
ขข่าวประเสรริฐเรรียบเรรียงโดยยอหห์น
เลข่ม 2 (บททรีที่ 8-14)

โดย
ดร. โอลลิเวอรร์ บบี กรบีน



คคานคา
นบีนี่เปป็นเลล่มทบีนี่สองของสามเลล่มซซนี่งรวมกกันเปป็นอรรถาธลิบายทบีละขข้อเกบีนี่ยวกกับขล่าวประเสรลิฐของยอหร์น, 

“หนกังสสือแหล่งความรอด” อยล่างไรกก็ตาม นบีนี่ยกังเปป็นการศซกษาแบบแยกเดบีนี่ยวซซนี่งครอบคลลุมบททบีนี่แปดถซงสลิบสบีนี่ของ
ขล่าวประเสรลิฐของยอหร์นเชล่นกกัน

หลายบททบีนี่เราจะศซกษาในเลล่มนบีนี้ดดาเนลินตามใจความหลกักทบีนี่ชบีนี้ไปยกังความเปป็นหนซนี่งเดบียวกกันของตรบีเอกานลุ
ภาพ-พระบลิดา, พระบลุตร, และพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ-และของการรล่วมสนลิทของผผข้เชสืนี่อกกับพระครลิสตร์ ตลอดเนสืนี้อหา
ทกันี้งหมดนบีนี้พระเยซผพระบลุตรทรงเนข้นยนี้ดาการรล่วมสนลิทอกันครบถข้วนและสมบผรณร์แบบของพระองคร์กกับพระบลิดา และ
ทรงสล่งตล่อใหข้เหลล่าสาวกของพระองคร์คสือความจรลิงทบีนี่วล่า แมข้วล่าพระองคร์ไมล่ทรงทดาสลินี่งใดโดยไมล่พซนี่งพาพระบลิดาเลย 
พระองคร์กก็ทรงมบีชบีวลิตในตกัวพระองคร์เอง เหมสือนกกับทบีนี่พระบลิดาทรงมบีชบีวลิต

ในบททข้ายๆทบีนี่รวมอยผล่ในเลล่มนบีนี้ ขณะทบีนี่องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเราทรงใกลข้สลินี้นสลุดการรกับใชข้บนโลกนบีนี้ของ
พระองคร์ คดาสกันี่งสอนของพระองคร์กก็ขซนี้นไปสผล่ทบีนี่ราบแหล่งความสนลิทสนมอกันสผงยลินี่งและบรลิสลุทธลิธกกับเหลล่าสาวกของ
พระองคร์ขณะทบีนี่พระองคร์คล่อยๆถอยหล่างจากสายตาสาธารณชนและมลุล่งเนข้นคดาสกันี่งสอนของพระองคร์ไปทบีนี่ชายกลลุล่ม
เลก็กๆนกันี้นผผข้ซซนี่งจะเปป็นตกัวแทนของพระองคร์บนแผล่นดลินโลกในไมล่ชข้า คดาสกันี่งสอนตล่างๆของพระองคร์มบีลกักษณะทบีนี่แผล่ว
เบาและอล่อนโยนในขข้อพระคดาเหลล่านกันี้น โดยเปปิดเผยไมล่เพบียง “พระฉายทบีนี่แสดงออก” ของพระเจข้าผผข้ทรงมหลิทธลิ
ฤทธลิธเทล่านกันี้น แตล่เปปิดเผยบลุตรมนลุษยร์ผผข้ทรงเปปปี่ยมพระกรลุณาและความเขข้าใจของพระองคร์เกบีนี่ยวกกับความอล่อนแอของ
มนลุษยร์ดข้วย

เลล่มนบีนี้ถผกนดาเสนอพรข้อมกกับคดาอธลิษฐานขอใหข้ครลิสเตบียนทกันี้งหลายไดข้รกับการเสรลิมกดาลกังและการหนลุนใจ 
และขอใหข้บรรดาผผข้หลงหายถผกนดามาถซงพระเยซผผล่านทางหนข้ากระดาษเหลล่านบีนี้

ผผข้แตล่ง



บททรีที่ 8
8:1 แตล่พระเยซผเสดก็จไปยกังภผเขามะกอกเทศ
8:2 ในตอนเชข้าตรผล่พระองคร์เสดก็จเขข้าในพระวลิหารอบีก และคนทกันี้งหลายพากกันมาหาพระองคร์ พระองคร์กก็ประทกับนกันี่ง
และสกันี่งสอนเขา
8:3 พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีไดข้พาผผข้หญลิงคนหนซนี่งมาหาพระองคร์ หญลิงผผข้นบีนี้ถผกจกับฐานลล่วงประเวณบี และเมสืนี่อ
เขาใหข้หญลิงผผข้นบีนี้ยสืนอยผล่ทล่ามกลางฝผงชน
8:4 เขาทผลพระองคร์วล่า “พระอาจารยร์เจข้าขข้า หญลิงคนนบีนี้ถผกจกับเมสืนี่อกดาลกังลล่วงประเวณบีอยผล่
8:5 ในพระราชบกัญญกัตลินกันี้นโมเสสสกันี่งใหข้เราเอาหลินขวข้างคนเชล่นนบีนี้ใหข้ตาย สล่วนทล่านจะวล่าอยล่างไรในเรสืนี่องนบีนี้”
8:6 เขาพผดอยล่างนบีนี้เพสืนี่อทดลองพระองคร์ หวกังจะหาเหตลุฟฟ้องพระองคร์ แตล่พระเยซผทรงนข้อมพระกายลงเอานลินี้ว
พระหกัตถร์เขบียนทบีนี่ดลิน เหมสือนดกันี่งวล่าพระองคร์ไมล่ไดข้ยลินพวกเขาเลย
8:7 และเมสืนี่อพวกเขายกังทผลถามพระองคร์อยผล่เรสืนี่อยๆ พระองคร์กก็ทรงลลุกขซนี้นและตรกัสกกับเขาวล่า “ผผข้ใดในพวกทล่านทบีนี่
ไมล่มบีบาป กก็ใหข้ผผข้นกันี้นเอาหลินขวข้างเขากล่อน”
8:8 แลข้วพระองคร์กก็ทรงนข้อมพระกายลงและเอานลินี้วพระหกัตถร์เขบียนทบีนี่ดลินอบีก
8:9 และเมสืนี่อเขาทกันี้งหลายไดข้ยลินดกังนกันี้น จซงรผข้สดานซกโดยใจวลินลิจฉกัยผลิดชอบ เขาทกันี้งหลายจซงออกไปทบีละคนๆ เรลินี่มจาก
คนเฒล่าคนแกล่จนหมด เหลสือแตล่พระเยซผตามลดาพกังกกับหญลิงทบีนี่ยกังยสืนอยผล่ทบีนี่นกันี้น
8:10 เมสืนี่อพระเยซผทรงลลุกขซนี้นแลข้ว และมลิไดข้ทอดพระเนตรเหก็นผผข้ใด เหก็นแตล่หญลิงผผข้นกันี้น พระองคร์ตรกัสกกับนางวล่า 
“หญลิงเออ๋ย พวกเขาทบีนี่ฟฟ้องเจข้าไปไหนหมด ไมล่มบีใครเอาโทษเจข้าหรสือ”
8:11 นางนกันี้นทผลวล่า “พระองคร์เจข้าขข้า ไมล่มบีผผข้ใดเลย” และพระเยซผตรกัสกกับนางวล่า “เรากก็ไมล่เอาโทษเจข้าเหมสือนกกัน 
จงไปเถลิด และอยล่าทดาบาปอบีก”
8:12 อบีกครกันี้งหนซนี่งพระเยซผตรกัสกกับเขาทกันี้งหลายวล่า “เราเปป็นความสวล่างของโลก ผผข้ทบีนี่ตามเรามาจะไมล่เดลินในความ
มสืด แตล่จะมบีความสวล่างแหล่งชบีวลิต”
8:13 พวกฟารลิสบีจซงกลล่าวกกับพระองคร์วล่า “ทล่านเปป็นพยานใหข้แกล่ตกัวเอง คดาพยานของทล่านไมล่เปป็นความจรลิง”
8:14 พระเยซผตรกัสตอบเขาวล่า “แมข้เราเปป็นพยานใหข้แกล่ตกัวเราเอง คดาพยานของเรากก็เปป็นความจรลิง เพราะเรารผข้วล่า
เรามาจากไหนและจะไปทบีนี่ไหน แตล่พวกทล่านไมล่รผข้วล่าเรามาจากไหนและจะไปทบีนี่ไหน
8:15 ทล่านทกันี้งหลายยล่อมพลิพากษาตามเนสืนี้อหนกัง เรามลิไดข้พลิพากษาผผข้ใด
8:16 แตล่ถซงแมข้วล่าเราจะพลิพากษา การพลิพากษาของเรากก็ถผกตข้อง เพราะเรามลิไดข้พลิพากษาโดยลดาพกัง แตล่เรา
พลิพากษารล่วมกกับพระบลิดาผผข้ทรงใชข้เรามา
8:17 ในพระราชบกัญญกัตลิของทล่านกก็มบีคดาเขบียนไวข้วล่า ‘คดาพยานของสองคนกก็เปป็นความจรลิง’
8:18 เราเปป็นพยานใหข้แกล่ตกัวเราเองและพระบลิดาผผข้ทรงใชข้เรามากก็เปป็นพยานใหข้แกล่เรา”
8:19 เหตลุฉะนกันี้นเขาจซงทผลพระองคร์วล่า “พระบลิดาของทล่านอยผล่ทบีนี่ไหน” พระเยซผตรกัสตอบวล่า “ตกัวเรากก็ดบี พระบลิดา
ของเรากก็ดบี ทล่านทกันี้งหลายไมล่รผข้จกัก ถข้าทล่านรผข้จกักเรา ทล่านกก็จะรผข้จกักพระบลิดาของเราดข้วย”



8:20 พระเยซผตรกัสคดาเหลล่านบีนี้ทบีนี่คลกังเงลิน เมสืนี่อกดาลกังทรงสกันี่งสอนอยผล่ในพระวลิหาร แตล่ไมล่มบีผผข้ใดจกับกลุมพระองคร์ เพราะ
วล่ายกังไมล่ถซงกดาหนดเวลาของพระองคร์
8:21 พระเยซผจซงตรกัสกกับเขาอบีกวล่า “เราจะจากไป และทล่านทกันี้งหลายจะแสวงหาเรา และจะตายในการบาปของ
ทล่าน ทบีนี่ซซนี่งเราจะไปนกันี้นทล่านทกันี้งหลายจะไปไมล่ไดข้”
8:22 พวกยลิวจซงพผดกกันวล่า “เขาจะฆล่าตกัวตายหรสือ เพราะเขาพผดวล่า ‘ทบีนี่ซซนี่งเราจะไปนกันี้นทล่านทกันี้งหลายจะไปไมล่ไดข้’”
8:23 พระองคร์ตรกัสกกับเขาวล่า “ทล่านทกันี้งหลายมาจากเบสืนี้องลล่าง เรามาจากเบสืนี้องบน ทล่านเปป็นของโลกนบีนี้ เราไมล่ไดข้
เปป็นของโลกนบีนี้
8:24 เราจซงบอกทล่านทกันี้งหลายวล่า ทล่านจะตายในการบาปของทล่าน เพราะวล่าถข้าทล่านมลิไดข้เชสืนี่อวล่าเราเปป็นผผข้นกันี้น ทล่าน
จะตข้องตายในการบาปของตกัว”
8:25 เขาจซงถามพระองคร์วล่า “ทล่านคสือใครเลล่า” พระเยซผตรกัสกกับเขาวล่า “เราเปป็นดกังทบีนี่เราไดข้บอกทล่านทกันี้งหลายแตล่
แรกนกันี้น
8:26 เรากก็ยกังมบีเรสืนี่องอบีกมากทบีนี่จะพผดและพลิพากษาทล่าน แตล่พระองคร์ผผข้ทรงใชข้เรามานกันี้นทรงเปป็นสกัตยร์จรลิง และสลินี่งทบีนี่
เราไดข้ยลินจากพระองคร์ เรากลล่าวแกล่โลก”
8:27 เขาทกันี้งหลายไมล่เขข้าใจวล่าพระองคร์ตรกัสกกับเขาถซงเรสืนี่องพระบลิดา
8:28 พระเยซผจซงตรกัสกกับเขาวล่า “เมสืนี่อทล่านทกันี้งหลายจะไดข้ยกบลุตรมนลุษยร์ขซนี้นไวข้แลข้ว เมสืนี่อนกันี้นทล่านกก็จะรผข้วล่าเราคสือผผข้นกันี้น
และรผข้วล่าเรามลิไดข้ทดาสลินี่งใดตามใจชอบ แตล่พระบลิดาของเราไดข้ทรงสอนเราอยล่างไร เราจซงกลล่าวอยล่างนกันี้น
8:29 และพระองคร์ผผข้ทรงใชข้เรามากก็ทรงสถลิตอยผล่กกับเรา พระบลิดามลิไดข้ทรงทลินี้งเราไวข้ตามลดาพกัง เพราะวล่าเราทดาตาม
ชอบพระทกัยพระองคร์เสมอ”
8:30 เมสืนี่อพระองคร์ตรกัสดกังนบีนี้กก็มบีคนเปป็นอกันมากเชสืนี่อในพระองคร์
8:31 พระเยซผจซงตรกัสกกับพวกยลิวทบีนี่เชสืนี่อในพระองคร์แลข้ววล่า “ถข้าทล่านทกันี้งหลายดดารงอยผล่ในคดาของเรา ทล่านกก็เปป็น
สาวกของเราอยล่างแทข้จรลิง
8:32 และทล่านทกันี้งหลายจะรผข้จกักความจรลิง และความจรลิงนกันี้นจะทดาใหข้ทล่านทกันี้งหลายเปป็นไท”
8:33 เขาทกันี้งหลายทผลตอบพระองคร์วล่า “เราสสืบเชสืนี้อสายมาจากอกับราฮกัมและไมล่เคยเปป็นทาสใครเลย เหตลุไฉนทล่าน
จซงกลล่าววล่า ‘ทล่านทกันี้งหลายจะเปป็นไท’”
8:34 พระเยซผตรกัสตอบเขาทกันี้งหลายวล่า “เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านวล่า ผผข้ใดทบีนี่ทดาบาปกก็เปป็นทาสของบาป
8:35 ทาสนกันี้นมลิไดข้อยผล่ในครกัวเรสือนตลอดไป พระบลุตรตล่างหากอยผล่ตลอดไป
8:36 เหตลุฉะนกันี้นถข้าพระบลุตรจะทรงกระทดาใหข้ทล่านทกันี้งหลายเปป็นไท ทล่านกก็จะเปป็นไทจรลิงๆ
8:37 เรารผข้วล่าทล่านทกันี้งหลายเปป็นเชสืนี้อสายของอกับราฮกัม แตล่ทล่านกก็หาโอกาสทบีนี่จะฆล่าเราเสบีย เพราะคดาของเราไมล่มบี
โอกาสเขข้าสผล่ใจของทล่าน
8:38 เราพผดสลินี่งทบีนี่เราไดข้เหก็นจากพระบลิดาของเรา และทล่านทดาสลินี่งทบีนี่ทล่านไดข้เหก็นจากพล่อของทล่าน”
8:39 เขาทกันี้งหลายจซงทผลตอบพระองคร์วล่า “อกับราฮกัมเปป็นบลิดาของเรา” พระเยซผตรกัสกกับเขาทกันี้งหลายวล่า “ถข้าทล่าน
ทกันี้งหลายเปป็นบลุตรของอกับราฮกัมแลข้ว ทล่านกก็จะทดาสลินี่งทบีนี่อกับราฮกัมไดข้กระทดา



8:40 แตล่บกัดนบีนี้ทล่านทกันี้งหลายหาโอกาสทบีนี่จะฆล่าเรา ซซนี่งเปป็นผผข้ทบีนี่ไดข้บอกทล่านถซงความจรลิงทบีนี่เราไดข้ยลินมาจากพระเจข้า 
อกับราฮกัมมลิไดข้กระทดาอยล่างนบีนี้
8:41 ทล่านทกันี้งหลายยล่อมทดาสลินี่งทบีนี่พล่อของทล่านทดา” เขาจซงทผลพระองคร์วล่า “เรามลิไดข้เกลิดจากการลล่วงประเวณบี เรามบี
พระบลิดาองคร์เดบียวคสือพระเจข้า”
8:42 พระเยซผตรกัสกกับเขาวล่า “ถข้าพระเจข้าเปป็นพระบลิดาของทล่านแลข้ว ทล่านกก็จะรกักเรา เพราะเรามาจากพระเจข้า
และอยผล่นบีนี่แลข้ว เรามลิไดข้มาตามใจชอบของเราเอง แตล่พระองคร์นกันี้นทรงใชข้เรามา
8:43 เหตลุไฉนทล่านจซงไมล่เขข้าใจถข้อยคดาทบีนี่เราพผด นกันี่นเปป็นเพราะทล่านทนฟฟังคดาของเราไมล่ไดข้
8:44 ทล่านทกันี้งหลายมาจากพล่อของทล่านคสือพญามาร และทล่านใครล่จะทดาตามความปรารถนาของพล่อทล่าน มกันเปป็น
ฆาตกรตกันี้งแตล่เดลิมมา และมลิไดข้ตกันี้งอยผล่ในความจรลิง เพราะความจรลิงมลิไดข้อยผล่ในมกัน เมสืนี่อมกันพผดมลุสามกันกก็พผดตาม
สกันดานของมกันเอง เพราะมกันเปป็นผผข้มลุสา และเปป็นพล่อของการมลุสา
8:45 แตล่ทล่านทกันี้งหลายมลิไดข้เชสืนี่อเรา เพราะเราพผดความจรลิง
8:46 มบีผผข้ใดในพวกทล่านหรสือทบีนี่ชบีนี้ใหข้เหก็นวล่าเราไดข้ทดาบาป และถข้าเราพผดความจรลิง ทดาไมทล่านจซงไมล่เชสืนี่อเรา
8:47 ผผข้ทบีนี่มาจากพระเจข้ากก็ยล่อมฟฟังพระวจนะของพระเจข้า เหตลุฉะนกันี้นทล่านจซงไมล่ฟฟัง เพราะทล่านทกันี้งหลายมลิไดข้มาจาก
พระเจข้า”
8:48 พวกยลิวจซงทผลตอบพระองคร์วล่า “ทบีนี่เราพผดวล่า ทล่านเปป็นชาวสะมาเรบียและมบีผบีสลิงนกันี้น ไมล่จรลิงหรสือ”
8:49 พระเยซผตรกัสตอบวล่า “เราไมล่มบีผบีสลิง แตล่วล่าเราถวายพระเกบียรตลิแดล่พระบลิดาของเรา และทล่านลบหลผล่เกบียรตลิ
เรา
8:50 เรามลิไดข้แสวงหาเกบียรตลิของเราเอง แตล่มบีผผข้หาใหข้ และพระองคร์นกันี้นจะทรงพลิพากษา
8:51 เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านวล่า ถข้าผผข้ใดรกักษาคดาของเรา ผผข้นกันี้นจะไมล่ประสบความตายเลย”
8:52 พวกยลิวจซงทผลพระองคร์วล่า “เดบีดี๋ยวนบีนี้เรารผข้แลข้ววล่าทล่านมบีผบีสลิง อกับราฮกัมและพวกศาสดาพยากรณร์กก็ตายแลข้ว 
และทล่านพผดวล่า ‘ถข้าผผข้ใดรกักษาคดาของเรา ผผข้นกันี้นจะไมล่ชลิมความตายเลย’
8:53 ทล่านเปป็นใหญล่กวล่าอกับราฮกัมบลิดาของเราทบีนี่ตายไปแลข้วหรสือ พวกศาสดาพยากรณร์นกันี้นกก็ตายไปแลข้วดข้วย ทล่าน
อวดอข้างวล่าทล่านเปป็นผผข้ใดเลล่า”
8:54 พระเยซผตรกัสตอบวล่า “ถข้าเราใหข้เกบียรตลิแกล่ตกัวเราเอง เกบียรตลิของเรากก็ไมล่มบีความหมาย พระองคร์ผผข้ทรงใหข้
เกบียรตลิแกล่เรานกันี้นคสือพระบลิดาของเรา ผผข้ซซนี่งพวกทล่านกลล่าววล่าเปป็นพระเจข้าของพวกทล่าน
8:55 ทล่านไมล่รผข้จกักพระองคร์ แตล่เรารผข้จกักพระองคร์ และถข้าเรากลล่าววล่าเราไมล่รผข้จกักพระองคร์ เรากก็เปป็นคนมลุสาเหมสือน
กกับทล่าน แตล่เรารผข้จกักพระองคร์ และรกักษาพระดดารกัสของพระองคร์
8:56 อกับราฮกัมบลิดาของทล่านชสืนี่นชมยลินดบีทบีนี่จะไดข้เหก็นวกันของเรา และทล่านกก็ไดข้เหก็นแลข้วและมบีความยลินดบี”
8:57 พวกยลิวกก็ทผลพระองคร์วล่า “ทล่านอายลุยกังไมล่ถซงหข้าสลิบปป และทล่านเคยเหก็นอกับราฮกัมหรสือ”
8:58 พระเยซผตรกัสกกับเขาวล่า “เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านวล่า กล่อนอกับราฮกัมบกังเกลิดมานกันี้นเราเปป็น”
8:59 คนเหลล่านกันี้นจซงหยลิบกข้อนหลินจะขวข้างพระองคร์ แตล่พระเยซผทรงหลบและเสดก็จออกไปจากพระวลิหาร เสดก็จ
ผล่านทล่ามกลางเขาเหลล่านกันี้น



พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีเหลล่านกันี้นเพลินี่งลข้มเหลวในความพยายามทบีนี่จะจกับกลุมพระเยซผ-และพวกเขา
โกรธแคข้นขมขสืนี่นตล่อพระองคร์ยลินี่งนกัก ผมไมล่สงสกัยเลยวล่าพวกเขาใชข้เวลาหลายชชชั่วโมงไปกกับการคลิดและการวางแผน 
โดยในทบีนี่สลุดกก็ตกัดสลินใจใชข้อลุบายทบีนี่ถผกนดาเสนอในสล่วนแรกของบทนบีนี้ ในความพยายามเพลินี่มเตลิมทบีนี่จะกดาจกัดพระองคร์ใหข้
พข้นทางและทดาใหข้พระองคร์เงบียบเสบียงไปเลย พวกเขาหวกังวล่าโดยแผนการทบีนี่พวกเขาคลิดขซนี้นมาหมาดๆนบีนี้พวกเขาจะ
ทดาใหข้พระองคร์นดาการปรกับโทษมาสผล่พระองคค์เอง ซซนี่งจะทดาใหข้พวกประชาชนหกันมาตล่อตข้านพระองคร์และจงรกักภกักดบี
ตล่อพระราชบกัญญกัตลิของโมเสสตล่อไป ถข้าพวกเขาสามารถทดาใหข้พระเยซผตลิดกกับไดข้เหมสือนกกับทบีนี่พวกเขาหวกัง อยล่าง
นข้อยพวกเขาจะไดข้มบีขข้ออข้างทบีนี่จะนดาตกัวพระองคร์ไปไตล่สวนความตล่อหนข้าสภาซานเฮดรลิน แตล่แผนการของพวกเขา
ลข้มเหลวไมล่เปป็นทล่า และนดาความอกับอายขายหนข้ามาสผล่พวกเขาเองแทนทบีนี่จะเปป็นพระองคร์ผผข้ทรงทราบใจของพวก
เขา, ทลุกความลชบแหล่งใจชกันี่วของพวกเขา

ผผผู้หญริงทรีที่ถผกจจับในการลข่วงประเวณรี
ขข้อ 1 และ 2: “แตต่พระเยซซูเสดด็จไปยชงภซูเขามะกอกเทศ ในตอนเชช้าตรซูต่พระองคค์เสดด็จเขช้าในพระววิหาร

ออีก และคนทชทั้งหลายพากชนมาหาพระองคค์ พระองคค์กด็ประทชบนชชั่งและสชชั่งสอนเขา”
พระคดาขข้อสลุดทข้ายของบทกล่อนหนข้าบอกเราวล่า “ตล่างคนตล่างกลกับไปบข้านของตน” แตล่เหก็นไดข้ชกัดวล่าไมล่มบี

