะไมต่มทการอภทัย
บาปเลย” (ฮบ. 9:22) “พระโลหติตของพระเยซรครติสตตพระบทุตรของพระองคต กห็ชสาระเราททันี้งหลายใหจ้ปราศจากบาปททันี้งสตินี้น” (1 
ยอหร์น 1:7) ความแตกตล่างทบทชนัดเจนระหวล่างความเชมืทอแบบครลิสเตบยนกนับศาสนาอมืทนๆของคนนนับถมือรผปเคารพกก็คมือวล่า ความ
เชมืทอแบบครลิสเตบยนมบพระเจห้าองคร์หนนทงผผห้ไดห้ทรงหลนัทงพระโลหลิตของพระองคร์ในความรนักเพมืทอโลกทบทหลงหาย ขณะทบทพระอมืทนๆของ
คนนนับถมือรผปเคารพคอยเรทยกรจ้องเอาโลหติตอยรต่ตลอด... โลหลิตของคนเหลล่านนันี้นทบทนมนัสการพระทบทไมล่มบชบวลิตซนทงททาดห้วยหลินซนทงเหก็น
ไมล่ไดห้ ไดห้ยลินไมล่ไดห้ และพผดไมล่ไดห้ พระเจห้าของเราไดห้ประทานพระโลหลิตของพระองคร์เอง – ครนันี้งเดบยวพอ ตลอดไปเปป็นนลิตยร์ 
โดยไมล่ตห้องถผกททาซนี้ทาอบกเลย แตล่คนนนับถมือรผปเคารพผผห้นล่าสงสารกลนับมาซนี้ทาแลห้วซนี้ทาอบกพรห้อมกนับเลมือด เลมือด และเลมือดเพลิทมมาก
ขนนี้น!

เมมืทอพระคนัมภบรร์กลล่าวถนงพระโลหลิตของพระเยซผ มนันกก็หมายถนงการถวายพระองคตเองเปป็นเครมืทองบผชาเพมืทอททาการลบ
มลทลินบาป โดยถผกนทาเสนออยล่างเตก็มพระทนัยโดยพระองคร์เองบนกลโกธา เมมืทอโลหลิตถผกททาใหห้หลนัทงออกบนแผล่นดลินโลก
ระหวล่างเพมืทอนมนทุษยร์ดห้วยกนัน ความอาฆาตกก็ถผกททาใหห้เกลิดขนนี้นซนทงมบแตล่จะลงเอยเปป็นการนองเลมือดมากกวล่าเดลิม เมมืทอมนทุษยร์ททาใหห้
เลมือดของเพมืทอนมนทุษยร์ดห้วยกนันหลนัทงออก หลายครนันี้งเพมืทอนหรมือญาตลิของผผห้ทบทถผกฆล่าตายกก็ลห้างแคห้นความตายของผผห้นนันี้นโดยการแกห้
แคห้นในการนองเลมือด พระเยซรไดห้สลินี้นพระชนมร์ในความตายทบทนล่าอนับอายมากทบทสทุดเทล่าทบทมนทุษยร์จะตายไดห้ในสมนัยของพระองคร์...



ความตายทบทโหดรห้ายทารทุณและเปป็นการตายแทน แตล่การสลินี้นพระชนมร์ของพระองคค์นทาสนันตลิภาพและความเงบยบสงบมาใหห้ 
และรมืนี้อฟฟฟื้นความเปป็นพนันธมลิตรในทบทๆ เคยมบความเปป็นศนัตรผ การสลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์สมานรอยรห้าวระหวล่างสวรรคร์และ
แผล่นดลินโลก

ไมล่มบมนทุษยร์คนใดเคยตายเหมมือนทบทพระเยซผทรงสลินี้นพระชนมร์ พระองคร์ทรงเตก็มพระทนัยสละชบวลิตของพระองคร์ – ไมล่มบผผห้
ใดเอาชบวลิตนนันี้นไปจากพระองคร์ ไมล่มบใครฆล่าพระเยซผ แมห้มนันเปป็นความจรลิงทบทวล่าผผห้คนไดห้ตรนงพระองคร์ไวห้ทบทกางเขนนนันี้นกก็ตาม พระ
เยซผทรงททาใหห้เรมืทองนนันี้นชนัดเจนเมมืทอพระองคร์ตรนัสวล่า “ไมล่มบผผห้ใดชลิงชบวลิต (ของเรา) ไปจากเราไดห้ แตล่เราสละชบวลิตดห้วยใจสมนัครของ
เราเอง เรามบสลิทธลิทบทจะสละชบวลิตนนันี้น และมบสลิทธลิทบทจะรนับคมืนอบก พระบนัญชานบนี้เราไดห้รนับมาจากพระบลิดาของเรา” (ยอหร์น 10:18)

ในสวนเอเดน สนันตลิภาพไดห้ถผกททาลายระหวล่างพระเจห้ากนับมนทุษยร์เมมืทออาดนัมจงใจไมล่เชมืทอฟปงพระเจห้า แมห้วล่าพระองคร์ไดห้
ทรงบอกเขาอยล่างชนัดเจนแลห้ววล่าวนันใดทบทเขารนับประทานผลไมห้ตห้องหห้ามนนันี้นเขาจะตายเปป็นแนล่ อาดนัมไมล่เชมืทอฟปงพระเจห้า – และ
สนันตลิภาพและสามนัคคบธรรมไดห้ถผกททาลาย พระเจห้าทรงถผกททาใหห้เสบยพระทนัย พระองคร์ทรงแสวงหาอาดนัม ทรงประณามเครมืทอง
ปกปปิดทบทททาดห้วยใบไมห้ของเขา และทรงจนัดเตรบยมเครมืทองปกปปิดทบทถผกซมืนี้อดห้วยโลหลิตของพระองคร์เอง พระองคร์ทรงปฏลิเสธขห้อ
แกห้ตนัวตล่างๆของอาดนัมและทรงททาใหห้สลิทงทรงสรห้างทนันี้งปวงอยผล่ภายใตห้คทาสาปแชล่ง

พระองคร์ผผห้ทบทสลินี้นพระชนมร์บนเนลินเขากลโกธา...พระองคร์ผผห้ทรงถผกตรนงบนกางเขนโบราณนนันี้น... ทรงครอบครอง
ธรรมชาตติของพระเจจ้า – ธรรมชาตลิของพระองคร์ผผห้ทรงถผกททาใหห้เสบยพระทนัย แตล่พระองคร์กก็ทรงครอบครองธรรมชาตลิของ
มนทุษยตเชล่นกนัน – ธรรมชาตลิของผรจ้ททที่กระทสาใหจ้เสทยพระททัย และเพราะวล่าพระองคร์ทรงครอบครองธรรมชาตลิของพระเจห้า (ผผห้ทบทไดห้
ถผกททาใหห้เสบยพระทนัย) และธรรมชาตลิของมนทุษยร์ (ผผห้ทบทททาใหห้พระเจห้าเสบยพระทนัย) พระองคร์จนงทรงมบคทุณสมบนัตลิทบทจะททาใหห้ความ
บาดหมางยทุตลิลงและเปป็นคนกลางระหวต่างพระเจห้ากนับมนทุษยร์ ดห้วยเหตทุนบนี้พระโลหลิตของพระเยซผจนงสามารถถผกเทออกเปป็น
เครมืทองสนันตลิบผชาไดห้ – และนนัทนแหละคมือสลิทงทบทเกลิดขนนี้นบนกลโกธา กล่อนทบทพระเยซผทรงสลินี้นพระชนมร์ พระองคร์ตรนัสแกล่พระบลิดาใน
สวรรคร์วล่า “สนาเรจ็จแลด้ว!” ในถห้อยคทาของพระองคร์เอง พระองคร์ไดห้เสดก็จมาเพมืทอททาใหห้พระราชบนัญญนัตลิและคทาของพวกศาสดา
พยากรณร์สทาเรก็จ (มธ. 5:17) ในพระโลหลิตทบทหลนัทงออกของพระเยซผ พระราชบนัญญนัตลิอนันบรลิสทุทธลิธิ์ของพระเจห้าไดห้ถผกททาใหห้สทาเรก็จ
แลห้ว เพราะการททาใหห้สทาเรก็จนบนี้เอง คนบาปทนันี้งหลายทบทมบความผลิดและสมควรตกนรกจนงไดห้รนับการปลดปลล่อยใหห้เปป็นอลิสระจาก
การสาปแชล่งนนันี้น และดห้วยเหตทุนบนี้พระเจห้าจนงทรงททาใหห้โลกคมืนดบกนับพระองคร์เอง มนทุษยร์ซนทงถผกททาใหห้เปป็นผผห้ชอบธรรมแลห้วโดย
ความเชมืทอในพระโลหลิตทบทหลนัทงออกของพระเยซผครลิสตร์จนงมบสนันตลิสทุขกนับพระเจห้า “เหตตุฉะนอันี้นเมมืทอเราเปป็นคนชอบธรรมเพราะ
ความเชมืทอแลห้ว เราจนงมบสนันตลิสทุขกนับพระเจห้าทางพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผห้เปป็นเจห้าของเรา โดยทางพระองคร์ เราจนงไดห้เขห้าในรล่ม
พระคทุณทบทเรายมืนอยผล่โดยความเชมืทอ และเราชมืทนชมยลินดบในความหวนังใจวล่าจะไดห้มบสล่วนในสงล่าราศบของพระเจห้า” (โรม 5:1, 2) 
พระผผห้ชล่วยใหห้รอดทบทเปาโลประกาศนนันี้นไมล่ใชล่แคล่ผผห้ทบทถผกสรห้างขนนี้นเทล่านนันี้น – พระองคร์ทรงเปป็นพระผรจ้สรจ้าง – พระองคร์ทรงเปป็นปฐม
และอวสานของสรรพสลิทงทนันี้งปวง

ขห้อ 21: “และพวกทล่านซนทงเมมืทอกล่อนนบนี้ไมล่ถผกกนันและเปป็นศนัตรผในใจดห้วยการชนัทวตล่างๆ บนัดนบนี้ พระองคร์ทรงโปรดใหห้คมืนดบ
กนับพระองคร์”

เปาโลพผดกนับชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นโดยตรงในขห้อนบนี้ เขาไมล่ไดห้อทาพรางความจรลิงนนันี้นเมมืทอเขาพรรณนาใหห้พวกเขาฟปง
ถนงสภาพในอดบตของพวกเขาอนันเปป็นการตบตนัวออกหล่างฝป่ายวลิญญาณจากพระเจห้า ซนทงเปป็นลนักษณะเฉพาะตนัวของโลกคนนนับถมือ



รผปเคารพทบทชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นเปป็นสมาชลิกอยผล่ เขาไปไกลกวล่านนันี้น เพมืทอบอกคนเหลล่านนันี้นวล่าพวกเขาไมล่เพบยงเปป็นคน
ตต่างดจ้าวเทล่านนันี้น แตล่วล่าในความคลิดของพวกเขาๆเปป็นศทัตรรตล่อพระเจห้า โดยกระททาการงานตล่างๆทบทชนัทว กล่อนการกลนับใจเชมืทอ ชาว
เมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นมบความเปป็นศนัตรผตล่อพระเจห้าในความคลิดของพวกเขา โดยเกลบยดชนังพระองคร์เพราะความคลิดทบทเสมืทอมทราม 
“แตล่ถห้าขล่าวประเสรลิฐของเราถผกบนังไวห้จากใคร กก็จากคนเหลล่านนันี้นทบทกทาลนังจะพลินาศ สล่วนคนทบทไมล่เชมืทอนนันี้น พระของยทุคนบนี้ไดห้กระททา
ใจของเขาใหห้มมืดไป...” (2 คร. 4:3, 4) คนๆหนนทงตห้องคติดถผกเกทที่ยวกทับพระเจห้ากล่อนทบทเขาจะสามารถอธติษฐานอยล่างถผกตห้องตต่อ
พระเจห้าไดห้ โดยอห้างสลิทธลิธิ์ความเมตตาผล่านทางพระโลหลิตทบทหลนัทงออกของพระเยซผ

เปาโลกทาลนังกลล่าวแกล่ชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านบนี้วล่า “ลองคลิดเรมืทองนบนี้ดผ! มนันวลิเศษมาก! มนันเปป็นทบทชอบพระทนัยพระเจห้าทบทวล่า
ความบรลิบผรณร์ทนันี้งสลินี้นควรมบอยผล่ในพระครลิสตร์ และทบทวล่าพระองคร์ควรททาใหห้สรรพสลิทงทนันี้งปวงคมืนดบกนับพระองคร์เอง และแมห้แตล่ทท่าน
ทอันี้งหลายเอง (ซนทงเคยเปป็นคนตล่างดห้าวและศนัตรผ แตล่บนัดนบนี้ไดห้ถผกททาใหห้คมืนดบกนันแลห้ว) มนันกก็เปป็นทบทชอบพระทนัยพระองคร์ทบทจะนทา
เสนอในแบบทบทบรลิสทุทธลิธิ์และสมบผรณร์แบบตล่อพระพนักตรร์พระองคร์” 

มนทุษยร์ไมล่ไดห้หาทางกลนับมาหาพระเจห้าผผห้บรลิสทุทธลิธิ์โดยการททาใหห้พระเจห้าพอพระทนัยผล่านการถวายเครมืทองบผชาและสนัตว
บผชาตล่างๆ ใชล่แลห้วครนับ – แมห้วล่าเรา “ยอมใหห้เอาตนัวเราไปเผาไฟเสบย แตล่ไมล่มบความรนัก จะหาเปป็นประโยชนร์แกล่เราไมล่” หนทาง
เดบยวทบทมนทุษยร์จะสามารถกลนับมาหาพระเจห้าไดห้คมือ ผล่านทางการคมืนดบกนันซนทงถผกซมืนี้อโดยพระโลหลิตของพระเยซผบนกางเขนนนันี้น

ขห้อ 22: “โดยความตายแหล่งพระกายเนมืนี้อหนนังของพระองคร์เพมืทอจะไดห้ถวายทล่านใหห้เปป็นผผห้บรลิสทุทธลิธิ์ ไรห้ตทาหนลิและไรห้ขห้อ
กลล่าวหาในสายพระเนตรของพระองคร์”

ขห้อนบนี้เปป็นการตล่อเนมืทองจากขห้อกล่อนหนห้า เปาโลไดห้กลล่าวถนงเรมืทองยศศนักดลิธิ์และความโอล่อล่าตระการของพระเยซผมานาน
พอสมควรแลห้ว แตล่ตรงนบนี้เขากลล่าวถนงการรนับสภาพมนทุษยร์ของพระองคร์ ในพระเยซผคมือการรวมกนันเปป็นหนนทงเดบยวของสองสทุดขนันี้ว
– การรวมกนันเปป็นหนนทงเดบยวของพระเจห้าและมนทุษยร์ ของแผล่นดลินโลกและสวรรคร์ พระครลิสตร์ทรงเปป็นพระเจห้า และพระองคร์
ทรงเปป็นมนทุษยร์ พระองคร์ทรงอยผล่ในโลก กระนนันี้นพระองคร์กก็เสดก็จมาจากสวรรคร์โดยตรง พระเจห้าผผห้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงเปป็นพระ
บลิดาของพระองคร์ผล่านทางพระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์ทบทปกมารบยร์หญลิงพรหมจารบ (ลผกา 1:26-33) “โดยความตายแหล่งพระกายเนมืนี้อ
หนนังของพระองคร์ (ของพระครลิสตร์)” การททาใหห้คมืนดบกนันอยผล่ในพระกายของพระองคร์ และหากพระเยซผไมล่ทรงรนับสภาพกาย
เนมืนี้อหนนัง พระองคร์กก็คงไมล่มบทางททาใหห้การคมืนดบกนันระหวล่างพระเจห้ากนับมนทุษยร์เกลิดขนนี้นไดห้

ตอนนนันี้นมบอาจารยร์หลายคนในพมืนี้นทบทเมมืองโคโลสบทบทปฏลิเสธทบทจะยอมรนับขห้อเทก็จจรลิงทบทวล่าพระเยซผครลิสตร์ทรงเปป็นมนทุษยร์ใน
เนมืนี้อหนนัง วล่าพระองคร์ไดห้สลินี้นพระชนมร์ในความตายเหมมือนมนทุษยร์ทนันี้งปวงในเนมืนี้อหนนัง แตล่มนันเปป็นขห้อเทก็จจรลิงอยล่างหนนทงในพระ
คนัมภบรร์ทบทวล่าพระกายของพระเยซผเปป็นรล่างกายมนทุษยร์แทห้ๆ และพระองคร์ทรงททาใหห้การคมืนดบกนันเกลิดขนนี้นไดห้ในพระกายเนมืนี้อหนนัง
ของพระองคร์นนัทนเอง พระองคร์ทรงตายจรลิงๆ – และโดยความตายของพระองคต สนันตลิภาพจนงมบขนนี้นไดห้ระหวล่างพระเจห้ากนับ
มนทุษยร์ มนันเปป็นไปไมล่ไดห้ทบทพระเจห้าจะตาย (เพลงสดทุดบ 90:1, 2) พระเจห้าทรงเปป็นพระวลิญญาณนลิรนันดรร์ (ยอหร์น 4:24) พระองคร์
ไมล่ทรงมบจทุดเรลิทมตห้น พระองคร์จะไมล่ทรงมบจทุดจบ พระองคร์ทรงเปป็นอยผล่เสมอมา พระองคร์จะทรงเปป็นอยผล่เสมอไป พระเยซผทรง
เปป็นพระเจจ้าในเนคืนี้อหนทัง และปราศจากเนคืนี้อหนทัง กก็ไมล่อาจมบความตายไดห้ ปราศจากความตายของพระองคร์ กก็ไมล่อาจมบการ
ทสาใหจ้คคืนดทกทันไดห้ ปราศจากการททาใหห้คมืนดบกนัน พระเจห้าและมนทุษยร์กก็ไมล่อาจมาอยผล่รล่วมกนันไดห้ แตล่ผล่านทางพระโลหลิตของพระเยซผ
ครลิสตร์ เราถผกททาใหห้คมืนดบกนันกนับพระเจห้าและถผกซล่อนไวห้กนับพระครลิสตร์ในพระเจห้า (คส. 3:3) วนันหนนทงเราจะยมืนอยผล่ตล่อเบมืนี้องพระ



พนักตรร์พระเจห้าในความบรลิสทุทธลิธิ์ทนันี้งสลินี้นของพระองคร์ พระเยซผจะตรนัสยอมรนับวล่าเราเปป็นของพระองคร์ – และเราจะถผกยอมรนับ
โดยพระบลิดา “เพราะเหห็นแกต่พระครติสตต”

สล่วนทห้ายของขห้อ 22 บอกเราถนงจทุดประสงคร์ของการททาใหห้คมืนดบกนัน: “...เพมืทอจะไดห้ถวายทล่านใหห้เปป็นผผห้บรลิสทุทธลิธิ์ ไรห้ตทาหนลิ
และไรห้ขห้อกลล่าวหาในสายพระเนตรของพระองคร์” กล่อนหนห้านบนี้ผมไดห้กลล่าวไวห้แลห้ววล่า “สลิทงทบทพระเจห้าทรงเรบยกรห้อง พระเจห้าทรง
จนัดเตรบยม” และนนัทนเปป็นความจรลิง การถวายทบทวล่านบนี้ไมล่ไดห้เกลิดขนนี้นบนแผล่นดลินโลก แตล่เกลิดขนนี้นตอนททุกสลิทงสทาเรก็จครบถห้วน – การ
ยอมรนับครนันี้งสทุดทห้ายตล่อหนห้าบนัลลนังกร์แหล่งความบรลิสทุทธลิธิ์ของพระองคร์เมมืทอเหลล่าวลิสทุทธลิชนจะมาถนงความเปป็นผผห้ใหญล่อยล่างบรลิบผรณร์ 
เมมืทอพวกเขาจะไดห้รนับการสวมมงกทุฎและถผกททาใหห้สมบผรณร์แบบแลห้ว (อฟ. 5:27) เราจะยมืนอยผล่ตล่อเบมืนี้องพระพนักตรร์พระเจห้า... ไรห้
มลทลิน ไรห้ทบทตลิ ปราศจากรลินี้วรอย... บรลิสทุทธลิธิ์ หมดจด ไมล่ถผกแตะตห้องโดยความบาป

เรายมืนอยผล่ตล่อเบมืนี้องพระพนักตรร์พระเจห้าโดยถผกยอมรนับ – แตล่ในผรจ้ทรงเปป็นททที่รทักเทต่านทันี้น หนทางเดบยวทบทเปป็นไปไดห้ทบทมนทุษยร์
จะสามารถเขห้าหาพระเจห้าไดห้คมือในพระครลิสตร์ ในพระครลิสตร์คมือหนทางเดบยวทบทเปป็นไปไดห้ทบทเราจะสามารถไดห้ยลินพระองคร์ตรนัสวล่า 
“เจห้าททาไดห้ดบมาก” หนทางเดบยวทบทเปป็นไปไดห้ทบทเราจะสามารถเขห้าไปในพระนลิเวศของพระบลิดาคมือในพระครลิสตร์ “เราเปป็นทาง
นนันี้น เปป็นความจรลิง และเปป็นชบวลิต ไมล่มบผผห้ใดมาถนงพระบลิดาไดห้นอกจากมาทางเรา” (ยอหร์น 14:6) “เราเปป็นประตผ ถห้าผผห้ใดเขห้าไป
ทางเรา ผผห้นนันี้นจะรอด” (ยอหร์น 10:9)

ขห้อ 23: “คมือถห้าทล่านดทารงและตนันี้งมนัทนอยผล่ในความเชมืทอ และไมล่โยกยห้ายไปจากความหวนังในขล่าวประเสรลิฐซนทงทล่านไดห้ยลิน
แลห้ว และทบทไดห้ประกาศแลห้วแกล่มนทุษยร์ททุกคนทบทอยผล่ใตห้ฟป้า ซนทงขห้าพเจห้าเปาโลเปป็นผผห้รนับใชห้ในการนนันี้น” ความจรลิงทบทถผกนทาเสนอในขห้อ
นบนี้คมือ การบรรลทุถนงความสมบผรณร์แบบฝป่ายวลิญญาณและเกบยรตลิยศแหล่งการนทาเสนอตล่อพระเจห้า จะมบหลายคนทบทจะยมืนตล่อพระ
พนักตรร์พระเจห้าอยล่างอนับอายและอนัปยศอดสผ เรามบขห้อพระคนัมภบรร์ใดทบทจะสนนับสนทุนคทากลล่าวเชล่นนนันี้นไหม? แนล่นอนเรามบ!

“และบนัดนบนี้ลทูกเลจ็กๆทอันี้งหลายเออ๋ย จงดทารงอยผล่ในพระองคร์ เพมืทอวล่าเมมืทอพระองคร์ทรงมาปรากฏ เราทนันี้งหลายจะไดห้มบใจ
กลห้า และไมล่มบความละอายจทาเพาะพระองคร์เมมืทอพระองคร์เสดก็จมา” (1 ยอหร์น 2:28) ตามทบทขห้อพระคนัมภบรร์นบนี้กลล่าวไวห้ จะมบ
ครลิสเตบยนหลายคนทบทอนับอายเมมืทอพวกเขายมืนอยผล่ตล่อเบมืนี้องพระพนักตรร์พระเจห้า

“แตล่ทล่านทนันี้งหลายผผห้เปป็นทบทรนัก จงกท่อสรด้างตอัวของทท่านขถึนี้นบนความเชมืที่อออันบรริสตุทธริธิ์ยริที่งของทท่าน โดยการอธลิษฐาน
ดห้วยพระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์ จงรนักษาตนัวไวห้ในความรนักของพระเจห้า คอยพระกรทุณาของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผห้เปป็นเจห้าของเรา
จนถนงชบวลิตนลิรนันดรร์ และจงแสดงความเมตตาตล่อบางคน โดยรผห้ความตล่างกนันและจงชล่วยคนอมืทนๆใหห้รอดโดยความกลนัวดห้วยการ
ฉทุดเขาออกมาจากไฟ จงเกลบยดชนังแมห้แตล่เสมืนี้อผห้าทบทเปรอะเปฟฟื้อนดห้วยเนมืนี้อหนนังเถลิด” (ยผดาส 20-23)

ครลิสเตบยนทนันี้งหลายไดห้รนับคทาเตมือนสตลิตรงนบนี้ใหห้กล่อสรห้างตนัวเองขนนี้นบน “ความเชมืทออนันบรลิสทุทธลิธิ์ยลิทง” โดยการอธลิษฐาน 
รนักษาตนัวไวห้ในความรนัก คอยทล่าพระกรทุณาของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผห้เปป็นเจห้าของเราจนถนงชบวลิตนลิรนันดรร์ เปาโลพผดถนงคน
เหลล่านนันี้นทบทจะถผกดนงออกมาจากไฟจรลิงๆ โดยเสมืนี้อผห้าของพวกเขาเปรอะเปฟฟื้อนดห้วยเนมืนี้อหนนัง

ใน 1 โครลินธร์ 3:11-15 เปาโลพรรณนาถนงผผห้เชมืทอทนันี้งหลายทบทจะเหก็นการงานตล่างๆของตนถผกไฟเผา: “ถห้าการงานของผผห้
ใดจะถผกเผาไหมห้ไป ผผห้นนันี้นกก็จะขาดคล่าตอบแทนแตล่ตนัวเขาเองจะรอด แตล่เหมมือนดนังรอดจากไฟ” จงอล่านและศนกษาพระคทาตอน
นนันี้นอยล่างตนันี้งใจมากๆ จะมบลผกของพระเจห้าหลายคนทบทจะประสบความสผญเสบย การงานตล่างๆของพวกเขาจะถผกเผาไหมห้ แตล่
พวกเขาจะรอด – จติตวติญญาณจะไดห้รนับความรอด หนจ้าททที่ผรจ้อารทักขาจะถผกเผาไหมห้ไป



ยอหร์นเตมือนเราใหห้ระมนัดระวนัง ใหห้ตมืทนตนัว เพมืทอทบทวล่าเรา “จะไดจ้ไมต่สรญเสทยสติที่งททที่เราไดจ้กระทสามาแลจ้ว แตต่จะไดจ้รทับบสาเหนห็จ
เตห็มททที่” (2 ยอหร์น 8) ขห้อกล่อนหนห้าและขห้ออมืทนๆทบทตามมานทาเสนอเหตทุผลทบทวล่าททาไมยอหร์นถนงใหห้คทาเตมือนสตลินบนี้: “เพราะวล่ามบผผห้
ลล่อลวงเปป็นอนันมากออกเทบทยวไปในโลก คมือคนทบทไมล่รนับวล่าพระเยซผครลิสตร์ไดห้เสดก็จมาเปป็นมนทุษยร์ คนนนันี้นแหละเปป็นผผห้ลล่อลวงและ
เปป็นปฏลิปปกษร์ตล่อพระครลิสตร์” ยอหร์นบอกเราวล่าหากผผห้ใดไมล่ดทารงอยผล่ในหลนักคทาสอนของพระครลิสตร์ เขากก็ไมล่มบพระครลิสตร์ แตล่
หากวล่าเขาดทารงอยผล่ในหลนักคทาสอนของพระครลิสตร์ เขากก็มบทนันี้งพระบลิดาและพระบทุตร จากนนันี้นยอหร์นกลล่าววล่า “ถห้าผผห้ใดมาหา
ทล่านและไมล่นทาหลนักคทาสอนนบนี้มาดห้วย อยล่ารนับเขาไวห้ในเรมือน และอยล่าขอพรใหห้เขาเลย เพราะวล่าผผห้ทบทขอพรใหห้เขา กก็เขห้าสล่วนใน
การกระททาชนัทวของเขานนันี้น” (2 ยอหร์น 10, 11)

คทาเตมือนสตลิดนังกลล่าวจะถผกมองวล่าเปป็นคทาสอนนอกรบตในปปจจทุบนัน! หากคทาเทศนาเชล่นนนันี้นถผกเทศนาจากธรรมาสนร์บาง
แหล่งในครลิสตจนักรสมนัยใหมล่ของเรา ผผห้รนับใชห้ทบทเทศนาคทาเทศนานนันี้นกก็จะถผกขอใหห้ลาออก หลนักคทาสอนทบทแพรล่หลายในปปจจทุบนันคมื
อ “พระเจห้าทรงเปป็นพระบลิดาของเราททุกคน เราททุกคนเปป็นพบทนห้องกนันหมด ททุกคนเปป็นคนดบ และไมล่มบใครเปป็นคนเลว” แตล่นนัทน
ไมล่ใชล่สลิทงทบทพระคนัมภบรร์กลล่าว เคยมบคนกลทุล่มหนนทงทบทยอหร์นปฏลิเสธทบทจะใหห้รนับบนัพตลิศมา เขากลล่าววล่าคนเหลล่านนันี้นดผเหมมือนงผมากกวล่า
แกะ – กลทุล่มคนทบทเหก็นวล่าตนัวเองชอบธรรมทบทอห้างตนัววล่าเปป็นบทุตรของอนับราฮนัม คนกลทุล่มเดบยวกนันนนันี้นกลล่าวแกล่พระเยซผวล่า “เราสมืบ
เชมืนี้อสายมาจากอนับราฮนัมและไมล่เคยเปป็นทาสใครเลย” แตล่พระเยซผตรนัสวล่า “พวกทล่านเขห้าใจผลิดแลห้ว เราจะบอกวล่าพวกทล่าน
เปป็นใคร: ทต่านททันี้งหลายมาจากพต่อของทต่านคคือพญามาร!” (ยอหร์น 8:44) ในฐานะผผห้เชมืทอ เราจะตห้องระวนังตนัวใหห้ดบ เราตห้อง
ดทาเนลินตล่อไปในความเชมืทอนนันี้น เราจะตห้องมบรากฐานมนัทนคง ไมล่หวนัทนไหวและหนนักแนล่นดทุจศลิลายลิบรอลตารร์ทบทเกบทยวขห้องกนับขล่าว
ประเสรลิฐ

คทากลล่าวทบทวล่า “ถห้าทล่านทนันี้งหลายดทารงอยผล่ในความเชมืทอนนันี้น” ไมล่ไดห้บล่งบอกถนงความสงสนัย หรมือวล่าชาวเมมืองโคโลสบเหลล่า
นนันี้นอาจหลงหายไปจากความเชมืทอนนันี้น นนัทนไมล่ใชล่ความหมายตรงนบนี้เลย (หมายเหตทุโรม 6:1 และเอเฟซนัส 3:18) เปาโลไมล่ไดห้
กทาลนังสอนชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นวล่าความรอดขนนี้นอยผล่กนับการดสารงอยรต่ตต่อไปในความเชคืที่อ ผผห้เชมืทอทบทบนังเกลิดใหมล่แลห้วอยล่างแทห้จรลิง
และถผกชทาระลห้างดห้วยพระโลหลิตแลห้วจะดสารงอยรต่ตต่อไปในความเชมืทอ พระพรเหลล่านนันี้นแหล่งความรอดทบทแทห้จรลิงโดยทางพระโลหลิต
ของพระเยซผครลิสตร์ถผกมอบใหห้แกล่เราโดยปราศจากการแทรกแซง บอัดนทนี้เราเปป็นลผกของพระเจห้าแลห้ว บอัดนทนี้เราถผกซล่อนไวห้กนับพระ
ครลิสตร์ในพระเจห้าแลห้ว บอัดนทนี้พระครลิสตร์ทรงสถลิตอยผล่ในเราแลห้วและบอัดนทนี้จนงไมล่มบการปรนับโทษแกล่คนทนันี้งหลายทบทอยผล่ในพระเยซผ
ครลิสตร์ ผผห้ไมล่ดทาเนลินตามฝป่ายเนมืนี้อหนนัง คทากลล่าวทบทวล่า “ผผห้ไมล่ดทาเนลินตามฝป่ายเนมืนี้อหนนัง” ไมล่ไดห้หมายความวล่า ถด้าพวกเขาไมล่ดทาเนลิน
ตามฝป่ายเนมืนี้อหนนัง แตล่มนันเปป็นคทากลล่าวทบทรทุนแรงซนทงหมายความวล่า เพราะวล่าพวกเขาอยผล่ในพระเยซผครลิสตร์ พวกเขาจถึงจะไมท่
ดนาเนรินตามฝฝ่ายเนมืนี้อหนอัง พระวจนะสอนอยล่างชนัดเจนวล่า “ดห้วยวล่าพระวลิญญาณของพระเจห้าไดห้ทรงนทาพาคนหนนทงคนใด คน
เหลล่านนันี้นกก็เปป็นบทุตรของพระเจห้า” (โรม 8:14) อบกครนันี้ง “ถห้าเราดทาเนลินชบวลิตในพระวลิญญาณ เรากก็จะไมล่สนองความปรารถนา
ตล่างๆของเนมืนี้อหนนัง”

ในขห้อ 23 เปาโลกทาลนังเตมือนสตลิผผห้เชมืทอชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นใหห้หยนัทงรากมนัทนคงอยผล่ในความเชมืทอนนันี้น – ความเชมืทอทบทยผดา
สหมายถนง “ซนทงครนันี้งหนนทงไดห้ทรงโปรดมอบไวห้แกล่วลิสทุทธลิชนแลห้ว” อล่านเอเฟซนัส 3:18; 1 เปโตร 5:10; 1 โครลินธร์ 7:37; 15:58 
ลผกทนันี้งหลายของพระเจห้าทบทบนังเกลิดใหมล่ ไดห้รนับการลห้างชทาระดห้วยพระโลหลิตและรอดโดยพระคทุณแลห้วกก็หยนัทงรากมนัทนคง และ “จะ
ไมล่หวนัทนไหวเลย”



ผผห้เชมืทอจทานวนมากตห้องศนกษาและยอมรนับเอเฟซนัส 1:18: “และขอใหห้ตาใจของทล่านสวล่างขนนี้นเพมืทอทล่านจะไดห้รผห้วล่า ในการ
ททที่พระองคค์ทรงเรทยกทท่านนอันี้น พระองคค์ไดด้ประทานความหวอังอะไรแกท่ทท่าน และรผห้วล่ามรดกของพระองคร์สทาหรนับวลิสทุทธลิชนมบ
สงล่าราศบอนันอทุดมบรลิบผรณร์เพบยงไร”

ชบวลิตทบทมบความเชมืทอแทห้ในพระราชกลิจทบทเสรก็จสลินี้นแลห้วของพระเยซผครลิสตร์ แทนทบทจะเปป็นความเชมืทอในความสามารถของ
ตนัวเองหรมือในบางศาสนา คมือชบวลิตทบทมบความหวนัง – และนทาไปสผล่สงล่าราศบ ความเชมืทอแทห้ในพระราชกลิจทบทเสรก็จสลินี้นแลห้วของพระ
เยซผมบฤทธลิธิ์เดชในการเกก็บรนักษาไวห้ ความเชมืทอเชล่นนนันี้นเกก็บรนักษาผผห้ทบทถผกททาใหห้ชอบธรรมแลห้ว ปป้องกนันผผห้ทบท “ถผกซล่อนไวห้กนับพระ
ครลิสตร์ในพระเจห้า” (คส. 3:3) และผผห้ทบทถผกชทาระใหห้สะอาดอยล่างตล่อเนมืทองโดยพระโลหลิตอนันมบคล่าประเสรลิฐของพระเมษโปดก (1 
ยอหร์น 1:7) ขห้อเทก็จจรลิงแทห้ของพระคนัมภบรร์ทบทวล่าผผห้เชมืทอถผกเกก็บรนักษาไวห้โดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจห้า – ใชล่แลห้วครนับ ถผกเกก็บรนักษาไวห้
โดยพระเจห้าเอง – ไมล่ไดห้ททาใหห้ผผห้เชมืทอใชห้ชบวลิตแบบสะเพรล่า แตล่กลนับททาใหห้เขาไมล่วางใจตนัวเองและพนทงพาพระเจห้าอยล่างสลินี้นสทุดใจ ผผห้
เชมืทอทราบความจรลิงของคทาเตมือนทบทวล่า “คนทบทคลิดวล่าตนัวเองมนัทนคงดบแลห้ว กก็จงระวนังใหห้ดบ กลนัววล่าจะลห้มลง” (1 คร. 10:12)

ผผห้เชมืทอแทห้กก็ทราบดห้วยวล่า “ไมล่มบการทดลองใดๆเกลิดขนนี้นกนับทล่าน นอกเหนมือจากการทดลองซนทงเคยเกลิดกนับมนทุษยร์ทนันี้ง
หลาย แตล่พระเจห้าทรงสนัตยร์ซมืทอ พระองคร์จะไมล่ทรงใหห้ทล่านตห้องถผกทดลองเกลินกวล่าทบททล่านจะทนไดห้ แตล่เมมืทอทล่านถผกทดลองนนันี้น 
พระองคร์จะทรงโปรดใหห้ทล่านมบทางทบทจะหลบกเลบทยงไดห้ดห้วย เพมืทอทล่านจะมบกทาลนังทนไดห้” (1 คร. 10:13) 

ในขห้อ 23 เปาโลเตมือนสตลิชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นวล่า “...และไมล่โยกยห้ายไปจากความหวนังในขล่าวประเสรลิฐ” แลห้ว
ขล่าวประเสรลิฐคมืออะไร? หากเราถผกเตมือนสตลิไมล่ใหห้โยกยห้ายไปจากความหวทังแหล่งขล่าวประเสรลิฐ แลห้วขล่าวประเสรลิฐคมืออะไร
ตนันี้งแตล่แรก? สถานทบทๆดบทบทสทุดทบทจะพบคทาตอบคมือในพระวจนะของพระเจห้า ใน 1 โครลินธร์ 15:1-8 เปาโลกลล่าววล่า “ยลิทงกวล่านบนี้ พบท
นห้องทนันี้งหลาย ขห้าพเจห้าขอใหห้ทล่านคทานนงถนงขท่าวประเสรริฐทบทขห้าพเจห้าเคยประกาศแกล่ทล่านทนันี้งหลาย ซนทงทล่านไดห้ยอมรนับไวห้ อนันเปป็น
ฐานซนทงทล่านทนันี้งหลายตนันี้งมนัทนอยผล่ และซนทงทสาใหจ้ทต่านรอดดจ้วย ถห้าทล่านยนดหลนักคทาสอนทบทขห้าพเจห้าไดห้ประกาศไวห้แกล่ทล่านทนันี้งหลายนนันี้น
เวห้นเสบยแตล่ทล่านไดห้เชมืทออยล่างไรห้ประโยชนร์ เรมืทองซนทงขห้าพเจห้ารนับไวห้นนันี้น ขห้าพเจห้าไดห้ประกาศแกล่ทล่านทนันี้งหลายกล่อน คมือวล่าพระครริสตค์
ไดด้ทรงวายพระชนมค์เพราะบาปของเราทอันี้งหลาย ตามททที่เขทยนไวด้ในพระคอัมภทรค์ และทรงถทูกฝฝังไวด้ แลด้ววอันททที่สามพระองคค์
ทรงเปป็นขถึนี้นมาใหมท่ตามททที่มทเขทยนไวด้ในพระคอัมภทรค์นอันี้น พระองคร์ทรงปรากฏแกล่เคฟาส แลห้วแกล่อนัครทผตสลิบสองคนภายหลนัง
พระองคร์ทรงปรากฏแกล่พวกพบทนห้องกวล่าหห้ารห้อยคนในคราวเดบยว ซนทงสล่วนมากยนังอยผล่จนถนงททุกวนันนบนี้ แตล่บางคนกก็ลล่วงหลนับไปแลห้ว 
ภายหลนังพระองคร์ทรงปรากฏแกล่ยากอบ แลห้วแกล่อนัครทผตทนันี้งหมด ครอันี้นหลอังททที่สตุดพระองคค์ทรงปรากฏแกท่ขด้าพเจด้าดด้วย ผทูด้เปป็น
เสมมือนเดจ็กททที่คลอดกท่อนกนาหนด”

เปาโลประกาศขต่าวประเสรติฐ ชาวเมมืองโครลินธร์เหลล่านนันี้นไดจ้รทับความรอดโดยขล่าวประเสรลิฐ พวกเขากทาลนังยคืนอยรต่ในขล่าว
ประเสรลิฐ แตล่เขาประกาศอะไร? เขาประกาศสลิทงทบทเขาไดห้รนับ: คคือวต่าพระครติสตตไดจ้ทรงวายพระชนมตเพราะบาปของเราททันี้ง
หลาย ตามททที่เขทยนไวจ้ในพระคทัมภทรต พระองคร์ทรงถผกฝปงไวห้ ตามททที่เขทยนไวจ้ในพระคทัมภทรต พระองคร์ทรงเปป็นขนนี้นมาใหมล่และถผก
พบเหก็นโดยคนจทานวนมาก ตามททที่มทเขทยนไวจ้ในพระคทัมภทรตนทันี้น เปาโลประกาศองคร์พระผผห้เปป็นเจห้าผผห้ทรงพระชนมร์อยผล่ผผห้ทรงถผก
ตรนงกางเขน ถผกฝปงไวห้ ทรงเปป็นขนนี้นใหมล่ และเสดก็จขนนี้นสผล่สวรรคร์ นทที่แหละคคือขต่าวประเสรติฐ – แตล่มนันตห้องเปป็น “ตามททที่เขทยนไวจ้ใน
พระคทัมภทรต”

พวกคนสอนผลิดในชทุมชนนนันี้นของเมมืองโคโลสบกทาลนังสอนวล่าพระเยซผไมล่ใชล่มนทุษยร์พระเจห้า วล่าพระองคร์ไมล่ไดห้ตายจรลิงๆ วล่า



พระองคร์ไมล่ไดห้ถผกชทุบใหห้เปป็นขนนี้นจรลิงๆ วล่าพระองคร์เปป็นสลิทงมบชบวลิตทบทเปป็นวลิญญาณ คทาสอนดนังกลล่าวไมล่ใชล่ขล่าวประเสรลิฐ มนันเปป็นคทา
สอนผลิด และมนันจะททาใหห้ททุกคนทบทเชมืทอมนันตห้องพลินาศ ดนังนนันี้นเปาโลจนงเตมือนสตลิชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นใหห้ดทารงอยผล่ตล่อไปในขล่าว
ประเสรลิฐ ใหห้ยนดมนัทนความเชมืทอของตนไวห้ในการสลินี้นพระชนมร์ การถผกฝปงไวห้และการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระครลิสตร์... ความเชมืทอ
ในพระผผห้ทรงเปป็นคนกลางองคร์เดบยว พระเยซผครลิสตร์มนทุษยร์ผผห้นนันี้น

เปาโลกลล่าวตล่อไปอบกวล่า “ซนทงทล่านไดห้ยลินแลห้ว...” นนัทนคมือ “พวกทล่านไดห้รนับทราบเกบทยวกนับขล่าวประเสรลิฐแลห้ว ขห้าพเจห้าไดห้
ประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่พวกทล่านแลห้ว ทลิโมธบไดห้ประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่พวกทล่านแลห้ว เอปาฟรนัสไดห้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ
แกล่พวกทล่านแลห้ว พวกทล่านไมล่ไดห้อยผล่ในความมมืดแลห้ว พวกทล่านเปป็นลผกของความสวล่าง ดนังนนันี้นจงดทาเนลินในความสวล่าง จงดทารง
อยผล่ตล่อไปในความสวล่างและอยล่าไปใสล่ใจฟปงคนสอนผลิดเหลล่านบนี้”

คทากลล่าวทบทวล่า “ทบทไดห้ประกาศแลห้วแกล่มนทุษยร์ททุกคนทบทอยผล่ใตห้ฟป้า” อาจททาใหห้บางคนสนับสน แตล่มนันหมายความเพบยงวล่า 
แกล่มนทุษยร์ททุกคน (แกล่โลกทนันี้งหมด) ทบทถผกรผห้จนักในสมนัยนนันี้น นนัทนไมล่ไดห้หมายรวมพมืนี้นผลิวของโลกอยล่างทบทเรารผห้จนักมนันวนันนบนี้ และไมล่ไดห้
หมายรวมคนหลายลห้านทบทเรามบอยผล่บนโลกวนันนบนี้ดห้วย เปาโลแคล่กทาลนังกลล่าววล่าขล่าวประเสรลิฐไดห้ถผกประกาศไปทนัทวพมืนี้นทบทนนันี้นแลห้วแกล่
คนททุกคนเหลล่านนันี้นและไมล่มบขห้ออห้างวล่าไมล่รผห้เกบทยวกนับมนัน เขาปปิดทห้ายคทากลล่าวนบนี้โดยกลล่าววล่า “ซนทงขห้าพเจห้าเปาโลเปป็นผผห้รนับใชห้ในการ
นนันี้น” เขาไมล่ไดห้เปป็นนนักเทศนร์ทบทถผกเรบยกโดยนลิกายหนนทง เขาไมล่ไดห้เปป็นนนักเทศนร์ทบทตนันี้งตนัวขนนี้นเอง และไมล่ใชล่นนักเทศนร์ทบทถผกผลลิตออก
มาจากโรงเรบยนพระครลิสตธรรมดห้วย เขาเปป็นนนักเทศนร์ททที่ถรกเรทยกโดยพระเจจ้า ถผกแตล่งตนันี้งโดยพระเจห้า ถผกสล่งมาโดยพระเจห้า – 
และเขาประกาศขล่าวประเสรลิฐของพระเจห้าโดยปราศจากความกลนัว การเหก็นแกล่หนห้าผผห้ใด หรมือการขออภนัย เขาวลิงวอนชาว
เมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นใหห้ยมืนหยนัดเพมืทอขล่าวประเสรลิฐ “ซนทงพวกทล่านไดห้ยลินแลห้ว”

ขด้อลถึกลอับแหท่งพระครริสตค์ผทูด้สถริตอยทูท่ภายใน
ขห้อ 24: “บนัดนบนี้ขห้าพเจห้ามบความยลินดบในการทบทไดห้รนับความททุกขร์ยากเพมืทอทล่าน สล่วนการทนททุกขร์ของพระครลิสตร์ทบทยนังขาด

อยผล่นนันี้น ขห้าพเจห้ากก็รนับทนจนสทาเรก็จในเนมืนี้อหนนังของขห้าพเจห้าเพราะเหก็นแกล่พระกายของพระองคร์คมือครลิสตจนักร”
ขห้อ 23 ลงทห้ายดห้วยคทากลล่าวทบทวล่า “ซนทงขห้าพเจห้าเปาโลเปป็นผผห้รนับใชห้ในการนนันี้น” ขห้อ 24 ขนนี้นตห้นดห้วย “บนัดนบนี้ขห้าพเจห้ามบ

ความยลินดบในการทบทไดห้รนับความททุกขร์ยากเพมืทอทล่าน” เปาโลชมืทนชมยลินดบในใจของเขาเพราะวล่าเขาสามารถทนททุกขร์เพมืทอเหก็นแกล่
ขล่าวประเสรลิฐไดห้ มนันเปป็นเพราะการประกาศของเขาทบทททาใหห้เขาตลิดคทุก ณ เวลานนันี้นโดยเผชลิญความทรมานฝป่ายรล่างกายและ
ความเจก็บปวดฝป่ายวลิญญาณและจลิตใจ ทนันี้งๆทบทเขาเผชลิญความเจก็บปวด เขากก็กทาลนังชมืทนชมยลินดบ มบความสทุข และใจของเขาเตก็ม
ลห้นดห้วยการสรรเสรลิญเพราะการทนททุกขร์ตล่างๆของเขาเพมืทอครลิสตจนักรทบทเมมืองโคโลสบ รวมถนงเพมืทอครลิสตจนักรอมืทนๆทบทเขาไดห้ถผกใชห้
การโดยพระเจห้าในแควห้นเอเชบยนห้อยดห้วย

สล่วนทบทเหลมือของขห้อนบนี้ไดห้ททาใหห้บางคนลทาบากใจ: “สล่วนการทนททุกขร์ของพระครลิสตร์ทบทยนังขาดอยผล่นนันี้น ขห้าพเจห้ากก็รนับทน
จนสทาเรก็จในเนมืนี้อหนนังของขห้าพเจห้าเพราะเหก็นแกล่พระกายของพระองคร์คมือครลิสตจนักร” การทนททุกขร์เหลล่านบนี้ทบทเปาโลหมายถนงถผก
ตนันี้งชมืทอโดยเขาเองวล่า “การทนททุกขร์ของพระครลิสตร์” พวกมนันเปป็นการทนททุกขตตต่างๆของพระครติสตตเพราะวล่าพระครลิสตร์ทรงรผห้สนก
ถนงการททุบตบตล่างๆทบทตกลงบนเปาโล เปาโลรผห้สนกถนงความเจก็บปวดเมมืทอเขาถผกเฆบทยนตบ ถผกเอาหลินขวห้าง และถผกลากตนัวออกไป
นอกเมมืองเพราะถผกคลิดวล่าตายแลห้ว เขารผห้สนกถนงความเปฟียกชมืนี้นและความเหนก็บหนาวของหห้องขนังในคทุก แตล่พระครลิสตร์ทรงรผห้สนก
จรลิงๆถนงการทนททุกขร์ตล่างๆทบทเปาโลกทาลนังเผชลิญเพราะรอยเฆบทยนเหลล่านนันี้นทบทถผกวางลงบนผผห้เชมืทอกก็ถผกวางลงบนพระครลิสตร์อยล่าง



แทห้จรลิง เราเปป็นอวนัยวะตล่างๆของครลิสตจนักร (ซนทงมบพระองคร์เปป็นศบรษะ) และดห้วยเหตทุนบนี้เราจนงเปป็นอวนัยวะตล่างๆแหล่งพระกายของ
พระองคร์ กระดผกแหล่งกระดผกของพระองคร์และเนมืนี้อหนนังแหล่งเนมืนี้อหนนังของพระองคร์ – และ “คสาพรดเยาะเยจ้ยของบรรดาผรจ้ททที่
เยาะเยจ้ยพระองคต ตกอยรต่แกต่ขจ้าพระองคต” (เพลงสดทุดบ 69:9)

ผผห้เชมืทอจทานวนนห้อยเหลมือเกลินตระหนนักวล่าครลิสเตบยนถผกเชมืทอมโยงกนับพระครลิสตร์อยล่างใกลห้ชลิดขนาดไหน เราตายแลห้ว 
และชบวลิตของเรากก็ถผกซต่อนไวจ้กทับพระครติสตตในพระเจจ้า เราอยผล่ในพระองคร์ พระองคร์ทรงอยผล่ในเรา และดนังนนันี้นเราจนงถมือครอง
สภาพแบบพระเจห้า (2 เปโตร 1:4) ครลิสตจนักรเปป็นพระกายของพระครลิสตร์ พระองคร์ทรงเปป็นศบรษะของพระกายนนันี้น – และ
ศบรษะกก็ทนททุกขร์เมมืทออวนัยวะตล่างๆทนททุกขร์ การทนททุกขร์ตล่างๆของเปาโลคมือการทนททุกขร์ตล่างๆของพระครลิสตร์ เพราะวล่าพระ
ครลิสตร์ทรงถผกนนับรวมกนับผผห้คนทนันี้งหมดของพระองคร์ไมล่วล่าพวกเขาจะเปป็นใครหรมืออยผล่ทบทไหนกก็ตาม คนททุกคนทบทบนังเกลิดใหมล่แลห้ว
เปป็นอวนัยวะอนันหนนทงแหล่งพระกายของพระองคร์

จงอล่านบททบทเกห้าของหนนังสมือกลิจการ จงดผเซาโลแหล่งทารซนัส ซนทงมบโลหลิตอยผล่ในสายตาของเขา การฆาตกรรมอยผล่ในใจ
ของเขา และกระเปป๋าเสมืนี้อเตก็มไปดห้วยจดหมายมอบอทานาจหลายฉบนับขณะทบทเขาเดลินทางไปยนังเมมืองดามนัสกนัสเพมืทอขล่มเหงพวก
ครลิสเตบยน แสงสวล่างสล่องมาจากฟป้าสวรรคร์ และผล่านทางแสงทบทเจลิดจห้านนันี้นเสบยงหนนทงรห้องออกมาวล่า “เซาโล เซาโลเออ๋ย เจห้า
ขล่มเหงเราททาไม?” ถห้อยคทาเหลล่านบนี้สอนอยล่างชนัดเจนวล่าพระผผห้ไถล่ทรงเปป็นหนนทงในฝผงแกะนนันี้นในเมมืองดามนัสกนัส ซนทงในไมล่ชห้าจะรผห้สนก
ถนงรอยเฆบทยนแหล่งการขล่มเหงเมมืทอมนันถผกกระททาโดยนนี้ทามมือของเซาโลแหล่งทารซนัส

เราอล่านในพระวจนะอนันมบคล่าประเสรลิฐของพระเจห้าวล่าพวกคนทบทละทลินี้งความเชมืทอผผห้หนันไปเสบยจากคทายอมรนับของตน ทบท
อห้างวล่าตนไดห้คห้นพบแลห้ววล่าความเชมืทอในพระครลิสตร์เปป็นเพบยงความฝปน... คทาหลอกลวง... เทพนลิยาย... “ตรลึงพระบทุตรของ
พระเจจ้าเสทยอทกแลจ้ว และไดจ้ทสาใหจ้พระองคตขายหนจ้าตต่อธารกสานทัล” (ฮบ. 6:6) เปาโลกลล่าววล่า “เรามบสล่วนทนททุกขร์กนับพระ
ครลิสตร์มากฉนันใด” (2 คร. 1:5) (เขาหมายถนงการทนททุกขร์ตล่างๆทบทถผกสผห้ทนโดยพระครลิสตร์ในหรมือผต่านทาง – ผผห้เชมืทอทนันี้งหลาย ซนทง
เปป็นอวนัยวะตล่างๆแหล่งพระกายของพระองคร์)

เปาโลเตมือนสตลิลผกทนันี้งหลายของพระเจห้าวล่า “ใหห้เราทนันี้งหลายออกไปหาพระองคร์ภายนอกคล่ายนนันี้น และยอมรอับคนาดทู
หมริที่นเหยทยดหยามของพระองคร์” (ฮบบรผ 13:13) กรทุณาสนังเกตวล่าเปาโลไมล่ไดห้กลล่าววล่า “ยอมรนับคทาดผหมลิทนเหยบยดหยามเพคืที่อ
พระองคต” เขากลล่าววล่า “ยอมรนับคทาดผหมลิทนเหยบยดหยามของพระองคค์” – คทาดผหมลิทนเหยบยดหยามซนทงเปป็นของพระองคร์... คทาดผ
หมลิทนเหยบยดหยามทบทพระองคร์ยนังทรงแบกรนับอยผล่เหมมือนเดลิมในเราทนันี้งหลายผล่านทางการเชมืทอมโยงทบทมบชบวลิตของเรากนับพระองคร์ 
(2 คร. 2:10)

เปาโลกลล่าวถนงโมเสสวล่า “โดยความเชมืทอ ครนันี้นโมเสสวนัฒนาโตขนนี้นแลห้ว ไมล่ยอมใหห้เรบยกวล่าเปป็นบทุตรชายของธลิดากษนัตรลิยร์
ฟาโรหร์ ทต่านเลคือกการรต่วมททุกขตกทับชนชาตติของพระเจจ้า ... ทต่านถคือวต่าความอทัปยศของพระครติสตตประเสรติฐกวล่าคลนังทรนัพยร์ใน
ประเทศอบยลิปตร์ เพราะทล่านหวนังบทาเหนก็จทบทจะไดห้รนับนนันี้น” (ฮบ. 11:24-26) ไมล่มบใครเคยมบโอกาสทบทจะถผกยกชผสผล่ตทาแหนล่งทบทสผงกวล่า
หรมือสงล่าราศบทบทยลิทงใหญล่กวล่าโมเสส แตล่เขานนับวล่าความอทัปยศของพระครติสตตยลิทงใหญล่กวล่าคลนังทรนัพยร์ทนันี้งสลินี้นของอบยลิปตร์ ขอพระเจห้า
ทรงโปรดชล่วยผมใหห้มบจลิตใจแบบโมเสสสนักนลิดขณะทบทผมเดลินทางอยผล่ในเสห้นทางนบนี้!

ในหนนังสมือขล่าวประเสรลิฐทนันี้งสบทเลล่ม พระเยซผทรงประกาศหลายครนันี้งถนงความเปป็นหนนทงเดบยวกนันระหวล่างพระองคร์เองกนับ
ประชาชนของพระองคร์ พระองคร์ตรนัสวล่า “เรากนับพระบลิดาของเราเปป็นหนนทงเดบยวกนัน” – และพวกเขากห็หยติบกจ้อนหตินขลึนี้นมา



เพคืที่อททที่จะขวจ้างพระองคต! พระองคร์ทรงอธลิษฐานในยอหร์น 17 ใหห้ผผห้เชมืทอทนันี้งหลายบนแผล่นดลินโลกเปป็นหนนทงเดบยวกนัน เหมมือนกนับทบท
พระองคร์และพระบลิดาทรงเปป็นหนนทงเดบยวกนัน พระองคร์ทรงประกาศความเปป็นหนนทงเดบยวกนันของพระองคร์กนับประชาชนของ
พระองคร์วนันนบนี้ในการทบทวล่าพระองคร์ทรงสถลิตอยผล่ภายในพวกเขา ทรงสผห้ทนความเจก็บปวดแหล่งความหลิวและความกระหาย ทรง
รผห้สนกถนงความเจก็บปวด ความรห้อน ความหนาว ในสลิทงเหลล่านนันี้นพระองคร์ทรงเหนก็ดเหนมืทอยและอล่อนลห้า ทรงไดห้กลินดมืทมและสดชมืทน
ขนนี้น พรห้อมกนับประชาชนของพระองคร์พระองคร์ทรงสผห้ทนการตลิดคทุก พระองคร์ทรงทราบการเตห้นของหนัวใจททุกจนังหวะและการ
ปวดรห้าวใจททุกครนันี้ง พระองคร์ทรงทราบและทรงหล่วงใยเกบทยวกนับความตห้องการททุกอยล่าง และพระองคร์ทรงชมืทนชมยลินดบอยล่าง
เหลมือลห้นในการไมล่หวงสลิทงดบใดๆจากคนเหลล่านนันี้นทบทดทาเนลินอยล่างเทบทยงธรรมเลย

มนันเปป็นความจรลิงทบทวล่าพระองคร์ทรงทนททุกขร์ครทันี้งเดทยวพอ มทผลตลอดไปเปป็นนติตยต โดยไมล่ตห้องทนททุกขร์อบกเลยในสล่วนทบท
เกบทยวขห้องกนับพระองคร์เอง แตล่การทนททุกขร์ตล่างๆของพระองคร์ในประชาชนของพระองคร์จะดทาเนลินตล่อไปจนกวล่าททุกสลิทงจะสทาเรก็จ
ครบถห้วน เมมืทอนนันี้นขอบพระคทุณพระเจห้าทบทพระองคร์เองจะทรงเชก็ดนนี้ทาตาททุกหยดไปจากตาของพวกเขา จะไมล่มบการรห้องไหห้อบกตล่อ
ไป ไมล่มบความเจก็บปวดอบกตล่อไป สลิทงเกล่าๆจะผล่านลล่วงไปตลอดกาล!

ขห้อ 25: “ขห้าพเจห้าไดห้ถผกตนันี้งใหห้เปป็นผผห้รนับใชห้ตามทบทพระเจห้าไดห้ทรงโปรดมอบภาระใหห้ขห้าพเจห้าเพมืทอทล่าน เพมืทอจะใหห้พระ
วจนะของพระเจห้าสทาเรก็จ” ภาษาเดลิมตรงนบนี้อล่านวล่า “ซนทงขห้าพเจห้าเปป็นผผห้รนับใชห้ของครลิสตจนักร” เปาโลไมล่ใชล่ผผห้รนับใชห้แกล่ชาวเมมือง
โคโลสบเหลล่านนันี้นเทล่านนันี้น แตล่เปป็นผผห้รนับใชห้แกล่ครติสตจทักร พระกายของพระครลิสตร์ ไมล่วล่าทบทไหนทบทคนบาปตห้องการไดห้ยลินขล่าวประเสรลิฐ
แหล่งความรอด ไมล่วล่าทบทไหนทบทเหลล่าทารกในพระครลิสตร์ตห้องการนนี้ทานมแหล่งพระวจนะหรมือทบทผผห้เชมืทอทนันี้งหลายทบทกทาลนังเตลิบโต
ตห้องการอาหารแขห็ง เปาโลกก็ถผกททาใหห้เปป็นผผห้รนับใชห้คนหนนทง! แนล่นอนวล่าเขาเปป็นวบรบทุรทุษคนหนนทงแหล่งความเชมืทอนนันี้น ครลิสตจนักรไมล่
เคยรผห้จนักผผห้รนับใชห้เชล่นนบนี้มากล่อน – ชายคนหนนทงทบทมบความกระตมือรมือรห้นและความเพบยรพยายาม เผชลิญการทนททุกขร์และการถผกตล่อ
ตห้านขนาดนนันี้น – แตล่กก็ประสบความสทาเรก็จมากมายเหลมือเกลิน – เหมมือนอยล่างเปาโล

ผมไมล่สงสนัยเลยวล่าเปาโลเปป็นเครมืทองมมือทบทพระเจห้าทรงใชห้เพมืทอททาใหห้คนกลนับใจเชมืทอมากกวล่ามนทุษยร์คนใดในสมนัยของเขา 
เขาไมล่แมห้แตล่จะพนักผล่อนตอนทบทพวกเขาลล่ามโซล่เขาไวห้ในคทุก! เขาประกาศและสนัทงสอนตล่อไป โดยเขบยนถนงครลิสตจนักรตล่างๆและ
เปป็นพยานเพมืทอพระผผห้ชล่วยใหห้รอดผผห้ไดห้ทรงเปลบทยนแปลงชบวลิตและตนัวตนทนันี้งสลินี้นของเขาอยล่างเปฟีปี่ยมสงล่าราศบเหลมือเกลิน งานรนับใชห้
ของเปาโลสทุดยอดและไมล่เหมมือนใคร: จงวนัดจทานวนไมลร์ทบทเขาเดลินทาง จงนนับคทาเทศนาทบทเขาเทศนา จงเพลิทมรอยเฆบทยนทบทเขาไดห้
รนับและการถผกหลินขวห้างทบทเขาสผห้ทน – เพราะเหก็นแกล่ขล่าวประเสรลิฐ ชายผผห้นบนี้เผชลิญความหลิวและความกระหาย สผห้ทนความเหนก็บ
หนาวและการถผกเปลมือยกาย (2 คร. 11:23-27)

จงนนับจทานวนครลิสตจนักรทบทเขากล่อตนันี้งและทบทเขารนับใชห้ โดยไปเยบทยมเยบยนพวกเขาดห้วยตนัวเองและเขบยนจดหมายฝาก
หลายฉบนับไปถนงคนเหลล่านนันี้นตอนทบทเขาไปเยบทยมพวกเขาไมล่ไดห้ จงนนับจทานวนจดหมายทบทเขาเขบยน – จากนนันี้นจงถอดรองเทห้าของ
คทุณเมมืทอคทุณอล่านเรมืทองราววล่าเขาเสบยชบวลิตอยล่างไร! และกระนนันี้น – เขากก็กลล่าวแกล่ทลิโมธบประมาณวล่า “หากขห้าพเจห้ามบอบกชบวลิตหนนทง 
ขห้าพเจห้ากก็จะมบชบวลิตอยผล่เพคืที่อขต่าวประเสรติฐ ขห้าพเจห้าไดห้ตล่อสผห้ในการสผห้รบอนันดบแลห้ว ขห้าพเจห้าไดห้วลิทงจนครบแลห้ว ขห้าพเจห้าไดห้รนักษา
ความเชมืทอนนันี้นไวห้แลห้ว ตนันี้งแตล่นบนี้ไปมงกทุฎแหล่งชบวลิตถผกวางไวห้สทาหรนับขห้าพเจห้าแลห้ว เพราะวล่าสทาหรนับขห้าพเจห้านนันี้นการมบชบวลิตอยผล่คมือพระ
ครลิสตร์ – การตายกจ็คมือกนาไร!”

ณ ตอนปลายของการรนับใชห้ทบทยากลทาบาก – แตล่กก็เปฟีปี่ยมดห้วยความชมืทนชมยลินดบและประสบความสทาเรก็จอยล่างเหลมือลห้น 



กล่อนทบทศบรษะของเขากลลินี้งไปใตห้ขวานของเพชฌฆาต เปาโลกก็มองไปทบทความตาย เขาไมล่ไดห้เทศนาคทาเทศนาสนันี้นๆเรมืทอง “ขวาน 
โลงศพ และหลทุมฝปงศพ” แทนทบทจะเปป็นเชล่นนนันี้น เขาทลินี้งคทาพยานทบทสวล่างไสวไวห้: “นทที่คคือวทันรทับคต่าจจ้างของขจ้าพเจจ้าแลจ้ว! สทาหรนับ
ขห้าพเจห้า การตายคคือกสาไร!” ผมขอกลล่าวซนี้ทาวล่า: ครลิสตจนักรไมล่เคยรผห้จนักผผห้รนับใชห้แบบเปาโลอบกเลย... วบรบทุรทุษทบทแขก็งแกรล่งเหลมือ
เกลินแหล่งความเชมืทอนนันี้น

งานรนับใชห้ของเปาโลเปป็น “ตามทบทพระเจห้าไดห้ทรงโปรดมอบภาระใหห้ขห้าพเจห้า” เขามองดผงานรนับใชห้ของเขาและ
ตทาแหนล่งของเขาในงานขององคร์พระผผห้เปป็นเจห้าวล่าเปป็นการทรงเรบยกทบทแตกตล่างไปยนังกลทุล่มคนตล่างชาตลิ – และเขากก็อวดในการ
นนันี้น เขาปฏลิเสธทบทจะถผกจทากนัดใหห้อยผล่ในวงแคบๆ เขาไมล่ยอมกห้มหนัวใหห้แกล่ศาสนายผดาย: ขอบเขตงานของเขาคคือททันี้งโลก ผมอยาก
รผห้วล่าเปาโลจะเขห้ากนันไดห้กนับผผห้นทาฝป่ายจลิตวลิญญาณสมนัยใหมล่บางคนในปปจจทุบนันอยล่างไรทบทไมล่อยากใหห้ใครมากห้าวกล่ายเขตปกครอง
ของตน? หากผผห้ประกาศขล่าวประเสรลิฐคนหนนทงยห้ายเขห้ามาในชทุมชนหนนทง เชล่าหอประชทุมสทาหรนับการนมนัสการหรมือตนันี้งเตก็นทร์
ประกาศขล่าวประเสรลิฐเพมืทอการฟฟฟื้นฟผ เขากก็มนักถผกเตมือนความจทาวล่า “เรามบครลิสตจนักรของเรา เรามบนนักเทศนร์ของเรา นบทเปป็นเขต
ปกครองของเรา และเราจะดผแลความตห้องการตล่างๆฝป่ายวลิญญาณทบทนบทเอง”

โลกคมือเขตปกครองของเปาโล – และคทาบนัญชาตามพระคนัมภบรร์คมือ “ทล่านทนันี้งหลายจงออกไปททัที่วโลกประกาศขล่าว
ประเสรลิฐแกล่มนทุษยร์ททุกคน” ไมล่มบผผห้รนับใชห้คนใดมบสลิทธลิธิ์ทบทจะปปกเขตชทุมชนหนนทงและกลล่าววล่า “นบทเปป็นเขตปกครองของฉอัน!” เปาโล
ถผกเรบยกใหห้ “ททาใหห้พระวจนะของพระเจห้าสทาเรก็จ” เขาเปป็นภาชนะทบทพลิเศษ ผผห้รนับใชห้ทบทพลิเศษ เขาไมล่ไดห้ปรนกษากนับบลิดาฝป่าย
วลิญญาณเหลล่านนันี้นทบทเยรผซาเลก็มตอนทบทเขาเรลิทมการเดลินทางของตนในงานรนับใชห้นบนี้ เขาททามากกวล่าเทศนร์ – เขาทสาใหจ้ขต่าว
ประเสรติฐสสาเรห็จ... เขาททาใหห้แผนการของพระเจห้าผผห้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์สทาเรก็จ เขาเอาพลิมเสนแหล่งกลิเลอาดซนทงมบฤทธลิธิ์รนักษาหยลิบยมืทน
ใหห้แกล่ชาวโลก เขาประกาศขล่าวประเสรลิฐโดยไมล่แยกแยะเชมืนี้อชาตลิหรมือศาสนา อนัครทผตไปยนังคนตล่างชาตลิทล่านนบนี้นทาขล่าว
ประเสรลิฐไปมอบใหห้แกล่ททุกคนทบทยอมฟปง ทนันี้งในและนอกเขตแดนแหล่งแควห้นยผเดบย เขายกธงทบทเปฟฟื้อนพระโลหลิตนนันี้นโบกเหนมือ
กทาแพงของธรรมศาลายลิว กระนนันี้นกก็ชผธงนนันี้นโบกสผงใหห้แกล่ประชาชาตติททันี้งปวงและผรจ้คนททันี้งปวง เปาโลมอบชบวลิตของตนใหห้แกล่การ
ประกาศขล่าวประเสรลิฐททุกหนททุกแหล่ง แกล่คนททุกชนชนันี้น โดยไมล่แบล่งแยก เขาตรากตรทาททางาน “เพมืทอททาใหห้พระวจนะของ
พระเจห้าสทาเรก็จ” อล่านลผกา 7:1; 9:31; กลิจการ 13:25; 14:26

ขห้อ 26: “คมือขห้อความลนกลนับซนทงซล่อนเรห้นอยผล่หลายยทุคและหลายชนัทวอายทุนนันี้น แตล่บนัดนบนี้ไดห้ทรงโปรดใหห้เปป็นทบทประจนักษร์แกล่วลิ
สทุทธลิชนของพระองคร์แลห้ว”

พระเจห้าทรงเรบยกและทรงแตล่งตนันี้งเปาโล และประทานการเปปิดเผยขห้อความลนกลนับนนันี้นแกล่เขาซนทงไดห้ถผกปปิดซล่อนไวห้ใน
หลายยทุคสมนัยตนันี้งแตล่เรลิทมแรกนนันี้น... ขห้อความลนกลนับนนันี้นเปป็นหลนักคทาสอนยลิทงใหญล่ทบทวล่าความรอดจะตห้องถผกประกาศแกล่มนทุษยชาตลิ
ทนันี้งปวง ไมล่วล่าจะมบสบผลิวหรมือชนชนันี้นใด ยลิวหรมือตล่างชาตลิ เปาโลจะตห้องททาใหห้ขห้อความลนกลนับนบนี้เปป็นทบทรผห้จนักอยล่างเตก็มทบท ความจรลิงยลิทง
ใหญล่ทบทถผกปปิดซล่อนไวห้นบนี้ไดห้ถผกเกก็บเปป็นความลนับจนถนงสมนัยของเปาโล “แตล่บนัดนบนี้ไดห้ทรงโปรดใหห้เปป็นทบทประจนักษร์แกล่วลิสทุทธลิชนของ
พระองคร์แลห้ว”

ขห้อความลนกลนับนบนี้ไมล่ใชล่ขห้อความลนกลนับอบกตล่อไปแลห้ว! ความจรลิงนบนี้ไดห้ถผกสมืทอสารแกล่เหลล่าอนัครทผตแลห้ว – บทุรทุษเหลล่านนันี้นทบท
ถผกแตล่งตนันี้งโดยพระเจห้าและถผกมอบหมายพนันธกลิจโดยพระเจห้า – ผผห้ซนทงถผกแตล่งตนันี้งใหห้ประกาศและททาใหห้ความจรลิงนนันี้นประจนักษร์ทบท
วล่าคนตล่างชาตลิสามารถและจะเปป็นทายาทรล่วมกนันกนับวลิสทุทธลิชนทนันี้งปวง เปาโลรผห้วล่าเขาถผกเรบยกใหห้ททาใหห้ความจรลิงนบนี้ประจนักษร์ – 



นนัทนคมือ ททาใหห้มนทุษยชาตลิเขห้าใจความจรลิงอนันเปฟีปี่ยมสงล่าราศบทบทวล่า “พระครลิสตร์ทรงสถลิตในทล่านทนันี้งหลาย อนันเปป็นทบทหวนังแหล่งสงล่า
ราศบ”

จดหมายของเขาถนงครลิสตจนักรทบทเมมืองเอเฟซนัสใหห้ความกระจล่างมากขนนี้นเกบทยวกนับขห้อความลนกลนับนบนี้: “เพราะเหตทุนบนี้
ขห้าพเจห้าเปาโล ผผห้ทบทถผกจองจทาเพราะเหก็นแกล่พระเยซผครลิสตร์เพมืทอทล่านซนทงเปป็นคนตล่างชาตลิ ถห้าแมห้ทล่านทนันี้งหลายไดห้ยลินถนงพระคทุณ
ของพระเจห้าอนันเปป็นพนันธกลิจ ซนทงทรงโปรดประทานแกล่ขห้าพเจห้าเพมืทอทล่านทนันี้งหลายแลห้วและรผห้วล่าพระองคร์ไดห้ทรงสทาแดงใหห้
ขห้าพเจห้ารผห้ขห้อลนกลนับ (ตามทบทขห้าพเจห้าไดห้เขบยนไวห้แลห้วอยล่างยล่อๆ และโดยคทาเหลล่านนันี้น เมมืทอทล่านอล่านแลห้ว ทล่านกก็เขห้าใจถนงความรผห้
ของขห้าพเจห้าในเรมืทองความลนกลนับของพระครลิสตร์) ซนทงในสมนัยกล่อน ไมล่ไดห้ทรงโปรดสทาแดงแกล่บทุตรทนันี้งหลายของมนทุษยร์ เหมมือน
อยล่างบนัดนบนี้ซนทงทรงโปรดเผยแกล่พวกอนัครทผตผผห้บรลิสทุทธลิธิ์ และพวกศาสดาพยากรณร์ของพระองคร์โดยพระวลิญญาณ คมือวท่าคนตท่าง
ชาตริจะเปป็นผทูด้รอับมรดกรท่วมกอัน และเปป็นอวอัยวะของกายออันเดทยวกอัน และมทสท่วนไดด้รอับพระสอัญญาของพระองคค์ในพระ
ครริสตค์โดยขท่าวประเสรริฐนอันี้น ขห้าพเจห้าไดห้รนับการแตล่งตนันี้งใหห้เปป็นผผห้รนับใชห้แหล่งขล่าวประเสรลิฐ ตามพระคทุณซนทงเปป็นของประทานจาก
พระเจห้า ซนทงทรงโปรดประทานแกล่ขห้าพเจห้าโดยการกระททาแหล่งฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ ทรงโปรดประทานพระคทุณนบนี้แกล่ขห้าพเจห้า 
ผผห้เปป็นคนเลก็กนห้อยกวล่าคนเลก็กนห้อยทบทสทุดในพวกวลิสทุทธลิชนทนันี้งหมด ทรงใหห้ขห้าพเจห้าประกาศแกล่คนตล่างชาตลิถนงความไพบผลยร์ของ
พระครลิสตร์ อนันหาทบทสทุดมลิไดห้ และททาใหห้คนทนันี้งปวงเหก็นวล่า อะไรคมือความเปป็นอนันหนนทงอนันเดบยวกนันแหล่งความลนกลนับ ซนทงตนันี้งแตล่แรก
สรห้างโลกทรงปปิดบนังไวห้ทบทพระเจห้า ผผห้ทรงสรห้างสารพนัดทนันี้งปวงโดยพระเยซผครลิสตร์ บนัดนบนี้ทรงประสงคร์จะใหห้เทพผผห้ครอบครอง
อาณาจนักรและเทพผผห้มบอทานาจในสวรรคสถานรผห้จนักพระปปญญาอนันซนับซห้อนของพระเจห้าโดยครลิสตจนักร ทนันี้งนบนี้กก็เปป็นไปตามพระ
ประสงคร์นลิรนันดรร์ ซนทงพระองคร์ไดห้ทรงตนันี้งไวห้ในพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผห้เปป็นเจห้าของเรา ในพระองคร์นนันี้น เราจนงมบใจกลห้า และมบ
โอกาสทบทจะเขห้าไปถนงพระองคร์ดห้วยความมนัทนใจเพราะความเชมืทอในพระองคร์” (อฟ. 3:1-12)

ในขห้อพระคนัมภบรร์เหลล่านบนี้ เปาโลประกาศอยล่างชนัดเจนวล่าพระเจห้าทรงเรบยกเขาเพมืทอจทุดประสงคร์หนนทงทบทเฉพาะเจาะจง 
เพมืทอททาใหห้การประทานพระคทุณของพระเจห้าประจนักษร์ เพมืทอเปปิดเผยผล่านทางเขาคมือขห้อความลนกลนับทบทวล่าคนตล่างชาตลิสามารถรนับ
ความรอดและกลายเปป็นบทุตรของพระเจห้าไดห้ – ทายาทรล่วมกนันกนับพวกยลิวและกนับ “ผรจ้ใดกห็ตาม” งานรนับใชห้ของเปาโลคมือ 
ททาใหห้คนทนันี้งปวงเหก็นวล่าสามนัคคบธรรมแหล่งขห้อความลนกลนับนบนี้คมืออะไร และประกาศจทุดประสงคร์นลิรนันดรร์ซนทงพระเจห้าทรงประสงคร์
ในพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผห้เปป็นเจห้าของเรา

ขห้อความลนกลนับ “ทบทถผกปปิดซล่อนในพระเจห้า” ทบทวล่านบนี้คมือ แผนการและจทุดประสงคร์ของพระเจห้าทบทจะรวมยลิวและตล่างชาตลิ
เปป็นหนนทงเดบยวกนันในกายเดบยว (“ครลิสตจนักร ซนทงเปป็นพระกายของพระครลิสตร์”) – แนล่นอนวล่าเปป็นสลิทงใหมล่ทบทไมล่เคยมบใครรผห้จนักมา
กล่อนเลย พระเจห้าทรงเปปิดเผยแกล่เปาโลวล่ากายนบนี้จะถผกกล่อรล่างขนนี้นโดยบนัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์ ใน 1 โครลินธร์ 12:12-
13 เราถผกบอกวล่า “ถนงกายนนันี้นเปป็นกายเดบยว กก็ยนังมบอวนัยวะหลายสล่วน และบรรดาอวนัยวะตล่างๆของกายเดบยวนนันี้นแมห้จะมบหลาย
สล่วนกก็ยนังเปป็นกายเดบยวกนันฉนันใด พระครลิสตร์กก็ทรงเปป็นฉนันนนันี้น เพราะวล่าถนงเราจะเปป็นพวกยลิวหรมือพวกตล่างชาตลิ เปป็นทาสหรมือ
มลิใชล่ทาสกก็ตาม เราทนันี้งหลายไดห้รนับบนัพตลิศมาโดยพระวลิญญาณองคร์เดบยวเขห้าเปป็นกายอนันเดบยวกนัน และพระวลิญญาณองคร์
เดบยวกนันนนันี้นซาบซล่านอยผล่”

ไมล่วล่าคทุณจะเปป็นยลิวหรมือตล่างชาตลิ ผลิวดทาหรมือผลิวขาว มบการศนกษาหรมือไมล่มบการศนกษา รวยหรมือจน – หากคทุณไดห้
แสดงออกซนทงความเชมืทอในพระเยซผเจห้าและคทุณกทาลนังวางใจในพระโลหลิตทบทหลนัทงออกของพระองคร์ โดยไดห้ตห้อนรนับพระองคร์โดย



ความเชมืทอแลห้ว คทุณกห็ถรกใหจ้บทัพตติศมาโดยพระวติญญาณบรติสทุทธติธิ์เขจ้าในพระกายของพระครติสตตแลจ้ว เมมืทอคนไมล่เชมืทอคนหนนทงเชมืทออนัน
นทาไปสผล่ความรอดและถผกรวมเปป็นหนนทงเดบยวเขห้ากนับพระกายของพระครลิสตร์โดยบนัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์ ความแตก
ตล่างเรมืทองเชมืนี้อชาตลิและสบผลิวกก็อนันตรธานไป (อฟ. 2:14, 15; คส. 3:10, 11) พระเจห้าทรงเปปิดเผยขห้อความลนกลนับนบนี้แกล่อนัครทผต
เปาโลแลห้ว

ขห้อความลนกลนับนบนี้ถผกบอกลล่วงหนห้าโดยพระเยซผเจห้าแลห้ว แตล่มนันไมล่ถนงเวลาสทาหรนับการอธลิบาย พระเยซผทรงถามเหลล่า
สาวกของพระองคร์วล่า “...แลห้วพวกทล่านเลล่าวล่าเราเปป็นผผห้ใด” ซบโมนเปโตรทผลตอบวล่า “พระองคตทรงเปป็นพระครติสตตพระบทุตร
ของพระเจจ้าผรจ้ทรงพระชนมตอยรต่!”... พระเยซผตรนัสตอบเขาวล่า “ซบโมนบทุตรโยนาเออ๋ย ทล่านกก็เปป็นสทุข เพราะวต่าเนคืนี้อหนทังและโลหติต
มติไดจ้แจจ้งความนทนี้แกต่ทต่าน แตล่พระบลิดาของเราผผห้ทรงสถลิตในสวรรคร์ทรงแจห้งใหห้ทราบ ฝป่ายเราบอกทล่านดห้วยวล่า ทล่านคมือเปโตร 
และบนศติลานทนี้เราจะสรจ้างครติสตจทักรของเราไวจ้ และประตรแหต่งนรกจะมทชทัยตต่อครติสตจทักรนทันี้นกห็หามติไดจ้” (มธ. 16:15-18) พระ
เยซผไมล่ไดห้อธลิบายขห้อความลนกลนับแหล่งคทาประกาศของพระองคร์ ศติลาทบทวล่านบนี้คมือคทาพยานทบทเปโตรไดห้ใหห้ไวห้เกบทยวกนับพระครลิสตร์: 
พระครติสตตทรงเปป็นพระศติลา! พระเยซผไดห้ทรงประกาศถนงการมาของครลิสตจนักร แตล่การเปปิดเผยขห้อความลนกลนับนบนี้ไดห้ถผกมอบไวห้
แกล่เปาโล มนันอยผล่ในงานเขบยนเหลล่านนันี้นของเปาโลแตล่ผผห้เดบยวทบทเราพบหลทักคสาสอนสทาหรนับครลิสตจนักรพนันธสนัญญาใหมล่, ตสาแหนต่ง
ของครลิสตจนักร, การดสาเนตินชทวติตของผรจ้เชคืที่อ, และลติขติตของพระกายททันี้งหมดเมคืที่อมทันครบสมบรรณต

ขห้อ 27: “พระเจห้าทรงชอบพระทนัยทบทจะสทาแดงใหห้คนตล่างชาตลิรผห้วล่า อะไรเปป็นความมนัทงคนัทงของสงล่าราศบแหล่งขห้อลนกลนับนบนี้
คมือทบทพระครลิสตร์ทรงสถลิตในทล่านอนันเปป็นทบทหวนังแหล่งสงล่าราศบ”

“พระเจจ้าทรงชอบพระททัยททที่จะสสาแดงใหจ้คนตต่างชาตติรรจ้...” กลล่าวอบกนนัยหนนทง เปาโลกลล่าววล่า “ทล่านทนันี้งหลายเปป็นผผห้ทบท
พระเจห้าทรงประสงคร์ทบทจะใหห้ทราบถนงความมนัทงคนัทงแหล่งสงล่าราศบของขห้อความลนกลนับนบนี้ทล่ามกลางคนตล่างชาตลิทนันี้งหลาย” มนันเปป็นทบท
ชอบพระทนัยพระเจห้าทบทจะททาใหห้ทราบถนงการไถล่อนันเปฟีปี่ยมสงล่าราศบในพระโลหลิตของพระครลิสตร์ มนันไมล่ใชล่การทบทพระเจห้าทรงถผก
บนังคนับ มนันเปป็นทบทชอบพระททัยพระองคร์ทบทจะเปปิดเผยแกล่ชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นวล่าคนตล่างชาตลิไดห้ถผกยอมรนับแลห้วโดยพระเจห้า
ผล่านทางการสลินี้นพระชนมร์ของพระเยซผเจห้า วลิสทุทธลิชนเหลล่านนันี้นไมล่ไดห้คห้นพบขห้อความลนกลนับนบนี้เองผล่านทางความรผห้และสตลิปปญญา
ของพวกเขาเอง ความเชมืทอแบบครลิสเตบยนไมล่ไดห้ผทุดขนนี้นเพราะสตลิปปญญา ความเขห้าใจหรมือการงานทบทดบตล่างๆของเขาเหลล่านนันี้น: 
ความเชคืที่อแบบครติสเตทยนไดจ้ถรกทสาใหจ้ประจทักษตโดยพระเจจ้าผรจ้ทรงมหติทธติฤทธติธิ์ ขห้อความลนกลนับนบนี้ไดห้ถผกเปปิดเผยแกล่เปาโลผล่าน
ทางการทรงสทาแดง เขาไมล่ไดห้เขห้าไปเรบยนในวลิทยาลนัยพระครลิสตธรรมและคห้นพบมนันในหนนังสมือตล่างๆทบทสอนเรมืทองเทววลิทยา 
และเขาไมล่ไดห้ขทุดมนันออกมาดห้วยตนัวเอง พระเจห้าทรงเปปิดเผยมนันแกล่เขา พระเจห้าทรงสทาแดงตล่อหนห้าเปาโลถนงสลิทงทบทไดห้ถผกปปิดซล่อน
ไวห้จากคนทนันี้งปวง ตนันี้งแตล่อาดนัมเรมืทอยมาจนถนงสมนัยของอนัครทผตเปาโล 

“พระครติสตตทรงสถติตในทต่าน...” ขห้อความลนกลนับทบทถผกเปปิดเผยคมือ “พระครติสตตทรงสถติตในทต่านททันี้งหลายอนันเปป็นทบทหวนัง
แหล่งสงล่าราศบ” อยล่าสนับสนคทากลล่าวทบทวล่า “ขห้อความลนกลนับนบนี้ทล่ามกลางคนตล่างชาตลิ” กนับการเปปิดเผยขห้อความลนกลนับนบนี้ “พระ
ครลิสตร์ทรงสถลิตในทล่านทนันี้งหลาย” พระครลิสตร์ไมล่เพบยงทรงอยผล่ทต่ามกลางคนตล่างชาตลิ แตล่พระครลิสตร์เสดก็จเขห้ามาประทนับในคน
ตล่างชาตลิทบทเชมืทอในพระองคร์ในความเชมืทอทบทชล่วยใหห้รอด มนันไมล่ใชล่แคล่การรรจ้จทักพระครติสตต แตล่เปป็นการถคือครองพระครติสตตในใจโดย
ความเชมืทอ

“อทันเปป็นททที่หวทังแหต่งสงต่าราศท” สงล่าราศบสทุดทห้ายของผผห้เชมืทอทนันี้งหลายยนังมาไมล่ถนง แตล่มนันจะมาอยล่างแนล่นอนพอๆกนับทบท



พระเจห้าทรงเปป็นพระเจห้า ผผห้เชมืทอทนันี้งหลายเปป็นคนแปลกถลิทนและผผห้สนัญจรบนแผล่นดลินโลก สลิทงทบทผผห้เชมืทอแทห้ทนันี้งหลายอธลิษฐานอยล่าง
จรลิงจนังเพมืทอทบทจะไดห้มา และสลิทงทบทพวกเขาพากเพบยรทบทจะถมือครอง จะถผกเปปิดเผยในสงล่าราศบซนทงเกลินความคาดหวนังรอคอยของเรา 
ในสงล่าราศบสทุดทห้ายนนันี้น เพราะพระคทุณของพระเยซผครลิสตร์เจห้า เราจะถผกชล่วยใหห้พห้นจากความชนัทวรห้ายทนันี้งปวง เราจะถมือครองสลิทงดบ
ทนันี้งสลินี้น... สลิทงดบทนันี้งสลินี้นทบทพระเจห้าทรงจนัดหาใหห้ไดห้ สลิทงทบทเราเพลลิดเพลลินเพบยงบางสล่วนทบทนบท เราจะเพลลิดเพลลินและถมือครองอยล่างเตก็ม
ทบทในสวรรคร์ – ใชล่แลห้วครนับ “ททุกสลิทงเลย!” สลิทงทบทดผเหมมือนเปป็นสงล่าราศบในชบวลิตนบนี้จะอล่อนแอเมมืทอถผกเปรบยบเทบยบกนับ “สงต่าราศทททที่
ใหญต่ยติที่งนติรทันดรตมากยติที่งกวต่า” (2 คร. 4:17)

มนทุษยร์ในรล่างกายธรรมดาของตนไมล่สามารถมองเหก็นพระเจห้าไดห้...มนทุษยร์ทบทอล่อนแอจะถผกเผาผลาญโดยความเจลิดจห้า
และสงล่าราศบของพระองคร์ แตล่เราจะไดห้รนับรล่างกายหนนทงทบทถผกจนัดเตรบยมไวห้แลห้วเพมืทอทบทเราจะสามารถมองดผความโอล่อล่าตระการ
และสงล่าราศบอนันเหลมือพรรณนาของพระองคร์ไดห้พรห้อมกนับความปลาบปลมืนี้มอนันไรห้สลิทงเจมือปน เราจะไดห้รนับรล่างกายหนนทงทบทถผกจนัด
เตรบยมไวห้โดยพระองคร์ (1 ยอหร์น 3:1-3) เพมืทอทบทเราจะมทชทวติตอยรต่กนับพระองคร์และดสาเนตินกนับพระองคร์ ไมล่มบคทาคทุณศนัพทร์หรมือคทา
ใดๆทบทจะพรรณนาถนงรล่างกายทบทไดห้รนับสงล่าราศบแลห้วของพระเยซผ และเราจะมบรล่างกายหนนทงทบทเหมมือนกนับพระกายอนันเปฟีปี่ยมสงล่า
ราศบของพระองคร์ เราจะถผกเตลิมใหห้เตก็มดห้วยความสวล่างจากพระพนักตรร์ของพระเจห้าและเราจะดทาเนลินในความสวล่างจากพระ
พนักตรร์ของพระองคร์

ผผห้เชมืทอททุกคนจะชมืทนชมยลินดบกนับสามนัคคบธรรมทบทไมล่ถผกขนัดขวางกนับพระองคร์ เราททุกคนจะเปป็นเพมืทอนบห้านของพระองคร์
และจะอยผล่ตล่อเบมืนี้องพระพนักตรร์พระองคร์ตลอดไป ททุกสลิทงจะถผกททาใหห้เปป็นสลิทงใหมล่ ไมล่มบสลิทงใดทบทเคยเปป็นอยรต่จะหลงเหลมืออยผล่เลย 
ดห้วยเหตทุนบนี้จนงไมล่มบสลิทงใดทบทจะเกลิดขนนี้นไดห้เพมืทอขนัดขวางการรล่วมสนลิทอนันสมบผรณร์แบบและสามนัคคบธรรมอนันสมบผรณร์แบบนบนี้ – “สงต่า
ราศทใหญต่ยติที่งนติรทันดรต” นบนี้ พญามาร, สนัตวร์รห้ายนนันี้น, ผผห้พยากรณร์เทก็จและผบปฟีศาจทนันี้งปวงจะไปอยผล่ในบนงไฟ ไมล่มบสลิทงชนัทวรห้ายใดจะ
บทุกรทุก “ททุกสลิทงทบทถผกททาใหห้เปป็นสลิทงใหมล่” ไดห้เลย ททุกคนทบทเขห้าในสงล่าราศบแหล่งสวรรคร์นนันี้นจะสมบผรณร์แบบพอๆกนับทบทพระเยซผทรง
เปป็นผผห้สมบผรณร์แบบ – ในจลิตใจ ในรล่างกาย ในวลิญญาณ ในททุกๆทาง จะไมล่มบความเจก็บปวดอบกตล่อไป ไมล่มบความโศกเศรห้าอบกตล่อ
ไป ไมล่มบนนี้ทาตาอบกตล่อไป “ไมล่มบหลทุมฝปงศพบนไหลล่เขาแหล่งสงล่าราศบ ไมล่มบขบวนแหล่งานศพในทห้องฟป้า” ไมล่มบผห้าแพรยล่นแขวนบน
ลผกบลิดประตผและไมล่มบการครททาครวญอบกตล่อไป มนันจะเปป็นวนันหนนทงเมมืทอความตายถผกกลมืนโดยชบวลิต – แตล่อยล่าลมืมเปป็นอนันขาดวล่า
พระครริสตค์ทรงเปป็นความหวอังแหท่งสงท่าราศทนทนี้! อาดนัมไดห้สผญเสบยสงล่าราศบนนันี้นแหล่งอทุทยานสวรรคร์เอเดนไปเสบยแลห้ว แตล่
ขอบพระคทุณพระเจห้า พระเยซผไดห้ทรงซมืนี้อกลนับมาแลห้วโดยทางพระโลหลิตของพระองคร์ คมือททุกสลิทงทบทอาดนัมไดห้สผญเสบยไป และเมมืทอ
เราตห้อนรนับพระเยซผเจห้าเปป็นพระผผห้ชล่วยใหห้รอดของเรา ความหวนังแหล่งสงล่าราศบกก็เปป็นของเรา

ททุกคนลห้วนไดห้ททาบาปและเสมืทอมจากสงล่าราศบของพระเจห้าเสบยแลห้ว แมห้แตล่ดาวลิด ผผห้ทบทดทาเนลินตามพระทนัยของพระเจห้า
เองกก็ประกาศวล่า “ขห้าพระองคร์ถมือกทาเนลิดมาในความชนัทวชห้า และมารดาตนันี้งครรภร์ขห้าพระองคร์ในบาป” อลิสยาหร์ประกาศวล่า “เรา
ททุกคนไดห้เจลิทนไปเหมมือนแกะ” โดยธรรมชาตลิแลห้ว มนทุษยร์ททุกคนถผกกทาหนดใหห้ตห้องตาย – แตล่ความเชมืทอในพระครลิสตร์นทามาซนทง
ธรรมชาตลิใหมต่, ชบวลิตใหมต่ “พระครลิสตร์ทรงสถลิตในทล่านทนันี้งหลาย” คมือ ธรรมชาตติแบบพระเจจ้าในตนัวคทุณ “พระครลิสตร์ทรงสถลิต
ในทล่านทนันี้งหลาย” คมือชทวติตนติรทันดรตในตทัวคทุณ เพราะวล่าพระครติสตตทรงสตินี้นพระชนมตไมต่ไดจ้

การททาใหห้ผผห้เชมืทอเปป็นคนชอบธรรมมบอยผล่ในพระครลิสตร์ (โรม 5:1, 2) เนมืทองจากพระครลิสตร์ทรงสลินี้นพระชนมร์เพบยงหนเดบยว
แลห้ว เพมืทอทบทจะไมล่ตายอบกเลย ผผห้ใดเลล่าจะสามารถยกเลลิกการททาใหห้เราเปป็นผผห้ชอบธรรมไดห้? ผผห้ใดเลล่าจะปรนับโทษผผห้เชมืทอแทห้? ความ



บาปอาจผงกหนัวนล่าเกลบยดของมนันเพมืทอปรนับโทษเรา แตต่พระครติสตตทรงทสาใหจ้บาปสตินี้นสทุดลงแลจ้ว พระองคร์ทรงทนททุกขร์เพราะ
บาปแลห้ว พระองคร์ทรงแบกรนับบาปทนันี้งหลายของเราในพระกายของพระองคร์เองแลห้วบนกางเขนนนันี้น: “พระองคตเองไดจ้ทรงรทับ
แบกบาปของเราไวจ้ในพระกายของพระองคตททที่ตจ้นไมจ้นทันี้น เพคืที่อวต่าเราททันี้งหลายซลึที่งตายจากบาปแลจ้ว จะไดจ้ดสาเนตินชทวติตตามความ
ชอบธรรม ดจ้วยรอยเฆทที่ยนของพระองคต ทต่านททันี้งหลายจลึงไดจ้รทับการรทักษาใหจ้หาย” (1 เปโตร 2:24) ความบาปถผกจนัดการไป
เรบยบรห้อยแลห้ว – ครนันี้งเดบยวพอ มบผลตลอดไปเปป็นนลิตยร์ 

หากซาตานพยายามทบทจะปรนับโทษเรา เราตห้องจทาไวห้วล่าพระเยซผทรงเจอซาตานกนับตนัวและเอาชนะมนันมาแลห้ว (มธ. 
4:1) ซาตานขวห้างปาททุกสลิทงทบทนรกมบใสล่พระเยซผ แตล่เมมืทอการสผห้รบสลินี้นสทุดลง พญามารกก็พล่ายแพห้และพวกทผตสวรรคร์มาปรนนลิบนัตลิ
พระเยซผและชผกทาลนังพระองคร์ พระเยซผทรงพลิชลิตเนมืนี้อหนนัง พญามาร ความตาย นรกและหลทุมศพแลห้ว พรห้อมกนับ “พระครลิสตร์
ทรงสถลิตในทล่านทนันี้งหลาย” ปากของซาตานกก็ถผกหทุบเสบยและไมล่อาจกลล่าวโทษผผห้เชมืทอไดห้อบก  

จติตสสานลึกผติดชอบของเราจะปรทับโทษเราไหม? หากพระครลิสตร์ทรงสถลิตอยผล่ภายใน จลิตสทานนกผลิดชอบกก็ถผกชทาระใหห้
สะอาดจากการงานตล่างๆทบทตายแลห้ว หากเราเปป็นผผห้เชมืทอแทห้ ใจของเรากก็ไมล่ปรนับโทษเรา

ความตายจะทสาใหจ้ผรจ้เชคืที่อหวาดกลทัวไดจ้ไหม? พระเยซผทรงประกาศสงครามกนับความตายดห้วยพระองคร์เอง ทรงพลิชลิต
ความตาย และทรงเอาลผกกทุญแจเหลล่านนันี้นมาจากความตายแลห้ว (วว. 1:18)

