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คคานคา
ผมตระหนนักมานานแลล้วถถึงความจจาเปป็นทบีที่ตล้องมบีอรรถาธลิบายแบบทบีละขล้อเกบีที่ยวกนับขข่าวประเสรลิฐของ

ยอหร์น และองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าไดล้ทรงทจางานในใจผมใหล้พยายามทจาการอธลิบายดนังกลข่าว
ขข่าวประเสรลิฐของยอหร์นมบีขนาดยาวและในหลายแหข่งมบีรายละเอบียดเยอะพอสมควร การนจาเสนอของ

มนันจถึงจะตล้องใชล้มากกวข่าหนถึที่งเลข่มและจะตล้องใชล้เวลาหลายเดดือนในการศถึกษาคล้นควล้าและการทจางานแบบออุทลิศตนัว
เนดืที่องจากขข่าวประเสรลิฐทบีที่เรบียบเรบียงโดยยอหร์นนนันั้นเปป็นทบีที่รผล้จนักในชดืที่อ “ขข่าวประเสรลิฐแหข่งความรอด” มนันจถึง

ควรถผกเขล้าใจโดยและเปป็นทบีที่คอุล้นเคยแกข่ทอุกคนทบีที่สนใจในการนจาวลิญญาณ ขข่าวสารของมนันควรถผกนจาเสนอดล้วย
ความชนัดเจนและฤทธลิธิ์เดชในแบบทบีที่ทจาใหล้มนันสนัมฤทธลิธิ์ผลในการเขล้าถถึงใจของคนบาปทนันั้งหลายทบีที่อข่านมนัน ผมไดล้
พยายามทจาเชข่นนบีนั้แลล้วในหนนังสดือเลข่มนบีนั้-และในเลข่มเหลข่านนันั้นทบีที่จะตามมา

กอุญแจทบีที่ไขสผข่ขข่าวประเสรลิฐของยอหร์นถผกพบในบททบีที่ 20 ขล้อ 30 และ 31: “พระเยซผไดล้ทรงกระทจาหมาย
สจาคนัญอดืที่นๆอบีกหลายประการตข่อหนล้าเหลข่าสาวกของพระองคร์ ซถึที่งไมข่ไดล้จดไวล้ในหนนังสดือมล้วนนบีนั้ แตต่การททที่ไดด้จด
เหตตุการณณ์เหลต่านทนี้ไวด้กก็เพพที่อทต่านททนี้งหลายจะไดด้เชพที่อวต่า พระเยซซูทรงเปป็นพระครริสตณ์พระบตุตรของพระเจด้า และเมพที่อมท
ความเชพที่อแลด้ว ทต่านกก็จะมทชทวริตโดยพระนามของพระองคณ์”

ยอหร์นนจาเสนอพระครลิสตร์ในฐานะเปป็นพระวาทะองคร์นลิรนันดรร์ผผล้ทรงบนังเกลิดเปป็นมนอุษยร์, พระเจล้าในกาย
เนดืนั้อหนนังจรลิงๆ, โดยเปปิดเผยพระเจล้าในแงข่มอุมแหข่งชบีวลิตมนอุษยร์ รายละเอบียดตข่างๆทบีที่ถผกบนันทถึกในขข่าวประเสรลิฐของ
ยอหร์นเปป็นหลนักฐานทบีที่เพบียงพอของการเขล้าไปเกบีที่ยวขล้องดล้วยตนัวเขาเองกนับผผล้คนและประสบการณร์เหลข่านนันั้นทบีที่เขา
เขบียนถถึง อนันทบีที่จรลิงแลล้ว เขาเนล้นยนั้จาคจาวข่า “เปป็นพยาน” โดยใชล้คจานบีนั้บข่อยๆเพดืที่อนจาเสนอขด้อเทก็จจรริงตต่างๆททที่ถซูก
รทบรองความจรริงแทด้แหข่งประสบการณร์สข่วนตนัวนนันั้น

ยอหร์นใหล้ความใสข่ใจมากๆตข่อเวลา, สถานทบีที่, และรายละเอบียดตข่างๆในแบบทบีที่ประจนักษร์พยานคนหนถึที่ง
เทข่านนันั้นจะใหล้ไดล้ ยกตนัวอยข่างเชข่น เขาบอกเราวข่านาธานาเอลกจาลนังยดืนอยผข่ใตด้ตด้นมะเดพที่อตด้นหนนที่งตอนทบีที่พระเยซผทรง
เหห็นเขาครนันั้งแรก เขาหมายเหตอุวข่ามบีโอข่งหลินหกใบทบีที่งานแตข่งในบล้านคานา เขากลข่าวถถึงเดห็กหนอุข่มคนนนันั้นทบีที่มบีขนมปปัง
บารร์เลยร์หด้ากด้อนกนับปลาเลห็กๆสองตทว เขาระลถึกวข่ามารทยณ์นนัที่งอยผข่ในบล้านตอนทบีที่มารธาออกไปพบกนับองคร์พระผผล้เปป็น
เจล้าขณะทบีที่พระองคร์เสดห็จกลนับมายนังหมผข่บล้านเบธานบีหลนังจากการเสบียชบีวลิตของลาซารนัส เขากลข่าวถถึงรายละเอบียด
ตข่างๆของการทบีที่พระเยซผทรงลล้างเทล้าของพวกสาวก, เกบีที่ยวกนับดาบของเปโตรทบีที่ฟปันหผของผผล้รนับใชล้ของมหาปอุโรหลิต; 
เขาถถึงกนับบอกชดืที่อของผผล้รนับใชล้คนนนันั้นดล้วย เขาบนันทถึกการมาของนลิโคเดมนัส (พรล้อมกนับโยเซฟชาวบล้านอารลิมาเธบีย) 
เพดืที่อฝปังพระศพพระเยซผ และบอกชดืที่อและนนั้จาหนนักของเครดืที่องหอมเหลข่านนันั้นทบีที่ถผกนจามาสจาหรนับการอาบพระศพของ
องคร์พระผผล้เปป็นเจล้า

ยอหร์นไมข่ไดล้นถึกจลินตนาการขถึนั้นมาเองตอนทบีที่เขาเขบียนขข่าวประเสรลิฐทบีที่มบีชดืที่อของเขา เพราะวข่ามบีแตข่ประจนักษร์
พยานเทข่านนันั้นทบีที่สามารถบนันทถึกรายละเอบียดแบบนนันั้นไดล้ และแมล้วข่าจอุดสนใจหลนักของเขาคดือ การทจาใหล้ความคลิดของ
ผผล้อข่านของเขาจดจข่ออยผข่ทบีที่พระเยซผครลิสตร์-พระราชกลิจของพระองคร์และถล้อยคจาของพระองคร์-เรากห็อดตระหนนักไมข่ไดล้
ถถึงการเตลิบโตฝฝ่ายวลิญญาณทบีที่ถผกเปปิดเผยของยอหร์นเองจนกระทนัที่งความเชดืที่อและความรนักครอบครองทนันั้งชบีวลิตของ
เขาในทบีที่สอุด



ขอใหล้ความจรลิงตข่างๆทบีที่ถผกนจาเสนอในหนนังสดือเลข่มนบีนั้พบกนับใจทบีที่ตอบรนับทข่ามกลางคนเหลข่านนันั้นทบีที่อข่านมนัน 
เพดืที่อทบีที่จลิตวลิญญาณหลายดวงจะถผกนจาเขล้าสผข่ความรผล้แบบใกลล้ชลิดเกบีที่ยวกนับพระเยซผครลิสตร์เจล้าจนนจาไปสผข่การถวายพระ
เกบียรตลิแดข่พระเจล้า

ผผล้แตข่ง



บทนคา
ขข่าวประเสรลิฐทนันั้งสบีที่เลข่ม-มนัทธลิว, มาระโก, ลผกา, และยอหร์น-แตข่ละเลข่มนจาเสนอพระผผล้ชข่วยใหล้รอดในแงข่มอุมทบีที่

แตกตข่างกนันไป ทนันั้งลผกาและยอหร์นกลข่าวอยข่างชนัดแจล้งถถึงจตุดประสงคณ์ทบีที่พวกเขาเขบียนขข่าวประเสรลิฐทบีที่มบีชดืที่อของพวก
เขากจากนับอยผข่ ในลผกา 1:4-ขล้อพระคจาทบีที่เปป็นกอุญแจไขสผข่หนนังสดือเลข่มนนันั้น-เราอข่านวข่า “เพพที่อทต่านจะไดด้รซูด้แนต่นอนอทน
เกทที่ยวกทบเรพที่องราวเหลต่านทนี้น ซนที่งมทผซูด้แจด้งใหด้ทต่านทราบแลด้ว” เราอาจกลข่าวไดล้วข่ากอุญแจทบีที่ไขสผข่ขข่าวประเสรลิฐของลผกา
แขวนอยผข่ตรงประตผดล้านหนล้าแลล้ว ขณะทบีที่กอุญแจทบีที่ไขสผข่ขข่าวประเสรลิฐของยอหร์นถผกพบทบีที่ประตผดล้านหลนัง: “แตต่การททที่
ไดด้จดเหตตุการณณ์เหลต่านทนี้ไวด้กก็เพพที่อทต่านททนี้งหลายจะไดด้เชพที่อวต่า พระเยซซูทรงเปป็นพระครริสตณ์พระบตุตรของพระเจด้า และ
เมพที่อมทความเชพที่อแลด้ว ทต่านกก็จะมทชทวริตโดยพระนามของพระองคณ์” (ยอหร์น 20:30, 31)

มททธริว เปป็นขข่าวประเสรลิฐ “ราชอาณาจนักร” โดยนจาเสนออลิมมานผเอล-พระเจล้าผผล้ทรงสถลิตอยผข่ทข่ามกลาง
พวกยลิว ในสข่วนทบีที่เกบีที่ยวขล้องกนับพวกยลิวและยอุคสมนัยตข่างๆฝฝ่ายโลก มนัทธลิวตามรอยพระครลิสตร์พระผผล้ชข่วยใหล้รอดมา
ตนันั้งแตข่อนับราฮนัมและดาวลิด และแสดงใหล้เหห็นสามสลิที่งนนันั้นซถึที่งเขล้าแทนทบีที่ศาสนายผดายดล้วย: ราชอาณาจนักรนนันั้น (บททบีที่ 
13), ครลิสตจนักร (ณ เวลานนันั้นยนังมาไมข่ถถึง-บททบีที่ 16), และอาณาจนักรนนันั้นในสงข่าราศบี (บททบีที่ 24)

มาระโกนจาเสนอพระเยซผครลิสตร์ในฐานะผผล้รนับใชล้-ศาสดาพยากรณร์ และไมข่ไดล้ใหล้ลจาดนับพงศร์พนันธอุร์ใด
ลซูกานจาเสนอพระองคร์ในฐานะบอุตรมนอุษยร์ ซถึที่งเกบีที่ยวขล้องกนับสลิที่งทบีที่มบีตนัวตนอยผข่ในขณะนนันั้นมากกวข่า-นนัที่นคดือ 

พระคอุณจากสวรรคร์, ความโปรดปรานของพระเจล้าทบีที่มนอุษยร์ไมข่สมควรไดล้รนับและไมข่ไดล้ลงแรงเพดืที่อทบีที่จะไดล้มา ลผกาใหล้
ลจาดนับพงศร์พนันธอุร์ของพระเยซผยล้อนกลนับขถึนั้นไปถถึงอาดนัมเลยเชข่นกนัน

มนัทธลิว, มาระโก, และลผกาทนันั้งสามคนนบีนั้นจาเสนอพระเยซผครลิสตร์พระผผล้ชข่วยใหล้รอดในทางตข่างๆแหข่งพระคอุณ
อนันอดทน, ถข่อมใจ, และอดกลนันั้นของพระองคร์ในโลกแหข่งบาปนบีนั้ ขข่าวประเสรลิฐสามเลข่มนนันั้นกลข่าวถถึงพระครลิสตร์ใน
ฐานะมนอุษยร์เสมอ โดยถผกนจาเสนอแกข่มนอุษยร์ทนันั้งหลายในแบบทบีที่มนอุษยร์สามารถรนับพระองคร์ไดล้ ทนันั้งสามเลข่มนบีนั้ยนังชบีนั้ใหล้
เหห็นดล้วยวข่าพระองคร์ทรงถผกปฏลิเสธโดยฝผงชนมหาศาล-ประชาชนของพระองคร์เองดล้วยซนั้จา-และวข่าพระองคร์ทรงถผก
ตรถึงกางเขน, ถผกฝปังไวล้, ถผกชอุบใหล้เปป็นขถึนั้นใหมข่, เสดห็จขถึนั้นสผข่สวรรคร์, และบนัดนบีนั้ทรงอยผข่ในสวรรคสถานกนับพระบลิดา

อยข่างไรกห็ตาม ขต่าวประเสรริฐของยอหณ์น นจาเสนอองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าในลนักษณะทบีที่แตกตข่างพอสมควร 
ยอหร์นนจาเสนอพระภาคททที่เปป็นพระเจด้าผผล้ไดล้เสดห็จมาจากพระทรวงของพระบลิดา โดยทรงรนับกายเนดืนั้อหนนังและเสดห็จ
ลงมาสผข่มนอุษยร์ พระเจล้าผผล้ทรงถผกเผยใหล้ประจนักษร์ในกายเนดืนั้อหนนังในโลกนบีนั้ พระองคร์ทรงประกาศการรนับสภาพ
มนอุษยร์วข่าเปป็นขล้อเทห็จจรลิงอยข่างหนถึที่งทบีที่ถผกพลิสผจนร์แลล้วซถึที่งทอุกคนในประวนัตลิศาสตรร์ของมนอุษยร์เชดืที่อถดือไดล้ ในขข่าว
ประเสรลิฐของยอหร์นไมข่มบีคจาถามเรดืที่องลจาดนับพงศร์พนันธอุร์อบีกตข่อไปแลล้ว ไมข่มบีความจจาเปป็นทบีที่จะตล้องมบีผผล้สข่งสารทบีที่นจาไป
ขล้างหนล้าและรล้องประกาศวข่า “ทข่านทนันั้งหลายจงจนัดเตรบียมหนทางขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้า จงทจาวลิถบีตข่างๆของ
พระองคร์ใหล้ตรงไป” ไมข่ตล้องมบีพระเมสสลิยาหร์ทบีที่จะมาตามคจาพยากรณร์แลล้ว ไมข่ตล้องมบีอลิมมานผเอลแลล้ว-พระเยซซผผล้จะ
ทรงชข่วยประชาชนของพระองคร์ใหล้รอดจากบาปทนันั้งหลายของพวกเขา ขข่าวประเสรลิฐของยอหร์นขถึนั้นตล้นดล้วยคจา
กลข่าวอนันยลิที่งใหญข่ “ในเรริที่มแรกนทนี้นพระวาทะทรงเปป็นอยซูต่แลด้ว และพระวาทะทรงอยซูต่กทบพระเจด้า และพระวาทะ
ทรงเปป็นพระเจด้า” ในเรลิที่มแรกของขข่าวประเสรลิฐอนันเปปปี่ยมสงข่าราศบีนบีนั้ พระเจล้าเองในฐานะพระเจด้าทรงเปป็นผผล้ทบีที่
สจาแดงพระองคร์เองแกข่มนอุษยร์ทนันั้งหลายในพระเยซผครลิสตร์มนอุษยร์ผผล้นนันั้น



ใหล้เราดผทบีที่กอุญแจทบีที่ไขสผข่ขข่าวประเสรลิฐของยอหร์นอบีกครนันั้ง: “แตต่การททที่ไดด้จดเหตตุการณณ์เหลต่านทนี้ไวด้กก็เพพที่อทต่านททนี้ง
หลายจะไดด้เชพที่อวต่า พระเยซซูทรงเปป็นพระครริสตณ์พระบตุตรของพระเจด้า และเมพที่อมทความเชพที่อแลด้ว ทต่านกก็จะมทชทวริตโดย
พระนามของพระองคณ์” (ยอหร์น 20:31) มนันเปป็นเรดืที่องทบีที่สจาคนัญเปป็นพลิเศษ (และไมข่ใชข่เรดืที่องบนังเอลิญอยข่างแนข่นอน) ทบีที่
ขล้อความตอนนบีนั้อยผข่ตอนทล้ายของหนนังสดือเลข่มนบีนั้ ตรงนบีนั้ทบีที่จอุดสอุดยอดซถึที่งรายละเอบียดตข่างๆเปป็นการมองยล้อนกลนับไป 
ยอหร์นเตดือนความจจาผผล้อข่านถถึงความจรลิงยลิที่งใหญข่เหลข่านนันั้นทบีที่ถผกนจาเสนอ และการเผยออกของสงข่าราศบีตข่างๆของ
พระองคร์ผผล้ทรงเปป็นจอุดศผนยร์กลาง, จลิตใจ, และการเตล้นของหนัวใจของหนัวขล้อ, วนัตถอุประสงคร์, และขอบเขตอนันยลิที่ง
ใหญข่ของขข่าวประเสรลิฐอนันเปป็นทบีที่รนักเลข่มนบีนั้

กอุญแจทบีที่ไขสผข่ขข่าวประเสรลิฐของยอหร์นนจาเสนอสามสลิที่งเกบีที่ยวกนับพระครลิสตร์:
1. ความเปป็นพระเจด้าของพระองคณ์: พระองคร์ทรงเปป็นพระบอุตรของพระเจล้า
2. ความเปป็นมนตุษยณ์ของพระองคณ์: พระองคร์ทรงเปป็นพระเยซผ, พระผผล้ชข่วยใหล้รอด
3. ความเปป็นพระเมสสริยาหณ์ของพระองคณ์: พระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์, พระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์ของพระเจล้า
ในเรลิที่มแรกนนันั้น, พระองคร์ไดล้ทรงกลายเปป็นพระเยซผพระผผล้ชข่วยใหล้รอดของมนอุษยร์เมดืที่อพระองคร์ไดล้เสดห็จจากพระทรวง
ของพระบลิดามาและบนังเกลิดโดยมารบียร์หญลิงพรหมจารบีผผล้นนันั้น

ความเปป็นพระเจล้าของพระครลิสตร์, ความเปป็นมนอุษยร์ของพระองคร์, และความเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของ
พระองคร์เปป็นสลิที่งทบีที่สดืบยล้อนไดล้งข่ายมากตลอดทนัที่วขข่าวประเสรลิฐของยอหร์น

นอกจากนบีนั้ ในขล้อพระคจาทบีที่เปป็นกอุญแจนบีนั้ยอหร์นชบีนั้ใหล้เหห็นสลิที่งทบีที่ถผกชบีนั้ใหล้เหห็นหลายตข่อหลายครนันั้งเกบีที่ยวกนับความ
รนับผลิดชอบของมนอุษยร์ทบีที่มบีตข่อพระเยซผครลิสตร์พระผผล้ชข่วยใหล้รอด- “เพพที่อทต่านททนี้งหลายจะไดด้เชพที่อ”-และผลลทพธณ์ของ
การเชดืที่อ: “เมดืที่อมบีความเชดืที่อแลล้ว ทต่านกก็จะมทชทวริตโดยพระนามของพระองคณ์”

หทวขด้อทบีที่สจาคนัญสผงสอุดของขข่าวประเสรลิฐเลข่มนบีนั้กห็คดือ ความสนัมพนันธร์ของพระครลิสตร์กนับพระบลิดาในฐานะเปป็นผผล้
ทบีที่บนังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระบลิดา ยอหร์นนจาเสนอพระองคร์ดนังตข่อไปนบีนั้:
1. พระครลิสตร์ทรงอยผข่ในเรลิที่มแรกนนันั้นกนับพระบลิดา (บททบีที่ 1, ขล้อ 1)
2. พระองคร์ทรงถผกเผยใหล้ประจนักษร์ในเนดืนั้อหนนัง (บททบีที่ 1, ขล้อ 14)
3. พระเยซผครลิสตร์, ผผล้ทรงถผกเผยใหล้ประจนักษร์ในฐานะพระบอุตรของพระเจล้า, ไดล้ทรงเปปิดเผยพระบลิดาในวาจา, ใน
การกระทจา, และในคจาพยานตข่อหนล้าผผล้คน (บททบีที่ 1, ขล้อ 15 จนถถึงบททบีที่ 12, ขล้อ 50)
4. พระเยซผครลิสตร์พระผผล้ชข่วยใหล้รอดทรงถผกเผยใหล้ประจนักษร์แกข่เหลข่าสาวกของพระองคร์เปป็นการสข่วนตนัวในฐานะ
พระบอุตรของพระเจล้า (บททบีที่ 13, ขล้อ 1 ถถึงบททบีที่ 17)
5. พระเยซผครลิสตร์พระผผล้ชข่วยใหล้รอดทรงถผกเผยใหล้ประจนักษร์ในฐานะพระบอุตรของพระเจล้าในการทบีที่พระองคร์ถผก
ทรยศโดยยผดาสอลิสคารลิโอท, ในการไตข่สวนพระองคร์แบบหลอกๆ, และในความมรณาอนันนข่ากลนัวของพระองคร์ 
(บททบีที่ 18, ขล้อ 1 ถถึงบททบีที่ 19, ขล้อ 42)
6. พระเยซผครลิสตร์พระผผล้ชข่วยใหล้รอดของเราทรงถผกรนับรองแลล้ววข่าเปป็นพระบอุตรของพระเจล้าและถผกประกาศวข่าเปป็น
พระบอุตรของพระเจล้าในการฟฟฟื้นคดืนพระชนมร์ของพระองคร์และในการเปปิดเผยพระองคร์เองแกข่เหลข่าสาวกของ
พระองคร์ โดยทจาใหล้พวกเขาทราบวข่าพระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์ (บททบีที่ 20, ขล้อ 1 ถถึงบททบีที่ 21, ขล้อ 25)



มนันเปป็นไปไมข่ไดล้ทบีที่จะซาบซถึนั้งอยข่างถผกตล้องกนับถล้อยคจาและการกระทจาตข่างๆของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผล้
เปป็นเจล้าหากเราไมข่ทราบวข่าพระองคร์ทรงเปป็นผผล้ใด และเราไมข่จจาเปป็นตล้องอข่านหลายขล้อในขข่าวประเสรลิฐของยอหร์น
เพดืที่อทบีที่จะทราบวข่าพระครลิสตร์ของพระเจล้า, พระเยซผพระผผล้ชข่วยใหล้รอดของเรา, ทรงอยผข่ในเรลิที่มแรกนนันั้นกทบพระเจล้า, 
วข่าพระองคร์ทรงเปป็นหนนที่งเดรียวกนับพระเจล้า, เทข่าเทบียมรข่วมกนันกนับพระองคร์ในทอุกสลิที่ง เมดืที่อเราตระหนนักวข่าพระผผล้ชข่วย
ใหล้รอดของเราทรงเปป็นพระเจล้าในกายเนดืนั้อหนนัง เมดืที่อนนันั้นเรากห็อยผข่ในตจาแหนข่งทบีที่จะซาบซถึนั้งกนับถล้อยคจาตข่างๆของ
พระองคร์ ซถึที่งเปป็น “จลิตวลิญญาณและชบีวลิต” (ยอหร์น 6:63) เมดืที่อเราตระหนนักวข่าพระองคร์ทรงเปป็นผผล้ใด (พระวาทะ
ทบีที่มารนับสภาพเนดืนั้อหนนังเพดืที่อทบีที่จะมาตนันั้งพลนับพลาอยผข่ทข่ามกลางมนอุษยร์) เมดืที่อนนันั้นเรากห็อยผข่ในตจาแหนข่งทบีที่จะซาบซถึนั้งกนับ
การกระทจาตข่างๆของพระองคร์และการอนัศจรรยร์ตข่างๆของพระองคร์ พระเยซผทรงเปป็นพระวาทะ, พระวาทะไดล้อยผข่
กนับพระเจล้าในเรลิที่มแรกนนันั้น, พระวาทะทรงเปป็นพระเจล้า แตข่เมดืที่อถถึงเวลาครบกจาหนดพระวาทะไดล้ทรงรนับสภาพเนดืนั้อ
หนนังตามทบีที่ถผกกจาหนดไวล้ลข่วงหนล้าโดยพระเจล้ากข่อนทบีที่โลกนบีนั้มบีมา (กท. 4:4, 5; 1 ปต. 1:20)

ยอหร์นสาวกผผล้เปป็นทบีที่รนักไดล้ถวายตนัวแดข่พระเจล้าดล้วยความทอุข่มเทอนันแรงกลล้าทบีที่หามนอุษยร์คนใดเทบียบไดล้ และ
หลนังจากทจาเชข่นนนันั้นแลล้ว ใจของเขากห็มอุข่งจดจข่ออยผข่ทบีที่วนัตถอุประสงคร์ของมนันและพระเยซผไดล้ทรงกลายเปป็นทอุกสลิที่ง
สจาหรนับเขา เขาไมข่มบีทบีที่วข่างสจาหรนับความรนักทบีที่นล้อยกวข่านนันั้น สามนัคคบีธรรมของยอหร์นกนับพระครลิสตร์คดือการดจาเนลินอนัน
มนัที่นคงยาวนานแหข่งความรนัก, ความปปตลิยลินดบี, ความสอุข, และสนันตลิสอุข เราอข่านนล้อยมากเกบีที่ยวกนับสลิที่งทบีที่ยอหร์นเองไดล้
กลข่าวหรดือกระทจาในระหวข่างการปรนนลิบนัตลิขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้า แตข่เขาฟปังพระเยซผและเฝฝ้าดผพระองคร์อยข่างใกลล้
ชลิดเหลดือเกลินจนสงข่าราศบีทบีที่ไมข่ปรากฏแกข่ตาซถึที่งถผกถดือครองโดยพระผผล้ชข่วยใหล้รอดแตข่ถผกปปิดซข่อนจากคนอดืที่นๆนนันั้นถผก
พบเหห็นโดยยอหร์น เขาไดล้ยลินถล้อยคจาตข่างๆพรล้อมกนับความหมายทบีที่ลถึกซถึนั้งกวข่าคนอดืที่นๆทบีที่ตลิดตามพระเยซผนนันั้นไดล้ยลิน 
ยกตนัวอยข่างเชข่น ซบีโมนเปโตรรนักองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าของเขาดล้วยใจทบีที่ทอุข่มเท แตข่เขาไมข่เคยสผญสลินั้นการรนับรผล้เกบีที่ยวกนับตนัว
เขาเองอยข่างเตห็มทบีที่ เปโตรพผดถถึงพระอาจารยร์และตทวเขาเองขณะทบีที่ยอหร์น, เชข่นเดบียวกนับมารบียร์ชาวบล้านเบธานบี, สผญ
สลินั้นการรนับรผล้เกบีที่ยวกนับคนอดืที่นๆไปทนันั้งหมด, แมล้กระทนัที่งตนัวเขาเอง, ในการทอุข่มเทของเขาตข่อองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าของเขา 
ในพระเยซผเขามองเหห็นลจาแสงแหข่งสงข่าราศบีของผผล้เดบียวทบีที่บนังเกลิดจากพระบลิดา, เปปปี่ยมดล้วยพระคอุณและความจรลิง

หลนังจากทบีที่พระเยซผทรงถผกจนับกอุม ขณะทบีที่เปโตรนนัที่งอยผข่กนับเหลข่าศนัตรผขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้า ยอหร์นผผล้เปป็น
ทบีที่รนักกห็อยผข่ในหล้องชนันั้นในนนันั้นกทบพระองคร์ ขณะทบีที่สาวกอบีกหลายคนกจาลนังซข่อนตนัวอยผข่ ยอหร์นกห็ยดืนอยผข่ทบีที่เบดืนั้องลข่าง
กางเขนนนันั้นกนับนางมารบียร์มารดาของพระเยซผ และพระเยซผกห็ทรงฝากใหล้สาวกผผล้เปป็นทบีที่รนักคนนบีนั้ดผแลมารดาของ
พระองคร์กข่อนทบีที่พระองคร์ทรงสลินั้นพระชนมร์ ไมข่แปลกเลยทบีที่พระเจล้าพระบลิดาทรงแจล้งขข่าวประเสรลิฐแหข่งความรอดนบีนั้
แกข่ยอหร์นผผล้เปป็นทบีที่รนัก

ในมนัทธลิว, มาระโก, และลผกา พระครลิสตร์ทรงถผกมองในความสนัมพนันธร์แบบมนอุษยร์; แตข่ยอหร์นแสดงใหล้เหห็น
วข่าพระเยซผ ผผล้ประสผตลิในรางหญล้าและสลินั้นพระชนมร์บนกางเขนอนันหนถึที่ง ทรงมบีสงข่าราศบีตข่างๆททที่สซูงสต่งกวต่าสงข่าราศบี
เหลข่านนันั้นของกษนัตรลิยร์องคร์หนถึที่ง ขข่าวประเสรลิฐเลข่มนบีนั้แสดงใหล้เหห็นวข่าพระองคร์ผผล้ทรงถข่อมพระองคร์ลง, ทรงรนับ
ตจาแหนข่งของผผล้รนับใชล้คนหนถึที่ง, และทรงสลินั้นพระชนมร์ความมรณาแหข่งกางเขนนนันั้นทรงอยผข่ในเรริที่มแรกนทนี้นกนับพระเจล้า, 
เทต่าเททยมกนับพระเจล้า ยอหร์นชบีนั้ใหล้เหห็นวข่าพระองคร์ผผล้ไดล้ทรงกลายเปป็นบอุตรมนอุษยร์นนันั้นหาใชข่ใครอดืที่นไมข่นอกจากพระเจล้า
เอง และวข่าพระองคร์ยนังทรงเปป็นผผล้เดบียวทบีที่บนังเกลิดจากพระบลิดาอยผข่ตลอดไปเหมดือนเดลิม



ใจความหลทกของขข่าวประเสรลิฐของยอหร์นคดือ ความเปป็นพระเจด้าของพระครริสตณ์ ในขข่าวประเสรลิฐเลข่มนบีนั้ซถึที่ง
ไมข่เหมดือนกนับทบีที่ไหนเลยในพระคนัมภบีรร์ตลอดทนันั้งเลข่ม ความเปป็นพระเจด้าของพระครลิสตร์ถผกนจาเสนอและถผกสะกดออก
มา นทที่แหละคดือ “พระเจล้าใหญข่ยลิที่ง และพระเยซผครลิสตร์พระผผล้ชข่วยใหล้รอดของเรา” (ทต. 2:13) ในขข่าวประเสรลิฐเลข่ม
นบีนั้เราเหห็นการเปปิดเผยอนันเตห็มเปปปี่ยมของสงข่าราศบีแบบพระเจล้าของพระเยซผครลิสตร์พระผผล้ชข่วยใหล้รอดของเรา เราเหห็น
พระครลิสตร์ของพระเจล้าผผล้ประทนับอยผข่กนับพระเจล้ากข่อนกาลเวลาไดล้เรลิที่มตล้นขถึนั้น (ยอหร์น 1:1, 2) ในขข่าวประเสรลิฐของ
ยอหร์นเราเรบียนรผล้วข่า “ผผล้เดบียวทบีที่บนังเกลิดจากพระบลิดา” ทรงเปปปี่ยมดล้วยพระคอุณและความจรลิง พระคตุณชข่วยเราใหล้รอด
และความจรริงปลดปลข่อยเราใหล้เปป็นไท!

ในขข่าวประเสรลิฐของยอหร์นนบีที่เองทบีที่ยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาประกาศถถึงพระเยซผวข่าทรงเปป็น “พระบอุตรของ
พระเจล้า” (ยอหร์น 1:34) ยอหร์นเปป็นผผล้ทบีที่ไดล้บนันทถึกการอนัศจรรยร์แรกของพระเยซผ (ยอหร์น 2:11) ยอหร์นจดคจาตรนัส
อนันเปปปี่ยมดล้วยฤทธลิธิ์เดชของพระเยซผไวล้เพดืที่อเรา “ทจาลายวลิหารนบีนั้เสบีย แลล้วเราจะยกขถึนั้นในสามวนัน” (ยอหร์น 2:19) 
และในขข่าวประเสรลิฐของยอหร์นนบีที่เองทบีที่เราเรบียนรผล้วข่า “พระบลิดาทรงรนักพระบอุตรและทรงมอบทอุกสลิที่งไวล้ในพระหนัตถร์
ของพระองคร์” (ยอหร์น 3:35)

ในขข่าวประเสรลิฐของยอหร์นนบีที่เองทบีที่พระเยซผทรงประกาศวข่า “เพราะพระบลิดาทรงทจาใหล้คนทบีที่ตายแลล้วฟฟฟื้น
ขถึนั้นมาและมบีชบีวลิตฉนันใด ถล้าพระบอุตรปรารถนาจะกระทจาใหล้ผผล้ใดมบีชบีวลิตกห็จะกระทจาเหมดือนกนันฉนันนนันั้น เพราะวข่าพระ
บลิดามลิไดล้ทรงพลิพากษาผผล้ใด แตข่พระองคร์ไดล้ทรงมอบการพลิพากษาทนันั้งสลินั้นไวล้กนับพระบอุตร เพดืที่อคนทนันั้งปวงจะไดล้ถวาย
เกบียรตลิแดข่พระบอุตรเหมดือนทบีที่เขาถวายเกบียรตลิแดข่พระบลิดา ผผล้ใดไมข่ถวายเกบียรตลิแดข่พระบอุตร ผผล้นนันั้นกห็ไมข่ถวายเกบียรตลิ
แดข่พระบลิดาผผล้ทรงใชล้พระบอุตรมา” (ยอหร์น 5:21-23)

ในขข่าวประเสรลิฐของยอหร์นนบีที่เองทบีที่เราอข่านถล้อยคจาของพระเยซผทบีที่วข่า: “กข่อนอนับราฮนัมบนังเกลิดมานนันั้นเรา
เปป็น”-ถล้อยคจาทบีที่ทจาใหล้พวกธรรมาจารยร์, พวกฟารลิสบี, และพวกผผล้ใหญข่หนัวเสบียเหลดือเกลินจนพวกเขาอยากทจาลาย
พระองคร์เสบีย (ยอหร์น 8:58)

ยอหร์นคนเดบียวเทข่านนันั้นบนันทถึกบทสนทนาระหวข่างพระเยซผกนับฟปลลิปตอนทบีที่ฟปลลิปกลข่าววข่า “ขอสจาแดงพระ
บลิดาใหล้ขล้าพระองคร์ทนันั้งหลายเหห็นและพวกขล้าพระองคร์จะพอใจ” พระเยซผทรงตอบกลนับไปวข่า “ผซผู้ทรีที่ไดผู้เหห็นเรากห็ไดผู้
เหห็นพระบริดา” (ยอหร์น 14:8, 9)

ในยอหร์น 1:11-13 เราอข่านวข่า “พระองคร์ไดล้เสดห็จมายนังพวกของพระองคร์ และพวกของพระองคร์นนันั้นหา
ไดล้ตล้อนรนับพระองคร์ไมข่ แตข่สข่วนบรรดาผผล้ทบีที่ตล้อนรนับพระองคร์ พระองคร์ทรงประทานอจานาจใหล้เปป็นบอุตรของพระเจล้า 
คดือคนทนันั้งหลายทบีที่เชดืที่อในพระนามของพระองคร์ ซถึที่งมลิไดล้เกลิดจากเลดือด หรดือความประสงคร์ของเนดืนั้อหนนัง หรดือความ
ประสงคร์ของมนอุษยร์ แตข่เกลิดจากพระเจล้า” ไมข่มบีสลิที่งใดในขข่าวประเสรลิฐเลข่มอดืที่นๆทบีที่อข่านแบบนบีนั้เลย มบีแตข่ในขข่าว
ประเสรลิฐของยอหร์นเทข่านนันั้นทบีที่การบนังเกลิดใหมข่ถผกนจามาอยผข่ตรงหนล้าเรา โดยแสดงใหล้เหห็นวข่าโดยการบนังเกลิดใหมข่เรา
จถึงกลายเปป็นสมาชลิกแหข่งครอบครนัวของพระเจล้า, บทงเกริดจากพระเจล้า ยอหร์นกลข่าวอยข่างชนัดเจนเชข่นกนันวข่า
ครอบครนัวของพระเจล้าครอบคลอุมมากกวข่าชนชาตลิอลิสราเอลและรนับททุกคนทบีที่เชดืที่อเขล้าไวล้ขล้างใน ในขข่าวประเสรลิฐขอ
งมนัทธลิว พระเยซผทรงสนัที่งสลิบสองคนนนันั้นใหล้ไปยนังแกะหลงแหข่งวงศร์วานอลิสราเอล แตข่มนันไมข่เปป็นเชข่นนนันั้นในขข่าว
ประเสรลิฐของยอหร์น ในบททบีที่ 1, ขล้อ 16 เขาประกาศวข่า “และเราทนันั้งหลายไดล้รนับจากความบรลิบผรณร์ของพระองคร์ 



เปป็นพระคอุณซล้อนพระคอุณ” ดนังนนันั้นยอหร์นจถึงประกาศวข่าขข่าวประเสรลิฐมบีไวล้สจาหรนับผผล้คนทอุกชนชาตลิ ไมข่ใชข่สจาหรนับ
พวกยลิวเทข่านนันั้น ชนชาตลิยลิวไมต่เคยรนับความบรลิบผรณร์ของพระองคร์ เรากลข่าวเชข่นนบีนั้ไดล้กนับผผล้เชดืที่อทนันั้งหลายเทข่านนันั้น ยอหร์น
เปปิดเผยวข่า “ผซูด้ใดททที่มทใจปรารถนา” กห็สามารถรนับประทานอาหารแหข่งชบีวลิต, ดดืที่มจากนนั้จาแหข่งชบีวลิต, เดลินในความ
สวข่างนนันั้น, และโดยทางพระโลหลิตของพระเยซผครลิสตร์, พระบอุตรของพระเจล้า, รนับการชจาระใหล้สะอาดจากบาปทนันั้ง
ปวงไดล้

เราไมข่อข่านเจอในมนัทธลิว, มาระโก, หรดือลผกาวข่า “เราเปป็นผผล้เลบีนั้ยงทบีที่ดบี และเรารผล้จนักแกะของเรา และแกะ
ของเรากห็รผล้จนักเรา เหมดือนพระบลิดาทรงรผล้จนักเรา เรากห็รผล้จนักพระบลิดาดล้วย และชบีวลิตของเรา เราสละเพดืที่อฝผงแกะ แกะ
อพที่นซนที่งมริไดด้เปป็นของคอกนทนี้เรากก็มทอยซูต่ แกะเหลต่านทนี้นเรากก็ตด้องพามาดด้วย และแกะเหลต่านทนี้นจะฟฟังเสทยงของเรา แลด้ว
จะรวมเปป็นฝซูงเดทยว และมทผซูด้เลทนี้ยงเพทยงผซูด้เดทยว” (ยอหร์น 10:14-16)

ไมข่ตล้องสงสนัยเลยวข่าแกะทบีที่ถผกพผดถถึงในขล้อ 14 และ 15 คดือชนชาตลิอลิสราเอล แตข่ “แกะอดืที่น” นนันั้นคดือใคร? 
เปาโลตอบในโรม 4:16 วข่า: “ดล้วยเหตอุนบีนั้เองการทบีที่ไดล้รนับมรดกนนันั้นจถึงขถึนั้นอยผข่กนับความเชดืที่อ เพดืที่อจะไดล้เปป็นตามพระ
คอุณ เพดืที่อพระสนัญญานนันั้นจะเปป็นทบีที่แนข่ใจแกข่ผผล้สดืบเชดืนั้อสายของทข่านทอุกคน มลิใชข่แกข่ผผล้สดืบเชดืนั้อสายทบีที่ถดือพระราชบนัญญนัตลิ
พวกเดบียว แตข่แกข่คนทบีที่มบีความเชดืที่อเชข่นเดบียวกนับอนับราฮนัมผผล้เปป็นบลิดาของพวกเราทอุกคน” แกะอพที่นนนันั้นคดือผผล้เชดืที่อทนันั้ง
หลายทบีที่อยผข่ทข่ามกลางพวกคนตข่างชาตลิ ในครลิสตจนักรไมข่มบียลิวหรดือคนตข่างชาตลิ ไมข่มบีทาสหรดือไท-ทอุกคนเปป็นหนถึที่ง
เดบียวกนันในพระครลิสตร์ ครลิสตจนักรเปป็นกายเดบียวอนันประกอบดล้วยผผล้เชดืที่อททุกคนทบีที่บนังเกลิดใหมข่และถผกชจาระลล้างโดย
พระโลหลิตแลล้ว (1 คร. 12:12, 13; อฟ. 5:25-30) มบีอยผข่เพบียงฝผงเดบียวเทข่านนันั้น, ฝผงเดบียวซถึที่งประกอบดล้วยผผล้เชดืที่อทอุก
คน ไมข่วข่าจะเปป็นยลิวหรดือตข่างชาตลิกห็ตาม 

พระเจล้าไดล้ประทานสข่วนทบีที่ยลิที่งใหญข่นทนี้แหข่งพระวจนะบรลิสอุทธลิธิ์ของพระองคร์แกข่ยอหร์นผผล้เปป็นทบีที่รนัก: “แตข่คน
หนถึที่งในพวกเขา ชดืที่อคายาฟาสเปป็นมหาปอุโรหลิตประจจาการในปปนนันั้น กลข่าวแกข่เขาทนันั้งหลายวข่า “ทข่านทนันั้งหลายไมข่รผล้
อะไรเสบียเลย และไมข่พลิจารณาดล้วยวข่า จะเปป็นประโยชนร์แกข่เราทนันั้งหลาย ถล้าจะใหล้คนตายเสบียคนหนถึที่งเพดืที่อ
ประชาชน แทนทบีที่จะใหล้คนทนันั้งชาตลิตล้องพลินาศ” เขามลิไดล้กลข่าวอยข่างนนันั้นตามใจชอบ แตข่เพราะวข่าเขาเปป็นมหา
ปอุโรหลิตประจจาการในปปนนันั้น จถึงพยากรณร์วข่าพระเยซผจะสลินั้นพระชนมร์แทนชนชาตลินนันั้น และมลิใชข่แทนชนชาตลินนันั้นอยข่าง
เดบียว แตข่เพดืที่อจะรวบรวมบอุตรทนันั้งหลายของพระเจล้าทบีที่กระจนัดกระจายไปนนันั้น ใหด้เขด้าเปป็นพวกเดทยวกทน” (ยอหร์น 
11:49-52) คายาฟาสไมข่ไดล้กจาลนังกลข่าวความจรลิงอนันยลิที่งใหญข่นบีนั้ดล้วยตนัวเอง แตข่พระเจล้ากจาลนังตรนัสผข่านทางเขา ชข่าง
เปป็นคจาพยากรณร์ทบีที่ยลิที่งใหญข่จรลิงๆ! คายาฟาสไดล้เอข่ยถล้อยคจาในวนันนนันั้นทบีที่ตนัวเขาเองกห็ไมข่ไดล้เขล้าใจอยข่างถข่องแทล้ แตข่
ขข่าวสารทบีที่เขาใหล้นนันั้นกห็ประกาศจอุดประสงคร์ของพระเจล้าในการสลินั้นพระชนมร์ของพระเยซผครลิสตร์พระผผล้ชข่วยใหล้รอด
และเปปิดเผยขล้อเทห็จจรลิงอนันเปปปี่ยมสงข่าราศบีทบีที่วข่าคนอดืที่นๆทบีที่อยผข่นอกชนชาตลิอลิสราเอลจะถผกนจาเขล้ามาในฝผงนบีนั้ดล้วย 
“บอุตรทนันั้งหลายของพระเจล้าทบีที่กระจนัดกระจายไปนนันั้น” ชบีนั้อยข่างไมข่มบีทางผลิดพลาดไปยนังผผล้คนแหข่งชนชาตลิทนันั้งหลายทบีที่
จะเชดืที่อและรนับความรอด

มนัทธลิว, มาระโก, และลผกาไมข่ไดล้ใหล้ถล้อยคจาอยข่างทบีที่มบีในยอหร์น 14:1-3: “อยข่าใหล้ใจทข่านทนันั้งหลายวลิตกเลย 
ทข่านเชดืที่อในพระเจล้า จงเชดืที่อในเราดล้วย ในพระนลิเวศของพระบลิดาเรามบีคฤหาสนร์หลายแหข่ง ถล้าไมข่มบีเราคงไดล้บอก



ทข่านแลล้ว เราไปจนัดเตรบียมทบีที่ไวล้สจาหรนับทข่านทนันั้งหลาย และถล้าเราไปจนัดเตรบียมทบีที่ไวล้สจาหรนับทข่านแลล้ว เราจะกลนับมา
อบีกรนับทข่านไปอยผข่กนับเรา เพดืที่อวข่าเราอยผข่ทบีที่ไหนทข่านทนันั้งหลายจะอยผข่ทบีที่นนัที่นดล้วย”

ขข่าวประเสรลิฐของยอหร์นยนังเปปิดเผยความสนัมพนันธร์ระหวข่างพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์กนับผผล้เชดืที่อทบีที่บนังเกลิดใหมข่แลล้ว
ดล้วย มนัทธลิว, มาระโก, และลผกาพซูดถนงพระวลิญญาณ แตข่ยอหร์นผผล้เปป็นทบีที่รนักเปปิดเผยวข่าพระเจล้าทรงมบีเหตอุจจาเปป็นทบีที่เรา
ตล้องบบังเกริดจากพระวลิญญาณ (ยอหร์น 3:5) อยข่างไรกห็ตาม การบนังเกลิดใหมข่นนันั้นไมข่ใชข่จอุดจบของงานรนับใชล้ของพระ
วลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ในยอุคพระคอุณนบีนั้ พระองคร์ทรงเปป็นผผล้ปลอบประโลมของเราและพระองคร์จะสถลิตอยผข่ดล้วยตลอดไป 
(ยอหร์น 14:16)

ไมข่มบีบทอดืที่นเลยในพระคนัมภบีรร์ทบีที่เหมดือนกนับยอหร์น 17! ในบทนบีนั้ซถึที่งเปป็นคจาอธลิษฐานอล้อนวอนเผดืที่อของ
พระองคร์ เราไดล้ยลินพระเยซผตรนัสวข่า “พระบลิดาเจล้าขล้า ถถึงเวลาแลล้ว ขอทรงโปรดใหล้พระบอุตรของพระองคร์ไดล้รนับ
เกบียรตลิ เพดืที่อพระบอุตรจะไดล้ถวายเกบียรตลิแดข่พระองคร์ ดนังทบีที่พระองคร์ไดล้ทรงโปรดใหล้พระบอุตรมบีอจานาจเหนดือเนดืนั้อหนนัง
ทนันั้งสลินั้น เพดืที่อใหล้พระบอุตรประทานชบีวลิตนลิรนันดรร์แกข่คนทนันั้งปวงทบีที่พระองคร์ทรงมอบแกข่พระบอุตรนนันั้น” (ขล้อ 1 และ 2) 
“คนทนันั้งปวงทบีที่พระองคร์ทรงมอบแกข่พระบอุตรนนันั้น” กลข่าวถถึงครอบครนัวทนันั้งหมดของพระเจล้า, ครลิสตจนักรพนันธสนัญญา
ใหมข่ทบีที่ครบบรลิบผรณร์แลล้ว

ในขล้อ 20 ของบทเดบียวกนันนนันั้นเราอข่านวข่า “ขล้าพระองคร์มลิไดล้อธลิษฐานเพดืที่อคนเหลข่านบีนั้พวกเดบียว แตข่เพดืที่อคน
ทนันั้งปวงทบีที่จะเชดืที่อในขล้าพระองคร์เพราะถล้อยคจาของเขา” ไมข่ตล้องสงสนัยเลยวข่า “คนเหลข่านบีนั้พวกเดบียว” หมายถถึงคน
เหลข่านนันั้นทบีที่เปป็นผผล้เชดืที่อแลล้วในขณะนนันั้น นนัที่นคดือเหลข่าสาวกและครลิสเตบียนยลิวคนอดืที่นๆ แตข่ “คนทนันั้งปวงทบีที่จะเชดืที่อ” ชบีนั้ไป
ยนังครลิสเตบียนทนันั้งหลายในยอุคสมนัยปปัจจอุบนันและทอุกคนทบีที่เชดืที่อแลล้วตนันั้งแตข่วนันทบีที่ถล้อยคจาเหลข่านนันั้นถผกกลข่าว

ยอหร์นผผล้เปป็นทบีที่รนักเปป็นผผล้ทบีที่ใหล้คจากลข่าวอนันยลิที่งใหญข่ทนันั้งเจห็ดนบีนั้จากฝปพระโอษฐร์ของพระเยซผ:
“เราเปป็นอาหารแหข่งชบีวลิต” (ยอหร์น 6:48)
“เราเปป็นความสวข่างของโลก” (ยอหร์น 8:12)
“เราเปป็นประตผนนันั้น” (ยอหร์น 10:9)
“เราเปป็นผผล้เลบีนั้ยงทบีที่ดบี” (ยอหร์น 10:11)
“เราเปป็นเหตอุใหล้คนทนันั้งปวงเปป็นขถึนั้นและมบีชบีวลิต” (ยอหร์น 11:25)
“เราเปป็นทางนนันั้น เปป็นความจรลิง และเปป็นชบีวลิต” (ยอหร์น 14:6)
“เราเปป็นเถาองอุข่นแทล้” (ยอหร์น 15:1)
“เราเปป็น” ทนันั้งเจห็ดนบีนั้มองยล้อนกลนับไปตอนทบีที่พระเจล้าทรงปรากฏแกข่โมเสสโดยทางพอุข่มไมล้ทบีที่ลอุกไหมล้และสนัที่ง

เขาใหล้ลงไปยนังอบียลิปตร์ไปหาฟาโรหร์และนจาสข่งสารของพระองคร์เกบีที่ยวกนับประชากรของพระองคร์ โมเสสถามวข่า 
“ดผเถลิด เมดืที่อขล้าพระองคร์ไปหาชนชาตลิอลิสราเอล และบอกพวกเขาวข่า ‘พระเจล้าแหข่งบรรพบอุรอุษของทข่านทนันั้งหลาย
ทรงใชล้ขล้าพเจล้ามาหาทข่าน’ และเขาจะพผดกนับขล้าพเจล้าวข่า ‘พระองคร์ทรงพระนามวข่ากระไร’ ขล้าพระองคร์จะกลข่าว
แกข่เขาอยข่างไร” พระเจล้าตรนัสตอบวข่า “เจล้าจงไปบอกชนชาตลิอลิสราเอลวข่า ‘เราเปป็น ไดด้ทรงใชด้ขด้าพเจด้ามาหาทต่าน
ททนี้งหลาย’” (อพย. 3:13, 14) พระองคร์ผผล้ทรงเปป็นจอุดศผนยร์กลางและจลิตใจแหข่งขข่าวประเสรลิฐของยอหร์นคดือ “เรา
เปป็น” ผซูด้ยริที่งใหญต่ผผล้ทรงอยผข่ในเรลิที่มแรกนนันั้น



ความปรารถนาของผมขณะทบีที่ผมจนัดเตรบียมอรรถาธลิบายชอุดนบีนั้กห็คดือ ทบีที่ขล้อพระคนัมภบีรร์ตข่างๆจะถผกเปปิดออก
อยข่างสนัมฤทธลิธิ์ผลจนทอุกคนทบีที่อข่านขล้อความเหลข่านบีนั้จะไดล้รนับความกระจข่างแจล้ง, การหนอุนใจ, การเสรลิมกจาลนัง, การ
เสรลิมสรล้าง, และถผกกข่อขถึนั้นในความเชดืที่อนนันั้น หากพระเจล้าทรงโปรดประทานตามความปรารถนานบีนั้ ผมกห็จะถดือวข่า
เวลาของผมทบีที่ไดล้ใชล้ไปนนันั้นคอุล้มคข่าแลล้วและชดืที่นชมยลินดบีในพระพรทบีที่คอุณไดล้รนับขณะทบีที่คอุณศถึกษาอรรถาธลิบายเหลข่านบีนั้



บททรีที่ 1
1:1 ในเรลิที่มแรกนนันั้นพระวาทะทรงเปป็นอยผข่แลล้ว และพระวาทะทรงอยผข่กนับพระเจล้า และพระวาทะทรงเปป็นพระเจล้า
1:2 ในเรลิที่มแรกนนันั้นพระองคร์นนันั้นทรงอยผข่กนับพระเจล้า
1:3 พระองคร์ทรงสรล้างสลิที่งทนันั้งปวงขถึนั้นมา และในบรรดาสลิที่งทบีที่เปป็นมานนันั้น ไมข่มบีสนักสลิที่งเดบียวทบีที่ไดล้เปป็นมานอกเหนดือ
พระองคร์
1:4 ในพระองคร์มบีชบีวลิต และชบีวลิตนนันั้นเปป็นความสวข่างของมนอุษยร์ทนันั้งปวง
1:5 ความสวข่างนนันั้นสข่องเขล้ามาในความมดืด และความมดืดหาไดล้เขล้าใจความสวข่างไมข่
1:6 มบีชายคนหนถึที่งทบีที่พระเจล้าทรงใชล้มา ชดืที่อยอหร์น
1:7 ทข่านผผล้นบีนั้มาเพดืที่อเปป็นพยาน เพดืที่อเปป็นพยานถถึงความสวข่างนนันั้น เพดืที่อคนทนันั้งปวงจะไดล้มบีความเชดืที่อเพราะทข่าน
1:8 ทข่านไมข่ใชข่ความสวข่างนนันั้น แตข่ทรงใชล้มาเพดืที่อเปป็นพยานถถึงความสวข่างนนันั้น
1:9 เปป็นความสวข่างแทล้นนันั้น ซถึที่งสข่องสวข่างแกข่ทอุกคนทบีที่เขล้ามาในโลก
1:10 พระองคร์ทรงอยผข่ในโลก และพระองคร์ไดล้ทรงสรล้างโลก และโลกหาไดล้รผล้จนักพระองคร์ไมข่
1:11 พระองคร์ไดล้เสดห็จมายนังพวกของพระองคร์ และพวกของพระองคร์นนันั้นหาไดล้ตล้อนรนับพระองคร์ไมข่
1:12 แตข่สข่วนบรรดาผผล้ทบีที่ตล้อนรนับพระองคร์ พระองคร์ทรงประทานอจานาจใหล้เปป็นบอุตรของพระเจล้า คดือคนทนันั้งหลายทบีที่
เชดืที่อในพระนามของพระองคร์
1:13 ซถึที่งมลิไดล้เกลิดจากเลดือด หรดือความประสงคร์ของเนดืนั้อหนนัง หรดือความประสงคร์ของมนอุษยร์ แตข่เกลิดจากพระเจล้า
1:14 พระวาทะไดล้ทรงสภาพของเนดืนั้อหนนัง และทรงอยผข่ทข่ามกลางเรา (และเราทนันั้งหลายไดล้เหห็นสงข่าราศบีของ
พระองคร์ คดือสงข่าราศบีอนันสมกนับพระบอุตรองคร์เดบียวทบีที่บนังเกลิดจากพระบลิดา) บรลิบผรณร์ดล้วยพระคอุณและความจรลิง
1:15 ยอหร์นไดล้เปป็นพยานถถึงพระองคร์และรล้องประกาศวข่า “นบีที่แหละคดือพระองคร์ผผล้ทบีที่ขล้าพเจล้าไดล้กลข่าวถถึงวข่า 
พระองคร์ผผล้เสดห็จมาภายหลนังขล้าพเจล้าทรงเปป็นใหญข่กวข่าขล้าพเจล้า เพราะวข่าพระองคร์ทรงดจารงอยผข่กข่อนขล้าพเจล้า”
1:16 และเราทนันั้งหลายไดล้รนับจากความบรลิบผรณร์ของพระองคร์ เปป็นพระคอุณซล้อนพระคอุณ
1:17 เพราะวข่าไดล้ทรงประทานพระราชบนัญญนัตลินนันั้นทางโมเสส สข่วนพระคอุณและความจรลิงมาทางพระเยซผครลิสตร์
1:18 ไมข่มบีใครเคยเหห็นพระเจล้าในเวลาใดเลย พระบอุตรองคร์เดบียวทบีที่บนังเกลิดมา ผผล้ทรงสถลิตในพระทรวงของพระบลิดา 
พระองคร์ไดล้ทรงสจาแดงพระเจล้าแลล้ว
1:19 นบีที่แหละเปป็นคจาพยานของยอหร์น เมดืที่อพวกยลิวสข่งพวกปอุโรหลิตและพวกเลวบีจากกรอุงเยรผซาเลห็มไปถามทข่านวข่า 
“ทข่านคดือผผล้ใด”
1:20 ทข่านไดล้ยอมรนับ และมลิไดล้ปฏลิเสธ แตข่ไดล้ยอมรนับวข่า “ขล้าพเจล้าไมข่ใชข่พระครลิสตร์”
1:21 เขาทนันั้งหลายจถึงถามทข่านวข่า “ถล้าเชข่นนนันั้นทข่านเปป็นใครเลข่า ทข่านเปป็นเอลบียาหร์หรดือ” ทข่านตอบวข่า “ขล้าพเจล้า
ไมข่ใชข่เอลบียาหร์” “ทข่านเปป็นศาสดาพยากรณร์ผผล้นนันั้นหรดือ” และทข่านตอบวข่า “มลิไดล้”
1:22 คนเหลข่านนันั้นจถึงถามทข่านวข่า “ทข่านเปป็นใคร เพดืที่อเราจะไดล้ตอบผผล้ทบีที่ใชล้เรามา ทข่านกลข่าววข่าทข่านเปป็นใคร”
1:23 ทข่านตอบวข่า “เราเปป็นเสบียงของผผล้ทบีที่รล้องในถลิที่นทอุรกนันดารวข่า ‘จงกระทจามรรคาขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้าใหล้ตรง
ไป’ ตามทบีที่อลิสยาหร์ศาสดาพยากรณร์ไดล้กลข่าวไวล้”



1:24 ฝฝ่ายผผล้ทบีที่ไดล้รนับใชล้มานนันั้นเปป็นของพวกฟารลิสบี
1:25 เขาเหลข่านนันั้นกห็ไดล้ถามทข่านวข่า “ถล้าทข่านไมข่ใชข่พระครลิสตร์ หรดือเอลบียาหร์ หรดือศาสดาพยากรณร์ผผล้นนันั้นแลล้ว ทจาไม
ทข่านจถึงทจาพลิธบีบนัพตลิศมา”
1:26 ยอหร์นไดล้ตอบเขาเหลข่านนันั้นวข่า “ขล้าพเจล้าใหล้บนัพตลิศมาดล้วยนนั้จา แตข่มบีพระองคร์หนถึที่งซถึที่งประทนับอยผข่ในหมผข่พวกทข่าน
นนันั้น ทข่านไมข่รผล้จนัก
1:27 พระองคร์นนันั้นแหละ ผผล้เสดห็จมาภายหลนังขล้าพเจล้าทรงเปป็นใหญข่กวข่าขล้าพเจล้า แมล้สายรนัดฉลองพระบาทของ
พระองคร์ ขล้าพเจล้ากห็ไมข่บนังควรทบีที่จะแกล้”
1:28 เหตอุการณร์นบีนั้เกลิดขถึนั้นทบีที่เบธาบาราฟากแมข่นนั้จาจอรร์แดนขล้างโนล้น อนันเปป็นทบีที่ซถึที่งยอหร์นกจาลนังใหล้บนัพตลิศมาอยผข่
1:29 วนันรอุข่งขถึนั้นยอหร์นเหห็นพระเยซผกจาลนังเสดห็จมาทางทข่าน ทข่านจถึงกลข่าววข่า “จงดผพระเมษโปดกของพระเจล้า ผผล้ทรง
รนับความผลิดบาปของโลกไปเสบีย
1:30 พระองคร์นบีนั้แหละทบีที่ขล้าพเจล้าไดล้กลข่าววข่า ‘ภายหลนังขล้าพเจล้าจะมบีผผล้หนถึที่งเสดห็จมาเปป็นใหญข่กวข่าขล้าพเจล้า เพราะวข่า
พระองคร์ทรงดจารงอยผข่กข่อนขล้าพเจล้า’
1:31 ขล้าพเจล้าเองกห็ไมข่ไดล้รผล้จนักพระองคร์ แตข่เพดืที่อใหล้พระองคร์ทรงเปป็นทบีที่ประจนักษร์แกข่พวกอลิสราเอล ขล้าพเจล้าจถึงไดล้มา
ใหล้บนัพตลิศมาดล้วยนนั้จา”
1:32 และยอหร์นกลข่าวเปป็นพยานวข่า “ขล้าพเจล้าเหห็นพระวลิญญาณเหมดือนดนังนกเขาเสดห็จลงมาจากสวรรคร์ และทรง
สถลิตบนพระองคร์
1:33 ขล้าพเจล้าเองไมข่รผล้จนักพระองคร์ แตข่พระองคร์ ผผล้ไดล้ทรงใชล้ใหล้ขล้าพเจล้าใหล้บนัพตลิศมาดล้วยนนั้จา พระองคร์นนันั้นไดล้ตรนัสกนับ
ขล้าพเจล้าวข่า ‘เมดืที่อเจล้าเหห็นพระวลิญญาณเสดห็จลงมาและสถลิตอยผข่บนผผล้ใด ผผล้นนันั้นแหละเปป็นผผล้ใหล้บนัพตลิศมาดล้วยพระ
วลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์’
1:34 และขล้าพเจล้ากห็ไดล้เหห็นแลล้ว และไดล้เปป็นพยานวข่า พระองคร์นบีนั้แหละ เปป็นพระบอุตรของพระเจล้า”
1:35 รอุข่งขถึนั้นอบีกวนันหนถึที่งยอหร์นกจาลนังยดืนอยผข่กนับสาวกของทข่านสองคน
1:36 และทข่านมองดผพระเยซผขณะทบีที่พระองคร์ทรงดจาเนลินและกลข่าววข่า “จงดผพระเมษโปดกของพระเจล้า”
1:37 สาวกสองคนนนันั้นไดล้ยลินทข่านพผดเชข่นนบีนั้ เขาจถึงตลิดตามพระเยซผไป
1:38 พระเยซผทรงเหลบียวหลนังและทอดพระเนตรเหห็นเขาตามพระองคร์มา จถึงตรนัสถามเขาวข่า “ทข่านหาอะไร” 
และเขาทนันั้งสองทผลพระองคร์วข่า “รนับบบี” (ซถึที่งแปลวข่าอาจารยร์) “ทข่านอยผข่ทบีที่ไหน”
1:39 พระองคร์ตรนัสตอบเขาวข่า “มาดผเถลิด” เขากห็ไปและเหห็นทบีที่ซถึที่งพระองคร์ทรงอาศนัยและวนันนนันั้นเขากห็ไดล้พนักอยผข่กนับ
พระองคร์ เพราะขณะนนันั้นประมาณสบีที่โมงเยห็นแลล้ว
1:40 คนหนถึที่งในสองคนทบีที่ไดล้ยลินยอหร์นพผด และไดล้ตลิดตามพระองคร์ไปนนันั้น คดืออนันดรผวร์นล้องชายของซบีโมนเปโตร
1:41 แลล้วอนันดรผวร์กห็ไปหาซบีโมนพบีที่ชายของตนกข่อน และบอกเขาวข่า “เราไดล้พบพระเมสสลิยาหร์แลล้ว” ซถึที่งแปลวข่าพระ
ครลิสตร์
1:42 อนันดรผวร์จถึงพาซบีโมนไปเฝฝ้าพระเยซผ และเมดืที่อพระเยซผทรงทอดพระเนตรเขาแลล้วจถึงตรนัสวข่า “ทข่านคดือซบีโม
นบอุตรชายโยนาหร์ เขาจะเรบียกทข่านวข่าเคฟาส” ซถึที่งแปลวข่าศลิลา



1:43 วนันรอุข่งขถึนั้นพระเยซผตนันั้งพระทนัยจะเสดห็จไปยนังแควล้นกาลลิลบี และพระองคร์ทรงพบฟปลลิปจถึงตรนัสกนับเขาวข่า “จงตาม
เรามา”
1:44 ฟปลลิปมาจากเบธไซดา เมดืองของอนันดรผวร์และเปโตร
1:45 ฟปลลิปไปหานาธานาเอลและบอกเขาวข่า “เราไดล้พบพระองคร์ผผล้ทบีที่โมเสสไดล้กลข่าวถถึงในพระราชบนัญญนัตลิ และทบีที่
พวกศาสดาพยากรณร์ไดล้กลข่าวถถึง คดือพระเยซผชาวนาซาเรห็ธบอุตรชายโยเซฟ”
1:46 นาธานาเอลถามเขาวข่า “สลิที่งดบีอนันใดจะมาจากนาซาเรห็ธไดล้หรดือ” ฟปลลิปตอบเขาวข่า “มาดผเถลิด”
1:47 พระเยซผทอดพระเนตรเหห็นนาธานาเอลมาหาพระองคร์จถึงตรนัสถถึงเรดืที่องตนัวเขาวข่า “ดผเถลิด ชนอลิสราเอลแทล้ ใน
ตนัวเขาไมข่มบีออุบาย”
1:48 นาธานาเอลทผลถามพระองคร์วข่า “พระองคร์ทรงรผล้จนักขล้าพระองคร์ไดล้อยข่างไร” พระเยซผตรนัสตอบเขาวข่า “กข่อ
นทบีที่ฟปลลิปจะเรบียกทข่าน เมดืที่อทข่านอยผข่ทบีที่ใตล้ตล้นมะเดดืที่อนนันั้น เราเหห็นทข่าน”
1:49 นาธานาเอลทผลตอบพระองคร์วข่า “รนับบบี พระองคร์ทรงเปป็นพระบอุตรของพระเจล้า พระองคร์ทรงเปป็นกษนัตรลิยร์
ของชนชาตลิอลิสราเอล”
1:50 พระเยซผตรนัสตอบเขาวข่า “เพราะเราบอกทข่านวข่า เราเหห็นทข่านอยผข่ใตล้ตล้นมะเดดืที่อนนันั้น ทข่านจถึงเชดืที่อหรดือ ทข่านจะ
ไดล้เหห็นเหตอุการณร์ใหญข่กวข่านนันั้นอบีก”
1:51 และพระองคร์ตรนัสกนับเขาวข่า “เราบอกความจรลิงแกข่ทข่านทนันั้งหลายวข่า ภายหลนังทข่านจะไดล้เหห็นทล้องฟฝ้าเปปิดออก
และเหลข่าทผตสวรรคร์ของพระเจล้าขถึนั้นและลงอยผข่เหนดือบอุตรมนอุษยร์”

ความเปป็นพระเจผู้าของพระครริสตห์
ขล้อ 1 และ 2: “ในเรริที่มแรกนทนี้นพระวาทะทรงเปป็นอยซูต่แลด้ว และพระวาทะทรงอยซูต่กทบพระเจด้า และพระวา

ทะทรงเปป็นพระเจด้า ในเรริที่มแรกนทนี้นพระองคณ์นทนี้นทรงอยซูต่กทบพระเจด้า”
พระวาทะไมต่ไดด้ทรงถซูกสรด้างขนนี้นมา พระวาทะทรงดจารงอยผข่ชทที่วนริรทนดรณ์ พระวาทะไมต่ทรงมทจอุดเรลิที่มตล้น ดล้วย

วข่าพระวาทะทรงอยซข่ในเรลิที่มแรกนนันั้น:
“พระวาทะทรงอยซูต่กทบพระเจด้า และพระวาทะทรงเปป็นพระเจด้า” พระวาทะทรงเปป็นบอุคคล พระวาทะ

ทรงเปป็นพระเจล้า ตรงนบีนั้ในตอนตล้นเลยของขข่าวประเสรลิฐของยอหร์นตนัวตนของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผล้เปป็น
เจล้าของเราถผกนจาเสนอ-สลิที่งทบีที่พระองคร์ทรงเปป็นในพระองคณ์เอง พระองคร์ไมข่ทรงถผกนจาเสนอตรงนบีนั้ในออุปนลิสนัยตข่างๆใน
เชลิงสนัมพนัทธร์ของพระองคร์-พระองคร์ไมข่ทรงถผกนจาเสนอในฐานะพระครลิสตร์ศบีรษะของครลิสตจนักรหรดือในฐานะพระ
ครลิสตร์มหาปอุโรหลิต ซถึที่งทนันั้งคผข่นบีนั้เกบีที่ยวขล้องกนับความสนัมพนันธร์ของพระองคร์กนับมนอุษยร์ทนันั้งหลายบนแผข่นดลินโลก ขข่าว
ประเสรลิฐของยอหร์นเรลิที่มตล้นดล้วยการมบีตนัวตนอยผข่จรลิงในสวรรคร์และชนัที่วนลิรนันดรร์ของพระเยซผครลิสตร์ผซูด้เปป็นบตุคคล, พระ
บอุตรทบีที่บนังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจล้า, ผผล้ทรงดจารงอยผข่ชนัที่วนลิรนันดรร์

ในปฐมกาล 1:1 เราอข่านวข่า “ในเรลิที่มแรกนนันั้นพระเจล้าทรงเนรมลิตสรล้างฟฝ้าและแผข่นดลินโลก” ภาคพนันธ
สนัญญาเดลิมเปปิดเผยการเนรมลิตสรล้าง (ซถึที่งรวมถถึงการสรล้างมนอุษยร์ดล้วย) และบนันทถึกหนล้าทบีที่รนับผลิดชอบของมนอุษยร์ทบีที่มบี
ตข่อพระเจล้า แตข่ยอหร์นประกาศสริที่งททที่มากก่อนการเนรมริตสรด้าง: พระวาทะไมข่ทรงมบีการเรลิที่มตล้น, พระวาทะไมข่ไดล้ถผก
สรล้างขถึนั้นมา, พระวาทะทรงเปป็นอยผข่กต่อนสริที่งใดไดด้เปป็นขนนี้นมา ยอหร์นไมข่ไดล้กลข่าววข่า “ในเรลิที่มแรกนนันั้นพระเจล้าทรง



เนรมริตสรด้างพระวาทะ” เขากลข่าววข่า “ในเรลิที่มแรกนนันั้นพระวาทะทรงเปป็นอยซข่แลผู้ว” ทข่านทบีที่รนัก สลิที่งทบัทั้งปวงนนันั้นถผกกข่อ
ตนันั้ง, มบีตนัวตน, และคงอยผข่เพราะพระองคร์และขถึนั้นอยผข่กนับพระองคร์ผผล้ทรงเปป็นอยผข่กข่อนสลิที่งใดๆทบีที่ถผกสรล้างขถึนั้นมา สลิที่งทนันั้ง
ปวงถผกกข่อตนันั้งบนการมทตทวตนแบบไมต่ไดด้ถซูกสรด้างขนนี้นของพระเจล้าผผล้ไดล้ทรงเนรมลิตสรล้างสลิที่งทนันั้งปวง ในเรลิที่มแรกขอ
ง “สลิที่งตข่างๆ” นนันั้น-ใชข่แลล้วครนับ กข่อนสลิที่งใดๆไดผู้เปป็นขนทั้นมา-พระองคณ์ทรงเปป็นอยซูต่แลด้ว พระองคร์ไมข่ทรงมรีการเรลิที่มตล้น
เลย

“ในเรลิที่มแรกนนันั้นพระวาทะทรงเปป็นอยผข่แลล้ว”-แตข่พระคจาทบีที่โดดเดข่นตอนนบีนั้มบีอะไรมากกวข่านบีนั้ พระวาทะทรง
แตกตข่างในแงข่บอุคคล:

“พระวาทะทรงอยซูต่กทบพระเจด้า และพระวาทะทรงเปป็นพระเจด้า” พระวาทะทรงมบีตนัวตนอยผข่ชนัที่วนลิรนันดรร์
และทรงมบีความเปป็นบอุคคลทบีที่ชนัดเจน-และความเปป็นบอุคคลของพระเจล้ากห็เปป็นนลิรนันดรร์พอๆกนับพระลนักษณะของ
พระองคร์: “ขล้าแตข่องคร์พระผผล้เปป็นเจล้า พระองคร์ทรงเปป็นทบีที่อาศนัยของขล้าพระองคร์ทนันั้งหลายตลอดทอุกชนัที่วอายอุ กข่อนทบีที่
ภผเขาทนันั้งหลายเกลิดขถึนั้นมา กข่อนทบีที่พระองคร์ทรงใหล้กจาเนลิดแผข่นดลินโลกและพลิภพ พระองคค์ทรงเปป็นพระเจจ้าตทนี้งแตต่นริ
รทนดรณ์กาลถนงนริรทนดรณ์กาล” (เพลงสดอุดบี 90:1, 2)

“ในเรริที่มแรกนทนี้นพระองคณ์นทนี้นทรงอยซูต่กกับพระเจด้า” พระผผล้ชข่วยใหล้รอดในการมบีตนัวตนอยผข่ชนัที่วนลิรนันดรร์ของ
พระองคร์ทรงถผกเปปิดเผยตรงนบีนั้-พระลนักษณะของพระองคร์และตนัวตนของพระองคร์ พระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์
ของพระเจล้าและทรงอยผข่กนับพระเจล้าในเรลิที่มแรกนนันั้น กข่อนสริที่งใดไดล้ถผกเนรมลิตสรล้างขถึนั้น ในพระคจาสองขล้อแรกนบีนั้ของ
ขข่าวประเสรลิฐของยอหร์นเราพบรากฐานแหต่งหลทกคคาสอนของขข่าวประเสรลิฐซถึที่งเปป็นฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้าอนันนจาไปสผข่
ความรอด, ขข่าวประเสรลิฐซถึที่งนจาชบีวลิตนลิรนันดรร์และความชดืที่นชมยลินดบีชนัที่วนลิรนันดรร์มาสผข่คนเหลข่านนันั้นทบีที่เชดืที่อ

พระราชกริจกข่อนเสดห็จมารบับสภาพมนทุษยห์ของพระครริสตห์
ขล้อ 3-5: “พระองคณ์ทรงสรด้างสริที่งททนี้งปวงขนนี้นมา และในบรรดาสริที่งททที่เปป็นมานทนี้น ไมต่มทสทกสริที่งเดทยวททที่ไดด้เปป็น

มานอกเหนพอพระองคณ์ ในพระองคณ์มทชทวริต และชทวริตนทนี้นเปป็นความสวต่างของมนตุษยณ์ททนี้งปวง ความสวต่างนทนี้นสต่องเขด้า
มาในความมพด และความมพดหาไดด้เขด้าใจความสวต่างไมต่”

ขล้อ 1 และ 2 มากข่อนปฐมกาล 1:1 และบนัดนบีนั้เรามาสผข่การเรริที่มตด้นของปฐมกาล-นนัที่นคดือ พระครลิสตร์ทรง
เนรมริตสรด้างสลิที่งทนันั้งปวง, โลกและทนันั้งหมดทบีที่อยผข่ในนนันั้น ตรงนบีนั้เรามบีสลิที่งทบีที่พระองคร์ทรงเปป็นในพระลนักษณะตข่างๆของ
พระองคร์ ผผล้เชดืที่อทนันั้งหลายตล้องเกบีที่ยวขล้องกนับพระองคร์ในสลิที่งทบีที่พระองคร์ทรงเปป็นและเราตล้องไมข่ลพมเดห็ดขาดวข่าพระองคร์
ทรงเปป็นอะไร ไมข่วข่าสลิที่งเหลข่านนันั้นทบีที่พระองคร์ทรงกระทจาแลล้วนนันั้นหรดือทรงสามารถทบีที่จะกระทจาจะยลิที่งใหญข่สนักเพบียงใด 
พระองคร์ทรงเปป็นผผล้เนรมลิตสรล้าง สลิที่งทนันั้งปวงทบีที่เปป็นอยผข่กห็เปป็นอยผข่โดยพระองคร์และเพราะพระองคร์:

“ในโบราณกาลพระเจล้าไดล้ตรนัสดล้วยวลิธบีตข่างๆมากมายแกข่บรรพบอุรอุษทางพวกศาสดาพยากรณร์ แตข่ในวนัน
สอุดทล้ายเหลข่านบีนั้พระองคร์ไดล้ตรนัสแกข่เราทนันั้งหลายทางพระบอุตร ผผล้ซถึที่งพระองคร์ไดล้ทรงตนันั้งใหล้เปป็นผผล้รนับสรรพสลิที่งทนันั้งปวง
เปป็นมรดก พระองคร์ไดล้ทรงสรล้างกนัลปจนักรวาลโดยพระบอุตร...และ ‘องคร์พระผผล้เปป็นเจล้าเจล้าขล้า เมดืที่อเดลิมพระองคร์ทรง
วางรากฐานของแผข่นดลินโลก และฟฝ้าสวรรคร์เปป็นพระหนัตถกลิจของพระองคร์” (ฮบ. 1:1, 2, 10)

โดยพระวจนะของพระองคร์พระเจล้าทรงเปปิดเผยพระองคร์เองแลล้ว-จอุดประสงคร์ของพระองคร์, ความรนัก
ของพระองคร์, และแผนการของพระองคร์ พระวจนะของพระเจล้าเปป็นพดืนั้นฐานของความรผล้ทนันั้งหมดทบีที่หาไดล้และ



ความเขล้าใจเกบีที่ยวกนับพระเจล้าเทข่าทบีที่เกบีที่ยวขล้องกนับมนอุษยร์ พระเยซผไดล้เสดห็จจากพระทรวงของพระบลิดามาเพดืที่อจอุด
ประสงคร์ทบีที่เฉพาะเจาะจงในการประกาศพระเจล้าแกข่มนอุษยร์ (ยอหร์น 1:18) ในยอุคสมนัยพนันธสนัญญาเดลิมพระเจล้าไดล้
ตรนัสในหลากหลายวลิธบีผข่านทางเครดืที่องมดืออนันหลากหลาย พระองคร์ตรนัสโดยเหลข่าศาสดาพยากรณร์ของพระองคร์ 
และในบางโอกาสกห็โดยวลิธบีอดืที่นๆเชข่นพอุข่มไมล้ทบีที่ลอุกเปป็นไฟและลาของบาลาอนัม (อพย. 3:2; กดว. 22:22-31) แตข่ใน
ททุกครบัทั้งนบัทั้นการเปปิดเผยของพระองคร์กห็มาโดยทางพระวจนะของพระองคร์โดยตลอด บทดนทนี้ในสมนัยสอุดทล้ายนบีนั้ การ
แสดงออกแบบสข่วนตนัวอนันเตห็มเปปปี่ยมครนันั้งสอุดทล้ายของพระเจล้ามบีอยผข่ในพระเยซผครลิสตร์ผผล้ทรงเปป็นมนอุษยร์ (จงศถึกษาฮบีบรผ
1:1-3 และโคโลสบี 1:15-19)

พระเยซผครลิสตร์ทรงเปป็นการเปปิดเผยแบบเตห็มเปปปี่ยมหนถึที่งเดบียวของพระเจล้าแกข่มนอุษยร์ ไมข่ตล้องมบีอะไรเพลิที่มอบีก
แลล้ว ไมข่มบีสลิที่งใดจะถผกใหล้เพลิที่มอบีกแลล้ว พระวาทะอนันครบบรลิบผรณร์, แผนการอนันครบถล้วนสจาหรนับความรอดและการชบีนั้
ทางแกข่มนอุษยร์, ไดล้ถผกใหล้แลล้วในพระเยซผ สลิที่งทบัทั้งปวง-ทนันั้งแบบเดบีที่ยวและแบบรวม-ลล้วนถผกเนรมลิตสรล้างขถึนั้นโดย
พระองคร์:

“แตข่วข่าสจาหรนับพวกเรานนันั้นมบีพระเจล้าองคร์เดบียวคดือพระบลิดา และสลิที่งสารพนัดทนันั้งปวงบนังเกลิดขถึนั้นจากพระองคร์
และเราอยผข่ในพระองคร์ และเรามบีพระเยซผครลิสตร์เจล้าองคร์เดบียว และสริที่งสารพทดกก็เกริดขนนี้นโดยพระองคณ์ และเรากก็เปป็น
มาโดยพระองคณ์” (1 คร. 8:6) “เพราะวข่าโดยพระองคณ์สรรพสริที่งไดด้ถซูกสรด้างขนนี้น ทนันั้งในทล้องฟฝ้าและทบีที่แผข่นดลินโลก สลิที่ง
ซถึที่งประจนักษร์แกข่ตาและซถึที่งไมข่ประจนักษร์แกข่ตา ไมข่วข่าจะเปป็นผผล้ครองบนัลลนังกร์ หรดือเปป็นผผล้ครองอาณาจนักร หรดือเปป็นเทพ
ผผล้ครอบครองอาณาจนักร หรดือเทพผผล้มบีอจานาจ สรรพสริที่งททนี้งสรินี้นถซูกสรด้างขนนี้นโดยพระองคณ์และเพพที่อพระองคณ์” (คส. 
1:16)

คอุณจะสนังเกตเหห็นวข่าขล้อ 3 ของบทแรกของขข่าวประเสรลิฐของยอหร์นบอกเราวข่า “พระองคร์ทรงสรล้างสลิที่งทนันั้ง
ปวงขถึนั้นมา” แตข่พระวาทะไมข่ไดล้ทรง “ถผกสรล้างขถึนั้นมา” ในเรริที่มแรกนทนี้นพระวาทะทรงเปป็นอยยก่แลจ้ว นอกจากนบีนั้ใน
พระคจาขล้อนบีนั้เรายนังผข่านจากเขตแดนแหข่งสลิที่งทบีที่บรลิสอุทธลิธิ์และเปป็นนลิรนันดรร์เขล้าสผข่เขตแดนแหข่งสลิที่งตข่างๆทบีที่ถผกเนรมลิตสรล้าง,
สลิที่งตข่างๆซถึที่งบนัดนบีนั้มบีตนัวตนอยผข่เพราะพวกมนันไดล้ถผกเนรมลิตสรล้างขถึนั้น, ถผกสรล้างขถึนั้นโดยพระองคร์ผผล้ไมข่ทรงมบีการเรลิที่มตล้นแตข่
ทรงอยผข่ในเรลิที่มแรกนนันั้นกข่อนสลิที่งใดๆเปป็นขถึนั้นมา

พระวาทะทรงเปป็นคนกลางแหข่งการเนรมลิตสรล้าง: พระเจล้าเพบียงแคข่ตรนัสและถล้อยคจาเหลข่านนันั้นไดล้ทจาใหล้เกลิด
“สลิที่งตข่างๆ” สสารไมข่ไดล้เปป็นนลิรนันดรร์ และมนันไมข่ไดล้เกลิดขถึนั้นจากตนัวมนันเองดล้วย สริที่งททนี้งปวงเปป็นอยยก่เพราะพระเจล้าไดล้
ตรนัส; สลิที่งทนันั้งปวงทบีที่ถผกเนรมลิตสรล้างขถึนั้นนนันั้นไดล้ถผกเนรมลิตสรล้างขถึนั้นโดยและผข่านทางพระบอุตร (ศถึกษา เอเฟซนัส 1:10 
และโคโลสบี 1:17) ปราศจากพระองคร์, หากไมข่มบีพระองคร์, กห็ไมข่มบีสลิที่งใดไดล้ถผกสรล้างขถึนั้นซถึที่งถผกสรล้างขถึนั้นแลล้วหรดือทบีที่บนัดนบีนั้
มบีตนัวตนอยผข่ พระครลิสตร์ทรงเปป็นผผล้เนรมลิตสรล้างและผผล้พลิทนักษร์รนักษาสลิที่งทนันั้งปวง

“ในพระองคณ์มทชทวริต” “ชบีวลิต” เปป็นหนถึที่งในคจาเหลข่านนันั้นทบีที่โดดเดข่นของขข่าวประเสรลิฐของยอหร์น คจานบีนั้ถผกใชล้
สามสลิบครนันั้ง อนันทบีที่จรลิงขข่าวประเสรลิฐของยอหร์นไดล้ถผกเขทยนเพดืที่อทบีที่เราทบีที่เชดืที่อจะไดล้มบีชรีวริตโดยทางพระนามของพระ
เยซผ

ชบีวลิตทบีที่ถผกพผดถถึงในทบีที่นบีนั้คดือชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณทบีที่แทล้จรลิง, ชบีวลิตนลิรนันดรร์, ซถึที่งมบีอยผข่ในการรข่วมสนลิทกนับพระเจล้า; 
และหนทางเดบียวทบีที่จะรข่วมสนลิทกนับพระเจล้าไดล้กห็คดือการอยผข่ในพระเยซผครลิสตร์- “พระครลิสตร์ทรงสถลิตในทข่านอนันเปป็นทบีที่



หวนังแหข่งสงข่าราศบี” (คส. 1:27) “ในพระองคร์มบีชบีวลิต” หมายความวข่าในยอุคสมนัยนลิรนันดรร์เหลข่านนันั้นทบีที่ผข่านพล้นเราไป
แลล้ว พระเจล้าไดล้ทรงกจาหนดใหล้พระครลิสตร์เปป็นแหลข่งทบีที่มา, แหลข่งกจาเนลิด, บข่อเกลิด, และเหตอุแหข่งชบีวลิต: “เพราะวข่า
พระบลิดาทรงมบีชบีวลิตในพระองคร์เองฉนันใด พระองคร์กห็ไดล้ทรงประทานใหล้พระบอุตรมบีชบีวลิตในพระองคร์ฉนันนนันั้น” (ยอหร์น
5:26) ชบีวลิตทนันั้งปวงหลนัที่งไหลมาจากพระครลิสตร์ และหากไมข่มบีพระองคร์ทนันั้งหมดกห็เปป็นความมดืดและความตาย พระ
เยซผตรนัสวข่า “เราเปป็นเหตอุใหล้คนทนันั้งปวงเปป็นขถึนั้นและมบีชบีวลิต ผผล้ทบีที่เชดืที่อในเรานนันั้น ถถึงแมล้วข่าเขาตายแลล้วกห็ยนังจะมบีชบีวลิตอบีก 
และผผล้ใดทบีที่มบีชบีวลิตและเชดืที่อในเราจะไมข่ตายเลย” (ยอหร์น 11:25, 26 บางสข่วน) “เพราะธารนนั้จาพอุแหข่งชบีวลิตอยผข่กนับ
พระองคร์ เราจะเหห็นความสวข่างโดยสวข่างของพระองคร์” (เพลงสดอุดบี 36:9) “และพยานหลนักฐานนนันั้นกห็คดือวข่า 
พระเจล้าไดล้ทรงโปรดประทานชบีวลิตนลิรนันดรร์แกข่เราทนันั้งหลาย และชบีวลิตนบีนั้มบีอยผข่ในพระบอุตรของพระองคร์” (1 ยอหร์น 
5:11)

“ในพระองคร์มบีชบีวลิต” ใชล้กนับสลิที่งมบีชบีวลิตทนันั้งหลายไมข่ไดล้ สลิที่งมบีชบีวลิตทนันั้งหลายนนันั้นมบีชบีวลิต แตข่ไมข่ไดล้มบีชบีวลิตอยผข่ในตนัว
พวกมนันเอง พระครลิสตร์ทรงกลายเปป็นชบีวลิตของเรา, ชบีวลิตนริรทนดรณ์, เมดืที่อเราเชดืที่อในพระโลหลิตทบีที่หลนัที่งออกของพระองคร์
และวางใจพระคอุณทบีที่ชข่วยใหล้รอดของพระองคร์

ในพระองคร์มบีชบีวลิต- “และชทวริตนทนี้นเปป็นความสวต่างของมนตุษยณ์ททนี้งปวง” ในเรลิที่มแรกนนันั้นพระวาทะทรงเปป็น
อยผข่แลล้ว, พระวาทะทรงอยผข่กนับพระเจล้า, และพระวาทะทรงเปป็นพระเจล้า “พระเจด้าทรงเปป็นความสวต่าง และไมต่มท
ความมพดอยซูต่ในพระองคณ์เลย” (1 ยอหร์น 1:5) ผผล้แตข่งเพลงสดอุดบีบอกเราวข่าการเขล้ามาของพระวจนะนจาความสวข่าง
มาใหล้ และวข่าพระวจนะเปป็นประทบีปใหล้แกข่เทล้าของเรา, เปป็นความสวข่างแกข่วลิถบีทางของเรา (เพลงสดอุดบี 119:105, 
130) ยอหร์น 3:19 บอกเราวข่า “หลนักของการพลิพากษามบีอยข่างนบีนั้ คดือความสวข่างไดล้เขล้ามาในโลกแลล้ว แตข่มนอุษยร์ไดล้
รนักความมดืดมากกวข่ารนักความสวข่าง เพราะกลิจการของเขาชนัที่ว” กระนนันั้นพระเจล้ากห็ทรงปปตลิยลินดบีในบอุตรทนันั้งหลายของ
มนอุษยร์ (อข่านสอุภาษลิต 8) และในมนอุษยร์นนัที่นเองทบีที่พระองคร์จะทรงเผยพระองคร์เองใหล้เหห็นและรผล้จนัก:

“ทางของพระเจล้าอนันยลิที่งใหญข่และลถึกลนับซถึที่งไมข่มบีใครปฏลิเสธไดล้กห็คดือ พระเจล้าทรงปรากฏในเนดืนั้อหนนัง พระ
วลิญญาณไดล้ทรงพลิสผจนร์แลล้ว หมผข่ทผตสวรรคร์กห็เหห็น และมบีผผล้ประกาศพระองคร์แกข่ชนตข่างชาตลิ มบีชาวโลกเชดืที่อถดือ
พระองคร์ และพระองคร์ทรงถผกรนับขถึนั้นไปในสงข่าราศบี” (1 ทธ. 3:16) พระเจล้าทรงถผกเผยใหล้ประจนักษร์แลล้วในเนดืนั้อ
หนนังและถผกเหห็นโดยเหลข่าทผตสวรรคร์แลล้ว เหลข่าทผตสวรรคร์เปป็นการแสดงออกแบบสผงสอุดแหข่งฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้า
ในการเนรมลิตสรล้าง แตข่พระองคร์ทรงพอพระทนัยทบีที่จะสจาแดงพระองคร์เองในมนตุษยณ์-ในดล้านศบีลธรรมและในความ
บรลิสอุทธลิธิ์และความรนักอนันบรลิสอุทธลิธิ์ ผผล้เชดืที่อทนันั้งหลายควรเปป็นผผล้ทบีที่เลบียนแบบพระเจล้าตลอดเวลา-พระครลิสตร์ทรงเปป็นชบีวลิต
ของเรา, ในพระองคร์คดือความสวข่าง, และเราเปป็น “ความสวข่างในองคร์พระผผล้เปป็นเจล้า” (อฟ. 5:8) เมดืที่อเราครอบ
ครองพระครลิสตร์อยผข่ในใจของเราเรากห็ควรเปป็นดวงสวข่างทบีที่สข่องแสง “แตข่ถล้าเราดจาเนลินอยผข่ในความสวข่าง เหมดือน
อยข่างพระองคห์ทรงสถลิตในความสวข่าง เรากห็รข่วมสามนัคคบีธรรมซถึที่งกนันและกนัน และพระโลหลิตของพระเยซผครลิสตร์พระ
บอุตรของพระองคร์ กห็ชจาระเราทนันั้งหลายใหล้ปราศจากบาปทนันั้งสลินั้น” (1 ยอหร์น 1:7) ผผล้เชดืที่อทนันั้งหลายควรเดลินเหมดือนกนับ
ทบีที่พระองคห์ไดล้ทรงดจาเนลิน ดล้วยวข่าตามทบีที่พระคนัมภบีรร์ขล้อนนันั้นกลข่าวไวล้ “ทนันั้งพระองคร์ผผล้ชจาระคนทนันั้งหลายใหล้บรลิสอุทธลิธิ์ และ
คนเหลข่านนันั้นทบีที่ไดล้รนับการชจาระ กห็มาจากแหลข่งเดบียวกนัน” (ฮบ. 2:11) 



ใน 1 โครลินธร์ 1:30, 31 เราอข่านวข่า “โดยพระองคร์ทข่านจถึงอยผข่ในพระเยซผครลิสตร์ เพราะพระเจล้าทรงตนันั้ง
พระองคร์ใหล้เปป็นปปัญญา ความชอบธรรม การแยกตนันั้งไวล้ และการไถข่โทษ สจาหรนับเราทนันั้งหลาย เพดืที่อใหล้เปป็นไปตามทบีที่
เขบียนวข่า ‘ใหล้ผผล้โอล้อวด อวดองคร์พระผผล้เปป็นเจล้า’” พระครลิสตร์ทรงถผกทจาใหล้เปป็นการไถต่แกข่เราทนันั้งหลาย-และการไถข่กห็
วนัฒนาและสจาแดงคอุณสมบนัตลิดล้านศบีลธรรมทนันั้งหมดของพระเยโฮวาหร์พระเจล้าเอง ตลอดจนพระลนักษณะของ
พระองคร์และความรนักและความสวข่างของพระองคร์ เราในพระครลิสตร์และพระครลิสตร์ในเราคดือผลและการ
แสดงออกของททนี้งหมดททที่พระเจด้าทรงเปป็นในความครบบรลิบผรณร์และการเปปิดเผยของพระองคร์เอง เราเปป็นผผล้เขล้า
สข่วนในสภาพของพระเจล้า (2 ปต. 1:4)

ทจาไมพระเจล้าทรงทจาใหล้การไถข่แสนมหนัศจรรยร์นบีนั้เปป็นไปไดล้และประทานสลิทธลิพลิเศษในการเปป็นบอุตรของ
พระองคร์ใหล้แกข่เรา? เอเฟซนัส 2:7 ตอบวข่า: “เพพที่อวต่าในยตุคตต่อๆไป พระองคณ์จะไดด้ทรงสคาแดงพระคตุณของพระองคณ์
อทนอตุดมเหลพอลด้น ในการซนที่งพระองคณ์ไดด้ทรงเมตตาเราในพระเยซซูครริสตณ์”

“ความสวต่างนทนี้นสต่องเขด้ามาในความมพด...ความมพดหาไดด้เขด้าใจความสวต่างไมต่” หากไมข่มบีพระเจล้าแลล้ว 
มนอุษยร์ธรรมดากห็ไมข่ใชข่ความสวข่าง หากปราศจากสข่วนหนถึที่งสข่วนใดแหข่งพระลนักษณะของพระเจล้า มนอุษยร์ธรรมดากห็
เปป็นความมดืด เขาไมข่มบีฤทธลิธิ์อจานาจใดในตนัวเขาเลยทบีที่จะรนับความสวข่าง พระเยซผทรงเปป็นพระเจล้าในกายเนดืนั้อหนนัง, 
พระลนักษณะของพระเจล้าในกายเนดืนั้อหนนัง แตข่มนอุษยร์ธรรมดา “มองไมข่เหห็นความงามใดในพระองคร์” ทบีที่จะ
ปรารถนาพระองคร์ ในทางกลนับกนัน โลกไดล้กลข่าววข่า “เอาเขาไปเสบีย! ตรถึงเขาทบีที่กางเขนเลย!” หากไมข่มบีการ
อนัศจรรยร์แหข่งการบนังเกลิดใหมข่ มนอุษยร์กห็ไมข่มบีอจานาจหรดือความสามารถใดในตนัวเองเลยทบีที่จะรนับความสวข่างนนันั้นหรดือทบีที่
จะมองเหห็นความงามของมนัน มนันคดือการเขด้ามาของพระวาทะทบีที่นจาความสวข่างและชบีวลิตมาใหล้ ดนังนนันั้นความสวข่างทบีที่
ไดล้ถผกนจาลงมาในพระเยซผจถึง “สต่องเขด้ามาในความมพด” แตข่ผผล้คนทบีที่ยนังไมข่ไดล้ถผกสรล้างใหมข่และบรรดาขอุมพลนังแหข่งนรก
กห็ไมข่อาจเขด้าใจความสวข่างนนันั้นไดล้

ไมข่มบีทบีที่ใดเลยในพระวจนะของพระเจล้าทบีที่เราอข่านวข่าผผล้เชดืที่อทนันั้งหลายเปป็นความรทก พระเจผู้าทรงเปป็นความรนัก
ความรนักเปป็นพระลนักษณะของพระองคร์ เราไมข่ใชข่ความรนัก แตข่ในพระครลิสตร์เรากลายเปป็นความสวข่าง:

“เพราะวข่าเมดืที่อกข่อนทข่านเปป็นความมดืด แตต่บทดนทนี้ทต่านเปป็นความสวต่างแลด้วในองคณ์พระผซูด้เปป็นเจด้า จงดจาเนลิน
ชบีวลิตอยข่างลผกของความสวข่าง” (อฟ. 5:8)

เมดืที่อไดล้ถผกทจาใหล้เปป็นผผล้เขล้าสข่วนในสภาพของพระเจล้าแลล้วโดยทางการอนัศจรรยร์แหข่งการบนังเกลิดใหมข่ เราจถึง
ดจาเนลินในความรนักเพราะวข่าพระองคร์ผผล้ทรงเปป็นความรนักทรงเปป็นชบีวลิตของเรา เราดจาเนลินตามรอยพระบาทของ
พระองคร์เพราะวข่าเราถผกนจาโดยพระวลิญญาณ ดล้วยเหตอุนบีนั้เราจถึงดจาเนลินในความสวข่าง มนันเปป็นหนล้าทบีที่ของผผล้เชดืที่อ-
หนล้าทบีที่อนันนต่าปปีตริยรินดท-ทบีที่จะดจาเนลินในความเชดืที่อฟปังอนันสมบผรณร์แบบตข่อนนั้จาพระทนัยของพระเจล้า โดยถดือวข่ามนันเปป็น
สลิทธลิพลิเศษทบีที่ไดล้เปป็นลผกคนหนถึที่งของพระเจล้าโดยทางความเชดืที่อในพระโลหลิตทบีที่หลนัที่งออกของพระบอุตรทบีที่บนังเกลิดมาองคร์
เดบียวของพระองคร์

ในภาษาเดลิม คจาทบีที่ตรงนบีนั้แปลเปป็น “เขล้าใจ” จรลิงๆแลล้วคดือ กตุมไวด้ มบีผผล้เสนอวข่าความหมายตรงนบีนั้คดือ “ความ
สวข่างนนันั้นสข่องเขล้ามาในความมดืด” แตข่ความมดืดนนันั้นไมข่ไดล้กอุมมนันไวล้ (หรดือยถึดมนันไวล้แนข่น) เปป็นความจรลิงทบีที่วข่าคนเหลข่า
นนันั้นทบีที่พระเยซผเสดห็จมาหา (อลิสราเอลชนชาตลิของพระองคร์เอง) ไมข่ไดล้เขล้าใจ และพวกเขาไมข่ไดล้ตล้อนรนับพระองคร์ 



ดล้วยเหตอุนบีนั้ “ความมพดนทนี้น” ในทบีที่นบีนั้จถึงนข่าจะเปป็นสภาวะฝฝ่ายวลิญญาณของชาวโลกในตอนทบีที่พระเยซผไดล้เสดห็จเขล้ามา
ในโลก และอจานาจทนันั้งหลายฝฝ่ายวลิญญาณแหข่งความมดืดไมข่ไดล้กตุมความสวข่างนนันั้นทบีที่พระองคร์ไดล้ทรงนจามา

ทอุกคนทบีที่เกลิดเขล้ามาในโลกนบีนั้ฝฝ่ายรข่างกายกห็ไดล้รนับความสวข่างโดยพระผผล้สรล้างของเขาแลล้ว (ยอหร์น 1:9) แตข่
คนทบีที่ยทงไมต่ไดด้ถซูกสรด้างใหมต่กห็ไมข่สนใจความสวข่างนนันั้น, ปฟัดมทนทรินี้ง, และดล้วยเหตอุนบีนั้จถึงดจาดลิที่งลงไปในความมดืด มนอุษยร์
ธรรมดาปฏลิเสธทบีที่จะดจาเนลินชบีวลิตตามความสวข่างนนันั้นทบีที่เขามบี เขารนักความมดืดแทนทบีที่จะรนักความสวข่างเพราะวข่ามนัน
เปป็นธรรมชาตลิของเขาทบีที่จะทจาความชนัที่ว (ยอหร์น 3:19) ความมดืดตามธรรมชาตริยอมจจานนตข่อความสวข่าง แตข่ความ
มดืดฝฝ่ายวลิญญาณทบีที่ถผกกลข่าวถถึงตรงนบีนั้กห็มดืดอยต่างสรินี้นหวทงเสบียจนมนันทนันั้งไมข่กอุมหรดือเขล้าใจความสวข่างนนันั้น นบีที่แสดงใหล้เหห็น
อยข่างชนัดเจนถถึงสภาวะอนันนข่ากลนัวของมนอุษยร์ทบีที่ตกตที่จาลง แตข่ไมข่มบีสลิที่งใดนอกจากการอนัศจรรยร์ของพระเจล้าแหข่ง
พระคอุณทบีที่ชข่วยใหล้รอดจะสามารถนจาคนไมข่เชดืที่อออกมาจากความมดืดเขล้าสผข่ความสวข่างแสนมหนัศจรรยร์ของพระเจล้าไดล้

ในสามบทแรกของขข่าวประเสรลิฐของยอหร์น เราพบวข่า:
1. การทบีที่พระเจล้าทรงจนัดหาชบีวลิตใหล้โดยทางการมาของความสวข่างนนันั้น (บททบีที่ 1, ขล้อ 9)
2. การมบีชบีวลิตโดยทางการยอมรทบความสวข่างนนันั้นโดยคนเหลข่านนันั้นทบีที่ยอมฟปังขข่าวประเสรลิฐและมาหาความสวข่างนนันั้น 
(บททบีที่ 1, ขล้อ 12)
3. ความจจาเปป็นทบีที่ตล้องมบีชบีวลิตอยผข่ตรงทบีที่วข่าหากไมข่มบีความสวข่างนนันั้นมนอุษยร์ทอุกคนกห็อยผข่ในความมดืด (บททบีที่ 3, ขล้อ 15 ถถึง
19)
4. หลนักฐานแหข่งชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณ-คนเหลข่านนันั้นทบีที่เชดืที่อจากหนัวใจกห็มาถถึงความสวข่างนนันั้น (บททบีที่ 3, ขล้อ 20, 21)

ขผู้อความนบัทั้น
“แลล้วนบีที่เปป็นขล้อความทบีที่เราไดล้ยลินจากพระองคร์ และประกาศแกข่ทข่านทนันั้งหลาย คดือวข่าพระเจล้าทรงเปป็น

ความสวข่าง และไมข่มบีความมดืดอยผข่ในพระองคร์เลย ถล้าเราจะวข่าเรารข่วมสามนัคคบีธรรมกนับพระองคร์ และยนังดจาเนลินอยผข่
ในความมดืด เรากห็พผดมอุสา และไมข่ไดล้ดจาเนลินชบีวลิตตามความจรลิง แตข่ถล้าเราดจาเนลินอยผข่ในความสวข่าง เหมดือนอยข่าง
พระองคร์ทรงสถลิตในความสวข่าง เรากห็รข่วมสามนัคคบีธรรมซถึที่งกนันและกนัน และพระโลหลิตของพระเยซผครลิสตร์พระบอุตร
ของพระองคร์ กห็ชจาระเราทนันั้งหลายใหล้ปราศจากบาปทนันั้งสลินั้น” (1 ยอหร์น 1:5-7)

การรบับใชผู้ของยอหห์นผซผู้ใหผู้รบับบบัพตริศมา
ขล้อ 6: “มทชายคนหนนที่งททที่พระเจด้าทรงใชด้มา ชพที่อยอหณ์น”
เรลิที่มตล้นดล้วยพระคจาขล้อนบีนั้ การเปลบีที่ยนแปลงหนัวขล้ออยข่างสลินั้นเชลิงถผกเกรลิที่นนจาแลล้ว เราเปลบีที่ยนจาก “พระวา

ทะ” (ซถึที่งอยผข่ในเรลิที่มแรกนนันั้นพระเจล้าและซถึที่งทรงเปป็นพระเจล้า) มายนังผผล้เบลิกทางของพระครลิสตร์ ซถึที่งถผกเรบียกในทบีที่นบีนั้วข่า 
“ชายคนหนถึที่ง” จากนนันั้นโดยวลิธบีการเปรบียบเทบียบความตข่าง เราถผกแสดงใหล้เหห็นวข่าพระองคร์ผผล้ทบีที่ยอหร์นเปป็นพยานถถึง
นนันั้นทรงเปป็นมากกวต่า “ชายคนหนถึที่ง”-พระองคร์ทรงเปป็นมนอุษยร์-พระเจล้า

ยอหร์นถผกใชล้มาโดยพระเจล้า ทอุกคนทบีที่เปป็นพยานทบีที่สนัตยร์ซดืที่อของพระเยซผครลิสตร์เจล้ากห็เปป็นผผล้ทบีที่พระเจล้าทรงใชล้
มา ชดืที่อ “ยอหร์น” มบีความหมายโดยนนัยวข่า “ของขวนัญของพระเจล้า” และยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมากห็ถผกใชล้มาโดย
พระเจล้า-ถผกมอบหมายภารกลิจและถผกทจาใหล้เพบียบพรล้อม-เพดืที่อประกาศการเสดห็จมาของกษนัตรลิยร์องคร์นนันั้น



ขล้อ 7: “ทต่านผซูด้นทนี้มาเพพที่อเปป็นพยาน เพพที่อเปป็นพยานถนงความสวต่างนทนี้น เพพที่อคนททนี้งปวงจะไดด้มทความเชพที่อ
เพราะทต่าน”

ยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาไดล้มาเพดืที่อเปป็นพยานถถึงความสวข่างนบัทั้น-และความสวข่างนนันั้นหาใชข่ใครอดืที่นไมข่
นอกจากพระเยซผครลิสตร์เจล้า ผผล้ทรงเปป็น “ความสวข่างของโลก”

ผมชบีนั้ใหล้เหห็นไปกข่อนหนล้านบีนั้แลล้ววข่าคนไมข่เชดืที่อทอุกคนเปป็นคนตาบอดและอยผข่ในความมดืดสนลิท หากกลข่าวใน
แงข่ฝฝ่ายวลิญญาณ บนัดนบีนั้ผมขอถามวข่า ใครเลต่าตด้องถซูกเตพอนความจคาวต่ามทนสวต่างแลด้ว เมดืที่อคที่จาคดืนผข่านพล้นไปและเรลิที่ม
รอุข่งอรอุณแลล้ว? ใครเลข่าตล้องถผกเตดือนความจจาวข่าดวงอาทลิตยร์กจาลนังฉายแสงแบบเตห็มกจาลนังของมนันแลล้ว? คจาตอบกห็คดือ:
คนททที่ตาบอด, คนทบีที่มองไมข่เหห็น, ตล้องถผกเตดือนความจจา ชข่างเปป็นเรดืที่องนข่าเศรล้าทบีที่พระเยซผทรงตล้องใหล้มบีผผล้เบลิกทาง! 
พระองคร์ทรงเปป็นความสวข่างนบัทั้นของโลก กระนนันั้นพระองคร์กห็ประสผตลิเขล้ามาในโลกอนันมดืดมลิดเขล้ามาสผข่ทข่ามกลาง
มนอุษยชาตลิทบีที่ตาบอดซถึที่งคลจาเปะปะในความมดืดวนันแลล้ววนันเลข่า พระเจล้าไดล้ทรงใชล้ยอหร์นมาเพดืที่อเปป็นพยานถถึงความ
สวข่างนนันั้นเพราะวข่าพระองคร์จะไมข่ทรงยอมใหล้พระบอุตรของพระองคร์เสดห็จเขล้ามาในโลกโดยไมข่มบีใครรผล้จนักและไมข่มบี
ใครประกาศเดห็ดขาด พระเจล้าทรงใชล้เหลข่าทผตสวรรคร์และเหลข่าพลโยธาแหข่งสวรรคร์มาเพดืที่อประกาศการประสผตลิ
ของพระบอุตรของพระองคร์ และจากนนันั้นกข่อนการปรนนลิบนัตลิปวงชนของพระองคร์เรลิที่มตล้น ยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาซถึที่ง
ถผกใชล้มาโดยพระเจล้า กห็ปรากฏตนัวโดยประกาศวข่า “จงกลนับใจเสบียใหมข่! ดล้วยวข่าอาณาจนักรแหข่งสวรรคร์นนันั้นมาใกลล้
แลล้ว!” ยอหร์นไมข่ไดล้ชบีนั้ผผล้คนทนันั้งหลายใหล้มาหาตนัวเขาเอง แตข่ใหล้มาหาพระองคร์ผผล้ทรงเปป็นใหญข่กวข่าเขา: พระเยซผครลิสตร์
เจล้า, พระเมสสลิยาหร์, พระผผล้ชข่วยใหล้รอด, กษนัตรลิยร์

ยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาไดล้มา “เพพที่อเปป็นพยาน” ดนังนนันั้นพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์จถึงทรงนลิยามลนักษณะเฉพาะ
ตนัวของหนล้าทบีที่ผผล้รนับใชล้คนหนถึที่ง ผผล้รนับใชล้ทบีที่แทล้จรลิงทอุกคนยข่อมเปป็นพยาน และพยานกห็รผล้วข่าตนกจาลนังพผดถถึงอะไรอยผข่ เขา
ไมข่ไดล้คาดเดา เขาไมข่ไดล้แคข่ใหล้ “ความเหห็น” ของเขาเอง เขาพผดความจรลิง; พระเยซซูทรงเปป็นความจรลิง (ยอหร์น 
14:6) และผผล้รนับใชล้ทบีที่แทล้จรลิงของพระเจล้าทอุกคนกห็เปป็นผซูด้รทบใชด้แหข่งความจรลิง

ยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาไดล้มา “เพพที่อเปป็นพยานถนงความสวต่างนทนี้น”-และนบีที่ควรเปป็นจอุดประสงคร์หนถึที่งเดบียว
ของผผล้รนับใชล้ทอุกคนทบีที่จะกระทจาแบบเดบียวกนัน! ตามทบีที่ 1 ยอหร์น 1:5 ไดล้กลข่าวไวล้ ขล้อความนนันั้นคดือ “พระเจด้าทรงเปป็น
ความสวก่าง และไมข่มบีความมดืดอยผข่ในพระองคร์เลย” คนของพระเจล้าจะตล้องไมข่ดถึงดผดผผล้คนใหล้มาหาตนัวเขาเอง เขา
จะตล้องไมข่พผดเกบีที่ยวกนับตนัวเอง มนันเปป็นภารกลิจของเขาทบีที่จะประกาศพระครลิสตร์ เปาโลกลข่าววข่า “แตข่พวกเรา
ประกาศเรพที่องพระครริสตณ์ผซูด้ทรงถซูกตรนงททที่กางเขนนทนี้น อนันเปป็นสลิที่งทบีที่ใหล้พวกยลิวสะดอุด และพวกกรบีกถดือวข่าเปป็นเรดืที่องโงข่ 
แตข่สจาหรนับผผล้ทบีที่พระเจล้าทรงเรบียกนนันั้น ทนันั้งพวกยลิวและพวกกรบีกตข่างถดือวข่า พระครลิสตร์ทรงเปป็นฤทธานอุภาพและพระ
ปปัญญาของพระเจล้า” (1 คร. 1:23, 24)

“พระครริสตณ์ผซูด้ทรงถซูกตรนงททที่กางเขนนทนี้น” คดือขล้อความเดบียวทบีที่พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์จะทรงเปป็นเจล้าของหรดือ
ใหล้เกบียรตลิ พระเยซผตรนัสถถึงพระวลิญญาณวข่า “พระองคร์จะทรงใหล้เราไดล้รนับเกบียรตลิ เพราะวข่าพระองคร์จะทรงเอาสลิที่งทบีที่
เปป็นของเรามาสจาแดงแกข่ทข่านทนันั้งหลาย” (ยอหร์น 16:14) เปาโลกลข่าวแกข่ชาวเมดืองโครลินธร์เหลข่านนันั้นวข่า “เพราะ
ขล้าพเจล้าตนันั้งใจวข่าจะไมข่แสดงความรผล้เรดืที่องใดๆในหมผข่พวกทข่านเลยเวด้นแตต่เรพที่องพระเยซซูครริสตณ์ และการททที่พระองคณ์
ทรงถซูกตรนงททที่กางเขน” (1 คร. 2:2)



ยอหร์นเปป็นพยานถถึงความสวข่างนนันั้น (เพดืที่อทบีที่วข่า) “คนททนี้งปวงจะไดด้มทความเชพที่อเพราะทต่าน” คจากลข่าวนบีนั้ชบีนั้ไป
ยนังแผนงานของงานรนับใชล้นบีนั้ หนทางเดบียวทบีที่คนทนันั้งหลายจะกลายเปป็นผผล้เชดืที่อคดือโดยการไดล้ยลินและรนับคจาพยานของ
เหลข่าผผล้ประกาศทบีที่พระเจล้าทรงเรบียกและทบีที่พระเจล้าทรงใชล้มา พวกเขาเปป็นเหลข่าพยานของพระเจล้า

โรม 10:13-17 ใหล้ความกระจข่างเกบีที่ยวกนับพระคจาขล้อนบีนั้:
“เพราะวข่า ‘ผผล้ใดทบีที่จะรล้องออกพระนามขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้ากห็จะรอด’ แตข่ผผล้ทบีที่ยนังไมข่เชดืที่อในพระองคร์จะ

ทผลขอตข่อพระองคร์อยข่างไรไดล้ และผผล้ทบีที่ยนังไมข่ไดล้ยลินถถึงพระองคร์จะเชดืที่อในพระองคร์อยข่างไรไดล้ และเมดืที่อไมข่มบีผผล้ใด
ประกาศใหล้เขาฟปัง เขาจะไดล้ยลินอยข่างไรไดล้ และถล้าไมข่มบีใครใชล้เขาไป เขาจะไปประกาศอยข่างไรไดล้ ตามทบีที่มบีคจาเขบียน
ไวล้แลล้ววข่า ‘เทล้าของคนเหลข่านนันั้นทบีที่ประกาศขข่าวประเสรลิฐแหข่งสนันตลิสอุข และประกาศขข่าวประเสรลิฐแหข่งสลิที่งอนัน
ประเสรลิฐ กห็งามสนักเทข่าใด’ แตข่มลิใชข่ทอุกคนไดล้เชดืที่อฟปังขข่าวประเสรลิฐนนันั้น เพราะอลิสยาหร์ไดล้กลข่าวไวล้วข่า ‘พระองคร์เจล้าขล้า
ใครเลข่าไดล้เชดืที่อสลิที่งทบีที่เขาไดล้ยลินจากเราทนันั้งหลาย’ ฉะนนันั้นความเชดืที่อเกลิดขถึนั้นไดล้กห็เพราะการไดล้ยลิน และการไดล้ยลินเกลิดขถึนั้น
ไดล้กห็เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจล้า”

ความจรลิงทบีที่ชนัดเจนและเขล้าใจไดล้ถผกนจาเสนอในทบีที่นบีนั้แลล้ว! ผซูด้ใดกก็ตามทบีที่จะรด้องทซูลกห็จะไดล้รนับความรอด-แตข่
พวกเขาจะรล้องทผลกข่อนทบีที่พวกเขาเชพที่อไดล้อยข่างไรและพวกเขาจะเชดืที่อกข่อนพวกเขาไดด้ยรินไดล้อยข่างไร? พวกเขาจะ
ไดล้ยลินโดยทบีที่ไมข่มบีผผล้ประกาศไดล้อยข่างไร และพวกเขาจะประกาศไดล้อยข่างไรหากพวกเขาไมข่ไดล้ถซูกใชด้ไป? พระเจล้าทรง
เรบียกพยานคนนนันั้น, พยานคนนนันั้นประกาศพระวจนะ, โดยประกาศวข่าพระเจล้าทรงเปป็นความรนัก, พระเจล้าทรงเปป็น
ความสวข่าง, พระเจล้าทรงเปป็นชบีวลิต ผผล้รนับใชล้ประกาศขข่าวประเสรลิฐ, คนไมข่เชดืที่อไดด้ยรินขข่าวประเสรลิฐ, พระวจนะของ
พระเจล้า; พระวจนะนจามาซถึที่งความเชดืที่อ และความเชดืที่อทบีที่ถผกใชล้งานในพระราชกลิจทบีที่เสรห็จสลินั้นแลล้วของพระเยซผกห็นจา
มาซถึที่งความรอด! “ความเชดืที่อเกลิดขถึนั้นไดล้กห็เพราะการไดล้ยลิน และการไดล้ยลินเกลิดขถึนั้นไดล้กห็เพราะพระวจนะของ
พระเจล้า”

มนันเปป็นความชดืที่นบานของพระเจล้าทบีที่จะชข่วย “ผซูด้ใดกก็ตาม” ทบีที่ยอมมาหาพระองคร์โดยพระเยซผครลิสตร์ใหล้ไดล้
รนับความรอด ไมข่ใชข่ทอุกคนจะยอมมา แตข่ทอุกคนไดด้รทบเชริญแลด้ว มนันไมข่ใชข่นนั้จาพระทนัยของพระเจล้าทบีที่ผผล้หนถึที่งผผล้ใดควร
พลินาศ แตข่ทบีที่ทอุกคนควรมาสผข่การกลนับใจใหมข่ พระเจล้าไมข่ไดล้ทรงใชล้พระบอุตรของพระองคร์เขล้ามาในโลกเพดืที่อทบีที่จะ
พลิพากษาโลก แตข่เพดืที่อทบีที่โลกจะไดล้รนับความรอดโดยทางพระองคร์ พระเยซผทรงเปป็นผผล้ลบลล้างพระอาชญาเพราะบาป
ของเราทนันั้งหลาย และเพราะบาปของคนทนันั้งโลก พระองคร์ไดล้เสดห็จมายนังพรรคพวกของพระองคร์เอง แตข่พวกเขา
หาไดล้ตล้อนรนับพระองคร์ไมข่

ขล้อ 8: “ทต่านไมต่ใชต่ความสวต่างนทนี้น แตต่ทรงใชด้มาเพพที่อเปป็นพยานถนงความสวต่างนทนี้น”
ยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาไมข่ใชข่ “ความสวต่างนทนี้น” “ความสวข่าง” นนันั้นทบีที่ถผกพผดถถึงในทบีที่นบีนั้, เชข่นเดบียวกนับ 

“ชบีวลิต” นนันั้น, ถผกพบในพระเจล้าเทข่านนันั้น พระเจล้าทรงเปป็นแหลข่งกจาเนลิดของความสวข่างและชบีวลิต และหากไมข่มบี
พระองคร์กห็ไมข่มรีความสวข่าง ไมข่มบีชบีวลิตเลย แมล้แตข่ผผล้เชดืที่อทบีที่บนังเกลิดใหมข่แลล้วกห็ไมข่มบีชบีวลิตในตทวเขาเอง-ชบีวลิตทบีที่เรามบีอยผข่เปป็น
ชบีวลิตของพระเจล้า นนัที่นคดือสภาพของพระเจล้า

พระเยซผตรนัสถถึงยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาวข่า “ยอหร์นเปป็นโคมทบีที่จอุดสวข่างไสว” (ยอหร์น 5:35) ในภาษากรบีก
นบีที่กห็จะอข่านวข่า “เขาเปป็นตะเกบียงทบีที่ลอุกโชนและสข่องสวข่าง” ยอหร์นเปป็นตะเกทยงนนันั้น แตข่พระเยซผทรงเปป็นความสวข่าง



นนันั้น ตะเกบียงไมข่มบีความสวข่างในตนัวมนันเอง ความสวข่างตล้องถผกจนัดหาใหล้ ตล้องมบีนนั้จามนันในตะเกบียงนนันั้น, ตล้องมบีไสล้ตะเกบียง
ทบีที่จะลอุกไหมล้, และใครสนักคนตล้องจตุดตะเกบียงนนันั้นกข่อนทบีที่มนันกลายเปป็น “ความสวข่างทบีที่ลอุกโชนและสข่องแสง” ตะเกบียง
จะดทบเมดืที่อเวลาผข่านไป แตข่ความสวข่างนนันั้นซถึที่งยอหร์นประกาศกห็ดจารงอยผข่ชนัที่วนลิรนันดรร์!

พระครริสตห์ผซผู้ทรงเปป็นความสวข่างแทผู้นบัทั้น
ขล้อ 9: “เปป็นความสวต่างแทด้นทนี้น ซนที่งสต่องสวต่างแกต่ทตุกคนททที่เขด้ามาในโลก”
คนทนันั้งหลายทบีที่ไดล้ทอุข่มเทชบีวลิตของตนในการศถึกษาภาษากรบีกบอกเราวข่าพระคจาขล้อนบีนั้ในภาษาเดลิมอข่านดนังนบีนั้: 

“เขาไมข่ไดล้เปป็นความสวข่างนบัทั้น แตข่ไดล้มาเพดืที่อทบีที่เขาจะเปป็นพยานถถึงความสวข่างนบัทั้น มบีความสวข่างแทล้นนันั้นอยผข่แลล้ว นนัที่น
คดือความสวข่างนบัทั้นซถึที่งสข่องสวข่างมนอุษยร์ทอุกคน ซถึที่งเขล้ามาในโลก” เนดืที่องจากพระครลิสตร์ไดล้เสดห็จเขล้ามาในโลกแลล้ว พระ
ครลิสตร์ “ซนที่งเขด้ามาในโลก” จถึงทรงใหล้ความสวข่างแกข่ทอุกคนแลล้ว คดือความสวข่างสจาหรนับ “ผผล้ใดกห็ตามทบีที่มบีใจ
ปรารถนา”

มบี “ดวงสวข่างตข่างๆ” อยผข่มากมาย แตข่มบีความสวต่างแทจ้หนนที่งเดทยวเทข่านนันั้น ใน 2 โครลินธร์ 11:14 เราอข่านวข่า
ซาตานเองกห็ “ยนังปลอมตนัวเปป็นทผตสวรรคร์แหข่งความสวข่างไดล้” พระครลิสตร์ไดล้เสดห็จมา (ความสวข่างแทล้นนันั้น) ซถึที่งตรง
ขล้ามกนับดวงสวข่างจอมปลอมเหลข่านนันั้นทนันั้งหมดทบีที่เคยอยผข่ (และตอนนบีนั้ยนังอยผข่) ในโลก ทอุกวนันนบีนั้ เชข่นเดบียวกนับในตอนนนันั้น
มบี “ดวงสวข่างตข่างๆ” อยผข่มากมาย-แตข่มบีความสวข่างแทล้จรลิงหนนที่งเดรียวเทข่านนันั้น พระครลิสตร์ผผล้ทรงเปป็นความสวข่างแทล้
นนันั้นทรงเปป็นผผล้เดบียวเทข่านนันั้นทบีที่สามารถนจาความสวข่างและชบีวลิตเขล้ามาสผข่หนัวใจของคนไมข่เชดืที่อไดล้

ความสวข่างแทล้นนันั้นทรงตรงขล้ามกนับเงามดืดและภาพเลห็งทนันั้งหลายของพลิธบีกรรมสมนัยพนันธสนัญญาเดลิม ความ
สวข่างแทล้นนันั้นทรงเปป็นความสวข่างทรีที่ไมข่ไดผู้มาจากแหลข่งออที่น-นนัที่นคดือ พระเยซผมลิไดล้เสดห็จเขล้ามาในโลกเพดืที่อสะทล้อนความ
สวข่างจากอบีกผผล้หนถึที่ง พระองคร์ทรงเปป็นความสวข่างแทล้นนันั้น ดวงจนันทรร์ยดืมความสวข่างของมนันจากดวงอาทลิตยร์ แตข่พระ
ครลิสตร์เองทรงเปป็นความสวข่าง ความสวข่างคดือสงข่าราศบีทบีที่เปป็นเนดืนั้อแทล้ของพระครลิสตร์เองและไมข่ไดล้มาจากแหลข่งอดืที่น 
และเนดืที่องจากความสวข่างแทล้นนันั้นไดล้เขล้ามาในโลกแลล้วจถึงมบีความสวข่างสจาหรนับทอุกคน ดล้วยเหตอุนบีนั้หากเราดจาเนลินใน
ความมดืด เรากห็โทษใครไมข่ไดล้นอกจากตนัวเราเอง

มบีอยผข่คจาสอนหนถึที่งทบีที่วข่ามนอุษยร์ทตุกคนลล้วนเกริดมาพรล้อมกนับประกายไฟแหข่งความเปป็นพระเจล้าในตนัวพวกเขา-
เกลิดมาพรล้อมกนับ “ความสวข่างทบีที่อยผข่ภายใน” และทบีที่สอนวข่าทนันั้งหมดทบีที่เราตล้องกระทจากห็คดือพทฒนาความสวข่างนนันั้นและ
ทจาใหล้มนันสข่องแสงเจลิดจล้า หลนักคจาสอนเชข่นนนันั้นไมข่ไดล้มาจากพระคนัมภบีรร์อยข่างแนข่นอน พระวจนะของพระเจล้าสอนวข่า
เราเกลิดมาในบาปและถผกกข่อรข่างขถึนั้นในความชนัที่วชล้า เพราะความไมข่เชดืที่อฟปังของมนอุษยร์คนหนถึที่ง บาปจถึงขยนับมาสผข่
มนอุษยร์ทตุกคนและดล้วยเหตอุนบีนั้มนอุษยร์ทอุกคนจถึงเปป็นคนบาปโดยกจาเนลิด มนอุษยร์ไมข่ไดผู้เกลิดมาพรล้อมกนับประกายภายใน
แหข่งความเปป็นพระเจล้า เขาเปป็นคนเสพที่อมทรามอยต่างสรินี้นเชริง! พระคอุณของพระเจล้าดผแลบรรดาเดห็กทารกและเดห็ก
เลห็กๆทบีที่ยนังไรล้เดบียงสาทบีที่ตายไปกข่อนทบีที่พวกเขามบีอายอุถถึงวนัยทบีที่รผล้ดบีรผล้ชนัที่ว แตข่เมดืที่อคนๆหนถึที่งมบีอายอุถถึงวนัยทบีที่ใหล้การตข่อพระเจล้า
ไดล้แลล้ว คนๆนนันั้นกห็ตด้องบนังเกลิดใหมข่หากเขาปรารถนาทบีที่จะเขล้าในอาณาจนักรของพระเจล้า เราไมข่ “บข่มเพาะ” ความ
สวข่างภายใน เรารนับความสวต่างนกันั้นโดยการรนับพระวาทะ และการเขล้ามาของพระวาทะกห็นคามาซนที่งความสวข่าง พระ
คจาขล้อนบีนั้กจาลนังกลข่าววข่า “ความสวข่างแทล้นนันั้นไดล้เขล้ามาแลล้ว และความสวข่างนบีนั้กห็จะสข่องสวข่างมนอุษยร์ทอุกคนทบีที่เขล้ามาใน
โลกหากคนๆนทนี้นยอมมาหาความสวต่างนทนี้น” พระครลิสตร์ทรงเปป็นความสวข่างแทล้นนันั้น-และพระองคร์ไดล้ทรง



สลินั้นพระชนมร์เพดืที่อมนอุษยชาตลิทนันั้งหมด-ทนันั้งกต่อนและหลทงกางเขนนนันั้น พระองคร์ไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพดืที่อมนอุษยร์ทอุกคน 
“ซถึที่งเขล้ามาในโลก” (ยอหร์น 3:16; 2 ปต. 3:9) หากชายและหญลิงหลายลล้านคนรนักความมดืดฝฝ่ายวลิญญาณแทนทบีที่
จะรนักความสวข่าง พวกเขากห็ตล้องโทษใจทบีที่มดืดบอดของตนัวเองและไมข่ใชข่โทษพระครลิสตร์ พระองคร์ไดล้เสดห็จเขล้ามาใน
โลก “เพดืที่อแสวงหาและชข่วยผซูด้ททที่หลงหายไปนกันั้นใหล้ไดล้รนับความรอด!”

มนอุษยร์นนันั้นชนัที่วรล้ายโดยสนันดาน เพดืที่อทบีที่จะเหมาะสมสจาหรนับสวรรคร์เขาตล้องมบีใจดวงใหมข่, และใจนนันั้นมาไดล้
โดยทางการบนังเกลิดใหมข่เทข่านนันั้น “เหตอุฉะนนันั้นถล้าผผล้ใดอยผข่ในพระครลิสตร์ ผผล้นนันั้นกห็เปป็นคนทบีที่ถผกสรล้างใหมข่แลล้ว สลิที่งเกข่าๆกห็
ลข่วงไป ดผเถลิด สลิที่งสารพนัดกลายเปป็นสลิที่งใหมข่ทนันั้งนนันั้น” (2 คร. 5:17) ใจทบีที่ยนังไมข่ไดล้ถผกสรล้างใหมข่กห็หลอกลวงและชนัที่วชล้า
อยข่างรล้ายกาจ แตข่เมดืที่อพระเจล้าทรงชข่วยเราใหล้รอดแลล้วพระองคร์กห็ทรงใสข่ใจดวงใหมข่ไวล้ภายในตนัวเราและประทาน
จลิตวลิญญาณใหมข่แกข่เรา

ขล้อ 10: “พระองคณ์ทรงอยซูต่ในโลก และพระองคณ์ไดด้ทรงสรด้างโลก และโลกหาไดด้รซูด้จทกพระองคณ์ไมต่”
พระคจาขล้อนบีนั้กลข่าวแทนตนัวมนันเอง สริที่งสารพทดไดล้ถผกเนรมลิตสรล้างโดยพระบอุตร และกระนนันั้นเมดืที่อพระองคร์ไดล้

เสดห็จเขล้ามาในโลกซถึที่งพระองคร์ไดล้ทรงสรล้าง โลกนนันั้นกห็ไมข่ไดล้รผล้จนักพระองคร์หรดือตล้อนรนับพระองคร์

ผซผู้เชอที่อทบัทั้งหลายและคนไมข่เชอที่อทบัทั้งหลาย
ขล้อ 11-13: “พระองคณ์ไดด้เสดก็จมายทงพวกของพระองคณ์ และพวกของพระองคณ์นทนี้นหาไดด้ตด้อนรทบพระองคณ์

ไมต่ แตต่สต่วนบรรดาผซูด้ททที่ตด้อนรทบพระองคณ์ พระองคณ์ทรงประทานอคานาจใหด้เปป็นบตุตรของพระเจด้า คพอคนททนี้งหลายททที่
เชพที่อในพระนามของพระองคณ์ ซนที่งมริไดด้เกริดจากเลพอด หรพอความประสงคณ์ของเนพนี้อหนทง หรพอความประสงคณ์ของ
มนตุษยณ์ แตต่เกริดจากพระเจด้า”

พระองคร์ผผล้ไดล้ตรนัสใหล้โลกมบีตนัวตนขถึนั้นมาไดล้เสดห็จลงมาจากสวรรคร์ยนังทบีที่ๆมนอุษยร์อยผข่ พระองคร์ไดล้เสดห็จมามลิใชข่
ในฐานะผผล้พลิพากษา, ไมข่ใชข่ในฐานะเผดห็จการ, แตข่ “ทรงถผกทจาใหล้เปป็นเหมดือนอยข่างพบีที่นล้องของพระองคร์”-ไมข่มบีพลิษ
ภนัย, บรลิสอุทธลิธิ์, ไรล้มลทลิน, อข่อนสอุภาพเหมดือนลผกแกะตนัวหนถึที่ง พระองคร์ไมข่ไดล้เสาะหาทบีที่จะรนับการปรนนลิบนัตลิ แตข่ทบีที่จะ
ปรนนลิบนัตลิ พระองคร์ทรงรนักษาคนเจห็บปฝ่วยใหล้หาย, ทรงเลบีนั้ยงอาหารผผล้ทบีที่หลิว, ทรงรนักษาคนโรคเรดืนั้อนใหล้หายสะอาด, 
ทรงทจาใหล้คนตายเปป็นขถึนั้นมา พระองคร์ไดล้เสดห็จมาหาพรรคพวกของพระองคร์ (ชนชาตลิอลิสราเอล) แตต่พวกเขากก็ไมต่
ไดด้ตด้อนรทบพระองคณ์!

อาจมบีขล้ออล้างอยผข่บล้างสจาหรนับการทบีที่ชาวโลกปฏลิเสธพระบอุตรของพระเจล้าเพราะวข่าชาวโลกในขณะนนันั้นอยผข่
ในความโฉดเขลาและความมดืดฝฝ่ายวลิญญาณ แตข่ชนชาตริอริสราเอลนข่าจะจจาพระองคร์ไดล้ พวกเขาคล้นดผพระคนัมภบีรร์, 
พวกเขารผล้จนักพระราชบนัญญนัตลิ, พวกเขามบีหนนังสดืออลิสยาหร์, เยเรมบียร์, เศคารลิยาหร์, เพลงสดอุดบี; แตข่พวกเขากห็ถผกปปิดตา
เพราะความไมข่เชดืที่อของพวกเขา-ความไมข่เชดืที่อซถึที่งไมข่มบีขล้อแกล้ตนัวใดๆทนันั้งนนันั้นทบีที่จะสนนับสนอุน ดล้วยเหตอุนบีนั้เมดืที่อพระเมสสลิ
ยาหร์ของพวกเขาเสดห็จมาแลล้ว แทนทบีที่จะอล้าแขนตล้อนรนับพระองคร์ พวกเขากลนับหยลิบกล้อนหลินขถึนั้นมาเพดืที่อทบีที่จะขวล้าง
พระองคร์ พวกเขาขนับไลข่พระองคร์ออกไปจากเมดืองตข่างๆของพวกเขาและพยายามทบีที่จะกจาจนัดพระองคร์ใหล้พล้นจาก
พดืนั้นพลิภพซถึที่งไดล้ถผกเนรมลิตสรล้างขถึนั้นโดยพระองคร์และเพดืที่อพระองคร์ พวกเขาดผหมลิที่นพระองคร์, กลข่าวหาพระองคร์, เรบียก
พระองคร์วข่าเปป็นคนลวงโลกและลผกไมข่มบีพข่อ



พระเยซผทรงทจาอะไรเมดืที่อผผล้คนของพระองคร์ปฏลิเสธพระองคร์? พระองคร์ทรงหนันพระพลิโรธของพระองคร์เขล้า
ใสข่พวกเขาไหม? พระองคร์ทรงมอบพวกเขาไวล้แกข่ซาตานเพดืที่อทบีที่จะรนับการลงโทษตลอดไปในบถึงไฟไหม? พระองคร์
ตรนัสแกข่พระบลิดาในสวรรคร์ไหมวข่า “ทจาลายพวกเขาเสบีย! สข่งไฟมาบนอลิสราเอลเลย!” ไมข่ใชข่เลยครนับ! ขอบคอุณ
พระเจล้าสจาหรนับถล้อยคจาเหลข่านบีนั้จากขล้อ 12:

“แตต่สต่วนบรรดาผซูด้ททที่ตจ้อนรกับพระองคณ์” (ยลิว, ตข่างชาตลิ, รวย, จน, ทาสหรดือไท) “พระองคณ์ทรงประทาน
อคานาจใหด้เปป็นบตุตรของพระเจด้า” หากคอุณเปป็นคนไมข่เชดืที่อ งนันั้น “บรรดาผผล้ทบีที่ตล้อนรนับพระองคร์” กห็รวมคอุณเขล้าไวล้ดล้วย 
ดล้วยวข่ามนันรวมทอุกคนเขล้าไวล้และไมข่ตนัดผผล้ใดออกเลย ความสวข่างนนันั้นไดล้มาแลล้วเพดืที่อทบีที่คนทบัทั้งปวง, ทตุกคน, จะไดล้เหห็น
ความสวข่างนนันั้น; และแกข่คนเหลข่านนันั้นทบีที่รนับความสวข่างนนันั้นพระองคณ์กก็ประทานอคานาจใหล้กลายเปป็นบอุตรของพระเจล้า
ไดล้ จงสนังเกตวข่าพระองคร์ประทานอจานาจนนันั้น มนอุษยร์ไมข่สามารถสรล้างอจานาจนนันั้นเพดืที่อกลายเปป็นลผกคนหนถึที่งของ
พระเจล้าไดล้ มนอุษยร์ไมข่สามารถลงแรงแลก, อธลิษฐานขอใหล้ลงมา, ซดืนั้อหรดือดจาเนลินชบีวลิตเพดืที่อใหล้ไดล้อจานาจนนันั้น พระเจผู้า
ทรงโปรดประทานอจานาจนนันั้นทบีที่เปลบีที่ยนแปลงเราจากคนบาปทบีที่ตายไปแลล้วใหล้เปป็นบอุตรทนันั้งหลายทบีที่มบีชบีวลิตอยผข่ของ
พระเจล้า ซถึที่งดจาเนลินในความสวข่างของพระองคร์

“...คพอคนททนี้งหลายททที่เชพที่อในพระนามของพระองคณ์” “ใน” (ตรงตนัวคดือ “บน”) สดืที่อถถึงการฝากชบีวลิตไวล้ 
เหมดือนกนับทบีที่เราขนับรถไปบนเรดือขล้ามฟากหรดือสะพาน เหมดือนกนับทบีที่เราขถึนั้นไปบนเครดืที่องบลิน เรากห็เชดืที่อใน (บน) พระ
เยซผเพดืที่อรนับความรอด เมดืที่อเราเชดืที่อบนพระองคร์ การกคาเนริดกห็เกลิดขถึนั้น-แตข่มนอุษยร์ไมข่ไดล้ “ใหล้กจาเนลิด” ตทวเขาเอง การ
บนังเกลิดใหมข่ไมข่ไดล้มาโดยทางความประสงคร์ของเนดืนั้อหนนังหรดือความประสงคร์ของมนอุษยร์: มนันเปป็นผลลนัพธร์โดยตรง
ของฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้าผผล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ ไมต่มทมนตุษยณ์คนใด-ไมข่แมล้แตข่อาดนัมพรล้อมกนับทนันั้งหมดทบีที่เขาเคยมบีในสวน
เอเดน-เคยเตห็มใจทบีที่จะยอมใหล้พระเจล้าบอกเขาใหล้ทจาอะไรและไมข่ใหล้ทจาอะไรจนกวข่าคนๆนนันั้นมบีการอนัศจรรยร์อยข่าง
หนถึที่งเกลิดขถึนั้นในใจและจลิตวลิญญาณของเขาแลล้ว ดล้วยเหตอุนบีนั้พระเจล้าจถึงประทานอจานาจนนันั้นใหล้แกข่คนเหลข่านนันั้นทบีที่เตห็มใจ
ตล้อนรนับพระเยซผ-อจานาจทบีที่จะกลายเปป็นบอุตรของพระเจล้า ซถึที่งไดล้รนับการบนังเกลิดเขล้าในครอบครนัวแหข่งสวรรคร์ พระเจล้า
ทรงกระทจา “การบนังเกลิด” นนันั้น หนล้าทบีที่ของมนอุษยร์มบีเพบียงตล้อนรนับพระเยซผครลิสตร์เจล้าและเชดืที่อบนพระนามของ
พระองคร์

“ในผซูด้อพที่นความรอดไมต่มทเลย ดด้วยวต่านามอพที่นซนที่งใหด้เราททนี้งหลายรอดไดด้ ไมต่ทรงโปรดใหด้มทในทต่ามกลาง
มนตุษยณ์ททที่วใตด้ฟฟ้า” (กลิจการ 4:12) ทผตสวรรคร์ขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้าสนัที่งโยเซฟวข่าเมดืที่อมารบียร์ใหล้กจาเนลิดบอุตรชายคน
หนถึที่ง (คดือทบีที่ถผกปฏลิสนธลิในตนัวเธอนนันั้นโดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์) เขาทนันั้งสองควรตนันั้งชดืที่อพระองคร์วข่าเยซซ “เพราะวข่า
ทข่านจะโปรดชข่วยชนชาตลิของทข่านใหล้รอดจากความผลิดบาปของเขาทนันั้งหลาย” (มธ. 1:21) เยซซูมบีความหมายวข่า 
“พระผผล้ชข่วยใหล้รอด” และพระองคร์ทรงชข่วยเราใหล้รอดเมดืที่อเราเชดืที่อบนพระนามของพระองคร์และตล้อนรนับพระองคร์
โดยความเชดืที่อ พระเจล้าโดยทางฤทธลิธิ์เดชของขข่าวประเสรลิฐ (พระวจนะทบีที่ไมข่มบีวนันเสดืที่อมสลาย) “ทรงใหล้กจาเนลิด” เรา
เขล้าในครอบครนัวแหข่งสวรรคร์ (โรม 1:16, 17; 10:17; 1 ปต. 1:23; อฟ. 2:8-10)

ยอหร์นชบีนั้ใหล้เราเหห็นอยข่างชนัดเจนและเนล้นยนั้จาขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าการใหล้กจาเนลิดของมนอุษยร์ไมข่เกบีที่ยวขล้องอะไรเลย
กนับการใหล้กจาเนลิดของพระเจล้าและเปป็นฝฝ่ายวลิญญาณ จงสนังเกตวข่า: “ซนที่งมริไดด้เกริดจากเลพอด” (องคร์ประกอบของชบีวลิต
ฝฝ่ายรข่างกาย-ลนต. 17:11), “หรพอความประสงคณ์ของเนพนี้อหนทง” (จากแรงกระตอุล้นหรดือการออกแบบตาม



ธรรมชาตลิหรดือของมนอุษยร์), “หรพอความประสงคณ์ของมนตุษยณ์” (คจากรบีกทบีที่ถผกใชล้ตรงนบีนั้ทบีที่แปลวข่ามนตุษยณ์บอกเปป็นนนัยถถึง
เพศชาย, ซถึที่งบอกเปป็นนนัยถถึงความมอุข่งหมายของมนอุษยร์) “แตก่เกกิดจากพระเจจ้า!” การใหล้กจาเนลิดแบบมนอุษยร์ไมข่
เกบีที่ยวขล้องอะไรเลยกนับการสรล้างใหมข่ “การททที่ชต่วยใหด้รอดนทนี้นเปป็นของพระเยโฮวาหณ์” (โยนาหร์ 2:9)

การรบับสภาพมนทุษยห์
ขล้อ 14: “พระวาทะไดด้ทรงสภาพของเนพนี้อหนทง และทรงอยซูต่ทต่ามกลางเรา (และเราททนี้งหลายไดด้เหก็นสงต่า

ราศทของพระองคณ์ คพอสงต่าราศทอทนสมกทบพระบตุตรองคณ์เดทยวททที่บทงเกริดจากพระบริดา) บรริบซูรณณ์ดด้วยพระคตุณและความ
จรริง”

ในทบีที่นบีนั้เราเรบียนรผล้วข่าพระครลิสตร์ไดล้ทรงกลายเปป็นอะไรบางอยข่างทบีที่พระองคร์ไมข่ไดล้ทรงเปป็นกข่อนหนล้านนันั้น 
พระองคร์ทรงอยผข่ในเรลิที่มแรกนนันั้นกนับพระบลิดา แตข่บนัดนบีนั้พระองคร์ไดล้ทรงกลายเปป็นอะไรบางอยข่างทบีที่แตกตข่างไปจากสลิที่ง
ทบีที่พระองคร์เคยเปป็นกข่อนหนล้านนันั้นในตลอดชนัที่วนลิรนันดรร์กาล กระนนันั้นแมด้แตต่ในเนพนี้อหนทงพระครลิสตร์กห็ทรงเปปิดเผยชบีวลิต
ของพระเจล้า, พระองคร์ยนังทรงเปป็นทนันั้งหมดทบีที่พระองคร์เคยทรงเปป็นกต่อนหนด้านทนี้นตข่อไป การกลายเปป็นเนดืนั้อหนนัง
เปป็นการกระทจาดล้วยความสมนัครใจ มนันไมข่ไดล้ถผกยนัดเยบียดใหล้พระองคร์ พระองคร์ทรงกลายเปป็นเนดืนั้อหนนังอยต่างเตก็ม
พระททย-และกรอุณาสนังเกตวข่าพระองคร์ไดล้เสดห็จเขผู้ามาในเนดืนั้อหนนัง ไมข่ใชข่ออกมาจากเนดืนั้อหนนัง พระเยซผไมข่ไดล้ทรง
เปป็นธรรมชาตลิมนอุษยร์ทบีที่ไดล้เบข่งบานจนกลายเปป็นบอุคลลิกภาพอนันงดงาม พระครลิสตร์ไดล้ทรงรนับทบีที่ประทนับของพระองคห์
ในเนดืนั้อหนนัง; เนดืนั้อหนนังไมข่ไดผู้กลายเปป็นพระวาทะ แตข่พระวาทะไดล้ทรงกลายเปป็นเนพนี้อหนทง

พระครลิสตร์ทรงเปป็นพระเจล้าและมนอุษยร์ทบีที่ถผกเชดืที่อมเขล้าดล้วยกนันในบอุคคลๆเดบียว พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้า
องคร์นลิรนันดรร์ซถึที่งมนอุษยร์ไดล้ทจาบาปตข่อพระองคร์ และกระนนันั้นพระองคร์กห็ทรงเปป็นมนอุษยร์ทบีที่ไดล้กระทจาผลิดตข่อพระเจล้าองคร์
นลิรนันดรร์ พระครลิสตร์ทรงเปป็นมนอุษยร์พระเจล้า และสลิที่งทบีที่พระราชบนัญญนัตลิ (ซถึที่งแมล้จะบรลิสอุทธลิธิ์และดบี) ไมข่สามารถกระทจา
ไดล้เพราะความอข่อนแอของเนดืนั้อหนนัง พระเยซผไดด้ทรงกระทคาแลด้วเพราะพระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าในเนดืนั้อหนนัง 
พระองคร์ไดล้เสดห็จมา-มลิใชข่เพดืที่อทจาลายพระราชบนัญญนัตลิ แตข่เพดืที่อทจาใหล้มนันสจาเรห็จจรลิง-และพระองคร์ทรงทจาใหล้ทอุกจอุด
และทอุกตนัวอนักษรสจาเรห็จแลล้ว (มธ. 5:17, 18)

พระลนักษณะแบบมนอุษยร์ของพระเยซผครลิสตร์เปป็นหทบพทนธสทญญาแหข่งภาคพนันธสนัญญาใหมข่ ซถึที่งรวมพระเจล้า
องคร์นลิรนันดรร์กนับมนอุษยร์ไวล้เปป็นหนถึที่งเดบียวกนันตลอดไป ความจรลิงทบีที่สจาคนัญทบีที่สอุดซถึที่งถผกนจาเสนอในพระคจาขล้อนบีนั้กห็คดือ
ความเปป็นจรริงเรพที่องการรทบสภาพมนตุษยณ์ของพระองคณ์ “พระวาทะไดล้ทรงสภาพของเนดืนั้อหนนัง และทรงอยผข่ทข่ามกลาง
เรา” พระครลิสตร์ทรงกลายเปป็นมนอุษยร์คนหนถึที่งอยข่างแทล้จรลิง, มนอุษยร์คนหนถึที่งเหมดือนอยข่างตนัวเราในทอุกสลิที่ง, โดยไมต่
รวมบาป เชข่นเดบียวกนับมนอุษยร์ทอุกคน พระองคร์ทรงถผกใหล้กจาเนลิดโดยหญลิงคนหนถึที่ง-แตข่การเกลิดของพระองคร์นนันั้นเปป็น
เรดืที่องอนัศจรรยร์ ไมข่เคยมบีมากข่อน และจะไมข่มบีการกจาเนลิดแบบของพระเยซผเจล้าอบีกเลย ทรงบนังเกลิดจากหญลิง
พรหมจารบีคนหนถึที่ง พระองคร์ทรงรนับเนดืนั้อหนนังของพระองคร์จากมารบียร์ แตข่พระโลหลิตของพระองคร์เปป็นพระโลหลิตของ
พระเจล้า (กลิจการ 20:28)

ลผกา 2:52 บอกเราวข่า “พระเยซผกห็ไดล้จจาเรลิญขถึนั้นในดล้านสตลิปปัญญา ในดล้านรข่างกาย และเปป็นทบีที่ชอบ
จจาเพาะพระเจล้า และตข่อหนล้าคนทนันั้งปวงดล้วย” ดนังนนันั้นเราจถึงทราบวข่าพระองคร์ไดล้ทรงเตลิบโตขถึนั้นจากการเปป็นเดห็ก
ทารก, จากการเปป็นเดห็กผผล้ชาย, และจากเดห็กชายจนกลายเปป็นหนอุข่ม จากขล้อพระคนัมภบีรร์ทนันั้งหลายเราทราบวข่าใน



ความเปป็นมนตุษยณ์ของพระองคณ์ พระองคร์ทรงกระหายนนั้จา, หลิว, และเหนดืที่อยเปป็นเหมดือนอยข่างมนอุษยร์ทอุกคน พระองคร์
ทรงรล้องไหล้, พระองคร์ทรงรผล้สถึกถถึงความเจห็บปวด, พระองคร์ทรงชดืที่นชมยลินดบี, พระองคร์ทรงอนัศจรรยร์ใจ พระองคร์ทรง
มบีพระทนัยกรอุณา-และในบางคราวพระองคร์กห็ทรงกรลินั้ว: “พระองคณ์มทพระททยเปป็นทตุกขณ์เพราะใจเขาแขก็งกระดด้างนทก 
และไดด้ทอดพระเนตรดซูรอบดด้วยพระพริโรธ และพระองคร์ตรนัสกนับชายคนนนันั้นวข่า “จงเหยบียดมดือออกเถลิด” เขากห็
เหยบียดออก และมดือของเขากห็หายเปป็นปกตลิเหมดือนกนับมดืออบีกขล้างหนถึที่ง” (มาระโก 3:5) ดผ มนัทธลิว 21:12, 13 และ
ยอหร์น 2:13-16 เชข่นกนัน พระองคร์ทรงเรบียนพระคนัมภบีรร์เหมดือนอยข่างผผล้ชายคนอดืที่นๆ, พระองคร์ทรงทนทอุกขร์, 
พระองคร์ทรงถผกทดลอง แตข่ในสลิที่งทนันั้งปวง ในทอุกครนันั้ง ภายใตล้ทอุกสถานการณร์ พระองคร์ทรงใหล้ความประสงคร์แบบ
มนอุษยร์ของพระองคร์อยผข่ภายใตล้พระประสงคร์ของพระเจล้าองคร์นลิรนันดรร์และพระบลิดา ในเวลาทบีที่กจาหนดไวล้, ในชนัที่วโมง
ทบีที่กจาหนดไวล้, ในพระกายเนดืนั้อหนนังนนันั้นพระองคร์ไดล้ทรงหลนัที่งพระโลหลิตของพระองคร์และทรงสลินั้นพระชนมร์ความมรณ
าแหข่งกางเขนนนันั้น-ความมรณาอนันนข่ากลนัวทบีที่สอุดทบีที่มนอุษยร์จะตายไดล้ในสมนัยนนันั้น กระนนันั้นตลอดเวลาทบีที่พระองคร์ทรงอยผข่
บนแผข่นดลินโลกนบีนั้, ในการปรนนลิบนัตลิของพระองคร์, ในความมรณาของพระองคร์, และแมล้แตข่ในการถผกฝปังของ
พระองคร์, พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าพอๆกนับทบีที่ทรงเปป็นมนอุษยร์-พระเจล้าผผล้ทบีที่ไมข่มบีใครตราหนล้าไดล้และมนอุษยร์ทบีที่ไมข่มบีใคร
ตราหนล้าไดล้

การรวมเปป็นหนถึที่งของเนดืนั้อหนนังและพระเจล้านบีนั้, การรวมเปป็นหนถึที่งของธรรมชาตลิทนันั้งสองนบีนั้ในตนัวของพระ
ครลิสตร์, เปป็นหนถึที่งในขล้อลถึกลนับทบีที่ยลิที่งใหญข่ทบีที่สอุดของศาสนาแบบครลิสเตบียนอยข่างไมข่ตล้องสงสนัย รวมถถึงเปป็นหนถึที่งในความ
จรลิงอนันยลิที่งใหญข่ของความเชดืที่อแบบครลิสเตบียนดล้วย ใน 1 ทลิโมธบี 3:16 เราอข่านวข่า “ทางของพระเจด้าอทนยริที่งใหญต่และ
ลนกลทบซถึที่งไมข่มบีใครปฏลิเสธไดล้กห็คดือ พระเจล้าทรงปรากฏในเนดืนั้อหนนัง พระวลิญญาณไดล้ทรงพลิสผจนร์แลล้ว หมผข่ทผตสวรรคร์กห็
เหห็น และมบีผผล้ประกาศพระองคร์แกข่ชนตข่างชาตลิ มบีชาวโลกเชดืที่อถดือพระองคร์ และพระองคร์ทรงถผกรนับขถึนั้นไปในสงข่า
ราศบี”

ผมไมข่ไดล้กจาลนังเสนอแนะวข่าผมเขด้าใจสภาวะทนันั้งสองแบบของตนัวตนขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้าของเรา 
พระองคร์ทรงเปป็นมนอุษยร์และพระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้า กระนนันั้นสภาวะทนันั้งสองของพระองคร์กห็ยนังคงสมบผรณร์แบบ
และแตกตข่างเหมดือนเดลิม พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าและมนอุษยร์ในขณะเดบียวกนัน กระนนันั้นสภาวะแบบพระเจล้าและ
แบบมนอุษยร์ของพระองคร์กห็ไมข่เคยถผกทจาใหล้ยอุข่งเหยลิง ความเปป็นพระเจล้าของพระองคร์ไมข่เคยถผกวางไวล้ตข่างหาก มนัน
เพบียงแคข่ถผกหข่อหอุล้มโดยเนดืนั้อหนนัง; และชบีวลิตฝฝ่ายโลกของพระองคร์กห็ไมข่เคยแมล้สนักชนัที่วขณะเดบียวทบีที่จะแตกตข่างจากของ
เราเองยกเวล้นวข่าพระองคร์ไมข่เคยทจาบาปเลย พระเยซผครลิสตร์ทรงเปป็นพระเจล้าในความสมบผรณร์แบบทนันั้งสลินั้นของ
พระองคร์ กระนนันั้นพระองคร์กห็ทรงเปป็นมนอุษยร์ทบีที่สมบผรณร์แบบตนันั้งแตข่วลินาทบีทบีที่พระองคร์ประสผตลิจากมารบียร์หญลิงพรหมจารบี
ผผล้นนันั้น มนอุษยร์-พระเจล้าองคร์เดบียวกนันนนันั้นบนัดนบีนั้ทรงอยผข่ในสวรรคร์โดยนนัที่งอยผข่ทบีที่เบดืนั้องขวาพระหนัตถร์ของพระบลิดาเพดืที่อ
อล้อนวอนเผดืที่อเรา พระองคร์ยนังทรงเปป็นมนอุษยร์รวมถถึงเปป็นพระเจล้าอยผข่เหมดือนเดลิม:

“ดล้วยเหตอุวข่า มบีพระเจล้าองคร์เดบียวและมบีคนกลางแตข่ผผล้เดบียวระหวข่างพระเจล้ากนับมนอุษยร์ คดือพระเยซผครลิสตร์
ผผล้ทรงสภาพเปป็นมนทุษยห์” (1 ทธ. 2:5)

“ในโบราณกาลพระเจล้าไดล้ตรนัสดล้วยวลิธบีตข่างๆมากมายแกข่บรรพบอุรอุษทางพวกศาสดาพยากรณร์ แตข่ในวนัน
สอุดทล้ายเหลข่านบีนั้พระองคร์ไดล้ตรนัสแกข่เราทนันั้งหลายทางพระบอุตร ผผล้ซถึที่งพระองคร์ไดล้ทรงตนันั้งใหล้เปป็นผผล้รนับสรรพสลิที่งทนันั้งปวง



เปป็นมรดก พระองคร์ไดล้ทรงสรล้างกนัลปจนักรวาลโดยพระบอุตร พระบอุตรทรงเปป็นแสงสะทล้อนสงข่าราศบีของพระเจล้า 
และทรงมบีสภาวะเปป็นพลิมพร์เดบียวกนันกนับพระองคร์ และทรงผดอุงสรรพสลิที่งไวล้โดยพระดจารนัสอนันทรงฤทธลิธิ์ของพระองคร์ 
เมพที่อพระบตุตรไดด้ทรงชคาระบาปของเราดด้วยพระองคณ์เองแลด้ว กก็ไดด้ทรงประทกับนกันั่ง ณ เบบนั้องขวาพระหกัตถค์ของ
ผยจ้ทรงเดชานนุภาพเบบนั้องบน” (ฮบ. 1:1-3) 

ถถึงแมล้วข่าพระเจล้าไดล้ทรงกลายเปป็นเนดืนั้อหนนังในความหมายทบีที่ครบถล้วนทบีที่สอุดในตนัวตนของพระเยซผ, โดยไมข่มบี
บาป, พระองคร์กห็ไมข่เคยหยอุดทบีที่จะเปป็นพระวลิญญาณนลิรนันดรร์ผผล้ยลิที่งใหญข่, พระวาทะองคร์นลิรนันดรร์, พระเจล้าองคร์นลิรนันดรร์
ทบีที่แทล้จรลิง ทอุกชนัที่วขณะแหข่งการปรนนลิบนัตลิบนโลกนบีนั้ของพระองคร์ พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าอยข่างแทล้จรลิงและอยข่าง
ครบถล้วน กระนนันั้นพระองคร์กห็ทรงเปป็นมนอุษยร์อยข่างแทล้จรลิงและอยข่างครบถล้วนพอๆกนัน การปฏลิเสธวข่าพระองคร์ทรง
เปป็นพระเจล้าและเปป็นมนอุษยร์ดล้วยคดือแนวคลิดเสรบีนลิยม, สมนัยใหมข่นลิยม, และคจาสอนนอกรบีตลล้วนๆ

พระเยซผในฐานะมนตุษยณ์ทรงทราบความอข่อนแอตข่างๆของเรา-พระองคร์ทรงลลินั้มรสชบีวลิตเหมดือนทบีที่เราชลิม, 
พระองคร์ทรงถผกทดลองในทอุกประการเหมดือนอยข่างทบีที่เราถผกทดลอง (ถถึงแมล้วข่าพระองคร์ทรงไมข่มบีบาปเลยกห็ตาม); 
พระองคร์สามารถรผล้สถึกความเปราะบางตข่างๆของเราและความอข่อนแอตข่างๆของเรา กระนนันั้นพระองคร์กห็ทรงเปป็น
พระเจล้าผผล้ทรงรนักเราจนถถึงขนาดทบีที่พระองคร์ทรงยกโทษเราทนันั้งๆทบีที่เรามบีบาปเมดืที่อเราเชดืที่อในพระนามของพระองคร์
และรนับพระราชกลิจทบีที่เสรห็จสลินั้นของพระองคร์แลล้ว คนกลางของเรา, พระเยซผครลิสตร์ผผล้ทรงเปป็นมนอุษยร์, บนัดนบีนั้ประทนับ
อยผข่เบดืนั้องขวาพระหนัตถร์ของผผล้ทรงเดชานอุภาพเบดืนั้องบนแลล้ว; แตข่พระองคร์สามารถเหห็นอกเหห็นใจเราไดล้เพราะวข่า
พระองคร์เคยเปป็นหนถึที่งในพวกเราบนแผข่นดลินโลกนบีนั้; และกระนนันั้นพระองคร์ทรงสามารถมบีปฏลิสนัมพนันธร์กนับพระเจล้าไดล้
บนเงดืที่อนไขทบีที่เทข่าเทบียมกนันเพดืที่อเราเพราะวข่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้า ความเปป็นหนถึที่งเดบียวกนันนบีนั้ใหล้คอุณคข่าอนันไรล้ทบีที่สลินั้น
สอุดแกข่ความชอบธรรมของพระองคร์ พระครลิสตร์ทรงถผกทจาใหล้เปป็นความชอบธรรมแกข่เราทบัทั้งหลายแลล้ว (1 คร. 
1:30) เรากลายเปป็นผผล้ชอบธรรมโดยการเชดืที่อในพระองคร์; ความชอบธรรมของพระองคร์ถผกยกใหล้เปป็นของเรา พระ
วจนะบอกเราวข่าอทบราฮทมไดล้เชดืที่อพระเจล้าและนนัที่นถผกนนับวข่าเปป็นความชอบธรรมแกข่เขา พระเจล้าทรงนนับวข่าความ
ชอบธรรมเปป็นของเราเมดืที่อเราเชดืที่อในพระเยซผ และหากไมข่มบีพระองคห์เรากห็ไมข่มบีความชอบธรรมเลย กระนนันั้นเมดืที่อ
ความชอบธรรมของพระองคร์ถผกนนับวข่าเปป็นของเราแลล้ว เรากห็มบีความชอบธรรมของพระองคร์ผผล้ทรงเปป็นพระเจล้า
และมนอุษยร์

นบีที่เปป็นความจรลิงเชข่นกนันเกบีที่ยวกนับพระโลหริตของพระเยซผ พระโลหลิตทบีที่พระองคร์ไดล้ทรงหลนัที่งออกเพดืที่อคนบาป
ทนันั้งหลายคดือพระโลหลิตของพระเจล้าถถึงแมล้วข่าพระองคร์ทรงตายในฐานะมนอุษยร์คนหนถึที่งกห็ตาม พระเจล้าทรงตายไมข่ไดล้ 
แตข่พระเจด้าไดด้ทรงกลายเปป็นเนพนี้อหนทงเพดืที่อทบีที่วข่าพระองคร์จะทรงชลิมความตายเพดืที่อมนอุษยร์ทอุกคน (ฮบ. 2:9, 14, 15) 
พระองคร์ทรงสลินั้นพระชนมร์บนกางเขนแลล้วในฐานะมนอุษยร์, พระองคร์ทรงถผกชอุบใหล้เปป็นขถึนั้นจากตายแลล้วเพราะวข่า
ความตายไมข่อาจรนันั้งพระองคร์ไวล้ไดล้ และเมดืที่อพระองคร์ทรงเปป็นขถึนั้นจากตายแลล้ว พระองคร์กห็ทรงกลายเปป็นศบีรษะของ
กายนนันั้นแหข่งผผล้เชดืที่อทนันั้งหลาย, ครลิสตจนักรพนันธสนัญญาใหมข่ พระองคร์ทรงเปป็นขถึนั้นแลล้ว-มลิใชข่ในฐานะมนอุษยร์ แตข่ในฐานะ
พระเจผู้า

“พระวาทะไดด้ทรงสภาพของเนพนี้อหนทง และทรงอยซูต่ทต่ามกลางเรา” ภาษากรบีกตรงนบีนั้อข่านวข่า “ไดล้ทรงตนันั้ง
พลนับพลา หรดืออาศนัยอยผข่ในเตห็นทร์หลนังหนถึที่ง” แตข่นบีที่ไมข่ไดล้หมายความวข่าพระเยซผทรงอาศนัยอยผข่ในรข่างกายแบบมนอุษยร์



ของพระองคร์เหมดือนกนับทบีที่เราจะอาศนัยอยผข่ในพลนับพลาหรดือบล้านหลนังหนถึที่ง และจากนนันั้นเมดืที่อพระองคร์ไดล้เสดห็จขถึนั้นสผข่
สวรรคร์แลล้ว พระองคร์กห็ทรงสละทรินี้งรข่างกายนนันั้นเสบีย พระครลิสตร์ไดล้ทรงรนับสภาพมนอุษยร์ และตลอดชนัที่วนลิรนันดรร์กาล
พระองคร์กห็จะทรงเปป็นมนอุษยร์คนหนถึที่งตข่อไป มบีมนอุษยร์คนหนถึที่งอยผข่ในสวรรคร์ (1 ทธ. 2:5) และพระองคร์จะทรงอยผข่ทบีที่
นนัที่นตลอดไป พระองคร์ทรงอยผข่ตข่อไปในตอนนบีนั้ และจะทรงอยผข่ตข่อไปเสมอไปในฐานะมนอุษยร์ทบีที่แทล้จรลิง

“เราททนี้งหลายไดด้เหก็นสงต่าราศทของพระองคณ์” ถถึงแมล้วข่าพระวาทะทรงถผกทจาใหล้เปป็นเนดืนั้อหนนังแลล้ว ยอหร์น
และคนอดืที่นๆกห็ไดล้เหห็นสงข่าราศบีของพระเจล้าและไดล้เหห็นขล้อพลิสผจนร์มากมายทบีที่ถผกแสดงในพระเยซผวข่าพระองคร์ไมข่ไดล้
ทรงเปป็นมนอุษยร์เทข่านนันั้น แตข่วข่าพระองคร์ทรงเปป็นพระบอุตรทบีที่บนังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจล้าอยข่างแทล้จรลิง ในพระคจา
ขล้อแรกๆของจดหมายฝากฉบนับแรกของยอหร์น เขาประกาศวข่าเขาไดด้เหก็นพระเยซผครลิสตร์ผผล้ทรงเปป็นมนอุษยร์, เขา
ไดด้ยรินพระองคร์, เขาไดด้สทมผทสพระองคร์, และเขากห็แนต่ใจมากๆในคจาพยานของเขา

“สงต่าราศท” ในทบีที่นบีนั้หมายถถึงการจจาแลงพระกายในตอนนนันั้นอยข่างไมข่ตล้องสงสนัย  เปโตร, ยากอบ, และ
ยอหร์นไดล้รนับเชลิญใหล้ไปยนังภผเขานนันั้นกนับพระเยซผ อนันเปป็นทบีที่ซถึที่งโมเสสและเอลบียาหร์ไดล้ลงมาและพผดคอุยเรดืที่องการตรถึง
กางเขนทบีที่จะสจาเรห็จจรลิงทบีที่กรอุงเยรผซาเลห็ม ทบีที่นนัที่นพวกเขาไดล้เหห็นพระเยซผซถึที่ง “พระกายของพระองคร์กห็เปลบีที่ยนไปตข่อ
หนล้าเขา พระพนักตรร์ของพระองคร์กห็ทอแสงเหมดือนแสงอาทลิตยร์ ฉลองพระองคร์กห็ขาวผข่องดอุจแสงสวข่าง” (มธ. 17:2)
ยอหร์นพผดถถึงเรดืที่องนบีนั้วข่าเปป็น “สงข่าราศบีอนันสมกนับพระบอุตรองคร์เดบียวทบีที่บนังเกลิดจากพระบลิดา” ซถึที่งหมายถถึงสงข่าราศบีทบีที่
เหมาะสมกนับพระองคร์ผผล้ทรงเปป็นพระบอุตรทบีที่บนังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจล้าผผล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์, สงข่าราศบีในแบบทบีที่
ไมข่มบีใครอดืที่นสามารถสจาแดงไดล้ “สงข่าราศบี” นบีนั้ไมข่ไดล้หมายถถึงการอนัศจรรยร์ตข่างๆทบีที่พระเยซผทรงสจาแดงในระหวข่างการ
ปรนนลิบนัตลิบนโลกนบีนั้ของพระองคร์ ยอหร์นกจาลนังใหล้คจาพยานตรงนบีนั้วข่าพวกเขาไดล้เหห็นสงต่าราศทของพระครลิสตร์-สงข่าราศบี
แบบทบีที่มนอุษยร์ไมข่เคยไดล้เหห็นมากข่อน, สงข่าราศบีทบีที่ยกใหล้เปป็นของพระบอุตรของพระเจล้าไดล้แตข่เพบียงผผล้เดบียว พระครลิสตร์ไมข่
ไดล้ทรงเปลข่งแสงในความสงข่างามแบบโลกหรดือสงข่าราศบีฝฝ่ายโลกแบบทบีที่พวกยลิวคาดหวนังในพระเมสสลิยาหร์ของพวก
เขา เทข่าทบีที่เกบีที่ยวขล้องกนับชนชาตลิอลิสราเอลในฐานะประชาชาตลิหนถึที่ง “ไมข่มบีความงามทบีที่พวกเขาควรจะปรารถนา
พระองคร์เลย” แตข่พระองคร์ทรงหข่อหอุล้มพระกายและครอบครองสงข่าราศบีแหข่งพระคอุณ, ความจรลิง, และความ
บรลิสอุทธลิธิ์อยข่างเปปปี่ยมลล้น

“สงต่าราศทอทนสมกทบพระบตุตรองคณ์เดทยวททที่บทงเกริดจากพระบริดา” เหลข่าผผล้รผล้ภาษากรบีกของภาคพนันธสนัญญา
ใหมข่บอกเราวข่าคจาวข่า “สมกนับ” (as ในภาษาอนังกฤษ) ในทบีที่นบีนั้ไมข่ไดล้บข่งบอกถถึงความคลล้ายคลถึงกนันหรดือการเปรบียบ
เทบียบ แตข่บข่งบอกถถึงการยดืนยนันและนลิยามทบีที่ไมข่อาจตนันั้งคจาถามไดล้ตข่างหาก ยอหร์นกจาลนังกลข่าววข่าสาวกเหลข่านนันั้นไดล้เหห็น
สงข่าราศบีแบบทบีที่เหมาะสมและถผกครอบครองไดล้โดยพระบอุตรทบีที่บนังเกลิดมาองคร์เดบียวและแทล้จรลิงของพระเจล้าผผล้ทรง
พระชนมร์อยผข่เทข่านนันั้น

“พระบตุตรองคณ์เดทยวททที่บทงเกริดจากพระบริดา” พรรณนาถถึงการมบีตนัวตนชนัที่วนลิรนันดรร์ของพระครลิสตร์, การถดือ
กจาเนลิดชนัที่วนลิรนันดรร์ของพระองคร์, ความเปป็นพระบอุตรชนัที่วนลิรนันดรร์ของพระองคร์ พระครลิสตร์ทรงเปป็นบอุคคลทบีที่บนังเกลิด
จากพระบลิดาแตข่เพบียงผผล้เดบียวมาตนันั้งแตข่ตลอดชนัที่วนลิรนันดรร์กาล ถถึงแมล้วข่า “เมดืที่อถถึงเวลาครบกจาหนด” พระองคร์ทรงถผก
ใหล้กจาเนลิดโดยหญลิงพรหมจารบีผผล้นนันั้น พระองคร์กห็ทรงเปป็นพระบอุตรผผล้เปป็นทบีที่รนักของพระเจล้ามาตลอดชนัที่วนลิรนันดรร์กาล 
พระองคร์ทรงอยผข่ในเรลิที่มแรกนนันั้นกนับพระบลิดา



พระเจล้าทรงมบีพระบอุตรอยผข่องคร์หนถึที่งเสมอ-นบีที่ถผกประกาศในสอุภาษลิต 30:4: “ใครเลข่าไดล้ขถึนั้นไปยนังสวรรคร์
หรดือลงมา ใครเลข่าไดล้รวบรวมลมไวล้ในกจามดือของทข่าน ใครเลข่าไดล้เอาเครดืที่องแตข่งกายหข่อหล้วงนนั้จาไวล้ ใครเลข่าไดล้
สถาปนาทบีที่สอุดปลายแหข่งแผข่นดลินโลกไวล้ นามของผผล้นนันั้นวข่ากระไร และนามบตุตรชายของผซูด้นทนี้นวต่ากระไร ถล้าทข่านบอก
ไดล้”

ความจรลิงแบบเดบียวกนันนบีนั้ถผกพบในเพลงสดอุดบี 2:7: “ขล้าพเจล้าจะประกาศพระดจารนัสของพระองคร์ พระเย
โฮวาหร์รนับสนัที่งกนับขล้าพเจล้าวข่า “เจด้าเปป็นบตุตรของเรา วทนนทนี้เราไดด้ใหด้กคาเนริดแกต่เจด้าแลด้ว”

อยข่างไรกห็ตาม ความเปป็นพระบอุตรทบีที่ถผกประกาศในขล้อพระคจาทบีที่เราศถึกษาอยผข่นบีนั้จะตล้องไมข่ถผกกจาหนดวข่าเรลิที่ม
ตล้นตนันั้งแตข่วนันใด ความเปป็นพระบอุตรในทบีที่นบีนั้คดือความเปป็นพระบอุตรเปป็นนริตยณ์ของพระเยซผ พระเจล้าทรงพระชนมร์อยผข่
และทรงประกอบกลิจในปปัจจอุบนันกาลนลิรนันดรร์ ไมข่เคยมบีสนักคราทบีที่พระเจล้าไมข่ทรงเปป็นอยผข่ และนบีที่กห็เปป็นจรลิงดล้วยกนับพระ
บอุตร มนันเปป็นความจรลิงดล้วยทบีที่วข่าพระองคร์ทรงถผกสนัญญาไวล้ในสวนเอเดน (ปฐก. 3:15) แตข่ไมข่ไดล้เสดห็จมาจนกระทนัที่ง
เวลาครบกจาหนดไดล้มาถถึงแลล้ว (กท. 4:4, 5) นบีที่เปป็นหนถึที่งในขล้อเทห็จจรลิงของพระเจล้าซถึที่งเรายอมรนับ, เชดืที่อ, และเคารพ
ยจาเกรงโดยความเชพที่อ  เราตล้องไมข่พยายามทบีที่จะใหล้นลิยามหรดือเขล้าใจมนัน แตข่เรารผล้วข่ามนันเปป็นความจรลิง พระคนัมภบีรร์
สอนอยข่างชนัดเจนถถึงความเปป็นหนถึที่งเดบียวกนันของพระเจล้าตรบีเอกานอุภาพ-สามพระภาค, เนดืนั้อแทล้หนถึที่งเดบียว: ตนันั้งแตข่นลิ
รนันดรร์กาลถถึงนลิรนันดรร์กาล, พระบลิดา, พระบอุตร, และพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์

พระคนัมภบีรร์สอนอยข่างชนัดเจน (พรล้อมกนับความเดข่นชนัดทบีที่เทข่าเทบียมกนัน) วข่าความเปป็นพระบอุตรพรรณนาถถึง
ความเปป็นหนถึที่งเดบียวกนันและความสนัมพนันธร์เปป็นนลิตยร์ซถึที่งมบีอยผข่ระหวข่างพระภาคทบีที่หนถึที่งกนับทบีที่สองของตรบีเอกานอุภาพ 
และวข่าพระเยซผครลิสตร์ทรงเปป็นพระบอุตรทบีที่บนังเกลิดมาองคร์เดบียวและเปป็นนลิรนันดรร์ของพระเจล้า พระบอุตรทบีที่บนังเกลิดมา
องคร์เดบียวทรงเปป็นอยผข่กข่อนการวางรากฐานของโลก และพระบลิดาทรงรนักพระองคร์กข่อนโลกนบีนั้ไดล้เปป็นขถึนั้นมา (ยอหร์น 
17:24)

ความคลิดทบีที่จจากนัดของเราไมข่อาจเขล้าใจความลถึกลนั้จาแหข่งความจรลิงทบีที่ยลิที่งใหญข่นบีนั้ไดล้ แตข่เราสามารถรนับและ
ยอมรนับมนันไดล้เพราะวข่ามนันเปป็นพระวจนะของพระเจล้าและ “คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดจารงอยผข่โดยความเชพที่อ” ไมข่ใชข่
โดยความเขล้าใจ ครลิสเตบียนทบีที่บนังเกลิดใหมข่แลล้วทอุกคนกห็เชดืที่อวข่าตรบีเอกานอุภาพ อนันประกอบดล้วยพระบลิดา, พระบอุตร, 
และพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์, ทรงเปป็นหนนที่งเดรียวกบัน เราเชดืที่อวข่าสงข่าราศบีนนันั้นเทข่าเทบียมกนันและพระบรมเดชานอุภาพนนันั้น
ดจารงอยผข่ชนัที่วนลิรนันดรร์รข่วมกนัน เราเชดืที่อวข่าพระบลิดาทรงเปป็นอยข่างไร พระบอุตรกห็ทรงเปป็นอยข่างนนันั้น; พระบอุตรไมข่ไดล้ทรง
ดล้อยกวข่าพระบลิดา แตข่พระบลิดากห็ไมข่ใชข่พระบอุตร และพระบอุตรกห็ไมข่ใชข่พระบลิดา   ผมขอกลข่าวซนั้จาวข่า: เราไมข่พยายาม
ทบีที่จะอธลิบายมนัน เราเพบียงแคข่เชพที่อมทนเพราะวต่าพระเจจ้าตรกัสมกันแลจ้ว

พระครลิสตร์ทรงเทข่าเทบียมกนับพระเจล้าพระบลิดาในสข่วนของความเปป็นตรบีเอกานอุภาพของพระองคร์ แตข่พระ
บอุตรทรงดล้อยกวข่าพระบลิดาในสข่วนของความเปป็นมนอุษยร์ของพระองคร์ ในความเปป็นมนอุษยร์ของพระองคร์พระองคร์
ทรงเปป็นพระเจล้าในเนดืนั้อหนนัง พระองคร์ทรงรนับโทษแทนคนบาป และเพดืที่อทบีที่จะรทบโทษแทนคนบาป มนันกห็จจาเปป็นทบีที่
พระองคร์ตล้องถผกทจาใหล้เปป็นเหมดือนพบีที่นล้องของพระองคร์ในทอุกประการ เวล้นแตข่ไมข่มบีบาป ยากอบ 1:13 บอกเราวข่า
พระเจล้าไมข่ทรงสามารถถผกทดลองดล้วยความชนัที่วรล้ายไดล้ และหากพระองคร์จะทรงจนัดหาความรอดใหล้ มนันกห็จจาเปป็นทบีที่
ตนัวแทนผผล้นบีนั้ตล้องทรงถผกทดลองในทอุกประการเหมดือนอยข่างเราถผกทดลอง, ทรงพลิชลิตการทดลองและปราศจากบาป



พระเยซผทรงทจาเชข่นนนันั้นจรลิงๆ พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าในเนดืนั้อหนนัง, พระองคร์ทรงถผกทดลองในทอุกประการเหมดือน
อยข่างเราทนันั้งหลาย กระนนันั้นพระองคร์กห็ไมข่ไดล้ทรงทจาบาป พระองคร์เพบียงผผล้เดบียวทรงรนับโทษแทนคนบาปไดล้

“บรริบซูรณณ์ดด้วยพระคตุณและความจรริง” ไมข่ไดล้ชบีนั้ไปยนังพระบลิดา แตข่ชบีนั้ไปยนังพระเยซผพระบอุตร พระองคร์ไดล้
ประสผตลิเปป็นพระเยซซ, พระผซูด้ชต่วยใหด้รอด (มธ. 1:21) เราไดล้รนับความรอดโดยพระคตุณผข่านทางความเชดืที่อ (อฟ. 2:8;
รม. 10:17) พระเยซผตรนัสวข่า “ทข่านทนันั้งหลายจะรผล้จนักความจรริง และความจรลิงนนันั้นจะทจาใหล้ทข่านทนันั้งหลายเปป็น
ไท...เหตอุฉะนนันั้นถล้าพระบตุตรจะทรงกระทจาใหล้ทข่านทนันั้งหลายเปป็นไท ทข่านกห็จะเปป็นไทจรลิงๆ” (ยอหร์น 8:32, 36) ผม
ไมข่ไดล้กจาลนังบอกเปป็นนนัยวข่าพระเจล้าไมข่ทรงเปป็นพระคอุณและความจรลิง-พระองคร์ทรงเปป็น แตข่พระวาทะในเนดืนั้อหนนัง
คดือผผล้ทบีที่ทรง “บรลิบผรณร์ดล้วยพระคอุณ” และบรลิบผรณร์ดล้วยความจรลิง พระวาทะทรงเปป็นความจรริง และพระวาทะใน
เนดืนั้อหนนังทรงเปป็นพระคตุณ-พระคอุณของพระเจล้าทบีที่ถผกนจาลงมาสผข่มนอุษยร์ พระองคร์ทรงเปป็นความจรลิงอนันบรลิบผรณร์ทบีที่
เกบีที่ยวขล้องกนับวลิธบีการรนับพระคอุณของพระเจล้า พระองคร์ทรงเปป็นพระคอุณของพระเจล้าทบีที่ถผกสจาแดง และพระองคร์ทรง
ประกาศความจรลิงของพระเจล้าทบีที่เกบีที่ยวขล้องกนับการยอมรนับพระคอุณของพระเจล้าสจาหรนับความรอด พระเจล้าทรงเปป็น
ผผล้ทบีที่ชข่วยใหล้รอด แตข่พระองคร์ทรงชข่วยใหล้รอดเพราะเหก็นแกต่พระครริสตณ์ (อฟ. 4:32) ความบรลิบผรณร์ของตรบีเอกานอุ
ภาพอาศนัยอยผข่ในพระเยซผครลิสตร์ในฝฝ่ายรข่างกาย พระองคร์ทรงเปปิดคลนังทรนัพยร์ของพระเจล้าผผล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์และทรง
เผยพระคอุณและความจรลิงใหล้ประจนักษร์ในตนัวของพระองคร์เอง ถถึงแมล้วข่าพระองคร์ทรงเปป็นมนอุษยร์ 

พระวาทะทรงอยผข่ “ในเรลิที่มแรกนนันั้น”-ไมข่เคยมบีสนักคราทบีที่พระวาทะไมข่ทรงเปป็นอยผข่; แตข่พระเยซผทรงเปป็น
อะไรทบีที่แปลกใหมข่บนแผข่นดลินโลก: พระองคร์ทรงเปป็นพระวาทะในเนบนั้อหนกังและพระองคร์ทรงตนันั้งพลนับพลาอยผข่
ทข่ามกลางมนอุษยร์เพดืที่อประกาศความรนักของพระเจล้า, พระคอุณของพระเจล้า, และความจรลิงของพระเจล้า พระวาทะ
จะทรงเปป็นอยซูต่ไปตลอดชนัที่วนลิรนันดรร์กาล ในยอหร์น 12:46-48 พระเยซผทรงประกาศวข่า “เราเขล้ามาในโลกเปป็นความ
สวข่าง เพดืที่อผผล้ใดทบีที่เชดืที่อในเราจะมลิไดล้อยผข่ในความมดืด ถล้าผผล้ใดไดล้ยลินถล้อยคจาของเราและไมข่เชดืที่อ เรากห็ไมข่พลิพากษาผผล้นนันั้น 
เพราะวข่าเรามลิไดล้มาเพดืที่อจะพลิพากษาโลก แตข่มาเพดืที่อจะชข่วยโลกใหล้รอด ผผล้ใดทบีที่ปฏลิเสธเราและไมข่รนับคจาของเรา ผผล้นนันั้น
จะมบีสลิที่งหนถึที่งพลิพากษาเขา คดือคคาททนั่เราไดจ้กลก่าวแลจ้ว นทนี้นแหละจะพริพากษาเขาในวทนสตุดทด้าย” จงสนังเกตวข่า
พระองคร์ไมข่ไดล้ตรนัสวข่า “คจาทบีที่เราจะกลต่าว” แตข่ “คจาทบีที่เราไดด้กลต่าวแลด้ว”

คคาพยานของยอหห์นผซผู้ใหผู้รบับบบัพตริศมา
ขล้อ 15-18: “ยอหณ์นไดด้เปป็นพยานถนงพระองคณ์และรด้องประกาศวต่า “นทที่แหละคพอพระองคณ์ผซูด้ททที่ขด้าพเจด้าไดด้

กลต่าวถนงวต่า พระองคณ์ผซูด้เสดก็จมาภายหลทงขด้าพเจด้าทรงเปป็นใหญต่กวต่าขด้าพเจด้า เพราะวต่าพระองคณ์ทรงดคารงอยซูต่กต่อน
ขด้าพเจด้า” และเราททนี้งหลายไดด้รทบจากความบรริบซูรณณ์ของพระองคณ์ เปป็นพระคตุณซด้อนพระคตุณ เพราะวต่าไดด้ทรง
ประทานพระราชบทญญทตรินทนี้นทางโมเสส สต่วนพระคตุณและความจรริงมาทางพระเยซซูครริสตณ์ ไมต่มทใครเคยเหก็น
พระเจด้าในเวลาใดเลย พระบตุตรองคณ์เดทยวททที่บทงเกริดมา ผซูด้ทรงสถริตในพระทรวงของพระบริดา พระองคณ์ไดด้ทรง
สคาแดงพระเจด้าแลด้ว”

ขล้อพระคจาเหลข่านบีนั้มบีคจาประกาศทบีที่ยลิที่งใหญข่สามเรดืที่องทบีที่เกบีที่ยวขล้องกนับองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าและพระผผล้ชข่วยใหล้รอด
ของเรา-หลินกล้อนใหญข่สามกล้อนในรากฐานแหข่งความเชดืที่อแบบครลิสเตบียน:
1. พระครริสตณ์ทรงเปป็นผซูด้เดทยวททที่สามารถตอบสนองความตด้องฝฝ่ายวริญญาณทตุกอยต่างของผซูด้เชพที่อทตุกคนไดด้:



“และเราทนันั้งหลายไดล้รนับจากความบรลิบผรณร์ของพระองคร์ เปป็นพระคอุณซล้อนพระคอุณ” (ขล้อ 16) “ดล้วยวข่า
เปป็นทบีที่ชอบพระทนัยพระบลิดาทบีที่จะใหล้ความบรลิบผรณร์ทนันั้งสลินั้นมบีอยผข่ในพระองคร์...ซถึที่งคลนังสตลิปปัญญาและความรผล้ทอุกอยข่าง
ทรงปปิดซข่อนไวล้ในพระองคร์” (คส. 1:19; 2:3) ในพระครลิสตร์ ครลิสเตบียนกห็พบวข่าความตล้องการทอุกอยข่างไดล้รนับการ
ตอบสนอง ความพอเพบียงของเราอยผข่ในพระองคร์, เราครบบรลิบผรณร์ในพระองคร์ คลนังทรนัพยร์แหข่งสวรรคร์ถผกสะสมอยผข่
ในพระเยซผ และสลิที่งใดกห็ตามและทอุกสลิที่งทบีที่ผผล้เชดืที่อตล้องการกห็ถผกเกห็บอยผข่ในคลนังทรนัพยร์นนันั้น คนบาปพบความรอดใน
พระองคร์, ผผล้เชดืที่อพบพระคอุณทบีที่จะเอาชนะ, พละกจาลนังทบีที่จะแบกรนับภาระตข่างๆ, ในพระองคร์ การตอบสนองทอุก
ความตล้องการถผกพบในพระองคร์ ไมข่วข่าความตล้องการนนันั้นจะเปป็นฝฝ่ายรข่างกาย, ฝฝ่ายวลิญญาณ, ฝฝ่ายความคลิด, 
ชนัที่วคราว, หรดือชนัที่วนลิรนันดรร์

ตนันั้งแตข่เอเดนจนถถึงกลโกธา พระโลหลิตเปป็นความจจาเปป็นของพระเจล้าหากพระเจล้าจะทรงผข่านเวล้นบาป ทตุก
ดวงวริญญาณทบีที่ไดล้รนับความรอดตนันั้งแตข่อาแบลเรดืที่อยมาจนถถึงสมนัยปปัจจอุบนันนบีนั้ไดล้รนับความรอดจากพระเยซผครลิสตร์แตข่
เพบียงผผล้เดบียว ตนันั้งแตข่ชนัที่วนลิรนันดรร์กาล แมล้กระทนัที่งกข่อนการวางรากฐานของโลก พระเยซซูผซูด้เดทยวทรงทจาใหล้พระเจล้าพอ
พระทนัยในสข่วนทบีที่เกบีที่ยวขล้องกนับการลบมลทลินบาป, การไถข่สจาหรนับคนบาปทนันั้งหลาย, และพระคอุณทบีที่จะรนักษาผผล้เชดืที่อ
และถวายผผล้นนันั้นแบบไรล้ตจาหนลิในวนันยลิที่งใหญข่นนันั้น
2. พระครริสตณ์ทรงเหนพอกวต่าโมเสส, ขต่าวประเสรริฐแหต่งพระคตุณเหนพอกวต่าพระราชบทญญทตริของโมเสส:

“เพราะวข่าไดล้ทรงประทานพระราชบนัญญนัตลินนันั้นทางโมเสส สข่วนพระคอุณและความจรลิงมาทางพระเยซผ
ครลิสตร์” (ขล้อ 17) โมเสสเปป็นผผล้รนับใชล้ของพระเจล้า, โดยปรนนลิบนัตลิพระราชบนัญญนัตลิฝฝ่ายศบีลธรรมและฝฝ่ายพลิธบีการแกข่
ชนชาตลิอลิสราเอล เขาเปป็นผผล้รนับใชล้ททที่สทตยณ์ซพที่อ (ฮบ. 3:5) แตข่เขากห็เปป็นเพทยงผผล้รนับใชล้คนหนถึที่ง ในทจานองเดบียวกนัน พระ
ราชบนัญญนัตลิกห็ไมข่ไดล้บรลิสอุทธลิธิ์และดบีและยอุตลิธรรม-แตข่พระราชบนัญญนัตลิไมข่สามารถทจาใหล้คนบาปเปป็นผผล้ชอบธรรมไดล้: 
“เพราะฉะนนันั้นจถึงไมข่มบีเนดืนั้อหนนังคนหนถึที่งคนใดเปป็นผผล้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจล้าไดล้โดยการประพฤตลิ
ตามพระราชบนัญญนัตลิ เพราะวข่าโดยพระราชบนัญญนัตลินนันั้นเราจถึงรผล้จนักบาปไดล้” (โรม 3:20) พระราชบนัญญนัตลิไมข่มบีฤทธลิธิ์
เดชทบีที่รนักษาใหล้หาย, ไมข่มบีฤทธลิธิ์เดชทบีที่ยกโทษบาป บาดแผลทบีที่บาปไดล้กระทจาตข่อมนอุษยชาตลิไมข่อาจถผกพนันแผลโดย
พระราชบนัญญนัตลิไดล้ ในทางตรงกนันขล้าม “...พระราชบนัญญนัตลินนันั้นกระทจาใหล้ทรงพระพลิโรธ แตข่ทบีที่ใดไมข่มบีพระราช
บนัญญนัตลิ ทบีที่นนัที่นกห็ไมข่มบีการละเมลิดพระราชบนัญญนัตลิ” (โรม 4:15) 

พระราชบนัญญนัตลิไดล้ประกาศคจาแชข่งสาป, ไมข่ใชข่คจาอวยพร; มนันเปป็น “ครผ” ทบีที่ชบีนั้มนอุษยร์ทนันั้งหลายใหล้มาถถึงพระ
ครลิสตร์: “เพราะฉะนนันั้น พระราชบนัญญนัตลิจถึงเปป็นครผของเราซถึที่งนจาเรามาถถึงพระครลิสตร์ เพดืที่อเราจะไดล้เปป็นคนชอบธรรม
โดยความเชดืที่อ แตข่หลนังจากความเชดืที่อนนันั้นไดล้มาแลล้ว เราจถึงมลิไดล้อยผข่ใตล้บนังคนับครผนนันั้นอบีกตข่อไปแลล้ว” (กท. 3:24, 25) 
พระราชบนัญญนัตลิเปป็นเพบียงครผคนหนถึที่งเทต่านทนี้น; มนันทจาใหล้คนๆนนันั้นสมบผรณร์แบบไมข่ไดล้ในสข่วนของใจสจานถึกผลิดชอบ; 
มนันเปป็น “เครดืที่องเปรบียบสจาหรนับในเวลานนันั้น คดือมบีการถวายของใหล้และเครดืที่องบผชา ซถึที่งจะกระทจาใหล้ใจวลินลิจฉนัยผลิด
และชอบของผผล้ถวายนนันั้นถถึงทบีที่สจาเรห็จไมข่ไดล้” (ฮบ. 9:9)

พระราชบนัญญนัตลิเปป็นการปรนนลิบนัตลิแหข่งความตายและการปรนับโทษ: “แตข่ถล้าการปฏลิบนัตลิทบีที่นจาไปถถึงความ
ตายตามตนัวอนักษรซถึที่งไดล้เขบียนและจารถึกไวล้ทบีที่แผข่นศลิลานนันั้น ยนังมบีรนัศมบี จนชนชาตลิอลิสราเอลไมข่สามารถจล้องมองหนล้า
ของโมเสสไดล้เพราะรนัศมบีจากใบหนล้าของทข่านซถึที่งเปป็นรนัศมบีทบีที่กจาลนังเสดืที่อมสผญไป ดนังนนันั้นการปฏลิบนัตลิตามพระวลิญญาณ



จะไมข่มบีรนัศมบียลิที่งกวข่านนันั้นอบีกหรดือ เพราะวข่าถล้าการรนับใชล้สจาหรนับปรนับโทษยนังมบีรนัศมบี การรนับใชล้สจาหรนับความชอบธรรมกห็
ยลิที่งมบีรนัศมบีมากกวต่านทนี้นอทก” (2 คร. 3:7-9) ความสวข่างซถึที่งถผกนจาเสนอแกข่คนบาปทนันั้งหลายโดยโมเสสผข่านทางพระ
ราชบนัญญนัตลิเปป็นเหมดือนแสงระยลิบระยนับของดาวดวงหนถึที่งเมดืที่อเทบียบกนับดวงอาทลิตยร์แหข่งความชอบธรรม (มลค. 
4:2)

โมเสสเปป็นผผล้รนับใชล้ของพระเจล้า-แตข่พระครลิสตร์ทรงเปป็นพระบอุตรทบีที่บนังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจล้า และ
พระองคร์ไดล้เสดห็จมาพรล้อมกนับสลิทธลิอจานาจ, ความสามารถ, และกอุญแจทบีที่ไขเปปิดคลนังแหข่งพระคอุณและความจรลิงของ
พระเจล้า: “ฝฝ่ายโมเสสนนันั้นสนัตยร์ซดืที่อในพรรคพวกของพระองคร์ทนันั้งสลินั้นกห็อยข่างคนรนับใชล้ เพดืที่อจะไดล้เปป็นพยานถถึง
เหตอุการณร์เหลข่านนันั้นซถึที่งจะกลข่าวตข่อภายหลนัง แตก่พระครกิสตค์นกันั้นในฐานะพระบนุตรททนั่ทรงอคานาจเหนบอครอบครกัว
ของพระองคค์ และเราททนี้งหลายเปป็นครอบครทวนทนี้นแหละ หากเราจะยถึดความมนัที่นใจและความชดืที่นชมยลินดบีในความ
หวนังนนันั้นไวล้ใหล้มนัที่นคงจนถถึงทบีที่สอุด” (ฮบ. 3:5, 6)

“พระคตุณและความจรริงมาโดยพระเยซซูครริสตณ์” พระบอุตรทบีที่บนังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจล้าไดล้ทรง
ประกาศพระคอุณของพระเจล้าเมดืที่อพระองคร์ทรงเปปิดเผยแกข่มนอุษยร์ทนันั้งปวงถถึงแผนการอนันเปปปี่ยมดล้วยพระคอุณ, เรบียบ
งข่าย, และเขล้าใจไดล้แหข่งความรอดของพระเจล้าโดยพระคอุณผข่านทางความเชดืที่อในพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระเมษ
โปดก ดล้วยขล้อความนบีนั้พระเยซผไดล้ทรงเปปิดบข่อนนั้จาพอุทบีที่มบีชบีวลิตแกข่มนอุษยร์ทนันั้งปวงและบข่อนนั้จาพอุแหข่งความเมตตาของ
พระเจล้าแกข่คนเหลข่านนันั้นทบีที่จะยอมฟปังและเชดืที่อ ความจรริงมาโดยพระครลิสตร์เมดืที่อพระองคร์, ในเนดืนั้อหนนัง, ไดล้ทรงทจาใหล้
ทอุกภาพเลห็งและทอุกเงาของภาคพนันธสนัญญาเดลิมสจาเรห็จ โดยทรงเปปิดเผยแกข่คนทนันั้งโลกวข่าพระองคร์ทรงเปป็นเครดืที่อง
สนัตวบผชาทบีที่แทล้จรลิง, พระทบีที่นนัที่งกรอุณาทบีที่แทล้จรลิง, มหาปอุโรหลิตทบีที่แทล้จรลิงและเปป็นนลิตยร์ของพระเจล้า

โอล้ ใชข่แลล้วครนับ มบีพระคอุณและความจรลิงอยผข่ภายใตล้พระราชบนัญญนัตลิของโมเสส แตข่ “พระคอุณของพระเจล้า
ทบีที่นจามาซถึที่งความรอด” ไดล้ปรากฏในพระเยซผครลิสตร์ผผล้ทรงเปป็นมนอุษยร์ ความจรลิงเกบีที่ยวกนับการไถข่โดยทางพระโลหลิตทบีที่
หลนัที่งออกนนันั้นไดล้มาเมดืที่อพระเยซผทรงปรากฏในเนดืนั้อหนนังและทรงประกาศความจจาเปป็นของพระเจล้าทบีที่วข่าพระองคร์
ตล้องถผกยกขถึนั้นเพดืที่อทบีที่คนบาปทนันั้งหลายจะไดล้ถผกชนักนจามาสผข่พระองคร์ พระคตุณของพระเจล้าในความครบบรลิบผรณร์ของ
มนัน, และความจรริงในความครบบรลิบผรณร์ของมนันไดล้ถผกเปปิดเผยเมดืที่อพระเยซผไดล้เสดห็จเขล้ามาในโลกและประกาศวข่า
พระองคร์ไดล้เสดห็จมาแลล้ว, มลิใชข่เพดืที่อทบีที่จะรนับการปรนนลิบนัตลิ, แตข่เพดืที่อทบีที่จะปรนนลิบนัตลิ, และเพดืที่อประทานชบีวลิตของ
พระองคร์เปป็นคข่าไถข่สจาหรนับคนบาปทนันั้งหลาย
3. พระเยซซูครริสตณ์เพทยงผซูด้เดทยวทรงเปปิดเผยพระเจด้าแกต่มนตุษยณ์แลด้ว:

“ไมข่มบีใครเคยเหห็นพระเจล้าในเวลาใดเลย พระบอุตรองคร์เดบียวทบีที่บนังเกลิดมา ผผล้ทรงสถลิตในพระทรวงของพระ
บลิดา พระองคร์ไดล้ทรงสจาแดงพระเจล้าแลล้ว” (ขล้อ 18)

ดวงตาของมนอุษยร์ไมข่เคยไดล้จล้องมองพระเจล้าองคร์นลิรนันดรร์ผผล้ทรงเปป็นอยผข่แลล้วในเรลิที่มแรกนนันั้น ไมข่มบีมนอุษยร์คนใด
สามารถมองดผพระเจล้าและมบีชบีวลิตอยผข่ไดล้ พระองคร์ตรนัสแกข่โมเสสวข่า “เจล้าจะเหห็นหนล้าของเราไมข่ไดล้ เพราะมนอุษยร์
เหห็นหนล้าเราแลล้วจะมบีชบีวลิตอยผข่ไมข่ไดล้…ดผเถลิด มบีทบีที่แหข่งหนถึที่งอยผข่ใกลล้เรา เจล้าจงไปยดืนอยผข่บนศลิลานนันั้น แลล้วขณะเมดืที่อสงข่า
ราศบีของเรากจาลนังผข่านไป เราจะซข่อนเจล้าไวล้ในชข่องศลิลาและจะบนังเจล้าไวล้ดล้วยมดือเราจนกวข่าเราจะผข่านไป เมดืที่อเรา
เอามดือของเราออกแลล้ว เจล้าจะเหห็นหลนังของเรา แตข่หนล้าของเราเจล้าจะมลิไดล้เหห็น” (อพย. 33:20-23) แตข่ในพระ



เยซผครลิสตร์ผผล้ทรงเปป็นมนอุษยร์ มนอุษยร์พบวข่าถผกเปปิดเผยทนันั้งหมดทบีที่เขาตล้องรผล้หรดือสามารถรผล้ไดล้เกบีที่ยวกนับพระเจล้าองคร์นลิรนัน
ดรร์, พระบลิดาของพระเยซผครลิสตร์เจล้าของเรา ความบรลิบผรณร์ของพระเจล้าไดล้อาศนัยอยผข่ในพระเยซผ และพระเจล้าทรง
ถผกเปปิดเผยแกข่เราโดยพระบอุตรทบีที่บนังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ ผผล้ไดล้ทรงเลดือกทบีที่จะรนับสภาพของเราไวล้บน
พระองคร์เอง และในลนักษณะของมนอุษยร์ททที่จะสคาแดงแกก่มนตุษยณ์ทอุกสลิที่งทบีที่ความคลิดทบีที่จจากนัดของเราสามารถเขล้าใจไดล้
เกบีที่ยวกนับพระเจล้าพระบลิดา ในขล้อจจากนัดตข่างๆของเราเราไมข่มบีวนันเขล้าใจความยลิที่งใหญข่แหข่งการมบีตนัวตนของพระเจล้ามา
ตลอดชนัที่วนลิรนันดรร์กาลไดล้-ความสมบผรณร์แบบตข่างๆของพระองคร์และฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ ตราบใดทบีที่เรายนังอยผข่ใน
กายเนดืนั้อหนนัง เรากห็สามารถมองเหห็นและเขล้าใจพระเจล้าไดล้โดยทางพระเยซผครลิสตร์พระบอุตรของพระองคร์เทข่านนันั้น 

พระปปัญญาอนันสมบผรณร์แบบของพระเจล้า, ฤทธานอุภาพอนันมหนันตร์ของพระองคร์, ความรนักทบีที่ไมข่อาจทราบ
ไดล้ของพระองคร์ทบีที่มบีตข่อเหลข่าคนบาป, ความบรลิสอุทธลิธิ์ซถึที่งเกลินความเขล้าใจของมนอุษยร์, และความเกลบียดชนังของ
พระองคร์ทบีที่มบีตข่อบาป-ความเกลบียดชนังแบบทบีที่มนอุษยร์เดลินดลินพบวข่าไมข่อาจเขล้าใจไดล้-ถผกเปปิดเผยในการสลินั้นพระชนมร์
ของพระเยซผ ความจรลิงเหลข่านบีนั้ของพระเจล้าไมข่อาจถผกนจาเสนอแกข่มนอุษยชาตลิในแบบทบีที่ชนัดเจนมากกวข่านบีนั้, เขล้าใจไดล้
มากกวข่านบีนั้แลล้วในพระชนมร์ชบีพอนันไรล้ตจาหนลิและความมรณาอนันนข่ากลนัวของพระเยซผครลิสตร์, พระเมษโปดกของ
พระเจล้า ในพระองคห์ พระเจล้าไดล้ทรงถผกเผยใหล้ประจนักษร์ในเนดืนั้อหนนัง ดล้วยวข่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นความเจลิดจล้าแหข่ง
สงข่าราศบีของพระบลิดา, พระฉายทบีที่แสดงออกแหข่งตนัวตนของพระองคร์ (ฮบ. 1:3) พระเยซผตรนัสวข่า “เรากนับพระบลิดา
ของเราเปป็นอนันหนถึที่งอนันเดบียวกนัน...ผผล้ทบีที่ไดล้เหห็นเรากห็ไดล้เหห็นพระบลิดา” (ยอหร์น 10:30; 14:9)

มบีคจาสอนผลิดมากมายเกบีที่ยวกนับตรบีเอกานอุภาพอนันบรลิสอุทธลิธิ์ และเราตล้องศถึกษาอยข่างระมนัดระวนังและ
แยกแยะพระวจนะอยข่างถผกตล้องในเรดืที่องทบีที่เกบีที่ยวกนับตรบีเอกานอุภาพ แตข่เราไมข่ตล้องกลนัวทบีที่จะถวายเกบียรตลิ, สงข่าราศบี, 
และคจาสรรเสรลิญทนันั้งสลินั้นแดข่พระเจล้าพระบอุตร ไมข่มบีทางทบีที่เราจะยกชผพระองคร์อยข่างสผงสข่งเกลินไปไดล้ ดล้วยวข่าหนทาง
เดบียวทบีที่เราจะเปป็นทบีที่พอพระทนัยพระเจล้าพระบลิดาไดล้คดือ โดยทางพระบอุตร: “เพราะวข่าพระบลิดามลิไดล้ทรงพลิพากษาผผล้
ใด แตข่พระองคร์ไดล้ทรงมอบการพลิพากษาทนันั้งสลินั้นไวล้กนับพระบอุตร เพดืที่อคนทนันั้งปวงจะไดล้ถวายเกบียรตลิแดข่พระบอุตร
เหมดือนทบีที่เขาถวายเกบียรตลิแดข่พระบลิดา ผผล้ใดไมข่ถวายเกบียรตลิแดข่พระบอุตร ผผล้นนันั้นกห็ไมข่ถวายเกบียรตลิแดข่พระบลิดาผผล้ทรงใชล้
พระบอุตรมา” (ยอหร์น 5:22, 23)

“ยอหณ์นไดด้เปป็นพยานถนงพระองคณ์” ตลอดการรนับใชล้ของยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมา เขาระมนัดระวนังทบีที่จะกลข่าว
อยข่างชนัดเจนวข่าเขาจะตล้องดล้อยลงขณะทบีที่พระครริสตห์จะตล้องทรงเปป็นใหญต่ขนนี้น เขาประกาศถถึงความยลิที่งใหญข่ของพระ
ครลิสตร์อยผข่เสมอและความดล้อยกวข่าของตนัวเขาเอง

ยอหร์นรล้องประกาศวข่า “พระองคณ์ผซูด้เสดก็จมาภายหลทงขด้าพเจด้าทรงเปป็นใหญต่กวต่าขด้าพเจด้า เพราะวต่า
พระองคค์ทรงดคารงอยยก่กต่อนขด้าพเจด้า” ในภาษากรบีก “รล้องประกาศ” สดืที่อถถึงเสบียงรล้องของคนๆหนถึที่งทบีที่กจาลนังปฝ่าว
ประกาศ, เสบียงรล้องทบีที่ดทงมากๆ ดนังนนันั้นยอหร์นจถึงรล้องประกาศพระครลิสตร์ ถถึงแมล้วข่ายอหร์นเกลิดกข่อนทบีที่พระเยซผประสผตลิ
เขล้ามาในโลกนบีนั้ถถึงหกเดดือน เขากห็ประกาศวข่า “พระองคร์ทรงดจารงอยผข่กต่อนขล้าพเจล้า” กลข่าวอบีกนนัยหนถึที่ง “พระองคร์
ไดล้ทรงเปป็นอยผข่แลล้วกข่อนทบีที่ขล้าพเจล้าถดือกจาเนลิด” ยอหร์นผผล้ทบีที่ไดล้รนับการเจลิมจากพระเจล้า มบีความรผล้และความเขล้าใจฝฝ่าย
วลิญญาณทบีที่ยลิที่งใหญข่ ดนังทบีที่ถผกพลิสผจนร์แลล้วในความเขล้าใจของเขาเกบีที่ยวกนับการทรงเปป็นอยผข่กข่อนแลล้วของพระครลิสตร์ พระ
เยซผทรงเปป็นอยซข่แลผู้วกข่อนยอหร์น-ในการมบีตนัวตนอยผข่จรลิง, ในตจาแหนข่ง, ในศนักดลิธิ์ศรบี, และในฤทธลิธิ์เดช



“และเราททนี้งหลายไดด้รทบจากความบรริบซูรณณ์ของพระองคณ์” ทอุกคนทบีที่เชดืที่อในพระเยซผกห็ไดล้รนับพระคอุณ, พละ
กจาลนัง, ฤทธลิธิ์เดช, และสลิที่งอดืที่นใดกห็ตามทบีที่ตล้องการ, ในปรลิมาณทบีที่บรลิบผรณร์แลล้ว ไมต่วต่าความตด้องการของเราจะเปป็น
อะไรกก็ตาม มนันกห็ไดล้รนับการตอบสนองในพระเยซผ และพระองคร์ทรงเปป็นผผล้เดบียวทบีที่สามารถตอบสนองความตล้องการ
ตข่างๆฝฝ่ายวลิญญาณของเราไดล้ กรอุณาสนังเกตวข่าเราไมข่ไดล้รนับอยข่างจจากนัดจจาเขบีที่ยหรดือเพบียงแคข่บางสข่วน แตข่อยต่าง
บรริบซูรณณ์ พระเจล้าไมข่ประทานความรอดในขนาดหรดือสนัดสข่วนทบีที่แตกตข่างกนัน เมดืที่อเราไดล้รนับพระคอุณของพระเจล้า เรา
กห็ไดล้รนับกระทนัที่งพระคอุณซด้อนพระคอุณ เมดืที่อผผล้ใดถผกไถข่แลล้ว เขากห็ถผกไถข่อยต่างบรริบซูรณณ์

สจานวน “พระคตุณซด้อนพระคตุณ” เปป็นเอกพจนร์ ซถึที่งไมข่ถผกพบทบีที่อดืที่นอบีกในพระวจนะของพระเจล้าทนันั้งเลข่ม 
เหลข่าผผล้ยลิที่งใหญข่ไมข่เหห็นพล้องตรงกนันเกบีที่ยวกนับความหมายของวลบีนบีนั้ แตข่ไมข่มบีขล้อสงสนัยในความคลิดของผมเลยวข่ามนัน
หมายความวข่า “พระคอุณทบีที่เขล้ามาแทนทบีที่พระคอุณ”-พระคอุณแบบตต่อเนพที่อง, พระคอุณทบีที่สดใหมข่ทอุกวนัน, การปฝ้อน
พระคอุณใหมข่อยข่างบรลิบผรณร์สจาหรนับทอุกความตล้องการ, ทอุกชนัที่วขณะของทอุกวนัน, ตราบใดทบีที่เรายนังอยผข่ในพลนับพลาแหข่ง
เนดืนั้อหนนังนบีนั้ มนันหมายถถึงพระคอุณใหมข่ทบีที่จะแทนทบีที่พระคอุณเกข่า-พระคอุณบรลิบผรณร์แบบไมข่ขาด, การเตลิมเตห็มอยข่างตข่อ
เนดืที่องของพระคอุณสจาหรนับความตล้องการตข่างๆของเรา เปาโลอธลิษฐานขอพระเจล้าใหล้เอา “หนาม” นนันั้นออกไปจาก
เนดืนั้อหนนังของเขา พระเจล้าไมข่ไดล้ทรงเอาหนามนนันั้นออกไป แตข่พระองคร์ทรงรนับประกนันเปาโลวข่า “พระคตุณของเรากก็
เพทยงพอสคาหรทบเจด้าแลด้ว” ไมข่วข่าเราจะถผกเรบียกใหล้เผชลิญหนล้ากนับสลิที่งใดกห็ตาม, ไมข่วข่าความตล้องการตข่างๆของเราจะ
เปป็นสลิที่งใดกห็ตาม, มบีพระคอุณใหมข่อยผข่ทอุกชนัที่วขณะตามทบีที่เราตล้องการมนัน-กระทนัที่งจนถถึงทบีที่สอุดปลาย

ผมเคยไดล้ยลินครลิสเตบียนหลายคนเปป็นพยานวข่าพวกเขาเปป็นหข่วงเรดืที่องการเสบียชบีวลิต, บางครนันั้งความกลนัวกห็
เกาะกอุมใจของพวกเขาเมดืที่อพวกเขาคลิดถถึงการตาย แตข่ผมขอรนับประกนันคอุณวข่ามนันไมข่ใชข่พระคอุณตอนใกลด้ตายทบีที่เรา
ตล้องการตราบใดทบีที่เรายนังมบีชบีวลิตอยผข่: เราตด้องการพระคตุณททที่จะดคาเนรินชทวริตอทนเปปีปี่ยมดด้วยชทยชนะ! เมดืที่อถถึงเวลาทบีที่เรา
ตล้องจากชบีวลิตนบีนั้ไป พระเจล้าจะประทานพระคอุณตอนใกลล้ตายใหล้-พระองคร์ทรงมบีพระคอุณเตรบียมไวล้แบบสดใหมข่
แตข่ละครนันั้งทบีที่วลิสอุทธลิชนคนหนถึที่งจากชบีวลิตนบีนั้ไปอยผข่กนับพระองคร์ จงพลิจารณาสเทเฟน: เขาถผกหลินขวล้างจนตาย แตข่ขณะ
ทบีที่กล้อนหลินเหลข่านนันั้นคข่อยๆพรากชบีวลิตไปจากรข่างกายของเขา พระเจล้ากห็ทรงแหวกทล้องฟฝ้าและสเทเฟนไดล้เหห็นพระ
เยซผยดืนอยผข่ทบีที่เบดืนั้องขวาพระหนัตถร์ของพระเจล้า! เมดืที่อเรา, สหายผผล้เชดืที่อทบีที่รนักของผมเออ๋ย, ตล้องการพระคอุณตอนใกลล้ตาย 
เราอาจไมข่ถผกหลินขวล้างจนตาย, เราอาจไมข่ถผกเผาโดยถผกจนับมนัดทบีที่เสาเพราะคจาพยานของเรา; แตข่ไมข่วข่าเราจะจาก
ชบีวลิตนบีนั้ไปอยข่างไรหรดือเมดืที่อไร จะมบีพระคอุณทบีที่สดใหมข่, พระคอุณอทนบรริบซูรณณ์, ในโมงยามนนันั้นเสมอ

“ไดด้ทรงประทานพระราชบทญญทตรินทนี้นทางโมเสส” ในพระคจาขล้อนบีนั้ แสดงใหล้เหห็นความดล้อยกวข่าของพระ
ราชบนัญญนัตลิเมดืที่อเทบียบกนับขข่าวประเสรลิฐแสนมหนัศจรรยร์แหข่งพระคอุณของพระเจล้า ในการเปรบียบเทบียบความตรงกนัน
ขล้ามอนันทรงพลนังและชนัดเจน มนันแสดงใหล้เหห็นลนักษณะเฉพาะตนัวตข่างๆของยอุคเกข่าและสลิที่งเหลข่านนันั้นของยอุคใหมข่-ยอุค
แหข่งพระราชบนัญญนัตลิซถึที่งตรงขล้ามกนับยอุคแหข่งพระคอุณ

โดยโมเสสพระราชบนัญญนัตลิดล้านศบีลธรรมไดล้มา เปปปี่ยมลล้นดล้วยขล้อเรบียกรล้องตข่างๆอนันสผงสข่งและบรลิสอุทธลิธิ์และ
คจาขผข่อนันเขล้มงวดมากๆทบีที่มบีตข่อความไมข่เชดืที่อฟปังทอุกอยข่าง โดยโมเสสพระราชบนัญญนัตลิดล้านพลิธบีกรรมไดล้มาเชข่นกนัน ซถึที่ง
เปปปี่ยมลล้นดล้วยเครดืที่องสนัตวบผชาตข่างๆอนันเปป็นภาระหนนักทบีที่ถผกถวายซนั้จาแลล้วซนั้จาอบีก หลายครนันั้งเครดืที่องสนัตวบผชาเดบียวกนัน
นนันั้นถผกถวายซนั้จาแลล้วซนั้จาอบีก; แตข่กฎตข่างๆ, พลิธบีการตข่างๆ, วนันสจาคนัญทนันั้งหลาย, วนันหยอุดพนักตข่างๆ, และเทศกาลเลบีนั้ยง



ตข่างๆไมข่สามารถเอาบาปของคนบาปนนันั้นออกไปไดล้หรดือรนักษาใจสจานถึกผลิดชอบของผผล้นมนัสการนนันั้นใหล้หายและใหล้
เขามบีใจสจานถึกผลิดชอบทบีที่สมบผรณร์แบบตข่อพระพนักตรร์พระเจล้าไดล้ อยข่างดบีทบีที่สอุด สลิที่งเหลข่านบีนั้เปป็นเพบียงเงาของสลิที่งดบีทนันั้ง
หลายทบีที่จะมา และ “พระครริสตณ์ทรงเปป็นจนุดจบของพระราชบทญญทตริ เพพที่อใหด้ทตุกคนททที่มทความเชพที่อไดด้รทบความชอบ
ธรรม” (โรม 10:4) 

“พระคตุณและความจรริงมาทางพระเยซซูครริสตณ์” พระครลิสตร์ไดล้เสดห็จมาจากพระทรวงของพระบลิดา เปปปี่ยม
ดล้วยพระคอุณและความจรลิง และทรงประกาศแผนการของพระเจล้าในเรดืที่องความรอดโดยพระคอุณผต่านทางความ
เชดืที่อ, ความรอดทบีที่เสนอการยกโทษอนันครบถล้วนและสมบผรณร์แบบสจาหรนับคนบาปทอุกคนทบีที่นข่าสนังเวชและสมควรตก
นรกผผล้ยอมเชดืที่อในพระเยซผครลิสตร์เจล้าและวางใจในพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระองคร์

พระครลิสตร์ทรงเปป็นความจรริงทบีที่ถผกแสดงออก พระองคร์ทรงเปป็นความจรลิงเพราะวข่าพระองคร์ทรงเปป็น
เครดืที่องสนัตวบผชาทบีที่แทล้จรลิง, ปอุโรหลิตทบีที่แทล้จรลิง, การลบมลทลินบาปทบีที่แทล้จรลิง พระองคร์ทรงเปป็นความจรลิงทบีที่ทจาใหล้มนอุษยร์
เปป็นไท (ยอหร์น 8:32, 36)

พระราชบนัญญนัตลิของโมเสสไมข่อาจชข่วยจลิตวลิญญาณสนักดวงใหล้รอดไดล้ พระราชบนัญญนัตลิขต่มขซูต่ แตข่มนันไมข่ไดล้
ชข่วยมนอุษยร์ใหล้กลายเปป็นคนชอบธรรม พรล้อมกนับใจสจานถึกผลิดชอบทบีที่สมบผรณร์แบบตข่อพระพนักตรร์พระเจล้า พระราช
บนัญญนัตลิสทที่ง แตข่มนันไมข่อาจรนักษาใจทบีที่ปฝ่วยเพราะบาปใหล้หายไดล้ พระราชบนัญญนัตลิแสดงใหล้มนอุษยร์เหห็นความบาปหนา
ยริที่งนทกของบาป แตข่มนันไมข่อาจขจนัดบาปนนันั้นออกไปไดล้ พระราชบนัญญนัตลิเปป็นเงาของสลิที่งตข่างๆทบีที่จะมา และแผล้วถาง
ทางสจาหรนับการปรากฏของพระองคร์ผผล้ไดล้ทรงรนักษาทอุกขล้อของพระราชบนัญญนัตลิ-แพทยร์องคร์ยลิที่งใหญข่ผผล้ไดล้ทรงนจา
พระคอุณ, ความจรลิง, และการรนักษาใหล้หายมาสผข่เหลข่าดวงวลิญญาณทบีที่ปฝ่วยเพราะบาปและนข่าสงสาร พระเยซผตรนัส
อยข่างชนัดแจล้งวข่าพระองคร์ไดล้เสดห็จมาเพดืที่อทจาใหล้พระราชบนัญญนัตลิสคาเรก็จ ไมข่ใชข่เพดืที่อทจาลายมนัน; และพระองคร์ทรงทจาใหล้
มนันสจาเรห็จแลผู้ว บทดนทนี้ผผล้เชดืที่อทบีที่แทล้จรลิงทอุกคนลล้วนเปป็นผผล้ทบีที่ถดือบนัญญนัตลิอนันสมบผรณร์แบบแลล้ว-แตข่ในพระครริสตห์เทข่านนันั้น

“พระราชบนัญญนัตลิ” เปป็นตนัวแทนของยอุคพนันธสนัญญาเดลิมโดยรวม, ยอุคแหข่งคจาบนัญชาและขล้อเรบียกรล้อง พระ
ราชบนัญญนัตลิเรทยกรด้อง-พระคอุณของพระเจล้าใหผู้ พระราชบนัญญนัตลิเปปิดโปงและปรนับโทษบาป-พระคอุณของพระเจล้า
เอาบาปไปใหจ้พจ้นและอภนัยโทษคนบาป พระราชบนัญญนัตลิบรรจตุความจรลิง มนันแสดงใหล้เหห็นความจรลิงเพบียงบาง
สข่วน-แตข่พระเยซผทรงเปป็นความจรลิง และพระคอุณและความจรลิงกห็ลงลถึกมากยลิที่งกวข่า, ไปไกลยลิที่งกวข่า, พระราช
บนัญญนัตลิ พระคอุณและความจรลิงอยผข่ในระบบเกข่าเพบียงบางสข่วน แตข่ความบรริบซูรณณ์แหข่งพระคอุณและความจรลิงอยผข่ใน
พระครลิสตร์ไดล้เพบียงผผล้เดบียว “พระองคร์ผผล้บรลิสอุทธลิธิ์ ผผล้สนัตยร์จรลิง ผผล้ทรงถดือลผกกอุญแจของดาวลิด” (วว. 3:7) ดผ อลิสยาหร์ 
22:22 เชข่นกนัน

ในขข่าวประเสรลิฐของยอหร์นพระนาม “พระเยซซูครริสตณ์” ปรากฏแคข่ตรงนบีนั้เทข่านนันั้น “พระเยซซู” เปป็นตนัวแทน
ของพระคอุณ และพระองคร์ทรงเปป็นพระคอุณของพระเจล้าซถึที่งถผกหข่อหอุล้มในเนดืนั้อหนนัง “ครริสตณ์” เปป็นตนัวแทนของความ
จรลิง: พระครลิสตร์ทรงเปป็นพระเจด้า และพระเจล้าทรงโกหกไมข่ไดล้ (ฮบ. 6:18; ทต. 1:2)

“ไมต่มทใครเคยเหก็นพระเจด้าในเวลาใดเลย” ในทบีที่นบีนั้พระครลิสตร์ทรงถผกมองเหห็นในความเหนดือกวข่าโมเสส, 
เหนดือกวข่าพวกศาสดาพยากรณร์, และเหนดือกวข่ามนอุษยร์ทนันั้งปวง, แบบไรล้ขบีดจจากนัดของพระองคร์ ไมข่มบีมนอุษยร์คนใดเคย
เหห็นพระเจล้าพระบลิดา, พระวลิญญาณนลิรนันดรร์องคร์นนันั้นเลย (ยอหร์น 4:24) อนับราฮนัม, โมเสส, โยชผวา, ดาวลิด, อลิสยาหร์,



ดาเนบียล, เยเรมบียร์-คนเหลข่านบีนั้เปป็นผผล้ยลิที่งใหญข่และมบีกจาลนังมากของพระเจล้า, คนดบีและบรลิสอุทธลิธิ์, แตข่พวกเขาไมข่สามารถ
ทบีที่จะมองดผพระเจล้าผผล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์แบบหนล้าตข่อหนล้าไดล้ สลิที่งทบีที่พวกเขารผล้เกบีที่ยวกนับพระเจล้าพระบลิดาและสลิที่งทบีที่พวกเขา
เขบียนเกบีที่ยวกนับพระองคร์นนันั้น พวกเขารซูด้โดยการเปปิดเผยตามทบีที่พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ทรงบอกใหล้พวกเขาเขบียน พวก
เขาเปป็นผผล้รนับใชล้ของพระเจล้าผผล้สผงสอุด, พวกเขาเปป็นเหลข่าศาสดาพยากรณร์ทบีที่ถผกเจลิมและถผกแตข่งตนันั้งโดยพระองคร์, และ
พระองคร์ไดล้ประทานการเปปิดเผยแกข่พวกเขาในหลากหลายวลิธบี แตข่พวกเขากห็ไมข่ไดล้เหห็นพระองคร์แบบหนล้าตข่อหนล้า

พระครลิสตร์ทรงเปป็นมากกวข่าผผล้รนับใชล้คนหนถึที่ง: พระองคร์ทรงเปป็นพระบทุตรทบีที่บนังเกลิดมาองคร์เดบียวของ
พระเจล้า, พระองคร์ทรงอยผข่ในเรลิที่มแรกนนันั้นกบับพระเจล้า พระองคร์ทรงเปป็นผผล้ทบีที่ในตอนนบีนั้ (และตลอดมา) เปป็นหนถึที่งเดบียว
กนับพระเจล้าพระบลิดาอยข่างใกลล้ชลิดสนลิทสนมมากทบีที่สอุด, ทรงเทข่าเทบียมกนับพระองคร์ในทอุกสลิที่ง ขณะทบีที่พระเยซผทรงตนันั้ง
พลนับพลาอยผข่บนแผข่นดลินโลกนบีนั้, พระเจล้าในเนดืนั้อหนนัง, พระองคร์ไดล้ทรงเปปิดเผยแกข่มนอุษยร์คดือ สลิที่งสารพนัดทบีที่มนอุษยร์เดลิน
ดลินสามารถเขล้าใจไดล้และทราบไดล้เกบีที่ยวกนับพระเจล้าผผล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ผผล้ทรงเปป็นพระวลิญญาณนลิรนันดรร์ พระองคร์ไดล้
ทรงเปปิดเผยความบรลิสอุทธลิธิ์, ความเมตตากรอุณา, และฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้า พระองคร์ไดล้ทรงเปปิดเผยความเกลบียดชนัง
ของพระเจล้าทบีที่มบีตข่อบาปและความรนักของพระองคร์ทบีที่มบีใหล้แกข่คนบาปทนันั้งหลาย พระองคร์ไดล้ทรงนจามาสผข่ความสวข่าง
คดือ ขล้อลถึกลนับอนันยลิที่งใหญข่ของพระเจล้าทบีที่วข่าพระเจล้าทรงสามารถเปป็นพระเจล้าไดล้อยผข่เหมดือนเดลิมและยนังทรงเปป็นผผล้ทบีที่
ยอุตลิธรรม, บรลิสอุทธลิธิ์, และชอบธรรมขณะทบีที่พระองคร์ทรงนนับวข่าคนอธรรมเปป็นคนชอบธรรม:

“แตข่บนัดนบีนั้ไดล้ปรากฏแลล้ววข่าความชอบธรรมของพระเจล้านนันั้นปรากฏนอกเหนดือพระราชบนัญญนัตลิ ซถึที่งพระ
ราชบนัญญนัตลิกนับพวกศาสดาพยากรณร์เปป็นพยานอยผข่ คดือความชอบธรรมของพระเจล้าซถึที่งทรงประทานโดยความเชดืที่อ
ในพระเยซผครลิสตร์สจาหรนับทอุกคนและแกข่ทอุกคนทบีที่เชดืที่อ เพราะวข่าคนทนันั้งหลายไมข่ตข่างกนัน เหตอุวข่าทอุกคนทจาบาป และ
เสดืที่อมจากสงข่าราศบีของพระเจล้า แตข่พระเจล้าทรงพระกรอุณาใหล้เราเปป็นผผล้ชอบธรรม โดยไมข่คลิดมผลคข่า โดยทบีที่พระเยซผ
ครลิสตร์ทรงไถข่เราใหล้พล้นบาปแลล้ว พระเจล้าไดล้ทรงตนันั้งพระเยซผไวล้ใหล้เปป็นทบีที่ลบลล้างพระอาชญา โดยความเชดืที่อในพระ
โลหลิตของพระองคร์ เพดืที่อสจาแดงใหล้เหห็นความชอบธรรมของพระองคร์ในการทบีที่พระเจล้าไดล้ทรงอดกลนันั้นพระทนัย และ
ทรงยกบาปทบีที่ไดล้ทจาไปแลล้วนนันั้น และเพบนั่อจะสคาแดงความชอบธรรมของพระองคค์ในปปัจจนุบกันนทนั้วก่าพระองคค์ทรง
เปป็นผยจ้ชอบธรรม และทรงโปรดใหจ้ผยจ้ททนั่เชบนั่อในพระเยซยเปป็นผยจ้ชอบธรรมดจ้วย เมดืที่อเปป็นเชข่นนนันั้นแลล้วเราจะเอาอะไร
มาอวด กห็หมดหนทาง จะอล้างหลนักอะไรวข่าหมดหนทาง อล้างหลนักการประพฤตลิหรดือ ไมข่ใชข่ แตข่ตล้องอล้างหลนักของ
ความเชดืที่อ เหตอุฉะนนันั้นเราทนันั้งหลายสรอุปไดล้วข่า คนหนถึที่งคนใดจะเปป็นคนชอบธรรมไดล้กห็โดยอาศนัยความเชดืที่อนอกเหนดือ
การประพฤตลิตามพระราชบนัญญนัตลิ” (โรม 3:21-28)

การปรากฏหลายครนันั้งของพระเจล้าแกข่มนอุษยร์เดลินดลินตามทบีที่ถผกกลข่าวถถึงในภาคพนันธสนัญญาเดลิมไมต่ใชต่การ
ปรากฏของพระเจล้าผผล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์, พระวลิญญาณนลิรนันดรร์และพระบลิดาของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผล้เปป็น
เจล้าของเรา พระองคร์ผผล้ซถึที่งอนับราฮนัม, ดาเนบียล, โมเสส, ยาโคบ, โยชผวา, และอลิสยาหร์ไดล้เหห็น (ซถึที่งปกตลิแลล้วทรง
ปรากฏในฐานะ “ทผตสวรรคร์ของพระเยโฮวาหร์”) ไมข่ใชข่พระเจล้าพระวลิญญาณนลิรนันดรร์, พระภาคแรกของตรบีเอกานอุ
ภาพ, แตข่เปป็นพระบตุตร, พระภาคทบีที่สองของตรบีเอกานอุภาพ พระเจล้าพระวลิญญาณนลิรนันดรร์ทรงเปป็นผผล้ทบีที่มนอุษยร์ไมข่อาจ
เขล้าถถึงไดล้โดยการรนับรผล้ทางประสาทสนัมผนัส มนอุษยร์เดลินดลินไมข่สามารถมบีสามนัคคบีธรรมแบบปรากฏแกข่ตากนับพระเจล้านลิ
รนันดรร์ไดล้ (จงศถึกษา 1 ยอหร์น 4:12, 20) พระเจล้านลิรนันดรร์ทรงเปป็น “พระวลิญญาณทบีที่ไรล้ขบีดจจากนัด” และพระ



วลิญญาณทบีที่ไรล้ขบีดจจากนัดกห็ไมข่อาจเปป็นสลิที่งทบีที่มนอุษยร์มองเหห็นไดล้ สงข่าราศบีของพระเจล้าไดล้ถผกหข่อหอุล้มในเนดืนั้อหนนัง พระเจล้า
ทรงบรลิสอุทธลิธิ์, ชอบธรรม, ศนักดลิธิ์สลิทธลิธิ์, เดห็ดขาดในทอุกรายละเอบียด, ไมข่อาจเขล้าใจไดล้โดยเหตอุผลของมนอุษยร์ (จงศถึกษา
อลิสยาหร์ 40:18-28)

ในโยบ 11:7 เราอข่านวข่า “ทต่านจะหยทที่งรซูด้สภาพของพระเจด้าไดด้หรพอ ทต่านหยทที่งรซูด้องคณ์ผซูด้ทรงมหริทธริฤทธริธิ์ไดด้
หมดหรพอ” พระเจล้าไมข่ทรงถผกพบโดยการคล้นหา, พระองคร์ไมข่ทรงถผกเขล้าใจโดยสตลิปปัญญาของมนอุษยร์ อจานาจทบีที่ไมข่
ไดล้รนับความชข่วยเหลดือของมนอุษยร์เดลินดลินคล้นพบพระเจล้าไมข่ไดล้, รนักพระเจล้าและนมนัสการพระองคร์อยข่างทบีที่มนอุษยร์ควร
กระทจาไมข่ไดล้ ความรผล้และความเขล้าใจเชข่นนนันั้นอยข่างทบีที่จะทจาใหล้มนอุษยร์ไวล้วางใจ, รนัก, และหวนังในพระเจล้า, และเชดืที่อฟปัง
ตข่อพระเจล้า, ไมข่เคยเปป็นสริที่งททที่ถซูกคด้นพบโดยมนอุษยร์เลย; มนันมาโดยทางการเปปิดเผยของพระเจล้าเองเทข่านนันั้น

ในสมนัยภาคพนันธสนัญญาเดลิม พระเจล้าไดล้ตรนัสโดยเหลข่าศาสดาพยากรณร์-ชายทนันั้งหลายทบีที่ถผกเลดือกโดย
พระองคร์และมบีคอุณสมบนัตลิเหมาะสมสจาหรนับงานรนับใชล้ ชายเหลข่านบีนั้ไดล้เปปิดเผยทนันั้งหมดทบีที่เปป็นไปไดล้สจาหรนับพวกเขาทบีที่
จะเปปิดเผย, แตข่ใน “วนันสอุดทล้าย” เหลข่านบีนั้ พระเจล้าไดล้ตรนัสผข่านพระบอุตรทบีที่บนังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์; ดล้วย
เหตอุนบีนั้พระองคร์จถึงไดล้ตรนัสในความบรลิบผรณร์แลล้ว ดล้วยวข่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นความบรลิบผรณร์ของตรบีเอกานอุภาพในฝฝ่าย
รข่างกาย

“ในพระทรวงของพระบริดา” บข่งบอกถถึงสามนัคคบีธรรมอนันสนลิทสนม, ความรนัก, ความไวล้วางใจ, ความ
เขล้าใจและความเปป็นหนถึที่งเดบียวกนันทบีที่มบีอยผข่แลล้วตนันั้งแตข่ตลอดชนัที่วนลิรนันดรร์กาลระหวข่างพระบลิดากนับพระบอุตร ความสนลิท
สนมชนัที่วนลิรนันดรร์เชข่นนนันั้นแบบทบีที่มบีอยผข่ระหวข่างพระเจล้าพระบลิดากนับพระเจล้าพระบอุตรนนันั้นใกลล้ชลิดมากกวข่าและลถึกซถึนั้ง
มากกวข่าทบีที่ความคลิดของมนอุษยร์จะเรลิที่มเขล้าใจไดล้ ในทบีที่นบีนั้ยอหร์นไมข่เพบียงแสดงออกถถึงความสนัมพนันธร์อนันยนัที่งยดืนนานแบบ
ไรล้กาลเวลาระหวข่างพระบลิดากนับพระบอุตรเทข่านนันั้น; เขายนังชบีนั้ใหล้เหห็นดล้วยวข่าพระครลิสตร์ทรงอยผข่ทบีที่ไหนตอนนทนี้, พระองคร์
ทรงอยผข่ทบีที่ไหนมาโดยตลอดและจะทรงอยซูต่ทบีที่ไหนไปตลอดชนัที่วนลิรนันดรร์กาล-สถานทบีที่ของพระองคร์เองซถึที่งเปป็นธรรมชาตลิ
และชนัที่วนลิรนันดรร์ “ในพระทรวงของพระบลิดา” ขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าพระเยซผทรงรนับกายหนถึที่งทบีที่เปป็นเนดืนั้อหนนังกห็ไมข่ไดล้
เปลบีที่ยนแปลงอะไรเลย ขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าพระองคร์ (ในฐานะมนอุษยร์คนหนถึที่ง) บนัดนบีนั้ประทนับอยผข่ทบีที่เบดืนั้องขวาพระหนัตถร์
ของพระบลิดากห็ไมข่ไดล้เปลบีที่ยนแปลงอะไรเหมดือนเดลิม

“พระบลิดา” และ “พระบอุตร” เปป็นคจาสจาคนัญของขข่าวประเสรลิฐของยอหร์น สจานวน “พระบลิดา” และ 
“พระบลิดาของเรา” ปรากฏเกดือบหนถึที่งรล้อยครนันั้งในขข่าวประเสรลิฐเลข่มนบีนั้ และการเปปิดเผยของพระเจล้าพระบลิดาผข่าน
ทางพระเยซผพระบอุตรกห็เปป็นความจรลิงขนันั้นพดืนั้นฐานทบีที่ถผกสจาแดง พระเจล้าพระบลิดาทรงอยผข่ในพระบอุตร, พระบอุตรทรง
อยผข่ในพระบลิดา พระบลิดาและพระบอุตรทรงเปป็นหนถึที่งเดบียว, กระนนันั้นพระเจล้าพระบลิดากห็ทรงเปป็นพระภาคแรกของ
ตรบีเอกานอุภาพ, พระเยซผพระบอุตรทรงเปป็นพระภาคททที่สองของตรบีเอกานอุภาพ สลิที่งสารพนัดทบีที่เปป็นของพระเจล้าพระ
บลิดากห็เปป็นของพระเยซผพระบอุตรเชข่นกนัน- “ทอุกสลิที่งซถึที่งเปป็นของขล้าพระองคร์กห็เปป็นของพระองคร์ และทอุกสลิที่งซถึที่งเปป็นของ
พระองคร์กห็เปป็นของขล้าพระองคร์” (ยอหร์น 17:10)

แตข่พระเยซผไดด้เสดก็จจากพระทรวงของพระบลิดาและเสดห็จเขล้ามาในโลกเพดืที่อประกาศพระเจล้าแกข่มนอุษยร์ 
และ “พระองคณ์ไดด้ทรงสคาแดงพระเจด้าแลจ้ว” ทอุกคจาทบีที่พระผผล้ชข่วยใหล้รอดตรนัส, ทอุกการอนัศจรรยร์ทบีที่พระองคร์ไดล้ทรง
กระทจา, ทอุกยข่างกล้าวทบีที่พระองคร์ดจาเนลินไปลล้วนเพดืที่อจอุดประสงคร์หนถึที่งเดบียว-เพดืที่อสจาแดงความรนักของพระเจล้า, ความ



เมตตาของพระเจล้า, ความอข่อนโยนของพระเจล้า, และเพดืที่อประกาศความรอดทบีที่ไดล้ถผกนจาลงมาสผข่มนอุษยร์แลล้ว พระ
เยซผพระบอุตรทรงเปป็นผผล้ขยายความหรดือผผล้แปลความของพระเจล้า; พระองคร์ไดล้ทรง “อธลิบาย” พระเจล้าพระบลิดา
แลล้ว เราไมข่พบความจรลิงเกบีที่ยวกนับพระเจล้าในหลนักปรนัชญาหรดือวลิทยาศาสตรร์, ในคณลิตศาสตรร์หรดือในหลอดทดลอง 
เมดืที่อเรามองหาความจรลิงเกบีที่ยวกนับพระเจล้าพระวลิญญาณนลิรนันดรร์ เรากห็ตล้องมองไปยนังชบีวลิตๆหนถึที่งทบีที่ครนันั้งหนถึที่งเคยถผก
ดจาเนลินอยผข่ในโลกนบีนั้-ชบีวลิตของพระเยซผครลิสตร์เจล้า; ดล้วยวข่าพระองคร์และพระองคณ์เพทยงผซูด้เดทยวไดล้ทรงประกาศพระเจล้า
แลล้ว

ในคจาพผดปปิดทล้ายของพระคจาขล้อนบีนั้เราเหห็นลนักษณะทบีที่พระเจล้าผซูด้ไมต่ทรงปรากฏแกต่ตาทรงถผกทจาใหล้ปรากฏแกข่
ตาแลล้ว: ในพระเยซซครริสตห์ วลิธบีทบีที่พระคอุณและความจรลิงไดล้มาสผข่มนอุษยร์ถผกประกาศในทบีที่นบีนั้แลล้ว พระครลิสตร์ทรงเปป็น
ขข่าวประเสรลิฐ, ขข่าวประเสรลิฐคดือพระครลิสตร์ พระครลิสตร์ทรงเปป็นความเชดืที่อแบบครลิสเตบียน, ความเชดืที่อแบบครลิสเตบียน
คดือพระครลิสตร์ การตล้อนรนับพระครลิสตร์คดือการรนับชบีวลิตนลิรนันดรร์ การรนับความรอดคดือการอยผข่ในพระครลิสตร์, การอยผข่ใน
พระครลิสตร์คดือการอยผข่ในสามนัคคบีธรรมของพระบลิดา, หนนที่งเดทยวกนับพระบลิดาและพระบอุตรตลอดไป, ถผกซข่อนไวล้กนับ
พระครลิสตร์ในพระเจล้า (คส. 3:3) พระครลิสตร์ทรงเปป็นความรนักทบีที่สมบผรณร์แบบ, สตลิปปัญญาทบีที่สมบผรณร์แบบ, ความ
จรลิงอนันเดห็ดขาด, และความชอบธรรมทบีที่บรลิสอุทธลิธิ์ การมบีพระครลิสตร์คดือการมบีพระบลิดาและพระบอุตร ผผล้ทบีที่ไมข่มบีพระบอุตร
กห็ไมข่มบีพระบลิดา และนนักเทศนร์หรดืออาจารยร์คนใดทบีที่ประกาศหลนักคจาสอนอดืที่นใดกห็เปป็นผผล้ทบีที่เราตล้องเมลินเสบียและปฏลิเสธ
การรข่วมสามนัคคบีธรรมดล้วย ผผล้คนทบีที่บนังเกลิดใหมข่แลล้วจะตล้องปฏลิเสธใครกห็ตามทบีที่ไมข่เทศนาหลนักคจาสอนเรดืที่องพระเยซผ
ครลิสตร์ (กรอุณาตนันั้งใจศถึกษาจดหมายฝากฉบนับทบีที่สองของยอหร์น)

บบันทนกของยอหห์นผซผู้ใหผู้รบับบบัพตริศมาเกรีที่ยวกบับตบัวเขาเอง
ขล้อ 19-28: “นทที่แหละเปป็นคคาพยานของยอหณ์น เมพที่อพวกยริวสต่งพวกปตุโรหริตและพวกเลวทจากกรตุง

เยรซูซาเลก็มไปถามทต่านวต่า “ทต่านคพอผซูด้ใด” ทต่านไดด้ยอมรทบ และมริไดด้ปฏริเสธ แตต่ไดด้ยอมรทบวต่า “ขด้าพเจด้าไมต่ใชต่พระ
ครริสตณ์” เขาททนี้งหลายจนงถามทต่านวต่า “ถด้าเชต่นนทนี้นทต่านเปป็นใครเลต่า ทต่านเปป็นเอลทยาหณ์หรพอ” ทต่านตอบวต่า “ขด้าพเจด้า
ไมต่ใชต่เอลทยาหณ์” “ทต่านเปป็นศาสดาพยากรณณ์ผซูด้นทนี้นหรพอ” และทต่านตอบวต่า “มริไดด้” 

“คนเหลต่านทนี้นจนงถามทต่านวต่า “ทต่านเปป็นใคร เพพที่อเราจะไดด้ตอบผซูด้ททที่ใชด้เรามา ทต่านกลต่าววต่าทต่านเปป็นใคร” 
ทต่านตอบวต่า “เราเปป็นเสทยงของผซูด้ททที่รด้องในถริที่นทตุรกทนดารวต่า ‘จงกระทคามรรคาขององคณ์พระผซูด้เปป็นเจด้าใหด้ตรงไป’ 
ตามททที่อริสยาหณ์ศาสดาพยากรณณ์ไดด้กลต่าวไวด้” 

“ฝฝ่ายผซูด้ททที่ไดด้รทบใชด้มานทนี้นเปป็นของพวกฟารริสท เขาเหลต่านทนี้นกก็ไดด้ถามทต่านวต่า “ถด้าทต่านไมต่ใชต่พระครริสตณ์ หรพอ
เอลทยาหณ์ หรพอศาสดาพยากรณณ์ผซูด้นทนี้นแลด้ว ทคาไมทต่านจนงทคาพริธทบทพตริศมา” ยอหณ์นไดด้ตอบเขาเหลต่านทนี้นวต่า “ขด้าพเจด้า
ใหด้บทพตริศมาดด้วยนนี้คา แตต่มทพระองคณ์หนนที่งซนที่งประททบอยซูต่ในหมซูต่พวกทต่านนทนี้น ทต่านไมต่รซูด้จทก พระองคณ์นทนี้นแหละ ผซูด้เสดก็จ
มาภายหลทงขด้าพเจด้าทรงเปป็นใหญต่กวต่าขด้าพเจด้า แมด้สายรทดฉลองพระบาทของพระองคณ์ ขด้าพเจด้ากก็ไมต่บทงควรททที่จะ
แกด้”

“เหตตุการณณ์นทนี้เกริดขนนี้นททที่เบธาบาราฟากแมต่นนี้คาจอรณ์แดนขด้างโนด้น อทนเปป็นททที่ซนที่งยอหณ์นกคาลทงใหด้บทพตริศมาอยซูต่”
ในขล้อพระคจาตข่างๆกข่อนหนล้านบีนั้เราไดล้ศถึกษาคจากลข่าวเหลข่านนันั้นทบีที่ลนั้จาลถึกและหนนักแตข่ชนัดเจนเกบีที่ยวกนับการรนับ

สภาพมนอุษยร์ของพระครลิสตร์และสภาพแบบพระเจล้าของพระองคร์ บนัดนบีนั้เรามาถถึงบนันทถึกเรดืที่องราวเกบีที่ยวกนับวนันเหลข่า



นนันั้นแหข่งการปรนนลิบนัตลิบนโลกนบีนั้ของพระองคร์, พระราชกลิจตข่างๆของพระองคร์และถล้อยคจาของพระองคร์ทข่ามกลาง
มนอุษยร์ทนันั้งหลาย

ในขล้อพระคจาเหลข่านบีนั้เราเหห็นยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาเปป็นแบบอยข่างของความถข่อมใจทบีที่แทล้จรลิง เขาเปป็นวลิ
สอุทธลิชนทบีที่โดดเดข่นคนหนถึที่งของพระเจล้าผผล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ มบีไมข่กบีที่ชดืที่อทบีที่ตนันั้งตระหงข่านสผงกวข่าชดืที่อของยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพ
ตลิศมาในพระคนัมภบีรร์ตลอดทนันั้งเลข่ม พระเยซผทรงประกาศวข่า “ในบรรดาคนซถึที่งเกลิดจากผผล้หญลิงมานนันั้น ไมข่มบีผผล้ใดใหญข่
กวข่ายอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมา...” (มธ. 11:11) แตข่ทนันั้งๆทบีที่เขามบีความยลิที่งใหญข่และมบีความรผล้ทบีที่ไมข่ธรรมดาเกบีที่ยวกนับพระ
ครลิสตร์ เขากห็เปป็นคนทบีที่ถข่อมใจและถข่อมตนัว ไมข่มบีความเยข่อหยลิที่งอนันบาปหนาในตนัวเขาเลย เขาจะรนับการยกยข่องเชลิดชผ
อยข่างสผงโดยพวกยลิวกห็ไดล้แตข่เขากห็ปฏลิเสธเกบียรตลิยศเหลข่านนันั้นและไมข่ฟปังคจาปฝ้อยอของพวกเขา โดยประกาศวข่าเขา
เปป็นเพบียง “เสบียงของผผล้ทบีที่รล้องในถลิที่นทอุรกนันดาร” การยกชผพระครลิสตร์และถวายเกบียรตลิและสงข่าราศบีแดข่พระองคห์เปป็น
ความปรารถนาหนถึที่งเดบียวของหนัวใจยอหร์นและเปป็นภารกลิจหลนักแหข่งการรนับใชล้ของเขา เขาเปป็นผผล้ทบีที่ “คาดเอวไวล้
ดล้วยความถข่อมใจ” อยข่างแทล้จรลิง (จงศถึกษา 1 เปโตร 5:5)

เราพบอบีกตนัวอยข่างหนถึที่งในขล้อพระคจาเหลข่านบีนั้-ตนัวอยข่างอทนนต่าเศรด้าของความมดืดบอดของเหลข่าคนทบีที่ไมข่เชดืที่อ 
พวกยลิวทบีที่มาตนันั้งคจาถามยอหร์นอล้างตนัววข่าเปป็นผผล้มบีความรผล้, เปป็นนนักเรบียนพระคนัมภบีรร์ พวกเขาโอล้อวดวข่าตนเปป็นลผกหลาน
ของอนับราฮนัม, เปป็นผผล้ถดือครองพนันธสนัญญาเหลข่านนันั้น พวกเขาเปป็นผผล้ยถึดมนัที่นตามพระราชบนัญญนัตลิ, พวกเขาอล้างตนัววข่า
รผล้จนักนนั้จาพระทนัยของพระเจล้า, พวกเขาภาคภผมลิใจในการเชดืที่อพระสนัญญาตข่างๆของพระเจล้าและพวกเขากจาลนังรอ
คอยพระเมสสลิยาหร์ผผล้ทรงถผกสนัญญาไวล้ของพวกเขา; แตข่พวกเขาเปป็นผผล้ทบีที่ตนันั้งตนัวเปป็นผผล้นจาของคนตาบอด เพราะวข่า
พวกเขาเองกห็นนัที่งอยผข่ในความมดืดทถึบ (จงศถึกษาโรม 2:17-20) ในขณะนนันั้นเอง ยอหร์นกลข่าววข่า มบีผผล้หนถึที่งทบีที่ยดืนอยผข่
ทข่ามกลางพวกเขาผผล้ซถึที่งพวกเขาไมข่รผล้จนัก นนัที่นคดือพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา

“นทที่แหละเปป็นคคาพยานของยอหณ์น” (คจากรบีกทบีที่ถผกแปลตรงนบีนั้วข่า คคาพยาน ถผกแปลเปป็น พยาน ในขล้อ 7 
และหมายความวข่านบีที่เปป็นคจาพยานทบีที่ยอหร์นไดล้ใหล้ไวล้) “เมพที่อพวกยริวสต่งพวกปตุโรหริตและพวกเลวทจากกรตุงเยรซูซาเลก็ม
ไป” ไตข่ถามเขา ยอหร์นใหล้คจาพยานนบีนั้เมดืที่อไร? เหตอุการณร์นบีนั้เกลิดขถึนั้นเมดืที่อไร? ผผล้รผล้พระคนัมภบีรร์สข่วนใหญข่เหห็นพล้องตรงกนัน
วข่านบีที่เปป็นหลนังจากการรนับบนัพตลิศมาของพระเยซผ เมดืที่อสลินั้นสบีที่สลิบวนันนนันั้นแหข่งการอดอาหารและการทดลองในถลิที่น
ทอุรกนันดารนนันั้น (จงอข่านบนันทถึกในมนัทธลิว 4:1-11) จงสนังเกตในขล้อ 29 ของบททบีที่เราศถึกษาอยผข่ซถึที่งเราอข่านวข่า “วบันรทุข่ง
ขนทั้นยอหร์นเหห็นพระเยซผกจาลนังเสดห็จมาทางทข่าน” มนันเปป็นเรดืที่องทบีที่สจาคนัญสอุดๆทบีที่เราตล้องใสข่ใจเปป็นพลิเศษตข่อ “วนัน” 
เหลข่านนันั้นทบีที่ถผกชบีนั้ใหล้เหห็นอยข่างระมนัดระวนังเหลดือเกลินในบทแรกนบีนั้ของขข่าวประเสรลิฐของยอหร์น

เมดืที่อยอหร์นพผดถถึง “พวกยริว” เขากห็กจาลนังพผดถถึงเหลข่าศนัตรผของพระเยซผ นบีที่เปป็นสจานวนทบีที่เปป็นเอกลนักษณร์
เฉพาะของขข่าวประเสรลิฐของยอหร์น และนนักเรบียนพระคนัมภบีรร์ทบีที่โดดเดข่นหลายทข่านกห็เชดืที่อวข่านบีที่บข่งบอกวข่าขข่าว
ประเสรลิฐนบีนั้ไมข่ไดล้ถผกเขบียนในปาเลสไตนร์หรดือในกรอุงเยรผซาเลห็ม มนันกห็คงจะบข่งบอกดล้วยวข่าขข่าวประเสรลิฐของยอหร์น
ถผกเขบียนเปป็นพลิเศษเพดืที่อครลิสเตบียนตข่างชาตลิทนันั้งหลายทบีที่ถผกกระจนัดกระจายไปทนัที่วโลก และวข่ามนันถผกเขบียนภายหลนัง
ขข่าวประเสรลิฐเลข่มอดืที่นๆมาก 

พวกปอุโรหลิตและคนเลวบีทบีที่ถผกใชล้มาตนันั้งคจาถามยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาเปป็นคณะกรรมการทบีที่ไดล้รนับมอบ
อจานาจซถึที่งถผกแตข่งตนันั้งและถผกสข่งมาจากสภาซานเฮดรลิน-สภาศาสนาของพวกยลิว พวกเขาถผกสข่งมาเพดืที่อตนันั้งคจาถาม



เขาเกบีที่ยวกนับสลิทธลิอจานาจของเขาสจาหรนับการใหล้รนับบนัพตลิศมาและการปฏลิบนัตลิงานรนับใชล้ของเขา พวกเขาอยากรผล้วข่า
เขาเปป็นผผล้ใดและเขาไดล้กระทจาสลิที่งทบีที่เขากจาลนังทจาอยผข่โดยสริทธริอคานาจใด 

เราควรหมายเหตอุวข่าพวกปอุโรหลิตใหญข่, พวกธรรมจารยร์, และพวกผผล้ใหญข่ไดล้ใหล้เกบียรตลิแกข่ยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพ
ตลิศมามากกวข่าพระเยซผครลิสตร์เสบียอบีก พวกเขานนับถดือยอหร์นเพราะลจาดนับวงศร์วานของเขา-พวกเขารซูด้วข่าบลิดาของเขา
คดือผผล้ใด แตข่เมดืที่อพระเยซซูทรงปรากฏตนัว พวกเขากห็เรบียกพระองคห์วข่าเปป็น “ลผกชข่างไมล้” พวกเขารผล้วข่ายอหร์นเปป็นบอุตร
ชายของเศคารลิยาหร์, ปอุโรหลิตคนหนถึที่ง, และดล้วยเหตอุนบีนั้ยอหร์นเองจถึงเปป็นคนเลวบีคนหนถึที่ง ดนังนนันั้นคจาถามของพวกเขา
จถึงเกบีที่ยวขล้องกนับตจาแหนข่งของเขาและงานรนับใชล้ของเขา ไมข่ใชข่เกบีที่ยวขล้องกนับบรรพบอุรอุษของเขา พวกเขาสนใจในสลิที่ง
ทบีที่ยอหร์นกลข่าวอล้างวข่าเปป็น เขาคลิดวข่าตนเปป็นพระเมสสลิยาหร์ไหม? เขาอล้างตนัววข่าเปป็นศาสดาพยากรณร์ผผล้ยลิที่งใหญข่คน
หนถึที่งไหม? เขาไดล้เขล้าสผข่การรนับใชล้ดล้วยสลิทธลิอจานาจใดและเขาไดล้ใหล้บนัพตลิศมาโดยสลิทธลิอจานาจของผผล้ใด?

ยอหร์นเปป็นบอุคคลทบีที่โดดเดข่นคนหนถึที่ง เขาดถึงดผดฝผงชนจจานวนมหาศาล และมาระโก 1:5 กห็บอกเราวข่า 
“คนทนัที่วแควล้นยผเดบียกนับชาวกรอุงเยรผซาเลห็มไดล้พากนันออกไปหายอหร์น สารภาพความผลิดบาปของตน และไดล้รนับบนัพ
ตลิศมาจากทข่านในแมข่นนั้จาจอรร์แดน” ดล้วยเหตอุนบีนั้สภาซานเฮดรลินในกรอุงเยรผซาเลห็มจถึงตนัดสลินใจวข่าถถึงเวลาแลล้วทบีที่จะ
สดืบหาขล้อมผลเพลิที่มเตลิมเกบีที่ยวกนับนนักเทศนร์คนใหมข่นบีนั้ และถถึงเวลาแลล้วทบีที่จะทจาอะไรบางอยข่างเกบีที่ยวกนับฝผงชนมหาศาล
เหลข่านนันั้นทบีที่กจาลนังตลิดตามเขา บอุคลลิกภาพทบีที่พลิเศษเหนดือธรรมดาของเขาและงานรนับใชล้ทบีที่ประสบความสจาเรห็จยลิที่งนนัก
ของเขาบอกเปป็นนนัยแกข่พวกยลิววข่ายอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาอาจเปป็นพระผผล้ไถข่ทบีที่ถผกคาดหวนังไวล้ และดนังนนันั้นพวกเขาจถึง
สข่งคณะกรรมการหนถึที่งไปไตข่ถามเขาวข่า “ทต่านคบอผซูด้ใด?”

ยอหร์นสารภาพวข่า “ขด้าพเจด้าไมก่ใชก่พระครริสตณ์” ภาษาทบีที่มบีพลนังและรผปแบบของคจาพผดทบีที่ถผกใชล้ตรงนบีนั้นจา
เสนอความคลิดวข่ายอหร์นผงะถอยหลนังพรล้อมกนับความเดดือดดาลอนันบรลิสอุทธลิธิ์วข่าชายเหลข่านบีนั้โฉดเขลาขนาดนบีนั้ไดล้
อยข่างไรทบีที่คลิดวข่าเขาอาจเปป็นพระครลิสตร์! พวกเขานข่าจะรซูด้วข่าคนอยข่างเขาไมข่อาจเปป็นพระผผล้ไถข่, พระครลิสตร์, กษนัตรลิยร์
ของพวกยลิวไดล้เลย, และเขาประกาศวข่าพระครลิสตร์ทรงเหนดือกวข่าตนัวเขาเองมากนนัก

เราตล้องจจาใหล้ขถึนั้นใจถถึงขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าพระครลิสตร์ไมข่ไดล้ทรงถผกเผยใหล้ประจนักษร์อยข่างเปปิดเผยในขณะนนันั้น 
ยอหห์นคดือผผล้ทบีที่ปรากฏตข่อสายตาผผล้คน และฝผงชนเหลข่านนันั้นกห็กจาลนังแหข่กนันมาหาเขา โดยรนับบนัพตลิศมาจากเขาและ
กลายเปป็นสาวกของเขา ซาตานคงกระซลิบเขล้าหผยอหร์นเปป็นแนข่วข่า “ทคาไมเจล้าไมข่ประกาศไปเลยวข่าเจล้าเปป็นพระเมส
สลิยาหร์ลข่ะ? คนพวกนบีนั้จะเชดืที่อเจล้าและยอมรนับเจล้าเปป็นแนข่” แตข่หากการทดลองเชข่นนนันั้นมาสผข่ผผล้เบลิกทางขององคร์พระผผล้
เปป็นเจล้าของเรา เขากห็กลข่าวในใจของเขาทนันทบีวข่า “เจล้าจงถอยไปขล้างหลนังขล้า, ซาตานเออ๋ย” ดล้วยวข่าเขารนับสารภาพ
อยข่างไมข่ลนังเลเลยวข่า “ขด้าพเจด้าไมต่ใชต่พระครริสตณ์!”