สกักคนเดบียวเชลิญพระเยซผใหข้ไปคข้างคสืนในบข้านสกักหลกัง ดข้วยวล่าในพระคดาขข้อแรกนบีนี้เราถผกบอกวล่าพระองคร์ “เสดด็จไป
ยชงภซูเขามะกอกเทศ” เปป็นไปไดข้อยล่างยลินี่งทบีนี่วล่าพระองคร์ทรงคข้างคสืนทบีนี่นกันี่น เนสืนี่องจากมกันคงไมล่สบายในชล่วงนกันี้นของปปทบีนี่
จะคข้างคสืนกลางแจข้ง อกันทบีนี่จรลิง ตามทบีนี่กลล่าวไวข้ในลผกา 21:37 พระเยซผทรงคข้างคสืนหลายครกันี้งในภผเขามะกอกเทศ: 
“กลางวกันพระองคร์ทรงสกันี่งสอนในพระวลิหาร และกลางคสืนกก็เสดก็จออกไปประทกับทบีนี่ภผเขาชสืนี่อมะกอกเทศ”

“ในตอนเชช้าตรซูต่พระองคค์เสดด็จเขช้าในพระววิหารออีก” พระคกัมภบีรร์ไมล่บอกเราวล่าพระเยซผเสดก็จมายกังพระ
วลิหารกอีชั่โมง แตล่โดยสล่วนตกัวแลข้วผมเชสืนี่อวล่าเปป็นตอนรลุล่งสาง เนสืนี่องจากพระองคร์เสดก็จมายกังพระวลิหาร “ออีก” มกันคง
ไมล่ใชล่เรสืนี่องไรข้เหตลุผลทบีนี่จะสรลุปวล่ามกันเปป็นธรรมเนบียมปฏลิบกัตลิของพระองคร์ทบีนี่จะเสดก็จมาทบีนี่นกันี่นในตอนเชข้าตรผล่ นบีนี่ถผก
สนกับสนลุนโดยขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าพวกสมาชลิกของสภาซานเฮดรลินรผข้วล่าพระองคร์จะอยผล่ทบีนี่นกันี่นในเวลานกันี้น; มลิฉะนกันี้นพวก
เขาคงไมล่สามารถวางแผนการทบีนี่ละเอบียดขนาดนกันี้นเพสืนี่อทบีนี่จะดกักจกับพระองคร์ไดข้

“คนทชทั้งหลายพากชนมาหาพระองคค์” กล่อนหนข้านกันี้นพระเยซผไดข้ทรงสกันี่งสอนทบีนี่เทศกาลอยผล่เพลิงมาตลอด
หลายวกันและชสืนี่อเสบียงของพระองคร์ในฐานะอาจารยร์ทล่านหนซนี่งกก็ขจรขจายไปเพราะฝผงชนหมผล่ใหญล่เหลล่านกันี้นทบีนี่แหล่กกัน
มากรลุงเยรผซาเลก็มในชล่วงเวลานกันี้น ดกังนกันี้นประชาชนหมผล่ใหญล่จซงมาฟฟังพระองคร์ในพระวลิหาร

“พระองคค์กด็ประทชบนชชั่งและสชชั่งสอนเขา” เหก็นไดข้ชกัดวล่ามกันเปป็นธรรมเนบียมปฏลิบกัตลิในสมกัยนกันี้นทบีนี่อาจารยร์จะ
นกันี่งลงขณะสกันี่งสอน ดข้วยวล่าในมกัทธลิว 26:55 พระเยซผตรกัสวล่า “เราไดช้นชชั่งกชบทต่านทชทั้งหลายสชชั่งสอนในพระววิหารททุก
วชน” ในลผกา 5:3 เราอล่านวล่า “พระองคค์ทรงนชชั่งลงสอนประชาชนจากเรรือนชทั้น” ในกลิจการ 16:13 เมสืนี่อเปาโลกกับ
สลิลาสอยผล่ทบีนี่เมสืองฟปลลิปปป เราอล่านวล่า “ในวกันสะบาโตเราไดข้ออกจากเมสืองไปยกังฝฟัปี่งแมล่นนี้ดา เขข้าใจวล่ามบีทบีนี่สดาหรกับ
อธลิษฐาน จจึงไดช้นชชั่งสนทนากชบพวกผซูช้หญวิงทอีชั่ประชทุมกชนทอีชั่นชชั่น” อาจารยร์นกันี่งลง และประชาชนกก็รวมตกัวกกันรอบเขา
เพสืนี่อฟฟังคดาสกันี่งสอนของเขา เนสืนี่องจากผผข้คนในสมกัยนกันี้นไมล่ไดข้มบีหนกังสสือและสลินี่งพลิมพร์มากมายเหมสือนอยล่างทบีนี่เรามบีวกันนบีนี้ 
ขข้อมผลเกสือบทกันี้งหมดจซงถผกไดข้รกับโดยการฟฟังพวกนกักพผดในทบีนี่ชลุมนลุมชน



ขข้อ 3 และ 4: “พวกธรรมาจารยค์และพวกฟารวิสอีไดช้พาผซูช้หญวิงคนหนจึชั่งมาหาพระองคค์ หญวิงผซูช้นอีทั้ถซูกจชบฐาน
ลต่วงประเวณอี และเมรืชั่อเขาใหช้หญวิงผซูช้นอีทั้ยรืนอยซูต่ทต่ามกลางฝซูงชน เขาทซูลพระองคค์วต่า “พระอาจารยค์เจช้าขช้า หญวิงคนนอีทั้
ถซูกจชบเมรืชั่อกกาลชงลต่วงประเวณอีอยซูต่”

เราควรหมายเหตลุไวข้วล่านบีนี่เปป็นแหล่งเดบียวในขล่าวประเสรลิฐของยอหร์นทบีนี่พวกธรรมาจารยค์ถผกกลล่าวถซง พวกฟา
รลิสบีถผกเอล่ยชสืนี่อยบีนี่สลิบหน, โดยสบีนี่หนพวกเขาถผกกลล่าวถซงในความเกบีนี่ยวขข้องกกับพวกปลุโรหลิตใหญล่; แตล่พวกธรรมาจารยร์
ไมล่ถผกเอล่ยชสืนี่อยกเวข้นในขข้อ 3 ของบทนบีนี้

พวกธรรมาจารยร์กกับพวกฟารลิสบี “ไดช้พาผซูช้หญวิงคนหนจึชั่งมาหาพระองคค์ หญวิงผซูช้นอีทั้ถซูกจชบฐานลต่วงประเวณอี” 
จงสกังเกตวล่าผผข้หญลิงคนนบีนี้ไมล่ไดข้มาดข้วยความเตก็มใจ นางถผก “พาตชวมา”-ซซนี่งหมายความวล่านางถผกอลุข้มมาหรสือถผกลาก
ตกัวมา-ตล่อหนข้าฝผงชนทบีนี่ไดข้มารวมตกัวกกันเพสืนี่อฟฟังพระเยซผสกันี่งสอน คนเหลล่านกันี้น “ใหช้หญวิงผซูช้นอีทั้ยรืนอยซูต่ทต่ามกลางฝซูงชน”-
ทบีนี่เปป็นไปไดข้มากกวล่ากก็คสือพวกเขาเหวบีนี่ยงนางลงตรงหนข้าพระเยซผ ทบีนี่แนล่นอนทบีนี่สลุดกก็คสือนางถผกใหข้อยผล่ในทบีนี่ๆ นางจะ
ถผกเหก็นไดข้โดยทลุกคน

พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีเหลล่านกันี้นไมล่ไดข้เรบียกพระเยซผวล่า “พระองคร์เจข้าขข้า” พวกเขากลล่าวแกล่
พระองคร์วล่า “พระอาจารยค์เจช้าขช้า หญวิงคนนอีทั้ถซูกจชบเมรืชั่อกกาลชงลต่วงประเวณอีอยซูต่”

ขข้อ 5: “ในพระราชบชญญชตวินชทั้นโมเสสสชชั่งใหช้เราเอาหวินขวช้างคนเชต่นนอีทั้ใหช้ตาย สต่วนทต่านจะวต่าอยต่างไรใน
เรรืชั่องนอีทั้”

ความรข้อนรนทบีนี่ปรากฏชกัดของชายเหลล่านบีนี้ทบีนี่จะบกังคกับใชข้พระราชบกัญญกัตลิของโมเสสไมล่อาจหลอกลวงองคร์
พระผผข้เปป็นเจข้าไดข้ ดข้วยวล่าพระองคร์ (พระวาทะในเนสืนี้อหนกัง) “ทรงเปป็นผผข้วลินลิจฉกัยความคลิดและความมลุล่งหมายของใจ”
(ฮบ. 4:12) พระองคร์ทรงทราบเกบีนี่ยวกกับแผนการของพวกเขาทบีนี่จะหลอกใหข้พระองคร์ตลิดกกับ แตล่พระองคร์ทรงทราบ
เชล่นกกันวล่าพวกเขากดาลกังยกแคล่สต่วนเดอียวของพระราชบกัญญกัตลิ-สล่วนทบีนี่เขข้ากกันไดข้กกับพวกเขาและจลุดประสงคร์ของ
พวกเขา โมเสสไดช้กลล่าวอะไรเกบีนี่ยวกกับหญลิงคนหนซนี่งทบีนี่ถผกจกับในการลล่วงประเวณบี? สมมตลิวล่าเรามาดผสล่วนนกันี้นของ
พระบกัญญกัตลิเหลล่านกันี้นและอต่านวล่าเขากลล่าวอะไร:

ในเลวบีนลิตลิ 20:10 เราอล่านวล่า “ถข้าผผข้ใดลล่วงประเวณบีกกับภรรยาของผผข้อสืนี่น คสือเขาไดข้ลล่วงประเวณบีกกับภรรยา
ของเพสืนี่อนบข้าน ตข้องใหข้ผซูช้ลต่วงประเวณอีทชทั้งชายและหญวิงนชทั้นมอีโทษถจึงตายเปป็นแนต่”

ในพระราชบกัญญกัตลิ 22:22-24 เราอล่านวล่า “ถข้าพบชายคนหนซนี่งไปรล่วมกกับภรรยาของคนอสืนี่น ทชทั้งสองคน 
คสือชายทบีนี่ไปรล่วมกกับหญลิงและหญลิงคนนกันี้นจะตข้องมบีโทษถซงตาย ดกังนบีนี้แหละทล่านจะกดาจกัดความชกันี่วจากอลิสราเอล ถข้า
มบีหญลิงพรหมจารบีคนหนซนี่งหมกันี้นไวข้กกับสามบีแลข้ว และมบีชายคนหนซนี่งไปพบเธอในเมสือง และไดข้รล่วมกกับเธอ ทล่านจงพา
เขาทชทั้งสองออกไปยกังประตผเมสืองนกันี้น และทล่านจงขวข้างเขาทกันี้งสองดข้วยหลินใหข้ตายเสบีย หญลิงสาวคนนกันี้นเพราะมลิไดข้
รข้องโวยวายขซนี้นแมข้วล่าจะอยผล่ในเมสือง ชายคนนกันี้นเพราะวล่าเขาไดข้หยามเกบียรตลิภรรยาของเพสืนี่อนบข้าน ดกังนบีนี้แหละทล่าน
ทกันี้งหลายจะขจกัดความชกันี่วเสบียจากทล่ามกลางทล่าน”

โมเสสกลล่าวอยล่างชกัดเจนวล่าทกันี้งชายและหญลิงนกันี้นควรถผกประหารชบีวลิตถข้าพวกเขาถผกพบวล่ามบีความผลิดใน
การลล่วงประเวณบี (ผลิดผกัวผลิดเมบีย) ทดาไมพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีเหลล่านกันี้นจซงไมล่นดาตกัวผซูช้ชายคนนกันี้นมาพรข้อม
กกับหญลิงนกันี้นดข้วย? พระเยซผไมล่ไดข้ถามวล่า “ชายคนนกันี้นอยผล่ทบีนี่ไหน?” เพราะวล่าพระองคร์ทรงทราบอยผล่แลข้ววล่าทดาไมพวก



เขาไมล่นดาตกัวอบีกฝฝ่ายทบีนี่เกบีนี่ยวขข้องกกับเหตลุการณร์นกันี้นมาดข้วย เปป็นไปไดข้ไหมวล่าทบีนี่พวกเขาไมล่ไดข้กลล่าวหาคผล่นอนของหญลิง
ผผข้นบีนี้ในการกระทดาดกังกลล่าวเปป็นเพราะวล่าชายคนนกันี้นเปป็นคนหนจึชั่งในกลทุต่มของพวกเขาเอง? มกันไมล่ใชล่เรสืนี่องยากสดาหรกับ
ผมเลยทบีนี่จะเชสืนี่อวล่าคนเหลล่านกันี้นทบีนี่ยอมลดาบากลดาบนเพสืนี่อทบีนี่จะหลอกลล่อพระบลุตรของพระเจข้าใหข้ตลิดกกับจะไมล่ลกังเลทบีนี่
จะหลอกหญลิงบาปหนาผผข้นล่าสงสารคนหนซนี่งใหข้ชล่วยเหลสือพวกเขาในอลุบายของพวกเขาเพสืนี่อทบีนี่จะหาเหตลุนดาตกัวพระ
องคร์ไปอยผล่ตล่อหนข้าบรรดาผผข้มบีอดานาจไดข้

ขข้อ 6: “เขาพซูดอยต่างนอีทั้เพรืชั่อทดลองพระองคค์ หวชงจะหาเหตทุฟฟ้องพระองคค์ แตต่พระเยซซูทรงนช้อมพระกาย
ลงเอานวิทั้วพระหชตถค์เขอียนทอีชั่ดวิน เหมรือนดชชั่งวต่าพระองคค์ไมต่ไดช้ยวินพวกเขาเลย”

พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธตรกัสชกัดเจนวล่าชายเหลล่านบีนี้ไมล่ไดข้สนใจในการชดาระชลุมชนใหข้สะอาดเลย และไมล่สนใจ
ในการกวาดลข้างการทดาผลิดศบีลธรรมดข้วย พวกเขากดาลกังทดลองพระเยซผ โดยพยายามหาบางสลินี่งทบีนี่จะใชข้กลล่าวหา
พระองคร์ไดข้ การทดลองตรงนบีนี้คสืออะไร? สมาชลิกเหลล่านบีนี้ของสภาซานเฮดรลินหวกังวล่าจะพบมผลเหตลุตามบกัญญกัตลิเพสืนี่อทบีนี่
จะจกับกลุมพระเยซผและนดาตกัวพระองคร์ไปอยผล่ตล่อหนข้าเหลล่าผผข้มบีอดานาจไดข้อยล่างไร? พวกเขาคลิดวล่าพวกเขาหลอกใหข้
พระองคร์ตวิดกชบแลช้ว เพราะวล่าถข้าพระองคร์ตรกัสวล่า “จงพาผซูช้หญวิงคนนอีทั้ออกไปและเอาหวินขวช้างนางเสอีย” พระองคร์กก็
จะปฏลิเสธสลินี่งทบีนี่พระองคร์ไดข้เทศนาสกันี่งสอนอยล่างเปปิดเผย ในลผกา 19:10 พระองคร์ทรงประกาศแลข้ววล่า “บลุตรมนลุษยร์
ไดข้มาเพสืนี่อจะแสวงหาและชล่วยผผข้ทบีนี่หลงหายไปนกันี้นใหข้รอด” ในลผกา 9:56 พระองคร์ตรกัสวล่า “บลุตรมนลุษยร์มลิไดข้มาเพสืนี่อ
ทดาลายชบีวลิตมนลุษยร์ แตล่มาเพสืนี่อชล่วยเขาทกันี้งหลายใหข้รอด” พระองคร์ยกังไดข้ประกาศดข้วยวล่าพวกคนเกก็บภาษบีและพวก
หญลิงโสเภณบีจะเขข้าในอาณาจกักรของพระเจข้ากล่อนพวกฟารลิสบี (มธ. 21:31) พระองคร์ไดข้ทรงประกาศพระองคร์เองวล่า
เปป็นพระบลุตรของพระเจข้า, ผผข้ตรกัสถช้อยคกาของพระเจข้า ดข้วยเหตลุนบีนี้ ถข้าพระองคร์ทรงบกังคกับใชข้พระราชบกัญญกัตลิของ
โมเสสกกับหญลิงผผข้นบีนี้และใหข้เอาหลินขวข้างนางจนตาย พระองคร์กก็จะพลิสผจนร์ตกัววล่าเปป็นคนลวงโลกและเปป็นผผข้พยากรณร์
เทก็จ

ในทางกลกับกกัน ถข้าพระองคร์ตรกัสวล่า “นางจะไมข่ถผกเอาหลินขวข้างจนตาย” พระองคร์กก็จะเหยบียดหยามพระ
ราชบกัญญกัตลิ! ถข้าพระองคร์ทรงบอกพวกเขาใหข้ปลล่อยนางไปเปป็นอลิสระ พระองคร์กก็จะทรงเหก็นดบีดข้วยกกับบาปและ
พวกเขากก็จะประกาศไดข้วล่าพระองคร์เปป็นศกัตรผตล่อความชอบธรรม แผนการของพวกเขาถผกวางไวข้อยล่างรกัดกลุมแลข้ว; 
พวกเขาคลิดวล่าพวกเขาทดาใหข้พระเยซผตลิดกกับแลข้วซซนี่งพระองคร์ไมล่มบีทางหนบีพข้นไดข้-แตล่พระองคร์ทรงทราบอลุบายของ
พวกเขา แมข้กระทกันี่งกล่อนทบีนี่พวกเขาคลิดมกันขซนี้นมาเสบียอบีก และพระองคร์ไมล่ทรงตอบพวกเขาใหข้ไดข้ยลินเปป็นเสบียง แทนทบีนี่
จะทดาเชล่นนกันี้น พระองคร์ “ทรงนช้อมพระกายลงเอานวิทั้วพระหชตถค์เขอียนทอีชั่ดวิน เหมรือนดชชั่งวต่าพระองคค์ไมต่ไดช้ยวินพวกเขา
เลย”

พระคกัมภบีรร์ไมล่ไดข้บอกเราวล่าพระเยซผทรงเขบียนอะไรบนพสืนี้นดลิน บางทบีพระองคร์อาจเขบียนสลินี่งทบีนี่โมเสสกลต่าว
จรวิงๆในพระราชบกัญญกัตลิเกบีนี่ยวกกับผผข้คนทบีนี่มบีความผลิดเรสืนี่องลล่วงประเวณบีกก็ไดข้ หรสือบางทบีพระองคร์อาจเขบียนบางสลินี่งจาก
พวกศาสดาพยากรณร์ในพกันธสกัญญาเดลิม เชล่น อลิสยาหร์ 1:18: “มาเถวิด ใหช้เราสซูช้ความกชน ถจึงบาปของเจช้าเหมรือนสอี
แดงเขช้ม (แมข้แตล่บาปทบีนี่แดงเขข้มอยล่างการผลิดผกัวผลิดเมบีย) กด็จะขาวอยต่างหวิมะ ถจึงมชนจะแดงอยต่างผช้าแดงกด็จะกลาย
เปป็นอยต่างขนแกะ” พระองคร์อาจเขบียนบางสลินี่งจากคดาเทศนาตล่างๆของพระองคร์เอง, บางสลินี่งทบีนี่พวกเขาเคยไดข้ยลิน



พระองคร์ปฝ่าวประกาศดข้วยพระทกัยกรลุณาและความรกักทบีนี่มบีตล่อคนบาปทกันี้งหลาย แตล่ไมล่วล่าพระองคร์เขบียนอะไร สลินี่งทบีนี่
พระองคร์เขบียนกก็เปป็นพระวจนะของพระเจข้า

ขข้อ 7 และ 8: “และเมรืชั่อพวกเขายชงทซูลถามพระองคค์อยซูต่เรรืชั่อยๆ พระองคค์กด็ทรงลทุกขจึทั้นและตรชสกชบเขาวต่า 
“ผซูช้ใดในพวกทต่านทอีชั่ไมต่มอีบาป กด็ใหช้ผซูช้นชทั้นเอาหวินขวช้างเขากต่อน” แลช้วพระองคค์กด็ทรงนช้อมพระกายลงและเอานวิทั้ว
พระหชตถค์เขอียนทอีชั่ดวินออีก”

พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีเหลล่านกันี้นกดาลกังถผกครอบงดาโดยพญามาร และพวกเขามลุล่งมกันี่นทบีนี่จะไดข้รกับคดา
ตอบทบีนี่ไดข้ยลินเปป็นเสบียงจากพระเยซผ-คดาตอบทบีนี่พวกเขาจะใชข้ปรกักปรดาพระองคร์ไดข้เพสืนี่อกดาจกัดพระองคร์ไปใหข้พข้นทาง
พวกเขา; แตล่ความมลุล่งหมายอกันชกันี่วรข้ายทบีนี่อยผล่เบสืนี้องหลกังคดาถามตล่างๆของพวกเขาไมล่ไดข้ถผกปปิดซล่อนจากพระเยซผเลย 
และเมสืนี่อพระองคร์ทรงตอบพวกเขาในทบีนี่สลุด ถข้อยคดาของพระองคร์กก็ทดาใหข้พวกเขาพผดไมล่ออก: “ผซูช้ใดในพวกทต่านทอีชั่
ไมต่มอีบาป กด็ใหช้ผซูช้นชทั้นเอาหวินขวช้างเขากต่อน” นบีนี่ทดาใหข้นลินี้วมสือแหล่งใจวลินลิจฉกัยผลิดชอบของพวกเขาชบีนี้ไปทบีนี่ตกัวพวกเขาเอง 
และมกันรกับประกกันพวกเขาดข้วยวล่าพระเยซผทรงมบีความเขข้าใจอกันสมบผรณร์แบบเกบีนี่ยวกกับพระราชบกัญญกัตลิ พระองคร์
กดาลกังชบีนี้ทางพวกเขาใหข้ไปยกังพระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิม: “ผผข้ทบีนี่เปป็นพยานตข้องลงมสือกล่อนในการทดาโทษเขาถซง
ตาย ตล่อไปคนทกันี้งปวงจซงรล่วมมสือดข้วยกกัน ทกันี้งนบีนี้เพสืนี่อทล่านทกันี้งหลายจะกดาจกัดความชกันี่วเสบียจากทล่ามกลางทล่าน” (พบญ. 
17:7)

พระเยซผมลิไดข้ปรกับโทษหญลิงเลล่นชผข้ผผข้นกันี้น และพระองคร์ไมล่ไดข้ตกัดสลินเขข้าขข้างบาปของนางดข้วย ในขณะ
เดบียวกกัน พระองคร์ทรงใหข้เกบียรตลิและความเคารพตล่อพระราชบกัญญกัตลิของโมเสส พระองคร์ตรกัสแกล่ชายเหลล่านบีนี้วล่า 
“เราไมล่ไดข้อยผล่ตรงนบีนี้เพสืนี่อทบีนี่จะตกัดสลินโทษหญลิงผผข้นบีนี้ เราไดข้มาเพสืนี่อแสวงหาและชต่วยคนบาปทกันี้งหลายใหช้รอด พวกทข่าน
รผข้จกักพระราชบกัญญกัตลิดบี ดกังนกันี้นพวกทล่านจซงรผข้วล่าพวกทล่านไมล่มบีสลิทธลิธทบีนี่จะตกัดสลินและปรกับโทษนางเพราะวล่าพวกทล่าน
เองกก็มบีบาปเหมสือนกกัน พวกทล่านกลล่าวอข้างวล่าใหข้เกบียรตลิโมเสสและพระราชบกัญญกัตลิของโมเสส ดกังนกันี้นเราจซงชบีนี้ทาง
พวกทล่านใหข้ไปยกังสลินี่งทบีนี่พระราชบกัญญกัตลิเรบียกรข้องเกบีนี่ยวกกับหญลิงทบีนี่เลล่นชผข้และชายทบีนี่เลล่นชผข้”

ขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าพระองคร์ทรงนข้อมพระกายลงและเรลินี่มเขบียนบนพสืนี้นดลินอบีกกก็บอกเปป็นนกัยวล่าเทล่าทบีนี่เกบีนี่ยวขข้อง
กกับพระองคร์ คดบีนบีนี้ถผกปปิดแลข้ว พระองคร์ทรงหลบีกเลบีนี่ยงกกับดกักของพวกเขาไดข้อยล่างหมดจดและอยล่างมบีปฟัญญาและ
บกัดนบีนี้ทรงกดาลกังรอใหข้คนทบีนี่ไมล่มบีบาปขวข้างหลินกข้อนแรกใสล่หญลิงผผข้นกันี้นทบีนี่พวกเขาไดข้นดาตกัวมาอยผล่ตล่อหนข้าพระองคร์! 
เหมสือนเคย พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธไมล่ทรงเหก็นวล่าเหมาะสมทบีนี่จะบอกเราวล่าพระเยซผทรงเขบียนอะไรบนพสืนี้นดลินเปป็น
ครกันี้งทบีนี่สอง แตล่ไมล่วล่ามกันจะเปป็นอะไรกก็ตาม มกันกก็ฟฟ้องใจเหลล่าศกัตรผของหญลิงผผข้นกันี้นและทกาใหช้นางเชรืชั่อวล่านางอยผล่ตล่อ
เบสืนี้องพระพกักตรร์องคร์พระผผข้เปป็นเจข้า ตามทบีนี่นางรกับสารภาพอบีกไมล่นานตล่อจากนบีนี้