“ใครจะกลต่าวโทษผรจ้ททที่พระเจจ้าทรงเลคือกแลจ้ว” ใครจะปรนับโทษเรา? ในพระครลิสตร์เราเปป็นยลิทงกวล่าผผห้พลิชลิต และอาจ
กลล่าวไดห้เกบทยวกนับครลิสเตบยนแทห้ททุกคนวล่า “พระครลิสตร์ทรงสถลิตอยผล่ภายใน – และเราถผกซล่อนไวห้กนับพระครลิสตร์ในพระเจห้า” (คส. 
1:27; 3:3) เราเปป็นยลิทงกวล่าผผห้พลิชลิตเพราะวล่า “พระองคร์ผผห้สถลิตอยผล่ในทล่านทนันี้งหลายเปป็นใหญล่กวล่าผผห้นนันี้นทบทอยผล่ในโลก” (1 ยอหร์น 4:4)
พระเจห้าตรนัสแกล่ผผห้เชมืทอททุกคนในพระวจนะของพระองคร์วล่า “ขอพระเจห้าแหล่งความหวนังทรงโปรดใหห้ทล่านบรลิบผรณร์ดห้วยความ
ชมืทนชมยลินดบและสนันตลิสทุขในความเชมืทอ เพมืทอทล่านจะไดห้เปฟีปี่ยมดห้วยความหวนังโดยฤทธลิธิ์เดชแหล่งพระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์” (โรม 15:13) 
ถห้อยคทาดนังกลล่าวสรห้างแรงบนันดาลใจใหห้แกล่ครลิสเตบยน เมมืทอเราตระหนนักวล่าความหวนังของเราคมือพระครลิสตร์ และพระครลิสตร์ทรง
สถลิตในเรา มนันกก็ใหห้ความเชมืทอทบทไมล่อาจหวนัทนไหวไดห้แกล่เรา

ในฐานะผผห้เชมืทอ เราทนันี้งหลายมองไปขจ้างหลทังเราและเหก็นพระครลิสตร์บนกางเขนเพคืที่อเรา ททุกวนันเรามองไปรอบตทัวเรา
และเหก็นพระสนัญญาและคทามนัทนตล่างๆทบทพระองคร์ทรงใหห้ไวห้แกล่เรา โดยถผกประทนับตราในพระโลหลิตของพระองคร์ และไมล่มบพระ
สนัญญาสนักขห้อเดบยวทบทพระองคร์ตรนัสไวห้แลห้วจะไมล่เปป็นจรลิง เพราะวล่าพระเจจ้าทรงมทุสาไมต่ไดจ้ (ฮบ. 6:18; ทลิตนัส 1:2) เมมืทอเรามองไป
ขห้างหนห้าและขนนี้นขห้างบน เรากก็ไดห้รนับการเสรลิมกทาลนังดห้วยคทามนัทนทบทวล่านบทอาจเปป็นวนันทบทแตรนนันี้นจะเปป่า เมมืทอเราจะถผกเปลบทยนแปลง 
“ในชนัทวขณะเดบยว ในพรลิบตาเดบยว”

“ถจ้าพระเจจ้าทรงอยรต่ฝฝ่ายเราใครจะขทัดขวางเรา” ผมดบใจทบทเปาโลเปป็นผผห้เขบยนถห้อยคทาเหลล่านบนี้ เพราะผมคลิดวล่าเขาทน
ททุกขร์ในแบบทบทไมล่มบใครนอกจากพระเยซผเคยทนททุกขร์มากล่อน เขารผห้จนักพระครลิสตร์ เขารผห้วล่าพระครลิสตร์ทรงเพบยงพอสทาหรนับททุก
อยล่าง ไมล่วล่าความตห้องการนนันี้นจะเปป็นอะไรกก็ตาม ชล่างเปป็นความเปลบทยนแปลงอนันเปฟีปี่ยมสงล่าราศบแกล่โลกของคนตล่างชาตลิ! จนถนง
ขณะนนันี้น คนตล่างชาตลิเคยเปป็นคนตล่างดห้าว คนแปลกหนห้าตล่อความมนัทงคนัทงรล่วมกนันของอลิสราเอล เปป็น “สทุนนัข” ไมล่มบหวนังและ
ปราศจากพระเจห้า แตล่บนัดนบนี้โดยทางพระโลหลิตของพระเยซผ (พระคทุณของพระเจห้าของเราในพระครลิสตร์) คนตล่างชาตลิกก็สามารถ
กลายเปป็นบทุตร – ทายาทของพระเจห้าและทายาทรล่วมกนันกนับพระครลิสตร์



ขห้อ 28: “พระองคร์นนันี้นแหละเราประกาศอยผล่ โดยเตมือนสตลิททุกคนและสนัทงสอนททุกคนโดยใชห้สตลิปปญญาททุกอยล่าง เพมืทอเรา
จะไดห้ถวายททุกคนใหห้เปป็นผผห้ใหญล่แลห้วในพระเยซผครลิสตร์”

ขห้อ 27 ปปิดทห้ายดห้วยคทากลล่าวทบทชนัดเจนและเขห้าใจไดห้ “พระครติสตตทรงสถลิตในทล่านอนันเปป็นทบทหวนังแหล่งสงล่าราศบ” ขห้อ 28 
ขนนี้นตห้นดห้วย “พระองคตนทันี้นแหละเราประกาศอยรต่” โดยหมายถนงพระครลิสตร์ เปาโลมบเรมืทองเดบยวทบทจะประกาศ: พระครติสตต เขา
กลล่าววล่า “ขห้าพเจห้าถมือวล่าสลิทงสารพนัดไรห้ประโยชนร์เพราะเหก็นแกล่ความประเสรลิฐแหล่งความรผห้ถนงพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผห้เปป็น
เจห้าของขห้าพเจห้า” (ฟป. 3:8) ททุกแหล่งทบทเขาประกาศ ใจความหลนักของเขาคมือ “พระเยซรครติสตต – ผผห้ทรงถผกตรนงกางเขน ถผกฝปง
ไวห้ ทรงเปป็นขนนี้นใหมล่ และจะเสดก็จมาอบกทบ” (กลิจการ 17:3; ฟป. 1:17) สทาหรนับเปาโลแลห้ว พระครลิสตร์ทรงเปฟีปี่ยมสงล่าราศบในตนัว
ตนของพระองคร์และสมบผรณร์แบบในพระราชกลิจของพระองคร์: พระองคตทรงทสาใหจ้พระเจจ้าผรจ้ทรงมหติทธติฤทธติธิ์ทรงพอพระททัย 
สทาหรนับเปาโล พระครลิสตร์ทรงเปป็นพระเจห้าทบทรนับสภาพเนมืนี้อหนนัง – พระผผห้สรห้างสนันตลิโดยทรงหลนัทงพระโลหลิต, พระผผห้ปกครอง
จนักรวาล, เพราะวล่าเปป็นทบทพอพระทนัยพระบลิดาทบทวล่าในพระครลิสตร์ของพระองคร์ พระบทุตรแหล่งความรนักของพระองคร์ ความ
บรลิบผรณร์ทนันี้งสลินี้นจะมบอยผล่ สทาหรนับเปาโล มนันคมือ “พระครลิสตร์ – ผรจ้ททที่เราททันี้งหลายประกาศ” เปาโลไมล่ไดห้ประกาศหลทักคสาสอนของ
พระครลิสตร์ – เขาประกาศพระครริสตค์

เปาโลไมล่ไดห้พยายามทบทจะเปป็นคนทบทโดล่งดนัง เขาไมล่ปรารถนาทบทจะถผกโฆษณาวล่าเปป็น “อาจารยร์สอนพระคนัมภบรร์ทบทยลิทงใหญล่
ทบทสทุดของโลก” และเขาไมล่ไดห้ใครล่อยากทบทจะเปป็นทบทรผห้จนักในฐานะผผห้ประกาศขล่าวประเสรลิฐหมายเลขหนนทงของโลกดห้วย พระเยซผ
ครลิสตร์ พระผผห้ชล่วยใหห้รอดองคร์เดบยวและทรงเพบยงพอสทาหรนับททุกสลิทงทรงเปป็นหนัวขห้อเดบยวแหล่งการประกาศของเขา เปาโลไมล่ไดห้
ประกาศคทาเทศนาตล่างๆทบทฟปงยาก แตล่การประกาศของเขานนันี้นมบลนักษณะทบทเฉพาะเจาะจงและกระชนับ โดยถผกนทาเสนออยล่าง
ชนัดเจนในคทาพผดทบทเขห้าใจงล่าย เขาไมล่ไดห้คาดเดาในสลิทงตล่างๆทบทมนทุษยร์ไมล่รผห้ เขาไมล่ไดห้ประกาศหนัวขห้อตล่างๆเกบทยวกนับขห้อลนกลนับทนันี้ง
หลายทบทเปป็นความลนับซนทงมบแตล่พระเยโฮวาหร์พระเจห้าเทล่านนันี้นทบททรงทราบ เขาไมล่ไดห้พผดเรมืทองอาหารและเครมืทองดมืทม การถมือวนันและ
เสมืนี้อผห้าตล่างๆ เขาประกาศพระครลิสตร์ – มนทุษยร์ผผห้นนันี้น บทุคคลผผห้นนันี้น คนกลางผผห้นนันี้นทบทเราเปป็นผผห้สมบผรณร์อยผล่ภายในพระองคร์ เขาไมล่
ไดห้เอาใจฝผงชนทบทปรารถนาทบทจะไดห้รนับความพนงพอใจโดยการลล่วงลนี้ทาเขห้าไปในดลินแดนของเหลล่าวลิญญาณและพวกทผตสวรรคร์ 
เขาไมล่ไดห้บอกเปป็นนนัยวล่าพวกทผตสวรรคร์ควรไดห้รนับการนมนัสการหรมืออธลิษฐานตล่อ เขาไมล่เคยเอาสลิทงใดมาแทนทบทพระเยซผครลิสตร์
เลย ขห้อความของเขาคมือความเชมืทอ ความหวนัง ความรนัก – ทนันี้งหมดนบนี้ถผกหล่อไวห้ในพระเยซผ โดยสลิทงยลิทงใหญล่ทบทสทุดของทนันี้งหมดนบนี้คมือ
ความรนัก เพราะวล่าพระเจห้าทรงเปป็นความรนักและพระครลิสตร์ทรงเปป็นพระเจห้า ใจความหลนักเดบยวของเขาคมือพระครลิสตร์ ซนทงเปป็น
ผผห้ทบทเราไดห้รนับการอภนัยโทษโดยพระโลหลิตของพระองคร์ ซนทงโดยพระวลิญญาณของพระองคร์เราถมือครองความบรลิสทุทธลิธิ์ ความชอบ
ธรรมและในทบทสทุดคมือความสมบรรณตแบบโดยปราศจากจทุดดล่างพรห้อยหรมือรลินี้วรอยเมมืทอเราจะยมืนอยผล่ตล่อพระพนักตรร์ของพระองคร์ 

“...โดยเตคือนสตติททุกคน” ขห้อความของเปาโลมบมาถนงททุกคน ไมล่วล่าจะเชมืนี้อชาตลิใด ศาสนาใดหรมือสบผลิวใด เขาเตมือนคน
บาปใหห้กลนับใจใหมล่ เชมืทอ วางใจกล่อนทบทเขายมืนอยผล่ตล่อเบมืนี้องพระพนักตรร์พระเจห้าตามลทาพนัง – ถผกปรนับโทษ ชล่วยเหลมือตนัวเองไมล่ไดห้ 
ไมล่มบหวนัง และตกนรกเปป็นแนล่ เขาเตมือนครลิสเตบยนใหห้ถวายตนัวเปป็นเครมืทองบผชาทบทมบชบวลิต ถวายอวนัยวะของตนเปป็นเครมืทองมมือแหล่ง
ความชอบธรรม และไมล่วล่าจะกลิน ดมืทม หรมือสลิทงใดกก็ตามทบทผผห้เชมืทอควรกระททา ททุกสลิทงควรถผกกระททาเพมืทอถวายเกบยรตลิแดล่พระเจห้า

เปาโลเนห้นวล่า “ททุกคน”: “และสนัทงสอนททุกคนโดยใชห้สตลิปปญญาททุกอยล่าง” เปาโลกลล่าวแกล่ชาวเมมืองโครลินธร์เหลล่านนันี้นวล่า
“พระเยซผครลิสตร์ทรงถผกตนันี้งใหห้เปป็นปปญญา ความชอบธรรม การแยกตนันี้งไวห้ และการไถล่โทษ สทาหรนับเราทนันี้งหลาย เพมืทอทบทวล่าไมล่มบ



เนมืนี้อหนนังใดจะอวดตล่อพระพนักตรร์พระองคร์ไดห้” พระครลิสตร์ทรงเปป็นสตลิปปญญาทบทสมบผรณร์แบบ เปาโลประกาศพระครลิสตร์ – 
บทุคคลผผห้นนันี้น เขาประกาศขล่าวประเสรลิฐในสตลิปปญญาเพมืทอจทุดประสงคร์อนันเฉพาะเจาะจงในการนทาพาคนบาปทนันี้งหลายมาถนงพระ
ครลิสตร์และออกหล่างจากคทาโกหกตล่างๆของคนสอนผลิด เขากระตทุห้นคนไมล่เชมืทอใหห้ยอมรนับความรอดทบทใหห้เปลล่าและเตก็มจทานวน... 
โดยพระคทุณผต่านทางความเชคืที่อ เขาอห้อนวอนครลิสเตบยนใหห้ถวายทนันี้งหมดทบทมบแดล่พระเจห้า และใหห้พนทงพาพระเจห้าเพมืทอรนับการ
ปลอบโยน พละกทาลนังและการเกลิดผลอนันบรลิบผรณร์ เขาประกาศขล่าวประเสรลิฐในสตลิปปญญาททุกอยล่าง

ผมสงสนัยวล่าเปาโลจะไดห้รนับเชลิญใหห้เทศนาในครลิสตจนักรบางแหล่งของเราในปปจจทุบนันไหม ผมหมายถนงกลทุล่มคนเหลล่านนันี้นทบท
รผห้สนกวล่าตนเปป็นผผห้ทบทถผกเลมือกสรร ไดห้รนับการคนัดเลมือก ถผกลลิขลิตไวห้ลล่วงหนห้าและถผกเลมือกแลห้ว และคนอมืทนๆททุกคนถผกทลินี้งไวห้ภายนอก 
อนัครทผตเปาโลพผดถนงเปป็นรายบทุคคล เขาเทศนาลนักษณะเฉพาะทบทเปป็นรายบทุคคลของขล่าวประเสรลิฐแทห้แหล่งพระคทุณ เขาใชห้คทาวล่า 
“ททุกคน” สามครนันี้งในขห้อ 28: “โดยเตคือนสตติททุกคน...และสทัที่งสอนททุกคน... เพมืทอเราจะไดห้ถวายททุกคน” เปาโลกทาลนังพยายาม
สมืทอใหห้ชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นเขห้าใจความจรลิงอนันเปฟีปี่ยมสงล่าราศบทบทวล่าพระครลิสตร์ทรงสลินี้นพระชนมร์เพมืทอททุกคนแลห้ว รนักททุกคน 
และทรงปรารถนาทบทจะชล่วยททุกคนใหห้รอด

เปาโลรผห้สนกถนงความเปป็นหนบนี้มหาศาลตล่อคนททุกคน ในโรม 1:14-16 เขาประกาศวล่า “ขห้าพเจห้าเปป็นหนบนี้ทนันี้งพวกกรบกและ
พวกชาวปป่าดห้วย เปป็นหนบนี้ทนันี้งพวกนนักปราชญร์และคนเขลาดห้วย ฉะนนันี้นขห้าพเจห้ากก็เตก็มใจพรห้อมทบทจะประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่ทล่าน
ทนันี้งหลายทบทอยผล่ในกรทุงโรมดห้วย ดห้วยวล่าขห้าพเจห้าไมล่มบความละอายในเรมืทองขล่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ เพราะวล่าขล่าวประเสรลิฐนนันี้น
เปป็นฤทธลิธิ์เดชของพระเจห้า เพมืทอใหห้ททุกคนทบทเชมืทอไดห้รนับความรอด พวกยลิวกล่อน และพวกกรบกดห้วย” เปาโลมบความสนใจอนันลนกซนนี้ง
และไมล่มบวนันตายในตนัวททุกคน ไมล่วล่าเขาจะมบอทุปนลิสนัยใดหรมือศาสนาใด มนทุษยร์ททุกคนบนแผล่นดลินโลก – ไมล่วล่าเขาจะมบเชมืนี้อชาตลิใด
หรมือเผล่าพนันธทุร์ใด มบมรดกใดหรมือฐานะใดในชบวลิต – กก็อยผล่ในความเหก็นใจและความปรารถนาอนันแรงกลห้าของเปาโลทบทจะเหก็น
มนทุษยร์ทตุกคนไดห้รนับความรอดและถผกมอบถวายแดล่พระครลิสตร์ มนทุษยร์ททุกคนมบทบทอยผล่ในคทาอธลิษฐานของเปาโล เขาไมล่ไดห้อธลิษฐาน
คทาอธลิษฐานทบทถผกจทากนัดไวห้สทาหรนับคนกลทุล่มใดกลทุล่มหนนทงโดยเฉพาะ เขาอธลิษฐานเผมืทอคนทนันี้งปวง

เหตทุจผงใจสทาหรนับการประกาศของเปาโลและสทาหรนับคทาอธลิษฐานตล่างๆของเขาถผกระบทุไวห้ในสล่วนทห้ายของขห้อ 28: “…
เพมืทอเราจะไดห้ถวายททุกคนใหห้เปป็นผผห้ใหญล่แลห้วในพระเยซผครลิสตร์” แนล่นอนวล่าไมล่ใชล่ททุกคนถผกททาใหห้สมบผรณร์แบบคมือผผห้ทบทเขาไดห้
พากเพบยรทบทจะสนัทงสอน แตล่นนัทนกก็ไมล่ไดห้ขนัดขวางเขาจากการมบความปรารถนาอทันลลึกซลึนี้งทบทจะเหก็นททุกคนไดห้รนับความรอด เขา
ปฏลิเสธทบทจะพนงพอใจกนับสลิทงใดทบทนห้อยกวล่านนันี้น

เกบทยวกนับชนชาตลิของเขาเองนนันี้น เปาโลกลล่าวในโรม 9:1-3 วล่า “ขห้าพเจห้าพผดตามความจรลิงในพระครลิสตร์ ขห้าพเจห้าไมล่ไดห้
มทุสา ใจสทานนกผลิดชอบของขห้าพเจห้าเปป็นพยานฝป่ายขห้าพเจห้าโดยพระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์ดห้วย วล่า ขห้าพเจห้ามบความททุกขร์หนนักและ
เสบยใจเสมอมลิไดห้ขาด เพราะวล่าขห้าพเจห้าปรารถนาจะใหห้ขห้าพเจห้าเองถผกสาปใหห้ตนัดขาดจากพระครลิสตร์ เพราะเหก็นแกล่พบทนห้องของ
ขห้าพเจห้า คมือญาตลิของขห้าพเจห้าตามเนมืนี้อหนนัง” นบทเทล่ากนับเขากทาลนังกลล่าววล่า “ขห้าพเจห้าเตก็มใจทบทจะถผกตนัดออกจากพระครลิสตร์และ
ตกนรกหมกไหมห้หากนนัทนจะชล่วยชนชาตลิของขห้าพเจห้าใหห้รอดไดห้” จงศนกษาขห้อเหลล่านนันี้น – และรนับรผห้ถนงเสบยงหนัวใจเตห้นของอนัคร
ทผตผผห้ยลิทงใหญล่ทล่านนบนี้

ขห้อ 29: “เพราะเหตทุนนันี้นขห้าพเจห้าจนงกระททาการงานดห้วย โดยความอทุตสาหะตามการกระททาของพระองคร์ผผห้ทรงออก
ฤทธลิธิ์กระททาอยผล่ในตนัวขห้าพเจห้า”



งานรนับใชห้ไมล่ใชล่งานเสรลิมสทาหรนับเปาโล มนันไมล่ใชล่อะไรทบทเขาททาแบบฉาบฉวย หรมือเปป็นงานทบทเขาททาฆล่าเวลาเลล่นๆ งาน
รนับใชห้นบนี้เรบยกรห้องความททุล่มเททนันี้งหมดของอนัครทผตทล่านนบนี้และเวลาททุกชนัทวขณะของเขา เขากลล่าวแกล่ทลิโมธบบทุตรของเขาในขล่าว
ประเสรลิฐวล่า “ดห้วยเหตทุนบนี้ เราจนงตรากตรทาททางานและทนสผห้ กก็เพราะเรามบความหวนังใจในพระเจห้าผผห้ดทารงพระชนมร์ ผผห้ทรงเปป็น
พระผผห้ชล่วยใหห้รอดของคนทนันี้งปวง โดยเฉพาะของผผห้ทบทเชมืทอ” (1 ทธ. 4:10)

เปาโลมบศนัตรผมากมายทบทเขาตห้องตล่อสผห้ดห้วย (ฟป. 1:29, 30; 1 ทธ. 6:5; 2 ธส. 3:2) ขห้อเหลล่านบนี้สมืทอความหมายมากกวล่า
เหลล่าศนัตรผฝป่ายรล่างกายทบทจะขนัดขวางงานรนับใชห้ของเปาโล ผมเชมืทอวล่าขห้อเหลล่านบนี้อห้างอลิงถนงความปวดรห้าวแหล่งใจรห้อนรนฝป่าย
วลิญญาณของอนัครทผตทล่านนบนี้ ผมเชมืทอวล่าเขาใชห้เวลาหลายชนัทวโมงในคทาอธลิษฐานอนันปวดรห้าว – คทาอธลิษฐานทบทกล่อใหห้เกลิดนนี้ทาตาไหล
มากมาย

งานรนับใชห้ไมล่ใชล่เพบยงหนห้าทบทๆพระเจห้ามอบหมายเทล่านนันี้น แตล่ยนังเปป็นสลิทธลิพลิเศษทบทพระเจห้าประทานใหห้ดห้วย ผผห้รนับใชห้คน
หนนทงควรมบความสทุขทบทจะททุล่มเทสทุดกทาลนังของตนในการททาหนห้าทบทเหลล่านนันี้นแหล่งงานรนับใชห้ของตน แนล่นอนวล่ามนันเปป็นเกบยรตลิยศทบท
จะททุล่มเททนันี้งชบวลิตของตนในงานรนับใชห้ทบทแทห้จรลิงแหล่งขล่าวประเสรลิฐ เปาโลเปป็นนนักเทศนร์แบบนนันี้นเลย หนัวใจทบทเตห้นอยผล่ภายในทรวง
ของเขาไมล่ใชล่หนัวใจทบทเกบยจครห้าน ความรห้อนรนของเขาไมล่ใชล่แบบอทุล่นๆ – แตล่รห้อนจนัด มบความกระตมือรมือรห้นในอารมณร์ตล่างๆและ
ความกระวนกระวายตล่างๆของเขาทบทททาใหห้เขาโดดเดล่นทล่ามกลางผผห้รนับใชห้ทนันี้งหลาย... ททุกความคลิด ททุกการกระททา ททุกความ
พยายามลห้วนเปป็นไปเพราะเหก็นแกล่พระครลิสตร์ เขากลล่าววล่า “ขจ้าพเจจ้าถคือวต่าททุกสติที่งเปป็นการขาดททุน เพคืที่อททที่ขจ้าพเจจ้าจะไดจ้พระ
ครติสตต” เขารห้อนรนในจลิตวลิญญาณ ไมล่รผห้จนักเหนก็ดเหนมืทอยในการตรากตรทาททางาน และเขายกความดบความชอบใหห้แกล่ผผห้ทบทสมควร
ไดห้รนับ

ในสล่วนทห้ายของขห้อนบนี้ เปาโลรนับสารภาพวล่าความอทุตสาหะของเขาเพมืทอจลิตวลิญญาณของคนทนันี้งหลายนนันี้นเปป็นไปตาม 
“การกระทสาของพระองคตผรจ้ทรงออกฤทธติธิ์กระทสาอยรต่ในตทัวขจ้าพเจจ้า” (“ของพระองคร์” หาไดห้หมายถนงใครอมืทนนอกจากพระเยซผ
ครลิสตร์) เปาโลเปป็นผผห้รนับใชห้ทบทอทุทลิศตนัว – จลิตใจ วลิญญาณ และรล่างกาย เขาตรากตรทาททางานไมล่เพบยงภายใตห้คทาสนัทงสอนของ
พระเจห้าและพลนังงานทบทมาจากพระเจห้าเทล่านนันี้น แตล่เขาตรากตรทาททางานเทล่าๆกนับทบทพลนังงานของพระเจห้าชล่วยเขาใหห้สามารถ
ตรากตรทาททางานไดห้ดห้วย จงฟปงเขาเมมืทอเขากลล่าววล่า “แตต่วต่าขจ้าพเจจ้าเปป็นอยรต่อยต่างททที่เปป็นอยรต่นทนี้กห็เนคืที่องดจ้วยพระคทุณของพระเจจ้า 
และพระคทุณของพระองคตซลึที่งไดจ้ทรงประทานแกต่ขจ้าพเจจ้านทันี้นมติไดจ้ไรจ้ประโยชนต แตต่ขจ้าพเจจ้ากลทับทสางานมากกวต่าพวกเขาเสทยอทก 
มติใชต่ตทัวขจ้าพเจจ้าเองทสา แตต่เปป็นดด้วยพระคคุณของพระเจด้าซซซึ่งดดารงอยยต่กกับขด้าพเจด้า” (1 คร. 15:10)

เปาโลไดห้รนับขล่าวสารของเขาโดยการทรงสสาแดงของพระเจจ้า เขาสล่งมอบขล่าวสารนนันี้นโดยฤทธติธิ์เดชของพระเจจ้า  เขา
กลล่าววล่า “ขห้าพเจห้ากระททาททุกสลิทงไดห้โดยพระครลิสตร์ผผห้ทรงเสรลิมกทาลนังขห้าพเจห้า” (ฟป. 4:13) เหตทุจผงใจเดบยวของเขาคมือ ถวายททุก
คนใหห้เปป็นผผห้ใหญล่แลห้วในพระครลิสตร์ ผล่านทางการประกาศเรมืทองพระครลิสตร์ และเขารผห้วล่านบทจะถผกททาใหห้สทาเรก็จไดห้โดยทางฤทธลิธิ์เดช
ของพระครลิสตร์เทล่านนันี้น เขารผห้วล่าฤทธลิธิ์เดชและอลิทธลิพลของมนทุษยร์ไมล่อาจเปลบทยนแปลงใจของมนทุษยร์ไดห้

ผผห้รนับใชห้คนหนนทงอาจเรบยนรผห้วลิธบการตล่างๆและอนัจฉรลิยภาพแหล่งการสรห้างองคร์กรขนาดใหญล่และการดนงดผดฝผงชนหมผล่ใหญล่ 
แตล่หากปราศจากพระคทุณ ความบรลิสทุทธลิธิ์และการสนนับสนทุนฝป่ายวลิญญาณ งานรนับใชห้ใดกก็ตามกก็เปลล่าประโยชนร์ “ความ
สามารถของเรามาจากพระเจด้า” (2 คร. 3:5, 6)



โคโลสท – บทททที่สอง
2:1 เพราะขห้าพเจห้าใครล่ใหห้ทล่านรผห้วล่า ขห้าพเจห้าสผห้อทุตสล่าหร์มากเพบยงไรเพมืทอทล่าน เพมืทอชาวเมมืองเลาดบเซบยและเพมืทอคนทนันี้งปวงทบทยนังไมล่
เหก็นหนห้าของขห้าพเจห้าในฝป่ายเนมืนี้อหนนัง
2:2 เพมืทอเขาจะไดห้รนับความชผใจ และเขห้าตลิดสนลิทกนันในความรนัก และมนัทนใจในความอทุดมสมบผรณร์แหล่งความเขห้าใจ และเขห้าใน
ความรผห้ความลนกลนับของพระเจห้าและของพระบลิดาและของพระครลิสตร์
2:3 ซนทงคลนังสตลิปปญญาและความรผห้ททุกอยล่างทรงปปิดซล่อนไวห้ในพระองคร์
2:4 ขห้าพเจห้ากลล่าวเชล่นนบนี้เพมืทอมลิใหห้ผผห้ใดลล่อลวงทล่านดห้วยคทาชนักชวนอนันนล่าฟปง
2:5 เพราะถนงแมห้วล่าตนัวของขห้าพเจห้าไมล่อยผล่กนับทล่าน แตล่ใจของขห้าพเจห้ายนังอยผล่กนับทล่าน และมบความชมืทนชมยลินดบทบทไดห้เหก็นทล่านอยผล่กนัน
อยล่างเรบยบรห้อย และเหก็นความเชมืทอมนัทนคงของทล่านในพระครลิสตร์
2:6 เหตทุฉะนนันี้นตามทบททล่านไดห้ตห้อนรนับเอาพระเยซผครลิสตร์เจห้ามาแลห้วอยล่างไร กก็ใหห้ดทาเนลินชบวลิตในพระองคร์อยล่างนนันี้นตล่อไป
2:7 โดยทล่านไดห้ถผกวางรากลงไวห้แลห้ว และถผกกล่อรล่างสรห้างขนนี้นในพระองคร์ใหห้สมบผรณร์ และถผกตนันี้งใหห้มนัทนคงอยผล่ในความเชมืทอตามทบท
ทล่านไดห้รนับการสอนมาแลห้วนนันี้น จนงเตก็มลห้นดห้วยการขอบพระคทุณอยผล่ในนนันี้น
2:8 จงระวนังใหห้ดบ เกรงวล่าจะมบผผห้ใดททาใหห้ทล่านตกเปป็นเหยมืทอดห้วยหลนักปรนัชญาและดห้วยคทาลล่อลวงอนันไมล่มบสาระ ตามธรรมเนบยม
ของมนทุษยร์ ตามหลนักการตล่างๆทบทเปป็นของโลก ไมล่ใชล่ตามพระครลิสตร์
2:9 เพราะวล่าในพระองคร์นนันี้นสภาพของพระเจห้าดทารงอยผล่อยล่างบรลิบผรณร์
2:10 และทล่านไดห้ความครบบรลิบผรณร์ในพระองคร์ ผผห้เปป็นศบรษะแหล่งปวงเทพผผห้ครองและศนักดลิเทพ
2:11 ในพระองคร์นนันี้น ทล่านไดห้รนับเขห้าสทุหนนัต ซนทงเปป็นการเขห้าสทุหนนัตทบทมมือมนทุษยร์มลิไดห้กระททา โดยทบททล่านไดห้สละกายแหล่งความบาป
ของเนมืนี้อหนนังเสบย โดยการเขห้าสทุหนนัตแหล่งพระครลิสตร์
2:12 ไดห้ถผกฝปงไวห้กนับพระองคร์ในบนัพตลิศมา ซนทงทล่านไดห้เปป็นขนนี้นมากนับพระองคร์ดห้วย โดยความเชมืทอในการกระททาของพระเจห้า ผผห้ไดห้
ทรงบนันดาลใหห้พระองคร์เปป็นขนนี้นมาจากความตาย
2:13 และทล่านทบทตายแลห้วดห้วยความบาปทนันี้งหลายของทล่านและดห้วยเหตทุทบทเนมืนี้อหนนังของทล่านมลิไดห้เขห้าสทุหนนัต พระองคร์ไดห้ทรงใหห้
ทล่านมบชบวลิตดห้วยกนันกนับพระองคร์และทรงโปรดยกโทษการละเมลิดทนันี้งหลายของทล่าน
2:14 พระองคร์ทรงลบกรมธรรมร์ในขห้อบนัญญนัตลิตล่างๆทบทตล่อตห้านเราอยผล่ ซนทงขนัดขวางเราและไดห้ทรงหยลิบเอาไปเสบยใหห้พห้น โดยทรง
ตรนงไวห้ทบทกางเขนของพระองคร์
2:15 พระองคร์ทรงปลดเจห้าผผห้ครอบครองอาณาจนักรและเจห้าผผห้มบอทานาจเสบย พระองคร์ไดห้ทรงประจานเขาและชนะเขาโดย
กางเขนนนันี้น
2:16 เหตทุฉะนนันี้นอยล่าใหห้ผผห้ใดพลิพากษาปรนักปรทาทล่านในเรมืทองการกลินการดมืทม ในเรมืทองการถมือเทศกาล วนันตห้นเดมือน หรมือวนันสะบา
โต
2:17 สลิทงเหลล่านบนี้เปป็นเพบยงเงาของเหตทุการณร์ทบทจะมบมาในภายหลนัง แตล่กายนนันี้นเปป็นของพระครลิสตร์
2:18 อยล่าใหห้ผผห้ใดโกงบทาเหนก็จของทล่านดห้วยการจงใจถล่อมตนัวลงและกราบไหวห้ทผตสวรรคร์ ใฝป่ฝปนในสลิทงเหลล่านนันี้นทบทเขาไมล่ไดห้เหก็น 
ผยองขนนี้นเปลล่าๆตามความคลิดของเนมืนี้อหนนัง



2:19 และไมล่ไดห้ยนดมนัทนในพระองคร์ผผห้ทรงเปป็นศบรษะ ศบรษะนนันี้นเปป็นเหตทุใหห้กายทนันี้งหมดไดห้รนับการบทารทุงเลบนี้ยงและตลิดตล่อกนันดห้วยขห้อ
และเอก็นตล่างๆ จนงไดห้เจรลิญขนนี้นตามทบทพระเจห้าทรงโปรดใหห้เจรลิญขนนี้นนนันี้น
2:20 ถห้าทล่านตายกนับพระครลิสตร์พห้นจากหลนักการตล่างๆทบทเปป็นของโลกแลห้ว เหตทุไฉนทล่านจนงมบชบวลิตอยผล่เหมมือนกนับวล่าทล่านยนังอยผล่
ฝป่ายโลก ยอมอยผล่ใตห้กฎตล่างๆ
2:21 (เชล่น “อยล่าแตะตห้อง” “อยล่าชลิม” “อยล่าเอามมือหยลิบ”
2:22 ซนทงทนันี้งหมดจะพลินาศเมมืทอททาดนังนนันี้น) อนันเปป็นหลนักธรรมและคทาสอนของมนทุษยร์
2:23 จรลิงอยผล่สลิทงเหลล่านบนี้ดผทล่าทบมบปปญญา คมือการเตก็มใจนมนัสการ การถล่อมตนัวลง และการทรมานกาย แตล่ไมล่มบประโยชนร์อะไรใน
การตล่อสผห้กนับความตห้องการของเนมืนี้อหนนัง

ความเปป็นพระเจด้าททที่มารอับสภาพมนตุษยค์ในพระครริสตค์
ผทูด้เชมืที่อครบสมบทูรณค์ในพระครริสตค์

ขห้อปปิดทห้ายเหลล่านนันี้นของบททบท 1 เปปิดเผยการทนททุกขร์ตล่างๆของเปาโลเพมืทอครลิสตจนักร ความปรารถนาอนันลนกซนนี้งและ
แรงกลห้าทบทจะประกาศถนงความรอดทบทใหห้เปลล่าแกล่มนทุษยร์ทนันี้งปวงเตก็มลห้นอยผล่ในใจและครอบครองจลิตวลิญญาณของอนัครทผตยลิทงใหญล่
ผผห้นบนี้ โดยททาใหห้เขาเปป็นผผห้รนับใชห้ทบทยลิทงใหญล่อยล่างทบทเขาเปป็นและสทุดทห้ายแลห้วกก็นทาเขาไปสผล่ความตายของผผห้พลบชบพ คทุณคล่าของดวง
วลิญญาณทนันี้งหลายและสงล่าราศบของพระครลิสตร์สถลิตอยผล่ในใจของเขา ททุกความคลิดและความปรารถนาของเขาคมือ การนทา
วลิญญาณเพชรพลอยเหลล่านบนี้เพมืทอพระครลิสตร์อนันเปป็นการถวายเกบยรตลิแดล่พระเจห้า

มนันเปป็นความปรารถนาจากหนัวใจของเปาโลทบทขล่าวประเสรลิฐจะถผกเกก็บรนักษาไวห้ในความบรลิสทุทธลิธิ์และความเรบยบงล่ายทนันี้ง
สลินี้นของมนันแหล่งพระคทุณทบทใหห้เปลล่าโดยไมล่รวมการประพฤตลิและปราศจากการปะปนของศาสนายผดาหรมือหลนักปรนัชญาจอม
ปลอม เขารผห้วล่าคทาสอนของพวกสอนผลิดในเมมืองโคโลสบจะนทาหลนักคทาสอนผลิดๆเขห้ามาซนทงจะปลห้นความรอดไปจากดวงวลิญญาณ
ทบทมบคล่าประเสรลิฐทนันี้งหลาย เขารผห้วล่าคนบาปทนันี้งหลายจะตกนรกเพราะคทาสอนผลิดของอาจารยร์เหลล่านบนี้ เขารผห้วล่าพระวจนะของ
พระเจห้านทามาซนทงความเชมืทอทบทชล่วยใหห้รอด (โรม 10:17) และเขารผห้วล่าศาสนาใดทบทปราศจากพระโลหลิตและกางเขนจะททาใหห้ดวง
วลิญญาณทนันี้งหลายตกนรกแทนทบทจะชล่วยใหห้รอด

เปาโลแสดงใหห้เหก็นถนงการไมล่เลมือกหนห้าผผห้ใด เขาเทศนาเหมมือนกนันแกล่คนทนันี้งปวง เขากลล่าวคทาเทศนาเดบยวกนันในททุก
ชทุมชนทบทเขาไปประกาศ เขาไมล่อลิจฉาเหลล่าเพมืทอนผผห้รนับใชห้ของเขา เขารนักและอธลิษฐานเผมืทอครลิสตจนักรตล่างๆทบทเขาไมล่ไดห้ไปเยบทยม
ดห้วยตนัวเอง คมือคนเหลล่านนันี้นทบท “ไมล่ไดห้เหก็นหนห้าเขา” ดห้วยเหตทุนบนี้ เขาจนงขนนี้นตห้นบททบทสองดห้วยคทาประกาศนบนี้:

ขห้อ 1: “เพราะขห้าพเจห้าใครล่ใหห้ทล่านรผห้วล่า ขห้าพเจห้าสผห้อทุตสล่าหร์มากเพบยงไรเพมืทอทล่าน เพมืทอชาวเมมืองเลาดบเซบยและเพมืทอคนทนันี้ง
ปวงทบทยนังไมล่เหก็นหนห้าของขห้าพเจห้าในฝป่ายเนมืนี้อหนนัง”

ในความเปป็นจรลิง ไมล่ควรมบการแบล่งบทตรงนบนี้ เพราะวล่าขห้อนบนี้ตล่อเนมืทองจากความคลิดในขห้อ 28 และ 29 ของบทกล่อน
หนห้า เปาโลเผชลิญกนับความกระวนกระวายอนันปวดรห้าวเกบทยวกนับผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นทบทเมมืองโคโลสบและครลิสตจนักรอมืทนๆอบกหลายแหล่ง 
จลิตใจของเขาเปป็นททุกขร์เพมืทอคนเหลล่านนันี้น เขารผห้วล่าพวกคนสอนผลิดจะททาททุกอยล่างเทล่าทบทอทานาจชนัทวรห้ายของตนจะททาไดห้เพมืทอททาใหห้
ชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นยอมรนับหลนักคทาสอนเทก็จของพวกเขา และเขากก็รผห้ดห้วยวล่าหากหลนักคทาสอนเทก็จดนังกลล่าวไดห้ฐานทบทมนัทน กก็



มบความเปป็นไปไดห้ทบทครลิสตจนักรยลิทงใหญล่นนันี้นทบทเมมืองโคโลสบจะลห้มลงในการละทลินี้งความเชมืทอและกลายเปป็นครลิสตจนักรทบทไรห้ผลแทนทบท
จะเปป็นครลิสตจนักรยลิทงใหญล่ทบทเกลิดผลอยล่างทบทมนันเปป็นอยผล่

เปาโลทราบวล่าสลิทงใดคมือเดลิมพนัน มนันไมล่ใชล่ภาระทบทงล่ายสทาหรนับเขา และเขากก็ตรากตรทาททางานอยล่างไมล่รผห้จนักเหนก็ดเหนมืทอย
เขาไดห้ททุล่มเทเตก็มทบท ไดห้ทนททุกขร์เพมืทอขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคทุณ เขาไดห้ยกชผมนทุษยร์ผผห้เปป็นพระเจห้าองคร์นนันี้น และบนัดนบนี้พวกคนสอน
ผลิดกก็กทาลนังพยายามทบทจะรมืนี้อททาลายสลิทงทบทเขาไดห้สรห้างขนนี้นมาอยล่างไมล่รผห้จนักเหนก็ดเหนมืทอยผล่านทางการประกาศขล่าวประเสรลิฐ เปาโล
รนักผผห้เชมืทอเหลล่านบนี้ดห้วยความรนักอนันลนกซนนี้งกวล่าความรนักทบทคทุณและผมมบใหห้แกล่ลผกๆของเราเอง ซนทงเปป็นเลมือดเนมืนี้อเชมืนี้อไขของเรา มนัน
ไมล่ใชล่ความชมืนี้นของคทุกโรมทบทททาใหห้หนัวใจของเขาแตกสลาย และไมล่ใชล่ความมมืดของคทุกใตห้ดลินและการขาดอาหารเพมืทอทบทจะเสรลิม
กทาลนังกายของเขาดห้วย ใจของเขาถผกบดขยบนี้เพราะเหตทุลผกๆของเขาในขล่าวประเสรลิฐ – ครลิสตจนักรเหลล่านนันี้นทบทเขาไดห้กล่อตนันี้งขนนี้นใน
สล่วนนนันี้นแหล่งไรล่องทุล่นอนันยลิทงใหญล่ของพระเจห้า เขารห้องออกมาวล่า “ขห้าพเจห้าอยากใหห้พวกทล่านรผห้ถนงความขนัดแยห้งอนันยลิทงใหญล่ทบท
ขห้าพเจห้ามบเพมืทอพวกทล่านจรลิงๆ!”

ดผเหมมือนเปาโลบอกเปป็นนนัยวล่าหากผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นทราบวล่าใจของเขามบภาระหนนักมากเพบยงใดเพราะความเปป็นไปไดห้ทบท
วล่าทารกบางคนเหลล่านนันี้นในพระครลิสตร์อาจลห้มลงในการละทลินี้งความเชมืทอภายใตห้คทาสอนของพวกคนสอนผลิด พวกเขากก็คงไมล่
ใสล่ใจฟปงครผสอนเทก็จเหลล่านนันี้น เปาโลไมล่เพบยงเปป็นหล่วงผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นในครลิสตจนักรทบทเมมืองโคโลสบเทล่านนันี้น แตล่เปป็นหล่วงเหลล่าผผห้เชมืทอทบท
เมมืองเลาดบเซบยและตลอดทนัทวสล่วนนนันี้นของแควห้นเอเชบยนห้อยดห้วย – แมห้แตล่ครลิสตจนักรเหลล่านนันี้นทบทเขาไมล่มบโอกาสไดห้ไปเยบทยมเยบยน

ขห้อ 2: “เพมืทอเขาจะไดห้รนับความชผใจ และเขห้าตลิดสนลิทกนันในความรนัก และมนัทนใจในความอทุดมสมบผรณร์แหล่งความเขห้าใจ 
และเขห้าในความรผห้ความลนกลนับของพระเจห้าและของพระบลิดาและของพระครลิสตร์”

ความหวนังยล่อมถผกพบในความจรลิงเทล่านนันี้น ความจรลิงนทาการปลอบประโลมใจและความแนล่ใจมาใหห้ ขณะทบทคทาสอนผลิด
นทามาซนทงความไมล่สบายใจและกล่อใหห้เกลิดความไมล่ไวห้วางใจ ในชทุมชนของชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นมบความขนัดแยห้งระหวล่างคทา
สอนผลิดและความจรลิง เปาโลรผห้วล่าความขนัดแยห้งดนังกลล่าวมบแตล่จะนทาไปสผล่ความโกลาหลทางจลิตและความไมล่ไวห้วางใจ อนันกล่อใหห้
เกลิดความไมล่สบายใจในใจของชาวเมมืองโคโลสบบางคน – โดยเฉพาะอยล่างยลิทงคนเหลล่านนันี้นทบทยนังเปป็นทารกในพระครลิสตร์อยผล่
เหมมือนเดลิม

สถานการณร์ของครลิสตจนักรในสมนัยของเปาโลแตกตล่างจากสถานการณร์ของครลิสตจนักรในปปจจทุบนัน นนัทนเปป็นชล่วงเปลบทยน
ถล่ายและความเชมืทอแบบครลิสเตบยนกก็เปป็นศาสนาใหมล่ในตอนนนันี้น ขณะทบทลนัทธลิยผดายเปป็นศาสนาหนนทงทบทไดห้รนับการยอมรนับ คทาสอน
ผลิดบางเรมืทองทบทถผกสอนในครลิสตจนักรยทุคตห้นเปป็นการผสมกนันของลนัทธลิยผดายและ “ลนัทธลิ” อมืทนๆ เปาโลรผห้วล่านบทจะสล่งผลกระทบตล่อผผห้
เชมืทอเหลล่านนันี้นและเขากก็ไมล่อยากใหห้พวกเขาเสบยสละสนันตลิสทุข ความสบายใจ และการชมืทนชมยลินดบในศาสนาใหมล่นบนี้คมือ ความเชมืทอ
แบบครลิสเตบยนทบทพวกเขาเพลิทงเปปิดรนับเมมืทอเรก็วๆนบนี้ แมห้เพบยงชนัทวขณะเดบยว เขาอยากใหห้พวกเขาผผกพนันกนันเปป็นหนนทงเดบยวในความ
รนัก “เขจ้าตติดสนติทกทันในความรนัก”

ในชล่วงหลายปฟีแหล่งการรนับใชห้ของผมๆไดห้เหก็นหลายครอบครนัวถผกททาใหห้แตกแยกเพราะเรมืทองศาสนา ผมไดห้เหก็นครลิสต
จนักรแตกหลายแหล่ง หลายครอบครนัวตห้องแยกทางกนันไป พล่อแมล่และลผกๆไมล่ยอมพผดคทุยกนัน ผมไดห้รผห้จนักเพมืทอนบห้านหลายคนทบท
เคยเปป็นเพมืทอนกนันมาหลายปฟี – แตล่เพราะเหตทุครลิสตจนักรแตก พวกเขาจนงไมล่มบสามนัคคบธรรมกนันอบกและไมล่ยอมพผดคทุยกนันอบกเลย 
จลิตใจเชล่นนนันี้นเปป็นสลิทงทบทนล่าเกลบยดเหลมือเกลินในสายพระเนตรของพระเจห้า และจลิตใจเชล่นนนันี้นในชทุมชนใดกก็ตามจะททาใหห้หนัวใจของ



ศลิษยาภลิบาลแทห้คนหนนทงตห้องแตกสลาย ดนังนนันี้นคทาอธลิษฐานและความปรารถนาอนันลนกซนนี้งของเปาโลทบทมบใหห้แกล่ผผห้เชมืทอชาวเมมือง
โคโลสบเหลล่านนันี้นจนงเปป็น การขอใหห้พวกเขา “ซนทงเขห้าตลิดสนลิทกนัน” จะถผกผผกพนันกนันในความรนักจนถนงขนาดทบทวล่าจะไมล่มบความ
แตกแยกเลยในทบทประชทุมทห้องถลิทนนนันี้น

คทาสอนผลิดกล่อใหห้เกลิดความหวาดระแวงระหวล่างพบทนห้องและมลิตรสหาย ทบทใดกก็ตามทบทคทาสอนผลิดเขห้ามา จะมบแนวโนห้มทบท
จะตนันี้งคทาถามผผห้อมืทน แนวโนห้มทบทจะสงสนัยวล่าคนอมืทนๆไดห้ยอมรนับคทาสอนผลิดนนันี้นมากขนาดไหน อนันเปป็นการนทามาซนทงการโตห้แยห้งใหญล่
โตและกล่อใหห้เกลิดความแตกแยก สลิทงทบทผผห้คนกลล่าวจะถผกชนัทงนนี้ทาหนนักอยล่างระมนัดระวนังมากขนนี้นและหลายครนันี้งมบการผลิดใจกนันเกลิดขนนี้น
ในทบทๆ ไมล่ประสงคร์ใหห้เกลิดการผลิดใจกนันเลย เปาโลกระวนกระวายมากๆเพมืทอทบทวล่าครลิสตจนักรทบทเมมืองโคโลสบจะไมล่ประสบกนับ
เหตทุการณร์นล่าเศรห้าเชล่นนนันี้นเลย เขาอยากใหห้พวกเขาถผกผผกพนันเขห้าดห้วยกนันในความเปป็นหนลึที่งเดทยวซนทงมบรล่วมกนันและเปฟีปี่ยมดห้วย
ความรนัก เขาอยากใหห้พวกเขาพลิสผจนร์ความเชมืทอแบบครลิสเตบยนของพวกเขาโดยการรนักซนทงกนันและกนัน – เพราะหากวล่าเราผผห้เชมืทอ
ทนันี้งหลายไมล่รนักพบทนห้องของเราผผห้ทบทเราเหก็นแลห้ว เราจะรนักพระเจห้าผผห้ทบทเรายนังไมล่เคยเหก็นไดห้อยล่างไร?

“...และมนัทนใจในความอทุดมสมบผรณร์แหล่งความเขห้าใจ...” เพมืทอทบทจะรนักคนหรมือสลิทงของตล่างๆบนโลกดห้วยความรนักอนัน
บรลิสทุทธลิธิ์ มนันจทาเปป็นทบทเราจะตห้องรผห้จนักพวกมนันอยล่างถล่องแทห้ แตล่ในแงล่มทุมฝป่ายวลิญญาณ มทันจสาเปป็นททที่เราจะรทักสติที่งททที่อยรต่ฝฝ่าย
วติญญาณ เพมืทอทบทจะรรจ้จทักมนัน (1 คร. 2:14) เราตห้องรนักสลิทงตล่างๆของพระเจห้าเมมืทอเราคห้นดผพระวจนะของพระองคร์เพมืทอทบทจะรผห้จนักสลิทง
ตล่างๆฝป่ายวลิญญาณอยล่างสมบผรณร์แบบมากขนนี้น เปาโลอยากใหห้ชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นชมืทนชมกนับความ “มนัทนใจในความอทุดม
สมบผรณร์แหล่งความเขห้าใจ” เขาอยากใหห้พวกเขาเขห้าใจความจรลิงนนันี้นอยล่างถล่องแทห้และทบทจะแนล่ใจวล่ามนันเปป็นความจรติงทบทพวกเขา
กทาลนังยอมรนับเพมืที่อททที่จะเขห้าใจ เขาอยากใหห้พวกเขารผห้จนักความจรลิง ยอมรนับความจรลิง ตนันี้งมนัทนคงในความจรลิง และไมล่ถผกซนัดไปมา
ดห้วยลมปากแหล่งหลนักคทาสอนททุกอยล่าง หากผผห้ทบทยอมรนับวล่าเปป็นครลิสเตบยนเชมืทอสลิทงหนนทงวนันนบนี้และเชมืทออบกอยล่างหนนทงพรทุล่งนบนี้ หากเขา
ยนดมนัทนในหลนักคทาสอนหนนทงวนันนบนี้แตล่ปลล่อยมนันทลินี้งไปและยอมรนับอบกหลนักคทาสอนหนนทงพรทุล่งนบนี้ หากผผห้ทบทยอมรนับวล่าเปป็นครลิสเตบยน
ยอมรนับหลนักคทาสอนใหมล่ๆอยผล่เสมอและประกาศความเชมืทอมนัทนใหมล่ๆอยผล่เสมอ คนๆนนันี้นกก็จนัดอยผล่ในกลทุล่มคนทบทถผกเรบยกวล่า “ถนงจะ
เรบยนกนันอยผล่เสมอ แตล่กก็ไมล่อาจเรบยนรผห้ถนงความจรลิงเลย” ศาสนาดนังกลล่าวเปป็นของพญามารและหนทางดนังกลล่าวนทาไปสผล่ความ
พลินาศ “มบทางหนนทงซนทงคนเราดผเหมมือนถผก แตล่มนันสลินี้นสทุดลงทบททางของความมรณา” (สภษ. 16:25) 

การขาดความรผห้ทบทแทห้จรลิงเกบทยวกนับพระคนัมภบรร์คมือเหตทุผลทบทมบความสนับสนมากมายเหลมือเกลินในวนันนบนี้ทล่ามกลางครลิสเตบยน
แตล่ปากทนันี้งหลาย ผผห้เชมืทอคนใดทบทใจของตนนนันี้นมนัทนคงเกบทยวกนับเรมืทองฝป่ายวลิญญาณตล่างๆตามทบทถผกสอนในพระวจนะของพระเจห้ากก็
จะไมล่ถผกนทาใหห้หลงไปงล่ายๆโดยพวกครผสอนเทก็จ หากครลิสเตบยนทนันี้งหลายหยนัทงรากและตนันี้งมนัทนคงในความเชมืทอนนันี้นทบทถผกมอบไวห้แกล่
วลิสทุทธลิชนทนันี้งหลายครนันี้งเดบยวเปป็นพอ พวกเขากก็จะไมล่ถผกซนัดไปมาดห้วยลมปากแหล่งคทาสนัทงสอนททุกอยล่าง คนทบทถผกชนักจผงไดห้อยล่าง
งล่ายดายโดยคนเหลล่านนันี้นทบทสอนผลิดกก็เปป็นคนทบทในฝป่ายวลิญญาณแลห้วเปป็น “พวกนนัทงหห้อยขาบนรนันี้ว” หรมือ “พวกทางสายกลาง” ทบท
หากถผกผลนักเพบยงนลิดเดบยวกก็อาจลห้มไปทางไหนไดห้ทนันี้งนนันี้น

ขอบคทุณพระเจห้าสทาหรนับความแนล่ใจแหล่ง 1 เปโตร 2:6: “ดผเถลิด เราวางศลิลากห้อนหนนทงลงในศลิโยน เปป็นศลิลามทุมเอกทบท
ทรงเลมือกแลห้ว และเปป็นศลิลาทบทมบคล่าอนันประเสรลิฐ และผผห้ใดทบทเชมืทอในพระองคร์นนันี้นกก็จะไมล่ไดห้รนับความอนับอาย (สนับสน)” ผม
สรรเสรลิญพระเจห้าสทาหรนับขห้อพระคนัมภบรร์นนันี้น เมมืทอเรารผห้ความจรลิง ความจรลิงกก็ททาใหห้เราเปป็นอลิสระ เมมืทอเราเชมืทอในพระเยซผและ
วางใจพระองคร์อยล่างสทุดใจ พระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์กก็ทรงนทาเราเขห้าไปในความจรลิงและปกปป้องเราจากคทาสอนผลิด (1 ยอหร์น 



2:27)
ขห้อ 2 ปปิดทห้ายดห้วยคทากลล่าวทบทวล่า “...และเขห้าในความรผห้ความลนกลนับของพระเจห้าและของพระบลิดาและของพระ

ครลิสตร์” ความลนกลนับนบนี้ไดห้ถผกอธลิบายแลห้วในโคโลสบ 1:27: “พระครติสตตทรงสถติตในทต่านอทันเปป็นททที่หวทังแหต่งสงต่าราศท” เปาโลอยาก
ใหห้ชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นใหห้การอยล่างกลห้าหาญตล่อหนห้าคนอมืทนวล่าพวกเขาเปป็นผผห้เชมืทอในพระครลิสตร์ของพระเจห้า – ทบทเชมืทอวล่า
พระครลิสตร์ทรงเปป็นพระเจห้าและพระเจห้าทรงเปป็นพระครลิสตร์ โดยเชมืทออยล่างเตก็มทบทในการรนับสภาพมนทุษยร์ เชมืทอแบบไมล่มบกนักั๊กเลยวล่า
พระครติสตตในใจทรงเปป็นความหวทังเดทยวในการไปถลึงสวรรคต เขาอยากใหห้เหลล่าผผห้เชมืทอชาวเมมืองโคโลสบแนล่ใจในความจรลิงทบทเปป็น
หลนักนบนี้ เขาอยากใหห้พวกเขาเขห้าใจอยล่างถล่องแทห้ (เทล่าทบทมนทุษยร์จะสามารถเขห้าใจไดห้) ถนงความลนกลนับแหล่งการเสดก็จมารนับสภาพ
มนทุษยร์ เขาอยากใหห้พวกเขาแนล่ใจวล่าพวกเขาเขห้าใจอยล่างถล่องแทห้วล่าพระเจห้าพระบลิดา พระเจห้าพระบทุตรและพระเจห้าพระ
วลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์ลจ้วนมทสต่วนในการไถล่ของเรา: พระเจห้าพระบลิดาทรงรนักเรา พระเจห้าพระบทุตรทรงสลินี้นพระชนมร์เพมืทอเรา พระเจห้า
พระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์ทรงชนักนทาเรามา ทรง “ใหห้กทาเนลิด” เรา ทรงใหห้บนัพตลิศมาเราเขห้าในพระกายของพระครลิสตร์ และจากนนันี้น
กก็เสดก็จเขห้ามาสถลิตในตนัวเราและประทนับตราเราไวห้จนถนงวนันแหล่งการทรงไถล่

ขห้อ 3: “ซนทงคลนังสตลิปปญญาและความรผห้ททุกอยล่างทรงปปิดซล่อนไวห้ในพระองคร์” ในสล่วนทบทเกบทยวขห้องกนับขห้อ 3 เราควรศนกษา
เอเฟซนัส 1:9-10: “พระองคร์ไดห้ทรงโปรดใหห้เรารผห้ความลนกลนับในพระทนัยของพระองคร์ ตามพระเจตนารมณร์ของพระองคร์ซนทง
พระองคร์ทรงดทารลิไวห้ในพระองคร์เอง ประสงคร์วล่าเมมืทอเวลากทาหนดครบบรลิบผรณร์แลห้ว พระองคร์จะทรงรวบรวมททุกสลิทงทนันี้งทบทอยผล่ใน
สวรรคร์และในแผล่นดลินโลกไวห้ในพระครลิสตร์” (และศนกษาเอเฟซนัส 3:9 ดห้วย: “และททาใหห้คนทนันี้งปวงเหก็นวล่า อะไรคมือความเปป็น
อนันหนนทงอนันเดบยวกนันแหล่งความลนกลนับ ซนทงตนันี้งแตล่แรกสรห้างโลกทรงปปิดบนังไวห้ทบทพระเจห้า ผผห้ทรงสรห้างสารพนัดทนันี้งปวงโดยพระเยซผ
ครลิสตร์”)

คทากรบกในโคโลสบ 2:3 อล่านตรงตนัววล่า “ในทบทนนันี้น” แทนทบทจะเปป็น “ในพระองคร์” นนัทนคมือ “ในททที่นทันี้น” คมือความลนกลนับนนันี้น
(ทบทวล่าพวกยลิวและคนตล่างชาตลิจะเปป็นหนนทงเดบยวกนันในพระครลิสตร์โดยทางการสลินี้นพระชนมร์แทนของพระองคร์)

สลิทงทบทเปาโลกทาลนังกลล่าวแกล่ผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นกก็คมือนบท: “ทล่านทนันี้งหลายไมล่ตห้องไปคห้นหาความจรลิงทบทสผงสล่งกวล่าและศาสตรร์ทบท
เลลิศลนี้ทากวล่าเลย เพราะวล่าในพระครติสตต เราพบสตลิปปญญาททุกอยล่าง ความรผห้ททุกอยล่าง และเราสมบรรณตครบถจ้วนในพระองคต พระ
ครลิสตร์ทรงถผกททาใหห้เปป็นสตลิปปญญา ความชอบธรรม การแยกตนันี้งไวห้และการไถล่แกล่เราแลห้ว ในพระครลิสตร์เราพบ “คลนังทรนัพยร์
แหล่งสตลิปปญญาและความรผห้ททุกอยล่าง” ความปรารถนาในใจของเปาโลกก็คมือ ทบทผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นทบทเมมืองโคโลสบจะเรบยนรผห้ผล่าน
ทางการคห้นดผขห้อพระคนัมภบรร์ตล่างๆ และเมมืทอพวกเขาเชมืทอจดหมายฝากทบทเขาสล่งถนงพวกเขาแลห้ว พวกเขากก็จะเรบยนรผห้ถนงคทุณคล่าของ
ความลนกลนับนนันี้น ยนดมนัทนมนันไวห้ ใหห้มนันมบความสทาคนัญมากทบทสทุดในใจของพวกเขา ศนกษามนันดห้วยความขยนันขนันแขก็ง และคห้นดผขห้อ
พระคนัมภบรร์ตล่างๆแทนทบทจะคห้นดผสลิทงตล่างๆทบทถผกเทศนาโดยพวกคนสอนผลิด

ความหมายอนันลนกซนนี้งของสลิทงทบทเปาโลกลล่าวในขห้อ 3 กก็คมือวล่าในความลนกลนับนบนี้ ซนทงถผกปปิดซล่อนไวห้มาหลายยทุคหลายสมนัย
จนกระทนัทงมนันถผกเปปิดเผยแกล่เขา คลนังทรนัพยร์ทนันี้งสลินี้นแหล่งสตลิปปญญาและความรผห้ททุกอยล่างถผกสนัทงสมไวห้ – ไมล่ใชล่สตลิปปญญาเพทยงบาง
สต่วน ไมล่ใชล่เศษเสทนี้ยวไมต่กทที่ชตินี้นของความรผห้ – แตล่เปป็นความรผห้ทตุกอยท่าง สตลิปปญญาทตุกอยท่าง เปาโลกทาลนังททาใหห้ผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นทบทเมมือง
โคโลสบเขห้าใจถนงขห้อเทก็จจรลิงอนันศนักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ทบทวล่าทนันี้งหมดทบทพวกเขาตห้องการ (ทนันี้งหมดทบทคนบาปผผห้ขนัดสนและนล่าสงสารตห้องการ) 
ลห้วนถผกพบในพระเยซผครลิสตร์เจห้า ความบรติบรรณตแหต่งสรรพสติที่งททันี้งสตินี้นมบอยผล่ในพระองคร์ – ไมล่ใชล่ในหลนักปรนัชญาและคทาสอนของ



พวกคนสอนผลิด เปาโลปรารถนาใหห้ลผกๆฝป่ายวลิญญาณของเขาปรารถนาความรผห้ทบทมบแตล่พระเยซผเทล่านนันี้นประทานใหห้ไดห้ ใน
พระองคร์เทล่านนันี้นเราพบความพนงพอใจฝป่ายวลิญญาณและสนันตลิสทุขของหนัวใจและความคลิด หลนักปรนัชญาของพวกเชมืทอเรมืทองผบสาง
นางไมห้ไมล่อาจจนัดหาสลิทงทบทความเชมืทอแบบเดก็กในพระบทุตรของพระเจห้าจนัดหาใหห้แกล่หนัวใจทบทหลิวโหยไดห้ เปาโลเทศนาวล่าในพระเยซผ
ความบรลิบผรณร์ทนันี้งสลินี้นแหล่งความเปป็นพระเจห้าจะถผกคห้นพบ สตติปปัญญาของพระเจห้า ความบรติบรรณตของพระเจห้า สงต่าราศทของ
พระเจห้า ความบรติสทุทธติธิ์ของพระเจห้า ความรอดของพระเจห้าลห้วนถผกเปปิดเผยในขล่าวประเสรลิฐและในขล่าวประเสรลิฐเทล่านนันี้น

เราเรบยนรผห้สลิทงเหลล่านบนี้โดยการคห้นดผดห้วยใจทบทขยนันขนันแขก็งและความคลิดทบทถผกนทาพาโดยพระวลิญญาณ เปาโลกลล่าวแกล่ทลิ
โมธบ บทุตรของเขาในการรนับใชห้วล่า “จงหมนัทนศนกษาคห้นควห้าเพมืทอสทาแดงตนเองใหห้เปป็นทบทชอบพระทนัยพระเจห้า เปป็นคนงานทบทไมล่ตห้อง
ละอาย แยกแยะพระวจนะแหล่งความจรลิงนนันี้นไดห้อยล่างถผกตห้อง” (2 ทธ. 2:15) ความสผงสล่งแหล่งความรนักของพระเจห้าจะถผกคห้น
พบในความลนกลนับทบทถผกเปปิดเผยแลห้วซนทงเคยถผกปปิดซล่อนในพระเจห้ามาตลอดหลายยทุคสมนัย เราเรบยนรผห้เมมืทอเราศนกษาพระวจนะ
ของพระเจห้าและเมมืทอพระวลิญญาณทรงเปปิดเผยแกล่เราถนงสลิทงลนกลนี้ทาตล่างๆของพระเจห้า วล่าโดยทางพระโลหลิตทบทหลนัทงออกของพระ
เยซผ การลบมลทลินไดห้ถผกจนัดหาใหห้แกล่คนบาปทนันี้งหลายผผห้ไมล่คผล่ควรและสมควรตกนรก – การลบมลทลินทบทไมล่มบสตลิปปญญา ความรผห้
หรมือความสามารถของมนทุษยร์คนใดจะจนัดหาใหห้ไดห้ การลบมลทลินเปป็นสลิทงทบทมนทุษยร์ททาไมล่ไดห้เลย มนันตห้องมาจากพระเจห้า ในพระ
โลหลิตของพระเยซผ พระเจห้าทรงเปป็นผผห้ทบทชอบธรรมไดห้ – และทรงททาใหห้คนอธรรมเปป็นคนชอบธรรมไดห้ การลบมลทลินยกโทษ
คนบาปทบทมบความผลิดโดยไมล่สล่งผลกระทบตล่อพระราชบนัญญนัตลิอนันบรลิสทุทธลิธิ์ของพระเจห้าและสลิทธลิอทานาจของมนัน

พวกคนสอนผลิดในเมมืองโคโลสบไมล่อาจยอมรนับขห้อเทก็จจรลิงทบทวล่าพระเจห้าไดห้เสดก็จมารนับสภาพในเนมืนี้อหนนัง วล่าพระองคร์ไดห้
เสดก็จลงมายนังโลกนบนี้เพมืทอปะปนกนับมนทุษยร์ทบทเกลิดมาในความบาปและถผกกล่อรล่างขนนี้นในความชนัทวชห้า และในกายเนมืนี้อหนนังพระเจจ้า
ในพระครติสตตทรงกระททาสลิทงทบทพระราชบนัญญนัตลิไมล่สามารถกระททาไดห้เพราะความอล่อนแอของเนมืนี้อหนนัง พระราชบนัญญนัตลิของ
พระเจห้านนันี้นบรลิสทุทธลิธิ์ มนันไมล่อล่อนแอ แตล่เพราะความอล่อนแอของเนคืนี้อหนทัง พระราชบนัญญนัตลิจนงไมล่สามารถททาใหห้คนอธรรมเปป็นคน
ชอบธรรมไดห้

พระเจห้าในตนัวตนของพระเยซผไดห้เสดก็จเขห้ามาในโลก ทรงถผกทดลองในททุกดห้านเหมมือนอยล่างเรา กระนนันี้นพระองคร์กก็
ปราศจากบาป พระเจห้าในพระครลิสตร์ทรงแบกรนับบาปทนันี้งหลายของเราไปทบทกางเขนนนันี้นและทรงสลินี้นพระชนมร์ทบทนนัทนในการเสบย
ชบวลิตของอาชญากรคนหนนทง เพมืทอทบทอาชญากรทนันี้งหลายจะไดห้รนับการปลดปลล่อยเปป็นอลิสระ! พระเจห้าทรงสวมสภาพมนทุษยร์เพมืทอทบท
พระองคร์จะไถล่มนทุษยร์ทนันี้งหลายผผห้มบความผลิด – มนทุษยร์ทนันี้งหลายทบทโดยธรรมชาตลิแลห้วเปป็นบทุตรแหล่งพระพลิโรธ มนทุษยร์ทนันี้งหลายทบทไมล่
อาจไถล่ตนัวเองไดห้เพราะธรรมชาตลิทบทตกตททาของตน แตล่มนทุษยร์พระเจห้าทรงเปป็นพระเจห้าและมนทุษยร์ ผผห้ทบทถผกกระททาผลิด (พระเจห้า) 
ไดห้สวมกายเนมืนี้อหนนังในแบบทบทผผห้กระททาผลิด (มนทุษยร์) ถมือครอง และในกายเดบยวกนันนนันี้นพระเจห้า (ผผห้ทบทถผกกระททาผลิดและผผห้กระททา
ผลิดรวมกนันเปป็นหนนทง) ไดห้เสดก็จมาตนันี้งพลนับพลาบนโลกนบนี้ – พระเจห้าในพระครลิสตร์ ผผห้ทรงททาใหห้โลกนบนี้คมืนดบกนับพระองคร์เอง (2 คร. 
5:19) ความรผห้เชล่นนนันี้นไมล่อาจถผกยอมรนับไดห้หรมือถผกซาบซนนี้งไดห้โดยมนทุษยร์ธรรมดาเพราะมนทุษยร์ธรรมดายล่อมไมล่รนับสลิทงตล่างๆทบทเปป็น
ของพระเจห้า (1 คร. 2:14) มนทุษยร์ธรรมดาดทาเนลินโดยใชห้สายตา โดยใชห้ความเขห้าใจ โดยใชห้สตลิปปญญา – แตล่ “คนชอบธรรมจะ
มบชบวลิตดทารงอยผล่โดยความเชคืที่อ” (โรม 1:17) พวกครผสอนผลิดในเมมืองโคโลสบปฏลิเสธทบทจะยอมรนับคทาสอนทบทวล่าพระเยซผทรงเปป็น
พระเจห้าในเนมืนี้อหนนัง

ไมล่วล่าคนๆหนนทงไปเรบยนมหาวลิทยาลนัยมากบทแหล่ง ไมล่วล่าเขาไดห้ใบปรลิญญามากบทใบ กก็ไมล่มบใครมบความรผห้ทบทแทห้จรลิงจนกวล่าเขา



ยทาเกรงพระเจห้า (สภษ. 1:7) และยอมรนับพระวจนะของพระเจห้าใหห้เปป็นสลิทธลิอทานาจสทุดทห้ายสทาหรนับททุกสลิทง ไมล่วล่าจะเปป็นฝป่าย
วลิญญาณหรมือฝป่ายโลกกก็ตาม พระวจนะของพระเจห้าประกาศอยล่างชนัดแจห้งวล่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นพระเจห้าในเนมืนี้อหนนัง – และนนัทน
กก็เปป็นอนันสลินี้นสทุด พระวจนะของพระเจห้าประกาศอยล่างชนัดเจนวล่าปราศจากการหลนัทงพระโลหลิต กก็ไมล่มบการยกโทษบาปเลย – 
และนนัทนกก็เปป็นอนันสลินี้นสทุด พระเยซผตรนัสวล่า “ไมล่มบผผห้ใดมาถนงพระบลิดาของเราไดห้เวห้นไวห้มาทางเรา” และนนัทนกก็เปป็นอนันสลินี้นสทุด ไมล่วล่า
มนทุษยร์ทนันี้งหลายจะสอนหรมือเทศนาอะไรกก็ตาม

คนหลายพนันคนไดห้ใชห้ชบวลิตของตนเพมืทอคห้นหาวล่าโลกนบนี้กลายเปป็นโลกไดห้อยล่างไร พวกเขาไดห้ททุล่มเทชบวลิตของตนในหห้อง
แลก็บและสถานทบทตล่างๆแหล่งการเรบยนรผห้ โดยคห้นหาคทาตอบวล่าดาวเคราะหร์ตล่างๆและระบบสทุรลิยะตล่างๆถผกกล่อตนัวขนนี้นมาไดห้อยล่างไร
มนทุษยร์มาจากไหน เขาวลิวนัฒนาการมาสผล่สถานะปปจจทุบนันของตนไดห้อยล่างไร แตล่คทาตอบเหลล่านบนี้ถผกพบในพระวจนะของพระเจห้า
เทล่านนันี้น หากคนเหลล่านนันี้นจะยอมรนับพระวจนะของพระเจห้า พวกเขากก็จะไดห้คทาตอบตล่างๆทบทไขปรลิศนาแหล่งทบทมาของมนทุษยร์ 
ปรลิศนาแหล่งธรรมชาตลิ และปรลิศนาแหล่งโชคชะตา ปรลิศนาทอันี้งปวงปรากฏชนัดเจนในพระครลิสตร์ เพราะวล่าในพระองคร์ความ
บรลิบผรณร์ทนันี้งสลินี้นกก็ถผกพบ ในพระองคร์คลนังทรนัพยร์แหล่งสตลิปปญญาและความรผห้ททุกอยล่างกก็ถผกปปิดซล่อนไวห้

“คนมบปปญญาอยผล่ทบทไหน บนัณฑลิตอยผล่ทบทไหน นนักโตห้ปปญหาแหล่งยทุคนบนี้อยผล่ทบทไหน พระเจห้ามลิไดห้ทรงกระททาปปญญาของโลกนบนี้ใหห้
โฉดเขลาไปแลห้วหรมือ” (1 คร. 1:20) จงใหห้พวกเขาททุกคนมา เหก็น เรบยนรผห้และเขห้าใจเถลิด: ในแผนการแหล่งการไถล่ของพระเจห้า 
– ซนทงถผกวางแผน ถผกวางโปรแกรม ถผกททาเปป็นพลิมพร์เขบยว และถผกจนัดหาโดยพระเจห้าเพบยงผผห้เดบยว – ททุกสลิทงถผกททาใหห้ปรากฏ
ชนัดเจน “ผผห้ใดเลล่าสามารถหยนัทงรผห้พระเจห้าไดห้โดยการคห้นหา ผผห้ใดเลล่าสามารถหยนัทงรผห้องคร์ผผห้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ไดห้หมด?”

พระเจห้าผผห้ไดห้ทรงเนรมลิตสรห้างมนทุษยร์ขนนี้นมาจากผงคลบแหล่งแผล่นดลินโลกและทรงระบายลมปราณแหล่งชบวลิตเขห้าในรผจมผก
ของเขา พระเจห้าผผห้ทรงรนักโลกยลิทงนนักจนพระองคร์ไดห้ประทานพระบทุตรทบทบนังเกลิดมาองคร์เดบยวของพระองคร์เพมืทอทบทคนบาปทนันี้งหลาย
ผผห้สมควรตกนรกจะกลายเปป็นบทุตรของพระเจห้า ทายาทของพระเจห้าและทายาทรล่วมกนันกนับพระครลิสตร์ พระเจห้าผผห้ทรงจนัดหาสติที่ง
สารพทัดในพระครติสตตทรงไมล่ถผกพบในหลอดทดลองในหห้องแลก็บหรมือบนแผล่นสไลดร์ใตห้กลห้องจทุลทรรศนร์ พระองคร์ไมล่ทรงถผกคห้น
พบโดยดาวเทบยมทบทวลิทงเรก็วจบดี๋ในอวกาศ พระองคตทรงถรกพบโดยคนททที่ไดจ้ยตินพระวจนะของพระองคต ททที่เชคืที่อดจ้วยความเชคืที่อของเดห็ก
คนหนลึที่ง ททที่ยอมรทับพระราชกติจททที่เสรห็จสตินี้นแลจ้วของพระเมษโปดกบนกลโกธาโดยปราศจากคสาถาม พระเยซผทรงประกาศมนันใน
ถห้อยคทาเหลล่านบนี้: “เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านทนันี้งหลายวล่า ถห้าผผห้ใดฟปงคทาของเราและเชมืทอในพระองคร์ผผห้ทรงใชห้เรามา ผผห้นนันี้นกก็มบชบวลิต
นลิรนันดรร์ และไมล่ถผกพลิพากษา แตล่ไดห้ผล่านพห้นความตายไปสผล่ชบวลิตแลห้ว” (ยอหร์น 5:24)

ถห้อยคทาเหลล่านบนี้ถผกบอกใหห้ยอหร์นผผห้เปป็นทบทรนักเขบยนโดยพระเยซผ พระบทุตรทบทบนังเกลิดมาองคร์เดบยวองคร์นนันี้น ตล่อมาภายใตห้
การดลใจ ยอหร์นเขบยนวล่า: “ผผห้ทบทเชมืทอในพระบทุตรของพระเจห้ากก็มบพยานอยผล่ในตนัวเอง ผผห้ทบทไมล่เชมืทอพระเจห้ากก็ไดห้กระททาใหห้พระองคร์
เปป็นผผห้ตรนัสมทุสา เพราะเขามลิไดห้เชมืทอพยานหลนักฐานทบทพระเจห้าไดห้ทรงเปป็นพยานถนงพระบทุตรของพระองคร์และพยานหลนักฐานนนันี้น
กก็คมือวล่า พระเจห้าไดห้ทรงโปรดประทานชบวลิตนลิรนันดรร์แกล่เราทนันี้งหลาย และชบวลิตนบนี้มบอยผล่ในพระบทุตรของพระองคร์ ผผห้ทบทมบพระบทุตรกก็มบ
ชบวลิต ผผห้ทบทไมล่มบพระบทุตรของพระเจห้ากก็ไมล่มบชบวลิตขห้อความเหลล่านบนี้ขห้าพเจห้าไดห้เขบยนมาถนงทล่านทนันี้งหลายทบทเชมืทอในพระนามของพระ
บทุตรของพระเจห้า เพมืทอทล่านทนันี้งหลายจะไดห้รผห้วล่าทล่านมบชบวลิตนลิรนันดรร์ และเพมืทอทล่านจะไดห้เชมืทอในพระนามของพระบทุตรของ
พระเจห้า” (1 ยอหร์น 5:10-13)

“เดก็กเลก็กๆ” พบพระเจห้าในพระวจนะ จงฟปงพระวจนะ จงเชมืทอพระวจนะ พระวจนะเปป็นบนันทนกทบทพระเจห้าไดห้



ประทานใหห้แกล่มนทุษยร์ – บนันทนกเกบทยวกนับพระบทุตรของพระองคร์ จงฟปงพระวจนะ เพราะวล่าการฟปงนทามาซนทงความเชมืทอ ความเชมืทอ
ซนทงมบอยผล่ในพระครลิสตร์ผผห้ซนทงพระวจนะเปป็นบนันทนกเกบทยวกนับพระองคร์กก็นทามาซนทงความรอด เราไดห้รนับความรอดโดยพระคทุณของ
พระเจห้าผล่านทางความเชมืทอ พระเจห้าประทานพระคทุณในพระราชกลิจทบทเสรก็จสลินี้นแลห้วของพระครลิสตร์ และพระเจห้าประทานความ
เชมืทอทบทจะยอมรนับพระคทุณของพระองคร์เมมืทอเราไดห้ยลินพระวจนะ อยล่าลมืมเดก็ดขาดวล่าสติที่งททที่พระเจจ้าทรงเรทยกรจ้อง พระเจจ้ากห็ทรง
จทัดหาใหจ้ ในพระครลิสตร์ความบรลิบผรณร์ทนันี้งสลินี้นดทารงอยผล่ – และ “ทล่านทนันี้งหลายไดห้ความครบบรลิบผรณร์ในพระองคร์”

คนหลายหมมืทนคนสะดทุดตกไปในนรกเพราะเหตทุความเรบยบงล่ายของความรอด; พวกเขาพยายามหาความรอดใหห้พบ
ผล่านทางสตลิปปญญา การประกาศเรมืทองกางเขนเปป็นเรมืทองโงล่เขลาสทาหรนับพวกเขา – พวกเขาไมล่สามารถยอมรนับขล่าวสารทบทเรบยบ
งล่ายขนาดนนันี้นไดห้ พวกเขาไมล่สามารถรนับความรอดทบทใหห้เปลล่า “ไมล่มบเงมืทอนไขผผกมนัด” แบบนนันี้นไดห้ พวกเขาอยากยกเหตทุผลบาง
อยล่าง ใหจ้บางอยล่าง ทสาบางอยล่างหรมือเปป็นบางอยล่าง แตล่พระเยซผตรนัสวล่า “จงมาหาเรา...เราจะใหห้การหยทุดพนักแกล่พวกทล่าน” 
พระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์ทรงรห้องออกมาผล่านทางปลายปากกาของอนัครทผตผผห้เปป็นทบทรนักนนันี้น “ผผห้ใดกก็ตามทบทตห้อนรนับพระองคร์...” พระ
เยซผตรนัสแกล่ชนชาตลิของพระองคร์เองวล่า “และทล่านทนันี้งหลายไมล่ยอมมาหาเราเพมืทอทบทพวกทล่านจะมบชบวลิต!” มบคนมากมายททุกวนันนบนี้
ทบทคห้นดผขห้อพระคนัมภบรร์ ทบทศนกษาและพยายามนทาพระเจห้ามายนังหห้องทดลองหรมือหห้องเรบยนและผล่าแยกชลินี้นสล่วนพระองคร์ดห้วยมบด
ผล่าตนัดแหล่งวลิธบคลิดแบบมนทุษยร์ มนทุษยร์ททุกวนันนบนี้กทาลนังพยายามทบทจะนทาพระเจห้าลงมาสผล่ระดนับของตนัวเขาเอง – แตล่พระเจห้าจะทรงไมล่
อนทุญาตใหห้ททาเชล่นนนันี้นเดก็ดขาด เราตห้องยอมรทับพระองคตโดยความเชคืที่อและเราตจ้องดสาเนตินชทวติตโดยความเชคืที่อ พระเจห้าไมล่ทรงมบ
แผนการอมืทนเลย มนันเปป็นทบทชอบพระทนัยพระเจห้าทบทวล่าในพระเยซผครลิสตร์ พระบทุตรทบทบนังเกลิดมาองคร์เดบยวของพระองคร์ ความ
บรลิบผรณร์ทนันี้งสลินี้นดทารงอยผล่ ถผกหล่อไวห้ในพระเยซผคมือความบรลิบผรณร์ของพระเจห้า จงตห้อนรนับพระองคร์ – และมบชบวลิต จงปฏลิเสธ
พระองคร์ – และคทุณจะใชห้เวลาชนัทวนลิรนันดรร์ในความมมืดมลิดตลอดกาล!

คนมากมายเคยกลล่าวแกล่ผมวล่า “ฉนันไมล่อาจเขห้าใจมนันไดห้เลย!” ผมกก็ตอบกลนับไปเสมอวล่า “ผมกก็เหมมือนกนัน! ผมไมล่อาจ
เขห้าใจความบรลิบผรณร์ของพระเจห้าไดห้เลย ผมไมล่อาจเขห้าใจความรนักของพระเจห้าไดห้เลย แตล่ผมกก็เชมืทอวล่าพระเจห้าทรงรนักผม ผมเชมืทอ
วล่าพระครลิสตร์ไดห้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพมืทอผม” เราไมล่ไดห้รนับความรอดโดยการเขห้าใจ: เราไดจ้รทับความรอดโดยความเชคืที่อในพระราช
กติจททที่เสรห็จสตินี้นแลจ้วของพระเยซรครติสตตเจจ้า หากผมเขห้าใจพระเจห้าไดห้ หากผมเขห้าใจการไถล่ไดห้ ผมกก็คงมบปปญญาพอๆกนับพระเจห้า
ผผห้ทรงไถล่ผม – และผมกก็ดบใจเหลมือเกลินทบทพระเจห้าของผมทรงยลิทงใหญล่กวล่าผม สตลิปปญญาของพระองคร์เหนมือกวล่าสตลิปปญญาของ
มนทุษยร์มากยลิทงนนัก ฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์กก็ยลิทงใหญล่กวล่าฤทธลิธิ์เดชของมนทุษยร์ และผมกก็เตก็มใจทบทจะฝากคดบของผมไวห้ในพระหนัตถร์
ของพระองคร์โดยความเชมืทอ อยล่าลมืมวล่า “คนชอบธรรมจะมบชบวลิตดทารงอยผล่โดยความเชมืทอ” จงเลลิกพยายามหาเหตทุผลอธลิบายเรมืทอง
ตล่างๆฝป่ายวลิญญาณ และจงเชคืที่อสติที่งเหลต่านทันี้นเพราะวต่าพระเจจ้าไดจ้ตรทัสสติที่งเหลต่านทันี้น

เปาโลเตมือนใหด้ระวอังออันตรายของถด้อยคนาททที่ลท่อลวง
ขห้อ 4: “ขห้าพเจห้ากลล่าวเชล่นนบนี้เพมืทอมลิใหห้ผผห้ใดลล่อลวงทล่านดห้วยคทาชนักชวนอนันนล่าฟปง”
เพมืทอทบทจะถอดความขห้อนบนี้ของพระคนัมภบรร์ เปาโลกก็คงกลล่าววล่า “ขห้าพเจห้ากระวนกระวายเพมืทอพวกทล่าน และเปป็นหล่วง

พวกทล่าน ขห้าพเจห้ารนักพวกทล่านดห้วยความรนักอนันลนกซนนี้งและขห้าพเจห้ากทาลนังกลล่าวเชล่นนบนี้เพมืทอเตมือนพวกทล่านใหห้ระวนังพวกครผสอนผลิด
ทบทเกล่งกาจยลิทงนนักในแงล่ของถห้อยคทา – แตล่ถห้อยคทารมืทนหผทบทนล่าฟปงกก็ไมล่ใชล่ถห้อยคทาทบทนทามาซนทงการบนังเกลิดใหมล่ (1 ปต. 1:23) และไมล่ใชล่
ถห้อยคทาทบทนทามาซนทงความเชมืทอ (โรม 10:17) และไมล่ใชล่ถห้อยคทาทบทนทามาซนทงความรอด (ยน. 5:24) ขห้าพเจห้ากลล่าวเชล่นนบนี้ในความรนัก: 



ขห้าพเจห้าไมล่อยากใหห้พวกทล่านฟปงคทาโอห้อวดของครผสอนผลิดเหลล่านบนี้เลย คนเหลล่านบนี้ไมล่ไดห้กทาลนังกลล่าวสตลิปปญญาทบทบรลิสทุทธลิธิ์ ความจรลิง
ทบทบรลิสทุทธลิธิ์หรมือความรผห้ทบทบรลิสทุทธลิธิ์ซนทงสอดคลห้องกนับสลิทงทบทขห้าพเจห้าไดห้สอนพวกทล่านแลห้ว เพราะวล่าพวกเขาผล่านเลยขห้อลนกลนับซนทงไดห้ถผก
ปปิดซล่อนในพระเจห้ามาตนันี้งแตล่เรลิทมแรกแตล่บนัดนบนี้ถผกเปปิดเผยแลห้ว และพวกเขาสอนความคลิดตล่างๆของตนัวเองเกบทยวกนับสลิทงทนันี้งหลายทบท
เปป็นเรมืทองของโลกวลิญญาณ ขห้อลนกลนับทบทพระเจห้าไดห้ทรงเปปิดเผยแกล่ขห้าพเจห้าแลห้ว – และซนทงขห้าพเจห้าไดห้เปปิดเผยแกล่พวกทล่านแลห้ว –
บรรจทุคลนังทรนัพยร์ทนันี้งสลินี้นแหล่งสตลิปปญญาและความรผห้อนันบรลิสทุทธลิธิ์ จงยนดมนัทนสลิทงทบทขห้าพเจห้าไดห้สอนพวกทล่านแลห้วและอยล่าไปฟปงพวก
ครผสอนผลิดเหลล่านนันี้นเลย”

พวกอาจารยร์เทบยมเทก็จ – โดยใชห้ถห้อยคทาอนันหรผหราและวลบทบทฟปงยาก – อห้างตนัววล่านทาสลิทงทบทคลทุมเครมือมาสผล่ความสวล่าง 
พวกเขาททาเชล่นนนันี้นโดยการกทาจนัดทลินี้งสล่วนใหญล่ของความจรลิงและเจมือจางสล่วนทบทเหลมือของความจรลิงดห้วยถห้อยคทาอนันลล่อลวง ซนทงดผ
เหมมือนททาใหห้สลิทงคลทุมเครมือและสลิทงทบทคนไมล่รผห้เขห้าใจไดห้มากขนนี้น กระนนันี้นคทาสอนของพวกเขากก็เปป็นคทาสอนผลิดอนันนล่ารนังเกบยจและ
เปป็นพลิษรห้ายฝป่ายวลิญญาณ พวกครผเทบยมเทก็จพยายามทบทจะททาใหห้สลิทงทบทดรเหมคือนขนัดแยห้งกนันในพระคนัมภบรร์เขห้ากนันไดห้ พวกเขาชบนี้ใหห้
เหก็นวลบบางวลบทบทอาจดผเขห้าใจยากนลิดหนล่อย และโดยใชห้ถห้อยคทาทบทลล่อลวงของพวกเขาๆกก็ททาใหห้สลิทงทบทดผผลิวเผลินแลห้วเหมมือนจะขนัด
แยห้งกนันเขห้ากนันไดห้ในทบทสทุด พวกเขาพยายามทบทจะยกเหตทุผลอธลิบายสลิทงตล่างๆทบทอยผล่เหนคือคทาอธลิบาย พระเจห้ามลิไดห้ทรงถผกคห้นพบโดย
การคห้นหาหรมือโดยการใชห้เหตทุผล – แตล่โดยความเชมืทอลห้วนๆ มนันเปป็นความจรลิงทบทวล่าพระเจห้าทรงบอกเราวล่า “จงมาเดบดี๋ยวนบนี้เถลิด 
และใหห้เรามาใชห้เหตทุผลกนัน” แตล่เราไมล่สามารถรผห้จนักพระองคร์โดยใชห้เหตทุผลเพบยงอยล่างเดบยวเทล่านนันี้น เราจะตห้องไมล่อธติบาย
พระเจห้า – เราจะตห้องไวจ้วางใจพระองคร์ ในถห้อยคทาของพระเยซผทบทตรนัสแกล่พวกสาวกของพระองคร์ เราจะตห้อง “มบความเชมืทอใน
พระเจห้า” (มก. 11:22)

ในเมมืองโคโลสบ มบคนเหลล่านนันี้นทบทสอนรผปแบบหนนทงของลนัทธลิถมือผบซนทงสอนเรมืทองการตลิดตล่อกนับสลิทงทบทมองไมล่เหก็นและภผตลิผบ 
เปาโลเปป็นหล่วงอยล่างยลิทงและอยากใหห้ผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นหลบกหนบเสบยจากคทาสอนดนังกลล่าว และเขารผห้วล่าหนทางเดบยวทบทชาวเมมืองโคโล
สบเหลล่านนันี้นจะมบชนัยชนะเหนมือครผสอนผลิดเหลล่านบนี้กก็คมือ ทบทพวกเขาจะมบ “ความอทุดมสมบผรณร์แหล่งความเขห้าใจ” และฤทธลิธิ์เดชทบทใหห้
ความกระจล่างแจห้งของพระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์ – ซนทงเปป็นการยอมรนับขล่าวประเสรลิฐแทห้จรลิงโดยปราศจากคทาถาม หากพวกเขามบ 
“ความอทุดมสมบผรณร์แหล่งความเขห้าใจ” พวกเขากก็จะไมล่ถผกชนักนทาใหห้หลงไปโดยถห้อยคทาอนันนล่าฟปง ภาษาทบทรมืทนหผ และวลบทบทเปฟีปี่ยม
สบสนันของพวกครผสอนผลิด

ขห้อ 5: “เพราะถนงแมห้วล่าตนัวของขห้าพเจห้าไมล่อยผล่กนับทล่าน แตล่ใจของขห้าพเจห้ายนังอยผล่กนับทล่าน และมบความชมืทนชมยลินดบทบทไดห้
เหก็นทล่านอยผล่กนันอยล่างเรบยบรห้อย และเหก็นความเชมืทอมนัทนคงของทล่านในพระครลิสตร์”

เมมืทอผผห้รนับใชห้ของพระเจห้ามบความสนใจอยล่างลนกซนนี้งในครลิสตจนักรหนนทงหรมือผผห้เชมืทอกลทุล่มหนนทงและมบความรนักอนันลนกซนนี้งในใจ
ของตนเพมืทอคนเหลล่านนันี้น เขากก็อยผล่กนับคนเหลล่านนันี้นเสมอในจลิตวลิญญาณ – และนบทไมล่ใชล่ลนัทธลิถมือผบหรมือลนัทธลิตลิดตล่อกนับวลิญญาณ ใน
ใจของเขาเขากก็อยผล่ทบทนนัทนดห้วย – รนักพวกเขา ปรนนลิบนัตลิพวกเขา ทนททุกขร์เพมืทอพวกเขา เขาไมล่อยผล่ดห้วยในฝป่ายรล่างกาย เขาอาจไมล่
อยผล่ในทห้องถลิทนของพวกเขาเลยดห้วยซนี้ทา แตล่ในใจของเขาๆกก็ดทาเนลินกนับพวกเขา พผดคทุยกนับพวกเขาและอาศนัยอยผล่กนับพวกเขา เขา
เปป็นแขกคนหนนทงทบทพวกเขาปรนนลิบนัตลิรนับใชห้แมห้วล่าเขาไมล่อยผล่ดห้วยในฝป่ายรล่างกายกก็ตาม

มนันกก็เปป็นเชล่นนนันี้นกนับเปาโลดห้วย: เขาตลิดคทุกอยผล่ตอนทบทเขาเขบยนจดหมายฝากฉบนับนบนี้ – แตล่ใจของเขากก็อยผล่ในเมมืองโคโลสบ
เขาไมล่อยผล่ในฝป่ายรล่างกาย แตล่อยผล่ในฝป่ายหนัวใจและจลิตวลิญญาณ... “มบความชมืทนชมยลินดบทบทไดห้เหก็นทล่านอยผล่กนันอยล่างเรบยบรห้อย” 



แมห้วล่ากายถผกจองจทา ใจของเขากก็อยผล่กนับผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นทบทเมมืองโคโลสบ โดยชมืทนชมยลินดบกนับพวกเขาเพราะความรนักของพวกเขาทบท
มบตล่อวลิสทุทธลิชนทนันี้งปวง เพราะการททาหนห้าทบทผผห้อารนักขาของพวกเขาและเพราะความเปป็นระเบบยบเรบยบรห้อยของพวกเขา การอยผล่
ดห้วยกนับพวกเขาในฝป่ายวลิญญาณของเขาเปป็นแหลล่งทบทมาอนันลนกซนนี้งแหล่งความชมืทนชมยลินดบแมห้วล่าเขาตลิดคทุกอยผล่กก็ตาม และความ
ชมืทนบานอนันลนกซนนี้งนบนี้ในจลิตวลิญญาณกก็ชล่วยใหห้เขาสามารถชมืทนชมยลินดบไดห้เพราะความเสมอตห้นเสมอปลายของผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นในค
รลิสตจนักรทบทเมมืองโคโลสบ

ในบททบท 1:3-4 เขากลล่าววล่าขล่าวทบทเขาไดห้รนับเกบทยวกนับความสนัตยร์ซมืทอของพวกเขาและความรนักของพวกเขาททาใหห้เขา
ขอบพระคทุณพระเจห้าเพมืทอพวกเขาททุกครนันี้งทบทเขาอธลิษฐาน และในบททบท 2:5 เขากก็ใหห้ความมนัทนใจพวกเขาวล่าแมห้วล่าเขาตลิดคทุกอยผล่ 
เขากก็ชมืทนชมยลินดบในจลิตวลิญญาณ วล่าพวกเขาเปป็นแหลล่งทบทมาแหล่งความชมืทนชมยลินดบของเขา และวล่าในฐานะผผห้นทาฝป่ายวลิญญาณของ
พวกเขา เขาตห้องเตมือนพวกเขาเกบทยวกนับอนันตรายใหญล่ยลิทงของการลห้มลงในคทาสอนผลิด

บางคนอาจกทาลนังสงสนัยวล่าเปาโลหมายความวล่าอยล่างไรกนับคทากลล่าวทบทวล่า “ไดห้เหก็นทล่านอยผล่กนันอยล่างเรบยบรห้อย” หากเรา
เปรบยบเทบยบเหลล่าผผห้เชมืทอชาวเมมืองโคโลสบกนับครลิสตจนักรทบทเมมืองโครลินธร์ เรากก็จะเขห้าใจไดห้วล่าเปาโลหมายความวล่าอะไรตรงนบนี้ :  ดผ
เหมมือนวล่าครลิสเตบยนเหลล่านนันี้นทบทเมมืองโคโลสบททาททุกสลิทง “อยล่างดบงามและเปป็นระเบบยบเรบยบรห้อย” แตล่มนันไมล่เปป็นเชล่นนนันี้นในครลิสต
จนักรทบทเมมืองโครลินธร์ หากคทุณจะอล่านจดหมายฝากทนันี้งสองฉบนับของเปาโลทบทเขบยนถนงชาวเมมืองโครลินธร์เหลล่านนันี้น คทุณกก็จะคห้นพบวล่า
พวกครลิสเตบยนทบทนนัทนแตกแยกกนัน พวกเขาทะเลาะเบาะแวห้งกนัน พวกเขาประพฤตลิตนัวไมล่ดบทบทโตก๊ะขององคร์พระผผห้เปป็นเจห้า อนัครทผต
ผผห้นบนี้ตลิเตบยนพวกเขาหลายเรมืทองในจดหมายฝากทนันี้งสองฉบนับทบทเขบยนถนงพวกเขา

นอกจากนบนี้ ในครลิสตจนักรทบทเมมืองเธสะโลนลิกา เปาโลกลล่าวหาสมาชลิกบางคนวล่าดทาเนลิน “อยล่างเกะกะ” และเตมือน
ความจทาพวกเขาวล่า “เพราะวล่าตนัวทล่านเองกก็รผห้อยผล่วล่าทล่านควรจะททาตามเราอยล่างไร เพราะเรามลิไดห้ประพฤตลิเกะกะเลยเมมืทอเรา
อยผล่ในหมผล่พวกทล่าน...เพราะเราไดห้ยลินวล่า มบบางคนในพวกทล่านอยผล่อยล่างเกะกะ ไมล่ททางานอะไรเลย แตล่ชอบยทุล่งกนับธทุระของคน
อมืทน” (2 ธส. 3:6, 7, 11) การประพฤตลิตนัวอยล่างเกะกะของชาวเมมืองเธสะโลนลิกาเหลล่านนันี้นคมือแนวโนห้มทบทจะมบความเกบยจครห้าน 
พวกเขาขบนี้เกบยจ ไมล่ยอมททางานเพมืทอหาเลบนี้ยงชบพ พบทนห้องหลายคนทบทนนัทนพนทงพาความเอมืนี้อเฟฟฟื้อของพวกสมาชลิกทบทรททารวยของครลิสต
จนักรทบทเมมืองเธสะโลนลิกาและเปาโลประณามพวกเขาทบทททาเชล่นนนันี้น อล่าน 1 เธสะโลนลิกา 5:14 เปาโลเตมือนสตลิผผห้เชมืทอททุกคนวล่
า “จงกระททาททุกสลิทงอยล่างเรบยบรห้อยและเปป็นระเบบยบ” ในครลิสตจนักรทบทเมมืองเธสะโลนลิกาและเมมืองโครลินธร์มบความไมล่เปป็น
ระเบบยบเรบยบรห้อยทางสนังคมและในครลิสตจนักรทล่ามกลางผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้น ดห้วยเหตทุนบนี้เปาโลจนงชมเชยชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้น
เพราะ “ความเปป็นระเบบยบเรบยบรห้อยอนันดบ” ของพวกเขา

ขห้อ 5 ปปิดทห้ายดห้วยถห้อยคทาวล่า “...และเหก็นความเชมืทอมนัทนคงของทล่านในพระครลิสตร์” คทากรบกทบทแปลเปป็น “ความมนัทนคง” 
ถผกแปลใหห้ดบกวล่าไดห้วล่า “ความหนนักแนล่น” และมนันหมายความวล่า “หนนักแนล่น หรมือเปป็นปปึกแผต่น” กลล่าวอบกนนัยหนนทง ชาวเมมือง
โคโลสบเหลล่านนันี้นมบความเชมืทอทบทหนนักแนล่นและมนัทนคง มบหลายสลิทงทบทโดดเดล่นเกบทยวกนับผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นทบทเมมืองโคโลสบ แตล่ขณะทบทเปาโล
เขบยนจากคทุกในกรทุงโรม สลิทงทบทโดดเดล่นเพบยงสลิทงเดบยวในความคลิดของเขากก็คมือความเชมืทอทบทไมล่สนัทนคลอนของเหลล่าผผห้เชมืทอแทห้ทบทนนัทน 
เขาทราบดบถนงผลตล่างๆของพวกเขา ความรนักของพวกเขาทบทมบตล่อพบทนห้องททุกคน และความเปป็นระเบบยบเรบยบรห้อยอนันดบของพวก
เขา – แตล่เขาชมืทนชมยลินดบเปป็นทบทสทุดในความหนนักแนล่นแหล่งความเชมืทอของพวกเขา

จงหมายเหตทุอบกครนันี้ง: “...ความเชมืทอมนัทนคงของทล่านในพระครริสตค์” มนันคมือความเชมืทอทบทแตกตล่างและทบทมบสงล่าราศบเพราะ



วล่ามนันพนักสงบอยผล่ในพระครลิสตร์ ความเชมืทอของชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นอยผล่ในพระครติสตตผผห้ทรงไมล่อาจสนัทนคลอนหรมือหวนัทนไหวไดห้
เลย ความรนักของพระองคร์ไมล่เคยคลอนแคลนหรมือเปลบทยนแปลงเลย ฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ไมล่เคยลห้มเหลว แตล่เปป็นเหมมือนเดลิม
เสมอไป พระวจนะของพระองคร์เปป็นความจรลิง พระองคร์ทรงโกหกไมล่เปป็น (ฮบ. 6:18; ทลิตนัส 1:2) พระสนัญญาททุกอยล่างทบทถผกใหห้
ไวห้โดยพระครลิสตร์ทบทชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นมบความเชมืทอกก็แนล่นอนและแนล่ใจไดห้และไมล่ลห้มเหลว ประตผสวรรคร์เปปิดรนับคนทนันี้งปวง
ทบทอยผล่ในพระครลิสตร์ สายธารนลิรนันดรร์แหล่งนนี้ทาทบทมบชบวลิตจะไมล่มบวนันเหมือดแหห้งสทาหรนับคนทนันี้งปวงทบทอยผล่ในพระครลิสตร์ ประตผมทุกดาแหล่ง
นครนนันี้นจะไมล่มบวนันปปิดใสล่หนห้าคนทนันี้งหลายทบทอยผล่ในพระครลิสตร์ และถนนทองคทาจะตห้อนรนับรอยเทห้าของคนทนันี้งปวงทบทดทาเนลินโดย
ความเชมืทอเสมอ

ขห้อ 6: “เหตทุฉะนนันี้นตามทบททล่านไดห้ตห้อนรนับเอาพระเยซผครลิสตร์เจห้ามาแลห้วอยล่างไร กก็ใหห้ดทาเนลินชบวลิตในพระองคร์อยล่างนนันี้น
ตล่อไป”

ในขห้อตล่างๆกล่อนหนห้านบนี้ เปาโลไดห้ชมเชยผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นเพราะความเปป็นระเบบยบและความมนัทนคงของพวกเขาในความ
เชมืทอนนันี้น คราวนบนี้เขาเพลิทมเตลิมคทาเตมือนและคทาแนะนทาเขห้าไป คทุณจะสนังเกตเหก็นวล่าในจดหมายถนงชาวเมมืองโคโลสบเปาโลไมล่ไดห้
ตทาหนลิชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นทนันทบเกบทยวกนับพวกครผสอนผลิดทบทอยผล่ทล่ามกลางพวกเขา แตล่คล่อยๆพผดถนงเรมืทองนบนี้และจากนนันี้นกก็ไมล่
อห้อมแอห้มถห้อยคทาในการเตมือนพวกเขาเกบทยวกนับพวกถมือผบทบทอนันตรายเหลล่านบนี้เลย เขาใหห้ความมนัทนใจพวกเขาวล่าหากพวกเขาไดห้
ตห้อนรนับพระครลิสตร์เปป็นองคร์พระผผห้เปป็นเจห้าแลห้ว พวกเขากก็ควรดทาเนลินชบวลิตใหห้คผล่ควรกนับพระครลิสตร์ผผห้ทบทพวกเขาไดห้ตห้อนรนับแลห้ว

ขห้อ 6 นทาเสนอขห้อเทก็จจรลิงทบทวล่าชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นไดห้ตห้อนรนับพระครลิสตร์เปป็นองคร์พระผผห้เปป็นเจห้าแลห้วจรลิงๆ: 
“...เหตทุฉะนนันี้นตามทบททล่านไดห้ตห้อนรนับเอาพระเยซผครลิสตร์เจห้ามาแลห้วอยล่างไร” ดห้วยเหตทุนบนี้ พระเยซผผผห้ทรงถผกเจลิมซนทงพวกเขาไดห้
ตห้อนรนับแลห้วบนัดนบนี้ทรงเปป็น “องคร์พระผผห้เปป็นเจห้าเหนมือสลิทงทนันี้งปวง” แกล่พวกเขา เนมืทองจากพวกเขาไดห้ตห้อนรนับพระองคร์เปป็นองคร์
พระผผห้เปป็นเจห้าแลห้ว พวกเขาจนงควรรนับรผห้ความเปป็นนายเหนมือหนัวของพระองคร์ในททุกรายละเอบยดของชบวลิต – ทนันี้งฝป่ายวลิญญาณ
และฝป่ายโลก – และควรตระหนนักถนงสลิทธลิอทานาจเดก็ดขาดสผงสทุดของพระองคร์

มบผผห้เชมืทอหลายคนในปปจจทุบนันทบทไดห้ตห้อนรนับพระเยซผเปป็นพระผผห้ชล่วยใหห้รอดแลห้วแตล่ไมล่เคยรนับรผห้พระองคร์เปป็นนายเหนมือหนัว
แหล่งสลิทงสารพนัดและไมล่เคยอนทุญาตใหห้พระองคร์กลายเปป็นนายเหนมือหนัวแหล่งชบวลิตของพวกเขาเลย ใน 1 โครลินธร์ 12:3 เปาโล
กลล่าวแกล่ผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นทบทเมมืองโครลินธร์วล่า “ไมต่มทผรจ้ใดอาจพรดวต่าพระเยซรเปป็นองคตพระผรจ้เปป็นเจจ้า นอกจากผรจ้ททที่พรดโดยพระ
วติญญาณบรติสทุทธติธิ์” คทาสอนผลิดอนันโดดเดล่นทบทกทาลนังถผกสอนในเมมืองโคโลสบกก็คมือคทาสอนผลิดทบทขโมยยศศนักดลิธิ์ความเปป็นพระเจห้าไป
จากพระเยซผพระผผห้ชล่วยใหห้รอด ขโมยความเปป็นพระเมสสลิยาหร์ไปจากพระองคร์ในความหมายทบทแทห้จรลิงและเตก็มเปฟีปี่ยมทบทสทุดของ
มนันและยกเหตทุผลตล่างๆนานาเพมืทออธลิบายความเปป็นมนทุษยร์ของพระองคร์ ซนทงเปป็นการททาใหห้พระองคร์เปป็นสลิทงมบชบวลิตหนนทงทบทเปป็น
วลิญญาณแทนทบทจะเปป็นมนทุษยร์พระเจห้า

นบทเปป็นรผปแบบหนนทงของลนัทธลิถมือผบ – และเรามบคทาสอนผลิดแบบเดบยวกนันอยผล่รอบตนัวเราททุกวนันนบนี้! เรามบบรรดาอาจารยร์ใน
ปปจจทุบนันทบทเตก็มใจยอมรนับวล่าพระเยซผครลิสตร์ทรงมบตนัวตนอยผล่ในประวนัตลิศาสตรร์จรลิงๆ พวกเขาเตก็มใจยอมรนับวล่าพระองคร์ทรงเปป็น
บทุรทุษผผห้ยลิทงใหญล่คนหนนทงและเปป็นบทุคคลทบทพลิเศษมากๆดห้วย แตต่พวกเขาไมต่ยอมรทับความเปป็นพระเจจ้าของพระองคต ไมล่วล่าคนๆนนันี้น
จะเปป็นใคร ผผห้ใดกก็ตามทบทปฏลิเสธวล่าพระเยซผทรงเปป็นมนทุษยร์พระเจห้า ... คนๆนนันี้นกก็เปป็นผผห้พยากรณร์เทก็จ คนรนับใชห้ของพญามาร 
และจทุดจบของเขาจะอยผล่ในบนงไฟนนันี้น!