จากนนันั้นพวกเขากห็ถามเขาวข่า “ถด้าเชต่นนทนี้นทต่านเปป็นใครเลต่า ทต่านเปป็นเอลทยาหณ์หรพอ” เมดืที่อมาจากพวกยลิว นบีที่
จถึงไมข่ใชข่คจาถามทบีที่ผลิดธรรมดา มนันอลิงตามคจาพยากรณร์ของมาลาคบี 4:5: “ดผเถลิด เราจะสข่งเอลบียาหร์ผผล้พยากรณร์มายนัง
เจล้ากข่อนวนันแหข่งพระเยโฮวาหร์ คดือวนันทบีที่ใหญข่ยลิที่งและนข่าสะพรถึงกลนัวมาถถึง” เสดืนั้อผล้าของยอหร์น-หนนังสนัตวร์คาดเอวและ
เสดืนั้อขนอผฐ-พรล้อมกนับตนัตั๊กแตนและนนั้จาผถึนั้งปฝ่าเปป็นอาหารของเขา, คจาเทศนาของเขา, และรผปลนักษณร์ของเขาในถลิที่น
ทอุรกนันดารทจาใหล้ตนัวเขากนับศาสดาพยากรณร์เอลบียาหร์มบีความคลล้ายคลถึงกนันอยข่างมาก พวกยลิวจถึงคลิดวข่าหากเขาไมข่ใชข่



พระครลิสตร์ เขากห็อาจเปป็นเอลบียาหร์กห็ไดล้ แตข่เหมดือนเคยทบีที่ยอหร์นใหล้คจาปฏลิเสธอยข่างเนล้นยนั้จา เขากลข่าววข่า “ขล้าพเจล้า
ไมข่ใชข่เอลบียาหร์”

อาจเกลิดคจาถามตรงนบีนั้เกบีที่ยวกนับสลิที่งทบีที่ดผเหมดือนขนัดแยล้งกนันระหวข่างพระคจาขล้อนบีนั้กนับมนัทธลิว 17:11 ทบีที่พระเยซผ
ตรนัสวข่า “เอลบียาหร์ตล้องมากข่อนจรลิง และทจาใหล้สลิที่งทนันั้งปวงคดืนสผข่สภาพเดลิม” และบนัดนบีนั้ยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมา
ประกาศวข่า “ขล้าพเจล้าไมข่ใชข่เอลบียาหร์” เราจะทจาใหล้คจากลข่าวสองตอนนบีนั้สอดคลล้องกนันไดล้อยข่างไร? เราตล้องไมข่ลดืมทบีที่
จะเปรบียบเทบียบขล้อพระคจากนับขล้อพระคจา, เรดืที่องฝฝ่ายวลิญญาณกนับพระคจาฝฝ่ายวลิญญาณ, และแยกแยะพระวจนะ
อยข่างถผกตล้อง:

หลนังจากทบีที่เอลบียาหร์ถผกรนับขถึนั้นไปในรถรบเพลลิงแลล้ว พระวจนะของพระเจล้ากห็บนันทถึกการมาในอนาคตสอง
หน การมาหนแรกคดือในจลิตวลิญญาณเทข่านนันั้น และยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมากห็คพอจกิตวกิญญาณของเอลทยาหณ์ การมา
หนทบีที่สองของศาสดาพยากรณร์ผผล้นนันั้นจะเปป็นการปรากฏตนัวจรลิงๆบนแผข่นดลินโลกนบีนั้, การปรากฏตนัวของชายคนเดบียว
กนับทบีที่เอลบีชาไดล้เหห็นถผกรนับขถึนั้นสวรรคร์ไป การมาหนทบีที่สองของเอลบียาหร์จะถผกทจาใหล้สจาเรห็จจรลิงโดยพยานหนถึที่งในสอง
คนนนันั้นในวลิวรณร์ 11 เขาจะมาในฐานะศาสดาพยากรณร์คนหนถึที่งมายนังชนชาตลิอลิสราเอลในระหวข่างยอุคแหข่งความ
ทอุกขร์ลจาบากใหญข่ยลิที่งนนันั้น ยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมากจาลนังพผดถถึงการมาครนันั้งทบีที่สองจรลิงๆของเอลบียาหร์และสลิที่งทบีที่เขากลข่าว
แกข่พวกยลิว, ในสาระสจาคนัญ, กห็คดือวข่า: “ขล้าพเจล้าไมข่ใชข่เอลบียาหร์อยข่างทบีที่ทข่านทนันั้งหลายพผดถถึงเขา ขล้าพเจล้าไมข่ใชข่ผผล้นนันั้นทบีที่
ถผกรนับขถึนั้นไปยนังสวรรคร์ในรถรบเพลลิง ขล้าพเจล้าไมข่ใชข่ผผล้เบลิกทางของพระครลิสตร์เมดืที่อพระองคร์เสดห็จมาเพดืที่อครอบครอง
ในสงข่าราศบี; ขล้าพเจล้าเปป็นผผล้เบลิกทางของพระองคร์ตอนทบีที่พระองคร์เสดห็จมาในฐานะลผกแกะสจาหรนับการฆข่า เมดืที่อ
พระองคร์เสดห็จมาในการถผกดผหมลิที่นเพดืที่อถวายพระโลหลิตของพระองคร์สจาหรนับการยกบาปทนันั้งหลาย ขล้าพเจล้าไมข่ใชข่เอลบี
ยาหร์ผผล้ซถึที่งจะมาเพดืที่อจนัดเตรบียมหนทางสจาหรนับจอมกษนัตรลิยร์ผผล้พลิชลิตและจอมเจล้านาย; ขล้าพเจล้าเปป็นจริตวริญญาณของเอ
ลบียาหร์ และขล้าพเจล้าไดล้มาเพดืที่อจนัดเตรบียมหนทางสจาหรนับพระเมษโปดกทบีที่อข่อนสอุภาพและถข่อมใจของพระเจล้า, พระผผล้
ชข่วยใหล้รอดของคนบาปทนันั้งหลาย ขล้าพเจล้าไมข่ใชข่เอลบียาหร์ทบีที่พวกทข่านกจาลนังพผดถถึง”

ไมข่มบีความขนัดแยล้งตรงนบีนั้ สลิที่งทบีที่ยอหร์นกลข่าวนนันั้นเปป็นความจรลิง สลิที่งทบีที่พระเยซผตรนัสนนันั้นเปป็นความจรลิง และใน
มนัทธลิว 17:12 ซถึที่งตข่อเนดืที่องจากขล้อ 11 พระเยซผกห็ตรนัสวข่า “แตข่เราบอกแกข่ทข่านทนันั้งหลายวข่า เอลทยาหณ์นทนี้นไดด้มาแลจ้ว” 
กลข่าวอบีกนนัยหนถึที่ง “เอลบียาหร์จะมา, เอลบียาหร์มาแลผู้ว” ในจริตวริญญาณเอลบียาหร์ไดล้มาแลล้วตอนทบีที่ยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศ
มาไดล้มา แตข่เอลบียาหร์ททที่เปป็นมนตุษยณ์จะมาในกาลอวสานนนันั้น มบีการเสดห็จมาสองครนันั้งของพระเยซผ: ครนันั้งแรกในฐานะ
พระเมษโปดก, ครนันั้งทบีที่สองในฐานะสลิงโตแหข่งตระกผลยผดาหร์; ครนันั้งแรกในความถข่อมใจ, ครนันั้งทบีที่สองในฤทธานอุภาพ
และสงข่าราศบียลิที่งใหญข่ ยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาเปป็นอยข่างไรในการเสดห็จมาครนันั้งแรกของพระครลิสตร์ เอลบียาหร์กห็จะเปป็น
อยข่างนนันั้นในการเสดห็จมาครนันั้งทบีที่สองของพระองคร์

จากนนันั้นพวกยลิวกห็ถามวข่า “ทต่านเปป็นศาสดาพยากรณณ์ผซูด้นทนี้นหรพอ” และยอหร์นตอบวข่า “มริไดด้” ในพระราช
บนัญญนัตลิ 18:15 โมเสสไดล้พยากรณร์เกบีที่ยวกนับ “ศาสดาพยากรณร์ผผล้นนันั้น”: “พระเยโฮวาหร์พระเจล้าของทข่านจะโปรดใหล้
ผผล้พยากรณร์อยข่างขล้าพเจล้านบีนั้เกลิดขถึนั้นในหมผข่พวกทข่านจากพบีที่นล้องของทข่าน ทข่านทนันั้งหลายจงตนันั้งใจฟปังเขา” ยอหร์นผผล้ใหล้
รนับบนัพตลิศมาเปป็นศาสดาพยากรณร์ผผล้หนถึที่ง; เขาคงไมข่ปฏลิเสธขล้อเทห็จจรลิงนนันั้น-แตข่เขาไมข่ใชข่ “ศาสดาพยากรณร์ผผล้นนันั้น” ทบีที่
โมเสสพผดถถึง ดผเหมดือนวข่าพวกยลิวทบีที่ถามยอหร์นไมข่เขล้าใจวข่าศาสดาพยากรณร์ผผล้ทบีที่โมเสสพผดถถึงนนันั้นและพระเมสสริยาหณ์



เปป็นคนๆเดบียวกนัน การถามคจาถามของพวกเขาในทบีที่นบีนั้คงจะบข่งบอกวข่าพวกเขารอคอยพระครริสตณ์ในฐานะคนๆหนถึที่ง
และ “ศาสดาพยากรณร์ผผล้นนันั้น” ในฐานะอบีกคนหนถึที่ง พวกเขากจาลนังรอคอยคนสองคนทบีที่แตกตข่างกนัน

เมดืที่อยอหร์นตอบวข่า “มลิไดล้ ขล้าพเจล้าไมข่ใชข่ศาสดาพยากรณร์ผผล้นนันั้น” พวกเขากห็ถามพระองคร์วข่า “ทก่านเปป็น
ใคร เพพที่อเราจะไดด้ตอบผซูด้ททที่ใชด้เรามา ทต่านกลต่าววต่าทต่านเปป็นใคร” ในทบีที่นบีนั้เราพบขด้อพริสซูจนณ์วข่าชายเหลข่านบีนั้ไมข่ใชข่แคข่คน
ซนักถามไปงนันั้นๆ พวกเขาถผกใชล้มาโดยสภาซานเฮดรลินทบีที่กรอุงเยรผซาเลห็มและพวกเขาตล้องรายงานกลนับไปยนังคณะนนันั้น
เกบีที่ยวกนับสลิที่งทบีที่พวกเขาไดล้คล้นพบเกบีที่ยวกนับชายผผล้โดดเดข่นคนนบีนั้ซถึที่งมบีงานรนับใชล้อนันโดดเดข่นขนาดนนันั้น

เพดืที่อตอบคจาถามนนันั้นยอหร์นตอบกลนับไปวข่า “เราเปป็นเสทยงของผซูด้ททที่รด้องในถริที่นทตุรกทนดารวต่า ‘จงกระทคา
มรรคาขององคณ์พระผซูด้เปป็นเจด้าใหด้ตรงไป’” คจากลข่าวของยอหร์นตรงนบีนั้เกบีที่ยวกนับตนัวเขาเองอล้างอลิงไปยนังขล้อพระคจาทบีที่ถผก
พบในอลิสยาหร์ 40:3: “เสบียงผผล้รล้องในถลิที่นทอุรกนันดารวข่า “จงเตรบียมมรรคาแหข่งพระเยโฮวาหร์ จงทจาทางหลวงสจาหรนับ
พระเจล้าของเราใหล้ตรงไปในทะเลทราย” พวกปอุโรหลิตและพวกเลวบีเหลข่านนันั้นนข่าจะทราบอยซูต่แลด้ววข่าเขาเปป็นผผล้ใด 
และเขาเตดือนความจจาคนเหลข่านนันั้นวข่าไมข่มบีขล้ออล้างเลยทบีที่พวกเขาจะไมต่รผล้ พวกเขามบีหนนังสดือของอลิสยาหร์, เยเรมบียร์, เอ
เสเคบียล, เศคารลิยาหร์; พวกเขามบีเพลงสดอุดบี หากพวกเขาไดล้รผล้จนักขล้อพระคนัมภบีรร์ทนันั้งหลายอยข่างทบีที่พวกเขาประกาศตนัว
วข่ารผล้จนักพวกมนัน พวกเขากห็คงจจา “เสบียงผผล้รล้องในถลิที่นทอุรกนันดาร” ไดล้ กลข่าวอบีกนนัยหนถึที่ง ยอหร์นบอกพวกเขาวข่า “คจา
พยากรณร์นนันั้นทบีที่อลิสยาหร์ไดล้ใหล้ไวล้กห็ถผกทจาใหล้สจาเรห็จจรลิงตข่อสายตาพวกทข่านในวนันนบีนั้แลล้ว ขด้าพเจด้าคพอเสทยงนทนี้น, ขล้าพเจล้า
คดือผผล้นนันั้นทบีที่อลิสยาหร์ไดล้เหห็นและไดล้ยลินในนลิมลิตนนันั้นและเปป็นผผล้ทบีที่เขาไดล้เขบียนถถึงในคจาพยากรณร์ของเขา ขล้าพเจล้าไมข่ใชข่
พระครลิสตร์, พระเมสสลิยาหร์; ขล้าพเจล้าเปป็นเพบียงเสบียงหนถึที่งทบีที่นจาหนล้าพระองคร์เทข่านนันั้น ขล้าพเจล้าไมข่ไดล้มาเพดืที่อกระทจาการ
อนัศจรรยร์ตข่างๆหรดือเพดืที่อชนักนจาผผล้คนใหล้มาถถึงขล้าพเจล้าเอง ขล้าพเจล้าไดล้มาเพดืที่อจนัดเตรบียมหนทางขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้า,
เพดืที่อประกาศการเสดห็จมาของพระเมสสลิยาหร์, และโดยทางขล้อความแหข่งขข่าวประเสรลิฐ, เพดืที่อเตรบียมหนัวใจทบีที่แหล้ง
แลล้งเหลข่านนันั้นของชนชาตลิยลิวใหล้พรล้อม-ผผล้คนทบีที่อาศนัยอยผข่ในถลิที่นทอุรกนันดารแหข่งความมดืด, บาป, และความไมข่เชดืที่อ 
ภารกลิจของขล้าพเจล้าคดือ ปฝ่าวรล้องเสบียงดนัง, เตดือน, และชนักชวนผผล้คนใหล้เตรบียมพรล้อมสจาหรนับการเสดห็จมาของพระ
เมสสลิยาหร์”

ทจาไมยอหร์นถถึงกจาลนังปฝ่าว “รด้องในถริที่นทตุรกทนดาร” แทนทบีที่จะในพระวลิหาร? ทจาไมเขาถถึงรล้องประกาศใน
ถลิที่นทอุรกนันดารแหข่งแควล้นยผเดบียแทนทบีที่จะในพระวลิหารในกรอุงเยรผซาเลห็ม? คจาตอบกห็คดือวข่าศาสนายผดายอยผข่ในถลิที่น
ทอุรกนันดารแหข่งความไมข่เชดืที่อ ชนชาตลิอลิสราเอลไดล้กลายเปป็นประชาชาตลิแหข่งพวกคนถดือบนัญญนัตลิแลล้ว “ถลิที่น
ทอุรกนันดาร” เปป็นสนัญลนักษณร์แสดงถถึงความแหล้งแลล้งฝฝ่ายวลิญญาณของชนชาตลิอลิสราเอล และพระเจล้าไดล้ทรงใชล้ยอหร์
นมายนังถลิที่นทอุรกนันดารเพดืที่อรล้องประกาศถถึงการเสดห็จมาของพระเมสสลิยาหร์ พระเจล้าทรงปฏลิเสธทบีที่จะยอมรนับความ
เปป็นทางการทบีที่คลิดวข่าตนัวเองชอบธรรมของศาสนานนันั้นของพวกยลิว และดนังนนันั้นผผล้นนันั้นทบีที่พระองคร์ทรงสข่งมาเพดืที่อ
ประกาศพระครลิสตร์จถึงทจาการรล้องประกาศนนันั้นนอกระบบศาสนาของสมนัยนนันั้น

“ฝฝ่ายผซูด้ททที่ไดด้รทบใชด้มานทนี้นเปป็นของพวกฟารริสท” และพวกฟารลิสบีเหลข่านนันั้นขถึนั้นชดืที่อในเรดืที่องการยถึดถดือแบบเขล้ม
งวดตข่อพลิธบีการ, กฎ, รผปแบบ, และพลิธบีกรรมทนันั้งหลาย เปป็นธรรมดาทบีที่พวกเขาไมข่พอใจกนับการรนับใชล้ของยอหร์นผผล้ใหล้
รนับบนัพตลิศมา พวกเขาไมข่ถดือวข่ายอหร์นมบีคอุณสมบนัตลิเหมาะสมทบีที่จะใหล้บนัพตลิศมาและทจางานรนับใชล้หนถึที่ง ในถล้อยคจาของ
พระเยซผ พวกเขา “ปฏลิเสธพระประสงคร์ของพระเจล้าสจาหรนับเขา โดยทบีที่มลิไดล้รนับบนัพตลิศมาจากยอหร์น” (ลผกา 7:30)



คจาพยานในลผกาคงจะบข่งชบีนั้วข่าพวกเขาทบีที่ถามคจาถามเหลข่านบีนั้กนับยอหร์นกห็ถามคจาถามเหลข่านนันั้นดล้วยใจทบีที่
เกลบียดชนังและไมข่เปป็นมลิตร พวกเขาไมข่ไดล้มบีความปรารถนาจรลิงๆทบีที่จะเรบียนรผล้ความจรลิงของพระเจล้า, พวกเขาไมข่ไดล้
กจาลนังพยายามทบีที่จะเรบียนรผล้วข่ายอหร์นเปป็นพระเมสสลิยาหร์ทบีที่แทล้จรลิงหรดือไมข่; พวกเขาแคข่ถามเขาเพราะเขาไมข่ไดล้มาหา
พวกเขาเพดืที่อขอหนนังสดือรนับรองตข่างๆเพดืที่อทจาการรนับใชล้ในพดืนั้นทบีที่ของพวกเขา (มบีพวกนนักศาสนาวทนนทนี้ทบีที่ทจาตนัวราวกนับ
วข่าพวกเขาเปป็น “นายผผล้กดขบีที่มรดกของพระเจล้า” พวกเขาไมข่อยากไดล้ใครกห็ตามทบีที่เทศนาในเขตพดืนั้นทบีที่ของพวกเขา
หากวข่าคนๆนนันั้นไมข่ไดล้รนับเชลิญและไดล้รนับอนอุญาตจากคณะกรรมการของพวกเขา)

พวกฟารลิสบีจถึงถามยอหร์นวข่า “ถด้าทต่านไมต่ใชต่พระครริสตณ์ หรพอเอลทยาหณ์ หรพอศาสดาพยากรณณ์ผซูด้นทนี้นแลด้ว 
ทคาไมทต่านจนงทคาพริธทบทพตริศมา” นบีที่บอกเราวข่าคณะกรรมการนบีนั้ทบีที่ถามยอหร์นคาดหวนังวข่าพระเมสสลิยาหร์และผผล้เบลิกทาง
ของพระองคร์จะใหล้บนัพตลิศมาเมดืที่อใดกห็ตามและทบีที่ไหนกห็ตามทบีที่คนทนันั้งสองนบีนั้ปรากฏ; ดล้วยเหตอุนบีนั้มนันจถึงไมข่ใชข่ตทวพริธทบนัพ
ตลิศมาทบีที่พวกเขาตนันั้งคจาถาม แตข่เปป็นสลิทธลิอจานาจของยอหร์นในการใหด้รนับบนัพตลิศมา นบีที่กห็เปป็นจรลิงในวนันนบีนั้ ผผล้รนับใชล้คนใด
ทบีที่ไมข่กล้มหนัวใหล้แกข่เหลข่าผผล้ปกครองทางศาสนาแหข่งสมนัยนบีนั้กห็ไมข่ไดล้รนับอนอุญาตทบีที่จะใหล้บนัพตลิศมาเหลข่าสมาชลิกเขล้าใน
นลิกายชนันั้นนจาเหลข่านนันั้น

ขล้อ 26 และ 27 ใหล้คจาตอบของยอหร์นแกข่คจาถามขข่มขผข่นบีนั้จากพวกฟารลิสบี สลิที่งทบีที่เขากลข่าวในสาระสจาคนัญกห็คดือ
“ขล้าพเจล้าใหล้บนัพตลิศมาดล้วยนนั้จา พระองคร์ผผล้จะเสดห็จมาภายหลนังขล้าพเจล้าจะทรงใหล้บนัพตลิศมาหนัวใจทนันั้งหลาย ขล้าพเจล้า
ไมข่ไดล้กจาลนังใหล้บนัพตลิศมาโดยสลิทธลิอจานาจของขล้าพเจล้าเอง แตข่เพราะขล้าพเจล้าไดล้รนับมอบภารกลิจโดยพระองคร์ผผล้ทรง
เหนดือกวข่าขล้าพเจล้ามากนนัก, พระองคร์ผผล้ทรงเปป็นใหญข่กวข่าขล้าพเจล้าเพราะพระองคร์ทรงดคารงอยซข่กข่อนขล้าพเจล้า 
ขล้าพเจล้าไมข่ไดล้กจาลนังสรล้างเหลข่าสาวกเพดืที่อตนัวขล้าพเจล้าเอง แตข่เพดืที่อพระองคร์ผผล้ทรงเปป็นใหญข่กวข่าขล้าพเจล้ามากนนัก 
ขล้าพเจล้าไมข่ไดล้กจาลนังพยายามทบีที่จะเรลิที่มศาสนาใหมข่ ขล้าพเจล้าไมข่ไดล้ขอรล้องผผล้ใดใหล้ตลิดตามขด้าพเจด้า  คนเหลข่านนันั้นผผล้ทบีที่
ขล้าพเจล้าใหล้รนับบนัพตลิศมากห็ถผกสนัที่งสอนใหล้เชดืที่อในพระองคร์ผผล้จะเสดห็จมาภายหลนังขล้าพเจล้า ผผล้ซถึที่งรองพระบาทของ
พระองคร์นนันั้นขล้าพเจล้าไมข่บนังควรทบีที่จะแกล้ แมล้กระทนัที่งบนัดนบีนั้พระองคร์กห็ทรงยดืนอยผข่ทข่ามกลางพวกทข่าน แตข่พวกทข่านกห็ถผก
ปปิดตาโดยศาสนาและประเพณบีแหข่งบรรพบอุรอุษของพวกทข่านจนพวกทข่านมองไมข่เหห็นพระองคร์ ขล้าพเจล้าใหล้บนัพตลิศ
มาในพระนามของพระองคร์ ขล้าพเจล้ารล้องประกาศการเสดห็จมาของพระองคร์”

“ผซูด้ซนที่งพวกทต่านไมต่รซูด้จทก” บอกเปป็นนนัยมากกวข่าแคข่การรผล้จนักพระเยซผโดยสายตา พวกเขาไมข่เพบียงจจา
พระองคร์ไมข่ไดล้ดล้วยสายตาของมนอุษยร์เทข่านนันั้น พวกเขาโฉดเขลาเกบีที่ยวกนับการเสดก็จมาของพระองคร์ดล้วยซนั้จา พวกเขา
กจาลนังรอคอยผผล้หนถึที่งซถึที่งจะพลิชลิตเหลข่าผผล้บบีบบนังคนับพวกเขา, ปลดแอกของโรม, และสถาปนาอาณาจนักรอนันเกรบียงไกร
พวกเขาไมข่ไดล้กจาลนังรอคอยพระเมสสลิยาหร์ททที่ทนทตุกขณ์ทรมาน, พระเมษโปดกของพระเจล้า-ผผล้ทรงรนับบาดแผลเพราะ
การละเมลิดตข่างๆของพวกเขา, ฟกชนั้จาเพราะบรรดาความชนัที่วชล้าของพวกเขา, ถผกตรถึงทบีที่กางเขนอนันหนถึที่งโดยแบกรนับ
บาปของเราทอุกคน

ความหมายของขล้อ 27 เหมดือนกนันกนับของขล้อ 15 ถถึงแมล้วข่าจากมอุมมองของเวลาพระเยซผไดล้ทรงเรลิที่มตล้น
งานปรนนลิบนัตลิปวงชนของพระองคร์ภายหลนังยอหร์น, จากมอุมมองแหข่งศนักดลิธิ์ศรบีพระองคร์กห็ทรงอยผข่เหนพอยอหร์นและ
พระองคร์ทรงเปป็นอยผข่มากต่อนยอหร์นในตลอดชนัที่วนลิรนันดรร์กาล, “ในเรลิที่มแรกนนันั้น” กนับพระบลิดา ความปรารถนาอนันดนับ
หนถึที่งของยอหร์นคดือ การยกชผพระครลิสตร์และกดตนัวเขาเองลง, ชบีนั้นจาผผล้คนใหล้มาหาพระเยซผและออกไปใหล้หข่างจากตนัว



เขาเอง ในสมนัยนนันั้นมนันเปป็นหนล้าทบีที่ของผผล้รนับใชล้ทบีที่จะถอดรองเทล้าและลล้างเทล้าของผผล้มาเยดือน โดยเฉพาะอยข่างยลิที่งผผล้มา
เยดือนทบีที่มบีฐานะสผงอยข่างเจล้าเมดืองหรดือกษนัตรลิยร์ ดนังนนันั้นสลิที่งทบีที่ยอหร์นกจาลนังกลข่าวในขล้อ 27 กห็คดือวข่าเขาไมข่คผข่ควรแมล้แตข่ทบีที่
จะทจาหนล้าทบีที่ๆตที่จาตล้อยทบีที่สอุดของผผล้รนับใชล้ประจจาบล้านเทข่าทบีที่เกบีที่ยวขล้องกนับความเหนดือกวข่าของพระครลิสตร์

“เหตตุการณณ์นทนี้เกริดขนนี้นททที่เบธาบาราฟากแมต่นนี้คาจอรณ์แดนขด้างโนด้น อทนเปป็นททที่ซนที่งยอหณ์นกคาลทงใหด้บทพตริศมาอยซูต่” 
ชดืที่อนบีนั้ควรอยผข่ในใจของผผล้เชดืที่อทอุกคน สาวกพวกแรกของพระเยซผถผกเรบียกและรนับบนัพตลิศมาทบีที่นบีที่ รากฐานของครลิสต
จนักรไดล้ถผกวางทบีที่นบีที่ “วทนรตุต่งขนนี้น” ทบีที่พระเยซผทรงถผกประกาศวข่าเปป็น “พระเมษโปดกของพระเจล้า ผผล้ทรงรนับบาปของ
โลกไปเสบีย” กห็เกลิดขถึนั้นทบีที่นบีที่ จากทบีที่นบีที่เอง ใน “รตุต่งขนนี้นอทกวทนหนนที่ง” ทบีที่อนันดรผวร์ วลิสอุทธลิชนผผล้เปป็นแบบอยข่างของเหลข่าผผล้นจา
วลิญญาณทอุกคน และ “สาวกอบีกคนหนถึที่ง” ไดล้ตลิดตามพระเยซผไปดผทบีที่ๆพระองคร์ทรงอาศนัยอยผข่ เหตอุการณร์สจาคนัญๆ
และนข่าสนใจไดล้เกลิดขถึนั้นทบีที่ “เบธาบาราฟากแมข่นนั้จาจอรร์แดนขล้างโนล้น”

ยอหร์นกจาลนังเทศนาทบีที่นนัที่นเพราะฝผงชนออกไปฟปังเขาและรนับบนัพตลิศมา และจจาเปป็นทบีที่เขาจะตล้องอยผข่ใกลล้ทบีที่ๆ
มบีนนั้จา ปาเลสไตนร์เปป็นดลินแดนทบีที่แหล้งมากๆ และฝผงชนเหลข่านนันั้นทบีที่มาฟปังยอหร์นเทศนากห็ตล้องการนนั้จา เราทราบจากผผล้
วลินลิจฉนัย 7:24 วข่าเบธบาราอยผข่ใกลล้ทบีที่ๆมบีนนั้จามาก มนันจถึงเปป็นสถานทบีที่ๆเหมาะสมสจาหรนับยอหร์นทบีที่จะทจางานรนับใชล้ของ
เขา

งานรนับใชล้ของยอหร์นกลินเวลาไมข่นาน แตข่มนันมบีความสจาคนัญสอุดๆ ตนันั้งแตข่สภาศาสนาอนันยลิที่งใหญข่แหข่งสภา
ซานเฮดรลินมาจนถถึงพวกคนเลบีนั้ยงแกะทบีที่ตที่จาตล้อยและบรรดาประชาชนทบีที่ตที่จาตล้อยทบีที่สอุด ขล้อความของเขาปลอุกเรล้า
ความสนใจ ชนักนจาฝผงชนมหาศาลใหล้มาฟปังพระองคร์-และทจาใหล้พวกยลิวหมดขล้ออล้างทบีที่จะไมข่ยอมรนับพระเมสสลิยาหร์
ของพวกเขา เมดืที่อในเวลาตข่อมาพวกเขาปฏลิเสธทบีที่จะเชดืที่อในพระองคร์ พวกเขากห็กลข่าวหาพระองคร์ไมข่ไดล้วข่าเสดห็จมา
หาพวกเขาโดยไมข่บอกกลข่าวหรดือมาตอนทบีที่พวกเขาเผลอ หากขล้อพระคนัมภบีรร์สมนัยภาคพนันธสนัญญาเดลิมไมข่เปป็นการ
ระบอุตนัวตนและคจาเตดือนทบีที่เพบียงพอ ยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมากห็รล้องประกาศการเสดห็จมาของกษนัตรลิยร์ของพวกยลิว
อยข่างชนัดเจนและอยข่างมนัที่นใจแลล้ว ไมข่มบีขล้อสงสนัยในความคลิดของยอหร์นเลยวข่าเขาเปป็นใครและภารกลิจของเขาบน
แผข่นดลินโลกจะตล้องเปป็นอะไร (ศถึกษาลผกา 1:17-80); แตข่สลิที่งทบีที่สจาคนัญสจาหรนับเขากห็คดือพระองคร์ผผล้ทบีที่เขาไดล้มาเพดืที่อทบีที่จะ
ประกาศและเปป็นผผล้ทบีที่เขาถผกแตข่งตนันั้งเพดืที่อทบีที่จะเตรบียมหนทางไวล้ใหล้

พระเมษโปดกทรงถซกประกาศแลผู้ว
ขล้อ 29-34: “วทนรตุต่งขนนี้นยอหณ์นเหก็นพระเยซซูกคาลทงเสดก็จมาทางทต่าน ทต่านจนงกลต่าววต่า “จงดซูพระเมษโปดก

ของพระเจด้า ผซูด้ทรงรทบความผริดบาปของโลกไปเสทย พระองคณ์นทนี้แหละททที่ขด้าพเจด้าไดด้กลต่าววต่า ‘ภายหลทงขด้าพเจด้าจะมท
ผซูด้หนนที่งเสดก็จมาเปป็นใหญต่กวต่าขด้าพเจด้า เพราะวต่าพระองคณ์ทรงดคารงอยซูต่กต่อนขด้าพเจด้า’ ขด้าพเจด้าเองกก็ไมต่ไดด้รซูด้จทก
พระองคณ์ แตต่เพพที่อใหด้พระองคณ์ทรงเปป็นททที่ประจทกษณ์แกต่พวกอริสราเอล ขด้าพเจด้าจนงไดด้มาใหด้บทพตริศมาดด้วยนนี้คา” และ
ยอหณ์นกลต่าวเปป็นพยานวต่า “ขด้าพเจด้าเหก็นพระวริญญาณเหมพอนดทงนกเขาเสดก็จลงมาจากสวรรคณ์ และทรงสถริตบน
พระองคณ์ ขด้าพเจด้าเองไมต่รซูด้จทกพระองคณ์ แตต่พระองคณ์ ผซูด้ไดด้ทรงใชด้ใหด้ขด้าพเจด้าใหด้บทพตริศมาดด้วยนนี้คา พระองคณ์นทนี้นไดด้ตรทส
กทบขด้าพเจด้าวต่า ‘เมพที่อเจด้าเหก็นพระวริญญาณเสดก็จลงมาและสถริตอยซูต่บนผซูด้ใด ผซูด้นทนี้นแหละเปป็นผซูด้ใหด้บทพตริศมาดด้วยพระ
วริญญาณบรริสตุทธริธิ์’ และขด้าพเจด้ากก็ไดด้เหก็นแลด้ว และไดด้เปป็นพยานวต่า พระองคณ์นทนี้แหละ เปป็นพระบตุตรของพระเจด้า”



นบีที่เปป็นหนถึที่งในขล้อความทบีที่ยลิที่งใหญข่ทบีที่สอุดในพระวจนะของพระเจล้าตลอดทนันั้งเลข่ม พระคนัมภบีรร์ทตุกตอนไดล้รนับการ
ดลใจและเปป็นประโยชนร์ตข่อเรา แตข่ขล้อความบางตอนกห็มนัที่งคนัที่งมากกวข่าตอนอดืที่นๆและนบีที่เปป็นหนถึที่งในตอนทบีที่มนัที่งคนัที่งมาก
ทบีที่สอุด

ตอนทบีที่พระเยซผเสดห็จมาครนันั้งแรกนนันั้น-พระเมษโปดกของพระเจล้า, พระเยซผ, พระผผล้ชข่วยใหล้รอด-พระองคร์กห็
เสดห็จมาอยข่างเงบียบเชบียบ, ปราศจากการโอล้อวด, ปราศจากสงข่าราศบี พวกยลิวไมข่ทราบเกบีที่ยวกนับการเสดห็จมาของ
พระองคร์, พวกผผล้ปกครองไมข่ไดล้ทราบเกบีที่ยวกนับเรดืที่องนบีนั้เลย เหมดือนกนับทบีที่ยอหร์นไดล้ประกาศในขล้อ 26 พระองคณ์ทรง
ยพนอยซูต่ทต่ามกลางพวกเขา แตข่พวกเขากห็ไมข่ไดล้รผล้ตนัวเลยวข่าพระองคร์ทรงอยผข่ดล้วยแลล้ว และในทบีที่นบีนั้ยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศ
มาประกาศการเปปิดเผยทบีที่ปรากฏแกข่ตาของ “พระเมษโปดกของพระเจด้า ผซูด้ทรงรทบความผริดบาปของโลกไปเสทย”

พระนามทบีที่ถผกใหล้แกข่พระเยซผตรงนบีนั้มบีความหมายลถึกซถึนั้งมากกวข่าแคข่การบอกเปป็นนนัยวข่าพระองคร์ทรงอข่อน
สอุภาพ, อข่อนโยน, และถข่อมใจเหมดือนลผกแกะตนัวหนถึที่ง: มนันหมายความวข่าพระองคร์ทรงเปป็นเครพที่องสทตวบซูชาอทนยริที่ง
ใหญต่เพพที่อไถต่บาปซถึที่งถผกสนัญญาไวล้ในสวนเอเดนและตลอดยอุคพนันธสนัญญาเดลิม โลหลิตของลผกแกะเหลข่านนันั้นทบีที่ถผกฆข่า
ตนันั้งแตข่เอเดนจนถถึงกลโกธาไดล้ชบีนั้ไปยนังลผกแกะนทนี้ผผล้ซถึที่งยอหร์นไดล้ประกาศในวนันนนันั้น-ลผกแกะทบีที่แทล้จรลิงซถึที่งอนับราฮนัมไดล้บอ
กอลิสอนัคบนภผเขาโมรบียาหร์นนันั้นวข่าพระเจล้าจะทรงจนัดเตรบียมใหล้ (ปฐก. 22:8)

พระครลิสตร์ทรงเปป็นลผกแกะทบีที่แทล้จรลิงซถึที่งทอุกเครดืที่องสนัตวบผชาประจจาวนันในตอนเชล้าและตอนเยห็นในพระวลิหาร
ไดล้ชบีนั้ถถึง และหากพระเยซผไมข่ไดล้เสดห็จมา เครดืที่องบผชาเหลข่านนันั้นกห็คงสผญเปลข่า พระองคร์ทรงเปป็นลผกแกะทบีที่อลิสยาหร์ไดล้
พยากรณร์ถถึง (ศถึกษาบททบีที่ 53 ทนันั้งบทของอลิสยาหร์) พระองคร์ทรงเปป็นลผกแกะทบีที่ถผกแสดงเปป็นภาพเลห็งถถึงโดยลผกแกะ
ปปัสกานนันั้นในอบียลิปตร์ ในทบีที่นบีนั้คดือองคร์ผผล้ทรงถผกสนัญญาไวล้, การลบลล้างพระอาชญาเพราะบาปทบีที่ยลิที่งใหญข่, พระองคร์ผผล้ซถึที่ง
พระเจล้าพระบลิดาไดล้ทรงกระทจาพนันธสนัญญาไวล้มาตนันั้งแตข่ตลอดชนัที่วนลิรนันดรร์กาลวข่าจะสข่งเขล้ามาในโลกเพดืที่อทจาการลบ
มลทลินเพราะบาป ยอหร์นไดล้ประกาศวนันนนันั้นถถึงพระเมษโปดก (ลผกแกะ) ทบีที่แทล้จรลิงและสมบผรณร์แบบของพระเจล้า

ยอหร์นไมข่เพบียงประกาศวข่าพระเมษโปดกของพระเจล้าคดือผซผู้ใดเทข่านนันั้น เขาประกาศวข่าพระองคร์ไดล้เสดห็จมา
ทคาไมดล้วย: เพพที่อรกับความผริดบาปของโลกไปเสทย นบีที่เปป็นเรดืที่องพวกยลิวไมข่อาจเขล้าใจไดล้เลย! พวกเขากจาลนังรอคอย
พระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา-ผผล้ปกครองทบีที่เกรบียงไกรซถึที่งจะโคข่นลล้มพวกโรม; แตข่ยอหร์นประกาศวข่าพระเมษโปดกของ
พระเจล้าไดล้เสดห็จมาแลล้วเพดืที่อรนับบาปของโลกไปเสบีย! ยอหร์นประกาศพระผซูด้ชต่วยใหด้รอดองคร์หนถึที่ง พวกเขากจาลนังรอ
คอยกษนัตรลิยร์องคร์หนถึที่ง! พวกเขากจาลนังรอคอยผผล้หนถึที่งซถึที่งจะทคาลายเหลข่าศนัตรผของพวกเขา แตข่ยอหร์นกลข่าวอยข่าง
ชนัดเจนวข่าพระเมษโปดกของพระเจล้าไดล้เสดห็จมาแลล้วเพดืที่อทบีที่จะชต่วยเหลข่าศนัตรผของพระองคร์ใหล้รอด พระองคร์ไดล้เสดห็จ
มาเพดืที่อทบีที่จะทจาสลิที่งทบีที่เหลข่าคนบาปทจาเพดืที่อตนัวเองไมข่ไดล้ พระองคร์ไดล้เสดห็จมาเพดืที่อสลิที่งทบีที่เงลินไมข่มบีทางซดืนั้อไดล้ดล้วยพระโลหลิต
แหข่งชบีวลิตของพระองคร์ พระองคร์ไดล้เสดห็จมาเพดืที่อเปปิดเผยสลิที่งทบีที่การเรบียนรผล้และสตลิปปัญญาของมนอุษยร์ไมข่มบีทางคล้นพบ
หรดือไดล้รนับ-ความรนักของพระเจล้า, ความเมตตาของพระเจล้า, และความรอดของพระเจล้า พระเยซผทรงเปป็นองคร์
สนันตลิราช พระองคร์ไดล้เสดห็จมาครนันั้งแรกนนันั้นเพดืที่อทบีที่จะมบีสนันตลิสอุขในใจมนอุษยร์; เมดืที่อพระองคร์เสดห็จมาครนันั้งทบีที่สองจะมบี
สทนตริสตุขบนแผต่นดรินโลกและความปรารถนาดบีทข่ามกลางมนอุษยร์ทนันั้งหลาย

ผมขอเนล้นยนั้จาวข่าพระเยซผไดล้เสดห็จมาเพดืที่อรนับบาปของโลกไปเสบีย-ไมข่ใชข่บาปของคนไมข่กบีที่คนหรดือของกลอุข่มคน
ทบีที่ถผกเลดือกสรร, ทบีที่ถผกคนัดเลดือก พวกยลิว, คนตข่างชาตลิ, คนรวย, คนจน, ทาสหรดือไท, คนมบีความรผล้หรดือคนไมข่มบีความ



รผล้, มนันกห็ไมข่ตข่างกนัน พระองคร์ไดล้เสดห็จมาเพดืที่อรนับบาปของผซูด้ใดกก็ตามททที่ยอมเชดืที่อในพระนามของพระองคร์และวางใจใน
พระโลหลิตอนันประเสรลิฐของพระองคร์ซถึที่งหลนัที่งออกบนกลโกธา-และจงสนังเกตคจาวข่า “รทบ” มนันไมข่ไดล้กลข่าววข่าพระองคร์
ทรงไดผู้รบับบาปไปแลผู้ว หรดือวข่าพระองคร์จะทรงรบับบาปไป แตข่วข่าพระองคร์ “ทรงรกับบาปของโลกไปเสทย”

บนกางเขนนนันั้นพระองคร์ไดล้ทรงรนับบาปทบีที่ทจาใหล้ตกนรกไปเสบีย, พระองคร์ทรงซดืนั้อการไถข่แลล้ว; และทนันทบีทบีที่
เราเชดืที่อในพระโลหลิตทบีที่หลนัที่งออกของพระองคร์และวางใจในพระราชกลิจทบีที่เสรห็จสลินั้นแลล้วของพระองคร์ เรากห็ถผกไถข่
อยข่างครบถล้วนพอๆกนับทบีที่เราจะถผกไถข่ไดล้ แตข่พระเยซผทรงมบีชบีวลิตอยผข่เสมอไปเพดืที่อทจาการอล้อนวอนเผดืที่อเรา และเมดืที่อ
เรากลายเปป็นผผล้เชดืที่อทบีที่บนังเกลิดใหมข่แลล้ว พระองคร์กห็ทรงรนับบาปทบีที่ถผกกระทจาโดยผผล้เชดืที่อทนันั้งหลายทตุกวทนไปเสบีย โดยทรง
ชจาระ, ลล้างจลิตวลิญญาณ, จลิตใจของลผกของพระองคร์ใหล้สะอาด พระองคร์โปรดประทานความเมตตาและพระคอุณใหล้
แบบสดใหมข่ทอุกวนัน บนกางเขนนนันั้นพระองคร์ทรงตายเพพที่อคนบาปททนี้งหลาย พระองคร์ทรงมทชทวริตอยซูต่เสมอไปเพดืที่อ
วลิงวอนเผดืที่อผผล้เชดืที่อทนันั้งหลาย ในสวรรคร์ตอนนบีนั้ในฐานะมหาปอุโรหลิตผผล้ยลิที่งใหญข่ของเรา พระองคร์ทรงถวายเครดืที่องสนัตว
บผชาของพระองคร์อยผข่เสมอตข่อเบดืนั้องพระพนักตรร์พระเจล้าพระบลิดา

ความจรลิงเดบียวกนันนบีนั้ถผกกลข่าวใน 1 ยอหร์น 1:7: “แตข่ถล้าเราดจาเนลินอยผข่ในความสวข่าง เหมดือนอยข่างพระองคร์
ทรงสถลิตในความสวข่าง เรากห็รข่วมสามนัคคบีธรรมซถึที่งกนันและกนัน และพระโลหลิตของพระเยซผครลิสตร์พระบอุตรของ
พระองคร์ กห็ชคาระเราททนี้งหลายใหล้ปราศจากบาปทนันั้งสลินั้น”

พระเยซผไมข่เพบียงทรงเปป็น “พระเมษโปดกของพระเจล้า” เทข่านนันั้น, พระองคร์ไมข่เพบียงเสดห็จมาเพดืที่อรนับ “บาป
ของโลก” ไปเสบียเทข่านนันั้น พระองคร์ยนังจะทรงใหด้บทพตริศมา “ดด้วยพระวริญญาณบรริสตุทธริธิ์” ดล้วย (ขล้อ 33) ยอหร์นใหล้
บนัพตลิศมาดล้วยนนั้จา แตข่บนัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์จะถผกใหล้ไดล้โดยพระเยซผครลิสตร์, พระเมษโปดกของ
พระเจล้าเทข่านนันั้น

บนัพตลิศมาทบีที่ถผกใหล้โดยยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาไมข่ไดล้ชข่วยใหล้รอดและไมข่สามารถชข่วยผผล้ใดใหล้รอดไดล้ เหมดือน
กนับทบีที่บนัพตลิศมาไมข่สามารถชข่วยผผล้คนใหล้รอดไดล้วนันนบีนั้ บนัพตลิศมาในนนั้จาไมข่เกบีที่ยวขล้องอะไรเลยกนับการไถข่ เราควรรทบบทพ
ตริศมาในนนี้คาในพระนามของพระบลิดา, และของพระบอุตร, และของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์-มลิใชข่เพดืที่อทบีที่จะถซกไถข่ แตข่
เพราะเราถยกไถต่แลด้ว บนัพตลิศมาในนนั้จาบอกเปป็นนนัยแกข่โลกทบีที่คนัดคล้านวข่าเราไดด้ตายตข่อโลกแลล้ว, เราถผกฝปังไวล้กนับพระ
ครลิสตร์และถผกชอุบใหล้เปป็นขถึนั้นเพดืที่อดจาเนลินในชบีวลิตใหมข่แลล้ว

แตข่บนัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์เกลิดขถึนั้นในชนัที่วเสบีนั้ยววลินาทบีทบีที่เราเชดืที่ออนันนจาไปสผข่ความรอด, ชนัที่วขณะ
นนันั้นแหข่งการบนังเกลิดใหมข่ เราบทงเกริดโดยพระวลิญญาณ (ยอหร์น 3:5); และหากคนใดไมต่บทงเกริดโดยพระวลิญญาณ, 
หากคนใดไมต่มทพระวลิญญาณ (โรม 8:9)} หากคนใดไมต่ถซูกนคาโดยพระวลิญญาณ (โรม 8:14), หากคนใดไมต่รทบบทพ
ตริศมาในพระวลิญญาณ (1 คร. 12:12, 13), หากคนใดไมต่ถซูกประททบตราโดยพระวลิญญาณ (อฟ. 4:30) คนๆนทนี้นกก็
ไมก่ใชก่ลซูกคนหนนที่งของพระเจด้า!

โจรบนกางเขนคนนนันั้นไมข่เคยไดล้รนับบนัพตลิศมาในนนั้จา เขารล้องทผลตข่อพระเยซผ, เขาขอใหล้พระองคร์ระลถึกถถึง
เขา, และพระเยซผตรนัสวข่า “วนันนบีนั้เจล้าจะไดล้อยผข่กนับเราในเมดืองบรมสอุขเกษม!” ในทางกลนับกนัน อานาเนบียและสนัปฟปรา
ไดล้รนับบนัพตลิศมาในนนั้จาแลล้ว พวกเขาถผกรนับเขล้าในครลิสตจนักรยอุคตล้นแลล้วโดยพวกอนัครทผตทบีที่มบีอจานาจดผแล-แตข่พวกเขากห็
ไมข่ไดผู้รบับบบัพตริศมาโดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์เพราะวข่าพวกเขามตุสาตข่อพระวลิญญาณ (อข่าน กลิจการ 5:1-10)



“วทนรตุต่งขนนี้นยอหณ์นเหก็นพระเยซซูกคาลทงเสดก็จมาทางทต่าน” นบีที่พลิสผจนร์วข่าพระเยซผไมข่ไดล้ทรงอยผข่กนับยอหร์นตอนทบีที่
พวกปอุโรหลิตและพวกคนเลวบีมาถามคจาถามเขาเกบีที่ยวกนับวข่าเขาเปป็นใครและเขาใหล้บนัพตลิศมาดล้วยสลิทธลิอจานาจใด 
ทนันทบีหลนังจากพระเยซผทรงรนับบนัพตลิศมาแลล้ว พระองคร์กห็ทรงถผกนจาไปโดยพระวลิญญาณเขล้าไปในถลิที่นทอุรกนันดารเพดืที่อ
ทบีที่จะถผกพญามารทดลอง (มาระโก 1:12, 13; มธ. 4:1-11) ทนันทบีหลนังจากสบีที่สลิบวนันแหข่งการอดอาหารและการถผก
ทดลองนนันั้น พระองคร์กห็เสดห็จกลนับมาหายอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาในถลิที่นทอุรกนันดารแหข่งแควล้นยผเดบีย ตอนนนันั้นเองทบีที่
ยอหร์นไดล้เหห็นพระองคร์เสดห็จมาและประกาศเรดืที่องการเขล้ามาใกลล้ของพระเมษโปดกของพระเจล้า

จงสนังเกตวข่าพระเมษโปดกของพระเจล้าไดล้เสดห็จมาเพดืที่อรนับสลิที่งใดไป: “ความผริดบาป” (เอกพจนร์) ไมข่ใชข่ 
“บรรดาความผริดบาป” (พหผพจนร์) ถล้าพระเยซผเสดห็จมาเมดืที่อหนถึที่งพนันเกล้ารล้อยปปกข่อนเพดืที่อรนับบรรดาความผริดบาป
ของโลกไปเสบีย พระองคณ์กก็ทรงลด้มเหลวแลด้ว เรามบีบาปสายพนันธอุร์ใหมข่ๆบนแผข่นดลินโลกวนันนบีนั้มากกวข่าตอนทบีที่พระเยซผ
ทรงเคยอยผข่ทบีที่นบีที่ ซาตานและเหลข่าสมอุนของมนันทจางานทนันั้งวนันทนันั้งคดืนเพดืที่อผลลิตบาปชนลิดใหมข่ๆออกมา เรารผล้วข่ามบีอยผข่แคข่
สามชข่องทางเทข่านนันั้นทบีที่ซาตานทดลองมนอุษยร์: ตนัณหาของเนดืนั้อหนนัง, ตนัณหาของตา, และความเยข่อหยลิที่งแหข่งชบีวลิต (1 
ยอหร์น 2:15-17; มธ. 4:1 เปป็นตล้นไป) แตข่ตจ้นไมจ้แหต่งบาปออกผลมากมายหลายชนลิด การเมาสอุรา, การฆาตกรรม,
การโกหก, การลนักขโมย, การพผดหมลิที่นประมาท, การผลิดผนัวผลิดเมบีย-บาปเหลข่านบีนั้เปป็นผลททนี้งหลายของบาปนบัทั้นทบีที่
ทจาใหล้จลิตวลิญญาณตกนรก พระเยซผไดล้เสดห็จมาเพดืที่อรนับบาปของโลกไปเสบีย และนนัที่นคดือบาปแหต่งความไมก่เชบนั่อ:

“ผผล้ทบีที่เชดืที่อในพระบอุตรกห็ไมข่ตล้องถผกพลิพากษาลงโทษ แตข่ผผล้ทบีที่มลิไดล้เชดืที่อกห็ตล้องถผกพลิพากษาลงโทษอยผข่แลล้ว เพราะ
เขามลิไดล้เชดืที่อในพระนามพระบอุตรองคร์เดบียวทบีที่บนังเกลิดจากพระเจล้า” (ยอหร์น 3:18)

พระเยซผตรนัสแกข่เหลข่าสาวกของพระองคร์วข่า “อยข่างไรกห็ตามเราบอกความจรลิงแกข่ทข่านทนันั้งหลาย คดือการทบีที่
เราจากไปนนันั้นกห็เพดืที่อประโยชนร์ของทข่าน เพราะถล้าเราไมข่ไป พระองคร์ผผล้ปลอบประโลมใจกห็จะไมข่เสดห็จมาหาทข่าน แตข่
ถล้าเราไปแลล้ว เรากห็จะใชล้พระองคร์มาหาทข่าน เมพที่อพระองคณ์นทนี้นเสดก็จมาแลด้ว พระองคณ์จะทรงกระทคาใหด้โลกรซูด้สนกถนง
ความผริดบาป และถถึงความชอบธรรม และถถึงการพลิพากษา ถนงความผริดบาปนทนี้น คพอเพราะเขาไมต่เชพที่อในเรา ถถึง
ความชอบธรรมนนันั้น คดือเพราะเราไปหาพระบลิดาของเรา และทข่านทนันั้งหลายจะไมข่เหห็นเราอบีก ถถึงการพลิพากษานนันั้น 
คดือเพราะผผล้ครองโลกนบีนั้ถผกพลิพากษาแลล้ว” (ยอหร์น 16:7-11)

จงสนังเกตในพระคจาตอนนบีนั้วข่าพระเยซผทรงประกาศวข่าพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์จะทรงฟฝ้องใจมนอุษยร์เรดืที่อง
ความผริดบาป (เอกพจนร์), ไมข่ใชข่บรรดาความผริดบาป (พหผพจนร์) ความไมข่เชดืที่อคดือบาปนนันั้นทบีที่ไดล้ทจาใหล้ทอุกดวง
วลิญญาณทบีที่ไมข่เชดืที่อทนทอุกขร์ทรมานอยผข่ในไฟนรกวนันนบีนั้ และความไมข่เชดืที่อคดือบาปนนันั้นทบีที่จะทจาใหล้ทอุกดวงวลิญญาณทบีที่ไมข่
เชดืที่อตล้องตกนรกตนันั้งแตข่วนันนบีนั้เปป็นตล้นไป!

ในขล้อพระคจาตอนทบีที่เพลิที่งถผกยกมาจากโรม 10:13-17 เราไดล้เรบียนรผล้วข่า “ผผล้ใดกห็ตามทบีที่จะรล้องออกพระนาม
ขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้าจะไดล้รนับความรอด” แตข่เปป็นไปไมข่ไดล้เลยทบีที่คนใดจะรล้องทผลตข่อพระเจล้าเพดืที่อขอความรอดใน
พระนามของพระเยซผจนกวข่าคนๆนนันั้นไดล้ยลินพระวจนะของพระเจล้ากข่อนและเชดืที่อในพระเยซผวข่าทรงเปป็นพระบทุตร
ของพระเจล้า, พระผผล้ชข่วยใหล้รอดของคนบาปทนันั้งหลาย ความไมต่เชพที่อคดือบาปทบีที่ทจาใหล้มนอุษยร์ตกนรก แตข่พระเยซผ, 
พระเจล้าในกายเนดืนั้อหนนัง, ทรงรนับความผริดบาปทรีที่ทคาใหผู้ตกนรกนบัทั้นไปแลล้วเมดืที่อพระองคร์ทรงสลินั้นพระชนมร์บน
กางเขนนนันั้น พระองคร์ทรงมบีชบีวลิตอยผข่วนันนบีนั้เพดืที่อรนับบาปทนันั้งหลายของเราไปวนันแลล้ววนันเลข่า พระองคร์ไดล้เสดห็จมาเพดืที่อ



ประกาศความรนักของพระเจล้า, ความเมตตาของพระเจล้า, และความรอดของพระเจล้าทบีที่มบีแกข่คนทนันั้งปวง-“ผผล้ใด
กห็ตามทบีที่เชดืที่อ” ในพระนามของพระบอุตรผผล้ซถึที่งพระเจล้าไดล้ทรงใชล้มาเพดืที่อรนับความผลิดบาปของโลกไปเสบีย

ในฐานะครลิสเตบียน เราถผกเชลิญชวนใหล้สารภาพบาปทนันั้งหลายของเรา และพระองคร์ทรงสนัตยร์ซดืที่อและเทบีที่ยง
ธรรมทบีที่จะยกโทษบาปทนันั้งหลาย (พหผพจนร์) ของเราใหล้แกข่เรา ลผกเลห็กๆของพระเจล้าไมข่ควรทจาบาป แตข่ตราบใดทบีที่
เรายนังอยผข่ในโลกนบีนั้ เรากห็จะยนังอาศนัยอยผข่ในรข่างกายแหข่งเนดืนั้อหนนัง และเนดืนั้อหนนังกห็อข่อนแอ ดล้วยเหตอุนบีนั้ หากลผกเลห็กๆ
คนใดทจาบาป เรากห็มบีผผล้ทรงเสนอความแทน, พระองคร์ผผล้ทรงเปป็นคนกลางของเราและผผล้ลบลล้างพระอาชญาเพราะ
บาปทนันั้งหลายของเรา:

“ถล้าเราสารภาพบาปของเรา พระองคร์ทรงสนัตยร์ซดืที่อและเทบีที่ยงธรรม กห็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และ
จะทรงชจาระเราใหล้พล้นจากการอธรรมทนันั้งสลินั้น... ลผกเลห็กๆของขล้าพเจล้าเออ๋ย ขล้าพเจล้าเขบียนขล้อความเหลข่านบีนั้ถถึงทข่านทนันั้ง
หลาย เพดืที่อทข่านจะไดล้ไมข่ทจาบาป และถล้าผผล้ใดทจาบาป เรากห็มบีพระองคร์ผผล้ชข่วยเหลดือสถลิตอยผข่กนับพระบลิดา คดือพระเยซผ
ครลิสตร์ผผล้ทรงชอบธรรมนนันั้น และพระองคร์ทรงเปป็นผผล้ลบลล้างพระอาชญาทบีที่ตกกนับเราทนันั้งหลายเพราะบาป (พหผพจนร์) 
ของเรา และไมข่ใชข่แตข่บาปของเราพวกเดบียว แตข่บาป (พหผพจนร์) ของมนอุษยร์ทนันั้งปวงในโลกดล้วย” (1 ยอหร์น 1:9; 
2:1, 2)

“ดล้วยเหตอุวข่า มบีพระเจล้าองคร์เดบียวและมบีคนกลางแตข่ผผล้เดบียวระหวข่างพระเจล้ากนับมนอุษยร์ คดือพระเยซผครลิสตร์
ผผล้ทรงสภาพเปป็นมนอุษยร์” (1 ทธ. 2:5)

พระเยซผทรงรนับความผกิดบาปนกันั้นของโลกไปแลล้ว และนนัที่นหมายความวข่าพระองคร์ไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์
เพดืที่อคนบาปทอุกคนทบีที่ไดล้เกลิดมาแลล้วหรดือทบีที่จะเกลิดมา พระโลหลิตทบีที่หลนัที่งออกของพระองคร์เพบียงพอแลล้วทบีที่จะปกคลอุม
บาปทอุกอยข่างทบีที่เคยถผกกระทจาหรดือทบีที่จะถผกกระทจา เราไมข่กลล้าจจากนัดการลบมลทลินทบีที่ถผกซดืนั้อแลล้วโดยทางพระโลหลิตทบีที่
หลนัที่งออกของพระองคร์ ผมเชดืที่อในอจานาจสลิทธลิธิ์ขาดสผงสอุดและการทรงทราบลข่วงหนล้าของพระเจล้า, ผมเชดืที่อในการ
ทรงเลดือกตามพระคนัมภบีรร์และการลลิขลิตลข่วงหนล้าตามพระคนัมภบีรร์; แตข่ผมไมข่เชอที่อวข่าพระเยซผไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพดืที่อ 
“ผผล้ทบีที่ถผกเลดือกสรร” แคข่ไมข่กบีที่คน แนข่นอนวข่าจะมบีคนเหลข่านนันั้นทบีที่จะอยผข่ตลอดชนัที่วนลิรนันดรร์ในนรก แตข่พวกเขาจะทจาเชข่น
นนันั้นเพราะวข่าพวกเขา “ปฏลิเสธ” องคร์พระผผล้เปป็นเจล้าผผล้ไดล้ทรงซดืนั้อพวกเขาแลล้วและนคาความพลินาศฉนับพลนันมาสซูต่ตทว
เอง” (2 ปต. 2:1) พระเยซผตรนัสแกข่ประชาชนของพระองคร์เองวข่า “แตข่ทข่านทนันั้งหลายไมต่ยอมมาหาเราเพดืที่อจะไดล้
ชบีวลิต” (ยอหร์น 5:40) พระองคร์ทรงรที่จาไหล้เพราะกรอุงเยรผซาเลห็ม: “โอ เยรผซาเลห็มๆ ทบีที่ไดล้ฆข่าบรรดาศาสดาพยากรณร์ 
และเอาหลินขวล้างผผล้ทบีที่ไดล้รนับใชล้มาหาเจล้าถถึงตาย เราใครต่จะรวบรวมลซูกของเจด้าไวด้เนพองๆ เหมพอนแมต่ไกต่กกลซูกอยซูต่ใตด้
ปปีกของมทน แตก่เจจ้าไมก่ยอมเลยหนอ” (มธ. 23:37) เปโตรกลข่าวชนัดเจนวข่าพระเจล้า “ไมข่ทรงประสงคร์ทบีที่จะใหล้ผผล้หนถึที่ง
ผผล้ใดพลินาศเลย แตข่ทรงปรารถนาทบีที่จะใหล้คนทนันั้งปวงกลนับใจเสบียใหมข่” (2 ปต. 3:9) เปาโลบอกเราวข่า “พระเจล้าผผล้
สถลิตในองคร์พระครลิสตร์ทรงใหล้โลกนรีทั้คดืนดบีกนันกนับพระองคร์เอง” (2 คร. 5:19) 

ขอพระเจล้าทรงโปรดเวทนาผผล้รนับใชล้คนใดทบีที่เทศนาการลบมลทลินแบบมบีขบีดจจากนัด! พระโลหลิตของพระเยซผ
ครลิสตร์ไดล้ถผกหลนัที่งออกแลล้วเพดืที่อ “ผผล้ใดกห็ตามทบีที่ปรารถนา” พระคนัมภบีรร์ไมข่เคยสอน “ความรอดแบบเหมารวม” เลย 
และ “การลบมลทลินแบบมบีขบีดจจากนัด” กห็ไมข่เคยถผกสอนดล้วย หลนักคจาสอนทนันั้งสองเรดืที่องนบีนั้เปป็นคจาสอนนอกรบีตทบีที่
อนันตรายและขนัดแยล้งกนับพระวจนะของพระเจล้าอยข่างสอุดขบีด เรดืที่องนข่าเศรล้าของคนใดกห็ตามทบีที่ลงเอยในนรกกห็คดือวข่า



พระเยซผไดด้ทรงชคาระหนบีนั้บาปนนันั้นแลล้ว, พระองคร์ทรงแบกรนับบาปของทตุกคนไปแลล้ว, และทนันั้งหมดทบีที่พระองคร์ทรงขอ
ใหล้ใครกห็ตามกระทจากห็คดือ รนับพระราชกลิจทบีที่เสรห็จสลินั้นแลล้วของพระองคร์, เชดืที่อในพระนามของพระองคร์, และรนับ
สารภาพพระองคร์ตข่อหนล้ามนอุษยร์ ความรอดเปป็นเรดืที่องทบีที่ชนัดเจนและเรบียบงข่าย ททุกคนรนับความรอดไดล้ คดือผผล้ทบีที่อยาก
รนับความรอด แตข่มบีเพบียงวลิธบีเดรียวเทข่านนันั้น-วลิธบีของพระเจล้า: เราตด้องเขด้าทางประตซูนทนี้น “เราบอกความจรลิงแกข่ทข่านวข่า
ผผล้ทบีที่มลิไดล้เขล้าไปในคอกแกะทางประตผ แตข่ปปนเขล้าไปทางอดืที่นนนันั้นเปป็นขโมยและโจร” (ยอหร์น 10:1) พระเมษโปดก
ของพระเจล้า, โดยพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระองคร์, ไดล้ทรงทจาการลบมลทลินแลล้วซถึที่งเพบียงพอสจาหรนับทอุกคนทบีที่เคย
เกลิดมาหรดือทบีที่จะเกลิดมา-แตข่พระโลหลิตของพระองคร์มบีประสลิทธลิภาพแกข่ผผล้เชดืที่อทนันั้งหลายเทข่านนันั้น

การทบีที่ยอหร์นเรบียกพระเยซผวข่า “พระเมษโปดก” ทบีที่ไดล้เสดห็จมาเพดืที่อทจาการถวายเครดืที่องสนัตวบผชาสอุดยอด
หนถึที่งเดบียวนนันั้นเพราะความผลิดบาปกห็ชบีนั้ใหล้เหห็นถถึงความจรลิงฝฝ่ายวลิญญาณทบีที่ลถึกซถึนั้งเหลข่านนันั้นซถึที่งถผกเปปิดเผยแกข่เขา เราไมข่
พบคจากลข่าวเชข่นนนันั้นซถึที่งถผกกลข่าวโดยสาวกคนอดืที่นใดเลยกข่อนวนันเพห็นเทคอสตร์นนันั้น คนอดืที่นๆเรบียกพระเยซผวข่า “องคร์
พระผผล้เปป็นเจล้า...พระครลิสตร์...พระบอุตรของพระเจล้า...พระเมสสลิยาหร์...กษนัตรลิยร์แหข่งอลิสราเอล...บอุตรดาวลิด”; แตข่
ยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาเพบียงผผล้เดบียวประกาศพระองคร์วข่าทรงเปป็นพระเมษโปดกผผล้ไดล้เสดห็จมาเพดืที่อทจาการถวาย
เครดืที่องสนัตวบผชาสอุดยอดหนถึที่งเดบียวนนันั้นเพราะความผลิดบาปซถึที่งจะทจาใหล้พระเจล้าพอพระทนัยอยข่างครบถล้วนและอยข่าง
สมบผรณร์แบบจนกลข่าวถถึงพระองคร์ไดล้วข่าพระองคร์เสดห็จมาเพดืที่อรนับความผริดบาปของคนทนันั้งโลกไปเสบีย กต่อนกลโกธา
ยอหร์นไดล้เหห็นความมรณาอนันนข่ากลนัวทบีที่พระผผล้ชข่วยใหล้รอดจะทรงสลินั้นพระชนมร์ในการถวายเครดืที่องสนัตวบผชาในฐานะ
ตนัวแทนนนันั้น; และวทนนทนี้คนทบีที่ไดล้ชดืที่อวข่าเปป็นผผล้รนับใชล้จจานวนมากกลนับมองไมข่เหห็นเครดืที่องสนัตวบผชานนันั้น แมล้หลนังจาก
เหตอุการณร์ทบีที่กลโกธานนันั้นกห็ตาม คจาเทศนาทบีที่ปราศจากพระโลหลิตคดือคจาเทศนาทบีที่วข่างเปลข่า และซาตานไมข่สนวข่าผผล้รนับ
ใชล้คนหนถึที่งเทศนานานขนาดไหนหรดือเสบียงดนังขนาดไหนตราบใดทบีที่เขาปฏลิเสธการเสบียสละเพดืที่อรนับโทษแทนทบีที่พระ
เยซผไดล้ทรงกระทจาตอนทบีที่พระองคร์ทรงสลินั้นพระชนมร์เพราะความผลิดบาปของคนทนันั้งโลก

จงสนังเกตในขล้อ 30 วข่ายอหร์นเรบียกพระเยซผวข่า “ผซูด้หนนที่ง” เขาเพลิที่งประกาศถถึงพระองคร์วข่าทรงเปป็น “พระ
เมษโปดกของพระเจล้า” แตข่พระเมษโปดกของพระเจล้ากห็ทรงเปป็นชายคนหนถึที่ง จากนนันั้นในประโยคเดบียวกนันยอหร์นกห็
พยายามทบีที่จะทจาใหล้เหลข่าผผล้ฟปังของเขาเขล้าใจชนัดเจนถถึงขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าพระเยซผทรงดจารงอยผข่ชนัที่วนลิรนันดรร์, วข่าพระองคร์
ทรงเปป็นอยผข่มาตนันั้งแตข่ตลอดชนัที่วนลิรนันดรร์กาล: “ภายหลทงขด้าพเจด้าจะมทผซูด้หนนที่งเสดก็จมาเปป็นใหญต่กวต่าขด้าพเจด้า เพราะวต่า
พระองคค์ทรงดคารงอยยก่กก่อนขจ้าพเจจ้า”

“ขด้าพเจด้าเองกก็ไมต่ไดด้รซูด้จทกพระองคณ์” (ยอหร์นไมข่ไดล้รผล้จนักตนัวตนทบีที่แทล้จรลิงของพระครลิสตร์จนกระทนัที่งพระเจล้า
ทรงเปปิดเผยเรดืที่องนบีนั้แกข่เขาเมดืที่อพระเยซผเสดห็จมาหาเขาเพดืที่อทบีที่จะรนับบนัพตลิศมาในแมข่นนั้จาจอรร์แดน) ในขล้อ 33 คจากลข่าว
ทบีที่วข่า “ขด้าพเจด้าเองไมต่ไดด้รซูด้จทกพระองคณ์” เปป็นคจากรบีกเดบียวกนับทบีที่ถผกใชล้ในขล้อ 31 ยอหร์นกจาลนังกลข่าวเพบียงวข่า “ขล้าพเจล้า
ไมข่ไดล้รผล้จนักพระองคร์อยข่างถข่องแทล้, ขล้าพเจล้าไมข่ไดล้รผล้จนักพระองคร์อยข่างเดข่นชนัดและอยข่างแนข่ใจ, ถถึงแมล้วข่าขล้าพเจล้ารผล้สถึกอยผข่
อยข่างหนถึที่งตอนทบีที่ขล้าพเจล้าไดล้เหห็นพระองคร์เสดห็จมาเพดืที่อทบีที่จะรนับบนัพตลิศมา, ความรผล้สถึกทบีที่วข่าพระองคร์ทรงเปป็นผผล้หนถึที่งทบีที่
ยลิที่งใหญข่กวข่าตนัวขล้าพเจล้าเอง”

ในบนันทถึกของมนัทธลิวเกบีที่ยวกนับบนัพตลิศมาของพระเยซผทบีที่เราอข่าน “แลล้วพระเยซผเสดห็จจากแควล้นกาลลิลบีมาหา
ยอหร์นทบีที่แมข่นนั้จาจอรร์แดน เพดืที่อจะรนับบนัพตลิศมาจากทข่าน แตข่ยอหร์นทผลหล้ามพระองคร์วข่า “ขล้าพระองคร์ตล้องการจะรนับ



บนัพตลิศมาจากพระองคร์ ควรหรดือทบีที่พระองคร์จะเสดห็จมาหาขล้าพระองคร์” (มธ. 3:13, 14) และหลนังจากทบีที่ยอหร์นไดล้
ใหล้บนัพตลิศมาพระเยซผแลล้ว เขากห็เขล้าใจอยข่างชนัดเจนวข่าตนไดล้ใหล้บนัพตลิศมาพระเมสสลิยาหร์ ดนังนนันั้นเราจถึงเหห็นวข่ามนัทธลิว
และยอหร์นไมข่ไดล้กลข่าวขนัดแยล้งกนัน ไมข่มบีขล้อสงสนัยเลยวข่าเสล้นทางของยอหร์นและพระเยซผไดล้มาบรรจบกนันกข่อนทบีที่องคร์
พระผผล้เปป็นเจล้าเขล้าสผข่การปรนนลิบนัตลิปวงชนของพระองคร์ แตข่ในขณะเดบียวกนันยอหร์นกห็ไมข่ไดล้รผล้จนักพระองคร์ บางทบีเขา
อาจคลิดวข่า “ผผล้นบีนั้อาจเปป็นพระเมสสลิยาหร์กห็ไดล้” เขารผล้อยข่างไมข่ตล้องสงสนัยวข่าพระเยซผทรงเปป็นบอุคคลทบีที่ผลิดธรรมดาและ
พลิเศษเหนดือธรรมดาคนหนถึที่ง แตข่ในขณะนนันั้นเขาไมข่ไดล้รผล้จนักองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าของเราโดยใชล้สายตา เขารผล้จนักพระองคร์
อยต่างสมบซูรณณ์แบบหลนังจากทบีที่เขาไดล้เหห็นพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์เสดห็จลงมาและสถลิตอยผข่บนพระองคร์

“แตต่เพพที่อใหด้พระองคณ์ทรงเปป็นททที่ประจทกษณ์แกต่พวกอริสราเอล ขด้าพเจด้าจนงไดด้มาใหด้บทพตริศมาดด้วยนนี้คา” ในทบีที่นบีนั้
ยอหร์นเนล้นยนั้จาขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าเขาไดล้มาเพดืที่อเปปิดเผยแกข่อลิสราเอลเกบีที่ยวกนับพระเมสสริยาหณ์, พระเมษโปดกของ
พระเจล้า, พระผผล้ชข่วยใหล้รอดผผล้จะทรงรนับบาปของพวกเขาไปเสบีย, พระองคร์ผผล้ทบีที่บนัดนบีนั้กจาลนังเสดห็จเขล้ามาใกลล้และผผล้ทบีที่
เขากจาลนังชบีนั้ใหล้พวกเขาเองดล้วยตนัวเอง ยอหร์นไมข่ไดล้เขล้าสผข่งานรนับใชล้ตามใจชอบ-เขานจาขข่าวสารของพระเจล้ามาใหล้ เขา
ไมข่ไดล้แมล้แตข่แสวงหาผผล้คนใหล้มาตลิดตามตนัวเขาเองดล้วยซนั้จา-เขาแสวงหาทบีที่จะชบีนั้ผผล้คนใหล้ไปหาพระเมษโปดกของ
พระเจล้า

“และยอหณ์นกลต่าวเปป็นพยาน...” ยอหร์นใหล้การเปป็นพยานตข่อหนล้าประชาชนวข่าองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าของเรา
ทรงถผกรนับรผล้และไดล้รนับอนอุญาตโดยพระเจล้าพระบลิดาแลล้ว และวข่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ทบีที่แทล้จรลิง 
“ขด้าพเจด้าไดด้เหก็น...” ยอหร์นไดด้เหก็นสลิที่งทบีที่เขากจาลนังใหล้เปป็นคจาพยานตรงนบีนั้ และสลิที่งทบีที่เขาไดล้เหห็นกห็เปป็นขล้อพลิสผจนร์จาก
พระเจล้าทบีที่มาถถึงเขาวข่าพระเยซผทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์, พระเมษโปดกของพระเจล้า, อยข่างแทล้จรลิง

ยอหร์นไดล้เหห็น “พระวริญญาณเหมพอนดทงนกเขาเสดก็จลงมาจากสวรรคณ์ และทรงสถริตบนพระองคณ์” พระ
วลิญญาณเสดห็จมาประทนับบนพระองคร์และสถลิตอยผข่บนพระองคร์ “เหมดือนดนังนกเขา” ไมข่จจาเปป็นตล้องหมายความวข่า
พระวลิญญาณทรงมบีรผปรข่างแบบนกเขา มนัทธลิวกลข่าววข่าพระวลิญญาณไดล้เสดห็จลงมา “เหมดือนดนังนกเขา”, ลผกากลข่าว
วข่า “ทรงรผปสนัณฐานเหมดือนนกเขา”-แตข่รผปรข่างของรข่างกายนนันั้นไมข่ใชข่เรดืที่องสจาคนัญ หมายเหตอุทบีที่สจาคนัญในทบีที่นบีนั้กห็คดือการ
เสดห็จมาของพระวลิญญาณบนพระเยซผและสถลิตอยผข่บนพระองคร์ 

เราจะตล้องไมข่คลิดเอาเองวข่าพระผผล้ชข่วยใหล้รอดไมข่ทรงมบีพระวลิญญาณกข่อนการรนับบนัพตลิศมาของพระองคร์-
พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ทรงสถลิตอยผข่ในพระองคร์ “อยข่างไมข่จจากนัด” ตนันั้งแตข่เวลาแหข่งการเสดห็จมารนับสภาพมนอุษยร์ของ
พระองคร์; แตข่พระวลิญญาณทบีที่เสดห็จลงมาในลนักษณะคลล้ายรผปรข่างตอนทบีที่พระเยซผรนับบนัพตลิศมากห็แสดงใหล้เราเหห็นตรบี
เอกานอุภาพอยข่างไมข่มบีขล้อสงสนัย: พระเยซผพระบอุตรซถึที่งทรงยดืนอยผข่ในนนั้จา, พระเจล้าพระบลิดาซถึที่งตรนัสจากสวรรคร์, พระ
วลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ในลนักษณะคลล้ายรผปรข่างทบีที่มาอยผข่บนพระเยซผและสถลิตอยผข่บนพระองคร์

นอกจากนบีนั้ เราตล้องจจาไวล้วข่ายอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาเปป็นคนเลวบีและคอุล้นเคยดบีกนับพลิธบีการตข่างๆทบีที่พวกมหา
ปอุโรหลิตและกษนัตรลิยร์ยลิวตล้องเขล้ากข่อนรนับตจาแหนข่งสผงของพวกเขา ดนังนนันั้น เพดืที่อเปป็นคจาพยานตข่อยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศ
มา พระเจล้าจถึงทรงใชล้การยอมรนับทบีที่ปรากฏแกข่ตามาจากสวรรคร์ อนันเปป็นการประกาศวข่าพระเยซผทรงเปป็นพระเมสสลิ
ยาหร์, ปอุโรหลิต, กษนัตรลิยร์, และศาสดาพยากรณร์ทบีที่ไดล้รนับการเจลิม ยอหร์นไมข่มบีขล้อสงสนัยเลยวข่าตนกจาลนังอยผข่ตข่อเบดืนั้องพระ
พนักตรร์พระเมสสลิยาหร์



“พระองคณ์ ผซูด้ไดด้ทรงใชด้ใหด้ขด้าพเจด้าใหด้บทพตริศมาดด้วยนนี้คา พระองคณ์นทนี้นไดด้ตรทสกทบขด้าพเจด้าวต่า ‘เมพที่อเจด้าเหก็น
พระวริญญาณเสดก็จลงมาและสถริตอยซูต่บนผซูด้ใด ผซูด้นทนี้นแหละเปป็นผซูด้ใหด้บทพตริศมาดด้วยพระวริญญาณบรริสตุทธริธิ์’” นบีที่ยข่อมจะ
บข่งบอกเปป็นแนข่วข่ายอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาไดล้ถผกสนัที่งสอนและถผกฝฝึกฝนโดยพระเจล้าผผล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ เหมดือนกนับทบีที่
พระองคร์ไดล้ทรงสนัที่งสอนเหลข่าศาสดาพยากรณร์ในสมนัยพนันธสนัญญาเดลิม ไมข่ตล้องสงสนัยเลยวข่าพระเจล้าไดล้ทรงเปปิดเผย
หลายสลิที่งแกข่ยอหร์นซถึที่งไมข่ไดล้ถผกบนันทถึกไวล้ แตข่มนันปรากฏชนัดตรงนบีนั้วข่าพระองคร์ไดล้ทรงเปปิดเผยขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าพระองคร์
ผผล้ซถึที่งพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์เสดห็จลงมาและประทนับอยผข่บนนนันั้นคดือพระองคร์ผผล้จะทรงใหด้บทพตริศมาดล้วยพระวลิญญาณ
บรลิสอุทธลิธิ์ พระครลิสตร์เพบียงผผล้เดบียวทรงเปป็นผผล้ทบีที่จะใหล้บนัพตลิศมาใจทนันั้งหลายของผผล้เชดืที่อ และโดยบนัพตลิศมานนันั้นเชดืที่อมใจ
เหลข่านนันั้นเขล้ากนับพระกายนนันั้น, ครลิสตจนักรพนันธสนัญญาใหมข่ซถึที่งพระองคร์ทรงเปป็นศบีรษะและรากฐานของมนัน การรนับ
บนัพตลิศมาดล้วยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์คดือการถผกสรล้างใหมข่ในหนัวใจ, ถผกเชดืที่อมเปป็นหนถึที่งเดบียวกนับพระกายของพระ
ครลิสตร์ โดยถดือครองพระองคร์ในพระภาคของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์, และกลายเปป็นกระดผกแหข่งกระดผกของ
พระองคร์และเนดืนั้อหนนังแหข่งเนดืนั้อหนนังของพระองคร์ (อฟ. 5:30)

ไมข่มบีผผล้ใดนอกจากพระครลิสตร์สามารถใหล้บนัพตลิศมาดล้วยพระวลิญญาณไดล้ พระองคร์ทรงสงวนสลิทธลิพลิเศษและ
อจานาจนบีนั้ไวล้สจาหรนับพระองคร์เอง พระองคร์ไมข่ทรงถข่ายทอดฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้านบีนั้ใหล้แกข่เหลข่าผผล้รนับใชล้บนโลก 
เอเฟซนัส 4:5 พผดถถึง “องคร์พระผผล้เปป็นเจล้าองคร์เดบียว ความเชดืที่อเดบียว บนัพตลิศมาเดบียว” และนบีที่ไมข่ไดล้หมายถถึงบนัพตลิศมา
ในนนี้คา มนันหมายถถึงบนัพตลิศมาทบีที่ผผล้เชดืที่อทอุกคนไดล้รนับเพดืที่อเขล้าในพระกายของพระครลิสตร์: “ถถึงกายนนันั้นเปป็นกายเดบียว กห็
ยนังมบีอวนัยวะหลายสข่วน และบรรดาอวนัยวะตข่างๆของกายเดบียวนนันั้นแมล้จะมบีหลายสข่วนกห็ยนังเปป็นกายเดบียวกนันฉนันใด 
พระครลิสตร์กห็ทรงเปป็นฉนันนนันั้น เพราะวข่าถถึงเราจะเปป็นพวกยลิวหรดือพวกตข่างชาตลิ เปป็นทาสหรดือมลิใชข่ทาสกห็ตาม เราทนันั้ง
หลายไดล้รนับบนัพตลิศมาโดยพระวลิญญาณองคร์เดบียวเขล้าเปป็นกายอนันเดบียวกนัน และพระวลิญญาณองคร์เดบียวกนันนนันั้น
ซาบซข่านอยผข่” (1 คร. 12:12, 13)

บนัพตลิศมาในนนั้จาไมข่มบีประโยชนร์อนันใดหากบนัพตลิศมาของพระวลิญญาณไมข่ไดล้มากข่อนมนัน เราถผกรวมเปป็นหนถึที่ง
เดบียวเขล้ากนับครลิสตจนักรททที่ปรากฏแกต่ตาโดยบนัพตลิศมาในนนั้จา แตข่หากเราไมข่ไดล้ถผกรวมเปป็นหนถึที่งเดบียวเขล้ากนับครลิสตจนักร
ททที่ไมต่ปรากฏแกต่ตา (พระกายของพระครลิสตร์) โดยบนัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ บนัพตลิศมาในนนั้จากห็เปป็นเพบียง
พลิธบีกรรมอนันวข่างเปลข่าและจะไมข่ทจาประโยชนร์อนันใดแกข่เราเลย

มนันเปป็นคจาสอนผลิดทบีที่จะคลิดเอาเองวข่าพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ไมข่ทรงเปป็นทบีที่รผล้จนักจนกระทนัที่งวนันเพห็นเทคอสตร์นนันั้น
พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ทรงอยผข่ในเรริที่มแรกนทนี้นกนับพระบลิดาอยข่างแทล้จรลิงพอๆกนับทบีที่พระบอุตรทรงอยผข่ทบีที่นนัที่น พระบลิดา, 
พระบอุตร, และพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ทรงอยผข่ในเรลิที่มแรกนนันั้น; พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ไดล้ทรงเผยพระองคร์เองใหล้
ประจนักษร์แลล้วในใจของผผล้เชดืที่อทนันั้งหลายในทอุกยอุคสมนัย และไมข่เคยมบีชบีวลิตนลิรนันดรร์เลยหากไมต่มทพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ 
อยข่างไรกห็ตาม ในยอุคสมนัยนบีนั้พระองคร์ทรงกระทจากลิจในใจของผผล้เชดืที่อทนันั้งหลายอยข่างทบีที่ไมข่เคยมากข่อน ในยอุคสมนัยพนันธ
สนัญญาเดลิมพระองคร์ไดล้เสดห็จมาบนมนอุษยร์เพดืที่อจอุดประสงคร์ตข่างๆทบีที่เฉพาะเจาะจง, ในงานรนับใชล้ตข่างๆทบีที่เฉพาะ
เจาะจง, และเสดห็จจากไป; แตข่ตนันั้งแตข่วนันเพห็นเทคอสตร์นนันั้นเปป็นตล้นมา พระองคร์กห็ทรงอยผข่ทบีที่นบีที่มาโดยตลอด, พระองคร์
ทรงสถลิตอยผข่ในใจของผผล้เชดืที่อทบีที่บนังเกลิดใหมข่แลล้วทอุกคน และหากไมข่มบีพระองคร์ กห็ไมข่มบีใครรนับความรอดและถผกทจาใหล้
เหมาะสมสจาหรนับอาณาจนักรแหข่งสวรรคร์ไดล้เลย



“ขด้าพเจด้ากก็ไดด้เหก็นแลด้ว และไดด้เปป็นพยานวต่า พระองคค์นทนั้แหละ เปป็นพระบนุตรของพระเจจ้า” หลนังจากทบีที่
เขาใหล้บนัพตลิศมาพระเยซผแลล้ว ยอหร์นกห็ไมข่มบีความสงสนัยในใจของตนแลล้ววข่าพระเมสสลิยาหร์ทรงเปป็นผผล้ใด เขาเขล้าใจ
อยข่างสมบผรณร์แบบวข่าพระเยซผทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ “ศาสดาพยากรณร์ผผล้นนันั้นทบีที่จะมา”, ผผล้ทบีที่บนังเกลิดมาองคร์เดบียว
ของพระบลิดา; และเขาใหล้การเปป็นพยานอยข่างไมข่ลนังเลใจเลยวข่านบีที่แหละคดือพระครลิสตร์, พระบอุตรของพระเจล้าผผล้ทรง
พระชนมร์อยผข่, ผผล้ซถึที่งเขาไดล้มาเพดืที่อประกาศ นบีที่คดือจอุดประสงคร์และเปฝ้าหมายแหข่งงานรนับใชล้ของยอหร์น

รทุข่งขนทั้นอรีกวบันหนนที่ง
ขล้อ 35-42: “รตุต่งขนนี้นอทกวทนหนนที่งยอหณ์นกคาลทงยพนอยซูต่กทบสาวกของทต่านสองคน และทต่านมองดซูพระเยซซูขณะ

ททที่พระองคณ์ทรงดคาเนรินและกลต่าววต่า “จงดซูพระเมษโปดกของพระเจด้า” สาวกสองคนนทนี้นไดด้ยรินทต่านพซูดเชต่นนทนี้ เขา
จนงตริดตามพระเยซซูไป 

“พระเยซซูทรงเหลทยวหลทงและทอดพระเนตรเหก็นเขาตามพระองคณ์มา จนงตรทสถามเขาวต่า “ทต่านหา
อะไร” และเขาททนี้งสองทซูลพระองคณ์วต่า “รทบบท” (ซนที่งแปลวต่าอาจารยณ์) “ทต่านอยซูต่ททที่ไหน” พระองคณ์ตรทสตอบเขาวต่า 
“มาดซูเถริด” เขากก็ไปและเหก็นททที่ซนที่งพระองคณ์ทรงอาศทยและวทนนทนี้นเขากก็ไดด้พทกอยซูต่กทบพระองคณ์ เพราะขณะนทนี้น
ประมาณสทที่โมงเยก็นแลด้ว 

“คนหนนที่งในสองคนททที่ไดด้ยรินยอหณ์นพซูด และไดด้ตริดตามพระองคณ์ไปนทนี้น คพออทนดรซูวณ์นด้องชายของซทโมนเปโตร
แลด้วอทนดรซูวณ์กก็ไปหาซทโมนพทที่ชายของตนกต่อน และบอกเขาวต่า “เราไดด้พบพระเมสสริยาหณ์แลด้ว” ซนที่งแปลวต่าพระ
ครริสตณ์ อทนดรซูวณ์จนงพาซทโมนไปเฝฟ้าพระเยซซู และเมพที่อพระเยซซูทรงทอดพระเนตรเขาแลด้วจนงตรทสวต่า “ทต่านคพอซทโม
นบตุตรชายโยนาหณ์ เขาจะเรทยกทต่านวต่าเคฟาส” ซนที่งแปลวต่าศริลา”

ครนันั้งแรกทบีที่ยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมารล้องประกาศวข่า “จงดผพระเมษโปดกของพระเจล้า” ไมข่มบีผลลนัพธร์ทบีที่
ปรากฏแกข่ตาใดๆ-ไมข่มบีผผล้ใดไดล้รนับความรอดเทข่าทบีที่เราทราบ; แตข่ “รตุต่งขนนี้นอทกวทนหนนที่ง” ยอหร์นเทศนาคจาเทศนาเดลิม
อบีกครนันั้ง: “จงดซูพระเมษโปดกของพระเจด้า!” และสาวกสองคนของเขาทบีที่ไดล้ยลินเขากห็ตามพระเยซผไป มบีผผล้เสนอแนะ
วข่านบีที่เปป็นการเรลิที่มตล้นของครลิสตจนักร; แมล้อาจเปป็นเชข่นนนันั้น สาวกสองคนนบีนั้ของยอหร์นกห็ไดล้ยลินคจาพยานแหข่งการเทศนา
ของเขาและตลิดตามพระครลิสตร์ผผล้ซถึที่งเขาบอกพวกเขาใหล้ไปหา มนันไมข่ใชข่ความยาวของคจาเทศนาทบีที่เปป็นเรดืที่องสจาคนัญ 
แตข่เปป็นสลิที่งทบีที่อยผข่ในคจาเทศนานนันั้นตข่างหาก คจาเทศนาตข่างๆของยอหร์นสนันั้นและตรงประเดห็น- “จงดผพระเมษโปดกของ
พระเจล้า”-แตข่คจาพยานของเขาเกลิดผลมากมาย

เราทราบวข่าชายหนถึที่งในสองคนนบีนั้ทบีที่ตลิดตามพระเยซผคดือ อนันดรผวร์ นล้องชายของเปโตร ชดืที่อของอบีกคนนนันั้นไมข่
ไดล้ถผกใหล้ไวล้ อทนดรซูวณ์กลายเปป็นผผล้ชนะวลิญญาณคนหนถึที่งในทนันทบี: “แลด้วอทนดรซูวณ์กก็ไปหาซทโมนพทที่ชายของตนกต่อน และ
บอกเขาวต่า “เราไดด้พบพระเมสสริยาหณ์แลด้ว” ซนที่งแปลวต่าพระครริสตณ์!” เชข่นเดบียวกนับอนันดรผวร์ เมดืที่อเราพบพระเยซผ 
พระองคร์กห็ทรงกลายเปป็นผผล้ทบีที่มบีคข่าประเสรลิฐแกข่เรา เราจะแสวงหาคนอดืที่นๆ, เราจะออกไปตามบรรดาคนทบีที่เรารนักซถึที่ง
ยนังไมข่ไดล้รนับความรอดและคนเหลข่านนันั้นทบีที่ไมข่มบีคนทบีที่รนักทบีที่จะชนะวลิญญาณพวกเขา เราควรเรลิที่มตล้นทบีที่บล้าน แตข่เราควร
ใหล้ขข่าวประเสรลิฐแกข่ทอุกคนทบีที่เราตลิดตข่อสนัมพนันธร์ดล้วย

เราควรหมายเหตอุวข่าซบีโมนเปโตร หนถึที่งในครลิสเตบียนทบีที่ยลิที่งใหญข่ทบีที่สอุดเทข่าทบีที่เคยมบีชบีวลิตอยผข่ ไมข่ไดล้กลนับใจเชดืที่อใน
การรณรงคร์ประกาศขข่าวประเสรลิฐภายใตล้เสบียงรล้องเพลงและการเทศนา เปโตรพบองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าผข่านทางคจา



พยานแบบเงบียบๆของอนันดรผวร์นล้องชายของเขา เมดืที่ออนันดรผวร์พบกนับพระเยซผและเชดืที่อแนข่ใจวข่าเขาไดล้พบพระเมสสลิ
ยาหร์แลล้ว มนันกห็ทจาใหล้ใจของเขาตดืที่นเตล้นเหลดือเกลินจนเขาอยากใหล้ซบีโมนไดล้รผล้จนักพระองคร์ดล้วย พระคนัมภบีรร์ไมข่ไดล้กลข่าว
มากนนักเกบีที่ยวกนับอทนดรซูวณ์ แตข่ซบีโมนเปโตร, ซถึที่งถผกพามาหาพระเยซผในฐานะเปป็นผลลนัพธร์ของคจาพยานแบบสข่วนตนัว
และเงบียบๆโดยญาตลิพบีที่นล้องคนหนถึที่ง,ไดล้กลายเปป็นผผล้ยลิที่งใหญข่ฝฝ่ายวลิญญาณ เขาไมข่ไดล้เหห็นการอนัศจรรยร์ตข่างๆอนันโดด
เดข่น เขาไมข่ไดล้อยผข่ใตล้อลิทธลิพลของ “การรณรงคร์” ครนันั้งใหญข่; เขาถผกนจามาหาพระเยซผผข่านทางคจาพยานของคนๆ
หนถึที่งทบีที่ไดล้พบพระเมสสลิยาหร์แลล้วและอยากใหล้คนอดืที่นๆทอุกคนไดล้ทราบเรดืที่องนบีนั้ มนันคงจะเปป็นเรดืที่องทบีที่แสนวลิเศษหากทอุก
คนทบีที่พบพระเยซผแลล้วจะกลนับไปบล้านและเลข่าใหล้เพดืที่อนๆและครอบครนัวของตนฟปังวข่าองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าไดล้ทรง
กระทจาสลิที่งยลิที่งใหญข่ใดบล้างเพดืที่อพวกเขา! (อข่านมาระโก 5:19)

เหลข่าผผล้รผล้พระคนัมภบีรร์บางทข่านเชดืที่อวข่ายอหร์นผผล้เปป็นทบีที่รนัก, พรล้อมกนับอนันดรผวร์, เปป็นผผล้ทบีที่กลนับไปบล้านพรล้อมกนับ
พระเยซผในวนันนนันั้น หากนบีที่เปป็นความจรลิง มนันกห็ไมข่นข่าแปลกเลยทบีที่ยอหร์นเนล้นยนั้จา “วทนตต่างๆ” ของงานรนับใชล้ของพระ
เยซผ ในยอหร์น 1:29 เขากลข่าววข่า “วนันรตุต่งขนนี้นยอหร์นเหห็นพระเยซผ”; ในยอหร์น 1:35 “รอุข่งขถึนั้นอทกวทนหนนที่ง”; และใน
ยอหร์น 1:43 “วนันรตุต่งขนนี้น” หากยอหร์นไปกนับอนันดรผวร์ในการตลิดตามพระเยซผวนันนนันั้น มนันกห็เปป็นวนันทบีที่ยลิที่งใหญข่สจาหรนับเขา
อยข่างแทล้จรลิง

“ยอหณ์นกคาลทงยพนอยซูต่กทบสาวกของทต่านสองคน” เหห็นไดล้ชนัดวข่ามบีทบีที่อยผข่จอุดหนถึที่งใกลล้เบธาบาราอนันเปป็นทบีที่ซถึที่ง
ยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมายดืนอยผข่ตลอดเพดืที่อเทศนา อาจเปป็นไดล้วข่าเขามบีแทข่นหรดือธรรมาสนร์แบบหยาบๆไวล้ใชล้ตอนทบีที่
เขาพผดและเปป็นทบีที่ๆเขายดืนเพดืที่อรนับคนเหลข่านนันั้นทบีที่มารนับบนัพตลิศมา

“และทต่านมองดซูพระเยซซูขณะททที่พระองคณ์ทรงดคาเนริน...” ผมนถึกภาพพระเยซผออกขณะทบีที่พระองคร์ทรง
เดลินอยผข่ทข่ามกลางฝผงชนเหลข่านนันั้น, คนเหลข่านนันั้นทบีที่รวมตนัวกนันมาเพดืที่อฟปังยอหร์นกลข่าวคจาเทศนาอบีกเรดืที่องหนถึที่ง ในขณะ
นนันั้นพระเยซผไมข่ไดล้ถผกจจาไดล้วข่าเปป็นพระเมสสลิยาหร์; ฝผงชนเหลข่านนันั้นไมข่ไดล้ทราบวข่าพระองคร์ทรงเปป็นผผล้ใด ดผเหมดือนจะ
สมเหตอุสมผลวข่าพระองคร์ทรงเคลดืที่อนทบีที่ไปมาทข่ามกลางประชาชน, ในการตรถึกตรองแบบเงบียบๆ พระองคร์ทรงเปป็น
พระเจล้า แตข่พระองคร์ทรงเปป็นเหมดือนทบีที่เราเปป็นดล้วยจากมอุมมองของมนอุษยร์ และไมข่มบีขล้อสงสนัยเลยวข่าขณะทบีที่
พระองคร์ทรงเคลดืที่อนทบีที่ไปมาทข่ามกลางฝผงชนเหลข่านนันั้น พระองคร์ทรงฟปังความเหห็นของพวกเขาเกบีที่ยวกนับยอหร์นและ
เกบีที่ยวกนับ “ศาสดาพยากรณร์ผผล้นนันั้น” ผผล้ควรจะมา ยอหร์นไดล้เหห็นพระองคร์ดจาเนลินอยผข่ทบีที่นนัที่นและรล้องออกมาวข่า “จงดซู
พระเมษโปดกของพระเจด้า!”

นบีที่เปป็นคจากลข่าวเดบียวกนับทบีที่เขาไดล้กลข่าวในวนันกข่อนหนล้า-และไมข่มบีสลิที่งใดเกลิดขถึนั้นเทข่าทบีที่เราทราบ แตข่ในวนันทบีที่สอง
นบีนั้เขารล้องอบีกวข่า “จงดผพระเมษโปดกของพระเจล้า!” และบางสลิที่งไดล้เกลิดขถึนั้นจรลิงๆ: สาวกสองคนของเขาไดด้ยรินเขา
และพวกเขา “ตริดตามพระเยซซูไป”

มนันเปป็นสลิที่งทบีที่ถผกตล้องตามพระคนัมภบีรร์ทบีที่จะเทศนาคจาเทศนาเรดืที่องเดลิมเกลินหนถึที่งหน เพราะวข่าบางครนันั้งขข่าว
ประเสรลิฐกห็ไมข่เขล้าหผคนในครทนี้งแรกนนันั้น แตข่จะถผกฟปังในครนันั้งทบีที่สองทบีที่มนันถผกรล้องประกาศ มนันเปป็นการดบีทบีที่จะเทศนา
ความจรลิงอนันยลิที่งใหญข่เหลข่านนันั้นแหข่งความรอดซนั้จาแลล้วซนั้จาอบีก

ในตอนแรกนบีนั้ของขข่าวประเสรลิฐของยอหร์นเราเหห็นวข่า “ความเชดืที่อเกลิดขถึนั้นเพราะการไดล้ยลิน และการไดล้ยลิน
เกลิดขถึนั้นเพราะพระวจนะของพระเจล้า” (โรม 10:17) ไมข่มบีการอนัศจรรยร์เกลิดขถึนั้น, ไมข่มบีภาพเหตอุการณร์อนันนข่าตดืที่นตา



ใดๆ ยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาเพบียงแคข่กลข่าววข่า “จงดผพระเมษโปดกของพระเจล้า” สาวกสองคนนนันั้นไดด้ยรินเขา, พวก
เขาเชพที่อวข่าบอุคคลผผล้นนันั้นทบีที่เขาชบีนั้พวกเขาใหล้ไปหาทรงเปป็นพระเมษโปดกของพระเจล้า และเมดืที่อมบีความเชดืที่อนนันั้น พวก
เขาจนงตริดตามพระองคณ์ไป สหายคนบาปทบีที่รนักเออ๋ย เมดืที่อคทุณเชดืที่อสลิที่งทบีที่คอุณไดล้ยลินจากพระวจนะของพระเจล้าเกบีที่ยวกนับ
พระเยซผ คอุณเองกห็จะกลายเปป็นผผล้ทบีที่ตลิดตามพระองคร์ไปเชข่นกนัน เมดืที่อคอุณเชดืที่อสลิที่งทบีที่พระคนัมภบีรร์ประกาศเกบีที่ยวกนับ
พระองคร์ คอุณกห็จะไดล้รนับความรอด หนทางเดบียวทบีที่จะรนับความรอดคดือ การไดล้ยลินพระวจนะของพระเจล้าและเชดืที่อคจา
พยานทบีที่พระองคร์ไดล้ประทานใหล้เกบีที่ยวกนับพระบอุตรของพระองคร์, คจาพยานทบีที่ถผกใหล้ไวล้อยข่างชนัดเจนแลล้วในพระวจนะ
นนันั้น:

“ผผล้ทบีที่เชดืที่อในพระบอุตรของพระเจล้ากห็มบีพยานอยผข่ในตนัวเอง ผผล้ทบีที่ไมข่เชดืที่อพระเจล้ากห็ไดล้กระทจาใหล้พระองคร์เปป็นผผล้
ตรนัสมอุสา เพราะเขามลิไดล้เชดืที่อพยานหลนักฐานทบีที่พระเจล้าไดล้ทรงเปป็นพยานถถึงพระบอุตรของพระองคร์ และพยานหลนัก
ฐานนนันั้นกห็คดือวข่า พระเจล้าไดล้ทรงโปรดประทานชบีวลิตนลิรนันดรร์แกข่เราทนันั้งหลาย และชบีวลิตนบีนั้มบีอยผข่ในพระบอุตรของ
พระองคร์ ผผล้ทบีที่มบีพระบอุตรกห็มบีชบีวลิต ผผล้ทบีที่ไมข่มบีพระบอุตรของพระเจล้ากห็ไมข่มบีชบีวลิต ขล้อความเหลข่านบีนั้ขล้าพเจล้าไดล้เขบียนมาถถึง
ทข่านทนันั้งหลายทบีที่เชดืที่อในพระนามของพระบอุตรของพระเจล้า เพดืที่อทข่านทนันั้งหลายจะไดล้รผล้วข่าทข่านมบีชบีวลิตนลิรนันดรร์ และเพดืที่อ
ทข่านจะไดล้เชดืที่อในพระนามของพระบอุตรของพระเจล้า” (1 ยอหร์น 5:10-13)

ใชข่แลล้วครนับ คจาเทศนาของยอหร์นในวนันนนันั้นไมข่ยาว แตข่มนันเปปปี่ยมดล้วยฤทธลิธิ์เดช ขข่าวประเสรลิฐ (ไมข่วข่าจะไมข่กบีที่
คจาหรดือหลายคจา) คดือฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้าซถึที่งนจาไปสผข่ความรอด; แตข่ถล้อยคจามากมายแหข่งสตริปฟัญญาของมนตุษยณ์อาจ
ไมข่สนัมฤทธลิธิ์ผลใดเลยในการถวายเกบียรตลิแดข่พระเจล้า ไมข่วข่าผผล้รนับใชล้คนหนถึที่งจะเทศนานานขนาดไหน หากเขาไมข่
เทศนาพระวจนะของพระเจล้า เวลาและความพยายามของเขากห็สผญเปลข่า ขข่าวประเสรลิฐของพระเจล้าคดือสลิที่งทบีที่เปป็
น “ฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้า เพดืที่อใหล้ทอุกคนทบีที่เชดืที่อไดล้รนับความรอด” (โรม 1:16)

เปาโลนลิยามขข่าวประเสรลิฐใน 1 โครลินธร์ 15:1-4: 
“ยลิที่งกวข่านบีนั้ พบีที่นล้องทนันั้งหลาย ขล้าพเจล้าขอใหล้ทข่านคจานถึงถถึงขข่าวประเสรลิฐทบีที่ขล้าพเจล้าเคยประกาศแกข่ทข่านทนันั้ง

หลาย ซถึที่งทข่านไดล้ยอมรนับไวล้ อนันเปป็นฐานซถึที่งทข่านทนันั้งหลายตนันั้งมนัที่นอยผข่ และซถึที่งทจาใหล้ทข่านรอดดล้วย ถล้าทข่านยถึดหลนักคจา
สอนทบีที่ขล้าพเจล้าไดล้ประกาศไวล้แกข่ทข่านทนันั้งหลายนนันั้น เวล้นเสบียแตข่ทข่านไดล้เชดืที่ออยข่างไรล้ประโยชนร์ เรดืที่องซถึที่งขล้าพเจล้ารนับไวล้
นนันั้น ขล้าพเจล้าไดล้ประกาศแกข่ทข่านทนันั้งหลายกข่อน คดือวข่าพระครริสตณ์ไดด้ทรงวายพระชนมณ์เพราะบาปของเราททนี้งหลาย 
ตามทบีที่เขบียนไวล้ในพระคนัมภบีรร์” หนัวใจของการเทศนาของเปาโลคดือกางเขนนนันั้นเสมอ และหากไมข่มบีขล้อความแหข่ง
กางเขนนนันั้นกห็ไมข่มบีความรอดเลย เขากลข่าวแกข่ชาวแควล้นกาลาเทบียเหลข่านนันั้นวข่า “พระเจล้าไมข่ทรงโปรดใหล้ขล้าพเจล้า
อวดตนัวนอกจากเรดืที่องกางเขนของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผล้เปป็นเจล้าของเรา ซถึที่งโดยกางเขนนนันั้นโลกตรถึงไวล้แลล้วจาก
ขล้าพเจล้า และขล้าพเจล้ากห็ตรถึงไวล้แลล้วจากโลก” (กท. 6:14)

พระเยซผทรงหนันไปและตรนัสแกข่สาวกสองคนนนันั้นวข่า “ทต่านหาอะไร” พระเยซผทรงเปป็นชายคนหนถึที่ง แตข่
พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าเชข่นกนัน พระองคร์ทรงเปป็นพระเยซผครลิสตร์มนอุษยร์ผผล้นนันั้นบนแผข่นดลินโลกนบีนั้ แตข่ในขณะ
เดบียวกนันพระองคร์กห็ทรงเปป็นพระเจล้าในสวรรคร์; ดล้วยเหตอุนบีนั้พระองคร์จถึงทรงรผล้จนักหนัวใจและเจตนาของชายสองคนนบีนั้ 
เพราะเปป็นลนักษณะเฉพาะตนัวของพระองคร์ พระองคร์ไมข่ไดล้ทรงรอใหล้พวกเขาเปป็นฝฝ่ายเรลิที่มการสนทนา พระองคร์ทรง
อยากใหล้พวกเขารผล้วข่าพระองคร์ทรงพรล้อมและเตห็มใจทบีที่จะทจาเพดืที่อพวกเขาสลิที่งใดกห็ตามทบีที่พวกเขาตล้องการ “พวกทข่าน



แสวงหาอะไร-เราจะทจาอะไรใหล้พวกทข่านไดล้? วนัตถอุประสงคร์ของพวกทข่านในการตลิดตามเรามาคดืออะไร? พวกทข่าน
เชดืที่อจรลิงๆไหมวข่าเราเปป็นพระเมษโปดกของพระเจล้า, พระเมสสลิยาหร์? พวกทข่านแสวงหาสลิที่งใดกนันแนข่?”

พวกเขาตอบกลนับวข่า “รทบบท” (ซถึที่งแปลวข่าอาจารยร์) “ทต่านอยซูต่ททที่ไหน” คจากลข่าวในวงเลห็บนบีนั้ชบีนั้ใหล้เหห็นวข่ายอหร์
นกจาลนังเขบียนถถึงพวกคนตข่างชาตลิเปป็นหลนัก เหลข่าผผล้อข่านทบีที่เปป็นยลิวคงจะไมข่ตล้องการการตบีความคจาวข่า “รนับบบี” เพราะ
พวกเขาทราบดบีอยผข่แลล้ววข่ามนันหมายความวข่าอะไร ขข่าวประเสรลิฐทบีที่ถผกนจาเสนอในขล้อความของยอหร์นมบีไวล้สจาหรนับ
มนอุษยร์ทนันั้งปวง-ยลิว, ตข่างชาตลิ, รวย, จน, ทาสหรดือไท, “ผผล้ใดกห็ตาม”

ขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าชายเหลข่านบีนั้อยากกลนับบล้านไปกนับพระเยซผกห็บข่งชบีนั้วข่าพวกเขาอยากมบีสามนัคคบีธรรมกนับ
พระองคร์ พวกเขาอยากพผดคอุยกนับพระองคร์และถามคจาถามตข่างๆกนับพระองคร์ พวกเขาแสวงหาการรข่วมสนลิทกนับ
บอุคคลผผล้นบีนั้ทบีที่ยอหร์นไดล้ประกาศวข่าทรงเปป็น “พระเมษโปดกของพระเจล้าผผล้ทรงรนับความผลิดบาปของโลกไปเสบีย” มบี
บทเรบียนหนถึที่งสจาหรนับเราในขล้อความตอนนบีนั้ มนันถผกตล้องตามพระคนัมภบีรร์และเปป็นประโยชนร์ทบีที่จะเชลิญชวนเหลข่าผผล้ซนัก
ถามเขล้ามาในบล้าน ซถึที่งเปป็นสถานทบีที่หนถึที่งทบีที่ดบีทบีที่สอุดทบีที่จะชนะดวงวลิญญาณ ในวนันสอุดทล้ายเหลข่านบีนั้แหข่งยอุคพระคอุณ คน
สข่วนใหญข่เหลข่านนันั้นทบีที่รนับความรอดคดือผผล้ทบีที่ถผกชนะมาเพดืที่อพระครลิสตร์ในบล้าน เหลข่าผผล้รนับใชล้ทบีที่แทล้จรลิงของพระเยซผเตห็มใจ
ยอมรนับวข่าเหลข่าคนทบีที่ยนังไมข่รนับความรอดไมข่ไดล้กจาลนังรข่วมประชอุมกนับครลิสตจนักรตข่างๆวนันนบีนั้ ตลอดหลายปปในฐานะผผล้
ประกาศขข่าวประเสรลิฐผมไดล้เหห็นจจานวนทบีที่ลดนล้อยลงอยข่างมากของคนบาปทนันั้งหลายทบีที่เขล้ารข่วมประชอุมการฟฟฟื้นฟผ-
แมล้แตข่การรณรงคร์ทนัที่วเมดืองหลวงทบีที่ถผกจนัดในหอประชอุมตข่างๆและในเตห็นทร์ตข่างๆ เชข่นเดบียวกนับในครลิสตจนักรทนันั้งหลาย
หากเราอยากชนะดวงวลิญญาณเหลข่าคนไมข่เชดืที่อเพดืที่อพระครลิสตร์วนันนบีนั้ เรากห็ตล้องไปยนังทบีที่ๆพวกเขาอยผข่ และนจาพวกเขา
มาถถึงพระองคร์ในความเงบียบสงบแหข่งบล้านของพวกเขา

สาวกสองคนนบีนั้ทบีที่ตลิดตามพระเยซผอยากรผล้มากขถึนั้นเกบีที่ยวกนับพระองคร์ เหห็นไดล้ชนัดวข่าพวกเขาอยากพผดคอุยกนับ
พระองคร์ตามลจาพนังในทบีที่สข่วนตนัว และอาจเปป็นไดล้วข่าพวกเขารผล้สถึกวข่าตนไมข่สมควรทบีที่จะเชลิญพระองคร์เขล้ามาในบล้าน
ของพวกเขา เมดืที่อพวกเขาถามพระองคร์วข่าพระองคร์ทรงอาศนัยอยผข่ทบีที่ไหน พระองคร์กห็ไมข่ไดล้ใหล้ทบีที่อยผข่ของถนนแกข่พวก
เขา พระองคร์แคข่ทรงเชลิญชวนวข่า “มาดยเถกิด”

นบีที่เปป็นอะไรทบีที่นข่าสนใจมากๆสจาหรนับผม, อาหารแสนอรข่อยสจาหรนับจลิตวลิญญาณของผม: เทข่าทบีที่เราทราบ 
ถล้อยคจาแรกทบีที่ถผกกลข่าวโดยพระเยซผครลิสตร์เจล้าในการปรนนลิบนัตลิปวงชนของพระองคร์ถผกบนันทถึกตรงนบีนั้ในยอหร์น 1:38 
ถล้อยคจาแรกๆทบีที่ถผกกลข่าวตข่อหนล้าผผล้คนหลนังจากการรนับบนัพตลิศมาและการถผกทดลองของพระองคร์คดือ “ทข่านหา
อะไร?”-คจาถามหนถึที่ง; และถล้อยคจาทบีที่สองคดือ “มาดผเถลิด!”-คจาเชลิญชวนหนถึที่ง

วนันนบีนั้พระองคร์ทรงถามคอุณและผมวข่า “เจผู้ากจาลนังเสาะหาสลิที่งใดอยผข่?” เพดืที่อนเออ๋ย ความมอุข่งหมายในชบีวลิตของ
คอุณคอออะไร? ความรนักแรกของคอุณคดืออะไร? วนันแลล้ววนันเลข่าขณะทบีที่คอุณใชล้ชบีวลิตและทจางาน คอุณกจาลนังแสวงหาสลิที่งใด
อยผข่? หากคอุณไมข่มบีสนันตลิสอุข, ความชดืที่นชมยลินดบี, ความมนัที่นใจ, และความหวนัง พระเยซผกห็ทรงเชลิญชวนคอุณใหล้มาหา
พระองคร์ “มาดผเถลิด” ดล้วยตนัวคอุณเองวข่าพระองคร์ทรงเปป็นผผล้ใด, พระองคร์ทรงเปป็นอะไร, พระองคร์ทรงมบีสลิที่งใดมา
เสนอคอุณ, และพระองคร์จะทรงทจาอะไรเพดืที่อคอุณ สลิที่งทบีที่สมเหตอุสมผลมากทบีที่สอุดทบีที่มนอุษยร์คนใดไดล้เคยกระทจากห็คดือ มา
หาพระเยซผ; มาดซเถริดวข่าพระองคร์ทรงสามารถทจาสลิที่งใดไดล้เพดืที่อมนอุษยร์คนหนถึที่งทบีที่ขนัดสน, ชข่วยเหลดือตนัวเองไมข่ไดล้, ไมข่มบี
หวนัง, ผผล้ยอมฟปังคจาตรนัสของพระองคร์และมบีความเชดืที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรห็จสลินั้นแลล้วและพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของ



พระองคร์ คจาเชลิญของพระเยซผทบีที่มายนังดวงวลิญญาณทบีที่เสาะแสวงหาวนันนบีนั้, เชข่นเดบียวกนับในสมนัยของยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพ
ตลิศมา, นนันั้นเรบียบงข่าย: “มาดซูเถริด!”

ไมข่มบีบนันทถึกเกบีที่ยวกนับวข่าพระเยซผกจาลนังประทนับอยผข่ทบีที่ไหนในขณะนนันั้น หากพระองคร์อาศนัยอยผข่ในบล้านหลนังหนถึที่ง
มนันกห็เปป็นเพบียงทบีที่อยผข่อาศนัยชทที่วคราวอยข่างแนข่นอนใกลล้กนับเบธาบารา คจาพยานของพระองคร์ในมนัทธลิว 8:20 คดือ 
“สอุนนัขจลินั้งจอกยนังมบีโพรง และนกในอากาศยนังมบีรนัง แตข่บอุตรมนอุษยร์ไมข่มบีทบีที่ทบีที่จะวางศบีรษะ” ทบีที่อาศนัยของพระองคร์ตล้อง
เปป็นสถานทบีที่ๆตที่จาตล้อยมากๆอยข่างไมข่มบีขล้อสงสนัย, อาจเปป็นถนั้จาแหข่งหนถึที่ง, ดล้วยวข่าพระองคร์ไมข่ทรงมบีทรนัพยร์สมบนัตลิใดๆ
ของโลกนบีนั้เลย พระองคร์ทรงยดืมเรดือลจาหนถึที่งมาใชล้เปป็นธรรมาสนร์ในคราวหนถึที่ง และในอบีกคราวหนถึที่ง เมดืที่อพระองคร์
ทรงมบีแขกหล้าพนันคนใหล้เลบีนั้ยงอาหาร พระองคร์กห็ทรงยดืมมดืนั้อเทบีที่ยงของเดห็กชายคนหนถึที่งมาเพดืที่อเลบีนั้ยงอาหารคนเหลข่า
นนันั้น เมดืที่อพระองคร์ทรงสลินั้นพระชนมร์ พระองคร์ทรงถผกฝปังไวล้ในออุโมงคร์ฝปังศพทบีที่ขอยดืมมา พระองคร์ผผล้ทรงมนัที่งมบีในสงข่าราศบี
ไดล้ทรงวางทรนัพยร์สมบนัตลิของพระองคร์ไวล้ตข่างหากและทรงกลายเปป็นคนยากจน เพดืที่อทบีที่เราทบัทั้งหลาย, โดยทาง
พระองคห์, จะไดล้เปป็นคนมนัที่งมบี

พระคนัมภบีรร์ไมข่บอกเราวข่าพระเยซผและสาวกสองคนนนันั้นไปทบีที่ไหนหรดือพวกเขาใชล้เวลาชข่วงทบีที่เหลดือของวนัน
นนันั้นทบีที่ไหน แตข่ไมข่วข่าทบีที่นนัที่นจะเปป็นทบีที่ไหน ชายสองคนนนันั้นกห็ไมข่เคยลดืมมนันเลย บางสลิที่งไดล้เกลิดขถึนั้นกนับพวกเขาในวนันนนันั้นซถึที่ง
เปลบีที่ยนชบีวลิตของพวกเขา

“เขากก็ไปและเหก็นททที่ซนที่งพระองคณ์ทรงอาศทยและวทนนทนี้นเขากก็ไดด้พทกอยซูต่กทบพระองคณ์ เพราะขณะนทนี้น
ประมาณสทที่โมงเยก็นแลด้ว” วนันของคนยลิวเรลิที่มตล้นตอนหกโมงเยห็น “ชนัที่วโมงทบีที่สลิบ” (ในภาษาอนังกฤษ) กห็จะเทข่ากนับ
ประมาณสบีที่โมงตรงในตอนบข่าย ในโมงทบีที่สายขนาดนนันั้น (สองชนัที่วโมงกข่อนคที่จา) เราไมข่สงสนัยเลยวข่าสาวกสองคนนนันั้น
คล้างคดืนกนับพระเยซผ ถถึงแมล้วข่ามนันไมข่ไดล้ถผกระบอุไวล้อยข่างชนัดเจนกห็ตาม 

เราไมข่ไดล้ถผกบอกวข่าชายเหลข่านบีนั้ถามอะไรพระเยซผ เราไมข่ทราบคจาตอบทบีที่พระองคร์ประทานแกข่พวกเขา แตข่
ไมข่มบีสลิที่งทบีที่ขาดในพระวจนะของพระเจล้าเลยและหากมนันดบีตข่อเราและชข่วยเสรลิมสรล้างเรา คอุณกห็เชดืที่อใจไดล้เลยวข่า
พระเจล้ากห็คงบอกเราไปแลล้ว พระคนัมภบีรร์ทอุกตอนเปป็นประโยชนร์, พระคนัมภบีรร์ทอุกตอนถผกประทานใหล้โดยการดลใจ, 
และคนของพระเจล้ากห็ถผกตระเตรบียมอยข่างสมบผรณร์แบบดล้วยทอุกสลิที่งทบีที่เขาตล้องการ หากเขาตล้องการมากกวข่านบีนั้ 
พระเจล้ากห็คงประทานใหล้มากกวข่านบีนั้ไปแลล้ว เรามบีพระราชบนัญญนัตลิแหข่งเสรบีภาพอนันสมบผรณร์แบบ, พระวจนะทบีที่ครบ
ถล้วนของพระเจล้า-ทนันั้งหมดทบีที่เราตล้องการเพดืที่อเตรบียมเราใหล้พรล้อมสจาหรนับตอนนบีนั้และสจาหรนับนลิรนันดรร์กาล ชนัที่วโมงเหลข่า
นนันั้นทบีที่สาวกสองคนนบีนั้ใชล้กนับพระเยซผเปป็นชนัที่วโมงอนันเปปปี่ยมสอุขอยข่างแนข่นอน

อนันดรผวร์ไมข่ใชข่ชายธรรมดา ชายคนอดืที่นๆกลายเปป็นแมข่ทนัพใหญข่ผผล้โดดเดข่นในกองทนัพขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้า 
แตข่อนันดรผวร์วางแผนการเคลดืที่อนพล, ขจนัดสลิที่งยอุข่งยากตข่างๆ, จนัดเตรบียมวลิธบีสจาหรนับการสผล้รบ เขาไดล้ยลินขล้อความของ
ยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมา, เขาเชดืที่อขล้อความนนันั้น, และเขาตลิดตามพระเยซผ เขาใชล้เวลาในวนันนนันั้นกนับองคร์พระผผล้เปป็นเจล้า
และจากนนันั้น “กก็ไปหาซทโมนพทที่ชายของตนกต่อน และบอกเขาวต่า “เราไดด้พบพระเมสสริยาหณ์แลด้ว” ... อทนดรซูวณ์จนงพา
ซทโมนไปเฝฝ้าพระเยซย” อนันดรผวร์ไมข่มบีขล้อสงสนัยแมล้เพบียงนลิดเดบียววข่าบอุคคลทบีที่เขาไดล้ใชล้เวลาวนันนนันั้นดล้วยคดือพระเมสสลิ
ยาหร์ เขาไมข่ไดล้กลข่าวแกข่เปโตรวข่า “เราคริดวต่าเราพบพระเมสสลิยาหร์แลล้ว” หรดือ “เราเชพที่อวข่าเราพบพระเมสสลิยาหร์
แลล้ว” เขาแคข่ประกาศดล้วยความมนัที่นใจอนันสมบผรณร์แบบวข่า “เราไดด้พบพระเมสสลิยาหร์แลด้ว!” เพดืที่อทบีที่จะเปป็นผผล้ชนะ



วลิญญาณทบีที่สนัมฤทธลิธิ์ผล เราตล้องมบีความมนัที่นใจแบบทบีที่อนันดรผวร์มบี คจาพยานของเขารนับประกนันเปโตรวข่าอนันดรผวร์รซผู้จบักพระ
เมสสลิยาหร์ และชนักจผงเขาใหล้มาหาพระเยซผ

ยอหร์น 6:1-14 บนันทถึกอบีกเหตอุการณร์หนถึที่งซถึที่งแสดงใหล้เหห็นวข่าอนันดรผวร์เปป็นชายทบีที่พลิเศษเหนดือธรรมดา คนหมผข่
ใหญข่มารข่วมในชนันั้นเรบียนพระคนัมภบีรร์ของพระเยซผ และในวนันนนันั้นเองมบีผผล้ชายหล้าพนันคน ไมข่นนับผผล้หญลิงและเดห็ก พระเยซผ
ทรงมองไปยนังฝผงชนหมผข่ใหญข่นนันั้น และถามฟปลลิปวข่า “เราจะซดืนั้ออาหารทบีที่ไหนใหล้คนเหลข่านบีนั้กลินไดล้” ฟปลลิปตอบกลนับไป
วข่า “สองรล้อยเหรบียญเดนารลิอนันกห็ไมข่พอซดืนั้ออาหารใหล้เขากลินกนันคนละเลห็กละนล้อย” ความคลิดของฟปลลิปมอุข่งไปทบีที่เรดืที่อง
เงรินทนันทบีและจจานวนเงลินทบีที่ตล้องใชล้เพดืที่อซดืนั้อขนมปปังสจาหรนับคนจจานวนมหาศาลขนาดนนันั้น แตข่ขณะทบีที่ฟปลลิปและสาวก
คนอดืที่นๆทบีที่เหลดือกจาลนังนนับเงลินอยผข่ อนันดรผวร์กห็กจาลนังคล้นหาขนมปปัง-และเขาไดล้พบมนัน เขาพบเดห็กชายคนหนถึที่งซถึที่งมบีขนม
ขล้าวบารร์เลยร์หล้ากล้อนกนับปลาเลห็กๆสองตนัว-และขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าเขาชนักจผงเดห็กชายคนนนันั้นวข่าพระเยซผทรงตล้องการมดืนั้อ
เทบีที่ยงของเขากห็แสดงใหล้เหห็นออุปนลิสนัยทบีที่ไมข่ธรรมดาของอนันดรผวร์ คอุณเคยโนล้มนล้าวเดห็กชายเลห็กๆสนักคนใหล้เขามอบมดืนั้อ
เทบีที่ยงของเขาใหล้แกข่คอุณไหม? ลองดผสนักครนันั้งสลิ อนันดรผวร์มบีพลนังในการโนล้มนล้าวมหาศาลมาก และเขาใชล้พลนังนนันั้นเพดืที่อ
พระเยซผ เขาและเดห็กชายตนัวนล้อยคนนนันั้นนนัที่งลงดล้วยกนัน, รวบรวมทรนัพยากรทบีที่พวกเขามบี และมอบถวายสลิที่งเหลข่านนันั้น
แดข่พระเยซผ โดยฝากทบีที่เหลดือไวล้กนับพระองคร์ อนันดรผวร์เชดืที่อมนัที่นอยข่างเตห็มทบีที่วข่าพระเยซผทรงจนัดการปปัญหานบีนั้ไดล้ เชข่นเดบียว
กนับมารบียร์ตอนทบีที่นางชโลมพระเยซผดล้วยนนั้จามนันหอมราคาแพงนนันั้น เขากก็ทคาสริที่งททที่เขาทคาไดด้และฝากผลลนัพธร์ไวล้กนับพระ
อาจารยร์ผผล้เปป็นนาย เมดืที่อเราในฐานะผผล้เชดืที่อกระทจาสลิที่งทบีที่เราทจาไดล้, เมดืที่อเราทจาเตห็มทบีที่เพดืที่อถวายเกบียรตลิแดข่พระเจล้า เรากห็
สามารถฝากความพยายามเหลข่านนันั้นของเราไวล้ในพระหนัตถร์ของพระเยซผและไมข่ตล้องกลนัววข่าผลลนัพธร์จะออกมาในรผป
ใด

ยอหร์น 12:20-22 บนันทถึกเหตอุการณร์อบีกตอนหนถึที่งในชบีวลิตของอนันดรผวร์ โดยเปปิดเผยใหล้เหห็นการแกล้ปปัญหาไดล้
ดบีของเขาและความไวล้วางใจอนันเตห็มเปปปี่ยมของเขาวข่าพระเยซผทรงสามารถรนับมดือกนับสถานการณร์ใดๆไดล้:

“ในหมผข่คนทนันั้งหลายทบีที่ขถึนั้นไปนมนัสการในเทศกาลเลบีนั้ยงนนันั้นมบีพวกกรบีกบล้าง พวกกรบีกนนันั้นจถึงไปหาฟปลลิปซถึที่งมา
จากหมผข่บล้านเบธไซดาในแควล้นกาลลิลบี และพผดกนับทข่านวข่า “ทข่านเจล้าขล้า พวกขล้าพเจล้าใครข่จะเหห็นพระเยซผ” ฟปีลริปจนง
ไปบอกอทนดรซูวณ์ และอทนดรซูวณ์กทบฟปีลริปจนงไปทซูลพระเยซซู” ฟปลลิปไมข่รผล้วข่าจะตล้องทจาอะไร ถถึงแมล้วข่าพวกกรบีกเหลข่านบีนั้เปป็น
คนเขล้าจารบีต พวกเขากห็เปป็นคนตต่างชาตริ-และจนถถึงขณะนนันั้น พระเยซผไดล้ทรงสนัที่งพวกสาวกใหล้ไปหาเฉพาะเหลข่าแกะ
หลงแหข่งวงศร์วานอลิสราเอลเทข่านนันั้น ไมข่ใชข่เขล้าไปในทางของพวกคนตข่างชาตลิ นบีที่เปป็นเรดืที่องทบีที่ใหมข่พอสมควร และฟปลลิป
ไมข่รผล้วข่าจะตล้องทจาอยข่างไรตข่อไปหรดือจะตล้องใหล้คจาแนะนจาใดแกข่พวกกรบีกเหลข่านนันั้น-แตข่เขารผล้จนักใครสนักคนทบีที่นต่าจะรผล้! 
เขาไปหาอนันดรผวร์ทนันทบี

อนันดรผวร์ไมข่รผล้คจาตอบสจาหรนับปปัญหาของฟปลลิป แตข่เขารผล้จนักพระเยซซู พระองคร์ผผล้ทรงมบีคจาตอบสจาหรนับปปัญหา
ททุกอยข่าง อนันดรผวร์และฟปลลิปไปหาพระเยซผโดยไมข่ลนังเลและทผลพระองคร์วข่าพวกกรบีกเหลข่านนันั้นอยากเหห็นพระองคร์ 
ทางออกทบีที่พระเยซผทรงเสนอถผกพบในขล้อ 23 และ 32 ของบทเดบียวกนันนนันั้น พระองคร์ตรนัสวข่า “ถถึงเวลาแลล้วทบีที่บอุตร
มนอุษยร์จะไดล้รนับสงข่าราศบี... และเรา ถล้าเราถผกยกขถึนั้นจากแผข่นดลินโลกแลล้ว เรากห็จะชนักชวนคนทบัทั้งปวงใหล้มาหาเรา”-
ใชข่แลล้วครนับ, พวกกรบีก, พวกคนตข่างชาตลิ, “ผซูด้ใดกก็ตาม” ดนังนนันั้นอนันดรผวร์ ผผล้ชนะวลิญญาณทบีที่โดดเดข่นเหนดือธรรมดาคน
นนันั้น จถึงเปป็นผผล้ทบีที่มบีสลิทธลิพลิเศษอนันยลิที่งใหญข่ในการนจาพวกคนตข่างชาตลิเหลข่านนันั้นมาหาพระเยซผ



คจาประกาศของอนันดรผวร์ทบีที่วข่า “เราไดด้พบพระเมสสริยาหณ์แลด้ว, พระครริสตณ์” บข่งบอกถถึงการคล้นพบอนันแสน
ปปตลิยลินดบี โดยบอกเปป็นนนัยวข่าเขาไดล้คาดหวทงทบีที่จะไดล้เหห็นพระเมสสลิยาหร์ ถถึงแมล้วข่าอนันดรผวร์นข่าจะมาจากครอบครนัวทบีที่
ยากจนและตที่จาตล้อย เขากห็มบีความรผล้เกบีที่ยวกนับคจาพยากรณร์ตข่างๆในพนันธสนัญญาเดลิมทบีที่เกบีที่ยวเนดืที่องกนับการเสดห็จมาของ
พระเมสสลิยาหร์ เมดืที่อพระเยซผเสดห็จมา ผผล้คนทบีที่ยากจนและตที่จาตล้อยกห็รผล้เกบีที่ยวกนับการเสดห็จมาของพระองคร์มากกวข่าพวก
ผผล้นจาทางศาสนาแหข่งชนชาตลิอลิสราเอลเสบียอบีก นบีที่เปป็นจรลิงเชข่นกนันในหลายกรณบีทอุกวนันนบีนั้ เหลข่าวลิสอุทธลิชนทบีที่ตที่จาตล้อยของ
พระเจล้าเปป็นผผล้ทบีที่เขล้าใจหมายสจาคนัญตข่างๆแหข่งกาลสมนัยและกจาลนังรอคอยการปรากฏอนันเปปปี่ยมสงข่าราศบีของพระเจล้า
ยลิที่งใหญข่และพระผผล้ชข่วยใหล้รอดของเรา คดือ พระเยซผครลิสตร์, เมดืที่อพระองคร์เสดห็จมาเปป็นครนันั้งทบีที่สองเพดืที่อกจาราบความชนัที่ว
รล้ายและสถาปนาอาณาจนักรอนันเปปปี่ยมสงข่าราศบีทบีที่ทรงสนัญญาไวล้นนันั้นมาตลอดภาคพนันธสนัญญาเดลิม

อนันดรผวร์พาซบีโมนเปโตรมาหาพระเยซผ “และเมพที่อพระเยซซูทรงทอดพระเนตรเขาแลด้วจนงตรทสวต่า “ทต่านคพอ
ซทโมนบตุตรชายโยนาหณ์ เขาจะเรทยกทต่านวต่าเคฟาส” ซนที่งแปลวต่าศริลา” ตรงนบีนั้องคร์พระผผล้เปป็นเจล้าของเราทรงประกาศ
ความทรงสนัพพนัญญผของพระองคร์และทรงแสดงใหล้เหห็นความรผล้อนันสมบผรณร์แบบเกบีที่ยวกนับทอุกคน, ทอุกชดืที่อ, และทอุกสลิที่ง 
พระเยซผ “ทรงรผล้จนักมนอุษยร์ทอุกคนและไมข่มบีความจจาเปป็นทบีที่จะมบีพยานในเรดืที่องมนอุษยร์ ดล้วยพระองคร์เองทรงทราบวข่า
อะไรมบีอยผข่ในมนอุษยร์” (ยอหร์น 2:24, 25) ชนชาตลิอลิสราเอลนข่าจะดผออกวข่าความรผล้เชข่นนนันั้นเปป็นคอุณลนักษณะอยข่าง
หนถึที่งของพระเมสสลิยาหร์ เพราะวข่าอลิสยาหร์ 11:3 ไดล้พยากรณร์ไวล้วข่าพระองคร์จะทรง “มบีความเขล้าพระทนัยทบีที่วข่องไว” 
พระเจล้าเพบียงผผล้เดบียวทรงทราบความคลิดตข่างๆของมนอุษยร์และความมอุข่งหมายแหข่งหนัวใจของพวกเขา และความรผล้อนัน
สมบผรณร์แบบทบีที่พระเยซผทรงมบีเกบีที่ยวกนับซบีโมนเปโตรกห็ประกาศอยข่างชนัดเจนวข่าพระองคร์ทรงเปป็นมากกวข่ามนอุษยร์ มนัน
เปป็นขล้อพลิสผจนร์ทบีที่ชนัดเจนถถึงความเปป็นพระเจล้าของพระองคร์ พระองคร์ทรงแสดงออกถถึงความรผล้แบบเดบียวกนันนนันั้นใน
การตรนัสถถึงนาธานาเอล (ขล้อ 47 ของบททบีที่เราศถึกษากนันอยผข่) และในการตรนัสถถึงหญลิงชาวสะมาเรบียคนนนันั้นในยอหร์น
4:18

เมดืที่ออนันดรผวร์พาซบีโมนเปโตรมาหาพระเยซผ ความรผล้ขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้าเกบีที่ยวกนับเปโตรกห็เปป็นหลนักฐานทบีที่
ไมข่มบีทางผลิดพลาดไดล้วข่าพระองคร์ทรงคอุล้นเคยเปป็นอยข่างดบีกนับออุปนลิสนัยของเขาและทรงตระหนนักดบีถถึงลนักษณะนลิสนัยทบีที่
หอุนหนันพลนันแลข่น, ไมข่มนัที่นคง, และดอุดนันของเปโตร กระนนันั้นพระองคร์กห็ตรนัสแกข่เขาวข่า “ทข่านจะไดล้ชดืที่อวข่าเปป็นหรินกด้อน
หนนที่ง” กลข่าวอบีกนนัยหนถึที่งคดือ “ทข่านคดือซบีโมน (ซถึที่งมบีความหมายวข่าไมข่มนัที่นคงและหอุนหนันพลนันแลข่น) แตข่ทข่านจะไดล้ชดืที่อ
วข่าเคฟาส (ซถึที่งมบีความหมายวข่าศลิลากล้อนหนถึที่ง) ทนันั้งๆทบีที่ทข่านมบีนลิสนัยปกตลิเปป็นคนหอุนหนันพลนันแลข่นและไมข่มนัที่นคง ทข่านจะ
กลายเปป็นคนทบีที่มนัที่นคงและแนข่นอน” พระองคร์ประทานชดืที่อใหมข่นบีนั้แกข่เปโตรเพดืที่อบอกเปป็นนนัยวข่าผข่านทางพระราชกลิจ
แหข่งพระคอุณในใจของเขา เขาจะกลายเปป็นสลิที่งทรงสรล้างใหมข่ในพระครลิสตร์-และเราทราบจากบนันทถึกในพระคนัมภบีรร์
วข่านบีที่เปป็นความจรลิง ชายผผล้นบีนั้ทบีที่ปกตลิแลล้วเปป็นคนมอุทะลอุและไมข่มนัที่นคงไดล้กลายเปป็นหลินกล้อนหนถึที่งทบีที่มนัที่นคงและหนนักแนข่น
ในครลิสตจนักรพนันธสนัญญาใหมข่แลล้ว (ตามทบีที่กลข่าวไวล้ใน 1 เปโตร 2:5 ผผล้เชดืที่อทบีที่บนังเกลิดใหมข่แลล้วทตุกคนกลายเปป็น “ศลิลา
ทบีที่มบีชบีวลิต ทบีที่กจาลนังกข่อขถึนั้นเปป็นพระนลิเวศฝฝ่ายวลิญญาณ เปป็นปอุโรหลิตบรลิสอุทธลิธิ์ เพดืที่อถวายสนักการบผชาฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ ทบีที่
ชอบพระทนัยของพระเจล้าโดยทางพระเยซผครลิสตร์”)



มบีบางคนทบีที่เชดืที่อวข่าพระเยซผไดล้ประทานชดืที่อใหมข่แกข่ซบีโมน ณ เวลาทบีที่เฉพาะเจาะจงนบีนั้เพดืที่อแสดงใหล้เหห็นวข่า
พระองคร์เองทรงเปป็น “เราเปป็น” ผผล้ยลิที่งใหญข่แหข่งพนันธสนัญญาเดลิม, พระองคร์ผผล้ทรงเปลบีที่ยนอนับรามเปป็นอนับราฮนัม, ซา
รายเปป็นซาราหร์, พระองคร์ผผล้ทรงเปลบีที่ยนชดืที่อของยาโคบเปป็นอลิสราเอล

ขณะทบีที่เราศถึกษาขล้อพระคจาเหลข่านบีนั้ คอุณจะสนังเกตเหห็นวข่าพระเยซผทรงเลดือกผผล้คนทบีที่ตที่จาตล้อยและไมข่มบีความรผล้
เพดืที่อเปป็นเหลข่าผผล้ชนะวลิญญาณพวกแรก, นนักเทศนร์, และอนัครทผต; คนกลอุข่มแรกทบีที่ประกาศขล้อความขข่าวประเสรลิฐซถึที่ง
เปป็นฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้าทบีที่นจาไปสผข่ความรอด นบีที่เปป็นขล้อพลิสผจนร์อนันหนนักแนข่นเกบีที่ยวกนับความจรลิงของศาสนาแบบ
ครลิสเตบียน ในศตวรรษแรก ความเชดืที่อแบบครลิสเตบียเผชลิญกนับการตข่อตล้านจากพวกปอุโรหลิตใหญข่และเหลข่าผผล้ปกครอง
ทางศาสนาแหข่งสมนัยนนันั้น; เหลข่าครลิสเตบียนพวกแรกๆถผกขข่มเหงเกลินจลินตนาการ-และกระนนันั้น แมล้เผชลิญหนล้ากนับ
ออุปสรรคใหญข่โตเชข่นนนันั้น ความเชดืที่อแบบครลิสเตบียนกห็เตลิบโตและแพรข่กระจายไปทนัที่วโลกในสมนัยนนันั้น-ขล้อพลิสผจนร์อนันเดข่น
ชนัดวข่าพระเจล้าผผล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงอยผข่ในความเชดืที่อแบบครลิสเตบียนและอยผข่เบดืนั้องหลนังมนัน

คคารบับสารภาพของนาธานาเอล
ขล้อ 43-51: “วทนรตุต่งขนนี้นพระเยซซูตทนี้งพระททยจะเสดก็จไปยทงแควด้นกาลริลท และพระองคณ์ทรงพบฟปีลริปจนงตรทส

กทบเขาวต่า “จงตามเรามา” ฟปีลริปมาจากเบธไซดา เมพองของอทนดรซูวณ์และเปโตร ฟปีลริปไปหานาธานาเอลและบอก
เขาวต่า “เราไดด้พบพระองคณ์ผซูด้ททที่โมเสสไดด้กลต่าวถนงในพระราชบทญญทตริ และททที่พวกศาสดาพยากรณณ์ไดด้กลต่าวถนง คพอ
พระเยซซูชาวนาซาเรก็ธบตุตรชายโยเซฟ” นาธานาเอลถามเขาวต่า “สริที่งดทอทนใดจะมาจากนาซาเรก็ธไดด้หรพอ” ฟปีลริป
ตอบเขาวต่า “มาดซูเถริด”

“พระเยซซูทอดพระเนตรเหก็นนาธานาเอลมาหาพระองคณ์จนงตรทสถนงเรพที่องตทวเขาวต่า “ดซูเถริด ชนอริสราเอล
แทด้ ในตทวเขาไมต่มทอตุบาย”  นาธานาเอลทซูลถามพระองคณ์วต่า “พระองคณ์ทรงรซูด้จทกขด้าพระองคณ์ไดด้อยต่างไร” พระเยซซู
ตรทสตอบเขาวต่า “กต่อนททที่ฟปีลริปจะเรทยกทต่าน เมพที่อทต่านอยซูต่ททที่ใตด้ตด้นมะเดพที่อนทนี้น เราเหก็นทต่าน” นาธานาเอลทซูลตอบ
พระองคณ์วต่า “รทบบท พระองคณ์ทรงเปป็นพระบตุตรของพระเจด้า พระองคณ์ทรงเปป็นกษทตรริยณ์ของชนชาตริอริสราเอล” 

“พระเยซซูตรทสตอบเขาวต่า “เพราะเราบอกทต่านวต่า เราเหก็นทต่านอยซูต่ใตด้ตด้นมะเดพที่อนทนี้น ทต่านจนงเชพที่อหรพอ 
ทต่านจะไดด้เหก็นเหตตุการณณ์ใหญต่กวต่านทนี้นอทก” และพระองคณ์ตรทสกทบเขาวต่า “เราบอกความจรริงแกต่ทต่านททนี้งหลายวต่า 
ภายหลทงทต่านจะไดด้เหก็นทด้องฟฟ้าเปปิดออก และเหลต่าทซูตสวรรคณ์ของพระเจด้าขนนี้นและลงอยซูต่เหนพอบตุตรมนตุษยณ์”

“วทนรตุต่งขนนี้น...” ในวนันแรกนนันั้น พระครลิสตร์ทรงถผกปฝ่าวประกาศ (ขล้อ 15-18) ในวนันททที่สอง พระองคร์ทรงถผกชบีนั้
ใหล้เหห็นอยข่างเจาะจง: “จงดผพระเมษโปดกของพระเจล้า ผผล้ทรงรนับความผลิดบาปของโลกไปเสบีย” (ขล้อ 29) ในวนันททที่
สาม พระองคร์ทรงมบีเหลข่าสาวกตลิดตามไป (ขล้อ 35-37)  คราวนบีนั้เราอข่านเกบีที่ยวกนับ “วนันรอุข่งขถึนั้น” ซถึที่งเปป็นวนันททที่สทที่แลล้ว 
ในวนันนนันั้นเองพระเยซผ “ทรงพบฟปีลริปจนงตรทสกทบเขาวต่า “จงตามเรามา”

เราไมข่ทราบวข่าฟปลลิปไดล้ยลินยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาประกาศวข่าพระเยซผทรงเปป็นพระเมษโปดกของพระเจล้า
หรดือไมข่ แตข่หากเขาไดด้ยริน เขากห็ไมข่ไดล้ตลิดตามพระองคร์วนันนนันั้น อนันดรผวร์นจาเปโตรมาหาพระเยซผ และฟปลลิปไดล้รนับเชลิญ
จากองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าเอง แตข่พวกเขากห็เปป็นสาวกกลอุข่มเดบียวกนัน, พวกเขาเชดืที่อความจรลิงเหลข่านนันั้นเหมดือนกนันเกบีที่ยว
กนับพระเยซผ, พวกเขาถผกนจาพาโดยพระวลิญญาณองคร์เดบียวกนันเหมดือนกนับทบีที่ผผล้เชดืที่อทอุกคนวนันนบีนั้ถผกนจาพาโดยพระ
วลิญญาณองคร์เดบียว มบีองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าองคร์เดบียว, ความเชดืที่อเดบียว, บนัพตลิศมาเดบียว มบีพระผผล้ชข่วยใหล้รอดเพบียงองคร์



เดบียว, ประตผเดบียว, ผผล้เลบีนั้ยงเดบียวเทข่านนันั้น ไมข่ใชข่ทอุกคนกลนับใจเชดืที่อในลนักษณะเดบียวกนัน ไมข่ใชข่ทอุกคนมบีประสบการณร์
ฝฝ่ายอารมณร์แบบเดบียวกนัน; แตต่ทตุกคนกลทบใจเชพที่อโดยการไดด้ยรินและเชพที่อพระวจนะและรทบพระเยซซูครริสตณ์เจด้าโดย
ความเชพที่อ

“พระเยซซูตทนี้งพระททยจะเสดก็จไปยทงแควด้นกาลริลท” นบีที่มบีความหมายเหมดือนกนับยอหร์น 4:4 ทบีที่พระเยซผ “จจา
ตด้องเสดห็จผข่านแควล้นสะมาเรบีย” นนัที่นคดือ พระองคร์ทรงประสงคณ์ทบีที่จะเสดห็จผข่านเขล้าแควล้นสะมาเรบีย โดยทราบวข่า
พระองคร์จะทรงนจาหญลิงชาวสะมาเรบียคนนนันั้นใหล้มาสผข่นนั้จาทบีที่มบีชบีวลิต, นางจะดดืที่ม, และจะกลายเปป็นผผล้ชนะวลิญญาณทบีที่ยลิที่ง
ใหญข่คนหนถึที่ง นบีที่เปป็นความจรลิงเชข่นกนันในขล้อพระคจาทบีที่เราศถึกษากนันอยผข่ พระเยซผทรงทราบวข่าพระองคร์จะทรงพบกนับ
ฟปลลิปและทราบวข่าฟปลลิปจะตลิดตามพระองคร์

พระคนัมภบีรร์ไมข่ไดล้บอกเราวข่าฟปลลิปอยผข่ทบีที่ไหนตอนทบีที่พระเยซผตรนัสแกข่เขาวข่า “จงตามเรามา” เขาอาจอยผข่ทบีที่
เบธาบาราทข่ามกลางสาวกเหลข่านนันั้นของยอหร์นกห็ไดล้, เขาอาจกจาลนังเดลินทางจากเบธาบาราไปยนังแควล้นกาลลิลบีกห็ไดล้ 
หรดือเขาอาจอยผข่ในบล้านเกลิดของเขาคดือเมดืองเบธไซดากห็ไดล้ คดือ “เมพองของอทนดรซูวณ์และเปโตร” เนดืที่องจากอนันดรผวร์
และเปโตรไดล้พบพระเยซผแลล้วและกจาลนังเดลินทางอยผข่กนับพระองคร์ในขณะนนันั้น มนันจถึงไมข่ใชข่เรดืที่องทบีที่ไมข่สมเหตอุสมผลทบีที่
จะคลิดวข่าพวกเขาเชลิญพระองคร์ใหล้เสดห็จผข่านเขล้าไปในเมดืองบล้านเกลิดของพวกเขา โดยหวนังวข่าเพดืที่อนๆบางคนของ
พวกเขาจะตลิดตามพระองคร์เมดืที่อพวกเขาไดล้ยลินพระองคร์ตรนัส แตข่ไมข่วข่าฟปลลิปจะอยผข่ทบีที่ไหนตอนทบีที่พระเยซผทรงเรบียกเขา
คจาเชลิญนนันั้นกห็เรบียบงข่าย: พระเยซผตรนัสแกข่เขาวข่า “จงตามเรามา” ในยอหร์น 6:63 พระเยซผตรนัสวข่า “ถล้อยคจาซถึที่งเราไดล้
กลข่าวกนับทข่านทนันั้งหลายนนันั้น เปป็นจลิตวลิญญาณและเปป็นชบีวลิต” ความเชดืที่อมาโดยการไดล้ยลิน และการไดล้ยลินมาโดยพระ
วจนะของพระเจล้า เมดืที่อพระเยซผทรงเชลิญฟปลลิปวข่า “จงตามเรามา” ถล้อยคจาเหลข่านนันั้นซถึที่งถผกสมทบโดยพระวลิญญาณ
บรลิสอุทธลิธิ์ กห็นจาพาฟปลลิปใหล้ละทอุกสลิที่งเพดืที่อตลิดตามพระเยซผและกลายเปป็นสาวกของพระองคร์

ฟปลลิป เชข่นเดบียวกนับอนันดรผวร์ ดผเหมดือนจะคาดหวนังการเสดห็จมาของพระเมสสลิยาหร์เชข่นกนัน เขาไปพบนาธา
นาเอลและกลข่าวแกข่เขาวข่า “เราไดด้พบพระองคณ์ผซูด้ททที่โมเสสไดด้กลต่าวถนงในพระราชบทญญทตริ และททที่พวกศาสดา
พยากรณณ์ไดด้กลต่าวถนง” ฟปลลิปรผล้วข่าตามทบีที่พวกศาสดาพยากรณร์และหนนังสดือเหลข่านนันั้นของโมเสสไดล้เขบียนไวล้ พระผผล้ไถข่
องคร์หนถึที่งจะเสดห็จมา, พระเมสสลิยาหร์ผผล้จะทรงเปป็นปอุโรหลิต, ศาสดาพยากรณร์, และกษนัตรลิยร์ซถึที่งเหนดือกวข่าผผล้ใดทบีที่
ชนชาตลิอลิสราเอลเคยรผล้จนัก หากยลิวทอุกคน-โดยเฉพาะอยข่างยลิที่งพวกผผล้ปกครองทางศาสนา-เขล้าใจขล้อพระคนัมภบีรร์ใน
ภาคพนันธสนัญญาเดลิมเหมดือนอยข่างทบีที่อนันดรผวร์และฟปลลิปเขล้าใจ พวกเขากห็คงไมข่มบีทางตรถึงพระเมสสลิยาหร์ของตนทบีที่
กางเขนนนันั้นเปป็นแนข่ แมล้แตข่หญลิงชาวสะมาเรบียผผล้นนันั้นกห็เปป็นพยานวข่า “ดลิฉนันทราบวข่าพระเมสสลิยาหร์ทบีที่เรบียกวข่า พระ
ครลิสตร์ จะเสดห็จมา เมดืที่อพระองคร์เสดห็จมาพระองคร์จะทรงชบีนั้แจงทอุกสลิที่งแกข่เรา” (ยอหร์น 4:25) ทนันั้งๆทบีที่พวกผผล้นจาทาง
ศาสนาแหข่งอลิสราเอลมบีความโฉดเขลาในเรดืที่องฝฝ่ายวลิญญาณ กห็ยนังมบีคนจจานวนมากทบีที่กจาลนังคาดหวนังวข่าพระเมสสลิ
ยาหร์จะเสดห็จมา และฟปลลิปและอนันดรผวร์กห็อยผข่ทข่ามกลางคนเหลข่านนันั้น

จงสนังเกตวข่าฟปลลิปเรบียกพระเยซผวข่า “บตุตรชายโยเซฟ” คนพผดกนันโดยทนัที่วไปในขณะนนันั้นวข่าพระเยซผทรงเปป็น
บอุตรชายของโยเซฟ และเราทราบวข่าพวกยลิวหลายคนกลข่าวหาพระองคร์วข่าเปป็นลผกทบีที่เกลิดจากการลข่วงประเวณบี, ลผก
นอกสมรส ไมข่มบีขล้อสงสนัยเลยวข่าฟปลลิปกจาลนังกลข่าวสลิที่งทบีที่เขาไดล้ยลินคนอดืที่นๆพผด บางทบีอาจเปป็นเพราะนลิสนัยพาไป, บางทบี
เพราะความไมข่รผล้, ดล้วยวข่าในขณะนนันั้นการประสผตลิแบบอนัศจรรยร์ของพระครลิสตร์ไดล้ถผกปปิดซข่อนไวล้จากเขา; แตข่อาจเปป็น



ไดล้วข่าความโฉดเขลาฝฝ่ายวลิญญาณนบีนั้เปป็นสลิที่งทบีที่กระตอุล้นนาธานาเอลใหล้ถามวข่า “สริที่งดทอทนใดจะมาจากนาซาเรก็ธไดด้
หรพอ”

บางครนันั้งพวกคนทบีที่เพลิที่งกลนับใจเชดืที่อกห็มบีความรล้อนรนมากกวข่าความรผล้ และพวกเขากข่อเรดืที่องผลิดพลาดตข่างๆทบีที่
ขวางทางเหลข่าคนบาปและขนัดขวางไมข่ใหล้ดวงวลิญญาณทนันั้งหลายไดล้รนับความรอด อยข่างไรกห็ตาม การทบีที่ผผล้เชดืที่อใหมข่
รล้อนรนเพดืที่อพระเจล้านนันั้นกห็เปป็นเรดืที่องทบีที่ดบี และมนันเปป็นหนล้าทบีที่ของเหลข่าครลิสเตบียนรอุข่นพบีที่ทบีที่จะสนัที่งสอนพวกเขาและชข่วย
เหลดือพวกเขาใหล้แยกแยะพระวจนะแหข่งความจรลิงอยข่างถผกตล้อง ฟปลลิปมบีความจรลิงใจและกจาลนังปฏลิบนัตลิตามสตลิ
ปปัญญา, ความรผล้, และความเขล้าใจทนันั้งหมดทบีที่เขามบี ดล้วยเหตอุนบีนั้พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์จถึงทรงมบีอจานาจเหนดือกวข่าขล้อผลิด
พลาดใดๆกห็ตามทบีที่เขาอาจกระทจาลงไป และทรงรนับประกนันวข่าการเปป็นพยานแบบจรลิงใจของเขาจะกข่อใหล้เกลิดผลดบี

เหห็นไดล้ชนัดวข่าเมดืที่อฟปลลิปกลข่าวถถึง “พระเยซผแหข่งนาซาเรก็ธ” นาธานาเอลกห็จจาไมข่ไดล้เลยเกบีที่ยวกนับคจาพยากรณร์
ใดทบีที่กลข่าววข่าพระเมสสลิยาหร์จะเสดห็จออกมาจากเมดืองนาซาเรห็ธ เมดืองนนันั้นมบีขนาดเลห็ก, ไมข่คข่อยมบีใครรผล้จนัก, พรล้อมกนับ
กลิตตลิศนัพทร์ทบีที่หข่างไกลจากสลิที่งทบีที่ดบี, และมนันเปป็นเรดืที่องปกตลิธรรมดาทบีที่นาธานาเอลจะสงสนัยวข่าศาสดาพยากรณร์คนหนถึที่ง
ของพระเจล้าจะออกมาจากสถานทบีที่ๆจลิตั๊บจจ๊อยและกระจอกๆอยข่างเมดืองนาซาเรห็ธไดล้อยข่างไร

ในมนัทธลิว 10:16 พระเยซผทรงสนัที่งเหลข่าสาวกของพระองคร์ใหล้เปป็นผผล้ทบีที่ “ฉลาดเหมดือนงผ และไมข่มบีภนัยเหมดือน
นกเขา” ฟปลลิปจะเรลิที่มการโตล้เถบียงในเรดืที่องทางศาสนากนับนาธานาเอลในตอนนนันั้นกห็ทจาไดล้ แตข่เขากห็ไมข่ทจา ในการตอบ
คจาถามนนันั้นทบีที่วข่า “สลิที่งดบีอนันใดจะมาจากนาซาเรห็ธไดล้หรดือ” เขาเพบียงแคข่เชลิญชวนวข่า “มาดซูเถริด!” เราไมข่ทราบวข่าฟปลลิป
เคยไดล้ยลินพระเยซผตอบสาวกสองคนนนันั้นทบีที่ถามพระองคร์วข่าพระองคร์อาศนัยอยผข่ทบีที่ไหนหรดือไมข่ แตข่ถถึงอยข่างไรแลล้วเขากห็
ใชล้ถด้อยคคาของพระเยซผในการนจานาธานาเอลใหล้มาถถึงประตผแหข่งความรอด พระเยซผตรนัสวข่า “มาดผเถลิด” และฟปลลิ
ปกห็ใชล้ถล้อยคจาเหลข่านนันั้นซนั้จา-ถล้อยคจาของพระเยซผ, พระวจนะของพระเจล้าซถึที่งเปป็นฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้าทบีที่นจาไปสผข่ความ
รอด ความเชดืที่อมาโดยการไดล้ยลินและการไดล้ยลินโดยพระวจนะ

เราควรทจาตามแบบอยข่างของฟปลลิป แมล้แตข่เหลข่าครลิสเตบียนทบีที่หวนังดบีบางครนันั้งกห็ชดืที่นชอบการโตล้แยล้งและการ
โตล้เถบียงเกบีที่ยวกนับพระวจนะของพระเจล้า; แตข่การทจาเชข่นนนันั้นแทบไมข่กข่อใหล้เกลิดประโยชนร์อะไรเลย เราจะตล้อง
ประกาศพระวจนะออกไปและปลข่อยใหล้พระวจนะกลข่าวแทนตนัวมนันเอง หลายครนันั้งมนันไมข่ใชข่ความรนักทบีที่มบีใหล้แกข่
ความจรลิงทบีที่ทจาใหล้ผผล้คนโตล้เถบียงเกบีที่ยวกนับพระคนัมภบีรร์ สข่วนใหญข่แลล้วมนันคดือความเยต่อหยริที่ง ครลิสเตบียนบางคนสนอุกกนับ
การโฆษณาความรผล้ของตนเกบีที่ยวกนับพระวจนะ และโอกาสตข่างๆทบีที่จะชนะดวงวลิญญาณกห็สผญหายไป ถถึงแมล้จะชนะ
การโตล้เถบียงตข่างๆกห็ตาม การชนะดวงวลิญญาณกห็ดบีกวข่าการชนะการโตล้แยล้งตนันั้งเยอะ

ผมไมข่ไดล้กจาลนังเสนอแนะวข่าเราควรออมชอมในเรดืที่องพระวจนะ ไมข่เลยสนักนลิดเดบียวครนับ เราจะตล้องไมข่จนับ
มดือกนับพวกเสรบีนลิยมและพวกสมนัยใหมข่นลิยม เราจะตล้องยดืนหยนัดบน “องคร์พระผผล้เปป็นเจล้าตรนัสดนังนบีนั้” และในถล้อยคจา
ของเปาโลทบีที่วข่า “ขอใหล้พระเจล้าทรงสนัตยร์จรลิง แตข่มนอุษยร์ทอุกคนเปป็นคนมอุสาเถลิด” ในการชนะดวงวลิญญาณ เมดืที่อเรา
ทจาสลิที่งทบีที่เราทจาไดล้ในการใหล้คจาเชลิญชวนและการหวข่านเมลห็ดพดืช เรากห็ควรฝากสข่วนทบีที่เหลดือไวล้กนับพระเยซผ ฟปลลิปทจา
เชข่นนนันั้นจรลิงๆ ไมข่วข่าเขาจะรผล้ตนัวหรดือไมข่วข่าเขากจาลนังทจาอะไรอยผข่กห็ไมข่ใชข่ประเดห็นสจาคนัญ นาธานาเอลตนันั้งคจาถามเกบีที่ยว
กนับพระครลิสตร์ และฟปลลิปไมข่ไดล้โตล้เถบียงกนับเขา ถถึงอยข่างไรแลล้ว เขากห็กจาลนังพยายามนจานาธานาเอลมาถถึงพระเยซผ ดนัง
นนันั้นเขาจถึงแคข่เชลิญชวนวข่า “มาดผเถลิด!” พระเยซผทรงจนัดการสข่วนทบีที่เหลดือนนับแตข่นนันั้น



เมดืที่อพระเยซผทรงเหห็นนาธานาเอลกจาลนังมาหาพระองคร์ พระองคร์กห็ตรนัสวข่า “ดซูเถริด ชนอริสราเอลแทด้ ในตทว
เขาไมต่มทอตุบาย!” องคร์พระผผล้เปป็นเจล้ากจาลนังยกขล้อความจากเพลงสดอุดบี 32:2: “บอุคคลซถึที่งพระเยโฮวาหร์มลิไดล้ทรงถดือ
โทษความชนัที่วชล้ากห็เปป็นสอุข คดือผผล้ทบีที่ไมข่มบีการหลอกลวงในใจของเขา” เราเชดืที่อวข่านาธานาเอลจจาถล้อยคจาเหลข่านบีนั้ของขล้อ
พระคนัมภบีรร์ภาคพนันธสนัญญาเดลิมนบีนั้ไดล้ เหลข่าผผล้รผล้เกบีที่ยวกนับคนฮบีบรผบอกเราวข่าเครดืที่องหมายของคนอลิสราเอลทบีที่แทล้จรลิง, 
ในจลิตวลิญญาณ, ไมข่ใชข่ความไมข่มบีบาปหรดือ “ความสมบผรณร์แบบทบีที่ไรล้บาป” แตข่เปป็นความจรลิงใจอนันบรลิสอุทธลิธิ์ ในความ
ทรงสนัพพนัญญผของพระองคร์ พระเยซผทรงทราบวข่านาธานาเอลมบีหนัวใจทบีที่จรลิงใจ, ไมข่มบีความหนล้าซดืที่อใจคดอยผข่ในใจ
ของเขาเลย, และดล้วยเหตอุนบีนั้กระทนัที่งกข่อนทบีที่นาธานาเอลไดล้พผดสนักคจา พระเยซผกห็ทรงประกาศวข่าเขาเปป็นคนอลิสราเอล
คนหนถึที่ง “ทบีที่ไมข่มบีออุบาย”

นาธานาเอลอนัศจรรยร์ใจทบีที่พระเยซผทรงทราบมากขนาดนนันั้นเกบีที่ยวกนับตนัวเขาเนดืที่องจากเขาไมข่เคยพบกนับ
พระองคร์หรดือพผดคอุยกนับพระองคร์มากข่อนเลย “พระองคร์ทรงรผล้จนักขล้าพระองคร์ไดล้อยข่างไร” เขาถามและพระเยซผตรนัส
ตอบวข่า “กข่อนทบีที่ฟปลลิปจะเรบียกทข่าน เมดืที่อทข่านอยผข่ทบีที่ใตล้ตล้นมะเดดืที่อนนันั้น เราเหห็นทข่าน”

นาธานาเอลกจาลนังทจาอะไรอยผข่ใตล้ตล้นมะเดดืที่อนนันั้น? พระคนัมภบีรร์ไมข่ไดล้บอกเรา เหลข่าผผล้รผล้พระคนัมภบีรร์บางทข่านเชดืที่อ
วข่าเขากจาลนังอธลิษฐานหรดือกจาลนังนมนัสการพระเจล้าอยผข่ หากเขาเปป็นนนักเรบียนคนหนถึที่งทบีที่ศถึกษาพระคนัมภบีรร์ภาคพนันธ
สนัญญาเดลิม, หากเขาคาดหวนังการเสดห็จมาของพระเมสสลิยาหร์, มนันกห็เปป็นไปไดล้วข่าเขามบีสถานทบีที่โปรดสจาหรนับการ
อธลิษฐานใตล้ตล้นมะเดดืที่อนนันั้น คนของพระเจล้าหลายทข่านมบีสถานทบีที่พลิเศษตข่างๆทบีที่พวกเขาชอบไปและอธลิษฐาน พระ
เยซผเองเสดห็จไปยนังสวนเกทเสมนบีในฐานะเปป็นสถานทบีที่แหข่งการอธลิษฐานและการสามนัคคบีธรรมกนับเหลข่าสาวกของ
พระองคร์ (ยอหร์น 18:2)

อาจเปป็นไดล้วข่านาธานาเอลคลิดวข่าตนัวเองอยผข่ตามลจาพนัง โดยไมข่มบีใครจล้องมองเขาอยผข่ แตข่พระเยซผทรงเปป็น
พระเจล้าในกายเนดืนั้อหนนังและ “พระเนตรของพระเยโฮวาหร์อยผข่ในทอุกแหข่งหน ทรงเฝฝ้าดผคนชนัที่วและคนดบี” (สภษ. 
15:3) พระองคร์ทรงเหห็นทอุกอยข่างเกบีที่ยวกนับตนัวเราและทรงรซูด้จทกเราทอุกคน พระวจนะของพระเจล้าบอกเราวข่าเสล้นผม
บนศบีรษะของเรากห็ถผกนนับไวล้แลล้ว (และพระเยซผทรงทราบจจานวนเสล้นผมเหลข่านนันั้น) และไมข่มบีนกกระจอกสนักตนัวรข่วง
ลงสผข่พดืนั้นดลินโดยทบีที่พระองคร์ไมข่ทรงทราบ ในมนัทธลิว 10:29-31 พระเยซผตรนัสแกข่เหลข่าสาวกของพระองคร์วข่า “นก
กระจอกสองตนัวเขาขายบาทหนถึที่งมลิใชข่หรดือ แตข่ถล้าพระบลิดาของทข่านไมข่ทรงเหห็นชอบ นกนนันั้นแมล้สนักตนัวเดบียวจะตกลง
ถถึงดลินกห็ไมข่ไดล้ถถึงผมของทข่านทนันั้งหลายกห็ทรงนนับไวล้แลล้วทอุกเสล้น เหตอุฉะนนันั้นอยข่ากลนัวเลย ทข่านทนันั้งหลายกห็มบีคข่ากวข่านก
กระจอกหลายตนัว” (ดผ ลผกา 12:6, 7 เชข่นกนัน)

นาธานาเอลเลลิกระแวงแลล้วเพราะความมบีมารยาทของพระเยซผครลิสตร์เจล้า และความรผล้ทบีที่เหนดือธรรมชาตลิ
ซถึที่งปรากฏชนัดในคจาทนักทายขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้ากห็ทจาใหล้เขาเชดืที่อมนัที่นวข่าผผล้นบีนั้แหละคดือพระเมสสลิยาหร์ เขารนับสารภาพ
วข่า “รทบบท พระองคณ์ทรงเปป็นพระบตุตรของพระเจด้า พระองคณ์ทรงเปป็นกษทตรริยณ์ของชนชาตริอริสราเอล!” ดนังนนันั้นนาธา
นาเอลจถึงรนับสารภาพวข่าพระครลิสตร์, จากมอุมมองกต่อนประวทตริศาสตรณ์, ทรงเปป็นผผล้เดบียวทบีที่บนังเกลิดจากพระบลิดา; และ
จากมอุมมองทางประวทตริศาสตรณ์ พระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์ เขารนับสารภาพวข่าพระเยซผทรงเปป็นองคร์พระผผล้เปป็นเจล้า
ผผล้ทรงถผกสนัญญาไวล้ในภาคพนันธสนัญญาเดลิม, “ศาสดาพยากรณร์ผผล้นนันั้น” ผผล้ซถึที่งจะเสดห็จเขล้ามาในโลกเพดืที่อไถข่คนบาปทนันั้ง
หลาย, “กษนัตรลิยร์องคร์นนันั้น” ผผล้ซถึที่งจะเสดห็จมาและรวบรวมตระกผลตข่างๆของอลิสราเอลเขล้าดล้วยกนันและปกครองเหนดือ



พวกเขา เราไมข่ทราบวข่านาธานาเอลเขล้าใจอยข่างแจข่มชนัดหรดือไมข่ถถึงลทกษณะเฉพาะตทวของอาณาจนักรนนันั้น แตข่เขา
สารภาพวข่าพระเยซผทรงเปป็นทนันั้งพระบอุตรของพระเจล้าและกษนัตรลิยร์ของชนชาตลิอลิสราเอล-และนบีที่เปป็นความจรลิง วนัน
หนถึที่งพระเยซผจะประทนับบนพระทบีที่นนัที่งของดาวลิดและครอบครองเหนดือชนชาตลิอลิสราเอล และครลิสตจนักรจะครอบ
ครองกนับพระองคร์

การไดล้อาณาจนักรนนันั้นกลนับคดืนสผข่อลิสราเอลเปป็นหนถึที่งในสลิที่งสอุดทล้ายทบีที่พวกสาวกเขล้าใจอยข่างถข่องแทล้เกบีที่ยวกนับ
พระเยซผ พวกเขาไมข่อาจเขล้าใจไดล้วข่าทจาไมพระองคร์ถถึงตรนัสวข่าพระองคร์จะเสดห็จไปยนังกรอุงเยรผซาเลห็ม, ถผกจนับกอุม, ถผก
ไตข่สวน, และถผกตนัดสลินประหารชบีวลิต พวกเขาเชดืที่อวข่าพระองคร์ทรงเปป็นพระบอุตรของพระเจล้า-ใชข่แลล้วครนับ; แตข่พวก
เขากห็เชดืที่อดล้วยวข่าพระองคร์ทรงเปป็นกษนัตรลิยร์ของชนชาตลิอลิสราเอล และพวกเขาคาดหวนังใหล้พระองคร์สถาปนา
อาณาจนักรนนันั้นขถึนั้นมาในตอนนนันั้นเลย: “เมดืที่อเขาทนันั้งหลายไดล้ประชอุมพรล้อมกนัน เขาจถึงทผลถามพระองคร์วข่าพระองคร์
เจล้าขล้า พระองคร์จะทรงตนันั้งราชอาณาจนักรขถึนั้นใหมข่ใหล้แกข่อลิสราเอลในครนันั้งนบีนั้หรดือ” (กลิจการ 1:6)

ในการเปรบียบเทบียบการทรงเรบียกของนาธานาเอลกนับการกลนับใจเชดืที่อของหญลิงชาวสะมาเรบียคนนนันั้นใน
ยอหร์น 4 เราควรสนังเกตเหห็นวข่าการทบีที่พวกเขาไดล้คล้นพบวข่าองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าทรงทราบสลิที่งลบีนั้ลนับทบีที่สอุดในชบีวลิตของ
พวกเขากห็เปป็นสาเหตอุทบีที่ทจาใหล้ทนันั้งคผข่เชดืที่อในพระเยซผและตล้อนรนับพระองคร์เขล้าไวล้ในใจของพวกเขา พระเยซผทรงทราบ
เกบีที่ยวกนับตนัวคอุณและผมมากพอๆกนับทบีที่พระองคร์ทรงทราบเกบีที่ยวกนับนาธานาเอลและหญลิงชาวสะมาเรบียผผล้นนันั้น มลิตรผผล้
เปป็นคนบาปเออ๋ย พระเยซผทรงทราบทอุกอยข่างเกบีที่ยวกนับตนัวคอุณ-ทอุกสลิที่งทบีที่คอุณกระทจา, แมล้แตข่ความคลิดทบีที่อยผข่ลถึกทบีที่สอุดแหข่ง
ใจของคอุณ ครลิสเตบียนทบีที่ไมข่ระวนังตนัวเออ๋ย นบีที่กห็เปป็นจรลิงเกบีที่ยวกนับตนัวคอุณเชข่นกนัน เราอาจหลอกมนอุษยร์ไดล้ แตข่ไมข่มบีทางทบีที่
เราจะหลอกพระเจล้าไดล้!

คอุณจะสนังเกตเหห็นวข่าพระเยซผไมข่ไดล้ทรงตจาหนลินาธานาเอลทบีที่เรบียกพระองคร์วข่า “กษนัตรลิยร์ของชนชาตลิ
อลิสราเอล” พระองคร์ไมข่เคยตจาหนลิผผล้ใดทบีที่เรบียกพระองคร์แบบนนันั้น หรดือเรบียกพระองคร์วข่า “กษนัตรลิยร์ของพวกยลิว” ใน
การแจล้งการประสผตลิกาเบรบียลไดล้บอกลข่วงหนล้าวข่าพระเจล้าจะประทานพระทบีที่นนัที่งของดาวลิดใหล้แกข่พระเยซผ: “บอุตรนนันั้น
จะเปป็นใหญข่ และจะทรงเรบียกวข่าเปป็นบอุตรของพระเจล้าสผงสอุด พระเจล้าซถึที่งเปป็นองคร์พระผผล้เปป็นเจล้า จะทรงประทาน
พระทบีที่นนัที่งของดาวลิดบรรพบอุรอุษของทข่านใหล้แกข่ทข่าน และทข่านจะครอบครองวงศร์วานของยาโคบสดืบไปเปป็นนลิตยร์ 
และอาณาจนักรของทข่านจะไมข่รผล้จนักสลินั้นสอุดเลย” (ลผกา 1:32, 33) 

เมดืที่อพวกนนักปราชญร์มาจากทลิศตะวนันออกเพดืที่อคล้นหาพระกอุมารเยซผ พวกเขากห็ถามวข่า “กอุมารทบีที่บนังเกลิดมา
เปป็นกษนัตรลิยร์ของชนชาตลิยลิวนนันั้นอยผข่ทบีที่ไหน” (มธ. 2:2) เมดืที่อพระองคร์ทรงถผกตรถึงทบีที่กางเขนนนันั้น ขล้อความทบีที่เขบียนไวล้
เหนดือพระเศบียรของพระองคร์กห็ประกาศดล้วยใจกลล้าวข่า “นรีที่คออพระเยซซกษบัตรริยห์ของพวกยริว!” พระครลิสตร์จะทรง
เปป็นกษนัตรลิยร์ในศลิโยน, พระองคร์จะทรงครอบครองเหนดือสลิบสองตระกผลแหข่งอลิสราเอลทบีที่กลนับสผข่สภาพเดลิมแลล้ว จาก
นนันั้นคจาสารภาพอนันครบถล้วนของนาธานาเอลกห็จะถผกทจาใหล้สจาเรห็จจรลิงอยข่างสมบผรณร์ มนอุษยร์ทอุกคนในตอนนนันั้นจะรนับ
รผล้วข่าพระเยซผทรงเปป็น “พระบอุตรของพระเจล้า, และกษนัตรลิยร์ของชนชาตลิอลิสรเอล”

พระเยซผตรนัสแกข่นาธานาเอลวข่า “เพราะเราบอกทต่านวต่า เราเหก็นทต่านอยซูต่ใตด้ตด้นมะเดพที่อนทนี้น ทต่านจนงเชพที่อ
หรพอ” เหลข่าผผล้รผล้ภาษากรบีกบอกเราวข่าพระคจาขล้อนบีนั้ในภาษาเดลิมอข่านวข่า “เพราะเราบอกทข่านวข่า เราเหห็นทข่านอยผข่ใตล้
ตล้นมะเดดืที่อนนันั้น ทข่านจนงเชอที่อ”-ประโยคบอกเลข่า, ไมข่ใชข่คจาถาม พระเยซผไมข่จจาเปป็นตล้องถามนาธานาเอลวข่าเขาเชดืที่อ



หรดือไมข่; พระองคร์ทรงทราบใจของชายผผล้นบีนั้และพระองคร์ไมข่จจาเปป็นตล้องถาม ดนังนนันั้นสลิที่งทบีที่พระองคร์ตรนัสจรลิงๆแลล้วกห็คดือ
“เพราะเราไดล้บอกทข่านวข่าเราไดล้เหห็นทข่านใตล้ตล้นมะเดดืที่อนนันั้น ทต่านจนงเชพที่อแลด้ว และนนัที่นกห็ดบีแลล้ว แตข่วนันหนถึที่งทข่านจะเหห็น
สลิที่งตข่างๆทบีที่ยลิที่งใหญข่กวข่าสลิที่งเหลข่านบีนั้อบีก, ขล้อพลิสผจนร์ทบีที่ยลิที่งใหญข่กวข่าซถึที่งประกาศวข่าเราเปป็นพระบอุตรของพระเจล้า, พระเมส
สลิยาหร์, กษนัตรลิยร์แหข่งอลิสราเอล”

“เราบอกความจรริงแกต่ทต่านททนี้งหลายวต่า...” (ภาษาอนังกฤษ: “Verily, verily, I say unto you…”) ผผล้
เขบียนขข่าวประเสรลิฐทข่านอดืที่นไมข่ใชล้คจาวข่า “แทล้จรลิงแลล้ว” (verily) ซนั้จาสองหน มนันเปป็นคจาทบีที่เปป็นเอกลนักษณร์เฉพาะของ
ขข่าวประเสรลิฐของยอหร์น ซถึที่งคจานบีนั้ถผกใชล้ยบีที่สลิบหล้าครนันั้ง “verily” มบีความหมายวข่า “เอเมน” และทบีที่เราเหห็น “verily” 
สองหน พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์กห็กจาลนังตรนัสวข่า “เอเมน, เอเมน!” “verily” ทบีที่ซนั้จาสองหนถผกพบอยผข่เสมอในตอนตล้น
คจากลข่าวทบีที่พระครลิสตร์ตรนัส และในแตข่ละกรณบีความจรลิงอนันยลิที่งใหญข่หรดือขล้อเทห็จจรลิงทบีที่ตรวจคล้นหนัวใจกห็ถผกประกาศ 
มนันเปป็นเชข่นนนันั้นในขล้อพระคจานบีนั้:

“ภายหลทงทต่านจะไดด้เหก็นทด้องฟฟ้าเปปิดออก และเหลต่าทซูตสวรรคณ์ของพระเจด้าขนนี้นและลงอยซูต่เหนพอบตุตร
มนตุษยณ์” ความจรลิงของขล้อพระคจานบีนั้ไมข่ไดล้ถผกกลข่าวแกข่นาธานาเอลเพบียงผผล้เดบียว ในขล้อพระคจากข่อนหนล้าเราอข่านวข่า 
“ทข่านจะไดล้เหห็น” แตข่ตรงนบีนั้พระเยซผตรนัสวข่า “ทข่านทบัทั้งหลายจะไดล้เหห็น” ซถึที่งหมายถถึงนาธานาเอลและสาวกคน
อดืที่นๆเหลข่านนันั้น

นบีที่เปป็นคจาอธลิบายขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้าเกบีที่ยวกนับความฝปันของยาโคบทบีที่เบธเอล ในปฐมกาล 28:12 เรา
อข่านวข่า “เขา (ยาโคบ) ฝปัน และดผเถลิด มบีบนันไดอนันหนถึที่งตนันั้งขถึนั้นบนแผข่นดลินโลก ยอดถถึงฟฝ้าสวรรคร์ ดผเถลิด ทผตสวรรคร์
ทนันั้งหลายของพระเจล้ากจาลนังขถึนั้นลงอยผข่บนนนันั้น” บนันไดในความฝปันของยาโคบเปป็นภาพเลห็งถถึงองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าและ
พระผผล้ชข่วยใหล้รอดของเราในฐานะ “บอุตรมนอุษยร์” นาธานาเอลเพลิที่งสารภาพไปวข่าพระเยซผเจล้าทรงเปป็นพระบตุตร
ของพระเจด้า แตข่จงสนังเกตวข่าเมดืที่อพระเยซผทรงตอบเขา พระองคร์ทรงเรบียกพระองคร์เองวข่า “บตุตรมนนุษยค์” เมดืที่อพระ
เยซผเสดห็จมาครนันั้งทบีที่สอง พระองคร์จะเสดห็จมาเพดืที่อปกครองและเพดืที่อพลิพากษาโลก ในยอหร์น 5:27 พระเยซผทรง
ประกาศวข่าพระบลิดา “ไดล้ทรงประทานใหล้พระบอุตรมบีสลิทธลิอจานาจทบีที่จะพลิพากษาดล้วย เพราะพระองคร์ทรงเปป็นบตุตร
มนตุษยณ์” เพดืที่อทบีที่พระเยซผจะทรงสจาแดงการพลิพากษาในฐานะจอมกษนัตรลิยร์และจอมเจล้านายไดล้ การรนับสภาพมนอุษยร์
ของพระบอุตรของพระเจล้าในกายเนดืนั้อหนนังในฐานะบตุตรมนตุษยณ์จถึงเปป็นสลิที่งทบีที่จจาเปป็น มนันเปป็นความจจาเปป็นของพระเจล้า
เชข่นกนันทบีที่พระเจล้าตล้องทรงรนับสภาพเนดืนั้อหนนังและพระบอุตรของพระเจผู้าทรงกลายเปป็นบอุตรมนทุษยห์ เพดืที่อทบีที่บนันไดทบีที่
เชดืที่อมตข่อแผข่นดลินโลกกนับสวรรคร์จะไดล้เปปิดทางใหล้มนอุษยร์สามารถเขล้าเฝฝ้าตข่อเบดืนั้องพระพนักตรร์พระเจล้าไดล้ พระเยซย
ทรงเปป็นบทนไดนทนี้น:

“เหตอุฉะนนันั้นครนันั้นบอุตรทนันั้งหลายมบีสข่วนในเนดืนั้อและเลดือดอยผข่แลล้ว พระองคร์กห็ไดล้ทรงรนับเนดืนั้อและเลดือดเหมดือน
กนัน เพดืที่อโดยความตายพระองคร์จะไดล้ทรงทจาลายผผล้นนันั้นทบีที่มบีอจานาจแหข่งความตาย คดือพญามาร และจะไดล้ทรงชข่วย
เขาเหลข่านนันั้นใหล้พล้นจากการเปป็นทาสชนัที่วชบีวลิต เพราะเหตอุกลนัวความตาย ความจรลิง พระองคร์มลิไดล้ทรงรนับสภาพของ
ทผตสวรรคร์ แตข่ทรงรนับสภาพของเชดืนั้อสายของอนับราฮนัม เหตอุฉะนนันั้นพระองคร์จถึงทรงตล้องเปป็นเหมดือนกนับพบีที่นล้องทอุก
อยข่าง เพดืที่อวข่าพระองคร์จะไดล้ทรงเปป็นมหาปอุโรหลิต ผผล้กอปรดล้วยพระเมตตาและความสนัตยร์ซดืที่อในการทอุกอยข่างซถึที่ง



เกบีที่ยวกนับพระเจล้า เพดืที่อลบลล้างบาปทนันั้งหลายของประชาชน เพราะเหตอุทบีที่พระองคร์ไดล้ทรงทนทอุกขร์ทรมานโดยถผก
ทดลองนนันั้น พระองคร์จถึงทรงสามารถชข่วยผผล้ทบีที่ถผกทดลองนนันั้นไดล้” (ฮบ. 2:14-18)

ฟปลลิปปป 2:5-11 แสดงใหล้เหห็นการทจาใหล้ตนัวเองตที่จาตล้อยและถผกดผหมลิที่นของพระบอุตรของพระเจล้าเมดืที่อ
พระองคร์ทรงกลายเปป็นบอุตรมนอุษยร์ โดยทรงรนับกายหนถึที่งซนที่งเปป็นเหมพอนมนอุษยร์ทบีที่บาปหนา; และยนังเปป็นวลิธบีในการยก
ชผพระองคร์ดล้วยในฐานะบอุตรมนอุษยร์, ขถึนั้นสผข่สถานทบีที่ๆบนัดนบีนั้พระองคร์ประทนับอยผข่เบดืนั้องขวาพระหนัตถร์ของผผล้ทรง
เดชานอุภาพสผงสอุด มบีมนอุษยร์อยผข่คนหนถึที่งในสวรรคร์ตอนนบีนั้ ผผล้ซถึที่งถผกยกชผขถึนั้นสผข่สถานทบีที่ๆสผงทบีที่สอุดของสวรรคร์-นนัที่งอยผข่เบดืนั้อง
ขวาพระหนัตถร์ของพระเจล้าผผล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์

อาจมบีคนถามวข่าพระบอุตรของพระเจล้าทรงถผกเรบียกวข่าเปป็นบอุตรมนตุษยณ์ไดล้อยข่างไรในเมดืที่อพระองคร์ทรงเปป็น
เชดืนั้อสายของหญลิงนนันั้น, ถผกสรล้างขถึนั้นโดยหญลิงคนหนถึที่งโดยปราศจากบลิดาทบีที่เปป็นมนอุษยร์ (กท. 4:4, 5) คจาตอบนนันั้นเรบียบ
งข่ายเมดืที่อเราศถึกษาและแยกแยะพระวจนะแหข่งความจรลิงอยข่างถผกตล้อง: เพราะไดล้สดืบเชดืนั้อสายมาจากอาดนัมมนอุษยร์
คนแรกผข่านทางมารดาคนหนถึที่งทบีที่เปป็นมนอุษยร์ พระเยซผจถึงทรงกลายเปป็นบอุตรมนอุษยร์ในความหมายโดยรวม-
พระองคร์ไดล้ทรงกลายเปป็นบอุตรของเผข่าพนันธอุร์มนอุษยร์, บอุตรของมนอุษยชาตลิ, บอุตรของมนอุษยร์ทนันั้งปวง

หากยล้อนกลนับไปดผขล้อพระคจาในฟปลลิปปป 2 เรากห็อข่านวข่า “พระเยซผครลิสตร์...ผผล้ทรงอยผข่ในสภาพพระเจล้ามลิไดล้
ทรงเหห็นวข่าการเทข่าเทบียมกนับพระเจล้านนันั้นเปป็นการแยข่งชลิงเอาไปเสบีย แตข่ไดล้ทรงกระทจาพระองคร์เองใหล้ไมข่มบีชดืที่อเสบียง
ใดๆ และทรงรนับสภาพอยข่างผผล้รนับใชล้ ทรงถดือกจาเนลิดในลนักษณะของมนอุษยร์ และเมดืที่อทรงปรากฏพระองคร์ในสภาพ
มนอุษยร์แลล้ว พระองคร์กห็ทรงถข่อมพระองคร์ลง ยอมเชดืที่อฟปังจนถถึงความมรณา กระทนัที่งความมรณาทบีที่กางเขน”

“การอยผข่ในสภาพพระเจล้า” เปป็นบรรดาศนักดลิธิ์ของพระองคร์, สถานทบีที่ของพระองคร์ จจาไวล้วข่า “พระวาทะ
ทรงอยผข่กนับพระเจล้า และพระวาทะทรงเปป็นพระเจล้า” (ยอหร์น 1:1) พระเยซผทรงเปป็นพระวาทะทบีที่รนับสภาพมนอุษยร์ 
พระองคร์ทรงเทข่าเทบียมกนับพระเจล้า แตข่พระองคร์ทรงเตห็มพระทนัยสละวางความเทข่าเทบียมนนันั้น, สถานทบีที่แหข่งนนันั้นและ
สภาพนนันั้น, เพดืที่อทบีที่พระองคร์จะทรงแทนททที่เรา เพดืที่อทบีที่เราจะไดล้รนับความรอดโดยทางพระโลหลิตของพระองคร์ เหตอุ
ฉะนนันั้น พระองคร์จถึง “ไดล้ทรงกระทจาพระองคร์เองใหล้ไมข่มบีชดืที่อเสบียงใดๆ และทรงรนับสภาพอยข่างผผล้รนับใชล้” กลข่าวอบีกนนัย
หนถึที่งกห็คดือ พระองคณ์ทรงทคาใหด้ตทวเองวต่างเปลต่า-และมนันเปป็นไปไมข่ไดล้เลยทบีที่ความคลิดของมนอุษยร์จะเขล้าใจความหมาย
ของขล้อความนบีนั้ไดล้! ลองคลิดถถึงสงข่าราศบีทบีที่พระครลิสตร์ทรงมบี “กข่อนทบีที่โลกนบีนั้มบีมา” (ยอหร์น 17:5) อยผข่กนับพระบลิดาในเรลิที่ม
แรกนนันั้น พระองคร์ทรงเทข่าเทบียมกนับพระเจล้าในฤทธานอุภาพ, ในเกบียรตลิยศ, ในเดชานอุภาพ จากนนันั้นลองคลิดดผวข่าการทบีที่
พระองคร์ทรงทจาใหล้ตนัวเองวข่างเปลข่านนันั้นมบีความหมายอยข่างไร, โดยแลกเปลบีที่ยนสภาพของพระเจล้า, สถานทบีที่และ
บรรดาศนักดลิธิ์ของพระเจล้า, กนับสถานะของผผล้รนับใชล้ในเรดือนหรดือทาสคนหนถึที่ง! ความคลิดของมนอุษยร์ไมข่สามารถเขล้าใจ
การทจาใหล้ตนัวเองตที่จาตล้อยขนาดนนันั้นไดล้ กระนนันั้นนนัที่นกห็เปป็นสลิที่งทบีที่พระเยซผไดล้ทรงกระทจา, ดล้วยความเตห็มพระทนัย, เพดืที่อทบีที่
เราทนันั้งหลายจะไดล้รนับความรอด พระองคร์ผผล้ทรงเปป็นพระเจผู้าไดล้ทรงถข่อมพระองคร์ลงและทรงถผกทจาใหล้เปป็นเหมดือน
ลนักษณะของมนอุษยร์-ไมข่มบีหนทางอดืที่นแลล้วทบีที่พระองคร์จะทรงกลายเปป็นบนันไดจากแผข่นดลินโลกไปถถึงพระเจล้าไดล้ เพดืที่อทบีที่
จะกลายเปป็นคนกลางเพบียงผผล้เดบียวระหวข่างพระเจล้ากนับมนอุษยร์ (1 ทธ. 2:5) มนันเปป็นเหตอุจจาเปป็นของพระเจล้าทบีที่
พระองคร์ผผล้ทรงเปป็นพระเจล้าตล้องกลายเปป็นมนอุษยร์ผผล้นนันั้น, พระเยซผครลิสตร์ 



ชาวสะมาเรบียทบีที่ดบีผผล้นนันั้น เมดืที่อเหห็นชายทบีที่ถผกปลล้น ไดล้รนับบาดเจห็บ และถผกทลินั้งไวล้ใหล้ตาย “มาถถึงคนนนันั้น” (ลผกา 
10:33) ในทจานองเดบียวกนัน พระเยซผไดล้เสดห็จมายนังทบีที่ๆคนบาปอยผข่ในขณะนนันั้น พระองคร์ไดล้เสดห็จจากพระทรวงของ
พระบลิดาและเสดห็จมายนังความทอุกขร์โศกของแผข่นดลินโลก เพดืที่อสละวางชบีวลิตของพระองคร์เพดืที่อทบีที่เราจะไดล้มทชบีวลิต 
พระองคร์ไดล้ทรงเชดืที่อฟปังจนถถึงความมรณา กระทนัที่งความมรณาแหข่งกางเขนนนันั้น-รผปแบบหนถึที่งของการประหารชบีวลิต
ซถึที่งเปป็นทบีที่ดผหมลิที่นเหยบียดหยามและนข่าอนัปยศมากเหลดือเกลินจนไมข่มบีพลเมดืองโรมคนใดเคยถผกตรถึงกางเขนเลย พระ
บอุตรของพระเจล้า, พระเจล้าในกายเนดืนั้อหนนัง, ไดล้เสดห็จลงมาจากสวรรคร์เพดืที่อกลายเปป็นบอุตรมนอุษยร์, เพดืที่อรนับโทษแทน
เราเพดืที่อทบีที่เราจะไดล้มบีชบีวลิตและมบีชบีวลิตนนันั้นอยข่างครบบรลิบผรณร์ พระองคร์ไดล้ทรงกระทจาสลิที่งเหลข่านบีนั้ทนันั้งสลินั้นในฐานะบอุตร
มนอุษยร์ “เหตตุฉะนทนี้นพระเจด้าจนงไดด้ทรงยกพระองคณ์ขนนี้นอยต่างสซูงททที่สตุดดด้วย”

พระเจล้าไดล้ทรงยกชผผผล้ใดขถึนั้นอยข่างสผงเชข่นนนันั้น? ไมข่ใชข่พระบอุตรของพระเจล้าอยต่างททที่เปป็นแนข่ๆ ถถึงแมล้วข่า
พระองคร์ไมข่เคยหยอุดทบีที่จะเปป็นพระบอุตรของพระเจล้าเลยกห็ตาม พระองคร์ทรงเปป็นพระบอุตรของพระเจล้าในเรลิที่มแรก
นนันั้น พระองคร์ทรงเปป็นพระบอุตรของพระเจล้าบนแผข่นดลินโลกนบีนั้; แตข่ผผล้ทบีที่ถผกยกชผขถึนั้นนนันั้นคดือ “บตุตรมนนุษยค์” อยข่างทบีที่ทรง
เปป็น และพระองคร์ประทนับอยผข่ ณ เบดืนั้องขวาพระหนัตถร์ของผผล้ทรงเดชานอุภาพอนันเปป็นทบีที่ซถึที่งไมข่มบีมนอุษยร์คนใดเคยนนัที่งมา
กข่อนเลย ใชข่แลล้วครนับ มบีมนอุษยร์ผผล้หนถึที่งอยผข่ในสวรรคร์ขณะนบีนั้, บนันไดจากแผข่นดลินโลกทบีที่ทอดยาวไปสผข่สวรรคร์ไดล้ถผกตนันั้งขถึนั้น
แลล้ว, และหนทางเพดืที่อเขล้าเฝฝ้าพระเจล้าไดล้ถผกเผยใหล้ประจนักษร์แลล้วโดยพระเยซผ, พระองคร์ผผล้ตรนัสวข่า “เราเปป็นทางนนันั้น 
เปป็นความจรลิง และเปป็นชบีวลิต ไมข่มบีผผล้ใดมาถถึงพระบลิดาไดล้นอกจากมาทางเรา” (ยอหร์น 14:6)

“เหตอุฉะนนันั้นพระเจล้าจถึงไดล้ทรงยกพระองคร์ขถึนั้นอยข่างสผงทบีที่สอุดดล้วย และไดล้ทรงประทานพระนามเหนดือนาม
ทนันั้งปวงใหล้แกข่พระองคร์ เพดืที่อ ‘หนัวเขข่าทอุกหนัวเขข่า’ ในสวรรคร์กห็ดบี ทบีที่แผข่นดลินโลกกห็ดบี ใตล้พดืนั้นแผข่นดลินโลกกห็ดบี ‘จะตล้องคอุก
กราบลง’ นมนัสการในพระนามแหข่งพระเยซผนนันั้น และเพดืที่อ ‘ลลินั้นทอุกลลินั้นจะยอมรนับ’ วข่าพระเยซผครลิสตร์ทรงเปป็นองคร์
พระผผล้เปป็นเจล้า อนันเปป็นการถวายพระเกบียรตลิแดข่พระเจล้าพระบลิดา” (ฟป. 2:9-11)

ดาเนบียลไดล้เหห็นและพยากรณร์ถถึงเรดืที่องนบีนั้ เราพบบนันทถึกในดาเนบียล 7:13, 14: “ขล้าพเจล้าเหห็นในนลิมลิตกลาง
คดืน และดผเถลิด มบีทข่านผผล้หนถึที่งเหมดือนบอุตรมนอุษยร์มาพรล้อมกนับบรรดาเมฆในทล้องฟฝ้า และทข่านมาหาผผล้เจรลิญดล้วยวนัย
วอุฒลินนันั้น เขานจาทข่านมาเฝฝ้าตข่อเบดืนั้องพระพนักตรร์พระองคร์ ราชอจานาจ สงข่าราศบี กนับราชอาณาจนักร กห็ไดล้มอบใหล้แกข่
ทข่าน เพดืที่อบรรดาชนชาตลิ ประชาชาตลิทนันั้งปวงและภาษาทนันั้งหลายจะปรนนลิบนัตลิทข่าน ราชอาณาจนักรของทข่านเปป็น
ราชอาณาจนักรนลิรนันดรร์ซถึที่งจะไมข่สลินั้นสอุดไป และอาณาจนักรของทข่านเปป็นอาณาจนักรซถึที่งจะไมข่ถผกทจาลายเลย”

พระเจล้าไดล้ทรงเปปิดเผยการสจาเรห็จจรลิงของคจาพยากรณร์นบีนั้แกข่ยอหร์นสาวกผผล้เปป็นทบีที่รนัก และยอหร์นไดล้จดมนันไวล้
ในวลิวรณร์ 5:11-14: 

“แลล้วขล้าพเจล้ากห็มองดผ และขล้าพเจล้าไดล้ยลินเสบียงทผตสวรรคร์เปป็นอนันมากนนับเปป็นโกฏลิๆเปป็นแสนๆ ซถึที่งอยผข่ลล้อม
รอบพระทบีที่นนัที่งรอบสนัตวร์และผผล้อาวอุโสทนันั้งหลายนนันั้น รล้องเสบียงดนังวข่า “พระเมษโปดกผผล้ทรงถผกปลงพระชนมร์แลล้วนนันั้น 
เปป็นผผล้ทบีที่สมควรไดล้รนับฤทธลิธิ์เดช ทรนัพยร์สมบนัตลิ ปปัญญา อานอุภาพ เกบียรตลิ สงข่าราศบี และคจาสดอุดบี” และขล้าพเจล้าไดล้ยลิน
เสบียงสลิที่งมบีชบีวลิตทนันั้งหมด ทนันั้งในสวรรคร์ ในแผข่นดลินโลก ใตล้แผข่นดลินโลก ในมหาสมอุทร และบรรดาทบีที่อยผข่ในทบีที่เหลข่านนันั้น 
รล้องวข่า “ขอใหล้คจาสดอุดบีและเกบียรตลิ และสงข่าราศบีและฤทธลิธิ์เดช จงมบีแดข่พระองคร์ผผล้ประทนับบนพระทบีที่นนัที่ง และแดข่พระ



เมษโปดกตลอดไปเปป็นนลิตยร์” และสนัตวร์ทนันั้งสบีที่นนันั้นกห็รล้องวข่า “เอเมน” และผผล้อาวอุโสทนันั้งยบีที่สลิบสบีที่กห็ทรอุดตนัวลงนมนัสการ
พระองคร์ ผผล้ทรงพระชนมร์อยผข่ตลอดไปเปป็นนลิตยร์”

เมดืที่อพระเยซผเสดห็จมาครนันั้งทบีที่สองในฤทธานอุภาพและสงข่าราศบียลิที่งใหญข่เพดืที่อทบีที่จะครอบครอง ถล้อยคจาของขล้อ
พระคนัมภบีรร์เหลข่านบีนั้กห็จะถผกทจาใหล้สจาเรห็จจรลิงอยข่างครบถล้วนตามตนัวอนักษร สวรรคร์จะถผกเปปิดและจะมบีการตลิดตข่อ
สดืที่อสารอยผข่เสมอระหวข่างสวรรคร์และแผข่นดลินโลก พลนับพลาของพระเจล้าจะอยผข่กนับมนอุษยร์และเหลข่าทผตสวรรคร์จะ
ปรนนลิบนัตลิกษนัตรลิยร์ของชนชาตลิอลิสราเอลอยข่างปรากฏแกข่ตา, พระมหากษนัตรลิยร์แหข่งทนันั้งพลิภพ-พระเยซผครลิสตร์เจล้า, 
พระบอุตรของพระเจล้าและจอมกษนัตรลิยร์

ถล้อยคจาทบีที่พระเยซผตรนัสแกข่นาธานาเอลในขล้อ 51 ของบททบีที่เราศถึกษากนันอยผข่มบีความคลล้ายกนันอยข่างมากกนับ
สลิที่งทบีที่พระองคร์ตรนัสแกข่พวกฟารลิสบีในมนัทธลิว 26:64: “ในเวลาเบดืนั้องหนล้านนันั้น ทข่านทนันั้งหลายจะไดล้เหห็นบอุตรมนอุษยร์นนัที่ง
ขล้างขวาพระหนัตถร์ของผผล้ทรงฤทธานอุภาพ และเสดห็จมาบนเมฆแหข่งฟฝ้าสวรรคร์”

ใชข่แลล้วครนับ พระเยซผทรงเปป็นพระบอุตรของพระเจล้า-พระเจล้าโดยแทล้ แตข่พระองคร์ไดล้ทรงกลายเปป็นบอุตร
มนอุษยร์, มนอุษยร์โดยแทล้ พระองคร์ทรงเปป็นมนอุษยร์ในออุดมคตลิ พระองคร์ทรงเปป็นมนอุษยร์แบบทบีที่พระเจล้าทรงตนันั้งพระทนัย
ใหล้มนอุษยร์เปป็นและแบบทบีที่มนตุษยณ์ททนี้งหลายททที่ถซูกไถต่แลด้ว, โดยทางพระองคค์, จะเปป็นในสนักวนันหนถึที่ง

เราควรหมายเหตอุไวล้วข่าในบทแรกนบีนั้ของขข่าวประเสรลิฐของยอหร์น พระเยซผทรงถผกเรบียกวข่าเปป็น “พระวา
ทะ...พระเจล้า...ความสวข่างแทล้นนันั้น...ผผล้เดบียวทบีที่บนังเกลิดจากพระบลิดา...พระเยซผครลิสตร์... พระบอุตรทบีที่บนังเกลิดมาองคร์
เดบียว...องคร์พระผผล้เปป็นเจล้า...พระเมษโปดกของพระเจล้า...พระเยซผ...มนอุษยร์คนหนถึที่ง...พระบอุตรของพระเจล้า...รนับ
บบี...อาจารยร์...พระเมสสลิยาหร์...พระครลิสตร์...บอุตรชายของโยเซฟ...กษนัตรลิยร์ของชนชาตลิอลิสราเอล...บทุตรมนทุษยห์” 
แนข่นอนวข่าบทนบีนั้เตห็มไปดล้วยพระเยซซู, พระบตุตรของพระเจด้า, พระเจด้าแทด้จรริงในกายเนพนี้อหนทง



บททรีที่ 2
2:1 วนันทบีที่สามมบีงานสมรสทบีที่หมผข่บล้านคานาแควล้นกาลลิลบี และมารดาของพระเยซผกห็อยผข่ทบีที่นนัที่น
2:2 พระเยซผและสาวกของพระองคร์ไดล้รนับเชลิญไปในงานนนันั้น
2:3 เมดืที่อนนั้จาองอุข่นหมดแลล้ว มารดาของพระเยซผทผลพระองคร์วข่า “เขาไมข่มบีนนั้จาองอุข่น”
2:4 พระเยซผตรนัสกนับนางวข่า “หญลิงเออ๋ย ขล้าพเจล้าเกบีที่ยวขล้องอะไรกนับทข่านเลข่า เวลาของขล้าพเจล้ายนังไมข่มาถถึง”
2:5 มารดาของพระองคร์จถึงบอกพวกคนใชล้วข่า “ทข่านจะสนัที่งพวกเจล้าใหล้ทจาสลิที่งใด กห็จงกระทจาตามเถลิด”
2:6 มบีโอข่งหลินตนันั้งอยผข่ทบีที่นนัที่นหกใบตามธรรมเนบียมการชจาระของพวกยลิว จอุนนั้จาใบละสบีที่หล้าถนัง
2:7 พระเยซผตรนัสสนัที่งเขาวข่า “จงตนักนนั้จาใสข่โอข่งใหล้เตห็มเถลิด” และเขากห็ตนักนนั้จาใสข่โอข่งเตห็มเสมอปาก
2:8 แลล้วพระองคร์ตรนัสสนัที่งเขาวข่า “จงตนักเอาไปใหล้เจล้าภาพเถลิด” เขากห็เอาไปใหล้
2:9 เมดืที่อเจล้าภาพชลิมนนั้จาทบีที่กลายเปป็นนนั้จาองอุข่นแลล้ว และไมข่รผล้วข่ามาจากไหน (แตข่คนใชล้ทบีที่ตนักนนั้จานนันั้นรผล้) เจล้าภาพจถึงเรบียก
เจล้าบข่าวมา
2:10 และพผดกนับเขาวข่า “ใครๆเขากห็เอานนั้จาองอุข่นอยข่างดบีมาใหล้กข่อน และเมดืที่อไดล้ดดืที่มกนันมากแลล้วจถึงเอาทบีที่ไมข่สผล้ดบีมา แตข่
ทข่านเกห็บนนั้จาองอุข่นอยข่างดบีไวล้จนถถึงบนัดนบีนั้”
2:11 การอนัศจรรยร์ครนันั้งแรกนบีนั้พระเยซผไดล้ทรงกระทจาทบีที่บล้านคานาแควล้นกาลลิลบี และไดล้ทรงสจาแดงสงข่าราศบีของ
พระองคร์ และสาวกของพระองคร์กห็ไดล้เชดืที่อในพระองคร์
2:12 ภายหลนังเหตอุการณร์นบีนั้พระองคร์กห็เสดห็จลงไปยนังเมดืองคาเปอรนาออุม พรล้อมกนับมารดาและนล้องชายและสาวก
ของพระองคร์ และอยผข่ทบีที่นนัที่นเพบียงไมข่กบีที่วนัน
2:13 เทศกาลปปัสกาของพวกยลิวใกลล้เขล้ามาแลล้ว และพระเยซผเสดห็จขถึนั้นไปยนังกรอุงเยรผซาเลห็ม
2:14 ในพระวลิหารพระองคร์ทรงพบคนขายวนัว ขายแกะ ขายนกเขา และคนรนับแลกเงลินนนัที่งอยผข่
2:15 เมดืที่อพระองคร์ทรงเอาเชดือกทจาเปป็นแสล้ พระองคร์ทรงไลข่คนเหลข่านนันั้น พรล้อมกนับแกะและวนัวออกไปจากพระ
วลิหาร และทรงเทเงลินของคนรนับแลกเงลินและควที่จาโตจ๊ะ
2:16 และพระองคร์ตรนัสแกข่บรรดาคนขายนกเขาวข่า “จงเอาของเหลข่านบีนั้ไปเสบีย อยข่าทจาพระนลิเวศของพระบลิดาเรา
ใหล้เปป็นทบีที่คล้าขาย”
2:17 พวกสาวกของพระองคร์กห็ระลถึกขถึนั้นไดล้ถถึงคจาทบีที่เขบียนไวล้วข่า ‘ความรล้อนใจในเรดืที่องพระนลิเวศของพระองคร์ไดล้
ทข่วมทล้นขล้าพระองคร์’
2:18 พวกยลิวจถึงทผลพระองคร์วข่า “ทข่านจะแสดงหมายสจาคนัญอะไรใหล้เราเหห็น วข่าทข่านมบีอจานาจกระทจาการเชข่นนบีนั้ไดล้”
2:19 พระเยซผจถึงตรนัสตอบเขาทนันั้งหลายวข่า “ทจาลายวลิหารนบีนั้เสบีย แลล้วเราจะยกขถึนั้นในสามวนัน”
2:20 พวกยลิวจถึงทผลวข่า “พระวลิหารนบีนั้เขาสรล้างถถึงสบีที่สลิบหกปปจถึงสจาเรห็จ และทข่านจะยกขถึนั้นใหมข่ในสามวนันหรดือ”
2:21 แตข่พระวลิหารทบีที่พระองคร์ตรนัสถถึงนนันั้นคดือพระกายของพระองคร์
2:22 เหตอุฉะนนันั้นเมดืที่อพระองคร์ทรงเปป็นขถึนั้นมาจากความตายแลล้ว พวกสาวกของพระองคร์กห็ระลถึกไดล้วข่าพระองคร์ไดล้
ตรนัสดนังนบีนั้ไวล้แกข่เขา และเขากห็เชดืที่อพระคนัมภบีรร์และพระดจารนัสทบีที่พระเยซผไดล้ตรนัสแลล้วนนันั้น



2:23 เมดืที่อพระองคร์ประทนับ ณ กรอุงเยรผซาเลห็มในวนันเลบีนั้ยงเทศกาลปปัสกานนันั้น มบีคนเปป็นอนันมากไดล้เชดืที่อในพระนาม
ของพระองคร์ เมดืที่อเขาไดล้เหห็นการอนัศจรรยร์ทบีที่พระองคร์ไดล้ทรงกระทจา
2:24 แตข่พระเยซผมลิไดล้ทรงวางพระทนัยในคนเหลข่านนันั้น เพราะพระองคร์ทรงรผล้จนักมนอุษยร์ทอุกคน
2:25 และไมข่มบีความจจาเปป็นทบีที่จะมบีพยานในเรดืที่องมนอุษยร์ ดล้วยพระองคร์เองทรงทราบวข่าอะไรมบีอยผข่ในมนอุษยร์
 กข่อนเขล้าสผข่การอภลิปรายทบีละขล้อของบทนบีนั้ เราควรหมายเหตอุวข่าเราพบการสจาแดงใหล้ประจนักษร์สองคราว
ของฤทธลิธิ์เดชของพระเยซผครลิสตร์เจล้าตรงนบีนั้: คราวแรก, ในทบีที่ลนับ; คราวทบีที่สอง, ในทบีที่แจล้ง

การสจาแดงคราวแรกของฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์คดือทบีที่งานสมรสเลห็กๆในบล้านคานาแหข่งแควล้นกาลลิลบี และ
เปป็นการสจาแดงฤทธลิธิ์เดชตข่อหนล้าผผล้รนับใชล้เพบียงไมข่กบีที่คน มนันออกมาจากพระทนัยแหข่งความรนัก, ความเหห็นอกเหห็นใจ, 
และมารยาท, เพดืที่อชข่วยมลิตรสหายไมข่ใหล้อนับอายขายหนล้า-ถถึงแมล้วข่าการอนัศจรรยร์ครนันั้งนบีนั้เปป็นอะไรทบีที่ลถึกซถึนั้งกวข่าแคข่การ
จนัดหาเครดืที่องดดืที่มสจาหรนับงานสมรสกห็ตาม

การสจาแดงครนันั้งทบีที่สองของฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์คดือในลานของพระวลิหารทบีที่กรอุงเยรผซาเลห็มและไดล้ถผก
กระทจาตข่อหนล้าพวกผผล้นจาแหข่งศาสนายลิว ในทบีที่นบีนั้ฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ไดล้ถผกสจาแดงในความเดดือดดาลอนันชอบธรรม
เมดืที่อพระองคร์ทรงปกปฝ้องความศนักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ของพระนลิเวศของพระบลิดาของพระองคร์จากการไมข่แยแสแบบลบหลผข่ของ
พวกปอุโรหลิตและพวกผผล้นจา การสจาแดงทนันั้งสองคราวนบีนั้แหข่งฤทธลิธิ์เดชของพระเยซผเปป็นลนักษณะเฉพาะตนัวของงานรนับ
ใชล้บนโลกนบีนั้ของพระองคร์-ความเมตตาและความกรอุณาผสมกนับการพลิพากษาและความยอุตลิธรรม

ขล้อ 1: “วทนททที่สามมทงานสมรสททที่หมซูต่บด้านคานาแควด้นกาลริลท และมารดาของพระเยซซูกก็อยซูต่ททที่นทที่น”
“วทนททที่สาม” ทบีที่วข่านบีนั้คดืออะไร? มนันนข่าจะเปป็นวนันทบีที่สามหลนังจากเหตอุการณร์ลข่าสอุดนนันั้นทบีที่ถผกบรรยายในบททบีที่ 

1; วนันทบีที่สามหลนังจากทบีที่นาธานาเอลถผกพามาหาพระเยซผและกลายเปป็นสาวกคนหนถึที่งของพระองคร์
“มทงานสมรสททที่หมซูต่บด้านคานาแควด้นกาลริลท” ยอหร์น 21:2 บอกเราวข่านาธานาเอลอาศนัยอยผข่ในหมผข่บล้านคา

นา และเปป็นไปไดล้อยข่างยลิที่งทบีที่เขาเชลิญพระเยซผไปเยดือนสถานทบีที่แหข่งนนันั้นซถึที่งเปป็นทบีที่ๆเขาอาศนัยอยผข่ ซถึที่งนข่าจะเปป็นสาเหตอุทบีที่
องคร์พระผผล้เปป็นเจล้าทรงอยผข่ในหมผข่บล้านคานาตอนนนันั้น ภาคพนันธสนัญญาเดลิมไมข่ไดล้เอข่ยถถึงหมผข่บล้านนนันั้นเลย แตข่เหลข่าผผล้รผล้
พระคนัมภบีรร์บอกเราวข่ามนันอยผข่ไมข่ไกลจากเมดืองนาซาเรห็ธ

“มารดาของพระเยซซูกก็อยซูต่ททที่นทที่น” ดผเหมดือนวข่านางมารบียร์เกบีที่ยวขล้องกนับเจล้าบข่าวหรดือเจล้าสาวในบางดล้าน และ
เพราะความสนัมพนันธร์นบีนั้เองนางจถึงอยผข่ทบีที่นนัที่นดล้วย เราอาจยกเหตอุผลไดล้วข่านางคอยชข่วยเหลดือในการจนัดแจงตข่างๆ
สจาหรนับงานเลบีนั้ยงสมรสนนันั้นดล้วยซนั้จาเนดืที่องจากนางออกคจาสนัที่งคนรนับใชล้เหลข่านนันั้นเกบีที่ยวกนับพระเยซผและสลิที่งทบีที่พวกเขาควร
กระทจา

เราหมายเหตอุวข่าไมข่มบีการกลข่าวถถึงโยเซฟในทบีที่นบีนั้ และนนักอรรถาธลิบายพระคนัมภบีรร์บางทข่านกห็บอกเราวข่าโย
เซฟไดล้เสบียชบีวลิตแลล้ว แตข่นบีที่ไมข่นข่าจะใชข่เนดืที่องจากยอหร์น 6:42 บอกเราวข่าพวกยลิวทบีที่เมดืองคาเปอรนาออุมเรบียกพระเยซผ
วข่า “ลผกชายของโยเซฟมลิใชข่หรดือ พต่อแมต่ของเขาเรากก็รซูด้จทก” และนบีที่นข่าจะบอกเปป็นนนัยวข่าโยเซฟยนังมบีชบีวลิตอยผข่ในขณะ
นนันั้น อยข่างไรกห็ตาม มนันกห็ไมข่ใชข่เรดืที่องสจาคนัญทบีที่โยเซฟไมข่ไดล้ถผกกลข่าวถถึงตรงนบีนั้ หากพระเจล้าทรงประสงคร์ใหล้เราทราบ
มากกวข่านบีนั้เกบีที่ยวกนับเขา มนันกห็คงถผกบนันทถึกไวล้ในพระวจนะของพระองคร์แลล้ว และมนันแทบจะไมข่มบีประโยชนร์เลยทบีที่จะ
คาดเดาเกบีที่ยวกนับเรดืที่องพรรคร์นบีนั้



ขล้อ 2: “พระเยซซูและสาวกของพระองคณ์ไดด้รทบเชริญไปในงานนทนี้น”
พระเยซผทรงไดล้รนับเชลิญใหล้ไปรข่วมงานสมรสนบีนั้อยข่างไมข่มบีขล้อสงสนัยในฐานะเปป็นบอุตรชายของนางมารบียร์ และ

พวกสาวกกห็ไดล้รนับเชลิญในฐานะเปป็นมลิตรสหายและเพดืที่อนรข่วมเดลินทางของพระองคร์ เรายกเหตอุผลไดล้วข่าในชข่วงแรก
นบีนั้ของงานรนับใชล้ของพระองคร์ พระองคร์ไมข่ทรงเปป็นทบีที่รผล้จนักในฐานะพระเมสสลิยาหร์ และไมข่ใชข่ในฐานะอาจารยร์ผผล้ยลิที่ง
ใหญข่ดล้วยซนั้จา-และไมข่ใชข่ในฐานะพระผซูด้ชต่วยใหด้รอดอยข่างแนข่นอน สาวกเหลข่านนันั้นทบีที่ถผกกลข่าวถถึงในทบีที่นบีนั้นข่าจะเปป็นแคข่คน
เหลข่านนันั้นทบีที่พระองคร์ทรงเรบียกมาจนถถึงขณะนนันั้น ถถึงแมล้วข่าพวกเขาไมข่ไดล้เปป็นทบีที่รผล้จนักในตอนนนันั้นในฐานะผผล้นจาในความ
เชดืที่อแบบครลิสเตบียนกห็ตาม

ขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าพระครลิสตร์ทรงรข่วมงานสมรสในตอนตล้นของงานรนับใชล้ของพระองคร์กห็เปป็นการอนอุมนัตลิความ
สนัมพนันธร์ในแงข่สมรส เราทราบวข่าการสมรสไดล้ถผกกจาหนดใหล้มบีขถึนั้นโดยพระเจล้าในสวนเอเดน และพระเยซผทรง
ประทนับตราอนอุมนัตลิของพระองคร์บนสถาบนันนนันั้นในทบีที่นบีนั้ การทบีที่พระองคร์ทรงอยผข่ในงานสมรสนนันั้นในหมผข่บล้านคานาคดือ
การกลข่าว “เอเมน!” ตข่องานสมรสแรกนนันั้นในสวนเอเดนเมดืที่อพระเจล้าทรงประกอบพลิธบีสมรสแรกนนันั้นใหล้แกข่อาดนัม
และเอวา การสมรสเปป็นสถาบนันศนักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ในสายพระเนตรของพระเจล้าผผล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ และหากไมข่มบีการสถลิต
อยผข่ดล้วยของพระครลิสตร์ งานสมรสใดๆกห็ไมข่สมบผรณร์ ไมข่อาจมบีการสมรสทบีที่มบีความสอุขในความหมายทบีที่แทล้จรลิงของ
ความสอุขไดล้หากพระเยซผไมข่ไดล้รนับเชลิญใหล้รข่วมพลิธบีนนันั้นและจากนนันั้นกห็ไดล้รนับเชลิญใหล้กลนับบล้านไปกนับเจล้าบข่าวและเจล้าสาว 
พระเจล้าไมข่อาจอวยพรการสมรสใดทบีที่พระครลิสตร์ไมข่ทรงสถลิตอยผข่ดล้วยไดล้ จจาไวล้วข่า “เหตอุฉะนนันั้นเมดืที่อทข่านจะรนับ
ประทาน จะดดืที่ม หรพอจะทคาอะไรกก็ตาม จงกระทคาเพพที่อเปป็นการถวายพระเกทยรตริแดต่พระเจด้า” (1 คร. 10:31) พระ
คจาขล้อนนันั้นหมายความตามทบีที่มนันกลข่าวจรลิงๆ

ขล้อ 3: “เมพที่อนนี้คาองตุต่นหมดแลด้ว มารดาของพระเยซซูทซูลพระองคณ์วต่า “เขาไมต่มทนนี้คาองตุต่น”
พระคจาขล้อนบีนั้บอกเปป็นนนัยวข่านางมารบียร์สะเพรข่าตรงนบีนั้ หากนางตระหนนักถถึงความเปป็นพระเจล้าของพระเยซผ 

นางกห็รผล้วข่าพระองคร์ทรงเปป็นมากกวข่ามนอุษยร์; นางรผล้วข่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าในกายเนดืนั้อหนนัง; และเนดืที่องจาก
พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าในกายเนดืนั้อหนนัง พระองคร์จถึงทรงสนัพพนัญญผและพระองคร์ทรงรซูด้วข่าพวกเขาไมข่มบีนนั้จาองอุข่น ดผ
เหมดือนวข่านางมารบียร์ ซถึที่งกระทจาการในเนดืนั้อหนนัง ตนันั้งใจทบีที่จะแสดงออกถถึงสลิทธลิอจานาจในความเปป็นผผล้ปกครองของตน 
และดล้วยเหตอุนบีนั้นางจถึงบอกเปป็นนนัยแกข่พระเยซผถถึงสลิที่งทบีที่นางคลิดวข่าควรถผกกระทจา นางอยากใหล้พระองคร์แสดงการ
อนัศจรรยร์และโดยการทจาเชข่นนนันั้นกลายเปป็นจอุดสนใจทบีที่งานเลบีนั้ยงนนันั้นหรดือเปลข่า? เชข่นเดบียวกนับคอุณแมข่ทอุกคน นางยข่อม
ภาคภผมลิใจในบอุตรของนางเปป็นธรรมดา และเมดืที่อพลิจารณาคจาตอบทบีที่พระเยซผประทานแกข่นาง มนันกห็ไมข่ใชข่เรดืที่องไรล้
เหตอุผลทบีที่จะคลิดวข่านางอยากใหล้ผผล้คนยอมรนับและยกยข่องพระองคร์ ลผกา 1:28 บอกเราวข่านางมารบียร์ไดล้รนับพร
 “ทต่ามกลางสตรบีทนันั้งหลาย” แตข่ไมข่มบีตรงไหนเลยทบีที่เราถผกบอกวข่านางไดล้รนับพร “เหนบอสตรทททนี้งหลาย” นางจถึงไมข่มบี
สลิทธลิธิ์มาบอกเปป็นนนัยตข่อพระเจล้าถถึงสลิที่งทบีที่พระองคร์ควรกระทจา และเนดืที่องจากพระเยซผทรงเปป็นพระเจล้าในกายเนดืนั้อ
หนนัง นนัที่นจถึงเปป็นสลิที่งทบีที่นางกจาลนังทจาอยผข่จรลิงๆ แนข่นอนวข่าพระเจล้าไมข่ทรงตล้องการคจาแนะนจาของเรา นางมารบียร์ไดล้ทจา
ผลิดตรงนบีนั้ ผมไมข่สงสนัยเลยวข่านางจรลิงใจในสลิที่งทบีที่นางกระทจา และนนัที่นกห็เปป็นเพราะความรนักอนันลถึกซถึนั้งทบีที่นางปรารถนาทบีที่
จะนจาเกบียรตลิยศและสงข่าราศบีมาสผข่บอุตรของนาง เหมดือนอยข่างทบีที่แมข่คนอดืที่นๆกห็คงจะกระทจา



ขล้อ 4: “พระเยซซูตรทสกทบนางวต่า “หญริงเออ๋ย ขด้าพเจด้าเกทที่ยวขด้องอะไรกทบทต่านเลต่า เวลาของขด้าพเจด้ายทงไมต่
มาถนง”

พระเยซผไมข่ไดล้แสดงการขาดความเคารพตข่อมารดาของพระองคร์ตอนทบีที่พระองคร์ทรงเรบียกนางวข่า “หญลิง
เออ๋ย” ในสมนัยนนันั้นคจาๆนบีนั้ไมข่ไดล้หยาบกระดล้างหรดือใจดจา; มนันถผกใชล้เมดืที่อพผดกนับพวกผผล้หญลิงในทอุกชนชนันั้นและความ
สนัมพนันธร์ เราพบรผปแบบการเรบียกแบบเดบียวกนันในยอหร์น 19:26 เมดืที่อพระเยซผตรนัสแกข่นางมารบียร์จากกางเขนนนันั้น: 
“ฉะนนันั้นเมดืที่อพระเยซผทอดพระเนตรเหห็นมารดาของพระองคร์ และสาวกคนทบีที่พระองคร์ทรงรนักยดืนอยผข่ใกลล้ พระองคร์
ตรนัสกนับมารดาของพระองคร์วข่า “หญลิงเออ๋ย จงดผบอุตรของทข่านเถลิด”

นอกจากนบีนั้ ในการเรบียกนางมารบียร์วข่า “หญลิงเออ๋ย” พระองคร์กห็ทรงเรบียกรล้องความสนใจมายนังขล้อเทห็จจรลิงทบีที่
วข่าพระองคร์ทรงเปป็นมากกวข่ามนอุษยร์; พระองคร์ทรงเปป็นพระบอุตรของพระเจล้าผผล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ หากพระองคร์ทรง
เรบียกนางมารบียร์วข่า “แมข่” พระองคร์กห็คงดถึงความสนใจไปยนังความสนัมพนันธร์แบบมนตุษยณ์ แตข่โดยการเรบียกนางวข่า 
“หญลิงเออ๋ย” พระองคร์กห็ทรงแสดงใหล้เหห็นวข่านบีที่คดือพระเจด้าทบีที่กจาลนังตรนัสกนับนางในขณะนนันั้น

“หญริงเออ๋ย ขด้าพเจด้าเกทที่ยวขด้องอะไรกทบทต่านเลต่า” กลข่าวอบีกนนัยหนถึที่งกห็คดือ “มบีอะไรทบีที่เหมดือนกนันระหวข่างเรา
ทนันั้งสองเลข่า-พระเจล้าในกายเนดืนั้อหนนัง กนับเจล้าผผล้เปป็นหญลิงธรรมดาๆคนหนถึที่ง?” โครงสรล้างไวยากรณร์แบบเดบียวกนันถผก
ใชล้ตรงนบีนั้ในภาษากรบีกเหมดือนกนับทบีที่ปรากฏในมนัทธลิว 8:29 ทบีที่ผบีเหลข่านนันั้นรล้องออกมาวข่า “พระเยซผผผล้เปป็นพระบอุตรของ
พระเจล้า เราเกบีที่ยวขล้องอะไรกนับทข่านเลข่า ทข่านมาทบีที่นบีที่เพดืที่อจะทรมานพวกเรากข่อนเวลาหรดือ”

พระเยซผไมข่ไดล้ทรงโกรธนางมารบียร์, พระองคร์ไมข่ไดล้เสบียพระทนัยเพราะคจาแนะนจาของนาง แตข่โดยคจาตอบทบีที่
พระองคร์ประทานใหล้แกข่นางในการตจาหนลิแบบอข่อนโยน พระองคร์ทรงทจาใหล้นางทราบวข่านางตล้องยอมใหล้พระองคร์
กระทจากลิจในแบบของพระองคร์เองและตามวลิธบีของพระเจล้า ลผกา 2:51 บอกเราวข่าพระเยซผทรงยอมอยผข่ใตล้บนังคนับผผล้
ปกครองของพระองคร์; แตข่บนัดนบีนั้งานรนับใชล้ปวงชนของพระองคร์ไดล้เรลิที่มตล้นขถึนั้นแลล้วและเวลาของพระองคร์ในการยอม
อยผข่ใตล้บนังคนับนางมารบียร์และโยเซฟไดล้สลินั้นสอุดลงแลล้ว พระองคร์ทรงอยผข่ในโลกตอนนนันั้นเพดืที่อทจาตามพระประสงคร์ของ
พระเจล้า ไมข่ใชข่ความประสงคร์ของมนอุษยร์ และดล้วยเหตอุนบีนั้พระองคร์จถึงไมข่ยอมรนับคจาสนัที่งตข่างๆจากผผล้ใดนอกจากพระ
บลิดาผผล้สถลิตในสวรรคร์ของพระองคร์เทข่านนันั้น

พระเยซผทรงสนัพพนัญญผ พระองคร์ทรงทราบตอนจบตนันั้งแตข่ตอนตล้น และพระองคร์ทรงทราบวข่าในอนาคต
ระบบการนนับถดือรผปเคารพจะเทลิดทผนเกบียรตลิใหล้แกข่นางมารบียร์ในแบบทบีที่ไมข่มบีมนอุษยร์คนใดควรไดล้รนับ พระองคร์ทรง
ทราบวข่านางจะถผกเรบียกวข่า “ราชลินบีแหข่งเหลข่าทผตสวรรคร์...พระมารดาของพระเจล้า...หญลิงพรหมจารบีศนักดลิธิ์สลิทธลิธิ์” 
และชดืที่ออดืที่นๆอบีกหลายชดืที่อทบีที่ไมข่ควรถผกใชล้กนับมนอุษยร์เดห็ดขาด พระองคร์จถึงทรงปฏลิเสธทบีที่จะมบีสข่วนสนนับสนอุนใดๆตข่อ
ระบบการนนับถดือรผปเคารพซถึที่งจะปรากฏขถึนั้นในทบีที่สอุด เปป็นความจรลิงทบีที่นางมารบียร์เปป็นมารดาขององคร์พระผผล้เปป็น
เจล้าของเรา และพระเจล้าทรงใหล้เกบียรตลิและอวยพรนาง; แตข่นางเปป็นเพบียงผผล้หญลิงคนหนถึที่งเทข่านนันั้น นางเปป็นหญลิง
พรหมจารบี ถผกตล้องแลล้วครนับ-แตข่นางกห็ไมข่ใชข่พระเจล้า และพระเจล้าไมข่เคยตนันั้งพระทนัยทบีที่จะใหล้ผผล้คนกราบไหวล้นาง
เหมดือนอยข่างทบีที่หลายลล้านคนในวนันนบีนั้กจาลนังกราบไหวล้นาง!

“เวลาของขด้าพเจด้ายทงไมต่มาถนง” “เวลา” ทบีที่พระเยซผทรงหมายถถึงตรงนบีนั้คดือ เวลาแหข่งการถผกดผหมลิที่นเหยบียด
หยามของพระองคร์, เวลาแหข่งการทนทอุกขร์ทรมานของพระองคร์, เวลาทบีที่พระองคร์จะทรงรนับความผลิดบาปไปและ



ตรถึงมนันไวล้ทบีที่กางเขนของพระองคร์, เวลาทบีที่พระองคร์จะทรงสลินั้นพระชนมร์อยข่างนข่าอนับอายทบีที่สอุดเทข่าทบีที่มนอุษยร์จะตายไดล้ 
เพดืที่อทบีที่คนอดืที่นๆจะมบีชบีวลิตและมบีชบีวลิตอยข่างครบบรลิบผรณร์ แตข่ทจาไมพระองคร์ถถึงตรนัสเชข่นนนันั้นทบีที่งานเลทนี้ยงสมรสนนันั้นตอนทบีที่
นางมารบียร์พยายามทบีที่จะบอกพระองคร์วข่าตล้องทจาอะไรและจะตล้องทจามนันเมดืที่อไร? คจาตอบกห็คดือ: พระองคร์กจาลนังตรนัส
ถถึงเวลานนันั้นเมดืที่อพระองคร์จะทรงยอมอยผข่ใตล้บนังคนับความประสงคร์ของมนอุษยร์-เมดืที่อมนอุษยร์จะลงไมล้ลงมดือกนับพระองคร์, 
จนับกอุมพระองคร์, เฆบีที่ยนตบีพระองคร์, ตรถึงพระองคร์ทบีที่กางเขนอนันหนถึที่งและยกพระองคร์ขถึนั้นใหล้ตายระหวข่างโจรสองคน 
ในเวลานนันั้นพระองคร์จะทรงยอมอยผข่ใตล้บนังคนับมดือของมนอุษยร์ ในเวลานนันั้นพระองคร์จะทรงรล้องวข่า “พระเจล้าของขล้า
พระองคร์, พระเจล้าของขล้าพระองคร์! ไฉนพระองคณ์ทอดทลินั้งขล้าพระองคร์เสบีย?” แตข่จนกวต่าจะถนงเวลานนันั้นพระองคร์จะ
ไมข่รนับคจาสนัที่งจากชายหรดือหญลิงคนใดทนันั้งนนันั้น! พระองคร์ทรงอยผข่ทบีที่นบีที่เพดืที่อกระทจากลิจธอุระของพระบลิดาของพระองคร์, เพดืที่อ
กระทจาตามพระประสงคร์ของพระบลิดาของพระองคร์, และเพดืที่อกระทจาพระราชกลิจทบีที่พระบลิดาของพระองคร์ไดล้ทรง
ใชล้พระองคร์มากระทจาใหล้สจาเรห็จ

ขข่าวประเสรลิฐของยอหร์นประกอบดล้วยการอล้างอลิงแปดครนันั้งถถึง “เวลา” นนันั้น:
1. ขล้อทบีที่เราศถึกษาอยผข่- “เวลาของขด้าพเจด้ายทงไมต่มาถนง”
2. ยอหร์น 7:30: “เขาทนันั้งหลายจถึงหาโอกาสทบีที่จะจนับพระองคร์ แตข่ไมข่มบีผผล้ใดยดืที่นมดือแตะตล้องพระองคร์ เพราะยทงไมต่ถนง
กคาหนดเวลาของพระองคณ์”
3. ยอหร์น 8:20: “พระเยซผตรนัสคจาเหลข่านบีนั้ทบีที่คลนังเงลิน เมดืที่อกจาลนังทรงสนัที่งสอนอยผข่ในพระวลิหาร แตข่ไมข่มบีผผล้ใดจนับกอุม
พระองคร์ เพราะวต่ายทงไมต่ถนงกคาหนดเวลาของพระองคณ์”
4. ยอหร์น 12:23: “และพระเยซผตรนัสตอบเขาวข่า “ถนงเวลาแลด้วททที่บตุตรมนตุษยณ์จะไดด้รทบสงต่าราศท”
5. ยอหร์น 12:27: “บนัดนบีนั้จลิตใจของเราเปป็นทอุกขร์และเราจะพผดวข่าอะไร จะวข่า ‘ขล้าแตข่พระบลิดา ขอทรงโปรดชต่วย
ขด้าพระองคณ์ใหด้พด้นเวลานทนี้’ อยข่างนนันั้นหรดือ หามลิไดล้ เพราะดล้วยความประสงคร์นบีนั้เองเราจถึงมาถนงเวลานทนี้”
6. ยอหร์น 13:1: “กข่อนถถึงเทศกาลเลบีนั้ยงปปัสกา เมพที่อพระเยซซูทรงทราบวต่า ถนงเวลาแลด้วทบีที่พระองคร์จะทรงจากโลกนบีนั้
ไปหาพระบลิดา พระองคร์ทรงรนักพวกของพระองคร์ซถึที่งอยผข่ในโลกนบีนั้ พระองคร์ทรงรนักเขาจนถถึงทบีที่สอุด”
7. ยอหร์น 16:32: “ดผเถลิด เวลาจะมา เวลานทนี้นกก็ถนงแลด้ว ทบีที่ทข่านจะตล้องกระจนัดกระจายไปยนังทบีที่ของทข่านทอุกคน 
และจะทลินั้งเราไวล้แตข่ผผล้เดบียว แตข่เราหาไดล้อยผข่ผผล้เดบียวไมข่ เพราะพระบลิดาทรงสถลิตอยผข่กนับเรา”
8. ยอหร์น 17:1: “พระเยซผตรนัสดนังนนันั้นแลล้ว พระองคร์กห็ทรงแหงนพระพนักตรร์ขถึนั้นดผฟฝ้าและตรนัสวข่า “พระบริดาเจด้าขด้า 
ถนงเวลาแลด้ว ขอทรงโปรดใหล้พระบอุตรของพระองคร์ไดล้รนับเกบียรตลิ เพดืที่อพระบอุตรจะไดล้ถวายเกบียรตลิแดข่พระองคร์”

ขล้อ 5: “มารดาของพระองคณ์จนงบอกพวกคนใชด้วต่า “ทต่านจะสทที่งพวกเจด้าใหด้ทคาสริที่งใด กก็จงกระทคาตามเถริด”
มบีบทเรบียนตรงนบีนั้สจาหรนับเราทอุกคน: ผมแนข่ใจวข่าพวกเราสข่วนใหญข่, หากเราจะยอมซดืที่อตรงกนับตนัวเอง, บาง

ครนันั้งกห็เคยบอกองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าวข่าตล้องทจาอะไร, แทนทบีที่จะแสวงหานนี้คาพระททยของพระองคณ์ในชบีวลิตของเรา หนล้าทบีที่
ของเราคดือมอบทอุกอยข่างทบีที่เรามบีไวล้กนับพระองคร์, วางใจพระองคร์วข่าจะทรงนจาพาเรา, และพนักสงบอยข่างปลอดภนัยใน
ความมนัที่นใจวข่าพระองคร์จะทรงนจาเราไปในวลิถบีทบีที่ถผกตล้องในเวลาทบีที่ถผกตล้องและในทางทบีที่ถผกตล้องเสมอ เพลงสดอุดบี 37:5
บอกเราวข่า “จงมอบทางของทข่านไวล้กนับพระเยโฮวาหร์ วางใจในพระองคร์ และพระองคร์จะทรงกระทจาใหล้สจาเรห็จ” 
สอุภาษลิต 3:6 กลข่าววข่า “จงยอมรนับรผล้พระองคร์ในททุกทางของเจล้า และพระองคร์จะทรงกระทจาใหล้วลิถบีของเจล้าราบรดืที่น”



นางมารบียร์ยอมรนับคจาตจาหนลิขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้าโดยไมข่เถบียงสนักคจา เหห็นไดล้ชนัดวข่านางระลถึกถถึงความทรงสนัพพนัญญผ
ของพระองคร์, สลิทธลิธิ์ของพระองคร์ทบีที่จะกระทจากลิจตามนนั้จาพระทนัยและสตลิปปัญญาของพระองคร์เอง, และนางมอบ
ความตล้องการนนันั้นไวล้ในพระหนัตถร์ของพระองคร์ทนันั้งหมด

นางมารบียร์กลข่าวแกข่คนรนับใชล้เหลข่านนันั้นวข่า “ทต่านจะสทที่งพวกเจด้าใหด้ทคาสริที่งใด กก็จงกระทคาตามเถริด!” 
ครลิสเตบียนสข่วนใหญข่เตห็มใจทบีที่จะกระทจาบางสริที่งทบีที่พระครลิสตร์ตรนัสใหล้กระทจา แตข่มบีไมข่กบีที่คนทบีที่เตห็มใจกระทจาสริที่งใดกห็ตามทรีที่
พระองคร์ตรนัส มนันเปป็นหนล้าทบีที่ของผผล้เชดืที่อทบีที่จะถวายความเชดืที่อฟปังแบบเรบียบงข่ายและสลินั้นสอุดใจแดข่พระเยซผครลิสตร์ในทนุก
สริที่ง เราไมข่ไดล้เปป็นเจล้าของตนัวเราเอง, เราถผกซดืนั้อแลล้วดล้วยราคาหนถึที่ง, และเราควรมอบถวายจลิตใจ, วลิญญาณ, และ
รข่างกายแดข่พระองคร์ เราตด้องกระทจาสลิที่งทบีที่พระองคร์ตรนัสหากเราหวนังวข่าจะไดล้รนับพระพรตข่างๆของพระเจล้าในชบีวลิต
และการทจาหนล้าทบีที่คนตล้นเรดือนของเรา เราควรฟปังพระวจนะของพระองคร์ และ “สลิที่งใดกห็ตามทบีที่พระองคร์ตรนัส” เรา
กห็ควรกระทจาสลิที่งนนันั้นดล้วยสลินั้นสอุดใจของเรา

ขล้อ 6: “มทโอต่งหรินตทนี้งอยซูต่ททที่นทที่นหกใบตามธรรมเนทยมการชคาระของพวกยริว จตุนนี้คาใบละสทที่หด้าถทง”
การมบีอยผข่ของโอข่งหลินหลายใบไมข่ใชข่เรดืที่องผลิดปกตลิ เนดืที่องจากนบีที่คงเปป็นพลิธบีการแบบยลิว และการลล้างชจาระใน

ทางพลิธบีการของพวกยลิวกห็ตล้องใชล้นนั้จาเยอะ เนดืที่องจากขข่าวประเสรลิฐของยอหร์นเปป็น “ขข่าวประเสรลิฐแหข่งความรอด” 
ซถึที่งถผกเขบียนถถึงพวกคนตข่างชาตลิเชข่นเดบียวกนับพวกยลิว ยอหร์นจถึงใหล้รายละเอบียดสจาหรนับเหลข่าผผล้อข่านชาวตข่างชาตลิเปป็น
พลิเศษ มาระโกบอกเราวข่า “เพราะวข่าพวกฟารลิสบีกนับพวกยลิวทนันั้งสลินั้นถดือตามประเพณบีสดืบทอดมาจากบรรพบอุรอุษวข่า 
ถล้ามลิไดล้ลล้างมดือตามพลิธบีโดยเครข่งครนัด เขากห็ไมข่รนับประทานอาหารเลย” (มาระโก 7:3) ดล้วยเหตอุนบีนั้เราจถึงทราบวข่าไมข่มบี
ความหมายโดยนนัยทบีที่เฉพาะเจาะจงในโอข่งหลินหลายใบเหลข่านนันั้นทบีที่งานเลบีนั้ยงนนันั้น-พวกมนันไมข่ไดล้ถผกนจาเขล้ามาไวล้ขล้างใน
สจาหรนับวาระเดบียวนนันั้น พวกมนันถผกใชล้บข่อยๆโดยพวกฟารลิสบีและพวกยลิว

แตข่จงสนังเกตวข่าไมข่ไดล้มบีโอข่งหลินหล้าใบ, ไมข่ใชข่เจห็ดใบ, ไมข่ใชข่สลิบใบ-มบีอยผข่หกใบ และหกกห็เปป็นเลขของมนอุษยร์ 
พระเจล้าทรงสรล้างอาดนัมในวนันทบีที่หก วลิวรณร์ 13:18 บอกเราวข่าเลขของสนัตวร์รล้ายนนันั้นทบีที่ประกาศวข่ามนันคดือพระเจล้าถถึง
แมล้วข่ามนันเปป็นเพบียงแคข่มนอุษยร์คนหนถึที่ง จะเปป็นเลขหกรล้อยหกสลิบหก-หรดือ 666  โอข่งหลินหกใบนนันั้นจถึงเปป็นสนัญลนักษณร์
อยข่างหนถึที่งทบีที่แสดงถถึงมนอุษยร์ มนอุษยร์ทบีที่ปราศจากพระเจล้ากห็เปป็นผผล้ทบีที่หลงหาย และโอข่งหลินเหลข่านบีนั้ หากไมข่มบีการ
อนัศจรรยร์ของพระเยซผ กห็คงไมข่มบีคข่าอนันใดตข่องานเลบีนั้ยงนนันั้น พวกมนันถผกตนันั้งไวล้ตข่างหากสจาหรนับจอุดประสงคร์ตข่างๆในทาง
พลิธบีการ แตข่พวกมนันไมข่มบีคข่าเลยเพราะวข่าพวกมนันวข่างเปลข่า เหมดือนกนับทบีที่มนอุษยร์ทอุกคนวข่างเปลข่าหากปราศจากนนั้จา
แหข่งชบีวลิต

โอข่งหลินแตข่ละใบนนันั้นจอุนนั้จาไดล้ “สทที่หด้าถทง” (ภาษาอนังกฤษ: “two or three firkins”) มนันคงเปป็นการยากทบีที่
จะประมาณการไดล้วข่าโอข่งหลินเหลข่านบีนั้จะจอุนนั้จาไดล้มากขนาดไหน เพราะวข่ามบีความไมข่แนข่นอนและความขนัดแยล้งกนัน
เยอะมากเกบีที่ยวกนับปรลิมาณทบีที่แนข่ชนัดของของเหลวทบีที่ถผกจอุในมาตราสมนัยโบราณของ “firkin” แตข่สมมตลิวข่าสลิที่งเหลข่านบีนั้
เปป็นภาชนะขนาดใหญต่เปป็นพลิเศษทบีที่จอุของเหลวไดล้ใบละหลายแกลลอน เรากห็ตล้องจจาไวล้วข่างานเลบีนั้ยงสมรสแบบยลิวกลิน
เวลาหลายวนันและผผล้คนจจานวนมากเขล้ารข่วมงาน ดนังนนันั้นนนั้จาองอุข่นหลายแกลลอนจถึงเปป็นทบีที่ตล้องการ

ขล้อ 7: “พระเยซซูตรทสสทที่งเขาวต่า “จงตทกนนี้คาใสต่โอต่งใหด้เตก็มเถริด” และเขากก็ตทกนนี้คาใสต่โอต่งเตก็มเสมอปาก”



ถล้อยคจาเหลข่านบีนั้บรรยายหนล้าทบีที่ของผผล้เชดืที่อทอุกคน-โดยเฉพาะอยข่างยลิที่งเหลข่าผผล้รนับใชล้, ครผอาจารยร์, ผผล้ประกาศ
ขข่าวประเสรลิฐ, มลิชชนันนารบี: เราจะตล้องฟปังและเชดืที่อฟปังเสบียงของพระเยซผเจล้า หากเราฟปังสลิที่งทบีที่พระองคร์ตรนัสและ
กระทจาสลิที่งทบีที่พระองคร์สนัที่ง เรากห็ไมข่ตล้องกนังวลเกบีที่ยวกนับผลลนัพธร์เลย มนันเปป็นหนล้าทบีที่ของเราทบีที่จะเตลิมโอข่งหลินเหลข่านนันั้นใหล้
เตห็ม แตข่เราไมข่สามารถทจาใหล้นนั้จากลายเปป็นนนั้จาองอุข่นไดล้ พระครลิสตร์เพบียงผผล้เดบียวทรงกระทจาไดล้ มนันเปป็นหนล้าทบีที่ของเราทบีที่
จะหวข่านเมลห็ดพดืชแหข่งขข่าวประเสรลิฐ แตข่เราไมข่สามารถชข่วยคนบาปใหล้รอดไดล้ พระครลิสตร์เพบียงผผล้เดบียวทรงสามารถ
เปลบีที่ยนใจทบีที่ไมข่เชดืที่อไดล้

กรอุณาสนังเกตวข่าคนใชล้เหลข่านนันั้นเตลิมนนั้จาในโอข่งหลินเหลข่านนันั้น “เตก็มเสมอปาก” นบีที่ไมข่เหลดือพดืนั้นทบีที่สจาหรนับสสาร
อดืที่นใดทบีที่จะถผกใสข่ในโอข่งหลินเหลข่านนันั้นเพดืที่อเปลบีที่ยนนนั้จาใหล้เปป็นนนั้จาองอุข่น พระเยซซทรงเปป็นผผล้กระทจาใหล้เกลิดการ
เปลบีที่ยนแปลงนนันั้น และมนันเปป็นเชข่นนนันั้นดล้วยกนับการเปลบีที่ยนแปลงจลิตวลิญญาณ ไมข่ตล้องเพลิที่มสลิที่งใดเขล้ากนับคจาสนัที่งของ
พระเจล้าแลล้ว

ขล้อ 8: “แลด้วพระองคณ์ตรทสสทที่งเขาวต่า “จงตทกเอาไปใหด้เจด้าภาพเถริด” เขากก็เอาไปใหด้”
ผมเชดืที่อวข่าในชนัที่วขณะนบีนั้เองทบีที่การอนัศจรรยร์ไดล้เกลิดขถึนั้น: เพทยงแคต่โดยพระประสงคณ์ของพระองคณ์ พระเยซซูกก็

ทรงเปลทที่ยนนนี้คานทนี้นใหด้เปป็นนนี้คาองตุต่นแลด้ว-และทจาไมเราจถึงควรคลิดวข่านบีที่เปป็นเรดืที่องยากสจาหรนับพระองคร์เลข่า? ถถึงอยข่างไร
แลล้ว เนดืที่องจากทอุกสลิที่งไดล้ถผกสรล้างขถึนั้นโดยพระองคร์และเพดืที่อพระองคร์, เนดืที่องจากพระองคร์ไดล้ทรงเนรมลิตสรล้างเถาองอุข่น
และทรงทจาใหล้พวกมนันออกลผกเปป็นผลองอุข่น, เนดืที่องจากพระองคร์ไดล้ทรงเนรมลิตสรล้างสสารออกมาจากความวข่าง
เปลข่า, แนข่นอนวข่ามนันคงไมข่ใชข่เรดืที่องยากสจาหรนับพระองคร์เลยทบีที่จะเปลบีที่ยนสสารชนลิดหนถึที่งใหล้เปป็นอบีกชนลิดหนถึที่ง เมดืที่อเรา
เชดืที่อในพระเจล้า มนันกห็ไมข่ใชข่เรดืที่องยากทบีที่จะเชดืที่อในการอนัศจรรยร์ตข่างๆของทนันั้งภาคพนันธสนัญญาเดลิมและภาคพนันธสนัญญา
ใหมข่ การสงสนัยการอนัศจรรยร์ตข่างๆของพระเจล้ากห็เทข่ากนับสงสนัยพระเจผู้า เพราะวข่าพระเจล้าของเราทรงเปป็นพระเจล้า
แหข่งการอนัศจรรยร์และไมข่มบีสลิที่งใดยากเกลินไปสจาหรนับพระองคห์

คนรนับใชล้เหลข่านนันั้นเทนนั้จาลงไปในโอข่งหลินตามคจาสนัที่งขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้า จากนนันั้นพระองคร์ทรงบนัญชาวข่า 
“จงตทกเอาไปใหด้เจด้าภาพเถริด” และสลิที่งทบีที่ถผกตนักออกจากโอข่งหลินเหลข่านนันั้นกห็คดือนนั้จาองอุข่น-นนั้จาองอุข่นทบีที่ดบีทบีที่สอุดทบีที่แขกเหลข่า
นนันั้นไดล้รนับทบีที่งานเลบีนั้ยงสมรสนนันั้น พระเยซผจะทรงทจาใหล้โอข่งเหลข่านนันั้นเตห็มไปดล้วยนนั้จาองอุข่นโดยไมต่ตด้องใสข่นนั้จาลงไปกข่อนกห็ไดล้
แตข่ทอุกสลิที่งทบีที่พระองคร์ทรงกระทจาบนแผข่นดลินโลกกห็ถผกกระทจาโดยมบีเหตอุผลและจอุดประสงคร์ นนี้คาเปป็นสนัญลนักษณร์อยข่าง
หนถึที่งของพระวจนะของพระเจล้าทบีที่เปป็นลายลนักษณร์อนักษร ในยอหร์น 15:3 พระเยซผตรนัสแกข่เหลข่าสาวกของพระองคร์
วข่า “ทข่านทนันั้งหลายไดล้รนับการชจาระใหล้สะอาดแลด้วดด้วยถจ้อยคคาทบีที่เราไดล้กลข่าวแกข่ทข่าน” ในเอเฟซนัส 5:26 เราถผกบอ
กวข่าครลิสตจนักรไดล้รนับการชจาระใหล้สะอาด “โดยการลด้างดด้วยนนี้คาโดยพระวจนะ” พระเยซผตรนัสแกข่นลิโคเดมนัสวข่า “ถล้า
ผผล้ใดไมข่ไดล้บนังเกลิดจากนนั้จาและพระวลิญญาณ ผผล้นนันั้นจะเขล้าในอาณาจนักรของพระเจล้าไมข่ไดล้” (ยอหร์น 3:5)-และอบีกครนันั้ง 
นนี้คานบีนั้คดือพระวจนะ พระวจนะของพระเจล้าคดือนนั้จาทบีที่มบีชบีวลิต, ฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้าซถึที่งนจาไปสผข่ความรอด เมดืที่อเราไดล้ยลิน
พระวจนะ, รทบพระวจนะไวล้, นนั้จาแหข่งพระวจนะกห็นจามาซถึที่งความรอดแกข่จลิตวลิญญาณทบีที่หลิวกระหายและพลอุข่งขถึนั้นสผข่
ชบีวลิตนลิรนันดรร์ในใจนนันั้น ดนังนนันั้นพระเยซผจถึงทรงสนัที่งเหลข่าสาวกใหล้ใสข่นนั้จาลงไปในโอข่งหลินเหลข่านนันั้น-และจากนนันั้นพระองคร์กห็
ทรงเปลบีที่ยนนนั้จานนันั้นใหล้เปป็นนนั้จาองอุข่น



นบีที่เปป็นภาพอนันงดงามของการถผกสรล้างใหมข่ของคนไมข่เชดืที่อ ตอนแรกเราเหห็นสภาพของเขา-เขาวต่างเปลต่า 
เหมดือนโอข่งหลินเหลข่านนันั้น เขามบีใจหลิน-เยห็นชดืด, ไรล้ชบีวลิต, ไรล้ประโยชนร์ มนอุษยร์ทบีที่ปราศจากพระครลิสตร์กห็ตายเสบียแลล้วใน
การละเมลิดและการบาปตข่างๆ โอข่งหลินเหลข่านนันั้นวข่างเปลข่าฉนันใด คนทบีที่ยนังไมข่ไดล้ถผกสรล้างใหมข่กห็วข่างเปลข่าฉนันนนันั้น ไมข่มบี
มนอุษยร์คนใดสามารถรผล้จนักความชดืที่นชมยลินดบีทบีที่แทล้จรลิงไดล้จนกวข่าเขากลายเปป็นผผล้เชดืที่อแลล้ว โอข่งหลินเหลข่านนันั้นถผกเตลิมเตห็ม
ดล้วยนนั้จาตามคจาสนัที่งของพระเยซผฉนันใด คนทบีที่ยนังไมข่ไดล้ถผกสรล้างใหมข่กห็ไดล้รนับนนั้จาแหข่งพระวจนะ, เขาเชดืที่อพระวจนะ, และ
การอนัศจรรยร์แหข่งการบนังเกลิดใหมข่กห็เกลิดขถึนั้นในใจของเขาฉนันนนันั้น

พระเยซผทรงบอกคนใชล้เหลข่านนันั้นใหล้ตนักนนั้จาองอุข่นนนันั้นไปใหล้ “เจด้าภาพ” และพวกเขากห็กระทจาตามทบีที่ไดล้รนับสนัที่ง
มา เราอาจเรบียกเจล้าภาพวข่าเปป็นหนัวหนล้าบรลิกรกห็ไดล้, สอุภาพบอุรอุษผผล้มบีหนล้าทบีที่ดผแล มนันเปป็นหนล้าทบีที่ของเขาทบีที่จะดผวข่ามบี
การจนัดหาอาหารและเครดืที่องดดืที่มอยข่างเพบียงพอ ในขล้อ 9 คจากรบีกเดบียวกนันถผกแปลเปป็น “ผซูด้ปกครองแหข่งงานเลบีนั้ยง”
(ruler of the feast) บอุคคลดนังกลข่าวอยผข่ทบีที่งานเลบีนั้ยงของพวกกรบีกและพวกโรมเสมอ

ขล้อ 9 และ 10: “เมพที่อเจด้าภาพชริมนนี้คาททที่กลายเปป็นนนี้คาองตุต่นแลด้ว และไมต่รซูด้วต่ามาจากไหน (แตต่คนใชด้ททที่ตทกนนี้คา
นทนี้นรซูด้) เจด้าภาพจนงเรทยกเจด้าบต่าวมา และพซูดกทบเขาวต่า “ใครๆเขากก็เอานนี้คาองตุต่นอยต่างดทมาใหด้กต่อน และเมพที่อไดด้ดพที่มกทน
มากแลด้วจนงเอาททที่ไมต่สซูด้ดทมา แตต่ทต่านเกก็บนนี้คาองตุต่นอยต่างดทไวด้จนถนงบทดนทนี้”

เราทราบวข่าเจล้าภาพไมข่ทราบอะไรเลยเกบีที่ยวกนับนนั้จานนันั้นทบีที่ถผกใสข่ลงในโอข่งหลินเหลข่านนันั้น พวกคนใชล้ไมข่ไดล้บอก
เขาเกบีที่ยวกนับนนั้จาองอุข่นชอุดใหมข่นบีนั้ พวกเขาไดล้เชดืที่อฟปังพระเยซซู นางมารบียร์ไดล้สนัที่งพวกเขาใหล้กระทจาสลิที่งใดกห็ตามทบีที่พระองคร์
ทรงบนัญชา และพวกเขากห็ทจาเชข่นนนันั้นโดยไมข่ขออนอุญาตจากเจล้าภาพกข่อน ไมข่มบีสลิที่งใดตรงนบีนั้ทบีที่บข่งบอกวข่าพวกสาวก
ทราบสลิที่งทบีที่เกลิดขถึนั้นระหวข่างพระเยซผกนับคนใชล้เหลข่านนันั้นซถึที่งเกบีที่ยวขล้องกนับนนั้จานนันั้นและโอข่งหลินเหลข่านนันั้น มบีแตข่พระเยซผและ
พวกคนใชล้เทข่านนันั้นทบีที่รผล้ ดนังนนันั้นคจาพยานของเจล้าภาพคนนบีนั้จถึงมบีความสจาคนัญสอุดๆ: เขาไดล้ประกาศวข่านบีที่เปป็นนนั้จาองอุข่นททที่ดท
กวต่าทบีที่ถผกเสลิรร์ฟกข่อนหนล้านบีนั้ในตอนตล้นของงานเลบีนั้ยงเสบียอบีก ความเปป็นจรริงของการเปลบีที่ยนนนั้จาใหล้เปป็นนนั้จาองอุข่นไดล้รนับ
การพลิสผจนร์แลล้วโดยคจากลข่าวของเจล้าภาพคนนบีนั้ จงสนังเกตวข่าเขาเอาถล้วยมาทบีที่รลิมฝปปากและ “ชริม” นนั้จาองอุข่นนนันั้น และ
สนังเกตบางสลิที่งทบีที่ผลิดธรรมดาเกบีที่ยวกนับมนัน: มนันเปป็นนนั้จาองอุข่นของจรลิง แตข่มนันมบีรสชาตลิดบีกวข่าและบรลิสอุทธลิธิ์กวข่านนั้จาองอุข่นใดๆ
ทบีที่มนอุษยร์เคยไดล้ลลินั้มรส

ผมแนข่ใจวข่าหลายคนกจาลนังสงสนัยวข่าผมเชดืที่ออะไรเกบีที่ยวกนับนนั้จาองอุข่นนบีนั้ มนันเปป็นเหลล้าองอุข่นแบบทบีที่สามารถซดืนั้อไดล้
ในรล้านเหลล้าและรล้านขายไวนร์ในปปัจจอุบนันหรดือ? มนันเปป็นเหลล้าองอุข่นแบบทบีที่จะทจาใหล้คนเมาและทจาใหล้เขาทจาสลิที่งตข่างๆทบีที่
ผผล้คนกระทจาในสมนัยของเราเมดืที่ออยผข่ใตล้ฤทธลิธิ์ของสลิที่งมถึนเมาหรดือ? คจาตอบของผมเปป็นไปตามพระวจนะของพระเจล้า-
แหข่งเดบียวทบีที่จะพบคจาตอบของพระคนัมภบีรร์สจาหรนับคจาถามตข่างๆเกบีที่ยวกนับพระคนัมภบีรร์:

ในพระคนัมภบีรร์นนั้จาองอุข่นเปป็นสนัญลนักษณร์ของความชดืที่นชมยลินดบี ในเพลงสดอุดบี 104:14, 15 เราอข่านวข่า 
“พระองคร์ทรงใหล้หญล้างอกมาเพดืที่อสนัตวร์เลบีนั้ยง และผนักใหล้มนอุษยร์ไดล้ดผแล เพดืที่อเขาจะทจาใหล้เกลิดอาหารจากแผข่นดลิน 
และนนี้คาองตุต่นซนที่งใหด้ใจมนตุษยณ์ยรินดท นนั้จามนันเพดืที่อทจาใหล้หนล้าของเขาทอแสง และขนมปปังซถึที่งเสรลิมกจาลนังใจมนอุษยร์” ผผล้
วลินลิจฉนัย 9:13 กลข่าวถถึง “นนี้คาองตุต่น... อทนเปป็นททที่ชพที่นใจพระเจด้าและมนตุษยณ์”

เมดืที่อกลข่าวถถึงเหลด้าองอุข่นซถึที่งทคาใหด้มนนเมา สอุภาษลิต 20:1 บอกเราวข่า “เหลด้าองตุต่นใหด้เกริดการเยาะเยด้ย และ
สตุรากก็ใหด้เกริดเปป็นพาลเกเร ผซูด้ใดถซูกมทนหลอกลวงกก็ไมต่เปป็นคนฉลาด” จากนนันั้นในสอุภาษลิต 23:29-32 เราอข่านวข่า



 “ใครทบีที่รล้องโอย ใครทบีที่รล้องออุย ใครทบีที่มบีการวลิวาท ใครทบีที่มบีการรล้องคราง ใครทบีที่มบีบาดแผลปราศจากเหตอุ ใครทบีที่มบี
ตาแดง คดือบรรดาผซูด้ททที่นทที่งแชต่อยซูต่กทบเหลด้าองตุต่น บรรดาผซูด้ททที่ไปแสวงหาเหลด้าประสม อยต่ามองดซูเหลด้าองตุต่นเมพที่อมทนมทสท
แดง เมพที่อเปป็นประกายในถด้วย และลงไปคลต่องๆ ณ ททนั่สนุดมกันกกัดเหมบอนงย และมกันฉกเอาเหมบอนงยพกิษ”

ฮาบากอุก 2:15 เตดือนวข่า “วริบทตริแกต่ผซูด้นทนี้นททที่ใหด้เพพที่อนบด้านดพที่ม ททที่ยพที่นขวดไปใหด้เขาและทคาใหด้เขาเมาไป เพพที่อ
จะเพต่งดซูความเปลพอยเปลต่าของเพพที่อนบด้าน” คราวนบีนั้คอุณจะกลข่าวหาพระเยซผไหมวข่าทรงกระทจาสลิที่งทบีที่พระวจนะของ
พระเจล้าสนัที่งเราไมข่ใหผู้กระทจาอยข่างเฉพาะเจาะจง? คอุณจะกลล้ากลข่าวหาพระบอุตรของพระเจล้าไหมวข่าเอาเหลล้าองอุข่นใสข่
ปากคนเหลข่านนันั้นทบีที่งานเลบีนั้ยงสมรสหากไวนร์นนันั้นจะทจาใหล้พวกเขาเมา? ไมข่เลยครนับ เพดืที่อนของผมเออ๋ย-สลิที่งทบีที่พระเยซผไดล้
ทรงทจาขถึนั้นในวนันนนันั้นเปป็นนนั้จาองอุข่นใหมข่ซถึที่งไมข่ไดล้ถผกหมนักและไมข่ใชข่เหลล้า ใครกห็ตามทบีที่เคยไปเยดือนดลินแดนศนักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ยข่อม
ทราบวข่านนั้จาองอุข่นใหมข่กห็คดือนนั้จาองอุข่นธรรมดาๆนนัที่นเอง ในประเทศนนันั้นแมล้แตข่ผลองอุข่นบนเถาองอุข่นบางครนันั้งกห็ถผกเรบียกวข่า 
“ไวนร์” และกข่อนทบีที่เราตนัดสลินองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าและกลข่าวหาพระองคร์วข่าทจาไวนร์เราตล้องศถึกษากาลสมนัยและ
ธรรมเนบียมตข่างๆของผผล้คนเหลข่านนันั้น พระเยซผมลิไดล้ผลลิตไวนร์เพดืที่อทจาใหล้แขกงานสมรสเหลข่านนันั้นเมา พระองคร์เพบียง
จนัดหานนั้จาองอุข่นใหมข่เพดืที่อเตลิมเสบบียงเครดืที่องดดืที่มทบีที่งานเลบีนั้ยงสมรสนนันั้น

เมดืที่อไดล้ชริมนนั้จาองอุข่นใหมข่นนันั้นเจล้าภาพของงานเลบีนั้ยงกห็พอใจมากจนเขาเรบียกเจล้าบข่าวมาและกลข่าวแกข่เขาวข่า 
“มนันเปป็นธรรมเนบียมทบีที่จะเสลิรร์ฟนนั้จาองอุข่นททที่ดทในตอนตล้นของงานเลบีนั้ยง และนนั้จาองอุข่นทบีที่ดล้อยกวข่าในตอนทล้าย แตข่ทต่านไดล้
กระทจาสลิที่งทบีที่ผลิดธรรมดามาก โดยเกห็บของดบีทบีที่สอุดไวล้ตอนทล้าย”

“เมพที่อไดด้ดพที่มกทนมากแลด้ว” ในภาษากรบีกมบีความหมายวข่า “เมดืที่อผผล้คนไดล้ดดืที่มจนเพทยงพอ (หรพอตามสบาย) 
แลล้ว” มนันไมข่ไดล้หมายความวข่าพวกเขาไดล้ดดืที่มจนเมาแลล้ว นบีที่เปป็นอบีกขล้อพลิสผจนร์หนถึที่งวข่าไวนร์ทบีที่พระเยซผทรงทจาขถึนั้นนนันั้น
ไมข่ใชข่ไวนร์แบบทบีที่ถผกหมนัก: ผผล้คนเหลข่านนันั้นดดืที่มกนันมากแลผู้ว แตข่กห็ไมข่ไดล้เมา พระเยซผไดล้เสดห็จเขล้ามาในโลกเพดืที่อชต่วยพวก
คนเมา, หญลิงโสเภณบี, ขโมย, ฆาตกรใหล้รอดพล้น-พระองคร์ไมข่ไดล้เสดห็จมาเพดืที่อมบีสข่วนชข่วยในการทคาใหด้พวกเขาเปป็น
คนแบบนทนี้น!

มบีบทเรบียนฝฝ่ายวลิญญาณทบีที่ดบีในวลบีทบีที่วข่า “ทต่านเกก็บนนี้คาองตุต่นอยต่างดทไวด้จนถนงบทดนทนี้” โลกใหล้ของทบีที่ดบีทบีที่สอุดของ
มนันกข่อน และใหล้ของเลวทบีที่สอุดของมนันทบีหลนัง บาปนทนี้นเชริญชวน มบีความเพลลิดเพลลินในบาป-แตข่กห็เพบียงชนัที่วคราว เมดืที่อ
ถถึงปลายทางความเพลลิดเพลลินเหลข่านนันั้นแหข่งบาปกห็แปรเปลบีที่ยนเปป็นความทอุกขร์ใจและนนั้จาตา, และในการวลิเคราะหร์
ขนันั้นสอุดทล้ายมนันจะสลินั้นสอุดในความพลินาศเปป็นนลิตยร์ในบถึงไฟไปตลอดชนัที่วนลิรนันดร ยลิที่งคนบาปปรนนลิบนัตลิโลกนานเทข่าไร 
เขากห็พบความผลิดหวนังมากเทข่านนันั้น ของขวนัญตข่างๆทบีที่โลกมบีนจามาเสนอในไมข่ชล้ากห็กลายเปป็นสลิที่งธรรมดาสามนัญ; พวก
มนันไมข่เคยทจาใหล้อลิที่มใจเลย ในทางกลนับกนัน ทบีที่เบดืนั้องขวาพระหนัตถร์ของพระเยซผมบี “ความเพลลิดเพลลินอยผข่เปป็นนลิตยร์”
(เพลงสดอุดบี 16:11) พระองคร์ประทาน “ความปปตลิยลินดบีเปป็นลล้นพล้นเหลดือทบีที่จะกลข่าวไดล้ และเตห็มเปปปี่ยมดล้วยสงข่าราศบี”
(1 ปต. 1:8) “… พระองคร์จะมลิไดล้ทรงหวงของดบีอนันใดไวล้เลยจากบอุคคลผผล้ดจาเนลินในความเทบีที่ยงธรรม” (เพลงสดอุดบี 
84:11) พระเยซผตรนัสแกข่เหลข่าสาวกของพระองคร์วข่า “ในโลกนบีนั้ทข่านจะประสบความทอุกขร์ยาก แตข่จงชดืที่นใจเถลิด 
เพราะวข่าเราไดล้ชนะโลกแลล้ว” (ยอหร์น 16:33) ชบีวลิตครลิสเตบียนไมข่ใชข่ชบีวลิตทบีที่งข่าย แตข่เชข่นเดบียวกนับพระเยซผ เรามอง
พด้นหอุบเขาแหข่งนนั้จาตานบีนั้ไปยนังสงข่าราศบีทบีที่รอคอยเราอยผข่เบดืนั้องหนล้า (ฮบ. 12:2) ผผล้เชดืที่อยข่อมถดือวข่าเปป็นความชดืที่นชมยลินดบีทบีที่
ไดล้ทนทอุกขร์เพดืที่อพระเยซผเพราะวข่าพระองคร์ไดล้ทรงรนักเราและไดล้สละวางชบีวลิตของพระองคร์เพดืที่อเรา ใชข่แลล้วครนับ โลก



และความบาปใหล้สลิที่งทบีที่ดบีทบีที่สอุดในตอนแรก แตข่ “ทอุกวนันกนับพระเยซผกห็หอมหวานกวข่าวนันกข่อนหนล้า” และยลิที่งเรามบีชบีวลิต
อยผข่เพดืที่อพระองคร์นานเทข่าใด ชบีวลิตกห็ยลิที่งดบีกวข่าเดลิมเทข่านนันั้น!

ขล้อ 11: “การอทศจรรยณ์ครทนี้งแรกนทนี้พระเยซซูไดด้ทรงกระทคาททที่บด้านคานาแควด้นกาลริลท และไดด้ทรงสคาแดงสงต่า
ราศทของพระองคณ์ และสาวกของพระองคณ์กก็ไดด้เชพที่อในพระองคณ์”

คจากลข่าวนบีนั้ชนัดเจน: นทที่เปป็นการอทศจรรยณ์แรกททที่องคณ์พระผซูด้เปป็นเจด้าของเราไดด้ทรงกระทคา ไมข่มบีขล้อพระคนัมภบีรร์
ใดเลยทบีที่จะสนนับสนอุนคจาสอนผลิดของคนบางกลอุข่มทบีที่สอนวข่าพระเยซผทรงกระทจาการอนัศจรรยร์ตข่างๆตอนเปป็นเดห็ก คจา
สอนแบบนนันั้นเปป็นสลิที่งทบีที่มนอุษยร์สรล้างขถึนั้นมา

มนันไมข่ใชข่เหตอุบนังเอลิญทบีที่พระครลิสตร์ทรงกระทจาการอนัศจรรยร์ครนันั้งแรกของพระองคร์ทบีที่งานเลบีนั้ยงสมรสงานหนถึที่ง
เราสามารถบอกเหตอุผลไดล้หลายประการวข่าทจาไมคจากลข่าวนบีนั้เปป็นความจรลิง:
1. การสมรสเปป็นสถาบทนแรกททที่ถซูกแตต่งตทนี้งและถซูกจทดตทนี้งขนนี้นโดยพระเจด้าผซูด้ทรงมหริทธริฤทธริธิ์ พระเจล้าทรงเปป็นผผล้ใหล้
กจาเนลิดการสมรส พระองคร์ทรงประกอบพลิธบีสมรสแรกในสวนเอเดน ระหวข่างชายและหญลิงคผข่แรกนนันั้นทบีที่ไดล้มบีชบีวลิตอยผข่
บนแผข่นดลินโลก มนันจถึงเปป็นการเหมาะสมทบีที่พระครลิสตร์ (ผผล้ทรงเปป็นพระเจล้าในเนดืนั้อหนนัง) จะกระทจาการอทศจรรยณ์แรก
ของพระองคณ์ทบีที่งานเลบีนั้ยงสมรสงานหนถึที่ง
2. การอทศจรรยณ์แรกททที่ถซูกกระทคาบนแผต่นดรินโลกโดยมนตุษยณ์เปป็นการอทศจรรยณ์แหต่งการแปรสภาพ: “เมดืที่อฟาโรหร์สนัที่ง
เจล้าวข่า ‘จงแสดงอนัศจรรยร์พลิสผจนร์งานของเจล้า’ เจล้าจงพผดกนับอาโรนวข่า ‘เอาไมล้เทล้าของทข่านโยนลงตข่อหนล้าฟาโรหร์’ 
และไมล้เทล้านนันั้นจะกลายเปป็นงผ” (อพย. 7:9) การอนัศจรรยร์แรกทบีที่ถผกกระทจาโดยบตุตรมนตุษยณ์กห็มบีลนักษณะเฉพาะตนัว
แบบเดบียวกนัน-การอนัศจรรยร์แหข่งการแปรสภาพ
3. ยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมา, ผผล้เบลิกทางของพระเยซผ, เปป็นชายผผล้รนับประทานอาหารผลิดธรรมดา-ตทตั๊กแตนและนนี้คาผนนี้ง
ปฝ่า แตข่การปรากฏตนัวตข่อหนล้าสาธารณชนของพระเยซผคดือทบีที่งานเลทนี้ยงแหข่งหนถึที่งซถึที่งมบีอาหารอยข่างบรลิบผรณร์
4. พระเยซผจะทรงอยผข่ทบีที่งานเลบีนั้ยงสมรสอทกงานหนนที่ง:

“ขอใหล้เราทนันั้งหลายรข่าเรลิงยลินดบีและถวายพระเกบียรตลิแดข่พระองคร์ เพราะวข่าถถึงเวลามงคลสมรสของพระ
เมษโปดกแลล้ว และมเหสบีของพระองคร์ไดล้เตรบียมตนัวพรล้อมแลล้ว และทรงโปรดใหล้เธอสวมผล้าปฝ่านเนดืนั้อละเอบียด 
สะอาดและขาว เพราะผล้าปฝ่านเนดืนั้อละเอบียดนนันั้นเปป็นความชอบธรรมของพวกวลิสอุทธลิชน” และทผตสวรรคร์องคร์นนันั้นสนัที่ง
ขล้าพเจล้าวข่า “จงเขบียนไวล้เถลิดวข่า ความสอุขมบีแกข่คนทนันั้งหลายทบีที่ไดล้รนับเชลิญมาในการมงคลสมรสของพระเมษโปดก” 
และทข่านบอกขล้าพเจล้าวข่า “ถล้อยคจาเหลข่านบีนั้เปป็นพระดจารนัสแทล้ของพระเจล้า” แลล้วขล้าพเจล้าไดล้ทรอุดตนัวลงแทบเทล้าของ
ทข่านเพดืที่อจะนมนัสการทข่าน แตข่ทข่านไดล้กลข่าวแกข่ขล้าพเจล้าวข่า “อยข่าเลย ขล้าพเจล้าเปป็นเพดืที่อนผผล้รนับใชล้เหมดือนกนับทข่าน 
และพวกพบีที่นล้องของทข่านทบีที่ยถึดถดือคจาพยานของพระเยซผ จงนมนัสการพระเจล้าเถลิด เพราะวข่าคจาพยานของพระเยซผ
นนันั้นเปป็นหนัวใจของการพยากรณร์” (วลิวรณร์ 19:7-10)
5. การอนัศจรรยร์ทบีที่งานสมรสในหมผข่บล้านคานาไดล้ถผกกระทจาเพพที่อททที่พระเยซซูจะทรงสคาแดงสงต่าราศทของพระองคณ์ (ขล้อ 
11) เมดืที่อพระองคร์ทรงรข่วมงานเลบีนั้ยงสมรสนนันั้นในทล้องฟฝ้า สงข่าราศบีของพระองคร์กห็จะถผกสจาแดงเชข่นกนัน เปาโลบอก
เราเกบีที่ยวกนับเรดืที่องนบีนั้ในเอเฟซนัส 2:4-7: “แตข่พระเจล้า ผผล้ทรงเปปปี่ยมดล้วยพระกรอุณา เพราะเหตอุความรนักอนันใหญข่หลวง 
ซถึที่งพระองคร์ทรงรนักเรานนันั้น ถถึงแมล้วข่าเมดืที่อเราตายไปแลล้วในการบาป พระองคร์ยนังทรงกระทจาใหล้เรามบีชบีวลิตอยผข่กนับพระ



ครลิสตร์ (ซถึที่งทข่านทนันั้งหลายรอดนนันั้นกห็รอดโดยพระคอุณ) และพระองคร์ทรงใหล้เราเปป็นขถึนั้นมากนับพระองคร์ และทรงโปรด
ใหล้เรานนัที่งในสวรรคสถานกนับพระองคร์ในพระเยซผครลิสตร์ เพดืที่อวข่าในยอุคตข่อๆไป พระองคร์จะไดล้ทรงสจาแดงพระคอุณ
ของพระองคร์อนันออุดมเหลดือลล้น ในการซถึที่งพระองคร์ไดล้ทรงเมตตาเราในพระเยซผครลิสตร์”

พระเยซผมลิไดล้ทรงรข่วมงานสมรสทบีที่บล้านคานาเพบียงเพดืที่อทบีที่จะอยผข่ในงานเลบีนั้ยงสนังสรรคร์เขล้าสนังคมหรดือเพดืที่อทบีที่จะ
เปป็นแขกคนหนถึที่งทบีที่งานเลบีนั้ยงแหข่งหนถึที่ง พระองคร์ทรงอยผข่ทบีที่นนัที่นดล้วยเหตอุผลฝฝ่ายวลิญญาณประการหนถึที่ง พระองคร์ “ไดด้
ทรงสคาแดงสงต่าราศทของพระองคณ์ และสาวกของพระองคค์กก็ไดจ้เชบนั่อในพระองคค์” นบีที่ไมข่ไดล้หมายความวข่ากข่อนหนล้า
นนันั้นชายเหลข่านบีนั้ไมต่ไดด้เชพที่อในพระเยซซู-พวกเขาไดล้รนับความรอดแลล้ว, พวกเขาเปป็นสาวกของพระองคร์แลล้ว; แตข่มนัน
หมายความวข่าความเชดืที่อของพวกเขาถซูกเพริที่มพซูนขนนี้น พวกเขาเชดืที่ออยข่างมนัที่นใจมากขถึนั้น, อยข่างมบีนนัยมากขถึนั้น; ความ
เชดืที่อของพวกเขาในพระเยซผครลิสตร์เจล้าเขล้มแขห็งมากขถึนั้นหลกังจากไดด้เหก็นการอทศจรรยณ์นทนี้นทบีที่งานสมรสนนันั้นในหมผข่บล้าน
คานา มบีความจรลิงอนันยลิที่งใหญข่หลายประการทบีที่เราเรบียนรผล้ไดล้โดยการศถึกษาการอนัศจรรยร์ตข่างๆของพระเยซผ พวกสมนัย
ใหมข่นลิยมและเสรบีนลิยมปฏลิเสธการอนัศจรรยร์ขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้าของเรา แตข่สจาหรนับผมแลล้วพวกมทนไดด้ถซูก
ออกแบบมาเพพที่อพริสซูจนณ์ความเปป็นพระเจด้าของพระองคณ์! 

การอนัศจรรยร์ครนันั้งแรกนบีนั้ของพระเยซผไมข่ใชข่การโอล้อวดใหญข่โต, มนันไมข่ใชข่การแสดงฤทธลิธิ์เดชและสงข่าราศบีอนัน
โดดเดข่น พระองคร์เพบียงแคข่จนัดหาสลิที่งปกตลิธรรมดาๆ-เครดืที่องดดืที่มทบีที่งานสมรสแหข่งหนถึที่ง-ซถึที่งพลิสผจนร์ใหล้ผมเหห็นวข่าพระองคร์
ทรงหข่วงใยเกบีที่ยวกนับเรดืที่องจอุกจลิกเลห็กนล้อยทนันั้งหลายแหข่งชบีวลิต, สลิที่งธรรมดาสามนัญทนันั้งหลาย พระองคร์ทรง “เขล้าใจ” 
ความรผล้สถึกทบีที่เปป็นความอข่อนแอตข่างๆของเรา การอนัศจรรยร์นบีนั้พลิสผจนร์ใหล้ผมเหห็นวข่าพระองคร์ทรงรนักษาพระสนัญญาทอุก
ขล้อ พระองคร์ทรงสนัญญาวข่าจะจนัดหาสจาหรนับความตล้องการแบบมนอุษยร์ของเราทอุกเรดืที่อง-และพระองคร์จะทรงทจาเชข่น
นนันั้นจรลิงๆ ผมดบีใจเหลดือเกลินทบีที่พระองคร์ไดล้เสดห็จมาไถข่จลิตวลิญญาณของผมแลล้ว!

ขล้อ 12: “ภายหลทงเหตตุการณณ์นทนี้พระองคณ์กก็เสดก็จลงไปยทงเมพองคาเปอรนาอตุม พรด้อมกทบมารดาและนด้อง
ชายและสาวกของพระองคณ์ และอยซูต่ททที่นทที่นเพทยงไมต่กทที่วทน”

ผมเชดืที่อวข่าทอุกคจาในพระคนัมภบีรร์ไดล้ถผกประทานใหล้โดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์แกข่เหลข่าผผล้บรลิสอุทธลิธิ์ และพวกเขา
ไดล้จดถล้อยคจาเหลข่านนันั้นตามทบีที่พระเจล้าไดล้ประทานใหล้แกข่พวกเขา ในทบีที่นบีนั้เราหมายเหตอุวข่าพระเยซผ “เสดห็จลงไปยนัง
เมดืองคาเปอรนาออุม” หมผข่บล้านคานาอยผข่ในดลินแดนทบีที่เปป็นเนลินเขา คาเปอรนาออุมเปป็นเมดืองทบีที่อยผข่บนฝปัปี่งทะเลกาลลิลบี
และดล้วยเหตอุนบีนั้จถึงอยผข่ตที่จากวข่าหมผข่บล้านคานาเยอะมาก มนันอาจดผเหมดือนเปป็นสลิที่งเลห็กๆทบีที่พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์จะทรง
บอกเราวข่าพระเยซผไดล้ทรงเดลินทางลงไปจากหมผข่บล้านคานาไปยนังเมดืองคาเปอรนาออุม แตข่พระคนัมภบีรร์ทอุกขล้อกห็ไดล้รนับ
การดลใจและรายละเอบียดแบบนบีนั้กห็พลิสผจนร์จนหมดขล้อสงสนัยวข่ามนตุษยณ์ไมข่ไดล้เขบียนพระคนัมภบีรร์

ครผสอนพระคนัมภบีรร์บางทข่านเชดืที่อวข่าเมดืองคาเปอรนาออุมเปป็นสถานทบีที่ๆพระเยซผทรงใชล้เวลาสข่วนใหญข่ของ
พระองคร์-เราอาจเรบียกไดล้วข่ามนันเปป็น “โฮมเบส” (home base) ของพระองคร์ มนัทธลิว 4:13 บอกเราวข่า “เมดืที่อเสดห็จ
ออกจากเมดืองนาซาเรห็ธแลล้ว พระองคร์กห็มาประทนับทบีที่เมดืองคาเปอรนาออุม” แนข่นอนวข่าพระองคร์ไดล้ทรงกระทจาการ
อนัศจรรยร์ตข่างๆทบีที่เมดืองคาเปอรนาออุมมากกวข่าในสถานทบีที่อดืที่นใด และไมข่มบีเมดืองไหนอบีกแลล้วซถึที่งพระองคร์ประกาศคจา
พลิพากษาทบีที่รอุนแรงขนาดนบีนั้ใหล้ตกแกข่มนัน: “และฝฝ่ายเจด้า เมพองคาเปอรนาอตุม ซนที่งถซูกยกขนนี้นเททยมฟฟ้าแลด้ว เจด้าจะตด้อง
ลงไปถนงนรกตต่างหาก ดด้วยวต่าการอริทธริฤทธริธิ์ซนที่งไดด้กระทคาในทต่ามกลางเจด้านทนี้น ถด้าไดด้กระทคาในเมพองโสโดม เมพองนทนี้น



จะไดด้ตทนี้งอยซูต่จนทตุกวทนนทนี้ แตต่เราบอกเจด้าวต่า ในวกันพกิพากษา โทษเมบองโสโดมจะเบากวก่าโทษของเจจ้า” (มธ. 
11:23, 24)

ในสมนัยขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้าของเรา เมดืองคาเปอรนาออุมเปป็นเมดืองทบีที่มนัที่งคนัที่งและมบีความสจาคนัญ; แตข่
ปปัจจอุบนันมนันกห็สผญหายไปแลล้วอยข่างสลินั้นเชลิงเหลดือเกลินจนทจาเลทบีที่ตนันั้งทบีที่แนข่ชนัดของมนันเปป็นสลิที่งทบีที่ทจาไดล้แคข่ประมาณการ
ครข่าวๆเทข่านนันั้น เหลข่านนักโบราณคดบีไดล้ขอุดกล้อนหลินตข่างๆขถึนั้นมาซถึที่งพวกเขาเชดืที่อวข่าเคยอยผข่ธรรมศาลาทบีที่นนัที่นในสมนัยทบีที่
พระเยซผทรงปรนนลิบนัตลิปวงชนอยผข่ในเมดืองนนันั้น และใครกห็ตามทบีที่ไปเยดือนทะเลกาลลิลบีกห็สามารถมองเหห็นธรรมศาลา
แหข่งเลห็กๆนนันั้นซถึที่งไดล้ถผกสรล้างขถึนั้นใหมข่จากกล้อนหลินเหลข่านบีนั้ แตข่มนันเปป็นไปไมข่ไดล้เลยทบีที่จะตามรอยขอบเขตทบีที่แนข่ชนัดของ
สลิที่งทบีที่ครนันั้งหนถึที่งเคยเปป็นเมดืองคาเปอรนาออุม

มารดาของพระเยซผไปยนังเมดืองคาเปอรนาออุมกนับพระองคร์-และไมข่มบีการกลข่าวถถึงโยเซฟเหมดือนเคย มนัน
เปป็นเรดืที่องนข่าสงสนัยวข่านางมารบียร์เปป็นผผล้รข่วมเดลินทางคนหนถึที่งของพระเยซผอยข่างสมที่จาเสมอตลอดการปรนนลิบนัตลิบนโลก
นบีนั้ของพระองคร์หรดือไมข่ แตข่นางกห็อยผข่กนับพระองคร์ทบีที่บล้านคานาและเราเหห็นนางอยผข่กนับพระองคร์ทบีที่นบีที่ในเมดืองคาเปอรนา
ออุม ในมนัทธลิว 12:46 เราอข่านวข่า “ขณะทบีที่ (พระเยซผ) ยนังตรนัสกนับประชาชนอยผข่นนันั้น ดผเถลิด มารดาและพวกนล้องชาย
ของพระองคร์พากนันมายดืนอยผข่ภายนอกประสงคร์จะสนทนากนับพระองคร์” และเราทราบวข่านางอยผข่ดล้วยทบีที่การตรถึง
กางเขนนนันั้น

ขล้อพระคจาทบีที่เราศถึกษากนันอยผข่นบีนั้บอกเราวข่า “พวกนด้องชาย” และ “เหลต่าสาวกของพระองคณ์” กห็อยผข่กนับ
พระองคร์ดล้วย พระเจล้าทรงเปป็นพระบลิดาของพระเยซผ แตข่มนันไมข่สามารถพลิสผจนร์ไดล้วข่าลผกคนอดืที่นๆไมข่ไดล้เกลิดจากนาง
มารบียร์และโยเซฟหลทงจากททที่พระเยซผประสผตลิแลล้ว โดยสข่วนตนัวแลล้วผมเชดืที่อวข่านางมารบียร์ไดล้ใหล้กจาเนลิดลผกคนอดืที่นๆอบีก 
และดนังนนันั้น “พวกนด้องชายของพระองคณ์” จถึงตล้องเกบีที่ยวขล้องกนับพระเยซผจากมอุมมองของเนดืนั้อหนนังผข่านทางนางมารบียร์
พวกเขาเปป็นบอุตรชายของโยเซฟ; พระเยซยทรงเปป็นพระบอุตรของพระเจล้า เราอข่านในยอหร์น 7:5 วข่าญาตลิบางคน
ของพระองคร์ไมข่ไดล้เชดืที่อในพระองคร์

ในสลิบสองขล้อแรกของบททบีที่สองของขข่าวประเสรลิฐของยอหร์น เราพบบทเรบียนฝฝ่ายวลิญญาณทบีที่มนัที่งคนัที่งหลาย
เรดืที่อง ประการแรกกห็คดือ “การอนัศจรรยร์ครทนี้งแรกนทนี้พระเยซผไดล้ทรงกระทจาทบีที่บล้านคานาแควล้นกาลลิลบี” นอกจากนบีนั้จาก
ขล้อพระคจาเหลข่านบีนั้เรายนังเรบียนรผล้ดล้วยวข่าสถานะของการสมรสเปป็นสลิที่งทบีที่มบีเกบียรตลิมากขนาดไหนในสายพระเนตรของ
พระเจล้าผผล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์และพระเยซผครลิสตร์พระบอุตร การสมรสไมข่ใชข่ศบีลศนักดลิธิ์สลิทธลิธิ์: มนันเปป็นเพบียงสภาวะอยข่างหนถึที่ง
ของชบีวลิตทบีที่ถผกแตข่งตนันั้งขถึนั้นโดยพระเจล้าพระบลิดาเพดืที่อประโยชนร์และความสอุขของมนอุษยร์ พระเจล้าทรงเปป็นผผล้ใหล้กจาเนลิด
พลิธบีสมรส; พระองคร์ทรงประกอบพลิธบีสมรสแรกนนันั้น และการทบีที่คผข่บข่าวสาวจะมบีความสอุขอยข่างแทล้จรลิงไดล้ การสมรสกห็
ตล้องถผกกระทจาดล้วยความเคารพยจาเกรง, อยข่างมบีสตลิ, และเหนดือสลิที่งอดืที่นใดคดือในความยคาเกรงพระเจด้า “การสมรส
เปป็นทบีที่นนับถดือแกข่คนทนันั้งปวง และทบีที่นอนกห็ปราศจากมลทลิน แตข่คนทบีที่ลข่วงประเวณบีและคนเลข่นชผล้นนันั้น พระเจล้าจะทรง
พลิพากษาโทษเขา” (ฮบ. 13:4) 

ขล้อพระคจาตอนนบีนั้ยนังชบีนั้ใหล้เหห็นดล้วยวข่ามนันไมข่ใชข่ความบาป, มนันไมข่ใชข่เรดืที่องผลิดบนัญญนัตลิในสายพระเนตรของ
พระเจล้า, ทบีที่จะชดืที่นชมยลินดบีและรดืที่นเรลิง พระเยซผทรงประทนับตรารนับรองงานเลบีนั้ยงสมรสโดยการเขล้ารข่วมงานดล้วย 



และหากมนันเปป็นเรดืที่องบาป พระองคร์กห็คงไมข่อยผข่ทบีที่นนัที่นอยข่างแนข่นอนทบีที่สอุด ความเชดืที่อแบบครลิสเตบียนไมข่เอาความชดืที่นชม
ยลินดบีออกไปจากการมบีชบีวลิตอยผข่ ในทางกลนับกนัน ความเชพที่อแบบครริสเตทยนนคาชทวริตมาใหด้ และเปป็นชบีวลิตทบีที่บรลิบผรณร์

เมดืที่อพวกสาวกไดล้เหห็นการอนัศจรรยร์นนันั้นทบีที่บล้านคานา ความเชดืที่อของพวกเขากห็ถผกเพลิที่มพผนและพวกเขาวางใจ
พระเยซผมากขถึนั้นและออุทลิศตนัวมากกวข่าทบีที่พวกเขาไดล้กระทจามาตลอดจนถถึงขณะนนันั้น

เทศกาลปปัสกาแรก: พระเยซซทรงชคาระพระวริหาร
ขล้อ 13 และ 14: “เทศกาลปฟัสกาของพวกยริวใกลด้เขด้ามาแลด้ว และพระเยซซูเสดก็จขนนี้นไปยทงกรตุงเยรซูซาเลก็ม 

ในพระวริหารพระองคณ์ทรงพบคนขายวทว ขายแกะ ขายนกเขา และคนรทบแลกเงรินนทที่งอยซูต่”
ตราบใดทบีที่ยอุคแหข่งพระราชบนัญญนัตลิของโมเสสดจารงอยผข่ตข่อไปในขณะนนันั้น พระเยซผกห็ทรงใหล้เกบียรตลิอนัน

สมควรแกข่พระราชบนัญญนัตลิและระบบเกข่านนันั้นโดยไมข่คจานถึกถถึงความไมข่คผข่ควรของมดือเหลข่านนันั้นทบีที่ปฏลิบนัตลิพลิธบีกรรมและ
เทศกาลเลบีนั้ยงเหลข่านนันั้นในตอนทบีที่พระองคร์ทรงชจาระพระวลิหาร หากเราศถึกษาหนนังสดือขข่าวประเสรลิฐทนันั้งสบีที่เลข่มอยข่าง
ระมนัดระวนัง เรากห็จะเรบียนรผล้วข่างานรนับใชล้ของพระเยซผไดด้เรริที่มตด้นกข่อนเทศกาลปปัสกาหนถึที่งเพบียงเลห็กนล้อยและสรินี้นสตุด
ดล้วยเทศกาลปปัสกาหนถึที่ง งานรนับใชล้ของพระองคร์กลินเวลาประมาณสามปป บางทบีอาจนานกวข่านนันั้นเพบียงเลห็กนล้อย 
หากงานรนับใชล้ของพระองคร์กลินเวลานานถถึงเทศกาลปปัสกาสบีที่หน มนันกห็คงเปป็นเวลาสามปปครถึที่ง ยอหร์นเอข่ยถถึงเท
ศกาลปปัสกาสามหนอยข่างเจาะจงซถึที่งองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าของเราทรงเขล้ารข่วม-ขล้อพระคจาตอนทบีที่เราศถึกษากนันอยผข่; 
ยอหร์น 6:4; และยอหร์นบททบีที่ 18 และ 19 ซถึที่งใหล้บนันทถึกเกบีที่ยวกนับการตรถึงกางเขนนนันั้น หากยอหร์น 5:1 เปป็นเท
ศกาลปปัสกาดล้วย (และเหลข่าผผล้รผล้พระคนัมภบีรร์กห็ไมข่เหห็นพล้องตรงกนันเกบีที่ยวกนับเรดืที่องนบีนั้) พระเยซผกห็ทรงถดือเทศกาลปปัสกาสทที่
ครทนี้ง พวกยลิวถดือเทศกาลเลบีนั้ยงตามกจาหนดมากมาย ยอหร์นเปป็นผผล้เขบียนขข่าวประเสรลิฐเพบียงทข่านเดบียวทบีที่ใหล้บนันทถึก
เรดืที่องการรข่วมพลิธบีปปัสกาของพระครลิสตร์ และเหตอุการณร์ทนันั้งหมดทบีที่เกลิดขถึนั้นพรล้อมกนับการไปเยดือนกรอุงเยรผซาเลห็มของ
พระองคร์ในชข่วงเวลาดนังกลข่าว  

พวกวทว, แกะ, และนกเขาอยผข่ในลานพระวลิหารเพดืที่อทบีที่จะถผกขายใหล้แกข่พวกยลิวทบีที่เดลินทางมาหลายไมลร์เพดืที่อ
มาถดือพลิธบีปปัสกาและเทศกาลเลบีนั้ยงอดืที่นๆ การนมนัสการของพวกเขาตล้องใชล้เครดืที่องสนัตวบผชาตข่างๆ และดล้วยเหตอุนบีนั้สนัตวร์
เหลข่านนันั้นจถึงอยผข่ทบีที่นนัที่นเพดืที่อทบีที่จะถผกขายเพดืที่อจอุดประสงคร์นนันั้น พวกคนรนับแลกเงลินอยผข่ทบีที่นนัที่นเพดืที่อแลกเปลบีที่ยนสกอุลเงลินตข่าง
ประเทศใหล้เปป็นเงลินทล้องถลิที่นเพดืที่อทบีที่วข่าพวกคนทบีที่มานมนัสการจะไดล้ซดืนั้อสนัตวร์เหลข่านนันั้นสจาหรนับถวายบผชา มนันไมข่ใชข่ความ
ผลิดบาปทบีที่จะซดืนั้อสนัตวร์สนักตนัวหรดือนกเขาสนักตนัวเพดืที่อทบีที่จะถผกถวายเปป็นเครดืที่องสนัตวบผชา ความบาปอยผข่ในขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่า
พวกคนรนับแลกเงลินเหลข่านนันั้นและคนเหลข่านนันั้นทบีที่ขายสนัตวร์เหลข่านนันั้นกจาลนังหากรินเปป็นลที่คาเปป็นสทนจากสลิที่งทบีที่ควรจะเปป็น
ของศนักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ถวายแดข่องคร์พระผผล้เปป็นเจล้า ศาสนากจาลนังกลายเปป็น “ธอุรกลิจใหญข่” ในสมนัยของเรา และคนจจานวน
มากกจาลนังหากจาไรจากจลิตวลิญญาณของมนอุษยร์ ไมข่ตล้องสงสนัยเลยวข่าแนวโนล้นของระบบทนันั้งหมดนนันั้นเปป็นการลบหลผข่ใน
สายพระเนตรของพระเยซผเจล้าเมดืที่อพระองคร์ทรงกล้าวเขล้าไปในพระวลิหารของพระบลิดาของพระองคร์

มนันไมข่ใชข่เรดืที่องทบีที่ไมข่สมเหตอุสมผลทบีที่จะสนันนลิษฐานวข่าพวกปอุโรหลิตและพวกผผล้นจาทางศาสนาไดล้อนอุญาตใหล้
กระทจาเชข่นนบีนั้เพราะวข่าพวกเขามบีสายสนัมพนันธร์กนับพวกพข่อคล้าและพวกคนรนับแลกเงลิน พวกเขามบีสข่วนแบข่งในผลกจาไร
เหลข่านนันั้น บางทบีพวกเขาอาจปลข่อยเชข่าพดืนั้นทบีที่ใหล้คนเหลข่านนันั้นในพระนลิเวศของพระเจล้าดล้วยซนั้จา เรามบีสลิที่งทบีที่เกดือบจะ
แบบเดบียวกนันเกลิดขถึนั้นวนันนบีนั้ในลนักษณะทบีที่แตกตข่างไปพอสมควร ครลิสตจนักรหลายแหข่งซดืนั้อและขายเพดืที่อระดมเงลิน



สจาหรนับงานหลายชข่วงของตน-แตข่นทที่นไมต่ใชต่แผนการของพระเจด้าสจาหรนับการสนนับสนอุนครลิสตจนักรของพระองคร์และ
งานของมนัน “พระเจล้าทรงรนักคนนนันั้นทบีที่ใหล้ดล้วยใจยลินดบี” (2 คร. 9:7) และเมดืที่อครลิสตจนักรใดตล้องขายอาหารและสลิที่ง
ของอดืที่นๆเพดืที่อจข่ายคข่านนั้จาคข่าไฟ ครลิสตจนักรนนันั้นกห็ตายเสทยแลด้วในฝฝ่ายวริญญาณ!