ขข้อ 9: “และเมรืชั่อเขาทชทั้งหลายไดช้ยวินดชงนชทั้น จจึงรซูช้สกานจึกโดยใจววินวิจฉชยผวิดชอบ เขาทชทั้งหลายจจึงออกไปทอีละ
คนๆ เรวิชั่มจากคนเฒต่าคนแกต่จนหมด เหลรือแตต่พระเยซซูตามลกาพชงกชบหญวิงทอีชั่ยชงยรืนอยซูต่ทอีชั่นชทั้น”

เมสืนี่อพระเยซผทรงนข้อมพระกายลงเปป็นครกันี้งทบีนี่สองเพสืนี่อเขบียนบนพสืนี้นดลิน พวกคนทบีนี่กลล่าวหาหญลิงผผข้นกันี้นกก็แอบ
ถอยฉากออกไปอยล่างเงบียบๆทบีละคนๆ “เรวิชั่มจากคนเฒต่าคนแกต่จนหมด” เพราะอะไร? พระวจนะตอบวล่า “จจึงรซูช้
สกานจึกโดยใจววินวิจฉชยผวิดชอบ!” มนลุษยร์ทลุกคนมบีใจวลินลิจฉกัยผลิดชอบทบีนี่พระเจข้าประทานใหข้ เปาโลพผดถซงคนเหลล่านกันี้นทบีนี่ 
“เอาเหลด็กแดงนาบลงไปบนจวิตสกานจึกผวิดชอบของเขา!” (1 ทธ. 4:2) แตล่ใจวลินลิจฉกัยผลิดชอบกก็ยชงอยซูต่ทอีชั่นชชั่น-และ



ถข้อยคดาของพระเยซผกก็ฟาดชายเหลล่านบีนี้อยล่างรลุนแรงเหลสือเกลิน, ปลลุกเรข้าใจวลินลิจฉกัยผลิดชอบใหข้เกลิดการฟฟ้องใจ, จน
พวกเขาแอบถอยฉากออกไปอยล่างเงบียบทบีนี่สลุดเทล่าทบีนี่จะทดาไดข้ เมสืนี่อพระองคร์ตรกัสวล่า “ผผข้ใดในพวกทล่านทบีนี่ไมล่มบีบาป กก็
ใหข้ผผข้นกันี้นเอาหลินขวข้างเขากล่อน” ผมกก็เชสืนี่อวล่าพระองคร์ทรงหมายถซงบาปนกันี้นทบีนี่หญวิงผผข้นบีนี้ถผกกลล่าวโทษ, บาปแหล่งการ
ลล่วงประเวณบี (ผลิดผกัวผลิดเมบีย); และชายบางคนเหลล่านบีนี้, หากไมล่ใชล่พวกเขาททุกคน, กก็มบีความผลิดในบาปนกันี้น ไมล่แปลก
เลยทบีนี่พวกเขาออกไปจากพระวลิหารโดยไมล่พผดอะไรเลยหรสือดซงดผดความสนใจมาทบีนี่ตกัวพวกเขาเองมากกวล่าเดลิม! 
“เหลรือแตต่พระเยซซูตามลกาพชงกชบหญวิงทอีชั่ยชงยรืนอยซูต่ทอีชั่นชทั้น”

ขข้อ 10 และ 11: “เมรืชั่อพระเยซซูทรงลทุกขจึทั้นแลช้ว และมวิไดช้ทอดพระเนตรเหด็นผซูช้ใด เหด็นแตต่หญวิงผซูช้นชทั้น 
พระองคค์ตรชสกชบนางวต่า “หญวิงเออ๋ย พวกเขาทอีชั่ฟฟ้องเจช้าไปไหนหมด ไมต่มอีใครเอาโทษเจช้าหรรือ” นางนชทั้นทซูลวต่า
 “พระองคค์เจช้าขช้า ไมต่มอีผซูช้ใดเลย” และพระเยซซูตรชสกชบนางวต่า “เรากด็ไมต่เอาโทษเจช้าเหมรือนกชน จงไปเถวิด และอยต่า
ทกาบาปออีก”

เมสืนี่อพระเยซผทรงเหก็นวล่าบรรดาผผข้ทบีนี่กลล่าวหาหญลิงผผข้นกันี้นไปกกันหมดแลข้ว พระองคร์กก็ทรงหกันมาหานางพรข้อม
กกับคดาถามหนซนี่ง-แตล่คลุณจะสกังเกตเหก็นวล่าพระองคร์ไมล่ไดข้ถามนางวล่า “เจข้ามบีความผลิดตามทบีนี่ถผกกลล่าวหาหรสือ?” ไมล่เลย
ครกับ พระองคร์ทรงแสดงออกถซงความเมตตา, ความกรลุณา, และสตลิปฟัญญาในสลินี่งทบีนี่พระองคร์ถาม:  “หญวิงเออ๋ย พวก
เขาทอีชั่ฟฟ้องเจช้าไปไหนหมด ไมต่มอีใครเอาโทษเจช้าหรรือ”

คดาตอบของนางนล่าสนใจ: “พระองคค์เจจ้าขจ้า (Lord)ไมต่มอีผซูช้ใดเลย” หญลิงผผข้นบีนี้ทราบไดข้อยล่างไรวล่าพระเยซผ
ทรงเปป็นองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า? เหด็นไดช้ชชดวล่านางเปป็นหญลิงสดาสล่อน, หญลิงตนี่ดาชข้าคนหนซนี่ง, และไมล่นล่าเปป็นไปไดข้ทบีนี่นางเคย
เขข้ารล่วมการประชลุมตล่างๆทบีนี่พระเยซผจกัดขซนี้น-ไมล่วล่าจะตามทข้องถนนหรสือในพระวลิหาร นางอาจเคยไดช้ยวินเกบีนี่ยวกกับ
พระองคร์ แตล่นางไมล่นล่าจะเคยไดข้ยลินพระองคร์เทศนาสกันี่งสอน แลข้วนางทราบไดข้อยล่างไรวล่าพระองคร์ทรงเปป็นองคร์พระ
ผผข้เปป็นเจข้า? มบีเพบียงคดาตอบเดบียวเทล่านกันี้น: “ความเชสืนี่อมาโดยการไดช้ยวิน และการไดข้ยลินโดยพระวจนะของพระเจช้า”
(รม. 10:17) พระเยซผไดข้ทรงเขบียนบนพสืนี้นดลินไปแลข้วสองหนตล่อหนข้าหญลิงผผข้นบีนี้ และภายใตข้สภาพการณร์เหลล่านกันี้นนาง
คงไดข้อล่านสลินี่งทบีนี่พระองคร์ทรงเขบียนอยล่างแนล่นอน เราไมล่ทราบวล่าพระองคร์ทรงเขบียนถช้อยคกาใด แตล่ไมล่วล่าถข้อยคดาเหลล่า
นกันี้นจะเปป็นอะไรกก็ตาม ขข้อความในถข้อยคดาเหลล่านกันี้นกก็คสือพระวจนะของพระเจข้า หญลิงผผข้นบีนี้ไดข้รกับความสวล่างแลข้ว, 
ถข้อยคดาของพระเยซผนดาความรผข้, ความเขข้าใจ, และความเชสืนี่อมาสผล่ใจของนาง และนางรกับรผข้พระองคร์วล่าเปป็นองคค์พระ
ผซูช้เปป็นเจช้า “เหตลุฉะนกันี้นขข้าพเจข้าจซงบอกทล่านทกันี้งหลายใหข้ทราบวล่า ไมล่มบีผผข้ใดซซนี่งพผดโดยพระวลิญญาณของพระเจข้าจะ
เรบียกพระเยซผวล่า ผผข้ทบีนี่ถผกสาปแชล่ง และไมต่มอีผซูช้ใด (ไมต่วต่าชายหรรือหญวิง) อาจพซูดวต่าพระเยซซูเปป็นองคค์พระผซูช้เปป็นเจช้า 
นอกจากผผจ้ททที่พผดโดยพระววิญญาณบรวิสสุทธวิธ” (1 คร. 12:3) (นบีนี่ไมล่ไดข้หมายความวล่าคนๆหนซนี่งไมล่สามารถพผดถช้อยคกา
เหลล่านกันี้นไดข้-แตล่เมสืนี่อพระคกัมภบีรร์พผดถซงการกลต่าวยอมรชบพระเยซผวล่าเปป็นองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า มกันกก็หมายถซงจากหชวใจ, 
ในความเชสืนี่อ)

“พระเยซซูตรชสกชบนางวต่า “เรากด็ไมต่เอาโทษเจช้าเหมรือนกชน จงไปเถวิด และอยต่าทกาบาปออีก” กรลุณาสกังเกต
วล่าพระเยซผไมล่ไดข้ตรกัสวล่าหญลิงผผข้นบีนี้ไมล่ไดข้ทดาบาป พระองคร์ไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลกเพสืนี่อแสวงหาและชล่วยผผข้ทบีนี่หลงหายใหข้
ไดข้รกับความรอด, พระองคร์ไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลกเพสืนี่อประทานชบีวลิตของพระองคร์เปป็นคล่าไถล่สดาหรกับคนเปป็นอกันมาก
และเพสืนี่อชดาระหนบีนี้บาปเตก็มจดานวน ดข้วยเหตลุนบีนี้พระองคร์จซงตรกัสแกล่นางวล่า “เราไมล่ประกาศคดาพลิพากษาตล่อเจข้า, เรา



ไมล่ปรกับโทษเจข้า แตล่เรากลล่าวจรริงๆวล่า อยต่าทกาบาปออีกตต่อไป!” ไมล่มบีความสงสกัยในความคลิดของผมเลยวล่าหญลิงผผข้นบีนี้
ไดข้รกับความรอดอกันเปป็นผลมาจากการทบีนี่นางไดข้พบกกับพระเยซผ และผมหวกังวล่าจะเจอนางในเชข้าแหล่งการเปป็นขซนี้น
จากตายทบีนี่ยลินี่งใหญล่นกันี้น

พระเยซผผผผู้ทรงเปป็นความสวข่างของโลก
ขข้อ 12: “ออีกครชทั้งหนจึชั่งพระเยซซูตรชสกชบเขาทชทั้งหลายวต่า “เราเปป็นความสวต่างของโลก ผซูช้ทอีชั่ตามเรามาจะไมต่

เดวินในความมรืด แตต่จะมอีความสวต่างแหต่งชอีววิต” 
“ออีกครชทั้งหนจึชั่งพระเยซซูตรชส...” นบีนี่พาเรายข้อนกลกับไปยกังขข้อ 2 ทบีนี่องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเรากดาลกังนกันี่งอยผล่ใน

พระวลิหารและสกันี่งสอนประชาชนเมสืนี่อพระองคร์ทรงถผกขกัดจกังหวะโดยพวกฟารลิสบีเหลล่านกันี้นทบีนี่นดาตกัวหญลิงนกันี้นมาหา
พระองคร์ เมสืนี่อคดบีถผกชดาระและเหลล่าผผข้กลล่าวโทษพากกันไปหมดแลข้ว พระองคร์กก็ทรงสกันี่งสอนตล่อไป

“เราเปป็นความสวต่างของโลก” เทศกาลอยผล่เพลิงพซนี่งสลินี้นสลุดลง (ขข้อ 7) ซซนี่งทดาใหข้หวนคลิดถซงชบีวลิตในถลินี่น
ทลุรกกันดารและการปกปฟ้องดผแลของพระเจข้าทบีนี่กระทดาตล่อลผกๆของพระองคร์ในระหวล่างการเดลินทางนกันี้น (ลนต. 13) 
ศลิลานกันี้นทบีนี่ใหข้นนี้ดาภายใตข้ไมข้เทข้าของโมเสสและเสาไฟนกันี้นทบีนี่นดาทางพวกเขาตอนกลางคสืนคสือเครสืนี่องหมายสองอยล่างทบีนี่
แสดงถซงพระคลุณพลิเศษของพระเจข้า ในวกันสลุดทข้ายของเทศกาลเลบีนี้ยงนกันี้น โดยทรงอข้างอลิงไปยกังการตกักนนี้ดามาจากสระ
สลิโลอกัม พระเยซผไดข้ประกาศแลข้ววล่าพระองคร์ทรงเปป็นนทั้กาทอีชั่มอีชอีววิต ในบททบีนี่ 6 ขข้อ 31 ถซง 35 พรข้อมกกับการอข้างอลิงไป
ยกังมานาซซนี่งพระเจข้าทรงใชข้เลบีนี้ยงดผชนชาตลิอลิสราเอลระหวล่างการเดลินทางในถลินี่นทลุรกกันดาร พระเยซผทรงประกาศ
พระองคร์เองวล่าทรงเปป็นขนมปปังทอีชั่มอีชอีววิต บจัดนรีน พรข้อมกกับการอข้างอลิงไปยกังเสาไฟนกันี้นซซนี่งไดข้นดาทางพวกเขา พระองคร์
ทรงประกาศวล่าพระองคร์ทรงเปป็นความสวต่างแทช้นชทั้นทบีนี่นดาทางมนลุษยร์ผล่านเขข้าไปในถลินี่นทลุรกกันดารแหล่งโลกทบีนี่
บาปหนา, ไปสผล่เมสืองบรมสลุขเกษมของพระเจข้า คนเหลล่านกันี้นทบีนี่ตลิดตามพระเยซผกก็ถสือครอง “ความสวต่างแหต่งชอีววิต” 
เนสืนี่องจากพระครลิสตร์ทรงเปป็นความสวล่างแหล่งชบีวลิต และเนสืนี่องจากความสวล่างแจกจต่ายชบีวลิต ผผข้เชสืนี่อทบีนี่มบีชบีวลิตอยผล่ในพระ
ครลิสตร์และมบีสล่วนในชบีวลิตของพระองคร์จซงกลายเปป็น “ความสวล่างในองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า” โดยอกัตโนมกัตลิ

“เพราะวล่าเมสืนี่อกล่อนทล่านเปป็นความมสืด แตล่บกัดนบีนี้ทล่านเปป็นความสวล่างแลข้วในองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า จงดดาเนลิน
ชบีวลิตอยล่างลผกของความสวล่าง” (อฟ. 5:8)

“ทล่านทกันี้งหลายเปป็นบลุตรของความสวล่าง และเปป็นบลุตรของกลางวกัน เราทกันี้งหลายไมล่ไดข้เปป็นของกลางคสืน 
หรสือของความมสืด” (1 ธส. 5:5)

พระเยซผทรงเปป็นขนมปฟังทบีนี่มบีชบีวลิตเพสืนี่อบดารลุงมนลุษยร์ภายในของเรา, พระองคร์ทรงเปป็นนนี้ดาแหล่งชบีวลิตเพสืนี่อดกับ
กระหายของมนลุษยร์ภายใน, และพระองคร์ทรงเปป็นความสวว่างแหต่งชอีววิตอยล่างแทข้จรลิงพอๆกกันเพสืนี่อสล่องสวล่างการ
ดดาเนลินชบีวลิตของคนเหลล่านกันี้นทบีนี่ตลิดตามพระองคร์:

“แตล่ถข้าเราดดาเนลินอยผล่ในความสวล่าง เหมสือนอยล่างพระองคร์ทรงสถลิตในความสวล่าง เรากก็รล่วมสามกัคคบีธรรม
ซซนี่งกกันและกกัน และพระโลหลิตของพระเยซผครลิสตร์พระบลุตรของพระองคร์ กก็ชดาระเราทกันี้งหลายใหข้ปราศจากบาปทกันี้ง
สลินี้น” (1 ยอหร์น 1:7)

“ความมรืด” ในพกันธสกัญญาใหมล่บล่งบอกถซงบาป เชล่นใน 1 ยอหร์น 1:6: “ถข้าเราจะวล่าเรารล่วมสามกัคคบีธรรม
กกับพระองคร์ และยชงดกาเนวินอยซูต่ในความมรืด เรากก็พผดมลุสา และไมล่ไดข้ดดาเนลินชบีวลิตตามความจรลิง” มกันยกังบล่งบอกถซง



ความโฉดเขลาและความไมต่เชรืชั่อดข้วย เชล่นใน 1 เธสะโลนลิกา 5:4: “แตต่พอีชั่นช้องทชทั้งหลาย ทว่านไมต่ไดช้อยซูต่ในความมรืด
แลช้ว เพสืนี่อวกันนกันี้นจะไมล่มาถซงทล่านอยล่างขโมยมา” หญลิงผผข้นกันี้นทบีนี่พระเยซผเพลินี่งชล่วยใหข้รอดเคยมบีชบีวลิตอยผล่ในความมสืด-นาง
มบีความผลิดในเรสืนี่องบาปของการผลิดผกัวผลิดเมบีย และนางเคยโฉดเขลาเกบีนี่ยวกกับความรกักของพระเจข้าและความรอด
โดยพระคลุณ ดข้วยเหตลุนบีนี้พระเยซผจซงตรกัสแกล่ประชาชนเหลล่านกันี้นวล่า “คนทบีนี่เชสืนี่อในเรา, รกับถข้อยคดาของเรา, รกับเรา, ผผข้
เปป็นความสวล่างของโลก, กก็จะไดข้รกับการชล่วยใหข้พข้นจากความมสืดและจะเดลินในวลิถบีแหล่งความสวล่าง คนทบีนี่รกับเราวล่า
เปป็นความสวล่างของโลกกก็จะเดลินในความสวล่างนกันี้น”

พระเยซผทรงประกาศพระองคร์เองวล่าเปป็น “ความสวต่างของโลก”-ไมล่ใชล่แคล่ความสวล่างสดาหรกับคนไมล่กบีนี่คน, 
แตล่แกล่มนลุษยชาตลิทกันี้งปวงทบีนี่ยอมตลิดตามพระองคร์ มบีความสวล่างเพบียงพอสดาหรกับทลุกคน คนเหลล่านกันี้นทบีนี่เชสืนี่อใน
พระองคร์กก็จะไดข้รกับประโยชนร์จากความสวล่างนกันี้น, คนเหลล่านกันี้นทบีนี่ปฏวิเสธทบีนี่จะเชสืนี่อกก็จะดดารงอยผล่ในความมสืด:

“แตล่ถข้าขล่าวประเสรลิฐของเราถผกบกังไวข้จากใคร กก็จากคนเหลล่านกันี้นทบีนี่กดาลกังจะพลินาศ สล่วนคนทบีนี่ไมล่เชสืนี่อนกันี้น 
พระของยลุคนบีนี้ไดข้กระทดาใจของเขาใหข้มสืดไป เพสืนี่อไมล่ใหข้ความสวล่างของขล่าวประเสรลิฐอกันมบีสงล่าราศบีของพระครลิสตร์ ผผข้
เปป็นพระฉายของพระเจข้า สล่องแสงถซงพวกเขา ดข้วยวล่าเราไมล่ไดข้ประกาศตกัวเราเอง แตล่ไดข้ประกาศพระเยซผครลิสตร์วล่า
ทรงเปป็นองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า และไดข้ประกาศตกัวเราเองเปป็นผผข้รกับใชข้ของทล่านทกันี้งหลายเพราะเหก็นแกล่พระเยซผ เพราะ
วล่าพระเจข้าองคร์นกันี้น ผผข้ไดข้ตรกัสสกันี่งใหข้ความสวล่างออกมาจากความมสืด ไดข้ทรงสล่องสวล่างเขข้ามาในจลิตใจของเรา เพสืนี่อใหข้
เรามบีความสวล่างแหล่งความรผข้ถซงสงล่าราศบีของพระเจข้าปรากฏในพระพกักตรร์ของพระเยซผครลิสตร์” (2 คร. 4:3-6)

“แตล่ทล่านทกันี้งหลายเปป็นชาตลิทบีนี่พระองคร์ทรงเลสือกไวข้แลข้ว เปป็นพวกปลุโรหลิตหลวง เปป็นประชาชาตลิบรลิสลุทธลิธ 
เปป็นชนชาตลิของพระองคร์โดยเฉพาะ เพสืนี่อทล่านทกันี้งหลายจะไดข้สดาแดงพระบารมบีของพระองคร์ ผผข้ไดข้ทรงเรบียกทล่านทกันี้ง
หลายใหข้ออกมาจากความมสืด เขข้าไปสผล่ความสวล่างอกันมหกัศจรรยร์ของพระองคร์” (1 ปต. 2:9)

ขข้อ 13: “พวกฟารวิสอีจจึงกลต่าวกชบพระองคค์วต่า “ทต่านเปป็นพยานใหช้แกต่ตชวเอง คกาพยานของทต่านไมต่เปป็น
ความจรวิง”

พวกฟารลิสบีในพระคดาขข้อนบีนี้ไมล่นล่าจะใชล่พวกเดบียวกกับทบีนี่พาหญลิงคนนกันี้นมาหาพระเยซผ มบีพวกฟารลิสบีอยผล่เปป็น
จดานวนมาก พวกเขาเปป็นกลลุล่มคนทางศาสนาทบีนี่มบีอดานาจมาก และไมล่มบีขข้อสงสกัยเลยวล่าคนเหลล่านบีนี้เปป็นสล่วนหนซนี่งของ
ฝผงชนทบีนี่เขข้ารล่วมชกันี้นเรบียนพระคกัมภบีรร์รอบเชข้าตรผล่ทบีนี่พระเยซผกดาลกังสอนอยผล่ในขณะนกันี้น

“ทต่านเปป็นพยานใหช้แกต่ตชวเอง คกาพยานของทต่านไมต่เปป็นความจรวิง” ความหมายของคดาพผดตรงนบีนี้กก็คสือวล่า 
“ทล่านเปป็นพยานเทก็จ” คนเหลล่านบีนี้แกลช้งไมต่รซูช้เกบีนี่ยวกกับคดาพยานทบีนี่พระเจข้าพซนี่งประทานใหข้-ตอนพระเยซผประสผตลิ, อบีก
ครกันี้งกก็ตอนทบีนี่พระองคร์ทรงรกับบกัพตลิศมา, ผล่านทางการอกัศจรรยร์ตล่างๆทบีนี่พระองคร์ทรงกระทดา, และในวลิธบีอสืนี่นๆ, เชล่นคดา
พยากรณร์ตล่างๆในภาคพกันธสกัญญาเดลิม พวกเขาปฏลิเสธทบีนี่จะยอมรกับคดาพยานทบีนี่พระเจข้าประทานใหข้แลข้ว, พวกเขา
ปฏลิเสธทบีนี่จะยอมใหข้ความสวล่างนกันี้นสาดสล่องเขข้ามาในความมสืดแหล่งความคลิดทบีนี่ถผกปปิดของพวกเขา

ขข้อ 14: “พระเยซซูตรชสตอบเขาวต่า “แมช้เราเปป็นพยานใหช้แกต่ตชวเราเอง คกาพยานของเรากด็เปป็นความจรวิง 
เพราะเรารซูช้วต่าเรามาจากไหนและจะไปทอีชั่ไหน แตต่พวกทต่านไมต่รซูช้วต่าเรามาจากไหนและจะไปทอีชั่ไหน”



การอกัศจรรยร์ตล่างๆทบีนี่พระเยซผไดข้ทรงกระทดานล่าจะแสดงใหข้พวกคนคลิดลบเหลล่านบีนี้เหก็นแลข้ววล่าคดาพยานของ
พระองคร์ไมล่ใชล่คดาพยานของพยานธรรมดาๆคนหนซนี่ง พวกเขานล่าจะเชสืนี่อพระองคร์ไปแลข้ว “เพราะเหก็นแกล่กลิจการ
นกันี้น”

“เรารซูช้วต่าเรามาจากไหน” พระเยซผกดาลกังตรกัสถซงการดดารงอยผล่กล่อนแลข้วของพระองคร์ในเรลินี่มแรกนกันี้นกกับพระ
บลิดา พระองคร์ไดข้เสดก็จออกมาจากพระบลิดาเพสืนี่อกระทดาภารกลิจสวรรคร์ และพระองคร์จะเสดก็จกลกับไปยกังสงล่าราศบีทบีนี่
พระองคร์ไดข้ทรงมบีกชบพระบลิดากล่อนทบีนี่โลกนบีนี้ไดข้เรลินี่มตข้นขซนี้น เนสืนี่องจากนบีนี่เปป็นความจรลิง คดาพยานของพระองคร์จซงคผล่ควร
และมนลุษยร์สมควรทบีนี่จะรกับมกันไวข้