ไมล่มบสลิทงทบทถผกสอนในพระคนัมภบรร์วล่าเปป็นการยอมรนับบางสต่วนของพระครลิสตร์แตล่ไมล่ใชล่ททันี้งหมดของพระครลิสตร์ 2 ยอหร์น 7-
11 ใหห้คทาเตมือนซนทงสมาชลิกครลิสตจนักรจทานวนมากปฏลิเสธทบทจะเชมืทอฟปง:

“เพราะวล่ามบผผห้ลล่อลวงเปป็นอนันมากออกเทบทยวไปในโลก คมือคนทบทไมล่รนับวล่าพระเยซผครลิสตร์ไดห้เสดก็จมาเปป็นมนทุษยร์ คนนนันี้น
แหละเปป็นผผห้ลล่อลวงและเปป็นปฏลิปปกษร์ตล่อพระครลิสตร์ ทล่านทนันี้งหลายจงระวนังตนัวใหห้ดบ เพมืทอเราจะไดห้ไมล่สผญเสบยสลิทงทบทเราไดห้กระททามา
แลห้ว แตล่จะไดห้รนับบทาเหนก็จเตก็มทบท ผผห้ใดละเมลิดและไมล่อยผล่ในพระโอวาทของพระครลิสตร์ ผผห้นนันี้นกก็ไมล่มบพระเจห้า ผผห้ใดอยผล่ในพระโอวาท
ของพระครลิสตร์ ผผห้นนันี้นกก็มบทนันี้งพระบลิดาและพระบทุตรถห้าผผห้ใดมาหาทล่านและไมล่นทาพระโอวาทนบนี้มาดห้วย อยล่ารนับเขาไวห้ในเรมือน และ
อยล่าขอพรใหห้เขาเลย เพราะวล่าผผห้ทบทขอพรใหห้เขา กก็เขห้าสล่วนในการกระททาชนัทวของเขานนันี้น”

ในขห้อเหลล่านบนี้ยอหร์นใหห้คทาเตมือนแบบเดบยวกนับทบทเปาโลใหห้แกล่ชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้น ผผห้หลอกลวงจทานวนมากไดห้เขห้ามา
ในโลกแลห้ว และผผห้หลอกลวงเหลล่านบนี้กก็ไมล่กลล่าวยอมรนับวล่าพระเยซผครลิสตร์ไดห้เสดก็จมารนับสภาพเนมืนี้อหนนัง ยอหร์นบอกเราวล่าผผห้ใด
กก็ตามทบทปฏลิเสธทบทจะกลล่าวยอมรนับวล่าพระเยซผครลิสตร์ทรงเปป็นพระเจห้า และวล่าพระองคร์ไดห้เสดก็จมารนับสภาพเนมืนี้อหนนัง คนๆนนันี้นกก็
เปป็นผผห้หลอกลวงและเปป็นปฏลิปปกษร์ตล่อพระครลิสตร์ เราจนงถผกเตมือนใหห้ระมนัดระวนังและระวนังตนัววล่าเราจะไมล่สผญเสบยบทาเหนก็จของเรา

ผผห้เชมืทอททุกคนถผกเตมือนสตลิอยล่างจรลิงจนังวล่าหากผผห้ใดมาและไมล่นทาหลทักคสาสอนของพระครติสตตมาดห้วย คนๆนนันี้นกก็ไมล่มบ
พระเจห้า (“ผผห้ใดอยผล่ในหลนักคทาสอนของพระครลิสตร์ ผผห้นนันี้นกก็มบทนันี้งพระบลิดาและพระบทุตร”) แตล่หากผผห้ใดมาและไมท่นทาหลนักคทาสอนนบนี้
มา กก็อยล่าเชลิญเขาเขห้ามาในบห้านของคทุณและอยล่าอวยพรเขา... นนัทนคมือ อยล่าถวายทรนัพยร์ใหห้แกล่เขา อยล่าเลบนี้ยงอาหารเขา อยล่าใหห้
เสมืนี้อผห้าเขาสวมใสล่ อยล่าใหห้ทบทหลนับทบทนอนเขา ผผห้ใดกก็ตามทบทปฏลิเสธพระเจห้าในเนมืนี้อหนนังในฐานะพระเยซร ผผห้ใดกก็ตามทบทปฏลิเสธตรบ
เอกานทุภาพ ผผห้ใดกก็ตามทบทปฏลิเสธการลบมลทลินดห้วยพระโลหลิต การประสผตลิจากหญลิงพรหมจารบและคทาสอนตล่างๆของพระเยซผ ผผห้
เชมืทอทนันี้งหลายกก็ไมล่ตห้องไปอวยพรเขา เพราะวล่าผผห้ใดกก็ตามทบทอวยพรคนเชล่นนนันี้นกก็กลายเปป็นผผห้รล่วมททาการดห้วยกนันกนับเขา เพมืทอนรล่วม
งานของเขา และ “ผผห้เขห้าสล่วนในการกระททาชนัทวของเขา” เมมืทอครลิสเตบยนคนใดใหห้การสนนับสนทุนคนๆหนนทงทบทปฏลิเสธสล่วนใดกก็ตาม
ของขล่าวประเสรลิฐ ครลิสเตบยนคนนนันี้นกก็กทาลนังมบสล่วนในการททาใหห้ดวงวลิญญาณทนันี้งหลายตกนรก – และนนัทนกก็เปป็นการกระททาผลิด
รห้ายแรงตล่อพระเจห้าผผห้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์

คทาถามสทาคนัญทบทสทุดวนันนบนี้คมือ “ทต่านททันี้งหลายคติดอยต่างไรเกทที่ยวกทับพระครติสตต?” สลิทงใดกก็ตามทบทมนทุษยร์ไดห้รนับในขล่าว
ประเสรลิฐ มนันกก็เปป็นเพราะพระครลิสตร์ – พระบทุตรทบทบนังเกลิดมาองคร์เดบยวของพระเจห้า:

พระครลิสตร์ทรงเปป็นจทุดเรลิทมตห้นของหลนักคทาสอนทนันี้งปวงและจลิตวลิญญาณของหลนักคทาสอนทนันี้งปวง
เหลล่าผผห้พยากรณร์ไดห้พยากรณร์เกบทยวกนับพระครลิสตร์
พวกอนัครทผตไดห้ประกาศพระครลิสตร์ และพระครลิสตร์แตล่เพบยงผผห้เดบยวเทล่านนันี้น
ความจรลิงทนันี้งมวลลห้วนมบทบทมาในพระครลิสตร์: พระองคร์ทรงเปป็นความจรลิง
ความหวนังทนันี้งสลินี้นมบอยผล่ในพระครลิสตร์ เพราะวล่าหากเรามบความหวนังในชบวลิตนบนี้เพบยงเทล่านนันี้น เรากก็นล่าสนังเวชยลิทงกวล่าคนทนันี้ง

ปวง!
คทาสอนฝป่ายจรลิยธรรมทนันี้งสลินี้นมบความเชมืทอมโยงกนันอยล่างใกลห้ชลิดกนับพระครลิสตร์ สลิทงใดกก็ตามทบทเรากระททา สลิทงใดกก็ตามทบทเรา

คลิด สลิทงใดกก็ตามทบทเราพผด สลิทงใดกก็ตามทบทเราเปป็น ทนันี้งหมดลห้วนเปป็นไปเพมืทอเกบยรตลิและสงล่าราศบของพระองคร์ – และเพมืทอเหก็นแกล่
พระองคร์



มบชนัยชนะสทาหรนับผผห้เชมืทอในพระครลิสตร์ – และในพระครลิสตร์เทต่านทันี้น: “ผผห้ใดทบทบนังเกลิดจากพระเจห้า กก็มบชนัยชนะตล่อโลก และ
นบทแหละเปป็นชนัยชนะซนทงไดห้มบชนัยตล่อโลก คมือความเชมืทอของเราทนันี้งหลายนบทเอง” พระครลิสตร์ทรงเปป็นผผห้รลิเรลิทมและผผห้ททาใหห้ความเชมืทอ
ของเราสทาเรก็จ (โรม 10:17; ฮบ. 12:1-3) พระสนัญญาททุกขห้อในพระคนัมภบรร์ลห้วนมบพมืนี้นฐานอยผล่บนพระราชกลิจทบทเสรก็จสลินี้นแลห้วของ
พระเยซผครลิสตร์เจห้า พระองคร์ไมล่เคยผลิดพระสนัญญาขห้อใดเลยทบทไดห้ตรนัสไวห้แลห้ว – แตล่ไมต่อาจมทพระสทัญญาขจ้อใดททที่ถรกทสาใหจ้สสาเรห็จ
จรติงไดจ้เลยหากพระองคร์ไมล่ทรงเตก็มพระทนัยสละชบวลิตของพระองคร์ (ยอหร์น 10:18) หากพระองคร์ไมล่ทรงเตก็มพระทนัยทบทจะทน
ททุกขร์ หลนัทงพระโลหลิต และสลินี้นพระชนมร์ พระสนัญญาทนันี้งหมดตนันี้งแตล่หนนังสมือปฐมกาลจนถนงวลิวรณร์กก็คงไรห้สาระและวล่างเปลล่า

พระครลิสตร์ทรงถมือชะตากรรมของมวลมนทุษยชาตลิไวห้ในพระหนัตถร์ของพระองคร์ พระองคร์ทรงเปป็นความหวนังของ
อารยธรรม พระองคร์ทรงเปป็นจทุดเรลิทมตห้นของชบวลิตฝป่ายวลิญญาณทนันี้งสลินี้น ในพระครลิสตร์มบความสวล่าง ความรนัก ฤทธลิธิ์เดช ความ
แนล่ใจ ความปลอดภนัยและความมนัทนคง พระองคร์ผผห้ทรงเคยอยผล่ในพระทรวงของพระบลิดา (ยอหร์น 1:18) ไดห้เสดก็จมาจากพระ
นลิเวศของพระบลิดาและไดห้มายนังความททุกขร์โศกของโลก และในพระกายของพระองคร์เองทรงแบกรนับบาปทนันี้งหลายของเราบน
กางเขนของพระองคร์ พระองคร์ทรงยอมสละชบวลิตของพระองคร์ พระองคร์ทรงถผกฝปงไวห้ในอทุโมงคร์ฝปงศพทบทขอยมืมมา พระองคร์ทรง
ดทาเนลินออกมาจากหลทุมฝปงศพ – และในกห้าวเดบยวทรงผล่านพห้นจากอทุโมงคร์ฝปงศพไปสผล่บนัลลนังกร์ พระองคร์ประทนับนนัทงวนันนบนี้อยผล่ ณ 
เบมืนี้องขวาพระหนัตถร์ของพระเจห้าพระบลิดา โดยเฝป้าดผกลิจการทนันี้งหลายของมนทุษยร์ พระองคร์ผผห้ทบททรงชทาระบาปของเราแลห้วโดย
พระองคร์เอง ไดห้เสดก็จขนนี้นไปสผล่พระบลิดาและประทนับนนัทงลงทบทเบมืนี้องขวาพระหนัตถร์ของพระเจห้าเพมืทอททาการอห้อนวอนเพมืทอคทุณและ
ผม...นนัทนคมือ เราทนันี้งหลายซนทงเหมมือนกนับชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นไดห้ใหห้ความเชมืทอและความไวห้วางใจของเราอยผล่ในพระองคร์ใน
ฐานะพระผผห้ชล่วยใหห้รอดและจากนนันี้นกก็เตก็มใจรนับรผห้พระองคร์ใหห้เปป็นองคร์พระผผห้เปป็นเจห้าแหล่งชบวลิตของเรา (1 ทธ. 2:5; ฮบ. 1:1-3; 
1 ยอหร์น 2:1,2)

ขห้อ 6 ปปิดทห้ายดห้วยถห้อยคทาอนันจรลิงจนัง “กห็ใหจ้ดสาเนตินชทวติตในพระองคตอยต่างนทันี้นตต่อไป!” คทาพผดตรงนบนี้กทาลนังหมายถนงวลิถบ
ชบวลิตและการประพฤตลิทบทปรากฏแกล่ตา ชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นไดห้ตห้อนรนับพระครลิสตร์เปป็นพระผผห้ชล่วยใหห้รอดแลห้ว – และ
เนมืทองจากพระองคร์ทรงเปป็นพระผผห้ชล่วยใหห้รอดแหล่งจลิตวลิญญาณของพวกเขา อยต่างนจ้อยทบทพวกเขาททาไดห้กก็คมือ ยอมใหห้พระองคร์
เปป็นองคร์พระผผห้เปป็นเจห้าแหล่งชบวลิตของพวกเขาและดทาเนลินชบวลิตราวกนับวล่าพระองคร์ทรงดทาเนลินอยผล่เคบยงขห้างพวกเขา คอยเฝป้า
สนังเกตททุกการเคลมืทอนไหวของพวกเขาตลอดททุกชนัทวโมงของวนัน

เปาโลอยากใหห้ผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นทบทเมมืองโคโลสบทราบอยล่างแนล่นอนวล่าพวกเขาไดห้ตห้อนรนับบทุคคลหนนทงแลห้ว – ไมล่ใชล่ศาสนา
หนนทงหรมือใจความหลนักอนันหนนทง แตล่พระองคร์ผผห้ทรงอยผล่ทบทนนัทนกนับพวกเขา (“พระครลิสตร์ทรงสถลิตในทล่านทนันี้งหลายอนันเปป็นทบทหวนังแหล่ง
สงล่าราศบ”) และเนมืทองจากพระครลิสตร์ไดห้เสดก็จเขห้ามาสถลิตในใจของพวกเขาแลห้ว พวกเขาจนงควรประพฤตลิตนัวในการดทาเนลินชบวลิต
แตล่ละวนันของพวกเขาราวกนับวล่าพระองคร์ทรงอยผล่ดห้วยกนับพวกเขาอยล่างมองเหก็นไดห้ททุกชนัทวขณะของวนัน

นนัทนแหละคมือคทาตอบตล่อคทาถามทบทวล่า “เหตทุใดสมาชลิกครลิสตจนักรบางคนถนงดทาเนลินชบวลิตอยล่างทบทพวกเขาดทาเนลินอยผล่?” 
คนๆหนนทงไมล่อาจดทาเนลินชบวลิตไดห้อยล่างถผกตห้องจนกวล่าพระเยซผครลิสตร์ทรงถผกรนับไวห้ในใจนนันี้น การตห้อนรนับพระเยซผเขห้าไวห้ในใจมา
กล่อนการดทาเนลินชบวลิตทบทบรลิสทุทธลิธิ์... ชบวลิตภายนอกแสดงออกถนงชทวติตภายใน ความสามารถทบทจะดทาเนลินชบวลิตอยล่างถผกตห้องเปป็นผล
มาจากพระครลิสตร์ในครลิสเตบยนผผห้นนันี้น: “ดห้วยวล่าพระวลิญญาณของพระเจห้าไดห้ทรงนทาพาคนหนนทงคนใด คนเหลล่านนันี้นกก็เปป็นบทุตรของ
พระเจห้า” (โรม 8:14) หากเราดทาเนลินในพระวลิญญาณ เรากก็จะไมล่สนองตนัณหาของเนมืนี้อหนนัง



ในโรม 8:1 เรามบความจรลิงอนันยลิทงใหญล่นบนี้: “เหตทุฉะนนันี้นบนัดนบนี้การปรนับโทษจนงไมล่มบแกล่คนทนันี้งหลายทบทอยผล่ในพระเยซผครลิสตร์ 
ผรจ้ไมต่ดสาเนตินตามฝฝ่ายเนคืนี้อหนทัง แตต่ตามฝฝ่ายพระวติญญาณ” สล่วนทห้ายสทุดของขห้อนนันี้นไมล่ไดห้กลล่าววล่า “ถด้าพวกเขาไมล่ดทาเนลินตามเนมืนี้อ
หนนัง แตล่ตามพระวลิญญาณ” การตห้อนรนับพระเยซผยล่อมกล่อใหห้เกลิดการดทาเนลินชบวลิตอนันชอบธรรมโดยอนัตโนมนัตลิ เนมืทองจากชาว
เมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นไดห้ตห้อนรนับพระองคร์เปป็นพระผผห้ชล่วยใหห้รอดแลห้ว พวกเขาจนงอดไมล่ไดห้ทบทจะดทาเนลินชบวลิตในพระองคร์ในฐานะ
พระผผห้ชล่วยใหห้รอด การททาอะไรทบทนห้อยกวล่านนันี้นกก็คงเปป็นการจงใจปฏลิเสธสลิทงทบทพวกเขาไดห้กลล่าวยอมรนับวล่าเชมืทอและตห้อนรนับแลห้ว: 
นนัทนคมือ ความบรติบรรณตแหต่งความเปป็นพระเจจ้าในพระเยซรครติสตต

สลิทงทบทเปาโลกทาลนังกลล่าวแกล่ชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านบนี้กก็คมือวล่า พวกเขาควรยมืนหยนัดมนัทนคงเกบทยวกนับสลิทงทบทพวกเขาไดห้รนับมา
แลห้วในพระเยซผครลิสตร์ หากพวกเขาถผกลองใจโดยพวกครผสอนผลิดใหห้ปฏลิเสธคทุณสมบนัตลิตล่างๆของพระครลิสตร์ในทางใดกก็ตาม – 
ไมล่วล่ามนันอาจเปป็นเรมืทองเลก็กนห้อยขนาดไหน – หรมือหากพวกเขาดนัดแปลงคทาสอนตล่างๆเกบทยวกนับการรนับสภาพมนทุษยร์ของ
พระองคร์หรมือปฏลิเสธคทากลล่าวอห้างใดๆของพระองคร์ หากพวกเขาพยายามทบทจะปฏลิเสธหรมือยกเหตทุผลอธลิบายความเปป็นมนทุษยร์
ทบทแทห้จรลิงของพระองคร์ในฐานะพระเยซผพระผผห้ชล่วยใหห้รอด หากพวกเขาพยายามทบทจะปฏลิเสธขห้อเทก็จจรลิงทบทวล่าพระองคร์ทรงเปป็น
พระเจห้าและทรงเปป็นมนทุษยร์ดห้วย อนันเปป็นการททาใหห้พระองคร์อยผล่ในดลินแดนแหล่งเรมืทองเรห้นลนับและภผตลิผบแทนทบทจะเปป็นความเปป็น
จรลิงแหล่งการรนับสภาพมนทุษยร์ หากพวกเขาปฏลิเสธรายละเอบยดเลก็กนห้อยแหล่งหลนักขห้อเชมืทอตล่างๆของความเชมืทอนนันี้น พวกเขากก็จะ
พล่ายแพห้ตล่อคทาสอนผลิด อนันเปป็นการสผญเสบยฤทธลิธิ์เดช ความชมืทนชมยลินดบและคทาพยานของพวกเขา

สลิทงทบทเปาโลไดห้บนัญชาผผห้เชมืทอชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นใหห้ยอมรนับโดยปราศจากขห้อกนังขากก็คมือขห้อเทก็จจรลิงเกบทยวกนับความ
เปป็นมนทุษยร์ของพระเยซผ...ชบวลิตของพระเยซผบนแผล่นดลินโลกในเนมืนี้อหนนัง... ความเปป็นจรลิงทบทวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจห้าในเนมืนี้อ
หนนัง ขห้อเทก็จจรลิงเกบทยวกนับการสลินี้นพระชนมร์เพมืทอลบมลทลินของพระองคร์และการเปป็นขนนี้นจากตายฝป่ายรล่างกายของพระองคร์ พวก
เขาตห้องไมล่เกก็บงทาความสวามลิภนักดลิธิ์ตล่อพระองคร์ในฐานะจอมเจห้านายแหล่งชบวลิตของพวกเขา พวกเขาตด้องมบความเชมืทอทบทไมล่สนัทน
คลอนในพระองคร์ในฐานะพระครลิสตร์ของพระเจห้า – พระเจห้าในเนมืนี้อหนนังจรลิงๆ— ผผห้ทรงททาใหห้โลกคมืนดบกนับพระองคร์เอง และใน
ฐานะพระครลิสตร์ผผห้ทรงเปป็นพบทชายของผผห้เชมืทอทนันี้งปวง ผผห้พลิทนักษร์รนักษาของวลิสทุทธลิชนทนันี้งปวง พระองคร์ผผห้ประทานพระพรททุกประการ
แกล่บรรดาผผห้ทบทเชมืทอฟปง พวกเขาตห้องยอมรนับพระองคร์ใหห้เปป็นพระผผห้ชล่วยใหห้รอดและองคร์พระผผห้เปป็นเจห้าเพราะวล่า “พระองคร์ทรง
เปป็นองคร์พระผผห้เปป็นเจห้าของทล่าน ทล่านจงนมนัสการพระองคร์เถลิด!”

ผผห้เชมืทอแทห้ยล่อมมบชบวลิตในพระครลิสตร์และชบวลิตจากพระครลิสตร์ สลิทงตล่างๆทบทเรากระททาในฐานะผผห้เชมืทอแทห้ยล่อมถผกกทาหนดสล่วน
ใหญล่แลห้วอยล่างแนล่นอนเพราะเรารผห้วล่าเราอยผล่ตล่อพระพนักตรร์ของพระองคร์ หากผผห้เชมืทอทนันี้งหลายดทาเนลินในพระครลิสตร์ พวกเขากก็ถผก
เสรลิมสรห้างความแขก็งแกรล่งเพมืทอตล่อสผห้กนับความสงสนัยตล่างๆและตล่อสผห้กนับคทาสอนผลิดทบทอนันตรายตล่างๆ ผผห้เชมืทอทนันี้งหลายทบทดทาเนลินใน
พระครลิสตร์ยล่อมมบสตลิปปญญาและการทรงนทาของพระวลิญญาณซนทงรทับประกทันพวกเขาใหจ้พจ้นจากพติษรจ้ายของคสาสอนผติด: “เพราะ
มบคทาเขบยนไวห้ในพระคนัมภบรร์ดห้วยวล่า ‘ดผเถลิด เราวางศลิลากห้อนหนนทงลงในศลิโยน เปป็นศลิลามทุมเอกทบททรงเลมือกแลห้ว และเปป็นศลิลาทบทมบ
คล่าอนันประเสรลิฐ และผผห้ใดทบทเชมืทอในพระองคร์นนันี้นกก็จะไมล่ไดห้รนับความอนับอาย (ความสนับสน)’” (1 ปต. 2:6)

ความปรารถนาอยล่างแรกของพญามารคมือ ททาใหห้คทุณพลินาศและเหก็นคทุณตกนรกหมกไหมห้ หากคทุณไดห้ยลินขล่าว
ประเสรลิฐและวางใจพระเยซผครลิสตร์เจห้าเปป็นพระผผห้ชล่วยใหห้รอด พญามารกก็รผห้วล่ามนันไดห้สผญเสบยคทุณไปแลห้วในฐานะคนทบทจะพลินาศไดห้
– แตล่มนันกก็ยนังไมล่ยอมแพห้ เมมืทอคทุณบนังเกลิดใหมล่แลห้ว มนันกก็ประกาศสงครามกนับคทุณผล่านทางพวกครผสอนเทก็จและในวลิธบอมืทนๆอบก



มากมาย เพมืทอทบทจะขโมยความชมืทนบานแหล่งความรอดของคทุณไปจากคทุณ เพมืทอทบทจะขโมยฤทธลิธิ์เดชแหล่งคทาพยานของคทุณไปจาก
คทุณ และเพมืทอทบทจะททาใหห้คทุณพล่ายแพห้ในการดทาเนลินชบวลิตฝป่ายวลิญญาณของคทุณ การถผกไถล่แลห้วเปป็นเรมืทองหนนทง แตล่การเปป็น
ครลิสเตบยนทบทยอมจทานนและเกลิดผลกก็เปป็นอบกเรมืทองหนนทงเลย การไดห้เขห้าในสวรรคร์เปป็นเรมืทองหนนทง แตล่การไดห้รนับ “บทาเหนก็จเตก็ม
จทานวน” กก็เปป็นอบกเรมืทองหนนทงเลย บางคนจะถผกฉวยออกมา “เหมมือนดทุห้นไฟในกองไฟ” บางคนจะเหก็นการงานตล่างๆของตนถผก
เผาไหมห้และพวกเขาจะทนททุกขร์กนับการสผญเสบย ขณะทบทยนังมบคนอมืทนๆอบกทบทจะยมืนอยผล่ตล่อพระพนักตรร์พระเยซผ “อยต่างอทับอาย”

ขห้อ 7: “โดยทล่านไดห้ถผกวางรากลงไวห้แลห้ว และถผกกล่อรล่างสรห้างขนนี้นในพระองคร์ใหห้สมบผรณร์ และถผกตนันี้งใหห้มนัทนคงอยผล่ใน
ความเชมืทอตามทบททล่านไดห้รนับการสอนมาแลห้วนนันี้น จนงเตก็มลห้นดห้วยการขอบพระคทุณอยผล่ในนนันี้น”

เหลล่าผผห้รผห้พระคนัมภบรร์ซนทงเปป็นผผห้เชบทยวชาญดห้านภาษากรบกบอกเราวล่าถห้อยคทาตรงนบนี้ถผกใชห้ “ในความหมายทบทเปป็นหนัวขห้อ” 
ความคลิดตล่างๆทบทถผกนทาเสนอคมือ เสถบยรภาพและการเจรลิญเตลิบโตซนทงถผกหยนัทงรากในพระเยซผ – ถผกตนันี้งมนัทนคง ไมล่หวนัทนไหว มบ
เสถบยรภาพ – และเจรติญเตติบโต เนมืทองจากผผห้เชมืทอทนันี้งหลายหยอัที่งรากในพระองคค์ การทบทชบวลิตจะถผกถอนรากจนงเปป็นไปไมล่ไดห้เลย ใน
พระองคร์เรามบชบวลิตและเคลมืทอนไหวและมบตนัวตนของเราในฐานะบทุตรทนันี้งหลายของพระเจห้า เพมืทอทบทจะททาลายชบวลิตของผผห้เชมืทอ มนัน
จนงจทาเปป็นทบทพญามารจะตห้องททาลายพระองคร์ผผห้ซนทงเราหยนัทงรากอยผล่ในนนันี้น! ผผห้เชมืทอในพระองคค์มบรากฐานทบทไมล่คลอนแคลนและไมล่
หวนัทนไหวเลย

ในยอหร์น 15 เราอล่านวล่า “เราเปป็นเถาองทุล่น ทล่านทนันี้งหลายเปป็นกลิทง” ผผห้เชมืทอททุกคนถผกเชมืทอมตลิดกนับเถาองทุล่นนนันี้น ชบวลิตของ
กลิทงมาจากเถาองทุล่นนนันี้น ในพระองคค์เรามบชบวลิต (เราไดห้รนับความรอดแลห้ว) ออกไปจากพระครลิสตร์เราไมล่มบชบวลิตเลย (เราหลงหาย) 
คทาวล่า “ถผกหยนัทงราก” บล่งบอกถนงธทุรกรรมกล่อนหนห้านบนี้ และคทากลล่าวทบทวล่า “ถผกกล่อรล่างสรห้างขนนี้นในพระองคร์” บอกเปป็นนนัยถนง
สถานะปปจจทุบนันในชบวลิตของผผห้เชมืทอ ผผห้เชมืทอททุกคนถผกหยทัที่งรากลงแลห้ว (รผปกาลอดบต) แตล่เราจะตห้องเตริบโตในพระคทุณ เพมืทอทบทจะ
กลายเปป็นผผห้เขห้มแขก็งในองคร์พระผผห้เปป็นเจห้าและบากบนัทนมทุล่งไปสผล่หลนักชนัยแหล่งการทรงเรบยกจากเบมืนี้องบนของพระเจห้าในพระเยซผ
ครลิสตร์ ผผห้เชมืทอทนันี้งหลายจะตห้องกห้าวหนห้าตล่อไปหากพวกเขาอยผล่ในศผนยร์กลางแหล่งพระประสงคร์ของพระเจห้า

สลิทงทบทเปาโลกทาลนังพยายามทบทจะปลผกฝปงในใจของผผห้เชมืทอทนันี้งหลายกก็คมือ ขห้อเทก็จจรลิงทบทวล่าเราถผกหยนัทงรากในพระครลิสตร์แลห้ว 
เราไดห้รนับบนัพตลิศมาเขห้าในพระกายของพระองคร์แลห้ว เราถผกซล่อนไวห้กนับพระครลิสตร์ในพระเจห้า เราถผกประทนับตราดห้วยพระ
วลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์แลห้วจนถนงวนันแหล่งการไถล่นนันี้น ผผห้เชมืทอทนันี้งหลายไมล่เพบยงยนดตลิดกนับพระองคร์ผล่านทางสายใยอนันผลิวเผลินของศาสนา
หรมือหลนักขห้อเชมืทอทบทมนทุษยร์สรห้างขนนี้นเทล่านนันี้น เราถผกเชมืทอมตลิดกนับพระองคร์ โดยกทาลนังถผกสรห้างขนนี้นในพระองคร์เพราะเราเปป็นอวนัยวะ
แหล่งพระกายของพระองคร์ – กระดผกแหล่งกระดผกของพระองคร์ เนมืนี้อหนนังแหล่งเนมืนี้อหนนังของพระองคร์ (อฟ. 5:30) ดห้วยเหตทุนบนี้ชาว
เมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นจนงจะตห้องตล่อกรกนับความพยายามททุกอยล่างของพวกครผสอนผลิดทบทจะนทาพวกเขาใหห้หลงไปจากความจรลิง 
พระเยซรทรงเปป็นความจรติง (ยอหร์น 14:6; 17:17)

เปาโลเตมือนสตลิผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นทบทเมมืองโคโลสบใหห้ “ถผกตนันี้งใหห้มนัทนคงอยผล่ในความเชมืทอตามทบททล่านไดห้รนับการสอนมาแลห้วนนันี้น” 
พวกเขาจะตห้องถผกยมืนยนันในความเชมืทอนนันี้นซนทงไดห้ถผกสอนพวกเขาแลห้วโดยเปาโล – และโดยเอปาฟรนัสและเหลล่าผผห้นทาทบทสนัตยร์ซมืทอใน
ครลิสตจนักรนนันี้นดห้วย เปาโลอยากใหห้พวกเขามบความเชมืทอทบทเขห้มแขก็ง ความเชคืที่อททที่ไหลลจ้น พวกเขาจะตห้องบรติบรรณตในความเชมืทอ ขอ
พระเจห้าทรงโปรดชล่วยเหลมือคทุณและผมใหห้ตระหนนักถนงขห้อเทก็จจรลิงอนันจรลิงจนังทบทวล่าพระองคร์ทรงใหห้เกบยรตลิความเชมืทอ! เราไดจ้รทับ
ความรอดโดยพระคทุณผล่านทางความเชมืทอ คนชอบธรรมจะมทชทวติตดสารงอยรต่โดยความเชมืทอ และสติที่งใดกห็ตามททที่ไมต่ไดจ้เกติดจากความ



เชคืที่อกห็เปป็นบาป เราถผกเตมือนสตลิใหห้ไมล่เปป็นคนทบทไรจ้ความเชมืทอ แตล่ใหจ้มทความเชคืที่อ
ผผห้เชมืทอทนันี้งปวงควร “เตก็มลห้นดห้วยการขอบพระคทุณอยผล่ในนนันี้น” เสมอ ซนทงเปป็นการปปิดทห้ายขห้อ 7 ผผห้เชมืทอแทห้ทนันี้งหลายอดไมล่

ไดห้ทบทจะมบใจขอบพระคทุณทบทพวกเขาไดห้ยลินความจรลิงแลห้ว ทบทพวกเขาไดห้ถผกนทามาสผล่ความรผห้เกบทยวกนับความจรลิงแลห้ว และทบทโดยฤทธลิธิ์
เดชของพระเจห้าและพระคทุณของพระเจห้าพวกเขาไดห้ยอมรนับความจรลิงแลห้ว มบคนหลายพนันคนในประเทศของเรา – และคน
หลายลห้านคนทนัทวโลก – ทบทไมล่เคยไดห้ทราบถนงความจรลิงแหล่งขล่าวประเสรลิฐแทห้เลย พวกเขาเกลิดมาในบห้านและครอบครนัวตล่างๆทบท
ลนัทธลิและศาสนาเทบยมเทก็จทนันี้งหลายถผกปฏลิบนัตลิมาหลายชนัทวอายทุคน ในหลายกรณบพวกเขาถผกหห้ามมลิใหห้เขห้ารล่วมประชทุมกนับครลิสต
จนักรตล่างๆทบทยนดถมือหลนักขห้อเชมืทอเดลิม ถผกหห้ามมลิใหห้ฟปงการถล่ายทอดทางวลิทยทุหรมืออล่านวรรณกรรมทบทเนห้นหลนักขห้อเชมืทอเดลิม ดห้วยเหตทุนบนี้
พวกเขาจนงถผกตนัดขาดจากความสวล่าง มนันเปป็นความจรลิงทบทวล่าบางครนันี้งคนบางคนเหลล่านบนี้จะไดห้ยลินขล่าวประเสรลิฐและไดห้รนับความ
รอด แตล่คนสล่วนใหญล่ซนทงมบจทานวนมหาศาลทบทถผกเลบนี้ยงดผมาในศาสนาตล่างๆแหล่งความมมืดแทนทบทจะเปป็นความจรลิงจะตายในความ
มมืดและใชห้เวลาชนัทวนลิรนันดรร์ในนรก เปาโลเตมือนสตลิผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นทบทเมมืองโคโลสบใหห้มบใจขอบพระคทุณทบทพวกเขาไดห้ยลินความจรลิง
แลห้ว และทบทพวกเขาไดห้ยอมรนับความจรลิงนนันี้นแลห้วอยล่างเตก็มทบท

ขห้อ 7 เปป็นทนันี้งขห้อบนังคนับและคทาเตมือน และหากผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นทบทเมมืองโคโลสบเชมืทอฟปงขห้อบนังคนับนบนี้และใสล่ใจตล่อคทาเตมือนนบนี้ 
คนเหลล่านนันี้นทบทสอน “หลนักปรนัชญาและคทาลล่อลวงอนันไมล่มบสาระ” กก็จะพบวล่าคทาสอนของตนไมล่มบใครฟปงเลยในชทุมชนชาวเมมือง
โคโลสบนนันี้น ครนันี้งแลห้วครนันี้งเลล่าจนถนงตอนนบนี้ในจดหมายฝากถนงครลิสตจนักรทบทเมมืองโคโลสบ เปาโลไดห้พผดถนงหนัวขห้อหลนักของจดหมาย
ฝากฉบนับนบนี้ผล่านทางการอห้างอลิงแบบอห้อมๆ บนัดนบนี้เขากลล่าวถนงเรมืทองนนันี้นอยล่างกลห้าหาญแลห้ว... เหตทุผลอนันดนับหนนทงทบทเขาเขบยนมากก็
คมือ:

ขห้อ 8: “จงระวนังใหห้ดบ เกรงวล่าจะมบผผห้ใดททาใหห้ทล่านตกเปป็นเหยมืทอดห้วยหลนักปรนัชญาและดห้วยคทาลล่อลวงอนันไมล่มบสาระ ตาม
ธรรมเนบยมของมนทุษยร์ ตามหลนักการตล่างๆทบทเปป็นของโลก ไมต่ใชต่ตามพระครติสตต”

บางคนไดห้เสนอแนะวล่าเปาโลตล่อตห้านการศนกษาเกบทยวกนับหลนักปรนัชญาและวลิทยาศาสตรร์ วล่าเขาตล่อตห้านความพยายาม
ของคนๆหนนทงทบทจะเพลิทมพผนความรผห้และสตลิปปญญาของตนเกบทยวกนับจนักรวาลและสลิทงทนันี้งปวงทบทเกบทยวขห้องกนับเรมืทองนนันี้น: แตล่มนันไมล่เปป็น
เชล่นนนันี้นเลย เปาโลเปป็นนนักวลิชาการคนหนนทง... คนทบทมบการศนกษา เขานนัทงอยผล่แทบเทห้าของกามาลลิเอล อาจารยร์ทบทโดดเดล่นทบทสทุดใน
สมนัยนนันี้น หลนักปรนัชญา วลิทยาศาสตรร์ หรมือการไขวล่ควห้าและความรนักทบทมบตล่อสตลิปปญญาไมล่อาจถผกตราหนห้าในตนัวมนันเองวล่าเปป็น
ศนัตรผตล่อความเชมืทอไดห้ เปาโลเองกก็ใชห้หลนักปรนัชญาเพมืทอพลิสผจนร์ถนงการมบอยผล่จรลิงของพระเยโฮวาหร์พระเจห้าและแสดงใหห้เหก็นถนงความ
โงล่และความโฉดเขลาของความบาปแหล่งการนนับถมือรผปเคารพ ในโรม 1:19-23 เปาโลนทาเสนอขห้อโตห้แยห้งหนนทง และจากนนันี้นใน
โรม 2:1 เขาประกาศกห้องวล่า “ทต่านไมต่มทขจ้อแกจ้ตทัวเลย โอ มนทุษยตเออ๋ย!”

เรามทชทวติตอยรต่ในจทักรวาลอทันแสนมหทัศจรรยต ไมล่วล่าเรามองไปทางไหน – ไมล่วล่าเรามองดผตนัวเราเองหรมือเลยพจ้นตนัวเรา
เอง – เรากก็มองเหก็นสลิทงตล่างๆนนับพนันสลิทงทบทเชลิญชวนเราใหห้ศนกษาและตรวจสอบ ยลิทงเราศนกษาและตรวจสอบสลิทงเหลล่านนันี้นอยล่าง
ถบทถห้วนมากเทล่าไร เรากก็ยลิทงปปกใจเชมืทออยล่างถบทถห้วนวล่ามบพระผผห้สรห้างนลิรนันดรร์องคร์หนนทงทบทอยผล่เบมืนี้องหลนังสลิทงทรงสรห้างทนันี้งปวง สลิทงเหลล่านบนี้
ไมล่ไดห้ “อยผล่ดบๆ กก็เกลิดขนนี้นเอง”

ในดวงสวล่างตล่างๆอนันเปฟีปี่ยมสงล่าราศบแหล่งฟป้าสวรรคร์ทบทอยผล่เหนมือเรา เราสามารถมองเหก็นเงาแหล่งพระพนักตรร์ของพระเจห้า
ไดห้ เมมืทอเรามองไปรอบตนัวเราและเหก็นความดบของพระเจห้าทบทมบตล่อบรรดาสลิทงทรงสรห้างของพระองคร์ เรากก็ตระหนนักในทนันทบถนง



ความดบอเนกอนนันตร์ของพระเจห้า ไมล่แปลกเลยทบทผผห้แตล่งเพลงสดทุดบประกาศกห้องวล่า “คนโงล่ไดห้กลล่าวในใจของตนวล่า ไมล่มบพระเจห้า!”
“ฟป้าสวรรคร์ประกาศสงล่าราศบของพระเจห้า และภาคพมืนี้นฟป้าสทาแดงพระหนัตถกลิจของพระองคร์ วนันสล่งถห้อยคทาใหห้แกล่วนัน 

และคมืนแจห้งความรผห้ใหห้แกล่คมืน วาจาไมล่มบ ถห้อยคทากก็ไมล่มบ ทบทเสบยงของพวกมนันไมล่ถผกไดห้ยลิน” (เพลงสดทุดบ 19:1-3)
เปาโลกลล่าวแกล่ชาวโรมเหลล่านนันี้นวล่า “เพราะวล่า พระเจห้าทรงสทาแดงพระพลิโรธของพระองคร์จากสวรรคร์ตล่อความ

อธรรมและความไมล่ชอบธรรมทนันี้งมวลของมนทุษยร์ ทบทเอาความไมล่ชอบธรรมนนันี้นขนัดขวางความจรลิง เหตทุวล่าเทล่าทบทจะรผห้จนักพระเจห้า
ไดห้กก็แจห้งอยผล่กนับใจเขาทนันี้งหลาย เพราะวล่าพระเจห้าไดห้ทรงโปรดสทาแดงแกล่เขาแลห้ว ตนันี้งแตล่เรลิทมสรห้างโลกมาแลห้ว สภาพทบทไมล่ปรากฏ
ของพระองคร์นนันี้น คมือฤทธานทุภาพอนันนลิรนันดรร์และเทวสภาพของพระเจห้า กก็ไดห้ปรากฏชนัดในสรรพสลิทงทบทพระองคร์ไดห้ทรงสรห้าง 
ฉะนนันี้นเขาททันี้งหลายจลึงไมต่มทขจ้อแกจ้ตทัวเลย” (โรม 1:18-20)

นนักวลิชาการทบทโดดเดล่นทล่านหนนทงนลิยามหลนักปรนัชญาไวห้วล่าเปป็น “การททาความคทุห้นเคยกนับสลิทงตล่างๆทบทเปป็นของพระเจห้าและ
ของมนทุษยร์” หลนักปรนัชญาอาจมบประโยชนร์ไดห้ ยลิทงมนทุษยร์ทราบเกบทยวกนับตนัวเองมากเทล่าไร และยลิทงเขาทราบเกบทยวกนับธรรมชาตลิ
ของเขาเองมากเทล่าไร เขากก็จะยลิทงรผห้สนกอยล่างลนกซนนี้งมากขนนี้นวล่าเขาตห้องการพระเจห้าและเขากก็จะยลิทงเขห้าใจมากขนนี้นวล่าเขาถผกสรห้าง
ขนนี้นตามพระฉายของพระเจห้า เพมืทอทบทพระเจห้าจะทรงตลิดตล่อสมืทอสารกนับมนทุษยร์และมนทุษยร์กนับพระเจห้า รล่างกายเหลล่านบนี้ของพวกเรา
เปป็นสลิทงมหนัศจรรยร์เหลมือคทาบรรยาย ยกตนัวอยล่างเชล่น – ใครเขห้าใจดวงตามนทุษยร์อยล่างถล่องแทห้? มนันถผกสรห้างขนนี้นเพมืทอการรนับแสง 
และแสงเพบยงอยล่างเดบยวเทล่านนันี้นสามารถททาใหห้ดวงตาสามารถททาหนห้าทบทตล่างๆของมนันในรล่างกายมนทุษยร์ไดห้

ในททานองเดบยวกนัน ความจรลิงแหล่งขล่าวประเสรลิฐแทห้อยล่างเดบยวเทล่านนันี้นเหมาะสมทบทจะตอบสนองความตห้องการตล่างๆ 
ความโหยหาตล่างๆและความหลิวโหยแหล่งใจมนทุษยร์ การสอดประสานอนันสมบผรณร์แบบสามารถถผกพบไดห้ระหวล่างพระเจห้ากนับ
มนทุษยร์หากมนทุษยร์จะพนทงพาความจรลิงของพระเจห้าอยล่างเตก็มทบทและอยล่างสลินี้นสทุดใจ พระเจห้าไดห้ทรงสรห้างมนทุษยร์ในแบบทบทวล่าไมล่มบ
มนทุษยร์คนใดจะมบความสทุขไดห้ ไมล่มบมนทุษยร์คนใดจะมบสนันตลิสทุขหรมือชมืทนชมชบวลิตไดห้อยล่างเตก็มทบทจนกวล่าเขาจะมบความสนัมพนันธร์ทบทถผก
ตห้องกนับพระผผห้สรห้างของเขา – พระเจห้าผผห้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ 

การยอมรนับความเชมืทอทบทผลิดๆและคทาสอนผลิดอนันนล่าเกลบยดเมคืที่อไดจ้เหห็นขจ้อพระคทัมภทรตททที่ชทัดเจนแลจ้วกก็ขนัดแยห้งกนับเหตทุผล
อยล่างแนล่นอน การไดห้อล่านเรมืทองการเนรมลิตสรห้างในพระวจนะของพระเจห้า การไดห้อล่านเกบทยวกนับทบทมาของมนทุษยร์และการเสบย
สละของพระเยซผบนกางเขนเพมืทอการยกโทษบาป – จากนนันี้นกก็คลิดคห้นความเชมืทอของตนขนนี้นมาเองเกบทยวกนับขห้อเทก็จจรลิงเหลล่านบนี้ทบท
ถผกกลล่าวไวห้อยล่างชนัดเจนแลห้วกก็เปป็นเรมืทองทบทไรห้เหตทุผลอยล่างแนล่นอน: แตล่การอล่านพระวจนะของพระเจห้าดห้วยใจและความคลิดทบท
เปปิดรนับและกลล่าววล่า “ฉทันไมต่เชคืที่อเรคืที่องนทนี้หรอก” กก็ไมล่เพบยงเปป็นเรมืทองไรห้เหตทุผลเทล่านนันี้น – มนันยนังขนัดกนับธรรมชาตลิอบกดห้วย! พระเจห้า
ทรงสรห้างมนทุษยร์ในแบบทบทวล่ามนันเปป็นเรมืทองธรรมชาตลิทบทเขาจะรผห้สนกถนงความตห้องการผผห้ทบทยลิทงใหญล่กวล่าตนัวเขาเอง ไมล่วล่าเราจะไป
ทบทไหนบนแผล่นดลินโลก เราจะพบวล่ามนทุษยร์กราบไหวห้บผชาพระในรผปแบบใดรผปแบบหนนทง – แมห้กระทนัทงในแผล่นดลินตล่างๆของคน
นนับถมือรผปเคารพทบทพวกเขาไมล่เคยไดห้ยลินขล่าวประเสรลิฐและไมล่ทราบอะไรเลยเกบทยวกนับความจรลิงกก็ตาม

หลนังจากการอล่านพระวจนะของพระเจห้าดห้วยใจทบทเปปิดรนับ หลนักปรนัชญาทบทสมเหตทุสมผลกก็ไดห้ขห้อสรทุปนบนี้: ในความเชมืทอ
แบบครลิสเตบยนความตห้องการททุกอยล่างไดห้รนับการตอบสนอง ในความเชมืทอแบบครลิสเตบยนเราพบพระเจห้าพระผผห้สรห้างทบทมารนับ
สภาพมนทุษยร์ในพระเยซผครลิสตร์พระผผห้ชล่วยใหห้รอดของเรา ความเชมืทอแบบครลิสเตบยนทบทแทห้จรลิงเปปิดเผยพระโลหลิตทบทหลนัทงออก การ
ลบมลทลิน การไถล่ทบทพระเยซผเพบยงผผห้เดบยวทรงซมืนี้อไดห้อยล่างเตก็มพระทนัยเพมืทอคนบาปทนันี้งหลาย (ยอหร์น 10:18; 1 ปต. 1:18-20) 



ความเชมืทอแบบครลิสเตบยนเตลิมเตก็มใจทบทโหยหาสทาหรนับเวลาทบทมบอยผล่และใหห้ความหวนังแกล่หนัวใจตลอดชนัทวนลิรนันดรร์... มองพห้นชบวลิต
เขห้าไปในสวรรคร์ โดยรผห้วล่าพระเจห้าผผห้ทรงสรห้างเราและจนัดเตรบยมการไถล่ไวห้ใหห้เราจะทรงรนักษาพระสนัญญาททุกขห้อทบทใหห้ไวห้แกล่เรา
อยล่างแนล่นอน!

ดนังทบทผมไดห้กลล่าวไวห้แลห้ว มนทุษยร์ถผกสรห้างมาในแบบทบทวล่าเขาจะตห้องมบพระเจห้าในรผปแบบใดรผปแบบหนนทง เขาคอย
แสวงหาบางสลิทงทบทอยผล่พห้นตนัวเขาเองเสมอ – การสทาแดงบางอยล่าง ความเชมืทอแบบครลิสเตบยนใหห้พระเจห้าแทห้จรลิงแกล่มนทุษยร์และเปปิด
เผยใหห้เขาเหก็นความจรลิงซนทงททาใหห้มนทุษยร์เปป็นไท มนทุษยร์พนทงพาการถวายบผชาในรผปแบบใดรผปแบบหนนทงเพมืทอเตลิมเตก็มจลิตสทานนกผลิด
ชอบของตน ความเชมืทอแบบครลิสเตบยนเปปิดเผยเครมืทองบผชาทบทสมบผรณร์แบบ – ซนทงถผกถวายครนันี้งเดบยวเปป็นพอ มบผลตลอดไปเปป็น
นลิตยร์ – โดยไมล่ตห้องถผกถวายซนี้ทาอบกเลย: พระโลหติตของพระเยซรครติสตต มนทุษยร์ตนันี้งตาคอยอะไรบางอยล่างหลนังจากการสนัญจรของ
เขาบนโลกนบนี้ ความเชมืทอแบบครลิสเตบยนใหห้ความมนัทนใจเขาวล่ามทบห้านทบทอยผล่พห้นดวงดาวทนันี้งหลาย และสอนเขาวล่าจะไปถนงบห้านใน
สวรรคร์นนันี้นไดห้อยล่างไร พระเยซผตรนัสวล่า “และทล่านทนันี้งหลายจะรผห้จนักความจรลิง และความจรลิงนนันี้นจะททาใหห้ทล่านทนันี้งหลายเปป็น
ไท...เหตทุฉะนนันี้นถห้าพระบทุตรจะทรงกระททาใหห้ทล่านทนันี้งหลายเปป็นไท ทล่านกก็จะเปป็นไทจรลิงๆ” (ยอหร์น 8:32, 36) 

ตล่อมาไมล่นานพระองคร์ตรนัสแกล่พวกสาวกของพระองคร์วล่า “เรากทาลนังจะไปยนังกรทุงเยรผซาเลก็ม ทบทนนัทนเราจะถผกจนับกทุม ถผก
พลิจารณาคดบ ถผกตนัดสลินใหห้มบความผลิด ถผกปรนับโทษและถผกตรนงกางเขน” ใจของพวกเขากก็แตกสลาย โธมนัสถามวล่า “พวกขห้า
พระองคร์ไมล่ทราบวล่าพระองคร์จะเสดก็จไปทบทไหน พวกขห้าพระองคร์จะรผห้จนักทางนนันี้นไดห้อยล่างไร” ในการตอบคทาถามนบนี้พระเยซผตรนัส
วล่า “เราเปป็นทางนนันี้น เปป็นความจรลิง และเปป็นชบวลิต ไมล่มบผผห้ใดมาถนงพระบลิดาไดห้นอกจากมาทางเรา” (ยอหร์น 14:1-6) ในพระ
ครลิสตร์เรามบความหวนังและความมนัทนใจ เราพบสนันตลิสทุขทบทเกลินความเขห้าใจททุกอยล่าง และ “ผผห้ใดทบทเชมืทอในพระองคร์นนันี้นกก็จะไมล่ไดห้รนับ
ความอนับอาย” (ยอหร์น 14:27; 1 ปต. 2:6)

ตรงนบนี้เปาโลไมล่ไดห้ประณามหลนักปรนัชญาเชล่นนนันี้น หลนักปรนัชญาในเรลิทมแรกนนันี้นเปป็นสลิทงทบทดบงามและเปปิดกวห้าง ความงาม
แบบพรหมจารบ ความสวล่างอนันบรลิสทุทธลิธิ์ เกลิดมาจากพระบลิดาแหล่งดวงสวล่างตล่างๆ (ยากอบ 1:17) อยล่างไรกก็ตาม เราตห้องเผชลิญ
ขห้อเทก็จจรลิงทบทวล่าสล่วนใหญล่ของลนัทธลินอกรบตตล่างๆททุกวนันนบนี้เชมืทอมโยงกนับหลนักปรนัชญาเทบยมเทก็จบางชนลิด ความเชมืทอแบบครลิสเตบยน
ตนันี้งแตล่กทาเนลิดของมนันไดห้รนับความเสบยหายจากหลนักปรนัชญาสบทรผปแบบทบทโดดเดล่นดนังตล่อไปนบนี้:

1. Sensationalism (แนวคลิดทบทเนห้นความตมืทนตาตมืทนใจ)
2. Idealism (แนวคลิดอทุดมคตลินลิยม)
3. Skepticism (แนวคลิดขบนี้สงสนัย)
4. Mysticism (แนวคลิดฝปกใฝป่เรมืทองเรห้นลนับ)
ความผลิดพลาดของแตล่ละหลนักปรนัชญาเหลล่านบนี้อยผล่ตรงขห้อเทก็จจรลิงทบทวล่ามนทุษยร์ไดห้ผลนักดนันความจรลิงทบทเปป็นหลนักขห้อเชมืทอ

สทาคนัญไปจนเกลินเหตทุผลและไปสผล่ความฟทุป้งซล่าน พญามารทดลองพระเยซผดห้วยความตมืทนตาตมืทนใจ มนันนทาพระองคร์ขนนี้นไปบนยอด
หลนังคาพระวลิหารและเชลิญชวนพระองคร์ใหห้ทลินี้งตนัวลงมา โดยรนับประกนันพระองคร์วล่าพวกทผตสวรรคร์จะดผแลพระองคร์ (มธ. 4:5,6)
พระองคร์กก็คงเปป็นทบทนล่าตมืทนตาตมืทนใจมากๆ – แตล่พระองคร์มลิไดห้เสดก็จเขห้ามาในโลกนบนี้เพมืทอเปป็นทบทนล่าตมืทนตาตมืทนใจ พระองคร์เสดก็จมา
เพมืทอทบทจะเปป็นพระผผห้ชล่วยใหห้รอดของคนบาปทนันี้งหลาย

หลนักปรนัชญาทบทเปาโลเตมือนชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นใหห้ระวนังคมือ หลนักปรนัชญาหนนทงทบทกล่อใหห้เกลิดความงมงายในความคลิด



และกห้าวขห้ามวลิถบแหล่งขล่าวประเสรลิฐไป มนันไมล่ไดห้กลล่าวถนงธรรมชาตลิทบทอยผล่รอบมนัน แตล่กลล่าวถนงเรมืทองเหนมือธรรมชาตลิททที่อยรต่เหนคือมนัน
ขนนี้นไป มนันเปป็นหลนักปรนัชญาหนนทงทบทอาศนัยอยผล่ในโลกวลิญญาณซนทงมนันไดห้สรห้างขนนี้นมา หลนักปรนัชญาเชล่นนนันี้นไมล่ไดห้ยอมรนับความเชมืทอ
แบบอนัครทผตของความเชมืทอแบบครลิสเตบยน และความจรลิงเหลล่านนันี้นแหล่งความเชมืทอแบบครลิสเตบยนไมล่ไดห้สนองความอยากของคน
เหลล่านนันี้นทบทเทศนาหลนักคทาสอนนบนี้ มนันไปไกลเกลินกวล่าสตลิปปญญาอนันอเนกอนนันตร์แหล่งกางเขนของพระเยซผเจห้า มนันไมล่พอใจทบทจะ
ยอมรนับขล่าวประเสรลิฐอนันบรลิสทุทธลิธิ์ใหห้เปป็นความจรลิงสทุดทห้ายเกบทยวกนับความรอดโดยพระคทุณผล่านทางความเชมืทอในพระราชกลิจทบท
เสรก็จสลินี้นแลห้วของพระเยซผเจห้าและขห้อเทก็จจรลิงทบทวล่าเราสมบผรณร์ครบถห้วนในพระองคร์ – โดยไมต่ตจ้องเพติที่มอะไรเขจ้าไปอทก นบทเปป็น
หลนักปรนัชญาเทบยมเทก็จและคทาสอนผลิดทบทเปาโลอห้อนวอนชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นอยล่างจรลิงจนังเหลมือเกลินใหห้ระวนังไวห้ เกรงวล่าผผห้ใด
จะมาปลห้นสลิทธลิบทุตรหนัวปฟีฝป่ายวลิญญาณของพวกเขาไปจากพวกเขา

เปาโลหวงแหนแทนพระเยซผ เขาตล่อตห้านสลิทงใดกก็ตามทบท “ไมล่ใชล่ตามพระครลิสตร์” เขาอยากใหห้ชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้น
กระททาททุกสลิทงในพระครลิสตร์ เพคืที่อถวายเกทยรตติแดต่พระครติสตต และในพระนามของพระครติสตต หลนักปรนัชญาทบทถผกนทาเสนอโดยพวก
ครผสอนผลิดประกอบดห้วยถห้อยคทาอนันไมล่มบสาระและ “การลล่อลวงอนันไรห้สาระ” ไมล่มบความเปป็นจรลิงในสลิทงทบทพวกเขาสอนเลย คทา
สอนดนังกลล่าวเปป็นไป “ตามประเพณบของมนทุษยร์” และไมล่ไดห้เปป็นไปตามการทรงสทาแดงของพระเจห้าแหล่งขล่าวประเสรลิฐ

ในสมนัยนนันี้นพวกยลิวไดห้เพลิทมคทาสอนมากมายทบทเปป็นคทาพผดเขห้ากนับพระราชบนัญญนัตลิทบทถผกเขบยนไวห้แลห้ว คทาสอนมากมายเหลล่า
นบนี้มบความเกล่าแกล่ โดยถผกสล่งตล่อๆกนันมาหลายชนัทวอายทุคน และดนังนนันี้นพวกเขาจนงไดห้เพลิทมเขห้ากนับ “คทาบนัญชาตล่างๆของพระเจห้า” 
มนันเปป็นมาจากมนทุษยร์ลห้วนๆ และเขห้าสล่วนในความไรห้สาระและความอล่อนแอของมนทุษยร์เสบยเปป็นสล่วนใหญล่ ครผเหลล่านบนี้บางคนใน
สมนัยนนันี้นเปป็นพวกคลนัทงศาสนาในสล่วนทบทเกบทยวขห้องกนับบางสล่วนของพระราชบนัญญนัตลิ พวกเขาสอนเรมืทองการถวายสลิบชนักหนนทงของ 
“สะระแหนล่ ยบทหรล่าและขมลินี้น” – แตล่หลนังจากแหกปากตะโกนยาวนานเสบยงดนังเกบทยวกนับการถวายสลิบชนักหนนทงและความบาปอนัน
นล่าเกลบยดทบทถผกกระททาโดยคนเหลล่านนันี้นทบทไมล่ถวายสลิบชนักหนนทง พวกเขากก็ละเวห้น “ขห้อสทาคนัญแหล่งพระราชบนัญญนัตลิ” เชล่น การ
พลิพากษา ความเมตตาและความเชมืทอ พวกเขาไมล่พอใจอยล่างมากเมมืทอพวกสาวกรนับประทานโดยไมล่ลห้างมมือกล่อน – แตล่พวกเขา
ไมล่ยอมฟปงคทาสอนตล่างๆของพระเยซผเกบทยวกนับการสรห้างใหมล่และการบนังเกลิดใหมล่ซนทงชทาระลห้างใจใหห้สะอาด พวกเขาสอนวล่า
ภายนอกของถห้วยควรสะอาดมากๆ – แตล่พวกเขาถอยหล่างไปจากคทาสอนเรมืทองใจทบทสะอาดและจลิตสทานนกผลิดชอบทบทสะอาด 
พวกเขาชมืทนชมยลินดบในผลงานแหล่งมมือของตนัวเอง พวกเขายนดมนัทนตล่อพระราชบนัญญนัตลิและประเพณบของบรรพบทุรทุษ แตล่พวกเขา
ไมล่มบเวลาหรมือทบทวล่างสทาหรนับ “เครมืทองบผชาแหล่งใจทบทแตกสลายและชอกชนี้ทา”

หนนทงในความผลิดพลาดทบทแยบยลและททาใหห้จลิตวลิญญาณตกนรกในสมนัยของเราคมือ การทบทคนทนันี้งหลายซนทงอห้างตนัววล่าเปป็น
ผผห้นทาทางศาสนาและตนัวแทนแหล่งขล่าวประเสรลิฐปฏลิเสธทบทจะยอมใหห้ขล่าวประเสรลิฐเปป็นผผห้ชบนี้ขาด พวกเขาเพลิทมการตบความของตนัว
เองเขห้าไปอยผล่เสมอ พวกเขาเพลิทมเตลิมเขห้าไปและเอาออกจากขล่าวประเสรลิฐอนันเรบยบงล่ายแหล่งความรอดโดยพระคทุณผล่านทาง
ความเชมืทอในพระราชกลิจทบทเสรก็จสลินี้นแลห้วของพระเยซผ พวกเขาประกาศเรมืทองพระคทุณ – และเทศนาเรมืทองการประพฤตลิ พวกเขา
ประกาศขล่าวประเสรลิฐ – และเทศนาเรมืทองประเพณบตล่างๆของมนทุษยร์ พวกเขาประกาศเรมืทองการสวามลิภนักดลิธิ์ตล่อพระเจห้า – แตล่กก็
ยนังพยายามเอาใจนลิกายหรมือเหลล่าผผห้นทาทางศาสนาในกลทุล่มของตน และโดยการททาเชล่นนนันี้นพวกเขากก็ททาบาปแบบเดบยวกนับทบท
พวกนนักเทศนร์สอนผลิดในเมมืองโคโลสบไดห้กระททาในการผนันแปรไปจากขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคทุณและปนประเพณบตล่างๆของ
มนทุษยร์ ศาสนายผดาย ลนัทธลิถมือผบ และ “แนวคลิด” ตล่างๆ ในความพยายามทบทจะนทาชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นไปจากพระคทุณอนัน



บรลิสทุทธลิธิ์และพระราชกลิจทบทเสรก็จสลินี้นแลห้วของพระเมษโปดกของพระเจห้า
วลบทบทวล่า “ตามหลนักการตล่างๆทบทเปป็นของโลก” แนล่นอนวล่ายล่อมหมายถนงการนมนัสการแบบของยลิว ในแควห้นกาลาเทบยผผห้

เชมืทอทนันี้งหลายถผกลองใจอยล่างหนนักใหห้กลนับไปนนับถมือศาสนายผดายหรมือไมล่กก็รวมศาสนายผดาย (บางสล่วน) เขห้ากนับศาสนาใหมล่ทบท
พวกเขาไดห้รนับแลห้วผล่านทางการประกาศขล่าวประเสรลิฐของเปาโล ดผเหมมือนพวกเขายนังยนดตลิดอยผล่กนับพลิธบการตล่างๆและแบบ
จทาลองตล่างๆ เราจะพผดถนงเรมืทองนบนี้เพลิทมเตลิมอบกนลิดหนล่อยในขห้อทห้ายๆของบทนบนี้

ในระหวล่างชล่วงเปลบทยนผล่านมนันเปป็นการยากทบทผผห้เชมืทอทนันี้งหลายจะตนัดขาดจากศาสนายผดายไดห้อยล่างสลินี้นเชลิง แมห้กระทนัทงททุก
วนันนบนี้ผผห้คนกก็ยนังแหล่กนันไปหาศาสนาตล่างๆทบทพนทงการประพฤตลิ พลิธบการตล่างๆ การถมือวนันและรผปเคารพตล่างๆ ธรรมชาตลิมนทุษยร์
กระหายทบทจะเหจ็นอะไรบางอยล่างหรมือรทูด้สถึกอะไรบางอยล่าง – แตล่ความเชมืทอแบบครลิสเตบยนรห้องออกมาวล่า “คนชอบธรรมจะมท
ชทวติตดสารงอยรต่โดยความเชคืที่อ!”

มนันเปป็นความจรลิงทบทวล่าเราไมล่ทราบเกบทยวกนับคทาสอนผลิดทนันี้งหมดทบทถผกสอนอยผล่ในเมมืองโคโลสบขณะนนันี้น เราไมล่อาจนลิยาม
มนันไดห้อยล่างถล่องแทห้ แตล่เราทราบวล่ามนันไมล่ใชล่ “ตามพระครลิสตร์” เปาโลรห้องตล่อสผห้สลิทงใดกก็ตามทบทลดทอนพระครลิสตร์หรมือนทาสลิทงใดไป
จากพระองคร์ พระครลิสตร์ทรงเปป็นศผนยร์กลางแหล่งความเชมืทอแบบครลิสเตบยน พระครลิสตร์ทรงเปป็นศผนยร์กลางแหล่งปรนัชญาทบทแทห้จรลิง
และศผนยร์กลางแหล่งวลิทยาศาสตรร์ทบทแทห้จรลิง ความยทาเกรงองคร์พระผผห้เปป็นเจห้าคมือบล่อเกลิดแหล่งความรผห้ และแกล่นแทห้แหล่งความรผห้
ทบทแทห้จรลิงคมือพระเยซผครลิสตร์ หากผผห้ใดขาดสตลิปปญญา “กก็ใหห้ผผห้นนันี้นทผลขอจากพระเจห้า ผผห้ทรงโปรดประทานใหห้แกล่คนทนันี้งปวงอยล่าง
เหลมือลห้น” “พระครลิสตร์ทรงถผกททาใหห้เปป็นปฝัญญา ความชอบธรรม การชนาระแยกตอันี้งใหด้บรริสตุทธริธิ์ และการไถท่สทาหรนับเรา”

กล่อนจากขห้อนบนี้ไป ขอใหห้ผมชบนี้ใหห้เหก็นอบกสลิทงหนนทงเพลิทมเตลิม: พวกนนักเทศนร์ทบทสอนผลิดเหลล่านบนี้ไมล่ไดห้เขห้ามาอยล่างโจล่งแจห้ง
เหมมือนกนับพวกนนับถมือศาสนายผดายในแควห้นกาลาเทบย พวกเขาแยบยลมากกวล่าและบล่อนททาลายมากกวล่าในการโจมตบอนัน
เปฟีปี่ยมดห้วยพลิษรห้ายของพวกเขาทบทกระททาตล่อความจรลิง พวกเขาไมล่ไดห้ประกาศตล่อหนห้าผผห้คนวล่าผผห้เชมืทอทนันี้งหลายทบทเปป็นคนตล่างชาตลิ
ตห้องเขห้าสทุหนนัตและรนักษาพระราชบนัญญนัตลิ – มนันคงจะดบกวล่านบนี้เยอะหากพวกเขาททาแบบนนันี้น เพราะวล่าเมมืทอนนันี้นพวกเขาจะไดห้ถผก
เผชลิญหนห้าเหมมือนอยล่างพวกนนับถมือศาสนายผดายเหลล่านนันี้นในแควห้นกาลาเทบย แตล่ครผเหลล่านบนี้เจห้าเลล่หร์มากกวล่าในการโจมตบของตน
พวกเขาอวดอห้างวล่าตนมบประสบการณร์ทบทลนกซนนี้งกวล่า ความรผห้ทบทสผงสล่งกวล่า และเทศนาระบบแบบอทุดมคตลิทบทประกอบดห้วยศาสนายผ
ดายและลนัทธลินอสตลิกอยล่างเหก็นไดห้ชนัด เปาโลทราบวล่าหากผผห้เชมืทอชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นฟปงพวกครผสอนผลิด พวกเขากก็จะสผญ
เสบยฤทธลิธิ์เดชของตน คทาพยานของตน บทาเหนก็จของตน – และจลิตวลิญญาณกก็จะตกนรกเพราะเหตทุนบนี้

ความครบสมบทูรณค์
เพติที่มเตติมอะไรเขจ้าไปอทกไมต่ไดจ้แลจ้ว

ขห้อ 9: “เพราะวต่าในพระองคตนทันี้นสภาพของพระเจจ้าดสารงอยรต่อยต่างบรติบรรณต” หลนังจากคทาเตมือนของขห้อ 8 ความจรลิงทบท
ถผกนทาเสนอในขห้อ 9 กก็เปป็นขห้อโตห้แยห้งทบทไมล่อาจปฏลิเสธไดห้ ไมล่อาจขนัดขมืนไดห้ทบทวล่าระบบหรมือคทาสอนใดหรมือหลนักคทาสอนใดทบทไมล่ใชล่
ตามพระครลิสตร์กก็ยล่อมเปป็นแบบมนทุษยร์ ถผกททาขนนี้นโดยมนทุษยร์และผลิดอยล่างนล่าเกลบยด ในพระองคค์ (พระครลิสตร์) ความบรลิบผรณร์ทนันี้ง
สลินี้นแหล่งความเปป็นพระเจห้ากก็ดทารงอยผล่ในรผปกาย

เหลล่าผผห้รผห้ภาษากรบกบอกเราวล่าความจรลิงทบทถผกนทาเสนอในภาษาของขห้อ 9 ประกาศวล่าในพระเยซผ พระลนักษณะททุก



ประการของความเปป็นพระเจห้ากก็ถผกคห้นพบ – องคร์รวม ความบรลิบผรณร์ ไมล่ใชล่แคล่บางสล่วน หรมือกรรมสลิทธลิธิ์เพบยงบางสล่วน... ไมล่ใชล่
บางสล่วนของสงล่าราศบเหลล่านนันี้นแหล่งความเปป็นพระเจห้าหรมือขนาดหนนทงของฤทธลิธิ์เดชของความเปป็นพระเจห้า... แตล่ในพระเยซผ
ความบรติบรรณตททันี้งสตินี้นกก็ดทารงอยผล่ ซนทงรวมกนันเปป็นความเปป็นพระเจห้าและพระเจห้าผผห้ทรงฤทธลิธิ์อทานาจสลิทธลิธิ์ขาด สลิทงใดจะถผกเพลิทมเตลิม
เขห้าไดห้อบก? ใครจะกลห้าพยายามเพลิทมสลิทงใดเขห้ากนับความบรลิบผรณร์แหล่งความเปป็นพระเจห้า? กระนนันี้นในสมนัยของเปาโล – เชล่นเดบยว
กนับในสมนัยของเรา – มบหลายคนทบทกทาลนังสอนหลนักปรนัชญาเชล่นนนันี้นอยผล่

ททุกคนทบทจะยอมรนับพระวจนะของพระเจห้าโดยปราศจากการพยายามทบทจะพลิสผจนร์ศาสนาหนนทง หลนักขห้อเชมืทอหนนทง หรมือ
หลนักคทาสอนหนนทง กก็สามารถเหก็นไดห้อยล่างชนัดเจนวล่าขห้อ 9 สอนอยล่างชนัดเจนวล่าพระเยซผทรงเปป็นความบรลิบผรณร์ครบถห้วนของ
ความเปป็นพระเจห้า ความเปป็นพระเจห้ามารนับสภาพกายมนทุษยร์ในพระเยซผ พระองคร์ทรงเปป็นรผปรล่างทบทปรากฏแกล่ตาซนทงในรผปรล่าง
นนันี้นความบรลิบผรณร์แหล่งความเปป็นพระเจห้าสถลิตอยผล่ และมนทุษยร์ไดห้เหก็นสงล่าราศบของพระองคร์ – สงล่าราศบของผผห้ทบทบนังเกลิดมาองคร์
เดบยวของพระบลิดา ความเปป็นพระเจห้าในความบรลิบผรณร์ของมนันมาอาศนัยอยผล่ในพระครลิสตร์ในฐานะมนทุษยร์คนหนนทง... มาไดห้ทบท
อาศนัยอยผล่ในความเปป็นมนทุษยร์ – ความเปป็นมนทุษยร์ของพระเยซผ ผผห้ประสผตลิจากมารบยร์หญลิงพรหมจารบ ความเปป็นพระเจห้ามารนับ
สภาพมนทุษยร์ในพระครลิสตร์ พระผผห้ชล่วยใหห้รอดทบทจะเสดก็จมาไดห้ถผกพรรณนาไวห้ดห้วยนามทบทเปป็นคทาพยากรณร์วล่า “อลิมมานผเอล ซนทง
แปลวล่า พระเจจ้าทรงอยรต่กทับเรา” (มธ. 1:23) ยอหร์นใหห้ความจรลิงแบบเดบยวกนันแกล่เราในยอหร์น 1:1 และ 14: “ในเรลิทมแรกนนันี้น
พระวาทะทรงเปป็นอยผล่แลห้ว และพระวาทะทรงอยผล่กนับพระเจห้า และพระวาทะทรงเปป็นพระเจห้า... พระวาทะไดจ้ทรงสภาพของ
เนคืนี้อหนทัง และทรงอยรต่ทต่ามกลางเรา”

ผมตระหนนักวล่าความจรลิงทบทถผกนทาเสนอในขห้อ 9 เปป็นสลิทงทบทมหนัศจรรยร์เกลินกวล่าความคลิดทบทมบขบดจทากนัดของมนทุษยร์จะเขห้าใจ
ไดห้อยล่างถล่องแทห้ ผมขอรนับสารภาพวล่ามนันอยผล่เหนมือความเขห้าใจของผม – กระนนันี้นผมกก็เชมืทอมนัน! จงอล่านอยล่างชห้าๆ จงศนกษาอยล่าง
ระมนัดระวนัง – และคทุณจะซาบซนนี้งในพระผผห้ชล่วยใหห้รอดมากกวล่าทบทคทุณเคยซาบซนนี้งมา พระวาทะทรงอยผล่ในเรลิทมแรกนนันี้นกนับพระเย
โฮวาหร์ พระเจห้าผผห้ทรงฤทธลิธิ์อทานาจสลิทธลิธิ์ขาด พระวาทะในตอนนนันี้นไมล่ทรงมบเนมืนี้อหนนัง (ปราศจากรล่างกาย) พระวาทะทรงเปป็น
พระเจจ้า ตามการทรงสทาแดงของพระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์แกล่ยอหร์น พระวาทะทรงอยผล่กนับพระเจห้า พระวาทะทรงเปป็นพระเจห้า – 
กระนนันี้นกก็ทรงแตกตล่างจากพระบลิดาอยล่างชนัดเจน

เมมืทอถนงเวลาครบกทาหนด (กท. 4:4) พระวาทะไดห้เสดก็จมาประทนับในความเปป็นมนทุษยร์ (เนมืนี้อหนนัง) การอนัศจรรยร์นนันี้นกก็
คมือวล่าพระวาทะไดห้ทรงกลายเปป็นเนมืนี้อหนนังโดยทบทไมล่บรติโภคเนมืนี้อหนนัง และโดยไมล่เปลทที่ยนแปลงเนมืนี้อหนนังเทล่าทบทเกบทยวขห้องกนับ
คทุณสมบนัตลิทบทจทาเปป็นตล่างๆและนลิสนัยตล่างๆของเนมืนี้อหนนัง พระวาทะ (พระเจห้า) ผผห้ทรงอยผล่ในเรลิทมแรกนนันี้นกทับพระเจห้า ในพระทรวง
ของพระบลิดา ไดห้มารนับสภาพเนมืนี้อหนนัง – และในกายนนันี้นทรงรนับประทานเหมมือนอยล่างทบทมนทุษยร์ททุกคนรนับประทาน ทรง
กระหายนนี้ทาไดห้เหมมือนอยล่างทบทมนทุษยร์ททุกคนกระหายนนี้ทาไดห้ ทรงโศกเศรห้า หลนัทงนนี้ทาตา อธลิษฐาน เหนก็ดเหนมืทอย เอนกายลงในเรมือ
ลทาเลก็กและนอนหลนับไป – หมดแรงเหลมือเกลินจนพายทุโหมกระหนททาไมล่ไดห้รบกวนหรมือปลทุกพระองคร์ใหห้ตมืทน ในทบทสทุดพระวาทะ 
(ในเนมืนี้อหนนัง) กก็ทรงสลินี้นพระชนมร์บนกางเขน – อยล่างเตก็มพระทนัย ดห้วยความสมนัครใจ – เพมืทอทบทเราจะมบชบวลิต! การรนับสภาพ
มนทุษยร์เปป็นการอนัศจรรยร์ของพระเจห้าอยล่างแทห้จรลิง – พระเจห้าในเนมืนี้อหนนัง!

พระเจห้าไดห้ประทานรล่างกายหนนทงแกล่พระวาทะ – และในกายนนันี้นพระเยซผไดห้ทรงลลินี้มรสความตายเพมืทอมนทุษยร์ททุกคน 
(ฮบ. 2:9) ในกายเนมืนี้อหนนังนนันี้นพระองคร์ไดห้ทรงเผชลิญหนห้าและพลิชลิตมนันผผห้มบลผกกทุญแจเหลล่านนันี้นแหล่งนรกและความตาย ในถห้อยคทา



ของพระวลิญญาณตามทบทเปาโลไดห้เขบยนถห้อยคทาเหลล่านนันี้นลงไป พระเยซผเอง “กก็ไดห้ทรงรนับเนมืนี้อและเลมือดเหมมือนกนัน เพมืทอโดย
ความตายพระองคร์จะไดห้ทรงททาลายผผห้นนันี้นทบทมบอทานาจแหล่งความตาย คมือพญามาร และจะไดห้ทรงชล่วยเขาเหลล่านนันี้นใหห้พห้นจาก
การเปป็นทาสชนัทวชบวลิต เพราะเหตทุกลนัวความตาย ความจรลิง พระองคร์มลิไดห้ทรงรนับสภาพของทผตสวรรคร์ แตล่ทรงรนับสภาพของเชมืนี้อ
สายของอนับราฮนัม” (ฮบ. 2:14-16)

ในสมนัยของเปาโล ในชทุมชนของชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นมบหลายคนทบทปฏลิเสธทบทจะยอมรนับความจรลิงทบทวล่าพระเยซผทรง
เปป็นพระเจห้าและมนทุษยร์ในกายเดบยวนนันี้น... กายเนมืนี้อหนนังทบทแนล่นอนพอๆกนับทบทคทุณและผมเปป็นเนมืนี้อหนนัง พระเยซผครลิสตร์ – 
พระองคร์ผผห้ไดห้ดทาเนลินบนชายฝปปี่งทะเลสาบกาลลิลบและทรงปรนนลิบนัตลิคนทนันี้งปวงทบทมาหาพระองคร์ – ไมล่ไดห้ทรงรนับสภาพของพวก
ทผตสวรรคร์ พระองคร์ไมล่ไดห้เปป็นสลิทงมบชบวลิตทบทเปป็นวลิญญาณเหมมือนพวกเครผบ เชล่นเดบยวกนับ “บทุตรทนันี้งหลายของมนทุษยร์” พระองคร์ไดห้
ทรงรนับสภาพมนทุษยร์ – สภาพเนมืนี้อหนนัง – รล่างกายหนนทง พระเจห้าไดห้ทรงใชห้พระบทุตรของพระองคร์เองมา “ในสภาพของเนมืนี้อหนนัง
ทบทบาป” (รม. 8:1-3) พระองคร์ทรงประสผตลิจากหญลิงพรหมจารบคนหนนทง พระองคร์ทรงเกลิดมาเหมมือนกนับทบทบทุตรทนันี้งหลายของ
มนทุษยร์เกลิดมา ยกเวห้นขห้อเทก็จจรลิงทบทวล่ามารบยร์หญลิงพรหมจารบเปป็นมารดาของพระองคร์และพระเจห้าผผห้ทรงมหลิทธลิธิ์ฤทธลิธิ์ทรงเปป็นพระ
บลิดาของพระองคร์ พระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์ทรงปกมารบยร์ (ลผกา 1) เธอตนันี้งครรภร์และคลอดบทุตรชายคนหนนทง พระองคร์ทรงถผก
คลอดออกมาแบบเดบยวกนับทบทเราถผกคลอดออกมา พระองคร์ทรงถผกหล่อตนัวดห้วยผห้าอห้อมและถผกวางลงในรางหญห้า พระองคร์ทรง
เตลิบโตแบบเดก็กปกตลิทนัทวไปจะเตลิบโต...และในกายมนทุษยร์นนันี้นความบรลิบผรณร์แหล่งความเปป็นพระเจห้ากก็อาศนัยอยผล่

ในระหวล่างการสนัญจรบนโลกนบนี้ของพระเยซผ สงล่าราศบแหล่งความเปป็นพระเจห้าของพระองคร์ไดห้ปรากฏผล่านทางเครมืทอง
คลทุมกายทบทเปป็นเนมืนี้อหนนังแหล่งโลกนบนี้ของพระองคร์ในหลายโอกาส รนัศมบเจลิดจรนัสแหล่งสงล่าราศบแบบพระเจห้าไดห้ถผกปกคลทุมไวห้ – แตล่
มนันไมล่ไดห้ถผกปปิดไวห้อยล่างสลินี้นเชลิงจากสายตาของมนทุษยร์เดลินดลิน พวกสาวกของพระองคร์ “ไดห้เหก็นสงล่าราศบของพระองคร์ คมือสงล่า
ราศบอนันสมกนับพระบทุตรองคร์เดบยวทบทบนังเกลิดจากพระบลิดา บรลิบผรณร์ดห้วยพระคทุณและความจรลิง” (ยอหร์น 1:14) เปโตรประทนับใจ
อยล่างมากกนับสงล่าราศบในพระเยซผ และรนับสารภาพความบาปหนายลิทงนนักของตนัวเอง โธมนัสรห้องออกมาวล่า “องคร์พระผผห้เปป็น
เจห้าของขห้าพระองคร์และพระเจห้าของขห้าพระองคร์!”

ในระหวล่างการรนับใชห้บนโลกนบนี้ของพระเยซผ ในหลายโอกาสพระองคร์ทรงอธลิษฐานเผมืทอผผห้อมืทน – บางครนันี้งใชห้เวลาตลอด
ทนันี้งคมืนในการอธลิษฐาน – แตล่ไมล่มบสนักครนันี้งเดบยวทบทพระองคร์ทรงขอใหห้ผผห้อมืทนอธลิษฐานเผมืทอพระองคค์ เมมืทอเหลล่าคนบาปผผห้เหนมืทอยลห้ามา
อยผล่แทบพระบาทของพระองคร์ พระองคร์กก็ไมล่เคยตทาหนลิพวกเขาหรมือตรนัสวล่า “เจห้าอยล่าททาแบบนนันี้นสลิ!” พระองคร์ไมล่ไดห้ทรงดล่าวล่า 
แตล่ทรงยกโทษผผห้หญลิงคนนนันี้นทบทในความถล่อมใจอนันสทานนกผลิดไดห้ลห้างพระบาทของพระองคร์ดห้วยนนี้ทาตาของเธอและเชก็ดพระบาท
ของพระองคร์ใหห้แหห้งดห้วยเสห้นผมแหล่งศบรษะของเธอ พระองคร์ไมล่เคยรผห้สนกวล่ามนันเปป็นการนนับถมือรผปเคารพในการทบทพวกเขา
นมนัสการพระองคร์ หรมือวล่ามนันเปป็น “การฉกฉวยไป” ทบทจะยอมรนับตทาแหนล่งอนันตททาตห้อยของพวกเขาทบทพระบาทของพระองคร์ 
เพราะวล่าพระองคตทรงเปป็นพระเจจ้าในเนมืนี้อหนนัง เปาโลพรรณนาถนงการเสดก็จมาครนันี้งทบทสองของพระองคร์วล่าเปป็น “การปรากฏอนัน
ทรงสงล่าราศบของพระเจห้าใหญล่ยลิทง” (ทลิตนัส 2:11-13)

ยอหร์นผผห้ใหห้รนับบนัพตลิศมากทาลนังมบการรณรงคร์เพมืทอการประกาศขล่าวประเสรลิฐทบทประสบความสทาเรก็จและกทาลนังใหห้บนัพตลิศ
มาคนจทานวนมาก วนันหนนทงพระเยซผเสดก็จมาหาเขาเพมืทอรนับบนัพตลิศมาและยอหร์นซนทงรผห้วล่าพระเยซผไมล่ใชล่คนธรรมดากก็ “ทผลหห้าม
พระองคร์วล่า “ขห้าพระองคร์ตห้องการจะรนับบนัพตลิศมาจากพระองคร์” แตล่พระเยซผตรนัสวล่า “บนัดนบนี้จงยอมเถลิด เพราะสมควรทบทเราทนันี้ง



หลายจะกระททาตามสลิทงชอบธรรมททุกประการ” เมมืทอยอหร์นใหห้บนัพตลิศมาพระเยซผแลห้ว มบเสบยงหนนทงมาจากสวรรคร์กลล่าววล่า “ทล่าน
ผผห้นบนี้เปป็นบทุตรทบทรนักของเรา เราชอบใจทล่านมาก” (มธ. 3:17)

บนภผเขาแหล่งการจทาแลงพระกาย ซนทงเปป็นทบทๆการประชทุมฟฟฟื้นฟผพระคนัมภบรร์ครนันี้งใหญล่ทบทสทุดเคยถผกจนัดขนนี้น เปโตรและสาวก
คนอมืทนๆไดห้นอนหลนับ และตมืทนขนนี้นมาทนันตอนอธลิษฐานปปิดพอดบ – และเปโตรไมล่เคยลมืมวนันนนันี้นเลย กวล่าอบกสามสลิบปฟีตล่อมาเมมืทอ
เขาเขบยนจดหมายฝากฉบนับนนันี้นทบทมบชมืทอของเขา เขากลล่าววล่า “เราไมล่ไดห้คลห้อยตามนลิยายทบทเขาคลิดแตล่งไวห้ดห้วยความเฉลบยวฉลาด 
แตล่เราไดห้เหก็นอานทุภาพของพระองคร์ดห้วยตาของเราเอง” (2 เปโตร 1:16) พระเยซผทรงทราบความคลิดทบทอยผล่ลนกสทุดและเจตนา
ของเหลล่าศนัตรผของพระองคร์ พระองคร์ทรงทราบจนังหวะหนัวใจของฝผงชน เพราะวล่าพระองคร์ทรงมบความรผห้ในแบบทบทอยผล่เหนมือ
มนทุษยชาตลิมากนนัก พระองคร์ทรงรผห้จนักมนทุษยร์ททุกคน เพราะวล่าพระองคร์ทรงรผห้วล่ามบอะไรอยผล่ในมนทุษยร์ (ยอหร์น 2:25)

พระเยซผทรงอห้างตนัววล่าเปป็นพระเจห้า – และพระองคร์ทรงพลิสผจนร์มนันโดยสลิทงเหลล่านนันี้นทบทพระองคร์ทรงกระททาขณะยนังอยผล่
บนโลกนบนี้ในเนมืนี้อหนนังนนันี้น ในเรมือทบทถผกลมซนัดไปมาบนทะเลทบทมบพายทุ เมมืทอพวกสาวกของพระองคร์รห้องวล่า “พระองคร์ไมล่สนพระทนัย
หรมือวล่าเราพลินาศแลห้ว?” พระเยซผตรนัสเพบยงวล่า “จงสงบและนลิทงเสบย!” และลมทบทพนัดกระหนททากก็หยทุดพนัด พระองคร์ทรงเดลินไปบน
ทะเลกาลลิลบดทุจทางเทห้า โดยดทาเนลินไปบนนนี้ทาเหลล่านนันี้นราวกนับวล่าพวกมนันเปป็นคอนกรบต พระองคร์ทรงกห้าวขห้ามกฎททุกประการ
แหล่งการแพทยร์ วลิทยาศาสตรร์ – และแมห้แตล่พระราชบนัญญนัตลิของโมเสสทบทเกบทยวขห้องกนับคนโรคเรมืนี้อน – เพราะวล่าพระองคร์ทรง
แตะตห้องคนโรคเรมืนี้อนและทรงททาใหห้เขาหายสะอาด แทนทบทพระองคร์เองจะทรงกลายเปป็นคนโรคเรมืนี้อนไปดห้วยจากการสนัมผนัส
นนันี้น

สายตาของคนปกตลิธรรมดาทบทสทุดทบทมองเหก็นพระเยซผกก็ไมล่มบความยทุล่งยากเลยในการคห้นพบวล่ามบอะไรบางอยล่างทบทพลิเศษ
เกบทยวกนับพระองคร์ แมห้แตล่พวกศนัตรผของพระองคร์กก็ยอมรนับวล่าพวกเขา “ไมล่เคยเหก็นอะไรแบบนบนี้มากล่อนเลย” และเมมืทอพวกผผห้นทา
ทางศาสนาในสมนัยนนันี้นไดห้ยลินพระองคร์สอน พวกเขากก็ยอมรนับวล่าพระองคร์ตรนัส “เหมมือนกนับผผห้ทบทมบสลิทธลิอทานาจ หาเหมมือนพวกธร
รมาจารยร์ไมล่”

หลนังจากพระองคร์ไดห้ทรงจนัดการประชทุมตามทห้องถนนแลห้วซนทงผผห้คนไดห้รนับความรอดและทรงรนักษาโรคภนัยไขห้เจก็บททุก
ประการใหห้หาย พวกคนทบทเฝป้าดผอยผล่กก็เหก็นพห้องตรงกนันวล่า “พวกเราไดห้เหก็นสลิทงแปลกประหลาดวนันนบนี้” มนทุษยร์ผผห้เปป็นพระเจห้า นนัทน
คมือพระครลิสตร์ ทรงสทาแดงฤทธลิธิ์เดชและความสมบผรณร์แบบทบทมนทุษยร์เดลินดลินไมล่เคยรผห้จนักมากล่อนเลย ธรรมชาตลิของพระองคร์เอง
เปป็นพยานถนงความเปป็นพระเจห้าของพระองคร์ พญามารและเหลล่าปฟีศาจของมนันทบทพบวล่ามนันงล่ายเหลมือเกลินทบทจะนทามนทุษยชาตลิใหห้
หลงไป ไมล่อาจททาใหห้องคค์บรริสตุทธริธิ์ของพระเจด้าททาบาปไดห้ไมล่วล่าในเรมืทองความคลิด คทาพผดหรมือการกระททา ในททุกโอกาสพระองคร์
ทรงตอบเจห้าแหล่งโลกนบนี้ดห้วยพระวจนะของพระเจห้า และพวกปฟีศาจกก็พรห้อมใจกนันยอมรนับวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระบทุตรของ
พระเจห้าผผห้ทรงพระชนมร์อยผล่! พวกปฟีศาจ (และแมห้แตล่พญามารเอง) กก็มบความเคารพตล่อพระบทุตรของพระเจห้ามากกวล่านนักเทศนร์
บางคนในธรรมาสนร์ของอเมรลิกาททุกวนันนบนี้!