คนเหลข่านนันั้นทบีที่ขายพวกสนัตวร์และรนับแลกเงลินในพระวลิหารไดล้เปลบีที่ยนพระนลิเวศของพระเจล้าใหล้กลายเปป็น
สถานทบีที่คล้าขายเสบียแลล้ว ในสายพระเนตรของพระเจล้า เจตนาดบีไมข่ไดล้ทจาใหล้การกระทจาตข่างๆทบีที่ผลิดพระคนัมภบีรร์เปป็นสลิที่ง
ทบีที่ถผกตล้อง มบีหลายสลิที่งในศาสนาทบีที่ถผกกข่อตนันั้งขถึนั้นมาวนันนบีนั้ซถึที่งผลิดพระคนัมภบีรร์อยข่างชนัดเจน และไมข่ไดล้อยผข่ในแผนการของ
พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์สจาหรนับยอุคครลิสตจนักรนบีนั้อยข่างชนัดเจน

นบีที่เปป็นการไปเยดือนพระวลิหารในกรอุงเยรผซาเลห็มครนันั้งแรกของพระครลิสตร์หลนังจากการเรลิที่มตล้นงานปรนนลิบนัตลิ
ปวงชนของพระองคร์ และทจาใหล้คจาพยากรณร์หนถึที่งในมาลาคบี 3:1 สจาเรห็จจรลิงบางสข่วน: “พระเยโฮวาหร์จอมโยธา
ตรนัสวข่า “ดผเถลิด เราจะสข่งทผตของเราไป และผผล้นนันั้นจะตระเตรบียมหนทางไวล้ขล้างหนล้าเรา และองคร์พระผผล้เปป็นเจล้า ผผล้ซถึที่ง
เจล้าแสวงหานนันั้น จะเสดห็จมายนังพระวลิหารของพระองคร์อยข่างกระทนันหนัน ทผตแหข่งพนันธสนัญญา ผผล้ซถึที่งเจล้าพอใจนนันั้น 
ดผเถลิด ทข่านจะเสดห็จมา” คจาพยากรณร์นบีนั้จะถผกทจาใหล้สจาเรห็จจรลิงตามตนัวอนักษรและอยต่างครบถด้วนเมดืที่อพระเยซผเสดห็จ
มาเปป็นครนันั้งทบีที่สอง; แตข่ในทบีที่นบีนั้มนันไดล้ถผกทจาใหล้สจาเรห็จจรลิงแลล้วบางสข่วน พวกยลิวกจาลนังรอคอยผผล้นจาทางทหารทบีที่ยลิที่งใหญข่
คนหนถึที่งซถึที่งจะชข่วยพวกเขาใหล้รอดพล้นจากการตกเปป็นทาสของโรม พวกเขารอคอยพระเมสสลิยาหร์ผผล้ยลิที่งใหญข่และ
เปปปี่ยมดล้วยสงข่าราศบีผผล้ซถึที่งจะปรากฏโดยพลนันและขนับไลข่ผผล้บบีบบนังคนับเหลข่านนันั้นออกไป และพวกเขากห็ไมข่ยอมรนับพระ
เมสสลิยาหร์ทบีที่แทล้จรลิงองคร์นนันั้นเมดืที่อพระองคร์ทรงปรากฏแลล้วอยข่างฉนับพลนันในพระนลิเวศของพระบลิดาของพระองคร์

สลิที่งทบีที่พระเยซผไดล้ทรงกระทจาวนันนนันั้นเปป็นคจาพยานทบีที่ชนัดแจล้งแกข่ชนชาตลิอลิสราเอลวข่าความจจาเปป็นอนันดนับแรก
และสจาคนัญทบีที่สอุดของพวกเขาไมก่ใชก่การถซูกชต่วยใหด้รอดพด้นจากอคานาจของโรมแตข่เปป็นการถผกชข่วยใหล้รอดพล้นจากรผป
แบบและพลิธบีการแหข่งศาสนาของพวกเขาเอง, การชจาระการนมนัสการของพวกเขาและพระวลิหารของพวกเขาใหล้
บรลิสอุทธลิธิ์, และการหนันสายตาของพวกเขามาทบีที่พระเจล้าแทนการถดือปฏลิบนัตลิตามรผปแบบและพลิธบีกรรม

ขล้อ 15 และ 16: “เมพที่อพระองคณ์ทรงเอาเชพอกทคาเปป็นแสด้ พระองคณ์ทรงไลต่คนเหลต่านทนี้น พรด้อมกทบแกะและ
วทวออกไปจากพระวริหาร และทรงเทเงรินของคนรทบแลกเงรินและควที่คาโตต๊ะ และพระองคณ์ตรทสแกต่บรรดาคนขาย
นกเขาวต่า “จงเอาของเหลต่านทนี้ไปเสทย อยต่าทคาพระนริเวศของพระบริดาเราใหด้เปป็นททที่คด้าขาย”

คจากรบีกตรงนบีนั้ทบีที่แปลเปป็น “เชพอก” ตามตนัวอนักษรแลล้วหมายถถึงเชพอกททที่ทคาจากตด้นกก (ผผล้รผล้พระคนัมภบีรร์บาง
ทข่านเชดืที่อวข่า “ตล้นกก” เหลข่านบีนั้ถผกใชล้เปป็นทบีที่นอนสจาหรนับพวกแกะและพวกวนัวซถึที่งกจาลนังถผกขายในลานพระวลิหาร) 
เหตอุการณร์ตอนนบีนั้เปป็นเรดืที่องทบีที่นข่าสนังเกต พระเยซผทรงออกแรงและใชล้พลนังงานฝฝ่ายรข่างกายในทบีที่นบีนั้มากกวข่าใน
เหตอุการณร์ตอนอดืที่นในการปรนนลิบนัตลิบนโลกนบีนั้ของพระองคร์ ปกตลิแลล้วพระองคร์แคข่ตรนัสคจาเดบียว หรดือเหยบียด
พระหนัตถร์ของพระองคร์ออกและแตะตล้องสลิที่งทบีที่พระองคร์จะทจาการอนัศจรรยร์หรดือการปรนนลิบนัตลิ; แตข่มนันแตกตข่างตรงนบีนั้
พระองคร์ไมข่ไดล้สนัที่งสนัตวร์เหลข่านนันั้นและพวกคนรนับแลกเงลินใหล้ออกไปจากพระวลิหาร; พระองคร์ทรงทจาแสล้เลห็กๆขถึนั้นมา
อนันหนถึที่งและทรงขทบไลต่พวกมนันและพวกเขาออกไป! พระองคร์จะตรนัสคจาๆหนถึที่งกห็ไดล้และโตจ๊ะทอุกตนัวกห็คงจะพนังลง
แลล้ว-แตข่พระองคร์ทรงควที่คาโตจ๊ะเหลข่านนันั้นและเทเงลินของพวกคนรนับแลกเงลินเหลข่านนันั้นออก พระองคร์ไมข่เคยแสดง



การกระทจาทบีที่บข่งบอกถถึงความเดดือดดาลรอุนแรงขนาดนนันั้นมากข่อนเหมดือนกนับตอนทบีที่พระองคร์ทรงกล้าวเขล้าไปในพระ
วลิหารตอนนนันั้นและเหห็นสลิที่งทบีที่กจาลนังเกลิดขถึนั้นทบีที่นนัที่นในนามของศาสนา

เหตอุการณร์ทนันั้งหมดนบีนั้เปป็นภาพเลห็งถถึงสลิที่งทบีที่จะเกลิดขถึนั้นเมดืที่อพระเยซผเสดห็จมาเปป็นครนันั้งทบีที่สอง ครลิสตจนักรททที่
ปรากฏแกต่ตาประกอบดล้วยขล้าวสาลบีและขล้าวละมาน, พวกแกะและแพะ, และเมดืที่อพระองคร์เสดห็จมา พระองคร์จะ
ทรงแยกขล้าวสาลบีออกจากขล้าวละมาน, พระองคร์จะทรงแยกพวกแกะออกจากพวกแพะ ทนันั้งสองพวกจะเจรลิญขถึนั้น
เคบียงขล้างกนันไปจนกวต่าจะถถึงวนันนนันั้น และจากนนันั้นเมดืที่อการรนับขถึนั้นไปของครลิสตจนักรเกลิดขถึนั้น จะมบีการแยกออกครนันั้ง
ใหญข่ “พระเจล้าทรงเปป็นความรนัก”, พระเจล้าทรงอดกลนันั้นพระทนัย, อข่อนโยน, กรอุณา, และเปปปี่ยมดล้วยความเมตตา; 
แตข่ในวลิวรณร์ 6:16 เราเหห็น “พระพริโรธของพระเมษโปดก” ถผกเปปิดเผย พระเยซผเสดห็จมาในครนันั้งแรกนนันั้นในฐานะ
ทารกนล้อยในรางหญล้า พระองคร์จะเสดห็จมาเปป็นครนันั้งทบีที่สองในฐานะสลิงโตแหข่งตระกผลยผดาหร์ สลิที่งทบีที่พระองคร์ทรง
กระทจาในพระวลิหารในวนันทบีที่ควรจดจจานนันั้น พระองคร์ไดล้ทรงกระทจาโดยอาศนัยอจานาจแหข่งความเปป็นพระบอุตรของ
พระองคร์-ในฐานะพระบอุตรของพระเจล้าผผล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์

ผผล้รนับใชล้ทนันั้งหลายในปปัจจอุบนันไมข่มบีสลิทธลิธิ์ทบีที่จะใชล้แสล้โบยตบี ในยอุคแหข่งพระคอุณนบีนั้แสล้อนันเดบียวทบีที่นนักเทศนร์คนใดจะ
ตล้องใชล้คดือลลินั้นของเขาขณะทบีที่เขาเทศนาพระวจนะของพระเจล้า! พระวจนะคดือคล้อน, คดือไฟ (ยรม. 23:29) พระ
วจนะนนันั้น “มบีชบีวลิต และทรงพลานอุภาพอยผข่เสมอ คมยลิที่งกวข่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลอุกระทนัที่งจลิตและวลิญญาณ 
ตลอดขล้อกระดผกและไขในกระดผก และสามารถวลินลิจฉนัยความคลิดและความมอุข่งหมายในใจดล้วย” (ฮบ. 4:12) 
ทนันั้งหมดทบีที่ผผล้รนับใชล้คนใดตล้องทจากห็คดือ เทศนาพระวจนะในความบรริสตุทธริธิ์และฤทธริธิ์เดชททนี้งสรินี้นของมทน และพระวาทะ
จะทรงจนัดการกนับคนเหลข่านนันั้นทบีที่กจาลนังใชล้พระวลิหารของพระเจล้าในทางทบีที่ผลิด ผผล้รนับใชล้แหข่งขข่าวประเสรลิฐควรรล้อง
ประกาศเสบียงดนังและไมข่ระงนับเสบียงไวล้ เรดืที่องนข่าเศรล้าวนันนบีนั้กห็คดือวข่า พญามารไดล้ผผกมนัดลลินั้นของผผล้รนับใชล้หลายทข่านไป
แลล้วและพวกเขาไมข่รล้องประกาศตข่อสผล้ความชนัที่วรล้ายและความฉล้อฉลในครลิสตจนักร

จงสนังเกตวข่าพระเยซผทรงปฏลิบนัตลิอยข่างไรกนับแตข่ละประเภทของสลิที่งเหลข่านบีนั้ทบีที่ทจาใหล้พระองคร์ไมข่พอพระทนัย
ตอนทบีที่พระองคร์เสดห็จดจาเนลินเขล้าไปในพระนลิเวศพระบลิดาของพระองคร์:

พระองคร์ทรงขทบไลต่วนัวและแกะเหลข่านนันั้นออกไป (พวกมนันสามารถถผกพบและถผกรวมกลนับเขล้ามาไดล้) 
พระองคร์ทรงควที่คาโตต๊ะและเทเงลินลงบนพดืนั้นดลิน (เงลินนนันั้นสามารถผกเกห็บขถึนั้นมาไดล้) แตข่ดผความอข่อนโยนทบีที่พระองคร์ทรง
แสดงตข่อพวกนกเขา: พระองคร์แคข่ตรนัสแกข่คนเหลข่านนันั้นทบีที่ขายพวกนกเขาวข่า “จงเอาของเหลต่านทนี้ไปเสทย” ถล้าพวก
นกเขาถผกปลข่อยไป พวกมนันกห็คงบลินหนบีไปและเจล้าของเหลข่านนันั้นของพวกมนันกห็คงตล้องเสบียเงลินไปเปลข่าๆ พระเยซผจถึง
แคข่สนัที่งพวกเขาใหล้เอานกเหลข่านนันั้นออกไปจากบรลิเวณพระวลิหาร มนันเปป็นสลิที่งผลิดทบีที่จะทจาลายสลิที่งใดกห็ตามทบีที่สามารถถผก
ใชล้เพดืที่อถวายเกบียรตลิแดข่พระเจล้าไดล้หรดือทบีที่จะนจาการปลอบประโลมมาสผข่คนเหลข่านนันั้นทบีที่ขนัดสน เราไมข่ควรทจาลาย
อาหาร, เสดืนั้อผล้า, สลิที่งใดทบีที่สามารถถผกใชล้เพดืที่อถวายเกบียรตลิแดข่พระเจล้าไดล้และทบีที่จะทจาใหล้ผผล้คนทบีที่พระองคร์ไดล้ทรงสรล้างมบี
ความสบายมากขถึนั้น

เมดืที่อพระเยซผทรงเรบียกพระวลิหารวข่า “พระนริเวศของพระบริดาเรา” พระองคร์กห็ทรงประกาศความเปป็น
พระเจล้าของพระองคร์, ความเปป็นพระบอุตรของพระองคร์; และในฐานะพระบอุตรของพระเจล้า พระองคร์ทรงมบีสลิทธลิธิ์
อนันสมบผรณร์แบบทบีที่จะปกปฝ้องความบรลิสอุทธลิธิ์ของพระวลิหาร ไมข่เปป็นทบีที่แนข่ชนัดวข่าพวกยลิวสนังเกตเหห็นสลิที่งนบีนั้หรดือไมข่ ในครา



วอดืที่นๆเมดืที่อพระองคร์ทรงประกาศความเปป็นพระบอุตรของพระองคร์และทจาใหล้พระองคร์เองเทบียบเทข่ากนับพระเจล้า 
พวกเขากห็พยายามทบีที่จะเอากล้อนหลินขวล้างพระองคร์หรดือผลนักพระองคร์ใหล้ตกเหวและทจาลายพระองคร์ ในยอหร์น 
5:18 พวกเขาหาทางทบีที่จะฆข่าพระองคร์เพราะพระองคร์ไมข่เพบียงละเมลิดวนันสะบาโตเทข่านนันั้น แตข่ยนังกลข่าวดล้วยวข่า
พระเจล้าทรงเปป็นพระบลิดาของพระองคร์ ซถึที่งเปป็นการทจาใหล้พระองคร์เองเทบียบเทข่ากนับพระเจล้า

พระเยซผทรงขนับไลข่พวกแกะแพะและพวกคนรนับแลกเงลินออกไปและทรงตลิเตบียนธรรมเนบียมอนันลบหลผข่ทบีที่
กจาลนังถผกปฏลิบนัตลิในพระวลิหารสมนัยนนันั้น แตข่พวกยลิวกห็ยนังปฏลิบนัตลิธรรมเนบียมนนันั้นตต่อไป ประมาณสามปปหลนังจากการ
ชจาระพระวลิหารครนันั้งแรกนนันั้น พระเยซผทรงพบสลิที่งเดลิมเกลิดขถึนั้นอบีก และพระองคร์ทรงขนับไลข่พวกคนซดืนั้อและคนขายออก
ไปเหมดือนกนับทบีที่พระองคร์ไดล้ทรงกระทจาในคราวนทนี้ ขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าพวกเขาปฏลิบนัตลิธรรมเนบียมเดลิมในการคล้าขายตข่อ
ไปททนี้งๆททที่พระองคณ์ทรงตคาหนริแลด้วกห็เปปิดเผยใหล้เหห็นความเสดืที่อมทรามสลินั้นเชลิงของมนอุษยร์และแสดงใหล้เหห็นวข่ามนอุษยร์ทบีที่
ตกตที่จาแลล้วนนันั้นชนัที่วอยข่างสลินั้นหวนังขนาดไหน พวกปอุโรหลิตและพวกผผล้ปกครองของพระวลิหารไมข่ไดล้เชดืที่อฟปังคจาตจาหนลิของ
องคร์พระผผล้เปป็นเจล้า, พวกเขาไมข่ฟปังถล้อยคจาของพระองคร์และปฏลิเสธทบีที่จะเชดืที่อฟปังคจาสนัที่งตข่างๆของพระองคร์ แตข่เมดืที่อ
เปรบียบเทบียบเหตอุการณร์ทนันั้งสองนบีนั้ จงสนังเกตความชนัที่วทบีที่กจาลนังเกลิดขถึนั้นตข่อเนดืที่อง: เมดืที่อพระเยซผทรงชจาระพระวลิหารครนันั้ง
แรกนนันั้นพระองคร์ตรนัสวข่า “อยข่าทจาพระนลิเวศของพระบลิดาเราใหล้เปป็นทบีที่คล้าขาย” ซถึที่งเปป็นสถานทบีที่ๆผผล้คนซดืนั้อและขาย; 
แตข่เมดืที่อพระองคร์ไปเยดือนพระวลิหารเปป็นครนันั้งทบีที่สองและพบการปฏลิบนัตลิแบบเดลิมเกลิดขถึนั้นอยผข่ พระองคร์กห็ตรนัสวข่า “นลิเวศ
ของเราเขาจะเรบียกวข่าเปป็นนลิเวศอธลิษฐาน’ แตข่เจผู้าทบัทั้งหลายมากระทคาใหผู้เปป็น ‘ถทั้คาของพวกโจร’!” (มธ. 21:13) 
คนเหลข่านนันั้นทบีที่ถผกตนักเตดือนแลล้วไมข่ใหล้ทจาใหล้พระนลิเวศของพระเจล้าเปป็น “ทบีที่คล้าขาย” กห็ทจามากยลิที่งกวข่านนันั้นเสบียอบีก 
เพราะใจทบีที่แขห็งกระดล้างของพวกเขาและการทบีที่พวกเขาปฏลิเสธทบีที่จะเชดืที่อฟปังองคร์พระผผล้เปป็นเจล้า พวกเขาไมข่เพบียงไดล้
กลายเปป็นพวกพต่อคด้าเทข่านนันั้น แตข่เปป็นพวกพต่อคด้าททนั่เปป็นโจร!

ครลิสตจนักรไมต่ใชต่สถานทบีที่ๆจะซดืนั้อและขาย, ตลาดรล้านรวงแหข่งหนถึที่ง มนันคดือสถานทบีที่ๆผผล้คนของพระเจล้ามา
เพดืที่อนมทสการและถวายออกจากหนัวใจแหข่งความรนัก, การขอบพระคอุณ, และการซาบซถึนั้งสจาหรนับสลิที่งทบีที่พระเยซผไดล้
ประทานใหล้เพดืที่อเราแลล้ว ตามทบีที่กลข่าวไวล้ในพระวจนะของพระเจล้า เราจะตล้องถวายในวนันแรกของสนัปดาหร์ ตามทบีที่
องคร์พระผผล้เปป็นเจล้าไดล้ทรงโปรดใหล้เราจจาเรลิญขถึนั้น (1 คร. 16:2)

ขล้อ 17: “พวกสาวกของพระองคณ์กก็ระลนกขนนี้นไดด้ถนงคคาททที่เขทยนไวด้วต่า ‘ความรด้อนใจในเรพที่องพระนริเวศของ
พระองคณ์ไดด้ทต่วมทด้นขด้าพระองคณ์’”

พวกเขา “ระลนกขนนี้นไดด้” พระคนัมภบีรร์ภาคพนันธสนัญญาเดลิมถผกยกมาตรงนบีนั้ พวกเขาระลถึกถถึงพระวจนะของ
พระเจล้าในตอนนนันั้นทบีที่พระเยซผทรงกจาลนังขนับไลข่พวกคนซดืนั้อ, คนขาย, และสนัตวร์ตข่างๆ-และควที่จาโตจ๊ะของพวกคนรนับ
แลกเงลิน นบีที่เปป็นขล้อพลิสผจนร์วข่าพวกสาวกและยลิวคนอดืที่นๆอบีกหลายคนทบีที่ยากจนและไมข่มบีความรผล้ทราบเยอะเกบีที่ยวกนับ
พระคนัมภบีรร์ภาคพนันธสนัญญาเดลิม

“ความรด้อนใจในเรพที่องพระนริเวศของพระองคณ์ไดด้ทต่วมทด้นขด้าพระองคณ์” ถผกยกมาจากเพลงสดอุดบี 69:9 ภาค
พนันธสนัญญาใหมข่ยกขล้อความจากเพลงสดอุดบีบทนบีนั้เจห็ดครนันั้ง และมนันถผกยกมาในฐานะเปป็นถล้อยคจาของพระเมสสลิยาหร์

เราเรบียนรผล้จากการกระทจาเหลข่านนันั้นของพระเยซผในพระวลิหารวข่าบางครนันั้งมนันเปป็นสลิที่งทบีที่ถผกตล้องทบีที่คนเราจะ
ถผกทข่วมทล้น, ถผกถาโถม และ “ถผกกลดืนกลิน” โดยความรล้อนรนสจาหรนับบางสลิที่งทบีที่เกบีที่ยวขล้องกนับสงข่าราศบีของพระเจล้า 



เราพบตนัวอยข่างตข่างๆของเรดืที่องนบีนั้ในอพยพ 32:19, กนันดารวลิถบี 25:11, และกลิจการ 17:16 จงศถึกษาขล้อพระคจา
เหลข่านบีนั้อยข่างระมนัดระวนัง ผผล้เชดืที่อทนันั้งหลายควรยอมใหล้ความรล้อนรนแหข่งพระนลิเวศของพระเจล้ากลินตนัวตนทบีที่อยผข่ลถึกทบีที่สอุด
ภายในของพวกเขาอยผข่เสมอ ทบีที่ผมกลข่าวเชข่นนบีนั้ ผมหมายความวข่าเราควรรล้อนรนทบีที่จะถวายสงข่าราศบีแดข่พระเจล้าใน
ทอุกเวลา ในทอุกสลิที่งทบีที่เรากระทจา; รล้อนรนอยผข่ทอุกเวลาทบีที่จะขทดขวางสลิที่งใดทบีที่จะไมข่ถวายเกบียรตลิแดข่พระองคร์

ขล้อ 18: “พวกยริวจนงทซูลพระองคณ์วต่า “ทต่านจะแสดงหมายสคาคทญอะไรใหด้เราเหก็น วต่าทต่านมทอคานาจกระทคา
การเชต่นนทนี้ไดด้”

ยลิวเหลข่านบีนั้เปป็นสมาชลิกของสภาซานเฮดรลินอยข่างไมข่ตล้องสงสนัย หรดือเปป็นทบีที่ประชอุมของพวกปอุโรหลิตใหญข่, 
พวกธรรมาจารยร์, และพวกผผล้ปกครองในพระวลิหาร และโดยธรรมดาแลล้วสลิที่งทบีที่พระเยซผไดล้ทรงกระทจากห็ถผกลดือไปถถึง
หผของพวกเขาโดยเรห็ว จงสนังเกตวข่าพวกเขากลข่าวอะไรแกข่พระองคร์: “ทต่านจะแสดงหมายสคาคทญอะไรใหด้เราเหก็น” 
คจาถามของพวกเขาแสดงใหล้เหห็นวข่าพวกเขายอมรนับวข่าสลิที่งทบีที่พระองคร์ไดล้ทรงกระทจานนันั้นถซูกตด้องและสลิที่งทบีที่พวกเขา
กจาลนังกระทจาอยผข่นนันั้นเปป็นการผลิดพระราชบนัญญนัตลิในพระนลิเวศของพระเจล้า สลิที่งทบีที่กวนใจพวกเขากห็คดือวข่าพระเยซผไดล้
ทรงเอาความรนับผลิดชอบอนันใหญข่โตนบีนั้มารนับแบกไวล้เอง-และพระองคณ์ทรงกระทคาเชต่นนทนี้นโดยไมต่ขนนี้นตรงกทบคนเหลต่า
นทนี้นททที่มทสริทธริอคานาจอยซูต่ในพระวริหาร พวกเขาอยากไดล้ขล้อพลิสผจนร์ถถึงพนันธกลิจทบีที่พระเจล้าทรงมอบไวล้กนับพระองคร์ใน
การกระทจาเชข่นนนันั้น พระองคร์ไมข่ไดล้ประกาศพระองคร์เองวข่าเปป็นปอุโรหลิต และพระองคร์ไมข่ใชข่คนเลวบี และบนัดนบีนั้พวกผผล้
ปกครองในพระวลิหารกห็อยากใหล้พระองคร์กระทคาอะไรบางอยข่างหรดือแสดงอะไรบางอยข่างซถึที่งจะพลิสผจนร์ใหล้พวกเขา
เหห็นวข่าพระองคร์ทรงเปป็นศาสดาพยากรณร์คนหนถึที่งอยข่างแทล้จรลิง-ศาสดาพยากรณร์อบีกคนหนถึที่งเหมดือนอยข่างเอลบียาหร์
หรดืออาโมส หากพระองคร์ยอมใหล้ขล้อพลิสผจนร์นบีนั้แกข่พวกเขา พวกเขากห็จะยอมปลข่อยใหล้พระองคร์ไปโดยไมข่ถผกจนับกอุม
และถผกลงโทษสจาหรนับสลิที่งทบีที่พระองคร์ไดล้กระทจาในพระนลิเวศแหข่งการนมนัสการของพวกเขา พวกเขาขอหมายสจาคนัญ
ทบีที่แสดงถถึงพนันธกลิจทบีที่พระเจล้าไดล้ทรงมอบหมายแกข่พระองคร์ เมดืที่อภาคพนันธสนัญญาเดลิมเตก็มไปดด้วยหมายสจาคนัญตข่างๆ 
หากพวกเขาจะเพบียงแตข่ดผหมายสจาคนัญเหลข่านนันั้นออก พวกเขาคอุล้นเคยกนับขล้อพระคนัมภบีรร์ตข่างๆ, พระเมสสลิยาหร์ของ
พวกเขายดืนอยผข่ทข่ามกลางพวกเขาแลล้ว, แตข่พวกเขากลนับถผกปปิดตาโดยประเพณบีและพลิธบีการจนพวกเขาดผไมข่ออกวข่า
เปป็นพระองคร์

ขล้อ 19: “พระเยซซูจนงตรทสตอบเขาททนี้งหลายวต่า “ทคาลายวริหารนทนี้เสทย แลด้วเราจะยกขนนี้นในสามวทน”
พระคจาขล้อนบีนั้ตล้องถผกตบีความใหล้เปป็นคจากลข่าวเชลิงพยากรณร์: “พวกทข่านจะทจาลายพระวลิหารนบีนั้เสบียหากพวก

ทข่านฆข่าสลิที่งนบีนั้, คดือกายของเรา” พระเยซผไมข่ไดล้กจาลนังสทที่งพวกยลิวใหล้ฆข่าพระองคร์ พระองคร์กจาลนังตรนัสวข่าสลิที่งนบีนั้จะเกลิดขถึนั้น 
พระองคร์ทรงทราบวข่าพวกเขาจะตรถึงพระองคร์เสบียทบีที่กางเขนอนันหนถึที่ง, วข่าพระองคร์จะตล้องตาย, แตข่พระองคร์กห็ทรง
ทราบดล้วยวข่าพระองคร์จะทรงทจาใหล้พระกายของพระองคร์เปป็นขถึนั้นจากหลอุมศพ พระองคร์ทรงใชล้ลนักษณะการพผดซถึที่ง
พระองคร์ทรงใชล้ในคราวอดืที่นๆ ในมนัทธลิว 23:32 พระองคร์ตรนัสวข่า “เจล้าทนันั้งหลายจงกระทจาตามทบีที่บรรพบอุรอุษไดล้
กระทจานนันั้นใหล้ครบถล้วนเถลิด” พระองคร์กจาลนังตรนัสแกข่พวกฟารลิสบี แตข่แนข่นอนวข่าพระองคร์ไมข่ไดล้กจาลนังสนัที่งพวกเขาใหล้ทจา
แบบนบีนั้; คจาตรนัสนบีนั้เปป็นคจาตรนัสพยากรณร์ ในมนัทธลิว 12:33 พระองคร์ตรนัสวข่า “จงกระทจาใหล้ตล้นไมล้ดบี”-ไมข่ใชข่คจาสนัที่ง แตข่
เปป็นสมมตลิฐาน พระเยซผไมข่ไดล้กจาลนังสนัที่งพวกยลิวเหลข่านนันั้นใหล้ทจาลายพระกายของพระองคร์; พระองคร์แคข่กจาลนังตรนัส
ถล้อยคจาตข่างๆทบีที่เปป็นคจาพยากรณร์ซถึที่งจะถผกทจาใหล้สจาเรห็จจรลิงภายในเวลาอบีกไมข่กบีที่เดดือน



“...แลด้วเราจะยกขนนี้นในสามวทน” นบีที่เปป็นคจาตรนัสเชลิงพยากรณร์เกบีที่ยวกนับการฟฟฟื้นคดืนพระชนมร์ของพระเยซผใน
วนันทบีที่สาม-แตข่จงสนังเกตวข่า: พระองคร์ตรนัสวข่า “เราจะยกขถึนั้น” ซถึที่งประกาศความเปป็นพระเจล้าของพระองคร์และฤทธลิธิ์
เดชทบีที่เทข่าเทบียมกนับพระเจล้าผผล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์อบีกหน พวกยลิวคงไมข่สงสนัยวข่าพระเจจ้าสามารถทจาใหล้กายๆหนถึที่งเปป็นขถึนั้น
มาไดล้ แตข่พระเยซผทรงประกาศวข่าพระองคห์จะทจาใหล้ตนัวเองเปป็นขถึนั้น นบีที่เปป็นคจากลข่าวทบีที่นข่าคลิด และมบีความคลล้ายคลถึง
อยข่างเดข่นชนัดกนับคจากลข่าวในยอหร์น 10:17, 18: “ดล้วยเหตอุนบีนั้พระบลิดาของเราจถึงทรงรนักเรา เพราะเราสละชบีวลิตของ
เรา เพดืที่อจะรนับชบีวลิตนนันั้นคดืนมาอบีก ไมข่มบีผผล้ใดชลิงชบีวลิตไปจากเราไดล้ แตข่เราสละชบีวลิตดล้วยใจสมนัครของเราเอง เรามบีสลิทธลิทบีที่
จะสละชบีวลิตนนันั้น และมบีสลิทธลิทบีที่จะรนับคดืนอบีก พระบนัญชานบีนั้เราไดล้รนับมาจากพระบลิดาของเรา”

ขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าพระเยซผตรนัสวข่าพระองคร์จะทจาใหล้พระกายของพระองคร์เปป็นขถึนั้นใหมข่ไมข่ไดล้เปลบีที่ยนแปลงขล้อ
เทห็จจรลิงทบีที่วข่าพระบลิดาและพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ทรงมบีสข่วนในการฟฟฟื้นคดืนพระชนมร์นบีนั้ แนข่นอนวข่าพระเจล้าพระบลิดา, 
พระเจล้าพระบอุตร, และพระเจล้าพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ทรงรข่วมมดือกนันและทรงทจางานอยข่างสอดประสานเปป็นหนถึที่ง
เดบียวในการฟฟฟื้นคดืนพระชนมร์นนันั้น; ดนังนนันั้นขล้อพระคจาตข่างๆทบีที่กลข่าววข่าพระครลิสตร์ทรงถผกทจาใหล้เปป็นขถึนั้นโดยพระบลิดา
และโดยพระวลิญญาณจถึงไมข่ไดล้ไมข่สอดคลล้องกนับการทบีที่พระครลิสตร์ทรงทจาใหล้พระองคร์เองเปป็นขถึนั้น “สลิที่งใดทบีที่พระบลิดา
ทรงกระทจา สลิที่งนนันั้นพระบอุตรจถึงทรงกระทจาดล้วย” (ยอหร์น 5:19 วรรคหลนัง) พระเจล้าพระบลิดา, พระเจล้าพระบอุตร, 
และพระเจล้าพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ทรงเปป็นหนถึที่งเดบียวกนันในสภาวะ, หนถึที่งเดบียวกนันในการปฏลิบนัตลิงาน-พระเจด้าองคณ์
เดทยวซถึที่งทรงถผกเผยใหล้ประจนักษร์ในสามพระภาค มบีคนเหลข่านนันั้นในยอุคสมนัยนบีนั้แหข่งลนัทธลิเสรบีนลิยมและสมนัยใหมข่นลิยมทบีที่
สอนวข่าการฟฟฟื้นคดืนพระชนมร์ของพระเยซผเปป็นการปฏลิบนัตลิงานของพระเจล้าพระบลิดาและพระเจล้าพระวลิญญาณ
บรลิสอุทธลิธิ์ และวข่าพระเยซผไมข่ไดล้เปป็นขถึนั้นโดยฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์เอง; แตข่ทข่านทบีที่รนักเออ๋ย, จงจจาไวล้วข่าพระเยซซูทรงเปป็น
พระเจจ้าในเนพนี้อหนทง และตามทบีที่คจาตรนัสของพระองคร์เองวข่าไวล้ พระองคณ์ไดจ้ทรงเปป็นขนนี้นโดยฤทธริธิ์เดชของพระองคณ์
เองจรริงๆ! สจาหรนับผมแลล้ว ผมขอเชพที่อพระเยซซู

บางคนอาจถามวข่า “ถล้าพวกยลิวอยากไดล้การอนัศจรรยร์สนักอนัน ทจาไมพระเยซผไมข่ทรงกระทจาการอนัศจรรยร์สนัก
อนันเลข่า? ทจาไมพระองคร์ไมข่ประกาศตนัวเลยวข่าเปป็นพระเมสสลิยาหร์ในตอนนนันั้น?” ผมขอเตดือนความจจาคอุณวข่าพระเยซผ
ไมข่ไดล้เสดห็จเขล้ามาในโลกเพดืที่อยทดเยทยดความเชดืที่อใหล้แกข่มนอุษยร์, เพดืที่อบนังคนับมนอุษยร์ใหล้ตลิดตามพระองคร์ พระองคร์ทรง
รผล้จนักใจของคนเหลข่านบีนั้, พระองคร์ทรงทราบความคลิดตข่างๆของพวกเขาและเจตนาตข่างๆของพวกเขา ดล้วยเหตอุนบีนั้
พระองคร์จถึงทรงตอบเหลข่าคนโงข่ตามความโงข่เขลาของพวกเขา (สภษ. 26:5) หากพระองคร์ทรงประกาศอยข่างเปปิด
เผยและอยข่างเดข่นชนัดวข่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์, หากพระองคร์ทรงกระทจาการอนัศจรรยร์บางอยข่างเพดืที่อ
พริสซูจนณ์ความเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพระองคร์, พระองคร์กห็คงทจาใหล้งานปรนนลิบนัตลิบนโลกนบีนั้ของพระองคร์สลินั้นสอุดลง
อยข่างกะทนันหนันและเหลข่าศนัตรผของพระองคร์กห็คงตรถึงพระองคร์ทบีที่กางเขนไปแลล้วกข่อนถถึงเวลาทบีที่กจาหนดไวล้

สลิที่งเหลข่านบีนั้ทนันั้งสลินั้นไดล้ถผกวางแผน, ถผกจนัดวาง, และถผกทจาใหล้สมบผรณร์แบบกข่อนโลกไดล้มบีขถึนั้นมา และแผนงาน
ของพระเจล้ากห็ทจางานเสมอตาม “ความครบบรลิบผรณร์ของเวลา” เมดืที่อถถึงเวลาทบีที่ครบกจาหนด มนันกห็เกลิดขถึนั้น-และมนัน
ไมข่สามารถเกลิดขถึนั้นไดล้จนกวต่าจะถนงเวลาทบีที่ถผกกจาหนดไวล้ของพระเจล้า

ในความเปป็นจรลิงพระเยซผไดล้ประทานหมายสจาคนัญทบีที่ยลิที่งใหญข่ทบีที่สอุดแกข่พวกเขาแลล้ว-ขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าพระองคร์
จะทรงเปป็นขถึนั้นอบีก พระองคร์ทรงเดลิมพนันความจรลิงแหข่งภารกลิจของพระองคร์, การปรนนลิบนัตลิของพระองคร์, และการ



สนัญจรบนโลกนบีนั้ของพระองคร์, กนับการฟฟฟื้นคดืนพระชนมร์ฝฝ่ายรข่างกายของพระองคร์ ในมนัทธลิว 12:38-40 พวกธรรมา
จารยร์และพวกฟารลิสบีขอหมายสจาคนัญอยข่างหนถึที่งจากพระองคร์ และพระองคร์ทรงตอบกลนับไปวข่า “คนชาตลิชนัที่วและ
เลข่นชผล้แสวงหาหมายสจาคนัญ และจะไมข่ทรงโปรดใหล้หมายสจาคนัญแกข่เขา เวล้นไวล้แตข่หมายสจาคนัญของโยนาหร์ศาสดา
พยากรณร์ ดล้วยวข่า ‘โยนาหร์ไดล้อยผข่ในทล้องปลาวาฬสามวนันสามคดืน’ ฉนันใด บอุตรมนอุษยร์จะอยผข่ในทล้องแผข่นดลินสามวนัน
สามคดืนฉนันนนันั้น”

หลนังจากการเสดห็จขถึนั้นสผข่สวรรคร์ของพระองคร์ พวกอนัครทผตเทศนาอยผข่เสมอเรดืที่องการฟฟฟื้นคดืนพระชนมร์ฝฝ่าย
รข่างกายของพระเยซผและเตดือนความจจาพวกยลิววข่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นขถึนั้นจากตายแลด้วและวข่าการฟฟฟื้นคดืนพระชนมร์
ของพระองคร์ไดล้พลิสผจนร์จนหมดขล้อสงสนัยวข่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ มนันจจาเปป็นทบีที่จะตล้องเชดืที่อในการฟฟฟื้นคดืน
พระชนมร์ของพระเยซผเพดืที่อทบีที่จะรนับความรอด: “ถล้าทข่านจะรนับดล้วยปากของทข่านวข่าพระเยซผทรงเปป็นองคร์พระผผล้เปป็น
เจล้า และเชดืที่อในจลิตใจของทข่านวข่าพระเจล้าไดล้ทรงชอุบพระองคร์ใหล้เปป็นขถึนั้นมาจากความตาย ทข่านจะรอด” (โรม 
10:9)

ขล้อ 20 และ 21: “พวกยริวจนงทซูลวต่า “พระวริหารนทนี้เขาสรด้างถนงสทที่สริบหกปปีจนงสคาเรก็จ และทต่านจะยกขนนี้นใหมต่
ในสามวทนหรพอ” แตต่พระวริหารททที่พระองคณ์ตรทสถนงนทนี้นคพอพระกายของพระองคณ์”

พวกยลิวกจาลนังพผดถถึงพระวลิหารจรลิงๆ ถถึงแมล้วข่าพระเยซผกจาลนังหมายถถึงพระกายของพระองคร์ พวกเขาไมข่
เขล้าใจความหมายของพระองคร์; พวกเขากจาลนังคลิดแคข่ในแงข่ของเรดืที่องทางธรรมชาตลิ และพวกเขาตบีความคจาตรนัส
ของพระองคร์ตามตนัวอนักษร

มบีความแตกตข่างอยผข่บล้างในเรดืที่องความเหห็นเกบีที่ยวกนับวข่าพวกเขาหมายถถึงพระวลิหารหลทงไหน มนันไมข่นข่าจะใชข่
พระวลิหารของซาโลมอนเพราะวข่าพระวลิหารนนันั้นถผกทจาลายไปอยข่างสลินั้นเชลิงแลล้วโดยเนบผคนัดเนสซารร์ มนันไมข่นข่าจะใชข่
พระวลิหารทบีที่ถผกสรล้างโดยเศรอุบบาเบลและเหลข่าเพดืที่อนรข่วมงานของเขาตอนทบีที่ชนชาตลิอลิสราเอลกลนับมาจากการเปป็น
เชลยทบีที่บาบลิโลน นนักประวนัตลิศาสตรร์พระคนัมภบีรร์โจเซฟฟัสประกาศวข่าพระวลิหารทบีที่ถผกกลข่าวถถึงนบีนั้คดือพระวลิหารทบีที่เฮโรด
ไดล้สรล้างขถึนั้นใหมข่ และอธลิบายวข่างานดล้านโครงสรล้างนบีนั้ไดล้ใชล้เวลาตข่อเนดืที่องถถึงสบีที่สลิบหกปปจนถถึงขณะนนันั้น งานซข่อมแซม
และงานกข่อสรล้างใหมข่มบีมากมายจนตล้องใชล้คนถถึง 18,000 คนในการกข่อสรล้างพระวลิหารหลนังนบีนั้ขถึนั้นใหมข่ และงานบาง
อยข่างกห็ยนังถผกกระทจาอยผข่ตอนทบีที่พระเยซผเสดห็จเขล้าไปในพระวลิหารและขนับไลข่พวกคนรนับแลกเงลินออกไป ดล้วยเหตอุนบีนั้
พวกยลิว ซถึที่งมองวข่างานกข่อสรล้างพระวลิหารไดล้ใชล้เวลาไปถถึงสบีที่สลิบหกปปแลล้ว จถึงถามพระเยซผวข่า “ทต่านจะยกขถึนั้นใหมข่ใน
สามวทนหรดือ?” นบีที่บอกเปป็นนนัยถถึงทนันั้งการประชดประชนันและความอนัศจรรยร์ใจ พวกยลิวเหลข่านนันั้นเนล้นคจาวข่า “ทก่าน”-
นนัที่นคดือ “เยซซูหนด้าใหมต่คนนทนี้ ผผล้ซถึที่งเพลิที่งไลข่พวกสนัตวร์ออกไปและควที่จาโตจ๊ะพวกคนรนับแลกเงลิน-เขาจะสามารถสรล้างพระ
วลิหารแบบนบีนั้ไดล้ในสามวทนหรดือ?” พวกเขากจาลนังยลินั้มเยาะพระองคร์อยผข่อยข่างแนข่นอน

แตข่พวกเขาจดจจาถล้อยคจาของพระองคร์ไดล้ เพราะวข่าตอนไตข่สวนพระองคร์ตข่อหนล้าสภาซานเฮดรลินพวกเขา
พผดถถึงพระองคร์วข่า “เราสามารถจะทจาลายพระวลิหารของพระเจล้า และจะสรล้างขถึนั้นใหมข่ในสามวนัน” (มธ. 26:61) 
แมล้ในขณะทบีที่พระองคร์ถผกตรถึงอยผข่บนกางเขนนนันั้น พวกเขากห็ลล้อเลบียนพระองคร์โดยกลข่าววข่า “เจล้าผผล้จะทจาลายพระ
วลิหารและสรล้างขถึนั้นในสามวนันนข่ะ จงชข่วยตนัวเองใหล้รอด ถล้าเจล้าเปป็นบอุตรของพระเจล้า จงลงมาจากกางเขนเถลิด”
(มธ. 27:40)



พวกยลิวไมข่ใชข่พวกสอุดทล้ายทบีที่บผชาอาคาร, รายการ, ระบบ มบีสมาชลิกครลิสตจนักรอยผข่หลายหมดืที่นคนวนันนบีนั้ทบีที่
เคารพบผชาตถึกและโปรแกรมประจจานลิกายมากยลิที่งกวข่าทบีที่พวกเขาเคารพยจาเกรงพระบอุตรของพระเจล้าและ “องคร์
พระผผล้เปป็นเจล้าตรนัสดนังนบีนั้!” หลายพนันคนคลิดถถึงอาคารทบีที่สวยงาม, ตถึกครลิสตจนักร, มากกวข่าทบีที่พวกเขาคลิดถถึงพระเจล้า
ผผล้ทรงสมควรไดล้รนับการนมนัสการทบีที่นนัที่น

ในขข่าวประเสรลิฐของยอหร์นมบีคจาพผดหลายตอนทบีที่มบีความหมายคลล้ายกนับขล้อ 21, คจาพผดทบีที่เปป็นคจาอธลิบายทบีที่
พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ประทานใหล้เพดืที่อทบีที่เหลข่าคนอข่านทบีที่เปป็นคนตข่างชาตลิจะไดล้เขล้าใจขล้อความแหข่งขข่าวประเสรลิฐ
อยข่างละเอบียดถบีที่ถล้วน ยอหร์นกลข่าวอยข่างชนัดเจนวข่าพระเยซผไมข่ไดล้กจาลนังตรนัสถถึงพระวลิหารทบีที่ถผกสรล้างขถึนั้นโดยมดือมนอุษยร์ 
แตข่ตรนัสถถึง “พระวริหารททที่เปป็นพระกายของพระองคณ์” อนัครทผตเปาโลภายใตล้การดลใจของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์
ประกาศวข่าผผล้เชดืที่อทนันั้งหลายเปป็นพระวลิหารของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์: “ทข่านไมข่รผล้หรดือวข่า รข่างกายของทข่านเปป็นวลิหาร
ของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ ซถึที่งสถลิตอยผข่ในทข่าน ซถึที่งทข่านไดล้รนับจากพระเจล้า ทข่านไมข่ใชข่เจล้าของตนัวทข่านเอง พระเจล้าไดล้
ทรงซดืนั้อทข่านไวล้แลล้วตามราคา เหตอุฉะนนันั้นทข่านจงถวายพระเกบียรตลิแดข่พระเจล้าดล้วยรข่างกายของทข่าน และดล้วยจลิต
วลิญญาณของทข่าน ซถึที่งเปป็นของพระเจล้า” (1 คร. 6:19, 20) หากมนันเปป็นความบาปทบีที่จะลบหลผข่และทจาใหล้พระวลิหาร
เปป็นมลทลินซถึที่งเปป็นวลิหารทบีที่ทจาดล้วยหลินในสมนัยตอนทบีที่พระเยซผทรงอยผข่บนแผข่นดลินโลก มนันจะบาปมากยริที่งกวต่าขนาด
ไหนทบีที่ผผล้เชดืที่อจะทจาใหล้รข่างกาย, พระวลิหารของพระเจล้า, เปป็นมลทลิน!

ทนันั้งเปาโลและเปโตรกลข่าวถถึงรข่างกายของผผล้เชดืที่อวข่าเปป็น “พลนับพลา” ของเรา:
“เพราะเรารผล้วข่า ถล้าเรดือนดลินแหข่งพลนับพลาของเรานบีนั้จะพนังทจาลายเสบีย เรากห็ยนังมบีทบีที่อาศนัยซถึที่งพระเจล้าทรง

โปรดประทานใหล้ ทบีที่มลิไดล้สรล้างดล้วยมดือมนอุษยร์ และตนันั้งอยผข่เปป็นนลิตยร์ในสวรรคร์” (2 คร. 5:1)
“ตราบใดทบีที่ขล้าพเจล้ายนังอาศนัยอยผข่ในพลทบพลานทนี้ ขล้าพเจล้าเหห็นสมควรทบีที่จะเตดือนสตลิทข่านทนันั้งหลายใหล้ระลถึกถถึง

ขล้อความเหลข่านบีนั้ เพราะขล้าพเจล้ารผล้วข่า อบีกไมข่ชล้าขล้าพเจล้ากห็จะตล้องสละทรินี้งพลทบพลาของขด้าพเจด้าไป ดนังทบีที่พระเยซผ
ครลิสตร์องคร์พระผผล้เปป็นเจล้าของเราไดล้ทรงสจาแดงแกข่ขล้าพเจล้าแลล้ว” (2 ปต. 1:13, 14)

เหลข่าผผล้มบีอจานาจในพระวลิหารตอนนนันั้นไมข่ไดล้ตนันั้งคจาถามสลิทธลิดด้านศทลธรรมของสลิที่งทบีที่พระเยซผไดล้ทรงกระทจาใน
การชจาระพระวลิหารนนันั้น; พวกเขาประหลาดใจกนับการแสดงออกของอคานาจและสริทธริอคานาจของพระองคร์ นนัที่นเปป็น
เหตอุวข่าทจาไมพวกเขาถถึงขอหมายสจาคนัญอยข่างหนถึที่งจากพระองคร์ พวกเขามองไมข่เหห็นวข่าลนักษณะเฉพาะตนัวของสลิที่ง
เหลข่านนันั้นทบีที่พระองคร์ไดล้ทรงกระทจาเปป็นหมายสจาคนัญทบีที่ยลิที่งใหญข่ทบีที่สอุดแลล้ววข่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพวก
เขา พวกเขาขอหมายสจาคนัญอยข่างหนถึที่ง-และพระองคร์ไดล้ประทานหมายสจาคนัญอยข่างหนถึที่งแกข่พวกเขาแตข่ไมข่ใชข่ตามทบีที่
พวกเขาคาดหวนังไวล้: “ทคาลายวริหารนทนี้เสทย แลด้วเราจะยกขนนี้นในสามวทน…พระวริหารททที่พระองคณ์ตรทสถนงนทนี้นคพอพระ
กายของพระองคณ์”-และพระกายของพระองคร์กห็เปป็นเชข่นนนันั้นจรลิงๆ ดล้วยวข่าในพระองคร์สงข่าราศบีเชคลินาหร์ขององคร์
พระผผล้เปป็นเจล้าไดล้ถผกสจาแดง, “ความครบบรลิบผรณร์ของพระเจล้าดจารงอยผข่ในพระองคร์อยข่างบรลิบผรณร์ในฝฝ่ายรข่างกาย”

ขล้อ 22: “เหตตุฉะนทนี้นเมพที่อพระองคณ์ทรงเปป็นขนนี้นมาจากความตายแลด้ว พวกสาวกของพระองคณ์กก็ระลนกไดด้วต่า
พระองคณ์ไดด้ตรทสดทงนทนี้ไวด้แกต่เขา และเขากก็เชพที่อพระคทมภทรณ์และพระดคารทสททที่พระเยซซูไดด้ตรทสแลด้วนทนี้น”

ในพระคจาขล้อนบีนั้เราพบขล้อพลิสผจนร์ของพระเจล้าเกบีที่ยวกนับสองสลิที่ง: สลิที่งแรกคดือ มนันแสดงใหล้เหห็นวข่าความสวข่าง
มากขนาดไหนไดล้ถผกนจามาสผข่ความคลิดและหนัวใจของเหลข่าสาวกของพระเยซผโดยการฟฟฟื้นคดืนพระชนมร์ขององคร์พระ



ผผล้เปป็นเจล้าของเรา, กบีที่ครนันั้งแลล้วทบีที่คจาตรนัสยากๆของพระองคร์ถผกทจาใหล้ชนัดแจล้งอยข่างฉนับพลนัน; และสลิที่งทบีที่สองคดือ  มนันเปปิด
เผยขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าความจรลิงอนันบรลิสอุทธลิธิ์อาจนอนนลิที่งอยผข่ในความคลิดของผผล้คนโดยทบีที่พวกเขาไมข่เขด้าใจความจรลิงนนันั้น, 
โดยทบีที่ความจรลิงนนันั้นไมข่ไดล้กข่อใหล้เกลิดผลดบีอนันใดแกข่พวกเขาเลย พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ทรงชข่วยเหลดือผผล้เชดืที่อใหล้ไดด้ยริน, 
และหนถึที่งในหนล้าทบีที่พลิเศษของพระวลิญญาณในยอุคพระคอุณนบีนั้คดือ การนจาสลิที่งตข่างๆมาสผข่ความคลิดและการระลถึกไดล้ของ
เรา: “แตข่พระองคร์ผผล้ปลอบประโลมใจนนันั้นคดือพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ ผผล้ซถึที่งพระบลิดาจะทรงใชล้มาในนามของเรา 
พระองคร์นนันั้นจะทรงสอนทข่านทนันั้งหลายทอุกสลิที่ง และจะใหด้ทต่านระลนกถนงทตุกสริที่งทบีที่เราไดล้กลข่าวไวล้แกข่ทข่านแลล้ว” (ยอหร์น 
14:26)

พระวจนะของพระเจล้าจะไมข่กลนับมาสผญเปลข่าแตข่จะสนัมฤทธลิธิ์ผลในการใดกห็ตามทบีที่มนันถผกสข่งไป เมลห็ดพดืชดบีทบีที่
ถผกหวข่านในดลินดบีสอุดทล้ายแลล้วจะเกลิดผลสจาหรนับเกห็บเกบีที่ยว บางครนันั้งคนๆหนถึที่งหวข่านเมลห็ดพดืชนนันั้น, อบีกคนหนถึที่งรดนนั้จา, 
และอบีกคนหนถึที่งเกห็บรวบรวมผล; แตข่จะมทการเกห็บเกบีที่ยว ผลไมข่ไดล้ออกมาในทนันทบีเสมอไป-หรดือเรห็วเทข่าทบีที่เราคลิดวข่ามนัน
ควรออกผล-แตข่เราไมข่ควรเกลิดทล้อใจหรดือรผล้สถึกวข่าเราลล้มเหลวเสบียแลล้ว; ดล้วยวข่าเมดืที่อเรานจาสข่งสารของพระเจล้า, เมดืที่อ
เราหวข่านเมลห็ดพดืชแหข่งพระวจนะของพระองคร์, สารนนันั้นจะเกลิดผล, บางครนันั้งกห็หลนังจากทบีที่คนๆนนันั้นทบีที่ใหล้สารนนันั้นไดล้
จากโลกนบีนั้ไปรนับบจาเหนห็จนลิรนันดรร์ของเขาหรดือของเธอแลล้ว เราหยอุดพนักจากการตรากตรจาตข่างๆของเราแตข่การงาน
ตข่างๆของเรากห็ตลิดตามเราไป; ดนังนนันั้นถล้าคอุณเปป็นผผล้หวข่านเมลห็ด (พระวจนะของพระเจล้า) กห็จงอยข่าทล้อใจหากคอุณไมข่
เหห็นผลในทนันทบี หรดือถล้าคอุณไมข่เหห็นผลมากแบบทบีที่คอุณอยากจะเหห็น จงหวข่านเมลห็ดพดืชนนันั้นตข่อไปและในเวลาอทน
เหมาะสมคอุณกห็จะเกห็บเกบีที่ยว

พวกสาวก “เชพที่อพระคทมภทรณ์และพระดคารทสททที่พระเยซซูไดด้ตรทสแลด้วนทนี้น” นบีที่รวมถถึงบนันทถึกทนันั้งหมดในพระ
วจนะของพระเจล้าทบีที่เกบีที่ยวขล้องกนับพระเมสสลิยาหร์ หลนังจากการฟฟฟื้นคดืนพระชนมร์ของพระเยซผ พวกสาวกกห็เชดืที่อมนัที่น
อยข่างเตห็มเปปปี่ยมวข่าคจาพยากรณร์เหลข่านนันั้นทบีที่เกบีที่ยวขล้องกนับการเสดห็จมาของพระเมสสลิยาหร์ไดล้ถผกทจาใหล้สจาเรห็จจรลิงแลล้วใน
พระเยซผครลิสตร์เจล้า นบีที่ไมข่ไดล้หมายความวข่าพวกเขาเชดืที่อในทบีที่นบีนั้เปป็นครทนี้งแรก; นบีที่ไมข่ใชข่ตอนทบีที่พวกเขาไดล้เชดืที่อไปสซูต่ความ
รอด มนันแคข่หมายความวข่าพวกเขาเชพที่อมทที่นอยต่างเตก็มเปปีปี่ยม, ไมข่มบีขล้อสงสนัยในความคลิดของพวกเขาเลยวข่าพระเยซผ
ผผล้ทรงถผกตรถึงกางเขน, ถผกฝปังไวล้, และเปป็นขถึนั้นแลล้วทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ทบีที่ถผกสนัญญาไวล้ของพวกเขา การเปป็นขถึนั้น
ฝฝ่ายรข่างกายของพระองคร์ไดล้ขจนัดความสงสนัยใดๆทบีที่อาจหลงเหลดืออยผข่ในใจของพวกเขาคนใดออกไปแลล้ว คจากลข่าว
ตรงนบีนั้แคข่บอกเปป็นนนัยวข่าพวกสาวกเชดืที่ออยข่างเตห็มเปปปี่ยมและไมข่สงสนัยอบีกเลย

ขล้อ 23: “เมพที่อพระองคณ์ประททบ ณ กรตุงเยรซูซาเลก็มในวทนเลทนี้ยงเทศกาลปฟัสกานทนี้น มทคนเปป็นอทนมากไดด้เชพที่อ
ในพระนามของพระองคณ์ เมพที่อเขาไดด้เหก็นการอทศจรรยณ์ททที่พระองคณ์ไดด้ทรงกระทคา”

ดผเหมดือนวข่า “คนเปป็นอทนมาก” ทบีที่ “เชดืที่อในพระนามของพระองคร์” ไดล้เชดืที่อแคข่ดล้วยความคลิด, ไมข่ใชข่ดล้วย
หนัวใจ พวกเขาเชดืที่อมนัที่นในความเขด้าใจของพวกเขา, ไมข่ใชข่ในใจของพวกเขา พวกเขามบีความเชดืที่อทางสมอง, ไมข่ใชข่
ความเชดืที่อทบีที่ชข่วยใหล้รอด ยากอบบอกเราวข่าพวกปปีศาจ “เชดืที่อและตนัวสนัที่น” (ยก. 2:19) ดนังนนันั้นมนันจถึงไมข่ใชข่สลิที่งทบีที่ผลิด
พระคนัมภบีรร์ทบีที่จะกลข่าววข่าพวกผบีมบีความเชดืที่อ; แตข่พวกมนันไมข่มบีความเชดืที่อททที่ชต่วยใหด้รอด ซถึที่งหมายถถึงการเชดืที่อดล้วยหนัวใจ 
(รม. 10:9, 10) “คนเปป็นอทนมาก” ไดล้เชดืที่อ-แตข่มนันเปป็นความเชดืที่อดล้านสมอง ไมข่ใชข่ความเชดืที่อทบีที่ชข่วยใหล้รอดจากหนัวใจ



เราอข่านเกบีที่ยวกนับคนๆหนถึที่งทบีที่เปป็นแบบนนันั้นในบททบีที่แปดของกลิจการ: “ยนังมบีชายคนหนถึที่งชดืที่อซบีโมนเคยทจา
เวทมนตรร์ในเมดืองนนันั้นมากข่อน และไดล้ทจาใหล้ชาวสะมาเรบียพลิศวงหลงใหล เขายกตนัววข่าเปป็นผผล้วลิเศษ…คนทนันั้งหลาย
นนับถดือเขา เพราะเขาไดล้ทจาเวทมนตรร์ใหล้คนทนันั้งหลายพลิศวงหลงใหลมานานแลล้ว
8:12 แตข่เมดืที่อฟปลลิปไดล้ประกาศเรดืที่องอาณาจนักรของพระเจล้า และพระนามแหข่งพระเยซผครลิสตร์แลล้ว คนทนันั้งหลายกห็เชดืที่อ
และรนับบนัพตลิศมาทนันั้งชายและหญลิง ฝฝ่ายซทโมนเองจนงเชพที่อดด้วย เมพที่อรทบบทพตริศมาแลด้วกก็อยซูต่กทบฟปีลริปตต่อไป และ
ประหลาดใจททที่เหก็นการอทศจรรยณ์กทบหมายสคาคทญตต่างๆซนที่งฟปีลริปไดด้กระทคา…เมดืที่อซบีโมนเหห็นวข่า คนเหลข่านนันั้นไดล้รนับพระ
วลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ดล้วยการวางมดือของอนัครทผต จถึงนจาเงลินมาใหล้อนัครทผต และวข่า “ขอใหล้ขล้าพเจล้ามบีฤทธลิธิ์อยข่างนบีนั้ดล้วย 
เพดืที่อวข่าเมดืที่อขล้าพเจล้าจะวางมดือบนผผล้ใด ผผล้นนันั้นจะไดล้รนับพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์” ฝฝ่ายเปโตรจถึงกลข่าวแกข่ซบีโมนวข่า “ใหล้เงลิน
ของเจล้าพลินาศไปดล้วยกนันกนับเจล้าเถลิด เพราะเจล้าคลิดวข่าจะซดืนั้อของประทานแหข่งพระเจล้าดล้วยเงลินไดล้ เจล้าไมข่มบีสข่วนหรดือ
สข่วนแบข่งในการนบีนั้เลย เพราะใจของเจผู้าไมข่ซอที่อตรงในสายพระเนตรของพระเจผู้า” (กลิจการ 8:9-21)

“คนเปป็นอนันมาก” นนันั้นไดล้เชดืที่อ “เมพที่อเขาไดด้เหก็นการอทศจรรยณ์ททที่พระองคณ์ไดด้ทรงกระทคา” การอนัศจรรยร์เหลข่า
นบีนั้ไมข่ไดล้ถผกเอข่ยชดืที่อหรดือถผกบรรยายในทบีที่นบีนั้ แตข่เราทราบจากพระวจนะของพระเจล้าวข่าพระเยซผไดล้ทรงกระทจาการ
อนัศจรรยร์มากมายและทรงกระทจาหลายสลิที่งซถึที่งไมข่ถผกบนันทถึกไวล้ในพระวจนะ: “พระเยซซูไดด้ทรงกระทคาหมายสคาคทญ
อพที่นๆอทกหลายประการตต่อหนด้าเหลต่าสาวกของพระองคณ์ ซนที่งไมต่ไดด้จดไวด้ในหนทงสพอมด้วนนทนี้ แตข่การทบีที่ไดล้จดเหตอุการณร์
เหลข่านบีนั้ไวล้กห็เพดืที่อทข่านทนันั้งหลายจะไดล้เชดืที่อวข่า พระเยซผทรงเปป็นพระครลิสตร์พระบอุตรของพระเจล้า และเมดืที่อมบีความเชดืที่อ
แลล้ว ทข่านกห็จะมบีชบีวลิตโดยพระนามของพระองคร์” (ยอหร์น 20:30, 31) “มทอทกหลายสริที่งททที่พระเยซซูไดด้ทรงกระทคา ถด้า
จะเขทยนไวด้ใหด้หมดทตุกสริที่ง ขด้าพเจด้าคาดวต่า แมด้หมดททนี้งโลกกก็นต่าจะไมต่พอไวด้หนทงสพอททที่จะเขทยนนทนี้น” (ยอหร์น 21:25)

ถล้าพระเจล้าพระบลิดาทรงอยากใหล้เรามบีบนันทถึกเกบีที่ยวกนับการอนัศจรรยร์เหลข่านนันั้น พระองคร์กห็คงประทานบนันทถึก
นนันั้นใหล้แกข่เราไปแลล้ว พระองคร์ไดล้ประทานพระคนัมภบีรร์ใหล้เราเพบียงพอทบีที่จะตระเตรบียมเราใหล้สมบผรณร์แบบดล้วยสาร
ขข่าวประเสรลิฐทบีที่มนอุษยร์ตล้องการ และหากเราศถึกษาพระวจนะ, เชดืที่อ, รนับ, และดจาเนลินชบีวลิตตามสลิที่งทบีที่ถผกบนันทถึกไวล้ใน
นนันั้น เรากห็ไมข่ตล้องกนังวลเกบีที่ยวกนับสลิที่งตข่างๆทบีที่ไมข่ถผกบนันทถึกไวล้หรดือทบีที่ไมข่ไดล้ถผกเปปิดเผยแกข่เรา พระเยซผทรงกระทจาการ
อนัศจรรยร์มากมายในกรอุงเยรผซาเลห็มและรอบกรอุงนนันั้น แตข่ฤทธลิธิ์เดชอนันมหนันตร์ของพระองคร์ในการกระทจาการอนัศจรรยร์
กห็ไมข่ไดล้ทจาใหล้พวกยลิวเหลข่านนันั้นเชดืที่อเกบีที่ยวกนับตนัวตนของพระองคร์ พวกเขาดจาเนลินชบีวลิตในความไมข่เชดืที่อและความแขห็ง
กระดล้างของหนัวใจ และสอุดทล้ายแลล้วพวกเขากห็เรบียกรล้องใหล้ตรถึงพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาทบีที่กางเขน

ขล้อ 24 และ 25: “แตต่พระเยซซูมริไดด้ทรงวางพระททยในคนเหลต่านทนี้น เพราะพระองคณ์ทรงรซูด้จทกมนตุษยณ์ทตุกคน 
และไมต่มทความจคาเปป็นททที่จะมทพยานในเรพที่องมนตุษยณ์ ดด้วยพระองคณ์เองทรงทราบวต่าอะไรมทอยซูต่ในมนตุษยณ์”

พระเยซผไมข่ไดล้ “วางพระททยในคนเหลต่านทนี้น” พระองคร์ไมข่ไดล้มอบตนัวพระองคร์เองไวล้ในมดือของพวกเขา 
เพราะวข่า “พระองคณ์ทรงรซูด้จทกมนตุษยณ์ทตุกคน” นบีที่ประกาศความทรงสนัพพนัญญผแบบพระเจล้าของพระเยซผครลิสตร์ ใน
แบบเดบียวกนับทบีที่พระเจล้าพระบลิดาทรงรผล้จนักมนอุษยร์ทอุกคน พระเยซซูกห็ทรงรผล้จนักมนอุษยร์ทอุกคน พระองคร์ทรงทราบวข่าคน
เหลข่านบีนั้ทบีที่ประกาศตทววข่าเปป็นผผล้เชดืที่อไมข่ไดล้เชดืที่อดล้วยหนัวใจ; พวกเขาเชดืที่อดล้วยสมอง ความเชดืที่อของพวกเขาไมข่ใชข่ความ
เชดืที่อทบีที่ชข่วยใหล้รอด, ความเชดืที่อทบีที่หมายพถึที่งพระเยซผสจาหรนับการชจาระใหล้สะอาดและการชข่วยใหล้รอด



พระเยซผไมข่ไดล้ตล้องการใหล้ใครมาบอกเกบีที่ยวกนับมนอุษยร์; พระองคร์ไมข่ตล้องการขล้อมผลเกบีที่ยวกนับคนเหลข่านนันั้นทบีที่
ประกาศตนัววข่าเชดืที่อในพระองคร์ พระองคร์ทรงทราบใจของพวกเขา, ออุปนลิสนัยทบีที่แทล้จรลิงของพวกเขา, และพระองคร์ไมข่
ตล้องการคจาพยานของมนอุษยร์คนอดืที่นๆ

“พระองคณ์เองทรงทราบวต่าอะไรมทอยซูต่ในมนตุษยณ์” พระเยซผทรงเปป็นพระเจล้าในกายเนดืนั้อหนนัง และดล้วยเหตอุ
นบีนั้พระองคร์จถึงทรงมบีความรผล้อนันสมบผรณร์แบบเกบีที่ยวกนับธรรมชาตริททที่อยซูต่ภายในของมนอุษยร์ พระองคร์ทรงเปป็นผผล้วลินลิจฉนัย
แยกแยะความคลิดและเจตนาตข่างๆของใจมนอุษยร์ ในคจาอธลิษฐานแหข่งการออุทลิศถวายของซาโลมอน เราอข่านวข่า “กห็
ขอพระองคร์ทรงสดนับในสวรรคร์ อนันเปป็นทบีที่ประทนับของพระองคร์ และพระราชทานอภนัยและทรงกระทจา และทรง
ประทานแกข่ทอุกคนซถึที่งพระองคร์ทรงทราบจลิตใจตามการประพฤตลิทนันั้งสลินั้นของเขา (เพราะพระองคณ์คบอพระองคค์
เทก่านกันั้นททที่ทรงทราบจริตใจแหต่งบตุตรททนี้งหลายของมนตุษยณ์)” (1 พงศร์กษนัตรลิยร์ 8:39)

เราอาจถผกมนอุษยร์หลอกไดล้, เรามนักทจาผลิดพลาดบข่อยๆในการประเมลินผผล้คน; แตข่พระเยซผครลิสตร์เจล้าไมข่เคย
ถผกมนอุษยร์คนใดหลอกเลย พระองคร์ทรงทราบสลิที่งทบีที่อยผข่ในใจของมนอุษยร์ทตุกคน-ใชข่แลล้วครนับ แมล้กระทนัที่งในยามทบีที่
พระองคร์ทรงยอมใหล้ยซูดาสเขล้ารข่วมกลอุข่มสาวกนนันั้น พระองคร์ตรนัสแกข่เปโตรวข่า “เราเลดือกพวกทข่านสลิบสองคนมลิใชข่
หรดือ และคนหนถึที่งในพวกทข่านเปป็นมารรล้าย” พระองคร์ทรงหมายถถึงยผดาสอลิสคารลิโอทบอุตรชายซบีโมน เพราะวข่าเขา
เปป็นผผล้ทบีที่จะทรยศพระองคร์ คดือคนหนถึที่งในอนัครทผตสลิบสองคน” (ยอหร์น 6:70, 71) พระเยซผทรงคอุล้นเคยดบีกนับออุปนลิสนัย
ของยผดาสอลิสคารลิโอท และมนันไมข่ใชข่หนล้าทบีที่ของเราทบีที่จะคาดเดาวข่าทจาไมพระองคร์ถถึงยอมใหล้เขามาเขล้ารข่วมกลอุข่ม
สาวก ทางทนันั้งหลายของพระเจล้าไมข่ใชข่ทางทนันั้งหลายของเรา พระองคร์ทรงมบีแผนการหนถึที่ง, พระองคร์ทรงทราบตอน
จบตนันั้งแตข่ตอนตล้น และ “พระองคร์ทรงทจาสลิที่งสารพนัดลล้วนแตข่ดบีทนันั้งนนันั้น”

มบีหลายแหข่งในขข่าวประเสรลิฐของยอหร์นซถึที่งแสดงใหล้เหห็นวลิธบีทบีที่ผลิดธรรมดาและแปลกประหลาดทบีที่พระ
วลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ทรงประกาศความรผล้เกบีที่ยวกนับผผล้คนและสลิที่งตข่างๆ นอกเหนดือจากพระคจาขล้อตข่างๆทบีที่เราศถึกษากนันอยผข่
แลล้ว จงสนังเกตบนันทถึกตอนอดืที่นๆเหลข่านบีนั้:

ในยอหร์น 6:64 พระเยซผตรนัสวข่า “แตข่ในพวกทข่านมบีบางคนทบีที่ไมข่เชดืที่อ” เพราะพระเยซซูทรงทราบแตต่แรกวข่า
ผผล้ใดไมข่เชดืที่อ และเปป็นผผล้ใดทบีที่จะทรยศพระองคร์”

ยอหร์น 7:37-39: “ในวนันสอุดทล้ายของเทศกาลซถึที่งเปป็นวนันใหญข่นนันั้น พระเยซผทรงยดืนและประกาศวข่า “ถล้าผผล้
ใดกระหาย ผผล้นนันั้นจงมาหาเราและดดืที่ม ผผล้ทบีที่เชดืที่อในเรา ตามทบีที่พระคนัมภบีรร์ไดล้กลข่าวไวล้แลล้ววข่า ‘แมข่นนั้จาทบีที่มบีนนั้จาประกอบ
ดล้วยชบีวลิตจะไหลออกมาจากภายในผผล้นนันั้น’” (สริที่งททที่พระองคณ์ตรทสนทนี้นหมายถนงพระวริญญาณซถึที่งผผล้ทบีที่เชดืที่อในพระองคร์จะ
ไดล้รนับ เหตตุวต่ายทงไมต่ไดด้ประทานพระวริญญาณบรริสตุทธริธิ์ใหด้ เพราะพระเยซผยนังมลิไดล้รนับสงข่าราศบี)”

ยอหร์น 8:26, 27: “เรากห็ยนังมบีเรดืที่องอบีกมากทบีที่จะพผดและพลิพากษาทข่าน แตข่พระองคร์ผผล้ทรงใชล้เรามานนันั้นทรง
เปป็นสนัตยร์จรลิง และสลิที่งทบีที่เราไดล้ยลินจากพระองคร์ เรากลข่าวแกข่โลก” เขาททนี้งหลายไมต่เขด้าใจวต่าพระองคณ์ตรทสกทบเขาถนง
เรพที่องพระบริดา”

ยอหร์น 12:32-37: “และเรา ถล้าเราถผกยกขถึนั้นจากแผข่นดลินโลกแลล้ว เรากห็จะชนักชวนคนทนันั้งปวงใหล้มาหา
เรา” พระองคณ์ตรทสเชต่นนทนี้นเพพที่อสคาแดงวต่าพระองคณ์จะสรินี้นพระชนมณ์อยต่างไร คนทนันั้งหลายจถึงทผลพระองคร์วข่า “พวกเรา
ไดล้ยลินจากพระราชบนัญญนัตลิวข่า พระครลิสตร์จะอยผข่เปป็นนลิตยร์ เหตอุไฉนทข่านจถึงวข่า ‘บอุตรมนอุษยร์จะตล้องถผกยกขถึนั้น’ บอุตร



มนอุษยร์นนันั้นคดือผผล้ใดเลข่า” พระเยซผจถึงตรนัสกนับเขาวข่า “ความสวข่างจะอยผข่กนับทข่านทนันั้งหลายอบีกหนข่อยหนถึที่ง เมดืที่อยนังมบี
ความสวข่างอยผข่กห็จงเดลินไปเถลิด เกรงวข่าความมดืดจะตามมาทนันทข่าน ผผล้ทบีที่เดลินอยผข่ในความมดืด ยข่อมไมข่รผล้วข่าตนไปทาง
ไหน เมดืที่อทข่านทนันั้งหลายมบีความสวข่าง กห็จงเชดืที่อในความสวข่างนนันั้น เพดืที่อจะไดล้เปป็นลผกแหข่งความสวข่าง” เมดืที่อพระเยซผ
ตรนัสดนังนนันั้นแลล้วกห็เสดห็จจากไป และซข่อนพระองคร์ใหล้พล้นจากพวกเขา ถถึงแมล้วข่าพระองคร์ไดล้ทรงกระทจาการอนัศจรรยร์
หลายประการทบีเดบียวตข่อหนล้าเขา เขาทนันั้งหลายกห็ยนังไมข่เชดืที่อในพระองคร์”

ยอหร์น 13:10, 11: “พระเยซผตรนัสกนับเขาวข่า “ผผล้ทบีที่อาบนนั้จาแลล้วไมข่จจาเปป็นตล้องชจาระกายอบีก ลล้างแตข่เทล้า
เทข่านนันั้น เพราะสะอาดหมดทนันั้งตนัวแลล้ว พวกทข่านกห็สะอาดแลล้ว แตข่ไมข่ใชข่ทอุกคน” เพราะพระองคณ์ทรงทราบวต่า ใคร
จะเปป็นผซูด้ทรยศพระองคณ์ เหตอุฉะนนันั้นพระองคร์จถึงตรนัสวข่า “ทข่านทนันั้งหลายไมข่สะอาดทอุกคน”

ยอหร์น 21:17: “(พระเยซผ)ตรนัสกนับเขาครนันั้งทบีที่สามวข่า “ซบีโมนบอุตรชายโยนาหร์เออ๋ย ทข่านรนักเราหรดือ” เปโต
รกห็เปป็นทอุกขร์ใจทบีที่พระองคร์ตรนัสถามเขาครนันั้งทบีที่สามวข่า “ทข่านรนักเราหรดือ” และเขาทซูลพระองคณ์วต่า “พระองคณ์เจด้าขด้า 
พระองคค์ทรงทราบทนุกสกินั่ง พระองคณ์ทรงทราบวต่า ขด้าพระองคณ์รทกพระองคณ์” พระเยซผตรนัสกนับเขาวข่า “จงเลบีนั้ยงแกะ
ของเราเถลิด”

หากเราเกลิดคลิดเยข่อหยลิที่งเกบีที่ยวกนับตนัวเราเองคราใด, หากเราเรลิที่มบนังอาจ, คอุยโมล้โอล้อวด, และในสายตาของ
เราเองเราดผเหมดือนเปป็นคนชอบธรรมและอยผข่ในทางพระเจล้า, ทนันั้งหมดทบีที่เราตล้องทจาเพดืที่อทจาใหล้ใจของเราถข่อมลงและ
เอาตนัวเรากลนับมาอยผข่ในทบีที่ๆเหมาะสมของเรากห็คดือ อข่านขล้อความของพระคจาสองขล้อหลนังนบีนั้ในบททบีที่สองของขข่าว
ประเสรลิฐของยอหร์น พระเยซผ “ทรงรผล้จนักมนอุษยร์ททุกคน และไมข่มบีความจจาเปป็นทบีที่จะมบีพยานในเรดืที่องมนอุษยร์ ดล้วย
พระองคร์เองทรงทราบวข่าอะไรมบีอยผข่ในมนอุษยร์” จงใหล้มนอุษยร์ทอุกคนรผล้แนข่นอนเถลิดวข่าผล้าคลอุมปกปปิดแหข่งศาสนาไมข่ไดล้
ซข่อนความเนข่าเฟะทบีที่อยผข่ภายในซถึที่ง, แมล้ถผกซข่อนจากมนอุษยร์ไดล้, ปรากฏชนัดแจล้งตข่อพระเนตรของพระเจล้าผผล้ทรงมหลิทธลิ
ฤทธลิธิ์; และพระองคร์ทรงประกาศกล้องวข่า “เรารยจ้จกักแนวการกระทคาของเจจ้า เจด้าไดด้ชพที่อวต่ามทชทวริตอยซูต่ แตต่วต่าเจด้าไดด้
ตายเสทยแลด้ว” (วว. 3:1)

ไมข่ควรมบีความสงสนัยในความคลิดของเราเลยวข่าพระเยซผครลิสตร์เจล้าไมข่ทรงเหห็นชอบกนับพฤตลิกรรมทบีที่ชนัที่วชล้า, 
ไมข่ใหล้ความเคารพยจาเกรงในพระนลิเวศของพระเจล้าวนันนบีนั้ เหมดือนกนับทบีที่พระองคร์ไมข่ทรงเหห็นชอบในสมนัยตอนทบีที่
พระองคร์ทรงชจาระพระวลิหาร ครลิสตจนักรเปป็นเพบียงอาคารหลนังหนถึที่งเทข่านนันั้น, แตข่อาคารนนันั้นถผกชจาระใหล้บรลิสอุทธลิธิ์และ
ถผกแยกตนันั้งไวล้ตข่างหากแดข่พระเจล้า, สถานทบีที่แหข่งหนถึที่งซถึที่งผผล้เชดืที่อทนันั้งหลายมารวมตนัวกนันเพดืที่อนมนัสการและมบี
สามนัคคบีธรรม เราไดล้รนับบนัญชาวข่า “ซถึที่งเราเคยประชอุมกนันนนันั้นอยข่าใหล้หยอุด เหมดือนอยข่างบางคนเคยกระทจานนันั้น แตข่จง
เตดือนสตลิกนันและกนัน และใหล้มากยลิที่งขถึนั้นเมดืที่อทข่านทนันั้งหลายเหห็นวนันเวลานนันั้นใกลล้เขล้ามาแลล้ว” (ฮบ. 10:25) แตข่การ
รข่วมประชอุมกนันนนันั้นมบีไวล้สจาหรนับการนมนัสการและการเตดือนสตลิกนันนนันั้นมบีไวล้เพดืที่อถวายเกบียรตลิแดข่พระเจล้า คจาบนัญชาของ
พระเยซผยนังคงเหมดือนเดลิม, “จงเอาของเหลข่านบีนั้ไปเสบีย อยข่าทจาพระนลิเวศของพระบลิดาเราใหล้เปป็นทบีที่คล้าขาย!” หลาย
พนันคนทบีที่ประกาศตนัววข่าเปป็นผผล้เชดืที่อรข่วมประชอุมกนับครลิสตจนักรในวนันอาทลิตยร์และประพฤตลิตนัวอยข่างเลวทรามพอๆกนับทบีที่
พวกยลิวเหลข่านนันั้นไดล้กระทจาในสมนัยขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้าของเรา พวกเขามายนังพระนลิเวศของพระเจล้า-แตข่พวกเขา
นจาเงลินของตน, ทบีที่ดลินตข่างๆของตน, หอุล้นและพนันธบนัตรตข่างๆของตนมาดล้วย ความคลิดของพวกเขาหมกมอุข่นอยผข่กนับกลิจ



ธอุระตข่างๆของโลกจนถถึงแมล้วข่าพวกเขาตทวอยผข่ในพระนลิเวศแหข่งการนมนัสการ ใจของพวกเขากห็อยผข่หข่างไกลจาก
พระเจล้า

ปปัญญาจารยร์ 5:1 เตดือนสตลิวข่า “เจล้าจงระวนังเทล้าของเจล้าเมดืที่อเจล้าไปยนังพระนลิเวศของพระเจล้า เพราะการ
เขล้าใกลล้ชลิดเพดืที่อจะฟปังกห็ดบีกวข่าคนเขลาถวายสนักการบผชา ดล้วยวข่าเขาไมข่รผล้วข่าตนกจาลนังทจาชนัที่ว”



บททรีที่ 3
3:1 มบีชายคนหนถึที่งในพวกฟารลิสบีชดืที่อนลิโคเดมนัสเปป็นขอุนนางของพวกยลิว
3:2 ชายผผล้นบีนั้ไดล้มาหาพระเยซผในเวลากลางคดืนและทผลพระองคร์วข่า “รนับบบี พวกขล้าพเจล้าทราบอยผข่วข่าทข่านเปป็นครผทบีที่มา
จากพระเจล้า เพราะไมข่มบีผผล้ใดกระทจาการอนัศจรรยร์ซถึที่งทข่านไดล้กระทจานนันั้นไดล้ นอกจากวข่าพระเจล้าทรงสถลิตอยผข่กนับเขา
ดล้วย”
3:3 พระเยซผตรนัสตอบเขาวข่า “เราบอกความจรลิงแกข่ทข่านวข่า ถล้าผผล้ใดไมข่ไดล้บนังเกลิดใหมข่ ผผล้นนันั้นจะเหห็นอาณาจนักรของ
พระเจล้าไมข่ไดล้”
3:4 นลิโคเดมนัสทผลพระองคร์วข่า “คนชราแลล้วจะบนังเกลิดใหมข่อยข่างไรไดล้ จะเขล้าในครรภร์มารดาครนันั้งทบีที่สองและบนังเกลิด
ใหมข่ไดล้หรดือ”
3:5 พระเยซผตรนัสตอบวข่า “เราบอกความจรลิงแกข่ทข่านวข่า ถล้าผผล้ใดไมข่ไดล้บนังเกลิดจากนนั้จาและพระวลิญญาณ ผผล้นนันั้นจะเขล้า
ในอาณาจนักรของพระเจล้าไมข่ไดล้
3:6 ซถึที่งบนังเกลิดจากเนดืนั้อหนนังกห็เปป็นเนดืนั้อหนนัง และซถึที่งบนังเกลิดจากพระวลิญญาณกห็คดือจลิตวลิญญาณ
3:7 อยข่าประหลาดใจทบีที่เราบอกทข่านวข่า ทข่านตล้องบนังเกลิดใหมข่
3:8 ลมใครข่จะพนัดไปขล้างไหนกห็พนัดไปขล้างนนันั้น และทข่านไดล้ยลินเสบียงลมนนันั้น แตข่ทข่านไมข่รผล้วข่าลมมาจากไหนและไป
ทบีที่ไหน คนทบีที่บนังเกลิดจากพระวลิญญาณกห็เปป็นอยข่างนนันั้นทอุกคน”
3:9 นลิโคเดมนัสทผลพระองคร์วข่า “เหตอุการณร์อยข่างนบีนั้จะเปป็นไปอยข่างไรไดล้”
3:10 พระเยซผตรนัสตอบเขาวข่า “ทข่านเปป็นอาจารยร์ของชนอลิสราเอล และยนังไมข่เขล้าใจสลิที่งเหลข่านบีนั้หรดือ
3:11 เราบอกความจรลิงแกข่ทข่านวข่า พวกเราพผดสลิที่งทบีที่เรารผล้ และเปป็นพยานถถึงสลิที่งทบีที่เราไดล้เหห็น และทข่านหาไดล้รนับคจา
พยานของเราไมข่
3:12 ถล้าเราบอกทข่านถถึงสลิที่งฝฝ่ายโลกและทข่านไมข่เชดืที่อ ถล้าเราบอกทข่านถถึงสลิที่งฝฝ่ายสวรรคร์ ทข่านจะเชดืที่อไดล้อยข่างไร
3:13 ไมข่มบีผผล้ใดไดล้ขถึนั้นไปสผข่สวรรคร์นอกจากทข่านทบีที่ลงมาจากสวรรคร์ คดือบอุตรมนอุษยร์ผผล้ทรงสถลิตในสวรรคร์นนันั้น
3:14 โมเสสไดล้ยกงผขถึนั้นในถลิที่นทอุรกนันดารฉนันใด บอุตรมนอุษยร์จะตล้องถผกยกขถึนั้นฉนันนนันั้น
3:15 เพดืที่อผผล้ใดทบีที่เชดืที่อในพระองคร์จะไมข่พลินาศ แตข่มบีชบีวลิตนลิรนันดรร์
3:16 เพราะวข่าพระเจล้าทรงรนักโลก จนไดล้ทรงประทานพระบอุตรองคร์เดบียวของพระองคร์ทบีที่บนังเกลิดมา เพดืที่อผผล้ใดทบีที่เชดืที่อ
ในพระบอุตรนนันั้นจะไมข่พลินาศ แตข่มบีชบีวลิตนลิรนันดรร์
3:17 เพราะวข่าพระเจล้าไมข่ไดล้ทรงใชล้พระบอุตรของพระองคร์เขล้ามาในโลกเพดืที่อจะพลิพากษาโลก แตข่เพดืที่อชข่วยโลกใหล้
รอดโดยพระบอุตรนนันั้น
3:18 ผผล้ทบีที่เชดืที่อในพระบอุตรกห็ไมข่ตล้องถผกพลิพากษาลงโทษ แตข่ผผล้ทบีที่มลิไดล้เชดืที่อกห็ตล้องถผกพลิพากษาลงโทษอยผข่แลล้ว เพราะเขา
มลิไดล้เชดืที่อในพระนามพระบอุตรองคร์เดบียวทบีที่บนังเกลิดจากพระเจล้า
3:19 หลนักของการพลิพากษามบีอยข่างนบีนั้ คดือความสวข่างไดล้เขล้ามาในโลกแลล้ว แตข่มนอุษยร์ไดล้รนักความมดืดมากกวข่ารนัก
ความสวข่าง เพราะกลิจการของเขาชนัที่ว



3:20 เพราะทอุกคนทบีที่ประพฤตลิชนัที่วกห็เกลบียดความสวข่าง และไมข่มาถถึงความสวข่าง ดล้วยกลนัววข่าการกระทจาของตนจะ
ถผกตจาหนลิ
3:21 แตข่ผผล้ทบีที่ประพฤตลิตามความจรลิงกห็มาสผข่ความสวข่าง เพดืที่อจะใหล้การกระทจาของตนปรากฏวข่า ไดล้กระทจาการนนันั้น
โดยพถึที่งพระเจล้า”
3:22 ภายหลนังเหตอุการณร์เหลข่านบีนั้พระเยซผกห็เสดห็จเขล้าไปในแควล้นยผเดบียกนับสาวกของพระองคร์ และทรงประทนับทบีที่นนัที่น
กนับเขา และใหล้บนัพตลิศมา
3:23 ยอหร์นกห็ใหล้บนัพตลิศมาอยผข่ทบีที่อายโนนใกลล้หมผข่บล้านสาลลิมเหมดือนกนัน เพราะทบีที่นนัที่นมบีนนั้จามาก และผผล้คนกห็พากนันมา
รนับบนัพตลิศมา
3:24 เพราะยอหร์นยนังไมข่ตลิดคอุก
3:25 เกลิดการโตล้เถบียงกนันขถึนั้นระหวข่างสาวกของยอหร์นกนับพวกยลิวเรดืที่องการชจาระ
3:26 สาวกของยอหร์นจถึงไปหายอหร์นและพผดวข่า “รนับบบี ทข่านทบีที่อยผข่กนับอาจารยร์ฟากแมข่นนั้จาจอรร์แดนขล้างโนล้น ผผล้ทบีที่
อาจารยร์เปป็นพยานถถึงนนันั้น ดผเถลิด ทข่านผผล้นนันั้นใหล้บนัพตลิศมาและคนทนันั้งปวงกห็พากนันไปหาทข่าน”
3:27 ยอหร์นตอบวข่า “มนอุษยร์จะรนับสลิที่งใดไมข่ไดล้ นอกจากทบีที่ทรงประทานจากสวรรคร์ใหล้เขา
3:28 ทข่านทนันั้งหลายเองกห็ไดล้เปป็นพยานของขล้าพเจล้าวข่า ขล้าพเจล้าไดล้พผดวข่า ขล้าพเจล้ามลิใชข่พระครลิสตร์ แตข่ขล้าพเจล้าไดล้รนับ
พระบนัญชาใหล้นจาเสดห็จพระองคร์
3:29 ทข่านทบีที่มบีเจล้าสาวนนัที่นแหละคดือเจล้าบข่าว แตข่สหายของเจล้าบข่าวทบีที่ยดืนฟปังเจล้าบข่าว กห็ชดืที่นชมยลินดบีอยข่างยลิที่งเมดืที่อไดล้ยลิน
เสบียงของเจล้าบข่าว ฉะนนันั้นความปปตลิยลินดบีของขล้าพเจล้าจถึงเตห็มเปปปี่ยมแลล้ว
3:30 พระองคร์ตล้องทรงยลิที่งใหญข่ขถึนั้น แตข่ขล้าพเจล้าตล้องดล้อยลง”
3:31 พระองคร์ผผล้เสดห็จมาจากเบดืนั้องบนทรงเปป็นใหญข่เหนดือทอุกสลิที่ง ผผล้ทบีที่มาจากโลกกห็เปป็นฝฝ่ายโลกและพผดตามอยข่าง
โลก พระองคร์ผผล้เสดห็จมาจากสวรรคร์ทรงเปป็นใหญข่เหนดือทอุกสลิที่ง
3:32 พระองคร์ทรงเปป็นพยานถถึงสลิที่งซถึที่งพระองคร์ทอดพระเนตรเหห็นและไดล้ยลิน แตข่ไมข่มบีผผล้ใดรนับคจาพยานของพระองคร์
3:33 ผผล้ทบีที่รนับคจาพยานของพระองคร์กห็ประทนับตราลงวข่า พระเจล้าทรงสนัตยร์จรลิง
3:34 เพราะพระองคร์ ผผล้ทบีที่พระเจล้าทรงใชล้มานนันั้น ทรงกลข่าวพระวจนะของพระเจล้า เพราะพระเจล้ามลิไดล้ทรงประทาน
พระวลิญญาณอยข่างจจากนัดแดข่พระองคร์
3:35 พระบลิดาทรงรนักพระบอุตรและทรงมอบทอุกสลิที่งไวล้ในพระหนัตถร์ของพระองคร์
3:36 ผผล้ทบีที่เชดืที่อในพระบอุตรกห็มบีชบีวลิตนลิรนันดรร์ ผผล้ทบีที่ไมข่เชดืที่อในพระบอุตรกห็จะไมข่เหห็นชบีวลิต แตข่พระพลิโรธของพระเจล้าตกอยผข่
กนับเขา

บทนบีนั้รวมบทสนทนาระหวข่างพระเยซผกนับนลิโคเดมนัส, การโตล้เถบียงระหวข่างพวกยลิวกนับพวกสาวกเกบีที่ยวกนับ
ยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมา, และคจาพยานปปิดทล้ายของยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาเกบีที่ยวกนับพระครลิสตร์ 

ขข่าวประเสรลิฐของยอหร์นบนันทถึกบทสนัมภาษณร์สลิบเอห็ดครนันั้งระหวข่างพระเยซผกนับบอุคคลตข่างๆ บทสนทนาของ
พระองคร์กนับนลิโคเดมนัสเปป็นหนถึที่งในขล้อพระคจาตอนทบีที่สจาคนัญทบีที่สอุดในพระวจนะของพระเจล้าทนันั้งเลข่ม; ไมข่มบีทบีที่ใดอบีกแลล้ว



ในพระคนัมภบีรร์ตลอดทนันั้งเลข่มทบีที่เราสามารถพบคจากลข่าวทบีที่ชนัดเจนกวข่านบีนั้, หนนักแนข่นกวข่านบีนั้เกบีที่ยวกนับการบนังเกลิดใหมข่และ
ความรอดโดยความเชดืที่อในพระโลหลิตทบีที่หลนัที่งออกและพระราชกลิจทบีที่เสรห็จสลินั้นแลล้วของพระเยซผพระบอุตรของพระเจล้า

คนๆหนถึที่งอาจไมข่รผล้เกบีที่ยวกนับหลายสลิที่งทบีที่เกบีที่ยวขล้องกนับศาสนาแบบครลิสเตบียนและยนังรอดอยผข่เหมดือนเดลิม-ไมข่มบีผผล้
ใดจะรผล้ททุกสริที่งเกบีที่ยวกนับความเชดืที่อแบบครลิสเตบียนไดล้เลย; แตข่คนๆหนถึที่งไมข่สามารถไมข่รผล้เกบีที่ยวกนับสลิที่งเหลข่านนันั้นทบีที่ถผกนจา
เสนอในบทนบีนั้และยนังหวนังวข่าจะเขล้าในนครขาวดอุจมอุกดานนันั้นไดล้ เพราะวข่าพระเจล้าทรงกจาหนดไวล้แลล้ววข่าคนไมข่เชดืที่อ
ตล้องบนังเกลิดใหมข่หากเขาหวนังวข่าจะเขล้าประตผสวรรคร์

ขล้อ 1: “มทชายคนหนนที่งในพวกฟารริสทชพที่อนริโคเดมทสเปป็นขตุนนางของพวกยริว”
ในภาษากรบีกเดลิมวลบีเปปิดในขล้อนบีนั้อข่านวข่า “แตก่มทชายคนหนนที่ง” อนันเปป็นการเชดืที่อมโยงพระคจาขล้อนบีนั้กนับขล้อ

สอุดทล้ายของบททบีที่แลล้ว มบีการเชดืที่อมโยงทบีที่แนข่นอนและเดข่นชนัดตรงนบีนั้ เพราะวข่าในสองขล้อสอุดทล้ายของบททบีที่ 2 เราอข่าน
วข่าพระเยซผไมข่ทรงวางพระทนัยทบีที่จะฝากพระองคร์เองไวล้กนับมนอุษยร์ “เพราะพระองคร์ทรงรผล้จนักมนอุษยร์ทอุกคน” แตข่นลิโค
เดมนัสเปป็นคนแบบทบีที่แตกตต่างออกไป เขาไมข่เหมดือนกนับคนเหลข่านนันั้นทบีที่เชดืที่อทางสมอง

แนข่ทบีเดบียว เขารนับรผล้ขล้อเทห็จจรลิงตข่างๆเกบีที่ยวกนับหมายสจาคนัญและการอนัศจรรยร์เหลข่านนันั้นทบีที่พระเยซผไดล้ทรง
กระทจา แตข่เขากห็ไปไกลกวข่านนันั้น ใจสจานถึกผลิดชอบของเขาถผกแตะตล้อง, เขาหวนัที่นไหว, เขารผล้สถึกถถึงความหลิวกระหาย
ในจลิตวลิญญาณของตน เขาเปป็นคนทบีที่ “เครข่งศาสนา” อยข่างเขล้มงวดและออุทลิศตนัวใหล้แกข่ศาสนายผดาย แตข่เขากห็เปปิดใจ
ทบีที่หลิวของตนตข่อพระเยซผ, ฟปังพระองคร์, และดด้วยหทวใจของเขาเขาเชดืที่อถล้อยคจาเหลข่านนันั้นทบีที่พระเยซผตรนัส เขาคลิดอยข่าง
ไมข่มบีขล้อสงสนัยวข่าการอนัศจรรยร์เหลข่านนันั้นของพระเยซผเปป็นตนัวบข่งชบีนั้ทบีที่แนข่นอนเกบีที่ยวกนับอาณาจนักรฝฝ่ายโลกทบีที่จะมานนันั้น 
แตข่เขากห็มบีใจทบีที่หลิว, ความคลิดทบีที่เตห็มใจ, และเขาฟปังอยข่างตนันั้งใจ, โดยถามคจาถามตข่างๆและฟปังคจาตอบเหลข่านนันั้นทบีที่พระ
เยซผประทานใหล้ เขาเชดืที่อ, เขาไดล้กลายเปป็นผผล้ตลิดตามคนหนถึที่งของพระผผล้ชข่วยใหล้รอด-ตอนแรกอยข่างลนับๆ แตข่ตข่อมา
อยข่างเปปิดเผยโดยกลข่าวคจารนับสารภาพแหข่งความเชดืที่อของตนในพระเยซผในฐานะพระเมสสลิยาหร์และพระผผล้ชข่วยใหล้
รอด

เราควรหมายเหตอุผผล้คนทบีที่แตกตข่างกนันเหลข่านนันั้นซถึที่งมาหาพระครลิสตร์และเชดืที่อในพระองคร์ในระหวข่างการ
ปรนนลิบนัตลิบนโลกนบีนั้ของพระองคร์ เหลข่าสาวกของพระองคร์ไมข่ไดล้มาจากผผล้คนชนชนันั้นเดบียวเทข่านนันั้น ชายผผล้นบีนั้ทบีที่แตกตข่าง
เปป็นคนหนถึที่ง “ในพวกฟารริสท...เปป็นขตุนนางของพวกยริว” และกฎโดยทนัที่วไปกห็คดือวข่าพวกฟารลิสบีตข่อตล้านพระเยซผอยข่าง
ขมขดืที่น; พวกเขาปฏลิเสธทบีที่จะรนับหลนักคจาสอนของพระองคร์, พวกเขาเรบียกพระองคร์วข่าคนลวงโลกและลผกไมข่มบีพข่อ
ดล้วยซนั้จา ถล้อยคจากลข่าวรล้ายมากทบีที่สอุดทบีที่ถผกเอข่ยเกบีที่ยวกนับองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าขณะทบีที่พระองคร์ดจาเนลินอยผข่บนแผข่นดลินโลกนบีนั้
กห็ถผกกลข่าวโดยพวกฟารลิสบี; แตข่เราเหห็นตรงนบีนั้วข่าพระคอุณของพระเจล้านนันั้นยลิที่งใหญข่กวข่าบาปททนี้งปวง แมล้แตข่ฟารลิสบีคน
หนถึที่งกห็ถผกแตะตล้องและถผกเปลบีที่ยนความเชดืที่อใหล้มาหาพระเยซผไดล้ จงพลิจารณาอนัครทผตเปาโลซถึที่งเปป็นฟารลิสบีคนหนถึที่ง
เชข่นกนัน ทบีที่ขข่มเหงครลิสตจนักรและเขข่นฆข่าพวกครลิสเตบียน ตข่อมาเปาโลเรบียกตนัวเองวข่าเปป็น “ตนัวเอกในพวกคนบาป”-
และการกลนับใจเชดืที่อของเขากห็เปป็นขล้อพลิสผจนร์วข่าไมข่มบีหนัวใจดวงใดทบีที่บาปเกลิน, แขห็งกระดล้างเกลิน, หรดือดล้านชาเกลินกวข่า
ทบีที่จะถผกทจาใหล้หวนัที่นไหวโดยขข่าวประเสรลิฐและถผกหนันมาหาพระเยซผครลิสตร์เจล้าไดล้

ขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่านลิโคเดมนัสเปป็น “ขอุนนางของพวกยลิว” ไมข่ไดล้หมายความวข่าเขาเปป็นผผล้ปกครองคนหนถึที่งใน
การปกครองพลเมดือง (การปกครองถผกควบคอุมโดยพวกโรมในตอนนนันั้น) มนันแคข่หมายความวข่าเขาเปป็นบอุคคลทบีที่โดด



เดข่นคนหนถึที่งในศาสนาของพวกยลิว, เจล้าหนล้าทบีที่ฝฝ่ายนนักบวชระดนับสผงและอาจารยร์ชดืที่อกล้องคนหนถึที่ง เขามบีปรลิญญาโท
ในศาสนาของชนชาตลิอลิสราเอล และไมข่ตล้องสงสนัยเลยวข่าเขาเปป็นคนหนถึที่งทบีที่ไดล้รนับความเคารพนนับถดือมากทบีที่สอุดใน
แวดวงศาสนายผดาย นอกเหนดือจากตจาแหนข่งอนันสผงศนักดลิธิ์ทบีที่เขาครองอยผข่ในศาสนาของบรรพบอุรอุษของเขาแลล้ว ไมข่มบี
ขล้อสงสนัยเลยวข่าชดืที่อเสบียงของเขายนังไมข่มบีทบีที่ตลิอบีกดล้วย เขามบีการศถึกษาทบีที่แสนมหนัศจรรยร์ เขาเปป็นแบบทบีที่พวกเราอาจ
เรบียกวข่า “พลเมดืองชนันั้นนจา”; แตข่เกบียรตลิยศเหลข่านนันั้นกห็ไมข่ทจาใหล้ใจทบีที่หลิวของเขาและจลิตวลิญญาณทบีที่กระหายของเขาอลิที่ม
หนจา เขาอยากทราบมากกวข่านบีนั้เกบีที่ยวกนับพระอาจารยร์ผผล้นบีนั้ซถึที่งเขาไดล้เหห็นแลล้วในกรอุงเยรผซาเลห็ม, เยซผผผล้นบีนั้ทบีที่ไดล้กระทจา
การอนัศจรรยร์ตข่างๆทบีที่ไมข่มบีมนอุษยร์คนใดสามารถกระทจาไดล้หากไมข่มบีพระเจล้าผผล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์สถลิตอยผข่ดล้วย นลิโคเดมนัส
ไมข่ไดล้ถผกควบคอุมโดยอคตลิตข่างๆของชนชาตลิของเขาเอง; เขาเชดืที่อในการรนับมดืออยข่างซดืที่อตรงกนับขล้อเทห็จจรลิงทบีที่ชนัดแจล้ง
ตข่างๆ ดนังทบีที่ถผกแสดงใหล้เหห็นในยอหร์น 7:51 เมดืที่อเขากลข่าวแกข่พวกฟารลิสบีเหลข่านนันั้นวข่า “พระราชบนัญญนัตลิของเราตนัดสลิน
คนใดโดยทบีที่ยนังไมข่ไดล้ฟปังเขากข่อน และรผล้วข่าเขาไดล้ทจาอะไรบล้างหรดือ” เขาเปป็นสมาชลิกคนหนถึที่งของสภาซานเฮดรลิน แตข่
เขากห็เปป็นคนทบีที่ประมาณตน, เขามบีใจทบีที่เปปิดรนับ, และเขาเตห็มใจทบีที่จะรนับความจรลิงจากพระอาจารยร์ชาวแควล้นกาลลิลบี
ทข่านนบีนั้

ขล้อ 2: “ชายผซูด้นทนี้ไดด้มาหาพระเยซซูในเวลากลางคพนและทซูลพระองคณ์วต่า “รทบบท พวกขด้าพเจด้าทราบอยซูต่วต่า
ทต่านเปป็นครซูททที่มาจากพระเจด้า เพราะไมต่มทผซูด้ใดกระทคาการอทศจรรยณ์ซนที่งทต่านไดด้กระทคานทนี้นไดด้ นอกจากวต่าพระเจด้าทรง
สถริตอยซูต่กทบเขาดด้วย”

พระคนัมภบีรร์ไมข่ไดล้บอกเราวข่าทคาไมนลิโคเดมนัสถถึงมาหาพระเยซผตอนกลางคดืน ผผล้รผล้พระคนัมภบีรร์บางทข่านเชดืที่อวข่า
เขากลนัวสภาซานเฮดรลิน-พวกปอุโรหลิตใหญข่และพวกผผล้นจายลิว-และนบีที่เปป็นไปไดล้มากทบีเดบียว อาจเปป็นไดล้เชข่นกนันวข่ากลิจ
ธอุระตข่างๆของเขามบีมากและทจาใหล้เขายอุข่งมากในชข่วงกลางวนันจนเขาไมข่มบีเวลามาเยบีที่ยมพระเยซผจนกระทนัที่งตอนเยห็น 
มบีการชบีนั้ใหล้เหห็นสามครนันั้งในขข่าวประเสรลิฐของยอหร์นวข่านลิโคเดมนัสไดล้มาหาพระเยซผตอนกลางคดืน (ดผ ยอหร์น 7:50 
และ 19:39 เชข่นกนัน) ซถึที่งดผเหมดือนจะบอกเปป็นนนัยวข่าเขากลทวพวกยลิวจรลิงๆ

เพราะความเคารพทบีที่มบีใหล้แกข่พระเยซผครลิสตร์เจล้า นลิโคเดมนัสจถึงเรบียกพระองคร์วข่า “รนับบบี”-และจากนนันั้นเขากห็
กลข่าววข่า “พวกขด้าพเจด้าทราบอยยก่วก่าทต่านเปป็นครซูททที่มาจากพระเจด้า” นลิโคเดมนัสเชดืที่อปปักใจเกบีที่ยวกนับเรดืที่องนบีนั้อยผข่แลล้ว เขา
ไมข่ไดล้กลข่าววข่า “พวกขล้าพเจล้าคริดวต่า” หรดือ “พวกขล้าพเจล้านนกเอาเองวต่า” เขาทราบวข่ามบีแตข่ผผล้ทบีที่ถผกสข่งมาจาก
พระเจล้าเทข่านนันั้นทบีที่สามารถกระทจาการอนัศจรรยร์เหลข่านนันั้นทบีที่พระเยซผทรงกระทจาไดล้

ผผล้รผล้พระคนัมภบีรร์บางทข่านเชดืที่อวข่าเพราะนลิโคเดมนัสกลข่าววข่า “พวกขผู้าพเจผู้าทราบอยผข่” สมาชลิกคนอดืที่นๆบางคน
ของสภาซานเฮดรลินจถึงคลิดเหห็นอยข่างเดบียวกนันแตข่ขาดความกลล้าหาญทบีที่จะมาและพผดคอุยกนับพระเยซผดล้วยตนัวเอง และ
ดล้วยเหตอุนบีนั้นลิโคเดมนัสจถึงกลายเปป็นผผล้พผดแทนใหล้แกข่คนอดืที่นๆรวมถถึงตนัวเขาเองดล้วย อาจเปป็นไดล้วข่ามบีสมาชลิกมากกวข่า
หนถึที่งคนของสภาซานเฮดรลินทบีที่ปปักใจเชดืที่อวข่าพระเยซผทรงเปป็นมากกวข่ามนอุษยร์ธรรมดาๆคนหนถึที่ง หรดือบางทบีนลิโคเดมนัส
อาจกลนัว-และเขาอาจกลข่าววข่า “พวกขล้าพเจล้า” โดยรผล้วข่านบีที่คงจะทจาใหล้คจาพผดของเขาเปป็นแบบคลอุมเครดือวข่าใคร
กจาลนังถามคจาถามเหลข่านนันั้นอยผข่ แมล้กระทนัที่งวนันนบีนั้พวกเราบางคนกห็ใชล้คจาวข่า “พวกเรา” ตอนทบีที่เราควรกลข่าววข่า “ฉนัน” 
นบีที่เปป็นแนวโนล้มของความเชดืที่อทบีที่อข่อนแอ และคนเหลข่านนันั้นทบีที่รผล้สถึกวข่าพวกเขาเปป็นคนทบีที่ลล้มเหลวกห็มนักจะซข่อนตนัวอยผข่ใน
ฝผงชน มนันไมข่ควรเปป็นเชข่นนบีนั้เลย เราควรยดืนหยนัดเพดืที่อพระเยซผแมล้หากวข่าเรายดืนหยนัดเพบียงลจาพนังกห็ตาม



“ไมต่มทผซูด้ใดกระทคาการอทศจรรยณ์ซนที่งทต่านไดด้กระทคานทนี้นไดด้ นอกจากวต่าพระเจด้าทรงสถริตอยซูต่กทบเขาดด้วย” จอุด
ประสงคร์ทบีที่ยลิที่งใหญข่อยข่างหนถึที่งของการอนัศจรรยร์ตข่างๆขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้าถผกกลข่าวตรงนบีนั้ ขอใหล้เราจดจจาไวล้วข่าพระ
เยซผไมข่เคยกระทจาการอนัศจรรยร์ใดเพบียงเพดืที่อสจาแดงฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์, เพดืที่อนจาสงข่าราศบีมาสผข่พระองคร์เอง, หรดือ
เพบียงเพดืที่อทบีที่จะนจาความปลอบประโลมมาสผข่คนเหลข่านนันั้นทบีที่พระองคร์ทรงรนักษาใหล้หายและอวยพร การอนัศจรรยร์ทอุก
อยข่างของพระองคร์มบีความหมายฝฝ่ายวลิญญาณทบีที่ลถึกซถึนั้ง การอนัศจรรยร์ตข่างๆของพระองคร์ทจาใหล้ผผล้คนใสข่ใจตข่อสลิที่งทบีที่
พระองคร์กจาลนังตรนัส, ประกาศวข่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าและวข่าภารกลิจของพระองคร์ไดล้รนับคจาสนัที่งมาจากพระเจล้า 
บรรดาการอนัศจรรยร์อนันทรงฤทธลิธิ์ของพระองคร์เปป็นพยานแกข่มนอุษยร์ธรรมดาวข่าพระองคร์ทรงพริเศษเหนพอธรรมดา

พระเยซผตรนัสถถึงการอนัศจรรยร์ตข่างๆของพระองคร์วข่า “แตข่คจาพยานทบีที่เรามบีนนันั้นยลิที่งใหญข่กวข่าคจาพยานของ
ยอหร์น เพราะวข่างานทบีที่พระบลิดาทรงมอบใหล้เราทจาใหล้สจาเรห็จ งานนบีนั้แหละเรากจาลนังทจาอยผข่เปป็นพยานถถึงเราวข่าพระ
บลิดาทรงใชล้เรามา” (ยอหร์น 5:36)

ในยอหร์น 10:25 พระองคร์ตรนัสวข่า “เราไดล้บอกทข่านทนันั้งหลายแลล้ว และทข่านไมข่เชดืที่อ การซถึที่งเราไดล้กระทจา
ในพระนามพระบลิดาของเรากห็เปป็นพยานใหล้แกข่เรา”

ในยอหร์น 15:24 พระองคร์ตรนัสวข่า “ถล้า ณ ทข่ามกลางพวกเขา เรามลิไดล้กระทจาสลิที่งซถึที่งไมข่มบีผผล้อดืที่นไดล้กระทจา
เลย พวกเขากห็จะไมข่มบีบาป แตข่เดบีดี๋ยวนบีนั้เขากห็ไดล้เหห็นและเกลบียดชนังทนันั้งตนัวเราและพระบลิดาของเรา”

จาก 2 เธสะโลนลิกา 2:9 และวลิวรณร์ 13:13, 14 เรารผล้วข่าปฏลิปปักษร์ตข่อพระครลิสตร์จะกระทจาหมายสจาคนัญ
และการมหนัศจรรยร์ตข่างๆ; แตข่จงสนังเกตวข่านลิโคเดมนัสชบีนั้ใหล้เหห็นวข่า “การอนัศจรรยร์เหลต่านทนี้”-นนัที่นคดือ คตุณภาพของการ
อนัศจรรยร์เหลข่านนันั้นซถึที่งถผกกระทจาโดยพระเยซผเจล้าพลิสผจนร์แลล้ววข่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้า พญามารสามารถกระทจา
สลิที่งตข่างๆซถึที่งมบีฤทธลิธิ์มหนันตร์ไดล้ แตข่มบีขทดจคากทดตข่อสลิที่งทบีที่มนันสามารถกระทจาไดล้ ไมต่มทขทดจคากทดตต่อสริที่งททที่พระเจด้าทรงสามารถ
กระทคาไดด้! พวกครผสอนเทห็จสามารถกระทจาการอนัศจรรยร์ตข่างๆไดล้-พวกนนักเลข่นกลในสมนัยของโมเสสกห็เปป็นผผล้กระทจา
การอนัศจรรยร์ตข่างๆ; แตข่มบีอยผข่ทบีที่หนถึที่งทบีที่พวกนนักเลข่นกล, พวกครผสอนเทห็จ, และพวกปฏลิปปักษร์ตข่อพระครลิสตร์ตล้องหยอุด; 
พระเจล้าจะไมข่ทรงยอมใหล้พวกเขาไปไกลมากกวข่านนันั้น ลทกษณะเฉพาะตทวของการอนัศจรรยร์เหลข่านนันั้นทบีที่พระเยซผไดล้
ทรงกระทจากห็ประกาศวข่าการอนัศจรรยร์ตข่างๆของพระองคร์ไดล้ถผกกระทจาโดยพระหนัตถร์ของพระเจล้าผผล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ 
เปโตรเทศนาเรดืที่องนบีนั้ในกลิจการ 10:37, 38:

“ขล้าพเจล้ากลข่าววข่า พระดจารนัสนนันั้นทข่านทนันั้งหลายกห็รผล้ คดือเรดืที่องทบีที่ไดล้เลข่ากนันตนันั้งแตข่ตล้นทบีที่แควล้นกาลลิลบี ไปจน
ตลอดทนัที่วแควล้นยผเดบีย ภายหลนังการบนัพตลิศมาทบีที่ยอหร์นไดล้ประกาศนนันั้น คดือเรดืที่องพระเยซผชาวนาซาเรห็ธวข่า พระเจล้าไดล้
ทรงเจลิมพระองคร์ดล้วยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์และดล้วยฤทธานอุภาพอยข่างไร และพระเยซผเสดห็จไปกระทจาคอุณ
ประโยชนร์และรนักษาบรรดาคนซถึที่งถผกพญามารเบบียดเบบียน ดผู้วยวข่าพระเจผู้าไดผู้ทรงสถริตกบับพระองคห์”

ขล้อ 3: “พระเยซซูตรทสตอบเขาวต่า “เราบอกความจรริงแกต่ทต่านวต่า ถด้าผซูด้ใดไมต่ไดด้บทงเกริดใหมต่ ผซูด้นทนี้นจะเหก็น
อาณาจทกรของพระเจด้าไมต่ไดด้”

พระเยซผทรงรผล้จนักหนัวใจของนลิโคเดมนัส พระองคร์ทรงทราบวข่าทนันั้งๆทบีที่มบีใจทบีที่หลิว นลิโคเดมนัสกห็เปป็นนนักศาสนา, 
เปป็นฟารลิสบีคนหนถึที่งทบีที่ออุทลิศตนัวและยจาเกรงพระเจล้า; แตข่พระองคร์ทรงทราบเชข่นกนันวข่าอาจารยร์ทข่านนบีนั้ในอลิสราเอล, ซถึที่ง
เหมดือนกนับยลิวคนอดืที่นๆอบีกมากมาย, กจาลนังเฝฝ้าคอยการเสดห็จมาของพระเมสสลิยาหร์, โดยคลิดวข่าเขาไดด้พบพระองคร์



แลล้ว ดล้วยเหตอุนบีนั้พระเยซผจถึงทรงอธลิบายวข่าอาณาจนักรของพระองคร์ไมข่ใชข่อาณาจนักรทบีที่คงอยผข่เพบียงชนัที่วคราวในขณะนนันั้น,
มนันไมข่ใชข่อาณาจนักรหนถึที่งซถึที่งเชดืนั้อสายทอุกคนของอนับราฮนัมจะกลายเปป็นขล้าแผข่นดลินเพราะชาตลิกจาเนลิดของพวกเขา 
อาณาจนักรทบีที่พระองคร์กจาลนังเรบียกผผล้คนใหล้เขล้าไปในขณะนนันั้นคดืออาณาจนักรฝฝ่ายวริญญาณและสามารถเขล้าไปไดล้โดย
พระคอุณผข่านทางความเชดืที่อเทข่านนันั้น ไมข่มบีขล้อสงสนัยเลยวข่านลิโคเดมนัส, ซถึที่งเหมดือนกนับยลิวคนอดืที่นๆทอุกคนในสมนัยของเขา, 
ใหล้เกบียรตลิอนับราฮนัมอยข่างสผงยลิที่งนนัก, ภาคภผมลิใจทบีที่ไดล้เปป็นเชพนี้อสายของอนับราฮนัม, ภาคภผมลิใจทบีที่ไดล้เปป็นสมาชลิกคนหนถึที่ง
ของศาสนาของเหลข่าบรรพบอุรอุษของเขา พระเยซผทรงชบีนั้ใหล้เขาเหห็นวข่าเขาตล้องเตห็มใจทบีที่จะปปัดทลินั้งสายสนัมพนันธร์ทาง
โลหลิตทนันั้งหมด, เกบียรตลิยศทนันั้งหมดจากมอุมมองแหข่งโลหลิตของอนับราฮนัม, และ “บทงเกริดใหมต่” หากเขาอยากเขล้าใน
อาณาจนักรของพระเจล้า!

จงสนังเกตวข่าพระเยซผตรนัสถถึง “อาณาจนักรของพระเจด้า” มบีความแตกตข่างทบีที่เดข่นชนัดระหวข่างอาณาจทกรของ
พระเจด้ากนับอาณาจทกรแหต่งสวรรคค์ อาณาจนักรแหข่งสวรรคร์จะอยผข่บนแผข่นดลินโลกนบีนั้ พวกสาวกถผกสอนใหล้อธลิษฐานใน
อาณาจนักรนนันั้น: “ขอประทานอาหารประจจาวนันแกข่ขล้าพระองคร์ทนันั้งหลายวนันนบีนั้” เมดืที่อถถึงเวลานนันั้นจะมบีสนันตลิสอุขบนแผข่น
ดลินโลก, ความปรารถนาดบีตข่อมนอุษยร์ทนันั้งหลาย อาณาจทกรของพระเจจ้าไมข่ใชข่การกลินและดดืที่ม; อาณาจนักรของ
พระเจล้าอยผข่ภายในหนัวใจ และคนจะเขล้าไปไดล้โดยทางการบนังเกลิดใหมข่เทข่านนันั้น ทอุกคนทบีที่เขล้าอาณาจนักรของพระเจล้า
จะตล้องถผกบทงเกริดเขด้าในอาณาจนักรนนันั้น, บนังเกลิดใหมข่, บนังเกลิดจากเบดืนั้องบน, บนังเกลิดโดยพระวลิญญาณ มนันเปป็นการ
บนังเกลิดฝฝ่ายวริญญาณ ไมข่เกบีที่ยวขล้องกนับโลหลิตของเหลข่าบรรพบอุรอุษของเราแตข่เกบีที่ยวขล้องกนับพระโลหริตของพระเยซย

“เราบอกความจรริงแกต่ทต่านวต่า...” (ภาษาอนังกฤษ: “แทด้จรริงแลด้ว แทด้จรริงแลด้ว เรากลต่าวแกต่ทต่านวต่า...”) ผม
เรบียกสจานวนนบีนั้วข่า “แทล้จรลิงแลล้วสองรอบ” และผมขอกลข่าวซนั้จาเพดืที่อการเนล้นยนั้จาวข่าพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ไมข่จจาเปป็น
ตล้องตรนัสอะไรเกลินรอบเดบียวเพดืที่อทบีที่มนันจะเปป็นความจรลิง; ดล้วยเหตอุนบีนั้เมดืที่อเราอข่านคจาเดบียวกนันนบีนั้สองครนันั้งในพระคจาขล้อ
เดบียวเรากห็ควรจดจจาความสจาคนัญของสลิที่งทบีที่กจาลนังจะถผกกลข่าว เราพบ “แทล้จรลิงแลล้วสองรอบ” ในขข่าวประเสรลิฐของ
ยอหร์น โดยเชดืที่อมโยงกนับขล้อเทห็จจรลิงทบีที่สจาคนัญอยข่างยลิที่งประการหนถึที่งเสมอ

“เราบอกความจรลิงแกข่ทข่านวข่า ถจ้าผยจ้ใด (คนใด, ทอุกคน) ไมก่ไดจ้บกังเกกิดใหมก่ ผซูด้นทนี้นจะเหก็นอาณาจทกรของ
พระเจด้าไมต่ไดด้” เหลข่าผผล้รผล้ภาษากรบีกบอกเราวข่า “บนังเกลิดใหมข่” สามารถถผกอข่านพรล้อมกนับความถผกตล้องอนันสมบผรณร์
แบบไดล้วข่า “บทงเกริดจากเบบนั้องบน”, บนังเกลิดจากสวรรคร์, หรดือจากพระเจล้า ในบททบีที่ 1 ขล้อ 12 และ 13 เราอข่านวข่าผผล้
ใดกห็ตามทบีที่ไดล้ตล้อนรนับพระเยซผแลล้ว พระเจล้ากห็ไดล้ประทานอจานาจทบีที่จะกลายเปป็นบอุตรทนันั้งหลายของพระเจล้าแลล้ว 
“คดือคนทนันั้งหลายทบีที่เชดืที่อในพระนามของพระองคร์ ซนที่งมริไดด้เกริดจากเลดือด หรดือความประสงคร์ของเนดืนั้อหนนัง หรดือความ
ประสงคร์ของมนอุษยร์ แตต่เกริดจากพระเจจ้า” พระเจล้าทรงเปป็นผผล้ทบีที่ใหล้ “บนังเกลิด” ดล้วยเหตอุนบีนั้การบนังเกลิดใหมข่จถึงเปป็นมา
จากเบดืนั้องบน กรอุณาอข่านยอหร์น 1:13; 3:3, 5, 6, 8; 1 เปโตร 1:23; 1 ยอหร์น 2:29; 3:9; 4:7; 5:1, 4, 18 
สจานวนตข่างๆเหลข่านบีนั้ “บนังเกลิดใหมข่...บนังเกลิดจากเบดืนั้องบน...บนังเกลิดโดยพระวลิญญาณ...บนังเกลิดจากพระเจล้า” เชดืที่อม
โยงกนันอยข่างใกลล้ชลิดและหมายถถึงสลิที่งเดบียวกนัน สลิที่งสจาคนัญกห็คดือการรซูด้วต่าเราไดด้บทงเกริดใหมต่แลด้ว แลล้วคทุณลข่ะครนับ?

คจาเทศนาตข่างๆเกบีที่ยวกนับการบนังเกลิดใหมข่มบีอยผข่นล้อยมากและพบไมข่บข่อยในครลิสตจนักรบางแหข่งวนันนบีนั้ ชข่างเปป็น
เรดืที่องทบีที่นข่าเศรล้าจรลิงๆ! ผผล้รนับใชล้ทนันั้งหลายตล้องใชล้พระคจาตอนนบีนั้บข่อยๆและเนล้นยนั้จามนันดล้วยใจทบีที่กระตดือรดือรล้น เพราะวข่า



มนันเปป็นคจาสนัที่งจากพระเจล้าทบีที่คนทนันั้งหลายตล้องบนังเกลิดใหมข่หรดือไมข่กห็ตล้องอยผข่ในนรกชนัที่วนลิรนันดรร์ ไมข่มบีหนทางอดืที่นทบีที่จะเขล้า
อาณาจนักรของพระเจล้านอกจากบนังเกลิดใหมข่

การบนังเกลิดใหมข่หมายความวข่าอะไร? มนันหมายถถึงการเปลบีที่ยนแปลงของหนัวใจแบบสลินั้นเชลิง: “และเราจะ
ใหล้จลิตใจเดบียวแกข่เขา และเราจะบรรจอุจลิตวลิญญาณใหมข่ไวล้ในเจล้า เราจะนจาใจหลินออกไปเสบียจากเนดืนั้อของเขา และ
จะใหล้ใจเนดืนั้อแกข่เขา” (อสค. 11:19)

การบนังเกลิดใหมข่คดือการกลายเปป็นสลิที่งทบีที่ถผกสรล้างใหมข่: “เหตอุฉะนนันั้นถล้าผผล้ใดอยผข่ในพระครลิสตร์ ผผล้นนันั้นกห็เปป็นคนทบีที่
ถผกสรล้างใหมข่แลล้ว สลิที่งเกข่าๆกห็ลข่วงไป ดผเถลิด สลิที่งสารพนัดกลายเปป็นสลิที่งใหมข่ทนันั้งนนันั้น” (2 คร. 5:17)

การบนังเกลิดใหมข่คดือการกลายเปป็นผผล้รนับสข่วนในสภาพของพระเจล้า: “ดล้วยเหตอุเหลข่านบีนั้พระองคร์จถึงไดล้ทรง
ประทานพระสนัญญาอนันประเสรลิฐและใหญข่ยลิที่งแกข่เรา เพดืที่อวข่าดล้วยพระสนัญญาเหลข่านบีนั้ ทข่านทนันั้งหลายจะพล้นจากความ
เสดืที่อมโทรมทบีที่มบีอยผข่ในโลกนบีนั้เพราะตนัณหา และจะไดล้รนับสข่วนในสภาพของพระองคร์” (2 ปต. 1:4)

การบนังเกลิดใหมข่คดือการกลนับใจใหมข่อยข่างแทล้จรลิง, เชดืที่อขข่าวประเสรลิฐและวางใจพระครลิสตร์ พระเยซผทรง
ประกาศวข่า “...ถล้าทข่านทนันั้งหลายมลิไดล้กลนับใจเสบียใหมข่กห็จะตล้องพลินาศเหมดือนกนัน” (ลผกา 13:3, 5) การกลนับใจใหมข่
คดือความเสบียใจแบบทบีที่ชอบพระทนัยพระเจล้าและการหนันเสบียจากบาป, การหนัน “หนล้ากลนับมา” พรล้อมกนับการ
เปลบีที่ยนแปลงในเรดืที่องทลิศทางทบีที่แนข่นอนและเดข่นชนัด คนไมข่เชดืที่อกจาลนังเดลินทางมอุข่งตรงสผข่นรก เมดืที่อเขากลนับใจใหมข่อยข่าง
แทล้จรลิง เขากห็หนันหนล้ากลนับและเดลินทางไปในทลิศทางทบีที่ตรงกนันขล้าม ในกลิจการ 3:19 เปโตรเตดือนสตลิวข่า “เหตอุฉะนนันั้น
ทข่านทนันั้งหลายจงหนันกลนับและตนันั้งใจใหมข่ เพดืที่อจะทรงลบลล้างความผลิดบาปของทข่านเสบีย เพดืที่อเวลาชดืที่นใจยลินดบีจะไดล้มา
จากพระพนักตรร์ขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้า”

ในโรม 6:13 เปาโลพผดถถึงบรรดาคนทบีที่กลนับใจเชดืที่อวข่าเปป็น “คนทบีที่เปป็นขถึนั้นมาจากความตายแลล้ว” ใน
เอเฟซนัส 2:1 เขาพผดถถึงคนเหลข่านนันั้นวข่า “ถผกทจาใหล้มบีชบีวลิต” จากพวกคนตาย ในโคโลสบี 3:9, 10 เขาพผดถถึงการ
บนังเกลิดใหมข่วข่าเปป็นการ “ถอดมนอุษยร์เกต่า” และสวม “มนอุษยร์ใหมต่”แลล้ว ในทลิตนัส 3:5 เขาพผดถถึงมนันวข่าเปป็นการ 
“ชจาระใหล้เรามบีใจบนังเกลิดใหมข่ และทรงสรล้างเราขถึนั้นมาใหมข่โดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์” และใน 1 เปโตร 2:9 เรา
อข่านวข่า “แตข่ทข่านทนันั้งหลายเปป็นชาตลิทบีที่พระองคร์ทรงเลดือกไวล้แลล้ว เปป็นพวกปอุโรหลิตหลวง เปป็นประชาชาตลิบรลิสอุทธลิธิ์ 
เปป็นชนชาตลิของพระองคร์โดยเฉพาะ เพดืที่อทข่านทนันั้งหลายจะไดล้สจาแดงพระบารมบีของพระองคร์ ผผล้ไดล้ทรงเรบียกทข่านทนันั้ง
หลายใหล้ออกมาจากความมพด เขด้าไปสซูต่ความสวต่างอทนมหทศจรรยณ์ของพระองคณ์” 1 ยอหร์น 3:14 พผดถถึงการบนังเกลิด
ใหมข่วข่าเปป็นการพล้น “จากความตายไปสผข่ชบีวลิตแลล้ว” คจากลข่าวจากพระคนัมภบีรร์ทนันั้งหมดนบีนั้หมายถถึงสลิที่งเดบียวกนันและ
ประกาศความจรลิงเรดืที่องเดบียวกนัน

จงสนังเกตวข่าพระเยซผทรงประกาศวข่าหากผผล้ใดไมข่ไดล้บนังเกลิดใหมข่ “เขากก็มองเหก็นไมต่ไดด้” คนทบีที่หลงหายนนันั้น
ตาบอด หากกลข่าวในแงข่ฝฝ่ายวลิญญาณ ใน 2 โครลินธร์ 4:3,4 เราอข่านวข่า “ถด้าขต่าวประเสรริฐของเราถซูกบทงไวด้จากใคร 
กก็จากคนเหลต่านทนี้นททที่กคาลทงจะพรินาศ สต่วนคนททที่ไมต่เชพที่อนทนี้น พระของยตุคนทนี้ไดด้กระทคาใจของเขาใหด้มพดไป เพดืที่อไมข่ใหล้
ความสวข่างของขข่าวประเสรลิฐอนันมบีสงข่าราศบีของพระครลิสตร์ ผผล้เปป็นพระฉายของพระเจล้า สข่องแสงถถึงพวกเขา” 
นอกจากนบีนั้ใน 1 โครลินธร์ 2:14 เปาโลบอกเราวข่า “แตข่มนอุษยร์ธรรมดาจะรนับสลิที่งเหลข่านนันั้นซถึที่งเปป็นของพระวลิญญาณ



แหข่งพระเจล้าไมข่ไดล้ เพราะเขาเหห็นวข่าเปป็นสลิที่งโงข่เขลา และเขาไมข่สามารถเขล้าใจไดล้ เพราะวข่าจะเขล้าใจสลิที่งเหลข่านนันั้นไดล้กห็
ตล้องสนังเกตดล้วยจลิตวลิญญาณ”

ไมข่วข่าคนๆหนถึที่งจะฉลาดปราดเปรดืที่อง, ลถึกซถึนั้ง, หรดือจรลิงใจขนาดไหน เขาตด้องบนังเกลิดโดยพระวลิญญาณกข่อน
ทบีที่เขาจะสามารถมองเหห็นอาณาจนักรของพระเจล้าไดล้หรดือรนับสลิที่งตข่างๆซถึที่งเปป็นของพระวลิญญาณของพระเจล้าไดล้ นบีที่
ไมข่ใชข่ภาษาเชลิงเปรบียบเปรย-การบนังเกลิดใหมข่เปป็นการบทงเกริดอยข่างแนข่นอนและอยข่างเดข่นชนัด ในการบนังเกลิดแบบ
ธรรมดาของเราเราถผกใหล้บนังเกลิดโดยพข่อแมข่ฝฝ่ายโลกของเรา ผผล้ซถึที่งโดยการใหด้กคาเนริดไดล้สข่งตข่อชบีวลิตและธรรมชาตลิของ
พวกเขาเองมายนังเรา นบีที่กห็เปป็นจรลิงเชข่นกนันในการบนังเกลิดฝฝ่ายวลิญญาณ ผผล้ทบีที่เชดืที่อในพระโลหลิตทบีที่หลนัที่งออกและพระราช
กลิจทบีที่เสรห็จสลินั้นแลล้วของพระเยซผกห็ไดล้บนังเกลิดใหมข่แลล้วสผข่ความหวนังใจทบีที่มบีชบีวลิต-บนังเกลิดจากพระเจล้า ผผล้ซถึที่งโดยการทรง
สรด้างใหมต่ทรงสข่งตข่อชบีวลิตของพระองคร์เองและสภาพแบบพระเจล้าของพระองคร์มายนังเรา

เราพบคจากลข่าวทบีที่คลล้ายกนันในขล้ออดืที่นๆในพระคนัมภบีรร์ ในยอหร์น 3:36 พระเยซผตรนัสวข่า “ผผล้ทบีที่ไมข่เชดืที่อในพระ
บอุตรกห็จะไมข่เหก็นชทวริต” ในยอหร์น 8:51 พระองคร์ตรนัสวข่า “เราบอกความจรลิงแกข่ทข่านวข่า ถล้าผผล้ใดรนักษาคจาของเรา ผผล้
นนันั้นจะไมข่ประสบ(เหก็น)ความตายเลย” ในเพลงสดอุดบี 16:10 เราอข่านวข่า “เพราะพระองคร์จะไมข่ทรง...ใหล้องคร์
บรลิสอุทธลิธิ์ของพระองคร์เหก็นความเปปปี่อยเนต่า” วลิวรณร์ 18:7 พผดถถึงการเหห็นความทอุกขร์ระทม

“อาณาจทกรของพระเจด้า” คดืออาณาจนักรฝฝ่ายวลิญญาณซถึที่งพระเยซผไดล้เสดห็จเขล้ามาในโลกเพดืที่อสถาปนาขถึนั้น 
และผผล้เชดืที่อทอุกคนกห็เปป็นขล้าแผข่นดลินของอาณาจนักรนนันั้น ภายใตล้พระราชบนัญญนัตลิ สลิที่งเดบียวทบีที่จจาเปป็นสจาหรนับยลิวคนใดทบีที่
จะมาอยผข่ใตล้พระพรตข่างๆแหข่งพนันธสนัญญาของชนชาตลิอลิสราเอล, พรล้อมกนับอภลิสลิทธลิธิ์ตข่างๆของพระวลิหารและพระพร
ทนันั้งหมดของมนัน, กห็คดือเขาตล้องเกลิดจากพข่อแมข่ทบีที่เปป็นยลิว เมดืที่อนนันั้นเขาจถึงเปป็นของพนันธสนัญญานนันั้น, พระสนัญญาตข่างๆกห็
เปป็นของเขา แตข่เพดืที่อทบีที่จะกลายเปป็นขล้าแผข่นดลินของอาณาจนักรของพระเจล้า คนๆหนถึที่งตล้องบนังเกลิดใหมข่, บนังเกลิดโดย
พระวลิญญาณ, สลิที่งทรงสรล้างใหมข่ในพระครลิสตร์ “เพราะวต่าเราเปป็นฝปีพระหทตถณ์ของพระองคณ์ ททที่ทรงสรด้างขนนี้นในพระ
เยซซูครริสตณ์ เพดืที่อใหล้ประกอบการดบีซถึที่งพระเจล้าไดล้ทรงดจารลิไวล้ลข่วงหนล้าเพดืที่อใหล้เราดจาเนลินตามนนันั้น” (อฟ. 2:10) การ
บนังเกลิดใหมข่ไมข่ใชข่ “การกระทจา” หรดือการเวด้นเสทยจากการกระทจา ผผล้เชดืที่อทนันั้งหลายเปป็นผลผลลิตของการอนัศจรรยร์ของ
พระเจล้าผผล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์

นลิโคเดมนัสกจาลนังคลิดในแงข่ของสลิที่งตข่างๆทบีที่พระเยซผกจาลนังกระทคา พระองคร์กจาลนังกระทจาการอนัศจรรยร์ตข่างๆ 
และการอนัศจรรยร์เหลข่านนันั้นกห็ใหล้รข่างกายทบีที่แขห็งแรงและทจาใหล้ทล้องทบีที่หลิวอลิที่ม; แตต่พระเยซซูไดด้เสดก็จมาเพพที่อเปลทที่ยนแปลง
จริตใจ พระองคร์ไดล้เสดห็จเขล้ามาในโลกเพดืที่อตายรนับโทษบาปของมนอุษยชาตลิ และหากพระองคร์ทรงมบีชบีวลิตอยผข่ตข่อไป
บนโลกนบีนั้-เปป็นผผล้กระทจาการอนัศจรรยร์ทบีที่ไมข่มบีบาป, สมบผรณร์แบบ, และเปปปี่ยมดล้วยฤทธลิธิ์เดชแบบทบีที่พระองคร์ทรงเปป็น-
เรากห็ยนังคงไมข่มบีพระผผล้ชข่วยใหล้รอดคนหนถึที่งอยผข่เหมดือนเดลิม!

ขล้อ 4: “นริโคเดมทสทซูลพระองคณ์วต่า “คนชราแลด้วจะบทงเกริดใหมต่อยต่างไรไดด้ จะเขด้าในครรภณ์มารดาครทนี้งททที่
สองและบทงเกริดใหมต่ไดด้หรพอ”

นบีที่เปป็นคจาถามปกตลิสจาหรนับนลิโคเดมนัสทบีที่จะถาม ถถึงแมล้วข่าเขาเปป็นอาจารยร์คนหนถึที่งในอลิสราเอลและ
เชบีที่ยวชาญในศาสนาของพวกยลิว เขากห็ยนังโฉดเขลาเกบีที่ยวกนับเรดืที่องตข่างๆฝฝ่ายวลิญญาณ มนอุษยร์ธรรมดาไมข่สามารถรนับ
สลิที่งเหลข่านนันั้นซถึที่งเปป็นของพระวลิญญาณของพระเจล้าไดล้จนกวข่าเขาไดล้บทงเกริดโดยพระวลิญญาณ ในทอุกยอุคสมนัยของ



ประวนัตลิศาสตรร์ของโลกไมข่มบีสลิที่งใดทบีที่ยากเหลดือเกลินสจาหรนับใจของมนอุษยร์ธรรมดาทบีที่จะเขล้าใจและรนับเทข่ากนับการ
อนัศจรรยร์แหข่งพระราชกลิจของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์และฤทธลิธิ์เดชแหข่งพระวจนะของพระเจล้า มนอุษยร์อยากเหห็นสลิที่ง
ตข่างๆ, สนัมผนัสสลิที่งตข่างๆ, เขล้าใจสลิที่งตข่างๆ, ขณะทบีที่ความเชพที่อรนับและเชดืที่อโดยปราศจากการมองเหห็น, การรผล้สถึก, การ
สนัมผนัส, หรดือการลลินั้มรส หากความคลิดทบีที่มบีขบีดจจากนัดยนังไมข่ถผกทจาใหล้มบีชบีวลิตโดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ มนันกห็ไมข่สามารถ
รนับรผล้เกบีที่ยวกนับการบนังเกลิดฝฝ่ายวลิญญาณไดล้ คดือปฏลิบนัตลิการฝฝ่ายวลิญญาณซถึที่งโดยการนบีนั้พระเจล้าทรงใสข่ใจดวงใหมข่และ
วลิญญาณใหมข่ไวล้ในทรวงอกของมนอุษยร์

“คนชราแลด้วจะบทงเกริดใหมต่อยต่างไรไดด้” เราไมข่ทราบอายอุของนลิโคเดมนัสในขณะนนันั้น แตข่นบีที่บอกเปป็นนนัยวข่า
เขาไมข่ใชข่คนหนตุต่ม ไมข่วข่าเขาจะมบีอายอุเทข่าใด มนันกห็เปป็นเรดืที่องทบีที่นข่าชดืที่นชมยลินดบีทบีที่คนๆหนถึที่งไมข่แกข่เกลินกวข่าทบีที่จะบนังเกลิดใหมข่
ไดล้ มนันเปป็นความจรลิงทบีที่วข่ายลิที่งคนๆหนถึที่งมบีอายอุมากเทข่าใด เขากห็ยลิที่งชล้าลงทบีที่จะรนับขข่าวสารแหข่งพระวจนะของพระเจล้า
มากเทข่านนันั้น และการนจาวลิญญาณคนบาปทบีที่แกข่แลล้วและใจแขห็งกระดล้างกห็ยากมากยลิที่งกวข่าการนจาวลิญญาณคนหนอุข่ม
สาวหรดือเดห็กทบีที่ยนังเลห็กอยผข่ผผล้ซถึที่งยนังไมข่รผล้จนักบาปมากนนัก แตข่ไมข่มบีวนัยใดทบีที่ความรนักและความรอดของพระเจล้าจะเอดืนั้อมไมข่
ถถึงหากคนๆนนันั้นจะเชดืที่อเทข่านนันั้น 

“จะเขด้าในครรภณ์มารดาครทนี้งททที่สองและบทงเกริดใหมต่ไดด้หรพอ?” นลิโคเดมนัสกจาลนังคลิดในแงข่ของรข่างกายตรงนบีนั้
เชข่นกนัน; และกข่อนทบีที่ผผล้ใดจะบนังเกลิดใหมข่ไดล้ เขากห็ตล้องคลิดในแงข่ของสลิที่งทบีที่เหนดือธรรมชาตลิ เพราะวข่าพระเจผู้าทรงเปป็นผผล้
ทบีที่กระทจา “การบนังเกลิด” ตล้องมบีเมลก็ดพพชเพดืที่อทบีที่จะกข่อเกลิดชบีวลิตใหมข่ และเมลห็ดพดืชทบีที่ไมข่รผล้เปฟปี่อยเนข่า (พระวจนะของ
พระเจล้า) คดือฤทธลิธิ์เดชทบีที่กข่อเกลิดชบีวลิตทบีที่พระเจล้าผผล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์เพบียงผผล้เดบียวเทข่านนันั้นสามารถประทานใหล้ไดล้ เราไมข่ไดล้
“บนังเกลิด” ตนัวเราเองเขล้าสผข่ชบีวลิตนบีนั้ และเราไมข่สามารถ “บนังเกลิด” ตนัวเราเองเขล้าสผข่ครอบครนัวของพระเจล้าไดล้ เราตล้อง
คลิดใหล้พล้นสลิที่งทบีที่เปป็นตามธรรมชาตลิไป, พล้นอจานาจของมนอุษยร์, และหมายพถึที่งสลิที่งทบีที่เหนดือธรรมชาตลิและฤทธลิธิ์เดชของ
พระเจล้าหากเราอยากทบีที่จะบนังเกลิดใหมข่ ทบีที่ใดมบีการบนังเกลิด ทบีที่นนัที่นกห็ตล้องมบีชบีวลิต, พละกจาลนัง, อจานาจ พระเจด้าทรงเปป็น
ชทวริต, พระองคร์ทรงมบีอจานาจททนี้งสรินี้น, และเมดืที่อเราตล้อนรนับพระเยซผเรากห็ไดล้รนับอจานาจทบีที่จะกลายเปป็นบอุตรของ
พระเจล้า, บทงเกริดจากพระเจล้า

ถล้อยคจาของพระเยซผกจาลนังตรวจคล้นใจของนลิโคเดมนัส ถล้อยคจาของพระองคร์คดือถล้อยคจาของพระเจล้า, มบีชบีวลิต
และเปปปี่ยมดล้วยฤทธลิธิ์เดช, คมยลิที่งกวข่าดาบสองคมใดๆ, ผข่าแยกออกจากกนันทนันั้งจลิตใจและวลิญญาณ, กระดผกและ
ไขกระดผก พระวจนะของพระเจล้าเปป็นสลิที่งเดบียวทบีที่จะดถึงมนอุษยร์ธรรมดาออกมาจากความมนัที่นคงปลอดภนัยของตนัวเขา
เองและแสดงใหล้เขาเหห็นวข่าเขาตล้องการพระผผล้ชข่วยใหล้รอด นลิโคเดมนัสมาตนันั้งคจาถามพระเยซผเกบีที่ยวกนับพระองคร์เอง-แตข่
บนัดนบีนั้แทนทบีที่จะถามคจาถามตข่างๆเกบีที่ยวกนับพระเยซซู เขากลนับกจาลนังถามคจาถามตข่างๆเกบีที่ยวกนับจลิตวลิญญาณของตนัวเขา
เอง: ชายชราคนหนถึที่งจะสามารถเปลบีที่ยนแปลงออุปนลิสนัยทบีที่กาลเวลาหลายปปไดล้หลข่อหลอมและปปัฟื้นแตข่งไดล้หรดือ?

ขล้อ 5: “พระเยซซูตรทสตอบวต่า “เราบอกความจรริงแกต่ทต่านวต่า ถด้าผซูด้ใดไมต่ไดด้บทงเกริดจากนนี้คาและพระ
วริญญาณ ผซูด้นทนี้นจะเขด้าในอาณาจทกรของพระเจด้าไมต่ไดด้”

นบีที่เปป็นขล้อพระคจาทบีที่สจาคนัญมากๆขล้อหนถึที่งจากพระวจนะบรลิสอุทธลิธิ์ของพระเจล้า และมบีการตบีความหลากหลาย
แบบเกบีที่ยวกนับมนัน วลิธบีเดบียวทบีที่จะเขล้าใจขล้อพระคจาตอนยากๆหรดือเปป็นทบีที่ถกเถบียงคดือ การเปรบียบเทบียบขล้อพระคจากนับ



ขล้อพระคจา “สลิที่งตข่างๆทบีที่เปป็นฝฝ่ายวลิญญาณกนับฝฝ่ายวลิญญาณ” (1 คร. 2:10-13) นบีที่เปป็นความจรลิงเดบียวกนับทบีที่ถผก
ประกาศในขล้อ 3 แตข่มนันถผกใหล้ตรงนบีนั้ในความครบบรลิบผรณร์ทบีที่มากกวข่า

“ถด้าผซูด้ใดไมต่ไดด้บทงเกริดจากนนี้คา...” นบีที่เปป็นครนันั้งเดบียวทบีที่คจากลข่าวนบีนั้ปรากฏในพระวจนะของพระเจล้า มนันเปป็นคจา
ประกาศหนถึที่งเดบียว และมนันมบีความสจาคนัญอยข่างยลิที่ง พระเยซผทรงหมายความวข่าอะไร-“บทงเกริดจากนนี้คา”? เราทราบ
วข่าไมข่มบีผผล้ใดสามารถบนังเกลิดจากนนั้จาจรลิงๆไดล้ ดล้วยเหตอุนบีนั้ “นนั้จา” ในทบีที่นบีนั้คงจะมบีความหมายฝฝ่ายวลิญญาณ, เชลิง
สนัญลนักษณร์สดืที่อถถึงฤทธลิธิ์เดชบางอยข่าง-ฤทธลิธิ์เดชทบีที่ “บนังเกลิด” เราเขล้าในครอบครนัวของพระเจล้า

หลายหมดืที่นคนสอนวข่าพระเยซผกจาลนังประกาศวข่าคนๆหนถึที่งตล้องรนับบนัพตลิศมากข่อนทบีที่เขาจะสามารถเขล้า
อาณาจนักรของพระเจล้าไดล้ นบีที่เปป็นคจาสอนเรดืที่อง “การสรล้างใหมข่ดล้วยนนั้จา” และหากมนันเปป็นความจรลิง เรากห็ไมข่ไดล้รนับ
ความรอดโดยพระคอุณผข่านทางความเชดืที่อ: เรากห็คงรอดโดยพระคอุณผข่านทางความเชดืที่อบวกบทพตริศมา-และแบบนนันั้น
ไมข่ใชข่คจาสอนของพระวจนะของพระเจล้าเลย! พระเยซผไมข่ไดล้ตรนัสแกข่นลิโคเดมนัสวข่า “หากทข่านอยากกลายเปป็น
ขล้าแผข่นดลินแหข่งอาณาจนักรของเรา ทข่านกห็ตล้องบนังเกลิดใหมข่และรทบบทพตริศมาในนนี้คา” กระนนันั้นนบีที่กห็เปป็นหลนักคจาสอนทบีที่ถผก
สอนโดยผผล้นจาศาสนาหลายคนในหลายนลิกายทนัที่วโลก มนันเปป็นหลนักคจาสอนเทห็จ  บนัพตลิศมาในนนั้จาไมข่ไดล้ลล้างบาปทนันั้ง
หลายออกไป

“มบีธารนนั้จาพอุเตห็มดล้วยโลหลิต
ซถึที่งมาจากพระเยซผ

ถล้าใครทจาบาปดจาลงใหล้มลิด
จะหายบาปทบีที่มบีอยผข่” 

พระโลหริตของพระเยซซูครริสตณ์ชจาระใหล้สะอาดจากบาปทนันั้งสลินั้น (1 ยอหร์น 1:7) เปาโลถผกแตข่งตนันั้งใหล้เปป็นผผล้รนับ
ใชล้ของพระเจล้าไปยนังพวกคนตข่างชาตลิ (โรม 11:13) เขาถผกเจลิมตนันั้ง, เตห็มลล้นดล้วยพระวลิญญาณและถผกนจาพาโดยพระ
วลิญญาณ, ผผล้รนับใชล้คนหนถึที่งแหข่งพระคอุณของพระเจล้า, ผผล้รนับใชล้ทบีที่พระเจล้าไดล้ประทานใหล้แกข่ครลิสตจนักร; กระนนันั้นเปาโล
กห็กลข่าววข่า “มริไดผู้ทรงใชผู้ขผู้าพเจผู้าไปเพอที่อใหผู้เขารบับบบัพตริศมา แตข่เพดืที่อใหล้ประกาศขข่าวประเสรลิฐ แตข่มลิใชข่ดล้วยชนันั้นเชลิง
ฉลาดในการพผด เกรงวข่าเรดืที่องกางเขนของพระครลิสตร์จะหมดฤทธลิธิ์เดช” (1 คร. 1:17)

การใหล้บนัพตลิศมาเปป็นงานทบีที่ชอบธรรม, มนันเปป็นพลิธบีหนถึที่งของครลิสตจนักรพนันธสนัญญาใหมข่; แตข่มนันไมข่ลล้างบาป
ทนันั้งหลายออกไป ในเอเฟซนัส 2:8, 9 เปาโลกลข่าววข่า “ดล้วยวข่าซถึที่งทต่านททนี้งหลายรอดนทนี้นกก็รอดโดยพระคตุณเพราะ
ความเชพที่อ และมลิใชข่โดยตนัวทข่านทนันั้งหลายเอง แตข่พระเจล้าทรงประทานใหล้ ความรอดนนันั้นจะเนดืที่องดล้วยการกระทจากห็
หามลิไดล้ เพดืที่อมลิใหล้คนหนถึที่งคนใดอวดไดล้”

ทลิตนัส 3:5 บอกเราวข่า “พระองคร์ไดล้ทรงชข่วยเราใหล้รอด มลิใชข่ดล้วยการกระทจาทบีที่ชอบธรรมของเราเอง แตข่
พระองคร์ทรงพระกรอุณาชคาระใหด้เรามทใจบทงเกริดใหมต่ และทรงสรล้างเราขถึนั้นมาใหมข่โดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์”  พระ
เยซผตรนัสแกข่เหลข่าสาวกของพระองคร์วข่า “ทต่านททนี้งหลายไดด้รทบการชคาระใหด้สะอาดแลด้วดด้วยถด้อยคคาททที่เราไดด้กลต่าวแกต่
ทต่าน” (ยอหร์น 15:3) พระวจนะของพระเจล้าคดือสลิที่งทบีที่ชจาระใหล้สะอาด, ไมข่ใชข่นนั้จาในอข่างบนัพตลิศมาหรดือในแมข่นนั้จา
จอรร์แดน



ในเอเฟซนัส 5:25, 26 เราอข่านวข่า “ฝฝ่ายสามบีกห็จงรนักภรรยาของตน เหมดือนอยข่างทบีที่พระครลิสตร์ทรงรนักครลิสต
จนักร และทรงประทานพระองคร์เองเพดืที่อครลิสตจนักร เพพที่อพระองคณ์จะไดด้ทรงแยกตทนี้งไวด้ และชคาระครริสตจทกรนทนี้นใหด้
บรริสตุทธริธิ์โดยการลด้างดด้วยนนี้คาโดยพระวจนะ” 

สจาหรนับคนเหลข่านนันั้นทบีที่อยากรผล้ความจรลิง, คนเหลข่านนันั้นทบีที่ไมข่ไดล้สนใจในการปกปฝ้องนลิกายหนถึที่งหรดือ 
“ศาสนา” หนถึที่งมากเทข่ากนับการเขล้าใจพระวจนะของพระเจล้า, 1 เปโตร 1:23 กห็ฟปันธงแลล้ว: “ดด้วยวต่าทต่านททนี้งหลาย
ไดด้บทงเกริดใหมต่ ไมต่ใชต่จากพพชททที่จะเปปปี่อยเนต่าเสทย แตต่จากพพชอทนไมต่รซูด้เปปปี่อยเนต่า คพอดด้วยพระวจนะของพระเจจ้าอทนทรง
ชทวริตและดคารงอยซูต่เปป็นนริตยณ์”

ใครบางคนอาจถามวข่า “ถล้าพระวจนะของพระเจล้าเปป็น ‘นนั้จา’ นนันั้นในยอหร์น 3:5 แลล้วทจาไมพระเยซผถถึงไมข่
ตรทสวข่า ‘ถล้าผผล้ใดไมข่บนังเกลิดจากพระวจนะและพระวลิญญาณ’?” พระเยซผเองทรงใหล้คจาตอบ: ในลผกา 10:21 เรา
อข่านวข่า “พระเยซผทรงมบีความเปรมปรบีดลิธิ์ในพระวลิญญาณ จถึงตรนัสวข่า “โอ ขด้าแตต่พระบริดา ผซูด้เปป็นเจด้าแหต่งฟฟ้าสวรรคณ์
และแผต่นดรินโลก ขด้าพระองคณ์ขอบพระคตุณพระองคณ์ททที่พระองคณ์ไดด้ทรงปปิดบทงสริที่งเหลต่านทนี้ไวด้จากคนมทปฟัญญาและคน
สตุขตุมรอบคอบ และไดด้ทรงเปปิดเผยสริที่งเหลต่านทนี้แกต่ทารกนด้อย ขด้าแตต่พระบริดา ททที่เปป็นอยต่างนทนี้นกก็เพราะเปป็นททที่ชอบ
พระททยในสายพระเนตรของพระองคณ์” พระเจล้าไมข่ทรงถผกคล้นพบโดยการเสาะหา พระเจล้าไมข่ทรงถผกคล้นพบใน
หล้องทดลองในหลอดทดลองหรดือใตล้กลล้องจอุลทรรศนร์ พระเจล้าทรงถผกพบในพระวจนะของพระองคค์ เมดืที่อเราวาง
ความเชดืที่อแบบเดบียวกนับเดห็กไวล้ใน “องคร์พระผผล้เปป็นเจล้าตรนัสดนังนบีนั้” เมลห็ดพดืชทบีที่ไมข่รผล้เปฟปี่อยเนข่ากห็นจาการบนังเกลิดใหมข่มาใหล้

ยากอบ 1:18 บอกเราวข่า “(พระเจล้า) ไดล้ทรงใหล้เราทนันั้งหลายบนังเกลิดโดยพระวจนะแหต่งความจรริงตามนนั้จา
พระทนัยของพระองคร์ เพดืที่อเราทนันั้งหลายจะไดล้เปป็นอยข่างผลแรกแหข่งสรรพสลิที่งซถึที่งพระองคร์ทรงสรล้างนนันั้น”

หากคอุณจะศถึกษาบททบีที่สลิบและสลิบเอห็ดของหนนังสดือกลิจการ คอุณจะพบวข่าครนัวเรดือนของโครเนลริอทสไดล้
บนังเกลิดจากนนั้จาและพระวลิญญาณ-แตข่นนั้จานนันั้นคดือพระวจนะ พระเจล้าทรงบอกโครเนลลิอนัสใหล้สข่งคนไปยนังเมดืองยนัฟฟา
เพดืที่อไปพาซบีโมนเปโตรมา ผผล้ซถึที่งจะบอกเขาถถึงถผู้อยคคาซถึที่งจะทจาใหล้เขาและทนันั้งครอบครนัวของเขารอดไดล้ (กลิจการ 
11:14) เมดืที่อเปโตรไปถถึงบล้านของโครเนลลิอนัส เขากห็กลข่าว “ถล้อยคจา”-พระวจนะของพระเจล้า, “พระดคารบัสทบีที่
พระเจล้าไดล้ทรงฝากไวล้กนับชนชาตลิอลิสราเอล คดือการประกาศขข่าวดบีเรดืที่องสนันตลิสอุขโดยพระเยซผครลิสตร์ (ผผล้เปป็นองคร์พระ
ผผล้เปป็นเจล้าของคนทนันั้งปวง)” (กลิจการ 10:36)

“เมดืที่อเปโตรยนังกลข่าวคคาเหลข่านบัทั้นอยผข่ พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์กห็เสดห็จลงมาสถลิตกนับคนทนันั้งปวงทบีที่ฟปังพระวจนะ
นนันั้น” (กลิจการ 10:44) เปโตรเทศนาเรดืที่องการสลินั้นพระชนมร์, การถผกฝปังไวล้, และการฟฟฟื้นคดืนพระชนมร์ของพระเยซผ 
โดยประกาศวข่า “ผซูด้ใดททที่เชพที่อถพอในพระองคณ์นทนี้นจะไดด้รทบการทรงยกความผริดบาปของเขา เพราะพระนามของ
พระองคค์” จงสนังเกตวข่า: “เพราะพระนามของพระองคณ์” ไมข่ใชข่ “เพราะการรนับบนัพตลิศมา” “ผซูด้ใดกก็ตามททที่เชพที่อ” 
ไมข่ใชข่ “ผผล้ใดกห็ตามทบีที่รนับบนัพตลิศมา”  โครเนลลิอนัสและทนันั้งครนัวเรดือนของเขาไดล้บนังเกลิดใหมข่, พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ไดล้
เสดห็จลงมาบนพวกเขา, และจากนนันั้นพวกเขากห็รนับบนัพตลิศมา-ไมข่ใชข่เพพที่อททที่จะบนังเกลิดใหมข่ แตข่เพราะวข่าพวกเขาไดด้
บทงเกริดใหมต่แลด้ว การรนับบนัพตลิศมาในนนั้จาเปป็นพลิธบีหนถึที่งของภาคพนันธสนัญญาใหมข่, พลิธบีหนถึที่งของครลิสตจนักร มนันสดืที่อถถึง
การตาย, การถผกฝปังไวล้, และการเปป็นขถึนั้นจากตาย-แตข่มนันไมข่ชข่วยใหล้รอด, มนันไมข่มทสต่วนชต่วยเหลพอในการชข่วยใหล้รอด, 



และมนันไมข่ทจาใหล้ผผล้คนรอดดทกวต่าเดริม การรนับบนัพตลิศมาในนนั้จาเกบีที่ยวขล้องกนับความเชดืที่อฟปัง; มนันไมข่มบีสข่วนเกบีที่ยวขล้องอะไร
เลยกนับการไถข่

“นนั้จา...การลล้าง...การชจาระใหล้สะอาด...การชจาระใหล้บรลิสอุทธลิธิ์” เปป็นวลบีตข่างๆทบีที่ถผกใชล้หลายครนันั้งในพระวจนะ
ของพระเจล้า ในทนันั้งภาคพนันธสนัญญาเดลิมและใหมข่ กรอุณาศถึกษาเพลงสดอุดบี 51:7-10; อลิสยาหร์ 44:3; เยเรมบียร์ 4:14; 
เอเสเคบียล 36:25; ยอหร์น 4:10; 7:38, 39

พระเจล้าไมข่ทรงเหห็นแกข่หนล้าผผล้ใด; และถล้า “นนั้จา” ในขล้อพระคจาทบีที่เราศถึกษากนันอยผข่หมายถถึงบทพตริศมา ทอุกคน
ทบีที่รนับบนัพตลิศมาแลล้วกห็บนังเกลิดใหมข่แลล้ว-แตข่เรารผล้วข่านนัที่นไมข่เปป็นความจรลิงเลย ในกลิจการ 8:9-24 เราอข่านวข่าไมข่กบีที่วนันหลนัง
จากทบีที่ซบีโมนคนทจาเวทมนตรร์ไดล้รนับบนัพตลิศมาแลล้ว เปโตรกลข่าวแกข่เขาวข่า “เจด้าไมต่มทสต่วนหรพอสต่วนแบต่งในการนทนี้เลย 
เพราะใจของเจด้าไมต่ซพที่อตรงในสายพระเนตรของพระเจด้า เหตตุฉะนทนี้น จงกลทบใจใหมต่จากการชทที่วรด้ายของเจด้านทนี้ และ
อธริษฐานขอพระเจด้าชะรอยพระองคณ์จะทรงโปรดยกความผริดซนที่งเจด้าคริดในใจของเจด้า ดด้วยเราเหก็นวต่าเจด้าจะตด้องรทบ
ความขมขพที่นและตริดพทนธนะแหต่งความชทที่วชด้า”

ถล้านนั้จาในขล้อพระคจาทบีที่เราศถึกษากนันอยผข่นบีนั้หมายถถึงบนัพตลิศมา ทอุกคนทบีที่ตายไปโดยททที่ไมต่ไดด้รนับบนัพตลิศมากห็อยผข่ใน
นรกแลล้ว; กระนนันั้นพระเยซผกห็ตรนัสแกข่โจรคนนนันั้นบนกางเขนวข่า “วทนนทนี้เจด้าจะอยซูต่กทบเราในเมพองบรมสตุขเกษม” (ลผกา 
23:43)-และเขากห็ไมข่เคยไดล้รนับบนัพตลิศมาเลย ถล้านนั้จาในขล้อพระคจาทบีที่เราศถึกษากนันอยผข่หมายถถึงบนัพตลิศมา เดห็กทารกทอุก
คนทบีที่ตายไปในความไรล้เดบียงสาของพวกเขา-แตข่ไมข่ไดล้รนับบนัพตลิศมา-กห็คงพลินาศไปแลล้ว แตข่นนัที่นไมข่ใชข่ความจรลิงเลย 
เดห็กทารกและเดห็กเลห็กๆทบีที่ยนังไมข่รผล้เดบียงสาไดล้รนับการปกปฝ้องโดยพระคอุณของพระเจล้า และไมข่มบีเดห็กทารกในนรกเลย 
ไมข่วข่าพวกนนักศาสนาบางคนจะสอนอยข่างไรกห็ตาม

ถล้า “การบนังเกลิดจากนนั้จา” หมายถถึงบนัพตลิศมาในนนั้จา ทจาไมพระเยซผถถึงทรงตจาหนลินลิโคเดมนัสโดยตรนัสวข่า 
“ทข่านไมข่ทราบสลิที่งเหลข่านบีนั้หรดือ?” นลิโคเดมนัสจะทราบเกบีที่ยวกนับการสรล้างใหมข่ดล้วยนนั้จาไดด้อยต่างไรในเมดืที่อไมข่เคยมบีคจา
สอนแบบนนันั้นเลยในขล้อพระคนัมภบีรร์ภาคพนันธสนัญญาเดลิม-และนนัที่นคดือทนันั้งหมดทบีที่นลิโคเดมนัสมบีในตอนนนันั้น ดล้วยเหตอุนบีนั้เขา
จถึงไมข่มบีทางรผล้จนักหลนักคจาสอนเรดืที่องบนัพตลิศมาไดล้ พระคนัมภบีรร์ภาคพนันธสนัญญาเดลิมสอนจรริงๆวข่าพระเจล้าประทานใจ
ใหมข่และวลิญญาณใหมข่ใหล้แกข่คนเหลข่านนันั้นทบีที่กลนับใจ และสอนวข่าพระเยโฮวาหร์ทรงยกโทษบาปทนันั้งหลายเมดืที่อผผล้ทบีที่
สจานถึกผลิดนจาเครดืที่องบผชา, เครดืที่องสนัตวบผชา, มายนังพระวลิหาร การสรล้างใหมข่โดยพลิธบีบนัพตลิศมาไมข่ไดล้ถผกสอนในภาค
พนันธสนัญญาเดลิม (และมนันไมข่ถผกสอนในภาคพนันธสนัญญาใหมข่ดล้วย) เพราะวข่ามนันไมข่ใชข่คจาสอนตามพระคนัมภบีรร์ มนัน
เปป็นหลนักคจาสอนทบีที่มนอุษยร์สรล้างขถึนั้น วลิสอุทธลิชนสมนัยภาคพนันธสนัญญาเดลิมไดล้รนับความรอดแบบเดบียวกนับทบีที่วลิสอุทธลิชนสมนัย
ภาคพนันธสนัญญาใหมข่ไดล้รนับความรอด-โดยทางพระโลหลิตของพระเยซผครลิสตร์ พระโลหลิตทบีที่ไดล้เรลิที่มไหลออกในสวน
เอเดนและไหลตลอดทางมาถถึงกลโกธาอนันเปป็นทบีที่ๆพระเมษโปดกผผล้ทรงปราศจากตจาหนลิหรดือดข่างพรล้อยใดๆไดล้ทรง
สละวางชบีวลิตของพระองคร์, ประทานพระโลหลิตของพระองคร์เอง, และถวายเครดืที่องสนัตวบผชาครนันั้งเดบียวพอ, มบีผล
ตลอดไป, ไมข่ตล้องถผกถวายซนั้จาอบีกเลย วลิสอุทธลิชนสมนัยภาคพนันธสนัญญาเดลิมมองลข่วงหนล้ามายนังกลโกธา; พวกเราทบีที่อยผข่
ฟากนบีนั้ของกางเขนนนันั้นมองยล้อนกลนับไปยนังกลโกธาไปยนังพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระเยซผ-และหากไมข่มบีพระโลหลิต
กห็คงไมข่มบีการชจาระใหล้สะอาด, ไมข่มบีการยกบาปเลย



นลิกายทนันั้งหลายและผผล้รนับใชล้หลายคนทบีที่สอนเรดืที่องการสรล้างใหมข่ดล้วยนนั้จา-(บนัพตลิศมาเปป็นสลิที่งทบีที่จจาเปป็นสจาหรนับ
ความรอด)-ควรศถึกษาจดหมายฝากเหลข่านนันั้น พวกเขาควรศถึกษาและแยกแยะพระวจนะแหข่งความจรลิงอยข่างถผก
ตล้องแทนทบีที่จะศถึกษาคล้นควล้าเพดืที่อพลิสผจนร์ประเดห็นตข่างๆทางศาสนาของตนและหลนักขล้อเชดืที่อประจจานลิกาย พระคนัมภบีรร์
ทนันั้งเลข่มคดือพระวจนะของพระเจล้า และพระคนัมภบีรร์ทอุกตอนถผกประทานใหล้โดยการดลใจ; แตข่จดหมายฝากเหลข่านนันั้น
มบีไวล้สจาหรนับครลิสตจนักรและสจาหรนับยอุคแหข่งพระคอุณนบีนั้ มบีการพผดถถึงบนัพตลิศมาในจดหมายฝากฉบนับตข่างๆนล้อยมาก ใน
จดหมายฝากถถึงพบีที่นล้องชาวโรม-หนนังสดืออนันยลิที่งใหญข่ทบีที่สอนเรดืที่องความรอดโดยพระคอุณผข่านทางความเชดืที่อ-บนัพตลิศมา
ถผกกลข่าวถถึงเพบียงแคข่สองครนันั้ง ใน 1 โครลินธร์ มนันถผกกลข่าวถถึงเจห็ดครนันั้ง และมนันถผกกลข่าวถถึงแคข่ครนันั้งเดบียวในจดหมาย
ฝากถถึงชาวแควล้นกาลาเทบีย, ชาวเมดืองเอเฟซนัส, ชาวเมดืองโคโลสบี, ฮบีบรผ, และ 1 เปโตร ในจดหมายฝากอบีกสลิบสาม
ฉบนับทบีที่เหลดือ บนัพตลิศมาไมข่ถผกเอข่ยหรดือถผกกลข่าวถถึงเลย แนข่นอนวข่าเราคงคาดหวนังใหล้บนัพตลิศมาถผกสอนในจดหมาย
ฝากถถึงทลิโมธบี แตข่จดหมายฝากทนันั้งสองฉบนับนนันั้นไมข่ไดล้กลข่าวสนักคจาเกบีที่ยวกนับบนัพตลิศมาเลย ทลิตนัสเปป็นผผล้รนับใชล้หนอุข่ม และ
พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ทรงสข่งจดหมายฝากฉบนับหนถึที่งไปหาเขาผข่านทางอนัครทผตเปาโล-แตข่บนัพตลิศมาไมข่ถผกกลข่าวถถึง
เลย อยข่างไรกห็ตาม ในทลิตนัส 3:5 เราอข่านวข่า “พระองคณ์ไดด้ทรงชต่วยเราใหด้รอด มลิใชข่ดล้วยการกระทจาทบีที่ชอบธรรมของ
เราเอง แตต่พระองคณ์ทรงพระกรตุณาชคาระใหจ้เรามทใจบกังเกกิดใหมก่ และทรงสรด้างเราขนนี้นมาใหมต่โดยพระวริญญาณ
บรริสตุทธริธิ์”

ถล้าบนัพตลิศมาเปป็นสลิที่งจจาเปป็นสจาหรนับความรอด เปาโลจะขอบคอุณพระเจล้าไหมทบีที่เขาไดล้ใหล้บนัพตลิศมาแคข่ค
รลิสปปัส, กายอนัส, และครอบครนัวของสเทฟานนัสเทข่านนันั้น? (ดผ 1 โครลินธร์ 1:14-17) ถล้าบนัพตลิศมาเปป็นสลิที่งจจาเปป็นสจาหรนับ
ความรอด คอุณกห็เชดืที่อใจไดล้เลยวข่าอนัครทผตเปาโลกห็คงงข่วนอยผข่กนับการใหล้บนัพตลิศมาผผล้คนไปแลล้วแทนทบีที่จะขอบคอุณ
พระเจล้าทบีที่เขาไดล้ใหล้บนัพตลิศมาผผล้คนนล้อยขนาดนนันั้น! เขากลข่าวแกข่ชาวเมดืองโครลินธร์เหลข่านนันั้นอยข่างชนัดเจนวข่า “ในพระ
เยซผครลิสตร์ขล้าพเจล้าไดล้ใหล้กจาเนลิดแกข่ทข่านโดยขข่าวประเสรริฐ” (1 คร. 4:15)

ขล้อ 6: “ซนที่งบทงเกริดจากเนพนี้อหนทงกก็เปป็นเนพนี้อหนทง และซนที่งบทงเกริดจากพระวริญญาณกก็คพอจริตวริญญาณ”
ในทบีที่นบีนั้พระเยซผทรงใหล้คจาตอบของพระองคร์แกข่คจาถามทบีที่นลิโคเดมนัสถามในขล้อ 4 ตข่อไป โดยทรงแสดงใหล้

เหห็นวข่าแมล้หากวข่ามนันเปป็นไปไดด้ทบีที่คนๆหนถึที่งจะบนังเกลิดใหมข่โดยมารดาของเขา การบนังเกลิดเชข่นนนันั้นกห็คงไมข่นจาความรอด
มาสผข่เขาหรดือทจาใหล้เขาเหมาะสมสจาหรนับอาณาจนักรของพระเจล้า “ซนที่งบทงเกริดจากเนพนี้อหนทงกก็เปป็นเนพนี้อหนทง”-และ
พระเจล้าทรงหมดหวนังในเนดืนั้อหนนังตนันั้งแตข่ในสวนเอเดนแลล้ว โดยทางเชดืนั้อสายของหญลิงนนันั้นพระองคร์ไดล้ทรงจนัดเตรบียม
การไถข่สจาหรนับจลิตวลิญญาณ แตข่พระองคร์ไมข่ไดล้ทรงจนัดเตรบียมสจาหรนับการซข่อมแซมเนดืนั้อหนนัง พระองคร์ตรนัสแกข่อาดนัม
วข่า “เจล้าเปป็นผงคลบีดลิน และเจล้าจะกลนับไปเปป็นผงคลบีดลิน” (ปฐก. 3:19) ปปัญญาจารยร์ 12:7 บอกเราวข่าผงคลบีดลินจะ
“กลนับไปเปป็นดลินอยข่างเดลิม และจลิตวลิญญาณจะกลนับไปสผข่พระเจล้าผผล้ทรงประทานใหล้มานนันั้น” ในเชล้าแหข่งการเปป็นขถึนั้น
จากตายอนันเปปปี่ยมสงข่าราศบีนนันั้นพระเจล้าจะประทานกายทบีที่ไดล้รนับสงข่าราศบีแกข่เราซถึที่งเหมดือนกนับพระกายของพระเยซผ 
(อข่านลผกา 24 ทนันั้งบทและ 1 ยอหร์น 3:2) สมาชลิกทอุกคนของเผข่าพนันธอุร์มนอุษยร์โดยสนันดานแลล้วเปป็นบอุตรแหข่ง
พระพลิโรธ-เสดืที่อมทราม, บาปหนา, ตาบอด, หข่างไกลจากพระเจล้า “เพราะฉะนนันั้นคนทนันั้งหลายทบีที่อยผข่ฝฝ่ายเนดืนั้อหนนังจะ
เปป็นทบีที่ชอบพระทนัยพระเจล้ากห็หามลิไดล้” (โรม 8:8) เนดืนั้อหนนังไมข่เคยทจาใหล้พระเจล้าพอพระทนัยและจะไมข่มบีทางทจาไดล้



เลย มนอุษยร์ผผล้เดบียวทบีที่เคยทจาใหล้พระเจล้าพอพระทนัยในเนดืนั้อหนนังคดือพระเยซผครลิสตร์มนอุษยร์ผผล้นนันั้น และพระเยซผทรงเปป็น
พระเจผู้าในกายเนดืนั้อหนนัง

“ซนที่งบทงเกริดจากพระวริญญาณกก็คพอจริตวริญญาณ” เมดืที่อคนไมข่เชดืที่อคนใดถผกแปลงสภาพใหมข่ใหล้เปป็นบอุตรของ
พระเจล้า มนันกห็คดือมนอุษยร์ภายใน (ใจและวลิญญาณ), ไมข่ใชข่เนดืนั้อหนนัง, ทบีที่ถผกแปลงสภาพ มนันเปป็นความจรลิงทบีที่วข่าเนดืนั้อ
หนนังประพฤตริตทวแตกตข่างไปจากเดลิมเพราะวข่าผผล้ทบีที่บนังเกลิดใหมข่แลล้วนนันั้นมบีใจใหมข่, และสลิที่งตข่างๆแหข่งชบีวลิตกห็ออกมาจาก
ใจนนันั้น ใจควบคอุมนลิสนัยตข่างๆของเนดืนั้อหนนัง และดล้วยเหตอุนบีนั้ผผล้เชดืที่อทนันั้งหลายจถึงดจาเนลินชบีวลิตแตกตข่างไปจากเดลิมหลนังจาก
ทบีที่พวกเขากลายเปป็นผผล้เชดืที่อแลล้ว นนัที่นไมข่ไดล้หมายความวข่าธรรมชาตลิเกข่าถผกถอนรากถอนโคนออกไปเสบียอยข่างสลินั้นเชลิง 
ถถึงแมล้วข่ามบีบางคนทบีที่สอนหลนักคจาสอนผลิดนบีนั้อยผข่กห็ตาม (แตข่ถล้าคอุณจะเชห็คดผชบีวลิตของพวกเขาใหล้นานพอ คอุณกห็จะ
สนังเกตเหห็นวข่าพวกเขายนังอยผข่ในเนดืนั้อหนนังมากเหมดือนเดลิม!)

“เหตอุวข่าใจซถึที่งปปักอยผข่กนับเนดืนั้อหนนังนนันั้นกห็เปป็นศนัตรผตข่อพระเจล้า เพราะหาไดล้อยผข่ใตล้บนังคนับพระราชบนัญญนัตลิของ
พระเจล้าไมข่ และทบีที่จรลิงจะอยผข่ใตล้บนังคนับพระราชบนัญญนัตลินนันั้นไมข่ไดล้” (โรม 8:7) คนทบีที่ยนังไมข่ไดล้ถผกสรล้างใหมข่กห็เปป็นผผล้ทบีที่
ตกตที่จาอยข่างสลินั้นเชลิง, อยผข่ฝฝ่ายเนดืนั้อหนนัง, เสดืที่อมทราม, ไมข่ชอบธรรม, ชนัที่วชล้า, ตาบอด, และหลงหายอยข่างสลินั้นหวนัง-และ
เนดืนั้อหนนังไมข่สามารถกข่อเกลิดสลิที่งดบีกวข่าเดลิมใดๆนอกจากเนดืนั้อหนนังทบีที่เพลิที่มขถึนั้น พระราชบนัญญนัตลิของพระเจล้านนันั้น “บรลิสอุทธลิธิ์
ยอุตลิธรรม และดบี” (โรม 7:12) แตข่ “สลิที่งซถึที่งพระราชบนัญญนัตลิทจาไมข่ไดล้เพราะเนดืนั้อหนนังทจาใหล้อข่อนกจาลนังไปนนันั้น พระเจล้า
ทรงใชล้พระบอุตรของพระองคร์มาในสภาพเสมดือนเนดืนั้อหนนังทบีที่บาปและเพดืที่อไถข่บาป พระองคร์จถึงไดล้ทรงปรนับโทษบาป
ทบีที่อยผข่ในเนดืนั้อหนนัง เพดืที่อความชอบธรรมของพระราชบนัญญนัตลิจะไดล้สจาเรห็จในพวกเรา ผผล้ไมข่ดจาเนลินตามฝฝ่ายเนดืนั้อหนนัง 
แตข่ตามฝฝ่ายพระวลิญญาณ” (โรม 8:3, 4)

ดาวลิด, ชายคนหนถึที่งผผล้ดจาเนลินตามพระทนัยของพระเจล้าเอง, ไดล้รล้องประกาศวข่า “ดผเถลิด ขล้าพระองคร์ถดือ
กจาเนลิดมาในความชนัที่วชล้า และมารดาตนันั้งครรภร์ขล้าพระองคร์ในบาป” (เพลงสดอุดบี 51:5)

ในกาลาเทบีย 5:17 อนัครทผตเปาโลไดล้ประกาศวข่า “ความตล้องการของเนดืนั้อหนนังตข่อสผล้พระวลิญญาณ และ
พระวลิญญาณกห็ตข่อสผล้เนดืนั้อหนนัง เพราะทนันั้งสองฝฝ่ายเปป็นศนัตรผกนัน ดนังนนันั้นสลิที่งทบีที่ทข่านทนันั้งหลายปรารถนาทจาจถึงกระทจาไมข่
ไดล้”

ในสข่วนแรกของขล้อพระคจาทบีที่เราศถึกษากนันอยผข่คจาวข่า “เนดืนั้อหนนัง” หมายถถึงรต่างกายธรรมดาของมนอุษยร์; ใน
สข่วนทล้ายของขล้อพระคจานนันั้นมนันหมายถถึงสทนดานอทนเสพที่อมทรามของมนอุษยร์ดนังทบีที่ถผกพรรณนาในขล้อพระคจาทบีที่เพลิที่งยก
มาจากหนนังสดือกาลาเทบีย

นบีที่เปป็นความจรลิงเชข่นกนันสจาหรนับคจาวข่าวริญญาณ “วลิญญาณ” แรกนนันั้นคดือพระวริญญาณบรริสตุทธริธิ์; วลิญญาณ
หลนังนนันั้นคดือวลิญญาณของมนอุษยร์, มนตุษยณ์ภายใน เชดืนั้อสายของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์กห็อยผข่ฝฝ่ายวลิญญาณ; เชดืนั้อสายของ
เนดืนั้อหนนังกห็อยผข่ฝฝ่ายเนดืนั้อหนนังและเปป็นแบบเนดืนั้อหนนัง เดห็กทารกทบีที่เกลิดมาจากพข่อแมข่ทบีที่เปป็นผซูด้เชพที่อกห็เกลิดมาในบาปและ
เมดืที่อเดห็กทารกนนันั้นมบีอายอุถถึงวนัยทบีที่รผล้จนักผลิดชอบชนัที่วดบี เดห็กคนนนันั้นกห็ตล้องบนังเกลิดจากพระวลิญญาณ มลิฉะนนันั้นเขากห็หลงหาย
อยข่างสลินั้นหวนัง ไมข่มบีฤทธลิธิ์อจานาจใดทบีที่จะทจาใหล้เราอยผข่ฝฝ่ายวลิญญาณและเหมาะสมสจาหรนับอาณาจนักรของพระเจล้าเวล้น
แตข่ฤทธลิธิ์อจานาจแหข่งการบนังเกลิดใหมข่-การบนังเกลิดโดยพระวจนะของพระเจล้าและโดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์



พระเยซผทรง “ถผกทจาใหล้เหมดือนกนับพบีที่นล้องของพระองคร์” ในทอุกประการ (ฮบ. 2:17) ซถึที่งหมายความวข่า
พระองคร์ทรงมบีรข่างกายเหมดือนกนับของเราเอง; แตข่พระองคร์ไมข่ไดล้ “บทงเกริดจากเนพนี้อหนทง” โดยการสรล้างแบบ
ธรรมชาตลิเหมดือนอยข่างมนอุษยร์ทนันั้งหลาย พระเยซผไดล้ประสผตลิโดยการประกอบกลิจอนันอนัศจรรยร์ของพระวลิญญาณ
บรลิสอุทธลิธิ์ พระองคร์ทรงเปป็นพระบอุตรของพระเจล้า-เนดืนั้อหนนัง, ถผกตล้องครนับ, แตข่พระองคร์ทรงเปป็นมนอุษยร์-พระเจล้า, 
พระเจผู้าในกายเนดืนั้อหนนัง

ขล้อ 7: “อยต่าประหลาดใจททที่เราบอกทต่านวต่า ทต่านททนี้งหลายตด้องบทงเกริดใหมต่”
พระเยซผทรงทราบวข่าสลิที่งทบีที่พระองคร์เพลิที่งตรนัสนนันั้นทจาใหล้นนักศาสนาผผล้มบีการศถึกษาคนนบีนั้ตกตะลถึง ไมข่มบีขล้อสงสนัย

เลยวข่านลิโคเดมนัสไดล้ดจาเนลินชบีวลิตแบบไรล้ทบีที่ตลิ, ไดล้ปฏลิบนัตลิหนล้าทบีที่ตข่างๆของตนอยข่างดบี, และไดล้สนัตยร์ซดืที่อตข่อศาสนาของ
บรรพบอุรอุษของเขา เขาอนัศจรรยร์ใจทบีที่พระอาจารยร์ทข่านนบีนั้กลข่าววข่า “ทก่าน, นริโคเดมทส, ตด้องบทงเกริดใหมต่!” มบีผผล้คนวนันนบีนั้
ทบีที่กลข่าววข่าพวกเขาเปป็นคนดบี, พวกเขาไมข่เคยทจาผลิดอะไรเลย, พวกเขาดจาเนลินชบีวลิตในทางทบีที่ดบีมาโดยตลอด-แตข่ผผล้คน
ไมข่ไดล้ตกนรกเพราะพวกเขาเปป็นคนเลว และพวกเขาไมข่ไดล้ไปสวรรคร์เพราะวข่าพวกเขาเปป็นคนดบีดล้วย ผผล้คนตกนรก
เพราะวข่าพวกเขาปฏลิเสธพระเยซผ (ยอหร์น 3:18) คนเหลข่านนันั้นทบีที่ไปสวรรคร์กห็ไปทบีที่นนัที่นเพราะวข่าพวกเขาตด้อนรทบพระ
เยซผ (ยอหร์น 1:12, 13) คจาถามทบีที่สจาคนัญทบีที่สอุดไมข่ใชข่ “คอุณเปป็นคนดบีไหม? หรดือคอุณเปป็นคนเลวไหม?” แตข่เปป็น “คอุณ
บบังเกริดใหมข่แลล้วหรดือยนัง? พวกคอุณคลิดอยข่างไรเกบีที่ยวกนับพระครริสตณ์? พระองคร์ทรงเปป็นบอุตรของผผล้ใด?” คทุณมบีใจใหมข่
โดยทางการอนัศจรรยร์แหข่งพระคอุณทบีที่ชข่วยใหล้รอดของพระองคร์และพระโลหลิตทบีที่ชจาระใหล้สะอาดของพระองคร์ไหม? 
ถล้าคอุณไมข่มบี ไมข่วข่าคอุณจะ “เปป็นคนดบี” ขนาดไหนหรดือคอุณเคยทจาความดบีมามากขนาดไหน คอุณกห็ไมข่เหมาะสม
สจาหรนับอาณาจนักรของพระเจล้าและคอุณเขล้าไปทบีที่นนัที่นไมข่ไดล้!

นานขนาดไหนแลล้วตนันั้งแตข่คอุณไดล้ยลินคจาเทศนาในครลิสตจนักรของคอุณเรดืที่องการบนังเกลิดใหมข่? มบีผผล้กลข่าววข่านนัก
เทศนร์ชาวอนังกฤษผผล้ยลิที่งใหญข่, จอรร์จ วลิทฟปิลดร์, ไดล้เทศนาเรดืที่องการบนังเกลิดใหมข่สามรล้อยครนันั้งในกรอุงลอนดอน เพดืที่อน
ของเขาบางคนไดล้ถามเขาวข่าทจาไมเขาถถึงเทศนาคจาเทศนาเรดืที่องเดลิมซนั้จาๆหลายครนันั้งขนาดนนันั้น และเขาตอบกลนับไป
วข่า “ทต่านททนี้งหลายตด้องบทงเกริดใหมต่!!” เนดืที่องจากมนอุษยร์ตล้องบนังเกลิดใหมข่หรดือไมข่กห็ตกนรกหมกไหมล้ ผผล้รนับใชล้ทนันั้งหลาย
จถึงควรเทศนาในหนัวขล้อนบีนั้บข่อยๆ

ไมข่มบีคนใดเคย “เตลิบโตเขล้าสผข่” ความรอด เราไมข่กลายเปป็นครลิสเตบียนทบีละเลห็กละนล้อย การบนังเกลิดใหมข่เกลิด
ขถึนั้นอยข่างฉนับพลนันในเสบีนั้ยววลินาทบีทบีที่คนๆหนถึที่งเชดืที่อในพระเยซผครลิสตร์เจล้าและโดยความเชดืที่อรนับพระราชกลิจทบีที่เสรห็จสลินั้น
แลล้วของพระองคร์ เราไมข่กลายเปป็นครลิสเตบียนโดยการดจาเนลินชบีวลิตทบีที่ดบี; เราดจาเนลินชบีวลิตทบีที่ดบีเพราะวข่าเราเปป็น
ครลิสเตบียน เราไมข่กลายเปป็นครลิสเตบียนโดยการเวล้นเสบียจากความชนัที่วรล้าย; ครลิสเตบียนทนันั้งหลายเวล้นเสบียจากความชนัที่ว
รล้ายเพราะวข่าพวกเขามบีใจใหมข่-แตข่เพดืที่อทบีที่จะมบีใจใหมข่ คนๆหนถึที่งตล้องบนังเกลิดใหมข่ ทอุกคนไดล้ทจาบาปและเสดืที่อมจากสงข่า
ราศบีของพระเจล้า, ไมข่มบีผผล้ใดเปป็นคนชอบธรรมเลย-ไมข่มบี, ไมข่มบีสนักคนเลย ไมข่มบีผผล้ใดทบีที่แสวงหาพระเจล้า, ททุกคนไดล้หลง
ทางไปหมด, แตข่พระเจล้าไดล้ทรงวางความชนัที่วชล้าของเราทอุกคนบนพระเยซผ, และทอุกคนทบีที่ยอมเชดืที่อในพระองคร์และ
ตล้อนรนับพระองคร์กห็ถผกบนังเกลิดเขล้าในครอบครนัวของพระเจล้า

ขล้อ 8: “ลมใครต่จะพทดไปขด้างไหนกก็พทดไปขด้างนทนี้น และทต่านไดด้ยรินเสทยงลมนทนี้น แตต่ทต่านไมต่รซูด้วต่าลมมาจาก
ไหนและไปททที่ไหน คนททที่บทงเกริดจากพระวริญญาณกก็เปป็นอยต่างนทนี้นทตุกคน”



ในการอธลิบายแกข่นลิโคเดมนัสถถึงพระราชกลิจของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ในการบนังเกลิดใหมข่ พระเยซผทรงใชล้
ภาพประกอบหนถึที่งทบีที่เราคอุล้นเคย: พระองคร์ตรนัสถถึงลมทบีที่พนัดไปมายนังทบีทๆี่ มนันเลดือก เราไมข่รผล้วข่ามนันพนัดมาจากทบีที่ไหนหรดือ
มนันพนัดไปยนังทบีที่ไหน; แตข่เมดืที่อเราไดล้ยลินเสทยงของมนันและเหห็นตล้นไมล้สนัที่นไหว เรากห็ไมข่ตนันั้งคจาถามขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าลมนนันั้น
กจาลนังพทดอยซูต่

“คนททที่บทงเกริดจากพระวริญญาณกก็เปป็นอยต่างนทนี้นทตุกคน” กนับสายลมเปป็นฉนันใด กนับการประกอบกลิจของ
พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ในการบนังเกลิดใหมข่กห็เปป็นฉนันนนันั้น การบนังเกลิดฝฝ่ายวลิญญาณเปป็นเรดืที่องทบีที่ไมข่อาจเขล้าใจไดล้สจาหรนับ
ความคลิดของมนอุษยร์; แตข่มนันเปป็นการอนัศจรรยร์ของพระเจล้าและตล้องถผกรนับเอาโดยความเชดืที่อ เราไมข่สามารถเขล้าใจ
มนันไดล้, เราไมข่สามารถอธลิบายมนันไดล้, แตข่เรารผล้วข่ามนันเกลิดขถึนั้นแลล้วและโดยความเชดืที่อเรากห็ยอมรนับมนัน

ผมเหห็นวข่ามบีความงดงามทบีที่เดข่นชนัดและพลิเศษในการทบีที่องคร์พระผผล้เปป็นเจล้าทรงเลดือกลมใหล้เปป็นภาพประกอบ
อยข่างหนถึที่งของพระราชกลิจของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ในใจของผผล้ทบีที่บนังเกลิดใหมข่แลล้ว ทอุกคนรผล้วข่าสายลมมทอยซูต่จรริง แตข่
ไมข่มบีผผล้ใดสามารถอธลิบายไดล้วข่ามนันมบีตล้นกจาเนลิดจากทบีที่ไหนหรดือมนันสลินั้นสอุดวลิถบีของมนันทบีที่ไหน; เราแคข่รผล้สถึกและประสบกนับ
ผลลนัพธร์ตข่างๆแหข่งการพนัดของมนัน ในทจานองเดบียวกนันเราไมข่สามารถ (ในภาษาของมนอุษยร์) อธลิบายการประกอบกลิจ
ของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ไดล้ แตข่เราเหห็นผลลนัพธร์ตข่างๆของการประกอบกลิจนนันั้นและเรารผล้วข่าพระวลิญญาณทรงฟฝ้อง
ใจ, ทรงชนักจผงใหล้เชดืที่อ, และทรงชนักนจามนอุษยร์มาถถึงพระเจล้า

สายลมถผกใชล้เพดืที่อเปป็นภาพประกอบของการทจางานของพระวลิญญาณในหลายแหข่งในพระวจนะของ
พระเจล้า ผผล้รผล้พระคนัมภบีรร์ทอุกทข่านคอุล้นเคยดบีกนับบนันทถึกของเอเสเคบียลเรดืที่องหวข่างเขากระดผกแหล้ง และในเอเสเคบียล 
37:9, 10 เราอข่านวข่า “แลล้วพระองคร์ตรนัสกนับขล้าพเจล้าวข่า “จงพยากรณร์แกข่ลมหายใจ บอุตรแหข่งมนอุษยร์เออ๋ย จง
พยากรณร์เถลิด จงกลข่าวแกข่ลมหายใจวข่า องคร์พระผผล้เปป็นเจล้าพระเจล้าตรนัสดนังนบีนั้วข่า โอ ลมหายใจเออ๋ย จงมาจากลมทนันั้ง
สบีที่มาหายใจเขล้าไปในคนทบีที่ถผกฆข่าเหลข่านบีนั้เพดืที่อใหล้เขามบีชบีวลิต” ดนังนนันั้นขล้าพเจล้ากห็พยากรณร์ดนังทบีที่พระองคร์ทรงบนัญชาแกข่
ขล้าพเจล้า และลมหายใจกห็เขล้ามาในกระดผกและกระดผกกห็มบีชบีวลิต แลล้วกห็ยดืนขถึนั้น เปป็นกองทนัพใหญข่โตจรลิงๆ”

เราพบภาพประกอบอบีกตอนหนถึที่งในกลิจการ 2:2 เมดืที่อพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ไดล้เสดห็จลงมาในวนันเพห็นเท
คอสตร์นนันั้น: “ในทนันใดนนันั้น มบีเสบียงดนังมาจากฟฝ้าเหมดือนเสบียงพายอุกลล้าสนัที่นกล้องทนัที่วบล้านทบีที่เขานนัที่งอยผข่นนันั้น”

พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ทรงอยผข่ในโลกวนันนบีนั้; พระองคร์ไดล้เสดห็จมาในวนันเพห็นเทคอสตร์นนันั้น และพระองคร์จะ
เสดห็จออกไปพรล้อมกนับครลิสตจนักรเมดืที่อครลิสตจนักรถผกรนับขถึนั้นไป เหมดือนกนับทบีที่เราไดล้ยลินเสบียงของลมและเหห็นผลกระทบ
ตข่างๆของมนัน พระราชกลิจของพระวลิญญาณในชบีวลิตของผผล้ทบีที่บนังเกลิดใหมข่แลล้วกห็เปป็นเชข่นนนันั้น ดผภายนอกคนๆนนันั้นยนัง
เหมดือนเดลิม-แตข่เขากห็เปป็นคนทบีที่ถผกสรล้างใหมข่แลล้ว, เปฝ้าหมายในชบีวลิตของเขาถผกเปลบีที่ยนแปลงแลล้ว, ความมอุข่งหมาย
ตข่างๆของเขาถผกเปลบีที่ยนแปลงแลล้ว ผผล้ทบีที่อยผข่ฝฝ่ายวลิญญาณไดล้แรงบนันดาลใจในชบีวลิตประจจาวนันของตนจากแหลข่งทบีที่มา
แหข่งหนถึที่งทบีที่มนอุษยร์ไมข่สามารถมองเหห็นไดล้-นนัที่นคดือ จากพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ ผผล้ทบีที่บนังเกลิดใหมข่แลล้วออกผลของพระ
วลิญญาณ-ความรนัก, ความปลาบปลดืนั้มใจ, สนันตลิสอุข, ความพอใจ, ความมนัที่นใจ ผลเหลข่านนันั้นไมข่ไดล้เตลิบโตบนตล้นไมล้แหข่ง
ธรรมชาตลิมนอุษยร์, พวกมนันไมข่ไดล้ถผกกข่อเกลิดโดยกลิที่งกล้านแหข่งเนดืนั้อหนนัง

ขล้อ 9: “นริโคเดมทสทซูลพระองคณ์วต่า “เหตตุการณณ์อยต่างนทนี้จะเปป็นไปอยต่างไรไดด้”



คจาถามนบีนั้แสดงใหล้เหห็นความโฉดเขลาฝฝ่ายวลิญญาณของคนไมข่เชดืที่อททุกคน พระเยซผไดล้ทรงสนัที่งสอนนลิโคเดมนัส
อยข่างละเอบียดถบีที่ถล้วนแลล้ว ประการแรกพระองคร์ทรงประกาศอยข่างชนัดเจนแลล้ววข่ามนอุษยร์ทอุกคนตล้องบนังเกลิดใหมข่หาก
เขาอยากเหห็นอาณาจนักรของพระเจล้า พระองคร์ทรงทวนซนั้จาคจาสนัที่งเดลิมของพระเจล้าอยข่างครบถล้วนมากขถึนั้นไปอบีกโดย
ทรงอธลิบายวข่า “ถล้าผผล้ใดไมข่ไดล้บนังเกลิดจากนนี้คาและพระวริญญาณ ผผล้นนันั้นจะเขล้าในอาณาจนักรของพระเจล้าไมข่ไดล้” นนั้จาถผก
ใชล้บข่อยในพลิธบีการตข่างๆในพระวลิหาร และนลิโคเดมนัสนข่าจะรผล้แลล้ววข่า “นนั้จา” ถผกใชล้ในทบีที่นบีนั้เพดืที่อหมายถถึงพระวจนะ จาก
นนันั้นพระเยซผทรงอธลิบายวข่าเนดืนั้อหนนังสรล้างไดล้แตข่เนดืนั้อหนนัง และการทบีที่คนๆหนถึที่งจะถผกเตรบียมพรล้อมและถผกทจาใหล้
เหมาะสมสจาหรนับอาณาจนักรของพระเจล้า เขากห็ตล้องบนังเกลิดใหมข่, บนังเกลิดจากเบดืนั้องบน, และถผกชข่วยใหล้รอดพล้นจาก
ความเปฟปี่อยเนข่าแหข่งมนอุษยร์ธรรมดา โดยการอธลิบายเพลิที่มเตลิมพระองคร์ประทานภาพประกอบแบบตลิดดลินแกข่นลิโค
เดมนัสโดยทรงใชล้สายลมเพดืที่อเปรบียบเทบียบกนับการประกอบกลิจของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ โดยแสดงใหล้เหห็นวข่า
วริญญาณของมนอุษยร์คดือสลิที่งทบีที่ถผกใหล้บนังเกลิดโดยพระวลิญญาณของพระเจล้า แตข่ถถึงกระนนันั้น หลนังจากทบีที่พระองคร์ทรงใหล้
คจาอธลิบายทนันั้งหมดนบีนั้แลล้ว นลิโคเดมนัสกห็ถามวข่า “เหตตุการณณ์อยต่างนทนี้จะเปป็นไปอยต่างไรไดด้?” เขายนังอยผข่ในความมดืดฝฝ่าย
วลิญญาณและไมข่รผล้เกบีที่ยวกนับพระคอุณทบีที่ชข่วยใหล้รอด

ขล้อ 10: “พระเยซซูตรทสตอบเขาวต่า “ทต่านเปป็นอาจารยณ์ของชนอริสราเอล และยทงไมต่เขด้าใจสริที่งเหลต่านทนี้หรพอ”
จงหมายเหตอุวข่าพระเยซผมลิไดล้ทรงตอบนลิโคเดมนัสดล้วยคคาอธริบายเพริที่มเตริมวข่าสลิที่งเหลข่านบีนั้จะเปป็นไปไดล้อยข่างไร 

แตข่ทรงตจาหนลิเขาเบาๆสจาหรนับความโฉดเขลาของเขา: “ทข่านเปป็นอาจารยณ์ของชนอริสราเอล และยนังไมข่เขล้าใจสริที่ง
เหลต่านทนี้หรดือ?” เหลข่าผผล้รผล้ภาษากรบีกบอกเราวข่าภาษาเดลิมตรงนบีนั้อข่านวข่า “อาจารยร์ผซผู้นบัทั้นของชนอลิสราเอล” ซถึที่งบข่งบอก
วข่านลิโคเดมนัสเปป็นอาจารยร์ทบีที่โดดเดข่นทบีที่สอุดในทนัที่วทนันั้งอลิสราเอล-และกระนนันั้นเขากห็ไมข่ทราบสลิที่งเรบียบงข่ายเหลข่านนันั้นทบีที่
เกบีที่ยวขล้องกนับความรอด

มบีคนทบีที่ถผกเรบียกวข่า “อาจารยร์” อยผข่มากมายวนันนบีนั้ทบีที่เปป็นคนตาบอด, ทบีที่นจาทางคนตาบอด, ทบีที่ออุทลิศตนัวใหล้แกข่
นลิกายหนถึที่งและหลนักคจาสอนของมนันแตข่ปฏลิเสธความรอดทบีที่ถผกซดืนั้อดล้วยพระโลหลิตแหข่งกลโกธา พวกเขาอาจมบี
ปรลิญญาโทในสาขาศาสนศาสตรร์และไดล้รนับเกบียรตลิในฐานะผผล้นจาทางศาสนาทบีที่ยลิที่งใหญข่-แตข่พวกเขากห็ไมข่รผล้วลิธบีทบีที่จะสอน
คนอดืที่นในการบนังเกลิดใหมข่เพราะวข่าพวกเขาเองไมข่เคยไดล้บนังเกลิดใหมข่เลย

“ทข่านเปป็นอาจารยร์ของชนอลิสราเอล และยบังไมข่เขผู้าใจสริที่งเหลข่านรีทั้หรดือ?” กลข่าวอบีกนนัยหนถึที่ง “นลิโคเดมนัส 
ทข่านซถึที่งเปป็นผผล้เชบีที่ยวชาญพระคนัมภบีรร์ภาคพนันธสนัญญาเดลิมไมข่รผล้หรดือวข่าทข่านตล้องมบีใจทบีที่สะอาดและวลิญญาณใหมข่เพดืที่อทบีที่
จะเขล้าอาณาจนักรของพระเจล้าไดล้?” ในฐานะทบีที่เปป็นอาจารยร์คนหนถึที่งในอลิสราเอล แนข่นอนวข่านลิโคเดมนัสนข่าจะรผล้ขล้อ
พระคนัมภบีรร์ภาคพนันธสนัญญาเดลิมหลายขล้อทบีที่ชบีนั้ไปยนังพระเมสสลิยาหร์และการบนังเกลิดใหมข่ เชข่นขล้อพระคจาตอนทบีที่คอุล้นเคย
จากเพลงสดอุดบี 40:10: “ขล้าพระองคร์มลิไดล้งจาความชอบธรรมของพระองคร์ไวล้แตข่ในจลิตใจของขล้าพระองคร์ ขล้า
พระองคร์ไดล้พผดถถึงความสนัตยร์ซดืที่อและความรอดของพระองคร์ ขล้าพระองคร์มลิไดล้ปปิดบนังความเมตตาและความจรลิงของ
พระองคร์ไวล้จากชอุมนอุมชนใหญข่โตนนันั้น” เขารผล้จนักเยเรมบียร์ 4:4: “ดผกข่อน คนยผดาหร์และชาวกรอุงเยรผซาเลห็มเออ๋ย จงเอา
ตนัวรนับพลิธบีเขล้าสอุหนนัตถวายแดข่พระเยโฮวาหร์ จงตนัดหนนังปลายหนัวใจของเจล้าเสบีย เกรงวข่าความกรลินั้วของเราจะพลอุข่ง
ออกไปอยข่างไฟและเผาไหมล้ ไมข่มบีใครจะดนับไดล้ เหตอุดล้วยความชนัที่วแหข่งการกระทจาทนันั้งหลายของเจล้า”



ผผล้นจาทางศาสนาคนใดในอลิสราเอลไมข่เคยไดล้อข่านเอเสเคบียล 18:31? “จงละทลินั้งการละเมลิดทนันั้งสลินั้นซถึที่งเจล้าไดล้
ละเมลิดนนันั้น จงทจาตนัวใหล้มบีจลิตใจใหมข่และวลิญญาณใหมข่ โอ วงศร์วานอลิสราเอลเออ๋ย เจล้าจะตายเสบียทจาไมเลข่า”

แนข่นอนวข่านลิโคเดมนัสเคยอข่านเอเสเคบียล 36:26: “เราจะใหล้ใจใหมข่แกข่เจล้าดล้วย และเราจะบรรจอุจลิต
วลิญญาณใหมข่ไวล้ในเจล้า เราจะนจาใจหลินออกไปเสบียจากเนดืนั้อของเจล้า และจะใหล้ใจเนดืนั้อแกข่เจล้าดล้วย (ใจดวงใหมต่)”

พระเยซผมลิไดล้ทรงสบประมาทนลิโคเดมนัสเมดืที่อพระองคร์ทรงตจาหนลิเขาเพราะความไมข่รผล้ของเขา เราสนังเกต
เหห็นหลายครนันั้งในจดหมายฝากฉบนับตข่างๆของอนัครทผตเปาโลวข่าเขาอล้อนวอนผผล้เชดืที่อทนันั้งหลายวข่า “อยข่าเปป็นคนโฉด
เขลา” ไมข่มบีผผล้ใดทบีที่จะเขล้าใจทตุกสริที่งเกบีที่ยวกนับพระคนัมภบีรร์ไดล้ แตข่พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ทรงเปปิดเผยสลิที่งลถึกลนั้จาตข่างๆของ
พระเจล้าแกข่คนเหลข่านนันั้นทบีที่เตห็มใจทบีที่จะสดืบคล้น, ศถึกษา, และวางใจในความเชดืที่อ

ขล้อ 11: “เราบอกความจรริงแกต่ทต่านวต่า พวกเราพซูดสริที่งททที่เรารซูด้ และเปป็นพยานถนงสริที่งททที่เราไดด้เหก็น และทต่าน
หาไดด้รทบคคาพยานของเราไมต่”

นบีที่เปป็นอบีกหนถึที่ง “แทล้จรลิงแลล้วสองรอบ” ซถึที่งบข่งบอกวข่าความจรลิงทบีที่ยลิที่งใหญข่ประการหนถึที่งตามมา จงสนังเกตวข่า
พระเยซผตรนัสวข่า “พวกเราพซูด” มบีการอภลิปรายและความเหห็นตข่างมากมายทข่ามกลางเหลข่าผผล้รผล้พระคนัมภบีรร์เกบีที่ยวกนับ
วข่า “พวกเรา” ในทบีที่นบีนั้หมายถถึงใคร ไมข่ตล้องสงสนัยเลยวข่าพระเยซผทรงหมายถถึงพระองคณ์เอง แตข่พระองคร์ทรงใชล้คจา
สรรพนามพหผพจนร์เพดืที่อใหล้นนั้จาหนนักและศนักดลิธิ์ศรบีแหข่งความเปป็นพระเจล้าแกข่คจาตรนัสของพระองคร์ ในความหมายฝฝ่าย
วลิญญาณมนันเปป็นไปไมข่ไดล้ทบีที่จะแยกพระบลิดา, พระบอุตร, และพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ออกจากกนัน; กระนนันั้นตรบีเอกานอุ
ภาพกห็ทรงประกอบดล้วยสามพระภาคทบีที่แตกตข่างกนัน พระเยซผทรงใชล้คจาพหผพจนร์ตรงนบีนั้เพดืที่อรนับประกนันนลิโคเดมนัสวข่า
สลิที่งทบีที่พระบอุตรกจาลนังตรนัส พระบลิดาและพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์กห็กจาลนังตรนัสเชข่นกนัน กลข่าวอบีกนนัยหนถึที่ง “พระเจล้าทรง
ทราบเกบีที่ยวกนับสลิที่งทบีที่พวกเรากลข่าว” พระเยซผทรงประกาศวข่า “เราอยผข่ในพระบลิดา และพระบลิดาทรงอยผข่ในเรา”
(ยอหร์น 14:10) พระองคร์ประกาศเชข่นกนันวข่า “เรากนับพระบลิดาเปป็นอนันหนถึที่งอนันเดบียวกนัน” (ยอหร์น 10:30) เปาโล
บอกเราวข่าพระเจล้าทรงอยผข่ในพระครลิสตร์ (2 คร. 5:19) มบีตนัวอยข่างอดืที่นๆอบีกทบีที่พระเยซผตรนัสในรผปพหผพจนร์ โดยตรนัส
แทนตรบีเอกานอุภาพ-เชข่นในมาระโก 4:30 เมดืที่อพระองคร์ทรงถามวข่า “พวกเราจะเปรบียบอาณาจนักรของพระเจล้า
เหมดือนสลิที่งใด หรดือพวกเราจะเปรบียบเทบียบมนันดล้วยคจาเปรบียบอะไรดบี?”

สลิที่งทบีที่พระเยซผตรนัสแกข่นลิโคเดมนัสกลข่าวงข่ายๆคดือ: “เราพผดดล้วยสลิทธลิอจานาจ, เราพผดความจรลิงซถึที่งเราไดล้ทราบ
มาตลอดชนัที่วนลิรนันดรร์กาล เราไดล้อยผข่กนับพระบลิดาในเรลิที่มแรกนนันั้น, เราไดล้เหห็นและทราบทอุกสลิที่งทบีที่พระบลิดาและพระ
วลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ไดล้ทรงเหห็นและทรงทราบ เราไมข่ไดล้กจาลนังพผดเหมดือนอยข่างทบีที่พวกศาสดาพยากรณร์ไดล้พผดแกข่เหลข่า
บรรพบอุรอุษในกาลอดบีต เราไมข่พผดเหมดือนอยข่างคนๆหนถึที่งททที่ถซูกแตต่งตทนี้งโดยพระเจล้า-เราคบอพระเจจ้าในกายเนพนี้อหนทง 
พระเจล้าทรงเปป็นความจรลิง ดล้วยเหตอุนบีนั้สลิที่งทบีที่เราพผดจถึงเปป็นความจรลิง เราไมข่เปป็นพยานรนับรองสลิที่งทบีที่คนอดืที่นๆเคยบอก
เรา, เราพผดสลิที่งทบีที่เราไดล้รนับมาในฐานะพระบอุตรของพระเจล้า, พระวาทะททที่รทบสภาพมนตุษยณ์ ถล้อยคจาของเราเปป็น
ถล้อยคจาของพระเจล้า เราพผดสลิที่งทบีที่เราไดล้เหห็นและทราบกนับพระบลิดาของเรามาตนันั้งแตข่เรลิที่มแรกนนันั้น กข่อนโลกนบีนั้ไดล้ถผก
เนรมลิตสรล้างขถึนั้นมา” พระเยซผมลิไดล้เสดห็จเขล้ามาในโลกเพดืที่อทบีที่จะไดล้มบีขข่าวประเสรลิฐหนถึที่ง: พระองคร์ทรงเปป็นขข่าว
ประเสรลิฐนนันั้น พระองคร์ไมข่ไดล้เสดห็จมาเพดืที่อทบีที่จะไดล้มบีพระวจนะของพระเจล้า: พระองคร์ทรงเปป็นพระวจนะของ
พระเจล้า



“พวกทต่านหาไดด้รทบคคาพยานของเราไมต่” นบีที่ไมข่ไดล้หมายความวข่าไมข่มบีแมล้สทกคนเดทยวทบีที่เชดืที่อหรดือรนับเอาคจา
พยานของพระเยซผ มนันแคข่หมายความวข่าฝซูงชนมหาศาลเหลข่านนันั้นไมข่ไดล้เชดืที่อพระองคร์-และนบีที่กห็เปป็นความจรลิงในวนันนบีนั้ 
ยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาไดล้ใชล้เกดือบจะเปป็นถล้อยคจาเดบียวกนันในขล้อ 32 ของบทนบีนั้: “พระองคร์ทรงเปป็นพยานถถึงสลิที่งซถึที่ง
พระองคร์ทอดพระเนตรเหห็นและไดล้ยลิน แตข่ไมข่มบีผผล้ใดรนับคจาพยานของพระองคร์”

“พวกทต่าน” ไมข่ไดล้หมายถถึงแคข่นลิโคเดมนัสเทข่านนันั้น แตข่หมายถถึงพวกยลิวทอุกคนทบีที่ไดล้ยลินพระเยซผสนัที่งสอนแลล้ว
ตนันั้งแตข่พระองคร์ไดล้เสดห็จเขล้าพระวลิหารและทรงชจาระมนันใหล้สะอาดหลนังจากการอนัศจรรยร์แรกของพระองคร์ใน
หมผข่บล้านคานา

ขล้อ 12: “ถด้าเราบอกพวกทต่านถนงสริที่งฝฝ่ายโลกและพวกทต่านไมต่เชพที่อ ถด้าเราบอกพวกทต่านถนงสริที่งฝฝ่ายสวรรคณ์ 
พวกทต่านจะเชพที่อไดด้อยต่างไร”

กลข่าวอบีกนนัยหนถึที่ง “นลิโคเดมนัส ทข่านถามวข่า ‘สลิที่งเหลข่านบีนั้จะเปป็นไปไดล้อยข่างไร?’ ตอนทบีที่เราพผดถถึงสลิที่งตข่างๆทบีที่
เปป็นฝฝ่ายโลกเชข่นสายลม แลล้วทข่านจะเชดืที่อไดด้อยต่างไรหากเราบอกทข่านถถึงสลิที่งตข่างๆทบีที่มาจากสวรรคร์, ผข่านทางการ
อนัศจรรยร์ของสวรรคร์? เราไดล้ใหล้ความจรลิงอนันเรบียบงข่ายแกข่ทข่านแลล้วและทข่านยนังไมข่รนับเอามนันเลย; แลล้วทข่านจะรนับ
เอาความจรลิงททที่ลนกซนนี้งกวต่าซถึที่งมบีแหลข่งกจาเนลิดในสวรรคร์ไดล้อยข่างไร?”

“สริที่งตต่างๆฝฝ่ายโลก” ในทบีที่นบีนั้หมายถถึงหลนักคจาสอนเรดืที่องการบนังเกลิดใหมข่; “สริที่งตต่างๆฝฝ่ายสวรรคณ์” หมายถถึง
ความจรลิงเหลข่านนันั้นทบีที่พระเยซผกจาลนังจนัดเตรบียมเพดืที่อเปปิดเผยแกข่นลิโคเดมนัส-ความจรลิงเกบีที่ยวกนับความเปป็นพระเจล้าของ
พระองคร์, แผนการแหข่งการไถข่โดยทางพระโลหลิตของพระองคร์เอง; การสลินั้นพระชนมร์เปป็นเครดืที่องบผชาของพระองคร์
บนกลโกธา, ความรนักของพระเจล้าพระบลิดาทบีที่มบีใหล้แกข่คนทนันั้งโลก, และขล้อเทห็จจรลิงแหข่งสวรรคร์ทบีที่วข่าความเชดืที่ออนัน
เรบียบงข่ายในพระราชกลิจทบีที่เสรห็จสลินั้นแลล้วของพระบอุตรของพระเจล้าเปป็นประตผเดบียวทบีที่เปปิดสผข่สวรรคร์และทางหนบีเดบียว
จากนรก ถล้านลิโคเดมนัสปฏลิเสธทบีที่จะเชดืที่อสลิที่งเรบียบงข่ายเหลข่านนันั้นแหข่งแผข่นดลินโลก เขาจะหวนังวข่าจะรนับเอาความจรลิงอนัน
ยลิที่งใหญข่ไดล้อยข่างไรเกบีที่ยวกนับวข่าผผล้ใดรอดและทจาไม, ผผล้ใดพลินาศและทจาไม, และการจงใจปฏลิเสธความสวข่างแทล้นนันั้นคดือ
สาเหตอุเดบียวทบีที่ทจาใหล้มนอุษยร์ถผกปรนับโทษ?

เราจะเรบียกวข่าการบนังเกลิดใหมข่เปป็น “ฝฝ่ายโลก” ไดล้จรลิงๆไหม? มนันเปป็นฝฝ่ายโลกเมดืที่อเทบียบกนับความเปป็น
พระเจล้าของพระครลิสตร์และการลบมลทลินของพระองคร์ มนันเปป็นฝฝ่ายโลกตรงทบีที่วข่ามนันเกลิดขถึนั้นบนแผข่นดลินโลกนบีนั้ขณะ
ทบีที่มนอุษยร์อาศทยอยซูต่บนแผต่นดรินโลก ผผล้คนทบีที่ไมข่ไดล้บนังเกลิดใหมข่กข่อนพวกเขาตายกห็ไมข่ไดล้ถผกสรล้างใหมข่หลทงจากทบีที่พวกเขา
ตายอยข่างแนข่นอน! คนเราไมข่สามารถบนังเกลิดใหมข่ไดล้แลล้วหลนังจากทบีที่เขาจากโลกนบีนั้ไป

พระเยซผทรงอยผข่ในเรลิที่มแรกนนันั้นกนับพระบลิดา, ในพระทรวงของพระบลิดา พระองคร์ไดล้ทรงกลายเปป็นเนดืนั้อ
หนนังและทรงรนับกายๆหนถึที่งซถึที่งเหมดือนกนับรข่างกายของมนอุษยร์ เพดืที่อทบีที่พระองคร์จะไดล้ทรงชลิมความตายเพดืที่อมนอุษยร์ทอุก
คน พระองคร์ไดล้ทรงชจาระหนบีนั้บาปแลล้วบนแผข่นดลินโลกนบีนั้และไดล้ทรงซดืนั้อการไถข่ของเราแลล้วโดยทางพระโลหลิตทบีที่มบีคข่า
ประเสรลิฐของพระองคร์ การจนัดเตรบียมสจาหรนับการบนังเกลิดใหมข่ไดล้ถผกกระทจาแลล้วบนแผข่นดลินโลก; พระโลหลิตของ
พระเยซผไดล้ถผกทจาใหล้ไหลออกบนแผข่นดลินโลกแลล้ว ในการทรงสรด้างใหมต่พระเจล้ากห็เสดห็จลงมายนังมนอุษยร์-และเมดืที่อผผล้ใด
ถผกสรล้างใหมข่โดยพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระเยซผ พระเจด้ากก็ทรงสถริตในผซูด้นทนี้น, มนอุษยร์กห็กลายเปป็นผผล้รนับสข่วนใน
สภาพของพระเจล้าบนแผข่นดลินโลกนบีนั้ ในการลบมลทรินพระครลิสตร์ทรงรนับสภาพของมนอุษยร์ในฐานะเปป็นผผล้แทนของ



มนอุษยร์ และพระองคร์ทรงกลายเปป็นผผล้เบลิกทางของมนอุษยร์ในสวรรคร์ซถึที่งเปป็นทบีที่ๆพระองคร์ประทนับอยผข่เบดืนั้องขวา
พระหนัตถร์ของพระเจล้าพระบลิดา โดยทรงอล้อนวอนเผดืที่อผผล้เชดืที่อทนันั้งหลาย

ความเปป็นพระเจล้าของพระครลิสตร์, การเสดห็จมารนับสภาพมนอุษยร์, การลบมลทลินทบีที่พระองคร์ไดล้ทรงกระทจา, 
การนนับวข่าเปป็นคนชอบธรรมโดยความเชดืที่อซถึที่งพระองคร์ทรงทจาใหล้เปป็นไปไดล้-สลิที่งเหลข่านบีนั้เปป็น “สริที่งตต่างๆฝฝ่ายสวรรคณ์”, 
เปป็นฝฝ่ายสวรรคร์มากเสบียจนมนอุษยร์ธรรมดาไมข่อาจเขล้าใจสลิที่งเหลข่านบีนั้ไดล้ เหลข่านบีนั้เปป็นสลิที่งทบีที่เกลินความคลิดของเรา, เกลิน
ความสามารถของเราในการใชล้เหตอุผลและเขล้าใจ ธอุรกรรมแหข่งการลบมลทลินทบีที่พระเยซผไดล้ทรงกระทจาเพพที่อมนอุษยร์กห็
มบีผลลนัพธร์ทบีที่พลิเศษตข่อตจาแหนข่งของมนอุษยร์ตข่อพระพนักตรร์พระเจล้าในสวรรคร์ เพราะการลบมลทลินนนันั้น ผผล้เชดืที่อทนันั้งหลาย
จถึงถผกซข่อนไวล้กนับพระครลิสตร์ในพระเจล้า (คส. 3:3); เรานนัที่งอยผข่ดล้วยกนันในสวรรคสถานในพระเยซผครลิสตร์ (อฟ. 2:6); 
เราอยผข่ในพระครลิสตร์ (รม. 8:1); พระครลิสตร์ทรงอยผข่ในเรา (คส. 1:27) การถผกนนับวข่าชอบธรรมตข่อพระพนักตรร์
พระเจล้าหมายถถึงการเปป็นผผล้ชอบธรรมพอๆกนับทบีที่พระเยซซูทรงเปป็นผผล้ชอบธรรม ราวกนับวข่าเราไมข่เคยทจาบาปเลย เรา
ถผกนนับวข่าชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจล้าโดยความเชดืที่อในพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระเยซผ (รม. 5:1) 
เมดืที่อพระเจล้าทรงมองดผเรา พระองคร์กห็เหห็นพระเยซผ, พระองคร์เหห็นความชอบธรรม, ความไรล้มลทลิน, ความบรลิสอุทธลิธิ์-
ทนันั้งหมดกห็เพราะพระองคร์ทรงเหห็นผผล้เชดืที่อถผกนนับวข่าชอบธรรมแลล้วโดยความเชดืที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรห็จสลินั้นแลล้วของ
พระบอุตรทบีที่บนังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ ความคลิดทบีที่มบีขบีดจจากนัดจะสามารถเขล้าใจความจรลิงเชข่นนนันั้นอยข่างไรไดล้?

พระครลิสตร์ทรงเปป็นการลบมลทลินของเรา, พระองคร์ทรงเปป็นคนกลางของเรา, และในฐานะพระเยซผ
ครลิสตร์มนอุษยร์ผผล้นนันั้น พระองคร์ประทนับอยผข่เบดืนั้องขวาพระหนัตถร์ขององคร์ผผล้ทรงเดชานอุภาพเบดืนั้องบน เมดืที่อเราปรากฏตนัวตข่อ
พระพนักตรร์พระเจล้า พระเยซผจะทรงกลข่าวยอมรนับเราในฐานะบอุตรทนันั้งหลายของพระองคร์เพราะวข่า, ขณะททที่อยซูต่บน
แผก่นดกินโลก, เราไดล้เชดืที่อในพระองคร์และไดล้รนับเอาพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระองคร์แลล้วซถึที่งโดยพระโลหลิตนนันั้นเรา
ไดล้รนับเอาการลบมลทลินนนันั้นแลล้ว:

“เหตอุฉะนนันั้นเมดืที่อเราเปป็นคนชอบธรรมเพราะความเชดืที่อแลล้ว เราจถึงมบีสนันตลิสอุขกนับพระเจล้าทางพระเยซผครลิสตร์
องคร์พระผผล้เปป็นเจล้าของเรา โดยทางพระองคร์ เราจถึงไดล้เขล้าในรข่มพระคอุณทบีที่เรายดืนอยผข่โดยความเชดืที่อ และเราชดืที่นชม
ยลินดบีในความหวนังใจวข่าจะไดล้มบีสข่วนในสงข่าราศบีของพระเจล้า ยลิที่งกวข่านนันั้น เราชดืที่นชมยลินดบีในความทอุกขร์ยากดล้วย เพราะ
เรารผล้วข่าความทอุกขร์ยากนนันั้นทจาใหล้เกลิดความอดทน และความอดทนทจาใหล้เกลิดมบีประสบการณร์ และประสบการณร์
ทจาใหล้เกลิดมบีความหวนังใจ และความหวนังใจมลิไดล้ทจาใหล้เกลิดความละอาย เพราะเหตอุวข่าความรนักของพระเจล้าไดล้หลนัที่ง
ไหลเขล้าสผข่จลิตใจของเรา โดยทางพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ ซถึที่งพระองคร์ไดล้ประทานใหล้แกข่เราแลล้ว ขณะเมดืที่อเรายนังขาด
กจาลนัง พระครลิสตร์กห็ไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพดืที่อชข่วยคนอธรรมในเวลาทบีที่เหมาะสม ไมข่ใครข่จะมบีใครตายเพดืที่อคนชอบ
ธรรม แตข่บางทบีจะมบีคนอาจตายเพดืที่อคนดบีกห็ไดล้ แตข่พระเจล้าทรงสจาแดงความรนักของพระองคร์แกข่เราทนันั้งหลาย คดือ
ขณะทบีที่เรายนังเปป็นคนบาปอยผข่นนันั้น พระครลิสตร์ไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพดืที่อเรา เพราะเหตอุนนันั้นเมดืที่อเราเปป็นคนชอบธรรม
แลล้วโดยพระโลหลิตของพระองคร์ ยลิที่งกวข่านนันั้น เราจะพล้นจากพระพลิโรธโดยพระองคร์ เพราะวข่าถล้าขณะทบีที่เรายนังเปป็น
ศนัตรผ เราไดล้กลนับคดืนดบีกนับพระเจล้าโดยทบีที่พระบอุตรของพระองคร์สลินั้นพระชนมร์ ยลิที่งกวข่านนันั้นอบีกเมดืที่อเรากลนับคดืนดบีแลล้ว เรา
กห็จะรอดโดยพระชนมร์ชบีพของพระองคร์แนข่ มลิใชข่เพบียงเทข่านนันั้น เราทนันั้งหลายยนังชดืที่นชมยลินดบีในพระเจล้าโดยทางพระ



เยซผครลิสตร์องคร์พระผผล้เปป็นเจล้าของเรา เพราะโดยพระองคณ์นทนี้นบทดนทนี้เราจนงไดด้รทบเอาการลบมลทกินนกันั้นแลด้ว” (รม. 
5:1-11)

ขล้อ 13: “ไมต่มทผซูด้ใดไดด้ขนนี้นไปสซูต่สวรรคณ์นอกจากทต่านททที่ลงมาจากสวรรคณ์ คพอบตุตรมนตุษยณ์ผซูด้ทรงสถริตในสวรรคณ์
นทนี้น”

ในทบีที่นบีนั้พระเยซผทรงเรลิที่มทบีที่จะบอกนลิโคเดมนัสแลล้วถถึง “สริที่งตต่างๆฝฝ่ายสวรรคณ์” พระองคร์ทรงประกาศความ
เปป็นพระเจล้าของพระองคร์ โดยเตดือนความจจานลิโคเดมนัสวข่าไมข่เคยมบีบอุตรคนใดของอาดนัมเคยขถึนั้นไปยนังสวรรคร์อนันเปป็น
ทบีทๆี่ พระเจล้าพระบลิดาแหข่งสวรรคร์ทรงสถลิตอยผข่เลย แตข่พระองคร์ผผล้ซถึที่งนลิโคเดมนัสกจาลนังยดืนอยผข่ตข่อพระพนักตรร์นนันั้นไดล้เสดห็จ
ลงมาจากสวรรคร์ และวนันหนถึที่งในอนาคตอนันใกลล้พระองคร์กห็จะเสดก็จขนนี้นไปยกังสวรรคณ์อทก ในสภาวะแหข่งความเปป็น
พระเจล้าของพระองคร์ พระองคร์กห็ทรงอยผข่ในสวรรคร์ขณะนนันั้นจรลิงๆ-โดยเปป็นหนถึที่งเดบียวกนับพระบลิดา, ทรงเทข่าเทบียมกนับ
พระบลิดา, โดยไดล้สถลิตอยผข่กนับพระบลิดามาตลอดชนัที่วนลิรนันดรร์กาล

“คพอบตุตรมนตุษยณ์ผซูด้ทรงสถริตในสวรรคณ์นทนี้น” แนข่นอนวข่าไมข่มบีมนอุษยร์ธรรมดาคนใดสามารถกลข่าวเชข่นนบีนั้ไดล้ มนัน
คงเปป็นเรดืที่องเหลวไหลทบีที่มนอุษยร์คนใดจะเปป็นพยานใหล้การวข่า “ฉนันกจาลนังพผดตรงนบีนั้บนแผข่นดลินโลก-และขณะ
เดทยวกทนฉนันกห็อยผข่ในสวรรคร์” แตข่พระเยซผทรงสามารถกลข่าวคจาพผดนนันั้นโดยเปป็นความจรลิงทบีที่สมบผรณร์แบบ พระองคร์ไมข่
เคยหยอุดทบีที่จะเปป็นพระเจล้าเลยตอนทบีที่พระองคร์ไดล้เสดห็จมารนับสภาพมนอุษยร์ พระองคร์ทรงอยผข่กทบพระเจล้า, พระองคร์
ทรงเปป็นพระเจล้า-แตข่ในขณะเดบียวกนันพระองคร์กห็ทรงเปป็นมนทุษยห์ ดนังนนันั้นในฐานะเปป็นพระเจล้าผผล้สถลิตอยผข่ในพลนับพลา
แหข่งเนดืนั้อหนนัง พระองคร์จถึงทรงอยผข่ในสวรรคร์แมล้ในชนัที่ววลินาทบีนนันั้นทบีที่พระองคร์กจาลนังตรนัสถล้อยคจาเหลข่านบีนั้แกข่นลิโคเดมนัส

ขล้อ 14 และ 15: “โมเสสไดด้ยกงซูขนนี้นในถริที่นทตุรกทนดารฉทนใด บตุตรมนตุษยณ์จะตด้องถซูกยกขนนี้นฉทนนทนี้น เพพที่อผซูด้ใดททที่
เชพที่อในพระองคณ์จะไมต่พรินาศ แตต่มทชทวริตนริรทนดรณ์”

พระเยซผทรงนจาเสนอ “สริที่งตต่างๆฝฝ่ายสวรรคณ์” ในทบีที่นบีนั้เชข่นกนัน ในทบีที่นบีนั้เราเหห็นการถผกตรถึงกางเขนของพระ
เมษโปดกของพระเจล้า มนันไมข่ใชข่เรดืที่องไรล้เหตอุผลทบีที่จะสนันนลิษฐานวข่านลิโคเดมนัส, ซถึที่งเหมดือนกนับยลิวสข่วนใหญข่, คลิดวข่าเมดืที่อ
พระเมสสลิยาหร์ทรงปรากฏ พระองคร์จะเสดห็จมาในฤทธานอุภาพและสงข่าราศบียลิที่งใหญข่, ถผกเทลิดทผนและถผกใหล้เกบียรตลิ
โดยมนอุษยร์ทนันั้งหลาย, ผผล้นจาทางทหารทบีที่ยลิที่งใหญข่ผผล้ซถึที่งจะนจาพวกเขาไปสผข่ชนัยชนะเหนดือเหลข่าผผล้กดขบีที่ชาวโรมนัน

ในสมนัยนนันั้น วลิธบีทบีที่นข่าอนัปยศทบีที่สอุดทบีที่คนใดจะตายไดล้คดือโดยการถผกตรถึงกางเขน พระเยซผเพลิที่งประกาศความ
เปป็นพระเจล้าของพระองคร์ และบนัดนบีนั้พระองคร์กจาลนังบอกนลิโคเดมนัสวข่าพระเมสสลิยาหร์ตล้องถผกยกขถึนั้นเหมดือนกนับทบีที่
โมเสสไดล้ยกงผทองสนัมฤทธลิธิ์นนันั้นในถลิที่นทอุรกนันดาร! นลิโคเดมนัสทราบดบีถถึงเหตอุการณร์นบีนั้ในประวนัตลิศาสตรร์แหข่งการรข่อนเรข่
ของชนชาตลิอลิสราเอล: “ดนังนนันั้นโมเสสจถึงทจางผทองสนัมฤทธลิธิ์ตนัวหนถึที่ง และตลิดไวล้ทบีที่เสา แลล้วตข่อมาถล้างผกนัดคนใด ถล้าเขา
มองดผงผทองสนัมฤทธลิธิ์นนันั้น เขากห็มบีชบีวลิตอยผข่ไดล้” (กดว. 21:9)

สลิที่งทบีที่พระเยซผกจาลนังตรนัสตรงนบีนั้กห็คดือ “โมเสสผผล้ซถึที่งทข่านวางใจไดล้มอบใหล้แกข่พวกเราคดือ ภาพเลห็งทบีที่ชนัดเจนของ
กลิจการทบีที่เราไดล้มาเพดืที่อทบีที่จะกระทจา” ไมข่มบีขล้อสงสนัยเลยวข่านลิโคเดมนัสตนันั้งใจฟปังมากยลิที่งขถึนั้นทนันทบีทบีที่โมเสสถผกกลข่าวถถึง 
เพราะวข่าพวกฟารลิสบีเคารพนนับถดือโมเสสอยข่างสผงมากๆ

“บตุตรมนตุษยณ์จะตด้องถซูกยกขนนี้นฉทนนทนี้น” คจากรบีกตรงนบีนั้ทบีที่แปลเปป็น “ตล้อง” บอกเปป็นนนัยถถึง “จจาเปป็นทบีที่วข่า” 
ไมข่มบีวลิธบีอดืที่นแลล้ว บอุตรมนอุษยร์ตผู้องถผกยกขถึนั้น-และ “สลิที่งทบีที่ตล้องกระทจา” กนับพระเจล้ากห็เปป็นสริที่งทรีที่ตผู้องกระทคา



เมดืที่อพระเยซผทรงใชล้คจาวข่า “บอุตรมนอุษยร์” นลิโคเดมนัสกห็ระลถึกถถึงคจาพยากรณร์ของดาเนบียลเกบีที่ยวกนับพระเมสสลิ
ยาหร์ผผล้จะเสดห็จมาอยข่างไมข่ตล้องสงสนัย (ดนล. 7:13, 14) พระสนัญญาตข่างๆของพระเจล้าเรดืที่องพระผผล้ไถข่ตล้องถผกทจาใหล้
สจาเรห็จจรลิง พระเจล้าไมข่สามารถผลิดพระสนัญญาของพระองคร์ไดล้, พระองคร์ไมข่สามารถเปลบีที่ยนแปลงคจาตรนัสของ
พระองคร์ไดล้ ภาพเลห็งทอุกอยข่างของระบบพนันธสนัญญาเดลิม, บรรดาเครดืที่องสนัตวบผชาและเครดืที่องบผชา, คงจะไรล้ซถึที่ง
ประโยชนร์หากเครดืที่องสนัตวบผชานบัทั้นไมข่ไดล้เสดห็จมา! พระราชบนัญญนัตลิของพระเจล้าตล้องถผกทจาใหล้สจาเรห็จ, ความบรลิสอุทธลิธิ์
ของพระเจล้าตล้องไดล้รนับการตอบสนอง, และหนทางหนถึที่งตล้องถผกจนัดเตรบียมซถึที่งโดยหนทางนนันั้นพระเจล้าจะทรงเปป็นผผล้
ชอบธรรมและยนังทรงทจาใหล้คนอธรรมเปป็นผผล้ชอบธรรมไดล้ หนทางเดบียวทบีที่จะจนัดเตรบียมเครดืที่องสนัตวบผชาเชข่นนนันั้นคดือทบีที่
พระเมสสลิยาหร์, พระเมษโปดกของพระเจล้า, ตล้องทนทอุกขร์และถผกตรถึงบนตล้นไมล้ตล้นหนถึที่ง พระองคร์ตล้องทรงเขล้ามา
แทนทบีที่เรา; พระองคร์ผผล้ไมข่ทรงมบีบาปตล้องกลายเปป็นบาปแทนเรา: “เพราะวข่าพระเจล้าไดล้ทรงกระทจาพระองคร์ (พระ
เยซผ) ผผล้ทรงไมข่มบีบาป ใหล้เปป็นความบาปเพราะเหห็นแกข่เรา เพดืที่อเราจะไดล้เปป็นคนชอบธรรมของพระเจล้าทาง
พระองคร์” (2 คร. 5:21)

บอุตรมนอุษยร์ตล้องตาย และพระองคร์ตล้องตายในแบบเดบียวเทข่านนันั้น-พระองคร์ตล้องถผก “ยกขนนี้น” นบีที่ชบีนั้ไปยนัง
กางเขนนนันั้น: “และเรา ถล้าเราถผกยกขถึนั้นจากแผข่นดลินโลกแลล้ว เรากห็จะชนักชวนคนทนันั้งปวงใหล้มาหาเรา” พระองคร์ 
(พระเยซผ) ตรนัสเชข่นนนันั้นเพดืที่อสจาแดงวข่าพระองคร์จะสลินั้นพระชนมร์อยข่างไร” (ยอหร์น 12:32, 33)

ผผล้รผล้พระคนัมภบีรร์บางทข่านไดล้เสนอแนะวข่าการทบีที่พระเยซผจะถผก “ยกขถึนั้น” นนันั้นหมายความแคข่วข่าพระองคร์ตล้อง
ถผกยกขถึนั้นโดยเหลต่าผซูด้รทบใชด้-การเสดห็จมารนับสภาพมนอุษยร์ของพระองคร์, การสลินั้นพระชนมร์เปป็นเครดืที่องสนัตวบผชาของ
พระองคร์, และการฟฟฟื้นคดืนพระชนมร์ของพระองคร์ตล้องถผกยกขถึนั้น; แตข่นนัที่นไมข่ใชข่ความหมายตรงนบีนั้อยข่างแนข่นอน พระ
เยซผทรงใชล้ภาพประกอบเรดืที่องโมเสสกนับงผทองสนัมฤทธลิธิ์นนันั้น, ซถึที่งกลข่าวอยข่างชนัดเจนมากๆวข่าพระองคร์กจาลนังประกาศวข่า
พระองคณ์ตล้องถผกยกขถึนั้นบนกางเขนนนันั้นเหมดือนกนับทบีที่งผทองสนัมฤทธลิธิ์นนันั้นไดล้ถผกยกขถึนั้นโดยโมเสสในถลิที่นทอุรกนันดาร มนัน
เปป็นความจรลิงทบีที่วข่าผผล้รนับใชล้ทนันั้งหลายตล้องยกชผเรดืที่องการเสดห็จมารนับสภาพมนอุษยร์, พระโลหลิตทบีที่ไหลออก, การลบ
มลทลิน, การฟฟฟื้นคดืนพระชนมร์ฝฝ่ายรข่างกายของพระเยซผ, แตข่นนัที่นไมข่ใชข่ความหมายของขล้อพระคจานบีนั้

มนันไมข่ใชข่เรดืที่องบนังเอลิญทบีที่พระเยซผทรงใชล้ภาพประกอบทบีที่เฉพาะเจาะจงในทบีที่นบีนั้ เราตล้องศถึกษาสข่วนนบีนั้ของพระ
วจนะบรลิสอุทธลิธิ์ของพระเจล้าอยข่างตนันั้งใจมากๆ ตกลงเรามบีอะไรตรงนบีนั้กนันแนข่? ภาพเลก็งนทนี้น (งผทองสนัมฤทธลิธิ์) และสริที่งททที่
ถซูกเลก็งถนง (พระเยซผบนกางเขนนนันั้น) มาบรรจบกนันตรงจอุดไหนกนันแนข่?

ผมเหห็นวข่าเรามบีภาพๆนบีนั้: เมดืที่อโมเสสไดล้รล้องทผลตข่อพระเจล้าแทนชนชาตลิอลิสราเอลซถึที่งไดล้ถผกงผแมวเซาเหลข่า
นนันั้นกนัด ชนชาตลินนันั้นกห็มบีความทอุกขร์ใจอยข่างหนนัก; พวกเขากจาลนังจะตายเปป็นรล้อยๆคนเพราะถผกงผพลิษเหลข่านนันั้นกนัด 
มนอุษยร์ทบีที่ยนังไมข่ไดล้ถผกสรล้างใหมข่กห็อยผข่ในความทอุกขร์ใจและภยนันตรายฝฝ่ายวริญญาณทบีที่ยลิที่งใหญข่; เขาถผกกนัดแลล้วโดยงผแหข่ง
บาป, เขากจาลนังจะตายเพราะผลกระทบอทนมทพริษรด้ายของบาป: “ครนันั้นตนัณหาเกลิดขถึนั้นแลล้ว กห็ทจาใหล้เกลิดบาป และ
เมพที่อบาปโตเตก็มททที่แลด้ว กก็นคาไปสซูต่ความตาย” (ยากอบ 1:15) บาปและความตายมบีความหมายเหมดือนกนัน คนไมข่
เชดืที่อนนันั้นกห็ชข่วยเหลดือตนัวเองไมข่ไดล้, ไมข่มบีหวนัง, ตายแนต่นอน, ดล้วยวข่าพระเจล้าไดล้ทรงกจาหนดไวล้วข่า “คต่าจด้างของบาปคพอ
ความตาย” (โรม 6:23) เหมดือนกนับทบีที่ชนชาตลิอลิสราเอลเหลข่านนันั้นอยผข่ในความทอุกขร์อยข่างมาก โดยกจาลนังจะตาย



เพราะรอยกนัดของงผพลิษเหลข่านนันั้น บรรดาคนไมต่เชพที่อกห็อยผข่ในความทอุกขร์ใหญข่หลวงเชข่นกนัน โดยกจาลนังจะตายเพราะพลิษ
รล้ายของบาป

งผทองสนัมฤทธลิธิ์นนันั้นไดล้ถผกยกขถึนั้นบนเสาอนันหนถึที่ง ทข่ามกลางสายตาของชนชาตลิอลิสราเอลทอุกคน ในทจานอง
เดบียวกนันพระเยซผไดล้ทรงถผกยกขถึนั้นบนกางเขนนนันั้นตต่อหนด้าผซูด้คน (กางเขนของพระองคร์ไดล้ถผกยกขถึนั้นบนกลโกธา, หนถึที่ง
ในสถานทบีที่ๆคนผข่านไปผข่านมามากทบีที่สอุด มนันเปป็นสถานทบีที่ๆพวกอาชญากรถผกตรถึงกางเขน; ทอุกคนรผล้วข่ามนันอยผข่ทบีที่ไหน 
และมนันสามารถถผกมองเหห็นไดล้จากทอุกดล้าน ดนังนนันั้นฝผงชนหมผข่ใหญข่จถึงสามารถยดืนอยผข่รอบกลโกธา, “สถานทบีที่แหข่ง
กะโหลกศบีรษะ”, และมองเหห็นพระเยซผขณะทบีที่พระองคร์ถผกตรถึงอยผข่บนกางเขนนนันั้นไดล้ เพดืที่อทบีที่จะทจาใหล้มนันปรากฏแกข่
สายตาผผล้คนมากขนนี้นไปอทก พระองคร์ไดล้ทรงถผกตรถึงกางเขนในชข่วงเทศกาลปปัสกา อนันเปป็นชข่วงเวลาหนถึที่งทบีที่พวกยลิว
มายนังกรอุงเยรผซาเลห็มจากทอุกหนทอุกแหข่งทนัที่วโลกสมนัยนนันั้น ดล้วยเหตอุนบีนั้คนสข่วนใหญข่แหข่งชนชาตลิอลิสราเอลจถึงอยผข่ทบีที่นนัที่น
ตอนทบีที่พระเยซผทรงถผกยกขถึนั้นบนกางเขนนนันั้นในลนักษณะเดบียวกนับทบีที่โมเสสไดล้ยกงผทองสนัมฤทธลิธิ์นนันั้นในถลิที่นทอุรกนันดารตข่อ
หนล้าทอุกคนในคต่ายของชนชาตลิอลิสราเอล

มนันอาจดผเหมดือนเปป็นเรดืที่องแปลกตข่อชนชาตลิอลิสราเอลทบีที่พระเจล้าไดล้ทรงบอกโมเสสใหล้ทจางซูตนัวหนถึที่งขถึนั้นมา-
วนัตถอุหนถึที่งทบีที่ถผกทจาขถึนั้นในลนักษณะเดบียวกนับงผพลิษเหลข่านนันั้นทบีที่กจาลนังกนัดพวกเขาและนจาความตายมาสผข่พวกเขา ถล้ามนทุษยห์
ไดล้เลดือกสนัญลนักษณร์ทบีที่จะถผกยกขถึนั้น คอุณกห็เชดืที่อใจไดล้เลยวข่ามนันคงไมข่ใชข่งผตนัวหนถึที่งแนข่ๆ; ชนชาตลิอลิสราเอลกห็คงเลดือก
สนัญลนักษณร์แบบอพที่นไปแลล้ว แตข่พระเจด้าไดล้ทรงสนัที่งโมเสสวข่าตล้องทจาอะไร และงผนนันั้นทบีที่ถผกยกขถึนั้นบนเสานนันั้นกห็มบีลนักษณะ
เดบียวกนับงผเหลข่านนันั้นทบีที่กจาลนังนจาความตายมาสผข่ลผกหลานของอลิสราเอล

ในทจานองเดบียวกนัน พระครริสตณ์ผซูด้ไมต่ทรงมทบาป, ซถึที่งไมต่มทบาปในพระองคร์เลย, ไดล้ทรงถผกทจาใหล้เปป็นเหมดือน
เนดืนั้อหนนังทบีที่บาปหนา (2 คร. 5:21; รม. 8:3) งผทองสนัมฤทธลิธิ์นนันั้นไมข่มบีพลิษ, ปราศจากพลิษรล้าย พระครลิสตร์มนอุษยร์ผผล้นนันั้น, 
ซถึที่งถผกทจาใหล้มทลทกษณะของมนอุษยร์, กห็ไมข่ทรงมบีบาป-มนอุษยร์ผผล้เดบียวทบีที่เคยมบีชบีวลิตอยผข่ซถึที่งไมข่มบีบาปเลย พระเยซผบน
กางเขนนนันั้นทรงเปป็นสลิที่งดบีทบีที่สอุดของสวรรคร์สจาหรนับสลิที่งเลวทบีที่สอุดของแผข่นดลินโลก พระองคร์ทรงถผกนนับวข่าเปป็นเหมดือนคน
บาปคนหนถึที่ง, พระองคร์ทรงเขล้าแทนทบีที่เราถถึงแมล้วข่าพระองคห์ไมข่มบีบาปเลย พระองคร์ทรงถผกตรถึงบนตล้นไมล้ตล้นหนถึที่ง 
และบาปของเรากห็ถผกวางไวล้บนพระองคห์: “พระองคร์เองไดล้ทรงรนับแบกบาปของเราไวล้ในพระกายของพระองคร์ทบีที่
ตล้นไมล้นนันั้น เพดืที่อวข่าเราทนันั้งหลายซถึที่งตายจากบาปแลล้ว จะไดล้ดจาเนลินชบีวลิตตามความชอบธรรม ดล้วยรอยเฆบีที่ยนของ
พระองคร์ ทข่านทนันั้งหลายจถึงไดล้รนับการรนักษาใหล้หาย” (1 ปต. 2:24) ในวนันตรถึงกางเขนนนันั้นชนชาตลิอลิสราเอลหลาย
พนันคนไดล้มองดผพระองคร์จรลิงๆ ผผล้เชดืที่อทนันั้งหลายในวนันนบีนั้เหห็นพระองคร์ดล้วยดวงตาแหข่งความเชดืที่อ; เรามองเหห็นพระองคร์
บนกางเขนนนันั้น, บาปททนี้งหลายของเราไดล้ถผกแบกไปยนังกางเขนนนันั้นโดยพระเยซผพระผผล้ไถข่ของเรา-พระเมษโปดกของ
พระเจล้าและผผล้เดบียวทบีที่บนังเกลิดจากพระบลิดา

จงสนังเกตวข่าพระเจล้าทรงบอกโมเสสอยข่างชนัดเจนวข่าจะตล้องทจาอะไร และโมเสสไดล้เชดืที่อฟปัง พระเจล้าทรง
บอกชนชาตลิอลิสราเอลดล้วยวข่าจะตล้องทจาอะไร: พวกเขาแคข่ตล้อง “มองและมทชทวริตอยซูต่” หนทางเดบียวทบีที่คนอลิสราเอล
ทบีที่กจาลนังจะตายในขณะนนันั้นจะถผกรนักษาใหล้หายและมบีชบีวลิตไดล้กห็คดือ มองไปยนังงผทองสนัมฤทธลิธิ์ตนัวนนันั้น เขาจะตล้องไมข่แตะ
ตล้องมนันหรดือพผดกนับมนันเลย; เขาแคข่ตล้องมองไปทบีที่มนันเทข่านนันั้น หนทางเดบียวทบีที่คนไมข่เชดืที่อจะไดล้รนับประโยชนร์จากการ
สลินั้นพระชนมร์ของพระครลิสตร์บนกลโกธากห็คดือ มองไปทบีที่พระองคร์ในความเชดืที่อ ไมข่วข่าคนอลิสราเอลในขณะนนันั้นจะใกลล้



ตายขนาดไหน, หากเขามบีพละกจาลนังมากพอทบีที่จะลดืมตาและมองไปทบีที่งผทองสนัมฤทธลิธิ์ตนัวนนันั้น เขากห็ไดล้รนับการรนักษาใหล้
หายในทนันทบี ในทจานองเดบียวกนัน ไมข่วข่าคนๆหนถึที่งจะมบีความเชดืที่อนล้อยขนาดไหน คนบาปทบีที่นข่าสงสารคนใดทบีที่มองไป
ยนังพระเยซผและเชดืที่ออยข่างจรลิงใจและวางใจกก็จะไดด้รทบความรอด ความเชดืที่อทบีที่จรลิงใจยข่อมนจามาซถึที่งความรอด 

เราไดล้รนับความรอดโดยพระคอุณผข่านทางความเชดืที่อ แตข่ความเชดืที่อไมข่ไดล้มาเปป็นนลินั้ว, ฟอุต, หลา, ออนซร์หรดือ
ปอนดร์ ความเชดืที่อกห็คดือความเชดืที่อ; และถล้าผผล้ใดมบีความเชดืที่อพอทบีที่จะแคข่มองไปทบีที่พระเยซผและยอมจคานนตข่อพระองคร์
ในความเชดืที่อ ความเชดืที่อนนันั้นกห็จะนจามาซถึที่งความรอด พระครลิสตร์บนกางเขนทรงกลายเปป็นตนัวแทนของเราเมดืที่อเรา
เชดืที่อในพระองคร์ดล้วยตนัวเราเอง พระองคร์ทรงเปป็นผผล้แทนของเรา, พระองคร์ทรงถผกลงโทษแทนทบีที่เราโดยการเอาบาป
ของเราไปตกอยผข่บนพระองคร์ (2 คร. 5:21)

เมดืที่อโมเสสตามคจาบนัญชาของพระเจล้าไดล้ทจางผทองสนัมฤทธลิธิ์นนันั้นขถึนั้นมาและตลิดมนันไวล้ทบีที่เสา ชนชาตลิอลิสราเอลกห็
เหห็นภาพลนักษณร์ของงผนนันั้นทบีที่กนัดพวกเขา; และกระนนันั้นเมดืที่อพวกเขามองไปททที่งผทองสนัมฤทธลิธิ์นนันั้นตามทบีที่พวกเขาถผกสนัที่งใหล้
กระทจา พวกเขากห็ถผกรนักษาใหล้หาย เมดืที่อคนไมข่เชดืที่อทบีที่ปฝ่วยเพราะบาปมองไปทบีที่กลโกธาในความเชดืที่อ เขากห็เหห็นพระ
บอุตรของพระเจล้าบนกางเขนนนันั้น ผผล้ทรงถผกสรล้างตามแบบของเรา, ทรงไมต่มทบาป, แตข่ไดล้ถผกทจาใหล้เปป็นบาปเพราะเรา
พระองคร์ทรงแบกรนับบาปททนี้งหมด, พริษรด้ายทนันั้งหมดของบาป, และความตายทนันั้งหมดทบีที่บาปนจามาใหล้ไดล้

ขล้อ 15 ประกาศจตุดประสงคณ์ของการยกบอุตรมนอุษยร์ขถึนั้น และผลลทพธณ์ตต่างๆของการทบีที่พระองคร์ทรงถผกยก
ขถึนั้น ขอบคอุณพระเจล้าสจาหรนับผซูด้ใดกก็ตามททที่! “ผซูด้ใดกก็ตามททที่เชพที่อในพระองคณ์”, ผผล้ใดกห็ตามทบีที่มองไปทบีที่พระองคร์ดล้วย
ดวงตาแหข่งความเชดืที่อจะไมข่พลินาศเลย, “แตต่มทชทวริตนริรทนดรณ์” พระสนัญญาเรดืที่องความรอดมบีใหล้แกข่ททุกคน: “เราทตุกคน
ไดด้เจริที่นไปเหมพอนแกะ เราทตุกคนตต่างไดด้หทนไปตามทางของตนเอง และพระเยโฮวาหณ์ทรงวางลงบน (พระเยซซู) ซนที่ง
ความชทที่วชด้าของเราทนุกคน” (อสย. 53:6)

“การเชดืที่อ” ในทบีที่นบีนั้คดือดล้วยหนัวใจ; มนันไมข่ใชข่ความเชดืที่อททที่สมอง มนันไมข่ไดล้หมายความวข่าผผล้ใดกห็ตามทบีที่เชดืที่อวข่ามรี
พระเจล้าอยผข่องคร์หนถึที่ง, หรดือวข่ามรีพระครลิสตร์อยผข่องคร์หนถึที่ง, หรดือกระทนัที่งวข่าพระองคร์ทรงเปป็นพระผผล้ชข่วยใหล้รอดนบัทั้นและ
ทรงสามารถทบีที่จะชข่วยใหล้รอดไดล้ การเชดืที่อในทบีที่นบีนั้คดือความเชพที่อททที่ใจ เมดืที่อผผล้ใดตระหนนักวข่าเขาไดล้ถผกกนัดโดยบาปแลล้ว
และวข่าพลิษของบาปนนันั้นสอุดทล้ายแลล้วจะนจามาซถึที่งความตาย-ความตายชทที่วนริรทนดรณ์; เมดืที่อคนๆนนันั้นรผล้สถึกถถึงความตล้องการ
ทบีที่จะไดล้รนับการรนักษาใหล้หายฝฝ่ายวลิญญาณและไดล้รนับความรอดไปตลอดชนัที่วนลิรนันดรร์ และหนันมาหาพระเยซผเพดืที่อขอ
การยกโทษบาปและมอบทนันั้งตนัวของเขาไวล้กนับพระเยซผ เขากห็จะถผกรนักษาใหล้หาย, เขากห็จะไดล้รนับความรอด-แตข่โดย
ความเชดืที่อในพระเมษโปดกของพระเจล้าผผล้ไดล้ทรงทจาการลบมลทลินแทนเราทบีที่กลโกธาเทข่านนันั้น ความชอบธรรมกห็ถผก
ยกใหล้เปป็นของเรา พระครลิสตร์ทรงเปป็นความชอบธรรมของเรา, ความบรลิสอุทธลิธิ์ของเรา, การชจาระแยกตนันั้งของเรา-
และหากไมข่มบีพระองคร์ กห็ไมข่มรีความชอบธรรม, ไมข่มบีความรอดเลย

ททุกคนในคข่ายชนชาตลิอลิสราเอลถผกเชลิญชวนใหล้มองและมบีชบีวลิต คนเหลข่านนันั้นทบีที่มองกก็มทชทวกิต คนเหลข่านนันั้นทบีที่
ปฏริเสธททที่จะมองกก็เสทยชทวกิต คจาเชลิญชวนทบีที่มาถถึงคนบาปกห็มาถถึง “ผผล้ใดกห็ตามทบีที่”-ไมข่มบีผผล้ใดถผกตนัดออกเลย ไมข่วข่าความ
เชดืที่อนนันั้นจะอข่อนแอขนาดไหน-(มนันไมข่ใชข่ปรลิมาณของความเชดืที่อ แตข่เปป็นผซผู้ทบีที่เราเชดืที่อ); ไมข่วข่าคนๆนนันั้นจะบาปหนาและ
ชนัที่วชล้าขนาดไหน ถด้าเขาเชพที่อเขากห็มบีชบีวลิตนลิรนันดรร์ ถล้าคนอลิสราเอลคนใดเสบียชบีวลิต มนันกห็เปป็นเพราะวข่าเขาปฏลิเสธทบีที่จะ



มองไปทบีที่งผทองสนัมฤทธลิธิ์นนันั้น; และถล้าคอุณ, ทข่านผผล้อข่านทบีที่รนัก, ตล้องอยผข่ในนรกชนัที่วนลิรนันดรร์ มนันกห็จะเปป็นเพราะวข่าคอุณไดล้
ปฏลิเสธทบีที่จะมองไปทบีที่พระเยซผ, เชดืที่อในพระองคร์และวางใจในพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระองคร์

กรอุณาสนังเกตวข่าพระสนัญญานบีนั้ไมข่ไดล้สลินั้นสอุดลงดล้วย “จะไมต่พรินาศ”; ยนังมบีมากกวข่านนันั้น: “แตต่มทชทวริตนริรทนดรณ์” 
พระเยซผไมข่เพบียงทรงชข่วยใหล้รอดพล้นจากนรกเทข่านนันั้น-พระองคร์ประทานชบีวลิตนลิรนันดรร์, ชบีวลิตอนันบรลิบผรณร์ เรากลาย
เปป็นผผล้รนับสข่วนในสภาพของพระเจล้าและนนัที่งดล้วยกนันในสวรรคสถานในพระองคร์ คนทบีที่เชดืที่อในพระเยซผจะไมข่เพบียงหนบี
พล้นการปรนับโทษของนรกเทข่านนันั้น เขาไดล้รนับชบีวลิตนลิรนันดรร์ในทนันทบีดล้วย เขาไดล้รนับสลิทธลิธิ์เขล้าอยผข่บล้านหลนังหนถึที่งในสงข่า
ราศบี, สลิทธลิธิ์เขล้าถถึงพระพรทอุกประการของนครขาวดอุจมอุกดานนันั้นเมดืที่อเขาจากโลกนบีนั้ไป

เมดืที่อผผล้รนับใชล้คนใดเทศนาเรดืที่องนรก คนทนัที่วไปทบีที่นนัที่งฟปังอยผข่กห็คลิดถถึงความรอดวข่าเปป็นหนทางหนถึที่งแหข่งการหลบ
หนบี, หนทางหนถึที่งทบีที่จะชข่วยใหล้ไมข่ตล้องตกนรก; แตข่ความรอดเปป็นมากกวข่านนันั้น: มนันเตห็มเปปปี่ยม, รวมถถึงใหล้เปลข่าดล้วย; 
มนันคดือประตผสผข่นครขาวดอุจมอุกดานนันั้นและสผข่ชบีวลิตนลิรนันดรร์กนับพระเยซผ

คนบางคนปฏลิเสธความรอดเพราะวข่าพวกเขากลข่าววข่า “มบีหลายสลิที่งเยอะเกลินไปทบีที่ฉนันตล้องสละทลินั้ง, ฉนันจะ
สผญเสบียเยอะเกลินไปถล้าฉนันกลายเปป็นครลิสเตบียน” แตข่พวกเขาคลิดผลิด ความรอดไมข่ใชข่การสผญเสบีย; มนันคดือการไดด้ 
พระเยซผตรนัสวข่า “เพราะวข่าผผล้ใดใครข่จะเอาชบีวลิตของตนรอด ผผล้นนันั้นจะเสบียชบีวลิต แตข่ผผล้ใดจะเสบียชบีวลิตของตนเพราะเหห็น
แกข่เรา ผผล้นนันั้นจะไดล้ชบีวลิตรอด เพราะถล้าผผล้ใดจะไดล้สลิที่งของสลินั้นทนันั้งโลก แตข่ตล้องสผญเสบียจลิตวลิญญาณของตน ผผล้นนันั้นจะไดล้
ประโยชนร์อะไร หรดือผผล้นนันั้นจะนจาอะไรไปแลกเอาจลิตวลิญญาณของตนกลนับคดืนมา” (มธ. 16:25, 26)

ขล้อ 16: “เพราะวต่าพระเจด้าทรงรทกโลก จนไดด้ทรงประทานพระบตุตรองคณ์เดทยวของพระองคณ์ททที่บทงเกริดมา 
เพพที่อผซูด้ใดททที่เชพที่อในพระบตุตรนทนี้นจะไมต่พรินาศ แตต่มทชทวริตนริรทนดรณ์”

ยอหร์น 3:16 ถผกเรบียกบข่อยๆวข่าเปป็น “ขข่าวประเสรลิฐแบบยข่อ” มบีขข่าวประเสรลิฐมากพอในพระคจาขล้อนบีนั้ทบีที่จะ
ชข่วยโลกใหล้รอดไดล้หากโลกจะยอมฟปังและเชดืที่อมนัน

นลิโคเดมนัสอาจคลิดวข่าพระเมสสลิยาหร์จะเสดห็จมาหาชนชาตลิอลิสราเอลเทข่านนันั้นและวข่าผลประโยชนร์ของการ
เสดห็จมาของพระองคร์จะตกแกข่พวกยลิวเทข่านนันั้น; แตข่พระเยซผทรงประกาศตรงนบีนั้วข่าพระเจล้าทรงรนักคนทนันั้งโลก-ยลิว, 
ตข่างชาตลิ, รวย, จน, ทาสหรดือไท, ไมข่มบีขล้อยกเวล้น พระบอุตรทบีที่บนังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจล้าทรงเปป็นของขวนัญของ
พระเจล้าทบีที่ประทานใหล้แกข่ทนันั้งครอบครนัวของอาดนัม! พระองคร์ไดล้เสดห็จมาจากพระทรวงของพระบลิดาเพดืที่อทวงสลิทธลิธิ์
คดืนและไถข่คดืนทอุกสลิที่งทบีที่อาดนัมคนแรกนนันั้นไดล้สผญเสบียไป

ไมข่มบีคจาประกาศใดทบีที่วลิเศษมากไปกวข่านบีนั้อบีกแลล้วในพระวจนะทนันั้งหมดของพระเจล้าเมดืที่อเทบียบกนับสลิที่งทบีที่เรา
อข่านในพระคจาขล้อนบีนั้ ทข่านทบีที่รนัก ลองคลิดดผสลิครนับ! พระเจล้าทรงเปป็นความรนักและความชอบธรรมอนันบรลิสอุทธลิธิ์; กระนนันั้น
พระองคร์กห็ทรงสามารถรนักโลกทบีที่เกลบียดชนังพระองคร์และเกลบียดชนังพระบอุตรของพระองคร์, โลกทบีที่เรบียกรล้องใหด้
ประหารชทวริตพระบอุตรของพระองคร์, ตรถึงพระองคร์เสบียทบีที่กางเขน, และเยาะเยล้ยพระองคร์ขณะทบีที่พระองคร์ทรง
สลินั้นพระชนมร์ พระองคร์ไมข่เพบียงรทกโลกเทข่านนันั้น พระองคร์ยนังทรงจนัดเตรบียมความรอดในราคาแพงทบีที่สอุดเทข่าทบีที่พระองคห์
เคยตล้องจข่ายดล้วย! ไมข่มบีทางทบีที่เราจะประเมลินคข่าของสลิที่งนบีนั้ไดล้, “ความรอดอนันยลิที่งใหญข่” ของเรา พระเจล้าไมข่ไดล้สข่งพวก
ทผตสวรรคร์, พวกเครผบ, หรดือสลิที่งทรงสรล้างใดในสวรรคร์มาเพดืที่อชจาระคข่าแหข่งการไถข่นนันั้น: พระองคณ์ไดด้ประทานพระ
บตุตรททที่บทงเกริดมาองคณ์เดทยวของพระองคณ์ ไมข่มบีหนทางอดืที่นแลล้ว



คจากลข่าวนนันั้นหมายความวข่าอยข่างไรทบีที่วข่า “พระเจด้าทรงรทกโลก”? บางคนสอนวข่า “พระเจล้าทรงรนักผซูด้ททที่ถซูก
เลพอกสรรออกมาจากทอุกเผข่าและทอุกประชาชาตลิ”-ไมข่ใชข่มนอุษยชาตลิทนันั้งปวง, แตข่เปป็นไมข่กบีที่คนทบีที่ถผกคนัดสรร, ทบีที่ถผก
เลดือกสรร แตข่ถล้านทที่นเปป็นความจรลิง งนันั้นยอหร์น 3:16 กห็ควรอข่านวข่า “เพราะวข่าพระเจล้าทรงรนักโลกจนพระองคร์ไดล้
ประทานพระบอุตรทบีที่บนังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์เพดืที่อทบีที่โลกโดยทางพระองคร์จะไดล้รนับความรอด” แตข่มนันไมข่ไดล้
อข่านแบบนนันั้น มนันกลข่าววข่า “ผซูด้ใดกก็ตามททที่เชบนั่อ” นนัที่นหมายถถึงผซูด้ใดกก็ตามททที่ออกมาจากคนทนันั้งโลก, จากทอุกเผข่าและทอุก
ประชาชาตลิ, จากทอุกภาษาและสบีผลิว “ผผล้ใดกห็ตามทบีที่เชดืที่อ” กห็กลายเปป็นบอุตรคนหนถึที่งของพระเจล้า มนันเปป็นการ
บลิดเบดือนภาษาทบีที่จะทจาใหล้ “โลก” หมายถถึงเฉพาะผผล้ทบีที่ถผกเลดือกสรรเทข่านนันั้น เพราะวข่า “โลก” ในพระคนัมภบีรร์หมาย
ถถึงคนชนัที่ว พระวจนะของพระเจล้าไมต่เคยพผดถถึงเหลข่าวลิสอุทธลิชนวข่าเปป็น “โลก” เลย

พระเจล้าไมข่เพบียงรทกโลก (และทอุกคนในโลก) เทข่านนันั้น แตข่ใน 1 ยอหร์น 2:2 เราถผกบอกวข่าพระครลิสตร์ทรง
เปป็นผซูด้ลบลด้างพระอาชญาเพราะบาปของมนตุษยณ์ททนี้งปวงในโลกดล้วย การสอนวข่าความรนักของพระเจล้าถผกประทาน
ใหล้แกข่เฉพาะเหลข่าผผล้ทบีที่ถผกเลดือกสรรเทข่ากนับเปป็นการวข่ารล้ายพระเจล้าผผล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์และมองออุปนลิสนัยของพระองคร์
ดล้วยมอุมมองทบีที่คนับแคบมากๆ ถล้าพระเจล้าทรงรนักเฉพาะกลอุข่มคนทบีที่ถผกเลดือกสรร, ถล้าพระองคร์ไมข่ไดล้รนักคนทนันั้งโลก, 
พระองคร์จะทรงเปป็นผผล้ทบีที่ชอบธรรม, ยอุตลิธรรม, และบรลิสอุทธลิธิ์ไดล้อยข่างไร? พระองคร์จะทรงพลิพากษาโลกไดล้อยข่างไร? 
ผมเชดืที่อในอจานาจสลิทธลิธิ์ขาดของพระเจล้า, ผมเชดืที่อในการเลดือกสรรตามพระคนัมภบีรร์; แตข่ผมกห็เชดืที่อดล้วยวข่า “ผซูด้ใดกก็ตามททที่
มทใจปรารถนา” กห็ไดล้รนับเชลิญใหล้มาดดืที่มนนั้จาแหข่งชบีวลิตโดยไมข่ตล้องเสบียคข่า ผมไมข่เชดืที่อหลนักคจาสอนของแนวคลิดไฮเปอรร์-คา
ลวลิน, ผมไมข่เชดืที่อหลนักคจาสอนเรดืที่องการลบมลทลินแบบจจากนัด ยอหร์น 3:16 สอนวข่าพระเจล้าทรงรนักโลกจนพระองคร์ไดล้
ประทานเพชรพลอยทบีที่มบีคข่ามากทบีที่สอุดเทข่าทบีที่สวรรคร์จะใหล้ไดล้, เพดืที่อผซูด้ใดกก็ตามในโลกทบีที่เชดืที่อในพระบอุตรของพระเจล้า 
“จะไมข่เขล้าสผข่การถผกปรนับโทษแตข่ผข่านพล้นจากความตายไปสผข่ชบีวลิตแลล้ว”

ความรนักทบีที่ถผกพผดถถึงในยอหร์น 3:16 (ความรนักของพระเจล้าเพดืที่อคนทนันั้งโลก) กห็ทจาใหล้พระเจล้าผผล้ทรงมหลิทธลิ
ฤทธลิธิ์พล้นผลิดจากความอยอุตลิธรรมและการเหห็นแกข่หนล้าคนในการพลิพากษาโลกอยข่างแนข่นอน-และพระองคร์จะ
พลิพากษาโลกโดยพระเยซผครลิสตร์ “เหตอุฉะนนันั้นพระเจล้าจถึงไดล้ทรงยกพระองคร์ขถึนั้นอยข่างสผงทบีที่สอุดดล้วย และไดล้ทรง
ประทานพระนามเหนดือนามทนันั้งปวงใหล้แกข่พระองคร์ เพดืที่อ ‘หนัวเขข่าทอุกหนัวเขข่า’ ในสวรรคร์กห็ดบี ทบีที่แผข่นดลินโลกกห็ดบี ใตล้พดืนั้น
แผข่นดลินโลกกห็ดบี ‘จะตล้องคอุกกราบลง’ นมนัสการในพระนามแหข่งพระเยซผนนันั้น และเพดืที่อ ‘ลลินั้นทอุกลลินั้นจะยอมรนับ’ วข่า
พระเยซผครลิสตร์ทรงเปป็นองคร์พระผผล้เปป็นเจล้า อนันเปป็นการถวายพระเกบียรตลิแดข่พระเจล้าพระบลิดา” (ฟป. 2:9-11)

พระเจล้าคงพลิพากษาโลกอยข่างชอบธรรมไมข่ไดล้ถล้าพระองคร์ไมข่มบีความรนัก, ไมข่มบีความสงสาร, ไมข่มบีความ
เมตตากรอุณาใหล้แกข่โลก ถล้าเราไดล้รนับความยอุตลิธรรมจากพระเจล้า เราทอุกคนกห็คงตล้องอยผข่ในนรกชนัที่วนลิรนันดรร์แลล้ว ไมข่มบี
สนักคนเดบียวในโลกนบีนั้ทบีที่คผข่ควรแกข่ความรนัก, ความโปรดปราน, และพระคอุณของพระเจล้า; กระนนันั้นเมดืที่อเรายนังชข่วย
เหลดือตนัวเองไมข่ไดล้, สลินั้นหวนัง, ไมข่มบีกจาลนัง, พระเจล้าไดล้ทรงสจาแดงความรนักของพระองคร์แกข่เราในการทบีที่พระครลิสตร์ไดล้
ทรงสลินั้นพระชนมร์เพราะบาปทนันั้งหลายของเรา

กรอุณาสนังเกตขล้อพระคนัมภบีรร์ตข่อไปนบีนั้; จงศถึกษาพวกมนันอยข่างตนันั้งใจ:



เอเสเคบียล 33:11: “จงกลข่าวแกข่เขาวข่า องคร์พระผผล้เปป็นเจล้าพระเจล้าตรนัสวข่า เรามบีชบีวลิตอยผข่แนข่ฉนันใด เราไมต่
พอใจในความตายของคนชทที่วฉทนนทนี้น แตต่พอใจในการททที่คนชทที่วหทนจากทางของเขาและมทชทวริตอยซูต่ จงหทนกลทบ จงหทน
กลทบจากทางชทที่วของเจด้า โอ วงศณ์วานอริสราเอลเออ๋ย เจด้ายอมตายทคาไม”

ยอหร์น 1:10 และ 29: “พระองคร์ทรงอยผข่ในโลก และพระองคร์ไดล้ทรงสรล้างโลก และโลกหาไดล้รผล้จนัก
พระองคร์ไมข่...วนันรอุข่งขถึนั้นยอหร์นเหห็นพระเยซผกจาลนังเสดห็จมาทางทข่าน ทข่านจถึงกลข่าววข่า “จงดผพระเมษโปดกของ
พระเจล้า ผผล้ทรงรนับความผลิดบาปของโลกไปเสบีย”

ยอหร์น 6:33 และ 51: “เพราะวข่าอาหารของพระเจล้านนันั้น คดือทข่านทบีที่ลงมาจากสวรรคร์ และประทานชบีวลิต
ใหล้แกข่โลก...เราเปป็นอาหารทบีที่ธจารงชบีวลิตซถึที่งลงมาจากสวรรคร์ ถล้าผผล้ใดกลินอาหารนบีนั้ ผผล้นนันั้นจะมบีชบีวลิตนลิรนันดรร์ และอาหาร
ทบีที่เราจะใหล้เพดืที่อเปป็นชบีวลิตของโลกนนันั้นกห็คดือเนดืนั้อของเรา”

ยอหร์น 8:12: “อบีกครนันั้งหนถึที่งพระเยซผตรนัสกนับเขาทนันั้งหลายวข่า “เราเปป็นความสวข่างของโลก ผผล้ทบีที่ตามเรามา
จะไมข่เดลินในความมดืด แตข่จะมบีความสวข่างแหข่งชบีวลิต”

โรม 3:19: “บนัดนบีนั้ เรารผล้แลล้ววข่าพระราชบนัญญนัตลิทอุกขล้อทบีที่ไดล้กลข่าวนนันั้น กห็ไดล้กลข่าวแกข่คนเหลข่านนันั้นทบีที่อยผข่ใตล้พระ
ราชบนัญญนัตลิเพดืที่อปปิดปากทอุกคน และเพดืที่อใหล้มนตุษยณ์ทตุกคนในโลกมบีความผลิดจจาเพาะพระพนักตรร์พระเจล้า”

2 โครลินธร์ 5:18, 19: “ทนันั้งสลินั้นนบีนั้เกลิดมาจากพระเจล้า ผผล้ทรงใหล้เราคดืนดบีกนันกนับพระองคร์ทางพระเยซผครลิสตร์ 
และทรงโปรดประทานใหล้เรารนับใชล้ในเรดืที่องการคดืนดบีกนัน คดือพระเจล้าผผล้สถลิตในองคร์พระครลิสตร์ทรงใหล้โลกนทนี้คดืนดบีกนัน
กนับพระองคร์เอง มลิไดล้ทรงถดือโทษในการละเมลิดของเขา และทรงมอบพระวจนะแหข่งการคดืนดบีกนันนนันั้นไวล้กนับเรา”

1 ยอหร์น 2:2: “และพระองคร์ (พระเยซผ) ทรงเปป็นผผล้ลบลล้างพระอาชญาทบีที่ตกกนับเราทนันั้งหลายเพราะบาป
ของเรา และไมข่ใชข่แตข่บาปของเราพวกเดบียว แตข่บาปของมนตุษยณ์ททนี้งปวงในโลกดล้วย”

1 ยอหร์น 4:4 และ 14: “ลผกเลห็กๆทนันั้งหลายเออ๋ย ทข่านเปป็นฝฝ่ายพระเจล้า และไดล้ชนะเขาเหลข่านนันั้น เพราะวข่า
พระองคร์ผผล้สถลิตอยผข่ในทข่านทนันั้งหลายเปป็นใหญข่กวข่าผผล้นนันั้นทบีที่อยผข่ในโลก...และเราทนันั้งหลายไดล้เหห็นและเปป็นพยานวข่า พระ
บลิดาไดล้ทรงใชล้พระบอุตรใหล้เสดห็จมาเปป็นพระผผล้ชข่วยใหล้รอดของโลก”

2 เปโตร 3:9: “องคร์พระผผล้เปป็นเจล้าไมข่ไดล้ทรงเฉดืที่อยชล้าในเรดืที่องพระสนัญญาของพระองคร์ ตามทบีที่บางคนคลิด
นนันั้น แตข่พระองคร์ไดล้ทรงอดกลนันั้นพระทนัยไวล้ เพราะเหห็นแกข่เราทนันั้งหลายมาชล้านาน ไมต่ทรงประสงคณ์ททที่จะใหด้ผยจ้หนนนั่งผยจ้ใด
พรินาศเลย แตต่ทรงปรารถนาททที่จะใหด้คนทกันั้งปวงกลทบใจเสทยใหมต่”

1 ทลิโมธบี 2:3 และ 4: “การเชข่นนบีนั้เปป็นการดบีและเปป็นทบีที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจล้า พระผผล้ชข่วยใหล้
รอดของเรา ผซูด้ทรงมทพระประสงคณ์ใหด้คนทกันั้งปวงรอด และใหล้มาถถึงความรผล้ในความจรลิงนนันั้น”

“พระเจด้าทรงรทกโลกจน...” คจาเลห็กๆทบีที่วข่า “จน” บข่งบอกวข่าไมข่มบีคจามากพอในทอุกภาษาของทนันั้งโลกทบีที่จะ
อธลิบายความลถึก, ความสผง, ความยาว, หรดือความกวล้างของความรนักอนันยลิที่งใหญข่ทบีที่พระเจล้าไดล้ทรงโปรดประทานแกข่
มนอุษยร์ “จน” มบีความหมายมากขนาดไหนในยอหร์น 3:16  สตลิปปัญญาของมนอุษยร์กห็ไมข่อาจคลิดเหตอุผลอธลิบายและ
ลลินั้นของมนอุษยร์กห็ไมข่อาจบอกไดล้ พระเจล้าเพบียงผผล้เดบียว, ในชนัที่วนลิรนันดรร์กาล, ทรงสามารถอธลิบายแกข่เราไดล้วข่าพระองคร์
ทรงรนักเรามากขนาดไหนตอนทบีที่พระองคร์ไดล้ทรง “รนักจน” พระองคร์ไดล้ประทานพระเยซผมาเพดืที่อตายแทนเราเพดืที่อทบีที่
เราจะไดล้มบีชบีวลิต และมบีชบีวลิตนนันั้นอยข่างครบบรลิบผรณร์



“พระเจด้าทรงรทกโลก จนไดด้ทรงประทาน...” พระเจล้าทรงพลิสผจนร์ความรนักของพระองคร์โดยการใหล้สลิที่งทบีที่ดบี
ทบีที่สอุดของพระองคร์ พระครลิสตร์บนกางเขนนนันั้นทรงเปป็นผลลทพธณ์แหข่งความรนักของพระเจล้าทบีที่มบีใหล้แกข่โลก ไมข่ใชข่ตด้นเหตตุ
แหข่งความรนักของพระองคร์ พระเจล้าไมข่ไดล้ทรงรนักเราเพราะวต่าพระเยซผไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์บนกางเขนนนันั้น; แตข่ตรง
กนันขล้าม พระเยซผไดล้ทรงสลินั้นพระชนมร์บนกางเขนนนันั้นเพราะวต่าพระเจด้าไดจ้ทรงรกักเราขณะทบีที่เรายนังเปป็นคนบาปอยผข่ 
การเทศนาวข่าพระเจล้าทรงรนักเราเพราะวข่าพระเยซผไดล้ทรงหลนัที่งพระโลหลิตของพระองคร์บนกางเขนนนันั้นกห็เปป็นความ
โฉดเขลาอนันนข่าเกลบียด ความจรลิงทบีที่ถผกนจาเสนอในขข่าวประเสรลิฐกห็คดือวข่าพระเจล้าไดด้ประทานพระเยซผใหล้แกข่โลก
เพราะวต่าพระองคณ์ทรงรกักโลกเหลบอเกกิน ความทอุกขร์ทรมานของพระเยซผบนกางเขนนนันั้นไมข่ไดล้ทจาใหล้พระเจล้าตกหลอุม
รนักมนอุษยร์; ความรทกของพระเจด้าไดจ้อนนุญาตใหด้พระเยซซูทนทตุกขณ์บนกางเขนนทนี้น

พระเจล้าไดล้ประทานพระเยซผใหล้แกข่โลกทบีที่หลงหายและบาปหนา, โลกทบีที่สมควรไดล้รนับแตข่นรกเทข่านนันั้นพรล้อม
กนับความเศรล้าโศกและความทอุกขร์ระทมทนันั้งสลินั้นของมนัน พระองคร์ไดล้ประทานพระเยซผใหล้เพดืที่อชจาระหนบีนั้บาป:

“แตข่บนัดนบีนั้ไดล้ปรากฏแลล้ววข่าความชอบธรรมของพระเจล้านนันั้นปรากฏนอกเหนดือพระราชบนัญญนัตลิ ซถึที่งพระ
ราชบนัญญนัตลิกนับพวกศาสดาพยากรณร์เปป็นพยานอยผข่ คดือความชอบธรรมของพระเจล้าซถึที่งทรงประทานโดยความเชดืที่อ
ในพระเยซผครลิสตร์สจาหรนับทอุกคนและแกข่ทอุกคนทบีที่เชดืที่อ เพราะวข่าคนทนันั้งหลายไมข่ตข่างกนัน เหตตุวต่าทตุกคนทคาบาป และ
เสพที่อมจากสงต่าราศทของพระเจด้า แตข่พระเจล้าทรงพระกรอุณาใหล้เราเปป็นผผล้ชอบธรรม โดยไมข่คลิดมผลคข่า โดยทบีที่พระเยซผ
ครลิสตร์ทรงไถข่เราใหล้พล้นบาปแลล้ว พระเจล้าไดล้ทรงตนันั้งพระเยซผไวล้ใหล้เปป็นทบีที่ลบลล้างพระอาชญา โดยความเชดืที่อในพระ
โลหลิตของพระองคร์ เพดืที่อสจาแดงใหล้เหห็นความชอบธรรมของพระองคร์ในการทบีที่พระเจล้าไดล้ทรงอดกลนันั้นพระทนัย และ
ทรงยกบาปทบีที่ไดล้ทจาไปแลล้วนนันั้น และเพพที่อจะสคาแดงความชอบธรรมของพระองคณ์ในปฟัจจตุบทนนทนี้วต่าพระองคณ์ทรงเปป็นผซูด้
ชอบธรรม และทรงโปรดใหด้ผซูด้ททที่เชพที่อในพระเยซซูเปป็นผซูด้ชอบธรรมดด้วย เมดืที่อเปป็นเชข่นนนันั้นแลล้วเราจะเอาอะไรมาอวด กห็
หมดหนทาง จะอล้างหลนักอะไรวข่าหมดหนทาง อล้างหลนักการประพฤตลิหรดือ ไมข่ใชข่ แตข่ตล้องอล้างหลนักของความเชดืที่อ 
เหตตุฉะนทนี้นเราททนี้งหลายสรตุปไดด้วต่า คนหนนที่งคนใดจะเปป็นคนชอบธรรมไดด้กก็โดยอาศทยความเชพที่อนอกเหนพอการ
ประพฤตริตามพระราชบทญญทตริ หรดือวข่าพระเจล้านนันั้นทรงเปป็นพระเจล้าของยลิวพวกเดบียวเทข่านนันั้นหรดือ พระองคร์ไมข่ทรง
เปป็นพระเจล้าของชนตข่างชาตลิดล้วยหรดือ ถผกแลล้วพระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าของชนตข่างชาตลิดล้วย เพราะวข่าพระเจล้า
เปป็นพระเจล้าองคร์เดบียว และพระองคร์จะทรงโปรดใหล้คนทบีที่เขล้าสอุหนนัตเปป็นคนชอบธรรมโดยความเชดืที่อ และจะทรง
โปรดใหล้คนทบีที่ไมข่ไดล้เขล้าสอุหนนัตเปป็นคนชอบธรรมกห็เพราะความเชดืที่อดอุจกนัน” (โรม 3:21-30)

ไมข่แปลกทบีที่อนัครทผตเปาโลประกาศกล้องวข่า “จงขอบพระคตุณพระเจด้าเพราะของประทานซนที่งพระองคณ์ทรง
ประทานนทนี้นททที่เหลบอจะพรรณนาไดจ้” (2 คร. 9:15)

ในขล้อ 14 พระเยซผทรงเรบียกพระองคร์เองวข่า “บตุตรมนตุษยณ์” ในพระคจาขล้อนบีนั้พระองคร์ตรนัสถถึงพระองคร์เอง
วข่าเปป็น “พระบตุตรของพระเจจ้า” ททที่บทงเกริดมาองคณ์เดทยว พระคจาสองขล้อนบีนั้ประกาศพระลนักษณะสองประการของ
พระเยซผ-มนอุษยร์แทล้จรลิง, พระเจล้าแทล้จรลิง พระองคร์ทรงเปป็นเชข่นนนันั้นจรลิงๆ และจจาเปป็นทบีที่นลิโคเดมนัสตล้องเชดืที่อสลิที่งนบีนั้ถล้า
เขาอยากบนังเกลิดใหมข่ คตุณและผมตล้องเชดืที่อเรดืที่องนบีนั้, เราตล้องเชดืที่อวข่าพระเยซผทรงเปป็นพระเจล้าทบีที่มารนับสภาพมนอุษยร์ มนัน
เปป็นไปไมข่ไดล้ทบีที่จะบนังเกลิดใหมข่และยนังปฏลิเสธเรดืที่องการรนับสภาพมนอุษยร์, ความเปป็นพระเจล้าของพระครลิสตร์ คนเหลข่า



นนันั้นทบีที่ปรารถนาทบีที่จะบนังเกลิดโดยพระวลิญญาณและถผกลล้างชจาระในพระโลหลิตตด้องเชดืที่อในพระองคร์วข่าทรงเปป็นบอุตร
มนอุษยร์และทรงเปป็นพระบอุตรของพระเจล้าเชข่นกนัน

พระเจล้าทรงรนักโลกจนพระองคร์ไดล้ประทานพระเยซผ “เพพที่อผซูด้ใดททที่เชพที่อในพระบตุตรนทนี้นจะไมต่พรินาศ แตต่มท
ชทวริตนริรทนดรณ์” พระเจล้าทรงรนักททุกคน-แตข่พระองคร์ทรงชข่วยใหล้รอดเฉพาะคนเหลข่านนันั้นทบีที่เชดืที่อในพระบอุตรทบีที่บนังเกลิดมา
องคร์เดบียวของพระองคร์ พระองคร์ไมข่สามารถชข่วยคนเหลข่านนันั้นทบีที่ปฏลิเสธทบีที่จะเชดืที่อในพระเยซผใหล้รอดไดล้ ถล้าพระองคร์
ทจาแบบนนันั้น พระองคร์กห็คงหยตุดทบีที่จะยอุตลิธรรมแลล้ว, พระองคร์กห็คงหยอุดทบีที่จะบรลิสอุทธลิธิ์แลล้ว, พระองคร์กห็คงหยอุดทบีที่จะชอบ
ธรรมแลล้ว แผนการแหข่งความรอดของพระองคร์ไดล้ถผกออกแบบและถผกทจาใหล้สมบผรณร์แบบกข่อนการวางรากฐาน
ของโลก (1 ปต. 1:18-23) และพระเจล้าทรงกลนับพระทนัยไมข่ไดล้เกบีที่ยวกนับแผนการนนันั้น ททุกคนทบีที่เชดืที่อกห็ไดล้รนับความ
รอด, ทอุกคนทบีที่ปฏริเสธทบีที่จะเชดืที่อกห็พลินาศ; แตข่นบีที่ไมข่ไดล้เปลบีที่ยนแปลงขล้อเทห็จจรลิงเรดืที่องความรนักอนันยลิที่งใหญข่, ความเมตตา, 
และความดบีงามของพระเจล้า

ขล้อ 17: “เพราะวต่าพระเจด้าไมต่ไดด้ทรงใชด้พระบตุตรของพระองคณ์เขด้ามาในโลกเพพที่อจะพริพากษาโลก แตต่เพพที่อ
ชต่วยโลกใหด้รอดโดยพระบตุตรนทนี้น”

ในทบีที่นบีนั้นลิโคเดมนัสเรบียนรผล้ “สลิที่งฝฝ่ายสวรรคร์” อบีกเรดืที่องหนถึที่ง-วนัตถอุประสงคร์หลนักแหข่งการเสดห็จเขล้ามาในโลกทบีที่
บาปหนานบีนั้ของพระเยซผ ทนันั้งๆทบีที่โลกสมควรถผกพลิพากษาและถผกปรนับโทษ พระเยซผกห็มลิไดล้เสดห็จมาเพดืที่อปรนับโทษหรดือ
พลิพากษามนอุษยร์ พระองคร์ไดล้เสดห็จมาเพดืที่อทบีที่จะสละวางชบีวลิตของพระองคร์เพดืที่อทบีที่พวกเขาจะไดล้รนับความรอด

ไมข่มบีขล้อสงสนัยเลยวข่านลิโคเดมนัสคอุล้นเคยดบีกนับคจาพยากรณร์ของดาวลิดเกบีที่ยวกนับพระเมสสลิยาหร์: “ขล้าพเจล้าจะ
ประกาศพระดจารนัสของพระองคร์ พระเยโฮวาหร์รนับสนัที่งกนับขล้าพเจล้าวข่า “เจล้าเปป็นบอุตรของเรา วนันนบีนั้เราไดล้ใหล้กจาเนลิดแกข่
เจล้าแลล้ว จงขอจากเราเถลิด และเราจะมอบบรรดาประชาชาตลิใหล้เปป็นมรดกของเจล้า ตลอดทนันั้งแผข่นดลินโลกใหล้เปป็น
กรรมสลิทธลิธิ์ของเจล้า เจด้าจะตทเขาใหด้แตกดด้วยคทาเหลก็ก และฟาดใหล้แหลกเปป็นชลินั้นๆดอุจภาชนะของชข่างหมล้อ” (เพลง
สดอุดบี 2:7-9) แนข่นอนวข่านลิโคเดมนัสรผล้จนักคจาพยากรณร์ของดาเนบียลเกบีที่ยวกนับการพลิพากษาทบีที่จะถผกตวงออกใหล้แกข่
บรรดาประชาชาตลิ-(กรอุณาศถึกษาดาเนบียล 7:9-22)-และเขาอาจคาดหวนังใหล้พระเมสสลิยาหร์เสดห็จมาในลนักษณะนบีนั้
กห็ไดล้-ดล้วยฤทธานอุภาพและสงข่าราศบียลิที่งใหญข่, ผผล้พลิพากษาทบีที่เปปปี่ยมอานอุภาพ, เพดืที่อพลิพากษาบรรดาประชาชาตลิดล้วย
คทาเหลห็กและโคข่นลล้มเหลข่าศนัตรผของพวกยลิว; แตข่พระเยซผทรงประกาศวข่าพระองคร์ไดล้เสดห็จมา, มกิใชก่เพพที่อปรทบโทษ
โลก, แตข่เพดืที่อชข่วยผผล้คนใหล้รอดจากบาปของพวกเขา พระองคร์จะเสดห็จมาในฐานะจอมกษนัตรลิยร์และจอมเจล้านาย, 
สลิงโตแหข่งตระกผลยผดาหร์; และพระองคร์จะพลิพากษาบรรดาประชาชาตลิดล้วยคทาเหลห็กและเหวบีที่ยงบนัลลนังกร์ทนันั้งหลาย
ลง; แตข่นนัที่นจะเกลิดขถึนั้นเมดืที่อพระองคร์เสดห็จมาในฤทธานอุภาพและสงข่าราศบียลิที่งใหญข่ พระองคร์ไดล้เสดห็จมาครนันั้งแรกนนันั้นใน
ฐานะพระเมษโปดก (ลผกแกะ) ทบีที่อข่อนสอุภาพและถข่อมใจของพระเจล้า, พระเยซซ, พระผผล้ชข่วยใหล้รอด

“แตต่เพพที่อชต่วยโลกใหด้รอดโดยพระบตุตรนทนี้น” ไมข่ไดล้หมายความวข่าทอุกคนในโลกจะรนับความรอดในทบีที่สอุด นบีที่
ไมข่มบีทางเปป็นไปไดล้ เพราะวข่าพระเยซผตรนัสอยข่างชนัดเจนในพระคจาขล้อถนัดไปวข่าคนเหลข่านนันั้นทบีที่ไมข่เชดืที่อกห็ “ถซูกพริพากษา
ลงโทษอยซูต่แลด้ว” พระเยซผทรงรทกคนทนันั้งโลก และพระองคร์ทรงแบกรนับบาปของคนทนันั้งโลกไปทบีที่กางเขนนนันั้นและทรง
ขจนัดบาปเหลข่านนันั้นออกไปเสบีย พระองคร์ทรงเปป็นผผล้ลบลล้างพระอาชญาสจาหรนับบาปของคนทนันั้งโลก-แตข่เฉพาะคน



เหลข่านนันั้นทบีที่เชดืที่อในพระองคร์เทข่านนันั้นทบีที่ไดล้รนับความรอด ในยอหร์น 5:40 พระองคร์ตรนัสแกข่พวกยลิวทบีที่ไมข่เชดืที่อเหลข่านนันั้นวข่า 
“แตต่ทต่านททนี้งหลายไมก่ยอมมาหาเราเพพที่อจะไดด้ชทวริต”

พระเยซผทรงเปปิดประตผแหข่งความรอดใหล้แกข่คนทนันั้งโลกแลล้ว: “เราเปป็นประตซู ถล้าผผล้ใดเขล้าไปทางเรา ผผล้นนันั้น
จะรอด และเขาจะเขล้าออก แลล้วจะพบอาหาร” (ยอหร์น 10:9) มบีพระคอุณเพบียงพอทบีที่จะชข่วยคนบาปทอุกคนทบีที่เคย
เกลิดมาและทบีที่จะเกลิดมาใหล้รอดไดล้ ดล้วยวข่า “พระบริดาไดด้ทรงใชด้พระบตุตรใหด้เสดก็จมาเปป็นพระผซูด้ชต่วยใหด้รอดของโลก”
(1 ยอหร์น 4:14)

ขล้อ 18: “ผซูด้ททที่เชพที่อในพระบตุตรกก็ไมต่ตด้องถซูกพริพากษาลงโทษ แตต่ผซูด้ททที่มริไดด้เชพที่อกก็ตด้องถซูกพริพากษาลงโทษอยซูต่
แลด้ว เพราะเขามริไดด้เชพที่อในพระนามพระบตุตรองคณ์เดทยวททที่บทงเกริดจากพระเจด้า”

สจาหรนับผมแลล้ว นบีที่เปป็นหนถึที่งในขล้อพระคจาทบีที่ยลิที่งใหญข่ทบีที่สอุดในพระคนัมภบีรร์ตลอดทนันั้งเลข่ม มนันนจาเสนอสามสลิที่ง
อยข่างชนัดเจน:

1. ผผล้ใดไดล้รนับความรอด-และทคาไม
2. ผผล้ใดพลินาศ-และเมพที่อไร
3. ทคาไมคนทบีที่พลินาศถถึงพลินาศ
“ผซูด้ททที่เชพที่อในพระบตุตร (พระเยซซู) กก็ไมต่ตด้องถซูกพริพากษาลงโทษ” ผผล้ใดทบีที่อข่านถล้อยคจาเหลข่านบีนั้กห็เขล้าใจพวกมนัน

ไดล้ การเชพที่อในพระเยซซูคดือการวางใจพระองคร์, มบีความเชดืที่อในพระองคร์, พถึที่งพาพระองคร์ การเชดืที่อในพระเยซผคดือการ
เชดืที่อทอุกสลิที่งทบีที่พระคนัมภบีรร์กลข่าวเกบีที่ยวกนับพระองคร์-วข่าพระองคร์ทรงอยผข่ในเรลิที่มแรกนนันั้นกนับพระบลิดา, ในพระทรวงของ
พระบลิดา, ประสผตลิจากหญลิงพรหมจารบีคนหนถึที่ง, ทรงดจาเนลินชบีวลิตโดยไมข่มบีบาปบนแผข่นดลินโลก, ทรงสลินั้นพระชนมร์, 
ถผกฝปังไวล้, และทรงเปป็นขถึนั้นมาอบีกตามททที่มทเขทยนไวด้ในพระคทมภทรณ์ เมดืที่อเราตล้อนรนับพระครลิสตร์และเชดืที่อในพระองคร์อยข่าง
ทบีที่พระองคร์ทรงถผกเปปิดเผยในพระวจนะของพระเจล้า การพริพากษาลงโทษกก็ถซูกเอาออกไป

นบีที่เปป็นครนันั้งทบีที่สามแลล้วในพระคจาสบีที่ขล้อทบีที่พระเยซผตรนัสถถึงการทบีที่เราเชดืที่อในพระองคร์เอง นบีที่คดือคจาประกาศของ
พระเจล้าเกบีที่ยวกนับความสจาคนัญของความเชดืที่อ-ความเชดืที่อทบีที่เชดืที่อในพระเยซผทบีที่เกบีที่ยวขล้องกนับการนนับวข่าชอบธรรม หาก
ไมข่มบีการเชดืที่อในพระองคร์กห็ไมข่มรีการนนับวข่าชอบธรรม, ไมข่มบีชบีวลิตนลิรนันดรร์ ผผล้ใดและทอุกคนทบีที่ไดล้ยลินขล้อความขข่าว
ประเสรลิฐกห็สามารถเชดืที่อไดล้ถล้าพวกเขาปรารถนา ความรอดทบีที่มบีพดืนั้นฐานอยผข่บนความเชดืที่อในพระเจล้ากห็ทจาใหล้ความ
รอดเปป็นสลิที่งทบีที่เปป็นไปไดล้สจาหรนับทอุกคน คนบาปทบีที่เลวทรามทบีที่สอุดทบีที่เคยมบีชบีวลิตอยผข่กห็สามารถรนับความรอดไดล้โดยการ
เชพที่อ เดห็กเลห็กๆทบีที่เพลิที่งมบีอายอุถถึงวนัยทบีที่รผล้จนักผลิดชอบชนัที่วดบีกห็รนับความรอดไดล้โดยการเชพที่อ ไมข่วข่าจะเปป็นฆาตกร, คนขบีนั้เมา, 
หญลิงแพศยา, คนบาปตนัวเอล้, หรดือเดห็กเลห็ก, ทอุกคนรนับความรอดโดยวลิธบีเดบียวกนัน-วลิธบีเดทยวทบีที่จะกลายเปป็นบอุตรคน
หนถึที่งของพระเจล้า: โดยการเชดืที่อในพระเยซผและการยอมรนับพระราชกลิจทบีที่เสรห็จสลินั้นแลล้วของพระองคร์

เชข่นนนันั้นแลล้ว ผผล้เชดืที่อจถึงไมข่ถผกพลิพากษาลงโทษ เขาไดล้รนับอภนัยโทษ, ถผกนนับวข่าชอบธรรม, พล้นผลิดจากความ
ผลิดทนันั้งปวงและถผกปลข่อยตนัวไป ทจาไมนข่ะหรดือ?  เพราะวต่าเขาไดด้ตด้อนรทบพระองคณ์ผซูด้ไดด้ทรงแบกรทบความผริดททนี้งหมด
ของเขาไปยทงกางเขนนทนี้นและตรนงมทนไวด้ททที่นทที่นแลด้ว! ในพระครลิสตร์ผผล้เชดืที่อกห็ถผกชข่วยใหล้รอดพล้นจากการแชข่งสาปของ
พระราชบนัญญนัตลิทบีที่ถผกละเมลิดและถผกนนับวข่าเปป็นคนชอบธรรมแลล้วในสายพระเนตรของพระเจล้าผผล้บรลิสอุทธลิธิ์ (1 คร. 
1:30)



คราวนบีนั้ขอใหล้เราอข่านคจากลข่าวนนันั้นอบีกครนันั้ง: “ผผล้ทบีที่เชดืที่อในพระบอุตรกก็ไมก่ตจ้องถซูกพริพากษาลงโทษ” มนันไมข่ไดล้
กลข่าววข่า “เขาจะไมข่ถซูกปรนับโทษเมดืที่อเขาตายไป หรดือทบีที่การพลิพากษา” มนันกลข่าวอยข่างชนัดเจนวข่าผผล้เชดืที่อคนนนันั้นกห็พล้น
จากการถผกพลิพากษาลงโทษเดรีดี๋ยวนรีทั้-ชนัที่วเสบีนั้ยววลินาทบีทบีที่เขาเชดืที่อ “และโดยพระองคร์นนันั้น ทอุกคนทบีที่เชดืที่อจะพล้นโทษไดล้ทอุก
อยข่าง...” (กลิจการ 13:39) ทนันทบีทบีที่คนบาปคนนนันั้นเชดืที่อในพระเยซผ ความชนัที่วชล้าตข่างๆ, บาปทนันั้งหลายและความ
อธรรมของเขากห็ถผกเอาออกไปเสบียและเขากห็ถผกนนับวข่าเปป็นคนชอบธรรมในทนันทบี เราไมข่ไดล้กลายเปป็นคนชอบธรรม
โดยการดจาเนลินชบีวลิตทบีที่ดบี; เรากลายเปป็นคนชอบธรรมโดยการเชดืที่อในพระเยซผ เมดืที่อเราเชดืที่อจากหนัวใจ ความชอบ
ธรรมของพระองคณ์กห็ถผกนนับใหล้เปป็นของเรา

“ผซูด้ททที่มกิไดจ้เชพที่อกก็ตด้องถซูกพริพากษาลงโทษอยซูต่แลด้ว” ผผล้รนับใชล้ทนันั้งหลายควรใชล้คจาตรนัสนบีนั้เปป็นขล้อเทศนาบข่อยๆ 
คนไมข่เชดืที่อทนันั้งหลายถซกพลิพากษาลงโทษอยผข่แลล้ว, พวกเขาถผกพลิพากษาลงโทษเดรีดี๋ยวนรีทั้ ไมข่จจาเปป็นตล้องกลข่าววข่า “ฉนัน
หวนังวข่าฉนันจะไมข่พลินาศเมดืที่อฉนันตายไป” ถล้าคอุณไมข่เปป็นผซูด้เชพที่อ คอุณกห็พลินาศเดรีดี๋ยวนรีทั้; พระพริโรธของพระเจด้ามาอยผข่บนตนัว
คอุณเดรีดี๋ยวนรีทั้ “ผผล้ทบีที่เชดืที่อในพระบอุตรกห็มบีชบีวลิตนลิรนันดรร์ ผผล้ทบีที่ไมข่เชดืที่อในพระบอุตรกห็จะไมข่เหห็นชบีวลิต แตข่พระพริโรธของพระเจด้า
ตกอยยก่กกับเขา” (ยอหร์น 3:36) ถล้าคอุณเปป็นคนไมข่เชดืที่อ แมล้ในขณะททที่คตุณมทชทวริตอยซูต่ คอุณกห็ตกอยผข่ภายใตล้การพลิพากษา
ลงโทษของพระเจล้าแลล้วและการแชข่งสาปของพระราชบนัญญนัตลิทบีที่ถผกละเมลิดของพระองคร์กห็แขวนอยผข่เหนดือศบีรษะของ
คอุณ คนไมข่เชดืที่อถผกถดือวข่ามบีความผลิดตข่อพระพนักตรร์พระเจล้า, ตายในการละเมลิดตข่างๆและบาปทนันั้งหลาย (รม. 3:19; 
อฟ. 2:5) คนไมข่เชดืที่อทอุกคนอยผข่ภายใตล้การพลิพากษาลงโทษของพระเจล้าเดรีดี๋ยวนรีทั้ ชนัที่วอถึดใจเดบียวเทข่านนันั้นคดือสลิที่งทบีที่คนัที่น
กลางอยผข่ระหวข่างคนบาปและนรก!