จงสกังเกตการเปลบีนี่ยนรผปกาลกรลิยาจาก “เราไดช้มา” เปป็น “เรามา” “เราไดช้มา” อข้างอลิงไปยกังการทรง
ทราบของพระองคร์เกบีนี่ยวกกับการรกับสภาพมนลุษยร์ของพระองคร์ “เรามา” ชล่วยสงเคราะหร์ความโฉดเขลาของเหลล่าผผข้
ฟฟังของพระองคร์และอข้างอลิงไปยกังการทรงอยผล่ดข้วยของพระองคร์ในขณะนกันี้นกกับพวกเขา เหลล่าศกัตรผของพระองคร์ไมล่
จดาเปป็นตข้องทราบเกบีนี่ยวกกับอกันแรกนกันี้น-การทรงเปป็นอยผล่กล่อนแลข้วของพระองคร์, การรกับสภาพมนลุษยร์ของพระองคร์; 
แตล่แนล่นอนวล่าพวกเขานล่าจะตระหนกักถซงหลกักฐานตล่างๆทบีนี่มบีอยผล่ทนโทล่แลข้ว-การอกัศจรรยร์ตล่างๆของพระองคร์, คดาสกันี่ง
สอนของพระองคร์ ดข้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาจซงนล่าจะรกับรผข้ไปแลข้ววล่าพระองคร์ตรกัสดข้วยสลิทธลิอดานาจ, สลิทธลิอดานาจของ
พระเจข้า, ผผข้ไดข้ทรงสล่งพระองคร์มา แตล่พวกเขาปฏลิเสธทบีนี่จะเหก็นไปไกลกวล่าสลินี่งธรรมดา, พวกเขาแกลข้งโงล่, ถผกปปิดตา
โดยพญามารพล่อของพวกเขา, พระแหล่งยลุคนบีนี้

ขข้อ 15: “ทต่านทชทั้งหลายยต่อมพวิพากษาตามเนรืทั้อหนชง เรามวิไดช้พวิพากษาผซูช้ใด”
มนลุษยร์มองดผทบีนี่รผปลกักษณร์ภายนอก; พระเจข้าทรงมองดผทบีนี่มนลุษยร์ภายใน พวกฟารลิสบีเหลล่านกันี้นตกัดสลินทลุกสลินี่ง

จากมลุมมองของเนสืนี้อหนกัง, พวกเขาตกัดสลินตามหลกักการตล่างๆของโลกนบีนี้ ทกันี้งหมดทบีนี่พวกเขารผข้เกบีนี่ยวกกับพระเยซผคสือสลินี่ง
ทบีนี่พวกเขาไดข้เหด็น และเหก็นไดข้ชกัดวล่าพวกเขาลสืมถข้อยคดาของอลิสยาหร์ผผข้เปป็นศาสดาพยากรณร์ของพวกเขาไปแลข้ว ทบีนี่วล่า
พระเมสสลิยาหร์จะเจรลิญขซนี้นอยล่างไมข้อล่อนออกมาจากพสืนี้นดลินแหข้ง-อล่อนสลุภาพ, ตนี่ดาตข้อย, ถล่อมใจ, มาเหมสือนลผกแกะ
ตกัวหนซนี่ง, ไมล่ใชล่เหมสือนกษกัตรลิยร์ฝฝ่ายโลกหรสืออดานาจทางการเมสืองทบีนี่ยลินี่งใหญล่ คนเหลล่านบีนี้ตกัดสลินทลุกสลินี่งโดยมาตรฐานทบีนี่
ผลิดๆ ความคลิดและใจของพวกเขาเตก็มลข้นดข้วยอคตลิทบีนี่มบีตล่อพระเยซผ; พวกเขาไดข้พรนี่ดาบอกตกัวเองวล่าพระองคร์เปป็นคน
ลวงโลก, คนพผดหมลินี่นประมาท, และวล่าพระองคร์สมควรถผกประหารชบีวลิต

“เรามวิไดช้พวิพากษาผซูช้ใด” ในทบีนี่นบีนี้พระเยซผทรงตกันี้งพระองคร์เองใหข้ตรงขข้ามอยล่างสลินี้นเชลิงกกับพวกฟารลิสบีเหลล่า
นกันี้น พวกเขาไดข้ตกัดสลินและปรชบโทษพระองคร์ แตล่ในภารกลิจและการปรนนลิบกัตลิขณะนกันี้นของพระองคร์ พระองคร์ไมล่
ทรงพลิพากษาผผข้ใดเลย พระองคร์ไดข้เสดก็จมาในฐานะพระเมษโปดกของพระเจข้า-ไมล่ใชล่เพสืนี่อพลิพากษา แตล่เพสืนี่อ
แสวงหาและชล่วยผผข้ทบีนี่หลงหายไปนกันี้นใหข้รอด อยล่างไรกก็ตาม คนเหลล่านกันี้นทบีนี่ปฏลิเสธทบีนี่จะเชสืนี่อในพระองคร์ในฐานะพระ
ผซูช้ชต่วยใหช้รอด สกักวกันหนซนี่งจะตข้องยสืนอยผล่ตล่อพระพกักตรร์พระองคร์ในฐานะผผข้พลิพากษา ดข้วยวล่าพระองคร์จะ “ทรง
พลิพากษาคนเปป็นและคนตาย เมสืนี่อพระองคร์เสดก็จมาปรากฏและตกันี้งอาณาจกักรของพระองคร์” (2 ทธ. 4:1) ในคราว
หนซนี่ง (ลผกา 9:51-56) พวกสาวกทผลถามพระเยซผวล่าพวกเขาควรเรบียกไฟลงมาจากสวรรคร์และเผาผลาญเหลล่าศกัตรผ
ของพวกเขาหรสือไมล่ และพระองคร์ทรงตดาหนลิพวกเขาวล่า: “ทล่านไมล่รผข้วล่าทล่านมบีจลิตใจทดานองใด เพราะวล่าบลุตรมนลุษยร์



มลิไดข้มาเพสืนี่อทดาลายชบีวลิตมนลุษยร์ แตล่มาเพสืนี่อชล่วยเขาทกันี้งหลายใหข้รอด” ใชล่แลข้วครกับ พระองคร์ไดข้เสดก็จมาเพสืนี่อแสวงหา
และชล่วยใหข้รอดแมข้แตล่พวกฟารลิสบีเหลล่านบีนี้ทบีนี่เปป็นศกัตรผทบีนี่ขมขสืนี่นของพระองคร์ แตล่พวกเขากก็ปฏลิเสธทบีนี่จะฟฟังพระองคร์

ขข้อ 16: “แตต่ถจึงแมช้วต่าเราจะพวิพากษา การพวิพากษาของเรากด็ถซูกตช้อง เพราะเรามวิไดช้พวิพากษาโดยลกาพชง 
แตต่เราพวิพากษารต่วมกชบพระบวิดาผซูช้ทรงใชช้เรามา”

แมข้วล่าภารกลิจของพระเยซผในตอนนกันี้นไมล่ใชล่เพสืนี่อพลิพากษามนลุษยร์ พระองคร์กก็ทรงมอีคทุณสมบชตวิทบีนี่จะพลิพากษา
และการพลิพากษาของพระองคร์กก็คงจะสมบผรณร์แบบ, ชอบธรรม, และควรคล่าแกล่การไวข้วางใจเพราะวล่าพระองคร์
ทรงเปป็นพระเจข้าในเนสืนี้อหนกัง นบีนี่สนกับสนลุนความคลิดแบบเดบียวกกันซซนี่งถผกประกาศในบททบีนี่ 5, ขข้อ 19: “ดกังนกันี้นพระเยซผ
ตรกัสกกับเขาวล่า “เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านทกันี้งหลายวล่า พระบลุตรจะกระทดาสลินี่งใดตามใจไมล่ไดข้ นอกจากทบีนี่ไดข้เหก็น
พระบลิดาทรงกระทดา เพราะสลินี่งใดทบีนี่พระบลิดาทรงกระทดา สลินี่งนกันี้นพระบลุตรจซงทรงกระทดาดข้วย”

ในยอหร์น 5:30 พระเยซผตรกัสวล่า “เราจะทดาสลินี่งใดตามอดาเภอใจไมล่ไดข้ เราไดข้ยลินอยล่างไร เรากก็พลิพากษา
อยล่างนกันี้น และการพลิพากษาของเรากก็ยลุตลิธรรม เพราะเรามลิไดข้มลุล่งทบีนี่จะทดาตามใจของเราเอง แตล่ตามพระประสงคร์
ของพระบลิดาผผข้ทรงใชข้เรามา”

ขข้อพระคดาทบีนี่เราศซกษาอยผล่นบีนี้ประกาศอบีกครกันี้งถซงความจรลิงทบีนี่สดาคกัญสลุดยอดเกบีนี่ยวกกับความเปป็นหนซนี่งเดบียวกกันทบีนี่
ตกัดไมล่ขาดและดดารงอยผล่ชกันี่วนลิรกันดรร์ระหวล่างพระเจข้าพระบลิดากกับพระเจข้าพระบลุตร จรลิงๆแลข้วพระเยซผตรกัสวล่า “ใน
ฐานะบลุตรมนลุษยร์เราไมต่พลิพากษาผผข้ใดเลย ตรงกกันขข้าม เราชต่วยทลุกคนทบีนี่ยอมฟฟังถข้อยคดาของเราใหช้รอด แตล่พวกทต่าน
ไมล่ยอมฟฟังเราเพราะวล่าพวกทล่านดดารงอยผล่ในความมสืด อยล่างไรกก็ตาม ถข้าเราจะตช้องพลิพากษา เรากก็มบีคลุณสมบกัตลิ
เหมาะสมทบีนี่จะพลิพากษาและการพลิพากษาของเรากก็จะควรคล่าแกล่การไวข้วางใจ, ชอบธรรม, และยลุตลิธรรม; เพราะ
ไมล่วล่าเรากระทดาสลินี่งใด เรากก็กระทดาเฉพาะสลินี่งทบีนี่พระบวิดาทรงกระทดา เรากกับพระบลิดาของเราเปป็นอกันหนซนี่งอกัน
เดบียวกกัน”

ขข้อ 17: “ในพระราชบชญญชตวิของทต่านกด็มอีคกาเขอียนไวช้วต่า ‘คกาพยานของสองคนกด็เปป็นความจรวิง’”
เมสืนี่อพระเยซผตรกัสวล่า “พระราชบชญญชตวิของทว่าน” พระองคร์กก็ไมล่ไดข้กดาลกังตรกัสถซงพระราชบกัญญกัตลิของ

โมเสสอยล่างไมล่ใหข้ความเคารพ ในมกัทธลิว 5:17 พระองคร์ทรงรกับประกกันผผข้คนเหลล่านกันี้นวล่าพระองคร์มลิไดข้เสดก็จมาเพสืนี่อ
ทดาลายพระราชบกัญญกัตลิ แตล่เพสืนี่อทดาใหข้มกันสดาเรก็จจรลิง และตามทบีนี่กลล่าวไวข้ในโรม 10:4 พระองคร์ทรงกระทดาแบบนกันี้น
จรลิงๆ: “เพราะวล่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นจทุดจบของพระราชบกัญญกัตลิ เพสืนี่อใหข้ทลุกคนทบีนี่มบีความเชสืนี่อไดข้รกับความชอบ
ธรรม” แตล่พวกยลิวเหลล่านกันี้นใหข้เกบียรตลิพระราชบกัญญกัตลิของโมเสส, พวกเขายอมรกับโมเสสวล่าเปป็นศาสดาพยากรณร์
ของพระเจข้าและภาคภผมลิใจทบีนี่ผผข้คนรผข้จกักพวกเขาวล่าเปป็นสาวกของโมเสส พวกเขาเตสือนความจดาพระเยซผอยผล่ตลอดวล่า
พระองคร์ไดข้ละเมลิดพระราชบกัญญกัตลิเมสืนี่อพระองคร์ทรงรกักษาโรคในวกันสะบาโต และในทบีนี่นบีนี้พระองคร์กก็แคล่เตสือนความ
จดาพวกเขาวล่าตามพระราชบกัญญกัตลิของโมเสสซซนี่งพวกเขาเนข้นยนี้ดาอยล่างรข้อนรนเหลสือเกลิน คดาพยานของพยานสอง
ปากจะตข้องถผกรกับรผข้และถผกยอมรกับ:

“ผผข้ทบีนี่ถผกกลล่าวโทษถซงตายนกันี้น ใหช้มอีพยานสองหรรือสามปากยรืนยชนวต่าผซูช้นชทั้นมอีความผวิด จจึงใหช้ปรชบโทษถจึง
ตายไดช้ อยต่าลงโทษผซูช้ใดถจึงตายดช้วยพยานปากเดทยว... อยล่าใหข้พยานปากเดบียวยสืนยกันกลล่าวโทษผผข้หนซนี่งผผข้ใด ไมล่วล่าใน
เรสืนี่องความชกันี่วชข้า หรสือในเรสืนี่องความผลิดใดๆ ซซนี่งเขาไดข้กระทดาผลิดไป แตล่ตข้องมบีพยานสองหรสือสามปาก คดาพยานนกันี้น



จซงจะเปป็นทบีนี่เชสืนี่อถสือไดข้” (พบญ. 17:6; 19:15) พระราชบกัญญกัตลิกลล่าววล่าคดาพยานของพยานสองปากกก็เชสืนี่อถสือไดข้ 
ดข้วยเหตลุนบีนี้พระเยซผจซงกดาลกังขอใหข้พวกเขาสกังเกตวล่ามบีพยานสองปากทบีนี่รกับรองภารกลิจสวรรคร์ของพระองคร์ พระเจผู้า
ทรงเปป็นพยานรกับรองแลข้ววล่าพระเยซผทรงเปป็นผผข้ใดและไดข้ทรงใหข้เกบียรตลิทกันี้งถข้อยคดาของพระองคร์และกลิจการตล่างๆ
ของพระองคร์ พระเยซผเองไดข้ประกาศวล่าพระองคร์ทรงอยผล่ในพระบลิดาและพระบลิดาทรงอยผล่ในพระองคร์ และวล่า
พระองคร์ทรงกระทดากลิจและตรกัสตามทบีนี่พระบลิดาทรงสอนพระองคร์ ดข้วยเหตลุนบีนี้ “พยานสองปาก” นกันี้นจซงใหข้หลกัก
ฐาน และพระเยซผกดาลกังเปรบียบเทบียบความแตกตล่างระหวล่างคดาพยานของพระองคร์เองและพระเจข้าพระบลิดากกับคดา
พยานของมนลุษยร์ธรรมดาทกันี่วไป 1 ยอหร์น 5:9 บอกเราอยล่างชกัดเจนวล่า “ถข้าเรายกังรกับพยานหลกักฐานของมนทุษยค์ 
พยานหลกักฐานของพระเจช้ากก็ยลินี่งใหญล่กวล่า” พวกฟารลิสบีเหลล่านกันี้นเตก็มใจทบีนี่จะรกับคดาพยานของมนลุษยร์ธรรมดา แตล่
พวกเขาไมล่ยอมรกับคดาพยานของพระเจข้าพระบลิดาและพระเจข้าพระบลุตร

ขข้อ 18: “เราเปป็นพยานใหช้แกต่ตชวเราเองและพระบวิดาผซูช้ทรงใชช้เรามากด็เปป็นพยานใหช้แกต่เรา”
“เราเปป็นพยานใหข้แกล่ตกัวเราเองและพระบวิดา...กก็เปป็นพยานใหข้แกล่เรา” พระเยซผพระบลุตรนลิรกันดรร์ไดข้ทรง

เปป็นพยานรกับรองถซงพระองคร์เอง-และทรงพวิสซูจนค์คดาพยานของพระองคร์โดยสลินี่งเหลล่านกันี้นทบีนี่พระองคร์ทรงกระทดา 
พระเจข้าพระบลิดาไดข้ทรงเปป็นพยานเกบีนี่ยวกกับพระบลุตร-มบีอยผล่สบีนี่หนทบีนี่พระองคร์ประทานคดาพยานทบีนี่ไดข้ยลินเปป็นเสบียงซซนี่ง
รกับรองลกักษณะเฉพาะแบบพระเจข้าและภารกลิจของพระเยซผบนแผล่นดลินโลกนบีนี้ พระเจข้ายกังประทานคดาพยานผล่าน
ทางศาสดาพยากรณร์เหลล่านกันี้นเกบีนี่ยวกกับพระเยซผดข้วย ในปฐมกาล 3:15 พระเจข้าทรงสกัญญาเรสืนี่องเชสืนี้อสายของหญลิง
นกันี้น และเหลล่าศาสดาพยากรณร์สมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิมกก็ประกาศอยผล่ตลอดวล่าพระองคร์จะเสดก็จมา

เราถผกบอกวล่ามกันเกสือบเปป็นไปไมล่ไดข้เลยทบีนี่จะแปลภาษากรบีกของพระคดาขข้อนบีนี้ใหข้เปป็นภาษาอกังกฤษและยกัง
คงความหมายทบีนี่ครบถข้วนไวข้อยผล่เหมสือนเดลิม ภาษากรบีกจรลิงๆแลข้วอล่านวล่า “เรา, เราเปป็นทอีชั่ยวิชั่งใหญต่, คสือผผข้ทบีนี่เปป็น
พยานเกบีนี่ยวกกับตกัวเราเอง; และพระเยโฮวาหร์พระบลิดาของเราผผข้ไดข้ทรงสล่งเรามากก็ทรงเปป็นพยานถซงเราเชล่นกกัน” 
พระเยซผไมล่ไดข้ทรงแยกแยะพระองคร์เองจากพระเยโฮวาหร์ในดข้านของตจัวตนแบบพระเจข้าทบีนี่ดดารงอยผล่ชกันี่วนลิรกันดรร์ของ
พระองคร์ แตล่ในดข้านของตกาแหนต่งหนช้าทอีชั่ของพระองคร์ เมสืนี่อพระองคร์ตรกัสวล่า “พระเยโฮวาหร์พระบลิดาผผข้ไดข้ทรงสล่งเรา
มา” พระองคร์กก็ทรงอข้างอลิงถซงภารกลิจทางการทบีนี่พระองคร์ไดข้ถผกสล่งเขข้ามาในโลกเพสืนี่อทบีนี่จะกระทดา-นกันี่นคสือ พระองคร์ไดข้
ถผกสล่งมาเพสืนี่อเปป็นการลบมลทลินบาป

พวกยลิวเหลล่านกันี้นคลุข้นเคยดบีกกับการอข้างอลิงถซง “เราเปป็น” ผผข้ยลินี่งใหญล่ พวกเขารผข้วล่า “เราเปป็น” คสือพระเยโฮ
วาหร์พระเจข้าแหล่งพกันธสกัญญาเดลิม, พระเจข้าแหล่งชนชาตลิอลิสราเอล พระเยซผทรงเปป็นพระเจข้าในเนสืนี้อหนกัง, ดข้วยเหตลุนบีนี้
“เราเปป็น” ผผข้ยลินี่งใหญล่ในเนสืนี้อหนกังจซงทรงเปป็นพยานรกับรอง, พระเจช้าพระบวิดาในสวรรคร์ทรงเปป็นพยานรกับรอง, พวก
ศาสดาพยากรณค์ตลอดสมกัยพกันธสกัญญาเดลิมเปป็นพยานเกบีนี่ยวกกับสภาพแบบพระเจข้าของพระครลิสตร์และภารกลิจ
สวรรคร์ของพระองคร์บนแผล่นดลินโลก ถข้าพวกยลิวเหลล่านกันี้นเชรืชั่อพระราชบกัญญกัตลิของโมเสสจรลิงๆอยล่างทบีนี่พวกเขาอข้าง
วล่าเชสืนี่อ พวกเขากก็นล่าจะเตก็มใจยอมรกับพระเมสสลิยาหร์ของตนซซนี่งโมเสสไดข้เปป็นพยานถซงไปแลข้ว

ขข้อ 19: “เหตทุฉะนชทั้นเขาจจึงทซูลพระองคค์วต่า “พระบวิดาของทต่านอยซูต่ทอีชั่ไหน” พระเยซซูตรชสตอบวต่า “ตชวเรากด็
ดอี พระบวิดาของเรากด็ดอี ทต่านทชทั้งหลายไมต่รซูช้จชก ถช้าทต่านรซูช้จชกเรา ทต่านกด็จะรซูช้จชกพระบวิดาของเราดช้วย”



“พระบวิดาของทต่านอยซูต่ทอีชั่ไหน” ไมล่ใชล่คดาถามทบีนี่จรลิงใจ คดาถามนบีนี้ถผกถามในเชลิงประชดประชกัน โดยมบี
ลกักษณะแบบเยาะเยข้ยถากถาง คลุณจะสกังเกตเหก็นวล่าพวกยลิวเหลล่านกันี้นไมล่ไดข้ถามพระเยซผวล่า “พระบวิดาของทต่านครือ
ผผจ้ใด?” แตล่ถามวล่า “พระบวิดาของทต่านอยซูต่ททที่ไหน?” ผมนซกภาพออกวล่าพวกเขามองไปรอบๆราวกกับจะคข้นหาใคร
สกักคน, คาดหวกังใครสกักคนใหข้กข้าวออกมาขข้างหนข้าและยสืนเคบียงขข้างพระองคร์เพสืนี่อใหข้การเขข้าขข้างพระองคร์ เนสืนี่องจาก
พวกเขาปฏลิเสธทบีนี่จะเชสืนี่อวล่าพระเยซผทรงเปป็นพระบลุตรของพระเจข้า พวกเขาจซงไมล่ไดข้ถามวล่าพระบลิดาของพระองคร์
คสือผผผู้ใด ทล่าทบีของพวกเขากลล่าววล่า “ทล่านอข้างวล่ามบีพยานสองปาก-ตกัวทล่านเองกกับพระบลิดาของทล่าน เรามองเหก็น
ทข่าน คราวนบีนี้ใหข้เราไดข้เหก็นพระบริดาของทล่านสลิ”

เมสืนี่อพระเยซผทรงอยผล่บนกางเขนนกันี้น พวกยลิวเหลล่านบีนี้กก็เยาะเยข้ยพระองคร์วล่า “ถผู้าทล่านเปป็นพระบลุตรของ
พระเจข้า จงชล่วยตกัวทล่านเองและพวกเราใหข้รอดเถลิด! ถผู้าทล่านเปป็นพระบลุตรของพระเจข้า จงลงมาจากกางเขนเถลิด
และพวกเราจะเชสืนี่อ!” พวกเขาขอพระเยซผอยผล่ตลอดใหข้แสดงใหช้พวกเขาเหด็น, ใหข้หลกักฐานแกล่พวกเขาสดาหรกับ
ดวงตาธรรมดา ชาวโลกรข้องบอกวล่า “แสดงใหช้พวกเราเหด็นสวิ แลข้วพวกเราถซงจะเชสืนี่อ” แตล่ความเชสืนี่อกลล่าววล่า “จง
เชรืชั่อเถวิด-และเจข้าจะเหด็นสงล่าราศบีของพระเจข้า”

“พระเยซซูตรชสตอบวต่า “ตชวเรากด็ดอี พระบวิดาของเรากด็ดอี ทว่านทททั้งหลายไมว่รผจ้จทก ถช้าทต่านรซูช้จชกเรา ทต่านกด็จะ
รซูช้จชกพระบวิดาของเราดช้วย” คนเหลล่านกันี้นทบีนี่เมลินพระเยซผ, ทกันี้งในความเปป็นจรลิงแหล่งตกัวตนของพระองคร์และในการ
งานทบีนี่พระองคร์ทรงกระทดา, กก็โฉดเขลาเกบีนี่ยวกกับพระเจข้าพระบลิดา พระเจข้าพระบลิดาทรงเปปิดเผยพระองคร์เองแกล่
มนลุษยร์ผต่านทางพระบทุตร (ยอหร์น 1:18) การกลล่าวยอมรกับพระเจข้าวล่าเปป็นพระบลิดาแตล่ยกังปฏลิเสธพระเยซผพระบลุตร
กก็เทล่ากกับตาบอดฝฝ่ายวลิญญาณและโฉดเขลาอยล่างนล่าเกลบียด ผผข้ทบีนี่รผข้จกักพระบลิดาในความเปป็นจรวิงแลช้วกก็รผข้จกักพระบลุตร
เชล่นกกัน และหากเขายกังไมล่รผข้จกักพระบลุตร เขากก็ไมล่สามารถรผข้จกักพระบลิดาไดข้ เรสืนี่องนบีนี้ถผกกลล่าวชกัดเจนมากๆในขข้อ 23 
ของบททบีนี่ 5: “เพสืนี่อคนทกันี้งปวงจะไดข้ถวายเกบียรตลิแดล่พระบลุตรเหมสือนทบีนี่เขาถวายเกบียรตลิแดล่พระบลิดา ผซูช้ใดไมต่ถวาย
เกอียรตวิแดต่พระบทุตร ผซูช้นชทั้นกด็ไมต่ถวายเกอียรตวิแดต่พระบวิดาผซูช้ทรงใชช้พระบทุตรมา”