พระองคร์ผผห้ทบทเปาโลประกาศวล่า “ความบรลิบผรณร์ทนันี้งสลินี้นแหล่งความเปป็นพระเจห้าสถลิตอยผล่ในฝป่ายรล่างกาย” ทรงเปป็น
พระฉายของพระเจห้าผผห้ไมล่ปรากฏแกล่ตา และพระองคร์ทรงมบลนักษณะเหมมือนกนับพระเจห้าองคร์นลิรนันดรร์ผผห้ทรงใชห้พระองคร์มาเหลมือ
เกลินจนพระองคร์ตรนัสแกล่หนนทงในพวกสาวกของพระองคร์วล่า “ผทูด้ททที่ไดด้เหจ็นเรากจ็ไดด้เหจ็นพระบริดา!” ในถห้อยคทาทบทชนัดเจนและไมล่มบ
ทางเขห้าใจผลิดไปไดห้ อนัครทผตเปาโลยมืนยนันในอนทุประโยคทบทสนันี้นแตล่มบนนี้ทาหนนักมากยลิทงนนักถนงขห้อลนกลนับอนันยลิทงใหญล่แหล่งธรรมชาตลิใน



การเปป็นคนกลางของพระครลิสตร์ – การรวมเปป็นหนนทงเดบยวในพระองคร์ของความเปป็นพระเจห้า (ใชล่แลห้ว พระเจห้าเอง) และความ
เปป็นมนทุษยร์ (เนมืนี้อหนนัง) นนัทนคมือ “ลนักษณะของเนมืนี้อหนนังททที่บาป” 

โดยปราศจากการขออภนัย เปาโลประกาศวล่าหลนักปรนัชญาใดทบทไมล่ใชล่ “ตามพระครริสตค์” กก็เปป็นแบบของโลก แบบ
พญามาร เตก็มไปดห้วยการหลอกลวง – และเปป็นคทาสอนผลิดอนันนล่าเกลบยด ขาดความจรลิงทบทเปป็นศผนยร์กลาง ศผนยร์กลางแหล่ง
แผนการนลิรนันดรร์ของพระเจห้า: พระบทุตรของพระเจห้าผผห้ทรงพระชนมร์อยผล่ ซนทงในพระองคร์นนันี้นความบรลิบผรณร์ทนันี้งสลินี้นแหล่งความเปป็น
พระเจห้าสถลิตอยผล่ในฝป่ายรล่างกาย

ขห้อ 10: “และทต่านไดจ้ความครบบรติบรรณตในพระองคต ผผห้เปป็นศบรษะแหล่งปวงเทพผผห้ครองและศนักดลิเทพ”
ดห้วยถห้อยคทาเหลล่านบนี้เปาโลเตมือนความจทาเราวล่าไมล่มบสลิทงใดสามารถถผกเพลิทมเขห้ากนับพระราชกลิจทบทเสรก็จสลินี้นแลห้วของพระ

บทุตรของพระเจห้าไดห้ และไมล่มบสลิทงใดสามารถถผกเพลิทมเขห้ากนับพระคทุณไดห้: มนันคมือพระคทุณ – พระคทุณทอันี้งสรินี้น หรมือไมท่มทพระคทุณเลย 
ผผห้เชมืทอทนันี้งหลายครบบรลิบผรณร์ในพระเยซผเจห้า (คทาวล่า ครบบรติบรรณต มบความหมายเดบยวกนันกนับสมบรรณตแบบ – ดนังนนันี้นสลิทงทบทเปาโล
กทาลนังกลล่าวจรลิงๆแลห้วกก็คมือ “ทต่านททันี้งหลายเปป็นผรจ้ททที่สมบรรณตแบบในพระองคต”) ผผห้เชมืทอทนันี้งหลายบนัดนบนี้ (ปปจจทุบนันกาล) มบความครบ
บรลิบผรณร์ ความสมบผรณร์แบบฝป่ายวลิญญาณ ความชอบธรรมของพระเจห้า และการถผกททาใหห้เปป็นผผห้ชอบธรรม “พระครลิสตร์ทรง
ถผกททาใหห้เปป็นปปญญา ความชอบธรรม การชทาระแยกตนันี้งใหห้บรลิสทุทธลิธิ์และการไถล่แกล่เราทนันี้งหลาย” เรามบปปญญาของพระครลิสตร์ 
เรามบการชทาระแยกตนันี้งใหห้บรลิสทุทธลิธิ์ของพระครลิสตร์ เรามบการไถล่ทบทพระองคร์ไดห้ทรงซมืนี้อดห้วยพระโลหลิตอนันมบคล่าประเสรลิฐของพระองคร์
เอง

ผผห้ทบทเชมืทอแลห้วอยล่างแทห้จรลิง ผผห้ทบทไดห้แสดงออกถนงความเชมืทอทบทแทห้จรลิง มบการรนับประกนันของพระเจห้าแหล่งความครบบรลิบผรณร์
ในพระครลิสตร์: “ทล่านทนันี้งหลายเปป็นผผห้ครบบรลิบผรณร์ในพระองคร์”...ไมล่ใชล่ “จะเปป็นผผห้ครบบรลิบผรณร์ (ณ เวลาในอนาคต)” แตล่
 “เปป็นผผห้ครบบรลิบผรณร์ (ปปจจทุบนันกาล)” ในพระครลิสตร์ไมล่มบสลิทงใดขาดไปเลย ททุกความตห้องการ ไมล่วล่าจะใหญล่หรมือเลก็กสนักเพบยงใด 
ลห้วนถผกตอบสนองในพระครลิสตร์ สลิทงทบทพระเจห้าทรงเรบยกรห้อง พระองคร์กก็ทรงจนัดเตรบยมแลห้วในพระราชกลิจทบทเสรก็จสลินี้นแลห้วของ
พระบทุตรแหล่งความรนักของพระองคร์

ในสล่วนทห้ายของขห้อ 10 เปาโลอห้างอลิงถนงพระครลิสตร์ – “ผผห้เปป็นศบรษะแหล่งปวงเทพผผห้ครองและศนักดลิเทพ” ความหมายทบท
ลนกซนนี้งของขห้อ 10 มบดนังนบนี้: ในพระครลิสตร์ – และในฝป่ายรล่างกายนนันี้นเอง – ความบรลิบผรณร์ทนันี้งสลินี้นแหล่งความเปป็นพระเจห้ากก็ถผกพบ
และสถลิตอยผล่ ผผห้ทรงเปป็นศบรษะแหล่งปวงเทพผผห้ครองและศนักดลิเทพ ไมล่มบขห้อยกเวห้นเลย ศนักดลิเทพทนันี้งหมดแหล่งสวรรคร์ตห้องนบนอบ
ตล่อพระครลิสตร์เพราะวล่าพระองคร์ทรงอยผล่เหนมือสรรพสลิทงทนันี้งปวง ไมล่มบผผห้ใดทบทอยผล่สผงกวล่าแลห้วในสวรรคร์ ในโลกหรมือใตห้แผล่นดลินโลก 
ดห้วยเหตทุนบนี้ เพราะเหตทุทบทวล่าพระองคร์ทรงเปป็นผผห้ทรงฤทธลิธิ์ทนันี้งสลินี้น พระองคร์จนงทรงสามารถทบทจะจนัดหาความรอดอนันครบบรลิบผรณร์ 
การอภนัยโทษอนันครบบรลิบผรณร์ความชอบธรรมอนันครบบรลิบผรณร์ หากจะกลล่าวในภาษาของพระคนัมภบรร์ “ทล่านทนันี้งหลายครบ
บรลิบผรณร์ในพระองคร์!”

ขห้อ 11: “ในพระองคร์นนันี้น ทล่านไดห้รนับเขห้าสทุหนนัต ซนทงเปป็นการเขห้าสทุหนนัตทบทมมือมนทุษยร์มลิไดห้กระททา โดยทบททล่านไดห้สละกาย
แหล่งความบาปของเนมืนี้อหนนังเสบย โดยการเขห้าสทุหนนัตแหล่งพระครลิสตร์”

ขอใหห้ผมหนันความสนใจของคทุณมาทบทคทาวล่า “ในพระองคร์... แหล่งพระครลิสตร์... กนับพระองคร์” กลล่าวอบกนนัยหนนทง – พระ
ครลิสตร์ หนัวขห้อเดบยวเทล่านนันี้นของเปาโลคมือ พระครลิสตร์สทาหรนับสลิทงทนันี้งปวง เพราะวล่าในพระองคร์คมือความครบบรลิบผรณร์ ดห้วยเหตทุนบนี้



เพราะวล่าชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นอยผล่ในพระครลิสตร์ผล่านทางการอนัศจรรยร์แหล่งความเชมืทอในพระราชกลิจทบทเสรก็จสลินี้นแลห้วของ
พระองคร์ พวกเขาจนงถมือกรรมสลิทธลิธิ์และชมืทนชมยลินดบกนับอภลิสลิทธลิธิ์เหลล่านนันี้นทบทเปป็นผลลนัพธร์ของการเขห้าสทุหนนัตฝป่ายวลิญญาณ “ทบทมมือ
มนทุษยร์มลิไดห้กระททา” แลห้วททาไมบทุตรทนันี้งหลายของพระเจห้าทบทมบอภลิสลิทธลิธิ์เชล่นนนันี้นถนงควรกลนับไปหาสลิทงเหลล่านนันี้นของเนมืนี้อหนนัง? กลนับ
ไปหากฎตล่างๆของมนทุษยร์? การเขห้าสทุหนนัตทบทมมือมนทุษยร์มลิไดห้กระททาเหก็นไดห้ชนัดวล่าตรงขห้ามกนับสลิทงทบทถผกกระททาดห้วยมมือมนทุษยร์ (อฟ. 
2:11)

หลนักคทาสอนเรมืทองการเขห้าสทุหนนัตฝป่ายวลิญญาณตามทบทถผกประกาศโดยเปาโลไมล่ใชล่หลนักคทาสอนใหมล่ มนันเกลิดขนนี้นหลาย
ครนันี้งแลห้วในภาคพนันธสนัญญาเดลิมในหลากหลายรผปแบบ เมมืทออลิสราเอลยนังอยผล่ในถลิทนททุรกนันดาร คสาบทัญชาจากพระเจห้าผผห้ทรง
มหลิทธลิฤทธลิธิ์ไดห้ถผกใหห้ไวห้: “จงเขห้าสทุหนนัตหนนังหทุห้มปลายแหล่งใจของเจห้าทนันี้งหลาย” และในขณะเดบยวกนัน พระสทัญญาของพระเจห้า
ไดห้ถผกใหห้ไวห้: “แลห้วพระเยโฮวาหร์พระเจห้าของทล่านจะทรงตนัดใจของทล่าน และใจของเชมืนี้อสายของทล่าน เพมืทอทล่านจะไดห้รนักพระเย
โฮวาหร์พระเจห้าของทล่านดห้วยสทุดจลิตสทุดใจของทล่าน เพมืทอทล่านทนันี้งหลายจะมบชบวลิตอยผล่ไดห้”

เยเรมบยร์ไดห้ใหห้คทาบนัญชาแกล่ประชาชนทบทถผกเลมือกสรรของพระเจห้าวล่า “ดผกล่อน คนยผดาหร์และชาวกรทุงเยรผซาเลก็มเออ๋ย จง
เอาตนัวรนับพลิธบเขห้าสทุหนนัตถวายแดล่พระเยโฮวาหร์ จงตนัดหนนังปลายหนัวใจของเจห้าเสบย...” (ยรม. 4:4) เยเรมบยร์ไดห้พรรณนาถนง
ประชาชนทบทมบใจแขก็งกระดห้างดนังนบนี้: “ดผเถลิด หผของพวกเขาไมล่ไดห้ถผกเขห้าสทุหนนัต” เขารห้องบอกวงศร์วานอลิสราเอลทนันี้งสลินี้นวล่าพวกเขา
“มลิไดห้รนับพลิธบเขห้าสทุหนนัตทางจลิตใจ”

เอเสเคบยลประกาศอยล่างเดบยวกนันในถห้อยคทาเหลล่านบนี้: “ทบทมลิไดห้เขห้าสทุหนนัตทางจลิตใจและมลิไดห้เขห้าสทุหนนัตทางเนมืนี้อหนนัง” ส
เทเฟนใชห้ถห้อยคทาแบบเดบยวกนันในคทาเทศนาของเขาแกล่พวกฟารลิสบ: “ทล่านทนันี้งหลายผผห้ไมล่เขห้าสทุหนนัตในใจและหผ” (กลิจการ 7:51) 
บางครนันี้งเปาโลกก็ใชห้ภาษาทบทคลห้ายคลนงกนันเวลาพผดถนงผผห้เชมืทอทนันี้งหลายทบทมบใจแขก็งกระดห้างและทบทหผตนง มบการเขห้าสทุหนนัตของหนัวใจซนทง
ไมล่ไดห้ถผกกระททาดห้วยมมือมนทุษยร์ ซนทงใหห้พรตล่างๆทบทไมล่อาจหาคล่าไดห้และสงล่าราศบทบทไมล่อาจพรรณนาไดห้แกล่คนเหลล่านนันี้นทบทรนับความ
บรลิบผรณร์ของพระเจห้าในพระเยซผครลิสตร์โดยความเชมืทอ อล่านพระราชบนัญญนัตลิ 10:16; 30:6; เยเรมบยร์ 4:4; 6:10; 9:26; เอเสเคบยล
44:7

การเขห้าสทุหนนัตซนทงไมล่ไดห้ถผกกระททาดห้วยมมือมนทุษยร์แตล่ “โดยพระครลิสตร์” นทามาซนทง “การถอดทลินี้งกายแหล่งความบาปของ
เนมืนี้อหนนังเสบย” (เนมืนี้อหนนังตรงนบนี้สมืทอถนงความเปป็นมนทุษยร์ทบทถผกททาใหห้เสมืทอมทรามไปแลห้ว – โรม 7:23; กาลาเทบย 5:16; เอเฟซนัส 
2:2) มนทุษยร์เปป็นผผห้ทบทเสมืทอมทรามอยล่างสทุดๆและกายแหล่งเนมืนี้อหนนังกก็ไมล่อาจเยบยวยาไดห้แลห้วอยล่างสลินี้นหวนัง เปาโลเปรบยบเทบยบความ
แตกตล่างของการเขห้าสทุหนนัตแหล่งเนมืนี้อหนนังกนับการเขห้าสทุหนนัตของพระครลิสตร์: การเขห้าสทุหนนัตทบทเกบทยวขห้องกนับพระราชบนัญญนัตลิของ
โมเสสนนันี้นมบขห้อจทากนัด ขณะทบทการเขห้าสทุหนนัตในพระครลิสตร์กสาจทัดทตินี้งกายแหต่งเนคืนี้อหนทังททันี้งสตินี้นและเราทนันี้งหลายไมล่อยผล่ในเนมืนี้อหนนังอบก
ตล่อไปแตล่อยผล่ในพระวลิญญาณ: “ถห้าพระวลิญญาณของพระเจห้าทรงสถลิตอยผล่ในทล่านทนันี้งหลายจรลิงๆแลห้ว ทล่านกก็มลิไดห้อยผล่ฝป่ายเนมืนี้อหนนัง
แตล่อยผล่ฝป่ายพระวลิญญาณ แตล่ถห้าผผห้ใดไมล่มบพระวลิญญาณของพระครลิสตร์ ผผห้นนันี้นกก็ไมล่เปป็นของพระองคร์” (โรม 8:9)

การเขห้าสทุหนนัตฝป่ายวลิญญาณไมล่ไดห้แยกขาดจากการสรห้างใหมล่... มนันเปป็นสลิทงเดบยวกนันและเหมมือนกนัน การเขห้าสทุหนนัตฝป่าย
วลิญญาณไมล่ใชล่การงานทบทสองของพระคทุณและไมล่ใชล่การงานทบทถผกเพลิทมเขห้าไปของพระคทุณ... มนันเกลิดขนนี้นเมมืทอเราถผกสรห้างใหห้เปป็น
คนใหมล่ผล่านทางการอนัศจรรยร์แหล่งการบนังเกลิดใหมล่: “เหตทุฉะนนันี้นถห้าผผห้ใดอยผล่ในพระครลิสตร์ ผผห้นนันี้นกก็เปป็นคนทบทถผกสรห้างใหมล่แลห้ว สลิทง
เกล่าๆกก็ลล่วงไป ดผเถลิด สลิทงสารพนัดกลายเปป็นสลิทงใหมล่ทนันี้งนนันี้น” (2 คร. 5:17)



เปาโลใหห้คทาอธลิบายเพลิทมเตลิมแกล่เราเกบทยวกนับการเปลบทยนแปลงอนันนล่ามหนัศจรรยร์นบนี้โดยกลล่าววล่า “...โดยการเขห้าสทุหนนัต
แหล่งพระครลิสตร์” พระเยซผตรนัสวล่า “อยล่าคลิดวล่าเรามาเพมืทอจะททาลายพระราชบนัญญนัตลิหรมือคทาของศาสดาพยากรณร์เสบย เรามลิไดห้
มาเพมืทอจะททาลาย แตล่มาเพมืทอจะใหห้สทาเรก็จ” (มธ. 5:17) เปาโลเสรลิมวล่า “พระครลิสตร์ทรงเปป็นจทุดจบของพระราชบนัญญนัตลิ เพมืทอใหห้
ททุกคนทบทมบความเชมืทอไดห้รนับความชอบธรรม” (โรม 10:4) ดห้วยเหตทุนบนี้การเขห้าสทุหนนัตแหล่งพระครลิสตร์จนงเปป็นการเขห้าสทุหนนัตซนทงเปป็น
ของพระองคร์ ถผกจนัดหาใหห้โดยและผล่านทางพระราชกลิจทบทเสรก็จสลินี้นแลห้วของพระองคร์เทล่านนันี้น และยลิทงใหญล่กวล่าการเขห้าสทุหนนัตซนทง
เปป็นของพระราชบนัญญนัตลิของโมเสสมากนนัก “พระราชบนัญญนัตลิมาโดยโมเสส – แตล่พระคทุณและความจรลิงมาโดยพระเยซผ
ครลิสตร์” การเขห้าสทุหนนัตฝป่ายวลิญญาณเปป็นพระพรหนนทงเดบยวทบทสามารถถผกใหห้ไดห้โดยพระครลิสตร์เทล่านนันี้นซนทงในพระองคร์ความ
บรลิบผรณร์ทนันี้งสลินี้นแหล่งความเปป็นพระเจห้าสถลิตอยผล่ในฝป่ายรล่างกาย และในพระองคร์บล่อนนี้ทาทนันี้งสลินี้นแหล่งความรอดพรห้อมกนับพรตล่างๆ
ของพวกมนันกก็ดทารงอยผล่

การเขห้าสทุหนนัตทบทเกบทยวขห้องกนับพระราชบนัญญนัตลิของโมเสสประกาศวล่าเดก็กผผห้ชายชาวฮบบรผเมมืทออายทุไดห้แปดวนันจะตห้องเขห้า
สทุหนนัต – อนันเปป็นการระบทุตนัวตนเขาวล่าเปป็นประชาชนทบทถผกเลมือกสรรของพระเจห้า แตล่การเขห้าสทุหนนัตของพระครลิสตร์เปป็นอภลิสลิทธลิธิ์
ของคนทนันี้งปวง – ไมล่มบการแบล่งแยกความแตกตล่าง ไมล่มบการจทากนัดอายทุ เพศหรมือประชาชาตลิ มนันเปป็นของ “ผผห้ใดกก็ตามทบท
ประสงคร์” ททุกคนถผกรวมเขห้าไวห้ ไมล่มบผผห้ใดถผกกบดกนันออกไป พระครลิสตร์ทรงททาใหห้พระราชบนัญญนัตลิสทาเรก็จแลห้ว พระองคร์จนงทรง
กลายเปป็นจทุดจบของพระราชบนัญญนัตลิแกล่ททุกคนทบทเชมืทอ ดห้วยเหตทุนบนี้เมมืทอคนใดเชมืทอในพระเยซผครลิสตร์เจห้าอยล่างแทห้จรลิง เขากก็ตายแลห้ว
ตล่อพระราชบนัญญนัตลิและพระราชบนัญญนัตลิกก็ตายแลห้วตล่อเขา หากพระพรตล่างๆและประโยชนร์ตล่างๆฝป่ายวลิญญาณสามารถมบไดห้
โดยการวางใจในพระราชกลิจทบทเสรก็จสลินี้นแลห้วของพระเยซผ เหตทุใดจนงมบคนคลิดทบทจะกลนับไปอยผล่ใตห้บนังคนับของบรรดาพลิธบการ 
พลิธบกรรม การถมือวนัน เทศกาลเลบนี้ยง – และพระราชบนัญญนัตลิอบกเลล่า?

แนล่นอนวล่าหากผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นทบทเมมืองโคโลสบไดห้ประสบกนับการอนัศจรรยร์แหล่งการบนังเกลิดใหมล่โดยความเชมืทอในพระราช
กลิจทบทเสรก็จสลินี้นแลห้วของพระเยซผ หากพวกเขามบพระครลิสตร์อยผล่ในใจของตนแลห้ว (ทรงเปป็นทบทหวนังแหล่งสงล่าราศบ) แลห้วททาไมพวกเขา
จนงคลิดทบทจะกลนับไปหาสนัญลนักษณร์... ภาพเลก็ง...ในเมมืทอพวกเขามบพระครติสตตผรจ้ทรงพระชนมตอยรต่ภายในใจของพวกเขาแลห้วเลล่า? 
พระองคร์ไดห้ทรงนทามา – ไมล่ใชล่ภาพเลก็ง ไมล่ใชล่สนัญลนักษณร์ – แตล่เปป็นความสวต่างแทจ้และชทวติตแกล่คนทนันี้งปวงทบทไดห้เชมืทอในพระราชกลิจ
ทบทเสรก็จสลินี้นแลห้วของพระองคร์

หนนทงในสลิทงทบทยากทบทสทุดบนโลกสทาหรนับผผห้รนับใชห้คนใดกก็ตามแหล่งขล่าวประเสรลิฐทบทจะททากก็คมือ การนทาผผห้คนมาถนงจทุดทบทพวก
เขาเตก็มใจทบทจะ “ปลต่อยใหจ้พระเจจ้ากระทสากติจ” มนทุษยร์อยากททาอะไรบางอยล่าง ใหห้อะไรบางอยล่าง ดทาเนลินชบวลิตใหห้สมกนับอะไร
บางอยล่าง หรมือเปป็นอะไรบางอยล่าง เขาไมล่เตก็มใจทบทจะรนับสารภาพถนงความเสมืทอมทรามอยล่างทบทสทุดของตน สภาพอนันสลินี้นหวนังและ
ชล่วยเหลมือตนัวเองไมล่ไดห้ของตน – และจากนนันี้นกก็ทลินี้งตนัวลงแทบพระบาทของพระเยซผในการยอมจทานนตล่อพระเจห้า

ขห้อ 12: “ไดห้ถผกฝปงไวห้กนับพระองคร์ในบนัพตลิศมา ซนทงทล่านไดห้เปป็นขนนี้นมากนับพระองคร์ดห้วย โดยความเชมืทอในการกระททาของ
พระเจห้า ผผห้ไดห้ทรงบนันดาลใหห้พระองคร์เปป็นขนนี้นมาจากความตาย”

ภาษากรบกอล่านวล่า “...โดยไดจ้ถรกฝปังไวจ้กนับพระองคร์ในบนัพตลิศมาแลห้ว” ดนังนนันี้น เมคืที่อไดจ้ถรกฝปังไวจ้กนับพระครลิสตร์ในบนัพตลิศมา
แลห้ว พวกเขาจนงไดห้รนับการเขห้าสทุหนนัตในพระครลิสตร์แลห้ว – ไมล่ใชล่ในเนมืนี้อหนนัง แตล่ในพระวลิญญาณ ใจใหมล่ วลิญญาณใหมล่ ชบวลิตใหมล่
เปป็นของพวกเขาแลห้ว – กรรมสลิทธลิธิ์ปปจจทุบนันในพระครลิสตร์ เมมืทอผผห้เชมืทอแทห้คนใดผล่านเขห้าในบนัพตลิศมาทบทแทห้จรลิงและถผกจทุล่มลงในนนี้ทา



ตามสผตรของภาคพนันธสนัญญาใหมล่ คนๆนนันี้นกก็กทาลนังเปป็นพยานถนงการเสบยชบวลิตกล่อนหนห้านนันี้น – การเสบยชบวลิตทบทไดห้เกลิดขนนี้นแลห้วเมมืทอ
คนๆนนันี้นทบทรนับบนัพตลิศมาเชมืทอในพระเยซผครลิสตร์เจห้าแลห้วดห้วยหนัวใจ

ชนัทวขณะทบทคนบาปคนใดเชมืทอในพระเยซผและรนับเอาพระราชกลิจทบทเสรก็จสลินี้นแลห้วของพระองคร์ ชนัทวขณะนนันี้นเองคนๆนนันี้นกก็
ตายแลห้วตล่อบาป บนัพตลิศมาสมืทอถนงการฝปงกายแหล่งบาปนนันี้น เมมืทอเรายอมรนับพระราชกลิจทบทเสรก็จสลินี้นแลห้วของพระเยซผครลิสตร์สทาหรนับ
การยกโทษบาป เรากก็ยอมรนับการสลินี้นพระชนมร์ การถผกฝปงไวห้และการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระองคร์ ไมล่มบการใชห้เครมืทองมมือใดเลย
ในการเขห้าสทุหนนัตทบทเปาโลเอล่ยถนง (“ทบทมมือมนทุษยร์มลิไดห้กระททา”) และในททานองเดบยวกนัน เมมืทอเขาอห้างอลิงถนงบนัพตลิศมาในฐานะ
เปป็นการฝปง กก็ไมล่มบการใชห้ผห้าคลทุมศพหรมือแครล่แบกศพดห้วยเมมืทอการฝปงนนันี้นเกลิดขนนี้น บนัพตลิศมาทบทแทห้จรลิงเกลิดขนนี้นชนัทวขณะทบทคนๆหนนทง
เชมืทอ: “เพราะวล่าถนงเราจะเปป็นพวกยลิวหรมือพวกตล่างชาตลิ เปป็นทาสหรมือมลิใชล่ทาสกก็ตาม เราทนันี้งหลายไดห้รนับบนัพตลิศมาโดยพระ
วลิญญาณองคร์เดบยวเขห้าเปป็นกายอนันเดบยวกนัน” (1 คร. 12:13)

บนัพตลิศมาในนนี้ทาเปป็นการสาธลิตทบทปรากฏแกล่ตาของการอนัศจรรยร์ภายในทบทไมล่ปรากฏแกล่ตา สลิทงทบทเปาโลกทาลนังกลล่าวแกล่
ชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นตรงนบนี้กก็คมือ: “เมมืทอทล่านทนันี้งหลายไดห้รนับบนัพตลิศมา พวกทล่านกก็เปป็นพยานวล่าสลิทงเกล่าๆไดห้ผล่านพห้นไปแลห้ว 
ผล่านทางการรนับบนัพตลิศมาของทล่านทนันี้งหลาย พวกทล่านกก็เปป็นพยานวล่าพวกทล่านไดห้ตายไปแลห้วตล่อเนมืนี้อหนนัง วล่าพวกทล่านจบสลินี้น
กนันทบกนับเนมืนี้อหนนัง” แนล่นอนวล่าเราทราบวล่าไมล่ใชล่ททุกคนทบทรนับบนัพตลิศมาไดห้บนังเกลิดใหมล่แลห้ว คนมากมายทบทถผกจทุล่มลงในนนี้ทาแลห้วไมล่ไดห้
เกลิดผลแหล่งความรอดเลย เปาโลกลล่าววล่า “ไมล่ใชล่ททุกคนทบทเกลิดจากอลิสราเอลเปป็นคนอลิสราเอล” และในททานองเดบยวกนันมนันกก็
เปป็นความจรลิงทบทวล่าไมล่ใชล่ททุกคนทบทออกปากวล่าตนไดห้รนับบนัพตลิศมาเขห้าในครลิสตจนักรพนันธสนัญญาใหมล่แลห้วไดห้บนังเกลิดใหมล่อยล่าง
แทห้จรลิง แตล่จงสนังเกตวล่า – การถผกฝปงไวห้นบนี้ไมล่ใชล่จทุดจบ:

“ซนทงทล่านไดห้เปป็นขนนี้นมากนับพระองคร์ดห้วย โดยความเชมืทอในการกระททาของพระเจห้า ผผห้ไดห้ทรงบนันดาลใหห้พระองคร์เปป็นขนนี้น
มาจากความตาย” ตรงนบนี้เปาโลอห้างอลิงถนงพลิธบบนัพตลิศมาและความหมายลนกๆฝป่ายวลิญญาณทบทมนันมบสทาหรนับผผห้เชมืทอแทห้ การทสาพติธท
บทัพตติศมาโดยการใหห้คนๆหนนทงไปอยผล่ใตห้นนี้ทายล่อมไมล่ไดห้กล่อใหห้เกลิดการตายหรมือการฝปงดนังกลล่าว และการขลึนี้นมาจากนนี้สากก็ไมล่ไดห้กล่อใหห้
เกลิดการฟฟฟื้นคมืนชบพสผล่ชบวลิตใหมล่ดห้วย การตาย การฝปงและการเปป็นขนนี้นจากตายเปป็นความจรลิงตล่างๆฝป่ายวลิญญาณททที่ถรกแสดงใหจ้
เหห็นโดยพลิธบบนัพตลิศมา แตล่การตายทบทแทห้จรลิง การฝปงทบทแทห้จรลิงและการเปป็นขนนี้นจากตายทบทแทห้จรลิงเปป็นประสบการณร์ทบทเกลิดขนนี้นในใจ

ขห้อ 12 บรรลทุจทุดสทุดยอดดห้วยถห้อยคทาทบทสทาคนัญมากๆ: “ซนทงทล่านไดห้เปป็นขนนี้นมากนับพระองคร์ดห้วย โดยความเชมืที่อในการก
ระทนาของพระเจด้า” ดนังนนันี้น มนันจนงไมล่ใชล่นนี้ทาในอล่างบนัพตลิศมาหรมือแมล่นนี้ทาทบทททาใหห้เกลิดการเปป็นขนนี้นจากตายฝป่ายวลิญญาณทบทวล่านบนี้ มนัน
คมือความเชมืทอ – ความเชมืทอในแผนการของพระเจห้าซนทงไดห้ถผกกทาหนดไวห้แลห้วกล่อนแรกสรห้างโลก (1 เปโตร 1:18-23) ความเชมืทอใน
พระราชกลิจทบทเสรก็จสลินี้นแลห้วของพระเยซผคมือพาหนะ (หรมือสมืทอกลาง) ทบทททาใหห้การเปป็นขนนี้นจากตายของพระเจห้าเกลิดขนนี้นไดห้ นนี้ทาใน
พลิธบบนัพตลิศมาไมล่มบสล่วนเกบทยวขห้องใดๆเลยกนับการสรห้างใหมล่

ในเอเฟซนัส 1:19-20 เปาโลอธลิษฐานขอใหห้ผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นทบทเมมืองเอเฟซนัสทราบวล่า “ฤทธานทุภาพอทันใหญต่ของพระองคต
มทมากยติที่งเพทยงไรสทาหรนับเราทนันี้งหลายททที่เชมืที่อ” ฤทธานทุภาพทบทเปาโลกทาลนังพผดถนงในพระคทาตอนนบนี้คมือ ฤทธานทุภาพของพระเจห้าทบท
ชทุบพระครลิสตร์ใหห้เปป็นขนนี้นจากตาย และซนทงททาใหห้คนทนันี้งปวงทบทเชมืทอในพระราชกลิจทบทเสรก็จสลินี้นแลห้วของพระเยซผมบชบวลิต คนทนันี้งหลายทบท
“ตายแลห้วในการละเมลิดและการบาปตล่างๆ” (อฟ. 2:1, 2) ถผกททาใหห้มบชบวลิตโดยทางความเชมืทอ “ดห้วยวล่าซนทงทล่านทนันี้งหลายรอด
นนันี้นกก็รอดโดยพระคทุณเพราะความเชมืทอ และมลิใชล่โดยตนัวทล่านทนันี้งหลายเอง แตล่พระเจห้าทรงประทานใหห้” (อฟ. 2:8) 



“...ความเชมืที่อในการกระทนาของพระเจด้า ผผห้ไดห้ทรงบนันดาลใหห้พระองคร์เปป็นขนนี้นมาจากความตาย” แทห้จรลิงแลห้ว ความ
รอดเปป็นขององคตพระผรจ้เปป็นเจจ้า คนทนันี้งปวงลห้วนเกลิดมาในบาปและถผกกล่อรล่างขนนี้นในความชนัทวชห้า มนทุษยร์เสมืทอมทรามอยล่างสทุดๆ
และเขาชล่วยตนัวเองใหห้รอดไมล่ไดห้ คนไมล่เชมืทอตห้องถผกชทุบใหห้เปป็นขนนี้นจากความตายฝป่ายวลิญญาณและถผกรวมเปป็นหนนทงเดบยวเขห้ากนับ
พระกายของพระครลิสตร์โดยพระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์ (ยอหร์น 3:5; 1 คร. 12:12, 13) สลิทงนบนี้จะเกลิดขนนี้นไดห้โดยความเชมืทอในพระเจห้า
เทล่านนันี้น (เราถผกททาใหห้เปป็นผผห้ชอบธรรมโดยความเชมืทอ) และเมมืทอเราถผกททาใหห้เปป็นผผห้ชอบธรรมโดยความเชมืทอแลห้ว เรากก็ไดห้รนับการ
ยกเวห้นไมล่ตห้องรนับโทษแหล่งพระราชบนัญญนัตลิ เพราะวล่า “พระครลิสตร์ทรงเปป็นจทุดจบของพระราชบนัญญนัตลิ เพมืทอใหห้ททุกคนทบทมบความ
เชมืทอไดห้รนับความชอบธรรม” (โรม 10:4)

ผผห้เชมืทอทนันี้งหลายถผกชทาระแยกตนันี้งใหห้บรลิสทุทธลิธิ์ในพระครลิสตร์ (1 คร. 1:30)
ผผห้เชมืทอทนันี้งหลายมบสภาพของพระเจห้า (2 เปโตร 1:4) 
ผผห้เชมืทอทนันี้งหลายมบพระฉายของพระเจห้า ในฝป่ายวลิญญาณ – และในการเปป็นขนนี้นจากตายครนันี้งแรกจะไดห้รนับรล่างกายทบทถผก

ททาใหห้มบสงล่าราศบเหมมือนกนับพระกายแหล่งการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์อนันเปฟีปี่ยมสงล่าราศบของพระเยซผ (1 ยอหร์น 3:1, 2) 
การเปป็นขนนี้นจากตายของดวงวลิญญาณทบทตายไปแลห้วฝป่ายวลิญญาณเปป็นพระราชกลิจของพระเจห้าแตล่เพบยงผผห้เดบยวผผห้ทรง

ฤทธานทุภาพทนันี้งสลินี้น ในการเปป็นขนนี้นจากตายเมมืทอกายทบทตายไดห้เหลล่านบนี้จะถผกเปลบทยนแปลง – และนนัทนกก็จะเกลิดขนนี้นผล่านทางฤทธลิธิ์เดช
ของพระองคร์ผผห้ทรงฤทธานทุภาพทนันี้งสลินี้นเชล่นกนัน! พระเจห้าทรงรนักคนบาปทนันี้งหลาย ความรนักอาจสงสาร ความรนักอาจรผห้สนกเหก็นอก
เหก็นใจผผห้ทบทอนับจนหนทาง – แตล่ความรนักในกรณบดนังกลล่าวอาจไมล่ไปไกลกวล่านบนี้เพราะขบดจทากนัดอมืทนๆ แตท่พระเจด้าไมท่เพทยงรอัก
เทท่านอันี้น – พระเจจ้าทรงมทฤทธติธิ์ททที่จะชทุบคนบาปทนันี้งหลายทบทตายไปแลห้วใหห้เปป็นขนนี้นมาอบกและประทานชบวลิตใหมล่ในพระเยซผครลิสตร์
แกล่พวกเขา... เปาโลเรบยกมนันวล่า “ฤทธานทุภาพอนันใหญล่ยลิทงและทรงพลนัง” ความเชมืทอไมล่รห้องขอคทาอธลิบาย ความเชมืทอแคล่ยอมรนับ
สลิทงทบทพระเจห้าตรนัสเพราะวต่าพระเจห้าไดจ้ตรทัสมทันแลห้ว!

เรมืทองทบทสรห้างความสนับสนงทุนงงใหห้แกล่ชาวโลกทบทไมล่เชมืทอมากทบทสทุดกก็คมือ การฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระเยซผครลิสตร์เจห้า – 
เรมืทองเดบยวทบทเหลล่าศนัตรผของพระเยซผไมล่อาจหาเหตทุผลมาอธลิบายไดห้เลย การฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระเยซผพลิสผจนร์จนหมดขห้อสงสนัย
ถนงการทบทพระเจห้าทรงยอมรนับการลบมลทลินของพระองคร์ พระเจห้าพระบลิดาทรงชทุบพระบทุตรของพระองคร์ใหห้เปป็นขนนี้นจากตาย 
“และทรงประทานสงล่าราศบแกล่พระองคร์ เพมืทอใหห้ความเชมืทอและความหวนังใจของทล่านดทารงอยผล่ในพระเจห้า” (1 เปโตร 1:21)  
การฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระเยซผครลิสตร์ไดห้เปปิดประตผแหล่งความรอดใหห้แกล่ “ผผห้ใดกก็ตามทบทประสงคร์” เพราะวล่าพระเยซผไดห้ทรง
ตอบสนองขห้อเรบยกรห้องททุกประการแหล่งพระราชบนัญญนัตลิของพระเจห้าแลห้ว และโดยเหตทุนบนี้ความศนักดลิธิ์สลิทธลิธิ์แหล่งพระราชบนัญญนัตลิ
จนงสทาเรก็จ

พระราชบนัญญนัตลิของพระเจห้านนันี้นบรลิสทุทธลิธิ์และการละเมลิดพระราชบนัญญนัตลินนันี้นกก็เปป็นความบาป ททุกคนลจ้วนไดจ้ทสาบาป
และเสมืทอมจากสงล่าราศบของพระเจห้าแลห้ว โดยการกระททาตล่างๆแหล่งพระราชบนัญญนัตลิจะไมล่มบเนมืนี้อหนนังใดถผกททาใหห้เปป็นผผห้ชอบธรรม
เลย คล่าจห้างของบาปคมือความตาย – ดห้วยเหตทุนบนี้พระราชบนัญญนัตลิจนงเรบยกรห้องความตายสทาหรนับผผห้กระททาผลิด แตล่พระเยซผครลิสตร์
ทรงรนับกายหนนทง พระโลหลิตของพระองคร์ไดห้ถผกททาใหห้หลนัทงออก พระองคร์ทรงเตก็มพระทนัยสละชบวลิตของพระองคร์และเขห้าไปใน
อทุโมงคร์ฝปงศพนนันี้น – แตล่อทุโมงคร์ฝปงศพนนันี้นไมล่อาจรนันี้งพระองคร์ไวห้ไดห้ ฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ไดห้นทาพระองคร์ออกมาจากพวกคนตาย
อบก



พระเยซผทรงททาใหห้พระราชบนัญญนัตลิสทาเรก็จซนทงพระราชบนัญญนัตลินนันี้นสามารถบดขยบนี้และททาลายคทุณและผมไดห้ เนมืทองจาก
พระเยซผทรงททาใหห้ททุกจทุดและททุกขบดของพระราชบนัญญนัตลิและพวกศาสดาพยากรณร์สทาเรก็จแลห้ว พระเจห้าจนงสามารถเปป็นผผห้ทบท
ยทุตลิธรรมและเปฟีปี่ยมดห้วยความเมตตาตล่อเราทนันี้งหลายไดห้ และฤทธลิธิ์เดชทบทอาจบดขยบนี้เราทนันี้งหลายไดห้นนันี้นบนัดนบนี้กก็ยกเราขนนี้นจากเลน
ตมแหล่งความบาปและททาใหห้เราเปป็นขนนี้น โดยททาใหห้เรามบชบวลิตตล่อพระเจห้าผล่านทางฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณ ในพระราชกลิจทบท
เสรก็จสลินี้นแลห้วของพระเยซผ พระเจห้าพระบลิดาทรงพอพระทนัยยลิทงนนัก: “ทล่านจะเหก็นความททุกขร์ลทาบากแหล่งจลิตวลิญญาณของทล่าน 
และจะพอใจ” 

ขห้อ 13: “และทล่านทบทตายแลห้วดห้วยความบาปทนันี้งหลายของทล่านและดห้วยเหตทุทบทเนมืนี้อหนนังของทล่านมลิไดห้เขห้าสทุหนนัต 
พระองคร์ไดห้ทรงใหห้ทล่านมบชบวลิตดห้วยกนันกนับพระองคร์และทรงโปรดยกโทษการละเมลิดทนันี้งหลายของทล่าน”

ในขห้อนบนี้เปาโลวลิงวอนผผห้เชมืทอชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้น โดยปรารถนาใหห้พวกเขาตระหนนักถนงกรรมสลิทธลิธิ์ปปจจทุบนันของพวก
เขาในความเชมืทอแบบครลิสเตบยน การททาใหห้เปป็นขนนี้นและการชทุบขนนี้นจากความตายฝป่ายวลิญญาณไดห้ถผกประสบแลห้วและบนัดนบนี้จะ
ตห้องถผกชมืทนชมยลินดบ ชบวลิตในพระครลิสตร์ไมล่ใชล่พระพรหนนทงทบทจะถผกชมืทนชมยลินดบหลนังจากทบทเราตายไปแลห้วเทล่านนันี้น แตล่เดทดี๋ยวนทนี้ เปาโล
ไมล่ไดห้กลล่าววล่าผผห้เชมืทอทนันี้งหลายจะตายในไมล่ชห้า – และเมมืทอพวกเขาถผกชทุบใหห้เปป็นขนนี้นจากหลทุมศพและไดห้รนับกายใหมล่ เมคืที่อนทันี้นพวก
เขากก็จะชมืทนชมยลินดบกนับชบวลิตนลิรนันดรร์และพระพรเหลล่านนันี้นแหล่งชบวลิตฝป่ายวลิญญาณ เขาวลิงวอนพวกเขาใหห้ชมืทนชมยลินดบกนับสลิทธลิบทุตร
หนัวปฟีฝป่ายวลิญญาณซนทงถผกมอบใหห้แกล่พวกเขาแลห้วผล่านทางฤทธลิธิ์เดชของพระเจห้าเพราะวล่าพวกเขาไดห้รนับพระเยซผเจห้าโดยความ
เชมืทอแลห้ว กล่อนทบทพวกเขาไดห้วางใจพระเยซผ พวกเขากก็ตายไปแลห้วอยล่างแทห้จรลิงในฝป่ายวลิญญาณ แตล่บนัดนบนี้พวกเขากก็มบชบวลิตตล่อ
พระเจห้าอยล่างแทห้จรลิงเชล่นกนัน – ไมล่ใชล่ “จะมบชบวลิต” แตล่เปป็นกรรมสลิทธลิธิ์ปปจจทุบนัน “พระครลิสตร์ในทล่านทนันี้งหลาย” ขณะนทนี้ “เหตทุ
ฉะนนันี้นบนัดนบนี้การปรนับโทษจนงไมล่มบแกล่คนทนันี้งหลายทบทอยผล่ในพระเยซผครลิสตร์”

เปาโลกลล่าวถนงความตายฝป่ายวลิญญาณนบนี้วล่าเปป็น “ตายแลห้วดห้วยความบาปทนันี้งหลายของทล่านและดห้วยเหตทุทบทเนมืนี้อหนนัง
ของทล่านมลิไดห้เขห้าสทุหนนัต” และจากนนันี้นกก็อธลิบายวล่าครลิสเตบยนทนันี้งหลายไดห้ถผกชทุบใหห้มบชบวลิตดห้วยกนันกนับพระเยซผแลห้วและการละเมลิด
ทนันี้งหมดไดห้รนับการยกโทษแลห้ว พระเยซผไมล่ไดห้ทรงยกโทษจนถนงจทุดหนนทง – และจากนนันี้นกก็เสรลิมการยกโทษนนันี้นดห้วยการประพฤตลิ
หรมือพระราชบนัญญนัตลิ พระองคร์ทรงยกโทษการละเมลิดทอันี้งหมด ชาวเมมืองโคโลสบบางคนเหลล่านนันี้นอยากใหห้เนมืนี้อหนนังของตนไดห้รนับ
ตราประทนับแหล่งพนันธสนัญญาของอนับราฮนัมสทาหรนับการเขห้าสทุหนนัตแหล่งเนมืนี้อหนนังตามทบทถผกสอนโดยพระราชบนัญญนัตลิ พวกครผสอน
ผลิดในเมมืองโคโลสบกก็หยลิทงยโสในการยมืนกรานเรมืทองการเขห้าสทุหนนัตตามแบบของพระราชบนัญญนัตลิ พวกยลิวทบทเชมืทอจทานวนมากตล่าง
รห้อนรนมากๆในพระราชบนัญญนัตลิในชล่วงสมนัยแหล่งการเปลบทยนผล่าน และเปาโลกก็เผชลิญกนับภารกลิจทบทยากลทาบากในการจผงใจผผห้เชมืทอ
เหลล่านบนี้วล่าความรอดเปป็นมาโดยพระคทุณ – และพระคทุณเทต่านทันี้น

ในการเขบยนถนงชาวโรมนันเหลล่านนันี้น เปาโลนทาเสนอความจรลิงทบทเปป็นรากฐานอยล่างชนัดเจนวล่าพระราชบนัญญนัตลิไมล่อาจชล่วย
ใหห้รอดไดห้: “ไมล่มบเนมืนี้อหนนังคนหนนทงคนใดเปป็นผผห้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจห้าไดห้โดยการประพฤตลิตามพระราช
บนัญญนัตลิ” (โรม 3:20) “เหตทุฉะนนันี้นบนัดนบนี้การปรนับโทษจนงไมล่มบแกล่คนทนันี้งหลายทบทอยผล่ในพระเยซผครลิสตร์ ผผห้ไมล่ดทาเนลินตามฝป่ายเนมืนี้อ
หนนัง แตล่ตามฝป่ายพระวลิญญาณ เพราะวล่ากฎของพระวลิญญาณแหล่งชบวลิตในพระเยซผครลิสตร์ ไดห้ททาใหห้ขห้าพเจห้าพห้นจากกฎแหล่งบาป
และความตาย เพราะสริที่งซถึที่งพระราชบอัญญอัตริทนาไมท่ไดด้เพราะเนมืนี้อหนอังทนาใหด้อท่อนกนาลอังไปนอันี้น พระเจห้าทรงใชห้พระบทุตรของ
พระองคร์มาในสภาพเสมมือนเนมืนี้อหนนังทบทบาปและเพมืทอไถล่บาป พระองคร์จนงไดห้ทรงปรนับโทษบาปทบทอยผล่ในเนมืนี้อหนนัง เพมืที่อความชอบ



ธรรมของพระราชบนัญญนัตลิจะไดห้สทาเรก็จในพวกเรา ผผห้ไมล่ดทาเนลินตามฝป่ายเนมืนี้อหนนัง แตล่ตามฝป่ายพระวลิญญาณ” (โรม 8:1-4)
สลิทงทบทเปาโลกทาลนังกลล่าวแกล่ชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นในขห้อ 13 กก็คมือนบท: “พระเจห้าไดห้ทรงททาใหห้ทล่านทนันี้งหลายมบชบวลิตดห้วย

กนันกนับพระครลิสตร์แลห้ว พระองคร์ทรงชทุบพระครลิสตร์ใหห้เปป็นขนนี้นจากตายแลห้ว และโดยฤทธลิธิ์เดชแบบเดบยวกนันนนันี้น พระองคร์กก็ทรง
ชทุบคนบาปทนันี้งหลายทบทตายแลห้วใหห้เปป็นขนนี้นเมมืทอพวกเขาเชมืทอในพระเยซผเจห้า” “พระองคร์ทรงกระททาใหห้ทล่านทนันี้งหลายมบชบวลิตอยผล่ 
แมห้วล่าทล่านตายแลห้วโดยการละเมลิดและการบาป...ถนงแมห้วล่าเมมืทอเราตายไปแลห้วในการบาป พระองคร์ยนังทรงกระททาใหห้เรามบชบวลิต
อยผล่กนับพระครลิสตร์ (ซนทงทล่านทนันี้งหลายรอดนนันี้นกก็รอดโดยพระคทุณ)” (อฟ. 2:1, 5)

ขห้อ 13 ปปิดทห้ายดห้วยคทาประกาศอนันเปฟีปี่ยมสงล่าราศบ “...และทรงโปรดยกโทษการละเมติดททันี้งหลายของทต่าน” ผมขอ
ถามคนเหลล่านนันี้นทบทเพลิทมพระราชบนัญญนัตลิเขห้ากนับพระคทุณวล่า “พระเยซผไดห้เสดก็จเขห้ามาในโลกโดยมบภารกลิจใด? ไมล่ใชล่เพมืทอซมืนี้อการไถล่
ของเราทนันี้งหลายหรมือ?” แนล่นอนวล่าคทาตอบนนันี้นคมือ: ใชล่แลห้วครนับ พระเยซผไดห้เสดก็จมาโดยมบภารกลิจหนนทงเดบยวเทล่านนันี้นคมือ เพมืทอ
ททาใหห้พระราชบนัญญนัตลิของพระเจห้า ความชอบธรรมของพระเจห้า และความบรลิสทุทธลิธิ์ของพระเจห้าสทาเรก็จ เพมืทอทบทวล่าพระเจห้าจะ
ทรงเปป็นผผห้ชอบธรรมไดห้และทรงททาใหห้คนบาปทบทเชมืทอเปป็นผผห้ชอบธรรมดห้วย

กล่อนทบทพระเยซผทรงมอบจลิตวลิญญาณของพระองคร์ไวห้กนับพระบลิดา พระองคร์กก็ตรนัสวล่า “สทาเรก็จแลห้ว” ไมล่มบสลิทงใดสามารถ
ถผกเพลิทมเขห้ากนับสลิทงทบทถผกททาสทาเรก็จแลห้วไดห้ ชบวลิตนลิรนันดรร์เปป็นของประทานของพระเจห้า (อฟ. 2:8) ของประทานทบทเปป็นของขวทัญ
จรติงๆยล่อมไมล่มบเงมืทอนไขผผกมนัด เราไมล่ไดห้รนับความรอดโดยพระคทุณของพระเจห้าบวกสลิทงนบนี้หรมือสลิทงนนันี้น ไมล่วล่าสลิทงนบนี้หรมือสลิทงนนันี้นจะเปป็น
พระราชบนัญญนัตลิ พลิธบกรรม การประพฤตลิ ความทรหดอดทน การทรมานสนังขาร เราไดจ้รทับความรอดโดยพระคทุณลจ้วนๆ คมือ
ความโปรดปรานทบทไมล่สมควรไดห้รนับ – ไมล่ใชล่โดยการงานตล่างๆแหล่งความชอบธรรม (ทลิตนัส 3:5) ในพระเยซผเรามบชบวลิตทบทครบ
บรลิบผรณร์ (คส. 2:9, 10)

พระครริสตค์ทรงเปป็นจตุดจบแหท่งพระราชบอัญญอัตริแกท่ผทูด้เชมืที่อทอันี้งหลาย
ขห้อ 14: “พระองคร์ทรงลบกรมธรรมร์ในขห้อบนัญญนัตลิตล่างๆทบทตล่อตห้านเราอยผล่ ซนทงขนัดขวางเราและไดห้ทรงหยลิบเอาไปเสบยใหห้

พห้น โดยทรงตรนงไวห้ทบทกางเขนของพระองคร์”
สลิทงทบทพระเจห้าทรงเรบยกรห้อง พระเจห้ากก็ทรงจนัดเตรบยม: ในพระเยซผ พระเจห้าทรงพอพระทนัย ในมนัทธลิว 5:17 พระเยซผ

ตรนัสวล่า “อยล่าคลิดวล่าเรามาเพมืทอจะททาลายพระราชบนัญญนัตลิหรมือคทาของศาสดาพยากรณร์เสบย เรามลิไดห้มาเพมืทอจะททาลาย แตล่มาเพมืทอ
จะใหห้สทาเรก็จ” โรม 10:4 กลล่าววล่า “พระครลิสตร์ทรงเปป็นจทุดจบของพระราชบนัญญนัตลิ เพมืทอใหห้ททุกคนทบทมบความเชมืทอไดห้รนับความชอบ
ธรรม”

พระเจห้าทรงเปป็นผผห้ทบทยลินยอมใหห้พระเยซผทรงสลินี้นพระชนมร์ สลิทงทบทพระครลิสตร์ทรงกระททา พระเจจ้ากห็ทรงกระทสาโดยพระ
ครติสตต ดห้วยความเตก็มพระทนัย ทนันี้งพระบลิดาและพระบทุตรทรงเหก็นพห้องตรงกนัน พระเยซผทรงเตก็มพระทนัยสละชบวลิตของพระองคร์
เพราะความบาป พระองคร์ตรนัสวล่า “ดห้วยเหตทุนบนี้พระบลิดาของเราจนงทรงรนักเรา เพราะเราสละชบวลิตของเรา เพมืทอจะรนับชบวลิตนนันี้น
คมืนมาอบก ไมล่มบผผห้ใดชลิงชบวลิตไปจากเราไดห้ แตล่เราสละชบวลิตดห้วยใจสมนัครของเราเอง เรามบสลิทธลิทบทจะสละชบวลิตนนันี้น และมบสลิทธลิทบทจะ
รนับคมืนอบก พระบนัญชานบนี้เราไดห้รนับมาจากพระบลิดาของเรา” (ยอหร์น 10:17, 18)

พระเจห้าทรงยอมรนับเครมืทองบผชาแหล่งพระโลหลิตของพระเยซผ และโดยทางพระโลหลิตทบทหลนัทงออกของพระองคร์เราจนงมบ
การยกโทษบาป – โดยไมต่รวมกฎตต่างๆ คทากรลิยาภาษากรบกทบทถผกใชห้ในขห้อ 14 สทาหรนับ “ลบ” สมืทอถนง “การทาทนับ” พระราช



บนัญญนัตลิของพระเจห้าไมล่ไดห้ถผกททาลาย และมนันจะไมต่มทวทันถผกททาลายดห้วย พระเยซผทรง “ทาทนับ” พระราชบนัญญนัตลิของพระเจห้า 
พระองคร์มลิไดห้ทรงททาลายมนันเสบย – พระองคร์ทรงททาใหห้พระราชบนัญญนัตลิของพระเจห้าสสาเรห็จ

กรทุณาสนังเกตวล่า “กรมธรรมร์ในขห้อบนัญญนัตลิตล่างๆ” ทบทพระเยซผทรงลบออกนนันี้นตท่อตด้านเราอยทูท่ เหลล่าผผห้รผห้พระคนัมภบรร์ทบทยลิทง
ใหญล่ไมล่เหก็นพห้องตรงกนันวล่าสลิทงทบทถผกลบออกไปนนันี้นคมืออะไร แตล่ผมเชมืทออยล่างหนนักแนล่นวล่าเปาโลกทาลนังหมายถนงพระราชบนัญญนัตลิ
ของโมเสสในตนัวมนันเองทนันี้งหมด พระราชบนัญญนัตลินนันี้นนทาเสนอการปรนับโทษมนทุษยชาตลิทนันี้งปวง “เพมืทอใหห้มนทุษยร์ททุกคนในโลกมบ
ความผลิดจทาเพาะพระพนักตรร์พระเจห้า” เขากลล่าวตอนเขบยนถนงผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นทบทเมมืองเอเฟซนัสวล่า “เหตทุฉะนนันี้นทล่านจงระลนกวล่า 
เมมืทอกล่อนทล่านเคยเปป็นคนตล่างชาตลิตามเนมืนี้อหนนัง และพวกทบทรนับพลิธบเขห้าสทุหนนัตซนทงกระททาแกล่เนมืนี้อหนนังดห้วยมมือเคยเรบยกทล่านวล่า เปป็น
พวกทบทมลิไดห้เขห้าสทุหนนัต จงระลนกวล่า ครทันี้งนทันี้นทต่านททันี้งหลายเปป็นคนอยรต่นอกพระครติสตต ขาดจากการเปป็นพลเมคืองอติสราเอลและ
ไมต่มทสต่วนในบรรดาพทันธสทัญญาซลึที่งทรงสทัญญาไวจ้นทันี้น ไมท่มทททที่หวอัง และอยทูท่ในโลกปราศจากพระเจด้า แตล่บนัดนบนี้ในพระเยซผครลิสตร์ 
ทล่านทนันี้งหลายซนทงเมมืทอกล่อนอยผล่ไกลไดห้เขห้ามาใกลห้โดยพระโลหติตของพระครติสตต” (อฟ. 2:11-13)

พระเยซผทรงททาใหห้ททุกจทุดและททุกขบดของพระราชบนัญญนัตลิของโมเสสสทาเรก็จแลห้ว เนมืทองจากขห้อบนัญญนัตลิเหลล่านบนี้ถผกยกเลลิก
ไปแลห้ว มนันจนงเปป็นเรมืทองทบทโงล่เขลายลิทงนนักทบทผผห้เชมืทอทนันี้งหลายจะนทาพวกมนันกลนับมาใชห้อบกหรมือถมือรนักษาพวกมนันอบก หรมือปฏลิบนัตลิสล่วน
หนนทงสล่วนใดของพวกมนันอบก แมห้วล่าเหลล่าผผห้รผห้พระคนัมภบรร์อาจไมล่เหก็นพห้องตรงกนันเกบทยวกนับวล่าขห้อบนัญญนัตลิเหลล่านนันี้นคมืออะไร ไมต่วต่า
พวกมทันจะเปป็นอะไรกห็ตาม พวกมนันกก็เปป็นของระบบทบทลห้าสมนัยแลห้ว ระบบใหมล่ไดห้ถผกบนังคนับใชห้แลห้วนนับตนันี้งแตล่พระเยซผตรนัสวล่า
 “สสาเรห็จแลจ้ว!”

จงสนังเกตวล่าเปาโลใชห้คทาวล่า “เรา” ในขห้อ 14 ซนทงสมืทอถนงทนันี้งยลิวและคนตล่างชาตลิ ในยทุคแหล่งพระคทุณนบนี้ พระเจห้าไมล่ทรงแบล่ง
แยกระหวล่างพวกยลิวและคนตล่างชาตลิ พระองคร์ไมล่ทรงประทนับตรารนับรองใหห้แกล่การเขห้าสทุหนนัตหรมือตราไมล่รนับรองใหห้แกล่การไมต่
เขจ้าสทุหนทัตทบทเกบทยวขห้องกนับเนมืนี้อหนนัง ทนันี้งหมดนนันี้นไดห้สลินี้นสทุดลงแลห้วเมมืทอพระเยซผทรงททาการไถล่สทาเรก็จ

ตอนเขบยนถนงพบทนห้องชาวโรมนัน เปาโลถามวล่า “ถห้าเชล่นนนันี้นเราลบลห้างพระราชบนัญญนัตลิดห้วยความเชมืทอหรมือ ขอพระเจห้า
อยล่ายอมใหห้เปป็นเชล่นนนันี้นเลย เรากลนับสนนับสนทุนพระราชบนัญญนัตลิเสบยอบก” (โรม 3:31) หากการสลินี้นพระชนมร์ของพระครลิสตร์เปป็น
คทาสนัทงของพระเจห้าเพมืทอทบทจะยกเลลิกการปรนับโทษทบทพระราชบนัญญนัตลินทาเสนอตล่อตห้านมนทุษยร์ งนันี้นการสลินี้นพระชนมร์ของพระเยซผกก็ไมล่
ไดห้ททาลาย – แตล่เสรลิมความแขก็งแกรล่งและใหห้สนัตยาบนันรนับรองสลิทธลิอทานาจของพระราชบนัญญนัตลินนันี้นอยล่างสมบผรณร์

“โดยพระราชบนัญญนัตลิคมือความรผห้เกบทยวกนับบาป” ดนังนนันี้นหากจทุดประสงคร์ของพระราชบนัญญนัตลิคมือ เพมืทอรนับสารภาพขห้อ
เทก็จจรลิงเรมืทองความบาปของมนทุษยร์ – และการทบทมนทุษยร์ตห้องเจอกนับการสาปแชล่งนนันี้นเพราะความบาป และหากพระราชบนัญญนัตลิ
นทาเสนอวลิธบการชล่วยมนทุษยร์ใหห้รอดพห้นจากมนัน งนันี้นกก็เปป็นทบทแนล่นอนวล่า เนมืทองจากในพระเยซผการสาปแชล่งนนันี้นไดห้ถผกแบกรนับไปแลห้ว
การปรนับโทษไดห้ถผกทนททุกขร์และโทษไดห้ถผกรนับแลห้ว พระราชบนัญญนัตลิของโมเสสจนงไดห้ททาหนห้าทบทของมนันแลห้วและไมล่มบอยผล่อบกตล่อไป 
สลิทงทบทพระราชบนัญญนัตลิของโมเสสไดห้สอนในรผปสนัญลนักษณร์บนัดนบนี้กก็ถผกบนังคนับใชห้แลห้วในความเปป็นจรลิง สลิทงทบทพระราชบนัญญนัตลิของ
โมเสสเปป็นภาพเลก็งถนงบนัดนบนี้ไดห้กลายเปป็นเรมืทองทบทเกลิดขนนี้นจรลิงในประวนัตลิศาสตรร์แลห้ว และพระเยซรทรงเปป็นจทุดจบของพระราช
บทัญญทัตติสทาหรนับความชอบธรรมแกล่ททุกคนทบทเชมืทอ พระองคร์ผผห้ทรงเปป็นคนกลางระหวล่างพระเจห้ากนับมนทุษยร์ บนัดนบนี้ประทนับ ณ เบมืนี้อง
ขวาพระหนัตถร์ของพระเจห้าพระบลิดาเพมืทอททาการอห้อนวอนเผมืทอเราทนันี้งหลาย โดยพระองคร์เองไดห้ทรงชทาระบาปของเราทนันี้งหลาย
ใหห้สลินี้นไปแลห้วโดยทางพระโลหลิตของพระองคร์ (โรม 10:4; 1 ทธ. 5:2; 1 ยอหร์น 2: 1, 2)



พระเยซผไมล่เพบยงทรงลบกรมธรรมร์ (ขห้อความทบทถผกเขบยนดห้วยมมือ) นนันี้นออกไปเทล่านนันี้น แตล่พระองคร์ทรงททามากกวล่านนันี้น
อบก: “และไดด้ทรงหยริบเอาไปเสทยใหด้พด้น” สลิทงทบทเปาโลกทาลนังกลล่าวแกล่ผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นทบทเมมืองโคโลสบกก็คมือวล่าเอกสารนนันี้นทบทไดห้
ประกาศถนงการพลิพากษาตล่อมนทุษยร์ททุกคนไมล่เพบยงถผกลบขห้อความทบทเขบยนดห้วยมมือออกไปจากมนันเทล่านนันี้น แตล่ตทัวเอกสารนทันี้นเอง 
นนัทนคมือมห้วนหนนังสมือทบทมบขห้อความนนันี้นอยผล่ไดห้ถผกเอาออกไปใหจ้พจ้นทางแลห้ว

ในสล่วนทห้ายของขห้อ 14 เราถผกบอกอยล่างชนัดเจนเกบทยวกนับวลิธบทบทพระครลิสตร์ทรงลบทลินี้งกรมธรรมร์นนันี้น ทรงเอามห้วนหนนังสมือ
นนันี้นไป และทรงททาใหห้พระเจห้าผผห้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์พอพระทนัยในความบรลิสทุทธลิธิ์ทนันี้งสลินี้นของพระองคร์: โดยการ “ตรลึงไวจ้ททที่กางเขน
ของพระองคต” ความคลิดทบทเปาโลสมืทอตรงนบนี้กก็คมือวล่าเมมืทอพระครลิสตร์ทรงถผกตรนงทบทกางเขนนนันี้น ฤทธลิธิ์เดชในการปรนับโทษของพระ
ราชบนัญญนัตลิกก็ถผกตรนงทบทนนัทนกนับพระองคร์

“แตล่บนัดนบนี้เราไดห้พห้นจากพระราชบนัญญนัตลิ (ทบทเคยผผกมนัดเราไวห้) คมือไดด้ตายจากพระราชบอัญญอัตริททที่ไดด้ผทูกมอัดเราไวด้ เพมืทอ
เราจะไดห้ไมล่ประพฤตลิตามตนัวอนักษรในประมวลพระราชบนัญญนัตลิเกล่า แตล่จะดทาเนลินชทวติตใหมต่ตามลทักษณะจติตวติญญาณ” (โรม 
7:6)

ความจรลิงของพระเจห้าตรงนบนี้กก็คมือ: เมมืทอคนบาปคนใดเชมืทอในพระเยซผครลิสตร์เจห้า พระเจห้ากก็ทรงละเวห้นเขาจากโทษทบทเขา
สมควรไดห้รนับเพราะความบาปของเขา โดยโทษนบนี้ถผกยกเลลิกแลห้วเพราะการทนททุกขร์ของพระเยซผ ความผลิดของคนบาปผผห้นนันี้นไดห้
ถผกแบกรนับไปแลห้วโดยพระเยซผครลิสตร์ผผห้ทรงเปป็นมนทุษยร์เมมืทอพระองคร์ทรงสลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนนันี้น ความผลิดไดห้ถผกวางลงบน
พระองคร์แลห้วโดยพระเจห้า -- และเมมืทอพระเจห้าทรงวางความผลิดของคนบาปทนันี้งปวงลงบนพระเยซผและพระเยซผทรงแบกรนับ
ความบาปของคนทนันี้งโลกไป โดยทางวลิธบการนบนี้พระเจห้าไดห้ทรงเอาขห้อความแหล่งบทบนัญญนัตลิทนันี้งหลายทบทตล่อตห้านเราไปเสบย พระ
เยซรทรงแบกรทับโทษแหต่งขจ้อความนทันี้น: ดห้วยเหตทุนบนี้บนัดนบนี้พระเจห้าจนงทรงยก (ยกเลลิก) โทษของมนันแลห้ว พระเยซผทรงถผกดผหมลิทน
และถผกปฏลิเสธโดยมนทุษยร์ พระองคร์ทรงเปป็นคนทบทคทุห้นเคยกนับนนี้ทาตา ใจแตกสลายและความโศกเศรห้า พระองคร์ทรงรผห้จนักความ
ททุกขร์โศก พระองคร์ทรงรนับความททุกขร์โศกของเราททันี้งหลายและทรงแบกความโศกเศรห้าของเราททันี้งหลายไป แตล่พระเยซผผผห้ทรง
เปป็นพระเมษโปดกทบทไรห้ตทาหนลิของพระเจห้าไดห้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพราะวต่าพระองคตทรงถรก "พระเจด้าโบยตตีและขต่มใจ" (อลิสยาหร์ 
53:1-4)

อลิสยาหร์ 53:6 เปป็นขห้อเดบยวทบทผมหาเจอในพระคนัมภบรร์ทนันี้งเลล่มทบทขนนี้นตห้นและลงทห้ายดห้วยคทาเดบยวกนัน: "เราทตุกคนไดห้เจลิทนไป
เหมมือนแกะ เราททุกคนตล่างไดห้หนันไปตามทางของตนเอง และพระเยโฮวาหร์ทรงวางลงบนทล่าน (พระเยซผ) ซนทงความชนัทวชห้าของ
เราทตุกคน" (นนัทนรวมททุกคนเขห้าไวห้หมดและไมล่กบดกนันผผห้ใดออกไปเลย) พระเยซผทรงททาใหห้พระเจห้าพอพระทนัยเกบทยวกนับความบาป
แลห้ว พระองคตทรงแบกรทับความบาปของคนททันี้งโลกไวจ้บนพระองคตเองและตรนงความบาปเหลล่านนันี้นไวห้ทบทกางเขนของพระองคร์

ขห้อ 15: "พระองคร์ทรงปลดเจห้าผผห้ครอบครองอาณาจนักรและเจห้าผผห้มบอทานาจเสบย พระองคร์ไดห้ทรงประจานเขาและชนะ
เขาโดยกางเขนนนันี้น"

ในการลบ "กรมธรรมร์ในขห้อบนัญญนัตลิตล่างๆ" นนันี้น พระเจห้าทรงมบชนัยตล่อซาตานดห้วยในขณะเดบยวกนัน -- พญามารโบราณ
นนันี้น ผผห้หลอกลวงและผผห้ททาใหห้ดวงวลิญญาณทนันี้งหลายตกนรก ขห้อนบนี้อห้างอลิงอยล่างชนัดเจนถนงอทานาจฝป่ายวลิญญาณทบทชนัทวรห้ายตล่างๆแหล่ง
ยมโลก เปาโลกลล่าวถนงเหลล่าผผห้มบอทานาจทบทชนัทวรห้ายเดบยวกนันในหนนังสมือเอเฟซนัส: " เพราะวล่าเราไมล่ไดห้ตล่อสผห้กนับเนมืนี้อหนนังและเลมือดแตล่
ตล่อสผห้กนับเจห้าผผห้ครอบครองอาณาจนักร เจห้าผผห้มบอทานาจ เจห้าผผห้ปกครองความมมืดแหล่งโลกนบนี้ ตล่อสผห้กนับบรรดาวลิญญาณทบทชนัทวในสถาน



ฟป้าอากาศ" (อฟ. 6:12)
พญามารมบอาณาจนักรหนนทง มนันเปป็นหนัวหนห้าของเหลล่าภผตผบปฟีศาจและวลิญญาณชนัทวหลายลห้านตน มนันไดห้ชมืทอวล่าเปป็น "พระ

ของยทุคนบนี้" (2 คร. 4:4) และ "ผผห้ครองโลกนบนี้" (ยอหร์น 16:11) มนันไมล่ใชล่ "อลิทธลิพลทบทชนัทวรห้าย" และมนันไมล่ใชล่ "แคล่วลิญญาณชนัทวตน
หนนทง" 

พระเยซผไดห้ทรงพบกนับพญามารตนัวเปป็นๆ -- (ใชล่แลห้วครนับ มบพญามารซนทงเปป็นบทุคคลหนนทง) ขห้อสทุดทห้ายของมนัทธลิว 3 และ
ขห้อแรกๆของมนัทธลิว 4 ใหห้รายละเอบยดเกบทยวกนับบนัพตลิศมาของพระเยซผ และหลนังจากการรนับบนัพตลิศมาของพระองคร์ทนันทบ 
พระองคร์กก็ทรงถผกนทาเขห้าไปในถลิทนททุรกนันดารเพมืทอทบทจะถผกพญามารทดลอง ซาตานไดห้พบกนับพระองคร์หนห้าตล่อหนห้าและทดลอง
พระองคร์ผล่านทางชล่องทางแหล่งตนัณหาของเนมืนี้อหนนัง ตนัณหาของตา และความเยล่อหยลิทงของชบวลิต:

"และเมมืทอพระองคร์ (พระเยซผ) ทรงอดพระกระยาหารสบทสลิบวนันสบทสลิบคมืนแลห้ว ภายหลนังพระองคร์กก็ทรงอยากพระ
กระยาหาร เมมืทอผผห้ทดลอง (ซาตาน) มาหาพระองคร์ มนันกก็ทผลวล่า “ถจ้าทต่านเปป็นพระบทุตรของพระเจจ้า จงสนัทงกห้อนหลินเหลล่านบนี้ใหห้
กลายเปป็นพระกระยาหาร” ฝป่ายพระองคร์ตรนัสตอบวล่า “มบพระคนัมภบรร์เขบยนไวห้วล่า ‘มนทุษยร์จะบทารทุงชบวลิตดห้วยอาหารสลิทงเดบยว
หามลิไดห้ แตล่บทารทุงดห้วยพระวจนะททุกคทาซนทงออกมาจากพระโอษฐร์ของพระเจห้า!’”

พญามารไมล่ยอมลห้มเลลิกความตนันี้งใจงล่ายๆ จากนนันี้นมนันกก็พาพระเยซผเขห้าไปในเยรผซาเลก็มนครบรลิสทุทธลิธิ์ วางพระองคร์ลงบน
ยอดหนนทงของพระวลิหารและกลล่าวแกล่พระองคร์วล่า "ถจ้าทต่านเปป็นพระบทุตรของพระเจจ้า จงโจนลงไปเถลิด เพราะพระคนัมภบรร์มบ
เขบยนไวห้วล่า ‘พระองคร์จะรนับสนัทงใหห้เหลล่าทผตสวรรคร์ของพระองคร์ในเรมืทองทล่าน และเหลล่าทผตสวรรคร์จะเอามมือประคองชผทล่านไวห้ 
เกรงวล่าในเวลาหนนทงเวลาใดเทห้าของทล่านจะกระแทกหลิน’” พระเยซผจนงตรนัสตอบมนันวล่า “พระคนัมภบรร์มบเขบยนไวห้อบกวล่า ‘อยล่า
ทดลององคร์พระผผห้เปป็นเจห้าผผห้เปป็นพระเจห้าของทล่าน’"

จากนนันี้นซาตานพาพระเยซผ "ขนนี้นไปบนภผเขาอนันสผงยลิทงนนัก" และแสดงใหห้พระองคร์เหก็นราชอาณาจนักรทนันี้งปวงของโลก 
"แลห้วไดห้ทผลพระองคร์วล่า “ถห้าทล่านจะกราบลงนมนัสการเรา เราจะใหห้สลิทงทนันี้งปวงเหลล่านบนี้แกล่ทล่าน” พระเยซผจนงตรนัสตอบพญามารวล่า
“เจห้าซาตาน จงไปเสบยใหห้พห้น เพราะพระคนัมภบรร์มบเขบยนไวห้วล่า ‘จงนมนัสการองคร์พระผผห้เปป็นเจห้าผผห้เปป็นพระเจห้าของทล่าน และ
ปรนนลิบนัตลิพระองคร์แตล่ผผห้เดบยว’” (มธ. 4:2-10) จากนนันี้นพญามารกก็ละพระองคร์ไป และ "มบเหลล่าทผตสวรรคร์มาปรนนลิบนัตลิ
พระองคร์" พระเยซผทรงพลิชลิตททุกการทดลอง พระองคร์ทรงถผกทดลองเหมมือนอยล่างเราททุกประการ -- ถนงกระนนันี้นกก็ทรง
ปราศจากบาป

"พระองคร์ทรงปลดเจห้าผผห้ครอบครองอาณาจนักรและเจห้าผผห้มบอทานาจเสบย..." เหลล่าผผห้รผห้ภาษากรบกบอกเราวล่าภาษาตรงนบนี้ใน
ภาษาเดลิมนทาเสนอความคลิดเกบทยวกนับการสงครามแบบโจล่งแจห้ง โดยผผห้ชนะพลิชลิตและรลิบของ -- พลิชลิต จากนนันี้นกก็ยนดของรลิบ 
เหมมือนทบทถผกกระททาเมมืทอฝป่ายตรงขห้ามทบทพล่ายแพห้ถผกปลดเสมืนี้อเกราะของตน ภาพเปรบยบตรงนบนี้กก็คมือ พระครลิสตร์ทรงปลดฤทธลิธิ์เดช
และสลิทธลิอทานาจทนันี้งปวงออกจากบรรดาศนัตรผฝป่ายวลิญญาณของพระองคร์

คทาวล่า "พระองคร์ไดห้ทรงประจานเขา" สมืทอถนงการเฉลลิมฉลองภายหลนังการสผห้รบ เหลล่าศนัตรผฝป่ายวลิญญาณทบทพระเยซผทรง
เอาชนะกก็ถผกประจานภายหลนังชนัยชนะนนันี้นและเหลต่าทรตสวรรคตกห็มาและปรนนติบทัตติพระองคตผรจ้มทชทัย! โลกฝป่ายวลิญญาณทนันี้งสลินี้นไดห้
เปป็นประจนักษร์พยานถนงการสผห้รบนนันี้นและการประจานนนันี้นทบทตามมา พระเยซผทรงททาใหห้พญามารพล่ายแพห้อยล่างหมดรผป ทรงมบชนัย
และพลิชลิตมนันแลห้ว และบนัดนบนี้พระเยซผกก็ทรงถมือกรรมสลิทธลิธิ์ลผกกทุญแจแหล่งความตาย นรกและหลทุมศพ



เปาโลพรรณนาถนงชนัยชนะนบนี้ในฮบบรผ 2:9, 14-16:
"แตล่เรากก็เหก็นพระเยซผ ผผห้ซนทงพระองคร์ทรงททาใหห้ตททากวล่าทผตสวรรคร์แตล่หนล่อยเดบยวนนันี้น ทรงไดห้รนับสงล่าราศบและพระเกบยรตลิ

เปป็นมงกทุฎ เพราะทบทพระองคร์ทรงสลินี้นพระชนมร์ดห้วยความททุกขร์ทรมาน ทนันี้งนบนี้โดยพระคทุณของพระเจห้า พระองคร์จะไดห้ทรงชลิม
ความตายเพมืทอมนทุษยร์ททุกคน...เหตทุฉะนนันี้นครนันี้นบทุตรทนันี้งหลายมบสล่วนในเนมืนี้อและเลมือดอยผล่แลห้ว พระองคร์กก็ไดห้ทรงรนับเนมืนี้อและเลมือด
เหมมือนกนัน เพมืทอโดยความตายพระองคร์จะไดห้ทรงททาลายผผห้นนันี้นทบทมบอทานาจแหล่งความตาย คมือพญามาร และจะไดห้ทรงชล่วยเขา
เหลล่านนันี้นใหห้พห้นจากการเปป็นทาสชนัทวชบวลิต เพราะเหตทุกลนัวความตาย ความจรลิง พระองคร์มลิไดห้ทรงรนับสภาพของทผตสวรรคร์ แตล่
ทรงรนับสภาพของเชมืนี้อสายของอนับราฮนัม" 

พญามารเปป็นคผล่อรลิทบทพล่ายแพห้แลห้ว คมือเปป็นศนัตรผทบทถผกพลิชลิตแลห้ว มนันยนังหลบหนบอยผล่และ “วนเวบยนอยผล่รอบๆดทุจสลิงโต
คทาราม เทบทยวไปเสาะหาคนทบทมนันจะกนัดกลินไดห้” แตล่เมมืทอถนงคราวสลินี้นสทุดพระเยซผจะทรงทลินี้งมนันลงไปอยผล่ในบนงไฟและกทามะถนันซนทง
เปป็นทบทๆมนันจะถผกทรมานตลอดไปเปป็นนลิตยร์ มนันพล่ายแพห้แลห้วและมนันกก็รรจ้ดบ นนัทนเปป็นเหตทุผลทบทมนันกทาลนังททางานลล่วงเวลาททุกวนันนบนี้
เพมืทอททาใหห้ดวงวลิญญาณททุกดวงตกนรกเทล่าทบทมนันจะททาไดห้ การสผห้รบระหวล่างพระเยซผกนับพญามารไมล่ใชล่การกระททาแบบทบทถผกปปิด
ซล่อน มนันถผกกระททา “อยล่างเปปิดเผย” (อล่านยอหร์น 7:4) การสผห้รบทบทวล่านบนี้ไดห้เกลิดขนนี้นไปแลห้วและพระเยซผทรงมบชนัยชนะอยล่างเปปิด
เผย ทล่ามกลางสายตาของคนทนันี้งปวง

ขห้อ 15 ปปิดทห้ายดห้วยคทาวล่า “...และชนะเขาโดยกางเขนนนันี้น” ในกางเขนของพระเยซผครลิสตร์เจห้า พระเจห้าพระบลิดาไดห้
ทรงบรรลทุชนัยชนะเหนมือเหลล่าผผห้มบอทานาจทบทชนัทวรห้ายแหล่งความชนัทวฝป่ายวลิญญาณในสถานอากาศ (ซนทงรวมถนงพญามาร – เจห้าแหล่ง
อทานาจชนัทวรห้ายทนันี้งปวงดห้วย) โดยทางการสลินี้นพระชนมร์ของพระบทุตรทบทบนังเกลิดมาองคร์เดบยวของพระองคร์ พระเจห้าทรงพลิชลิตมนันผผห้มบ
อทานาจแหล่งความตาย ... นนัทนคมือ พญามาร

บนกางเขนนนันี้นพระเยซผไดห้ทรงซมืนี้อการไถล่ และพระราชกลิจแหล่งการไถล่ไดห้ถผกททาใหห้สทาเรก็จครบถห้วนแลห้ว ความรอดไดห้ถผก
ซมืนี้อและซาตานไดห้ถผกททาใหห้พล่ายแพห้ไปแลห้ว พระโลหลิตของพระเมษโปดกของพระเจห้าไดห้ชทาระลห้างโทษทบทตกแกล่มนทุษยร์ททุกคน
แลห้ว “คล่าจห้างของความบาปคมือความตาย” แตล่พระโลหลิตของพระเยซผครลิสตร์ พระบทุตรของพระเจห้าชทาระลห้างใหห้สะอาดจาก
ความบาปททันี้งสตินี้น ในพระเยซผโดยทางพระโลหลิตของพระองคร์ เรามบการไถล่และการยกโทษบาป โดยทางกางเขนของพระเยซผ 
“เจห้าแหล่งโลกนบนี้ถผกเหวบทยงออกไปแลห้ว”

เปาโลกลล่าวแกล่เหลล่าผผห้เชมืทอในเมมืองโคโลสบวล่า “อยล่าใหห้ความคลิดตล่างๆของทล่านทนันี้งหลายถผกรบกวนโดยคทาสอนเกบทยวกนับ
โลกวลิญญาณ เพราะวล่าวลิญญาณทนันี้งปวงอยผล่ใตห้บนังคนับตล่อพระเยซผ ผผห้ทรงเปป็นจอมเจห้านายของพวกมนัน หากพวกมนันเปป็นวลิญญาณ
ทบทดบ พวกมนันกก็เปป็นผรจ้รทับใชจ้ของพระองคร์ (วลิญญาณทบทดบทนันี้งปวงเปป็นวลิญญาณผผห้ปรนนลิบนัตลิแกล่เหลล่าผผห้ทบทรนับความรอดเปป็นมรดก) หาก
พวกมนันเปป็นวลิญญาณทบทชนัทว พวกมนันกก็ถผกพลิชลิตแลห้วโดยพระองคร์ เพราะวล่าพระองคร์ไดห้ทรงปลดเหลล่าเจห้าผผห้ครอบครองอาณาจนักร
และเจห้าผผห้มบอทานาจเสบยแลห้วและทรงพลิชลิตซาตานพรห้อมกนับลผกสมทุนของมนันทนันี้งหมดแลห้ว!

ทล่านทบทรนัก ผมขอใหห้แนะนทาคทุณแบบเดบยวกนับทบทเปาโลไดห้ใหห้แกล่ชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้น: อยต่าแสวงหาททที่จะรรจ้สติที่งตต่างๆททที่
เปป็นความลทับของพระเจจ้า (พบญ. 29:29) สลิทงทบทพระเจห้าทรงอยากใหห้เรารผห้จะถผกเปปิดเผยแกล่เราโดยพระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์ (1 
ยอหร์น 2:27; 1 เปโตร 2:6) และสลิทงตล่างๆทบทเกบทยวขห้องกนับโลกวลิญญาณซนทงไมล่ไดห้ถผกเปปิดเผยในพระวจนะของพระเจห้าและถผก
สอนแกล่เราโดยพระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์ เรากก็ไมล่ควรไปยทุล่ง เราไมล่กลห้ายล่างกรายเขห้าไปในหห้องลนับแหล่งความจรลิงทบทไมล่ถผกเปปิดเผย



ของพระเจห้าเกบทยวกนับโลกวลิญญาณ ขอใหห้ผมเนห้นยนี้ทาอบกทบ – เหลล่าวลิญญาณททที่ดท พวกทผตสวรรคร์ทบทดบ เปป็นผผห้รนับใชห้ของพระเจห้าองคร์
สผงสทุดและพระเยซผครลิสตร์เจห้า เหลล่าวลิญญาณชทัที่วถผกพลิชลิตแลห้วและอยผล่ใตห้บนังคนับตล่อฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์! จงทลินี้งโลกวลิญญาณไวห้แตล่
ลทาพนังและอยล่าแสวงหาทบทจะรผห้สลิทงเหลล่านนันี้นทบทไมล่ไดห้ถผกเปปิดเผยอยล่างชนัดเจนในพระวจนะอนันบรลิสทุทธลิธิ์ของพระเจห้า

ขห้อ 16 และ 17: “เหตทุฉะนนันี้นอยล่าใหห้ผผห้ใดพลิพากษาปรนักปรทาทล่านในเรมืทองการกลินการดมืทม ในเรมืทองการถมือเทศกาล วนัน
ตห้นเดมือน หรมือวนันสะบาโต สลิทงเหลล่านบนี้เปป็นเพบยงเงาของเหตทุการณร์ทบทจะมบมาในภายหลนัง แตล่กายนนันี้นเปป็นของพระครลิสตร์”

ผมเชมืทอวล่าขห้อนบนี้พผดถนงการกลินและการดมืทมตามทบทถผกกทาหนดไวห้ในพระราชบนัญญนัตลิของโมเสส แมห้วล่ามนันเปป็นความจรลิงทบท
วล่าพระราชบนัญญนัตลิของโมเสสไมล่ไดห้พผดถนงเรมืทองเครมืทองดมืทมตล่างๆมากเทล่ากนับเรมืทองอาหารตล่างๆ มนันกก็พผดถนงกฎและระเบบยบบาง
อยล่างเกบทยวกนับเครมืทองดมืทมตล่างๆและภาชนะตล่างๆทบทใชห้ดมืทม อล่านเลวบนลิตลิ 7:20-27 และบททบทสลิบเอก็ดทนันี้งบทของหนนังสมือเลวบนลิตลิ คทุณ
จะพบวล่าประชาชนเหลล่านนันี้นถผกหห้ามมลิใหห้รนับประทานสนัตวร์ นกและอาหารทะเลบางชนลิด ขณะทบทอาหารอมืทนๆถผกประกาศวล่า
เหมาะสมสทาหรนับรนับประทานเปป็นอาหาร

กล่อนการปรนนลิบนัตลิ พวกปทุโรหลิตถผกหห้ามมลิใหห้ใชห้นนี้ทาองทุล่นในรผปแบบใดๆเลย นอกจากนบนี้ ภาชนะบางชนลิด หากพวกมนัน
บรรจทุนนี้ทาทบทถผกททาใหห้มลทลินไปแลห้ว ภาชนะเหลล่านนันี้นกก็ตห้องถผกททาใหห้แตกเสบย ขณะทบทภาชนะชนลิดอมืทนๆจะตห้องแคล่ถผกลห้างและขนัด
เทล่านนันี้น พวกนาศบรร์จะตห้องไมล่ลลินี้มรสนนี้ทาองทุล่นในรผปแบบใดๆเลย

พวกครผสอนผลิดในเมมืองโคโลสบกทาลนังเรบยกรห้องใหห้ผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นยนดตลิดกนับคทาสนัทงเรมืทองอาหารตล่างๆแหล่งพระราชบนัญญนัตลิ
ของโมเสส แตต่พระคทุณประกาศวต่า “ดด้วยวท่าสริที่งสารพอัดซถึที่งพระเจด้าไดด้ทรงสรด้างไวด้นอันี้นเปป็นของดท ถด้าแมด้รอับประทานดด้วย
ขอบพระคตุณ กจ็ไมท่หด้ามเลยสอักสริที่งเดทยว” (1 ทธ. 4:4) พวกครผสอนผลิดเหลล่านนันี้นลมืมไปแลห้ววล่าความเชมืทอแบบครลิสเตบยนผงาดขนนี้น
เหนมือขห้อหห้ามและการแบล่งแยกเหลล่านนันี้นซนทงเปป็นเรมืทองของเนมืนี้อหนนังและกายภาพ อาณาจนักรใหมล่นบนี้ “ไมล่ใชล่เรมืทองของอาหารและ
เครมืทองดมืทม – แตล่เปป็นความชอบธรรม และสนันตลิสทุข และความชมืทนชมยลินดบในพระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์”

ไมล่มบผผห้รนับใชห้คนใด ไมล่วล่าเขาจะอยผล่นลิกายไหนกก็ตาม มบสลิทธลิธิ์ทบทจะสนัทงเหลล่าสมาชลิกของตนวล่าพวกเขาจะตห้องรนับประทาน
อาหารแบบไหนหรมือใสล่เสมืนี้อผห้าแบบไหน ตราบใดทบทพวกเขาแตล่งกายอยล่างสทุภาพเรบยบรห้อย หากผผห้เชมืทอคนใดสวมใสล่เสมืนี้อผห้าทบทปปิด
ซล่อนความเปลมือยเปลล่าและไมล่ไดห้ททาใหห้เกลิดความบาปผล่านทางตนัณหาของตา กก็ไมล่มบผผห้รนับใชห้คนใดมบสลิทธลิธิ์ทบทจะสนัทงวล่าเหลล่าสมาชลิก
ของเขาจะสวมใสล่สลิทงใดไดห้หรมือไมล่ไดห้ พระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์ทรงประทนับอยผล่ภายในทรวงของผผห้เชมืทอททุกคน (โรม 8:14) และจะ
ทรงนทาผผห้เชมืทอทนันี้งหลายในเรมืทองของเครมืทองแตล่งกาย เชล่นเดบยวกนับในสลิทงทบทพวกเขาควรรนับประทานและดมืทม

มนันเปป็นความบาปทบทจะรนับประทานสลิทงใดกก็ตามทบทจะททาลายสทุขภาพของตนัวเอง พอๆกนับทบทมนันเปป็นความบาปทบทจะดคืที่มสลิทง
ใดกก็ตามทบทททาลายสทุขภาพ มนันเปป็นความบาปอนันนล่าเกลบยดเสมอทบทจะดมืทมเครมืทองดมืทมแอลกอฮอลร์ชนลิดใดกก็ตาม เราถผกบนัญชาไวห้วล่า
“อยล่ามองดผเหลห้าองทุล่นเมมืทอมนันมบสบแดง เมมืทอเปป็นประกายในถห้วย และลงไปคลล่องๆ” (สภษ. 23:31) “เหลห้าองทุล่นใหห้เกลิดการเยาะ
เยห้ย และสทุรากก็ใหห้เกลิดเปป็นพาลเกเร ผผห้ใดถผกมนันหลอกลวงกก็ไมล่เปป็นคนฉลาด” (สภษ. 20:1) “วริบอัตริแกท่ผทูด้นอันี้นททที่ใหด้เพมืที่อนบด้านดมืที่ม 
ททที่ยมืที่นขวดไปใหด้เขาและทนาใหด้เขาเมาไป เพมืที่อจะเพท่งดทูความเปลมือยเปลท่าของเพมืที่อนบด้าน” (ฮบก. 2:15) ขห้อพระคนัมภบรร์เหลล่า
นบนี้บนัญชาอยล่างชนัดเจนใหห้เราละเวห้นเสบยอยล่างสลินี้นเชลิงจากเครมืทองดมืทมแอลกอฮอลร์

บางศาสนาสอนวล่าเราจะตห้องไมล่รนับประทานเนมืนี้อหมผ แตล่ไมล่มบคทาบนัญชาใดเลยจากพระคนัมภบรร์ทบทหห้ามไมล่ใหห้รนับประทาน
เนมืนี้อหมผในยทุคสมนัยแหล่งพระคทุณนบนี้ สล่วนตนัวแลห้ว ผมไมล่รนับประทานเนมืนี้อหมผ แตล่ผมกก็ไมล่รนับประทานดห้วยเหตทุผลดห้านสทุขภาพและ



ไมล่ใชล่ดห้วยเหตทุผลฝป่ายวลิญญาณ เราไมล่ควรรนับประทานสลิทงใดทบทขนัดแยห้งกนับสวนัสดลิภาพแหล่งรล่างกายนบนี้
ยนังมบศาสนาอมืทนๆอบกทบทสอนวล่าไมล่ควรรนับประทานเนมืนี้อสนัตวร์ใดๆเลยในวนันสทาคนัญบางวนัน แตล่คทาสอนเชล่นนนันี้นทนันี้งสลินี้นเปป็นขห้อ

เชมืทอทบทมนทุษยร์สรห้างขนนี้นมา ไมล่มบขห้อพระคนัมภบรร์ใดรนับรองมนันเลย เปาโลตทาหนลิผผห้เชมืทอชาวโรมนันดนังนบนี้: “ผผห้ทบทถมือวนันกก็ถมือเพมืทอถวาย
เกบยรตลิแดล่องคร์พระผผห้เปป็นเจห้า และผผห้ทบทไมล่ถมือวนันกก็ไมล่ถมือเพมืทอถวายเกบยรตลิแดล่องคร์พระผผห้เปป็นเจห้า ผผห้ทบทกลินกก็กลินเพมืทอถวายเกบยรตลิแดล่
องคร์พระผผห้เปป็นเจห้า เพราะเขาขอบพระคทุณพระเจห้า และผผห้ทบทมลิไดห้กลินกก็มลิไดห้กลินเพมืทอถวายเกบยรตลิแดล่องคร์พระผผห้เปป็นเจห้า และยนัง
ขอบพระคทุณพระเจห้า” (โรม 14:6) 

ความเชมืทอแบบครลิสเตบยนไมล่มบการแบล่งแยกวนัน เดมือน หรมือฤดผ ททุกวนันบรลิสทุทธลิธิ์ตล่อองคร์พระผผห้เปป็นเจห้า และครลิสเตบยนทนันี้ง
หลายควรนมนัสการพระเจห้าททุกวนัน กฎตล่างๆเกบทยวกนับวนัน เทศกาลเลบนี้ยง เทศกาลรมืทนเรลิงและอาหารตล่างๆเปป็นของระบบหนนทงทบท
ลห้าสมนัยแลห้ว – เนล่าเปฟปี่อยและผทุพนังไป – ซนทงถผกตรนงทบทกางเขนของพระครลิสตร์ของเราแลห้ว ความเชมืทอแบบครลิสเตบยนไมล่เชลิญชวน
คนทนันี้งหลายใหห้มาประชทุมกนันในวนันสทาคนัญๆเพมืทอกลินเลบนี้ยงและนมนัสการ (ครลิสตจนักรในบทแรกๆของหนนังสมือกลิจการมาประชทุมกนัน
ททุกวนัน “เพมืทอรนับประทานขนมปปงของพวกเขาดห้วยความยลินดบและใจทบทเปป็นหนนทงเดบยวกนัน”) ความเชคืที่อแบบครติสเตทยนนทันี้นเปป็นไท 
– มนันไมล่สามารถถผกลล่ามโซล่ตลิดกนับ “วาระและฤดทูกาลตท่างๆ” ไดห้ “เหตทุฉะนนันี้นถห้าพระบทุตรจะทรงกระททาใหห้ทล่านทนันี้งหลายเปป็น
ไท ทต่านกห็จะเปป็นไทจรติงๆ” (ยอหร์น 8:36)

กฎตล่างๆเหลล่านบนี้เปป็น “เงาของสลิทงตล่างๆทบทจะมบมาในภายหลนัง” ภาษาเดลิมบล่งบอกถนง โครงรต่างจางๆ ของพระพร (นลิรนัน
ดรร์) เหลล่านนันี้นทบทจนับตห้องไดห้ซนทงเปป็นของพระครลิสตร์ และพระราชบนัญญนัตลิของโมเสสกก็ททาหนห้าทบทของมนันอยล่างสงล่างามแลห้วใน
ระหวล่างทบทมนันมบผลบนังคนับใชห้อยผล่ แตล่บนัดนบนี้ – “พระครติสตตทรงเปป็นจทุดจบของพระราชบนัญญนัตลิแหล่งความชอบธรรมแกล่ททุกคนทบท
เชมืทอ”

ในระหวล่างยทุคสมนัยแหล่งพระราชบนัญญนัตลิ พระวลิหารเปป็นสลิทงทบทตห้องมบ ปราศจากพระวลิหารหรมือพลนับพลา ชนชาตลิ
อลิสราเอลกก็ไมล่สามารถนมนัสการพระเยโฮวาหร์ไดห้ พระวลิหารพรห้อมกนับหห้องตล่างๆ ภาชนะตล่างๆและเครมืทองเรมือนของมนัน ระบบ
ปทุโรหลิตพรห้อมกนับเสมืนี้อคลทุมของมนันและหนห้าทบทตล่างๆแบบปทุโรหลิต แทล่นบผชาในพระวลิหาร ไฟทบทอยผล่บนแทล่นบผชานนันี้น เมฆควนันทบทอยผล่
เหนมือพระวลิหาร การถวายเครมืทองสนัตวบผชาทบทเปป็นลผกแกะ นกพลิราบ นกเขา วนัวตนัวผผห้ ชนลิดของเครมืทองถวายบผชาและการถมือ
ปฏลิบนัตลิเปป็นพลิเศษตล่างๆทบทถผกกระททาในพระวลิหาร พลิธบกรรมทบทเกบทยวขห้องกนับอาหาร เครมืทองแตล่งกาย โรคภนัยตล่างๆ – ททุกราย
ละเอบยดปลบกยล่อยของพระราชบนัญญนัตลิไดห้ถผกกทาหนดและถผกใหห้ไวห้โดยสลิทธลิอทานาจของพระเจห้าเพมืทอชบนี้ทางคนฮบบรผในความเชมืทอ 
การนมนัสการและวลิธบปฏลิบนัตลิตล่างๆของพวกเขาในชบวลิตประจทาวนัน

จทาไวห้วล่า – พระเจห้าไดห้ทรงเรบยก ทรงแตล่งตนันี้งและทรงมอบหมายพนันธกลิจเปาโลใหห้เปป็นผผห้รนับใชห้คนหนนทงมายนังพวกคนตล่าง
ชาตลิ และพระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์ผผห้ตรนัสผล่านเปาโลกก็ทรงประกาศวล่าอาหาร เครมืทองดมืทม วนันสทาคนัญตล่างๆ วนันขนนี้นคททาและวนันสะบาโ
ต “เปป็นเงาของเหตทุการณร์ทบทจะมบมาในภายหลนัง” เงาเปป็นความเหมคือนอทันจงใจของตทัวจรติง พระเจห้าผผห้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์มลิไดห้ทรง
ออกแบบความเชมืทอแบบครลิสเตบยนใหห้คลห้ายคลนงกนับศาสนายผดาย แตล่ทรงออกแบบศาสนายผดายใหห้คลห้ายคลนงกนับความเชมืทอ
แบบครลิสเตบยนมากกวล่า ความเปป็นจรลิงไมล่ไดห้ถผกสรห้างขนนี้นเพมืทอใหห้มบลนักษณะคลห้ายกนับแบบจทาลอง แตล่แบบจทาลองถผกสรห้างใหห้มบ
ลนักษณะคลห้ายกนับความเปป็นจรลิง ระบบของโมเสสเปป็นแบบจสาลองของความเชมืทอแบบครลิสเตบยนและชบนี้ไปยนังตทัวตนในอนาคต
ของความเชมืทอแบบครลิสเตบยน เครมืทองบผชาไถล่บาปททุกชลินี้นในระบบของโมเสสชบนี้ไปยนังพระเมษโปดกของพระเจห้าผผห้จะทรงถผกฆล่า



ตาย “เมมืทอเวลาครบกทาหนด” คนอลิสราเอลทนันี้งสลินี้นรอคอยพระผผห้ชล่วยใหห้พห้นของตน พระราชบนัญญนัตลิของโมเสส พรห้อมกนับ
เครมืทองบผชาตล่างๆดห้วยโลหลิตของมนัน ชบนี้ไปยนังวนันนนันี้นเมมืทอเครมืทองสนัตวบผชาของพระเจห้าเพราะบาปทนันี้งหลายจะถผกถวาย และเครมืทอง
สนัตวบผชาภายใตห้พระราชบนัญญนัตลิกก็เปป็นพยานถนงการสลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์ผผห้จะเสดก็จมาเพมืทอสะสางคทาถามเรมืทองบาปและซมืนี้อ
การไถล่ เครมืทองบผชาดห้วยเลมือดภายใตห้พระราชบนัญญนัตลิไมล่เพบยงเปป็นแบบจทาลองของพระโลหลิตนนันี้นทบทจะถผกททาใหห้หลนัทงออกเทล่านนันี้น 
– แตล่มนันรทับประกทันวล่าพระโลหลิตนนันี้นจะถรกทสาใหจ้หลทัที่งออกดห้วย

เงาไมล่มบคทุณคล่าอะไรในตนัวมนันเอง มนันวล่างเปลล่าและไมล่มบพมืนี้นฐาน พลิธบการตล่างๆของคนฮบบรผไมล่อาจชล่วยใหห้รอดพห้นไดห้ 
เลมือดของบรรดาวนัวผผห้ นกพลิราบและลผกแกะกก็ไมล่สามารถชทาระคนบาปใหห้สะอาดไดห้ “ในสล่วนทบทเกบทยวขห้องกนับเนมืนี้อหนนัง” เงานนันี้น
ไมล่มบฤทธลิธิ์อทานาจใดเลยทบทจะชทาระจลิตสทานนกผลิดชอบใหห้สะอาดไดห้ และมนันกก็ไมล่สามารถนทาสนันตลิสทุขมาสผล่หนัวใจและความแนล่ใจมาสผล่
จลิตใจดห้วย โลหลิตของลผกแกะตนัวหนนทงไมล่อาจททาใหห้พระเยโฮวาหร์พอพระทนัยไดห้ แตล่เมมืทอเวลาครบกทาหนด พระเมษโปดกของ
พระเจจ้าไดห้เสดก็จมาและทรงถวายพระโลหลิตของพระองคค์ดห้วยความเตก็มพระทนัย พระองคร์ผรจ้ทรงเปป็นมหาปทุโรหติตททที่ยติที่งใหญต่ของ
พระเจจ้า ไดห้เสดก็จมาอยล่างเตก็มพระทนัยโดยสวมใสล่ความเปป็นมนทุษยร์ พระองคร์ทรงรนับกายหนนทง – และในกายนนันี้นพระองคร์ไดห้ทรง
พลิชลิตและททาสทาเรก็จคมือสลิทงทบทพระราชบนัญญนัตลิไมท่อาจททาสทาเรก็จไดห้เพราะเหตทุความอล่อนแอของเนมืนี้อหนนัง (โรม 8:1-3) พระราช
บนัญญนัตลิไมล่ไดห้ถผกจารนกไวห้บนแผล่นศลิลาอบกตล่อไปแลห้ว บนัดนบนี้มนันถผกเขบยนไวห้อยล่างลบไมล่ออกบน “แผล่นศลิลาเนมืนี้อแหล่งหนัวใจ” พระ
ครติสตตในทต่านททันี้งหลายเปป็นการททาใหห้พระราชบนัญญนัตลิอนันบรลิสทุทธลิธิ์ของพระเจห้าสทาเรก็จจรลิงในตนัวคทุณเพราะวล่าพระเยซผไดห้ทรง
ททาใหห้ททุกจทุดและททุกขบดของพระราชบนัญญนัตลินนันี้นสทาเรก็จแลห้ว (มธ. 5:18) บทัดนทนี้ผรจ้เชคืที่อททที่บทังเกติดใหมต่แลจ้วททุกคนเปป็นปทุโรหติตหลวง (1
ปต. 2:9)

เปาโลจนงกทาลนังถามวล่า “เหตทุใดจนงกลนับไปหาโลกธาตทุอนันอล่อนแอและอนาถาเลล่า? พระครลิสตร์ไดห้เสดก็จมาแลห้ว เหตทุใดจนง
กลนับไปหาพลิธบกรรม – ศาสนาอนันลห้าสมนัยแหล่งสลิทงของภายนอกตล่างๆทบทเกบทยวขห้องกนับอาหาร เครมืทองดมืทม เสมืนี้อผห้า วนันสทาคนัญ – ใน
เมมืทอทล่านทนันี้งหลายไดห้รนับความเชมืทอแบบครลิสเตบยนแลห้วและพระครลิสตร์ (ความครบบรลิบผรณร์ของพระเจห้า) กก็ทรงสถลิตอยผล่ในทล่านทนันี้ง
หลายแลห้ว?”