ผผล้ทบีที่ไมข่เชดืที่อกห็ถผกพลิพากษาลงโทษอยผข่แลล้ว “เพราะเขามกิไดจ้เชพที่อในพระนามพระบตุตรองคณ์เดทยวททที่บทงเกริดจาก
พระเจด้า” นบีที่เปป็นขล้อพลิสผจนร์ของพระเจล้าทบีที่วข่าไมข่มบีบาปใดทบีที่ใหญข่โตเหลดือเกลินและชนัที่วรล้ายเหลดือเกลินเทข่ากนับบาปแหข่ง
ความไมข่เชดืที่อ ทอุกดวงวลิญญาณทบีที่อยผข่ในนรกกห็อยผข่ทบีที่นนัที่นเพราะความไมข่เชดืที่อ; ทอุกดวงวลิญญาณทบีที่จะไปอยซูต่ในนรกกห็จะอยผข่
ทบีที่นนัที่นเพราะความไมข่เชดืที่อ การเมาเหลล้า, การเลข่นพนนัน, การโกหก, การฆข่าคน-ทนันั้งหมดนบีนั้เปป็นผลของความไมข่เชดืที่อ 
แคข่บาปเดบียวเทข่านนันั้น-บาปแหข่งความไมข่เชดืที่อ-ทบีที่ทจาใหล้ดวงวลิญญาณตกนรก คนๆหนถึที่งไมข่จจาเปป็นตล้องเมาเหลล้า, ฆข่าคน,
โกหก, ขบีนั้โกง, หรดือขโมยเพดืที่อทบีที่จะตกนรก; เขาอาจเปป็นคนทบีที่ซดืที่อสนัตยร์, เทบีที่ยงธรรม, จรลิงใจ, และมบีศบีลธรรมอนันดบีแตข่กห็
ตกนรกอยผข่ดบีถล้าเขาไมข่มบีความเชดืที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรห็จสลินั้นแลล้วของพระเยซผ มนันคดือบาปแหข่งความไมข่เชดืที่อทบีที่ทจาใหล้
คนบาปตกนรก แตข่บาปทนันั้งหลายของการละเวล้นการกระทจา (และบางครนันั้งกห็เปป็นบาปทนันั้งหลายของการกระทจา
ดล้วย) กห็ทจาใหล้ผผล้เชดืที่อสผญเสบียสลิทธลิบอุตรหนัวปปฝฝ่ายวลิญญาณของตนไปซถึที่งเปปปี่ยมดล้วยความชดืที่นชมยลินดบีอนันเตห็มเปปปี่ยมและ
บจาเหนห็จอนันเตห็มทบีที่

คนทบีที่ปฏลิเสธทบีที่จะเชดืที่อในพระเยซผกห็รนับรองไดล้วข่าตกนรกนลิรนันดรร์ชนัวรรๆ์ ; ไมข่มบีหวนังสจาหรนับคนแบบนนันั้นเลย ถล้า
เขายนังดดืนั้อตข่อไปในความไมข่เชดืที่อของตน เขากห็ไมต่มททางรนับความรอดไดล้อยข่างแนข่นอน ไมข่มบีบาปใดทบีที่ดผถผกเหยบียด
หยาม, ดผหมลิที่น, และยนัที่วยอุตข่อพระเจล้าผผล้บรลิสอุทธลิธิ์มากเทข่ากนับการทบีที่มนอุษยร์, ซถึที่งถผกสรล้างตามแบบพระฉายของพระเจด้า,
จะปฏลิเสธของประทานอนันเปปปี่ยมสงข่าราศบีคดือความรอดซถึที่งไดล้ถผกจนัดเตรบียมไวล้ใหล้แลล้วโดยตล้องแลกดล้วยคข่าทบีที่ไมข่อาจ
ประมาณไดล้ของพระบอุตรทบีที่บนังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจล้า การปฏลิเสธทบีที่จะเชดืที่อในพระองคร์กห็เทข่ากนับเปป็นยอดบน
สอุดของพบีระมลิดแหข่งบาป การปฏลิเสธทบีที่จะเชดืที่อในพระองคร์เทข่ากนับเปป็นการใสข่กลอนประตผสผข่สวรรคร์และปปิดกนันั้นตนัวเอง



ออกจากนครขาวดอุจมอุกดานนันั้น พระเยซซูคดือนามเดบียวทบีที่ “ซถึที่งใหล้เราทนันั้งหลายรอดไดล้...ทรงโปรดใหล้มบีในทข่ามกลาง
มนอุษยร์ทนัที่วใตล้ฟฝ้า” (กลิจการ 4:12) 

ขล้อ 19: “หลทกของการพริพากษามทอยต่างนทนี้ คพอความสวต่างไดด้เขด้ามาในโลกแลด้ว แตต่มนตุษยณ์ไดด้รทกความมพด
มากกวต่ารทกความสวต่าง เพราะกริจการของเขาชทที่ว”

คจากลข่าวนบีนั้ถผกกลข่าวโดยตรงแกข่ชนชาตลิอลิสราเอล, พวกยลิวทบีที่ไมข่เชดืที่อในสมนัยนนันั้น; แตข่มนันกห็เกบีที่ยวขล้องกนับทอุกคน
ทบีที่อยผข่ใตล้การพลิพากษาปรนับโทษของพระเจล้าดล้วย ไมข่มบีเหตอุผลเลยทบีที่พวกยลิวเหลข่านนันั้นจะไมข่รผล้จนักพระเมสสลิยาหร์ของ
ตน; พระองคร์ทรงถผกเปปิดเผยอยข่างชนัดแจล้งแลล้วแกข่พวกเขาในคจาพยากรณร์-แตข่เมดืที่อพระองคร์เสดห็จมาแลล้ว ซาตานกห็
ทจาใหล้ความคลิดของพวกเขามดืดบอดไปและพวกเขาปฏลิเสธทบีที่จะเหห็นและเชดืที่อ วนันนบีนั้-เหมดือนกนับในสมนัยทบีที่พระเยซผ
ทรงดจาเนลินบนแผข่นดลินโลกนบีนั้-เหตอุผลทบีที่แทล้จรลิงทบีที่ผผล้คนหลงหายกห็คดือพวกเขาไมข่มบีความสวข่างนนันั้นและไมข่สามารถรผล้จนัก
หนทางแหข่งความรอด และมนันไมข่ใชข่เพราะวข่าพระเจล้าไมข่ทรงเตห็มพระทนัยและพรล้อมทบีที่จะชข่วยใหล้รอดดล้วย ผผล้คน
ทจาบาปตข่อไปเพราะวต่าพวกเขารทกวริถททางของตทวเอง พวกเขารนักบาป, พวกเขาไมข่ยอมมาหาพระเยซผเพดืที่อทบีที่พวก
เขาจะถซูกชต่วยใหด้รอดพด้นจากบาปและมบีความชอบธรรมทบีที่ถผกนนับใหล้เปป็นของพวกเขา มนันเปป็นสนันดานของมนอุษยร์
ธรรมดาทบีที่จะรนักความมดืดแทนทบีที่จะรนักความสวข่าง ดล้วยเหตอุนบีนั้มนอุษยร์จถึงยนังคงอยผข่ในความมดืดตข่อไป โดยปฏลิเสธทบีที่จะ
เหก็นความสวข่างนนันั้นและยอมใหล้ความรนักของพระเจล้าเขล้ามาสผข่ใจของพวกเขาโดยความเชดืที่อ

“นทที่แหละคพอการพริพากษาปรทบโทษนกันั้น”-นนัที่นคดือ นบีที่คดือสาเหตตุของการพลิพากษาปรนับโทษนนันั้น, ตด้นเหตตุ
ทบีที่แทล้จรลิงของการปรนับโทษ ผผล้คนไมข่ไดล้ถผกปรนับโทษเพราะวข่าพวกเขาเปป็นลผกหลานของอาดนัมเพราะพวกเขาตนัดสลิน
ใจเลดือกเองไมข่ไดล้ มนันเปป็นความจรลิงทบีที่วข่าบาปของอาดนัมถผกใสข่ไวล้ในตนัวมนอุษยร์ทอุกคน และความตายกก็มาโดยบาป; 
แตข่ “ความสวต่างไดด้เขด้ามาในโลกแลด้ว” และไมข่มบีขล้ออล้างสจาหรนับการถผกปรนับโทษเลยนอกจากโดยการตนัดสลินใจ
เลดือกโดยเจตจจานงเสรบีของคนๆนนันั้น คนเหลข่านนันั้นทบีที่ถผกปรนับโทษกห็ถผกปรนับโทษเพราะวข่าพวกเขาปฏลิเสธทบีที่จะมาถถึง
ความสวข่างนนันั้น ความสวข่างและความรนักถผกจนัดเตรบียมไวล้แลล้ว และความรอดเปป็นของประทานของพระเจล้า; แตข่
มนอุษยร์ซถึที่งทราบสลิที่งนบีนั้ทนันั้งหมดแลล้ว กห็ยนังคงดจาเนลินในบาปตข่อไปเพราะวข่าพวกเขารนักบาป “เหตตุฉะนทนี้น โอ มนตุษยณ์เออ๋ย
ไมต่วต่าทต่านจะเปป็นใคร เมพที่อทต่านกลต่าวโทษผซูด้อพที่นนทนี้น ทต่านไมต่มทขด้อแกด้ตทวเลย…” (รม. 2:1)

“ความสวต่างไดด้เขด้ามาในโลกแลด้ว” ใน 1 ยอหร์น 1:5-7 เราอข่านวข่า “แลล้วนบีที่เปป็นขล้อความทบีที่เราไดล้ยลินจาก
พระองคร์ และประกาศแกข่ทข่านทนันั้งหลาย คดือวข่าพระเจผู้าทรงเปป็นความสวข่าง และไมข่มรีความมอดอยซข่ในพระองคห์
เลยถล้าเราจะวข่าเรารข่วมสามนัคคบีธรรมกนับพระองคร์ และยนังดจาเนลินอยผข่ในความมดืด เรากห็พผดมอุสา และไมข่ไดล้ดจาเนลิน
ชบีวลิตตามความจรลิง แตข่ถล้าเราดจาเนลินอยผข่ในความสวข่าง เหมดือนอยข่างพระองคร์ทรงสถลิตในความสวข่าง เรากห็
รข่วมสามนัคคบีธรรมซถึที่งกนันและกนัน และพระโลหลิตของพระเยซผครลิสตร์พระบอุตรของพระองคร์ กห็ชจาระเราทนันั้งหลายใหล้
ปราศจากบาปทนันั้งสลินั้น” พระเจด้าทรงเปป็นความสวข่าง และพระเยซผกห็ทรงเปป็นพระเจล้าทบีที่รนับสภาพมนอุษยร์ พระองคร์
ตรนัสแกข่พวกฟารลิสบีเหลข่านนันั้นวข่า “เราเปป็นความสวข่างของโลก” (ยอหร์น 8:12)

ผมเชดืที่อวข่าคจาตรนัสในวลบีนบีนั้มบีความหมายสองชนันั้น: ผมเชดืที่อวข่ามนันหมายถถึงพระครลิสตร์เอง, ตนัวตนของพระองคร์;
และผมเชดืที่อวข่ามนันยนังหมายถถึงขต่าวประเสรริฐของพระครลิสตร์ดล้วย พระวจนะเปป็นประทบีปสจาหรนับเทล้าของเรา, เปป็น
ความสวข่างแกข่ทางเดลินของเรา และการเขล้ามาของพระวจนะกห็นจามาซถึที่งความสวข่าง พระเยซผไดล้เสดห็จมาแลล้ว ดล้วย



เหตอุนบีนั้ความสวข่างจถึงเขล้ามาในโลกแลล้ว บนัดนบีนั้เรามบีพระราชบนัญญนัตลิอนันสมบผรณร์แบบแหข่งเสรบีภาพ, ขข่าวสารอนัน
สมบผรณร์แบบแหข่งขข่าวประเสรลิฐ พระเจล้าทรงเปป็นความสวข่าง และพระเยซผไดล้ทรงประกาศพระเจล้าแกข่มนอุษยร์แลล้ว

“มนตุษยณ์ไดด้รทกความมพดมากกวต่ารทกความสวต่าง เพราะกริจการของเขาชทที่ว” “ความมดืด” ในทบีที่นบีนั้หมายถถึง
ความมพดทางความคริดและศทลธรรม, ความมดืดแหข่งบาป-หรดือผมขอกลข่าวไดล้ไหมวข่าเปป็นความมดืดแหข่งผลททนี้งหลาย
แหข่งบาป? มนอุษยร์รนักตนัณหาของตา, ตนัณหาของเนดืนั้อหนนัง, และความเยข่อหยลิที่งแหข่งชบีวลิต มนอุษยร์ธรรมดาไมข่สามารถ
รนักสลิที่งตข่างๆของพระเจล้าไดล้เพราะวข่าสนันดานแทล้จรลิงของเขานนันั้นบาปหนา กข่อนทบีที่เราจะสามารถรนักพระเจล้าอยข่างทบีที่
เราควรรนักไดล้นนันั้น เราตล้องมบีประสบการณร์กนับการอนัศจรรยร์แหข่งการบนังเกลิดใหมข่และมบีใจใหมข่และจลิตวลิญญาณใหมข่ 
มนอุษยร์ทบีที่ไมข่มบีพระเจล้ากห็เสดืที่อมทรามอยข่างสลินั้นเชลิง-เชดืที่อถดือโชคลาง, โฉดเขลา, ถผกปปิดตาโดยพระแหข่งยอุคนบีนั้

กริจการททที่ชทที่วซถึที่งถผกพผดถถึงในพระคจาขล้อนบีนั้หมายถถึงนลิสนัยชนัที่วรล้ายตข่างๆของชบีวลิต ผผล้คนไมข่เปลบีที่ยนแปลงนลิสนัยชนัที่วๆ
ของตนโดยปราศจากการอนัศจรรยร์แหข่งพระคอุณของพระเจล้าในใจนนันั้น มนอุษยร์ในเนดืนั้อหนนังไมต่เคยเตห็มใจทบีที่จะเชดืที่อฟปัง
พระเจล้าและปฏลิบนัตลิตามคจาบนัญชาตข่างๆของพระองคร์เลย หากไมข่มบีพระคอุณของพระเจล้า มนอุษยร์ (รวมถถึงอาดนัม) กห็
รนักความมดืดและความเสดืที่อมทรามมาโดยตลอด ตราบใดทบีที่โลกนบีนั้ยนังอยผข่ มนอุษยร์ธรรมดากห็จะรนักบาป แมล้แตข่เดห็ก
เลห็กๆกห็ไมข่ตล้องถผกสอนใหล้กระทจาสลิที่งตข่างๆทบีที่ผลิดเลย มนันมบีอยผข่ในตนัวพวกเขามาตนันั้งแตข่เกลิดแลล้ว, มนันเปป็นสนันดานของ
พวกเขา อยข่าเขล้าใจผมผลิดนะครนับ-พระคตุณของพระเจด้ายต่อมดซูแลผซูด้ททที่ไมต่รซูด้ผริดชอบชทที่วดท; แตข่แมล้แตข่เดห็กเลห็กๆกห็มนักจะ
ทจาสลิที่งตข่างๆซถึที่งเปป็นพยานรนับรองวข่ามนอุษยร์ในสภาวะตามธรรมชาตลิของตนนนันั้นไมข่เหมาะสมสจาหรนับอาณาจนักรของ
พระเจล้าเลย

ผข่านทางปลายปากกาของอนัครทผตเปาโลผผล้ไดล้รนับการดลใจ พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ประทานคจาตนัดสลินชบีนั้ขาด
สจาหรนับคนทนันั้งโลก, มนอุษยชาตลิทนันั้งหมด:

“ตามทบีที่มบีเขบียนไวล้แลล้ววข่า ‘ไมข่มบีผผล้ใดเปป็นคนชอบธรรมสนักคนเดบียว ไมข่มบีเลย ไมข่มบีคนทบีที่เขล้าใจ ไมข่มบีคนทบีที่
แสวงหาพระเจล้า เขาทอุกคนหลงทางไปหมด เขาทนันั้งปวงเปป็นคนไรล้คข่าเหมดือนกนันทนันั้งสลินั้น ไมข่มบีสนักคนเดบียวทบีที่ทจาดบี ไมข่มบี
เลย ลจาคอของเขาคดือหลอุมฝปังศพทบีที่เปปิดอยผข่ เขาใชล้ลลินั้นของเขาในการลข่อลวง ภายใตล้รลิมฝปปากของเขามบีพลิษของงผรล้าย
ปากของเขาเตห็มดล้วยคจาแชข่งดข่าและคจาขมขดืที่น เทล้าของเขาวข่องไวในการทจาใหล้นองเลดือด ในทางเดลินของเขามบีความ
พลินาศและความทอุกขร์ และเขาไมข่รผล้จนักทางแหข่งสนันตลิสอุข ในแววตาของเขาไมข่มบีความเกรงกลนัวพระเจล้า’ บนัดนบีนั้ เรารผล้
แลล้ววข่าพระราชบนัญญนัตลิทอุกขล้อทบีที่ไดล้กลข่าวนนันั้น กห็ไดล้กลข่าวแกข่คนเหลข่านนันั้นทบีที่อยผข่ใตล้พระราชบนัญญนัตลิเพดืที่อปปิดปากทอุกคน 
และเพดืที่อใหล้มนอุษยร์ทอุกคนในโลกมบีความผลิดจจาเพาะพระพนักตรร์พระเจล้า เพราะฉะนนันั้นจถึงไมข่มบีเนดืนั้อหนนังคนหนถึที่งคนใด
เปป็นผผล้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจล้าไดล้โดยการประพฤตลิตามพระราชบนัญญนัตลิ เพราะวข่าโดยพระราช
บนัญญนัตลินนันั้นเราจถึงรผล้จนักบาปไดล้” (รม. 3:10-20)

ในอลิสยาหร์ 53:6 เราไดล้รนับความจรลิงแบบเดบียวกนัน-แตข่อลิสยาหร์เพลิที่มความหวทงเขล้าไปดล้วย: “เราทอุกคนไดล้
เจลิที่นไปเหมดือนแกะ เราทอุกคนตข่างไดล้หนันไปตามทางของตนเอง และพระเยโฮวาหณ์ทรงวางลงบนทก่านซนที่งความชทที่ว
ชด้าของเราทตุกคน”

ขล้อพระคจาทบีที่เราศถึกษากนันอยผข่นบีนั้เปปิดเผยอยข่างชนัดเจนวข่าทจาไมมนอุษยร์ถถึงหลงหาย, ทจาไมพวกเขาถถึงพลาด
สวรรคร์ไปและตล้องไปอยผข่ในนรกชนัที่วนลิรนันดรร์ ไมข่มบีการบอกเปป็นนนัยแมล้สนักตนัวอนักษรเดบียวเลยวข่าพระเจล้าทรงลริขริตลต่วง



หนด้าใหล้มนอุษยร์ตล้องพลินาศ ไมข่มบีการบอกเปป็นนนัยเลยวข่าความรนักของพระเจล้าและการลบมลทลินของพระครลิสตร์ไมข่ไดล้
รวมทตุกคนเขล้าไวล้ในนนันั้นแลล้ว พระเจล้าไดล้ทรงเปปิดเผยความรนักของพระองคร์, พระคอุณของพระองคร์, และหนทาง
แหข่งความรอดแกข่ทอุกคนทบีที่ประสงคร์ทบีที่จะมาสผข่ความสวข่างนนันั้น; ดล้วยเหตอุนบีนั้คนเหลข่านนันั้นทบีที่ปฏริเสธทบีที่จะมาสผข่ความสวข่าง
นนันั้นจถึงไมข่มบีขล้อแกล้ตนัวเลย; พวกเขาโทษไดล้แตข่ตนัวเองเทข่านนันั้นสจาหรนับสภาพทบีที่หลงหายของตน ทข่านผผล้อข่านทบีที่รนัก ถล้าคตุณ
ตล้องไปอยผข่ในนรกชนัที่วนลิรนันดรร์ มนันกห็จะไมข่ใชข่พระประสงคร์ของพระเจล้า; มนันจะเปป็นเพราะความดดืนั้อรนันั้นของคอุณเองใน
การปฏลิเสธทบีที่จะมาหาพระเยซผ! พระเจล้าไดล้ทรงวางความชนัที่วชล้าของเราทอุกคนไวล้บนพระเยซผแลล้ว และความสวข่าง
นนันั้นกห็สข่องแสงใหล้แกข่ทอุกคนทบีที่ยอมมาสซข่ความสวข่างนนันั้น

ในบทแรกๆของปฐมกาล เราอข่านวข่าพระเจล้าไดล้ทรงสรล้างมนอุษยร์ตามแบบพระฉายของพระองคร์, 
ประทานภรรยาทบีที่สมบผรณร์แบบใหล้แกข่เขา, และใหล้ทนันั้งสองคนนนันั้นไดล้อยผข่ในสวนเอเดนอนันสวยงาม พระองคร์ทรงบอ
กอาดนัมแลล้ววข่าจะตล้องทจาอะไร-และทรงสนัที่งเขาอยข่างชนัดเจนแลล้วดล้วยเกบีที่ยวกนับสริที่งเดทยวนทนี้นทบีที่เขาจะตล้องไมข่ทจาเดห็ด
ขาด: “แตต่ตด้นไมด้แหต่งความรซูด้ดทและรซูด้ชทที่วเจด้าอยต่ากรินผลจากตด้นนทนี้นเปป็นอทนขาด เพราะวต่าเจด้ากรินในวทนใด เจด้าจะตาย
แนต่ในวทนนทนี้น” (ปฐก. 2:17) กลข่าวอบีกนนัยหนถึที่ง พระเจล้าไดล้ประทานสลิทธลิธิ์ทบีที่จะเลดือกใหล้แกข่อาดนัม

อาดนัมในขณะนนันั้นยนังไรล้เดบียงสา-แตข่ความไรล้เดบียงสาของเขากห็เปป็นแงข่ลบ, ความชอบธรรมเปป็นแงข่บวก 
ความชอบธรรมถผกยกใหล้ และหนทางเดบียวทบีที่จะกลายเปป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจล้ากห็คดือโดย
ความเชดืที่อ เมดืที่อเราใชล้ความเชดืที่อในพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระเยซผ ความชอบธรรมกห็ถผกยกใหล้เปป็นของเรา-พระ
ครลิสตร์ในทข่านทบัทั้งหลายคดือความชอบธรรม

แตข่อาดนัมไมข่เตห็มใจทบีที่จะเชดืที่อฟปังพระเจล้าและดจาเนลินในพระบนัญญนัตลิตข่างๆของพระองคร์ เขาฟปังเอวา (ผผล้ซถึที่งไดล้
ฟปังซาตาน), พวกเขากลินผลไมล้ตล้องหล้ามนนันั้น, “และดวงตาของพวกเขาทนันั้งคผข่กห็ถผกเปปิด” พวกเขาทจาเครดืที่องปกปปิดดล้วย
ใบมะเดดืที่อเพดืที่อปกปปิดความนข่าละอายแหข่งความเปลดือยเปลข่าของตน และจากนนันั้นกห็ไปซข่อนตนัวอยผข่ทข่ามกลางตล้นไมล้
เหลข่านนันั้นในสวนนนันั้น-แตข่พระเจล้าทรงพบพวกเขา ทบีที่ซข่อนของพวกเขานนันั้นไมข่เพบียงพอ, เครดืที่องปกปปิดของพวกเขานนันั้น
ไมข่เพบียงพอ, ขล้อแกล้ตนัวตข่างๆของพวกเขานนันั้นไมข่มบีประโยชนร์อนันใด พระเจล้าทรงพลิพากษาพวกเขา-และทรง
พลิพากษาสลิที่งทรงสรล้างทนันั้งปวง พระองคร์ทรงขนับไลข่ชายและหญลิงคนแรกนนันั้นออกไปจากสวนเอเดน-แตข่นนัที่นกห็ไมข่ใชข่
ทนันั้งหมด:

พระเจล้าในสตลิปปัญญาของพระองคร์ทรงทราบวข่าอาดนัมจะกลนับมายนังสวนนนันั้น ดล้วยเหตอุนบีนั้พระองคร์จถึง “ทรง
ตนันั้งพวกเครผบไวล้ทางทลิศตะวนันออกของสวนเอเดน และตนันั้งดาบเพลลิงซถึที่งหมอุนไดล้รอบทลิศทาง เพดืที่อปฝ้องกนันทางเขล้าไป
สผข่ตล้นไมล้แหข่งชบีวลิต” (ปฐก. 3:24) พระเจล้าทรงทราบวข่าถล้าอาดนัมกลินผลจากตล้นไมล้แหข่งชบีวลิต เขากห็จะมบีชบีวลิตอยผข่ตลอด
ไปในรข่างกายแหข่งบาป-ในรข่างกายทบีที่เขาไดล้กบฏตข่อพระผผล้สรล้างของเขา; ดนังนนันั้นพระองคร์จถึงทรงทจาใหล้แนข่ใจวข่าอาดนัม
ไมข่ไดล้เขล้าสวนนนันั้นและกลินผลจากตล้นไมล้แหข่งชบีวลิต

ความรอดเปป็นมาจากองคร์พระผผล้เปป็นเจล้า พระองคร์ไดล้ทรงคลิดมนันขถึนั้นมา, ทรงวางแผนมนัน, ทรงทจาใหล้มนัน
สมบผรณร์แบบและทรงจนัดเตรบียมมนันไวล้ ความสวข่างแทล้จรลิงนนันั้นไดล้เขล้ามาสผข่โลกแลล้วเพดืที่อนจาทางทอุกคนทบีที่อยากรผล้จนักทาง
ไปสวรรคร์ และคนเหลข่านนันั้นทบีที่ปฏลิเสธทบีที่จะมาสซข่ความสวข่างนนันั้นกห็ทจาเชข่นนนันั้นเพราะวข่าพวกเขารนักทางทนันั้งหลายทบีที่
บาปหนา, มดืดมลิดและเสดืที่อมทรามของตนมากกวข่าทบีที่พวกเขารนักความชอบธรรม, ความดบีงาม, ความบรลิสอุทธลิธิ์, และ



ทางของพระเจล้า ดล้วยเหตอุนบีนั้ เชข่นเดบียวกนับอาดนัม พวกเขาจถึงเกห็บเกบีที่ยวผลแหข่งทางทนันั้งหลายของพวกเขาเอง; และ
ถล้าพวกเขายนังคงปฏลิเสธทบีที่จะมาหาความสวข่างนนันั้นอยผข่ตข่อไป พวกเขากห็จะตล้องอยผข่ในความมดืดภายนอกนนันั้นชนัที่วนลิรนันดรร์
ซถึที่งเปป็นทบีที่ๆมบีการรล้องไหล้และการครที่จาครวญและการขบเขบีนั้ยวเคบีนั้ยวฟปัน คนเหลข่านนันั้นทบีที่ไมข่ชอบความสวข่างนนันั้นบนแผข่น
ดลินโลกนบีนั้กห็ไมข่สามารถอยผข่ในความสวข่างแหข่งสวรรคร์ไดล้ และถล้าพวกเขาเลดือกทบีที่จะเดลินในความมดืดบนโลกนบีนั้ พวกเขา
กห็ถผกปปิดกนันั้นโดยอนัตโนมนัตลิออกจากความสวข่างชนัที่วนลิรนันดรร์นนันั้นในนครขาวดอุจมอุกดา

ชข่วยไมข่ไดล้ทบีที่เราเกลิดมาในบาป ชข่วยไมข่ไดล้ทบีที่เรามบีความเปฟปี่อยเนข่าของเนดืนั้อหนนังและความมดืดบอดของความ
คลิดและใจแบบธรรมชาตลิ; แตข่สลิที่งทบีที่นจาการปรนับโทษและการพลิพากษาในนรกมาใหล้คดือการปฏลิเสธพระเยซผครลิสตร์
เจล้าผผล้ไดล้เสดห็จมาเพดืที่อสละวางชบีวลิตของพระองคร์เพดืที่อทบีที่เราจะไดล้มบีชบีวลิต เรดืที่องทบีที่นข่าเศรล้าทบีที่สอุดเลยกห็คดือ การทบีที่ชายหรดือ
หญลิงคนใดจะดลิที่งลงเหวแหข่งความไมข่เชดืที่อ, ลงไปสผข่บถึงไฟทบีที่ลอุกไหมล้ดล้วยกจามะถนัน, ในเมดืที่อบาปทนันั้งหลายของพวกเขา
ถผกชดใชล้แลล้ว, การไถข่ของพวกเขาถผกซดืนั้อแลล้ว, และทนันั้งหมดทบีที่พวกเขาตล้องทจากห็คดือมาหาพระเยซผ!

ขล้อ 20 และ 21: “เพราะทตุกคนททที่ประพฤตริชทที่วกก็เกลทยดความสวต่าง และไมต่มาถนงความสวต่าง ดด้วยกลทว
วต่าการกระทคาของตนจะถซูกตคาหนริ แตต่ผซูด้ททที่ประพฤตริตามความจรริงกก็มาสซูต่ความสวต่าง เพพที่อจะใหด้การกระทคาของตน
ปรากฏวต่า ไดด้กระทคาการนทนี้นโดยพนที่งพระเจด้า”

ในพระคจาสองขล้อนบีนั้เราพบการประยอุกตร์ใชล้ในทางปฏลิบนัตลิของทอุกสลิที่งทบีที่พระเยซผไดล้ตรนัสมาโดยตลอดในการ
สนทนาของพระองคร์กนับนลิโคเดมนัส นบีที่เปป็นผลทบีที่ตามมาโดยตรรกะของความจรลิงนนันั้นทบีที่ถผกประกาศในขล้อ 19

สาสร์นของขล้อพระคจาเหลข่านบีนั้ประยอุกตร์ใชล้โดยตรงกนับพวกยลิวในสมนัยนนันั้น แตข่มนันกห็ประยอุกตร์ใชล้กนับบรรดา
ประชาชาตลิทบีที่เปป็นคนตข่างชาตลิเชข่นกนัน-กนับคอุณและกนับผม

“ทตุกคนททที่ประพฤตริชทที่ว” (คนไมข่เชดืที่อทอุกคน, ทอุกคนทบีที่ไมข่ไดล้บนังเกลิดใหมข่) “กก็เกลทยดความสวต่างนทนี้น และไมต่
มาถนงความสวต่างนทนี้น” คนไมข่เชดืที่อกห็ไมข่รนักพระครลิสตร์, เขาไมข่รนักขข่าวประเสรลิฐ ถล้าเขามาถถึงความสวข่างนนันั้น ขข่าว
ประเสรลิฐกห็จะตนักเตดือนและตจาหนลิเขา และเขาคงตล้องจจาใจยอมรนับสภาพทบีที่หลงหายของตน เขาไมข่อยากใหล้ทางชนัที่ว
ทนันั้งหลายและกลิจการชนัที่วทนันั้งหลายของเขาถผกเปปิดโปงและถผกเปปิดเผย, เขาไมข่อยากทบีที่จะถผกตนักเตดือน เขากลนัววนันนนันั้น
เมดืที่อเขาจะยดืนอยผข่ตข่อพระพนักตรร์พระเจล้า, เมดืที่อการชนัที่วทอุกอยข่างของเขาจะถผกนจามาสผข่ความสวข่างและถผกพลิพากษา; 
แตข่เนดืที่องจากเขารนักบาปและรนักทางชนัที่วของตนัวเขาเอง เขากห็เลยไมข่ยอมมาถถึงความสวข่างนนันั้น, เขาไมข่ยอมแสวงหา
พระครลิสตร์หรดือรนับขข่าวประเสรลิฐเพดืที่อทบีที่จะไดล้รนับความรอด

มบีคนไมข่เชดืที่ออยผข่สองกลอุข่ม: คนเหลข่านนันั้นทบีที่เกลบียดชนังขข่าวประเสรลิฐ, เกลบียดชนังครลิสตจนักร, และแสดงออกถถึง
ความเกลบียดชนังของตนโดยไมข่ยกเหตอุผลอะไรเลย-(พวกเขาถถึงขนันั้นดผถผกผผล้คนทบีที่เชลิญชวนพวกเขาใหล้มาครลิสตจนักร
และรข่วมการประชอุมตข่างๆทบีที่มบีการประกาศขข่าวประเสรลิฐดล้วยซนั้จา)-และคนเหลข่านนันั้นทบีที่ดผเหมดือนจะชพที่นชมขข่าว
ประเสรลิฐ, บางครนันั้งพวกเขามารข่วมประชอุมทบีที่ครลิสตจนักรและดผเหมดือนจะชดืที่นชมการนมนัสการทบีที่ดบี อยข่างไรกห็ตาม ใน
ความเปป็นจรลิงแลล้ว คนกลอุข่มทบีที่สองนบีนั้กห็ไมข่ไดล้ดบีไปกวข่ากลอุข่มแรก เพราะวข่าลถึกๆภายในยนังมบีบางสลิที่งทบีที่พวกเขารนัก
มากกวข่าทบีที่พวกเขารนักพระเจล้า มลิฉะนนันั้นพวกเขาคงยอมจจานนตข่อพระเยซผและปรนนลิบนัตลิพระองคร์แลล้ว พวกเขา
ทจาใหล้เรานถึกถถึงฝผงชนเหลข่านนันั้นทบีที่ตลิดตามพระเยซผเพดืที่อขอขนมปปังและปลา แตข่เมดืที่อพระองคร์ทรงถผกนจาตนัวไปยนังกล



โกธา พวกเขากห็หนบีไปและทลินั้งพระองคร์ใหล้เผชลิญกนับกางเขนนนันั้นเพบียงลจาพนัง วนันหนถึที่งเมดืที่อสนันดานทบีที่แทล้จรลิงของพวก
เขาถผกนจามาสผข่ความสวข่าง พวกเขาจะไดล้ยลินพระเยซผตรนัสวข่า “จงถอยออกไปเสบีย! เราไมข่เคยรผล้จนักพวกเจล้าเลย”

“ผซูด้ททที่ประพฤตริตามความจรริงกก็มาสซูต่ความสวต่างนทนี้น” นบีที่หมายถถึงผผล้เชดืที่อ, คนทบีที่บนังเกลิดใหมข่แลล้วอยข่างแทล้จรลิง 
เขาอาจอข่อนแอ, เขาอาจเปป็นเพบียงทารกคนหนถึที่งในพระครลิสตร์, เขาอาจโฉดเขลาในเรดืที่องฝฝ่ายวลิญญาณ; แตข่ดล้วย
หนัวใจของเขา เขาเชดืที่ออนันนจาไปสผข่ความชอบธรรมแลล้ว: “ดล้วยวข่าความเชดืที่อดล้วยใจกห็นจาไปสผข่ความชอบธรรม และ
การยอมรนับดล้วยปากกห็นจาไปสผข่ความรอด” (รม. 10:10)

สจานวนตข่างๆทบีที่คลล้ายกนับถล้อยคจาทบีที่ถผกพบในขล้อ 21 กห็ถผกพบเชข่นกนันในยอหร์น 18:37; 1 ยอหร์น 1:6,8; 
2:4; 3:19; และ 2 ยอหร์น 3,4 “ผผล้ทบีที่ประพฤตลิตามความจรลิง” กห็ไมข่วลิที่งหนบีจากความสวข่างนนันั้น ผผล้ทบีที่ดจาเนลินชบีวลิตใน
ความจรลิงและเดลินในความสวข่างนนันั้นกห็เตห็มใจเสมอทบีที่จะใหล้กลิจการทนันั้งหลายของเขาเปป็นทบีที่ปรากฏ, เขาไมข่ละอายใน
สลิที่งทบีที่เขากระทจาหรดือทบีทๆี่ เขาเดลินไป เขามาถถึงความสวข่างนนันั้น “เพพที่อจะใหด้การกระทคาของตนปรากฏวต่า ไดด้กระทคา
การนทนี้นโดยพนที่งพระเจด้า”

นาธานาเอลเปป็นตนัวอยข่างทบีที่ดบีของความจรลิงของพระคจาขล้อนบีนั้ เขาเปป็นคนทบีที่ “ประพฤตลิตามความจรลิง” 
เทต่าททที่ความจรริงไดด้ถซูกเปปิดเผยแกต่เขาผข่านทางความสวข่างแบบมนัวๆของระบบแบบโมเสสตามทบีที่มนันถผกนจามาใหล้ภาย
ใตล้พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี; และทนันทบีทบีที่เขาไดล้มาตลิดตข่อสนัมพนันธร์กนับพระเยซผ เขากห็เชดืที่อในพระองคร์, ตล้อนรนับ
พระองคร์, และตลิดตามพระองคร์ ขข่าวประเสรลิฐคดือแมข่เหลห็กทบีที่ดถึงดผดผผล้เชดืที่อ มนันมบีอจานาจในการชนักนจา, มนันดถึงดผดคน
เหลข่านนันั้นทบีที่ไดล้บนังเกลิดใหมข่แลล้ว; และเมดืที่อผผล้ใดปฏลิเสธทบีที่จะดจาเนลินในความสวข่างนนันั้น คอุณกห็เชดืที่อใจไดล้เลยวข่าคนๆนนันั้นไมข่
ไดล้บนังเกลิดใหมข่

นลิโคเดมนัสไดล้มาหาพระเยซผดล้วยใจทบีที่หลิว และพระเยซผทรงเปปิดความสวข่างนนันั้นโดยสนัที่งสอนเขาในเรดืที่องการ
บนังเกลิดใหมข่ เราทราบจากคจาพยานในเวลาตข่อมาของนลิโคเดมนัสตข่อหนล้าสภาซานเฮดรลินและโดยการกระทจาตข่างๆ
ของเขาทบีที่การตรถึงกางเขนนนันั้นวข่าเขาไดด้รทบความสวข่างนนันั้นและยอมรนับความจรลิงทบีที่ประทานใหล้แกข่เขาแลล้วในวนันนนันั้น 
ผมเชดืที่อโดยสข่วนตนัววข่าเขาไดล้บนังเกลิดใหมข่แลล้วในวนันนนันั้นเอง; แตข่ถล้าไมข่ใชข่ เขากห็ไดล้กลายเปป็นผซูด้เรทยนเกบีที่ยวกนับความจรลิง
นนันั้นแลล้วอยข่างแนข่นอน และทบีที่ไหนสนักแหข่ง, คราใดสนักครา, เขาไดล้บนังเกลิดใหมข่แลล้ว ผมเชดืที่อเชข่นนบีนั้เพราะวข่าเขาไดล้แกล้
ตข่างเพดืที่อพระเมสสลิยาหร์ตข่อหนล้าสภาซานเฮดรลิน (ยอหร์น 7:50, 51) และดล้วยกนันกนับโยเซฟชาวบล้านอารลิมาเธบีย เขา
ไดล้ขอพระศพของพระเยซผทบีที่กางเขนนนันั้นและชข่วยวางพระศพนนันั้นในออุโมงคร์ฝปังศพของโยเซฟ เขาไดล้พลิสผจนร์ความเชดืที่อ
ของตนโดยการกระทจาตข่างๆของตน

คนทบีที่มาหาพระเยซผเพดืที่อรนับความรอดและตด้อนรทบพระเยซผอยข่างจรลิงใจกห็จะเรลิที่มดจาเนลินในความสวข่างนนันั้น
และจะเดลินในความสวข่างนนันั้นตข่อไป ถล้าเขาไมต่จรลิงใจ เขากห็จะหนันกลนับไปในทบีที่สอุด คนเหลข่านนันั้นทบีที่ “อล้างตนัว” แตข่ไมข่ไดล้
“เชดืที่อจรลิง” กห็อาจดผเหมดือนเดลินในความสวข่างนนันั้นอยผข่สนักพนักหนถึที่ง แตข่ในไมข่ชล้ามนันกห็จะปรากฏชนัดวข่าพวกเขาไมข่ไดล้
บนังเกลิดใหมข่อยข่างแทล้จรลิงเลย ชบีวลิตยข่อมกต่อเกริดผล; ชบีวลิตไมข่เคยอยผข่นลิที่งหรดืออยผข่กนับทบีที่ ชบีวลิตทบีที่ไมข่เตลิบโตกห็ไมข่ใชข่ชบีวลิต คน
เหลข่านนันั้นทบีที่รนับขข่าวประเสรลิฐอยข่างแทล้จรลิงและบนังเกลิดใหมข่แลล้วกห็จะดจาเนลินในความจรลิงแหข่งขข่าวประเสรลิฐตข่อไป, 
พวกเขาจะเบบียดเขล้ามาใกลล้พระเยซผเจล้ามากขถึนั้นและจะยอมจจานนตข่อพระประสงคร์ของพระองคร์อยข่างเตห็มเปปปี่ยม



มากขถึนั้น; แตข่ถล้าพวกเขาไมข่ไดล้บนังเกลิดใหมข่อยข่างแทล้จรลิง พวกเขากห็จะไถลกลนับไปสผข่ความมดืดและตนัณหาของเนดืนั้อหนนัง
ในทบีที่สอุด

มนันนข่าสนใจไมข่ใชข่หรดือครนับทบีที่จะหมายเหตอุวข่าในขล้อพระคจาตอนนบีนั้ทนันั้งหมดเกบีที่ยวกนับนลิโคเดมนัสไมข่มบีสนักคจา
เดบียวทบีที่พผดถถึงการทบีที่เขาตล้องรนับบนัพตลิศมา? คนเหลข่านนันั้นทบีที่สอนวข่า “นนั้จา” ในขล้อ 5 คดือบนัพตลิศมาในนนั้จากห็ควรพลิจารณา
เรดืที่องนบีนั้อยข่างจรลิงจนัง ผมเชดืที่อวข่าถล้าบนัพตลิศมาในนนั้จาเปป็นสลิที่งจจาเปป็นสจาหรนับการไถข่ พระเยซผกห็คงจะใหล้บนัพตลิศมานลิโค
เดมนัสวนันนนันั้นไปแลล้ว-และผมกห็เชดืที่ออบีกวข่าพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์กห็คงจะบนันทถึกเรดืที่องนนันั้นไวล้ทบีที่นบีที่ไปแลล้ว ไมข่มบีการบอกเปป็น
นนัยเลยวข่านลิโคเดมนัสไดล้รนับบนัพตลิศมาในคราวนบีนั้-หรดือตอนไหน ผผล้เชดืที่อทอุกคนทบีที่บนังเกลิดใหมข่แลล้วควรเดลินตามพระครลิสตร์
ในการรนับบนัพตลิศมา แตข่บนัพตลิศมาไมข่ใชข่สลิที่งจจาเปป็นสจาหรนับการไถข่ มนันคดือพระโลหลิตอนันมบีคข่าประเสรลิฐของพระเยซผตข่าง
หากทบีที่ชจาระบาปของเราใหล้หมดสลินั้นไป

ชข่างเปป็นขล้อพระคจาทบีที่ยลิที่งใหญข่ คดือพระคจายบีที่สลิบเอห็ดขล้อแรกของบททบีที่สามของขข่าวประเสรลิฐทบีที่เรบียบเรบียงโดย
ยอหร์น! ผมสงสนัยวข่ามบีพระคจายบีที่สลิบเอห็ดขล้อตรงไหนอบีกในพระวจนะของพระเจล้าทนันั้งเลข่มทบีที่มบีความสจาคนัญมากกวข่าใน
ยอุคสมนัยนบีนั้ทบีที่เรามบีชบีวลิตอยผข่ เราตล้องอข่านพวกมนัน, อข่านพวกมนันซนั้จาๆ, ศถึกษาพวกมนัน, และรนับพวกมนันไวล้ดล้วยสลินั้นสอุดตนัว
ตนของเรา ในขล้อพระคจาเหลข่านบีนั้เราไดล้เหห็นพระราชกลิจของพระบลิดา, พระบอุตร, และพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ เราไดล้
เรบียนรผล้เกบีที่ยวกนับความรนักทบีที่ยลิที่งใหญข่ของพระบลิดาทบีที่มบีตข่อมนอุษยชาตลิ; เราไดล้เรบียนรผล้วข่าการตรถึงกางเขนเปป็น “สลิที่ง
จจาเปป็น” ของพระเจล้า-บอุตรมนอุษยร์ตผู้องถผกยกขถึนั้นบนกางเขนนนันั้น เราไดล้เรบียนรผล้เกบีที่ยวกนับการประกอบกลิจของพระ
วลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ในการบนังเกลิดใหมข่-“ถล้าผผล้ใดไมข่ไดล้บนังเกลิดจากพระวลิญญาณ...” ขล้อพระคจาเหลข่านบีนั้สอนเราวข่ามนอุษยร์
ธรรมดานนันั้นเสดืที่อมทราม, สนันดานของเขานนันั้นบาปหนา, และเขาตผู้องบนังเกลิดใหมข่ถล้าเขาอยากเขล้าอาณาจนักรของ
พระเจล้า จากนนันั้นเราไดล้อข่านเกบีที่ยวกนับ “วลิธบี” ของการสรล้างใหมข่, และวข่าความเชดืที่อในพระครลิสตร์กห็ขจนัดการพลิพากษา
ปรนับโทษทนันั้งสลินั้นไป ผผล้ทบีที่ไมข่เชดืที่อกห็ถผกพลิพากษาปรนับโทษอยผข่แลล้วเพราะวต่าเขาไมข่ไดล้เชดืที่อในพระนามของพระบอุตรทบีที่
บนังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจล้า คนเหลข่านนันั้นทบีที่บนังเกลิดใหมข่แลล้วอยข่างแทล้จรลิงกห็ขวนขวายทบีที่จะมาถถึงความสวข่างนนันั้น, 
และคนเหลข่านนันั้นทบีที่ปฏลิเสธทบีที่จะมาถถึงความสวข่างนนันั้นกห็กจาลนังใหล้ขล้อพลิสผจนร์ชนัดเจนวข่าพวกเขายนังไมข่ไดผู้บนังเกลิดใหมข่เลย

ไมข่เคยมบีคจาเทศนาทบีที่ยลิที่งใหญข่กวข่านบีนั้ถผกเทศนามากข่อนเลย พระเยซผครลิสตร์, พระบอุตรของพระเจล้าผผล้ประสผตลิ
จากหญลิงพรหมจารบี, ไดล้ตรนัสคจาเทศนาทบีที่ยลิที่งใหญข่นบีนั้ และเราควรหมายเหตอุไวล้วข่ามนันไดล้ถผกเทศนา-ไมข่ใชข่แกข่ฝผงชน
มากมาย, แตข่แกข่คนๆเดทยว ไมข่มบีสนักประเดห็นเดบียวในหลนักขล้อเชดืที่อสจาคนัญๆแหข่งความเชดืที่อนนันั้นทบีที่ไมข่ถผกกลข่าวถถึงตรงนบีนั้ 
มนันเปป็นคจาเทศนาทบีที่ครบถด้วน-และไมข่ใชข่เรดืที่องแปลกแตข่อยข่างใด! คจาเทศนานบีนั้ถผกกลข่าวโดยพระองคร์ผผล้ทรงเปป็นนนัก
เทศนร์ทบีที่ยลิที่งใหญข่ทบีที่สอุดทบีที่เคยมบีชบีวลิตอยผข่

คคาพยานสทุดทผู้ายของยอหห์นผซผู้ใหผู้รบับบบัพตริศมา
ขล้อ 22: “ภายหลทงเหตตุการณณ์เหลต่านทนี้พระเยซซูกก็เสดก็จเขด้าไปในแควด้นยซูเดทยกทบสาวกของพระองคณ์ และทรง

ประททบททที่นทที่นกทบเขา และใหด้บทพตริศมา”
บทสนัมภาษณร์ระหวข่างพระเยซผกนับนลิโคเดมนัสนข่าจะเกลิดขถึนั้นในกรอุงเยรผซาเลห็ม หลนังจากนนันั้นไมข่นาน พระองคร์

เสดห็จออกจากกรอุงนนันั้นและเสดห็จออกไปในแถบชนบทของแควล้นยผเดบีย, เขล้าไปในพดืนั้นทบีที่ชนบท, และเหลข่าสาวกของ
พระองคร์กห็ไปกนับพระองคร์



“พระองคณ์ประททบททที่นทที่น” (ตามทบีที่ภาษากรบีกกลข่าว) บข่งบอกวข่าพระองคร์ “ทรงใชล้เวลาหลายวนัน” อยผข่ทบีที่นนัที่น 
กลข่าวอบีกนนัยหนถึที่ง พระองคร์ทรงอยผข่ตข่อไปทบีที่นนัที่นชนัที่วระยะเวลาหนถึที่ง, พระองคร์ไมข่ไดล้แคข่เสดห็จผข่านเขล้าไปเทข่านนันั้น ขล้อพระ
คนัมภบีรร์หลายตอนเปปิดเผยวข่าพระเยซผทรงรนักแถบชนบท; พระองคร์ทรงเดลินทางในแถบชนบทและในแถบเทดือกเขา
เยอะ

พระองคร์ทรงอยผข่ตข่อไปในแควล้นยผเดบีย “และใหด้บทพตริศมา” พระคนัมภบีรร์สอนวข่าพระเยซผเองไมข่ไดล้ใหล้บนัพตลิศ
มา (ดผ บททบีที่ 4 ขล้อ 2) ยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาทผลพระองคร์วข่า “ขล้าพระองคร์ตล้องรนับบนัพตลิศมาจากพระองคร์”-แตข่
พระเยซผกห็ไมข่ไดล้ใหล้บนัพตลิศมาเขา (มธ. 3:13-17) ใครบางคนอาจเสนอแนะวข่านบีที่เปป็นคจาพผดทบีที่ขนัดแยล้งกนันเนดืที่องจากขล้อ
พระคจาตอนนบีนั้กลข่าวอยข่างชนัดเจนวข่าพระองคร์ “ทรงประทนับทบีที่นนัที่นกนับเขา และใหล้บนัพตลิศมา” แตข่การตบีความทบีที่ถผก
ตล้องของเรดืที่องนบีนั้กห็ชนัดเจนหากเราเตห็มใจทบีที่จะศถึกษาคล้นควล้าและแยกแยะพระวจนะอยข่างถผกตล้อง เมดืที่อเหลข่าคนของ
พระเจล้าทบีที่ไดล้รนับการแตข่งตนันั้ง, ผผล้คนทบีที่พระเจล้าไดล้ทรงเรบียกและมอบหมายภารกลิจ, กระทจาพลิธบีตข่างๆของความเชดืที่อ
แบบครลิสเตบียน, งานนนันั้นทบีที่พวกเขากระทจากห็คดืองานของพระองคห์ ดนังนนันั้นเมดืที่อเหลต่าสาวกของพระเยซซูใหล้บนัพตลิศมาผผล้
เชดืที่อใหมข่ มนันกห็ถผกตล้องอยข่างสมบผรณร์แบบทบีที่จะกลข่าววข่าพวกเขาไดล้ใหล้บนัพตลิศมาของพระองคห์

ขล้อ 23: “ยอหณ์นกก็ใหด้บทพตริศมาอยซูต่ททที่อายโนนใกลด้หมซูต่บด้านสาลริมเหมพอนกทน เพราะททที่นทที่นมทนนี้คามาก และ
ผซูด้คนกก็พากทนมารทบบทพตริศมา”

กข่อนการประกาศตข่อประชาชนเกบีที่ยวกนับพระเมสสลิยาหร์ ยอหร์นไดล้ใหล้บนัพตลิศมา “อนันสจาแดงการกลนับใจ
ใหมข่” แตข่หลนังจากนนันั้นไมข่มบีขล้อสงสนัยเลยวข่าเขากจาลนังใหล้บนัพตลิศมาในพระนามของพระเยซซู อยข่างไรกห็ตาม นบีที่ไมข่ไดล้
หมายความวข่าบนัพตลิศมาของยอหร์นนนันั้นไรล้คข่า ผมเชดืที่อวข่าบนัพตลิศมาของยอหณ์นและบนัพตลิศมาแบบครริสเตทยนมบีแกข่นแทล้
เดบียวกนันและวข่าคนใดทบีที่กลนับใจใหมข่แลล้วอยข่างแทล้จรลิงและรนับบนัพตลิศมาจากยอหร์นกห็ไมข่จจาเปป็นตล้องรนับบนัพตลิศมาหลนัง
จากวนันเพห็นเทคอสตร์นนันั้น ถล้าเราไมต่ถพอทรรศนะนบีนั้ กห็คงเกลิดคจาถามหนถึที่งเกบีที่ยวกนับบนัพตลิศมาของพวกอนัครทผต

ขล้อพระคจาในกลิจการ 19:1-6 ไมข่ไดล้ขนัดแยล้งกนับสลิที่งทบีที่ผมเพลิที่งกลข่าวไป อยข่างหนถึที่งเลยกห็คดือ คนเหลข่านนันั้นทบีที่ถผก
พรรณนาในขล้อพระคจาตอนดนังกลข่าวดผเหมดือนจะไมข่ทราบเกบีที่ยวกนับหลนักการเบดืนั้องตล้นตข่างๆของความเชดืที่อแบบ
ครลิสเตบียน พวกเขากลข่าววข่า “พวกเราไมข่เคยไดล้ยลินดล้วยซนั้จาวข่ามบีพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์หรดือไมข่” นบีที่แสดงใหล้เหห็นวข่า
พวกเขาไมข่ใชข่คนทบีที่เคยไดล้ยลินยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมา ผผล้ซถึที่งกลข่าวหลายครนันั้งเกบีที่ยวกนับพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ (มธ. 
3:11) และพวกเขากห็ไมข่ไดล้รนับบนัพตลิศมาจากยอหร์นเองดล้วย พวกเขานข่าจะเปป็นผผล้ทบีที่อาศนัยอยผข่ในเมดืองเอเฟซนัสผผล้ซถึที่งเคย
ไดล้ยลินอปอลโลเทศนาและทบีที่รผล้นล้อยกวข่าอาจารยร์ของพวกเขา

ดผเหมดือนจะชนัดเจนมากๆวข่าบนัพตลิศมาเดบียวทบีที่พวกอทครทซูตเคยไดล้รนับคดือบนัพตลิศมาของยอหร์น และไมข่มบีขล้อ
พระคนัมภบีรร์ใดเลยทบีที่จะเสนอแนะวข่าคนเหลข่านนันั้นทบีที่ไดล้รนับบนัพตลิศมาจากเขาในตอนตล้นแหข่งงานรนับใชล้ของเขาไดล้รนับบนัพ
ตลิศมาใหมข่ หรดือวข่าพวกเขาตด้องรนับบนัพตลิศมาใหมข่

ยอหร์นกจาลนังใหล้บนัพตลิศมา “อยซูต่ททที่อายโนนใกลด้หมซูต่บด้านสาลริม” เหลข่าผผล้รผล้พระคนัมภบีรร์ประกาศวข่าทอุกวนันนบีนั้มนัน
เปป็นไปไมข่ไดล้ทบีที่จะชบีนั้ชนัดตจาแหนข่งทบีที่ตนันั้งของสถานทบีที่แหข่งนบีนั้ มนันอยผข่ทบีที่ไหนสนักแหข่งในแควล้นยผเดบียอยข่างไมข่มบีขล้อสงสนัย ในโย
ชผวา 15:32 ในรายชดืที่อเมดืองตข่างๆทบีที่ถผกยกใหล้แกข่ตระกผลยผดาหร์ เราพบชดืที่อชริลฮริมและอายริน มนันเปป็นไปไดล้มากๆวข่านบีที่



คดือสถานทบีที่ๆยอหร์นกจาลนังใหล้บนัพตลิศมาอยผข่ในขณะนนันั้น เนดืที่องจากการแปลจากภาษาหนถึที่งเปป็นอบีกภาษาหนถึที่งทจาใหล้ชดืที่อ
ตข่างๆและการสะกดของพวกมนันสนับสนอยผข่บข่อยๆ

เราถผกบอกวข่าทคาไมยอหร์นถถึงกจาลนังใหล้บนัพตลิศมาอยผข่ในสถานทบีที่ๆเฉพาะเจาะจงแหข่งนบีนั้-“เพราะททที่นทที่นมทนนี้คา
มาก” ผมเชดืที่อวข่ายอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาไดล้ใหล้บนัพตลิศมาโดยวลิธบีจอุข่มลงใหล้มลิด มลิฉะนนันั้นทจาไมพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ถถึง
ทรงชบีนั้ใหล้เหห็นวข่ามบี “นนั้จามาก” อยผข่ทบีที่นนัที่น? ถล้ายอหร์นกจาลนังใหล้บนัพตลิศมาโดยวลิธบีการอดืที่นๆ เชข่น การประพรมนนั้จาหรดือการ
เทนนั้จา มนันกห็คงไมข่มบีความจจาเปป็นทบีที่จะตล้องมบี “นนั้จามาก” เลย

ผมอยากออกนอกเรดืที่องนานพอตรงนบีนั้เพดืที่อทบีที่จะอธลิบายวข่าผมไมข่เคยทจาใหล้มนันเปป็นประเดห็นในการแตก
สามนัคคบีธรรมกนับผผล้เชดืที่อคนอดืที่นๆเกบีที่ยวกนับเรดืที่องวลิธบีการใหล้บนัพตลิศมาทบีที่ถผกใชล้เลย นนั้จาไมข่ไดล้ชข่วยเราใหล้รอด มนันไมข่
เกบีที่ยวขล้องอะไรเลยกนับความรอดของเรา; แตข่ผมเชดืที่ออยข่างเนล้นหนนักวข่าพระเยซผไดล้ทรงถผกจอุข่มลงในแมข่นนั้จาจอรร์แดน 
(พระคนัมภบีรร์กลข่าววข่าพระองคร์ “ในทนันใดนนันั้นกห็เสดห็จขนนี้นจากนนี้คา”-มธ. 3:16); และเนดืที่องจากผมเชดืที่อวข่าพระผผล้ชข่วยใหล้
รอดทรงไดล้รนับบนัพตลิศมาโดยการจอุข่มลงใหล้มลิด ผมจถึงไดล้รนับบนัพตลิศมาโดยวลิธบีการเดบียวกนันและผมเชดืที่อวข่าการจอุข่มลงใหล้
มลิดเปป็นวลิธบีการใหล้บนัพตลิศมาของภาคพนันธสนัญญาใหมข่ แตข่ผมกห็ไมข่แตกสามนัคคบีธรรมกนับผผล้เชดืที่อคนอดืที่นๆทบีที่เหห็นตข่างจาก
ผมในประเดห็นนนันั้น เพราะวข่าบนัพตลิศมาในนนั้จาไมข่เกบีที่ยวขล้องอะไรเลยกนับความรอด

“และผซูด้คนกก็พากทนมารทบบทพตริศมา” ผมเชดืที่อวข่าคนจจานวนมากทบีที่ไดล้ยลินยอหร์นเทศนากห็ไดล้เชดืที่อในพระเยซผ
และรนับบนัพตลิศมา

ขล้อ 24: “เพราะยอหณ์นยทงไมต่ตริดคตุก”
ผมเชดืที่อวข่ายอหร์นทราบวข่างานรนับใชล้ของเขาไดล้สจาเรห็จแลล้วเมดืที่อเขาประกาศพระเยซผตข่อสาธารณชนและชบีนั้

ใหล้เหห็นวข่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ แตข่นนัที่นกห็ไมข่ไดล้ทจาใหล้เขาขยนันนล้อยลงเลย เขาเทศนา, เขาสนัที่งสอน, เขาชบีนั้
ผผล้คนใหล้ไปหาพระเยซผ, เขาใหล้บนัพตลิศมา-เขาทจางานตรากตรจาจนถถึงจอุดจบแหข่งชบีวลิตบนโลกนบีนั้ของเขา เขาเทศนา
อยข่างขยนันขนันแขห็งตข่อไปและหนันผผล้คนมาหาพระผผล้ชข่วยใหล้รอดจนกระทนัที่งเฮโรดเรบียกรล้องศบีรษะของเขา “ใครเปป็น
ผผล้รนับใชล้สนัตยร์ซดืที่อและฉลาด ทบีที่นายไดล้ตนันั้งไวล้เหนดือพวกผผล้รนับใชล้สจาหรนับแจกอาหารตามเวลา เมดืที่อนายมาพบเขากระทจา
อยผข่อยข่างนนันั้น ผผล้รนับใชล้ผผล้นนันั้นกห็จะเปป็นสอุข” (มธ. 24:45, 46)

ขล้อ 25: “เกริดการโตด้เถทยงกทนขนนี้นระหวต่างสาวกของยอหณ์นกทบพวกยริวเรพที่องการชคาระ”
พระคนัมภบีรร์ไมข่บอกเราเกบีที่ยวกนับลนักษณะเฉพาะของการโตล้เถบียงกนันนบีนั้ แตข่เมดืที่อตนัดสลินจากขล้อพระคจาหลายขล้อ

ทบีที่มากข่อนหนล้า “เรดืที่องทบีที่โตล้เถบียงกนัน” นข่าจะเกบีที่ยวขล้องกนับบนัพตลิศมา ไมข่มบีขล้อสงสนัยเลยวข่าผผล้คนเหลข่านนันั้นโตล้เถบียงกนับ
สาวกบางคนของยอหร์นเกบีที่ยวกนับวข่าอนันไหนทบีที่ชจาระใหล้บรลิสอุทธลิธิ์มากทบีที่สอุด เมดืที่อเปรบียบเทบียบบนัพตลิศมาทนันั้งสองนนันั้น-บนัพ
ตลิศมาของยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมากนับบนัพตลิศมาของพระครลิสตร์

มบีขล้อพลิพาทมากมาย (อยผข่เสมอมาและนข่าจะมบีอยผข่เสมอไป) เกบีที่ยวกนับบนัพตลิศมาในแวดวงครลิสเตบียนมากกวข่า
หลนักคจาสอนหรดือพลิธบีอดืที่นใดทบีที่เกบีที่ยวขล้องกนับความเชดืที่อแบบครลิสเตบียน ความเสบียหายมากมายถผกกข่อใหล้เกลิดขถึนั้นโดยการ
ทบีที่ผผล้เชดืที่อทนันั้งหลายโตล้เถบียงกนันเกบีที่ยวกนับเรดืที่องบนัพตลิศมา มนันเปป็นเรดืที่องนข่าสนังเวชทบีที่คนบางคนไมข่รล้อนรนในการชนะ
วลิญญาณมากเทข่ากนับทบีที่พวกเขารล้อนรนเกบีที่ยวกนับวลิธบีการใหล้บนัพตลิศมา นนั้จาไมข่เคยชจาระลล้างบาปสนักอยข่างเดบียวออกไป-
และจะไมข่มบีวนันชจาระลล้างออกไป มนันคดือพระโลหลิตของพระเยซผครลิสตร์ทบีที่ชจาระใหล้สะอาดจากบาป คนทบีที่ใหล้ความหวนัง



อยผข่ในบนัพตลิศมาในนนั้จากห็กจาลนังกข่อสรล้างบนทราย และวนันหนถึที่งเมดืที่อนนั้จาทข่วมมาบล้านของเขากห็จะพนังอยข่างแนข่นอน คน
เหลข่านนันั้นทบีที่ใหล้ความหวนังของตนอยผข่ใน “สลิที่งทบีที่ไมข่นล้อยกวข่าพระโลหลิตและความชอบธรรมของพระเยซผ” กห็จะตนันั้ง
มนัที่นคงอยผข่เมดืที่อโลกกจาลนังลอุกเปป็นไฟ! 

ขล้อ 26: “สาวกของยอหณ์นจนงไปหายอหณ์นและพซูดวต่า “รทบบท ทต่านททที่อยซูต่กทบอาจารยณ์ฟากแมต่นนี้คาจอรณ์แดน
ขด้างโนด้น ผซูด้ททที่อาจารยณ์เปป็นพยานถนงนทนี้น ดซูเถริด ทต่านผซูด้นทนี้นใหด้บทพตริศมาและคนททนี้งปวงกก็พากทนไปหาทต่าน”

“สาวกของยอหณ์นจนงไปหายอหค์น” คอุณจะสนังเกตเหห็นวข่ายอหร์นผผล้เปป็นทบีที่รนักไมข่ไดล้เรบียกยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศ
มาวข่า “ผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมา” (the Baptist) มบีผผล้เสนอแนะวข่าเหตอุผลทบีที่เปป็นเชข่นนบีนั้กห็เพราะวข่าตอนทบีที่ยอหร์นผผล้เปป็นทบีที่รนัก
เขบียน บนัพตลิศมาของยอหร์นไดล้ผข่านพล้นไปแลล้ว

พวกสาวกของยอหร์นมบีความผลิดในเรดืที่องจลิตวลิญญาณชอบแบข่งพรรคแบข่งพวกแบบเดบียวกนันนบีนั้ซถึที่งเปาโลไดล้
ตจาหนลิชาวเมดืองโครลินธร์เมดืที่อพวกเขากจาลนังโตล้เถบียงกนันเอง โดยบางคนกลข่าววข่า “ขล้าพเจล้าเปป็นศลิษยร์เปาโล”, คนอดืที่นๆ
กห็กลข่าววข่า “ขล้าพเจล้าเปป็นศลิษยร์อปอลโล” (อข่านบททบีที่สามทนันั้งบทของ 1 โครลินธร์) พวกสาวกของยอหร์นมบีใจอลิจฉา
เพราะวข่าพระเยซผกจาลนังสรล้างสาวกไดล้จจานวนมากกวข่ายอหร์น; งานรนับใชล้ของพระเยซผกจาลนังเตลิบโตอยข่างรวดเรห็ว
ขณะทบีที่งานรนับใชล้ของยอหร์นกจาลนังลดนล้อยลง พวกเขาพผดถถึงพระเยซผวข่า “ทต่านททที่อยซูต่กทบอาจารยณ์ฟากแมต่นนี้คาจอรณ์แดน
ขด้างโนด้น ผซูด้ททที่อาจารยณ์เปป็นพยานถนงนทนี้น” คจากลข่าวนบีนั้แสดงใหล้เหห็นวข่าคจาพยานของยอหร์นทบีที่ปฝ่าวประกาศพระเยซผวข่า
ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์กจาลนังเกลิดผลไปไกล เขาไดล้กลข่าวอยข่างชนัดเจนตข่อหนล้าประชาชนและแกข่พวกสาวกของเขา
แลล้ววข่าเขาไมข่ใชข่ “ความสวข่างนนันั้น” แตข่เปป็นเพบียง “เสบียงๆหนถึที่ง” เมดืที่อพลิจารณาพระคจาขล้อนบีนั้ ดผเหมดือนวข่าถล้อยคจาของ
เขามบีผลกระทบนล้อยมากตข่อความคลิดของเหลข่าสาวกของเขา พวกเขาไมข่ไดล้ไวล้วางใจในพระเมสสลิยาหร์ของตนถถึง
แมล้วข่ายอหร์นชบีนั้ทางพวกเขาอยข่างชนัดเจนแลล้วใหล้ไปหาพระเยซผแทนทบีที่จะมาหาตนัวเขาเอง

“ดซูเถริด ทต่านผซูด้นทนี้นใหด้บทพตริศมาและคนททนี้งปวงกก็พากทนไปหาทต่าน” งานรนับใชล้ของพระเยซผกจาลนังดถึงดผดผผล้คน
มากมายเหลดือเกลิน, ผผล้คนมากมายเหลดือเกลินกจาลนังรนับบนัพตลิศมาจากเหลข่าสาวกของพระองคร์จนเหลข่าสาวกของยอหร์
นรล้องวข่า “คนทบัทั้งปวงกห็พากนันไปหาทข่าน!” เราทราบวข่าไมข่ใชข่ทอุกคนมาหาพระเยซผ-และแมล้แตข่คนเหลข่านนันั้นทบีที่มา
จรริงๆ นล้อยคนนนักเชดืที่อไปสผข่ความรอด คจากลข่าวนบีนั้มบีความหมายเพบียงวข่าคนจจานวนมากไดล้แหข่กนันไปหาพระเยซผและ
กจาลนังรนับบนัพตลิศมาจากเหลข่าสาวกของพระองคร์ คนจจานวนมากตลิดตามพระองคร์เพดืที่อขนมปปังและปลา และเพราะ
การอนัศจรรยร์ตข่างๆของพระองคร์

ในหลายกรณบี พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ทรงสามารถใชด้คจากลข่าวทบีที่เหห็นแกข่ตนัวเชข่นคจาพผดเหลข่านบีนั้ของเหลข่าสาวก
ของยอหร์น และทรงสามารถใหล้โอกาสครลิสเตบียนสนักคนทบีที่จะกลข่าวคจาพยานอนันยลิที่งใหญข่ไดล้ ยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมา
ไมข่ไดล้ฉอุนเฉบียวเพราะความสจาเรห็จของงานรนับใชล้ของพระเยซผ, เขาไมข่ไดล้เดดือดรล้อนวอุข่นวายใจ เขารซผู้วข่าเขาจะตล้องดล้อย
ลงและพระเยซผจะตล้องยลิที่งใหญข่ขถึนั้น คจาตอบของเขาแสดงออกถถึงความจรลิงของพระเจล้าเกบีที่ยวกนับความสจาเรห็จ, การ
เตลิบโต, อลิทธลิพล, และการเลดืที่อนขนันั้นในเรดืที่องตข่างๆฝฝ่ายวลิญญาณ

ขล้อ 27: “ยอหณ์นตอบวต่า “มนตุษยณ์จะรทบสริที่งใดไมต่ไดด้ นอกจากททที่ทรงประทานจากสวรรคณ์ใหด้เขา”
พระเจล้าพระบลิดาทรงทราบวข่าผผล้ใดสามารถทนการเลดืที่อนขนันั้นและการเตลิบโตฝฝ่ายวลิญญาณไดล้ ของประทาน

ตข่างๆฝฝ่ายวลิญญาณอยผข่ในพระหนัตถร์ของพระองคร์และพระองคร์ทรงควบคอุมของประทานเหลข่านนันั้น ถล้าเราดจาเนลินใน



ความสวข่างนนันั้นทบีที่พระองคร์ไดล้ประทานแกข่เราแลล้วและทจาหนล้าทบีที่คนตล้นเรดือนทบีที่พระองคร์ทรงวางไวล้ใหล้เราแลล้วจน
สจาเรห็จ เมดืที่อสลินั้นสอุดการเดลินทางของชบีวลิต เรากห็จะไดล้ยลินพระองคร์ตรนัสวข่า “ดบีแลล้ว เจล้าผผล้รนับใชล้ทบีที่ดบีและสนัตยร์ซดืที่อ จงเขล้าสผข่
ความชดืที่นบานแหข่งนายของเจล้าเถลิด” ผผล้รนับใชล้ทบีที่แทล้จรลิงและสนัตยร์ซดืที่อของพระเจล้ากห็ไมข่บข่นตข่อวข่าหากความเปป็นทบีที่นลิยม
ของเขาเรลิที่มจางลงขณะทบีที่ความเปป็นทบีที่นลิยมของผผล้รนับใชล้อบีกคนหนถึที่งเพลิที่มขถึนั้น “เพราะการยกขนนี้นนทนี้นมริไดด้มาจากทริศ
ตะวทนออกหรพอทริศตะวทนตก และมริใชต่มาจากทริศใตด้ แตต่พระเจด้าทรงเปป็นผซูด้พริพากษา พระองคณ์ทรงใหด้คนหนนที่งลง 
และทรงยกอทกคนหนนที่งขนนี้น” (เพลงสดอุดบี 75:6, 7)

คจากลข่าวของยอหร์นในพระคจาขล้อนบีนั้ประกาศอยข่างชนัดแจล้งแกข่เหลข่าสาวกของเขาวข่าสลิที่งทบีที่เขามบีนนันั้น เขาไดล้รนับ
มาจากพระเจล้า; และถล้าพระเจล้าทรงเหห็นสมควรทบีที่จะประทานแกข่เขามากขถึนั้น พระเจล้ากห็ทรงสามารถทบีที่จะกระทจา
เชข่นนนันั้นไดล้; แตข่ถล้าเปป็นพระประสงคร์ของพระเจล้าทบีที่เขาจะตล้องดล้อยลงขณะทบีที่พระครลิสตร์ทรงเพลิที่มขถึนั้น นนัที่นกห็เปป็นธอุระ
ของพระเจล้า มนอุษยร์ไมข่อาจรนับสลิที่งใดไดล้เลยเวล้นแตข่สลิที่งทบีที่ถผกใหล้แกข่เขาจากสวรรคร์; ของประทานฝฝ่ายวลิญญาณทอุก
อยข่างและงานรนับใชล้ฝฝ่ายวลิญญาณทนันั้งหมดลล้วนถผกแตข่งตนันั้งขถึนั้นโดยพระเจล้าและเปป็นสลิที่งทบีที่พระองคร์ประทานใหล้

พระคจาขล้อนบีนั้เปป็นยามหนัศจรรยร์สจาหรนับรนักษาความขบีนั้อลิจฉาในใจของคนงานครลิสเตบียนคนใดเมดืที่อพบีที่นล้องคน
หนถึที่งดผเหมดือนจะเจรลิญรอุข่งเรดืองกวข่าตนัวเขาเอง เราควรชดืที่นชมยลินดบีเมดืที่อเพดืที่อนรข่วมงานของเราเจรลิญรอุข่งเรดือง; ผผล้รนับใชล้
แทล้จรลิงทอุกคนเปป็นผผล้รนับใชล้แหข่งขข่าวประเสรลิฐเดบียวกนัน และเราควรทจางานรนับใชล้ตข่อไปเพดืที่อถวายเกบียรตลิแดข่พระเจล้า 
ไมข่ใชข่เพดืที่อเกบียรตลิของตนัวเอง หากสลิที่งทบีที่เรากจาลนังกระทจาในนามของความเชดืที่อแบบครลิสเตบียนถผกกระทจาเพดืที่อนจา
เกบียรตลิยศและความเจรลิญรอุข่งเรดืองมาสผข่ตนัวเราเอง เรากห็ไดด้บคาเหนก็จของเราแลล้วและจะไมข่มบีบจาเหนห็จใดๆเลยเมดืที่อสลินั้น
สอุดการเดลินทางของชบีวลิต พระเจล้าทรงเปป็นผผล้ประทานของประทานทอุกอยข่างทบีที่ดบีและสมบผรณร์แบบ และเราไมข่มบี
อะไรทบีที่จะโอล้อวดเลย ขอถวายเกบียรตลิแดข่พระเจล้า! พระองคร์ทรงสมควรไดล้รนับเกบียรตลิ

ขล้อ 28: “ทต่านททนี้งหลายเองกก็ไดด้เปป็นพยานของขด้าพเจด้าวต่า ขด้าพเจด้าไดด้พซูดวต่า ขด้าพเจด้ามริใชต่พระครริสตณ์ แตต่
ขด้าพเจด้าไดด้รทบพระบทญชาใหด้นคาเสดก็จพระองคณ์”

ในทบีที่นบีนั้ยอหร์นเตดือนความจจาเหลข่าสาวกของเขาวข่าเขาชบีนั้ทางซนั้จาแลล้วซนั้จาอบีกใหล้พวกเขาไปหาพระครลิสตร์ ไมข่ใชข่
มาหาตนัวเขาเอง เขาไดล้ประกาศหนแลล้วหนเลข่าวข่าเขาเปป็นเพบียงเสบียงๆหนถึที่ง, ผผล้เบลิกทางคนหนถึที่งทบีที่ถผกใชล้มาเพดืที่อ
ประกาศการเสดห็จมาของพระเมสสลิยาหร์; และถล้าพวกเขาจจาคจาพยานของเขาไดล้ พวกเขากห็คงไมข่ประหลาดใจเลย
เมดืที่อพระเยซผทรงสรล้างสาวกและใหล้บนัพตลิศมาสาวกมากกวข่าทบีที่ยอหร์นไดล้กระทจา ถล้าพวกเขาไดล้เชดืที่อคจาพยานของ
ยอหร์น พวกเขากห็คงคาดหวทงไปแลล้ววข่าพระเยซผจะทรงแซงหนล้ายอหร์น; แตข่พวกเขาไดล้ฟปังดล้วยหผ ไมข่ใชข่ดล้วยใจ

ความจรลิงของพระคจาขล้อนบีนั้เปป็นภาพประกอบจากพระเจล้าวข่ามนอุษยร์นนันั้นลดืมงข่าย-พวกเขาไดล้ยลิน แตข่พวกเขา
ไมข่จจา ยอหร์นไดล้ประกาศเขล้าไปในใจของพวกเขาโดยตลอดวข่าพระองคร์ผผล้ซถึที่งเขาไดล้มาเพดืที่อจะประกาศนนันั้นทรงเหนดือ
กวข่าตนัวเขาเอง; แตข่เมดืที่อพระครลิสตร์ทรงเรลิที่มเพลิที่มพผนขถึนั้นและยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาเรลิที่มจางหายไปในฉากหลนัง พวก
เขากห็เรลิที่มมบีใจอลิจฉาและรลิษยา พวกเขาลดืมไปแลล้ววข่ายอหร์นไดล้พรที่จาบอกพวกเขาซนั้จาๆวข่าสลิที่งทบีที่พวกเขากจาลนังเหห็นอยผข่นบีนั้
จะเกลิดขถึนั้นเหมดือนอยข่างทบีที่พวกเขาไดล้เหห็นแลล้ว

ขล้อ 29: “ทต่านททที่มทเจด้าสาวนทที่นแหละคพอเจด้าบต่าว แตต่สหายของเจด้าบต่าวททที่ยพนฟฟังเจด้าบต่าว กก็ชพที่นชมยรินดทอยต่าง
ยริที่งเมพที่อไดด้ยรินเสทยงของเจด้าบต่าว ฉะนทนี้นความปปีตริยรินดทของขด้าพเจด้าจนงเตก็มเปปีปี่ยมแลด้ว”



ในทบีที่นบีนั้ยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาใชล้ภาพประกอบหนถึที่งทบีที่ผผล้คนคอุล้นเคยมากๆเพดืที่ออธลิบายตจาแหนข่งเชลิงสนัมพนันธร์
กนันของพระครลิสตร์กนับตนัวเขาเอง “เจล้าสาว” คดือกลอุข่มผผล้เชดืที่อทอุกคนทบีที่บนังเกลิดใหมข่แลล้ว-มเหสบีของพระเมษโปดก (วว. 
21:9) “เจด้าบต่าว” คดือพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผล้เปป็นเจล้า “สหายของเจด้าบต่าว” หมายถถึงยอหร์นเอง และหมายถถึง
ผผล้รนับใชล้ทบีที่สนัตยร์ซดืที่อคนอดืที่นๆของพระครลิสตร์

ภาพประกอบของยอหร์นในทบีที่นบีนั้เปป็นไปตามธรรมเนบียมของพวกยลิวในงานสมรสในสมนัยนนันั้น เหลข่าสหาย
ของเจล้าบข่าวเปป็นคนกลางสจาหรนับตลิดตข่อสดืที่อสารระหวข่างเจล้าสาวกนับเจล้าบข่าวกข่อนทบีที่เขาทนันั้งสองรวมเปป็นหนถึที่งเดบียวกนัน
ในการสมรส และเปป็นหนล้าทบีที่ของสหายเหลข่านบีนั้ทบีที่จะขจนัดออุปสรรคทนันั้งหมดทบีที่ขนัดขวางการสมรสแบบเรห็วจบีดี๋ โดยการ
ใชล้ภาพประกอบนบีนั้ ยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาแสดงใหล้เหลข่าสาวกของเขาเหห็นวข่างานของเขาคดือ การประกาศพระ
เมสสลิยาหร์และสข่งเสรลิมความเขล้าใจอนันดบีระหวข่างพระเมสสลิยาหร์และมนอุษยร์ ดล้วยเหตอุนบีนั้เขาจถึงชดืที่นชมยลินดบีถถึงแมล้วข่า
งานรนับใชล้ของเขากจาลนังลดนล้อยลงแลล้วกห็ตาม งานรนับใชล้ของ “เจล้าบข่าว” กจาลนังเพริที่มขนนี้น และนบีที่คดือภารกลิจของยอหร์
นบนแผข่นดลินโลก

เจล้าบข่าว “มทเจด้าสาว” คจากรบีกทบีที่แปลเปป็น “มบี” มบีความหมายตรงตนัววข่า “ถดือกรรมสลิทธลิธิ์เปป็นของตนัวเอง”-
นนัที่นคดือ เจล้าบข่าวถดือกรรมสลิทธลิธิ์ในตนัวเจล้าสาว; เธอเปป็นกระดผกแหข่งกระดผกของเขาและเนดืนั้อหนนังแหข่งเนดืนั้อหนนังของเขา
(ปฐก. 2:23)

เจล้าสาวถผกถดือกรรมสลิทธลิธิ์โดยเจล้าบข่าว แตข่สหายของเจล้าบข่าวกห็ “ยพน”อยผข่, สจานวนหนถึที่งทบีที่บอกเปป็นนนัยอยข่าง
แนข่นอนถถึงความดล้อยกวข่า ปอุโรหลิตยลิว “ยพนอยซูต่ทตุกวทนๆ” ขณะทบีที่เขาปรนนลิบนัตลิและถวายเครดืที่องบผชาตข่างๆ, หลาย
ครนันั้งเปป็นเครดืที่องสนัตวบผชาเดลิมๆซนั้จาแลล้วซนั้จาอบีก; แตข่พระครลิสตร์ “นทที่งลงประทนับเบดืนั้องขวาพระหนัตถร์ของพระเจล้า” หลนัง
จากทบีที่พระองคร์ไดล้ทรงถวายเครดืที่องสนัตวบผชาเดบียวแลล้ว (ฮบ. 10:11, 12)

ในมนัทธลิว 9:15 ซถึที่งกลข่าวแกข่พวกสาวกของยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมา พระเยซผทรงเรบียกพระองคร์เองวข่าเปป็น
เจล้าบข่าว: “สหายของเจล้าบข่าวเปป็นทอุกขร์โศกเศรล้าเมดืที่อเจล้าบข่าวยนังอยผข่กนับเขาไดล้หรดือ แตข่วนันนนันั้นจะมาถถึงเมดืที่อเจล้าบข่าวจะ
ตล้องจากเขาไป เมดืที่อนนันั้นเขาจะถดืออดอาหาร”

ขล้อ 30: “พระองคณ์ตด้องทรงยริที่งใหญต่ขนนี้น แตต่ขด้าพเจด้าตด้องดด้อยลง”
ในทบีที่นบีนั้ยอหร์นบอกเหลข่าสาวกของเขาทบีที่กจาลนังบข่นวข่ามนันเปป็นพระประสงคร์ของพระเจล้าทบีที่พระเยซผครลิสตร์จะ

ทรงเพลิที่มพผนขถึนั้นในเรดืที่องความเปป็นทบีที่นลิยมและศนักดลิธิ์ศรบี ขณะทบีที่เขาและการทบีที่ผผล้คนตลิดตามเขาควรลดลง นบีที่กห็เปป็นการ
ทวนซนั้จาสลิที่งทบีที่เขาไดล้กลข่าวไปแลล้วในตอนตล้นของงานรนับใชล้ของเขา เขาเปป็นเพบียงผผล้เบลิกทาง; พระครริสตณ์ทรงเปป็น
กษนัตรลิยร์องคร์นนันั้น

ผผล้รนับใชล้ทบีที่แทล้จรลิงตล้องพอใจเสมอทบีที่จะเปป็นทบีที่สอง แนข่นอนวข่าเขาอยากเปป็นทบีที่รนักและชดืที่นชม; แตข่เขากห็อยาก
ใหล้เหลข่าคนทบีที่ตลิดตามเขารนักพระเยซผเหนดือสลิที่งอดืที่นใด มนันเปป็นเรดืที่องถซูกตด้องสจาหรนับเราทบีที่จะรนักคนเหลข่านนันั้นทบีที่ไดล้ชบีนั้เราใหล้
ไปหาพระเยซผ-คนเหลข่านนันั้นทบีที่ไดล้อธลิษฐานเผดืที่อเรา, คนเหลข่านนันั้นทบีที่ไดล้เปป็นพยานแกข่เรา, คนเหลข่านนันั้นทบีที่ไดล้ยดืนกรานอยผข่
ตลอดจนกวข่าเราไดล้ตล้อนรนับพระเยซผและไดล้รนับความรอดแลล้ว; แตข่เราควรจดจจาไวล้วข่าคนเหลข่านนันั้นแคข่ชบีนั้นจาเราใหล้ไป
หาพระเมษโปดกของพระเจล้า พระองคห์ทรงเปป็นผผล้ทบีที่ไดล้ชข่วยเราใหล้รอด, และดล้วยเหตอุนบีนั้พระองคร์จถึงตล้องทรงเปป็นทบีที่
หนถึที่งในเรดืที่องความรนัก, การเคารพเทลิดทผน, และการนมนัสการในใจของเรา



พระเยซซเหนออททุกสริที่ง
ขล้อ 31: “พระองคณ์ผซูด้เสดก็จมาจากเบพนี้องบนทรงเปป็นใหญต่เหนพอทตุกสริที่ง ผซูด้ททที่มาจากโลกกก็เปป็นฝฝ่ายโลกและพซูด

ตามอยต่างโลก พระองคณ์ผซูด้เสดก็จมาจากสวรรคณ์ทรงเปป็นใหญต่เหนพอทตุกสริที่ง”
ในทบีที่นบีนั้คดือการประกาศความเหนดือกวข่าอนันไรล้ขบีดจจากนัดของพระเยซผครลิสตร์เจล้าเมดืที่อเทบียบกนับสลิที่งมบีชบีวลิตทนันั้งปวง

พระครลิสตร์ทรง “มาจากเบดืนั้องบน”-ผผล้ทบีที่บนังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจล้า-และในฐานะพระเจล้าในเนดืนั้อหนนัง พระองคร์
ทรงอยผข่เหนดือกวข่ามนอุษยร์ทอุกคน พระผผล้สรล้างทรงเปป็นใหญข่กวข่าสลิที่งทบีที่ถผกสรล้างโดยพระองคร์; ดล้วยเหตอุนบีนั้พระครลิสตร์จถึง
ทรง “สผงยลิที่งเหนดือบรรดาเทพผผล้ครอง เหนดือศนักดลิเทพ เหนดืออลิทธลิเทพ เหนดือเทพอาณาจนักร และเหนดือนามทนันั้งปวง
ทบีที่เขาเอข่ยขถึนั้น มลิใชข่ในยอุคนบีนั้เทข่านนันั้นแตข่ในยอุคทบีที่จะมาถถึงดล้วย พระเจล้าไดล้ทรงปราบสลิที่งสารพนัดลงไวล้ใตล้พระบาทของพระ
ครลิสตร์ และไดล้ทรงตนันั้งพระองคร์ไวล้เปป็นประมอุขเหนดือสลิที่งสารพนัดแหข่งครลิสตจนักร ซถึที่งเปป็นพระกายของพระองคร์ คดือซถึที่ง
เตห็มบรลิบผรณร์ดล้วยพระองคร์ ผผล้ทรงอยผข่เตห็มทอุกอยข่างทอุกแหข่งหน” (อฟ. 1:21-23)

“ผซูด้ททที่มาจากโลกกก็เปป็นฝฝ่ายโลก” ผผล้รนับใชล้ทอุกคนยกเวล้นพระเยซผลล้วนมาจากแผข่นดลินโลกนบีนั้ แมล้แตข่ยอหร์นผผล้
ใหล้รนับบนัพตลิศมา, ผผล้เบลิกทางของพระครลิสตร์, กห็ถผกปฏลิสนธลิและถผกคลอดเหมดือนเดห็กทารกคนอดืที่นๆ แตข่พระเยซผทรง
ถผกปฏลิสนธลิโดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์, พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าในเนดืนั้อหนนัง ผผล้รนับใชล้ทอุกคน-ทนันั้งในสมนัยนนันั้นและใน
ตอนนบีนั้-ลล้วนทจาผลิดพลาดไดล้ทนันั้งนนันั้นเพราะวต่าเรามาจากแผข่นดลินโลก; แตข่พระเยซผทรงทจาผลิดพลาดไมข่ไดล้ และถล้อยคจา
ทบีที่พระองคร์ตรนัสกห็เปป็นถล้อยคจาทบีที่นจามาซถึที่งชบีวลิต

“พระองคณ์ผซูด้เสดก็จมาจากสวรรคณ์ทรงเปป็นใหญต่เหนพอทตุกสริที่ง” ภายใตล้การดลใจของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ 
ตรงนบีนั้ยอหร์นกลข่าวซนั้จาสลิที่งทบีที่เขาไดล้กลข่าวไปแลล้วในตอนตล้นของพระคจาขล้อนบีนั้ อนันเปป็นการเนล้นยนั้จาวข่าพระเยซผครลิสตร์ไดล้
เสดห็จมาจากสวรรคร์; และเนดืที่องจากโดยธรรมชาตลิแลล้วพระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าในเนดืนั้อหนนัง พระองคร์จถึงทรงอยผข่
เหนดือกวข่าผผล้รนับใชล้ทอุกคนแหข่งแผข่นดลินโลก เราถผกจจากนัดเพราะวข่าเราเปป็นของแผข่นดลินโลก แตข่พระเยซผไมข่ทรงถผก
จจากนัด พระองคร์ไดล้เสดห็จมาจากพระเจล้า และถถึงแมล้วข่าพระองคร์ทรงเปป็นมนอุษยร์ พระองคร์กห็ทรงเปป็นมนตุษยณ์พระเจด้า 
และดล้วยเหตอุนบีนั้พระองคร์จถึงทรงเหนดือกวข่าผผล้รนับใชล้บนโลกนบีนั้ทอุกคน

ขล้อ 32: “พระองคณ์ทรงเปป็นพยานถนงสริที่งซนที่งพระองคณ์ทอดพระเนตรเหก็นและไดด้ยริน แตต่ไมต่มทผซูด้ใดรทบคคา
พยานของพระองคณ์”

ยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาประกาศอบีกครนันั้งถถึงความเปป็นพระเจล้าของพระครลิสตร์ ผผล้รนับใชล้ฝฝ่ายโลกทอุกคนพผดสลิที่ง
ทบีที่พระวลิญญาณประทานใหล้แกข่พวกเขา; พวกเขากลข่าวสารแหข่งพระวจนะ; แตข่พระครลิสตร์ทรงเปป็นพระวาทะและ
พระองคร์ตรนัสสลิที่งทบีที่พระองคร์ไดล้ “เหก็นและไดด้ยริน” กนับพระบลิดามาตนันั้งแตข่เรลิที่มแรกนนันั้น พระครลิสตร์ (ในฐานะพระเจล้า) 
ไดล้ทรงประกาศดล้วยสลิทธลิอจานาจ คดือความจรลิงตข่างๆทบีที่พระองคร์ทรงไดล้ยลินและไดล้ทราบแลล้วมาตนันั้งแตข่ตลอดชนัที่วนลิรนัน
ดรร์กาล (ศถึกษา ยอหร์น 5:19-30 และ 8:38) ถถึงแมล้วข่าบนแผข่นดลินโลก พระเยซผทรงตนันั้งพลนับพลาในกายเนดืนั้อหนนัง 
พระองคร์กห็ไดล้ทรงอยผข่กนับพระบลิดาในเรลิที่มแรกนนันั้น, พระองคร์ทรงไดล้เหห็นและไดล้ยลินทอุกสลิที่งทบีที่พระบลิดาไดล้ทรงเหห็นและ
ไดล้ยลิน พระองคร์ทรงมบีความรผล้ทบีที่สมบผรณร์แบบ, และถล้อยคจาทบีที่พระองคร์ตรนัสกห็เปป็นถล้อยคจาทบีที่มบีชบีวลิตของพระเจล้าผผล้ทรง
มหลิทธลิฤทธลิธิ์



“แตต่ไมต่มทผซูด้ใดรทบคคาพยานของพระองคณ์” นบีที่กลข่าวในเชลิงเปรบียบเทบียบ โดยพลิจารณาฝผงชนมหาศาลเหลข่า
นนันั้นทบีที่ไดล้ตลิดตามพระเยซผในชข่วงทบีที่งานรนับใชล้ของพระองคร์เปป็นทบีที่นลิยมสผง มบีผผล้ชายหล้าพนันคน (ไมข่นนับพวกผผล้หญลิงและ
เดห็กๆ) ทบีที่ไดล้กลินขนมปปังและปลาเหลข่านนันั้น; และกระนนันั้นเมดืที่อพระเยซผทรงถผกนจาตนัวไปยนังกลโกธา ซบีโมนชาวไซรบีนกห็
ถซูกเกณฑณ์ใหล้แบกกางเขนของพระองคร์! พวกสาวกของยอหร์นไดล้บข่นวข่าคนททนี้งโลกพากนันตลิดตามพระเยซผไปแลล้ว 
และยอหร์นใชล้ถล้อยคจาเหลข่านบีนั้เพดืที่อแสดงใหล้พวกเขาเหห็นวข่าพวกเขามบีความผลิดในการพผดเกลินจรลิงอยข่างนข่าเกลบียด 
และในความเปป็นจรลิงแลล้ว, เมดืที่อเทบียบกนับฝผงชนเหลข่านนันั้นทบีที่ไดล้ยลินพระเมสสลิยาหร์ตรนัส, นล้อยคนจรลิงๆไดล้ตลิดตาม
พระองคร์

โอล้ ใชข่แลล้วครนับ ฝผงชนเหลข่านนันั้นไดล้มาฟปังพระเยซผเทศนา, หลายคนอยากรนับบนัพตลิศมา, แตข่นล้อยคนนนักเชดืที่อ
ดล้วยใจไปสผข่ความชอบธรรมและไดล้กลายเปป็นสาวกททที่แทด้จรริง งานรนับใชล้ของพระองคร์เปป็นทบีที่นลิยมอยผข่พนักหนถึที่ง แตข่คน
เปป็นอนันมากทบีที่ไดล้ตลิดตามพระองคร์กห็ไมข่ไดล้ตลิดตามเพราะจอุดประสงคร์ทบีที่ถผกตล้อง ฝผงชนมหาศาลไดล้ตลิดตามพระองคร์-แตข่
เมดืที่อพระองคร์ทรงถผกตรถึงทบีที่กางเขนนนันั้น ฝผงชนเดบียวกนันนนันั้นกห็เยาะเยล้ยพระองคร์! มบีเพบียงคนกลอุข่มเลห็กมากๆกลอุข่มหนถึที่งทบีที่
เชดืที่อในพระองคร์และรนักพระองคร์ เมดืที่อพระองคร์ทรงใกลล้สลินั้นพระชนมร์บนกางเขนนนันั้น แมล้แตข่เหลข่าสาวกของพระองคร์ 
(ยกเวล้นยอหร์นผผล้เปป็นทบีที่รนัก) กห็กจาลนังซข่อนตนัวอยผข่เพราะกลนัวพวกยลิว

ขล้อ 33: “ผซูด้ททที่รทบคคาพยานของพระองคณ์กก็ประททบตราลงวต่า พระเจด้าทรงสทตยณ์จรริง”
ความหมายตรงนบีนั้กห็คดือวข่าคนเหลข่านนันั้นทบีที่รทบคจาพยานของพระเยซผกห็ประกาศตข่อหนล้าผผล้คนถถึงความเชดืที่อของ

ตนในพระองคร์และประกาศอยข่างเปป็นทางการวข่าพวกเขาเชดืที่อวข่าพระองคร์ทรงเปป็นพระบอุตรของพระเจล้า ความจรลิง
ของพระคจาขล้อนบีนั้แสดงใหล้เหห็นถถึงความสจาคนัญของการรนับคจาพยานของพระเยซผ, ซถึที่งเปป็นหนทางเดบียวไปสผข่การ
บนังเกลิดใหมข่ พระเยซผไดล้เสดห็จเขล้ามาในโลกเพดืที่อประกาศพระเจล้า-และนนัที่นเปป็นคจาประกาศแทล้จรลิงหนถึที่งเดบียวของ
พระเจล้าทบีที่เรามบี คนเหลข่านนันั้นทบีที่รนับคจาพยานของพระเยซผอยข่างแทล้จรลิงกห็เทข่ากนับประกาศ “วต่าพระเจด้าทรงสทตยณ์จรริง” 
พวกเขาประกาศตข่อหนล้าผผล้คนถถึงความเชดืที่อของตนวข่าพระเจล้าไดล้ทรงสข่งพระครลิสตร์มา, วข่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นพระ
เมสสลิยาหร์-“ศาสดาพยากรณร์ผผล้นนันั้น” ทบีที่ถผกทจานายไวล้ในภาคพนันธสนัญญาเดลิม “ผผล้ทบีที่เชดืที่อในพระบอุตรของพระเจล้ากห็มบี
พยานอยผข่ในตนัวเอง ผผล้ทบีที่ไมข่เชดืที่อพระเจล้ากห็ไดล้กระทจาใหล้พระองคร์เปป็นผผล้ตรนัสมอุสา เพราะเขามลิไดล้เชดืที่อพยานหลนักฐานทบีที่
พระเจล้าไดล้ทรงเปป็นพยานถถึงพระบอุตรของพระองคร์” (1 ยอหร์น 5:10)

ขล้อ 34: “เพราะพระองคณ์ ผซูด้ททที่พระเจด้าทรงใชด้มานทนี้น ทรงกลต่าวพระวจนะของพระเจด้า เพราะพระเจด้ามริไดด้
ทรงประทานพระวริญญาณอยต่างจคากทดแดต่พระองคณ์”

“พระองคณ์ ผซูด้ททที่พระเจด้าทรงใชด้มานทนี้น” ประกาศความเปป็นพระเจล้าของพระครลิสตร์อบีกครนันั้งและกลข่าวชนัดเจน
วข่าพระเยซผทรงเปป็นผผล้ใดและพระองคร์ไดล้เสดห็จมาจากทบีที่ไหน ความหมายตรงนบีนั้กห็คดือวข่าพระครลิสตร์ทรงเปป็น “ผผล้ทบีที่ถผก
สข่งมา”, ผผล้ทบีที่พระเจล้าไดล้ทรงสข่งเขล้ามาในโลกตามพระสนัญญาของพระองคร์, ผผล้ทบีที่ทรงถผกสนัญญาไวล้แกข่อาดนัมในสวน
เอเดน, ผผล้ทบีที่ทรงถผกสนัญญาไวล้ตลอดทนัที่วพระคนัมภบีรร์ภาคพนันธสนัญญาเดลิม ยอหร์นเปป็นผผล้รนับใชล้ทบีที่ถผกแตข่งตนันั้งของพระเจล้า 
และถล้อยคจาของเขากห็เปป็นความจรลิง-แตข่เขาเปป็นเพบียงมนอุษยร์คนหนถึที่งเทข่านนันั้น ถล้อยคจาทบีที่พระเยซซตรนัสไมข่ใชข่ถล้อยคจา
ของมนอุษยร์; ถล้อยคจาเหลข่านนันั้นเปป็นถล้อยคจาของพระเจล้า เมดืที่อฝผงชนเหลข่านนันั้นไดล้ยลินพระเยซผตรนัส พวกเขากห็กจาลนังไดล้ยลิน
พระเจด้าตรนัส เมดืที่อพวกเขาฟปังถล้อยคจาของพระเยซผ พวกเขากห็กจาลนังฟปังถล้อยคจาของพระเจล้าผผล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ พระ



ครลิสตร์พระบอุตรและพระเจล้าพระบลิดาทรงใกลล้ชลิดกนันมากเหลดือเกลิน, ทรงเปป็นหนถึที่งเดบียวกนันอยข่างสมบผรณร์แบบเหลดือ
เกลิน, จนคนทบีที่ฟปังคจาสอนของพระเยซผกห็กจาลนังฟปังคจาสอนของพระเจล้าพระบลิดา กรอุณาศถึกษายอหร์น 7:16-18; 8:28;
12:49; 14:10, 11

ผผล้รนับใชล้ฝฝ่ายโลกทอุกคนถผกสอนโดยพระเจล้าพระบลิดาผข่านทางงานรนับใชล้ของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ เรามอง
ไปทบีที่พระเจล้า, เราคล้นดผพระวจนะของพระองคร์, และจากนนันั้นเรากห็พถึที่งพาพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์เพดืที่อนจาเราเมดืที่อเรา
กลข่าวคจาเทศนา; แตข่พระเยซผไมข่จคาเปป็นตล้องถผกสอน เพราะวข่าสลิที่งใดกห็ตามทบีที่พระเจล้าพระบลิดาทรงทราบ พระครลิสตร์
พระบอุตรกห็ทรงทราบ; และสลิที่งใดกห็ตามทบีที่พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ทรงทราบ พระบอุตรกห็ทรงทราบ ดล้วยเหตอุนบีนั้เมดืที่อพระ
เยซผตรนัส พระองคร์กห็ตรนัสในฐานะพระเจล้า พระองคร์ทรงเปป็นพระวาทะทบีที่รนับสภาพมนอุษยร์ (ยอหร์น 1:14)

ในพระราชบนัญญนัตลิ 18:18 เราอข่านวข่า “เราจะโปรดใหด้บทงเกริดผซูด้พยากรณณ์อยต่างเจด้าในหมซูต่พวกพทที่นด้องของ
เขา และเราจะใสต่ถด้อยคคาของเราในปากของเขา และเขาจะกลต่าวบรรดาสริที่งททที่เราบทญชาเขาไวด้นทนี้นแกต่ประชาชนททนี้ง
หลาย”

“พระเจด้ามริไดด้ทรงประทานพระวริญญาณอยต่างจคากทดแดต่พระองคณ์” พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ทรงถผกประทาน
ใหล้ “อยต่างจคากทด” แกข่ลผกหลานทอุกคนของอาดนัม-ใชข่แลล้วครนับ แมล้แตข่เหลข่าศาสดาพยากรณร์ทบีที่โดดเดข่นและคนของ
พระเจล้า ใน 1 โครลินธร์ 13:9 เปาโลกลข่าววข่า “เพราะทบีที่เรารผล้นนันั้นกห็รผล้แตข่สข่วนหนถึที่ง และทบีที่เราพยากรณร์นนันั้นกห็พยากรณร์
แตข่สข่วนหนถึที่ง” แตข่พระครลิสตร์ทรงแตกตข่าง: พระเจล้าไดล้ประทานพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์แกข่พระองคห์ “อยต่างไมก่
จคากกัด”, ในความครบบรลิบผรณร์ของพระเจล้าอนันไรล้ขบีดจจากนัด, ความครบถล้วนสมบผรณร์ของพระเจล้า “อยข่างไมข่จจากนัด” 
พระองคร์ทรงถผกเจลิมดล้วยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์, ทรงถผกทจาใหล้เหมาะสมสจาหรนับตจาแหนข่งหนล้าทบีที่ของพระองคร์ใน
ฐานะปอุโรหลิต, ศาสดาพยากรณร์, และกษนัตรลิยร์, ถผกเจลิมตนันั้งจนถถึงระดนับทบีที่ไมข่เคยโปรดประทานใหล้แกข่ศาสดา
พยากรณร์, ปอุโรหลิต, หรดือกษนัตรลิยร์คนใด: “เรดืที่องพระเยซผชาวนาซาเรห็ธวข่า พระเจล้าไดล้ทรงเจลิมพระองคร์ดล้วยพระ
วลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์และดล้วยฤทธานอุภาพอยข่างไร และพระเยซผเสดห็จไปกระทจาคอุณประโยชนร์และรนักษาบรรดาคนซถึที่ง
ถผกพญามารเบบียดเบบียน ดล้วยวข่าพระเจล้าไดล้ทรงสถลิตกนับพระองคร์” (กลิจการ 10:38)

เราตล้องระวนังใหล้ดบีเกรงวข่าเราจะลดืมความจรลิงของพระเจล้าทบีที่วข่าพระเยซผครลิสตร์พระผผล้ชข่วยใหล้รอดและองคร์
พระผผล้เปป็นเจล้าของเราไมข่ไดล้ทรงหยอุดทบีที่จะเปป็นพระเจล้าแมล้สนักชนัที่วขณะเดบียวตอนทบีที่พระองคร์ทรงอยผข่ในกายเนดืนั้อหนนัง 
ความเปป็นพระเจล้าของพระองคร์ยนังคงอยผข่เหมดือนเดลิมแบบเดบียวกนับทบีที่มนันเคยเปป็นในเรลิที่มแรกนนันั้นกนับพระบลิดา; และ
เนดืที่องจากพระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าในเนดืนั้อหนนัง พระองคร์จถึงไมข่เคยแยกขาดจากพระวลิญญาณเลย

ผมเชดืที่อวข่าเปฝ้าหมายของยอหร์นคดือ การนจาเหลข่าสาวกของเขาแบบทบีละกล้าวไปสผข่ทนัศนะทบีที่สผงทบีที่สอุด, ดบีงาม
ทบีที่สอุดเกบีที่ยวกนับความเปป็นพระเจล้าและศนักดลิธิ์ศรบีของพระเยซผครลิสตร์เจล้า เขาอยากใหล้เหลข่าสาวกของเขาตระหนนักวข่าใน
พระครริสตณ์คดือพระองคร์ผผล้ทรงเปป็นพระเจล้าแทล้จรลิงและยนังเปป็นมนอุษยร์ทบีที่แทล้จรลิงดล้วย ซถึที่งพระเยซผทรงเปป็นเชข่นนนันั้นจรลิงๆ 
ยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาทราบเรดืที่องนบีนั้ และในคจาพยานสอุดทล้ายของเขา เขากห็กจาลนังพยายามทบีที่จะทจาใหล้เหลข่าผผล้
ตลิดตามของเขาเขล้าใจความจรลิงทบีที่ยลิที่งใหญข่นบีนั้

ขล้อ 35: “พระบริดาทรงรทกพระบตุตรและทรงมอบทตุกสริที่งไวด้ในพระหทตถณ์ของพระองคณ์”



พระเยซผครลิสตร์มนอุษยร์ผผล้นนันั้นทรงเปป็นพระบอุตรนลิรนันดรร์ของพระเจล้า, พระองคร์ทรงอยผข่กนับพระบลิดาในเรลิที่มแรก
นนันั้น, พระเจล้าทรงรนักพระองคร์มาตนันั้งแตข่ตลอดชนัที่วนลิรนันดรร์กาล, และโดยพนันธสนัญญาหนถึที่งทบีที่ดจารงอยผข่เปป็นนลิตยร์พระองคร์
ไดล้ทรงมอบไวล้ในพระหนัตถร์ของพระบอุตร คดือทตุกสริที่งทบีที่เกบีที่ยวขล้องกนับความรอด กข่อนทบีที่โลกนบีนั้ไดล้มบีขถึนั้นเสบียอบีก, กข่อนทบีที่สลิที่ง
ใดไดล้ถผกเนรมลิตสรล้างขถึนั้นมา, มบีกจาหนดไวล้ลข่วงหนล้าแลล้ววข่าพระครลิสตร์จะตล้องหลนัที่งพระโลหลิตของพระองคร์เพดืที่อการยก
บาปทนันั้งหลาย, เพดืที่อทบีที่มนอุษยร์จะไดล้รนับการไถข่ (1 ปต. 1:18-23) พระบอุตรนลิรนันดรร์องคร์นบีนั้เองคดือผผล้ทบีที่พระเจล้าพระบลิดา
ตรนัสไวล้วข่า “เราจะมอบบรรดาประชาชาตลิใหล้เปป็นมรดกของเจล้า ตลอดทนันั้งแผข่นดลินโลกใหล้เปป็นกรรมสลิทธลิธิ์ของเจล้า”
(เพลงสดอุดบี 2:8)

“พระบริดาทรงรทกพระบตุตร” นบีที่เปป็นถล้อยคจาทบีที่ลถึกซถึนั้งเกลินกวข่าทบีที่ความคลิดมนอุษยร์จะเขล้าใจ นบีที่คดือความรนักทบีที่
พระเยซผทรงหมายถถึงเมดืที่อพระองคร์ตรนัสวข่า “พระองคร์ทรงรนักขล้าพระองคร์กข่อนทบีที่จะทรงสรล้างโลก” (ยอหร์น 17:24) 
นบีที่คดือความรนักซถึที่งพระบลิดาทรงมบีอยผข่ในพระทนัยของพระองคร์สจาหรนับพระบอุตรและซถึที่งพระองคร์ทรงประกาศตอนทบีที่
พระเยซผรนับบนัพตลิศมาในตอนตล้นของงานรนับใชล้ของพระองคร์เมดืที่อพระองคร์ตรนัสวข่า “ทข่านผผล้นบีนั้เปป็นบอุตรทบีที่รนักของเรา 
เราชอบใจทข่านมาก” (มธ. 3:17) พระเจล้าไมข่เคยตรนัสถล้อยคจาเหลข่านบีนั้แกข่ผผล้ใดหรดือเกบีที่ยวกนับบอุคคลอดืที่นใดเลย และหน
เดบียวทบีที่ถล้อยคจาเหลข่านบีนั้ถผกกลข่าวซนั้จากห็คดือตอนทบีที่พระเจล้าพระบลิดาตรนัสซนั้จาถล้อยคจาเหลข่านบีนั้บนภผเขาแหข่งการจจาแลงพระ
กายนนันั้นเมดืที่อเปโตรใหล้พระเยซผอยผข่ระดนับเดบียวกนันกนับโมเสสและเอลบียาหร์ พระเจล้าทรงทจาใหล้ภผเขานนันั้นมดืดสนลิท และ
พระสอุรเสบียงของพระองคร์กห็ตรนัสออกมาจากเงามดืดนนันั้นวข่า “ทข่านผผล้นบีนั้เปป็นบอุตรทบีที่รนักของเรา เราชอบใจทข่านผผล้นบีนั้มาก 
จงฟปังทข่านเถลิด” (มธ. 17:5)

“พระบริดาทรงรทกพระบตุตรและทรงมอบทตุกสริที่งไวด้ในพระหทตถณ์ของพระองคณ์” โดยและผข่านทางขล้อตกลง
ตข่างๆแหข่งพนันธสนัญญานลิรนันดรร์นนันั้น (ซถึที่งถผกกระทจาระหวข่างทนันั้งสามพระภาคแหข่งตรบีเอกานอุภาพในนลิรนันดรร์กาลทบีที่อยผข่
เบดืนั้องหลนังเรา) พระเจล้าพระบลิดาไดล้ประทานแกข่พระเยซผพระบอุตร คดือฤทธานอุภาพทนันั้งสลินั้นเหนดือเนดืนั้อหนนังทนันั้งปวง 
พระบอุตรทรงมบีอจานาจทบีที่จะทจาใหล้ผผล้ทบีที่พระองคร์ประสงคร์นนันั้นมบีชบีวลิต; พระองคร์ทรงมบีอจานาจทบีที่จะแกล้ตข่าง, ทจาใหล้เปป็นคน
ชอบธรรม, ชจาระใหล้บรลิสอุทธลิธิ์และแยกตนันั้งผผล้ทบีที่พระองคร์ประสงคร์; พระองคร์ทรงมบีอจานาจทบีที่จะชข่วยใหล้รอด, ชข่วยใหล้พล้น,
พลิทนักษร์รนักษา, และประทานสงข่าราศบีแกข่ประชากรของพระองคร์ และการพริพากษาททนี้งสรินี้นถผกมอบไวล้แกข่พระองคร์
แลล้ว พระองคร์ทรงเปป็นผผล้พลิพากษาทบีที่ชอบธรรม; พระองคร์จะทรงพลิพากษาคนเปป็นและคนตาย และสตุดทด้ายแลด้ว
พระองคร์จะทรงลงโทษคนชนัที่ว, คนไมข่เชดืที่อ (วว. 21:7, 8) จากนนันั้นพระองคร์จะประทนับบนพระทบีที่นนัที่งของดาวลิด
บรรพบอุรอุษของพระองคร์, พระองคร์จะทรงครอบครองทนัที่วทนันั้งโลกา, พระองคร์จะทรงกจาราบศนัตรผทอุกรายและเหลข่า
ศนัตรผของพระองคร์จะกลายเปป็นแทข่นรองพระบาทของพระองคร์

เหลข่านบีนั้คดือ “ทตุกสริที่ง” ทบีที่พระบลิดาไดล้ประทานใหล้ไวล้ในพระหนัตถร์ของพระบอุตรแหข่งความรนักของพระองคร์แลล้ว
พระเยซผทรงถดือกอุญแจไขความตายและนรก; พระองคร์ทรงพลิชลิตโลก, เนดืนั้อหนนัง, พญามาร, ความตาย, นรก, และ
หลอุมศพแลล้ว พระองคร์ทรงเปป็นผผล้เดบียวทบีที่เหลข่าคนบาปทบีที่ไมข่เชดืที่อและนข่าสนังเวชสามารถไปหาไดล้; พระองคร์ทรงเปป็นผผล้
นนันั้นทบีที่พวกเขาตผู้องไปหาถล้าพวกเขาหวนังวข่าจะไดล้ยลินพระเจล้าตรนัสในวนันสอุดทล้ายนนันั้นวข่า “เจล้าจงเขล้าสผข่ความชดืที่นบาน
แหข่งนายของเจล้าเถลิด!” พระเจล้าไดล้ทรงทจาใหล้พระครลิสตร์พระบอุตรเปป็นศบีรษะของครลิสตจนักร, มหาปอุโรหลิตแหข่งสลิที่งดบีๆ



ทบีที่จะมา, และคนตล้นเรดือนแหข่งของประทานอนันดบีทอุกอยข่างทบีที่สามารถเปป็นของเราไดล้เพราะพระคอุณของพระเจล้า 
ชข่างเปป็นความจรลิงอนันประเสรลิฐ! มนันควรทจาใหล้เราชดืที่นชมยลินดบีเปป็นลล้นพล้น

เราถผก “ซข่อนไวล้กนับพระครลิสตร์ในพระเจล้า” (คส. 3:3)
เรา “นนัที่งดล้วยกนันในสวรรคสถานในพระเยซผครลิสตร์” (อฟ. 2:6)
ดล้วยเหตอุนบีนั้ ความรนักซถึที่งพระเจล้าพระบลิดาทรงมบีตข่อพระบอุตรจถึงเปป็นความรนักเดบียวกนันกนับทบีที่พระองคร์ทรง

สวมกอดเราเชข่นกนันเพราะเราถซูกซต่อนไวด้กทบพระครริสตณ์ในพระเจด้า ความรนักหนถึที่งเดบียวทบีที่พลิเศษเฉพาะนบีนั้ซถึที่งพระบลิดา
ทรงรนักพระบอุตรกห็เปป็นของเราเพราะวข่าพระครลิสตร์ทรงอยผข่ในเราและเราอยผข่ในพระครลิสตร์, ถผกซข่อนไวล้กนับพระองคร์ใน
พระเจล้า

มนอุษยร์ชข่วยตนัวเองใหล้รอดไมข่ไดล้, เขาทจาใหล้ตนัวเองเปป็นคนชอบธรรมไมข่ไดล้, เขาชจาระตนัวเองใหล้บรลิสอุทธลิธิ์ไมข่ไดล้, 
เขาพลิทนักษร์รนักษาตนัวเองไมข่ไดล้; และถล้าพระเจล้าจะทรงฝากความรอดไวล้ในมดือของเรา เรากก็คงทคามทนหายทกันั้งหมด, 
และทจามนันหายเรห็วยลิที่งกวข่าทบีที่อาดนัมไดล้ทจาหายในออุทยานนนันั้นเสบียอบีก! พระเยซผไมข่ไดล้ทรงมอบพระองคร์เองไวล้กนับมนอุษยร์
เพราะวข่าพระองคร์ทรงทราบวข่าอะไรอยผข่ในมนอุษยร์ (ยอหร์น 2:24, 25) เราตล้องวางใจพระองคห์สจาหรนับความรอด
และฝากทอุกสลิที่งของเราไวล้กนับพระองคร์ เมดืที่อนนันั้นเราจะสามารถกลข่าวรข่วมกนับเปาโลไดล้วข่า “ขผู้าพเจผู้ารซผู้จบักพระองคห์ทรีที่
ขผู้าพเจผู้าไดผู้เชอที่อ และขล้าพเจล้าเชดืที่อมนัที่นวข่าพระองคร์ทรงฤทธลิธิ์สามารถรนักษาซถึที่งขล้าพเจล้าไดล้มอบไวล้กนับพระองคร์จนถถึงวนัน
นนันั้น” (2 ทธ. 1:12)

เนดืที่องจากพระเจล้าพระบลิดาทรงมอบทอุกสลิที่งไวล้ในพระหนัตถร์ของพระเยซผพระบอุตรแลล้ว ลลิขลิตของมนอุษยร์ทอุก
คนทบีที่มบีชบีวลิตจถึงอยผข่ใตล้การควบคอุมของพระองคร์; แตข่ลลิขลิตของคนทอุกคนกห็ขถึนั้นอยผข่กนับทนัศนคตลิของคนๆนนันั้นทบีที่มบีตข่อพระ
บอุตรของพระเจล้าดด้วย พระเยซผไดล้เสดห็จเขล้ามาในโลกเพดืที่อประกาศพระเจล้า; พระองคร์ตรนัสถล้อยคจาของพระเจล้า
เพราะวข่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้า และพระองคร์ทรงประกาศวข่าถล้อยคจาทบีที่พระองคร์ตรนัสคดือจริตวริญญาณและชทวริต 
พระองคร์ไดล้ทรงกระทจาทอุกสลิที่งทบีที่พระองคร์สามารถกระทจาไดล้แลล้ว และบนัดนบีนั้มนันกห็ขถึนั้นอยผข่กนับคนๆนนันั้นวข่าจะฟปังถล้อยคจา
ของพระองคร์และเชดืที่อในพระองคร์หรดือไมข่ การทจาเชข่นนบีนั้คดือการมบีชบีวลิตนลิรนันดรร์ ผผล้ทบีที่เชดืที่อในพระเยซผ “จะไมข่ถผก
พลิพากษา แตข่ไดล้ผข่านพล้นความตายไปสผข่ชบีวลิตแลล้ว” (ยอหร์น 5:24)

ขล้อ 36: “ผซูด้ททที่เชพที่อในพระบตุตรกก็มทชทวริตนริรทนดรณ์ ผซูด้ททที่ไมต่เชพที่อในพระบตุตรกก็จะไมต่เหก็นชทวริต แตต่พระพริโรธของ
พระเจด้าตกอยซูต่กทบเขา” 

ดล้วยคจาประกาศทบีที่ชนัดเจนและขลนังแหข่งความสจาคนัญทบีที่ไมข่อาจพรรณนาไดล้ของการเชดืที่อในพระเยซผ ยอหร์นผผล้
ใหล้รนับบนัพตลิศมาปปิดทล้ายคจาพยานของเขาเกบีที่ยวกนับองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าของเขา เขากลข่าวอยข่างชนัดเจนมากๆวข่าการ
เชดืที่อในพระเยซผคดือหนทางสผข่สวรรคร์ และในทางกลนับกนัน หนทางสผข่นรกกห็คดือ แคข่ปฏริเสธทบีที่จะเชดืที่อในพระองคร์ ไมข่
จจาเปป็นทบีที่คนเราจะตล้องฆข่าคน, โกหก, ลนักขโมย, เมาเหลล้า, หรดือผลิดผนัวผลิดเมบียเพดืที่อทบีที่จะตกนรกชนัที่วนลิรนันดรร์ ทนันั้งหมดทบีที่
คนเราตล้องทจาเพดืที่อทบีที่จะตกนรกกห็คดือ ปฏลิเสธทบีที่จะเชดืที่อในพระเยซผ “ผซูด้ททที่ไมก่เชพที่อกก็ถซูกพริพากษาลงโทษอยยก่แลจ้ว”

จงสนังเกตวข่ายอหร์นกลข่าววข่า “ผซูด้ททที่เชพที่อในพระบตุตรกก็มทชทวริตนริรทนดรณ์” เราทบีที่เชพที่อกห็รอดเดรีดี๋ยวนรีทั้ เราทบีที่เชพที่อกห็มบี
ชบีวลิตนลิรนันดรร์เดรีดี๋ยวนรีทั้ เราจะไมข่รนับการอภนัยโทษเมดืที่อเราตายไป หรดือเมดืที่อเรายดืนอยผข่ตข่อพระพนักตรร์พระเจล้า; เราไดล้รนับ
การยกโทษและการอภนัยโทษเดทดี๋ยวนทนี้ ชนัที่วเสบีนั้ยววลินาทบีทบีที่เราเชดืที่อในพระเยซผ วลินาทบีนนันั้นเรากห็ไดล้รนับการอภนัยโทษ, 



สนันตลิสอุข, ชบีวลิตนลิรนันดรร์, และมบีสลิทธลิธิ์เขล้าอยผข่ในสวรรคร์, รวมถถึงพระคอุณและพละกจาลนังทบีที่จะดจาเนลินชบีวลิตแบบทบีที่ผผล้เชดืที่อ
ควรดจาเนลินชบีวลิตในโลกนบีนั้ดล้วย

“ผซูด้ททที่ไมต่เชพที่อในพระบตุตรกก็จะไมต่เหก็นชทวริต” ในภาษากรบีก คจาตรงนบีนั้ทบีที่แปลเปป็น “ไมต่เชพที่อ” แตกตข่างอยข่างมาก
จากคจาทบีที่แปลเปป็น “เชพที่อ” ในสข่วนแรกของพระคจาขล้อนบีนั้ มนันหมายถถึงอะไรบางอยข่างทบีที่รอุนแรงมากกวข่า “การไมข่ไวล้
วางใจ” ความหมายตรงตนัวกห็คดือวข่าคนๆนนันั้นทบีที่ “ไมข่เชดืที่อ” กห็ไมข่เชดืที่อฟปัง (หรดือมบีความไมข่เชดืที่อฟปังตข่อ) ถล้อยคจาของพระ
เยซผ บอุคคลเชข่นนนันั้นจะไมข่เหห็นชบีวลิต

การ “เหก็นชทวริต” ไมข่ไดล้หมายถถึงการเหห็นดล้วยตาปกตลิ หรดือแมล้แตข่ดล้วยตาฝฝ่ายวลิญญาณหรดือทางความคลิด 
มนันหมายถถึงการถพอกรรมสริทธริธิ์ชบีวลิต, การเขล้าสผข่และลลินั้มรสชบีวลิต, การชดืที่นบานกนับชบีวลิต การกลข่าววข่าคนไมข่เชดืที่อ “จะไมข่
เหห็นชบีวลิต” กห็หมายความเพบียงแคข่วข่าเขาจะตล้องใชล้เวลาชนัที่วนลิรนันดรร์ในความมดืดภายนอก, เขาจะทนทอุกขร์กนับความ
พลินาศชนัที่วนลิรนันดรร์

“พระพริโรธของพระเจด้าตกอยซูต่กทบเขา” อบีกครนันั้ง จงสนังเกตรผปกรลิยาปปัจจอุบนันกาล-ตกอยซูต่กทบ คนไมข่เชดืที่ออยผข่
ภายใตล้พระพลิโรธของพระเจล้าผผล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์เดรีดี๋ยวนรีทั้-ไมข่ใชข่ตอนตาย, ไมข่ใชข่ตอนทบีที่ถผกพลิพากษา พระพลิโรธของ
พระเจล้าตกอยซูต่บนเขาเดทดี๋ยวนทนี้ และตราบใดทบีที่เขายนังอยผข่ในความไมข่เชดืที่อตข่อไป พระพลิโรธของพระเจล้ากห็จะ “หล้อย
หนนักอยผข่” เหนดือศบีรษะของเขา ตราบใดทบีที่เขายนังอยผข่ในความไมข่เชดืที่อตข่อไป เขากห็จะอยผข่ภายใตล้การแชข่งสาปแหข่งพระ
ราชบนัญญนัตลิทบีที่ถผกละเมลิดของพระเจล้า มนอุษยร์โดยสนันดานแลล้วเกลิดมาในบาป, บอุตรแหข่งพระพลิโรธ; และจนกวข่าเขา
กลายเปป็นผผล้เชดืที่อคนหนถึที่ง พระพลิโรธของพระเจล้ากห็หล้อยอยผข่เหนดือเขาเพราะวข่าเขายนังไมข่ไดล้รนับการอภนัยโทษ, ยนังไมข่ไดล้
รนับการยกโทษ, บาปยนังอยผข่ในเขาและอยผข่บนตนัวเขา

กลข่าวในแงข่ฝฝ่ายวลิญญาณแลล้ว มบีคนอยผข่สองจจาพวกเทข่านนันั้น: บอุตรทนันั้งหลายของพระเจล้าและลผกๆของพญา
มาร เมดืที่อเราเชดืที่อในพระเยซผเรากห็กลายเปป็นบอุตรทนันั้งหลายของพระเจล้าและไมข่ใชข่บอุตรแหข่งพระพลิโรธอบีกตข่อไป ใน
ยอหร์น 8:44 พระเยซผตรนัสแกข่พวกฟารลิสบีทบีที่ไมข่เชดืที่อเหลข่านนันั้นวข่า “ทต่านททนี้งหลายมาจากพต่อของทต่านคพอพญามาร และ
ทข่านใครข่จะทจาตามความปรารถนาของพข่อทข่าน มนันเปป็นฆาตกรตนันั้งแตข่เดลิมมา และมลิไดล้ตนันั้งอยผข่ในความจรลิง เพราะ
ความจรลิงมลิไดล้อยผข่ในมนัน เมดืที่อมนันพผดมอุสามนันกห็พผดตามสนันดานของมนันเอง เพราะมนันเปป็นผผล้มอุสา และเปป็นพข่อของการ
มอุสา”

พระเจด้าทรงเปป็นความรทก, พระองคร์ทรงเปป็นเชข่นนนันั้นจรลิงๆ-อดกลนันั้นพระทนัยและกรลินั้วชล้า; แตข่มนันเปป็นคจา
สอนผลิดทบีที่นข่าเกลบียดทบีที่จะสอนวข่าพระเจด้าทรงเปป็นความรทก, มนตุษยณ์ทตุกคนจะไดด้รทบการยกโทษในททที่สตุด, และคน
เหลต่านทนี้นททที่ตายไปในบาปจะไดด้รทบโอกาสอทกครทนี้ง! พระคกัมภทรค์ไมก่ไดจ้สอนหลกักคคาสอนเชก่นนกันั้นเลย พระเจล้าทรงบอก
เราอยข่างชนัดเจนวข่าพระองคร์ทรงเกลบียดชนังบาปและทรงโกรธกนับคนบาปทอุกวนัน (เพลงสดอุดบี 7:11) และวข่า “คนชนัที่ว
จะตล้องถอยไปสผข่นรก คดือประชาชาตลิทนันั้งมวลทบีที่ลดืมพระเจล้า” (เพลงสดอุดบี 9:17) มรีนรกทบีที่มบีไฟเผาไหมล้ และในมาระ
โก 9:43-48 พระเยซผทรงประกาศวข่า:

“และถล้ามดือของทข่านทจาใหล้ทข่านหลงผลิด จงตนัดมนันทลินั้งเสบีย ซถึที่งจะเขล้าสผข่ชบีวลิตดล้วยมดือดล้วนยนังดบีกวข่ามบีสองมดือ
และตล้องตกนรกในไฟททที่ไมต่มทวทนดทบ ในทบีที่นนันั้นตนัวหนอนกห็ไมข่ตาย และไฟกก็ไมต่ดทบเลย ถล้าเทล้าของทข่านทจาใหล้ทข่านหลง
ผลิด จงตนัดมนันทลินั้งเสบีย ซถึที่งจะเขล้าสผข่ชบีวลิตดล้วยเทล้าดล้วนยนังดบีกวข่ามบีเทล้าสองเทล้าและตล้องถซูกทรินี้งลงในนรกในไฟททที่ไมต่มท



วทนดทบ ในทบีที่นนันั้นตนัวหนอนกห็ไมข่ตาย และไฟกก็ไมต่ดทบเลย ถล้าตาของทข่านทจาใหล้ทข่านหลงผลิด จงควนักออกทลินั้งเสบีย ซถึที่งจะ
เขล้าในอาณาจนักรของพระเจล้าดล้วยตาขล้างเดบียวยนังดบีกวข่ามบีสองตา และตล้องถซูกทรินี้งในไฟนรก ในทบีที่นนันั้นตนัวหนอนกห็ไมข่
ตาย และไฟกก็ไมต่ดทบเลย”

ใชข่แลล้วครนับ พระเจล้าทรงเปป็นความรนัก-แตข่เปาโลกห็ประกาศกล้องวข่า “พระเจด้าของเราทรงเปป็นเพลกิงททที่เผา
ผลาญ!” (ฮบ. 12:29) เราควรเทศนาความรนักของพระเจล้า, ความเมตตาของพระเจล้า, ความกรอุณาและความอด
กลนันั้นพระทนัยของพระเจล้า; แตข่เรากห็ควรเทศนาพระพกิโรธของพระเจด้าดล้วย ในยอุคสมนัยนบีนั้แหข่งแนวคลิดเสรบีนลิยมและ
สมนัยใหมข่นลิยม ผผล้รนับใชล้จจานวนมากไมข่เคยกลข่าวถถึงนรก, พวกเขาไมข่เคยพผดถถึงพระพลิโรธของพระเจล้าเลย พวกเขา
เทศนาความรทกของพระเจล้า, การทบีที่พระเจล้าทรงเปป็นบลิดาของมนอุษยร์ทอุกคนและมนอุษยร์ทอุกคนเปป็นพบีที่นล้องกนัน; แตข่
พวกเขากห็เทศนาดล้วยวข่าเนดืที่องจากพระเจล้าทรงเปป็นพระเจล้าทบีที่เปปปี่ยมดล้วยความรนักและอข่อนโยน พระองคร์จถึงไมข่มบีวนัน
ยอมใหล้สลิที่งทรงสรล้างของพระองคร์ตล้องตกนรกหมกไหมล้เปป็นแนข่ ผมขอเตดือนความจจาคอุณวข่าคจาเทศนาทบีที่รล้อนแรง
ทบีที่สอุดเทข่าทบีที่เคยถผกเทศนาเกบีที่ยวกนับนรกไดล้ถผกเทศนาโดยพระบอุตรของพระเจล้าผผล้ทรงอข่อนโยน, เปปปี่ยมดล้วยความรนัก, 
และทรงเมตตากรอุณา (นอกจากขล้อพระคจาตอนทบีที่ถผกยกมาจากขข่าวประเสรลิฐของมาระโกแลล้ว กรอุณาอข่านบททบีที่หล้า
ของมนัทธลิว) คจาวข่า “ไฟนรก” ไมข่ไดล้ถผกคลิดคล้นขถึนั้นโดยนนักเทศนร์คลนัที่งศาสนาบางคน; มนันถผกใชล้เปป็นครนันั้งแรกโดยพระ
เยซผเจล้า เหลข่านนักเทศนร์วนันนบีนั้ตล้องรล้องประกาศเสบียงดนังและไมข่เงบียบเสบียง เราตล้องเตดือนคนบาปทนันั้งหลายวข่าพระพลิโรธ
ของพระเจล้าตกอยผข่บนพวกเขา และวข่า “ผซูด้ททที่ไมต่เชพที่อกก็ถซูกพริพากษาลงโทษอยซูต่แลด้ว!”

ทข่ามกลางถล้อยคจาแรกๆทบีที่ถผกกลข่าวโดยยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาในงานปรนนลิบนัตลิปวงชนของเขาคดือ 
ถล้อยคจาทบีที่ประกาศพระเมสสลิยาหร์ผผล้จะเสดห็จมา, พระเมษโปดกของพระเจล้า, ความสวข่างแทล้นนันั้น, พระเยซผเจล้า; และ
ทข่ามกลางถล้อยคจาสตุดทด้ายแหข่งคจาพยานของเขาคดือถล้อยคจาทบีที่เตดือนผผล้คนใหล้ระวนังพระพลิโรธของพระเจล้าและอนันตราย
ของนรก ยอหร์นเทศนาความรทกของพระเจล้า แตข่เขากห็เทศนาพระพริโรธของพระเจล้าเชข่นกนัน เพราะวข่าเขารนักจลิต
วลิญญาณของผผล้คน เขาเทศนาการพลิพากษาดล้วยความรล้อนรนและความกรอุณามากพอๆกนับทบีที่เขาประกาศพระเมส
สลิยาหร์ผผล้จะเสดห็จมา ขอพระเจล้าทรงโปรดเมตตาผผล้รนับใชล้ทบีที่ยดืนบนธรรมาสนร์วนันอาทลิตยร์แลล้ววนันอาทลิตยร์เลข่าและไมข่ตนัก
เตดือนผผล้คนวข่ามบีนรกเปป็นนลิตยร์อยผข่จรริงๆทบีที่ลอุกไหมล้ดล้วยไฟและกจามะถนัน และวข่าคนไมข่เชดืที่อทอุกคนจะตล้องไปอยผข่ทบีที่นนัที่นชนัที่ว
นลิรนันดรร์, ในบถึงไฟนนันั้น!

ไมข่เคยมบีสนักชนัที่วขณะเดบียวทบีที่ยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาสงสนัยวข่าพระเยซผทรงเปป็นผผล้ใด มนันเปป็นความจรลิงทบีที่วข่า
เขาสข่งศลิษยร์ของเขาไปสองคนเพดืที่อไปถามพระเยซผวข่าพระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์หรดือไมข่หรดือวข่าพวกเขาควรตนันั้งตา
คอยผผล้อดืที่น (มธ. 11:2, 3) แตข่คจาถามนนันั้นกห็ไมข่ใชข่สจาหรนับยอหร์นเอง; เขาสข่งศลิษยร์เหลข่านนันั้นไปหาพระเยซผเพดืที่อเหห็นแกข่
พวกเขาเอง เพดืที่อทบีที่พวกเขาจะไดล้เหห็นและไดล้ยลินดล้วยตนัวพวกเขาเอง

คอุณจะสนังเกตเหห็นในคจาพยานสอุดทล้ายของยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาวข่าเขาพผดถถึงพระเยซผวข่าเปป็น “พระ
ครลิสตร์” (ขล้อ 28); “เจล้าบข่าว” (ขล้อ 29); พระองคร์ผผล้ทรงเปป็นพยานถถึง “สลิที่งซถึที่งพระองคร์ทอดพระเนตรเหห็นและ
ไดล้ยลิน” (ขล้อ 32); “พระองคร์ผผล้เสดห็จมาจากเบดืนั้องบน” (ขล้อ 31); “พระองคร์ ผผล้ทบีที่พระเจล้าทรงใชล้มานนันั้น” (ขล้อ 34); 
พระองคร์ผผล้ทรงมบีพระวลิญญาณอยข่างไมข่จจากนัด (ขล้อ 34); พระองคร์ผผล้ซถึที่งพระบลิดาทรงรนัก (ขล้อ 35); พระองคร์ผผล้ซถึที่งทอุก



สลิที่งถผกมอบไวล้ในพระหนัตถร์ของพระองคร์แลล้วโดยพระบลิดา (ขล้อ 35); และพระองคร์ผผล้ทบีที่ใครเชดืที่อกห็มบีชบีวลิตนลิรนันดรร์ (ขล้อ 
36)

บนัดนบีนั้จงฟปังคจาพยานของพระเยซซูเกบีที่ยวกนับยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมา: ในลผกา 7:26-28 เราอข่านวข่า “แตข่ทข่าน
ทนันั้งหลายออกไปดผอะไร ดผศาสดาพยากรณร์หรดือ แนต่ททเดทยว เราบอกทต่านวต่า ยกินั่งกวก่าศาสดาพยากรณณ์อทก คพอผซูด้นทนี้น
เองททที่พระคทมภทรณ์ไดด้เขทยนถนงวต่า ‘ดซูเถริด เราใชด้ทซูตของเราไปขด้างหนด้าทต่าน ผซูด้นทนี้นจะเตรทยมมรรคาของทต่านไวด้ขด้างหนด้า
ทต่าน’ เราบอกทต่านททนี้งหลายวต่า ในบรรดาคนททนั่บกังเกกิดจากผยจ้หญกิงมานกันั้น ไมก่มทศาสดาพยากรณค์ผยจ้ใดใหญก่กวก่า
ยอหค์นผยจ้ใหจ้รกับบกัพตกิศมา…”



บททรีที่ 4
4:1 เหตอุฉะนนันั้นเมดืที่อองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าทรงทราบวข่า พวกฟารลิสบีไดล้ยลินวข่า พระเยซผทรงมบีสาวกและใหล้บนัพตลิศมามาก
กวข่ายอหร์น
4:2 (แมล้วข่าพระเยซผไมข่ไดล้ทรงใหล้บนัพตลิศมาเอง แตข่สาวกของพระองคร์เปป็นผผล้ใหล้)
4:3 พระองคร์จถึงเสดห็จออกจากแควล้นยผเดบียและกลนับไปยนังแควล้นกาลลิลบีอบีก
4:4 พระองคร์จจาตล้องเสดห็จผข่านแควล้นสะมาเรบีย
4:5 พระองคร์จถึงเสดห็จไปถถึงเมดืองหนถึที่งชดืที่อสลิคารร์ในแควล้นสะมาเรบีย ใกลล้ทบีที่ดลินซถึที่งยาโคบใหล้แกข่โยเซฟบอุตรชายของตน
4:6 บข่อนนั้จาของยาโคบอยผข่ทบีที่นนัที่น พระเยซผทรงดจาเนลินทางมาเหนห็ดเหนดืที่อยจถึงประทนับบนขอบบข่อนนันั้น เปป็นเวลา
ประมาณเทบีที่ยง
4:7 มบีหญลิงชาวสะมาเรบียคนหนถึที่งมาตนักนนั้จา พระเยซผตรนัสกนับนางวข่า “ขอนนั้จาใหล้เราดดืที่มบล้าง”
4:8 (ขณะนนันั้นสาวกของพระองคร์เขล้าไปซดืนั้ออาหารในเมดือง)
4:9 หญลิงชาวสะมาเรบียทผลพระองคร์วข่า “ไฉนทข่านผผล้เปป็นยลิวจถึงขอนนั้จาดดืที่มจากดลิฉนันผผล้เปป็นหญลิงสะมาเรบีย เพราะพวก
ยลิวไมข่คบหาชาวสะมาเรบียเลย”
4:10 พระเยซผตรนัสตอบนางวข่า “ถล้าเจล้าไดล้รผล้จนักของประทานของพระเจล้า และรผล้จนักผผล้ทบีที่พผดกนับเจล้าวข่า ‘ขอนนั้จาใหล้เรา
ดดืที่มบล้าง’ เจล้าจะไดล้ขอจากทข่านผผล้นนันั้น และทข่านผผล้นนันั้นจะใหล้นนั้จาประกอบดล้วยชบีวลิตแกข่เจล้า”
4:11 นางทผลพระองคร์วข่า “ทข่านเจล้าคะ ทข่านไมข่มบีถนังตนัก และบข่อนบีนั้กห็ลถึก ทข่านจะไดล้นนั้จาประกอบดล้วยชบีวลิตนนันั้นมาจาก
ไหน
4:12 ทข่านเปป็นใหญข่กวข่ายาโคบบรรพบอุรอุษของเรา ผผล้ไดล้ใหล้บข่อนนั้จานบีนั้แกข่เราหรดือ และยาโคบเองกห็ไดล้ดดืที่มจากบข่อนบีนั้รวม
ทนันั้งบอุตรและฝผงสนัตวร์ของทข่านดล้วย”
4:13 พระเยซผตรนัสตอบนางวข่า “ผผล้ใดทบีที่ดดืที่มนนั้จานบีนั้จะกระหายอบีก
4:14 แตข่ผผล้ใดทบีที่ดดืที่มนนั้จาซถึที่งเราจะใหล้แกข่เขานนันั้นจะไมข่กระหายอบีกเลย แตข่นนั้จาซถึที่งเราจะใหล้เขานนันั้นจะบนังเกลิดเปป็นบข่อนนั้จาพอุ
ในตนัวเขาพลอุข่งขถึนั้นถถึงชบีวลิตนลิรนันดรร์”
4:15 นางทผลพระองคร์วข่า “ทข่านเจล้าคะ ขอนนั้จานนันั้นใหล้ดลิฉนันเถลิด เพดืที่อดลิฉนันจะไดล้ไมข่กระหายอบีกและจะไดล้ไมข่ตล้องมาตนัก
ทบีที่นบีที่”
4:16 พระเยซผตรนัสกนับนางวข่า “ไปเรบียกสามบีของเจล้ามานบีที่เถลิด”
4:17 นางทผลตอบวข่า “ดลิฉนันไมข่มบีสามบีคข่ะ” พระเยซผตรนัสกนับนางวข่า “เจล้าพผดถผกแลล้ววข่า ‘ดลิฉนันไมข่มบีสามบี’
4:18 เพราะเจล้าไดล้มบีสามบีหล้าคนแลล้ว และคนทบีที่เจล้ามบีอยผข่เดบีดี๋ยวนบีนั้กห็ไมข่ใชข่สามบีของเจล้า เรดืที่องนบีนั้เจล้าพผดจรลิง”
4:19 นางทผลพระองคร์วข่า “ทข่านเจล้าคะ ดลิฉนันเหห็นจรลิงแลล้ววข่าทข่านเปป็นศาสดาพยากรณร์
4:20 บรรพบอุรอุษของพวกเรานมนัสการทบีที่ภผเขานบีนั้ แตข่พวกทข่านวข่าสถานทบีที่ทบีที่ควรนมนัสการนนันั้นคดือกรอุงเยรผซาเลห็ม”
4:21 พระเยซผตรนัสกนับนางวข่า “หญลิงเออ๋ย เชดืที่อเราเถลิด จะมบีเวลาหนถึที่งทบีที่พวกเจล้าจะมลิไดล้ไหวล้นมนัสการพระบลิดาเฉพาะ
ทบีที่ภผเขานบีนั้ หรดือทบีที่กรอุงเยรผซาเลห็ม
4:22 ซถึที่งพวกเจล้านมนัสการนนันั้นเจล้าไมข่รผล้จนัก ซถึที่งพวกเรานมนัสการเรารผล้จนัก เพราะความรอดนนันั้นเนดืที่องมาจากพวกยลิว



4:23 แตข่เวลานนันั้นใกลล้เขล้ามาแลล้ว และบนัดนบีนั้กห็ถถึงแลล้ว คดือเมดืที่อผผล้ทบีที่นมนัสการอยข่างถผกตล้อง จะนมนัสการพระบลิดาดล้วย
จลิตวลิญญาณและความจรลิง เพราะวข่าพระบลิดาทรงแสวงหาคนเชข่นนนันั้นนมนัสการพระองคร์
4:24 พระเจล้าทรงเปป็นพระวลิญญาณ และผผล้ทบีที่นมนัสการพระองคร์ตล้องนมนัสการดล้วยจลิตวลิญญาณและความจรลิง”
4:25 นางทผลพระองคร์วข่า “ดลิฉนันทราบวข่าพระเมสสลิยาหร์ทบีที่เรบียกวข่า พระครลิสตร์ จะเสดห็จมา เมดืที่อพระองคร์เสดห็จมา
พระองคร์จะทรงชบีนั้แจงทอุกสลิที่งแกข่เรา”
4:26 พระเยซผตรนัสกนับนางวข่า “เราทบีที่พผดกนับเจล้าคดือทข่านผผล้นนันั้น”
4:27 ขณะนนันั้นสาวกของพระองคร์กห็มาถถึง และเขาประหลาดใจทบีที่พระองคร์ทรงสนทนากนับผผล้หญลิง แตข่ไมข่มบีใครถาม
วข่า “พระองคร์ทรงประสงคร์อะไร” หรดือ “ทจาไมพระองคร์จถึงทรงสนทนากนับนาง”
4:28 หญลิงนนันั้นจถึงทลินั้งหมล้อนนั้จาไวล้และเขล้าไปในเมดืองและบอกคนทนันั้งปวงวข่า
4:29 “มาดผทข่านผผล้หนถึที่งทบีที่เลข่าถถึงสลิที่งสารพนัดซถึที่งฉนันไดล้กระทจา ทข่านผผล้นบีนั้มลิใชข่พระครลิสตร์หรดือ”
4:30 คนทนันั้งหลายจถึงพากนันออกจากเมดืองไปหาพระองคร์
4:31 ในระหวข่างนนันั้นพวกสาวกทผลเชลิญพระองคร์วข่า “พระอาจารยร์เจล้าขล้า เชลิญรนับประทานเถลิด”
4:32 แตข่พระองคร์ตรนัสกนับเขาวข่า “เรามบีอาหารรนับประทานทบีที่ทข่านทนันั้งหลายไมข่รผล้”
4:33 พวกสาวกจถึงถามกนันวข่า “มบีใครเอาอาหารมาถวายพระองคร์แลล้วหรดือ”
4:34 พระเยซผตรนัสกนับเขาวข่า “อาหารของเราคดือการกระทจาตามพระทนัยของพระองคร์ผผล้ทรงใชล้เรามา และทจาใหล้
งานของพระองคร์สจาเรห็จ
4:35 ทข่านทนันั้งหลายวข่า อบีกสบีที่เดดือนจะถถึงฤดผเกบีที่ยวขล้าวมลิใชข่หรดือ ดผเถลิด เราบอกทข่านทนันั้งหลายวข่า เงยหนล้าขถึนั้นดผนาเถลิด 
วข่าทอุข่งนากห็ขาว ถถึงเวลาเกบีที่ยวแลล้ว
4:36 คนทบีที่เกบีที่ยวกห็กจาลนังไดล้รนับคข่าจล้าง และกจาลนังสที่จาสมพดืชผลไวล้สจาหรนับชบีวลิตนลิรนันดรร์ เพดืที่อทนันั้งคนหวข่านและคนเกบีที่ยว
จะชดืที่นชมยลินดบีดล้วยกนัน
4:37 เพราะในเรดืที่องนบีนั้คจาทบีที่กลข่าวไวล้นบีนั้เปป็นความจรลิง คดือ ‘คนหนถึที่งหวข่านและอบีกคนหนถึที่งเกบีที่ยว’
4:38 เราใชล้ทข่านทนันั้งหลายไปเกบีที่ยวสลิที่งทบีที่ทข่านมลิไดล้ลงแรงทจา คนอดืที่นไดล้ลงแรงทจา และทข่านไดล้ประโยชนร์จากแรงของ
เขา”
4:39 ชาวสะมาเรบียเปป็นอนันมากทบีที่มาจากเมดืองนนันั้นไดล้เชดืที่อในพระองคร์ เพราะคจาพยานของหญลิงผผล้นนันั้น ทบีที่วข่า “ทข่าน
เลข่าถถึงสลิที่งสารพนัดซถึที่งฉนันไดล้กระทจา”
4:40 ฉะนนันั้นเมดืที่อชาวสะมาเรบียมาถถึงพระองคร์ เขาจถึงทผลเชลิญพระองคร์ใหล้ประทนับอยผข่กนับเขา และพระองคร์กห็ประทนับ
ทบีที่นนัที่นสองวนัน
4:41 และคนอดืที่นเปป็นอนันมากไดล้เชดืที่อเพราะพระดจารนัสของพระองคร์
4:42 เขาเหลข่านนันั้นพผดกนับหญลิงนนันั้นวข่า “ตนันั้งแตข่นบีนั้ไปทบีที่เราเชดืที่อนนันั้นมลิใชข่เพราะคจาของเจล้า แตข่เพราะเราไดล้ยลินเอง และ
เรารผล้แนข่วข่าทข่านองคร์นบีนั้เปป็นผผล้ชข่วยโลกใหล้รอด คดือพระครลิสตร์”
4:43 ครนันั้นลข่วงไปสองวนัน พระองคร์กห็เสดห็จออกจากทบีที่นนัที่นไปยนังแควล้นกาลลิลบี
4:44 เพราะพระเยซผเองทรงเปป็นพยานวข่า “ศาสดาพยากรณร์ไมข่ไดล้รนับเกบียรตลิในบล้านเมดืองของตน”



4:45 ฉะนนันั้นเมดืที่อพระองคร์เสดห็จไปถถึงแควล้นกาลลิลบี ชาวกาลลิลบีไดล้ตล้อนรนับพระองคร์ เพราะเขาไดล้เหห็นทอุกสลิที่งซถึที่ง
พระองคร์ไดล้ทรงกระทจาในเทศกาลเลบีนั้ยง ณ กรอุงเยรผซาเลห็ม เพราะเขาทนันั้งหลายไดล้ไปในเทศกาลเลบีนั้ยงนนันั้นดล้วย
4:46 ฉะนนันั้นพระเยซผจถึงไดล้เสดห็จไปยนังหมผข่บล้านคานาแควล้นกาลลิลบีอบีก อนันเปป็นทบีที่ซถึที่งพระองคร์ทรงกระทจาใหล้นนั้จากลาย
เปป็นนนั้จาองอุข่น และทบีที่เมดืองคาเปอรนาออุมมบีขอุนนางคนหนถึที่ง บอุตรชายของทข่านปฝ่วยหนนัก
4:47 เมดืที่อทข่านไดล้ยลินขข่าววข่า พระเยซผไดล้เสดห็จมาจากแควล้นยผเดบียไปยนังแควล้นกาลลิลบีแลล้ว ทข่านจถึงไปทผลอล้อนวอน
พระองคร์ใหล้เสดห็จลงไปรนักษาบอุตรของตน เพราะบอุตรจวนจะตายแลล้ว
4:48 พระเยซผจถึงตรนัสกนับเขาวข่า “ถล้าพวกทข่านไมข่เหห็นหมายสจาคนัญและการมหนัศจรรยร์ ทข่านกห็จะไมข่เชดืที่อ”
4:49 ขอุนนางผผล้นนันั้นทผลพระองคร์วข่า “พระองคร์เจล้าขล้า ขอเสดห็จไปกข่อนทบีที่บอุตรของขล้าพระองคร์จะตาย”
4:50 พระเยซผตรนัสกนับทข่านวข่า “กลนับไปเถลิด บอุตรชายของทข่านจะไมข่ตาย” ทข่านกห็เชดืที่อพระดจารนัสทบีที่พระเยซผตรนัสกนับ
ทข่าน จถึงทผลลาไป
4:51 ขณะทบีที่ทข่านกลนับไปนนันั้น พวกผผล้รนับใชล้ของทข่านไดล้มาพบและเรบียนทข่านวข่า “บอุตรชายของทข่านหายแลล้ว”
4:52 ทข่านจถึงถามถถึงเวลาทบีที่บอุตรคข่อยทอุเลาขถึนั้นนนันั้น และพวกผผล้รนับใชล้กห็เรบียนทข่านวข่า “ไขล้หายเมดืที่อวานนบีนั้เวลาบข่าย
โมง”
4:53 บลิดาจถึงรผล้วข่าชนัที่วโมงนนันั้นเปป็นเวลาทบีที่พระเยซผไดล้ตรนัสกนับตนวข่า “บอุตรชายของทข่านจะไมข่ตาย” และทข่านเองกห็เชดืที่อ
พรล้อมทนันั้งครนัวเรดือนของทข่านดล้วย
4:54 นบีที่เปป็นการอนัศจรรยร์ทบีที่สองซถึที่งพระเยซผทรงกระทจา เมดืที่อพระองคร์เสดห็จจากแควล้นยผเดบียไปยนังแควล้นกาลลิลบี

ในสามบทแรกของขข่าวประเสรลิฐของยอหร์นเราไดล้เรบียนรผล้กข่อนอดืที่นเลยวข่าพวกปอุโรหลิตคนเลวบีตาบอดฝฝ่าย
วลิญญาณ (บททบีที่ 1, ขล้อ 19-26) ชนชาตลิอลิสราเอลไดล้สผญเสบียความชดืที่นชมยลินดบีของตนไปแลล้ว พวกเขามบีรผปแบบ
และพลิธบีกรรม แตข่พวกเขาไมข่มบีความชดืที่นชมยลินดบีในหนัวใจ

พวกปอุโรหลิตไมข่เพบียงตาบอดและความชดืที่นชมยลินดบีหมดไปจากชนชาตลินนันั้นเทข่านนันั้น แตข่พวกเขายนังลบหลผข่
พระนลิเวศของพระเจล้าดล้วย, พวกเขากจาลนังทจาการคล้าขายกนับจลิตวลิญญาณของมนอุษยร์ (บททบีที่ 2, ขล้อ 14) พวกเขาดผ
หมลิที่นพระเมสสลิยาหร์ (บททบีที่ 3, ขล้อ 26) และปฏลิเสธคจาพยานของพระองคร์ (บททบีที่ 3, ขล้อ 32)

ในบททบีที่ 4 เราจะเหห็นการคลิดวข่าตนัวเองชอบธรรมของพวกยลิว, สภาวะฝฝ่ายวลิญญาณอนันนข่าเศรล้าของ
ชนชาตลิอลิสราเอลตอนทบีที่พระเยซผทรงตนันั้งพลนับพลาอยผข่ทข่ามกลางมนอุษยร์ ในขล้อทล้ายๆของบททบีที่ 3 พวกยลิวดผหมลิที่นพระ
เยซผและปฏลิเสธคจาพยานของพระองคร์ ซถึที่งชบีนั้ไปยนังการปฏลิเสธพระองคร์ในคราวสอุดทล้ายของพวกเขาและชบีนั้ไปยนังวนัน
นนันั้นเมดืที่อพวกเขาจะเรบียกรล้องใหล้ตรถึงพระองคร์และประหารชบีวลิตพระองคร์ทบีที่กางเขน

บททบีที่สบีที่ยนังมบีความจรลิงทบีที่เปป็นคจาพยากรณร์เกบีที่ยวกนับอนาคตดล้วย ในขล้อ 3 ของบทนบีนั้เราเหห็นวข่าพระเยซผทรง
หนันไปหาพวกคนตข่างชาตลิ พระองคร์เสดห็จออกไปจากแควล้นยผเดบียและเสดห็จเขล้าไปในแควล้นกาลลิลบี ซถึที่งมนัทธลิวเรบียกวข่า
เปป็น “กาลริลทแหต่งบรรดาประชาชาตริ” (มธ. 4:15) ในบทนบีนั้พระเยซผไมข่ทรงสาละวนอยผข่กนับพวกยลิวแลล้ว แตข่กนับพวก
ชาวสะมาเรบีย-และกรอุณาหมายเหตอุ: ชาวสะมาเรบีย “ทผลเชลิญพระองคร์ใหล้ประทนับอยผข่กนับเขา และพระองคณ์กก็
ประททบททที่นทที่นสองวกัน” (ขล้อ 40) นบีที่เปป็นสลิที่งทบีที่นข่าสนใจมากทบีที่สอุด ใน 2 เปโตร 3:8 เราอข่านวข่า “วทนเดทยวขององคณ์
พระผซูด้เปป็นเจด้าเปป็นเหมพอนกทบพทนปปี และพทนปปีกก็เปป็นเหมพอนกทบวทนเดทยว” เนดืที่องจากนบีที่เปป็นความจรลิง สองวทนบน



ปฏลิทลินของพระเจล้ากห็เทข่ากนับสองพนันปป บนัดนบีนั้เรากจาลนังมบีชบีวลิตอยผข่หนถึที่งพนันเกล้ารล้อยปปและมากกวข่านนันั้นแลล้วตนันั้งแตข่วนันนนันั้น
ทบีที่พระเยซผเสดห็จออกไปจากแควล้นยผเดบียและเสดห็จเขล้าไปในแควล้นกาลลิลบี-“กาลลิลบีแหข่งบรรดาประชาชาตลิ” (ในการ
เชดืที่อมโยงกนับเรดืที่องนบีนั้ กรอุณาศถึกษาบททบีที่สลิบเอห็ดทนันั้งบทของหนนังสดือโรม)

พระเยซซเสดห็จกลบับไปยบังแควผู้นกาลริลรี
ขล้อ 1-3: “เหตตุฉะนทนี้นเมพที่อองคณ์พระผซูด้เปป็นเจด้าทรงทราบวต่า พวกฟารริสทไดด้ยรินวต่า พระเยซซูทรงมทสาวกและ

ใหด้บทพตริศมามากกวต่ายอหณ์น (แมด้วต่าพระเยซซูไมต่ไดด้ทรงใหด้บทพตริศมาเอง แตต่สาวกของพระองคณ์เปป็นผซูด้ใหด้) พระองคณ์จนง
เสดก็จออกจากแควด้นยซูเดทยและกลทบไปยทงแควด้นกาลริลทอทก”

การโตล้แยล้งระหวข่างพวกยลิวทบีที่ไมข่เชดืที่อกนับพวกสาวกของยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาไดล้ทจาใหล้งานรนับใชล้ขององคร์
พระผผล้เปป็นเจล้าเปป็นทบีที่สนใจของฝผงชนเหลข่านนันั้นและไดล้กลายเปป็นหนัวขล้อสนทนาทนัที่วแถบชนบทนนันั้น ปกตลิแลล้วขล้อพลิพาท
ดนังกลข่าวดถึงดผดความสนใจของพวกผผล้นจาทางศาสนา-พวกธรรมาจารยร์, พวกฟารลิสบี, และพวกปอุโรหลิตใหญข่ พวกเขา
เดดือดรล้อนวอุข่นวายใจมากเพราะงานรนับใชล้ของยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาและขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าฝผงชนหมผข่ใหญข่ไดล้แหข่กนัน
ไปฟปังเขา (ยอหร์น 1:19-28) ยอหร์นไดล้ประกาศแกข่พวกเขาแลล้ววข่าพระองคร์ผผล้ทรงเปป็นใหญข่กวข่าเขาจะปรากฏตนัวใน
ไมข่ชล้า และเมดืที่อพวกเขาไดล้ยลินวข่าพระเยซผกจาลนังดถึงดผดฝผงชนไดล้มากกวข่าและใหล้บนัพตลิศมาสาวกมากกวข่ายอหร์น พวก
เขากห็เดดือดรล้อนวอุข่นวายใจหนนักกวข่าเดลิมเสบียอบีก! บอุคคลลถึกลนับผผล้ทรงฤทธลิธิ์คนนบีนั้จะเปป็นใครไดล้ เขาถถึงดถึงดผดฝผงชนไดล้
มากมายขนาดนนันั้น?

ผมไมข่สงสนัยเลยวข่าสมาชลิกเหลข่านบีนั้ของสภาซานเฮดรลินถกขล้อเทห็จจรลิงเหลข่านบีนั้ซนั้จาแลล้วซนั้จาอบีก โดยถามกนันเอง
วข่าบอุคคลอนัศจรรยร์ผผล้นบีนั้จะเปป็นพระครลิสตร์, พระเมสสลิยาหร์ทบีที่พวกเขารอคอยไดล้หรดือไมข่, และสอุดทล้ายแลล้วกห็เหห็นพล้อง
ตรงกนันวข่าถล้าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ พระองคร์กห็ไมข่ใชข่แบบทบีที่พวกเขาไดล้คาดหมายไวล้อยข่างแนข่นอน-และ
พระองคร์ไมข่ใชข่แบบทบีที่พวกเขาปรารถนาดล้วย ดล้วยเหตอุนบีนั้ความรผล้สถึกของพวกเขาจถึงตข่อตล้านพระองคร์และพวกเขา
ตนัดสลินใจแลล้ววข่าสลิที่งดบีทบีที่สอุดทบีที่ตล้องกระทจากห็คดือกจาจนัดพระองคร์ใหล้พล้นเสบีย

ไมข่จจาเปป็นตล้องประหลาดใจเลยวข่าองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าทรงทราบไดล้อยข่างไรวข่าพวกฟารลิสบีเหลข่านบีนั้กจาลนังคลิด
อะไรอยผข่และกจาลนังกลข่าวอะไรทข่ามกลางพวกเขาเอง เพราะวข่าเนดืที่องจากพระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าในเนดืนั้อหนนัง 
พระองคร์จถึงทรงสนัพพนัญญผและพระองคร์ทรงทราบความคลิดทอุกอยข่างและทอุกความมอุข่งหมายแหข่งใจของพวกเขา ใน
มนัทธลิว 12:22-32 เราอข่านบนันทถึกเรดืที่องคนกลอุข่มหนถึที่งทบีที่ไดล้กระทจาบาปททที่อภทยใหด้ไมต่ไดด้โดยการคลิด! พวกเขาไมข่ไดล้เอข่ย
คจาพผดสนักคจาทบีที่ไดล้ยลินเขล้าไปถถึงพระกรรณของพระเยซผ; แตข่พวกเขาคลิดในใจของตน และความคลิดตข่างๆของพวกเขา
กห็หมลิที่นประมาทพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ พระเยซผทรงทราบความคลิดทอุกอยข่างทบีที่เรามบี; พระองคร์ทรงทราบทอุกสลิที่งเกบีที่ยว
กนับทอุกคน

ดล้วยเหตอุนบีนั้จถึงมบีการเปลบีที่ยนฉากหลนังแลล้ว เมดืที่อทรงทราบทนัศนคตลิของพวกฟารลิสบีและความอลิจฉารลิษยาของ
พวกเขา พระครลิสตร์จถึงทรงนจางานรนับใชล้ของพระองคร์ออกไปนอกชนชาตลิยลิว เขล้าไปสผข่เขตแดนใหมข่ แตข่เราตล้องจจาไวล้
วข่าการยล้ายใดกก็ตามทบีที่พระองคร์ไดล้ทรงกระทจากห็มบีนนัยสจาคนัญอยผข่เหนดือเพบียงขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าพระองคร์ทรงยล้ายเขล้าไปใน
พดืนั้นทบีที่อบีกแหข่งหนถึที่ง ยกตนัวอยข่างเชข่น เมดืที่อพระองคร์ทรงยล้ายเขล้าไปในแควล้นสะมาเรบีย การยล้ายของพระองคร์กห็ชบีนั้ไปยนัง
ขข่าวประเสรลิฐของยอหร์น 3:15-17-“ผซูด้ใดกก็ตามททที่” ปรารถนาทบีที่จะเชดืที่อ (ไมข่วข่ายลิว, คนสะมาเรบีย, หรดือคนกรบีก) กห็จะ



ไดล้รนับความรอด นบีที่เปป็นภาพเลห็งลข่วงหนล้าถถึงขข่าวสารทบีที่ประกาศไปทนัที่วโลกของขข่าวประเสรลิฐหลนังจากการถผกตรถึง
กางเขนและการเสดห็จขถึนั้นสผข่สวรรคร์ของพระครลิสตร์ และการเสดห็จมาของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ในวนันเพห็นเทคอสตร์
นนันั้น

“พระองคณ์เสดก็จออกจากแควด้นยซูเดทย” มบีบางสลิที่งทบีที่โดดเดข่นตรงนบีนั้ คจากรบีกทบีที่แปลเปป็น “ออกจาก” บข่งบอก
มากกวข่าแคข่การออกไปจากสถานทบีที่แหข่งหนถึที่งเพดืที่อไปยนังสถานทบีที่อบีกแหข่งหนถึที่ง มนันหมายความวข่า “พระองคร์ทรง
ปลข่อยมนันไป, พระองคร์ทรงทลินั้งมนันไวล้กนับตนัวมนันเอง” ในสอุภาษลิต 29:1 เราอข่านวข่า “บอุคคลทบีที่ถผกตนักเตดือนบข่อยๆ แตข่
ยนังแขห็งคอ ประเดบีดี๋ยวจะถผกทจาลาย จถึงรทกษาไมต่ไดด้” อลิสยาหร์ 55:6 เตดือนวข่า “จงแสวงหาพระเยโฮวาหร์ เมดืที่อจะ
พบพระองคร์ไดล้ จงทผลพระองคร์ ขณะพระองคร์ทรงอยผข่ใกลล้” และในสอุภาษลิต 1:24-31 เราถผกบอกวข่า “เพราะเรา
ไดล้เรบียกแลล้วและเจล้าปฏลิเสธ เราเหยบียดมดือออกและไมข่มบีใครสนใจ เจล้ามลิไดล้รนับรผล้ในบรรดาคจาแนะนจาของเรา และ
ไมข่ยอมรนับคจาตนักเตดือนของเราเลย ฝฝ่ายเราจะหนัวเราะเยล้ยความหายนะของเจล้า เราจะเยาะเมดืที่อความหวาดกลนัว
ลานมากระทบเจล้า เมดืที่อความหวาดกลนัวของเจล้ามาถถึงอยข่างการรกรล้างวข่างเปลข่า และความพลินาศของเจล้ามาถถึง
อยข่างลมหมอุน เมดืที่อความซถึมเศรล้าและความปวดรล้าวมาถถึงเจล้า แลล้วเขาจะทผลเรา แตข่เราจะไมข่ตอบ เขาจะแสวงหา
เราอยข่างขยนันขนันแขห็ง แตข่จะไมข่พบเรา เพราะวข่าเขาเกลบียดความรผล้ และไมข่เลดือกเอาความยจาเกรงพระเยโฮวาหร์ 
เขาไมข่รนับคจาแนะนจาของเราเลย แตข่กลนับดผหมลิที่นคจาตนักเตดือนของเราทนันั้งสลินั้น เพราะฉะนนันั้นเขาจะกลินผลแหข่งทางของ
เขา และอลิที่มดล้วยกลวลิธบีของเขาเอง” พระเยซผไดล้เสดห็จมายนังพรรคพวกของพระองคร์เองและพรรคพวกของ
พระองคร์เองกห็ไมข่ตล้อนรนับพระองคร์ ดนังนนันั้นพระองคร์จถึงเสดห็จไปจากแควล้นยผเดบีย, พระองคร์ทรงปลข่อยมนันไป, พระองคร์
ทรงทลินั้งมนันไวล้กนับตนัวมนันเอง 

“พระเยซซูไมต่ไดด้ทรงใหด้บทพตริศมาเอง...” นบีที่เปป็นทบีที่เดบียวในหนนังสดือขข่าวประเสรลิฐทนันั้งสบีที่เลข่มทบีที่มบีระบอุไวล้วข่าพระ
เยซผไมข่ไดล้ทรงใหล้บนัพตลิศมาดล้วยพระหนัตถร์ของพระองคร์เองจรลิงๆ ในขล้อ 1 เราอข่านวข่าพระองคร์ทรงใหล้บนัพตลิศมาสาวก
มากกวข่ายอหร์น แตข่ตรงนบีนั้เราถผกบอกวข่าพระองคร์ “ไมข่ไดผู้ทรงใหล้บนัพตลิศมา” อยข่างไรกห็ตาม มบีการชบีนั้ใหล้เหห็นวข่าเหลข่า
สาวกของพระองคร์ไดล้ใหล้บนัพตลิศมา และบนัพตลิศมาของพวกเขากห็เหมดือนกนับวข่าพระองคร์ทรงใหล้บนัพตลิศมาเองเพราะ
วข่าพวกเขาใหล้บนัพตลิศมาตามคจาบนัญชาของพระองคร์ เมดืที่อผผล้รนับใชล้ของพระเจล้าเชดืที่อฟปังพระประสงคร์ของพระเจล้าและ
กระทจาการรนับใชล้ตามคจาสนัที่งตข่างๆของพระเจล้า มนันกห็เหมดือนกนับวข่าพระเยซผทรงกระทจาการรนับใชล้เอง

ไมข่มบีขล้อสงสนัยเลยวข่าจะมบีคนถามวข่า “ทจาไมพระเยซผถถึงไมข่ใหล้บนัพตลิศมา?” ผมคลิดวข่ามบีเหตอุผลหลายประการ
โดยเหตอุผลทบีที่โดดเดข่นทบีที่สอุดกห็คดือวข่าพระองคร์ทรงทราบวข่าจะมบีการทะเลาะและการโตล้เถบียงกนันทข่ามกลางเหลข่าผผล้
ตลิดตามของพระองคร์ถล้าพระองคณ์ใหล้บนัพตลิศมาบางคนและพวกสาวกใหล้บนัพตลิศมาคนอดืที่นๆ ธรรมชาตลิของมนอุษยร์ไมข่
เปลบีที่ยนแปลงเลย พวกครลิสเตบียนชาวเมดืองโครลินธร์กห็ทะเลาะกนันทข่ามกลางพวกเขาเอง โดยบางคนกลข่าววข่าตนไดล้รนับ
บนัพตลิศมาจากเปาโล, คนอดืที่นๆกห็กลข่าววข่าพวกเขาไดล้รนับบนัพตลิศมาจากอปอลโล และยนังมบีคนอดืที่นๆอบีกทบีที่อล้างบนัพตลิศมา
ของเคฟาส ดล้วยเหตอุนบีนั้พระเยซผจถึงไมข่ใหล้บนัพตลิศมาผผล้ใด

ผมเชดืที่อวข่าเหตอุผลอบีกประการหนถึที่งทบีที่พระองคร์ไมข่ทรงใหล้บนัพตลิศมาผผล้ใดดล้วยตนัวพระองคร์เองกห็คดือ เพดืที่อแสดง
ใหล้เหห็นวข่าผลกระทบและประโยชนณ์ของพลิธบีนนันั้นไมข่ไดล้ขถึนั้นอยผข่กนับคนทบีที่ใหล้บนัพตลิศมานนันั้น; มนันคดือความหมายของบนัพตลิศ
มาตข่างหากทบีที่สจาคนัญ ไมข่มบีขล้อสงสนัยเลยวข่า ยซูดาส รวมถถึงสาวกคนอดืที่นๆทบีที่เหลดือ ไดล้ใหล้บนัพตลิศมาผผล้คนบางคน และใน



ยอหร์น 6:70 พระเยซผกห็ตรนัสอยข่างชนัดเจนวข่ายผดาสเปป็น “มารรล้าย” บนัพตลิศมามบีไวล้สจาหรนับผผล้เชดืที่อ และเราควรรนับบนัพ
ตลิศมาจากผผล้รนับใชล้ทบีที่ยจาเกรงพระเจล้า; แตข่บนัพตลิศมากห็ไมข่ใชข่สลิที่งจจาเปป็นสจาหรนับความรอด, มนันไมข่มบีสข่วนเกบีที่ยวขล้องอะไร
เลยกนับการไถข่ เรารนับบนัพตลิศมาเพราะวข่าเราบนังเกลิดใหมข่แลผู้ว ไมข่ใชข่เพอที่อทรีที่จะบนังเกลิดใหมข่ ดล้วยเหตอุนบีนั้มนันจถึงไมข่ใชข่
คจาถามทบีที่วข่าใครเปป็นคนใหด้บนัพตลิศมา แตข่อยผข่ทบีที่วข่าเรายอมรนับบนัพตลิศมาในความหมายทบีที่แทล้จรลิงของมนันหรดือไมข่

ขล้อ 4: “พระองคณ์จคาตด้องเสดก็จผต่านแควด้นสะมาเรทย”
ขณะทบีที่พระเยซผทรงอยผข่บนแผข่นดลินโลก ทอุกยข่างกล้าวทบีที่พระองคร์ทรงยที่จาไปและทอุกคจาทบีที่พระองคร์ตรนัสลล้วน

เปป็นมาจากพระดจารลิและการนนัดหมายของพระเจล้า; ทอุกการกระทจาของพระองคร์ลล้วนเปป็นไปเพดืที่อทจาใหล้ภารกลิจของ
พระองคร์บนโลกนบีนั้สจาเรห็จ-เพดืที่อกระทจาตามพระประสงคร์ของพระบลิดา ทบีที่วข่าพระองคร์ “จจาตล้องเสดห็จผข่านแควล้นสะมา
เรบีย” และการทบีที่พระองคร์ไปเยดือนบข่อนนั้จาของยาโคบ สลิที่งเหลข่านบีนั้ไมข่ไดล้เกลิดขถึนั้นโดยบนังเอลิญแตข่ไดล้ถผกกจาหนดไวล้ลข่วงหนล้า
แลล้วกข่อนทรงวางรากฐานของโลก

เหลข่านนักประวนัตลิศาสตรร์บอกเราวข่าเสล้นทางปกตลิจากแควล้นยผเดบียเพดืที่อไปยนังแควล้นกาลลิลบีคดือ ผข่านเขล้าแควล้น
เปเรอา ขล้ามแมข่นนั้จาจอรร์แดน; พวกยลิวเดลินทางไปทางนบีนั้เพดืที่อหลบีกเลบีที่ยงการตล้องผข่านเขล้าแควล้นสะมาเรบีย มนันเปป็นเสล้น
ทางทบีที่ยาวกวข่า แตข่พวกยลิวกห็เกลบียดชนังชาวสะมาเรบียจนถถึงขนาดทบีที่วข่าพวกเขาปฏลิเสธทบีที่จะแมล้แตข่เดลินทางผต่านเขด้า
เขตแดนนนันั้น พวกยลิวไมข่มบีการตลิดตข่อสนัมพนันธร์อะไรเลยกนับชาวแควล้นสะมาเรบีย แตข่พระเยซผทรงเปป็นยลิวทบีที่แตกตข่าง 
พระองคร์ไมข่ทรงมบีความเกลบียดชนัง, ไมข่มบีอคตลิหรดือความเปป็นศนัตรผตข่อผผล้ใดเลย พระองคร์ไดล้เสดห็จมาเพดืที่อแสวงหาและ
ชข่วยผผล้ทบีที่หลงหายใหล้รอด, ผผล้ใดกห็ตามทบีที่ยอมเชดืที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรห็จสลินั้นแลล้วของพระองคร์ มนันเปป็นความจรลิงทบีที่วข่า
พระองคร์ไดล้เสดห็จมาหาพวกยลิวกข่อน และในงานรนับใชล้ชข่วงแรกๆของพระองคร์ พระองคร์ทรงสนัที่งพวกสาวกใหล้ไปหา
พวกแกะหลงแหข่งวงศร์วานอลิสราเอลกข่อน; แตข่แมล้กระทนัที่งในการเดลินทางผข่านเขล้าแควล้นสะมาเรบียครนันั้งนบีนั้พระองคร์กห็
กจาลนังสอนพวกเขาวข่าพระคอุณทบีที่ชข่วยใหล้รอดของพระเจล้านนันั้นมบีไวล้สจาหรนับ “ผผล้ใดกห็ตามทบีที่มบีใจปรารถนา”

“พระองคร์จคาตผู้องเสดห็จผข่านแควล้นสะมาเรบีย”-ไมข่ใชข่เพราะวข่าเสล้นทางนนันั้นใกลล้กวข่า แตข่เพราะวข่ามบีจลิต
วลิญญาณดวงหนถึที่งทบีที่กระหายกจาลนังรอทบีที่จะดดืที่มนนั้จาแหข่งชบีวลิต และโอกาสกห็นล้อยมากทบีที่นางจะมาหาพระองคร์; ดนังนนันั้น
พระองคร์จถึงเสดห็จไปยนังทบีที่ๆนางอยผข่, พระองคร์ทรงนจาขข่าวสารแหข่งชบีวลิตไปประกาศแกข่นาง นนัที่นกห็เปป็นหนล้าทบีที่ของเราวนัน
นบีนั้ สมาชลิกครลิสตจนักรจจานวนมากงข่วนอยผข่กนับกลิจกรรมตข่างๆและการประชอุมตข่างๆของครลิสตจนักรจนพวกเขาไมข่มบี
เวลาทบีที่จะออกไปและชนะวลิญญาณ มนันเปป็นธอุระของเราทบีที่จะนจาขข่าวดบีไปประกาศแกข่คนเหลข่านนันั้นทบีที่ยนังไมข่เคยไดล้ยลิน, 
คนเหลข่านนันั้นทบีที่กระหายหานนั้จาทบีที่มบีชบีวลิต

ขล้อ 5: “พระองคณ์จนงเสดก็จไปถนงเมพองหนนที่งชพที่อสริคารณ์ในแควด้นสะมาเรทย ใกลด้ททที่ดรินซนที่งยาโคบใหด้แกต่โยเซฟ
บตุตรชายของตน”

เหลข่าผผล้รผล้พระคนัมภบีรร์สข่วนใหญข่เหห็นพล้องตรงกนันวข่านบีที่เปป็นเมดืองเดบียวกนันกนับสลิเคม, เชเลม, หรดือเชเคม: “เมดืที่อ
ยาโคบเดลินทางจากปปัดดานอารนัมกห็มาถถึงเมดืองเชเลมซถึที่งเปป็นเมดืองของเชเคมในแผข่นดลินคานาอนัน เขาตนันั้งเตห็นทร์อยผข่
หนล้าเมดืองนนันั้น ยาโคบซดืนั้อทบีที่ดลินแปลงหนถึที่งทบีที่ตนันั้งเตห็นทร์อยผข่นนันั้น จากบอุตรชายของฮาโมรร์บลิดาของเชเคมเปป็นเงลินหนถึที่ง
รล้อยเหรบียญ” (ปฐก. 33:18, 19)



ผมเชดืที่อวข่ากรอุงเยรผซาเลห็มเปป็นเมดืองเดบียวในแผข่นดลินปาเลสไตนร์ทบีที่มบีประวนัตลิศาสตรร์ทางพระคนัมภบีรร์ทบีที่เชดืที่อมโยง
กนับแผข่นดลินนบีนั้มากกวข่าเมดืองนบีนั้ เราอข่านในปฐมกาล 12:6 วข่าพระเจล้าทรงปรากฏครนันั้งแรกแกข่อนับราฮนัมทบีที่นนัที่น ทบีที่นนัที่น
เปป็นทบีที่ๆยาโคบอาศนัยอยผข่ตอนทบีที่เขากลนับมาจากปปัดดานอารนัมครนันั้งแรก เรดืที่องราวอนันนข่าอนัปยศของดบีนาหร์มบี
จอุดศผนยร์กลางอยผข่ทบีที่นนัที่นและทบีที่นนัที่นเปป็นทบีที่ๆชาวเชเคมถผกฆข่าตายเพราะเธอ (ศถึกษาบททบีที่สามสลิบสบีที่ของปฐมกาล) ทบีที่
เมดืองเชเคมเปป็นทบีที่ๆพบีที่ๆของโยเซฟกจาลนังเลบีนั้ยงฝผงสนัตวร์ของตนอยผข่ตอนทบีที่ยาโคบสข่งโยเซฟไปดผวข่าทอุกอยข่างเรบียบรล้อยดบี
ไหมกนับพวกเขา-และนนัที่นเปป็นครนันั้งสอุดทล้ายทบีที่เขาไดล้เหห็นหนล้าลผกชายคนโปรดของเขาเปป็นเวลาหลายปป (ปฐก. 
37:12-27)

เมดืองเชเคมเปป็นหนถึที่งในเมดืองลบีนั้ภนัยตอนทบีที่ชนชาตลิอลิสราเอลเขล้ายถึดครองแผข่นดลินคานาอนัน (ยชว. 20:7, 8) 
และทบีที่นนัที่นเปป็นทบีที่ๆโยชผวาไดล้เรบียกชอุมนอุมชนทอุกตระกผลและปราศรนัยกนับพวกเขาเปป็นครนันั้งสอุดทล้าย (ยชว. 24:1) 
กระดผกของโยเซฟและเหลข่าอนัครปปตาถผกฝปังไวล้ทบีที่นนัที่น (ยชว. 24:32; กลิจการ 7:16) ในเมดืองเชเคมเปป็นทบีที่ๆเหตอุการณร์
ตข่างๆในเรดืที่องราวของอาบบีเมเลคเกลิดขถึนั้น (ผวฉ. 9:1) หลนังจากการเสบียชบีวลิตของกษนัตรลิยร์ซาโลมอน เรโหโบอนัมกห็พบ
กนับตระกผลตข่างๆของอลิสราเอลทบีที่เมดืองเชเคมและใหล้คจาตอบพวกเขาซถึที่งทจาใหล้อาณาจนักรแตกแยก (1 พงศร์กษนัตรลิยร์ 
12) เมดืที่อเยโรโบอนัมถผกตนันั้งเปป็นกษนัตรลิยร์ของอลิสราเอล เขากห็อาศนัยอยผข่ในเมดืองเชเคม (1 พงศร์กษนัตรลิยร์ 12:25) ทบีที่อยผข่
ใกลล้กนับเมดืองนนันั้นมากคดือเมดืองสะมาเรบียเอง และเนลินเขาสองลผกนนันั้นคดือเอบาลและเกรลิซลิม; ทบีที่นนัที่นเองเปป็นทบีที่ๆคจา
อวยพรและคจาแชข่งสาปถผกทวนซนั้จาหลนังจากทบีที่ชนชาตลิอลิสราเอลเขล้าแผข่นดลินคานาอนันแลล้ว (ยชว. 8:30-35) ไมข่ตล้อง
สงสนัยเลยวข่านบีที่เปป็นสถานทบีที่ๆพระเยซผนนัที่งอยผข่ขล้างบข่อนนั้จาของยาโคบตอนทบีที่หญลิงชาวสะมาเรบียคนนนันั้นมาตนักนนั้จา

ขล้อ 6: “บต่อนนี้คาของยาโคบอยซูต่ททที่นทที่น พระเยซซูทรงดคาเนรินทางมาเหนก็ดเหนพที่อยจนงประททบบนขอบบต่อนทนี้น 
เปป็นเวลาประมาณเททที่ยง”

เราทราบวข่านบีที่เปป็นบข่อนนั้จาของยาโคบเพราะวข่าบนันทถึกกลข่าวเชข่นนนันั้น แตข่ไมข่มบีใครทราบวข่ามนันไดล้ชดืที่อของมนัน
มาไดล้อยข่างไร เราอข่านในปฐมกาลวข่าอนับราฮนัมและอลิสอนัคไดล้ขอุดบข่อนนั้จาหลายบข่อ แตข่เราไมข่พบบนันทถึกใดเลยวข่ายาโคบ
เคยขอุดบข่อนนั้จา นข่าสนใจตรงทบีที่วข่าในปาเลสไตนร์ปปัจจอุบนัน ใกลล้กนับซากปรนักหนักพนังของเมดืองเชเคม มบีบข่อนนั้จาบข่อหนถึที่งซถึที่ง
เชดืที่อกนันวข่าเปป็นสถานทบีที่ๆพระเยซผทรงพบกนับหญลิงชาวสะมาเรบียคนนบีนั้-และไมข่มบีเหตอุผลใหล้สงสนัยเลยวข่ามนันเปป็นบข่อนนั้จา
ทบีที่การพบปะกนันครนันั้งนนันั้นเกลิดขถึนั้นจรลิงๆ ตามทบีที่บนันทถึกไวล้ในทบีที่นบีนั้

พระเยซผทรง “ดคาเนรินทางมาเหนก็ดเหนพที่อย” ผมขอบคอุณทบีที่มบีคจาพผดนบีนั้มากจรลิงๆ; มนันพลิสผจนร์ใหล้เหห็นความ
เปป็นจรลิงของธรรมชาตลิแบบมนอุษยร์ของพระเยซผ พระองคร์ทรงมบีรข่างกายทบีที่เหนดืที่อยเปป็น, กระหายเปป็น, และหลิวเปป็น
เหมดือนอยข่างทบีที่เรามบี พระองคร์ทรงมบีรข่างกายเหมดือนอยข่างของเราเอง, ตกอยผข่ใตล้สภาวะตข่างๆเหมดือนอยข่างรข่างกาย
ของเรา-ยกเวล้นวข่าพระองคร์ทรงไมข่มบีบาป

จากนนันั้นบนันทถึกตรงนบีนั้กห็แสดงใหล้เหห็นเชข่นกนันถถึงความเมตตากรอุณาอนันไรล้ขบีดจจากนัดของพระเยซผ, ความถข่อม
พระทนัยและการยอมลดตนัวลงมาของพระองคร์ ชายผผล้นนัที่งอยผข่ขล้างบข่อนนั้จาของยาโคบคดือพระองคร์ผผล้ทรงสรล้างโลกนบีนั้และ
สรรพสลิที่งทนันั้งปวงทบีที่มบีอยผข่ในนนันั้น พระองคร์ทรงเปป็นผผล้ทบีที่เปป็นเจล้าของฝผงแพะแกะบนเนลินเขาพนันลผก กระนนันั้นพระองคร์กห็
ทรงพอพระทนัยทบีที่จะรนับกายเนดืนั้อหนนังและเสดห็จมายนังแผข่นดลินโลก, เดลินทางโดยเทล้า, เดลินยที่จาไปบนถนนฝอุฝ่นตลบจน
กระทนัที่ง, ดล้วยความเหนห็ดเหนดืที่อย, พระองคร์มานนัที่งอยผข่ขล้างๆบข่อนนั้จาชนบทขณะทบีที่เหลข่าสาวกเขล้าไปในเมดืองเพดืที่อหาซดืนั้อ



อาหาร พระองคร์ทรงเตห็มพระทนัยทบีที่จะทจาเชข่นนบีนั้เพดืที่อทบีที่เราจะไดล้รนับความรอด; พระองคร์ทรงทจาเชข่นนบีนั้เพดืที่อทจาใหล้การ
ไถข่ของเราเปป็นไปไดล้

ไมข่มบีทบีที่ใดเลยในพระคนัมภบีรร์ทบีที่บอกเราวข่าพระเยซผทรงนนัที่งในรถมล้าเหมดือนอยข่างทบีที่กษทตรริยณ์จะใชล้เดลินทาง หรดือ
แมล้แตข่วข่าพระองคร์ทรงเดลินทางโดยนนัที่งบนหลนังมล้า บนันทถึกเดบียวทบีที่ใหล้ไวล้เกบีที่ยวกนับการขบีที่สนัตวร์ของพระองคร์คดือตอนทบีที่
พระองคร์ทรงขบีที่ลาตนัวหนถึที่งเขล้ากรอุงเยรผซาเลห็ม ตามทบีที่มบีพยากรณร์ไวล้ในภาคพนันธสนัญญาเดลิม

เพราะเหนห็ดเหนดืที่อยกนับการเดลินทางของพระองคร์ และเมดืที่อมาถถึงสถานทบีที่ๆเปป็นทบีที่ตนันั้งของบข่อนนั้จาของยาโคบ 
พระองคร์จถึง “ประททบบนขอบบต่อนทนี้น” เหมดือนกนับคนอดืที่นๆทบีที่เหนห็ดเหนดืที่อย พระเยซผทรงนนัที่งลงบนหลินเหลข่านนันั้นทบีที่ถผก
กข่อขถึนั้นรอบบข่อนนั้จานนันั้น พระองคร์ไมข่ไดล้เสาะหาหมอนนอุข่มๆหรดือสถานทบีที่ๆพลิเศษและสบายมากกวข่า; พระองคร์แคข่นนัที่งลง
บนหลินเหลข่านนันั้นเหมดือนอยข่างนนักเดลินทางคนใดทบีที่เหนดืที่อยและกระหายคงจะกระทจา

“เปป็นเวลาประมาณเททที่ยง” (ชนัที่วโมงทบีที่หก) ตามเวลาทบีที่ใชล้กนันในสมนัยนนันั้น นบีที่คดือสลิบสองนาฬลิกา-เททที่ยงวทน, 
ชข่วงเวลาทบีที่รล้อนทบีที่สอุด, รล้อนอบอล้าวทบีที่สอุดของวนัน มนันเปป็นชข่วงเวลาของวนันทบีที่ไมข่มบีนนักเดลินทางคนใดอยผข่บนถนน และ
พวกผผล้หญลิงกห็ไมข่มาตนักนนั้จาในเวลานนันั้นเหมดือนกนัน; พวกนางมากนันตอนเชล้าตรผข่เมดืที่อดวงอาทลิตยร์เรลิที่มทอแสง หรดือใน
ตอนบข่ายแกข่ๆเมดืที่อดวงอาทลิตยร์ใกลล้ตกดลิน ผผล้รผล้พระคนัมภบีรร์บางทข่านพยายามจะใหล้เวลานบีนั้ตรงกนับหกโมงเยห็นซถึที่งไมข่นข่า
จะเปป็นไปไดล้ พระเยซผและหญลิงชาวสะมาเรบียคนนบีนั้มบีการสนทนาทบีที่คข่อนขล้างยาว และหลนังจากทบีที่หญลิงผผล้นบีนั้ไดล้กลนับใจ
เชดืที่อแลล้วนางกห็ทลินั้งหมล้อนนั้จาของนางไวล้และวลิที่งเขล้าไปในเมดืองเพดืที่อเลข่าใหล้ผผล้คนฟปังเกบีที่ยวกนับพระเยซผ พวกเขาออกมาพบ
กนับพระองคร์ และมบีกลิจกรรมเกลิดขถึนั้นมากมาย หากเหตอุการณร์เหลข่านบีนั้ทนันั้งหมดเกลิดขถึนั้นตอนหกโมงเยห็น กห็คงไมข่มบีเวลา
พอใหล้เหตอุการณร์เหลข่านบีนั้ทนันั้งหมดเกลิดขถึนั้น เหมดือนกนับทบีที่ถผกบนันทถึกไวล้ในทบีที่นบีนั้

เราจะสนังเกตเหห็นขณะทบีที่เราศถึกษาตข่อไปวข่าพระเยซผทรงปฏลิบนัตลิกนับหญลิงชาวสะมาเรบียผผล้นบีนั้ในแบบทบีที่แตก
ตข่างไปจากทบีที่พระองคร์ปฏลิบนัตลิกนับนลิโคเดมนัสอยข่างสลินั้นเชลิง-คนหนถึที่งเปป็นนนักศาสนาทบีที่มองวข่าตนัวเองชอบธรรม, ผผล้
ปกครองของพวกยลิว, พรล้อมกนับออุปนลิสนัยทบีที่ไรล้ตจาหนลิ แตข่กห็หลงหาย; สข่วนอบีกคนหนถึที่งนนันั้น, หญลิงสจาสข่อนคนหนถึที่ง, ไรล้
ศบีลธรรม, บาปหนา, ไมข่มบีความรผล้และมบีความคลิดฝปักใฝฝ่อยผข่กนับเนดืนั้อหนนัง

พระครริสตห์และหญริงชาวสะมาเรรียผซผู้นบัทั้น
ขล้อ 7: “มทหญริงชาวสะมาเรทยคนหนนที่งมาตทกนนี้คา พระเยซซูตรทสกทบนางวต่า “ขอนนี้คาใหด้เราดพที่มบด้าง”
สข่วนนบีนั้ของการปรนนลิบนัตลิของพระเยซผคดือการทจาใหล้ปฐมกาล 49:22 สจาเรห็จจรลิง: “เปป็นกลิที่งทบีที่เกลิดผลดกอยผข่

รลิมบข่อนนั้จา”, กริที่งหนถึที่งทบีที่พาด “ขล้ามกจาแพง” และ “กจาแพง” ในทบีที่นบีนั้คดือกจาแพงแหข่งศาสนายผดาย นบีที่เปป็นเหตอุวข่าทจาไม
พระองคร์ “จจาตล้องเสดห็จผข่านแควล้นสะมาเรบีย” พระองคร์ทรงทราบวข่าหญลิงผผล้นบีนั้กจาลนังมาทบีที่บข่อนนั้จานบีนั้ในเวลานนันั้น, 
พระองคร์ทรงทราบทอุกสลิที่งเกบีที่ยวกนับตนัวนาง, และพระองคร์ทรงทราบวข่าพระคอุณทบีที่ชข่วยใหล้รอดของพระเจล้าจะถผก
ประทานใหล้แกข่นาง

คอุณจะสนังเกตเหห็นวข่าถถึงแมล้วข่าพระเยซผทรงทราบทอุกสลิที่งเกบีที่ยวกนับหญลิงผผล้นบีนั้ พระองคร์กห็ไมข่ไดล้ทรงเรลิที่มการ
สนทนาโดยการตนักเตดือนและตจาหนลินางเพราะการดจาเนลินชบีวลิตในทางชนัที่วของนาง ไมข่ใชข่เลยครนับ พระองคร์ทรงเรลิที่ม
การสนทนาโดยการขอความชข่วยเหลดือจากนาง; พระองคร์ตรนัสวข่า “ขอนนี้คาใหด้เราดพที่มบด้าง” และดล้วยคจาขอนบีนั้



พระองคร์ทรงเปปิดประตผสผข่การสนทนาในเรดืที่องฝฝ่ายวลิญญาณซถึที่งไดล้นจาไปสผข่การกลนับใจเชดืที่อของหญลิงผผล้นบีนั้และการฟฟฟื้นฟผ
ครนันั้งใหญข่ทข่ามกลางชาวแควล้นสะมาเรบีย

หากคอุณจะศถึกษาคจาเทศนาตข่างๆของพระเยซผ คอุณกห็จะเหห็นวข่าไมข่วข่าพระองคร์กจาลนังตรนัสแกข่คนๆหนถึที่งหรดือ
คนกลอุข่มหนถึที่ง พระองคร์กห็ตรนัสบนระดนับเดบียวกนับทบีที่ผผล้คนเหลข่านนันั้นอาศนัยอยผข่ พระองคร์ทรงพผดคอุยเกบีที่ยวกนับพวกนก
กระจอก, ดอกลลิลลบีที่แหข่งทอุข่งหญล้า, ผผล้หวข่านและเมลห็ด, เถาองอุข่นและผลของเถาองอุข่น พระองคร์ทรงพผดถถึงขนมปปัง, นนั้จา,
เกลดือ, แสงสวข่าง ใครเลข่าไมข่เขล้าใจสลิที่งเหลข่านบีนั้? การขอนนั้จาดดืที่มจากหญลิงชาวสะมาเรบียคนหนถึที่งเปป็นการกระทจาทบีที่แสดง
ใหล้เหห็นการลดตนัวลงอยข่างนข่าอนัศจรรยร์ขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้า พระองคร์ทรงเนรมลิตสรล้างทอุกสลิที่ง, พระองคร์ทรงเนรมลิต
สรล้างบข่อนนั้จาพอุทนันั้งหลาย, แมข่นนั้จาทนันั้งหลาย; แตข่ถถึงแมล้วข่าพระองคร์ไดล้ทรงเนรมลิตสรล้างนนั้จาทนันั้งหมดในโลก พระองคร์กห็ยนัง
ทรงขอนนั้จาจากหญลิงชาวสะมาเรบียคนหนถึที่ง

พระคนัมภบีรร์เปป็นพยานถถึงขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่านนั้จาถผกตนักและถผกแบกกลนับไปบล้านโดยพวกผผล้หญลิง (ปฐก. 24:11; 
1 ซมอ. 9:11) บข่อนนั้จาประจจาชอุมชนคดือสถานทบีที่พบปะโดยทนัที่วไปสจาหรนับพวกผผล้หญลิง แตข่เมดืที่อหญลิงชาวสะมาเรบียผผล้นบีนั้
มาทบีที่บข่อนนั้จานบีนั้ กห็ไมข่มบีใครอยผข่ทบีที่นนัที่นเลยนอกจากพระเยซผ นบีที่เปป็นประเดห็นหนถึที่งทบีที่มบีนนัยสจาคนัญ และเราจะอภลิปรายเรดืที่องนบีนั้
ในภายหลนัง

ขล้อ 8: “ขณะนทนี้นสาวกของพระองคณ์เขด้าไปซพนี้ออาหารในเมพอง”
นบีที่สนนับสนอุนขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าพระเยซผไมข่เคยทจาการอนัศจรรยร์ใดเลยเพดืที่อทบีที่จะตอบสนองความตล้องการสข่วน

ตนัวของพระองคร์ พระองคร์สามารถเอาอาหารเทบีที่ยงของเดห็กชายเลห็กๆคนหนถึที่งมาและใชล้มนันเลบีนั้ยงคนหล้าพนันคนทบีที่หลิว
ไดล้ แตข่พระองคร์ไมข่ไดล้ทรงกระทจาการอนัศจรรยร์ใดๆเพดืที่อตอบสนองความหลิวของพระองคร์เอง พระองคร์ทรงสข่งเหลข่า
สาวกของพระองคร์เขล้าไปในเมดืองเพดืที่อหาซดืนั้ออาหาร

ขล้อ 9: “หญริงชาวสะมาเรทยทซูลพระองคณ์วต่า “ไฉนทต่านผซูด้เปป็นยริวจนงขอนนี้คาดพที่มจากดริฉทนผซูด้เปป็นหญริงสะมาเรทย 
เพราะพวกยริวไมต่คบหาชาวสะมาเรทยเลย”

หญลิงชาวสะมาเรบียผผล้นบีนั้ประหลาดใจเมดืที่อพระเยซผทรงพผดคอุยกนับนาง; มนันเปป็นการลดตนัวลงแบบไมข่มบีใคร
คาดคลิดทบีที่ยลิวคนหนถึที่งจะพผดคอุยกนับชาวสะมาเรบีย นางไมข่ทราบวข่าพระองคร์ทรงเปป็นผผล้ใดอยข่างแนข่นอน แตข่นางกห็รผล้วข่า
พระองคร์ทรงเปป็นยลิว และขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าพระองคร์ทรงอยากพผดคอุยกนับชาวสะมาเรบียกห็ดถึงดผดความสนใจของนาง
และทจาใหล้นางสนใจใครข่รผล้

“ไฉนทต่านผซูด้เปป็นยกิวจนงขอนนี้คาดพที่มจากดริฉทน...?” หญลิงผผล้นบีนั้ดผออกในทนันทบีวข่าพระเยซผทรงเปป็นยลิว-บางทบีอาจ
เปป็นเพราะรผปลนักษณร์ภายนอกของพระองคร์, บางทบีอาจเปป็นเพราะพระองคร์ทรงตลิดพผข่หล้อยชายเสดืนั้อตามทบีที่กจาหนดไวล้
โดยพระราชบนัญญนัตลิของโมเสส (กดว. 15:38, 39) ในรผปลนักษณร์ภายนอกสต่วนตทวของพระองคร์ขณะทบีที่พระองคร์
ทรงดจาเนลินบนแผข่นดลินโลกนบีนั้-มนอุษยร์ แตข่ยนังเปป็นพระเจล้า-พระเยซผทรงมบีลนักษณะคลล้ายกนับนนักเดลินทางยลิวคนอดืที่นๆทบีที่
เหนห็ดเหนดืที่อยเปป็นบนถนนทบีที่รล้อนและฝอุฝ่นตลบและนนัที่งลงบนขอบบข่อนนั้จาเพดืที่อหยอุดพนัก ไมข่มบีสลิที่งใดทบีที่ผลิดปกตลิหรดือพลิเศษ
เกบีที่ยวกนับวลิธบีทบีที่พระองคร์แตข่งกายเลย; พระองคร์ดผเหมดือนกนับยลิวคนอดืที่นๆในเสดืนั้อผล้าทบีที่พระองคร์สวมใสข่

“พวกยริวไมต่คบหาชาวสะมาเรทยเลย”-และนนัที่นเปป็นความจรลิง ประวนัตลิศาสตรร์เกข่าแกข่สมนัยพระคนัมภบีรร์บอก
เราวข่ายลิวทบีที่เครข่งครนัดอธลิษฐานทอุกเชล้าขอใหล้พระเยโฮวาหร์ทรงชข่วยพวกเขาใหล้พล้นจากการเหห็นหนล้าชาวสะมาเรบียใน



วนันนนันั้น ความเกลบียดชนังของพวกเขาทบีที่มบีตข่อชาวสะมาเรบียกห็มบีมากเกลินเหตอุผลทนันั้งปวง ความเปป็นศนัตรผและความ
เกลบียดชนังระหวข่างพวกยลิวกนับพวกสะมาเรบียไมข่มบีขล้อสงสนัยเลยวข่ามทตด้นกคาเนริดจากการแยกขาดกนันของสลิบตระกผลนนันั้น
ภายใตล้เยโรโบอนัมในสมนัยทบีที่อาณาจนักรอลิสราเอลไดล้ถผกกข่อตนันั้งขถึนั้น และเพริที่มขนนี้นหลนังจากทบีที่ชาวอนัสซบีเรบียไดล้จนับสลิบตระกผล
นนันั้นไปเปป็นเชลย ชาวสะมาเรบียปะปนกนับชาวอนัสซบีเรบียทบีที่ไดล้ถผกสข่งมายนังสะมาเรบียจากบาบลิโลนและทบีที่อดืที่นๆโดย
กษนัตรลิยร์แหข่งอนัสซบีเรบีย และดล้วยเหตอุนบีนั้จถึงสผญเสบียสลิทธลิธิ์ทบีที่จะถผกเรบียกวข่ายลิวแทล้ (ศถึกษา 2 พงศร์กษนัตรลิยร์ 17) ความเปป็น
ศนัตรผระหวข่างชนสองกลอุข่มนบีนั้ฝปังลถึกมากขถึนั้นไปอบีกเพราะการทบีที่ชาวแควล้นสะมาเรบียขนัดขวางการสรล้างกรอุงเยรผซาเลห็ม
ขถึนั้นใหมข่หลนังจากกลนับมาจากการตกเปป็นเชลยในบาบลิโลนในสมนัยของเอสรา (อข่าน เอสรา บททบีที่ 4) ดนังนนันั้นความ
เกลบียดชนังระหวข่างพวกยลิวกนับพวกสะมาเรบียจถึงขถึนั้นไปถถึงขบีดสอุดกข่อนทบีที่พระเยซผไดล้เสดห็จมาและตนันั้งพลนับพลาอยผข่
ทข่ามกลางมนอุษยร์ ชาวสะมาเรบียถผกถดือวข่าเปป็นชนตข่างดล้าว, คนตข่างชาตลิทบีที่ขาดจากสลิทธลิการเปป็นพลเมดืองของ
อลิสราเอล ในยอหร์น 8:48 พวกยลิวกลข่าวแกข่พระเยซผวข่า “ทบีที่เราพผดวข่า ทข่านเปป็นชาวสะมาเรทยและมบีผบีสลิงนนันั้น ไมข่จรลิง
หรดือ?”

อยข่างไรกห็ตาม เราจะเรบียนรผล้ในบทนบีนั้วข่าชาวสะมาเรบียไมข่ใชข่คนทบีที่ไมข่นนับถดือพระเจล้า พวกเขาถดือวข่าตนัวเอง
เปป็นเชดืนั้อสายของยาโคบ, พวกเขาเชดืที่อในศาสนาของภาคพนันธสนัญญาเดลิม, และพวกเขารอคอยการเสดห็จมาของ
พระเมสสลิยาหร์

เราไมข่จจาเปป็นตล้องวลิพากษร์วลิจารณร์พวกยลิวมากเกลินไปนนักสจาหรนับทนัศนคตลิของพวกเขาทบีที่มบีตข่อชาวแควล้นสะ
มาเรบีย เพราะวข่าจลิตวลิญญาณแบบเดบียวกนันกห็ยนังมบีอยผข่วนันนบีนั้ระหวข่างนลิกายตข่างๆและครลิสตจนักรทนันั้งหลาย คนหลาย
กลอุข่มปฏลิเสธทบีที่จะรข่วมสามนัคคบีธรรมกนับกลอุข่มอดืที่นๆเพราะวข่าพวกเขาไมข่ไดล้อยผข่ในนลิกายเดบียวกนัน ไมข่วข่าฝฝ่ายหนถึที่งจะเปป็น
เมธอดลิสตร์, แบจ๊พตลิส, เพรสไบทบีเรบียน, หรดืออะไรกห็ตาม, หากเขาเปป็นผผล้ทบีที่บนังเกลิดใหมข่แลล้วโดยพระวลิญญาณของ
พระเจล้าและถผกชจาระลล้างในพระโลหลิตของพระเยซผครลิสตร์ เรากห็ควรรข่วมสามนัคคบีธรรมกนับเขา การมบีจลิตใจชอบแบข่ง
ฝปักแบข่งฝฝ่ายเปป็นสลิที่งทบีที่ผลิดทข่ามกลางครลิสเตบียนทนันั้งหลาย-แตข่เชดืที่อไดล้เลยครนับวข่า มนันทจาใหล้พญามารดบีใจสอุดๆเพราะวข่า
มนันเปป็นผผล้ยอุยงใหล้เกลิดการแตกแยก! ถล้าซาตานไมข่สามารถทจาใหล้จลิตวลิญญาณดวงหนถึที่งตกนรกไดล้ มนันกห็จะทจาทอุกอยข่าง
ในอจานาจมารของมนันเพดืที่อขโมยสลิทธลิบอุตรหนัวปปฝฝ่ายวลิญญาณไปจากผผล้เชดืที่อ และทบีที่ใดทบีที่มบีการวลิวาททข่ามกลางพวกพบีที่
นล้อง ทบีที่นนัที่นกห็ไมข่อาจมบีความชดืที่นชมยลินดบีอนันเตห็มเปปปี่ยมและชบีวลิตทบีที่บรลิบผรณร์ไดล้ จลิตใจทบีที่ชอบแบข่งฝปักแบข่งฝฝ่ายและการ
วลิวาททข่ามกลางครลิสเตบียนทนันั้งหลายคดือกล้อนหลินสะดอุดและฉอุดรนันั้งการเผยแพรข่ขข่าวประเสรลิฐแหข่งพระคอุณของ
พระเจล้า

เมดืที่อพระเยซผทรงตอบหญลิงชาวสะมาเรบียผผล้นนันั้น คอุณจะสนังเกตเหห็นวข่าพระองคร์ไมข่ไดล้เอข่ยถถึงความเกลบียดชนังทบีที่
มบีอยผข่ระหวข่างพวกยลิวและชาวแควล้นสะมาเรบียเลย:

ขล้อ 10: “พระเยซซูตรทสตอบนางวต่า “ถด้าเจด้าไดด้รซูด้จทกของประทานของพระเจด้า และรซูด้จทกผซูด้ททที่พซูดกทบเจด้าวต่า 
‘ขอนนี้คาใหด้เราดพที่มบด้าง’ เจด้าจะไดด้ขอจากทต่านผซูด้นทนี้น และทต่านผซูด้นทนี้นจะใหด้นนี้คาประกอบดด้วยชทวริตแกต่เจด้า”

นบีที่ไมข่ใชข่เวลาทบีที่จะมาอภลิปรายสภาวะตข่างๆทบีที่เปป็นอยผข่ระหวข่างพวกยลิวและชาวแควล้นสะมาเรบีย; ดล้วยเหตอุนบีนั้
พระเยซผจถึงไมข่ไดล้ตอบคจาถามของหญลิงผผล้นนันั้นในหนัวขล้อดนังกลข่าว พระองคร์ทรงรผล้จนักใจของนาง, พระองคร์ทรงทราบวข่า



ความอยากรผล้อยากเหห็นและความสนใจของนางไดล้ถผกปลอุกเรล้าแลล้ว และคจาตอบของพระองคร์กห็นจานางเขล้าไปใกลล้
อบีกกล้าวหนถึที่งสผข่ของประทานของพระเจล้าและนนั้จาทบีที่มบีชบีวลิตนนันั้น

“ถด้าเจด้าไดด้รซูด้จทกของประทานของพระเจด้า และรซูด้จทกผซูด้ททที่พซูดกทบเจด้า...” ของประทานของพระเจล้าทบีที่ถผกพผด
ถถึงในทบีที่นบีนั้คดือของประทานแหข่งพระคอุณทบีที่ชข่วยใหล้รอดของพระองคร์: “แตข่ของประทานแหข่งพระคอุณนนันั้นหาเปป็นเชข่น
ความละเมลิดนนันั้นไมข่ เพราะวข่าถล้าคนเปป็นอนันมากตล้องตายเพราะการละเมลิดของคนๆเดบียว มากยลิที่งกวข่านนันั้น พระคอุณ
ของพระเจล้าและของประทานโดยพระคอุณของพระองคร์ผผล้เดบียวนนันั้น คดือพระเยซผครลิสตร์ กห็มบีบรลิบผรณร์แกข่คนเปป็นอนัน
มาก” (รม. 5:15) พระเยซผทรง “เปปปี่ยมลล้นดล้วยพระคอุณและความจรลิง” และพระองคร์กจาลนังเสนอพระคอุณของ
พระเจล้าใหล้แกข่หญลิงผผล้นบีนั้

กลข่าวอบีกนนัยหนถึที่ง พระองคร์ตรนัสแกข่นางวข่า “ถล้าเจล้าไดล้รผล้วข่าเจล้ากจาลนังยดืนอยผข่ตข่อหนล้าพระเยซผครลิสตร์, พระเมส
สลิยาหร์และพระผผล้ชข่วยใหล้รอด, และวข่าพระองคร์ทรงเปป็นผผล้ทบีที่ตรนัสกนับเจล้า, ถล้าใจทบีที่มดืดบอดของเจล้าไดล้เปปิดรนับความจรลิง,
เจล้ากห็คงจะขอนนี้คาททที่มทชทวริตจากเราแลล้ว”

“นนั้จาทบีที่มบีชบีวลิต” ถผกกลข่าวถถึงเปป็นพลิเศษในคจาพยากรณร์ตข่างๆในภาคพนันธสนัญญาเดลิมเกบีที่ยวกนับสลิที่งดบีทนันั้งหลายทบีที่
จะมา, และคงทจาใหล้นนักเรบียนทบีที่ศถึกษาภาคพนันธสนัญญาเดลิมนถึกถถึงพระเมสสลิยาหร์ผผล้จะเสดห็จมานนันั้น ในอลิสยาหร์ 12:3 
เราอข่านวข่า “เจล้าจะโพงนนั้จาดล้วยความชดืที่นบานจากบข่อแหข่งความรอด” นนั้จาทบีที่ใหล้ชบีวลิตถผกกลข่าวถถึงวข่าเปป็นหนถึที่งในสลิที่ง
ตข่างๆทบีที่พระเมสสลิยาหร์จะประทานใหล้ อลิสยาหร์ 44:3 บอกเราวข่า “เพราะเราจะเทนนั้จาลงบนผผล้ทบีที่กระหาย และ
ลจาธารลงบนดลินแหล้ง เราจะเทวลิญญาณของเราเหนดือเชดืนั้อสายของเจล้า และพรของเราเหนดือลผกหลานของเจล้า” เศ
คารลิยาหร์ 13:1 กลข่าววข่า “ในวนันนนันั้น จะมบีนนั้จาพอุพลอุข่งขถึนั้นสจาหรนับราชวงศร์ของดาวลิดและชาวเยรผซาเลห็ม เพดืที่อจะชจาระ
เขาใหล้พล้นจากบาปและความไมข่สะอาด” และในเศคารลิยาหร์ 14:8 เราอข่านวข่า “ในวนันนนันั้นนนั้จาแหข่งชบีวลิตจะไหลออก
จากเยรผซาเลห็ม ครถึที่งหนถึที่งจะไหลไปสผข่ทะเลดล้านตะวนันออก และครถึที่งหนถึที่งจะไหลไปสผข่ทะเลดล้านตะวนันตก ในฤดผรล้อน
กห็จะไหลเรดืที่อยไปดนังในฤดผหนาว”
 พระเยซผจะตรนัสแกข่หญลิงผผล้นบีนั้กห็ไดล้วข่า “ถล้าเจล้าเพบียงรผล้วข่าเราเปป็นผผล้ใด เจล้ากห็คงจะขอรล้องเรา และเรากห็จะมบี
ความเมตตาตข่อชบีวลิตทบีที่นข่าสนังเวชและเลข่นชผล้ของเจล้าและชข่วยเจล้าใหล้รอดโดยพระคอุณ” แตข่ในการสนทนาขณะนบีนั้ 
หากพระองคร์ทรงกลข่าวถถึงพระคอุณ, ความเมตตา, และการบนังเกลิดใหมข่ นางกห็คงไมข่รผล้วข่าพระองคร์กจาลนังพผดเรดืที่อง
อะไรอยผข่เพราะวข่านางเปป็นผผล้โฉดเขลาในเรดืที่องฝฝ่ายวลิญญาณ นางยนังไมข่ไดล้รนับความสวข่างแหข่งพระวจนะของพระเจล้า 
นางกห็คงหนันหนบีไปเสบียอยข่างไมข่มบีขล้อสงสนัยเพราะวข่านางคงจะไมข่สนใจในศาสนาของพวกยลิวเลย แตข่พระเยซผตรนัสแกข่
นางถถึงเรดืที่องนนี้คาททที่มทชทวริต, นางไดล้มาทบีที่บข่อนนั้จานบีนั้เพดืที่อตทกนนั้จา และความสนใจใครข่รผล้ของนางกห็ถผกทจาใหล้เพลิที่มขถึนั้นเมดืที่อ
พระองคร์บอกนางวข่าพระองคร์ทรงมบีนนั้จาทบีที่ดบีกวข่านนั้จาทบีที่เธอมาตนักจากบข่อนบีนั้ตนันั้งเยอะ นางมบีความปรารถนาทบีที่จะรผล้วข่า
ทนันั้งหมดนบีนั้หมายความวข่าอะไรกนันแนข่

ขล้อ 11: “นางทซูลพระองคณ์วต่า “ทต่านเจด้าคะ ทต่านไมต่มทถทงตทก และบต่อนทนี้กก็ลนก ทต่านจะไดด้นนี้คาประกอบดด้วย
ชทวริตนทนี้นมาจากไหน”

เชข่นเดบียวกนับนลิโคเดมนัส หญลิงผผล้นบีนั้กจาลนังคลิดในโลกของสลิที่งธรรมชาตลิ นางกจาลนังสงสนัยวข่าพระเยซผจะทรงเอา
นนั้จาออกมาจากบข่อลถึกนบีนั้ไดล้อยข่างไรในเมดืที่อพระองคร์ไมข่มบีเครดืที่องมดือทบีที่จะตนักนนั้จาขถึนั้นมาเลย; พระองคร์ไมข่มบีเชดือก, ไมข่มบีถนัง



นนั้จาทบีที่จะหยข่อนลงไปในบข่อ ผมเขล้าใจดบีวข่าหญลิงผผล้นบีนั้หมายความวข่าอะไร เพราะวข่าผมเตลิบโตมาในไรข่นา และหลาย
ครนันั้งมากๆผมเคยตนักนนั้จามาจากบข่อเพดืที่อเอามาใหล้พวกสนัตวร์ดดืที่มกลิน และยนังตล้องตนักนนั้จาเพลิที่มขนไปไวล้ในบล้านเพดืที่อไวล้ใชล้
สจาหรนับการดดืที่มกลินและการทจาอาหารดล้วย เปป็นทบีที่เขล้าใจไดล้วข่าหญลิงผผล้นบีนั้สนใจใครข่รผล้เมดืที่อชายผผล้นบีนั้ทบีที่นนัที่งอยผข่ขล้างบข่อนนั้จาทบีที่ลถึก
หนถึที่งรล้อยฟอุต กลข่าวถถึงการใหล้นนั้จาทบีที่มบีชบีวลิตแกข่นางในเมดืที่อเขาไมข่มบีอะไรจะใชล้ตนักนนั้จาเลย ในโลกของสลิที่งทบีที่เปป็นธรรมชาตลิ 
นางถามคจาถามทบีที่มบีเหตอุผล: “ทต่านจะไดด้นนี้คาประกอบดด้วยชทวริตนทนี้นมาจากไหน?”

ขล้อ 12: “ทต่านเปป็นใหญต่กวต่ายาโคบบรรพบตุรตุษของเรา ผซูด้ไดด้ใหด้บต่อนนี้คานทนี้แกต่เราหรพอ และยาโคบเองกก็ไดด้ดพที่ม
จากบต่อนทนี้รวมททนี้งบตุตรและฝซูงสทตวณ์ของทต่านดด้วย”

มนันเปป็นเรดืที่องปกตลิธรรมดาทบีที่คนทบีที่ยนังไมข่ไดล้ถผกสรล้างใหมข่จะเอาความหมายฝฝ่ายเนดืนั้อหนนังและดล้านวนัตถอุมาใชล้
กนับคจาพผดฝฝ่ายวลิญญาณ นนัที่นคดือเหตอุผลทบีที่เรามบีลนัทธลิและศาสนาเทบียมเทห็จอยผข่มากมายเหลดือเกลิน, คจาสอนผลิดมากมาย
เหลดือเกลินเกบีที่ยวกนับเรดืที่องฝฝ่ายวลิญญาณตข่างๆ ในสายตาของหญลิงผผล้นบีนั้ พระเยซผกห็ดผเหมดือนนนักเดลินทางชาวยลิวปกตลิ
ทนัที่วไป และนางไมข่อาจเขล้าใจไดล้วข่ายลิวธรรมดาๆคนหนถึที่งจะมาพผดไดล้อยข่างไรวข่าเขาจะใหล้นนั้จาทบีที่ดบีกวข่าและบรลิบผรณร์กวข่า
ทบีที่อนัครปปตายาโคบไดล้พบเพบียงพอสจาหรนับตนัวเขาเองและครอบครนัวของเขา จะมบีบข่อนนั้จาอบีกแหข่งหรดือ, บข่อนนั้จาทบีที่ดบีกวข่า, 
ซถึที่งพระองคร์จะไดล้นนั้จามา?

“ยาโคบบรรพบตุรตุษของเรา ผซูด้ไดด้ใหด้บต่อนนี้คานทนี้แกต่เรา” จงสนังเกตตรงนบีนั้วข่าหญลิงผผล้นบีนั้อล้างความเปป็นญาตลิกนับยา
โคบ นบีที่นข่าจะหมายถถึงทบีที่ดลินของเขตทบีที่อยผข่ใกลล้บข่อนนั้จานนันั้น, ทบีที่ดลินทบีที่ยาโคบไดล้ยกใหล้แกข่โยเซฟ (ปฐก. 48:21, 22) 
ประวนัตลิศาสตรร์บอกเราวข่าชาวสะมาเรบียภาคภผมลิใจทบีที่จะอล้างสลิทธลิธิ์ความสนัมพนันธร์กนับยาโคบและถดือกรรมสลิทธลิธิ์ทบีที่ดลินทบีที่
บข่อนนั้จาของยาโคบตนันั้งอยผข่; แตข่พวกเขากห็ไมข่ไดล้ตลิดตามยาโคบในจลิตวลิญญาณ, พวกเขาไมข่ไดล้ปรนนลิบนัตลิพระเจล้าของยา
โคบ

พระเยซผจะทรงเรลิที่มการโตล้แยล้งทางศาสนาแบบชนันั้นหนถึที่งตรงนบีนั้เลยกห็ไดล้ หญลิงผผล้นบีนั้ไดล้ถามพระองคร์แลล้ววข่า
พระองคร์ทรงเปป็นใหญข่กวข่ายาโคบหรดือ และพระองคร์จะตรนัสแบบงข่ายๆเลยกห็ไดล้วข่า “แนต่นอนวต่าเราเปป็นใหญข่กวข่ายา
โคบ!” มบีอยผข่คราวหนถึที่งพระองคร์ตรนัสแกข่พวกฟารลิสบีวข่า “กข่อนอนับราฮนัมเปป็นนนันั้น เราเปป็นอยผข่แลล้ว” และพระองคร์จะ
ตรนัสแบบเดบียวกนันแกข่หญลิงผผล้นข่าสงสาร, โฉดเขลา, และตาบอดฝฝ่ายวลิญญาณคนนบีนั้กห็ไดล้-แตข่หากพระองคร์ตรนัสเชข่นนนันั้น
แกข่นาง พระองคร์กห็คงสผญเสบียโอกาสทบีที่จะนจานางมาสผข่ความรอด พระองคร์กห็คงสผญเสบียจอุดประสงคร์ของคจาประกาศ
ของพระคนัมภบีรร์ทบีที่วข่า “พระองคร์จจาตล้องเสดห็จผข่านแควล้นสะมาเรบีย” แตข่พระองคร์กห็ไมข่ไดล้เรลิที่มการโตล้แยล้งใดๆ ขณะยนัง
คงใชล้คจาพผดเปรบียบเทบียบเหมดือนเดลิม, โดยเวล้นเสบียจากคจากลข่าวตข่างๆทบีที่เปป็นความจรลิงดล้านหลนักคจาสอน, พระองคร์
ทรงนจาหญลิงผผล้นบีนั้แบบคข่อยเปป็นคข่อยไปมาสผข่ความจรลิงแหข่งความรอดอนันเปปปี่ยมสงข่าราศบีทบีที่กจาลนังยดืนอยผข่ตรงหนล้านางแลล้ว
พระองคร์ไมข่ไดล้ตอบคจาถามของนางโดยตรง พระองคร์ทรงทจาใหล้นางคข่อยๆเหห็นความเปป็นเลลิศของ “นนั้จาทบีที่มบีชบีวลิต” 
ตข่อไป:

ขล้อ 13: “พระเยซซูตรทสตอบนางวต่า “ผซูด้ใดททที่ดพที่มนนี้คานทนี้จะกระหายอทก”
นบีที่เปป็นขล้อเทห็จจรลิงทบีที่หญลิงผผล้นบีนั้ทราบดบี ดล้วยวข่านางไดล้มาตนักนนั้จาวนันแลล้ววนันเลข่าเพดืที่อดนับความกระหายทบีที่กลนับมา

ซนั้จาแลล้วซนั้จาอบีก



นนั้จาแหข่งบข่อนนั้จาของยาโคบเปป็นภาพเลห็งทบีที่เฉพาะเจาะจงถถึงสลิที่งตข่างๆทบีที่เปป็นวนัตถอุและไมข่จบีรนัง มนันเปป็นนนั้จาทบีที่ดบี-
เหมดือนกนับทบีที่มบีสลิที่งของหลายสลิที่งทบีที่ดบี; แตข่สลิที่งของตข่างๆกห็ไมข่ทจาใหล้ใจและจลิตวลิญญาณอลิที่มหนจา มนอุษยร์ถผกเนรมลิตสรล้าง
ตามแบบพระฉายของพระเจล้าผผล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ และ “สลิที่งของตข่างๆ” กห็ไมข่สามารถทจาใหล้เขาอลิที่มหนจาไดล้ เขาไมข่
สามารถอลิที่มหนจาไดล้จนกวข่าใจของเขานนันั้นถผกตล้องกนับพระเจล้า ไมข่วข่าเขาจะมบีเงลินมากมายขนาดไหน, ไมข่วข่าเขาจะ
ครอบครองทรนัพยร์สลิที่งของมากมายขนาดไหน, สลิที่งเหลข่านบีนั้ไมข่สามารถทจาใหล้จลิตวลิญญาณของเขาอลิที่มหนจาไดล้ บอุคคลผผล้
เดบียวทบีที่มบีสนันตลิสอุขอนันสมบผรณร์แบบและความอลิที่มหนจาของหนัวใจคดือผผล้ทบีที่ไดล้บนังเกลิดใหมข่แลล้วและไดล้มอบถวายทอุกสลิที่งแดข่
พระเยซผ

ขล้อ 14: “แตต่ผซูด้ใดททที่ดพที่มนนี้คาซนที่งเราจะใหด้แกต่เขานทนี้นจะไมต่กระหายอทกเลย แตต่นนี้คาซนที่งเราจะใหด้เขานทนี้นจะบทงเกริด
เปป็นบต่อนนี้คาพตุในตทวเขาพลตุต่งขนนี้นถนงชทวริตนริรทนดรณ์”

คจากรบีกตรงนบีนั้อข่านตรงตนัววข่า “จะไมข่กระหายจนถนงนริรทนดรณ์กาล” สจานวนเดบียวกนันนบีนั้ถผกใชล้ในยอหร์น 6:51, 
58; 8:51; 10:28; 11:26; 14:16 นบีที่เปป็นพระสนัญญาอนันประเสรลิฐจากฝปพระโอษฐร์ของพระเยซผ, คจาประกาศแหข่ง
ความจรลิงอนันเปปปี่ยมสงข่าราศบีของขข่าวประเสรลิฐแหข่งพระคอุณของพระเจล้า-และพระสนัญญานบีนั้มบีใหล้แกข่ทอุกคน ทนุกคนททที่
กระหายกห็ไดล้รนับเชลิญใหล้มาดดืที่ม, ทอุกคนทบีที่ปรารถนาทบีที่จะดดืที่มกห็ดดืที่มไดล้ตามสบายจากนนั้จาแหข่งชบีวลิตนบีนั้

นบีที่ไมข่ไดล้หมายความวข่าผผล้เชดืที่อจะไมข่รผล้สถึกถถึงความตล้องการในเรดืที่องพละกจาลนังฝฝ่ายวลิญญาณอบีกเลย, หรดือรผล้สถึก
ถถึงความตล้องการทบีที่จะเตลิบโตในเรดืที่องตข่างๆฝฝ่ายวลิญญาณ มนันแคข่หมายความวข่า “นนั้จาทบีที่มบีชบีวลิต” ทบีที่พระเยซผประทาน
ใหล้นบีนั้มบีลนักษณะเฉพาะตนัวทบีที่คงทนและยนัที่งยดืนถาวรซถึที่งจะทจาใหล้ใจอลิที่มหนจาวนันแลล้ววนันเลข่า, ทอุกชนัที่วขณะ คนทนันั้งหลายทบีที่
ดดืที่มจากนนั้จาแหข่งชบีวลิตนบีนั้กห็อลิที่มหนจาจนกวข่าพวกเขาจะเหห็นพระเยซผหนล้าตข่อหนล้า

“นนี้คาซนที่งเราจะใหด้เขานทนี้นจะบทงเกริดเปป็นบต่อนนี้คาพตุในตทวเขาพลตุต่งขนนี้นถนงชทวริตนริรทนดรณ์” ความรอดซถึที่งมาโดย
พระคอุณผข่านทางความเชดืที่อกห็ทจาใหล้ผผล้เชดืที่อสดชดืที่นเหมดือนกนับทบีที่สายนนั้จาทบีที่ไหลเยห็นของแมข่นนั้จาทจาใหล้ทอุข่งหญล้าทบีที่มนันไหลผข่าน
นนันั้นสดชดืที่น ผผล้ทบีที่รนับ “นนั้จาทบีที่มบีชบีวลิต” นบีนั้จะมบีบข่อนนั้จาพอุทบีที่ถผกเปปิดในมนอุษยร์ภายในของเขา, บข่อนนั้จาพอุทบีที่จะไมข่มบีวนันเหดือดแหล้ง
เลย, ในชบีวลิตนบีนั้หรดือไปตลอดชนัที่วนลิรนันดรร์กาล

พระเยซผตรนัสวข่า “ถล้าผผล้ใดกระหาย ผผล้นนันั้นจงมาหาเราและดดืที่ม ผผล้ทบีที่เชดืที่อในเรา ตามทบีที่พระคนัมภบีรร์ไดล้กลข่าวไวล้
แลล้ววข่า ‘แมข่นนั้จาทบีที่มบีนนั้จาประกอบดล้วยชบีวลิตจะไหลออกมาจากภายในผผล้นนันั้น’”(สริที่งททที่พระองคณ์ตรทสนทนี้นหมายถนงพระ
วริญญาณซนที่งผซูด้ททที่เชพที่อในพระองคณ์จะไดด้รทบ เหตตุวต่ายทงไมต่ไดด้ประทานพระวริญญาณบรริสตุทธริธิ์ใหด้ เพราะพระเยซซูยทงมริไดด้รทบ
สงต่าราศท)” (ยอหร์น 7:37-39)

เหลข่าผผล้รผล้ภาษากรบีกบอกเราวข่ามบีการเปลบีที่ยนรผปกาลในพระคจาสองขล้อนบีนั้: “ผผล้ใดกห็ตามทบีที่ดดืที่ม” ในขล้อ 13 อยผข่
ในรผปปปัจจอุบนันกาล-“ดดืที่มจนเปป็นนริสทย”; ขณะทบีที่ “ผผล้ใดกห็ตามทบีที่ดดืที่ม” ในขล้อ 14 อยผข่ในรผปกาลสมบผรณร์, “ดพที่มไปแลด้ว”-
ซถึที่งหมายถถึงการกระทจาหนถึที่งซถึที่งมบีผลลนัพธร์ทบีที่คงอยผข่ตข่อไป คจาปฏลิเสธใน “จะไมข่กระหายอบีกเลย” มบีความรอุนแรงมากๆ
และมบีความหมายตรงตนัววข่า “จะไมข่อยข่างแนข่นอน, ไมต่เดก็ดขาด, ไมข่มบีวนันกระหายอบีกตลอดไป!”

ขล้อ 15: “นางทซูลพระองคณ์วต่า “ทต่านเจด้าคะ ขอนนี้คานทนี้นใหด้ดริฉทนเถริด เพพที่อดริฉทนจะไดด้ไมต่กระหายอทกและจะไดด้
ไมต่ตด้องมาตทกททที่นทที่”



สลิที่งทบีที่พระเยซผไดล้ตรนัสแกข่หญลิงผผล้นบีนั้มาจนถถึงตอนนบีนั้ทจาใหล้ใจนางมบีความปรารถนานนั้จาทบีที่มบีชบีวลิตทบีที่พระองคร์ตรนัส
ถถึง และนางไดล้กระทจาสลิที่งทบีที่พระองคร์ทรงอยากใหล้นางกระทจามาตนันั้งแตข่ตล้นของการสนทนาของทนันั้งสอง: นางกลข่าววข่า
“ขอนนี้คานทนี้นใหด้ดริฉทนเถริด”

พระเยซผทรงเปป็นพระเจล้าในเนดืนั้อหนนัง และถล้อยคจาทบีที่พระองคร์ตรนัสแกข่หญลิงผผล้นบีนั้กห็เปป็นถล้อยคจาของพระเจล้า
อยข่างแนข่นอน “ความเชดืที่อมาโดยการไดล้ยลิน และการไดล้ยลินโดยพระวจนะ...” (รม. 10:17) เมดืที่อพระเยซผตรนัสแกข่
หญลิงผผล้นบีนั้เกบีที่ยวกนับนนั้จาทบีที่มบีชบีวลิต พระวจนะกห็เรลิที่มสรล้างความกระหายขถึนั้นภายในจลิตใจของนาง นางยนังนถึกถถึงสลิที่งตข่างๆทบีที่
เปป็นวนัตถอุอยผข่, นางกจาลนังคลิดถถึงนนั้จาแบบนนั้จาทบีที่มาจากบข่อของยาโคบ; แตข่ในจลิตวลิญญาณของนาง นางกห็ปรารถนาบาง
สลิที่งทบีที่จะทจาใหล้ใจของนางอลิที่มหนจา ชบีวลิตทบีที่นางไดล้ใชล้มากห็เปป็นพยานรนับรองวข่านางไมข่เคยไดล้รผล้จนักความอลิที่มหนจามากข่อน
เลยจนถถึงขณะนบีนั้, นางไมข่มบีสนันตลิสอุขแหข่งความคลิดและหนัวใจเลย

อาจารยร์สอนพระคนัมภบีรร์บางทข่านเสนอแนะวข่ามบีนนั้จาเสบียงประชดประชนันอยผข่ในคจาขอของหญลิงผผล้นบีนั้ทบีที่ขอนนั้จาทบีที่
มบีชบีวลิต แตข่ผมไมข่เหห็นดล้วย ผมเชดืที่อวข่านางมบีความจรลิงใจ จอุดสอุดยอดอนันงดงามของบทสนทนานบีนั้ระหวข่างพระเยซผกนับ
หญลิงชาวสะมาเรบียผผล้นบีนั้ไดล้มาพรล้อมกนับความรอดของนางโดยแคข่เชดืที่อพระวจนะของพระเจล้า, ถล้อยคจาทบีที่พระเยซผตรนัส
แกข่นาง

ขล้อ 16: “พระเยซซูตรทสกทบนางวต่า “ไปเรทยกสามทของเจด้ามานทที่เถริด”
จนถถึงจอุดนบีนั้ในการสนทนานบีนั้ พระเยซผไดล้ตรนัสถถึงสลิที่งตข่างๆทบีที่เปป็นวนัตถอุ; แตข่ในทบีที่นบีนั้พระองคร์ทรงเรลิที่มตรนัสถถึงใจ

สจานถึกผลิดชอบของหญลิงผผล้นบีนั้บล้าง และขณะทบีที่พระองคร์ตรนัส นางกห็รผล้ตนัวทนันทบีวข่าทนันั้งชบีวลิตของนางถผกตบีแผข่ตข่อพระพนักตรร์
พระองคร์แลล้ว นางเปป็นผผล้ทบีที่โฉดเขลาฝฝ่ายวลิญญาณ แตข่บนัดนบีนั้นางรผล้ตนัวแลล้ววข่านางอยผข่ตข่อหนล้าบอุคคลผผล้หนถึที่งทบีที่ไมข่ธรรมดา
มากๆ ตนันั้งแตข่จอุดนบีนั้เปป็นตล้นไป พระเยซผไมข่ไดล้ตรนัสถถึงนนั้จาทบีที่มบีชบีวลิตอบีกตข่อไปแลล้ว และพระองคร์ไมข่ไดล้ใชล้ภาษาเชลิงเปรบียบ
เทบียบดล้วย ถล้อยคจาของพระองคร์จากตรงนบีนั้เปป็นตล้นไปเปป็นคจาพผดทบีที่ตรงไปตรงมา, ชนัดเจน, และสข่วนตนัวเอามากๆ

พระองคร์ทรงขอรล้องหญลิงผผล้นบีนั้ใหล้ไปเรบียกสามบีของนางมาเพราะวข่าพระองคร์ทรงอยากใหล้นางรผล้ตนัววข่านาง
เปป็นคนบาปคนหนถึที่ง นางตล้องถผกฟฝ้องใจในเรดืที่องบาปของนางกข่อนทบีที่นางจะรนับพระองคร์ใหล้เปป็นพระผผล้ชข่วยใหล้รอด
ของนาง พระองคร์ทรงทราบบาปทบีที่คอยรบกวนนางอยผข่, และพระองคร์ทรงรผล้วข่าเมดืที่อพระองคร์ทรงขอใหล้นางไปเรบียก
สามบีของนางมา มนันจะนจานางไปสผข่กล้าวตข่อไปในการกลนับใจเชดืที่อของนาง-มนันจะนจานางใหล้สารภาพความจรลิง 
พระองคร์ทรงอยากใหล้นางทราบวข่านางกจาลนังยดืนอยผข่ตข่อเบดืนั้องพระพนักตรร์พระเจล้า; ดล้วยเหตอุนบีนั้พระองคร์จถึงทรงเปปิดเผย
แกข่นางวข่าพระองคร์ทรงรผล้ความลนับตข่างๆแหข่งจลิตใจของนางและแหข่งชบีวลิตของนาง, แมล้แตข่บาปนนันั้นทบีที่คอยรบกวนนาง
ซถึที่งกจาลนังขโมยสนันตลิสอุขและความชดืที่นชมยลินดบีทบีที่นางปรารถนาไปเสบียจากนาง, และซถึที่ง “นนั้จาทบีที่มบีชบีวลิต” จะนจามาสผข่
หนัวใจของนาง

ในความพยายามทบีที่จะชนะวลิญญาณของเราวนันนบีนั้ เราตล้องทจาใหล้คนบาปทนันั้งหลายรผล้ตนัวเสบียกข่อนวข่าพวกเขา
เปป็นผผล้หลงหาย พวกเขาจะตล้องถผกฟฝ้องใจเรดืที่องบาป, พวกเขาตล้องรผล้ตนัววข่าพระเยซผทรงทอดพระเนตรดผทบีที่หนัวใจ เมดืที่อ
เราสามารถทจาใหล้ผผล้ไมข่เชดืที่อทนันั้งหลายมองเหห็นความจคาเปป็นของพวกเขาทบีที่ตล้องการความรอด, เมดืที่อเราสามารถทจาใหล้
พวกเขามองเหห็นความบาปหนายลิที่งนนักแหข่งบาป, เมดืที่อนนันั้นพวกเขากห็พรล้อมแลล้วทบีที่จะบนังเกลิดใหมข่



ขล้อ 17 และ 18: “นางทซูลตอบวต่า “ดริฉทนไมต่มทสามทคต่ะ” พระเยซซูตรทสกทบนางวต่า “เจด้าพซูดถซูกแลด้ววต่า ‘ดริฉทน
ไมต่มทสามท’ เพราะเจด้าไดด้มทสามทหด้าคนแลด้ว และคนททที่เจด้ามทอยซูต่เดทดี๋ยวนทนี้กก็ไมต่ใชต่สามทของเจด้า เรพที่องนทนี้เจด้าพซูดจรริง”

หญลิงผผล้นบีนั้จะกลข่าวกห็ไดล้วข่า “รอเดบีดี๋ยวกข่อนนะ และดลิฉนันจะไปตามสามบีของดลิฉนันมาใหล้” แตข่ขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่า
นางไมข่ไดล้ไปตามชายผผล้นนันั้นทบีที่นางกจาลนังใชล้ชบีวลิตอยผข่ดล้วยมากห็พลิสผจนร์แลล้ววข่านางรผล้ตนัววข่านางกจาลนังอยผข่ตข่อหนล้าผผล้สข่งสารคน
หนถึที่งของพระเจล้าผผล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ และนางรนับสารภาพวข่า “ดริฉทนไมต่มทสามทคต่ะ”

“เจด้าพซูดถซูกแลด้ววต่า ‘ดริฉทนไมต่มทสามท’” พระเยซผทรงชมเชยนางทบีที่พผดความจรลิง นางไมข่ไดล้รนับสารภาพวข่า
นางมบีสามบีมาหล้าคนแลล้วและขณะนนันั้นกจาลนังใชล้ชบีวลิตอยผข่กนับชายคนหนถึที่งทบีที่นางไมข่ไดล้แตข่งงานดล้วย แตข่นางกห็ซดืที่อตรงใน
การกลข่าววข่านางไมข่มบีสามบี และพระเยซผทรงชมเชยนางเพราะความซดืที่อสนัตยร์ของนาง

มนันไมข่นข่าเปป็นไปไดล้อยข่างยลิที่งทบีที่วข่าหญลิงผผล้นบีนั้ไดล้แตข่งงานมาแลล้วหล้าครนันั้งและในแตข่ละครนันั้งสามบีไดล้เสบียชบีวลิตไปแลล้ว
คผข่สามบีภรรยาหยข่ารล้างกนันไดล้ดล้วยเหตอุผลเลห็กนล้อยมากๆในสมนัยนนันั้น และนางนข่าจะหยข่าชายหล้าคนนบีนั้ไปแลล้วมากกวข่า-
หรดือบางทบีพวกเขาไดล้หยข่านางดล้วยเหตอุผลเลข่นชผล้ จากนนันั้นนางจถึงใชล้ชบีวลิตรข่วมกนับชายคนหนถึที่งซถึที่งนางขบีนั้เกบียจแตข่งงาน
ดล้วยแลล้ว

นบีที่เปป็นหญลิงชนัที่วคนหนถึที่ง, คนบาปทบีที่ฉาวโฉข่คนหนถึที่งเหมดือนกนับทบีที่มนอุษยร์มองดผคนบาปทนันั้งหลาย; แตข่จงสนังเกต
ความกรอุณาทบีที่พระผผล้ชข่วยใหล้รอดตรนัสกนับนาง: “เจล้าพผดถผกแลล้ววข่า ‘ดลิฉนันไมข่มบีสามบี’ เพราะเจล้าไดล้มบีสามบีหล้าคนแลล้ว 
และคนทบีที่เจล้ามบีอยผข่เดบีดี๋ยวนบีนั้กห็ไมข่ใชข่สามบีของเจล้า เรดืที่องนบีนั้เจล้าพผดจรลิง” พระองคร์ทรงชมเชยนางสองหนเพราะวข่านางไดล้
รนับสารภาพความบาปแหข่งการเลข่นชผล้ของนาง-“เจล้าพผดถผกแลล้ววข่า...เรดืที่องนบีนั้เจล้าพผดจรลิง” ผผล้คนถผกชนักนจาไดล้ แตข่พวก
เขาถผกไลข่ตล้อนไมข่ไดล้ ความกรอุณา, ความเหห็นอกเหห็นใจ, และความเมตตาของผผล้ทบีที่นจาวลิญญาณหลายครนันั้งปลดชนวน
อคตลิและชข่วยทจาใหล้ไดล้รนับความไวล้วางใจและความสนใจของคนไมข่เชดืที่อเพดืที่อทบีที่พระวจนะของพระเจล้าจะถผกประกาศ
ออกไปไดล้ พระเยซผจะตรนัสแกข่หญลิงผผล้นบีนั้กห็ไดล้วข่า “เรารผล้วข่าเจล้าเปป็นคนชนัที่ว, เลข่นชผล้, ไมข่ดจาเนลินตามทางพระเจล้า; และถล้า
เจล้าไมข่กลนับใจ เจล้ากห็จะตล้องไปอยผข่ในนรกชนัที่วนลิรนันดรร์!” แตข่พระองคร์ไมข่ไดล้ตรนัสอะไรแบบนนันั้นเลย ถล้อยคจาอนันอข่อนโยน
ของพระองคร์คดือ “เรดืที่องนบีนั้เจล้าพผดจรลิง”

ขล้อ 19: “นางทซูลพระองคณ์วต่า “ทต่านเจด้าคะ ดริฉทนเหก็นจรริงแลด้ววต่าทต่านเปป็นศาสดาพยากรณณ์”
นลิโคเดมนัสพผดเกดือบจะแบบเดบียวกนันตอนทบีที่เขาไดล้มาหาพระเยซผและรนับสารภาพวข่า “พวกขล้าพเจล้าทราบ

อยผข่วข่าทข่านเปป็นครผทบีที่มาจากพระเจล้า เพราะไมข่มบีผผล้ใดกระทจาการอนัศจรรยร์ซถึที่งทข่านไดล้กระทจานนันั้นไดล้ นอกจากวข่า
พระเจล้าทรงสถลิตอยผข่กนับเขาดล้วย” เราเหห็นในพระคจาขล้อนบีนั้ถถึงการเปลบีที่ยนแปลงครนันั้งใหญข่ในความคลิดของหญลิงชาวสะ
มาเรบียผผล้นบีนั้ ในคจาพผดเดบียวนบีนั้มนันเหมดือนกนับนางกลข่าววข่า “ดลิฉนันเปลบีที่ยนความคลิดเกบีที่ยวกนับตนัวทข่านแลล้ว ถถึงแมล้วข่าทข่านดผ
เหมดือนยลิวธรรมดาๆคนหนถึที่ง ดลิฉนันกห็ดผออกวข่าทข่านไมข่ใชข่คนธรรมดาเลย ทข่านไดล้บอกดลิฉนันถถึงสลิที่งตข่างๆทบีที่ทข่านคงไมข่มบี
ทางบอกดลิฉนันไดล้แนข่ๆหากทข่านไมข่ใชข่ศาสดาพยากรณร์คนหนถึที่งทบีที่ถผกสข่งมาจากพระเจล้า ทข่านมองเหห็นหนัวใจของดลิฉนัน, 
ทข่านรผล้บาปของดลิฉนัน, ทข่านแสดงใหล้ดลิฉนันเหห็นแลล้ววข่าดลิฉนันมบีความตล้องการฝฝ่ายวลิญญาณ”

หญลิงชาวสะมาเรบียผผล้นบีนั้ไมข่ไดล้มบีพระคนัมภบีรร์ภาคพนันธสนัญญาใหมข่เหมดือนกนับทบีที่เรามบี ทนันั้งหมดทบีที่นางไดล้เรบียนรผล้มา
เกบีที่ยวกนับบอุคคลผผล้นบีนั้ทบีที่บข่อนนั้จานนันั้นคดือสลิที่งทบีที่นางไดล้เรบียนรผล้ผข่านทางถล้อยคจาของพระองคร์นนับตนันั้งแตข่การสนทนานนันั้นไดล้เรลิที่ม
ตล้น นางยอมรนับพระองคร์วข่าเปป็นศาสดาพยากรณณ์ผผล้หนถึที่ง; นางไมข่ไดล้ยอมรนับพระองคร์วข่าเปป็นพระเมสสลิยาหร์, พระผผล้



ชข่วยใหล้รอดของมนอุษยชาตลิ ดผเหมดือนวข่าในตอนนนันั้นมบีนล้อยคนมากทบีที่มบีทนัศนะทบีที่ชนัดเจนเกบีที่ยวกนับพระลนักษณะแบบ
พระเจล้าของพระเยซผ ชนชาตลิยลิวทนันั้งหมดในตอนนนันั้นอยผข่ในความมดืดและความโฉดเขลาเกบีที่ยวกนับวข่าพระองคร์ทรงเปป็น
ผผล้ใด แมล้แตข่พวกธรรมาจารยร์และพวกปอุโรหลิตใหญข่กห็ไมข่อาจอธลิบายไดล้วข่าพระเมสสลิยาหร์จะเปป็นองคร์พระผผล้เปป็น
เจล้าของดาวลิดและขณะเดบียวกนันกห็เปป็นบอุตรของดาวลิดไดล้อยข่างไร (มาระโก 12:35-37)

ในความโฉดเขลาฝฝ่ายวลิญญาณของนาง หญลิงผผล้นบีนั้ถามคจาถามทบีที่ผลิด:
ขล้อ 20: “บรรพบตุรตุษของพวกเรานมทสการททที่ภซูเขานทนี้ แตต่พวกทต่านวต่าสถานททที่ททที่ควรนมทสการนทนี้นคพอกรตุง

เยรซูซาเลก็ม”
ถถึงแมล้วข่านางถผกฟฝ้องใจแลล้วเรดืที่องบาป หญลิงชาวสะมาเรบียผผล้นบีนั้กห็ยนังอยผข่ในความมดืดฝฝ่ายวลิญญาณเหมดือนเดลิม 

จรลิงๆแลล้วนางกจาลนังถามพระเยซผวข่า “ทข่านคลิดวข่าดลิฉนันควรไปรข่วมประชอุมกนับครลิสตจนักรไหนดบีคะ? นลิกายไหนถผก
ตล้องสจาหรนับดลิฉนัน? ดลิฉนันควรนมนัสการทบีที่ไหน?” แตข่นางยนังไมข่พรล้อมสจาหรนับการนมนัสการ; นางตล้องการการบนังเกลิด
ใหมข่

นางตกใจเมดืที่อพระเยซผทรงเปปิดเผยวข่าพระองคร์ทรงทราบทอุกสลิที่งเกบีที่ยวกนับชบีวลิตของนาง, เมดืที่อบาปทนันั้งหลาย
ของนางถผกนจามาสผข่ความสวข่างอยข่างฉนับพลนันเหลดือเกลินโดยชายผผล้หนถึที่งซถึที่งนางไมข่เคยพบเหห็นมากข่อน นางรผล้ตนัวแลล้ววข่า
นางกจาลนังอยผข่ตข่อหนล้าศาสดาพยากรณร์คนหนถึที่งของพระเจล้า และนบีที่อาจเปป็นครนันั้งแรกในชบีวลิตของนางเลยกห็ไดล้ทบีที่นาง
รผล้สถึกวข่านางเปป็นคนบาปทบีที่ชนัที่วรล้ายและตล้องการความชข่วยเหลดือฝฝ่ายวลิญญาณ; แตข่แมล้ในชนัที่วขณะทบีที่กระวนกระวายใจ
นนันั้นนางกห็ไมข่อาจลดืมความเกลบียดชนังทบีที่มบีอยผข่ระหวข่างพวกยลิวกนับชาวสะมาเรบียไดล้ และนางจจาไดล้วข่าผผล้คนของนางกลข่าว
วข่าจะตล้องนมนัสการในสถานทบีที่แหข่งหนถึที่ง และพวกยริวกลข่าววข่าจะตล้องนมนัสการในสถานทบีที่อบีกแหข่งหนถึที่ง นบีที่ทจาใหล้นาง
วอุข่นวายใจ และใจกนับความคลิดของนางกห็ถามคจาถามทบีที่วข่า “ใครพผดถผกกนันแนข่? ฉนันควรนมนัสการทบีที่ไหน? ฉนันควรเชดืที่อ
อะไรกนันแนข่?”