“ถช้าทต่านรซูช้จชกเรา ทต่านกด็จะรซูช้จชกพระบวิดาของเราดช้วย” คนเหลล่านกันี้นทบีนี่รผข้จกักพระเจข้าในความจรวิงกก็รผข้จกัก
พระองคร์เพราะวล่าพระบทุตรไดข้ทรงเปปิดเผยพระบลิดาแกล่พวกเขาแลข้ว หากไมล่มบีพระบลุตร กก็ไมล่มบีความรอดเลย พระ
บลิดาทรงพอพระทกัยยลินี่งนกักในพระบลุตรทบีนี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียว และเรารผข้จกักพระบลิดาไดข้อยล่างทบีนี่เรารผข้จกักพระบลุตร
เทล่านกันี้น ดข้วยวล่าพระครวิสตค์ทรงเปป็นความเชรืชั่อแบบครวิสเตอียน

ขข้อ 20: “พระเยซซูตรชสคกาเหลต่านอีทั้ทอีชั่คลชงเงวิน เมรืชั่อกกาลชงทรงสชชั่งสอนอยซูต่ในพระววิหาร แตต่ไมต่มอีผซูช้ใดจชบกทุม
พระองคค์ เพราะวต่ายชงไมต่ถจึงกกาหนดเวลาของพระองคค์”

ขข้อพระคดานบีนี้กลล่าวชกัดเจนวล่าพระเยซผไมล่ไดข้ทรงกลล่าวคดาเทศนานบีนี้เกบีนี่ยวกกับความเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของ
พระองคร์ในทบีนี่ๆปลอดคน แตล่ตล่อหนข้าผผข้คนและอยล่างเปปิดเผย ในสถานทบีนๆี่ โดดเดล่นมากทบีนี่สลุดแหล่งหนซนี่งในพระ
วลิหาร-“ทอีชั่คลชงเงวิน” นบีนี่เปป็นสล่วนนกันี้นของพระวลิหารซซนี่งเปป็นทบีนี่ๆของถวายศกักดลิธสลิทธลิธทกันี้งหลายถผกเกก็บไวข้ และดข้วยเหตลุนบีนี้
มกันจซงเปป็นทบีนี่ๆคนจดานวนมากผล่านไปผล่านมาบล่อยๆ

“แตต่ไมต่มอีผซูช้ใดจชบกทุมพระองคค์” พวกเขาอยากจกับกลุมพระองคร์! พวกเขาอยากหลุบปากพระองคร์และหยลุดยกันี้ง
คดาพยานของพระองคร์-แตล่พวกเขาถผกพระเจข้าหข้ามไวข้ ตามพลิมพร์เขบียวนลิรกันดรร์ของพระเจข้า มบีเวลาหนซนี่งทบีนี่เจาะจง



และถผกกดาหนดไวข้ลล่วงหนข้าแลข้วเมสืนี่อพระเยซผจะทรงยอมจดานนตล่อเหลล่าศกัตรผของพระองคร์; แตล่จนกวล่าเวลานกันี้นมาถซง
พวกเขากก็แตะตข้องพระองคร์ไมล่ไดข้! ในลผกา 22:53 เมสืนี่อยผดาสมาทบีนี่สวนเกทเสมนบีและทรยศพระเยซผดข้วยการจผบ 
พระเยซผตรกัสแกล่พวกปลุโรหลิตใหญล่, พวกผผข้อาวลุโสและพวกทหารวล่า “เมสืนี่อเราอยผล่กกับทล่านทกันี้งหลายในพระวลิหารทลุกๆ
วกัน ทล่านกก็มลิไดข้ยสืนี่นมสือออกจกับเรา แตล่เวลานอีทั้เปป็นทอีของทว่านและเปป็นอกานาจแหต่งความมรืด” เมสืนี่อเวลานกันี้นมาถซงทบีนี่
พระองคร์จะถผกจกับโดยเหลล่าศกัตรผของพระองคร์, ถผกจกับกลุม, ถผกปรกับโทษ, และถผกตรซงกางเขน พระองคร์กก็ทรงยอม
จดานนตล่อพวกเขา; แตล่จนกวล่าจะถซงเวลานกันี้น พวกเขากก็จกับพระองคร์ไมล่ไดข้เพราะวล่าพระเจข้าทรงปกปฟ้องพระองคร์ไวข้

ผมไมล่ใชล่พวกทบีนี่ยอมแพข้ตล่อโชคชะตา แตล่ผมเชสืนี่ออยล่างหนกักแนล่นวล่ามกันเปป็นไปไมล่ไดข้ทบีนี่ซาตานจะแตะตข้องลผก
คนใดของพระเจข้าโดยทบีนี่พระเจข้าไมล่ทรงอนลุญาต ผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายถผกนดาพาโดยพระวลิญญาณ, ถผกปกปฟ้องโดยการ
ทรงยกับยกันี้งของพระเจข้า, และซาตานไมล่สามารถนดาภกัยรข้ายมาสผล่พวกเขาไดข้หากพระเจข้าไมล่ทรงอนลุญาต โรม 8:28  
มบีคล่าเหลสือเกลินตล่อครลิสเตบียน: “เราทกันี้งหลายรผข้วล่าททุกสริที่งทดางานรล่วมกกันเพสืนี่อใหข้เกลิดผลดบีแกล่คนทกันี้งหลายทบีนี่รกักพระเจข้า, 
แกล่คนทกันี้งหลายทบีนี่ไดข้รกับการทรงเรบียกตามพระประสงคร์ของพระองคร์!” จนกวต่าจะถจึงเวลานชทั้นทอีชั่ครวิสเตอียนคนใดจะ
ถซูกทดลอง, ถซูกทดสอบ, ทนททุกขค์, หรรือตาย ศชตรซูกด็ไมต่อาจแตะตช้องเขาไดช้

ขข้อ 21: “พระเยซซูจจึงตรชสกชบเขาออีกวต่า “เราจะจากไป และทต่านทชทั้งหลายจะแสวงหาเรา และจะตายใน
การบาปของทต่าน ทอีชั่ซจึชั่งเราจะไปนชทั้นทต่านทชทั้งหลายจะไปไมต่ไดช้”

เมสืนี่อพระเยซผตรกัสวล่า “เราจะจากไป” (ตรงตกัวคสือ “เราไปทางของเรา”) พระองคร์กก็ทรงหมายความวล่า
ภารกลิจของพระองคร์เกสือบสลินี้นสลุดแลข้ว, งานทบีนี่พระองคร์ไดข้เสดก็จมาเพสืนี่อกระทดานกันี้นกก็เกสือบเสรก็จสลินี้นแลข้ว อบีกไมล่นาน
พระองคร์จะเสดก็จจากโลกนบีนี้ไปและกลกับไปหาพระบลิดาในสวรรคร์ คดาตรกัสของพระองคร์นล่าจะทดาใหข้พวกยลิวเหลล่านกันี้น
ซกักถามเพลินี่มเตลิมเกบีนี่ยวกกับตกัวตนของพระองคร์และสภาพแบบพระเจข้าของพระองคร์ แนล่นอนวล่าหลกังจากคดาประกาศ
ซนี้ดาๆของพระองคร์ทบีนี่วล่าพระองคร์ไดข้ทรงอยผล่กกับพระบลิดาในเรลินี่มแรกนกันี้น, ทบีนี่วล่าพระองคร์กกับพระบลิดาทรงเปป็นหนซนี่ง
เดบียวกกัน, และวล่าพระองคร์ไมล่ทรงกระทดาสลินี่งใดโดยไมต่พจึชั่งพาพระบลิดาเลย, พวกเขากก็นล่าจะตระหนกักแลข้ววล่าคดาตรกัส
เหลล่านบีนี้ของพระองคร์ในพระคดาขข้อนบีนี้ไมล่ธรรมดาจรลิงๆ

“ทต่านทชทั้งหลายจะแสวงหาเรา และจะตายในการบาปของทต่าน” ใชล่แลข้วครกับ หลกังจากการถผกตรซง
กางเขนของพระองคร์ บางคนเหลล่านบีนี้จะแสวงหาพระองคร์-แตล่มกันจะสายเกลินไปแลข้ว พวกเขาจะคข้นพบสายเกลินไป
แลข้ววล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์, ผผข้ทบีนี่ไดข้เสดก็จมาเพสืนี่อชล่วยพวกเขาใหข้รอด; แตล่สกาหรชบพวกเขาประตผแหล่ง
ความเมตตาจะถผกปปิดเสบียแลข้ว พวกเขาจะแสวงหาโดยเปลล่าประโยชนร์ เพราะวล่าพวกเขาไมล่ไดข้ทราบเวลาแหล่งการ
ทรงเยบีนี่ยมพวกเขา (ลผกา 19:44) ขล่าวประเสรลิฐมายกัง “พวกยลิวกล่อน” (รม. 1:16) พวกยลิวไดข้พบกกับพระวาทะใน
เนสืนี้อหนกังแลข้ว แตล่ความคลิดและใจของพวกเขาถผกปปิดตล่อขล่าวประเสรลิฐ, พระของยลุคนบีนี้ไดข้ปปิดตาพวกเขาไมล่ใหข้มอง
เหก็นสลินี่งตล่างๆทบีนี่เปป็นฝฝ่ายวลิญญาณ และพวกเขาไดข้ปฏลิเสธพระเมสสลิยาหร์ของตน เพราะเหตลุนบีนี้เอง พวกเขาจซงจะ 
“ตายในการบาปของพวกเขา”

“ทอีชั่ซจึชั่งเราจะไปนชทั้นทต่านทชทั้งหลายจะมาไมต่ไดช้”-ซซนี่งหมายถซงสวรรคร์ คนชกันี่วเขข้าสวรรคร์ไมล่ไดข้ ทลุกคนทบีนี่มาหา
พระเจข้าตข้องเชสืนี่อในพระเยซผครลิสตร์เจข้าและยอมรกับพระองคร์เปป็นพระผผข้ชล่วยใหข้รอดสล่วนตกัว; ทลุกคนทบีนี่ปฏวิเสธทอีชั่จะเชรืชั่อ
กก็ถผกพลิพากษาปรกับโทษอยผข่แลผู้ว (ยอหร์น 3:18)



ถข้อยคดาในพระคดาขข้อนบีนี้ถผกกลล่าวแกล่ชนชาตลิอลิสราเอลเปป็นหลกัก ไมล่มบีประชาชาตลิใดบนแผล่นดลินโลกนล่า
สกังเวช, ถผกรกังควาน, และถผกขล่มเหงมากเทล่ากกับชนชาตลิยลิว พวกเขากดาลกังรอคอยพระเมสสลิยาหร์ของตนอยผล่เหมสือน
เดลิม พวกเขารอคอยพระองคร์, พวกเขาหลิวโหยหาพระองคร์, แตล่พวกเขากก็ไมล่พบพระองคร์-และพวกเขาจะไมล่
พบพระองคร์จนกวล่าพระองคร์เสดก็จกลกับมาครกันี้งทบีนี่สองและพวกเขาเหก็นรอยแผลเปป็นในพระหกัตถร์และพระบาทของ
พระองคร์ พวกยลิวทบีนี่พบพระองคร์กต่อนถซงเวลานกันี้นกก็จะพบพระองคร์ผล่านทางความเชสืนี่อในพระโลหลิตทบีนี่ไหลออกและ
พระราชกลิจทบีนี่เสรก็จสลินี้นแลข้วของพระองคร์!

ขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าพระเยซผทรงบอกพวกยลิวเหลล่านบีนี้วล่าพวกเขาจะตายในบาปของพวกเขาไมล่ไดข้หมายความ
วล่าพวกเขาบาปหนาเกวินกวต่าทบีนี่จะรกับความรอดไดข้-ไมล่ใชล่อยล่างแนล่นอนครกับ พระองคร์แคล่หมายความวล่าพวกยลิวใน
ฐานะประชาชาตวิหนจึชั่งจะมบีใจแขก็งกระดข้างในความไมล่เชสืนี่อ และถซงแมข้วล่าพวกเขาหลายคนจะรกับความรอดเปป็นคนๆ
ไป ประชาชาตลินกันี้นในสภาพดกังกลล่าวกก็จะตายในบาป คดาพผดทบีนี่พระเยซผตรกัสตรงนบีนี้จะวล่าไปแลข้วกก็เปป็นเชลิงพยากรณร์ 
สดาหรกับความกระจล่างเพลินี่งเตลิมเกบีนี่ยวกกับเรสืนี่องนบีนี้ กรลุณาศซกษากลิจการ 28:25-27 และโรม 11:7-12 

กระทกันี่งวกันนบีนี้คนมากมายกก็แสวงหาองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าสายเกลินไป อลิสยาหร์ไดข้รข้องเตสือนวล่าเราควรแสวงหา
องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าขณะทบีนี่ยกังสามารถพบพระองคร์ไดข้และรข้องทผลพระองคร์ขณะทบีนี่พระองคร์ยกังทรงอยผล่ใกลข้ อกัครทผต
เปาโลเตสือนวล่าวจันนรีนคสือวกันแหล่งความรอด, ตอนนรีนคสือเวลาอกันชอบ คดาเตสือนทบีนี่จรลิงจกังมากๆถผกพบในสลุภาษลิต 1:22-
33 จงอล่านมกัน มกันถผกยกมาในหนข้ากระดาษเหลล่านบีนี้แลข้ว แตล่คลุณควรอล่านมกันอบีกรอบ นอกจากนบีนี้จงศซกษามกัทธลิว 
25:11, 12; ลผกา บททบีนี่ 13; ฮบีบรผ 6:1-8; 11:26-31

มกันเปป็นเรสืนี่องอกันตรายทบีนี่จะไดช้ยวินไดช้ฟปังขล่าวประเสรลิฐ, ทบีนี่จะรกับรผข้ถซงความตข้องการพระผผข้ชล่วยใหข้รอดองคร์
หนซนี่ง, และจากนกันี้นกก็ปฏวิเสธขล่าวสารแหล่งความรอดนกันี้น ถข้าคลุณยกังไมล่ไดข้รกับความรอด ทล่านผผข้อล่านทบีนี่รกัก ถข้าคลุณรกับรผข้วล่า
คลุณตข้องการพระผผข้ชล่วยใหข้รอดองคร์หนซนี่งและคลุณไดข้ยลินเสบียงเรบียกของพระวลิญญาณ จงจดาไวข้วล่าวจันนรีนคสือวกันแหล่งความ
รอด ตอนนรีนคสือเวลาอกันชอบ ทล่านทกันี้งหลายจงแสวงหาองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าขณะยกังสามารถพบพระองคร์ไดข้; ไมล่มบีผผข้ใด
สามารถมาหาพระเยซผไดข้เวข้นแตล่พระบลิดาทรงชกักนดาเขามา!

“ทต่านทชทั้งหลายจะแสวงหาเรา ... ทอีชั่ซจึชั่งเราจะไปนชทั้นทต่านทชทั้งหลายจะมาไมต่ไดช้” คสือสดานวนทบีนี่ถผกพบในคดา
พผดแทบจะเหมสือนกกันสามครกันี้งในขล่าวประเสรลิฐของยอหร์น ในขข้อพระคดาทบีนี่เราศซกษาอยผล่และในบททบีนี่ 7 ขข้อ 34 
พระเยซผกดาลกังตรกัสแกล่พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีทบีนี่ไมล่เชสืนี่อ เมสืนี่อพระองคร์ทรงใชข้ถข้อยคดาเดบียวกกันในบททบีนี่ 13 
ขข้อ 33 พระองคร์กก็กดาลกังตรกัสแกล่พวกสาวกของพระองคร์ เมสืนี่อพระองคร์ตรกัสแกล่พวกผผข้นดาทางศาสนาทบีนี่มลิไดข้กลกับใจ
เชสืนี่อ พระองคร์กก็ทรงเสรลิมวล่า “พวกทต่านจะตายในการบาปของพวกทต่าน” แตล่เมสืนี่อพระองคร์ตรกัสแกล่เหลล่าสาวก 
พระองคร์กก็กดาลกังเตรบียมพวกเขาใหข้พรข้อมสดาหรกับการแยกจากกกันชกันี่วคราวซซนี่งจะเกลิดขซนี้นโดยการเสดก็จขซนี้นสผล่สวรรคร์
ของพระองคร์ พระองคร์จะทรงถผกพาไปจากพวกเขา และในขณะนชทั้นเองพวกเขากก็ตลิดตามพระองคร์ไปไมล่ไดข้

ขข้อ 22: “พวกยวิวจจึงพซูดกชนวต่า “เขาจะฆต่าตชวตายหรรือ เพราะเขาพซูดวต่า ‘ทอีชั่ซจึชั่งเราจะไปนชทั้นทต่านทชทั้งหลาย
จะมาไมต่ไดช้’”

พวกศกัตรผของพระเยซผวข้าวลุล่นใจอยล่างมากเพราะคดาตรกัสของพระองคร์ในขข้อพระคดากล่อนหนข้า ในบททบีนี่ 7 
ขข้อ 34 พวกเขาสงสกัยวล่าพระองคร์ทรงหมายความวล่าพระองคร์กดาลกังจะหกันไปหาพวกตต่างชาตวิหรสือไมล่เนสืนี่องจากพวก



ยลิวไดข้ปฏลิเสธขล่าวสารของพระองคร์แลข้ว; แตล่บกัดนบีนี้พวกเขาเรลินี่มจะคลิดไปอบีกทางหนซนี่ง พวกเขาสงสกัยวล่าพระองคร์
วางแผนทบีนี่จะฆล่าตกัวตายหรสือไมล่ อกันเปป็นการจากโลกนบีนี้ไปยกังโลกหนข้า พระองคร์ไดข้ตรกัสชกัดเจนแลข้ววล่าพระองคร์ทรงรผข้
วล่าพวกเขากดาลกังวางแผนทบีนี่จะทดาลายพระองคร์ และพวกเขาอาจคลิดวล่าพระองคร์ตกันี้งใจทบีนี่จะชนะพวกเขาและทดาลาย
แผนการชกันี่วของพวกเขาโดยการปลลิดชบีพตกัวเอง ประวกัตลิศาสตรร์บอกเราวล่าเมสืนี่อทลิตกัสชาวโรมกันไดข้เขข้ามาเหยบียบยนี่ดา
กรลุงเยรผซาเลก็มในปป ค.ศ. 70 พวกยลิวจดานวนมากกก็ฆล่าตกัวตายแทนทบีนี่จะเผชลิญกกับความตายอกันนล่ากลกัวทบีนี่รอคอย
พวกเขาดข้วยนนี้ดามสือของศกัตรผผผข้นบีนี้

ขข้อ 23: “พระองคค์ตรชสกชบเขาวต่า “ทต่านทชทั้งหลายมาจากเบรืทั้องลต่าง เรามาจากเบรืทั้องบน ทต่านเปป็นของโลก
นอีทั้ เราไมต่ไดช้เปป็นของโลกนอีทั้”

พระเยซผและเหลล่าศกัตรผของพระองคร์ไมล่มบีอะไรทบีนี่เหมสือนกกันเลย ไมล่มบีความสมกัครสมาน, ไมล่มบีสามกัคคบีธรรม
เลย พวกฟารลิสบีใชข้ชบีวลิต, วางแผน, และคลิดในแงล่ของโลกนบีนี้แตล่เพบียงอยล่างเดบียว, ในแงล่ของเนสืนี้อหนกัง พระเยซผทรง
เปป็นพลเมสืองของอบีกโลกหนซนี่ง, พระองคร์ไดข้เสดก็จมาจากพระบลิดาในสวรรคร์, พระองคร์ไดข้ทรงอยผล่ในโลกเพสืนี่อกระทดา
งานทบีนี่พระบลิดาไดข้ทรงใชข้พระองคร์มาใหข้กระทดา; และเมสืนี่อพระองคร์ทรงเสรก็จสลินี้นงานนกันี้นแลข้วพระองคร์กก็จะกลกับไปยกัง
สงล่าราศบีทบีนี่มบีอยผล่แตล่กล่อนแลข้วของพระองคร์ แตล่เนสืนี่องจากพวกยลิวเหลล่านบีนี้รกักสลินี่งตล่างๆทบีนี่เปป็นของโลกและคลิดแตล่ในแงล่
ของโลก พวกเขาจซงไมล่สามารถไปยกังทบีนี่ๆพระองคร์จะเสดก็จไปนกันี้นไดข้ พวกเขาปฏลิเสธทบีนี่จะเชสืนี่อในพระองคร์ในฐานะ
พระเมษโปดกของพระเจข้าผผข้ทบีนี่เสดก็จมาเพสืนี่อเอาบาปของโลกไปเสบีย และพวกเขาจซงจะตายในบาปทกันี้งหลายของ
พวกเขา

เมสืนี่อพระเยซผทรงใชข้คดาวล่า “จากเบรืทั้องลต่าง” และ “จากเบรืทั้องบน” พระองคร์กก็ทรงเปรบียบเทบียบความแตก
ตล่างของแผล่นดลินโลกและสวรรคร์: “ถข้าทล่านรกับการทรงชลุบใหข้เปป็นขซนี้นมาดข้วยกกันกกับพระครลิสตร์แลข้ว กก็จงแสวงหาสลินี่ง
ซซนี่งอยผล่เบสืนี้องบนในทบีนี่ซซนี่งพระครลิสตร์ทรงประทกับขข้างขวาพระหกัตถร์ของพระเจข้า จงฝฟังความคลิดของทล่านไวข้กกับสลินี่งทกันี้ง
หลายทบีนี่อยผล่เบสืนี้องบน ไมล่ใชล่กกับสลินี่งทกันี้งหลายซซนี่งอยผล่ทบีนี่แผล่นดลินโลก เพราะวล่าทล่านไดข้ตายแลข้วและชบีวลิตของทล่านซล่อนไวข้
กกับพระครลิสตร์ในพระเจข้า” (คส. 3:1-3)

“ทต่านเปป็นของโลกนอีทั้” ใน 1 ยอหร์น 2:15-17 เราไดข้รกับบกัญชาวล่า “อยข่ารกักโลกหรสือสลินี่งของในโลก ถช้าผซูช้ใด
รชกโลก ความรชกตต่อพระบวิดาไมต่ไดช้อยซูต่ในผซูช้นชทั้น เพราะวต่าสารพชดซจึชั่งมอีอยซูต่ในโลก ครือตชณหาของเนรืทั้อหนชง และตชณหา
ของตา และความเยต่อหยวิชั่งในชอีววิตไมต่ไดช้เกวิดจากพระบวิดา แตต่เกวิดจากโลก และโลกกกับสลินี่งยกันี่วยวนของโลกกดาลกัง
ผล่านพข้นไป แตล่ผผข้ทบีนี่ประพฤตลิตามพระทกัยของพระเจข้ากก็ดดารงอยผล่เปป็นนลิตยร์”

“เราไมว่ไดจ้เปป็นของโลกนอีทั้” ผซูช้เชรืชั่อแทช้ทชทั้งหลายกก็ไมล่ไดข้เปป็นของโลกนบีนี้เชล่นกกัน ความเปป็นพลเมสืองของเราอยผล่
ในสวรรคร์ (อฟ. 2:6; ฟป. 3:20) กรลุณาอล่านยอหร์น 15:19; 17:16; และ 1 ยอหร์น 4:5, 6

ขข้อ 24: “เราจจึงบอกทต่านทชทั้งหลายวต่า ทต่านจะตายในการบาปของทต่าน เพราะวต่าถช้าทต่านมวิไดช้เชรืชั่อวต่าเรา
เปป็นผซูช้นชทั้น ทต่านจะตช้องตายในการบาปของตชว”

พระเยซผทรงบอกอยล่างชกัดเจนวล่าทกาไมพระองคร์ถซงตรกัสวล่า “ทล่านจะตายในการบาปของทล่าน”: “ทว่าน
มวิไดจ้เชชที่อวต่าเราเปป็นผซูช้นชทั้น” เหลล่าผผข้รผข้ภาษากรบีกบอกเราวล่าคดาสรรพนาม “ผผข้นกันี้น” ไมล่ไดข้อยผล่ในตข้นฉบกับเดลิม ดข้วยเหตลุนบีนี้
พระเยซผจซงตรกัสแกล่พวกยลิวเหลล่านกันี้นวล่า “พวกทต่านไมต่เชรืชั่อวต่าเราเปป็น” พวกเขาทราบดบีวล่า “เราเปป็น” คสือพระเยโฮ



วาหร์พระเจข้า และทราบวล่าโดยคดาประกาศนบีนี้พระเยซผกดาลกังบอกพวกเขาวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจข้าในเนสืนี้อหนกัง 
แตล่พวกเขากก็ไมล่เชสืนี่อ

บาปของความไมต่เชรืชั่อไดข้นดาความทลุกขร์ระทมและความพลินาศมาสผล่พวกยลิวเหลล่านกันี้น: “ผผข้ทบีนี่เชสืนี่อในพระบลุตรกก็
ไมล่ตข้องถผกพลิพากษาลงโทษ แตล่ผผข้ทบีนี่มลิไดข้เชสืนี่อกก็ตข้องถผกพลิพากษาลงโทษอยผล่แลข้ว เพราะเขามลิไดข้เชสืนี่อในพระนามพระ
บลุตรองคร์เดบียวทบีนี่บกังเกลิดจากพระเจข้า…ผผข้ทบีนี่เชสืนี่อในพระบลุตรกก็มบีชบีวลิตนลิรกันดรร์ ผผข้ทบีนี่ไมล่เชสืนี่อในพระบลุตรกก็จะไมล่เหก็นชบีวลิต แตล่
พระพลิโรธของพระเจข้าตกอยผล่กกับเขา” (ยอหร์น 3:18, 36) บาปของความไมล่เชสืนี่อคสือบาปทบีนี่ดผถผกดผแคลนมากทบีนี่สลุดทบีนี่
มนลุษยร์จะกระทดาตล่อพระเจข้าผผข้บรลิสลุทธลิธไดข้ เพราะวล่ามกันทดาใหข้พระเจข้าเปป็นผผข้ตรกัสมลุสา: “ผผข้ทบีนี่เชสืนี่อในพระบลุตรของ
พระเจข้ากก็มบีพยานอยผล่ในตกัวเอง ผซูช้ทอีชั่ไมว่เชรืชั่อพระเจช้ากด็ไดช้กระทกาใหช้พระองคค์เปป็นผซูช้ตรชสมทุสา เพราะเขามลิไดข้เชสืนี่อพยาน
หลกักฐานทบีนี่พระเจข้าไดข้ทรงเปป็นพยานถซงพระบลุตรของพระองคร์” (1 ยอหร์น 5:10)

คนมากมายวกันนบีนี้กลล่าวสลินี่งดบีๆเกบีนี่ยวกกับพระเยซผ: พวกเขาพผดถซงพระองคร์วล่าเปป็นอาจารยร์ทบีนี่เกล่งกาจ, ผผข้กล่อตกันี้ง
ศาสนาหนซนี่งทบีนี่ยลินี่งใหญล่ มกันเปป็นความจรลิงทบีนี่วล่าพระองคร์ทรงเปป็นอาจารยร์ทบีนี่เกล่งกาจ แตล่การเปป็นอาจารยร์ทบีนี่เกล่งกาจนกันี้น
ไมล่เพบียงพอสดาหรกับการชล่วยใหข้รอด พระองคร์ไมต่ไดช้เปป็นผผข้กล่อตกันี้งศาสนาหนซนี่งทบีนี่ยลินี่งใหญล่-พระองคค์ทรงเปป็นความเชรืชั่อ
แบบครวิสเตอียน, พระเจจ้าในเนชทั้อหนทง, และเราตข้องเชสืนี่อในพระองคร์ “ตามทบีนี่พระคกัมภบีรร์กลล่าวไวข้แลข้ว” พระองคร์
กดาลกังตรกัสแกล่คนไมล่เชสืนี่อทกันี้งหลายอยผล่เหมสือนเดลิมวล่า “พวกเจข้าตข้องเชสืนี่อวล่าเราเปป็น มวิฉะนชทั้นพวกเจช้าจะตายในการ
บาปของพวกเจช้า!”