ผผห้เชมืทอทนันี้งหลายไมล่ไดห้เปป็นของระบบหนนทง – พวกเขาเปป็นของกายหนนทง ... พระกายของพระครลิสตร์ จงตนันี้งใจอล่าน 1 คร. 
12:12-27 เปาโลนทาเสนอความจรลิงทบทเปป็นรากฐานอยล่างชนัดเจนวล่าพระเยซผทรงเปป็นศบรษะของครลิสตจนักร และวล่าผผห้เชมืทอทบทบนังเกลิด
ใหมล่แลห้วททุกคน ไมล่วล่าจะเชมืนี้อชาตลิใดหรมืออะไรกก็ตาม ลห้วนไดห้รนับบนัพตลิศมาเขห้าในกายเดบยวทบทพระครลิสตร์ทรงเปป็นศบรษะของกาย
นนันี้นแลห้ว ดห้วยเหตทุนบนี้เราจนงไมล่ไดห้เปป็นขององคร์กรหนนทง – เราเปป็นสล่วนหนนทงของสติที่งมทชทวติตหนนทง ... พระกายทบทมบชบวลิตของพระเยซผ
ครลิสตร์ ในโคโลสบ 3:3 เราอล่านวล่า “เพราะวล่าทล่านไดห้ตายแลห้วและชบวลิตของทล่านซล่อนไวห้กนับพระครลิสตร์ในพระเจห้า”

เปาโลเตมือนใหด้ระวอังการเชมืที่อเรมืที่องลทนี้ลอับแบบจอมปลอม
ขห้อ 18: “อยล่าใหห้ผผห้ใดโกงบทาเหนก็จของทล่านดห้วยการจงใจถล่อมตนัวลงและกราบไหวห้ทผตสวรรคร์ ใฝป่ฝปนในสลิทงเหลล่านนันี้นทบท

เขาไมล่ไดห้เหก็น ผยองขนนี้นเปลล่าๆตามความคลิดของเนมืนี้อหนนัง”
ตามทบทบรรดานนักประวนัตลิศาสตรร์ไดห้วล่าไวห้ พวกครผสอนผลิดในเมมืองโคโลสบมบชมืทอวล่า “พวกนอสตลิก” พวกเขาอห้างตนัววล่าเปป็น

คนทบทมบความรผห้แบบสทุดๆ ... ผผห้มบการศนกษา ผยองในความคลิดของตน พวกเขาไมล่ไดห้สอนวล่าพระเยซผทรงเปป็นพระเจห้าในเนมืนี้อหนนัง 
แตล่สอนวล่าพระองคร์ทรงเปป็นวลิญญาณทบทมบยศสผงทบทสทุด อนันเปป็นการปลห้นความเปป็นพระเจห้าของพระองคร์ไปเสบย พวกเขายนังยกชผ



ทผตสวรรคร์บางตนดห้วยและใหห้ทผตสวรรคร์เหลล่านนันี้นมบสล่วนในความรอดของมนทุษยร์ พวกเขาไมล่ไดห้สอนเรมืทองพระคทุณลห้วนๆและ
ความครบบรลิบผรณร์ในพระครลิสตร์ แตล่เสรลิมพระเยซผดห้วยพวกทผตสวรรคร์และเหลล่าวลิญญาณตล่างๆ

เปาโลเตมือนใหห้ระวนังพวกครผแบบนนันี้นและคทาเตมือนนบนี้กก็มบยนังประโยชนร์ตล่อเราในวนันนบนี้ คทุณและผมตห้องระมนัดระวนังใหห้
มากๆ เราตห้อง “พลิสผจนร์วลิญญาณเหลล่านนันี้นและดผวล่าพวกมนันเปป็นของพระเจห้าหรมือไมล่” (1 ยอหร์น 4:1-4; 2 ยอหร์น 7-11) เปาโล
เตมือนชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นวล่าพวกครผสอนเทก็จเหลล่านบนี้แสดงออกถนงความถล่อมใจแบบจอมปลอมและโดยความถล่อมใจนนันี้น
พวกเขาจะพยายามททาใหห้ผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นทบทองคร์พระผผห้เปป็นเจห้าไดห้ทรงปลดปลล่อยใหห้เปป็นไทแลห้วตลิดพนันธนาการอบก มนันเปป็นเรมืทอง
แปลก แตล่กก็เปป็นความจรลิงทบทวล่าพวกนนักศาสนาเทบยมเทก็จสล่วนใหญล่ดผถล่อมใจมากๆในรผปลนักษณร์ภายนอกและกลิรลิยาทล่าทาง พวก
เขาแสดงความกรทุณาและหลายครนันี้งพวกเขากก็พยายามอยล่างมากทบทจะแสดงใหห้เหก็นความกรทุณาและความถล่อมใจจอมปลอม
นนันี้น

ความถล่อมใจฝป่ายวลิญญาณทบทแทห้จรลิงเปป็นของประทานอยล่างหนนทงทบทถผกจนัดใหห้ในพระคทุณแหล่งพระเจห้าของเราเทล่านนันี้น มนัน
เปป็นเรมืทองทบทเปฟีปี่ยมสงล่าราศบทบทจะถผกขล่มเหงเพราะเหก็นแกล่ความชอบธรรม แตล่ไมล่มบสงล่าราศบใดๆเลยในการถผกขล่มเหงเพราะความ
โฉดเขลาอนันไรห้ขห้ออห้าง! มบหลายคนทบทยอมสวมเสมืนี้อผห้าขาดๆและเดลินเทห้าเปลล่าเพมืทอทบทจะแสดงใหห้เหก็นความยากจนและความถล่อม
ใจของตน พวกเขาอวดในความรผห้สนกของการททาใหห้อนัตตาพลินาศไป ราวกนับวล่าพวกเขาไดห้ละทลินี้งททุกสลิทงแลห้ว – เมมืทอในความเปป็น
จรลิงแลห้วพวกเขาไมล่ไดห้ละทลินี้งสลิทงใดเลย เพราะวล่าพวกเขาไดห้รนับบทาเหนก็จของตนแลห้ว: พวกเขากสาลทังทสาสติที่งททที่พวกเขากระทสาเพคืที่อ
ใหจ้เนคืนี้อหนทังไดจ้รทับเกทยรตติ ในถห้อยคทาของเปาโล พวกเขา “ผยองขนนี้นเปลล่าๆตามความคลิดของเนมืนี้อหนนัง” นนักศาสนาบางคนภาค
ภรมติใจในความถล่อมใจของตน!

อยล่าลมืมเปป็นอนันขาดวล่า: พญามารอาจเปป็นเหมมือนสลิงโตคทาราม – หรมือมนันอาจมาในฐานะ “ทผตสวรรคร์แหล่งความ
สวล่าง” หรมือแตล่งตนัวใน “คราบแกะ” มนันอาจมาไดห้ในหลายรผปแบบเพมืทอทบทจะหลอกลวง มนันอาจปลอมตนัวมาในรผปแบบใดกก็ไดห้
ทบทมนันปรารถนาในความพยายามของมนันทบทจะนทาลผกๆของพระเจห้าใหห้หลงไปหรมือททาใหห้คนไมล่เชมืทอตกนรก! 

ประวนัตลิศาสตรร์และความเกล่าแกล่ของพระคนัมภบรร์เปป็นพยานอยล่างชนัดเจนถนงขห้อเทก็จจรลิงทบทวล่าการนมนัสการวลิญญาณและ
การนมนัสการพวกทผตสวรรคร์เปป็นการปฏลิบนัตลิทบทแพรล่หลายในชล่วงศตวรรษแรกของความเชมืทอแบบครลิสเตบยน มนันเปป็นขห้อเทก็จจรลิง
หนนทงทางประวนัตลิศาสตรร์ทบทวล่าครนันี้งหนนทงทผตสวรรคร์กาเบรบยลเคยถผกนมนัสการทบทเมมืองโคโลสบ คทากลล่าวทบทวล่า “ใฝป่ฝปนในสลิทงเหลล่านนันี้นทบท
เขาไมล่ไดห้เหก็น” ยล่อมหมายถนงนลิมลิตตล่างๆทบทพวกครผสอนเทก็จเหลล่านบนี้อห้างตนัววล่าไดห้รนับ แมห้วล่าในความเปป็นจรลิงแลห้วพวกเขาเปป็นคน
โกหกทบทใชห้อทุบายนบนี้เพมืทอทบทจะนทาคนเหลล่านนันี้นใหห้หลงไปคมือคนทบทดวงตาแหล่งความเชมืทอของตนไดห้ถผกฝฝึกหนัดใหห้จดจห้องทบทพระเยซผเจห้า 
คทาสอนของพวกเขาไมล่เพบยงไปไกลเกลินพระวจนะของพระเจห้าเทล่านนันี้น แตล่เกลินหลนักเหตทุผลดห้วย “ใฝป่ฝปนในสลิทงเหลล่านนันี้นทบทเขาไมล่
ไดห้เหก็น”

ผมเชมืทอวล่าเหลล่าผผห้รนับใชห้ทบทแทห้จรลิงแหล่งขล่าวประเสรลิฐจะเหก็นดห้วยกนับผมวล่าสลิทงทบทยากทบทสทุดทบทเราเผชลิญในงานรนับใชห้คมือ การ
ททาใหห้ผผห้คนยอมรทับพระวจนะของพระเจจ้าลจ้วนๆโดยความเชมืทอ ปราศจากหมายสทาคนัญและการอนัศจรรยร์ ความตมืทนเตห้นและ
ความนล่าขนลทุกใดๆ มนันเปป็นเรมืทองยากจรลิงๆทบทจะโนห้มนห้าวมนทุษยชาตลิใหห้เพบยงเชมืทอพระเจห้าเทล่านนันี้นเพราะวต่าพระเจจ้าทรงเปป็น
พระเจจ้าและเพราะวล่าพระเจห้าไดห้ตรนัสแลห้ว

ความเชมืทอไมล่ถามวล่า “ททาไม?” ความเชมืทอไมล่ขอดผ ความเชมืทอไมล่ขอรผห้สนก ความเชมืทอแบบครลิสเตบยนเปป็นผลลนัพธร์ของความ



เชมืทอในพระราชกลิจทบทเสรก็จสลินี้นแลห้วของพระเยซผ พระบทุตรแหล่งความรนักของพระเจห้า เราถรกชต่วยใหจ้รอดโดยพระคทุณของพระเจจ้า
ผล่านทางความเชมืทอ คนชอบธรรมจะมทชทวติตดสารงอยรต่โดยความเชมืทอ และสลิทงใดกก็ตามทบทไมต่ไดจ้เกลิดจากความเชมืทอกก็เปป็นบาปทนันี้งสลินี้น! 
“ดห้วยวล่าผผห้ใด (กก็ตาม) ทบทบนังเกลิดจากพระเจห้า กก็มบชนัยชนะตล่อโลก และนบทแหละเปป็นชนัยชนะซนทงไดห้มบชนัยตล่อโลก คมือความเชมืที่อของ
เราทอันี้งหลายนทที่เอง” (1 ยอหร์น 5:4)

ฉะนนันี้น “ความเชคืที่อเกติดขลึนี้นไดจ้กห็เพราะการไดจ้ยติน และการไดจ้ยตินเกติดขลึนี้นไดจ้กห็เพราะการประกาศพระวจนะของ
พระเจจ้า” (โรม 10:17) คนสอนผลิดเหลล่านบนี้ในเมมืองโคโลสบไมล่ยอมสอนและเทศนาพระเยซรเทล่านนันี้น – ผผห้ทรงเปป็นศบรษะของครลิสต
จนักรอนันประกอบดห้วยผผห้เชมืทอทนันี้งหลายทบทบนังเกลิดใหมล่แลห้วและถผกชทาระลห้างดห้วยพระโลหลิต... พวกยลิว คนตล่างชาตลิ ทาสหรมือไท 
พวกเขาเสรลิมพระเยซผดห้วยคทาสอนตล่างๆของตนัวพวกเขาเองซนทงถผกคลอดออกมาในความคลิดทบท “ผยองขนนี้น” โดยเนมืนี้อหนนังและ
ถผกครอบครองโดยเหลล่าวลิญญาณแหล่งความมมืด พวกเขาเยล่อหยลิทงเกลินกวล่าทบทจะเรบยนรผห้ – กระนนันี้นพวกเขากก็แสดงออกถนงความ
ถล่อมใจซนทงเปป็นความหนห้าซมืทอใจคดอนันเลวทราม

ขห้อ 19: “และไมล่ไดห้ยนดมนัทนในพระองคร์ผผห้ทรงเปป็นศบรษะ ศบรษะนนันี้นเปป็นเหตทุใหห้กายทนันี้งหมดไดห้รนับการบทารทุงเลบนี้ยงและ
ตลิดตล่อกนันดห้วยขห้อและเอก็นตล่างๆ จนงไดห้เจรลิญขนนี้นตามทบทพระเจห้าทรงโปรดใหห้เจรลิญขนนี้นนนันี้น”

ในขห้อนบนี้เปาโลประกาศอยล่างชนัดเจนวล่าพระเยซผทรงเปป็นศบรษะแหล่งสลิทงทนันี้งปวง พระองคร์ทรงเปป็นทบทเรลิทมตห้นแหล่งสลิทงทรง
สรห้างของพระเจห้า – “สรรพสลิทงทนันี้งปวงลห้วนถผกสรห้างขนนี้นโดยพระองคร์” พระองคร์ทรงเปป็นศบรษะของครลิสตจนักรและพระผผห้ชล่วยใหห้
รอดของกายนนันี้น (อฟ. 5:21-33; 1 คร. 3:11-15; 1 คร. 12:12-27) สล่วนแรกของขห้อนบนี้อห้างอลิงถนงพระครลิสตร์ในฐานะศบรษะ
ของครลิสตจนักรของพระองคร์ (อฟ. 1:22 และ คส. 1:18) ครผสอนเทก็จเหลล่านนันี้นไมล่ไดห้ยนดมนัทนในหลนักคทาสอนอนันเปป็นรากฐานนบนี้ 
และขห้อเทก็จจรลิงแหล่งความผลิดพลาดอนันนล่าเกลบยดดนังกลล่าวทบทพวกเขาสอนกก็เปป็นผลลนัพธร์ของการทบทพวกเขาปฏติเสธพระเยซรใน
ฐานะเปป็นพระเจห้าในเนมืนี้อหนนังและศบรษะแหล่งครลิสตจนักรพนันธสนัญญาใหมล่

เนมืทองจากพวกเขานมนัสการพวกทผตสวรรคร์ พวกเขาจนงไมล่สามารถนมนัสการพระเยซผในฐานะพระผผห้ชล่วยใหห้รอดและ
พระเจห้าไดห้ พวกเขาไมล่สามารถเทลิดทผนตนัวตนของพระองคร์ไดห้ เนมืทองจากพวกเขายมืนกรานวล่าผผห้เชมืทอทนันี้งหลายจะตห้องเขห้าสทุหนนัต
ตามพระราชบนัญญนัตลิของโมเสส พวกเขาจนงประกาศโดยการใหห้เขห้าสทุหนนัตวล่าพระคทุณของพระเจห้าไมล่เพบยงพอสทาหรนับความรอด
และวล่าพระเยซผไมล่ไดห้บอกความจรลิงเวลาทบทพระองคร์ตรนัสวล่า “สสาเรห็จแลจ้ว!” หากพวกเขาสอนเรมืทองการดทารงอยผล่ถาวรของ
พลิธบการตล่างๆของโมเสส พวกเขากก็เขห้าใจจลิตวลิญญาณนนันี้นผลิดและสผญเสบยประโยชนร์ของระบบทบทพระองคร์ไดห้ทรงกล่อตนันี้งขนนี้นแลห้ว

หากพลิธบการตล่างๆของโมเสสจะตห้องดทารงอยผล่ตล่อไป พวกเขากก็ปฏลิเสธพระราชกลิจทบทเสรก็จสลินี้นแลห้วของพระเยซผ พวกเขา
ไมล่ยอมรนับวล่าพระองคร์ไดห้ทรงททาใหห้แผนการแหล่งการไถล่สทาเรก็จครบถห้วนแลห้ว – และคทาสอนดนังกลล่าวกก็ถนงตายไดห้ในฝป่ายวลิญญาณ
“มบทางหนนทงซนทงคนเราดผเหมมือนถผก แตล่มนันสลินี้นสทุดลงทบททางของความมรณา” (สภษ. 16:25) ตราบใดทบทผผห้รนับใชห้คนหนนทงยนดมนัทนใน
ความจรลิงตล่างๆทบทเปป็นหลนักสทาคนัญของพระคนัมภบรร์ ความเขห้าใจผลิดเลก็กๆนห้อยๆกก็เปป็นเรมืทองทบทพอรนับไดห้ แตล่เมมืทอนนักเทศนร์คนใด
ปฏลิเสธความจรลิงทบทเปป็นหลนักสทาคนัญเหลล่านนันี้น – ความจรลิงทบทสทาคนัญยลิทงอยล่างเชล่น การรนับสภาพเนมืนี้อหนนังของพระเยซผ – เมมืทอนนันี้น
ความเชมืทอแบบครลิสเตบยนกก็กลายเปป็นเพบยงอบกศาสนาหนนทงทบทไรห้คล่า ความเชมืทอแบบครลิสเตบยนคมือคทาตอบของพระเจห้าตล่อความ
บาปของมนทุษยร์ พระครลิสตร์ทรงเปป็นศบรษะของความเชมืทอแบบครลิสเตบยน พระองคร์ทรงเปป็นศบรษะของครลิสตจนักรพนันธสนัญญาใหมล่
และพระองคร์ทรงเปป็นพระผผห้ชล่วยใหห้รอดของพระกายนนันี้น



ในภาษากรบกเดลิม วลบทบทสองในขห้อนบนี้จะอล่านวล่า “...จากพระองคร์นนันี้นรล่างกายทนันี้งหมดซนทงไดห้รนับการบทารทุงเลบนี้ยงและตล่อกนัน
สนลิทผล่านทางขห้อตล่อและเสห้นเอก็นตล่างๆ กก็เจรลิญขนนี้นเปป็นการเตลิบโตของพระเจห้า” ความจรลิงแบบเดบยวกนันนบนี้ถผกกลล่าวถนงใน
เอเฟซนัส 4:11-16 ในครลิสตจนักรเรามบพวกอนัครทผต พวกผผห้พยากรณร์ พวกผผห้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ พวกศลิษยาภลิบาลและพวก
อาจารยร์... “เพมืทอเตรบยมวลิสทุทธลิชนใหห้ดบรอบคอบ เพมืทอชล่วยในการรนับใชห้ เพมืทอเสรลิมสรห้างพระกายของพระครลิสตร์ใหห้จทาเรลิญขนนี้น” 
จนกวล่ารล่างกายทนันี้งหมดจะมาถนงความเปป็นนนี้ทาหนนทงใจเดบยวกนันแหล่งความเชมืทอนนันี้นและความรผห้แหล่งพระบทุตรของพระเจห้า อบกครนันี้ง
เปาโลกลล่าวถนงพระครลิสตร์วล่าทรงเปป็นศบรษะของครลิสตจนักร “คมือเนมืทองจากพระองคร์นนันี้น รล่างกายทนันี้งสลินี้นทบทตลิดตล่อสนลิทและผผกพนัน
กนันโดยทบทททุกๆขห้อตล่อไดห้ชล่วยชผกทาลนังตามขนาดแหล่งอวนัยวะททุกสล่วน รล่างกายนนันี้นจนงไดห้จทาเรลิญเตลิบโตขนนี้นเองดห้วยความรนัก” (อฟ. 
4:16)

สลิทงทบทเปาโลกทาลนังกลล่าวแกล่ผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นในเมมืองโคโลสบกก็คมือวล่า: “พระครลิสตร์ทรงเปป็นศบรษะของครลิสตจนักร โดย
พระองคร์อวนัยวะททุกสล่วนของกายนบนี้ถผกนสามาอยรต่ดจ้วยกทัน และโดยพระองคร์ (ศบรษะของกายนบนี้) อวนัยวะททุกสล่วนกก็ถผกเกห็บรทักษาไวห้
ดห้วยกนัน ผผห้เชมืทอทบทบนังเกลิดใหมล่แลห้วททุกคนถผกเชมืทอมตล่อกนับศทรษะและความเปป็นนนี้ทาหนนทงใจเดบยวกนันของกายนบนี้กทับศบรษะของมนันกก็
สทาคนัญยลิทงตล่อการเจรลิญเตลิบโตของมนัน”

มนันเปป็นเรมืทองนล่าสนใจทบทวล่าเปาโลกลล่าวถนงศบรษะกล่อน – ซนทงแนล่นอนวล่าสทาคนัญยลิทงตล่อชบวลิตและการเจรลิญเตลิบโต – และ
จากนนันี้นกก็อธลิบายตล่อไปวล่ารล่างกายทนันี้งหมด “โดยขห้อตล่อและเสห้นเอก็นตล่างๆ” ไดห้รนับการบทารทุงเลบนี้ยงและถผกเกก็บไวห้ดห้วยกนัน ดห้วย
เหตทุนบนี้ในพระครลิสตร์เราจลึงมทชทวติต เรามบการเชคืที่อมตต่อกทับพระเจจ้า โดยทางพระโลหลิตของพระองคร์เราเขจ้าไปดจ้วยใจกลจ้าในสถาน
บรลิสทุทธลิธิ์ทบทสทุด และโดยทางฤทธติธิ์เดชของพระองคตเราจนงถผกคนี้ทาจทุนไวห้ดห้วยกนัน “ถผกรนักษาไวห้โดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจห้า” (1 เปโตร 
1:5)

ผมดบใจเหลมือเกลินทบทพระโลหลิตของพระเยซผไดห้ชทาระใหห้สะอาดแลห้ว – และชทาระใหห้สะอาดอยผล่ในขณะนบนี้ – จากบาปทนันี้ง
ปวง (1 ยอหร์น 1:7) ผมถผกทาดห้วยพระโลหลิตแลห้ว และผมกก็ขอบคทุณเหลมือเกลินทบทพระครลิสตร์ทรงเปป็นคนกลางของผม (1 ทธ. 
2:5)  ผมขอบคทุณเหลมือเกลินทบทผมไมล่ไดห้กทาลนังนมนัสการพวกทผตสวรรคร์และทบทวล่าผมไมล่ไดห้กทาลนังอธลิษฐานตล่อวลิญญาณตล่างๆและไมล่
ไดห้กทาลนังวางใจในสลิทงทบทผมไมล่เคยเหก็น ผมกทาลนังวางใจในพระองคร์ผทูด้ททที่ฤทธานตุภาพทอันี้งสรินี้นในสวรรคค์และในแผท่นดรินโลกไดด้ถทูก
มอบไวด้แกท่พระองคค์แลด้ว! ผมเปป็นสมาชลิกคนหนนทงของครลิสตจนักรพนันธสนัญญาใหมล่ทบทพระเยซผทรงเปป็นศบรษะของมนัน ผผห้เชมืทอทบท
บนังเกลิดใหมล่แลห้วททุกคนเปป็นอวนัยวะของกายนนันี้น และเมมืทอกายนนันี้นเตลิบโตเตก็มทบทแลห้ว เมมืทอครลิสตจนักรครบบรลิบผรณร์แลห้ว มนันจะถผกรนับ
ขนนี้นไปในหมผล่เมฆเพมืทอพบกนับพระเยซผเจห้าในฟป้าอากาศ (1 ธส. 4:13-18)

คนาเตมือนถทูกใหด้ตท่อไป
ขห้อ 20-23: “เหตทุฉะนนันี้นถห้าทล่านตายกนับพระครลิสตร์พห้นจากหลนักการตล่างๆทบทเปป็นของโลกแลห้ว เหตทุไฉนทล่านจนงมบชบวลิตอยผล่

เหมมือนกนับวล่าทล่านยนังอยผล่ฝป่ายโลก ยอมอยผล่ใตห้กฎตล่างๆ (เชล่น “อยล่าแตะตห้อง” “อยล่าชลิม” “อยล่าเอามมือหยลิบ” ซนทงทนันี้งหมดจะ
พลินาศเมมืทอททาดนังนนันี้น) อนันเปป็นหลนักธรรมและคทาสอนของมนทุษยร์ จรลิงอยผล่สลิทงเหลล่านบนี้ดผทล่าทบมบปปญญา คมือการเตก็มใจนมนัสการ การ
ถล่อมตนัวลง และการทรมานกาย แตล่ไมล่มบประโยชนร์อะไรในการตล่อสผห้กนับความตห้องการของเนมืนี้อหนนัง”

ในขห้อนบนี้เปาโลกทาลนังกลล่าวแกล่ผผห้เชมืทอททุกคนวล่า “เนมืทองจากทล่านทนันี้งหลายไดจ้ตายไปแลจ้วกทับพระครติสตตจากหลนักการตล่างๆ
ของโลก ทล่านทนันี้งหลายจนงถผกตนัดขาดแลห้วจากหลนักการตล่างๆของโลกโดยการสลินี้นพระชนมร์ของพระครลิสตร์ เพราะวล่าพระครลิสตร์



ทรงเปป็นจทุดจบของพระราชบนัญญนัตลิสทาหรนับความชอบธรรมแกล่ททุกคนทบทเชมืทอ พระองคร์ไดห้เสดก็จมามลิใชล่เพมืทอททาลายพระราช
บนัญญนัตลิแตล่เพมืทอททาใหห้มนันสทาเรก็จ และพระองคร์ไดห้ทรงททาเชล่นนบนี้แลห้วจรลิงๆ เนมืทองจากนบทเปป็นความจรลิง เหตทุไฉนผผห้เชมืทอทนันี้งหลายจนง
ควรคลิดทบทจะกลทับไปหาหลนักการตล่างๆของโลกเลล่า? ผผห้เชมืทอตายไปแลห้วตล่อพระราชบนัญญนัตลิ ... ตายไปแลห้วตล่อกฎตล่างๆ แลห้วททาไม
จนงตห้องกลนับไปหารผปแบบทบทตายแลห้วเหลล่านบนี้ในเมมืทอความเปป็นจรติงเปป็นของเราแลห้วในพระครลิสตร์?”

เปาโลใหห้ภาพประกอบเรมืทองนบนี้ในโรม 7:2-4: ภรรยาถผกผผกมนัดตล่อสามบของนางตราบใดทบทเขามบชบวลิตอยผล่ แตล่หากสามบ
ตายนางกก็เปป็นอลิสระทบทจะแตล่งงานกนับชายอบกคนหนนทง ในกาลาเทบย 2:19 เราถผกบอกอยล่างชนัดเจนวล่าผผห้เชมืทอทนันี้งหลาย “ตายไป
แลห้วตล่อพระราชบนัญญนัตลิ” ดห้วยเหตทุนบนี้หากเราเปป็นผผห้เชมืทอ เรากก็ตายไปแลห้วกนับองคร์พระผผห้เปป็นเจห้า เราถผกตรนงกางเขนกนับพระองคร์
แลห้ว เปป็นขนนี้นกนับพระองคร์แลห้ว และสลิทงทนันี้งปวงไดห้ถผกสรห้างใหมล่แลห้ว เราจนงตห้องดทาเนลินในความใหมล่ของชบวลิต – ไมล่ใชล่ในความเกล่า
ของตนัวอนักษร ผผห้เชมืทอชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นไมล่มบอะไรเกบทยวขห้องกนับหลนักการตล่างๆของโลก กนับกฎตล่างๆและพระราชบนัญญนัตลิ
อบกตล่อไป พวกเขาเปป็นไทแลจ้วในพระเยซรครติสตตเจจ้า

ในครลิสตจนักรทบทเมมืองโคโลสบมบคนเหลล่านนันี้นทบทถมือปฏลิบนัตลิพลิธบกรรมตล่างๆและพลิธบการตล่างๆของยลิว ขณะทบทคนอมืทนๆกก็ททายลิทง
กวล่านบนี้อบก คมือนมนัสการพวกทผตสวรรคร์และวลิญญาณตล่างๆ อยล่างไรกก็ตาม ความผลิดหลนักของพวกครผสอนเทก็จเหลล่านบนี้คมือ ความ
พยายามทบทจะเอาแอกแหล่งพลิธบการตล่างๆของระบบของโมเสสมาวางบนคอของผผห้เชมืทอทนันี้งหลาย พวกเขากทาลนังสอนหลนักคทาสอน
ทบทอนันตรายถนงตายไดห้ของการตลิดตล่อสมืทอสารระหวล่างมนทุษยร์กนับโลกวลิญญาณ ซนทงหลนักคทาสอนนบนี้ปปจจทุบนันมบชมืทอวล่า “Spiritism” 
(การตลิดตล่อกนับผบ)

ครลิสเตบยนทนันี้งหลายไมล่ควรอยผล่ใตห้บนังคนับกฎพลิธบตล่างๆและระบบของโมเสสเพราะวล่าผผห้เชมืทอแทห้ทนันี้งหลายตายไปแลห้วตล่อสลิทง
เหลล่านบนี้ พระครติสตตทรงทสาใหจ้สติที่งเหลต่านทนี้สสาเรห็จแลจ้ว – เราตายไปแลห้วกนับพระครลิสตร์และชบวลิตของเรา “ถผกซล่อนไวห้กนับพระครลิสตร์
ในพระเจห้า” เปาโลกทาลนังกลล่าวแกล่ชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านบนี้วล่า “เหตทุไฉนทล่านทนันี้งหลายจนงยอมใหห้คนเอาสลิทงเหลล่านบนี้มาบนังคนับใชห้กนับ
พวกทล่าน โดยไดห้ตห้อนรนับพระเยซผเจห้าแลห้วและทราบถนงคทาบนัญชาของพระเจห้าเกบทยวกนับความบาปและความรอดแลห้ว? 
เนมืทองจากทล่านทนันี้งหลายมบสลิทธลิอทานาจทบทสผงกวล่าเกบทยวกนับสลิทงตล่างๆอนันเปป็นนลิรนันดรร์ เหตทุไฉนพวกทล่านจนงกลนับไปหาหลนักคทาสอน
ตล่างๆของมนทุษยร์เลล่า?”

จากนนันี้นเขากก็ชบนี้ใหห้เหก็นคทาสอนตล่างๆเหลล่านบนี้ เชล่น “อยล่าแตะตห้อง อยล่าชลิม อยล่าเอามมือหยลิบ” ซนทงเปป็นคทาพผดตลิดปากของ
พวกครผสอนเทก็จเหลล่านนันี้นในเมมืองโคโลสบ ปปจจทุบนันเรายนังมบศาสนาตล่างๆทบทถผกกล่อตนันี้งบนหลนักคทาสอนแบบเดบยวกนันนนันี้นเหมมือนเดลิม
 – หห้ามตลอด ตามคทาสอนของพวกเขา คทุณตห้อง “สละทลินี้งและปลล่อยไป” เพมืทอทบทจะไดจ้รนับความรอด จากนนันี้นกก็ “สละทลินี้ง 
ปลล่อยไป อยล่าแตะตห้องและอยล่าเอามมือหยลิบ” เพมืทอทบทจะรอดอยรต่ตต่อไป หลนักคทาสอนดนังกลล่าวลดทอนพระเยซผเจห้าและจทากนัดฤทธลิธิ์
เดชของพระเจห้า

เหลล่าผผห้รผห้พระคนัมภบรร์ไมล่เหก็นพห้องตรงกนันหมดเกบทยวกนับสลิทงทบทเปาโลหมายถนงตรงนบนี้ในขห้อ 21 และ 22 แตล่โดยสล่วนตนัวแลห้ว
ผมเชมืทอวล่าเขากทาลนังกลล่าววล่าอาหารและเครมืทองดมืทมตล่างๆยล่อมพลินาศไปพรห้อมกนับการใชห้งาน พวกมนันพลินาศไปหรมือไมล่มบอยผล่อบกตล่อ
ไปเพราะวล่าพวกมนันถผกบรลิโภคเพมืทอการสนนับสนทุนชบวลิตแบบธรรมชาตลิ ซนทงเปป็นจทุดประสงคร์ทบทพวกมนันไดห้ถผกสรห้างขนนี้นและถผก
เจตนาไวห้เชล่นนนันี้นเมมืทอพวกมนันถผกใชห้การอยล่างเหมาะสม

ความรอดเปป็นมาจากองคร์พระผผห้เปป็นเจห้าลห้วนๆ ขณะทบทสลิทงเหลล่านนันี้นทบทเกบทยวขห้องกนับมนทุษยร์ยล่อมพลินาศไปไดห้ สลิทงทรงสรห้าง



ทนันี้งปวงลห้วนถผกสาป กล่อนความบาปไดห้เขห้ามาไมล่เคยมบการฆล่ากนันหรมือการททาใหห้โลหลิตตก อาดนัมเปป็นมนังสวลิรนัตลิและคงจะเปป็นเชล่น
นนันี้นอยผล่ตล่อไปแลห้วหากเขาไมล่ไดห้ททาบาป อาหารมบไวห้สทาหรนับรล่างกาย และองคร์พระผผห้เปป็นเจห้าเองตรนัสไวห้วล่า “มลิใชล่สลิทงซนทงเขห้าไปใน
ปากจะททาใหห้มนทุษยร์เปป็นมลทลิน แตล่สลิทงซนทงออกมาจากปากนนันี้นแหละททาใหห้มนทุษยร์เปป็นมลทลิน...แตล่สลิทงทบทออกจากปากกก็ออกมาจาก
ใจ สลิทงนนันี้นแหละททาใหห้มนทุษยร์เปป็นมลทลิน” (มธ. 15:11 และ 18)

ความเชมืทอแบบครลิสเตบยนและการอยผล่ฝป่ายวลิญญาณไมล่ไดห้มบพมืนี้นฐานอยผล่บนพลิธบการตล่างๆทบทเปป็นเรมืทองภายนอกและไมล่ไดห้ตนันี้ง
อยผล่บนสลิทงทบทเรารนับประทานหรมือดมืทม ความผลิดอนันนล่าเกลบยดในคทาสอนนบนี้กก็คมือ การมองหาความบรลิสทุทธลิธิ์ในสลิทงตล่างๆทบทเปป็นเรมืทอง
ภายนอกแทนทบทจะในสลิทงตล่างๆทบทเปป็นเรมืทองภายในของหนัวใจ ความผลิดเชล่นนบนี้เปป็นเรมืทองปกตลิในครลิสตจนักรสมนัยปปจจทุบนัน มนทุษยร์
แสวงหาทบทจะเปป็นคนชอบธรรมและบรลิสทุทธลิธิ์โดยการเวห้นเสบยจากอาหาร เครมืทองดมืทม และนลิสนัยตล่างๆของชบวลิต แตล่ความบรลิสทุทธลิธิ์
บนังเกลิดขนนี้นในหนัวใจของผผห้เชมืทอ พระครลิสตร์ทรงเปป็นความบรลิสทุทธลิธิ์ของเรา และพระองคร์ทรงสถลิตอยผล่ภายในหากเราบนังเกลิดใหมล่
แลห้วอยล่างแทห้จรลิง มนทุษยร์มองดผทบทรผปลนักษณร์ภายนอกแตล่พระเจห้าทรงทอดพระเนตรทบทหนัวใจ และการททาใหห้ภายนอกของภาชนะ
สะอาดจะไมล่ททาใหห้พระเจห้าทรงพอพระทนัย มนันไมล่ใชล่สลิทงทบทเราเอาเขห้าปากทบทททาใหห้เกลิดการอยผล่ฝป่ายวลิญญาณหรมือพรากมนันไป: มทัน
คคือสติที่งททที่เราเกห็บอยรต่ในหทัวใจ 

มนันเปป็นความบาปอนันนล่าเกลบยดทบทจะเปป็นคนตะกละในการรนับประทานหรมือการดมืทม แตล่ลผกของพระเจห้าจะตห้องถผกนทา
โดยพระวลิญญาณ – ไมล่ใชล่ถผกสนัทงการใหห้กระททาหรมือถผกครอบครองโดยนนักเทศนร์ ไมล่วล่าคนๆนนันี้นจะเปป็นศลิษยาภลิบาลหรมือผผห้
ประกาศขล่าวประเสรลิฐกก็ตาม หากเนมืนี้อหมผททาลายรล่างกายของคทุณ คทุณกก็ไมล่ควรรทับประทานเนคืนี้อหมร แตล่หากวล่าเทล่าทบทคทุณทราบ
และหมอของคทุณแนะนทา เนมืนี้อหมผไมล่ไดห้ททาอนันตรายตล่อสทุขภาพของคทุณ มนันกก็ไมล่ใชล่ความบาปทบทจะรนับประทานเนมืนี้อหมผหรมือเนมืนี้อ
สนัตวร์ประเภทอมืทนในวนันใดเจก็ดวนันตล่อสนัปดาหร์ ในททานองเดบยวกนัน หากกาแฟหรมือชาสล่งผลเสบยตล่อสทุขภาพของคทุณ คทุณกก็ไมล่ควร
ดมืทมพวกมนัน แตล่หากพวกมนันไมล่ไดห้ททารห้ายคทุณในแงล่รล่างกาย มนันกก็ไมล่ใชล่ความบาปอยล่างแนล่นอนทบทจะดมืทมเครมืทองดมืทมเหลล่านบนี้ เราไมล่
ควรรนับประทานจนเกลินพอดบ – เราควรพอประมาณในสลิทงทนันี้งปวง แตล่ไมล่มบผผห้รนับใชห้คนใดมบสลิทธลิอทานาจบนพมืนี้นฐานแหล่งพระ
วจนะของพระเจห้าทบทจะสนัทงการเหลล่าสมาชลิกของตนวล่าพวกเขารนับประทาน ดมืทมหรมือสวมใสล่สลิทงใดไดห้ ตราบใดทบทพวกเขาประพฤตลิ
ตนัวในแบบครลิสเตบยน

ความเชมืทอแบบครลิสเตบยนไมล่ใชล่ระบบหนนทงทบทประกอบดห้วยกฎตล่างๆ ระเบบยบขห้อบนังคนับตล่างๆ หรมือกฎพลิธบตล่างๆ ความ
เชมืทอแบบครลิสเตบยนคมือ พระครติสตตในทต่านททันี้งหลาย – และเมมืทอมบพระครลิสตร์ในตนัวคทุณ คทุณกก็มบเสรบภาพ – เพราะวล่า “หากพระ
บทุตรจะทรงททาใหห้ทล่านทนันี้งหลายเปป็นไท ทล่านทนันี้งหลายกก็จะเปป็นไทอยล่างแทห้จรลิง!” การททาลายรล่างกายคมือการฆล่าตนัวตาย – และ
ไมล่วล่าเราจะททามนันอยล่างชห้าๆโดยการรนับประทานมากเกลินไปหรมืออยล่างฉนับพลนันโดยการรนับประทานยานอนหลนับเกลินขนาด มนัน
กก็เปป็นสลิทงทบทผลิดทบทจะททาลายรล่างกายทบทพระเจห้าไดห้ประทานแกล่เราและพระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์ทรงสถลิตอยผล่ภายในรล่างกายนนันี้น หาก
คทุณเปป็นผผห้เชมืทอ รล่างกายของคทุณกก็เปป็นพระวลิหารของพระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์และคทุณควรระมนัดระวนังใหห้มากๆวล่าคทุณปฏลิบนัตลิตล่อมนัน 
แตล่งชทุดใหห้มนันและดผแลมนันอยล่างไร “ผผห้ใดกก็ตามทบทถผกนทาโดยพระวลิญญาณของพระเจห้า พวกเขากก็เปป็นบทุตรของพระเจห้า” ศลิษ
ยาภลิบาลทนันี้งหลายจะตห้องไมล่เปป็น “เจห้านายทบทขล่มขบทผผห้สมืบทอดของพระเจห้า” (1 เปโตร 5:3) ศลิษยาภลิบาลแทห้ทนันี้งหลายเปป็นผผห้เลบนี้ยง
รองของพระเจห้า – และผผห้เลบนี้ยงยล่อมนสาฝผงแกะไป เขายล่อมไมล่บนังคนับขผล่เขก็ญพวกมนัน

ในขห้อ 23 เราอล่านวล่า “จรลิงอยผล่สลิทงเหลล่านบนี้ดผทล่าทบมบปปญญา คมือการเตก็มใจนมนัสการ การถล่อมตนัวลง...” เผลินๆอาจดผ



เหมมือนดบทบทผผห้ทบทอห้างตนัววล่าตลิดตามพระเยซผครลิสตร์จะดทาเนลินชบวลิตประจทาวนันในความยากจน – สวมใสล่เสมืนี้อผห้าปอนๆและรนับ
ประทานขนมปปงบผดๆและสามารถซมืนี้อไดห้ในราคาหนนทงในสลิบของขนมปปงทบทสดใหมล่ แตล่ทล่านทบทรนักครนับ เราจะตห้องไมล่สนนับสนทุน
และดทาเนลินชบวลิตแบบคนยากจนเพบยงเพมืทอตห้องการคทาสรรเสรลิญจากมนทุษยร์ มบความแตกตล่างมหาศาลระหวล่างการดทาเนลินชบวลิตทบท
เสบยสละเพมืทอพระเยซผและการดทาเนลินชบวลิตทบทบนังคนับตนัวเองใหห้ยากจนเพมืทอใหห้คนเหก็น

การปฏลิบนัตลิดนังกลล่าวอาจเปป็น “การแสดงของสตลิปปญญา” มนันอาจดผดบแตล่ภายนอก – แตล่การปฏลิบนัตลิดนังกลล่าวไมล่จทาเปป็น
ตห้องหมายความวล่าเรากทาลนังดทาเนลินชบวลิตแบบนนักบทุญหรมือวล่าเรามบใจฝปกใฝป่ฝป่ายวลิญญาณ เพราะวล่าสติที่งเหลต่านทนี้อาจเปป็นของเททยม
กห็ไดจ้ มบสลิทงทบทเรบยกวล่าความถล่อมใจแบบจอมปลอมและมนันเปป็นความบาปอยล่างหนนทงทบทจะหนันความสนใจและคทาสรรเสรลิญมายนัง
ตนัวตนของเราเพราะการปฏลิบนัตลิตล่างๆแหล่งชบวลิต คทาสรรเสรลิญ เกบยรตลิยศและการเทลิดทผนทนันี้งสลินี้นควรถผกหนันไปสผล่ศบรษะของครลิสต
จนักร คมือพระเยซผครลิสตร์เจห้า

ขห้อ 23 ปปิดทห้ายดห้วย “และการทรมาน (เพลิกเฉย) กาย (ครลิสตจนักร ซนทงเปป็นพระกายของพระครลิสตร์) แตล่ไมล่มบ
ประโยชนร์อะไรในการตล่อสผห้กนับความตห้องการของเนมืนี้อหนนัง”

มบวลิธบในการตอบสนองเนมืนี้อหนนังมากกวล่าโดยการใหห้อาหารมนัน มบคนเหลล่านนันี้นทบท “ผยองขนนี้นตามความคลิดของเนมืนี้อหนนัง”
พญามารเปป็นจอมเจห้าเลล่หร์ หากมนันททาใหห้ผผห้เชมืทอคนหนนทงกลายเปป็นพวกเสรบนลิยมหรมือหนัวสมนัยใหมล่ไมล่ไดห้ มนันกก็ลองวลิธบอมืทนๆเพมืทอทบทจะ
ททาลายคทาพยานของครลิสเตบยนผผห้นนันี้น มบหลากหลายวลิธบทบทพญามารสามารถปลห้นเราจากบทาเหนก็จของเราไดห้ และมนันกก็เกมือบอยผล่
เหนมือจลินตนาการวล่าคนบางคนยอมททาอะไรบห้างเพมืทอทบทจะไดห้รนับความสนใจ – กระทนัทงในเรมืทองของศาสนา! หลายครนันี้งมนทุษยร์
อวดในการเปป็นสลิทงทบทเพมืทอนมนทุษยร์ดห้วยกนันปรารถนาทบทจะเปป็น แตล่ไมล่มบความกลห้าทบทจะพยายาม

ในการปปิดทห้ายบททบท 2 ขอผมกลล่าวอบกครนันี้ง: การปฏลิบนัตลิตามหลนักคทาสอนตล่างๆทบทมนทุษยร์สรห้างขนนี้น (“อยล่าแตะตห้อง อยล่า
ชลิม อยล่าเอามมือหยลิบ”) ดผเหมมือนแสดงใหห้เหก็นสตลิปปญญา และเผลินๆดผเหมมือนแสดงใหห้เหก็นเจตจทานงทบทจะนมนัสการและสมืทอถนง
ความถล่อมใจและการยอมจทานน อยล่างไรกก็ตาม หากคนหนนทงกทาลนังปฏลิบนัตลิ “อยล่าแตะตห้อง อยล่าชลิม อยล่าเอามมือหยลิบ” เพมืทอทบทจะ
เอาใจผผห้รนับใชห้คนหนนทง ครลิสตจนักรหนนทง ศาสนาหนนทง – หรมือเพมืทอเอาใจความคลิดของตนัวเอง – งนันี้นคนๆนนันี้นกก็ไมล่ไดห้กทาลนังถวาย
เกบยรตลิแดล่พระเจห้า แตล่ตรงกนันขห้ามเขากทาลนังเพลิกเฉยพระกายของพระครลิสตร์ คนๆนนันี้นกทาลนังททาใหห้เนมืนี้อหนนังพอใจแทนทบทจะททาใหห้
พระเจห้าพอพระทนัย ไมล่วล่าเรารนับประทานหรมือดมืทม หรมือไมล่วล่าเราททาอะไรกก็ตาม – เราตห้องททาสลิทงนนันี้นดห้วยความเตก็มใจดทุจกระททา
แดล่องคร์พระผผห้เปป็นเจห้าและเพมืทอถวายเกบยรตลิแดล่พระองคร์ สลิทงใดกก็ตามทบทเรากระททา (หรมือเวห้นเสบยจากการกระททา) เพมืทอททาใหห้เนมืนี้อ
หนนังพอใจหรมือนทาเกบยรตลิยศมาสผล่ตนัวเราเองกห็เปป็นความบาป “คนใดทบทรผห้จนักกระททาการดบ และไมล่ไดห้กระททา บาปจนงมบแกล่คนนนันี้น”
(ยากอบ 4:17)



โคโลสท – บทททที่สาม
3:1 ถห้าทล่านรนับการทรงชทุบใหห้เปป็นขนนี้นมาดห้วยกนันกนับพระครลิสตร์แลห้ว กก็จงแสวงหาสลิทงซนทงอยผล่เบมืนี้องบนในทบทซนทงพระครลิสตร์ทรง
ประทนับขห้างขวาพระหนัตถร์ของพระเจห้า
3:2 จงฝปงความคลิดของทล่านไวห้กนับสลิทงทนันี้งหลายทบทอยผล่เบมืนี้องบน ไมล่ใชล่กนับสลิทงทนันี้งหลายซนทงอยผล่ทบทแผล่นดลินโลก
3:3 เพราะวล่าทล่านไดห้ตายแลห้วและชบวลิตของทล่านซล่อนไวห้กนับพระครลิสตร์ในพระเจห้า
3:4 เมมืทอพระครลิสตร์ผผห้ทรงเปป็นชบวลิตของเราจะทรงปรากฏ ขณะนนันี้นทล่านกก็จะปรากฏพรห้อมกนับพระองคร์ในสงล่าราศบดห้วย
3:5 เหตทุฉะนนันี้นจงประหารอวนัยวะของทล่านซนทงอยผล่ฝป่ายโลกนบนี้ คมือการลล่วงประเวณบ การโสโครก ราคะตนัณหา ความปรารถนาชนัทว
และความโลภ ซนทงเปป็นการนนับถมือรผปเคารพ
3:6 เพราะสลิทงเหลล่านบนี้ พระอาชญาของพระเจห้ากก็ลงมาแกล่บทุตรแหล่งการไมล่เชมืทอฟปง
3:7 ครนันี้งหนนทงทล่านเคยดทาเนลินตามสลิทงเหลล่านบนี้ดห้วย ครนันี้งเมมืทอทล่านยนังดทารงชบวลิตอยผล่กนับสลิทงเหลล่านบนี้
3:8 แตล่บนัดนบนี้สารพนัดสลิทงเหลล่านบนี้ทล่านจงเปลมืนี้องทลินี้งเสบยดห้วย คมือความโกรธ ความขนัดเคมือง การคลิดปองรห้าย การหมลิทนประมาท คทา
พผดหยาบโลนจากปากของทล่าน
3:9 อยล่าพผดมทุสาตล่อกนันเพราะวล่าทล่านไดห้ถอดทลินี้งมนทุษยร์เกล่ากนับการปฏลิบนัตลิของมนทุษยร์นนันี้นเสบยแลห้ว
3:10 และไดห้สวมมนทุษยร์ใหมล่ทบทกทาลนังทรงสรห้างขนนี้นใหมล่ในความรผห้ตามแบบพระฉายของพระองคร์ผผห้ไดห้ทรงสรห้างขนนี้นนนันี้น
3:11 อยล่างนบนี้ไมล่เปป็นพวกกรบกหรมือพวกยลิว ไมล่เปป็นผผห้ทบทเขห้าสทุหนนัตหรมือไมล่ไดห้เขห้าสทุหนนัต พวกคนตล่างชาตลิหรมือชาวสลิเธบย ทาสหรมือ
ไทกก็ไมล่เปป็น แตล่วล่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นสารพนัดและทรงดทารงอยผล่ในสารพนัด
3:12 เหตทุฉะนนันี้นในฐานะทบทเปป็นพวกซนทงพระเจห้าทรงเลมือกไวห้ เปป็นพวกทบทบรลิสทุทธลิธิ์และเปป็นพวกทบททรงรนัก จงสวมใจเมตตา ใจ
ปรานบ ใจถล่อม ใจอล่อนสทุภาพ ใจอดทนไวห้นาน
3:13 จงผล่อนหนนักผล่อนเบาซนทงกนันและกนัน และถห้าแมห้วล่าผผห้ใดมบเรมืทองราวตล่อกนันกก็จงยกโทษใหห้กนันและกนัน พระครลิสตร์ไดห้ทรงโปรด
ยกโทษใหห้ทล่านฉนันใด ทล่านจงกระททาอยล่างนนันี้นเหมมือนกนัน
3:14 แลห้วจงสวมความรนักทนับสลิทงเหลล่านบนี้ทนันี้งหมด เพราะความรนักยล่อมผผกพนันททุกสลิทงไวห้ใหห้ถนงซนทงความสมบผรณร์
3:15 และจงใหห้สนันตลิสทุขแหล่งพระเจห้าครอบครองอยผล่ในใจของทล่านทนันี้งหลาย ในสนันตลิสทุขนนันี้นทรงเรบยกทล่านทนันี้งหลายไวห้ใหห้เปป็นกาย
อนันเดบยวดห้วย และทล่านทนันี้งหลายจงขอบพระคทุณ
3:16 จงใหห้พระวาทะของพระครลิสตร์ดทารงอยผล่ในตนัวทล่านอยล่างบรลิบผรณร์ดห้วยปปญญาทนันี้งสลินี้น จงสนัทงสอนและเตมือนสตลิกนันดห้วยเพลง
สดทุดบ เพลงสรรเสรลิญและเพลงฝป่ายจลิตวลิญญาณดห้วย จงรห้องเพลงดห้วยพระคทุณจากใจของทล่านถวายองคร์พระผผห้เปป็นเจห้า
3:17 และเมมืทอทล่านจะกระททาสลิทงใดดห้วยวาจาหรมือดห้วยการประพฤตลิกก็ตาม จงกระททาททุกสลิทงในพระนามของพระเยซผเจห้าและ
ขอบพระคทุณพระเจห้าพระบลิดาโดยพระองคร์นนันี้น
3:18 ฝป่ายภรรยาจงยอมฟปงสามบของตน ซนทงเปป็นการสมควรในองคร์พระผผห้เปป็นเจห้า
3:19 ฝป่ายสามบกก็จงรนักภรรยาของตนและอยล่ามบใจขมขมืทนตล่อนาง
3:20 ฝป่ายบทุตรทนันี้งหลายจงเชมืทอฟปงบลิดามารดาของตนททุกอยล่าง เพราะการนบนี้เปป็นทบทชอบพระทนัยขององคร์พระผผห้เปป็นเจห้า
3:21 ฝป่ายบลิดากก็อยล่ายนัทวบทุตรของตนใหห้ขนัดเคมืองใจ เกรงวล่าเขาจะทห้อใจ



3:22 ฝป่ายพวกทาสจงเชมืทอฟปงผผห้ทบทเปป็นนายของตนตามเนมืนี้อหนนังททุกอยล่าง ไมล่ใชล่ตามอยล่างคนทบทททาแตล่ตล่อหนห้า อยล่างคนประจบ
สอพลอ แตล่ททาดห้วยนนี้ทาใสใจจรลิงดห้วยความเกรงกลนัวพระเจห้า
3:23 ไมล่วล่าทล่านจะททาสลิทงใดกก็จงททาดห้วยความเตก็มใจ เหมมือนกระททาถวายองคร์พระผผห้เปป็นเจห้า ไมล่ใชล่เหมมือนกระททาแกล่มนทุษยร์
3:24 ดห้วยรผห้แลห้ววล่าทล่านจะไดห้รนับมรดกจากองคร์พระผผห้เปป็นเจห้าเปป็นบทาเหนก็จเพราะทล่านปรนนลิบนัตลิพระครลิสตร์เจห้าอยผล่
3:25 สล่วนผผห้ทบทททาความผลิดกก็จะไดห้รนับผลตามความผลิดทบทเขาไดห้ททานนันี้นและไมล่มบการทรงเหก็นแกล่หนห้าผผห้ใดเลย

ความเปป็นหนถึที่งเดทยวกอันของผทูด้เชมืที่อกอับพระครริสตค์ –
บนแผท่นดรินโลกและในนริรอันดรค์กาล

ขห้อ 1: “ถห้าทล่านรนับการทรงชทุบใหห้เปป็นขนนี้นมาดห้วยกนันกนับพระครลิสตร์แลห้ว กก็จงแสวงหาสลิทงซนทงอยผล่เบมืนี้องบนในทบทซนทงพระ
ครลิสตร์ทรงประทนับขห้างขวาพระหนัตถร์ของพระเจห้า”

จงสนังเกตคทาแรกในขห้อนบนี้ – “ถด้า” นนัทนคมือ ถด้าเราเปป็นขถึนี้นกนับพระครลิสตร์แลห้ว มนันกก็เปป็นเรมืทองธรรมดาทบทเราควรแสวงหา
สลิทงเหลล่านนันี้นทบทอยผล่เบมืนี้องบน ซนทงเปป็นทบทๆพระครลิสตร์บนัดนบนี้ประทนับนนัทงอยผล่ ณ เบมืนี้องขวาพระหนัตถร์ของพระเจห้าพระบลิดา มนันเปป็นเรมืทอง
ธรรมดาทบทคนบาปคนหนนทงจะแสวงหาตนัณหาตล่างๆของเนมืนี้อหนนัง แตล่ถห้าคนบาปคนนนันี้นตายไปแลห้วตล่อความบาปและถผกชทุบใหห้
เปป็นขนนี้น (ถผกททาใหห้มบชบวลิต) กนับพระครลิสตร์ ชบวลิตใหมล่นนันี้นกก็ใหห้ความปรารถนาใหมล่ๆ มบธรรมชาตลิใหมล่อยผล่ภายใน – เปโตรเรบยกมนัน
วล่า “สภาพของพระเจห้า” และหลนังจากถผกชล่วยใหห้พห้นจากความตายแหล่งบาปแลห้ว โดยบนัดนบนี้ถมือกรรมสลิทธลิธิ์ชบวลิตของพระเจห้าใน
พระครลิสตร์ เราจนงตห้องแสวงหาสลิทงเหลล่านนันี้นทบทอยผล่เบมืนี้องบน

เอเฟซนัส 2:1-10  ใหห้คทาแสดงภาพอนันยอดเยบทยม (1) ของคนบาป – สภาพและตทาแหนล่งของเขา; (2) เหตทุผลทบทคน
บาปถผกเปลบทยนแปลงจากความตายสผล่ชบวลิตและ (3) ผลลนัพธร์ของความเปลบทยนแปลงนนันี้น ในขห้อเหลล่านบนี้เปาโลพรรณนาถนงคนไมล่
เชมืทอวล่าตายไปแลห้วในการละเมลิดตล่างๆและบาปตล่างๆ โดยดทาเนลินตามวลิถบของโลกนบนี้ – บทุตรแหล่งความไมล่เชมืทอฟปง และจากนนันี้น 
ทนันี้งๆทบทมบภาพอนันนล่าเกลบยดนบนี้พระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์กก็ตรนัสวล่า “แตท่พระเจด้า ผทูด้ทรงเปปปี่ยมดด้วยพระกรตุณา เพราะเหตตุความรอักออัน
ใหญท่หลวง ซถึที่งพระองคค์ทรงรอักเรานอันี้น ถลึงแมจ้วต่าเมคืที่อเราตายไปแลจ้วในการบาป พระองคร์ยนังทรงกระททาใหห้เรามบชบวลิตอยผล่กนับพระ
ครลิสตร์…และทรงโปรดใหห้เรานนัทงในสวรรคสถานกนับพระองคร์ในพระเยซผครลิสตร์ เพมืที่อวท่าในยตุคตท่อๆไป พระองคค์จะไดด้ทรงสนาแดง
พระคตุณของพระองคค์ออันอตุดมเหลมือลด้น ในการซถึที่งพระองคค์ไดด้ทรงเมตตาเราในพระเยซทูครริสตค์!” (เอเฟซนัส 2:4-7)

ในเอเฟซนัส 4:32 เราอล่านวล่าพระเจห้าทรงชล่วยเราใหห้รอดเพราะเหก็นแกล่พระครลิสตร์ – ไมล่ใชล่เพราะเหก็นแกล่เรา ไมล่ใชล่เพมืทอ
ความสบายของเราหรมือเพมืทอสงล่าราศบของเรา พระเจห้าทรงยกโทษบาปทนันี้งหลายของเราและประทานชบวลิตนลิรนันดรร์แกล่เรา
 “เพราะเหจ็นแกท่พระครริสตค์” พระเจห้าทรงชทุบคนบาปใหห้เปป็นขนนี้น ประทานชบวลิตใหมล่ในพระครลิสตร์แกล่เขา และทรงอนทุญาตใหห้
เขานนัทงในสวรรคสถานในพระเยซผครลิสตร์ “เพคืที่อวต่าในยทุคตต่อๆไป พระองคตจะไดจ้ทรงสสาแดงพระคทุณของพระองคตอทันอทุดมเหลคือ
ลจ้น ในการซลึที่งพระองคตไดจ้ทรงเมตตาเราในพระเยซรครติสตต” (อฟ. 2:7)

ในพระครลิสตร์พระเจห้าไดห้ทรงจนัดเตรบยมพระคทุณทบทชล่วยใหห้รอด เพราะความรนักอนันยลิทงใหญล่ของพระเจห้า พระองคร์ไดห้ทรง
อนทุญาตใหห้พระเยซผชลิมความตายเพมืทอมนทุษยร์ททุกคน... เพมืทอซมืนี้อการไถล่สทาหรนับมนทุษยร์ททุกคนทบทราคามหาศาลแหล่งพระโลหลิตของ
พระองคร์เอง เมมืทอคนไมล่เชมืทอเชคืที่อในพระบทุตร พระเจห้ากก็ทรงยกโทษคนไมล่เชมืทอเพราะเหก็นแกล่พระครลิสตร์ และในทางตทาแหนล่งแลห้ว



คนบาปทบทไดห้รนับการยกโทษกก็ถผกวางในพระครลิสตร์ในพระเจห้า เพราะฉะนนันี้น บทัดนทนี้เราจนงนนัทงกนับพระครลิสตร์ ณ เบมืนี้องขวาพระหนัตถร์
ของพระเจห้าพระบลิดาในสวรรคสถาน ลผกทบทบนังเกลิดใหมล่แลห้วของพระเจห้ากก็จะไดห้ไปสวรรคร์อยล่างแนล่นอนราวกนับวล่าเขาอยผล่ทบทนนัทน
แลห้วเพราะวล่าในทางตทาแหนล่งเขากก็กทาลนังนนัทงอยผล่กนับพระเยซผ ณ เบมืนี้องขวาพระหนัตถร์ของพระเจห้าพระบลิดาแลจ้ว

“ในโบราณกาลพระเจห้าไดห้ตรนัสดห้วยวลิธบตล่างๆมากมายแกล่บรรพบทุรทุษทางพวกศาสดาพยากรณร์ แตล่ในวนันสทุดทห้ายเหลล่า
นบนี้พระองคร์ไดห้ตรนัสแกล่เราทนันี้งหลายทางพระบทุตร ผผห้ซนทงพระองคร์ไดห้ทรงตนันี้งใหห้เปป็นผผห้รนับสรรพสลิทงทนันี้งปวงเปป็นมรดก พระองคร์ไดห้ทรง
สรห้างกนัลปจนักรวาลโดยพระบทุตร พระบทุตรทรงเปป็นแสงสะทห้อนสงล่าราศบของพระเจห้า และทรงมบสภาวะเปป็นพลิมพร์เดบยวกนันกนับ
พระองคร์ และทรงผดทุงสรรพสลิทงไวห้โดยพระดทารนัสอนันทรงฤทธลิธิ์ของพระองคร์ เมคืที่อพระบทุตรไดจ้ทรงชสาระบาปของเราดจ้วย
พระองคตเองแลจ้ว กห็ไดจ้ทรงประททับนทัที่ง ณ เบคืนี้องขวาพระหทัตถตของผรจ้ทรงเดชานทุภาพเบคืนี้องบน” (ฮบ. 1:1-3) 

ตามทบทจดหมายของเปาโลทบทเขบยนถนงครลิสตจนักรทบทเมมืองเอเฟซนัส จดหมายของเขาทบทเขบยนถนงเหลล่าครลิสเตบยนชาวฮบบรผ 
และโคโลสบ 3:1-3 กลล่าวไวห้ เราผผห้เชมืทอทนันี้งหลายทบทบนังเกลิดใหมล่แลห้วอยผล่ในพระครลิสตร์ในพระเจห้าตอนนทนี้ และเนมืทองจากเราดทารง
ตทาแหนล่งอนันเปฟีปี่ยมสงล่าราศบนบนี้ สลิทงเลก็กนห้อยทบทสทุดทบทเราททาไดห้เพมืทอแสดงความชมืทนชมตล่อความรนักของพระเจห้าคมือ แสวงหาสลิทงเหลล่า
นนันี้นทบทอยผล่เบมืนี้องบน... “จงฝปงความคลิดของทล่านไวห้กนับสลิทงทนันี้งหลายทบทอยผล่เบมืนี้องบน ไมล่ใชล่กนับสลิทงทนันี้งหลายซนทงอยผล่ทบทแผล่นดลินโลก” เรา
เปป็นผผห้สนัญจรและคนตล่างถลิทนทบทนบท แผล่นดลินโลกนบนี้ไมล่ใชล่บห้านของเรา ความเปป็นพลเมมืองของเราอยผล่ในสวรรคร์ ศบรษะของเรา (พระ
เยซผครลิสตร์เจห้า) ทรงอยผล่ในสวรรคร์ รากฐานของครลิสตจนักรพนันธสนัญญาใหมล่อยผล่ในสวรรคร์ เราเปป็นอวนัยวะแหล่งพระกายของ
พระองคร์ – กระดผกแหล่งกระดผกของพระองคร์และเนมืนี้อหนนังแหล่งเนมืนี้อหนนังของพระองคร์ (อฟ. 5:30) เนมืทองจากนบทเปป็นความจรลิง 
ในทางตสาแหนต่งแลจ้วเราจนงนนัทงอยผล่กนับพระครลิสตร์ ณ เบมืนี้องขวาพระหนัตถร์ของพระเจห้าในสวรรคสถานแลห้วตอนนทนี้!

ความจรลิงเดบยวกนันนบนี้ถผกนทาเสนอในมนัทธลิว 6:20 และ 33 ในกาลาเทบย 4:26 และในฟฟีลลิปปฟี 3:14-20  ขห้อแรกๆของ
ฮบบรผ 12 บอกเราวล่าพระเยซผทรงสผห้ทนกางเขนนนันี้น ทรงดผหมลิทนความอนับอาย เพล่งมองไปยนังสงล่าราศบทบทอยผล่เหนมือกางเขนนนันี้นไป – 
สงล่าราศบทบทถผกตนันี้งไวห้ตล่อพระพนักตรร์พระองคร์ โทษของบาปเรบยกรห้องใหห้มบการทนททุกขร์และความตาย ดห้วยเหตทุนบนี้ พระเยซผจนงทรง
สละทลินี้งสงล่าราศบและเสดก็จมายนังความโศกเศรห้าของแผล่นดลินโลกเพมืทอชทาระหนบนี้บาปนนันี้น พระองคร์ทรงทนททุกขร์และสลินี้นพระชนมร์ 
พระองคร์ไมล่ไดห้สนทุกกนับกางเขนนนันี้น แตล่พระองคร์ทรงสรจ้ทนมนันเพราะวล่าพระองคร์ทรงเหก็นสงล่าราศบทบทอยผล่อบกฟากหนนทง และวนันนบนี้
พระองคร์ประทนับอยผล่ ณ เบมืนี้องขวาพระหนัตถร์ของพระเจห้าพระบลิดา โดยถผกเทลิดทผนในแบบทบทไมล่มบผผห้ใดในสวรรคร์หรมือในแผล่นดลิน
โลกไดห้รนับการเทลิดทผน พระครลิสตร์ทรงเปป็นคนกลางผผห้เดบยวระหวล่างพระเจห้ากนับมนทุษยร์ (1 ทธ. 2:5)

เนมืทองจากเราเปป็นขนนี้นกนับพระครลิสตร์แลห้ว เนมืทองจากเรานนัทงกนับพระครลิสตร์ในสวรรคสถานแลห้ว เราจนงควรแสวงหาสลิทง
เหลล่านนันี้นทบทอยผล่เบมืนี้องบน – และการแสวงหาหรมือปรารถนาสลิทงอมืทนยล่อมเปป็นการกระททาทบทไมล่เขห้ากนันอยล่างแนล่นอน แกะยล่อมกลิน
หญห้าเพราะมนันเปป็นแกะ สทุกรยล่อมกลินรทาขห้าวเพราะมนันเปป็นสทุกร เราไมล่คาดหวนังใหห้สทุกรกลินหญห้าหรมือใหห้แกะกลินรทาขห้าว เพราะ
มนันไมล่ใชล่ธรรมชาตลิของพวกมนันทบทจะททาอยล่างนนันี้น ในททานองเดบยวกนัน คนบาปทนันี้งหลายยล่อมไมล่ปรารถนาสลิทงตล่างๆทบทเปป็นของ
พระเจห้า คนไมล่เชมืทอยล่อมอยากไปอยผล่ทบทงานเลบนี้ยงเตห้นรทาหรมือวงไพล่มากกวล่าทบทจะอยผล่ในชนันี้นเรบยนศนกษาพระคนัมภบรร์หรมือการประชทุม
อธลิษฐาน มนันเปป็นเรมืทองธรรมดาทบทคนบาปจะปรารถนา กทาหนนัดหรมือไลล่ตามสลิทงเหลล่านนันี้นซนทงเปป็นของโลก แตล่มนันเปป็นเรมืทองทบทผติด
ธรรมดาทบทผรจ้เชคืที่อจะรทักสลิทงเหลล่านนันี้น ผผห้เชมืทอแทห้ทนันี้งหลายยล่อมไมล่แสวงหาสลิทงตล่างๆทบทเปป็นของโลก เมมืทอคนๆหนนทงกลายเปป็นลผกทบท
บนังเกลิดใหมล่แลห้วของพระเจห้า ความรนักทบทมบใหห้แกล่โลกยล่อมตายจากไป



คนๆหนนทงทบทบนังเกลิดใหมล่แลห้ว ถผกชทุบใหห้เปป็นขนนี้นจากความตายแหล่งบาปสผล่ชบวลิตใหมล่ในพระครลิสตร์แลห้ว ยล่อมสะดทุห้งกลนัวตล่อ
ความทรงจทาเกบทยวกนับตนัณหาและความบาปทบทเขาถผกชล่วยใหห้พห้นจากพวกมนันมาแลห้ว สภาพในอดบตของเขา – พรห้อมกนับความ
บาปและความรผห้สนกผลิด ความเศรห้าใจ ความเสมืทอมทรามและวลิบนัตลิของมนัน – ยล่อมไมล่นล่าดนงดผดสทาหรนับเขาแลห้ว หลนังจากถรกชทุบใหจ้
เปป็นขลึนี้นแลจ้ว เขายล่อมตห้องมองขลึนี้นขจ้างบนตล่อไป และเขาตห้องแสวงหาสลิทงเหลล่านนันี้นซนทงอยผล่เบมืนี้องบน – สลิทงตล่างๆทบทบรลิสทุทธลิธิ์และชอบ
ธรรม

มนันสมเหตทุสมผลทบทผผห้เชมืทอจะแสวงหาสลิทงเหลล่านนันี้นทบทอยผล่เบมืนี้องบนเพราะวล่าเมมืทอเราบนังเกลิดใหมล่แลห้วเรากก็อยผล่ในพระครลิสตร์
และพระครลิสตร์กก็ทรงอยผล่ในเรา พระครลิสตร์ทรงอยผล่เบมืนี้องบน ความเปป็นหนนทงเดบยวกนันของเรากนับพระองคร์กก็นทาพาเราโดยอนัตโนมนัตลิ
ใหห้คลิดถนงพระองคร์ และทรนัพยร์สมบนัตลิของเราอยผล่ทบทไหน ใจของเรากก็จะอยผล่ทบทนนัทนดห้วย พระสนัญญาและความหวนังมบจทุดศผนยร์กลางอยผล่
ในพระครลิสตร์ พระพรฝป่ายวลิญญาณตล่างๆลห้วนมาจากพระองคต เราแสวงหาพระพรฝป่ายวลิญญาณตล่างๆและอห้างสลิทธลิธิ์ในพระ
สนัญญาฝป่ายวลิญญาณตล่างๆในพระองคต

ขห้อ 2 เปป็นคทาบนัญชาหนนทง: “จงฝปงความคลิดของทล่านไวห้กนับสลิทงทนันี้งหลายทบทอยผล่เบมืนี้องบน ไมล่ใชล่กนับสลิทงทนันี้งหลายซนทงอยผล่ทบทแผล่น
ดลินโลก”

พระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์ไมล่ไดห้ทรงบอกเปป็นนนัยวล่า “หากคทุณรผห้สนกวล่ามนันใชล่ หากคทุณคลิดวล่ามนันดบทบทสทุด หรมือหากมนันเปป็นเรมืทอง
สะดวก” พระบนัญชานบนี้ชนัดเจน: “จงฝปังความคติดของทต่านไวจ้กทับสติที่งททันี้งหลายททที่อยรต่เบคืนี้องบน ไมล่ใชล่กนับสลิทงทนันี้งหลายซนทงอยผล่ทบทแผล่นดลิน
โลก”

นนัทนไมล่ไดห้หมายความวล่าเราจะตห้องลมืมแผล่นดลินโลก คนทบทเรารนักและมลิตรสหายของเรา เราเปป็นผผห้สนัญจร – แตล่เรากก็จะ
ตห้องไมล่รนังเกบยจความสบายตล่างๆทบทเราอาจเพลลิดเพลลินไดห้ขณะเดลินทางอยผล่ในการเดลินทางของชบวลิต และเราจะตห้องไมล่ยอมใหห้
ความสบายตล่างๆ ความชมืทนชมยลินดบตล่างๆ และความเพลลิดเพลลินตล่างๆของชบวลิตนบนี้มาคนัทนกลางระหวล่างเรากนับพระครลิสตร์ผผห้ทรง
อยผล่เหนมือเรา “สริที่งทอันี้งหลายบนแผท่นดรินโลก” เปป็นเรมืทองรองและเปป็นสล่วนประกอบ ขณะทบท “สลิทงทนันี้งหลายทบทอยผล่เบมืนี้องบน” เปป็น
เรมืทองสผงสทุด เดก็ดขาดและอยผล่เปป็นนลิรนันดรร์ เราสามารถใชห้บางสลิทงบนแผล่นดลินโลกเพมืทอททาใหห้ชบวลิตสนทุกสนานมากขนนี้น นล่าอภลิรมยร์
มากขนนี้นและสบายมากขนนี้นไดห้ แตล่เราไมล่ควรยนดตลิดกนับสลิทงเหลล่านบนี้มากเสบยจนพวกมนันขนัดขวางเราในการเชมืทอฟปงการทรงเรบยกของ
พระวลิญญาณและการททางานขององคร์พระผผห้เปป็นเจห้า ณ เวลาใดหรมือทบทไหนกก็ตาม ผผห้รนับใชห้ทบทมบคล่าหลายคนของพระเจห้าเรลิทมยนด
ตลิดกนับสลิทงตล่างๆบนแผล่นดลินโลกมากเกลินไปแลห้วจนปลล่อยมมือจากสลิทงเหลล่านนันี้นทบทอยผล่เบมืนี้องบน

เราควรจนับสลิทงตล่างๆบนแผล่นดลินโลกแบบหลวมๆ เพราะวล่าถห้าเราเรลิทมยนดตลิดกนับพวกมนัน เรากก็ไมล่คผล่ควรทบทจะอห้างตนัววล่า
เปป็นผผห้ตลิดตามของพระครลิสตร์ผผห้ทรงเปป็นขนนี้นแลห้ว “สติที่งตต่างๆ” อยผล่ใตห้พระองคร์ พระองคร์ทรงอยากไดห้ความรนักของเรา... ททันี้งหมดททที่
เรามท เราจะตห้องรนักพระองคร์ดห้วยสลินี้นสทุดใจ จลิต ความคลิดและวลิญญาณของเรา เราจะตห้องถวายรล่างกายของเราเปป็นเครมืทองบผชา
ทบทมบชบวลิต อนันบรลิสทุทธลิธิ์และเปป็นทบทชอบพระทนัยตล่อพระองคร์ “ซถึที่งเปป็นการปรนนริบอัตริออันสมควรของเรา”

ผผห้เชมืทอทนันี้งหลายมบทรนัพยร์สมบนัตลิทบทถผกสนัทงสมไวห้ในสวรรคร์ แผล่นดลินโลกจะเพลิทมสลิทงใดเขห้ากนับทรนัพยร์เชล่นนนันี้นไดห้อบก? แผล่นดลิน
โลกจะเสนอสลิทงใดไดห้ทบทจะมบรนัศมบมากกวล่าทรนัพยร์แหล่งสวรรคร์? แผล่นดลินโลกจะใหห้เกบยรตลิยศใดแกล่ผผห้ทบทนนัทงอยผล่กนับพระครลิสตร์ ณ เบมืนี้อง
ขวาพระหนัตถร์ของพระเจห้าพระบลิดาแลห้ว? แผล่นดลินโลกจะเสนอความเพลลิดเพลลินใดทบทจะมบนนี้ทาหนนักมากกวล่าความเพลลิดเพลลิน
เหลล่านนันี้นทบทจะถผกพบ ณ เบมืนี้องขวาพระหนัตถร์ของพระองคร์? อทานาจใดบนแผล่นดลินโลกสามารถถผกเปรบยบเทบยบไดห้กนับฤทธลิธิ์เดชทบท



ถผกครอบครองโดยผผห้เชมืทอแทห้ทบทครอบครองสภาพของพระเจห้าและทบทถผกประทนับอยผล่ภายในโดยพระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์? โลกมบชมืทอ
เสบยงใดทบทจะเสนอแกล่ผผห้ทบทเปป็นลผกคนหนนทงของพระเยโฮวาหร์ ทายาทคนหนนทงของพระเจห้าและทายาทรล่วมกนับพระเยซผครลิสตร์พระ
บทุตรของพระองคร์แลห้ว? แตล่ทนันี้งๆทบทมบ “พระสนัญญาอนันยลิทงใหญล่และมบคล่าประเสรลิฐขนาดนนันี้น” บล่อยครนันี้งเหลมือเกลินผผห้เชมืทอทนันี้งหลายกก็
ยนังยอมใหห้สลิทงตล่างๆบนแผล่นดลินโลกมาปกคลทุมความคลิดและหนัวใจจนพวกเขาลมืมทบทจะแสวงหา “สลิทงตล่างๆทบทอยผล่เบมืนี้องบน” สมา
ชลิกครลิสตจนักรจทานวนมากเหลมือเกลินเปป็นเหมมือนเอซาวผผห้นล่าสงสาร ผผห้ซนทงขห้าวตห้มจานหนนทงมบคล่ามากกวล่าสลิทธลิบทุตรหนัวปฟีของตน! มบ
คนมากมายททุกวนันนบนี้ทบทกทาลนังขายสลิทธลิบทุตรหนัวปฟีฝป่ายวลิญญาณของตนเพมืทอแลกกนับสลิทงทบทมบคล่านห้อยกวล่าซทุปชามหนนทงยลิทงนนัก!

ในมนัทธลิว 22 พระเยซผตรนัสคทาอทุปมาเกบทยวกนับคนเหลล่านนันี้นทบทไดห้รนับเชลิญใหห้มารล่วมงานเลบนี้ยงสมรสแตล่กก็ปฏลิเสธคทาเชลิญนนันี้น
และเหก็นวล่ามนันไมล่สทาคนัญ คนหนนทงไปไรล่นาของตน คนหนนทงไปยนังสลินคห้าของตน คนอมืทนๆกก็ไปยนังบห้านและครอบครนัวของตน พวก
เขาแสวงหาสลิทงตล่างๆทบทอยผล่ในแผล่นดลินโลก –  พวกเขาไมล่สนใจเกบทยวกนับสลิทงตล่างๆทบทอยผล่เบมืนี้องบน เมมืทอคนๆหนนทงยอมใหห้ความคลิด
ของตนถผกครอบครองอยล่างเตก็มทบทดห้วยสลิทงตล่างๆทบทอยผล่เบมืนี้องบน สลิทงตล่างๆของแผล่นดลินโลกกก็จะมาเปป็นทบทสองโดยอนัตโนมนัตลิ

ขห้อ 3 ยลิทงใหญล่มากๆ ผมจะไมล่มบวนันลมืมวนันทบทผมไดห้คห้นพบขห้อนบนี้เลย: “เพราะวต่าทต่านไดจ้ตายแลจ้วและชทวติตของทต่านซต่อน
ไวจ้กทับพระครติสตตในพระเจจ้า!” สทุดยอดตทาแหนล่ง! สทุดยอดความมนัทนใจ!  สทุดยอดความหวนัง! เหลล่าผผห้รผห้ภาษากรบกบอกเราวล่าภาษา
เดลิมตรงนบนี้อล่านวล่า “เพราะวต่าทต่านททันี้งหลายไดจ้เสทยชทวติตแลจ้ว” ขห้อ 1 ในบทนบนี้ประกาศถนงการคมืนชบพของผผห้เชมืทอในพระครลิสตร์ ผผห้ทบท
บนังเกลิดใหมล่แลห้วททุกคนถผกชทุบใหห้เปป็นขนนี้นกนับพระครลิสตร์แลห้ว และเปาโลกก็ชบนี้กลนับไปยนังตอนทบทผผห้เชมืทอแทห้คนนนันี้นไดจ้เสทยชทวติตกนับพระ
ครลิสตร์ บททบท 2:20: “ถห้าทล่านตายกนับพระครลิสตร์พห้นจากหลนักการตล่างๆทบทเปป็นของโลกแลห้ว…”

ผผห้เชมืทอชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นไดห้เสบยชบวลิตแลห้วและไดห้ถผกชทุบใหห้เปป็นขนนี้นกนับพระครลิสตร์แลห้ว ดห้วยเหตทุนบนี้พวกเขาจนงตห้องไมล่
แสวงหาหรมือปรารถนาสลิทงเหลล่านนันี้นซนทงเปป็นของแผล่นดลินโลก เนมืทองจากพวกเขาไดห้ตายไปกนับพระครลิสตร์แลห้ว ถผกฝปงไวห้กนับพระ
ครลิสตร์และถผกชทุบใหห้เปป็นขนนี้นกนับพระครลิสตร์แลห้ว ชบวลิตของพวกเขาจนงจะตห้องแตกตล่างอยล่างสลินี้นเชลิงจากสภาพกล่อนหนห้านบนี้ของพวก
เขา ผผห้รผห้พระคนัมภบรร์ผผห้ยลิทงใหญล่ทล่านหนนทงกลล่าวไวห้วล่า “เราไมต่ไดจ้มทชทวติตอยรต่ในเนมืนี้อหนนัง แตล่เราอาศทัยอยรต่ในเนมืนี้อหนนัง” เนมืนี้อหนนังเปป็น
บห้านของวลิญญาณและจลิตใจ แตล่กก็เปป็นเพทยงบจ้านเทต่านทันี้น เรามทชทวริตอยทูท่ตล่อองคร์พระผผห้เปป็นเจห้า

เปาโลกลล่าววล่า “ขห้าพเจห้าถผกตรนงไวห้กนับพระครลิสตร์แลห้ว แตล่ขห้าพเจห้ากก็ยนังมบชบวลิตอยผล่” (กท. 2:20) เมมืทอผผห้เชมืทอแทห้ทนันี้งหลาย
ไดห้ตายไปแลห้วตล่อหลนักการตล่างๆของโลกและตล่อระบบของโมเสส ความตายของพวกเขากก็เปป็นเพบยงการบนังเกลิดเขห้าในชบวลิตใหมล่
เปาโลประกาศตล่อไปอบกวล่า “ชบวลิตของทล่านทนันี้งหลายถผกซล่อนไวห้กนับพระครลิสตร์ในพระเจห้า”

ขห้อ 4: “เมมืทอพระครลิสตร์ผผห้ทรงเปป็นชบวลิตของเราจะทรงปรากฏ ขณะนนันี้นทล่านกก็จะปรากฏพรห้อมกนับพระองคร์ในสงล่าราศบ
ดห้วย”

เพมืทอสรทุปยล่อความจรลิงอนันยลิทงใหญล่ของสบทขห้อแรกนบนี้ในบททบท 3: หากเราบนังเกลิดใหมล่แลห้วอยล่างแทห้จรลิง “โดยเปป็นขนนี้นกนับ
พระครลิสตร์แลห้ว” เรากก็จะตห้อง “ฝปงความคลิดตล่างๆของเราไวห้กนับสลิทงทนันี้งหลายทบทอยผล่เบมืนี้องบน” โดยอนัตโนมนัตลิ นบทเปป็นความจรลิง
เพราะวล่าพระเยซผไดห้ทรงสลินี้นพระชนมร์ตล่อโลกแลห้วและเรากห็ตายไปกทับพระองคตแลจ้ว พระองคร์ทรงถผกฝปงไวห้และเรากห็ถรกฝปังไวจ้กทับ
พระองคตแลจ้ว พระองคร์ทรงเปป็นขนนี้นอบกและเราเปป็นขลึนี้นกทับพระองคตแลจ้ว และเมมืทอเรายอมรนับพระราชกลิจทบทเสรก็จสลินี้นแลห้วของพระ
เยซผ เรากก็ยอมรนับการสลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์ การถผกฝปงไวห้ของพระองคร์และการฟฟฟื้นคมืนพระชนมร์ของพระองคร์ เรารนับ
สารภาพดห้วยปากของเราและเชมืทอในใจวล่าพระเยซผทรงเปป็นพระครลิสตร์ของพระเจห้า และเมมืทอเรารนับสารภาพวล่าพระเยซผทรง



เปป็นพระครลิสตร์ของพระเจห้า เรากก็รนับสารภาพวล่าพระองคร์ทรงททาใหห้พระเจห้าพอพระทนัยโดยสมบผรณร์แลห้ว... พระองคร์ทรงเสรก็จ
สลินี้นพระราชกลิจนนันี้นทบทพระองคร์ไดห้เสดก็จมากระททาแลห้ว พระองคร์ทรงซมืนี้อการไถล่และทรงททาใหห้ททุกจทุดและททุกขบดของพระราช
บนัญญนัตลิสทาเรก็จแลห้ว พระองคร์ทรงทนททุกขร์และทรงชลิมความตายเพมืทอมนทุษยร์ททุกคนแลห้ว พระองคร์ทรงพลิชลิตผผห้นนันี้นทบทมบอทานาจของ
ความตายแลห้ว “นนัทนคมือ พญามาร” เมมืทอเราตห้อนรนับพระเยซผอยล่างแทห้จรลิง เรากก็ยอมรนับททุกสลิทงทบทพระองคร์ทรงททาสทาเรก็จและ
ททาใหห้ครบถห้วนแลห้วเพมืทอคนบาป ดห้วยเหตทุนบนี้เราจลึงตายไปแลจ้ว และชทวติตของเราถรก “ซต่อนไวจ้กทับพระครติสตตในพระเจจ้า”

เนมืทองจากเราถผกซล่อนไวห้กนับพระครลิสตร์ในพระเจห้า เมมืทอพระกายนบนี้ (ครลิสตจนักร) ครบบรลิบผรณร์ พระครลิสตร์ผผห้ทรงเปป็น
ศบรษะกก็จะเสดก็จกลนับมาพรห้อมกนับพระกายนบนี้ “เมมืทอพระครลิสตร์ผผห้ทรงเปป็นชบวลิตของเราจะทรงปรากฏ เรากก็จะปรากฏพรห้อมกนับ
พระองคร์ในสงล่าราศบเชล่นกนัน” – ไมล่มบ “หวนังเชล่นนนันี้น คลิดเชล่นนนันี้น หรมืออาจเปป็นเชล่นนนันี้น” เกบทยวกนับเรมืทองนบนี้ รล่างกายของผผห้เชมืทอทนันี้ง
หลายจะถผกชทุบใหห้เปป็นขนนี้นแบบไมล่รผห้เปฟปี่อยเนล่า ผผห้เชมืทอทนันี้งหลายทบทมบชบวลิตอยผล่จะถผกเปลบทยนแปลงในชนัทวพรลิบตาเดบยว และเราจะถผกรนับ
ขนนี้นดห้วยกนันเขห้าในหมผล่เมฆเพมืทอพบกนับพระเยซผในฟป้าอากาศ (1 ธส. 4:13-18; 1 คร. 15:51-55)  โคโลสบ 3:1-4 ใหห้ความมนัทนใจ
และความหวนังทบทเกลินคทาบรรยายในภาษาของมนทุษยร์ มนันเปฟีปี่ยมสงล่าราศบทบทไดห้รผห้วล่าเราเปป็นขนนี้นกนับพระครลิสตร์แลห้ว วล่าเรามบชบวลิตอยผล่ใน
พระครลิสตร์ ถผกซล่อนไวห้กนับพระครลิสตร์ในพระเจห้า – และเมมืทอพระครลิสตร์เสดก็จมาเรากก็จะมาพรห้อมกนับพระองคร์ในสงล่าราศบ เจห้าสาว
(ครลิสตจนักรพนันธสนัญญาใหมล่) จะนนัทงกนับพระเยซผบนบนัลลนังกร์ของดาวลิดในกรทุงเยรผซาเลก็มและจะครอบครองกนับพระองคร์ทบทนบทบน
แผล่นดลินโลกนบนี้เปป็นเวลาหนนทงพนันปฟีแหล่งสนันตลิสทุขอนันเปฟีปี่ยมสงล่าราศบ!