สลิที่งแรกทบีที่คนบาปทบีที่นข่าสงสารและตาบอดคลิดถถึงตอนทบีที่เขาถผกเขล้าหาโดยผผล้รนับใชล้คนหนถึที่งหรดือคนทบีที่เปป็น
พยานสข่วนตนัวกห็คดือ การเขล้ารข่วมกนับครลิสตจนักรแหข่งหนถึที่งและการเขล้ารข่วมประชอุมนมนัสการ; แตข่การเขล้ารข่วมกนับครลิสต
จนักรแหข่งหนถึที่ง-แมล้แตข่การเขล้ารข่วมประชอุมนมนัสการอยข่างสนัตยร์ซดืที่อและการชข่วยเหลดือเพดืที่อสานตข่องานของครลิสตจนักร-
จะไมข่ชข่วยผผล้ใดใหล้ไดล้รนับความรอดเลย ไมข่เคยมบีคนกลอุข่มไหนทบีที่มบีใจรล้อนรนมากไปกวข่าพวกยลิวแลล้ว; ถถึงกระนนันั้นเปาโล
กห็ประกาศวข่า “พบีที่นล้องทนันั้งหลาย ความปรารถนาในจลิตใจของขล้าพเจล้าและคจาวลิงวอนขอตข่อพระเจล้าเพดืที่อคน
อลิสราเอลนนันั้น คดือขอใหล้เขารอด ขล้าพเจล้าเปป็นพยานใหล้เขาวข่า เขามบีความกระตดือรดือรล้นทบีที่จะปรนนลิบนัตลิพระเจล้า แตข่
หาไดล้เปป็นตามปปัญญาไมข่ เพราะวข่าเขาไมข่รผล้จนักความชอบธรรมของพระเจล้า แตข่ออุตสข่าหร์จะตนันั้งความชอบธรรมของ
ตนขถึนั้น เขาจถึงไมข่ไดล้ยอมอยผข่ในความชอบธรรมของพระเจล้า” (โรม 10:1-3)

หญลิงผผล้นบีนั้ยนังคงเปป็นผผล้ทบีที่ไมข่ไดล้ถผกสรล้างใหมข่อยผข่เหมดือนเดลิม และมนันเปป็นเรดืที่องปกตลิธรรมดาทบีที่นางจะคลิดในแงข่
ของศาสนาของบรรพบอุรอุษของนางและปฏลิบนัตลิตามธรรมเนบียมและประเพณบีตข่างๆของชาวสะมาเรบีย มบีหลายหมดืที่น
คนวนันนบีนั้ทบีที่เปป็นสมาชลิกของนลิกายบางนลิกายเพบียงเพราะวข่าพข่อแมข่ของพวกเขาเปป็นสมาชลิกของนลิกายนนันั้นๆ มบีผผล้คนทบีที่
อยผข่ประจจานลิกายมากมาย-แบจ๊พตลิส, เมธอดลิสตร์, เพรสไบทบีเรบียน, ฯลฯ-ทบีที่ไมข่รผล้วข่าครลิสตจนักรของพวกเขาเชดืที่ออะไร



หรดือสอนอะไร พวกเขาไมข่รผล้จนักพระเยซผ; พวกเขาเขล้ารข่วมกนับครลิสตจนักรหนถึที่งเพราะวข่าพข่อแมข่ของพวกเขาเปป็นสมา
ชลิกของครลิสตจนักรนนันั้น และไมข่ใชข่เพราะวข่าพวกเขาถผกสรล้างใหมข่แลล้วโดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์

“ภซูเขา” ทบีที่วข่านบีนั้หมายถถึงเนลินเขาทบีที่พระวลิหารแหข่งสะมาเรบียไดล้ถผกสรล้างขถึนั้นบนนนันั้นอยข่างไมข่ตล้องสงสนัย คดือ
พระวลิหารทบีที่เปป็นคผข่แขข่งของพระวลิหารในกรอุงเยรผซาเลห็มและทจาใหล้พวกยลิวไมข่พอใจอยข่างมาก เหลข่านนัก
ประวนัตลิศาสตรร์บอกเราวข่าพระวลิหารคผข่แขข่งนบีนั้ไดล้ถผกสรล้างขถึนั้นโดยสนันบาลลนัทในสมนัยของเนหะมบียร์, และวข่าลผกเขยของ
สนันบาลลนัท (บอุตรชายของโยยาดา) ผผล้ซถึที่งเนหะมบียร์ “ขนับไลข่” ไปเสบียจากเขา, เปป็นมหาปอุโรหลิตคนแรกทบีที่ปฏลิบนัตลิ
หนล้าทบีที่อยผข่ทบีที่นนัที่น: “โอ ขล้าแตข่พระเจล้าของขล้าพระองคร์ ขอทรงระลถึกถถึงเขาทนันั้งหลาย เพราะวข่าเขาทนันั้งหลายไดล้กระทจา
ใหล้การเปป็นปอุโรหลิต และพนันธสนัญญาของพวกปอุโรหลิตและคนเลวบีเปป็นมลทลิน” (นหม. 13:29)

“พวกทก่านวต่าสถานททที่ททที่ควรนมทสการนทนี้นคพอกรตุงเยรซูซาเลก็ม” หญลิงผผล้นบีนั้กจาลนังพผดถถึงชนชาตลิยลิวในทบีที่นบีนั้ โดยไมข่
จจาเปป็นตล้องหมายถถึงพระเยซผเจล้า ดล้วยวข่าพระองคร์ไมข่ไดล้กลข่าวถถึงการนมนัสการเลย ชนชาตลิยลิวเปป็นผผล้ทบีที่กลข่าวอล้างวข่า
กรอุงเยรผซาเลห็มคดือสถานทบีที่นมนัสการ

ซาตานกจาลนังพยายามหนันเหความคลิดของหญลิงผผล้นบีนั้จากความรอดไปยนังสถานทบีที่นมนัสการ, เพดืที่อทจาใหล้ออก
นอกเรดืที่อง, แตข่พระเยซผไมข่ทรงยอมใหล้มนันทจาเชข่นนนันั้น แทนทบีที่จะเรลิที่มการโตล้แยล้งเกบีที่ยวกนับวข่าจะตล้องนมนัสการทบีที่ไหน 
พระเยซผทรงนจานางไปสผข่ประตผแหข่งความรอดตข่อไป

ขล้อ 21: “พระเยซซูตรทสกทบนางวต่า “หญริงเออ๋ย เชพที่อเราเถริด จะมทเวลาหนนที่งททที่พวกเจด้าจะมริไดด้ไหวด้นมทสการ
พระบริดาเฉพาะททที่ภซูเขานทนี้ หรพอททที่กรตุงเยรซูซาเลก็ม”

องคร์พระผผล้เปป็นเจล้าของเรากจาลนังประกาศตรงนบีนั้วข่ายอุคใหมข่กจาลนังจะถผกเรลิที่มตล้นแลล้ว-ยอุคของขข่าวประเสรลิฐ
แหข่งพระคอุณ ภายใตล้พระคอุณไมข่มบีการแบข่งแยกอบีกตข่อไปเกบีที่ยวกนับสถานทบีที่ตข่างๆอยข่างกรอุงเยรผซาเลห็ม (พระวลิหาร) 
หรดือสะมาเรบีย (ภผเขานบีนั้) ยอุคเกข่าทบีที่พวกยลิวตล้องเดลินทางขถึนั้นไปยนังกรอุงเยรผซาเลห็มเพดืที่อนมนัสการและรข่วมเทศกาลเลบีนั้ยง
ตข่างๆจะตล้องผข่านพล้นไป คจาถามทอุกอยข่างเกบีที่ยวกนับความเหนดือกวข่าของสะมาเรบียหรดือกรอุงเยรผซาเลห็มจะตล้องมาถถึงจอุด
สลินั้นสอุด ดล้วยวข่าภายใตล้ขข่าวประเสรลิฐแหข่งพระคอุณ ผผล้เชดืที่อทนันั้งหลายจะพบการเขล้าถถึงพระบลิดาทบีที่ไหนกห็ไดล้และทอุกหน
ทอุกแหข่งโดยไมข่ตล้องมบีการปรนนลิบนัตลิตข่างๆในพระวลิหาร, พวกปอุโรหลิต, หรดือแทข่นบผชาตข่างๆ ภายใตล้ขข่าวประเสรลิฐแหข่ง
พระคอุณ สถานทบีที่ทอุกแหข่งกห็จะเหมดือนกนันหมด

ขล้อ 22: “ซนที่งพวกเจด้านมทสการนทนี้นเจด้าไมต่รซูด้จทก ซนที่งพวกเรานมทสการเรารซูด้จทก เพราะความรอดนทนี้นเนพที่องมา
จากพวกยริว” 

ในทบีที่นบีนั้พระเยซผทรงประณามศาสนาของชาวสะมาเรบียอยข่างชนัดเจนและอยข่างไมข่มบีผลิดเพบีนั้ยนเมดืที่อเทบียบกนับ
ศาสนาของพวกยลิว ประวนัตลิศาสตรร์บอกเราวข่าชาวสะมาเรบียเชดืที่อและสอนวข่าภผเขาเกรลิซลิมเปป็นสถานทบีที่ๆอนับราฮนัมไดล้
ถวายอลิสอนัคแดข่พระเจล้าและเปป็นทบีที่ๆเขาไดล้พบกนับเมลคบีเซเดค; แตข่ไมข่มบีขล้อพระคนัมภบีรร์ใดเลยทบีที่จะสนนับสนอุนความเชดืที่อ
นบีนั้ อนับราฮนัมไดล้ถวายอลิสอนัคบนภผเขาโมรบียาหร์ซถึที่งเปป็นทบีที่ๆพระวลิหารของซาโลมอนไดล้ถผกสรล้างขถึนั้นในเวลาตข่อมา

ชาวสะมาเรบียไมข่มบีภผมลิหลนังหรดือสลิทธลิอจานาจทางพระคนัมภบีรร์เลยสจาหรนับศาสนาของพวกเขาหรดือสถาน
นมนัสการของพวกเขา พวกเขาไมข่มบีการสจาแดง, ไมข่มบีพระบนัญชาตข่างๆจากพระเจล้าผผล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ การนมนัสการ
ของพวกเขาเปป็นแบบมนอุษยร์ และพระเจล้าไมข่เคยรนับรองมนันเลย พวกเขาไมข่มบีสลิทธลิธิ์เชดืที่อเลยวข่าคจาอธลิษฐานของพวก



เขาเปป็นทบีที่ไดล้ยลินหรดือวข่าเครดืที่องบผชาตข่างๆของพวกเขาเปป็นทบีที่ยอมรนับ ศาสนาของพวกเขาเปป็นศาสนาแหข่งความไมข่
แนข่นอน; มนันไมข่ไดล้นจาสนันตลิสอุขมาสผข่หนัวใจ พวกเขากจาลนังนมนัสการสลิที่งทบีที่เปาโลเรบียกวข่าเปป็น “พระทบีที่ไมข่มบีใครรผล้จนัก” พวก
เขาใหล้ความสจาคนัญกนับสถานททที่นมนัสการแทนทบีที่จะใหล้ความสจาคนัญกนับบตุคคลททที่พวกเขานมทสการ

“ซนที่งพวกเรานมทสการพวกเรารซูด้จทก” จงสนังเกตวข่าพระเยซผทรงระบอุตนัวพระองคร์เองวข่าเปป็นพวกเดบียวกนันกนับ
พวกยลิว พระเยโฮวาหร์ไดล้ประทานพระบนัญญนัตลิตข่างๆใหล้แกข่พวกยลิว และพวกเขาไดล้รนับคจารนับรองจากสวรรคร์เชข่น
เดบียวกนับสลิทธลิอจานาจทางพระคนัมภบีรร์สจาหรนับศาสนาของพวกเขา พวกเขาสามารถใหล้เหตอุผลสจาหรนับความหวนังของ
ตนไดล้: พวกเขารผล้จนักพระเจล้าของอนับราฮนัม, อลิสอนัค, และยาโคบ ถถึงแมล้วข่าพวกเขาปฏลิเสธทบีที่จะรนับรผล้และยอมรนับพระ
เมสสลิยาหร์ของตนกห็ตาม

“ความรอดนทนี้นเนพที่องมาจากพวกยริว” ถล้าพระเยซผทรงเรริที่มการสนทนาของพระองคร์ดล้วยถล้อยคจาเหลข่านบีนั้ 
พระองคร์กห็คงไมข่มบีโอกาสไดล้เปป็นพยานแนข่; แตข่ในความทรงสนัพพนัญญผของพระองคร์ พระองคร์ทรงเรลิที่มตล้นอยข่างถผกทบีที่-
โดยพผดถถึงนนี้คา, ไมข่ใชข่ความรอดทบีที่มาทางเชดืนั้อสายของดาวลิด; และหลนังจากทบีที่ไดล้คข่อยๆนจาหญลิงผผล้นบีนั้แบบทบีละกล้าวมาถถึง
จอุดนบีนั้ พระองคร์กห็สามารถประกาศไดล้อยข่างชนัดเจนวข่าพระผผล้ชข่วยใหล้รอดทรงถผกสนัญญาไวล้แกข่พวกยลิวโดยเฉพาะ ณ 
จอุดนบีนั้ อยข่างนล้อยคนทบีที่เปป็นชาวสะมาเรบียกห็ไมข่มบีสลิทธลิธิ์ทบีที่จะอล้างความเทข่าเทบียมกนันกนับยลิว พวกยลิวเปป็นลผกหลานของ
ตระกผลยผดาหร์ และพระสนัญญาตข่างๆทบีที่ไดล้ทรงกระทจาไวล้กนับวงศร์วานและเชดืนั้อสายของดาวลิดกห็เปป็นของพวกเขา พระ
เยซผไดล้เสดห็จมาหาพวกยลิวกข่อน (โรม 1:16); แตข่ในยอุคแหข่งพระคอุณอนันมหนัศจรรยร์นบีนั้ กจาแพงกนันั้นกลางทบีที่แบข่งแยกนนันั้น
ไดล้ถผกพนังทลายลงแลล้วและในครลิสตจนักรของพระเจล้าผผล้ทรงพระชนมร์กห็ไมข่มบียลิวหรดือตข่างชาตลิ เราทนันั้งหลายเปป็นหนนที่ง
เดรียวกบันในพระครลิสตร์ ในเอเฟซนัส 2:11-18 เราอข่านวข่า:

“เหตอุฉะนนันั้นทข่านจงระลถึกวข่า เมดืที่อกข่อนทข่านเคยเปป็นคนตข่างชาตลิตามเนดืนั้อหนนัง และพวกทบีที่รนับพลิธบีเขล้าสอุหนนัต
ซถึที่งกระทจาแกข่เนดืนั้อหนนังดล้วยมดือเคยเรบียกทข่านวข่า เปป็นพวกทบีที่มลิไดล้เขล้าสอุหนนัต จงระลถึกวข่า ครนันั้งนนันั้นทข่านทนันั้งหลายเปป็นคน
อยผข่นอกพระครลิสตร์ ขาดจากการเปป็นพลเมดืองอลิสราเอลและไมข่มบีสข่วนในบรรดาพนันธสนัญญาซถึที่งทรงสนัญญาไวล้นนันั้น 
ไมข่มบีทบีที่หวนัง และอยผข่ในโลกปราศจากพระเจล้าแตข่บนัดนบีนั้ในพระเยซผครลิสตร์ ทข่านทนันั้งหลายซถึที่งเมดืที่อกข่อนอยผข่ไกลไดล้เขล้ามา
ใกลล้โดยพระโลหลิตของพระครลิสตร์ เพราะวข่าพระองคร์ทรงเปป็นสนันตลิสอุขของเรา เปป็นผผล้ทรงกระทจาใหล้ทนันั้งสองฝฝ่ายเปป็น
อนันหนถึที่งอนันเดบียวกนัน และทรงรดืนั้อกจาแพงทบีที่กนันั้นระหวข่างสองฝฝ่ายลง และไดล้ทรงกจาจนัดการซถึที่งเปป็นปฏลิปปักษร์กนันในเนดืนั้อ
หนนังของพระองคร์ คดือกฎของพระบนัญญนัตลิซถึที่งใหล้ถดือศบีลตข่างๆนนันั้น เพดืที่อจะกระทจาใหล้ทนันั้งสองฝฝ่ายเปป็นคนใหมข่คนเดบียว
ในพระองคร์ เชข่นนนันั้นแหละจถึงทรงกระทจาใหล้เกลิดสนันตลิสอุข และเพดืที่อพระองคร์จะทรงกระทจาใหล้ทนันั้งสองพวกคดืนดบีกนับ
พระเจล้า เปป็นกายเดบียวโดยกางเขนซถึที่งเปป็นการทจาใหล้การเปป็นปฏลิปปักษร์ตข่อกนันหมดสลินั้นไป และพระองคร์ไดล้เสดห็จมา
ประกาศสนันตลิสอุขแกข่ทข่านทบีที่อยผข่ไกล และแกข่คนทบีที่อยผข่ใกลล้ เพราะวข่าพระองคร์ทรงทจาใหล้เราทนันั้งสองพวกมบีโอกาสเขล้า
เฝฝ้าพระบลิดา โดยพระวลิญญาณองคร์เดบียวกนัน” 

“ความรอดเนดืที่องมาจากพวกยลิว” มบีความหมายตรงตนัววข่าพระผผล้ชข่วยใหล้รอดเองไดล้เสดห็จมาทางชนชาตลิยลิว
จากมอุมมองของเนดืนั้อหนนัง เหลข่าผผล้รผล้ภาษากรบีกกลข่าววข่านบีที่ควรอข่านวข่า “ความรอดนบัทั้น (หรดือพระผผล้ชข่วยใหล้รอดองคร์
นนันั้น)” เพราะวข่าพระเยซผทรงเปป็นความรอด พระองคร์ตรนัสแกข่ศนักเคบียสวข่า “วนันนบีนั้ความรอดมาถถึงครอบครนัวนบีนั้แลล้ว” 
และแนข่นอนวข่าพระเยซผทรงเปป็นผผล้ทบีที่เสดห็จมายนังบล้านของศนักเคบียสในวนันนนันั้น (ลผกา 19:1-10)



ขล้อ 23: “แตต่เวลานทนี้นใกลด้เขด้ามาแลด้ว และบทดนทนี้กก็ถนงแลด้ว คพอเมพที่อผซูด้ททที่นมทสการอยต่างถซูกตด้อง จะนมทสการ
พระบริดาดด้วยจริตวริญญาณและความจรริง เพราะวต่าพระบริดาทรงแสวงหาคนเชต่นนทนี้นนมทสการพระองคณ์”

“เวลานทนี้นใกลด้เขด้ามาแลด้ว และบทดนทนี้กก็ถนงแลด้ว” หมายถถึงเวลาแหข่งความรอดสจาหรนับ “ผผล้ใดกห็ตามทบีที่มบีใจ
ปรารถนา”; เวลาทบีที่พระเยซผจะทรงสะสางปปัญหาเรดืที่องบาปใหล้จบสลินั้นครนันั้งเดบียวเปป็นนลิตยร์; เวลาทบีที่พระองคร์จะทรง
ทจาการถวายเครดืที่องสนัตวบผชาซถึที่งจะไมข่ถผกถวายซนั้จาอบีกเลย; เวลาซถึที่งตข่อมาถผกเรบียกในยอหร์น 13:1 วข่าเปป็น: “กข่อนถถึง
เทศกาลเลบีนั้ยงปปัสกา เมพที่อพระเยซซูทรงทราบวต่า ถนงเวลาแลด้วททที่พระองคณ์จะทรงจากโลกนทนี้ไปหาพระบริดา พระองคร์
ทรงรนักพวกของพระองคร์ซถึที่งอยผข่ในโลกนบีนั้ พระองคร์ทรงรนักเขาจนถถึงทบีที่สอุด”

“และบทดนทนี้กก็ถนงแลด้ว” ไดล้ถผกนจาเขล้ามาอยข่างครบถล้วนแลล้วโดยครลิสตจนักรพนันธสนัญญาใหมข่, ซถึที่งประกอบ
ดล้วยผผล้เชดืที่อทนันั้งหลายทบีที่บนังเกลิดใหมข่แลล้ว-ไมข่ใชข่ตถึกๆหนถึที่ง, ไมข่ใชข่ภผเขาลผกหนถึที่ง, ไมข่ใชข่วลิหารหลนังหนถึที่
 เวลานนันั้นไดล้มาถถึงแลล้วในวนันเพห็นเทคอสตร์นนันั้นเมดืที่อคนหนถึที่งรล้อยยบีที่สลิบคนในหล้องชนันั้นบนนนันั้นไดล้รนับบนัพตลิศมาเขล้าในพระ
กายของพระครลิสตร์โดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ บนัดนบีนั้ผผล้เชดืที่อททุกคนไดล้รนับบนัพตลิศมาเขล้าในพระกายของพระครลิสตร์แลล้ว: 
“ถถึงกายนนันั้นเปป็นกายเดบียว กห็ยนังมบีอวนัยวะหลายสข่วน และบรรดาอวนัยวะตข่างๆของกายเดบียวนนันั้นแมล้จะมบีหลายสข่วนกห็
ยนังเปป็นกายเดบียวกนันฉนันใด พระครลิสตร์กห็ทรงเปป็นฉนันนนันั้น เพราะวข่าถถึงเราจะเปป็นพวกยลิวหรดือพวกตข่างชาตลิ เปป็นทาส
หรดือมลิใชข่ทาสกห็ตาม เราทนันั้งหลายไดล้รนับบนัพตลิศมาโดยพระวลิญญาณองคร์เดบียวเขล้าเปป็นกายอนันเดบียวกนัน และพระ
วลิญญาณองคร์เดบียวกนันนนันั้นซาบซข่านอยผข่” (1 คร. 12:12, 13)

ดนังนนันั้น “เวลา” นนันั้นกจาลนังเรลิที่มตล้นขถึนั้นแลล้วในตอนทบีที่พระเยซผทรงเอข่ยถล้อยคจาเหลข่านนันั้น, เวลานนันั้นเมดืที่อเหลข่าผผล้
นมนัสการทบีที่แทล้จรลิงจะนมนัสการ-ไมข่จจาเปป็นตล้องในภผเขาลผกหนถึที่งหรดือในพระวลิหารหลนังหนถึที่ง แตข่ในจลิตวลิญญาณและใน
ความจรลิง มนันถผกตล้องตามพระคนัมภบีรร์อยข่างสมบผรณร์แบบทบีที่จะมบีอาคารหลนังหนถึที่งไวล้เพดืที่อพบปะกนัน-แตข่นนัที่นคดือสถานทบีที่
จนัดประชอุม, ไมข่ใชข่ครลิสตจนักร ผผล้เชดืที่อทนันั้งหลายทบีที่บนังเกลิดใหมข่แลล้วรวมกนันเปป็นครลิสตจนักร โดยมบีพระเยซผเปป็นศบีรษะและ
รากฐาน ชาวสะมาเรบียใหล้ความสจาคนัญอยข่างมากตข่อภผเขาลผกนนันั้น และพวกยลิวใหล้ความสจาคนัญตข่อพระวลิหารนนันั้น; แตข่
บนัดนบีนั้สข่วนทบีที่เปป็นเรดืที่องภายนอกของการนมนัสการ (อาคารนนันั้นหรดือสถานทบีที่แหข่งนนันั้น) แทบจะไมข่สข่งผลอะไรเลย สลิที่งทบีที่
สจาคนัญในการนมนัสการของเราคดือ สภาวะภายในของผผล้นมนัสการคนนนันั้น, สภาพของหนัวใจ เหลข่าผผล้นมนัสการทบีที่แทล้จรลิง
ในจลิตวลิญญาณและในความจรลิง, ซถึที่งไมข่คลิดถถึงอาคารหรดือความสวยงามของสลิที่งแวดลล้อมตข่างๆ พวกเขาสนใจเกบีที่ยว
กนับความงามของความบรลิสอุทธลิธิ์ในพระราชกลิจทบีที่เสรห็จสลินั้นแลล้วและพระโลหลิตทบีที่หลนัที่งออกของพระเยซผ

“จริตวริญญาณ” ในพระคจาขล้อนบีนั้ไมข่ไดล้หมายถถึงพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ แตข่หมายถถึงสข่วนทบีที่อยผข่ภายในทบีที่เปป็น
จลิตใจของมนอุษยร์ ซถึที่งตรงขล้ามกนับสข่วนทบีที่เปป็นวนัตถอุและอยผข่ฝฝ่ายเนดืนั้อหนนังของมนอุษยร์ “แตข่มนอุษยร์ธรรมดาจะรนับสลิที่งเหลข่า
นนันั้นซถึที่งเปป็นของพระวลิญญาณแหข่งพระเจล้าไมข่ไดล้ เพราะเขาเหห็นวข่าเปป็นสลิที่งโงข่เขลา และเขาไมข่สามารถเขล้าใจไดล้ 
เพราะวข่าจะเขล้าใจสลิที่งเหลข่านนันั้นไดล้กห็ตล้องสนังเกตดล้วยจลิตวลิญญาณ” (1 คร. 2:14)

การนมนัสการ “ในจลิตวลิญญาณ” คดือการนมนัสการจากหนัวใจ-ไมข่ใชข่ในรผปแบบ, ไมข่ใชข่การนมนัสการฝฝ่ายเนดืนั้อ
หนนังอนันประกอบดล้วยพลิธบีการตข่างๆ, เครดืที่องบผชาตข่างๆ, เทศกาลเลบีนั้ยงตข่างๆ, และการถดือวนันตข่างๆ

การนมนัสการ “ในความจรลิง” หมายถถึงการนมนัสการโดยและผข่านทางหนทางเดบียวทบีที่นจาไปถถึงพระเจล้า 
เราไมข่นมนัสการวนันนบีนั้ผข่านทางเครดืที่องสนัตวบผชาทบีที่เปป็นลผกแกะ, นกเขา, วนัวหนอุข่ม; เรานมนัสการพระเจล้าผข่านทางความ



จรลิง พระเยซผตรนัสวข่า “เราเปป็นความจรลิง” พระองคร์ทรงเปป็นความจรลิงในสข่วนทบีที่เกบีที่ยวขล้องกนับพระเจล้า, พระองคร์
ทรงเปป็นชบีวลิตของพระเจล้า, พระองคร์ทรงเปป็นหนทางทรีที่นคาไปถนงพระเจล้า ดล้วยเหตอุนบีนั้พวกเราจถึงนมนัสการพระเจล้า
ผข่านทางพระเยซผครลิสตร์ หนทางเดบียวทบีที่เราจะสามารถเขล้าถถึงพระเจล้าไดล้กห็คดือในพระนามของพระเยซผ; พระองคร์
ทรงเปป็นคนกลางเพบียงผผล้เดบียวระหวข่างพระเจล้ากนับมนอุษยร์ (1 ทธ. 2:5)

กข่อนทบีที่พระเยซผทรงหลนัที่งพระโลหลิตของพระองคร์ มนอุษยร์ไดล้นมนัสการผข่านทางสนัญลนักษณร์, ภาพเปรบียบ, 
ภาพเลห็งและพลิธบีการตข่างๆ; แตข่เมพที่อพระเยซซูทรงสรินี้นพระชนมณ์แลด้วมข่านนนันั้นกห็ถผกฉบีกขาดตนันั้งแตข่บนตลอดลข่างและทบีที่
บรลิสอุทธลิธิ์ทบีที่สอุดไดล้ถผกเปปิดโลข่งแลล้ว จากนนันั้นคนทนันั้งหลายจถึงเรลิที่มทบีที่จะนมนัสการ “ในความจรริง” แลล้ว เรานมนัสการ “ใน
จลิตวลิญญาณ”-และจลิตวลิญญาณกห็ตรงขล้ามกนับเนดืนั้อหนนัง จลิตวลิญญาณคดือการปรนนลิบนัตลิดล้วยหนัวใจซถึที่งตรงขล้ามกนับการ
ปรนนลิบนัตลิดล้วยคจาพผดและการนมนัสการแบบเปป็นทางการ เรานมนัสการ “ในความจรลิง”-และความจรลิงกห็ตรงขล้ามกนับ
ภาพเลห็งและเงา เครดืที่องสนัตวบผชาทนันั้งหลายของระบบแบบโมเสสไดล้ชบีนั้ไปยบังความจรลิงนนันั้น, ชบีนั้ไปยนังพระเยซซู, ผผล้ไดล้ทรง
ชจาระหนบีนั้บาปดล้วยพระโลหลิตของพระองคร์เองแลล้ว-เครดืที่องสนัตวบผชาเดบียว มบีผลตลอดไปเปป็นนลิตยร์ โดยไมข่ตล้องถผก
ถวายซนั้จาอบีกเลย:

“ฝฝ่ายพระองคร์นบีนั้ ครนันั้นทรงถวายเครดืที่องบผชาเพราะความบาปเพบียงหนเดบียวซถึที่งใชล้ไดล้เปป็นนลิตยร์ กห็เสดห็จ
ประทนับเบดืนั้องขวาพระหนัตถร์ของพระเจล้า ตนันั้งแตข่นบีนั้ไปพระองคร์คอยอยผข่จนถถึงบรรดาศนัตรผของพระองคร์จะถผกปราบลง
เปป็นทบีที่รองพระบาทของพระองคร์ เพราะวข่าโดยการทรงถวายบผชาหนเดบียว พระองคร์ไดล้ทรงกระทจาใหล้คนทนันั้งหลาย
ทบีที่ถผกชจาระแลล้วถถึงทบีที่สจาเรห็จเปป็นนลิตยร์ และพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์กห็ทรงเปป็นพยานใหล้แกข่เราดล้วย เพราะวข่าพระองคร์ไดล้
ตรนัสไวล้แลล้ววข่า ‘”นบีที่คดือพนันธสนัญญาซถึที่งเราจะกระทจากนับเขาทนันั้งหลายภายหลนังสมนัยนนันั้น” องคร์พระผผล้เปป็นเจล้าตรนัส 
“เราจะบรรจอุราชบนัญญนัตลิของเราไวล้ในจลิตใจของเขาทนันั้งหลาย และจะจารถึกมนันไวล้ทบีที่ในดวงใจของเขาทนันั้งหลาย และ
จะไมข่จดจจาบาปและความชนัที่วชล้าของเขาอบีกตข่อไป”’

“ดนังนนันั้นเมดืที่อมบีการลบบาปแลล้วกห็ไมข่มบีการถวายเครดืที่องบผชาไถข่บาปอบีกตข่อไป เหตตุฉะนทนี้นพทที่นด้องททนี้งหลาย เมพที่อ
เรามทใจกลด้าททที่จะเขด้าไปในททที่บรริสตุทธริธิ์ททที่สตุดโดยพระโลหริตของพระเยซซู ตามทางใหมต่และเปป็นทางททที่มทชทวริต ซถึที่ง
พระองคร์ไดล้ทรงเปปิดออกสจาหรนับเราทนันั้งหลายโดยมข่านนนันั้น คดือเนดืนั้อหนนังของพระองคร์ และครนันั้นเรามบีมหาปอุโรหลิต
สจาหรนับครอบครนัวของพระเจล้าแลล้ว กห็ใหล้เราเขล้ามาใกลล้ดล้วยใจจรลิง ดล้วยความเชดืที่ออนันเตห็มเปปปี่ยม มบีใจทบีที่ถผกประพรม
ชจาระพล้นจากการวลินลิจฉนัยผลิดและชอบทบีที่ชนัที่วรล้าย และมบีกายลล้างชจาระดล้วยนนั้จาอนันใสบรลิสอุทธลิธิ์” (ฮบ. 10:12-22)

“พระบริดาทรงแสวงหาคนเชต่นนทนี้นนมทสการพระองคณ์” ใครกห็ตามทบีที่ยอมจจานนจลิตใจและจลิตวลิญญาณตข่อ
พระเจล้ากก็นมนัสการพระองคร์ในจลิตวลิญญาณและในความจรลิง ภาษากรบีกตรงนบีนั้แสดงออกถถึงพระทนัยกรอุณาอนันลถึกซถึนั้ง
ของพระบลิดาในสวรรคร์ในความปรารถนาของพระองคร์ทบีที่จะชข่วยดวงวลิญญาณทนันั้งหลายใหล้รอด-ใชข่แลล้วครนับ แมล้แตข่
หญลิงแพศยาชาวสะมาเรบียคนหนถึที่ง! พระองคร์ทรงสดืบคล้นและเสาะหาเหลข่าดวงวลิญญาณทบีที่หลงหายจรลิงๆ, พระองคร์
ทรงรอคอยพวกเขา-และเราจจาคจาออุปมาเรดืที่องแกะเกล้าสลิบเกล้าตนัวนนันั้นไดล้, ทบีที่แกะตนัวหนถึที่งหลงหายไปและคนเลบีนั้ยงแกะ
ไดล้ทลินั้งเกล้าสลิบเกล้าตนัวนนันั้นไวล้เพดืที่อไปคล้นหาจนกระทนัที่งเขาไดล้พบตนัวเดบียวนนันั้นและพามนันกลนับบล้าน (ลผกา 15:3-7) 
พระเจล้าไมข่ทรงประสงคร์ใหล้ผผล้ใดพลินาศเลย; พระองคร์ทรงมบีพระทนัยกรอุณาอยข่างลถึกซถึนั้ง, ความรนักอนันอข่อนโยน, และ
ทรงเตห็มพระทนัยทบีที่จะชข่วยทอุกคนทบีที่เตห็มใจมาหาพระองคร์โดยพระเยซผครลิสตร์



พระเยซผกจาลนังพยายามทบีที่จะชบีนั้นจาหญลิงชาวสะมาเรบียผผล้นนันั้นใหล้มาถถึง “บทุคคล” ไมข่ใชข่ “สถานทบีที่” ถล้านาง
เตห็มใจทบีที่จะนมนัสการในจลิตวลิญญาณ นางกห็ไดล้รนับเชลิญแลล้ว พระเจล้าทรงแสวงหาการนมนัสการของเรา-ลองคลิดดผสลิ
ครนับ! พระเจล้าผผล้เนรมลิตสรล้างฟฝ้าสวรรคร์และแผข่นดลินโลกและสลิที่งสารพนัดทบีที่มบีอยผข่ในนนันั้น, พระเจล้ายลิที่งใหญข่แหข่งเอกภพ, 
ทรงแสวงหาคตุณและแสวงหาผมเพดืที่อนมนัสการพระองคร์! ขอพระเจล้าทรงโปรดยกโทษเราทบีที่ไมข่กล้มศบีรษะของเราลง
ใหล้บข่อยครนันั้งกวข่านบีนั้ในการนมนัสการและการนบนอบเชดืที่อฟปังอยข่างถข่อมใจตข่อพระองคร์

ขล้อ 24: “พระเจด้าทรงเปป็นพระวริญญาณ และผซูด้ททที่นมทสการพระองคณ์ตด้องนมทสการดด้วยจริตวริญญาณและ
ความจรริง”

พระเยซผกจาลนังสอนหญลิงชาวสะมาเรบียผผล้นบีนั้วข่าพระเจล้าไมข่ทรงเปป็นเหมดือนกนับบรรดากษนัตรลิยร์แหข่งแผข่นดลิน
โลก, ทบีที่จะถผกพบในวลิหารหลนังหนถึที่งหรดือในภผเขาลผกหนถึที่ง พระองคร์กจาลนังสอนนางวข่าพระเจล้าไมข่ทรงเปป็นเหมดือนอยข่าง
ทบีที่เราเปป็น; พระองคร์ทรงเปป็นผผล้ทบีที่ไมข่ใชข่วนัตถอุ, พระวลิญญาณผผล้ทรงดจารงอยผข่ชนัที่วนลิรนันดรร์ ไมข่เคยมบีสทกคราใดเลยทบีที่
พระองคร์ไมข่ไดล้ทรงเปป็นอยผข่, ไมข่เคยมบีสถานททที่ใดเลยทบีที่พระองคร์ไมข่ทรงอยผข่ พระองคร์ไมข่ทรงสถลิตในวลิหารตข่างๆ; 
พระองคร์ทรงอยผข่ทอุกหนทอุกแหข่ง; พระองคร์ไมข่ทรงถผกจจากนัดใหล้อยผข่แตข่ในสถานทบีที่แหข่งหนถึที่ง (เหมดือนอยข่างเราๆ) เราไมข่
สามารถเขล้าใจความจรลิงอนันยลิที่งใหญข่นบีนั้ไดล้อยข่างถข่องแทล้ เราถามวข่า “พระเจล้าทรงถดือกจาเนลิดขถึนั้นทบีที่ไหนและเมดืที่อไร?” 
พระองคร์ไมต่ไดด้ทรงถพอกคาเนริดขนนี้นมา; พระองคร์ไมข่ไดล้เสดห็จมาจากสถานทบีที่แหข่งหนถึที่งหรดือสลิที่งใด พระองคร์ทรงเปป็นพระ
วริญญาณนริรทนดรณ์องคร์หนถึที่ง และกข่อนทบีที่โลกนบีนั้ไดล้ถผกเนรมลิตสรล้างขถึนั้น พระเจด้ากก็ทรงเปป็นอยยก่แลจ้ว ในเรริที่มแรกนทนี้น
พระองคร์ทรงเปป็นพระเจผู้า: “ขล้าแตข่องคร์พระผผล้เปป็นเจล้า พระองคร์ทรงเปป็นทบีที่อาศนัยของขล้าพระองคร์ทนันั้งหลายตลอดทอุก
ชนัที่วอายอุ กข่อนทบีที่ภผเขาทนันั้งหลายเกลิดขถึนั้นมา กข่อนทบีที่พระองคร์ทรงใหล้กจาเนลิดแผข่นดลินโลกและพลิภพ พระองคค์ทรงเปป็น
พระเจจ้าตทนี้งแตต่นริรทนดรณ์กาลถนงนริรทนดรณ์กาล” (เพลงสดอุดบี 90:1, 2)

ผมเกรงวข่าการนมนัสการสมนัยใหมข่ดถึงดผดเนดืนั้อหนนังมากกวข่าทบีที่มนันสรรเสรลิญและนมนัสการพระเจล้า การ
นมนัสการมากมายเหลดือเกลินถผกวางแผนและถผกจนัดรายการเพดืที่อเอาใจหผผผล้คนทบีที่มาฟปัง-การประชอุมนมนัสการแบบทบีที่นข่า
ดถึงดผด, สภาพแวดลล้อมตข่างๆทบีที่สวยงาม, ดนตรบีทบีที่ใหล้ความบนันเทลิง โอล้ ใชข่แลล้วครนับ-ผมเชดืที่อในดนตรบีในครลิสตจนักร ผม
รนักดนตรบี, และผมเชดืที่อวข่าเราสามารถสรรเสรลิญพระเจล้าในดนตรบีและบทเพลงไดล้; แตข่ทอุกวนันนบีนั้รายการดนตรบีตข่างๆ
ในครลิสตจนักรบางแหข่งใชล้เวลามากกวข่าการเทศนาเสบียอบีก บข่อยครนันั้งเกลินไปดนตรบีถผกเอามาแทนทบีที่ “ความโงข่เขลา
ของการเทศนา” ซถึที่งพระเจล้าทรงใชล้เพดืที่อชข่วยมนอุษยร์ใหล้รอดในยอุคสมนัยนบีนั้ มนันไมข่ผลิดทบีที่ครลิสเตบียนทนันั้งหลายจะรล้องเพลง
ดล้วยพระคอุณในใจของพวกเขาถวายแดข่องคร์พระผผล้เปป็นเจล้า แตข่มนันผริดทบีที่จะเอาดนตรบีและการรล้องเพลงมาแทนทบีที่
การเทศนาพระวจนะของพระเจล้า-โดยยนังไมข่เอข่ยถถึงขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าดนตรบีสมนัยใหมข่บางรผปแบบนจาความอนัปยศมาสผข่
ความเชดืที่อแบบครลิสเตบียนดล้วยซนั้จา!

อาคารตต่างๆ-กระจกแกล้วสบีสวย, เครดืที่องประดนับตกแตข่งราคาแพง-กจาลนังไดล้รนับคจาสรรเสรลิญและความ
ชดืที่นชมทบีที่ควรถผกถวายแดข่พระเจล้าผผล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ ผมเชดืที่อวข่านลิเวศแหข่งการนมนัสการควรมบีความสะดวกสบายและ
เชลิญชวนผผล้คนใหล้เขล้ามา-แตข่ผมกห็ทราบเชข่นกนันวข่าเงลินหลายลล้านดอลลารร์ไดล้ถผกใชล้อยข่างเสบียเปลข่าไปกนับอาคารราคา
แพงทบีที่ถผกตกแตข่งสวยงามในเมดืที่อเงลินเหลข่านนันั้นควรถผกใชล้ไปกนับงานมลิชชนัที่นทนันั้งหลาย ผมไดล้รนับโอกาสอนันแสนสอุขใน
การไปเยดือนพดืนั้นทบีที่มลิชชนัที่นตข่างแดนหลายแหข่ง ผมเคยไปอยผข่ในปฝ่าดงดลิบของทวบีปอเมรลิกาใตล้, ผมเคยนมนัสการรข่วมกนับ



ชนเผข่าปปิปิ๊กมบีที่และพวกนายพรานลข่าหนัวมนอุษยร์ทบีที่กลนับใจเชดืที่อแลล้วดล้วยซนั้จา ผมเคยไดล้ฟปังคจาพยานของชนพดืนั้นเมดืองทนันั้ง
หลายทบีที่รผล้จนักรสชาตลิของเนดืนั้อมนอุษยร์, ดล้วยวข่าตอนเปป็นเดห็กพวกเขาเคยกลินพวกคนขาว ผมนมนัสการรข่วมกนับพวกคน
ปฝ่าดงดลิบทบีที่กลนับใจเชดืที่อแลล้วเหลข่านบีนั้ และผมตล้องขอยอมรนับสารภาพวข่าในการประชอุมนมนัสการเหลข่านนันั้น ขณะทบีที่ผม
นนัที่งอยผข่บนพดืนั้นดลินใตล้หลนังคามอุงจาก ผมกห็อยผข่ใกลล้สวรรคร์มากกวข่าทบีที่ผมเคยอยผข่ในตถึกสวยๆหลายแหข่งในแผข่นดลินอนัน
เปป็นทบีที่รนักของเราเสบียอบีก!

เรากลข่าววข่าเราทจาใหล้ตถึกครลิสตจนักรของเราสวยงามและประดนับประดามนันเพราะวข่าพระเจล้าทรงอยากใหล้
มนันเปป็นเชข่นนนันั้น-แตข่มนันเปป็นไปเพดืที่อพระเจด้าจรลิงๆหรดือ? หรดือมนันเปป็นไปเพดืที่อตทวเราเองกนันแนข่? เราชบีนั้ไปยนังวลิหารของ
ซาโลมอนวข่าเปป็นตนัวอยข่างหนถึที่ง แตข่วลิหารนนันั้นกห็ถผกทจาลายอยข่างยนับเยลินไปแลล้ว; ไมข่มบีหลินสนักกล้อนเดบียวถผกเหลดือใหล้ซล้อน
อบีกกล้อนหนถึที่ง ผมเชดืที่อในครลิสตจนักรทล้องถลิที่นจรลิงๆครนับ ผมเชดืที่อในการมบีสถานทบีที่นมนัสการทบีที่สบาย (และสวยงามแบบ
สมเหตอุสมผล); แตข่ผมกห็รผล้ดล้วยวข่าการนมนัสการทบีที่แทล้จรลิงไมข่ตล้องพถึที่งพาการประดนับตกแตข่งอนันประณบีตและฟอุฝ่มเฟฟอย
ของอาคารหลนังหนถึที่ง

การนมนัสการทบีที่แทล้จรลิงออกมาจากหนัวใจ และจากหนัวใจททที่ถซูกสรด้างใหมต่แลด้วเทข่านนันั้น พระเยซผตรนัสแกข่พวก
ฟารลิสบีวข่า “‘ประชาชนนบีนั้เขล้ามาใกลล้เราดล้วยปากของเขา และใหล้เกบียรตลิเราดล้วยรลิมฝปปากของเขา แตข่ใจของเขาหข่าง
ไกลจากเรา เขานมนัสการเราโดยหาประโยชนร์มลิไดล้ ดล้วยเอาบทบนัญญนัตลิของมนอุษยร์มาอวดอล้างวข่า เปป็นพระดจารนัส
สอน’” (มธ. 15:8, 9) เราควรเปป็นพยานถถึงพระคอุณทบีที่ชข่วยใหล้รอดของพระเยซผ, เราควรสรรเสรลิญพระนามทบีที่นข่า
รนักของพระองคร์; แตข่เนดืที่องจากพระเจล้าทรงเปป็นพระวลิญญาณ คนทนันั้งหลายทบีที่นมนัสการพระองคร์จถึง “ตจ้องนมทสการ
พระองคณ์ในจริตวริญญาณและในความจรริง”

เราควรหมายเหตอุคจาวข่า “ตด้อง” ทบีที่พระเจล้าตรนัสในพระคจาขล้อนบีนั้ ในยอหร์น 3:7 พระเยซผตรนัสวข่า “ทข่านทนันั้ง
หลายตผู้องบนังเกลิดใหมข่” ในยอหร์น 3:14 พระองคร์ตรนัสวข่า “บอุตรมนอุษยร์จะตผู้องถผกยกขถึนั้นฉนันนนันั้น” ตรงนบีนั้ในขล้อ 24 
เรา “ตผู้องนมนัสการพระองคร์ในจลิตวลิญญาณและในความจรลิง” ใน “ตล้อง” ทนันั้งสามนบีนั้เราเหห็นตรบีเอกานอุภาพ: 
“ตล้อง” อนันแรกนนันั้นชบีนั้ไปยนังพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ ดล้วยวข่าการบนังเกลิดใหมข่เปป็นมาโดยพระวลิญญาณ “ตล้อง” ทบีที่สอง
นนันั้นชบีนั้ไปยนังพระเยซผพระบอุตร, ผผล้ทรงถผกยกขถึนั้นบนกางเขนนนันั้น; และ “ตล้อง” ในขล้อพระคจาทบีที่เราศถึกษากนันอยผข่นบีนั้ชบีนั้ไป
ยนังพระบลิดาผผล้ทรงรนักโลกเสบียจนพระองคร์ไดล้ประทานพระเยซผ เพดืที่อทบีที่เราจะไดล้มบีโอกาสทบีที่จะบนังเกลิดโดยพระ
วลิญญาณ; และเฉพาะคนเหลข่านนันั้นทบีที่บนังเกลิดโดยพระวลิญญาณผข่านทางพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระเยซผครลิสตร์
เทข่านนันั้นสามารถนมนัสการพระเจล้าองคร์นลิรนันดรร์และพระบลิดาขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้าและพระผผล้ชข่วยใหล้รอดของเราไดล้
การนมนัสการแบบอดืที่นทนันั้งหมดเปป็นสลิที่งนข่าสะอลิดสะเอบียนตข่อพระองคร์ (สภษ. 15:8)

การนมนัสการพระเจล้าแบบทบีที่แทล้จรลิงสามารถออกมาจากผผล้คนทบีที่ถผกไถข่และถผกชข่วยใหล้พล้นแลล้วเทข่านนันั้น ตราบ
ใดทบีที่ลผกหลานแหข่งอลิสราเอลยนังตกเปป็นทาสของอบียลิปตร์ พวกเขากห็ไมข่ไดล้นมนัสการ; พวกเขาไดล้แตข่โอดครวญและ
รล้องไหล้: “และตข่อมา ครนันั้นเวลาลข่วงมาชล้านาน กษนัตรลิยร์อบียลิปตร์กห็สลินั้นพระชนมร์ ชนชาตลิอลิสราเอลกห็เศรล้าใจมากเพราะ
เหตอุทบีที่เขาเปป็นทาส เขาจถึงรล้องครที่จาครวญ และเสบียงรที่จารล้องของเขาดนังขถึนั้นไปถถึงพระเจล้า ดล้วยเหตอุทบีที่เปป็นทาสนบีนั้ และ
พระเจล้าทรงสดนับฟปังเสบียงครที่จาครวญของเขา พระเจล้าจถึงทรงระลถึกถถึงพนันธสนัญญาของพระองคร์กนับอนับราฮนัม อลิสอนัค 
และยาโคบ” (อพย. 2:23, 24) แตข่หลนังจากทบีที่พวกเขาขล้ามทะเลแดงแลล้ว พวกเขากก็รด้องเพลง: “ขณะนนันั้นโมเสส



กนับชนชาตลิอลิสราเอลรล้องเพลงบทนบีนั้ ถวายพระเยโฮวาหร์วข่า “ขล้าพเจล้าจะรล้องเพลงถวายพระเยโฮวาหร์ เพราะ
พระองคร์ทรงไดล้ชนัยชนะอยข่างใหญข่หลวง พระองคร์ทรงกวาดมล้าและพลมล้าลงในทะเล พระเยโฮวาหร์ทรงเปป็นกจาลนัง
และเปป็นบทเพลงแหข่งขล้าพเจล้า พระองคร์ทรงเปป็นผผล้ชข่วยใหล้ขล้าพเจล้ารอด พระองคร์นบีที่แหละเปป็นพระเจล้าของขล้าพเจล้า 
ขล้าพเจล้าจะสรรเสรลิญพระองคร์ ทรงเปป็นพระเจล้าของบรรพบอุรอุษของขล้าพเจล้า ขล้าพเจล้าจะยกยข่องสรรเสรลิญ
พระองคร์” (อพย. 15:1, 2)

ผมเชดืที่อวข่าพระเจล้าทรงเปป็นบอุคคล, บอุคคลฝฝ่ายวลิญญาณผผล้หนถึที่ง พระองคร์ทรงมบีรผปรข่างแนข่นอน; เราอข่าน
เกบีที่ยวกนับ “พระหนัตถร์ของพระเจล้า...พระเนตรของพระเจล้า...พระกรรณของพระเจล้า” พระองคร์ทรงเปป็นบอุคคลๆ
หนถึที่ง แตข่พระองคร์ทรงเปป็นพระวลิญญาณ; ดล้วยเหตอุนบีนั้การนมนัสการทบีที่แทล้จรลิงจถึงตล้องสอดคลล้องกนับพระลนักษณะของ
พระองคร์ผผล้ทรงถซูกนมทสการ พระเจล้าทรงเปป็นพระวลิญญาณองคร์หนถึที่งและพระองคร์ตล้องถผกเขล้าหาโดยทางสข่วนนนันั้น
แหข่งตนัวตนของเราซถึที่งเปป็นจลิตวลิญญาณ-ใจดวงใหมข่ทบีที่พระองคร์ประทานแกข่เราเมดืที่อเราบทงเกริดโดยพระวลิญญาณ 
พระเจล้าตล้องถผกนมนัสการในความจรลิง-ไมข่ใชข่ในการเชดืที่อถดือโชคลาง, การแบข่งเปป็นกจ๊กเปป็นเหลข่าตข่างๆ, และความโฉด
เขลา ตล้องมบีการนบนอบเชดืที่อฟปังแบบครบถล้วนในเรดืที่องความรผล้สถึก, ความคลิด, และความปรารถนาทบีที่จะกระทจาพระ
ประสงคร์ของพระองคร์-ใชข่แลล้วครนับ แมล้กระทนัที่งในการนมนัสการ

ขล้อ 25: “นางทซูลพระองคณ์วต่า “ดริฉทนทราบวต่าพระเมสสริยาหณ์ททที่เรทยกวต่า พระครริสตณ์ จะเสดก็จมา เมพที่อ
พระองคณ์เสดก็จมาพระองคณ์จะทรงชทนี้แจงทตุกสริที่งแกต่เรา”

หญลิงผผล้นบีนั้มบีความเขล้าใจเกบีที่ยวกนับพระเมสสลิยาหร์ทบีที่ดบีกวข่าพวกยลิวสข่วนใหญข่เสบียอบีก นางกจาลนังรอคอยพระเมสสลิ
ยาหร์, นางรผล้จนักพระนามของพระองคร์ (พระครลิสตร์), และนางกจาลนังคาดหวนังวข่าพระองคร์จะเปป็นอาจารยร์ผผล้ยลิที่งใหญข่คน
หนถึที่ง พวกยลิวแคข่กจาลนังมองหากษนัตรลิยร์ผผล้เกรบียงไกร, สงข่างาม, และเปป็นผผล้พลิชลิตทบีที่จะชข่วยพวกเขาใหล้รอดพล้นจากการ
ปกครองของโรม

พระคจาขล้อนบีนั้แสดงใหล้เหห็นอยข่างชนัดเจนวข่ามบีอยผข่คราวหนถึที่งในชบีวลิตของนาง หญลิงผผล้นบีนั้ไดล้รนับคจาสอนเกบีที่ยวกนับคจา
พยากรณร์ตข่างๆในภาคพนันธสนัญญาเดลิม นางรผล้วข่าเมดืที่อพระเมสสลิยาหร์เสดห็จมาแลล้ว พระองคร์จะทรงเปป็นผผล้ทรง
สนัพพนัญญผ, สามารถบอก “ทอุกสลิที่ง” แกข่พวกเขาไดล้ ชายผซูด้นทนี้ไดล้บอกนางถถึงสลิที่งตข่างๆทบีที่ในฐานะมนอุษยร์ธรรมดา
พระองคร์กห็คงไมข่มบีทางรผล้ไดล้เลยเพราะวข่านางไมข่เคยเหห็นพระองคร์มากข่อน พระองคร์ทรงบอกนางในตอนแรกถถึง “นนั้จา
ทบีที่มบีชบีวลิต”, นางไดล้แสดงความปรารถนาทบีที่จะรทบนนั้จาทบีที่มบีชบีวลิตนนันั้น จากนนันั้นพระองคร์ไดล้ทรงเปปิดเผยบาปของนางใหล้แกข่
นาง และขณะทบีที่พระองคร์ทรงเพลิกเฉยคจาถามของนางเกบีที่ยวกนับสถานทบีที่นมนัสการ พระองคร์กห็ทรงประกาศอยข่าง
ชนัดเจนถถึงความจจาเปป็นของการนมนัสการพระเจล้าในจลิตวลิญญาณและในความจรลิง บนัดนบีนั้นางพรล้อมแลล้วทบีที่จะรนับการ
เปปิดเผยเกบีที่ยวกนับชายผผล้นบีนั้ผผล้ซถึที่งนางกจาลนังสนทนาดล้วย

การเปปิดเผยทรีที่ยริที่งใหญข่
ขล้อ 26: “พระเยซซูตรทสกทบนางวต่า “เราททที่พซูดกทบเจด้าคพอทต่านผซูด้นทนี้น”
นบีที่เปป็นคจาประกาศทบีที่ชนัดเจนทบีที่สอุดและครบถล้วนทบีที่สอุดทบีที่พระเยซผเคยกลข่าวเกบีที่ยวกนับความเปป็นพระเจล้าและ

ความเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพระองคร์; และพระองคร์ไดล้กลข่าว-มลิใชข่แกข่นลิโคเดมนัส, มลิใชข่แกข่พวกขอุนนางของพวกยลิว, 
ไมข่ใชข่แกข่เฮโรดหรดือแกข่ปปลาต; แตข่ทรงเปปิดเผยแกข่หญลิงชาวสะมาเรบียผผล้หนถึที่งทบีที่นข่าสงสารและตกตที่จาในบาป นบีที่เปป็น



ตนัวอยข่างหนถึที่งทบีที่มหนัศจรรยร์ทบีที่สอุดของความอข่อนโยน, ความถข่อมพระทนัย, พระคอุณ, และการยอมลดตนัวลงขององคร์
พระผผล้เปป็นเจล้าของเรา บนัดนบีนั้นางไดล้คจาตอบสจาหรนับคจาถามของตนแลล้ว, “ทข่านเปป็นใหญข่กวข่ายาโคบบรรพบอุรอุษของ
เราหรดือ?”

พระเยซผทรงพรล้อมเสมอและทรงอยากเปปิดเผยพระองคร์เองตข่อคนบาปคนหนถึที่งทบีที่นข่าสนังเวชและเสาะหา 
ทนันทบีทบีที่หญลิงผผล้นบีนั้แสดงออกถถึงความปรารถนาของตนในเรดืที่องพระเมสสลิยาหร์ พระเยซผกห็ทรงเปปิดเผยพระองคร์เองแกข่
นางและนางกห็ตล้อนรนับพระองคร์ใหล้เปป็นพระผผล้ชข่วยใหล้รอดของตน พระองคร์ไมข่ไดล้กระทจาการอนัศจรรยร์ใดใหล้นางไดล้
เหห็น, พระองคร์ไมข่ไดล้ทจาใหล้แสงสวข่างจล้ามาสข่อง, ไมข่มบีเสบียงฟฝ้ารล้องหรดือฟฝ้าแลบ พระองคร์ตรนัสไมข่ถถึงสลิบคจาวข่า “เราททที่
พซูดกทบเจด้าคพอทก่านผยจ้นกันั้น” (ในภาษาอนังกฤษคดือเจห็ดคจา: “I that speak unto thee am He”) เจห็ดคจา-เลขของ
พระเจล้าสจาหรนับความสมบผรณร์แบบ นางกจาลนังยดืนอยผข่ตข่อเบดืนั้องพระพนักตรร์ “เราเปป็น” ผผล้ยลิที่งใหญข่ พระองคร์ไดล้ตรนัสกนับ
นางมาสนักพนักแลล้ว และถล้อยคจาของพระองคร์กห็เปป็นถล้อยคจาของพระเจล้า พระวจนะนจามาซถึที่งความเชดืที่อทบีที่ชข่วยใหล้รอด 
ถล้อยคจาทบีที่พระเยซผตรนัสแกข่นางไดล้ทจาใหล้ใจทบีที่แขห็งกระดล้างของนางละลายแลล้ว, สข่องแสงเขล้ามาในจลิตใจทบีที่มดืดสนลิทของ
นาง, นางเชดืที่อและรนับความรอดทนันทบี ขล้อพลิสผจนร์นข่ะหรดือ? นางทลินั้งหมล้อนนั้จาของตนลง, นางลดืมสลิที่งของตข่างๆทบีที่ไมข่จบีรนัง, 
และวลิที่งเขล้าเมดืองไปประกาศวข่านางไดล้พบพระเมสสลิยาหร์แลล้ว (ขล้อ 29) ซถึที่งพลิสผจนร์วข่านนั้จาทบีที่มบีชบีวลิตไดล้ถผกเทเขล้ามาใน
จลิตใจของนางและบข่อนนั้จาบาดาลนนันั้นกห็เปป็นผลลนัพธร์ทบีที่ตามมา!

เรดืที่องราวทนันั้งหมดนบีนั้นข่าประทนับใจจรลิงๆ, ขล้อพระคจาทบีที่โดดเดข่นมากทบีที่สอุดตอนหนถึที่งของพระคนัมภบีรร์ ความรนัก
ของพระเจล้าและพระคอุณของพระเจล้าไมข่มบีพรมแดนแบข่งแยกดล้านชาตลิพนันธอุร์จรลิงๆ; ทอุกคนถผกรวมเขล้าไวล้หมด ฤทธลิธิ์
เดชของพระเจล้าไมข่มบีขบีดจจากนัดแบบมนอุษยร์; มนันเพบียงพอทบีที่จะเทนนั้จาทบีที่มบีชบีวลิตเขล้าไปในหนัวใจทบีที่เชดืที่อ ไมข่มบีความลนับใดๆทบีที่
พระเจล้าไมข่ทรงทราบเลย; ทอุกสลิที่งเปลดือยเปลข่าอยผข่ตรงหนล้าพระเนตรของพระองคร์, พระองคร์ทรงทราบทอุกความคลิด
ของหนัวใจทอุกดวง

จากตนัวอยข่างขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้าตรงนบีนั้เราทราบวข่าเราจะตล้องไมข่รนังเกบียจคนบาปทนันั้งหลายทบีที่นข่าสมเพช
และนข่าสงสาร นล้อยคนนนักไดล้กล้าวลถึกลงไปในบาปมากกวข่าหญลิงผผล้นบีนั้ กระนนันั้นพระเยซผกห็ไมข่ทรงรนังเกบียจนางเลย 
พระองคร์ไดล้เสดห็จมาเพดืที่อเสาะแสวงหาและชข่วยผผล้ทบีที่หลงหายใหล้รอด และในความรนักและพระทนัยกรอุณา พระองคร์
ทรงนจานางมาสผข่บข่อนนั้จาพอุแหข่งชบีวลิต ขอใหล้เราแตข่ละคนศถึกษาเรดืที่องราวเหตอุการณร์ตอนนบีนั้, ศถึกษามนันซนั้จา, และจากนนันั้นกห็
ศถึกษามนันอบีกทบี, และอธลิษฐานขอตข่อพระเจล้าทบีที่จะประทานใหล้เรามบีความอดทน, สตลิปปัญญา, ความกรอุณา, ความ
เมตตา, และความรนักเหมดือนกนับทบีที่พระเยซผไดล้ทรงสจาแดงตรงนบีนั้ เทข่าทบีที่เราจะมบีคอุณสมบนัตลิเหลข่านบีนั้ไดล้ในพระองคร์ โดย
แบบอยข่างของพระองคร์ เราสามารถกลายเปป็นผผล้ชนะวลิญญาณทบีที่เกลิดผลไดล้

ขล้อ 27: “ขณะนทนี้นสาวกของพระองคณ์กก็มาถนง และเขาประหลาดใจททที่พระองคณ์ทรงสนทนากทบผซูด้หญริง แตต่
ไมต่มทใครถามวต่า “พระองคณ์ทรงประสงคณ์อะไร” หรพอ “ทคาไมพระองคณ์จนงทรงสนทนากทบนาง”

มนันไมข่ใชข่เหตอุบนังเอลิญทบีที่พวกสาวกกลนับมาพอดบีกนับทบีที่พระเยซผทรงเปปิดเผยแกข่หญลิงผผล้นบีนั้และนางกห็ตล้อนรนับ
พระองคร์ พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ทรงจนัดการใหล้เปป็นแบบนนันั้น ถล้าพวกสาวกไดล้กลนับมาขณะทบีที่พระเยซผกจาลนังสนทนา
กนับหญลิงผผล้นบีนั้ พวกเขากห็คงกข่อใหล้เกลิดความสนับสนและเบบีที่ยงเบนความสนใจ และการกลนับใจเชดืที่อของนางกห็คงจะไมข่
สจาเรห็จ; แตข่พระบลิดาในสวรรคร์ทรงจนัดการใหล้กลอุข่มสาวกไมข่ไดล้กลนับมาจนกระทนัที่งหญลิงผผล้นบีนั้ไดล้กลนับใจเชดืที่อแลล้ว 



พวกสาวก “ประหลาดใจททที่พระองคณ์ทรงสนทนากทบผซูด้หญริงคนนทนี้น” พวกสาวกไมข่ไดล้มบีความกรอุณาเหมดือน
อยข่างทบีที่พระเยซผทรงมบีใหล้แกข่ชาวสะมาเรบีย; แตข่ขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าพระอาจารยร์ทรงพผดคอุยกนับหญลิงคนหนถึที่งทบีที่เปป็นชาว
สะมาเรบียกห็นข่าจะทจาใหล้พวกเขาเหห็นถถึงทลิศทางของ “ผผล้ใดกห็ตามทบีที่มบีใจปรารถนา” อยข่างไรกห็ตาม พวกเขากห็เชดืที่องชล้า
ทบีที่จะเชดืที่อ, เหมดือนอยข่างคนสข่วนใหญข่ในสมนัยของเราเปป็น นบีที่เปป็นบางสลิที่งของบทเรบียนเดบียวกนันทบีที่เปโตรไดล้เรบียนรผล้ใน
กลิจการ 10:9-15:

“วนันรอุข่งขถึนั้นคนเหลข่านนันั้นกจาลนังเดลินทางไปใกลล้เมดืองยนัฟฟาแลล้ว ประมาณเวลาเทบีที่ยงวนันเปโตรกห็ขถึนั้นไปบน
หลนังคาบล้านเพดืที่อจะอธลิษฐาน กห็หลิวอยากจะรนับประทานอาหาร แตข่ในระหวข่างทบีที่เขายนังจนัดอาหารอยผข่ เปโตรไดล้เคลลินั้ม
ไป และไดล้เหห็นทล้องฟฝ้าแหวกออกเปป็นชข่อง มบีภาชนะอยข่างหนถึที่งเหมดือนผล้าผดืนใหญข่ ผผกตลิดกนันทนันั้งสบีที่มอุมหยข่อนลงมายนัง
พดืนั้นโลก ในนนันั้นมบีสนัตวร์ทอุกอยข่างทบีที่อยผข่บนแผข่นดลิน คดือสนัตวร์สบีที่เทล้า สนัตวร์ปฝ่า สนัตวร์เลดืนั้อยคลานและนกทบีที่อยผข่ในทล้องฟฝ้า มบี
พระสอุรเสบียงมาวข่าแกข่ทข่านวข่า “เปโตรเออ๋ย จงลอุกขถึนั้นฆข่ากลินเถลิด” ฝฝ่ายเปโตรจถึงทผลวข่า “มลิไดล้ พระองคร์เจล้าขล้า เพราะ
วข่าสลิที่งซถึที่งเปป็นของตล้องหล้ามหรดือของมลทลินนนันั้น ขล้าพระองคร์ไมข่เคยไดล้รนับประทานเลย” แลล้วจถึงมบีพระสอุรเสบียงอบีกเปป็น
ครนันั้งทบีที่สองวข่าแกข่ทข่านวข่า “ซนที่งพระเจด้าไดด้ทรงชคาระแลด้ว อยต่าวต่าเปป็นของตด้องหด้าม”

“แตต่ไมต่มทใครถามวต่า “พระองคณ์ทรงประสงคณ์อะไร” หรพอ “ทคาไมพระองคณ์จนงทรงสนทนากทบนาง” ณ จอุด
นบีนั้ของการรนับใชล้ของพระเยซผ ไมข่มบีขล้อสงสนัยเลยวข่าพวกสาวกนนับถดือพระองคร์อยข่างสผงยลิที่ง และพวกเขาเคารพยจาเกรง
พระองคร์อยข่างมากทบีที่สอุดแนข่นอน พวกเขาประหลาดใจ-แตข่พวกเขากห็ไมข่ตนันั้งคจาถามพระองคร์ พวกเขาไมข่ไดล้
แสดงออกถถึงความรผล้สถึกในใจของตนเกบีที่ยวกนับบางสลิที่งทบีที่พวกเขาเหห็นพระองคร์กระทจาและบางถล้อยคจาทบีที่พวกเขา
ไดล้ยลินพระองคร์ตรนัส พวกเขาไมข่ไดล้เขล้าใจเสมอไป แตข่พวกเขากห็เกห็บเงบียบไวล้และฉงนสนเทข่หร์อยผข่ในใจ

เราควรทจาเชข่นนบีนั้เหมดือนกนัน มบีหลายสลิที่งทบีที่เราไมข่อาจเขล้าใจไดล้ เราไมข่เขล้าใจโรม 8:28-แตข่เรากห็รผล้วข่ามนันเปป็น
ความจรลิงเพราะวข่าพระวจนะของพระเจล้าประกาศเชข่นนนันั้น หลายสลิที่งเกลิดขถึนั้นแบบแยกเดบีที่ยวซถึที่งเราไมข่อาจเขล้าใจไดล้ 
แตข่เราควรสงบปากสงบคจาไวล้และยดืนตะลถึงพรถึงเพรลิดตข่อพระพนักตรร์พระเจล้า โดยรผล้วข่าพระองคร์ทรงกระทจาทอุกสลิที่งดบี
ทนันั้งนนันั้น สลิที่งตข่างๆทบีที่เราไมข่เขล้าใจวนันนบีนั้ (และอาจไมต่มทวทนเขล้าใจไดล้ในชบีวลิตนบีนั้) พระเจล้าจะทรงอธลิบายใหล้เราทราบในวนัน
ยลิที่งใหญข่นนันั้น ผผล้รนับใชล้ทบีที่ดบีในราชสจานนักของกษนัตรลิยร์ตล้องปฏลิบนัตลิหนล้าทบีที่ของตนและไมข่ถามคจาถามใดๆเลย; และใน
ทจานองเดบียวกนัน ผผล้เชดืที่อทนันั้งหลายทบีที่บนังเกลิดใหมข่แลล้วกห็ควรพากเพบียรทบีที่จะเปป็นผผล้รนับใชล้ทบีที่ดบีของพระองคร์ผผล้เปป็นจอม
กษนัตรลิยร์ เราควรฟปังเสบียงของพระองคร์, เชดืที่อฟปังคจาบนัญชาตข่างๆของพระองคร์, และไมข่ตนันั้งคจาถามวข่าทจาไม

ขล้อ 28 และ 29: “หญริงนทนี้นจนงทรินี้งหมด้อนนี้คาไวด้และเขด้าไปในเมพองและบอกคนททนี้งปวงวต่า “มาดซูทต่านผซูด้หนนที่งททที่
เลต่าถนงสริที่งสารพทดซนที่งฉทนไดด้กระทคา ทต่านผซูด้นทนี้มริใชต่พระครริสตณ์หรพอ”

“หมด้อนนี้คา” ในทบีที่นบีนั้เปป็นคจากรบีกเดบียวกนันกนับทบีที่ถผกใชล้ในยอหร์น 2:6 นบีที่ไมข่ใชข่ภาชนะขนาดเลห็กทบีที่ครนัวเรดือนดดืที่ม
นนั้จาจากมนัน แตข่เปป็นไหขนาดใหญข่ พวกผผล้หญลิงในซบีกโลกตะวนันออกยนังใชล้ไหดลินเผาขนาดใหญข่อยผข่เหมดือนเดลิมซถึที่งพวก
เธอทผนบนศบีรษะของตน

ทจาไมหญลิงผผล้นบีนั้ถถึงทรินี้งหมล้อนนั้จาของนางไวล้? ทจาไมนางไมข่แบกมนันตลิดตนัวไปดล้วย? นางรบีบไปเผยแพรข่ขข่าวดบีทบีที่วข่า
นางไดล้พบพระเมสสลิยาหร์แลล้ว และนางสามารถเดลินทางไปไดล้เรห็วยลิที่งขถึนั้นโดยการทลินั้งหมล้อนนั้จานนันั้นไวล้ เราเองกห็เชข่นกนัน 
เราควรสละทลินั้งสลิที่งใดกห็ตามทบีที่อาจฉอุดรนันั้งเราในการเผยแพรข่ขข่าวดบีและนนั้จาทบีที่มบีชบีวลิตแหข่งความรอด เหมดือนกนับทบีที่เปาโล



ไดล้กลข่าวแกข่ครลิสเตบียนชาวฮบีบรผเหลข่านนันั้นวข่า “...เหตอุฉะนนันั้น ครนันั้นเรามบีพยานหมผข่ใหญข่อยข่างนนันั้นอยผข่รอบขล้าง ใหล้เราทลินั้ง
ของหนนักทอุกสลิที่งทบีที่ขนัดขล้องอยผข่ และการผลิดทบีที่เรามนักงข่ายกระทจานนันั้น และการวลิที่งแขข่งกนันทบีที่กจาหนดไวล้สจาหรนับเรานนันั้น ใหล้
เราวลิที่งดล้วยความเพบียรพยายาม หมายเอาพระเยซผเปป็นผผล้รลิเรลิที่มความเชดืที่อ และผผล้ทรงทจาใหล้ความเชดืที่อของเราสจาเรห็จ 
เพราะเหห็นแกข่ความยลินดบีทบีที่มบีอยผข่ตรงหนล้านนันั้น พระองคร์ไดล้ทรงทนเอากางเขน ทรงถดือวข่าความละอายไมข่เปป็นสลิที่ง
สจาคนัญอะไร และไดล้เสดห็จประทนับเบดืนั้องขวาพระทบีที่นนัที่งของพระเจล้าแลล้ว” (ฮบ. 12:1, 2)

การกระทจาของหญลิงชาวสะมาเรบียผผล้นบีนั้ชวนใหล้เรานถึกถถึงชายงข่อยคนนนันั้นทบีที่เรดืที่องการถผกรนักษาใหล้หายของเขา
ถผกบนันทถึกไวล้ในกลิจการ 3:1-11 เมดืที่อเขาถผกรนักษาใหล้หายแลล้ว “เขาจถึงกระโดดขถึนั้นยดืนและเดลินเขล้าไปในพระวลิหาร
ดล้วยกนันกนับเปโตรและยอหร์น เดลินเตล้นโลดสรรเสรลิญพระเจล้าไป” นบีที่เปป็นความจรลิงเชข่นกนันในชบีวลิตของคนบาปทอุกคน
ทบีที่หลงหายและนข่าสงสารผผล้ดดืที่มจากนนั้จาทบีที่มบีชบีวลิตแหข่งความรอดโดยความเชดืที่อ สลิที่งทบีที่ไดล้เกลิดขถึนั้นกนับหญลิงชาวสะมาเรบียผผล้นบีนั้
เปป็นสลิที่งมหนัศจรรยร์เหลดือเกลินในชบีวลิตของนางเองจนนางรล้อนใจทบีที่จะบอกผผล้อดืที่น นางลดืมสลิที่งอดืที่นทอุกสลิที่งและวลิที่งเขล้าเมดืองไป
เพดืที่อเผยแพรข่ขข่าวดบีนนันั้น

จงสนังเกตวข่าหญลิงผผล้นบีนั้เปป็นพยานแกข่ผผล้ใด: นาง “กลต่าวแกต่พวกผยจ้ชาย” ผมเชดืที่อวข่าหญลิงผผล้นบีนั้ไดล้เปป็นพยานแกข่
พวกผผล้ชายเพราะวข่านางไมข่มบีเพดืที่อนทบีที่เปป็นผผล้หญลิงเลย ไมข่ตล้องสงสนัยเลยวข่าผผล้หญลิงทอุกคนในแถบชนบทนนันั้นรผล้วข่านางเปป็น
คนชอบแยข่งสามบีชาวบล้านและเปป็นคนทจาบล้านแตก และพวกผผล้หญลิงจถึงไมข่คบหาสมาคมกนับนาง นนัที่นนข่าจะเปป็นเหตอุ
วข่าทจาไมนางจถึงไปตนักนนั้จาตอนเทบีที่ยงวนัน แทนทบีที่จะไปแตข่เชล้าตรผข่หรดือบข่ายแกข่ๆตอนทบีที่ผผล้หญลิงคนอดืที่นๆไปทบีที่บข่อนนั้จานนันั้น ดนัง
นนันั้นเมดืที่อนางกลนับเขล้าเมดืองไป นางจถึงพผดกนับพวกผผล้ชาย

จงสนังเกตสตลิปปัญญาแหข่งคจาพยานของนาง: นางไมข่ไดล้พยายามทบีที่จะชนักจผงพวกเขาวข่ามบีการบนังเกลิดใน
วลิญญาณและจลิตใจของนางแลล้ว ผผล้ชายทอุกคนในละแวกนนันั้นรผล้วข่านางใชล้ชบีวลิตแบบไหน นางเพบียงแคข่เชลิญชวนพวก
เขาใหล้มาและเหห็นดล้วยตาพวกเขาเอง นางรผล้วข่าพวกเขาจะเชดืที่อถล้าพวกเขาไดล้เหห็นชายผผล้นนันั้นทบีที่ไดล้เปลบีที่ยนแปลงชบีวลิต
ของนางแลล้ว

หญลิงผผล้นบีนั้ไดล้กลายเปป็นมลิชชนันนารบีในบล้านเกลิดในทนันทบี แตข่ทนันั้งหมดทบีที่นางกระทจากห็คดือ ใหล้คจาพยานของนาง
และเชลิญชวนผผล้อดืที่นใหล้มาหาพระเยซผ นางไมข่ไดล้เรลิที่มสอนชนันั้นเรบียนพระคนัมภบีรร์หรดือจนัดประชอุมเพดืที่อประกาศขข่าว
ประเสรลิฐ นบีที่เปป็นบทเรบียนหนถึที่งทบีที่สจาคนัญทบีที่ผผล้นจาครลิสตจนักรทอุกคนควรเรบียนรผล้ไวล้ ผผล้เชดืที่อใหมข่ทนันั้งหลายไมข่ควรถผกแตข่งตนันั้งใหล้
รนับตจาแหนข่งสจาคนัญๆในครลิสตจนักร-เชข่น ครผสอนรวบี, ผผล้ชข่วยศลิษยาภลิบาล ฯลฯ มนันเปป็นการไมข่ฉลาดเลยทบีที่จะใหล้ผผล้เชดืที่อ
ใหมข่มบีหนล้าทบีที่รนับผลิดชอบใดๆจนกวข่าเขา (หรดือเธอ) ไดล้ศถึกษาและเรบียนรผล้ทบีที่จะแยกแยะพระวจนะแหข่งความจรลิง
อยข่างถผกตล้องแลล้ว ผมเคยรผล้จนักผผล้เชดืที่อใหมข่หลายคนทบีที่อยากเชบีที่ยวชาญหนนังสดือดาเนบียลและวลิวรณร์ภายในสามสลิบวนัน
หลนังจากทบีที่พวกเขาไดล้บนังเกลิดใหมข่แลล้ว; พวกเขามบีใจรล้อนรนทนันทบีทบีที่จะจนัดการประชอุมศถึกษาพระคนัมภบีรร์เกบีที่ยวกนับคจา
พยากรณร์ นบีที่คดือ “ความรล้อนรนทบีที่ปราศจากความรผล้” และจะนจาไปสผข่คจาสอนผลิด; แตข่คงมบีโอกาสไมข่มากนนักทบีที่จะ
กระทจาผลิดพลาดหรดือเทศนาหลนักคจาสอนผลิดเมดืที่อเราปฝ่าวประกาศแกข่คนในละแวกบล้านวข่า “มาดผพระเยซผสลิ!” ถล้า
เราสามารถพาผผล้คนมาดผพระครลิสตร์ไดล้เหมดือนหญลิงชาวสะมาเรบียผผล้นนันั้น เรากห็มบีชนัยชนะในการสผล้รบแลล้ว พวกเขาจะ
เชดืที่อในพระองคร์เมดืที่อพวกเขาเหห็นพระองคร์อยข่างแทล้จรลิงดล้วยดวงตาแหข่งความเชดืที่อ เราไมข่ตล้องมบีใบปรลิญญาจากโรง



เรบียนพระครลิสตธรรมเพดืที่อทบีที่จะกลข่าววข่า “มาและดดืที่มจากนนั้จาแหข่งชบีวลิตเถลิด” คจาเชดืนั้อเชลิญของหญลิงผผล้นบีนั้เกลิดดอกออก
ผลอยข่างงดงามจรลิงๆ; คนจจานวนมากไดล้มาและเหห็นพระครลิสตร์จรลิงๆ และหลายคนไดล้รนับความรอด

“สริที่งสารพทดซนที่งฉทนไดด้กระทคา” หมายความเพบียงวข่าหญลิงผผล้นบีนั้รผล้ตนัววข่าพระเยซผทรงทราบอดบีตของนาง, 
พระองคร์ทรงทราบความลนับทบีที่อยผข่ลถึกสอุดในใจของนาง (ดผ อลิสยาหร์ 11:2, 3)

“ทต่านผซูด้นทนี้มริใชต่พระครริสตณ์หรพอ?” นบีที่อยผข่ในรผปประโยคคจาถาม แตข่มนันกห็เปป็นคจาประกาศ-“นบีที่จะเปป็นใครอดืที่นไป
ไมข่ไดล้เลยนอกจากพระครลิสตร์ ดล้วยวข่าไมข่มบีผผล้ใดนอกจากพระเมสสลิยาหร์ของพระเจล้าสามารถกระทจาสลิที่งทบีที่ชายผผล้นบีนั้เพลิที่ง
กระทจาไดล้!” คจาถามของนางปลอุกเรล้าความอยากรผล้อยากเหห็นของผผล้คนเหลข่านนันั้นอยข่างแนข่นอน และพวกเขากห็ออก
ไปกนันหลายคนเพดืที่อทบีที่จะเหห็นพระเยซผ หญลิงผผล้นบีนั้ใชล้สตลิปปัญญาในคจาพยานของตน หลายครนันั้งมนันกห็เปป็นประโยชนร์ใน
การชนะวลิญญาณทบีที่จะถามคจาถามตข่างๆกนับคนไมข่เชดืที่อและเปปิดโอกาสใหล้เขาถามคจาถามตข่างๆกนับคนทบีที่เปป็นพยาน
สข่วนตนัวนนันั้น การถามและการตอบคจาถามตข่างๆบข่อยครนันั้งสามารถชข่วยดถึงความสนใจของเขาไวล้ไดล้และทจาใหล้เขา
กระหายนนั้จาทบีที่มบีชบีวลิตมากยลิที่งขถึนั้น

การฟฟฟื้นฟซในสะมาเรรีย
ขล้อ 30: “คนททนี้งหลายจนงพากทนออกจากเมพองไปหาพระองคณ์”
เราเหห็นวข่ามนันไมข่จจาเปป็นตล้องเปป็นคจาเทศนาทบีที่ยาวๆ หรดือตล้องเปป็นคจาเทศนาทบีที่ถผกรข่างมาเปป็นอยข่างดบี ทบีที่ชนะ

วลิญญาณ หญลิงผผล้นบีนั้ไมข่ไดล้กลข่าวขล้อความทบีที่ยดืดยาว และนางไมข่ไดล้มบีประเดห็น 1, 2, 3, และ 4 ทบีที่ถผกวางโครงรข่างอยข่าง
ประณบีต นางแคข่กลข่าววข่า “มาดผทข่านผผล้หนถึที่งทบีที่เลข่าถถึงสลิที่งสารพนัดซถึที่งฉนันไดล้กระทจา ทข่านผผล้นบีนั้มลิใชข่พระครลิสตร์หรดือ?” นาง
ไมข่ไดล้กลข่าวคจาถวายสาธอุการ, ถล้อยคจาของนางไมข่ไดล้มบีดนตรบีบรรเลงเบาๆประกอบ, นางไมข่ไดล้ใชล้ฉากหลนังอนัน
ประณบีตใดๆเพดืที่อประกอบคจาเทศนาของตน; แตข่การฟฟฟื้นฟผไดล้ระเบลิดออกและคนเปป็นอนันมากไดล้รนับความรอดอนัน
เปป็นผลมาจากคจาพยานของนาง

ผมเหห็นวข่าเปป็นการสมควรทบีที่จะใหล้ถล้อยคจาหนอุนใจแกข่หญลิงทนันั้งหลายทบีที่ปรนนลิบนัตลิพระเจล้าอยข่างสนัตยร์ซดืที่อเชข่น
นนันั้น มนันเปป็นความจรลิงทบีที่วข่าซาตานใชล้ผผล้หญลิงทนันั้งหลาย แตข่พระเจล้ากห็ทรงใชล้พวกเธอเชข่นกนัน; และหญลิงทบีที่ดจาเนลินตาม
ทางพระเจล้ากห็เปป็นทรนัพยร์สลินอนันมบีคข่าตข่อครลิสตจนักรใดๆ คนแรกทบีที่กลนับใจเชดืที่อในทวบีปยอุโรปภายใตล้การเทศนาของ
อนัครทผตเปาโลคดือผผล้หญลิงคนหนถึที่ง-นางลลิเดบีย, คนขายผล้าสบีมข่วง (กลิจการ 16:14, 15); และมบีบนันทถึกเหตอุการณร์อบีก
หลายตอนในพระวจนะของพระเจล้าเกบีที่ยวกนับหญลิงทนันั้งหลายและการปรนนลิบนัตลิของพวกนาง

ขล้อ 31: “ในระหวต่างนทนี้นพวกสาวกทซูลเชริญพระองคณ์วต่า “พระอาจารยณ์เจด้าขด้า เชริญรทบประทานเถริด”
ระหวข่างตอนทบีที่หญลิงผผล้นบีนั้ไดล้ใหล้คจาพยานของตนและฝผงชนเหลข่านนันั้นมาถถึงทบีที่บข่อนนั้จานนันั้นเพดืที่อมาดผพระเยซผ พวก

สาวกกห็ถามพระองคร์เกบีที่ยวกนับการกลิน เหลข่าผผล้รผล้ภาษากรบีกบอกเราวข่าคจาตรงนบีนั้ทบีที่แปลเปป็น “ทซูลเชริญ” (praying) 
เปป็นคจาหนถึที่งทบีที่แปลกสอุดๆซถึที่งบข่อยครนันั้งถผกใชล้เพดืที่อสดืที่อความหมายของการขอหรดือการซนักถาม แตข่ไมข่ใชข่ในการบรรยาย
ถถึงการพผดคอุยของบอุคคลใดกนับพระเจล้าในการอธลิษฐาน ยกเวล้นในกรณบีของพระบอุตรของพระเจล้า, พระเยซผครลิสตร์
เจล้า เราพบคจาเดบียวกนันนบีนั้ในยอหร์น 14:16; 16:26; 17:9,15,20  1 ยอหร์น 5:16 เปป็นพระคจาขล้อเดบียวทบีที่คจาๆนบีนั้ถผกใชล้
ดผเหมดือนเพดืที่อทบีที่จะบรรยายถถึงคจาอธลิษฐานของผผล้เชดืที่อ และกรณบีเดบียวนบีนั้กห็มบีเพบียงครนันั้งเดบียวในพระวจนะของพระเจล้า
จนความหมายตรงนบีนั้ไมข่นข่าจะหมายถถึงการอธริษฐานแตข่หมายถถึง “การไตข่ถามดล้วยความอยากรผล้อยากเหห็น”



พวกสาวกไมข่อาจเขล้าใจไดล้วข่าทจาไมพระเยซผถถึงไมข่รนับประทาน พวกเขายนังโฉดเขลาอยผข่เหมดือนเดลิมในเรดืที่อง
ภารกลิจทบีที่แทล้จรลิงของพระองคร์; พวกเขาไมข่ไดล้เขล้าใจอยข่างถข่องแทล้ พระองคร์ทรงสาละวนอยผข่กนับจลิตวลิญญาณทนันั้งหลาย
แตข่พวกเขากจาลนังคลิดเกบีที่ยวกนับรข่างกาย พวกเขาอยากทจาใหล้รข่างกายอลิที่มหนจาหายหลิว; พระเยซผทรงปรารถนาทบีที่จะ
ทจาใหล้จลิตวลิญญาณของชาวสะมาเรบียเหลข่านบีนั้หายหลิว จลิตวลิญญาณแบบเดบียวกนันมบีอยผข่แพรข่หลายทข่ามกลางผผล้เชดืที่อทนันั้ง
หลายวนันนบีนั้ บางคนเปป็นผผล้ชนะวลิญญาณทบีที่ยจาเกรงพระเจล้า โดยสนใจการเขล้าหาดวงวลิญญาณทนันั้งหลายมากกวข่าการ
เขล้ารข่วมรนับประทานอาหารเพดืที่อการมบีสามนัคคบีธรรมรข่วมกนัน มบีคนอดืที่นๆอบีกทบีที่, แมล้บนังเกลิดใหมข่อยข่างแทล้จรลิงแลล้ว, ไมข่
เคยเขล้ารข่วมในการเยบีที่ยมเยบียน, ไมข่เคยออกไปเปป็นพยานตามบล้านและชนะวลิญญาณเลย; แตข่พวกเขาเขล้ารข่วมการ
ประชอุมเพดืที่อการมบีสามนัคคบีธรรมทอุกรอบทบีที่มบีการเลบีนั้ยงอาหาร! พวกสาวกยนังไมข่ไดล้เรบียนรผล้บทเรบียนทบีที่ครบถล้วนของการ
ชนะวลิญญาณ พระเยซผไดล้เสดห็จมาเพดืที่อเสาะแสวงหาและชข่วยผผล้ทบีที่หลงหายใหล้ไดล้รนับความรอด และในขณะนนันั้น
พระองคร์ไมข่ไดล้หลิวอาหารทบีที่พวกสาวกไดล้ซดืนั้อมาใหล้จากในเมดือง แทนทบีที่จะเปป็นเชข่นนนันั้น ความหลิวของพระองคร์ไดล้มบีไป
ถถึงชาวสะมาเรบียเหลข่านนันั้น   

ขล้อ 32 และ 33: “แตต่พระองคณ์ตรทสกทบเขาวต่า “เรามทอาหารรทบประทานททที่ทต่านททนี้งหลายไมต่รซูด้” พวกสาวก
จนงถามกทนวต่า “มทใครเอาอาหารมาถวายพระองคณ์แลด้วหรพอ”

พระเยซผทรงงข่วนอยผข่กนับการสนทนากนับหญลิงชาวสะมาเรบียผผล้นนันั้นและฝผงชนเหลข่านนันั้นทบีที่กจาลนังออกมาฟปัง
พระองคร์เพราะคจาพยานของนางเหลดือเกลินจนรข่างกายของพระองคร์หมดความอยากอาหารไปแลล้ว พระองคร์กจาลนัง
กระทจาสลิที่งทบีที่พระองคร์ไดล้เสดห็จเขล้ามาในโลกเพดืที่อทบีที่จะกระทจา พระองคร์มลิไดล้เสดห็จเขล้ามาในโลกเพดืที่อเนล้นสลิที่งไมข่จบีรนังทนันั้ง
หลาย, แตข่เพดืที่อทบีที่จะประทานนนั้จาแหข่งชบีวลิต, เพดืที่อหนักขนมปปังแหข่งชบีวลิตใหล้แกข่ทอุกคนทบีที่เตห็มใจมาหาพระองคร์และเชดืที่อใน
พระองคร์ พระองคร์ไดล้เสดห็จมาเพดืที่อแสวงหาและชข่วยผผล้ทบีที่หลงหายใหล้รอด, ไมข่ใชข่เพดืที่อทจาใหล้รข่างกายหายหลิวดล้วย
ขนมปปังทบีที่ทานไดล้จรลิงๆ

ครลิสตจนักรจจานวนมากเหลดือเกลินวนันนบีนั้มนัวแตข่สาละวนอยผข่กนับการเสลิรร์ฟอาหารในหล้องเลบีนั้ยงสนังสรรคร์จนพวก
เขามองไมข่เหห็นทอุข่งนา “ทบีที่ขาวถถึงเวลาเกบีที่ยวแลล้ว” พวกเขาใชล้เวลาไปกนับเตาหอุงตล้มในหล้องครนัวมากกวข่าทบีที่พวกเขาใชล้
ในการอธลิษฐานวลิงวอนเพดืที่อชาวโลกทบีที่หลงหาย เมดืที่อครลิสตจนักรใดทจาใหล้เสดืที่อนนั้จามนันบนพดืนั้นหล้องเลบีนั้ยงสนังสรรคร์เยลินเรห็ว
กวข่าทบีที่ครลิสตจนักรทจาใหล้พรมรอบพดืนั้นทบีที่สจาหรนับอธลิษฐานเยลิน คอุณกห็บอกไดล้เลยวข่าครลิสตจนักรนนันั้นอยผข่ฝฝ่ายเนดืนั้อหนนัง; ค
รลิสตจนักรกจาลนังกลินอาหารผลิดประเภท นนัที่นเปป็นเหตอุวข่าทจาไมชาวโลกจถึงอยผข่ในสภาพทบีที่นข่าเศรล้าแบบนบีนั้ในปปัจจอุบนัน-ค
รลิสตจนักรทนันั้งหลายไดล้กลายเปป็นศผนยร์กลางสจาหรนับการเขล้าสนังคมและสนันทนาการแทนทบีที่จะเปป็นโรงอาหารฝฝ่าย
วลิญญาณซถึที่งเปป็นทบีที่ๆดวงวลิญญาณทนันั้งหลายสามารถรนับประทานและอลิที่มหนจาดล้วยพระวจนะของพระเจล้า  ครลิสต
จนักรของพระเจล้าผผล้ทรงพระชนมร์อยผข่ไมข่ไดล้ถผกมอบหมายภารกลิจใหล้เลบีนั้ยงอาหารรข่างกายทบีที่หลิว แตข่ใหล้เลบีนั้ยงดผจลิต
วลิญญาณของผผล้คน

พวกสาวกออกความเหห็น “ตต่อกทนและกทน” นบีที่เปป็นการสนทนาแบบสข่วนตนัว (และนข่าจะถผกกระซลิบ
กระซาบกนันดล้วย) ทข่ามกลางพวกสาวกเทข่านนันั้น พระเยซผไดล้ตรนัสแกข่พวกเขาวข่า “เรามทอาหารรทบประทานททที่ทต่านททนี้ง
หลายไมต่รซูด้” และพวกเขาไมข่เขล้าใจวข่าพระองคร์กจาลนังตรนัสถถึงสลิที่งตข่างๆทบีที่เปป็นฝฝ่ายวลิญญาณ พวกเขาไมข่สามารถเอาสลิที่ง
ใดนอกจากความหมายฝฝ่ายเนดืนั้อหนนังมาใชล้กนับถล้อยคจาทบีที่พระองคร์เพลิที่งตรนัสไปไดล้ พวกเขาไมข่ไดล้ถามพระองคณ์วข่าใคร



สนักคนไดล้นจาอาหารมาใหล้พระองคร์แลล้วหรดือ; พวกเขาตนันั้งคจาถามระหวข่างพวกเขาเองวข่า “มทใครเอาอาหารมาถวาย
พระองคณ์แลด้วหรพอ” พวกเขาจจาไมข่ไดล้ถถึงความหมายฝฝ่ายวลิญญาณของถล้อยคจาแสนวลิเศษเหลข่านนันั้นขององคร์พระผผล้
เปป็นเจล้าของเรา 

ขล้อ 34: “พระเยซซูตรทสกทบเขาวต่า “อาหารของเราคพอการกระทคาตามพระททยของพระองคณ์ผซูด้ทรงใชด้เรามา
และทคาใหด้งานของพระองคณ์สคาเรก็จ” 

สจาหรนับพระเยซผแลล้ว การกระทจาพระประสงคร์ของพระเจล้าพระบลิดาเปป็นสลิที่งทบีที่ทจาใหล้สดชดืที่นและนข่าอภลิรมยร์
มากเหลดือเกลินจนพระองคร์ไมข่รผล้สถึกถถึงความตล้องการอาหารฝฝ่ายรข่างกายเลย พระองคร์ไดล้เสดห็จเขล้ามาในโลกเพดืที่อ
กระทจาพระราชกลิจของพระบลิดาของพระองคร์, และในขณะนนันั้นพระองคร์ไมข่ทรงมบีเวลาทบีที่จะรนับประทาน พระ
ประสงคร์ของพระเจล้าคอออะไร? มนันไมต่ใชต่พระประสงคร์ของพระองคร์ “ทบีที่จะใหล้ผผล้หนถึที่งผผล้ใดพลินาศเลย แตข่ทรง
ปรารถนาทบีที่จะใหล้คนทนันั้งปวงกลนับใจเสบียใหมข่” (2 ปต. 3:9) พระประสงคร์ของพระองคร์กห็คดือ ทบีที่เราจะปฏลิบนัตลิตามพ
ระมหาบนัญชาทบีที่พระเยซผประทานใหล้แลล้วในมนัทธลิว 28:18-20: “พระเยซผจถึงเสดห็จเขล้ามาใกลล้ แลล้วตรนัสกนับ (สาวก
เหลข่านนันั้น) วข่า “ฤทธานอุภาพทนันั้งสลินั้นในสวรรคร์กห็ดบี ในแผข่นดลินโลกกห็ดบี ทรงมอบไวล้แกข่เราแลล้ว เหตอุฉะนนันั้น ทข่านทนันั้ง
หลายจงออกไปสนัที่งสอนชนทอุกชาตลิ ใหล้รนับบนัพตลิศมาในพระนามแหข่งพระบลิดา พระบอุตร และพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ 
สอนเขาใหล้ถดือรนักษาสลิที่งสารพนัดซถึที่งเราไดล้สนัที่งพวกทข่านไวล้ ดผเถลิด เราจะอยผข่กนับทข่านทนันั้งหลายเสมอไป จนกวข่าจะสลินั้นโลก
เอเมน”

ในพระคจาขล้อนบีนั้พระเยซผกจาลนังตรนัสวข่า “อาหารทบีที่ทจาใหล้เราหายหลิวคดือ การทจาพระประสงคร์ของพระเจล้า
พระบลิดาผผล้ไดล้ทรงสข่งเรามา งานทบีที่เราจะตล้องทจาใหล้เสรห็จคดือ การประกาศขล้อความทบีที่วข่าผซูด้ใดกก็ตามททที่เชดืที่อในพระบอุตร
จะไมข่พลินาศ อาหารของเราคดือการเชดืที่อฟปังพระบลิดาผผล้สถลิตในสวรรคร์ของเราและทจาใหล้ทอุกขบีดและทอุกตนัวอนักษรของ
พระราชบนัญญนัตลิของพระองคร์สจาเรห็จ”

ผผล้รนับใชล้ทนันั้งหลายวนันนบีนั้สามารถเรบียนรผล้บทเรบียนจากถล้อยคจาเหลข่านบีนั้ของพระเยซผไดล้อยข่างแนข่นอน หลนักคจา
สอนและกลิจวนัตรมากมายเหลดือเกลินทบีที่มนอุษยร์สรล้างขถึนั้นไดล้คดืบคลานเขล้ามาในครลิสตจนักรทล้องถลิที่นจนกระทนัที่งในหลาย
กรณบีกข่อนทบีที่ศลิษยาภลิบาลเสรห็จหนล้าทบีที่ๆเปป็นกลิจธอุระตข่างๆ, การสนันทนาการ, และกลิจกรรมตข่างๆเพดืที่อเขล้าสนังคมของ
ตน, เขากห็มบีเวลาเหลดืออยผข่นล้อยนลิดทบีที่จะเปป็นพยานแกข่เหลข่าดวงวลิญญาณหรดือแมล้แตข่ทบีที่จะจนัดเตรบียมคจาเทศนาทบีที่เลบีนั้ยงดผ
จลิตวลิญญาณสจาหรนับเหลข่าสมาชลิกครลิสตจนักรในวนันอาทลิตยร์ แนข่นอนวข่าเราตล้องมบีการพนักผข่อนหยข่อนใจบล้าง-แมล้แตข่
ผผล้รนับใชล้ทนันั้งหลายกห็เปป็นมนอุษยร์; แตข่ในครลิสตจนักรบางแหข่งมบีหลายสลิที่งเหลดือเกลินทบีที่ถผกเรบียกรล้องจากศลิษยาภลิบาลจนการ
เทศนาไดล้กลายเปป็นงานนอกไปเสบียแลล้ว วลิบนัตลิจงมบีแกข่ครลิสตจนักรเชข่นนนันั้นเมดืที่อพวกเขาไปพบพระครลิสตร์หนล้าตข่อหนล้าทบีที่
บนัลลนังกร์พลิพากษา สจาหรนับพระเยซผแลล้ว การกลนับใจเชดืที่อของคนบาปคนหนถึที่งคดืออาหารของพระองคร์, ชบีวลิตจลิตใจ
ของพระองคร์

ขล้อ 35: “ทต่านททนี้งหลายวต่า อทกสทที่เดพอนจะถนงฤดซูเกทที่ยวขด้าวมริใชต่หรพอ ดซูเถริด เราบอกทต่านททนี้งหลายวต่า เงย
หนด้าขนนี้นดซูนาเถริด วต่าทตุต่งนากก็ขาว ถนงเวลาเกทที่ยวแลด้ว”

ในทบีที่นบีนั้พระเยซผกจาลนังเตดือนความจจาพวกสาวกเกบีที่ยวกนับสจานวนทบีที่พวกยลิวชอบพผดกนันทบีที่วข่าอบีกสบีที่เดดือนจะถถึง
เวลาเกห็บเกบีที่ยวนนับจากตอนทบีที่หวข่านเมลห็ด ผผล้หวข่านไดล้หวข่านเมลห็ดแลล้ว และในสบีที่เดดือนขล้าวกห็พรล้อมสจาหรนับการเกห็บ



เกบีที่ยว; แตข่พระองคห์ตรนัสตรงนบีนั้วข่า “เราบอกทข่านทนันั้งหลายวข่าขล้าวฝฝ่ายวลิญญาณกห็ถผกเกห็บเกบีที่ยวเรห็วกวข่า จงดผชาวสะมา
เรบียเหลข่านบีนั้ทบีที่กจาลนังออกมาแลล้วเพดืที่อฟปังพระวาทะสลิ คดือในวนันทบีที่เมลห็ดไดล้ถผกหวข่านแลล้วในทข่ามกลางพวกเขา ทอุข่งนากห็
ขาวพรล้อมสจาหรนับการเกห็บเกบีที่ยวแลล้ว”

ขล้อพระคนัมภบีรร์นบีนั้ยนังชบีนั้ใหล้เหห็นดล้วยวข่าความคลิดของมนอุษยร์กห็ใสข่ใจและรล้อนรนเกบีที่ยวกนับสลิที่งตข่างๆฝฝ่ายโลก
มากกวข่าสลิที่งตข่างๆฝฝ่ายสวรรคร์ ชาวนา, ตนันั้งแตข่วนันทบีที่เขาหวข่านเมลห็ดจนกระทนัที่งเขาเกบีที่ยวขล้าว, กห็มบีชบีวลิตอยผข่ในความ
กระวนกระวายและการทจางานหนนักวนันแลล้ววนันเลข่าโดยตนันั้งตาคอยการเกห็บเกบีที่ยว; แตข่หลายครนันั้งเหลข่าผผล้ชนะวลิญญาณ
กห็เฉดืที่อยชาและเกบียจครล้าน; พวกเขาไมข่ตดืที่นเตล้นเกบีที่ยวกนับการเกห็บเกบีที่ยวขล้าวสาลบีฝฝ่ายสวรรคร์เลย ถล้าชาวนายนังรล้อนรน
และใสข่ใจเกบีที่ยวกนับการเกห็บเกบีที่ยวทบีที่เปป็นวนัตถอุ เราททนี้งหลายยลิที่งควรเปป็นหข่วงมากกวข่านนันั้นสนักเทข่าใดเกบีที่ยวกนับการเกห็บ
เกบีที่ยวขล้าวสาลบีแหข่งสวรรคร์เพดืที่อถวายเกบียรตลิแดข่พระเจล้า!

“เงยหนด้าขนนี้นดซูนาเถริด!” ตรงนบีนั้ถล้อยคจาของพระเยซผแสดงออกถถึงพดืนั้นทบีที่กวล้างใหญข่ไพศาลทบีที่ดวงวลิญญาณทบีที่มบี
คข่าจจานวนมากพรล้อมแลล้วทบีที่จะรนับพระวจนะของพระเจล้าถล้าเพบียงใครสนักคนจะนจาพระวจนะไปประกาศแกข่พวก
เขา “ดวงตา” ทบีที่ถผกกลข่าวถถึงตรงนบีนั้ (จากวลบี “เงยหนล้าขถึนั้นดผนาเถลิด” แปลตรงตนัวคดือ “จงแหงนดวงตาของทต่านขนนี้น
ดซูนาเถริด”) คดือดวงตาฝฝ่ายรข่างกายและฝฝ่ายวลิญญาณ พระเยซผทรงอยากใหล้เหลข่าสาวกของพระองคร์มองเหห็นผผล้คน
มหาศาลทบีที่ยนังไมข่ไดล้รนับความรอด-โดยเฉพาะอยข่างยลิที่งชาวสะมาเรบียเหลข่านนันั้นทบีที่กจาลนังเดลินมายนังสถานทบีที่ๆพวกสาวก
อยผข่ในขณะนนันั้น; แตข่พระองคร์ทรงอยากใหล้พวกเขามองเหห็นความตด้องการใหญต่หลวงของชาวสะมาเรบียเหลข่านนันั้นดล้วย
ดวงตาฝฝ่ายวลิญญาณเชข่นกนัน

ทอุข่งนา “ขาวถนงเวลาเกทที่ยวแลด้ว” ทจาหนล้าทบีที่เปป็นภาพประกอบในธรรมชาตลิของการเกห็บเกบีที่ยวฝฝ่ายวลิญญาณ 
พระเยซผทรงใชล้วนัตถอุสลิที่งของตข่างๆทบีที่อยผข่รอบตนัวพระองคร์เพดืที่อใหล้พลนังอนันแจข่มชนัดแกข่ถล้อยคจาแหข่งชบีวลิตอนันมหนัศจรรยร์ของ
พระองคร์; และโดยการทจาเชข่นนนันั้นพระองคร์ทรงทจาใหล้คจาเทศนาตข่างๆของพระองคร์นข่าอภลิรมยร์และถผกรนับเขล้าใน
ความคลิดโดยเรห็วมากขถึนั้น, ซถึที่งจากความคลิดถล้อยคจาเหลข่านนันั้นกห็จะจมเขล้าสผข่หนัวใจและเกลิดผล องคร์พระผผล้เปป็นเจล้าของ
เราทรงเปป็นนนักยกภาพประกอบในการเลข่าเรดืที่องทบีที่ยลิที่งใหญข่ทบีที่สอุดเทข่าทบีที่เคยมบีมา; แมล้แตข่เดห็กเลห็กๆกห็สามารถเขล้าใจคจา
ออุปมาตข่างๆของพระองคร์และภาพประกอบตข่างๆของพระองคร์ไดล้ พระองคร์ทรงนจาสารตข่างๆของพระองคร์ลงมายนัง
ทบีทๆี่ ผผล้คนสามารถเขล้าใจพวกมนันไดล้และทราบความหมายของพระองคร์ไดล้-พวกนกกระจอก, ดอกลลิลลบีที่, แมข่ไกข่ทบีที่
รวบรวมเหลข่าลผกนล้อยของมนันเขล้าใตล้รข่มปปกของมนัน; ใครเลข่าไมข่เขล้าใจภาษาแบบนบีนั้?

ขล้อ 36: “คนททที่เกทที่ยวกก็กคาลทงไดด้รทบคต่าจด้าง และกคาลทงสที่คาสมพพชผลไวด้สคาหรทบชทวริตนริรทนดรณ์ เพพที่อททนี้งคนหวต่าน
และคนเกทที่ยวจะชพที่นชมยรินดทดด้วยกทน”

ตรงนบีนั้องคร์พระผผล้เปป็นเจล้าตรนัสแบบเหมารวม: ทอุข่งนาคดือโลก, และถล้อยคจาของพระองคร์ตรงนบีนั้เปป็นถล้อยคจา
แหข่งการหนอุนใจแกข่เหลข่าสาวกของพระองคร์และแกข่ทอุกคนทบีที่ทจางานหนนักเพดืที่อพระองคร์ ความหมายทบีที่ครบถล้วนของ
คจาตรนัสนบีนั้กห็คดือวข่าผผล้ทบีที่เกห็บเกบีที่ยวขล้าวฝฝ่ายวลิญญาณกห็มบีบจาเหนห็จอนันทรงเกบียรตลิมากยลิที่งกวข่าและความชดืที่นบานและความ
พถึงพอใจมากยลิที่งกวข่าผผล้ทบีที่เกห็บเกบีที่ยวขล้าวฝฝ่ายโลกทบีที่เปป็นขล้าวสาลบี, ขล้าวบารร์เลยร์, และขล้าวโพด คนทบีที่เกห็บเกบีที่ยวขล้าวฝฝ่าย
โลกกห็ไดล้รนับคข่าจล้าง; แตข่ผผล้ทบีที่เกห็บเกบีที่ยวขล้าวฝฝ่ายวริญญาณกห็เกห็บรวบรวมผลไวล้สจาหรนับชบีวลิตนลิรนันดรร์เชข่นเดบียวกนับสจาหรนับ



ชบีวลิตในโลกนบีนั้ ดล้วยเหตอุนบีนั้ ผผล้ทบีที่เกห็บเกบีที่ยวขล้าวฝฝ่ายวลิญญาณกห็มบีคข่าจล้างททที่คงอยซูต่ชทที่วนริรทนดรณ์: “และเมดืที่อพระผผล้เลบีนั้ยงใหญข่จะ
เสดห็จมาปรากฏ ทข่านทนันั้งหลายจะรนับมงกอุฎแหข่งสงข่าราศบีทบีที่รข่วงโรยไมข่ไดล้เลย” (1 ปต. 5:4)

ผลทบีที่ถผกเกห็บรวบรวมโดยผผล้ชนะวลิญญาณคดือผลทบีที่คงอยผข่ชนัที่วนลิรนันดรร์-ดวงวลิญญาณทนันั้งหลายของมนอุษยร์ซถึที่งถผก
ดถึงออกจากความพลินาศชนัที่วนลิรนันดรร์และถผกชข่วยใหล้รอดไปสผข่ชบีวลิตนลิรนันดรร์ จงฟปังขล้อพระคนัมภบีรร์เหลข่านบีนั้:

ดาเนทยล 12:3: “และบรรดาคนทบีที่ฉลาดจะสข่องแสงเหมดือนแสงฟฝ้า และบรรดาผผล้ทบีที่ไดล้ใหล้คนเปป็นอนันมาก
มาสผข่ความชอบธรรมจะสข่องแสงเหมดือนอยข่างดาวเปป็นนลิตยร์นลิรนันดรร์”

ยอหณ์น 15:16: “ทข่านทนันั้งหลายไมข่ไดล้เลดือกเรา แตข่เราไดล้เลดือกทข่านทนันั้งหลาย และไดล้แตข่งตนันั้งทข่านทนันั้งหลายไวล้
ใหล้ทข่านจะไปเกลิดผล และเพดืที่อใหล้ผลของทข่านอยผข่ถาวร เพดืที่อวข่าเมดืที่อทข่านทผลขอสลิที่งใดจากพระบลิดาในนามของเรา 
พระองคร์จะไดล้ประทานสลิที่งนนันั้นใหล้แกข่ทข่าน”

1 โครรินธณ์ 9:17: “เพราะถล้าขล้าพเจล้าประกาศอยข่างเตห็มใจ ขล้าพเจล้ากห็จะไดล้บจาเหนห็จ แตข่ถล้ากระทจาการ
ประกาศนนันั้นโดยฝฟนใจ กห็ยนังเปป็นการทบีที่ทรงมอบหนล้าทบีที่ประกาศขข่าวประเสรลิฐไวล้ใหล้ขล้าพเจล้ากระทจา”

ยากอบ 5:20: “จงใหล้ผผล้นนันั้นรผล้เถลิดวข่า ผผล้ทบีที่ชข่วยคนบาปคนนนันั้นใหล้พล้นจากทางผลิดของเขา กห็ไดล้ชข่วยชบีวลิตหนถึที่ง
ใหล้รอดพล้นจากความตาย และไดล้ปกปปิดการบาปเปป็นอนันมากไวล้”

มนันเปป็นเกบียรตลิทบีที่จะหวข่านเมลห็ดและเกห็บเกบีที่ยวขล้าวเพดืที่อจนัดหาอาหารใหล้แกข่รข่างกายทบีที่หลิวโหย; แตข่มนันเปป็น
ประโยชนร์มากยลิที่งกวข่าทบีที่จะหวข่านเมลห็ดพดืชทบีที่ดบีแหข่งพระวจนะของพระเจล้า, เมลห็ดทบีที่ไมข่รผล้เปฟปี่อยเนข่าทบีที่จะเกลิดผลเกห็บ
เกบีที่ยวแหข่งชบีวลิตนลิรนันดรร์ เราไดล้รนับบนัญชาใหล้อธลิษฐานขอตข่อพระองคร์ผผล้ทรงเปป็นเจล้าของการเกห็บเกบีที่ยวทบีที่พระองคร์จะสข่ง
เหลข่าคนงานออกไปในทอุข่งนาเหลข่านนันั้น ดล้วยวข่า “การเกห็บเกบีที่ยวนนันั้นเปป็นการใหญข่นนักหนา แตข่คนงานยนังนล้อยอยผข่”
(มธ. 9:37, 38) มบีหลายลล้านคนทบีที่ไมข่เคยไดล้ยลินเรดืที่องราวอนันเรบียบงข่ายของขข่าวประเสรลิฐแหข่งความรนักของพระเจล้า
และพระคอุณทบีที่ชข่วยใหล้รอดขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้าและพระผผล้ชข่วยใหล้รอดของเรา, พระเยซผครลิสตร์ เรากจาลนังทจาอะไร
เกบีที่ยวกนับเรดืที่องนบีนั้?

“ททนี้งคนหวต่านและคนเกทที่ยวจะชพที่นชมยรินดทดด้วยกทน” นบีที่หมายถถึงวนันยลิที่งใหญข่นนันั้นเมดืที่อครลิสตจนักรจะถผกรนับขถึนั้นไป
พบกนับพระเยซผในหมผข่เมฆในฟฝ้าอากาศ, เมดืที่อเหลข่าวลิสอุทธลิชนจะชดืที่นชมยลินดบีดล้วยกนันทบีที่งานเลบีนั้ยงสมรสของพระเมษ
โปดกและขล้าวทบีที่สอุกแลล้วจะถผกเกห็บเกบีที่ยว จากนนันั้นจะเปป็นการประทานบจาเหนห็จใหล้แกข่วลิสอุทธลิชนทนันั้งหลาย “และ
ขล้าพเจล้าไดล้ยลินพระสอุรเสบียงจากสวรรคร์สนัที่งขล้าพเจล้าวข่า “จงเขบียนไวล้เถลิดวข่า ตนันั้งแตข่นบีนั้สดืบไปคนทนันั้งหลายทบีที่ตายในองคร์
พระผผล้เปป็นเจล้าจะเปป็นสอุข” และพระวลิญญาณตรนัสวข่า “จรลิงอยข่างนนันั้น เพดืที่อเขาจะไดล้หยอุดพนักจากความเหนดืที่อยยาก
ของเขา และการงานทบีที่เขาไดล้กระทจานนันั้นจะตลิดตามเขาไป” (วว. 14:13)

ทข่านทบีที่รนัก ไมข่มบีผผล้รนับใชล้ของพระเจล้าคนใดสามารถไดล้รนับบจาเหนห็จอยข่างเตห็มทบีที่จนกวข่าสลิที่งสารพนัดจะสจาเรห็จ 
เมลห็ดทบีที่ถผกหวข่านโดยยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมากจาลนังเกลิดผลอยผข่เหมดือนเดลิมผข่านทางเราทนันั้งหลายทบีที่กจาลนังประกาศขข่าว
ประเสรลิฐในวนันนบีนั้ หลายครนันั้งในคจาเทศนาประกาศขข่าวประเสรลิฐของผม ผมไดล้ใชล้ถล้อยคจาของยอหร์นตอนทบีที่เขาชบีนั้ใหล้
สาวกสองคนของเขาไปหาพระเยซผ; ผมไดล้เนล้นยนั้จาไปแลล้วถถึงขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่ายอหร์นกลข่าวแกข่พวกเขาวข่า “จงดผพระ
เมษโปดกของพระเจล้า” และผมแสดงใหล้เหห็นแลล้ววข่าคจาเชลิญชวนของเขาทบีที่มบีไปยนังชายสองคนนนันั้นไดล้ทจาใหล้พวกเขา
ตลิดตามพระเยซผและรนับความรอดอยข่างไร ยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาไดล้หวข่านเมลห็ดพดืชทบีที่ใหล้ขล้อพระคจานบีนั้แกข่ผมซถึที่งผม



ไดล้ใชล้หลายครนันั้งเพดืที่อทบีที่จะเหห็นผผล้คนบนังเกลิดใหมข่ เมลห็ดพดืชทบีที่เขาไดล้หวข่านกจาลนังเกลิดผลอยผข่เหมดือนเดลิมและจะเกลิดผลเชข่น
นนันั้นตข่อไปจนกวข่าสลิที่งสารพนัดจะสจาเรห็จ จากนบัทั้นวลิสอุทธลิชนทอุกคนกห็จะชดืที่นบานดล้วยกนัน

ในสลิที่งของทบีที่ไมข่จบีรนัง มบีหลายครนันั้งทบีที่ชาวนาหวข่านเมลห็ดพดืชและไมข่ไดล้มบีชบีวลิตอยผข่จนเหห็นพดืชผลทบีที่สอุกงอมพรล้อม
เกห็บเกบีที่ยว แตข่มนันไมข่เปป็นเชข่นนนันั้นในเรดืที่องฝฝ่ายวลิญญาณ เมดืที่อเราหวข่านเมลห็ดฝฝ่ายวลิญญาณ เรากห็กจาลนังหวข่านเขล้าสผข่นลิรนัน
ดรร์กาล และทนันั้งเหลข่าผผล้หวข่านและเหลข่าผผล้เกบีที่ยวกห็จะไดล้รข่วมแบข่งปปันในความชดืที่นชมยลินดบีแหข่งการเกห็บเกบีที่ยวอยข่าง
แนข่นอน พวกเขาจะ “ชพที่นชมยรินดทดด้วยกทน” เมดืที่อพวกเขาไดล้เหห็นผลลนัพธร์ของการหวข่านและการเกบีที่ยวของตน 
ฮาเลลผยา! จะไมข่มบีการอลิจฉา, ไมข่มบีการรลิษยา, ทข่ามกลางผผล้เชดืที่อทนันั้งหลายทบีที่งานเลบีนั้ยงสมรสนนันั้น, วนันยลิที่งใหญข่นนันั้นแหข่ง
การรนับบจาเหนห็จ! เราทอุกคนจะชดืที่นชมยลินดบีดล้วยกนัน, เราทอุกคนจะสรรเสรลิญพระเจล้าดล้วยกนัน จะไมข่มบีกลอุข่มเลห็กๆทบีที่ยดืน
อยผข่รอบนอก ทบีที่ทจาหนล้าปปัฟื้นปฝึปี่งเขล้าใสข่กนัน เราอาจไมข่เหห็นผลลนัพธร์ของการหวข่านของเราในชบีวลิตนบีนั้ แตข่เราเปป็นคน
ทจางานดล้วยกนันกนับพระเจล้าและในวนันรนับบจาเหนห็จนนันั้นเราจะเหห็นผลลนัพธร์อนันเตห็มเปปปี่ยมของการทจางานของเรา

ผมเตลิบโตมาในฟารร์มและผมเคยเปป็นทนันั้งผผล้หวข่านและผผล้เกบีที่ยวในทอุข่งขล้าวสาลบี ผมไดล้เรบียนรผล้วข่าการหวข่านไมข่ใชข่
เรดืที่องทบีที่สวยหรผและนข่าตดืที่นเตล้นมากเทข่ากนับการเกห็บเกบีที่ยวเลย กระนนันั้นมนันกห็เปป็นขล้อเทห็จจรลิงทบีที่แนข่นอนวข่าหากไมข่มบีการ
หวข่าน กห็คงไมข่มบีการเกห็บเกบีที่ยว; ทนันั้งสองเปป็นสลิที่งจจาเปป็นในโลกทบีที่จนับตล้องไดล้ และคงจะดบีหากเราจะจดจจาเรดืที่องนบีนั้ไวล้ในแงข่
มอุมฝฝ่ายวลิญญาณ ขอพระเจล้าทรงโปรดยกโทษครลิสเตบียนทนันั้งหลายทบีที่ใหล้เกบียรตลิและสรรเสรลิญชายคนหนถึที่งทบีที่นจาการ
ฟฟฟื้นฟผครนันั้งใหญข่มาสผข่ครลิสตจนักร, ชอุมชน, หรดือเมดือง! คนๆเดบียวอาจเกห็บเกบีที่ยวพดืชผลไดล้มากมายมหาศาล แตข่เมลห็ดทบีที่
กต่อใหด้เกริดผลเกห็บเกบีที่ยวนนันั้นอาจถผกหวข่านโดยผผล้คนทบีที่ตายไปหลายปปแลล้วกห็ไดล้ มนันเปป็นเรดืที่องมหนัศจรรยร์ทบีที่จะมบีศลิษยาภลิ
บาลสนักคนหรดือผผล้ประกาศขข่าวประเสรลิฐสนักคนทบีที่สามารถดถึงดผดฝผงชนมหาศาลและนจาคนจจานวนมากใหล้ตล้อนรนับ
พระเยซผและประกาศตนัววข่ามบีความเชดืที่อแลล้ว; แตข่กข่อนทบีที่เราจะสรรเสรลิญคนๆหนนที่งสจาหรนับการเกห็บเกบีที่ยวนนันั้น จง
พลิจารณาชายและหญลิงหลายรล้อยคนเหลข่านนันั้น-แมล้แตข่คนทบีที่นอนปฝ่วยตลิดเตบียงและคนทอุพพลภาพ-ทบีที่ไดล้หวข่านเมลห็ด
สจาหรนับการเกห็บเกบีที่ยวนนันั้น, ซถึที่งบางครนันั้งพวกเขาเองตล้องลงทอุนลงแรงไปอยข่างมหาศาล บข่อยครนันั้งเหลดือเกลินทบีที่มบีการใหล้
เกบียรตลิจนเกลินพอดบีแกข่เหลข่าผผล้เกห็บเกบีที่ยว และเหลข่าผผล้หวข่านถผกมองขล้ามและถผกลดืมเสบีย แตข่พระเจผู้าไมข่ทรงลดืม; 
พระองคร์ทรงจดบนันทถึกไวล้หมด และในวนันประทานมงกอุฎนนันั้นทอุกคนจะชดืที่นชมยลินดบีดล้วยกนัน

ขล้อ 37: “เพราะในเรพที่องนทนี้คคาททที่กลต่าวไวด้นทนี้เปป็นความจรริง คพอ ‘คนหนนที่งหวต่านและอทกคนหนนที่งเกทที่ยว’”
คนหวข่านไมข่ใชข่คนเกบีที่ยวเสมอไป นบีที่เปป็นความจรลิงแมล้ในโลกของสลิที่งธรรมชาตลิ; คนๆหนถึที่งอาจหวข่านเมลห็ด

และอบีกคนอาจเกห็บเกบีที่ยวพดืชผล พระเยซผกจาลนังสข่งเหลข่าสาวกของพระองคร์ออกไปเกห็บเกบีที่ยวพดืชผลซถึที่งเมลห็ดของมนัน
ไดล้ถผกหวข่านแลล้วโดยผผล้อดืที่น เชข่น ยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมา เปป็นตล้น

ขล้อ 38: “เราใชด้ทต่านททนี้งหลายไปเกทที่ยวสริที่งททที่ทต่านมริไดด้ลงแรงทคา คนอพที่นไดด้ลงแรงทคา และทต่านไดด้ประโยชนณ์
จากแรงของเขา”

พวกสาวกถผกสข่งไปเกห็บเกบีที่ยวพดืชผลซถึที่งพวกเขามลิไดล้ลงแรงตรากตรจาอะไรเลย เหลข่าศาสดาพยากรณร์สมนัย
พนันธสนัญญาเดลิม, ยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาและคนอดืที่นๆ, ไดล้ไถเปปิดหนล้าดลิน, หวข่านเมลห็ดพดืช, และจนัดเตรบียมทางไวล้
แลล้ว; และบนัดนบีนั้ผลลนัพธร์ของการทจางานหนนักของพวกเขากห็จะถผกเกห็บเกบีที่ยวโดยเหลข่าสาวกขณะทบีที่พวกเขาเดลินทาง
ไปและประกาศขข่าวประเสรลิฐ



“เราใชจ้ทต่านททนี้งหลายไปเกทที่ยว”-(คจากรลิยารผปอดบีตกาล) ถถึงกระนนันั้นพระเยซผกห็ยนังไมข่ไดล้สข่งพวกสาวกออกไป
จรลิงๆในตอนนนันั้น นบีที่เปป็นเรดืที่องปกตลิในพระคนัมภบีรร์ โดยเฉพาะอยข่างยลิที่งเมดืที่อพระเจล้าตรนัสเกบีที่ยวกนับบางสลิที่งทบีที่จะถผกกระทจา
ในไมข่ชล้า ไมข่มบีความไมข่แนข่นอนสจาหรนับพระเจล้าเลย; พระองคร์ทรงสนัพพนัญญผ, พระองคร์ทรงรผล้ตอนจบตนันั้งแตข่ตอนตล้น 
เมดืที่อพระองคร์ตรนัสหรดือเมดืที่อพระองคร์ทรงเรลิที่มกระทจาสลิที่งใด สลิที่งนนันั้นทบีที่ถผกกลข่าวหรดือถผกกระทจากห็ถดือไดล้วข่าสจาเรห็จเสรห็จสลินั้น
ไปแลล้วเพราะวข่าในพระดจารลินลิรนันดรร์ของพระองคร์, สตลิปปัญญาอนันสมบผรณร์แบบของพระองคร์, และฤทธลิธิ์เดชมหนันตร์
ของพระองคร์, มทนจะสคาเรก็จอยต่างแนต่นอน ไมข่มบีสลิที่งใดลล้มเหลวไดล้ถล้าพระเจล้าทรงเรลิที่มกระทจา ดนังนนันั้นพระเยซผจถึงกจาลนัง
ตรนัสแกข่เหลข่าสาวกของพระองคร์วข่า “เรากจาลนังสข่งพวกทข่านไปยนังแควล้นสะมาเรบีย, แควล้นยผเดบีย, แควล้นกาลลิลบี, กรอุง
เยรผซาเลห็ม, และไปยนังทบีที่สอุดปลายแหข่งแผข่นดลินโลก และพวกทข่านจะเกห็บเกบีที่ยวพดืชผลทบีที่พวกทข่านไมข่ไดล้ลงแรงอะไร
เลย คนอดืที่นๆไดล้หวข่านเมลห็ดไวล้แลล้วเพดืที่อใหล้พวกทข่านไปเกห็บเกบีที่ยว”

ขล้อ 39: “ชาวสะมาเรทยเปป็นอทนมากททที่มาจากเมพองนทนี้นไดด้เชพที่อในพระองคณ์ เพราะคคาพยานของหญริงผซูด้นทนี้น 
ททที่วต่า “ทต่านเลต่าถนงสริที่งสารพทดซนที่งฉทนไดด้กระทคา”

บางคนคลิดวข่าชาวสะมาเรบียเหลข่านนันั้นเชดืที่อแคข่ “ทางสมอง” ในวนันนนันั้น แตข่ผมเหห็นวข่าพวกเขามบีความเชดืที่อ
ทบีที่แทล้จรลิงซถึที่งทจาใหล้คนไมข่เชดืที่อถผกนนับวข่าชอบธรรมตข่อพระพนักตรร์พระเจล้าผผล้ชอบธรรม พวกเขาโฉดเขลาเรดืที่องความจรลิง
หลายประการเกบีที่ยวกนับพระคอุณของพระเจล้า, ความเชดืที่อของพวกเขาอข่อนแอ, แตข่ผมเชดืที่อวข่าพวกเขาไดล้รนับความ
รอดอยข่างแทล้จรลิงเมดืที่อพวกเขาไดล้มาหาพระเยซผในวนันนนันั้น ตข่อมาฟปลลิปไดล้ลงไปยนังแควล้นสะมาเรบียหลนังจากวนันเพห็นเท
คอสตร์นนันั้นและไดล้เทศนาแกข่พวกเขา และพวกเขากห็ตล้อนรนับเขาดล้วยความชดืที่นบาน, พวกเขาฟปังเขาโดยไมข่มบีอคตลิ, 
และรนับคจาเทศนาของเขาวข่าเปป็นความจรลิง:

“สข่วนฟปลลิปจถึงลงไปยนังเมดืองสะมาเรบียและประกาศเรดืที่องพระครลิสตร์ใหล้ชาวเมดืองนนันั้นฟปัง ประชาชนกห็
พรล้อมใจกนันฟปังถล้อยคจาทบีที่ฟปลลิปไดล้ประกาศ เพราะเขาไดล้ยลินทข่านพผด และไดล้เหห็นการอนัศจรรยร์ซถึที่งทข่านไดล้กระทจานนันั้น 
ดล้วยวข่าผบีโสโครกทบีที่สลิงอยผข่ในคนหลายคนไดล้พากนันรล้องดล้วยเสบียงดนัง แลล้วออกมาจากคนเหลข่านนันั้น และคนทบีที่เปป็นโรค
อนัมพาตกนับคนงข่อยกห็หายเปป็นปกตลิ จถึงเกลิดความปลดืนั้มปปตลิอยข่างยลิที่งในเมดืองนนันั้น” (กลิจการ 8:5-8) 

ชาวสะมาเรบียเหลข่านนันั้นเชดืที่อในพระเยซผ “เพราะคคาพยานของหญริงผซูด้นทนี้น” นบีที่แสดงใหล้เหห็นถถึงความสจาคนัญ
ของการใหล้คจาพยานเกบีที่ยวกนับพระคอุณทบีที่ชข่วยใหล้รอดของพระเยซผ ถล้าเราไดล้บนังเกลิดใหมข่แลล้ว เรากห็สามารถใหล้คจา
พยานสข่วนตนัวของเราแกข่ผผล้อดืที่นไดล้อยข่างแนข่นอน ในกรณบีนบีนั้ ถล้อยคจาทบีที่ถผกกลข่าวโดยหญลิงชาวสะมาเรบียทบีที่ยากจน, ไมข่
ประสบีประสาคนหนถึที่งไดล้ถผกใชล้โดยพระเจล้าเพดืที่อนจาความเชดืที่อทบีที่ชข่วยใหล้รอดมาสผข่เพดืที่อนรข่วมเมดืองของนางอบีกหลายคน 
ถล้อยคจาทบีที่นางประกาศไมข่ไดล้มบีความโดดเดข่น, ไมข่มบีสลิที่งใดทบีที่ควรกลข่าวถถึงเกบีที่ยวกนับมนันเลย-นอกจากทบีที่นางไดล้กลข่าววข่า 
“มาดผทข่านผผล้หนถึที่งทบีที่เลข่าถถึงสลิที่งสารพนัดซถึที่งฉนันไดล้กระทจา” ชาวสะมาเรบียเหลข่านนันั้นรผล้วข่านางไดล้ใชล้ชบีวลิตแบบคนชนัที่ว; ความ
อยากรผล้อยากเหห็นของพวกเขาถผกปลอุกเรล้าเมดืที่อนางประกาศวข่าคนแปลกหนล้าคนหนถึที่งไดล้บอกนางถถึงทอุกสลิที่งทบีที่นางเคย
กระทจา ชายผผล้นบีนั้ไมข่ใชข่คนธรรมดาอยข่างแนข่นอน! พวกเขาออกไปพบพระองคร์, พวกเขาปปักใจเชดืที่อวข่าพระองคร์ทรง
เปป็นพระเมสสลิยาหร์, และพวกเขาไดล้เชดืที่อในพระองคร์

ขล้อ 40: “ฉะนทนี้นเมพที่อชาวสะมาเรทยมาถนงพระองคณ์ เขาจนงทซูลเชริญพระองคณ์ใหด้ประททบอยซูต่กทบเขา และ
พระองคณ์กก็ประททบททที่นทที่นสองวทน”



ชาวสะมาเรบียเหลข่านนันั้นเปปิดรนับการสนัที่งสอน, พวกเขาเตห็มใจทบีที่จะฟปังถล้อยคจาแสนวลิเศษของพระเยซผ, พวก
เขาหลิวอาหารแหข่งชบีวลิต พระเยซผทรงพรล้อมเสมอและเตห็มพระทนัยทบีที่จะใชล้เวลากนับคนเหลข่านนันั้นทบีที่เชดืนั้อเชลิญพระองคร์ 
พระองคร์ทรงรอทบีที่จะถผกเชดืนั้อเชลิญอยผข่; พระองคร์ไมข่เคยถดือวลิสาสะ และถล้าพระองคร์ไมข่ทรงสถลิตอยผข่ทบีที่บล้านของคอุณและ
ในใจของคอุณ มนันกห็เปป็นเพราะวข่าคอุณยนังไมข่ไดล้เชดืนั้อเชลิญพระองคร์ พระองคร์จะเสดห็จเขล้ามาถล้าคอุณยอมเปปิดประตผ

“พระองคณ์กก็ประททบททที่นทที่นสองวทน” งานรนับใชล้ของพระเยซผในชข่วงสองวนันนบีนั้ไมข่ไดล้ถผกบนันทถึกไวล้ แตข่ผมไมข่
สงสนัยเลยวข่าสองวนันนนันั้นไดล้ถผกใชล้ไปในการประชอุมพระคนัมภบีรร์ครนันั้งใหญข่เมดืที่อพระเยซผทรงสนัที่งสอนและเทศนาแกข่ชาว
สะมาเรบียเหลข่านนันั้น และพวกเขารนับคจาสอนของพระองคร์ดล้วยความยลินดบี เราควรหมายเหตอุไวล้วข่ากระทนัที่งทอุกวนันนบีนั้สะ
มาเรบียกห็เปป็นสถานทบีที่ๆเจรลิญงอกงาม; แตข่เมดืองคาเปอรนาออุม, เมดืองโคราซลิน, และเมดืองเบธไซดาแทบทบีที่ถผกลดืมไป
หมดแลล้ว พระเยซผไดล้ทรงกระทจากลิจการและการอนัศจรรยร์อนันทรงฤทธลิธิ์ของพระองคร์ในเมดืองเหลข่านบีนั้ แตข่พวกเขากห็
ปฏลิเสธพระองคร์ และปปัจจอุบนันมบีรข่องรอยของเมดืองเหลข่านบีนั้หลงเหลดืออยผข่นล้อยมากๆ

ขล้อ 41 และ 42: “และคนอพที่นเปป็นอทนมากไดด้เชพที่อเพราะพระดคารทสของพระองคณ์ เขาเหลต่านทนี้นพซูดกทบหญริง
นทนี้นวต่า “ตทนี้งแตต่นทนี้ไปททที่เราเชพที่อนทนี้นมริใชต่เพราะคคาของเจด้า แตต่เพราะเราไดด้ยรินเอง และเรารซูด้แนต่วต่าทต่านองคณ์นทนี้เปป็นผซูด้ชต่วย
โลกใหด้รอด คพอพระครริสตณ์”

ในทบีที่นบีนั้เราเหห็นอจานาจสลิทธลิธิ์ขาดของพระเจล้าในการชข่วยผผล้ทบีที่หลงหายใหล้รอด จลิตวลิญญาณดวงหนถึที่งอาจถผก
เรบียกดล้วยวลิธบีหนถึที่ง, อบีกดวงหนถึที่งอาจถผกเรบียกดล้วยอบีกวลิธบีหนถึที่ง ชาวสะมาเรบียบางคนเหลข่านนันั้นเชดืที่อในพระเยซผเมดืที่อพวก
เขาไดล้ยลินคจาพยานของหญลิงผผล้นนันั้น; คนอดืที่นๆกห็ไมข่เชดืที่อจนกระทนัที่งพวกเขาไดล้เหห็นพระครลิสตร์ดล้วยตาตนัวเอง จลิตวลิญญาณ
ทอุกดวงถผกไถข่เหมดือนกนัน (โดยทางพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระเยซผครลิสตร์); จลิตวลิญญาณทอุกดวงไดล้รนับความรอด
โดยพระคอุณผข่านทางความเชดืที่อ-แตข่ไมข่ใชข่ทอุกคนถผกนจามาสผข่การกลนับใจใหมข่ดล้วยวลิธบีเดบียวกนัน เราตล้องไมข่จจากนัดพระ
วลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ใหล้กระทจากลิจดล้วยวลิธบีเดบียวตลอด “พระเจล้าทรงประกอบกลิจดล้วยวลิธบีการอนันลถึกลนับ, เพดืที่อกระทจาการ
อนัศจรรยร์ตข่างๆของพระองคร์” และพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ทรงกระทจากลิจดล้วยวลิธบีการอนันหลากหลายเพดืที่อนจาคนไมข่เชดืที่อ
มาฟปังขข่าวประเสรลิฐ, ทจาใหล้พวกเขาเกลิดการฟฝ้องใจ, และนจาพวกเขามาถถึงพระครลิสตร์ คนๆหนถึที่งอาจถผกใชล้โดยองคร์
พระผผล้เปป็นเจล้าเพดืที่อชนะดวงวลิญญาณทนันั้งหลายทบีที่อบีกคนหนถึที่งไมข่อาจเขล้าถถึงไดล้ และวลิธบีการทบีที่ถผกใชล้เพดืที่อเขล้าถถึงคนๆหนถึที่ง
กห็อาจเขล้าไมข่ถถึงอบีกคนหนถึที่ง เราเปป็นเครดืที่องมดือในพระหนัตถร์ของพระเยซผ; และในการจนัดการกนับดวงวลิญญาณทนันั้ง
หลาย, เชข่นเดบียวกนับในงานทบีที่ตล้องใชล้ความออุตสาหะอดืที่นๆ, เราตล้องแนข่ใจวข่าพระองคร์กจาลนังทรงนจาอยผข่

“ตทนี้งแตต่นทนี้ไปททที่เราเชพที่อนทนี้นมริใชต่เพราะคคาของเจด้า แตต่เพราะเราไดด้ยรินเอง” นบีที่หมายความวข่าหลนังจากไดล้เหห็น
และไดล้ยลินพระเยซผ ผผล้คนเหลข่านบีนั้กห็มบีความเชดืที่อทบีที่เขล้มแขห็งกวข่าเดลิมดล้วยซนั้จาและยดืนอยผข่บนรากฐานทบีที่แขห็งแกรข่งกวข่าเดลิม
ตนันั้งเยอะ นบีที่เปป็นความจรลิงเกบีที่ยวกนับผผล้เชดืที่อคนใดกห็ตามเมดืที่อเขาศถึกษาพระวจนะและกลินมนันเปป็นอาหาร ยลิที่งเราใชล้เวลา
ศถึกษาพระวจนะมากเทข่าไร เรากห็จะยลิที่งเขล้มแขห็งมากขถึนั้นในความเชดืที่อนนันั้น เราไมข่กลายเปป็นผผล้ทบีที่รอดอยข่างครบถล้วน
มากกวข่าเดลิมเลย แตข่เรากลายเปป็นผผล้ทบีที่เขล้มแขห็งมากกวข่าเดลิมในชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณ ชาวสะมาเรบียเหลข่านนันั้นมบีความเชดืที่อ
มนัที่นหลนังจากไดล้เหห็นพระเยซผ พวกเขากลข่าววข่า “เราไดด้ยรินพระองคณ์ดด้วยตทวเราเองแลด้ว และเรารยจ้แนก่วต่าทต่านองคณ์นทนี้
เปป็นผซูด้ชต่วยโลกใหด้รอด คพอพระครริสตณ์”



คจารนับสารภาพของพวกเขาตรงนบีนั้มบีเอกลนักษณร์: “ผซูด้ชต่วยโลกใหด้รอด” ไมข่ถผกพบทบีที่อดืที่นอบีกเลยในหนนังสดือขข่าว
ประเสรลิฐทนันั้งสบีที่เลข่ม เปป็นไปไดล้วข่าชาวสะมาเรบียเหลข่านนันั้นไมข่ไดล้เขล้าใจอยข่างชนัดเจนถถึงสลิที่งทบีที่พวกเขากจาลนังกลข่าว แตข่พวก
เขากห็เชดืที่อวข่าพระเยซผทรงเปป็นพระผผล้ชข่วยใหล้รอดของโลก-และพระองคร์กห็ทรงเปป็นเชข่นนนันั้นจรลิงๆ พวกยลิวคลิดวข่าพระ
เมสสลิยาหร์จะเสดห็จมาหาพวกเขาเทข่านนันั้น เนดืที่องจากพวกเขาเปป็นประชากรทบีที่ถผกเลดือกสรรของพระเจล้า, เปป็นผผล้ทบีที่ถผก
คนัดสรร; แตข่ชาวสะมาเรทยเหลข่านนันั้นเรบียกพระองคร์วข่า “พระผผล้ชข่วยใหล้รอดของโลก”

พระคอุณทบีที่ชข่วยใหล้รอดอนันแสนมหนัศจรรยร์ของพระเจล้าถผกแสดงใหล้เหห็นตรงนบีนั้อยข่างแนข่นอน, ทบีที่วข่าคจาพยาน
เชข่นนนันั้นจะมาจากชาตลิพนันธอุร์ผสมชาตลิพนันธอุร์หนถึที่ง, กถึที่งนนับถดือพระเจล้ากถึที่งนนับถดือรผปเคารพ, และปะปนกนับชาตลิพนันธอุร์อดืที่นๆ
อทกมากมาย มนันเปป็นเรดืที่องทบีที่พลิเศษเกลินธรรมดาจรลิงๆทบีที่พวกเขาใหล้คจาพยานนบีนั้, แทนทบีที่จะเปป็นพวกยลิวทบีที่บรรดาพนันธ
สนัญญาและพระสนัญญาเหลข่านนันั้นไดล้ประทานใหล้แกข่พวกเขา หลนังจากทบีที่พระเยซผทรงสนัที่งสอนนานสองวนัน ชาวสะมา
เรบียเหลข่านนันั้นกห็กลข่าวคจารนับสารภาพทบีที่พวกยลิวไมข่ไดล้กลข่าวแมล้หลนังจากทบีที่พระองคร์ทรงสนัที่งสอนพวกเขาหลายวทนใน
เยรผซาเลห็ม-และพวกเขาไมข่เคยกลข่าวคจารนับสารภาพเชข่นนนันั้นในฐานะประชาชาตลิหนถึที่งดล้วย การสนัที่งสอนของพระองคร์
ทข่ามกลางชาวสะมาเรบียเหลข่านนันั้นไมข่ไดล้แตกตข่างไปจากการสนัที่งสอนของพระองคร์ทข่ามกลางพวกยลิว แตข่หนัวใจของ
ชาวสะมาเรบียเหลข่านนันั้นไดล้เปปิดรนับขข่าวประเสรลิฐและพวกเขาไดล้เชดืที่อ ขณะทบีที่พวกยลิวทจาใจของตนใหล้แขห็งกระดล้างและ
เรบียกรล้องใหล้ตรถึงพระองคร์เสบียทบีที่กางเขน พระองคร์ทรงกระทจาบรรดาการอนัศจรรยร์ทบีที่ยลิที่งใหญข่ทบีที่สอุดของพระองคร์
ทข่ามกลางพวกยลิว; ทบีที่พระองคร์ทรงกระทจาเพดืที่อชาวสะมาเรบียเหลข่านนันั้นคดือ สนัที่งสอนและเทศนาพระวจนะ; แตข่พวก
เขากห็เชพที่อพระดจารนัสของพระองคร์และกลข่าวยอมรนับพระองคร์วข่าเปป็นพระผผล้ชข่วยใหล้รอด หลายครนันั้งคนทบีที่ไมข่รผล้เรดืที่องรผล้ราว
มากทบีที่สอุด, ไมข่เคยไดล้รนับความสวข่างจะยอมรนับขข่าวประเสรลิฐ, เชดืที่อในพระเยซผครลิสตร์เจล้า, และรนับความรอด; ขณะทบีที่
ในทบีที่ประชอุมเดบียวกนันนนันั้นคนทบีที่มบีความรผล้และไดล้รนับความสวข่างแลล้วจะเดลินจากไปโดยยนังเปป็นคนไมข่เชดืที่อ, หลงหายและ
กจาลนังมอุข่งหนล้าสผข่นรก

เปาโลกลข่าวไวล้ดนังนบีนั้: “พบีที่นล้องทนันั้งหลาย จงพลิจารณาดผวข่า พวกทข่านทบีที่พระเจล้าไดล้ทรงเรบียกมานนันั้นเปป็นคน
พวกไหน มบีนล้อยคนทบีที่โลกนลิยมวข่ามบีปปัญญา มบีนล้อยคนทบีที่มบีอจานาจ มบีนล้อยคนทบีที่มบีตระกผลสผง แตข่พระเจล้าไดล้ทรงเลดือก
สลิที่งทบีที่โลกถดือวข่าโงข่เขลา เพดืที่อจะทจาใหล้คนมบีปปัญญาอนับอาย และพระเจล้าไดล้ทรงเลดือกสลิที่งทบีที่โลกถดือวข่าอข่อนแอ เพดืที่อทจาใหล้
คนทบีที่แขห็งแรงอนับอาย พระเจล้าไดล้ทรงเลดือกสลิที่งทบีที่โลกถดือวข่าตที่จาตล้อย และสลิที่งทบีที่ถผกดผหมลิที่น ทนันั้งทรงเลดือกสลิที่งเหลข่านนันั้นซถึที่งยนัง
มลิไดล้เกลิดเปป็นตนัวจรลิงดล้วย เพดืที่อจะไดล้ทจาลายสลิที่งซถึที่งเปป็นตนัวจรลิงอยผข่แลล้ว เพดืที่อมลิใหล้เนดืนั้อหนนังใดๆอวดตข่อพระพนักตรร์
พระองคร์ไดล้ โดยพระองคร์ทข่านจถึงอยผข่ในพระเยซผครลิสตร์ เพราะพระเจล้าทรงตนันั้งพระองคร์ใหล้เปป็นปปัญญา ความชอบ
ธรรม การแยกตนันั้งไวล้ และการไถข่โทษ สจาหรนับเราทนันั้งหลาย เพดืที่อใหล้เปป็นไปตามทบีที่เขบียนวข่า ‘ใหล้ผผล้โอล้อวด อวดองคร์
พระผผล้เปป็นเจล้า’” (1 คร. 1:26-31)

ขล้อ 43: “ครทนี้นลต่วงไปสองวทน พระองคณ์กก็เสดก็จออกจากททที่นทที่นไปยทงแควด้นกาลริลท”
ผมเหห็นวข่า “สองวทน” นนันั้นทบีที่พระเยซผทรงอยผข่ในแควล้นสะมาเรบียมบีความสจาคนัญมากๆจากมอุมมองดล้านคจา

พยากรณร์ เมดืที่อพวกยลิวเรบียกรล้องใหล้ประหารชบีวลิตพระเมสสลิยาหร์ของตน พระองคร์กห็ทรงหนันไปหาพวกคนตข่างชาตลิ, 
ทรงเรบียกอนัครทผตเปาโล, และทรงเปปิดเผยแกข่เขาถถึงขล้อลถึกลนับทบีที่ไดล้ถผกซข่อนไวล้มาหลายยอุคสมนัยและนลิรนันดรร์กาล: 
“คดือขล้อความลถึกลนับซถึที่งซข่อนเรล้นอยผข่หลายยอุคและหลายชนัที่วอายอุนนันั้น แตข่บนัดนบีนั้ไดล้ทรงโปรดใหล้เปป็นทบีที่ประจนักษร์แกข่วลิสอุทธลิ



ชนของพระองคร์แลล้ว พระเจล้าทรงชอบพระทนัยทบีที่จะสจาแดงใหล้คนตข่างชาตลิรผล้วข่า อะไรเปป็นความมนัที่งคนัที่งของสงข่าราศบี
แหข่งขล้อลถึกลนับนบีนั้คดือทบีที่พระครลิสตร์ทรงสถลิตในทข่านอนันเปป็นทบีที่หวนังแหข่งสงข่าราศบี” (คส. 1:26, 27)

ตามกจาหนดวนันของพระเจล้า (หนถึที่งพนันปปเทข่ากนับหนถึที่งวนันและหนถึที่งวนันเทข่ากนับหนถึที่งพนันปป) พระองคร์ทรง
กระทจากลิจกนับพวกคนตข่างชาตลิตอนนบีนั้มาเกพอบ “สองวนัน” แลล้ว ใครจะรผล้เลข่า? เวลาอาจสอุกงอมแลล้วและชนัที่วโมงนนันั้น
อาจมาถถึงเราเมดืที่อพระเยซผจะทรงรนับเจล้าสาวตข่างชาตลิของพระองคร์ออกไปและหนันกลนับมาหาชนชาตลิอลิสราเอลอบีก 
ตามทบีที่เปาโลประกาศในบททบีที่สลิบเอห็ดของหนนังสดือโรม:

“เมดืที่อเปป็นเชข่นนบีนั้แลล้ว ขล้าพเจล้าจถึงถามวข่า “พระเจล้าทรงทอดทลินั้งชนชาตลิของพระองคร์แลล้วหรดือ” ขอพระเจล้า
อยข่ายอมใหล้เปป็นเชข่นนนันั้นเลย ขล้าพเจล้าเองกห็เปป็นชนชาตลิอลิสราเอล เปป็นเชดืนั้อสายของอนับราฮนัม เปป็นตระกผลเบนยามลิน 
พระเจล้ามลิไดล้ทรงทอดทลินั้งชนชาตลิของพระองคร์นนันั้นทบีที่พระองคร์ทรงทราบลข่วงหนล้าแลล้ว ทข่านไมข่รผล้เรดืที่องซถึที่งเขบียนไวล้แลล้ว
ในพระคนัมภบีรร์กลข่าวถถึงทข่านเอลบียาหร์หรดือ ทข่านไดล้กลข่าวโทษพวกอลิสราเอลตข่อพระเจล้าวข่า ‘พระองคร์เจล้าขล้า พวกเขา
ไดล้ฆข่าพวกศาสดาพยากรณร์ของพระองคร์ แทข่นบผชาของพระองคร์เขากห็ไดล้ขอุดทจาลายลงเสบีย เหลดืออยผข่แตข่ขล้าพระองคร์
คนเดบียวและเขาแสวงหาชข่องทางทบีที่จะประหารชบีวลิตของขล้าพระองคร์’ แลล้วพระเจล้าทรงตอบทข่านวข่าอยข่างไร วข่า
ดนังนบีนั้ ‘เราไดล้เหลดือคนไวล้สจาหรนับเราเจห็ดพนันคน ซถึที่งเปป็นผผล้ทบีที่มลิไดล้คอุกเขข่าลงตข่อรผปพระบาอนัล’ เชข่นนนันั้นแหละบนัดนบีนั้กห็ยนังมบี
พวกทบีที่เหลดืออยผข่ตามทบีที่ไดล้ทรงเลดือกไวล้โดยพระคอุณ แตข่ถล้าเปป็นทางพระคอุณกห็หาไดล้เปป็นเพราะทางการกระทจาไมข่ 
ฉะนนันั้นแลล้ว พระคอุณกห็ไมข่เปป็นพระคอุณอบีกตข่อไป แตข่ถล้าเปป็นทางการกระทจากห็หาไดล้เปป็นเพราะทางพระคอุณไมข่ ฉะนนันั้น
แลล้ว การกระทจากห็ไมข่เปป็นการกระทจาอบีกตข่อไป

“ถล้าเชข่นนนันั้นจะเปป็นอยข่างไร พวกอลิสราเอลไมข่พบสลิที่งทบีที่เขาแสวงหา แตข่คนทบีที่พระเจล้าไดล้ทรงเลดือกไวล้นนันั้นเปป็น
ผผล้ไดล้พบ และคนนอกนนันั้นกห็มบีใจแขห็งกระดล้างไป (ตามทบีที่มบีคจาเขบียนไวล้แลล้ววข่า ‘พระเจล้าไดล้ทรงประทานใจทบีที่เซดืที่องซถึม 
ประทานตาทบีที่มองไมข่เหห็น หผทบีที่ฟปังไมข่ไดล้ยลินใหล้แกข่เขา) จนทอุกวนันนบีนั้’ 

“ดาวลิดทรงกลข่าววข่า ‘ขอใหล้สจารนับของเขากลายเปป็นบข่วงแรล้ว และเครดืที่องดนัก และเปป็นสลิที่งใหล้สะดอุด และ
เปป็นสลิที่งสนองเขา ขอใหล้ตาของเขามดืดไปเพดืที่อเขาจะไดล้มองไมข่เหห็น และใหล้หลนังของเขางอคข่อมตลอดไป’

“ขล้าพเจล้าจถึงถามวข่า “พวกอลิสราเอลสะดอุดจนหกลล้มทบีเดบียวหรดือ” ขอพระเจล้าอยข่ายอมใหล้เปป็นเชข่นนนันั้นเลย
แตข่การทบีที่เขาละเมลิดนนันั้นเปป็นเหตอุใหล้ความรอดแผข่มาถถึงพวกตข่างชาตลิ เพดืที่อจะใหล้พวกอลิสราเอลมบีใจมานะขถึนั้น แตข่ถล้า
การทบีที่พวกอลิสราเอลละเมลิดนนันั้นเปป็นเหตอุใหล้ทนันั้งโลกบรลิบผรณร์ และถล้าการพข่ายแพล้ของเขาเปป็นเหตอุใหล้คนตข่างชาตลิ
บรลิบผรณร์ เขาจะยลิที่งบรลิบผรณร์มากสนักเทข่าใด แตข่ขล้าพเจล้ากลข่าวแกข่พวกทข่านทบีที่เปป็นคนตข่างชาตลิ เพราะขล้าพเจล้าเปป็นอนัคร
ทผตมายนังพวกตข่างชาตลิ ขล้าพเจล้าจถึงยกยข่องหนล้าทบีที่ของขล้าพเจล้า เพดืที่อดล้วยวลิธบีใดกห็ตามขล้าพเจล้าจะไดล้เรล้าใจพบีที่นล้องรข่วม
ชาตลิของขล้าพเจล้าใหล้เขาเอาอยข่าง เพดืที่อใหล้เขารอดไดล้บล้าง เพราะวข่า ถล้าการทบีที่พบีที่นล้องรข่วมชาตลิของขล้าพเจล้าถผกพระเจล้า
ทรงทอดทลินั้งเสบียแลล้วเปป็นเหตอุใหล้คนทนันั้งโลกกลนับคดืนดบีกนับพระองคร์ การทบีที่พระองคร์ทรงรนับเขากลนับมาอบีกนนันั้น กห็เปป็น
อยข่างไร กห็เปป็นเหมดือนกนับวข่าเขาไดล้ตายไปแลล้วและกลนับฟฟฟื้นขถึนั้นใหมข่ เพราะถล้าแปฝ้งกล้อนแรกบรลิสอุทธลิธิ์ ทนันั้งอข่างกห็
บรลิสอุทธลิธิ์ดล้วย และถล้ารากบรลิสอุทธลิธิ์ กลิที่งทนันั้งหมดกห็บรลิสอุทธลิธิ์ดล้วย

“แตข่ถล้าทรงหนักกลิที่งบางกลิที่งออกเสบียแลล้ว และไดล้ทรงนจาทข่านผผล้เปป็นกลิที่งมะกอกปฝ่ามาตข่อกลิที่งไวล้แทนกลิที่งเหลข่านนันั้น
เพดืที่อใหล้เขล้าเปป็นสข่วนไดล้รนับนนั้จาเลบีนั้ยงจากรากตล้นมะกอกเทศ ทข่านกห็อยข่าอวดดบีตข่อกลิที่งเหลข่านนันั้น แตข่ถล้าทข่านอวดดบี ใชข่วข่า



ทข่านไดล้เลบีนั้ยงรากนนันั้นกห็หาไมข่ แตข่รากตข่างหากเลบีนั้ยงทข่าน ทข่านอาจจะแยล้งวข่า “กลิที่งเหลข่านนันั้นไดล้ทรงหนักออกเสบียแลล้วกห็
เพดืที่อจะไดล้ตข่อกลิที่งขล้าไวล้”

“ถผกแลล้ว เขาถผกหนักออกกห็เพราะเขาไมข่เชดืที่อ แตข่ทบีที่ทข่านอยผข่ไดล้กห็เพราะความเชดืที่อเทข่านนันั้น อยข่าเยข่อหยลิที่งไปเลย
แตข่จงเกรงกลนัว เพราะวข่าถล้าพระเจล้ามลิไดล้ทรงงดโทษกลิที่งเหลข่านนันั้นทบีที่เปป็นกลิที่งเดลิม กห็เกรงวข่าพระองคร์จะไมข่ทรงงดโทษ
ทข่านเหมดือนกนัน เหตอุฉะนนันั้นจงพลิจารณาดผทนันั้งพระกรอุณาและความเขล้มงวดของพระเจล้า กนับคนเหลข่านนันั้นทบีที่หลงผลิดไป
กห็ทรงเขล้มงวด แตข่สจาหรนับทข่านกห็ทรงพระกรอุณา ถล้าทข่านจะดจารงอยผข่ในพระกรอุณาของพระองคร์นนันั้นตข่อไป มลิฉะนนันั้น
ทข่านกห็จะถผกตนัดออกเสบียดล้วย สข่วนเขาทนันั้งหลายดล้วย ถล้าเขาไมข่ดจารงอยผข่ในความไมข่เชดืที่อสดืบไป เขากห็จะไดล้รนับการตข่อ
กลิที่งเขล้าไปใหมข่ เพราะวข่าพระเจล้าทรงฤทธลิธิ์ทบีที่จะทรงใหล้เขาตข่อกลิที่งเขล้าอบีกไดล้

“เพราะวข่าถล้าพระเจล้าทรงตนัดทข่านออกจากตล้นมะกอกปฝ่าซถึที่งเปป็นตล้นไมล้ตามธรรมชาตลิ และทรงนจามาตข่อ
กลิที่งกนับตล้นมะกอกเทศพนันธอุร์ดบีซถึที่งผลิดธรรมชาตลิของมนันแลล้ว การทบีที่จะเอากลิที่งเหลข่านนันั้น ซถึที่งเปป็นกลิที่งเดลิมมาตข่อกลิที่งเขล้ากนับตล้น
ของมนันเอง กห็จะงข่ายยลิที่งกวข่านนันั้นสนักเทข่าใด เหตอุฉะนนันั้น พบีที่นล้องทนันั้งหลาย ขล้าพเจล้าไมข่อยากใหล้ทข่านทนันั้งหลายเขลาใน
ขล้อความลถึกลนับนบีนั้ เกลดือกวข่าทข่านจะอวดรผล้ คดือเรดืที่องทบีที่บางคนในพวกอลิสราเอลไดล้มบีใจแขห็งกระดล้างไป จนถถึงพวกตข่าง
ชาตลิไดล้เขล้ามาครบจจานวน

“และเมดืที่อเปป็นดนังนนันั้น พวกอลิสราเอลทนันั้งปวงกห็จะไดล้รนับความรอด ตามทบีที่มบีคจาเขบียนไวล้แลล้ววข่า ‘พระผผล้ชข่วยใหล้
รอดจะเสดห็จมาจากเมดืองศลิโยน และจะทรงกจาจนัดอธรรมใหล้สผญสลินั้นไปจากยาโคบ นบีที่แหละเปป็นพนันธสนัญญาของเรา
กนับเขาทนันั้งหลาย เมดืที่อเราจะยกโทษบาปของเขา’ ในเรดืที่องขข่าวประเสรลิฐนนันั้น เขาเหลข่านนันั้นกห็เปป็นศนัตรผเพดืที่อประโยชนร์
ของพวกทข่าน แตข่ถล้าวข่าตามทบีที่ไดล้ทรงเลดือกไวล้ เขาทนันั้งหลายกห็เปป็นทบีที่รนักเนดืที่องจากบรรพบอุรอุษของเขาเพราะวข่าพระเจล้า
มลิไดล้ทรงกลนับพระทนัยในการทบีที่ไดล้ทรงใหล้ของประทานและทรงเรบียกไวล้

“ทข่านทนันั้งหลายเมดืที่อกข่อนมลิไดล้เชดืที่อพระเจล้า แตข่บนัดนบีนั้ไดล้รนับพระกรอุณาเพราะความไมข่เชดืที่อของพวกเขาเหลข่า
นนันั้นฉนันใด บนัดนบีนั้เขาเหลข่านนันั้นกห็มลิไดล้เชดืที่อ เพดืที่อวข่าเขาจะไดล้รนับพระกรอุณาโดยพระกรอุณาทบีที่ไดล้ประทานแกข่ทข่านทนันั้งหลาย
ฉนันนนันั้น เพราะวข่าพระเจล้าทรงปลข่อยใหล้คนทอุกคนอยผข่ในฐานะทบีที่ไมข่เชดืที่อ เพดืที่อพระองคร์จะไดล้ทรงพระกรอุณาแกข่เขาทนันั้ง
หลายทอุกคน

“โอ พระปปัญญาและความรอบรผล้ของพระเจล้านนันั้นลนั้จาลถึกเทข่าใด คจาตนัดสลินของพระองคร์นนันั้นเหลดือทบีที่จะหยนัที่งรผล้
ไดล้ และทางของพระองคร์กห็เหลดือทบีที่จะสดืบเสาะไดล้ เพราะวข่า ‘ใครเลข่ารผล้จนักพระทนัยขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้า หรดือใคร
เลข่าเปป็นทบีที่ปรถึกษาพระองคร์ หรดือใครเลข่าไดล้ถวายสลิที่งหนถึที่งสลิที่งใดแดข่พระองคร์ ทบีที่พระองคร์จะตล้องประทานตอบแทนใหล้
แกข่เขา’ เพราะสลิที่งสารพนัดมาจากพระองคร์ โดยพระองคร์และเพดืที่อพระองคร์ ขอสงข่าราศบีจงมบีแดข่พระองคร์สดืบๆไปเปป็น
นลิตยร์ เอเมน” 

เราไมข่รผล้วนันหรดือโมงนนันั้นเมดืที่อพระเยซผจะเสดห็จมา แตข่พระองคร์เองทรงสอนเหลข่าสาวกของพระองคร์อยข่าง
ชนัดเจนแลล้ววข่า:

“บนัดนบีนั้ จงเรบียนคจาออุปมาเรดืที่องตล้นมะเดดืที่อ เมดืที่อกลิที่งกล้านยนังอข่อนและแตกใบแลล้ว ทข่านกห็รผล้วข่าฤดผรล้อนใกลล้จะถถึง
แลล้ว เชข่นนนันั้นแหละ เมดืที่อทข่านทนันั้งหลายเหห็นสลิที่งทนันั้งปวงนบีนั้ กห็ใหล้รผล้วข่าเหตอุการณร์นนันั้นมาใกลล้จะถถึงประตผแลล้ว  เราบอก
ความจรลิงแกข่ทข่านทนันั้งหลายวข่า คนชนัที่วอายอุนบีนั้จะไมข่ลข่วงลนับไปจนกวข่าสลิที่งทนันั้งปวงนบีนั้จะสจาเรห็จ ฟฝ้าและดลินจะลข่วงไป แตข่



คจาของเราจะสผญหายไปหามลิไดล้เลย แตข่วนันนนันั้น โมงนนันั้น ไมข่มบีใครรผล้ ถถึงบรรดาทผตสวรรคร์ในสวรรคร์กห็ไมข่รผล้ รผล้แตข่พระ
บลิดาของเราองคร์เดบียว” (มธ. 24:32-36) (ตด้นมะเดพที่อ เปป็นสนัญลนักษณร์ทบีที่แสดงถถึงชนชาตลิอลิสราเอล จงศถึกษาบททบีที่
ยบีที่สลิบสบีที่ทนันั้งบทของเยเรมบียร์)

อลิสราเอลเปป็นประชาชาตลิหนถึที่งในปปัจจอุบนัน, กลิที่งกล้านของเขายนังอข่อนอยผข่, เขากห็กจาลนังแตกใบ-และ “สลิที่งเหลข่า
นบีนั้ทนันั้งหมด” กห็อยผข่กนับเราในขณะเดบียวกนัน แนข่นอนวข่าพระเยซผทรงอยผข่ทบีที่ประตผแลล้ว! และเราควรอธลิษฐานรข่วมกนับ
ยอหร์นผผล้เปป็นทบีที่รนักวข่า “ขอใหล้เปป็นเชข่นนนันั้น เชลิญเสดห็จมาเถลิด พระเยซผเจล้า!”

หลนังจากสองวนันในแควล้นสะมาเรบีย พระเยซผ “กก็เสดก็จออกจากททที่นทที่นไปยทงแควด้นกาลริลท”
ขล้อ 44: “เพราะพระเยซซูเองทรงเปป็นพยานวต่า “ศาสดาพยากรณณ์ไมต่ไดด้รทบเกทยรตริในบด้านเมพองของตน”
คจาพยานขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้าของเราในพระคจาขล้อนบีนั้ควรคข่าแกข่การสนังเกต มบีการตบีความพระคจาขล้อนบีนั้

หลากหลายแบบ และบางทบีกห็มบีหลายคจาถามทบีที่จะไมข่มบีวนันไดล้คจาตอบ ยกตนัวอยข่างเชข่น อะไรเปป็นการเชดืที่อมโยง
ระหวข่างพระคจาขล้อนบีนั้กนับพระคจาขล้อกข่อนหนล้า? ใครบางคนถามพระเยซผเกบีที่ยวกนับการกลนับไปยนังทบีที่ๆพระองคร์ทรง
เตลิบโตมา, ในเขตแดนรอบเมดืองนาซาเรห็ธไหม? “บด้านเมพอง” ขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้าเองคดือทบีที่ไหน? หลายคนเชดืที่อ
วข่าพระองคร์ทรงหมายถถึงแควล้นกาลลิลบีทนันั้งหมด; แตข่ถล้านบีที่เปป็นความจรลิง เราจะทจาใหล้ขล้อ 44 และขล้อ 45 สอดคลล้อง
กนันไดล้อยข่างไร ซถึที่งกลข่าววข่าชาวกาลลิลบีไดล้ตล้อนรนับพระองคร์? หลนังจากการคล้นควล้ามากมาย และหลนังจากการเปรบียบ
เทบียบขล้อพระคนัมภบีรร์ตข่างๆในมนัทธลิว 13:53, 54; มาระโก 6:1-6; และลผกา 4:16-32 ผมกห็เชดืที่อวข่าพระองคร์ทรงหมาย
ถถึงเมพองนาซาเรก็ธ ความหมายของพระคจาขล้อนบีนั้กห็คงจะเปป็น “พระเยซผเสดห็จออกจากแควล้นสะมาเรบียเขล้าไปใน
แควล้นกาลลิลบี แตข่ไมข่ไดล้ไปยนังบล้านเมดืองของพระองคร์เอง นนัที่นคดือ เมดืองนาซาเรห็ธ ดล้วยวข่าพระองคร์ทรงเปป็นพยานวข่า
ศาสดาพยากรณร์คนหนถึที่งไมข่มบีเกบียรตลิเลยในบล้านเมดืองของเขาเอง”

ถถึงแมล้วข่าเราไมข่สามารถตอบคจาถามทอุกขล้อในเรดืที่องทบีที่เกบีที่ยวขล้องกนับคจากลข่าวตรงนบีนั้ไดล้ มนันกห็เปป็นสลิที่งสจาคนัญทบีที่
เราควรมองเหห็นความจรลิงของสลิที่งทบีที่พระเยซผตรนัสตรงนบีนั้ ผผล้รนับใชล้และผผล้ประกาศขข่าวประเสรลิฐบางคนไดล้คด้นพบความ
จรลิงนนันั้นโดยเผชลิญกนับประสบการณร์อนันแสนเจห็บปวดและขมขดืที่น มนันเปป็นความจรลิงเสมอมา (และจะเปป็นความจรลิง
เสมอไปจนกวข่าพระเยซผเสดห็จมา) ทบีที่วข่ามนอุษยร์เปป็นสลิที่งทรงสรล้างทบีที่ตกตที่จา, เสดืที่อมทราม, ไมข่ใหล้คอุณคข่าอนันใดแกข่สลิที่งทบีที่เขา
คอุล้นเคยกนับมนันมากเกลินไป เราควรจดจจาคจากลข่าวเกข่าแกข่ทบีที่วข่า “ความคอุล้นเคยกข่อเกลิดเปป็นความชลิงชนัง” ดล้วยเหตอุนบีนั้ มนัน
จถึงเปป็นการไมข่ฉลาดเลยทบีที่ผผล้รนับใชล้คนใดจะอยผข่นานเกลินไปในชอุมชมเดลิมๆ ผมเชดืที่อวข่ามนันเปป็นสลิที่งทบีที่พอพระทนัยองคร์พระ
ผผล้เปป็นเจล้าทบีที่เหลข่าผผล้รนับใชล้ของพระองคร์จะไมข่อยผข่นลิที่งและปรนนลิบนัตลิคนหนล้าใหมข่ๆในพดืนั้นทบีที่ใหมข่ๆ-และแนข่นอนทบีที่สอุดเลย
วข่ามนันเปป็นเรดืที่องนข่าสดชดืที่นแกข่คนในครลิสตจนักรทบีที่จะไดล้ฟปังเสบียงของนนักเทศนร์หนล้าใหมข่ ถล้าเราเปป็นนนักเทศนร์ของ
พระเจล้า เราทอุกคนกห็เทศนาขข่าวประเสรลิฐเดบียวกนัน แตข่เราไมข่เทศนาดล้วยวลิธบีเดบียวกนัน และหลายครนันั้งผผล้รนับใชล้คนหนถึที่ง
กห็สามารถชข่วยเหลดือผผล้คนทบีที่ผผล้รนับใชล้อบีกคนหนถึที่งไมข่สามารถเขล้าถถึงไดล้ เราทอุกคนเปป็นมนอุษยร์ แตข่เรากห็ไมข่ไดล้เหมดือนกนัน
หมด; และดผเหมดือนวข่าพระเจล้าทรงใชล้ผผล้คนทบีที่ไมข่อยผข่นลิที่งไดล้อยข่างมหาศาล คนเหลข่านนันั้นทบีที่อยผข่กนับทบีที่นานเกลินไปในตจา
แหนข่งศลิษยาภลิบาลหลายครนันั้งเผชลิญกนับความปวดรล้าวใจทบีที่คงไมข่มาถถึงพวกเขาเลยหากพวกเขาไดล้ฟปังพระวลิญญาณ
บรลิสอุทธลิธิ์แทนทบีที่จะฟปังผผล้คนทบีที่ควรจะเปป็นเพดืที่อนทบีที่พวกเขาไวล้วางใจ ปกตลิแลล้ว คนเหลข่านนันั้นทบีที่ใกลล้ชลิดกนับศลิษยาภลิบาล
มากทบีที่สอุดในชข่วงปปแรกๆของการรนับใชล้ของเขานนัที่นเองคดือผผล้ทบีที่ขอใหล้เขาลาออกหลนังจากผข่านไปหลายปป



ขล้อ 45: “ฉะนทนี้นเมพที่อพระองคณ์เสดก็จไปถนงแควด้นกาลริลท ชาวกาลริลทไดด้ตด้อนรทบพระองคณ์ เพราะเขาไดด้เหก็นทตุก
สริที่งซนที่งพระองคณ์ไดด้ทรงกระทคาในเทศกาลเลทนี้ยง ณ กรตุงเยรซูซาเลก็ม เพราะเขาททนี้งหลายไดด้ไปในเทศกาลเลทนี้ยงนทนี้น
ดด้วย”

“ชาวกาลริลทไดด้ตด้อนรทบพระองคณ์” (ภาษากรบีกตรงนบีนั้บข่งบอกวข่าพวกเขาตล้อนรนับพระองคร์ดล้วยความเคารพ
และความยจาเกรง, พวกเขาใหล้เกบียรตลิพระองคร์ในฐานะอาจารยร์และนนักรนักษาโรคผผล้ยลิที่งใหญข่, ผผล้ทบีที่กระทจาการ
อนัศจรรยร์ใหญข่โตทนันั้งหลาย), “เพราะเขาไดด้เหก็นทตุกสริที่งซนที่งพระองคณ์ไดด้ทรงกระทคาในเทศกาลเลทนี้ยง ณ กรตุง
เยรซูซาเลก็ม” ยอหร์น 2:23 บอกเราวข่า “เมดืที่อพระองคร์ประทนับ ณ กรอุงเยรผซาเลห็มในวนันเลบีนั้ยงเทศกาลปปัสกานนันั้น มบีคน
เปป็นอนันมากไดล้เชดืที่อในพระนามของพระองคร์ เมดืที่อเขาไดล้เหห็นการอนัศจรรยร์ทบีที่พระองคร์ไดล้ทรงกระทจา” จงสนังเกตวข่า
ชาวแควล้นกาลลิลบีเหลข่านนันั้นไดล้ตล้อนรนับพระองคร์เพราะสลิที่งทบีที่พวกเขาไดผู้เหห็น แตข่ชาวสะมาเรบียเหลข่านนันั้นไดล้ตล้อนรนับ
พระองคร์เพราะวต่าพวกเขาไดด้ฟฟังคคาตรทสของพระองคณ์ ชาวกาลลิลบีตล้อนรนับพระองคร์ในฐานะผผล้หนถึที่งทบีที่ไมข่ใชข่คนธรรมดา
เลย แตข่ไมข่มบีเหตอุผลทบีที่จะสนันนลิษฐานวข่าพวกเขาทตุกคนไดล้ตล้อนรนับพระองคร์ในความเชดืที่อทบีที่ชข่วยใหล้รอด

ชาวกาลลิลบีเหลข่านนันั้น “ไดด้ไปในเทศกาลเลทนี้ยงนทนี้นดด้วย” นบีที่เปป็นขล้อพลิสผจนร์จากพระคนัมภบีรร์ทบีที่วข่าพวกยลิวจากทนัที่ว
โลกเขล้ารข่วมเทศกาลเลบีนั้ยงทางศาสนาทบีที่ยลิที่งใหญข่เหลข่านนันั้นทบีที่กรอุงเยรผซาเลห็ม-โดยเฉพาะอยข่างยลิที่งเทศกาลปปัสกา พวก
ยลิวทบีที่อาศนัยอยผข่หข่างไกลจากกรอุงเยรผซาเลห็ม, ในแควล้นกาลลิลบีและทล้องถลิที่นอดืที่นๆ, ไดล้ไปยนังนครแหข่งการนมนัสการนนันั้นเพดืที่อ
รข่วมเทศกาลปปัสกา นบีที่บอกเปป็นนนัยถถึงความมบีชดืที่อเสบียงโดข่งดนังทบีที่การรนับใชล้ขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้าของเราไดล้รนับ-และ
ไมข่ใชข่แคข่งานรนับใชล้ของพระองคร์เทข่านนันั้น แตข่การสลินั้นพระชนมร์ของพระองคร์ดล้วย เพราะวข่าพระองคร์ทรงถผกตรถึง
กางเขนในชข่วงเทศกาลปปัสกา การตรถึงพระบอุตรของพระเจล้าทบีที่กางเขนไดล้เกลิดขถึนั้นตข่อสายตาประจนักษร์พยานหลาย
หมดืที่นคนทบีที่มาจากทอุกสข่วนของโลกในสมนัยนนันั้น; การจทดเตรทยมของพระเจด้าไดด้จทดการใหด้มทนเปป็นแบบนทนี้น ขล้อเทห็จจรลิง
ตข่างๆเรดืที่องชบีวลิต, การรนับใชล้, และการสลินั้นพระชนมร์ของพระเยซผครลิสตร์ไมข่อาจถผกปฏลิเสธไดล้: “ดล้วยวข่าทข่านกษนัตรลิยร์
ทรงทราบขล้อความเหลข่านบีนั้ดบีแลล้ว ขล้าพระองคร์จถึงกลล้ากลข่าวตข่อพระพนักตรร์ของพระองคร์ เพราะขด้าพระองคณ์เชพที่อแนต่
วต่า ไมต่มทสทกอยต่างหนนที่งในบรรดาเหตตุการณณ์เหลต่านทนี้นททที่ไดด้พด้นพระเนตรของพระองคณ์ เพราะการเหลก่านกันั้นมกิไดจ้
กระทคากกันในททนั่ลกับลทนั้” (กลิจการ 26:26)

ลซกชายของขทุนนางไดผู้รบับการรบักษาใหผู้หาย
ขล้อ 46: “ฉะนทนี้นพระเยซซูจนงไดด้เสดก็จไปยทงหมซูต่บด้านคานาแควด้นกาลริลทอทก อทนเปป็นททที่ซนที่งพระองคณ์ทรงกระทคา

ใหด้นนี้คากลายเปป็นนนี้คาองตุต่น และททที่เมพองคาเปอรนาอตุมมทขตุนนางคนหนนที่ง บตุตรชายของทต่านปฝ่วยหนทก”
นบีที่เปป็นครนันั้งทบีที่สองทบีที่พระเยซผเสดห็จไปเยดือนหมผข่บล้านคานา เราจจาไดล้วข่านาธานาเอลอาศนัยอยผข่ในหมผข่บล้านคานา

และเชดืที่อกนันวข่านางมารบียร์มบีญาตลิอยผข่ทบีที่นนัที่น ดนังทบีที่ไดล้กลข่าวถถึงไปแลล้วตอนทบีที่พระเยซผ “ทรงกระทคาใหด้นนี้คากลายเปป็นนนี้คา
องตุต่น” ทบีที่งานสมรสหนถึที่ง

“มทขตุนนางคนหนนที่ง...” ขอุนนางผผล้นบีนั้มบีความเกบีที่ยวขล้องกนับราชสจานนักของเฮโรดอยข่างไมข่ตล้องสงสนัยและคงจะ
เรบียกไดล้วข่าเปป็น “คนในวนัง” (ความหมายตรงตนัวของขตุนนาง) มบีผผล้เสนอแนะวข่าเขาอาจเปป็นคผซา, คนตล้นเรดือนสข่วน
ตนัวของเฮโรด, ผผล้ซถึที่งภรรยาของเขาโยอนันนาไดล้กลายเปป็นสาวกคนหนถึที่งขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้าของเรา: “และโย
อนันนาภรรยาของคผซา ตล้นเรดือนของเฮโรด และซผซนันนา และผผล้หญลิงอดืที่นๆหลายคนทบีที่เคยปรนนลิบนัตลิพระองคร์ดล้วย



การถวายสลิที่งของของเขา” (ลผกา 8:3) คนอดืที่นๆกห็เสนอแนะวข่าขอุนนางผผล้นบีนั้อาจเปป็นมานาเอน “ผผล้ไดล้รนับการเลบีนั้ยงดผ
เตลิบโตขถึนั้นดล้วยกนันกนับเฮโรดเจล้าเมดือง และเซาโล” (กลิจการ 13:1)

ถล้าองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าทรงอยากใหล้เรารผล้ชดืที่อของชายผผล้นบีนั้ ผมกห็แนข่ใจวข่าพระองคร์กห็คงบอกเราไปแลล้ว สลิที่ง
สจาคนัญตรงนบีนั้ไมข่ใชข่ชดืที่อของชายผผล้นบีนั้ แตข่เปป็นขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าขตุนนางคนหนถึที่ง, คนๆหนถึที่งทบีที่เกบีที่ยวขล้องกนับราชสจานนักของ
กษนัตรลิยร์, จะยอมมาหาพระเยซผครลิสตร์เจล้าภายใตล้สถานการณร์ใดๆ เมดืที่อพวกเจล้าหนล้าทบีที่ถผกใชล้มาเพดืที่อจนับกอุมพระเยซผ
และกลนับไปโดยไมข่นจาตนัวพระองคร์ไปดล้วย พวกฟารลิสบีและพวกปอุโรหลิตใหญข่กห็ถามวข่า “ทจาไมพวกเจล้าจถึงไมข่จนับเขา
มา?” พวกเจล้าหนล้าทบีที่กห็ตอบกลนับไปวข่า “ไมข่เคยมบีผผล้ใดพผดเหมดือนคนนนันั้นเลย” จากนนันั้นพวกฟารลิสบีกห็ถามวข่า “พวก
เจจ้าถซูกหลอกไปดด้วยแลด้วหรพอ? มทผยจ้ใดในพวกขนุนนางหรบอพวกฟารกิสทเชบนั่อในผยจ้นกันั้นหรบอ?” (ยอหร์น 7:45-48)

ขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าขอุนนางผผล้นบีนั้ไดด้มาหาพระเยซผกห็พลิสผจนร์วข่าพระวจนะของพระเจล้าดถึงดผดผผล้คนทอุกชนชนันั้น-ตนันั้งแตข่
คนใหญข่โตทบีที่สอุดจนถถึงคนตที่จาตล้อยทบีที่สอุด ในบทแรกของขข่าวประเสรลิฐความรอดนบีนั้ พวกชาวประมงไดล้กลนับใจเชดืที่อ ใน
บททบีที่สาม นลิโคเดมนัส ขอุนนางคนหนถึที่งของพวกยลิว ไดล้กลนับใจเชดืที่อ และในสข่วนแรกของบททบีที่เราศถึกษากนันอยผข่นบีนั้หญลิง
แพศยาชาวสะมาเรบียไดล้รนับความรอด ในพระคจาขด้อนทนี้ ขอุนนางคนหนถึที่ง, คนในวนังจากราชสจานนักของกษนัตรลิยร์, ไดล้มา
หาพระเยซผ และททนี้งครทวเรพอนของเขาไดล้รนับความรอดซถึที่งเปป็นผลของการมาเยดือนครนันั้งนนันั้น

บอุตรชายของขอุนนางผผล้นบีนั้ “ปฝ่วยหนทกอยซูต่ททที่เมพองคาเปอรนาอตุม” ในสมนัยขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้าของเรา 
เมดืองคาเปอรนาออุมเปป็นเมดืองทบีที่มบีชดืที่อเสบียง มนันตนันั้งอยผข่บนชายฝปัปี่งของทะเลกาลลิลบี แตข่วลิบนัตลิทบีที่องคร์พระผผล้เปป็นเจล้าของเรา
ไดล้ตรนัสตข่อสผล้เมดืองนบีนั้ไดล้ถผกทจาใหล้สจาเรห็จจรลิงแลล้วอยข่างครบถล้วนเหลดือเกลิน (มธ. 11:23) จนทบีที่ตนันั้งของเมดืองนนันั้นยนังเปป็น
เรดืที่องทบีที่ถกเถบียงกนันอยผข่ทอุกวนันนบีนั้ พระเยซผทรงกระทจาการอนัศจรรยร์อนันโดดเดข่นหลายประการทบีที่นนัที่น พระองคร์ทรง
รนักษาผผล้รนับใชล้ของนายรล้อยคนนนันั้นใหล้หาย (มธ. 8:5-10); พระองคร์ทรงทจาใหล้บอุตรสาวของไยรนัสกลนับมบีชบีวลิตขถึนั้นอบีก
(มาระโก 5:21-43 บางสข่วน); และในขล้อพระคจาทบีที่เราศถึกษากนันอยผข่นบีนั้พระองคร์ทรงรนักษาบอุตรชายของขอุนนางผผล้นบีนั้ใหล้
หาย-การอนัศจรรยร์ทบีที่โดดเดข่นสามประการ, โดยแตข่ละครนันั้งถผกกระทจาแกข่สมาชลิกในครอบครนัวของสามชนชนันั้นผผล้นจาทบีที่
แตกตข่างกนัน ไมข่ตล้องสงสนัยเลยวข่า เพราะการอนัศจรรยร์อนันโดดเดข่นเหลข่านบีนั้ ขข่าวประเสรลิฐจถึงเปป็นทบีที่ทราบแกข่ทอุก
ครอบครนัวในเมดืองคาเปอรนาออุม และมนันเปป็นเรดืที่องนข่าเศรล้าจรลิงๆทบีที่พระเยซผตล้องจจาใจตรนัสถถึงเมดืองนนันั้นวข่า “และฝฝ่าย
เจล้า เมดืองคาเปอรนาออุม ซถึที่งถผกยกขถึนั้นเทบียมฟฝ้าแลล้ว เจล้าจะตล้องลงไปถถึงนรกตข่างหาก ดล้วยวข่าการอลิทธลิฤทธลิธิ์ซถึที่งไดล้
กระทจาในทข่ามกลางเจล้านนันั้น ถล้าไดล้กระทจาในเมดืองโสโดม เมดืองนนันั้นจะไดล้ตนันั้งอยผข่จนทอุกวนันนบีนั้ แตข่เราบอกเจล้าวข่า ในวนัน
พลิพากษา โทษเมดืองโสโดมจะเบากวข่าโทษของเจล้า” (มธ. 11:23, 24) เมดืองคาเปอรนาออุมไดล้รนับโอกาสทบีที่จะกลาย
เปป็นศผนยร์กลางของครลิสเตบียนทบีที่ยลิที่งใหญข่ทบีที่สอุดแหข่งหนถึที่งตลอดกาลไปแลล้ว แตข่ชาวเมดืองนนันั้นปฏลิเสธพระเยซผเจล้า และ
พระเจล้าไมข่ทรงมบีทางเลดือกอดืที่นนอกจากประกาศการพลิพากษาตข่อพวกเขา

ขล้อ 47-49: “เมพที่อทต่านไดด้ยรินขต่าววต่า พระเยซซูไดด้เสดก็จมาจากแควด้นยซูเดทยไปยทงแควด้นกาลริลทแลด้ว ทต่านจนงไป
ทซูลอด้อนวอนพระองคณ์ใหด้เสดก็จลงไปรทกษาบตุตรของตน เพราะบตุตรจวนจะตายแลด้ว พระเยซซูจนงตรทสกทบเขาวต่า “ถด้า
พวกทต่านไมต่เหก็นหมายสคาคทญและการมหทศจรรยณ์ ทต่านกก็จะไมต่เชพที่อ” ขตุนนางผซูด้นทนี้นทซูลพระองคณ์วต่า “พระองคณ์เจด้าขด้า 
ขอเสดก็จไปกต่อนททที่บตุตรของขด้าพระองคณ์จะตาย”



บางครนันั้งพระเจล้ากห็ทรงกระทจากลิจผข่านทางลผกๆของเราเพดืที่อนจาเรามาถถึงพระครลิสตร์ ความตล้องการเรข่งดข่วน
สอุดๆของคนทบีที่เรารนักมนักผลนักดนันคนทบีที่ใจแขห็งกระดล้างทบีที่สอุดใหล้ยอมคอุกเขข่าลงและนจาเขามาถถึงองคร์พระผผล้เปป็นเจล้า มนัน
เปป็นแบบนนันั้นเชข่นกนันกนับขอุนนางผผล้นบีนั้: ความหข่วงใยทบีที่เขามบีตข่อบอุตรชายของเขาทจาใหล้เขาแสวงหาพระเยซผ เพราะเขา
ไดล้ยลินมาเกบีที่ยวกนับการอนัศจรรยร์ยลิที่งใหญข่ตข่างๆทบีที่ถผกกระทจาในทอุกแหข่งหนทบีที่พระองคร์เสดห็จไป

พระเยซผทรงทราบใจของชายผผล้นบีนั้ ดล้วยวข่าพระองคร์ทรงรผล้จนักใจของมนอุษยร์ทอุกคน; แตข่เพดืที่อทบีที่จะดถึงความ
ปรารถนาทบีที่แทล้จรลิงของเขาออกมาจากใจของเขา พระองคร์จถึงตรนัสแกข่เขาวข่า “ทข่านจะไมข่เชดืที่อนอกเสบียจากวข่าทข่าน
เหห็นเรากระทจาการอนัศจรรยร์บางอยข่างทบีที่โดดเดข่น ทข่านไมข่มบีความเชดืที่อทบีที่จะเชดืที่อวข่าเราสามารถกลข่าวคจาๆหนถึที่งและ
บอุตรของทข่านกห็จะหาย ถด้าพวกทต่านไมต่เหก็นหมายสคาคทญและการมหทศจรรยณ์ พวกทต่านกก็จะไมต่เชพที่อ”

ขอุนนางจถึงตอบกลนับไปวข่า “พระองคณ์เจด้าขด้า ขอเสดก็จไปกก่อนททนั่บนุตรของขจ้าพระองคค์จะตาย” กลข่าวอบีก
นนัยหนถึที่ง เขาทผลพระเยซผวข่า “พระองคร์ทรงเปป็นความหวทงเดทยวของลผกขล้าพระองคร์ เขาตายแนข่ๆถล้าพระองคร์ไมข่
รนักษาเขาใหล้หาย” ความเชดืที่อเชข่นนบีนั้กข่อใหล้เกลิดผลลนัพธร์กนับพระเจล้าเสมอ “แตข่ถล้าไมข่มบีความเชดืที่อแลล้ว จะเปป็นทบีที่พอ
พระทนัยของพระองคร์กห็ไมข่ไดล้เลย เพราะวข่าผผล้ทบีที่จะมาหาพระเจล้าไดล้นนันั้นตล้องเชดืที่อวข่าพระองคร์ทรงดจารงพระชนมร์อยผข่ 
และพระองคร์ทรงเปป็นผผล้ประทานบจาเหนห็จใหล้แกข่ทอุกคนทบีที่ปลงใจแสวงหาพระองคร์” (ฮบ. 11:6)

ขล้อ 50: “พระเยซซูตรทสกทบทต่านวต่า “กลทบไปเถริด บตุตรชายของทต่านจะไมต่ตาย” ทต่านกก็เชพที่อพระดคารทสททที่
พระเยซซูตรทสกทบทต่าน จนงทซูลลาไป”

เราพบเหตอุการณร์คลล้ายๆกนันในมนัทธลิว 15:21-28 เมดืที่อหญลิงชาตลิซบีเรบียฟปนลิเซบียมาหาพระเยซผเพดืที่อลผกสาว
ของนางซถึที่ง “มบีผบีสลิงอยผข่เปป็นทอุกขร์ลจาบากยลิที่งนนัก” พระเยซผตรนัสแกข่นางวข่า “เรามริไดด้รทบใชด้มาหาผซูด้ใด เวด้นแตต่แกะหลง
ของวงศณ์วานอริสราเอล” ฝฝ่ายหญลิงนนันั้นกห็มานมนัสการพระองคร์ทผลวข่า “พระองคร์เจล้าขล้า ขอทรงโปรดชข่วยขล้าพระองคร์
เถลิด” พระองคร์จถึงตรนัสตอบวข่า “ซถึที่งจะเอาอาหารของลผกโยนใหล้แกข่สอุนนัขกห็ไมข่ควร” ผผล้หญลิงนนันั้นทผลวข่า “จรลิงพระองคร์
เจล้าขล้า แตข่สอุนนัขนนันั้นยข่อมกลินเดนทบีที่ตกจากโตจ๊ะนายของมนัน” แลล้วพระเยซผตรนัสตอบเขาวข่า “โอ หญริงเออ๋ย ความเชพที่อ
ของเจด้ากก็มาก ใหด้เปป็นไปตามความปรารถนาของเจด้าเถริด” และลยกสาวของเขากก็หายเปป็นปกตกิตกันั้งแตก่ขณะนกันั้น”

พระเยซผตรนัสแกข่ขอุนนางผผล้นบีนั้วข่า “กลทบไปเถริด บนุตรชายของทก่านจะไมก่ตาย” และคอุณจะสนังเกตเหห็นวข่า 
“ทต่านกก็เชบนั่อพระดคารทสททที่พระเยซซูตรทสกทบทต่าน” ขอุนนางผผล้นบีนั้ “จนงทซูลลาไป” แตข่จากขล้อพระคจาเหลข่านนันั้นทบีที่ตามมา 
เหห็นไดล้ชนัดวข่าเขาไมข่ไดล้กลนับไปบล้าน ตามเวลาของคนยลิว การสนทนาของเขากนับพระเยซผเกลิดขถึนั้นตอนประมาณบข่าย
โมงตรง (“ชนัที่วโมงทบีที่เจห็ด”-ขล้อ 52) แตข่เขาไมข่ไดล้กลนับไปบล้านของเขาจนกระทนัที่งวนันถนัดมา มนันไมข่นข่าเปป็นไปไดล้ทบีที่
ขอุนนางผผล้นบีนั้จะขอรล้องพระเยซผใหล้เสดห็จลงมารนักษาบอุตรชายของเขาหากระยะทางนนันั้นไกลเกลินกวข่าทบีที่จะเดลินทางใน
หนถึที่งวนันไดล้ ถล้าบอุตรนนันั้นใกลล้ตายเตห็มทบีแลล้ว และชบีวลิตของเขาขถึนั้นอยผข่กนับการทบีที่พระเยซผตล้องเสดห็จไปถถึงเขาโดยเรห็ว มนัน
กห็คงไมข่เหมาะทบีที่ขอุนนางผผล้นบีนั้จะเดลินทางเปป็นระยะทางไกลเพดืที่อมาตามพระเยซผและจากนนันั้นตล้องเดลินทางเปป็นระยะ
ทางไกลเหมดือนเดลิมเพดืที่อกลนับไปหาบอุตรชายของเขา นบีที่คงจะบอกเปป็นนนัยวข่ามบีระยะทางแคข่สนันั้นๆ ระหวข่างหมผข่บล้าน
คานากนับเมดืองคาเปอรนาออุมซถึที่งเปป็นทบีที่ๆชายผผล้นบีนั้อาศนัยอยผข่ และแนข่นอนวข่าเขาจะกลนับบล้านในเยห็นวนันนนันั้นเลยกห็ไดล้; แตข่
เขากห็ไมข่ไดล้กลนับไปบล้านจนกระทนัที่งวนันถนัดมา 



ทจาไมพข่อทบีที่ทอุข่มเท ซถึที่งลผกชายกจาลนังปฝ่วยใกลล้ตาย ถถึงไมข่กลนับบล้านตลอดทนันั้งคดืน? คจาตอบในกรณบีนบีนั้กห็งข่ายนลิด
เดบียว: ขตุนนางผซูด้นทนี้มทความเชพที่อททที่ไมต่สทที่นคลอนในคคาตรทสของพระเยซซู “กลนับไปเถลิด บตุตรชายของทต่านจะไมต่ตาย”-
และขอุนนางผผล้นบีนั้เชดืที่อถล้อยคจาเหลข่านนันั้น ดล้วยเหตอุนบีนั้ เนดืที่องจากบอุตรชายของเขาสบายดบีแลล้ว จถึงไมข่จจาเปป็นทบีที่เขาตล้องรบีบ
กลนับไปบล้าน และเขาอยากไดล้ยลินมากกวข่านบีนั้จากอาจารยร์ผผล้ยลิที่งใหญข่ทข่านนบีนั้; ดนังนนันั้นเขาจถึงอยผข่ตข่อเพดืที่อฟปังถล้อยคจาแสน
วลิเศษของพระเยซผ โดยอาจคล้างคดืนในโรงแรมแหข่งหนถึที่งและฟปังพระเยซผอบีกครนันั้งในเชล้าวนันถนัดมา ตข่อมาในชข่วงสายๆ
ของวนันนนันั้น เขาจถึงกลนับไปบล้าน

เราตล้องไมข่ผข่านเลยพระคจาขล้อนบีนั้ไปโดยไมข่สนังเกตฤทธลิธิ์เดชมหนันตร์ของพระเยซผอยข่างใกลล้ชลิด พระองคร์ตรนัส
เพบียงไมข่กบีที่คจา-“บอุตรชายของทข่านจะไมข่ตาย”-และหข่างออกไปหลายไมลร์เดห็กชายผผล้นนันั้นกห็ไดล้รนับการรนักษาใหล้หาย 
พระเยซผตรนัสถล้อยคจาเหลข่านนันั้นและมนันกห็สจาเรห็จจรลิง ซถึที่งพลิสผจนร์ใหล้เหห็นฤทธลิธิ์เดชมหนันตร์แหข่งพระวจนะของพระองคร์ 
และจงสนังเกตความมนัที่นใจแบบไมข่ลนังเลและความเชดืที่อของขอุนนางผผล้นบีนั้, ความเชดืที่อของเขาในฤทธลิธิ์เดชของพระเยซผ 
หลนังจากทบีที่พระเยซผตรนัสวข่า “กลนับไปเถลิด บอุตรชายของทข่านจะไมข่ตาย” ขอุนนางผผล้นบีนั้กห็ไมข่ไดล้ถามอบีกคจาถามหนถึที่ง, เขา
ไมข่ไดล้กลข่าวถล้อยคจาใดเพลิที่มเตลิมอบีก เพราะวางใจอยข่างเตห็มทบีที่ในสลิที่งทบีที่พระเยซผตรนัส เขาจถึงไปตามทางของเขา-ไมข่ใชข่
กลนับไปบล้านของเขา แตข่เพดืที่อฟปังมากขถึนั้นจากคจาสอนของพระอาจารยร์ ความเชดืที่อของคนๆหนถึที่งทบีที่มาหาพระเยซผ
อยข่างจรลิงใจอาจเปป็นความเชดืที่อทบีที่อต่อนแอ แตข่ถล้ามนันเปป็นความเชดืที่อทบีที่แทด้จรริง มนันกห็จะกข่อเกลิดผลลนัพธร์ ถล้าเราไมข่ทผลขอ
อยข่างถผกตล้อง พระเยซผกห็ทรงแกล้ไขคจาอธลิษฐานของเราใหล้ถผกตล้อง-และถถึงแมล้วข่าพระองคร์อาจไมข่ประทานแกข่เราใน
สลิที่งทบีที่เราทผลขอ พระองคร์กห็จะประทานแกข่เราในสลิที่งทบีที่ดทกวต่าทบีที่เราทผลขอ พระองคร์ทรงกระทจาสลิที่งสารพนัดลล้วนแตข่ดบีทนันั้ง
นนันั้น!

ขล้อ 51-53: “ขณะททที่ทต่านกลทบไปนทนี้น พวกผซูด้รทบใชด้ของทต่านไดด้มาพบและเรทยนทต่านวต่า “บตุตรชายของทต่าน
หายแลด้ว” ทต่านจนงถามถนงเวลาททที่บตุตรคต่อยทตุเลาขนนี้นนทนี้น และพวกผซูด้รทบใชด้กก็เรทยนทต่านวต่า “ไขด้หายเมพที่อวานนทนี้เวลา
บต่ายโมง” บริดาจนงรซูด้วต่าชทที่วโมงนทนี้นเปป็นเวลาททที่พระเยซซูไดด้ตรทสกทบตนวต่า “บตุตรชายของทต่านจะไมต่ตาย” และทต่านเอง
กก็เชพที่อพรด้อมททนี้งครทวเรพอนของทต่านดด้วย”

“ขณะททที่ทต่านกลทบไปนทนี้น” (ตรงตนัวคดือ “ขณะทบีที่ทข่านกจาลนังลงไปนนันั้น”) มบีความหมายเพบียงวข่าขอุนนางผผล้นบีนั้ไดล้
เดลินทางลงจากหมผข่บล้านคานาไปยนังเมดืองคาเปอรนาออุมซถึที่ง, ดนังทบีที่ไดล้กลข่าวไปกข่อนหนล้านบีนั้แลล้ว, อยผข่ใกลล้กนับชายฝปัปี่ง
ทะเล, ขณะทบีที่หมผข่บล้านคานาตนันั้งอยผข่ในเขตแดนทบีที่เปป็นเนลินเขา ดนังนนันั้น คนๆหนถึที่งจถึงเดลินทาง “ลง” จากหมผข่บล้านคานา
ไปยนังเมดืองคาเปอรนาออุม

ขณะทบีที่ขอุนนางผผล้นบีนั้ใกลล้จะถถึงบล้านของตนแลล้ว พวกผผล้รนับใชล้ของเขากห็ออกมาเจอเขาและบอกเขาวข่า “บตุตร
ชายของทต่านหายแลด้ว” คอุณจะสนังเกตเหห็นวข่าขอุนนางผผล้นบีนั้ไมข่ไดล้รล้องถามวข่า “ลผกขล้าเปป็นยนังไงบล้าง?” โดยความเชดืที่อ
เขารผล้อยผข่แลล้ววข่าเดห็กนนันั้นหายดบีแลล้ว และแทนทบีที่จะถามพวกผผล้รนับใชล้ของเขาวข่าบอุตรชายของเขาหายไดล้อยข่างไร เขา
กลนับถามวข่าบอุตรนนันั้นเรลิที่มทอุเลากทที่โมง แตข่พวกผผล้รนับใชล้ไมข่ไดล้บอกเขาวข่าเดห็กนนันั้น “เรลิที่มทอุเลา” กบีที่โมง; แทนทบีที่จะบอก
อยข่างนนันั้น พวกเขาตอบวข่า “ไขด้หาย (ไขจ้ไปจากเขา) เมดืที่อวานนบีนั้เวลาบข่ายโมง” นบีที่ไมข่ใชข่การคข่อยๆลดลงของไขล้นนันั้น 
ไขล้นนันั้นไมข่ไดล้คข่อยๆหายไป: มทนจากเขาไปททนทท, อยข่างฉนับพลนัน นนัที่นคดือวลิธบีทบีที่องคร์พระผผล้เปป็นเจล้าทรงประกอบกลิจ 
“บลิดาจถึงรผล้วข่าชนัที่วโมงนนันั้นเปป็นเวลาทบีที่พระเยซผไดล้ตรนัสกนับตนวข่า “บอุตรชายของทข่านจะไมข่ตาย””



สข่วนทล้ายของพระคจาขล้อนบีนั้บอกเราวข่าขอุนนางผผล้นบีนั้ “กก็เชพที่อพรด้อมททนี้งครทวเรพอนของทต่านดด้วย” ถล้าชายผผล้นบีนั้ไมข่
ไดล้มบีความเชดืที่ออยซูต่บด้างในพระเยซผ เขากห็คงไมข่เดลินทางจากเมดืองคาเปอรนาออุมไปยนังหมผข่บล้านคานาเพดืที่อทผลขอในเรดืที่อง
ความตล้องการของเขา เขามบีความเชดืที่อในระดนับหนถึที่งอยผข่กข่อนแลล้ว; อยข่างนล้อยเขากห็เชดืที่อวข่าพระเยซผทรงเปป็นบอุคคลทบีที่
พลิเศษเกลินธรรมดา เมดืที่อพระเยซผตรนัสวข่า “บอุตรชายของทข่านจะไมข่ตาย” ความเชดืที่อของเขากห็ถผกเพลิที่มขถึนั้น; เขาเชดืที่อ
เทข่าทบีที่เขาจะเชดืที่อไดล้ตามสนัดสข่วนของความสวข่างทบีที่เขามบีอยผข่ในขณะนนันั้น แตข่เรายลิที่งไดล้ยลินพระวจนะของพระเจล้าและ
เรายลิที่งรนับประทานพระวจนะมากเทข่าไร ความเชดืที่อของเรากห็ยลิที่งเขล้มแขห็งมากขถึนั้นเทข่านนันั้น นบีที่ถผกแสดงเปป็นภาพ
ประกอบในการเปรบียบเทบียบใหล้เหห็นความแตกตข่างระหวข่างนางลลิเดบีย, ผผล้ไดล้ศถึกษาขล้อพระคนัมภบีรร์ภาคพนันธสนัญญา
เดลิมและเดลินในความสวข่างทนันั้งหมดทบีที่นางมบี, กนับหญลิงหมอดผคนนนันั้นทบีที่อยผข่ในความไมข่รผล้ฝฝ่ายวลิญญาณ นางลลิเดบียไดล้รนับ
ความรอดหลนังจากการเรบียนพระคนัมภบีรร์ชข่วงสนันั้นๆ; หญลิงหมอดผคนนนันั้นตลิดตามเปาโลและสลิลาสไปและฟปังอยผข่

ยผข่ “หลายวนัน” กข่อนทบีที่นางไดล้รนับความรอด (กลิจการ 16:14-18)
ขอุนนางผผล้นบีนั้ใชล้ความเชดืที่อทนันั้งหมดทบีที่เขามบีตอนทบีที่เขาไปหาพระเยซผ และจากนนันั้นเมดืที่อเขาไดล้ยลินพระเยซผตรนัส 

ความเชดืที่อของเขากห็ถผกเพลิที่มขถึนั้น เมดืที่อเขากลนับมาบล้านและพวกผผล้รนับใชล้บอกเขาวข่าบอุตรชายของเขาหายทนันทบีใน
ชนัที่วโมงนนันั้นทบีที่พระเยซผตรนัสวข่า “บอุตรชายของทข่านจะไมข่ตาย” ความเชดืที่อของเขากห็ถผกทจาใหล้สมบผรณร์และเขากนับทนันั้ง
ครนัวเรดือนของเขากห็วางใจพระเยซผใหล้เปป็นพระผผล้ชข่วยใหล้รอด (“ทนันั้งครนัวเรดือน” ทบีที่วข่านบีนั้แนข่นอนวข่ารวมถถึงภรรยาของ
เขา, ทนันั้งครอบครนัวของเขา, และผผล้รนับใชล้ทอุกคนในบล้านของเขา)

ความเชดืที่อแบบครลิสเตบียนสนัญญาเรดืที่องความรอดของทนันั้งครนัวเรดือน ใน 1 โครลินธร์ 1:16 เราอข่านวข่าเปาโลไดล้
ใหล้บนัพตลิศมาครนัวเรดือนของสเทฟานนัส ในกลิจการ 16:15 ครนัวเรดือนของนางลลิเดบียไดล้รนับบนัพตลิศมา ในกลิจการ 16:31-
34 หลนังจากทบีที่เปาโลกนับสลิลาสไดล้สนัที่งสอนนายคอุกชาวเมดืองฟปลลิปปปและครนัวเรดือนของเขาในพระวจนะของพระเจล้า
แลล้ว พวกเขากห็เชดืที่อทอุกคนและรนับบนัพตลิศมา ถล้าพข่อและแมข่ในบล้านไดล้บนังเกลิดใหมข่อยข่างแทล้จรลิงแลล้ว, ถล้าพวกเขารนัก
องคร์พระผผล้เปป็นเจล้าอยข่างทบีที่พวกเขาควรจะรนักและปรนนลิบนัตลิพระองคร์ตามทบีที่พระองคร์ทรงบนัญชา พวกเขากห็มบีสลิทธลิอนัน
สมบผรณร์แบบ, ตามพระคทมภทรณ์, ทบีที่จะอล้างสลิทธลิธิ์ลผกๆของตนเพดืที่อพระเยซผ ขอพระเจล้าโปรดเวทนาพข่อแมข่ทนันั้งหลายทบีที่
ไมข่ดจาเนลินชบีวลิตครลิสเตบียน, ชบีวลิตทบีที่จะเรบียกรล้องความเคารพนนับถดือจากลผกๆของพวกเขา!

ขล้อ 54: “นทที่เปป็นการอทศจรรยณ์ททที่สองซนที่งพระเยซซูทรงกระทคา เมพที่อพระองคณ์เสดก็จจากแควด้นยซูเดทยไปยทงแควด้น
กาลริลท”

“การอทศจรรยณ์ททที่สองซนที่งพระเยซซูทรงกระทคา” มบีความหมายเพบียงวข่าพระองคร์ไดล้ทรงกระทจาการอนัศจรรยร์
อบีกแคข่ครนันั้งเดบียวในแควล้นกาลลิลบี และนนัที่นคดือทบีที่งานเลบีนั้ยงสมรสในหมผข่บล้านคานา การอนัศจรรยร์สข่วนใหญข่ของพระองคร์
ในชข่วงแรกๆไดล้ถผกกระทจาในกรอุงเยรผซาเลห็มและแควล้นยผเดบีย, ขล้อเทห็จจรลิงประการหนถึที่งทบีที่สาดแสงลงมาบนความ
โฉดเขลา, ความมดืดบอด, และความชนัที่วของพวกยลิวทบีที่กรอุงเยรผซาเลห็ม นนัที่นเปป็นสถานทบีที่ๆการอนัศจรรยร์สข่วนใหญข่ของ
พระองคร์ไดล้ถผกกระทจา และเปป็นทบีที่ๆพวกเขาเรบียกรล้องใหล้ประหารชบีวลิตพระองคร์และปรนับโทษพระองคร์โดยการตรถึง
กางเขน

เราควรหมายเหตอุวข่าในขข่าวประเสรลิฐแหข่งความรอดนบีนั้ เราพบบนันทถึกเรดืที่องการอนัศจรรยร์ตข่างๆของพระเยซผ
แบข่งเปป็นกลอุข่มละสาม: การอนัศจรรยร์สามครนันั้งในแควล้นกาลลิลบี-ครนันั้งแรกในงานเลบีนั้ยงสมรสในหมผข่บล้านคานา (บททบีที่ 2); 



ครนันั้งทบีที่สองเมดืที่อพระองคร์ทรงรนักษาบอุตรชายของขอุนนางผผล้นบีนั้ใหล้หาย; ครนันั้งทบีที่สามเมดืที่อพระองคร์ทรงเลบีนั้ยงอาหารคนหล้า
พนันคน (บททบีที่ 6) ยอหร์นยนังใหล้บนันทถึกเรดืที่องการอนัศจรรยร์สามครนันั้งในแควล้นยผเดบียดล้วย-ครนันั้งแรกทบีที่สระของเมดืองเบเธ
สดา (บททบีที่ 5); ครนันั้งทบีที่สอง คดือการรนักษาคนตาบอดใหล้หายหลนังจากเทศกาลอยผข่เพลิง (บททบีที่ 9); ครนันั้งทบีที่สามตอนทบีที่
พระองคร์ทรงทจาใหล้ลาซารนัสเปป็นขถึนั้นจากตาย (บททบีที่ 11) ยอหร์นหมายเหตอุเชข่นกนันเรดืที่องการปรากฏพระองคร์สามหน
ขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้าของเราแกข่เหลข่าสาวกของพระองคร์: “นบีที่เปป็นครนันั้งทบีที่สามทบีที่พระเยซผทรงสจาแดงพระองคร์แกข่
พวกสาวกของพระองคร์ หลนังจากทบีที่พระองคร์ทรงคดืนพระชนมร์” (ยอหร์น 21:14) ดผ ยอหร์น 20:19, 26 ดล้วย

ผมชอบบนันทถึกตอนทบีที่พระเยซผทรงรนักษาบอุตรชายของขอุนนางผผล้นบีนั้ใหล้หาย เพราะมนันสอนผมวข่าพระวจนะ
ของพระองคร์ดบีพอๆกนับการสถลิตอยผข่ดล้วยของพระองคร์ นบีที่ใหล้คอุณคข่าแกข่พระสนัญญาทอุกขล้อเรดืที่องความเมตตาของ
พระองคร์, พระคอุณของพระองคร์, สนันตลิสอุขของพระองคร์, และฤทธลิธิ์เดชในการพลิทนักษร์รนักษาของพระองคร์; มนันใหล้
คอุณคข่าแกข่ทอุกคจาตรนัสทบีที่ออกมาจากพระโอษฐร์ของพระองคร์ คนทบีที่ไดล้เชดืที่อในพระเยซผโดยความเชดืที่อและไดล้ยถึดพระ
วจนะของพระองคร์ไวล้มนัที่นกห็ยดืนมนัที่นคงอยผข่บนศลิลาแขห็งแกรข่ง สลิที่งใดทบีที่พระครลิสตร์ทรงสนัญญาไวล้ พระองคร์กห็ทรงสามารถ
ทบีที่จะกระทจา-ใชข่แลล้วครนับ มากยลิที่งและบรลิบผรณร์กวข่าสลิที่งใดทบีที่เราคลิดหรดือทผลขอ สลิที่งใดทบีที่พระองคร์ทรงเรลิที่มทบีที่จะกระทจา
แลล้ว พระองคร์กห็จะทจาใหล้สจาเรห็จอยข่างแนข่นอน พระองคร์ทรงสนัญญาวข่า “ผผล้ทบีที่มาหาเรา เราจะไมข่ขนับไลข่เขาออกไป
เลย” ถล้าคอุณไดล้มาหาพระองคร์แลล้ว คอุณกห็เชดืที่อใจไดล้เลยวข่าชดืที่อของคอุณถผกจดไวล้แลล้วในหนนังสดือแหข่งชบีวลิตของพระเมษ
โปดก เพราะวข่าพระองคห์ทรงพระชนมร์อยผข่ เราจถึงมบีชบีวลิตอยผข่; เพราะวข่าพระองคห์จะไมข่มบีวนันตายเลย เรากห็จะไมข่ตาย
เดห็ดขาด

ผผล้เชดืที่อเออ๋ย ขอใหล้เราเตลิมใจและความคลิดของเราดล้วยถล้อยคจาของพระเยซผ ดล้วยวข่าพวกมนันเปป็นถล้อยคจาของ
พระเจล้า, พวกมนันเปป็นจลิตวลิญญาณและพวกมนันเปป็นชบีวลิต (ยอหร์น 6:63)



บททรีที่ 5
5:1 หลนังจากนนันั้นกห็ถถึงเทศกาลเลบีนั้ยงของพวกยลิว และพระเยซผกห็เสดห็จขถึนั้นไปยนังกรอุงเยรผซาเลห็ม
5:2 ในกรอุงเยรผซาเลห็มทบีที่รลิมประตผแกะมบีสระอยผข่สระหนถึที่ง ภาษาฮบีบรผเรบียกสระนนันั้นวข่า เบธซาธา เปป็นทบีที่ซถึที่งมบีศาลาหล้า
หลนัง
5:3 ในศาลาเหลข่านนันั้นมบีคนปฝ่วยเปป็นอนันมากนอนอยผข่ คนตาบอด คนงข่อย คนผอมแหล้ง กจาลนังคอยนนั้จากระเพดืที่อม
5:4 ดล้วยมบีทผตสวรรคร์องคร์หนถึที่งลงมากวนนนั้จาในสระนนันั้นเปป็นครนันั้งคราว เมดืที่อนนั้จากระเพดืที่อมนนันั้น ผผล้ใดกล้าวลงไปในนนั้จากข่อน
กห็จะหายจากโรคทบีที่เขาเปป็นอยผข่นนันั้น
5:5 ทบีที่นนัที่นมบีชายคนหนถึที่งปฝ่วยมาสามสลิบแปดปปแลล้ว
5:6 เมดืที่อพระเยซผทอดพระเนตรคนนนันั้นนอนอยผข่และทรงทราบวข่า เขาปฝ่วยอยผข่อยข่างนนันั้นนานแลล้ว พระองคร์ตรนัสกนับ
เขาวข่า “เจล้าปรารถนาจะหายโรคหรดือ”
5:7 คนปฝ่วยนนันั้นทผลตอบพระองคร์วข่า “ทข่านเจล้าขล้า เมดืที่อนนั้จากจาลนังกระเพดืที่อมนนันั้น ไมข่มบีผผล้ใดทบีที่จะเอาตนัวขล้าพเจล้าลงไปใน
สระ และเมดืที่อขล้าพเจล้ากจาลนังไป คนอดืที่นกห็ลงไปกข่อนแลล้ว”
5:8 พระเยซผตรนัสกนับเขาวข่า “จงลอุกขถึนั้นยกแครข่ของเจล้าและเดลินไปเถลิด”
5:9 ในทนันใดนนันั้นคนนนันั้นกห็หายโรค และเขากห็ยกแครข่ของเขาเดลินไป วนันนนันั้นเปป็นวนันสะบาโต
5:10 ดนังนนันั้นพวกยลิวจถึงพผดกนับชายทบีที่หายโรคนนันั้นวข่า “วนันนบีนั้เปป็นวนันสะบาโต ทบีที่เจล้าแบกแครข่ไปนนันั้นกห็ผลิดพระราช
บนัญญนัตลิ”
5:11 คนนนันั้นจถึงตอบเขาเหลข่านนันั้นวข่า “ทข่านทบีที่รนักษาขล้าพเจล้าใหล้หายโรคไดล้สนัที่งขล้าพเจล้าวข่า ‘จงยกแครข่ของเจล้าแบก
เดลินไปเถลิด’”
5:12 เขาเหลข่านนันั้นถามคนนนันั้นวข่า “คนทบีที่สนัที่งเจล้าวข่า ‘จงยกแครข่ของเจล้าแบกเดลินไปเถลิด’ นนันั้น เปป็นผผล้ใด”
5:13 คนทบีที่ไดล้รนับการรนักษาใหล้หายโรคนนันั้นไมข่รผล้วข่าเปป็นผผล้ใด เพราะพระเยซผเสดห็จหลบไปแลล้ว เนดืที่องจากขณะนนันั้นมบีคน
อยผข่ทบีที่นนัที่นเปป็นอนันมาก
5:14 ภายหลนังพระเยซผไดล้ทรงพบคนนนันั้นในพระวลิหารและตรนัสกนับเขาวข่า “ดผเถลิด เจล้าหายโรคแลล้ว อยข่าทจาบาปอบีก 
มลิฉะนนันั้นเหตอุรล้ายกวข่านนันั้นจะเกลิดกนับเจล้า”
5:15 ชายคนนนันั้นกห็ไดล้ออกไปและบอกพวกยลิววข่า ทข่านทบีที่ไดล้รนักษาเขาใหล้หายโรคนนันั้นคดือพระเยซผ
5:16 เหตอุฉะนนันั้นพวกยลิวจถึงขข่มเหงพระเยซผ และแสวงหาโอกาสทบีที่จะฆข่าพระองคร์ เพราะพระองคร์ทรงกระทจาเชข่น
นนันั้นในวนันสะบาโต
5:17 แตข่พระเยซผตรนัสตอบเขาวข่า “พระบลิดาของเรากห็ยนังทรงกระทจาการอยผข่จนถถึงบนัดนบีนั้ และเรากห็ทจาดล้วย”
5:18 เหตอุฉะนนันั้นพวกยลิวยลิที่งแสวงหาโอกาสทบีที่จะฆข่าพระองคร์ มลิใชข่เพราะพระองคร์ลข่วงกฎวนันสะบาโตเทข่านนันั้น แตข่ยนัง
ไดล้เรบียกพระเจล้าวข่าเปป็นบลิดาของตนดล้วย ซถึที่งเปป็นการกระทจาตนเสมอกนับพระเจล้า
5:19 ดนังนนันั้นพระเยซผตรนัสกนับเขาวข่า “เราบอกความจรลิงแกข่ทข่านทนันั้งหลายวข่า พระบอุตรจะกระทจาสลิที่งใดตามใจไมข่ไดล้ 
นอกจากทบีที่ไดล้เหห็นพระบลิดาทรงกระทจา เพราะสลิที่งใดทบีที่พระบลิดาทรงกระทจา สลิที่งนนันั้นพระบอุตรจถึงทรงกระทจาดล้วย



5:20 เพราะวข่าพระบลิดาทรงรนักพระบอุตร และทรงสจาแดงใหล้พระบอุตรเหห็นทอุกสลิที่งทบีที่พระองคร์ทรงกระทจา และ
พระองคร์จะทรงสจาแดงใหล้พระบอุตรเหห็นการทบีที่ยลิที่งใหญข่กวข่านนันั้นอบีก เพดืที่อทข่านทนันั้งหลายจะประหลาดใจ
5:21 เพราะพระบลิดาทรงทจาใหล้คนทบีที่ตายแลล้วฟฟฟื้นขถึนั้นมาและมบีชบีวลิตฉนันใด ถล้าพระบอุตรปรารถนาจะกระทจาใหล้ผผล้ใดมบี
ชบีวลิตกห็จะกระทจาเหมดือนกนันฉนันนนันั้น
5:22 เพราะวข่าพระบลิดามลิไดล้ทรงพลิพากษาผผล้ใด แตข่พระองคร์ไดล้ทรงมอบการพลิพากษาทนันั้งสลินั้นไวล้กนับพระบอุตร
5:23 เพดืที่อคนทนันั้งปวงจะไดล้ถวายเกบียรตลิแดข่พระบอุตรเหมดือนทบีที่เขาถวายเกบียรตลิแดข่พระบลิดา ผผล้ใดไมข่ถวายเกบียรตลิแดข่
พระบอุตร ผผล้นนันั้นกห็ไมข่ถวายเกบียรตลิแดข่พระบลิดาผผล้ทรงใชล้พระบอุตรมา
5:24 เราบอกความจรลิงแกข่ทข่านทนันั้งหลายวข่า ถล้าผผล้ใดฟปังคจาของเราและเชดืที่อในพระองคร์ผผล้ทรงใชล้เรามา ผผล้นนันั้นกห็มบีชบีวลิต
นลิรนันดรร์ และไมข่ถผกพลิพากษา แตข่ไดล้ผข่านพล้นความตายไปสผข่ชบีวลิตแลล้ว
5:25 เราบอกความจรลิงแกข่ทข่านทนันั้งหลายวข่า เวลาทบีที่กจาหนดนนันั้นใกลล้จะถถึงแลล้ว และบนัดนบีนั้กห็ถถึงแลล้ว คดือเมดืที่อผผล้ทบีที่ตาย
แลล้วจะไดล้ยลินพระสอุรเสบียงแหข่งพระบอุตรของพระเจล้า และบรรดาผผล้ทบีที่ไดล้ยลินจะมบีชบีวลิต
5:26 เพราะวข่าพระบลิดาทรงมบีชบีวลิตในพระองคร์เองฉนันใด พระองคร์กห็ไดล้ทรงประทานใหล้พระบอุตรมบีชบีวลิตในพระองคร์
ฉนันนนันั้น
5:27 และไดล้ทรงประทานใหล้พระบอุตรมบีสลิทธลิอจานาจทบีที่จะพลิพากษาดล้วย เพราะพระองคร์ทรงเปป็นบอุตรมนอุษยร์
5:28 อยข่าประหลาดใจในขล้อนบีนั้เลย เพราะใกลล้จะถถึงเวลาทบีที่บรรดาผผล้ทบีที่อยผข่ในออุโมงคร์ฝปังศพจะไดล้ยลินพระสอุรเสบียงของ
พระองคร์
5:29 และจะไดล้ออกมา คนทนันั้งหลายทบีที่ไดล้ประพฤตลิดบีกห็ฟฟฟื้นขถึนั้นสผข่ชบีวลิต และคนทนันั้งหลายทบีที่ไดล้ประพฤตลิชนัที่วกห็จะฟฟฟื้นขถึนั้นสผข่
การพลิพากษา
5:30 เราจะทจาสลิที่งใดตามอจาเภอใจไมข่ไดล้ เราไดล้ยลินอยข่างไร เรากห็พลิพากษาอยข่างนนันั้น และการพลิพากษาของเรากห็
ยอุตลิธรรม เพราะเรามลิไดล้มอุข่งทบีที่จะทจาตามใจของเราเอง แตข่ตามพระประสงคร์ของพระบลิดาผผล้ทรงใชล้เรามา
5:31 ถล้าเราเปป็นพยานถถึงตนัวเราเอง คจาพยานของเรากห็ไมข่จรลิง
5:32 มบีอบีกผผล้หนถึที่งทบีที่เปป็นพยานถถึงเรา และเรารผล้วข่าคจาพยานทบีที่พระองคร์ทรงเปป็นพยานถถึงเรานนันั้น เปป็นความจรลิง
5:33 ทข่านทนันั้งหลายไดล้ใชล้คนไปหายอหร์น และยอหร์นกห็ไดล้เปป็นพยานถถึงความจรลิง
5:34 เรามลิไดล้รนับคจาพยานจากมนอุษยร์ แตข่ทบีที่เรากลข่าวสลิที่งเหลข่านบีนั้กห็เพดืที่อใหล้ทข่านทนันั้งหลายรอด
5:35 ยอหร์นเปป็นโคมทบีที่จอุดสวข่างไสว และทข่านทนันั้งหลายกห็พอใจทบีที่จะชดืที่นชมยลินดบีชนัที่วขณะหนถึที่งในความสวข่างของ
ยอหร์นนนันั้น
5:36 แตข่คจาพยานทบีที่เรามบีนนันั้นยลิที่งใหญข่กวข่าคจาพยานของยอหร์น เพราะวข่างานทบีที่พระบลิดาทรงมอบใหล้เราทจาใหล้สจาเรห็จ 
งานนบีนั้แหละเรากจาลนังทจาอยผข่เปป็นพยานถถึงเราวข่าพระบลิดาทรงใชล้เรามา
5:37 และพระบลิดาผผล้ทรงใชล้เรามา พระองคร์เองกห็ไดล้ทรงเปป็นพยานถถึงเรา ทข่านทนันั้งหลายไมข่เคยไดล้ยลินพระสอุรเสบียง
ของพระองคร์ และไมข่เคยเหห็นรผปรข่างของพระองคร์
5:38 และทข่านทนันั้งหลายไมข่มบีพระดจารนัสของพระองคร์อยผข่ในตนัวทข่าน เพราะวข่าทข่านทนันั้งหลายมลิไดล้เชดืที่อในพระองคร์ผผล้ทบีที่
พระบลิดาทรงใชล้มานนันั้น



5:39 จงคล้นดผในพระคนัมภบีรร์ เพราะทข่านคลิดวข่าในพระคนัมภบีรร์นนันั้นมบีชบีวลิตนลิรนันดรร์ และพระคนัมภบีรร์นนันั้นเปป็นพยานถถึงเรา
5:40 แตข่ทข่านทนันั้งหลายไมข่ยอมมาหาเราเพดืที่อจะไดล้ชบีวลิต
5:41 เราไมข่รนับเกบียรตลิจากมนอุษยร์
5:42 แตข่เรารผล้วข่าทข่านไมข่มบีความรนักพระเจล้าในตนัวทข่าน
5:43 เราไดล้มาในพระนามพระบลิดาของเรา และทข่านทนันั้งหลายมลิไดล้รนับเรา ถล้าผผล้อดืที่นจะมาในนามของเขาเอง ทข่าน
ทนันั้งหลายกห็จะรนับผผล้นนันั้น
5:44 ผผล้ทบีที่ไดล้รนับยศศนักดลิธิ์จากกนันเอง และมลิไดล้แสวงหายศศนักดลิธิ์ซถึที่งมาจากพระเจล้าเทข่านนันั้น ทข่านจะเชดืที่อผผล้นนันั้นไดล้อยข่างไร
5:45 อยข่าคลิดวข่าเราจะฟฝ้องทข่านทนันั้งหลายตข่อพระบลิดา มบีผผล้ฟฝ้องทข่านแลล้ว คดือโมเสส ผผล้ซถึที่งทข่านทนันั้งหลายวางใจอยผข่
5:46 ถล้าทข่านทนันั้งหลายเชดืที่อโมเสส ทข่านทนันั้งหลายกห็จะเชดืที่อเรา เพราะโมเสสไดล้เขบียนกลข่าวถถึงเรา
5:47 แตข่ถล้าทข่านทนันั้งหลายไมข่เชดืที่อเรดืที่องทบีที่โมเสสเขบียนแลล้ว ทข่านจะเชดืที่อถล้อยคจาของเราอยข่างไรไดล้”

ขณะทบีที่เราตลิดตามพระเยซผไปในพระวจนะของพระเจล้า เรากห็พบวข่าทอุกยข่างกล้าวทบีที่พระองคร์ทรงดจาเนลินไป
คดือยข่างกล้าวแหข่งความเมตตาและพระคอุณ, ตนันั้งแตข่วนันนนันั้นทบีที่พระองคร์ทรงเขล้าสผข่งานปรนนลิบนัตลิปวงชนของพระองคร์
จนถถึงวนันทบีที่พระองคร์ตรนัสวข่า “สจาเรห็จแลล้ว พระบลิดาเจล้าขล้า ขล้าพระองคร์ขอมอบจลิตวลิญญาณของขล้าพระองคร์ไวล้ใน
พระหนัตถร์ของพระองคร์” ลนักษณะเฉพาะตนัวอนันงดงามและโดดเดข่นของการรนักษาใหล้หายของพระองคร์และของ
พระหนัตถร์ทบีที่ชข่วยเหลดือของพระองคร์กห็คดือวข่า พระองคร์ไมข่ทรงแบข่งแยกทข่ามกลางคนเหลข่านนันั้นทบีที่พระองคร์ทรงรนักษาใหล้
หายและชข่วยเหลดือ ไมข่วข่าจะเชดืนั้อชาตลิใด, สบีผลิวใด, หรดือมบีฐานะใดในชบีวลิต, พระองคร์กห็ทรงรนักษาใหล้หายและชข่วย
เหลดือทตุกคนทบีที่มาหาพระองคร์ในความเชดืที่อ

จอุดเดข่นของการอนัศจรรยร์ตข่างๆของพระองคร์และของคจาออุปมาตข่างๆของพระองคร์ทบีที่พระองคร์ประทานใหล้กห็
คดือ ความหมายฝฝ่ายวลิญญาณทบีที่พวกมนันสดืที่อ-นนัที่นคดือ เมดืที่อพระองคร์ทรงรนักษารข่างกายใหล้หาย พระองคร์กห็ทรงชบีนั้ไปยนัง
การรนักษาจลิตใจใหล้หาย; พระองคร์ไมข่เคยรนักษารข่างกายผผล้ใดใหล้หายเพบียงเพดืที่อทบีที่จะทจาใหล้ใครสนักคนหายปกตลิฝฝ่าย
รข่างกาย ไมข่มบีการอนัศจรรยร์ใดของพระเยซผทบีที่สดืที่อถถึงภาพทบีที่งดงามและครบถล้วนของความตล้องการของคนบาป (และ
ของแผนการของพระเจล้าสคาหรบับคนบาปผผล้นนันั้น) มากกวข่าการอนัศจรรยร์ทบีที่ถผกบนันทถึกไวล้ในสข่วนแรกของบทนบีนั้แลล้ว

ในการปรนนลิบนัตลิขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้าของเรา การรนักษารข่างกายใหล้หายเปป็นรองการรนักษาจลิตวลิญญาณ
ทบีที่หลงหายเสมอ พระเยซผไดล้เสดห็จเขล้ามาในโลกเพดืที่อทบีที่จะแสวงหาและชข่วยผผล้ทบีที่หลงหายไปนนันั้นใหล้ไดล้รนับความรอด 
และเมดืที่อพระองคร์ทรงรนักษาคนปฝ่วยใหล้หายและทรงเปปิดตาของคนตาบอด การอนัศจรรยร์นนันั้นกห็เปปิดทางใหล้พระองคร์
ทบีที่จะนจาผผล้คนเขล้าสผข่ประตผแหข่งความรอด

ขล้อ 1: “หลทงจากนทนี้นกก็ถนงเทศกาลเลทนี้ยงของพวกยริว และพระเยซซูกก็เสดก็จขนนี้นไปยทงกรตุงเยรซูซาเลก็ม”
“หลทงจากนทนี้น” (หรดือ “หลนังจากสลิที่งเหลข่านบีนั้”), หลนังจากการชข่วยหญลิงชาวสะมาเรบียผผล้นนันั้นใหล้ไดล้รนับความ

รอด, การฟฟฟื้นฟผทข่ามกลางชาวแควล้นสะมาเรบีย, และการรนักษาบอุตรชายของขอุนนางผผล้นนันั้นใหล้หาย, พระเยซผกห็ทรง
เดลินทางจากแควล้นกาลลิลบีขถึนั้นไปยนังกรอุงเยรผซาเลห็ม, นครแหข่งพระวลิหาร, นครแหข่งการนมนัสการ, เพดืที่อรข่วม “เทศกาล
เลทนี้ยงของพวกยริว”; แตข่เหลข่าผผล้รผล้พระคนัมภบีรร์ไมข่เหห็นพล้องตรงกนันวข่าเทศกาลเลบีนั้ยงนบีนั้คดือเทศกาลอะไร ดร. สโกฟปิลดร์ 
(Dr. Scofield) เสนอแนะวข่ามนันอาจเปป็นเทศกาลเพห็นเทคอสตร์; นนักอรรถาธลิบายทข่านอดืที่นๆกห็เชดืที่อวข่ามนันคดือเท



ศกาลปปัสกา ถล้านบีที่เปป็นเทศกาลเลบีนั้ยงปปัสกา มนันกห็จะมบีเทศกาลปปัสกาสบีที่ครนันั้งในระหวข่างการรนับใชล้ขององคร์พระผผล้เปป็น
เจล้าของเรา นบีที่กห็คงจะทจาใหล้เปป็นทบีที่แนข่นอนวข่าการรนับใชล้ของพระองคร์กลินเวลาสามปปเตห็ม ถถึงอยข่างไรแลล้ว มนันกห็เรริที่มตด้น
ดล้วยเทศกาลปปัสกาและสรินี้นสตุดดล้วยเทศกาลปปัสกา เพราะยอหร์นกลข่าวถถึงเทศกาลปปัสกาครนันั้งอดืที่นๆอบีกสามครนันั้ง 
(ยอหร์น 2:23; 6:4; และ 12:1) ผผล้รผล้พระคนัมภบีรร์สข่วนใหญข่เหห็นพล้องตรงกนันวข่าการรนับใชล้ขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้ากลิน
เวลาอยข่างนล้อยสามปป และอาจนานกวข่านนันั้นเพบียงเลห็กนล้อย

สจานวนทบีที่วข่า “เทศกาลเลทนี้ยงของพวกยริว” ในทบีที่นบีนั้เปป็นอบีกหลนักฐานชลินั้นหนถึที่งของหลนักฐานมากมายทบีที่วข่าขข่าว
ประเสรลิฐของยอหร์นมบีไวล้สจาหรนับเหลข่าผผล้เชดืที่อใหมข่ทบีที่เปป็นคนตข่างชาตลิ และดล้วยเหตอุนบีนั้เขาจถึงคลิดวข่าเปป็นสลิที่งจจาเปป็นและมบี
ประโยชนร์ทบีที่จะอธลิบายเทศกาลเลบีนั้ยงและพลิธบีตข่างๆแบบยลิวเหลข่านบีนั้ ซถึที่งมบีอยผข่มากมาย

ขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าพระเยซผทรงเดลินทางแบบพลิเศษเขล้ากรอุงเยรผซาเลห็มเพดืที่อรข่วมเทศกาลเลบีนั้ยงอนันเฉพาะ
เจาะจงนบีนั้กห็แสดงใหล้เหห็นวข่าพระองคร์ทรงเคารพกฎและระบบของโมเสส ระบบของโมเสสไดล้ถผกแตข่งตนันั้งขถึนั้นโดย
พระเจล้า และตราบใดทบีที่ระบบนนันั้นยนังอยผข่ตข่อไป พระเยซผกห็ทรงใหล้เกบียรตลิพลิธบีตข่างๆ, เทศกาลเลบีนั้ยงตข่างๆ, และพลิธบีการ
ตข่างๆของมนัน พระองคร์ตรนัสวข่า “อยข่าคลิดวข่าเรามาเพดืที่อจะทจาลายพระราชบนัญญนัตลิหรดือคจาของศาสดาพยากรณร์เสบีย 
เรามริไดด้มาเพพที่อจะทคาลาย แตต่มาเพพที่อจะใหด้สคาเรก็จ” (มธ. 5:17)

ในยอุคสมนัยแหข่งพระคอุณนบีนั้ เรามบีพลิธบีบนัพตลิศมาและพลิธบีระลถึกถถึงองคร์พระผผล้เปป็นเจล้า ซถึที่งทนันั้งสองพลิธบีนบีนั้ไมข่ควรถผก
ละเลย ครลิสเตบียนทนันั้งหลายควรรนับบนัพตลิศมาและควรถดือพลิธบีระลถึกถถึงองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าอยข่างถผกตล้องตามพระคนัมภบีรร์
มนันเปป็นบาปอยข่างหนถึที่งสจาหรนับผผล้เชดืที่อทนันั้งหลายทบีที่จะไมข่เคารพพลิธบีเหลข่านบีนั้ของครลิสตจนักรพนันธสนัญญาใหมข่

ขล้อ 2 และ 3: “ในกรตุงเยรซูซาเลก็มททที่รริมประตซูแกะมทสระอยซูต่สระหนนที่ง ภาษาฮทบรซูเรทยกสระนทนี้นวต่า เบธซาธา
เปป็นททที่ซนที่งมทศาลาหด้าหลทง ในศาลาเหลต่านทนี้นมทคนปฝ่วยเปป็นอทนมากนอนอยซูต่ คนตาบอด คนงต่อย คนผอมแหด้ง กคาลทง
คอยนนี้คากระเพพที่อม” 

จงสนังเกตวข่ายอหร์นกลข่าววข่า “ในกรอุงเยรผซาเลห็มทบีที่รลิมประตผแกะมรีสระอยผข่สระหนถึที่ง” เพราะวข่าสระนนันั้นยนังอยผข่
ทบีที่นนัที่นตอนทบีที่ยอหร์นเขบียน ถถึงแมล้วข่าหลนังจากหลายรล้อยปปของการเปลบีที่ยนแปลงตข่างๆ มนันเปป็นไปไมข่ไดล้ทบีที่จะสามารถ
ระบอุไดล้อยข่างแนข่ชนัดถถึงสถานทบีที่ทางภผมลิศาสตรร์ตข่างๆ ตอนทบีที่ผมไปเยดือนดลินแดนศนักดลิธิ์สลิทธลิธิ์เมดืที่อหลายปปกข่อนผมกห็ไดล้
เหห็นสระนนั้จาแหข่งหนถึที่งและรข่องรอยการขอุดเจาะศาลาหล้าหลนังซถึที่งนข่าจะเปป็นสระนบีนั้ทบีที่ยอหร์นเขบียนถถึง ผมรผล้สถึกประทนับใจ
อยข่างมากทบีที่พระเยซผเคยเดลินรลิมสระนนันั้นและหยอุดเพดืที่อทบีที่จะรนักษาคนๆหนถึที่งทบีที่หาทางรนักษารข่างกายอนัมพาตของตนใหล้
หายมาเกดือบสบีที่สลิบปปแลล้ว

“ตลาดแกะ” กห็อยผข่ขล้างในประตผแกะนนันั้นในกจาแพงกรอุงเยรผซาเลห็ม ในเนหะมบียร์ 3:1 เราอข่านวข่า “แลล้วเอลบี
ยาชบีบมหาปอุโรหลิตไดล้ลอุกขถึนั้นพรล้อมกนับพบีที่นล้องของทข่าน บรรดาปอุโรหลิต และเขาทนันั้งหลายไดล้สรล้างประตผแกะ เขาไดล้ทจา
พลิธบีชจาระใหล้บรลิสอุทธลิธิ์และไดล้ตนันั้งบานประตผ...” นบีที่คดือประตผทบีที่พวกลผกแกะถผกนจาเขล้าไปทางนนันั้นเพดืที่อทบีที่จะถผกถวายเปป็น
เครดืที่องสนัตวบผชาโดยเหลข่าคนทบีที่นมนัสการในพระวลิหาร คนเหลข่านนันั้นทบีที่เดลินทางไปยนังกรอุงเยรผซาเลห็มจากเมดืองอดืที่นๆใน
ชข่วงเทศกาลปปัสกาไมข่สามารถนจาสนัตวร์ของตนัวเองมาถวายไดล้ และมนันเปป็นธรรมเนบียมปกตลิทบีที่พวกเขาจะซดืนั้อลผกแกะ
ตนัวหนถึที่งทบีที่ตลาดแกะแหข่งนบีนั้ ดนังนนันั้นผผล้นมนัสการหลายพนันคนจถึงเดลินผข่านสระนบีนั้ทอุกวนันเทศกาลและเหห็นคนเจห็บปฝ่วย
จจานวนมากทบีที่นอนอยผข่ในศาลาเหลข่านนันั้นรอบสระนนันั้น



ในภาษาฮบีบรผสระนบีนั้ถผกเรบียกวข่า “เบเธสดา” ซถึที่งมบีความหมายวข่า “บล้านแหข่งความสงสารหรดือความ
เมตตา” มนันไมข่ไดล้ถผกกลข่าวถถึงทบีที่ใดอบีกในพระคนัมภบีรร์ คจาอธลิบายนบีนั้ของคจาฮบีบรผแสดงใหล้เหห็นอบีกครนันั้งวข่ายอหร์นกจาลนัง
เขบียนเพดืที่อพวกคนตข่างชาตลิมากกวข่าเพดืที่อพวกยลิว

“เปป็นททที่ซนที่งมทศาลาหด้าหลทง” ในพระคนัมภบีรร์เลข “หล้า” เปป็นตนัวแทนของพระคอุณ พระเยซผทรงเปป็นพระคตุณ,
ความเมตตา, และความจรริงขณะทบีที่พระองคร์ทรงยดืนอยผข่ตข่อหนล้าบรรดาคนเจห็บปฝ่วย, คนทบีที่ชข่วยเหลดือตนัวเองไมข่ไดล้ทบีที่
อยผข่ทบีที่นนัที่น

ศาลาเหลข่านบีนั้มบีทบีที่ปกคลอุมอยข่างไมข่ตล้องสงสนัย-เปปิดโลข่งดล้านหนถึที่งเพดืที่อรนับอากาศและแสงแดด แตข่ถผกปกปฝ้อง
อบีกดล้านทบีที่เหลดือและเหนดือศบีรษะเพดืที่อไมข่ใหล้แสงแดดและภผมลิอากาศรอุนแรงเขล้ามา ปาเลสไตนร์รล้อนจนัดในบางฤดผของ
ปป และมนันคงจจาเปป็นอยข่างยลิที่งทบีที่จะมบีหลนังคาปกคลอุมเหนดือคนเจห็บปฝ่วยเหลข่านบีนั้

ในศาลาเหลข่านบีนั้มบี “คนปฝ่วยเปป็นอทนมากนอนอยซูต่” พระคนัมภบีรร์ขล้อนบีนั้ไมข่ไดล้บอกเราอยข่างแนข่ชนัดวข่ากบีที่คนรวม
กนันเปป็น “คนเปป็นอนันมาก” เหลข่านนันั้น-อาจมบีหลายสลิบคนอยผข่ทบีที่นนัที่น ดล้วยวข่าศาลาหล้าหลนังนนันั้นนข่าจะปกคลอุมพดืนั้นทบีที่แหข่ง
หนถึที่งซถึที่งนข่าจะรองรนับคนไดล้มากพอสมควร; แตข่เราถซูกบอกวข่ามบีอะไรผลิดปกตลิกนับคนเหลข่านนันั้น: พวกเขาเปป็น “คน
ตาบอด คนงต่อย คนผอมแหด้ง”

แนข่นอนวข่านบีที่หมายถถึงคนทบีที่ตาบอดมองไมข่เหห็นจรลิงๆ แตข่มนันกห็นจาเสนอภาพของเหลข่าดวงวลิญญาณทบีที่หลง
หายซถึที่งถผกปปิดตาโดยพญามารและถผกบาปทจาใหล้พลิการ คนบาปทอุกคนตาบอดฝฝ่ายวลิญญาณ เปาโลบอกเราใน 2 
โครลินธร์ 4:3, 4 วข่า “แตข่ถล้าขข่าวประเสรลิฐของเราถผกบนังไวล้จากใคร กห็จากคนเหลข่านนันั้นทบีที่กจาลนังจะพลินาศ สต่วนคนททที่ไมต่
เชพที่อนทนี้น พระของยตุคนทนี้ไดด้กระทคาใจของเขาใหด้มพดไป เพดืที่อไมข่ใหล้ความสวข่างของขข่าวประเสรลิฐอนันมบีสงข่าราศบีของพระ
ครลิสตร์ ผผล้เปป็นพระฉายของพระเจล้า สข่องแสงถถึงพวกเขา” รอบตนัวเราวนันนบีนั้เราสามารถเหห็นคนปฝ่วยจจานวนมหาศาล-
ไมข่ใชข่ปฝ่วยฝฝ่ายรต่างกาย แตข่ปฝ่วยในจลิตใจ, ปฝ่วยฝฝ่ายวลิญญาณ เราทบีที่มบีขข่าวสารแหข่งขข่าวประเสรลิฐควรตดืที่นตนัวทบีที่จะมอง
เหห็นพวกเขา, รนักพวกเขา, และในพระนามของพระเยซผหยลิบยดืที่นมดือทบีที่ชข่วยเหลดือ, ชบีนั้นจาพวกเขาใหล้มาหาพระองคร์
ผผล้ทรงสามารถชข่วยใหล้รอดไดล้จนถถึงทบีที่สอุดปลาย คดือทอุกคนทบีที่มาหาพระเจล้าโดยพระองคร์

คนปฝ่วยเหลข่านบีนั้ “กคาลทงคอยนนี้คากระเพพที่อม” ในสระนนันั้น การกระเพดืที่อมของนนั้จานบีนั้เปป็นมาจากสวรรคร์, ไมข่ใชข่
จากแผข่นดลินโลก, และไมข่มบีอจานาจรนักษาใหล้หายในนนั้จานนันั้นเลยจนกระทนัที่งถถึงเวลานนันั้น

ขล้อ 4: “ดด้วยมททซูตสวรรคณ์องคณ์หนนที่งลงมากวนนนี้คาในสระนทนี้นเปป็นครทนี้งคราว เมพที่อนนี้คากระเพพที่อมนทนี้น ผซูด้ใดกด้าว
ลงไปในนนี้คากต่อน กก็จะหายจากโรคททที่เขาเปป็นอยซูต่นทนี้น”

การอนัศจรรยร์ไดล้ถผกกระทจา “เปป็นครนันั้งคราว”, การอนัศจรรยร์ทบีที่ถผกกจาหนดโดยพระเจล้าและถผกกระทจาโดย
ฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ ดนังทบีที่ผมชบีนั้ใหล้เหห็นไปแลล้วหลายครนันั้งเหลดือเกลิน การอนัศจรรยร์ตข่างๆของพระเจล้าไมข่ไดล้มบีไวล้เพดืที่อ
ทจาใหล้เกลิดความสบายฝฝ่ายรข่างกาย; พวกมนันสอนความจรลิงฝฝ่ายวลิญญาณทบีที่ลถึกซถึนั้งประการหนถึที่งเสมอ การอนัศจรรยร์นบีนั้
ทบีที่สระนนันั้นไดล้เกลิดขถึนั้นในชข่วงเวลาทบีที่พวกยลิวสข่วนใหญข่อยผข่ในกรอุงเยรผซาเลห็ม และพระเจล้าทรงอนอุญาตใหล้การอนัศจรรยร์นบีนั้
เกลิดขถึนั้นเพดืที่อเตดือนใจพวกยลิววข่าพระเจล้าของพวกเขาไมข่ไดล้เปลบีที่ยนแปลงเลย



พระคจาขล้อนบีนั้ไมข่บอกเราวข่าการอนัศจรรยร์นบีนั้เรลิที่มตล้นเมดืที่อไรหรดือมนันสลินั้นสอุดลงเมดืที่อไร หรดือวข่าทผตสวรรคร์ตนนนันั้น
ปรากฏแกข่ตาหรดือไมข่ปรากฏแกข่ตาตอนทบีที่เขาลงมากวนนนั้จานนันั้น; แตข่นบีที่ไมข่ใชข่เรดืที่องสจาคนัญ ดล้วยวข่าถล้าพระวลิญญาณ
บรลิสอุทธลิธิ์ทรงอยากใหล้เรารผล้รายละเอบียดเหลข่านบีนั้ พวกมนันกห็คงถผกกลข่าวชนัดเจนในพระวจนะไปแลล้ว

พวกยลิวมบีความเชดืที่อเขล้มแขห็งในการปรนนลิบนัตลิของพวกทผตสวรรคร์ และในชข่วงสบีที่รล้อยปปทบีที่ไรล้เสบียงนนันั้นระหวข่าง
หนนังสดือมาลาคบีกนับมนัทธลิว อาจเปป็นไดล้วข่าพระเจล้าทรงเลดือกทบีที่จะกระทจากลิจผข่านเหลข่าทผตสวรรคร์เพดืที่อคอยเตดือนใจพวก
ยลิวเกบีที่ยวกนับสลิที่งตข่างๆทบีที่ไมข่ปรากฏแกข่ตาซถึที่งพระองคร์ทรงสามารถกระทจาไดล้ เรารผล้วข่าในระหวข่างชข่วงเปลบีที่ยนผข่านนนันั้น
เหลข่าทผตสวรรคร์ไดล้ปรนนลิบนัตลิในหลายวลิธบีทบีที่นข่าอนัศจรรยร์ นบีที่ปรากฏชนัดเจนจากบนันทถึกเหตอุการณร์หลายตอนในหนนังสดือ
ขข่าวประเสรลิฐทนันั้งสบีที่เลข่ม และในหนนังสดือกลิจการเชข่นกนัน

ในลผกา 1:11-22 เราอข่านเกบีที่ยวกนับประสบการณร์ของเศคารลิยาหร์ในพระวลิหาร เมดืที่อมบีคจาทรงสนัญญาเรดืที่อง
กจาเนลิดของยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมา:

“ทผตสวรรคร์องคร์หนถึที่งขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้ามาปรากฏแกข่เศคารลิยาหร์ ยดืนอยผข่ทบีที่ขล้างขวาแทข่นเผาเครดืที่อง
หอมบผชา เมดืที่อเศคารลิยาหร์เหห็นกห็ตกใจกลนัว แตข่ทผตสวรรคร์องคร์นนันั้นกลข่าวแกข่ทข่านวข่า “เศคารลิยาหร์เออ๋ย อยข่ากลนัวเลย 
ดล้วยไดล้ทรงฟปังคจาอธลิษฐานของทข่านแลล้ว นางเอลบีซาเบธภรรยาของทข่านจะมบีบอุตรเปป็นผผล้ชาย และทข่านจะตนันั้งชดืที่อ
บอุตรนนันั้นวข่า ยอหร์น ทข่านจะมบีความปรบีดาและยลินดบี และคนเปป็นอนันมากจะเปรมปรบีดลิธิ์ทบีที่บอุตรนนันั้นบนังเกลิดมา เพราะวข่า
เขาจะเปป็นใหญข่ในสายพระเนตรขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้า เขาจะไมข่ดดืที่มนนั้จาองอุข่นหรดือเหลล้าเลย และเขาจะประกอบไป
ดล้วยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ตนันั้งแตข่ครรภร์มารดา เขาจะนจาคนอลิสราเอลหลายคนใหล้หนันกลนับมาหาองคร์พระผผล้เปป็นเจล้า 
พระเจล้าของเขาทนันั้งหลาย เขาจะนจาหนล้าพระองคร์โดยแสดงอารมณร์และฤทธลิธิ์เดชอยข่างเอลบียาหร์ ใหล้พข่อกลนับคดืนดบีกนับ
ลผกและคนทบีที่ไมข่เชดืที่อฟปังใหล้กลนับไดล้ปปัญญาของคนชอบธรรม เพดืที่อจนัดเตรบียมชนชาตลิหนถึที่งไวล้ใหล้สมแกข่องคร์พระผผล้เปป็น
เจล้า”

“เศคารลิยาหร์จถึงทผลทผตสวรรคร์วข่า “ขล้าพเจล้าจะรผล้แนข่ไดล้อยข่างไร เพราะขล้าพเจล้ากห็ชราและภรรยากห็อายอุมาก
แลล้ว” 

“ฝฝ่ายทผตสวรรคร์นนันั้นจถึงตอบทข่านวข่า “เราคดือกาเบรบียลซถึที่งยดืนอยผข่เฉพาะพระพนักตรร์พระเจล้า และทรงใชล้ใหล้
มาพผดและนจาขข่าวดบีนบีนั้มาแจล้งกนับทข่าน ดผเถลิด เพราะทข่านมลิไดล้เชดืที่อถล้อยคจาของเรา ถถึงเรดืที่องทบีที่จะสจาเรห็จตามกจาหนด 
ทข่านกห็จะเปป็นใบล้ แลล้วไมข่สามารถพผดไดล้ จนถถึงวนันทบีที่การณร์เหลข่านบีนั้จะบนังเกลิดขถึนั้น”

“ฝฝ่ายคนทนันั้งหลายทบีที่คอยเศคารลิยาหร์ กห็ประหลาดใจ เพราะทข่านอยผข่ในพระวลิหารชล้านาน เมดืที่อทข่านออกมา
แลล้วกห็พผดกนับเขาไมข่ไดล้ คนทนันั้งหลายจถึงหยนัที่งรผล้วข่าทข่านไดล้เหห็นนลิมลิตในพระวลิหาร เพราะทข่านใชล้ใบล้กนับเขาและยนังเปป็นใบล้
อยผข่”

เหลข่าทผตสวรรคร์ปรนนลิบนัตลิพระเยซซูหลนังจากพระองคร์ถผกทดลองในถลิที่นทอุรกนันดารนนันั้น: “แลล้วพญามารจถึงละ
พระองคร์ไป และดผเถลิด มบีเหลข่าทผตสวรรคร์มาปรนนลิบนัตลิพระองคร์” (มธ. 4:11)

ทผตสวรรคร์ตนหนถึที่งไดล้ปลข่อยเปโตรออกจากคอุก:
“ดผเถลิด มบีทผตสวรรคร์ขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้ามาปรากฏ และมบีแสงสวข่างสข่องเขล้ามาในคอุก ทผตองคร์นนันั้นจถึง

กระตอุล้นเปโตรทบีที่สบีขล้างใหล้ตดืที่นขถึนั้นแลล้ววข่า “จงลอุกขถึนั้นเรห็วๆ” โซข่นนันั้นกห็หลอุดตกจากมดือของเปโตร ทผตสวรรคร์องคร์นนันั้นจถึง



สนัที่งเปโตรวข่า “จงคาดเอวและสวมรองเทล้า” เปโตรกห็ทจาตาม ทผตองคร์นนันั้นจถึงสนัที่งเปโตรวข่า “จงหข่มผล้าและตามเรามา
เถลิด” เปโตรจถึงตามออกไป และไมข่รผล้วข่าการซถึที่งทผตสวรรคร์ทจานนันั้นเปป็นความจรลิง แตข่คลิดวข่าไดล้เหห็นนลิมลิต

“เมดืที่อออกไปพล้นทหารยามชนันั้นทบีที่หนถึที่งและทบีที่สองแลล้ว กห็มาถถึงประตผเหลห็กทบีที่จะเขล้าไปในเมดือง ประตผนนันั้นกห็
เปปิดเองใหล้ทข่านทนันั้งสอง ทข่านจถึงออกไปเดลินตามถนนแหข่งหนถึที่ง และในทนันใดนนันั้นทผตสวรรคร์กห็ไดล้อนันตรธานไปจากเป
โตร ครนันั้นเปโตรรผล้สถึกตนัวแลล้วจถึงวข่า “เดบีดี๋ยวนบีนั้ขล้าพเจล้ารผล้แนข่วข่า องคร์พระผผล้เปป็นเจล้าไดล้ทรงใชล้ทผตสวรรคร์ของพระองคร์มา
ชข่วยขล้าพเจล้าใหล้พล้นจากพระหนัตถร์ของเฮโรด และพล้นจากการมอุข่งรล้ายของพวกยลิว” (กลิจการ 12:5-11)

จากฮบีบรผ 1:7 เราทราบวข่าพระเจล้าไดล้ทรงสรล้างพวกทผตสวรรคร์ และจากฮบีบรผ 1:14 เรารผล้วข่าพวกทผต
สวรรคร์เปป็น “วลิญญาณผผล้ปรนนลิบนัตลิ ทบีที่พระองคร์ทรงสข่งไปชข่วยเหลดือบรรดาผผล้ทบีที่จะไดล้รนับความรอดเปป็นมรดก”

เมดืที่อเราตระหนนักถถึงความจรลิงตามพระคนัมภบีรร์เกบีที่ยวกนับการมบีตนัวตนของเหลข่าทผตสวรรคร์และงานปรนนลิบนัตลิ
ของพวกเขาบนแผข่นดลินโลก เรากห็ไมข่ควรรผล้สถึกยอุข่งยากทบีที่จะเชดืที่อวข่าพระเจล้าไดล้ทรงใชล้ทผตสวรรคร์ตนหนถึที่งมาทบีที่สระเบเธ
สดานนันั้นเปป็นครนันั้งคราวเพดืที่อกวนนนั้จาทบีที่นนัที่น นบีที่เปป็นตอนหนถึที่งในพระวจนะของพระเจล้าทบีที่เราตล้องยอมรนับโดยความเชดืที่อ 
เราอธลิบายมนันไมข่ไดล้; ดล้วยเหตอุนบีนั้เราจถึงตล้องอข่านมนัน, เชดืที่อมนัน, และถผกสอนบทเรบียนใดกห็ตามทบีที่เราสามารถรนับจากมนัน
ไดล้, และไมข่ตล้องกนังวลเกบีที่ยวกนับสข่วนทบีที่เราไมข่เขล้าใจ ถล้าเราเชดืที่อในการดลใจดล้านถล้อยคจาของพระคนัมภบีรร์ เรากห็ไมข่ตล้อง
วล้าวอุข่นใจเกบีที่ยวกนับขล้อพระคนัมภบีรร์ตอนเหลข่านนันั้น การอนัศจรรยร์ทบีที่สระเบเธสดาเปป็นสลิที่งทบีที่เกลิดขถึนั้นจรลิงอยข่างไมข่ตล้องสงสนัย 
ถถึงแมล้วข่าอาจารยร์ทบีที่โดดเดข่นบางทข่านปฏลิเสธวข่ามนันเปป็นสข่วนหนถึที่งของพระคนัมภบีรร์กห็ตาม ระหวข่างมาลาคบีกนับมนัทธลิวไมข่มบี
ศาสดาพยากรณร์อยข่างอลิสยาหร์, เศคารลิยาหร์, เยเรมบียร์ และคนอดืที่นๆ และเกลิดความสนับสนมากมายในหมผข่พวกยลิว ผม
เชดืที่อวข่าพระเจล้าทรงอนอุญาตใหล้การอนัศจรรยร์นบีนั้เกลิดขถึนั้น, การรนักษาใหล้หายอนันนข่ามหนัศจรรยร์นบีนั้, เพดืที่อแสดงใหล้เหลข่า
ประชากรทบีที่ถผกเลดือกสรรของพระองคร์เหห็นวข่าพระองคร์ไมข่ไดล้ปฏลิเสธพวกเขาเสบียอยข่างสลินั้นเชลิง

ในชข่วงเวลาหนถึที่งทบีที่ทรงกจาหนดไวล้ ทผตสวรรคร์ตนหนถึที่งไดล้ลงมาจากสวรรคร์และ “กวนนนั้จา”-นนัที่นคดือ นนั้จานนันั้น
ถผกทจาใหล้กระเพดืที่อมหรดือถผกคนขถึนั้นมา เราไมข่ตล้องคลิดเอาเองวข่าทผตสวรรคร์ตนนนันั้นปรากฏแกข่ตามนอุษยร์; พระคนัมภบีรร์ไมข่
ไดล้ออกความเหห็นเกบีที่ยวกนับเรดืที่องนบีนั้: แตข่ในชนัที่วโมงหนถึที่งของวนันหนถึที่งมบีการกวนนนั้จาแบบฉนับพลนัน, การกระเพพที่อมแบบฉนับ
พลนันของนนั้จาในสระนนันั้น, และทนันใดนนันั้นหลนังจากการกระเพดืที่อมอนันอนัศจรรยร์ของนนั้จานนันั้น, ผผล้ใดกห็ตามทบีที่กล้าวลงไปในนนั้จา
นนันั้นเปป็นคนแรก “กก็จะหายจากโรคททที่เขาเปป็นอยซูต่นทนี้น” (คจากรบีกอข่านวข่า “ดล้วยโรคใดกห็ตามทบีที่เขาถผกเกาะกอุมไวล้นนันั้น”) 
ไมข่สจาคนัญวข่าคนนนันั้นจะเปป็นคนตาบอด, คนงข่าย, หรดือคนผอมแหล้ง; ไมข่สจาคนัญวข่าเขาถผกจองจจาโดยโรคนนันั้นมานาน
ขนาดไหน: เขาถผกรนักษาใหล้หายเปป็นปกตลิโดยสมบผรณร์เมดืที่อเขากล้าวลงไปในนนั้จาทบีที่ถผกกวนนนันั้น

เราควรหมายเหตอุในพระคจาตอนนบีนั้วข่า “ผยจ้ใดกก็ตามททนั่” (ไมข่วข่าจะเชดืนั้อชาตลิใดหรดือตจาแหนข่งใด, ไมข่วข่าจะเปป็น
กษนัตรลิยร์หรดือขอทาน, หนอุข่มสาวหรดือแกข่ชรา) “กล้าวลงไปในนนั้จากข่อน กก็จะหายจากโรคใดกก็ตามททนั่เขาเปป็นอยซูต่นทนี้น”
(โรคตาบอด, โรคเรดืนั้อน, โรคงข่อย, จะเปป็นโรคใดกห็ตาม); ใครกห็ตามทบีที่กล้าวลงไปในนนั้จานนันั้นคนแรกกห็ถผกรนักษาใหล้หาย
เปป็นปกตลิจากโรคใดกห็ตามทบีที่เขามบีอยผข่-แตต่ไมต่ใชต่เมบนั่อใดกก็ตามททนั่! การรนักษาใหล้หายนบีนั้ไมข่ไดล้เกลิดขถึนั้นไดล้ทอุกเมดืที่อ, ภายใตล้
ทอุกสถานการณร์ จงหมายเหตอุไวล้ดบๆี : สระนนันั้นอยผข่ทบีที่นนัที่นสามรล้อยหกสลิบหล้าวนันในหนถึที่งปป และคนเหลข่านนันั้นกห็อยผข่ทบีที่นนัที่น 
และรอคอยอยผข่; แตข่พวกเขาไมข่ไดล้รนับการรนักษาใหล้หาย “เมดืที่อใดกห็ตามทบีที่” พวกเขาไดด้รทบการรทกษาใหด้หาย “เปป็น
ครกันั้งคราว” (ตรงตทวคพอ “ณ ชก่วงเวลาหนนนั่ง”) เมพที่อผซูด้มาเยพอนจากสวรรคณ์นทนี้นกวนนนี้คาในสระนทนี้น



เราอาจคลิดวข่าฝผงชนมหาศาลเหลข่านบีนั้ทบีที่เปป็นคนขนัดสนนข่าจะอยผข่ในพระวลิหาร ซถึที่งอยผข่หข่างจากสระนนันั้นไปเพบียง
ระยะหลินขวล้างตก; แตข่ความจรลิงอนันนข่าเศรล้ากห็คดือวข่าฤทธลิธิ์เดชไดล้ไปจากพระวลิหารแลล้วและมนันไดล้กลายเปป็นสถานทบีที่
แหข่งพลิธบีการทบีที่ตายไปแลล้ว ไมข่มบีฤทธลิธิ์ในการรนักษาใหล้หายอยผข่ทบีที่นนัที่น, ไมข่มบีฤทธลิธิ์เดชอยผข่ทบีที่นนัที่นเลย และนบีที่กห็เปป็นความจรลิง
ในปปัจจอุบนันเชข่นกนัน แมล้แตข่ครลิสตจนักรทนันั้งหลายททที่เนด้นหลทกขด้อเชพที่อเดริมกห็ไมข่ไดล้กจาลนังกระทจาสลิที่งทบีที่ครลิสตจนักรมบีหนล้าทบีที่ตล้อง
กระทจาบนแผข่นดลินโลก! ถล้าครลิสตจนักรทล้องถลิที่นทนันั้งหลายซถึที่งเปป็นทบีที่ๆขข่าวประเสรลิฐทบีที่แทล้จรลิงถผกประกาศมบีความสนัตยร์
ซดืที่อตข่อพระวจนะ, ถล้าเราในฐานะผผล้รนับใชล้และคนงานครลิสเตบียนไดล้ปฏลิบนัตลิหนล้าทบีที่ของเราตามทบีที่พระเจล้าไดล้ทรงตนันั้ง
พระทนัยไวล้ใหล้เรากระทจา, กห็คงไมข่มบีลนัทธลิและศาสนาเทบียมเทห็จตข่างๆมากมายขนาดนบีนั้ในแผข่นดลินนบีนั้วนันนบีนั้ เมดืที่อจลิต
วลิญญาณทบีที่ตล้องการไมข่พบสลิที่งทบีที่จะตอบสนองความตล้องการนนันั้นไดล้ พวกเขากห็จะไปเสาะแสวงหาแหลข่งอดืที่นๆ-และนนัที่น
คดือสลิที่งทบีที่เกลิดขถึนั้นแลล้วในครลิสตจนักรทล้องถลิที่นทนันั้งหลายวนันนบีนั้

คนบาปทนันั้งหลายอยผข่กนับเราตลอดเวลา, ทอุกวนันในหนถึที่งปป มบีคนไมข่เชดืที่อจจานวนมหาศาลทบีที่, เหมดือนกนับคน
ปฝ่วยพลิการรอบสระเบเธสดานนันั้น, กจาลนังรอคอยทบีที่จะถผกรนักษาใหล้หายจากโรคบาป แตข่วข่า-เชข่นเดบียวกนับผผล้คนทบีที่สระ
นนันั้น-คนบาปไมข่สามารถรนับความรอดไดล้ทอุกเมดืที่อหรดือทอุกสถานทบีที่ภายใตล้ทอุกสถานการณร์ นบีที่ไมข่ไดล้เปป็นการจจากนัดฤทธลิธิ์
เดชของพระเจล้า; มนันแคข่เปป็นการชบีนั้ใหล้เหห็นวข่าพระเจล้าทรงมบีแผนการหนถึที่ง, และพระองคร์ทรงกระทจากลิจตาม
แผนการนนันั้น ยอหร์น 6:44 บอกเราวข่าไมข่มบีผผล้ใดสามารถมาถถึงพระครลิสตร์ไดล้นอกเสบียจากวข่าพระบลิดา (ผข่านทางพระ
วลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์) ทรงชนักนจาเขามา คนๆหนถึที่งไมข่ไดล้กลายเปป็นครลิสเตบียน “เมดืที่อกห็ตามทบีที่” เขาเรลิที่มพรล้อม; เขารล้องทผล
ตข่อองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าเพดืที่อขอความรอดและการรนักษาใหล้หายจากบาปเมดืที่อพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ทรงกวนใจเขา
และชนักนจาเขามา

คนบาปรนับความรอดโดยความเชดืที่อ, และความเชดืที่อกห็มาโดยพระวจนะของพระเจล้า (โรม 10:17) พระ
วลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ทรงใชล้พระวจนะเพดืที่อนจาการฟฝ้องใจมาสผข่ใจของคนไมข่เชดืที่อและชนักนจาเขามาถถึงพระเยซผครลิสตร์; จาก
นนันั้นเมดืที่อตล้อนรนับพระครลิสตร์แลล้ว คนบาปคนนนันั้นกห็ไดล้รนับความรอด-และจจาไวล้วข่า “ผซผู้ใดกห็ตาม” สามารถรนับความรอด
ไดล้ไมข่วข่าเขาจะเคยกระทจาบาป “อะไรกห็ตาม”; แตข่เขาไมต่สามารถรนับความรอดไดล้ “เมอที่อใดกห็ตาม” ทบีที่เขาเรลิที่ม
พรล้อม! เขาตล้องรนับความรอดโดยการไดล้ยลินขข่าวประเสรลิฐ และผข่านทางการชนักนจามาของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ 
(ยอหร์น 5:24; 6:44)

ขล้อ 5: “ททที่นทที่นมทชายคนหนนที่งปฝ่วยมาสามสริบแปดปปีแลด้ว”
พวกเราทบีที่มบีสอุขภาพรข่างกายและพละกจาลนังแขห็งแรงดบีพอสมควรไมข่รผล้เลยวข่าจะเขล้าใจความรผล้สถึกของชายผผล้นบีนั้

ไดล้อยข่างไร! เราไมข่รผล้วข่าเขาอายอุเทข่าไร แตข่จากพระคจาขล้อนบีนั้เรารผล้วข่าเขาปฝ่วยมาสามสริบแปดปปีแลล้วในชบีวลิตของเขา เรา
ไมข่รผล้วข่าเขาอยผข่รลิมสระเบเธสดามานานขนาดไหนแลล้ว-แตข่วลิธบีทบีที่เขาตอบพระเยซผกห็บข่งบอกอยข่างแนข่นอนวข่าเขาอยผข่ทบีที่
นนัที่นมานานแลล้ว

ขล้อ 6: “เมพที่อพระเยซซูทอดพระเนตรคนนทนี้นนอนอยซูต่และทรงทราบวต่า เขาปฝ่วยอยซูต่อยต่างนทนี้นนานแลด้ว 
พระองคณ์ตรทสกทบเขาวต่า “เจด้าปรารถนาจะหายโรคหรพอ”

พระเยซผในความทรงสนัพพนัญญผของพระองคร์ทรงทราบประวนัตลิทางการแพทยร์ของชายผผล้นบีนั้เชข่นเดบียวกนับ
สภาพฝฝ่ายวลิญญาณของเขา ชข่างเปป็นเรดืที่องปลอบประโลมใจจรลิงๆทบีที่ผผล้เชดืที่อทนันั้งหลายไดล้รผล้วข่าพระเยซผทรงทราบทอุก



ความเจห็บปฝ่วยและทรงเขล้าใจทอุกโรค และเมดืที่อคอุณหมอทนันั้งหลายไมข่สามารถวลินลิจฉนัยความยอุข่งยากนนันั้นไดล้แพทยร์ผผล้ยลิที่ง
ใหญข่กห็ทรงรผล้เสมอวข่าจะตล้องทจาประการใด พระองคร์สามารถรนักษาใหล้หายไดล้หากนนัที่นอยผข่ภายในพระประสงคร์และ
สตลิปปัญญาของพระองคร์ทบีที่จะกระทจาเชข่นนนันั้น บางครนันั้งพระเจล้ากห็ทรงไดล้รนับเกบียรตลิและสงข่าราศบีมากกวข่าจากการทบีที่เรา
เจห็บปฝ่วยเมดืที่อเทบียบกนับทบีที่พระองคร์ทรงไดล้รนับเมดืที่อเราสอุขสบายดบี; พวกเราบางคนเปป็นพยานทบีที่ดบีขถึนั้นและเปป็นแบบอยข่าง
ทบีที่ดบีกวข่าเดลิมในเรดืที่องพระคอุณเมดืที่อเราเจห็บปฝ่วยมากกวข่าตอนทบีที่เราสอุขภาพดบีและแขห็งแรง ขอพระเจล้าทรงโปรดหล้ามผม
ทบีที่จะไมข่ทจาใหล้คนปฝ่วยนอนตลิดเตบียงหรดือวลิสอุทธลิชนทบีที่ทนทอุกขร์อยผข่เศรล้าใจ-แตข่มนันเปป็นความจรลิงทบีที่วข่าพวกเราบางคนไมข่
ยอมเงยหนล้าขถึนั้นมองจนกวข่าพระเจล้าทรงทจาใหล้เรานอนแผข่หรา!

การอนัศจรรยร์ทบีที่พระเยซผไดล้ทรงกระทจาเพดืที่อชายผผล้นบีนั้ไมข่ไดล้ถผกรล้องขอและไมข่ไดล้ถผกคาดหวนังอยข่างเตห็มทบีที่ ตาม
นลิสนัยปกตลิของพระองคร์ พระเยซผเองทรงเปป็นผผล้เรลิที่มการสนทนากข่อน; พระองคร์ไมข่ไดล้รอคอยใหล้ชายผผล้นบีนั้รล้องขอความ
ชข่วยเหลดือ พระเยซผทรงกล้าวออกไปคนแรกกข่อนเสมอ; ความปรารถนาทบีที่จะรนับความรอดถผกปลผกในใจทบีที่ไมข่เชดืที่อ
ผข่านทางพระวจนะของพระเจล้าและฤทธลิธิ์เดชทบีที่ฟฝ้องใจของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ ไมข่มบีผผล้ใดจะอยากกลายเปป็นทาส
ของพระเยซผครลิสตร์เลยถล้าพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ไมข่ทรงใชล้พระวจนะของพระเจล้าเพดืที่อสรล้างความกระหายและความ
หลิวความชอบธรรมภายในตนัวเขา

พระเยซผทรงถามชายผผล้นบีนั้ดล้วยคจาถามงข่ายๆ: “เจด้าปรารถนาจะหายโรคหรพอ?” (คจากรบีกตรงนบีนั้อข่านวข่า 
“เจด้ามทความประสงคณ์ทบีที่จะถผกรนักษาใหล้หายเปป็นปกตลิหรดือ?” ชายผผล้นบีนั้อยากทบีที่จะถผกรนักษาใหล้หายจรลิงๆหรดือ? พระ
เยซผทรงทราบใจของชายผผล้นบีนั้, พระองคร์ทรงทราบความประสงคร์ของเขา; แตข่พระองคร์ทรงถามคจาถามนบีนั้เพดืที่อปลอุก
ความปรารถนาของชายผผล้นบีนั้ใหล้ตดืที่นขถึนั้นและเตรบียมเขาใหล้พรล้อมสจาหรนับพระพรทบีที่พระองคร์กจาลนังจะประทานใหล้แกข่เขา

(ในความหมายฝฝ่ายวลิญญาณ, ผข่านทางขข่าวประเสรลิฐทบีที่ถผกประกาศโดยผผล้คนของพระเจล้า, พระเยซผกจาลนัง
ถามทอุกคนทบีที่ไดล้ยลินพระวจนะวข่า “เจผู้ามบีความประสงคร์ทบีที่จะหายเปป็นปกตลิในฝฝ่ายวลิญญาณไหม?” ผข่านทางขข่าว
ประเสรลิฐแหข่งพระคอุณมหนัศจรรยร์ของพระเจล้า พระองคร์กจาลนังถามอยผข่ตลอดวข่า “เจล้าปรารถนาทบีที่จะรนับความรอด
ไหม? เจล้ามบีความประสงคร์ทบีที่จะดจาเนลินชบีวลิตครลิสเตบียนไหม?” มนอุษยร์ถผกสรล้างตามแบบพระฉายของพระเจล้า และ
พระเจล้าทรงเคารพอยข่างมากตข่อความประสงคร์ของมนอุษยร์ทบีที่พระองคร์ไดล้ทรงสรล้าง)

ขล้อ 7: “คนปฝ่วยนทนี้นทซูลตอบพระองคณ์วต่า “ทต่านเจด้าขด้า เมพที่อนนี้คากคาลทงกระเพพที่อมนทนี้น ไมต่มทผซูด้ใดททที่จะเอาตทว
ขด้าพเจด้าลงไปในสระ และเมพที่อขด้าพเจด้ากคาลทงไป คนอพที่นกก็ลงไปกต่อนแลด้ว”

(คจากรบีกทบีที่แปลเปป็น “ทข่านเจล้าขล้า” เปป็นคจาเดบียวกนับทบีที่ปกตลิแลล้วแปลเปป็น “พระองคร์เจล้าขล้า” คจาเดบียวกนันนบีนั้
ถผกแปลเปป็น “ทข่านเจล้าขล้า” ตลอดบททบีที่สบีที่ทนันั้งบท ในบนันทถึกเหตอุการณร์เรดืที่องหญลิงชาวสะมาเรบียผผล้นนันั้น)

“ทต่านเจด้าขด้า เมพที่อนนี้คากคาลทงกระเพพที่อมนทนี้น ไมต่มทผซูด้ใดททที่จะเอาตทวขด้าพเจด้าลงไปในสระ” ชายผผล้นบีนั้ยนังคลิดอยผข่ใน
เรดืที่องของสระนนันั้นและนนั้จาทบีที่รนักษาใหล้หายของมนัน; เขากจาลนังคลิดในแงข่ของสลิที่งธรรมชาตลิ เขายนังไมข่รผล้ตนัววข่าเขากจาลนังอยผข่
ตข่อเบดืนั้องพระพนักตรร์พระองคร์ผผล้ไมข่จจาเปป็นตล้องเอาตนัวเขาลงไปในสระเพดืที่อทบีที่จะรนักษาเขาใหล้หายเปป็นปกตลิ เขาไมข่รผล้ตนัว
วข่าพระองคร์ผผล้นบีนั้สามารถตรนัสคจาๆหนถึที่งและเขากห็จะถผกรนักษาใหล้หายโดยสมบผรณร์

แนข่นอนวข่าชายพลิการผผล้นบีนั้มองธรรมชาตลิมนอุษยร์วข่าแลล้งนนั้จาใจและไรล้ความกรอุณา ผผล้มานมนัสการหลายพนันคน
ไดล้ผข่านเขาไป; พวกเขาไมข่มบีเวลาทบีที่จะหยอุดและชข่วยเขาลงไปในสระนนันั้น เชข่นเดบียวกนับนนักศาสนามากมายเหลดือเกลิน



วนันนบีนั้ พวกเขายอุข่งอยผข่กนับกลิจกรรมทางศาสนาตข่างๆของตนเหลดือเกลินจนพวกเขาไมข่มบีเวลาทบีที่จะชข่วยเหลดือคนอนัมพาต
ทบีที่นข่าสงสารคนหนถึที่งผผล้ไมข่เคยเดลินเลยสนักกล้าวในชข่วงสามสลิบแปดปป!

ทข่านทบีที่รนัก จงจจาไวล้วข่า-ชายผผล้นบีนั้ไมข่ไดล้กจาลนังนอนอยผข่ตรงหนล้าบารร์บนถนนของคนขบีนั้เมา เขาไมข่ไดล้อยผข่ในตรอก
ดล้านหลนัง เขากจาลนังนอนอยผข่ขล้างสระเบเธสดาซถึที่งอยผข่ภายในระยะหลินขวล้างตกของตลาดแกะทบีที่เหลข่าผผล้นมนัสการซดืนั้อ
พวกสนัตวร์สจาหรนับเปป็นเครดืที่องสนัตวบผชาในพลิธบีการทางศาสนาตข่างๆในพระวลิหาร! และเหลข่าผผล้นมนัสการกห็เดลินผข่านเขา
ขณะทบีที่พวกเขาเขล้ามาและออกไป สอุภาษลิต 14:20, 21 บอกเราวข่า “คนยากจนนนันั้นแมล้เพดืที่อนบล้านของตนกห็รนังเกบียจ
แตข่คนมนัที่งคนัที่งมบีสหายมากมาย บอุคคลทบีที่ดผหมลิที่นเพดืที่อนบล้านของตนกห็ทจาบาป แตต่บตุคคลททที่เอก็นดซูคนยากจนกก็เปป็นสตุข”

สมาชลิกครลิสตจนักรมากมายวนันนบีนั้ไมข่มบีเวลาทบีที่จะชนะดวงวลิญญาณเลย พวกเขามนัวแตข่สาละวนอยผข่กนับ
กลิจกรรมตข่างๆของครลิสตจนักรและยอุข่งเหลดือเกลินกนับการประชอุมและคณะกรรมการตข่างๆของครลิสตจนักรจนพวกเขา
ไมข่มบีเวลาทบีที่จะหยลิบยดืที่นมดือทบีที่จะชข่วยเหลดือคนบาปทนันั้งหลายผผล้นข่าสงสารผผล้ซถึที่งถผกบาปทจาใหล้เปป็นอนัมพาตไป

ผมคลิดวข่าคจาพผดของชายผผล้นบีนั้เปป็นคจาพผดทบีที่นข่าเศรล้าทบีที่สอุดคจาพผดหนถึที่งในพระวจนะของพระเจล้า-“ขล้าพเจล้าไมข่มบี
ผผล้ใดทบีที่จะชข่วยขล้าพเจล้าเลย!” ครลิสเตบียนเออ๋ย คทุณไดล้พบความรอดโดยตนัวคอุณเองคนเดบียวหรดือ โดยไมข่มบีผผล้ใดชข่วยคอุณ
เลยหรดือ? ใครสนักคนไดล้อธลิษฐานเผดืที่อคอุณไมข่ใชข่หรดือ, ใครสนักคนไดล้ไปเยบีที่ยมคอุณและพผดคอุยกนับคอุณเกบีที่ยวกนับเรดืที่องตข่างๆ
ฝฝ่ายวลิญญาณไมข่ใชข่หรดือ? บางทบีคนๆนนันั้นอาจเปป็นแมข่ของคอุณ-หรดืออาจเปป็นเพดืที่อนบล้านคนหนถึที่ง, หรดือศลิษยาภลิบาล
ของคอุณ, ครผสอนรวบีของคอุณ, หรดือผผล้ประกาศขข่าวประเสรลิฐคนหนถึที่ง บางทบีใครสนักคนอาจยดืที่นใบปลลิวขข่าวประเสรลิฐ
อนันเลห็กๆใหล้แกข่คอุณขณะทบีที่เขาเดลินผข่านคอุณไปบนทล้องถนน กบีที่คนมบีสข่วนทบีที่เฉพาะเจาะจงในการนจาคทุณมาถถึงพระ
เยซผ? และคนุณไดด้ทคาอะไรบด้างเพพที่อชต่วยเหลพอคนอพที่นๆใหด้พบพระองคณ์? ไมข่มบีผผล้ใดสามารถชข่วยเหลดือพระเจล้าใหล้ชข่วย
คอุณใหล้รอดไดล้ แตข่พระเจล้าทรงใชล้ออุปกรณร์ตข่างๆทบีที่เปป็นมนอุษยร์เพดืที่อนจาคอุณมาถถึงความรผล้แหข่งความรอด พระวจนะสอน
เรดืที่องนบีนั้อยข่างชนัดเจนวข่า: “จงใหล้ผผล้นนันั้นรผล้เถลิดวข่า ผผล้ทบีที่ชข่วยคนบาปคนนนันั้นใหล้พล้นจากทางผลิดของเขา กห็ไดล้ชข่วยชบีวลิตหนถึที่งใหล้
รอดพล้นจากความตาย และไดล้ปกปปิดการบาปเปป็นอนันมากไวล้” (ยากอบ 5:20) เราชข่วยคนบาปทนันั้งหลายใหล้รอดไมข่
ไดล้ แตข่เราสามารถนจาเสนอแกข่พวกเขาไดล้อยข่างแนข่นอน คดือขข่าวประเสรลิฐแหข่งพระคอุณทบีที่ชข่วยใหล้รอดขององคร์พระผผล้
เปป็นเจล้าและพระผผล้ชข่วยใหล้รอดของเรา, พระเยซผครลิสตร์ คอุณรผล้จนักใครสนักคนไหมทบีที่อาจกจาลนังกลข่าววข่า “ฉนันไมข่มบีใคร
เลยทบีที่จะชข่วยฉนันใหล้ไดล้พบขข่าวประเสรลิฐทบีที่แทล้จรลิง, หนทางแหข่งความรอด”? ขอพระเจล้าทรงโปรดหล้ามทบีที่ผผล้ใดจะชบีนั้
หนล้าผมไดล้ในวนันพลิพากษาและประกาศวข่าถล้าผมไดล้ชข่วยเขา เขากห็คงไดล้รนับความรอดไปแลล้ว! พระเยซผตรนัสแกข่เหลข่า
สาวกของพระองคร์วข่า “ทข่านทนันั้งหลายจะไดล้รนับพระราชทานฤทธลิธิ์เดช เมดืที่อพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์จะเสดห็จมาเหนดือ
ทข่าน และทข่านทนันั้งหลายจะเปป็นพยานฝฝ่ายเราทนันั้งในกรอุงเยรผซาเลห็ม ทนัที่วแควล้นยผเดบีย แควล้นสะมาเรบีย และจนถนงททที่สตุด
ปลายแผต่นดรินโลก” (กลิจการ 1:8) มนันไมข่ใชข่แคข่อภลิสลิทธลิธิ์อนันยลิที่งใหญข่และเปปปี่ยมสงข่าราศบีเทข่านนันั้นทบีที่ไดล้เปป็นพยานเพดืที่อ
พระเยซผ มนันเปป็นคคาบทญชาดล้วย!