ขข้อ 25: “เขาจจึงถามพระองคค์วต่า “ทต่านครือใครเลต่า” พระเยซซูตรชสกชบเขาวต่า “เราเปป็นดชงทอีชั่เราไดช้บอก
ทต่านทชทั้งหลายแตต่แรกนชทั้น”

ความอาฆาตและความโกรธอยผล่เบสืนี้องหลกังคดาถามของพวกเขาในทบีนี่นบีนี้ ชายเหลล่านบีนี้รผข้วล่าพระเยซผทรงอข้างตกัว
วล่าเปป็นผผข้ใด; มบีหลายหนทบีนี่พวกเขาเคยไดข้ยลินพระองคร์ประกาศวล่าพระองคร์ไดข้เสดก็จมาจากพระเจข้าและจะกลกับไป
หาพระเจข้า แตล่พวกเขากดาลกังหวกังวล่าจะนดาพระองคร์ใหข้กลล่าวคดาประกาศใหมล่ซซนี่งอาจถผกใชข้เพสืนี่อปรกักปรดาพระองคร์ไดข้ 
ดกังนกันี้นพวกเขาจซงถามอยล่างเยข้ยหยกันวล่า “ทว่านเปป็นใครถซงมาพผดสลินี่งเหลล่านบีนี้เกบีนี่ยวกกับพวกเรา-เหลล่าผผข้นดาทางศาสนา, 
ลผกหลานของอกับราฮกัมและเหลล่าสาวกของโมเสส?”

พระเยซผตรกัสตอบไปวล่า “เราเปป็นดชงทอีชั่เราไดช้บอกทต่านทชทั้งหลายแตต่แรกนชทั้น” พระองคร์ไมล่ไดข้ใหข้คดาประกาศ
ใหมล่แกล่พวกเขาเลย พระองคร์ไมล่จดาเปป็นตข้องทวนซนี้ดาสลินี่งใดทบีนี่พระองคร์ตรกัสไปแลข้ว ดข้วยวล่าเมสืนี่อพระองคร์ตรกัส ถข้อยคดา
ของพระองคร์กก็คสือ “องคห์พระผผผู้เปป็นเจผู้าตรกัสดกังนบีนี้” ดกังนกันี้นพระองคร์จซงตรกัสเพบียงวล่า “ทดาไมพวกทล่านถซงถามเราอบีก
วล่าเราเปป็นผผข้ใด? เราไดข้บอกพวกทล่านไปแลข้ววล่าเราเปป็นผผข้ใด และถข้าพวกทล่านไมล่ไดข้เชสืนี่อเราในตอนนกันี้น พวกทล่านกก็
คงจะไมล่เชสืนี่อเราถข้าเราทวนซนี้ดาอบีกตอนนบีนี้”

“แตต่แรกนชทั้น” ในทบีนี่นบีนี้หมายถซงการเรลินี่มตข้นของงานปรนนลิบกัตลิบนโลกนบีนี้ขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้า ไมล่ใชล่การเรลินี่ม
ตข้นของสรรพสลินี่งทกันี้งปวง (ดผ ยอหร์น 6:64; 15:27; 16:4 เชล่นกกัน)

ขข้อ 26 และ 27: “เรากด็ยชงมอีเรรืชั่องออีกมากทอีชั่จะพซูดและพวิพากษาทต่าน แตต่พระองคค์ผซูช้ทรงใชช้เรามานชทั้นทรง
เปป็นสชตยค์จรวิง และสวิชั่งทอีชั่เราไดช้ยวินจากพระองคค์ เรากลต่าวแกต่โลก” เขาทชทั้งหลายไมต่เขช้าใจวต่าพระองคค์ตรชสกชบเขาถจึง
เรรืชั่องพระบวิดา”



สลินี่งทบีนี่พระเยซผตรกัสตรงนบีนี้จรลิงๆแลข้วกก็คสือ: “เรามบีสลิทธลิธอกันสมบผรณร์ทบีนี่จะกลล่าวสลินี่งทบีนี่เราไดข้กลล่าวแกล่พวกทล่าน
แลข้ว และเราจะกลล่าวสวิชั่งอรืชั่นๆออีกมากมายแกล่พวกทล่านกก็ไดข้ เราไมล่ใชล่ศาสดาพยากรณร์ธรรมดาๆคนหนซนี่ง เรามาจาก
พระเจข้าพระบลิดา-ถผกแลข้ว เราคสือพระเจข้าในเนสืนี้อหนกัง” มบีการพลิพากษาอสืนี่นๆอบีกมากมายทบีนี่พระองคร์จะทรงประกาศ
ใหข้ตกแกล่พวกเขากก็ไดข้ แตล่พระองคร์กก็มลิไดข้ทรงทดาเชล่นนกันี้นในขณะนกันี้น อยล่างไรกก็ตาม พระองคร์ทรงอยากใหข้พวกเขารผข้
วล่าสลินี่งทบีนี่พระองคร์ตรกัสนกันี้นเปป็นความจรวิงเพราะวล่าพระองคร์ตรกัสแตล่ถข้อยคดาทบีนี่พระบลิดาไดข้ประทานใหข้แกล่พระองคร์ มกัน
ไมล่ใชล่ถข้อยคดาทบีนี่พระองคร์ทรงเลสือกเอง แตล่เปป็นพระวจนะของพระเจข้าผผข้ทรงพระชนมร์อยผล่ผผข้ไดข้ทรงสล่งพระองคร์มาและ
ผผข้ทรงสถลิตอยผล่ในพระองคร์ แตล่พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีเหลล่านกันี้นกก็อยผล่ในความมสืดฝฝ่ายวลิญญาณอยล่างสลินี้นเชลิง
เหลสือเกลินจนพวกเขาไมล่อาจเขข้าใจไดข้วล่าพระเยซผตรกัสแกล่พวกเขาเกบีนี่ยวกกับพระบลิดาในสวรรคค์, พระเจข้าแหล่ง
บรรพบลุรลุษของพวกเขา, พระเจข้าองคร์เดบียวกกับทบีนี่พวกเขาอข้างวล่าเคารพยดาเกรงและนมกัสการ พวกเขาคลิดวล่า
พระองคร์หมายถซงกลลุล่มคนบนโลกนบีนี้สกักกลลุล่มทบีนี่ไดข้สล่งพระองคร์มาพผดกกับพวกเขา

ขข้อ 28: “พระเยซซูจจึงตรชสกชบเขาวต่า “เมรืชั่อทต่านทชทั้งหลายจะไดช้ยกบทุตรมนทุษยค์ขจึทั้นไวช้แลช้ว เมรืชั่อนชทั้นทต่านกด็จะรซูช้
วต่าเราครือผซูช้นชทั้น และรซูช้วต่าเรามวิไดช้ทกาสวิชั่งใดตามใจชอบ แตต่พระบวิดาของเราไดช้ทรงสอนเราอยต่างไร เราจจึงกลต่าวอยต่าง
นชทั้น”

พระเยซผไดข้ทรงเขข้าสผล่การปรนนลิบกัตลิปวงชนของพระองคร์โดยตรกัสสลินี่งทบีนี่ไมล่มบีมนลุษยร์คนใดเคยกลล่าวมากล่อน 
พระองคร์ไดข้ทรงกระทดาการอกัศจรรยร์ตล่างๆซซนี่งเกลินกวล่าทบีนี่มนลุษยร์ธรรมดาคนใดเคยกระทดาไดข้ แตล่ทกันี้งๆทบีนี่พระองคร์ตรกัส
และกระทดาสลินี่งเหลล่านกันี้นทกันี้งสลินี้นแลข้ว, ทกันี้งๆทบีนี่พระองคร์ทรงพลิสผจนร์แลข้ววล่าทรงเปป็นผผข้ใด, พวกยลิวสล่วนใหญล่กก็ยกังปฏลิเสธทบีนี่
จะเชสืนี่อในพระองคร์, พวกเขาปฏลิเสธทบีนี่จะเชสืนี่อวล่าพระองคร์ทรงถผกสล่งมาจากพระเจข้า, พระบลุตรของพระเจข้า, พระ
เมสสลิยาหร์, และพระผผข้ชล่วยใหข้รอด วกัตถลุประสงคร์ของพวกเขาในการตลิดตามพระองคร์วกันตล่อวกันและคอยเฝฟ้าดผ
พระองคร์อยผล่ตลอดกก็คสือ เพสืนี่อทบีนี่พวกเขาจะไดข้พบอะไรบางอยล่างทบีนี่พวกเขาจะใชข้กลล่าวหาพระองคร์, ปรกับโทษ
พระองคร์, และประหารชบีวลิตพระองคร์ไดข้ พระเยซผทรงทราบใจของพวกเขา และพระองคร์ทรงทราบดข้วยวล่ามบีอะไร
รออยผล่เบสืนี้องหนข้า-พระองคร์ทรงทราบททุกสลินี่ง ดข้วยเหตลุนบีนี้พระองคร์จซงตรกัสแกล่พวกเขาวล่า “เมสืนี่อพวกทล่านตรซงเราทบีนี่
กางเขนนกันี้นและยกเราขซนี้นอยผล่ระหวล่างสวรรคร์และแผล่นดลินโลก พวกทต่านกด็จะรซูช้วต่าเราเปป็นผซูช้ใด!”

เกวิดอะไรขจึทั้นตอนทบีนี่พวกเขายกพระเยซผขซนี้นบนกางเขนนกันี้น? พระเจข้าทรงบอกประชาชนเหลล่านบีนี้อยล่างไรวล่า
นบีนี่คสือพระบลุตรทบีนี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์-ไมล่ใชล่คนลวงโลก, ไมล่ใชล่ศาสดาพยากรณร์ธรรมดาๆคนหนซนี่ง, ไมล่ใชล่
คนหลอกลวงทบีนี่พวกเขาอข้างวล่าพระองคร์เปป็น?

ในมกัทธลิว 27: 35-54 เราพบบกันทซกนบีนี้: “ครกันี้นตรซงพระองคร์ทบีนี่กางเขนแลข้ว เขากก็เอาฉลองพระองคร์มาจกับ
สลากแบล่งปฟันกกันเพสืนี่อจะสดาเรก็จตามพระวจนะโดยศาสดาพยากรณร์ซซนี่งวล่า ‘เสสืนี้อผข้าของขข้าพระองคร์ เขาแบล่งปฟันกกัน 
สล่วนเสสืนี้อของขข้าพระองคร์นกันี้น เขากก็จกับสลากกกัน’ แลข้วพวกเขากก็นกันี่งเฝฟ้าพระองคร์อยผล่ทบีนี่นกันี่น และไดข้เอาถข้อยคดาขข้อหาทบีนี่
ลงโทษพระองคร์ไปตลิดไวข้เหนสือพระเศบียร ซซนี่งอล่านวล่า “ผผผู้นรีนคคือเยซผกษจัตรริยห์ของชนชาตริยริว” คราวนกันี้นมบีโจรสองคน
ถผกตรซงไวข้พรข้อมกกับพระองคร์ ขข้างขวาพระหกัตถร์คนหนซนี่ง ขข้างซข้ายอบีกคนหนซนี่ง ฝฝ่ายคนทกันี้งหลายทบีนี่เดลินผล่านไปมานกันี้นกก็
ดล่าทอพระองคร์ สกันี่นศบีรษะของเขา กลล่าววล่า “เจข้าผผข้จะทดาลายพระวลิหารและสรข้างขซนี้นในสามวกันนล่ะ จงชล่วยตกัวเองใหข้
รอด ถข้าเจข้าเปป็นบลุตรของพระเจข้า จงลงมาจากกางเขนเถลิด” พวกปลุโรหลิตใหญล่กกับพวกธรรมาจารยร์และพวกผผข้ใหญล่



กก็เยาะเยข้ยพระองคร์เชล่นกกันวล่า “เขาชล่วยคนอสืนี่นใหข้รอดไดข้ แตล่ชล่วยตกัวเองใหข้รอดไมล่ไดข้ ถข้าเขาเปป็นกษกัตรลิยร์ของชาตลิ
อลิสราเอล ใหข้เขาลงมาจากกางเขนเดบีดี๋ยวนบีนี้เถลิด และเราจะเชสืนี่อเขา เขาไวช้ใจในพระเจช้า ถช้าพระองคค์พอพระทชยใน
เขากด็ใหช้พระองคค์ทรงชต่วยเขาใหช้รอดเดอีดี๋ยวนอีทั้เถวิด ดช้วยเขาไดช้กลต่าววต่า ‘เราเปป็นพระบทุตรของพระเจช้า’”

จนถซงจลุดนบีนี้ ไมล่มบีอะไรทบีนี่ผลิดธรรมชาตลิไดข้เกลิดขซนี้นเลย; แตล่บกัดนบีนี้พระเจข้าทรงเรลินี่มบอกผผข้คนเหลล่านกันี้นวล่าพระเยซผ
ทรงเปป็นผผข้ใด:

“แลช้วกด็บชงเกวิดความมรืดทชชั่วทชทั้งแผต่นดวิน ตชทั้งแตต่เวลาเทอีชั่ยงวชน จนถจึงบต่ายสามโมง” ตอนเทอีชั่ยงวชน ความมสืด
ไดข้ปกคลลุมทกันี่วทกันี้งโลก! บลุรลุษผผข้ทรงอยผล่บนกางเขนอกันกลางนกันี้นไดข้ตรกัสไวข้วล่า “เราเปป็นความสวล่างของโลก...เมสืนี่อพวก
ทล่านยกเราขซนี้นบนกางเขน พระเจข้ากก็จะบอกพวกทล่านวล่าเราเปป็นผผข้ใด!” บกัดนบีนี้พระเจข้าไดข้ทรงดกับไฟทลุกดวงใน
จกักรวาลแลข้ว และโดยการทดาเชล่นนกันี้นพระองคร์ทรงเขบียนวล่า “จบสลินี้นแลข้ว!” พาดการมบีตกัวตนทางกายภาพ ดข้วยวล่า
ปราศจากความสวต่าง มนลุษยร์กก็ไมล่อาจดดารงชบีวลิตอยผล่ไดข้ 

“ครกันี้นประมาณบล่ายสามโมงพระเยซผทรงรข้องเสบียงดกังวล่า ... “พระเจข้าของขข้าพระองคร์ พระเจข้าของขข้า
พระองคร์ ไฉนพระองคร์ทรงทอดทลินี้งขข้าพระองคร์เสบีย”...ฝฝ่ายพระเยซผ เมสืนี่อพระองคร์รข้องเสบียงดกังอบีกครกันี้งหนซนี่ง กก็ทรง
ปลล่อยพระวลิญญาณจลิตออกไป และดผเถวิด มว่านในพระววิหารกก็ขาดออกเปป็นสองทว่อนตททั้งแตว่บนตลอดลว่าง” บลุรลุษ
ผผข้อยผล่บนกางเขนอกันกลางนบีนี้ไดข้อข้างตกัววล่าเปป็นพระเมสสลิยาหร์, พระเจข้าในเนสืนี้อหนกัง พระองคร์ไดข้ตรกัสแกล่ประชาชน
เหลล่านบีนี้วล่า “เราเปป็นพระผผข้ชล่วยใหข้รอดของพวกทล่าน, พระผผข้ไถล่ของพวกทล่าน, มหาปลุโรหลิตของพวกทล่าน เราคสือ
เครสืนี่องสกัตวบผชาหนนที่งเดรียวนกันี้น, ลผกแกะทบีนี่ปราศจากตดาหนลิหรสือดล่างพรข้อย เราเปป็นทางนกันี้น, เปป็นความจรลิง, และเปป็น
ชบีวลิต” แตล่พวกเขากลล่าววล่า “เจข้าเปป็นคนลวงโลก! พวกเรารผข้วล่าเจข้าเปป็นผผข้ใด พวกเรารผข้จกักพล่อของเจข้า, พวกเรารผข้จกัก
แมล่ของเจข้า, พวกเรารผข้วล่าเจข้าเปป็นผลผลลิตของการลล่วงประเวณบี” พวกเขากลล่าวหาพระองคร์เรสืนี่องทลุกสลินี่งทบีนี่ธรรมดา
สามกัญ, ชกันี่วชข้า, และเปป็นทบีนี่ดผถผกดผแคลน แตล่เมสืนี่อพวกเขายกพระองคร์ขซนี้นบนกางเขนนกันี้น มล่านในพระวลิหารกก็ถผกฉบีก
จากบนตลอดลล่าง, มล่านทบีนี่ตกัดขาดสถานบรลิสลุทธลิธทบีนี่สลุดจากลานชกันี้นนอก ทบีนี่บรลิสลุทธลิธทบีนี่สลุดบกัดนบีนี้เปลสือยเปลล่าและเปปิดรกับ
แกล่ทลุกคนแลข้ว เมสืนี่อมล่านของพระวลิหารถผกฉบีกเปป็นสองซบีก พระเจข้ากก็ทรงเขบียนวล่า “จบสลินี้นแลข้ว!” พาดศาสนาของ
พวกยลิว

แตล่พระเจข้าตรกัสมากกวล่านบีนี้อบีก: เมสืนี่อพระเยซผทรงสลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนกันี้น “แผล่นดลินกก็ไหว ศลิลากก็แตก
ออกจากกกัน อทุโมงคค์ฝปังศพกด็เปปิดออก ศพของพวกววิสสุทธวิชนหลายคนททที่ลว่วงหลทบไปแลจ้วไดจ้เปป็นขขทั้นมาภายหลชงทอีชั่
พระองคค์ทรงเปป็นขจึทั้นมาแลช้ว เขาทชทั้งหลายกด็ออกจากอทุโมงคค์พากกันเขข้าไปในนครบรลิสลุทธลิธปรากฏแกล่คนเปป็นอกันมาก”

พระเยซผตรกัสไปแลข้ววล่า “เราเปป็นเหตลุใหข้คนทกันี้งปวงเปป็นขซนี้นและมบีชบีวลิต ผผข้ทบีนี่เชสืนี่อในเรานกันี้น ถซงแมข้วล่าเขาตาย
แลข้วกก็ยกังจะมบีชบีวลิตอบีก และผผข้ใดทบีนี่มบีชบีวลิตและเชสืนี่อในเราจะไมล่ตายเลย”-แตล่พวกเขากก็ไมล่เชสืนี่อพระองคร์! พวกเขา
ปฏลิเสธทบีนี่จะยอมรกับพระองคร์วล่าเปป็นการฟฟฟื้นคสืนชบีพนกันี้นและชบีวลิตนกันี้น; แตล่เมสืนี่อพระองคร์ทรงเปป็นขซนี้นจากตายแลข้ว ศพ
จดานวนมากของพวกวลิสลุทธลิชนกก็เปป็นขซนี้น, ศพทกันี้งหลายทบีนี่อยผล่ในหลลุมศพมานานหลายปป, และเขข้าไปในกรลุงเยรผซาเลก็ม
และปรากฏแกล่ผผข้คนเปป็นอกันมาก, คสือคดาพยานทบีนี่มบีชบีวลิตวล่าพระเยซผทรงเปป็นการฟฟฟื้นคสืนชบีพนกันี้นและชบีวลิตนกันี้น

พระเยซผตรกัสไปแลข้ววล่า “เมสืนี่อทล่านทกันี้งหลายจะไดข้ยกบลุตรมนลุษยร์ขซนี้นไวข้แลข้ว เมสืนี่อนกันี้นทล่านกก็จะรผข้วล่าเราคสือผผข้
นกันี้น และรผข้วล่าเรามลิไดข้ทดาสลินี่งใดตามใจชอบ แตล่พระบลิดาของเราไดข้ทรงสอนเราอยล่างไร เราจซงกลล่าวอยล่างนกันี้น” และ



เมสืนี่อพระองคร์ทรงสลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนกันี้น พระเจข้ากก็ทรงดกับไฟทลุกดวงในทกันี่วทกันี้งจกักรวาล โดยทรงเขบียน “จบสลินี้น
แลข้ว” พาดการมบีตกัวตนทางกายภาพ เพราะวล่าปราศจากแสงอาทลิตยร์ชบีวลิตกก็ไมล่อาจดดารงอยผล่ไดข้ เมสืนี่อพระเยซผทรง
สลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนกันี้น พระเจข้ากก็ทรงผล่ามล่านนกันี้นในพระวลิหารจากบนตลอดลล่าง โดยทรงเขบียนวล่า “จบสลินี้น
แลข้ว” พาดศาสนายผดาย ดข้วยวล่าปราศจากมล่านนกันี้นพวกยลิวกก็ไมล่อาจนมกัสการไดข้ เมสืนี่อพระเยซผทรงเปป็นขซนี้นจากตาย 
ศพของวลิสลุทธลิชนจดานวนมากกก็เปป็นขซนี้นกกับพระองคร์และเดลินเขข้าไปในกรลุงเยรผซาเลก็ม โดยเปป็นพยานรกับรองแกล่คน
ทกันี้งปวงวล่าพระเยซผทรงเปป็นการฟฟฟื้นคสืนชบีพนกันี้นและชบีวลิตนกันี้นอยล่างแทข้จรลิง ใชล่แลข้วครกับ พระเจข้าทรงเปป็นพยานรกับรอง
เมสืนี่อเหลล่าคนชกันี่วไดข้ยกพระเยซผขซนี้นบนกางเขนนกันี้น พระองคร์ทรงบอกพวกเขาวล่าพระเยซผทรงเปป็นผผข้ใด บางคนกก็เชสืนี่อ; 
คนอสืนี่นๆกก็ไมล่เชสืนี่อ