มนันจะเปป็นวนันแสนสทุขสทาหรนับผผห้เชมืทอบางคนเมมืทอพวกเขาเลลิกพยายามซล่อมแซมสลิทงทบทพระเจห้าทรงลห้มเลลิกไปแลห้วในสวน
เอเดนนนันี้น พระเจห้าไมล่ไดห้ทรงจนัดเตรบยมสลิทงใดไวห้สทาหรนับเนมืนี้อหนนังของอาดนัม พระองคร์ตรนัสวล่า “เจห้าเปป็นผงคลบดลิน และเจห้าจะกลนับ
ไปเปป็นผงคลบดลิน” แตล่ในปฐมกาล 3:15 พระเจห้าทรงสนัญญาอยล่างเฉพาะเจาะจงเรมืทองการชล่วยใหห้พห้นของจลิตวลิญญาณ พระเยซผ
ไดห้เสดก็จมาครนันี้งแรกเพมืทอไถล่จลิตวลิญญาณ (มนทุษยร์ภายใน) ไมล่ใชล่เพมืทอเปลทที่ยนแปลงเนคืนี้อหนทัง มนันเปป็นความจรลิงทบทวล่าเนมืนี้อหนนังกระททา
ตล่างไปจากเดลิมเมมืทอพระครลิสตร์ทรงสถลิตอยผล่ในใจ แตล่พระเยซผจะไมล่ทรงซล่อมแซมรล่างกายเหลล่านบนี้ พระองคร์จะประทานรล่างกาย
ใหมต่แกล่เราเมมืทอพระองคร์เสดก็จมาในการรนับขนนี้นนนันี้นตอนการเปป็นขนนี้นจากตายครนันี้งแรก เราจะถผกชทุบใหห้เปป็นขนนี้นแบบปราศจาก
เปปปื่อยเนต่า

เมมืทอพระเยซผเสดก็จมาในการเปป็นขนนี้นจากตายครนันี้งแรก “สภาพมตะจะถรกกลคืนเขจ้าไปโดยชทวติต” เมมืทอพระองคร์ผผห้ทรงเปป็น
ชบวลิตของเราเสดก็จมา พระองคร์จะ “เปลทที่ยนแปลงรท่างกายออันตที่นาตด้อยของเราและสรด้างสรรคค์พวกมอันใหด้เหมมือนกอับพระกาย
ออันเปปปี่ยมสงท่าราศทของพระองคค์เอง” ยอหร์นบอกเราวล่า “ยนังไมล่ปรากฏวล่าตล่อไปเบมืนี้องหนห้าเราจะเปป็นอยล่างไร แตล่เรารผห้วล่าเมมืทอ
พระองคร์เสดก็จมาปรากฏนนันี้น เราททันี้งหลายจะเปป็นเหมคือนพระองคต เพราะวต่าเราจะเหห็นพระองคตอยต่างททที่พระองคตทรงเปป็นอยรต่
นทันี้น” (1 ยอหร์น 3:1-3) สล่วนตนัวแลห้วผมมบความเชมืทอ ความไวห้วางใจ ความหวนังและความคาดหวนังนลิรนันดรร์ในพระองคร์ผผห้ทบทความ
ครบบรลิบผรณร์ทนันี้งสลินี้นแหล่งความเปป็นพระเจห้าสถลิตอยผล่ในฝป่ายรล่างกาย – พระองคร์ทบทผผห้เชมืทอทนันี้งปวงครบบรลิบผรณร์อยผล่ในพระองคร์ ผผห้ทรง
เปป็นศบรษะแหล่งเทพผผห้ครองและศนักดลิเทพ (คส. 2:9-10)

หากคทุณกทาลนังวางใจอยผล่ในกฎพลิธบตล่างๆ ขห้อเชมืทอทบทไมล่มบหลนักฐาน ประเพณบ หลนักคทาสอนตล่างๆของมนทุษยร์ หากคทุณใหห้
ความมนัทนใจของคทุณอยผล่ในเนมืนี้อหนนัง – กก็ขอพระเจห้าเมตตาคทุณ เพราะวล่าคทุณกทาลนังลล่องไปในเรมืออนันสลินี้นหวนังทบทจะจมลงอยล่าง
แนล่นอน! แตล่หากคทุณอยผล่ในพระครลิสตร์โดยความเชมืทอ เปป็นขนนี้นแลห้วกนับพระองคร์โดยทางการกระททาของพระเจห้า วางใจใน



พระองคร์ เมมืทอพระครลิสตร์ผผห้ทรงเปป็นชบวลิตของเราจะทรงปรากฏ เมมืทอนนันี้นเราจะปรากฏพรห้อมกนับพระองคร์ในสงล่าราศบ “ถห้า
พระเจห้าทรงอยผล่ฝป่ายเราใครจะขนัดขวางเรา” (โรม 8:31)

การดนาเนรินชทวริตแบบครริสเตทยน
ขห้อ 5: “เหตทุฉะนนันี้นจงประหารอวนัยวะของทล่านซนทงอยผล่ฝป่ายโลกนบนี้ คมือการลล่วงประเวณบ การโสโครก ราคะตนัณหา ความ

ปรารถนาชนัทว และความโลภ ซนทงเปป็นการนนับถมือรผปเคารพ”
ในขห้อนบนี้เปาโลชบนี้ใหห้เหก็นบาปบางอยล่างทบทแพรล่หลายอยผล่ในดลินแดนของคนไมล่นนับถมือพระเจห้า และซนทงชาวเมมืองโคโลสบ

เหลล่านนันี้นไดห้ปฏลิบนัตลิในระหวล่างทบทพวกเขายนังดทาเนลินชบวลิตในความบาป แตล่บนัดนบนี้ เนมืทองจากพวกเขาถผกททาใหห้มบชบวลิตอยผล่ในพระครลิสตร์
แลห้ว บาปเหลล่านบนี้จนงตห้องถผกสละทลินี้งเสบยอยล่างสลินี้นเชลิง

คทาแรกในขห้อนบนี้คมือ “จงประหาร” จากนนันี้นกก็ตามมาดห้วยคทาวล่า “เหตทุฉะนนันี้น” (ในฉบทับแปลภาษาอทังกฤษ – ผผห้แปล) ซนทง
ชบนี้ยห้อนกลนับไปยนังขห้อ 1 ถนง 4 กลล่าวอบกนนัยหนนทง เปาโลกทาลนังกลล่าววล่า “เพราะวท่าทล่านทนันี้งหลายเปป็นขนนี้นกนับพระครลิสตร์แลห้ว 
เพราะวต่าทล่านทนันี้งหลายไดห้ตายไปแลห้วและชบวลิตของพวกทล่านถผกซล่อนไวห้กนับพระครลิสตร์ในพระเจห้า และเพราะวล่าเมมืทอพระครลิสตร์
ผผห้ทรงเปป็นชบวลิตของเราทรงปรากฏ ‘เมมืทอนนันี้นทล่านทนันี้งหลายกก็จะปรากฏกนับพระองคร์ในสงล่าราศบดห้วย’  การปฏลิบนัตลิทบทบาปหนาแตล่
เกล่ากล่อนทนันี้งสลินี้นตห้องถผกละทลินี้งเสบย”

เหตทุผลจนงมบอยผล่วล่าถห้า “ทล่านทนันี้งหลายไดห้ตายกนับพระครลิสตร์แลห้ว” ... ถห้าหนัวใจ (ทบทนนัทงแหล่งชบวลิต) ตายไปแลห้ว อวนัยวะทนันี้ง
สลินี้นทบทครนันี้งหนนทงเคยถผกรนักษาใหห้มบชบวลิตอยผล่โดยหนัวใจและถผกขนับเคลมืทอนในการดทาเนลินชบวลิตอนันเปฟีปี่ยมตนัณหากก็ควรตายไปเชล่นกนัน 
พวกมนันควรตายเสบย ถผกฆล่าโดยการขาดการบทารทุงเลบนี้ยงและการใชห้งาน บรรดาผผห้ทบทบนังเกลิดใหมล่แลห้วตห้องไมล่ใชห้งานอวนัยวะเหลล่านบนี้
ในการปฏลิบนัตลิตล่างๆในอดบตของชบวลิต พวกมนันตห้องถผกถมือวล่าไรห้ประโยชนร์และกลายเปป็นอนัมพาตไปโดยการปฏลิเสธทบทจะปป้อน
อาหารและใชห้งานพวกมนัน

ภาษาแบบทบทคลห้ายๆกนันถผกพบในโรม 8:13  และในกาลาเทบย 5:24 เชล่นกนัน พระเจห้าทรงททาเพมืทอเราคมือสลิทงทบทเราไมล่
อาจททาเพมืทอตนัวเราเองไดห้ แตล่พระองคร์ทรงคาดหวนังใหห้เราททาเพมืทอตนัวเราเองคมือสลิทงเหลล่านนันี้นทบทเปป็นไปไดห้ เนมืทองจากเราเปป็นผผห้ทบทถผก
สรห้างใหมล่แลห้วในพระครลิสตร์ เนมืทองจากเราครอบครองสภาพของพระเจห้าแลห้วในพระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์ผผห้ทรงนทาเรา เราจนง
สามารถตรนงเนมืนี้อหนนังและตนัณหาของมนันทบทกางเขนไดห้โดยการไมล่ใหห้อาหารอวนัยวะเหลล่านบนี้ทบทประกอบกนันเปป็น “มนทุษยร์เกล่า”

“มนทุษยร์เกล่า” จะตห้องถผกเขห้าใจดห้วยจลิตวลิญญาณและอากนัปกลิรลิยาแบบเดบยวกนับคทาประกาศอนันเนห้นหนนักขององคร์พระผผห้
เปป็นเจห้าของเรา: “ถห้าตาขห้างขวาของทล่านททาใหห้ทล่านหลงผลิด จงควนักออก...ถห้ามมือขห้างขวาของทล่านททาใหห้ทล่านหลงผลิด จงตนัด
ออก” (มธ. 5:29) ตนัณหาทบทใชห้และททาใหห้อวนัยวะเหลล่านบนี้เสมืทอมทรามในฐานะเปป็นเครมืทองมมือตล่างๆของมนัน จะตห้องถผกกทาจนัดออก
ไปเสบย เปาโลตห้องการใหห้ชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านบนี้ซนทงเคยปฏลิบนัตลิตามตนัณหาและความชนัทวรห้ายยอมจทานนอยล่างสลินี้นเชลิงตล่อพระเจห้า 
พวกเขาจะตห้องถวายอวนัยวะตล่างๆของตน “เปป็นเครมืทองมมือแหล่งความชอบธรรมแดล่พระเจห้า” ตา หผ เทห้า มมือเปป็นอวนัยวะทบทเปป็น
ของกายแหล่งเนมืนี้อหนนังนบนี้ และอยผล่ใตห้บนังคนับของ “มนทุษยร์เกล่า”

จงสนังเกตคทากลล่าวในขห้อ 5: “อวนัยวะของทล่านทนันี้งหลายซนทงอยผล่บนแผล่นดลินโลก” เราเปป็นสลิทงมบชบวลิตบนโลก เราอาศนัยอยผล่
ในกายแหล่งเนมืนี้อหนนัง – และเราจะยนังอยผล่ในกายแหล่งเนมืนี้อหนนังนบนี้ตล่อไปจนกวล่าเราจะไปอยผล่กนับองคร์พระผผห้เปป็นเจห้าในความตาย
หรมือเมมืทอพระองคร์เสดก็จมาในการรนับขนนี้นนนันี้น คทากลล่าวนบนี้ชบนี้กลนับไปยนังขห้อ 2: “จงฝปงความคลิดของทล่านไวห้กนับสลิทงทนันี้งหลายทบทอยผล่เบมืนี้อง



บน ไมล่ใชล่กนับสลิทงทนันี้งหลายซนทงอยผล่ทบทแผล่นดลินโลก” ความเปป็นพลเมมืองของเราอยผล่ในสวรรคร์ มนทุษยร์ใหมล่รนับประทานสลิทงตล่างๆทบทอยผล่
ฝป่ายสวรรคร์ และมนทุษยร์เกล่าจนงตล่อสผห้กนับมนทุษยร์ใหมต่อยผล่เสมอ ทนันทบทบทคนๆหนนทงบนังเกลิดใหมล่ สงครามกก็ถผกประกาศแลห้วระหวล่าง
มนทุษยร์เกล่าและมนทุษยร์ใหมล่ ผผห้เชมืทอทบทบนังเกลิดใหมล่แลห้วอยล่างแทห้จรลิงมบธรรมชาตลิสองแบบ ขห้อเทก็จจรลิงนบนี้ถผกสอนอยล่างชนัดเจนในพระ
วจนะของพระเจห้าและครลิสเตบยนจทานวนมากกก็ตห้องทราบความจรลิงอนันเปป็นพมืนี้นฐานนบนี้เกบทยวกนับธรรมชาตลิสองแบบนบนี้

ดนังทบทไดห้กลล่าวไวห้กล่อนหนห้านบนี้แลห้วในบทเรบยนนบนี้ มนันจะเปป็นวนันแสนสทุขในชบวลิตของผผห้เชมืทอบางคนเมมืทอพวกเขาสละทลินี้งความ
คลิดทบทจะซล่อมแซมสลิทงทบทพระเจห้าทรงลห้มเลลิกแลห้วในสวนเอเดนนนันี้น – นนัทนคมือ กายธรรมชาตติ พระเจห้าตรนัสแกล่อาดนัมวล่า “เจห้าจะ
กลนับไปสผล่ผงคลบดลิน” อวนัยวะตล่างๆของกายนบนี้เปป็นของดลินและจะกลนับไปสผล่ผงคลบดลิน แผล่นดลินโลกเปป็นเขตแดนแหล่งการมบตนัวตน
และการททางานของอวนัยวะเหลล่านบนี้ ผผห้เชมืทอทนันี้งหลายเปป็นผรจ้ททที่ถรกสรจ้างใหมต่แลจ้วในพระเยซรครติสตตและดห้วยเหตทุนบนี้จนงจะตห้องประหาร
อวนัยวะตล่างๆทบทจะปรนนลิบนัตลิสลิทงเหลล่านนันี้นซนทงเปป็นของแผล่นดลินโลกนบนี้เพราะวล่าอวนัยวะเหลล่านบนี้ตล่อสผห้กนับชบวลิตอนันสผงสล่งกวล่าซนทงถผกซล่อนไวห้
กนับพระครลิสตร์ในพระเจห้า พวกมนันเปป็น “ของแผล่นดลินโลก – เปป็นแบบโลก”

แกล่นแทห้ของอวนัยวะเหลล่านนันี้นของมนทุษยร์เกล่ากก็เปป็นแบบโลก เราถผกทดลองผล่านทางเนมืนี้อหนนัง เนมืนี้อหนนังเปป็นแหลต่งของ
การทดลอง และมนันคมือเนมืนี้อหนนังทบทสนทุกกนับความไมล่ชอบธรรมและตนัณหา พระเยซผตรนัสแกล่นลิโคเดมนัสวล่า “ซนทงบนังเกลิดจากเนมืนี้อ
หนนังกก็เปป็นเนมืนี้อหนนัง และซนทงบนังเกลิดจากพระวลิญญาณกก็คมือจลิตวลิญญาณ” (ยอหร์น 3:6)

ขอใหห้ผมชบนี้ใหห้เหก็นอบกครนันี้งวล่าพระคทุณของพระเจห้าทบทชต่วยเราใหจ้รอดกก็ตนันี้งชนันี้นเรบยนหนนทงในใจของเราและสอนเราดห้วย... 
พระคทุณทนันี้งชล่วยใหห้รอดและสอน (จงศนกษาทลิตนัส 2:11-15 อยล่างตนันี้งใจ) คนทบทถมือกรรมสลิทธลิธิ์ชบวลิตในพระครลิสตร์ – ชบวลิตทบทมบบล่อนนี้ทาพทุ
แหล่งนนี้ทาทบทมบชบวลิตของมนันในสวรรคร์ – ยล่อมแสวงหาทบทจะรนักดห้วยสลินี้นสทุดใจของเขา คมือสลิทงเหลล่านนันี้นทบทอยผล่เบมืนี้องบนและปฏลิเสธทบทจะ
กห้มลงมาเพมืทอสนองตนัณหาแหล่งเนมืนี้อหนนังในสลิทงตล่างๆของแผล่นดลินโลกนบนี้ซนทงขนัดแยห้งอยล่างสลินี้นเชลิงกนับชบวลิตใหมล่ฝป่ายวลิญญาณทบทสถลิตอยผล่
ภายใน

เปาโลคงจะไมล่เปป็นผผห้รนับใชห้ทบทคนนลิยมชมชอบททุกวนันนบนี้ เพราะวล่าเขาเชมืทอในการบอกรายชมืทอความบาป และในขห้อนบนี้เขา
บอกรผปแบบตล่างๆของการอยผล่ฝป่ายเนมืนี้อหนนัง:

การลล่วงประเวณบ การโสโครก ราคะตนัณหา ความปรารถนาชนัทว และความโลภ ซนทงเปป็นการนนับถมือรผปเคารพ คทุณจะ
พบถห้อยคทาแทบจะเหมมือนกนันในเอเฟซนัส 5:3, 2 โครลินธร์ 12:21 และกาลาเทบย 5:19

ความลามกและตนัณหาเคยถผก (และบางครนันี้งกก็ยนังถผก) ใชห้ในการนมนัสการ การปฏลิบนัตลิเชล่นนนันี้นประกอบกนันเปป็นการ
นมนัสการของคนนทับถคือรรปเคารพ ไมล่วล่ามนันจะถผกกระททาในปป่าดงดลิบทบทอยผล่หล่างไกลหรมือในนครใหญล่ๆของอเมรลิกากก็ตาม  มบการ
ปฏลิบนัตลิทบทเปฟีปี่ยมดห้วยตนัณหามากมายในนามของศาสนาและภาษาเดลิมในพระคทาขห้อนบนี้กก็บอกเปป็นนนัยถนงสภาพของความคลิดทบท
กระตทุห้นหรมือปลทุกเรห้าคนๆหนนทงใหห้กระททาความลามกและความไมล่บรลิสทุทธลิธิ์

สลิทงทบทเปาโลกทาลนังกลล่าวแกล่ผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นกก็คมือ: “เนมืทองจากทล่านทนันี้งหลายเปป็นผผห้ทบทถผกสรห้างใหมล่แลห้วในพระเยซผครลิสตร์ 
เปป็นขนนี้นกนับพระครลิสตร์แลห้ว ทล่านทนันี้งหลายจนงตห้องไมล่มบความผลิดอบกตล่อไปในเรมืทองการลล่วงประเวณบหรมือการกระททาแบบคลห้ายๆกนัน
ทบทเปป็นความลามก พวกทล่านจะตห้องตรนงความคลิดตล่างๆทบทลามกและเปฟีปี่ยมตนัณหาไวห้ทบทกางเขน หรมืออารมณร์และการปฏลิบนัตลิอมืทนใด
กก็ตามทบทออกมาจากตนัณหาและการปลล่อยตนัวอนันลามก ความคลิดของพวกทล่านจะตห้องถผกสรห้างใหมล่ในพระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์ – 
วลิญญาณ จลิตใจและรล่างกายถผกรนักษาไวห้ใหห้ปราศจากตทาหนลิ” (1 ธส. 5:23)



หนนทงในสนัญญาณบอกเหตทุแหล่งอวสานกก็คมือวล่า สภาพตล่างๆจะเปป็นเหมมือนในสมนัยของโนอาหร์ เหมมือนในสมนัยของโส
โดมและโกโมราหร์ หากคทุณจะศนกษาการปฏลิบนัตลิตล่างๆของผผห้คนแหล่งแผล่นดลินโลกในชล่วงสมนัยกล่อนนนี้ทาทล่วมโลกและกล่อนการถผก
ททาลายอยล่างสลินี้นเชลิงของเมมืองโสโดมและเมมืองโกโมราหร์ คทุณกก็จะพบวล่าตนัณหาเปป็นความบาปทบทโดดเดล่น ความคลิดของผผห้คน
เหลล่านนันี้นตล่างสมรสกนับความลามกและพวกเขาปฏลิบนัตลิความบาปตล่างๆทบทไมล่อาจเอล่ยออกมาไดห้ หากคทุณไดห้อล่านบนันทนกบางเลล่ม
ของเอฟบบไอและหนล่วยงานอมืทนๆทบทบนังคนับใชห้กฎหมายในปปจจทุบนัน คทุณกก็จะสะเทมือนใจเหนมือคทาบรรยายทบทไดห้เรบยนรผห้ถนงการปฏลิบนัตลิ
ตล่างๆของผผห้คนในนครชนันี้นนทาตล่างๆของเราในอเมรลิกาและนล่าเศรห้าทบทจะกลล่าววล่าในโรงเรบยนบางแหล่งของเราดห้วย แนล่นอนวล่าเรา
กทาลนังมบชบวลิตอยผล่ในวนันทห้ายๆของยทุคแหล่งพระคทุณนบนี้

ขห้อ 5 ปปิดทห้ายดห้วย “...และความโลภ ซนทงเปป็นการนนับถมือรผปเคารพ” เราไมล่ตห้องเดลินทางไปถนงปป่าดงดลิบแหล่งอเมรลิกาใตห้
หรมือแอฟรลิกาเพมืทอทบทจะพบการนนับถมือรผปเคารพ – มบแบบนนันี้นเยอะแยะเลยทบทนบทในอเมรลิกา พระเยซผตรนัสวล่า “ทรนัพยร์สมบนัตลิของ
ทล่านทนันี้งหลายอยผล่ทบทไหน ใจของพวกทล่านกก็จะอยผล่ทบทนนัทนดห้วย” ความปรารถนาของปปจเจกชนทบทจะมบมากขนนี้นและมากขนนี้นเรมืทอยๆ 
คมือการนนับถมือรผปเคารพ สลิทงทบทคนๆหนนทงปรารถนา เขากก็นมนัสการ และพระเชล่นนนันี้นกก็ไดห้รนับการถวายความคลิดแรกในยามเชห้า 
คทาขอสทุดทห้ายในยามเยก็น และการกระททาของททุกโมงยามทบทตมืทนอยผล่ เมมืทอความคลิดของคนๆหนนทงหมกมทุล่นอยผล่กนับการไดห้มาซนทง “สลิทง
ตล่างๆ” คนๆนนันี้นกก็มบความผลิดในเรมืทองการนนับถมือรผปเคารพอนันนล่าเกลบยด คทาเตมือนสตลิของพระเยซผแกล่ลผกของพระองคร์คมือ “ทล่าน
ทนันี้งหลายจงแสวงหาอาณาจนักรของพระเจห้า และความชอบธรรมของพระองคร์กล่อน แลห้วพระองคร์จะทรงเพลิทมเตลิมสลิทงทนันี้งปวง
เหลล่านบนี้ใหห้แกล่ทล่าน” (มธ. 6:33) 

ทล่านผผห้อล่านทบทรนัก ความคลิดสทุดทห้ายของคทุณในยามเยก็นกล่อนเขห้านอนคมืออะไร? คทาขอและความปรารถนาสทุดทห้ายของ
คทุณกล่อนคทุณหลนับตานอนคมืออะไร? ความคลิดแรกของคทุณในยามเชห้าคมืออะไร...ความปรารถนาแรกแหล่งหนัวใจของคทุณยามคทุณ
ตมืทนคมืออะไร? สลิทงใดครอบครองความคลิดของคทุณในชล่วงหลายชนัทวโมงของวนัน? พระของคทุณคมือสลิทงนนันี้นทบทครอบครองความคลิดของ
คทุณ อนันนทาไปสผล่การกระททาและการปฏลิบนัตลิตล่างๆของวนันนนันี้น หากคทุณใชห้เวลาหลายชนัทวโมงของคทุณไปกนับการปรารถนา การคลิด
หาวลิธบ การวางแผนและการททางานเพมืทอทบทจะไดห้มาซนทงทรนัพยร์สลิทงของเพลิทมมากขนนี้นเรมืทอยๆ หากความอยากไดห้ “สลิทงของตล่างๆ” ของ
คทุณไมล่เคยรผห้จนักอลิทม งนันี้นเพมืทอนทบทรนักเออ๋ย ตามทบทพระวจนะของพระเจห้ากลล่าว คทุณกก็กทาลนังนนับถมือรผปเคารพอยผล่... คทุณกทาลนังนมนัสการ
รผปเคารพอนันหนนทง

หากเรามบความสนัมพนันธร์ทบทถผกตห้องกนับพระเจห้า ความปรารถนาแรกของเราในยามเชห้ากก็ควรเปป็นการมองขนนี้นไปและ
ขอบพระคทุณพระองคร์สทาหรนับการพนักผล่อนแหล่งคททาคมืน เมมืทอเรานนัทงลงทบทโตก๊ะกลินขห้าวเชห้า เรากก็ควรกห้มศบรษะของเราและ
ขอบพระคทุณพระเจห้าสทาหรนับอาหารดบๆทบทถผกวางอยผล่ตรงหนห้าเรา ตลอดทนันี้งวนันเราควรดทาเนลินชบวลิตในทล่าทบแหล่งการอธลิษฐาน – 
เปาโลกลล่าววล่า “จงอธลิษฐานอยล่างสมททาเสมอ” (1 ธส. 5:17) ตลอดทนันี้งวนันเราควรมองขนนี้นไปและขอบพระคทุณพระองคร์ผผห้ทรง
เปป็นชบวลิตของเรา ผผห้ทรงเปป็นผผห้ประทานของขวนัญทบทดบและสมบผรณร์แบบททุกอยล่าง หากเราปลล่อยใหห้ “สลิทงตล่างๆ” มาบดบนัง
พระองคร์ออกไปจากความคลิดของเราและออกไปจากการดทาเนลินชบวลิตของเรา งนันี้นพระของเรากก็คมือสลิทงใดกก็ตามทบทครอบครอง
ความคลิดของเราและอห้างสลิทธลิธิ์ในความสนใจทนันี้งหมดของเรา ไมล่วล่าสลิทงนนันี้นจะเปป็นอะไรกก็ตาม

ขห้อ 6: “เพราะสลิทงเหลล่านบนี้ พระอาชญาของพระเจห้ากก็ลงมาแกล่บทุตรแหล่งการไมล่เชมืทอฟปง” 
นบทเปป็นคทาเตมือนทบทชบนี้เฉพาะวล่าคนเหลล่านนันี้นทบทททาความบาปเหลล่านนันี้นทบทถผกเอล่ยถนงในขห้อทบทแลห้วสามารถคาดหวนังไดห้วล่าจะเจอ



กนับพระพลิโรธของพระเจห้าทบทจะถผกเทลงเหนมือพวกเขา (จงศนกษาโรม 1:18 และขห้อตล่อๆไปอยล่างตนันี้งใจ) คนทนันี้งหลายทบทประพฤตลิ
ความชนัทวและความบาปเชล่นนนันี้นไมล่เพบยงไมล่เชมืทอฟปงพระบนัญชาตล่างๆของพระเจห้าเทล่านนันี้น – แตล่พวกเขายนังฝป่าฝฟนกฎตล่างๆแหล่ง
สทุขภาพและกฎธรรมชาตลิตล่างๆแหล่งรล่างกายดห้วย อนันเปป็นการนทาโรคภนัยและความเจก็บปป่วยฝป่ายรล่างกายมาสผล่ตนัวพวกเขาเอง – 
และในทบทสทุดคมือ – ความตาย คนเหลล่านนันี้นทบทหวต่านใหจ้แกต่เนคืนี้อหนทังกก็เกก็บเกบทยวความเปฟปี่อยเนล่า แตล่คนเหลล่านนันี้นทบทหวต่านใหจ้แกต่พระ
วติญญาณกก็เกก็บเกบทยวชบวลิตนลิรนันดรร์

“คล่าจห้างของความบาปคมือความตาย” เมมืทอตนัณหาไดห้ปฏลิสนธลิแลห้ว มนันกก็คลอดความบาปออกมา และเมมืทอความบาป
โตเตก็มทบทแลห้ว มนันกก็นทามาซนทงความตาย ความบาปจล่ายคล่าจห้างอยล่างเดบยวเสมอมาและเสมอไป ไมล่มบผผห้ใดเคยลอยนวลไปไดห้พรห้อม
กนับการไมล่เชมืทอฟปงกฎเหลล่านนันี้นของพระเจห้าและการปฏลิบนัตลิตนัณหาแหล่งเนมืนี้อหนนัง นลิสนัยตล่างๆเชล่นนนันี้นแหล่งชบวลิตนทาพระพลิโรธของ
พระเจห้ามาสผล่ผผห้ใดกก็ตามทบทหลงระเรลิง

ขห้อ 7: “ครนันี้งหนนทงทล่านเคยดทาเนลินตามสลิทงเหลล่านบนี้ดห้วย ครนันี้งเมมืทอทล่านยนังดทารงชบวลิตอยผล่กนับสลิทงเหลล่านบนี้”
กล่อนทบทชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านบนี้ถผกสรห้างใหมล่ในพระเยซผครลิสตร์ กล่อนทบทพวกเขาเปป็นขนนี้นมากนับพระครลิสตร์ พวกเขาเคย

ดทาเนลินในตนัณหาแบบเดบยวกนันเหลล่านบนี้ – แตล่เปาโลเตมือนความจทาพวกเขาวล่าชล่วงเวลานนันี้นบนัดนบนี้ไดห้สลินี้นสทุดลงแลห้ว ชบวลิตเกล่านนันี้นไดห้
ถผกฝปงไวห้กนับพระครลิสตร์แลห้ว ชบวลิตใหมล่ไดห้ถมือกทาเนลิดขนนี้นแลห้ว และการดทาเนลินชบวลิตของพวกเขาบนัดนบนี้กก็อยผล่ในเขตแดนใหมล่แลห้ว – 
เขตแดนทบทผล่านทางการทรงนทาของพระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์ พวกเขาจะตห้องเลบยนแบบการดทาเนลินของพระเยซผเจห้าและแสวงหาทบท
จะททาใหห้พระองคร์พอพระทนัยในชบวลิตประจทาวนันของพวกเขา พวกเขาเคยดทาเนลินตามตนัณหาของเนมืนี้อหนนังและเคยดทาเนลินชบวลิตใน
ความบาปเหลล่านบนี้ แตล่บนัดนบนี้สลิทงเหลล่านบนี้กก็อยผล่ขห้างหลนังพวกเขาแลห้ว พวกเขาดทาเนลินชบวลิตใหมล่เพราะวล่าพวกเขาไดห้ถผกสรห้างใหมล่แลห้ว
ในพระเยซผครลิสตร์

ในฐานะคนไมล่เชมืทอ พวกเขาเพลลิดเพลลินกนับความหลงระเรลิงเหลล่านนันี้น พวกเขาไดห้รนับความพนงพอใจโดยการปฏลิบนัตลิ
ตนัณหาตล่างๆแหล่งเนมืนี้อหนนัง พวกเขาเสพยร์ตลิดนลิสนัยเหลล่านนันี้นและเพราะความพนงพอใจของเนมืนี้อหนนังพวกเขาจนงเชมืทอวล่าสลิทงเหลล่านบนี้
นทาชบวลิตและความสทุขมาใหห้ แตล่บนัดนบนี้พวกเขาไมล่อยผล่ในเนมืนี้อหนนังอบกตล่อไปแลห้วแตล่อยผล่ในพระวลิญญาณเพราะการอนัศจรรยร์แหล่งการ
ถผกชทุบใหห้เปป็นขนนี้นกนับพระครลิสตร์ (โรม 8:9; คส. 3:1)

สมาชลิกครลิสตจนักรบางคนไมล่สามารถดทาเนลินชบวลิตอยล่างถผกตห้องไดห้ ไมล่สามารถอยผล่อยล่างถผกตห้องไดห้ เพราะวล่าพวกเขาไมล่
เคยถทูกสรด้างอยล่างถผกตห้องเลย! พวกเขาไมล่เคยมบการเปลบทยนแปลงของหนัวใจ พวกเขาไมต่เคยไดจ้บทังเกติดใหมต่ มบความแตกตล่าง
อยล่างมหาศาลระหวล่างการรล่วมประชทุมกนับครลิสตจนักรหรมือการเขห้าในพลิธบบนัพตลิศมาและการบนังเกลิดฝป่ายวลิญญาณ เมมืทอผผห้ใดบนังเกลิด
จากพระวลิญญาณ พระวลิญญาณกก็ทรงนทาเขาเขห้าในวลิถบตล่างๆแหล่งความชอบธรรม “เพราะเหห็นแกต่พระครติสตต”

ขห้อ 8: “แตล่บนัดนบนี้สารพนัดสลิทงเหลล่านบนี้ทล่านจงเปลมืนี้องทลินี้งเสบยดห้วย คมือความโกรธ ความขนัดเคมือง การคลิดปองรห้าย การหมลิทน
ประมาท คทาพผดหยาบโลนจากปากของทล่าน”

ภาษาเดลิมอล่านวล่า “แตต่บทัดนทนี้ทต่านททันี้งหลายไดจ้ถอดทตินี้งททันี้งหมดนทนี้แลจ้ว” ชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นไดห้ประสบกนับการ
เปลบทยนแปลงจากหนห้ามมือเปป็นหลนังมมือแลห้ว: หนัวใจทบทเคยเปป็นทบทอาศนัยของตนัณหาอนันเสมืทอมทรามและนล่าเกลบยดเหลล่านนันี้นทนันี้งสลินี้นไดห้
ถผกเอาออกไปแลห้วและใจใหมล่ไดห้ถผกใสล่ไวห้ในทบทๆใจเกล่าเคยอยผล่แลห้ว ดห้วยเหตทุนบนี้ เนมืทองจากทบทนนัทงแหล่งชบวลิตไดห้ถผกเปลบทยนแปลงแลห้ว
อยล่างสลินี้นเชลิงและใจใหมล่ไดห้ถผกใหห้แกล่พวกเขาแลห้ว พวกเขาจนงไดห้ “ถอดทลินี้งทนันี้งหมดนบนี้” แลห้ว และเปป็นคนใหมต่เอทที่ยมแลจ้ว – การ



แปลงสภาพอยล่างสลินี้นเชลิงผล่านทางการอนัศจรรยร์แหล่งการบนังเกลิดใหมล่
ปากยล่อมพผดสลิทงทบทใจผลลิตออกมา ในใจของคนไมล่เชมืทอมบความเปป็นไปไดห้ของอารมณร์อนันรทุนแรงทบทเดมือดปทุดๆอยผล่ภายใน 

และในทบทสทุด (เหมมือนภผเขาไฟ) กก็ปะททุและระเบลิดออกมาทางปาก คทุณมนัทนใจไดห้เลยวล่าการพผดสบถและคทาพผดอนันสกปรกไมล่ไดห้มบ
ทบทมาจากในปาก แตล่ในใจ ผผห้ใดกก็ตามทบทไมล่สามารถเวห้นเสบยจากการพผดหมลิทนประมาทและคทาพผดหยาบคายไดห้กก็ตห้องการสลิทงเดบยว
เทล่านนันี้น – การบนังเกลิดใหมล่ “ทล่านจะรผห้จนักพวกเขาโดยผลของพวกเขา” และลลินี้นทบทพผดหมลิทนประมาทกก็กทาลนังผลลิตคทาพผดตล่างๆทบท
ถผกผลลิตในใจทบทไมล่ไดห้ถผกสรห้างใหมล่

พระคทาขห้อนบนี้ไปไกลเกลินกวล่าสลิทงทบทเรารผห้วล่าเปป็นการพผดสบถ การพผดหมลิทนประมาท หรมือภาษาทบทหยาบคาย มนันเกบทยวขห้อง
กนับภาษาทบทหยาบคายหรมือททารห้ายจลิตใจโดยทนัทวไป ภาษาใดทบทเชมืทอมโยงกนับความโกรธกก็ไมล่เปป็นแบบครลิสเตบยนและควรถผกเอา
ออกไปจากปากและใจ มบหลายครนันี้งเมมืทอคนทบทบนังเกลิดใหมล่แลห้วอยล่างแทห้จรลิงจะเรลิทมโมโห – มนันเปป็นไปไดห้ แตล่มนันกก็ไมล่ควรเปป็นเชล่น
นนันี้น เราไมล่ควร “โกรธหนัวฟปดหนัวเหวบทยง” ครลิสเตบยนอาจพผดบางคทาในหกสลิบวลินาทบทบทเขาจะตห้องเสบยใจไปตลอดหกสลิบปฟีขห้างหนห้า
หากผผห้เชมืทอคนนนันี้นจะอายทุยมืนขนาดนนันี้น! เราควรอธลิษฐานขอในยามเชห้าตรผล่ทบทพระเจห้าจะทรงชทาระลลินี้นของเราใหห้บรลิสทุทธลิธิ์ ใน
ถห้อยคทาของผผห้แตล่งเพลงสดทุดบเราควรอธลิษฐานวล่า “ขอใหห้ถห้อยคทาแหล่งปากของขห้าพระองคร์และการตรนกตรองแหล่งใจของขห้า
พระองคร์เปป็นทบทชอบในสายพระเนตรของพระองคร์ดห้วยเถลิด โอ องคร์พระผผห้เปป็นเจห้า ผผห้เปป็นกทาลนังของขห้าพระองคร์และพระผผห้ไถล่
ของขห้าพระองคร์”

พระเยซผทรงแสดงออกเรมืทองนบนี้ในถห้อยคทาเหลล่านบนี้: “ใครมบหผฟปงไดห้ จงฟปงเถลิด” ครนันี้นพระองคร์ไดห้เสดก็จเขห้าไปในเรมือนพห้น
ประชาชนแลห้ว เหลล่าสาวกของพระองคร์กก็ไดห้ทผลถามพระองคร์ถนงคทาอทุปมานนันี้น พระองคร์จนงตรนัสแกล่เขาวล่า “ถนงทล่านทนันี้งหลายกก็ยนัง
ไมล่เขห้าใจหรมือ ทล่านยนังไมล่เหก็นหรมือวล่าสลิทงใดๆแตล่ภายนอกทบทเขห้าไปภายในมนทุษยร์จะกระททาใหห้มนทุษยร์เปป็นมลทลินไมล่ไดห้ เพราะวล่าสลิทง
นนันี้นมลิไดห้เขห้าในใจ แตล่ลงไปในทห้องแลห้วกก็ถล่ายออกลงสห้วมไป ททาใหห้อาหารททุกอยล่างปราศจากมลทลิน” พระองคร์ตรนัสวล่า “สลิทงทบท
ออกมาจากภายในมนทุษยร์ สลิทงนนันี้นแหละททาใหห้มนทุษยร์เปป็นมลทลิน เพราะวล่าจากภายในมนทุษยร์คมือจากใจมนทุษยร์ มบความคลิดชนัทวรห้าย
การลล่วงประเวณบ การผลิดผนัวผลิดเมบย การฆาตกรรม การลนักขโมย การโลภ ความชนัทว การลล่อลวงเขา ราคะตนัณหา อลิจฉาตา
รห้อน การหมลิทนประมาท ความเยล่อหยลิทง ความโฉด สารพนัดการชนัทวนบนี้เกลิดมาจากภายใน และททาใหห้มนทุษยร์เปป็นมลทลิน” (มาระโก 
7:16-23)

มนันไมล่ใชล่อาหารและเครมืทองดมืทมทบทททาใหห้เราตกนรก – มนันคมือหนัวใจไมล่เชมืทอทบทยนังไมล่ไดห้ถผกสรห้างใหมล่ เมมืทอหนัวใจถผกสรห้างใหมล่
ในพระเยซผครลิสตร์... เมมืทอมนทุษยร์เกล่ากลายเปป็นมนทุษยร์ใหมล่ในพระเยซผครลิสตร์... เมมืทอนนันี้นตนัณหาตล่างๆทบทกล่อเกลิดขนนี้นในทบทนนัทงแหล่งชบวลิต 
(หนัวใจ) กก็หลทุดออกไปโดยอนัตโนมนัตลิและไมล่ควรถผกเอล่ยถนงทล่ามกลางคนทนันี้งหลายทบทบนังเกลิดใหมล่แลห้วเลย เมมืทอหนัวใจถผกสรห้างใหห้ถผก
ตห้องผล่านทางการอนัศจรรยร์แหล่งพระวลิญญาณของพระเจห้า เมมืทอนนันี้นเทห้า มมือ ตา หผและลลินี้นกก็ประพฤตลิตนัวดบ เพราะวล่าหนัวใจเปป็น
เครมืทองจนักรทบทผลลิตการปฏลิบนัตลิตล่างๆของชบวลิต คนเหลล่านนันี้นทบทอดไมล่ไดห้ทบทจะพผดสบถนลิดหนล่อย หนัวฟปดหนัวเหวบทยง โมโหและพผดบาง
สลิทงทบทททาลายเพมืทอนมนทุษยร์ดห้วยกนัน กห็ตจ้องการการอทัศจรรยตแหต่งการบทังเกติดใหมต่!

ขห้อ 9: “อยล่าพผดมทุสาตล่อกนันเพราะวล่าทล่านไดห้ถอดทลินี้งมนทุษยร์เกล่ากนับการปฏลิบนัตลิของมนทุษยร์นนันี้นเสบยแลห้ว”
เปาโลผล่านจากความบาปตล่างๆทบทชนัทวรห้ายและตนัณหาไปยนังความบาปของการพผดโกหก เพราะวล่าชาวเมมืองโคโลสบเหลล่า

นนันี้นบนัดนบนี้เปป็นบทุตรของพระองคร์ผผห้ตรนัสวล่า “เราเปป็นความจรลิง” เนมืทองจากเราเปป็นอวนัยวะของกนันและกนัน เราจนงไมล่ควรพผดมทุสาตล่อ



กนัน พระองคร์ผผห้ทรงเปป็นความจรลิงทรงสถลิตอยผล่ในตนัวเราแลห้ว เราเปป็นขนนี้นกนับพระองคร์แลห้ว เราจะตห้องดทาเนลินในชบวลิตใหมล่ และ
เนมืทองจากเราเปป็นอวนัยวะของกายเดบยวกนัน เราจนงไมล่ควรโกหกตต่อกนันและกนันหรมือเกทที่ยวกทับกนันและกนัน เราไดห้ “ถอดทลินี้งมนทุษยร์
เกล่าพรห้อมกนับการกระททาตล่างๆของมนันไปแลห้ว” และหนนทงในวลิธบปฏลิบนัตลิตล่างๆทบทโดดเดล่นของ “มนทุษยร์เกล่า” คมือการโกหก (พญา
มารเปป็นพล่อของการมทุสา)

ผผห้เชมืทอทนันี้งหลายจะตห้องไมล่โกหกอบกตล่อไป ประการแรก “ทล่านทนันี้งหลายไดห้ตายไปแลห้ว” --- และคนตายกก็ไมล่พผดโกหก 
ประการทบทสอง “ชบวลิตของพวกทล่านถผกซล่อนไวห้กนับพระครลิสตร์ในพระเจห้า” และเนมืทองจากเราถผกซล่อนไวห้ในความจรลิง กอับความ
จรลิงในพระเจห้า เราจนงไมล่ควรโกหก เราตายตล่อมนันผผห้เปป็นพล่อของการมทุสาแลห้วและมบชบวลิตกนับพระองคร์ผผห้ตรนัสวล่า “เราเปป็นความ
จรลิง”

คทาวล่า “มนทุษยร์เกล่า” ในขห้อ 9 กลล่าวถนงธรรมชาตลิทบทเราไดห้รนับมาจากอาดนัม ผผห้เปป็นบลิดาของผผห้มบชบวลิตทนันี้งปวง ผผห้เปป็นแหลล่ง
ทบทมาและทบทนนัทงแหล่งธรรมชาตลิเดลิมของเราในเนมืนี้อหนนัง ธรรมชาตลินบนี้ถผกเรบยกวล่า “มนทุษยร์เกล่า” เพราะวล่ามนันมบตนัวตนอยผล่กล่อน
ธรรมชาตลิใหมล่... “ธรรมชาตลิแบบพระเจห้า” (2 เปโตร 1:4)

ความจรลิงทบทถผกนทาเสนอตรงนบนี้กก็คมือ: ในททานองเดบยวกนับทบทคนๆหนนทงถอดทลินี้งเสมืนี้อผห้าเกล่าและสวมเครมืทองแตล่งกายใหมล่ ผผห้
เชมืทอทบทบนังเกลิดใหมล่แลห้วกก็ถอดทลินี้งมนทุษยร์เกล่าและสวมมนทุษยร์ใหมล่ เราสวมเสมืนี้อผห้าใหมล่แลห้ว – นนัทนคมือ “ความชอบธรรมของพระเจห้า
ในพระเยซผครลิสตร์” พระเจห้าไมล่ทรงซล่อมแซมคนบาป พระองคร์ไมล่ทรงซล่อมแซมใจของคนบาป การเปลบทยนแปลงนนันี้นไปลนกกวล่า
การซล่อมแซม: ถจ้าเราบทังเกติดใหมต่แลจ้วอยต่างแทจ้จรติง เรากห็สวมพระครติสตตแลจ้ว

เมมืทอคนหนนทงปฏลิเสธตนัวเขาเองและละเวห้นเสบยจากเนมืนี้อสนัตวร์ เครมืทองดมืทม และนลิสนัยตล่างๆทบทตนัณหาจนัด การละเวห้นดนังกลล่าว
อาจชะลอหรมือขนัดขวางวลิธบปฏลิบนัตลิตล่างๆทบทชนัทวรห้ายไดห้เพบยงภายนอก ซนทงททาใหห้เพมืทอนๆเชมืทอวล่าคนๆนบนี้กทาลนังกลายเปป็นคนทบทดบกวล่าเดลิม 
แตล่ความรอดประกอบดห้วยสลิทงทบทมากกวล่าแคต่การกลายเปป็นคนททที่ดทขลึนี้น ความรอดคมือมนทุษยตใหมต่ททที่อยรต่ภายใน (2 คร. 5:17)

พระเยซผประทานภาพประกอบทบทชนัดเจนของสลิทงนบนี้ในมนัทธลิว 12:43-45: “เมมืทอผบโสโครกออกมาจากผผห้ใดแลห้ว มนันกก็ทล่อง
เทบทยวไปในทบทกนันดาร เพมืทอแสวงหาทบทหยทุดพนักแตล่ไมล่พบเลย แลห้วมนันกก็กลล่าววล่า ‘ขห้าจะกลนับไปยนังเรมือนของขห้าทบทขห้าไดห้ออกมานนันี้น’ 
และเมมืทอมนันมาถนงกก็เหก็นเรมือนนนันี้นวล่าง กวาดและตกแตล่งไวห้แลห้ว มนันจนงไปรนับเอาผบอมืทนอบกเจก็ดผบรห้ายกวล่ามนันเอง แลห้วกก็เขห้าไปอาศนัย
ทบทนนัทน และในทบทสทุดคนนนันี้นกก็ตกทบทนนัทงรห้ายกวล่าตอนแรก คนชาตลิชนัทวนบนี้กก็จะเปป็นอยล่างนนันี้น”

หากคทุณจะศนกษาพระคทาตอนนบนี้อยล่างตนันี้งใจ คทุณกก็จะสนังเกตเหก็นวล่าผบโสโครกนนันี้นออกมาจากชายคนนนันี้น – มนันไมล่ไดห้ถผก
ขนับออกหรมือเอาออกไป มนันเดลินออกมาเอง มนันแสวงหาทบทหยทุดพนักแตล่หาไมล่พบ มนันเลยกลล่าววล่า “ขห้าจะกลนับไปยนังเรมือนของขห้า
ทบทขห้าไดห้ออกมานนันี้น” มนันเปป็นเรมือนของมนัน มนันจากเรมือนมนันมาโดยไมล่ไดห้ถผกขอรห้องใหห้ออกมา... มนันเตก็มใจออกมาเอง จากนนันี้น
มนันกลล่าววล่า “ขห้าจะกลนับไปยนังเรมือนของขห้า” กรทุณาสนังเกตวล่าเรมือนหลนังนบนี้ทบทถผกททาใหห้วล่างลงโดยผบโสโครกไมล่เคยถผกอาศนัยอยผล่โดย
พระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์เลย –  มนันวต่างเปลต่า และแนล่นอนวล่าหนัวใจของผผห้เชมืทอไมล่อาจถผกกลล่าวไดห้วล่าวล่างเปลล่า ชายผผห้นบนี้แคล่ปฏลิรผปตนัว
เองใหมล่ – และการปฏลิรผปตนัวเองกก็เปป็นสลิทงไรห้คล่า เมมืทอผบตนนนันี้นกลนับไปยนังเรมือนนนันี้น มนันกก็พบวล่าเรมือนนนันี้นวล่างอยผล่ ถผกกวาดและ
ตกแตล่งไวห้แลห้ว มนันเขห้าไป – และพาผบอมืทนอบกเจก็ดตน “รห้ายกวล่ามนันเอง” – และในททที่สทุดคนนทันี้นกห็ตกททที่นทัที่งรจ้ายกวต่าตอนแรก เขา
ปฏลิรผปตนัวเอง แตล่เขาไมล่เคยถผกสรห้างใหมล่: เขากวาดและตกแตล่งเรมือนนนันี้น – แตล่พระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์ไมล่เคยเขห้ามาอยผล่ในเรมือน
นนันี้นเลย



ขห้อ 10: “และไดห้สวมมนทุษยร์ใหมล่ทบทกทาลนังทรงสรห้างขนนี้นใหมล่ในความรผห้ตามแบบพระฉายของพระองคร์ผผห้ไดห้ทรงสรห้างขนนี้น
นนันี้น”

ในมนัทธลิว 12 วลิญญาณชนัทวตนนนันี้นไดห้ออกไป – แตล่เรมือนนนันี้นกก็ยนังวล่างอยผล่ ในกรณบของชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้น “มนทุษยร์
เกล่า” ถผกถอดทลินี้งแลห้ว – แตล่มนตุษยค์ใหมท่ถรกสวมแลจ้ว มนทุษยร์หนนทงเปป็นมนทุษยร์เกล่า (และเปป็นของอดบต) มนทุษยร์ใหมล่ไมล่ใชล่เรมืทองของ
วนันวานหรมือของพรทุล่งนบนี้ – แตล่เปป็นประสบการณร์หนนทงทบทจะตห้องถผกชมืทนชมยลินดบททุกชนัทวขณะของททุกวนัน มนทุษยร์ใหมล่ไมล่เพบยง
เกบทยวขห้องกนับเวลาเทล่านนันี้น – ชนัทวขณะปปจจทุบนันทบทเปป็นสลิทงทรงสรห้างใหมล่ เขายนังเกบทยวขห้องกนับคทุณภาพของอทุปนลิสนัยดห้วย มนทุษยร์ใหมล่
เปป็น “ตามแบบพระฉายของพระองคตผรจ้ไดจ้ทรงสรจ้างขลึนี้นนทันี้น”

“...คนทนันี้งหลายทบทอยผล่ฝป่ายเนมืนี้อหนนังจะเปป็นทบทชอบพระทนัยพระเจห้ากก็หามลิไดห้ ถห้าพระวลิญญาณของพระเจห้าทรงสถลิตอยผล่ใน
ทล่านทนันี้งหลายจรลิงๆแลห้ว ทล่านกก็มลิไดห้อยผล่ฝป่ายเนมืนี้อหนนัง แตล่อยผล่ฝป่ายพระวลิญญาณ แตล่ถห้าผผห้ใดไมล่มบพระวลิญญาณของพระครลิสตร์ ผผห้นนันี้น
กก็ไมล่เปป็นของพระองคร์” (โรม 8:9)

“คมือสลิทงเหลล่านนันี้นทบทเราไดห้กลล่าวดห้วยถห้อยคทาซนทงมลิใชล่ปปญญาของมนทุษยร์สอนไวห้ แตล่ดห้วยถห้อยคทาซนทงพระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์ไดห้
ทรงสนัทงสอน ซนทงเปรบยบเทบยบสลิทงทบทอยผล่ฝป่ายจลิตวลิญญาณกนับสลิทงซนทงเปป็นของจลิตวลิญญาณ แตล่มนทุษยร์ธรรมดาจะรนับสลิทงเหลล่านนันี้นซนทงเปป็น
ของพระวลิญญาณแหล่งพระเจห้าไมล่ไดห้ เพราะเขาเหก็นวล่าเปป็นสลิทงโงล่เขลา และเขาไมล่สามารถเขห้าใจไดห้ เพราะวล่าจะเขห้าใจสลิทงเหลล่า
นนันี้นไดห้กก็ตห้องสนังเกตดห้วยจลิตวลิญญาณ” (1 คร. 2:13, 14)

มนทุษยร์ธรรมดาไมล่อาจรนับสลิทงตล่างๆของพระเจห้าไดห้เพราะวล่าเขาอยผล่ฝป่ายเนมืนี้อหนนังและไมล่อาจเขห้าใจความจรลิงฝป่าย
วลิญญาณไดห้ ดห้วยเหตทุนบนี้มนทุษยร์ใหมล่ทบทเปาโลหมายถนงจนงตรงกนับองคร์ประกอบบางอยล่างของพระเจห้าเอง มนทุษยร์ใหมล่ถรกสรจ้างขลึนี้น
ใหมต่ในความรรจ้ตามแบบพระฉายของพระเจห้า พวกเราทบทบนังเกลิดใหมล่แลห้วกก็มบสตลิปปญญาแบบพระเจห้าเพราะวล่า “พระครติสตตทรง
ถรกทสาใหจ้เปป็นสตติปปัญญาแกต่เรา” (1 คร. 1:30)

“มนทุษยร์ใหมล่ทบทถผกสรห้างขนนี้นใหมล่ในความรผห้ตามแบบพระฉายของพระองคร์ผผห้ไดห้ทรงสรห้างขนนี้นนนันี้น” ไมล่ไดห้หมายถนงตทัวตน
ของมนทุษยร์หรมือการมทตทัวตนฝฝ่ายรต่างกายของเขา “มนทุษยร์ใหมล่” คมือธรรมชาตลิฝป่ายวลิญญาณทบทถผกสรห้างขนนี้นใหมล่และถผก
เปลบทยนแปลงแลห้ว – ไมล่ใชล่ตนัวเขาเอง แตล่เปป็นมนทุษยตภายใน – “ทบทบนังเกลิดจากพระวลิญญาณ” (ยอหร์น 3:6) เมมืทอเราเชมืทอในพระ
เยซผครลิสตร์เจห้าและตห้อนรนับพระองคร์ใหห้เปป็นพระผผห้ชล่วยใหห้รอดสล่วนตนัวของเรา พระเจห้ากก็ทรงสรห้างขนนี้นภายในเรา “มนทุษยร์ใหมล่ซนทง
ทรงสรห้างขนนี้นใหมล่ตามแบบอยล่างของพระเจห้า ในความชอบธรรมและความบรลิสทุทธลิธิ์ทบทแทห้จรลิง” (อฟ. 4:24)

สติที่งทรงสรจ้างใหมต่นทนี้... มนทุษยตใหมต่นทนี้พรจ้อมกทับธรรมชาตติใหมต่ไมต่ใชต่ผลติตผลของการพทัฒนาตทัวเอง มนทุษยตใหมต่เปป็นมาจาก
พระเจจ้า ไมต่ใชต่จากการปฏติรรปททที่สสาเรห็จโดยคนๆนทันี้นผต่านทางความเชคืที่อมทัที่นอทันแรงกลจ้าแหต่งเจตจสานงของเขาหรคือของเธอ และ
มนทุษยร์ใหมล่กก็ไมล่ใชล่ผลลิตผลของการเปลบทยนขห้อเชมืทอ ความเชมืทอในศาสนาหรมือความคลิดเหก็นตล่างๆ (ซนทงอาจเปป็นผลลนัพธร์ของการ
ตรวจสอบตนเองและความเชมืทอมนัทนสล่วนตนัว แตล่ไมล่มบทางผลลิตสลิทงทรงสรห้างใหมล่ในพระเยซผครลิสตร์ไดห้เดก็ดขาด)

ตามทบทเรมืทองราวการทรงสรห้างในปฐมกาลไดห้กลล่าวไวห้ พระเจห้าทรงสรห้างมนทุษยร์ตามแบบพระฉายของพระองคร์ แตล่เมมืทอ
อาดนัมไดห้ททาบาป เขากก็ททาใหห้พระฉายนนันี้นเสบยรผปไปและมบบาดแผล – เราไมล่ทราบวล่ามากขนาดไหน แนล่นอนวล่ามนทุษยร์ใน
ปปจจทุบนันมบรล่องรองและรอยแผลแหล่งความบาป แตล่เชล่นเดบยวกนับทบทอาดนัมถผกสรห้างตามแบบพระฉายของพระเจห้าและมบลนักษณะ
ตามพระฉายนนันี้นจนกระทนัทงเขาไดห้ททาบาป บนัดนบนี้มนทุษยตใหมต่ (ทบทอยผล่ภายใน) กก็ถผกสรห้างตามแบบพระฉายของพระองคร์ และ



ประเดก็นพลิเศษของความคลห้ายคลนงกนันแบบพระเจห้ากก็คมือ “ความรผห้” พวกครผสอนผลิดเหลล่านนันี้นในเมมืองโคโลสบอวดเรมืทองความรผห้
ของตนและภาคภผมลิใจในหลนักปรนัชญาของตน (คส. 2:2) แตล่เปาโลเตมือนความจทาผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นวล่าความรรจ้ของพระเจจ้าถผกปลผก
ภายในตนัวเราแลห้วในมนทุษยร์ใหมล่ซนทงถผกสรห้างขนนี้นในตนัวเราในความชอบธรรมและความบรลิสทุทธลิธิ์ทบทแทห้จรลิง

ผมไมล่ไดห้กทาลนังเสนอวล่าเรามบการทราบททุกสลิทงแบบพระเจห้า แตล่ผผห้เชมืทอแทห้ททุกคนยต่อมมทพระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์ ผผห้ทรงเปป็น
แหลล่งทบทมาแหล่งความรผห้ของเรา ดนังนนันี้นจนงไมล่มบใครมบสลิทธลิธิ์ทบทจะตนันี้งคทาถามความสผงหรมือความลนกแหล่งความรผห้ของเรา (หากความคลิด
ของเราเปป็นอลิสระจากอคตลิและความรผห้อนันผยอง) หากเรายอมใหห้พระวลิญญาณสอนเรา (1 คร. 2:10) หากเราเตก็มใจทบทจะถผก
สอนโดยพระวลิญญาณ เรากก็สามารถรผห้บางสล่วนเกบทยวกนับสลิทงลนกลนี้ทาของพระเจห้าไดห้อยล่างแนล่นอน (1 ยอหร์น 2:27) มนันเปป็นความ
จรลิงทบทวล่าบนัดนบนี้เรามองเหก็นผล่านกระจกเงาแบบมนัวๆ แตล่เมมืทอนนันี้นจะเหก็นหนห้าตล่อหนห้า บนัดนบนี้เรารผห้เพบยงบางสล่วน แตล่เมมืทอนนันี้นเราจะรผห้
เหมมือนอยล่างทบทเราถผกรผห้ (1 คร. 13:12) แนล่นอนวล่าในกายนบนี้เราจะไมล่มบทางไปถนงการทราบททุกสลิทงแบบพระเจห้า แตล่เมมืทอเราเหก็น
พระเยซผ เรากก็จะเปป็นเหมมือนพระองคร์ในททุกแงล่มทุมและจะถมือกรรมสลิทธลิธิ์การทราบททุกสลิทงแบบพระเจห้าในสภาพทบทไดห้รนับสงล่าราศบ
แลห้วของเรา

ปฐมกาล 1:26-27 บอกเราวล่ามนทุษยร์ไดห้ถผกสรห้างในพระฉายและความเหมมือนของพระเจห้า และขณะทบทไมล่มบคทาอธลิบาย
เกบทยวกนับความหมายของ “พระฉายและความเหมมือนของพระเจห้า” เรากก็ทราบวล่ามนทุษยร์เปป็นผผห้ทบทสผงสล่งทบทสทุดในบรรดาสลิทงทรง
สรห้างทนันี้งปวงของพระเจห้าบนแผล่นดลินโลกนบนี้ พระบนัญชาของพระเจห้าเกบทยวกนับการฆาตกรรมสอนวล่ามนทุษยร์ไมล่ควรฆล่าเพมืทอนมนทุษยร์
ดห้วยกนันเพราะวล่า “พระองคค์ทรงสรด้างมนตุษยค์ตามแบบพระฉายของพระเจด้า” (ปฐก. 9:6) คทากลล่าวเชล่นนนันี้นไมล่ไดห้ถผกเอล่ยเกบทยว
กนับสนัตวร์ชนลิดใดเลย ชบวลิตของสนัตวร์ทนันี้งหลายพระเจห้าไดห้ทรงมอบไวห้ในมมือของมนทุษยร์เพมืทอเปป็นอาหาร และไมล่มบทบทใดเลยในพระ
คนัมภบรร์ทบทชบวลิตของสนัตวร์ตนัวใดถผกกลล่าวถนงในการเปรบยบเทบยบกนับความศนักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ของชบวลิตมนทุษยร์ ในยากอบ 3:9 เราไดห้รนับคทาเตมือน
เกบทยวกนับผลทบทตามมาตล่างๆของการใชห้ลลินี้นของเราเพมืทอสรรเสรลิญพระเจห้าดห้วยลมหายใจหนนทง – และในลมหายใจถนัดมากก็แชล่งดล่า
มนทุษยร์ “...ซลึที่งถรกสรจ้างขลึนี้นตามพระฉายของพระเจจ้า” มนทุษยร์เปป็นสลิทงมบชบวลิตทบทมบเหตทุผล มนทุษยร์เปป็นอมตะ และตล่างจากสลิทงทรง
สรห้างชนลิดอมืทนของพระเจห้าผผห้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ มนทุษยร์ในฐานะเปป็นตนัวแทนของพระเจห้าบนแผล่นดลินโลกมบลนักษณะตามพระฉาย
ของพระเจห้าผผห้ไดห้ทรงสรห้างเขา!

มนันเปป็นความจรลิงทบทวล่าอภลิสลิทธลิธิ์บางอยล่างทบทมนทุษยร์เคยมบและชมืทนชมยลินดบในตอนแรกไดห้ถผกยนดไปแลห้วหลนังจากการลห้มลง
นนันี้น ความโฉดเขลาและความตายฝป่ายวลิญญาณเปป็นลนักษณะเฉพาะตนัวของมนทุษยร์ภายหลนังการแชล่งสาปแหล่งความบาปและคน
ไมล่เชมืทอ “อยผล่หล่างไกลจากชทวริตของพระเจด้า” (อฟ. 4:18) แตล่ผรจ้เชคืที่อทบทบนังเกลิดใหมล่แลห้วกก็ถมือกรรมสลิทธลิธิ์สภาพแบบพระเจห้า กล่อน
การแชล่งสาปนนันี้น มนทุษยร์เคยเตก็มไปดห้วยสตลิปปญญา ความบรลิสทุทธลิธิ์ ชบวลิต ความสทุข – และเคยถผกคลทุมกายดห้วยหรมือโดยความ
บรลิสทุทธลิธิ์ของพระเจห้า มนทุษยร์ไดห้สผญเสบยกรรมสลิทธลิธิ์แบบพระเจห้าอนันเปฟีปี่ยมสงล่าราศบเหลล่านบนี้เมมืทอเขาไดห้ททาบาป (สล่วนตนัวแลห้วผมเชมืทอ
วล่าสงล่าราศบเชคลินาหร์เรมืองรองอยผล่รอบกายของอาดนัมและเอวากล่อนการลห้มลงนนันี้น)

“มนทุษยร์ใหมล่ทบทกทาลนังทรงสรห้างขนนี้นใหมล่ในความรผห้ตามแบบพระฉายของพระองคร์ผผห้ไดห้ทรงสรห้างขนนี้นนนันี้น” กก็เตก็มเปฟีปี่ยมกวล่า
นล่ารนักกวล่า มนัทงคนัทงกวล่า พรห้อมกนับเชาวนร์ปปญญาและความรผห้ทบทยลิทงใหญล่กวล่ามาก พรห้อมกนับเปป้าหมายอนันสผงสล่งกวล่ามากและรผปแบบ
ของชบวลิตทบทสผงสล่งกวล่าทบทอาดนัมคนแรกนนันี้นจะหาพบไดห้ในสวนเอเดน เพราะวล่าอาดนัมคนแรกนนันี้น “เปป็นของแผล่นดลินโลก เปป็นดลิน” 
อาดนัมคนทบทสอง (พระเยซผครลิสตร์เจห้า) ในพระกายเนมืนี้อหนนัง ทรงททาใหห้เปป็นไปไดห้สทาหรนับคทุณและผมทบทจะมบชบวลิตหนนทงทบทอาดนัมไมล่มบ



ทางไดห้มาในสวนเอเดนแมห้หากวล่าเขาไมล่ไดห้กลินผลไมห้ตห้องหห้ามนนันี้นกก็ตาม
อาจกลล่าวไดห้วล่าผผห้เชมืทอทบทบนังเกลิดใหมล่แลห้วอยล่างแทห้จรลิงททุกคน “ในพระเจห้าเรามบชบวลิต และไหวตนัวและเปป็นอยผล่” พระเจห้า

ทรงเปป็นพระวลิญญาณนลิรนันดรร์: ในเรติที่มแรกนทันี้น....พระเจจ้า พระเจห้าไมล่ทรงมบจทุดเรลิทมตห้น พระองคร์ไมล่ทรงมบจทุดจบ และพระองคร์
ทรงประสงคร์ใหห้มนทุษยร์เปป็นเหมมือนพระองคร์เอง เพราะถผกสรห้างตามแบบพระฉายของพระเจห้า มนทุษยร์จนงสามารถรล่วมสนลิทกนับ
พระเจห้าไดห้ สามารถมบสามนัคคบธรรมกนับพระเจห้าไดห้ และเมมืทอททุกสลิทงมาถนงจทุดสลินี้นสทุดเมมืทอกาลเวลาเลมือนหายไปในนลิรนันดรร์กาล ใน
เจห้าสาวผผห้นนันี้นและสลิทงสารพนัดทบทถผกสรห้างใหมล่พระเจห้าจะทรงมบสลิทงทบทพระองคร์ไดห้ทรงประสงคร์ไวห้ในเรลิทมแรกนนันี้น: บทุตรททันี้งหลายททที่จะ
นมทัสการพระองคตใหจ้เปป็นผรจ้สรงสทุด ถวายเกทยรตติพระองคตแตต่เพทยงผรจ้เดทยว และปรนนติบทัตติพระองคตสมืบๆไปเปป็นนลิตยร์! พระเจห้าทรง
เปป็นพระเจห้าผผห้หวงแหน และตนันี้งแตล่เรลิทมแรกนนันี้นพระองคร์ไดห้ทรงเสาะหาหมผล่ชนหนนทงทบทจะรนัก ใหห้เกบยรตลิและเชลิดชผ... หมผล่ชนหนนทงทบท
จะนมนัสการและปรนนลิบนัตลิพระเจห้าทบทแทห้จรลิงแตล่เพบยงพระองคร์เดบยวเทล่านนันี้น

ขห้อ 11: “อยล่างนบนี้ไมล่เปป็นพวกกรบกหรมือพวกยลิว ไมล่เปป็นผผห้ทบทเขห้าสทุหนนัตหรมือไมล่ไดห้เขห้าสทุหนนัต พวกคนตล่างชาตลิหรมือชาวสลิ
เธบย ทาสหรมือไทกก็ไมล่เปป็น แตล่วล่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นสารพนัดและทรงดทารงอยผล่ในสารพนัด”

ในขห้อนบนี้ เปาโลชบนี้ใหห้เหก็นวล่าความแตกตล่างทนันี้งสลินี้นทบทเกบทยวขห้องกนับเชมืนี้อชาตลิ ศาสนา ความเชมืทอหรมือภผมลิหลนังลห้วนถผกลบออก
ไปตลอดกาลในมนทุษยร์ใหมล่นนันี้น จงสนังเกตหมผล่ชนสบทคผล่นบนี้และพลิธบการทางศาสนาตล่างๆทบทแสดงใหห้เหก็นถนงความแตกตล่างทบทชนัดเจน
กล่อนยทุคพระคทุณ:
1. ความแตกตต่างดจ้านเชคืนี้อชาตติระหวล่างพวกกรบก (คนตล่างชาตลิ) และพวกยลิว อาณาจนักรนนันี้นไดห้ถผกนทาเสนอแกล่พวกยลิวกล่อน แตล่
ขล่าวประเสรลิฐกก็มายนังคนตล่างชาตลิเชล่นกนันในยทุคแหล่งพระคทุณนบนี้ (โรม 1:16)
2. กลทุล่มทบทสองเกบทยวเนมืทองกนับความแตกตต่างดจ้านศาสนา: “การเขห้าสทุหนนัตและการไมล่เขห้าสทุหนนัต” การเขห้าสทุหนนัตเปป็นของโลก
ชาวยลิว มนันเปป็นตราประทนับแหล่งพนันธสนัญญาในเนมืนี้อหนนัง การไมล่เขห้าสทุหนนัตเกบทยวขห้องกนับผผห้ทบทไมล่ใชล่คนอลิสราเอล – นนัทนคมือ ชาว
โลกทบทอยผล่พห้นพงศร์พนันธทุร์ทบทถผกเลมือกสรรซนทงเปป็นผผห้ทบทถผกเลมือกของพระเจห้าอนันเกบทยวขห้องกนับพรดห้านศาสนา คนเหลล่านนันี้นทบทไมล่ไดห้เขห้า
สทุหนนัตไดห้ชมืทอวล่าเปป็น “พวกสทุนนัขตล่างชาตลิ”
3. “พวกคนตต่างชาตติหรคือชาวสติเธทย” ใชห้กนับคนทนันี้งโลกทบทอยผล่นอกเหนมือคนอลิสราเอล โดยมบความแตกตล่างอนันหลากหลายในโลก
นนันี้นเอง ตามทบทโจเซฟปสและนนักประวนัตลิศาสตรร์ทล่านอมืทนๆไดห้กลล่าวไวห้ บางพวกในคนกลทุล่มนบนี้เปป็นผผห้ทบทมบวนัฒนธรรมชนันี้นสผง ขณะทบทคน
อมืทนๆเปป็นคนเขก็ญใจและตททาทรามเหนมือคทาบรรยาย ตามทบทนนักประวนัตลิศาสตรร์ทนันี้งหลายไดห้กลล่าวไวห้ ชาวสลิเธบยเปป็นพวกคนเถมืทอนทบท
ตททาทรามทบทสทุด – เราอาจเรบยกเขาวล่าเปป็นคนปป่าหรมือคนเถมืทอนกก็ไดห้ ในสมนัยของเปาโลคนเหลล่านบนี้ถผกถมือวล่าเปป็นพวกทบทอยผล่ระดนับตททา
สทุดของมนทุษยชาตลิ
4. คทาวล่า “ทาส” และ “ไท” เปป็นตนัวแทนของความแตกตต่างทางสทังคมซนทงแพรล่หลายมากๆในประเทศเหลล่านนันี้นในสมนัยของ
เปาโล และซนทงยนังมบอยผล่ในบางประเทศในปปจจทุบนัน

เปาโลชบนี้ใหห้เหก็นวล่าไมล่วล่าคนๆหนนทงจะมบสนัญชาตลิใดหรมือศาสนาใด ไมล่วล่าคนๆหนนทงจะมบอารยธรรมหรมือเปป็นคนเถมืทอน ไมล่
วล่าเขาจะเปป็นทาสหรมือไท ในพระครริสตค์คนททันี้งปวงกก็กลายเปป็นสลิทงทรงสรห้างใหมล่ ไมล่วล่าสถานะเดลิมจะเปป็นเชล่นไร ผผห้เชมืทอกก็เปป็นขนนี้น
กนับพระครลิสตร์แลห้ว ถมือกรรมสลิทธลิธิ์สภาพของพระเจห้าและถผกนทาพาโดยพระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์ ไมล่วล่าเขาจะมบสบผลิวใด ศาสนาใดทบท
เขาอาจนนับถมือ ภผมลิหลนังแบบไหนจากมทุมมองของการเปป็นคนเถมืทอนหรมือมบอารยธรรม ทาสหรมือไท เมมืทอคนๆหนนทงเชมืทอในพระเยซผ



ครลิสตร์เจห้าเปป็นพระผผห้ชล่วยใหห้รอด คนๆนนันี้นกก็กลายเปป็นหนนทงในพวกเราทบทเปป็นของพระกายของพระครลิสตร์: “ทท่านทอันี้งหลายทตุกคน
เปป็นหนถึที่งเดทยวกอันในพระเยซทูครริสตค์!”

เปาโลไมล่ไดห้หมายความวล่าคนๆหนนทงสผญเสบยสนัญชาตลิของตนเมมืทอเขากลายเปป็นครลิสเตบยน และเขากก็ไมล่ไดห้หมายความ
ดห้วยวล่าสถานะทางสนังคมหมดสลินี้นไปพรห้อมกนับการเขห้ารล่วมกนับครลิสตจนักร โลหลิตของยลิวคนหนนทงไมล่ไดห้กลายเปป็นโลหลิตของคนตล่าง
ชาตลิเมมืทอยลิวคนนนันี้นไดห้บนังเกลิดใหมล่แลห้ว โลหลิตของคนตล่างชาตลิคนหนนทงกก็ไมล่ไดห้กลายเปป็นโลหลิตของยลิวคนหนนทงเมมืทอคนตล่างชาตลิคน
นนันี้นไดห้รนับความรอด แตล่ททันี้งยติวและคนตต่างชาตติกลายเปป็นอวทัยวะตต่างๆของกายเดทยวกทันนทันี้น คมืออาณาจนักรฝป่ายวลิญญาณเดบยวกนัน
นนันี้น คนเถมืทอนอาจหยาบคายและกระดห้าง แตล่เมมืทอเขากลายเปป็นครลิสเตบยนคนหนนทง นลิสนัยตล่างๆของเขาแหล่งชบวลิตกก็เปลบทยนแปลง
ไป อยล่างไรกก็ตาม เขากก็ไมล่ไดห้สผญเสบยสนัญชาตลิของตนไป – เขายนังเปป็นสมาชลิกคนหนนทงของครอบครนัวมนทุษยร์เดลิมจากมทุมมองของ
เนมืนี้อหนนัง แตล่มบมนทุษยร์ใหมล่คนหนนทงในเนมืนี้อหนนัง – พระเยซรครติสตตเจจ้า

เปาโลกทาลนังชบนี้ใหห้ชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นเหก็นขห้อเทก็จจรลิงทบทวล่าขล่าวประเสรลิฐไมล่มบการแบล่งแยกดห้านเชมืนี้อชาตลิหรมือมบขห้อ
จทากนัดดห้านประชาชาตลิ... มนันไมล่ถผกผผกมนัดโดยขบดจทากนัดดห้านภผมลิศาสตรร์ ชาวกรบกไมล่ไดห้อยผล่ใกลห้พระครลิสตร์เพราะหลนักปรนัชญาและ
การเรบยนรผห้ของเขามากไปกวล่าคนเถมืทอนทบทขาดความรผห้และการศนกษา ขล่าวประเสรลิฐจะททาใหห้หนัวใจของคนเถมืทอนอล่อนลงและชล่วย
เขาใหห้รอดพอๆกนับทบทขล่าวประเสรลิฐททาใหห้ใจของชาวกรบกอล่อนลง ไมล่วล่าจะเปป็นทาสหรมือไท ไมล่วล่าจะเปป็นพวกยลิปซบหรมือพลเมมืองทบท
มบอารยธรรม... ไมล่วล่าจะมบเชมืนี้อชาตลิ ความเชมืทอ ภาษา เปป้าหมายในชบวลิต สบผลิว สภาพอากาศ ทบทอยผล่อาศนัย สถานะทางสนังคมหรมือ
อทุปนลิสนัยใด – ไมล่วล่าจะเปป็นสติที่งใดและททุกสติที่ง – ขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคทุณมหนัศจรรยร์ของพระเจห้ากก็มาพรห้อมกนับคทาเชลิญทบทวล่า “จง
เชคืที่อในพระเยซรครติสตตเจจ้าและทต่านจะไดจ้รทับความรอด!” “แตล่สล่วนบรรดาผผห้ทบทตห้อนรนับพระองคร์ พระองคร์ทรงประทานอทานาจใหห้
เปป็นบทุตรของพระเจห้า คมือคนทนันี้งหลายทบทเชมืทอในพระนามของพระองคร์ ซนทง...เกลิดจากพระเจห้า”

เปาโลสอนชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นวล่าในครลิสตจนักรของพระเจห้าผผห้ทรงพระชนมร์อยผล่ ขอบเขตแหล่งความชมืทนชมยลินดบ
และพระพรฝป่ายวลิญญาณของมนทุษยร์ใหมล่นนันี้นไมล่ไดห้เปป็นผลมาจากภผมลิหลนังอนันโดดเดล่นของเขา และมนันกก็ไมล่ถผกจทากนัดเพราะภผมลิ
หลนังอนันตททาทรามของเขาดห้วย ทาสอาจมบความสทุขในองคร์พระผผห้เปป็นเจห้าและดทาเนลินชบวลิตอยล่างบรลิบผรณร์ในพระครลิสตร์พอๆกนับยลิว
หรมือคนทบทมบวนัฒนธรรมและชมืทอเสบยงจะททาไดห้ ทาสและไทสามารถรล่วมเปลล่งเสบยงรห้องเพลงสรรเสรลิญถวายแดล่พระผผห้ชล่วยใหห้รอด
ไดห้ พวกเขาดมืทมจากบล่อนนี้ทาเดบยวกนันแหล่งนนี้ทาทบทมบชบวลิต พวกเขารล่วมสนลิทในกายเดบยวกนัน – เพราะวล่าเราททุกคนลห้วนเปป็นอวนัยวะ
ของกายเดบยวกนัน (1 คร. 12:12, 13)

เปาโลเปป็นผผห้มบการศนกษา กระนนันี้นเขากก็สอนวล่าการศนกษาไมล่ใชล่สลิทงจทาเปป็นสทาหรนับการทบทคนๆหนนทงจะถผกสอนโดยพระเจห้า
และทบทจะสมืบคห้นสลิทงลนกลนี้ทาตล่างๆของพระเจห้า (1 คร. 2:10,11)  ไมล่จทาเปป็นทบทอารยธรรมจะตห้องวางรากฐานกล่อนพระวลิญญาณ
บรลิสทุทธลิธิ์จะทรงกระททากลิจไดห้ – พระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์ทรงสามารถกระททากลิจในใจของคนนนับถมือรผปเคารพและททาใหห้คนเถมืทอนทบท
ตททาทรามทบทสทุดกลายเปป็นสลิทงทรงสรห้างใหมล่ไดห้ เพราะวล่าเมมืทอคนเถมืทอนแหล่งปป่าดงดลิบไดห้ยลินขล่าวประเสรลิฐและตห้อนรนับพระเยซผครลิสตร์
เจห้า เขากก็กลายเปป็นพลเมมืองคนหนนทงแหล่งสวรรคร์ – สมาชลิกคนหนนทงแหล่งครลิสตจนักรพนันธสนัญญาใหมล่ ขห้อเทก็จจรลิงอนันเปฟีปี่ยมสงล่า
ราศบแหล่งความเชมืทอแบบครลิสเตบยนกก็คมือวล่ามนันไมล่มบสลิทงขวางกนันี้น ไมล่มบขบดจทากนัด ความเชมืทอแบบครลิสเตบยนไมล่ถผกแบล่งแยกออกเปป็น
ชนชนันี้นหรมือกลทุล่มตล่างๆ เราททุกคนลห้วนเปป็นอวนัยวะตล่างๆของกายเดบยวกนัน เราททุกคนลห้วนถผกททาใหห้ดมืทมเขห้าในพระวลิญญาณ
เดบยวกนันแลห้ว และเราททุกคนลห้วนเปป็นหนนทงเดบยวกนันในพระครลิสตร์



จงอล่านและศนกษายอหร์น 4 และคทุณจะเหก็นภาพอนันงดงามทบทสทุดของสลิทงทบทเปาโลกทาลนังสอนในเนมืนี้อหาสล่วนนบนี้ของหนนังสมือ
โคโลสบ พระเยซผประทนับนนัทงอยผล่ขห้างบล่อนนี้ทาของยาโคบขณะทบทหญลิงตล่างชาตลิคนหนนทงมาตนักนนี้ทา นางเปป็นหญลิงทบทมบอทุปนลิสนัยนล่ารนังเกบยจ
– หญลิงสทาสล่อนคนหนนทงทบทมบสามบมาหห้าคนแลห้วและขณะนนันี้นกก็กทาลนังอาศนัยอยผล่กนับชายคนหนนทงทบทไมล่ใชล่สามบของนาง กระนนันี้นพระเยซผ
กก็ทรงชล่วยนางใหห้รอดและหญลิงแพศยาทบทมบใจแตกสลายผผห้นบนี้กก็กลายเปป็นครลิสเตบยนคนหนนทงทบทนทาวลิญญาณ เพราะคทาพยานของ
นาง ชาวสะมาเรบยจทานวนมากจนงไดห้รนับการบนังเกลิดใหมล่ กระนนันี้นเมมืทอพระเยซผทรงขอนนี้ทาดมืทมจากนาง นางกก็ไมล่อาจเขห้าใจไดห้วล่า
ททาไมยลิวคนหนนทงถนงมาขอสลิทงใดจากชาวสะมาเรบยคนหนนทงทบทถผกเกลบยดชนัง ในระหวล่างการสนทนานนันี้น พระเยซผทรงพลิสผจนร์แกล่
หญลิงผผห้นบนี้วล่าความรนักของพระเจห้าไมล่มบเครมืทองกบดขวางดห้านเชมืนี้อชาตลิ ไมล่มบขบดจทากนัดของมนทุษยร์ และวล่าสตลิปปญญาของพระเจห้าทราบ
ททุกสลิทงเกบทยวกนับตนัวเรา ความรนักของพระเจห้าสามารถไปถนงคนบาปทบทเลวทรามทบทสทุดไดห้ หญลิงชาวสะมาเรบยผผห้นนันี้นทลินี้งหมห้อนนี้ทาของ
ตนลงและวลิทงเขห้าไปในนคร เปป็นพยานแกล่คนทนันี้งหลายทบทนนัทนและการฟฟฟื้นฟผครนันี้งใหญล่กก็เกลิดขนนี้น

ผมดบใจเหลมือเกลินทบทพระเยซผไดห้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพมืทอคนเหลมือขอ หญลิงแพศยา คนตลิดยา คนตลิดเหลห้า ผมดบใจเหลมือเกลิน
ทบทพระองคร์ไดห้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพมืทออาจารยร์มหาวลิทยาลนัย ประธานใหญล่ธนาคาร ทนายความ หมอ ผผห้วล่าฯ เราสรห้างงานมลิชชนัทน
บนทห้องถนนของคนทนันี้งหลายทบทถผกลมืม แตล่ใครสนักคนควรมบวลิสนัยทนัศนร์และสรห้างงานมลิชชนัทนบนถนนของคนอมืทนๆทบทถผกลมืมเชล่นกนัน –
พวกชนชนันี้นสผง “เกลินเอมืนี้อม” ทบทมบวนัฒนธรรม พวกผผห้นทาฝป่ายพลเรมือนจากมทุมมองดห้านการเงลินและการศนกษาทบทไดห้ผงาดขนนี้นสผล่ระดนับ
สผงแหล่งสงล่าราศบฝป่ายโลกแตล่กระนนันี้นกก็ไมล่เคยเปปิดรนับความรอดทบทถผกซมืนี้อดห้วยพระโลหลิตแหล่งกลโกธาเลย พวกเขาตห้องการพระเยซผ
พอๆกนับคนเหลล่านนันี้นตามทห้องถนนและตรอกซอกซอยของบรรดาผผห้ทบทถผกลมืม และพระเยซผกก็ทรงรนักคนกลทุล่มนนันี้นมากพอๆกนับทบท
พระองคร์ทรงรนักคนขบนี้เมาทบทหลนับตามทล่อระบายนนี้ทาและพวกทบท “ตกระกทาลทาบาก” คทาเชลิญชวนนนันี้นคมือ “ผรจ้ใดกห็ตามททที่ประสงคต กก็
ใหห้ผผห้นนันี้นดมืทมจากนนี้ทาแหล่งชบวลิตโดยไมล่เสบยคล่า!”

ขห้อ 12: “เหตทุฉะนนันี้นในฐานะทบทเปป็นพวกซนทงพระเจห้าทรงเลมือกไวห้ เปป็นพวกทบทบรลิสทุทธลิธิ์และเปป็นพวกทบททรงรนัก จงสวมใจ
เมตตา ใจปรานบ ใจถล่อม ใจอล่อนสทุภาพ ใจอดทนไวห้นาน”

ในขห้อ 12 เปาโลชบนี้ใหห้เหก็นพระคทุณบางประการทบทผผห้เชมืทอแทห้ททุกคนควรแสดงออกในการดทาเนลินชบวลิตแตล่ละวนัน เปาโลไดห้
เจาะจงความบาปเหลล่านนันี้นทบทบล่งบอกถนงมนทุษยร์เกล่าแลห้ว – ความบาปทนันี้งหลายทบทถผกผลลิตขนนี้นโดยธรรมชาตลิเกล่า และคราวนบนี้เขาชบนี้
ใหห้เหก็นคทุณธรรมตล่างๆทบทถผกเชมืทอมโยงกนับและเปป็นผลของสลิทงทรงสรห้างใหมล่ทบทอยผล่ภายใน เขากทาลนังกลล่าวในขห้อนบนี้วล่า “ทล่านทนันี้งหลาย
ไดห้สวมมนทุษยร์ใหมล่แลห้ว ทล่านทนันี้งหลายไดห้เปป็นขนนี้นกนับพระครลิสตร์แลห้ว ดห้วยเหตทุนบนี้ จงชมืทนชมยลินดบกนับความเพบยงพอททุกประการแหล่ง
พระครลิสตร์และจงแสดงออกถนงองคร์ประกอบเหลล่านบนี้แหล่งอทุปนลิสนัยแบบครลิสเตบยนเถลิด”

เปาโลกลล่าวแบบเดบยวกนันแกล่ชาวแควห้นกาลาเทบยเหลล่านนันี้น โดยใจความสทาคนัญคมือ: “ฝป่ายผลของพระวลิญญาณนนันี้นคมือ 
ความรนัก ความปลาบปลมืนี้มใจ สนันตลิสทุข ความอดกลนันี้นใจ ความปรานบ ความดบ ความเชมืทอ ความสทุภาพอล่อนนห้อม การรผห้จนักบนังคนับ
ตน เรมืทองอยล่างนบนี้ไมล่มบพระราชบนัญญนัตลิหห้ามไวห้เลย ผผห้ทบทเปป็นของพระครลิสตร์ไดห้เอาเนมืนี้อหนนังกนับความอยากและราคะตนัณหาของ
เนมืนี้อหนนังตรนงไวห้ทบทกางเขนเสบยแลห้ว ถห้าเรามบชบวลิตอยผล่โดยพระวลิญญาณ กก็จงดทาเนลินชบวลิตตามพระวลิญญาณดห้วย เราอยล่าถมือตนัว 
อยล่ายนัทวโทสะกนัน และอยล่าอลิจฉารลิษยากนันเลย” (กท. 5:22-26)

ผผห้เชมืทอจะตห้องแสดงออกถนงการครอบครองในมนทุษยร์ใหมล่ผล่านทางการกระททาตล่างๆของตน ครลิสเตบยนทนันี้งหลายจะตห้อง
ยอมโอนอล่อนผล่อนตาม มบใจเอมืนี้อเฟฟฟื้อ อล่อนโยน ถล่อมใจ มบความกรทุณา ยกโทษใหห้ อดทนนาน มบใจอล่อนสทุภาพและประมาณตน



ในททุกสลิทง ครลิสเตบยนทนันี้งหลายจะตห้องไมล่ปรารถนาสงล่าราศบจอมปลอม ผผห้เชมืทอทนันี้งหลายไมล่ควรผยองตนเลย เรามบอะไรทบทจะผยอง
เลล่า? หากเราไดห้รนับความยทุตลิธรรม เรากก็คงตกนรกไปแลห้ว! เราเปป็นผผห้รนับความเมตตาของพระเจห้าและเราควรถล่อมใจและมบใจ
ขอบพระคทุณทบทพระเจห้าทรงรนักเราจนยอมใหห้พระเยซผมารนับโทษแทนเราบนกางเขนนนันี้นและทนททุกขร์และสลินี้นพระชนมร์แทนเรา

พระคทุณเหลล่านบนี้ควรถผกสวมและถผกแสดงออกโดย “พวกซนทงพระเจห้าทรงเลมือกไวห้ เปป็นพวกทบทบรลิสทุทธลิธิ์และเปป็นพวกทบท
ทรงรนัก” ผผห้เชมืทอททุกคนเปป็นสมาชลิกแหล่งครอบครนัวของพระเจห้า ครลิสตจนักรในฐานะกายหนนทงไดห้ถผกเลมือกกล่อนการวางรากของโลก
และผผห้เชมืทอแทห้ททุกคนกก็ถผกลลิขลิตลล่วงหนห้าใหห้เปป็นไปตามพระฉายแหล่งพระบทุตรของพระเจห้า อยล่างไรกก็ตาม คนทนันี้งหลายกก็กลาย
เปป็นสมาชลิกแหล่งกายนนันี้นโดยการตห้อนรนับพระเยซผครลิสตร์เจห้า (ยอหร์น 1:12,13)

กายนนันี้น ครติสตจทักรพทันธสทัญญาใหมต่ ซนทงมบพระเยซผเปป็นศบรษะ ไดห้ถรกเลคือก แตล่คนททันี้งหลายตจ้อนรทับหรมือไมล่กก็ปฏติเสธพระ
เยซผเจห้า ยอหร์น 3:18 บอกเราในภาษาทบทเรบยบงล่าย ชนัดเจน เขห้าใจไดห้วล่าผผห้ใดไดห้รนับความรอด ผผห้ใดจะไปสวรรคร์ ผผห้ใดหลงหาย
และผผห้ใดจะตกนรกหมกไหมห้ พระคทาขห้อเดบยวกนันนนันี้นชบนี้ใหห้เหก็นอยล่างชนัดเจนวล่าทนาไมผผห้คนถนงไดห้รนับความรอดและเขห้าในสวรรคร์ 
และททาไมผผห้คนถนงไมต่ไดจ้รทับความรอดและไปนรก จงอล่านมนัน ศนกษามนัน วลิเคราะหร์มนัน เชมืทอมนัน เราทนันี้งหลายทบทเปป็นผผห้เชมืทอกก็อยผล่ใน
กลทุล่มคนทบทพระเจห้าทรงเลมือก พระกายของพระครลิสตร์ และในพระครลิสตร์เรากก็เปป็นผผห้บรลิสทุทธลิธิ์ ไรห้จทุดดล่างพรห้อย ไรห้ตทาหนลิ ในพระ
ครลิสตร์เราเปป็นทบทรนัก พระเจห้าทรงชล่วยเราใหห้รอดแลห้วเพราะเหก็นแกล่พระครลิสตร์ ความรนักของพระเจห้าถผกหยลิบยมืทนใหห้แกล่เราเพราะ
คทุณความดบแหล่งพระโลหลิตทบทหลนัทงออกของพระบทุตรทบทบนังเกลิดมาองคร์เดบยวของพระองคร์เทล่านนันี้น

ขห้อ 13: “จงผล่อนหนนักผล่อนเบาซนทงกนันและกนัน และถห้าแมห้วล่าผผห้ใดมบเรมืทองราวตล่อกนันกก็จงยกโทษใหห้กนันและกนัน พระครลิสตร์
ไดห้ทรงโปรดยกโทษใหห้ทล่านฉนันใด ทล่านจงกระททาอยล่างนนันี้นเหมมือนกนัน”

ผผห้เชมืทอไมล่เพบยงตห้องเปป็นคนถล่อมใจ อล่อนสทุภาพ อดทนนานและอล่อนโยนเทล่านนันี้น แตล่ผผห้เชมืทอจะตห้องสทาแดงความเมตตา
และความดบในการยกโทษใหห้เชล่นกนัน จะมบการททาใหห้ขนัดเคมืองใจตล่างๆ พระเยซผตรนัสวล่า “ในโลกนบนี้ทล่านจะประสบความททุกขร์ยาก
แตล่จงชมืทนใจเถลิด เพราะวล่าเราไดห้ชนะโลกแลห้ว” (ยอหร์น 16:33) อาจมบเหตทุผลอนันสมควรสทาหรนับการททาใหห้ขนัดเคมืองใจ แตล่เราจะ
ตห้องไมล่ยอมใหห้เกลิดการผผกใจเจก็บหรมือการแกห้เผก็ดเดก็ดขาด มนันยากมากทบทจะรนักคนบางคน แตล่คนเหลล่านนันี้นทบทเราพบวล่าเปป็นไปไมล่
ไดห้ทบทจะรนัก พระครลิสตร์กก็จะทรงรนักผต่านทางเราหากเราจะเพบยงยอมใหห้พระองคร์ ในฐานะผผห้เชมืทอเราควรแสดงออกถนงจลิตวลิญญาณ
แหล่งความรนักของพระเจห้าดนังทบทถผกนทาเสนอในเอเฟซนัส 4:32 พระเจห้าเพราะเหก็นแกล่พระครลิสตร์ไดห้ทรงยกโทษใหห้เราแลห้ว และ
เปาโลกลล่าววล่าเราจะตห้องยกโทษใหห้กนันและกนัน “เหมคือนดทังททที่พระเจจ้าไดจ้ทรงโปรดอภทัยโทษใหจ้ทต่าน เพราะเหห็นแกต่พระครติสตต” 

เราในฐานะผผห้เชมืทอจะตห้องยกโทษใหห้กนันและกนันเพราะวล่าพระครลิสตร์ไดห้ทรงยกโทษใหห้เราแลห้ว เราจะตห้องยกโทษอยล่าง
เตก็มทบทและไมล่คลิดคล่า และเราจะตห้องยกโทษใหห้ทนันทบ...เราจะตห้องไมล่มทุล่งพยาบาทหรมือผผกใจเจก็บ เราจะตห้องยกโทษใหห้เดบดี๋ยวนบนี้และ
ตลอดไป – ไมท่ใชท่เจห็ดครนันี้ง แตล่ในถห้อยคทาของพระเยซผ คมือ “เจห็ดสติบครณดจ้วยเจห็ด!” ในฐานะผผห้เชมืทอและสาวกของพระเยซผเจห้า เรา
ควรเขห้มแขก็งพอและใจกวห้างพอทบทจะยกโทษใหห้ โดยไมล่เรบยกรห้องคทาขอโทษจากคนเหลล่านนันี้นทบทททาใหห้เราโมโห มนันอาจจะเจก็บ
ปวด มนันอาจตห้องอาศนัยสล่วนเพลิทมเปป็นพลิเศษของพระคทุณ – แตล่ครลิสเตบยนทนันี้งหลายควรยกโทษและลมืมเสบย โดยระลนกวล่าพระเจห้า
ไดห้ทรงยกโทษใหห้เราแลห้วเพราะเหก็นแกล่พระบทุตรผผห้ประเสรลิฐของพระองคร์ พระเจห้าไมล่เพบยงยกโทษใหห้เราแลห้วเทล่านนันี้น แตล่
พระองคร์ทรงเหวบทยงบาปทนันี้งหลายของเราลงไปยนังกห้นบนนี้งของทะเลแลห้วดห้วย พระองคร์ทรงเหวบทยงบาปเหลล่านนันี้นไวห้ขห้างหลนัง
พระองคร์แลห้ว โดยบาปเหลล่านนันี้นจะไมล่ถผกจดจทามาปรนักปรทาเราอบกเลย เมมืทอคนบาปเชมืทอในพระเยซผครลิสตร์เจห้าและวางใจพระองคร์



ใหห้เปป็นพระผผห้ชล่วยใหห้รอดสล่วนตนัว พระเจห้ากก็ทรงลบทลินี้งการละเมลิดททุกอยล่าง ทรงลมืมความบาปททุกอยล่างทบทคนๆนนันี้นไดห้กระททาและ
ทรงททาใหห้เขาเปป็นผผห้ชอบธรรมเพราะคทุณความดบแหล่งพระราชกลิจทบทเสรก็จสลินี้นแลห้วและพระโลหลิตทบทหลนัทงออกของพระเยซผครลิสตร์
เจห้า 

ขห้อ 14: “แลห้วจงสวมความรนักทนับสลิทงเหลล่านบนี้ทนันี้งหมด เพราะความรนักยล่อมผผกพนันททุกสลิทงไวห้ใหห้ถนงซนทงความสมบผรณร์”
ในขห้อนบนี้เปาโลเรบยกความรนักวล่าเปป็น “พอันธนะแหล่งความสมบผรณร์แบบ” – ไมท่ใชท่ “ความสมบผรณร์แบบ” “พนันธนะแหล่ง

ความสมบผรณร์แบบ” หมายถนงสลิทงทบทผผกพนันพระคทุณททุกประการไวห้ดห้วยกนันซนทงรวมกนันเปป็นความสมบผรณร์แบบ ความสมบรรณต
แบบประกอบดห้วยพระคทุณจทานวนมาก –พระคทุณแตล่ละอยล่างในทบทและความสนัมพนันธร์ของมนันเองทบทมบตล่อความสมบผรณร์แบบฝป่าย
วลิญญาณ พระคทุณแตล่ละอยล่างในปรลิมณฑลและขอบเขตของมนันเอง แตล่ทอันี้งหมดนทนี้ถผกผผกพนันไวห้ดห้วยกนันโดยความรนัก!

“แมห้ขห้าพเจห้าพผดภาษาของมนทุษยร์กก็ดบ และภาษาของทผตสวรรคร์กก็ดบ แตล่ไมล่มบความรนัก ขห้าพเจห้าเปป็นเหมมือนฆห้องหรมือฉาบ
ทบทกทาลนังสล่งเสบยง แมห้ขห้าพเจห้ามบของประทานแหล่งการพยากรณร์ และเขห้าใจในความลนกลนับทนันี้งปวงและมบความรผห้ทนันี้งสลินี้น และแมห้
ขห้าพเจห้ามบความเชมืทอทนันี้งหมดพอจะยกภผเขาไปไดห้ แตล่ไมล่มบความรนัก ขห้าพเจห้ากก็ไมล่มบคล่าอะไรเลย แมห้ขห้าพเจห้ามอบของสารพนัดเพมืทอ
เลบนี้ยงคนยากจน และแมห้ขห้าพเจห้ายอมใหห้เอาตนัวขห้าพเจห้าไปเผาไฟเสบย แตล่ไมล่มบความรนัก จะหาเปป็นประโยชนร์แกล่ขห้าพเจห้าไมล่...ดนัง
นนันี้นยนังตนันี้งอยผล่สามสลิทง คมือความเชมืทอ ความหวนังใจ ความรนัก แตล่ความรนักใหญล่ทบทสทุด” (1 คร. 13:1-3, 13)

ความรนักเปป็นองคร์ประกอบทบทยลิทงใหญล่ทบทสทุดแหล่งความสมบผรณร์แบบของพระเจห้า: “พระเจห้าทรงเปป็นความรนัก” (1 
ยอหร์น 4:8) ความรนักกล่อใหห้เกลิดความสมบผรณร์แบบ แตล่ในขห้อนบนี้มนันถผกเปป็นตนัวแทนโดยพทันธนะซนทงคนี้ทาจทุนและสนนับสนทุนความ
สมบผรณร์แบบฝป่ายวลิญญาณ ไมล่มบพระคทุณใดสมบผรณร์ครบถห้วนโดยปราศจากความรนัก ปราศจากความรนักของพระเจห้า ความรผห้กก็
ไรห้คล่า ความรผห้ทบทปราศจากความรนักและความยทาเกรงพระเจห้ากก็เหก็นแกล่ตนัวและนทาไปสผล่ความเยล่อหยลิทงของมนทุษยร์และความไรห้
สาระแหล่งความคลิด ความรทักนนันี้นไมท่เหก็นแกล่ตนัว พระเจจ้าทรงรนักในแบบทบทพระองคร์ทรงเตก็มพระทนัยประทานพระบทุตรทบทบนังเกลิดมา
องคร์เดบยวของพระองคร์ พระเยซรพระบทุตรทรงรนักในแบบทบทพระองคร์ทรงเตก็มพระทนัยสละชบวลิตของพระองคร์ เพมืทอทบทคนบาปทนันี้ง
หลายจะไดห้รนับความรอดผล่านทางความเชมืทอในพระราชกลิจทบทเสรก็จสลินี้นแลห้วของพระองคร์ (ยอหร์น 3:16; ยอหร์น 10:18)  ความ
บาปนนันี้นเหก็นแกล่ตนัวในททุกรผปแบบและความหลากหลาย ความเหก็นแกล่ตนัวเชล่นนนันี้นตห้องถผกพลิชลิตและกทาราบกล่อนทบทความรนักของ
พระเจห้าจะสามารถมบสลิทธลิธิ์ใชห้ทางในหนัวใจไดห้ พระเยซผตรนัสวล่า “จงรนักองคร์พระผผห้เปป็นเจห้าผผห้เปป็นพระเจห้าของเจห้า ดห้วยสทุดจลิตสทุดใจ
ของเจห้า และดห้วยสลินี้นสทุดความคลิดของเจห้า…จงรนักเพมืทอนบห้านเหมมือนรนักตนเอง พระราชบนัญญนัตลิและคทาพยากรณร์ทนันี้งสลินี้นกก็ขนนี้นอยผล่
กนับพระบนัญญนัตลิสองขห้อนบนี้” (มธ. 22:37-40)

ความตห้องการใหญล่ยลิทงทบทสทุดในครลิสตจนักรแทห้ททุกวนันนบนี้คมือ การฟฟฟื้นฟผแบบสมนัยกล่อนทบทจะใหห้บนัพตลิศมาผผห้เชมืทอทนันี้งหลายใน 
และเตลิมเตก็มพวกเขาดห้วยความรนักของพระเจห้า เมมืทอเรารนักพระเจห้าอยล่างทบทเราควรรนัก เรากก็จะรนักพบทนห้องทนันี้งหลายและจะมบความ
หล่วงใยอยล่างลนกซนนี้งใหห้แกล่คนเหลล่านนันี้นทบทไมล่ใชล่พบทนห้องและผผห้ทบทอยผล่ขห้างนอกนาวาแหล่งความปลอดภนัย ขอพระเจห้าทรงโปรดสล่งการ
ฟฟฟื้นฟผมาใหห้เราทบทจะจทุดประกายไฟแหล่งความรนักของพระองคร์ในหนัวใจและชบวลิตของผผห้เชมืทอทนันี้งหลายทบทบนังเกลิดใหมล่แลห้วดห้วยเถลิด!