ขล้อ 8 และ 9: “พระเยซซูตรทสกทบเขาวต่า “จงลตุกขนนี้นยกแครต่ของเจด้าและเดรินไปเถริด” ในททนใดนทนี้นคนนทนี้นกก็
หายโรค และเขากก็ยกแครต่ของเขาเดรินไป วทนนทนี้นเปป็นวทนสะบาโต”

ทนันั้งหมดทบีที่พระเยซผตล้องทจากห็คดือ ตรนัสคจาเดบียว-และการอนัศจรรยร์หนถึที่งกห็เกลิดขถึนั้น ในกรณบีนบีนั้พระองคร์ทรงใหล้คจา
บนัญชาแคข่วข่า: “จงลตุกขนนี้นยกแครต่ของเจด้าและเดรินไปเถริด” พระองคร์ไมข่ไดล้กระทจาการอนัศจรรยร์เพดืที่อทบีที่ชายผผล้นบีนั้จะเหก็น



และเชดืที่อ; พระองคร์แคข่ตรนัส, ชายผผล้นบีนั้ไดด้ยริน, และเชดืที่อ, และเชพที่อฟฟัง ถล้าใครสนักคนจะมบีสลิทธลิธิ์ตนันั้งคจาถามหรดือถามวข่า 
“อยข่างไรกนัน?” ชายผผล้นบีนั้กห็มบีสลิทธลิธิ์นนันั้น แตข่เขาไมข่ไดล้ตนันั้งคจาถาม เขาแคข่เชดืที่อฟปังคจาบนัญชาขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้า, เขายดืน
ขถึนั้น, ยกแครข่ของเขาขถึนั้น, และเดรินไป! นบีที่เปป็นจรลิงเชข่นกนันในกรณบีของพวกคนโรคเรดืนั้อนในลผกา 17:14 พวกเขาจะ
ถามกห็ไดล้วข่า “ทจาไมพวกเราตล้องไปแสดงตนัวแกข่ปอุโรหลิต? พวกเรายนังมบีโรคเรดืนั้อนเตห็มทนันั้งตนัวอยผข่เลย” แตข่พวกเขา
กระทจาตามทบีที่พระเยซผทรงสนัที่งพวกเขาใหล้กระทจา “ตต่อมาเมพที่อกคาลทงเดรินไป เขาทนันั้งหลายกห็หายสะอาด” ชายผผล้ทบีที่พระ
เยซผตรนัสวข่า “จงเหยบียดมดือของเจล้าออก” จะกลข่าวกห็ไดล้วข่า “มดือของขล้าพระองคร์เปป็นอนัมพาต ขล้าพระองคร์ไมต่
สามารถเหยบียดมนันออกไดล้” แตข่เขากห็ไมข่ไดล้กลข่าวอะไรแบบนบีนั้เลย เขาแคข่เหยบียดมดือของเขาออก “และมดือนนันั้นกห็หาย
เปป็นปกตลิเหมดือนมดืออบีกขล้างหนถึที่ง” (มธ. 12:13) ชายผผล้ทบีที่ตาบอดแตข่กจาเนลิดไมข่ไดล้ถามวข่า “ทจาไมขล้าพระองคร์ตล้องไป
ลล้างในสระสลิโลอนัม? ทจาไมไมข่ไปทบีที่แมข่นนั้จาจอรร์แดนเลข่า?” เขาไปตามทบีที่พระเยซผทรงบนัญชาเขา, เขา “จถึงไปลล้าง
แลด้วกลทบเหก็นไดด้” (ยอหร์น 9:7) ในการรนักษาใหล้หายอยข่างอนัศจรรยร์แตข่ละกรณบีเหลข่านบีนั้ ความเชพที่อฟฟังททที่แสดงออก
เปป็นการกระทคาไดล้นจาพระพรนนันั้นมาใหล้; ฤทธริธิ์เดชในการรทกษาใหด้หายมบีอยผข่ในบอุคคลผผล้นนันั้น-พระครริสตณ์

เมดืที่อเราเชดืที่อพระวจนะของพระองคร์ ทอุกสลิที่งกห็เปป็นไปไดล้-และนนัที่นคดือทนันั้งหมดทบีที่พระองคร์ทรงขอจากเรา, ทบีที่
เราเชดืที่อพระวจนะของพระองคร์และยถึดมนัที่นตามนนันั้น ในถล้อยคจาของอนัครทผตเปาโล “ถถึงแมล้ทอุกคนจะพผดมอุสากห็ขอใหล้
พระเจล้าทรงสนัตยร์จรลิงเถลิด...” (รม. 3:4)

“ในททนใดนทนี้นคนนทนี้นกก็หายโรค และเขากก็ยกแครต่ของเขาเดรินไป” ชายผผล้นบีนั้ไมข่เพบียงเชพที่อคจาตรนัสของพระเยซผ
เทข่านนันั้น เขายนังใหล้คจาพยานตข่อความเชดืที่อของเขาดล้วย: โดยการยกแครข่ของเขาไป เขากห็เปป็นพยานรนับรองวข่าเขาไมข่
ตล้องใชล้มนันอบีกตข่อไปเพราะวข่าเขาไดล้รนับการรนักษาใหล้หายแลล้ว โดยการเดลินไปนนันั้นเขากห็เปป็นพยานรนับรองวข่าการ
รนักษาใหล้หายของเขาไมข่ใชข่แคข่เกลิดขถึนั้นในความคลิดของเขา แตข่วข่าเขาถผกรนักษาใหล้หายปกตลิทนันั้งรข่างกายจรลิงๆ และขาทบีที่
ไมข่เคยกล้าวเลยสนักกล้าวมาตลอดหลายปปบนัดนบีนั้กห็กจาลนังเดลินแลล้ว! ความเชดืที่อฟปังของเขาไดล้พลิสผจนร์ความเชดืที่อของเขา และ
การอนัศจรรยร์ยลิที่งใหญข่ไดล้ถผกกระทจาในชบีวลิตของเขาแลล้ว

คอุณจะสนังเกตเหห็นวข่าเหตอุการณร์นบีนั้เกลิดขถึนั้น “ในททนทท” พระเยซผไมข่ตล้องใชล้เวลาทนันั้งวนันเพดืที่อทบีที่จะกระทจาการ
อนัศจรรยร์หนถึที่ง; พระองคร์ตรนัสคจานนันั้นและการอนัศจรรยร์นนันั้นกห็สจาเรห็จ พระเจล้าทรงสรล้างมนอุษยร์; พระเยซผทรงเปป็น
พระเจล้าในเนดืนั้อหนนัง และมนันกห็งข่ายสจาหรนับพระองคร์ทบีที่จะทจาใหล้ชายผผล้นบีนั้ยดืนและเดลินไดล้พอๆกนับทบีที่มนันงข่ายสจาหรนับ
พระเจล้าทบีที่จะสรล้างกลล้ามเนดืนั้อ, กระดผก, และเสล้นเอห็นจากธอุลบีดลินในวนันทบีที่พระองคร์ไดล้ทรงสรล้างอาดนัม ถล้าเราเชพที่อ
พระเจจ้าอยข่างแทล้จรลิง มนันกห็ไมข่ใชข่เรดืที่องยากทบีที่จะเชดืที่อสลิที่งใดกห็ตามทบีที่พระเจล้าทรงเกบีที่ยวขล้องดล้วย เพราะวข่าพระเจล้าของ
เราทรงเปป็นพระเจล้าแหข่งการอนัศจรรยร์ตข่างๆเหมดือนเดลิม

“วทนนทนี้นเปป็นวทนสะบาโต” แครข่ทบีที่ถผกใชล้ในสมนัยขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้าของเราไมข่ใชข่ทบีที่นอนไมล้นนั้จาหนนักมาก
เหมดือนกนับทบีที่เราใชล้วนันนบีนั้; พวกมนันเปป็นเพบียงฟผกเทข่านนันั้นเอง หรดือบางครนันั้งกห็เปป็นผล้าหนาๆ และดล้วยเหตอุนบีนั้แครข่ 
(ทบีที่นอน) ของชายผผล้นบีนั้จถึงไมข่ใชข่ภาระหนนักหรดือยากเกลินจะแบกเลย-แตข่พระเยซผทรงกระทจาการอนัศจรรยร์นบีนั้ในวนันสะ
บาโต และพวกยลิวกห็กจาลนังเฝฝ้าดผอยผข่ โดยพยายามจล้องจนับผลิดบางสลิที่งเพดืที่อทบีที่จะวลิพากษร์วลิจารณร์และประณามพระเยซผ
เจล้า



ขล้อ 10: “ดทงนทนี้นพวกยริวจนงพซูดกทบชายททที่หายโรคนทนี้นวต่า “วทนนทนี้เปป็นวทนสะบาโต ททที่เจด้าแบกแครต่ไปนทนี้นกก็ผริด
พระราชบทญญทตริ”

“พวกยริว” ในทบีที่นบีนั้หมายถถึงพวกยลิวในกรอุงเยรผซาเลห็ม-พวกผผล้ใหญข่, พวกปอุโรหลิตใหญข่, พวกธรรมาจารยร์, 
พวกฟารลิสบี มนันไมข่ไดล้หมายถถึงประชาชนชาวยลิวโดยรวมทนันั้งหมด พวกยลิวเหลข่านบีนั้เปป็นนนักศาสนาทบีที่เครข่งครนัด, พวก
ยถึดถดือตามพระราชบนัญญนัตลิของโมเสส; และในคจาตจาหนลิของพวกเขาทบีที่มบีตข่อชายผผล้นบีนั้ พวกเขาไมข่ไดล้กจาลนังคลิดถถึงแคข่
พระบนัญญนัตลิขล้อทบีที่สบีที่ทบีที่วข่า “จงระลถึกถถึงวนันสะบาโต เพดืที่อทบีที่จะถดือรนักษามนันใหล้เปป็นวนันบรลิสอุทธลิธิ์”-พวกเขากจาลนังคลิดถถึง
บนัญญนัตลิพลิเศษขล้อหนถึที่งในเนหะมบียร์และเยเรมบียร์ดล้วยเกบีที่ยวกนับการแบกภาระตข่างๆในวนันสะบาโต:

“และอยผข่มาพอเรลิที่มมดืดทบีที่ประตผเมดืองเยรผซาเลห็มกข่อนวนันสะบาโต ขล้าพเจล้าไดล้บนัญชาใหล้ปปิดประตผเมดือง และ
สนัที่งวข่า ไมข่ใหล้เปปิดจนกวข่าจะพล้นวนันสะบาโตแลล้ว และขล้าพเจล้ากห็ตนันั้งขล้าราชการบางคนของขล้าพเจล้าใหล้ดผแลประตผเมดือง 
วข่าไมข่ใหล้นจาภาระสลิที่งใดเขล้ามาในวนันสะบาโต” (นหม. 13:19)

“พระเยโฮวาหร์ตรนัสดนังนบีนั้วข่า จงระวนังเพดืที่อเหห็นแกข่ชบีวลิตของเจล้าทนันั้งหลาย อยข่าไดล้หาบหามอะไรในวนันสะบา
โต หรดือนจาของนนันั้นเขล้าทางบรรดาประตผเยรผซาเลห็ม และอยข่าหาบหามของของเจล้าออกจากบล้านในวนันสะบาโต 
หรดือกระทจางานใดๆ แตข่จงรนักษาวนันสะบาโตไวล้ใหล้บรลิสอุทธลิธิ์ ดนังทบีที่เราไดล้บนัญชาบรรพบอุรอุษของเจล้าไวล้” (ยรม. 17:21, 
22)

ในกรณบีทบีที่พลิเศษนบีนั้พวกเขากจาลนังกรองลผกนนั้จาออก ดล้วยวข่าชายคนหนถึที่งทบีที่แบกสลินคล้าในวนันสะบาโตกห็แตกตข่าง
พอสมควรจากคนปฝ่วยคนหนถึที่งทบีที่แบกทบีที่นอนของตนหลนังจากถผกชข่วยใหล้พล้นอยข่างอนัศจรรยร์แลล้วจากโรคอนัมพาตทบีที่ไดล้
ทจาใหล้เขาตล้องนอนตลิดเตบียงมาตลอดหลายปป ตามพระราชบนัญญนัตลิของโมเสสมนันเปป็นการผลิดบนัญญนัตลิทบีที่จะแบกภาระ
ใดในวนันสะบาโต; แตข่การคนัดคล้านชายผผล้นบีนั้ทบีที่แบกฟผกของตนในวนันสะบาโตกห็แสดงออกถถึงความโหดรล้ายทารอุณและ
ขนัดแยล้งอยข่างสลินั้นเชลิงกนับจลิตวลิญญาณแหข่งพระราชบนัญญนัตลิของโมเสส ตอนทบีที่พระเจล้าไดล้ประทานพระราชบนัญญนัตลิใหล้
แกข่ชนชาตลิอลิสราเอล พระองคร์ทรงทจาใหล้มนันเปป็นเรดืที่องทบีที่ไมข่จจาเปป็นทบีที่พวกเขาจะแบกภาระและสลินคล้าในวนันสะบาโต 
แตข่นบีที่ใชล้ไมข่ไดล้อยข่างแนข่นอนกนับชายผผล้นบีนั้ทบีที่กจาลนังเดลินเปป็นครนันั้งแรกในเกดือบสบีที่สลิบปป โดยแบกทบีที่นอนของเขาไปเพราะวข่า
ผผล้ทรงรนักษาเขาใหล้หายไดล้ทรงบนัญชาเขาใหล้กระทจาเชข่นนนันั้น พวกคนทบีที่วลิจารณร์ในเหตอุการณร์นบีนั้เปป็นผผล้คนทบีที่พระเยซผตรนัส
ถถึงวข่า “คนนจาทางตาบอด เจล้ากรองลผกนนั้จาออก แตข่กลดืนตนัวอผฐเขล้าไป” (มธ. 23:24) เรายนังมบีผผล้คนแบบนนันั้นอยผข่
เหมดือนเดลิมวนันนบีนั้ ซถึที่งคอยหาบางสลิที่งอยผข่ตลอดทบีที่พวกเขาจะใชล้วลิจารณร์คนเหลข่านนันั้นทบีที่เปป็นผผล้รนับใชล้ทบีที่แทล้จรลิงของพระเจล้า
ไดล้

ขล้อ 11: “คนนทนี้นจนงตอบเขาเหลต่านทนี้นวต่า “ทต่านททที่รทกษาขด้าพเจด้าใหด้หายโรคไดด้สทที่งขด้าพเจด้าวต่า ‘จงยกแครต่
ของเจด้าแบกเดรินไปเถริด’”

นบีที่เปป็นถล้อยคจาทบีที่เรบียบงข่าย; ไมข่มบีอะไรพลิเศษเกบีที่ยวกนับถล้อยคจาเหลข่านบีนั้เลย แตข่พวกมนันกห็นจาเสนอหลนักการหนถึที่ง
ทบีที่เราไมข่ควรมองขล้ามไป ชายผผล้นบีนั้มองวข่าพระองคร์ผผล้ทรงรนักษาเขาใหล้หายแลล้วทรงคผข่ควรแกข่ความเชดืที่อฟปังของเขา ไมข่มบี
ใครอดืที่นเคยเสนอทบีที่จะชข่วยเหลดือเขาเลย และแนข่นอนวข่าไมข่มบีใครอดืที่นสามารถทจาสลิที่งนนันั้นทบีที่พระเยซผไดล้ทรงกระทจาเพดืที่อ
เขาไดล้ นบีที่เปป็นความจรลิงเชข่นกนันเกบีที่ยวกนับผผล้เชดืที่อ เนดืที่องจากพระเยซผทรงเปป็นผผล้เดบียวทบีที่สามารถชข่วยจลิตวลิญญาณของเรา
ใหล้รอดไดล้ เราจถึงควรเชดืที่อฟปังถล้อยคจาของพระองคร์และปฏลิบนัตลิตามคจาบนัญชาตข่างๆของพระองคร์สจาหรนับชบีวลิตของเรา



ขล้อ 12: “เขาเหลต่านทนี้นถามคนนทนี้นวต่า “คนททที่สทที่งเจด้าวต่า ‘จงยกแครต่ของเจด้าแบกเดรินไปเถริด’ นทนี้น เปป็นผซูด้ใด”
นนักศาสนาเหลข่านบีนั้ไดล้เหห็นชายผผล้นข่าสงสารคนนบีนั้นอนอยผข่ในศาลาขล้างสระเบเธสดา; ไมข่ตล้องสงสนัยเลยวข่าพวก

เขาไดล้เดลินผข่านเขาไปหลายครนันั้งแลล้วระหวข่างทางทบีที่พวกเขาไปนมนัสการ มนันดผเปป็นเรดืที่องเหลดือเชดืที่อจรลิงๆทบีที่พวกเขา
ไมข่มบีความสงสารในใจของตนเลยใหล้แกข่ชายผผล้นบีนั้และแกข่ฝผงชนจจานวนมากเหลข่านนันั้นทบีที่เปป็นคนพลิการทบีที่นอนอยผข่ใน
ศาลาเหลข่านนันั้นขล้างสระนนันั้น บนัดนบีนั้หนถึที่งในคนนข่าสงสารเหลข่านนันั้นไดล้ถผกรนักษาใหล้หายแลล้วอยข่างเปปปี่ยมสงข่าราศบี, เขาหาย
เปป็นปลลิดทลินั้งจรลิงๆ-ยดืนอยผข่, เดลินอยผข่, แบกทบีที่นอนของตนอยผข่; แตข่แทนทบีที่จะชดืที่นชมยลินดบีกนับเขา, แทนทบีที่จะถามเขาวข่า 
“ใครรทกษาเจด้าใหด้หาย?” พวกเขากลนับถามวข่า “ใครบอกเจด้าใหด้แบกแครก่ของเจด้าไป?” พวกเขาไมข่สนใจในบอุรอุษผผล้
นนันั้นทบีที่มบีฤทธลิธิ์เดชยลิที่งใหญข่ขนาดนนันั้นในการรนักษาโรค; พวกเขาอยากรผล้วข่าใครบนังอาจสนัที่งบางคนใหล้ละเมลิดวนันสะบาโต
ของพวกเขา!

ขล้อ 13: “คนททที่ไดด้รทบการรทกษาใหด้หายโรคนทนี้นไมต่รซูด้วต่าเปป็นผซูด้ใด เพราะพระเยซซูเสดก็จหลบไปแลด้ว เนพที่องจาก
ขณะนทนี้นมทคนอยซูต่ททที่นทที่นเปป็นอทนมาก”

เปป็นไปไดล้วข่าคนอนัมพาตผผล้นบีนั้เคยไดล้ยลินเกบีที่ยวกนับพระเยซผและการอนัศจรรยร์ตข่างๆทบีที่พระองคร์ทรงกระทจา แตข่
เขาเหห็นพระองคร์เปป็นครนันั้งแรกในวนันนนันั้น-และแมล้ในขณะนนันั้นเขากห็ไมข่รผล้วข่าพระองคร์ทรงเปป็นผผล้ใด เขาแคข่รผล้วข่าพระองคร์
ทรงเปป็นบอุคคลทบีที่พลิเศษสอุดๆทบีที่เขาเคยเจอมา-ทรงมบีความกรอุณา, เหห็นอกเหห็นใจ, มบีพระทนัยเมตตา, พรล้อมกนับบางสลิที่ง
ในเสบียงของพระองคร์ทบีที่คนพลิการผผล้นข่าสงสารคนนบีนั้ไมข่เคยไดล้ยลินในเสบียงของผผล้อดืที่นเลย เมดืที่อพระเยซผตรนัสถามวข่า “เจล้า
ปรารถนาจะหายโรคหรดือ?” ถล้อยคจานบีนั้กห็เกาะกอุมใจของเขาและทจาใหล้เขากลนับมบีความหวนังขถึนั้นใหมข่ จากนนันั้นบอุคคลผผล้
มบีพระทนัยกรอุณาและเหห็นอกเหห็นใจผผล้นบีนั้กห็ตรนัสวข่า “จงลอุกขถึนั้นยกแครข่ของเจล้าและเดลินไปเถลิด”-และทนันใดนนันั้นกห็หายลนับ
ไป (พระคนัมภบีรร์บอกเราวข่าพระองคร์ “เสดก็จหลบไปแลด้ว” ภาษากรบีกกลข่าววข่าพระองคร์ “ทรงถอนตทวไปอยต่างลทบๆ”
จากฝผงชนทบีที่อยผข่ในสถานทบีที่แหข่งนนันั้น)

แนข่นอนวข่ามนันคงไมข่ใชข่เรดืที่องทบีที่เปป็นไปไมข่ไดล้สจาหรนับพระเยซผทบีที่จะหายตนัวไปจากสายตาของฝผงชนชอบ
วลิจารณร์และไมข่เชดืที่อนนันั้น เราพบเหตอุการณร์คลล้ายๆกนันในลผกา 4:28-30 ทบีที่ “เมดืที่อคนทนันั้งปวงในธรรมศาลาไดล้ยลินดนังนนันั้น
กห็โกรธยลิที่งนนัก จถึงลอุกขถึนั้นผลนัก (พระเยซผ) ออกจากเมดือง พาไปยนังแงข่ของเงดืนั้อมเขาทบีที่เมดืองของเขา ซถึที่งตนันั้งอยผข่บนเนลินนนันั้น
หมายจะผลนักพระองคร์ลงไป แตข่พระองคห์ทรงดคาเนรินผข่านทข่ามกลางเขาพผู้นไป” ยอหร์น 10:39 บอกเราวข่า “พวก
เขาจถึงหาโอกาสจนับพระองคร์อบีกครนันั้งหนถึที่ง แตข่พระองคห์ทรงรอดพผู้นจากมออเขาไปไดผู้”

คอุณเหห็นไหมครนับวข่า มนันถผกกจาหนดไวล้ลข่วงหนล้าแลล้วกข่อนการวางรากฐานของโลกทบีที่พระเยซผจะทรง
สลินั้นพระชนมร์บนกางเขนนนันั้น และดนังนนันั้นมนันจถึงเปป็นไปไมข่ไดล้เลยทบีที่มดือมนอุษยร์จะจนับพระองคร์และทจาลายพระองคร์เสบีย
กข่อนการครบกจาหนดของเวลานนันั้นไดล้มาถถึง ทบีที่พระองคร์จะถผกตรถึงกางเขนและถผกยกขถึนั้นระหวข่างสวรรคร์และแผข่นดลิน
โลก จนกวข่าเวลานนันั้นมาถถึงเมดืที่อพระองคร์จะถผกจนับกอุม, ถผกปรนับโทษ, และถผกตรถึงกางเขน ฝผงชนทบีที่โกรธแคล้นไมข่
สามารถจนับพระองคร์ไดล้; แตข่เมดืที่อเวลานนันั้นมาถถึง พระองคร์กห็ทรงยอมจจานนตข่อพวกเขาอยข่างถข่อมพระทนัยในเมดืที่อ
พระองคร์จะขนัดขดืนโดยใชล้ฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้ากห็ทจาไดล้ เมดืที่อเปโตรใชล้ดาบฟปันหผของผผล้รนับใชล้ของมหาปอุโรหลิตขาดตอน
ทบีที่พวกเจล้าหนล้าทบีที่และผผล้คนมากนันเพดืที่อจนับกอุมพระเยซผในสวนเกทเสมนบี พระองคร์กห็ตรนัสแกข่เปโตรวข่า “จงเอาดาบของ
ทข่านใสข่ฝปักเสบีย ... ทข่านคลิดวข่าเราจะอธลิษฐานขอพระบลิดาของเรา และในบนัดเดบีดี๋ยวนนันั้นพระองคร์จะทรงประทานทผต



สวรรคร์แกข่เรากวข่าสลิบสองกองไมข่ไดล้หรดือ แตข่ถล้าเปป็นเชข่นนนันั้นพระคนัมภบีรร์ทบีที่วข่า จจาจะตล้องเปป็นอยข่างนบีนั้ จะสจาเรห็จไดล้
อยข่างไร” (มธ. 26:52-54) พระองคร์มลิไดล้เสดห็จเขล้ามาในโลกเพดืที่อตข่อสผล้ดล้วยดาบ; พระองคร์ไดล้เสดห็จมาเพดืที่อทบีที่จะตาย
รนับโทษบาปของมนอุษยชาตลิ

ขล้อ 14: “ภายหลทงพระเยซซูไดด้ทรงพบคนนทนี้นในพระวริหารและตรทสกทบเขาวต่า “ดซูเถริด เจด้าหายโรคแลด้ว 
อยต่าทคาบาปอทก มริฉะนทนี้นเหตตุรด้ายกวต่านทนี้นจะเกริดกทบเจด้า”

ถถึงแมล้วข่าพระคนัมภบีรร์ไมข่บอกเราวข่าเวลาผข่านไปนานขนาดไหนระหวข่างการรนักษาชายอนัมพาตผผล้นบีนั้ใหล้หายกนับ
คจาสนัที่งขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้าทบีที่มบีแกข่เขาในพระวลิหาร เรากห็สรอุปไดล้วข่ามนันเปป็นเวลาแคข่ชข่วงสทนี้นๆ-และเราควร
หมายเหตอุวข่าสถานทบีที่แหข่งแรกทบีที่เขาไปคดือพระวลิหาร, สถานทบีที่แหข่งการนมนัสการ, ซถึที่งเปป็นการบข่งบอกวข่าในใจของเขา
เขารผล้วข่าพระเจล้าทรงรนักษาเขาใหล้หายแลล้ว

บททบีที่สามของหนนังสดือกลิจการบนันทถึกการอนัศจรรยร์แรกของพวกอนัครทผต-ชายคนหนถึที่งทบีที่เกลิดมางข่อยไดล้รนับ
การรนักษาใหล้หาย เปโตรกลข่าวแกข่เขาวข่า “ในพระนามแหข่งพระเยซผครลิสตร์ชาวนาซาเรห็ธ จงลอุกขถึนั้นเดลินไปเถลิด” แลล้ว
เปโตรจนับมดือขวาของเขาพยอุงขถึนั้น และในททนใดนทนี้นเทด้าและขด้อเทด้าของเขากก็มทกคาลทง” (กลิจการ 3:6,7) จากนนันั้นชาย
คนนนันั้นกห็เขล้าไปในพระวลิหารพรล้อมกนับเปโตรและยอหร์น “เดลินเตล้นโลดสรรเสรลิญพระเจล้าไป” มนันเปป็นเรดืที่องปกตลิ
ธรรมดาทบีที่คนเหลข่านนันั้นซถึที่งไดล้รนับการอวยพรจากองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าจะอยากเขล้าไปในพระนลิเวศของพระเจล้า คน
เหลข่านนันั้นทบีที่ไมข่มบีความปรารถนาใดๆทบีที่จะเขล้ารข่วมการประชอุมนมนัสการในพระนลิเวศของพระเจล้ากห็ไมข่ออกผลใดๆเลย
เชข่นกนันทบีที่แสดงถถึงการกลนับใจเชดืที่อทบีที่แทล้จรลิง ผผล้คนทบีที่บนังเกลิดใหมข่แลล้วกห็ไมข่ตล้องถผกอล้อนวอน, ขผข่เขห็ญ, หรดือหลอกลข่อใหล้
ไปครลิสตจนักร และพวกเขาไมข่จจาเปป็นตล้องไดล้รนับการเลบีนั้ยงอาหารในหด้องสทงสรรคณ์ของครลิสตจนักรดล้วย คนทบีที่บนังเกลิด
ใหมข่แลล้วอยข่างแทล้จรลิงจะถผกนจาโดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ใหล้เขล้าสผข่สถานบรลิสอุทธลิธิ์เพดืที่อรนับการเลบีนั้ยงดผดล้วยขนมปปังจาก
สวรรคร์, พระวจนะของพระเจล้า

ในพระวลิหาร พระเยซผทรงพบชายผผล้นนันั้นทบีที่ถผกรนักษาใหล้หายแลล้ว และตรนัสแกข่เขาวข่า “ดซูเถริด เจด้าหายโรค
แลด้ว อยต่าทคาบาปอทก มริฉะนทนี้นเหตตุรด้ายกวต่านทนี้นจะเกริดกทบเจด้า”

เราตล้องอธลิษฐานขอความเขล้าใจฝฝ่ายวลิญญาณและเปรบียบเทบียบขล้อพระคนัมภบีรร์กนับขล้อพระคนัมภบีรร์เพดืที่อทบีที่จะ
เขล้าใจความหมายของคจาตรนัสนบีนั้ เมดืที่อพระเยซผตรนัสวข่า “อยข่าทจาบาปอบีก” พระองคร์ทรงหมายความวข่าชายผผล้นบีนั้จะ
ตล้องใชล้ชบีวลิตทบีที่เหลดืออยผข่ของเขาโดยไมข่ทจาบาปใดๆเลยอยข่างนนันั้นหรดือ? เขาจะตล้องดจาเนลินชบีวลิตอยข่างสมบผรณร์แบบไรล้
บาปตนันั้งแตข่วลินาทบีนนันั้นไปจนกระทนัที่งเขาตายหรดือ หรดือบางสลิที่งทบีที่แยข่กวข่านบีนั้อาจเกลิดขถึนั้นกนับเขา?

เราทราบจากการศถึกษาพระคนัมภบีรร์อยข่างระมนัดระวนังวข่าพระเยซผไมข่ไดล้ทรงหมายความแบบนบีนั้ เนดืที่องจาก
พระองคร์ทรงสนัพพนัญญผ พระองคร์จถึงทรงทราบประวนัตลิของชายผผล้นบีนั้มาตนันั้งแตข่ตอนทบีที่เขาเกลิดจนถถึงเวลานนันั้นทบีที่พระองคร์
ตรนัสแกข่เขาวข่า “จงยกแครข่ของเจล้าแบกเดลินไปเถลิด” ไมข่ตล้องสงสนัยเลยวข่าพระองคร์ทรงทราบบางสลิที่งในชบีวลิตของชาย
ผผล้นบีนั้ทบีที่เปป็นสาเหตอุหลนักทบีที่ทจาใหล้เขาตล้องเปป็นอนัมพาต

ไมข่ใชข่คนปฝ่วยทอุกคนเจห็บปฝ่วยเพราะบาปทบีที่ถผกกระทจาโดยตนัวพวกเขาเองหรดือสมาชลิกคนใดคนหนถึที่งของ
ครอบครนัวของพวกเขา ความเจห็บปฝ่วยและโรคภนัยไมข่ใชข่ผลลนัพธร์ของบาปสข่วนตนัวเสมอไป ความเจห็บปฝ่วยและความ
ตายของลาซารนัสเกลิดขถึนั้นเพดืที่อถวายสงข่าราศบีแดข่พระเจล้า (ยอหร์น 11:4, 40) เปาโลสารภาพวข่าเขาอธลิษฐานสามครนันั้ง



ขอใหล้พระเจล้าเอา “หนาม” นนันั้นออกไปจากเนดืนั้อหนนังของเขา พระเจล้าไมข่ไดล้เอาหนามนนันั้นออกไป แตข่ตรนัสวข่า 
“พระคตุณของเรากก็มทพอสคาหรทบเจด้าแลด้ว” (2 คร. 12:9)

เรารผล้วข่าบาปบางครนันั้งกห็เปป็นตนัวการของความเจห็บปฝ่วยทข่ามกลางผผล้เชดืที่อทนันั้งหลาย เปาโลกลข่าวเรดืที่องนบีนั้ชนัดเจน
เมดืที่อเขาตจาหนลิชาวเมดืองโครลินธร์เหลข่านนันั้นเพราะความไมข่เปป็นระเบบียบเรบียบรล้อยในพลิธบีระลถึกถถึงองคร์พระผผล้เปป็นเจล้า 
และกลข่าวแกข่พวกเขาวข่า “ดล้วยเหตอุนบีนั้พวกทข่านหลายคนจถึงอข่อนกจาลนังและปฝ่วยอยผข่และทบีที่ลข่วงหลนับ (ตาย) ไปแลล้วกห็
มบีมาก” (1 คร. 11:30)

ผมเชดืที่อวข่าพระเจล้าตรนัสแกข่คนบาปททนี้งหลายผข่านทางความเจห็บปฝ่วยเชข่นกนัน หลายครนันั้งพระองคร์ทรงเรบียก
พข่อแมข่ผข่านทางความเจห็บปฝ่วยของลผกๆของพวกเขา-และพระองคร์ไมข่ไดล้โหดรล้ายในการทจาเชข่นนบีนั้เลย มนันเปป็นเรดืที่อง
นข่าเศรล้าและนข่าเสบียใจทบีที่ไดล้เหห็นใครสนักคนปฝ่วย, หรดือเปป็นอนัมพาต, หรดือเปป็นเหยดืที่อของเหตอุการณร์นข่าเศรล้า; แตข่มนัน
เปป็นเรดืที่องนข่าเสบียใจมากยริที่งกวต่าสจาหรนับพวกเขาทบีที่จะใชล้เวลาตลอดชนัที่วนลิรนันดรร์ในนรก ถล้าพระเจล้าสามารถตรนัสผข่าน
ความเจห็บปฝ่วย-หรดือแมล้แตข่ความตาย-ของผผล้เปป็นทบีที่รนักและนจาคนไมข่เชดืที่อใหล้มาถถึงพระองคร์เองไดล้ ความเจห็บปฝ่วยนนันั้นกห็
เปป็นประโยชนร์และถวายสงข่าราศบีแดข่พระองคร์ พระเจล้าในความเมตตาและพระคอุณของพระองคร์ทรงกระทจาทอุกสลิที่ง
ทบีที่พระเจล้าผผล้เปปปี่ยมดล้วยความรนักสามารถกระทจาไดล้เพดืที่อกบีดกนันคนๆหนถึที่งใหล้พล้นจากการตล้องใชล้เวลาชนัที่วนลิรนันดรร์ในนรก
กข่อนทบีที่พระองคร์ตรนัสแกข่พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ในทบีที่สอุดวข่า “เอฟราอลิมไปผผกพนันอยผข่กนับบรรดารผปเคารพแลล้ว ปลข่อย
เขาไวล้ตามลจาพนังเถลิด!” (กรอุณาศถึกษาบทแรกของหนนังสดือโรม-ทนันั้งบท)

ขล้อ 15: “ชายคนนทนี้นกก็ไดด้ออกไปและบอกพวกยริววต่า ทต่านททที่ไดด้รทกษาเขาใหด้หายโรคนทนี้นคพอพระเยซซู”
จงสนังเกตวข่าชายผผล้นบีนั้ตอบพวกยลิวเหลข่านนันั้นอยข่างไร: พวกเขาไดล้ถามเขาวข่าใครไดล้บอกเขาใหล้แบกทบีที่นอน

ของเขาในวนันสะบาโต; แตข่เมดืที่อเขาตอบพวกเขา เขากห็บอกพวกเขาวข่าพระเยซผทรงเปป็นผผล้ “ททที่ไดด้รทกษาเขาใหด้หาย
โรค” ขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าเขาไดล้แบกทบีที่นอนของตนในวนันสะบาโตไมข่ไดล้เขล้าสผข่ความคลิดของเขาเลย เขาชดืที่นชมยลินดบี
เพราะวข่าพระเยซผทรงรนักษาเขาใหล้หายปกตลิแลล้ว, เขาไดล้รนับการรนักษาใหล้หายแลล้ว, และเขาเขล้าไปในพระวลิหารเพดืที่อ
ถวายคจาสรรเสรลิญและการนมนัสการแดข่พระเจล้า แตข่พวกขอุนนางเหลข่านนันั้นไมข่ไดล้เหห็นการอนัศจรรยร์อนันเปปปี่ยมสงข่าราศบี
นนันั้นทบีที่ไดล้ถผกกระทจา; พวกเขาแคข่เหห็นชายคนหนถึที่งทบีที่แบกฟผกอนันหนถึที่งในวนันสะบาโตเทข่านนันั้น ชายผผล้นบีนั้กห็เปป็นยลิวคนหนถึที่ง
เหมดือนกนัน และผมแนข่ใจวข่าเขาไมข่รผล้เลยวข่าพวกขอุนนางจะพยายามฆข่าพระเยซผทบีที่รนักษาโรคในวนันสะบาโต เขาแคข่
กจาลนังแสดงความเชดืที่อฟปังและแสดงออกถถึงความเคารพยจาเกรงทบีที่มบีตข่อพวกผผล้นจาเหลข่านนันั้นในธรรมศาลาตอนทบีที่เขา
ตอบพวกเขา

พระเยซซทรงเปป็นเจผู้าแหข่งวบันสะบาโต
ขล้อ 16: “เหตตุฉะนทนี้นพวกยริวจนงขต่มเหงพระเยซซู และแสวงหาโอกาสททที่จะฆต่าพระองคณ์ เพราะพระองคณ์ทรง

กระทคาเชต่นนทนี้นในวทนสะบาโต”
ขล้อ 16 เรลิที่มตล้นขล้อพระคจาตอนหนถึที่งทบีที่ขลนังและสจาคนัญทบีที่สอุดในหนนังสดือขข่าวประเสรลิฐทนันั้งสบีที่เลข่ม-ขล้อความตอน

หนถึที่งซถึที่งพระเยซผเจล้าทรงประกาศถถึงความเปป็นพระเจล้าของพระองคร์, ความเปป็นหนถึที่งเดบียวกนันของพระองคร์กนับพระ
บลิดาในสวรรคร์, ตจาแหนข่งอนันสผงสข่งยลิที่งนนักทบีที่ไดล้ประทานใหล้แกข่พระองคร์โดยพระบริดากข่อนการวางรากฐานของโลกนบีนั้ 
พระเยซผตรนัสถถึงหนัวขล้อเหลข่านบีนั้ในบทนบีนั้อยข่างครบถล้วนและอยข่างเตห็มเปปปี่ยมในแบบทบีที่ไมข่มบีในทบีที่อดืที่นใดอบีกในหนนังสดือขข่าว



ประเสรลิฐทนันั้งสบีที่เลข่ม มบีหลายสลิที่งทบีที่แมล้แตข่ผผล้ทบีที่มบีความคลิดฝปักใฝฝ่ฝฝ่ายวลิญญาณมากทบีที่สอุดกห็ไมข่สามารถเขล้าใจไดล้ในบนันทถึกคจา
ตรนัสขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้าของเราเกบีที่ยวกนับพระองคร์เอง; ความรผล้เชข่นนบีนั้วลิเศษเกลินกวข่าความคลิดทบีที่มบีขบีดจจากนัดของ
มนอุษยร์จะเขล้าใจไดล้ เรารล้องประกาศพรล้อมกนับผผล้แตข่งเพลงสดอุดบีวข่า “ความรผล้อยข่างนบีนั้มหนัศจรรยร์เกลินขล้าพระองคร์ สผงนนัก
ขล้าพระองคร์เอดืนั้อมไมข่ถถึง” (เพลงสดอุดบี 139:6)

เหลข่าผผล้รผล้ภาษากรบีกบอกเราวข่าคจากรลิยาตข่างๆในพระคจาขล้อนบีนั้อยผข่ในรผปกาลไมข่สมบผรณร์ทนันั้งหมด ซถึที่ง
หมายความวข่าพวกยลิวเหลข่านนันั้นในขณะนนันั้นไดล้เรลิที่มทบีที่จะขข่มเหงพระเยซผแลล้ว และตนันั้งแตข่ตอนนนันั้นไปจนกระทนัที่ง
พระองคร์ทรงถผกตรถึงทบีที่กางเขนพวกเขากห็หาชข่องทบีที่จะฆข่าพระองคร์

ในยอหร์น 7:22, 23 พระเยซผตรนัสแกข่พวกเขาวข่า “โมเสสไดล้ใหล้ทข่านทนันั้งหลายเขล้าสอุหนนัต ... และในวนันสะ
บาโตทข่านทนันั้งหลายกห็ยนังใหล้คนเขล้าสอุหนนัต ถล้าในวนันสะบาโตคนยนังเขล้าสอุหนนัต เพดืที่อมลิใหล้ละเมลิดพระราชบนัญญนัตลิของ
โมเสสแลล้ว ทต่านททนี้งหลายจะโกรธเรา เพราะเราทคาใหด้ชายผซูด้หนนที่งหายโรคเปป็นปกตริในวทนสะบาโตหรพอ?”

พวกยลิวเหลข่านนันั้นรผล้วข่าผผล้ทรงรนักษาใหล้หายนนันั้นทรงเปป็นใหญข่ในสายตาของชายผผล้นบีนั้มากยลิที่งกวข่าพระราช
บนัญญนัตลิเรดืที่องวนันสะบาโต และนบีที่กห็ทจาใหล้พวกเขาโมโห ทนันั้งๆทบีที่ขล้อเทห็จจรลิงกห็คดือวข่าพระเยซผองคร์เดบียวกนันนบีนั้ทรงเปป็น
พยานรนับรองถถึงพระองคร์เองวข่า “บตุตรมนตุษยณ์เปป็นเจจ้าเปป็นใหญก่เหนพอวทนสะบาโต” (มธ. 12:8) นบีที่เปป็นการปฏลิเสธ
โดยตรงตข่อการถดือตามประเพณบีอยข่างเครข่งครนัดทตุกตทวอทกษรของพระราชบนัญญนัตลิของพวกเขาซถึที่งมากกวข่าและ
เหนดือกวข่าความเชดืที่อฟปังทบีที่มบีตข่อจริตวริญญาณของพระราชบนัญญนัตลินนันั้น พวกเขาพลิสผจนร์ใหล้เหห็นถถึงจลิตวลิญญาณของพวก
เขาเมดืที่อพวกเขาถามชายผผล้นบีนั้-ไมข่ใชข่วข่าใครไดล้รทกษาเขาใหด้หายดท แตข่วข่าใครไดล้บอกเขาใหล้ละเมลิดวนันสะบาโตของพวก
เขา! “บรรดากษนัตรลิยร์แหข่งแผข่นดลินโลกตนันั้งตนเองขถึนั้น และนนักปกครองปรถึกษากนันตข่อสผล้พระเยโฮวาหร์และผผล้รนับการ
เจลิมของพระองคร์ กลข่าววข่า “ใหล้เราระเบลิดสายแอกของเขาใหล้ขาดสะบนันั้น และขจนัดบนังเหบียนของเขาใหล้พล้นจาก
เรา” (เพลงสดอุดบี 2:2, 3)

ขล้อ 17: “แตต่พระเยซซูตรทสตอบเขาวต่า “พระบริดาของเรากก็ยทงทรงกระทคาการอยซูต่จนถนงบทดนทนี้ และเรากก็ทคา
ดด้วย”

คจากรบีกตรงนบีนั้ทบีที่แปลเปป็น “จนถนงบทดนทนี้” มบีความหมายตรงตนัววข่า “จนถถึงตอนนบีนั้” กลข่าวอบีกนนัยหนถึที่งกห็คดือ 
“จนถนงตอนนทนี้พระบลิดาของเราและเราไดล้ทจางานรข่วมกนันมาตลอดตทนี้งแตต่เรริที่มแรกนทนี้น” นบีที่ประกาศความเปป็นพระเจล้า
ของพระองคร์ และเนดืที่องจากพระองคร์และพระบลิดาในสวรรคร์ไดล้ทรงทจางานรข่วมกนันอยข่างเปป็นนนั้จาหนถึที่งใจเดบียวกนัน
และอยข่างสามนัคคบี พระองคร์จถึงไมข่ไดล้ละเมลิดพระราชบนัญญนัตลิของพระเจล้าเมดืที่อพระองคร์ทรงรนักษาชายผผล้นนันั้นในวนันสะ
บาโต พระเยซผไมข่ไดล้เสดห็จมาเพดืที่อละเมลิดพระราชบนัญญนัตลิหรดือทจาลายมนัน แตข่เพดืที่อทจาใหล้มนันสจาเรห็จจรลิง (มธ. 5:17)

“พระบริดาของเรากก็ยทงทรงกระทคาการอยซูต่จนถนงบทดนทนี้” พระเจล้าทรงเปป็นผผล้ทบีที่คนั้จาจอุนและพลิทนักษร์รนักษาชบีวลิต
ทนันั้งปวง-ไมข่ใชข่แคข่หกวนันในสนัปดาหร์ แตข่เจก็ดวนัน พระเจล้าไมข่ทรงหยอุดทบีที่จะกระทจากลิจแหข่งความเมตตาและความกรอุณา
ในวนันทบีที่เจห็ด; พระองคร์ทรงตอบสนองความตล้องการตข่างๆของบรรดาสลิที่งทรงสรล้างของพระองคร์ในวนันนนันั้นเชข่นเดบียว
กนับในหกวนันทบีที่เหลดือ มนันเปป็นความจรลิงทบีที่วข่าพระองคร์ทรงหยอุดพนักจากการงานแหข่งการเนรมริตสรด้างในวนันทบีที่เจห็ด แตข่
พระองคร์ไมข่ไดล้ทรงหยอุดพนักจากการงานตข่างๆแหข่งความเมตตาและพระคอุณ



“และเรากก็ทคาดด้วย” เนดืที่องจากพระเยซผทรงเปป็นพระบอุตรของพระเจล้าและเจล้าแหข่งวนันสะบาโต พระองคร์
จถึงทรงมบีสลิทธลิธิ์อนันสมบผรณร์แบบทบีที่จะกระทจาการงานตข่างๆของพระเจล้า แมล้กระทนัที่งในวนันสะบาโต พระองคร์ประทาน
พระบนัญญนัตลิขล้อทบีที่สบีที่ใหล้เพดืที่อทบีที่มนอุษยร์จะใหล้เกบียรตลิมนัน แตข่พระองคร์ไมข่ทรงประสงคร์ทบีที่จะใหล้มบีการหยอุดยนันั้งการงานตข่างๆ
แหข่งความเมตตาในวนันสะบาโต จงพลิจารณาวข่าดวงอาทลิตยร์ขถึนั้น, ฝนตก, หญล้างอกงาม, พดืชผลเกลิดผล-กระทนัที่งในวนัน
สะบาโต ลองคลิดดผวข่าจะเกลิดอะไรขถึนั้นถล้าพระเจล้าจะทรงหยอุดกระทจากลิจเพบียงแคข่วนันเดบียว! สลิที่งทบีที่พระเยซผทรงหมายถถึง
กห็คดือวข่า พระเจล้าทรงดผแลและรนักษาทอุกสลิที่งทบีที่ไดล้ถผกเนรมลิตสรล้างขถึนั้น-การขถึนั้นและการตกของดวงอาทลิตยร์, นนั้จาพอุ, 
แมข่นนั้จา, ฝน, ฤดผกาลตข่างๆ; พระเจล้าไมข่เคยหยอุดทบีที่จะกระทจากลิจเลย “...พระองคร์ทรงใหล้ดวงอาทลิตยร์ของพระองคร์ขถึนั้น
สข่องสวข่างแกข่คนดบีและคนชนัที่ว และใหล้ฝนตกแกข่คนชอบธรรมและแกข่คนอธรรม...เหตอุฉะนนันั้น ถล้าพระเจล้าทรงตกแตข่ง
หญล้าทบีที่ทอุข่งนาอยข่างนนันั้น ซถึที่งเปป็นอยผข่วนันนบีนั้และรอุข่งขถึนั้นตล้องทลินั้งในเตาไฟ โอ ผผล้มบีความเชดืที่อนล้อย พระองคร์จะไมข่ทรงตกแตข่ง
ทข่านมากยลิที่งกวข่านนันั้นหรดือ” (มธ. 5:45; 6:30)

ในมนัทธลิว 12:3-5 พระเยซผทรงเตดือนความจจาพวกยลิวเรดืที่องดาวลิดทบีที่รนับประทานขนมปปังหนล้าพระพนักตรร์ใน
พระวลิหาร และทรงยกตนัวอยข่างปอุโรหลิตทบีที่ทจางานในพระวลิหารในวนันสะบาโต:

“พวกทข่านยนังไมข่ไดล้อข่านหรดือ ซถึที่งดาวลิดไดล้กระทจาเมดืที่อทข่านและพรรคพวกหลิว ทข่านไดล้เขล้าไปในพระนลิเวศ
ของพระเจล้า รนับประทานขนมปปังหนล้าพระพนักตรร์ ซถึที่งพระราชบนัญญนัตลิหล้ามไวล้ไมข่ใหล้ทข่านและพรรคพวกรนับประทาน 
ควรแตข่ปอุโรหลิตพวกเดบียว ทข่านทนันั้งหลายไมข่ไดล้อข่านในพระราชบนัญญนัตลิหรดือ ทบีที่วข่า ในวนันสะบาโตพวกปอุโรหลิตในพระ
วลิหารดผหมลิที่นวนันสะบาโตแตข่ไมข่มบีความผลิด”

ในลผกา 14:5 พระองคร์ทรงถามพวกเขาวข่า “คนไหนในพวกทข่าน ถล้าจะมบีลาหรดือวนัวตกบข่อ จะไมข่รบีบฉอุด
ลากมนันออกในวนันสะบาโตหรดือ”

ตรงนบีนั้ในขล้อพระคจาทบีที่เราศถึกษากนันอยผข่ พระองคร์ทรงใชล้ตนัวอยข่างทบีที่สผงสข่งยลิที่งกวข่า-คดือตนัวอยข่างของพระบลิดาใน
สวรรคร์ผผล้ทรงกระทจาการมาตนันั้งแตข่เรลิที่มแรกนนันั้น เนดืที่องจากพระเยซผทรงเปป็นพระบอุตรของพระเจล้า, หนถึที่งเดบียวกนับพระ
บลิดาในศนักดลิธิ์ศรบี, เกบียรตลิยศ, สลิทธลิอจานาจ, และสารนัตถะ, สริที่งใดกก็ตามททที่พระบริดาทรงกระทคา มนันกห็ถผกตล้องสจาหรนับ
พระองคห์ทบีที่จะกระทจา พระเจล้าไดล้ประทานวนันสะบาโตใหล้เพดืที่อความสบายและความไดล้เปรบียบของมนอุษยร์; พระองคร์
ไมข่เคยประสงคร์ใหล้การงานตข่างๆแหข่งความเมตตาตล้องหยอุดในวนันสะบาโตเลย การงานเหลข่านนันั้นเปป็นสลิที่งจจาเปป็นตข่อ
การเลบีนั้ยงชบีพของมนอุษยร์เชข่นเดบียวกนับการเลบีนั้ยงชบีพของอาณาจนักรสนัตวร์ พวกยลิวเขล้าใจวข่าพระเยซผทรงหมายความวข่า
อะไรเมดืที่อพระองคร์ทรงประกาศพระองคร์เองวข่าเปป็นหนถึที่งเดบียวกนับพระบลิดา นบีที่ปรากฏชนัดเจนในพระคจาขล้อถนัดไป

ขล้อ 18: “เหตตุฉะนทนี้นพวกยริวยริที่งแสวงหาโอกาสททที่จะฆต่าพระองคณ์ มริใชต่เพราะพระองคณ์ลต่วงกฎวทนสะบาโต
เทต่านทนี้น แตต่ยทงไดด้เรทยกพระเจด้าวต่าเปป็นบริดาของตนดด้วย ซนที่งเปป็นการกระทคาตนเสมอกทบพระเจด้า”

คราวนบีนั้พวกเขามบีเหตอุผลสองประการแลล้วทบีที่จะทจาลายพระองคร์: ประการแรกพระองคร์ไดล้ทรงละเมลิดวนัน
สะบาโต และตอนนบีนั้พระองคร์ทรงอล้างตนัววข่าเปป็นพระบอุตรของพระเจล้า! เนดืที่องจากพระองคร์ไดล้ทรงกระทจาตนัวเทข่า
เทบียมกนับพระเจล้า ตามพระราชบนัญญนัตลิของพวกเขาพระองคร์จถึงสมควรตาย

คจาพผดทบีที่พระเยซผตรนัสวนันนนันั้นสข่งผลกระทบตข่อพวกยลิวอยข่างรอุนแรงมากกวข่าสข่งผลกระทบตข่อเรา พวกเขา
เขล้าใจพระองคร์วข่าหมายความวข่าพระเจล้าทรงเปป็น “พระบริดาโดยเฉพาะของพระองคณ์เอง”, วข่าพระองคร์ไมข่ไดล้เปป็น



เพบียงบอุตรคนหนถึที่งโดยทางพระคอุณ, แตข่เปป็นพระบตุตรททนั่บกังเกกิดมาองคณ์เดทยวของพระเจล้า เราพบคจากลข่าวแบบ
เดบียวกนันในโรม 8:32: “พระองคร์ผผล้มลิไดล้ทรงหวงพระบอุตรของพระองคร์เอง แตข่ไดล้ทรงโปรดประทานพระบอุตรนนันั้น
เพดืที่อเราทนันั้งหลาย ถล้าเชข่นนนันั้นพระองคร์จะไมข่ทรงโปรดประทานสลิที่งสารพนัดใหล้เราทนันั้งหลาย ดล้วยกนันกนับพระบอุตรนนันั้น
หรดือ”

ผผล้เชดืที่อทนันั้งหลายเปป็นบอุตรของพระเจล้า แตข่เราไมต่ใชต่พระบตุตรโดยเฉพาะของพระองคร์เอง: “ดล้วยวข่าพระ
วลิญญาณของพระเจล้าไดล้ทรงนจาพาคนหนถึที่งคนใด คนเหลข่านนันั้นกห็เปป็นบอุตรของพระเจล้า” (โรม 8:14) พวกยลิวเขล้าใจ
อยข่างชนัดเจนวข่าพระเยซผกจาลนังประกาศตนัวเองวข่าไมข่ไดล้เปป็นเพบียงบอุตรธรรมดาๆคนหนถึที่งของพระเจล้า แตข่เปป็นพระ
บอุตรองคห์นบัทั้นของพระเจล้า, เทข่าเทบียมกทบพระเจล้า พระเยซผทรงยอมรนับคจากลข่าวหาของพวกเขา; พระองคร์ไมข่ไดล้
ดนัดแปลงคจาพผดของพระองคร์เลยแมล้สนักนลิดเดบียว

ความเปป็นหนนที่งเดรียวกบันของพระบริดาและพระบทุตร
การกระทจาของพวกยลิวตามทบีที่บรรยายไวล้ในขล้อ 18 เปปิดทางใหล้แกข่การเทศนาตข่อหนล้าประชาชนแบบ

ครอบคลอุมมากทบีที่สอุดเทข่าทบีที่พระเยซผครลิสตร์เจล้าเคยประทานใหล้เกบีที่ยวกนับพระองคร์เองและความสนัมพนันธร์ของพระองคร์
กนับพระเยโฮวาหร์พระเจล้า และการกระทจากลิจตข่างๆของพระองคร์เองและพระเจล้ากนับมนอุษยร์ดล้วย, ทนันั้งบนัดนบีนั้และใน
กาลภายหลนัง

ประการแรกพระองคร์ตรนัสถถึงความสนัมพนันธร์ของพระองคร์กนับพระบลิดาในความเปป็นหนถึที่งเดบียวกนันดล้านคจา
ปรถึกษาและการกระทจา (ขล้อ 19, 20)

พระองคร์ตรนัสถถึงการกระทจากลิจของพระองคร์กนับบอุคคลทนันั้งหลาย-ในฐานะผผล้พลิพากษาและในฐานะแหลข่ง
เดบียวแหข่งชบีวลิตนลิรนันดรร์ (ขล้อ 21-27)

ในขล้อ 28 และ 29 พระองคร์ตรนัสถถึงตจาแหนข่งของพระองคร์และฤทธลิธิ์เดชในการฟฟฟื้นคดืนพระชนมร์จากตาย-
ในการรนับขถึนั้นไปและการเปป็นขถึนั้นจากตายครนันั้งแรก, และในการเปป็นขถึนั้นจากตายครนันั้งทบีที่สองทบีที่พระทบีที่นนัที่งใหญข่สบีขาว 
(การพลิพากษาแหข่งการเปป็นขถึนั้นจากตาย)

พระองคร์ทรงประกาศอบีกหนถถึงการทบีที่พระองคร์ทรงพถึที่งพาพระเจล้าพระบลิดาอยข่างสลินั้นสอุดใจในเรดืที่องทบีที่
เกบีที่ยวขล้องกนับความชอบธรรมแหข่งการพลิพากษาของพระองคร์ และทรงประกาศวข่าพระองคร์ไมข่ไดล้กจาลนังเปป็นพยาน
ถถึงพระองคร์เอง (ขล้อ 30, 31)

ขล้อ 32 ถถึง 39 ใหล้คจาประกาศทบีที่ชนัดเจนเกบีที่ยวกนับพยานซถึที่งเปป็นพยานถถึงพระองคร์-พยานซถึที่งมบีสบีที่ทบ: (1) 
ยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมา; (2) การอนัศจรรยร์ตข่างๆของพระเยซผ; (3) พระเจล้าพระบลิดา; (4) พระคนัมภบีรร์

ในการกลข่าวปปิดทล้ายคจาเทศนาอนันทรงพลนังนบีนั้ พระเยซผทรงเตดือนความจจาพวกยลิววข่าความไมข่เชดืที่อของพวก
เขาเองคดือเหตอุผลทบีที่พวกเขาไมข่ไดล้รนับความรอด พวกเขาไมข่ยอมมาหาพระองคร์เพดืที่อทบีที่พวกเขาจะไดล้มบีชบีวลิต (ขล้อ 40-
47)

ขล้อ 19 และ 20: “ดทงนทนี้นพระเยซซูตรทสกทบเขาวต่า “เราบอกความจรริงแกต่ทต่านททนี้งหลายวต่า พระบตุตรจะ
กระทคาสริที่งใดตามใจไมต่ไดด้ นอกจากททที่ไดด้เหก็นพระบริดาทรงกระทคา เพราะสริที่งใดททที่พระบริดาทรงกระทคา สริที่งนทนี้นพระ



บตุตรจนงทรงกระทคาดด้วย เพราะวต่าพระบริดาทรงรทกพระบตุตร และทรงสคาแดงใหด้พระบตุตรเหก็นทตุกสริที่งททที่พระองคณ์ทรง
กระทคา และพระองคณ์จะทรงสคาแดงใหด้พระบตุตรเหก็นการททที่ยริที่งใหญต่กวต่านทนี้นอทก เพพที่อทต่านททนี้งหลายจะประหลาดใจ”

“เราบอกความจรริงแกต่ทต่านททนี้งหลายวต่า...” “แทล้จรลิงแลล้ว” สองรอบตรงนบีนั้เกรลิที่นนจาความจรลิงทบีที่ขลนังอบีก
ประการหนถึที่งซถึที่งเรบียกรล้องใหล้เราพลิจารณาอยข่างระมนัดระวนัง: “...พระบตุตรจะกระทคาสริที่งใดตามใจไมต่ไดด้” พระเยซผ
ทรงประกาศตรงนบีนั้ถถึงความเปป็นไปไมข่ไดล้เลยทบีที่พระองคร์จะกระทจาการหรดือกระทจากลิจโดยไมข่พถึที่งพาพระเจล้าพระ
บลิดา; เพราะวข่าพระบลิดาและพระบอุตรทรงเปป็นหนถึที่งเดบียวกนันอยข่างสมบผรณร์ อยข่างไรกห็ตามนบีที่ไมข่ไดล้หมายความวข่า 
พระเยซผไมข่ทรงมบีอคานาจทบีที่จะกระทจาสลิที่งใดเลย มนันเปป็นเครดืที่องหมายของสรรพลานอุภาพทบีที่ไมข่สามารถทบีที่จะตายไดล้
หรดือถผกทจาลายสลินั้นสผญไดล้; ไมข่มบีสลิที่งใดสามารถทจาลายสรรพลานอุภาพไดล้ ในทจานองเดบียวกนัน การไมต่สามารถกระทคา
สริที่งใดเลยตามใจชอบ กห็ไมข่ใชข่เครดืที่องหมายของความอข่อนแอหรดือความไรล้สมรรถภาพ แตข่เปป็นเครดืที่องหมายของ
อจานาจสผงสอุดตข่างหาก, นนัที่นคดือการมบีอจานาจแบบเดบียวกนันกนับอจานาจของพระเจล้าพระบลิดาในสวรรคร์ ดนังนนันั้นพระเจล้า
พระบลิดาจถึงไมข่สามารถกระทจาสลิที่งใดไดล้โดยปราศจากพระบอุตรและพระเจล้าพระบอุตรกห็ไมข่สามารถกระทจาสลิที่งใดไดล้
โดยปราศจากพระบลิดา ไมข่มบีสลิที่งใดสามารถถผกกระทจาไดล้โดยฝฝ่ายหนนที่งซถึที่งไมข่ถผกกระทจาอยข่างเทข่าเทบียมกนันโดยอทก
ฝฝ่ายเนดืที่องจากพระบลิดา, พระบอุตร, และพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ทรงเปป็นหนถึที่งเดบียวกนันในสารนัตถะ กระนนันั้นทนันั้งสามกห็
เปป็นพระภาคทบีที่แตกตข่างกนันของตรบีเอกานอุภาพ

นทที่คพอสรรพลานตุภาพ และความคลิดของมนอุษยร์กห็ไมข่สามารถวลิเคราะหร์มนันไดล้, มนันไมข่สามารถถผกนจาเขล้าไปใน
หล้องทดลองและถผกแยกสข่วน และมนันไมข่สามารถถผกบรรยายไดล้อยข่างเพบียงพอในภาษาของมนอุษยร์ เราแคข่ยอมรนับ
มนันวข่าเปป็นความจรลิงทบีที่มาจากพระเจล้าเพราะวข่าพระเยซผทรงประกาศมนันแลล้ว

“สริที่งใดททที่พระบริดาทรงกระทคา สริที่งนทนี้นพระบตุตรจนงทรงกระทคาดด้วย” นบีที่เปป็นการประกาศอยข่างชนัดเจนถถึง
ความสนลิทสนมและการรข่วมสนลิทแบบไมข่ขาดตอนระหวข่างพระเยซผกนับพระเจล้าพระบลิดาตนันั้งแตข่เรลิที่มแรกนนันั้น สลิที่งใด
กห็ตามทบีที่พระบลิดากจาลนังกระทจาอยผข่ พระบอุตรกห็กจาลนังกระทจาอยผข่; และสลิที่งใดกห็ตามทบีที่พระบอุตรกจาลนังกระทจาอยผข่ พระ
บลิดากห็กจาลนังกระทจาอยผข่ ทนันั้งสองไมข่อาจถผกแยกขาดจากกนันไดล้ในพระราชกลิจตข่างๆของพระองคร์

จากนนันั้นพระเยซผทรงประกาศเหตอุผลสจาหรนับความเปป็นหนถึที่งเดบียวกนันนบีนั้, การรข่วมมดือกนันและการรข่วมสนลิท
อนันสมบผรณร์ระหวข่างพระบลิดากนับพระบอุตร: “เพราะวต่าพระบริดาทรงรกักพระบนุตร” “เพราะวต่า” (คจาเชดืที่อม) อยผข่ตรง
นบีนั้เพดืที่อชบีนั้ใหล้เหห็นถถึงความจรลิงตข่างๆทบีที่มากข่อนหนล้าวข่าเปป็นสาเหตอุทบีที่ทจาใหล้พระบลิดาทรงรนักพระบอุตรอยข่างลถึกซถึนั้ง; และ
เพราะความรนักนนันั้น พระบลิดาจถึง “ทรงสคาแดงใหด้พระบตุตรเหก็นทตุกสริที่งททที่พระองคณ์ทรงกระทคา” พระบอุตรไมข่ทรง
กระทจาสลิที่งใดโดยปราศจากพระบลิดา และพระบลิดาไมข่ทรงเกห็บงจาความลนับใดๆจากพระบอุตรเลย ขล้อเทห็จจรลิงจาก
พระเจล้านบีนั้ ตลอดจนคจากลข่าวทบีที่มากข่อนหนล้าเกบีที่ยวกนับการรข่วมมดือกนันซถึที่งมบีอยผข่จรลิงกข่อนหนล้านบีนั้แลล้ว-(“พระบลิดาของเรา
กห็ยนังทรงกระทจาการอยผข่จนถถึงบนัดนบีนั้ และเรากห็ทจาดล้วย”)-สนนับสนอุนการมบีอยผข่จรลิงกข่อนแลล้วตลอดชนัที่วนลิรนันดรร์ของความ
สนัมพนันธร์ระหวข่างพระเจล้าพระบลิดากนับพระเจล้าพระบอุตร

“และพระองคณ์จะทรงสคาแดงใหด้พระบตุตรเหก็นการททที่ยริที่งใหญต่กวต่านทนี้นอทก เพพที่อทต่านททนี้งหลายจะประหลาด
ใจ” ตรงนบีนั้พระเยซผทรงทล้าทายเหลข่าศนัตรผของพระองคร์ พวกเขาไดล้เหห็นการอนัศจรรยร์ตข่างๆแลล้วซถึที่งคงทจาใหล้คน
ธรรมดาทนัที่วไปตกตะลถึง; แตข่พระองคร์ทรงประกาศวข่าพระเจล้าพระบลิดาจะแสดงใหล้พระบอุตรเหห็นสลิที่งตข่างๆทบีที่ยลิที่งใหญข่



กวข่านบีนั้อบีก, การงานตข่างๆทบีที่เปปปี่ยมอานอุภาพมากกวข่า, และพวกเขาจะประหลาดใจมากขถึนั้นไปอบีก “การงานททที่ใหญต่
กวต่านทนี้น” ทบีที่ถผกกลข่าวถถึงตรงนบีนั้คดือการงานตข่างๆทบีที่ถผกบรรยายในขล้อพระคจาตข่อๆไป-การเปป็นขถึนั้นจากตายและการ
พลิพากษา นอกจากนบีนั้ ถล้าคอุณจะศถึกษาหนนังสดือกลิจการ คอุณกห็จะเหห็นวข่าพวกยลิวประหลาดใจจรริงๆและพผดไมข่ออก
เพราะการงานเหลข่านนันั้นทบีที่พวกอนัครทผตกระทจาในระหวข่างสมนัยแรกๆของยอุคครลิสตจนักร-และพวกเขาจะตกตะลถึง
มากขนนี้นไปอทกเมดืที่อพระเยซผเสดห็จมาเปป็นครนันั้งทบีที่สองในฐานะจอมกษนัตรลิยร์และจอมเจล้านายเพดืที่อพลิพากษาคนตข่างชาตลิ, 
เพดืที่อทจาใหล้พวกศนัตรผของพระองคร์เปป็นแทข่นรองพระบาท, เพดืที่อทจาใหล้กรอุงเยรผซาเลห็มกลนับสผข่สภาพเดลิมและเพดืที่อ
รวบรวมชนชาตลิอลิสราเอลกลนับมายนังแผข่นดลินทบีที่พระเจล้าไดล้ประทานใหล้แกข่อนับราฮนัม ในตอนนนันั้นพระองคร์จะทรง
ทจาใหล้พวกยลิวสจานถึกเรดืที่องบาปของตนทบีที่เปป็นความไมข่เชดืที่อ, และจะมบีฟฝ้าใหมข่, แผข่นดลินโลกใหมข่, และนครขาวดอุจ
มอุกดานนันั้น ยอุคพนันปปจะเปป็นขล้อเทห็จจรลิงอนันนข่าตะลถึงเมดืที่อพระเยซผเสดห็จกลนับมาครนันั้งทบีที่สอง

ภาษากห็เปลข่าประโยชนร์เมดืที่อเราพยายามทบีที่จะพรรณนาอยข่างละเอบียดถถึงสลิที่งตข่างๆทบีที่เกบีที่ยวขล้องกนับตรบีเอกานอุ
ภาพ, สลิที่งตข่างๆทบีที่เปป็นของพระเจล้าและคงอยผข่ชนัที่วนลิรนันดรร์ เปาโลกลข่าววข่า “จงขอบพระคอุณพระเจล้าเพราะของ
ประทานซถึที่งพระองคร์ทรงประทานนนันั้นทบีที่เหลดือจะพรรณนาไดล้” (2 คร. 9:15) เปโตรบอกเราวข่าในพระครลิสตร์เรามบี
 “ความปปตลิยลินดบีเปป็นลล้นพล้นเหลพอททที่จะกลต่าวไดด้ และเตห็มเปปปี่ยมดล้วยสงข่าราศบี” (1 ปต. 1:8) สจานวนเหลข่านนันั้นในขล้อ 
19 และ 20- “เหห็นพระบลิดาทรงกระทจา... ทรงรนักพระบอุตร...ทรงสจาแดงใหล้พระบอุตรเหห็นทอุกสลิที่ง...จะทรงสจาแดงใหล้
พระบอุตรเหห็นการทบีที่ยลิที่งใหญข่กวข่านนันั้นอบีก”-ไดล้ประทานใหล้แกข่เราโดยการดลใจดล้านถล้อยคจาเพดืที่ออธลิบายแกข่ความคลิดทบีที่มบี
ขบีดจจากนัดของมนอุษยร์เทข่าทบีที่สลิที่งเหลข่านบีนั้จะสามารถถผกอธลิบายแกข่มนอุษยร์ไดล้ มนันเปป็นไปไมข่ไดล้ทบีที่จะแสดงออกอยข่างครบ
ถล้วนถถึงความเปป็นหนถึที่งเดบียวกนันอนันสมบผรณร์แบบระหวข่างพระเจล้าพระบลิดากนับพระเจล้าพระบอุตร-สองพระภาค
พระเจล้า, แตข่เปป็นสารนัตถะเดบียวกนัน, ความคลิดและความประสงคร์เดบียวกนัน, แตข่สจาแดงใหล้ประจนักษร์เปป็นสอง ในสข่วน
ของตรบีเอกานอุภาพ พระบลิดาและพระบอุตรทรงเทข่าเทบียมกนันในทอุกทาง แตข่พระเยซผพระบอุตรทรงดล้อยกวข่าพระบลิดา
ในสข่วนของความเปป็นมนอุษยร์ของพระองคร์, รข่างกายฝฝ่ายโลกของพระองคร์ มนันเปป็นไปไมข่ไดล้เลยทบีที่พระเจล้าจะตาย; 
แตข่พระองคร์ทรงรนับกายหนถึที่งซถึที่งเหมดือนรข่างกายของมนอุษยร์ และในกายนนันั้นหนบีนั้บาปไดล้ถผกชจาระแลล้ว ในสข่วนของ
ความเปป็นพระเจล้าและการรนับสภาพมนอุษยร์ พระเยซผทรงเทข่าเทบียมกนับพระบลิดา-ตนันั้งแตข่เรลิที่มแรกนนันั้นจนถถึงขณะนบีนั้และ
ไปตลอดชนัที่วนลิรนันดรร์กาลทบีที่อยผข่เบดืนั้องหนล้า เหลข่านบีนั้เปป็นความจรลิงจากพระเจล้าซถึที่งเรายอมรนับโดยความเชดืที่อ

ลองคริดถนงสริที่งเหลต่านทนี้: มนันเปป็นพระราชกลิจของพระเจล้าทบีที่ยลิที่งใหญข่มากกวข่าตนันั้งเยอะ, โดยทางพระโลหลิตทบีที่
หลนัที่งออกของพระบอุตรทบีที่บนังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์, ทบีที่จะซข่อมแซมมนอุษยร์ทบีที่เสบียหายซถึที่งถผกสรล้างตามแบบ
พระฉายของพระเจล้า, เมดืที่อเทบียบกนับการสรด้างมนอุษยร์ในตอนแรกนนันั้น มนันเปป็นพระราชกลิจทบีที่ยลิที่งใหญข่มากกวข่าตนันั้งเยอะ
ทบีที่จะสรด้างจลิตวลิญญาณของมนอุษยร์ผผล้ไดล้ทจาบาปขถึนั้นใหมต่ เมดืที่อเทบียบกนับการสรล้างจลิตวลิญญาณในเรลิที่มแรกนนันั้น มนันทจาใหล้
พระเจล้าตล้องเสบียมากยลิที่งกวข่าอยข่างอเนกอนนันตร์ทบีที่จะซข่อมแซมใจทบีที่บาปหนาและสรล้างจลิตวลิญญาณทบีที่ตกตที่จาของมนอุษยร์
ขถึนั้นใหมข่ เมดืที่อเทบียบกนับทบีที่พระองคร์ตล้องเสบียเพดืที่อทบีที่จะสรล้างอาดนัมจากผลคลบีดลินและระบายลมแหข่งชบีวลิตเขล้ารผจมผกของ
เขาในเรลิที่มแรกแหข่งเผข่าพนันธอุร์มนอุษยร์



การเปป็นขนทั้นจากตาย: ฝฝ่ายวริญญาณและฝฝ่ายรข่างกาย
ขล้อ 21: “เพราะพระบริดาทรงทคาใหด้คนททที่ตายแลด้วฟปฟื้นขนนี้นมาและมทชทวริตฉทนใด ถด้าพระบตุตรปรารถนาจะ

กระทคาใหด้ผซูด้ใดมทชทวริตกก็จะกระทคาเหมพอนกทนฉทนนทนี้น”
สอุดยอดแหข่งการอนัศจรรยร์ถผกประกาศตรงนบีนั้-การเปป็นขถึนั้นจากตาย, ทนันั้งฝฝ่ายวลิญญาณและฝฝ่ายรข่างกาย การ

ทบีที่พระเจล้าจะทรงทจาใหล้มนอุษยร์เปป็นขถึนั้นมาฝฝ่ายวลิญญาณ (ในการบนังเกลิดใหมข่) และจากนนันั้นกห็ทจาใหล้พวกเขาเปป็นขถึนั้นใน
ฝฝ่ายรข่างกาย (ในการเปป็นขถึนั้นจากตายครนันั้งแรก) เปป็นพระราชกลิจทบีที่ยลิที่งใหญข่มากกวข่าทบีที่พระเยซผเพลิที่งทรงกระทจาแกข่ชาย
ผผล้นนันั้นทบีที่เปป็นอนัมพาตมาสามสลิบแปดปปแลล้ว!

พวกยลิวไดล้วลิพากษร์วลิจารณร์พระองคร์ทบีที่อล้างตนัววข่าเทข่าเทบียมกนับพระเจล้า; และตรงนบีนั้พระองคร์ทรงประกาศวข่า
พระองคร์ไมข่เพบียงเทต่าเททยมกนับพระเจล้าเทข่านนันั้น แตข่วข่าพระองคร์ทรงมบีฤทธลิธิ์เดชแบบเดบียวกนับทบีที่พระเจด้าทรงมบีดล้วยเพดืที่อ
ทบีที่จะประทานชบีวลิตและทจาใหล้คนตายเปป็นขถึนั้น พวกยลิวเชดืที่อในการเปป็นขถึนั้นจากตายในวนันสอุดทล้าย เหมดือนกนับทบีที่มารธา
กลข่าวแกข่พระเยซผเกบีที่ยวกนับลาซารนัส (ยอหร์น 11:24); แตข่พวกเขาจะยกความดบีความชอบใหล้แกข่พระเจผู้าเทข่านนันั้น
สจาหรนับการมบีฤทธลิธิ์เดชทบีที่จะทจาใหล้คนตายเปป็นขถึนั้น “ถด้าพระบตุตรปรารถนาจะกระทคาใหด้ผซูด้ใดมทชทวริตกก็จะกระทคา
เหมพอนกทนฉทนนทนี้น” ประกาศอยข่างชนัดเจนวข่าพระเยซผทรงมบีสลิทธลิอจานาจทบีที่จะประทานชบีวลิตตามความประสงคร์ ไมข่วข่า
จะเปป็นฝฝ่ายรข่างกายหรดือฝฝ่ายวลิญญาณ พระองคร์ทรงมบีฤทธลิธิ์เดชเดบียวกนันกนับพระเจล้าพระบลิดาในเรดืที่องนบีนั้ พระองคร์
ทรงมบีของประทานทบีที่ยลิที่งใหญข่ทบีที่สอุดและสผงสข่งทบีที่สอุด และทนันั้งหมดทบีที่พระองคร์ตล้องทจากห็คดือ ปรารถนาและทรงโปรด
ประทานใหล้เทข่านนันั้น

คจาทบีที่แปลเปป็น “กระทคาใหด้...มทชทวริต” เปป็นคจาทบีที่มบีพลนังมากในภาษากรบีก และมบีความหมายวข่า “ทจาใหล้มบี
ชบีวลิต” พระเยซผทรงมบีฤทธลิธิ์เดชทบีที่จะทจาใหล้คนตายมบีชบีวลิต ไมข่วข่าชบีวลิตนนันั้นจะเปป็นฝฝ่ายรข่างกายหรดือฝฝ่ายวลิญญาณ เปาโล
กลข่าวแกข่ชาวเมดืองเอเฟซนัสเหลข่านนันั้นวข่า “พระองคร์ทรงกระทจาใหล้ทข่านทนันั้งหลายมบีชบีวลิตอยผข่ แมล้วข่าทข่านตายแลล้วโดย
การละเมลิดและการบาป” (อฟ. 2:1) พระเจด้าทรงมบีฤทธลิธิ์เดชทบีที่จะประทานชบีวลิต; พระเยซซูทรงมบีฤทธลิธิ์เดชทบีที่จะ
ประทานชบีวลิต ขล้อพระคจาทบีที่เราศถึกษากนันอยผข่นบีนั้ประกาศพระลนักษณะแบบพระเจล้าของพระองคร์, สลิทธลิอจานาจแบบ
พระเจล้าของพระองคร์, และความเทข่าเทบียมกนันอยข่างเดห็ดขาดของพระองคร์กนับพระเจล้าพระบลิดา

ขล้อ 22 และ 23: “เพราะวต่าพระบริดามริไดด้ทรงพริพากษาผซูด้ใด แตต่พระองคณ์ไดด้ทรงมอบการพริพากษาททนี้งสรินี้น
ไวด้กทบพระบตุตร เพพที่อคนททนี้งปวงจะไดด้ถวายเกทยรตริแดต่พระบตุตรเหมพอนททที่เขาถวายเกทยรตริแดต่พระบริดา ผซูด้ใดไมต่ถวาย
เกทยรตริแดต่พระบตุตร ผซูด้นทนี้นกก็ไมต่ถวายเกทยรตริแดต่พระบริดาผซูด้ทรงใชด้พระบตุตรมา”

ความจรลิงทบีที่ถผกประกาศในทบีที่นบีนั้กห็คดือวข่า ในการไถต่พระเจล้าทรงใหล้เกบียรตลิพระบอุตรโดยการมอบสลิทธลิอจานาจ
ทบีที่จะพลิพากษาโลกใหล้แกข่พระองคร์ นบีที่ไมข่ไดล้หมายความวข่าการพลิพากษาของพระองคร์ปราศจากพระเจล้าพระบลิดา
อยข่างสลินั้นเชลิง ดล้วยวข่าสลิที่งทบีที่พระเยซซูทรงกระทจา พระบริดากห็ทรงกระทจา มนันหมายความวข่าการพลิพากษาคดือการงานทบีที่
พระเจล้าพระบลิดาทรงยกใหล้แกข่พระบอุตรอยข่างครบบรลิบผรณร์ และดล้วยเหตอุนบีนั้พระองคร์จะทรงพริพากษาในฐานะพระ
บอุตรและไมข่ใชข่ในฐานะพระบลิดา พระเยซผพระบอุตรคดือผผล้ทบีที่ไดด้สรินี้นพระชนมณ์เพดืที่อคนบาปทนันั้งหลายและพระเยซผพระ
บอุตรทรงเปป็นผผล้ทบีที่จะพริพากษาคนบาปทนันั้งหลาย: “เพราะพระองคร์ไดล้ทรงกจาหนดวนันหนถึที่งไวล้ ในวนันนนันั้นพระองคร์จะ
ทรงพลิพากษาโลกตามความชอบธรรม โดยใหล้ทข่านองคร์นนันั้นซถึที่งพระองคร์ไดล้ทรงเลดือกไวล้เปป็นผผล้พลิพากษา และ



พระองคร์ไดล้ใหล้พยานหลนักฐานแกข่คนทนันั้งปวงแลล้ววข่า ไดล้ทรงโปรดใหล้ทข่านองคร์นนันั้นคดืนพระชนมร์” (กลิจการ 17:31) ใน
2 ทลิโมธบี 4:1 เปาโลพผดถถึง “พระเยซผครลิสตร์เจล้า ผผล้จะทรงพลิพากษาคนเปป็นและคนตาย เมดืที่อพระองคร์เสดห็จมา
ปรากฏและตนันั้งอาณาจนักรของพระองคร์” พระเจล้าพระบลิดาและพระเจล้าพระบอุตรทรงเปป็นหนนที่งเดทยวกทนในการ
พลิพากษา; กระนนันั้นเพราะวข่าพระเยซผไดล้ทรงชจาระหนบีนั้บาปอยข่างเตห็มพระทนัยและไดล้ทรงซดืนั้อการไถข่เพดืที่อเราแลล้ว พระ
บลิดาจถึงไดล้ประทานงานแหข่งการพลิพากษาโลกใหล้แกข่พระองคร์

คจาประกาศทบีที่วข่า “พระองคณ์ไดด้ทรงมอบการพริพากษาททนี้งสรินี้นไวด้กทบพระบตุตร” ครอบคลอุมมากกวข่าการ
พลิพากษาคนบาปทนันั้งหลายและการใหล้บจาเหนห็จเหลข่าวลิสอุทธลิชน ในภาคพนันธสนัญญาเดลิม การพลิพากษาไดล้ถผกใชล้ใน
ความหมายของการปกครอง-นนัที่นคดือ “พลิพากษา” (วลินลิจฉนัย) หมายถถึง ปกครอง ดล้วยเหตอุนบีนั้พระเจล้าพระบลิดาจถึงไดล้
ประทานใหล้แกข่พระเยซผครลิสตร์พระบอุตร คดือ ตจาแหนข่งกษนัตรลิยร์และผผล้พลิพากษา และพระองคร์จะทรงปกครองใน
ฐานะจอมกษนัตรลิยร์ในการปกครองของพระเจล้าซถึที่งจะไมข่มบีทบีที่สลินั้นสอุดเลย (อลิสยาหร์ 9:6, 7)

“พระบริดาทรงทคาใหด้คนททที่ตายแลด้วฟปฟื้นขนนี้นมาและมทชทวริตฉทนใด...” ดนังนนันั้นเราจถึงเหห็นวข่าพระราชกลิจในการ
ประทานชบีวลิตแกข่วลิญญาณทนันั้งหลายทบีที่ตายอยผข่ในบาปคดืองานรนับใชล้และพระราชกลิจของทนันั้งสามพระภาคในตรบีเอกานอุ
ภาพ-พระบลิดา, พระบอุตร, และพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ พระเจด้าพระบริดาทรงรนักเราเหลดือเกลินจนพระองคร์ไดล้
ประทานพระเยซผพระบอุตรใหล้สลินั้นพระชนมร์เพดืที่อเรา พระเยซซูพระบตุตรทรงสละวางชบีวลิตของพระองคร์เพดืที่อเราอยข่าง
เตห็มพระทนัย และไมข่มบีผผล้ใดสามารถมาถถึงพระเยซผไดล้ถล้าพระเจล้าไมข่ทรงชนักนจาเขาโดยและผข่านทางพระวริญญาณ
บรริสตุทธริธิ์ จงศถึกษายอหร์น 3:5, 16; 6:44; 10:17,18; 16:7-9; 2 คร. 3:6

“เพพที่อคนททนี้งปวงจะไดด้ถวายเกทยรตริแดต่พระบตุตรเหมพอนททที่เขาถวายเกทยรตริแดต่พระบริดา” หนทางเดบียวทบีที่จะ
ทจาใหล้พระเจล้าพระบลิดาพอพระทนัยคดือ การถวายเกบียรตลิแดข่พระเยซผพระบอุตร-ใชข่แลล้วครนับ เหมดือนกนับทบีที่เราถวาย
เกบียรตลิแดข่พระเจล้าพระบลิดา พระบอุตรตล้องไดล้รนับการนมนัสการเหมดือนกนับทบีที่เรานมนัสการพระบลิดา ดล้วยวข่าไมข่มบีความ
ดล้อยกวข่าเลยในพระบอุตร; พระองคร์ทรงเทข่าเทบียมกนับพระบลิดาในศนักดลิธิ์ศรบีและในสลิทธลิอจานาจ คนเหลข่านนันั้นทบีที่ปฏลิเสธ
ทบีที่จะถวายเกบียรตลิแดข่พระบอุตรกห็เทข่ากนับไมข่ถวายเกบียรตลิแดข่พระเจล้าพระบลิดาผผล้ไดล้ทรงสข่งพระองคร์เขล้ามาในโลก มบี
หลายพนันคนทบีที่ประกาศวข่าพระเยซผทรงเปป็นเพบียงอาจารยร์ผผล้ยลิที่งใหญข่คนหนถึที่ง; แตข่พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าในเนดืนั้อ
หนนัง และพระบลิดาทรงพอพระทนัยยลิที่งนนักเมดืที่อผผล้เชดืที่อทนันั้งหลายถวายเกบียรตลิแดข่พระครลิสตร์และนมนัสการพระองคร์อยข่าง
สลินั้นสอุดใจ 

ในยอุคสมนัยนบีนั้แหข่งแนวคลิดเสรบีนลิยม, สมนัยใหมข่นลิยม, และการเฟฟปี่องฟผของลนัทธลิมากมาย ความเปป็นหนถึที่ง
เดบียวกนันของสามพระภาคในตรบีเอกานอุภาพคดือหนัวขล้อหนถึที่งทบีที่ตล้องถผกเทศนามากกวข่าแตข่กข่อน และผผล้เชดืที่อแทล้ทนันั้งหลาย
ตล้องใสข่ใจหนัวขล้อนบีนั้มากกวข่าในอดบีต มบีสมาชลิกครลิสตจนักรบางคนทบีที่เจตนาดบีทบีที่, ดล้วยความโฉดเขลา, พผดถถึงพระเจล้า
พระบลิดาวข่ารผล้สถึกแบบหนถึที่งตข่อคนบาปทนันั้งหลาย, พระเจล้าพระบอุตรวข่ารผล้สถึกอบีกแบบหนถึที่งตข่อคนบาปทนันั้งหลาย พวกเขา
พผดราวกนับวข่าพระเจด้าเกลทยดชทงมนอุษยร์และพระบอุตรรทกมนอุษยร์ พวกเขาพผดราวกนับวข่าพระเยซผพระบอุตรไดล้ทรงนจา
ความรนักของพระเจล้าลงมาสผข่มนอุษยร์ ในเมดืที่อตรงกนันขล้ามเลยความรทกของพระเจด้ายอมใหล้พระเยซผเสดห็จเขล้ามาในโลก
เพดืที่อทบีที่พระองคร์จะไดล้สลินั้นพระชนมร์เพดืที่อคนบาปทนันั้งหลาย! สจาหรนับผผล้เชดืที่อทนันั้งหลาย ความโฉดเขลาเชข่นนนันั้นเปป็นเรดืที่องทบีที่
แกล้ตนัวไมข่ไดล้เลยเมดืที่อเรามบีพระวจนะของพระเจล้าตรงหนล้าเราและพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์อยผข่ภายในเรา ถล้าเราจะยอม



ศถึกษาเรดืที่องตรบีเอกานอุภาพในพระวจนะของพระเจล้าและยอมใหล้ขล้อพระคนัมภบีรร์พผด โดยกนันหลนักคจาสอนครลิสตจนักร
และนลิกายตข่างๆออกไปจากมนัน พระเจล้ากห็จะทรงเปปิดเผยขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าเรานมนัสการพระเจผู้าองคห์เดรียวทบีที่ถผก
สจาแดงในสามพระภาค

มนันเปป็นไปไมข่ไดล้เลยทบีที่จะเขล้าใจพระวจนะของพระเจล้าถล้าเราปฏลิเสธความจรลิงเรดืที่องพระเจล้าองคร์เดบียวทบีที่ถผก
สจาแดงในสามพระภาค: พระบริดาทรงดจารงอยผข่ชนัที่วนลิรนันดรร์, พระบตุตรทรงดจารงอยผข่ชนัที่วนลิรนันดรร์, พระวริญญาณ
บรริสตุทธริธิ์ทรงดจารงอยผข่ชนัที่วนลิรนันดรร์ พระบลิดาทรงเปป็นพระเจล้า, พระบอุตรทรงเปป็นพระเจล้า, พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ทรง
เปป็นพระเจล้า-สามพระภาค แตข่กห็เปป็นองคณ์เดทยวกทน; องคร์เดบียวกนัน แตข่กห็เปป็นสามพระภาค ไมข่เคยมบีคราใดเลยในนลิ
รนันดรร์กาลทบีที่อยผข่เบดืนั้องหลนังเรา, จะไมข่มบีคราใดเลยในชนัที่วนลิรนันดรร์กาลทบีที่อยผข่เบดืนั้องหนล้าเรา, ทบีที่หนถึที่งในสามพระภาคของ
ตรบีเอกานอุภาพไมข่ไดล้ทรงเปป็นอยผข่ (และจะไมข่ทรงเปป็นอยผข่) ผผล้รนับใชล้ทนันั้งหลายเทศนาความจรลิงของพระเจล้าขล้อนบีนั้เพราะ
วข่าพระวจนะของพระเจล้าสอนมนัน และผผล้เชดืที่อทนันั้งหลายกห็ยอมรนับมนันโดยความเชดืที่อ คนเหลข่านนันั้นทบีที่ประกาศตนัววข่า
นมนัสการพระเจล้าและยนังปฏลิเสธพระบอุตร กห็ไมข่รผล้จนักพระบลิดาเลย ไมข่มบีผผล้ใดสามารถเชดืที่อในพระเจล้าแหข่งพระคนัมภบีรร์ไดล้
และปฏลิเสธหลนักคจาสอนเรดืที่องตรบีเอกานอุภาพ จงฟปังสลิที่งทบีที่ยอหร์นผผล้เปป็นทบีที่รนักไดล้กลข่าวเกบีที่ยวกนับเรดืที่องนบีนั้ในจดหมายฝาก
ฉบนับทบีที่สองทบีที่มบีชดืที่อของเขาอยผข่:

“เพราะวข่ามบีผผล้ลข่อลวงเปป็นอนันมากออกเทบีที่ยวไปในโลก คดือคนทบีที่ไมข่รนับวข่าพระเยซผครลิสตร์ไดล้เสดห็จมาเปป็น
มนอุษยร์ คนนนันั้นแหละเปป็นผผล้ลข่อลวงและเปป็นปฏลิปปักษร์ตข่อพระครลิสตร์ ทข่านทนันั้งหลายจงระวนังตนัวใหล้ดบี เพดืที่อเราจะไดล้ไมข่
สผญเสบียสลิที่งทบีที่เราไดล้กระทจามาแลล้ว แตข่จะไดล้รนับบจาเหนห็จเตห็มทบีที่ ผซูด้ใดละเมริดและไมต่อยซูต่ในพระโอวาทของพระครริสตณ์ ผซูด้
นทนี้นกก็ไมต่มทพระเจด้า ผซูด้ใดอยซูต่ในพระโอวาทของพระครริสตณ์ ผซูด้นทนี้นกก็มทททนี้งพระบริดาและพระบตุตร ถล้าผผล้ใดมาหาทข่านและ
ไมข่นจาพระโอวาทนบีนั้มาดล้วย อยข่ารนับเขาไวล้ในเรดือน และอยข่าขอพรใหล้เขาเลย เพราะวข่าผผล้ทบีที่ขอพรใหล้เขา กห็เขล้าสข่วนใน
การกระทจาชนัที่วของเขานนันั้น” (2 ยอหร์น 7-11)

เราไดผู้รบับชรีวริตนริรบันดรห์อยข่างไร
ขล้อ 24: “เราบอกความจรริงแกต่ทต่านททนี้งหลายวต่า ถด้าผซูด้ใดฟฟังคคาของเราและเชพที่อในพระองคณ์ผซูด้ทรงใชด้เรามา 

ผซูด้นทนี้นกก็มทชทวริตนริรทนดรณ์ และไมต่ถซูกพริพากษา แตต่ไดด้ผต่านพด้นความตายไปสซูต่ชทวริตแลด้ว”
ตรงนบีนั้เราพบ “แทล้จรลิงแลล้วสองรอบ” อบีกครนันั้ง ซถึที่งเกรลิที่นนจาความจรลิงประการหนถึที่งทบีที่สจาคนัญสอุดๆ: “ผซูด้ททที่ฟฟัง

คคาของเรา...” พระเยซผกจาลนังตรนัสถถึงหผทบีที่ฟปังไดล้เทข่านนันั้นหรดือ? ไมข่ใชข่เลยครนับ พระองคร์ไมข่ไดล้ตรนัสอยข่างนนันั้น พระองคร์
กจาลนังตรนัสถถึงการฟปังดล้วยหนัวใจ, การเชพที่อดล้วยหนัวใจ, การฟปังดล้วยความเชดืที่อ, การฟปังทบีที่ถผกตามมาโดยความเชดืที่อฟปัง ผผล้
ทบีที่ฟปังพระวจนะของพระครลิสตร์ดล้วยหนัวใจกห็มบีชบีวลิตนลิรนันดรร์:

“ดล้วยวข่าซถึที่งทข่านทนันั้งหลายรอดนนันั้นกห็รอดโดยพระคอุณเพราะความเชดืที่อ และมลิใชข่โดยตนัวทข่านทนันั้งหลายเอง 
แตข่พระเจล้าทรงประทานใหล้ ความรอดนนันั้นจะเนดืที่องดล้วยการกระทจากห็หามลิไดล้ เพดืที่อมลิใหล้คนหนถึที่งคนใดอวดไดล้” (อฟ. 
2:8, 9)

พระคนุณชต่วยเราใหด้รอด และพระคอุณทบีที่ชข่วยใหล้รอดกห็มาโดยทางความเชดืที่อ-แตข่เราไดด้ความเชดืที่อนนันั้นมา
อยข่างไร? โรม 10:17 ตอบวข่า: “ฉะนนันั้นความเชดืที่อเกลิดขถึนั้นไดล้กห็เพราะการไดล้ยลิน และการไดล้ยลินเกลิดขถึนั้นไดล้กห็เพราะการ
ประกาศพระวจนะของพระเจด้า” 



เราไดล้ยลินพระวจนะของพระเจล้า, การไดล้ยลินพระวจนะนจามาซถึที่งความเชดืที่อ, และความเชดืที่อทบีที่อยผข่ในพระราช
กลิจทบีที่เสรห็จสลินั้นแลล้วของพระเยซผกห็นจามาซถึที่งชบีวลิตนลิรนันดรร์ “ผผล้ใดทบีที่จะรล้องออกพระนามขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้ากห็จะ
รอด” (โรม 10:13) นนัที่นเปป็นความจรลิง-แตข่ไมข่มบีผผล้ใดสามารถรล้องทผลในความเชดืที่อไดล้โดยทบีที่ไมข่ไดล้ยลินและเชดืที่อกข่อน ไมข่มบี
ผผล้ใดสามารถเชดืที่อไดล้โดยทบีที่ไมข่ไดล้ยลิน และการไดล้ยลินกห็มาเมดืที่อผผล้รนับใชล้เทศนาพระวจนะของพระเจล้า กรอุณาศถึกษาโรม 
10:13-17

ไมข่มรีความรอดโดยปราศจากการไดล้ยลินพระวจนะของพระเจล้า ไมข่แปลกเลยทบีที่ซาตานไดล้พยายามทอุกวลิถบี
ทางในอจานาจชนัที่วรล้ายของมนันเพดืที่อทคาลายความนต่าเชพที่อถพอของพระวจนะ ถล้าพญามารสามารถทจาลายพระวจนะ
ของพระเจล้าไดล้ มนันกห็คงจะสามารถบข่อนทจาลายความเชดืที่อแบบครลิสเตบียนไดล้

“ถด้าผซูด้ใดฟฟังคคาของเราและเชบนั่อในพระองคค์ผยจ้ทรงใชจ้เรามา...” สข่วนนบีนั้ของพระคจาขล้อนบีนั้หมายถถึงการเชดืที่อใน
พระเจล้าวข่าเปป็นพระเจล้าแทด้จรริงองคร์เดบียว, พระองคร์ผผล้ไดล้สข่งพระเยซผเขล้ามาในโลกเพดืที่อชข่วยคนบาปทนันั้งหลายใหล้รอด 
มนันหมายถถึงการเชดืที่อวข่าพระเจล้าแทล้จรลิงองคร์เดบียวคดือพระบริดาของพระเยซผครลิสตร์ผผล้ทรงชข่วยเราใหล้รอด มนันหมายถถึง
การเชดืที่อสลิที่งทบีที่เปโตรสอนใน 1 เปโตร 1:18-23-วข่าพระเจล้าพระบลิดา, พระเจล้าพระบอุตร, และพระเจล้าพระวลิญญาณ
บรลิสอุทธลิธิ์ไดล้ทรงจนัดการปปัญหาเรดืที่องบาปเรบียบรล้อยแลล้วกข่อนการวางรากฐานของโลก, และมนันถผกกจาหนดไวล้ลข่วงหนล้า
แลล้ววข่าพระเยซผจะตล้องเสดห็จเขล้ามาในโลกและชจาระหนบีนั้บาปนนันั้น มนันหมายถถึงการเชดืที่อวข่าพระเจล้าทรงรนักโลกเหลดือ
เกลินจนพระองคร์ไดล้ประทานเพชรพลอยอนันมบีคข่ามากทบีที่สอุดทบีที่สวรรคร์มบีอยผข่-พระบอุตรองคร์เดบียวของพระองคร์-เพดืที่อทบีที่
พระองคห์จะทรงรนับโทษแทนคนบาป เพดืที่อทบีที่วข่าพระเจล้าผผล้บรลิสอุทธลิธิ์จะไดล้สามารถเปป็นผผล้ชอบธรรมและยนังทจาใหล้คน
อธรรมกลายเปป็นผผล้ชอบธรรมไดล้

เราเหห็นอบีกครนันั้งวข่าพระบลิดาและพระบอุตรทรงเปป็นหนถึที่งเดบียวกนันในความรอด: พระบลิดาทรงเปป็นเปฝ้าหมาย
ของความเชดืที่อทบีที่ชข่วยใหล้รอดมากพอๆกนับทบีที่พระบอุตรทรงเปป็นเปฝ้าหมายของความเชดืที่อทบีที่ชข่วยใหล้รอด ถล้าเราเชดืที่อใน
พระเจล้า เรากห็เชดืที่อในพระบอุตรเชข่นกนัน; และเมดืที่อเราเชดืที่อในพระเจล้าพระบอุตร เรากห็เชดืที่อในพระเจล้าพระบลิดาเชข่นกนัน

พระเจล้าทรงเปป็นบต่อเกริดแหข่งพระคอุณ: “เรากห็เหห็นพระเยซผ ผผล้ซถึที่งพระองคร์ทรงทจาใหล้ตที่จากวข่าทผตสวรรคร์แตข่
หนข่อยเดบียวนนันั้น ทรงไดล้รนับสงข่าราศบีและพระเกบียรตลิเปป็นมงกอุฎ เพราะทบีที่พระองคร์ทรงสลินั้นพระชนมร์ดล้วยความทอุกขร์
ทรมาน ทนันั้งนบีนั้โดยพระคตุณของพระเจด้า พระองคร์จะไดล้ทรงชลิมความตายเพดืที่อมนอุษยร์ทอุกคน” (ฮบีบรผ 2:9)

ในทจานองเดบียวกนัน พระเจล้าทรงเปป็นเปฟ้าหมายสผงสอุดของความเชดืที่อทนันั้งปวง: พระเจล้าไดล้ “ทรงดจารลิพระ
ครลิสตร์นนันั้นไวล้กข่อนทรงสรล้างโลก แตข่ทรงใหล้พระครลิสตร์ปรากฏพระองคร์ในวาระสอุดทล้ายนบีนั้ เพดืที่อทข่านทนันั้งหลาย เพราะ
พระครลิสตร์ทข่านจถึงเชดืที่อในพระเจล้า ผผล้ทรงบนันดาลพระครลิสตร์ใหล้ฟฟฟื้นจากความตาย และทรงประทานสงข่าราศบีแกข่
พระองคร์ เพพที่อใหด้ความเชพที่อและความหวทงใจของทต่านดคารงอยซูต่ในพระเจจ้า” (1 ปต. 1:20, 21)

ความเชดืที่อทบีที่ชข่วยใหล้รอดกห็โอบรนับพระวจนะของพระเจล้า-ไมข่ใชข่ในฐานะบางสลิที่งทบีที่ถผกคลิดขถึนั้นมาโดยพระเยซผ
เพบียงลจาพนังหรดือถผกกลข่าวโดยพระเยซผเพบียงลจาพนัง; แตข่ในฐานะทบีที่ถผกบนัญชาไวล้แลล้วในพระดจารลิลนับๆของพระเจล้าพระ
บลิดา, พระเจล้าพระบอุตร, และพระเจล้าพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ในเรลิที่มแรกนนันั้นกข่อนการวางรากฐานของโลก

“ผผล้ทบีที่ฟปังคจาของเราและเชดืที่อในพระองคร์ผผล้ทรงใชล้เรามา กห็มทชทวริตนริรทนดรณ์” ผผล้ใดกห็ตามทบีที่ฟปังถล้อยคจาของพระ
เยซผและเชดืที่อในพระเจล้าพระบลิดากห็มท (เดรีดี๋ยวนรีทั้, ชนัที่วขณะนบีนั้เลย) ชทวริตนริรทนดรณ์ ผผล้เชดืที่อทบีที่บนังเกลิดใหมข่แลล้วถผกนนับวข่าชอบ



ธรรม, ไดล้รนับการยกโทษ, ไดล้รนับการอภนัย, เปป็นทายาทคนหนถึที่งทบีที่จะไดล้รนับสวรรคร์เปป็นมรดกขณะยนังอยผข่บนแผข่นดลิน
โลก, ทายาทรข่วมกนันกนับพระครลิสตร์ (รม. 8:17) เราจะไมข่ “รนับความรอดในททที่สตุดในสวรรคร์”; เราไดล้รนับความรอด
แลล้วเดรีดี๋ยวนรีทั้ ชบีวลิตนลิรนันดรร์ไมข่ใชข่อะไรทบีที่เราจะไดล้เปป็นกรรมสลิทธลิธิ์ตอนทบีที่เราตาย หรดือตอนทบีที่เราไปถถึงสวรรคร์ หรดือเมดืที่อ
เราเปป็นขถึนั้นจากตาย; เรามบีชบีวลิตนลิรนันดรร์ในวลินาทบีนนันั้นทบีที่เราเชดืที่อ เดรีดี๋ยวนรีทั้, ใชข่แลล้วครนับ, ตอนนทนี้เลยดด้วยซนี้คา, เรานนัที่งดล้วย
กนันในสวรรคสถานในพระเยซผครลิสตร์ (อฟ. 2:6) ผผล้เชดืที่อทบีที่บนังเกลิดใหมข่แลล้วถซูกนทบวต่าชอบธรรม-ซถึที่งหมายความวข่าเขา
จะยดืนอยผข่ตข่อพระพนักตรร์พระเจล้าราวกนับวข่าเขาไมข่เคยทจาบาปเลย เราถผกนนับวข่าชอบธรรมโดยความเชดืที่อในพระราช
กลิจทบีที่เสรห็จสลินั้นแลล้วของพระเยซผครลิสตร์: “และโดยพระองคห์นนันั้น ทอุกคนทบีที่เชดืที่อจะพล้นโทษไดล้ทอุกอยข่าง ซถึที่งจะพล้นไมข่ไดล้
โดยพระราชบนัญญนัตลิของโมเสส” (กลิจการ 13:39) เมดืที่อถผกนนับวข่าชอบธรรมแลล้ว เราจถึงมบีสนันตลิสอุขกนับพระเจล้า: “เหตอุ
ฉะนนันั้นเมดืที่อเราเปป็นคนชอบธรรมเพราะความเชดืที่อแลล้ว เราจถึงมบีสนันตลิสอุขกนับพระเจล้าทางพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผล้เปป็น
เจล้าของเรา” (รม. 5:1)

ผผล้เชดืที่อมบีชบีวลิตนลิรนันดรร์เปป็นกรรมสลิทธลิธิ์ “และไมก่ถซูกพริพากษา” (ภาษากรบีกอข่านวข่า “ไมข่เขล้าสผข่การพลิพากษา”) 
ไมข่มรีการพลิพากษาปรนับโทษ “แกข่คนทนันั้งหลายทบีที่อยผข่ในพระเยซผครลิสตร์...” (รม. 8:1) พระพลิโรธของพระเจล้าไมข่มาอยผข่
บนผผล้เชดืที่อเพราะวข่าความผลิดของเขาถผกขจนัดไปแลล้ว ผผล้เชดืที่อแทล้ไมข่มบีอะไรตล้องกลนัวเพราะวข่า “ความรนักทบีที่สมบผรณร์นนันั้นกห็
ขจนัดความกลนัวเสบีย” (1 ยอหร์น 4:18) และเมดืที่อเรามบีพระครลิสตร์ เรากห็มบีความรนักทบีที่สมบผรณร์

พระครลิสตร์ทรงเปป็นความเพบียงพอของเรา-ในเวลา, ในการพลิพากษา, ในนลิรนันดรร์กาล ผผล้เชดืที่อแทล้ “ผต่านพด้น
(ปปัจจอุบนันกาล) จากความตายไปสซูต่ชทวริตแลด้ว”, เขาไดล้ผข่านพล้นจากความตายฝฝ่ายวลิญญาณไปสผข่สภาวะแหข่งชบีวลิตฝฝ่าย
วลิญญาณแลด้ว เขาไดล้กลายเปป็นผผล้ทบีที่ถผกสรล้างใหมข่ในพระเยซผครลิสตร์แลล้ว: “เหตอุฉะนนันั้นถล้าผผล้ใดอยผข่ในพระครลิสตร์ ผผล้นนันั้นกห็
เปป็นคนทบีที่ถผกสรล้างใหมข่แลล้ว สลิที่งเกข่าๆกห็ลข่วงไป ดผเถลิด สลิที่งสารพนัดกลายเปป็นสลิที่งใหมข่ทนันั้งนนันั้น” (2 คร. 5:17)

มบีความเขล้าใจผลิดมากมายเกบีที่ยวกนับวข่าการเชดืที่อในพระเยซผครลิสตร์ไปสผข่ความรอดนนันั้นหมายความวข่าอะไร 
ยากอบ 2:19 บอกเราวข่าพวกปปีศาจ “กห็เชดืที่อเชข่นกนัน และกลนัวจนตนัวสนัที่น”-แตข่พวกปปศาจกห็ไมข่ไดล้รนับความรอด มบีสมา
ชลิกครลิสตจนักรหลายหมดืที่นคนทนัที่วโลกทบีที่มบีความเชดืที่อทางสมอง-นนัที่นคดือ พวกเขาเชดืที่อวข่าพระเยซผเปป็นมนอุษยร์คนหนถึที่ง, วข่า
พระองคร์เคยมบีชบีวลิตอยผข่บนโลกนบีนั้และตายบนกางเขน; แตข่พวกเขาไมข่เคยใหล้ความเชดืที่อของตนอยผข่ในพระโลหลิตทบีที่หลนัที่ง
ไหลและพระราชกลิจทบีที่เสรห็จสลินั้นแลล้วของพระองคร์เลย มนันเปป็นเรดืที่องงข่ายทบีที่จะเขล้ารข่วมกนับครลิสตจนักรหนถึที่งและรนับบนัพ
ตลิศมา, อธลิษฐานวนันละสามครนันั้ง, ขอบคอุณพระเจล้าตอนรนับประทานอาหาร, ถวายสลิบลดจากรายไดล้ทนันั้งหมด; แตข่
การเชพที่อททที่แทด้จรริงคดือเรดืที่องทบีที่เปป็นไปไมข่ไดล้สจาหรนับมนอุษยร์ธรรมดาในความคลิดและพละกจาลนังของเขาเอง ความเชดืที่อทบีที่
จะวางใจพระเจล้าเพดืที่อรนับความรอดในพระครลิสตร์คดือของขวทญอยข่างหนถึที่งทบีที่มาโดยการฟปังพระวจนะของพระเจล้า ดนัง
นนันั้นพระคจาขล้อทบีที่พลิเศษเหนดือธรรมดานบีนั้จถึงขถึนั้นตล้นวข่า “ผผล้ทบีที่ฟฟังคคาของเรา...” มนันเปป็นไปไมข่ไดล้เลยทบีที่จะเชดืที่อจนกวข่าเรา
ฟปังพระวจนะ-ไมข่ใชข่ดล้วยหผเทข่านนันั้น, แตข่ดล้วยหทวใจ

นบีที่คดือยอุคสมนัยทบีที่ศาสนาตข่างๆแหข่ง “การประพฤตลิ” กจาลนังเตลิบโตขถึนั้นอยข่างรวดเรห็ว ผผล้คนยลินดบีทบีที่จะทจาอะไร
บางอยข่าง, ยอมถวายเงลินทอง, ยอมละเวด้นเสทยจากบางสลิที่ง; แตข่เมดืที่อพวกยลิวถามพระเยซผวข่าพวกเขาควรทจาอะไร
เพดืที่อทบีที่พวกเขาจะไดล้ทจางานของพระเจล้าไดล้ พระองคร์กห็ตอบวข่า “งานของพระเจจ้านทนี้นคพอการททที่ทต่านเชบนั่อในทต่านททที่
พระองคณ์ทรงใชด้มานทนี้น” (ยอหร์น 6:29)



คทุณเชดืที่อในพระเยซผแลล้วหรดือยนัง-หรดือคอุณแคข่เชดืที่อเกทที่ยวกทบพระองคร์? ความเชดืที่อของคอุณมาจากหนัวใจ-หรดือ
มนันเปป็นแคข่ความเชดืที่อทางสมอง? คอุณเชดืที่อในพระเยซผเพราะพระวจนะของพระองคร์ หรดือเพราะวข่าพข่อแมข่ของคอุณ 
“สนใจเรดืที่องทางศาสนา” อยผข่เสมอ? คอุณไดล้เขล้ารข่วมกนับครลิสตจนักรเพราะคอุณมบีอายอุถถึงวนัยหนถึที่ง หรดือเพราะวข่าคอุณ
มองวข่ามนันเปป็นสลิที่งถผกตล้องทบีที่จะกระทจา-หรดือคอุณเขล้ารข่วมกนับครลิสตจนักรและตลิดตามพระครลิสตร์ในการรนับบนัพตลิศมา
เพราะวข่าคอุณไดล้ฟปังพระวจนะ, เชดืที่อในพระเยซผ, และตล้อนรนับพระองคร์เปป็นพระผผล้ชข่วยใหล้รอดของคอุณแลล้ว? ลองคลิดดผ
ใหล้ดบีครนับ! จงขมบีขมนันทบีที่จะทจาใหล้การทรงเรบียกและการทรงเลดือกของคอุณนนันั้นแนข่นอน; ตรวจสอบใหล้แนข่ใจวข่าชดืที่อของ
คอุณถผกจดแลล้วในหนนังสดือแหข่งชบีวลิตของพระเมษโปดก “เพราะถล้าผผล้ใดจะไดล้สลิที่งของสลินั้นทนันั้งโลก แตข่ตล้องสผญเสบียจลิต
วลิญญาณของตน ผผล้นนันั้นจะไดล้ประโยชนร์อะไร หรดือผผล้นนันั้นจะนจาอะไรไปแลกเอาจลิตวลิญญาณของตนกลนับคดืนมา” (มธ.
16:26) 

ขล้อ 25: “เราบอกความจรริงแกต่ทต่านททนี้งหลายวต่า เวลาททที่กคาหนดนทนี้นใกลด้จะถนงแลด้ว และบทดนทนี้กก็ถนงแลด้ว คพอ
เมพที่อผซูด้ททที่ตายแลด้วจะไดด้ยรินพระสตุรเสทยงแหต่งพระบตุตรของพระเจด้า และบรรดาผซูด้ททที่ไดด้ยรินจะมทชทวริต”

“แทล้จรลิงแลล้ว แทล้จรลิงแลล้ว” นบีนั้นจาหนล้าคจาพยากรณร์หนถึที่งทบีที่ชบีนั้ไปยนังพระราชกลิจมหนัศจรรยร์เหลข่านนันั้นทบีที่พระ
บอุตรของพระเจล้ายนังไมข่ไดล้กระทจา ถล้าพวกยลิวอยากไดล้ขล้อพลิสผจนร์เรดืที่องฤทธลิธิ์เดชและสลิทธลิอจานาจของพระองคร์ 
พระองคร์กห็จะประทานขล้อพลิสผจนร์นนันั้นแกข่พวกเขาถล้าพวกเขายอมฟปังเรดืที่องสลิที่งเหลข่านนันั้นทบีที่พระองคร์จะทรงกระทจาใน
อนาคต:

“เวลาททที่กคาหนดนทนี้นใกลด้จะถนงแลด้ว และบทดนทนี้กก็ถนงแลด้ว” (เวลาหนถึที่งกจาลนังมาและไดล้เรลิที่มตล้นขถึนั้นแลล้ว) “เมพที่อผซูด้
ททที่ตายแลด้วจะไดด้ยรินพระสตุรเสทยงแหต่งพระบตุตรของพระเจด้า...และมทชทวริต” พระเยซผกจาลนังตรนัสตรงนบีนั้ถถึงคนทบีที่ตายแลล้ว
ในฝฝ่ายวริญญาณ คนบาปทอุกคนเปป็นผผล้ทบีที่ตายแลล้วในการละเมลิดและบาปทนันั้งหลาย (อฟ. 2:1) และหนทางเดบียวทบีที่
พวกเขาจะถผกทจาใหล้มบีชบีวลิตไดล้กห็คดือ ฟปังพระวจนะ

การ “ไดด้ยรินพระสตุรเสทยงแหต่งพระบตุตรของพระเจด้า” หมายถถึงการไดล้ยลินดล้วยหนัวใจ-การฟปังดล้วยความเชดืที่อ
ในยอุคสมนัยทบีที่ตามมา จะมบีคนบาปมากมายทบีที่ตายไปแลล้วถผกปลอุกใหล้มบีชบีวลิตโดยการฟปังถล้อยคจามหนัศจรรยร์แหข่งชบีวลิต
ของพระองคร์: “…ถล้อยคจาซถึที่งเราไดล้กลข่าวกนับทข่านทนันั้งหลายนนันั้น เปป็นจลิตวลิญญาณและเปป็นชบีวลิต” (ยอหร์น 6:63)

“เวลาททที่กคาหนดนทนี้นใกลด้จะถนงแลด้ว และบทดนทนี้กก็ถนงแลด้ว” ถผกทจาใหล้สจาเรห็จจรลิงบางสข่วนแลล้วในสมนัยของพระ
เยซผ; มนันถผกทจาใหล้สจาเรห็จจรลิงแลล้วอยข่างเตห็มเปปปี่ยมมากขถึนั้นในวนันเพห็นเทคอสตร์และในวนันเหลข่านนันั้นทบีที่ตามหลนังวนันเพห็นเท
คอสตร์  เมดืที่อพวกอนัครทผตเทศนาพระคอุณมหนัศจรรยร์ของพระเจล้า: “ทางของพระเจล้าอนันยลิที่งใหญข่และลถึกลนับซถึที่งไมข่มบี
ใครปฏลิเสธไดล้กห็คดือ พระเจล้าทรงปรากฏในเนดืนั้อหนนัง พระวลิญญาณไดล้ทรงพลิสผจนร์แลล้ว หมผข่ทผตสวรรคร์กห็เหห็น และมบีผผล้
ประกาศพระองคร์แกข่ชนตข่างชาตลิ มบีชาวโลกเชดืที่อถดือพระองคร์ และพระองคร์ทรงถผกรนับขถึนั้นไปในสงข่าราศบี” (1 ทธ. 
3:16)

“เวลากจาหนด” ทบีที่ถผกพผดถถึงในพระคจาขล้อนบีนั้ไดล้กลินเวลาเกดือบสองพนันปปแลล้ว และจะกลินเวลาตข่อไปจนกวข่า
เจล้าสาวของพระครลิสตร์ครบบรลิบผรณร์และครลิสตจนักรถผกรนับขถึนั้นไปพบกนับองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าในหมผข่เมฆในฟฝ้าอากาศ (1
ธส. 4:13-18)



ขล้อ 26 และ 27: “เพราะวต่าพระบริดาทรงมทชทวริตในพระองคณ์เองฉทนใด พระองคณ์กก็ไดด้ทรงประทานใหด้พระ
บตุตรมทชทวริตในพระองคณ์ฉทนนทนี้น และไดด้ทรงประทานใหด้พระบตุตรมทสริทธริอคานาจททที่จะพริพากษาดด้วย เพราะพระองคณ์
ทรงเปป็นบตุตรมนตุษยณ์”

พระเจล้าทรงเปป็นผผล้ใหล้กจาเนลิดและแหลข่งทบีที่มาของชบีวลิต; พระเยซผทรงเปป็นผผล้ใหล้กจาเนลิดชบีวลิตนริรทนดรณ์: “และเมดืที่อ
ทรงถผกทจาใหล้เพบียบพรล้อมทอุกประการแลล้ว พระองคร์กห็ทรงกลายเปป็นผผล้จนัดความรอดนลิรนันดรร์สจาหรนับคนทนันั้งปวงทบีที่เชดืที่อ
ฟปังพระองคร์” (ฮบ. 5:9) ในยอุคนลิรนันดรร์เหลข่านนันั้นทบีที่อยผข่ขล้างหลนังเรา, กข่อนทบีที่โลกนบีนั้ไดล้ถผกสรล้างขถึนั้นมา, กข่อนทบีที่สลิที่งใดๆไดล้
ถผกเนรมลิตสรล้าง, มนันถผกกจาหนดไวล้กข่อนแลล้วโดยพระเจล้าในคจาปรถึกษานลิรนันดรร์ของพระองคร์ทบีที่พระเยซผ, พระบอุตรทบีที่
บนังเกลิดมาองคร์เดบียว, จะตล้องเปป็นผผล้เดบียวทบีที่แจกจข่ายและประทานชบีวลิตนลิรนันดรร์ใหล้แกข่คนเหลข่านนันั้นทบีที่ฟปังพระวจนะของ
พระองคร์และเชดืที่อจากหนัวใจ: “และพยานหลนักฐานนนันั้นกห็คดือวข่า พระเจล้าไดล้ทรงโปรดประทานชบีวลิตนลิรนันดรร์แกข่เราทนันั้ง
หลาย และชบีวลิตนบีนั้มบีอยผข่ในพระบอุตรของพระองคร์” (1 ยอหร์น 5:11)

การ “ประทานใหล้” ในทบีที่นบีนั้ไมข่ไดล้บอกเปป็นนนัยวข่าพระเยซผทรงดล้อยกวข่าพระบลิดาในเรดืที่องสารนัตถะแบบ
พระเจล้าของพระองคร์ สลิที่งเหลข่านนันั้นทบีที่ถผกกลข่าวถถึงในพระคจาสองขล้อนบีนั้วข่าถผกประทานใหล้แกข่พระองคร์กห็ถผกประทานใหล้
ตอนทบีที่พระองคร์ทรงรนับตจาแหนข่งในฐานะคนกลางระหวข่างพระเจล้ากนับมนอุษยร์

พระเจล้าไดล้ประทานใหล้พระเยซผ “มบีสลิทธลิอจานาจทบีที่จะพลิพากษาดล้วย เพราะพระองคณ์ทรงเปป็นบตุตรมนตุษยณ์”-
และทบีที่มบีพดืนั้นฐานอยผข่บนขล้อเทห็จจรลิงนบีนั้คดือ สลิทธลิอจานาจของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผล้เปป็นเจล้าทบีที่จะกระทจาการในฐานะ
ผผล้พลิพากษาทบีที่ชอบธรรมของมนอุษยร์ทอุกคน “การพลิพากษา” ของพระองคร์ในทบีที่นบีนั้เกบีที่ยวขล้องกนับความเปป็นมนอุษยร์ของ
พระองคร์-ในฐานะบอุตรมนอุษยร์พระองคร์จะทรงพลิพากษามนอุษยร์ทอุกคนเพราะวข่าพระองคร์ทรงเขล้าใจมนอุษยร์อยข่าง
ถข่องแทล้ พระองคร์ทรงมบีประสบการณร์ในทอุกสลิที่งทบีที่เราประสบ, แตข่ไมข่ทรงมบีบาป พระองคร์ทรงถผกทดลองในทอุกดล้าน
เหมดือนอยข่างเรา ดล้วยเหตอุนบีนั้ในทางประสบการณร์พระองคร์จถึงทรงมบีความเขล้าใจเตห็มเปปปี่ยมในเรดืที่องสภาวะตข่างๆของ
มนอุษยร์ พระองคร์ทรงเปป็นมนอุษยร์อยข่างแทล้จรลิง ถถึงแมล้วข่าเปป็นมนอุษยร์ทบีที่ไมต่มทผซูด้ใดจะกลต่าวโทษไดด้กห็ตาม; ไมข่มบีออุบายหรดือ
บาปในพระองคร์เลย

มนันเปป็นความจรลิงทบีที่วข่าพระวจนะของพระเจล้าบอกเราวข่าพระเจล้าทรงเปป็นผผล้พลิพากษาคนทนันั้งปวง (ฮบ. 
12:23); แตข่มนันกห็เปป็นความจรลิงเชข่นกนันวข่าพระเจล้าพระบอุตร, พระภาคทบีที่สองของตรบีเอกานอุภาพ, ทรงเปป็นผผล้ทบีที่จะ
กระทจาการพลิพากษาทนันั้งปวงและประทนับบนพระททที่นทที่งแหข่งการพลิพากษาในวนันสอุดทล้ายนนันั้น

ในสข่วนของคนทบีที่ไมข่รนับความรอด วลิวรณร์ 6:15-17 บอกเราวข่า “กษนัตรลิยร์ทนันั้งหลายในโลก พวกคนใหญข่คน
โต เศรษฐบี นายทหารใหญข่ ผผล้มบีอจานาจ และทอุกคนทนันั้งทบีที่เปป็นทาสและเปป็นอลิสระ กห็ซข่อนตนัวอยผข่ในถนั้จาและโขดหลินตาม
ภผเขา พวกเขารล้องบอกกนับภผเขาและโขดหลินวข่า “จงลด้มททบเราเถริด จงซต่อนเราไวด้ใหด้พด้นจากพระพทกตรณ์ของ
พระองคณ์ ผซูด้ประททบอยซูต่บนพระททที่นทที่ง และใหด้พด้นจากพระพริโรธของพระเมษโปดกนทนี้น เพราะวข่าวนันสจาคนัญแหข่ง
พระพลิโรธของพระองคร์มาถถึงแลล้ว และผผล้ใดจะทนอยผข่ไดล้เลข่า” (แนข่นอนวข่า “พระเมษโปดก” หาใชข่ใครอดืที่นไมข่
นอกจากพระเยซผครลิสตร์เจล้า)

เราอข่านเกบีที่ยวกนับคนไมข่เชดืที่อทนันั้งหลายอบีกวข่า “ขล้าพเจล้าไดล้เหห็นพระทบีที่นนัที่งใหญข่สบีขาว และเหห็นพระองคร์ผผล้
ประทนับบนพระทบีที่นนัที่งนนันั้น และแผข่นดลินโลกและฟฝ้าอากาศกห็อนันตรธานไปจากพระพนักตรร์พระองคร์ และไมข่มบีทบีที่อยผข่



สจาหรนับแผข่นดลินโลกและฟฝ้าอากาศนนันั้นตข่อไปเลย ขล้าพเจล้าไดล้เหห็นบรรดาผผล้ทบีที่ตายแลล้ว ทนันั้งผผล้นล้อยและผผล้ใหญข่ ยดืนอยผข่
จจาเพาะพระพนักตรร์พระเจล้า และหนนังสดือตข่างๆกห็เปปิดออก หนนังสดืออบีกมล้วนหนถึที่งกห็เปปิดออกดล้วย คดือหนนังสดือแหข่งชบีวลิต 
และผผล้ทบีที่ตายไปแลล้วกห็ถผกพลิพากษาตามขล้อความทบีที่จารถึกไวล้ในหนนังสดือเหลข่านนันั้น ตามทบีที่เขาไดล้กระทจา ทะเลกห็สข่งคดืนคน
ทนันั้งหลายทบีที่ตายในทะเล ความตายและนรกกห็สข่งคดืนคนทนันั้งหลายทบีที่อยผข่ในทบีที่เหลข่านนันั้น และคนทนันั้งหลายกห็ถผกพลิพากษา
ตามการกระทจาของตนหมดทอุกคน แลล้วความตายและนรกกห็ถผกผลนักทลินั้งลงไปในบถึงไฟ นบีที่แหละเปป็นความตายครนันั้ง
ทบีที่สอง และผซูด้ใดททที่ไมต่มทชพที่อจดไวด้ในหนทงสพอแหต่งชทวริต ผซูด้นทนี้นกก็ถซูกทรินี้งลงไปในบนงไฟ” (วว. 20:11-15) พระครลิสตร์ทรง
เปป็นผผล้ทบีที่จะพลิพากษาคนเปป็นและคนตายในการปรากฏและอาณาจนักรของพระองคร์ ผผล้เชดืที่อทนันั้งหลายจะถผกพลิพากษา
และรนับบจาเหนห็จสจาหรนับการทจาหนล้าทบีที่คนตล้นเรดือนของพวกเขา; บางคนจะไดล้รนับบจาเหนห็จ, บางคนจะขาดบจาเหนห็จ
เมดืที่อการงานตข่างๆของพวกเขาถผกเผาไหมล้:

“เพราะวข่าผผล้ใดจะวางรากอดืที่นอบีกไมข่ไดล้แลล้ว นอกจากทบีที่วางไวล้แลล้วคดือพระเยซผครลิสตร์ แลล้วบนรากนนันั้นถล้าผผล้ใด
จะกข่อขถึนั้นดล้วยทองคจา เงลิน เพชรพลอย ไมล้ หญล้าแหล้งหรดือฟาง การงานของแตข่ละคนกห็จะไดล้ปรากฏใหล้เหห็น เพราะ
เวลาวนันนนันั้นจะใหล้เหห็นไดล้ชนัดเจน เพราะวข่าจะเหห็นชนัดไดล้ดล้วยไฟ ไฟนนันั้นจะพลิสผจนร์ใหล้เหห็นการงานของแตข่ละคนวข่าเปป็น
อยข่างไร ถล้าการงานของผผล้ใดทบีที่กข่อขถึนั้นทนอยผข่ไดล้ ผผล้นนันั้นกห็จะไดล้คข่าตอบแทน ถล้าการงานของผผล้ใดถผกเผาไหมล้ไป ผผล้นนันั้นกห็
จะขาดคข่าตอบแทนแตข่ตนัวเขาเองจะรอด แตข่เหมดือนดนังรอดจากไฟ” (1 คร. 3:11-15)

ผผล้เชดืที่อทนันั้งหลายจะถผกพลิพากษาสจาหรนับการทจาหนล้าทบีที่คนตล้นเรดือนของพวกเขา-ไมข่ใชข่วข่าพวกเขารอดหรดือไมข่
รอด, ดล้วยวข่าคจาถามนนันั้นถผกสะสางเรบียบรล้อยแลล้วในชบีวลิตนบีนั้; แตข่ครลิสเตบียนทอุกคนตล้องใหล้การตข่อพระเจล้าสจาหรนับการ
รนับใชล้และการทจาหนล้าทบีที่คนตล้นเรดือนของตน: “เพราะวข่าจจาเปป็นทบีที่เราทอุกคนจะตล้องปรากฏตนัวทบีที่หนล้าบนัลลนังกร์
พลิพากษาของพระครลิสตร์ เพดืที่อทอุกคนจะไดล้รนับสมกนับการทบีที่ไดล้ประพฤตลิในรข่างกายนบีนั้ แลล้วแตข่จะดบีหรดือชนัที่ว” (2 คร. 
5:10)

การเปป็นขนทั้นจากตายสองอยข่าง
ขล้อ 28 และ 29: “อยต่าประหลาดใจในขด้อนทนี้เลย เพราะใกลด้จะถนงเวลาททที่บรรดาผซูด้ททที่อยซูต่ในอตุโมงคณ์ฝฟังศพจะ

ไดด้ยรินพระสตุรเสทยงของพระองคณ์ และจะไดด้ออกมา คนททนี้งหลายททที่ไดด้ประพฤตริดทกก็ฟปฟื้นขนนี้นสซูต่ชทวริต และคนททนี้งหลายททที่
ไดด้ประพฤตริชทที่วกก็จะฟปฟื้นขนนี้นสซูต่การพริพากษา”

คนเหลข่านนันั้นทบีที่ฟปังพระเยซผกห็ประหลาดใจกนับสลิที่งทบีที่พระองคร์ตรนัส พวกเขาประหลาดใจกนับคจาพผดเกบีที่ยวกนับ
สลิทธลิอจานาจแบบพระเจล้าของพระองคร์และการไดล้รนับมอบหมายภารกลิจทบีที่จะทจาใหล้คนทบีที่ตายแลล้วในบาปมบีชบีวลิตขถึนั้น
มา, ทบีที่จะประทานชบีวลิตแกข่คนเหลข่านนันั้นทบีที่ฟปังพระวจนะของพระองคร์และเชดืที่อในพระองคร์, และทบีที่จะพลิพากษาทอุกสลิที่ง 
แตข่พระองคร์ตรนัสแกข่พวกเขาวข่า “อยข่าประหลาดใจเลย เพราะวข่ามบีสลิที่งตข่างๆทบีที่ยลิที่งใหญข่มากกวข่านบีนั้อบีกทบีที่จะมา”

“เวลาททที่กคาหนดนทนี้นใกลด้จะถนงแลด้ว และบทดนทนี้กก็ถนงแลด้ว” การใชล้คจากรลิยารผปปปัจจอุบนันกาลของวนันๆหนถึที่งทบีที่อยผข่
หข่างไกลออกไปเหลดือเกลินกห็เปป็นขล้อพลิสผจนร์วข่าเมดืที่อพระเจล้ากจาลนังตรนัสถถึงบางสลิที่งทบีที่จะเกลิดขถึนั้น มนันกห็เหมดือนกนับวข่าไดล้เกลิด
ขถึนั้นแลล้ว นบีที่เปป็นหลนักการเดบียวกนันกนับทบีที่ถผกเหห็นในอลิสยาหร์ 9:6 ทบีที่เราอข่านวข่า “ดด้วยมทเดก็กคนหนนที่งเกกิดมาเพพที่อเรา” 
แทนทบีที่จะเปป็น “เดห็กคนหนถึที่งจะเกริดมา” พระเยซผยนังไมข่เกลิดนานอบีกหลายปปหลนังจากคจาพยากรณร์นนันั้นไดล้ถผกเขบียนขถึนั้น 
แตข่เมดืที่อพระเจล้าตรนัสมนัน มนันกห็เหมดือนกนับวข่าไดล้สจาเรห็จจรลิงแลล้ว



“บรรดาผซูด้ททที่อยซูต่ในอตุโมงคณ์ฝฟังศพจะไดด้ยรินพระสตุรเสทยงของพระองคณ์” นบีที่เปป็นความจรลิงเดบียวกนันกนับทบีที่ถผก
ประกาศในดาเนบียล 12:2: “และคนเปป็นอนันมากในพวกทบีที่หลนับในผงคลบีแหข่งแผข่นดลินโลกจะตดืที่นขถึนั้น บล้างกห็จะเขล้าสผข่
ชบีวลิตนลิรนันดรร์ บล้างกห็เขล้าสผข่ความอนับอายและความขายหนล้านลิรนันดรร์” นบีที่คดือความจรลิงตามพระคนัมภบีรร์เกบีที่ยวกนับการเปป็น
ขถึนั้นของคนตาย-ทนันั้งคนดบีและคนชนัที่ว ไมข่มบีอะไรทบีที่เรบียกกนันวข่าการดนับสผญของจลิตวลิญญาณ; รข่างกายกลนับคดืนสผข่ดลิน, จลิต
วลิญญาณทบีที่บนังเกลิดใหมข่แลล้วกห็กลนับไปหาพระเจล้า, และจลิตวลิญญาณของคนชนัที่วกห็ตล้องไปนรก จงสนังเกตวข่า “บรรดาผผล้
ทบีที่อยผข่ในออุโมงคร์ฝปังศพจะออกมา”-ไมข่ใชข่แคข่คนชอบธรรม, ไมข่ใชข่แคข่คนชนัที่ว, ไมข่ใชข่แคข่คนบางชนชนันั้น, แตข่ททุกคนจะออก
มา-แตข่ไมต่ใชต่ทตุกคนในเวลาเดทยวกทน, ดนังทบีที่เราจะเรบียนรผล้ในการศถึกษาพระคจาขล้อนบีนั้ตข่อไป พระวจนะของพระเจล้าไมข่ไดล้
สอนอะไรทบีที่เรบียกกนันวข่า “การเปป็นขถึนั้นแบบเหมารวม” หรดือ “การพลิพากษาแบบเหมารวม” เลย หนถึที่งพนันปปแยก
การเปป็นขถึนั้นจากตายทนันั้งสองครนันั้งนนันั้นออกจากกนัน; คนชอบธรรมทบีที่ตายไปแลล้วจะถผกทจาใหล้เปป็นขถึนั้นเมดืที่อการรนับขถึนั้นไป
มาถถึงในการเปป็นขถึนั้นจากตายครนันั้งแรกนนันั้น, คนชทที่วทบีที่ตายไปแลล้วจะถผกทจาใหล้เปป็นขถึนั้นในอบีกหนถึที่งพนันปปตข่อมา:

“ขล้าพเจล้าไดล้เหห็นบนัลลนังกร์หลายบนัลลนังกร์ และผผล้ทบีที่นนัที่งบนบนัลลนังกร์นนันั้น ทรงมอบใหล้เปป็นผผล้ทบีที่จะพลิพากษา และ
ขล้าพเจล้ายนังไดล้เหห็นดวงวลิญญาณของคนทนันั้งปวงทบีที่ถผกตนัดศบีรษะ เพราะเปป็นพยานของพระเยซผ และเพราะพระวจนะ
ของพระเจล้า และเปป็นผผล้ทบีที่ไมข่ไดล้บผชาสนัตวร์รล้ายนนันั้นหรดือรผปของมนัน และไมข่ไดล้รนับเครดืที่องหมายของมนันไวล้ทบีที่หนล้าผากหรดือ
ทบีที่มดือของเขา คนเหลข่านนันั้นกลนับมบีชบีวลิตขถึนั้นมาใหมข่ และไดล้ครอบครองรข่วมกนับพระครลิสตร์เปป็นเวลาพนันปป แตต่คนอพที่นๆททที่
ตายแลด้วไมต่ไดด้กลทบมทชทวริตอทกจนกวต่าจะครบกคาหนดพทนปปี นทที่แหละคพอการฟปฟื้นจากความตายครทนี้งแรก ผผล้ใดทบีที่ไดล้มบี
สข่วนในการฟฟฟื้นจากความตายครนันั้งแรกกห็เปป็นสอุขและบรลิสอุทธลิธิ์ ความตายครนันั้งทบีที่สองจะไมข่มบีอจานาจเหนดือคนเหลข่านนันั้น 
แตข่เขาจะเปป็นปอุโรหลิตของพระเจล้าและของพระครลิสตร์ และจะครอบครองรข่วมกนับพระองคร์ตลอดเวลาพนันปป” (วว. 
20:4-6)

ถล้ามบีการเปป็นขถึนั้นจากตายแคข่ครนันั้งเดบียว ทจาไมพระคนัมภบีรร์ถถึงกลข่าววข่า “นบีที่แหละคดือการฟฟฟื้นจากความตาย
ครบัทั้งแรก ผผล้ใดทบีที่ไดล้มบีสข่วนในการฟฟฟื้นจากความตายครบัทั้งแรกกห็เปป็นสอุขและบรลิสอุทธลิธิ์”? ทจาไมพระวจนะกลข่าวถถึงการ
เปป็นขถึนั้นจากตายครบัทั้งแรกถล้าไมข่มบีครทนี้งททที่สอง?”

“คนอพที่นๆททที่ตายแลด้ว” ทบีที่ไมข่มบีชบีวลิตจนกระทนัที่งอบีกหนถึที่งพนันปปหลนังจากการเปป็นขถึนั้นจากตายครนันั้งแรกนนันั้นคดือ
ใคร? คจาตอบถผกพบในจดหมายของเปาโลทบีที่เขบียนถถึงผผล้เชดืที่อเหลข่านนันั้นในเมดืองเธสะโลนลิกา: “ดล้วยวข่าองคร์พระผผล้เปป็น
เจล้าเองจะเสดห็จมาจากสวรรคร์ ดล้วยเสบียงกผข่กล้อง ดล้วยสจาเนบียงของเทพบดบี และดล้วยเสบียงแตรของพระเจล้า และคน
ททนี้งปวงททที่ตายแลด้วในพระครริสตณ์จะเปป็นขนนี้นมากก่อน” (1 ธส. 4:16) เฉพาะคนชอบธรรมทบีที่ตายไปแลล้วเทข่านนันั้นจะถผก
ทจาใหล้เปป็นขถึนั้นในการเปป็นขถึนั้นจากตายครนันั้งแรก ไมข่มบีคนชนัที่วสนักคนเดบียวจะถผกทจาใหล้เปป็นขถึนั้นในเวลานนันั้น คนชนัที่วทอุกคนทบีที่
ตายไปแลล้วจะถผกทจาใหล้เปป็นขถึนั้นในอบีกหนถึที่งพนันปปตข่อมาทบีที่การพลิพากษาทบีที่พระทบีที่นนัที่งใหญข่สบีขาว

คนสองจจาพวกจะถผกทจาใหล้เปป็นขถึนั้น แตข่พวกเขาจะถผกทจาใหล้เปป็นขถึนั้นโดยหข่างกนันหนถึที่งพนันปป-คนกลอุข่มหนถึที่งจะ
ถผกทจาใหล้เปป็นขถึนั้นมาสผข่ความสอุข, สงข่าราศบี, และความปปตลิชนัที่วนลิรนันดรร์ (นบีที่คดือ “การเปป็นขถึนั้นจากตายแหข่งชบีวลิต”); คนอบีก
กลอุข่มทบีที่เหลดือจะถผกทจาใหล้เปป็นขถึนั้นในอบีกหนถึที่งพนันปปตข่อมาใน “การเปป็นขถึนั้นแหข่งความพลินาศ (หรดือการพลิพากษา)”

คนเหลข่านนันั้นใน “การเปป็นขนนี้นจากตายแหต่งชทวริต” จะเปป็นคนทนันั้งหลายทบีที่ไดล้ “ประพฤตริดท”-คนเหลข่านนันั้นทบีที่ไดล้
กระทจางานของพระเจล้าโดยเชดืที่อในพระเยซผครลิสตร์พระบอุตรของพระองคร์ คนเหลข่านนันั้นใน “การเปป็นขนนี้นจากตาย



แหต่งการพริพากษา” จะเปป็นคนทนันั้งหลายทบีที่ไดล้ “ประพฤตลิชนัที่ว”-พวกเขาไดล้ปฏลิเสธทบีที่จะเชดืที่อในพระเยซผ ซถึที่งเทข่ากนับ
เปป็นการเรบียกพระเจล้าวข่าเปป็นผผล้ตรนัสมอุสา (1 ยอหร์น 5:10)

คทุณจะอยผข่ใน “การเปป็นขถึนั้นจากตายแหข่งชบีวลิต” ไหมครนับ? หรดือคอุณจะอยผข่ใน “การเปป็นขถึนั้นจากตายแหข่ง
การพลิพากษา”? คจาตอบของคอุณจะขถึนั้นอยผข่กนับวข่าคอุณเชดืที่อในพระเยซผหรดือปฏริเสธทบีที่จะเชดืที่อในพระองคร์ การเชดืที่อใน
พระองคร์นจามาซถึที่งชบีวลิต; การปฏลิเสธทบีที่จะเชดืที่อในพระองคร์กห็จะจนัดกลอุข่มคอุณโดยอนัตโนมนัตลิสจาหรนับการเปป็นขถึนั้นจากตาย
แหข่งการพลิพากษา: “ผผล้ทบีที่เชดืที่อในพระบอุตรกห็ไมข่ตล้องถผกพลิพากษาลงโทษ แตข่ผผล้ทบีที่มลิไดล้เชดืที่อกห็ตล้องถผกพลิพากษาลงโทษอยผข่
แลล้ว เพราะเขามลิไดล้เชดืที่อในพระนามพระบอุตรองคร์เดบียวทบีที่บนังเกลิดจากพระเจล้า” (ยอหร์น 3:18)

ชบีวลิตไมข่มบีวนันสลินั้นสอุด; ขล้อ 28 และ 29 พลิสผจนร์เรดืที่องนบีนั้ จะมบีการเปป็นขนนี้นจากตาย-สผข่ชบีวลิตนลิรนันดรร์ หรดือไมข่กห็สผข่
ความตายนลิรนันดรร์ พระคจาสองขล้อนบีนั้ยนังปฏลิเสธหลนักคจาสอนทบีที่วข่าพระเจล้าผผล้เปปปี่ยมดล้วยความรนักคงจะไมข่ยอมใหล้จลิต
วลิญญาณดวงหนถึที่งตล้องถผกทรมานในนรก พระเจล้าทรงเปป็นความรนัก แตข่พระองคร์กห็ทรงเปป็นเพลลิงทบีที่เผาผลาญเชข่นกนัน
(ฮบ. 12:29) พระวจนะของพระเจล้าสอนอยข่างชนัดเจนวข่าคนชนัที่วจะถผกทจาใหล้เปป็นขถึนั้นอยข่างแนข่นอนพอๆกนับทบีที่เหลข่าวลิ
สอุทธลิชนจะถผกทจาใหล้เปป็นขถึนั้น (กลิจการ 24:15; 1 คร. 15:51-57)

ขล้อ 28 บอกเราวข่าในการเปป็นขถึนั้นจากตายครนันั้งแรกนนันั้น คนทบีที่ตายไปแลล้วจะ “ไดด้ยรินเสทยงของพระองคณ์” 1
โครลินธร์ 15:52 บอกเราวข่าการเปป็นขถึนั้นจากตายครนันั้งนบีนั้จะถผกนจาหนล้าโดย “เสบียงแตรสอุดทล้าย” ใน 1 เธสะโลนลิกา 
4:16 เราอข่านเกบีที่ยวกนับ “เสบียงกผข่กล้อง...สจาเนบียงของเทพบดบี...เสบียงแตรของพระเจล้า” เราไมข่ทราบวข่าเสบียงเหลข่านนันั้น
ของแตรนนันั้นจะสข่งเสบียงออกมาอยข่างไร แตข่คนตายเหลข่านนันั้นจะไดล้ยลินและออกมา-คนชอบธรรมทบีที่ตายไปแลล้วทบีที่การ
รนับขถึนั้นไปนนันั้น, คนชนัที่วทบีที่ตายไปแลล้วทบีที่พระทบีที่นนัที่งใหญข่สบีขาว-และในการเปป็นขถึนั้นจากตายแตข่ละครนันั้งนนันั้น รต่างกายจะถผก
ทจาใหล้เปป็นขถึนั้นมา จลิตวลิญญาณของผผล้ชอบธรรมไปยนังเมดืองบรมสอุขเกษมตอนตาย และจลิตวลิญญาณของคนชนัที่วกห็ไป
นรก พระคนัมภบีรร์กลข่าวเรดืที่องนบีนั้ชนัดเจน: เปาโลกลข่าววข่า “เพราะวข่าสจาหรนับขล้าพเจล้านนันั้น การมบีชบีวลิตอยผข่กห็เพดืที่อพระครลิสตร์
และการตายกห็ไดล้กจาไร แตข่ถล้าขล้าพเจล้ายนังจะมบีชบีวลิตอยผข่ในรข่างกาย ขล้าพเจล้ากห็จะทจางานใหล้เกลิดผล แตข่ขล้าพเจล้าบอกไมข่
ไดล้วข่าจะเลดือกฝฝ่ายไหนดบี ขล้าพเจล้าลนังเลใจอยผข่ในระหวข่างสองฝฝ่ายนบีนั้ คดือวข่า ขด้าพเจด้ามทความปรารถนาททที่จะจากไป
เพพที่ออยซูต่กทบพระครริสตณ์ ซนที่งประเสรริฐกวต่ามากนทก” (ฟป. 1:21-23)

ใน 2 โครลินธร์ 5:6-8 เราอข่านวข่า “เหตอุฉะนนันั้นเรามนัที่นใจอยผข่เสมอรผล้อยผข่แลล้ววข่า ขณะททที่เราอยซูต่ในรต่างกายนทนี้ เรา
อยซูต่ปราศจากองคณ์พระผซูด้เปป็นเจด้า (เพราะเราดจาเนลินโดยความเชดืที่อ มลิใชข่ตามทบีที่ตามองเหห็น) เรามบีความมนัที่นใจ และเรา
ปรารถนาจะอยซูต่กทบองคณ์พระผซูด้เปป็นเจด้ามากกวต่าอยซูต่ในรต่างกายนทนี้”

ในลผกา 23:43 พระเยซผตรนัสแกข่โจรทบีที่สจานถึกผลิดบนกางเขนนนันั้นวข่า “เราบอกความจรลิงแกข่เจล้าวข่า วนันนบีนั้เจล้า
จะอยผข่กนับเราในเมดืองบรมสอุขเกษม”

เกบีที่ยวกนับจลิตวลิญญาณของคนชนัที่วตอนตาย เราตล้องการแคข่พระคจาตอนเดบียวเทข่านนันั้น-ลผกา 16:19-31 มบี
เศรษฐบีคนหนถึที่ง, มบีขอทานคนหนถึที่ง ขอทานคนนนันั้นตาย “และเหลข่าทผตสวรรคร์ไดล้นจาเขาไปไวล้ทบีที่อกของอนับราฮนัม”
(สถานทบีที่แหข่งสนันตลิสอุขและการหยอุดพนัก, เมพองบรมสตุขเกษม) เศรษฐบีคนนนันั้นกห็ตายเชข่นกนัน, ถผกฝปังไวล้, “แลล้วเมดืที่ออยผข่ใน
นรกเปป็นทอุกขร์ทรมานยลิที่งนนัก” ผผล้คนไมข่ลดืมตาในหลอุมศพ ดนังนนันั้นเราจถึงทราบวข่านรกไมข่ใชข่หลอุมศพ เศรษฐบีนนันั้นสามารถ
มองเหห็นอนับราฮนัม พรล้อมกนับลาซารนัสอยผข่ทบีที่อกของทข่าน, และเขากห็รล้องบอกอนับราฮนัมวข่า “ขอเอห็นดผขล้าพเจล้าเถลิด ขอ



ใชล้ลาซารนัสมาเพดืที่อจะเอาปลายนลินั้วจอุข่มนนั้จามาแตะลลินั้นของขล้าพเจล้าใหล้เยห็น ดล้วยวข่าขล้าพเจล้าตรจาทอุกขร์ทรมานอยผข่ในเปลว
ไฟนบีนั้’ แตข่อนับราฮนัมตอบวข่า ‘ลผกเออ๋ย เจล้าจงระลถึกวข่าเมดืที่อเจล้ายนังมบีชบีวลิตอยผข่ เจล้าไดล้ของดบีสจาหรนับตนัว และลาซารนัสไดล้
ของเลว แตข่เดรีดี๋ยวนรีทั้เขาไดล้รนับความเลล้าโลม แตข่ (เดรีดี๋ยวนรีทั้) เจล้าไดล้รนับความทอุกขร์ทรมาน นอกจากนนันั้น ระหวข่างพวก
เรากนับพวกเจล้ามบีเหวใหญข่ตนันั้งขวางอยผข่ เพดืที่อวข่าถล้าผผล้ใดปรารถนาจะขล้ามไปจากทบีที่นบีที่ถถึงเจล้ากห็ไมข่ไดล้ หรดือถล้าจะขล้ามจากทบีที่
นนัที่นมาถถึงเรากห็ไมข่ไดล้’”

ขล้อพระคจาตอนนบีนั้แคข่ตอนเดบียวกห็เพบียงพอแลล้วทบีที่จะปฏลิเสธหลนักคจาสอนเรดืที่อง “การหลนับของจลิตวลิญญาณ” 
คนใดทบีที่ยอมอข่านพระวจนะของพระเจล้าดล้วยความคลิดทบีที่เปปิดออกและใจทบีที่เปปิดออก, โดยไมข่พยายามทบีที่จะพลิสผจนร์
ประเดห็นทางศาสนาแตข่ยอมใหล้พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ตรนัสผข่านทางพระวจนะ, กห็สามารถมองเหห็นไดล้อยข่างชนัดเจนวข่า
ชนัที่วเสบีนั้ยววลินาทบีทบีที่คนๆหนถึที่งจากโลกนบีนั้ไป เขากห็ลดืมตา-ในเมดืองบรมสอุขเกษม หรดือไมข่กห็ในนรก! องคร์พระผผล้เปป็นเจล้าตรนัส
เชข่นนนันั้น-และผมกห็กลข่าวกนับเปาโลวข่า “ขอพระเจด้าทรงสทตยณ์จรริงเถริด” ถถึงแมล้วข่ามนอุษยร์ทอุกคนบนแผข่นดลินโลกถผก
พลิสผจนร์วข่าเปป็นคนมอุสากห็ตาม (ดผ โรม 3:4) 

คคาพยานทรีที่พระบริดาประทานใหผู้แกข่พระเยซซ
ขล้อ 30: “เราจะทคาสริที่งใดตามอคาเภอใจไมต่ไดด้ เราไดด้ยรินอยต่างไร เรากก็พริพากษาอยต่างนทนี้น และการ

พริพากษาของเรากก็ยตุตริธรรม เพราะเรามริไดด้มตุต่งททที่จะทคาตามใจของเราเอง แตต่ตามพระประสงคณ์ของพระบริดาผซูด้ทรง
ใชด้เรามา”

ในขล้อ 27 พระเยซผทรงประกาศสลิทธลิอจานาจของพระองคร์ทบีที่จะทจาการพลิพากษาตข่อมนอุษยร์ทอุกคน และใน
พระคจาขล้อนบีนั้พระองคร์ทรงปฏลิเสธแนวคลิดใดๆทบีที่วข่าการพลิพากษานบีนั้เปป็นเรดืที่องของความประสงคร์ของพระองคร์เองหรดือ
ของการกระทจาของพระองคร์เอง: “เราไดด้ยรินอยข่างไร เรากห็พลิพากษาอยข่างนนันั้น” นบีที่ประกาศถถึงความเปป็นหนถึที่ง
เดบียวกนันของพระบลิดาและพระบอุตรเหมดือนเดลิม ขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าพระเยซผทรงเตห็มพระทนัยทบีที่จะอยผข่ใตล้บนังคนับตข่อความ
ประสงคร์ของพระบลิดากห็เปป็นการรนับประกนันถถึงความสอุจรลิตทบีที่ไมข่มบีขล้อผลิดพลาดแหข่งการพลิพากษาของพระองคร์: 
“การพริพากษาของเรากก็ยตุตริธรรม เพราะเรามริไดด้มตุต่งททที่จะทคาตามใจของเราเอง แตต่ตามพระประสงคณ์ของพระบริดา
ผซูด้ทรงใชด้เรามา” มบีความสมนัครสมานสามนัคคบีอนันสมบผรณร์และไมข่ขาดตอนระหวข่างพระประสงคร์ของพระเยซผพระ
บอุตรและพระประสงคร์ของพระเจล้าพระบลิดา นบีที่ไมข่ไดล้สดืที่อถถึงความอข่อนแอ แตข่เปป็นคจาตรนัสของพระเจล้าเกบีที่ยวกนับฤทธา
นอุภาพอนันไมข่อาจบรรยายไดล้ของพระเจล้าตข่างหาก เมดืที่อพระเยซผตรนัสวข่า “เราจะทจาสลิที่งใดตามอจาเภอใจไมข่ไดล้” 
พระองคร์กห็ทรงหมายความวข่าพระองคร์ไมข่สามารถกระทจาสลิที่งใดทบีที่ขนัดแยล้งกนับพระประสงคร์ของพระบลิดาในสวรรคร์
ของพระองคร์ไดล้เลย นบีที่สอดคลล้องกนับพระลนักษณะแบบพระเจล้าของพระองคร์: ในฐานะพระเจล้าพระบอุตร พระ
ประสงคร์ของพระองคร์เปป็นหนนที่งเดทยวกทนกนับพระเจล้าพระบลิดา และมนันเปป็นไปไมข่ไดล้เลยทบีที่พระองคร์จะแสวงหาความ
ประสงคร์ของพระองคร์เองโดยทบีที่ไมข่พถึที่งพาและปราศจากพระประสงคร์ของพระบลิดา

นบีที่ถผกนจาเสนอในอลิสยาหร์ 11:2,3: “และพระวลิญญาณของพระเยโฮวาหร์จะอยผข่บนทข่านนนันั้น คดือวลิญญาณ
แหข่งปปัญญาและความเขล้าใจ วลิญญาณแหข่งการวลินลิจฉนัยและอานอุภาพ วลิญญาณแหข่งความรผล้และความยจาเกรงพระ
เยโฮวาหร์ ความพถึงใจของทข่านกห็ในความยจาเกรงพระเยโฮวาหร์ ทข่านจะไมข่พลิพากษาตามซถึที่งตาทข่านเหห็น หรดือตนัดสลิน
ตามซถึที่งหผทข่านไดล้ยลิน”



พระเยซผทรงเปป็นพระบอุตรของพระเจล้าในสข่วนของความเปป็นพระเจล้า, บอุตรมนอุษยร์ในสข่วนของเนดืนั้อหนนัง; 
และในฐานะบตุตรมนตุษยณ์ พระประสงคร์ของพระองคร์กห็เปป็นแบบมนอุษยร์และเปป็นแบบพระเจล้าดล้วย ในสวนเกทเสมนบี
ขณะทบีที่พระองคร์ทรงอธลิษฐาน เหงดืที่อของพระองคร์กลายเปป็นเหมดือนโลหลิตหยดใหญข่ ในคจาบรรยายของมาระโก
เกบีที่ยวกนับคจาอธลิษฐานขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้าในสวนเกทเสมนบี เขาบอกเราวข่าพระเยซผทรงเหห็นอะไรบางอยข่างทบีที่
ทจาใหล้พระองคร์อทศจรรยณ์ใจ (คจากรบีกอข่านวข่า “บางสลิที่งซถึที่งพระองคร์หวาดกลนัว”) อข่านบนันทถึกเรดืที่องราวนนันั้นในมาระโก 
14:32-42 ถล้าเราศถึกษาเพลงสดอุดบีบทตข่างๆทบีที่พยากรณร์ถถึงความมรณาอนันนข่ากลนัวทบีที่พระเมษโปดกของพระเจล้าจะ
ทรงสลินั้นพระชนมร์ เรากห็จะเขล้าใจอยข่างถข่องแทล้มากขถึนั้นถถึงสลิที่งทบีที่พระองคร์เหห็นในสวนนนันั้นทบีที่ทจาใหล้พระองคร์อนัศจรรยร์ใจ
และหวาดกลนัว พระองคร์สามารถมองเหห็นผข่านดวงตามนอุษยร์ทบีที่ไมข่ถผกบาปทจาใหล้มนัวหมอง; พระองคร์ทรงเหห็นความ
สยดสยองของบาป, คต่าจด้างอนันนข่ากลนัวของบาป, และทรงอธลิษฐานวข่า “โอ พระบลิดาของขล้าพระองคร์ ถล้าเปป็นไดล้ขอ
ใหล้ถล้วยนบีนั้เลดืที่อนพล้นไปจากขล้าพระองคร์เถลิด แตข่อยข่างไรกห็ดบี อยข่าใหล้เปป็นตามใจปรารถนาของขล้าพระองคร์ แตข่ใหล้เปป็น
ไปตามพระทนัยของพระองคร์” (มธ. 26:39) แตข่พระเยซผทรงเปป็นพระเจล้า และดล้วยเหตอุนบีนั้พระองคร์จถึงสามารถมอง
เหห็นผข่านพระเนตรของพระเจล้าเชข่นกนัน ความจรลิงเกบีที่ยวกนับตรบีเอกานอุภาพ-พระบลิดา, พระบอุตร, และพระวลิญญาณ
บรลิสอุทธลิธิ์, พระเจล้าองคร์เดบียวผผล้ทรงถผกสจาแดงในสามพระภาค-ตล้องเปป็นหนัวขล้อหนถึที่งทบีที่ลถึกซถึนั้งในความคลิดของมนอุษยร์
เสมอ มนันเปป็นเรดืที่องทบีที่เขล้าใจยาก และยากมากขถึนั้นไปอบีกทบีที่จะเขบียนเกบีที่ยวกนับหรดือบรรยายเปป็นถล้อยคจา

ขล้อ 31: “ถด้าเราเปป็นพยานถนงตทวเราเอง คคาพยานของเรากก็ไมต่จรริง”
พระเยซผทรงตระหนนักถถึงขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าพระองคร์กจาลนังถผกไตข่สวนอยผข่, โดยทรงปกปฝ้องคจากลข่าวอล้างของ

พระองคร์ตข่อหนล้าพวกยลิวทบีที่ปฏลิเสธทบีที่จะเชดืที่อวข่าพระองคร์ทรงเปป็นพระบอุตรของพระเจล้า, พระเจล้าแทล้จรลิงในเนดืนั้อหนนัง 
พระองคร์ทรงเตห็มพระทนัยทบีที่จะยอมรนับและยถึดมนัที่นตามกฎพระคนัมภบีรร์เรดืที่องหลนักฐานภายใตล้พระราชบนัญญนัตลิ-คจา
พยานของพยานสองปากหรดือมากกวข่านนันั้น:

“ผผล้ใดฆข่าเขาตาย ใหล้ประหารชบีวลิตฆาตกรนนันั้นเสบียตามปากของพยาน แตข่อยข่าประหารชบีวลิตผผล้ใดดล้วยมบี
พยานปากเดบียว” (กดว. 35:30)

“ผผล้ทบีที่ถผกกลข่าวโทษถถึงตายนนันั้น ใหล้มบีพยานสองหรดือสามปากยดืนยนันวข่าผผล้นนันั้นมบีความผลิด จถึงใหล้ปรนับโทษถถึง
ตายไดล้ อยข่าลงโทษผผล้ใดถถึงตายดล้วยพยานปากเดบียว” (พบญ. 17:6) ดผ ยอหร์น 8:15-18 เชข่นกนัน

พวกยลิวทบีที่พระเยซผทรงเปป็นพยานใหล้การตข่อหนล้านนันั้นรผล้จนักพระราชบนัญญนัตลิ และพระเยซผทรงทราบวข่าพวก
เขาคงจะประกาศคจาพยานของพระองคร์วข่าไมข่เปป็นความจรลิงถล้าพระองคร์ทรงใหล้การเพทยงลคาพทงในนามของ
พระองคร์เอง; แตข่มบีพยานอดืที่นๆอบีก ดนังทบีที่ปรากฏชนัดในขล้อพระคจาตข่างๆทบีที่ตามมา

คคาพยานของพระเจผู้าพระบริดา
ขล้อ 32: “มทอทกผซูด้หนนที่งททที่เปป็นพยานถนงเรา และเรารซูด้วต่าคคาพยานททที่พระองคณ์ทรงเปป็นพยานถนงเรานทนี้น เปป็น

ความจรริง”
พระเยซผกจาลนังตรนัสในทบีที่นบีนั้ถถึงพระเจล้าพระบลิดาของพระองคร์ คจากลข่าวตรงนบีนั้อยผข่ในรผปปปัจจอุบนันกาล-“เปป็น

พยาน...ทรงเปป็นพยานถถึงเรา” คจาพยานของยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาคงจะเปป็นอดบีตกาล ดล้วยวข่ามนันจบสลินั้นไปแลล้ว



“และเรารยจ้วต่าคคาพยานททที่พระองคณ์ทรงเปป็นพยานถนงเรานทนี้น เปป็นความจรริง” พระเยซผทรงอยผข่กนับพระเจล้าใน
เรลิที่มแรกนนันั้นและทรงทราบมาตนันั้งแตข่เรลิที่มแรกวข่าคจาพยานของพระองคร์เปป็นความจรลิงทบีที่สมบผรณร์แบบ เพราะวข่า
พระเจล้าทรงเปป็นความจรลิงและเปป็นไปไมข่ไดล้เลยทบีที่พระองคร์จะโกหก (ฮบ. 6:18; ทต. 1:2)

คคาพยานของยอหห์นผซผู้ใหผู้รบับบบัพตริศมา
ขล้อ 33: “ทต่านททนี้งหลายไดด้ใชด้คนไปหายอหณ์น และยอหณ์นกก็ไดด้เปป็นพยานถนงความจรริง”
พระเยซผทรงอล้างอลิงตรงนบีนั้ถถึงคณะผผล้แทนทบีที่ถผกสข่งไปโดยสภาซานเฮดรลินเพดืที่อถามคจาถามยอหร์น ดนังทบีที่ถผก

บนันทถึกไวล้ในบททบีที่ 1, ขล้อ 19-27 ยอหร์นประกาศอยข่างชนัดเจนวข่าเขาไมต่ใชต่พระเมสสลิยาหร์, เขาเปป็นเพบียงผผล้สข่งสารทบีที่
ประกาศการเสดก็จมาของพระเมสสลิยาหร์ จากนนันั้นวนันหนถึที่งเขากห็กลข่าวแกข่พวกเขาวข่า “จงดซูพระเมษโปดกของ
พระเจด้าเถริด!”

คนกลอุข่มนบีนั้ยอมรนับยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาในฐานะศาสดาพยากรณร์คนหนถึที่ง, พวกเขาชดืที่นชมยลินดบีในตนัวเขา
และตลิดตามเขาชนัที่วระยะเวลาหนถึที่ง, พวกเขาไดล้ยลินถล้อยคจาแหข่งความจรลิงทบีที่ถผกกลข่าวโดยเขาเกบีที่ยวกนับการเสดห็จมา
ของพระเมษโปดกของพระเจล้า พวกเขาไดด้ยรินแลด้ว-แตข่พวกเขากห็ไมข่ยอมรนับคจาพยานของเขา

ขล้อ 34: “เรามริไดด้รทบคคาพยานจากมนตุษยณ์ แตต่ททที่เรากลต่าวสริที่งเหลต่านทนี้กก็เพพที่อใหด้ทต่านททนี้งหลายรอด”
เปป็นความจรลิงทบีที่วข่ายอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาไดล้ถผกพระเจล้าแตข่งตนันั้งเพดืที่อเปป็นพยานถถึงพระเมสสลิยาหร์และเพดืที่อ

ประกาศการเสดห็จมาของกษนัตรลิยร์องคร์นนันั้น; แตข่พระเยซผกห็ไมข่ทรงพถึที่งพาคจาพยานของยอหร์นหรดือของมนอุษยร์อดืที่นใดทนันั้ง
นนันั้น คจาพยานของพระองคร์เรดืที่องยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาเตดือนความจจาพวกยลิวเรดืที่องความไมข่เสมอตล้นเสมอปลายข
องพวกเขา พวกเขาเชดืที่อวข่ายอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาเปป็นศาสดาพยากรณร์คนหนถึที่ง, พวกเขาเชดืที่อวข่าเขาถผกสข่งมาจาก
พระเจล้า, พวกเขาถถึงกนับประหลาดใจดล้วยซนั้จาถล้าเขาอาจเปป็นพระเมสสลิยาหร์ทบีที่พวกเขารอคอย-แตข่พวกเขากห็ปฏลิเสธ
ทบีที่จะเชดืที่อพระเมสสลิยาหร์ผผล้ทบีที่ยอหร์นไดล้ประกาศแลล้ว ถล้าพวกธรรมาจารยร์, พวกผผล้อาวอุโส, และพวกปอุโรหลิตใหญข่เชดืที่อ
ยอหร์น, ถล้าพวกเขาเชดืที่ออยข่างแทล้จรลิงวข่าเขาเปป็นศาสดาพยากรณร์คนหนถึที่ง, ดนังนนันั้นเพดืที่อทบีที่จะเปป็นคนทบีที่เสมอตล้นเสมอ
ปลาย พวกเขากห็ควรเชดืที่อพระองคร์ผผล้ซถึที่งยอหร์นประกาศวข่าเปป็นพระเมสสลิยาหร์และกษนัตรลิยร์ผผล้จะเสดห็จมาของพวกเขา 
กรอุณาศถึกษามนัทธลิว 21:23-27

ขล้อ 35: “ยอหณ์นเปป็นโคมททที่จตุดสวต่างไสว และทต่านททนี้งหลายกก็พอใจททที่จะชพที่นชมยรินดทชทที่วขณะหนนที่งในความ
สวต่างของยอหณ์นนทนี้น”

ยอหร์นใหล้การคารวะอยข่างสผงตข่อยอหร์นในคจาพยานนบีนั้ ผผล้คนมากมายวนันนบีนั้ชอบทบีที่จะ “สต่องแสง” แตข่ยอหร์น
เปป็น “โคมทบีที่จอุดสวข่างไสว” (ตรงตนัวคดือ “โคมทบีที่ลตุกไหมด้และสข่องสวข่าง”) ผผล้นจาทางศาสนาหลายคนชอบทบีที่จะเปป็นจอุด
สนใจแตข่พวกเขาไมข่ชอบทบีที่จะลตุกไหมด้ เรายลิที่งลอุกไหมล้เพดืที่อพระเยซผมากเทข่าไร เรากห็ยลิที่งสข่องสวข่างเจลิดจล้ามากขถึนั้นตข่อ
หนล้าเพดืที่อนมนอุษยร์ของเรา ยอหร์นสารภาพวข่าเขาไมข่ใชข่ความสวข่างนบัทั้น, วข่าเขาเปป็นเพบียงเสบียงๆหนถึที่งททที่ประกาศความ
สวข่างนนันั้น, แตข่พระเยซผทรงเปป็นพยานรนับรองวข่ายอหร์นเปป็นโคมอนันหนถึที่งทบีที่ถผกสข่งมาจากเบดืนั้องบน, “โคมอนันหนถึที่งทบีที่ลอุก
ไหมล้และสข่องสวข่าง” (ผผล้รผล้พระคนัมภบีรร์สข่วนใหญข่เหห็นพล้องตรงกนันวข่า ในขณะนนันั้นยอหร์นตายไปแลล้วหรดือไมข่กห็ตลิดคอุกอยผข่ 
เขาสข่องแสงความสวข่างนนันั้นทบีที่พระเจล้าทรงสข่งเขามาใหล้สข่องแสง และจากนนันั้นงานรนับใชล้ของเขากห็ปปิดฉาก)



พระเยซผทรงเตดือนความจจาพวกยลิววข่าพวกเขา “กก็พอใจททที่จะชพที่นชมยรินดท” ในความสวข่างของยอหร์น 
มนัทธลิว 3:5 บอกเราวข่า “ขณะนนันั้นชาวกรอุงเยรผซาเลห็ม และคนทนัที่วแควล้นยผเดบีย และคนทนัที่วบรลิเวณรอบแมข่นนั้จา
จอรร์แดน กห็ออกไปหายอหร์น” แมล้แตข่พวกสะดผสบีและพวกฟารลิสบีกห็มาเพดืที่อทบีที่จะรนับบนัพตลิศมาของเขา (มธ. 3:7) ฝผง
ชนมหาศาลแหข่กนันมาหายอหร์นในลนักษณะเดบียวกนับทบีที่พวกเขาแหข่กนันไปหาเหลข่าผผล้นจาทางศาสนาทบีที่โดดเดข่นในสมนัย
นบีนั้; แตข่พวกเขาไดล้มาหายอหร์นในความโฉดเขลาและตลิดตามเขาไปเพราะความตดืที่นเตล้นของฝผงชนเหลข่านนันั้น 
เนดืที่องจากพวกเขาคาดหวนังวข่าพระเมสสลิยาหร์จะเปป็นผผล้นจาทางทหารทบีที่ยลิที่งใหญข่ทบีที่จะพลิชลิตพวกโรมและชข่วยชนชาตลิ
อลิสราเอลใหล้รอดพล้นจากการปกครองของโรม มนันจถึงเปป็นไปไดล้อยข่างยลิที่งทบีที่พวกเขาตลิดตามยอหร์นโดยหวนังวข่าจะไดล้
รนับความโปรดปรานทางการเมดืองเมดืที่อพระเมสสลิยาหร์ไดด้เสดก็จมา พวกเขายลินดบีทบีที่จะชดืที่นชมยลินดบีในความสวข่างของ
ยอหร์น, พวกเขาเพลลิดเพลลินยลิที่งนนักในการออกไปฟปังเขาพผด, พวกเขาถถึงขนาดยอมนบนอบตข่อบนัพตลิศมาของเขา
ดล้วยซนั้จา-แตข่พวกเขากห็ปฏลิเสธพระครลิสตร์ของเขา!

“ชทที่วขณะหนนที่ง” ถผกใชล้ในทบีที่นบีนั้เพดืที่อแสดงใหล้เหห็นวข่าผผล้คนเหลข่านบีนั้เปป็นคนทบีที่ไมข่คงเสล้นคงวาขนาดไหน งานรนับ
ใชล้ของยอหร์นปลอุกเรล้าและทจาใหล้พวกเขาตดืที่นเตล้น-แตข่เพบียงแคข่ชนัที่วครผข่เทข่านนันั้น ยอหร์นไมข่ไดล้เปลบีที่ยนแปลงเลย; งานรนับใชล้
ของเขายนังเปป็นเหมดือนเดลิม; แตข่ฝผงชนเหลข่านนันั้นทบีที่ไดล้ตลิดตามเขามาเปลบีที่ยนแปลงในเวลาอนันสนันั้น

คคาพยานแหข่งพระราชกริจตข่างๆของพระเยซซ
ขล้อ 36: “แตต่คคาพยานททที่เรามทนทนี้นยริที่งใหญต่กวต่าคคาพยานของยอหณ์น เพราะวต่างานททที่พระบริดาทรงมอบใหด้เรา

ทคาใหด้สคาเรก็จ งานนทนี้แหละเรากคาลทงทคาอยซูต่เปป็นพยานถนงเราวต่าพระบริดาทรงใชด้เรามา”
การอนัศจรรยร์ตข่างๆของพระเยซผเปป็นคจาพยานทบีที่ยลิที่งใหญข่กวข่าถล้อยคจาของยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมา ถถึงแมล้วข่า

ยอหร์นถผกสข่งมาอยข่างแนข่นอนโดยพระเจล้าพระบลิดาเพดืที่อประกาศการเสดห็จมาของพระเมสสลิยาหร์ ยอหร์นไมข่ไดล้
กระทจาการอนัศจรรยร์ใดๆเลย แตข่ผผล้คนกห็ตลิดตามเขาในฝผงชนมหาศาล; แตข่เมดืที่อพระเมสสลิยาหร์ทบีที่แทล้จรลิงเสดห็จมาแลล้ว
โดยกระทจาการอนัศจรรยร์อนันทรงฤทธลิธิ์ตข่างๆ ผผล้คนเหลข่านนันั้นกห็ไมข่สนใจ พวกเขาปฏลิเสธพระองคร์และเรบียกรล้องใหล้
ประหารชบีวลิตพระองคร์เสบีย

มบีอบีกสามหนในขข่าวประเสรลิฐของยอหร์นทบีที่พระเยซผทรงบอกประชาชนเหลข่านนันั้นใหล้ดผพระราชกลิจตข่างๆของ
พระองคร์และเชดืที่อวข่าพระองคร์ทรงถผกสข่งมาจากพระเจล้า โดยประกาศวข่าการอนัศจรรยร์เหลข่านนันั้นทบีที่พระองคร์ทรง
กระทจาเปป็นขล้อพลิสผจนร์ถถึงความเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพระองคร์และความเปป็นพระเจล้าของพระองคร์:

ยอหณ์น 3:2: “(นลิโคเดมนัส) ไดล้มาหาพระเยซผในเวลากลางคดืนและทผลพระองคร์วข่า “รนับบบี พวกขล้าพเจล้า
ทราบอยผข่วข่าทข่านเปป็นครผทบีที่มาจากพระเจล้า เพราะไมข่มบีผผล้ใดกระทจาการอนัศจรรยร์ซถึที่งทข่านไดล้กระทจานนันั้นไดล้ นอกจากวข่า
พระเจล้าทรงสถลิตอยผข่กนับเขาดล้วย” ขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าพระเยซผไมข่ไดล้ปฏลิเสธสลิที่งทบีที่นลิโคเดมนัสกลข่าวกห็ถดือวข่าเปป็นคจาประกาศ
ในตนัวมนันเองแลล้วถถึงความเปป็นพระเจล้าของพระองคร์

ยอหณ์น 10:25: “พระเยซผตรนัสตอบเขาทนันั้งหลายวข่า “เราไดล้บอกทข่านทนันั้งหลายแลล้ว และทข่านไมข่เชดืที่อ การ
ซถึที่งเราไดล้กระทจาในพระนามพระบลิดาของเรากห็เปป็นพยานใหล้แกข่เรา”

ยอหณ์น 15:24: “ถล้า ณ ทข่ามกลางพวกเขา เรามลิไดล้กระทจาสลิที่งซถึที่งไมข่มบีผผล้อดืที่นไดล้กระทจาเลย พวกเขากห็จะไมข่มบี
บาป แตข่เดบีดี๋ยวนบีนั้เขากห็ไดล้เหห็นและเกลบียดชนังทนันั้งตนัวเราและพระบลิดาของเรา”



เราควรหมายเหตอุวข่าขณะทบีที่พวกเสรบีนลิยมและพวกสมนัยใหมข่นลิยมวนันนบีนั้ปฏลิเสธการอนัศจรรยร์ตข่างๆของพระ
เยซผ พวกยลิวกห็ไมข่เคยตนันั้งคจาถามเลยสนักครนันั้งถถึงคจากลข่าวของพระองคร์เกบีที่ยวกนับการอนัศจรรยร์ตข่างๆของพระองคร์ พวก
เขาประกาศวข่าพระองคร์ทรงกระทจาการอนัศจรรยร์ตข่างๆโดยอจานาจของซาตาน แตข่พวกเขากห็ไมข่ไดล้ปฏลิเสธขด้อเทก็จ
จรริงเรดืที่องการอนัศจรรยร์เหลข่านนันั้น

พระเยซผทรงกระทจาการอนัศจรรยร์ทบีที่โดดเดข่นหลายประการ, การอนัศจรรยร์ตข่างๆทบีที่กล้าวขล้ามกฎตข่างๆ
ทางการแพทยร์และแมล้แตข่กล้าวขล้ามกฎตข่างๆของธรรมชาตลิ พระองคร์ทรงแตะตล้องคนโรคเรดืนั้อน-และโรคเรดืนั้อนนนันั้นกห็
ถผกชจาระใหล้สะอาด พระองคร์ตรนัสคจาๆหนถึที่ง-และทะเลทบีที่มบีพายอุกห็เรลิที่มสงบ พระองคร์ทรงบนัญชา-และคนตายกห็ออกมา
จากออุโมงคร์ฝปังศพ พระองคร์ทรงเดลินบนนนั้จาทะเล-ไมข่ใชข่แบบลนับๆ แตข่ตข่อหนล้าพยานหลายคน พระองคร์ทรงกระทจา
การอนัศจรรยร์ตข่างๆของพระองคร์ตข่อหนล้าผผล้คน, พระองคร์ไมข่ทจาการอนัศจรรยร์เหลข่านนันั้นในทบีที่ลนับๆ; และการอนัศจรรยร์
ทนันั้งหมดของพระองคร์กห็เปป็นประโยชนร์แกข่มนอุษยร์, ไมข่ใชข่แคข่เปป็นการแสดงฤทธลิธิ์เดชเพดืที่อดถึงดผดฝผงชน

พระองคร์ตรนัสถถึงการอนัศจรรยร์ตข่างๆของพระองคร์วข่าเปป็น “งานทบีที่พระบลิดาทรงมอบใหล้เราทจาใหล้สจาเรห็จ” 
อนันเปป็นการประกาศวข่าสลิที่งทบีที่พระองคร์กจาลนังกระทจานนันั้นไมข่ไดล้ถผกกระทจาตามอจาเภอใจของพระองคร์เอง แตข่โดยพระ
ประสงคร์ของพระบลิดาในสวรรคร์ของพระองคร์ ทอุกสลิที่งทบีที่พระองคร์กระทจา, ทอุกยข่างกล้าวทบีที่พระองคร์เดลินไป, ทอุกคจาทบีที่
พระองคร์ตรนัส, และทอุกการอนัศจรรยร์ทบีที่พระองคร์กระทจาคดือ คจาพยานวข่าพระเจล้าพระบลิดาไดล้ทรงสข่งพระองคร์เขล้ามา
ในโลกและวข่าพระบลิดาทรงอยผข่ในพระองคร์ขณะทบีที่พระองคร์ทรงตนันั้งพลนับพลาอยผข่ทข่ามกลางมนอุษยร์ พระบลิดาและพระ
บอุตรทรงเปป็นหนนที่งเดรียวกบันในพระราชกลิจตข่างๆและในคจาพผด

คคาพยานของพระเจผู้าผข่านทางพระคบัมภรีรห์
ขล้อ 37 และ 38: “และพระบริดาผซูด้ทรงใชด้เรามา พระองคณ์เองกก็ไดด้ทรงเปป็นพยานถนงเรา ทต่านททนี้งหลายไมต่

เคยไดด้ยรินพระสตุรเสทยงของพระองคณ์ และไมต่เคยเหก็นรซูปรต่างของพระองคณ์ และทต่านททนี้งหลายไมต่มทพระดคารทสของ
พระองคณ์อยซูต่ในตทวทต่าน เพราะวต่าทต่านททนี้งหลายมริไดด้เชพที่อในพระองคณ์ผซูด้ททที่พระบริดาทรงใชด้มานทนี้น”

พระเยซผทรงเตดือนความจจาพวกยลิววข่าพวกเขาไมข่เคยเหห็นรผปรข่างของพระเจล้าพระบลิดา และไมข่เคยไดล้ยลิน
เสบียงของพระองคร์ดล้วย-โดยชบีนั้ยล้อนไปยนังคจาตรนัสของพระเจล้าเกบีที่ยวกนับโมเสสในอพยพ 33:18-23: “โมเสสจถึง
กราบทผลวข่า “ขอทรงโปรดสจาแดงสงข่าราศบีของพระองคร์แกข่ขล้าพระองคร์เถลิด” พระองคร์จถึงตรนัสตอบวข่า “เราจะใหล้
คอุณความดบีของเราประจนักษร์แจล้งตข่อหนล้าเจล้า และเราจะประกาศนามของเราคดือ พระเยโฮวาหร์ ใหล้ประจนักษร์ตข่อ
หนล้าเจล้า เราประสงคร์จะโปรดปรานผผล้ใด เรากห็จะโปรดปรานผผล้นนันั้น และเราประสงคร์จะเมตตาแกข่ผผล้ใด เรากห็จะ
เมตตาผผล้นนันั้น” พระองคร์จถึงตรนัสวข่า “เจล้าจะเหห็นหนล้าของเราไมข่ไดล้ เพราะมนอุษยร์เหห็นหนล้าเราแลล้วจะมบีชบีวลิตอยผข่ไมข่ไดล้” 
พระเยโฮวาหร์ตรนัสอบีกวข่า “ดผเถลิด มบีทบีที่แหข่งหนถึที่งอยผข่ใกลล้เรา เจล้าจงไปยดืนอยผข่บนศลิลานนันั้น แลล้วขณะเมดืที่อสงข่าราศบีของเรา
กจาลนังผข่านไป เราจะซข่อนเจล้าไวล้ในชข่องศลิลาและจะบนังเจล้าไวล้ดล้วยมดือเราจนกวข่าเราจะผข่านไป เมดืที่อเราเอามดือของเรา
ออกแลล้ว เจล้าจะเหห็นหลนังของเรา แตข่หนล้าของเราเจล้าจะมลิไดล้เหห็น”

ชนชาตลิอลิสราเอลไมข่ไดล้เขล้าใจหรดือเชดืที่อฟปังเสบียงของพระเจล้าทบีที่มายนังประชาชาตลิของตน และพวกเขาไมข่ไดล้
เชดืที่อฟปังเสบียของโมเสสดล้วย, ผผล้ทบีที่พวกเขาไดล้ฝากความหวนังของตนไวล้, ดนังทบีที่ถผกยดืนยนันในขล้อ 45 ของบทนบีนั้: “อยข่าคลิด
วข่าเราจะฟฝ้องทข่านทนันั้งหลายตข่อพระบลิดา มบีผผล้ฟฝ้องทข่านแลล้ว คดือโมเสส ผผล้ซถึที่งทข่านทนันั้งหลายวางใจอยผข่” บบัดนรีทั้พวกเขา



ปฏลิเสธทบีที่จะฟปังพระบลิดา ผผล้ซถึที่งในขณะนนันั้นกจาลนังตรนัสแกข่พวกเขา “ทางพระบอุตร ผผล้ซถึที่งพระองคร์ไดล้ทรงตนันั้งใหล้เปป็นผผล้รนับ
สรรพสลิที่งทนันั้งปวงเปป็นมรดก พระองคร์ไดล้ทรงสรล้างกนัลปจนักรวาลโดยพระบอุตร” (ฮบ. 1:1, 2) พวกเขาปฏลิเสธทบีที่จะ
เหห็นหรดือฟปังพระบอุตรของพระเจล้าผผล้ซถึที่งกจาลนังตรนัสแกข่พวกเขาในขณะนนันั้น และกระนนันั้นพระเยซผเองกห็ทรงเปป็นการ
สจาแดงของพระบลิดาในรผปลนักษณร์ทบีที่ปรากฏแกข่ตา, ตนัวแทนของพระบลิดาบนแผข่นดลินโลกนบีนั้ พระองคร์ตรนัสแกข่ฟปลลิปวข่า
“ผซูด้ททที่ไดด้เหก็นเรากก็ไดด้เหก็นพระบริดา” (ยอหร์น 14:9) แตข่พวกยลิวทบีที่ไดล้ปฏลิเสธทบีที่จะฟปังถล้อยคจาของโมเสสในความเชดืที่อฟปัง,
บนัดนบีนั้กห็ปฏลิเสธทบีที่จะฟปังพระวจนะของพระเจล้าซถึที่งถผกกลข่าวโดยพระเจล้าเองในกายเนดืนั้อหนนัง!

“ทต่านททนี้งหลายไมต่เคยไดด้ยรินพระสตุรเสทยงของพระองคณ์...” อาจารยร์สอนพระคนัมภบีรร์บางทข่านเสนอแนะวข่า
นบีที่อล้างอลิงถถึงเวลานนันั้นทบีที่พระเจล้าตรนัสตอนทบีที่พระเยซผทรงรนับบนัพตลิศมาในมนัทธลิว 3, และบนภผเขาแหข่งการจจาแลงพระ
กายดล้วยในมนัทธลิว 17; แตข่ผมไมข่เชดืที่อวข่านบีที่เปป็นความหมายตรงนบีนั้ พระเยซผแคข่ประกาศตรงนบีนั้วข่าพวกเขาไมข่เคยไดล้ยลิน
เสบียงของพระเจล้าหรดือเหห็นรผปรข่างของพระองคร์เลย สลิที่งทบีที่พระเยซผตรนัสแกข่พวกเขาตรงนบีนั้กห็คดือ “เราไมข่ไดล้กจาลนังกลข่าว
ถถึงเสบียงซถึที่งเปป็นททที่ไดด้ยรินเมดืที่อเราบอกทข่านทนันั้งหลายวข่าพระบลิดาไดล้ทรงเปป็นพยานถถึงเรา เรากจาลนังพผดถถึงคจาพยานแบบ
ทบีที่แตกตข่างไปอยข่างมาก”-พระวจนะนลิรนันดรร์ของพระเจล้า พระวจนะไมข่เพบียงกจาลนังถผกกลต่าวแกข่พวกเขาเทข่านนันั้น, 
จรลิงๆแลล้วพระวจนะกจาลนังยดืนอยผข่ทข่ามกลางพวกเขาแลล้ว-พระเยซผ, พระวาทะผผล้ทรงรนับสภาพมนอุษยร์

“ทต่านททนี้งหลาย...ไมต่เคยเหก็นรซูปรต่างของพระองคณ์” แนข่นอนวข่านบีที่สอนวข่าพระเจล้าพระบลิดาทรงมบีรผปรข่าง, วข่า
พระองคร์ทรงเปป็นบอุคคลหนถึที่งถถึงแมล้วข่าพระองคร์ทรงเปป็นพระวลิญญาณนลิรนันดรร์องคร์หนถึที่งกห็ตาม, เหมดือนกนับทบีที่พระเยซผ
ทรงประกาศแกข่หญลิงชาวสะมาเรบียผผล้นนันั้น พระเจล้าพระบลิดาไมข่เคยถผกพบเหห็นโดยมนอุษยร์เลย ดล้วยวข่าไมข่มบีมนอุษยร์คน
ใดสามารถมองดผพระเจล้าและมบีชบีวลิตอยผข่ไดล้ บอุคคลทบีที่ไดล้ปรากฏแกข่อทบราฮทมคดือ พระเจล้าพระบอุตร, พระภาคทบีที่สอง
ของตรบีเอกานอุภาพ พระองคห์ทรงเปป็นผผล้ทบีที่ไดล้ปรากฏแกข่ศาสดาพยากรณร์และผผล้คนหลากหลายในหลากหลาย
โอกาสในภาคพนันธสนัญญาเดลิม ใน 1 ทลิโมธบี 6:15, 16 เปาโลพผดถถึงพระเจล้าพระบลิดาวข่าทรงเปป็น “ความสวต่างททที่ซนที่ง
ไมต่มทคนใดจะเขด้าไปถนง ผผล้ซถึที่งมนอุษยร์ไมข่เคยเหห็น และจะเหห็นไมข่ไดล้ พระเกบียรตลิและฤทธานอุภาพจงมบีแดข่พระองคร์นนันั้น
สดืบๆไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน”

“ทต่านททนี้งหลายไมต่มทพระดคารทสของพระองคณ์อยซูต่ในตทวทต่าน” คนเหลข่านบีนั้คอุล้นเคยดบีกนับขล้อพระคนัมภบีรร์ภาคพนันธ
สนัญญาเดลิม แตข่ขล้อพระคนัมภบีรร์เหลข่านนันั้นไมข่ไดล้ดจารงอยผข่ในใจของพวกเขา; ความรผล้ของพวกเขาเปป็นเพบียงความรผล้ของ
ความคลิดเทข่านนันั้น พวกเขาพลิสผจนร์ใหล้เหห็นความโฉดเขลาและความมดืดฝฝ่ายวลิญญาณของตนโดยการปฏลิเสธทบีที่จะ
ตล้อนรนับพระเมสสลิยาหร์ของพระเจล้า, โดยการปฏลิเสธทบีที่จะเชดืที่อพระวจนะของพระเจล้าเกบีที่ยวกนับวข่าพระเยซผทรงเปป็นผผล้
ใด ถล้าพวกเขาไดล้รผล้จนักพระวาทะตามทบีที่มนันถผกบนันทถึกไวล้ในภาคพนันธสนัญญาเดลิม พวกเขากห็คงจะรซูด้จทกพระเมสสลิยาหร์
ของตนแลล้ว, พวกเขากห็คงจะเชดืที่อในพระเยซผแลล้ว, พวกเขากห็คงจะเชดืที่อถล้อยคจาของพระองคร์แลล้ว

ขล้อ 39: “จงคด้นดซูในพระคทมภทรณ์ เพราะทต่านคริดวต่าในพระคทมภทรณ์นทนี้นมทชทวริตนริรทนดรณ์ และพระคทมภทรณ์นทนี้นเปป็น
พยานถนงเรา”

“จงคด้นดซูในพระคทมภทรณ์” ไมข่ตล้องสงสนัยเลยวข่ามบีความหมายสองทบตรงนบีนั้: เหลข่าผผล้รผล้ภาษากรบีกเหห็นพล้องตรง
กนันวข่าความหมายตรงนบีนั้อาจเปป็น “ทข่านทนันั้งหลายคล้นดผพระคนัมภบีรร์” คนอดืที่นๆกห็เชดืที่อวข่าพระเยซผทรงหมายความวข่า 
“จงไปและคล้นดผพระคนัมภบีรร์ของพวกทข่านเองเถลิด” โดยเชลิญชวนพวกยลิวใหล้อข่านทวนและศถึกษาหนนังสดือตข่างๆของ



โมเสส, อลิสยาหร์, เศคารลิยาหร์ “จงตรวจสอบพระคนัมภบีรร์ของพวกทข่าน-พระวจนะซถึที่งไดล้ประทานใหล้แกข่พวกทข่านโดย
พระเยโฮวาหร์ผข่านทางเหลข่าผผล้บรลิสอุทธลิธิ์สมนัยโบราณ จงทจาความคอุล้นเคยกนับคคาพยากรณณ์เหลต่านทนี้นในพระคนัมภบีรร์ของ
พวกทข่าน และพวกทข่านจะคล้นพบวข่าขล้อพระคนัมภบีรร์เหลข่านนันั้นเปป็นพยานอยข่างชนัดเจนถถึงเราและชบีนั้เราวข่าเปป็นพระเมส
สลิยาหร์ของพวกทข่าน ถล้าพวกทข่านอยากรผล้จรลิงๆวข่าพระเจล้าแหข่งบรรพบอุรอุษของพวกทข่านตรนัสอะไรเกบีที่ยวกนับเรา พวก
ทข่านกห็จะพบคจาพยานของพระองคร์เกบีที่ยวกนับเราในพระคนัมภบีรร์ของพวกทข่าน” เมดืที่อเราพลิจารณาเหลข่าผผล้นจาของธรรม
ศาลายลิวในคจากลข่าวโทษพระเยซผของพวกเขา เรากห็ตระหนนักวข่าพวกเขาไดล้ศถึกษาหนนังสดือตข่างๆของโมเสส เพราะ
วข่าเมดืที่อพระเยซผทรงกระทจาสลิที่งใดทบีที่ขนัดตข่อประเพณบีของบรรพบอุรอุษชนชาตลิอลิสราเอล พวกเขากห็ตจาหนลิพระองคร์ทนันทบี
ตามพระราชบกัญญกัตกิ

คอุณจะสนังเกตเหห็นวข่าพระเยซผไมข่ไดล้ตรนัสวข่า “จงอข่านพระคนัมภบีรร์” แตข่ “จงคผู้นดซในพระคนัมภบีรร์ เพราะพวก
ทต่านคริดวต่าในพระคทมภทรณ์นทนี้นพวกทต่านมทชทวริตนริรทนดรณ์” คริดทบีที่ถผกใชล้ตรงนบีนั้ไมข่ไดล้บข่งบอกถถึงความสงสนัยหรดือเปป็นเรดืที่อง
ของความคลิดเหห็น พวกยลิวเชดืที่อปปักใจจรลิงๆวข่าทนันั้งหมดทบีที่พวกเขาตล้องทจากห็คดืออข่านพระคนัมภบีรร์แบบเปป็นศาสนาและ
ปฏลิบนัตลิตามตนัวอนักษรของพระราชบนัญญนัตลิอยข่างขมบีขมนัน; แตข่การคด้นดซูในพระคนัมภบีรร์ หรดือแมล้แตข่การศถึกษาขล้อพระ
คนัมภบีรร์ตข่างๆอยข่างขยนันขนันแขห็งกห็ยนังไมข่พอ พระเยซผตรนัสชนัดเจนวข่าเราจะตล้องฟฟังพระวจนะและเชดืที่อในพระเจล้า ผผล้ไดล้
ทรงสข่งพระเยซผมา: “ถล้าผผล้ใดฟปังคจาของเราและเชดืที่อในพระองคร์ผผล้ทรงใชล้เรามา ผผล้นนันั้นกห็มบีชบีวลิตนลิรนันดรร์ และไมข่ถผก
พลิพากษา แตข่ไดล้ผข่านพล้นความตายไปสผข่ชบีวลิตแลล้ว” (ยอหร์น 5:24) เราฟปังพระวจนะ, เราซาบซถึนั้งกนับพระวจนะ; และ
ถล้าเราไมข่นจาพระวจนะมาใชล้กนับตนัวเองและรนับมนันเขล้าสผข่ใจของเรา เรากห็ไมข่มบีชบีวลิตนลิรนันดรร์ (ยอหร์น 6:53-56)

พระคทมภทรณ์เพบียงอยข่างเดบียวไมข่สามารถทจาใหล้คนๆหนถึที่งเหมาะสมสจาหรนับสวรรคร์ไดล้; การเทศนาไมข่สามารถ
ทจาใหล้ผผล้ใดเหมาะสมสจาหรนับสวรรคร์ไดล้ ผผล้ทบีที่ฟปังพระวจนะผต่านทางการเทศนาพระวจนะตล้องยอมใหล้พระวลิญญาณ
บรลิสอุทธลิธิ์รนับพระวจนะเขล้ามาและทจาใหล้มนันเปป็นสข่วนหนถึที่งของเขา พระวจนะนลิรนันดรร์ของพระเจล้าผผล้ทรงพระชนมร์อยผข่
ใหล้คจาพยานและเปป็นพยาน; แตข่พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์เทข่านนันั้นทรงสามารถเปปิดใจและเชดืที่อมเราเปป็นหนถึที่งเดบียวกนับ
พระกายของพระครลิสตร์ไดล้ (1 คร. 12:12, 13) พระวจนะของพระเจล้าคดือเมลห็ดพดืชทบีที่ใหล้ชบีวลิต แตข่มนันตล้องตกบนดลิน
ดบี-ใจทบีที่ยลินดบี, เปปิดรนับ, และรนับเขล้าไวล้-มลิฉะนนันั้นมนันจะไมข่เกลิดผลเปป็นการบนังเกลิดใหมข่

“จงคล้นดผในพระคนัมภบีรร์ ... และพระคทมภทรณ์นทนี้นเปป็นพยานถนงเรา” จากลผกา 24:27 เราทราบวข่าหนนังสดือ
ตข่างๆของโมเสสไดล้พยากรณร์เกบีที่ยวกนับพระเยซผจรลิงๆ ในการสนทนาของพระองคร์กนับเหลข่าสาวกบนถนนไปหมผข่บล้าน
เอมมาอผสเราอข่านวข่า “(พระเยซผ) จถึงทรงเรลิที่มอธลิบายพระคนัมภบีรร์ทบีที่เลห็งถถึงพระองคร์ทอุกขล้อใหล้เขาฟปัง เรลิที่มตล้นตนันั้งแตข่
โมเสสและบรรดาศาสดาพยากรณณ์” และกระนนันั้นพวกยลิวทบีที่ไมข่เชดืที่อเหลข่านนันั้นกห็ดผไมข่ออกวข่านนัที่นคดือพระเมสสลิยาหร์ของ
ตน, พระองคร์ผผล้ทบีที่ขล้อพระคนัมภบีรร์ตข่างๆในภาคพนันธสนัญญานจาเสนออยข่างชนัดเจนขนาดนนันั้น

พระเยซผทรงเปป็นจอุดศผนยร์กลาง, จลิตใจ, จนังหวะการเตล้นของหนัวใจและกระแสเลดือดของพระคนัมภบีรร์ทนันั้งเลข่ม 
ถล้าพระองคร์ทรงถผกเอาออกไปจากพระคนัมภบีรร์ มนันกห็คงกลายเปป็นหนนังสดือเลข่มหนถึที่งทบีที่วข่างเปลข่าและไรล้ความหมาย คจา
ประกาศของพระองคร์ตรงนบีนั้มบีนนั้จาหนนักและมบีความสจาคนัญอยข่างยลิที่ง, โดยใหล้คอุณคข่าทบีที่ถผกตล้องแกข่ขล้อพระคนัมภบีรร์ตข่างๆ
ของภาคพนันธสนัญญาเดลิม มบีคนเหลข่านนันั้นในวนันนบีนั้ทบีที่อยากทจาลายความนข่าเชดืที่อถดือของภาคพนันธสนัญญาเดลิม โดยกลข่าว
วข่าพระเจล้าทรงหมดธอุระกนับมนันแลล้ว; แตข่นบีที่เปป็นหลนักคจาสอนหนถึที่งของซาตาน ภาคพนันธสนัญญาเดลิมเปป็นพระวจนะ



ของพระเจล้าวนันนบีนั้มากพอๆกนับทบีที่มนันเคยเปป็นตอนทบีที่พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ไดล้ประทานขล้อพระคนัมภบีรร์เหลข่านนันั้นแกข่เหลข่า
ผผล้บรลิสอุทธลิธิ์และพวกเขาบนันทถึกขล้อพระคจาเหลข่านนันั้นลงไป พระคนัมภบีรร์ทบีที่พระเยซผทรงอล้างอลิงถถึงในพระคจาขล้อนบีนั้แนข่นอน
วข่ามาจากภาคพนันธสนัญญาเดลิม ดล้วยวข่าภาคพนันธสนัญญาใหมข่ยนังไมข่ไดล้ถผกเขบียนขถึนั้นในตอนทบีที่พระองคร์ตรนัสคจาพผดเหลข่า
นบีนั้ หนนังสดือตข่างๆของภาคพนันธสนัญญาเดลิมเปป็นพยานถถึงพระเยซผในคจาพยากรณร์ตข่างๆทบีที่เฉพาะเจาะจงและตรงไป
ตรงมา, ในบอุคคลตข่างๆทบีที่เปป็นภาพเลห็ง, ในเทศกาลเลบีนั้ยงตข่างๆ, พลิธบีการตข่างๆ, และพระสนัญญาทนันั้งหลาย พระองคร์
ทรงเปป็นการสจาเรห็จจรลิงอนันสมบผรณร์ของขล้อพระคนัมภบีรร์ตข่างๆในภาคพนันธสนัญญาเดลิม พระองคร์ทรงทจาใหล้ทอุกจอุดและ
ทอุกขบีดของพระราชบนัญญนัตลิสจาเรห็จแลล้ว, พระองคร์ทรงใสข่จอุดตนัว “i” ทอุกตนัวและขบีดขวางตนัว “t” ทอุกตนัว (มธ. 5:17, 
18) พระคนัมภบีรร์ภาคพนันธสนัญญาเดลิมเปป็นเสบียงของพระเจล้า, เสบียงของพระวาทะซถึที่งขณะนนันั้นยนังไมข่มาในเนดืนั้อหนนัง 
พระเมษโปดกผผล้ทรงเปป็นเครดืที่องบผชา, งผทองสนัมฤทธลิธิ์, เครดืที่องสนัตวบผชาและพลิธบีตข่างๆภายใตล้พระราชบนัญญนัตลิ-ทนันั้งหมด
นบีนั้เปป็นพยานถถึงพระครลิสตร์และชบีนั้ไปยนังพระองคร์

เนดืที่องจากพระเยซผทรงบนัญชาพวกยลิวใหล้คล้นดผหนนังสดือตข่างๆของภาคพนันธสนัญญาเดลิมอยข่างขมบีขมนัน, เรากห็
ยลิที่งควรคล้นดผพระคนัมภบีรร์ทนันั้งเลข่มมากยลิที่งกวข่าสนักเทข่าใด-ภาคพนันธสนัญญาเดลิมและภาคพนันธสนัญญาใหมข่ เราควรศถึกษา
คล้นควล้าเพดืที่อสจาแดงตนัวเราเองวข่าเปป็นทบีที่ชอบพระทนัยพระเจล้า, เราควรเรบียนรผล้ทบีที่จะแยกแยะพระวจนะแหข่งความจรลิง
อยข่างถผกตล้อง, เพราะวข่าตนันั้งแตข่ปฐมกาลจนถถึงวลิวรณร์ พระคนัมภบีรร์ยนังเปป็นพยานถถึงพระเยซผอยซูต่เหมพอนเดริม! สลิที่งทบีที่นข่า
เศรล้ามากทบีที่สอุดอยข่างหนถึที่งในชบีวลิตของผผล้เชดืที่อทนันั้งหลายวนันนบีนั้กห็คดือ การละเลยการศถึกษาคล้นควล้าพระคนัมภบีรร์ และนบีที่เปป็น
เคลห็ดลนับของความโฉดเขลาอนันนข่าเกลบียดทบีที่แพรข่หลายอยผข่ในครลิสตจนักรโดยเฉลบีที่ยเกบีที่ยวกนับหลนักพดืนั้นฐานตข่างๆแหข่ง
ความเชดืที่อนนันั้นและหลนักคจาสอนตข่างๆอนันยลิที่งใหญข่เกบีที่ยวกนับการเสดห็จมาครนันั้งทบีที่สองของพระเยซผ เราควรฟปังคจาพยาน
เกบีที่ยวกนับชาวเมดืองเบโรอา: “ชาวเมดืองนนันั้นสอุภาพกวข่าชาวเมดืองเธสะโลนลิกา ดล้วยเขาไดด้รทบพระวจนะดด้วยความ
เตก็มใจ และคด้นดซูพระคทมภทรณ์ทตุกวทน หวทงจะรซูด้วต่า ขด้อความเหลต่านทนี้นจะจรริงดทงกลต่าวหรพอไมต่” (กลิจการ 17:11)

ขล้อ 40: “แตต่ทต่านททนี้งหลายไมต่ยอมมาหาเราเพพที่อจะไดด้ชทวริต”
นบีที่เปป็นหนถึที่งในคจาพผดทบีที่นข่าเศรล้าทบีที่สอุดทบีที่พระเยซผเคยตรนัส มนันนข่าเศรล้าเพราะคนทบีที่พระองคร์ตรนัสคจาพผดนบีนั้-

ประชากรของพระองคร์เอง, พวกยลิว ภาคพนันธสนัญญาเดลิมประกาศวข่ายผดาหร์เปป็นแกล้วตาดวงใจของพระเจล้า (เศคารลิ
ยาหร์ 2:8) และดล้วยเหตอุนบีนั้เราจถึงทราบวข่าพระองคร์ตรนัสเชข่นนบีนั้เกบีที่ยวกนับประชากรผผล้เปป็นทบีที่รนักของพระองคร์เอง

ทจาไมพระเยซผตรนัสคจาพผดนบีนั้? คจาตอบอยผข่ในบททบีที่เรากจาลนังศถึกษาอยผข่ตอนนบีนั้: ในขล้อ 10 ชายผผล้ทบีที่ไดล้รนับการ
รนักษาใหล้หายถผกพวกยลิวตจาหนลิทบีที่แบกแครข่ของตนในวนันสะบาโต พวกเขาพถึที่งไดล้เหห็นการรนักษาใหล้หายอนันนข่า
อนัศจรรยร์และนข่าตดืที่นตาของเขา, พวกเขาไดล้เหห็นการอนัศจรรยร์หนถึที่งทบีที่พระเจจ้าเพทยงผซูด้เดทยวสามารถกระทจาไดล้; และ
กระนนันั้นพวกเขากห็หาโอกาสทบีที่จะฆข่าพระเยซผทบีที่ทจาใหล้ชายผผล้นบีนั้หายปกตลิและสนัที่งเขาใหล้แบกแครข่ของเขาในวนันสะบาโต

ยอหณ์นผซูด้ใหด้รทบบทพตริศมาไดล้เปป็นพยานแกข่พวกเขาแลล้วเกบีที่ยวกนับพระเยซผ แตข่พวกเขากห็ปฏลิเสธคจาพยานของ
เขาถถึงแมล้วข่าพวกเขาตลิดตามเขาชนัที่วระยะเวลาสนันั้นๆ

พระเจด้าพระบริดาทรงเปป็นพยานเกบีที่ยวกนับพระบอุตรของพระองคร์ และการอทศจรรยณ์ตต่างๆของพระเยซซูกห็
เปป็นพยานถถึงความเปป็นพระเจล้าของพระองคร์; แตข่พวกยลิวปฏลิเสธทบีที่จะรนับคจาพยานเชข่นนนันั้น พวกยลิวเปป็นผผล้ทบีที่เครข่งครนัด



ในการถวายสลิบลด, พวกเขาลล้างมดือกข่อนรนับประทานอาหาร, พวกเขาเวล้นเสบียจากการรนับประทานอาหารบาง
อยข่าง, พวกเขาถดือวนันสจาคนัญตข่างๆ-แตข่พวกเขาไมข่ยอมมาหาพระเยซผ

นอกจากนบีนั้ นบีที่เปป็นหนถึที่งในคจาพผดนข่าเศรล้าทบีที่สอุดทบีที่พระเยซผเคยตรนัสเพราะความหมายทบีที่มบีอยผข่ในคจาพผดนบีนั้ พระ
คจาขล้อนบีนั้ใหล้เหตอุผลวข่าทจาไมจลิตวลิญญาณทบีที่นข่าสงสารทอุกดวงในนรกวนันนบีนั้จถึงอยผข่ททที่นทที่น และทจาไมทอุกคนทบีที่เคราะหร์รล้าย
เหลดือเกลินจนตล้องไปอยผข่ในนรกชนัที่วนลิรนันดรร์จะทจาเชข่นนนันั้น-เพราะวต่าพวกเขาปฏริเสธททที่จะมาหาพระเยซซู ความไมก่เชบนั่อ
คดือบาปทบีที่ทจาใหล้ตกนรกแหข่งยอุคสมนัยนบีนั้ หลายพนันคนวนันนบีนั้จะเขล้ารข่วมกนับครลิสตจนักร, รนับบนัพตลิศมา, ปฏลิบนัตลิตามสผตร
ทางศาสนารผปแบบใดรผปแบบหนถึที่ง: แตข่พวกเขากห็ปฏลิเสธทบีที่จะมาหาพระเยซผโดยรนับสารภาพบาปทนันั้งหลายของตน
และเชดืที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรห็จสลินั้นแลล้วของพระองคร์เพดืที่อรนับความรอด

“ทต่านททนี้งหลายไมก่ยอมมาหาเรา” หมายความวข่า “ทข่านทนันั้งหลายไมข่ประสงคณ์ทบีที่จะมาหาเรา, ทต่านททนี้ง
หลายไมต่มทใจ, ไมต่มทความปรารถนาหรพอความอยาก, ทบีที่จะมาหาเราเพดืที่อทบีที่ทข่านทนันั้งหลายจะมบีชบีวลิต” เมดืที่อโนอาหร์ตข่อ
นาวาเสรห็จแลล้ว พระเจล้ากห็ตรนัสแกข่เขาวข่า “เจล้าและครอบครนัวทนันั้งหมดจงเขล้ามาในนาวา...” (ปฐก. 7:1) คจาเชลิญของ
พระเจล้าทบีที่มบีแกข่โนอาหร์นนันั้นเรบียบงข่าย-“จงมา” นนัที่นหมายความวข่าพระเจล้าทรงอยผข่ในนาวานนันั้นแลล้ว และพระองคร์ทรง
เชลิญชวนโนอาหร์และครอบครนัวของเขาใหล้เขล้ามาขล้างใน พระเจล้าทรงอยผข่ในพระครริสตณ์ (นาวาแหข่งยอุคพระคอุณนบีนั้) 
พระองคร์ตรนัสแกข่พวกยลิว (และแกข่คอุณและผม) วข่า “จงมา”-แตข่พวกยลิวกห็ไมข่ยอมมาหาพระองคร์และยทงมทคนอบีก
มากมายทบีที่จะไมข่ยอมฟปังคจาเชลิญของพระองคร์, พวกเขาไมต่ยอมมาหาพระองคร์เพดืที่อทบีที่พวกเขาจะมบีชบีวลิต บางคนกลข่าว
วข่า “ความรอดไมข่นข่าจะเปป็นเรดืที่องทบีที่งข่ายขนาดนนันั้นนะ” แตข่มนันเปป็น! หนบีนั้บาปไดล้ถผกชจาระแลล้ว, ความรอดไดล้ถผกนจาลง
มาสผข่มนอุษยร์แลล้ว, และวนันนบีนั้พระเยซผกจาลนังตรนัสวข่า “คนททนี้งหลายททที่มาหาเรา เราจะไมต่ขทบไลต่ออกไปเลย”

เราไดล้รนับความรอดโดยพระคอุณของพระเจล้า; พระคอุณของพระเจล้ากลายเปป็นของเราโดยความเชดืที่อ; 
ความเชดืที่อกลายเปป็นของเราโดยการฟปัง; การฟปังกลายเปป็นของเราโดยพระวจนะของพระเจล้า นนักเทศนร์ของ
พระเจล้าประกาศพระวจนะ, เราฟปัง, เชดืที่อ, และรนับพระวจนะ, และพระคอุณทบีที่ชข่วยใหล้รอดคดือผลลนัพธร์ ความเชดืที่อทบีที่
ถผกใชล้ในพระเยซผครลิสตร์นจาความรอดมาใหล้โดยพระคอุณของพระเจล้า:

“พระวลิญญาณและเจล้าสาวตรนัสวข่า “เชลิญมาเถลิด” และใหล้ผผล้ทบีที่ไดล้ยลินกลข่าววข่า “เชลิญมาเถลิด” และใหล้ผผล้ทบีที่
กระหายเขล้ามา ผผล้ใดมบีใจปรารถนา กห็ใหล้ผผล้นนันั้นมารนับนนั้จาแหข่งชบีวลิตโดยไมข่ตล้องเสบียอะไรเลย” (วว. 22:17)

พวกยลิวไมข่ใชข่พวกสอุดทล้ายทบีที่ปฏลิเสธทบีที่จะมาหาพระเยซผเพดืที่อทบีที่พวกเขาจะมบีชบีวลิต หลายหมดืที่นคนวนันนบีนั้ไดล้ยลิน
คจาเชลิญนนันั้นและปฏลิเสธทบีที่จะยอมรนับมนัน ทตุกคนทคาบาปแลด้ว; ดล้วยเหตอุนบีนั้โดยธรรมชาตลิทอุกคนจถึงตายแลด้วในการ
ละเมลิดและบาปตข่างๆ ชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณมบีอยผข่ในพระครลิสตร์เทข่านนันั้น, บข่อนนั้จาพอุแหข่งชบีวลิตทบัทั้งปวง-แตข่เพดืที่อทบีที่คนบาปทนันั้ง
หลายจะไดล้รนับประโยชนร์จากพระครลิสตร์ พวกเขาตล้องมาหาพระองคร์โดยความเชดืที่อและเชดืที่อในพระองคร์ในฐานะ
พระผผล้ชข่วยใหล้รอด ผผล้ทบีที่เชพที่ออยข่างจรลิงใจกห็จะมาหาพระเยซผและตล้อนรนับพระองคร์ เหตอุผลทบีที่แทล้จรลิงทบีที่คนไมข่เชดืที่อทนันั้ง
หลายไมข่มาหาพระเยซผกห็คดือวข่าพวกเขาไมข่มบีความปรารถนาทบีที่จะมาหาพระองคร์ ดล้วยเหตอุนบีนั้พวกเขาจถึงตายในบาป
ของตนและอยผข่ในนรกชนัที่วนลิรนันดรร์ เหตอุผลทบีที่ผผล้คนตกนรกตล้องยกใหล้เปป็นเพราะความประสงคร์ของมนอุษยร์เอง, ไมข่ใชข่
พระประสงคร์ของพระเจล้า มนันเปป็นพระประสงคร์ของพระเจล้าทบีที่จะชข่วยทอุกคนทบีที่ยอมมาหาพระองคร์โดยพระเยซผ
ครลิสตร์ใหล้รอด แตข่มนอุษยร์รนักความมดืดแทนทบีที่จะรนักความสวข่างเพราะวข่าการกระทจาของพวกเขาชนัที่วรล้าย พวกเขาไมข่



มาหาพระเจล้าเพราะวข่าพวกเขาไมต่มทความประสงคณ์ทบีที่จะมาหาพระองคร์ คนทนันั้งหลายอยผข่ในนรกชนัที่วนลิรนันดรร์-ไมข่ใชข่
เพราะฤทธลิธิ์ทบีที่มบีขบีดจจากนัดของพระโลหลิตทบีที่ไหลออก, ไมข่ใชข่เพราะพระครลิสตร์ไมข่ทรงปรารถนาทบีที่จะไถข่พวกเขา, ไมข่ใชข่
เพราะพระองคร์ไมข่ทรงเชลิญชวนมนอุษยร์ทอุกคน-แตข่เพราะความประสงคณ์ททที่ดพนี้อรทนี้นของพวกเขาเองสข่งพวกเขาไปนรก 
ความพลินาศของมนอุษยร์เกลิดขถึนั้นจากตนัวเขาเองทนันั้งนนันั้นเพราะการทบีที่เขาไมข่ยอมมาหาพระเยซผเพดืที่อทบีที่เขาจะมบีชบีวลิต

ขล้อ 41: “เราไมต่รทบเกทยรตริจากมนตุษยณ์”
ถล้าพระเยซผแสวงหาคจาสรรเสรลิญของมนอุษยร์ พระองคร์กห็คงไมข่ตรนัสคจาพผดเหลข่านนันั้นกข่อนหนล้านบีนั้แกข่พวกยลิว 

พระองคร์ไมข่ไดล้กจาลนังบต่นเพราะพวกยลิวปฏลิเสธทบีที่จะมาหาพระองคร์; พระองคร์ไมข่ไดล้เสดห็จมาเพดืที่อแสวงหาผผล้ตลิดตาม
กลอุข่มใหญข่หรดือคจาสรรเสรลิญของมนอุษยร์ พระองคร์ทรงชบีนั้ใหล้เหห็นความไมข่เชดืที่อของพวกเขาเพราะเหห็นแกข่พวกเขาเอง 
พระองคร์กจาลนังพยายามแสดงใหล้พวกเขาเหห็นสภาวะทบีที่นข่าเศรล้า, มดืดบอด, โฉดเขลาแหข่งใจของพวกเขาในฝฝ่าย
วลิญญาณ พระเยซผไมข่ไดล้กจาลนังแสวงหาเหลข่าผผล้ตลิดตามจากมอุมมองของจจานวนคน พระองคร์จะทรงเรบียกทผตสวรรคร์
สลิบสองกองลงมาเพดืที่อรายลล้อมพระองคร์กห็ไดล้; พระองคร์ไดล้ทรงสละสวรรคร์กนับทผตสวรรคร์จจานวนมหาศาลและเหลข่าวลิ
สอุทธลิชนสมนัยภาคพนันธสนัญญาเดลิมในเมดืองบรมสอุขเกษม พระองคร์ไมข่ไดล้โลภความชดืที่นชอบหรดือคจาสรรเสรลิญของ
มนอุษยร์ สงข่าราศบีของพระองคร์มาจากพระเจล้าแตข่ผผล้เดบียว (ขล้อ 44)

ขล้อ 42: “แตต่เรารซูด้วต่าทต่านไมต่มทความรทกพระเจด้าในตทวทต่าน”
ในทบีที่นบีนั้พระเยซผทรงประกาศความเปป็นพระเจล้าของพระองคร์อบีกครนันั้งโดยบอกพวกยลิววข่าพระองคร์ทรงทราบ

ใจของพวกเขา ความจรลิงของเรดืที่องนบีนั้กห็คดือ พระองคร์ทรงรผล้จนักพวกเขามาตนันั้งแตข่เรลิที่มแรกนนันั้น-เพราะวข่าพระองคร์, 
พรล้อมกนับพระเยโฮวาหร์, ไดล้ทรงอดทนกนับชนชาตลิอลิสราเอลมาหลายชนัที่วอายอุคนแลล้ว พระองคร์ทรงทราบวข่าพวกเขา
กลต่าวอด้างวข่านมนัสการพระเจล้าแทล้จรลิงองคร์เดบียว แตข่โดยการประพฤตลิของพวกเขา พวกเขากห็พลิสผจนร์ใหล้เหห็นความ
หนล้าซดืที่อใจคดแหข่งคจากลข่าวอล้างของพวกเขา พวกเขาไมข่มบีความรนักของพระเจล้าดจารงอยผข่ในตนัวพวกเขา

ขล้อ 43: “เราไดด้มาในพระนามพระบริดาของเรา และทต่านททนี้งหลายมริไดด้รทบเรา ถด้าผซูด้อพที่นจะมาในนามของ
เขาเอง ทต่านททนี้งหลายกก็จะรทบผซูด้นทนี้น”

พวกยลิวปฏลิเสธทบีที่จะตล้อนรนับพระครลิสตร์ผผล้ไดล้เสดห็จมาในพระนามของพระบลิดา ถล้าพวกเขารนักพระเจล้าพระบลิ
ดาจรลิงๆ พวกเขากห็คงจะรนักและถวายเกบียรตลิพระเจล้าพระบอุตรแลล้ว

“ถด้าผซูด้อพที่นจะมาในนามของเขาเอง ทต่านททนี้งหลายกก็จะรทบผซูด้นทนี้น” นบีที่เปป็นคจากลข่าวเชลิงพยากรณร์ซถึที่งชบีนั้ไปยนังการ
มาของปฏลิปปักษร์ตข่อพระครลิสตร์ผผล้ซถึที่ง, เมดืที่อเขามาแลล้ว, จะถผกตล้อนรนับในฐานะพระเมสสลิยาหร์ เขาจะเปป็นพระเมสสลิ
ยาหร์ตทวปลอม ตามทบีที่ถผกเสนอในขล้อพระคนัมภบีรร์ตข่อไปนบีนั้:

“อยข่าใหล้ผผล้หนถึที่งผผล้ใดลข่อลวงทข่านโดยทางหนถึที่งทางใดเลย เพราะวข่าวนันนนันั้นจะไมข่มาถถึง เวล้นแตข่จะมบีการลล้มลง
เสบียกข่อน และคนแหข่งการบาปนนันั้นจะประจนักษร์แจล้ง คดือลผกแหข่งความพลินาศ ผผล้กบีดกนันั้นขนัดขวางและยกตนัวขถึนั้นตข่อสผล้
อะไรๆทบีที่ไดล้ชดืที่อวข่าเปป็นพระเจล้า หรดืออะไรๆทบีที่เขาไหวล้นมนัสการนนันั้น แลล้วมนันกห็นนัที่งในพระวลิหารของพระเจล้าเหมดือน
อยข่างพระเจล้า ประกาศตนัววข่าเปป็นพระเจล้า ทข่านทนันั้งหลายจจาไมข่ไดล้หรดือวข่าเมดืที่อขล้าพเจล้ายนังอยผข่กนับทข่าน ขล้าพเจล้าไดล้บอก
เรดืที่องนบีนั้ใหล้ทข่านทราบแลล้ว และทข่านกห็รผล้จนักผผล้นนันั้นทบีที่กจาลนังหนข่วงเหนบีที่ยวมนันไวล้ในขณะนบีนั้ เพดืที่อมนันจะปรากฏออกมาไดล้ตข่อ
เมดืที่อถถึงเวลาของมนัน เพราะวข่าอจานาจลถึกลนับนอกกฎหมายนนันั้นกห็เรลิที่มทจางานอยผข่แลล้ว เพบียงแตข่ผผล้ทบีที่คอยหนข่วงเหนบีที่ยว



เดบีดี๋ยวนบีนั้นนันั้นจะยนังหนข่วงเหนบีที่ยวอยผข่ จนกวข่าผผล้ทบีที่คอยหนข่วงเหนบีที่ยวนนันั้นจะถผกพาออกไปเสบีย ขณะนนันั้นคนนอกกฎหมาย
นนันั้นจะปรากฏตนัวขถึนั้น และองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าจะทรงประหารมนันดล้วยลมพระโอษฐร์ของพระองคร์ และจะทรงผลาญ
ใหล้สผญไปดล้วยการปรากฏแหข่งการเสดห็จมาของพระองคร์ คดือผผล้นนันั้นทบีที่มาโดยการดลบนันดาลของซาตาน พรล้อมกนับ
บรรดาการอลิทธลิฤทธลิธิ์และหมายสจาคนัญ และการมหนัศจรรยร์แหข่งความเทห็จ และออุบายอธรรมทนันั้งหลายสจาหรนับคน
เหลข่านนันั้นทบีที่พลินาศอยผข่ เพราะเขาทนันั้งหลายไมข่ไดล้รนับความรนักแหข่งความจรลิงไวล้เพดืที่อจะรอดไดล้” (2 ธส. 2:3-10)

“ขล้าพเจล้าพลิเคราะหร์เรดืที่องเขาเหลข่านนันั้น ดผเถลิด มบีอบีกเขาหนถึที่งเลห็กๆงอกขถึนั้นมาทข่ามกลางเขาเหลข่านนันั้น เขารอุข่น
แรกสามเขาไดล้ถผกถอนรากออกไปตข่อหนล้ามนัน และดผเถลิด ในเขาอนันนบีนั้มบีตาเหมดือนตามนอุษยร์ มบีปากพผดเรดืที่องใหญข่
โต” (ดนล. 7:8)

“สนัตวร์รล้ายนนันั้นถผกจนับพรล้อมดล้วยผผล้พยากรณร์เทห็จ ทบีที่ไดล้กระทจาการอนัศจรรยร์ตข่อหนล้าสนัตวร์รล้ายนนันั้น และใชล้การ
อนัศจรรยร์นนันั้นลข่อลวงคนทนันั้งหลายทบีที่ไดล้รนับเครดืที่องหมายของสนัตวร์รล้ายนนันั้น และบผชารผปของมนัน สนัตวร์รล้ายและผผล้พยากรณร์
เทห็จถผกทลินั้งทนันั้งเปป็นลงในบถึงไฟทบีที่ไหมล้ดล้วยกจามะถนัน” (วว. 19:20)

ในขล้อพระคจาทบีที่เราศถึกษากนันอยผข่ พระเยซผทรงชบีนั้ใหล้เหห็นการตล้อนรนับปฏลิปปักษร์ตข่อพระครลิสตร์, คนแหข่งการ
บาปนนันั้น, ในระดนับประชาชาตลิในอนาคต หลทกการของปฏลิปปักษร์ตข่อพระครลิสตร์กจาลนังทจางานอยผข่ในใจของพวกเขา
แลล้วในตอนนนันั้น พวกเขาเปป็นผผล้เบลิกทางของการละทลินั้งความจรลิงของชนชาตลินนันั้นซถึที่งจะสจาแดงตนัวมนันเองทนันทบีหลนัง
จากการรนับขถึนั้นไปของครลิสตจนักรเมดืที่อปฏลิปปักษร์ตข่อพระครลิสตร์ผผล้กระทจาการอนัศจรรยร์นจาเสนอตนัวเองตข่อชาวโลกและ
ประกาศวข่าเขาคดือพระเจล้า เขาจะนนัที่งในพระวลิหารโดยกลข่าวอล้างวข่าเปป็นพระเจล้า-และชนชาตริอริสราเอลจะตด้อนรทบ
เขา! อยข่างไรกห็ตาม จะมบีลผกหลานของอลิสราเอลทบีที่เหลดืออยผข่ 144,000 คนผผล้ซถึที่งจะถผกประทนับตราเพดืที่อนจาเสนอ
ขข่าวสารแหข่งขข่าวประเสรลิฐแหข่งอาณาจนักรนนันั้นในระหวข่างยอุคแหข่งความทอุกขร์ลจาบากใหญข่ยลิที่งนนันั้น-ชข่วงเวลาประมาณ
เจห็ดปป, “เวลาทอุกขร์ใจของยาโคบ”

“ปฏลิปปักษร์” หมายถถึง ตรงขด้าม พระเยซผไดล้เสดห็จมาเพดืที่อประกาศพระเจล้าแกข่มนอุษยร์; พระองคร์ไดล้เสดห็จมา
เพดืที่อกระทจาพระประสงคณ์ของพระเจล้า ปฏลิปปักษร์ตข่อพระครลิสตร์จะมาในนามของเขาเอง, เขาจะเรบียกรล้องใหล้คนถวาย
เกบียรตลิแกข่ตนัวเขาเอง, เขาจะแสวงหาคจาสรรเสรลิญและสงข่าราศบีฝฝ่ายโลก เขาจะตรงขล้ามกนับพระครลิสตร์ผผล้ซถึที่งพวกยลิว
ไดล้ปฏลิเสธ

กนับพระเจล้าไมข่มบีความเปป็นกลางเลย: มนอุษยร์ตล้องตด้อนรทบพระครลิสตร์-หรดือไมข่กห็ปฏริเสธพระองคร์และทนทอุกขร์
กนับการลข่อลวงทบีที่ปปิดตาของอจานาจแหข่งยมโลก, อจานาจแหข่งความมดืด มนอุษยร์อยผข่กทบพระครลิสตร์ หรดือไมข่กห็ตข่อสผล้
พระองคร์; พวกเขาอยผข่ฝฝ่ายพระองคร์หรดือไมข่กห็อยผข่ฝฝ่ายซาตาน พระเยซผตรนัสชนัดเจนมากๆแกข่พวกฟารลิสบีเหลข่านนันั้นเมดืที่อ
พวกเขากลข่าวหาพระองคร์วข่าขนับพวกผบีออกโดยอจานาจของเบเอลเซบผบ, เจล้าแหข่งพวกผบี บนันทถึกนนันั้นถผกพบในมนัทธลิว 
12:22-32 ในขล้อ 30 ของพระคจาตอนนนันั้นพระเยซผตรนัสวข่า “ผซูด้ททที่ไมต่อยซูต่ฝฝ่ายเรากก็เปป็นปฏริปฟักษณ์ตต่อเรา และผซูด้ททที่ไมต่
รวบรวมไวด้กทบเรากก็เปป็นผซูด้กระทคาใหด้กระจทดกระจายไป”

ปฏลิปปักษร์ตข่อพระครลิสตร์จะเปป็นซาตานในเนดืนั้อหนนัง เหมดือนกนับทบีที่พระเยซผทรงเปป็นพระเจด้าในเนดืนั้อหนนัง 
ซาตานคดือบอุคคลทบีที่สรล้างตนัวขถึนั้นมาเอง; ความเยข่อหยลิที่งไดล้ทจาใหล้มนันกลายเปป็นผผล้หลอกลวง, ฆาตกร, ผผล้มอุสาทบีที่มนันเปป็น 
(อข่านอลิสยาหร์ 14 และเอเสเคบียล 28) ปฏลิปปักษร์ตข่อพระครลิสตร์จะถผกเปปิดเผยทนันทบีหลนังจากการรนับขถึนั้นไปของครลิสต



จนักร เขาจะเรบียกรล้องใหล้ผผล้คนนมนัสการเขา, และพวกยลิวจะนมนัสการและใหล้เกบียรตลิเขาในฐานะพระเมสสลิยาหร์ทบีที่แทล้
จรลิง พระเยซผทรงประกาศวข่าซาตานคดือเจล้าแหข่งโลกนบีนั้; พระวจนะของพระเจล้าประกาศวข่ามนันเปป็นเจล้าแหข่งอจานาจ
ในยข่านฟฝ้าอากาศ, พระของยอุคนบีนั้ ปฏลิปปักษร์ตข่อพระครลิสตร์จะมบีอจานาจทนันั้งสลินั้นทบีที่พญามารเองมบี; เขาจะกระทจาการ
อนัศจรรยร์ตข่างๆอนันทรงฤทธลิธิ์ ถถึงขนาดเรบียกไฟลงมาจากฟฝ้าไดล้ เราอข่านเยอะแยะเกบีที่ยวกนับบอุคคลผผล้นบีนั้ในหนนังสดือดาเนบีย
ล และในหนนังสดือวลิวรณร์เชข่นกนัน อยข่างไรกห็ตาม เขาจะไมข่ถผกเปปิดเผยแกข่ครลิสตจนักร ดล้วยวข่ากข่อนทบีที่ปฏลิปปักษร์ตข่อพระ
ครลิสตร์ถผกเปปิดเผย พระเยซผจะเสดห็จมาเปป็นครนันั้งทบีที่สองเพดืที่อรนับเจล้าสาวของพระองคร์ไป มบีปฏลิปปักษร์ตข่อพระครลิสตร์อยผข่
หลายคนวนันนบีนั้-การจจาแนกประเภททบีที่ถผกตล้องสจาหรนับทอุกคนทบีที่ตข่อตล้านหลนักคจาสอนทบีที่บรลิสอุทธลิธิ์เกบีที่ยวกนับพระเยซผครลิสตร์,
การประสผตลิจากหญลิงพรหมจารบีของพระองคร์, การลบมลทลินของพระองคร์ (การสลินั้นพระชนมร์, การถผกฝปังไวล้, และ
การฟฟฟื้นคดืนพระชนมร์ของพระองคร์), การเสดห็จกลนับมาอบีกทบีของพระองคร์; แตข่จะมบีปฏลิปปักษร์ตข่อพระครลิสตร์ทบีที่เปป็น
บอุคคลจรลิงๆ, คนแหข่งการบาปนนันั้น, ผผล้เผดห็จการโลกคนสอุดทล้าย เขาจะหลอกลวงทอุกคนทบีที่ไมข่มบีตราประทนับของ
พระเจล้าอยผข่ในหนล้าผากของพวกเขา

ขล้อ 44: “พวกทต่านจะเชพที่อไดด้อยต่างไร คพอผซูด้ททที่รทบยศศทกดริธิ์จากกทนเอง และมริไดด้แสวงหายศศทกดริธิ์ซนที่งมาจาก
พระเจด้าเทต่านทนี้น”

ไมข่มบีผผล้คนทบีที่เครข่งศาสนามากกวข่าพวกยลิวแลล้ว และไมข่มบีผผล้คนทบีที่มบีใจรล้อนรนมากกวข่าดล้วย; แตข่ทนันั้งๆทบีที่พวกเขา
ประกาศตนัวถถึงความรล้อนรนและการแสดงออกทางศาสนาของตน พวกเขากห็สนใจคจาสรรเสรลิญของมนอุษยร์
มากกวข่าทบีที่พวกเขาสนใจเกบีที่ยวกนับการทจาใหล้พระเจล้าพอพระทนัย พวกเขาแสวงหาเกบียรตลิยศและคจาสรรเสรลิญจาก
กนันและกนัน พระเยซผทรงบรรยายถถึงพวกเขาวข่ากระทจาการงานตข่างๆของพวกเขา “เปป็นการอวดใหล้คนเหห็นเทข่านนันั้น
เขาใชล้กลนักพระบนัญญนัตลิอยข่างใหญข่ สวมเสดืนั้อทบีที่มบีพผข่หล้อยอนันยาว เขาชอบทบีที่อนันมบีเกบียรตลิในการเลบีนั้ยงและทบีที่นนัที่งตจาแหนข่ง
สผงในธรรมศาลา กนับชอบรนับการคจานนับทบีที่กลางตลาด และชอบใหล้คนเรบียกเขาวข่า ‘รนับบบี รนับบบี’” (มธ. 23:5-7) 
พวกเขางข่วนอยผข่กนับการสรรเสรลิญกนันและกนันจนพวกเขาไมข่สามารถเชดืที่อในพระเยซผไดล้จนกวข่าพวกเขาหยอุดความคลิด
ทบีที่ฝปักใฝฝ่ฝฝ่ายโลกของตนและดล้วยใจทบีที่จรลิงใจและซดืที่อตรงแสวงหาคจาสรรเสรลิญของพระเจล้าแทนทบีที่จะเปป็นคจา
สรรเสรลิญของมนอุษยร์

หลนักการจากพระเจล้าและคงอยผข่ชนัที่วนลิรนันดรร์ทบีที่พระเยซผทรงวางตรงนบีนั้คดือความแตกตข่างระหวข่างความเชดืที่อ
แทล้กนับความเชดืที่อปลอม, ความเชดืที่อมโยงระหวข่างสภาวะแหข่งใจของมนอุษยร์กนับการทบีที่เขามบีของประทานแหข่งความ
เชดืที่อ ความเชดืที่อทบีที่แทล้จรลิงไมข่ไดล้อยผข่ในสมอง, มนันไมข่ทจาใหล้เชาวนร์ปปัญญาอลิที่มหนจา, และมนันไมข่ใชข่แคข่การปปักใจเชดืที่อในทาง
เชาวนร์ปปัญญาดล้วย; มนันเกบีที่ยวขล้องกนับสภาวะของใจ ความไมข่จรลิงใจของใจคดือสลิที่งกบีดขวางตข่อการเชดืที่อทบีที่แทล้จรลิง คนทบีที่
ไมข่ซดืที่อตรงอยข่างเตห็มทบีที่ในใจในความปรารถนาของตนทบีที่จะรผล้จนักความจรลิงกห็จะไมข่มบีทางพบสนันตลิสอุขและความพถึง
พอใจเลย อลิสยาหร์ 26:3 กลข่าววข่า “ใจแนข่วแนข่ในพระองคร์นนันั้น พระองคร์ทรงรนักษาไวล้ในสนันตลิภาพอนันสมบผรณร์ 
เพราะเขาวางใจในพระองคร์” ไมข่อาจมบีรผปเคารพใดๆในใจไดล้ถล้าเราอยากมบีสนันตลิสอุขอนันสมบผรณร์ พระเยซผจะตล้อง
เปป็นผผล้ควบคอุมจลิตใจ, วลิญญาณ, และรข่างกายอยข่างเตห็มทบีที่ ดรินดทนนันั้นคดือ “คนเหลต่านทนี้นททที่ไดด้ยรินพระวจนะดด้วยใจ
ซพที่อสทตยณ์และใจททที่ดทแลด้วกก็จดจคาไวด้ จนงเกริดผลดด้วยความเพทยร” (ลผกา 8:15)



ขล้อ 45 และ 46: “อยต่าคริดวต่าเราจะฟฟ้องทต่านททนี้งหลายตต่อพระบริดา มทผซูด้ฟฟ้องทต่านแลด้ว คพอโมเสส ผซูด้ซนที่งทต่าน
ททนี้งหลายวางใจอยซูต่ ถด้าทต่านททนี้งหลายเชพที่อโมเสส ทต่านททนี้งหลายกก็จะเชพที่อเรา เพราะโมเสสไดด้เขทยนกลต่าวถนงเรา”

พวกยลิวอล้างตนัววข่าเชดืที่อโมเสส, พวกเขายถึดมนัที่นในพระราชบทญญทตริของโมเสสและกลข่าวอล้างวข่าเคารพนนับถดือ
และยจาเกรงเขา; แตข่ขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าพวกเขาปฏลิเสธพระเยซผกห็เปป็นขล้อพลิสผจนร์แลล้ววข่าพวกเขาไมต่ไดด้เชดืที่อโมเสส-และ
โมเสสเองกห็กลต่าวหาพวกเขาในเรดืที่องความไมข่เชดืที่อผข่านทางพระคนัมภบีรร์ทบีที่พระเจล้าไดล้ประทานใหล้แกข่เขา พวกเขาอข่าน
หนนังสดือตข่างๆของโมเสสในธรรมศาลาทอุกวนัน และถล้อยคจาทบีที่พวกเขาอข่านจากงานเขบียนตข่างๆของเขากห็เปป็นพยาน
ปรนักปรจาพวกเขาและประกาศถถึงความไมข่เชดืที่อของพวกเขาแลล้ว โมเสสพยากรณร์ถถึงความไมข่เชดืที่อนบีนั้ในพระราช
บนัญญนัตลิ 31:25-27: “โมเสสกห็บนัญชาคนเลวบีผผล้หามหบีบพนันธสนัญญาแหข่งพระเยโฮวาหร์วข่า “จงรทบหนทงสพอพระราช
บทญญทตรินทนี้วางไวด้ขด้างหทบพทนธสทญญาแหต่งพระเยโฮวาหณ์พระเจด้าของทต่าน ใหจ้อยยก่ททนั่นกันั่นเพบนั่อเปป็นพยานปรกักปรคาทก่าน 
เพราะขด้าพเจด้ารซูด้วต่า ทต่านททนี้งหลายเปป็นคนมทกกบฏและคอแขก็ง ดซูเถริด เมพที่อขด้าพเจด้ายทงมทชทวริตอยซูต่กทบทต่านวทนนทนี้ ทต่านกก็
ยทงกบฏตต่อพระเยโฮวาหณ์ เมพที่อขด้าพเจด้าตายแลด้วจะรด้ายกวต่านทนี้สทกเทต่าใด” 

ในขล้อ 46 พระเยซผทรงขยายความสลิที่งทบีที่พระองคร์ตรนัสในขล้อ 45 พระครลิสตร์ทรงมบีความโดดเดข่นเหนดือสลิที่ง
อดืที่นใดในงานเขบียนตข่างๆของโมเสส, คจาพยานของโมเสสกห็ชนัดเจนเหลดือเกลินเกบีที่ยวกนับการเสดห็จมาของพระเมสสลิ
ยาหร์, จนถล้าพวกยลิวไดล้เชพที่อโมเสสอยข่างแทล้จรลิง พวกเขากห็คงรผล้วข่านนัที่นคดือพระครลิสตร์ของพวกเขาและเชดืที่อในพระองคร์
ไปแลล้วดล้วย หนนังสดือทนันั้งหล้าเลข่มของโมเสสพยากรณร์เกบีที่ยวกนับพระครลิสตร์-ในภาพเลห็ง, ในบอุคคลตข่างๆทบีที่เปป็นภาพเลห็ง, 
ในพลิธบีการ, เทศกาลเลบีนั้ยง, และเครดืที่องบผชาทนันั้งหลาย

พวกเสรบีนลิยมและพวกสมนัยใหมข่นลิยมปฏลิเสธพระคนัมภบีรร์หลายสข่วนทบีที่พระเจล้าไดล้ประทานแกข่เราโดยทาง
โมเสส-แตข่คอุณจะสนังเกตเหห็นวข่าพระเยซผตรนัสถถึงโมเสสในฐานะบอุคคลจรลิงๆคนหนถึที่ง, ศาสดาพยากรณร์คนหนถึที่ง, ชาย
คนหนถึที่งในประวนัตลิศาสตรร์ผผล้เคยมบีชบีวลิตอยผข่และรนับใชล้, และเขบียนดล้วยสลิทธลิอจานาจ โมเสสไดล้รนับการดลใจจากพระเจล้า,
เขาเปป็นผผล้รนับใชล้และศาสดาพยากรณร์ทบีที่สนัตยร์ซดืที่อของพระเจล้า, พระเจล้าไดล้ประทานพระราชบนัญญนัตลิใหล้แกข่เขา-และ
แนข่นอนวข่าพระเจล้าทรงใหล้เกบียรตลิโมเสสในแบบทบีที่ไมข่มบีมนอุษยร์คนอดืที่นใดไดล้รนับเกบียรตลิเชข่นนบีนั้มากข่อน, ดล้วยวข่าพระองคร์
ไดล้เสดห็จลงมาจากสวรรคร์และทรงจนัดการงานศพของเขาดล้วยพระองคร์เอง: “เหตอุฉะนนันั้นโมเสสผผล้รนับใชล้ของพระเย
โฮวาหร์จถึงสลินั้นชบีวลิตทบีที่นนัที่นในแผข่นดลินโมอนับ ตามพระดจารนัสของพระเยโฮวาหร์ และ (พระเจล้า) ทรงฝปังทข่านไวล้ในหอุบเขา
ในแผข่นดลินโมอนับ ตรงขล้ามเบธเปโอรร์ จนถนงทตุกวทนนทนี้หามทผซูด้ใดรซูด้จทกททที่ฝฟังศพของทต่านไมต่” (พบญ. 34:5, 6)

ขล้อ 47: “แตต่ถด้าทต่านททนี้งหลายไมต่เชพที่อเรพที่องททที่โมเสสเขทยนแลด้ว ทต่านจะเชพที่อถด้อยคคาของเราอยต่างไรไดด้”
คนเหลข่านนันั้นทบีที่ปฏลิเสธหนนังสดือตข่างๆของโมเสสกห็ปฏริเสธพระครริสตณ์ คนเหลข่านนันั้นทบีที่ปฏลิเสธพระครลิสตร์กห็

ปฏลิเสธหนนังสดือเหลข่านนันั้นของโมเสส การเชดืที่อในฝฝ่ายหนถึที่งกห็เทข่ากนับเชดืที่อในอบีกฝฝ่ายทบีที่เหลดือ การปฏลิเสธฝฝ่ายหนถึที่งกห็
เทข่ากนับปฏลิเสธอบีกฝฝ่ายทบีที่เหลดือ

จงสนังเกตความตรงขล้ามกนันระหวข่าง “งานเขทยนตต่างๆ” และ “ถด้อยคคาตต่างๆ” พระเยซผกจาลนังเตดือนความ
จจาพวกยลิวเหลข่านนันั้นวข่างานเขทยนตต่างๆไดล้รนับการยอมรนับและมบีความนข่าเชดืที่อถดือมากกวข่า “คจากลข่าวตข่างๆ” ถล้าพวก
เขาไมข่เชดืที่องานเขบียนเหลข่านนันั้นของโมเสส (และพวกเขากห็ไมข่เชดืที่อ) พวกเขานข่าจะเชดืที่อสลิที่งทบีที่พระเยซผตรนัสไหม? คจากรบีก
ตรงนบีนั้ทบีที่แปลเปป็น “งานเขบียน” ปกตลิแลล้วถผกแปลเปป็นคคาเขทยนตต่างๆ เหมดือนกนับในลผกา 23:38 ใน 2 ทลิโมธบี 3:15 



มนันถผกแปลเปป็นพระคทมภทรณ์  ผมเหห็นวข่านบีที่คงจะเปป็นหลนักฐานโดยอล้อมทบีที่มบีนนั้จาหนนักทบีที่สนนับสนอุนการดลใจดล้านถล้อยคจา
ของพระคนัมภบีรร์-ออกมาจากลมหายใจของพระเจล้า, ถผกเขบียนตามสนัที่งโดยเหลข่าผผล้บรลิสอุทธลิธิ์ทบีที่บนันทถึกขล้อความของพระ
วลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์

เมดืที่อเราใกลล้ถถึงตอนจบของบททบีที่ยลิที่งใหญข่นบีนั้ ขอใหล้เราสนังเกตขล้อกลข่าวหาตข่างๆทบีที่พระเยซผทรงปรนักปรจาพวก
ยลิวในสข่วนสอุดทล้ายนบีนั้:

“ทข่านทนันั้งหลายไมข่มบีพระดจารนัสของพระองคร์อยผข่ในตนัวทข่าน” (ขล้อ 38)
“ทข่านทนันั้งหลายไมข่ยอมมาหาเราเพดืที่อจะไดล้ชบีวลิต” (ขล้อ 40)
“ทข่านไมข่มบีความรนักพระเจล้าในตนัวทข่าน” (ขล้อ 42)
“เราไดล้มาในพระนามพระบลิดาของเรา และทข่านทนันั้งหลายมลิไดล้รนับเรา” (ขล้อ 43)
“ทข่านทนันั้งหลาย...มลิไดล้แสวงหายศศนักดลิธิ์ซถึที่งมาจากพระเจล้าเทข่านนันั้น” (ขล้อ 44)
“ทข่านทนันั้งหลายไมข่ยอมเชดืที่อเราเพราะวข่าทข่านทนันั้งหลายไมข่เชดืที่อโมเสส” (ขล้อ 46, 47)
อยข่างไรกห็ตาม ขล้อกลข่าวหาพดืนั้นฐานกห็อยผข่ในขล้อ 38 นบีที่อธลิบายขล้อกลข่าวหาอดืที่นๆทนันั้งหมดทบีที่พระเยซผทรงใชล้

ปรนักปรจาพวกยลิว ถด้าพวกเขารทบพระวจนะไปแลด้ว ขล้อกลข่าวหาอดืที่นๆทบีที่เหลดือกห็คงไมข่ถผกนจามาปรนักปรจาพวกเขา เรา
ไดล้รนับความรอดโดยการฟปังและรนับพระวจนะของพระเจล้าและเชดืที่อวางใจในพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระเยซผตาม
ทบีที่ถผกเปปิดเผยแกข่เราโดยพระคนัมภบีรร์

เมดืที่อเราอข่านพระคนัมภบีรร์และมองเขล้าไปในกระจกแหข่งพระวจนะของพระเจล้า, พระราชบนัญญนัตลิแหข่ง
เสรบีภาพอนันสมบผรณร์แบบทบีที่สามารถเปปิดเผยแผนการแหข่งความรอดของพระเจล้าไดล้, ขอใหล้เราอธลิษฐานโดยไมข่หยอุด
ยนันั้งทบีที่พระเจล้าจะทรงปลผกความรนักอนันลถึกซถึนั้งทบีที่มบีตข่อพระวจนะของพระเจล้าไวล้ภายในเรา, และทรงเปปิดดวงตาฝฝ่าย
วลิญญาณของเราเพดืที่อทบีที่เราจะมองเหห็นพระผผล้ชข่วยใหล้รอด พระองคร์ทรงอยผข่ในพระคนัมภบีรร์, บนทอุกหนล้า, ในทอุกขล้อ; 
และถล้าเราอยากทจาใหล้พระเจล้าพอพระทนัย เรากห็ตล้องใหล้เกบียรตลิ, เทลิดทผน, เคารพยจาเกรง, และนมนัสการพระบอุตรทบีที่
บนังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์, พระเยซผครลิสตร์เจล้า, พระผผล้ชข่วยใหล้รอดของเรา!



บททรีที่ 6
6:1 ภายหลนังเหตอุการณร์เหลข่านบีนั้พระเยซผกห็เสดห็จไปขล้ามทะเลกาลลิลบี คดือทะเลทลิเบเรบียส
6:2 คนเปป็นอนันมากไดล้ตามพระองคร์ไป เพราะเขาเหลข่านนันั้นไดล้เหห็นการอนัศจรรยร์ทบีที่พระองคร์ไดล้ทรงกระทจาตข่อบรรดา
คนปฝ่วย
6:3 พระเยซผเสดห็จขถึนั้นไปบนภผเขาและประทนับกนับเหลข่าสาวกของพระองคร์ทบีที่นนัที่น
6:4 ขณะนนันั้นใกลล้จะถถึงปปัสกาซถึที่งเปป็นเทศกาลเลบีนั้ยงของพวกยลิวแลล้ว
6:5 เมดืที่อพระเยซผทรงเงยพระพนักตรร์ทอดพระเนตรและเหห็นคนเปป็นอนันมากพากนันมาหาพระองคร์ พระองคร์จถึงตรนัส
กนับฟปลลิปวข่า “เราจะซดืนั้ออาหารทบีที่ไหนใหล้คนเหลข่านบีนั้กลินไดล้”
6:6 พระองคร์ตรนัสอยข่างนนันั้นเพดืที่อจะลองใจฟปลลิป เพราะพระองคร์ทรงทราบแลล้ววข่าพระองคร์จะทรงกระทจาประการใด
6:7 ฟปลลิปทผลตอบพระองคร์วข่า “สองรล้อยเหรบียญเดนารลิอนันกห็ไมข่พอซดืนั้ออาหารใหล้เขากลินกนันคนละเลห็กละนล้อย”
6:8 สาวกคนหนถึที่งของพระองคร์คดืออนันดรผวร์นล้องชายของซบีโมนเปโตรทผลพระองคร์วข่า
6:9 “ทบีที่นบีที่มบีเดห็กชายคนหนถึที่งมบีขนมขล้าวบารร์เลยร์หล้ากล้อนกนับปลาเลห็กๆสองตนัว แตข่เทข่านนันั้นจะพออะไรกนับคนมากอยข่าง
นบีนั้”
6:10 พระเยซผตรนัสวข่า “ใหล้คนทนันั้งปวงนนัที่งลงเถลิด” ทบีที่นนัที่นมบีหญล้ามาก คนเหลข่านนันั้นจถึงนนัที่งลง นนับแตข่ผผล้ชายไดล้ประมาณ
หล้าพนันคน
6:11 แลล้วพระเยซผกห็ทรงหยลิบขนมปปังนนันั้น และเมดืที่อขอบพระคอุณแลล้ว กห็ทรงแจกแกข่พวกสาวก และพวกสาวกแจก
แกข่บรรดาคนทบีที่นนัที่งอยผข่นนันั้น และใหล้ปลาดล้วยตามทบีที่เขาปรารถนา
6:12 เมดืที่อเขาทนันั้งหลายกลินอลิที่มแลล้วพระองคร์ตรนัสกนับเหลข่าสาวกของพระองคร์วข่า “จงเกห็บเศษอาหารทบีที่เหลดือไวล้ เพดืที่อ
ไมข่ใหล้มบีสลิที่งใดเสบียไป”
6:13 เขาจถึงเกห็บเศษขนมขล้าวบารร์เลยร์หล้ากล้อนซถึที่งเหลดือจากทบีที่คนทนันั้งหลายไดล้กลินแลล้วนนันั้น ใสข่กระบอุงไดล้สลิบสองกระบอุง
เตห็ม
6:14 เมดืที่อคนเหลข่านนันั้นไดล้เหห็นการอนัศจรรยร์ซถึที่งพระเยซผไดล้ทรงกระทจา เขากห็พผดกนันวข่า “แทล้จรลิงทข่านผผล้นบีนั้เปป็นศาสดา
พยากรณร์นนันั้นทบีที่ทรงกจาหนดใหล้เขล้ามาในโลก”
6:15 เมดืที่อพระเยซผทรงทราบวข่า เขาทนันั้งหลายจะมาจนับพระองคร์ไปตนันั้งใหล้เปป็นกษนัตรลิยร์ พระองคร์กห็เสดห็จไปทบีที่ภผเขาอบีก
แตข่ลจาพนัง
6:16 พอคที่จาลงเหลข่าสาวกของพระองคร์กห็ไดล้ลงไปทบีที่ทะเล
6:17 แลล้วลงเรดือขล้ามฟากไปยนังเมดืองคาเปอรนาออุม มดืดแลล้วแตข่พระเยซผกห็ยนังมลิไดล้เสดห็จไปถถึงเขา
6:18 ทะเลกห็กจาเรลิบขถึนั้นเพราะลมพนัดกลล้า
6:19 เมดืที่อเขาทนันั้งหลายตบีกรรเชบียงไปไดล้ประมาณหล้าหกกลิโลเมตร เขากห็เหห็นพระเยซผเสดห็จดจาเนลินมาบนทะเลใกลล้
เรดือ เขาตข่างกห็ตกใจกลนัว
6:20 แตข่พระองคร์ตรนัสแกข่เขาวข่า “นบีที่เปป็นเราเอง อยข่ากลนัวเลย”
6:21 ดนังนนันั้นเขาจถึงรนับพระองคร์ขถึนั้นเรดือดล้วยความเตห็มใจ แลล้วทนันใดนนันั้นเรดือกห็ถถึงฝปัปี่งทบีที่เขาจะไปนนันั้น



6:22 วนันรอุข่งขถึนั้น เมดืที่อคนทบีที่อยผข่ฝปัปี่งขล้างโนล้นเหห็นวข่าไมข่มบีเรดืออดืที่นทบีที่นนัที่น เวล้นแตข่ลจาทบีที่เหลข่าสาวกของพระองคร์ลงไปเพบียงลจา
เดบียว และเหห็นวข่าพระเยซผมลิไดล้เสดห็จลงเรดือลจานนันั้นไปกนับเหลข่าสาวก แตข่เหลข่าสาวกของพระองคร์ไปตามลจาพนังเทข่านนันั้น
6:23 (แตข่มบีเรดือลจาอดืที่นมาจากทลิเบเรบียส ใกลล้สถานทบีที่ทบีที่เขาไดล้กลินขนมปปัง หลนังจากทบีที่องคร์พระผผล้เปป็นเจล้าไดล้ทรง
ขอบพระคอุณแลล้ว)
6:24 เหตอุฉะนนันั้นเมดืที่อประชาชนเหห็นวข่า พระเยซผและเหลข่าสาวกไมข่ไดล้อยผข่ทบีที่นนัที่น เขาจถึงลงเรดือไปและตามหาพระเยซผ
ทบีที่เมดืองคาเปอรนาออุม
6:25 ครนันั้นเขาไดล้พบพระองคร์ทบีที่ฝปัปี่งทะเลขล้างโนล้นแลล้ว เขาทนันั้งหลายทผลพระองคร์วข่า “รนับบบี ทข่านมาทบีที่นบีที่เมดืที่อไร”
6:26 พระเยซผตรนัสตอบเขาวข่า “เราบอกความจรลิงแกข่ทข่านทนันั้งหลายวข่า ทข่านทนันั้งหลายตามหาเรามลิใชข่เพราะไดล้เหห็น
การอนัศจรรยร์นนันั้น แตข่เพราะไดล้กลินขนมปปังอลิที่ม
6:27 อยข่าขวนขวายหาอาหารทบีที่ยข่อมเสดืที่อมสผญไป แตข่จงหาอาหารทบีที่ดจารงอยผข่ถถึงชบีวลิตนลิรนันดรร์ซถึที่งบอุตรมนอุษยร์จะใหล้แกข่
ทข่าน เพราะพระเจล้าคดือพระบลิดาไดล้ทรงประทนับตรามอบอจานาจแกข่พระบอุตรแลล้ว”
6:28 แลล้วเขาทนันั้งหลายกห็ทผลพระองคร์วข่า “ขล้าพเจล้าทนันั้งหลายจะตล้องทจาประการใด จถึงจะทจางานของพระเจล้าไดล้”
6:29 พระเยซผตรนัสตอบเขาวข่า “งานของพระเจล้านนันั้นคดือการทบีที่ทข่านเชดืที่อในทข่านทบีที่พระองคร์ทรงใชล้มานนันั้น”
6:30 เขาทนันั้งหลายจถึงทผลพระองคร์วข่า “ถล้าเชข่นนนันั้น ทข่านจะกระทจาหมายสจาคนัญอะไร เพดืที่อขล้าพเจล้าทนันั้งหลายจะเหห็น
และเชดืที่อในทข่าน ทข่านจะกระทจาการอะไรบล้าง
6:31 บรรพบอุรอุษของขล้าพเจล้าทนันั้งหลายไดล้กลินมานาในถลิที่นทอุรกนันดารนนันั้น ตามทบีที่มบีคจาเขบียนไวล้วข่า ‘ทข่านไดล้ใหล้เขากลิน
อาหารจากสวรรคร์’”
6:32 พระเยซผจถึงตรนัสกนับเขาวข่า “เราบอกความจรลิงแกข่ทข่านทนันั้งหลายวข่า มลิใชข่โมเสสทบีที่ใหล้อาหารจากสวรรคร์นนันั้นแกข่
ทข่าน แตข่พระบลิดาของเราประทานอาหารแทล้ซถึที่งมาจากสวรรคร์ใหล้แกข่ทข่านทนันั้งหลาย
6:33 เพราะวข่าอาหารของพระเจล้านนันั้น คดือทข่านทบีที่ลงมาจากสวรรคร์ และประทานชบีวลิตใหล้แกข่โลก”
6:34 เขาทนันั้งหลายจถึงทผลพระองคร์วข่า “พระองคร์เจล้าขล้า โปรดใหล้อาหารนนันั้นแกข่ขล้าพเจล้าทนันั้งหลายเสมอไปเถลิด”
6:35 พระเยซผตรนัสกนับเขาวข่า “เราเปป็นอาหารแหข่งชบีวลิต ผผล้ทบีที่มาหาเราจะไมข่หลิวอบีก และผผล้ทบีที่เชดืที่อในเราจะไมข่กระหาย
อบีกเลย
6:36 แตข่เราไดล้บอกทข่านทนันั้งหลายแลล้ววข่า ทข่านไดล้เหห็นเราแลล้วแตข่กห็ไมข่เชดืที่อ
6:37 สารพนัดทบีที่พระบลิดาทรงประทานแกข่เราจะมาสผข่เรา และผผล้ทบีที่มาหาเรา เรากห็จะไมข่ทลินั้งเขาเลย
6:38 เพราะวข่าเราไดล้ลงมาจากสวรรคร์ มลิใชข่เพดืที่อกระทจาตามความประสงคร์ของเราเอง แตข่เพดืที่อกระทจาตามพระ
ประสงคร์ของพระองคร์ผผล้ทรงใชล้เรามา
6:39 และพระประสงคร์ของพระบลิดาผผล้ทรงใชล้เรามานนันั้น กห็คดือใหล้เรารนักษาบรรดาผผล้ทบีที่พระองคร์ไดล้ทรงมอบไวล้กนับเรา 
มลิใหล้หายไปสนักคนเดบียว แตข่ใหล้ฟฟฟื้นขถึนั้นมาในวนันทบีที่สอุด
6:40 เพราะนบีที่แหละเปป็นพระประสงคร์ของผผล้ทบีที่ทรงใชล้เรามานนันั้น ทบีที่จะใหล้ทอุกคนทบีที่เหห็นพระบอุตร และเชดืที่อในพระบอุตร
ไดล้มบีชบีวลิตนลิรนันดรร์ และเราจะใหล้ผผล้นนันั้นฟฟฟื้นขถึนั้นมาในวนันสอุดทล้าย”
6:41 พวกยลิวจถึงบข่นพถึมพจากนันเรดืที่องพระองคร์เพราะพระองคร์ตรนัสวข่า “เราเปป็นอาหารซถึที่งลงมาจากสวรรคร์”



6:42 เขาทนันั้งหลายวข่า “คนนบีนั้เปป็นเยซผลผกชายของโยเซฟมลิใชข่หรดือ พข่อแมข่ของเขาเรากห็รผล้จนัก เหตอุใดคนนบีนั้จถึงพผดวข่า 
‘เราไดล้ลงมาจากสวรรคร์’”
6:43 พระเยซผจถึงตรนัสตอบเขาเหลข่านนันั้นวข่า “อยข่าบข่นกนันเลย
6:44 ไมข่มบีผผล้ใดมาถถึงเราไดล้นอกจากพระบลิดาผผล้ทรงใชล้เรามาจะทรงชนักนจาใหล้เขามา และเราจะใหล้ผผล้นนันั้นฟฟฟื้นขถึนั้นมาใน
วนันสอุดทล้าย
6:45 มบีคจาเขบียนไวล้ในคนัมภบีรร์ศาสดาพยากรณร์วข่า ‘ทอุกคนจะเรบียนรผล้จากพระเจล้า’ เหตอุฉะนนันั้นทอุกคนทบีที่ไดล้ยลินไดล้ฟปัง 
และไดล้เรบียนรผล้จากพระบลิดากห็มาถถึงเรา
6:46 ไมข่มบีผผล้ใดไดล้เหห็นพระบลิดา นอกจากทข่านทบีที่มาจากพระเจล้า ทข่านนนันั้นแหละไดล้เหห็นพระบลิดาแลล้ว
6:47 เราบอกความจรลิงแกข่ทข่านทนันั้งหลายวข่า ผผล้ทบีที่เชดืที่อในเรากห็มบีชบีวลิตนลิรนันดรร์
6:48 เราเปป็นอาหารแหข่งชบีวลิตนนันั้น
6:49 บรรพบอุรอุษของทข่านทนันั้งหลายไดล้กลินมานาในถลิที่นทอุรกนันดารและสลินั้นชบีวลิต
6:50 แตข่นบีที่เปป็นอาหารทบีที่ลงมาจากสวรรคร์ เพดืที่อใหล้ผผล้ทบีที่ไดล้กลินแลล้วไมข่ตาย
6:51 เราเปป็นอาหารทบีที่ธจารงชบีวลิตซถึที่งลงมาจากสวรรคร์ ถล้าผผล้ใดกลินอาหารนบีนั้ ผผล้นนันั้นจะมบีชบีวลิตนลิรนันดรร์ และอาหารทบีที่เรา
จะใหล้เพดืที่อเปป็นชบีวลิตของโลกนนันั้นกห็คดือเนดืนั้อของเรา”
6:52 แลล้วพวกยลิวกห็ทอุข่มเถบียงกนันวข่า “ผผล้นบีนั้จะเอาเนดืนั้อของเขาใหล้เรากลินไดล้อยข่างไร”
6:53 พระเยซผจถึงตรนัสกนับเขาวข่า “เราบอกความจรลิงแกข่ทข่านทนันั้งหลายวข่า ถล้าทข่านไมข่กลินเนดืนั้อและดดืที่มโลหลิตของบอุตร
มนอุษยร์ ทข่านกห็ไมข่มบีชบีวลิตในตนัวทข่าน
6:54 ผผล้ทบีที่กลินเนดืนั้อและดดืที่มโลหลิตของเรากห็มบีชบีวลิตนลิรนันดรร์ และเราจะใหล้ผผล้นนันั้นฟฟฟื้นขถึนั้นมาในวนันสอุดทล้าย
6:55 เพราะวข่าเนดืนั้อของเราเปป็นอาหารแทล้และโลหลิตของเรากห็เปป็นของดดืที่มแทล้
6:56 ผผล้ทบีที่กลินเนดืนั้อและดดืที่มโลหลิตของเรา ผผล้นนันั้นกห็อยผข่ในเราและเราอยผข่ในเขา
6:57 พระบลิดาผผล้ทรงดจารงพระชนมร์ไดล้ทรงใชล้เรามาและเรามบีชบีวลิตเพราะพระบลิดานนันั้นฉนันใด ผผล้ทบีที่กลินเรา ผผล้นนันั้นกห็จะมบี
ชบีวลิตเพราะเราฉนันนนันั้น
6:58 นบีที่แหละเปป็นอาหารซถึที่งลงมาจากสวรรคร์ ไมข่เหมดือนกนับมานาทบีที่พวกบรรพบอุรอุษของทข่านไดล้กลินและสลินั้นชบีวลิต ผผล้ทบีที่
กลินอาหารนบีนั้จะมบีชบีวลิตนลิรนันดรร์”
6:59 คจาเหลข่านบีนั้พระองคร์ไดล้ตรนัสในธรรมศาลา ขณะทบีที่พระองคร์ทรงสนัที่งสอนอยผข่ทบีที่เมดืองคาเปอรนาออุม
6:60 ดนังนนันั้นเมดืที่อเหลข่าสาวกของพระองคร์หลายคนไดล้ฟปังเชข่นนนันั้นกห็พผดวข่า “ถล้อยคจาเหลข่านบีนั้ยากนนัก ใครจะฟปังไดล้”
6:61 เมดืที่อพระเยซผทรงทราบเองวข่าเหลข่าสาวกของพระองคร์บข่นถถึงเรดืที่องนนันั้น พระองคร์จถึงตรนัสกนับเขาวข่า “เรดืที่องนบีนั้
ทจาใหล้ทข่านทนันั้งหลายลจาบากใจหรดือ
6:62 ถล้าทข่านจะไดล้เหห็นบอุตรมนอุษยร์เสดห็จขถึนั้นไปยนังทบีที่ทบีที่ทข่านอยผข่แตข่กข่อนนนันั้น ทข่านจะวข่าอยข่างไร
6:63 จลิตวลิญญาณเปป็นทบีที่ใหล้มบีชบีวลิต สข่วนเนดืนั้อหนนังไมข่มบีประโยชนร์อนันใด ถล้อยคจาซถึที่งเราไดล้กลข่าวกนับทข่านทนันั้งหลายนนันั้น 
เปป็นจลิตวลิญญาณและเปป็นชบีวลิต



6:64 แตข่ในพวกทข่านมบีบางคนทบีที่ไมข่เชดืที่อ” เพราะพระเยซผทรงทราบแตข่แรกวข่าผผล้ใดไมข่เชดืที่อ และเปป็นผผล้ใดทบีที่จะทรยศ
พระองคร์
6:65 และพระองคร์ตรนัสวข่า “เหตอุฉะนนันั้นเราจถึงไดล้บอกทข่านทนันั้งหลายวข่า ‘ไมข่มบีผผล้ใดจะมาถถึงเราไดล้ นอกจากพระบลิดา
ของเราจะทรงโปรดประทานใหล้ผผล้นนันั้น’”
6:66 ตนันั้งแตข่นนันั้นมาสาวกของพระองคร์หลายคนกห็ทล้อถอยไมข่ตลิดตามพระองคร์อบีกตข่อไป
6:67 พระเยซผตรนัสกนับสลิบสองคนนนันั้นวข่า “ทข่านทนันั้งหลายกห็จะจากเราไปดล้วยหรดือ”
6:68 ซบีโมนเปโตรทผลตอบพระองคร์วข่า “พระองคร์เจล้าขล้า พวกขล้าพระองคร์จะจากไปหาผผล้ใดเลข่า พระองคร์มบีถล้อยคจา
ซถึที่งใหล้มบีชบีวลิตนลิรนันดรร์
6:69 และขล้าพระองคร์ทนันั้งหลายกห็เชดืที่อและแนข่ใจแลล้ววข่า พระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์พระบอุตรของพระเจล้าผผล้ทรง
ดจารงพระชนมร์”
6:70 พระเยซผตรนัสตอบเขาวข่า “เราเลดือกพวกทข่านสลิบสองคนมลิใชข่หรดือ และคนหนถึที่งในพวกทข่านเปป็นมารรล้าย”
6:71 พระองคร์ทรงหมายถถึงยผดาสอลิสคารลิโอทบอุตรชายซบีโมน เพราะวข่าเขาเปป็นผผล้ทบีที่จะทรยศพระองคร์ คดือคนหนถึที่งใน
อนัครทผตสลิบสองคน

ในบทนบีนั้เราพบบนันทถึกเรดืที่องราวของหนถึที่งในการอนัศจรรยร์ทบีที่มบีนนัยสจาคนัญฝฝ่ายวลิญญาณมากทบีที่สอุดทบีที่พระเยซผ
ทรงกระทจาในระหวข่างการปรนนลิบนัตลิบนโลกนบีนั้ของพระองคร์ พระองคร์ทรงกระทจากลิจการทบีที่ยลิที่งใหญข่มากมาย แตข่ไมข่มบี
การอนัศจรรยร์อดืที่นใดถผกกระทจาตข่อหนล้าผผล้คนมากมายขนาดนนันั้นเหมดือนกนับการเลบีนั้ยงอาหารคนหล้าพนันคนนนันั้น

ทบีที่มบีนนัยสจาคนัญเชข่นกนันคดือขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่านบีที่เปป็นการอนัศจรรยร์เดบียวทบีที่ถผกบนันทถึกโดยผผล้เขบียนขข่าวประเสรลิฐทนันั้งสบีที่
ทข่าน-มนัทธลิว, มาระโก, ลผกา, และยอหร์น  นบีที่ตล้องเปป็นเรดืที่องทบีที่สจาคนัญอยข่างแนข่นอน! มนันนจาเสนอฤทธลิธิ์เดชทบีที่สรรพลานอุ
ภาพของพระครลิสตร์-แตข่มนันกห็ทจามากกวข่านนันั้น: มทนชทนี้ไปยทงการประทานพระกายของพระองคณ์เพพที่อททที่เราจะมทชทวริต 
และนจาเสนอฤทธลิธิ์มหนันตร์ของพระองคร์ซถึที่งโดยฤทธลิธิ์เดชนนันั้นพระองคร์ทรงสามารถสละวางชบีวลิตของพระองคร์และรนับ
ชบีวลิตนนันั้นคดืนมาอบีก เพดืที่อทบีที่เราจะมบีชบีวลิตโดยทางการสลินั้นพระชนมร์, การถผกฝปังไวล้, และการฟฟฟื้นคดืนพระชนมร์ของ
พระองคร์

การเลรีทั้ยงอาหารหผู้าพบันคนนบัทั้น
ขล้อ 1: “ภายหลทงเหตตุการณณ์เหลต่านทนี้พระเยซซูกก็เสดก็จไปขด้ามทะเลกาลริลท คพอทะเลทริเบเรทยส”
“ภายหลทงเหตตุการณณ์เหลต่านทนี้...” มบีชข่วงเวลาคนัที่นกลางระหวข่างทล้ายบททบีที่ 5 กนับตอนตล้นของบททบีที่ 6 เราไมข่รผล้

วข่าเวลาผข่านไปนานเทต่าใด แตข่ถล้าเทศกาลเลบีนั้ยงทบีที่ถผกกลข่าวถถึงในตอนตล้นของบททบีที่ 5 คดือเทศกาลปปัสกา เวลาเกดือบ
สลิบสองเดดือนของงานรนับใชล้ขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้ากห็ถผกผข่านเลยไปและไมข่ถผกบนันทถึกไวล้โดยยอหร์นผผล้เปป็นทบีที่รนัก (ดผ ขล้อ
4) บททบีที่ 6 กลข่าวถถึงงานรนับใชล้ของพระเยซผในแควล้นกาลลิลบี และยกเวล้นการอนัศจรรยร์นนันั้นทบีที่หมผข่บล้านคานา (บททบีที่ 2)
และการรนักษาบอุตรชายของขอุนนางคนนนันั้นใหล้หาย (บททบีที่ 4) นบีที่เปป็นบนันทถึกเดบียวในขข่าวประเสรลิฐของยอหร์นทบีที่มบี
เนดืนั้อหาเกบีที่ยวกนับการรนับใชล้ในแควล้นกาลลิลบีขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้า

ทะเลกาลลิลบีคดือทะเลสาบนนั้จาจดืดซถึที่งยาวประมาณสลิบสามไมลร์และกวล้างเจห็ดไมลร์ แมข่นนั้จาจอรร์แดนไหลลงไป
ในทะเลสาบนบีนั้, ไหลผข่านเขล้าไปในมนันตข่อไป, และไหลออกไปยนังอบีกฟากหนถึที่ง มนันตนันั้งอยผข่ตที่จากวข่าระดนับนนั้จาทะเล



ประมาณหกรล้อยฟอุต และบข่อยครนันั้งพายอุฝนฟฝ้าคะนองกห็เกลิดขถึนั้นอยข่างรอุนแรงและฉนับพลนันบนทะเลนบีนั้ ตอนทบีที่ผมอยผข่
ในดลินแดนศนักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ พวกเราไดล้ขล้ามทะเลนบีนั้ในเรดือยนตร์ลจาเลห็กมากๆลจาหนถึที่ง และขณะทบีที่พวกเราขล้ามไปพวกเรากห็
เจอกนับพายอุแบบนนันั้นลผกหนถึที่ง-และถถึงแมล้วข่ามนันไมข่รอุนแรงมากนนัก ขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าพายอุมาไดล้อยข่างฉนับพลนันขนาดนนันั้นกห็
ทจาใหล้ผมแนข่ใจวข่าคดืนนนันั้นทบีที่พวกสาวกถผกพายอุลผกหนถึที่งถาโถมบนทะเลกาลลิลบี สภาพภผมลิอากาศกห็คงสมบผรณร์แบบตอน
ทบีที่พวกเขาออกจากฝปัปี่งมาและเกลิดพายอุใหญข่กข่อนทบีที่พวกเขาไปถถึงอบีกฟากหนถึที่ง

ทะเลนบีนั้ถผกเรบียกดล้วยวข่า “ทะเลทริเบเรทยส” (ยอหร์นเปป็นผผล้เขบียนขข่าวประเสรลิฐทข่านเดบียวทบีที่กลข่าวถถึงเรดืที่องนบีนั้ 
ซถึที่งบอกเปป็นนนัยวข่าขข่าวประเสรลิฐของยอหร์นถผกเขบียนในสมนัยหลนังกวข่ามนัทธลิว, มาระโก, และลผกา-บางทบีอาจถผกเขบียน
หลนังจากการลข่มสลายของกรอุงเยรผซาเลห็ม ดผเหมดือนสมเหตอุสมผลทบีที่จะสนันนลิษฐานวข่ายอหร์นใชล้ชดืที่อ “ทลิเบเรบียส” 
เพราะวข่าเหลข่าผผล้อข่านทบีที่เปป็นตข่างชาตลิรผล้จนักชดืที่อนบีนั้มากกวข่า ซถึที่งขข่าวประเสรลิฐของยอหร์นถผกเขบียนถถึงคนเหลข่านบีนั้เปป็นหลนัก

ทลิเบเรบียส, เมดืองหนถึที่งซถึที่งตนันั้งอยผข่บนฝปัปี่งตะวนันตกของทะเลกาลลิลบี, ไดล้ถผกสรล้างขถึนั้นโดยเฮโรดอนันทลิพาส, เจล้าผผล้
ครองแควล้นกาลลิลบี, ในสมนัยใกลล้ปปทบีที่พระเยซผประสผตลิ มนันเปป็นสถานทบีที่ทนันสมนัยในสมนัยนนันั้น และตามทบีที่โจเซฟปัสกลข่าว 
เมดืองนบีนั้กห็เจรลิญรอุข่งเรดืองตข่อไปเปป็นเวลาประมาณสบีที่สลิบปปหลนังจากการตรถึงองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าทบีที่กางเขน เมดืองนบีนั้เองถผก
ตนันั้งชดืที่อตามทลิเบเรบียสซบีซารร์ ประมาณสบีที่สลิบปปหลนังจากการตรถึงกางเขนพระเยซผ พวกโรมนันกห็ทจาลายเมดืองนบีนั้จน
ราบคาบเหมดือนกนับทบีที่พวกเขาไดล้ทจาลายเมดืองอดืที่นทอุกเมดืองในแควล้นกาลลิลบี

พระคจาขล้อแรกนบีนั้บอกเราวข่าพระเยซผทรงขล้ามทะเลกาลลิลบีไป และตามทบีที่มาระโก 6:31 กลข่าว นบีที่กห็เพดืที่อทบีที่
พระองคร์จะปลบีกตนัวจากฝผงชนชนัที่วคราว-“เพราะวข่ามบีคนไปมาเปป็นอนันมากจนไมข่มบีเวลาวข่างจะรนับประทานอาหาร
ไดล้” การขข่มเหงโดยผผล้คนของเฮโรดกห็กจาลนังเพลิที่มขถึนั้นเชข่นกนัน ยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาเพลิที่งถผกตนัดศบีรษะไป และนบีที่อาจ
เปป็นอบีกเหตอุผลหนถึที่งทบีที่ทจาไมพระเยซผเสดห็จไปยนังอบีกฟากของทะเลสาบนนันั้น เมดืที่อเปรบียบเทบียบบนันทถึกของยอหร์
นกนับมนัทธลิว, มาระโก, และลผกา ดผเหมดือนวข่าพระเยซผเสดห็จไปจากชายฝปัปี่งดล้านทริศตะวทนตกของทะเลกาลลิลบีและทรง
ขถึนั้นบกบนดล้านทลิศตะวนันออกเฉบียงเหนดือใกลล้กนับเมดืองเบธไซดา ในบนันทถึกของลผกาเราถผกบอกวข่าพระเยซผทรงพา
พวกอนัครทผตไปและ “พาเขาไปยนังทบีที่เปลบีที่ยวแตข่ลจาพนังใกลล้เมดืองทบีที่เรบียกวข่าเบธไซดา” (ลผกา 9:10)

ขล้อ 2: “คนเปป็นอทนมากไดด้ตามพระองคณ์ไป เพราะเขาเหลต่านทนี้นไดด้เหก็นการอทศจรรยณ์ททที่พระองคณ์ไดด้ทรง
กระทคาตต่อบรรดาคนปฝ่วย”

ฝผงชนเหลข่านนันั้นไมข่ไดล้ตลิดตามพระเยซผเพราะวข่าพวกเขาเชดืที่อวข่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ และไมข่ใชข่
เพราะวข่าพวกเขาเชดืที่อวข่าพระองคร์ทรงสามารถชข่วยพวกเขาใหล้รอดจากบาปดล้วย พวกเขาเหห็นการอนัศจรรยร์ตข่างๆ
ของพระองคร์, และผผล้คนสข่วนใหญข่กห็ตลิดตามพระองคร์เพราะความอยากรผล้อยากเหห็นและเพราะความตดืที่นเตล้น โดย
หวนังวข่าจะเหห็นพระองคร์กระทจาการอนัศจรรยร์อดืที่นๆ พวกเขาตลิดตามพระเยซผ ใชข่แลล้วครนับ-แตข่พวกเขากห็ตลิดตาม
พระองคร์ดล้วยเหตอุจผงใจทบีที่ผลิด คนเหลข่านนันั้นทบีที่กลข่าวอล้างวข่ารนักและตลิดตามพระเยซผเพบียงเพดืที่อความสอุขสบายสข่วนตนัว
และผลกจาไรกห็ไมข่ไดล้บนังเกลิดโดยพระวลิญญาณ

ขล้อ 3: “พระเยซซูเสดก็จขนนี้นไปบนภซูเขาและประททบกทบเหลต่าสาวกของพระองคณ์ททที่นทที่น”
(คจากรบีกอข่านวข่า พระองคร์เสดห็จขถึนั้นไปบน “ภผเขาลซกนบัทั้น”) เบธไซดาตนันั้งอยผข่ในพดืนั้นทบีที่ๆเตห็มไปดล้วยภผเขาและ

อาจเปป็นไดล้วข่าพระเยซผทรงมบีทจาเลโปรดในพดืนั้นทบีที่แหข่งนบีนั้ทบีที่พระองคร์เสดห็จไปเพดืที่อรข่วมสนลิทกนับพระบลิดาในสวรรคร์ของ



พระองคร์ หรดือเปป็นๆทบีที่พระองคร์ทรงหยอุดพนักจากฝผงชนเหลข่านนันั้นทบีที่ตลิดตามพระองคร์เพราะการอนัศจรรยร์ตข่างๆทบีที่
พระองคร์ไดล้ทรงกระทจาตข่อหนล้าพวกเขา ตอนทบีที่พวกเราไปเยดือนพดืนั้นทบีที่แหข่งนนันั้นในดลินแดนศนักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ มลิชชนันนารบีคน
หนถึที่งชบีนั้ใหล้เราเหห็นพดืนั้นทบีที่จอุดหนถึที่งทบีที่มบีหญล้าเขบียวขจบีและราบเรบียบมากตรงฐานของภผเขาลผกนนันั้น, สถานทบีที่แบบโรงละคร
ทบีที่เชลิญชวนใหล้เขล้าไปนนัที่งทบีที่คนหล้าพนันคนคงหาทบีที่นนัที่งไดล้อยข่างสบายๆ และผผล้รผล้พระคนัมภบีรร์บางทข่านเชดืที่อวข่านบีที่คดือจอุดทบีที่พระ
เยซผทรงเลบีนั้ยงอาหารหล้าพนันคนนนันั้น

“เหลต่าสาวก” ในทบีที่นบีนั้นข่าจะหมายถถึงมากกวข่าแคข่สลิบสองคนนนันั้น; อาจมบีผผล้คนหลายสลิบคนหรดือมากกวข่านนันั้น
ในคนกลอุข่มนนันั้น

จงสนังเกตวข่าพระเยซผ “ประททบ” นนัที่ง-ซถึที่งบข่งบอกถถึงความเปป็นมนอุษยร์ของพระองคร์ พระองคร์ทรงเรลิที่ม
เหนห็ดเหนดืที่อยในฝฝ่ายรข่างกายและพระองคร์ชอบนนัที่งบนพดืนั้นดลินและมบีสามนัคคบีธรรมกนับเหลข่าสาวกของพระองคร์ 
เหมดือนกนับทบีที่เราชอบนนัที่งตอนไปปปิกนลิกหรดือในสถานทบีที่กลางแจล้งอดืที่นๆ โดยพผดคอุยเกบีที่ยวกนับพระวจนะของพระเจล้า
และแลกเปลบีที่ยนประสบการณร์ตข่างๆกนับเหลข่าสหายผผล้เชดืที่อ

ไมข่ตล้องสงสนัยเลยวข่าคนเหลข่านนันั้นทบีที่นนัที่งกนับพระเยซผวนันนนันั้นไมข่ไดล้ตลิดตามพระองคร์ตข่อไปจนถถึงทบีที่สอุด อบีกเพบียงไมข่
นานพวกเขากห็หนันกลนับ “และไมข่เดลินกนับพระองคร์อบีกตข่อไป” (ขล้อ 66) เรายนังมบีคนแบบนนันั้นอยผข่กนับเราวนันนบีนั้ ผผล้รนับใชล้
ทนันั้งหลาย-โดยเฉพาะเหลต่าศริษยาภริบาล-ไดล้เรบียนรผล้วข่าไมข่ใชข่ทอุกคนทบีที่กลข่าวอล้างวข่ารนักองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าอยข่างสลินั้นสอุดใจ
จะสามารถเปป็นทบีที่พถึที่งพาไดล้วข่าจะดจาเนลินชบีวลิตใหล้ไดล้ตามคจากลข่าวอล้างของพวกเขา มบีบางคน, ขอบคอุณพระเจล้า, ทบีที่
สนัตยร์ซดืที่อจนถถึงทบีที่สอุด; แตข่พวกเราบางคนไดล้เรบียนรผล้ผข่านประสบการณร์ตข่างๆอนันขมขดืที่นวข่าผผล้คนไมข่พผดความจรลิงเสมอ
เมดืที่อพวกเขากลข่าวอล้างวข่าเปป็นสาวกทบีที่แทล้จรลิงของพระเยซผครลิสตร์เจล้า, เพดืที่อนผผล้ชข่วยกนับเหลข่าผผล้รนับใชล้แหข่งขข่าวประเสรลิฐ
ฝผงชนเหลข่านนันั้นไปจากพระเยซผ และพวกเขาจะไปจากผผล้รนับใชล้ทบีที่แทล้จรลิงวนันนบีนั้

ขล้อ 4: “ขณะนทนี้นใกลด้จะถนงปฟัสกาซนที่งเปป็นเทศกาลเลทนี้ยงของพวกยริวแลด้ว”
อบีกครนันั้งทบีที่เราสนังเกตเหห็นคจาอล้างอลิงเชลิงอธลิบายไปยนัง “เทศกาลเลบีนั้ยงของพวกยริว” ซถึที่งเปป็นอบีกคจาอธลิบายหนถึที่ง

เกบีที่ยวกนับธรรมเนบียมปฏลิบนัตลิของพวกยลิว โดยถผกใหล้ไวล้เพดืที่อประโยชนร์ของเหลข่าผผล้อข่านทบีที่เปป็นคนตข่างชาตลิ
“ใกลด้จะถนงปฟัสกา...แลด้ว” จงสนังเกตวข่าพระเยซผไมข่ไดล้เสดห็จไปยนังกรตุงเยรซูซาเลก็มเพดืที่อถดือเทศกาลปปัสกา แตข่

กลนับอยผข่ตข่อในแควล้นกาลลิลบี จวบจนถถึงเวลาทบีที่พระองคร์ทรงสละวางชบีวลิตของพระองคร์เพราะบาปของคนทนันั้งโลก 
พระองคร์ทรงถดือพลิธบีตข่างๆแหข่งพระราชบนัญญนัตลิของโมเสสเสมอเพดืที่อทบีที่พระองคร์จะทรงทจาใหล้ความชอบธรรมทนันั้งสลินั้น
สจาเรห็จ การขข่มเหงพวกครลิสเตบียนยอุคตล้นไดล้เรลิที่มรอุนแรงมากขถึนั้นในกรอุงเยรผซาเลห็ม และขล้อเทห็จจรลิงนบีนั้กห็ทจาใหล้พระเยซผ
ไมข่เสดห็จไปทบีที่นนัที่นอยข่างเหห็นไดล้ชนัด พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าเชข่นเดบียวกนับทบีที่ทรงเปป็นมนอุษยร์ และในสตลิปปัญญาอนัน
สมบผรณร์แบบของพระองคร์ พระองคร์ทรงเหห็นวข่าเปป็นการฉลาดทบีที่จะไมข่ไปยนังกรอุงเยรผซาเลห็มในตอนนนันั้น; ดนังนนันั้น
พระองคร์จถึงทรงถดือเทศกาลปปัสกาในแควล้นกาลลิลบี

ขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่ามนันเปป็นชข่วงเทศกาลปปัสกา ผผล้คนมหาศาลจถึงมารวมตนัวกนันอยข่างรวดเรห็วเหลดือเกลิน ดล้วยวข่า
ในชข่วงนนันั้นของปปพวกยลิวมาจากทนัที่วโลกในสมนัยนนันั้น และหลายพนันคนทบีที่ผข่านเขล้ามาเพดืที่อเดลินทางตข่อไปยนังกรอุง
เยรผซาเลห็มกห็คงเปป็นสาเหตอุทบีที่ทจาใหล้คนหล้าพนันคนมารวมตนัวกนันเรห็วขนาดนนันั้น



มนันไมข่ใชข่เหตอุบนังเอลิญทบีที่พระเยซผทรงกระทจาการอนัศจรรยร์ทบีที่เฉพาะเจาะจงนบีนั้ในชข่วงเวลาทบีที่พลิเศษนบีนั้ เท
ศกาลปปัสกาเปป็นเวลาทบีที่ความคลิดของชาวยลิวจดจข่ออยผข่ทบีที่เนดืนั้อของลผกแกะทบีที่พวกเขาจะรนับประทาน และจดจข่ออยผข่ทบีที่
เลดือดนนันั้นทบีที่จะถผกประพรม พระเยซผทรงตดืที่นตนัวอยผข่เสมอตข่อทอุกโอกาสทบีที่จะนจาเสนอพระองคร์เองแกข่พวกเขาในฐานะ
ลผกแกะทบีที่เปป็นเครดืที่องสนัตวบผชาของพวกเขาเอง และพระองคร์ทรงใชล้โอกาสนบีนั้เพดืที่อตรนัสถถึงเนดืนั้อและโลหลิตซถึที่งตล้องถผกรนับ
ไวล้เปป็นของตนัวเองโดยคนเหลข่านนันั้นทบีที่ปรารถนาทบีที่จะหนบีพล้นการพลิพากษาของนรก

ขล้อ 5 และ 6: “เมพที่อพระเยซซูทรงเงยพระพทกตรณ์ทอดพระเนตรและเหก็นคนเปป็นอทนมากพากทนมาหา
พระองคณ์ พระองคณ์จนงตรทสกทบฟปีลริปวต่า “เราจะซพนี้ออาหารททที่ไหนใหด้คนเหลต่านทนี้กรินไดด้” พระองคณ์ตรทสอยต่างนทนี้นเพพที่อจะ
ลองใจฟปีลริป เพราะพระองคณ์ทรงทราบแลด้ววต่าพระองคณ์จะทรงกระทคาประการใด”

ยอหร์นเนล้นยนั้จาเสมอถถึงความเปป็นมนอุษยร์เชข่นเดบียวกนับความเปป็นพระเจล้าของพระเยซผ และขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่า
พระองคร์ “ทรงเงยพระพทกตรณ์ทอดพระเนตร” และเหก็นคนเปป็นอทนมากกห็ไมข่ไดล้หมายความวข่าพระองคร์ไมข่ทรง
ทราบวข่าพวกเขาจะมาอยผข่ทบีที่นนัที่นจนกระทนัที่งพระองคร์ทรงเหห็นพวกเขาดล้วยพระเนตรฝฝ่ายรข่างกาย

มาระโก 6:34 บอกเราวข่าเมดืที่อพระเยซผทรงเหห็นผผล้คนเหลข่านนันั้น พระองคร์ “ทรงสงสารเขา เพราะวข่าเขา
เปป็นเหมดือนฝผงแกะไมข่มบีผผล้เลบีนั้ยง พระองคร์จถึงเรลิที่มสนัที่งสอนเขาเปป็นหลายขล้อหลายประการ”

ใชข่แลล้วครนับ พระเยซผทรงมบีพระทนัยของพระเจล้า-แตข่พระองคร์กห็ทรงมบีพระทนัยของมนอุษยร์เชข่นกนันและ
พระองคร์ทรงทราบวข่ารข่างกายของพวกเขาเชข่นเดบียวกนับจลิตวลิญญาณของพวกเขาตล้องการอาหาร พระองคร์ทรง 
“สงสารพวกเขา” มนันทจาใหล้ผมชดืที่นใจและทจาใหล้จลิตใจของผมสดชดืที่นทบีที่ไดล้รผล้วข่าพระเยซผองคร์เดบียวกนันนบีนั้ทบีที่ทรงดผแลคน
หลิวหล้าพนันคนนนันั้น (โดยยนังไมข่นนับพวกผผล้หญลิงและเดห็ก) และทรงมบีพระทนัยกรอุณาเพราะความตล้องการของพวกเขา, กห็
ทรงมองลงมาวนันนบีนั้ยนังชาวโลกทบีที่แออนัดและพระทนัยยลิที่งใหญข่ของพระองคร์กห็ทรงกรอุณาตข่อฝผงชนแหข่งแผข่นดลินโลกทบีที่นข่า
สงสารและหลิวโหยเชข่นกนัน พระองคร์ยนังทรงหข่วงใยเกบีที่ยวกนับอาหารสจาหรนับรข่างกายอยผข่เหมดือนเดลิม และ “พระองคร์
จะไมข่ทรงหวงสลิที่งดบีใดๆเลยจากคนทนันั้งหลายทบีที่ดจาเนลินอยข่างเทบีที่ยงธรรม”; แตข่หลายครนันั้งพระหนัตถร์ของพระเจล้ากห็ถผก
มนัดไวล้และพระทนัยกรอุณาของพระเยซผกห็ถผกขนัดขวางเพราะมนอุษยร์รนักบาปและซาตานมากกวข่าทบีที่พวกเขารนักพระเจล้า 
เมดืที่อมนอุษยร์รนักความมดืดแทนทบีที่จะรนักความสวข่าง พระเจล้ากห็ไมข่ทรงมบีทางเลดือกอดืที่น: ภายใตล้สภาวการณร์เชข่นนนันั้น 
พระองคร์ไมต่สามารถประทานพระพรตข่างๆของพระองคร์แกข่ผผล้ทบีที่พระองคร์ทรงประสงคร์ไดล้

เมดืที่อเหห็นฝผงชนเหลข่านนันั้น พระเยซผทรงถามฟปลลิปวข่า “เราจะซพนี้ออาหารททที่ไหนใหด้คนเหลต่านทนี้กรินไดด้” ฟปลลิปเปป็น
ผผล้ทบีที่พระองคร์ควรถามวข่าจะซดืนั้อขนมปปังไดล้ทบีที่ไหนเพราะวข่าเขาเปป็นชาวเมดืองเบธไซดา และถล้าผผล้ใดรผล้วข่าจะซดืนั้อขนมปปัง
ปรลิมาณมหาศาลในพดืนั้นทบีที่นนันั้นไดล้ทบีที่ไหน ฟปลลิปกห็นข่าจะรผล้อยข่างแนข่นอน แตข่พระเยซผทรงมบีอบีกเหตอุจผงใจในการถาม
คจาถามนนันั้น: พระองคร์ทรงทราบแลล้ววข่าฟปลลิปจะทจาอะไร แตข่พระองคร์ทรงถามคจาถามนนันั้นเพดืที่อพลิสผจนร์เขา

ผผล้ชายทบีที่หลิวหล้าพนันคน, บวกพวกผผล้หญลิงและเดห็กๆ, รวมกนันเปป็นฝผงชนมหาศาล; และเนดืที่องจากขนมปปังใน
สมนัยนนันั้นทจาขถึนั้นดล้วยมดือและอบในเตาอบขนาดเลห็ก คงมบีขนมปปังไมข่พอในพดืนั้นทบีที่นนันั้นทนันั้งหมดทบีที่จะมาเลบีนั้ยงฝผงชนใหญข่โต
ขนาดนนันั้นไดล้ แตข่พระเยซผทรงทราบแนข่ชนัดแลล้ววข่าจะเกลิดอะไรขถึนั้น พระองคร์ทรงทราบวข่าเดห็กชายคนนนันั้นอยผข่ทบีที่นนัที่น
พรล้อมกนับขนมปปังและปลานลิดหนข่อยของเขา, พระองคร์ทรงทราบวข่าฝผงชนเหลข่านนันั้นจะไดล้รนับการเลบีนั้ยงอาหารดล้วย



วลิธบีใด; แตข่พระองคร์กจาลนังจนัดการกนับผผล้คนทบีที่มบีใจเฉดืที่อยชา และดล้วยเหตอุนบีนั้พระองคร์จถึงทรงจนัดการกนับพวกเขาเหมดือน
กนับทบีที่มนตุษยณ์จะจนัดการกนับมนอุษยร์จนถถึงจอุดแหข่งการอนัศจรรยร์นนันั้นในการทวบีขนมปปังและปลาเหลข่านนันั้น

นบีที่ไมข่ใชข่เหตอุบนังเอลิญ; มนันไมข่ไดล้ “เกลิดขถึนั้น” มาเฉยๆ-มนันถผกกจาหนดลข่วงหนล้าแลล้วโดยพระเจล้ากข่อนโลกนบีนั้มบีขถึนั้น
มา พระเยซผไดล้เสดห็จมาเพดืที่อกระทจางานเหลข่านนันั้นทบีที่พระบลิดาไดล้ประทานแกข่พระองคร์เพดืที่อกระทจาจนสจาเรห็จ (ยอหร์น 
5:36) และการเลบีนั้ยงอาหารฝผงชนเหลข่านนันั้นในชข่วงเทศกาลปปัสกากห็เปป็นหนถึที่งในงานเหลข่านนันั้น, ซถึที่งถผกกจาหนดไวล้ลข่วง
หนล้าแลล้วโดยพระเจล้าสจาหรนับชข่วงเวลานนันั้นโดยเฉพาะเพดืที่อจนัดเตรบียมสจาหรนับบทเรบียนแสนวลิเศษเกบีที่ยวกนับขนมปปังแหข่ง
ชบีวลิต พระเยซผทรงเปป็นขนมปปังนนันั้นทบีที่ลงมาจากพระบลิดาในสวรรคร์ เพดืที่อทบีที่มนอุษยร์จะรนับประทานและไมข่ตายเลยใน
ฝฝ่ายวลิญญาณ

ขล้อ 7: “ฟปีลริปทซูลตอบพระองคณ์วต่า “สองรด้อยเหรทยญเดนารริอทนกก็ไมต่พอซพนี้ออาหารใหด้เขากรินกทนคนละเลก็ก
ละนด้อย”

เราไมข่ทราบแนข่ชนัดวข่า “สองรล้อยเหรบียญเดนารลิอนัน” (ภาษาอนังกฤษคดือ “สองรด้อยเหรทยญเพก็นนท”) จะ
เทข่ากนับปรลิมาณเทข่าไหรข่ในเงลินของเราวนันนบีนั้ แตข่มนันคงจะมากกวข่าสองดอลลารร์อยข่างแนข่นอน ผผล้รผล้บางทข่านไดล้เสนอ
แนะวข่ามนันคงเทข่ากนับหกหรดือเจห็ดปอนดร์ในเงลินของอนังกฤษ, เทข่ากนับประมาณยบีที่สลิบดอลลารร์ในสกอุลเงลินอเมรลิกนัน แตข่
ประเดห็นตรงนบีนั้ไมต่ใชต่วข่าสองรล้อยเหรบียญเพห็นนบีจะซดืนั้อขนมปปังไดล้เยอะขนาดไหน; ความคลิดหลนักในพระคจาขล้อนบีนั้กห็คดือ
วข่าฟปลลิป, แทนทบีที่จะคลิดถถึงการซพนี้อขนมปปังนนันั้น, นข่าจะทผลวข่า “พระอาจารยร์เจล้าขล้า พระองคร์ทรงรนับมดือไดล้ทอุก
สถานการณร์ ขอพระองคห์ทรงโปรดเลบีนั้ยงพวกเขาเถลิด!” 