นบีนี่กก็เปป็นจรลิงอยผล่เหมสือนเดลิมวกันนบีนี้ ไมล่วล่าพระเจข้าจะทรงกระทดาสลินี่งใด, ไมล่วล่าพระองคร์จะทรงกระทดาการ
อกัศจรรยร์ใด, กก็มบีบางคนทบีนี่ปฏลิเสธทบีนี่จะเชสืนี่อ คลุณเชสืนี่อใจไดข้เลยวล่าทลุกคนทบีนี่ไมล่ยอมเชสืนี่อผล่านทางพระวจนะของพระองคร์
จะยอมเชรืชั่อเมสืนี่อพวกเขายสืนอยผล่ตล่อพระพกักตรร์พระเจข้าและไดข้ยลินพระองคร์ตรกัสวล่า “จงถอยไปจากเรา เราไมล่เคยรผข้จกัก
เจข้าเลย”

“บทุตรมนทุษยค์” คสือผผข้ทบีนี่ถผกยกชผขซนี้นเสมอ บนกางเขนนกันี้นในฐานะบลุตรมนลุษยร์ พระเยซผทรงแสดงใหข้ทกันี้งโลก
เหก็นการกระทดาอกันสผงทบีนี่สลุดของพระองคร์ในการปฏลิเสธตกัวเองและไดข้ประทานขข้อพลิสผจนร์ทบีนี่ชกัดเจนทบีนี่สลุดวล่าพระองคร์
ทรงเปป็นทกันี้งหมดทบีนี่พระองคร์ทรงอข้างตกัววล่าเปป็น พระองคร์ทรงเปป็นพระเจข้าในเนสืนี้อหนกัง กระนกันี้นพระองคร์กก็ทรงเปป็น
บลุตรมนลุษยร์, เชสืนี่อฟฟังจนถซงความมรณา, กระทกันี่งความมรณาแหล่งกางเขน “เหตลุฉะนกันี้นพระเจข้าจซงไดข้ทรงยกพระองคร์
ขซนี้นอยล่างสผงทบีนี่สลุดดข้วย และไดข้ทรงประทานพระนามเหนสือนามทกันี้งปวงใหข้แกล่พระองคร์ เพสืนี่อ ‘หกัวเขล่าทลุกหกัวเขล่า’ ใน
สวรรคร์กก็ดบี ทบีนี่แผล่นดลินโลกกก็ดบี ใตข้พสืนี้นแผล่นดลินโลกกก็ดบี ‘จะตข้องคลุกกราบลง’ นมกัสการในพระนามแหล่งพระเยซผนกันี้น 
และเพสืนี่อ ‘ลลินี้นทลุกลลินี้นจะยอมรกับ’ วล่าพระเยซผครลิสตร์ทรงเปป็นองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า อกันเปป็นการถวายพระเกบียรตลิแดล่
พระเจข้าพระบลิดา” (ฟป. 2:9-11)

ขข้อ 29: “และพระองคค์ผซูช้ทรงใชช้เรามากด็ทรงสถวิตอยซูต่กชบเรา พระบวิดามวิไดช้ทรงทวิทั้งเราไวช้ตามลกาพชง เพราะ
วต่าเราทกาตามชอบพระทชยพระองคค์เสมอ”

ความเปป็นหนซนี่งเดบียวกกันของพระบลิดาและพระบลุตรถผกแสดงออกอบีกครกันี้งในทบีนี่นบีนี้ การสถลิตอยผล่ดข้วยเสมอของ
พระบลิดากกับพระบลุตรมบีพสืนี้นฐานอยผล่บนขข้อเทก็จจรลิงแหล่งการกระทดาตามพระประสงคร์ของพระเจข้าอยล่างสมบผรณร์แบบ
โดยพระเยซผผผข้เปป็นบลุตรมนลุษยร์

พระเยซซูเพอียงผซูช้เดอียวสามารถตรกัสไดข้อยล่างแทข้จรลิงวล่า “เราทกาตามชอบพระทชยพระองคค์เสมอ” ถข้อยคดา
เชล่นนกันี้นแสดงออกถซงความสมบผรณร์แบบอกันไรข้ทบีนี่ตลิและความบรลิสลุทธลิธแบบสวรรคร์ของพระบลุตรของพระเจข้า และคดา
พยานของพระองคร์ตข้องถผกยอมรกับโดยมนลุษยร์ผผข้มบีขบีดจดากกัดในความเชสืนี่อ ไมล่มบีมนลุษยร์เดลินดลินคนใดสามารถกลล่าวไดข้
อยล่างชอบธรรมวล่า “ฉกันทดาสลินี่งเหลล่านกันี้นทบีนี่พอพระทกัยพระเจข้าเสมอ” ดข้วยวล่าเมสืนี่อเราไดข้กระทดาอยล่างสลุดความ
สามารถของเราแลข้ว เรากก็ตข้องรกับสารภาพวล่าเราตกตนี่ดาไปไกลมากจากการทดาตามพระประสงคร์ของพระเจข้า!

ขข้อ 30: “เมรืชั่อพระองคค์ตรชสดชงนอีทั้กด็มอีคนเปป็นอชนมากเชรืชั่อในพระองคค์”



“ตรชสดชงนอีทั้” (คสือ “ตรกัสถข้อยคดาเหลล่านบีนี้”) บล่งบอกถซงคดาเทศนาทกันี้งหมดของพระเยซผในคราวนบีนี้ โดยเรลินี่มทบีนี่
ขข้อ 12 ไมล่ตข้องสงสกัยเลยวล่ามบีหลายสลินี่งในคดาสกันี่งสอนของพระองคร์ทบีนี่เตสือนความจดาผผข้คนเกบีนี่ยวกกับคดาพยากรณร์เหลล่า
นกันี้นจากภาคพกันธสกัญญาเดลิม และดข้วยเหตลุนบีนี้ “คนเปป็นอชนมากเชรืชั่อในพระองคค์” แตล่กก็เปป็นความเชสืนี่อทางสมอง
เทล่านกันี้น ใจของพวกเขายกังไมล่ถผกเปลบีนี่ยนแปลง, พวกเขาไมล่ไดข้เชสืนี่อในพระองคร์วล่าเปป็นพระผผข้ชล่วยใหข้รอดและองคร์พระ
ผผข้เปป็นเจข้า นบีนี่ถผกพลิสผจนร์โดยการกระทดาในเวลาตล่อมาของพวกเขา เรสืนี่อยไปจนถซงการถผกตรซงกางเขนของพระองคร์ 
มกันไมล่ใชล่การเชสืนี่อเกอีชั่ยวกชบพระเยซผทบีนี่ทดาใหข้คนทกันี้งหลายเปป็นบลุตรของพระเจข้า; มกันคสือการเชสืนี่อในพระองคร์ โดยวางใจ
จากหกัวใจ: “ดข้วยวล่าความเชสืนี่อดข้วยใจกก็นดาไปสผล่ความชอบธรรม และการยอมรกับดข้วยปากกก็นดาไปสผล่ความรอด” (รม.
10:10)

ขข้อ 31: “พระเยซซูจจึงตรชสกชบพวกยวิวทอีชั่เชรืชั่อในพระองคค์แลช้ววต่า “ถช้าทต่านทชทั้งหลายดการงอยซูต่ในคกาของเรา 
ทต่านกด็เปป็นสาวกของเราอยต่างแทช้จรวิง”

ความเชสืนี่อทบีนี่ปราศจากการงานตล่างๆกก็ตายเสบียแลข้ว ความเปป็นสาวกขซนี้นอยผล่กกับการนดาพระวจนะไปปรกับใชข้
อยล่างถาวร แรงกระตลุข้นและอารมณร์เพบียงชกันี่ววผบไมล่ทดาใหข้เกลิดเหลล่าครลิสเตบียนแทข้

“ถช้าทต่านทชทั้งหลายดการงอยซูต่ในคกาของเรา” ไมล่ไดข้หมายความวล่าคนเหลล่านบีนี้ไดข้ยอมรชบพระวจนะแลข้ว อยล่าง
นข้อยกก็ไมล่ใชล่ในแงล่ของ “ถข้าพวกทล่านไมล่กลินเนสืนี้อของเราและดสืนี่มโลหลิตของเรา”, นกันี่นคสือการรกับเอาพระวจนะเขข้าไวข้
ในตกัวอยล่างแทข้จรลิง สลินี่งทบีนี่พระเยซผกดาลกังตรกัสตรงนบีนี้จรลิงๆแลข้วกก็คสือ: “ถข้าพวกทล่านรกับเราในความจรลิง พวกทล่านกก็จะ
ยสืนหยกัดมกันี่นคงและดการงอยซูต่ตต่อไปในพระวจนะซซนี่งพวกทล่านไดข้รกับเอาไวข้แลข้ว” ความจรลิงแบบเดบียวกกันกก็ถผก
แสดงออกในอบีกหลายแหล่งในภาคพกันธสกัญญาใหมล่ เชล่นในโรม 8:1 ทบีนี่เปาโลกลล่าววล่า “เหตลุฉะนกันี้นบกัดนบีนี้การปรกับ
โทษจซงไมล่มบีแกล่คนทกันี้งหลายทบีนี่อยผล่ในพระเยซผครลิสตร์ ผซูช้ไมต่ดกาเนวินตามฝฝ่ายเนรืทั้อหนชง แตต่ตามฝฝ่ายพระววิญญาณ” คลุณจะ
สกังเกตเหก็นวล่าเปาโลไมล่ไดข้กลล่าววล่า “ถผู้าพวกเขาไมล่เดลินตามฝฝ่ายเนสืนี้อหนกัง” แตล่ “ผผจ้ไมว่ดดาเนวินตามฝฝ่ายเนรืทั้อหนชง” 
เนสืนี่องจากพระครลิสตร์ทรงอยผล่ในผผข้เชสืนี่อ ผผข้เชสืนี่อจซงดดาเนลินในพระวลิญญาณ เราทกันี้งหลายเปป็นบลุตรแหล่งความสวล่างและเรา
ดกาเนวินในความสวล่างนกันี้นเพราะวล่าพระครลิสตร์ทรงดดารงอยผล่ภายใน ขข้อพลิสผจนร์แหล่งความเชสืนี่อทบีนี่แทข้จรลิง ตามทบีนี่กลล่าวใน
ขข้อพระคดาทบีนี่เราศซกษากกันอยผล่ คสือการดกาเนวินในความเชสืนี่อ, การดการงอยซูต่ในพระวจนะ

ความโฉดเขลาคคือแมข่ของการตกเปป็นทาส
ขข้อ 32: “และทต่านทชทั้งหลายจะรซูช้จชกความจรวิง และความจรวิงนชทั้นจะทกาใหช้ทต่านทชทั้งหลายเปป็นไท”
พระเยซผทรงหมายถซงอะไรเมสืนี่อพระองคร์ตรกัสวล่า “ทต่านทชทั้งหลายจะรซูช้จชกความจรวิง” พระองคร์ทรงหมายถซง

หลชกคกาสอนแหต่งความจรวิงทกันี้งหมดเกบีนี่ยวกกับพระองคค์เอง-การมบีตกัวตนอยผล่ชกันี่วนลิรกันดรร์ของพระองคร์กกับพระบลิดา, ขข้อ
เทก็จจรลิงทบีนี่วล่าพระองคร์ทรงมบีชบีวลิตในพระองคร์เอง, ลกักษณะเฉพาะของพระองคร์ในฐานะพระเจข้าองคร์แทข้จรลิง, แตล่กก็
เปป็นมนลุษยร์ทบีนี่แทข้จรลิงดข้วย, และความจรลิงเกบีนี่ยวกกับภารกลิจของพระองคร์บนแผล่นดลินโลก

“ความจรวิงนชทั้นจะทกาใหช้ทต่านทชทั้งหลายเปป็นไท” การยอมรกับพระวจนะของพระเจข้าหกักโซล่ตรวนแหล่งบาป, 
โซล่ตรวนแหล่งประเพณบีของมนลุษยร์, และโซล่ตรวนแหล่งการตกเปป็นทาสของการปกครองแบบสงฆร์และศาสนา ความ
จรลิงยกังปลดปลล่อยเราใหข้เปป็นไทจากความกลกัวทบีนี่มบีการทรมานดข้วย (1 ยอหร์น 4:18) พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิ
สบีเหลล่านบีนี้ถผกจองจดาอยผล่ในการตกเปป็นทาสฝฝ่ายวลิญญาณ-พวกเขาตกเปป็นทาสของประเพณบีตล่างๆของมนลุษยร์และ



ศาสนาของเหลล่าบรรพบลุรลุษของพวกเขา ในลผกา 4:18 พระเยซผตรกัสวล่า “พระวลิญญาณแหล่งองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า
สถลิตอยผล่บนขข้าพเจข้า เพราะวล่าพระองคร์ไดข้ทรงเจลิมตกันี้งขข้าพเจข้าไวข้ใหข้ประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่คนยากจน พระองคร์ไดข้
ทรงใชข้ขข้าพเจข้าใหข้รกักษาคนทบีนี่ชอกชนี้ดาระกดาใจ ใหข้รช้องประกาศอวิสรภาพแกต่บรรดาเชลย ใหข้ประกาศแกล่คนตาบอด
วล่าจะไดข้เหก็นอบีก ใหข้ปลล่อยผผข้ฟกชนี้ดาเปป็นอลิสระ” กลล่าวอบีกนกัยหนซนี่งกก็คสือ พระองคร์ไดข้เสดก็จมาเพสืนี่อประกาศความจรลิงทบีนี่
จะปลดปลล่อยมนลุษยร์ใหข้เปป็นไทถข้าพวกเขาจะยอมฟฟังและเชสืนี่อถข้อยคดาของพระองคร์เทล่านกันี้น

“ความจรวิง” ปลดปลล่อยเราใหข้เปป็นไทจากการถผกปรกับโทษและชล่วยเราใหข้พข้นจากความตาย: “เราบอก
ความจรลิงแกล่ทล่านทกันี้งหลายวล่า ถข้าผผข้ใดฟฟังคดาของเราและเชสืนี่อในพระองคร์ผผข้ทรงใชข้เรามา ผผข้นกันี้นกก็มบีชบีวลิตนลิรกันดรร์ และ
ไมล่ถผกพลิพากษา แตล่ไดข้ผล่านพข้นความตายไปสผล่ชบีวลิตแลข้ว” (ยอหร์น 5:24)

ขข้อ 33: “เขาทชทั้งหลายทซูลตอบพระองคค์วต่า “เราสรืบเชรืทั้อสายมาจากอชบราฮชมและไมต่เคยเปป็นทาสใครเลย 
เหตทุไฉนทต่านจจึงกลต่าววต่า ‘ทต่านทชทั้งหลายจะเปป็นไท’”

พวกฟารลิสบีเหลล่านกันี้นแสดงใหข้เหก็นขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าความเยต่อหยวิชั่งปปิดความคลิดของมนลุษยร์ไมล่ใหข้มองเหก็นความ
จรลิงของพระเจข้า มกันเปป็นความจรลิงทบีนี่วล่าพวกเขาเปป็นเชสืนี้อสายของอกับราฮกัม, โลหลิตของเขาไหลเวบียนอยผล่ในเสข้นเลสือด
ของพวกเขา-แตล่ความเชสืนี่อของอกับราฮกัมไมล่ไดข้อยผล่ในใจของพวกเขา

“เรา...ไมต่เคยเปป็นทาสใครเลย” พวกเขาลสืมการตกเปป็นทาสคนอบียลิปตร์ไปแลข้วหรสือ? การตกเปป็นทาสชาว
บาบลิโลนเลล่า? ในขณะนชทั้นพวกเขาตกเปป็นทาสพวกโรมกัน! นกันี่นเปป็นเหตลุทบีนี่วล่าทดาไมพวกเขาถซงกดาลกังรอคอยพระเมสสลิ
ยาหร์ทบีนี่จะมาเปป็นผผข้นดาทางทหารหรสือทางการเมสืองทบีนี่โดดเดล่น ยอหร์นผผข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาไดข้เทศนาแกล่คนเหลล่านบีนี้วล่า 
“อยล่านซกเหมาเอาในใจวล่า เรามอีอชบราฮชมเปป็นบวิดา เพราะเราบอกเจข้าทกันี้งหลายวล่า พระเจข้าทรงฤทธลิธสามารถจะใหข้
บลุตรเกลิดขซนี้นแกล่อกับราฮกัมจากกข้อนหลินเหลล่านบีนี้ไดข้” (มธ. 3:9) ในการเชสืนี่อมโยงกกับเรสืนี่องนบีนี้ กรลุณาอล่านอลิสยาหร์ 41:8 
และกาลาเทบีย 3:29

พวกยลิวถผกปปิดตาจนมองไมล่เหก็นวล่าตนตช้องการพระพรตล่างๆในฝฝ่ายวลิญญาณ พวกเขามองวล่าตกัวเองเปป็นผผข้
อารกักขาความจรลิงของพระเจข้า, บลุตรทบีนี่เกลิดมาเปป็นไทของอกับราฮกัม, และความเยต่อหยวิชั่งปปิดความควิดของพวกเขาไมล่
ใหข้ยอมรกับความจรลิงนกันี้นซซนี่งจะทดาใหข้พวกเขาเปป็นไทไดข้!

“เหตทุไฉนทต่านจจึงกลต่าววต่า ‘ทต่านทชทั้งหลายจะเปป็นไท’” คดาถามนบีนี้ถผกถามในความโกรธและความขกัดเคสือง
ใจ แตล่มกันกก็เปป็นคดาถามทบีนี่แสดงถซงความอยากรผข้อยากเหก็นเชล่นกกัน พวกเขาจดาไดข้ถซงอาณาจกักรอกันเปปปี่ยมสงล่าราศบีของ
พระเมสสลิยาหร์ซซนี่งเหลล่าศาสดาพยากรณร์ของพวกเขาไดข้บอกไวข้ลล่วงหนข้า และอาจเปป็นไดข้วล่าพวกเขากดาลกังถามโดย
อข้อมวล่าพระเยซผจะทรงรสืนี้อฟฟฟื้นอาณาจกักรคสืนใหข้แกล่ชนชาตลิอลิสราเอลในเวลานกันี้นหรสือไมล่ พระองคร์จะทรงปลดปลล่อย
พวกเขาใหข้เปป็นไทจากพวกโรมกันจรลิงๆหรสือ? พวกยลิวพรข้อมเสมอทบีนี่จะใหข้การตบีความฝฝ่ายเนสืนี้อหนกังแกล่ภาษาฝฝ่าย
วลิญญาณทบีนี่ถผกใชข้โดยพระเยซผ แตล่เมสืนี่อพระองคร์ตรกัสถซงการตกเปป็นทาสของบาปและทรงบอกพวกเขาวล่าความจรลิง
จะปลดปลล่อยพวกเขาใหข้เปป็นไท ถข้อยคดาของพระองคร์กก็เปป็นของแปลกสดาหรกับพวกเขา, ถข้อยคดาทบีนี่เกลินความเขข้าใจ
ของพวกเขาเพราะวล่าพวกเขาอยผล่ฝฝ่ายเนสืนี้อหนกังในวลิธบีคลิดของพวกเขา เปาโลกลล่าววล่า “ดข้วยวล่าซซนี่งปฟักใจอยผล่กกับเนสืนี้อ
หนกังกก็คสือความตาย และซซนี่งปฟักใจอยผล่กกับพระวลิญญาณกก็คสือชบีวลิตและสกันตลิสลุข เหตลุวล่าใจซซนี่งปฟักอยผล่กกับเนสืนี้อหนกังนกันี้นกก็



เปป็นศกัตรผตล่อพระเจข้า เพราะหาไดข้อยผล่ใตข้บกังคกับพระราชบกัญญกัตลิของพระเจข้าไมล่ และทบีนี่จรลิงจะอยผล่ใตข้บกังคกับพระราช
บกัญญกัตลินกันี้นไมล่ไดข้” (รม. 8:6, 7)

ขข้อ 34 และ 35: “พระเยซซูตรชสตอบเขาทชทั้งหลายวต่า “เราบอกความจรวิงแกต่ทต่านวต่า ผซูช้ใดทอีชั่ทกาบาปกด็เปป็น
ทาสของบาป ทาสนชทั้นมวิไดช้อยซูต่ในครชวเรรือนตลอดไป พระบทุตรตต่างหากอยซูต่ตลอดไป”

ตรงนบีนี้เราพบ “แทข้จรลิงแลข้วสองรอบ” อบีกครกันี้ง ซซนี่งบล่งบอกถซงความจรลิงทบีนี่สดาคกัญเกบีนี่ยวกกับชนลิดของเสรบีภาพ
ทบีนี่พระเยซผกดาลกังพผดถซง พระองคร์ทรงยกภาพประกอบอลิสรภาพนบีนี้โดยการแสดงใหข้พวกเขาเหก็นชนลิดของการเปป็น
ทาสทบีนี่พระองคร์จะทรงชล่วยพวกเขาใหข้รอดพช้นถข้าพวกเขาจะเพบียงรกับความจรลิงนกันี้นไวข้ พระองคร์ทรงปลดปลล่อยพวก
เขาใหข้เปป็นไทจากบาปไดข้, พระองคร์ทรงปลดปลล่อยความคลิดทบีนี่ถผกปปิดมสืดของพวกเขาและใจทบีนี่ไมล่เชสืนี่อของพวกเขา
ใหข้เปป็นไทไดข้

“ผซูช้ใดทอีชั่ทกาบาปกด็เปป็นทาสของบาป” คนทบีนี่ใชข้ชบีวลิตในบาปจนตลิดเปป็นนลิสกัย, บาปแบบจงใจทบีนี่เปป็นนลิสกัยของ
ชบีวลิต, กก็ถผกรกับรผข้วล่าเปป็นผผข้รกับใชข้ (หรสือทาส) ของบาป ในโรม 6:16-23 เปาโลกลล่าววล่า “ทล่านทกันี้งหลายไมล่รผข้หรสือวล่า 
ทล่านจะยอมตกัวรกับใชข้เชสืนี่อฟฟังคดาของผผข้ใด ทล่านกก็เปป็นทาสของผผข้ทบีนี่ทล่านเชสืนี่อฟฟังนกันี้น คสือเปป็นทาสของบาปซซนี่งนดาไปสผล่
ความตาย หรสือเปป็นทาสของการเชสืนี่อฟฟังซซนี่งนดาไปสผล่ความชอบธรรม แตล่จงขอบพระคลุณพระเจข้าเพราะวล่าเมรืชั่อกต่อน
นชทั้นทต่านเปป็นทาสของบาป แตต่บชดนอีทั้ทต่านมอีใจเชรืชั่อฟปังหลชกคกาสอนนชทั้นซจึชั่งทรงมอบไวช้แกต่ทต่าน เมรืชั่อทต่านพช้นจากบาป
แลช้ว ทต่านกด็ไดช้กลายเปป็นทาสของความชอบธรรม ขข้าพเจข้ายกเอาตกัวอยล่างมนลุษยร์มาพผด เพราะเหตลุเนสืนี้อหนกังของ
ทล่านอล่อนกดาลกัง เพราะทล่านเคยใหข้อวกัยวะของทล่านเปป็นทาสของการโสโครกและของความชชชั่วชช้าซช้อนชชชั่วชช้าฉกันใด 
บกัดนบีนี้ทล่านจงใหข้อวกัยวะของทล่านเปป็นทาสของความชอบธรรม เพรืชั่อใหช้ถจึงความบรวิสทุทธวิธฉกันนกันี้น เพราะเมสืนี่อทล่านทกันี้ง
หลายเปป็นทาสของบาป ความชอบธรรมกด็ไมต่ไดช้ครอบครองทต่าน ขณะนกันี้นทล่านไดข้ผลประโยชนร์อะไรในการเหลล่า
นกันี้น ซซนี่งบกัดนบีนี้ทล่านทกันี้งหลายกก็ละอาย ดข้วยวล่าทบีนี่สลุดทข้ายของการเหลล่านกันี้นกก็คสือความตาย แตล่เดบีดี๋ยวนบีนี้ทล่านทกันี้งหลายพช้น
จากการเปป็นทาสของบาป และกลกับมาเปป็นผซูช้รชบใชช้ของพระเจช้าแลข้ว ผลทบีนี่ทล่านไดข้รกับกก็คสือความบรลิสลุทธลิธ และผล
สลุดทข้ายคสือชบีวลิตนลิรกันดรร์ เพราะวล่าคล่าจข้างของความบาปคสือความตาย แตล่ของประทานของพระเจข้าคสือชบีวลิตนลิรกันดรร์
ในพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเรา”