ขห้อ 15: “และจงใหห้สนันตลิสทุขแหล่งพระเจห้าครอบครองอยผล่ในใจของทล่านทนันี้งหลาย ในสนันตลิสทุขนนันี้นทรงเรบยกทล่านทนันี้งหลาย
ไวห้ใหห้เปป็นกายอนันเดบยวดห้วย และทล่านทนันี้งหลายจงขอบพระคทุณ”

ขห้อนบนี้สานตล่อคทาเตมือนสตลิของเปาโลทบทมบใหห้แกล่ผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นในครลิสตจนักรทบทเมมืองโคโลสบ โดยตนักเตมือนพวกเขาใหห้ยอมใหห้



สนันตลิสทุขแหล่งพระครลิสตร์ปกครองและครอบครองในหนัวใจของพวกเขา “สนันตลิสทุข” ทบทเปาโลกลล่าวถนงนบนี้ไปลนกยลิทงกวล่าสนันตลิสทุข
ทล่ามกลางพบทนห้องทนันี้งหลายและความสามนัคคบในทบทประชทุมทห้องถลิทน สทาหรนับเปาโล สทันตติสทุขกห็เททยบเทต่ากทับความสทุข สนันตลิสทุขบล่ง
บอกถนงความคลิดทบทสงบนลิทงและจลิตวลิญญาณทบทยอมจทานนซนทงไมล่หงทุดหงลิดงล่ายหรมือถผกรบกวนโดยความททุกขร์ยาก หนัวใจ ความคลิด
และจลิตวลิญญาณทบทไมล่ถผกบดบนังหรมือถผกททาใหห้มมืดไปโดยความบาปและจลิตสทานนกผลิดชอบทบทรผห้สนกผลิด เปาโลกทาลนังพผดถนงสนันตลิสทุขทบท
ขจนัดความกลนัวตายและความหวาดผวาทบทจะเจอกนับพระเจห้าออกไปเสบย: “ใจแนล่วแนล่ในพระองคร์ (พระเยซร) นนันี้น พระองคร์ทรง
รนักษาไวห้ในสทันตติภาพอทันสมบรรณต” (อลิสยาหร์ 26:3)

แนล่นอนวล่าไมล่มบสลิทงใดจะททาลายสนันตลิสทุขเชล่นนนันี้นไดห้รวดเรก็วมากไปกวล่าทบทผผห้เชมืทอคนหนนทงจะหลงระเรลิงในตนัณหาอนันเลว
ทรามและนล่ารนังเกบยจเหลล่านนันี้นทบทเปาโลเตมือนผผห้เชมืทอททุกคนใหห้ระวนังไวห้ในขห้อ 5 ถนงขห้อ 9 ในททานองเดบยวกนัน ไมล่มบสลิทงใดทบทจะนทาไปสผล่
ความบรลิสทุทธลิธิ์และความถาวรแหล่งสนันตลิสทุขมากเทล่ากนับทบทผผห้เชมืทอจะเพาะปลผกพระคทุณเหลล่านนันี้นทบทถผกเอล่ยถนงในขห้อ 12-14 เปาโล
กทาลนังกลล่าววล่า “ทล่านทนันี้งหลายไดห้ถอดทลินี้งตนัณหาตล่างๆอนันเปฟีปี่ยมดห้วยความโกรธและความชนัทวตล่างๆทบทเปป็นผลของความไมล่เชมืทอ
แลห้วและไดห้สวมพระคทุณเหลล่านนันี้นและคทุณธรรมเหลล่านนันี้นทบทความรนักของพระเจห้าจนัดเตรบยมใหห้แลห้ว ดนังนนันี้นสนันตลิสทุขแหล่งพระครลิสตร์
จนงจะครอบครองอยผล่ภายในทล่านทนันี้งหลาย และเนคืที่องจากสนันตลิสทุขแหล่งพระครลิสตร์ครอบครองอยผล่ภายในทล่านทนันี้งหลาย สนันตลิสทุข
ของพระองคร์จนงกล่อใหห้เกลิดความสทุขทบทจะถผกแสดงออกในเพลงสดทุดบ เพลงสรรเสรลิญและเพลงฝป่ายจลิตวลิญญาณตล่างๆ”

พระเยซผตรนัสวล่า “เรามอบสนันตลิสทุขไวห้ใหห้แกล่ทล่านแลห้ว สนันตลิสทุขของเราทบทใหห้แกล่ทล่านนนันี้น เราใหห้ทล่านไมล่เหมมือนโลกใหห้ 
อยล่าใหห้ใจของทล่านวลิตกและอยล่ากลนัวเลย” (ยอหร์น 14:27)

พระเยซผครลิสตร์เจห้า พระบทุตรแหล่งความรนักของพระเจห้าไดห้ทรงซมืนี้อสนันตลิสทุขนบนี้ดห้วยพระโลหลิตอนันประเสรลิฐของพระองคร์ 
และสนันตลิสทุขของพระองคร์เปป็นผลมาจากความเชมืทอแทห้จรลิงในพระโลหลิตของพระองคร์ซนทงถผกหลนัทงออกเพมืทอการยกโทษบาป ผผห้เชมืทอ
ทนันี้งหลายจะตห้องไมล่แคล่ครอบครองสนันตลิสทุขนบนี้ แตล่พวกเขาจะตห้องยอมใหห้สนันตลิสทุขของพระเจห้าปกครองในหทัวใจของพวกเขาใน
อทานาจสลิทธลิธิ์ขาดทบทไมล่ถผกโตห้แยห้งและไมล่ถผกขนัดขวางดห้วย สนันตลิสทุขแหล่งพระครลิสตร์จะตห้องมบอทานาจควบคทุมเดก็ดขาดอยผล่ในหนัวใจของ
ครลิสเตบยน

เปาโลกทาลนังกลล่าววล่า “จงยอมใหห้สนันตลิสทุขครอบครองหนัวใจและชบวลิตของทล่านทนันี้งหลาย – และความสทุขจะเปป็นผลลนัพธร์
โดยอนัตโนมนัตลิ ความกลนัวททุกอยล่างและความสงสนัยททุกอยล่างจะหายไป” เปาโลปรารถนาใหห้ลผกๆของเขาในองคร์พระผผห้เปป็นเจห้า
ชมืทนชมยลินดบกนับสลิทธลิบทุตรหนัวปฟีฝป่ายวลิญญาณของพวกเขา เขาอยากใหห้จลิตใจของพวกเขาชมืทนชมยลินดบกนับสนันตลิสทุขทบทมาไมล่ขาดสาย 
– สนันตลิสทุขทบทมาโดยและผล่านทางของประทานของพระเจห้าเทล่านนันี้น – พระโลหลิตทบทหลนัทงออกของพระบทุตรทบทบนังเกลิดมาองคร์เดบยว
ของพระองคร์ นนัทนคมือ พระเยซผเจห้า

สนันตลิสทุขทบทเปาโลกลล่าวถนงตรงนบนี้เปป็นของประทานของพระเจจ้า – มนทุษยร์ไมล่สามารถเพาะปลผกหรมือผลลิตสนันตลิสทุขนบนี้โดย
การดทาเนลินชบวลิตทบทดบหรมือโดยการงานตล่างๆทบทดบไดห้เลย ผผห้เชมืทอททุกคนถผกเรบยกใหห้มาสผล่สนันตลิสทุขนบนี้: “ในสนันตลิสทุขนนันี้นทรงเรทยกทต่านททันี้ง
หลายไวจ้ใหจ้เปป็นกายอทันเดทยวดจ้วย” (อล่าน 1 คร. 12:12-15 และ อฟ. 5:25-30) ขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคทุณมหนัศจรรยร์ของ
พระเจห้าเชลิญชวนมนทุษยร์ – ไมล่ใชล่ใหห้มาสผล่ชบวลิตแหล่งความททุกขร์โศกหรมือชบวลิตแหล่ง “อยล่า” – แตล่ใหห้มาสผล่ชบวลิตแหล่งความสทุข ความ
บรลิบผรณร์ ความเพลลิดเพลลินตลอดไปเปป็นนลิตยร์และสทันตติสทุข (ยอหร์น 14:27; อลิสยาหร์ 26:3) ทบทเกลินความเขห้าใจททุกอยล่าง พระคทุณ
ของพระเจห้าไมล่นทามาซนทงความแตกแยกภายใน แตล่นทามาซนทงหนัวใจทบทเปฟีปี่ยมลห้นและถผกครอบครองโดยสนันตลิสทุขแหล่งพระเจห้า (โรม 



5:1; คส. 3:15) และผผห้เชมืทอททุกคนถผกเรบยกใหห้มาสผล่การครอบครองสนันตลิสทุขนบนี้
ขห้อ 15 ปปิดทห้ายดห้วยคทาบนัญชานบนี้ “และทต่านททันี้งหลายจงขอบพระคทุณ” แนล่นอนวล่าผผห้ใดกก็ตามสามารถมบความสทุขและมบ

ใจขอบพระคทุณไดห้เมมืทอททุกอยล่างไปไดห้สวยและเมมืทอททุกคนพผดดบเกบทยวกนับตนัวเขา แตล่ครลิสเตบยนจะตห้อง “ขอบพระคทุณในทตุกสริที่ง” 
บทุคคลผผห้เดบยวทบทสามารถยลินี้มไดห้ผล่านผห้าคลทุมหนห้าแหล่งนนี้ทาตาและสรรเสรลิญพระเจห้าทล่ามกลางความโศกเศรห้าคมือลผกของพระเจห้าทบท
ยอมจทานนอยล่างเตก็มทบท เปฟีปี่ยมลห้นดห้วยพระวลิญญาณและบนังเกลิดใหมล่แลห้ว!

หนนทงในเครมืทองหมายทบทชนัดเจนแหล่งการแยกตนันี้งไวห้ใหห้บรลิสทุทธลิธิ์และการอยผล่ฝป่ายวลิญญาณคมือ การมบใจขอบพระคทุณ ขอ
พระเจห้าโปรดเวทนาผผห้เชมืทอทบทพรททาบล่นและคอยจนับผลิดในเมมืทอเขารผห้วล่าพระเจห้าประทานอากาศทบทเขาหายใจและแสงแดดทบทเปป็นสลิทง
จทาเปป็นของชบวลิต ของประทานอนันดบเลลิศททุกอยล่างมาจากพระเจห้า ผผห้ไดห้ประทานททุกสลิทงทบทดบและททุกสลิทงทบทคทุห้มคล่าแกล่เรา พระเยซผทรง
รนักเรามากเหลมือเกลินจนพระองคร์ทรงเตก็มพระทนัยทบทจะตายเพมืทอเรา และเนมืทองจากเรารผห้จนักพระองคร์ในฐานะพระผผห้ชล่วยใหห้รอด
สล่วนตนัวและถผกเรบยกใหห้มาสผล่สนันตลิสทุขแสนมหนัศจรรยร์นบนี้ทบทเกลินความเขห้าใจททุกอยล่าง เรากก็ควรมบใจขอบพระคทุณอยล่างแนล่นอนตล่อ
พระเจห้าผผห้ยลิทงใหญล่ของเราผผห้ทรงรนักเราและพลิสผจนร์ความรนักของพระองคร์โดยประทานสลิทงทบทดบทบทสทุดทบทสวรรคร์มบ มนันเปป็นความบาปทบท
จะไมล่มบใจขอบพระคทุณ

หากเราบนังเกลิดใหมล่เรากก็รผห้วล่าไมล่มบสลิทงใดจะเกลิดขนนี้นกนับเราไดห้โดยทบทพระเจห้าไมล่ทรงอนทุญาต และสติที่งใดกห็ตามททที่เกลิดขนนี้นกนับ
เรากก็ลห้วนเปป็นไปเพมืทอประโยชนร์ของเราและสงล่าราศบของพระเจห้า โรม 8:28 เปป็นความจรลิงพอๆกนับยอหร์น 3:16 ดนังนนันี้นผผห้เชมืทอ
ทบทรนักเออ๋ย จงนนับพระพรมากมายของคทุณ จงนนับดผทบละอนัน – และมนันจะททาใหห้คทุณประหลาดใจวล่าองคร์พระผผห้เปป็นเจห้าไดห้ทรงททา
อะไรบห้าง! “และทต่านททันี้งหลายจงขอบพระคทุณ”

ขห้อ 16: “จงใหห้พระวาทะของพระครลิสตร์ดทารงอยผล่ในตนัวทล่านอยล่างบรลิบผรณร์ดห้วยปปญญาทนันี้งสลินี้น จงสนัทงสอนและเตมือนสตลิ
กนันดห้วยเพลงสดทุดบ เพลงสรรเสรลิญและเพลงฝป่ายจลิตวลิญญาณดห้วย จงรห้องเพลงดห้วยพระคทุณจากใจของทล่านถวายองคร์พระผผห้
เปป็นเจห้า”

พระเยซผตรนัสในยอหร์น 6:53 วล่า “ถห้าทล่านไมล่กลินเนมืนี้อและดมืทมโลหลิตของบทุตรมนทุษยร์ ทล่านกก็ไมล่มบชบวลิตในตนัวทล่าน” สลิทงทบท
พระองคร์กทาลนังตรนัสกก็คมือนบท: “หากทล่านทนันี้งหลายไมล่รนับคทาของเราตามตนัวอนักษร นทามนันเขห้าไวห้ในใจของพวกทล่านและเอามนันใสล่ไวห้
ในมนทุษยร์ภายใน พวกทล่านกก็ไมล่มบชบวลิตเลย เพราะวล่ามนันคมือพระวาทะทบทนสามาซลึที่งชบวลิต!” เปโตรอธลิบายวล่า “ดห้วยวล่าทล่านทนันี้งหลาย
ไดห้บนังเกลิดใหมล่ ไมล่ใชล่จากพมืชทบทจะเปฟปี่อยเนล่าเสบย แตล่จากพมืชอนันไมล่รผห้เปฟปี่อยเนล่า คคือดจ้วยพระวจนะของพระเจจ้าอนันทรงชบวลิตและ
ดทารงอยผล่เปป็นนลิตยร์” (1 เปโตร 1:23)

พระเยซผตรนัสวล่า “เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านทนันี้งหลายวล่า ถห้าผผห้ใดฟปงคทาของเราและเชมืทอในพระองคร์ผผห้ทรงใชห้เรามา ผผห้
นนันี้นกก็มบชบวลิตนลิรนันดรร์ และไมล่ถผกพลิพากษา แตล่ไดห้ผล่านพห้นความตายไปสผล่ชบวลิตแลห้ว” (ยอหร์น 5:24) เอเฟซนัส 2:8 บอกเราวล่า “ดห้วย
วล่าซนทงทล่านทนันี้งหลายรอดนนันี้นกก็รอดโดยพระคทุณเพราะความเชมืทอ และมลิใชล่โดยตนัวทล่านทนันี้งหลายเอง แตล่พระเจห้าทรงประทานใหห้”
โรม 10:17 กลล่าววล่า “ฉะนนันี้นความเชมืทอเกลิดขนนี้นไดห้กก็เพราะการไดห้ยลิน และการไดห้ยลินเกลิดขนนี้นไดห้กก็เพราะการประกาศพระวจนะ
ของพระเจห้า” เปาโลเขบยนหาชาวเมมืองโครลินธร์เหลล่านนันี้นวล่า “ขห้าพเจห้าไดห้ใหห้กทาเนลิดแกล่ทล่านโดยขล่าวประเสรลิฐ” (1 คร. 4:15) 
ชบวลิตของผผห้เชมืทอคนหนนทงเรติที่มตจ้นเมมืทอคนไมต่เชคืที่อคนนนันี้นไดห้ยลินพระวจนะ เชมืทอพระวจนะและรนับพระวจนะเขห้าไวห้ในใจของตน (โรม 
10:13-15)



เปโตรกลล่าววล่า “เชล่นเดบยวกนับทารกแรกเกลิด จงปรารถนานนี้ทานมอนันบรลิสทุทธลิธิ์แหล่งพระวจนะ เพมืทอจะททาใหห้ทล่านทนันี้ง
หลายเตลิบโตขนนี้น” (1 เปโตร 2:1,2) เปาโลบอกทลิโมธบคนหนทุล่มวล่า “จงหมนัทนศนกษาคห้นควห้าเพมืทอสทาแดงตนเองใหห้เปป็นทบทชอบ
พระทนัยพระเจห้า เปป็นคนงานทบทไมล่ตห้องละอาย แยกแยะพระวจนะแหล่งความจรลิงนนันี้นไดห้อยล่างถผกตห้อง” (2 ทธ. 2:15)

หากไมล่มบพระวาทะของพระเจห้า ชบวลิตฝป่ายวลิญญาณหรมือการเตลิบโตฝป่ายวลิญญาณกก็ไมล่มบ หากไมล่มบพระวาทะของ
พระเจห้ามนันกก็เปป็นไปไมล่ไดห้เลยทบทจะกระททาตามหนห้าทบทตล่างๆของผผห้เชมืทอ นนัทนเปป็นเหตทุทบทวล่าททาไมเปาโลถนงกลล่าวแกล่ชาวเมมืองโคโลสบ
เหลล่านนันี้นวล่า “จงใหจ้พระวาทะของพระครติสตตดสารงอยรต่ในตทัวทต่านอยต่างบรติบรรณตดจ้วยปปัญญาททันี้งสตินี้น”

พระวาทะคมืออะไร? “ในเรลิทมแรกนนันี้นพระวาทะทรงเปป็นอยผล่แลห้ว และพระวาทะทรงอยผล่กนับพระเจห้า และพระวาทะ
ทรงเปป็นพระเจห้า ในเรลิทมแรกนนันี้นพระองคร์นนันี้นทรงอยผล่กนับพระเจห้า...พระวาทะไดห้ทรงสภาพของเนมืนี้อหนนัง และทรงอยผล่ทล่ามกลาง
เรา (และเราทนันี้งหลายไดห้เหก็นสงล่าราศบของพระองคร์ คมือสงล่าราศบอนันสมกนับพระบทุตรองคร์เดบยวทบทบนังเกลิดจากพระบลิดา) บรลิบผรณร์
ดห้วยพระคทุณและความจรลิง” (ยอหร์น 1:1,2,14)

พระวาทะของพระเจห้าจรลิงๆแลห้วกก็คมือพระเยซผ เพราะวล่าพระเยซผทรงเปป็นพระเจห้าในเนมืนี้อหนนัง (2 คร. 5:19) พระองคร์
ทรงเปป็นพระวาทะทบทถผกหล่อหทุห้มในเนมืนี้อหนนังและถผกนทาลงมาสผล่มนทุษยร์ พระองคร์ทรงชล่วยคนเหลล่านนันี้นทบทไดห้ยลินพระองคร์และตห้อนรนับ
พระองคร์ใหห้ไดห้รนับความรอด และททุกวนันนบนี้พระองคร์กก็ทรงชล่วยคนเหลล่านนันี้นทบทไดห้ยลินพระองคร์ผล่านทางพระวาทะและแสดงออกซนทง
ความเชมืทอทบทถผกนทามาโดยพระวาทะนนันี้นใหห้ไดห้รนับความรอด ความเชมืทอในพระราชกลิจทบทเสรก็จสลินี้นแลห้วของพระครลิสตร์และในพระ
โลหลิตทบทหลนัทงออกของพระองคร์นทามาซนทงความรอดโดยทางพระคทุณของพระเจห้า

นบทอาจเปป็นเรมืทองนล่าประหลาดใจสทาหรนับบางคน – แตล่ฟปงนะครนับ: “ผผห้ใดทบทปฏลิเสธเราและไมท่รอับคนาของเรา ผผห้นนันี้นจะมบ
สลิทงหนนทงพลิพากษาเขา คมือคนาททที่เราไดด้กลท่าวแลด้ว นอันี้นแหละจะพริพากษาเขาในวอันสตุดทด้าย” (ยอหร์น 12:48) เราจะไมล่มบวนันรผห้
ความสทาคนัญแหล่งพระวจนะอนันบรลิสทุทธลิธิ์ของพระเจห้าเลยจากฟากนบนี้ของนลิรนันดรร์กาล ไมล่นล่าแปลกใจเลยวล่าพญามารกทาลนัง
พยายามอยล่างหนนักเหลมือเกลินททุกวนันนบนี้ทบทจะททาลายพระวจนะของพระเจห้า!

“...ดห้วยปปญญาทนันี้งสลินี้น...” มบทบทเดบยวเทล่านนันี้นทบทจะไดห้รนับสตลิปปญญาชนลิดทบทถผกตห้อง: “ความยทาเกรงพระเยโฮวาหร์เปป็นบต่อ
เกติดของความรผห้” (สภษ. 1:7) และ “ถห้าผผห้ใดในพวกทล่านขาดสตลิปปญญา กห็ใหจ้ผรจ้นทันี้นทรลขอจากพระเจจ้า ผผห้ทรงโปรดประทานใหห้
แกล่คนทนันี้งปวงอยล่างเหลมือลห้นและมลิไดห้ทรงตทาหนลิ และจะทรงประทานใหห้แกล่ผผห้นนันี้น” (ยากอบ 1:5) เปาโลบอกเราใน 1 โครลินธร์ 
1:26-31 วล่า “พบทนห้องทนันี้งหลาย จงพลิจารณาดผวล่า พวกทล่านทบทพระเจห้าไดห้ทรงเรบยกมานนันี้นเปป็นคนพวกไหน มบนห้อยคนทบทโลกนลิยม
วล่ามบปปญญา มบนห้อยคนทบทมบอทานาจ มบนห้อยคนทบทมบตระกผลสผง แตล่พระเจห้าไดห้ทรงเลมือกสลิทงทบทโลกถมือวล่าโงล่เขลา เพมืทอจะททาใหห้คนมบ
ปปญญาอนับอาย และพระเจห้าไดห้ทรงเลมือกสลิทงทบทโลกถมือวล่าอล่อนแอ เพมืทอททาใหห้คนทบทแขก็งแรงอนับอาย พระเจห้าไดห้ทรงเลมือกสลิทงทบทโลก
ถมือวล่าตททาตห้อย และสลิทงทบทถผกดผหมลิทน ทนันี้งทรงเลมือกสลิทงเหลล่านนันี้นซนทงยนังมลิไดห้เกลิดเปป็นตนัวจรลิงดห้วย เพมืทอจะไดห้ททาลายสลิทงซนทงเปป็นตนัวจรลิงอยผล่
แลห้ว เพมืที่อมริใหด้เนมืนี้อหนอังใดๆอวดตท่อพระพอักตรค์พระองคค์ไดด้ โดยพระองคร์ทล่านจนงอยผล่ในพระเยซทูครริสตค์ เพราะพระเจด้าทรงตอันี้ง
พระองคค์ใหด้เปป็นปฝัญญา ความชอบธรรม การแยกตนันี้งไวห้ และการไถล่โทษ สทาหรนับเราทนันี้งหลาย เพมืทอใหห้เปป็นไปตามทบทเขบยนวล่า 
‘ใหด้ผทูด้โอด้อวด อวดองคค์พระผทูด้เปป็นเจด้า’” 

อเมรลิกาตห้องการคนทนันี้งหลายในวนันนบนี้ทบทจะยมืนอยผล่หลนังโตก๊ะศนักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ เปปิดพระคนัมภบรร์บรลิสทุทธลิธิ์ของพระเจห้า และเทศนา
พระวจนะะของพระเจห้าตามทบทมบเขบยนไวห้ โดยหมายพนทงพระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์ใหห้เปป็นครผของพวกเขา ศนกษาอยล่างขยนันขนันแขก็ง



และอยล่างสนัตยร์ซมืทอ เพมืทอแสดงตนใหจ้เปป็นททที่ชอบพระททัยตต่อพระเจจ้า – ไมล่ใชล่ตล่อนลิกายของพวกเขาหรมือผผห้คนทบทนนัทงฟปง เปาโลกลล่าว
แกล่ทลิโมธบคนหนทุล่มวล่า “จงประกาศพระวจนะ ใหห้ขะมนักเขมห้นทบทจะททาการทนันี้งในขณะทบทมบโอกาสและไมล่มบโอกาส จงวล่ากลล่าว หห้าม
ปราม และตนักเตมือนดห้วยความอดทนททุกอยล่างและการสนัทงสอน” (2 ทธ. 4:1-3)

“…จงสนัทงสอนและเตมือนสตลิกนันดห้วยเพลงสดทุดบ เพลงสรรเสรลิญและเพลงฝป่ายจลิตวลิญญาณดห้วย จงรห้องเพลงดห้วย
พระคทุณจากใจของทล่านถวายองคร์พระผผห้เปป็นเจห้า” ไมล่มบผผห้ใดสามารถสอน เทศนาหรมือสนัทงสอนอบกผผห้หนนทงใดในสลิทงตล่างๆของ
พระเจห้าเวห้นเสบยวล่าตนัวเขาเองถผกซนมซาบดห้วยพระวจนะของพระเจห้า อเมรลิกาตห้องการผผห้รนับใชห้ทนันี้งหลายทบทถผกซนมซาบดห้วยพระ
วจนะของพระเจห้าแทนทบทจะถผกซนมซาบดห้วยคทาสอนจากวลิทยาลนัยพระครลิสตธรรมประจทานลิกายหรมือหลนักคทาสอนตล่างๆทบทถผกนทา
เสนอโดยมนทุษยร์

สมาชลิกทนันี้งหลายของครลิสตจนักรหนนทงทบทมบศลิษยาภลิบาลเชล่นนนันี้นจะเตมือนสตลิกนันและกนัน รห้องเพลงสดทุดบ เพลงสรรเสรลิญ
และเพลงฝป่ายจลิตวลิญญาณ โดยสรห้างทล่วงททานองในใจของตนถวายแดล่องคร์พระผผห้เปป็นเจห้า พญามารไมล่สนวล่าผผห้รนับใชห้จะสามารถ
เทศนาไดห้นานขนาดไหน อยล่างจรลิงใจขนาดไหนหรมืออยล่างรห้อนรนขนาดไหน ตราบใดทบทเขาไมล่เทศนาขล่าวประเสรลิฐอนันบรลิสทุทธลิธิ์
ทบทไมล่ถผกบลิดเบมือนแหล่งพระคทุณมหนัศจรรยร์ของพระเจห้า พญามารสามารถรนับมมือกนับคทาเทศนาใดกก็ไดห้ทบทไมล่ถผกซนมซาบดห้วยขห้อพระ
คนัมภบรร์ จงอล่านคทาเทศนาของเปโตรในวนันเพก็นเทคอสตร์และคทุณกก็จะพบวล่ามนันเปป็นขห้อพระคนัมภบรร์ – หรมือสาระสสาคทัญของขจ้อ
พระคทัมภทรต – ตนันี้งแตล่ตห้นจนจบ และในตอนทห้ายดวงวลิญญาณสามพนันดวงไดห้รนับความรอด! เปโตรททาใหห้จลิตวลิญญาณไดห้รนับความ
รอดในเวลาหห้านาทบของการประกาศขล่าวประเสรลิฐอนันบรลิสทุทธลิธิ์ในจทานวนมากกวล่าทบทพวกเราสล่วนใหญล่ททาไดห้ตลอดชนัทวชบวลิต ขอ
พระเจห้าทรงโปรดชล่วยเหลมือเราทบทจะประกาศพระวจนะโดยปราศจากความกลนัว การเหก็นแกล่หนห้าคนหรมือคทาขอโทษ เพราะวล่า
มนันเปป็น “ฤทธลิธิ์เดชของพระเจห้าอนันนทาไปสผล่ความรอดแกล่ททุกคนทบทเชมืทอ” มนันเปป็นเมลก็ดพนันธทุร์ทบทนทามาซนทงการบนังเกลิดใหมล่ มนันเปป็น
ขนมปปงแหล่งชบวลิต มนันคมือนนี้ทาแหล่งชบวลิต มนันคมือความสวล่างแหล่งชบวลิต เราไดห้รนับการบนังเกลิดโดยขล่าวประเสรลิฐ และเราจะถผก
พลิพากษาโดยพระวจนะของพระเจห้า

ขห้อ 17: “และเมมืทอทล่านจะกระททาสลิทงใดดห้วยวาจาหรมือดห้วยการประพฤตลิกก็ตาม จงกระททาททุกสลิทงในพระนามของพระ
เยซผเจห้าและขอบพระคทุณพระเจห้าพระบลิดาโดยพระองคร์นนันี้น”

ในขห้อ 16 เปาโลกลล่าวถนงการประชทุมกทันของครลิสตจนักร โดยชบนี้ไปยนังพระนลิเวศของพระเจห้าเมมืทอเขากลล่าวถนงการเตมือน
สตลิกนันและกนันในบทเพลงตล่างๆ เพลงสรรเสรลิญและเพลงฝป่ายจลิตวลิญญาณดห้วยพระคทุณในใจถวายแดล่องคร์พระผผห้เปป็นเจห้า แตล่ขห้อ
17 ไปไกลยลิทงกวล่านนันี้น: สลิทงใดกก็ตามทบทผผห้เชมืทอททาในคทาพผดหรมือในการกระททา ททุกสติที่งทบทเขากระททาหรมือกลล่าวควรอยผล่ในพระนามของ
พระเยซผเจห้า ททุกคทาพผด ททุกการกระททา ททุกรายละเอบยดแหล่งการดทาเนลินชบวลิตและการปฏลิบนัตลิประจทาวนันจะตห้องถผกกระททาใน
พระนามขององคร์พระผผห้เปป็นเจห้า

การททาสลิทงใดกก็ตามในพระนามขององคร์พระผผห้เปป็นเจห้าหมายความวล่าอะไร? มนันหมายความวล่าอยล่างนบนี้: เมมืทอเราพผดใน
พระนามของพระองคร์หรมือกระททาสลิทงใดในพระนามของพระองคร์ เรากก็พผดและกระททาภายใตห้การทรงนทาของพระองคร์ – ภาย
ใตห้คทาสนัทงและการอนทุญาตของพระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์ – พรห้อมกนับความเชมืทอมนัทนอนันลนกซนนี้งวล่าสลิทงทบทเรากทาลนังกระททาหรมือกลล่าวนนันี้นไดห้
รนับการอนทุมนัตลิของพระองคร์ รผปแบบทบทสผงสล่งทบทสทุดแหล่งการอทุทลิศตนัวแบบครลิสเตบยนกก็คมือ เมมืทอเราตระหนนักถนงพระครลิสตร์อยล่าง
จรลิงใจในททุกสลิทงทบทเราพผดหรมือททา – ไมล่ใชล่แคล่ในครลิสตจนักรหรมือในการรนับใชห้ทางศาสนาเทล่านนันี้น แตล่ในชบวลิตธทุรกลิจของเรา ในการ



ดทาเนลินชบวลิตประจทาวนันของเรา ในการพนักผล่อนหยล่อนใจของเรา – สติที่งใดกห็ตามทบทเราพผดหรมือททา
มนันไมล่ยากเลยสทาหรนับผผห้เชมืทอทนันี้งหลายทบทจะททาททุกสลิทงทบทพวกเขากระททาในครลิสตจนักรหรมือในการรนับใชห้ทางศาสนาใน

พระนามขององคร์พระผผห้เปป็นเจห้า แตล่มนันกก็เปป็นอบกเรมืทองหนนทงเลยเมมืทออยผล่นอกครลิสตจนักรแลห้ว เรากทาลนังมบปฏลิสนัมพนันธร์กนับเพมืทอนฝผง
และเพมืทอนบห้านในชบวลิตประจทาวนัน เมมืทอททุกความคลิด ความมทุล่งหมาย การกระททา คทาพผดและททุกรายละเอบยดแหล่งชบวลิตประจทาวนัน
ของเราถผกกระททาในพระนามขององคร์พระผผห้เปป็นเจห้าและเพมืทอถวายเกบยรตลิแดล่พระองคร์ โดยเชมืทอมนัทนอยล่างเตก็มเปฟีปี่ยมวล่าพระองคร์
กทาลนังทรงนทาและอนทุมนัตลิททุกสลิทงทบทเราททาหรมือกลล่าว นนัทนแหละคมือความสผงสล่งแหล่งการอทุทลิศตนัวฝป่ายวลิญญาณและการแยกตนันี้งใหห้
บรลิสทุทธลิธิ์แบบครลิสเตบยน

เปาโลไมล่ไดห้กทาลนังบอกเปป็นนนัยวล่าเมมืทอเราไปรห้านขายของชทาเพมืทอซมืนี้อขนมปปงสนักแถว เราควรกลล่าวแกล่เจห้าของรห้านวล่า 
“ฉนันกทาลนังซมืนี้อขนมปปงนบนี้ในพระนามของพระเยซผเพมืทอถวายเกบยรตลิแดล่พระเจห้า” ไมล่ใชล่ครนับ นนัทนไมล่ใชล่ความหมายตรงนบนี้เลย เรา
ควรระมนัดระวนังมากๆทบทการกระททาดบของเราจะไมล่ถผกกลล่าวถนงในทางทบทเสบยหายและตระหนนักถนงความแตกตล่างระหวล่างการ
ยอมจทานนอยล่างเตก็มทบท การอทุทลิศตนัวโดยสมบผรณร์ – และการคลิดวล่าตนัวชอบธรรม ขอพระเจห้าทรงโปรดชล่วยเราใหห้พห้นจากการก
ลายเปป็น “คนทบทคลิดวล่าตนัวเองบรลิสทุทธลิธิ์กวล่าคนอมืทน” หรมือถมือวล่าตนัวชอบธรรม

ขห้อ 17 ปปิดทห้ายดห้วยคทาวล่า “และขอบพระคทุณพระเจห้าพระบลิดาโดยพระองคร์นนันี้น” การขอบพระคทุณทบทแทห้จรลิงทนันี้งปวง
ตล่อพระเจห้าพระบลิดากก็ถผกสล่งไปโดยทางพระครลิสตร์พระบทุตร และเมมืทอเราขอบพระคทุณพระเจห้าโดยพระครลิสตร์ ในททานอง
เดบยวกนันเรากก็ควรคติดททุกสลิทง พรดททุกสลิทงและทสาททุกสลิทงในพระนามของพระครลิสตร์ พระองคร์ทรงเปป็นคนกลางระหวล่างพระเจห้ากนับ
มนทุษยร์ (1 ทธ. 2:5) พระพรทนันี้งปวงมาทางพระองคร์และโดยทางพระองคร์ผผห้เชมืทอควรถวายคทาขอบพระคทุณทนันี้งสลินี้นแดล่พระเจห้า
พระบลิดา พระเจห้าทรงเปป็นผผห้ทบท “รนักโลก” จนพระองคร์ทรงยอมใหห้เหตทุการณร์ทบทกลโกธาเกลิดขนนี้น

ผผห้เชมืทอททุกคนควรทล่องจทาโรม 5:11 หลนังจากเอล่ยถนงผลเจก็ดประการของการทสาใหจ้เปป็นผรจ้ชอบธรรมโดยความเชคืที่อในพระ
ราชกลิจทบทเสรก็จสลินี้นแลห้วของพระเยซผ เปาโลกก็กลล่าววล่า “มลิใชล่เพบยงเทล่านนันี้น เราทอันี้งหลายยอังชมืที่นชมยรินดทในพระเจด้าโดยทางพระ
เยซผครลิสตร์องคร์พระผผห้เปป็นเจห้าของเรา เพราะโดยพระองคร์นนันี้นเราจนงไดห้กลนับคมืนดบกนับพระเจห้า” จงขอบพระคทุณพระเจห้าเสมอทบท
พระองคร์ทรงยอมใหห้พระเยซผททาใหห้การกลนับคมืนดบเปป็นไปไดห้ อยล่าลมืมเปป็นอนันขาดวล่าหากไมล่ใชล่เพราะพระคทุณของพระเจห้าพระ
บลิดาแลห้ว (ฮบ. 2:9) หากไมล่ใชล่เพราะความรทักของพระเจจ้าแลห้ว กก็คงไมล่มบบทุรทุษนามวล่าพระเยซผ

ขห้อ 18: “ฝป่ายภรรยาจงยอมฟปงสามบของตน ซนทงเปป็นการสมควรในองคร์พระผผห้เปป็นเจห้า”
การนบนอบเชมืทอฟปงทบทเปาโลกลล่าวถนงตรงนบนี้มบแหลล่งทบทมาและรผปแบบทบทแตกตล่างจากการบนังคนับใหห้ตกเปป็นทาสทบทถผกพบ

ในดลินแดนของคนนนับถมือรผปเคารพ ภรรยาของผผห้เชมืทอถผกเตมือนสตลิใหห้นบนอบเชมืทอฟปงตล่อสามบของนางอยต่างเตห็มใจ หากพระเจห้า
ทรงททาใหห้สามบและภรรยาเปป็นหนนทงเดบยวกนันแลห้ว หากการรวมเปป็นหนนทงเดบยวกนันนนันี้นเปป็นผลมาจากความรนักอนันบรลิสทุทธลิธิ์ การ
นบนอบเชมืทอฟปงของภรรยาตล่อสามบกก็ถผกกระตทุห้นโดยความรนักของภรรยาและแนวโนห้มตามธรรมชาตลิทบทจะพนทงพาสามบ ภรรยาถผก
สรห้างโดยพระเจห้าเพมืทอทบทจะเปป็น “ผผห้อทุปถนัมภร์” ของสามบ คทาวล่า “ผผห้อทุปถนัมภร์” บล่งบอกวล่าภรรยาจะตห้องเปป็นผผห้ชล่วยเหลมือและไมล่ใชล่
ผผห้นทาในบห้าน

ตอนเขบยนถนงผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นทบทเมมืองเอเฟซนัส เปาโลกลล่าววล่า “ฝป่ายภรรยาจงยอมฟปงสามบของตนเหมมือนยอมฟปงองคร์
พระผผห้เปป็นเจห้า” (อฟ. 5:22) ในบทนบนี้ในหนนังสมือเอเฟซนัสเปาโลใชห้สามบและภรรยาเปป็นภาพประกอบของความหมายทบทแทห้จรลิง



ของครลิสตจนักรพนันธสนัญญาใหมล่: พระครลิสตร์ทรงเปป็นศบรษะของครลิสตจนักรและเราเปป็นอวนัยวะตล่างๆแหล่งพระกายของพระองคร์ 
สามบเปป็นศบรษะของภรรยา และชบวลิตคผล่ทบทแทห้จรลิงในสายพระเนตรของพระเจห้ากก็ททาใหห้สามบและภรรยาเปป็นหนนทงเดบยวกนันในองคร์
พระผผห้เปป็นเจห้า – “พวกเขาไมล่ไดห้เปป็นสองอบกตล่อไป แตล่เปป็นเนคืนี้อหนทังเดทยวกทัน” ภรรยาทบทบนังเกลิดใหมล่แลห้วไมล่พบวล่าเปป็นเรมืทองยาก
เลยทบทจะนบนอบเชมืทอฟปงสามบทบทบนังเกลิดใหมล่แลห้ว นางเตก็มใจทบทจะใหห้สามบเปป็นหนัวหนห้าของครอบครนัวและเปป็นผผห้ตนัดสลินใจครนันี้ง
สทุดทห้ายในเรมืทองตล่างๆทบทเกบทยวขห้องกนับบห้านและชบวลิตของสมาชลิกแตล่ละคนของครอบครนัว

ขห้อ 19: “ฝป่ายสามบกก็จงรนักภรรยาของตนและอยล่ามบใจขมขมืทนตล่อนาง”
เปาโลเตมือนสตลิภรรยาทนันี้งหลายใหห้นบนอบเชมืทอฟปงตล่อสามบ และททาเชล่นนนันี้นดทุจกระททาตล่อองคร์พระผผห้เปป็นเจห้า เพราะเหก็น

แกล่พระองคร์และเพมืทอถวายเกบยรตลิแดล่พระองคร์ จากนนันี้นเขากก็บนัญชาสามบในทนันทบใหห้รนักภรรยาและไมล่มบใจขมขมืทนตล่อนาง สามบเปป็น
หนัวหนห้าและเปป็นผผห้บนังคนับบนัญชาของบห้าน แตล่เขาจะตห้องไมล่เปป็นผผห้รนังแก – เขาจะตห้องปกครองดห้วยความกรทุณาและความรนัก

เปาโลมบชบวลิตอยผล่ในสมนัยแหล่งการเปป็นทาส และในสมนัยนนันี้นบางคนถมือวล่าภรรยาเปป็นเพบยงคนรนักตามกฎหมายเทล่านนันี้น 
พวกเขาไมล่ไดห้แตล่งงานกนันเพราะความรนักและการททุล่มเท ผผห้ชายบางคนมบภรรยาหลายคน และพวกนางเปป็นเพบยงคนรนับใชห้และ
เครมืทองมมือในมมือของสามบทบทมบใจขมขมืทนและอธรรม อยล่างไรกก็ตาม – หากชายคนใดไดห้บนังเกลิดใหมล่แลห้ว หากเขาเปป็นขนนี้นกนับพระ
ครลิสตร์แลห้ว เขากก็ตห้องมบภรรยาเพบยงคนเดบยวเทล่านนันี้นและเขาจะตห้องรนัก ใหห้เกบยรตลิและทะนทุถนอมนาง ในททานองเดบยวกนัน 
ภรรยาตห้องนบนอบตล่อสามบของตน – ไมล่ใชล่ตล่อสามทของหญติงอคืที่น แตล่ตล่อสามบของนางเอง จะตห้องไมล่มบหนนทงสามบสองภรรยาในค
รลิสตจนักรพนันธสนัญญาใหมล่เดก็ดขาด เปาโลหห้ามสามบทบทเชมืทอในครลิสตจนักรไมล่ใหห้รทุนแรงและใจรห้ายในคทาพผดหรมือการกระททาตล่อ
ภรรยาของตน เขาตห้องปฏลิบนัตลิตล่อนางดห้วยความรนักและความกรทุณาอนันอล่อนโยน

มบคทาคทุณศนัพทร์หรมือคทาพผดไมล่เพบยงพอในททุกภาษาของคนทนันี้งโลกทบทจะแสดงออกถนงความสทุขของชบวลิตคผล่ทบทแทห้จรลิงในองคร์
พระผผห้เปป็นเจห้า – ชบวลิตคผล่ตามสผตรของพระเจห้าสทาหรนับชบวลิตคผล่และบห้าน ชบวลิตคผล่ทบทเปป็นมาจากองคร์พระผผห้เปป็นเจห้าตามพระวจนะของ
พระองคร์ ซนทงพระเจห้าพระบลิดาทรงยอมรนับ – ซนทงเปป็นของผผห้เชมืทอทบทบนังเกลิดใหมล่แลห้วสองคนทบทเปป็นหนนทงเดบยวกนันในความหวนัง หนนทง
เดบยวกนันในความรนัก หนนทงเดบยวกนันในความเชมืทอ หนนทงเดบยวกนันในวลินนัย หนนทงเดบยวกนันในการรนับใชห้ หนนทงเดบยวกนันในจลิตวลิญญาณ
และ (ตามทบทเรมืทองชบวลิตคผล่ในหนนังสมือปฐมกาลไดห้กลล่าวไวห้) หนลึที่งเดทยวกทันในเนคืนี้อหนทัง พวกเขาอธลิษฐานดห้วยกนัน นมนัสการดห้วยกนัน 
รนับประทานดห้วยกนัน เลล่นดห้วยกนัน รห้องเพลงดห้วยกนัน ฝป่ายหนนทงไมล่ปปิดบนังสลิทงใดจากอบกฝป่าย ฝป่ายหนนทงไมล่จงใจหลบกเลบทยงอบกฝป่าย 
ฝป่ายหนนทงไมล่เปป็นภาระหนนักตล่ออบกฝป่าย เมมืทอฝป่ายหนนทงปป่วย อบกฝป่ายกก็ปป่วยเชล่นกนันเพราะความกรทุณาและความรนักอนันลนกซนนี้ง ฝป่าย
หนนทงเสบยสละเพมืทออบกฝป่าย – และสรทุปโดยยล่อกก็คมือ ฝฝ่ายหนถึที่งมบชบวลิตอยผล่เพมืทออทกฝฝ่าย! ความเปป็นหนนทงเดบยวกนันในชบวลิตคผล่เชล่นนนันี้นเปป็น
มาจากองคร์พระผผห้เปป็นเจห้า – และพระองคค์ทรงอยผล่ทบทใด ทบทนนัทนกก็มบความชมืทนชมยลินดบอนันเหลมือจะกลล่าวและเปฟีปี่ยมดห้วยสงล่าราศบ 
บห้านเชล่นนนันี้นเปป็นชานเมมืองแหล่งสวรรคร์

พระเจห้าประทนับอยผล่ในบจ้านกล่อน (บห้านของอาดนัมและเอวา) แตล่ซาตานททาลายความเปป็นหนนทงเดบยวกนันระหวล่างพระเจห้า
กนับมนทุษยร์ในบห้านนนันี้น บจ้านททันี้งหลายททที่ตามแบบของพระเจจ้าททาใหห้เกลิดครติสตจทักรหลายแหต่ง ครลิสตจนักรหลายแหล่งทบทตามแบบ
ของพระเจห้าททาใหห้เกลิดประชาชาตลิหนนทงทบทยลิทงใหญล่ พญามารไมล่เรลิทมตห้นการททาลายประชาชาตลิหนนทงในเมมืองหลวงของมนัน
ทล่ามกลางเหลล่าผผห้นทาของประชาชาตลินนันี้น มนันเรลิทมตห้นในบห้านทนันี้งหลาย – บนไหลล่เขา ในหทุบเขา ในเมมืองใหญลๆ่  หากซาตาน
สามารถททาลายชบวลิตบห้านไดห้ มนันกก็สามารถบล่อนททาลายประชาชาตลิใดกก็ไดห้ ไมล่วล่าจะเปป็นกรบซ โรม หรมือสหรนัฐอเมรลิกาทบทยลิทงใหญล่!



ขห้อ 20: “ฝป่ายบทุตรทนันี้งหลายจงเชมืทอฟปงบลิดามารดาของตนททุกอยล่าง เพราะการนบนี้เปป็นทบทชอบพระทนัยขององคร์พระผผห้เปป็น
เจห้า”

ผมเชมืทออยล่างหนนักแนล่นวล่าหากบลิดาและมารดาเปป็นครลิสเตบยน หากพวกเขาแสดงความเคารพใหห้แกล่กทันและกทันและ
ปกครองลผกๆของตนในจลิตวลิญญาณแบบครลิสเตบยน ลผกๆกก็จะใหห้ความเคารพและเชมืทอฟปงพล่อแมล่เชล่นนนันี้นโดยอนัตโนมนัตลิ เรามบลผกๆ
จทานวนมากทบทไมล่เชมืทอฟปงในปปจจทุบนันเพราะวล่าพวกเขาเรบยนรผห้ความไมล่เชมืทอฟปงในบห้าน หากมนันไมล่ไดห้เปป็นแบบนนันี้นกนับครอบครนัวของ
คทุณ เรมืทองนบนี้กก็ไมล่ใชล่สทาหรนับคทุณ: แตล่ผมเชมืทอพระสนัญญาของพระเจห้า: “จงฝฝึกเดก็กในทางทบทเขาควรจะเดลินไป และเมมืทอเขาชราแลห้ว
เขาจะไมล่พรากจากทางนนันี้น” (สภษ. 22:6)

หากลผกคนใดรนักและเคารพพล่อแมล่ของตนอยล่างทบทเขาควรกระททา ความรนักเชล่นนนันี้นกก็จะนทาไปสผล่ความเชมืทอฟปงโดย
ธรรมชาตลิ มบแตล่ลผกทบทไมต่เปป็นตามธรรมชาตติเทล่านนันี้นจะกลายเปป็นกบฏในบห้าน ความจรลิงทบทถผกนทาเสนอตรงนบนี้โดยอนัครทผตเปาโลกก็
คมือวล่า ลผกๆจะตห้องไมล่ตนัดสลินวล่าตนควรหรมือไมล่ควรเชมืทอฟปงพล่อแมล่ของตน พระเจห้าผผห้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ไดห้ทรงตนัดสลินเรมืทองนนันี้นแลห้ว
: “ฝฝ่ายบทุตรททันี้งหลายจงเชคืที่อฟปังบติดามารดาของตนททุกอยต่าง” เปป็นคทาบนัญชาหนนทงทบทเจาะจงของพระเจห้าทบทใหห้ลผกๆเคารพพล่อแมล่
ของตน และสล่วนทห้ายของขห้อนบนี้กก็บอกเราวล่าททาไม: “เพราะการนทนี้เปป็นททที่ชอบพระททัยขององคตพระผรจ้เปป็นเจจ้า”

ในเอเฟซนัส 6:1-3 เปาโลใหห้คทาสนัทงทบทเฉพาะเจาะจงมากกวล่าเกบทยวกนับหนัวขห้อเดบยวกนันนบนี้: “ฝป่ายบทุตรจงนบนอบเชมืทอฟปง
บลิดามารดาของตนในองคตพระผรจ้เปป็นเจจ้า เพราะกระททาอยล่างนนันี้นเปป็นการถผก ‘จงใหห้เกบยรตลิแกล่บลิดามารดาของเจห้า’ (นบทเปป็นพระ
บนัญญนัตลิขห้อแรกทบทมทพระสทัญญาไวจ้ดห้วย) ‘เพมืทอเจห้าจะอยผล่เยก็นเปป็นสทุข และมทอายทุยคืนนานททที่แผต่นดตินโลก’”

คนหนทุล่มสาวบางคนอาจอล่านขห้อความเหลล่านบนี้ผผห้ซนทงพล่อ (หรมืออาจแมล่) ของเขาเปป็นคนขบนี้เมา คนตลิดยา หรมือเปป็นคนบาป
ทบทตททาชห้า และคนหนทุล่มสาวผผห้นนันี้นอาจกทาลนังถามวล่า “สมมตลิวล่าพล่อของฉนันสนัทงฉนันใหห้กลินเหลห้าลล่ะ? หรมือใหห้เขห้าไนตร์คลนับและเตห้นรทา
กนับเพมืทอนฝผงทบทบาปหนาลล่ะ? ในกรณบเชล่นนนันี้น ฉนันจะตห้องเชมืทอฟปงพล่อของฉนันในเนมืนี้อหนนังไหม?”

คทาบนัญชานบนี้ถนงลผกทนันี้งหลายกก็คมือ พวกเขาตห้องเชมืทอฟปงพล่อแมล่ของตนในททุกสลิทง “เพราะการนบนี้เปป็นทบทชอบพระทนัยขององคร์
พระผผห้เปป็นเจห้า” มนันจะ “เปป็นทบทชอบพระทนัยขององคร์พระผผห้เปป็นเจห้า” ไหมทบทคทุณจะดมืทมของมนนเมาเมมืทอคทุณรผห้วล่าการปลล่อยตนัวเชล่น
นนันี้นเปป็นสลิทงผลิด? มนันจะ “เปป็นทบทชอบพระทนัยขององคร์พระผผห้เปป็นเจห้า” ไหมทบทคทุณจะยอมพลบกายใหห้อยผล่ในอห้อมแขนของคนไมล่เชมืทอ
ผผห้ซนทงใจของเขาเตก็มลห้นไปดห้วยตนัณหา? แนล่นอนวล่าการททาเชล่นนนันี้นจะไมต่เปป็นทบทชอบพระทนัยขององคร์พระผผห้เปป็นเจห้า คทาตอบจาก
พระคนัมภบรร์ตล่อคทาถามเชล่นนนันี้นถผกพบในขห้อพระคนัมภบรร์ทบทเพลิทงยกมาจากเอเฟซนัส 6:1: “ฝป่ายบทุตรจงนบนอบเชมืทอฟปงบลิดามารดา
ของตนในองคค์พระผทูด้เปป็นเจด้า เพราะกระทนาอยท่างนอันี้นเปป็นการถทูก!” นนัทนกก็เปป็นอนันจบเรมืทองแลห้ว ลผกตห้องเชมืทอฟปงพล่อแมล่ตราบใดทบท
การเชมืทอฟปงนนันี้นจะเปป็นทบทพอพระทนัยพระเจห้า แตล่เมมืทอพล่อแมล่บนัญชาหรมือสนัทงลผกใหห้รนับใชห้ความบาปและตนัณหา ขายวลิญญาณของ
ตนใหห้แกล่พญามารและตกนรกหมกไหมห้ ลผกคนนนันี้นกก็จะตห้องจทาไวห้วล่าเขาเปป็นหนบนี้ชบวลิตของตนตล่อพระเจห้า และวล่าเขาจะตห้องใหห้
พระองคร์เปป็นทบทหนนทงในททุกสลิทง คนหนทุล่มสาวทนันี้งหลายเออ๋ย จงเชมืทอฟปงพล่อแมล่ของคทุณในองคตพระผรจ้เปป็นเจจ้า แตล่อยล่าเชมืทอฟปงพวกเขา
ในพญามารเดก็ดขาด

ขห้อ 21: “ฝป่ายบลิดากก็อยล่ายนัทวบทุตรของตนใหห้ขนัดเคมืองใจ เกรงวล่าเขาจะทห้อใจ W
ลผกๆเปป็นพระพรอยล่างหนนทงจากพระเจห้า และเดห็กทารกกห็ทสาใหจ้บจ้านหลทังหนลึที่งเปป็นบจ้านแสนสทุข ผมรผห้วล่ามบสามบภรรยา

บางคผล่ทบทจะไมล่มบวนันไดห้รผห้ถนงความชมืทนชมยลินดบของการมบลผกของตนัวเองไดห้เลย แตล่ชบวลิตคผล่จะไมล่มบวนันเปป็นอยล่างทบทมนันจะเปป็นไดห้จนกวล่า



จะมบลผกๆ ความรนักไมล่มบทางขนนี้นไปถนงจทุดสผงสทุดของมนันไดห้หรมือความชมืทนชมยลินดบจะไมล่มบทางไปถนงความครบบรลิบผรณร์ทบทสทุดของมนัน
ไดห้จนกวล่าเสบยงเดก็กทารกถผกไดห้ยลินในบห้าน อยล่างไรกก็ตาม มนันกก็เปป็นความรนับผลิดชอบทบทยลิทงใหญล่และหนนักหนาสาหนัสดห้วยทบทจะใหห้
กทาเนลิดเดก็กๆเขห้ามาในโลกนบนี้ และความรนับผลิดชอบเชล่นนนันี้นจะตห้องไมล่ถผกถมือวล่าเปป็นเรมืทองเลก็กนห้อยดห้วย มนันจะตห้องถผกถมือวล่าเปป็น
เรมืทองจรลิงจนังอยล่างยลิทงทบทพระเจห้าประทานใหห้แกล่พล่อแมล่มทุล่งหวนัง

เมมืทอทารกคนหนนทงถผกคลอดออกมา พล่อแมล่ของเดก็กคนนนันี้นกก็จะตห้องรนับผลิดชอบสทาหรนับการทบทเขาหรมือเธอจะกลายเปป็น
สลิทงใดเมมืทอโตเปป็นผผห้ใหญล่ เราไดห้รนับบนัญชาใหห้ฝฝึกฝนเดก็กในทางทบทเขาควรจะไป และเรายนังถผกเตคือนดห้วยวล่า “ผผห้ทบทสงวนไมห้เรบยวกก็
เกลบยดบทุตรของตน” เราถผกบนัญชาใหห้ตบสอนและแกห้ไขลผกๆของเรา ฮบบรผ 12:6  บอกเราอยล่างชนัดเจนวล่าพระเจจ้าทรงตทสอน
บทุตรททุกคนททที่พระองคตทรงรทับและหากพระเจจ้าทรงตบสอนเราทบทเปป็นลผกๆของพระองคร์ กก็ไมล่เคยมบเดก็กปกตลิสนักคนบนพมืนี้นพลิภพทบท
ไมล่ตห้องการการตบสอนจากพล่อแมล่ฝป่ายโลก

อยล่างไรกก็ตาม พล่อแมล่ไมล่ควรลงโทษดห้วยความโกรธหรมือเปป็นผลมาจากความโกรธ เดก็กคนหนนทงควรถผกตบสอนดห้วย
เหตทุผลและดห้วยความพอประมาณ – ไมล่ใชล่อยล่างไรห้ความเมตตาและไมล่ททาตล่อหนห้าคนอมืทนเดก็ดขาด เดก็กไมล่ควรรผห้สนกวล่าการตบสอน
เปป็นผลมาจากความโกรธหนัวฟปดหนัวเหวบทยงของพล่อแมล่เทล่านนันี้น และความเชมืทอฟปงไมล่ควรถผกกระตทุห้นหรมือบนังคนับใหห้เกลิดขนนี้นโดย
ความกลนัว หากความพยายามดบทบทสทุดของเดก็กไดห้รนับแตล่หนห้าบนนี้งของพล่อแมล่ แตล่ไมล่เคยไดห้รนับรอยยลินี้มจากพล่อแมล่เลย จลิตใจของเขา
กก็แตกสลายและเขากก็จะเรลิทมทห้อใจ อยล่ายนัทวยทุลผกๆของคทุณใหห้โมโหเดก็ดขาด และอยล่าเฆบทยนตบเดก็กเพบยงเพมืทอททาใหห้เขาโมโห จง
ใหห้การตบสอนทบทเพบยงพอ จงอธติษฐานเกทที่ยวกทับมทัน และพระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์กก็จะทรงนทาพาคทุณในเรมืทองของการฝฝึกวลินนัยลผกของ
คทุณ

เปาโลกลล่าวแกล่ผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นทบทเมมืองเอเฟซนัสวล่า “ฝป่ายทล่านผผห้เปป็นบลิดาอยล่ายนัทวบทุตรของตนใหห้เกลิดโทสะ แตล่จงอบรม
บทุตรดห้วยการสนัทงสอนและการตนักเตมือนตามหลนักขององคร์พระผผห้เปป็นเจห้า” (อฟ. 6:4) จลิตใจของเดก็กเลก็กๆจะตห้องถผกบล่มเพาะ
อยล่างระมนัดระวนังและอล่อนโยน เราไมล่สามารถบดขยบนี้จลิตใจของเดก็กคนหนนทงดห้วยความโหดและขาดความเขห้าใจ และคาดหวนังใหห้
เดก็กคนนนันี้นเตลิบโตกลายเปป็นสทุภาพบทุรทุษหรมือสทุภาพสตรบครลิสเตบยนทบทงดงามไดห้ กลิทงไมห้อล่อนๆสามารถถผกดนัดใหห้เปป็นรผปทรงตล่างๆไดห้
เมมืทอใชห้ความระมนัดระวนัง แตล่การดนัดแบบรทุนแรงและรบบรห้อนจะททาใหห้การเตลิบโตของไมห้อล่อนนนันี้นตห้องเสบยรผปหรมือหนักเสบย

หนห้าทบท (และโอกาส) อนันยลิทงใหญล่และเปฟีปี่ยมสงล่าราศบของพล่อแมล่ททุกคนคมือ ฝฝึกฝนลผกๆของตนในทางทบทพวกเขาควรจะ
ไป – ในการอบรมและการตนักเตมือนขององคร์พระผผห้เปป็นเจห้า โดยชบนี้พวกเขาไปทบทพระเจห้าตอนพวกเขาอายทุยนังนห้อย โดยชนักชวน
พวกเขาใหห้เขห้ารล่วมในกองทนัพขององคร์พระผผห้เปป็นเจห้าและกลายเปป็นทหารทบทดบของพระเยซผครลิสตร์ – ไมล่เพบยงเพมืทอททาใหห้แนล่ใจ
เรมืทองสวรรคร์เทล่านนันี้น แตล่เพมืทอทบทจะประสบความสทาเรก็จในชบวลิตบนโลกนบนี้ดห้วย หนห้าทบทตล่อพระเจห้าและตล่อพระวจนะของพระองคร์
และตล่อครลิสตจนักรควรถผกปลผกฝปงไวห้ในหนัวใจของเดก็กคนหนนทง พล่อแมล่ควรเตมือนลผกๆของตนเกบทยวกนับตนัณหาของเนมืนี้อหนนัง อทุบาย
ตล่างๆของพญามารและแหลล่งแหล่งความชนัทวชห้า โดยคะยนันี้นคะยอพวกเขาใหห้ถวายตนัวแดล่พระเยซผผผห้ไดห้ประทานททุกสลิทงเพมืทอพวก
เขา และเมมืทอพล่อแมล่ททาหนห้าทบทนบนี้สทาเรก็จอยล่างทบทพวกเขาควรกระททา เดก็กคนนนันี้นเมมืทอเขาโตขนนี้นกก็จะ “ลทุกขนนี้นและชมเชยพวกเขา!”

ขห้อ 22: “ฝป่ายพวกทาสจงเชมืทอฟปงผผห้ทบทเปป็นนายของตนตามเนมืนี้อหนนังททุกอยล่าง ไมล่ใชล่ตามอยล่างคนทบทททาแตล่ตล่อหนห้า อยล่าง
คนประจบสอพลอ แตล่ททาดห้วยนนี้ทาใสใจจรลิงดห้วยความเกรงกลนัวพระเจห้า”

ผผห้เชมืทอททุกคนถผกเตมือนสตลิใหห้ยอมใหห้พระวจนะของพระเจห้าดทารงอยผล่ในพวกเขาอยล่างบรลิบผรณร์ และสลิทงใดกก็ตามทบทผผห้เชมืทอ



กระททา ททุกสลิทงควรถผกกระททาในพระนามของพระเยซผเจห้า โดยขอบพระคทุณแดล่พระเจห้าและพระบลิดาโดยพระเยซผเจห้า
ภรรยาทบทเชมืทอควรนบนอบเชมืทอฟปงตล่อสามบของตน สามบควรรนัก ใหห้เกบยรตลิและทะนทุถนอมภรรยาของตนดห้วยความอล่อน

โยน
บทุตรทนันี้งหลายตห้องเชมืทอฟปงบลิดามารดาของตนในองคตพระผรจ้เปป็นเจจ้าในททุกสลิทงเพราะวล่าการนบนี้ “เปป็นทบทชอบพระทนัยของ

องคร์พระผผห้เปป็นเจห้า”
บลิดาทนันี้งหลายไมล่ควรยนัทวยทุบทุตรของตนใหห้โมโห เกรงวล่าบทุตรจะทห้อใจและสผญเสบยความปรารถนาทบทจะเปป็นสลิทงทบทเขาจะ

เปป็นไดห้เพมืทอพระเจห้าและเพมืทอตนัวเขาเอง
จากนนันี้นเปาโลกก็เปลบทยนหนัวขห้อจากเรมืทองครอบครนัวมาเปป็นเรมืทองของพวกทาส ทาสจะตห้องไมล่เพบยงเชมืทอฟปงนายของตน

ดห้วย “การททาตล่อหนห้า” – นนัทนคมือ เขาจะตห้องไมล่เปป็นคนงานทบทขยนันขนันแขก็งเฉพาะเมมืทอนายกทาลนังจนับจห้องอยผล่เทล่านนันี้น แตล่ทาสทบท
บนังเกลิดใหมล่แลห้วจะตห้องขยนันขนันแขก็งพอๆกนันเวลาทบทนายอยผล่หล่างออกไปหลายไมลร์ดห้วย หลนักๆแลห้ว ทาสครลิสเตบยนไมล่ไดห้กทาลนัง
ปรนนลิบนัตลินายของตนในเนคืนี้อหนทัง แมห้วล่าพวกเขาอาจกทาลนังททางานอยผล่ในโรงงานของเขาหรมือบนไรล่นาของเขากก็ตาม: จรลิงๆแลห้ว
พวกเขากทาลนังปรนนติบทัตติพระเจจ้าในตทาแหนล่งทบทพวกเขาดทารงอยผล่ – ไมล่ใชล่เอาใจมนทุษยร์ดห้วยการททาตล่อหนห้า แตล่กระททาสลิทงทนันี้งปวง
จากหนัวใจ โดยยทาเกรงพระเจห้า โดยรผห้วล่าพระเจจ้าทรงเปป็นผรจ้จทับเวลาและพระองคร์ทรงเกก็บบนันทนกอยล่างสมบผรณร์แบบ ไมล่มบขห้อผลิด
พลาดในสมทุดบนัญชบของพระเจห้าเลย และพระเนตรทบทเหก็นททุกสลิทงของพระองคร์กก็ไมล่พลาดสลิทงใดเลย

ในสมนัยของเปาโล เคยมบทาสครลิสเตบยนอยผล่ และคนเหลล่านนันี้นจะตห้องททางานตามหลนักการตล่างๆแบบครลิสเตบยน พวก
เขาตห้องททาหนห้าทบทของตนตลอดเวลา พวกเขาจะตห้องททางานพรห้อมกนับเหตทุจผงใจทบทสผงสล่งกวล่าแคล่การเอาใจนายฝป่ายโลกของตน 
พวกเขาจะตห้อง “ยทาเกรงพระเจห้า” อยผล่ตลอดเวลา โดยยมืนตะลนงพรนงเพรลิดเพราะสลิทธลิอทานาจของพระองคร์ทบทอยผล่เหนมือพวกเขา 
พวกเขาจะตห้องไมล่กลนัวนายฝป่ายโลกของตน แตล่พวกเขาจะตห้องเกรงกลนัวพระเจห้า และทาสทนันี้งหลายทบทเชมืทอจะตห้องไมล่เปป็นผผห้ทบท
เพบยรเอาใจผผห้คนหากพวกเขาตระหนนักและยอมจทานนตล่อสลิทธลิอทานาจของพระครลิสตร์ทบทอยผล่เหนมือพวกเขา ดนังนนันี้นพวกเขากก็จะททา
หนห้าทบทททุกอยล่างดห้วยใจทบทมนัทนคงเดก็ดเดบทยว ดทุจกระททาถวายองคร์พระผผห้เปป็นเจห้าและไมล่ใชล่กระททาแกล่มนทุษยร์ ไมล่วล่าคทุณเปป็นใครหรมือ
คทุณถผกวล่าจห้างทบทไหน ตามทบทดร.บก๊อบ โจนสร์ ซบเนบยรร์ ผผห้กล่อตนันี้งมหาวลิทยาลนัยบก๊อบโจนสร์และวลิสทุทธลิผผห้ยลิทงใหญล่คนหนนทงของพระเจห้าไดห้
กลล่าวไวห้ “มอันเปป็นความบาปอยท่างหนถึที่งททที่จะทนานด้อยกวท่าดทททที่สตุดของคตุณ!”

ขห้อ 23: “ไมล่วล่าทล่านจะททาสลิทงใดกก็จงททาดห้วยความเตก็มใจ เหมมือนกระททาถวายองคร์พระผผห้เปป็นเจห้า ไมล่ใชล่เหมมือนกระททา
แกล่มนทุษยร์”

ผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นในเมมืองโคโลสบจะตห้องตรากตรทาในงานใดกก็ตามทบทอาจถผกมอบหมายใหห้แกล่พวกเขาโดยนายของพวกเขา
ทบทจะททางานนนันี้นอยล่างขยนันขนันแขก็งโดยปราศจากการบล่นหรมือความไมล่เตก็มใจ – ไมล่เพบยงททางานนนันี้นดห้วยความซมืทอสนัตยร์เทล่านนันี้น แตล่
ดห้วยความชมืทนบานและ “ดห้วยความเตก็มใจ เหมมือนกระททาถวายองคร์พระผผห้เปป็นเจห้า” ทาสทบทไมล่เชมืทออาจททางานของตนอยล่างไมล่
เตก็มใจและพรห้อมกนับการผผกใจเจก็บตล่อนายของตน โดยไมล่สนงานของตนเลย แตล่ทาสหรมือคนรนับใชห้ทบทเปป็นครลิสเตบยนซนทงถผกสรห้าง
ใหห้เปป็นคนใหมล่แลห้วในพระเยซผครลิสตร์จะตห้องกระททาดห้วยความเตก็มใจ ตรากตรทาดห้วยความชมืทนบาน พรห้อมกนับการใสล่ใจตล่องาน
ของตน เพราะวล่าเขาไมล่ไดห้กทาลนังปรนนลิบนัตลินายทบทเปป็นมนทุษยร์ – แตล่เปป็นองคร์พระผผห้เปป็นเจห้าผผห้ไดห้ทรงซมืนี้อเขา...ไมล่ใชล่ดห้วยสลิทงของ
ตล่างๆทบทเสมืทอมสลายไดห้อยล่างเงลินและทองคทา แตล่ดห้วยพระโลหลิตอนันมบคล่าประเสรลิฐของพระองคร์เอง เมมืทอรผห้เชล่นนบนี้แลห้ว กก็จะไมล่มบการ



ลองใจใหห้ตกอยผล่ในการททาตล่อหนห้า การเอาใจมนทุษยร์แทนทบทจะกระทสาททุกสติที่งเพคืที่อถวายเกทยรตติแดต่พระเจจ้า
ผผห้ทบทรนับการปรนนลิบนัตลิในททันททของผผห้เชมืทอทบทกระททาตล่อนายฝป่ายโลกคมือมนทุษยต แตล่ผผห้ทบทรนับการปรนนลิบนัตลิในทจ้ายททที่สทุดคมือ 

องคตพระผรจ้เปป็นเจจ้าและควรออกมาจากหนัวใจเสมอ
ขห้อ 24: “ดห้วยรผห้แลห้ววล่าทล่านจะไดห้รนับมรดกจากองคร์พระผผห้เปป็นเจห้าเปป็นบทาเหนก็จเพราะทล่านปรนนลิบนัตลิพระครลิสตร์เจห้า

อยผล่”
เปาโลรผห้วล่าหากผผห้เชมืทอชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นมบแรงจผงใจนบนี้อยผล่ภายในตนัวพวกเขาเอง พวกเขากก็จะสามารถปฏลิบนัตลิตาม

คทาเตมือนสตลิทบทไดห้รนับการดลใจนบนี้ทบทถผกมอบไวห้แกล่พวกเขาแลห้ว โดยรผห้วล่าพวกเขาจะไดห้รนับบทาเหนก็จเมมืทอถนงทบทสทุดปลายของการเดลิน
ทางของชบวลิต หากพวกเขารผห้วล่าในการปรนนลิบนัตลิมนทุษยร์พวกเขากทาลนังปรนนลิบนัตลิพระเจห้าอยผล่และจะไดห้รนับบทาเหนก็จตล่างๆของตน
จากพระองคต งนันี้นการปรนนลิบนัตลินายฝป่ายโลกของพวกเขากก็จะเปป็นเรมืทองทบทงล่ายขนนี้นเยอะและสามารถถผกกระททาดห้วยความชมืทนบาน
ซนทงไมล่อาจเปป็นไปไดห้โดยปราศจากการรนับประกนันเรมืทองคล่าจห้างทบทยลิทงใหญล่กวล่าทบทพวกเขาไดห้รนับจากนายโดยตรงของพวกเขา

พระครลิสตร์ ไมล่ใชล่มนทุษยร์ จะประทานบทาเหนก็จในทบทสทุดแกล่ผผห้เชมืทอททุกคน และหากเรากระททาไมล่มากไปกวล่าการใหห้นนี้ทาดมืทม
เยก็นๆสนักแกห้วในพระนามของพระเยซผ เรากก็จะไมล่สผญเสบยบทาเหนก็จเพราะการททาเชล่นนนันี้นเลย ผผห้เชมืทอทนันี้งหลายมบมรดก – “ซนทงไมล่รผห้
เปฟปี่อยเนล่า ปราศจากมลทลินและไมล่รล่วงโรย ซนทงไดห้รนักษาไวห้ในสวรรคร์” อนันเปป็นทบทซนทงขโมยขทุดเจาะและลนักขโมยไปไมล่ไดห้ อนันเปป็นทบท
ซนทงตนัวมอดไมล่ททาใหห้เปฟปี่อยเนล่าและสนลิมไมล่ททาลาย อล่านเอเฟซนัส 1:11-14; โคโลสบ 1:12; 2 โครลินธร์ 5:5; 1 เปโตร 1:4

ทาสชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านบนี้ไมล่มบมรดกบนแผล่นดลินโลก ไมล่มบสลิทงใดทบทพวกเขาเรบยกไดห้วล่าเปป็นของตนัวเอง พวกเขาไมล่เปป็น
เจห้าของทรนัพยร์สลินใดๆและไมล่มบความมนัทงคนัทงใดรอคอยพวกเขาอยผล่ แตล่ในฐานะผผห้เชมืทอพวกเขามบความหวทัง: พวกเขาจะตห้องททางาน
อยล่างสนัตยร์ซมืทอ อยล่างชมืทนบาน อยล่างไมล่รผห้จนักเหนก็ดเหนมืทอย พวกเขาจะตห้องสผห้ทนและรอคอยอยล่างอดทน และเมมืทอถนงปลายทาง
ของชบวลิตพวกเขาจะเขห้าไปในมรดกและบทาเหนก็จนลิรนันดรร์ของตน “เพราะทต่านรรจ้อยรต่แลจ้ววต่าผรจ้ใดกระทสาความดทประการใด ผรจ้นทันี้น
กห็จะไดจ้รทับบสาเหนห็จอยต่างนทันี้นจากองคตพระผรจ้เปป็นเจจ้าอทก ไมต่วต่าเขาจะเปป็นทาสหรคือเปป็นไท” (อฟ. 6:8)

ขห้อ 24 มบการรนับประกนัน: “ดด้วยรทูด้แลด้ววล่าทล่านจะไดห้รนับมรดกจากองคร์พระผผห้เปป็นเจห้าเปป็นบทาเหนก็จ...” ผผห้เชมืทอทนันี้งหลายรทูด้
วล่าองคร์พระผผห้เปป็นเจห้าจะประทานบทาเหนก็จในความชอบธรรม พระองคร์ทรงสนัญญาไวห้แลห้ว และเนมืทองจากองคร์พระผผห้เปป็นเจห้าไมล่
อาจผลิดคทาสนัญญาของพระองคร์ไดห้ เนมืทองจากพระองคร์ประทานบทาเหนก็จอยล่างอทุดมเหลมือเกลิน อยล่างเปฟีปี่ยมพระพรเหลมือเกลิน 
อยล่างเปฟีปี่ยมลห้นเหลมือเกลิน... ทต่านททันี้งหลายจงปรนนติบทัตติพระองคต! ทาสทนันี้งหลายจะตห้องมองเลยพห้นสลิทงตล่างๆของโลกนบนี้และการ
ปรนนลิบนัตลิมนทุษยร์ และมองขนนี้นไปแทนทบทจะมองไปรอบๆตทัว ความเปป็นไปไดห้อนันเจลิดจรนัสของมรดกนลิรนันดรร์เมมืทอสลินี้นสทุดชบวลิตของ
การปรนนลิบนัตลิในพระเยซผเจห้าจะใหห้ความชมืทนบานซนทงเหลมือจะกลล่าวและเปฟีปี่ยมดห้วยสงล่าราศบ!

เปาโลกทาลนังททาใหห้ทาสครลิสเตบยนเหลล่านนันี้นในชทุมชนทบทเมมืองโคโลสบเขห้าใจขห้อเทก็จจรลิงทบทวล่านายฝป่ายโลกไมล่ไดห้มบอทานาจสลิทธลิธิ์
ขาดเหนมือทาส เงลินทบทถผกจล่ายใหห้แกล่เขาโดยนายใหห้สลิทธลิธิ์เหนมือรต่างกายเทล่านนันี้นพรห้อมกนับพละกทาลนังของมนันและการใชห้แรงกาย แตล่
ผผห้เชมืทอทนันี้งหลายถผกซมืนี้อแลห้วโดยพระเยซผเจห้าดห้วยราคาอนันสผงยลิทงแหล่งพระโลหลิตของพระองคร์ และดนังนนันี้นพระองคร์จนงทรงมบสลิทธลิธิ์ทบทจะ
ไดห้รนับการนมนัสการและการปรนนลิบนัตลิของคทุณ หลนังจากทบทเราไดห้กระททาททุกสลิทงทบทถผกบนัญชาเราแลห้ว เราจะตห้องกลล่าววล่า “เราเปป็น
ผผห้รนับใชห้ทบทไมล่ททาประโยชนร์อะไร เราไดห้กระททาสลิทงทบทเปป็นหนห้าทบทของเรา”

ผผห้เชมืทอทนันี้งหลายจะตห้องถวายรล่างกายของตนเปป็นเครมืทองบผชาทบทมบชบวลิต บรลิสทุทธลิธิ์และเปป็นทบทพอพระทนัยแดล่พระเจห้า “ซนทง



เปป็นการปรนนลิบนัตลิอนันสมควรของเราทนันี้งหลาย” พระเจห้าทรงมบสลิทธลิธิ์อนันสมบผรณร์แบบทบทจะเรบยกรห้องททุกอยล่างของเรา เพราะวล่า
พระองคร์ไดด้ประทานททุกสลิทงเพมืทอทบทเราจะไดห้รนับความรอด ดห้วยเหตทุนบนี้ไมล่วล่าเราททาสลิทงใดกก็ตามในฐานะผผห้เชมืทอ เราจะตห้องททามนันดทุจ
กระททาแดล่พระองคร์ โดยรผห้วล่าพระองคร์จะประทานบทาเหนก็จแกล่เราสทาหรนับการททาหนห้าทบทผผห้อารนักขาทบทสนัตยร์ซมืทอททุกอยล่าง

ขห้อ 25: “สล่วนผผห้ทบทททาความผลิดกก็จะไดห้รนับผลตามความผลิดทบทเขาไดห้ททานนันี้นและไมล่มบการทรงเหก็นแกล่หนห้าผผห้ใดเลย”
ภาษาทบทชนัดเจนและเขห้าใจไดห้ของขห้อนบนี้ททาใหห้มนันกลล่าวชนัดเจนวล่าผผห้ทบทกระททาผลิดจะรนับโทษสทาหรนับความผลิดทบทเขากระททา 

ไมล่วล่าคนๆหนนทงหวล่านอะไร เขากก็จะเกก็บเกบทยวสลิทงนนันี้น คนทนันี้งหลายทบทหวล่านแกล่เนมืนี้อหนนังจะเกก็บเกบทยวความเปฟปี่อยเนล่า ผมเชมืทอวล่าคทา
เตมือนของขห้อนบนี้ถผกกลล่าวแกล่นายเหลล่านนันี้นของทาสทนันี้งหลาย เปาโลไดห้สนัทงทาสทนันี้งหลายทบทเชมืทอใหห้ททาเตก็มทบทในการรนับใชห้ของตน 
และถห้านายผผห้นนันี้นปฏลิบนัตลิไมล่ดบตล่อพวกทาส เขากก็จะถผกจนัดการโดยพระเจห้าผผห้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์

เปาโลกทาลนังกลล่าวแกล่ผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นในครลิสตจนักรทบทเมมืองโคโลสบวล่า “จรลิงๆแลห้วทล่านทนันี้งหลายเปป็นทาสของพระเยซผ
ครลิสตร์เจห้าและทล่านทนันี้งหลายจะไดห้รนับบทาเหนก็จอนันสมควรจากพระองคร์ ในระหวล่างนบนี้ พวกทล่านอาจไดห้รนับความอยทุตลิธรรมและ
สลิทงไมล่ดบจากนายฝป่ายโลกของพวกทล่าน พวกเขาอาจจล่ายคล่าจห้างแกล่พวกทล่านนห้อยกวล่าทบทควรและเอาเปรบยบพวกทล่าน แตล่จง
มนัทนใจเถลิดวล่าพวกเขาจะถผกพลิพากษาเพราะการนนันี้น – ไมล่ใชล่โดยผผห้พลิพากษาของโลกนบนี้ แตล่โดยพระผผห้พลิพากษาผผห้ชอบธรรมทบทคทา
ตนัดสลินของพระองคร์นนันี้นไมล่เหก็นแกล่หนห้าผผห้ใดเลย ดนังนนันี้นจงรนับใชห้นายของทล่านทนันี้งหลายอยล่างเตก็มทบท”

เขากลล่าวแกล่นายของทาสวล่า “ทล่านทนันี้งหลายทบทเปป็นนายจงใหห้แกล่ทาสของพวกทล่านในสลิทงทบทยทุตลิธรรมและถผกตห้อง เพราะ
หากพวกทล่านปฏลิบนัตลิไมล่ดบ พระเจห้าจะทรงพลิพากษาพวกทล่านและประทานสลิทงทบทพวกทล่านสมควรไดห้รนับ เพราะวล่าพระเจห้าทรง
มองดผทาสททันี้งหลายของพวกทล่านดห้วยเกบยรตลิและความเคารพมากพอๆกนับทบทพระองคร์ทรงมองดผพวกทต่าน พระเจห้าไมล่ทรงเหก็น
แกล่หนห้าผผห้ใดเลย”

ความจรลิงในขห้อนบนี้เปป็นความจรลิงทนัทวไปอยล่างหนนทง การประยทุกตร์ใชห้ในปปจจทุบนันกก็คงใชห้ไดห้กนับคนทนันี้งหลายทบทเปป็นผผห้กทากนับ
ดผแลหรมือนายจห้างแรงงานรายวนันในบางบรลิษนัทแหล่งแผล่นดลินของเรา ผผห้ใดกก็ตามทบทททางานรนับจห้างควรททางานเตก็มชนัทวโมงและสทุด
กทาลนังแกล่นายจห้างของตน ผรจ้เชคืที่อคนใดททที่ทสานจ้อยกวต่านทันี้นกก็กทาลนังททาบาป เขากทาลนังขโมยเวลาไปจากนายจห้างของตน แตล่หาก
นายจห้างไมล่จล่ายคล่าจห้างแกล่ลผกจห้างทนันี้งหลายของตนอยล่างทบทพวกเขาควรไดห้รนับ นายจจ้างผผห้นนันี้นกก็กทาลนังททาบาปและพระเจห้าจะทรง
พลิพากษาเขาเพราะการปฏลิบนัตลิอนันไมล่ชอบธรรมของเขา อล่านเอเฟซนัส 6:9; โรม 2:11; กลิจการ 10:34; ยากอบ 2:1-9



โคโลสท – บทททที่สทที่
4:1 ฝป่ายนายกก็จงททาแกล่เหลล่าทาสของตนตามความยทุตลิธรรมและสมททาเสมอกนัน เพราะทล่านรผห้วล่าทล่านกก็มบนายองคร์หนนทงในสวรรคร์
ดห้วย
4:2 จงขะมนักเขมห้นในการอธลิษฐาน จงเฝป้าระวนังอยผล่ในการนนันี้นดห้วยขอบพระคทุณ
4:3 และอธลิษฐานเผมืทอเราดห้วย เพมืทอพระเจห้าจะไดห้ทรงโปรดเปปิดประตผไวห้ใหห้เราสทาหรนับพระวาทะนนันี้น ใหห้เรากลล่าวความลนกลนับ
ของพระครลิสตร์ ทบทขห้าพเจห้าถผกจองจทาอยผล่กก็เพราะเหตทุนบนี้
4:4 เพมืทอขห้าพเจห้าจะไดห้กลล่าวชบนี้แจงขห้อความตามสมควรทบทขห้าพเจห้าควรจะกลล่าวนนันี้น
4:5 จงดทาเนลินชบวลิตกนับคนภายนอกดห้วยใชห้สตลิปปญญา จงฉวยโอกาส
4:6 จงใหห้วาจาของทล่านประกอบดห้วยเมตตาคทุณเสมอ ปรทุงดห้วยเกลมือใหห้มบรส เพมืทอทล่านจะไดห้รผห้วล่าควรตอบททุกคนอยล่างไร
4:7 ทบคลิกนัส ผผห้เปป็นนห้องชายทบทรนัก และเปป็นผผห้รนับใชห้ทบทสนัตยร์ซมืทอ และเปป็นเพมืทอนรล่วมงานกนับขห้าพเจห้าในองคร์พระผผห้เปป็นเจห้า จะบอก
ใหห้ทล่านทราบถนงเหตทุการณร์ทนันี้งปวงของขห้าพเจห้า
4:8 ขห้าพเจห้าใชห้ผผห้นบนี้ไปหาทล่านกก็เพราะเหตทุนบนี้เอง คมือใหห้เขาทราบถนงความเปป็นอยผล่ของทล่าน และเพมืทอใหห้เขาหนทุนนนี้ทาใจของทล่าน
4:9 ใหห้โอเนสลิมนัส ผผห้เปป็นนห้องชายทบทรนักและสนัตยร์ซมืทอ ซนทงเปป็นคนหนนทงในพวกทล่านไปดห้วย เขาทนันี้งสองจะเลล่าใหห้ทล่านทราบถนง
เหตทุการณร์ทนันี้งปวงทบทนบท
4:10 อารลิสทารคนัส เพมืทอนรล่วมในการถผกจองจทากนับขห้าพเจห้าและมาระโก ลผกชายของนห้องสาวบารนาบนัส ฝากความคลิดถนงมายนัง
ทล่านทนันี้งหลาย (ทล่านกก็ไดห้รนับคทาสนัทงถนงเรมืทองมาระโกแลห้ววล่า ถห้าเขามาหาทล่าน กก็จงรนับรองเขา)
4:11 และเยซผซนทงมบชมืทออบกวล่า ยทุสทนัส กก็เชล่นกนัน ซนทงอยผล่ในคณะทบทเขห้าสทุหนนัต จทาเพาะคนเหลล่านบนี้เทล่านนันี้นเปป็นเพมืทอนรล่วมการกนับ
ขห้าพเจห้าในอาณาจนักรของพระเจห้า ซนทงเปป็นทบทหนทุนใจของขห้าพเจห้า
4:12 เอปาฟรนัส คนหนนทงในพวกทล่านและเปป็นผผห้รนับใชห้ของพระครลิสตร์ ฝากความคลิดถนงมายนังทล่าน ดห้วยเขาสผห้อธลิษฐานเผมืทอทล่าน
อยผล่เสมอ หวนังจะใหห้ทล่านเจรลิญเปป็นผผห้ใหญล่และบรลิบผรณร์ในการซนทงชอบพระทนัยของพระเจห้าททุกสลิทง
4:13 ขห้าพเจห้าเปป็นพยานใหห้เขาวล่า เขาตรากตรทาททางานมากเพมืทอทล่านและเพมืทอคนทบทอยผล่ในเมมืองเลาดบเซบยและเพมืทอคนทบทอยผล่ใน
เมมืองฮลิเอราบทุรบ
4:14 ลผกาแพทยร์ทบทรนักกนับเดมาสฝากความคลิดถนงมายนังพวกทล่าน
4:15 ขอฝากความคลิดถนงมายนังพวกพบทนห้องทบทอยผล่ในเมมืองเลาดบเซบยกนับนลิมฟปสและครลิสตจนักรทบทอยผล่ในเรมือนของเขาดห้วย
4:16 และเมมืทอพวกทล่านไดห้อล่านจดหมายฉบนับนบนี้แลห้ว จงสล่งไปใหห้อล่านในครลิสตจนักรทบทอยผล่เมมืองเลาดบเซบยดห้วย และจดหมายทบทมา
จากเมมืองเลาดบเซบยฉบนับนนันี้น ทล่านกก็จงอล่านดห้วย
4:17 และจงบอกอารคลิปปปสวล่า “การรนับใชห้ซนทงทล่านไดห้รนับในองคร์พระผผห้เปป็นเจห้านนันี้น จงระวนังกระททาใหห้สทาเรก็จ”
4:18 คทาแสดงความคลิดถนงนบนี้เปป็นลายมมือของขห้าพเจห้า เปาโล ขอทล่านจงระลนกถนงโซล่ตรวนของขห้าพเจห้า ขอใหห้พระคทุณดทารงอยผล่
กนับทล่านดห้วยเถลิด เอเมน

ขห้อ 1: “ฝป่ายนายกก็จงททาแกล่เหลล่าทาสของตนตามความยทุตลิธรรมและสมททาเสมอกนัน เพราะทล่านรผห้วล่าทล่านกก็มบนายองคร์
หนนทงในสวรรคร์ดห้วย”



นนัทนเปป็นการตล่อเนมืทองของความจรลิงทบทถผกนทาเสนอในขห้อสทุดทห้ายของบททบท 3 เปาโลไดห้สนัทงทาสทนันี้งหลายวล่าควรประพฤตลิ
ตนัวอยล่างไรตล่อนายของพวกเขา และไมล่วล่านายเปป็นผผห้เชมืทอหรมือคนไมล่เชมืทอกก็ไมล่ไดห้เปลบทยนแปลงความรนับผลิดชอบของทาสทบทเชมืทอ 
เปาโลยนังเตมือนสตลินายดห้วยวล่าควรประพฤตลิตนัวอยล่างไรตล่อทาสของเขา และการประพฤตลิของเขาจะตห้องไมล่ถผกตนัดสลินโดยการทบท
วล่าทาสของเขาเปป็นผผห้เชมืทอหรมือคนไมล่เชมืทอ คทาเตมือนสตลินบนี้ถผกใหห้ไวห้แกล่ทาสทนันี้งหลายทบทเปป็นครลิสเตบยนและนายทนันี้งหลายทบทเปป็น
ครลิสเตบยน

ทาสครลิสเตบยนบางคนเหลล่านบนี้อาจมบนายทบทนนับถมือรผปเคารพ หรมือนายทบทเชมืทออาจมบทาสทบทไมล่เชมืทอ ไมล่วล่าทาสคนนนันี้นกทาลนัง
รนับใชห้นายทบทเชมืทอหรมือทบทไมล่เชมืทอกก็ไมล่เปลบทยนแปลงความรนับผลิดชอบของเขาในการรนับใชห้ทบทสนัตยร์ซมืทอและเปฟีปี่ยมดห้วยความชมืทนบาน 
และนายทบทเชมืทอทบทมบคนไมล่เชมืทอเปป็นทาสของตนกก็จะตห้องไมล่ปฏลิบนัตลิอยล่างหยาบชห้าตล่อคนไมล่เชมืทอนนันี้นหรมือตอบแทนเขานห้อยกวล่าทบท
ตอบแทนแกล่ทาสทบทเชมืทอของเขา ทาสจะตห้องททางานเตก็มทบทในการรนับใชห้นายของตน – ไมล่ใชล่เพมืทอเอาใจเขาเทล่านนันี้น แตล่เพมืที่อทนาใหด้
องคค์พระผทูด้เปป็นเจด้าพอพระทอัย ในททานองเดบยวกนัน นายกก็จะตห้องใหห้สลิทงทบททาสสมควรไดห้รนับ – ไมล่ใชล่เพมืทอเอาใจทาสเทล่านนันี้น แตล่
เพมืทอททาใหห้พระเจห้าพอพระทนัย โดยกระททาสลิทงนนันี้น “ดห้วยความเตก็มใจ ดทุจกระททาถวายองคร์พระผผห้เปป็นเจห้า”

เปาโลเตมือนนายทนันี้งหลายวล่า “เพราะทต่านรรจ้วต่าทต่านกห็มทนายองคตหนลึที่งในสวรรคตดจ้วย” เขาอยากใหห้นายเหลล่านนันี้น
ตระหนนักถนงขห้อเทก็จจรลิงอนันศนักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ทบทวล่าทาสครลิสเตบยนทนันี้งหลายและนายครลิสเตบยนทนันี้งหลายไดห้รนับการไถล่แลห้วโดยพระโลหลิต
เดบยวกนัน เปป็นสมาชลิกของกายเดบยวกนันโดยทางบนัพตลิศมาแหล่งพระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์ มบงานปรนนลิบนัตลิเดบยวกนันทบทถผกมอบหมายใหห้
แกล่พวกเขาและความหวนังในภายหนห้าเดบยวกนันซนทงถผกวางไวห้ตรงหนห้าพวกเขา ทบทนายและทาสจะยมืนอยผล่บนระดนับเดบยวกนันในวนัน
พลิพากษาเดบยวกนันนนันี้นเพมืทอรนับมรดกนลิรนันดรร์ทบทพวกเขาจะรล่วมแบล่งปปนอยล่างเทล่าเทบยมกนัน แมห้วล่าพวกเขาจะมบสถานะทางสนังคมทบท
แตกตล่างกนันบนโลกนบนี้กก็ตาม หากนายทนันี้งหลายเขห้าใจความจรลิงจากพระคนัมภบรร์อนันศนักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ขห้อนบนี้ พวกเขากก็จะไมล่ถผกลองใจใหห้
ปฏลิบนัตลิตล่อทาสทนันี้งหลายของตนดห้วยความโหดรห้ายหรมือขโมยไปจากพวกเขาโดยการหวงสลิทงดบๆ หรมือคล่าจห้างไวห้ 

โยบรห้องออกมาวล่า “ถห้าขห้าดผถผกเรมืทองของทาสหรมือทาสหญลิงของขห้า เมมืทอเขานทามารห้องททุกขร์ตล่อขห้า เมมืทอพระเจด้าทรงลตุก
ขถึนี้น แลห้วขห้าจะททาอะไรไดห้ เมมืทอพระองคร์ทรงสอบถาม ขห้าจะทผลตอบพระองคร์อยล่างไรพระองคร์ผผห้ทรงสรห้างขห้าในครรภร์ มลิไดห้ทรง
สรห้างเขาหรมือ มลิใชล่พระองคร์องคร์เดบยวเทล่านนันี้นหรมือ ทบททรงสรห้างเราทนันี้งสองในครรภร์” (โยบ 31:13-15)

ในสมนัยของอนัครทผตเปาโล ในบางชทุมชนมบทาสจทานวนมากเหลมือเกลินจนแซงหนห้าจทานวนคนทบทเปป็นไทในสนัดสล่วนสบทตล่อ
หนนทง บางทบในครลิสตจนักรยทุคตห้นทนันี้งหมดเหลล่านนันี้นมบทาสทบทบนังเกลิดใหมล่แลห้วจทานวนมาก ในจดหมายถนงครลิสตจนักรทบทเมมืองโคโลสบ 
เปาโลวางขห้อเทก็จจรลิงตามพระคนัมภบรร์ทบทศนักดลิธิ์สลิทธลิธิ์สามประการทบทตล่อตห้านเรมืทองการคห้าทาส:
1. เขาปฏลิเสธทฤษฎบทบทแพรล่หลายในสมนัยของเขาซนทงประกาศวล่าทาสทนันี้งหลาย – ไมล่วล่าจะเกลิดมาเปป็นทาสหรมือถผกททาใหห้เปป็นทาส
เพราะสถานะทางความคลิด – ดห้อยกวล่านายของพวกเขา เปาโลหนักลห้างทฤษฎบนบนี้และไมล่ยอมรนับความแตกตล่างนอกจากเรมืทอง
สถานะทบทเปป็นเหตทุบนังเอลิญ
2. เขาประกาศวล่าหนห้าทบทบางอยล่างของนายทบทพนงกระททาตล่อทาสควรถผกกระททาจากสลิทธลิตามธรรมชาตลิ คทาสอนนบนี้ในทบทสทุดกก็
ททาใหห้นายทนันี้งหลายทบทบนังเกลิดใหมล่แลห้วปลดปลล่อยทาสของตนใหห้เปป็นไท ผผห้ซนทงถผกสรห้างตามแบบพระฉายของพระเจห้าและมบสลิทธลิธิ์
ไดห้รนับเสรบภาพสล่วนบทุคคล
3. เปาโลสอนอยล่างชนัดเจนวล่าในครลิสตจนักรพนันธสนัญญาใหมล่ไมล่มบสลิทงทบทเปป็นทาสหรมือเปป็นไท วล่านายทนันี้งหลายทบทเปป็นครลิสเตบยนและ



ทาสทนันี้งหลายทบทเชมืทอของพวกเขาเปป็นอวนัยวะของกายเดบยวกนัน – ครลิสตจนักรพนันธสนัญญาใหมล่ซนทงมบพระเยซผเปป็นศบรษะ และวล่าทาส
ทนันี้งหลายทบทถผกปลดปลล่อยใหห้เปป็นไทแลห้วโดยพระบทุตรของพระเจห้ากก็เปป็นไทอยล่างแทห้จรลิง!