เชข่นเดบียวกนับนลิโคเดมนัส ฟปลลิปกจาลนังคลิดในแงข่ของสลิที่งธรรมชาตลิ เขายนังไมข่รผล้ตนัววข่าพระองคร์ผผล้ทบีที่เขาตลิดตามนบีนั้คดือ
พระเจล้าในเนดืนั้อหนนัง, พระเจล้าผผล้ทรงสามารถจนัดหาขนมปปังใหล้แกข่คนหด้าพทนคนไดล้อยข่างงข่ายดายพอๆกนับทบีที่พระองคร์
ทรงจนัดหาขนมปปังสจาหรนับหด้าคน

ไมข่ตล้องสงสนัยเลยวข่าเงลินสองรล้อยเหรบียญเพห็นนบีนบีนั้คดือเงลินในถอุงสข่วนกลางของกลอุข่มสาวกนนันั้น และยซูดาสกห็เปป็น
คนถดือถอุงเงลินนนันั้น (ยอหร์น 12:6) ดนังนนันั้นเราจถึงไมข่ทราบวข่าฟปลลิปรผล้ไดล้อยข่างไรวข่าถอุงนนันั้นมบีเงลินอยผข่เทข่าไหรข่ แตข่เมดืที่อพระเยซผ
ทรงถามเขาวข่า “เราจะซดืนั้ออาหารทบีที่ไหนใหล้คนเหลข่านบีนั้กลินไดล้” ฟปลลิปกห็ตอบโดยการรายงานตข่อพระองคร์เกบีที่ยวกนับ
สถานะของเงลินคงคลนัง 

สถานการณร์อนันนข่าเศรล้าแบบเดบียวกนันนบีนั้กห็เปป็นจรลิงวนันนบีนั้ทข่ามกลางนนักศาสนาจจานวนมากมาย พวกเขาตบีคข่า
ผลลนัพธร์แหข่งความพยายามของพวกเขาเปป็นเงลินดอลลารร์และเซห็นตร์ ไมข่ใชข่โดยดวงวลิญญาณทนันั้งหลายทบีที่ถผกชนะมา
เพดืที่อพระครลิสตร์ ศาสนากจาลนังกลายเปป็น “ธอุรกลิจใหญข่” ในอเมรลิกาและทนัที่วโลกวนันนบีนั้ และถล้าโครงการบางอยข่างไมข่ใชข่
โครงการระดนับหลายลล้านดอลลารร์ ผผล้คนกห็ดผถผกมนันและมองวข่ามนันไมข่คอุล้มคข่ากนับเวลาและความพยายามของพวกเขา
โดยไมข่ตระหนนักวข่าพระเจล้าทรงเปป็นเจล้าของฝผงสนัตวร์บนเนลินเขาพนันยอด, เงลินและทองคจาเปป็นของพระองคร์, และเรา
เปป็นเพบียงคนตล้นเรดือนในการรนับใชล้พระองคร์เทข่านนันั้น พระเยซผทรงถามคจาถามนบีนั้กนับฟปลลิปเพดืที่อทบีที่จะทดสอบความเชดืที่อ
ของเขาและเพดืที่อทบีที่จะพลิสผจนร์ใหล้เขาเหห็นในทบีที่สอุดวข่าองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าเองทรงเพบียงพอสจาหรนับทอุกความตล้องการและ
ความตล้องการใดๆ, ทรงพรล้อมสจาหรนับทอุกสถานการณร์



ขล้อ 8 และ 9: “สาวกคนหนนที่งของพระองคณ์คพออทนดรซูวณ์นด้องชายของซทโมนเปโตรทซูลพระองคณ์วต่า “ททที่นทที่มท
เดก็กชายคนหนนที่งมทขนมขด้าวบารณ์เลยณ์หด้ากด้อนกทบปลาเลก็กๆสองตทว แตต่เทต่านทนี้นจะพออะไรกทบคนมากอยต่างนทนี้”

ขณะทบีที่ฟปลลิปและยผดาสกจาลนังนนับเงลินเพห็นนบีเหลข่านนันั้น อนันดรผวร์กห็กจาลนังคล้นหาขนมปปัง-และเขาเจอมนัน คน
จจานวนมากวนันนบีนั้พรล้อมและเตห็มใจทบีที่จะนนับเงลิน แตข่ไมข่กบีที่คนเตห็มใจทบีที่จะออกไปตามทางหลวงและรนันั้วตล้นไมล้ทนันั้งหลาย
และคล้นหาเหลข่าดวงวลิญญาณเพดืที่อทบีที่จะใหล้ขนมปปังทบีที่มบีชบีวลิตแกข่พวกเขา ถผกตล้องทบีที่เรดืที่องเงลินๆทองๆตล้องมบีคนจนัดการ
ดผแล แตข่เงลินเปป็นเรดืที่องรองเมดืที่อเทบียบกนับดวงวลิญญาณของมนอุษยร์ อนันดผรวร์ฝฝ่าเขล้าไปในฝผงชน และในคนกลอุข่มใหญข่นนันั้น
เขาพบเดห็กชายตนัวนล้อยคนหนถึที่งซถึที่งไดล้นจาอาหารเทบีที่ยงของเขามาดล้วย-ขนมขล้าวบารร์เลยร์หล้ากล้อนกนับปลาเลห็กๆสองตนัว

นบีที่ไมข่เหมดือนกนับขนมปปังแถวทบีที่เราซดืนั้อในซผเปอรร์มารร์เกห็ตวนันนบีนั้ พวกมนันเปป็นขนมปปังกล้อนขนาดเลห็กจลิดี๋ว เหมดือน
กนับบลิสกลิตหรดือขนมปปังกล้อนกลม และปลาสองตนัวนนันั้นกห็นข่าจะตนัวเลห็กมากๆเชข่นกนัน; แตข่มนันไมข่ตล้องใชล้อะไรเยอะแยะ
เลยเพดืที่อทบีที่จะทจาสลิที่งใหญข่ๆใหล้สจาเรห็จเมดืที่อสลิที่งเลห็กนล้อยทบีที่เรามบีอยผข่นนันั้นถผกมอบถวายแดข่พระเยซผ พระองคร์สามารถเอาสริที่ง
นด้อยนริดจรริงๆของเราไปและทจาใหล้มนันเยอะมากไดล้ เหมดือนกนับทบีที่พระองคร์ไดล้ทรงกระทจากนับขนมปปังหล้ากล้อนและ
ปลาเลห็กๆสองตนัวนนันั้น พระองคร์กจาลนังทจาแบบนนันั้นอยผข่เหมดือนเดลิมเมดืที่อเรายอมใหล้พระองคร์เอาสลิที่งทบีที่เรามบีไปและอวยพร
และทวบีคผณมนัน เรดืที่องนข่าเศรล้าวนันนบีนั้กห็คดือวข่า นล้อยคนเหลดือเกลินเตห็มใจทบีที่จะใหล้พระเยซผไดล้ตทวพวกเขาไปพรล้อมกนับสลิที่งทบีที่
พวกเขามบีอยผข่!

อนันดรผวร์อยผข่กนับพระเยซผมาตนันั้งแตข่การเรลิที่มตล้นแหข่งงานรนับใชล้ขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้าและไดล้เหห็นการอนัศจรรยร์
ตข่างๆของพระองคร์-แมล้แตข่การเปลบีที่ยนนนั้จาใหล้เปป็นนนั้จาองอุข่นทบีที่งานสมรสในหมผข่บล้านคานา ผมปปักใจเชดืที่อวข่าเขารผล้วข่าพระ
เยซผทรงสามารถและจะทรงกระทจาสลิที่งทบีที่เปป็นไปไมข่ไดล้ ถล้าเขาไมข่เชดืที่อเชข่นนบีนั้ ทจาไมเขาถถึงไปคล้นหาแมล้แตข่อาหาร
จจานวนเลห็กนล้อยและโนล้มนล้าวเดห็กคนนนันั้นใหล้ยอมสละมดืนั้อเทบีที่ยงของเขาไวล้ในพระหนัตถร์ขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้าเลข่า? ถถึง
แมล้เขาถามวข่า “แตข่เทข่านนันั้นจะพออะไรกนับคนมากอยข่างนบีนั้” ผมกห็เหห็นอยข่างชนัดเจนวข่าอนันดรผวร์คาดหวนังการอนัศจรรยร์
หนถึที่งทบีที่จะเพบียงพอตข่อสถานการณร์นบีนั้

ขล้อ 10: “พระเยซซูตรทสวต่า “ใหด้คนททนี้งปวงนทที่งลงเถริด” ททที่นทที่นมทหญด้ามาก คนเหลต่านทนี้นจนงนทที่งลง นทบแตต่ผซูด้ชาย
ไดด้ประมาณหด้าพทนคน”

ชข่างเปป็นภาพทบีที่ตรงขล้ามกนันอยข่างสลินั้นเชลิงจรลิงๆ! อนันดรผวร์ถามไปแลล้ววข่า “แตข่เทข่านนันั้นจะพออะไรกนับคนมาก
อยข่างนบีนั้” และพระเยซผทรงตอบอยข่างเรบียบงข่ายมากๆวข่า “ใหล้คนทนันั้งปวงนนัที่งลงเถลิด” ไมข่มบีความตดืที่นเตล้น, ไมข่มบีการบข่น
วข่า, ไมข่มบีการขนัดเคดืองใจในสข่วนของพระองคร์เพราะการทบีที่ดผเหมดือนไมข่มบีความเชดืที่อทข่ามกลางเหลข่าสาวกของ
พระองคร์; มบีเพบียงคจาสนัที่งใหล้ประชาชนเหลข่านนันั้นนนัที่งลง มาระโก 6:40 บอกเราวข่า “ประชาชนกห็ไดล้นนัที่งรวมกนันเปป็นหมผข่ๆ
หมผข่ละรล้อยคนบล้าง หล้าสลิบบล้าง” ไมข่มบีความสนับสน, ไมข่มบีความไรล้ระเบบียบ พระเยซผไมข่ทรงทจาสลิที่งใดอยข่างรบีบรล้อนหรดือ
แบบลวกๆ พระวจนะของพระเจล้าบอกเราอยข่างชนัดเจนวข่า “แตข่สลิที่งสารพนัดซถึที่งจะกระทจานนันั้น จงกระทจาตามสมควร
และใหล้เปป็นระเบบียบเรบียบรล้อย” (1 คร. 14:40)

“ททที่นทที่นมทหญด้ามาก” นบีที่คดือชข่วงฤดผใบไมล้ผลลิ กข่อนเทศกาลปปัสกาเพบียงเลห็กนล้อย-และในดลินแดนศนักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ ฤดผ
ใบไมล้ผลลิกห็เปป็นชข่วงทบีที่สวยทบีที่สอุดของปป สภาพอากาศหนาวเยห็นไดล้ผข่านพล้นไปแลล้ว, ความรล้อนอนันแผดเผาของฤดผรล้อน
กห็ยนังไมข่เรลิที่มตล้น ทอุข่งหญล้าเหลข่านนันั้นเขบียวขจบี และดอกปป๊อบปปฟื้กห็กจาลนังเบข่งบานเปป็นหมดืที่นๆดอก เมดืที่อเทบียบกนับฉากหลนังดนัง



กลข่าว มนันคงเปป็นภาพทบีที่งดงามจรลิงๆทบีที่ไดล้เหห็นชายหล้าพนันคนและครอบครนัวของพวกเขานนัที่งเปป็นกลอุข่มๆอยข่างมบี
ระเบบียบ!

“คนเหลต่านทนี้นจนงนทที่งลง นทบแตต่ผซูด้ชายไดด้ประมาณหด้าพทนคน” ยอหร์นกลข่าวถถึงเฉพาะพวกผผล้ชาย แตข่มนัทธลิว
บอกเราวข่ามบี “ผผล้ชายประมาณหล้าพนันคน มริไดด้นทบผซูด้หญริงและเดก็ก” (มธ. 14:21) อยข่างไรกห็ตาม ไมข่มบีความขนัดแยล้ง
ในทบีที่นบีนั้ เพราะวข่าคจากรบีกทบีที่แปลเปป็น “พวกผผล้ชาย” (“คนเหลต่านทนี้น”) ในสข่วนแรกของขล้อพระคจาทบีที่เราศถึกษากนันอยผข่ กห็
เปป็นคจาทบีที่ใชล้แทน “ผผล้คน” และคจาทบีที่แปลเปป็น “ผผล้ชาย” ในสข่วนหลนังของขล้อนบีนั้กห็เปป็นคจานามเพศชาย ซถึที่งหมายถถึง
 “พวกผผล้ชายเทข่านนันั้น” ดนังนนันั้นจถึงมบีผผล้ชายประมาณหล้าพนันคน โดยไมข่นนับพวกผผล้หญลิงและเดห็กๆ ชข่างเปป็นภาพทบีที่นข่าดผชม
จรลิงๆ, ชข่างเปป็นประสบการณร์ทบีที่สอุดยอดจรลิงๆ!

ขล้อ 11: “แลด้วพระเยซซูกก็ทรงหยริบขนมปฟังนทนี้น และเมพที่อขอบพระคตุณแลด้ว กก็ทรงแจกแกต่พวกสาวก และ
พวกสาวกแจกแกต่บรรดาคนททที่นทที่งอยซูต่นทนี้น และใหด้ปลาดด้วยตามททที่เขาปรารถนา”

พระเยซผไมข่ไดล้ทรงทจาการโอล้อวดใหญข่โตโดยการสรล้างขนมปปังและปลากองพะเนลิน พระองคร์ไมข่ไดล้เสดห็จ
เขล้ามาในโลกเพดืที่อทบีที่จะเปป็นผผล้ทบีที่นข่าตดืที่นตาตดืที่นใจ แตข่เพดืที่อทบีที่จะเสนอขนมปปังแหข่งชบีวลิตใหล้แกข่มนอุษยร์ มนันเปป็นเครดืที่องหมาย
หนถึที่งเดบียวทบีที่บข่งชบีนั้ถถึงความเปป็นพระเจล้าของพระองคร์อยข่างแทล้จรลิง ดล้วยวข่ามนตุษยณ์คงอยากจะทจาการโอล้อวดใหญข่โต
อยข่างแนข่นอนวข่ามบีฤทธลิธิ์เดชในการทจาการอนัศจรรยร์เชข่นนบีนั้! พระวจนะบอกเราวข่าพระเยซผเพบียงแคข่ “หยริบขนมปฟังนทนี้น
และเมพที่อขอบพระคตุณแลด้ว” พระองคร์กห็สข่งอาหารนนันั้นตข่อไปยนังพวกสาวก ผผล้ซถึที่งแจกจข่ายอาหารนนันั้นใหล้แกข่ผผล้คนในทบีที่ๆ
พวกเขานนัที่งอยผข่บนพดืนั้นดลิน

คจากรบีกตรงนบีนั้ทบีที่ใชล้แทนคจาวข่า “ขอบพระคตุณ” คดือคจาเดบียวกนันกนับทบีที่ถผกใชล้โดยมนัทธลิว, มาระโก, ลผกา, และ
เปาโลในการกลข่าวถถึงพลิธบีระลถึกถถึงองคร์พระผผล้เปป็นเจล้า ทบีที่พระเยซผ “ทรงขอบพระคอุณ” เมดืที่อพระองคร์ทรงหยลิบ
ขนมปปังนนันั้นและถล้วยนนันั้นและสข่งพวกมนันตข่อไปยนังเหลข่าสาวกของพระองคร์

เมดืที่อพระเยซผทรงหนักขนมปปังนนันั้นและสข่งมนันใหล้แกข่เหลข่าสาวกของพระองคร์ การทวบีคผณขนมปปังนนันั้นแบบนข่า
อนัศจรรยร์ไดล้เกลิดขถึนั้น; มบีการเนรมลิตสรล้างขนมปปังแบบตข่อเนดืที่อง, ขนมปปังถผกเพลิที่มจจานวนอยข่างตข่อเนดืที่อง สลิที่งเดบียวกนันนบีนั้ไดล้
เกลิดขถึนั้นเมดืที่อพระองคร์ทรงหนักปลาสองตนัวนนันั้น พระองคร์จะทรงทวบีคผณขนมปปังหล้ากล้อนนนันั้นโดยไมข่ตล้องหนักพวกมนันกห็ไดล้ 
แตข่ในการหนักขนมปปังนนันั้นพระองคร์กจาลนังแสดงใหล้เหห็นความจจาเปป็นทบีที่พระกายของพระองคร์ตล้องถผกหนัก การทบีที่
พระองคร์ทรงแจกจข่ายขนมปปังเหลข่านนันั้นกห็แสดงใหล้เราเหห็นเชข่นกนันวข่าขนมปปังนนันั้นจากสวรรคร์มบีเพบียงพอสจาหรนับทอุก
คน-เมดืที่อคนบาปคนหนถึที่งทบีที่นข่าสงสารและหลิวโหยรนับขนมปปังแหข่งชบีวลิตไป ขนมปปังนนันั้นกห็ไมข่นล้อยลงกวข่าแตข่กข่อน 
พระคอุณของพระเจล้ามบีบรลิบผรณร์สจาหรนับทอุกคน และเมดืที่อคนบาปคนหนถึที่งไดล้รนับความรอด นนัที่นกห็ไมข่ทจาใหล้พระคอุณของ
พระเจล้านล้อยลงไป; ยนังมบีพระคอุณมากอยผข่เหมดือนแตข่กข่อน พระเยซผทรงเปป็นขนมปปังแหข่งชบีวลิต; พระกายของพระองคร์
ไดล้ถผกหนักออกและพระโลหลิตของพระองคร์ไดล้ถผกทจาใหล้หลนัที่งเพดืที่อเรา เราไดล้รนับความรอดโดยการรนับพระวจนะของ
พระองคร์ และพระโลหลิตทบีที่มบีคข่าประเสรลิฐของพระองคร์กห็ชจาระลล้างบาปทนันั้งปวงใหล้หมดสลินั้นไปสจาหรนับผผล้เชดืที่อ

ขล้อ 12: “เมพที่อเขาททนี้งหลายกรินอริที่มแลด้วพระองคณ์ตรทสกทบเหลต่าสาวกของพระองคณ์วต่า “จงเกก็บเศษอาหารททที่
เหลพอไวด้ เพพที่อไมต่ใหด้มทสริที่งใดเสทยไป”



“เมพที่อเขาททนี้งหลายกรินอริที่มแลด้ว” ใหล้ขล้อพลิสผจนร์แนข่ชนัดวข่าการอนัศจรรยร์นนันั้นเปป็นของจรริง พระเยซผทรงเสลิรร์ฟ
ขนมปปังและปลาจรลิงๆ; มนันไมข่ใชข่ความรผล้สถึกตดืที่นเตล้น, อะไรบางอยข่างทบีที่ผผล้คนแคข่จลินตนาการขถึนั้นมา พวกเขาไดล้รนับ
ประทานอาหารของจรลิงจนกระทนัที่งพวกเขาอลิที่มหนจาและรผล้สถึกพอใจ ขล้อพลิสผจนร์เพลิที่มเตลิมของเรดืที่องนบีนั้กห็คดือขล้อเทห็จจรลิงทบีที่
วข่าพระเยซผทรงสนัที่งพวกสาวกใหล้ “เกก็บเศษอาหารททที่เหลพอไวด้”-ปรลิมาณอาหารทบีที่เหลดือซถึที่งพอเตลิมสลิบสองกระบอุงเตห็ม!

หลนักการแบบครลิสเตบียนประการหนถึที่งถผกนจาเสนอตรงนบีนั้: เราจะตด้องไมต่ทคาใหด้เสทยเปลต่า พระเยซผทรงสอน
พวกสาวกใหล้เกห็บเศษอาหารทบีที่เหลดือไวล้ “เพดืที่อไมข่ใหล้มบีสลิที่งใดเสบียไป” มนันเปป็นบาปอยข่างหนถึที่งทบีที่จะทจาใหล้ของดบีๆทบีที่
พระเจล้าประทานใหล้แกข่เราเสบียเปลข่า ไมข่วข่าจะเปป็นเงลิน, เวลา, สอุขภาพ, หรดือโอกาส

ขล้อ 13: “เขาจนงเกก็บเศษขนมขด้าวบารณ์เลยณ์หด้ากด้อนซนที่งเหลพอจากททที่คนททนี้งหลายไดด้กรินแลด้วนทนี้น ใสต่กระบตุงไดด้
สริบสองกระบตุงเตก็ม”

แนข่นอนวข่าไมข่มบีผผล้ใดสามารถปฏลิเสธไดล้วข่าการอนัศจรรยร์อนันทรงฤทธลิธิ์ไดล้ถผกกระทจาแลล้ว ดล้วยวข่าฝผงชนทนันั้งหมด
ไดล้เหห็นมนัน ผผล้รผล้พระคนัมภบีรร์บางทข่านประกาศวข่านบีที่เปป็นการอนัศจรรยร์ทบีที่ยลิที่งใหญข่ทบีที่สอุดแหข่งการรนับใชล้บนโลกนบีนั้ขององคร์
พระผผล้เปป็นเจล้าของเรา และไมข่ตล้องสงสนัยเลยวข่าจากหลายแงข่มอุม พวกเขากห็ตนัดสลินถผกแลล้ว; แตข่ผมคลิดวข่าอยข่างดบีทบีที่สอุด
เราทนันั้งหลายกห็เปป็นผผล้ตนัดสลินทบีที่แยข่ในสลิที่งตข่างๆของพระเจล้า และมบีความสามารถนล้อยนลิดทบีที่จะทจาการเปรบียบเทบียบ
ตข่างๆ การอนัศจรรยร์นบีนั้ไดล้เผยใหล้เหห็นฤทธลิธิ์เดชในการเนรมลิตสรล้างของพระองคร์มากกวข่าการอนัศจรรยร์อดืที่นๆของ
พระองคร์-แตข่เนดืที่องจาก “ปราศจากพระองคร์แลล้ว ไมข่มบีสลิที่งใดทบีที่ไดล้ถผกสรล้างขถึนั้นมาแลล้วถผกสรล้างขถึนั้นมาเลย” มนันจถึงไมข่ใชข่
เรดืที่องยากทบีที่พระองคร์จะเอาขนมปปังและปลาเหลข่านนันั้นไปและทจาใหล้พวกมนันทวบีคผณเพดืที่อเลบีนั้ยงคนหล้าพนันคน ถล้าเราเชดืที่อ
วข่า “ในเรริที่มแรกนทนี้น พระเจจ้า” เรากห็เชดืที่อไดล้อยข่างไรล้ความยอุข่งยากวข่าพระเจล้าในเนดืนั้อหนนังทรงสามารถเอาขนมปปังหล้า
กล้อนกนับปลาสองตนัวไป, อวยพรพวกมนัน, หนักพวกมนัน, และเลบีนั้ยงฝผงชนมหาศาลเหลข่านนันั้นไดล้! พระองคร์ทรงเลบีนั้ยง
อาหารคนหล้าลด้านคนไดล้อยข่างสบายๆและอยข่างเพบียงพอเหมดือนกนับทบีที่พระองคร์ไดล้ทรงเลบีนั้ยงอาหารคนหล้าพนันคน

ขล้อ 14: “เมพที่อคนเหลต่านทนี้นไดด้เหก็นการอทศจรรยณ์ซนที่งพระเยซซูไดด้ทรงกระทคา เขากก็พซูดกทนวต่า “แทด้จรริงทต่านผซูด้นทนี้
เปป็นศาสดาพยากรณณ์นทนี้นททที่ทรงกคาหนดใหด้เขด้ามาในโลก”

“คนเหลต่านทนี้น” ในทบีที่นบีนั้หมายถถึงฝผงชนทนันั้งหมดนนันั้นทบีที่พถึที่งไดล้รนับการเลบีนั้ยงอาหาร พวกยลิวเหลข่านนันั้นเชดืที่อวข่าใคร
กห็ตามทบีที่ถผกสข่งมาจากพระเจล้าหรดือถผกเจลิมตนันั้งโดยพระเจล้ากห็มบีความสามารถทบีที่จะกระทจาการอนัศจรรยร์ตข่างๆ, หมาย
สจาคนัญตข่างๆ, และการมหนัศจรรยร์ตข่างๆไดล้ เหมดือนกนับทบีที่นลิโคเดมนัสกลข่าวในบททบีที่ 3, ขล้อ 2, เมดืที่อเขากลข่าววข่า “รนับบบี 
พวกขล้าพเจล้าทราบอยผข่วข่าทข่านเปป็นครผทบีที่มาจากพระเจล้า เพราะไมข่มบีผผล้ใดกระทจาการอนัศจรรยร์ซถึที่งทข่านไดล้กระทจานนันั้นไดล้ 
นอกจากวข่าพระเจล้าทรงสถลิตอยผข่กนับเขาดล้วย”

ฝผงชนหมผข่ใหญข่นบีนั้เพลิที่งไดล้เหห็นการอนัศจรรยร์หนถึที่งทบีที่ยลิที่งใหญข่-และเนดืที่องจากหมายสจาคนัญและการมหนัศจรรยร์ทนันั้ง
หลายถผกคาดหวนังวข่าจะมาพรล้อมกนับศาสดาพยากรณร์หรดือผผล้สข่งสารคนใดของพระเจล้า พวกเขาจถึงรนับสารภาพวข่า 
“แทล้จรลิงทข่านผผล้นบีนั้เปป็นศาสดาพยากรณร์นนันั้นทบีที่ทรงกจาหนดใหล้เขล้ามาในโลก” พวกเขาคลิดวข่าพระเยซผทรงเปป็น 
“ศาสดาพยากรณร์นนันั้นเหมดือนอยข่างโมเสส” พวกเขาคอุล้นเคยกนับหนนังสดือตข่างๆของหมวดพระราชบนัญญนัตลิและรผล้วข่า
ศาสดาพยากรณร์ทบีที่โดดเดข่นผผล้หนถึที่งจะปรากฏตนัว ยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาไดล้ทจาใหล้ความเชดืที่อนนันั้นเขล้มแขห็งมากขถึนั้นเมดืที่อ
เขาประกาศการเสดห็จมาของพระองคร์ผผล้หนถึที่งทบีที่เปป็นใหญข่กวข่าตนัวเขาเอง และหลนังจากขล้อเทห็จจรลิงของการอนัศจรรยร์ทบีที่



ยลิที่งใหญข่ขนาดนนันั้น พวกเขาจถึงกลข่าววข่า “แทล้จรลิงแลล้ว นบีที่แหละคออศาสดาพยากรณร์ผผล้นนันั้นทบีที่เรารอคอยมาตลอด!” มนัน
เปป็นเรดืที่องนข่าเศรล้าทบีที่พวกเขาเตห็มใจทบีที่จะยอมรนับพระเยซผวข่าเปป็นชายผผล้ยลิที่งใหญข่คนหนถึที่ง, ศาสดาพยากรณร์ผผล้ยลิที่งใหญข่คน
หนถึที่ง, แตข่พวกเขาไมข่เตห็มใจทบีที่จะยอมรนับพระองคร์วข่าเปป็นพระเจล้าในเนดืนั้อหนนัง, พระเมสสลิยาหร์ทบีที่พวกเขารอคอย ผผล้คน
วนันนบีนั้เตห็มใจทบีที่จะยอมรนับพระองคร์วข่าเปป็นอาจารยร์ผผล้ยลิที่งใหญข่คนหนถึที่ง, บอุคคลผผล้ยลิที่งใหญข่คนหนถึที่ง, แตข่พวกเสรบีนลิยมและ
พวกสมนัยใหมข่นลิยมกห็ปฏลิเสธวข่าพระองคร์ทรงประสผตลิจากหญลิงพรหมจารบี, พระเจล้าผผล้ทรงรนับสภาพมนอุษยร์

ขล้อ 15: “เมพที่อพระเยซซูทรงทราบวต่า เขาททนี้งหลายจะมาจทบพระองคณ์ไปตทนี้งใหด้เปป็นกษทตรริยณ์ พระองคณ์กก็เสดก็จ
ไปททที่ภซูเขาอทกแตต่ลคาพทง”

นบีที่ประกาศความเปป็นพระเจล้าของพระครลิสตร์, ความรผล้แบบพระเจล้าของพระองคร์เกบีที่ยวกนับความมอุข่งหมา
ยลนับๆของใจผผล้คนเหลข่านนันั้น: พระองคร์ทรงทราบวข่าพวกเขากจาลนังจะจนับพระองคร์โดยใชล้กจาลนังและตนันั้งพระองคร์เปป็น
กษนัตรลิยร์ พวกยลิวกจาลนังมองหาผผล้นจาทางการเมดืองคนหนถึที่ง และเหห็นไดล้ชนัดวข่าพวกเขาคลิดวข่าคนๆหนถึที่งทบีที่สามารถ
กระทจาการอนัศจรรยร์แบบทบีที่พวกเขาเพลิที่งเหห็นนนันั้นกห็สามารถนจาพวกเขาออกจากการตกเปป็นทาสโรมไดล้อยข่างแนข่นอน
พวกเขาหข่วงพะวงเกบีที่ยวกนับการทบีที่ตนตกเปป็นทาสภายใตล้การปกครองของโรมมากกวข่าทบีที่พวกเขาหข่วงพะวงเกบีที่ยวกนับ
การตกเปป็นทาสของบาปทบีที่พนันธนาการพวกเขาอยผข่ พวกเขากจาลนังมองหาผผล้ชข่วยใหล้รอดพล้นทางการเมดืองคนหนถึที่ง, 
ไมข่ใชข่พระเมสสลิยาหร์องคร์หนถึที่งทบีที่จะชข่วยพวกเขาใหล้รอดจากบาป

พระเยซผทรงปลบีกตนัวไปจากพวกเขาและ “เสดก็จไปททที่ภซูเขาอทกแตต่ลคาพทง” (เหมดือนเคยคจากรบีกอข่านวข่า 
“ภผเขาลซกนบัทั้น” มนัทธลิว 14:23 และมาระโก 6:46 บอกเราวข่าพระเยซผทรงสข่งฝผงชนกลนับบล้านไปและเสดห็จเขล้าไปใน
ภผเขาเพดืที่อทบีที่จะอธลิษฐาน

ขล้อ 16 และ 17: “พอคที่คาลงเหลต่าสาวกของพระองคณ์กก็ไดด้ลงไปททที่ทะเล แลด้วลงเรพอขด้ามฟากไปยทงเมพองคา
เปอรนาอตุม มพดแลด้วแตต่พระเยซซูกก็ยทงมริไดด้เสดก็จไปถนงเขา”

ทนันั้งมนัทธลิวและมาระโกบอกเราวข่าพระเยซผเจล้า “บนังคนับ” พวกสาวกใหล้เขล้าไปในเรดือและเดลินทางไปยนังอบีก
ฟาก (คจากรบีกอข่านวข่า “พระองคร์ทรงผซูกมทดหรดือผลทกดทนพวกเขา”) พวกเขายนังไมข่รผล้อยผข่เหมดือนเดลิมเกบีที่ยวกนับลนักษณะ
ฝฝ่ายวลิญญาณแหข่งอาณาจนักรของพระครลิสตร์และคงพรล้อมทบีที่จะไปตามฝผงชน, ตนันั้งพระองคร์ใหล้นนัที่งบนพระทบีที่นนัที่ง, และ
ปฝ่าวประกาศวข่าพระองคร์เปป็นกษนัตรลิยร์อยข่างไมข่ตล้องสงสนัย นบีที่อาจเปป็นเหตอุวข่าทจาไมพระองคร์ทรงถามพวกเขาวข่า “คน
ทนันั้งปวงพผดกนันวข่า เราเปป็นผผล้ใด” (ลผกา 9:18) ถล้าพวกสาวกกจาลนังคลิดเหมดือนกนับฝผงชนหมผข่ใหญข่นนันั้น พระเยซผกห็ทรง
ทราบความคลิดตข่างๆของพวกเขาและความคลิดเหลข่านนันั้นชข่างขนัดแยล้งจรลิงๆกนับจอุดประสงคร์ทบีที่พระองคร์ไดล้เสดห็จเขล้ามา
ในโลก พระองคร์ไมข่ไดล้เสดห็จมาเพดืที่อทบีที่จะถผกคนบนังคนับใหล้นนัที่งบนพระทบีที่นนัที่งตามขล้อเรบียกรล้องของฝผงชน พระองคร์ทรง
ทราบวข่าพระองคร์จะทรงเปป็นจอมกษนัตรลิยร์และจอมเจล้านาย แตข่มงกอุฏหนามตล้องมากข่อนมงกอุฏกษนัตรลิยร์ พระองคร์ไดล้
เสดห็จมาครนันั้งแรกนนันั้นเพดืที่อชจาระหนบีนั้บาป; พระองคร์จะเสดห็จมาครนันั้งทบีที่สองเพดืที่อครอบครองในความชอบธรรม และค
รลิสตจนักรจะครอบครองกนับพระองคร์

พวกสาวก “ไดด้ลงไปททที่ทะเล แลด้วลงเรพอขด้ามฟากไปยทงเมพองคาเปอรนาอตุม” เราไมข่ทราบวข่าเรดือลจานนันั้น
เปป็นของใคร แตข่เปป็นไปไดล้อยข่างยลิที่งวข่ามนันเปป็นของเปโตรหรดือคนหนถึที่งในพวกชาวประมงทบีที่เหลดือนนันั้น พวกเขาไดล้ทลินั้ง
อวนมาตลิดตามพระเยซผแลล้ว แตข่นนัที่นไมข่จจาเปป็นตล้องหมายความวข่าพวกเขาไดล้ทลินั้งออุปกรณร์ทนันั้งหมดของตนไปเสบีย บท



สอุดทล้ายในขข่าวประเสรลิฐเลข่มนบีนั้บอกเราวข่าหลนังจากการตรถึงกางเขน ใชข่แลล้วครนับ กระทนัที่งหลนังจากทบีที่พระเยซผไดล้ทรง
ปรากฏแกข่พวกสาวกหลนังจากการฟฟฟื้นคดืนพระชนมร์แลล้ว เปโตรกห็เลดือกทบีที่จะกลนับไปหาอวนของตน เขากลข่าวแกข่
สาวกคนอดืที่นๆทบีที่เหลดือวข่า “ขล้าจะไปจนับปลา” พวกเขาตอบวข่า “เราจะไปกนับทข่านดล้วย” เหห็นไดล้ชนัดวข่าพวกเขา
เขล้าไปในเรดือหาปลาของพวกเขาเองซถึที่งพวกเขาเกห็บไวล้บนทะเลกาลลิลบีและไดล้ใชล้หลายครนันั้งในการรนับใชล้ของพวกเขา
กนับพระเยซผ

“มพดแลด้วแตต่พระเยซซูกก็ยทงมริไดด้เสดก็จไปถนงเขา” ถล้อยคจาเหลข่านบีนั้มบีความจรลิงฝฝ่ายวลิญญาณทบีที่ยลิที่งใหญข่ประการ
หนถึที่งเชข่นกนัน คจากรบีกตรงนบีนั้ทบีที่แปลเปป็น “มดืด” มบีความหมายวข่า ความมพด เมดืที่อไมข่มบีพระเยซผอยผข่บนเรดือ ทอุกสลิที่งกห็เปป็น
ความมดืด พวกสาวกอยผข่กลางทะเลกาลลิลบี, ทะเลทบีที่ไวล้ใจไมข่ไดล้ทบีที่พายอุรอุนแรงมาไดล้อยข่างรวดเรห็ว สบีที่คนในชายเหลข่านบีนั้
เปป็นชาวประมง; พวกเขาเคยลข่องเรดือในทะเลมาตนันั้งแตข่เดห็ก และพวกเขาทราบดบีถถึงอนันตรายของการอยผข่กลาง
ทะเลกลางดถึก พวกเขารนับรผล้ถถึงความตล้องการของตนทบีที่อยากใหล้พระผผล้ชข่วยใหล้รอดอยผข่ดล้วย, พวกเขารผล้สถึกถถึงความไมข่
สบายใจและความผลิดหวนังทบีที่พระองคร์ไมข่ทรงอยผข่ดล้วย พวกเราเองกห็ตล้องการใหล้พระเยซผอยผข่ดล้วยในทอุกชนัที่วขณะของ
ทอุกชนัที่วโมงแหข่งชบีวลิตของเรา ปราศจากพระองคร์ ชบีวลิตกห็เรลิที่มมดืด, เตห็มไปดล้วยพายอุ, และอนันตราย

ขล้อ 18: “ทะเลกก็กคาเรริบขนนี้นเพราะลมพทดกลด้า”
ภาษากรบีกตรงนบีนั้อข่านวข่า “ทะเลกจาลนังถผกยกขถึนั้น, ถผกทจาใหล้ปปัปี่นปฝ่วน” คลดืที่นกจาลนังถาโถมเขล้าใสข่ดล้านขล้างของ

เรดือลจานล้อยนนันั้น กลข่าวแบบนข่าเศรล้ากห็คดือ พวกสาวกไดล้ประสบกนับสลิที่งทบีที่ผผล้เชดืที่อทนันั้งหลายยนังประสบอยผข่วนันนบีนั้ พวกเขา
เพลิที่งมบีความสอุขกนับประสบการณร์บนยอดเขา-พวกเขาไดล้เหห็นการอนัศจรรยร์แหข่งการเลบีนั้ยงอาหารคนหล้าพนันคนนนันั้น 
ประสบการณร์นบีนั้ถผกตามมาโดยความมดืดยามเทบีที่ยงคดืน, ถผกพายอุซนัดไปมา, กลางทะเลกาลลิลบีทบีที่มบีพายอุ ดนังนนันั้นครลิสเตบียน
ทนันั้งหลายจถึงมบีความสอุขกนับการอนัศจรรยร์แหข่งการบนังเกลิดใหมข่และกลายเปป็นผผล้ทบีที่มบีพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์สถลิตอยผข่ภายใน
โดยถผกสรล้างใหมข่แลล้วในพระครลิสตร์ เรามบีความสอุขกนับรนักแรกของเรา, และจากนนันั้นอยผข่ดบีๆเมฆพายอุกห็ตนันั้งเคล้า, การ
ทดลองตข่างๆเรลิที่มกระหนที่จาเขล้าใสข่เรา, การทดลองตข่างๆรอุมลล้อมรอบตนัวเรา; แตข่ขอบคอุณพระเจล้า “เราเปป็นมากกวข่า
ผผล้พลิชลิตโดยพระองคร์ผผล้ไดล้ทรงรนักเรา”

พระเยซผไดล้กลายเปป็นเปฝ้าหมายแหข่งความเชดืที่อของพวกสาวกในเรดืที่องของการจนัดหาดล้านวนัตถอุเมดืที่อพวกเขา
ไดล้เหห็นการอนัศจรรยร์เรดืที่องขนมปปังและปลาเหลข่านนันั้น บนัดนบีนั้พระองคร์ทรงทจาใหล้พระองคร์เองเปป็นเปฝ้าหมายแหข่งความ
เชดืที่อของพวกเขาในเรดืที่องทบีที่เกบีที่ยวขล้องกนับความกลนัวและภนัยอนันตราย พระองคร์ผผล้ไดล้ทรงขอบพระคอุณเมดืที่อพระองคร์ทรง
หนักขนมปปังนนันั้นและเนรมลิตสรล้างอาหารใหล้คนหลายพนันคน กห็ทรงเปป็นพระผผล้เนรมลิตสรล้าง-และผผล้บนัญชาการ- ของลม
และนนั้จาเชข่นกนัน จอุดประสงคร์ของพายอุนนันั้นอยผข่ในแผนการและรายการของพระเจล้า, เพดืที่อนจาพวกสาวกเขล้าสผข่ความเชดืที่อ
ทบีที่ลถึกซถึนั้งกวข่าเดลิมและความไวล้วางใจทบีที่สมบผรณร์มากขถึนั้นในพระองคร์ เมดืที่อเราเตลิบโตในพระคอุณ เรากห็เพลิที่มพผนในความ
เชดืที่อ

ขล้อ 19-21: “เมพที่อเขาททนี้งหลายตทกรรเชทยงไปไดด้ประมาณหด้าหกกริโลเมตร เขากก็เหก็นพระเยซซูเสดก็จดคาเนริน
มาบนทะเลใกลด้เรพอ เขาตต่างกก็ตกใจกลทว แตต่พระองคณ์ตรทสแกต่เขาวต่า “นทที่เปป็นเราเอง อยต่ากลทวเลย” ดทงนทนี้นเขาจนงรทบ
พระองคณ์ขนนี้นเรพอดด้วยความเตก็มใจ แลด้วททนใดนทนี้นเรพอกก็ถนงฝฟัปี่งททที่เขาจะไปนทนี้น”



จงสนังเกตวข่าพวกสาวกกจาลนังพายเรดืออยผข่, พวกเขาไมข่ไดล้กจาลนังใชล้ใบเรดือ ทนันั้งมนัทธลิวและมาระโกบอกเราวข่า
ลม “พนัดตล้าน” และจากวลบีนบีนั้เราจถึงเขล้าใจวข่าลมพนัดตล้านพวกเขาอยผข่ในตอนนนันั้น ซถึที่งเปป็นเหตอุวข่าทจาไมพวกเขาจถึง 
“กจาลนังพายเรดือ” แทนทบีที่จะใชล้ใบเรดือ พวกเขาไดล้พายเรดือไปยบีที่สลิบหล้าหรดือสามสลิบเฟอรร์ลอง (หล้าหกกลิโลเมตร)แลล้ว
กข่อนทบีที่พระเยซผเสดห็จมาหาพวกเขาโดยดจาเนลินมาบนทะเล

บางคนอาจถามวข่า “ทจาไมพระคนัมภบีรร์ไมข่บอกใหด้ชทดๆไปเลยวข่าระยะทางคดือเทข่าไหรข่?” เราตล้องจจาไวล้วข่า
ตอนนนันั้นพวกสาวกอยผข่ในเรดือลจาหนถึที่ง ซถึที่งถผกซนัดไปซนัดมาบนทะเลทบีที่มบีพายอุในคดืนทบีที่มดืดมากๆ และเราคงคาดหวนังใหล้
พวกเขาบอกระยะทางทบีที่แนข่ชนัดของพวกเขาจากชายฝปัปี่งไมข่ไดล้ พระวริญญาณบรริสตุทธริธิ์ทรงทราบจนถถึงความกวล้าง
ของเสล้นผม และจะทรงบอกยอหร์นถถึงจจานวนเฟอรร์ลองนนันั้นอยข่างแมข่นยจากห็ทจาไดล้; แตข่เปป็นทบีที่พอพระทนัยพระองคร์ทบีที่
จะปลข่อยใหล้ยอหร์นใชล้วลบีทบีที่ผผล้คนสมนัยนนันั้นชอบใชล้-“ประมาณยบีที่สลิบหล้าหรดือสามสลิบเฟอรร์ลอง” (พจนานอุกรม 
Webster’s นลิยาม “furlong” วข่าเทข่ากนับประมาณหนถึที่งสข่วนแปดของหนถึที่งไมลร์ ดนังนนันั้นเราจถึงกลข่าวไดล้อยข่าง
ปลอดภนัยวข่าพวกสาวกอยผข่กลางทะเล คดือประมาณสองหรดือสามไมลร์จากฝปัปี่งในทลิศทางใดทลิศทางหนถึที่ง)

ขณะอยผข่กลางทะเลนนันั้นพวกเขาเหห็นพระเยซผ “เสดก็จดคาเนรินมาบนทะเลใกลด้เรพอ เขาตต่างกก็ตกใจกลทว” นบีที่
คดือการฝฟนกฎธรรมชาตลิทนันั้งหมด-พระเยซผทรงเดลินขล้ามทะเลทบีที่มบีพายอุเหมดือนกนับทบีที่คอุณหรดือผมจะเดลินไปตามทางเดลิน
คอนกรบีต มนันงข่ายสจาหรนับพระองคร์ทบีที่จะเดรินบนนนั้จาพอๆกนับทบีที่มนันงข่ายสจาหรนับพระองคร์ทบีที่จะเนรมริตสรด้างนนั้จาเหลข่านนันั้น
ในตอนแรก เราเหห็นความเปป็นพระเจล้าของพระเยซผอบีกแลล้ว การอนัศจรรยร์นบีนั้เปป็นเรดืที่องเหนดือธรรมชาตลิ และไมข่มบีสลิที่ง
ใดทบีที่สามารถทจาใหล้มนอุษยร์ตกใจกลนัวและขวนัญหนบีดบีฝฝ่อไดล้เทข่ากนับการไดล้เผชลิญหนล้าแบบฉนับพลนันกนับอจานาจ (หรดือตนัว
ตน) ทบีที่เชดืที่อมโยงกนับอบีกโลกหนถึที่ง พวกสาวกเปป็นเพบียงมนอุษยร์ธรรมดา; พวกเขาไมข่มบีพระคนัมภบีรร์ภาคพนันธสนัญญาใหมข่
เหมดือนกนับทบีที่เรามบีวนันนบีนั้ และแมล้วข่าพวกเขายอมรนับพระเยซผใหล้เปป็นพระเมสสลิยาหร์ของตน พวกเขากห็รผล้จนักพระองคร์
แบบสข่วนตนัวไดล้เพบียงไมข่นาน

มนัทธลิวใหล้บนันทถึกทบีที่นข่าสนใจเกบีที่ยวกนับประสบการณร์ครนันั้งนบีนั้ ในมนัทธลิว 14:24-33 เราอข่านวข่า:
“แตข่ขณะนนันั้นเรดืออยผข่กลางทะเลแลล้ว และถผกคลดืที่นโคลงเพราะทวนลมอยผข่ ครนันั้นเวลาสามยามเศษ พระเยซผ

จถึงทรงดจาเนลินบนนนั้จาทะเลไปยนังเหลข่าสาวก เมดืที่อเหลข่าสาวกเหห็นพระองคร์ทรงดจาเนลินมาบนทะเล เขากห็ตกใจนนัก พผด
กนันวข่า “เปป็นผบี” เขาจถึงรล้องอถึงไปเพราะความกลนัว ในทนันใดนนันั้นพระเยซผตรนัสกนับเขาวข่า “จงชดืที่นใจเถลิด คดือเราเอง 
อยข่ากลนัวเลย”

“ฝฝ่ายเปโตรจถึงทผลตอบพระองคร์วข่า “พระองคร์เจล้าขล้า ถล้าเปป็นพระองคร์แนข่แลล้ว ขอทรงโปรดใหล้ขล้าพระองคร์
เดลินบนนนั้จาไปหาพระองคร์” พระองคร์ตรนัสวข่า “มาเถลิด” เมดืที่อเปโตรลงจากเรดือแลล้ว เขากห็เดลินบนนนั้จาไปหาพระเยซผ 
แตข่เมดืที่อเขาเหห็นลมพนัดแรงกห็กลนัว และเมดืที่อกจาลนังจะจมกห็รล้องวข่า “พระองคร์เจล้าขล้า ชข่วยขล้าพระองคร์ดล้วย” ในทนันใด
นนันั้นพระเยซผทรงเอดืนั้อมพระหนัตถร์จนับเขาไวล้ แลล้วตรนัสกนับเขาวข่า “โอ คนมบีความเชดืที่อนล้อย เจล้าสงสนัยทจาไม” เมดืที่อพระ
องคร์กนับเปโตรขถึนั้นเรดือแลล้ว ลมกห็สงบลง เขาทนันั้งหลายทบีที่อยผข่ในเรดือจถึงมานมนัสการพระองคร์ทผลวข่า “พระองคร์ทรงเปป็น
พระบอุตรของพระเจล้าจรลิงแลล้ว”

เปโตรเปป็นโฆษกใหล้คนกลอุข่มนนันั้นในขณะนนันั้น และผมเชดืที่อวข่ามนันเปป็นเพราะวข่าพวกสาวกทบีที่เหลดือตกใจกลนัว
จนพผดไมข่ออก; แตข่เปโตรไดล้รล้องทผลตข่อองคร์พระผผล้เปป็นเจล้า พระเยซซูไมข่เพบียงทรงเดลินบนนนั้จาเทข่านนันั้น แตข่พระองคร์ไดล้



ประทานฤทธลิธิ์เดชแกข่เปโตรเพดืที่อทบีที่จะทจาแบบเดบียวกนันดล้วย (และแนข่นอนวข่าเปโตรไดล้เดลินบนพระวจนะ) เมดืที่อเปโต
รกลข่าววข่า “พระองคร์เจล้าขล้า ถผู้าเปป็นพระองคร์แนข่แลล้ว ขอทรงโปรดใหล้ขล้าพระองคร์เดลินบนนนั้จาไปหาพระองคร์” พระ
เยซผกห็ไมข่ไดล้ตรนัสวข่า “เปโตร นบีที่เราเองไง” ไมข่เลยครนับ พระองคร์เพบียงแคข่เชลิญชวนวข่า “มาเถริด!”  และบนพระวจนะ
นนันั้นเปโตรกห็เดลินไป ตราบใดทบีที่เขามบีสายตาจนับจล้องอยผข่ทบีที่พระเยซผ ทอุกอยข่างกห็เรบียบรล้อยดบี; แตข่ทนันทบีทบีที่เขาละสายตาไป
มองคลดืที่นทบีที่ซนัดกระหนที่จารอบตนัวเขา เขากห็เรลิที่มจมลง คอุณจะสนังเกตเหห็นวข่าเมดืที่อเปโตรเรลิที่มทบีที่จะจมลง เขาไมข่ไดล้ตกแตข่ง
คจาอธลิษฐานของเขาใหล้สวยหรผ, เขาไมข่ไดล้ใชล้คจาพผดสละสลวยแบบทบีที่ใชล้กนันเชล้าวนันอาทลิตยร์ เชข่น “ขล้าแตข่พระเจล้าผผล้
บรลิสอุทธลิธิ์, ชอบธรรม, สนัพพนัญญผ, สรรพลานอุภาพ, ผผล้ทรงสถลิตอยผข่ทอุกแหข่งหน, ผผล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์, ผผล้ทรงมบีอจานาจสลิทธลิธิ์
ขาดสผงสอุดเจล้าขล้า” ไมข่เลยครนับ ถล้าเขามนัวแตข่ใชล้เวลาเพดืที่อทจาแบบนนันั้น พวกปลากห็คงตอดนลินั้วเทล้าของเขาไปแลล้วกข่อน
ทบีที่เขาพผดจบคจายลิที่งใหญข่สวยหรผทบีที่ฟปังดผสผงสข่งทบีที่เกรลิที่นนจาคจาอธลิษฐานของเขา ตอนนนันั้นไมข่มบีเวลาสจาหรนับการแตข่งองคร์
ทรงเครดืที่องหรดือความหนล้าซดืที่อใจคด เปโตรแคข่อธลิษฐานจากใจของเขาวข่า “พระองคห์เจผู้าขผู้า ชข่วยขผู้าพระองคห์
ดผู้วย!” แคข่วลบีสนันั้นๆ-แตข่พระเยซผทรงเหยบียดพระหนัตถร์ของพระองคร์ออกและควล้าเขาไวล้, ยกเขาขถึนั้นมา, ตจาหนลิเขาทบีที่
เขาขาดความเชดืที่อ, และ “เมพที่อพระองคณ์กทบเปโตรขนนี้นเรพอแลด้ว ลมกก็สงบลง”

มนันเปป็นสลิที่งทบีที่ถผกตล้องทบีที่จะตระหนนักถถึงอจานาจสลิทธลิธิ์ขาดสผงสอุดของพระเจล้าผผล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์; แตข่เราไมข่
จจาเปป็นตล้อง “แตข่งองคร์ทรงเครดืที่อง” คจาอธลิษฐานของเราเพดืที่อทบีที่พระองคร์จะทรงฟปัง พระเจล้าทรงทราบใจเรา และถล้า
คจาอธลิษฐานตข่างๆของเราออกมาจากใจ พระเจล้ากห็ทรงเขล้าใจ แมล้ในยามทบีที่เราอยผข่ภายใตล้ภาระหนนักเหลดือเกลินจนเรา
อธลิษฐานไมข่ไดล้, ถล้อยคจาไมข่ยอมออกมา, “พระวลิญญาณเองทรงชข่วยขอเพดืที่อเราดล้วยความครที่จาครวญซถึที่งเหลดือทบีที่จะ
พผดไดล้” (โรม 8:26)

เมดืที่อพระเยซผเสดห็จเขล้าไปในเรดือนล้อยลจานนันั้น มนันกห็ไปถถึงจอุดหมายปลายทางของมนันทนันทบี-อนันเปป็นหลนักฐาน
เพลิที่มเตลิมแกข่พวกสาวกวข่าพระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์อยข่างแทล้จรลิงและไมข่ใชข่วลิญญาณตนหนถึที่ง เมดืที่อพระองคร์ทรงกล้าว
ขถึนั้นไปบนเรดือเลห็กลจานนันั้น ระยะทางกห็ถผกทจาใหล้โมฆะไป; การสถลิตอยผข่ดล้วยของพระองคร์ไดล้นจามาซถึที่งการปกปฝ้องและ
การชข่วยใหล้พล้น พระองคร์ทรงกระทจาแบบเดบียวกนันวนันนบีนั้, กลข่าวในแงข่ฝฝ่ายวลิญญาณ, สจาหรนับทอุกคนทบีที่ยอมเชดืที่อใน
พระองคร์และวางใจพระองคร์ ผผล้เชดืที่อทอุกคนอยผข่ในโลกทบีที่มบีพายอุรอุนแรง พระเยซผตรนัสวข่า “ในโลกนบีนั้ทข่านจะประสบ
ความทอุกขร์ยาก แตข่จงชดืที่นใจเถลิด เพราะวข่าเราไดล้ชนะโลกแลล้ว” (ยอหร์น 16:33) 

ครริสตจทกรกห็อยผข่ในโลกทบีที่มบีพายอุรอุนแรงเชข่นกนัน; แตข่เมดืที่อพระเยซผเสดห็จมารนับครลิสตจนักรของพระองคร์ไป เรากห็
จะถผกรนับออกไปจากพายอุนบีนั้อยข่างฉนับพลนันและไปอยผข่ทบีที่จอุดหมายนลิรนันดรร์ของเรา-กนับพระเยซผ ดนังนนันั้นพวกสาวกในทบีที่นบีนั้
จถึงเปป็นภาพเลห็งของครลิสตจนักรในโลกนบีนั้-และสรรเสรลิญพระเจล้า พระเยซผจะเสดห็จมาในไมข่ชล้า พรล้อมกนับเสบียงของ
เทพบดบีและเสบียงแตรของพระเจล้า, เมดืที่อคนทบีที่ตายแลล้วในพระครลิสตร์จะถผกทจาใหล้เปป็นขถึนั้นและเหลข่าวลิสอุทธลิชนทบีที่มบีชบีวลิต
อยผข่จะถผกรนับขถึนั้นไปพบกนับพระเยซผในหมผข่เมฆในฟฝ้าอากาศ!

ไมข่ตล้องสงสนัยเลยวข่าการอนัศจรรยร์ทนันั้งสองอยข่างนบีนั้ (การเลบีนั้ยงหล้าพนันคนนนันั้นและการทบีที่พระเยซผเดลินบนนนั้จา) ถผก
ใหล้ไวล้เพดืที่อเตรบียมใจและความคลิดของพวกสาวกใหล้พรล้อมทบีที่จะรนับความจรลิงอนันยลิที่งใหญข่เหลข่านนันั้นซถึที่งจะถผกประกาศ
ทนันทบีในคจาเทศนาขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้าเรดืที่องขนมปปังแหข่งชบีวลิต พวกเขายนังไมข่ถถึงตอนทบีที่พระเยซผถผกตรถึงทบีที่กลโกธา; 
พวกเขาไมข่มบีภาคพนันธสนัญญาใหมข่เหมดือนอยข่างเรา และการทบีที่พวกเขาไดล้เหห็นการอนัศจรรยร์นบีนั้, โดยไดล้รนับขนมปปัง



และปลาทบีที่แตกออก, กห็จะชข่วยพวกเขาใหล้เขล้าใจเมดืที่อพระเยซผทรงประกาศพระองคร์เองวข่าเปป็นขนมปปังแหข่งชบีวลิต 
เมดืที่อพระองคร์ตรนัสวข่า “เนดืนั้อของเราคดืออาหารทบีที่แทล้จรลิงและโลหลิตของเราคดือของดดืที่มทบีที่แทล้จรลิง” พวกเขากห็จะจจาการ
อนัศจรรยร์เรดืที่องขนมปปังและปลาเหลข่านนันั้นไดล้ทนันทบี ดนังนนันั้นพวกเขากห็จะเขล้าใจและมบีความเชดืที่อในพระเยซผ-ไมข่ใชข่แคข่ใน
ฐานะพระเมสสลิยาหร์ แตข่ในฐานะขนมปปังแหข่งชบีวลิต การหนักขนมปปังและการเดลินบนนนั้จาขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้าทจาใหล้
ความเขล้าใจฝฝ่ายวลิญญาณของพวกเขาแขห็งแกรข่งขถึนั้นและชข่วยพวกเขาใหล้มบีความเชดืที่อมากขถึนั้นในพระเยซผในฐานะ
พระเมสสลิยาหร์, พระบอุตรของพระเจล้า, และยนังยอมรนับพระองคร์ในฐานะมนอุษยร์ดล้วย

วบันตข่อมา
ขล้อ 22-24: “วทนรตุต่งขนนี้น เมพที่อคนททที่อยซูต่ฝฟัปี่งขด้างโนด้นเหก็นวต่าไมต่มทเรพออพที่นททที่นทที่น เวด้นแตต่ลคาททที่เหลต่าสาวกของ

พระองคณ์ลงไปเพทยงลคาเดทยว และเหก็นวต่าพระเยซซูมริไดด้เสดก็จลงเรพอลคานทนี้นไปกทบเหลต่าสาวก แตต่เหลต่าสาวกของ
พระองคณ์ไปตามลคาพทงเทต่านทนี้น (แตต่มทเรพอลคาอพที่นมาจากทริเบเรทยส ใกลด้สถานททที่ททที่เขาไดด้กรินขนมปฟัง หลทงจากททที่องคณ์
พระผซูด้เปป็นเจด้าไดด้ทรงขอบพระคตุณแลด้ว) เหตตุฉะนทนี้นเมพที่อประชาชนเหก็นวต่า พระเยซซูและเหลต่าสาวกไมต่ไดด้อยซูต่ททที่นทที่น 
เขาจนงลงเรพอไปและตามหาพระเยซซูททที่เมพองคาเปอรนาอตุม”

ฝผงชนเหลข่านนันั้นไดล้สนังเกตเหห็นวข่าพระเยซผไมข่ไดล้เสดห็จไปกนับพวกสาวกของพระองคร์ตอนทบีที่พวกเขาขถึนั้นเรดือไป
แตข่เมดืที่อพวกเขาเทบีที่ยวคล้นหาพระองคร์ในเชล้าวนันรอุข่งขถึนั้น พวกเขากห็หาพระองคร์ไมข่เจอ ไมข่แปลกเลยทบีที่พวกเขาอนัศจรรยร์
ใจเมดืที่อพวกเขาพบพระองคร์ทบีที่เมดืองคาเปอรนาออุม! พวกเขารผล้วข่าพระองคร์ไมข่ไดล้นนัที่งเรดือไปกนับพวกสาวก; พวกเขารผล้วข่า
พระองคร์คงเดลินอล้อมชายฝปัปี่งและไปถถึงอบีกฟากไดล้เรห็วขนาดนนันั้นไมข่ไดล้แนข่ พวกเขาไมข่เคยคลิดเลยสนักครนันั้งเกบีที่ยวกนับการทบีที่
พระองคร์ขล้ามทะเลไปอยต่างนต่าอทศจรรยณ์, เดลินไปบนนนั้จา

ขล้อ 23 เปป็นเนดืนั้อหาแทรกเขล้ามา; มนันหมายความวข่ามบีเรดือลจาอดืที่นๆอบีกจากเมดืองทลิเบเรบียส ซถึที่งอยผข่ไมข่ไกลเกลิน
ไปจากทบีที่ๆพระเยซผไดล้ทรงทจาการอนัศจรรยร์นนันั้น ถถึงแมล้วข่าไมข่มบีเรดือเลยสนักลจา ณ จอุดนนันั้นทบีที่พวกสาวกไดล้ออกเรดือมา 
ยกเวล้นเรดือเลห็กลจานนันั้นทบีที่พวกเขานนัที่งมา พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ทรงใสข่คจาพผดเนดืนั้อหาแทรกนบีนั้อยข่างระมนัดระวนังในทบีที่นบีนั้เพดืที่อ
ทบีที่จะแสดงใหล้เหห็นวข่าฝผงชนเหลข่านนันั้นตามองคร์พระผผล้เปป็นเจล้ามายนังเมดืองคาเปอรนาออุมไดล้อยข่างไร ถล้าพระคจาทบีที่เปป็นคจา
อธลิบายขล้อนบีนั้ไมข่อยผข่ตรงนบีนั้ พวกเสรบีนลิยมและพวกสมนัยใหมข่นลิยมกห็คงถามวข่า “ฝผงชนเหลข่านนันั้นไปถถึงอบีกฟากของทะเล
นนันั้นไดล้อยข่างไรถล้าไมข่มบีเรดือลจาอดืที่นเลย?”

“ประชาชน” ในขล้อ 24 ไมข่จจาเปป็นตล้องหมายถถึงทนันั้งหล้าพนันคนนนันั้น เมดืที่อพระเยซผทรงสข่งพวกเขากลนับบล้านไป
(มธ. 14:23) ไมข่ตล้องสงสนัยเลยวข่าพวกเขาสข่วนใหญข่กห็กลนับบล้านของตน หรดือเดลินทางตข่อไปยนังกรอุงเยรผซาเลห็มเพดืที่อ
รข่วมถดือเทศกาลปปัสกา เหห็นไดล้ชนัดวข่าประชาชนเหลข่านนันั้นทบีที่ “ลงเรพอไปและตามหาพระเยซซูททที่เมพองคาเปอรนาอตุม” 
คดือสข่วนหนถึที่งของหล้าพนันคนนนันั้นทบีที่ไมข่ไดล้กลนับบล้านไปหรดือเดลินทางตข่อไปยนังกรอุงเยรผซาเลห็ม

คนเหลข่านนันั้นทบีที่ตลิดตามองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าไปยนังเมดืองคาเปอรนาออุมนข่าจะรวมถถึงคนจจานวนมากทบีที่ไดล้ตลิดตาม
พระองคร์มาจากสถานทบีที่ตข่างๆโดยปราศจากความปรารถนาฝฝ่ายวลิญญาณใดๆทนันั้งนนันั้น (ขล้อ 26, 36) ไมข่วข่าพระองคร์
เสดห็จไปทบีที่ใด พวกเขากห็อยผข่ทบีที่นนัที่นเพดืที่อดผการอนัศจรรยร์ตข่างๆของพระองคร์ พวกเขาเสาะหาพระองคร์-แตข่ดล้วยจอุด
ประสงคร์ทบีที่ผลิด การตลิดตามของพวกเขาอยผข่ฝฝ่ายเนดืนั้อหนนัง พวกเขาชอบความตดืที่นเตล้นและความตระการตา โดยมบี
ความหวนังวข่าสอุดทล้ายแลล้วจะไดล้บางสลิที่งบางอยข่างจากมนัน



ขล้อ 25: “ครทนี้นเขาไดด้พบพระองคณ์ททที่ฝฟัปี่งทะเลขด้างโนด้นแลด้ว เขาททนี้งหลายทซูลพระองคณ์วต่า “รทบบท ทต่านมาททที่นทที่
เมพที่อไร”

พระคจาขล้อนบีนั้ไมข่ไดล้บอกเราอยข่างแนข่ชนัดวข่าฝผงชนเหลข่านนันั้นเจอพระเยซผทบีที่ไหน ขล้อ 59 บอกเราวข่าพระองคร์
ทรงสนัที่งสอนในธรรมศาลาทบีที่เมดืองคาเปอรนาออุม แตข่คนเหลข่านนันั้นไมข่นข่าจะขถึนั้นฝปัปี่งและจากเรดือมายนังธรรมศาลาทนันทบี 
อาจเปป็นไดล้วข่าพวกเขาเจอพระเยซผบนชายฝปัปี่งทะเลกาลลิลบี และพระองคร์ตรนัสแกข่พวกเขาเกบีที่ยวกนับขนมปปังแหข่งชบีวลิต
ตามทบีที่ถผกบนันทถึกไวล้ในขล้อ 26 ถถึง 40; และจากนนันั้นเมดืที่อพวกเขา “บข่นพถึมพจากนันเรดืที่องพระองคร์” (ขล้อ 41) พวกเขากห็
นข่าจะเดลินทางตข่อไปยนังธรรมศาลาขณะทบีที่พระองคร์ตรนัสคจาเทศนานนันั้นตข่อไป

“ทต่านมาททที่นทที่เมพที่อไร” พวกเขาประหลาดใจทบีที่เจอพระเยซผบนอบีกฟากของทะเลกาลลิลบี ตอนทบีที่พวกเขาไดล้
เหห็นพระองคร์ครนันั้งลข่าสอุด พระองคร์กจาลนังเสดห็จขถึนั้นไปบนภผเขาเพดืที่ออธลิษฐาน และพวกเขาไมข่อาจเขล้าใจไดล้วข่าพระองคร์
เสดห็จมาถถึงเมดืองคาเปอรนาออุมไดล้อยข่างไรในเมดืที่อพระองคร์ไมข่ไดล้ขถึนั้นเรดือไปกนับพวกสาวก

เราควรหมายเหตอุไวล้วข่าพระเยซผไมข่ไดล้ตอบคจาถามของพวกเขา เราอาจเสนอแนะเหตอุผลหลายประการวข่า
ทคาไมพระองคร์ไมข่ทรงตอบ แตข่สข่วนตนัวแลล้วผมเชดืที่อวข่านนัที่นเปป็นเพราะวข่าถล้าพระองคร์ทรงบอกพวกเขาวข่าพระองคร์
เสดห็จมาถถึงอบีกฟากไดล้อยข่างไร พวกเขากห็คงไมข่เชดืที่อพระองคร์ ยลิที่งกวข่านนันั้น ถล้าพระองคร์ทรงบอกพวกเขาวข่าพระองคร์ไดล้
เดรินขด้ามนนี้คามา พวกเขากห็คงหยลิบกล้อนหลินขถึนั้นมาเพดืที่อขวล้างใสข่พระองคร์เสบีย เหมดือนกนับทบีที่พวกเขาทจาในกรณบีอดืที่นๆ 
พระองคร์ทรงทราบความคลิดของพวกเขา, ใจของพวกเขา; และพระองคร์ไมข่ทรงสลินั้นเปลดืองคจาพผดเลยในการตอบ
คจาถามของพวกเขา แทนทบีที่จะทจาอยข่างนนันั้น พระองคร์ทรงตอบกลนับโดยเผยใหล้เหห็นความมอุข่งหมายทบีที่แทล้จรลิงของพวก
เขาในการตลิดตามพระองคร์มา

คคาเทศนาของพระครริสตห์เรอที่องขนมปปังแหข่งชรีวริต
คจาเทศนาเรดืที่องขนมปปังแหข่งชบีวลิตถผกแบข่งออกเปป็นสองสข่วน: (1) ในขล้อ 26 ถถึง 40 องคร์พระผผล้เปป็นเจล้าตรนัส

ถถึงความเชดืที่อผลิดๆของฝผงชนเหลข่านนันั้นในการประยอุกตร์ใชล้การอนัศจรรยร์เรดืที่องขนมปปังและปลาเหลข่านนันั้นกนับความ
ตล้องการฝฝ่ายรข่างกายแตข่เพบียงอยข่างเดบียว แทนทบีที่จะใชล้กนับความตล้องการตข่างๆในฝฝ่ายวลิญญาณทบีที่ลถึกซถึนั้งกวข่า แทนทบีที่
จะตอบคจาถามของพวกเขา พระองคร์ทรงตอบสภาวะแหข่งใจของพวกเขา (2) ในขล้อ 43 ถถึง 59 พระองคร์ทรง
ตอบพวกยลิวทบีที่บข่นพถึมพจา, ประชากรของพระองคร์เอง อยข่างไรกห็ตาม ในแตข่ละการแบข่งเหลข่านนันั้น เราพบความจรลิง
อนันยลิที่งใหญข่เหมดือนกนันสองประการ: “ประการแรก พระครริสตณ์ทรงเปป็นขนมปฟังจากสวรรคณ์, ขนมปปังแหข่งชบีวลิต; และ
ประการทบีที่สอง พระครลิสตร์ไดล้เสดห็จมาจากพระเจล้า, ถผกสข่งมาโดยพระเจล้า, เพดืที่อจอุดประสงคร์หนถึที่งเดบียว: เพพที่อทตุกคนททที่
กรินขนมปฟังนทนี้จะมทชทวริตอยซูต่ตลอดไป

“แทล้จรลิงแลล้ว แทล้จรลิงแลล้ว” สองรอบเกลิดขถึนั้นในแตข่ละอนันของการแบข่งสองสข่วนนบีนั้ ในสข่วนแรกนบีนั้ “แทล้จรลิง
แลล้ว แทล้จรลิงแลล้ว” สองรอบเกรลิที่นนจาการปฏลิเสธโดยพระเยซผเกบีที่ยวกนับการคลิดเอาเองของเหลข่าผผล้ฟปังของพระองคร์ 
(ขล้อ 26, 32) และในสข่วนทบีที่สองของคจาเทศนานบีนั้ วลบี “แทล้จรลิงแลล้ว แทล้จรลิงแลล้ว” สองรอบเกรลิที่นนจาเงดืที่อนไขตข่างๆ
สจาหรนับการไดล้ชบีวลิตนลิรนันดรร์เปป็นกรรมสลิทธลิธิ์ (ขล้อ 47, 53) นอกจากนบีนั้ในแตข่ละการแบข่งเหลข่านบีนั้พระครลิสตร์ยนังตรนัสถถึง
การจนัดเตรบียมทบีที่พระเจล้าพระบลิดาไดล้ทรงกระทจาเพดืที่อชบีวลิตสจาหรนับโลก (ขล้อ 33, 51) แตข่ละอนันของทนันั้งสองสข่วนของ
คจาเทศนาทบีที่ยลิที่งใหญข่นบีนั้มบีคจาประกาศสองทบเกบีที่ยวกนับการทบีที่คนไมข่เชดืที่อมาหาพระครลิสตร์ (ขล้อ 37, 44)



แตข่ละอนันของการแบข่งสองสข่วนนบีนั้มบีการอล้างอลิงถถึงมานาซถึที่งพระเจล้าไดล้ประทานใหล้ในถลิที่นทอุรกนันดาร (ขล้อ 32,
58) นอกจากนบีนั้ในแตข่ละอนันของทนันั้งสองสข่วนนบีนั้ เราพบการรนับประกนันของพระเจล้าวข่าพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผล้เปป็น
เจล้าจะทรงทจาใหล้ผผล้เชดืที่อแทล้ทอุกคนเปป็นขถึนั้นจากตาย (ขล้อ 40, 54)

ขล้อ 26: “พระเยซซูตรทสตอบเขาวต่า “เราบอกความจรริงแกต่ทต่านททนี้งหลายวต่า ทต่านททนี้งหลายตามหาเรามริใชต่
เพราะไดด้เหก็นการอทศจรรยณ์นทนี้น แตต่เพราะไดด้กรินขนมปฟังอริที่ม”

เราพบสถานการณร์แบบเดบียวกนันวนันนบีนั้ แนข่นอนวข่าการเลบีนั้ยงอาหารผผล้หลิวโหยและการใหล้เสดืนั้อผล้าสวมใสข่แกข่
คนทบีที่เปลดือยเปลข่าคดือการกระทจาอยข่างหนถึที่งของครลิสเตบียน แตข่ถล้าเราไมข่ใชล้สตลิปปัญญาทบีที่องคร์พระผผล้เปป็นเจล้าประทาน
ใหล้ในเรดืที่องเหลข่านนันั้น เรากห็อาจกข่อใหล้เกลิดผลเสบียมากกวข่าผลดบี ผผล้รนับใชล้ทนันั้งหลายในครลิสตจนักรตล้องใชล้วลิจารณญาณอนัน
เฉบียบแหลมในการชข่วยเหลดือคนยากจนและคนขนัดสน เมดืที่อครลิสตจนักรจนัดหาอาหารและเงลินทองใหล้แกข่คนยากจน
อยผข่ตลอด คนเหลข่านนันั้นทบีที่ไดล้รนับความชข่วยเหลดือบางครนันั้งกห็กลข่าวอล้างเปป็นเทห็จวข่าตนมบีความเชดืที่อเพดืที่อทบีที่จะไดล้รนับอาหาร
และเงลินเขล้ามาอยข่างตข่อเนดืที่อง มบีคนเหลข่านนันั้นทบีที่ยอมเขล้ารข่วมกนับครลิสตจนักรและรข่วมประชอุมนมนัสการเพบียงเพดืที่อสลิที่งทบีที่
พวกเขาจะไดล้รนับในฝฝ่ายโลก-อาหาร, เสดืนั้อผล้า, เงลินเพดืที่อจข่ายคข่านนั้จาคข่าไฟ การตลิดตามพระครลิสตร์เพดืที่อสลิที่งเหลข่านนันั้นจรลิงๆ
แลล้วกห็คดือความหนล้าซดืที่อใจคด มบีบางครนันั้งทบีที่พวกเราสข่วนใหญข่ตล้องการความชข่วยเหลดืออยข่างแทล้จรลิงจากผผล้เชดืที่อคน
อดืที่นๆ; แตข่คนทบีที่ซดืที่อสนัตยร์, จรลิงใจ, และรข่างกายครบสามสลิบสองกห็ตล้องการความชข่วยเหลดือแบบนนันั้นแคข่ชนัที่วคราว
เทข่านนันั้น เมดืที่อผข่านหอุบเขาทนันั้งหลายมาไดล้และเอาชนะสถานทบีที่ตข่างๆทบีที่ยากลจาบากไดล้แลล้ว ผผล้ทบีที่มบีใจซดืที่อตรงตข่อพระเจล้ากห็
จะเลบีนั้ยงดผครอบครนัวของตนัวเอง (1 ทธ. 5:8)

ขล้อ 27: “อยต่าขวนขวายหาอาหารททที่ยต่อมเสพที่อมสซูญไป แตต่จงหาอาหารททที่ดคารงอยซูต่ถนงชทวริตนริรทนดรณ์ซนที่งบตุตร
มนตุษยณ์จะใหด้แกต่ทต่าน เพราะพระเจด้าคพอพระบริดาไดด้ทรงประททบตรามอบอคานาจแกต่พระบตุตรแลด้ว”

นบีที่คดือบางสลิที่งทบีที่เปป็นเรพที่องตด้องหด้าม เราจะตล้องไมต่ตรากตรจาเพบียงเพดืที่อสลิที่งตข่างๆทบีที่ทจาใหล้รข่างกายอลิที่มหนจา การ
ตรากตรจาเพดืที่ออาหารและเสดืนั้อผล้าเปป็นเรดืที่องมบีเกบียรตลิ แตข่เราจะตล้องมองพล้นความตล้องการตข่างๆฝฝ่ายรข่างกายและใหล้
วลิญญาณและจลิตใจมาเปป็นอนันดนับหนถึที่ง “อยต่าขวนขวาย” เปป็นคจาสนัที่งในแงข่ลบ แตข่กห็มบีดล้านบวกอยผข่ตรงนบีนั้เชข่นกนัน: เรา
ถผกสนัที่งใหล้ตรากตรจาเพดืที่ออาหารฝฝ่ายวลิญญาณ-“อาหารททที่ดคารงอยซูต่ถนงชทวริตนริรทนดรณ์”

นบีที่ไมข่ไดล้เกบีที่ยวขล้องกนับการไถข่ (เฉพาะพระโลหลิตของพระเยซผครลิสตร์ทบีที่ไถข่ไดล้) มนันหมายความวข่าเราจะตล้อง
เปป็นผผล้ทบีที่ตรากตรจาดล้วยกนันกนับพระครลิสตร์, เหลข่าทหารทบีที่ดบี, พวกคนตล้นเรดือนทบีที่สนัตยร์ซดืที่อ ถล้าเราเชดืที่อฟปังสข่วนทบีที่เปป็นแงข่ลบ
ของคจาบนัญชานนันั้นและ “ไมข่ตรากตรจา” เพดืที่อสลิที่งตข่างๆทบีที่เสดืที่อมสผญไปแตข่เพบียงอยข่างเดบียว และจากนนันั้นกห็เชดืที่อฟปังสข่วนทบีที่
เปป็นแงข่บวกของคจาบนัญชานนันั้นและพากเพบียรอยข่างตนันั้งใจเพดืที่อสลิที่งตข่างๆทบีที่ทจาใหล้วลิญญาณและจลิตใจอลิที่มหนจา เรากห็มบีพระ
สนัญญาของพระเจล้า: พระเยซซูจะทรงจทดหาสริที่งททที่ทคาใหด้อริที่มหนคา, อาหารฝฝ่ายวลิญญาณทบีที่คงอยผข่เปป็นนลิตยร์และนจามาซถึที่ง
ชบีวลิตนลิรนันดรร์

“เพราะพระเจด้าคพอพระบริดาไดด้ทรงประททบตรามอบอคานาจแกต่พระบตุตรแลด้ว” นบีที่เปป็นคจาประกาศแบบ
พระเจล้าวข่าพระเยซผครลิสตร์ทรงเปป็นผซูด้เดทยวทบีที่ถผกแตข่งตนันั้งโดยพระเจล้าเพดืที่อประทานอาหารฝฝ่ายวลิญญาณนบีนั้ พระองคร์
ทรงเปป็นผผล้แจกจข่ายเดบียวของขนมปปังฝฝ่ายวลิญญาณ, เนดืนั้อฝฝ่ายวลิญญาณ, นนั้จานมฝฝ่ายวลิญญาณและของดดืที่มฝฝ่าย
วลิญญาณ อนันทบีที่จรลิงแลล้ว การอล้างอลิงตรงนบีนั้กลข่าวถถึงธรรมเนบียมในการแยกตนันั้งคนๆหนถึที่งไวล้ตข่างหากสจาหรนับงานรนับใชล้



หรดือภารกลิจหนถึที่งทบีที่เฉพาะเจาะจง ในภาคพนันธสนัญญาเดลิมเราอข่านวข่า “ทข่านจะเขบียนตามทบีที่ทข่านพอใจเกบีที่ยวกนับเรดืที่อง
ยลิวในนามของกษนัตรลิยร์ และประทนับตราดล้วยพระธจามรงคร์ เพราะวต่ากฤษฎทกาททที่เขทยนในนามของกษทตรริยณ์และ
ประททบตราดด้วยพระธคามรงคณ์จะเปลทที่ยนกลทบไมต่ไดด้” (เอสเธอรร์ 8:8)

คจากลข่าวตรงนบีนั้ในขล้อ 27 บอกเปป็นนนัยวข่าในหลายยอุคทบีที่เปป็นนลิรนันดรร์ซถึที่งอยผข่ขล้างหลนังเรา, กข่อนทบีที่โลกนบีนั้ถผก
สรล้างขถึนั้นมา, ในสภานลิรนันดรร์ของพระเจล้าพระบลิดา, พระเจล้าพระบอุตร, และพระเจล้าพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์, พระ
บลิดาไดล้ทรงแตข่งตนันั้ง, มอบหมายภารกลิจ, และประททบตราพระบอุตร, พระวาทะผผล้รนับสภาพมนอุษยร์, เพดืที่อทบีที่จะเปป็นผผล้
ประทานชบีวลิตนลิรนันดรร์แตข่เพบียงผผล้เดบียว ตจาแหนข่งทบีที่พระเยซผทรงครองอยผข่นนันั้นไดล้ถผกแยกตนันั้งไวล้เพดืที่อพระองคร์โดยพระเจล้า
พระบลิดา, และพระองคร์ทรงเปป็นผผล้เดบียวเทข่านนันั้นทบีที่สามารถดจารงตจาแหนข่งนนันั้นไดล้ พระองคร์ประทนับอยผข่เบดืนั้องขวา
พระหนัตถร์ของผผล้ทรงเดชานอุภาพ; พระองคร์ทรงไดล้ตจาแหนข่งนนันั้นเพราะวข่าพระองคร์ทรงกระทจาพระราชกลิจทบีที่พระบลิดา
ไดล้ประทานใหล้พระองคร์กระทจาสจาเรห็จแลล้ว พระองคร์ทรงทจาใหล้พระคนัมภบีรร์หมวดพระราชบนัญญนัตลิและเหลข่าศาสดา
พยากรณร์สจาเรห็จแลล้ว และทรงทจาใหล้ความชอบธรรมและความบรลิสอุทธลิธิ์ของพระเจล้าสจาเรห็จแลล้ว

การอนัศจรรยร์เรดืที่องขนมปปังและปลาเหลข่านนันั้นไดล้จนัดเตรบียมทางและเตรบียมการสจาหรนับพระเยซผทบีที่จะ
ประกาศพระองคร์เองวข่าเปป็นขนมปปังแหข่งชบีวลิต และพระองคร์ไดล้ทรงเรลิที่มคจาประกาศนนันั้นโดยการบอกพวกยลิวเหลข่า
นนันั้นไมข่ใหล้ตรากตรจาเพดืที่อสลิที่งตข่างๆทบีที่เสดืที่อมสผญไป แตข่เพดืที่อสลิที่งตข่างๆของพระวลิญญาณ, สลิที่งตข่างๆทบีที่นจาไปสผข่ชบีวลิตนลิรนันดรร์

ขล้อ 28: “แลด้วเขาททนี้งหลายกก็ทซูลพระองคณ์วต่า “ขด้าพเจด้าททนี้งหลายจะตด้องทคาประการใด จนงจะทคางานของ
พระเจด้าไดด้”

พวกยลิวดผเหมดือนจะเขล้าใจวข่าถล้อยคจาของพระเยซผในพระคจาขล้อกข่อนหนล้ามบีความหมายโดยนนัยดล้านศบีล
ธรรมซถึที่งตรงขล้ามกนับความคลิดตข่างๆในแงข่วนัตถอุของพวกเขา และพวกเขาอยากรผล้วข่าพวกเขาจะทจางานตข่างๆทบีที่จะ
ทจาใหล้พระเจล้าพอพระทนัยไดล้อยข่างไรและทจาใหล้พวกเขาไดล้ขนมปปังฝฝ่ายวลิญญาณทบีที่ไมข่อาจเสดืที่อมสผญไดล้ทบีที่พระองคร์
กจาลนังตรนัสถถึงนนันั้นมาเปป็นกรรมสลิทธลิธิ์ คนเหลข่านบีนั้เปป็นนนักศาสนาทบีที่ออุทลิศตนัว-แตข่ศาสนาของพวกเขาเปป็นศาสนาแหข่ง
 “จงทจาสลิที่งนบีนั้” และ “อยข่าทจาสลิที่งนนันั้น”, แหข่งเทศกาลเลบีนั้ยงและพลิธบีการตข่างๆ; และคจาตอบทบีที่พระเยซผประทานใหล้แกข่
พวกเขากห็โจมตบีความคลิดของพวกเขาทบีที่วข่าการไดล้รนับความโปรดปราน, ความเมตตา, และพระคอุณจากพระเจล้านนันั้น
ขถึนั้นอยผข่กนับคอุณความดบี, ความพยายามดล้วยตนเอง, และการประพฤตลิดบีของมนอุษยร์ สภาพอนันตกตที่จาของมนอุษยร์นข่าจะ
เพบียงพอแลล้วทบีที่จะขจนัดความคลิดเหลข่านนันั้นออกไปจากสมอง และกระนนันั้นศาสนาตข่างๆทบีที่เนด้นเรดืที่องการประพฤตลิกห็
กจาลนังเตลิบโตอยข่างรวดเรห็ว มนอุษยร์ไมข่ตระหนนักถถึงสภาพอนันตที่จาชล้าอยข่างสลินั้นเชลิงของตน-ชข่วยเหลดือตนัวเองไมข่ไดล้, สลินั้น
หวนัง, ตกนรกแนข่นอน มนอุษยร์ทจาใหล้สลิที่งใดและทอุกสลิที่งทบีที่เขาเคยแตะตล้องเสดืที่อมทรามไปหมด ดนังนนันั้นพระเจล้าจถึงทรงตนัด
มนอุษยร์ออกไปจากสลิที่งทบีที่เกบีที่ยวขล้องกนับการไถข่ เราไมข่ไดล้ถผกไถข่ดล้วยสลิที่งตข่างๆทบีที่เสดืที่อมสลายไดล้ แตข่ดล้วยพระโลหลิตอนันมบีคข่า
ประเสรลิฐของพระเยซผ พระเจล้าเพบียงผผล้เดบียวทรงตอบสนองความตล้องการของมนอุษยร์ในสภาพทบีที่หลงหายของเขา 
ดล้วยวข่าพระเจล้าทรงเรบียกรล้องสลิที่งใด พระเจล้าเพบียงผผล้เดบียวกห็สามารถจนัดหาไดล้ พระราชบบัญญบัตริไมข่สามารถจนัดหาการ
ไถข่ไดล้เพราะความอข่อนแอของเนดืนั้อหนนัง (รม. 8:1-3) พระเจล้าเพบียงผผล้เดบียวสามารถตอบสนองความตล้องการของ
มนอุษยร์ในเรดืที่องการไถข่ไดล้ และพระองคร์ทรงตอบสนองความตล้องการนนันั้นแลล้วในพระภาคของพระบอุตรของพระองคร์,
พระเยซผครลิสตร์เจล้า



ขล้อ 29: “พระเยซซูตรทสตอบเขาวต่า “งานของพระเจด้านทนี้นคพอการททที่ทต่านเชพที่อในทต่านททที่พระองคณ์ทรงใชด้มา
นทนี้น”

นบีที่คดือหลนักคจาสอนทบีที่ถผกนจาเสนอในหนนังสดือโรมและกาลาเทบียผข่านปลายปากกาของอนัครทผตเปาโล-การถซูก
นทบวต่าชอบธรรมโดยความเชพที่อซถึที่งตรงขล้ามกนับความเปลข่าประโยชนร์และความวข่างเปลข่าของการประพฤตลิดบีทนันั้ง
หลาย พระคตุณกลข่าววข่า “จงวางใจ” พระราชบทญญทตริกลข่าววข่า “จงกระทจา” เพราะความอข่อนแอของเนดืนั้อหนนัง 
มนอุษยร์จถึงไมข่สามารถกระทจาสลิที่งทบีที่พระราชบนัญญนัตลิเรบียกรล้องไดล้; แตข่พระเยซซูในเนพนี้อหนทงไดจ้ทรงทคาใหจ้พระราช
บกัญญกัตกิสคาเรก็จแลจ้วและดล้วยเหตอุนบีนั้จถึงทรงกลายเปป็น “จตุดจบของพระราชบนัญญนัตลิสจาหรนับความชอบธรรมแกข่ทอุกคน
ทบีที่เชดืที่อ” (รม. 10:4) เรากระทจางานตข่างๆของพระเจล้าเมดืที่อเราเชดืที่อในพระเยซผ เราไดล้รนับความรอดโดยการวางใจ
พระเยซซู-ไมข่ใชข่โดย “การประพฤตลิ” แหข่งความชอบธรรม แตข่โดยความเชพที่อในพระองคณ์ผซูด้ชอบธรรม อยข่างไรกห็ตาม
พวกยลิวเหลข่านนันั้นกห็ไมข่เตห็มใจทบีที่จะยอมรทบการไถข่โดยความเชดืที่อ พวกเขาอยากไดล้บางสลิที่งทบีที่จนับตล้องไดล้, หลนักฐาน
ภายนอกบางอยข่างทบีที่พวกเขาสามารถมองเหห็น, รผล้สถึก, หรดือมบีประสบการณร์ไดล้ สจาหรนับพวกเขาแลล้ว “การไดล้เหห็น” 
คดือการเชพที่อ พวกเขากลข่าวแกข่พระเยซผวข่า “ลงมาจากกางเขนสริและพวกเราจะเชดืที่อในตนัวเจล้า!” แตข่พระองคห์ตรนัสวข่า
“จงเชพที่อในเราเถลิด และเราจะใหล้ชบีวลิตนลิรนันดรร์แกข่พวกทข่าน”

มนอุษยร์อยาก “ทจา” บางสลิที่ง, “กระทจา” อะไรบางอยข่าง, “ดจาเนลินชบีวลิต” อะไรสนักอยข่าง ขอุนนางหนอุข่มผผล้นนันั้น
ในมนัทธลิว 19:16-22 วลิที่งมาหาพระเยซผ, กล้มกราบลงตข่อพระพนักตรร์พระองคร์และถามวข่า “ทข่านอาจารยร์ผผล้ประเสรลิฐ 
ขล้าพเจล้าจะตล้องทคาดบีประการใดจถึงจะไดล้ชบีวลิตนลิรนันดรร์” กระนนันั้นเพราะความไมข่เชดืที่อ เขาจถึงปฏลิเสธทบีที่จะกระทจาสลิที่งทบีที่
พระเยซผทรงบอกเขาใหล้กระทจา เขาเชดืที่อวข่าพระเยซผทรงเปป็นคนดบีคนหนถึที่ง, อาจารยร์ทบีที่เกข่งคนหนถึที่ง; แตข่เขาไมข่เชดืที่อวข่า
พระองคร์ทรงเปป็นพระบอุตรของพระเจล้า, พระเจล้าในเนดืนั้อหนนัง-และพระเยซผกห็ทรงทราบเรดืที่องนบีนั้

เซาโลแหข่งทารร์ซนัสถามวข่า “พระองคร์เจล้าขล้า พระองคร์ประสงคร์จะใหล้ขล้าพระองคร์ทคาอะไร” (กลิจการ 9:6) 
บนถนนเมดืองดามนัสกนัสเสล้นนนันั้น, ตามองไมข่เหห็นเพราะแสงจล้าจากสวรรคร์, หมอบกราบบนพดืนั้นดลิน, เขาไดล้ยลินและ
เชดืที่อฟปังถล้อยคจาของพระเยซผ เขาไดล้รนับความรอด-และจากนนันั้นกห็กลายเปป็นนนักเทศนร์ผผล้ยลิที่งใหญข่ทบีที่สอุดเทข่าทบีที่โลกเคยรผล้จนัก
หากไมข่นนับองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าเอง

นายคอุกชาวฟปลลิปปปผผล้นนันั้นถามเปาโลและสลิลาสวข่า “ทข่านเจล้าขล้า ขล้าพเจล้าจะตล้องทคาอยข่างไรจถึงจะรอดไดล้”
(กลิจการ 16:30) พวกเขาตอบกลนับไปวข่า “จงเชดืที่อวางใจในพระเยซผครลิสตร์เจล้า และทข่านจะรอดไดล้ทนันั้งครอบครนัวของ
ทข่านดล้วย” ทข่านทนันั้งสองจถึงกลข่าวสนัที่งสอนพระวจนะขององคณ์พระผซูด้เปป็นเจด้าใหล้นายคอุก และคนทนันั้งปวงทบีที่อยผข่ในบล้าน
ของเขาฟปัง” พระวจนะนจามาซถึที่งความเชดืที่อ และความเชดืที่อทบีที่มบีในพระราชกลิจทบีที่เสรห็จสลินั้นแลล้วของพระเยซผกห็นจามาซถึที่ง
ความรอด

ไมข่มบีสลิที่งใดผลิดเลยกนับคจาถามทบีที่วข่า “ขด้าพเจด้าททนี้งหลายจะตด้องทคาประการใด?” สลิที่งทบีที่ผลิดกห็คดือวข่าพระเยซผทรง
สนัที่งสอนพวกยลิวเหลข่านนันั้นแลล้ว-และพวกเขากห็ปฏลิเสธทบีที่จะทจาตามทบีที่พระองคร์ทรงสนัที่ง นนัที่นเปป็นกรณบีทบีที่นข่าเศรล้าวทนนทนี้-เมดืที่อ
ผผล้รนับใชล้ของพระเจล้าบอกผผล้คน (จากพระวจนะของพระเจล้า) วข่าพวกเขาตล้องทจาอะไรเพดืที่อทบีที่จะรนับความรอด ฝผงชน
มหาศาลกห็ปฏลิเสธทบีที่จะเชดืที่อฟปัง มบีแคข่คนสข่วนนล้อยเทข่านนันั้นทบีที่เตห็มใจทบีที่จะเชดืที่อในพระเยซผ, วางใจในพระโลหลิตทบีที่หลนัที่ง
ออกและพระราชกลิจทบีที่เสรห็จสลินั้นแลล้วของพระองคร์, และไมข่พยายามทบีที่จะชข่วยตนัวพวกเขาเองใหล้รอดโดยการงาน



ตข่างๆแหข่งความชอบธรรมหรดือโดยการเขล้ารข่วมกนับครลิสตจนักรแหข่งหนถึที่ง, หรดือโดยการรนับบนัพตลิศมา, หรดือโดยสลิที่งอดืที่น
ใดอบีกมากมายทบีที่สามารถถผกเรบียกไดล้วข่าเปป็น “การงานทบีที่ดบี” ถถึงอยข่างไรแลล้ว ตามทบีที่อลิสยาหร์ 64:6 ไดล้กลข่าวไวล้ “ขด้า
พระองคณ์ทตุกคนไดด้กลายเปป็นเหมพอนสริที่งททที่ไมต่สะอาด และการกระทคาอทนชอบธรรมของขด้าพระองคณ์ททนี้งสรินี้นเหมพอน
เสพนี้อผด้าททที่สกปรก ขล้าพระองคร์ทอุกคนเหบีที่ยวลงอยข่างใบไมล้ และความชนัที่วชล้าของขล้าพระองคร์ทนันั้งหลายไดล้พนัดพาขล้า
พระองคร์ไปเหมดือนลม”

พระครกิสตค์ทรงเปป็นความชอบธรรมของเรา (1 คร. 1:30) พระครลิสตร์ผผล้ซถึที่ง “พระเจล้าไดล้ทรงตนันั้งไวล้ใหล้เปป็นทบีที่
ลบลล้างพระอาชญา โดยความเชดืที่อในพระโลหลิตของพระองคร์ เพดืที่อสจาแดงใหล้เหห็นความชอบธรรมของพระองคร์ใน
การทบีที่พระเจล้าไดล้ทรงอดกลนันั้นพระทนัย และทรงยกบาปทบีที่ไดล้ทจาไปแลล้วนนันั้น และเพดืที่อจะสจาแดงความชอบธรรมของ
พระองคร์ในปปัจจอุบนันนบีนั้วข่าพระองคร์ทรงเปป็นผผล้ชอบธรรม และทรงโปรดใหล้ผผล้ทบีที่เชดืที่อในพระเยซผเปป็นผผล้ชอบธรรม
ดล้วย...เหตอุฉะนนันั้นเราทนันั้งหลายสรอุปไดล้วข่า คนหนถึที่งคนใดจะเปป็นคนชอบธรรมไดล้กห็โดยอาศนัยความเชดืที่อนอกเหนดือการ
ประพฤตลิตามพระราชบนัญญนัตลิ” (รม. 3:25-28) นอกจากนบีนั้ “คนทบีที่มลิไดล้อาศนัยการกระทจา แตข่ไดล้เชดืที่อในพระองคร์ 
ผผล้ทรงโปรดใหล้คนอธรรมเปป็นคนชอบธรรมไดล้ ความเชดืที่อของคนนนันั้นตล้องนนับวข่าเปป็นความชอบธรรม” (รม. 4:5) 

มนันเปป็นความจรลิงทบีที่วข่า “ความเชดืที่อทบีที่ปราศจากการกระทจากห็ตายเสบียแลล้ว” (ยากอบ 2:26) แตข่ความเชพที่อ
มากก่อนการกระทคา การกระทจาทบีที่ปราศจากความเชดืที่อคดือการกระทจาทบีที่ตายแลล้ว แตข่หลนังจากทบีที่คนๆหนถึที่งมบีความ
เชดืที่อทบีที่แทล้จรลิงในพระเยซผครลิสตร์ เขากห็มบีการกระทจาเพราะวข่าเขาเปป็นบอุตรคนหนถึที่งของพระเจล้าแลล้ว ความเชดืที่อในพระ
ราชกลิจทบีที่เสรห็จสลินั้นแลล้วและพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระเยซผคดือสลิที่งสจาคนัญอนันดนับหนถึที่งในความเชดืที่อแบบครลิสเตบียน 
จนเราสามารถกลข่าวไดล้อยข่างปลอดภนัยวข่า ความเชดืที่อนนันั้นจะวข่าไปแลล้วกห็คดือ การกระทจาททที่ยริที่งใหญต่ในหมผข่การกระทจา
ทบัทั้งปวง

ขล้อ 30: “เขาททนี้งหลายจนงทซูลพระองคณ์วต่า “ถด้าเชต่นนทนี้น ทต่านจะกระทคาหมายสคาคทญอะไร เพพที่อขด้าพเจด้าททนี้ง
หลายจะเหก็นและเชพที่อในทต่าน ทต่านจะกระทคาการอะไรบด้าง”

ในทบีที่นบีนั้พวกยลิวเรลิที่มแสดงออกถถึงความไมข่เชดืที่อของตนอยข่างชนัดเจนมากขถึนั้นไปอบีก ถล้าคอุณอยากรผล้วข่าสลิที่งใดอยผข่
ในใจของคนๆหนถึที่ง จงเตดือนสตลิเขาใหล้แคข่เชพที่อในพระเยซซูเพดืที่อรนับความรอดสลิครนับ! ผผล้คนพรล้อมใจทบีที่จะกระทจาบาง
สลิที่ง, บรลิจาคเงลินของตน, เขล้ารข่วมกนับครลิสตจนักร-แตข่เมดืที่อเราเตดือนสตลิพวกเขาใหล้แคข่เชพที่อ พวกเขากห็ไมข่พอใจ มนอุษยร์
อยากลงแรงเพดืที่อทบีที่จะพาตนัวเองไปสวรรคร์หรดือดคาเนรินชทวริตตามทางของตนเพดืที่อไปสวรรคร์; แตข่ความจรลิงจาก
พระเจล้ากห็คดือวข่าเราไดล้รนับความรอดโดยพระคตุณผข่านทางความเชพที่อ และ “คนชอบธรรมจะมทชทวริตดคารงอยซูต่โดย
ความเชดืที่อ” เราไดล้รนับบคาเหนก็จเพราะการกระทคาตต่างๆทบีที่เกลิดจากความเชดืที่อ และสลิที่งใดกห็ตามทบีที่ไมข่ไดผู้เกลิดจากความ
เชดืที่อกห็คดือบาป; แตข่เราไดล้รนับความรอดโดยพระคอุณลล้วนๆ!

“ถด้าเชต่นนทนี้น ทต่านจะกระทคาหมายสคาคทญอะไร” ภาษากรบีกตรงนบีนั้แสดงใหล้เหห็นการเยล้ยหยนัน (การประชด
ประชนัน) ทบีที่ชนัดเจนในคจาถามนบีนั้ คนพวกนบีนั้ไมข่ไดล้จรลิงใจเลย; พวกเขากจาลนังถามพระเยซผวข่า “ทข่านเปป็นใครถถึงมาพผดจา
แบบนบีนั้? ทข่านจะแสดงหลทกฐานใดใหล้เราดผวข่าทข่านเปป็นพระเมสสลิยาหร์-หลนักฐานทบีที่พวกเรามองเหห็นไดล้? ทข่านจะใหล้
ขด้อพริสซูจนณ์ใดวข่าทข่านเปป็นอยข่างทบีที่ทข่านกลข่าววข่าทข่านเปป็นจรลิงๆ?” ความเชดืที่อรล้องประกาศวข่า “จงเชดืที่อและดซเถริด!” 
ความไมข่เชดืที่อทล้าทายวข่า “แสดงใหล้เราดซสลิ แลล้วเราจะเชพที่อ” แตข่คนเหลข่านบีนั้กห็คงจะไมต่เชดืที่ออยผข่ดบี ถล้าสลิที่งทบีที่พวกเขาไดล้เหห็น



และไดล้ยลินแลล้วเกบีที่ยวกนับการงานและถล้อยคจาเหลข่านนันั้นของพระเยซผยนังไมข่ทจาใหล้พวกเขาปปักใจเชดืที่อเกบีที่ยวกนับตนัวตนทบีที่แทล้
จรลิงของพระองคร์ พวกเขากห็คงจะไมข่เชดืที่ออยผข่ดบีแมล้หากวข่าพระองคร์จะลงมาจากกางเขนกห็ตาม! เศรษฐบีคนนนันั้นในนรก
อล้อนวอนอนับราฮนัมวข่า “ถล้าอยข่างนนันั้นขอทข่านใชล้ลาซารนัสไปยนังบล้านบลิดาของขล้าพเจล้า ... ใหล้ลาซารนัสเปป็นพยานแกข่เขา
เพดืที่อมลิใหล้เขามาถถึงทบีที่ทรมานนบีนั้” อนับราฮนัมตอบกลนับไปวข่า “เขามบีโมเสสและพวกศาสดาพยากรณร์นนันั้นแลล้ว ใหล้เขาฟปัง
คนเหลต่านทนี้นเถลิด...ถล้าเขาไมข่ฟปังโมเสสและพวกศาสดาพยากรณร์ แมด้คนหนนที่งจะเปป็นขนนี้นมาจากความตาย เขากก็จะ
ยทงไมต่เชพที่อ” (ลผกา 16:27-31) พวกยลิวทบีที่ไมข่เชดืที่อทบีที่ทล้าทายพระเยซผใหล้แสดงหมายสจาคนัญตข่างๆเพดืที่อพลิสผจนร์ความเปป็น
พระเมสสลิยาหร์ของพระองคร์กห็เปป็นแบบเดบียวกนัน

ขล้อ 31: “บรรพบตุรตุษของขด้าพเจด้าททนี้งหลายไดด้กรินมานาในถริที่นทตุรกทนดารนทนี้น ตามททที่มทคคาเขทยนไวด้วต่า ‘ทต่าน
ไดด้ใหด้เขากรินอาหารจากสวรรคณ์’”

พวกยลิวทจาการเปรบียบเทบียบในทบีที่นบีนั้-การเลบีนั้ยงอาหารคนหล้าพนันคนนนันั้นของพระเยซผ ซถึที่งถผกเปรบียบเทบียบกนับ
โมเสสและมานาเมดืที่อพระเจล้าทรงเลบีนั้ยงดผชนชาตลิอลิสราเอลระหวข่างการเดลินทางในถลิที่นทอุรกนันดารตนันั้งแตข่อบียลิปตร์ไป
จนถถึงคานาอนัน การเลบีนั้ยงอาหารคนหล้าพนันคนของพระองคร์ไมข่ใชข่ขล้อพลิสผจนร์ทบีที่เพบียงพอวข่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิ
ยาหร์ ในสายตาของพวกเขาพระองคร์ไมข่ไดล้กระทจาอะไรเลยทบีที่ยลิที่งใหญข่กวข่าสลิที่งทบีที่เกลิดขถึนั้นในสมนัยทบีที่บรรพบอุรอุษชนชาตลิ
อลิสราเอลไดล้รนับการเลบีนั้ยงดผดล้วยมานา กลข่าวอบีกนนัยหนถึที่ง พวกเขากลข่าววข่า “ทข่านมบีขล้อพลิสผจนร์อะไรวข่าทข่านเปป็นศาสดา
พยากรณร์ทบีที่ยลิที่งใหญข่กวข่าโมเสส?”

มบีผผล้คนมากมายทบีที่เปป็นแบบนนันั้นในวนันนบีนั้ ในสายตาของคนไมข่เชดืที่อ บรรดาอาจารยร์ทบีที่ตายไปแลล้วดผเหมดือนจะ
พผดดล้วยสลิทธลิอจานาจมากกวข่าพวกอาจารยร์ทบีที่ยนังมบีชบีวลิตอยผข่ โมเสสตายไปแลล้วและถผกฝปังไวล้นานแลล้ว-แตข่เขาไดล้นจา
เหลข่าบรรพบอุรอุษชนชาตลิอลิสราเอลตอนทบีที่พระเยซผทรงเลบีนั้ยงดผพวกเขาดล้วยมานาจากสวรรคร์ พระเยซผทรงเอา
ขนมปปังหล้ากล้อนกนับปลาเลห็กๆสองตนัวมาเลบีนั้ยงคนหลายพนันคน-แตข่ในสายตาของพวกยลิวทบีที่ไมข่เชดืที่อ นนัที่นกห็ไมข่ใชข่ความ
สจาเรห็จทบีที่ใหญข่โตกวข่าการอนัศจรรยร์เรดืที่องมานาเลย กบีที่คนวนันนบีนั้มนักจะกลข่าวอยผข่เสมอถถึง “วทนคพนสมทยเกต่ากต่อนททที่มทแตต่สริที่ง
ดทๆ ” เมดืที่อสลิที่งนบีนั้หรดือสลิที่งนนันั้นเคยเปป็นความจรลิง! พระเยซผตรนัสแกข่พวกฟารลิสบีวข่า “วลิบนัตลิแกข่เจล้าทนันั้งหลาย เพราะเจด้ากต่อ
อตุโมงคณ์ฝฟังศพของพวกศาสดาพยากรณณ์ และบรรพบนุรนุษของเจจ้าเองกก็ไดจ้ฆก่าศาสดาพยากรณค์นกันั้น” (ลผกา 11:47) 
ยลิวเหลข่านบีนั้ไมข่ใชข่ไมข่รผล้พระคนัมภบีรร์ พวกเขายกขล้อความตรงนบีนั้มาจากเพลงสดอุดบี 78:24-29 และจากถล้อยคจาของพระ
เยซผในพระคจาขล้อถนัดไปเรากห็สรอุปไดล้วข่าพวกเขายกความดทความชอบใหด้โมเสสจรลิงๆสจาหรนับการใหล้มานาจากสวรรคร์
แกข่เหลข่าบรรพบอุรอุษของพวกเขา!

ขล้อ 32: “พระเยซซูจนงตรทสกทบเขาวต่า “เราบอกความจรริงแกต่ทต่านททนี้งหลายวต่า มริใชต่โมเสสททที่ใหด้อาหารจาก
สวรรคณ์นทนี้นแกต่ทต่าน แตต่พระบริดาของเราประทานอาหารแทด้ซนที่งมาจากสวรรคณ์ใหด้แกต่ทต่านททนี้งหลาย”

เหห็นไดล้ชนัดวข่าพวกยลิวเหลข่านนันั้นเชดืที่อวข่าการอนัศจรรยร์เรดืที่องมานานนันั้นยลิที่งใหญข่กวข่าการอนัศจรรยร์เรดืที่องขนมปปังกล้อน
และปลาเหลข่านนันั้น และเชดืที่อวข่าโมเสสคดือผผล้ทบีที่ไดล้กระทคาการอนัศจรรยร์นนันั้น-ซถึที่งทจาใหล้เขาเปป็นศาสดาพยากรณร์ทบีที่ยลิที่งใหญข่
กวข่าพระเยซผ; แตข่พระเจล้าตข่างหาก ไมข่ใชข่โมเสส คดือผผล้ทบีที่ไดล้สข่งมานาลงมาจากสวรรคร์ และพระเยซผทรงประกาศ
อยข่างชนัดแจล้งแกข่พวกยลิวเหลข่านนันั้นวข่าโมเสสไมข่เพบียงไมต่ไดด้ใหล้มานาแกข่พวกบรรพบอุรอุษเทข่านนันั้น แตข่วข่ามานาไมข่ใชข่
ขนมปฟังททที่แทด้จรริงนทนี้นดล้วยซนั้จา, คดือขนมปปังทบีที่นจามาซถึที่งชบีวลิตนลิรนันดรร์ มานาเปป็นขนมปปังทบีที่ทจาใหล้รข่างกายอลิที่มหนจาอยข่าง



เดบียว ขณะทบีที่ขนมปปังททที่แทด้จรริง (ซถึที่งพวกเขาสามารถรนับไดล้ถล้าพวกเขายอมเชดืที่อในพระองคร์) จะทจาใหล้มนอุษยร์ภายใน
อลิที่มหนจา

“พระบริดาของเราประทานอาหารแทด้ซนที่งมาจากสวรรคณ์ใหด้แกต่ทต่านททนี้งหลาย” จงสนังเกตรผปปปัจจอุบนันกาล
ของคจากรลิยาตรงนบีนั้ พระเยซผไมข่ไดล้ตรนัสวข่า “พระบลิดาของเราจะประทานขนมปปังแทล้ใหล้แกข่ทข่านทนันั้งหลาย” หรดือ
 “พระบลิดาของเราไดผู้ประทานขนมปปังแทล้ใหล้แกข่ทข่านทนันั้งหลายแลล้ว” ในภาษากรบีก “ประทาน...ใหล้แกข่ทข่านทนันั้ง
หลาย” จรลิงๆแลล้วมบีความหมายวข่า “กจาลนังเสนอใหล้แกข่ทข่านทนันั้งหลาย” พระเจล้าในพระครลิสตร์ในขณะนนันั้นกจาลนังเสนอ
ขนมปปังทบีที่มบีชบีวลิตใหล้แกข่ยลิวทบีที่ไมข่เชดืที่อเหลข่านบีนั้, ขนมปปังทบีที่สามารถและจะทจาใหล้วลิญญาณและจลิตใจอลิที่มหนจาถล้าพวกเขาจะ
ยอมเชดืที่อเทข่านนันั้น

“ขนมปฟังแทด้” นนันั้นหมายถถึงพระเยซผครลิสตร์เจล้า ผผล้ทรงเปป็นการสจาเรห็จจรลิงของภาพเลห็งนนันั้น มานานนันั้นเปป็น
ของจรริง, มนันเปป็นอาหารสจาหรนับรข่างกาย; แตข่มนันเปป็นแคข่ภาพเลก็งอยข่างหนถึที่งของอาหารทบีที่ดบีกวข่านนันั้นตนันั้งเยอะ-พระ
ครริสตณ์, อาหารฝฝ่ายวลิญญาณ คจากรบีกเดบียวกนันถผกใชล้ในพระคจาขล้ออดืที่นๆ-นนัที่นคดือ ในยอหร์น 1:9 พระเยซผทรงเปป็น 
“ความสวข่างแทล้” นนันั้น; ในยอหร์น 15:1 พระองคร์ทรงเปป็น “เถาองอุข่นแทล้” นนันั้น; ในฮบีบรผ 8:2 พระองคร์ทรงเปป็น 
“พลนับพลาแทล้” นนันั้น; ในฮบีบรผ 9:24 พระองคร์ทรงเปป็นการสจาเรห็จจรลิงของภาพเลห็งและภาพเปรบียบทบัทั้งหมดภายใตล้
ระบบของโมเสส

ขล้อ 33 และ 34: “เพราะวต่าอาหารของพระเจด้านทนี้น คพอทต่านททที่ลงมาจากสวรรคณ์ และประทานชทวริตใหด้แกต่
โลก” เขาททนี้งหลายจนงทซูลพระองคณ์วต่า “พระองคณ์เจด้าขด้า โปรดใหด้อาหารนทนี้นแกต่ขด้าพเจด้าททนี้งหลายเสมอไปเถริด”

เมดืที่อเราอข่านขล้อพระคจาตอนนบีนั้ครนันั้งแรก ความหมายกห็ดผเหมดือนวข่าพระเยซผกจาลนังเปปิดเผยแกข่พวกเขาวข่า
พระองคร์, พระบอุตรของพระเจล้า, ทรงเปป็นขนมปปังแทล้ของพระเจล้า, อาหารของพระเจล้าสจาหรนับจลิตวลิญญาณของ
มนอุษยร์; แตข่เหลข่าผผล้รผล้ภาษากรบีกบอกเราวข่าพระคจาขล้อนบีนั้จะแปลไดล้ถผกตล้องกวข่าไดล้วข่า “ขนมปฟังของพระเจด้าคดือขนมปปัง
นนันั้นซถึที่งลงมาจากสวรรคร์” ดล้วยวข่าพวกยลิวเหลข่านนันั้นไมข่ไดล้ดผเหมดือนจะเขล้าใจตรงนบีนั้เลยวข่าองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าของเรา
กจาลนังตรนัสถถึงพระองคร์เอง-หรดือวข่าพระองคร์กจาลนังตรนัสถถึงบตุคคลหนถึที่งดล้วยซนั้จา ถล้าพวกเขาเขล้าใจวข่าพระองคร์กจาลนังตรนัส
ถถึงบอุคคลหนถึที่ง ทจาไมพวกเขาถถึงบข่นพถึมพจาตข่อวข่าพระองคร์ เหมดือนกนับทบีที่พวกเขากระทจาในกรณบีอดืที่นๆเมดืที่อพระองคร์
ตรนัสถถึงพระองคร์เองวข่าเปป็นหนถึที่งเดบียวกนับพระเจล้า, หรดือมาจากพระเจล้า, และทจาไมพวกเขาถถึงกลข่าววข่า “พระองคณ์
เจด้าขด้า โปรดใหด้อาหารนทนี้นแกต่ขด้าพเจด้าททนี้งหลายเสมอไปเถริด”?

ถล้าเราวลิเคราะหร์บทเรบียนเหลข่านนันั้นทบีที่พระเยซผทรงสอนอยข่างระมนัดระวนัง เรากห็จะเหห็นวข่าพระองคร์คต่อยๆเปปิด
เผยความจรลิงตข่างๆทบีที่ยลิที่งใหญข่แกข่ประชาชนเหลข่านนันั้น โดยทรงทราบวข่าพวกเขาเชดืที่องชล้าทบีที่จะเชดืที่อ นบีที่เปป็นความจรลิง
ขณะทบีที่พระองคร์ทรงนจาพวกเขาเขล้าสผข่ความจรลิงทบีที่ยลิที่งใหญข่นนันั้นเกบีที่ยวกนับขนมปปังแหข่งชบีวลิต: กข่อนอดืที่นเลยพระองคร์ตรนัสถถึง
ขนมปปังโดยรวม จากนนันั้นพระองคร์ทรงประกาศวข่า “เราเปป็นขนมปปังนนันั้น” จากนนันั้น “ขนมปปังนนันั้นคดือเนดืนั้อของเรา” 
และสอุดทล้ายแลล้วคดือคจาประกาศดล้วยใจกลล้าวข่า “ถล้าพวกทข่านไมข่กลินเนดืนั้อของเราและดดืที่มโลหลิตของเรา พวกทต่านกก็
ไมต่มทชทวริตในตทวพวกทต่านเลย!”

อยข่างไรกห็ตาม ความจรลิงของพระคจาขล้อนบีนั้ไมข่ถผกทจาลายถล้าเราอข่านวข่า “ขนมปปังของพระเจล้าคดือพระ
ครลิสตร์” หรดือ “ขนมปปังของพระเจล้าคดือขนมปปังนนันั้นซถึที่งลงมาจากสวรรคร์” ไมข่วข่าจะอข่านแบบไหนในสองแบบนบีนั้กห็เปป็น



หลนักคจาสอนทบีที่ถผกตล้อง พระครลิสตร์ทรงเปป็นขนมปปังแทล้นนันั้น, ขนมปปังของพระเจล้า, และ “ลงมาจากสวรรคณ์” ชบีนั้ไปยนัง
แหลข่งกจาเนลิดในสวรรคร์ของขนมปปังนนันั้น

จงสนังเกตวข่าพระเยซผตรนัสวข่า “ขนมปปังแทล้...ประทานชทวริตใหด้แกต่โลก” นบีที่ตรงขล้ามอยข่างสลินั้นเชลิงกนับมานานนันั้น
ซถึที่งพระเจล้าประทานใหล้แกข่ลผกหลานของอลิสราเอล, สลิบสองตระกผลนนันั้นซถึที่งนนับผผล้ชายไดล้ประมาณ 600,000 คนกนับ
ครอบครนัวของพวกเขา ขนมปปังแทด้นนันั้น, ขนมปปังของพระเจล้า, เพบียงพอสจาหรนับคนททนี้งโลก!

“พระองคณ์เจด้าขด้า โปรดใหด้อาหารนทนี้นแกต่ขด้าพเจด้าททนี้งหลายเสมอไปเถริด” ขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าพวกยลิวเหลข่านนันั้น
เรบียกพระเยซผวข่า “พระองคร์เจล้าขล้า” ชบีนั้ไปยนังความจรลิงใจแหข่งคจาขอของพวกเขา-พวกเขาเชดืที่อในฤทธลิธิ์เดชของ
พระองคร์ (พวกเขาไดล้เหห็นการอนัศจรรยร์ตข่างๆของพระองคร์แลล้ว) แตข่พวกเขาปฏลิเสธทบีที่จะเชดืที่อในภารกริจของพระองคร์
พวกเขาปฏลิเสธทบีที่จะเชดืที่อวข่าพระองคร์ไดล้เสดห็จเขล้ามาในโลกเพดืที่อชข่วยคนบาปทนันั้งหลายใหล้รอด

ขล้อ 35: “พระเยซซูตรทสกทบเขาวต่า “เราเปป็นอาหารแหต่งชทวริต ผซูด้ททที่มาหาเราจะไมต่หริวอทก และผซูด้ททที่เชพที่อในเรา
จะไมต่กระหายอทกเลย”

คจาประกาศทบีที่แสดงสลิทธลิอจานาจนบีนั้คงจะมบีผลลนัพธร์หนถึที่งในสองประการแกข่คนเหลข่านนันั้นทบีที่ไดล้ยลินมนัน การ
ตด้อนรทบพระครลิสตร์กห็หมายถถึงชบีวลิตทบีที่บรลิบผรณร์และเปป็นนลิรนันดรร์ การปฏริเสธพระองคร์กห็หมายถถึงความตายชนัที่วนลิรนันดรร์, 
การถผกตนัดขาดจากพระเจล้าชนัที่วนลิรนันดรร์ ผผล้ฟปังเหลข่านนันั้นถผกบนังคนับใหล้ตล้องตนัดสลินใจเลดือก พระเยซผไดล้ทรงนจาเสนอ
พระองคร์เองแกข่พวกเขาแลล้วในฐานะขนมปปังแหข่งชบีวลิต และพวกเขาตล้องตล้อนรนับพระองคร์ในฐานะนนันั้นหรดือไมข่กห็
ปฏลิเสธพระองคร์ในฐานะนนันั้น

เมดืที่อพระเยซผทรงบอกหญลิงชาวสะมาเรบียคนนนันั้นเกบีที่ยวกนับนนั้จาทบีที่มบีชบีวลิต นางกห็กลข่าววข่า “ทข่านเจล้าคะ ขอนนี้คา
นทนี้นใหด้ดริฉทนเถริด เพดืที่อดลิฉนันจะไดล้ไมข่กระหายอบีกและจะไดล้ไมข่ตล้องมาตนักทบีที่นบีที่” เมดืที่อพระองคร์ทรงบอกพวกยลิวเหลข่านนันั้น
เกบีที่ยวกนับขนมปปังแหข่งชบีวลิต พวกเขากห็กลข่าววข่า “โปรดใหด้อาหารนทนี้นแกต่ขด้าพเจด้าททนี้งหลายเสมอไปเถริด”-แตข่ความ
คลล้ายคลถึงกนันกห็จบลงตรงนนันั้น หญลิงชาวสะมาเรบียผผล้นนันั้นหมายความตามทบีที่นางกลข่าว และเมดืที่อพระเยซผทรงเปปิดเผย
แกข่นางวข่าพระองคร์กจาลนังตรนัสถถึงพระองคร์เอง นางกห็ตล้อนรนับพระองคร์, นางไดล้รนับความรอด, นางทลินั้งหมล้อนนั้จาของตน
ไวล้และวลิที่งเขล้าไปในเมดืองพรล้อมกนับบข่อนนั้จาบาดาลแหข่งนนั้จาทบีที่มบีชบีวลิตซถึที่งผอุดขถึนั้นเปป็นฟองในจลิตวลิญญาณของนาง ตรงกนัน
ขล้าม พวกยลิวเหลข่านนันั้นปฏลิเสธขนมปปังแหข่งชบีวลิตและจากไปโดยทบีที่ยนังหลิวอยผข่ ความปรารถนาขนมปปังถผกทจาใหล้เกลิดขถึนั้น
โดยการไดล้ฟปังถล้อยคจาของพระเยซผ-แตข่ขณะทบีที่หญลิงชาวสะมาเรบียผผล้นนันั้นไดล้ยลินถล้อยคจาของพระองคร์และเชดืที่อ พวกยริว
เหลข่านบีนั้กห็ไดล้ยลินถล้อยคจาของพระองคร์และปฏลิเสธทบีที่จะเชดืที่อ

เราคลายความหลิวตามธรรมชาตลิของเราโดยการกลินขนมปปังและเนดืนั้อ โดยดผดซถึมอาหารนนันั้นเขล้าไปเพดืที่อการ
ใชล้งานรข่างกายของเรา เราคลายความกระหายตามธรรมชาตลิของเราโดยการดดืที่มนนั้จา พระครริสตณ์ทรงเปป็นขนมปปังทบีที่
ทจาใหล้มนอุษยร์ภายในอลิที่มหนจา, พระองคร์ทรงเปป็นนนั้จาทบีที่มบีชบีวลิตทบีที่ทจาใหล้จลิตวลิญญาณอลิที่มหนจา; แตข่เราตล้องตล้อนรนับ
พระองคร์, รนับพระองคร์ไวล้เปป็นของเรา, ทจาใหล้พระองคร์เปป็นของเราโดยความเชดืที่อ พระองคร์เพบียงผผล้เดบียวสามารถ
ทจาใหล้ใจของมนอุษยร์อลิที่มหนจาไดล้ ไมข่มบีผผล้ใดเคยไดล้อลิที่มหนจาจนกวข่าเขาเขล้ามามบีความสนัมพนันธร์ทบีที่ถผกตล้องกนับพระครลิสตร์โดย
ความเชดืที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรห็จสลินั้นแลล้วของพระองคร์



ขนมปฟังคดือเครดืที่องคนั้จาแหข่งชบีวลิต, กลข่าวในฝฝ่ายรข่างกายแลล้ว ขนมปปังใหล้สารอาหาร, พละกจาลนัง, และการ
คนั้จาจอุนแกข่รข่างกาย ในแงข่ฝฝ่ายวลิญญาณ สลิที่งทบีที่ขนมปปังกลายเปป็นแกข่รข่างกาย พระครลิสตร์กห็ทรงกลายเปป็นอยข่างนนันั้นแกข่ผผล้
เชดืที่อ; พระองคร์ทรงสดืที่อสารชบีวลิตของพระองคร์มาใหล้แกข่เรา, พระองคร์ทรงกลายเปป็นสข่วนหนถึที่งของเรา, พระองคร์ทรง
สถลิตอยผข่ในใจของเรา, พระองคร์ทรงเปป็นชบีวลิตและพละกจาลนังแหข่งจลิตใจของเรา, เสบบียงทบีที่ครบถล้วนและเพบียงพอ
สจาหรนับทอุกความตล้องการฝฝ่ายวลิญญาณ มนอุษยร์ดจารงชบีวลิตโดยปราศจากขนมปปังไมข่ไดล้ (อาหารฝฝ่ายรข่างกาย) แตข่พระ
เยซผตรนัสแกข่ซาตานวข่า “มนอุษยร์จะดจารงชบีวลิตโดยขนมปฟังอยต่างเดทยวไมข่ไดล้ แตข่โดยพระวจนะทอุกคจาทบีที่ออกมาจาก
พระโอษฐร์ของพระเจล้า” เหมดือนกนับทบีที่เราไมข่สามารถดจารงชบีวลิตฝฝ่ายรข่างกายโดยปราศจากขนมปปังฉนันใด เรากห็ไมข่
สามารถดจารงชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณโดยปราศจากพระครลิสตร์ ผผล้ทรงชข่วยเราใหล้รอดและคนั้จาจอุนเราฉนันนนันั้น เปาโลกลข่าว
วข่า “ขล้าพเจล้ากระทจาทอุกสลิที่งไดล้โดยพระครลิสตร์ผผล้ทรงเสรลิมกจาลนังขล้าพเจล้า” (ฟป. 4:13)

ในขล้อพระคจาทบีที่เราศถึกษาอยผข่นบีนั้ พระเยซผทรงเรลิที่มตรนัสอยต่างตรงไปตรงมา: “เราเปป็นขนมปฟังแหต่งชทวริต” คจา
สรรพนาม “เรา” ถผกใชล้สามสลิบหล้าครนันั้งในคจาเทศนานบีนั้เกบีที่ยวกนับขนมปปังแหข่งชบีวลิต พวกยลิวพบวข่าตนัวเองไมข่มบีขล้อแกล้ตนัว
แลล้ว ดล้วยวข่าพระเยซผทรงนจาพวกเขามาถถึงประตผแหข่งความรอดแลล้ว คจาเชลิญนนันั้นเรบียบงข่าย: “ผซูด้ททที่มาหาเราจะไมต่หริว
อทก และผซูด้ททที่เชพที่อในเราจะไมต่กระหายอทกเลย” ทอุกคนทบีที่มาหาพระเยซผดล้วยใจทบีที่หลิวโหยกห็พบวข่าความหลิวของตนถซูก
ทคาใหด้อริที่มหนคา; ทอุกคนทบีที่มาหาพระองคร์โดยกระหายความชอบธรรมกก็เตก็มอริที่ม นบีที่ไมข่ไดล้หมายความวข่าผผล้เชดืที่อคนนนันั้นจะ
ไมข่ปรารถนาอาหารหรดือของดดืที่มฝฝ่ายวลิญญาณอบีกเลย หรดือวข่าเขาจะไมข่รผล้สถึกถถึงความวข่างเปลข่าของจลิตวลิญญาณ หรดือ
ความขาดแคลนอบีกตข่อไปเลย เปาโลรล้องประกาศวข่า “โอ ขล้าพเจล้าเปป็นคนเขห็ญใจจรลิง ใครจะชข่วยขล้าพเจล้าใหล้พล้น
จากรข่างกายแหข่งความตายนบีนั้ไดล้?” (รม. 7:24) มนัทธลิว 5:6 บอกเราวข่าถล้าเราหลิวและกระหายหาความชอบธรรม 
เรากห็จะไดล้อลิที่มหนจา พระเยซผแคข่หมายความวข่าพระองคร์ทรงสามารถและเตห็มใจทบีที่จะตอบสนองความตล้องการแหข่ง
จลิตใจและวลิญญาณของมนอุษยร์ พระองคร์ประทาน “สนันตลิสอุขทบีที่เกลินความเขล้าใจ”, พระคอุณทบีที่เพบียงพอสจาหรนับโอกาส
ใดๆและทอุกโอกาส, และพระองคร์ทรงสนัญญาแลล้ววข่าจะไมข่มบีวนันจากเราไปหรดือทอดทลินั้งเราเลย  เรามบีขนมปปังและ
ของดดืที่มแหข่งสวรรคร์พรล้อมรนับประทานเมดืที่อใดกห็ตามทบีที่เราหลิวหรดือกระหาย

เราควรศถึกษาคจาเทศนาตข่างๆของพระเยซผและดผวข่าถล้อยคจาและตนัวอยข่างประกอบทนันั้งหลายของพระองคร์
นนันั้นเรบียบงข่ายขนาดไหน ยกตนัวอยข่างเชข่น เดห็กเลห็กๆคนไหนไมข่เขล้าใจวข่าขนมปฟังคดืออะไร? พระเยซผตรนัสโดยใชล้สลิที่ง
ตข่างๆทบีที่แมล้แตข่เดห็กเลห็กๆกห็เขล้าใจไดล้ พระองคร์ตรนัสวข่า “ถล้าเจล้าหลิว จงมาหาเราและกลินเถลิด ถล้าเจล้ากระหาย จงมาหา
เราและดดืที่มเถลิด เราจะทจาใหล้วลิญญาณทบีที่หลิวของเจล้าและจลิตใจทบีที่กระหายของเจล้าไดล้อลิที่มหนจาจนกระทนัที่งพวกเราไปถถึง
นครขาวดอุจมอุกดานนันั้น”

มนอุษยร์ทบีที่ปราศจากพระครลิสตร์กห็เสาะแสวงหาบางสลิที่งเพดืที่อเตลิมเตห็มความวข่างเปลข่าทบีที่อยผข่ภายในพวกเขาอยผข่
เสมอ แตข่พระเยซผทรงเปป็นผผล้เดบียวทบีที่สามารถเตลิมเตห็มความวข่างเปลข่านนันั้นไดล้ ขล้อตกลงแหข่งความรอดนนันั้นกห็เรบียบงข่าย
และเขล้าใจไดล้งข่าย แคข่มาหาพระเยซผ, เชดืที่อในพระองคร์, วางใจพระองคร์, ตล้อนรนับพระองคร์-และไมข่วข่าคอุณเปป็นคนทบีที่
บาปหนาขนาดไหนหรดือใจของคอุณแขห็งกระดล้างขนาดไหน พระองคร์กห็จะชข่วยคอุณใหล้รอด ถล้อยคจาของพระคจาขล้อนบีนั้
คดือถล้อยคจาทบีที่มบีคข่าประเสรลิฐและมบีพลนังมาก จงรนับพวกมนันเขล้าไวล้ในใจและจลิตของคอุณ, จงพนักพลิงอยผข่บนพวกมนัน พระ
เยซผจะทรงทจาใหล้มนอุษยร์ภายในของคอุณอลิที่มหนจา และคอุณจะไมข่หลิวหรดือกระหายอบีกเลย



ขล้อ 36: “แตต่เราไดด้บอกทต่านททนี้งหลายแลด้ววต่า ทต่านไดด้เหก็นเราแลด้วแตต่กก็ไมต่เชพที่อ”
คนเหลข่านบีนั้ทบีที่พระเยซผกจาลนังสนทนาดล้วยนนันั้นไมข่ใชข่คนโงข่หรดือไมข่รผล้เรดืที่องรผล้ราวอะไร พวกเขาเปป็นพวกปอุโรหลิต

ใหญข่, พวกธรรมาจารยร์และพวกผผล้อาวอุโส-นนักเรบียนผผล้ศถึกษาพระคนัมภบีรร์ภาคพนันธสนัญญาเดลิม พวกเขาไดล้เหห็นพระเยซผ
กระทจากลิจแลล้ว; พวกเขาไดล้เฝฝ้าดผพระองคร์ขณะทบีที่พระองคร์ทรงหยลิบขนมปปังกล้อนจลิดี๋วไมข่กบีที่กล้อนกนับปลาเหลข่านนันั้นและ
เลบีนั้ยงชายหล้าพนันคนและครอบครนัวของพวกเขาทบีที่หลิวโหย บางคนในพวกเขาไดล้ตลิดตามงานรนับใชล้ของพระองคร์ดล้วย
ความสนใจใครข่รผล้ ถถึงกระนนันั้น แมล้วข่าพวกเขาไดล้เหห็นกนับตาตนัวเองแลล้ว พวกเขากห็ปฏลิเสธทบีที่จะเชดืที่อดล้วยใจของพวกเขา 
พวกเขาไมข่มบีความซาบซถึนั้งตข่อออุปนลิสนัยทบีที่แทล้จรลิงแหข่งตนัวตนของพระองคร์, การกระทจาตข่างๆของพระองคร์, หรดือทาง
ทนันั้งหลายของพระองคร์

มบีคนมากมายวนันนบีนั้ทบีที่ไดล้ยลินพระองคร์-แตข่กห็ไมข่ไปไกลกวข่าทบีที่พวกยลิวเหลข่านบีนั้ไดล้กระทจา มนอุษยชาตลิจจานวน
มหาศาลยนังคงปฏลิเสธทบีที่จะเชดืที่อในพระองคร์อยผข่เหมดือนเดลิม โอล้ ใชข่แลล้วครนับ-พวกเขาเชดืที่อวข่าพระองคร์เคยเปป็นอยซข่, 
พวกเขาเชดืที่อวข่าพระองคร์เคยมบีชบีวลิตอยผข่ในฐานะบอุคคลผผล้หนถึที่งในประวนัตลิศาสตรร์, พวกเขาเชดืที่อวข่าพระองคร์เปป็นผผล้นจาคน
หนถึที่งทบีที่โดดเดข่นและเปป็นอาจารยร์ทบีที่ยอดเยบีที่ยม; แตข่พวกเขาปฏลิเสธทบีที่จะเชดืที่อวข่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าทบีที่แทล้จรลิง-
ชทวริต, และผผล้ใหล้กจาเนลิดชบีวลิต พวกเขาเชดืที่อในทางสมองและทางประวนัตลิศาสตรร์ แตข่พวกเขาปฏลิเสธทบีที่จะเชดืที่อไปสผข่ความ
รอด ชข่างนข่าเศรล้า แตข่กห็เปป็นความจรลิง!

การทรงเลออกของพระเจผู้าและเจตจคานงเสรรีของมนทุษยห์
ขล้อ 37: “สารพทดททที่พระบริดาทรงประทานแกต่เราจะมาสซูต่เรา และผซูด้ททที่มาหาเรา เรากก็จะไมต่ทรินี้งเขาเลย”
พระเยซผทรงเหห็นลข่วงหนล้าถถึงความไมข่เชดืที่อของพวกยลิวเหลข่านนันั้น แตข่ความไมข่เชดืที่อของพวกเขากห็ไมข่ไดล้ทจาลาย

แผนการและจอุดประสงคร์ของพระเจล้าในการสข่งพระเยซผเขล้ามาในโลก พวกยลิวเหลข่านนันั้นไดล้ปฏลิเสธพระองคร์และ
เรบียกรล้องใหล้ประหารพระองคร์เสบีย-แตข่การปฏลิเสธพระองคร์ของพวกเขาไมข่ไดล้ทจาลายแผนการของพระเจล้าผผล้ทรง
อจานาจสลิทธลิธิ์ขาดสผงสอุดผผล้ทรงทราบเบดืนั้องปลายในเรลิที่มแรกนนันั้น ทนันั้งหมดนบีนั้ถผกนจามาพลิจารณาแลล้วตอนทบีที่ตรบีเอกานอุภาพ
ไดล้ทรงวางแผนและทรงทจาใหล้แผนการแหข่งยอุคของพระเจล้าสมบผรณร์แบบ ดล้วยเหตอุนบีนั้พระเยซผจถึงสามารถตรนัสแกข่
พวกยลิวเหลข่านนันั้นไดล้วข่า “ทอุกคนทบีที่พระบลิดาประทานใหล้เรากห็จะมาหาเรา ทอุกสลิที่งทบีที่พระองคร์ไดล้วางแผนไวด้, ทอุกสลิที่งทบีที่
พระองคร์ไดล้ทรงออกแบบเพดืที่อทบีที่จะประทานใหล้แกข่เรา, กห็จะมาสผข่เรา; สลิที่งสารพนัดจะเกลิดขถึนั้นเหมดือนกนับทบีที่พระบลิดาไดล้
ทรงวางแผนพวกมนันไวล้, ในเวลาททที่ครบกคาหนด”

พระเจล้าทรงมบีเวลาเหลดือเฟฟอทบีที่จะทจาใหล้แผนงานของพระองคร์สจาเรห็จ และทอุกสลิที่งจะเกลิดขถึนั้นจรลิงตรงตาม
กจาหนดเหมดือนกนับทบีที่พระองคร์ไดล้ทรงวางแผนพวกมนันไวล้ในเรลิที่มแรกนนันั้น ในปฐมกาล 3:15 พระองคร์ทรงสนัญญาเรดืที่อง
พระผผล้ชข่วยใหล้รอด, และกาลาเทบีย 4:4, 5 กห็บอกเราวข่า “แตต่เมพที่อครบกคาหนดแลด้ว พระเจล้ากห็ทรงใชล้พระบอุตรของ
พระองคร์มา” เหมดือนกนับทบีที่พระองคร์ไดล้ทรงวางแผนและสนัญญาไวล้ทอุกอยข่าง พระเยซผทรงทราบวข่าพวกยลิวเหลข่านนันั้น
จะไมข่ยอมรนับพระองคร์ เปป็นความจรลิงทบีที่วข่าพระองคร์ทรงรล้องไหล้เพดืที่อพวกเขา-แตข่พระองคร์ทรงรล้องไหล้ดล้วยความเศรล้า
โศก ไมข่ใชข่เพราะความทอุกขร์รล้อนใจ

ภาษาในภาษาอนังกฤษอข่อนแอมากตรงนบีนั้ “สารพทดททที่พระบริดาทรงประทาน” ถผกแสดงในรผปเอกพจนร์เพศ
กลางและมบีความหมายวข่า “ทอุกสลิที่ง, สลิที่งทนันั้งหมด, ทบีที่พระบลิดาประทานแกข่เรากห็จะมาถถึงเรา” นบีที่กลข่าวถถึงครลิสตจนักรใน



ฐานะกายหนถึที่ง พระเจล้าประทานครลิสตจนักร, ทนันั้งรข่างกายนนันั้น, ใหล้แกข่พระครลิสตร์ พระครลิสตร์ทรงเปป็นศบีรษะและราก
ฐานของครลิสตจนักร แตข่มนันขถึนั้นอยผข่กนับคนๆนทนี้นวข่าจะเลดือกอยผข่ในกายนนันั้นหรดือไมข่ ทนันั้งรข่างกายนนันั้นทบีที่เรล้นลนับ, ผผล้เชดืที่อทนันั้ง
กลอุข่มนนันั้น, จะมาสผข่พระครลิสตร์-ทอุกสข่วน, ทอุกอวนัยวะ ไมต่มทสทกคนเดทยวจะขาดหายไปเมดืที่อครลิสตจนักรครบบรลิบผรณร์!

จงสนังเกตวข่า: “สารพกัดททที่พระบริดาทรงประทานแกต่เรา” ถผกแสดงในเพศกลาง (เอกพจนร์) และชบีนั้ไปยนังททนี้ง
กายนนันั้นของผผล้เชดืที่อทนันั้งหลาย “ผยจ้ททที่มาหาเรา” อยผข่ในเพศชาย (เอกพจนร์) และหมายถถึงแตต่ละคนทบีที่ใชล้ความเชดืที่อใน
พระเยซผครลิสตร์และตอบรนับขล้อเสนอแหข่งความรอดของพระองคร์โดยความเชดืที่อ ไมข่มบีสนักคนเดบียวทบีที่มาหาพระครลิสตร์
จะถผกผลนักไสไปเสบีย 

มบีการเปลบีที่ยนแปลงในคจากรลิยาทบีที่ถผกแปลเปป็น “จะมา” และ “มา” คจากรลิยากรบีกทบีที่แปลเปป็น “จะมา” 
เนล้นถถึงการมาถถึง และผผล้ทบีที่มาถถึงแลล้วนนันั้นกห็อยซูต่ททที่นทที่นแลด้ว-นนัที่นคดือ ครลิสตจนักรพนันธสนัญญาใหมข่จะครบบรลิบผรณร์และอยผข่
กนับพระเยซผอยข่างแนข่นอนราวกนับวข่ามนันไดล้อยผข่ทบีที่นนัที่นแลล้ว คจากรลิยากรบีกทบีที่แปลเปป็น “มา” บข่งบอกถถึงการเขล้ามาใกลล้ 
และบข่งชบีนั้การตนัดสลินใจโดยสมนัครใจของคนๆนนันั้นทบีที่เขล้ามาใกลล้ คนๆนนันั้นมาหาพระเยซผโดยสมนัครใจ; เขาไมข่ถผกบนังคนับ
หรดือฝฟนใจใหล้มา พระเยซผทรงเชลิญชวนวข่า “จงมาหาเรา และเราจะไมข่ขนับไลข่ทข่านทนันั้งหลายออกไปเลย”

ครลิสตจนักรพนันธสนัญญาใหมข่, พระกายของพระครลิสตร์, จะไดล้รนับความรอดหมดทนันั้งกายนนันั้นและถผกนจาเสนอ
ตข่อพระองคร์โดยปราศจากตจาหนลิหรดือรลินั้วรอยใดๆ ไมข่มบีอวนัยวะสนักสข่วนเดบียวของครลิสตจนักรทบีที่แทล้จรลิงจะสผญหายไป; 
นนัที่นคดือเหตอุผลทบีที่เราอข่านในโรม 8:28 “เรารผล้วข่าทอุกสลิที่งทจางานรข่วมกนันเพดืที่อใหล้เกลิดผลดบีแกข่คนทนันั้งหลายทบีที่รนักพระเจล้า แกข่
คนทนันั้งหลายทบีที่ไดล้รนับการทรงเรบียกตามพระประสงคร์ของพระองคร์” ไมข่ใชข่แตข่ละสลิที่งทบีที่มบีขนาดเลห็ก แตข่ทนุกสกินั่งททที่ทคางาน
รต่วมกทน ทบีที่กข่อเกลิดผลดบีแกข่ผผล้เชดืที่อ เหตอุผลนนันั้นถผกประกาศในโรม 8:29: “เพราะวข่าผผล้หนถึที่งผผล้ใดทบีที่ (พระเจล้า) ไดล้ทรง
ทราบอยผข่แลล้ว ผผล้นนันั้นพระองคร์ไดล้ทรงตนันั้งไวล้ใหล้เปป็นตามลนักษณะพระฉายแหข่งพระบอุตรของพระองคร์ เพดืที่อพระบอุตรนนันั้น
จะไดล้เปป็นบอุตรหนัวปปทข่ามกลางพวกพบีที่นล้องเปป็นอนันมาก” ผผล้เชดืที่อแตข่ละคนทบีที่ไดล้รนับการชจาระโดยพระโลหลิตแลล้วกห็ถผก
ลลิขลิตลข่วงหนล้าใหล้เปป็นตามพระฉายของพระบอุตรผผล้เปป็นทบีที่รนักของพระเจล้า และสลิที่งใดกห็ตามทบีที่จจาเปป็นสจาหรนับการหลข่อ
หลอมเราใหล้เปป็นเหมดือนพระฉายนนันั้น พระเจล้ากห็ทรงอนอุญาตใหล้มนันเกลิดขถึนั้น (ศถึกษาฮบีบรผ 12) พระเจล้าทรงตบีสอนบอุตร
ทอุกคนของพระองคร์ เราถผกหลข่อหลอมผข่านทางการตบีสอน; เราจะตล้องถผกทจาใหล้เปป็นเหมดือนพระฉายของพระบอุตร
ของพระเจล้า และคนเหลข่านนันั้นทบีที่ถผกทจาใหล้เปป็นเหมดือนพระฉายนนันั้นกห็จะไดล้รนับสงข่าราศบี: “ยลิที่งกวข่านนันั้นบรรดาผผล้ทบีที่
พระองคร์ไดล้ทรงตทนี้งไวด้นนันั้น พระองคร์ไดล้ทรงเรทยกมาดล้วย และผผล้ทบีที่พระองคร์ไดล้ทรงเรบียกมานนันั้น พระองคร์ไดล้ทรงโปรด
ใหด้เปป็นผซูด้ชอบธรรม และผผล้ทบีที่พระองคร์ทรงโปรดใหล้เปป็นผผล้ชอบธรรม พระองคร์กห็ทรงโปรดใหด้มทสงต่าราศทดล้วย” (รม. 
8:30)

พระกายของพระครลิสตร์ถผกเลดือก แตข่คนทนันั้งหลายกลายเปป็นอวนัยวะตข่างๆของพระกายนนันั้นโดยการตนัดสลิน
ใจเลดือกสข่วนบอุคคล ไมข่ใชข่ทอุกคนจะตอบรทบคจาเชลิญนนันั้นถถึงแมล้วข่าคจาเชลิญนนันั้นถผกใหด้แกข่ทอุกคน; แตข่คนเหลข่านนันั้นทบีที่มาหา
พระเยซผกห็จะถผกรนับไวล้ คดือผผล้ใดกห็ตามทบีที่เชดืที่อในพระนามของพระองคร์ ตนันั้งแตข่นลิรนันดรร์กาลทบีที่อยผข่ขล้างหลนังเรา พระเจล้า
พระบลิดาไดล้ประทานคนกลอุข่มหนถึที่งใหล้แกข่พระเยซผเพดืที่อทบีที่จะเปป็นกรรมสลิทธลิธิ์เฉพาะอนันมบีคข่าของพระองคร์เอง; และคน
กลอุข่มนบีนั้กห็คดือครลิสตจนักรพนันธสนัญญาใหมข่ ซถึที่งถผกซดืนั้อไวล้ดล้วยพระโลหลิตของพระเจล้าเอง (กลิจการ 20:28)



ขล้อ 38: “เพราะวต่าเราไดด้ลงมาจากสวรรคณ์ มริใชต่เพพที่อกระทคาตามความประสงคณ์ของเราเอง แตต่เพพที่อ
กระทคาตามพระประสงคณ์ของพระองคณ์ผซูด้ทรงใชด้เรามา”

คจาขถึนั้นตล้นในพระคจาขล้อนบีนั้เชดืที่อมโยงขล้อนบีนั้กนับพระคจาขล้อกข่อนหนล้า และนนัยสจาคนัญของมนันกห็อยผข่ในขล้อเทห็จจรลิงทบีที่
วข่าพระเยซผไดล้เสดห็จมาจากสวรรคร์เพดืที่อกระทจา-ไมข่ใชข่ความประสงคร์ของพระองคณ์เอง แตข่พระประสงคร์ของพระเจล้า
พระบลิดาในความรอดนลิรนันดรร์ของคนเหลข่านนันั้นทบีที่มาหาพระองคร์ เนดืที่องจากมนันเปป็นพระประสงคร์ของพระเจล้าพระ
บลิดาทบีที่จะชข่วยทอุกคนทบีที่มาหาพระองคร์โดยพระเยซผครลิสตร์ใหล้ไดล้รนับความรอด มนันจถึงเปป็นไปไมข่ไดล้เลยทบีที่ผผล้หนถึที่งผผล้ใดใน
คนเหลข่านนันั้นทบีที่มาจะถผกขนับไลข่ออกไป พระเยซผไดล้เสดห็จเขล้ามาในโลกเพดืที่อจอุดประสงคร์ในการรนับทอุกคนทบีที่มาหา
พระองคร์ในความเชดืที่อ

ขล้อ 39: “และพระประสงคณ์ของพระบริดาผซูด้ทรงใชด้เรามานทนี้น กก็คพอใหด้เรารทกษาบรรดาผซูด้ททที่พระองคณ์ไดด้ทรง
มอบไวด้กทบเรา มริใหด้หายไปสทกคนเดทยว แตต่ใหด้ฟปฟื้นขนนี้นมาในวทนททที่สตุด”

คจานามเพศกลางถผกใชล้อบีกครนันั้ง-“บรรดาผซูด้ททที่พระองคณ์ไดด้ทรงมอบไวด้กทบเรา” ซถึที่งชบีนั้ไปยนังพระกายทบีที่ครบ
บรลิบผรณร์นนันั้นอนันประกอบดล้วยผผล้เชดืที่อทอุกคนทบีที่บนังเกลิดใหมข่แลล้วและไดล้รนับการชจาระลล้างดล้วยพระโลหลิต นบีที่เปป็นการรนับ
ประกนันเรดืที่องฤทธลิธิ์เดชในการพลิทนักษร์รนักษาไวล้ของพระองคร์, การปกปฝ้องดผแลคนของพระองคร์โดยพระองคร์เอง: 
“เมดืที่อขล้าพระองคร์ยนังอยผข่กนับคนเหลข่านนันั้นในโลกนบีนั้ ขล้าพระองคร์กห็ไดล้พลิทนักษร์รนักษาพวกเขาไวล้โดยพระนามของพระองคร์
ผผล้ซถึที่งพระองคร์ไดล้ประทานแกข่ขล้าพระองคร์ ขล้าพระองคร์ไดล้ปกปฝ้องเขาไวล้และไมข่มบีผผล้หนถึที่งผผล้ใดเสบียไปนอกจากลผกของ
ความพลินาศ เพดืที่อพระคนัมภบีรร์จะสจาเรห็จ...พระองคร์ทรงใชล้ขล้าพระองคร์มาในโลกฉนันใด ขล้าพระองคร์กห็ใชล้เขาไปในโลก
ฉนันนนันั้น ขล้าพระองคร์ถวายตนัวของขล้าพระองคร์เพราะเหห็นแกข่เขา เพดืที่อใหล้เขารนับการทรงชจาระแตข่งตนันั้งไวล้โดยความจรลิง
ดล้วยเชข่นกนัน” (ยอหร์น 17:12, 18, 19) ขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าพระองคร์จะไมข่เสบียไปเลยแมล้สทกคนเดทยวกห็ถผกตามมาทนันทบี
โดยคจาประกาศทบีที่วข่าพระองคร์จะทรงทจาใหล้ทนันั้งรข่างกายนนันั้นเปป็นขถึนั้นใหมข่, พระองคร์จะทรง “ใหด้ฟปฟื้นขนนี้นมาในวทนททที่สตุด”

ขล้อ 40: “เพราะนทที่แหละเปป็นพระประสงคณ์ของผซูด้ททที่ทรงใชด้เรามานทนี้น ททที่จะใหด้ทตุกคนททที่เหก็นพระบตุตร และ
เชพที่อในพระบตุตรไดด้มทชทวริตนริรทนดรณ์ และเราจะใหด้ผซูด้นทนี้นฟปฟื้นขนนี้นมาในวทนสตุดทด้าย”

พระเยซผทรงยนั้จาคจาตรนัสเรดืที่องการเปป็นขถึนั้นจากตายนนันั้น ในสข่วนแรกของพระคจาขล้อนบีนั้พระองคร์ทรงรนับประกนัน
วข่าพระองคร์จะไมข่เสบียสข่วนใดของทนันั้งหมดนนันั้นเลย, ไมข่เสบียสข่วนใดของกายนนันั้นเลย ทนันั้งกายนนันั้นเปป็นของประทานของ
พระบลิดาทบีที่ใหล้แกข่พระบอุตร ในสข่วนทล้ายของพระคจาขล้อนบีนั้ แตต่ละคนมบีชบีวลิตนลิรนันดรร์เพราะวข่าคนๆนนันั้นไดล้ใหล้ความเชดืที่อ
ของตนอยผข่ในพระบอุตรแลล้ว นบีที่เปป็นความจรลิงหลายประการทบีที่ยลิที่งใหญข่และลถึกซถึนั้ง และเรายลิที่งศถึกษาพวกมนันมาก
เทข่าไร เรากห็ยลิที่งซาบซถึนั้งพวกมนันมากขถึนั้นเทข่านนันั้นและความเชดืที่อของเรากห็ยลิที่งเขล้มแขห็งมากขถึนั้นเทข่านนันั้น

คจากรลิยาทบีที่แปลเปป็น “เหห็น” จะแปลใหล้ถผกตล้องยลิที่งขถึนั้นไดล้วข่า “เพต่งมอง” มนันเปป็นคจาทบีที่มบีนนั้จาหนนักมากๆและ
บข่งบอกถถึงการเพข่งมองอยข่างตนันั้งใจ, การตรถึกตรองอยข่างใกลล้ชลิด-ไมข่ใชข่เหห็นพระเยซผดล้วยดวงตาฝฝ่ายรข่างกาย แตข่เพข่ง
มองพระองคร์ดล้วยดวงตาททที่อยซูต่ภายใน, ดล้วยหนัวใจ ทอุกคนทบีที่เพข่งมองพระเยซผดล้วยหนัวใจและรนับพระองคร์ไวล้กห็ไดล้รนับ
ความรอดและจะถผกทจาใหล้เปป็นขถึนั้นในวนันสอุดทล้ายนนันั้น (รต่างกายคดือสลิที่งทบีที่จะถผกทจาใหล้เปป็นขถึนั้น, ไมข่ใชข่วลิญญาณ)

ขล้อ 41: “พวกยริวจนงบต่นพนมพคากทนเรพที่องพระองคณ์เพราะพระองคณ์ตรทสวต่า “เราเปป็นอาหารซนที่งลงมาจาก
สวรรคณ์”



คจากรลิยากรบีกตรงนบีนั้อยผข่ในรผปกาลไมข่สมบผรณร์และมบีความหมายวข่า “พวกเขากจาลนังเรริที่มททที่จะบข่นพถึมพจากนัน” 
มนันถผกบอกเปป็นนนัยแลล้ว (ขล้อ 25) วข่าตอนทบีที่ฝผงชนนนันั้นเจอพระเยซผและถามวข่า “ทข่านมาทบีที่นบีที่เมดืที่อไร” มนันนข่าจะเปป็น
บนชายฝปัปี่งทะเล มนันไมข่นข่าเปป็นไปไดล้อยข่างยลิที่งวข่าหลนังจากทบีที่พวกเขาขถึนั้นฝปัปี่งแลล้ว พวกเขาจะบถึที่งเขล้าไปในธรรมศาลา
ทนันทบีพรล้อมกนับคจาถามทบีที่วข่า “ทข่านมาทบีที่นบีที่เมดืที่อไร” อยข่างไรกห็ตาม โดยขล้อ 59 เราจถึงทราบวข่าตข่อมาพระองคร์ทรงอยผข่
ในธรรมศาลานนันั้น

เหห็นไดล้ชนัดวข่ามบีการหยอุดพนัก, การหยอุดชนัที่วครผข่, ในการสนัที่งสอนของพระองคร์ พระองคร์ทรงเรลิที่มสนัที่งสอนฝผงชน
นนันั้นกข่อนทบีที่พระองคร์เสดห็จเขล้าธรรมศาลานนันั้น และผมขอเสนอแนะวข่าการหยอุดพนักอยผข่ตรงนบีนั้ระหวข่างขล้อ 40 กนับขล้อ 
41 “พวกยริว” เหลข่านบีนั้ไมข่นข่าจะเปป็นฝผงชนเหลข่านนันั้นทบีที่ตลิดตามพระเยซผมา แตข่นข่าจะเปป็นพวกผผล้นจาและพวกคนใหญข่
คนโตในธรรมศาลานนันั้นในเมดืองคาเปอรนาออุมมากกวข่า

พวกยลิวขถึนั้นชดืที่อในเรดืที่องการ “บข่นพถึมพจา” พวกเขาบข่นพถึมพจาในถลิที่นทอุรกนันดาร และพวกเขายนังบข่นพถึมพจาอยผข่
เหมดือนเดลิมตอนทบีที่พระเยซผทรงเสนอขนมปปังทบีที่มบีชบีวลิตแกข่พวกเขาซถึที่งจะใหล้ชบีวลิตนลิรนันดรร์แกข่พวกเขาไดล้ อยข่างไรกห็ตาม 
พระเยซผไมข่ไดล้ตรนัสถล้อยคจาเหลข่านนันั้นเสบียทบีเดบียว (“เราเปป็นขนมปปังนนันั้นซถึที่งไดล้ลงมาจากสวรรคร์”) พวกเขานข่าจะสรล้าง
คจากลข่าวนนันั้นขถึนั้นมาโดยการเอาสามประโยคมารวมกนัน พระเยซผตรนัสในตอนแรกนนันั้นวข่า “เราเปป็นขนมปปังแหข่งชบีวลิต”
จากนนันั้นพระองคร์ตรนัสวข่า “เราไดล้ลงมาจากสวรรคร์” จากนนันั้นพระองคร์กห็ตรนัสวข่า “ขนมปปังของพระเจล้าคดือพระองคร์ซถึที่ง
ลงมาจากสวรรคร์”

ขล้อ 42: “เขาททนี้งหลายวต่า “คนนทนี้เปป็นเยซซูลซูกชายของโยเซฟมริใชต่หรพอ พต่อแมต่ของเขาเรากก็รซูด้จทก เหตตุใดคน
นทนี้จนงพซูดวต่า ‘เราไดด้ลงมาจากสวรรคณ์’”

ภาษาอนังกฤษของเราไมข่สดืที่อความหมายของคจาวข่า “คนนทนี้” อยข่างครบถล้วน คจากรทกทบีที่ถผกใชล้ตรงนบีนั้บอกเปป็น
นนัยถถึงการเหยทยดหยาม กลข่าวอบีกนนัยหนถึที่งกห็คดือ “เจล้าหมอนบีที่คดือลผกทบีที่เกลิดมาจากโยเซฟและมารบียร์ไมข่ใชข่หรดือ?”-ซถึที่ง
บอกเปป็นนนัยอยข่างแนข่นอนวข่าพระเยซผเปป็นลผกนอกสมรส, เปป็นเดห็กทบีที่เกลิดมาแบบผลิดศบีลธรรม พวกเขาเชดืที่อวข่า
พระองคร์เปป็นบอุตรโดยธรรมชาตลิของโยเซฟและมารบียร์

“พต่อแมต่ของเขาเรากก็รซูด้จทก” บข่งบอกวข่าโยเซฟยนังมบีชบีวลิตอยผข่ในขณะนนันั้น และแสดงใหล้เหห็นดล้วยวข่าโยเซฟและ
มารบียร์เปป็นทบีที่รผล้จนักดบีในเมดืองคาเปอรนาออุมซถึที่งเปป็นทบีที่ๆพระเยซผตรนัสคจาเทศนานบีนั้เกบีที่ยวกนับขนมปปังแหข่งชบีวลิต

“เหตตุใดคนนทนี้จนงพซูดวต่า ‘เราไดด้ลงมาจากสวรรคณ์’” ความตที่จาตล้อยของพระเยซผคดือหลินสะดอุดกล้อนใหญข่
สจาหรนับพวกยลิว พระองคร์ไมข่ไดล้เปป็นบอุคคลทางทหารทบีที่สงข่างามแบบทบีที่พวกเขาไดล้คาดหวนังในพระเมสสลิยาหร์ของพวก
เขา และพวกเขากห็รนังเกบียจพระองคร์ พวกเขาอยากไดล้ผผล้นจาคนหนถึที่งทบีที่จะสวมมงกอุฎ, ทบีที่จะนจากองทนัพหนถึที่งและชข่วย
ชนชาตลิยลิวใหล้รอดพล้นจากพวกโรม, บอุรอุษผผล้มบีอจานาจ, ความมนัที่งคนัที่ง, และเปป็นใหญข่เปป็นโตทางสนังคม พระครลิสตร์ผผล้นบีนั้, ทบีที่
ยากจนขล้นแคล้น, ผผล้มบีสาวกเปป็นพวกชาวนาจนๆ, ชาวประมง, และพวกคนเกห็บภาษบี, พระครลิสตร์ผผล้นบีนั้ทบีที่อล้างตนัววข่า
พระองคร์ไดล้มาเพดืที่อทนทอุกขร์และตายเพดืที่อประชาชน, เปป็นทบีที่ขนัดเคดืองใจแกข่พวกเขา; และขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าพระองคร์
ทรงอล้างตนัววข่าไดล้ลงมาจากสวรรคร์กห็ทจาใหล้พวกเขาโมโหหนนักยลิที่งกวข่าเดลิม พวกเขากลข่าววข่า “กจาจนัดเขาไปใหล้พล้น
เสบีย!” พวกเขาวข่ารล้ายพระองคร์, เยาะเยล้ยพระองคร์, พวกเขาอยากเอาหลินขวล้างใสข่พระองคร์ดล้วยซนั้จาถล้าพวกเขาไมข่
กลนัวพวกประชาชนธรรมดา



ขล้อ 43 และ 44: “พระเยซซูจนงตรทสตอบเขาเหลต่านทนี้นวต่า “อยต่าบต่นกทนเลย ไมต่มทผซูด้ใดมาถนงเราไดด้นอกจาก
พระบริดาผซูด้ทรงใชด้เรามาจะทรงชทกนคาใหด้เขามา และเราจะใหด้ผซูด้นทนี้นฟปฟื้นขนนี้นมาในวทนสตุดทด้าย”

จรลิงๆแลล้วพระเยซผกจาลนังตรนัสอะไรแกข่พวกยลิวในขล้อพระคจาเหลข่านบีนั้? พวกเขากจาลนังบข่นพถึมพจาเพราะ
พระองคร์ตรนัสวข่าพระองคร์ไดล้เสดห็จลงมาจากสวรรคร์; พวกเขาไมข่ยอมเชดืที่อในพระองคร์เพราะวข่า (พวกเขากลข่าวเอง
วข่า) พระองคร์เปป็นคนลวงโลก; พวกเขาอล้างวข่ารผล้จนักพข่อแมข่ของพระองคร์, โยเซฟและมารบียร์ แตข่พระเยซผทรงทราบใจ
ของพวกเขา และพระองคร์ทรงรผล้วข่านนัที่นไมข่ใชข่เหตอุผลททที่แทด้จรริงทบีที่พวกเขาไมข่เชดืที่อในพระองคร์ คนพวกนบีนั้โอล้อวดวข่าตน
เปป็นเชดืนั้อสายของอนับราฮนัม, ไมข่เคยตกเปป็นทาสผผล้ใดเลย, และไมข่ตล้องการทบีที่จะถผกปลดปลข่อยใหล้เปป็นไท พวกเขา
ตาบอดอยข่างสลินั้นเชลิงตข่อความตล้องการพระผผล้ชข่วยใหล้รอดองคร์หนถึที่งของตน, พวกเขาอยผข่ในความโฉดเขลาอยข่างสลินั้น
เชลิงเกบีที่ยวกนับสลิที่งตข่างๆฝฝ่ายวลิญญาณ เครข่งศาสนาหรดือ? ถผกตล้องแลล้ว! พวกเขาปฏลิบนัตลิตามตนัวอนักษรของพระราช
บนัญญนัตลิ-และนนัที่นกห็เปป็นสลิที่งทบีที่ทจาใหล้พวกเขาพอใจดล้วย; แตข่พวกเขาเปป็นผผล้ทบีที่หลงหายและปราศจากพระเจล้า เมดืที่อ
พยายามทบีที่จะตนันั้งความชอบธรรมของตนัวเองขถึนั้น พวกเขาจถึงปฏลิเสธทบีที่จะนบนอบตข่อความชอบธรรมของพระเจล้า, 
พระเยซผครลิสตร์เจล้า

ธรรมชาตลิมนอุษยร์ไมข่เคยเปลบีที่ยนแปลงเลย พวกยลิวเหลข่านบีนั้มองวข่าตนเปป็นคนชอบธรรมตทนี้งแตต่เกริด เพราะ
เปป็นเชดืนั้อสายของอนับราฮนัม และวข่าพวกเขาไมข่ตล้องการพระผผล้ชข่วยใหล้รอดองคร์หนถึที่ง มนอุษยร์ชอบคลิดวข่าตนสามารถ
ชข่วยตนัวเองใหล้รอดไดล้, วข่าความรอดอยผข่ในขอบเขตอจานาจของตนัวเขาเอง ผผล้คนพรล้อมใจทบีที่จะ “เขล้า
รข่วม...ลงแรง...ปฏลิบนัตลิ...ถวาย...ดจาเนลินชบีวลิต”-แตข่พวกเขาไมข่เตห็มใจทบีที่จะถข่อมตนัวลงและสารภาพตข่อพระเจล้าวข่าตน
เปป็นคนบาปทบีที่สลินั้นหวนัง, ชข่วยเหลดือตนัวเองไมข่ไดล้, เสดืที่อมทรามอยข่างสลินั้นเชลิง, และตล้องตกนรกแนข่ๆ และจากนนันั้นกห็ยอม
ทลินั้งลงตนัวทบีที่พระบาทของพระเยซผและรล้องขอความเมตตาผข่านทางพระโลหลิตทบีที่ไหลออกและพระราชกลิจทบีที่เสรห็จสลินั้น
แลล้วของพระองคร์! มนอุษยร์โดยธรรมดานนันั้นเสพที่อมทรามเหลพอเกรินจนแมล้แตข่ตอนทบีที่เขาไดล้เจอกนับการประกาศขข่าว
ประเสรลิฐ, ถล้าพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ไมข่ทรงนจาขข่าวสารนนันั้นเขล้าสผข่ใจของเขา เขากห็ตข่อตล้านขข่าวสารนนันั้นและปฏลิเสธทบีที่จะ
รนับมนันไวล้ นนัที่นคดือเหตอุผลหนถึที่งทบีที่นล้อยคนเหลดือเกลินกจาลนังรนับความรอดวนันนบีนั้-พวกเขาเขล้ารข่วมกนับครลิสตจนักร, พวกเขา
ฟปังพระวจนะ, แตข่พวกเขาไดล้ยลินดล้วยหผฝฝ่ายรข่างกายแตข่เพบียงอยข่างเดบียว หรดือถล้าพวกเขาถซูกนคาเขล้าอยผข่ภายใตล้การ
ฟฝ้องใจโดยขข่าวสารนนันั้น พวกเขากห็ปฏลิเสธทบีที่จะกลนับมาเพดืที่อฟปังเพริที่มอทก พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ทรงรบกวนจลิตใจพวก
เขาและพวกเขาวลิที่งหนบีไปเสบีย เกรงวข่าพวกเขาจะถผกรบกวนจลิตใจจนถถึงจอุดทบีที่พวกเขาจะอยากรนับความรอดขถึนั้นมา
จรลิงๆ!

มนอุษยร์ธรรมดานนันั้นรนักความมดืด, รนักโลกและสลิที่งตข่างๆทบีที่เปป็นของโลก มนันเปป็นเรดืที่องผลิดธรรมชาตลิทบีที่บอุตรทนันั้ง
หลายของอาดนัมจะแสวงหาพระเจล้า; ดล้วยเหตอุนบีนั้พระเจล้าจถึงทรงสข่งพระบอุตรของพระองคร์มาเพดืที่อชจาระหนบีนั้บาปนนันั้น
และทจาใหล้ความรอดเปป็นของใหล้เปลข่าแกข่ทอุกคนทบีที่จะยอมรนับมนันไวล้ หลนังจากทบีที่พระเยซผเสดห็จกลนับขถึนั้นไปสผข่สวรรคร์แลล้ว
พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ไดล้เสดห็จเขล้ามาในโลกและทรงอยผข่ทบีที่นบีที่มาตนันั้งแตข่วนันเพห็นเทคอสตร์นนันั้น โดยทรงเตดือนสตลิ, ทรง
ตจาหนลิ, ทรงชนักนจาผผล้คนใหล้มาหาพระเยซผ-ถล้าพวกเขาจะยอมฟปังพระวจนะและยอมใหล้พระองคร์ชนักนจาพวกเขามา 

ความจรลิงแหข่งสวรรคร์ทบีที่ถผกประกาศในขล้อ 44 คดือความจรลิงประการหนถึที่งทบีที่นข่าตกใจ, ความจรลิงประการ
หนถึที่งทบีที่ทจาใหล้เราถข่อมใจและรบกวนจลิตใจเรา, ความจรลิงซถึที่งในทอุกยอุคสมนัยไดล้ชนักนจาความเกลบียดชนังและการตข่อตล้าน



มาจากมนอุษยชาตลิ มนอุษยร์คลิดวข่าพวกเขาสามารถใชด้ชทวริตไดล้ตามใจชอบ, ทจาสริที่งททที่พวกเขาชอบใจ, กลนับใจในเวลาทบีที่
พวกเขาอยาก, เชพที่อในเวลาทบีที่พวกเขาอยาก, และรทบความรอดในเวลาทบีที่พวกเขาอยาก คนสข่วนใหญข่คลิดวข่าตน
สามารถ “ใชล้ชบีวลิตไดล้ตามใจชอบ” และจากนนันั้นเมดืที่อเขาพรล้อมแลล้วทบีที่จะลงหลนักปปักฐานและรนับความรอด เขากห็จะ
ไปครลิสตจนักรและรทบความรอด เขาคลิดวข่าเขาสามารถมบีความรอดไดล้ทอุกเมดืที่อทบีที่เขาปรารถนา; แตข่นบีที่เปป็นความคลิด
ของมนตุษยณ์ ไมข่ใชข่ของพระเจล้า และขนัดแยล้งกนับถล้อยคจาของพระเยซผทบีที่ถผกบนันทถึกไวล้ตรงนบีนั้

เพดืที่อนทบีที่รนักของผมครนับ ถล้าคอุณยนังไมข่ไดล้รนับความรอดตอนนบีนั้ จงอยข่าวางใจวข่าจะรนับความรอดตอนทบีที่คอุณ 
“เรลิที่มทบีที่จะพรล้อม” หรดือเมดืที่อคอุณ “ตนัดสลินใจไดล้แลล้ว” วข่าจะรนับความรอด คอุณจะไดล้รนับความรอดในยามทบีที่พระ
วลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ทรงฟฝ้องใจและชนักนจาคอุณ; และถล้าพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ไมข่ทรงฟฝ้องใจคอุณอบีกเลย, ถล้าคอุณไมข่ถผก
ชนักนจาโดยพระวลิญญาณอบีกเลย, คอุณกห็จะไปอยผข่ในนรกชนัที่วนลิรนันดรร์อยข่างแนข่นอนพอๆกนับทบีที่ดวงอาทลิตยร์ขถึนั้นทางทลิศ
ตะวนันออก คอุณไดล้รนับการทรงเรบียกโดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์แลล้วหรดือยนัง? คอุณเคยรผล้สถึกไหมวข่าคอุณควรมอบใจและ
ชบีวลิตของคอุณใหล้แกข่พระเยซผแตข่ยนังไมข่ไดล้ทจาเชข่นนนันั้นเลย? บทดนทนี้ ตอนนบีนั้เลยถล้าพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์กจาลนังจนัดการกนับ
คอุณอยผข่ จงวางหนนังสดืออรรถาธลิบายเลข่มนบีนั้ลง, คอุกเขข่าลงและทผลขอพระเจล้าใหล้ชข่วยคอุณใหล้รอดในพระนามของพระ
เยซผและเพราะเหห็นแกข่พระเยซผ-และพระองคร์จะทรงกระทจา!

ความรอดเปป็นมาจากองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าแตข่ผผล้เดบียว (โยนาหร์ 2:9) มนอุษยร์ธรรมดาไมข่มบีทนันั้งความรผล้, ความ
ปรารถนา, ความเชดืที่อ, หรดือความอยากทบีที่จะเขล้าหาพระเยซผครลิสตร์เจล้าจนกระทนัที่งเขาไดล้ยลินขข่าวประเสรลิฐและพระ
วจนะทลิที่มแทงใจของเขา ไมข่มบีมนอุษยร์คนใดจะมาหาพระเจล้าเลยจนกระทนัที่งเขาไดล้เจอกนับพระวจนะของพระเจล้า 
พระเยซผตรนัสวข่า “ไมข่มบีผผล้ใดมาถถึงเราไดล้นอกจากพระบลิดาผผล้ทรงใชล้เรามาจะทรงชนักนจาใหล้เขามา” พระองคร์ไมข่ไดล้
หมายความวข่าในฝฝ่ายรข่างกายนนันั้นมนันเปป็นไปไมข่ไดล้เลยทบีที่มนอุษยร์จะมาหาพระเจล้า; พระองคร์กจาลนังตรนัสถถึงการไรล้ความ
สามารถดด้านศทลธรรม ความประสงคร์ของมนอุษยร์ไมข่เขล้ากนันกนับพระประสงคร์ของพระเจล้า มนันเปป็นธรรมชาตลิของ
มนอุษยร์ทบีที่จะเพลิกเฉยพระเจล้าและ, เชข่นเดบียวกนับอาดนัม, พยายามทบีที่จะซข่อนตนัวจากพระองคร์และหาขล้ออล้างตข่างๆทบีที่ตน
ขาดความเชดืที่อและการรนับใชล้ มาระโก 7:21-23 ใหล้ภาพอนันนข่าเกลบียดนข่าชนังของใจมนอุษยร์: “เพราะวต่าจากภายใน
มนตุษยณ์คพอจากใจมนตุษยณ์ มทความคริดชทที่วรด้าย การลต่วงประเวณท การผริดผทวผริดเมทย การฆาตกรรม การลทกขโมย การ
โลภ ความชทที่ว การลต่อลวงเขา ราคะตทณหา อริจฉาตารด้อน การหมริที่นประมาท ความเยต่อหยริที่ง ความโฉด สารพทด
การชทที่วนทนี้เกริดมาจากภายใน และทคาใหด้มนตุษยณ์เปป็นมลทริน”

ความจรลิงกห็คดือวข่ามนอุษยร์ไมข่สามารถมาหาพระเจล้าไดล้เพราะวข่าเขาไมข่มบีความประสงคห์ทบีที่จะมา เราอข่านใน
ปฐมกาล 37:4 วข่าพวกพบีทๆี่ ของโยเซฟ “เมดืที่อพวกพบีที่ชายเหห็นวข่าบลิดารนักโยเซฟมากกวข่าบรรดาพบีที่ชาย กห็ชนังโยเซฟ 
และพผดดบีกนับเขาไมข่ไดล้” พวกเขาพผดจาอยข่างสนันตลิกนับเขาไมข่ไดล้เพราะวข่าพวกเขาไมต่อยาก พวกเขาเกลบียดชนังโยเซฟ
โดยปราศจากเหตอุ และพวกเขาไมข่มบีความประสงคณ์ทบีที่จะพผดอะไรอยข่างสนันตลิกนับเขาหรดือเกบีที่ยวกนับเขา

ในยอหร์นบททบีที่ 1 เราไดล้เรบียนรผล้วข่าพระเยซผทรงอยผข่ในโลกและโลกไมข่ไดล้รผล้จนักพระองคร์ พระองคร์ไดล้เสดห็จมา
หาพวกของพระองคร์ (พวกยลิว) และพวกของพระองคร์กห็ไมต่ไดด้ตด้อนรทบพระองคร์ “แตข่สข่วนบรรดาผผล้ทบีที่ตล้อนรนับ
พระองคร์ (พวกยลิวหรดือพวกคนตข่างชาตลิ) พระองคร์ทรงประทานอจานาจใหล้เปป็นบอุตรของพระเจล้า คดือคนทนันั้งหลายทบีที่
เชดืที่อในพระนามของพระองคร์ซนที่งมริไดผู้เกริดจากเลดือด (เลดือดของมนอุษยร์, การตกทอดจากพข่อแมข่ไปสผข่ลผก) หรออความ



ประสงคห์ของเนอทั้อหนบัง (ไมข่มบีเนดืนั้อหนนังใดเคยประสงคร์ทบีที่จะนบนอบตข่อพระเจล้าและตลิดตามพระองคร์จนกระทนัที่งใจ
ใหมข่ถผกใสข่ไวล้ในกายเนดืนั้อหนนังนนันั้น) หรออความประสงคห์ของมนทุษยห์ (อาดนัมไมข่ไดล้ประสงคร์ทบีที่จะอยผข่ใตล้บนังคนับของ
พระเจล้า; ไมข่มบีมนอุษยร์คนใดเคยมบีความประสงคร์เชข่นนนันั้นจนกระทนัที่งพระเจล้าประทานวลิญญาณใหมข่ใหล้แกข่เขา) แตข่เกริด
จากพระเจผู้า” (ยอหร์น 1:10-13) พระเจล้าประทานอจานาจนนันั้น, พระเจล้าทรงกระทจา “การบนังเกลิด” นนันั้น เมดืที่อเรา
กระทจาการรทบไวด้นนันั้น-แตข่เราจะกระทคาการรทบไวด้นทนี้นไดด้อยต่างไร? เราจะมาถถึงจอุดทบีที่เราปรารถนาทบีที่จะรนับพระเยซผไวล้
ไดล้อยข่างไร? เราพบคจาตอบนนันั้นในถล้อยคจาของโรม 10:13-17, ถล้อยคจาทบีที่ไดล้รนับการดลใจจากพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์
และถผกจดไวล้โดยอนัครทผตเปาโล:

“เพราะวข่า ‘ผผล้ใดทบีที่จะรล้องออกพระนามขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้ากห็จะรอด’ แตข่ผผล้ทบีที่ยนังไมข่เชดืที่อในพระองคร์จะ
ทผลขอตข่อพระองคร์อยข่างไรไดล้ และผผล้ทบีที่ยนังไมข่ไดล้ยลินถถึงพระองคร์จะเชดืที่อในพระองคร์อยข่างไรไดล้ และเมดืที่อไมข่มบีผผล้ใด
ประกาศใหล้เขาฟปัง เขาจะไดล้ยลินอยข่างไรไดล้ และถล้าไมข่มบีใครใชล้เขาไป เขาจะไปประกาศอยข่างไรไดล้ ตามทบีที่มบีคจาเขบียน
ไวล้แลล้ววข่า ‘เทล้าของคนเหลข่านนันั้นทบีที่ประกาศขข่าวประเสรลิฐแหข่งสนันตลิสอุข และประกาศขข่าวประเสรลิฐแหข่งสลิที่งอนัน
ประเสรลิฐ กห็งามสนักเทข่าใด’ ... ฉะนนันั้นความเชดืที่อเกลิดขถึนั้นไดล้กห็เพราะการไดล้ยลิน และการไดล้ยลินเกลิดขถึนั้นไดล้กห็เพราะการ
ประกาศพระวจนะของพระเจล้า”

คราวนบีนั้ใหล้เราดผพระคจาตอนนบีนั้แบบยล้อนกลนับกนัน: ความเชดืที่อมาโดยการไดล้ยลิน, และการไดล้ยลินโดยพระ
วจนะ ผผล้ประกาศถผกเรบียกโดยพระเจล้า, ถผกสข่งไปโดยพระเจล้าเพดืที่อประกาศขข่าวประเสรลิฐ เขาประกาศพระวจนะ, 
คนไมข่เชดืที่อไดล้ยลินพระวจนะ, และพระวจนะนจาความเชดืที่อมาสผข่ใจของเขา เขาใชล้ความเชดืที่อนนันั้นและรล้องทผลออก
พระนามขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้า-และรนับความรอด ดล้วยเหตอุนบีนั้จถึงไมข่มบีผผล้ใดสามารถมาถถึงพระเยซผไดล้จนกระทนัที่งเขา
ถผกชนักนจาโดยทางการไดล้ยลินพระวจนะและฤทธลิธิ์อจานาจของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์

พระเยซผตรนัสแกข่พวกสาวกวข่า “อยข่างไรกห็ตามเราบอกความจรลิงแกข่ทข่านทนันั้งหลาย คดือการทบีที่เราจากไปนนันั้น
กห็เพดืที่อประโยชนร์ของทข่าน เพราะถล้าเราไมข่ไป พระองคร์ผผล้ปลอบประโลมใจกห็จะไมข่เสดห็จมาหาทข่าน แตข่ถล้าเราไปแลล้ว
เรากห็จะใชล้พระองคร์มาหาทข่าน เมดืที่อพระองคร์นนันั้นเสดห็จมาแลล้ว พระองคร์จะทรงกระทจาใหล้โลกรผล้สถึกถถึงความผลิดบาป 
และถถึงความชอบธรรม และถถึงการพลิพากษา ถถึงความผลิดบาปนนันั้น คดือเพราะเขาไมข่เชดืที่อในเรา ถถึงความชอบธรรม
นนันั้น คดือเพราะเราไปหาพระบลิดาของเรา และทข่านทนันั้งหลายจะไมข่เหห็นเราอบีก ถถึงการพลิพากษานนันั้น คดือเพราะผผล้ครอง
โลกนบีนั้ถผกพลิพากษาแลล้ว” (ยอหร์น 16:7-11)

เราอาจกลข่าวในวลิธบีนบีนั้: คนๆหนถึที่งอาจไมข่หลิว แตข่ถล้าเขาเขล้ามาในหล้องๆหนถึที่งซถึที่งมบีโตจ๊ะทบีที่เตห็มไปดล้วยอาหาร
อรข่อย การไดล้เหห็นอาหารนนันั้นและการไดล้กลลิที่นหอมกรอุข่นกห็สามารถ-และบข่อยครนันั้งกห็กระทจา-กข่อใหล้เกลิดความอยาก
อาหารขถึนั้นมา ในทจานองเดบียวกนัน คนบาปคนหนถึที่งอาจไมข่หลิวสลิที่งตข่างๆของพระเจล้าตอนทบีที่เขารข่วมประชอุมนมนัสการ; 
แตข่เมดืที่อผผล้รนับใชล้เอาขนมปปังทบีที่มบีชบีวลิต (พระวจนะ) มาวางตรงหนล้าเขา โดยทางพระวจนะนนันั้นพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์กห็
ทรงสรล้างความหลิวสลิที่งตข่างๆของพระเจล้าขถึนั้นในใจทบีที่ไมข่เชดืที่อนนันั้น, คนบาปคนนนันั้นถผกฟฝ้องใจเรดืที่องความบาปหนาของตน
และปปักใจเชดืที่อวข่าขข่าวประเสรลิฐนนันั้นดบี ดนังนนันั้นเขาจถึงถผกชนักนจามาสผข่โตจ๊ะแหข่งขนมปปังทบีที่มบีชบีวลิต, เขารนับประทาน, และมบี
ชบีวลิตอยผข่ตลอดไปเปป็นนลิตยร์!



อยข่างไรกห็ตาม ความจรลิงแหข่งพระคจาขล้อนบีนั้ไมข่ไดล้ลดทอนความรนับผลิดชอบของคนๆนนันั้น เราตล้องไมข่คลิดเอา
เองวข่าหลนักคจาสอนตรงนบีนั้เอาความรนับผลิดชอบของมนอุษยร์ทบีที่มบีตข่อพระเจล้าสจาหรนับจลิตวลิญญาณของตนออกไปเสบีย 
พระคจาตอนนบีนั้ไมข่ไดล้สอนเรดืที่องการลบมลทลินแบบจจากนัด ถล้ามนอุษยร์ตกนรก นนัที่นกห็จะเปป็นเพราะวข่าเขาไดล้เลดือกแลล้วทบีที่
จะไมข่รนับความรอด ไมข่ใชข่เพราะวข่าพระเจล้าประสงคณ์ใหล้เขาตกนรก พระเจล้า “ไมข่ทรงประสงคร์ทบีที่จะใหล้ผผล้หนถึที่งผผล้ใด
พลินาศเลย แตข่ทรงปรารถนาทบีที่จะใหล้คนทบัทั้งปวงกลนับใจเสบียใหมข่” (2 ปต. 3:9)

ในสข่วนทล้ายของพระคจาขล้อนบีนั้เราอข่านวข่า “และเราจะใหด้ผซูด้นทนี้นฟปฟื้นขนนี้นมาในวทนสตุดทด้าย” นบีที่เปป็นครนันั้งทบีที่สาม
แลล้วในขล้อพระคจาเหลข่านบีนั้ทบีที่พระเยซผทรงเนล้นความสจาคนัญของการเปป็นขถึนั้นจากตายและทรงประกาศวข่าในวนันสอุดทล้าย
นนันั้นพระองคร์จะทรงทจาใหล้ทอุกคนทบีที่มาหาพระองคร์ในความเชดืที่อไดล้เปป็นขถึนั้นมาอบีก การชนักนจาใหล้มาหาพระเจล้านนันั้นเปป็น
จตุดเรริที่มตด้นของความรอด และการชนักนจาใหล้มาหาพระเจล้ามาโดยทางพระวจนะของพระเจล้า การเปป็นขถึนั้นจากตาย
คดือความครบบรริบซูรณณ์ของความรอด เราไดด้รทบความรอดโดยพระคนุณของพระองคณ์; เราจะถผกทจาใหล้เปป็นขนนี้นอทก
โดยฤทธกิธิ์เดชมหทนตณ์ของพระองคณ์ พระองคร์ทรงเปป็นผผล้เรลิที่มตล้นและผผล้ทจาใหล้ความเชดืที่อของเราสจาเรห็จ, ผผล้เรลิที่มตล้นและผผล้
ทจาใหล้สจาเรห็จแหข่งความรอดของเรา พระองคร์ทรงเปป็นอนัลฟาและโอเมกา-ปฐมและอวสาน (และทนันั้งหมดทบีที่เรา
ตล้องการในระหวข่างนนันั้น) “เพราะวข่าในพระองคร์นนันั้นสภาพของพระเจล้าดจารงอยผข่อยข่างบรลิบผรณร์ และทข่านไดล้ความ
ครบบรลิบผรณร์ในพระองคร์ ผผล้เปป็นศบีรษะแหข่งปวงเทพผผล้ครองและศนักดลิเทพ” (คส. 2:9, 10)

ขล้อ 45: “มทคคาเขทยนไวด้ในคทมภทรณ์ศาสดาพยากรณณ์วต่า ‘ทตุกคนจะเรทยนรซูด้จากพระเจด้า’ เหตตุฉะนทนี้นทตุกคนททที่
ไดด้ยรินไดด้ฟฟัง และไดด้เรทยนรซูด้จากพระบริดากก็มาถนงเรา”

ในทบีที่นบีนั้พระเยซผทรงเตดือนความจจาพวกยลิวเหลข่านนันั้นวข่าพระองคร์ไมข่ไดล้ทรงสอนสลิที่งใดเลยแกข่พวกเขานอกจาก
สลิที่งทบีที่ถผกสอนในพระคนัมภบีรร์ของพวกเขาเอง โดยการอล้างอลิงถถึงพวกศาสดาพยากรณร์สมนัยพนันธสนัญญาเดลิม พระองคร์
ทรงยดืนยนันความจจาเปป็นทบีที่มนอุษยร์ตล้องถผกสอนโดยพระเจล้า ยกตนัวอยข่างเชข่น ในอลิสยาหร์ 54:13 เราอข่านวข่า “บอุตรทนันั้ง
สลินั้นของเจล้านนันั้นจะเรทยนรซูด้จากพระเยโฮวาหณ์ และบอุตรของเจล้าจะมบีความปลอดภนัยอยข่างยลิที่ง” แตข่พระเยซผไมข่ไดล้ทรง
หมายความวข่าในยอุคสมนัยนบีนั้มนอุษยชาตลิทนันั้งปวง-ไมข่แมล้แตข่สมาชลิกครลิสตจนักรทอุกคน-จะถผก “สอนโดยพระเจล้า” 
พระองคร์ทรงหมายความวข่าทอุกคนทบีที่เปป็นบตุตรททนี้งหลายของพระเจด้าโดยความเชพที่อกห็ถผกสอนโดยพระเจล้า

“เหตตุฉะนทนี้นทตุกคนททที่ไดด้ยรินไดด้ฟฟัง และไดด้เรทยนรซูด้จากพระบริดากก็มาถนงเรา” ถล้อยคจาเหลข่านบีนั้ใหล้ความกระจข่าง
แกข่ขล้อพระคจากข่อนหนล้า ความหมายตรงนบีนั้กห็คดือวข่าทอุกคนทบีที่มาหาพระครลิสตร์กห็ทจาเชข่นนนันั้นเพราะวข่าเขาไดล้ยลินพระ
วจนะและเรบียนรผล้เกบีที่ยวกนับพระเจล้ากข่อน หนทางเดบียวทบีที่มนอุษยร์จะรผล้วข่าพระเจล้าทรงรนักเราเหลดือเกลินจนพระองคร์ไดล้
ประทานพระเยซผเพดืที่อชข่วยเราใหล้รอด กห็คดือการฟปังพระวจนะของพระเจล้า จากพระวจนะเราเรบียนรผล้วข่าพระเจด้า
ทรงเปป็นอยยก่, พระเจด้าทรงรกัก, พระเจด้าไดจ้ประทาน, และพระเจด้าทรงชต่วยใหด้รอด “เพราะเหห็นแกข่พระครลิสตร์”
(อฟ. 4:32) ทอุกคนทบีที่ไดล้ยลินพระวจนะกห็ไดล้ยลินเรดืที่องราวเกบีที่ยวกนับความรนักของพระเจล้า และเกบีที่ยวกนับการ
สลินั้นพระชนมร์, การถผกฝปังไวล้, และการเปป็นขถึนั้นจากตายของพระเยซผ “ตามทบีที่มบีเขบียนไวล้ในพระคนัมภบีรร์” ดล้วยเหตอุนบีนั้
มนอุษยร์ทอุกคนทบีที่ไดล้ยลินพระครลิสตร์ผข่านทางพระวจนะจถึงไดล้ยลินเกบีที่ยวกนับความรนัก, ความเมตตา, และการจนัดเตรบียม
ของพระเจล้าแลล้ว ถล้าเขารทบพระวจนะไวล้ พระวจนะกห็นจามาซถึที่งความเชดืที่อ, ความเชดืที่อ (โดยพระคอุณของพระเจล้า) กห็



นจามาซถึที่งความรอด ดนังนนันั้นเราจถึงเชดืที่อมพระคจาสองขล้อนบีนั้เขล้าดล้วยกนัน: “ไมข่มบีผผล้ใดมาถถึงเราไดล้นอกจากพระบลิดาผผล้ทรง
ใชล้เรามาจะทรงชนักนจาใหล้เขามา... เหตอุฉะนนันั้นทอุกคนทบีที่ไดล้ยลินไดล้ฟปัง และไดล้เรบียนรผล้จากพระบลิดากห็มาถถึงเรา!”

พระเยซผทรงแสดงใหล้เหห็นตรงนบีนั้วข่าพระเจล้าทรงชนักนจามนอุษยร์โดยการสอนพระวจนะ, ไมข่ใชข่โดยกฎเกณฑร์
ตข่างๆทบีที่เปป็นบนัญญนัตลิ, ไมข่ใชข่โดยหมายสจาคนัญและการมหนัศจรรยร์ตข่างๆ, ไมข่ใชข่โดยอารมณร์หรดือการดถึงดผดฝฝ่ายรข่างกาย,
แตต่โดยการสอนอทนเปปีปี่ยมพระคตุณ, การสอนผข่านทางขข่าวประเสรลิฐแหข่งพระคอุณ; และการสอนนนันั้นมบีพระครลิสตร์เปป็น
จอุดศผนยร์กลางของมนันและวนัตถอุประสงคร์ของมนัน

ขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าพระเยซผทรงยกคจาพผดจากอลิสยาหร์ 54:13 ไมข่ไดล้บอกเปป็นนนัยวข่าขล้อพระคนัมภบีรร์นนันั้นจนัดหา
หลนักคจาสอนของพระองคร์ใหล้แกข่พระองคร์ พระองคร์แคข่ยดืนยนันหลนักคจาสอนของพระองคร์โดยการยกขล้อพระคนัมภบีรร์
ภาคพนันธสนัญญาเดลิมเทข่านนันั้น ภาคพนันธสนัญญาเดลิมคดือภาคพนันธสนัญญาใหมข่ททที่ถซูกพทบเกก็บไวด้ และภาคพนันธสนัญญาใหมข่
คดือภาคพนันธสนัญญาเดลิมททที่ถซูกคลทที่ออก

ขล้อ 46: “ไมต่มทผซูด้ใดไดด้เหก็นพระบริดา นอกจากทต่านททที่มาจากพระเจด้า ทต่านนทนี้นแหละไดด้เหก็นพระบริดาแลด้ว”
พระเยซผทรงอยากใหล้เหลข่าผผล้ฟปังของพระองคร์เขล้าใจอยข่างชนัดเจนวข่าเมดืที่อพระองคร์ตรนัสถถึงพระบลิดา พระองคร์

กห็กจาลนังตรนัสถถึงพระเจล้าองคร์นลิรนันดรร์ทบีที่ไมข่มบีมนอุษยร์คนใดเคยเหห็นมากข่อน, พระเจล้าพระวลิญญาณนลิรนันดรร์องคร์นนันั้น
“ทต่านททนั่มาจากพระเจด้า ทก่านนกันั้นแหละไดด้เหก็นพระบริดาแลด้ว” ในทบีที่นบีนั้พระเยซผตรนัสถถึงพระองคร์เอง ยอหร์น 

1:18 บอกเราวข่า “ไมข่มบีใครเคยเหห็นพระเจล้าในเวลาใดเลย พระบอุตรองคร์เดบียวทบีที่บนังเกลิดมา ผผล้ทรงสถลิตในพระทรวง
ของพระบลิดา พระองคร์ไดล้ทรงสจาแดงพระเจล้าแลล้ว” พระเยซผกจาลนังพยายามทจาใหล้พวกยลิวเขล้าใจวข่าการปรากฏตนัว
หลายครนันั้งของพระเจล้าตามทบีที่มบีบนันทถึกไวล้ในภาคพนันธสนัญญาเดลิมนนันั้นไมข่ไดล้ถผกกระทจาโดยพระวลิญญาณองคร์นลิรนันดรร์
ผผล้ทรงเปป็นอยผข่มาตนันั้งแตข่นลิรนันดรร์กาลจนถถึงนลิรนันดรร์กาล แตข่โดยพระภาคทบีที่สองของตรบีเอกานอุภาพ พระองคร์ไดล้ทรง
ปรากฏในหลายรผปแบบ-บางครนันั้งในฐานะทผตสวรรคร์ของพระเยโฮวาหร์, บางครนันั้งในฐานะมนอุษยร์คนหนถึที่ง (อข่านโยชผ
วา 5:13-15) มบีหลายแหข่งในภาคพนันธสนัญญาเดลิมทบีที่พระเจล้าทรงปรากฏพระองคร์-แตข่เปป็นพระบอุตรเสมอ, ไมข่เคย
เปป็นพระเจล้าพระวลิญญาณองคร์นลิรนันดรร์เลย ไมข่มบีมนอุษยร์ธรรมดาคนใดสามารถมองดผพระเจล้าและมบีชบีวลิตอยผข่ไดล้ มนัน
เปป็นความจรลิงทบีที่วข่าเราจะเหห็นพระเจล้า แตข่มนันจะเปป็นตอนทบีที่เรากลายเปป็นเหมดือนพระองคร์แลล้ว (1 ยอหร์น 3:1-3)

ขนมปปังทรีที่มรีชรีวริต
ขล้อ 47: “เราบอกความจรริงแกต่ทต่านททนี้งหลายวต่า ผซูด้ททที่เชพที่อในเรากก็มทชทวริตนริรทนดรณ์”
พระเยซผตรนัสซนั้จาตรงนบีนั้สลิที่งทบีที่พระองคร์ตรนัสในขล้อ 35-“เราเปป็นอาหารแหข่งชบีวลิต ผผล้ทบีที่มาหาเราจะไมข่หลิวอบีก 

และผผล้ทบีที่เชดืที่อในเราจะไมข่กระหายอบีกเลย” แนข่นอนวข่าพวกยลิวเตดือนความจจาพระองคร์วข่าบรรพบอุรอุษของพวกเขาไดล้
กลินมานาในถลิที่นทอุรกนันดาร และจากนนันั้นพระองคร์ทรงนจาเสนอหนัวขล้อจากมอุมมองแหข่งของประทานตข่างๆจากพระ
บลิดาในสวรรคร์-ทนันั้งมานาทบีที่พวกบรรพบอุรอุษไดล้รนับประทาน, และพระองคร์เอง, ขนมปปังแทด้ทบีที่พระบลิดาไดล้ประทานใหล้
แกข่โลก บบัดนรีทั้พระองคร์ทรงแสดงใหล้เหห็นความตรงขล้ามกนันระหวข่างคนเหลข่านนันั้นทบีที่ไดล้รนับมานา กนับคนเหลข่านนันั้นทบีที่ไดล้รนับ
ขนมปฟังททที่มทชทวริต พวกบรรพบอุรอุษไดล้กลินมานาในถลิที่นทอุรกนันดาร-และคนเหลข่านนันั้นกห็สลินั้นชบีวลิต คนเหลข่านนันั้นทบีที่รนับประทาน
ขนมปปังทบีที่มบีชบีวลิตจะเปป็นผผล้เขล้าสข่วนในชทวริตนริรทนดรณ์



ขล้อ 48-51: “เราเปป็นอาหารแหต่งชทวริตนทนี้น บรรพบตุรตุษของทต่านททนี้งหลายไดด้กรินมานาในถริที่นทตุรกทนดารและ
สรินี้นชทวริต แตต่นทที่เปป็นอาหารททที่ลงมาจากสวรรคณ์ เพพที่อใหด้ผซูด้ททที่ไดด้กรินแลด้วไมต่ตาย เราเปป็นอาหารททที่ธคารงชทวริตซนที่งลงมาจาก
สวรรคณ์ ถด้าผซูด้ใดกรินอาหารนทนี้ ผซูด้นทนี้นจะมทชทวริตนริรทนดรณ์ และอาหารททที่เราจะใหด้เพพที่อเปป็นชทวริตของโลกนทนี้นกก็คพอเนพนี้อของ
เรา”

ถถึงแมล้วข่ามานาเปป็นขนมปปังอนัศจรรยร์ทบีที่พระเจล้าประทานใหล้ มนันกห็ไมข่ไดล้บจารอุงเลบีนั้ยงชบีวลิตฝฝ่ายรข่างกายใหล้ดจารง
อยผข่เสมอไป; ประชาชนเหลข่านนันั้นกห็สลินั้นชบีวลิต พระเยซผผผล้ทรงเปป็นสลิที่งทบีที่มานานนันั้นเปป็นภาพเลห็งถถึง, ขนมปปังแหข่งชบีวลิต, ไดล้
เสดห็จลงมาจากสวรรคร์-และผผล้ใดกห็ตามทบีที่จะกลินขนมปปังนนันั้นกห็จะไมต่ตายเลย จอุดประสงคร์ของพระเจล้าในการประทาน
ขนมปปังนนันั้นกห็คดือ เพดืที่อใหล้ชบีวลิตนลิรนันดรร์

จงสนังเกตการเปลบีที่ยนแปลงของรผปกาลตรงนบีนั้ ในขล้อ 50 เราอข่านวข่า “ลงมา” และในขล้อ 51 เราอข่านวข่า 
“ไดด้ลงมา” “ลงมา” บข่งบอกถถึงลนักษณะเฉพาะภายในแหข่งขนมปปังแทล้นนันั้น (มนันดจารงอยผข่ชนัที่วนลิรนันดรร์) และในคจา
กรลิยารผปนบีนั้มบีการบข่งบอกถถึงสลิที่งทบีที่สจาคนัญตข่อลนักษณะเฉพาะของมนัน (มนันใหล้ชบีวลิตอยข่างตข่อเนดืที่อง) และตข่อสภาพการณร์
แวดลล้อมตข่างๆทบีที่ถผกบอกเปป็นนนัยเกบีที่ยวกนับการมาของขนมปปังแทล้นนันั้น มบีขนมปปังอยผข่เสมอ; มนันจะไมข่มบีวนันขาดแคลน
เลย “ผผล้ทบีที่เชดืที่อใน (พระเยซผ) จะไมข่หลิวอบีกเลย” รผปอดบีตกาล-“ไดล้ลงมา”-ชบีนั้ใหล้เหห็นขล้อเทห็จจรลิงทางประวนัตลิศาสตรร์แหข่ง
การมาของขนมปปังนนันั้น, การกระทจาทบีที่ทจาใหล้พระเยซผไดล้ทรงกลายเปป็นผผล้มารนับสภาพมนอุษยร์ “เพราะวข่าอาหารของ
พระเจล้านนันั้น คดือทข่านทบีที่ลงมาจากสวรรคร์ และประทานชบีวลิตใหล้แกข่โลก” (ขล้อ 33)

พระเยซผตรนัสถถึงขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าพระเจล้าพระบลิดาไดล้ทรงสข่งพระองคร์มา-แตข่ในขณะเดบียวกนันพระองคร์กห็ตรนัส
ชนัดเจนดล้วยวข่าพระองคร์ไดล้เสดห็จมาดล้วยความเตห็มใจ, ดล้วยความประสงคร์ของพระองคร์เอง มบีความสามนัคคบีและการ
เหห็นพล้องตรงกนันอนันสมบผรณร์แบบระหวข่างพระบลิดากนับพระบอุตร, ระหวข่างการทบีที่พระบลิดาไดด้ทรงสต่งพระบอุตรเขล้ามา
ในโลก กนับการทบีที่พระบอุตรไดด้เสดก็จเขด้ามาในโลกดล้วยความสมนัครใจของพระองคร์เอง

ผมขอรนับสารภาพวข่านบีที่เปป็นเรดืที่องยาก มบีบางคนทบีที่ไมข่เหห็นความแตกตข่างระหวข่าง “เราเปป็นขนมปปังแหข่ง
ชบีวลิต” (ขล้อ 35) กนับ “เราเปป็นขนมปปังทบีที่มบีชบีวลิต” (ขล้อ 51); แตข่มรีความแตกตข่างครนับ เมดืที่อพระเยซผตรนัสวข่า “เราเปป็น
ขนมปปังแหข่งชบีวลิต” พระองคร์ทรงเนล้นการถข่ายทอดชบีวลิตผข่านทางพระองคร์เอง-นนัที่นคดือ เพราะตนัวตนทบีที่พระองคร์ทรง
เปป็น, เพราะลนักษณะเฉพาะตนัวและฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์, พระองคณ์จนงทรงเปป็นขนมปฟังททที่จะถต่ายทอดชทวริตใหด้แกต่
ทตุกคนททที่ยอมกรินหรพอรทบเขด้าไวด้ในตทว เมดืที่อพระองคร์ตรนัสวข่า “เราเปป็นขนมปปังทบีที่มบีชบีวลิต” พระองคร์กห็กจาลนังเนล้นยนั้จาหลทก
การและคตุณภาพทบีที่สจาคนัญแหข่งชบีวลิตซถึที่งอยผข่ในพระองคห์เอง: “เพราะวต่าพระบกิดาทรงมทชทวริตในพระองคณ์เองฉทนใด 
พระองคณ์กก็ไดด้ทรงประทานใหด้พระบนุตรมทชทวริตในพระองคณ์ฉทนนทนี้น” (บททบีที่ 5, ขล้อ 26) พระเยซผในฐานะ “ขนมปปังทบีที่มบี
ชบีวลิต”ไมต่ไดด้ทรงเรกินั่มตจ้นททที่จะมทชทวริต-พระองคณ์ทรงเปป็นอยยก่แลจ้วในเรริที่มแรกนทนี้น, ทรงมทชทวกิตอยยก่แลด้ว; แตข่เมดืที่อพระองคร์
ตรนัสวข่า “เราเปป็นขนมปปังแหข่งชบีวลิต” พระองคร์ไดล้ทรงนจาลงมาสผข่มนอุษยร์คดือขนมปปังทบีที่จะประทานชบีวลิตใหล้แกข่ทอุกคนทบีที่
ยอมกลิน มานาทบีที่พวกบรรพบอุรอุษไดล้กลินในถลิที่นทอุรกนันดารคนั้จาจอุนชบีวลิตไดด้หนนที่งวกัน แตข่ทอุกคนทบีที่ใชล้ความเชดืที่อในพระครลิสตร์
และรนับเอาขนมปปังททที่มทชทวริตกห็จะมบีชบีวลิตอยผข่ตลอดไปเปป็นนริตยห์



ขณะทบีที่พระเยซผทรงเขล้าใกลล้ตอนจบของคจาเทศนายลิที่งใหญข่ของพระองคร์เรดืที่องขนมปปังแหข่งชบีวลิต เหลข่าผผล้ฟปัง
ของพระองคร์กห็งงงวยเมดืที่อพระองคร์ตรนัสวข่า “และอาหารททที่เราจะใหด้เพพที่อเปป็นชทวริตของโลกนทนี้นกก็คพอเนพนี้อของเรา” นบีที่
เปป็นเรดืที่องทบีที่เกลินความเขล้าใจของพวกเขาอยข่างสลินั้นเชลิง!

ฮบีบรผ 10:1-10 ใหล้ความกระจข่างเกบีที่ยวกนับเรดืที่องนบีนั้: “โดยเหตอุทบีที่พระราชบนัญญนัตลินนันั้นไดล้เปป็นแตข่เงาของสลิที่งดบีทบีที่
จะมาภายหนล้า มลิใชข่ตนัวจรลิงของสลิที่งนนันั้นทบีเดบียว พระราชบนัญญนัตลินนันั้นจะใชล้เครดืที่องบผชาทบีที่เขาถวายทอุกปปๆเสมอมากระ
ทจาใหล้ผผล้ถวายสนักการบผชานนันั้นถถึงทบีที่สจาเรห็จไมข่ไดล้ เพราะถล้าเปป็นเชข่นนนันั้นไดล้ เขาคงไดล้หยอุดการถวายเครดืที่องบผชาแลล้วมลิใชข่
หรดือ เพราะถล้าผผล้นมนัสการนนันั้นไดล้รนับการชจาระใหล้บรลิสอุทธลิธิ์ครนันั้งหนถึที่งแลล้ว เขาคงจะไมข่รผล้สถึกวข่ามบีบาปอบีกตข่อไป แตข่การ
ถวายเครดืที่องบผชานนันั้นเปป็นเหตอุใหล้ระลถึกถถึงความบาปทอุกปปๆ เพราะเลดือดวนัวผผล้และเลดือดแพะไมข่สามารถชจาระความ
บาปไดล้ ดนังนนันั้นเมดืที่อพระองคร์เสดห็จเขล้ามาในโลกแลล้ว พระองคร์ไดล้ตรนัสวข่า ‘เครดืที่องสนัตวบผชาและเครดืที่องบผชาพระองคร์
ไมข่ทรงประสงคร์ แตข่พระองคร์ไดล้ทรงจนัดเตรบียมกายสจาหรนับขล้าพระองคร์ เครดืที่องเผาบผชาและเครดืที่องบผชาไถข่บาป 
พระองคร์ไมข่ทรงพอพระทนัย แลล้วขล้าพระองคร์ทผลวข่า “ดผเถลิด ขล้าพระองคร์มาแลล้ว โอ พระเจล้าขล้า เพดืที่อจะกระทจาตาม
นนั้จาพระทนัยพระองคร์” (ในหนนังสดือมล้วนกห็มบีเขบียนเรดืที่องขล้าพระองคร์)’ เมดืที่อพระองคร์ตรนัสดนังนบีนั้แลล้ววข่า “เครดืที่องสนัตวบผชา
และเครดืที่องบผชาและเครดืที่องเผาบผชาและเครดืที่องบผชาไถข่บาป พระองคร์ไมข่ทรงประสงคร์และไมข่ทรงพอพระทนัย” ซถึที่ง
เขาไดล้บผชาตามพระราชบนัญญนัตลินนันั้น แลล้วพระองคร์จถึงตรนัสวข่า “ดผเถลิด ขล้าพระองคร์มาแลล้ว โอ พระเจล้าขล้า เพดืที่อจะ
กระทจาตามนนั้จาพระทนัยพระองคร์” พระองคร์ทรงยกเลลิกระบบเดลิมนนันั้นเสบีย เพดืที่อจะทรงตนันั้งระบบใหมข่ โดยนนั้จาพระทนัย
นนันั้นเองทบีที่เราทนันั้งหลายไดล้รนับการทรงชจาระใหล้บรลิสอุทธลิธิ์ โดยการถวายพระกายของพระเยซยครกิสตค์เพทยงครทนี้งเดทยว
เทต่านทนี้น”

พระเยซผทรงรนับรข่างกายเนดืนั้อหนนังเพดืที่อทบีที่พระองคร์จะทรงทนทอุกขร์ความมรณา และโดยพระคอุณของ
พระเจล้าทรงลลินั้มรสความตายเพดืที่อมนตุษยณ์ทตุกคน:

“แตข่เรากห็เหห็นพระเยซผ ผผล้ซถึที่งพระองคร์ทรงทจาใหล้ตที่จากวข่าทผตสวรรคร์แตข่หนข่อยเดบียวนนันั้น ทรงไดล้รนับสงข่าราศบี
และพระเกบียรตลิเปป็นมงกอุฎ เพราะทบีที่พระองคร์ทรงสลินั้นพระชนมร์ดล้วยความทอุกขร์ทรมาน ทนันั้งนบีนั้โดยพระคอุณของ
พระเจล้า พระองคร์จะไดล้ทรงชลิมความตายเพดืที่อมนอุษยร์ทอุกคน...เหตอุฉะนนันั้นครนันั้นบอุตรทนันั้งหลายมบีสข่วนในเนดืนั้อและเลดือด
อยผข่แลล้ว พระองคร์กห็ไดล้ทรงรนับเนดืนั้อและเลดือดเหมดือนกนัน เพดืที่อโดยความตายพระองคร์จะไดล้ทรงทจาลายผผล้นนันั้นทบีที่มบี
อจานาจแหข่งความตาย คดือพญามาร และจะไดล้ทรงชข่วยเขาเหลข่านนันั้นใหล้พล้นจากการเปป็นทาสชนัที่วชบีวลิต เพราะเหตอุ
กลนัวความตาย ความจรลิง พระองคร์มลิไดล้ทรงรนับสภาพของทผตสวรรคร์ แตข่ทรงรนับสภาพของเชดืนั้อสายของอนับราฮนัม 
เหตอุฉะนนันั้นพระองคร์จถึงทรงตล้องเปป็นเหมดือนกนับพบีที่นล้องทอุกอยข่าง เพดืที่อวข่าพระองคร์จะไดล้ทรงเปป็นมหาปอุโรหลิต ผผล้กอปร
ดล้วยพระเมตตาและความสนัตยร์ซดืที่อในการทอุกอยข่างซถึที่งเกบีที่ยวกนับพระเจล้า เพดืที่อลบลล้างบาปทนันั้งหลายของประชาชน 
เพราะเหตอุทบีที่พระองคร์ไดล้ทรงทนทอุกขร์ทรมานโดยถผกทดลองนนันั้น พระองคร์จถึงทรงสามารถชข่วยผผล้ทบีที่ถผกทดลองนนันั้นไดล้”
(ฮบ. 2:9, 14-18)

ใชข่แลล้วครนับ พระเยซผทรงเปป็นพระเจล้าในรข่างกายเนดืนั้อหนนัง โดยทรงทจาใหล้โลกคดืนดบีกนับพระองคร์เอง 
เนดืที่องจากพระเจล้าทรงประกาศกล้องแลล้ววข่า “ชบีวลิตใดทจาบาปกห็จะตาย” (อสค. 18:4) และเนดืที่องจาก “คข่าจล้างของ
ความบาปคดือความตาย” (รม. 6:23) มนันจถึงเปป็นเหตอุจจาเปป็นของพระเจล้าทบีที่ใครสนักคนตล้องตายเพดืที่อชจาระหนบีนั้บาป-



และ “ใครสนักคน” ผผล้นนันั้นตล้องไมข่มบีบาปเลย สลิที่งทบีที่พระเจล้าไดล้ทรงเรบียกรล้องในการชจาระหนบีนั้บาปนนันั้น พระเจล้าเทข่านนันั้น
ทรงจนัดหาใหล้ไดล้ และพระองคร์ทรงจนัดหาการไถข่ใหด้แลด้วในพระเยซผ: “…คดือพระเจล้าผผล้สถลิตในองคร์พระครลิสตร์ทรงใหล้
โลกนบีนั้คดืนดบีกนันกนับพระองคร์เอง มลิไดล้ทรงถดือโทษในการละเมลิดของเขา และทรงมอบพระวจนะแหข่งการคดืนดบีกนันนนันั้น
ไวล้กนับเรา ฉะนนันั้นเราจถึงเปป็นราชทผตของพระครลิสตร์ โดยทบีที่พระเจล้าทรงขอรล้องทข่านทนันั้งหลายทางเรา เราผผล้แทนของ
พระครลิสตร์จถึงขอรล้องทข่านใหล้คดืนดบีกนันกนับพระเจล้า เพราะวข่าพระเจล้าไดล้ทรงกระทจาพระองคร์ผผล้ทรงไมข่มบีบาป ใหล้เปป็น
ความบาปเพราะเหห็นแกข่เรา เพดืที่อเราจะไดล้เปป็นคนชอบธรรมของพระเจล้าทางพระองคร์” (2 คร. 5:19-21)

พระเยซผไดล้ทรงสละวางชบีวลิตของพระองคร์และหลนัที่งพระโลหลิตของพระองคร์ “เพพที่อเปป็นชทวริตของโลก” พระ
กายของพระองคร์ไดล้ถผกถวายเปป็นเครดืที่องบผชาในฐานะเปป็นการลบมลทลินบาปสจาหรนับมนอุษยร์ทอุกคน คจาเชลิญนนันั้นคดือ 
“ถล้าผซูด้ใด-หรดือมนอุษยร์ทบัทั้งปวง-กลินขนมปปังนบีนั้...” ททุกคนไดล้รนับเชลิญใหล้มาทบีที่โตจ๊ะแหข่งขนมปปังทบีที่มบีชบีวลิตและกลินใหล้อลิที่ม และ
“ถล้าผผล้ใดกลินขนมปปังนบีนั้ ผผล้นนันั้นจะมบีชบีวลิตอยผข่ตลอดไปเปป็นนลิตยร์”

ขล้อ 52-54: “แลด้วพวกยริวกก็ทตุต่มเถทยงกทนวต่า “ผซูด้นทนี้จะเอาเนพนี้อของเขาใหด้เรากรินไดด้อยต่างไร” พระเยซซูจนงตรทส
กทบเขาวต่า “เราบอกความจรริงแกต่ทต่านททนี้งหลายวต่า ถด้าทต่านไมต่กรินเนพนี้อและดพที่มโลหริตของบตุตรมนตุษยณ์ ทต่านกก็ไมต่มทชทวริต
ในตทวทต่าน ผซูด้ททที่กรินเนพนี้อและดพที่มโลหริตของเรากก็มทชทวริตนริรทนดรณ์ และเราจะใหด้ผซูด้นทนี้นฟปฟื้นขนนี้นมาในวทนสตุดทด้าย”

มบีพระคจาไมข่กบีที่ขล้อจรลิงๆในพระวจนะของพระเจล้าทนันั้งเลข่มทบีที่ถผกบลิดเบดือนโดยพวกอาจารยร์, นนักเทศนร์, และ
เหลข่าผผล้นจาทางศาสนามากเทข่ากนับขล้อพระคจาตอนนบีนั้ พวกยลิวไมข่ใชข่คนกลอุข่มเดบียวทบีที่โตล้เถบียงกนันเกบีที่ยวกนับความหมาย
ของขล้อพระคจาเหลข่านบีนั้ มนอุษยร์ไดล้ประกาศวข่าพวกมนันมบีความหมายแบบทบีที่พระเจล้าไมข่ทรงเจตนาใหล้ความหมายเปป็น
แบบนนันั้นเลย พวกคนไมข่เชดืที่อไมต่สามารถตบีความพระคนัมภบีรร์ไดล้; มนตุษยณ์ธรรมดาไมข่สามารถรนับสลิที่งตข่างๆของพระ
วลิญญาณของพระเจล้าไดล้ เมดืที่อมนอุษยร์ทจาใหล้พระคนัมภบีรร์หมายความตามทบีที่เขาอยากใหล้มนันหมายความ เขากห็เปลบีที่ยน
ขนมปปังใหล้กลายเปป็นยาพลิษ เมดืที่อเหลข่าคนทบีที่ยนังไมข่ไดล้รนับความรอดตบีความพระคนัมภบีรร์ สลิที่งซถึที่งถผกเขบียนไวล้เพดืที่อเตดือนสตลิ
เรากห็กลายเปป็นหลินสะดอุด เราจะตล้องศถึกษาคล้นควล้าและแยกแยะพระวจนะอยข่างถผกตล้องตามทบีที่เราไดล้รนับการทรงนจา
โดยพระวลิญญาณ เพราะวข่าพระองคห์ทรงเปป็นผผล้เดบียวเทข่านนันั้นทบีที่สามารถแยกแยะพระวจนะของพระเจล้าไดล้อยข่างถผก
ตล้อง

การกลินและการดดืที่มในทบีที่นบีนั้ไมข่ใชข่การกลินเนดืนั้อและการดดืที่มพระโลหลิตของพระเยซผครลิสตร์จรริงๆ; ถล้อยคจาเหลข่านบีนั้
ไมข่เกบีที่ยวขล้องอะไรเลยกนับศบีลศนักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ของพลิธบีศบีลมหาสนลิท (เราควรถพอพลิธบีระลถึกถถึงองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าโดยการกลิน
ขนมปปังไรล้เชดืนั้อและดดืที่มนนั้จาองอุข่น; แตข่องคร์ประกอบเหลข่านบีนั้แนข่นอนวข่าไมข่ใชข่พระกายและพระโลหลิตของพระเยซผครลิสตร์ 
การเปลทที่ยนแปลงสารทตถะ (การทบีที่ขนมปปังและนนั้จาองอุข่นกลายเปป็นเนดืนั้อและพระโลหลิตของพระเยซผจรลิงๆ) ไมข่ถผกสอน
ในพระคนัมภบีรร์; มนันเปป็นคจาสอนของมนอุษยร์)

คนไมข่เชดืที่อทนันั้งหลายตข่างดลินั้นรนมาอยข่างยาวนานและเหนห็ดเหนดืที่อยเพดืที่อทบีที่จะทจาใหล้ศาสนาเปป็นเรดืที่องของ
พลิธบีการตข่างๆ, รผปแบบตข่างๆ, เทศกาลเลบีนั้ยง, ศบีลศนักดลิธิ์สลิทธลิธิ์, พลิธบีสจาคนัญ, “การทจาสลิที่งตข่างๆ” และ “การไมข่ทจาสลิที่ง
ตข่างๆ” คนไมข่เชดืที่อหลบีกหนบีความจรลิงแหข่งความเชดืที่อแบบครลิสเตบียน-ความรอดโดยพระคอุณผข่านทางความเชดืที่อใน
พระโลหลิตทบีที่ไหลออก-โดยไมต่เพริที่มสริที่งใดเขด้าไปอทก มนอุษยร์กระวนกระวายทบีที่จะกระทคา แตข่ชล้าทบีที่จะเชพที่อ “เนดืนั้อและ
โลหลิตของบอุตรมนอุษยร์” แคข่หมายถถึงการถวายพระกายของพระองคร์เปป็นเครดืที่องบผชา, การหลนัที่งพระโลหลิตของ



พระองคร์บนกางเขนนนันั้นเมดืที่อพระองคร์ทรงสลินั้นพระชนมร์เพดืที่อรนับบาปของมนอุษยร์ทนันั้งโลก การลบมลทลินทบีที่พระเยซผไดล้
ทรงกระทจาโดยทางการสลินั้นพระชนมร์ของพระองคร์; การทนทอุกขร์ทรมานของพระองคร์ในฐานะเปป็นผผล้รนับโทษแทนทบีที่
สมบผรณร์แบบและไมข่มบีบาปเลยของเราทนันั้งหลายซถึที่งทจาใหล้พระเจล้าพอพระทนัย; การไถข่ทบีที่พระองคร์ไดล้ทรงซดืนั้อโดยทาง
พระโลหลิตของพระองคร์โดยการรนับโทษบาปของเราอยข่างเตห็มพระทนัย, คดือความหมายทบีที่แทล้จรลิงของเนดืนั้อและโลหลิต
ของบอุตรมนอุษยร์

เมดืที่อพระเยซผทรงประกาศวข่าพระองคร์ไดล้เสดห็จลงมาจากสวรรคร์ พวกยลิวกห็ “บข่นพถึมพจา” เกบีที่ยวกนับพระองคร์;
แตข่เมดืที่อพระองคร์ทรงประกาศเกบีที่ยวกนับเนดืนั้อหนนังและโลหลิตของพระองคร์ พวกเขากห็เรลิที่มโมโหมากขถึนั้นเรดืที่อยๆและ 
“ทตุต่มเถทยงกทน” คจากรบีกเดบียวกนันนบีนั้ถผกใชล้ในยากอบ 4:2 ทบีที่มนันถผกแปลเปป็น “ทะเลาะ” (“ตข่อสผล้”-fight) กลข่าวอบีกนนัย
หนถึที่งกห็คดือ เมดืที่อพระเยซผตรนัสวข่า “ถล้าทข่านไมข่กลินเนดืนั้อและดดืที่มโลหลิตของบอุตรมนอุษยร์ ทข่านกห็ไมข่มบีชบีวลิตในตนัวทข่าน” พวก
ยลิวกห็เรลิที่ม “ตข่อสผล้อยข่างบล้าคลนัที่ง”! พวกเขาพรล้อมจรลิงๆทบีที่จะทจาลายพระองคร์เสบีย

พระคนัมภบีรร์ไมข่ไดล้บอกเราวข่าพวกยลิว “ทอุข่มเถบียงกนัน” อยต่างไร ผมนถึกภาพออกเลยวข่าพวกเขาเรลิที่มทบีที่จะถก
ปปัญหานนันั้นอยข่างโกรธแคล้นและอยข่างรอุนแรงมากๆ, ในความตดืที่นเตล้นมากๆ “ชายผผล้นบีนั้จะเอาเนดืนั้อของเขาใหล้เรากลินไดล้
อยข่างไร?” คจาพผดของพวกเขาแสดงออกถถึงการเยล้ยหยนัน, การประชดประชนัน “เจล้าหมอนบีที่คลิดวข่าตนัวเองเปป็นใคร
กนัน? เขาจะเอาเนดืนั้อของเขามาใหล้เรากลินและโลหลิตของเขามาใหล้เราดดืที่มไดล้อยข่างไร?” เชข่นเดบียวกนับหลายลล้านคนวนัน
นบีนั้ พวกยลิวในตอนนนันั้นมอุข่งมนัที่นทบีที่จะรนักษาศาสนาของตนใหล้อยผข่ในโลกทบีที่จนับตล้องไดล้ตข่อไป พวกเขาปฏลิเสธทบีที่จะคลิดใน
เรดืที่องเหนดือธรรมชาตลิ ความคลิดของมนอุษยร์กห็เปป็นเชข่นนนันั้น คนทบีที่ยนังไมข่ไดล้ถผกสรล้างใหมข่ปฏลิเสธทบีที่จะยอมรนับเรดืที่องเหนดือ
ธรรมชาตลิโดยความเชดืที่อ; เขาตล้องไดล้เหห็น-จากนนันั้นเขาจถึงคข่อยเชพที่อ แตข่ความเชดืที่อทบีที่แทล้จรลิงกห็ทจาใหล้เรารผล้และมนัที่นใจโดย
ไมต่ตด้องเหห็น

เพดืที่อตอบคจาถามของพวกเขาเกบีที่ยวกนับวข่ามนันเปป็นอยข่างนบีนั้ไดล้อยข่างไร พระเยซผตรนัสคจาประกาศหนถึที่งทบีที่สจาคนัญ
ทบีที่สอุดในการปรนนลิบนัตลิบนโลกนบีนั้ของพระองคร์ จวบจนถถึงขณะนนันั้นพระองคร์ไดล้ทรงนจาพวกยลิวทบีละกล้าว แตข่ในทบีที่นบีนั้
พระองคร์ทรงประกาศอยข่างชนัดเจนแกข่พวกเขาถถึงหลนักคจาสอนทบีที่สจาคนัญทบีที่สอุดแหข่งขข่าวประเสรลิฐแหข่งพระคอุณของ
พระเจล้า, หลนักคจาสอนหนถึที่งทบีที่นข่าตกใจมากทบีที่สอุด: “ถจ้าทต่านไมก่กรินเนพนี้อและดพที่มโลหริตของบตุตรมนตุษยณ์ ทก่านกก็ไมก่มทชทวกิต
ในตกัวทก่าน!”

นบีที่คดือชข่วงเทศกาลปปัสกา หลายคนเหลข่านนันั้นทบีที่ไดล้ยลินองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าในชข่วงเวลานนันั้นกจาลนังเดลินทางไปยนัง
กรอุงเยรผซาเลห็มเพดืที่อรข่วมถดือพลิธบีปปัสกา และในการเดลินทางผข่านเขล้ามาในพดืนั้นทบีที่เมดืองคาเปอรนาออุม พวกเขากห็ไดล้ยลิน
พระเยซผตรนัสถถึงขนมปปังแหข่งชบีวลิต ความคลิดของพวกเขาจดจข่ออยผข่ทบีที่เทศกาลปปัสกาอยข่างไมข่ตล้องสงสนัย และมนันกห็
เหมาะสมจรลิงๆทบีที่พระเยซผ, ผข่านทางคจาเทศนานบีนั้, จะทรงหนันความคลิดของพวกเขามาทบีที่พระองคร์เอง, ปปัสกาททที่แทด้
จรริงของพวกเขา, เครดืที่องบผชาไถข่บาปทบีที่แทล้จรลิงของพวกเขา (ในการเชดืที่อมโยงกนับเรดืที่องนบีนั้ กรอุณาศถึกษาบททบีที่สลิบทนันั้งบท
ของหนนังสดือฮบีบรผ)

พวกยลิวเหลข่านนันั้นตข่างคอุล้นเคยดบีกนับเทศกาลปปัสกาครนันั้งแรกนนันั้น-คดืนนนันั้นในอบียลิปตร์เมดืที่อทผตมรณะผข่านเขล้าไป, 
และบอุตรหนัวปปในทอุกบล้านเรดือนไดล้ถผกฆข่าตายทนัที่วแผข่นดลินนนันั้นยกเวล้นบล้านทบีที่มบีเลดือดทาไวล้ คดืนนนันั้นเนดืนั้อและเลดือดของลผก
แกะทบีที่ถผกฆข่ากห็เปป็นสลิที่งทบีที่ชข่วยชบีวลิตคนอลิสราเอลเหลข่านนันั้น, สลิที่งทบีที่ชข่วยใหล้พวกเขาปลอดภนัยและรอดพล้นมาไดล้ พวกเขาไดล้



เชดืที่อฟปังพระเจล้าเกบีที่ยวกนับลผกแกะนนันั้น, พวกเขาปฏลิบนัตลิตามคจาบนัญชาของพระองคร์ในทอุกรายละเอบียดปลบีกยข่อย, และ
ดล้วยเหตอุนบีนั้พวกเขาจถึงไดล้รนับการชข่วยใหล้รอดพล้นและถผกปลดปลข่อยใหล้เปป็นไท ในทจานองเดบียวกนัน พระเยซผทรงอยาก
ใหล้พวกยลิวเหลข่านนันั้นเขล้าใจวข่าเนดืนั้อหนนังของพระองคห์และโลหลิตของพระองคห์จะเปป็นสลิที่งทบีที่ทจาใหล้พวกเขารอด
ปลอดภนัยและมบีชบีวลิต, สลิที่งทบีที่จะชข่วยพวกเขาใหล้รอดพล้นจากพระพลิโรธของพระเจล้าซถึที่งตกอยผข่บนทอุกคนทบีที่ไมข่เชดืที่อ คจา
ตรนัสของพระองคร์ไมข่ควรทจาใหล้พวกเขาประหลาดใจขนาดนนันั้นเลย ดล้วยวข่าการอล้างอลิงดนังกลข่าวไมข่ใชข่เรดืที่องใหมข่
สจาหรนับพวกเขา พวกเขาเคยอข่านหนนังสดือเหลข่านนันั้นของโมเสสแลล้ว, พวกเขารผล้วข่าพระเจล้าทรงปฏลิบนัตลิกนับพวก
บรรพบอุรอุษอยข่างไรเพดืที่อชข่วยพวกเขาใหล้รอดพล้นจากอบียลิปตร์ สลิที่งทบีที่พวกเขาไมข่อาจเขล้าใจไดล้ (และดล้วยเหตอุนบีนั้พวกเขาจถึง
ปฏลิเสธทบีที่จะรนับไวล้) กห็คดือคจาตรนัสทบีที่วข่าเนดืนั้อและโลหลิตของพระเยซผจะใหล้ชบีวลิตนริรทนดรณ์แกข่พวกเขา, ชบีวลิตสจาหรนับจลิต
วลิญญาณของพวกเขาในแบบเดบียวกนับทบีที่เลดือดของลผกแกะปปัสกาทบีที่ถผกฆข่าตายในอบียลิปตร์ไดล้นจามาซถึที่งการชข่วยใหล้
รอดพล้นฝฝ่ายรต่างกาย พระเยซผไดล้เสดห็จมาเพดืที่อประทานเนดืนั้อหนนังของพระองคร์และพระโลหลิตของพระองคร์เพดืที่อทบีที่
พวกเขาจะไดล้มบีชบีวลิตสจาหรนับจลิตวลิญญาณ-ชบีวลิตนริรทนดรณ์

การกลินและการดดืที่มในทบีที่นบีนั้คดือดล้วยหนัวใจ, ดล้วยจลิตใจและวลิญญาณ, โดยความเชพที่อ, ไมข่ใชข่ในทางรข่างกาย 
เนดืนั้อและโลหลิตของพระเยซผหมายถถึงการถวายพระกายของพระองคร์บนกางเขนนนันั้นเปป็นเครดืที่องบผชาแบบตนัวแทน 
ทอุกคนทบีที่ไดล้รนับความรอดตจ้องยถึดความจรลิงทบีที่สจาคนัญแหข่งความรอดไวล้โดยความเชพที่อ-การสลินั้นพระชนมร์ของพระเยซผ
บนกางเขนนนันั้น; และถล้าเราไมข่ยถึดการถวายบผชาของพระองคร์ไวล้ใหล้มนัที่นโดยความเชดืที่อ (พระกายของพระองคร์และ
พระโลหลิตของพระองคร์) กห็ไมข่มบีความหวนังในเรดืที่องความรอด, ดล้วยวข่าไมข่อาจมบีชบีวลิตนลิรนันดรร์ไดล้เลยโดยปราศจากพระ
กายทบีที่แตกออกของพระองคร์และพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระองคร์

ตามหลนักคจาสอนของพระเยซผ เราทนันั้งหลายไดด้รทบความรอดโดยการกลินเนดืนั้อและดดืที่มโลหลิตนนันั้น และเรากห็มท
ชทวริตโดยการกลินและดดืที่มโลหลิตนนันั้น ดนังนนันั้น ถล้าเราสามารถคล้นพบในพระวจนะของพระเจล้าวข่าผผล้เชดืที่อมบีชบีวลิตไดล้อยต่างไร 
เรากห็จะมบีความหมายของการกลินเนดืนั้อของพระองคร์และดดืที่มโลหลิตของพระองคร์:

ในโรม 1:16, 17 เราอข่านวข่า “ดล้วยวข่าขล้าพเจล้าไมข่มบีความละอายในเรดืที่องขข่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ 
เพราะวข่าขข่าวประเสรลิฐนนันั้นเปป็นฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้า เพดืที่อใหล้ทอุกคนทบีที่เชดืที่อไดล้รนับความรอด พวกยลิวกข่อน และพวก
กรบีกดล้วย เพราะวข่าในขข่าวประเสรลิฐนนันั้นความชอบธรรมของพระเจล้ากห็ไดล้แสดงออก โดยเรลิที่มตล้นกห็ความเชดืที่อ สอุดทล้าย
กห็ความเชดืที่อ ตามทบีที่มบีเขบียนไวล้แลล้ววข่า ‘คนชอบธรรมจะมทชทวกิตดคารงอยซูต่โดยความเชพที่อ’”

คนทบีที่ถผกนทบวต่าชอบธรรมแลล้ว, ผผล้ทบีที่มบีชบีวลิตนลิรนันดรร์เปป็นกรรมสลิทธลิธิ์, กก็มทชทวริตอยซูต่โดยความเชดืที่อ-และเขาไดด้รทบ
ความเชดืที่อนนันั้นมาจากทบีที่ไหน? “ความเชพที่อเกริดขนนี้นไดด้กก็เพราะการไดด้ยริน และการไดด้ยรินเกริดขนนี้นไดด้กก็เพราะการ
ประกาศพระวจนะของพระเจด้า” (รม. 10:17)

คราวนรีทั้: “ในเรลิที่มแรกนนันั้นพระวาทะทรงเปป็นอยผข่แลล้ว และพระวาทะทรงอยผข่กนับพระเจล้า และพระวาทะ
ทรงเปป็นพระเจล้า…พระวาทะไดล้ทรงสภาพของเนดืนั้อหนนัง และทรงอยผข่ทข่ามกลางเรา (และเราทนันั้งหลายไดล้เหห็นสงข่า
ราศบีของพระองคร์ คดือสงข่าราศบีอนันสมกนับพระบอุตรองคร์เดบียวทบีที่บนังเกลิดจากพระบลิดา) บรลิบผรณร์ดล้วยพระคอุณและความ
จรลิง” (ยอหร์น 1:1, 14)



เหตอุฉะนนันั้น การกลินเนดืนั้อและดดืที่มโลหลิตของพระบอุตรของพระเจล้าจถึงเปป็นการรนับพระวจนะของพระองคร์ไวล้ 
การรนับพระวจนะไวล้นจามาซถึที่งความเชดืที่อทบีที่ชข่วยใหล้รอด และเมดืที่อเราไดล้รนับความรอดโดยความเชดืที่อ เรากห็ “ปรารถนา
นนั้จานมอนันบรลิสอุทธลิธิ์แหข่งพระวจนะ เพดืที่อจะทจาใหล้ (เรา) ทนันั้งหลายเตลิบโตขถึนั้น” (1 ปต. 2:2) เราเตลิบโตโดยการกลินนม, 
เนดืนั้อ, และขนมปปังแหข่งพระวจนะ ดนังนนันั้นการกลินเนดืนั้อและดดืที่มโลหลิตของพระบอุตรของพระเจล้าจถึงเทข่ากนับเปป็นการรนับ
พระวจนะของพระองคร์เขล้าไวล้ในใจและชบีวลิตของเรา-พระวจนะทบีที่ถผกปลผกไวล้แลล้วทบีที่ชข่วยจลิตวลิญญาณใหล้รอด, เมลห็ด
พดืชทบีที่ไมข่รผล้เปฟปี่อยเนข่าทบีที่นจามาซถึที่งชบีวลิตนลิรนันดรร์

ภายใตล้ระบบของภาคพนันธสนัญญาเดลิมซถึที่งพวกยลิวเหลข่านนันั้นคอุล้นเคยดบี รข่างกายของเครดืที่องบผชาไถข่บาปนนันั้น
จรลิงๆแลล้วถดือวข่าเปป็นสข่วนหนถึที่งของเครดืที่องสนัตวบผชานนันั้นมากพอๆกนับเลดือด กรอุณาศถึกษาเลวบีนลิตลิ 4:1-12; 16:27; 
อพยพ 29:14; และฮบีบรผ 13:10-13 รข่างกายของลซูกแกะปฟัสกานนันั้นตล้องถผกรทบประทานเชข่นเดบียวกนับทบีที่โลหลิตนนันั้นถผก
ประพรมบนไมล้วงกบประตผทนันั้งสองขล้างและไมล้ขล้างบนนนันั้น เนดืนั้อและโลหลิตของพระเยซผถผกกลข่าวถถึงดล้วยกนันตรงนบีนั้
เพราะวข่าพระองคร์ทรงหมายถถึงกางเขนนนันั้น, การถวายพระองคร์เองเปป็นเครดืที่องบผชาไถข่บาป พระองคร์ทรงพยายามทบีที่
จะอธลิบายใหล้ชนัดเจนวข่าพระองคร์กจาลนังตรนัสถถึงความตายแหข่งพระกายของพระองคร์ ซถึที่งโดยความตายนนันั้นพระองคร์
จะประทานชบีวลิตใหล้แกข่จลิตวลิญญาณของมนอุษยร์ พระครลิสตร์ผผล้ทรงรนับสภาพมนอุษยร์ (ชบีวลิตทบีที่ไรล้บาปของพระองคร์) ไมข่
อาจชข่วยเราใหล้รอดไดล้ การถผกตรถึงกางเขนของพระองคร์คดือเหตอุจจาเปป็นของพระเจล้าเพดืที่อทจาใหล้การลบมลทลินเกลิดขถึนั้น
ไดล้, เพดืที่อเครดืที่องบผชาไถข่บาปจะทจาใหล้พระบลิดาในสวรรคร์ทรงพอพระทนัย

ขล้อ 55: “เพราะวต่าเนพนี้อของเราเปป็นอาหารแทด้และโลหริตของเรากก็เปป็นของดพที่มแทด้”
คจากรบีกทบีที่แปลเปป็น “อาหาร” (meat) คดือคจาทบีที่ถผกใชล้ในภาษาอนังกฤษวข่า “food” มนันหมายถถึงอาหารใดๆ

ทบีที่กลินไดล้, ไมข่ใชข่แคข่เนดืนั้อแตข่เพบียงอยข่างเดบียว ความหมายตรงนบีนั้กห็คดือวข่าเนดืนั้อของพระเยซผคดืออาหารอยข่างแทล้จรลิง และ
พระโลหลิตของพระเยซผคดือของดดืที่มอยข่างแทล้จรลิง-อาหารและของดดืที่มสจาหรนับจลิตวลิญญาณ, มนอุษยร์ภายใน นบีที่เปป็น
ความจรลิงเดบียวกนับทบีที่ถผกเสนอในขล้อ 35 เรารนับอาหารและของดดืที่มทบีที่มบีชบีวลิตเปป็นของเราโดยความเชดืที่อ และทอุกคนทบีที่
ไดล้เชดืที่อในพระเยซผกห็รผล้โดยประสบการณร์สข่วนตนัววข่าพระกายทบีที่แตกออกและพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระองคร์นจามา
ซถึที่งชบีวลิตนลิรนันดรร์ เชข่นเดบียวกนับสนันตลิสอุขทบีที่มาสผข่มนอุษยร์ภายใน

ขล้อ 56: “ผซูด้ททที่กรินเนพนี้อและดพที่มโลหริตของเรา ผซูด้นทนี้นกก็อยซูต่ในเราและเราอยซูต่ในเขา”
จงสนังเกตวข่าทตุกคนไดล้รนับเชลิญ; ไมข่มบีสนักคนเดบียวถผกตนัดออกไป “ผผล้ทบีที่กลิน...ผผล้ทบีที่ดดืที่ม”-คจาเชลิญนบีนั้มาถถึงคนทนันั้ง

ปวง; แตข่คนๆนทนี้นตล้องกลิน; คนๆหนถึที่งไมข่สามารถรนับพระครลิสตร์แทนอบีกคนไดล้ แตข่ละคนตล้องรนับพระองคร์เขล้าไวล้ในใจ
โดยความเชดืที่อ

จงสนังเกตเชข่นกนันถถึงความสนัมพนันธร์ทบีที่ใกลล้ชลิดและสนลิทสนมระหวข่างพระครลิสตร์กนับครลิสเตบียนผผล้นนันั้น- “ผซูด้นทนี้นกก็
อยซูต่ในเราและเราอยซูต่ในเขา” การรข่วมสนลิทอนันใกลล้ชลิดนบีนั้ระหวข่างพระครลิสตร์กนับผผล้เชดืที่อคนนนันั้นถผกรนับรองในขล้อพระ
คนัมภบีรร์ตข่อไปนบีนั้:

โรม 8:1: “เหตอุฉะนนันั้นบนัดนบีนั้การปรนับโทษจถึงไมข่มบีแกข่คนทนันั้งหลายทบีที่อยผข่ในพระเยซซูครริสตณ์ ผผล้ไมข่ดจาเนลินตาม
ฝฝ่ายเนดืนั้อหนนัง แตข่ตามฝฝ่ายพระวลิญญาณ”



โคโลสท 1:27: “พระเจล้าทรงชอบพระทนัยทบีที่จะสจาแดงใหล้คนตข่างชาตลิรผล้วข่า อะไรเปป็นความมนัที่งคนัที่งของสงข่า
ราศบีแหข่งขล้อลถึกลนับนบีนั้คดือทบีที่พระครริสตณ์ทรงสถริตในทต่านอนันเปป็นทบีที่หวนังแหข่งสงข่าราศบี”

โคโลสบี 3:3: “เพราะวข่าทข่านไดล้ตายแลล้วและชบีวลิตของทข่านซข่อนไวล้กทบพระครริสตณ์ในพระเจด้า”
ผผล้เชดืที่อทนันั้งหลาย “นนัที่งในสวรรคสถานกนับพระองคร์ในพระเยซผครลิสตร์” (อฟ. 2:6) เรบียบรล้อยแลล้ว
เรารผล้วข่าอาหารและของดดืที่มชข่วยรนักษารข่างกายใหล้มบีชบีวลิตอยผข่ตข่อไปและทจาใหล้มนันเจรลิญเตลิบโต และอาหาร

และของดดืที่มของเรากห็กลายเปป็นสข่วนหนถึที่งของรข่างกาย นบีที่เปป็นความจรลิงเชข่นกนันในความหมายฝฝ่ายวลิญญาณ: เมดืที่อเรา
รนับพระวจนะของพระเจล้าเขล้าไป, พระวจนะทบีที่มบีชบีวลิต, เรากห็กจาลนังรนับพระครลิสตร์เขล้าไวล้ในตนัวเราและพระองคร์ทรง
กลายเปป็นสข่วนหนถึที่งของเรา, สลิที่งทรงสรล้างใหมข่นนันั้น (2 คร. 5:17)

ขล้อ 57: “พระบริดาผซูด้ทรงดคารงพระชนมณ์ไดด้ทรงใชด้เรามาและเรามทชทวริตเพราะพระบริดานทนี้นฉทนใด ผซูด้ททที่กริน
เรา ผซูด้นทนี้นกก็จะมทชทวริตเพราะเราฉทนนทนี้น”

ในทบีที่นบีนั้เราไดล้เหห็นการรข่วมสนลิทอนันใกลล้ชลิดระหวข่างผผล้เชดืที่อกนับพระครลิสตร์ในรผปแบบทบีที่สผงสข่งกวข่าเดลิม, โดยภาพ
เปรบียบทบีที่ลถึกลนับมากกวข่าภาพเปรบียบของอาหารทบีที่เกบีที่ยวขล้องกนับรข่างกาย ภาพประกอบตรงนบีนั้เกบีที่ยวขล้องกนับพระภาค
ทบีที่หนถึที่งและทบีที่สองของตรบีเอกานอุภาพ-พระเจล้าพระบลิดาและพระเจล้าพระบอุตร กลข่าวอบีกนนัยหนถึที่งกห็คดือ พระเยซผตรนัส
วข่า “พระบลิดาไดล้ทรงสข่งเราเขล้ามาในโลกเพดืที่อเกลิดจากมารบียร์หญลิงพรหมจารบี, เพดืที่อกลายเปป็นมนอุษยร์-พระเจล้า-
พระเจล้าในเนดืนั้อหนนัง พวกทข่านเหห็นเราในรข่างกายหนถึที่งซถึที่งเหมดือนกนับรข่างกายของพวกทข่าน ถถึงกระนนันั้นเรากห็เปป็น
พระเจล้า เราอยผข่ในพระบลิดา, พระบลิดาทรงอยผข่ในเรา ในทจานองเดบียวกนัน เมดืที่อพวกทข่านรนับงานทบีที่เราทจาเสรห็จแลล้วไวล้ 
และใหล้ความเชดืที่อของพวกทข่านอยผข่ในเราในฐานะพระผผล้ชข่วยใหล้รอด พวกเรากห็มบีชบีวลิตในความเปป็นหนถึที่งเดบียวกนันและ
การรข่วมสนลิทแบบเดบียวกนับทบีที่พระบลิดาและเรามบีอยผข่ตอนนบีนั้”

ความสนัมพนันธร์แบบเดบียวกนันมบีอยผข่จรลิงระหวข่างผผล้เชดืที่อกนับพระเยซผเหมดือนกนับทบีที่ไดล้มบีอยผข่ระหวข่างพระเยซผกนับ
พระบลิดาตอนทบีที่พระเยซผทรงตนันั้งพลนับพลาทข่ามกลางมนอุษยร์ บอุตรของพระเจล้าทบีที่บนังเกลิดใหมข่แลล้วทอุกคนมบีลนักษณะ
แบบพระเจล้าอยผข่วบันนรีทั้ แตข่ลนักษณะแบบพระเจล้านนันั้นดจารงอยผข่ในพลนับพลาแหข่งเนดืนั้อหนนัง เราเปป็นมนอุษยร์หลนังจากทบีที่เรา
บนังเกลิดใหมข่แลล้วพอๆกนับทบีที่เราเคยเปป็นกต่อนการบนังเกลิดใหมข่นนันั้น แตข่มนตุษยณ์ภายในกห็ถผกเปลบีที่ยนแปลง เรามบีพระ
วลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์อยผข่ภายใน (รม. 8:9, 14, 16); เรามบีลนักษณะแบบพระเจล้าอยผข่ภายใน (2 ปต. 1:4)

เมดืที่อพระเยซผทรงมบีชบีวลิตอยผข่บนแผข่นดลินโลก, พระบอุตรของพระเจล้าและบอุตรมนอุษยร์, พระองคร์ทรงเทข่าเทบียม
กนับพระบลิดาในสข่วนของความเปป็นพระเจล้าของพระองคร์ และพระองคร์ทรงมบีชบีวลิตอยผข่ผข่านทางและโดยพระบลิดา 
พระบอุตรไมข่เคยเปป็นอยผข่โดยปราศจากพระบลิดาเลย และพระบลิดาไมข่เคยเปป็นอยผข่โดยปราศจากพระบอุตร ในทจานอง
เดบียวกนัน ผผล้เชดืที่อกห็มบีชบีวลิตอยผข่ผข่านทางและโดยพระครลิสตร์ เราไดล้รนับพละกจาลนังฝฝ่ายวลิญญาณของเรามาจากพระองคร์: 
“ขล้าพเจล้าถผกตรถึงไวล้กนับพระครลิสตร์แลล้ว แตข่ขล้าพเจล้ากห็ยนังมบีชบีวลิตอยผข่ ไมข่ใชข่ขล้าพเจล้าเองมบีชบีวลิตอยผข่ตข่อไป แตข่พระครลิสตร์
ตข่างหากทบีที่ทรงมบีชบีวลิตอยผข่ในขล้าพเจล้า และชทวริตซนที่งขด้าพเจด้าดคาเนรินอยซูต่ในรต่างกายขณะนทนี้ ขด้าพเจด้าดคาเนรินอยซูต่โดยความ
เชพที่อในพระบตุตรของพระเจด้า ผซูด้ไดด้ทรงรทกขด้าพเจด้า และไดด้ทรงสละพระองคณ์เองเพพที่อขด้าพเจด้า” (กท. 2:20)

ในขล้อพระคจาทบีที่เราศถึกษาอยผข่นบีนั้ เราเหห็นบางสลิที่งทบีที่สวยงามอยข่างแทล้จรลิง, มบีคข่าประเสรลิฐเกลินคจาบรรยายของ
มนอุษยร์: เราเหห็นพระเจล้าพระบลิดา, พระเยโฮวาหร์องคร์นลิรนันดรร์, พระบลิดาผผล้ทรงพระชนมร์อยผข่; และพระเยซผพระบอุตร



ผผล้ทรงพระชนมร์อยผข่โดยพระบลิดา-นนัที่นคดือ พระเจล้าพระบลิดาไดล้ทรงถข่ายทอดชบีวลิตแกข่พระบอุตรโดยการทรงสรล้างชนัที่วนลิ
รนันดรร์ พระบอุตรทรงอยผข่ในเรลิที่มแรกนนันั้นกทบพระบลิดา, พระบลิดาทรงอยผข่ในเรลิที่มแรกนนันั้นกนับพระบอุตร; แตต่ละองคณ์ทรง
อยซูต่เปป็นนริรทนดรณ์ เพราะพระบลิดาผผล้ทรงพระชนมร์อยผข่ไดล้ทรงกลายเปป็นพระบอุตรผผล้ทรงพระชนมร์อยผข่, ทรงรนับกายๆหนถึที่ง
ซถึที่งเหมดือนกนับรข่างกายของเราและในรข่างกายนนันั้นทรงพลิชลิตโลก, เนดืนั้อหนนัง, และพญามารแลล้ว, ทรงทจาใหล้พระคนัมภบีรร์
หมวดพระราชบนัญญนัตลิและเหลข่าศาสดาพยากรณร์สจาเรห็จแลล้วและทรงตอบสนองขล้อเรบียกรล้องทอุกประการแหข่ง
ความบรลิสอุทธลิธิ์และความชอบธรรมของพระเจล้าแลล้ว ผซูด้เชพที่อททนี้งหลายจถึงมบีชบีวลิตอยผข่! เราเปป็นบอุตรทนันั้งหลายของพระเจล้า
และเพราะวข่าพระองคห์ทรงมบีชบีวลิตอยผข่ เราจถึงมบีชบีวลิตอยผข่ พระเยซผทรงมบีชบีวลิตซถึที่งถผกถข่ายทอดโดยการทรงสรด้างชทที่วนริรทน
ดรณ์; ผผล้เชดืที่อทนันั้งหลายมบีชบีวลิตนลิรนันดรร์โดยการถซูกสรด้างใหมก่ และโดยการถผกสรล้างใหมข่นนันั้น เราจถึงเปป็นบอุตรทนันั้งหลายทบีที่มบี
ชบีวลิตอยผข่ของพระเจล้าเดรีดี๋ยวนรีทั้, ผผล้เขล้าสข่วนในสภาพของพระเจล้าเดรีดี๋ยวนรีทั้

ขล้อ 58: “นทที่แหละเปป็นอาหารซนที่งลงมาจากสวรรคณ์ ไมต่เหมพอนกทบมานาททที่พวกบรรพบตุรตุษของทต่านไดด้กริน
และสรินี้นชทวริต ผซูด้ททที่กรินอาหารนทนี้จะมทชทวริตนริรทนดรณ์”

พระคจาขล้อนบีนั้เปป็นเพบียงสรอุปยข่อของคจาเทศนาเรดืที่องขนมปปังแหข่งชบีวลิต พวกยลิวเหลข่านนันั้นไดล้โอล้อวดวข่า
บรรพบอุรอุษของพวกเขาไดล้กลินมานาในถลิที่นทอุรกนันดาร พระเยซผทรงชบีนั้ยล้อนไปยนังคจากลข่าวนนันั้น และทรงทวนซนั้จาความ
จรลิงทบีที่พระองคร์ไดล้ทรงประกาศไปกข่อนหนล้านบีนั้แลล้ว-นทที่นคพอ ทบีที่วข่าพระองคห์ทรงเปป็นขนมปปังแทล้ซถึที่งพระเจล้าไดล้สข่งลงมา
จากสวรรคร์เพดืที่อเลบีนั้ยงดผโลกผข่านทางการถวายพระองคร์เอง, พระกายทบีที่แตกออกของพระองคร์และพระโลหลิตทบีที่ไหล
ออกของพระองคร์เปป็นเครดืที่องบผชา พระองคร์ทรงเตดือนความจจาพวกยลิวเหลข่านนันั้นวข่ามานาทบีที่บรรพบอุรอุษของพวกเขา
ไดล้กลินในถลิที่นทอุรกนันดารนนันั้นไมข่ไดล้ทจาอะไรเพดืที่อจลิตวลิญญาณเลย, พวกบรรพบอุรอุษไมข่ไดล้รนับประโยชนร์ฝฝ่ายวลิญญาณใดๆ
เลยจากมานานนันั้น; แตข่ผผล้ใดกห็ตามทบีที่กลินขนมปปังแทล้นนันั้นจะมบีชบีวลิตอยผข่ตลอดไป; ขนมปปังทบีที่มบีชบีวลิตนนันั้นจะประทานและ
คนั้จาจอุนชบีวลิตเปป็นนลิตยร์

ขล้อ 59: “คคาเหลต่านทนี้พระองคณ์ไดด้ตรทสในธรรมศาลา ขณะททที่พระองคณ์ทรงสทที่งสอนอยซูต่ททที่เมพองคาเปอรนาอตุม”
คจาเทศนาเรดืที่องขนมปปังแหข่งชบีวลิตนข่าจะเรลิที่มตล้นทบีที่ชายฝปัปี่งมากกวข่า ไมข่วข่าพระเยซผทรงเดลินชล้าๆจากชายทะเล

ไปยนังธรรมศาลา หรดือวข่าพระองคร์ตรนัสบางสข่วนของคจาเทศนานนันั้นรลิมทะเลและเวลาชข่วงหนถึที่งไดล้ผข่านไประหวข่างสข่วน
นนันั้นของคจาสอนของพระองคร์และสข่วนสอุดทล้ายนนันั้น เราไมข่ทราบ; แตข่เราทราบวข่าสข่วนสอุดทล้ายของคจาเทศนาของ
พระองคร์ไดล้ถผกใหล้ในธรรมศาลาทบีที่เมดืองคาเปอรนาออุม เหมดือนอยข่างทบีที่ไดล้กลข่าวไปแลล้ว การขาดตอนในคจาเทศนานบีนั้ดผ
เหมดือนจะอยผข่ทบีที่ขล้อ 41 ทบีที่เราถผกบอกวข่าพวกยลิวเหลข่านนันั้น “บข่นพถึมพจากนันเรดืที่องพระองคร์เพราะพระองคร์ตรนัสวข่า “เรา
เปป็นอาหารซถึที่งลงมาจากสวรรคร์” พระเยซผอาจประทานขล้อความทบีที่ถผกบนันทถึกในขล้อ 26 ถถึง 40 ใหล้แกข่พวกเขา และ
จากนนันั้นขณะทบีที่พระองคร์ทรงเดลินทางจากชายทะเลขถึนั้นไปยนังธรรมศาลานนันั้น พวกเขากห็บข่นพถึมพจาเกบีที่ยวกนับสลิที่งทบีที่
พระองคร์ไดล้ตรนัสแลล้ว จากนนันั้นพระองคร์กห็ตรนัสคจาเทศนานนันั้นตข่อไปดล้วยขล้อ 43 และขล้อความจากตรงนนันั้นเรดืที่อยมา
จนถถึงสข่วนทบีที่เหลดือของคจาเทศนานนันั้นกห็ถผกกลข่าวในธรรมศาลานนันั้น

ใครฟปังความจรริงไดผู้?
ขล้อ 60: “ดทงนทนี้นเมพที่อเหลต่าสาวกของพระองคณ์หลายคนไดด้ฟฟังเชต่นนทนี้นกก็พซูดวต่า “ถด้อยคคาเหลต่านทนี้ยากนทก ใคร

จะฟฟังไดด้”



คนจจานวนมากทบีที่ไดล้หนันไปเสบียและเดลินจากพระเยซผไปนนันั้นกห็ไมข่ใชข่ผผล้เชดืที่อแทล้ พวกเขาหนันไปเสบียจากพระองคร์
เพราะวข่าพวกเขาไมข่ยอมฟปังความจรลิงนนันั้น พวกเขาไดล้ตลิดตามพระองคร์มาเพดืที่อขนมปปังกล้อนและปลา เพราะความ
ตดืที่นเตล้นของมวลชนและการอนัศจรรยร์เหลข่านนันั้นทบีที่พระองคร์ทรงกระทจา; แตข่พวกเขาไมข่เคยบนังเกลิดใหมข่อยข่างแทล้จรลิง
เลย

“ถด้อยคคาเหลต่านทนี้ยากนทก” คจาภาษาอนังกฤษ “hard” ชวนใหล้เขล้าใจผลิดเลห็กนล้อยตรงนบีนั้ สลิที่งทบีที่พระเยซผตรนัส
เกบีที่ยวกนับการกลินเนดืนั้อของพระองคร์และการดดืที่มโลหลิตของพระองคร์ไมข่ไดล้หมายถถึง “hard” ในความหมายของ 
“ยากททที่จะเขด้าใจ” คจากรบีกนบีนั้บข่งบอกวข่านบีที่ไมข่ไดล้เกบีที่ยวขล้องกนับการเขล้าใจหรดือการจนับใจความมากเทข่ากนับทบีที่มนัน
เกบีที่ยวขล้องกนับขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่ามนัน “แขห็งตข่อความรผล้สถึก”-มนันทจาใหล้พวกเขาสะเทพอนใจ พวกเขาไมข่อาจเขล้าใจไดล้วข่า
ทจาไมพระเยซผถถึงใชล้คจาพผดแบบนนันั้น คจาเดบียวกนันนบีนั้ถผกใชล้ในมนัทธลิว 25:24: “ทข่านเปป็นคนใจแขห็ง” และในยผดาส 15 
“การหยาบชล้าทนันั้งหมดทบีที่ทอุรชนคนบาปเหลข่านนันั้นไดล้กลข่าวรล้ายตข่อพระองคร์”

พวกเขาไมข่เพบียงมองวข่าองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าไดล้ประทาน “คจากลข่าวทบีที่แขห็งกระดล้าง” แกข่พวกเขาเทข่านนันั้น แตข่
พวกเขาถามวข่า “ใครจะฟปังไดด้?” คนทบีที่มบีเหตอุผลคนใดจะยอมเชดืที่อคจาพผดแบบนนันั้น หรดือตลิดตามบอุคคลทบีที่กลต่าวคจาพผด
แบบนนันั้น? พวกเขามองพระเยซผวข่าเปป็นคนคลนัที่งศาสนาและปฏลิเสธทบีที่จะเชดืที่อพระองคร์ เราจจาไดล้วข่าในยอหร์น 5:24 
พระองคร์ตรนัสวข่า “เราบอกความจรลิงแกข่ทข่านทนันั้งหลายวข่า ถล้าผผล้ใดฟปังคจาของเราและเชดืที่อในพระองคร์ผผล้ทรงใชล้เรามา 
ผผล้นนันั้นกห็มบีชบีวลิตนลิรนันดรร์ และไมข่ถผกพลิพากษา แตข่ไดล้ผข่านพล้นความตายไปสผข่ชบีวลิตแลล้ว” และในยอหร์น 12:48 เราอข่านวข่า
“ผผล้ใดทบีที่ปฏลิเสธเราและไมข่รนับคจาของเรา ผผล้นนันั้นจะมบีสลิที่งหนถึที่งพลิพากษาเขา คดือคจาทบีที่เราไดล้กลข่าวแลล้ว นนันั้นแหละจะ
พลิพากษาเขาในวนันสอุดทล้าย”

ขล้อ 61: “เมพที่อพระเยซซูทรงทราบเองวต่าเหลต่าสาวกของพระองคณ์บต่นถนงเรพที่องนทนี้น พระองคณ์จนงตรทสกทบเขาวต่า
“เรพที่องนทนี้ทคาใหด้ทต่านททนี้งหลายลคาบากใจหรพอ”

ความทรงสนัพพนัญญผของพระครลิสตร์ถผกนจาเสนออบีกครนันั้งตรงนบีนั้ พระองคร์ทรงทราบความคลิดตข่างๆของพวก
เขา, พระองคร์ทรงทราบสลิที่งทบีที่อยผข่ในใจของพวกเขา-และพระองคร์ตรนัสทนันทบีทบีที่พวกเขาบข่นพถึมพจา! พระองคร์ทรงถาม
พวกเขาทนันทบีวข่า “เรดืที่องนบีนั้ทจาใหล้ทข่านทนันั้งหลายลจาบากใจหรดือ?” หรดือ “สลิที่งทบีที่เราเพลิที่งกลข่าวไปนนันั้นวางหลินสะดอุดกล้อน
หนถึที่งไวล้ตรงหนล้าพวกทข่านหรดือ?”