ความเชมืทอแบบครลิสเตบยนและการคห้าทาสอยผล่ดห้วยกนันไมล่ไดห้ เมมืทอนายทนันี้งหลายกลายเปป็นครลิสเตบยนทบทบนังเกลิดใหมล่แลห้ว 
พวกเขากก็ปลดปลล่อยทาสทนันี้งหลายของตนใหห้เปป็นไทโดยอนัตโนมนัตลิ มนทุษยร์ททุกคนบนแผล่นดลินโลกนบนี้ถผกสรห้างใหห้เปป็นไทและเทล่า
เทบยมกนัน และไมล่มบใครมบสลิทธลิธิ์ทบทจะเปป็นเจห้าของรล่างกายของเพมืทอนมนทุษยร์ดห้วยกนันไดห้ มนทุษยร์ททุกคนมบสลิทธลิธิ์ทบทจะมบเสรบภาพสล่วน
บทุคคลตราบใดทบทเขาไมล่สรห้างความเดมือดรห้อนใหห้แกล่สนังคม เปาโลเทศนาเรมืทองเสรบภาพแบบครลิสเตบยนและอลิสรภาพแบบ
ครลิสเตบยน และเขาสอนพวกทาสและนายอยล่างชนัดเจนแลห้วในหนห้าทบทแบบครลิสเตบยนของพวกเขาทบทมบตล่อกนันและกนัน

ขห้อ 2: “จงขะมนักเขมห้นในการอธลิษฐาน จงเฝป้าระวนังอยผล่ในการนนันี้นดห้วยขอบพระคทุณ”
เรลิทมตห้นทบทขห้อ 2 เปาโลใหห้คทาเตมือนสตลิตล่างๆแบบทนัทวไปมากกวล่า แตล่จงสนังเกตวล่าเขาใหห้การอธลิษฐานมากล่อน เปาโลเปป็น

บทุรทุษแหล่งการอธลิษฐาน ในเอเฟซนัส 6:18 เราอล่านวล่า “จงอธลิษฐานวลิงวอนททุกอยล่างและจงขอโดยพระวลิญญาณททุกเวลา ทนันี้งนบนี้จง
ระวนังตนัวดห้วยความเพบยรททุกอยล่าง จงอธลิษฐานเพมืทอวลิสทุทธลิชนททุกคน”

เปาโลกลล่าวแกล่ชาวโรมเหลล่านนันี้นวล่า “จงชมืทนชมยลินดบในความหวนัง จงอดทนตล่อความยากลทาบาก จงขะมนักเขมห้น
อธลิษฐาน” (โรม 12:12) เมมืทอเขบยนถนงผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นทบทเมมืองเธสะโลนลิกา เขาบนัญชาวล่า “จงอธริษฐานอยท่างสมที่นาเสมอ” (1 ธส. 
5:17) เปาโลไมล่อยากใหห้ลผกๆของเขาในองคร์พระผผห้เปป็นเจห้าคลิดวล่าการอธลิษฐานเปป็นสลิทงทบทไมล่จทาเปป็น แมห้หากวล่าพวกเขาไมล่ตห้องการ
พระพรฝป่ายวลิญญาณหรมือฝป่ายโลกกก็ตาม พวกเขากก็จะตห้องสนัตยร์ซมืทอในการอธลิษฐาน โดยขอบพระคทุณพระเจห้าตลอดเวลา
สทาหรนับพระพรอเนกอนนันตร์ของพระองคร์

การพากเพบยรในการอธลิษฐานพลิสผจนร์ถนงความจรลิงแทห้ของความเชมืทอในสล่วนของผผห้เชมืทอ และคนเหลล่านนันี้นทบทแสวงหา
พระเจห้าอยล่างขยนันขนันแขก็งกก็จะไดห้รนับคทาตอบเสมอ ตามคทาสอนของเปาโล ผผห้เชมืทอทนันี้งหลายจะตห้องอธลิษฐานและรอคอย ไมล่เรลิทม
ทห้อใจเดก็ดขาด แตล่อธลิษฐานตล่อไปในจลิตวลิญญาณของบทุรทุษผผห้กลล่าววล่า “ขด้าพเจด้าไมท่ยอมใหด้ทท่านไป นอกจากทท่านจะอวยพรแกท่
ขด้าพเจด้า!” (ปฐก. 32:26)

“จงเฝฟ้าระวทังอยรต่ในการนทันี้นดจ้วยขอบพระคทุณ” นนัทนคมือ จงเฝป้าระวนังในการอธลิษฐาน พรห้อมกนับการขอบพระคทุณ เปาโล
ไมล่อยากใหห้ผผห้เชมืทอชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นกลายเปป็นคนทบทสะเพรล่าหรมือเกบยจครห้านฝป่ายวลิญญาณ เขาอยากใหห้พวกเขาระวนัง
ความงล่วงเหงาฝป่ายวลิญญาณในการเฝป้าเดบทยวของพวกเขาและในชบวลิตการอธลิษฐานของพวกเขา เมมืทอพวกเขาอธลิษฐาน พวกเขา
จะตห้องตมืทนตนัวและมบสตลิตลอด “ในการขอบพระคทุณ” คทาอธลิษฐานทนันี้งหลายทบทไปถนงพระทบทนนัทงของพระเจห้ากก็ถผกอธลิษฐานโดย
ครลิสเตบยนทนันี้งหลายทบทไมล่หลนับไมล่นอน เฝป้าระวนังและวลิงวอนอยล่างรห้อนรนจนกวล่าคทาตอบจะมา มนันอาจไมล่ใชล่คทาตอบทบทถผก
ปรารถนาหรมือทบทถผกคาดหวนังไวห้ – แตล่ถห้าพระเจห้าตรนัสวล่า “ไมล่” แกล่ผผห้เชมืทอทบทเปฟีปี่ยมลห้นดห้วยพระวลิญญาณ นนัทนกก็เปป็นคทาตอบทบทควร
ถผกยอมรนับอยล่างเตก็มใจดห้วยการขอบพระคทุณ บางครนันี้งพระเจห้ากก็ทรงตอบคทาอธลิษฐานของเราเปป็นคทาวล่า “ไมล่” เทล่านนันี้นเพราะวล่า
พระองคร์ทรงทราบวล่านนัทนเปป็นสลิทงทบทดบทบทสทุดสทาหรนับเรา

เปาโลบอกชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นใหห้มบใจขอบพระคทุณ เราตห้องถวายความดบความชอบแดล่พระองคร์ เพราะวล่า
พระองคร์ทรงเปป็นผผห้ประทานของขวนัญทบทดบและทบทสมบผรณร์แบบททุกอยล่าง ในการอธลิษฐานเราตห้องขอบพระคทุณพระองคร์สทาหรนับสลิทง
ทบทพระองคร์ไดห้ทรงกระททากล่อนทบทเราจะทผลขอพระองคร์ใหห้ททามากกวล่าเดลิม มบเหตทุผลมากมายเหลมือเกลินสทาหรนับการขอบพระคทุณ 



และแนล่นอนวล่าเหตทุผลทบทไมล่เลก็กนห้อยทบทสทุดคมือ อภลิสลิทธลิธิ์แหล่งการอธลิษฐาน การอธลิษฐานและการขอบพระคทุณทบทแทห้จรลิงอยผล่รล่วมกนัน
ในหนัวใจของผผห้เชมืทอทบทบนังเกลิดใหมล่แลห้ว “จงขอบพระคทุณในททุกกรณบ เพราะนบทแหละเปป็นนนี้ทาพระทนัยของพระเจห้าในพระเยซผครลิสตร์
เพมืทอทล่านทนันี้งหลาย” (1 ธส. 5:18)

ขห้อ 3: “และอธลิษฐานเผมืทอเราดห้วย เพมืทอพระเจห้าจะไดห้ทรงโปรดเปปิดประตผไวห้ใหห้เราสทาหรนับพระวาทะนนันี้น ใหห้เรากลล่าว
ความลนกลนับของพระครลิสตร์ ทบทขห้าพเจห้าถผกจองจทาอยผล่กก็เพราะเหตทุนบนี้”

เปาโลอยากใหห้ครลิสเตบยนชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นอธลิษฐานเผมืทอเขาเปป็นพลิเศษ เขาอยากใหห้พวกเขาอธลิษฐานขอใหห้
พระเจห้าเปปิดประตผใหห้เขา “สทาหรนับพระวาทะนนันี้น” แตล่เขากก็ไมล่เหก็นแกล่ตนัวในคทาขอของเขา – เขารวมผผห้อมืทนเขห้าไวห้ดห้วย เขากลล่าว
วล่า “และอธลิษฐานเผมืทอเราดห้วย เพมืทอพระเจห้าจะไดห้ทรงโปรดเปปิดประตผไวห้ใหห้เรา” ทลิโมธบเปป็นหนนทงในคนเหลล่านนันี้นทบทถผกรวมเขห้าไวห้
ดห้วยในคทาขอนบนี้อยล่างไมล่ตห้องสงสนัย และอาจรวมถนงคนอมืทนๆทบทถผกเอล่ยชมืทอในบททบทสบทนบนี้ดห้วย

เปาโลรรจ้ฤทธติธิ์เดชของการอธติษฐาน! คทาอธลิษฐานของเอลบยาหร์ ชายผผห้หนนทงทบทเหมมือนกนับเราทนันี้งหลาย ไดห้ปปิดฟป้าสวรรคร์
นานถนงสามปฟี และฝนกก็ไมล่ตก ชายผผห้เดบยวกนันนบนี้อธลิษฐานอบกครนันี้งและฝนกก็ตก ดห้วยเสบยงของชายผผห้หนนทงในคทาอธลิษฐาน ดวง
อาทลิตยร์กก็หยทุดนลิทง คทาอธลิษฐานททาใหห้บล่อนนี้ทาพทุทบทมบรสขมกลนับมบรสหวานและแยกทะเลแดง คทาอธลิษฐานททาใหห้กองทนัพทนันี้งหลาย
แตกพล่ายไป ปป้องกนันไมล่ใหห้เกลิดสงคราม ททาใหห้การสผห้รบสลินี้นสทุดลงโดยเรก็วและนทาชนัยชนะมาสผล่ผผห้ชอบธรรม คทาอธลิษฐานไดห้นทา
พระพรฝป่ายโลกมาอยล่างบรลิบผรณร์ เชล่นในกรณบของยาเบส (1 พศด. 4:10) คทาอธลิษฐานนทาการรนักษาใหห้หายมาใหห้และเพลิทมอบก
สลิบหห้าปฟีเขห้ากนับชบวลิตของเฮเซคบยาหร์ คทาอธลิษฐานยนับยนันี้งปากของเหลล่าสลิงโต ดนับความรทุนแรงของไฟ เปปิดประตผคทุกเพมืทอเปโตร 
พระเยซผทรงอธลิษฐานบนภผเขาจทาแลงพระกาย และฉลองพระองคร์ของพระองคร์กก็เปลบทยนเปป็นสบขาวระยนับขณะทบทพระพนักตรร์
ของพระองคร์กก็สล่องแสงดทุจดวงอาทลิตยร์! สงล่าราศบของพระเจห้าถผกสทาแดงแกล่โมเสสเมมืทอเขาอธลิษฐาน พระคทุณของพระครลิสตร์ไดห้
ถผกสทาแดงแกล่เปาโลเมมืทอเขาทผลขอมนัน โจรบนกางเขนคนนนันี้นอธลิษฐาน และพระเยซผทรงพาเขาไปยนังเมมืองบรมสทุขเกษมในวนัน
เดบยวกนันนนันี้น ผผห้สล่งสารคนหนนทงจากสวรรคร์ยมืนอยผล่ขห้างดาเนบยลเมมืทอเขาอธลิษฐานเสรก็จในการเฝป้าเดบทยวประจทาวนันของเขา คทาเชลิญ
ชวนถนงผผห้เชมืทอเกบทยวกนับการอธลิษฐานกก็เรบยบงล่ายและเขห้าใจงล่าย:

“เหตทุฉะนนันี้นเราบอกทล่านทนันี้งหลายวล่า ขณะเมมืทอทล่านจะอธลิษฐานขอสลิทงใด จงเชมืทอวล่าไดห้รนับ และทล่านจะไดห้รนับสลิทงนนันี้น”
(มาระโก 11:24) “เรากลล่าวแกล่ทล่านทนันี้งหลายอบกวล่า ถห้าในพวกทล่านทบทอยผล่ในโลกสองคนจะรล่วมใจกนันขอสลิทงหนนทงสลิทงใด พระบลิดา
ของเราผผห้ทรงสถลิตในสวรรคร์กก็จะทรงกระททาใหห้” (มธ. 18:19) พระเยซผตรนัสวล่า “จงขอแลห้วจะไดห้ จงหาแลห้วจะพบ จงเคาะ
แลห้วจะเปปิดใหห้แกล่ทล่าน” (มธ. 7:7)

เปาโลอยากใหห้ครลิสตจนักรนนันี้นในเมมืองโคโลสบอธลิษฐานขอใหห้พระเจห้าเปปิดประตผและประทานโอกาสแกล่เขาทบทจะ
ประกาศถนงความไพบผลยร์อนันหาทบทสทุดมลิไดห้แหล่งพระคทุณของพระเจห้า มนันเปป็นความจรลิงทบทวล่าเขามบโอกาสทบทถผกจทากนัดในการเปป็น
พยานในทบทจองจทาของเขา แตล่เขากก็ปรารถนาทบทจะออกไปจากคทุก ทบทจะมบเสรบภาพในการเดลินทางไปตามแถบชนบทเพมืทอ
ประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งความรอดอนันมบคล่าประเสรลิฐ

เปาโลไมล่ไดห้บล่นเพราะเสรบภาพสล่วนบทุคคลของเขาถผกพรากไปเสบย เขาไมล่ไดห้กทาลนังอธลิษฐานเพมืทอทบทจะถผกปลล่อยตนัวจาก
คทุกเพบยงเพราะเหก็นแกล่การหลทุดพห้นจากเครมืทองพนันธนาการ เขาอยากใหห้ชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นอธลิษฐานขอใหห้พระเจห้าทรง
เปปิดประตผแหล่งโอกาสเพมืทอทบทจะเทศนาตามทห้องถนน ในตลาดและทนัทวนครใหญล่ๆเหมมือนทบทเขาไดห้กระททากล่อนหนห้านบนี้ เขารนับปาก



พวกเขาวล่าเขาจะประกาศขล่าวประเสรลิฐอนันเดบยวกนับทบทเขาไดห้ประกาศแกล่พวกเขา “เพมืทอกลล่าวความลนกลนับของพระครลิสตร์” 
และพวกเขากก็ทราบแนล่ชนัดวล่าเขาหมายความตามนนันี้นจรลิงๆ พระเยซผครลิสตร์เจห้าทรงเปป็นหนัวขห้อหลนักแหล่งความลนกลนับนนันี้น มนันมบ
ใจความหลนักของมนันอยผล่ในพระครลิสตร์และมนันเปป็นขห้อความของเปาโลทบทประกาศแกล่เหลล่ากษนัตรลิยร์ สามนัญชน ทาสและนายทาส
เหมมือนๆกนัน สทาหรนับเปาโล ขล่าวประเสรลิฐคมือการเสดก็จมารนับสภาพมนทุษยร์ การถผกตรนงกางเขน การถผกฝปงไวห้ การฟฟฟื้นคมืน
พระชนมร์และการเสดก็จกลนับมาของพระเยซผเพมืทอมารนับคนของพระองคร์

สล่วนทห้ายของขห้อ 3 เปปิดเผยเหตทุผลทบทเปาโลตลิดคทุก: “…ทบทขห้าพเจห้าถผกจองจทาอยผล่กก็เพราะเหตทุนบนี้” เขาตลิดคทุกเพราะการ
ประกาศความลนกลนับนนันี้น – “พระครลิสตร์ทรงสถลิตในทล่านทนันี้งหลาย อนันเปป็นทบทหวนังแหล่งสงล่าราศบ” – กษนัตรลิยร์และยาจก นายทาส
และทาส ยลิวและกรบกลห้วนอยผล่ในกายเดบยวกนัน เปาโลตลิดคทุกเพราะการประกาศขห้อความนบนี้เอง กระนนันี้นเขากก็กลล่าวชนัดเจนวล่า
หากไดห้รนับการปลดปลล่อยใหห้เปป็นไท เขากจ็จะประกาศมอันอทก! ดนังนนันี้นเขาจนงสล่งคทาขอไปยนังผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นใหห้อธลิษฐานเผมืทอเขาทบท
เขาจะไดห้รนับการปลดปลล่อยเพมืทอทบทเขาจะสามารถประกาศขห้อความเดลิมไดห้อบกทบทททาใหห้เขาถผกจองจทา! โซล่ตรวนของเขาไมล่ไดห้
ททาใหห้ความรนักของเขาทบทมบตล่อขล่าวประเสรลิฐและความมทุล่งมนัทนของเขาทบทจะประกาศมนันอบกครนันี้งอยล่างเปปิดเผยและดห้วยใจกลห้าตาย
ดห้านไปเสบย

เปาโลเปป็นผผห้รนับใชห้มายนังคนตล่างชาตลิ เขาประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่คนเหลล่านนันี้น และการทบทเขารนับคนตล่างชาตลิทบทกลนับใจ
เชมืทอเหลล่านบนี้เขห้ามาในครลิสตจนักรโดยไมล่ปฏลิบนัตลิตามพลิธบกรรมตล่างๆของพระราชบนัญญนัตลิของโมเสสกก็ททาใหห้เขาเดมือดรห้อนอยล่างมาก
เขาตลิดคทุกเพราะเขามบจทุดยมืนทบทมนัทนคงวล่าคนตล่างชาตลิ ยลิว และ “ผผห้ใดกก็ตาม” ไดห้รนับความรอดโดยพระคทุณผล่านทางความเชมืทอโดย
ไมล่เพลิทมสลิทงใดเขห้าไปเลย ดห้วยเหตทุนบนี้ ชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นซนทงเปป็นคนตล่างชาตลิจนงมบเหตทุผลหนนทงทบทพลิเศษทบทจะระลนกถนงเขาในคทา
อธลิษฐานของตน คนตล่างชาตลิทนันี้งปวงเปป็นหนบนี้บทุญคทุณตล่ออนัครทผตเปาโลมากกวล่าตล่อใครทนันี้งนนันี้นทบทมบชบวลิตอยผล่ ยกเวห้นพระเยซผครลิสตร์
เจห้า ในฐานะเปป็นอนัครทผตทบทไดห้รนับการทรงเรบยกและไดห้รนับมอบหมายพนันธกลิจไปยนังคนตล่างชาตลิ เขาจนงอวดในงานรนับใชห้ของตน

เปาโลทนททุกขร์ในแบบทบทไมล่มบใครเหมมือน เพมืทอททาใหห้ขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคทุณของพระเจห้าเปป็นทบทประจนักษร์แกล่คนตล่าง
ชาตลิ เขาถผกขล่มเหง – แตล่เขากก็ยนังตรากตรทาตล่อไปเพมืทอหนันคนตล่างชาตลิจากความมมืดมาถนงความสวล่าง และเพมืทอททาใหห้เราทราบถนง
ความรผห้เกบทยวกนับความรอดผล่านทางพระคทุณของพระเจห้า เขาประกาศเรมืทองการกลนับใจใหมล่มาหาพระเจห้า ความเชมืทอในพระราช
กลิจทบทเสรก็จสลินี้นแลห้วของพระเยซผเจห้า – และประกาศถนงขห้อเทก็จจรลิงทบทวล่าผผห้ใดทบทกลนับใจดห้วยความเสบยใจแบบทบทชอบพระทนัยพระเจห้า
โดยเชมืทออยล่างสทุดหนัวใจของตนวล่าพระครลิสตร์ไดห้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพราะความบาปของเขา ทรงถผกฝปงไวห้และทรงเปป็นขนนี้นอบกตาม
ทบทมบเขบยนไวห้ในพระคนัมภบรร์ ผผห้นนันี้นกก็กลายเปป็นอวนัยวะหนนทงของกายนนันี้นซนทงมบพระเยซผครลิสตร์เปป็นศบรษะ เราทนันี้งหลายผผห้เปป็นคนตล่าง
ชาตลิไดห้เรบยนรผห้ความจรลิงอนันเปฟีปี่ยมสงล่าราศบนบนี้ผล่านทางงานรนับใชห้ของเปาโล เขาเปป็นทบทรนักยลิทงตล่อหนัวใจของชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้น 
และความทรงจทาของเราเองเกบทยวกนับเขากก็ควรหอมหวาน

ขห้อ 4: “เพมืทอขห้าพเจห้าจะไดห้กลล่าวชบนี้แจงขห้อความตามสมควรทบทขห้าพเจห้าควรจะกลล่าวนนันี้น”
เปาโลอยากใหห้ชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นอธลิษฐานขอใหห้พระเจห้าทรงเปปิดประตผแหล่งเสรบภาพเพมืทอทบทเขาจะไดห้รนับการ

ปลดปลล่อยเพมืทอประกาศขล่าวประเสรลิฐ แตล่เขากก็อยากใหห้พวกเขาอธลิษฐานตล่อไปอบกวล่าพระเจห้าจะประทานความกลห้าแกล่เขาทบท
เขามบอยผล่เสมอในการประกาศ นบทไมล่ไดห้หมายความวล่าเปาโลคลิดทบทจะออมชอมขล่าวประเสรลิฐ แตล่เขารผห้วล่าเขาอยผล่ในรล่างกายเนมืนี้อ
หนนังและไดห้เผชลิญความปวดรห้าวของรล่างกายเพราะเหก็นแกล่ขล่าวประเสรลิฐ เขาจนงขอรห้องชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นใหห้อธลิษฐาน



เพมืทอทบทเขาจะประกาศอยล่างทบทเขาควรประกาศ – ดห้วยใจกลห้า เรารผห้วล่าสลิทงนบนี้มบความหมายมากๆตล่อเปาโล เพราะวล่าเขาขอรห้องค
รลิสตจนักรทบทเมมืองเอเฟซนัสใหห้อธลิษฐานเผมืทอเขาสองหน เพมืทอทบทเขาจะกลล่าวดห้วยใจกลห้า เขาบรรยายตนัวเองวล่าเปป็น “ทผตผผห้ตห้องตลิดโซล่
อยผล่” (อฟ. 6:20)

เปาโลเปป็นผผห้ยลิทงใหญล่ฝป่ายวลิญญาณ แตล่ความเจก็บปวดและความททุกขร์อยผล่เสมอกก็สามารถททาใหห้บทุคคลเชล่นนนันี้นอล่อนลห้าลง
ไดห้ เขาไดห้สผห้ทนความเจก็บปวดรวดรห้าวเพมืทอขล่าวประเสรลิฐ ในแบบทบทคทุณและผมจะไมล่มบวนันรผห้เลย และเขากก็ขอรห้องลผกๆของเขาใน
องคร์พระผผห้เปป็นเจห้าใหห้วลิงวอนเผมืทอเขา ทบทพระเจห้าจะทรงเปปิดประตผใหห้เขาเพมืทอทบทเขาจะสามารถประกาศพระคทุณของพระเจห้าไดห้
อบก และเมมืทอประตผนนันี้นถผกเปปิดแลห้วเขากก็จะมบความกลห้าอนันบรลิสทุทธลิธิ์ทบทจะประกาศดห้วยใจรห้อนรนและความจรลิงใจเหมมือนเชล่นใน
สมนัยแรกๆแหล่งการรนับใชห้ของเขา

ขณะทบทผมเขบยนขห้อความเหลล่านบนี้อยผล่ ผมกก็ไดห้ประกาศขล่าวประเสรลิฐมามากกวล่า 28 ปฟีแลห้ว และผมไมล่เคยออมชอมขล่าว
ประเสรลิฐอนันบรลิสทุทธลิธิ์ดห้วยเหตทุผลใดเลย แตล่ผมกก็เปป็นมนทุษยร์คนหนนทง ผมอยผล่ในเนมืนี้อหนนัง ผมตห้องการคทาอธลิษฐานของเพมืทอนๆของ
ผมทบทไดห้ฟปงการถล่ายทอดทางวลิทยทุ ทบทอล่านคทาเทศนาตล่างๆของผมทบทถผกพลิมพร์ออกมาและทบทเขห้ารล่วมการประชทุมตล่างๆของผม คทุณ
จะกรทุณาอธติษฐานเผคืที่อผมไดห้ไหม เพมืทอทบทพระเจห้าจะทรงรนักษาผมใหห้สนัตยร์ซมืทอและจรลิงแทห้ตล่อพระวจนะอนันบรลิสทุทธลิธิ์และไมล่ถผก
เปลบทยนแปลงของพระองคร์? ผมอาจมบคนมาเขห้ารล่วมประชทุมกนับผมมากกวล่านบนี้และมบเงลินมากกวล่านบนี้หากผมยอมเทศนาเพมืทอ
เอาใจผผห้คน แตล่คทุณจะชล่วยอธลิษฐานไดห้ไหมทบทพระเจห้าจะทรงรนักษาผมใหห้เขห้มแขก็งในหนัวใจและรล่างกายตล่อไป และทบทพระองคร์จะ
ประทานความกลห้าอนันบรลิสทุทธลิธิ์แกล่ผมเพมืทอประกาศพระคทุณของพระเจห้า พระโลหลิตของพระเยซผ การประสผตลิจากหญลิง
พรหมจารบ การเสดก็จกลนับมาของพระครลิสตร์กล่อนเขห้าสผล่ยทุคพนันปฟี – ความจรลิงทบทสทาคนัญเหลล่านนันี้นของครลิสตจนักร? โปรดอธลิษฐาน
เพมืทอทบทพระเจห้าจะทรงรนักษาผมใหห้สนัตยร์ซมืทอตล่อไปและในถห้อยคทาของอนัครทผตเปาโล “เพมืทอทบทขห้าพเจห้าจะเลล่าขล่าวประเสรลิฐดห้วยใจ
กลห้าตามทบทขห้าพเจห้าควรจะกลล่าว”

ขห้อ 5: “จงดทาเนลินชบวลิตกนับคนภายนอกดห้วยใชห้สตลิปปญญา จงฉวยโอกาส”
คทากลล่าวทบทวล่า “คนภายนอก” ถผกพบใน 1 โครลินธร์ 5:12 และใน 1 เธสะโลนลิกา 4:12 เชล่นกนัน มนันหมายถนงคนทนันี้ง

หลายทบทอยผล่นอกครลิสตจนักร – คนไมล่เชมืทอทนันี้งหลาย และไมล่ใชล่แคล่พวกครผสอนเทก็จยอยล่างทบทเหลล่าผผห้รผห้พระคนัมภบรร์บางทล่านเสนอแนะ
คนไมล่เชมืทอเหลล่านนันี้นซนทงอยผล่ภายนอก (นอกครลิสตจนักร) ควรถผกหห้อมลห้อมดห้วยการชนักนทาททุกวลิธบจากผผห้เชมืทอทนันี้งหลายใหห้กลายเปป็นผผห้
เชมืทอคนหนนทงและเขห้ามาในครลิสตจนักรแทห้ ผผห้เชมืทอไมล่ควรพผดหรมือททาสลิทงใดทบทจะขนัดขวางคนบาปทนันี้งหลาย ผผห้เชมืทอควรดทาเนลินชบวลิตใน
แบบทบทแสดงออกแกล่คนไมล่เชมืทอวล่าความเชมืทอแบบครลิสเตบยนนนันี้นเปป็นของแทห้และเปป็นททุกสลิทงทบทพระวจนะของพระเจห้าอห้างวล่ามนัน
เปป็น

มบหลายสลิทงทบทผผห้เชมืทอสามารถกระททาไดห้ มบหลายสถานทบทๆผผห้เชมืทอสามารถไปไดห้ และไมล่สผญเสบยการไถล่ของตนหรมือตกนรก
หมกไหมห้เมมืทอสลินี้นสทุดการเดลินทางของชบวลิต แตล่ผผห้เชมืทอทนันี้งหลายควร “ดทาเนลินในสตลิปปญญา” พวกเขาควรระมนัดระวนังมากๆวล่าพวก
เขาททาอะไร พวกเขาพผดอะไรและพวกเขาไปทบทไหน เปาโลกลล่าววล่า “เหตทุฉะนนันี้นถห้าอาหารเปป็นเหตทุทบทททาใหห้พบทนห้องของขห้าพเจห้า
หลงผลิดไป ขห้าพเจห้าจะไมล่กลินเนมืนี้อสนัตวร์อบกตล่อไป เพราะเกรงวล่าขห้าพเจห้าจะททาใหห้พบทนห้องตห้องหลงผลิดไป” (1 คร. 8:13) ผผห้เชมืทอทนันี้ง
หลายเปป็นพระคนัมภบรร์ของโลก พวกเราทบทอห้างตนัววล่าเปป็นสาวกของพระเยซผเจห้าถผกจนับตามองอยผล่และถผกสนังเกตการณร์ในททุกสลิทงทบท
เรากระททา เราควรระมนัดระวนังมากๆวล่าเราประพฤตลิตนัวอยล่างไรตลอดเวลา ททุกชนัทวขณะของททุกวนัน แตล่โดยเฉพาะอยล่างยลิทงเมมืทอ



เราอยผล่ตล่อหนห้าคนไมล่เชมืทอ
“สตลิปปญญา” ตรงนบนี้เปป็นมากกวล่าแคล่การละเวห้นเสบยจากการกระททาตล่างๆทบทนล่าสงสนัย มนันยนังหมายความดห้วยวล่า

ครลิสเตบยนทนันี้งหลายควรใชห้สตลิปปญญาในการพยายามทบทจะนทาคนบาปใหห้มาถนงพระเยซผ พระเยซผทรงเตมือนวล่า “จงฉลาดเหมมือนงผ
และไมล่มบภนัยเหมมือนนกเขา” (มธ. 10:16) หลายครนันี้งความรห้อนรนทบทปราศจากความรผห้กก็สรห้างความเสบยหายชนัทวนลิรนันดรร์มากกวล่า
ความดบชนัทวนลิรนันดรร์ บางคนเคยกลล่าวเชล่นนบนี้วล่า “ความรห้อนรนทบทปราศจากความรผห้เปป็นเหมมือนกนับฝนตกหนนักทบทททาใหห้เปฟียกปอน
และสรห้างความเสบยหาย – ไมล่เหมมือนกนับฝนซนทงตกลงมาอยล่างเบาๆและอล่อนโยนซนทงสรห้างความอทุดมและททาใหห้พมืชผลเตลิบโต”

พระเยซผครลิสตร์เจห้าตรนัสวล่า “อยล่าใหห้สลิทงซนทงบรลิสทุทธลิธิ์แกล่สทุนนัข และอยล่าโยนไขล่มทุกของทล่านใหห้แกล่สทุกร เกลมือกวล่ามนันจะ
เหยบยบยททาเสบย และจะหนันกลนับมากนัดตนัวทล่านดห้วย” (มธ. 7:6)

ใน 1 เธสะโลนลิกา 5:19 เปาโลเตมือนสตลิวล่า “อยล่าดนับพระวลิญญาณ” เราไมล่ควรดนับพระวลิญญาณเดก็ดขาด เราควรถผก
นทาพาโดยพระวลิญญาณตลอดเวลา และหากเราถผกนทาพาโดยพระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์ใหห้พผดคทุยกนับใครสนักคนซนทงเปป็นคนไมล่เชมืทอ 
พระวลิญญาณกก็จะทรงจนัดเตรบยมหนทางและททาใหห้คนไมล่เชมืทอคนนนันี้นเตก็มใจทบทจะรนับฟปง แตล่หากเราพยายามทบทจะยนัดเยบยดความ
เชมืทอมนัทนตล่างๆแบบครลิสเตบยนของเราแกล่คนเหลล่านนันี้นทบทไมล่สนใจและหยลิทงยโส เรากก็กทาลนังโยนไขล่มทุกแหล่งขล่าวประเสรลิฐไปตรงหนห้า
สทุกร และการททาเชล่นนนันี้นไมล่เปป็นทบทพอพระทนัยตล่อองคร์พระผผห้เปป็นเจห้าเลย มบครลิสเตบยนจทานวนมากทบทตห้องแสวงหานนี้ทาพระทนัยของ
พระเจห้าเกบทยวกนับวลิธบทบทใชห้ในการพยายามทบทจะนทาวลิญญาณ

ขห้อ 5 ปปิดทห้ายดห้วยคทาพผดทบทวล่า “จงฉวยโอกาส” เปาโลกลล่าวเชล่นนบนี้โดยหมายความวล่าผผห้เชมืทอทนันี้งหลายจะตห้องใชห้โอกาส
ทนันี้งหมดทบทมบเพมืทอเปป็นพยานแกล่คนไมล่เชมืทอทนันี้งหลาย ซนทงการททาเชล่นนบนี้เปป็นการฉวยโอกาส

พวกเราสล่วนใหญล่ไมล่ตระหนนักอยล่างถล่องแทห้วล่าพระเจห้าทรงใหห้โอกาสอนันยลิทงใหญล่และเปฟีปี่ยมสงล่าราศบแกล่เราในการทรง
ยอมใหห้เรานทาวลิญญาณ และเราจะไมล่มบวนันรผห้เลยถนงคทุณคล่าของจลิตวลิญญาณดวงหนนทงตราบใดทบทเราอยผล่ฟากนบนี้ของนลิรนันดรร์กาล 
พระเยซผทรงยกภาพประกอบดนังนบนี้: “ถห้าผผห้ใดจะไดห้สลิทงของสลินี้นทนันี้งโลก แตล่ตห้องสผญเสบยจลิตวลิญญาณของตน ผผห้นนันี้นจะไดห้ประโยชนร์
อะไร” (มธ. 16:26)

คทุณนนกภาพออกไหม คมือทรนัพยร์สมบนัตลิหมดทนันี้งโลกกองเทล่าภผเขา โดยมบจติตวติญญาณดวงหนลึที่งชนัทงเทบยบกนับเงลินและ
ทองคทากองสผงขนาดนนันี้น? กระนนันี้นพระเยซผกก็ทรงประกาศวล่าจลิตวลิญญาณดวงเดบยวกก็มบคล่ามากกวท่าทรนัพยร์สมบนัตลิหมดทนันี้งโลกรวม
กนัน เราทนันี้งหลายทบทปลล่อยใหห้คนไมล่เชมืทอผล่านเลยไปโดยไมล่เปป็นพยานแกล่พวกเขาและชบนี้นทาพวกเขาใหห้มาถนงพระเยซผครลิสตร์ในฐานะ
พระผผห้ชล่วยใหห้รอด กก็กทาลนังผล่านเลยไขล่มทุกและเพชรไป – เพชรพลอยตล่างๆทบทมบคล่าเกลินจะนนับไดห้ การเสบยเวลาไปเปลล่าๆคมือความ
บาปอยล่างหนนทงทบทใหญล่โตยลิทงนนัก

“คนใดทบทรผห้จนักกระททาการดบ และไมล่ไดห้กระททา บาปจนงมบแกล่คนนนันี้น” (ยากอบ 4:17) ซาโลมอนชายผผห้มบสตลิปปญญากลล่าว
ไวห้วล่า “ผผห้ทบทนทาวลิญญาณกก็มบปปญญา” ดาเนบยลกลล่าววล่า “บรรดาคนทบทฉลาดจะสล่องแสงเหมมือนแสงฟป้า และบรรดาผผห้ทบทไดห้ใหห้คน
เปป็นอนันมากมาสผล่ความชอบธรรมจะสล่องแสงเหมมือนอยล่างดาวเปป็นนลิตยร์นลิรนันดรร์” ธทุรกลิจทบทใหญล่โตทบทสทุดและททากทาไรมากทบทสทุดบน
แผล่นดลินโลกนบนี้คมือ ธทุรกลิจของการนทาวลิญญาณ และผผห้เชมืทอททุกคนกก็ควรเปป็นนนักนทาวลิญญาณ พระเจห้าไมล่ทรงเรบยกผผห้เชมืทอททุกคนใหห้
เทศนาหรมือเปป็นศลิษยาภลิบาลของครลิสตจนักรสนักแหล่งหรมือใหห้ทลินี้งบห้านเรมือนของตนและไปททางานมลิชชนัทนในตล่างแดน แตล่พระเจจ้า
ทรงชต่วยใหจ้รอดเพคืที่อททที่จะรทับใชจ้ และพระองคร์ไมล่เคยชล่วยผผห้ใดใหห้ไดห้รนับความรอดเพมืทอทบทจะแคล่นนัทงเฉยๆและพนักสนักครผล่ขณะทบทคน



บาปนนับลห้านๆกทาลนังตกนรก! เราจะตห้องฉวยโอกาสทนันี้งหมดทบทมบเพมืทอบอกคนทนันี้งหลายเกบทยวกนับพระเยซผและชบนี้นทาพวกเขาใหห้มา
ถนงพระครลิสตร์ผผห้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพมืทอชล่วยใหห้รอดจนถนงทบทสทุด คมือ คนทนันี้งปวงทบทจะมาหาพระเจห้าโดยพระองคร์

ขห้อ 6: “จงใหห้วาจาของทล่านประกอบดห้วยเมตตาคทุณเสมอ ปรทุงดห้วยเกลมือใหห้มบรส เพมืทอทล่านจะไดห้รผห้วล่าควรตอบททุกคน
อยล่างไร”

ผผห้เชมืทอทนันี้งหลายควรระมนัดระวนังมากๆวล่าตนพผดอยล่างไร ในภาษากรบกเดลิม ความคลิดทบทถผกเสนอตรงนบนี้กก็คมือวล่าผผห้เชมืทอทนันี้ง
หลายไมล่ควรพผดหห้วนๆหรมือทล่าทบทบท “อวดฉลาด” เราควรถล่อมใจ กรทุณาและอล่อนโยนตราบใดทบทความถล่อมใจ ความกรทุณาและ
ความอล่อนโยนของเราไมล่นทาไปสผล่การออมชอมและความไมล่แยแส ผผห้เชมืทอจะตห้องไมล่ออมชอมความจรลิงทบทเปป็นหลนักสทาคนัญและ
ความเชมืทอมนัทนตล่างๆตามแบบของพระเจห้าภายใตห้เงมืทอนไขใดๆ แตล่เราจะตห้องไมล่หนัวรนันี้น หห้วน หรมืออวดฉลาดในคทาพผดของเราดห้วย
– โดยเฉพาะอยล่างยลิทงกนับคนไมล่เชมืทอทนันี้งหลาย เราจะตห้องพผด “สลิทงทบทดบและมบไวห้เพมืทอเสรลิมสรห้าง”

เพมืทอททาใหห้ความจรลิงขห้อนบนี้ฝปงลนกในหนัวใจของชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นเปาโลใชห้คทาทบทพวกเขาเขห้าใจอยล่างถล่องแทห้: “ปรทุง
ดห้วยเกลมือใหห้มบรส” ในคทาเทศนาบนภผเขา พระเยซผทรงบอกเหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “ทล่านทนันี้งหลายเปป็นเกลมือแหล่งแผล่นดลิน
โลก” เกลมือททาใหห้บรลิสทุทธลิธิ์ ถนอมไวห้ไมล่ใหห้เนล่าเสบย และเพลิทมรสชาตลิ ในพระคนัมภบรร์ เกลมือมบการประยทุกตร์ใชห้หลายประการ เชล่น 
เกลมือแหล่งพนันธสนัญญาและเกลมือแหล่งเครมืทองสนัตวบผชา เกลมือเปป็นสนัญลนักษณร์ทบทแสดงถนงการถนอมรนักษา การชทาระใหห้บรลิสทุทธลิธิ์ การ
ปป้องกนันมลิใหห้เนล่าเสบยหรมือเสมืทอมลง มนันเปป็นสนัญลนักษณร์อยล่างหนนทงของการชทาระใหห้บรลิสทุทธลิธิ์ฝป่ายวลิญญาณ และความเชมืทอแบบ
ครลิสเตบยนกก็เปป็นพลนังบนแผล่นดลินโลกในปปจจทุบนันทบทรนักษาอารยธรรมไวห้ไมล่ใหห้เสมืทอมสผญ เอาความเชมืทอแบบครลิสเตบยนออกไปจาก
ประชาชาตลิหนนทงและคทุณเหลมืออะไร? ประชาชนกก็กลายเปป็นคนเถมืทอนทบทปฏลิบนัตลิตามกฎตล่างๆแหล่งปป่าดงดลิบ ครลิสเตบยนทนันี้งหลาย
จะตห้องพผดถห้อยคทาทบท “ปรทุงดห้วยเกลมือใหห้มบรส”

ในเอเฟซนัส 4:29 เปาโลกลล่าววล่า “อยล่าใหห้คทาหยาบคายออกมาจากปากทล่านเลย แตล่จงกลล่าวคทาทบทดบ และเปป็น
ประโยชนร์ใหห้เกลิดความจทาเรลิญเพมืทอจะไดห้เปป็นคทุณแกล่คนทบทไดห้ยลินไดห้ฟปง”

“...เพมืทอทล่านจะไดห้รผห้วล่าควรตอบททุกคนอยล่างไร” ผผห้เชมืทอทนันี้งหลายตห้องระมนัดระวนังมากๆวล่าตนพผดกนับกนันและกนันอยล่างไร 
และโดยเฉพาะอยล่างยลิทงวล่าพวกเขาตอบคนไมล่เชมืทออยล่างไรเกบทยวกนับสลิทงตล่างๆทบทเกบทยวขห้องกนับชบวลิตนบนี้และกนับชบวลิตฝป่ายวลิญญาณ ใน
การเตมือนสตลิผผห้เชมืทอทนันี้งหลายเกบทยวกนับการพผดของพวกเขา เปาโลกทาลนังคลิดถนงคนเหลล่านนันี้นทบทอยผล่นอกครลิสตจนักรเปป็นหลนัก เพราะ
เขารผห้วล่าคนไมต่เชคืที่อททันี้งหลายจะตนัดสลินพระเยซผเจห้าโดยการกระททาและคทาพผดของผรจ้เชคืที่อททันี้งหลาย ซาโลมอนกลล่าววล่า “ความตาย
และความเปป็นอยทูท่ททที่อนานาจของลรินี้น” (สภษ. 18:21) คทาตอบแบบเดบยวกนันจะไมล่ททาใหห้ททุกคนพอใจ และเราตห้องตอบแตล่ละคน
ดห้วยสตลิปปญญา ดห้วยเหตทุนบนี้การพผดของเราจนงตห้องถผกปรทุงดห้วยเกลมือใหห้มบรสและคทาพผดของเราตห้องถผกบนัพตลิศมาในพระคทุณหาก
เราจะ “ฉลาดเหมมือนงผและไมล่มบพลิษมบภนัยดทุจนกเขา”

ในลผกา 9:9 เราอล่านวล่า “เฮโรดจนงวล่า “ยอหร์นนนันี้นเราไดห้ตนัดศบรษะแลห้ว แตล่คนนบนี้ทบทเราไดห้ยลินเหตทุการณร์ของเขาอยล่างนบนี้
คมือผผห้ใดเลล่า” แลห้วเฮโรดจนงหาโอกาสทบทจะเหก็นพระองคร์ (พระเยซผ)” ในลผกา 23:8-9 เรมืทองราวดทาเนลินตล่อไป: “เมมืทอเฮโรดไดห้เหก็น
พระเยซผกก็มบความยลินดบมาก ดห้วยนานมาแลห้วทล่านอยากจะพบพระองคร์ เพราะไดห้ยลินถนงพระองคร์หลายประการ และหวนังวล่า
คงจะไดห้เหก็นพระองคร์ททาการอนัศจรรยร์บห้าง ทล่านจนงซนักถามพระองคร์เปป็นหลายขห้อ แตต่พระองคต (พระเยซร) หาทรงตอบประการ
ใดไมต่!” 



จทาไวห้นะครนับ... จสาไวจ้ใหจ้ดท!! “อยต่าโยนไขต่มทุกของทต่านททันี้งหลายไปตรงหนจ้าสทุกร!” เฮโรดตนัดศบรษะยอหร์นผผห้ใหห้รนับบนัพตลิศ
มา เขาเปป็นชายทบทชนัทวรห้ายมากๆและเขาไดห้ขห้ามเสห้นตายของพระเจห้าไปแลห้วอยล่างไมล่ตห้องสงสนัย เขาซนักถามพระเยซผ “เปป็นหลาย
ขห้อ” แตล่พระเยซผไมล่ทรงตอบเขาเลยสทักคสาเดทยว กระนนันี้นเรากก็อล่านในขห้อ 39-43 ของบทเดบยวกนันนนันี้น “ฝป่ายคนหนนทงในผผห้รห้ายทบท
ถผกตรนงไวห้จนงพผดหยาบชห้าตล่อพระองคร์วล่า “ถห้าทล่านเปป็นพระครลิสตร์ จงชล่วยตนัวเองกนับเราใหห้รอดเถลิด” แตล่อบกคนหนนทงหห้ามปราม
เขาวล่า “เจห้ากก็ไมล่เกรงกลนัวพระเจห้าหรมือ เพราะเจห้าเปป็นคนถผกโทษเหมมือนกนัน และเรากก็สมกนับโทษนนันี้นจรลิง เพราะเราไดห้รนับสม
กนับการทบทเราไดห้กระททา แตล่ทล่านผผห้นบนี้หาไดห้กระททาผลิดประการใดไมล่” แลห้วคนนนันี้นจนงทผลพระเยซผวล่า “พระองคค์เจด้าขด้า ขอ
พระองคค์ทรงระลถึกถถึงขด้าพระองคค์เมมืที่อพระองคค์เสดจ็จเขด้าในอาณาจอักรของพระองคค์” ฝป่ายพระเยซผทรงตอบเขาวล่า “เรา
บอกความจรริงแกท่เจด้าวท่า วอันนทนี้เจด้าจะอยทูท่กอับเราในเมมืองบรมสตุขเกษม”

ในบทเดบยวกนันนนันี้นของพระวจนะบรลิสทุทธลิธิ์ของพระเจห้า พระเยซผทรงปฏลิเสธทบทจะเอล่ยแมห้เพบยงสนักคทาเดบยวแกล่กษนัตรลิยร์ผผห้
ชนัทวรห้ายทบทไดห้ตนัดศบรษะผผห้นทาหนห้าของพระครลิสตร์และไดห้ขล่มเหงเหลล่าวลิสทุทธลิชน เหตทุผลเดบยวทบทเขาอยากเหก็นองคร์พระผผห้เปป็นเจห้ากก็คมือ
เพราะวล่าเขาคลิดวล่าตนจะไดห้เหก็นพระองคร์ททาการอนัศจรรยร์ ดห้วยเหตทุนบนี้พระเยซผจนงไมล่ตรนัสสนักคทาเดบยวแกล่เฮโรดเลย แตล่โจรทบทใกลห้
ตายคนหนนทง (ผผห้ซนทงรนับสารภาพความบาปของตนและยอมรนับสารภาพวล่าตนสมควรตาย) ไดห้กลล่าวเกห้าคทากนับพระเยซผ พระเยซผ
ทรงสดนับฟปงและทรงตอบเขา – และพาเขาในวนันนนันี้นเขห้าไปในเมมืองบรมสทุขเกษมของพระเจห้า

อล่าน 1 เปโตร 1:15 และ 3:1; 2 ทธ. 2:25-26 ตามทบทพระคทาเหลล่านบนี้วล่าไวห้ ความอล่อนสทุภาพเปป็นองคร์ประกอบพลิเศษ
อยล่างเดบยวของคทาตอบแบบครลิสเตบยนทบทใหห้แกล่คนเหลล่านนันี้นทบทอยผล่ภายนอกครลิสตจนักร

สามอัคคทธรรมแบบครริสเตทยน
เปาโลไมล่ประสงคร์ทบทจะวางภาระลงบนจดหมายฝากถนงชาวเมมืองโคโลสบดห้วยรายละเอบยดยมืดยาวเกบทยวกนับเรมืทองสล่วนตนัว

ของเขา ผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นในครลิสตจนักรนนันี้นสนใจอยล่างลนกซนนี้งเกบทยวกนับสทุขภาพของเขา การทนททุกขร์ตล่างๆของเขาและแผนการ
ตล่างๆของเขา แตล่ผผห้ถมือจดหมายฝากฉบนับนบนี้จะตอบคทาถามตล่างๆของพวกเขาเอง และจะแจห้งใหห้พวกเขาทราบเกบทยวกนับสทุขภาพ
และสภาพทนัทวไปของวลิสทุทธลิชนชราผผห้นบนี้ขณะทบทเขานนัทงอยผล่ในคทุกทบทกรทุงโรม

ขห้อ 7: “ทบคลิกนัส ผผห้เปป็นนห้องชายทบทรนัก และเปป็นผผห้รนับใชห้ทบทสนัตยร์ซมืทอ และเปป็นเพมืทอนรล่วมงานกนับขห้าพเจห้าในองคร์พระผผห้เปป็น
เจห้า จะบอกใหห้ทล่านทราบถนงเหตทุการณร์ทนันี้งปวงของขห้าพเจห้า”

เปาโลคงรนักทบคลิกนัสมากๆ – เขาใหห้เกบยรตลิบทุคคลผผห้นบนี้โดยการเอล่ยถนงเขาในจดหมายฝากสามฉบนับของตน ประการแรก
เขาถผกเรบยกวล่า “นห้องชายทบทรนัก” ผผห้หนนทงในความเปป็นพบทนห้องอนันศนักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ในองคร์พระผผห้เปป็นเจห้า ถผกผผกพนันดห้วยกนันในพระครลิสตร์
ดห้วยสายใยแหล่งความรนักตามแบบพระเจห้า เปาโลเปป็นอนัครทผตทบทโดดเดล่นคนหนนทง แตล่เขากก็ไมล่เคยรผห้สนกวล่าตนเหนมือกวล่าพบทนห้องทนันี้ง
หลายเลย เขารนักททุกคนทบทเปป็นผผห้เชมืทอแทห้ดทุจพบทนห้อง แตล่ดผเหมมือนวล่าทบคลิกนัสเปป็นทบทรนักยลิทงตล่อเปาโลและเขาไดห้รนับการตอบแทนดห้วย
ความนนับถมือและความมนัทนใจสผงยลิทง ในฐานะเปป็นผผห้รนับใชห้คนหนนทงของพระเจห้าทบทไดห้รนับความไวห้วางใจ เขาถมือจดหมายฝากถนงชาว
เมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นและไดห้รนับความไวห้วางใจใหห้ไปแจห้งขล่าวแกล่ผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นทบทนนัทน

ในหนนังสมือเอเฟซนัส ทบคลิกนัสถผกเรบยกวล่า “นห้องทบทรนักและเปป็นผผห้รนับใชห้อนันสนัตยร์ซมืทอในองคร์พระผผห้เปป็นเจห้า” และในหนนังสมือ
โคโลสบเปาโลกก็เรบยกเขาวล่าเปป็น “เพมืทอนรล่วมงานกนับขห้าพเจห้าในองคร์พระผผห้เปป็นเจห้า” สทาหรนับเปาโลแลห้ว ชายผผห้นบนี้เปป็นทบทรนัก ควรคล่า
แกล่การไวห้ใจ เปป็นเพมืทอนผผห้รนับใชห้ทบทสนัตยร์ซมืทอคนหนนทงและเพมืทอนรล่วมททาการดห้วยกนัน



ขห้อ 8: “ขห้าพเจห้าใชห้ผผห้นบนี้ไปหาทล่านกก็เพราะเหตทุนบนี้เอง คมือใหห้เขาทราบถนงความเปป็นอยผล่ของทล่าน และเพมืทอใหห้เขาหนทุน
นนี้ทาใจของทล่าน”

สลิทงทบทเปาโลกทาลนังกลล่าวกก็คมือนบท: “ขห้าพเจห้าทราบวล่าทล่านทนันี้งหลายเปป็นหล่วงขห้าพเจห้า ขห้าพเจห้าทราบวล่าใจของพวกทล่านมบ
ภาระหนนักเพราะวล่าขห้าพเจห้าตลิดคทุกอยผล่ – แตล่ขห้าพเจห้าไมล่ไดห้กทาลนังเขบยนเกบทยวกนับการทนททุกขร์สล่วนตนัวและเรมืทองสล่วนตนัวตล่างๆของ
ขห้าพเจห้า ทบคลิกนัสผผห้ซนทงขห้าพเจห้าไวห้ใจและรนักจะบอกพวกทล่านททุกอยล่างเกบทยวกนับขห้าพเจห้า ทล่านทนันี้งหลายเชมืทอสลิทงทบทเขาบอกพวกทล่าน
ไดห้ เพราะเขาทราบททุกอยล่างเกบทยวกนับการทนททุกขร์ตล่างๆของขห้าพเจห้าและสถานการณร์ของขห้าพเจห้าในคทุกทบทนบท”

“ทราบถนงความเปป็นอยผล่ของทล่าน” – นนัทนคมือ ทล่านทนันี้งหลายเปป็นอยล่างไรบห้างภายใตห้การถผกขล่มเหง และวล่ามบผผห้ใดไดห้
หนันเหไปจากความเชมืทอนนันี้นบห้างหรมือไมล่

ขห้อ 9: “ใหห้โอเนสลิมนัส ผผห้เปป็นนห้องชายทบทรนักและสนัตยร์ซมืทอ ซนทงเปป็นคนหนนทงในพวกทล่านไปดห้วย เขาทนันี้งสองจะเลล่าใหห้ทล่านท
ราบถนงเหตทุการณร์ทนันี้งปวงทบทนบท”

พบทนห้องสองคนนบนี้ คมือทบคลิกนัสและโอเนสลิมนัสกทาลนังเดลินทางไปยนังเมมืองโคโลสบ พวกเขาจะตห้องนทาสล่งจดหมายฝากถนงชาว
เมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นและแจห้งใหห้ทราบเกบทยวกนับสภาพของเปาโลผผห้ชราและเปป็นทบทรนัก อยล่างไรกก็ตาม โอเนสลิมนัสมบขล่าวสารอบกเรมืทอง
ทบทพลิเศษมากยลิทงกวล่า – คทาพยานและการแนะนทาใหห้รผห้จนักอดบตนายของเขา นนัทนคมือ ฟฟีเลโมน

โอเนสลิมนัสเคยเปป็นทาสมากล่อน เขาไดห้หนบมาและทลินี้งนายของตน แตล่ในระหวล่างการพเนจรของเขาๆไดห้กลนับใจเชมืทอ
ภายใตห้งานรนับใชห้ของเปาโล ผผห้ซนทงบนัดนบนี้กทาลนังสล่งเขากลนับไปหาฟฟีเลโมนในฐานะชายคนใหมล่ – ไมล่ใชล่ทาสทบทไมล่เชมืทอและไมล่ททา
ประโยชนร์อะไรอบกตล่อไป แตล่เปป็นคนทบทถผกสรห้างใหมล่ในพระเยซผครลิสตร์: “บนัดนบนี้เขามลิใชล่เปป็นทาสอบกตล่อไป แตล่ดบยลิทงกวล่าทาส คมือ
เปป็นพบทนห้องทบทรนัก เขาเปป็นทบทรนักมากของขห้าพเจห้า แตล่คงจะเปป็นทบทรนักของทล่านมากยลิทงกวล่านนันี้นอบก ทนันี้งในเนมืนี้อหนนังและในองคร์พระผผห้
เปป็นเจห้า” (ฟฟีเลโมน 16)

มนันเปป็นความจรลิงทบทวล่าโอเนสลิมนัสเคยเปป็นคนทบทไมล่สนัตยร์ซมืทอตล่อนายของตนในฐานะทาสคนหนนทง – เขาไดห้หนบจากมาและ
นนัทนกก็เปป็นการกระททาผลิดทบทรห้ายแรงในสมนัยนนันี้นทบทมบการคห้าทาส แตล่ไมล่วล่าเขาเคยททาสลิทงใดในอดบต บนัดนบนี้เขากก็เปป็นผผห้ทบทถผกสรห้างใหมล่
แลห้ว เปาโลชมเชยเขาในฐานะนห้องชายทบทสนัตยร์ซมืทอคนหนนทงในองคร์พระผผห้เปป็นเจห้าและเปป็นหนนทงเดบยวกนับพวกเขาในพระกายของ
พระครลิสตร์ เปาโลกลล่าวแกล่ชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นวล่า “พบทนห้องสองคนนบนี้จะเลล่าใหห้ทล่านทราบถนงเหตทุการณร์ทนันี้งปวงทบทนบท”

เปาโลทราบถนงความกระวนกระวายใจทบทผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นในครลิสตจนักรทบทเมมืองโคโลสบมบเพมืทอเขา และเขาอยากทบทจะ
ปลอบประโลมใจพวกเขา เขารผห้วล่าทบคลิกนัสจะบอกพวกเขาวล่าเขารผห้สนกอยล่างไรในหนัวใจของเขา และวล่าเขากทาลนังตนันี้งตาคอยใหห้ถนง
วนันนนันี้นเมมืทอประตผแหล่งเสรบภาพจะเปปิดออก อนันเปป็นการอนทุญาตใหห้เขาไดห้ประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคทุณของพระเจห้าอบกครนันี้ง
เขายนังทราบดห้วยวล่าเมมืทอผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นทราบวล่าเขาไมล่หวนัทนไหว ไมล่คลอนแคลน และยนังเปป็นผผห้รนับใชห้คนเดลิมของพระเจห้า – เปป็น
ทบทรนักยลิทง สนัตยร์ซมืทอและจรลิงแทห้ – พวกเขากก็จะไดห้รนับการหนทุนใจในมนทุษยร์ภายใน

ขห้อ 10: “อารลิสทารคนัส เพมืทอนรล่วมในการถผกจองจทากนับขห้าพเจห้าและมาระโก ลผกชายของนห้องสาวบารนาบนัส ฝาก
ความคลิดถนงมายนังทล่านทนันี้งหลาย (ทล่านกก็ไดห้รนับคทาสนัทงถนงเรมืทองมาระโกแลห้ววล่า ถห้าเขามาหาทล่าน กก็จงรนับรองเขา) 

อารลิสทารคนัสมาจากแควห้นมาซบโดเนบย โดยเปป็นชาวเมมืองเธสะโลนลิกา อล่านกลิจการ 19:29; 20:4; 27:2 และฟฟีเลโมน 
24 เพมืทอนรล่วมในการถผกจองจทาผผห้นบนี้ไดห้อยผล่กนับเปาโลมาหลายครนันี้งแลห้วกล่อนทบทพวกเขาถผกจทาคทุก พวกเขาอยผล่ดห้วยกนันในระหวล่างการ



จลาจลทบทเมมืองเอเฟซนัส และเขาไดห้เดลินทางกนับเปาโลมาหลายครนันี้งไปยนังซบเรบยและกรบซ พวกเขาอยผล่ดห้วยกนันตอนทบทเปาโลลล่องเรมือ
จากอลิตาลบในการเดลินทางของเขาเพมืทออทุทธรณร์ตล่อซบซารร์ และดผเหมมือนวล่านห้องชายคนนบนี้อยผล่ตล่อไปกนับเปาโลในกรทุงโรมและบนัดนบนี้กก็
ตลิดคทุกกนับเขา เปาโลกลล่าวถนงเขาตรงนบนี้วล่าเปป็น “เพมืทอนรล่วมในการถผกจองจทา” แตล่ในหนนังสมือฟฟีเลโมนในฐานะ “เพมืทอนรล่วมงาน”
จากการเปลบทยนแปลงดนังกลล่าวในเรมืทองของวลิธบเรบยก มบผผห้อนทุมานวล่าเหก็นไดห้ชนัดวล่าเขาไมล่ไดห้ถผกตนันี้งขห้อหาและเขาไดห้ถผกปลล่อยตนัวออก
จากคทุกแลห้ว ไมล่ตห้องสงสนัยเลยวล่าเขาอยผล่ทบทนนัทนกนับเปาโลเพราะความรนักอนันลนกซนนี้งของเขาทบทมบตล่ออนัครทผตชราผผห้นบนี้ โดยอยผล่กนับเขาตล่อ
ไปในคทุกเพมืทอปลอบประโลมและหนทุนใจเขา นบทแหละพบทนห้องของแทห้! ขอบพระคทุณพระเจห้าสทาหรนับครลิสเตบยนทนันี้งหลายทบทไมล่เหก็น
แกล่ตนัว ซนทงเหมมือนกนับพระครลิสตร์ผผห้ทบทพวกเขารนับใชห้และเดลินตาม!

ใจผมถล่อมและผมรผห้สนกซาบซนนี้งสทุดๆตล่อพระเจห้าสทาหรนับเพมืทอนๆของผมทบทยมืนหยนัดเคบยงขห้างผมในคทาอธลิษฐานและใน
ททุกหนทางทบทเปป็นไปไดห้ทบทผผห้เชมืทอคนหนนทงจะยมืนหยนัดเคบยงขห้างอบกคนหนนทง ผมดบใจเหลมือเกลินทบทไดห้รผห้วล่าเปาโลมบเพมืทอนๆทบทสนัตยร์ซมืทอทบท
เตก็มใจทบทจะตลิดคทุกกนับเขา ทบทจะใหห้การปลอบประโลมและการหนทุนใจแกล่เขา ครลิสเตบยนทนันี้งหลายกก็มบพระสนัญญาของพระเจจ้า
เชล่นกนัน “เราจะไมล่ละทล่านหรมือทอดทลินี้งทล่านเลย” เพมืทอวล่าเราทนันี้งหลายจะกลล่าวดห้วยใจกลห้าวล่า ‘องคร์พระผผห้เปป็นเจห้าทรงเปป็นพระ
ผผห้ชล่วยของขห้าพเจห้า ขห้าพเจห้าจะไมล่กลนัว มนทุษยร์จะททาอะไรแกล่ขห้าพเจห้าไดห้เลล่า’ (ฮบ. 13:5, 6)

“มาระโก” ยล่อมหมายถนง ยอหร์น มาระโก ซนทงถผกกลล่าวถนงในกลิจการ 12:12-25; 13:5, 13; 15:37, 39; และ 2 ทลิโมธบ
4:11 นบทคมือชายหนทุล่มผผห้กล่อใหห้เกลิดการโตห้เถบยงและการแยกทางระหวล่างเปาโลและบารนาบนัส ในการเดลินทางเพมืทอประกาศใน
ตล่างแดนกล่อนหนห้านนันี้น มาระโกไดห้ทลินี้งพวกเขาไวห้และ “และมลิไดห้ไปททาการดห้วยกนัน” เปาโลจนงคลิดวล่ามนันเปป็นการไมล่ฉลาดทบทจะพา
เขาไปดห้วยกนับพวกเขาอบก “แลห้วไดห้เกลิดการขนัดแยห้งกนันจนตห้องแยกกนัน” (กลิจการ 15:39)

ไมล่มบใครกลล่าวไดห้วล่าเปาโลหรมือบารนาบทัสถผกตห้องหรมือไมล่ในความเหก็นของตนเกบทยวกนับมาระโก แตล่ขห้อเทก็จจรลิงทบทวล่าเขา
ไดห้ละทลินี้งพวกเขาไปในการเดลินทางเพมืทอประกาศในตล่างแดนกก็ททาใหห้ความเหก็นของเปาโลเกบทยวกนับเขาดผเหมมือนถผก แตล่แมห้วล่าอาจ
มบการแตกแยกระหวล่างผผห้เชมืทอแทห้ทบทบนังเกลิดใหมล่แลห้วอยล่างแทห้จรลิง หากยอมจทานนอยล่างเตก็มทบทตล่อพระประสงคร์ของพระเจห้าพวก
เขากก็จะกลนับมาดห้วยกนันในความรนักและการยกโทษแบบครลิสเตบยน และมาระโกกก็ไดห้คมืนดบกนับเปาโลในภายหลนัง อาจเปป็นไดห้วล่า
ขห้อพลิพาทระหวล่างเปาโลและยอหร์นมาระโกถผกใชห้การโดยพระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์เพมืทอปลทุกมาระโกใหห้ตมืทนมาสผล่หนห้าทบรนับผลิดชอบ
ตล่างๆของเขาและททาใหห้เขาเปป็นภาชนะทบทพระเจห้าทรงใชห้การไดห้ เพราะวล่าเปาโลกลล่าวถนงมาระโกดห้วยความนนับถมืออยล่างยลิทงและ
ถห้อยคทาทบทชมเชยอยล่างมากใน 2 ทลิโมธบ 4:11: “ลผกาคนเดบยวเทล่านนันี้นทบทอยผล่กนับขห้าพเจห้า จงไปตามมาระโกและพาเขามาดห้วย 
เพราะเขาเปป็นประโยชนตแกต่ขจ้าพเจจ้าสสาหรทับการรทับใชจ้นทนี้” 

บารนาบนัสเปป็นผผห้ประกาศขล่าวประเสรลิฐคนหนนทงทบทชาวเมมืองโคโลสบรผห้จนักเปป็นอยล่างดบ พวกเขารนักและเคารพเขา โดย
กทาเนลิดแลห้วบารนาบนัสเปป็นคนเลวบคนหนนทง เขาเกลิดบนเกาะไซปรนัสและกลนับใจเชมืทอเปป็นครลิสเตบยนตอนอายทุนห้อยมากๆ ในวนัย
ผผห้ใหญล่เขาขายทรนัพยร์สลิทงของฝป่ายโลกของตนเพมืทอกลายเปป็นผผห้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ และเขาเปป็นผผห้ทบทนทาเปาโลมาสผล่ครลิสตจนักรใน
กรทุงเยรผซาเลก็ม บารนาบนัสเปป็นชายคนหนนทงทบทครลิสตจนักรนนันี้นใหห้ความไวห้วางใจ เขาถผกสล่งจากครลิสตจนักรแมล่ไปยนังเมมืองอนันทลิโอกใน
ฐานะผผห้สล่งสารคนหนนทงเพมืทอนทาขล่าวเรมืทองขล่าวประเสรลิฐในนครนนันี้นกลนับไปรายงานและเมมืทอเขากลนับไปแลห้ว นบทคมือเรมืทองทบทถผกบนันทนก
ไวห้:

“เมมืทอบารนาบนัสมาถนงแลห้ว และไดห้เหก็นพระคทุณของพระเจห้ากก็ปฟีตลิยลินดบ จนงไดห้เตมือนคนเหลล่านนันี้นใหห้ตนันี้งมนัทนคงตลิดสนลิทอยผล่



กนับองคร์พระผผห้เปป็นเจห้า บารนาบนัสเปป็นคนดบ ประกอบดห้วยพระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์และความเชมืทอ จทานวนคนเปป็นอนันมากกก็เพลิทมเขห้า
กนับองคร์พระผผห้เปป็นเจห้า” (กลิจการ 11:23, 24) ขห้อถนัดไปบอกเราวล่าบารนาบนัสไปยนังเมมืองทารร์ซนัสตล่อ กลนับไปพรห้อมกนับเปาโล 
และการททางานในฐานะผผห้ประกาศขล่าวประเสรลิฐของพวกเขากก็ประสบความสทาเรก็จมากเสบยจน “ในเมมืองอนันทลิโอกนนัทนเอง 
พวกสาวกไดห้ชมืทอวล่าครลิสเตบยนเปป็นครนันี้งแรก”

จากนนันี้นบารนาบนัสกก็ขนนี้นไปยนังกรทุงเยรผซาเลก็มเพมืทอนทาเงลินไปมอบใหห้แกล่เหลล่าวลิสทุทธลิชนผผห้ยากจนทบทนนัทน และเขากนับเปาโลกก็
ไปเยบทยมชทุมชนหลายแหล่งดห้วยกนันโดยประกาศขล่าวประเสรลิฐ ครลิสตจนักรตล่อมาไดห้เลมือกบารนาบนัสใหห้ขนนี้นไปยนังกรทุงเยรผซาเลก็มเพมืทอ
จนัดการขห้อโตห้แยห้งอนันรทุนแรงเกบทยวกนับผผห้เชมืทอทนันี้งหลายและพระราชบนัญญนัตลิของโมเสส ซนทงหลนังจากนนันี้นเขากก็กลนับมายนังเมมืองอนันทลิ
โอก: และเราอล่านวล่าเขา “สนัทงสอนประกาศพระวจนะขององคร์พระผผห้เปป็นเจห้า” อยล่างตล่อเนมืทอง

หลนังจากชล่วงเวลาแหล่งการประชทุมของผผห้ประกาศขล่าวประเสรลิฐทบทประสบความสทาเรก็จนบนี้เอง เปาโลและบารนาบนัสไดห้โตห้
แยห้งกนันอยล่างรทุนแรงเกบทยวกนับยอหร์นมาระโกในฐานะเพมืทอนรล่วมเดลินทางทบทเปป็นมลิชชนันนารบ  บนันทนกสทุดทห้ายทบทเราอล่านเกบทยวกนับบา
รนาบนัสในเรมืทองราวตอนนบนี้กก็บอกเราวล่า “บารนาบนัสจนงพามาระโกลงเรมือไปยนังเกาะไซปรนัส” เปาโลกลล่าวถนงมาระโกโดยเชมืทอม
โยงกนับบารนาบนัสตรงนบนี้ในโคโลสบ 4:10 เพมืทอรนับประกนันผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นทบทเมมืองโคโลสบวล่าพวกเขาควรอห้าแขนตห้อนรนับมาระโกดห้วย
การตห้อนรนับแบบครลิสเตบยนอนันเปฟีปี่ยมดห้วยความรนัก โดยปฏลิบนัตลิตล่อเขาในฐานะอนัครทผตแทห้คนหนนทงและพบทนห้องในองคร์พระผผห้เปป็น
เจห้า

ขห้อ 10 ลงทห้ายดห้วยถห้อยคทาเหลล่านบนี้ “...ถห้าเขามาหาทล่าน กก็จงรนับรองเขา” ผผห้เชมืทอทนันี้งหลายททาผลิดพลาดกนันไดห้ทนันี้งนนันี้น เรา
มบชบวลิตอยผล่ในกายเนมืนี้อหนนังและเราอาจททาใหห้องคร์พระผผห้เปป็นเจห้าและเพมืทอนครลิสเตบยนดห้วยกนันผลิดหวนังอยล่างนล่าเศรห้า แตล่หากผผห้เชมืทอ
คนใดลห้มเหลว – และกลนับใจจากความลห้มเหลวนนันี้น ซนทงเปป็นการพลิสผจนร์ตนัวเขาเอง – ผผห้เชมืทอคนนนันี้นกก็ควรไดห้รนับการยกโทษและ
ตห้อนรนับกลนับมาอบกในสามนัคคบธรรมอนันสมบผรณร์เพราะวล่าเราทนันี้งหลายเปป็นอวนัยวะของกายเดบยวกนัน และเมมืทออวนัยวะหนนทงของ
กายนนันี้นทนททุกขร์ อวนัยวะทอันี้งหมดกก็ทนททุกขร์

ไมล่ตห้องสงสนัยเลยวล่าเปาโลไดห้เรบยนรผห้วล่ามาระโกวางแผนการเดลินทางซนทงจะนทาเขาผล่านเขห้ามาในเมมืองโคโลสบ และหาก
เขาไดห้เดลินทางผล่านเขห้าในเมมืองนนันี้นจรลิงๆเหลล่าผผห้เชมืทอทบทนนัทนกก็จะตห้องใหห้การตห้อนรนับเขาดทุจพบทนห้องคนหนนทงในองคร์พระผผห้เปป็นเจห้า ไมล่
วล่าจะเคยมบความเขห้าใจผลิดและความขนัดแยห้งระหวล่างเปาโลและมาระโกในการเดลินทางแบบมลิชชนันนารบชล่วงแรกๆของพวกเขา
กก็ตาม

ขห้อ 11: “และเยซผซนทงมบชมืทออบกวล่า ยทุสทนัส กก็เชล่นกนัน ซนทงอยผล่ในคณะทบทเขห้าสทุหนนัต จทาเพาะคนเหลล่านบนี้เทล่านนันี้นเปป็นเพมืทอนรล่วม
การกนับขห้าพเจห้าในอาณาจนักรของพระเจห้า ซนทงเปป็นทบทหนทุนใจของขห้าพเจห้า”

เราไมล่ทราบอะไรเลยเกบทยวกนับ “เยซผซนทงมบชมืทออบกวล่า ยทุสทนัส” คทากลล่าวทบทวล่า “ซนทงอยผล่ในคณะทบทเขห้าสทุหนนัต” หมายถนงพบท
นห้องสามคนนนันี้นทบทถผกเอล่ยชมืทอ – อารลิสทารคนัส, มาระโกและเยซผ ยทุสทนัส เทล่าทบทเราทราบ ยลิวสามคนนบนี้เปป็นสมาชลิกพวกเดบยวซนทงมบ
เชมืนี้อชาตลิเดบยวกนับเปาโลซนทงใหห้ความชล่วยเหลมือเขาในกรทุงโรมในการรนับใชห้ของเขาในเมมืองทบทชนัทวรห้ายนนันี้น ยลิวคนอมืทนๆททุกคนไมล่
อยากเกบทยวขห้องอะไรกนับเขาเลย แตล่เปาโลกลล่าวถนงชายสามคนนบนี้วล่า “เปป็นทบทหนทุนใจของขห้าพเจห้า” (ภาษากรบกตรงตนัวตรงนบนี้
อล่านวล่า “ผผห้ซนทงเปป็นกทาลนังใจแกล่ขห้าพเจห้าอยล่างแทห้จรลิง”) พวกยลิวทบทเชมืทอคนอมืทนๆกก็ดผเหมมือนจะททาททุกอยล่างทบทพวกเขาททาไดห้เพมืทอตล่อ
ตห้านเปาโล และในหนนังสมือฟฟีลลิปปฟีเขากก็กลล่าวถนงพวกผผห้เชมืทอชาวยลิววล่าพวกเขาประกาศพระครลิสตร์ “ดห้วยจลิตใจรลิษยาและททุล่มเถบยง



กนัน...ดห้วยการชลิงดบชลิงเดล่นกนัน ไมล่ใชล่ดห้วยความจรลิงใจ จงใจจะเพริที่มความทตุกขค์ยากใหด้แกท่เครมืที่องพอันธนาการของขด้าพเจด้า” (ฟป.
1:15, 16)

เปาโลเปป็นอนัครทผตมายนังคนตล่างชาตลิและมบใจรห้อนรนมากๆเพมืทอพวกเขา เพราะวล่าเขาไดห้ททาใหห้ขห้อเทก็จจรลิงนบนี้เปป็นทบท
ทราบแลห้ว พวกยลิวจทานวนมากจนงเกลบยดชนังเขาและมบใจขมขมืทนตล่อพวกเขาอยล่างมาก อยล่างไรกก็ตาม เปาโลกก็มบภาระใจลนกซนนี้ง
เพมืทอชนรล่วมชาตลิของเขา ในโรม 9:1-3 เขาสารภาพประมาณวล่าเขาเตก็มใจทบทจะตกนรกหมกไหมห้หากการเสบยสละเชล่นนนันี้นจะ
ชล่วยชนรล่วมชาตลิของเขาใหห้รอดไดห้ แตล่เขากก็รผห้วล่าแมห้หากวล่าเขาสามารถถวายรล่างกายของเขาใหห้ไปเผาไฟ หรมือหากเขาสามารถ
ลงไปในหลทุมนนันี้นไดห้แทนพวกเขา นนัทนกก็จะไมล่เปป็นประโยชนร์อนันใดเลย เพราะวล่าเปาโลเปป็นนนักเทศนร์เรมืทองพระคทุณและเขารผห้วล่า
 “ไมล่มบเครมืทองสนักการบผชาเหลมืออยผล่อบกตล่อไป” พระโลหลิตไดห้ถผกหลนัทงออกแลห้วครนันี้งเดบยวพอ มบผลตลอดไปเปป็นนลิตยร์ – และพวก
ยลิวและคนตล่างชาตลิกก็ตห้องรนับความรอดโดยพระคทุณผล่านทางความเชมืทอโดยไมล่เพลิทมอะไรเขห้าไปอบกเหมมือนกนัน

ขห้อ 12: “เอปาฟรนัส คนหนนทงในพวกทล่านและเปป็นผผห้รนับใชห้ของพระครลิสตร์ ฝากความคลิดถนงมายนังทล่าน ดห้วยเขาสผห้
อธลิษฐานเผมืทอทล่านอยผล่เสมอ หวนังจะใหห้ทล่านเจรลิญเปป็นผผห้ใหญล่และบรลิบผรณร์ในการซนทงชอบพระทนัยของพระเจห้าททุกสลิทง”

ผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นทบทถผกเอล่ยชมืทอในขห้อตล่างๆทบทเหลมือของบทนบนี้เปป็นคนตล่างชาตลิ – ไมล่ไดห้เกลิดจากพวกยลิว เอปาฟรนัสถผกเรบยกวล่า
เปป็น “คนหนนทงในพวกทล่าน” เขาเปป็นชาวเมมืองโคโลสบ เขาเกลิดทบทนนัทนและไมล่ตห้องสงสนัยเลยวล่ากลนับใจเชมืทอทบทนนัทน เปป็นธรรมดาทบทเขา
สนใจอยล่างลนกซนนี้งในครลิสตจนักรแมล่ของเขา และในจดหมายฝากฉบนับนบนี้เขากก็ฝากความคลิดถนงและความรนักแบบครลิสเตบยนมาใหห้ 
เปาโลประกาศวล่าเขาเปป็นผผห้รนับใชห้ทบทแทห้จรลิงแหล่งขล่าวประเสรลิฐ และเปป็นไปไดห้อยล่างยลิทงวล่าพระเจห้าไดห้ทรงใชห้เอปาฟรนัสในการเปปิด
ประตผแหล่งครลิสตจนักรทบทเมมืองโคโลสบ ถนงอยล่างไรแลห้ว เขากก็เปป็นผผห้รนับใชห้คนหนนทงของพระครลิสตร์ หนนทงในศลิษยาภลิบาลของพวกเขา 
และมบความหล่วงใยฝป่ายวลิญญาณอยล่างลนกซนนี้งเพมืทอพบทนห้องของเขา

เปาโลพรรณนาถนงเพมืทอนผผห้รนับใชห้คนนบนี้วล่า “สทูด้อธริษฐานเผมืที่อทท่านอยทูท่เสมอ” เอปาฟรนัสจากครลิสตจนักรแมล่ของเขามา เขา
ตลิดคทุกอยผล่ แตล่เขากก็ไมล่เคยลมืมพบทนห้องชายหญลิงในพระครลิสตร์ของเขา เขาสผห้ตรากตรทาเพมืทอพวกเขาในการอธลิษฐาน เขามบความรนัก
ฝป่ายวลิญญาณอนันลนกซนนี้งและบรลิสทุทธลิธิ์ทบทกล่อใหห้เกลิดความรห้อนรนอนันเจก็บปวดในคทาอธลิษฐานเผมืทอพวกเขา ภาระใจของเขาทบท
เกบทยวขห้องกนับชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นคมือ “หวนังจะใหห้ทล่านเจรลิญเปป็นผผห้ใหญล่และบรลิบผรณร์ในการซนทงชอบพระทนัยของพระเจห้าททุก
สลิทง” เอปาฟรนัสทราบถนงอนันตรายทบทผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นเผชลิญ เขาทราบถนงความแยบยลของคทาสอนผลิดทบทถผกสอนโดยพวกครผสอน
เทก็จในเมมืองโคโลสบ และเขาอธลิษฐานเผมืทอพบทนห้องของเขา เพมืทอทบทพวกเขาจะยมืนหยนัดมนัทนคงไมล่หวนัทนไหว เพมืทอทบทพวกเขาจะไมล่หนันเห
ไปจากความเชมืทอนนันี้น เขาอยากใหห้พวกเขายมืนหยนัดสมบผรณร์แบบ มนัทนใจเตก็มเปฟีปี่ยมในความเชมืทอนนันี้นทบทถผกมอบไวห้แกล่เหลล่าวลิสทุทธลิชน
ครนันี้งเดบยวพอ เขาอยากใหห้พวกเขายอมจทานนอยล่างตล่อเนมืทองตล่อ “การซถึที่งชอบพระทอัยของพระเจด้าทตุกสริที่ง”

ขห้อ 13: “ขห้าพเจห้าเปป็นพยานใหห้เขาวล่า เขาตรากตรทาททางานมากเพมืทอทล่านและเพมืทอคนทบทอยผล่ในเมมืองเลาดบเซบยและเพมืทอ
คนทบทอยผล่ในเมมืองฮลิเอราบทุรบ”

เปาโลใหห้ความมนัทนใจผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นในครลิสตจนักรทบทเมมืองโคโลสบวล่าเอปาฟรนัสเปป็นผผห้ทบทรห้อนรน คทุกนนันี้นไมล่ไดห้ททาใหห้จลิต
วลิญญาณของเขามอดลงหรมือดนับไฟทบทลทุกไหมห้ในจลิตใจของเขาเกบทยวกนับขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคทุณในครลิสตจนักรแมล่ของเขา และ
ความเจก็บปวดและภาระแหล่งการอธลิษฐานทบทเกาะกทุมหนัวใจและจลิตใจของเขากก็มบไปถนงครลิสเตบยนเหลล่านนันี้นในเมมืองเลาดบเซบยและ
เมมืองฮลิเอราบทุรบเชล่นกนัน – เมมืองเหลล่านนันี้นทบทอยผล่ในแควห้นเดบยวกนับเมมืองโคโลสบ ทนันี้งสามเมมืองนบนี้อยผล่ในแควห้นฟรบเจบย เอปาฟรนัสรผห้จนักค



รลิสตจนักรแตล่ละแหล่งในแวล่นแควห้นนนันี้นเปป็นอยล่างดบและเคยมบสามนัคคบธรรมกนับพวกเขามาหลายครนันี้งแลห้วอยล่างไมล่ตห้องสงสนัย
ขห้อ 14: “ลผกาแพทยร์ทบทรนักกนับเดมาสฝากความคลิดถนงมายนังพวกทล่าน”
แพทยร์ของเปาโล (ลผกา) กก็อยผล่กนับเขาดห้วย สทุขภาพของอนัครทผตชราผผห้นบนี้ไดห้รนับการเฝป้าระวนังอยล่างใกลห้ชลิดโดยแพทยร์ของ

เขาผผห้ซนทงเขาเรบยกวล่า “แพทยตททที่รทัก” คทุณหมอลผการนักเปาโลและเดลินทางไปกนับทล่านในหลายโอกาส เขาอยผล่ดห้วยกนับทล่านขณะทบท
ทล่านเดลินทางไปยนังกรทุงโรม และเขากก็อยผล่ทบทนนัทนกนับทล่านตล่อไป ลผกากก็ถผกเอล่ยถนงโดยเปาโลเชล่นกนันในจดหมายของเขาทบทเขบยนถนง
ฟฟีเลโมน (ขห้อ 24) และใน 2 ทลิโมธบ 4:11

เราไมล่ทราบวล่าเดมาสเปป็นผผห้ใด ไมล่มบคทาอธลิบายใหห้ไวห้ เขาอาจเปป็นคนทบทตล่อมาถผกกลล่าวถนงใน 2 ทลิโมธบ 4:10 วล่า “เพราะ
วล่าเดมาสไดห้หลงรนักโลกปปจจทุบนันนบนี้เสบยแลห้ว” ขห้อนบนี้อาจพผดอบกเรมืทองไปเลยหากเดมาสสนัตยร์ซมืทอ – ตล่อองคร์พระผผห้เปป็นเจห้ากล่อนและ
จากนนันี้นกก็ตล่ออนัครทผตเปาโลผผห้เปป็นทบทรนักของพระเจห้า แตล่แสงสบและการยนัทวยวนของโลกกก็เชลิญชวนเขาใหห้ออกหล่างไปจากการอยผล่
เคบยงขห้างเปาโล และเรากก็ไมล่มบบนันทนกไวห้วล่าเกลิดอะไรกนับเขาหลนังจากนนันี้น

ขห้อ 15: “ขอฝากความคลิดถนงมายนังพวกพบทนห้องทบทอยผล่ในเมมืองเลาดบเซบยกนับนลิมฟปสและครลิสตจนักรทบทอยผล่ในเรมือนของเขา
ดห้วย” 

ผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นในครลิสตจนักรทบทเมมืองโคโลสบจะตห้องคทานนับและหนทุนใจครลิสตจนักรนห้อง ซนทงอาจเปป็นครลิสตจนักรหนนทงทบท
อล่อนแอกวล่าในเมมืองเลาดบเซบย – และโดยเฉพาะอยล่างยลิทงพวกเขาจะตห้องระลนกถนงนลิมฟปสซนทงครลิสตจนักรประชทุมกนันในบห้านของ
เขา บางสล่วนของผผห้เชมืทอชาวเมมืองเลาดบเซบยเหลล่านนันี้น ซนทงดห้วยเหตทุผลกลใดเราไมล่ทราบ มาประชทุมกนันเปป็นประจทาเพมืทอนมนัสการใน
บห้านของนลิมฟปส และเปาโลในการเอล่ยชมืทอของเขากก็ชบนี้ใหห้เหก็นวล่านลิมฟปสควรคล่าแกล่ความโดดเดล่นและการฝากความคลิดถนงเปป็น
พลิเศษ

ขห้อ 16: “และเมมืทอพวกทล่านไดห้อล่านจดหมายฉบนับนบนี้แลห้ว จงสล่งไปใหห้อล่านในครลิสตจนักรทบทอยผล่เมมืองเลาดบเซบยดห้วย และ
จดหมายทบทมาจากเมมืองเลาดบเซบยฉบนับนนันี้น ทล่านกก็จงอล่านดห้วย”

ในขห้อนบนี้เปาโลสนัทงครลิสตจนักรทบทเมมืองโคโลสบใหห้อล่านจดหมายฉบนับนบนี้ในทบทประชทุม และแนะนทาใหห้พวกเขาและชาวเมมือง
เลาดบเซบยเหลล่านนันี้นแลกเปลบทยนจดหมายกนัน ซนทงเปปิดโอกาสใหห้จดหมายแตล่ละฉบนับไดห้ถผกอล่านในทบทประชทุมของครลิสตจนักรทนันี้งสอง
แหล่ง

เหลล่าผผห้รผห้พระคนัมภบรร์เหก็นพห้องตรงกนันวล่าไมล่เปป็นทบททราบวล่าเปาโลหมายความวล่าอะไรโดยคทากลล่าวทบทวล่า “และจดหมาย
ทบทมาจากเมมืองเลาดบเซบยฉบนับนนันี้น ทล่านกก็จงอล่านดห้วย” ไมล่จทาเปป็นตห้องคาดเดาเกบทยวกนับเรมืทองนบนี้  จดหมายฝากฉบทับใดกห็ตามทบทชาว
เมมืองเลาดบเซบยเหลล่านนันี้นมบอยผล่ในทบทประชทุมของพวกเขาขณะนนันี้นจะตห้องถผกสล่งไปใหห้ชาวเมมืองโคโลสบและถผกอล่านในครลิสตจนักรทบทนนัทน

การแลกเปลบทยนจดหมายเชล่นนนันี้นเปป็นธรรมเนบยมปฏลิบนัตลิทล่ามกลางครลิสตจนักรเหลล่านนันี้น และโดยระบบนบนี้จดหมายฝาก
ฉบนับหนนทงซนทงถผกสล่งไปยนังครลิสตจนักรหนนทงในความเปป็นจรลิงแลห้วจนงกลายเปป็นสมบนัตลิสล่วนรวมของครลิสตจนักรทตุกแหท่ง นบทนทาไปสผล่การ
กล่อรล่างขนนี้นของภาคพนันธสนัญญาใหมล่ เปาโลประกาศวล่า “พระคนัมภบรร์ททุกตอนไดห้รนับการดลใจจากพระเจห้า และเปป็นประโยชนร์ใน
การสอน การตนักเตมือนวล่ากลล่าว การปรนับปรทุงแกห้ไขคนใหห้ดบ และการอบรมในเรมืทองความชอบธรรม เพมืทอคนของพระเจห้าจะดบ
รอบคอบ พรนักพรห้อมทบทจะกระททาการดบททุกอยล่าง” (2 ทลิโมธบ 3:16, 17)

ขห้อ 17: “และจงบอกอารคลิปปปสวล่า “การรนับใชห้ซนทงทล่านไดห้รนับในองคร์พระผผห้เปป็นเจห้านนันี้น จงระวนังกระททาใหห้สทาเรก็จ”



อารคลิปปปสกก็ถผกเอล่ยถนงเชล่นกนันในจดหมายของเปาโลทบทสล่งถนงฟฟีเลโมน เราไมล่ทราบเหตทุจผงใจของเปาโลในการสล่ง
ขห้อความหนนทงไปหาผผห้เชมืทอคนนบนี้โดยตรง ไมล่วล่าอารคลิปปปสมบการรนับใชห้ในดห้านใดกก็ตาม มนันกก็เปป็นหนห้าทบทๆ พระเจห้าทรงมอบหมาย
ซนทงเขาไดห้รนับในองคร์พระผผห้เปป็นเจห้า และเขาจะตห้องททาใหห้สทาเรก็จ (กลิจการ 12:25)  ไมล่วล่างานรนับใชห้นนันี้นคมืออะไร มนันกก็เปป็นหนห้าทบท
ของเขาทบทจะกระททาตามตทาแหนล่งนนันี้นทบทเขาดทารงอยผล่ในครลิสตจนักรทบทเมมืองโคโลสบ เปป็นทบทเชมืทอกนันโดยทนัทวไปวล่าอารคลิปปปสไดห้รนับ
ตทาแหนล่งตล่อจากเอปาฟรนัส ผผห้ซนทงตทาแหนล่งของเขาในครลิสตจนักรแหล่งนนันี้นไดห้ถผกททาใหห้วล่างลงเพราะเขาอยผล่กนับเปาโล ผผห้รผห้พระคนัมภบรร์
บางทล่านกลล่าววล่าอารคลิปปปสเปป็นบทุตรชายของฟฟีเลโมน และวล่าเขาเปป็นผผห้ชล่วยศลิษยาภลิบาลคนหนนทงในครลิสตจนักรทบทเมมืองโคโลสบ

อาจเปป็นไดห้วล่าเปาโลสล่งคทาเตมือนสตลินบนี้มาอยล่างเปปิดเผย เพมืทอทบทจะถผกอล่านใหห้ครลิสตจนักรฟปง เพมืทอทบทวล่าหากอารคลิปปปส
จทาเปป็นตห้องแกห้ไขหรมือลงวลินนัยสมาชลิกบางคน พวกเขาจะไดห้ไมล่รผห้สนกขมขมืทนตล่อเขาและกลล่าวหาเขาวล่าใชห้สลิทธลิอทานาจซนทงไมล่ไดห้เปป็น
ของเขา พวกเขาจะไดห้ระลนกถนงคทากทาชนับของเปาโลทบทไดห้ใหห้ไวห้แกล่เขาและจะไดห้เคารพและนนับถมือเขาในฐานะผผห้รนับใชห้ของ
พระเจห้าเพราะการทบทเปาโลแตล่งตนันี้งและเตมือนสตลิเขาวล่า “การรนับใชห้ซนทงทล่านไดห้รนับในองคร์พระผผห้เปป็นเจห้านนันี้น จงระวนังกระททาใหห้
สทาเรก็จ” พวกเขาจะไดห้ฟปงอารคลิปปปสเพราะคทาบนัญชาทบทเฉพาะเจาะจงของเปาโลทบทมาถนงเขาใหห้กระททาหนห้าทบทตล่างๆของเขาใน
ตทาแหนล่งทบทเขาไดห้ถผกแตล่งตนันี้ง

ขห้อ 18: “คทาแสดงความคลิดถนงนบนี้เปป็นลายมมือของขห้าพเจห้า เปาโล ขอทล่านจงระลนกถนงโซล่ตรวนของขห้าพเจห้า ขอใหห้
พระคทุณดทารงอยผล่กนับทล่านดห้วยเถลิด เอเมน”

เปาโลเปป็นผผห้ชราแลห้ว เขาตลิดคทุกอยผล่ตอนนบนี้ และขณะทบทพระวลิญญาณบรลิสทุทธลิธิ์ทรงบอกถห้อยคทาตล่างๆของจดหมายฝาก
ฉบนับนบนี้แกล่เขา กก็มบใครบางคนคนัดลอกถห้อยคทาเหลล่านบนี้บนแผล่นหนนัง แตล่หลนังจากทบทเนมืนี้อหาหลนักของจดหมายฉบนับนบนี้ถผกเขบยนเสรก็จ
แลห้ว เปาโลกก็เซก็นชมืทอลงบนมนันดห้วยลายมมือของตนัวเอง อล่าน 1 โครลินธร์ 16:21; 2 เธสะโลนลิกา 3:17

“หนามในเนมืนี้อ” ของเปาโล (2 คร. 12:7) ถผกเชมืทอโดยผผห้รผห้หลายทล่านวล่าเปป็นตห้อหรมือโรคตาบางอยล่างทบทเกมือบททาใหห้เขา
ตาบอด มนันคงเปป็นทบทนล่าประทนับใจตล่อชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้นมากๆทบทไดห้เหก็นลายมมือของเปาโลผผห้เปป็นทบทรนักของพวกเขา! อาจ
เปป็นไดห้วล่าลายเซก็นของเขาถผกเขบยนในตนัวหนนังสมือขนาดใหญล่ และเมมืทอบทุตรชายและบทุตรสาวทนันี้งหลายผผห้เปป็นทบทรนักของเขาในพระ
ครลิสตร์อล่านชมืทอของเขา หนัวใจของพวกเขากก็ปวดรห้าวเมมืทอพวกเขาระลนกถนงวนันวานแสนสทุขแหล่งการสามนัคคบธรรมเมมืทอเปาโลมายนัง
เมมืองโคโลสบและประกาศขล่าวประเสรลิฐแสนวลิเศษทบทไดห้ชล่วยพวกเขาใหห้รอดพห้นจากการเปป็นทาสของบาปแลห้ว

เขาไมล่เพบยงเซก็นชมืทอจดหมายฉบนับนบนี้ดห้วยลายมมือของตนัวเองเทล่านนันี้น แตล่เขายนังเสรลิมดห้วยคทาขอปปิดทห้ายวล่า “ขอทต่านจง
ระลลึกถลึงโซต่ตรวนของขจ้าพเจจ้า!” นบทเปป็นคทาขอทบทสนันี้นมากๆ – แตล่กก็นล่าเวทนายลิทงนนัก มนันมาจากหนัวใจทบทกระวนกระวาย จากผผห้หนนทง
ทบทอธลิษฐานททุกวนันเพมืทอทบทประตผแหล่งเสรบภาพจะถผกเปปิดอบกครนันี้งสทาหรนับเขาและทบทเขาจะไดห้ประกาศขล่าวประเสรลิฐอนันเปฟีปี่ยมสงล่าราศบ
อบก – ฤทธานทุภาพของพระเจห้าอนันนทาไปสผล่ความรอด

ททุกครนันี้งทบทมบการระลนกถนงชมืทอของเขา เขาอยากใหห้พวกเขาระลนกถนงโซล่ตรวนของเขา พรห้อมกนับททุกความทรงจทาเกบทยวกนับ
วนันคมืนทบทไดห้ใชห้เวลารล่วมกนันตอนทบทครลิสตจนักรนนันี้นไดห้ถมือกทาเนลิดขนนี้นในเมมืองโคโลสบ เขาอยากใหห้พวกเขาระลนกถนงเขาขณะนบนี้ – ใน
กรทุงโรม ในโซล่ตรวน เมมืทอทบทประชทุมทบทเมมืองโคโลสบมาเจอกนัน โดยชมืทนชมยลินดบในเสรบภาพและอลิสรภาพทางศาสนา เปาโลอยาก
ใหห้พวกเขาระลนกวล่าเขาตลิดคทุกอยผล่ และเหตทุผลทบทเขาตลิดคทุกกก็คมือขห้อความทบทเขาสล่งถนงคนตล่างชาตลิ: “ในพระครลิสตร์ททุกคนเปป็นหนนทง
เดบยวกนัน – ยลิวหรมือกรบก ทาสหรมือนายทาส ผผห้มบการศนกษาหรมือผผห้ทบทไมล่มบการศนกษา – ผรจ้ใดกห็ตาม” เมมืทอครลิสเตบยนชาวเมมืองโคโลสบ



เหลล่านนันี้นอธลิษฐานในทบทประชทุมหรมือในบห้านเรมือน เมมืทอพวกเขาอธลิษฐานเผมืทอกนันและกนันและเผมืทอผผห้เชมืทอทนันี้งหลายในครลิสตจนักรอมืทนๆ
เปาโลกก็อยากใหห้พวกเขาแนล่ใจทบทจะ “ระลนกถนงโซล่ตรวนของขห้าพเจห้า”

ขณะทบทเปาโลเซก็นชมืทอของตนลงบนจดหมายถนงชาวเมมืองโคโลสบ ไมล่นล่าแปลกเลยทบทเขาตระหนนักถนงโซล่ตรวนของตน: 
ขณะทบทเขาเขบยนดห้วยมมือขวา มคือซจ้ายของเขากห็ถรกลต่ามโซต่ตติดกทับทหารยามชาวโรมทันนายหนลึที่ง!

บทสรทุปของจดหมายฉบนับนบนี้มบสนันี้นๆ: “ขอใหด้พระคตุณดนารงอยทูท่กอับทท่านดด้วยเถริด” จดหมายฝากฉบนับนบนี้ขนนี้นตห้นใน
พระคทุณและลงทห้ายในพระคทุณ: ในตอนตห้นเลยเราอล่านวล่า “เปาโล อนัครทผตของพระเยซผครลิสตร์ตามพระประสงคร์ของพระเจห้า 
และทลิโมธบนห้องชายของเรา เรบยน วลิสทุทธลิชนและพบทนห้องทบทสนัตยร์ซมืทอในพระครลิสตร์ ณ เมมืองโคโลสบ ขอใหจ้พระคทุณ...ดสารงอยรต่กทับ
ทต่านเถติด”

เปาโลปปิดทห้ายขห้อความทบทไดห้รนับการดลใจนบนี้เหมมือนกนับทบทเขาไดห้เรลิทมตห้นมนัน พระคทุณเพบยงอยล่างเดบยวเทล่านนันี้นรนับประกนัน
พระพรฝป่ายวลิญญาณทนันี้งหลายในปปจจทุบนันและตลอดนลิรนันดรร์กาล เราไดด้รอับความรอดแลด้วโดยพระคทุณของพระเจห้า (อฟ. 2:8),
เราถทูกสอนโดยพระคทุณของพระเจห้า (ทลิตนัส 2:11-15), เรามทชอัยโดยพระคทุณของพระเจห้า – และไมล่มบผผห้ใดทราบเรมืทองนนันี้นดบกวล่า
เปาโล หลนังจากทบทเขาอธลิษฐานสามหนขอใหห้พระเจห้าเอาหนามนนันี้นออกไปจากเนมืนี้อของเขา พระเจห้ากก็ทรงปฏลิเสธทบทจะเอาหนาม
นนันี้นออกไปแตล่ตรนัสแกล่เปาโลวล่า “พระคตุณของเรากจ็มทพอสนาหรอับเจด้าแลด้ว เพราะความอท่อนแอมทททที่ไหน เดชของเรากจ็มทฤทธริธิ์
ขถึนี้นเตจ็มขนาดททที่นอัที่น” (2 คร. 12:9)

เปาโลเปป็นนนักเทศนร์เรมืทองพระคทุณ เขาหวงแหนเพมืทอพระเยซผครลิสตร์เจห้าสทุดๆ ผผห้ทรง “บรลิบผรณร์ดห้วยพระคทุณและความ
จรลิง” (ยอหร์น 1:14) เขาปรารถนาทบทจะเหก็นผผห้เชมืทอเหลล่านนันี้นทบทแควห้นกาลาเทบย เมมืองเอเฟซนัส เมมืองโคโลสบและแหล่งหนใดกก็ตามทบท
พระเจห้าไดห้ทรงใชห้เขาเพมืทอกล่อตนันี้งครลิสตจนักรสนักแหล่ง เขาหวงแหนบทุตรทนันี้งหลายของเขาในองคร์พระผผห้เปป็นเจห้า และเขาอธลิษฐาน
และเตมือนสตลิพวกเขาอยผล่บล่อยๆเกบทยวกนับพวกครผสอนเทก็จ – คนเหลล่านนันี้นทบทอยากปนพระราชบนัญญนัตลิกนับพระคทุณ คนเหลล่านนันี้นทบท
จะหนันเหไปจากพระคทุณอนันบรลิสทุทธลิธิ์ คนเหลล่านนันี้นทบทจะปลห้นพระเยซผเจห้าโดยเอาพระราชกลิจทบทเสรก็จสลินี้นแลห้วของพระองคร์ไป ดห้วย
เหตทุนบนี้เขาจนงลงทห้ายจดหมายฝากถนงชาวเมมืองโคโลสบเหลล่านนันี้น โดยเขบยนดห้วยลายมมือของเขาเองวล่า “ขอทล่านจงระลนกถนงโซล่
ตรวนของขห้าพเจห้า ขอใหห้พระคทุณดทารงอยผล่กนับทล่านดห้วยเถลิด เอเมน!”

ทล่านผผห้อล่านทบทรนัก ไมล่วล่าคทุณจะเปป็นใคร คทุณรรจ้จทักพระคทุณของพระเจจ้าไหม? คทุณไดห้รนับความรอดโดยพระคทุณผล่านทาง
ความเชมืทอแลห้วหรมือยนัง? หากคทุณยนังไมล่ไดห้รนับ คทุณกก็เปป็นผผห้หลงหาย ไมล่วล่าคทุณจะมบสนัญชาตลิใด สบผลิวใด ไมล่วล่าคทุณจะมบความเชมืทอทาง
ศาสนาแบบใด อยผล่ครลิสตจนักรนลิกายใดหรมือมบความจรลิงใจขนาดไหน – ความรอดกก็เปป็นมา “มลิใชล่ดห้วยการกระททาทบทชอบธรรม
ของเราเอง” (ทลิตนัส 3:5)  แตล่ “โดยพระคทุณเพราะความเชมืทอ และมลิใชล่โดยตนัวทล่านทนันี้งหลายเอง” หากคทุณไมล่ทราบจนหมดขห้อ
สงสนัยวล่าคทุณเปป็นผผห้ทบทบนังเกลิดใหมล่แลห้ว จงกห้มศบรษะของคทุณและจงทผลองคร์พระผผห้เปป็นเจห้าพระเจห้าดห้วยคทาพผดของคทุณเองวล่าคทุณ
เปป็นผผห้ทบทหลงหายและวล่าคทุณอยากใหห้พระเยซผครลิสตร์ชล่วยคทุณใหห้รอด จงเชลิญพระองคร์เขห้ามาในใจและชบวลิตของคทุณ จงวางใจ
พระองคร์ “และทล่านจะไดห้รนับความรอด”

จากนนันี้นจงเขบยนจดหมายมาหาผมและบอกผมวล่าคทุณไดห้บนังเกลิดใหมล่แลห้ว... ผมอยากทบทจะรล่วมแบล่งปปนความชมืทนชม
ยลินดบของคทุณกนับคทุณ คทาพยานของคทุณเปป็นคล่าจห้างของผมอยล่างแนล่นอนสทาหรนับหลายชนัทวโมงทบทผมไดห้เสบยไปในการจนัดเตรบยม
หนนังสมือเลล่มนบนี้



ขอพระเจห้าทรงโปรดอวยพรคทุณอยล่างบรลิบผรณร์ พบทนห้องชายหญลิงทบทเชมืทอของผม “ขอพระองคร์ทรงโปรดชล่วยคทุณใหห้ไดห้รนับ
ความรอด” เปป็นคทาอธลิษฐานของผมสทาหรนับคนไมล่เชมืทอแตล่ละคนทบทจะไดห้อล่านหนนังสมือเลล่มนบนี้