ขล้อ 62: “ถด้าทต่านจะไดด้เหก็นบตุตรมนตุษยณ์เสดก็จขนนี้นไปยทงททที่ททที่ทต่านอยซูต่แตต่กต่อนนทนี้น ทต่านจะวต่าอยต่างไร”
เมดืที่อนลิโคเดมนัสถามวข่า “เหตอุการณร์อยข่างนบีนั้จะเปป็นไปอยข่างไรไดล้?” พระเยซผตรนัสตอบวข่า “ถล้าเราบอกทข่าน

ถถึงสลิที่งฝฝ่ายโลกและทข่านไมข่เชดืที่อ ถล้าเราบอกทข่านถถึงสลิที่งฝฝ่ายสวรรคณ์ ทข่านจะเชดืที่อไดล้อยข่างไร” บนัดนบีนั้พระองคร์กจาลนังตรนัส
แกข่พวกยลิวเหลข่านนันั้นวข่า “ถล้าพวกทข่านปฏลิเสธทบีที่จะเหห็นหลนักคจาสอนทบีที่เราไดล้ใหล้แกข่พวกทข่านแลล้วเกบีที่ยวกนับเนดืนั้อหนนัง
ของเราและโลหลิตของเรา, ถล้าพวกทข่านปฏลิเสธทบีที่จะรนับการถวายบผชาของเรา, อบีกไมข่นานพวกทข่านจะคลิดอยข่างไร
เมดืที่อพวกทข่านเหห็นรข่างกายของเราถผกรนับขถึนั้นไปในหมผข่เมฆและเราหายลนับไปจากสายตาของพวกทข่าน?” และหลนัง
จากการสลินั้นพระชนมร์, การถผกฝปังไวล้, และการฟฟฟื้นคดืนพระชนมร์ของพระองคร์ พวกสาวกกห็ไดล้เหห็นแบบนทนี้นจรริงๆ:

“เมดืที่อเขาทนันั้งหลายไดล้ประชอุมพรล้อมกนัน เขาจถึงทผลถามพระองคร์วข่า “พระองคร์เจล้าขล้า พระองคร์จะทรงตนันั้ง
ราชอาณาจนักรขถึนั้นใหมข่ใหล้แกข่อลิสราเอลในครนันั้งนบีนั้หรดือ” พระองคร์ตรนัสตอบเขาวข่า “ไมข่ใชข่ธอุระของทข่านทบีที่จะรผล้เวลาและ



วาระซถึที่งพระบลิดาไดล้ทรงกจาหนดไวล้โดยสลิทธลิอจานาจของพระองคร์ แตข่ทข่านทนันั้งหลายจะไดล้รนับพระราชทานฤทธลิธิ์เดช 
เมดืที่อพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์จะเสดห็จมาเหนดือทข่าน และทข่านทนันั้งหลายจะเปป็นพยานฝฝ่ายเราทนันั้งในกรอุงเยรผซาเลห็ม ทนัที่ว
แควล้นยผเดบีย แควล้นสะมาเรบีย และจนถถึงทบีที่สอุดปลายแผข่นดลินโลก” เมพที่อพระองคณ์ตรทสเชต่นนทนี้นแลด้ว ในขณะททที่เขาททนี้ง
หลายกคาลทงพรินริจดซู พระองคณ์กก็ถซูกรทบขนนี้นไป และมทเมฆคลตุมพระองคณ์ใหด้พด้นสายตาของเขา เมดืที่อเขากจาลนังเขมล้นดผฟฝ้า
เวลาทบีที่พระองคร์เสดห็จขถึนั้นไปนนันั้น ดผเถลิด มบีชายสองคนสวมเสดืนั้อขาวมายดืนอยผข่ขล้างๆเขา สองคนนนันั้นกลข่าววข่า “ชาวกาลลิ
ลบีเออ๋ย เหตอุไฉนทข่านจถึงยดืนเขมล้นดผฟฝ้าสวรรคร์ พระเยซผองคร์นบีนั้ซถึที่งทรงรนับไปจากทข่านขถึนั้นไปยนังสวรรคร์นนันั้น จะเสดห็จมา
อบีกเหมดือนอยข่างทบีที่ทข่านทนันั้งหลายไดล้เหห็นพระองคร์เสดห็จไปยนังสวรรคร์นนันั้น” (กลิจการ 1:6-11)

พระเยซผไดล้บอกพวกยลิวเหลข่านนันั้นแลล้ววข่าพระองคร์เสดห็จลงมาจากสวรรคร์ แตข่วข่าแตข่ละครนันั้งทบีที่พระองคร์ตรนัส
ถถึงรข่างกายแบบมนอุษยร์ของพระองคร์และทรงกลข่าวอล้างวข่าเปป็นพระบอุตรของพระเจล้า พวกเขากห็เรลิที่มโมโหพระองคร์
มากขถึนั้นเรดืที่อยๆ พวกเขามองดผพระองคร์ในรข่างกายมนอุษยร์และไมข่อาจยอมรนับคจาพผดของพระองคร์ไดล้วข่าพระองคร์
เสดห็จลงมาจากสวรรคร์และจะประทานเนดืนั้อหนนังของพระองคร์ใหล้พวกเขารนับประทาน พวกเขาจะคลิดอยข่างไรเมดืที่อ
พวกเขาเหห็นพระกายของพระองคร์ลอยขนนี้นไปสซูต่สวรรคร์! ถล้าพวกเขาไมข่ยอมเชดืที่อวข่าพระองคร์ไดล้เสดห็จมาจากสวรรคร์, 
ถล้าพวกเขาไมข่ยอมเชดืที่อหลนักคจาสอนของพระองคร์ขณะทบีที่พระองคร์ยดืนอยผข่ทข่ามกลางพวกเขา พวกเขากห็คงไมข่เชดืที่อหลนัก
คจาสอนนนันั้นอยข่างแนข่นอนหลนังจากทบีที่พวกเขาไดล้เหห็นการเสดห็จขถึนั้นสผข่สวรรคร์ของพระองคร์

“ททที่ททที่ทต่านอยซูต่แตต่กต่อนนทนี้น” ประกาศอบีกครนันั้งถถึงการทรงเปป็นอยผข่มากข่อนแลล้วของพระครลิสตร์, การทรงเปป็น
อยผข่ของพระองคร์กนับพระบลิดาในเรลิที่มแรกนนันั้น, ซถึที่งไดล้ถผกกลข่าวชนัดเจนแลล้วในบทแรกของขข่าวประเสรลิฐของยอหร์น

ขล้อ 63: “จริตวริญญาณเปป็นททที่ใหด้มทชทวริต สต่วนเนพนี้อหนทงไมต่มทประโยชนณ์อทนใด ถด้อยคคาซนที่งเราไดด้กลต่าวกทบทต่าน
ททนี้งหลายนทนี้น เปป็นจริตวริญญาณและเปป็นชทวริต”

เหลข่าผผล้รผล้พระคนัมภบีรร์ไมข่เหห็นพล้องตรงกนันหมดทอุกคนเกบีที่ยวกนับความหมายของพระคจาขล้อนบีนั้-แตข่กห็เหมดือนเคย 
ถล้าเราหวนังวข่าจะเขล้าใจสลิที่งทบีที่พระเยซผตรนัสในทบีที่นบีนั้ เรากห็ตล้องเปรบียบเทบียบสลิที่งตข่างๆทบีที่เปป็นฝฝ่ายวลิญญาณกนับเรดืที่องฝฝ่าย
วลิญญาณและทลินั้งความคลิดของตนัวเองออกไปจากมนัน เปาโลกลข่าววข่า “เราทนันั้งหลายจถึงไมข่ไดล้รนับวลิญญาณของโลก แตข่
ไดล้รนับพระวลิญญาณซถึที่งมาจากพระเจล้า เพดืที่อเราทนันั้งหลายจะไดล้รผล้ถถึงสลิที่งตข่างๆทบีที่พระเจล้าไดล้ทรงโปรดประทานแกข่เรา 
คดือสลิที่งเหลข่านนันั้นทบีที่เราไดล้กลข่าวดล้วยถล้อยคจาซถึที่งมลิใชข่ปปัญญาของมนอุษยร์สอนไวล้ แตข่ดล้วยถล้อยคจาซถึที่งพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์
ไดล้ทรงสนัที่งสอน ซถึที่งเปรบียบเทบียบสลิที่งทบีที่อยผข่ฝฝ่ายจลิตวลิญญาณกนับสลิที่งซถึที่งเปป็นของจลิตวลิญญาณ” (1 คร. 2:12, 13)

“จริตวริญญาณเปป็นททที่ใหด้มทชทวริต” การใหล้มบีชบีวลิตหมายถถึงการทคาใหด้มทชทวริต พระวลิญญาณทรงนจาชบีวลิตมาใหล้ 
เปาโลกลข่าวแกข่ชาวเอเฟซนัสเหลข่านนันั้นวข่า “พระองคร์ทรงทจาใหล้ทข่านทนันั้งหลายมบีชบีวลิตแลล้ว ผผล้ซถึที่งเคยตายในการละเมลิด
และการบาปตข่างๆ” สข่วนแรกของพระคจาขล้อนบีนั้จถึงหมายความวข่าพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ทรงทจาใหล้คนไมข่เชดืที่อมบีชบีวลิต
เมดืที่อเขาใชล้ความเชดืที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรห็จสลินั้นแลล้วของพระเยซผครลิสตร์เจล้า: “เราบอกความจรลิงแกข่ทข่านวข่า ถล้าผผล้ใดไมข่
ไดล้บนังเกลิดจากนนั้จาและพระวลิญญาณ ผผล้นนันั้นจะเขล้าในอาณาจนักรของพระเจล้าไมข่ไดล้ซถึที่งบนังเกลิดจากเนดืนั้อหนนังกห็เปป็นเนดืนั้อ
หนนัง และซถึที่งบนังเกลิดจากพระวลิญญาณกห็คดือจลิตวลิญญาณ” (ยอหร์น 3:5, 6) ดนังนนันั้นจลิตวลิญญาณ (มนอุษยร์ภายใน) จถึง
เปป็นสลิที่งทบีที่พระเจล้าทรงใหล้บนังเกลิด และพระเจล้าทรงเปป็นผผล้ทบีที่กระทจา “การบนังเกลิด” นนันั้น (ยอหร์น 1:12, 13)



“สต่วนเนพนี้อหนทงไมต่มทประโยชนณ์อทนใด” ไมข่วข่าเราจะกระทจาอะไรในเนดืนั้อหนนัง, เราจะใชล้ชบีวลิตหรดือเสบียสละ
ขนาดไหนในเนดืนั้อหนนัง, หรดือเราจะรทกษาเนดืนั้อหนนังใหล้บรลิสอุทธลิธิ์ขนาดไหน ความชอบธรรมในตนัวเราเองของเรากห็เปป็น
เหมดือนผล้าขบีนั้รลินั้วสกปรกในสายพระเนตรของพระเจล้า (อสย. 64:6) ชบีวลิตทบีที่ไรล้บาปของพระเยซผคงไมข่สามารถชข่วยเรา
ใหล้รอดไดล้เลย; ความรอดเรบียกรล้องการสลินั้นพระชนมร์ของพระองคร์ ถล้าพระองคร์ไมข่ไดล้สลินั้นพระชนมร์ เรากห็คงไมข่มบีทาง
ไดล้รนับความรอดเลยผข่านทางเนดืนั้อหนนังทบีที่ไรล้บาปของพระองคร์ ความไรล้บาปของพระเยซผแสดงใหล้เหห็นแตข่ความ
บาปหนายลิที่งนนักของมนอุษยร์ พระกายทบีที่แตกออกและพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระเยซผทจาใหล้ความรอดเปป็นไปไดล้ 
พระเยซผทรงเปป็นพระวาทะในเนดืนั้อหนนัง; ดล้วยเหตอุนบีนั้ “ความเชดืที่อเกลิดขถึนั้นไดล้กห็เพราะการไดล้ยลิน และการไดล้ยลินเกลิดขถึนั้น
ไดล้กห็เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจล้า” (รม. 10:17) เรารนับชบีวลิตนลิรนันดรร์เมดืที่อเรารนับพระวจนะของ
พระเจล้า

“ถด้อยคคาซนที่งเราไดด้กลต่าวกทบทต่านททนี้งหลายนทนี้น เปป็นจริตวริญญาณและเปป็นชทวริต” พระเยซผเพลิที่งตรนัสไปวข่า “ถล้า
ทข่านไมข่กลินเนดืนั้อและดดืที่มโลหลิตของบอุตรมนอุษยร์ ทข่านกห็ไมข่มบีชบีวลิตในตนัวทข่าน” ตรงนบีนั้พระองคร์ทรงประกาศวข่าถผู้อยคคา
ของพระองคร์คดือจลิตวลิญญาณและชบีวลิต ดล้วยเหตอุนบีนั้ สลิที่งทบีที่พระองคร์กจาลนังตรนัสจรลิงๆกห็คดือวข่า การกลินเนดืนั้อของพระองคร์
และการดดืที่มโลหลิตของพระองคร์คดือการรนับพระวจนะของพระองคร์เขล้าไวล้ในใจ ถล้อยคจาของพระเยซผนจามาซถึที่งชบีวลิต, 
พรล้อมกนับพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ในฐานะแพทยร์ผผล้ทรงชข่วยในการบนังเกลิดใหมข่ พระวจนะคดือสลิที่งทบีที่นจามาซถึที่งความเชดืที่อทบีที่
ชข่วยใหล้รอด และพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ทรงเปป็นฤทธลิธิ์เดชทบีที่เปปิดใจและชนักนจาผผล้คนมาถถึงพระเจล้า เมดืที่อใจรนับพระวจนะ
ชบีวลิตนลิรนันดรร์กห็คดือผลลนัพธร์

ขล้อ 64: “แตต่ในพวกทต่านมทบางคนททที่ไมต่เชพที่อ” เพราะพระเยซซูทรงทราบแตต่แรกวต่าผซูด้ใดไมต่เชพที่อ และเปป็นผซูด้
ใดททที่จะทรยศพระองคณ์”

พระเยซผทรงทราบดบีเกบีที่ยวกนับคนเหลข่านนันั้นทบีที่ไมข่ไดล้เชดืที่ออยข่างแทล้จรลิงวข่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ พวก
เขาตลิดตามพระองคร์โดยอด้างตทววข่าเปป็นสาวกของพระองคร์ แตข่พวกเขาตลิดตามพระองคร์ดล้วยเหตอุผลทางวนัตถอุ-เพราะ
ขนมปปังกล้อนและปลา, เพราะความตดืที่นเตล้นของมวลชน; พวกเขาไมข่ไดล้เชดืที่อในพระองคร์ในฐานะพระผผล้ชข่วยใหล้รอด
และองคร์พระผผล้เปป็นเจล้า ถล้าพวกเขาเชดืที่อจรลิงๆ พวกเขากห็คงไมข่โกรธเคดืองเพราะหลนักคจาสอนของพระองคร์แบบนบีนั้

จงสนังเกตคจาประกาศเรดืที่องความทรงสนัพพนัญญผของพระองคร์: พระองคร์ “ทรงทราบแตต่แรก” วข่าใครจะไมข่
เชดืที่อ พระเยซผไมข่เคยถผกหลอกโดยฝผงชนเหลข่านนันั้นทบีที่ตลิดตามพระองคร์เลย พระองคร์ทรงทราบใจของพวกเขาตลอด
ทาง, ตลอดเวลา พระองคร์ทรงทราบวข่า “ผซูด้ใดททที่จะทรยศพระองคณ์” นบีที่ชบีนั้ไปยนังยผดาสอลิสคารลิโอท พระเยซผทรงทราบ
เมดืที่อพระองคร์ทรงเลดือกยผดาสใหล้เปป็นหนถึที่งในสลิบสองคนนนันั้นวข่าเขาคดือผผล้ทบีที่จะทรยศพระองคร์; พระองคร์ทรงรผล้วข่ายผดาส
คดือมารตนหนถึที่ง ดนังทบีที่ปรากฏใหล้เหห็นในพระคจาสองขล้อสอุดทล้ายในบทนบีนั้

ขล้อ 65: “และพระองคณ์ตรทสวต่า “เหตตุฉะนทนี้นเราจนงไดด้บอกทต่านททนี้งหลายวต่า ‘ไมต่มทผซูด้ใดจะมาถนงเราไดด้ 
นอกจากพระบริดาของเราจะทรงโปรดประทานใหด้ผซูด้นทนี้น’”

ในขล้อ 45 พระเยซผทรงประกาศวข่าคนเหลข่านนันั้นทบีที่ฟปังพระองคร์ในความเชดืที่อ (ดล้วยใจ) และทบีที่ไดล้เรบียนรผล้จาก
พระบลิดา กห็จะมาหาพระองคร์ในฐานะพระผผล้ชข่วยใหล้รอด พระเจล้าทรงรนักโลกจนพระองคร์ไดล้ประทานพระเยซผมา
สลินั้นพระชนมร์เพดืที่อคนบาปทนันั้งหลาย และคนเหลข่านนันั้นทบีที่ไดล้ยลินขล้อความนนันั้น, ในความเชดืที่อ, กห็จะมาหาพระเยซผ ดนังนนันั้น



พระองคร์จถึงกจาลนังตรนัสตรงนบีนั้, แกข่คนเหลข่านนันั้นทบีที่ไดล้ปฏลิเสธคจาเทศนาของพระองคร์เรดืที่องขนมปปังแหข่งชบีวลิต, วข่าขล้อเทห็จ
จรลิงเรดืที่องการทบีที่พวกเขาปฏลิเสธพระองคร์ในฐานะพระเมสสลิยาหร์กห็เปป็นขล้อพลิสผจนร์แลล้ววข่าพวกเขาไมข่ไดล้รผล้จนักพระเจล้า
พระบลิดาเลย ถล้าพวกเขาไมข่ไดล้เชดืที่อในพระองคร์ในฐานะพระบอุตรของพระเจล้า พวกเขากห็ไมข่สามารถถผกชนักนจาโดย
พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ไดล้เลย

ขล้อ 66: “ตทนี้งแตต่นทนี้นมาสาวกของพระองคณ์หลายคนกก็ทด้อถอยไมต่ตริดตามพระองคณ์อทกตต่อไป”
ณ จอุดนบีนั้หลายคนในคนเหลข่านนันั้นทบีที่ไดล้ตลิดตามพระเยซผมาจนถถึงตอนนนันั้นกห็หนันหลนังใหล้พระองคร์และ “ไมต่เดริน

กทบพระองคณ์อทกตต่อไป” ไมข่ตล้องสงสนัยเลยวข่าพวกเขาคลิดมากข่อนหนล้านนันั้นวข่าพระองคร์จะเปป็นกษนัตรลิยร์ทบีที่สวมมงกอุฎใน
ไมข่ชล้าและจะชข่วยพวกเขาใหล้พล้นจากพวกโรม; แตข่เมดืที่อจบคจาเทศนาของพระองคร์เรดืที่องขนมปปังแหข่งชบีวลิต พวกเขากห็
เลลิกลล้มความหวนังทนันั้งหมดและปฏลิเสธพระองคร์ คนเหลข่านบีนั้ไมข่เคยไดล้บนังเกลิดใหมข่เลย; พวกเขาแคข่กจาลนังตลิดตามพระ
เยซผเพดืที่อสลิที่งทบีที่พวกเขาจะไดล้จากการตลิดตามพระองคร์ โดยหวนังวข่าในทบีที่สอุดแลล้วพระองคร์จะทรงกลายเปป็นกษนัตรลิยร์และ
พวกเขาจะไดล้ประโยชนร์จากการคบหาสมาคมกนับพระองคร์

พระเยซซและสริบสองคนนบัทั้น
คคาสารภาพแหข่งความเชอที่อของเปโตร

ขล้อ 67: “พระเยซซูตรทสกทบสริบสองคนนทนี้นวต่า “ทต่านททนี้งหลายกก็จะจากเราไปดด้วยหรพอ”
พระเยซผไมข่ไดล้ถามคจาถามนบีนั้เพดืที่อทบีที่จะรผล้วข่าสลิบสองคนนนันั้นจะทจาอะไร พระองคร์ทรงทราบความคลิดของชาย

สลิบสองคนนบีนั้เหมดือนกนับทบีที่พระองคร์ทรงทราบความคลิดและใจของมนอุษยร์ทตุกคน; แตข่พระองคร์ทรงถามคจาถามนบีนั้เพดืที่อ
พลิสผจนร์ความเชดืที่อของพวกเขาและดถึงคจารนับสารภาพออกมาจากพวกเขาซถึที่งเปโตรเปป็นผผล้กลข่าวในพระคจาขล้อถนัดไป

คจากรบีกตรงนบีนั้ทบีที่แปลเปป็น “ทข่านทนันั้งหลายกห็จะจากเราไปดล้วยหรดือ?” จรลิงๆแลล้วมบีความหมายวข่า “พวก
ทข่านปรารถนาทบีที่จะจากไปไหม? พวกทข่านมบีความประสงคณ์ทบีที่จะจากไปไหม?”

ขล้อ 68: “ซทโมนเปโตรทซูลตอบพระองคณ์วต่า “พระองคณ์เจด้าขด้า พวกขด้าพระองคณ์จะจากไปหาผซูด้ใดเลต่า 
พระองคณ์มทถด้อยคคาซนที่งใหด้มทชทวริตนริรทนดรณ์”

เมดืที่อคดืนกข่อนหนล้านนันั้นเองเปโตรเปป็นผผล้พผดแทนใหล้แกข่พวกสาวกและกลข่าววข่า “ฝฝ่ายเปโตรจถึงทผลตอบ
พระองคร์วข่า “พระองคร์เจล้าขล้า ถล้าเปป็นพระองคร์แนข่แลล้ว ขอทรงโปรดใหล้ขล้าพระองคร์เดลินบนนนั้จาไปหาพระองคร์” (มธ.
14:28) บนัดนบีนั้เขากจาลนังเปป็นผผล้พผดแทนใหล้แกข่คนกลอุข่มนนันั้นอบีกครนันั้ง เขาตอบไมข่ใชข่แคข่เกบีที่ยวกนับความเชดืที่อของเขาเอง
เทข่านนันั้น แตข่แทนพวกสาวกคนอดืที่นๆทบีที่เหลดือดล้วย: “พระองคณ์เจด้าขด้า พวกขด้าพระองคณ์จะจากไปหาผยจ้ใดเลต่า?” เปโตร
เชดืที่อปปักใจวข่าไมข่มบีบอุคคลอดืที่นใดมาแทนทบีที่พระเยซผไดล้-ไมข่มบีอาจารยร์คนอดืที่นใด, ไมข่มบีผผล้เชบีที่ยวชาญคนอดืที่นใด, ไมข่มบีผผล้ใดแลล้ว
ทบีที่พวกเขาจะไปหาไดล้ มนันเปป็นความจรลิงทบีที่วข่าครลิสเตบียนทนันั้งหลายถผกทดสอบบข่อยๆ-“แทล้จรลิงทอุกคนทบีที่ปรารถนาจะ
ดจาเนลินชบีวลิตตามทางของพระเจล้าในพระเยซผครลิสตร์จะถผกกดขบีที่ขข่มเหง” (2 ทธ. 3:12) ความเชดืที่อแบบครลิสเตบียนมบี
กางเขนของมนัน แตข่วนันนบีนั้เราสามารถถามไดล้เหมดือนเดลิมวข่า “พวกขด้าพระองคณ์จะไปหาผซูด้ใดเลต่า?” เราจะไปหาใคร
ไดล้อบีกเพดืที่อทบีที่จะพบสลิที่งทบีที่ความเชดืที่อแบบครลิสเตบียนเสนอ? ไมข่มบีศาสนาอดืที่นใดแลล้วมทสลิที่งทบีที่ความเชดืที่อแบบครลิสเตบียนเสนอ
ทอุกศาสนาอาจถผกจนัดประเภทไดล้ภายใตล้สองหนัวขล้อ: (1) ความกลนัว; (2) ความรนัก ความเชดืที่อแบบครลิสเตบียนเปป็น



ศาสนาเดบียวทบีที่สามารถถผกจนัดประเภทใหล้อยผข่ภายใตล้หนัวขล้อ “ความรนัก” เราปรนนลิบนัตลิพระเยซผเพราะวข่าเรารนัก
พระองคร์ ไมข่ใชข่เพราะวข่าเรากลนัวพระองคร์, ไมข่ใชข่เพราะวข่าเรากลนัวสลิที่งทบีที่พระองคร์จะกระทคาตข่อเรา ผผล้เชดืที่อทนันั้งหลายจะ
หนบีพล้นการปรนับโทษของนรก-แตข่นนัที่นไมข่ใชข่เหตอุผลทบีที่เราปรนนลิบนัตลิองคร์พระผผล้เปป็นเจล้า เรายอมจจานนทอุกสลิที่งของเราตข่อ
พระองคร์เพราะวข่าเรารนักพระองคร์-และเรารนักพระองคร์เพราะวข่าพระองคณ์ทรงรทกเรากต่อน ทนันั้งโลกและศาสนาอดืที่นๆ
ไมข่สามารถเสนอสลิที่งทบีที่ความเชดืที่อแบบครลิสเตบียนเสนอแกข่ทอุกคนทบีที่ยอมมาหาพระครลิสตร์ในความเชดืที่อทบีที่แทล้จรลิง

“พระองคณ์มทถจ้อยคคาซนที่งใหด้มทชทวริตนริรทนดรณ์” เปโตรตนันั้งใจฟปังมาโดยตลอด; เขาตนันั้งใจฟปังอยข่างใกลล้ชลิดวนันนนันั้นทบีที่
พระเยซผตรนัสวข่า “ถล้าผผล้ใดฟปังคคาของเราและเชดืที่อในพระองคร์ผผล้ทรงใชล้เรามา ผผล้นนันั้นกห็มบีชบีวลิตนลิรนันดรร์ และไมข่ถผก
พลิพากษา แตข่ไดล้ผข่านพล้นความตายไปสผข่ชบีวลิตแลล้ว” (ยอหร์น 5:24) มนันนข่าสนใจมากทบีที่สอุดทบีที่ตข่อมาในการรนับใชล้ของเป
โตร, หลนังจากทบีที่พระเยซผไดล้เสดห็จกลนับไปสผข่สวรรคร์แลล้ว, พระเจล้าทรงใชล้ทผตสวรรคร์ของพระองคร์มายนังบล้านของโครเน
ลลิอนัสและบอกเขาใหล้สข่งคนไปตามเปโตรมา, ผซูด้ซนที่งจะบอกเขาถนงถจ้อยคคาทบีที่จะชข่วยเขาและทนันั้งครนัวเรดือนของเขาใหล้
รอดไดล้ (กลิจการ 11:13, 14) พระวจนะของพระเจด้าคดือสลิที่งทบีที่เปปิดเผยทางแหข่งชบีวลิตนลิรนันดรร์ พระวจนะของพระเจด้า
คดือสลิที่งทบีที่ใหล้อจานาจทบีที่จะกลายเปป็นสลิที่งทรงสรล้างใหมข่ในพระเยซผครลิสตร์: “แตข่สข่วนบรรดาผผล้ทบีที่ตล้อนรนับพระองคร์ พระองคร์
ทรงประทานอจานาจใหล้เปป็นบอุตรของพระเจล้า คดือคนทนันั้งหลายทบีที่เชดืที่อในพระนามของพระองคร์ ซถึที่งมลิไดล้เกลิดจากเลดือด
หรดือความประสงคร์ของเนดืนั้อหนนัง หรดือความประสงคร์ของมนอุษยร์ แตข่เกลิดจากพระเจล้า” (ยอหร์น 1:12, 13)

พระเยซผทรงมบีถล้อยคจาแหข่งชบีวลิตนลิรนันดรร์จรลิงๆ-พระองคณ์ทรงเปป็นพระวาทะในเนพนี้อหนทง และเปโตรกห็เขล้าใจ
เรดืที่องนบีนั้ดบี เขาเขล้าใจคจาเทศนาเรดืที่องขนมปปังแหข่งชบีวลิต; เขารผล้วข่าพระเยซผกจาลนังตรนัสถถึงพระวาทะนนันั้น และวข่าการกลิน
เนดืนั้อและการดดืที่มโลหลิตของบอุตรมนอุษยร์กห็หมายถถึงแคข่การฟปัง, การรนับไวล้, และการเอาพระวาทะนนันั้นเขล้ามาเปป็นของ
ตนัวเอง ขอบคอุณพระเจล้าสจาหรนับคจาสารภาพแหข่งความเชดืที่อของเปโตร: “พวกขล้าพระองคร์จะจากไปหาผผล้ใดเลข่า 
พระองคค์มทถด้อยคคาซนที่งใหด้มทชทวริตนริรทนดรณ์” ในยอหร์น 17:8 พระเยซผตรนัสวข่า “เพราะวข่าพระดจารนัสทบีที่พระองคร์ตรนัส
ประทานใหล้แกข่ขล้าพระองคร์นนันั้น ขล้าพระองคร์ไดล้ใหล้เขาแลล้ว และเขาไดล้รนับไวล้ และเขารผล้แนข่วข่าขล้าพระองคร์มาจาก
พระองคร์ และเขาเชดืที่อวข่า พระองคร์ไดล้ทรงใชล้ขล้าพระองคร์มา”

ขล้อ 69: “และขด้าพระองคณ์ททนี้งหลายกก็เชพที่อและแนต่ใจแลด้ววต่า พระองคณ์ทรงเปป็นพระครริสตณ์พระบตุตรของ
พระเจด้าผซูด้ทรงดคารงพระชนมณ์”

ภาษากรบีกตรงนบีนั้ใชล้คจาทบีที่มบีนนั้จาหนนักและเนล้นยนั้จามากๆ กลข่าวอบีกนนัยหนถึที่งกห็คดือ เปโตรกลข่าววข่า “มนันไมข่สจาคนัญ
วข่าคนอพที่นๆจะทจาอะไร; พวกเขาจะเดลินจากไปหมดทอุกคนกห็ตามใจ แตข่พวกขผู้าพระองคห์ทราบมาโดยตลอดแลล้ว, 
พวกขล้าพระองคร์เชพที่อมาโดยตลอดแลล้ว, วข่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ทบีที่แทล้จรลิง พระองคณ์ผซูด้เดทยวทรงสามารถ
ประทานชบีวลิตนลิรนันดรร์ไดล้ และเหตอุผลทบีที่พระองคร์ทรงมทถล้อยคจาแหข่งชบีวลิตนลิรนันดรร์กห็เปป็นเพราะวข่าพระองคณ์ทรงเปป็น
พระครริสตณ์ผยจ้นกันั้น, พระบตุตรของพระเจด้าผซูด้ทรงพระชนมณ์อยซูต่!” มนันเปป็นคจาสารภาพเดบียวกนันกนับทบีที่เปโตรไดล้กลข่าวใน
มนัทธลิว 16:16 เมดืที่อเขากลข่าววข่า “พระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์พระบอุตรของพระเจล้าผผล้ทรงพระชนมร์อยผข่”

เปโตรสารภาพทนันั้งหมดทบีที่เขาเขล้าใจเกบีที่ยวกนับพระเยซผในฐานะพระครลิสตร์ผผล้นนันั้น, พระบอุตรของพระเจล้า จา
กมนัทธลิว 16:22, 23 เราทราบวข่าเขาไมข่ไดล้เขล้าใจความมรณาทบีที่พระเยซผจะตล้องสลินั้นพระชนมร์, การเสบียสละทบีที่
พระองคร์จะตล้องกระทจา เขาไมข่ไดล้เขล้าใจวข่าความรอดและการไถข่จากบาปจะถผกทจาใหล้เปป็นไปไดล้กห็โดยทางพระโลหลิต



ทบีที่ไหลออก ในขณะนนันั้นเขาไมข่รผล้เลยวข่าพระเยซผจะทรงถผกจนับกอุม, ถผกปฏลิบนัตลิอยข่างโหดเหบีนั้ยม, และในทบีที่สอุดกห็ถผกตรถึงทบีที่
กางเขน พระเยซผทรงบอกเหลข่าสาวกถถึงสลิที่งเหลข่านบีนั้ในเวลาทบีที่ทรงกจาหนดไวล้ แตข่พวกเขากห็ไมข่ไดล้เชดืที่อในการฟฟฟื้นคดืน
พระชนมร์ของพระองคร์จนกระทนัที่งหลนังจากทบีที่พระองคร์ทรงถผกทจาใหล้เปป็นขถึนั้นแลล้วและทรงปรากฏแกข่พวกเขา

ยซดาสผซผู้เปป็นมารรผู้ายตนหนนที่ง
ขล้อ 70 และ 71: “พระเยซซูตรทสตอบเขาวต่า “เราเลพอกพวกทต่านสริบสองคนมริใชต่หรพอ และคนหนนที่งในพวก

ทต่านเปป็นมารรด้าย” พระองคณ์ทรงหมายถนงยซูดาสอริสคารริโอทบตุตรชายซทโมน เพราะวต่าเขาเปป็นผซูด้ททที่จะทรยศพระองคณ์
คพอคนหนนที่งในอทครทซูตสริบสองคน”

คจากรบีกทบีที่แปลเปป็น “เลดือก” มบีความหมายเพบียงแคข่วข่า คนัดเลดือกคนหนถึที่งใหล้รนับตจาแหนข่งหนถึที่ง ขล้อเทห็จจรลิงทบีที่
วข่ายผดาสอลิสคารลิโอทไดล้ถผกเลดือกใหล้เปป็นอนัครทผตคนหนถึที่งกห็ไมข่ไดล้หมายความวข่าเขาไดล้บนังเกลิดใหมข่, รอดโดยพระคอุณ
และถผกลล้างชจาระในพระโลหลิต เราอข่านในลผกา 6, ขล้อ 13-16 วข่า “ครนันั้นรอุข่งเชล้าแลล้วพระองคร์ทรงเรบียกสาวกของ
พระองคร์ แลล้วทรงเลพอกสริบสองคนออกจากหมผข่สาวกนนันั้น ทบีที่พระองคร์ทรงเรบียกวข่า อนัครทผต คดือซบีโมน (ทบีที่พระองคร์
ทรงใหล้ชดืที่ออบีกวข่า เปโตร) อนันดรผวร์นล้องชายของเปโตร ยากอบและยอหร์น ฟปลลิปและบารโธโลมลิว มนัทธลิวและโธมนัส 
ยากอบบอุตรชายของอนัลเฟอนัส ซบีโมนทบีที่เรบียกวข่า เศโลเท ยผดาสนล้องชายของยากอบ และยผดาสอลิสคารลิโอททบีที่เปป็นผผล้
ทรยศพระองคร์ดล้วย”

ในกลิจการ 6:5 เราอข่านวข่าทข่ามกลางเหลข่าผผล้ชข่วยศลิษยาภลิบาลพวกแรกนนันั้น “คนทนันั้งหลายเหห็นชอบกนับคจานบีนั้ 
จถึงเลพอกสเทเฟน ผผล้ประกอบดล้วยความเชดืที่อและพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์...” ในกลิจการ 15:22 เราอข่านวข่า “ขณะนนันั้น 
อนัครทผตและผผล้ปกครองทนันั้งหลายกนับทอุกคนในครลิสตจนักร เหห็นชอบทบีที่จะเลพอกบางคนในพวกเขาใหล้ไปยนังเมดืองอนันทลิ
โอก ดล้วยกนันกนับเปาโลและบารนาบนัส ...” ในแตข่ละตนัวอยข่างเหลข่านบีนั้ คจากรบีกทบีที่แปลเปป็น “เลดือก” คดือคจาเดบียวกนับทบีที่
ถผกใชล้ในขล้อพระคจาตอนทบีที่เราศถึกษากนันอยผข่นบีนั้ ยผดาสไดล้ถผกเลพอกเพดืที่อรนับตจาแหนข่งอนัครทผต แตข่เขาไมข่เคยไดล้รนับความ
รอดเลย

ในยอหร์น 13:18 พระเยซผตรนัสวข่า “เรามลิไดล้พผดถถึงพวกทข่านสลินั้นทอุกคน เรารผล้จนักผผล้ทบีที่เราไดล้เลดือกไวล้แลล้ว แตข่
เพดืที่อพระคนัมภบีรร์จะสจาเรห็จทบีที่วข่า ‘ผผล้ทบีที่รนับประทานอาหารกนับเราไดล้ยกสล้นเทล้าตข่อเรา’” ในพระคจาขล้อนบีนั้พระเยซผทรงชบีนั้
ใหล้เหห็นอยข่างชนัดเจนวข่าพระองคร์ไมข่ไดล้กจาลนังตรนัสถถึงทนันั้งสลิบสองคนนนันั้น เพราะวข่าพระองคร์ทรงรผล้จนักยผดาสมาตนันั้งแตข่เรลิที่ม
แรก

ขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าคนๆหนถึที่งรนับตจาแหนข่งหนถึที่งในครลิสตจนักร, ถถึงแมล้วข่าเขาอาจเหมาะสมกนับตจาแหนข่งนนันั้นเปป็น
อยข่างดบี, กห็ไมข่ไดล้หมายความวข่าเขาบนังเกลิดใหมข่แลล้ว จงอข่านถล้อยคจาทบีที่ขลนังนบีนั้ของพระเยซผในมนัทธลิว 7:21-23:

“มลิใชข่ทอุกคนทบีที่รล้องแกข่เราวข่า ‘พระองคร์เจล้าขล้า พระองคร์เจล้าขล้า’ จะไดล้เขล้าในอาณาจนักรแหข่งสวรรคร์ แตข่ผผล้ทบีที่
ปฏลิบนัตลิตามพระทนัยพระบลิดาของเราผผล้ทรงสถลิตในสวรรคร์จถึงจะเขล้าไดล้ เมดืที่อถถึงวนันนนันั้นจะมบีคนเปป็นอนันมากรล้องแกข่เรา
วข่า ‘พระองคร์เจล้าขล้า พระองคร์เจล้าขล้า ขล้าพระองคร์ไดล้พยากรณร์ในพระนามของพระองคร์ และไดล้ขนับผบีออกใน
พระนามของพระองคร์ และไดล้กระทจาการมหนัศจรรยร์เปป็นอนันมากในพระนามของพระองคร์มลิใชข่หรดือ’ เมพที่อนทนี้นเรา
จะแจด้งแกต่เขาวต่า ‘เราไมต่เคยรซูด้จทกเจด้าเลย เจด้าผซูด้กระทคาความชทที่วชด้า จงไปเสทยใหด้พด้นจากเรา!’” เปป็นไปไดล้ทบีที่คนๆหนถึที่ง



จะทจาสลิที่งยลิที่งใหญข่ตข่างๆสจาเรห็จในนามของศาสนา-แมล้กระทนัที่งในนามของพระครลิสตร์-แตข่กห็ไมข่ใชข่ครลิสเตบียนคนหนถึที่งทบีที่
บนังเกลิดใหมข่แลล้ว

ยผดาสไมข่เคยไดล้รนับความรอดเลย; นบีที่เหห็นไดล้ชนัดจากขล้อพระคนัมภบีรร์หลายตอน พระครลิสตร์เองทรงชบีนั้ใหล้เหห็น
เรดืที่องนบีนั้ในขล้อพระคจาตอนทบีที่เราศถึกษากนันอยผข่ พระองคร์ทรงกลข่าวเรดืที่องนบีนั้ชนัดเจนอบีกครนันั้งในยอหร์น 13:10, 11 เมดืที่อ
พระองคร์ทรงลล้างเทล้าพวกสาวก: “พระเยซผตรนัสกนับเขาวข่า “ผผล้ทบีที่อาบนนั้จาแลล้วไมข่จจาเปป็นตล้องชจาระกายอบีก ลล้างแตข่เทล้า
เทข่านนันั้น เพราะสะอาดหมดทนันั้งตนัวแลล้ว พวกทข่านกห็สะอาดแลล้ว แตต่ไมต่ใชต่ทนุกคน” เพราะพระองคณ์ทรงทราบวต่า ใคร
จะเปป็นผซูด้ทรยศพระองคณ์ เหตตุฉะนทนี้นพระองคณ์จนงตรทสวต่า “ทต่านททนี้งหลายไมต่สะอาดทตุกคน”

พระเยซผทรงทราบวข่ายผดาสไมข่เคยรนับความรอดเลย; พระองคร์ทรงเรบียกเขาวข่ามารรล้ายหกเดดือนกข่อนทบีที่ยผ
ดาสทรยศพระองคร์ ใครบางคนจะถามวข่า “แลล้วทจาไมพระคนัมภบีรร์ถถึงกลข่าววข่ายซูดาสลด้มโดยการละเมริดเลข่า?” เปป็น
ความจรลิงทบีที่วข่ายผดาส “ลล้มโดยการละเมลิด” แตข่เขาลด้มจากอะไร? เขาลล้มจากตจาแหนข่งอนัครทผตและงานรนับใชล้:

“เขาทนันั้งหลายจถึงเสนอชดืที่อคนสองคน คดือโยเซฟทบีที่เรบียกวข่าบารซนับบาส มบีนามสกอุลวข่ายอุสทนัส และมนัทธบีอนัส 
แลล้วพวกสาวกจถึงอธลิษฐานวข่า “พระองคร์เจล้าขล้า ผผล้ทรงทราบใจของมนอุษยร์ทนันั้งปวง ขอทรงสจาแดงวข่าในสองคนนบีนั้
พระองคร์ทรงเลดือกคนไหน ใหล้รนับสข่วนในการปรนนกิบกัตกินบีนั้ และรกับตคาแหนก่งเปป็นอกัครทยตแทนยซูดาส ซนที่งโดยการ
ละเมริดนทนี้นไดด้หลงจากหนด้าททที่ไปยนังทบีที่ของตน” (กลิจการ 1:23-25)

คนๆหนถึที่งอาจเปป็นผผล้รนับใชล้ของซาตานแมล้ในขณะทบีที่ประกาศตนัววข่าเปป็นผผล้รนับใชล้ของพระเยซผครลิสตร์ ดล้วยวข่า
พระเยซผทรงแตข่งตนันั้งผผล้รนับใชล้ทนันั้งหลายอยข่างไร พญามารกห็แตข่งตนันั้งบรรดาผผล้รนับใชล้เชข่นกนัน: “เพราะคนอยข่างนนันั้นเปป็น
อนัครทผตเทบียม เปป็นคนงานทบีที่หลอกลวง ปลอมตนัวเปป็นอนัครทผตของพระครลิสตร์ การกระทจาเชข่นนนันั้นไมข่แปลก
ประหลาดเลย ถถึงซาตานเองกห็ยนังปลอมตนัวเปป็นทผตสวรรคร์แหข่งความสวข่างไดล้ เหตอุฉะนนันั้นจถึงไมข่เปป็นการแปลกอะไรทบีที่
ผผล้รนับใชล้ของซาตานจะปลอมตนัวเปป็นผผล้รนับใชล้ของความชอบธรรม ทล้ายทบีที่สอุดของเขาจะเปป็นไปตามการกระทจาของ
เขา” (2 คร. 11:13-15)

คอุณจะสนังเกตเหห็นในขล้อพระคจาตอนทบีที่เพลิที่งถผกยกมาจากหนนังสดือกลิจการ วข่ายผดาส “ไปยนังททที่ของตน” 
แนข่นอนวข่านรกไมข่ไดล้เปป็นของยผดาส และเรากลข่าวไมข่ไดล้วข่าเขาไป “ยนังทบีที่ของตน” ถล้าเขาแคข่ตกนรกเหมดือนอยข่างคน
ไมข่เชดืที่อคนอดืที่นๆทอุกคนเมดืที่อเสบียชบีวลิต ไมข่มบีตรงไหนอบีกในพระคนัมภบีรร์ทบีที่คจาพผดนบีนั้ถผกกลข่าวเกบีที่ยวกนับบอุคคลอทกผซูด้หนนที่ง-อนันทบีที่
จรลิง มบีหลายสลิที่งทบีที่ถผกกลข่าวเกบีที่ยวกนับยผดาสในพระคนัมภบีรร์ทบีที่ไมข่ถผกกลข่าวเกบีที่ยวกนับบอุคคลอดืที่นใดอบีก ยกตนัวอยข่างเชข่น ไมข่มบี
บอุคคลอดืที่นใดอบีกถผกเรบียกวข่า “มารรล้าย” และไมข่มบีบอุคคลอดืที่นใดอบีกถผกเรบียกวข่า “ลผกของความพลินาศ”

คราวนบีนั้ในการตอบคจาถามทบีที่วข่า “ทคาไมพระเยซผถถึงเลดือกมารรล้ายตนหนถึที่งใหล้รนับตจาแหนข่งอนัครทผต, ทคาไมยผ
ดาสถถึงไดล้รนับเลดือกใหล้เปป็นหนถึที่งในสลิบสองคนนนันั้น?” เราจะเปปิดไปดผยอหร์น 17:12 ทบีที่พระเยซผทรงตอบคจาถามนนันั้น
ดล้วยพระองคร์เอง:

“เมดืที่อขล้าพระองคร์ยนังอยผข่กนับคนเหลข่านนันั้นในโลกนบีนั้ ขล้าพระองคร์กห็ไดล้พลิทนักษร์รนักษาพวกเขาไวล้โดยพระนามของ
พระองคร์ ผผล้ซถึที่งพระองคร์ไดล้ประทานแกข่ขล้าพระองคร์ ขล้าพระองคร์ไดล้ปกปฝ้องเขาไวล้และไมต่มทผซูด้หนนที่งผซูด้ใดเสทยไปนอกจาก
ลซูกของความพรินาศ เพบนั่อพระคกัมภทรค์จะสคาเรก็จ”



กข่อนทบีที่โลกนบีนั้ไดล้เปป็นขถึนั้นมา, กข่อนสลิที่งใดๆไดล้ถผกเนรมลิตสรล้างขถึนั้น, พระเจล้าไดล้ทรงวางแผน, ทรงทจาใหล้สมบผรณร์
แบบ, และทรงทจาใหล้เสรห็จสมบผรณร์ คดือพลิมพร์เขบียวแหข่งยอุคสมนัยซนที่งรวมถนงแผนการแหต่งความรอด พระองคร์ทรง
ทราบตอนจบในเรลิที่มแรกนนันั้น และเรายอมรนับสลิที่งเหลข่านบีนั้โดยความเชดืที่อถถึงแมล้วข่าเราอาจไมข่เขล้าใจพวกมนันกห็ตาม สข่วน
ตนัวแลล้ว ผมเชดืที่อวข่าวลิญญาณตนเดบียวกนันนนันั้นไดล้สถลิตอยผข่ในฟาโรหร์เชข่นเดบียวกนับในยผดาสอลิสคารลิโอท และผมยนังเชดืที่ออบีก
วข่ายผดาสจะกลนับมายนังแผข่นดลินโลกนบีนั้ในระหวข่างยอุคแหข่งความทอุกขร์ลจาบากนนันั้น ผมเชดืที่อวข่าเขามบีงานรนับใชล้หนถึที่งทบีที่ยนังทจา
ไมข่สจาเรห็จ, ซถึที่งบนันทถึกเรดืที่องดนังกลข่าวถผกพบใน 2 เธสะโลนลิกา 2:1-12:

“บนัดนบีนั้ พบีที่นล้องทนันั้งหลาย เรดืที่องการซถึที่งพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผล้เปป็นเจล้าของเราจะเสดห็จมา และทบีที่พระองคร์
จะทรงรวบรวมเราทนันั้งหลายไปเปป็นของพระองคร์นนันั้น เราขอวลิงวอนทข่านวข่า อยข่าใหล้ใจของทข่านหวนัที่นไหวงข่าย หรดือ
เปป็นทอุกขร์รล้อนไป ไมข่วข่าจะเปป็นโดยทางวลิญญาณ หรดือโดยทางคจาพผด หรดือโดยทางจดหมายเปป็นเชลิงวข่ามาจากเรา 
อล้างวข่าวนันของพระครลิสตร์มาถถึงแลล้ว อยข่าใหล้ผผล้หนถึที่งผผล้ใดลข่อลวงทข่านโดยทางหนถึที่งทางใดเลย เพราะวข่าวนันนนันั้นจะไมข่มา
ถถึง เวล้นแตข่จะมบีการลล้มลงเสบียกข่อน และคนแหต่งการบาปนทนี้นจะประจนักษร์แจล้ง คดือลซูกแหต่งความพรินาศ ผผล้กบีดกนันั้นขนัด
ขวางและยกตนัวขถึนั้นตข่อสผล้อะไรๆทบีที่ไดล้ชดืที่อวข่าเปป็นพระเจล้า หรดืออะไรๆทบีที่เขาไหวล้นมนัสการนนันั้น แลล้วมนันกห็นนัที่งในพระวลิหาร
ของพระเจล้าเหมดือนอยข่างพระเจล้า ประกาศตนัววข่าเปป็นพระเจล้า

“ทข่านทนันั้งหลายจจาไมข่ไดล้หรดือวข่าเมดืที่อขล้าพเจล้ายนังอยผข่กนับทข่าน ขล้าพเจล้าไดล้บอกเรดืที่องนบีนั้ใหล้ทข่านทราบแลล้ว และ
ทข่านกห็รผล้จนักผผล้นนันั้นทบีที่กจาลนังหนข่วงเหนบีที่ยวมนันไวล้ในขณะนบีนั้ เพดืที่อมนันจะปรากฏออกมาไดล้ตข่อเมดืที่อถถึงเวลาของมนัน เพราะวข่า
อจานาจลถึกลนับนอกกฎหมายนนันั้นกห็เรลิที่มทจางานอยผข่แลล้ว เพบียงแตข่ผผล้ทบีที่คอยหนข่วงเหนบีที่ยวเดบีดี๋ยวนบีนั้นนันั้นจะยนังหนข่วงเหนบีที่ยวอยผข่
จนกวข่าผผล้ทบีที่คอยหนข่วงเหนบีที่ยวนนันั้นจะถผกพาออกไปเสบีย ขณะนนันั้นคนนอกกฎหมายนนันั้นจะปรากฏตนัวขถึนั้น และองคร์พระ
ผผล้เปป็นเจล้าจะทรงประหารมนันดล้วยลมพระโอษฐร์ของพระองคร์ และจะทรงผลาญใหล้สผญไปดล้วยการปรากฏแหข่งการ
เสดห็จมาของพระองคร์ คดือผผล้นนันั้นทบีที่มาโดยการดลบนันดาลของซาตาน พรล้อมกนับบรรดาการอลิทธลิฤทธลิธิ์และหมาย
สจาคนัญ และการมหนัศจรรยร์แหข่งความเทห็จ และออุบายอธรรมทนันั้งหลายสจาหรนับคนเหลข่านนันั้นทบีที่พลินาศอยผข่ เพราะเขาทนันั้ง
หลายไมข่ไดล้รนับความรนักแหข่งความจรลิงไวล้เพดืที่อจะรอดไดล้ เพราะเหตอุนบีนั้พระเจล้าจถึงทรงใหล้ความลอุข่มหลงมาครอบงจาเขา
ใหล้เขาเชดืที่อสลิที่งทบีที่เทห็จ เพดืที่อคนทนันั้งหลายทบีที่ไมข่เชดืที่อความจรลิง แตข่ยลินดบีในการไมข่ชอบธรรม จะไดล้ถผกลงพระอาชญาทอุก
คน”

จงสนังเกตในขล้อ 3 ของพระคจาตอนนบีนั้วข่าสนัตวร์รล้ายผผล้ซถึที่งจะปรากฏหลนังจากการรนับขถึนั้นไปของครลิสตจนักรถผก
เรบียกวข่า “คนแหข่งการบาปนบัทั้น, ลซกแหข่งความพรินาศ” ตามถล้อยคจาของพระเยซผ พระองคร์ทรงเสบียไปแคข่คนๆ
เดบียวในสลิบสองคนนนันั้น-ยซดาส ผผล้ซถึที่งพระองคร์ทรงเรบียกวข่าลผกของความพลินาศ และพระองคร์ทรงเสบียเขาไปเพดืที่อทบีที่
พระคนัมภบีรร์จะสจาเรห็จ ผมเชดืที่อวข่ายผดาสยนังมบีงานทบีที่ตล้องทจาอยผข่ในรข่างของคนแหข่งการบาปนนันั้น, ปฏลิปปักษร์ตข่อพระครลิสตร์, 
ผผล้ซถึที่งจะปรากฏตนัวบนแผข่นดลินโลกทนันทบีหลนังจากการรนับขถึนั้นไปของครลิสตจนักร

เราตล้องไมข่ตนันั้งคจาถามสตลิปปัญญาของพระครลิสตร์ในการเลดือกยผดาสใหล้เปป็นหนถึที่งในอนัครทผตสลิบสองคนนนันั้น 
เหมดือนกนับทบีที่เราไมข่ควรตนันั้งคจาถามวข่าทจาไมพระเจล้าถถึงทรงยกชผฟาโรหร์เพดืที่อทบีที่พระองคร์จะทรงทจาใหล้เขาจมนนั้จาตายใน
ทะเลแดง: “เพราะมบีขล้อพระคนัมภบีรร์ทบีที่กลข่าวแกข่ฟาโรหร์วข่า ‘เพราะเหตอุนบีนั้เองเราใหล้เจล้ามบีตจาแหนข่งสผง กห็เพดืที่อจะแสดง
ฤทธานอุภาพของเราโดยเจล้าและเพดืที่อใหล้นามของเราถผกประกาศออกไปทนัที่วโลก’” (รม. 9:17)



ยผดาสไมข่เคยไปตามทางขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้าเลย ในลผกา 22:4 เราอข่านวข่า “ยซูดาสไดด้ไปตามทางของ
เขาและปรถึกษากนับพวกปอุโรหลิตใหญข่และพวกนายทหารวข่า จะทรยศ (พระเยซผ) ใหล้เขาไดล้ดล้วยวลิธบีใด” ชายผผล้ทบีที่ไป
ตาม “ทางของเขา” และไมข่ใชข่ทางขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้า, ไมข่ไดล้ถผกนจาโดยพระวลิญญาณ, กห็จะลล้มแนข่นอน!



บททรีที่ 7
7:1 ภายหลนังเหตอุการณร์เหลข่านบีนั้พระเยซผกห็ไดล้เสดห็จไปในแควล้นกาลลิลบี ดล้วยวข่าพระองคร์ไมข่ประสงคร์ทบีที่จะเสดห็จไปใน
แควล้นยผเดบีย เพราะพวกยลิวหาโอกาสทบีที่จะฆข่าพระองคร์
7:2 ขณะนนันั้นใกลล้จะถถึงเทศกาลอยผข่เพลิงของพวกยลิวแลล้ว
7:3 พวกนล้องๆของพระองคร์จถึงทผลพระองคร์วข่า “จงออกจากทบีที่นบีที่ไปยนังแควล้นยผเดบีย เพดืที่อเหลข่าสาวกของทข่านจะไดล้
เหห็นกลิจการทบีที่ทข่านกระทจา
7:4 เพราะวข่าไมข่มบีผผล้ใดทจาสลิที่งใดลนับๆ เมดืที่อผผล้นนันั้นเองอยากใหล้ตนัวปรากฏ ถล้าทข่านกระทจาการเหลข่านบีนั้กห็จงสจาแดงตนัวใหล้
ปรากฏแกข่โลกเถลิด”
7:5 แมล้พวกนล้องๆของพระองคร์กห็มลิไดล้เชดืที่อในพระองคร์
7:6 พระเยซผตรนัสกนับพวกเขาวข่า “ยนังไมข่ถถึงเวลาของเรา แตข่เวลาของพวกทข่านมบีอยผข่เสมอ
7:7 โลกจะเกลบียดชนังพวกทข่านไมข่ไดล้ แตข่โลกเกลบียดชนังเรา เพราะเราเปป็นพยานวข่าการงานของโลกนนันั้นชนัที่ว
7:8 พวกทข่านจงขถึนั้นไปในเทศกาลนนันั้นเถลิด เราจะยนังไมข่ขถึนั้นไปในเทศกาลนนันั้น เพราะวข่ายนังไมข่ถถึงกจาหนดเวลาของ
เรา”
7:9 เมดืที่อพระองคร์ตรนัสเชข่นนนันั้นแกข่เขาแลล้ว พระองคร์กห็ยนังประทนับอยผข่ในแควล้นกาลลิลบี
7:10 แตข่เมดืที่อพวกนล้องๆของพระองคร์ขถึนั้นไปในเทศกาลนนันั้นแลล้ว พระองคร์กห็เสดห็จตามขถึนั้นไปดล้วย แตข่ไปอยข่างลนับๆ 
ไมข่เปปิดเผย
7:11 พวกยลิวจถึงมองหาพระองคร์ในเทศกาลนนันั้นและถามวข่า “คนนนันั้นอยผข่ทบีที่ไหน”
7:12 และประชาชนกห็ซอุบซลิบกนันถถึงพระองคร์เปป็นอนันมาก บางคนวข่า “เขาเปป็นคนดบี” คนอดืที่นๆวข่า “มลิใชข่ แตข่เขา
หลอกลวงประชาชนตข่างหาก”
7:13 แตข่ไมข่มบีผผล้ใดอาจพผดถถึงพระองคร์อยข่างเปปิดเผย เพราะกลนัวพวกยลิว
7:14 ครนันั้นถถึงวนันกลางเทศกาลนนันั้น พระเยซผไดล้เสดห็จขถึนั้นไปในพระวลิหารและทรงสนัที่งสอน
7:15 พวกยลิวคลิดประหลาดใจและพผดวข่า “คนนบีนั้จะรผล้ขล้อความเหลข่านบีนั้ไดล้อยข่างไร ในเมดืที่อไมข่เคยเรบียนเลย”
7:16 พระเยซผจถึงตรนัสตอบเขาวข่า “คจาสอนของเราไมข่ใชข่ของเราเอง แตข่เปป็นของพระองคร์ผผล้ทรงใชล้เรามา
7:17 ถล้าผผล้ใดตนันั้งใจประพฤตลิตามพระประสงคร์ของพระองคร์ ผผล้นนันั้นกห็จะรผล้วข่าคจาสอนนนันั้นมาจากพระเจล้า หรดือวข่าเราพผด
ตามใจชอบของเราเอง
7:18 ผผล้ใดทบีที่พผดตามใจชอบของตนเอง ผผล้นนันั้นยข่อมแสวงหาเกบียรตลิสจาหรนับตนเอง แตข่ผผล้ทบีที่แสวงหาเกบียรตลิใหล้พระองคร์
ผผล้ทรงใชล้ตนมา ผผล้นนันั้นแหละเปป็นคนจรลิง ไมข่มบีอธรรมอยผข่ในเขาเลย
7:19 โมเสสไดล้ใหล้พระราชบนัญญนัตลิแกข่ทข่านทนันั้งหลายมลิใชข่หรดือ และไมข่มบีผผล้ใดในพวกทข่านรนักษาพระราชบนัญญนัตลินนันั้น 
ทข่านทนันั้งหลายหาโอกาสทบีที่จะฆข่าเราทจาไม”
7:20 คนเหลข่านนันั้นตอบวข่า “ทข่านมบีผบีสลิงอยผข่ ใครเลข่าหาโอกาสจะฆข่าทข่าน”
7:21 พระเยซผตรนัสตอบเขาวข่า “เราไดล้ทจาสลิที่งหนถึที่งและทข่านทนันั้งหลายประหลาดใจ



7:22 โมเสสไดล้ใหล้ทข่านทนันั้งหลายเขล้าสอุหนนัต (มลิใชข่ไดล้มาจากโมเสส แตข่มาจากบรรพบอุรอุษ) และในวนันสะบาโตทข่านทนันั้ง
หลายกห็ยนังใหล้คนเขล้าสอุหนนัต
7:23 ถล้าในวนันสะบาโตคนยนังเขล้าสอุหนนัต เพดืที่อมลิใหล้ละเมลิดพระราชบนัญญนัตลิของโมเสสแลล้ว ทข่านทนันั้งหลายจะโกรธเรา 
เพราะเราทจาใหล้ชายผผล้หนถึที่งหายโรคเปป็นปกตลิในวนันสะบาโตหรดือ
7:24 อยข่าตนัดสลินตามทบีที่เหห็นภายนอก แตข่จงตนัดสลินตามชอบธรรมเถลิด”
7:25 เพราะฉะนนันั้นชาวกรอุงเยรผซาเลห็มบางคนจถึงพผดวข่า “คนนบีนั้มลิใชข่หรดือทบีที่เขาหาโอกาสจะฆข่าเสบีย
7:26 แตข่ดผเถลิด ทข่านกจาลนังพผดอยข่างกลล้าหาญและเขาทนันั้งหลายกห็ไมข่ไดล้วข่าอะไรทข่านเลย พวกขอุนนางรผล้แนข่แลล้วหรดือวข่า
คนนบีนั้เปป็นพระครลิสตร์แทล้
7:27 แตข่เรารผล้วข่าคนนบีนั้มาจากไหน แตข่เมดืที่อพระครลิสตร์เสดห็จมานนันั้น จะไมข่มบีผผล้ใดรผล้เลยวข่า พระองคร์มาจากไหน”
7:28 ดนังนนันั้นพระเยซผจถึงทรงประกาศขณะทบีที่ทรงสนัที่งสอนอยผข่ในพระวลิหารวข่า “ทข่านทนันั้งหลายรผล้จนักเรา และรผล้วข่าเรามา
จากไหน แตข่เรามลิไดล้มาตามลจาพนังเราเอง แตข่พระองคร์ผผล้ทรงใชล้เรามานนันั้นทรงสนัตยร์จรลิง แตข่ทข่านทนันั้งหลายไมข่รผล้จนัก
พระองคร์
7:29 แตข่เรารผล้จนักพระองคร์เพราะเรามาจากพระองคร์และพระองคร์ไดล้ทรงใชล้เรามา”
7:30 เขาทนันั้งหลายจถึงหาโอกาสทบีที่จะจนับพระองคร์ แตข่ไมข่มบีผผล้ใดยดืที่นมดือแตะตล้องพระองคร์ เพราะยนังไมข่ถถึงกจาหนดเวลา
ของพระองคร์
7:31 และมบีหลายคนในหมผข่ประชาชนนนันั้นไดล้เชดืที่อในพระองคร์และพผดวข่า “เมดืที่อพระครลิสตร์เสดห็จมานนันั้น พระองคร์จะ
ทรงกระทจาอนัศจรรยร์มากยลิที่งกวข่าทบีที่ผผล้นบีนั้ไดล้กระทจาหรดือ”
7:32 เมดืที่อพวกฟารลิสบีไดล้ยลินประชาชนซอุบซลิบกนันเรดืที่องพระองคร์อยข่างนนันั้น พวกฟารลิสบีกนับพวกปอุโรหลิตใหญข่จถึงไดล้ใชล้เจล้า
หนล้าทบีที่ไปจนับพระองคร์
7:33 พระเยซผจถึงตรนัสกนับเขาทนันั้งหลายวข่า “เราจะอยผข่กนับทข่านทนันั้งหลายอบีกหนข่อยหนถึที่ง แลล้วจะกลนับไปหาพระองคร์
ผผล้ทรงใชล้เรามา
7:34 ทข่านทนันั้งหลายจะแสวงหาเราแตข่จะไมข่พบเรา และทบีที่ซถึที่งเราอยผข่นนันั้นทข่านจะไปไมข่ไดล้”
7:35 พวกยลิวจถึงพผดกนันวข่า “คนนบีนั้จะไปไหน ทบีที่เราจะหาเขาไมข่พบ เขาจะไปหาคนทบีที่กระจนัดกระจายไปอยผข่ในหมผข่
พวกตข่างชาตลิและสนัที่งสอนพวกตข่างชาตลิหรดือ
7:36 เขาหมายความวข่าอยข่างไรทบีที่พผดวข่า ‘ทข่านทนันั้งหลายจะแสวงหาเราแตข่จะไมข่พบเรา’ และ ‘ทบีที่ซถึที่งเราอยผข่นนันั้นทข่าน
จะไปไมข่ไดล้’”
7:37 ในวนันสอุดทล้ายของเทศกาลซถึที่งเปป็นวนันใหญข่นนันั้น พระเยซผทรงยดืนและประกาศวข่า “ถล้าผผล้ใดกระหาย ผผล้นนันั้นจงมา
หาเราและดดืที่ม
7:38 ผผล้ทบีที่เชดืที่อในเรา ตามทบีที่พระคนัมภบีรร์ไดล้กลข่าวไวล้แลล้ววข่า ‘แมข่นนั้จาทบีที่มบีนนั้จาประกอบดล้วยชบีวลิตจะไหลออกมาจากภายใน
ผผล้นนันั้น’”
7:39 (สลิที่งทบีที่พระองคร์ตรนัสนนันั้นหมายถถึงพระวลิญญาณซถึที่งผผล้ทบีที่เชดืที่อในพระองคร์จะไดล้รนับ เหตอุวข่ายนังไมข่ไดล้ประทานพระ
วลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ใหล้ เพราะพระเยซผยนังมลิไดล้รนับสงข่าราศบี)



7:40 เมดืที่อประชาชนไดล้ฟปังดนังนนันั้น หลายคนจถึงพผดวข่า “แทล้จรลิง ทข่านผผล้นบีนั้เปป็นศาสดาพยากรณร์นนันั้น”
7:41 คนอดืที่นๆกห็พผดวข่า “ทข่านผผล้นบีนั้เปป็นพระครลิสตร์” แตข่บางคนพผดวข่า “พระครลิสตร์จะมาจากกาลลิลบีหรดือ
7:42 พระคนัมภบีรร์กลข่าวไวล้มลิใชข่หรดือวข่า พระครลิสตร์จะมาจากเชดืนั้อสายของดาวลิด และมาจากเมดืองเบธเลเฮมซถึที่งดาวลิด
เคยอยผข่นนันั้น”
7:43 เหตอุฉะนนันั้นประชาชนจถึงมบีความเหห็นแตกแยกกนันในเรดืที่องพระองคร์
7:44 บางคนใครข่จะจนับพระองคร์ แตข่ไมข่มบีผผล้ใดยดืที่นมดือแตะตล้องพระองคร์เลย
7:45 เจล้าหนล้าทบีที่จถึงกลนับไปหาพวกปอุโรหลิตใหญข่และพวกฟารลิสบี และพวกนนันั้นกลข่าวกนับเจล้าหนล้าทบีที่วข่า “ทจาไมเจล้าจถึงไมข่
จนับเขามา”
7:46 เจล้าหนล้าทบีที่ตอบวข่า “ไมข่เคยมบีผผล้ใดพผดเหมดือนคนนนันั้นเลย”
7:47 พวกฟารลิสบีตอบเขาวข่า “พวกเจล้าถผกหลอกไปดล้วยแลล้วหรดือ
7:48 มบีผผล้ใดในพวกขอุนนางหรดือพวกฟารลิสบีเชดืที่อในผผล้นนันั้นหรดือ
7:49 แตข่ประชาชนหมผข่นบีนั้ทบีที่ไมข่รผล้พระราชบนัญญนัตลิกห็ตล้องถผกสาปแชข่งอยผข่แลล้ว”
7:50 นลิโคเดมนัส (ผผล้ทบีที่ไดล้มาหาพระเยซผในเวลากลางคดืนนนันั้น และเปป็นคนหนถึที่งในพวกเขา) ไดล้กลข่าวแกข่พวกเขาวข่า
7:51 “พระราชบนัญญนัตลิของเราตนัดสลินคนใดโดยทบีที่ยนังไมข่ไดล้ฟปังเขากข่อน และรผล้วข่าเขาไดล้ทจาอะไรบล้างหรดือ”
7:52 เขาทนันั้งหลายตอบนลิโคเดมนัสวข่า “ทข่านมาจากกาลลิลบีดล้วยหรดือ จงคล้นหาดผเถลิด เพราะวข่าไมข่มบีศาสดาพยากรณร์
เกลิดขถึนั้นมาจากกาลลิลบี”
7:53 ตข่างคนตข่างกลนับไปบล้านของตน

ในบทนบีนั้ขล้อพลิพาทระหวข่างพระครลิสตร์กนับพวกยลิวเหลข่านนันั้นเรลิที่มทวบีความรอุนแรงขถึนั้น และฉากหลนังยล้ายจาก
แควล้นกาลลิลบีไปยนังกรอุงเยรผซาเลห็ม สภาพการณร์แวดลล้อมตข่างๆบนัดนบีนั้เชดืที่อมโยงกนับเทศกาลเลบีนั้ยงอบีกเทศกาลของพวก
ยลิว-เทศกาลอยผข่เพลิง (ยอหร์นบนันทถึกเทศกาลเลบีนั้ยงตข่างๆของพวกยลิวตามลจาดนับกข่อนหลนัง)

เนดืที่องจากพวกยลิวจจานวนมหาศาลเขล้ารข่วมเทศกาลเหลข่านบีนั้อยผข่เสมอ “พวกนล้องๆ” ของพระเยซผจถึงชวน
พระองคร์เขล้าไปในแควล้นยผเดบียและสจาแดงบรรดาการอนัศจรรยร์และการงานอนันทรงฤทธลิธิ์ของพระองคร์ พวกเขา
อยากใหล้พระองคร์สจาแดงตนัวใหล้ประจนักษร์แกข่ชาวโลกโดยหวนังวข่าพระองคร์จะถผกตนันั้งเปป็นกษนัตรลิยร์และจะทจาใหล้ชนชาตลิ
อลิสราเอลฟฟฟื้นคดืนสผข่สงข่าราศบีของชาตลิแตข่เกข่ากข่อน พวกเขาไมข่ไดล้เชดืที่อในพระองคร์ในฐานะพระเมสสลิยาหร์ (ขล้อ 5) แตข่
พวกเขาเชดืที่อในอจานาจของพระองคร์และหวนังวข่าพระองคร์จะทรงใชล้อจานาจนนันั้นเพดืที่อบรรลอุชดืที่อเสบียงและความเปป็นทบีที่
นลิยมชมชอบ

อยข่างไรกห็ตาม พระองคร์ทรงบอกพวกเขาวข่านบีที่ไมข่ใชข่จอุดประสงคร์ทบีที่พระองคร์ไดล้เสดห็จเขล้ามาในโลก และทรง
สนัที่งพวกเขาใหล้ขถึนั้นไปยนังเทศกาลเลบีนั้ยงนนันั้น โดยปลข่อยใหล้พระองคร์เสดห็จไปทบีหลนัง หลนังจากทบีที่พวกเขาไปแลล้ว พระองคร์
กห็ขถึนั้นไปยนังเทศกาลเลบีนั้ยงนนันั้นจรริงๆ-แตข่พระองคร์ไปคนเดบียว “แตข่ไปอยข่างลนับๆ ไมข่เปปิดเผย” (ขล้อ 10) เพราะความ
ทรงสนัพพนัญญผของพระองคร์ พระองคร์ทรงรผล้จนักคนเหลข่านนันั้น, พระองคร์ทรงทราบวข่าขล้อพลิพาททบีที่ถผกยกขถึนั้นมาใหมข่นนันั้น
จะมบีแนวโนล้มไปในทลิศทางใด ดล้วยเหตอุนบีนั้พระองคร์จถึงทรงเคลดืที่อนไหวและปรนนลิบนัตลิโดยเลห็งเหห็นถถึงการถผกตรถึง
กางเขนทบีที่ใกลล้เขล้ามาของพระองคร์ ทอุกสลิที่งทบีที่พระองคร์ทรงกระทจาและตรนัสลล้วนมบีเปฝ้าหมายคดือเพดืที่อทบีที่พระองคร์จะ



กระทจาตามพระประสงคร์ของพระเจล้า และมนันเปป็นพระประสงคร์ของพระเจล้าทบีที่พระบอุตรของพระองคร์จะถผกยกขถึนั้น
บนกางเขนนนันั้นและชจาระหนบีนั้บาปเตห็มจจานวน อนันเปป็นการเปปิดประตผแหข่งความรอดใหล้แกข่คนบาปทนันั้งหลาย พระ
เยซผทรงทราบวข่าพวกยลิวเหลข่านนันั้นจะแสวงหาพระองคร์ทบีที่เทศกาลเลบีนั้ยงนนันั้น และดล้วยเหตอุนบีนั้พระองคร์จถึงทรง
เคลดืที่อนไหวทข่ามกลางพวกเขาแบบลนับๆ

เหตอุการณร์เหลข่านนันั้นทบีที่ถผกบนันทถึกในบททบีที่ 6 ไดล้เกลิดขถึนั้นประมาณชข่วงเทศกาลปปัสกา ซถึที่งตรงกนับฤดผใบไมล้ผลลิ 
เหตอุการณร์ตข่างๆในบททบีที่ 7 เกลิดขถึนั้นชข่วงตล้นฤดผใบไมล้รข่วง คดือชข่วงเวลาทบีที่พวกยลิวถดือเทศกาลอยผข่เพลิง

ขล้อ 1: “ภายหลทงเหตตุการณณ์เหลต่านทนี้พระเยซซูกก็ไดด้เสดก็จไปในแควด้นกาลริลท ดด้วยวต่าพระองคณ์ไมต่ประสงคณ์ททที่จะ
เสดก็จไปในแควด้นยซูเดทย เพราะพวกยริวหาโอกาสททที่จะฆต่าพระองคณ์”

ไมข่วข่าพระเยซผทรงกระทจาสลิที่งใดในแควล้นกาลลิลบีในชข่วงเดดือนเหลข่านนันั้นระหวข่างเหตอุการณร์ตข่างๆทบีที่ถผกบนันทถึก
ในบททบีที่ 6 กนับตอนตล้นของบททบีที่ 7 ยอหร์นกห็ไมข่ไดล้กลข่าวถถึง เกดือบทนันั้งหมดของขข่าวประเสรลิฐของยอหร์นเกบีที่ยวขล้องกนับ
งานรนับใชล้ของพระเยซผในหรดือใกลล้กรอุงเยรผซาเลห็ม เราพบขล้อยกเวล้นหลายตอนแคข่ในบททบีที่ 1, 2, 4 และ 6 เหลข่าผผล้รผล้
พระคนัมภบีรร์เหห็นพล้องตรงกนันวข่า ณ ชข่วงเวลานบีนั้ในงานรนับใชล้ขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้า พระองคร์ทรงหายไปจากกรอุง
เยรผซาเลห็มประมาณสลิบแปดเดดือน

คจากลข่าวทบีที่วข่า “พระเยซซูทรงดคาเนรินในแควด้นกาลริลท” ตล้องถผกตบีความเปป็นเชลิงเปรบียบเทบียบและไมข่ไดล้
หมายความวข่าพระองคร์ทรงเดรินอยผข่ตลอดเวลา แตข่วข่าพระองคร์ทรงอาศนัยอยผข่ในแควล้นกาลลิลบีขณะทบีที่พระองคร์ทรง
ทจาการรนับใชล้ของพระองคร์อยผข่ทบีที่นนัที่น

“ดด้วยวต่าพระองคณ์ไมต่ประสงคณ์ททที่จะเสดก็จไปในแควด้นยซูเดทย” หมายความวข่าพระองคร์ไมข่ไดล้ดจาเนลินในแควล้นยผ
เดบีย (คจากรบีกเดบียวกนันตรงนบีนั้ทบีที่แปลเปป็น “Jewry” ในภาษาอนังกฤษถผกแปลเปป็น “ยผเดบีย” ในขล้อ 3) พระองคร์ไมข่ไดล้
ทรงเลดือกทบีที่จะเดลินในแควล้นยผเดบียเพราะพระองคร์ทรงทราบวข่าคนกลอุข่มหนถึที่งทบีที่นนัที่นอยากทจาลายพระองคร์เสบียขณะทบีที่
อบีกกลอุข่มหนถึที่งกห็อยากตนันั้งพระองคร์เปป็นกษนัตรลิยร์ มนันไมข่ไดล้อยผข่ในแผนการตข่างๆของพระเจล้าทบีที่พระองคร์ควรถผกตนันั้งเปป็น
กษนัตรลิยร์ในขณะนนันั้น และพระองคร์ไมข่ไดล้เสดห็จเขล้ามาในโลกเพดืที่อทบีที่จะถผกทจาลายดล้วยนนั้จามดือมนอุษยร์ดล้วย เหตอุฉะนนันั้นใน
ระหวข่างชข่วงเวลาพลิเศษนบีนั้แหข่งงานรนับใชล้ของพระองคร์ พระองคร์จถึงไมข่ไดล้ปรนนลิบนัตลิปวงชนในแควล้นยผเดบีย

“พวกยริวหาโอกาสททที่จะฆต่าพระองคณ์” นบีที่ไมข่ไดล้หมายความวข่าพวกยลิวหมดทตุกคนอยากฆข่าพระเยซผ มนันคดือ
พวกขอุนนางแหข่งชนชาตลิยลิว-พวกสมาชลิกแหข่งสภาซานเฮดรลิน, พวกปอุโรหลิตใหญข่, พวกธรรมาจารยร์และพวกผผล้
อาวอุโส-ทบีที่อยากฆข่าพระองคร์เสบีย มาระโก 12:37 บอกเราวข่า “ฝฝ่ายประชาชนทนัที่วไปฟปังพระองคร์ดล้วยความยลินดบี” ดผ
เหมดือนวข่าตลอดหลายยอุคหลายสมนัย “ประชาชนทนัที่วไป” คดือพวกทบีที่รนักและซาบซถึนั้งกนับขข่าวประเสรลิฐแหข่งพระคอุณ
มหนัศจรรยร์ของพระเจล้า แนข่นอนวข่า มบีผผล้คนทบีที่โดดเดข่นบางคนทบีที่เปปิดรนับความเชดืที่อแบบครลิสเตบียน-เหลข่าผผล้ยลิที่งใหญข่แหข่ง
วลิทยาศาสตรร์, เหลข่านนักการศถึกษาผผล้ยลิที่งใหญข่, เหลข่านนักการเมดืองและรนัฐบอุรอุษผผล้ยลิที่งใหญข่ไดล้กลายเปป็นครลิสเตบียน-แตข่
พวกเขากห็มบีอยผข่นล้อยคน; และใน 1 โครลินธร์ 1:26-31 เปาโลบอกเราวข่าทจาไมนบีที่ถถึงเปป็นความจรลิง: “พบีที่นล้องทนันั้งหลาย 
จงพลิจารณาดผวข่า พวกทข่านทบีที่พระเจล้าไดล้ทรงเรบียกมานนันั้นเปป็นคนพวกไหน มบีนล้อยคนทบีที่โลกนลิยมวข่ามบีปปัญญา มบีนล้อย
คนทบีที่มบีอจานาจ มบีนล้อยคนทบีที่มบีตระกผลสผง แตข่พระเจล้าไดล้ทรงเลดือกสลิที่งทบีที่โลกถดือวข่าโงข่เขลา เพดืที่อจะทจาใหล้คนมบีปปัญญา
อนับอาย และพระเจล้าไดล้ทรงเลดือกสลิที่งทบีที่โลกถดือวข่าอข่อนแอ เพดืที่อทจาใหล้คนทบีที่แขห็งแรงอนับอาย พระเจล้าไดล้ทรงเลดือกสลิที่งทบีที่



โลกถดือวข่าตที่จาตล้อย และสลิที่งทบีที่ถผกดผหมลิที่น ทนันั้งทรงเลดือกสลิที่งเหลข่านนันั้นซถึที่งยนังมลิไดล้เกลิดเปป็นตนัวจรลิงดล้วย เพดืที่อจะไดล้ทจาลายสลิที่ง
ซถึที่งเปป็นตนัวจรลิงอยผข่แลล้ว เพดืที่อมลิใหล้เนดืนั้อหนนังใดๆอวดตข่อพระพนักตรร์พระองคร์ไดล้ โดยพระองคร์ทข่านจถึงอยผข่ในพระเยซผ
ครลิสตร์ เพราะพระเจล้าทรงตนันั้งพระองคร์ใหล้เปป็นปปัญญา ความชอบธรรม การแยกตนันั้งไวล้ และการไถข่โทษ สจาหรนับเรา
ทนันั้งหลาย เพดืที่อใหล้เปป็นไปตามทบีที่เขบียนวข่า ‘ใหล้ผผล้โอล้อวด อวดองคร์พระผผล้เปป็นเจล้า’”

วนันทบีที่พระเยซผทรงรนักษาคนอนัมพาตคนนนันั้นใหล้หายทบีที่รลิมสระเบเธสดา คดือวนันทบีที่พวกยลิวตนัดสลินใจแลล้ววข่าจะ
ทจาลายพระองคร์เสบีย (ยอหร์น 5:16-18) แตข่พวกเขาทจาลายพระองคร์ไมข่ไดล้, พวกเขาทจาใหล้พระองคร์เงบียบไมข่ไดล้, และ
พวกเขาขนัดขวางประชาชนไมข่ใหล้ฟปังพระองคร์ไมข่ไดล้ อยข่างไรกห็ตาม พวกเขากห็ตนัดสลินใจเดห็ดขาดแลล้ววข่าจะประหาร
ชบีวลิตพระองคร์ และตนันั้งแตข่วนันนนันั้นเปป็นตล้นมาพวกเขากห็คอยหาวลิธบีทบีที่พวกเขาจะกลข่าวหาพระองคร์ไดล้

มบีบทเรบียนหนถึที่งทบีที่เฉพาะเจาะจงสจาหรนับผผล้เชดืที่อทนันั้งหลาย: ตามแบบอยข่างทบีที่พระเยซผทรงใหล้ไวล้ในขล้อพระคจา
ตอนนบีนั้ เราจะตล้องไมข่จงใจทบีที่จะทจาใหล้ตนัวเองตกอยผข่ในอนันตราย เราจะตล้องไมข่ทดลององคร์พระผผล้เปป็นเจล้า (มธ. 4:7) 
ถล้าเราเกลิดตกอยผข่ในอนันตรายโดยทบีที่เราไมข่รผล้ตนัว, หรดือถล้าภนัยเขล้ามาใกลล้เรา, พระเจล้ากห็ทรงสามารถทบีที่จะชข่วยเราใหล้
รอดพล้นไดล้; แตข่เราจะตล้องไมข่จงใจวลิที่งเขล้าหาอนันตรายหรดือความตาย มนันตล้องใชล้ “ความกลล้า” และพระคอุณมากกวข่า
ตนันั้งเยอะทบีที่จะดจาเนลินชบีวลิตครลิสเตบียนทบีที่ออุทลิศตนัว เมดืที่อเทบียบกนับการตายแบบมรณะสนักขบี (การพลบีชบีพเพดืที่อความเชดืที่อ)

ขล้อ 2: “ขณะนทนี้นใกลด้จะถนงเทศกาลอยซูต่เพริงของพวกยริวแลด้ว”
มบีเทศกาลเลบีนั้ยงทบีที่โดดเดข่นอยผข่สามเทศกาลในปปของพวกยลิว-เทศกาลปปัสกา (ซถึที่งเปป็นตนัวแทนของสลิที่งทบีที่เรา

รผล้จนักวข่าเปป็นอบีสเตอรร์), เทศกาลเพห็นเทคอสตร์, และเทศกาลอยผข่เพลิง, ซถึที่งถผกถดือในฤดผใบไมล้รข่วงหลนังจากการเกห็บเกบีที่ยว
พดืชผลในเดดือนทบีที่เจห็ดของปปแบบยลิว:

“ทข่านจงถดือเทศกาลอยผข่เพลิงเจห็ดวนัน เมดืที่อทข่านเกห็บรวบรวมพดืชผลของทข่านจากลานนวดขล้าวและจากบข่อยที่จา
องอุข่นของทข่านแลล้ว ในการเลบีนั้ยงนนันั้นทข่านจงปปตลิรข่าเรลิง ทนันั้งทข่านและบอุตรชายหญลิงของทข่าน และทาสชายหญลิงของ
ทข่าน ทนันั้งคนเลวบีและคนตข่างดล้าว ทนันั้งเดห็กกจาพรล้าพข่อและแมข่มข่ายซถึที่งอยผข่ภายในประตผเมดืองของทข่าน ทข่านจงถดือ
เทศกาลนนันั้นแดข่พระเยโฮวาหร์พระเจล้าของทข่านเจห็ดวนัน ณ สถานทบีที่ซถึที่งพระเยโฮวาหร์จะทรงเลดือกไวล้ เพราะวข่าพระเย
โฮวาหร์พระเจล้าของทข่านจะทรงอจานวยพระพรแกข่พดืชผลทนันั้งหลายของทข่าน และแกข่ผลงานทนันั้งสลินั้นทบีที่มดือทข่านกระทจา 
เพดืที่อวข่าทข่านจะมบีแตข่ความปปตลิยลินดบี” (พบญ. 16:13-15)

เดดือนทบีที่เจห็ดมบีความโดดเดข่นในปปของพวกยลิวเพราะวข่าในชข่วงเดดือนนนันั้นพวกยลิวถดือพลิธบีหลายอยข่างตามพระ
ราชบนัญญนัตลิของโมเสส ในวนันแรกของเดดือนทบีที่เจห็ดพวกเขาถดือเทศกาลเสบียงแตร วนันทบีที่สลิบเปป็นวนันทจาการลบมลทลิน 
และวนันทบีที่สลิบหล้าเทศกาลอยผข่เพลิงกห็เรลิที่มตล้น

มบีหลายสลิที่งทบีที่นข่าสนใจเปป็นพลิเศษเกบีที่ยวกนับเทศกาลนบีนั้ ประการแรกกห็คดือ มนันเปป็นโอกาสแหข่งการชดืที่นชมยลินดบี
สจาหรนับพวกยลิว เปป็นเวลาเจห็ดวนันพวกเขาตล้องอาศนัยอยผข่ในเพลิงเลห็กๆ (บล้านหลนังเลห็กๆทบีที่ทจาจากกลิที่งไมล้) เพดืที่อระลถึกถถึงทบีที่
อาศนัยชนัที่วคราวทบีที่พวกเขาเคยอยผข่ตอนทบีที่พวกเขาออกมาจากอบียลิปตร์:

“แลล้วในวนันทบีที่สลิบหล้าของเดดือนทบีที่เจห็ดเมดืที่อเจล้าไดล้เกห็บพดืชผลทบีที่ไดล้จากแผข่นดลินนนันั้นเขล้ามาแลล้ว เจล้าจงมบีเทศกาล
เลบีนั้ยงแหข่งพระเยโฮวาหร์เจห็ดวนัน ในวนันแรกจะเปป็นวนันสะบาโต และในวนันทบีที่แปดจะเปป็นวนันสะบาโต ในวนันแรกเจล้าจง
นจามาซถึที่งผลจากตล้นมะงนัที่ว ใบอลินทผลนัม กลิที่งไมล้ทบีที่มบีใบมาก กลิที่งตล้นหลลิวแหข่งธารนนั้จา และเจล้าจงปปตลิยลินดบีอยผข่เจห็ดวนันตข่อ



พระพนักตรร์พระเยโฮวาหร์พระเจล้าของเจล้า เจล้าจงถดือเปป็นเทศกาลเลบีนั้ยงปปละเจห็ดวนันถวายแดข่พระเยโฮวาหร์ ทนันั้งนบีนั้เปป็น
กฎเกณฑร์ถาวรตลอดชนัที่วอายอุของเจล้า เจล้าจงถดือเทศกาลเลบีนั้ยงนบีนั้ในเดดือนทบีที่เจห็ด เจล้าจงอยผข่ในเพลิงเจห็ดวนัน ทอุกคนทบีที่เกลิด
ในวงศร์วานพวกอลิสราเอลใหล้เขล้าอยผข่ในเพลิง เพดืที่อตลอดชนัที่วอายอุของเจล้าจะไดล้ทราบวข่า เมดืที่อเราพาคนอลิสราเอลออก
จากแผข่นดลินอบียลิปตร์นนันั้นเราไดล้ใหล้เขาอยผข่ในเพลิง เราคดือพระเยโฮวาหร์พระเจล้าของเจล้า” (ลนต. 23:39-43)

ประการทบีที่สองกห็คดือ มบีการถวายเครดืที่องสนัตวบผชาในเทศกาลอยผข่เพลิงเปป็นจจานวนมากกวข่าในเทศกาลเลบีนั้ยง
อดืที่นๆของพวกยลิว:

“ในวนันทบีที่สลิบหล้าเดดือนทบีที่เจห็ดเจล้าทนันั้งหลายจงมบีการประชอุมบรลิสอุทธลิธิ์ เจล้าอยข่าทจางานหนนัก และเจล้าจงมบีการ
เลบีนั้ยงเจห็ดวนันแดข่พระเยโฮวาหร์ เจล้าจงถวายเครดืที่องเผาบผชา เครดืที่องบผชาดล้วยไฟ เปป็นกลลิที่นทบีที่พอพระทนัยพระเยโฮวาหร์ 
คดือวนัวหนอุข่มสลิบสามตนัว แกะผผล้สองตนัว ลผกแกะอายอุหนถึที่งขวบสลิบสบีที่ตนัว สนัตวร์เหลข่านบีนั้อยข่าใหล้มบีตจาหนลิ และถวายยอดแปฝ้ง
คลอุกนนั้จามนันเปป็นธนัญญบผชาคผข่กนัน สจาหรนับวนัวสลิบสามตนัว ตนัวหนถึที่งถวายแปฝ้งสามในสลิบเอฟาหร์ สจาหรนับแกะผผล้สองตนัว ตนัว
ละสองในสลิบเอฟาหร์ สจาหรนับลผกแกะสลิบสบีที่ตนัว ตนัวละหนถึที่งในสลิบเอฟาหร์ และถวายลผกแพะผผล้ตนัวหนถึที่งเปป็นเครดืที่องบผชา
ไถข่บาป นอกเหนดือเครดืที่องเผาบผชาเนดืองนลิตยร์ ซถึที่งคผข่กนับธนัญญบผชาและเครดืที่องดดืที่มบผชาคผข่กนัน

“ในวนันทบีที่สองจงถวายวนัวหนอุข่มสลิบสองตนัว แกะผผล้สองตนัว ลผกแกะอายอุหนถึที่งขวบไมข่มบีตจาหนลิสลิบสบีที่ตนัวกนับธนัญญ
บผชาและเครดืที่องดดืที่มบผชาคผข่กนันนนันั้นสจาหรนับวนัว แกะผผล้ และลผกแกะนนันั้นตามจจานวนตามลนักษณะ และถวายลผกแพะผผล้ตนัว
หนถึที่งเปป็นเครดืที่องบผชาไถข่บาป นอกเหนดือเครดืที่องเผาบผชาเนดืองนลิตยร์ ซถึที่งคผข่กนับธนัญญบผชาและเครดืที่องดดืที่มบผชาคผข่กนัน

“ในวนันทบีที่สามจงถวายวนัวสลิบเอห็ดตนัว แกะผผล้สองตนัว ลผกแกะอายอุหนถึที่งขวบไมข่มบีตจาหนลิสลิบสบีที่ตนัว กนับธนัญญบผชา
และเครดืที่องดดืที่มบผชาคผข่กนันนนันั้น สจาหรนับวนัว แกะผผล้ และลผกแกะนนันั้น ตามจจานวนตามลนักษณะ และถวายแพะผผล้ตนัวหนถึที่ง
เปป็นเครดืที่องบผชาไถข่บาป นอกเหนดือเครดืที่องเผาบผชาเนดืองนลิตยร์ ซถึที่งคผข่กนับธนัญญบผชาและเครดืที่องดดืที่มบผชาคผข่กนัน

“ในวนันทบีที่สบีที่จงถวายวนัวสลิบตนัว แกะผผล้สองตนัว ลผกแกะอายอุหนถึที่งขวบไมข่มบีตจาหนลิสลิบสบีที่ตนัว กนับธนัญญบผชาและ
เครดืที่องดดืที่มบผชาคผข่กนันนนันั้น สจาหรนับวนัว แกะผผล้ และลผกแกะนนันั้น ตามจจานวนตามลนักษณะ และถวายลผกแพะผผล้ตนัวหนถึที่ง
เปป็นเครดืที่องบผชาไถข่บาป นอกเหนดือเครดืที่องเผาบผชาเนดืองนลิตยร์ ซถึที่งคผข่กนับธนัญญบผชาและเครดืที่องดดืที่มบผชาคผข่กนัน

“ในวนันทบีที่หล้าจงถวายวนัวเกล้าตนัว แกะผผล้สองตนัว ลผกแกะอายอุหนถึที่งขวบไมข่มบีตจาหนลิสลิบสบีที่ตนัว กนับธนัญญบผชาและ
เครดืที่องดดืที่มบผชาคผข่กนันนนันั้น สจาหรนับวนัว แกะผผล้ และลผกแกะนนันั้น ตามจจานวนตามลนักษณะ และถวายแพะผผล้ตนัวหนถึที่งเปป็น
เครดืที่องบผชาไถข่บาป นอกเหนดือเครดืที่องเผาบผชาเนดืองนลิตยร์ ซถึที่งคผข่กนับธนัญญบผชาและเครดืที่องดดืที่มบผชาคผข่กนัน

“ในวนันทบีที่หกจงถวายวนัวแปดตนัว แกะผผล้สองตนัว ลผกแกะอายอุหนถึที่งขวบไมข่มบีตจาหนลิสลิบสบีที่ตนัว กนับธนัญญบผชาและ
เครดืที่องดดืที่มบผชาคผข่กนันนนันั้น สจาหรนับวนัว แกะผผล้ และลผกแกะนนันั้น ตามจจานวนตามลนักษณะ และถวายแพะผผล้ตนัวหนถึที่งเปป็น
เครดืที่องบผชาไถข่บาป นอกเหนดือเครดืที่องเผาบผชาเนดืองนลิตยร์ ซถึที่งคผข่กนับธนัญญบผชาและเครดืที่องดดืที่มบผชาคผข่กนัน

“ในวนันทบีที่เจห็ดเจล้าจงถวายวนัวเจห็ดตนัว แกะผผล้สองตนัว ลผกแกะอายอุหนถึที่งขวบไมข่มบีตจาหนลิสลิบสบีที่ตนัว กนับธนัญญบผชา
และเครดืที่องดดืที่มบผชาคผข่กนันนนันั้น สจาหรนับวนัว แกะผผล้ และลผกแกะนนันั้น ตามจจานวนตามลนักษณะ และถวายแพะผผล้ตนัวหนถึที่ง
เปป็นเครดืที่องบผชาไถข่บาป นอกเหนดือเครดืที่องเผาบผชาเนดืองนลิตยร์ ซถึที่งคผข่กนับธนัญญบผชาและเครดืที่องดดืที่มบผชาคผข่กนัน

“ในวนันทบีที่แปดเจล้าจงมบีการประชอุมอนันศนักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ เจล้าอยข่าทจางานหนนัก แตข่เจล้าจงถวายเครดืที่องเผาบผชา 
เครดืที่องบผชาดล้วยไฟ เปป็นกลลิที่นทบีที่พอพระทนัยพระเยโฮวาหร์ คดือวนัวผผล้ตนัวหนถึที่ง แกะผผล้ตนัวหนถึที่ง ลผกแกะอายอุหนถึที่งขวบไมข่มบี



ตจาหนลิเจห็ดตนัว และถวายธนัญญบผชาและเครดืที่องดดืที่มบผชาคผข่กนันนนันั้น สจาหรนับวนัว แกะผผล้ และลผกแกะนนันั้น ตามจจานวนตาม
ลนักษณะ และถวายแพะผผล้ตนัวหนถึที่งเปป็นเครดืที่องบผชาไถข่บาป นอกเหนดือเครดืที่องเผาบผชาเนดืองนลิตยร์ ซถึที่งคผข่กนับธนัญญบผชา
และเครดืที่องดดืที่มบผชาคผข่กนัน” (กดว. 29:12-38) 

ประการทบีที่สามคดือ ทอุกๆเจห็ดปปในเทศกาลอยผข่เพลิง พระราชบนัญญนัตลิของโมเสสตล้องถผกอข่านในทบีที่ชอุนนอุมชนใหล้
ประชาชนทอุกคนฟปัง:

“และโมเสสบนัญชาเขาวข่า “เมดืที่อครบทอุกๆเจห็ดปป ตามเวลากจาหนดปปปลดปลข่อย ณ เทศกาลอยผข่เพลิง เมดืที่อ
คนอลิสราเอลทนันั้งหลายมาประชอุมพรล้อมกนันตข่อพระพนักตรร์พระเยโฮวาหร์พระเจล้าของทข่าน ณ สถานทบีที่ซถึที่งพระองคร์จะ
ทรงเลดือกไวล้นนันั้น ทข่านทนันั้งหลายจงอข่านพระราชบนัญญนัตลินบีนั้ใหล้คนอลิสราเอลทนันั้งปวงฟปัง จงเรบียกประชาชนใหล้มาประชอุม
กนัน ทนันั้งชาย หญลิง และเดห็ก ทนันั้งคนตข่างดล้าวภายในประตผเมดืองของทข่าน เพดืที่อใหล้เขาไดล้ยลินและเรบียนรผล้ทบีที่จะยจาเกรง
พระเยโฮวาหร์พระเจล้าของทข่าน และใหล้ระวนังทบีที่จะกระทจาตามถล้อยคจาทนันั้งสลินั้นของพระราชบนัญญนัตลินบีนั้ และเพดืที่อลผก
หลานทนันั้งหลายของเขา ผผล้ยนังไมข่ทราบจะไดล้ยลินและเรบียนรผล้ทบีที่จะยจาเกรงพระเยโฮวาหร์พระเจล้าของทข่าน ตราบเทข่า
เวลาซถึที่งทข่านอยผข่ในแผข่นดลิน ซถึที่งทข่านกจาลนังจะยกขล้ามแมข่นนั้จาจอรร์แดนไปยถึดครองนนันั้น” (พบญ. 31:10-13)

ประการทบีที่สบีที่คดือ ในระหวข่างเทศกาลอยผข่เพลิง นนั้จาถผกตนักมาจากสระสลิโลอนัมทอุกวนัน และถผกเทดล้วยความ
เคารพยจาเกรงอยข่างยลิที่งบนแทข่นบผชา; และขณะทบีที่นนั้จานนันั้นกจาลนังถผกเทบนแทข่นบผชา ประชาชนทอุกคนกห็รล้องเพลงจาก
บททบีที่สลิบสองของหนนังสดืออลิสยาหร์:

“ในวนันนนันั้น ทข่านจะกลข่าววข่า “โอ ขล้าแตข่พระเยโฮวาหร์ ขล้าพระองคร์จะสรรเสรลิญพระองคร์ เพราะแมล้
พระองคร์ทรงพระพลิโรธตข่อขล้าพระองคร์ ความกรลินั้วของพระองคร์กห็หนันกลนับไป และพระองคร์ทรงเลล้าโลมขล้าพระองคร์”
ดผเถลิด พระเจล้าทรงเปป็นความรอดของขล้าพเจล้า ขล้าพเจล้าจะวางใจและไมข่กลนัว เพราะพระเยโฮวาหร์ คดือพระเยโฮ
วาหห์ทรงเปป็นกจาลนังและบทเพลงของขล้าพเจล้า และพระองคร์ทรงเปป็นความรอดของขล้าพเจล้าแลล้ว เจล้าจะโพงนนั้จาดล้วย
ความชดืที่นบานจากบข่อแหข่งความรอด และในวนันนนันั้นเจล้าจะกลข่าววข่า “จงสรรเสรลิญพระเยโฮวาหร์ จงรล้องทผลออก
พระนามของพระองคร์ จงประกาศบรรดาพระราชกลิจของพระองคร์ทข่ามกลางชนชาตลิทนันั้งหลาย จงปฝ่าวรล้องวข่า
พระนามของพระองคร์เปป็นทบีที่เชลิดชผ” จงรล้องเพลงสรรเสรลิญพระเยโฮวาหร์ เพราะพระองคร์ทรงกระทจากลิจอนันดบีเลลิศ 
ใหล้เรดืที่องนบีนั้รผล้กนันทนัที่วไปในแผข่นดลินโลก ชาวศลิโยนเออ๋ย จงโหข่รล้องและรล้องเสบียงดนัง เพราะองคร์บรลิสอุทธลิธิ์แหข่งอลิสราเอลนนันั้น
กห็ใหญข่ยลิที่งอยผข่ในหมผข่พวกเจล้า” (อสย. 12:1-6)

ประการทบีที่หล้าคดือ เทศกาลอยผข่เพลิงเรลิที่มตล้นแคข่หล้าวนันหลนังจากวนันทจาการลบมลทลินทบีที่ยลิที่งใหญข่นนันั้น และความคลิด
ของประชาชนกห็ยนังสดใหมข่และตดืที่นตนัวเกบีที่ยวกนับพลิธบีตข่างๆของแพะรนับบาปและการทบีที่มหาปอุโรหลิตเขล้าไปในทบีที่บรลิสอุทธลิธิ์
ทบีที่สอุดปปละครนันั้งเพดืที่อถวายโลหลิตบนพระทบีที่นนัที่งกรอุณานนันั้น มบีการชดืที่นชมยลินดบีเปป็นอนันมากในระหวข่างเทศกาลอยผข่เพลิง ผผล้รผล้
พระคนัมภบีรร์ทบีที่โดดเดข่นบางทข่านเรบียกมนันวข่าเปป็นเทศกาลเลบีนั้ยงของยลิวทบีที่บรลิสอุทธลิธิ์ทบีที่สอุดและยลิที่งใหญข่ทบีที่สอุด มนันเปป็น “ชข่วง
เวลาแหข่งการชดืที่นชมยลินดบี” อยข่างแทล้จรลิง มนันเปป็นเทศกาลลจาดนับสอุดทล้ายในเทศกาลเลบีนั้ยงเหลข่านนันั้นของพวกยลิว; มนัน
ปปิดทล้ายเทศกาลเลบีนั้ยงและงานรดืที่นเรลิงตข่างๆแหข่งปปทางศาสนาของพวกยลิว ประชาชนไดล้ทจางานหนนักอยข่างไมข่รผล้จนัก
เหนห็ดเหนดืที่อย, พวกเขาไดล้เกห็บรวบรวมธนัญพดืชของตนและอาหารของตน; และเมดืที่อการทจางานหนนักของปปนนันั้นสลินั้น
สอุดลง, เมดืที่อผลผลลิตแหข่งการลงแรงของพวกเขาถผกเกห็บรวบรวมและถผกจนัดเกห็บ พวกเขากห็ถดือเทศกาลอยผข่เพลิง ดนัง



นนันั้นมนันจถึงเปป็นโอกาสแหข่งการชดืที่นชมยลินดบีทบีที่ไมข่ธรรมดาและพลิเศษเมดืที่อประชาชนเหลข่านนันั้นระลถึกถถึงวนันคดืนในอบียลิปตร์
และชข่วงเวลาทบีที่พระเจล้าทรงชข่วยบรรพบอุรอุษของชนชาตลิอลิสราเอลใหล้รอดพล้นจากการตกเปป็นทาสคนอบียลิปตร์

ทอุกปปททที่หด้าสริบ เทศกาลอยผข่เพลิงกห็ตามมาหลนังจากเทศกาลเสบียงแตรอนันยลิที่งใหญข่และการประกาศอลิสรภาพ
แกข่ทอุกคน เทศกาลอยผข่เพลิงคดือเทศกาลเลบีนั้ยงทบีที่ไมข่ธรรมดาและพลิเศษซถึที่งจะถผกถดือโดยพวกยลิวหลนังจากทบีที่พวกเขาถผก
นจากลนับมายนังกรอุงเยรผซาเลห็มหลนังจากทบีที่กรอุงนนันั้นถผกสรล้างขถึนั้นใหมข่ในยอุคพนันปป, อาณาจนักรในอนาคตของพระเยซผ
ครลิสตร์เจล้า: “และอยผข่มาบรรดาคนทบีที่เหลดืออยผข่ในประชาชาตลิทนันั้งปวงซถึที่งยกขถึนั้นมาสผล้รบกนับเยรผซาเลห็ม จะขถึนั้นไป
นมนัสการกษนัตรลิยร์ปปแลล้วปปเลข่า คดือพระเยโฮวาหร์จอมโยธา และจะถดือเทศกาลอยผข่เพลิง” (ศคย. 14:16)

สจาหรนับผมแลล้ว เทศกาลปฟัสกาเปป็นภาพเลห็งถถึงการถผกตรถึงกางเขนของพระเยซผครลิสตร์เจล้าอยข่างแนข่นอน 
เทศกาลเพก็นเทคอสตณ์เปป็นภาพเลห็งถถึงการเสดห็จมาของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์; และเทศกาลอยซูต่เพริงเปป็นภาพเลห็งถถึง
การเสดห็จมาครนันั้งทบีที่สองขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้าเพดืที่อรวบรวมประชาชนของพระองคร์เขล้ามาอยผข่ในแผข่นดลินของพวก
เขาเอง, แผข่นดลินทบีที่ถผกสนัญญาไวล้แกข่อนับราฮนัม มนันชบีนั้ไปยนังวนันนนันั้นเมดืที่อพระครลิสตร์จะเสดห็จมาในฐานะจอมกษนัตรลิยร์และ
จอมเจล้านาย, เพดืที่อประทนับบนพระทบีที่นนัที่งของดาวลิดบรรพบอุรอุษของพระองคร์และรวบรวมประชากรของพระองคร์ใหล้
เปป็นประชาชาตลิทบีที่เปปปี่ยมสงข่าราศบีหนถึที่งเดบียวเพดืที่อเกห็บเกบีที่ยวพดืชผลแหข่งแผข่นดลินโลกและนจายอุคสมนัยนบีนั้มาสผข่จอุดสผงสอุด; 
เวลาเมดืที่อพระองคร์จะเสดห็จออกมาเพดืที่ออวยพรประชากรของพระองคร์, เพดืที่อทจาลายเหลข่าศนัตรผของพระเจล้าและคน
ชอบธรรม, เวลาเมดืที่อพระองคร์จะทรงปฝ่าวประกาศความชดืที่นชมยลินดบีไปทนัที่วแผข่นดลินโลก เมดืที่อถถึงตอนนนันั้นผผล้คนจะตบี
ดาบของตนใหล้เปป็นผาลไถและหอกของตนใหล้เปป็นขอลลิด เมดืที่อนนันั้นจะมบีสนันตลิสอุขบนแผข่นดลินโลก, ความปรารถนาดบี
ตข่อมนอุษยร์ทนันั้งหลาย

ขล้อ 3: “พวกนด้องๆของพระองคณ์จนงทซูลพระองคณ์วต่า “จงออกจากททที่นทที่ไปยทงแควด้นยซูเดทย เพพที่อเหลต่าสาวก
ของทต่านจะไดด้เหก็นกริจการททที่ทต่านกระทคา” 

“พวกนด้องๆของพระองคณ์” ในทบีที่นบีนั้แนข่นอนวข่าเปป็นพวกญาตลิของโยเซฟและมารบียร์ พวกเขาอาจอาศนัยอยผข่
ในเมดืองนาซาเรห็ธหรดือในเมดืองคาเปอรร์นาออุม เปป็นธรรมดาทบีที่พวกเขาเฝฝ้าสนังเกตงานรนับใชล้ของพระเยซผดล้วยความ
อยากรผล้อยากเหห็นและความสนใจ แตข่ในขณะนนันั้นพวกเขาไมข่ไดล้เชดืที่อในพระองคร์วข่าเปป็นพระเจล้าแทล้จรลิงหรดือเปป็นพระ
เมสสลิยาหร์

โดยสข่วนตนัวแลล้วผมเชดืที่อวข่าบอุตรคนอดืที่นๆเกลิดจากมารบียร์และโยเซฟหลนังจากทบีที่พระเยซผประสผตลิแลล้ว พระองคร์
ทรงเปป็นบอุตรหนัวปป-แตข่ผมกห็เชดืที่อวข่าพระคนัมภบีรร์สอนวข่าบอุตรคนอดืที่นๆเกลิดจากการสมสผข่ของมารบียร์และโยเซฟ และบอุตร
เหลข่านบีนั้นข่าจะถผกรวมอยผข่ใน “พวกนล้องๆ” ทบีที่ถผกกลข่าวถถึงในทบีที่นบีนั้ดล้วย พวกเขากห็คงจะเปป็นนล้องๆรข่วมมารดาของพระ
เยซผในฝฝ่ายเนพนี้อหนทง พระคนัมภบีรร์กลข่าวชนัดเจนมากๆและพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์กห็ทรงระมนัดระวนังสอุดๆทบีที่จะรนับประกนัน
เราวข่าโยเซฟเปป็นสามบีของมารทยณ์, มารดาของพระเยซผ:

“เรดืที่องพระกจาเนลิดของพระเยซผครลิสตร์เปป็นดนังนบีนั้ คดือมารบียร์ผผล้เปป็นมารดาของพระเยซผนนันั้น เดลิมโยเซฟไดล้สผข่ขอ
หมนันั้นกนันไวล้แลล้ว กต่อนททที่จะไดด้อยซูต่กรินดด้วยกทนกก็ปรากฏวต่า มารทยณ์มทครรภณ์แลด้วดด้วยเดชพระวริญญาณบรริสตุทธริธิ์ แตข่โยเซฟ
สามบีของเธอเปป็นคนชอบธรรม ไมข่พอใจทบีที่จะแพรข่งพรายความเปป็นไปของเธอ หมายจะถอนหมนันั้นเสบียลนับๆ แตข่เมดืที่อ
โยเซฟยนังคลิดในเรดืที่องนบีนั้อยผข่ ดผเถลิด มบีทผตสวรรคร์ขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้า มาปรากฏแกข่โยเซฟในความฝปันวข่า “โยเซฟ 



บอุตรดาวลิด อยข่ากลนัวทบีที่จะรนับมารบียร์มาเปป็นภรรยาของเจล้าเลย เพราะวต่าผซูด้ซนที่งปฏริสนธริในครรภณ์ของเธอเปป็นโดยเดช
พระวริญญาณบรริสตุทธริธิ์ เธอจะประสผตลิบอุตรชาย แลล้วเจล้าจะเรบียกนามของทข่านวข่า เยซซ เพราะวข่าทข่านจะโปรดชข่วย
ชนชาตลิของทข่านใหล้รอดจากความผลิดบาปของเขาทนันั้งหลาย” ทนันั้งนบีนั้เกลิดขถึนั้นเพดืที่อจะใหล้สจาเรห็จตามพระวจนะขององคร์
พระผผล้เปป็นเจล้าซถึที่งตรนัสไวล้โดยศาสดาพยากรณร์วข่า  ‘ดผเถลิด หญลิงพรหมจารบีคนหนถึที่งจะตนันั้งครรภร์ และจะคลอดบอุตร
ชายคนหนถึที่ง และเขาจะเรบียกนามของทข่านวข่า อลิมมานผเอล ซถึที่งแปลวข่า พระเจล้าทรงอยผข่กนับเรา’ ครนันั้นโยเซฟตดืที่นขถึนั้นกห็
กระทจาตามคจาซถึที่งทผตสวรรคร์ขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้าสนัที่งเขานนันั้น คดือไดล้รนับมารบียร์มาเปป็นภรรยา แตต่มริไดด้สมสซูต่กทบเธอจน
ประสผตลิบอุตรชายหนัวปปแลล้ว และโยเซฟเรบียกนามของบอุตรนนันั้นวข่า เยซผ” (มธ. 1:18-25)

ในลผกา 2:33 เราอข่านวข่า “ฝฝ่ายโยเซฟกนับมารดาของพระกอุมาร (มารดาของพระเยซผ) กห็ประหลาดใจ 
เพราะถล้อยคจาซถึที่งทข่านไดล้กลข่าวถถึงพระกอุมารนนันั้น”

ไมข่วข่า “พวกนล้องๆ” เหลข่านบีนั้จะเปป็นใคร พวกเขากห็คลิดวข่าพระเยซผควรไปในแควล้นยผเดบีย เพดืที่อทบีที่เหลข่าสาวกทบีที่
นนัที่นจะไดล้เหห็นการงานตข่างๆ, บรรดาการอนัศจรรยร์อนันทรงฤทธลิธิ์, ทบีที่พระองคร์กจาลนังกระทจา แนข่นอนวข่า “เหลต่าสาวก” 
ทบีที่ถผกกลข่าวถถึงนบีนั้คดือคนเหลข่านนันั้นทบีที่เชดืที่อในพระองคร์ตามทบีที่ถผกกลข่าวถถึงในบททบีที่ 2, ขล้อ 23: “เมดืที่อพระองคร์ประทนับ ณ 
กรอุงเยรผซาเลห็มในวนันเลบีนั้ยงเทศกาลปปัสกานนันั้น มทคนเปป็นอทนมากไดด้เชพที่อในพระนามของพระองคณ์ เมดืที่อเขาไดล้เหห็นการ
อนัศจรรยร์ทบีที่พระองคร์ไดล้ทรงกระทจา” คจาพผดของ “พวกนล้องๆของพระองคร์” บข่งบอกอยข่างชบีนั้เฉพาะวข่าพระเยซผทรงมบี
เหลข่าสาวกในแควล้นยผเดบียและทบีที่กรอุงเยรผซาเลห็ม

ขล้อ 4: “เพราะวต่าไมต่มทผซูด้ใดทคาสริที่งใดลทบๆ เมพที่อผซูด้นทนี้นเองอยากใหด้ตทวปรากฏ ถด้าทต่านกระทคาการเหลต่านทนี้กก็จง
สคาแดงตทวใหด้ปรากฏแกต่โลกเถริด”

กลข่าวอบีกนนัยหนถึที่งกห็คดือ “พวกนล้องๆ” เหลข่านนันั้นกลข่าวแกข่พระเยซผวข่า “ถล้าคนๆหนถึที่งอยากเปป็นทบีที่รผล้จนัก เขากห็
ตล้องทจาสลิที่งทบีที่เขากจาลนังทจาอยผข่ในทบีที่แจล้ง ไมข่ใชข่ในทบีที่ลนับ ถล้าเจล้าเปป็นพระเมสสลิยาหร์จรลิงๆอยข่างทบีที่เจล้าอล้างวข่าเปป็น, ถล้าเจล้า
อยากมบีคนตลิดตามเยอะๆ กห็จงขถึนั้นไปยนังกรอุงเยรผซาเลห็มเถลิดเพดืที่อรข่วมเทศกาลเลบีนั้ยงและสจาแดงฤทธลิธิ์เดชของเจล้าอยข่าง
เปปิดเผยซถึที่งเปป็นทบีที่ๆผผล้คนมากมายจะเหห็นเจล้าไดล้”

คจากลข่าวนบีนั้พลิสผจนร์วข่า “พวกนล้องๆ” ทบีที่ถผกกลข่าวถถึงในทบีที่นบีนั้ไมข่ไดล้บนังเกลิดใหมข่ ทอุกคนทบีที่บนังเกลิดใหมข่แลล้วอยข่าง
แทล้จรลิงกห็รผล้วข่าความเชดืที่อแบบครลิสเตบียนไมข่แสวงหาคจาสรรเสรลิญของมนอุษยร์ และไมข่ปรารถนาฝผงชนทบีที่อยากไดล้แตข่สลิที่ง
ดบๆี  ความเชดืที่อแบบครลิสเตบียนปรนนลิบนัตลิเพดืที่อถวายเกบียรตลิแดข่พระเจล้า ไมข่ใชข่เพดืที่อทบีที่จะไดล้รนับความชดืที่นชอบของมวลชน
หรดือการเปป็นทบีที่รผล้จนักในหมผข่ชาวโลก พระเยซผทรงกระทจาการอนัศจรรยร์ตข่างๆอนันทรงฤทธลิธิ์ ถผกตล้องครนับ-พระองคร์ทรง
เลบีนั้ยงอาหารผผล้หลิวโหย, ทรงรนักษาคนเจห็บปฝ่วยใหล้หาย, ทรงใหล้เสดืนั้อผล้าแกข่คนเปลดือยกาย, ทรงเปปิดตาของคนตาบอด,
ทรงรนักษาคนโรคเรดืนั้อนใหล้หายสะอาด, และทรงชอุบชบีวลิตคนตาย-แตข่สข่วนนบีนั้ของงานรนับใชล้ของพระองคร์กห็เปป็นเพบียง
งานนอก จอุดประสงคร์หลนักของพระองคร์คดือ การตายบนกางเขนนนันั้นเพดืที่อทบีที่เราจะมบีชบีวลิตผข่านทางพระองคร์ พระองคร์
ไดล้เสดห็จมาเพดืที่อชข่วยจลิตวลิญญาณใหล้รอดโดยหลนัก ไมข่ใชข่เพดืที่ออวยพรรข่างกายผผล้คน

ขล้อ 5: “แมด้พวกนด้องๆของพระองคณ์กก็มริไดด้เชพที่อในพระองคณ์”
พระคจาขล้อนบีนั้กลข่าวชนัดเจน: “พวกนล้องๆ” เหลข่านบีนั้ไมข่ไดล้มบีความเชดืที่อในพระเยซผในฐานะพระเมสสลิยาหร์หรดือ

พระผผล้ชข่วยใหล้รอด, พวกเขาไมข่ไดล้เชดืที่อวข่าพระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์ของพระเจล้า; ดล้วยเหตอุนบีนั้ พวกเขาจถึงไมข่ไดล้รนับ



ความรอดโดยพระคอุณ การเปป็น “พวกนล้องๆ” ไมข่ไดล้ชข่วยพวกเขาใหล้รอด มบีผผล้คนวนันนบีนั้ทบีที่คลิดวข่าเพราะพวกเขาเกลิดมา
ในบล้านครลิสเตบียนและไดล้รนับการเลบีนั้ยงดผโดยพข่อแมข่หรดือปผฝ่ยข่าตายายทบีที่เปป็นครลิสเตบียน ตนัวพวกเขาเองจถึงไดล้รนับความ
รอดแลล้ว พวกเขาคลิดวข่าความชอบธรรมของญาตลิพบีที่นล้องของตนกห็เพบียงพอสจาหรนับพวกเขาเองดล้วย นบีที่เปป็นเรดืที่องนข่า
เศรล้า เพราะวข่าพวกเขาจะรผล้เลยวข่ามนันไมข่ไดล้เปป็นแบบนนันั้นเมดืที่อพวกเขายดืนอยผข่พระพนักตรร์พระเจล้า มาระโก 3:35 บอก
เราวข่าใครเปป็นพบีที่นล้องของพระเยซผ: “ผผล้ใดจะกระทจาตามพระทนัยพระเจล้า ผผล้นนันั้นแหละเปป็นพบีที่นล้องชายหญลิงและ
มารดาของเรา”

ขล้อ 6: “พระเยซซูตรทสกทบพวกเขาวต่า “ยทงไมต่ถนงเวลาของเรา แตต่เวลาของพวกทต่านมทอยซูต่เสมอ”
นบีที่เปป็นขล้อพลิสผจนร์ทบีที่แนข่ชนัดวข่างานรนับใชล้บนโลกนบีนั้ของพระเยซผไดล้ถผกวางแผนไวล้แลล้วในทอุกรายละเอบียดมา

ตนันั้งแตข่เรลิที่มแรกนนันั้น พระองคร์ทรงดจาเนลินชบีวลิตและปรนนลิบนัตลิตามแผนการทบีที่ถผกกจาหนดไวล้ลข่วงหนล้าแลล้ว และทอุกสลิที่งทบีที่
พระองคร์ตรนัสหรดือกระทจากห็สอดคลล้องกนับแผนการนนันั้นอยข่างสมบผรณร์แบบ แตข่ไมข่มบีผผล้ใดเขล้าใจความลนั้จาลถึกแบบ
พระเจล้าของความหมายในคจาตอบของพระองคร์ พวกเขาคลิดวข่าพระองคร์กจาลนังตรนัสถถึงเวลาทบีที่พระองคร์ควรเสดห็จขถึนั้น
ไปยนังเทศกาลเลบีนั้ยงนนันั้น

“เวลาของพวกทต่านมทอยซูต่เสมอ” นบีที่กลข่าวไดล้กนับพวกคนไมข่เชดืที่อเทข่านนันั้น ในชบีวลิตของผซูด้เชพที่อ “ทอุกสลิที่งทจางาน
รข่วมกนันเพดืที่อใหล้ผลดบี...ยข่างกล้าวของคนดบีถผกกจาหนดโดยองคร์พระผผล้เปป็นเจล้า” แตข่สจาหรนับ “พวกนล้องๆ” ทบีที่ไมข่ไดล้กลนับ
ใจเชดืที่อเหลข่านบีนั้ มนันไมข่สจาคนัญวข่าพวกเขาจะขถึนั้นไปเทศกาลเลบีนั้ยงนนันั้นเมพที่อไรเพราะวข่าพวกเขาเปป็นของโลกและเปป็น
เหมพอนชาวโลก; ดล้วยเหตอุนบีนั้ การทบีที่พวกเขาไปทบีที่นนัที่นกห็ไมข่กข่อใหล้เกลิดความตดืที่นเตล้นอนันใด และพวกเขากห็คงไมข่เจอกนับ
การขข่มเหงหรดือความตายดล้วย

ขล้อ 7: “โลกจะเกลทยดชทงพวกทต่านไมต่ไดด้ แตต่โลกเกลทยดชทงเรา เพราะเราเปป็นพยานวต่าการงานของโลก
นทนี้นชทที่ว”

ในยอหร์น 15:19 พระเยซผตรนัสแกข่พวกสาวกวข่า “ถล้าทข่านทนันั้งหลายเปป็นของโลก โลกกห็จะรนักทข่านซถึที่งเปป็น
ของโลก แตข่เพราะทข่านไมข่ใชข่ของโลก แตข่เราไดล้เลดือกทข่านออกจากโลก เหตอุฉะนนันั้นโลกจถึงเกลบียดชนังทข่าน” 
เนดืที่องจากพระองคร์ตรนัสในทบีที่นบีนั้แกข่พวกนล้องๆเหลข่านบีนั้วข่า “โลกจะเกลบียดชนังพวกทข่านไมข่ไดล้” เราจถึงทราบวข่าพวกเขา
เปป็นคนไมข่เชดืที่อ

“แตต่โลกเกลทยดชทงเรา เพราะเราเปป็นพยานวต่าการงานของโลกนทนี้นชทที่ว” นบีที่คดือสาเหตอุทบีที่แทล้จรลิงของความ
เกลบียดชนังของพวกยลิวทบีที่มบีตข่อพระเยซผครลิสตร์เจล้า มนันไมข่ใชข่เพราะวข่าพระองคร์ทรงกลข่าวอล้างวข่าเปป็นพระเมสสลิยาหร์; 
พวกเขาเกลบียดชนังพระองคร์เพราะหลนักคจาสอนของพระองคร์-พระองคร์ทรงเทศนากลข่าวโทษชบีวลิตชนัที่วๆของพวกเขา 
พวกเขาเปป็นคนเหห็นแกข่เงลิน, พวกเขามบีความผลิดในเรดืที่องความหนล้าซดืที่อใจคด, การผลิดผนัวผลิดเมบีย, และบาปอดืที่นๆทบีที่นข่า
เกลบียดอบีกมากมาย พระเยซผทรงปฝ่าวรล้องกลข่าวโทษบาปตข่างๆของพวกเขา และพวกเขากห็เกลบียดชนังพระองคร์ทบีที่ทจา
แบบนนันั้น คนทนันั้งหลายทบีที่ไมข่ไดล้กลนับใจเชดืที่อกห็ยนังเกลบียดชนังเหลข่านนักเทศนร์ทบีที่เอข่ยชดืที่อความบาปและเทศนากลข่าวโทษ
ความอธรรมอยผข่เหมดือนเดลิม

คนทบีที่ไมข่ไดล้ถผกสรล้างใหมข่สามารถทจาความชนัที่วไดล้ทอุกรผปแบบ: “เพราะวข่าจากภายในมนอุษยร์คดือจากใจมนอุษยร์ 
มบีความคลิดชนัที่วรล้าย การลข่วงประเวณบี การผลิดผนัวผลิดเมบีย การฆาตกรรม การลนักขโมย การโลภ ความชนัที่ว การลข่อลวง



เขา ราคะตนัณหา อลิจฉาตารล้อน การหมลิที่นประมาท ความเยข่อหยลิที่ง ความโฉด สารพทดการชทที่วนทนี้เกริดมาจากภายใน 
และทคาใหด้มนตุษยณ์เปป็นมลทริน” (มาระโก 7:21-23)

มนันเปป็นเรดืที่องผลิดธรรมดาทบีที่คนไมข่ไดล้ถผกสรล้างใหมข่จะรนักความชอบธรรม, ความบรลิสอุทธลิธิ์, และความดบีงาม 
เขารนักสลิที่งเหลข่านบีนั้กห็ตข่อเมดืที่อหลนังจากทบีที่พระเจล้าทรงใสข่ใจใหมข่เขล้าไวล้ในทรวงอกของเขาและประทานจลิตวลิญญาณใหมข่
แกข่เขาผข่านทางการอนัศจรรยร์แหข่งการบนังเกลิดใหมข่เทข่านนันั้น พระเยซผทรงเปป็นความจรลิง, ความรนัก, ความบรลิสอุทธลิธิ์, 
ความดบีงาม-และถถึงกระนนันั้นพวกเขากห็เกลบียดชนังพระองคร์

พระเยซผตรนัสแกข่เหลข่าสาวกของพระองคร์วข่า “เราไดล้บอกเรดืที่องนบีนั้แกข่ทข่าน เพดืที่อทข่านจะไดล้มบีสนันตลิสอุขในเรา ใน
โลกนบีนั้ทข่านจะประสบความทอุกขร์ยาก แตข่จงชดืที่นใจเถลิด เพราะวข่าเราไดล้ชนะโลกแลล้ว” (ยอหร์น 16:33) ใน 1 ยอหร์น 
3:13 เราอข่านวข่า “พบีที่นล้องทนันั้งหลายของขล้าพเจล้าเออ๋ย อยข่าประหลาดใจถล้าโลกนบีนั้เกลบียดชนังทข่าน” ครลิสเตบียนยลิที่งออุทลิศ
ตนัวและชจาระตนัวใหล้บรลิสอุทธลิธิ์มากเทข่าไร เขากห็ยลิที่งถผกรนังเกบียจโดยโลกมากขถึนั้นเทข่านนันั้น โลกเกลบียดชนังพระเยซผ และคน
เหลข่านนันั้นทบีที่พยายามทบีที่จะดคาเนรินชทวริตเหมดือนพระเยซผกห็จะถผกเกลบียดชนังวนันนบีนั้ ผผล้รนับใชล้คนใดทบีที่เทศนาพระวจนะของ
พระเจล้าโดยปราศจากความกลนัว, การเอาใจคน, หรดือการออมชอมกห็จะถผกเกลบียดชนัง-ไมข่ใชข่โดยทอุกคน แตข่โดยคน
จจานวนมาก ครลิสเตบียนทบีที่ดจาเนลินชบีวลิตแบบแยกออกกห็จะถผกเกลบียดชนังโดยคนไมข่เชดืที่อสข่วนใหญข่ คนพวกเดบียวทบีที่ทอุกคน
พผดถถึงในทางทบีที่ดบีคดือ พวกคนออมชอม: “วลิบนัตลิแกข่เจล้าทนันั้งหลายเมดืที่อคนทนันั้งหลายจะยอวข่าเจล้าดบี เพราะบรรพบอุรอุษของ
เขาไดล้กระทจาอยข่างนนันั้นแกข่ผผล้พยากรณร์เทห็จเหมดือนกนัน” (ลผกา 6:26)

ขล้อ 8: “พวกทต่านจงขนนี้นไปในเทศกาลนทนี้นเถริด เราจะยทงไมต่ขนนี้นไปในเทศกาลนทนี้น เพราะวต่ายทงไมต่ถนงกคาหนด
เวลาของเรา”

นบีที่ไมข่ใชข่คจาบนัญชา; ภาษากรบีกกลข่าวในโทนเสบียงนบีนั้: “ถล้าพวกเจล้าอยากไปกรอุงเยรผซาเลห็มตอนนบีนั้ กห็จงไปเถลิด 
อยข่ารอเราเลย”

“เพราะวต่ายทงไมต่ถนงกคาหนดเวลาของเรา” พระเยซผไมข่ไดล้ตรนัสวข่าพระองคร์จะไมข่เสดห็จไปรข่วมเทศกาลเลบีนั้ยง
นนันั้นเลย พระองคร์แคข่ตรนัสวข่ามนันยนังไมข่ถถึงเวลาทบีที่พระองคร์จะตล้องเสดห็จไป องคร์พระผผล้เปป็นเจล้าของเราไมข่ทรงกระทจาสลิที่ง
ใดกข่อนเวลาทบีที่กจาหนดไวล้, พระองคร์ไมข่ทรงกระทจาสลิที่งใดตามอจาเภอใจเลย

ขล้อ 9: “เมพที่อพระองคณ์ตรทสเชต่นนทนี้นแกต่เขาแลด้ว พระองคณ์กก็ยทงประททบอยซูต่ในแควด้นกาลริลท”
“พวกนล้องๆ” เหลข่านบีนั้เรลิที่มออกเดลินทางไปยนังกรอุงเยรผซาเลห็ม; พระเยซผทรงอยผข่ตข่อในแควล้นกาลลิลบีจนถถึงเวลา

ทบีที่พระองคร์ตล้องเสดห็จขถึนั้นไปยนังเทศกาลเลบีนั้ยงนนันั้น เราไมข่ทราบวข่าพระองคร์ทรงอาศนัยอยผข่ททที่ไหนในแควล้นกาลลิลบี
ขล้อ 10: “แตต่เมพที่อพวกนด้องๆของพระองคณ์ขนนี้นไปในเทศกาลนทนี้นแลด้ว พระองคณ์กก็เสดก็จตามขนนี้นไปดด้วย แตต่ไป

อยต่างลทบๆ ไมต่เปปิดเผย”
เราไมข่ทราบวข่าเวลาผข่านไปนานเทข่าไรหลนังจากทบีที่ “พวกนล้องๆ” เหลข่านนันั้นออกเดลินทางไปแลล้วกข่อนทบีที่พระ

เยซผเสดห็จออกจากแควล้นกาลลิลบีเพดืที่อขถึนั้นไปยนังเทศกาลเลบีนั้ยงนนันั้นทบีที่กรอุงเยรผซาเลห็ม แตข่พระองคร์นข่าจะทรงออกเดลินทาง
หลนังจากพวกเขาไมข่นาน พระองคร์ทรงรผล้วข่านล้องๆของพระองคร์อยากอวดพระองคร์ตข่อประชาชน โดยหวนังวข่าจะเหห็น
พระองคร์ทจาการอนัศจรรยร์ตข่างๆและทจาใหล้ฝผงชนตกตะลถึง ความปรารถนาของพวกเขาเปป็นฝฝ่ายเนดืนั้อหนนัง ไมข่ใชข่ฝฝ่าย
วลิญญาณ และพระเยซผกห็ไมข่ทรงยอมทจาตามความประสงคร์ของพวกเขา นอกจากนบีนั้ พระองคร์กห็ไมข่ทรงลดืมวข่ามบีคน



กลอุข่มหนถึที่งในแควล้นกาลลิลบีทบีที่อยากใชล้กจาลนังบนังคนับพระองคร์และตนันั้งพระองคร์เปป็นกษนัตรลิยร์ (ยอหร์น 6:15) ดล้วยเหตอุนบีนั้ เมดืที่อ
พระองคร์เสดห็จขถึนั้นไปยนังกรอุงเยรผซาเลห็มในทบีที่สอุดเพดืที่อรข่วมเทศกาลเลบีนั้ยงนนันั้น พระองคร์จถึงเสดห็จไปลจาพนัง “แตต่ไปอยต่าง
ลทบๆ ไมต่เปปิดเผย”

พระเยซผไมข่เคยเสาะแสวงหาการเปป็นทบีที่รผล้จนัก พระองคร์ไมข่เคยพยายามทจาตนัวเดข่นเลย ครนันั้งเดบียวทบีที่พระองคร์
ทรงจงใจทจาตนัวใหล้ผผล้คนสนใจคดือ ตอนเทศกาลปปัสกาสอุดทล้ายนนันั้น กข่อนการตรถึงกางเขนของพระองคร์ไมข่นานเมดืที่อ, 
ตามแผนการของพระเจล้าพระบลิดา, พระองคร์ทรงขบีที่ลานล้อยตนัวหนถึที่งเขล้ากรอุงเยรผซาเลห็มตามทบีที่ถผกพยากรณร์ไวล้โดยเศ
คารลิยาหร์: “โอ ธลิดาแหข่งศลิโยนเออ๋ย จงรข่าเรลิงอยข่างยลิที่งเถลิด โอ บอุตรสาวแหข่งเยรผซาเลห็มเออ๋ย จงโหข่รล้อง ดผเถลิด กษนัตรลิยร์
ของเธอเสดห็จมาหาเธอ ทรงความชอบธรรมและความรอด พระองคร์ทรงอข่อนสอุภาพและทรงลา ทรงลผกลา”
(ศคย. 9:9) ในการเชดืที่อมโยงกนับเรดืที่องนบีนั้ กรอุณาอข่านมนัทธลิว 21:1-11; มาระโก 11:1-11; ลผกา 19:28-40; ยอหร์น 
12:12-19

ขล้อ 11: “พวกยริวจนงมองหาพระองคณ์ในเทศกาลนทนี้นและถามวต่า “คนนทนี้นอยซูต่ททที่ไหน”
“พวกยริว” ในทบีที่นบีนั้คดือพวกขอุนนางของประชาชาตลินนันั้น-พวกฟารลิสบี, พวกธรรมาจารยร์, พวกปอุโรหลิตใหญข่, 

พวกสมาชลิกสภาซานเฮดรลิน พวกเขาเสาะหาพระเยซผ แตข่ไมข่ใชข่เพราะวข่าพวกเขาอยากทบีที่จะเรบียนรผล้จากพระองคร์ 
พวกเขาอยากกจาจนัดพระองคร์ทลินั้ง, พวกเขากจาลนังคลิดออุบายทบีที่จะฆข่าพระองคร์; และพวกเขารผล้วข่าพระองคร์จะมารข่วม
เทศกาลเลบีนั้ยงนนันั้น เพราะวข่านนัที่นเปป็นธรรมเนบียมของยลิวทอุกคนทบีที่ออุทลิศตนัว

“คนนทนี้นอยซูต่ททที่ไหน?” ในภาษากรบีก คจาทบีที่แปลเปป็น “คนนทนี้น” บข่งบอกถถึงการเหยบียดหยามและความ
เกลบียดชนัง ราวกนับวข่าพวกเขาถามวข่า “เจล้าหมอนนัที่นทบีที่อวดอล้างมากมายขนาดนนันั้นอยผข่ทบีที่ไหนกนัน? พวกเรารผล้เลยวข่าทบีที่
เขาอวดอล้างนนันั้นไมข่มบีอะไรเลย” (ในการเชดืที่อมโยงกนับเรดืที่องนบีนั้กรอุณาอข่านมนัทธลิว 27:62-66)

ขล้อ 12: “และประชาชนกก็ซตุบซริบกทนถนงพระองคณ์เปป็นอทนมาก บางคนวต่า “เขาเปป็นคนดท” คนอพที่นๆวต่า 
“มริใชต่ แตต่เขาหลอกลวงประชาชนตต่างหาก”

การ “ซตุบซริบกทนถนงพระองคณ์เปป็นอทนมาก” เสนอแนะวข่าคนหลายกลอุข่มคงรวมตนัวกนันและพผดคอุยดล้วยเสบียง
ตที่จาๆ โดยพผดซอุบซลิบและบข่นพถึมพจาเกบีที่ยวกนับพระเยซผ คนเหลข่านบีนั้เปป็นฝผงชนของพวกยลิวทบีที่มารวมตนัวกนันจากไกลและ
ใกลล้เพดืที่อรข่วมถดือเทศกาลอยผข่เพลิง พวกขอุนนางของคนยลิวไดล้ปลอุกปปัปี่นฝผงชนเหลข่านบีนั้โดยเรดืที่องเลข่าตข่างๆและขล้อกลข่าวหา
ตข่างๆอนันเปป็นเทห็จของพวกเขาเกบีที่ยวกนับพระเยซผ โดยหวนังวข่าจะทจาใหล้ฝผงชนเหลข่านนันั้นเกลบียดชนังพระองคร์เหมดือนกนับทบีที่
พวกเขาเองเกลบียดชนังพระองคร์ แตข่ทนันั้งๆทบีที่พวกเขาพยายามแลล้ว กห็ยนังมบีผผล้คนจจานวนมากในทข่ามกลางฝผงชนเหลข่านนันั้น
ทบีที่เคารพนนับถดือพระองคร์ในฐานะศาสดาพยากรณร์คนหนถึที่งถถึงแมล้วข่าพวกเขาไมข่ยอมรนับพระองคร์ในฐานะพระเมสสลิ
ยาหร์หรดือพระบอุตรของพระเจล้ากห็ตาม

“บางคนวต่า “เขาเปป็นคนดท” คนอพที่นๆวต่า “มริใชต่ แตต่เขาหลอกลวงประชาชนตต่างหาก” บางคนใน
ประชาชนเหลข่านนันั้นเหห็นดล้วยกนับนลิโคเดมนัส; พวกเขารผล้วข่าไมข่มบีผผล้ใดสามารถทจาสลิที่งทบีที่พระเยซผกจาลนังกระทจาไดล้นอกเสบีย
จากวข่าพระเจล้าทรงอยผข่กนับเขา ฝผงชนทบีที่ตข่อตล้านกห็กลข่าววข่า “เขาหลอกลวงประชาชนตข่างหาก!” พระเยซผทรงเปป็น
ผซูด้ทรงทคาใหด้ผซูด้คนแตกแยกกทนทบีที่ยลิที่งใหญข่ทบีที่สอุดเทข่าทบีที่เคยมบีชบีวลิตอยผข่-และพระองคร์ทรงเปป็นเหมดือนเดลิมในวนันนบีนั้ พระองคร์
ทรงทจาใหล้คนทอุกกลอุข่มทบีที่พระองคร์พผดคอุยดล้วยหรดือปรนนลิบนัตลิแตกแยกกนัน บางคนรนักพระองคร์ บางคนเกลบียด



พระองคร์; บางคนอยากสวมมงกอุฎกษนัตรลิยร์ใหล้พระองคร์ คนอดืที่นๆกห็อยากประหารชบีวลิตพระองคร์เสบีย สจาหรนับบางคน
พระองคร์ทรงเปป็น “กลลิที่นแหข่งชบีวลิต” สจาหรนับคนอดืที่นๆพระองคร์ทรงเปป็น “กลลิที่นแหข่งความตาย” (2 คร. 2:16) ไมข่มบี
พดืนั้นทบีที่ใหล้ยดืนตรงกลางกนับพระเยซผ; พระองคร์ทรงดถึงออุปนลิสนัยทบีที่แทล้จรลิงของเราออกมา ในมนัทธลิว 12:30 พระองคร์ตรนัส
วข่า “ผซูด้ททที่ไมต่อยซูต่ฝฝ่ายเรากก็เปป็นปฏริปฟักษณ์ตต่อเรา และผซูด้ททที่ไมต่รวบรวมไวด้กทบเรากก็เปป็นผซูด้กระทคาใหด้กระจทดกระจายไป”

พระเยซผตรนัสถถึงการเสดห็จมาครนันั้งแรกของพระองคร์วข่า “อยข่าคลิดวข่าเรามาเพดืที่อจะนจาสนันตลิภาพมาสผข่โลก เรา
มลิไดล้นจาสนันตลิภาพมาใหล้ แตข่เรานจาดาบมา ดล้วยวข่าเรามาเพดืที่อจะใหล้ลผกชายหมางใจกนับบลิดาของตน และลผกสาว
หมางใจกนับมารดาและลผกสะใภล้หมางใจกนับแมข่สามบี และผผล้ทบีที่อยผข่รข่วมเรดือนเดบียวกนัน กห็จะเปป็นศนัตรผตข่อกนัน!” (มธ. 
10:34-36) การวลิวาทและความขทดแยด้งในเรพที่องความคริดเหก็นเกลิดขถึนั้นเสมอเมดืที่อขข่าวประเสรลิฐถผกประกาศในความ
บรลิสอุทธลิธิ์และฤทธลิธิ์เดชทนันั้งสลินั้นของมนัน ไมข่มบีสลิที่งใดผลิดเกบีที่ยวกนับขข่าวประเสรลิฐ-ปปัญหาอยผข่ทบีที่สทนดานมนตุษยณ์ เมดืที่อคนใดอวด
อล้างวข่าไมข่มบีความขนัดแยล้งหรดือการทะเลาะวลิวาทในครลิสตจนักรของเขามานานหลายปปแลล้ว เขากห็กจาลนังกลข่าววข่า “ขข่าว
ประเสรลิฐอนันสมบผรณร์ไมข่ถผกประกาศในครลิสตจนักรของฉนันเลย” ทบีที่ใดทบีที่ไมข่มบีความขนัดแยล้งทข่ามกลางเหลข่าสมาชลิกค
รลิสตจนักร ขข่าวประเสรลิฐกห็ไมข่ไดล้ถผกเทศนาในตนัวตนทนันั้งหมดของมนัน นนักเทศนร์ของพระเจล้าถผกสนัที่งวข่า “จงประกาศ
พระวจนะ ใหล้ขะมนักเขมล้นทบีที่จะทจาการทนันั้งในขณะทบีที่มบีโอกาสและไมข่มบีโอกาส จงวข่ากลข่าว หล้ามปราม และตนักเตดือน
ดล้วยความอดทนทอุกอยข่างและการสนัที่งสอน” (2 ทธ. 4:2) และเมดืที่อผผล้รนับใชล้คนใดเรลิที่มทบีที่จะตนักเตดือนและตจาหนลิผผล้คน
เรดืที่องบาป พวกเขากห็จะประกาศสงครามกนับนนักเทศนร์คนนนันั้น เหมดือนกนับทบีที่พวกเขาไดล้กระทจาเมดืที่อพระเยซซูทรง
เทศนาความจรลิง เราควรพลิจารณาวข่าความเงบียบ, การอยผข่นลิที่งๆนนันั้นไมข่ใชข่ชบีวลิต; มทนคพอความซบเซาและความตาย!

ขล้อ 13: “แตต่ไมต่มทผซูด้ใดอาจพซูดถนงพระองคณ์อยต่างเปปิดเผย เพราะกลทวพวกยริว”
คนเหลข่านนันั้นทบีที่เกลทยดชทงพระเยซผไมข่กลนัวทบีที่จะประกาศการตข่อตล้านพระองคร์อยข่างเปปิดเผยตข่อประชาชน แตข่

คนเหลข่านนันั้นทบีที่เคารพนนับถดือพระองคร์และเชดืที่อวข่าพระองคร์ทรงถผกสข่งมาจากพระเจล้ากลนัวทบีที่จะประกาศอยข่างเปปิดเผย
ถถึงความเชดืที่อของตนเพราะวข่าพวกเขาอาจถผกขข่มเหงโดยพวกขอุนนางและอาจถผกขนับออกจากธรรมศาลา พวกเขา
รผล้วข่ามนันอนันตรายขนาดไหนทบีที่จะเขล้าขล้างพระเยซผอยข่างเปปิดเผย หรดือทบีที่จะแสดงความสนใจในตนัวพระองคร์หรดือแสดง
ความเคารพตข่อพระองคร์

กระทนัที่งในวนันนบีนั้ความกลทวคนกห็เปป็นเครดืที่องมดืออนันทรงพลนังของพญามาร มบีนนักเทศนร์หลายคนทบีที่รซูด้ความจรลิง
ทนันั้งหมด แตข่พวกเขากห็ไมข่ยอมเทศนามนันเพราะพวกเขากลนัวปฏลิกลิรลิยาของผผล้คนในครลิสตจนักรของตน ขอพระเจล้า
ทรงเวทนาผผล้รนับใชล้แบบนนันั้นดล้วยเถลิด! เราจะตล้องเกรงกลนัวพระเจผู้า ไมข่ใชข่มนอุษยร์! บททบีที่สบีที่ของหนนังสดือกลิจการบนันทถึก
เรดืที่องราวอนันสรล้างแรงบนันดาลใจของการประกาศขข่าวประเสรลิฐแบบไมข่เกรงกลนัวของเหลข่าสาวก ถถึงแมล้วข่าถผกขผข่เขห็ญ
และถผกจจาคอุก เปโตรและยอหร์นกห็กลข่าววข่า “การทบีที่จะฟปังทข่านมากกวข่าฟปังพระเจผู้าจะเปป็นการถผกตล้องในสาย
พระเนตรของพระเจล้าหรดือ ขอทต่านททนี้งหลายพริจารณาดซูเถริด ซถึที่งขล้าพเจล้าจะไมข่พผดตามทบีที่เหห็นและไดล้ยลินนนันั้นกห็ไมข่ไดล้” 
เมดืที่อพวกเขาถผกปลข่อยจากการถผกควบคอุมตนัว พวกเขากห็ “ไปหาพวกของทข่าน เลข่าเรดืที่องทนันั้งสลินั้นทบีที่พวกปอุโรหลิตใหญข่
และพวกผผล้ใหญข่ไดล้วข่าแกข่ทข่าน” ททนทท ในขล้อ 29 และ 31 ของบทนนันั้นเราอข่านคจาอธลิษฐานของพวกเขา: “บทดนทนี้
พระองคณ์เจด้าขด้า ขอโปรดทอดพระเนตรการขซูต่ของเขา และโปรดประทานใหด้ผซูด้รทบใชด้ของพระองคณ์กลต่าวถด้อยคคา
ของพระองคณ์ดด้วยใจกลจ้า…เมบนั่อเขาอธกิษฐานแลจ้ว ททนั่ซนนั่งเขาประชนุมอยยก่นกันั้นไดจ้หวกันั่นไหว และคนเหลก่านกันั้นประกอบ



ดจ้วยพระวกิญญาณบรกิสนุทธกิธิ์ ไดจ้กลก่าวพระวจนะของพระเจจ้าดจ้วยใจกลจ้าหาญ!” ชข่างเปป็นคจาพยานทบีที่ยลิที่งใหญข่
จรลิงๆ!

พระเยซซทรีที่เทศกาลอยซข่เพริง
ขล้อ 14: “ครทนี้นถนงวทนกลางเทศกาลนทนี้น พระเยซซูไดด้เสดก็จขนนี้นไปในพระวริหารและทรงสทที่งสอน” 
เนดืที่องจากเทศกาลอยผข่เพลิงกลินเวลาเจห็ดวนัน ถล้าพระเยซผเสดห็จไปถถึง “ตอนกลางของเทศกาลนทนี้น” พระองคร์

กห็เสดห็จไปถถึงประมาณเทบีที่ยงของวทนททที่สทที่ และ “ไดด้เสดก็จขนนี้นไปในพระวริหารและทรงสทที่งสอน” ลานชนันั้นนอกของพระ
วลิหารมบีหลนังคาและกจาแพงปกคลอุมเพดืที่อปกปฝ้องผผล้คนจากความรล้อนในฤดผรล้อนและความหนาวเยห็นในฤดผหนาว ทบีที่นบีที่
เปป็นทบีที่ๆพวกยลิวทบีที่ยจาเกรงพระเจล้ามารวมตนัวกนันเพดืที่อฟปังพวกครผสอนบนัญญนัตลิถกหนัวขล้อตข่างๆทางศาสนา, อธลิบายพระ
ราชบนัญญนัตลิ, และสนัที่งสอนประเพณบีของเหลข่าบรรพบอุรอุษ (ดผ ลผกา 2:46, 47) ในลานชนันั้นนอกนบีที่เองทบีที่พระเยซผทรง
สอนในคราวนบีนั้ เราไมข่ทราบวข่าพระองคร์ทรงสอนอะไรวนันนนันั้น แตข่ไมข่มบีขล้อสงสนัยเลยวข่าพระองคร์ประทานขข่าวสาร
แหข่งขข่าวประเสรลิฐอนันเรบียบงข่ายและความจรลิงตข่างๆฝฝ่ายวลิญญาณอนันเรบียบงข่ายแกข่ประชาชนเหลข่านนันั้น เหมดือนเปป็น
ธรรมเนบียมปฏลิบนัตลิของพระองคร์ในททที่ใดกก็ตามททที่พระองคร์ทรงสอน ไมข่วข่าพระองคร์ตรนัสอะไร, ไมข่วข่าพระองคร์ตรนัสมนัน
ทบีที่ไหน, มนันกห็เปป็นพระวจนะของพระเจล้าและถผกประทานใหล้ดล้วยสลิทธลิอจานาจ

ขล้อ 15: “พวกยริวคริดประหลาดใจและพซูดวต่า “คนนทนี้จะรซูด้ขด้อความเหลต่านทนี้ไดด้อยต่างไร ในเมพที่อไมต่เคยเรทยน
เลย”

พวกเขาประหลาดใจกนับความรผล้ขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้าในเรดืที่องพระคนัมภบีรร์และสตลิปปัญญาทบีที่มาพรล้อมกนับสลิที่ง
ทบีที่พระองคร์ตรนัส พระองคร์ไมข่เคยเขล้าเรบียนในโรงเรบียนศาสนศาสตรร์ของพวกเขา, พระองคร์ไมข่เคยรนับการสอนโดย
พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี, พระองคร์ไมข่มบีการศถึกษาแบบทางการเหมดือนอยข่างทบีที่เปาโลพผดถถึงเมดืที่อเขากลข่าววข่า
“ทบีที่จรลิงขล้าพเจล้าเปป็นยลิว เกลิดในเมดืองทารร์ซนัสแควล้นซบีลบีเซบีย แตต่ไดด้เตริบโตขนนี้นในเมพองนทนี้ และไดด้เลต่าเรทยนกทบทต่าน
อาจารยณ์กามาลริเอล ตามพระราชบทญญทตริของบรรพบตุรตุษของเราโดยถทที่ถด้วนทตุกประการ...” (กลิจการ 22:3)

“คนนทนี้จะรซูด้ขด้อความเหลต่านทนี้ไดด้อยต่างไร ในเมพที่อไมต่เคยเรทยนเลย” เทข่าทบีที่พวกยลิวเหลข่านนันั้นทราบ พระเยซผไมข่
เคยไดล้เขล้าโรงเรบียนเลย-และกระนนันั้นพระองคร์กห็ทรงมบีความรผล้อนันสมบผรณร์แบบเกบีที่ยวกนับพระคนัมภบีรร์และตรนัสดล้วย
ถล้อยคจาแหข่งสตลิปปัญญาจนทจาใหล้พวกเขาประหลาดใจ-ไมข่ใชข่เพราะถด้อยคคาของพระองคร์เทข่านนันั้น แตข่เพราะลนักษณะ
ทข่าทางและความสามารถของพระองคร์ในการพผดในทบีที่ชอุมนอุมชน

เราควรหมายเหตอุวข่าคจากรบีกทบีที่ถผกแปลในทบีที่นบีนั้เปป็น “ขด้อความเหลต่านทนี้” กห็ถผกแปลเปป็น “การเรบียนรผล้” ใน
กลิจการ 26:24 ในยอหร์น 5:47 คจาเดบียวกนันนบีนั้ถผกแปลเปป็น “เรดืที่องทบีที่เขบียน” และใน 2 ทลิโมธบี 3:15 คจานบีนั้ถผกแปลเปป็น 
“พระคนัมภบีรร์” ความหมายจรลิงๆแลล้วกห็คดือ “ตนัวอนักขระทบีที่ถผกเขบียน, ตนัวอนักษรหนถึที่งในพยนัญชนะ” ดนังนนันั้นในความเปป็น
จรลิงแลล้วพวกยลิวเหลข่านนันั้นจถึงกจาลนังกลข่าววข่าพระเยซผไมข่เคยไดล้เรบียน ก ไกข่ ถถึง ฮ นกฮผก ของพระองคร์เลย ดนังนนันั้นพวก
เขาจถึงไมข่อาจเขล้าใจไดล้วข่าพระองคร์ทรงเทศนาและสนัที่งสอนดล้วยสตลิปปัญญาและความเขล้าใจแบบนนันั้นไดล้อยข่างไร

พวกยลิวเหลข่านนันั้นเปป็นคนเยข่อหยลิที่ง เตห็มไปดล้วยความหลงตนัวเองและการยกยข่องตนัวเอง และพวกเขาจนัด
ผผล้คนใหล้อยผข่ในกลอุข่ม “พวกโฉดเขลา” คดือใครกห็ตามทบีที่ไมข่ไดล้รนับการฝฝึกอบรมอยข่างเปป็นทางการในสถาบนันตข่างๆของ
พวกเขา-โดยเฉพาะอยข่างยลิที่งในเรดืที่องทบีที่เกบีที่ยวขล้องกนับศาสนา นบีที่เปป็นความจรลิงอยข่างมากเชข่นกนันในปปัจจอุบนันนบีนั้-นนัที่นคดือ 



นลิกายใหญข่ๆบางนลิกายจะไมข่ยอมแตข่งตนันั้งผผล้รนับใชล้คนหนถึที่งนอกเสบียจากวข่าเขาไดล้เรบียนจบหลนักสผตรบางอยข่างใน
โรงเรบียนประจจานลิกายของพวกเขาเสบียกข่อน ผมเชดืที่อในการศถึกษาแบบครลิสเตบียน แตข่ผมกห็เชดืที่อเชข่นกนันวข่าชายคน
หนถึที่งทบีที่ถผกพระเจล้าเรบียกใหล้เทศนากห็จะเทศนาไมข่วข่ามนอุษยร์ประทนับตราของตนเพดืที่อรนับรองการเทศนาของเขาหรดือไมข่
กห็ตาม

ขล้อ 16: “พระเยซซูจนงตรทสตอบเขาวต่า “คคาสอนของเราไมต่ใชต่ของเราเอง แตต่เปป็นของพระองคณ์ผซูด้ทรงใชด้เรา
มา”

นบีที่เปป็นความคลิดเดบียวกนับทบีที่ถผกใหล้ไวล้ในยอหร์น 5:30, 8:28, และ 12:49: “เราจะทจาสลิที่งใดตามอจาเภอใจไมข่
ไดล้ เราไดล้ยลินอยข่างไร เรากห็พลิพากษาอยข่างนนันั้น และการพลิพากษาของเรากห็ยอุตลิธรรม เพราะเรามลิไดล้มอุข่งทบีที่จะทจา
ตามใจของเราเอง แตข่ตามพระประสงคร์ของพระบลิดาผผล้ทรงใชล้เรามา...เรามลิไดล้ทจาสลิที่งใดตามใจชอบ แตข่พระบลิดา
ของเราไดล้ทรงสอนเราอยข่างไร เราจถึงกลข่าวอยข่างนนันั้น...เพราะเรามลิไดล้กลข่าวตามใจเราเอง แตข่ซถึที่งเรากลข่าวและพผด
นนันั้น พระบลิดาผผล้ทรงใชล้เรามา พระองคร์นนันั้นไดล้ทรงบนัญชาใหล้แกข่เรา” พระเยซผทรงอยากใหล้ผผล้ทบีที่ฟปังพระองคร์เขล้าใจวข่า
สลิที่งทบีที่พระองคร์กจาลนังตรนัสนนันั้นไมข่ใชข่บางสลิที่งทบีที่พระองคร์ไดล้คลิดขถึนั้นมาเอง, ผลผลลิตแหข่งความคลิดของพระองคร์เอง; สลิที่งทบีที่
พระองคร์ทรงปฝ่าวประกาศคดือพระวจนะและหลนักคจาสอนของพระเยโฮวาหร์พระเจล้า เราไดล้เหห็นอบีกครนันั้งถถึงความ
เปป็นหนถึที่งเดบียวกนันทบีที่ไมข่อาจแยกขาดจากกนันไดล้กนับพระเจล้าพระบลิดา พระองคร์ไมข่ไดล้ตรนัสเหมดือนรนับบบีคนหนถึที่งหรดือ
เหมดือนหนถึที่งในพวกอนัครทผต; พระองคร์ตรนัสพระวจนะของพระเจล้าผผล้ทรงพระชนมร์อยผข่; พระองคร์ทรงเปป็นพระวาทะ,
ซถึที่งทรงตนันั้งพลนับพลาในเนดืนั้อหนนัง

ขล้อ 17: “ถด้าผซูด้ใดตทนี้งใจประพฤตริตามพระประสงคณ์ของพระองคณ์ ผซูด้นทนี้นกก็จะรซูด้วต่าคคาสอนนทนี้นมาจากพระเจด้า 
หรพอวต่าเราพซูดตามใจชอบของเราเอง”

นบีที่ประยอุกตร์ใชล้ไดล้กนับการใชล้ความประสงคร์ของมนอุษยร์แตข่ละคน, เจตนาททที่ชทนี้เฉพาะทบีที่จะกระทคาตามพระ
ประสงคร์ของพระเจล้า กลข่าวอบีกนนัยหนถึที่งกห็คดือ ถล้าคนเหลข่านบีนั้เตห็มใจทบีที่จะกระทคาตามพระประสงคร์ของพระเจล้า พวก
เขากห็จะรซูด้วข่าถล้อยคจาของพระเยซผนนันั้นเปป็นหลนักคจาสอนของพระเจล้าหรดือไมข่, หรดือเปป็นบางสลิที่งทบีที่พระองคร์ไดล้ทรงคลิดขถึนั้น
มาเอง การกระทจาตามพระประสงคร์ของพระเจล้าไมข่ใชข่แคข่เรดืที่องของความเชดืที่อเทข่านนันั้น แตข่เปป็นเรดืที่องของหนัวใจทบีที่
สมนัครสมานสามนัคคบีกนับพระเจล้าในทอุกสลิที่ง โดยยอมจจานนทนันั้งหมดตข่อพระองคร์ ถล้าพวกยลิวเหลข่านนันั้นเชดืที่อวข่าขข่าวสารทบีที่
พระเยซผใหล้นนันั้นมาจากพระเจล้า พวกเขากห็คงเขล้าใจไปแลล้ววข่าเสบียงของพระองคร์คดือเสบียงของพระเจล้าทบีที่ตรนัสแกข่
มนอุษยร์-และการเรบียนรผล้แบบนนันั้นไมข่ใชข่สลิที่งทบีที่คนเราจะไดล้มาในโรงเรบียนศาสนศาสตรร์ทนันั้งหลายของพวกรนับบบีเหลข่านนันั้น

ถล้าคนๆหนถึที่งมบีใจและความคลิดทบีที่จะกระทจาตามพระประสงคร์ของพระเจล้า พระเจล้ากห็จะทรงเปปิดเผยพระ
ประสงคร์ของพระองคร์แกข่คนๆนนันั้นในความจรลิงทนันั้งมวล จงสนังเกต 1 ยอหร์น 2:27: “แตข่การเจลิมซถึที่งทข่านทนันั้งหลายไดล้
รนับจากพระองคร์นนันั้นดจารงอยผข่กนับทข่าน และทข่านไมข่จจาเปป็นตล้องใหล้ใครมาสอนทข่านทนันั้งหลาย เพราะวข่าการเจลิมนนันั้น
สอนทข่านใหล้รผล้ทอุกสลิที่ง และเปป็นความจรลิง ไมข่ใชข่ความเทห็จ การเจลิมนนันั้นไดล้สอนทข่านทนันั้งหลายมาแลล้วอยข่างไร ทข่านกห็จง
ตนันั้งมนัที่นคงอยผข่ในพระองคร์อยข่างนนันั้น”

คอุณกจาลนังแสวงหาพระประสงคร์ของพระเจล้าสจาหรนับชบีวลิตของคทุณอยผข่ไหม? ถล้าใชข่ กห็จงยอมจจานนอยข่างสลินั้น
เชลิงตข่อพระเยซผดล้วยความเขล้าใจทนันั้งหมดทบีที่คอุณมบี โดยใชล้ความเชดืที่ออนันเรบียบงข่ายแบบเดห็กนล้อยและดล้วยหนัวใจทบีที่ซดืที่อตรง



จงดจาเนลินกนับพระเจล้าตามขนาดของความสวข่างทบีที่คอุณมบีอยผข่ และพระเจล้าจะประทานความสวข่างเพริที่มเตริมใหล้แกข่คอุณ 
พรล้อมกนับสตลิปปัญญา, ความรผล้, และความเขล้าใจ เมดืที่อคอุณเดลินในความสวข่างนนันั้นวนันแลล้ววนันเลข่า พระองคร์กห็จะ
ประทานความสวข่างทบีที่เพลิที่มมากขถึนั้นแกข่คอุณจนกวข่าคอุณจะดจาเนลินอยข่างเตห็มทบีที่ในพระประสงคร์ของพระองคร์

ขล้อ 18: “ผซูด้ใดททที่พซูดตามใจชอบของตนเอง ผซูด้นทนี้นยต่อมแสวงหาเกทยรตริสคาหรทบตนเอง แตต่ผซูด้ททที่แสวงหา
เกทยรตริใหด้พระองคณ์ผซูด้ทรงใชด้ตนมา ผซูด้นทนี้นแหละเปป็นคนจรริง ไมต่มทอธรรมอยซูต่ในเขาเลย”

(การแปลแบบตรงตนัวมากกวข่ากห็จะไดล้วข่า “ผผล้ทบีที่พผดจากตนัวเขาเอง”-นนัที่นคดือ ขล้อความทบีที่เขากลข่าวนนันั้นเปป็น
ขล้อความของเขาเอง, ไมข่ใชข่ขล้อความของพระเจล้า) ชายผผล้ทบีที่ถผกเรบียก, ถผกมอบหมายภารกลิจ, และถผกแตข่งตนันั้งโดย
พระเจล้าใหล้เทศนาขข่าวประเสรลิฐกห็มบีความสนใจอยข่างแรกสอุดเลยในการนจาสงข่าราศบีมาสผข่พระเยซผครลิสตร์เจล้าและสผข่
พระบลิดาผผล้สถลิตในสวรรคร์ คนทบีที่ยกยข่องตทวเองกห็กจาลนังพผดจากตนัวเขาเอง ไมข่ใชข่จากพระเจล้า และนบีที่จะเปป็นความจรลิง
เกบีที่ยวกนับผผล้รนับใชล้ทบีที่ลงมดือเตรบียมและเทศนาคจาเทศนาหนถึที่งโดยใชล้ความสามารถของตนัวเขาเองโดยไมข่ไดล้ถผกสข่งไปโดย
พระเจล้าและเตห็มลล้นดล้วยพระวลิญญาณ บอุคคลเชข่นนนันั้นจะยกชผสตลิปปัญญาและความเขล้าใจของตนัวเขาเอง เขาจะ
อยากใหล้ตนัวเองไดล้รนับเกบียรตลิและไมข่ใชข่พระเจล้าไดล้รนับเกบียรตลิ คนทบีที่พระเจล้าไมข่ไดล้ทรงเรบียกและพระวลิญญาณไมข่ไดล้ทรง
นจากห็พผดจากตนัวเขาเอง, เพพที่อตนัวเขาเอง, และยกยต่องตนัวเขาเอง ผผล้เชดืที่อแทล้ทนันั้งหลายสามารถดผคนแบบนบีนั้ออกไดล้ใน
ทนันทบี คนเหลข่านนันั้นทบีที่บนังเกลิดจากพระเจล้าจะรผล้วข่าผผล้รนับใชล้คนหนถึที่งกจาลนังพผดจากพระเจด้าหรดือจากความเขล้าใจและความ
สามารถของเขาเอง ชายคนหนถึที่งทบีที่มบีการศถึกษาพอใชล้กห็สามารถเตรบียมและเทศนาคจาเทศนาหนถึที่งไดล้ บางทบีกห็อาจ
เทศนาเกต่งดล้วย; แตข่นนัที่นไมข่จจาเปป็นตล้องเปป็นการเทศนาขข่าวประเสรลิฐ

สข่วนทล้ายของพระคจาขล้อนบีนั้เปป็นความจรลิงเกบีที่ยวกนับพระเยซผครลิสตร์เจล้าแตข่เพบียงผผล้เดบียว: “ผซูด้ททที่แสวงหาเกทยรตริ
ใหด้พระองคณ์ผซูด้ทรงใชด้ตนมา ผซูด้นทนี้นแหละเปป็นคนจรริง ไมก่มทอธรรมอยยก่ในเขาเลย!”

ขล้อ 19: “โมเสสไดด้ใหด้พระราชบทญญทตริแกต่ทต่านททนี้งหลายมริใชต่หรพอ และไมต่มทผซูด้ใดในพวกทต่านรทกษาพระราช
บทญญทตรินทนี้น ทต่านททนี้งหลายหาโอกาสททที่จะฆต่าเราทคาไม”

ในทบีที่นบีนั้พระเยซผกจาลนังอล้างอลิงไปยนังความเคารพนนับถดือและความยจาเกรงอยข่างสผงทบีที่พวกยลิวมบีใหล้แกข่โมเสส
และพระราชบนัญญนัตลิ อาจเปป็นไดล้วข่าพระองคร์ทรงหมายถถึงขล้อพระคนัมภบีรร์นนันั้นทบีที่ไดล้ถผกอข่านใหล้พวกเขาฟปังในวนันนนันั้น 
เพราะวข่าทอุกๆเจห็ดปปในเทศกาลอยผข่เพลิง พระราชบนัญญนัตลิกห็ถผกอข่านในทบีที่ประชอุม (พบญ. 31:10, 11) ซถึที่งพระราช
บนัญญนัตลินนันั้นมบีบนัญญนัตลิไวล้วข่า “เจล้าอยข่าฆข่าคน” (พบญ. 5:17) บนัดนบีนั้พวกเขากจาลนังจะละเมลิดพระบนัญญนัตลิขล้อนนันั้นจรลิงๆ
(พวกเขาไดล้ละเมลิดพระบนัญญนัตลิขล้อนนันั้นแลล้วในใจของพวกเขา เพราะวข่าพวกเขาอยากฆข่าพระเยซผถล้าพวกเขาไมข่กลนัว
ประชาชนทบีที่เปป็นคนธรรมดา) ดนังนนันั้นพระเยซผจถึงตรนัสแกข่พวกเขาวข่า “พวกทข่านกลต่าวอด้างวข่าใหล้เกบียรตลิโมเสส, พวก
ทข่านกลต่าวอด้างวข่ารนักษาพระราชบนัญญนัตลิของเขา; ถถึงกระนนันั้นพวกทข่านกห็หาโอกาสทบีที่จะฆข่าเราถถึงแมล้วข่าพระราช
บนัญญนัตลิของโมเสสประกาศวข่า ‘เจล้าอยต่าฆข่าคน’”

ขล้อ 20: “คนเหลต่านทนี้นตอบวต่า “ทต่านมทผทสริงอยซูต่ ใครเลต่าหาโอกาสจะฆต่าทต่าน”
ดผเหมดือนวข่าคจากลข่าวนบีนั้มาจากประชาชนธรรมดาผผล้ซถึที่งไดล้มารวมตนัวกนันในกรอุงเยรผซาเลห็มขณะนนันั้น; มนันไมข่สม

เหตอุสมผลทบีที่พวกขอุนนางจะกลข่าวคจาพผดนบีนั้ เพราะวข่าพวกเขากห็รผล้อยผข่แลล้ววข่าพวกเขากคาลทง “หาโอกาส” ทบีที่จะฆข่า
พระองคร์!



“ทต่านมทผทสริงอยซูต่” นข่าจะเปป็นคจากลข่าวทบีที่พวกเขาไดล้ยลินมาจากพวกขอุนนางเกบีที่ยวกนับพระเยซผ ดล้วยวข่าใน
มนัทธลิว 12:22-24 เราอข่านวข่า “ขณะนนันั้นเขาพาคนหนถึที่งมบีผบีเขล้าสลิงอยผข่ ทนันั้งตาบอดและเปป็นใบล้มาหา(พระเยซผ) 
พระองคร์ทรงรนักษาใหล้หาย คนตาบอดและใบล้นนันั้นจถึงพผดจถึงเหห็นไดล้ และคนทนันั้งปวงกห็อนัศจรรยร์ใจถามกนันวข่า “คนนบีนั้
เปป็นบอุตรของดาวลิดมลิใชข่หรดือ” แตต่พวกฟารริสทเมพที่อไดด้ยรินดทงนทนี้นกก็พซูดกทนวต่า “ผซูด้นทนี้ขทบผทออกไดด้กก็เพราะใชจ้อคานาจเบ
เอลเซบยบผยจ้เปป็นนายผทนกันั้น!”

ในยอหร์น 8:48 เราอข่านวข่า “พวกยลิวจถึงทผลตอบพระองคร์วข่า “ทบีที่เราพผดวข่า ทข่านเปป็นชาวสะมาเรบียและมทผท
สริงนทนี้น ไมข่จรลิงหรดือ”

นอกจากนบีนั้ ในยอหร์น 10:20 “พวกเขาหลายคนพผดวข่า “เขามทผทสริงและเปป็นบด้า ทต่านฟฟังเขาทคาไม” ดนังนนันั้น
เราจถึงเหห็นวข่าหลายครนันั้งพวกยลิวเหลข่านนันั้นกลข่าวคจาพผดทบีที่วข่าพระเยซผทรงถผกผบีสลิง ฝผงชนเหลข่านนันั้นจถึงแคข่ทวนซนั้จาสลิที่งทบีที่พวก
เขาไดล้ยลินพวกขอุนนางกลข่าวเกบีที่ยวกนับพระองคร์ นบีที่ถผกสนนับสนอุนโดยคจาถามทบีที่พวกเขาถามพระองคร์วข่า: “ใครเลก่าหา
โอกาสจะฆต่าทต่าน?” พวกประชาชนธรรมดาและคนเหลข่านนันั้นทบีที่ไดล้มาจากนอกกรอุงเยรผซาเลห็มไมข่ทราบเกบีที่ยวกนับ
แผนการชนัที่วรล้ายทบีที่จะฆข่าพระเยซผเสบีย พวกเขาสข่วนใหญข่ไมข่รผล้อะไรเลยเกบีที่ยวกนับเจตนาของพวกขอุนนางเหลข่านนันั้น และ
พวกเขามองวข่าองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าเปป็นคนเสบียสตลิทบีที่กลข่าวคจาพผดทบีที่วข่าพวกเขากจาลนังหาโอกาสทบีที่จะฆข่าพระองคร์

ขล้อ 21: “พระเยซซูตรทสตอบเขาวต่า “เราไดด้ทคาสริที่งหนนที่งและทต่านททนี้งหลายประหลาดใจ”
การอนัศจรรยร์ทบีที่พระเยซผทรงหมายถถึงนนันั้นคดือ การรนักษาคนอนัมพาตคนนนันั้นทบีที่สระเบเธสดาใหล้หายตามทบีที่ถผก

เลข่าในบททบีที่ 5 ซถึที่งเปป็นการอนัศจรรยร์เดบียวทบีที่โดดเดข่นทบีที่พระองคร์ไดล้ทรงกระทจาตข่อหนล้าประชาชนในกรอุงเยรผซาเลห็ม-ถถึง
กระนนันั้น ประชาชนเหลข่านนันั้นกห็ยนังอนัศจรรยร์ใจ, ยนังสงสนัย, เกทที่ยวกทบการอนัศจรรยร์นนันั้น: “ทต่านททนี้งหลายประหลาดใจ” 
ไมข่ใชข่เพราะการอนัศจรรยร์นนันั้น แตข่เพราะวข่ามนันถผกกระทจาในวนันสะบาโต ทนันั้งๆทบีที่ชายผผล้นข่าสงสารคนหนถึที่งไดล้รนับการ
รนักษาใหล้หายอยข่างเปปปี่ยมสงข่าราศบีแลล้ว พวกเขากห็ยนังไมข่ยอมยกโทษใหล้พระองคร์ทบีที่ละเมลิดวนันสะบาโตของพวกเขา

ขล้อ 22, 23: “โมเสสไดด้ใหด้ทต่านททนี้งหลายเขด้าสตุหนทต (มริใชต่ไดด้มาจากโมเสส แตต่มาจากบรรพบตุรตุษ) และใน
วทนสะบาโตทต่านททนี้งหลายกก็ยทงใหด้คนเขด้าสตุหนทต ถด้าในวทนสะบาโตคนยทงเขด้าสตุหนทต เพพที่อมริใหด้ละเมริดพระราชบทญญทตริ
ของโมเสสแลด้ว ทต่านททนี้งหลายจะโกรธเรา เพราะเราทคาใหด้ชายผซูด้หนนที่งหายโรคเปป็นปกตริในวทนสะบาโตหรพอ” 

การเขล้าสอุหนนัตถผกมอบใหล้แกข่อนับราฮนัมเปป็นผผล้แรก (ปฐก. 17:10) มนันไมข่ใชข่กฎทบีที่ถผกสดืที่อสารแกข่โมเสสเปป็นผผล้
แรก เหมดือนอยข่างระบบของเลวบี แตข่โมเสสเพลิที่มมนันเขล้ากนับพระราชบนัญญนัตลิเพราะวข่ามนันเปป็นกฎขล้อหนถึที่งทบีที่ไดล้ถผกสข่ง
ตข่อกนันมาจากอนับราฮนัมถถึงอลิสอนัค และจากอลิสอนัคถถึงยาโคบ พระเยซผทรงชบีนั้ใหล้พวกยลิวเหห็นวข่าในการเชพที่อฟฟังตข่อกฎขล้อ
นบีนั้ทบีที่ถผกสข่งตข่อกนันมาจากเหลข่าบรรพบอุรอุษ การเขล้าสอุหนนัตจถึงถผกกระทจาในวนันทบีที่แปดหลนังจากทบีที่เดห็กชายคนหนถึที่งเกลิดมา
และถล้าวนันทบีที่แปดนนันั้นตรงกนับวนันสะบาโต การเขล้าสอุหนนัตกห็ตล้องถซูกกระทคาในวนันสะบาโตนนันั้น กลข่าวอบีกนนัยหนถึที่งกห็คดือ 
พวกเขากนันพระราชบนัญญนัตลิเรดืที่องวนันสะบาโตไวล้ตข่างหาก-และกห็ถผกตล้องแลล้วทบีที่ทจาแบบนนันั้น-เพดืที่อทบีที่จะรนักษาพระราช
บนัญญนัตลิเรดืที่องการเขล้าสอุหนนัต, พลิธบีกรรมหนถึที่งซถึที่งเปป็นหมายสจาคนัญและตราประทนับแหข่งพนันธสนัญญากนับพระเจล้า; และ
โดยการทจาเชข่นนนันั้นพวกเขาจถึงใหล้คจาพยานวข่าการงานแหข่งความชอบธรรมสามารถถผกกระทจาไดล้ในวนันสะบาโต ถถึง
แมล้วข่าพระราชบนัญญนัตลิของโมเสสประกาศไวล้วข่า “จงระลถึกถถึงวนันสะบาโตเพดืที่อทบีที่จะถดือมนันใหล้เปป็นวนันบรลิสอุทธลิธิ์” ถถึง
กระนนันั้นพวกเขากห็โมโหพระเยซผทบีที่ปฏลิบนัตลิตามหลนักการเดบียวกนันนบีนั้และรทกษาโรคในวนันสะบาโต



ขล้อ 24: “อยต่าตทดสรินตามททที่เหก็นภายนอก แตต่จงตทดสรินตามชอบธรรมเถริด”
ถล้าตล้องละเมลิดวนันสะบาโตเพดืที่อทบีที่จะรนักษากฎพริธทการหนนที่ง อยข่างการเขล้าสอุหนนัต การกระทจาทบีที่แสดงถถึง

ความเมตตายลิที่งควรไดล้รนับอนอุญาตใหล้กระทจาไดล้ในวนันสะบาโตมากกวข่านนันั้นสนักเทข่าไร! เราไมข่ควรตนัดสลินตามทบีที่เหห็น
ภายนอกอยข่างเดบียว เราควรชนัที่งนนั้จาหนนักเรดืที่องๆหนถึที่งอยข่างระมนัดระวนังมากๆจากทอุกแงข่มอุมและตนัดสลินอยต่างยตุตริธรรม 
ไมข่ใชข่ตามสลิที่งทบีที่เราเหห็นเทข่านนันั้น โดยระลถึกวข่า “พระเยโฮวาหร์ทอดพระเนตรไมข่เหมดือนกนับทบีที่มนอุษยร์ดผ ดล้วยวข่ามนอุษยร์ดผ
ทบีที่รผปรข่างภายนอก แตข่พระเยโฮวาหร์ทอดพระเนตรจลิตใจ” (1 ซมอ. 16:7)

ขล้อ 25: “เพราะฉะนทนี้นชาวกรตุงเยรซูซาเลก็มบางคนจนงพซูดวต่า “คนนทนี้มริใชต่หรพอททที่เขาหาโอกาสจะฆต่าเสทย”
ผผล้คนทบีที่ถามคจาถามนบีนั้ไมข่ใชข่คนในกลอุข่มทบีที่ถามวข่า “ใครเลข่าหาโอกาสจะฆข่าทข่าน?” แนข่นอนวข่าคนเหลข่านบีนั้ไดล้

อาศนัยอยผข่ในกรอุงเยรผซาเลห็มและไดล้ตลิดตามงานรนับใชล้และความเคลดืที่อนไหวของพระเยซผมากข่อนหนล้านนันั้นแลล้ว และดนัง
นนันั้นพวกเขาจถึงทราบแผนการของพวกปอุโรหลิตใหญข่และพวกธรรมาจารยร์ทบีที่จะประหารชบีวลิตพระองคร์เสบีย

ขล้อ 26: “แตต่ดซูเถริด ทต่านกคาลทงพซูดอยต่างกลด้าหาญและเขาททนี้งหลายกก็ไมต่ไดด้วต่าอะไรทต่านเลย พวกขตุนนางรซูด้
แนต่แลด้วหรพอวต่า คนนทนี้เปป็นพระครริสตณ์แทด้”

สลิที่งทบีที่พระเยซผตรนัส พระองคร์กห็ตรนัสอยข่างเปปิดเผย, ในทบีที่ชอุมนอุมชน-และถถึงกระนนันั้นพวกปอุโรหลิตใหญข่กห็ไมข่ไดล้
พยายามทบีที่จะจนับกอุมพระองคร์และยนับยนันั้งการสนัที่งสอนของพระองคร์ พวกประชาชนธรรมดาประทนับใจกนับเรดืที่องนบีนั้ 
และพวกเขาถามวข่า “เปป็นไปไดล้ไหมวข่าพวกขอุนนางของเราไดล้เปลบีที่ยนใจแลล้วเกบีที่ยวกนับศาสดาพยากรณร์ผผล้นบีนั้? พวก
เขาเชดืที่อแลล้วหรดือเพราะการอนัศจรรยร์ตข่างๆอนันทรงฤทธลิธิ์และการพผดจาอนันกลล้าหาญของชายผผล้นบีนั้ทบีที่วข่าเขาเปป็นพระ
เมสสลิยาหร์ทบีที่แทล้จรลิง?” แตข่ฤทธริธิ์เดชในการยทบยทนี้งของพระเจด้าผซูด้ทรงฤทธริธิ์ตข่างหากทบีที่ฉอุดรนันั้งเหลข่าศนัตรผของพระเยซผไวล้ 
ดล้วยวข่าเวลาของพระองคณ์ “ยทงมาไมต่ถนง”

ขล้อ 27: “แตต่เรารซูด้วต่าคนนทนี้มาจากไหน แตต่เมพที่อพระครริสตณ์เสดก็จมานทนี้น จะไมต่มทผซูด้ใดรซูด้เลยวต่า พระองคณ์มาจาก
ไหน”

“แตต่เรารซูด้วต่าคนนทนี้มาจากไหน” ผผล้คนสข่วนใหญข่เหลข่านนันั้นคลิดวข่าพระเยซผเปป็นชาวนาซาเรห็ธ แมล้กระทนัที่งในการ
เสดห็จเขล้ากรอุงเยรผซาเลห็มอยข่างผผล้พลิชลิตของพระองคร์ พวกเขากห็ปฝ่าวรล้องวข่า “นบีที่คดือเยซผศาสดาพยากรณร์ซถึที่งมาจากนา
ซาเรห็ธแควล้นกาลลิลบี” (มธ. 21:11) เมดืที่อพระองคร์ทรงสนัที่งสอนในธรรมศาลาในเมดืองนาซาเรห็ธ พวกเขากห็ถามวข่า “คน
นบีนั้เปป็นลผกชข่างไมล้มลิใชข่หรดือ มารดาของเขาชดืที่อมารบียร์มลิใชข่หรดือ และนล้องชายของเขาชดืที่อยากอบ โยเสส ซบีโมน และยผ
ดาสมลิใชข่หรดือ และนล้องสาวทนันั้งหลายของเขากห็อยผข่กนับเรามลิใชข่หรดือ” (มธ. 13:55, 56) ในลผกา 4:22 พวกเขาถามวข่า
“คนนบีนั้เปป็นบอุตรชายของโยเซฟมลิใชข่หรดือ”

แตข่พระเยซผไมข่ไดล้ประสผตลิในเมดืองนาซาเรห็ธ; พระองคร์ประสผตลิในเมดืองเบธเลเฮมตามทบีที่มบีพยากรณร์ไวล้ในมบี
คาหร์ 5:2: “เบธเลเฮม เอฟราธาหร์เออ๋ย แตข่เจล้าผผล้เปป็นหนข่วยเลห็กในบรรดาคนยผดาหร์ทบีที่นนับเปป็นพนันๆ จากเจล้าจะมบีผผล้
หนถึที่งออกมาเพดืที่อเรา เปป็นผผล้ทบีที่จะปกครองในอลิสราเอล ดนันั้งเดลิมของทข่านมาจากสมนัยเกข่า จากสมนัยโบราณกาล”

พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีเหลข่านบีนั้ไมข่มบีขล้ออล้างเลยทบีที่จะไมข่ทราบคจาพยากรณร์นบีนั้เกบีที่ยวกนับเมดืองทบีที่พระ
เมสสลิยาหร์ของพวกเขาจะประสผตลิ และในสามสลิบปปนนันั้นทบีที่ไดล้ลข่วงผข่านไปตนันั้งแตข่พระองคร์ประสผตลิ พวกเขากห็นข่าจะ



ทราบทตุกรายละเอทยดแหข่งการประสผตลิของพระองคร์แลล้ว ตามทบีที่มบีพยากรณร์ไวล้ทนัที่วภาคพนันธสนัญญาเดลิม ความโฉด
เขลาของพวกเขาหาขล้อแกล้ตนัวไมข่ไดล้เลย

“เมพที่อพระครริสตณ์เสดก็จมานทนี้น จะไมต่มทผซูด้ใดรซูด้เลยวต่า พระองคณ์มาจากไหน” พวกเขากลข่าวเชข่นนบีนั้นข่าจะเพราะ
อลิสยาหร์ 53:8 ซถึที่งกลข่าวบางสข่วนวข่า “...ผผล้ใดเลข่าจะประกาศเกบีที่ยวกนับพงศร์พนันธอุร์ของทข่าน” หรดือเพราะมาลาคบี 3:1: 
“…องคร์พระผผล้เปป็นเจล้า ผผล้ซถึที่งเจล้าแสวงหานนันั้น จะเสดห็จมายนังพระวลิหารของพระองคร์อยข่างกะทนันหนัน...” พวกเขา
กจาลนังตนันั้งตาคอยพระเมสสลิยาหร์ทบีที่จะปรากฏอยข่างฉนับพลนันและอยข่างลถึกลนับ และพวกเขาเพบียงแคข่ไมข่อาจทจาใจเชดืที่อ
ไดล้วข่าชายผผล้นบีนั้คดือผผล้ทบีที่พวกเขารอคอย เราตล้องตระหนนักวข่ามนันไมข่เคยเปป็นผลดบีเลยทบีที่จะเอาบางสข่วนของพระคจาขล้อ
หนถึที่งไปเพดืที่อพลิสผจนร์ประเดห็นหนถึที่ง และเราไมข่ควรตบีความขล้อพระคนัมภบีรร์นอกบรลิบทดล้วย พวกยลิวไดล้อข่านวข่า “องคร์พระ
ผผล้เปป็นจะเสดห็จมายนังพระวลิหารของพระองคร์อยข่างกะทนันหนัน”-แตข่พวกเขาไมข่ไดล้แยกแยะพระวจนะแหข่งความจรลิง
อยข่างถผกตล้อง พระองคร์ไดล้เสดห็จมาครนันั้งแรกนนันั้นในฐานะลซูกแกะตนัวหนถึที่ง; พระองคร์จะเสดห็จมาครนันั้งททที่สองในฐานะ
สลิงโตแหข่งเผข่ายผดาหร์ พระองคร์ไดล้เสดห็จมาครนันั้งแรกนนันั้นโดยเปป็นทารกนล้อยในรางหญล้า; เมดืที่อพระองคร์เสดห็จมาครนันั้งทบีที่
สอง นนัยนร์ตาทอุกดวงจะเหห็นพระองคร์และทอุกชนชาตลิแหข่งแผข่นดลินโลกจะรที่จาไหล้เพราะพระองคร์ มนันเปป็นเรดืที่อง
อนันตรายทบีที่จะเอาแคข่สต่วนหนนที่งของพระคจาขล้อหนถึที่งไปเพดืที่อพลิสผจนร์ประเดห็นหนถึที่ง และนนัที่นแหละคดือสลิที่งทบีที่พวกยลิวเหลข่านบีนั้
ไดล้กระทจา พวกเขาเปป็นผผล้รผล้ทบีที่แยข่มากในเรดืที่องหนนังสดือตข่างๆของพวกเขาทบีที่เปป็นคจาพยากรณร์

ขล้อ 28 และ 29: “ดทงนทนี้นพระเยซซูจนงทรงประกาศขณะททที่ทรงสทที่งสอนอยซูต่ในพระวริหารวต่า “ทต่านททนี้งหลาย
รซูด้จทกเรา และรซูด้วต่าเรามาจากไหน แตต่เรามริไดด้มาตามลคาพทงเราเอง แตต่พระองคณ์ผซูด้ทรงใชด้เรามานทนี้นทรงสทตยณ์จรริง แตต่
ทต่านททนี้งหลายไมต่รซูด้จทกพระองคณ์ แตต่เรารซูด้จทกพระองคณ์เพราะเรามาจากพระองคณ์และพระองคณ์ไดด้ทรงใชด้เรามา”

นบีที่เปป็นคจาพผดทบีที่ผลิดธรรมดาซถึที่งบอกเปป็นนนัยถถึงอารมณร์อนันลถึกซถึนั้งของพระเยซผ พระเยซผทรง “รด้อง” ออกมา 
หรดือเปลข่งเสบียงของพระองคร์จนขถึนั้นสผข่ระดนับเสบียงทบีที่สผง ซถึที่งไมข่ใชข่ธรรมเนบียมปกตลิของพระองคร์ มบีแคข่อบีกสบีที่แหข่งในพระ
คนัมภบีรร์ทบีที่กลข่าววข่าองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าของเราทรง “รล้อง” หรดือเปลข่งเสบียงของพระองคร์ มนัทธลิว 27:50 ตอนทบีที่
พระองคร์ทรงปลข่อยพระวลิญญาณจลิตขถึนั้นไป; มาระโก 15:37 (เหตอุการณร์เดบียวกนัน), ยอหร์น 7:37 ขณะทบีที่พระองคร์
ทรงเสนอนนั้จาทบีที่มบีชบีวลิต และอบีกครนันั้งในยอหร์น 12:44 ในมนัทธลิว 12:19 เราอข่านขล้อความทบีที่ยกมาจากอลิสยาหร์ 42:2: 
“ทข่านจะไมข่ทะเลาะวลิวาท และไมข่รล้องเสบียงดนัง ไมข่มบีใครไดล้ยลินเสบียงของทข่านตามถนน” เราตล้องจจาไวล้วข่าเมดืที่อ
พระองคร์ทรงรล้องออกมาในโอกาสนบีนั้ พระองคร์กจาลนังพผดกนับฝผงชนหมผข่ใหญข่ ซถึที่งในสภาวะดนังกลข่าวอาจจจาเปป็นตล้องใชล้
เสบียงทบีที่ดนังกวข่าเดลิมเพดืที่อทบีที่ผผล้ฟปังจะไดล้ยลิน

ในขล้อพระคจาทบีที่เราศถึกษากนันอยผข่ สลิที่งทบีที่พระเยซผตรนัสแกข่ยลิวเหลข่านนันั้นกห็คดือ “พวกทข่านเหห็นเรากนับตาแลล้ว-แตข่
พวกทข่านกห็มองไมข่เหห็นเราในตนัวตนทบีที่แทล้จรลิงของเรา พวกทข่านเหห็นเราในฐานะศาสดาพยากรณร์หรดือบอุคคลอบีกผผล้
หนถึที่ง แตข่พวกทข่านไมข่รผล้จนักเราในฐานะพระเจล้าในเนดืนั้อหนนัง, พระเมสสลิยาหร์ของพวกทข่าน” และพระองคร์ทรงชบีนั้ใหล้
พวกเขาเหห็นอบีกครนันั้งวข่าพระองคร์ไมข่ไดล้เสดห็จเขล้ามาในโลกตามใจชอบ, พระองคร์ไมข่ไดล้เสดห็จมาดล้วยตนัวพระองคร์เอง, 
และถล้าพวกเขารผล้จนักพระเจล้าทบีที่แทล้จรลิงอยข่างทบีที่พวกเขาอล้างวข่ารผล้จนักพระองคร์จรลิงๆ พวกเขากห็นข่าจะรผล้จนักพระบอุตรทบีที่
บนังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ไปแลล้วเมดืที่อพระองคร์เสดห็จมาแลล้ว



ความรผล้ทบีที่พระเยซผทรงพผดถถึงในขล้อ 29 เปป็นสลิที่งทบีที่เกลินความสามารถของมนอุษยร์ทบีที่จะเขล้าใจไดล้ มนันเกบีที่ยวขล้อง
กนับความเปป็นหนถึที่งเดบียวกนันของพระองคร์ในตรบีเอกานอุภาพ พระเยซผทรงรผล้จนักพระบลิดา และพระบลิดาทรงรผล้จนักพระ
บอุตร ในความหมายแบบทบีที่ไมข่มบีใครอดืที่นสามารถรผล้จนักพระบลิดาหรออพระบอุตรไดล้: “เหมดือนพระบลิดาทรงรผล้จนักเรา เรา
กห็รผล้จนักพระบลิดาดล้วย ...” (ยอหร์น 10:15)

มนัทธลิว 11:27 กห็ใหล้ความกระจข่างเราในทบีที่นบีนั้เชข่นกนัน: “พระบลิดาของเราไดล้ทรงมอบสลิที่งสารพนัดใหล้แกข่เรา 
และไมข่มบีใครรผล้จนักพระบอุตรนอกจากพระบลิดา และไมข่มบีใครรผล้จนักพระบลิดานอกจากพระบอุตรและผผล้ใดกห็ตามทบีที่พระ
บอุตรประสงคร์จะสจาแดงใหล้รผล้”

“เรามาจากพระองคณ์” พระเจล้าพระบลิดาไมข่ทรงมบีจอุดเรลิที่มตล้น; ชบีวลิตไมข่ไดล้ถผกถข่ายทอดใหล้แกข่พระองคร์ ดล้วย
วข่าพระองคร์ทรงเปป็นชบีวลิต นบีที่เปป็นจรลิงเชข่นกนันเกบีที่ยวกนับพระบอุตร-พระเยซผทรงเปป็นอยผข่มาตนันั้งแตข่หลายชนัที่วอายอุคนตลอด
นลิรนันดรร์กาล, หนนที่งเดทยวกนับพระเจล้า, เทต่าเททยมกนับพระเจล้ามาตนันั้งแตข่ตลอดนลิรนันดรร์กาล, แตข่กห็เปป็นอทกบตุคคลททที่แตก
ตต่าง, พระภาคทบีที่สองของตรบีเอกานอุภาพ พระองคร์ไดล้เสดห็จมาจากพระเจล้า

“และพระองคณ์ไดด้ทรงใชด้เรามา” พระเยซผไมข่ไดล้ทรงหมายความวข่าพระเจล้าไดล้ทรงสข่งพระองคร์มาเหมดือน
อยข่างทบีที่โมเสสและศาสดาพยากรณร์คนอดืที่นๆไดล้รนับมอบหมายภารกลิจและถผกสข่งมา; พระองคร์ทรงหมายความวข่า
พระองคร์ทรงเปป็น “ผผล้ทบีที่ถผกสข่งมา”, ผผล้ทบีที่ทรงถผกสนัญญาไวล้มาตลอดชนัที่วนลิรนันดรร์กาล; พระองคร์ทรงเปป็นเชดืนั้อสายของ
หญลิงนนันั้นทบีที่จะทจาใหล้หนัวของงผนนันั้นฟกชนั้จา (ปฐก. 3:15)

ขล้อ 30: “เขาททนี้งหลายจนงหาโอกาสททที่จะจทบพระองคณ์ แตต่ไมต่มทผซูด้ใดยพที่นมพอแตะตด้องพระองคณ์ เพราะยทงไมต่ถนง
กคาหนดเวลาของพระองคณ์”

เพราะเดดือดดาลดล้วยความโกรธกนับคจาประกาศของพระองคร์ คนเหลข่านบีนั้จถึงอยากฆข่าพระองคร์! พวกเขา
ทราบดบีวข่าพระองคร์กจาลนังตรนัสอะไร, พวกเขาเขล้าใจวข่าพระองคร์กจาลนังประกาศตนัวอยข่างเปปิดเผยวข่าเปป็นพระบอุตรของ
พระเจล้า, พระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา แตข่พวกเขาไมข่อาจจนับพระองคร์ไดล้เพราะวข่าทอุกสลิที่งทบีที่พระเยซผทรงกระทจาและ
ตรนัสมาตนันั้งแตข่ตล้นจนจบของงานรนับใชล้บนโลกนบีนั้ของพระองคร์สอดคลล้องกนับแผนการของพระเจล้าและพระประสงคร์
ของพระเจล้ามาตนันั้งแตข่นลิรนันดรร์กาล และมนันไมข่ใชข่แผนการหรดือเจตนาของพระเจล้าทบีที่ฝผงชนทบีที่โกรธแคล้นนบีนั้จะทจาลาย
พระบอุตรผผล้เปป็นทบีที่รนักของพระองคร์กข่อนถถึงเวลาทบีที่กจาหนดไวล้ ดล้วยเหตอุนบีนั้เหลข่าศนัตรผของพระเยซผจถึงถผกยนับยนันั้งไวล้โดยฤทธลิธิ์
เดชของพระเจล้าโดยตรง (ดผ ยอหร์น 8:20 และ 18:6 เชข่นกนัน) พวกเขาแตะตล้องพระองคร์ไมข่ไดล้โดยทบีที่พระเจล้าไมข่
ทรงอนอุญาต เราตล้องจจาไวล้วข่าพระเยซผไมข่ไดล้สลินั้นพระชนมร์ความตายของมรณะสนักขบี (ผผล้พลบีชบีพเพดืที่อความเชดืที่อ); เมดืที่อ
เวลาของพระองคร์มาถถึงในทบีที่สอุด พระองคร์กห็ทรงเตห็มใจสละวางชบีวลิตของพระองคร์ (ยอหร์น 10:17, 18; ลผกา 23:46)

ทข่านทบีที่รนักครนับ ไมข่มบีสลิที่งใด “อยผข่ดบๆี กห็เกริด” ในชบีวลิตของพระเยซผ และนบีที่กห็เปป็นจรลิงเชข่นกนันสจาหรนับผผล้เชดืที่อทบีที่
บนังเกลิดใหมข่แลล้ว ครลิสเตบียนไมข่อาจถผกทจาลายไดล้โดยซาตานหรดือโดยเหลข่าศนัตรผของขข่าวประเสรลิฐ และสลิที่งใดกห็ตามทบีที่
เกลิดขถึนั้นกนับเขากห็ตล้องมาโดยทบีที่พระเจล้าทรงอนอุญาตแลล้ว บางคนถผกเรบียกใหล้ตายแบบมรณะสนักขบี (เชข่นในกรณบีของส
เทเฟน); แตข่คนอดืที่นๆถผกเรบียกใหล้ถวายตนัวเปป็นเครดืที่องบผชาททที่มทชทวริต (รม. 12:1) ในยอุคสมนัยนบีนั้ พระเจล้าไมข่ไดล้กจาลนังเรบียก
ผผล้คนใหล้ตายเพดืที่อพระองคร์ แตข่ใหล้มทชทวริตอยซูต่เพดืที่อพระองคร์! 



ขล้อ 31: “และมทหลายคนในหมซูต่ประชาชนนทนี้นไดด้เชพที่อในพระองคณ์และพซูดวต่า “เมพที่อพระครริสตณ์เสดก็จมานทนี้น 
พระองคณ์จะทรงกระทคาอทศจรรยณ์มากยริที่งกวต่าททที่ผซูด้นทนี้ไดด้กระทคาหรพอ”

“หลายคน” ทบีที่เชดืที่อในพระเยซผนบีนั้ไมข่ใชข่พวกธรรมาจารยร์, พวกฟารลิสบี, พวกขอุนนางของพวกยลิว แตข่เปป็น
พวกประชาชนธรรมดา-และดผเหมดือนวข่าพวกเขาเชดืที่อโดยใชล้ความเชดืที่อ พรล้อมกนับความเขล้าใจทนันั้งหมดทบีที่พวกเขามบี 
พวกเขาเชดืที่อวข่าพระเยซผทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์, พวกเขาเชดืที่อวข่าพระองคร์ทรงเปป็น “ศาสดาพยากรณร์ผผล้นนันั้น” แตข่มนัน
ไมข่ชนัดเจนวข่าพวกเขาบนังเกลิดใหมข่แลล้วจรลิงๆไหม ณ จอุดนบีนั้ อยข่างนล้อยพวกเขากห็กลายเปป็นผผล้ทบีที่เรบียนรผล้ และพวกเขา
สข่วนใหญข่กห็รนับความรอดอยข่างแทล้จรลิงหลนังจากการตรถึงกางเขนนนันั้นเมดืที่อเปโตรเทศนาในวนันเพห็นเทคอสตร์และคน
สามพนันคนรนับความรอด

“เมพที่อพระครริสตณ์เสดก็จมานทนี้น พระองคณ์จะทรงกระทคาอทศจรรยณ์มากยริที่งกวต่าททที่ผซูด้นทนี้ไดด้กระทคาหรพอ” คจากรบีกทบีที่
ถผกใชล้ตรงนบีนั้ไมข่เพบียงมบีความหมายวข่า “มากกวข่า” ในเรดืที่องจคานวนเทข่านนันั้น แตข่ยนังยลิที่งใหญข่กวข่าในเรดืที่องลทกษณะเฉพาะ
ตทวดล้วย สลิที่งทบีที่คนเหลข่านบีนั้ถามจรลิงๆแลล้วกห็คดือวข่า “พวกเราตล้องการหลนักฐานทบีที่ยลิที่งใหญข่กวข่าทบีที่ชายผผล้นบีนั้ไดล้ใหล้แลล้วหรดือ? 
เมดืที่อพระครลิสตร์เสดห็จมา พระองคร์จะสามารถกระทจาสลิที่งตข่างๆทบีที่ยลิที่งใหญข่กวข่าทบีที่เราไดล้เหห็นแลล้วในทบีที่นบีนั้หรดือ?” บางคน
เหลข่านบีนั้ไดล้ตลิดตามพระเยซผและไดล้เหห็นการอนัศจรรยร์ตข่างๆของพระองคร์มาสนักพนักแลล้วตอนนบีนั้ และคจาถามนบีนั้ของพวก
เขากห็ทนันั้งมบีเหตอุผลและเฉลบียวฉลาด พวกเขายอมรนับพระองคร์วข่าเปป็นมากกวข่าแคข่ศาสดาพยากรณร์อบีกคนหนถึที่งทบีที่ถผก
สข่งมาจากพระเจล้า

ขล้อ 32: “เมพที่อพวกฟารริสทไดด้ยรินประชาชนซตุบซริบกทนเรพที่องพระองคณ์อยต่างนทนี้น พวกฟารริสทกทบพวกปตุโรหริต
ใหญต่จนงไดด้ใชด้เจด้าหนด้าททที่ไปจทบพระองคณ์”

เราไมข่รผล้วข่าพวกปอุโรหลิตใหญข่และพวกขอุนนางแหข่งธรรมศาลาปะปนอยผข่ทข่ามกลางฝผงชนเหลข่านนันั้นและแอบ
ไดล้ยลินสลิที่งทบีที่ประชาชนพผดกนันหรดือไมข่ขณะทบีที่ประชาชนเหลข่านนันั้น “ซอุบซลิบกนัน” หรดือวข่าสลิที่งเหลข่านบีนั้ถผกรายงานใหล้พวก
เขาทราบ; แตข่ไมข่วข่าจะอยข่างไร พวกเขากห็ตนัดสลินใจแลล้ววข่าถถึงเวลาแลล้วทบีที่จะสงบปากชายผผล้นบีนั้และทจาใหล้เขาหยอุด
เทศนาเสบียทบี เกรงวข่าฝผงชนจะหนันไปหาเขาและพวกเขาพบวข่าตนัวเองตล้องตกงานเสบียแลล้ว ดนังนนันั้นพวกเขาจถึง “ไดด้
ใชด้เจด้าหนด้าททที่ไปจทบพระองคณ์”-แตข่อจานาจของพระเจล้าผผล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ไดล้ยนับยนันั้งพวกเจล้าหนล้าทบีที่และพวกเขาไมข่
สามารถจนับพระองคร์ไดล้เพราะวข่า “เวลา” ของพระองคร์นนันั้นยนังมาไมข่ถถึง

ในมนัทธลิว 23:13 พระเยซผตรนัสถถึงพวกขอุนนางแหข่งธรรมศาลา ผผล้ซถึที่งไมข่ยอมรนับพระองคร์และไมข่ยอมใหล้คน
อดืที่นๆยอมรนับพระองคร์ดล้วย พระองคร์ตรนัสวข่า “วริบทตริแกต่เจด้า พวกธรรมาจารยณ์และพวกฟารริสท คนหนด้าซพที่อใจคด ดด้วย
วต่าพวกเจด้าปปิดประตซูอาณาจทกรแหต่งสวรรคณ์ไวด้จากมนตุษยณ์ เพราะพวกเจจ้าเองไมก่ยอมเขจ้าไป และเมบนั่อคนอบนั่นจะ
เขจ้าไป พวกเจจ้ากก็ขกัดขวางไวจ้”

ขล้อ 33: “พระเยซซูจนงตรทสกทบเขาททนี้งหลายวต่า “เราจะอยซูต่กทบทต่านททนี้งหลายอทกหนต่อยหนนที่ง แลด้วจะกลทบไป
หาพระองคณ์ผซูด้ทรงใชด้เรามา”

ในทบีที่นบีนั้พระเยซผทรงหนันไปตรนัสกนับพวกเจล้าหนล้าทบีที่ๆถผกสข่งมาเพดืที่อจนับกอุมพระองคร์ พระองคร์ทรงทราบวข่า
ทจาไมพวกเขาถถึงอยผข่ทบีที่นนัที่น และดนังนนันั้นพระองคร์จถึงทรงอธลิบายแกข่พวกเขาวข่า “พวกทข่านมาเพดืที่อจนับกอุมเรา แตข่ถล้าพวก
ทข่านจะอดทนนานกวข่านบีนั้อบีกสนักหนข่อย พวกทข่านกห็ไมต่จคาเปป็นตล้องใชล้กอุญแจมดือเลย เมดืที่อเวลาของเรามาถถึง เรากห็จะ



เตห็มใจจากโลกนบีนั้ไปและกลนับไปหาพระบลิดาของเราผผล้สถลิตในสวรรคร์ผผล้ไดล้ทรงสข่งเรามา-แตข่จนกวต่าจะถนงเวลานทนี้น
พวกทข่านไมข่อาจทจาอะไรเราไดล้เลย!” ไมข่แปลกเลยทบีที่ชายเหลข่านบีนั้กลนับไปหาสภาซานเฮดรลินและกลข่าวดล้วยความ
อนัศจรรยร์ใจวข่า “ไมต่เคยมทผซูด้ใดพซูดเหมพอนคนนทนี้นเลย” (ขล้อ 46) พวกเขาไมข่เคยถผกสข่งไปจนับกอุมใครทบีที่เหมดือนอยข่าง
พระเยซผครลิสตร์เจล้าเลย

ขล้อ 34: “ทต่านททนี้งหลายจะแสวงหาเราแตต่จะไมต่พบเรา และททที่ซนที่งเราอยซูต่นทนี้นทต่านจะไปไมต่ไดด้”
พระคจาขล้อนบีนั้มบีสารทบีที่สข่งไปถถึงพวกเจล้าหนล้าทบีที่เหลข่านนันั้น, ถถึงประชาชนโดยรวม, และถถึงคนไมข่เชดืที่อทอุกคน วนัน

หนถึที่งจะมาถถึงเมดืที่อมนันสายเกลินไปแลล้วชนัที่วนลิรนันดรร์ทบีที่คนๆหนถึที่งจะแสวงหาองคร์พระผผล้เปป็นเจล้า; วนันนนันั้นไดล้มาถถึงแลล้ว
สจาหรนับพวกยลิวหลายคน ดล้วยวข่าในปป ค.ศ. 70 ทลิตนัสชาวโรมนันไดด้ทคาลายกรตุงเยรซูซาเลก็มจนราบคาบ และยลิวหลาย
หมดืที่นคนไดล้ถผกเขข่นฆข่าตามทล้องถนนของกรอุงนนันั้น! ไมข่ตล้องสงสนัยเลยวข่าเจล้าหนล้าทบีที่พวกเดบียวกนันเหลข่านบีนั้และประชาชน
เหลข่านบีนั้ทบีที่ไดล้ฟปังถล้อยคจาของพระเยซผวนันนนันั้นอยผข่ในกลอุข่มทบีที่ถผกฆข่าตายในการนองเลดือดอนันนข่ากลนัวนนันั้นดล้วย พระเจล้าทรง
อดกลนันั้นพระทนัย, พระองคร์ทรงมบีความเมตตาอนันอข่อนโยน, พระองคร์ไมข่ทรงมบีพระประสงคร์ทบีที่จะใหล้ผผล้หนถึที่งผผล้ใดพลินาศ
เลย และพระองคร์ไมข่ปปตลิยลินดบีในความตายของคนชนัที่ว; แตข่พระวจนะของพระองคร์ประกาศอยข่างชนัดแจล้งวข่า “ดผเถลิด 
บทดนทนี้เปป็นเวลาอนันชอบ ดผเถลิด บทดนทนี้เปป็นวนันแหข่งความรอด” (2 คร. 6:2 วรรคทล้าย) สอุภาษลิต 27:1 เตดือนวข่า “อยข่า
คอุยอวดถถึงพรอุข่งนบีนั้ เพราะเจล้าไมข่ทราบวข่าวนันหนถึที่งๆจะนจาอะไรมาใหล้บล้าง” และอลิสยาหร์ 55:6 กลข่าววข่า “จงแสวงหา
พระเยโฮวาหร์ เมดืที่อจะพบพระองคร์ไดล้ จงทผลพระองคร์ ขณะพระองคร์ทรงอยผข่ใกลล้”

เราควรพลิจารณาคจาเตดือนของสอุภาษลิต 1:22-33 เชข่นกนัน:
“คนเขลาเออ๋ย เจล้าจะรนักความเขลาไปนานสนักเทข่าใด คนมนักเยาะเยล้ยจะปปตลิยลินดบีในการเยาะเยล้ยนาน

เทข่าใด และคนโงข่จะเกลบียดความรผล้นานเทข่าใด จงหนันกลนับเพราะคจาตนักเตดือนของเรา ดผเถลิด เราจะเทวลิญญาณของ
เราใหล้เจล้า เราจะใหล้ถล้อยคจาของเราแจล้งแกข่เจล้า เพราะเราไดล้เรบียกแลล้วและเจล้าปฏลิเสธ เราเหยบียดมดือออกและไมข่มบี
ใครสนใจ เจล้ามลิไดล้รนับรผล้ในบรรดาคจาแนะนจาของเรา และไมข่ยอมรนับคจาตนักเตดือนของเราเลย ฝฝ่ายเราจะหนัวเราะเยล้ย
ความหายนะของเจล้า เราจะเยาะเมดืที่อความหวาดกลนัวลานมากระทบเจล้า เมดืที่อความหวาดกลนัวของเจล้ามาถถึงอยข่าง
การรกรล้างวข่างเปลข่า และความพลินาศของเจล้ามาถถึงอยข่างลมหมอุน เมดืที่อความซถึมเศรล้าและความปวดรล้าวมาถถึงเจล้า

“แลล้วเขาจะทผลเรา แตข่เราจะไมข่ตอบ เขาจะแสวงหาเราอยข่างขยนันขนันแขห็ง แตข่จะไมข่พบเรา เพราะวข่าเขา
เกลบียดความรผล้ และไมข่เลดือกเอาความยจาเกรงพระเยโฮวาหร์ เขาไมข่รนับคจาแนะนจาของเราเลย แตข่กลนับดผหมลิที่นคจาตนัก
เตดือนของเราทนันั้งสลินั้น 

“เพราะฉะนนันั้นเขาจะกลินผลแหข่งทางของเขา และอลิที่มดล้วยกลวลิธบีของเขาเอง เพราะการหนันกลนับของคนโงข่
จะฆข่าเขา และความเจรลิญของคนโงข่จะทจาลายเขา แตข่บอุคคลผผล้ฟปังเราจะอยผข่อยข่างปลอดภนัย เขาจะอยผข่อยข่างสอุขสงบ
ปราศจากความคลิดพรนัที่นพรถึงในความชนัที่วรล้าย”

พระเจล้าทรงเปป็นความรนัก-แตข่พระองคร์กห็ทรงเปป็นเพลลิงทบีที่เผาผลาญเชข่นกนัน และความเมตตาของพระองคร์
มบีขบีดจจากนัด กรอุณาอข่านโยบ 27:9; อลิสยาหร์ 1:15; เยเรมบียร์ 11:11; 16:12, 13; เอเสเคบียล 8:18; โฮเชยา 5:6; มบี
คาหร์ 3:4; เศคารลิยาหร์ 7:13; มนัทธลิว 25:11, 12; วลิวรณร์ 6:12-17; 9:1-12; และ 16:1-11



เมดืที่อพระเยซผทรงประกาศวข่า “ททที่ซนที่งเราอยซูต่นทนี้นทต่านจะมาไมต่ไดด้” พระองคร์กจาลนังตรนัสถถึงสวรรคร์และการ
เสดห็จกลนับไปหาพระบลิดาของพระองคร์ พระเยซผทรงกลข่าวไดล้วข่า “ทบีที่ซถึที่งเราอยซูต่นนันั้น” เพราะวข่าในฐานะพระเจล้า 
พระองคร์ไมข่เคยหยตุดยทนี้งทบีที่จะอยผข่ในสวรรคร์เลย ถถึงแมล้วข่าพระองคร์ทรงอยผข่บนแผข่นดลินโลกในขณะนนันั้นในรข่างกายแหข่ง
เนดืนั้อหนนังกห็ตาม ในยอหร์น 3:13 พระองคร์ทรงเรบียกพระองคร์เองวข่า “บอุตรมนอุษยร์ผซูด้ทรงสถริตในสวรรคณ์นทนี้น” ถถึงแมล้วข่า
ในขณะนนันั้นพระองคร์กจาลนังตรนัสแกข่นลิโคเดมนัสและเหห็นไดล้ชนัดวข่าทรงอยผข่บนแผข่นดลินโลกกห็ตาม

“ททที่ซนที่งเราอยซูต่นทนี้นทต่านจะมาไมต่ไดด้” พวกเขามาไมข่ไดล้เพราะวข่าพวกเขาไมข่ยอมมา คนไมข่เชดืที่อทนันั้งหลายไมข่
สามารถไปยนังทบีที่ๆพระเยซผอยผข่ไดล้; เขาตล้องบนังเกลิดใหมข่เพดืที่อทบีที่จะเขล้าในนครสวรรคร์นนันั้น หนทางเดบียวทบีที่คนๆหนถึที่งจะ
ไดล้ยลินพระเจล้าตรนัสวข่า “ดบีแลล้ว!” กห็คดือเชดืที่อในพระเยซผครลิสตร์เจล้า, วางใจพระองคร์, และกลข่าวยอมรนับพระองคร์วข่าเปป็น
พระผผล้ชข่วยใหล้รอด: “คดือวข่าถล้าทข่านจะรนับดล้วยปากของทข่านวข่าพระเยซผทรงเปป็นองคร์พระผผล้เปป็นเจล้า และเชดืที่อในจลิตใจ
ของทข่านวข่าพระเจล้าไดล้ทรงชอุบพระองคร์ใหล้เปป็นขถึนั้นมาจากความตาย ทข่านจะรอด ดล้วยวข่าความเชดืที่อดล้วยใจกห็นจาไปสผข่
ความชอบธรรม และการยอมรนับดล้วยปากกห็นจาไปสผข่ความรอด” (รม. 10:9, 10)

คนชนัที่วไมข่สามารถเขล้าในสวรรคร์ไดล้; นบีที่ถผกกลข่าวชนัดเจนมากๆในพระวจนะของพระเจล้า “สลิที่งใดทบีที่เปป็นมลทลิน
หรดือผผล้ใดกห็ตามทบีที่กระทจาสลิที่งทบีที่นข่าสะอลิดสะเอบียน หรดือพผดมอุสาจะเขล้าไปในเมดืองไมข่ไดล้เลย เวล้นแตข่เฉพาะคนทบีที่มบีชดืที่อจด
ไวล้ในหนนังสดือแหข่งชบีวลิตของพระเมษโปดกเทข่านนันั้นจถึงจะเขล้าไปไดล้” (วว. 21:27)

ขล้อ 35: “พวกยริวจนงพซูดกทนวต่า “คนนทนี้จะไปไหน ททที่เราจะหาเขาไมต่พบ เขาจะไปหาคนททที่กระจทดกระจาย
ไปอยซูต่ในหมซูต่พวกตต่างชาตริและสทที่งสอนพวกตต่างชาตริหรพอ”

“พวกยริว” ในทบีที่นบีนั้แนข่นอนวข่าหมายถถึงมากกวข่าแคข่พวกขอุนนาง, พวกธรรมาจารยร์, และพวกผผล้อาวอุโส การ
อล้างอลิงนบีนั้รวมถถึงคนเหลข่านนันั้นทบีที่ไดล้เดลินทางมาจากเขตแดนทบีที่อยผข่ลล้อมรอบเขล้ามาในกรอุงเยรผซาเลห็มเพดืที่อรข่วมเทศกาล
เลบีนั้ยงนนันั้นดล้วย ทบีที่แนข่นอนทบีที่สอุดกห็คดือ มนันนข่าจะหมายถถึงคนเหลข่านนันั้นทบีที่ไดล้ยลินองคร์พระผผล้เปป็นเจล้าของเราตรนัสถล้อยคจา
เหลข่านนันั้นในขล้อพระคจากข่อนหนล้านบีนั้ดล้วย เมดืที่อพวกเขาถามวข่า “คนนทนี้จะไปไหน” พวกเขากห็คลิดวข่าพระองคร์กจาลนังจะไป
จากเทศกาลเลบีนั้ยงนนันั้น, ไปจากกรอุงเยรผซาเลห็ม, และไปยนังอบีกเมดืองหนถึที่ง; และพวกเขาสงสนัยวข่าพระองคร์จะไปทบีที่ไหนทบีที่
พวกเขาไมข่อาจตลิดตามไปไดล้หากพวกเขาเลดือกทบีที่จะตลิดตามไป พวกเขาโฉดเขลาอยข่างสลินั้นเชลิงในความหมายฝฝ่าย
วลิญญาณของถล้อยคจาขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้า

พวกเขาถามตข่อไปอบีกวข่า “เขาจะไปหาคนททที่กระจทดกระจายไปอยซูต่ในหมซูต่พวกตต่างชาตริและสทที่งสอนพวก
ตต่างชาตริหรพอ” (กลข่าวอบีกนนัยหนถึที่งกห็คดือ “เขาเรลิที่มโมโหเพราะพวกยลิวในทบีที่สอุดจนเขาจะไปจากทบีที่นบีที่และขล้ามไปยนัง
เขตแดนของคนตข่างชาตลิเพดืที่อสนัที่งสอนพวกคนตต่างชาตริหรดือ?”) อาจเปป็นไดล้วข่าพวกเขาคลิดวข่าพระองคร์ทรง
หมายความวข่าเนดืที่องจากพวกยลิวสต่วนใหญต่ไดล้ปฏลิเสธคจาสนัที่งสอนของพระองคร์ พระองคร์จถึงจะเสดห็จไปหาคนเหลข่านนันั้น
ทบีที่ยากอบกลข่าวถถึงวข่าเปป็น “สลิบสองตระกผลทบีที่กระจนัดกระจายอยผข่นนันั้น” (ยากอบ 1:1) และเรริที่มตด้นททที่คนเหลต่านทนี้น
พระองคร์จะสนัที่งสอนพวกคนตข่างชาตลิเปป็นลจาดนับถนัดไป นบีที่เปป็นแบบอยข่างอนันมบีเอกลนักษณร์ของวลิธบีทบีที่คจาพยากรณร์หนถึที่ง
อาจถผกเอข่ยโดยฝฝ่ายตรงขล้ามอยข่างไมข่รผล้ตนัว ดล้วยวข่านบีที่เปป็นสลิที่งทบีที่เปาโลและเพดืที่อนรข่วมเดลินทางของเขาไดล้กระทจาจรลิงๆ
ในอบีกไมข่กบีที่ปปตข่อมา



ขล้อ 36: “เขาหมายความวต่าอยต่างไรททที่พซูดวต่า ‘ทต่านททนี้งหลายจะแสวงหาเราแตต่จะไมต่พบเรา’ และ ‘ททที่ซนที่ง
เราอยซูต่นทนี้นทต่านจะไปไมต่ไดด้’”

พวกขอุนนางของพวกยลิวเกลบียดชนังพระเยซผดล้วยความเกลบียดชนังอนันขมขดืที่น และพวกเขาตนันั้งใจทบีที่จะหอุบปาก
พระองคร์ไปตลอดกาลทนันทบีทบีที่พวกเขาสามารถหาโอกาสทบีที่จะกระทจาเชข่นนนันั้นไดล้; กระนนันั้นถล้อยคจาของพระองคร์กห็
รบกวนจลิตใจพวกเขา ลนักษณะของคจาถามของพวกเขาแสดงใหล้เหห็นวข่าพวกเขาตระหนนักถถึงความหมายทบีที่ซข่อนอยผข่
ในถล้อยคจาขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้า พวกเขาไดล้คาดหวนังใหล้พระเมสสลิยาหร์ปลดปลข่อยพวกเขาใหล้พล้นจากอจานาจของ
โรม แตข่ชายผซูด้นทนี้กลข่าวถล้อยคจาแปลกๆ พวกเขารผล้สถึกรจาคาญใจทบีที่พวกเขาไมข่สามารถตอบพระองคร์ไดล้ แตข่ในขณะ
เดบียวกนัน พวกเขากห็กลทวพระองคร์เพราะวข่าพวกเขาไมข่สามารถทบีที่จะหยอุดยนันั้งอลิทธลิพลของพระองคร์ทบีที่มบีตข่อประชาชน
ไดล้ ถถึงกระนนันั้นแมล้พวกเขากลนัวและเกลบียดพระองคร์ขนาดไหน พวกเขากห็แตะตล้องพระองคร์ไมข่ไดล้ พระองคร์ทรงมบี
การปกปฝ้องจากสวรรคร์จนกวข่า “เวลา” ของพระองคร์จะมาถถึง

คคาพยากรณห์อบันยริที่งใหญข่เกรีที่ยวกบับ
การเสดห็จมาของพระวริญญาณบรริสทุทธริธ

(จงศถึกษา กลิจการ 2:2-4)
ขล้อ 37-39: “ในวทนสตุดทด้ายของเทศกาลซนที่งเปป็นวทนใหญต่นทนี้น พระเยซซูทรงยพนและประกาศวต่า “ถด้าผซูด้ใด

กระหาย ผซูด้นทนี้นจงมาหาเราและดพที่ม ผซูด้ททที่เชพที่อในเรา ตามททที่พระคทมภทรณ์ไดด้กลต่าวไวด้แลด้ววต่า ‘แมต่นนี้คาททที่มทนนี้คาประกอบดด้วย
ชทวริตจะไหลออกมาจากภายในผซูด้นทนี้น’” (สริที่งททที่พระองคณ์ตรทสนทนี้นหมายถนงพระวริญญาณซนที่งผซูด้ททที่เชพที่อในพระองคณ์จะไดด้รทบ
เหตตุวต่ายทงไมต่ไดด้ประทานพระวริญญาณบรริสตุทธริธิ์ใหด้ เพราะพระเยซซูยทงมริไดด้รทบสงต่าราศท)”

ตล้องมบีชข่วงวข่างเวล้นประมาณสามสลิบวนันระหวข่างขล้อความตอนนบีนั้ในขล้อ 36 กนับขล้อความทบีที่เรลิที่มตล้นในขล้อ 37 
ดล้วยวข่าในขล้อ 14 เราไดล้เรบียนรผล้วข่าพระเยซผเสดห็จไปยนังพระวลิหารและทรงสนัที่งสอนประมาณ “ตอนกลาง” ของ
เทศกาลเลบีนั้ยงนนันั้น ไมข่มบีบนันทถึกเกบีที่ยวกนับสลิที่งทบีที่พระเยซผทรงกระทจาในชข่วงสามวนันสอุดทล้ายของเทศกาลเลบีนั้ยงนนันั้น ถล้า
พระองคร์ทรงเทศนาตข่อไป (ซถึที่งดผเหมดือนนข่าจะใชข่) เรากห็แนข่ใจไดล้วข่าอจานาจของพระเจล้าไดล้ยนับยนันั้งเหลข่าศนัตรผของ
พระองคร์ไวล้และพวกเขาไมข่สามารถเขล้ามาแทรกแซงไดล้

“ในวทนสตุดทด้ายของเทศกาลซนที่งเปป็นวทนใหญต่นทนี้น...” เหห็นไดล้ชนัดวข่านบีที่เปป็นวนันทบีที่แปดของเทศกาลเลบีนั้ยงนนันั้น-
และวนันทบีที่แปด, เชข่นเดบียวกนับวนันทบีที่หนถึที่ง, ถผกถดือวข่าเปป็นวนันสะบาโตพลิเศษ (ลนต. 23:39) ในวนันทบีที่แปด เครดืที่องสนัตว
บผชาแบบพลิเศษถผกถวายแดข่พระเยโฮวาหร์: “แตข่เจล้าจงถวายเครดืที่องเผาบผชา เครดืที่องบผชาดล้วยไฟ เปป็นกลลิที่นทบีที่พอ
พระทนัยพระเยโฮวาหร์ คดือวนัวผผล้ตนัวหนถึที่ง แกะผผล้ตนัวหนถึที่ง ลผกแกะอายอุหนถึที่งขวบไมข่มบีตจาหนลิเจห็ดตนัว และถวายธนัญญบผชา
และเครดืที่องดดืที่มบผชาคผข่กนันนนันั้น สจาหรนับวนัว แกะผผล้ และลผกแกะนนันั้น ตามจจานวนตามลนักษณะ และถวายแพะผผล้ตนัวหนถึที่ง
เปป็นเครดืที่องบผชาไถข่บาป นอกเหนดือเครดืที่องเผาบผชาเนดืองนลิตยร์ ซถึที่งคผข่กนับธนัญญบผชาและเครดืที่องดดืที่มบผชาคผข่กนัน” (กดว. 
29:36-38)

ในวนันทบีที่มากข่อน “วนันสอุดทล้ายของเทศกาลซถึที่งเปป็นวนันใหญข่นนันั้น” พวกคนทบีที่เดลินทางมาถดือเทศกาลนบีนั้กห็ออก
มาจากเพลิงของตนแลล้วและเดลินวนรอบกรอุงนนันั้นเจห็บรอบ และขณะทบีที่พวกเขาเดลินวนนนันั้นพวกเขากห็โหข่รล้องวข่า “โฮซนัน



นา!” ฝผงชนเหลข่านนันั้นเดลินตามหลนังพวกปอุโรหลิตและพวกคนเลวบี ซถึที่งถดือภาชนะตข่างๆทบีที่ทจาดล้วยทองคจา ทบีที่สระสลิโลอนัม
ภาชนะเหลข่านบีนั้กห็ถผกเตลิมดล้วยนนั้จาและถผกแบกมายนังพระวลิหาร อนันเปป็นทบีที่ซถึที่งนนั้จานนันั้นถผกเทใสข่ภาชนะเงลินลผกหนถึที่งบนแทข่น
บผชาฝปัปี่งตะวนันออกซถึที่งเปป็นทบีที่ๆเครดืที่องเผาบผชาถผกฆข่าถวาย ขณะทบีที่เหตอุการณร์นบีนั้เกลิดขถึนั้น ผผล้คนกห็รล้องเพลงวข่า “มาเถลิด 
ทอุกคนทบีที่กระหาย เชลิญทข่านทนันั้งหลายมายนังนนั้จาเหลข่านบีนั้เถลิด! และทข่านทนันั้งหลายจะตนักนนั้จาออกมาจากบข่อแหข่งความ
รอดดล้วยความชดืที่นชมยลินดบี”

ธรรมเนบียมของการตนักนนั้จานบีนั้เปป็นสลิที่งทบีที่มนอุษยร์กจาหนดขถึนั้นมาและไมข่มบีเอข่ยถถึงทบีที่ใดเลยในพระราชบนัญญนัตลิของ
โมเสส; กระนนันั้น ฉากหลนังดนังกลข่าวกห็เหมาะสมทบีที่สอุดสจาหรนับพระเยซผทบีที่จะหยลิบยดืที่นคจาเชลิญใหล้แกข่คนบาปทนันั้งหลายทบีที่
ตล้องการนนั้จาทบีที่มบีชบีวลิต ดล้วยเหตอุนบีนั้ พระองคร์จถึงทรงยดืนอยผข่ตข่อหนล้าฝผงชนหมผข่ใหญข่นนันั้นและเรลิที่มตรนัสดล้วยสลิทธลิอจานาจวข่า 
“ถด้าผซูด้ใดกระหาย ผซูด้นทนี้นจงมาหาเราและดพที่ม” นบีที่คดือพระสนัญญาเรดืที่องแหลข่งทบีที่มาแหข่งความสดชดืที่นและความอลิที่มหนจา
จากพระเจล้าสองประการ: พระเยซผ, นนั้จาทบีที่มบีชบีวลิต, ทรงทคาใหด้จริตใจททที่กระหายไดด้อริที่มหนคา; และเมดืที่อเรามาหาพระองคร์
และรนับนนั้จาทบีที่มบีชบีวลิต เรากห็ถผกสถลิตอยผข่ภายในโดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์, เรามบี “แมต่นนี้คาหลายสายแหต่งนนี้คาททที่มทชทวริต” 
เปป็นกรรมสลิทธลิธิ์และโดยแมข่นนั้จาเหลข่านนันั้นทบีที่มบีนนั้จาประกอบดล้วยชบีวลิต คนอพที่นๆกห็อลิที่มหนจา

ขล้อ 38 สอนอยข่างชนัดเจนวข่าเมดืที่อเราดดืที่มนนั้จาทบีที่มบีชบีวลิตนนันั้น, เมดืที่อบข่อนนั้จาแหข่งนนั้จาทบีที่มบีชบีวลิตผอุดขถึนั้นภายในเรา, เรากห็
จะเปป็นชข่องทางแหข่งพระพรไปสผข่ผผล้อดืที่น, ชข่องทางตข่างๆซถึที่งนนั้จาฝฝ่ายวลิญญาณทบีที่ใหล้ชบีวลิตไหลผข่านออกมา, เพดืที่อดนับ
กระหายจลิตวลิญญาณทนันั้งหลายทบีที่ตล้องการ พระเจล้าทรงพอพระทนัยทบีที่จะกระทจากลิจผข่านทางลผกๆของพระองคร์ในยอุค
สมนัยนบีนั้ พระองคร์ทรงคาดหวนังใหล้เราเปป็นชข่องทางแหข่งพระพร

จงสนังเกตวข่าพระเยซผทรงใชล้คจาพหผพจนร์-ไมข่ใชข่แมต่นนี้คา แตข่เปป็น “แมก่นนั้คาหลายสายแหต่งนนี้คาททที่มทชทวริต” พระเจล้า
เพบียงผผล้เดบียวทรงทราบวข่าสลิที่งใดสามารถและควรถผกกระทจาใหล้สจาเรห็จลอุลข่วงผข่านทางชบีวลิตหนถึที่งทบีที่เตห็มลล้นดล้วยพระ
วลิญญาณ; ความเปป็นไปไดล้เหลข่านนันั้นไมข่มบีขบีดจจากนัดเลย! เราควรระมนัดระวนังทบีที่จะไมข่ปลข่อยใหล้สลิที่งใดมาออุดตนันชข่องทาง
นนันั้นและขนัดขวางไมข่ใหล้เราเปป็นพระพรแกข่คนเหลข่านนันั้นทบีที่เราตลิดตข่อสนัมพนันธร์ดล้วย เอเฟซนัส 5:18 สอนเราใหล้ “เตก็มลด้น
ดล้วยพระวลิญญาณ” และเราสามารถเตห็มลล้นดล้วยพระวลิญญาณไดล้กห็ตข่อเมดืที่อเราถผกชจาระใหล้สะอาดโดยพระโลหลิต (1 
ยอหร์น 1:7) และโดยการทบีที่ความคลิดของเราถผกเปลบีที่ยนแปลงใหมข่: “อยข่าทจาตามอยข่างชาวโลกนบีนั้ แตข่จงรนับการ
เปลบีที่ยนแปลงจลิตใจเสบียใหมข่ เพดืที่อทข่านจะไดล้ทราบพระประสงคร์ของพระเจล้าวข่าอะไรดบี อะไรเปป็นทบีที่ชอบพระทนัย และ
อะไรดบียอดเยบีที่ยม” (รม. 12:2) จอุดประสงคร์หลนักหนถึที่งเดบียวของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์กห็คดือ เพดืที่อถวายเกบียรตลิแดข่พระ
ครลิสตร์ (ยอหร์น 16:14) และพระวลิญญาณทรงกระทจาใหล้งานรนับใชล้นบีนั้สจาเรห็จผข่านทางผผล้เชดืที่อทนันั้งหลายทบีที่บนังเกลิดใหมข่แลล้ว
ทบีที่เตห็มใจทบีที่จะยอมจจานนจลิตใจ, วลิญญาณ, และรข่างกาย, โดยถวายตนัวเองใหล้เปป็น “เครดืที่องบผชาทบีที่มบีชบีวลิต อนันบรลิสอุทธลิธิ์ 
และเปป็นทบีที่พอพระทนัยพระเจล้า” (รม. 12:1) โดยยอมจจานนอวนัยวะตข่างๆของตนใหล้เปป็น “เครดืที่องใชล้ในการชอบ
ธรรมถวายแดข่พระเจล้า” (รม. 6:13)

เทศกาลอยผข่เพลิงเปป็นเทศกาลสอุดทล้ายของปป บนัดนบีนั้กลิจกรรมตข่างๆทบีที่เปป็นพลิธบีการของเทศกาลนนันั้นสลินั้นสอุดลง
แลล้ว, เครดืที่องบผชาสอุดทล้ายไดล้ถผกถวายแลล้ว, ผผล้คนพรล้อมแลล้วทบีที่จะกลนับไปบล้านของตน และพระเยซผทรงถดือโอกาสนบีนั้ทบีที่
จะประกาศเรดืที่องการเสดห็จมาของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์เพดืที่อทบีที่จะสถลิตอยผข่ในผผล้เชดืที่อและทจาใหล้เขาเปป็นชข่องทางแหข่ง
พระพร นบีที่เปป็นโอกาสเหมาะทบีที่สอุดสจาหรนับพระองคร์ทบีที่จะเปปิดเผยเรดืที่องการสลินั้นสอุดของยอุคเกข่าและการเรลิที่มตล้นของยอุค



ใหมข่ เครดืที่องสนัตวบผชาเกข่าๆเหลข่านนันั้นจะเปป็นโมฆะและเครพที่องสทตวบซูชาใหมก่นทนี้จะทรงทคาใหด้เครพที่องสทตวบซูชากต่อนหนด้า
นทนี้นททนี้งหมดสคาเรก็จจรกิงดด้วยตทวพระองคณ์เอง

“ถด้าผยจ้ใดกระหาย ผซูด้นทนี้นจงมาหาเราและดพที่ม” เราไดล้ชบีนั้ใหล้เหห็นซนั้จาแลล้วซนั้จาอบีกในบทเรบียนเหลข่านบีนั้วข่าความรอด
มบีใหล้แกข่คนทบัทั้งปวง-ยลิวหรดือตข่างชาตลิ, ทาสหรดือไท, รวยหรดือจน, มบีการศถึกษาหรดือไมข่มบี-ทอุกคนไดล้รนับเชลิญใหล้มาดดืที่ม
จากนนั้จาแหข่งชบีวลิต; แตข่จงสนังเกตวข่าพระเยซผตรนัสวข่า “ถด้าผซูด้ใดกระหาย ผซูด้นทนี้นจงมา” ตด้องมทความกระหาย, และคนๆ
นทนี้นตด้องดพที่มดด้วยตทวเอง!

เพดืที่อทบีที่จะซาบซถึนั้งกนับฉากหลนังตรงนบีนั้อยข่างเตห็มทบีที่ เราตล้องตระหนนักวข่าในกรอุงเยรผซาเลห็มและพดืนั้นทบีที่โดยรอบใน
บางฤดผกาลของปป นนั้จากห็ขาดแคลนและมบีคข่ามาก พรล้อมกนับคนหลายพนันคนทบีที่เขล้ามาในกรอุงเยรผซาเลห็มเพดืที่อรข่วม
เทศกาลอยผข่เพลิง เสบบียงนนั้จากห็มบีนล้อยอยข่างไมข่ตล้องสงสนัย และนนั้จาถผกนจามาจากสระสลิโลอนัมสจาหรนับพลิธบีการนนันั้น สภาพ
การณร์แวดลล้อมนบีนั้เสนอฉากหลนังอนันสมบผรณร์แบบสจาหรนับคจาเชลิญทบีที่พระเยซผทรงหยลิบยดืที่นใหล้, ทบีที่วข่าผผล้ใดกห็ตามทบีที่
กระหายกห็ควรมาหาพระองคร์และดดืที่มจนอลิที่มหนจา ไมข่วข่าความตล้องการนนันั้นของจลิตวลิญญาณจะเปป็นสลิที่งใด-การ
อภนัยโทษ, สนันตลิสอุข, พระคอุณ, ความเมตตา, พละกจาลนัง-ความตล้องการนนันั้นกห็สามารถรนับการตอบสนองไดล้ในพระ
เยซผครลิสตร์เจล้า, ผผล้ทรงเปป็นบข่อนนั้จาพอุแหข่งชบีวลิต

กรอุณาสนังเกตวข่า ขล้อ 38 กลข่าววข่าผผล้ทบีที่เชดืที่อในพระเยซผ “ตามททที่พระคกัมภทรค์ไดด้กลต่าวไวด้แลด้ว”-ไมข่ใชข่อยข่างทบีที่
มนอุษยร์อาจคริด, ไมข่ใชข่อยข่างทบีที่หลนักคจาสอนประจคานริกายอาจสอน, แตข่ “ตามทบีที่พระคทมภทรณ์ไดล้กลข่าวไวล้แลล้ว” (1 คร. 
15:1-8) การเชดืที่อในพระเยซผ “ตามททที่พระคทมภทรณ์ไดด้กลต่าวไวด้แลด้ว” คดือการเชดืที่อในการรนับสภาพมนอุษยร์ของพระองคร์, 
ชบีวลิตทบีที่ไมข่มบีบาปของพระองคร์, การสลินั้นพระชนมร์ของพระองคร์เพดืที่อลบมลทลินบาป, การถผกฝปังไวล้ของพระองคร์, การ
ฟฟฟื้นคดืนพระชนมร์ของพระองคร์, และการเสดห็จขถึนั้นสผข่สวรรคร์พรล้อมพระกายของพระองคร์-ไมข่ใชข่ตามทบีที่ศาสนาสอน, 
ไมข่ใชข่ตามทบีที่ประเพณบีสอน, แตข่ตามทบีที่ “องคห์พระผซผู้เปป็นเจผู้าตรนัสดนังนบีนั้” และผผล้ทบีที่เชดืที่อในพระเยซผตามททที่พระวจนะ
บรริสตุทธริธิ์ของพระเจด้ากลต่าวกห็จะกลายเปป็นทข่อพระพรสจาหรนับผผล้อดืที่น “แมต่นนี้คาททที่มทนนี้คาประกอบดด้วยชทวริตจะไหลออกมา
จากภายในผซูด้นทนี้น!’ (ในการเชดืที่อมโยงกนับเรดืที่องนบีนั้ กรอุณาศถึกษาขล้อพระคนัมภบีรร์เหลข่านบีนั้ในภาคพนันธสนัญญาเดลิม: อลิสยาหร์ 
12:3; 35:6,7; 41:18; 44:3; และเศคารลิยาหร์ 14:8)

“สริที่งททที่ (พระเยซซู) ตรทสนทนี้นหมายถนงพระวริญญาณ” นบีที่กจาจนัดความคลิดเกบีที่ยวกนับความสนัมพนันธร์ใดๆระหวข่าง 
“นนั้จา” ในขล้อนบีนั้กนับการใหล้บนัพตลิศมาดล้วยนนั้จาอยข่างชนัดเจนมากๆ เพราะวข่ามนันกลข่าวอยข่างเนล้นหนนักวข่าพระเยซผกจาลนัง
ตรนัสถถึงพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ “ซนที่งผซูด้ททที่เชพที่อในพระองคณ์จะไดด้รทบ” จากนนันั้น เกรงวข่าใครบางคนจะเขล้าใจผลิดเกบีที่ยวกนับ
ความหมายของ “จะไดด้รทบ” พระวจนะกห็กลข่าวตข่อไปวข่า “เหตตุวต่ายทงไมต่ไดด้ประทานพระวริญญาณบรริสตุทธริธิ์ใหด้ เพราะ
พระเยซซูยทงมริไดด้รทบสงต่าราศท” ถล้อยคจาเหลข่านบีนั้ถผกกลข่าวกข่อนวนันเพห็นเทคอสตร์นนันั้น, กข่อนทบีที่พระเยซผเสดห็จกลนับขถึนั้นไปหา
พระบลิดา, และดล้วยเหตอุนบีนั้พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์จถึงยนังไมข่ไดล้เสดห็จเขล้ามาในโลกเพดืที่อมาสถลิตอยผข่ในใจของผผล้เชดืที่อทนันั้ง
หลาย

นบีที่ไมข่ไดล้หมายความวข่าพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ไมข่ทรงอยผข่ในโลกในขณะนนันั้น; พระองคณ์ทรงอยซูต่-แตข่ไมข่เหมดือน
กนับทบีที่พระองคร์ทรงสถลิตอยผข่ดล้วยในยอุคแหข่งพระคอุณนบีนั้ ในยอุคสมนัยภาคพนันธสนัญญาเดลิม พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ไดล้เสดห็จ
ลงมาบนมนอุษยร์สจาหรนับงานรนับใชล้ทบีที่เฉพาะเจาะจงและจากนนันั้นกห็เสดห็จไปจากพวกเขา; พระองคร์ยนังไมข่เสดห็จมาสถลิต



อยผข่ดล้วยจนกระทนัที่งพระเยซผทรงไดล้รนับสงข่าราศบีแลล้ว พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ทรงเปป็นหนถึที่งเดบียวกนับพระบลิดาและพระ
บอุตร, เปป็นอบีกพระภาคหนถึที่งทบีที่มบีสลิทธลิอจานาจเทข่าเทบียมกนัน, ทรงเปป็นอยผข่นลิรนันดรร์เหมดือนกนับทบีที่พระเจล้าพระบลิดาและ
พระเจล้าพระบอุตรทรงเปป็นอยผข่นลิรนันดรร์; แตข่พระองคร์ไมข่ไดล้ทรงมบีทบีที่สถลิตอยผข่บนแผข่นดลินโลกนบีนั้จนกระทนัที่งวนันเพห็นเทคอส
ตร์นนันั้น แนข่นอนวข่าพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ทรงอยผข่ในสมนัยภาคพนันธสนัญญาเดลิม (ปฐก. 6:3) ดาวลิดพผดตามทบีที่พระ
วลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ทรงดลใจเขา (มาระโก 12:36)  อลิสยาหร์พผดถถึงการทจาใหล้พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ “เสบียพระทนัย”
(อสย. 63:10, 11) ยอหร์นผผล้ใหล้รนับบนัพตลิศมาเตห็มลล้นดล้วยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์แมล้กระทนัที่งกข่อนเขาเกลิด (ลผกา 1:15) 
และเปโตรบอกเราวข่าพระวจนะของพระเจล้า “ไมข่ไดล้มาจากความประสงคร์ของมนอุษยร์ แตต่พวกผซูด้บรริสตุทธริธิ์ของ
พระเจด้าไดด้กลต่าวคคาตามททที่พระวริญญาณบรริสตุทธริธิ์ไดด้ทรงดลใจเขา” (2 ปต. 1:21)

ประชาชนเหลข่านบัทั้นแตกแยกกบัน
ขล้อ 40-42: “เมพที่อประชาชนไดด้ฟฟังดทงนทนี้น หลายคนจนงพซูดวต่า “แทด้จรริง ทต่านผซูด้นทนี้เปป็นศาสดาพยากรณณ์นทนี้น” 

คนอพที่นๆกก็พซูดวต่า “ทต่านผซูด้นทนี้เปป็นพระครริสตณ์” แตต่บางคนพซูดวต่า “พระครริสตณ์จะมาจากกาลริลทหรพอ พระคทมภทรณ์กลต่าวไวด้
มริใชต่หรพอวต่า พระครริสตณ์จะมาจากเชพนี้อสายของดาวริด และมาจากเมพองเบธเลเฮมซนที่งดาวริดเคยอยซูต่นทนี้น” 

“ประชาชน” ทบีที่วข่านบีนั้เหห็นไดล้ชนัดวข่าหมายถถึงฝผงชนโดยรวม ซถึที่งหลนักๆแลล้วประกอบดล้วยสามนัญชน และไมข่ใชข่
พวกปอุโรหลิตใหญข่และพวกฟารลิสบี คจาเชลิญชวนทบีที่ชนัดเจนและกลล้าหาญทบีที่พระเยซผเพลิที่งยดืที่นเสนอนนันั้นจนับใจผผล้คนเปป็นอนัน
มาก ไมข่มบีผผล้ใดเคยใหด้คจาเชลิญเชข่นนนันั้นมากข่อน, ไมข่มบีบอุคคลธรรมดาคนใดจะกลด้าเสนอเชข่นนนันั้น ดล้วยเหตอุนบีนั้ประชาชน
เหลข่านนันั้นจถึงรนับสารภาพวข่า “แทล้จรลิง ทข่านผผล้นบีนั้เปป็นศาสดาพยากรณร์นบัทั้น”-ซถึที่งหมายความวข่า “ศาสดาพยากรณร์ผผล้ทบีที่
จะมานนันั้น” ตามทบีที่มบีสนัญญาไวล้ในพระราชบนัญญนัตลิ 18:15, 18:

“พระเยโฮวาหร์พระเจล้าของทข่านจะโปรดใหล้ผผล้พยากรณร์อยข่างขล้าพเจล้านบีนั้เกลิดขถึนั้นในหมผข่พวกทข่านจากพบีที่นล้อง
ของทข่าน ทข่านทนันั้งหลายจงตนันั้งใจฟปังเขา...เราจะโปรดใหล้บนังเกลิดผผล้พยากรณร์อยข่างเจล้าในหมผข่พวกพบีที่นล้องของเขา และ
เราจะใสข่ถล้อยคจาของเราในปากของเขา และเขาจะกลข่าวบรรดาสลิที่งทบีที่เราบนัญชาเขาไวล้นนันั้นแกข่ประชาชนทนันั้งหลาย”

“คนอพที่นๆกก็พซูดวต่า “ทต่านผซูด้นทนี้เปป็นพระครริสตณ์” แตข่คนอดืที่นๆกห็ยนังสงสนัยอยผข่ดบี โดยปฏลิเสธทบีที่จะเชดืที่อ และคนกลอุข่ม
นบีนั้กห็ถามวข่า “พระครริสตณ์จะมาจากกาลริลทหรพอ” ขล้อโตล้แยล้งเชข่นนนันั้นมบีพดืนั้นฐานอยผข่บนความรผล้สถึกทบีที่วข่า นนักเทศนร์ผผล้นบีนั้ แมล้
เขาจะวลิเศษมากเพบียงใด กก็เปป็นชาวแควล้นกาลลิลบี, ชาวเมดืองนาซาเรห็ธ, และดล้วยเหตอุนบีนั้จถึงไมข่นข่าจะเปป็นพระครลิสตร์ไดล้ 
พวกเขาไมข่รผล้อะไรเลยเกบีที่ยวกนับสถานทบีที่ประสผตลิขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้าของเรา

จากขล้อ 42 เราทราบวข่าพวกยลิวสข่วนใหญข่เหลข่านนันั้นมบีความรผล้อยผข่บล้างเกบีที่ยวกนับพระคนัมภบีรร์ และพวกเขา
หลายคนกห็คอุล้นเคยดบีกนับคจาพยากรณร์ตข่างๆเกบีที่ยวกนับการเสดห็จมาของพระเมสสลิยาหร์ แมล้แตข่ประชาชนธรรมดากห็รผล้วข่า
พระองคร์จะตล้องมาจากวงศร์วานของดาวลิดและวข่าพระองคร์จะตล้องประสผตลิในเมดืองเบธเลเฮม, สถานททที่เกริดของดา
วลิด เรดืที่องนข่าเศรล้ากห็คดือวข่าพวกเขารผล้จนักพระคนัมภบีรร์จากมอุมมองดล้านประวนัตลิศาสตรร์และภผมลิศาสตรร์ เหมดือนอยข่าง
อาจารยร์หลายทข่านในวนันนบีนั้รผล้จนัก แตข่พวกเขาไมข่รผล้จนักพระครลิสตร์ผผล้ทบีที่พระคนัมภบีรร์ยดืที่นเสนอ

ขล้อ 43: “เหตตุฉะนทนี้นประชาชนจนงมทความเหก็นแตกแยกกทนในเรพที่องพระองคณ์”
ถล้อยคจาทบีที่พระเยซผตรนัสในลผกา 12:51 ถผกทจาใหล้สจาเรห็จจรลิงตามตนัวอนักษรในทบีที่นบีนั้: “ทข่านทนันั้งหลายคลิดวข่า เรา

มาเพดืที่อจะใหล้เกลิดสนันตลิภาพในโลกหรดือ เราบอกทข่านวข่า มลิใชข่ แตข่จะใหล้แตกแยกกนันตข่างหาก” พระองคร์ยนังทรงทจาใหล้



ผผล้คนแตกแยกกนันอยผข่เหมดือนเดลิม: ครอบครนัวทนันั้งหลาย-บางครนันั้งกห็สามบีกนับภรรยา-ไมข่เหห็นพล้องตรงกนันเกบีที่ยวกนับ
พระองคร์; และตราบใดทบีที่เวลายนังเดลินอยผข่ตข่อไป, ตราบใดทบีที่ซาตานเพข่นพข่านอยผข่ในโลกนบีนั้, จะมบีการแตกแยก
ทข่ามกลางผผล้คนเพราะพระเยซผและพระวจนะของพระเจล้า เปป็นความจรลิงทบีที่วข่าพระวจนะชนักนจาผผล้คนใหล้มาหาพระ
เยซผ; แตข่เมดืที่อพระวจนะถผกปฏลิเสธ คนเหลข่านนันั้นทบีที่ปฏลิเสธพระวจนะกห็ถอยหต่างไปไกลจากพระเยซผมากยลิที่งขถึนั้น ผผล้รนับใชล้
คนใดทบีที่เทศนาพระวจนะของพระเจล้าแบบทบีที่บรลิสอุทธลิธิ์และไมข่ถผกดนัดแปลงกห็จะมบีความไมข่สงบในทบีที่ประชอุมของตน ถล้า
พระเยซซูทรงทจาใหล้ทอุกคนพอใจไมข่ไดล้ ผผล้รนับใชล้วนันนบีนั้จะทจาใหล้ทอุกคนพอใจและยนังเทศนาขข่าวประเสรลิฐตามทบีที่มบีเขบียนไวล้
ในพระวจนะของพระเจล้าไดล้อยข่างไร?

ขล้อ 44: “บางคนใครต่จะจทบพระองคณ์ แตต่ไมต่มทผซูด้ใดยพที่นมพอแตะตด้องพระองคณ์เลย”
ไมข่ตล้องสงสนัยเลยวข่าพวกประชาชนทบีที่อาศนัยอยผข่ในกรอุงเยรผซาเลห็มและทราบวข่าพวกผผล้นจาทางศาสนารผล้สถึก

อยข่างไรเกบีที่ยวกนับพระเยซผกห็คงอยากจนับกอุมพระองคร์เพดืที่อทบีที่จะทจาใหล้พวกสมาชลิกสภาซานเฮดรลินประทนับใจ แนข่นอน
วข่าพวกผผล้นจาของพวกยลิวคงจะจนับกอุมและขนังพระองคร์ในคอุกไปแลล้วถล้าพวกเขาทจาแบบนนันั้นไดล้

“แตต่ไมต่มทผซูด้ใดยพที่นมพอแตะตด้องพระองคณ์เลย” เราเหห็นการทรงแทรกแซงของพระเจล้าในทบีที่นบีนั้อบีกครนันั้ง มนันไมข่ใชข่
เวลาทบีที่ถผกกจาหนดไวล้ทบีที่พวกศนัตรผขององคร์พระผผล้เปป็นเจล้าจะจนับพระองคร์; เวลาของพระองคร์ยนังมาไมข่ถถึง (ดผ มธ. 26:5;
มก. 14:2; ลก. 22:2 เชข่นกนัน) และพวกเจล้าหนล้าทบีที่ทบีที่ไดล้ถผกสข่งมาเพดืที่อจนับกอุมพระองคร์กห็กลนับไปหาสภาซานเฮดรลิน
โดยทบีที่ไมข่ไดล้นจาตนัวพระองคร์ไปดล้วย

ขล้อ 45: “เจด้าหนด้าททที่จนงกลทบไปหาพวกปตุโรหริตใหญต่และพวกฟารริสท และพวกนทนี้นกลต่าวกทบเจด้าหนด้าททที่วต่า 
“ทคาไมเจด้าจนงไมต่จทบเขามา”

เราไมข่รผล้วข่าเวลาผข่านไปนานเทข่าใดระหวข่างขล้อ 32 (ทบีที่พวกเจล้าหนล้าทบีที่ถผกสข่งไปจนับกอุมพระเยซผ) กนับขล้อ 45 
ชายเหลข่านบีนั้นข่าจะไดล้รนับคจาสนัที่งใหล้จนับกอุมพระองคร์เมดืที่อสบโอกาส แตข่พวกเขากห็กลนัวฝผงชนเหลข่านนันั้น กลนัววข่าพวกเขาจะ
ปลอุกปปัปี่นฝผงชนเหลข่านนันั้นใหล้ตข่อสผล้กนับพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีซถึที่งแนข่นอนวข่าเปป็นพวกคนสข่วนนล้อย ดนังนนันั้นวนัน
เทศกาลเหลข่านนันั้นจถึงเสรห็จสลินั้น, เทศกาลเลบีนั้ยงนนันั้นมาถถึงตอนจบแลล้ว, และพวกเจล้าหนล้าทบีที่กห็กลนับไปมดือเปลข่าเพดืที่อเผชลิญ
หนล้ากนับพวกปอุโรหลิตใหญข่และพวกฟารลิสบี ซถึที่งถามทนันทบีวข่า “ทคาไมพวกเจด้าจนงไมต่จทบเขามา”

ขล้อ 46: “เจด้าหนด้าททที่ตอบวต่า “ไมต่เคยมทผซูด้ใดพซูดเหมพอนคนนทนี้นเลย”
ตอนทบีที่พวกเจล้าหนล้าทบีที่ยดืนอยผข่รอบนอกและฟปังถล้อยคจาของพระเยซผ พวกเขากห็ไมข่รผล้ตนัววข่าถล้อยคจาเหลข่านนันั้น

เปป็น “จลิตวลิญญาณและชบีวลิต” ไมข่มบีขล้อสงสนัยในความคลิดของผมเลยวข่าฤทธลิธิ์เดชแหข่งถล้อยคจาของพระองคร์เกาะกอุมใจ
และความคลิดของพวกเขา สภาซานเฮดรลินไดล้สข่งพวกเจล้าหนล้าทบีที่ทบีที่เกข่งทบีที่สอุดและมบีประสลิทธลิภาพมากทบีที่สอุดเทข่าทบีที่จะ
หาไดล้ไปอยข่างไมข่มบีขล้อสงสนัย-แตข่ไมข่วข่าจะเปป็นกษนัตรลิยร์หรดือยาจก, พระวจนะของพระเจล้ากห็คมกวข่าดาบสองคมใดๆ
และจะแทงทะลอุใจของคนใดกห็ตามทบีที่จะยอมฟฟังมนัน!

นอกจากนบีนั้ พวกเจล้าหนล้าทบีที่เหลข่านบีนั้ยนังไดล้รนับอลิทธลิพลจากความสนใจและทนัศนคตลิของประชาชนเหลข่านนันั้น
ดล้วย พวกเขาไมข่เคยเหห็นผผล้ใดมบีอลิทธลิพลขนาดนนันั้นตข่อประชาชนเหมดือนอยข่างทบีที่ชายผผล้นบีนั้มบี ประชาชนสข่วนใหญข่ฟปัง
เหมดือนตล้องมนตร์สะกด ขณะทบีที่พระเยซผตรนัสถล้อยคจาแสนวลิเศษแหข่งชบีวลิตของพระองคร์ ในมนัทธลิว 7:28, 29 เมดืที่อพระ



เยซผเทศนาคจาเทศนาบนภผเขาเสรห็จแลล้ว “ประชาชนกห็อนัศจรรยร์ใจดล้วยคจาสนัที่งสอนของพระองคร์ เพราะวข่าพระองคร์
ไดล้ทรงสนัที่งสอนเขาดล้วยสลิทธลิอจานาจ ไมข่เหมดือนพวกธรรมาจารยร์”

คดืนนนันั้นในสวนเกทเสมนบีเมดืที่อยผดาสพาพวกเจล้าหนล้าทบีที่และผผล้คนไปจนับกอุมพระเยซผ เราถผกบอกวข่า “พระเยซผ
ทรงทราบทอุกสลิที่งทบีที่จะเกลิดขถึนั้นกนับพระองคร์ พระองคร์จถึงเสดห็จออกไปถามเขาวข่า “ทต่านททนี้งหลายมาหาใคร” เขาทผล
ตอบพระองคร์วข่า “มาหาเยซซูชาวนาซาเรก็ธ” พระเยซผตรนัสกนับเขาวข่า “เราคบอผยจ้นกันั้นแหละ” … เมดืที่อพระองคร์ตรนัสกนับ
เขาทนันั้งหลายวข่า “เราคดือผผล้นนันั้นแหละ” เขาททนี้งหลายไดด้ถอยหลทงและลจ้มลงททนั่ดกิน!” (ยอหร์น 18:4-6) นบีที่คดือพระเยซผ
องคร์เดบียวกนับทบีที่พวกเจล้าหนล้าทบีที่เหลข่านบีนั้กจาลนังฟปัง ไมข่แปลกเลยทบีที่พวกเขากลข่าวแกข่พวกปอุโรหลิตใหญข่และพวกฟารลิสบีวข่า 
“ไมต่เคยมทผซูด้ใดพซูดเหมพอนคนนทนี้นเลย” พวกเขาจนับกอุมพระเยซผไมข่ไดล้เพราะวข่าถล้อยคจาของพระองคร์เกาะกอุมพวกเขา!

ขล้อ 47 และ 48: “พวกฟารริสทตอบเขาวต่า “พวกเจด้าถซูกหลอกไปดด้วยแลด้วหรพอ มทผซูด้ใดในพวกขตุนนางหรพอ
พวกฟารริสทเชพที่อในผซูด้นทนี้นหรพอ”

คจาทบีที่แปลเปป็น “หลอก” ตรงนบีนั้มบีความหมายวข่า “นจาใหล้หลงเจลิที่นไป” กลข่าวอบีกนนัยหนถึที่ง พวกฟารลิสบีถามวข่า 
“พวกเจผู้ากจาลนังถผกนจาใหล้หลงเจลิที่นไปโดยคจาสอนของเขาหรดือ? พวกเจผู้ากจาลนังตลิดตามคจาสอนผลิดของเขาหรดือ?” 
ภาษากรบีกตรงนบีนั้บอกเปป็นนนัยถถึงการดผแคลน, การประชดประชนัน, ความไมข่พอใจ, ความโกรธ-ความเกลทยดชทงดล้วย
ซนั้จา

“มทผซูด้ใดในพวกขตุนนางหรพอพวกฟารริสทเชพที่อในผซูด้นทนี้นหรพอ” คจาถามนบีนั้ถผกตนันั้งใจใหล้เปป็นขล้อพลิสผจนร์วข่ามนันเปป็นไป
ไมข่ไดล้เลยทบีที่พระเยซผจะเปป็นพระเมสสลิยาหร์ทบีที่แทล้จรลิง เพราะวข่าถล้าบรรดาอาจารยณ์ผซูด้เปปีปี่ยมดด้วยความรซูด้ทอุกคนใน
อลิสราเอลไดล้ปฏลิเสธทบีที่จะตลิดตามพระองคร์, ถล้าพวกผผล้นจาทางศาสนาไดล้ปฏลิเสธพระองคร์, มนันกห็เปป็นทบีที่แนข่นอนวข่า
พระองคร์ไมต่มททางเปป็นพระเมสสลิยาหร์ไดล้

ขล้อ 49: “แตต่ประชาชนหมซูต่นทนี้ททที่ไมต่รซูด้พระราชบทญญทตริกก็ตด้องถซูกสาปแชต่งอยซูต่แลด้ว”
ตามทบีที่พวกธรรมาจารยร์กนับพวกฟารลิสบีกลข่าวตรงนบีนั้ ฝผงชนเหลข่านนันั้นทบีที่กจาลนังตลิดตามพระเยซผกห็ประกอบดล้วย

พวกประชาชนธรรมดาทบีที่โฉดเขลาผผล้ซถึที่งไมข่ไดล้เขล้าเรบียนในโรงเรบียนสจาหรนับนนักบวชใดๆ, พวกเขาไมข่ไดล้ถผกสอนใน
พระคนัมภบีรร์; ดล้วยเหตอุนบีนั้พวกเขาจถึง “ถซูกสาปแชต่ง” และนนัที่นคดือเหตอุผลทบีที่พวกเขากจาลนังตลิดตามชาวนาซาเรห็ธผผล้นบีนั้

นบีที่กห็เปป็นความจรลิงในวนันนบีนั้สข่วนใหญข่อยผข่เหมดือนเดลิม พวกผผล้นจาทางศาสนามนักตข่อสผล้ดล้วยอาวอุธของพวกฟารลิสบี
ในพระคจาขล้อนบีนั้ คนเหลข่านนันั้นทบีที่ไมข่เหห็นพล้องกนับพวกเขากห็ถผกตราหนล้าวข่าเปป็นคนโฉดเขลาทบีที่ไมข่มบีความรผล้-กระนนันั้นเปาโล
กห็กลข่าววข่าพระเจล้าไดล้ทรงเลดือกสลิที่งตข่างๆทบีที่ตที่จาตล้อยเพดืที่อทจาใหล้บรรดาผผล้ทบีที่มบีกจาลนังมากและคนมบีปปัญญาสนับสน (1 คร. 
1:26-31) ตลอดหลายยอุคหลายสมนัยเหลข่านนักปฏลิรผปทบีที่ยลิที่งใหญข่อยข่างเชข่น จอหร์น เวสลบียร์, มารร์ตลิน ลผเธอรร์, และคน
อดืที่นๆไดล้ถผกตราหนล้าอยข่างผลิดๆวข่าเปป็นคนโฉดเขลา, คนรผล้นล้อย, และคนสามนัญธรรมดา

ขล้อ 50 และ 51: “นริโคเดมทส (ผซูด้ททที่ไดด้มาหาพระเยซซูในเวลากลางคพนนทนี้น และเปป็นคนหนนที่งในพวกเขา) ไดด้
กลต่าวแกต่พวกเขาวต่า “พระราชบทญญทตริของเราตทดสรินคนใดโดยททที่ยทงไมต่ไดด้ฟฟังเขากต่อน และรซูด้วต่าเขาไดด้ทคาอะไรบด้าง
หรพอ”

ทบีที่ใดกห็ตามทบีที่เราพบชดืที่อของนลิโคเดมนัส เรากห็อข่านเสมอวข่าเขามาหาพระเยซผในเวลากลางคพน อาจเปป็นไดล้วข่า
พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์กจาลนังชบีนั้ใหล้เหห็นวข่านลิโคเดมนัสเปป็นคนขบีนั้ขลาดฝฝ่ายวลิญญาณคนหนถึที่งเมดืที่อเขามาหาองคร์พระผผล้เปป็น



เจล้าครนันั้งแรกนนันั้น โดยกลนัวทบีที่กลข่าวยอมรนับพระองคร์อยข่างเปปิดเผยเพราะวข่า เนดืที่องจากตทวเขาเองเปป็นฟารลิสบีคนหนถึที่ง 
เขาจถึงรผล้วข่าจะเกลิดผลกระทบในสภาซานเฮดรลินหากเขาสารภาพความเชดืที่อของเขาในพระเยซผอยข่างเปปิดเผย ตข่อมา
ขณะทบีที่พวกสาวกกจาลนังหลบซข่อนเพราะความกลนัวพวกยลิว นลิโคเดมนัสไดล้มาพรล้อมกนับโยเซฟชาวบล้านอารลิมาเธบียเพดืที่อ
ขอพระศพของพระเยซผ และชข่วยฝปังพระองคร์ในออุโมงคร์ฝปังศพของโยเซฟ (ยอหร์น 19:38-42)

“นริโคเดมทส...(เปป็นคนหนนที่งในพวกเขา)” หมายความวข่าเขาเปป็นหนถึที่งในพวกผผล้นจาทางศาสนาทบีที่โดดเดข่นใน
สมนัยนนันั้น เขาเปป็นขอุนนางคนหนถึที่งในหมผข่พวกยลิว บางทบีอาจเปป็นหนถึที่งในอาจารยร์ทบีที่ยลิที่งใหญข่ทบีที่สอุดในทนัที่วทนันั้งอลิสราเอลเลย
กห็วข่าไดล้ (ดผ ยอหร์น 3:10) เนดืที่องจากเขามบีตจาแหนข่งในสภาซานเฮดรลิน เขาจถึงอยผข่ตอนนนันั้นทบีที่การประชอุมสภาดล้วย เขา
ไดล้ยลินแผนการตข่างๆของพวกเขาเกบีที่ยวกนับพระเยซผ ดล้วยเหตอุนบีนั้เขาจถึงสามารถพผดจากตจาแหนข่งหนถึที่งทบีที่มบีความเทข่า
เทบียมกนับสมาชลิกคนอดืที่นๆทบีที่เหลดือในสภานนันั้น และในขล้อ 51 เขากจาลนังพยายามแสดงใหล้พวกเขาเหห็นวข่าแมล้ในขณะทบีที่
พวกเขากจาลนังอล้าง “พระราชบนัญญนัตลิ” พวกเขากห็กจาลนังละเมริดพระราชบนัญญนัตลิเดบียวกนันนนันั้น

จงสนังเกตวข่านลิโคเดมนัสรนับมดือกนับปปัญหานบีนั้อยข่างระมนัดระวนังขนาดไหน: “พระราชบทญญทตริของเราตทดสรินคน
ใดโดยททที่ยทงไมต่ไดด้ฟฟังเขากต่อน และรซูด้วต่าเขาไดด้ทคาอะไรบด้างหรพอ?” เขาไมข่ไดล้เอข่ยพระนามของพระเยซผ และเขาไมข่ไดล้
กลข่าวถถึงกรณบีทบีที่กจาลนังหารดืออยผข่อยข่างเฉพาะเจาะจงดล้วย เขาพผดแบบเหมารวม โดยใชล้การประยอุกตร์แบบสากลของ
พระราชบนัญญนัตลิ โดยการใชล้วลิธบีการนบีนั้ของเขา เขายอมรนับวข่าพวกเขาใหล้เกบียรตลิพระราชบนัญญนัตลิของโมเสส แตข่หลนัก
การทบีที่ยลิที่งใหญข่กวข่าของพระราชบนัญญนัตลินนันั้นกห็คดือวข่า ไมต่มทผซูด้ใดควรถผกปรนับโทษโดยทบีที่ไมข่ไดล้รนับอนอุญาตใหล้แกล้ตข่างเพดืที่อตนัว
เองเสบียกข่อน (อข่าน พระราชบนัญญนัตลิ 1:17; 19:15)

มนันตล้องใชล้ความกลล้ามหาศาลสจาหรนับชายผผล้นบีนั้ทบีที่จะพผดออกมาในสภาซานเฮดรลิน แมล้แตข่ในคจาพผดแบบ
เหมารวมเชข่นนนันั้นกห็ตาม มนันอาจทจาใหล้เขาตล้องเสบียชบีวลิตไดล้! สมาชลิกคนอดืที่นๆทบีที่เหลดืออาจหนันมาเลข่นงานเขาและรล้อง
วข่า “ตรถึงนริโคเดมทสเสบียทบีที่กางเขน!” ผมอดชดืที่นชมเขาไมข่ไดล้สจาหรนับการยดืนหยนัดของเขา แมล้อาจดผขลาดกลนัวกห็ตาม 
ไมข่ใชข่ครลิสเตบียนทอุกคนมบีความกลล้าหาญในปรลิมาณทบีที่เทข่ากนัน ไมข่ใชข่ทอุกคนมบีใจกลล้าในระดนับเดบียวกนัน

ขล้อ 52: “เขาททนี้งหลายตอบนริโคเดมทสวต่า “ทต่านมาจากกาลริลทดด้วยหรพอ จงคด้นหาดซูเถริด เพราะวต่าไมต่มท
ศาสดาพยากรณณ์เกริดขนนี้นมาจากกาลริลท”

นบีที่คดือถล้อยคจาทบีที่ขมขดืที่น, ถากถาง, และเกลบียดชนังของพวกขอุนนางของพวกยลิว! จรลิงๆแลล้วพวกเขากจาลนังถาม
นลิโคเดมนัสวข่าเขาพรล้อมกนับการศถึกษา, ความสามารถ, ความเขล้าใจในพระราชบนัญญนัตลิ, และสลิทธลิอจานาจของเขาใน
ธรรมศาลาของพวกเขา, กจาลนังเขล้ารข่วมกนับฝผงชนเหลข่านนันั้นทบีที่ตลิดตามชาวกาลลิลบีทบีที่คลนัที่งศาสนาคนนบีนั้หรดือ คจาพผดโดยนนัย
นบีนั้เปป็นคจาดผถผก-ซถึที่งหลนังจากนนันั้นพวกเขากลข่าวแกข่เขาวข่า “จงกลนับไปและคล้นดผพระคนัมภบีรร์เถลิด นลิโคเดมนัสเออ๋ย จงศถึกษา
คจาพยากรณร์ตข่างๆเกบีที่ยวกนับพระเมสสลิยาหร์ของเรากข่อนทบีที่ทข่านแกล้ตข่างใหล้คนลวงโลกคนนบีนั้; เพราะวข่าถล้าทข่านจะศถึกษา
หนนังสดือของอลิสยาหร์, เยเรมบียร์, และเศคารลิยาหร์ ทข่านกห็จะเรบียนรผล้วข่าไมต่มทศาสดาพยากรณณ์เกริดขนนี้นมาจากกาลริลท”
(ภาษากรบีกอข่านวข่า “ศาสดาพยากรณร์คนหนถึที่งไมข่ไดล้ถผกยกขถึนั้นมาจากแควล้นกาลลิลบี”)

เหลข่าสมาชลิกของสภาซานเฮดรลินโกรธจนัด, โมโหจนัด, จนพวกเขาเสบียสตลิไปแลล้วทบีที่กลข่าวคจาพผดเหลวไหล
เชข่นนนันั้นออกมา! ทนันั้งๆทบีที่คอุล้นเคยกนับคจาพยากรณร์ตข่างๆในภาคพนันธสนัญญาเดลิม พวกเขายข่อมรผล้อยข่างไมข่มบีขล้อสงสนัยวข่าเอ
ลบีชา, เอลบียาหร์, อาโมส, โยนาหร์, และนาฮผมลล้วนออกมาจากแควล้นกาลลิลบี; คนเหลข่านบีนั้เกลิดในแควล้นนนันั้น ในมนัทธลิว 



4:12-16 เราอข่านวข่า “ครนันั้นพระเยซผทรงไดล้ยลินวข่ายอหร์นถผกขนังไวล้อยผข่ในเรดือนจจา พระองคณ์กก็เสดก็จไปยทงแควด้นกาลริลท 
เมดืที่อเสดห็จออกจากเมดืองนาซาเรห็ธแลล้ว พระองคร์กห็มาประทนับทบีที่เมดืองคาเปอรนาออุม ซถึที่งอยผข่รลิมทะเลทบีที่เขตแดนเศบผลอุน
และนนัฟทาลบี เพพที่อจะสคาเรก็จตามพระวจนะซนที่งตรทสไวด้โดยอริสยาหณ์ศาสดาพยากรณณ์วข่า ‘แควล้นเศบผลอุนและแควล้นนนัฟ
ทาลบีทางขล้างทะเลฟากแมข่นนั้จาจอรร์แดนขล้างโนล้น คดือกาลริลทแหต่งบรรดาประชาชาตริ ประชาชนผผล้นนัที่งอยผข่ในความมดืดไดล้
เหห็นความสวข่างยลิที่งใหญข่ และผผล้ทบีที่นนัที่งอยผข่ในแดนและเงาแหข่งความตาย กห็มบีความสวข่างขถึนั้นสข่องถถึงเขาแลล้ว’” แนข่นอน
วข่าคจาพผดของพวกฟารลิสบีในพระคจาขล้อนบีนั้ไมข่เปป็นความจรลิงเลย

ขล้อ 53: “ตต่างคนตต่างกลทบไปบด้านของตน”
สภาซานเฮดรลินรผล้แลล้วตอนนบีนั้วข่าพวกเขาไมข่สามารถจนับกอุมพระเยซผไดล้ ณ เวลานบีนั้ พวกเขากลนัวทบีที่จะจนับ

พระองคร์เพราะพวกประชาชน พวกเจล้าหนล้าทบีที่ทบีที่พวกเขาสข่งไปเพดืที่อจนับกอุมพระองคร์กห็แตะตล้องพระองคร์ไมข่ไดล้ และ
กลนับมาหาพวกปอุโรหลิตใหญข่ดล้วยรายงานวข่า “ไมข่เคยมบีผผล้ใดพผดเหมดือนคนนนันั้นเลย” ขล้อเทห็จจรลิงทบีที่วข่าพวกเขาลล้มเหลว
ในความพยายามของพวกเขาทบีที่จะหอุบปากชาวกาลลิลบีผผล้นบีนั้ทบีที่พวกเขาเกลบียดชนังกห็ทจาลายความภาคภผมลิใจของสมาชลิก
สภาซานเฮดรลินอยข่างสลินั้นเชลิง กข่อนหนล้านนันั้นพวกเขาแนข่ใจจรลิงๆวข่าพวกเขาจะสามารถกจาจนัดพระองคร์ไดล้ในชข่วงวนัน
เทศกาลเหลข่านนันั้น; แตข่ตรงกนันขล้าม พระเยซผทรงรข่วมเทศกาลเลบีนั้ยงนนันั้นดล้วยความถข่อมใจและความอข่อนสอุภาพ, 
พระองคร์ไมข่ไดล้พยายามทจาตนัวเดข่นเลย ถถึงกระนนันั้นพระองคร์กห็ทรงนจาเทศกาลเลบีนั้ยงนนันั้นในสงข่าราศบีและเกบียรตลิยศ ดนัง
นนันั้นสภาซานเฮดรลินจถึงวงแตกและกลนับบล้านไปดล้วยความอดสผ

พวกขอุนนางของพวกยลิวตล้องพบกนับความพข่ายแพล้ชนัที่วคราว แตข่พญามารไมข่เคยเลลิกลล้มความตนันั้งใจงข่ายๆ
และผมไมข่มบีขล้อสงสนัยเลยวข่าสภาซานเฮดรลิน, ภายใตล้การควบคอุมของพญามาร, แคข่ถอยทนัพไปเฉยๆจนกวข่าจะคลิด
ออุบายใหมข่ขถึนั้นมาไดล้ เราจะเหห็นในบทถนัดไปถถึงแผนการอนันชาญฉลาดอบีกแผนหนถึที่งทบีที่พวกเขาคลิดคล้นขถึนั้นมาในความ
พยายามของพวกเขาทบีที่จะทจาใหล้พระองคร์ตลิดกนับ