2 เปโตร 2:19 บอกเราวล่า “เพราะวล่ามนลุษยร์พล่ายแพข้แกล่สลินี่งใด เขากก็เปป็นทาสของสลินี่งนกันี้น”
“ทาสนชทั้นมวิไดช้อยซูต่ในครชวเรรือนตลอดไป” (จงสกังเกตความตรงขข้ามกกันตรงนบีนี้): “พระบสุตรตต่างหากอยซูต่

ตลอดไป” คนรกับใชข้ (ทาส) ไมล่มบีอภลิสลิทธลิธหรสือสลิทธลิธทบีนี่ถผกรกับประกกัน เขาเปป็นทรกัพยร์สลินของอบีกคนหนซนี่ง, สลินี่งทบีนี่ถผกสรข้าง
แหล่งความประสงคร์และความเพลลิดเพลลินของผผข้ทบีนี่เปป็นเจข้าของเขา ไมล่มบีประเดก็นสดาหรกับผลประโยชนร์รล่วมกกัน
ระหวล่างทาสกกับนายของเขา เขาจะถผกขายกก็ไดข้, เขาจะถผกปฏลิเสธความเปป็นเจข้าของและถผกสล่งตกัวไปทบีนี่อสืนี่นกก็ไดข้, 
เขาจะถผกฆล่าตายกก็ไดข้ถข้านายของเขาประสงคร์เชล่นนกันี้น ในทางกลกับกกัน บลุตรมบีทบีนี่ๆพลิเศษในบข้านและจะอยผล่ทบีนี่นกันี่น
ตลอดไปเลยกก็ไดข้ เขาเปป็นรองแคล่บลิดาเทล่านกันี้นซซนี่งเปป็นประมลุขของบข้าน เขาเปป็นทายาทผผข้รกับทลุกสลินี่งเปป็นมรดก, เปป็นผผข้
ทบีนี่ไดข้รกับความรกัก, การปกปฟ้องดผแล, และความภาคภผมลิใจ 

พระเยซผทรงใชข้ภาพประกอบนบีนี้ โดยเปรบียบเทบียบความแตกตล่างของบลุตรและทาส, เพสืนี่อทบีนี่จะแสดงใหข้
พวกยลิวเหลล่านกันี้นเหก็นวล่าพวกเขาเปป็นทาสของระบบทบีนี่พวกเขากดาลกังดดาเนลินชบีวลิตอยผล่ใตข้มกัน, พวกเขาเปป็นทาสของ



บกัญญกัตลิทางพลิธบีการตล่างๆและประเพณบีตล่างๆของพวกฟารลิสบี ในฐานะคนรกับใชข้และทาส พวกเขาจะถผกโยนออกไป
จากความโปรดปรานของพระเจข้าไดข้ทลุกเมสืนี่อ แตล่ถข้าพวกเขาจะยอมฟฟังพระเยซผเจข้า พระเมสสลิยาหร์ผผข้จะทรงปลด
ปลล่อยพวกเขาจากการตกเปป็นทาสบาปไดข้ พวกเขากก็จะไมล่ใชล่คนรกับใชข้อบีกตล่อไป แตล่เปป็นบลุตร และจะอยผล่ในบข้าน
ของพระเจข้าและในความโปรดปรานของพระองคร์ไปตลอดชกันี่วนลิรกันดรร์กาล

แนล่นอนวล่าพวกยลิวเหลล่านกันี้นคลุข้นเคยดบีกกับเรสืนี่องของนางฮาการร์และอลิชมาเอลในภาคพกันธสกัญญาเดลิมซซนี่งเปป็น
ทาสทบีนี่ถผกขกับไลล่ออกไปจากบข้านของอกับราฮกัม ขณะทบีนี่อลิสอกัค, บลุตรแหล่งพระสกัญญาและทายาทโดยชอบ, ไดข้อยผล่ตล่อ
ไป (อล่านบกันทซกเรสืนี่องราวนกันี้นในปฐมกาล บททบีนี่ 16 และ 21:9-21) พระเยซผทรงอยากใหข้พวกยลิวเหลล่านกันี้นเปป็นเหมสือ
นอลิสอกัคและยอมรกับสถานทบีนี่และสลิทธลิพลิเศษของบลุตรตลอดไป พระองคร์ทรงอยากใหข้พวกเขาไดข้พบเสรบีภาพในพระ
วจนะของพระองคร์และในพระองคร์, พระเมสสลิยาหร์ทบีนี่แทข้จรลิงของพวกเขา

ภายใตข้ระบบของโมเสส พวกปลุโรหลิตเปป็นคนรกับใชข้, พวกเขายสืนถวายเครสืนี่องสกัตวบผชาตล่างๆอยผล่ทลุกวกัน; แตล่
พระครลิสตร์ทรงเปป็นพระบลุตรผผข้ทบีนี่ไดข้เสดก็จมาเพสืนี่อถวายเครสืนี่องสกัตวบผชาเดรียว ซซนี่งมบีผลตลอดไปเปป็นนลิตยร์ และไมล่ตข้อง
ถวายซนี้ดาอบีกเลย พวกปลุโรหลิตยลิวไมล่สามารถปลดปลล่อยมนลุษยร์ใหข้เปป็นไทไดข้ และหลายครกันี้งพวกเขากก็ถวายเครสืนี่อง
สกัตวบผชาเดลิมๆสดาหรกับความบาปเดลิมๆซนี้ดาแลข้วซนี้ดาอบีก (ฮบีบรผ, บททบีนี่ 10) แตล่พระเยซผพระบลุตรทรงมบีฤทธลิธอดานาจทบีนี่จะ
ปลดปลล่อยมนลุษยร์ใหข้เปป็นไท พระองคร์ทรงเชสืนี้อเชลิญพวกเขาใหข้ฟฟังความจรลิง, เชสืนี่อความจรลิง, และถผกปลดปลล่อยใหข้
เปป็นไทชชชั่วนวิรชนดรค์

เปาโลใหข้ความกระจล่างเพลินี่มเตลิมเกบีนี่ยวกกับเรสืนี่องนบีนี้ในฮบีบรผ 3:1-6: “เหตลุฉะนกันี้นทล่านพบีนี่นข้องอกันบรลิสลุทธลิธ ผผข้เขข้า
สล่วนดข้วยกกันในการทรงเรบียกซซนี่งมาจากสวรรคร์นกันี้น จงพลิจารณาอกัครทผตและมหาปลุโรหลิตซซนี่งเรารกับเชสืนี่ออยผล่นกันี้น คสือ
พระเยซผครลิสตร์ ผผข้ทรงสกัตยร์ซสืนี่อตล่อพระเจข้าผผข้ไดข้ทรงแตล่งตกันี้งพระองคร์ไวข้ เหมสือนอยล่างโมเสสไดข้สกัตยร์ซสืนี่อในพรรคพวก
ของพระองคร์ทกันี้งสลินี้น แตล่ถซงกระนกันี้นพระองคร์กก็ทรงสมควรไดข้รกับพระเกบียรตลิมากกวล่าโมเสสมากนกัก เชล่นเดบียวกกับผผข้
สรข้างบข้านยล่อมมบีเกบียรตลิยศมากกวล่าบข้านนกันี้น ดข้วยวล่าบข้านทลุกหลกังตข้องมบีผผข้สรข้าง แตล่วล่าผผข้ทรงสรข้างสรรพสลินี่งทกันี้งปวงกก็
คสือพระเจข้า ฝฝ่ายโมเสสนชทั้นสชตยค์ซรืชั่อในพรรคพวกของพระองคค์ทชทั้งสวิทั้นกด็อยต่างคนรทบใชจ้ เพสืนี่อจะไดข้เปป็นพยานถซง
เหตลุการณร์เหลล่านกันี้นซซนี่งจะกลล่าวตล่อภายหลกัง แตต่พระครวิสตค์นชทั้นในฐานะพระบสุตรทอีชั่ทรงอกานาจเหนรือครอบครชวของ
พระองคค์ และเราทกันี้งหลายเปป็นครอบครกัวนกันี้นแหละ หากเราจะยซดความมกันี่นใจและความชสืนี่นชมยลินดบีในความหวกัง
นกันี้นไวข้ใหข้มกันี่นคงจนถซงทบีนี่สลุด”

ขข้อ 36: “เหตทุฉะนชทั้นถช้าพระบทุตรจะทรงกระทกาใหช้ทต่านทชทั้งหลายเปป็นไท ทต่านกด็จะเปป็นไทจรวิงๆ”
นบีนี่คสือคดาอธลิบายของสลินี่งทบีนี่พระเยซผทรงหมายถซงอลิสรภาพ พระองคร์ตรกัสถซงอวิสรภาพจากบาป-อลิสรภาพจาก

อดานาจของบาป, ความผลิดของบาป, และผลทบีนี่ตามมาตล่างๆของบาป พระองคร์กดาลกังพยายามแสดงใหข้พวกยลิว
เหลล่านกันี้นเหก็นวล่าถข้าพวกเขาจะตข้อนรกับพระองคร์ พระองคร์กก็จะชล่วยพวกเขาใหข้รอดพข้นจากภาระของบาปและปลด
ปลล่อยพวกเขาใหข้เปป็น “ไทจรวิงๆ”-(ซซนี่งมบีความหมายวล่า “เปป็นอลิสระอยล่างแทข้จรลิง”) ถข้าพระบลุตรของพระเจข้าทรง
ปลดปลล่อยมนลุษยร์ใหข้เปป็นไท พวกเขากก็เปป็นอลิสระในความหมายทบีนี่ครบถข้วนทบีนี่สลุดของความหมายของอลิสรภาพ

พระเยซผตรกัสชกัดเจนเสมอวล่าพระองคร์ไมล่ไดข้กดาลกังตรกัสถซงเสรบีภาพของพลเมรือง แตล่ตรกัสถซงเสรบีภาพสดาหรกับ
มนลุษยร์ภายใน อลิสรภาพทางการเมสืองเปป็นสลินี่งไรข้คล่าถข้าพวกเราไมล่ใชล่บลุตรของพระเจข้าโดยความเชสืนี่อในพระเยซผครลิสตร์



คนกลลุล่มเดบียวบนแผล่นดลินโลกทบีนี่เปป็นไทอยต่างแทช้จรวิงคสือ คนเหลล่านกันี้นทบีนี่บกังเกลิดโดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ, ถผกลข้าง
ชดาระในพระโลหลิตของพระเยซผ, และไดข้รกับความรอดโดยพระคลุณของพระเจข้า-แตล่พระเยซผทรงเปป็นผผข้เดบียวทบีนี่
สามารถใหข้เสรบีภาพนบีนี้ไดข้ จะลงแรงเพสืนี่อใหข้ไดข้มกันมาไมล่ไดข้ จะซสืนี้อมกันกก็ไมล่ไดข้ มกันตข้องถผกรกับเอาโดยความเชสืนี่อจากพระ
เยซผครลิสตร์เจข้า คทุณไดข้ตข้อนรกับพระองคร์เปป็นพระผผข้ชล่วยใหข้รอดของคทุณแลข้วหรสือยกัง? คลุณไดข้ทผลขอพระองคร์ใหข้ปลด
ปลล่อยคทุณใหข้เปป็นไทแลข้วหรสือยกัง? ถข้ายกัง จงตข้อนรกับพระองคร์เดบีดี๋ยวนบีนี้!

ขข้อ 37: “เรารซูช้วต่าทต่านทชทั้งหลายเปป็นเชรืทั้อสายของอชบราฮชม แตต่ทต่านกด็หาโอกาสทอีชั่จะฆต่าเราเสอีย เพราะคกา
ของเราไมต่มอีโอกาสเขช้าสซูต่ใจของทต่าน”

ในขข้อ 33 พวกยลิวเหลล่านกันี้นกลล่าววล่า “เราสสืบเชสืนี้อสายมาจากอกับราฮกัมและไมล่เคยเปป็นทาสใคร” พระเยซผ
ทรงแสดงใหข้พวกเขาเหก็นธรรมชาตวิแหล่งการตกเปป็นทาสของพวกเขาและยสืนี่นเสนอเสรบีภาพทบีนี่แทข้จรลิงใหข้แกล่พวกเขา
บกัดนบีนี้พระองคร์ทรงตอบพวกเขาเกบีนี่ยวกกับความสกัมพกันธร์ของพวกเขากกับอกับราฮกัม: “เรารซูช้วต่าทต่านทชทั้งหลายเปป็นเชรืทั้อ
สายของอชบราฮชม” พวกเขาเปป็นลผกหลานฝฝ่ายเนสืนี้อหนกังของอกับราฮกัม และพระองคร์ทรงยลินดบียอมรกับขข้อเทก็จจรลิงนบีนี้
 “แตต่ทต่านกด็หาโอกาสทอีชั่จะฆต่าเราเสอีย” การเปป็นลผกหลานของอกับราฮกัมจากมลุมมองของเนสืนี้อหนกังไมล่ไดข้ชล่วยพวกเขา 
เพราะวล่าพวกเขากดาลกังหาโอกาสทบีนี่จะฆล่าพระเมสสลิยาหร์, พระองคร์ผผข้ทบีนี่ไดข้เสดก็จมาเพสืนี่อทดาใหข้พระสกัญญาตล่างๆทบีนี่พระ
เยโฮวาหร์ไดข้ทรงกระทดาไวข้กกับอกับราฮกัมสดาเรก็จ พวกเขาเปป็นลผกหลานของอกับราฮกัมแคล่จากมลุมมองฝฝ่ายเนสืนี้อหนกัง; 
พวกเขาไมล่ไดข้เกบีนี่ยวขข้องกกับอกับราฮกัมในจลิตวลิญญาณเลย มลิฉะนกันี้นพวกเขากก็คงไมล่คลิดอลุบายทบีนี่จะฆล่าพระเมสสลิยาหร์ของ
พวกเขาแบบนบีนี้ ในทบีนี่นบีนี้พระเยซผทรงแสดงใหข้เหก็นความรผข้ทบีนี่สมบผรณร์แบบของพระองคร์เกบีนี่ยวกกับแผนการและวลิธบีการ
ทกันี้งหมดของเหลล่าศกัตรผของพระองคร์ ถข้าพวกเขาไมล่ไดข้ถผกความเยล่อหยลินี่งและธรรมชาตลิฝฝ่ายเนสืนี้อหนกังของตนปปิดตา
ขนาดนบีนี้ พวกเขากก็นล่าจะเหก็นความทรงสกัพพกัญญผของพระองคร์และยอมรกับพระองคร์วล่าทรงเปป็นมากกวล่ามนลุษยร์
ธรรมดาไปแลข้ว

“คกาของเราไมต่มอีโอกาสเขช้าสซูต่ใจของทต่าน” พวกยลิวเหลล่านบีนี้ไดข้ยลินยอหร์นผผข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาประกาศเรสืนี่อง
กษกัตรลิยร์ผผข้จะเสดก็จมา, พระเมสสลิยาหร์ พวกเขาไดข้ยลินถข้อยคดาของพระเยซผมาตกันี้งแตล่พระองคร์ทรงเรลินี่มการปรนนลิบกัตลิ
ปวงชนของพระองคร์; แตล่ถซงแมข้วล่าพวกเขาไดข้ยลินพระวจนะดข้วยหผของตนแลข้ว มกันกก็ไมล่พบทางของมกันเขข้าไปในใจ
ของพวกเขา “อชบราฮชมไดช้เชรืชั่อพระเจช้า” (รม. 4:3) แตล่คนเหลล่านบีนี้ทบีนี่อข้างตกัววล่าเปป็นลผกหลานของอกับราฮกัมกก็ไมล่ไดข้เชสืนี่อ
พระบลุตรของพระเจข้า (พระเจข้าในเนสืนี้อหนกัง); ดข้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาจซงไมล่ไดข้เกบีนี่ยวขข้องกกับอกับราฮกัมในฝฝ่ายวลิญญาณ

มบีหลายหมสืนี่นคนวชนนอีทั้ทบีนี่เขข้าประชลุมกกับครลิสตจกักรทลุกวกันอาทลิตยร์ พวกเขาไดข้ยลินพระวจนะ-และจากมลุมมอง
ทางสมองพวกเขากก็เชรืชั่อ; แตล่ดข้วยใจแหล่งความเชสืนี่อพวกเขากก็ปฏลิเสธขล่าวสารของพระวจนะ โอข้ ใชล่แลข้วครกับ พวก
เขาเชสืนี่อวล่ามรีพระเจผู้าอยผล่องคร์หนซนี่ง, พวกเขาเชสืนี่อวล่าพระเยซผเปป็นบลุคคลทบีนี่ยลินี่งใหญล่, อาจารยร์ผผข้ยลินี่งใหญล่ทบีนี่กระทดาการ
อกัศจรรยร์ตล่างๆทบีนี่แสนวลิเศษ; แตล่พวกเขาไมล่เชสืนี่อในพระองคร์วล่าทรงเปป็นพระผผข้ชล่วยใหข้รอดสล่วนตกัวและองคร์พระผผข้เปป็น
เจข้าของพวกเขาเอง; ดข้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาจซงไมล่ใชล่บลุตรทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้วของพระเจข้า

ในพระคดาขข้อนบีนี้ พระเยซผทรงใหข้ความสดาคกัญตล่อพระวจนะอยล่างมาก ไมล่แปลกเลยทบีนี่ซาตาน, ผล่านทาง
พวกเสรบีนลิยมและพวกสมกัยใหมล่นลิยม, กดาลกังพยายามมากกวล่าทบีนี่เคยทบีนี่จะหกักลข้างความนล่าเชสืนี่อถสือของพระวจนะของ
พระเจข้าและทดาลายพระคกัมภบีรร์ทบีนี่ไดข้รกับการดลใจดข้านถข้อยคดา! ถข้ามกันสามารถทดาลายพระวจนะของพระเจข้าไดข้ มกัน



กก็จะบล่อนทดาลายความเชสืนี่อแบบครลิสเตบียนไดข้-แตล่จงสรรเสรลิญพระเจข้า “โอ ขข้าแตล่พระเยโฮวาหร์ พระวจนะของ
พระองคร์ปฟักแนล่นอยผล่ในสวรรคร์เปป็นนลิตยร์” (เพลงสดลุดบี 119:89)

ขข้อ 38: “เราพซูดสวิชั่งทอีชั่เราไดช้เหด็นจากพระบวิดาของเรา และทต่านทกาสวิชั่งทอีชั่ทต่านไดช้เหด็นจากพต่อของทต่าน”
“สวิชั่งทอีชั่เราไดช้เหด็นจากพระบวิดาของเรา” หมายถซงตดาแหนล่งนลิรกันดรร์ของพระครลิสตร์ในตรบีเอกานลุภาพ-พระ

ภาคทบีนี่สองของตรบีเอกานลุภาพ, กกับพระเจข้าในเรลินี่มแรกนกันี้น พระองคร์ไดข้ประสผตลิเปป็นพระเยซผพระผซูช้ชต่วยใหช้รอด; แตล่
พระครลิสตร์ของพระเจข้าทรงอยผล่ในเรลินี่มแรกนกันี้นกกับพระเจข้า; พระองคร์ไมล่ไดข้ “เรวิชั่มดดาเนลินชบีวลิต” ในฐานะพระครลิสตร์, 
พระองคร์ทรงอยผข่ในเรลินี่มแรกนกันี้น, กล่อนสวิชั่งใดไดข้เปป็นขซนี้นมา ดกังนกันี้นพระองคร์จซงทรงชบีนี้ไปยกังขข้อเทก็จจรลิงเรสืนี่องการเปป็นอยผล่
ชกันี่วนลิรกันดรร์ของพระองคร์ ถข้อยคดาทบีนี่พระองคร์ตรกัสเปป็นถข้อยคดาทบีนี่พระบลิดาของพระองคร์ไดข้ทรงสล่งพระองคร์เขข้ามาใน
โลกเพสืนี่อทบีนี่จะประกาศ

“ทต่านทกาสวิชั่งทอีชั่ทต่านไดช้เหด็นจากพต่อของทว่าน (พญามาร)” ซาตานคสือผผข้ทบีนี่ไดข้ใสล่ความคลิดในหกัวของพวกยลิวทบีนี่
จะทดาลายพระเยซผ และในทบีนี่นบีนี้พระเยซผทรงเปปิดเผยแกล่พวกเขาวล่าพระองคร์ทรงทราบดบีถซงแผนการของพวกเขา
และทรงทราบวล่าพวกเขากดาลกังฟฟังขข้อเสนอแนะตล่างๆของพญามาร

ขข้อ 39 และ 40: “เขาทชทั้งหลายจจึงทซูลตอบพระองคค์วต่า “อชบราฮชมเปป็นบวิดาของเรา” พระเยซซูตรชสกชบเขา
ทชทั้งหลายวต่า “ถช้าทต่านทชทั้งหลายเปป็นบทุตรของอชบราฮชมแลช้ว ทต่านกด็จะทกาสวิชั่งทอีชั่อชบราฮชมไดช้กระทกา แตต่บชดนอีทั้ทต่านทชทั้ง
หลายหาโอกาสทอีชั่จะฆต่าเรา ซจึชั่งเปป็นผซูช้ทอีชั่ไดช้บอกทต่านถจึงความจรวิงทอีชั่เราไดช้ยวินมาจากพระเจช้า อชบราฮชมมวิไดช้กระทกา
อยต่างนอีทั้”

เหก็นไดข้ชกัดวล่าพวกยลิวเหลล่านกันี้นเขช้าใจวล่าพระเยซผกดาลกังตรกัสถซงพญามารวล่าเปป็นพล่อของพวกเขา เพราะวล่า
พวกเขาประกาศทกันทบีวล่า “อทบราฮทมเปป็นบวิดาของเรา!” พระเยซผตรกัสตอบวล่า “ถช้าทต่านทชทั้งหลายเปป็นบทุตรของอชบ
ราฮชมแลช้ว ทต่านกด็จะทดาสวิที่งททที่อชบราฮชมไดช้กระทกา ถข้าพวกทล่านเปป็นบลุตรของอกับราฮกัมในฝฝ่ายความเชสืนี่อ พวกทล่านกก็คง
ไมล่วางแผนทบีนี่จะฆล่าเรา; พวกทล่านกก็คงกดาลกังกระทดาสลินี่งทบีนี่อกับราฮกัมไดข้กระทดา”

การ “ทกาสวิชั่งทอีชั่อชบราฮชมไดช้กระทกา” แนล่นอนวล่าชบีนี้กลกับไปยกังปฐมกาล 12:1-3 ทบีนี่พระเจข้าตรกัสแกล่อกับราฮกัม
วล่า “เจข้าจงออกไปจากประเทศของเจข้า จากญาตลิพบีนี่นข้องของเจข้า และจากบข้านบลิดาของเจข้า ไปยกังแผล่นดลินทบีนี่เราจะ
ชบีนี้ใหข้เจข้าเหก็น เราจะทดาใหข้เจข้าเปป็นชนชาตลิใหญล่ชนชาตลิหนซนี่ง เราจะอวยพรเจข้า ทดาใหข้เจข้ามบีชสืนี่อเสบียงใหญล่โต และเจข้า
จะเปป็นแหลล่งพระพร เราจะอวยพรผผข้ทบีนี่อวยพรเจข้า และสาปแชล่งผผข้ทบีนี่สาปแชล่งเจข้า บรรดาครอบครกัวทกันี่วแผล่นดลินโลก
จะไดข้รกับพระพรเพราะเจข้า”

จากนกันี้นในฮบีบรผ 11:8-10 เราอล่านวล่า “โดยความเชรืชั่อ เมสืนี่อทรงเรบียกใหข้อกับราฮกัมออกเดลินทางไปยกังทบีนี่ซซนี่ง
ทล่านจะรกับเปป็นมรดก ทล่านไดช้เชรืชั่อฟปังและไดช้เดวินทางออกไปโดยหารผจ้ไมว่วว่าจะไปทางไหน โดยความเชสืนี่อ ทล่านไดข้
พดานกักในแผล่นดลินแหล่งพระสกัญญานกันี้น เหมสือนอยผล่ในดลินแดนแปลกถลินี่น คสืออาศกัยอยผล่ในเตก็นทร์กกับอลิสอกัคและยาโคบซซนี่ง
เปป็นทายาทดข้วยกกันกกับทล่านในพระสกัญญาอกันเดบียวกกันนกันี้น เพราะวข่าทข่านไดผู้คอยอยผข่เพคืที่อจะไดผู้เมคืองทรีที่มรีราก ซนที่ง
พระเจผู้าเปป็นนายชข่างและเปป็นผผผู้ทรงสรผู้างขนนน”

ถซงกระนกันี้นพวกยลิวเหลล่านบีนี้ ซซนี่งอข้างตกัววล่าเปป็นเชสืนี้อสายของอกับราฮกัม กก็ปฏลิเสธทบีนี่จะฟฟังและเชสืนี่อฟฟังถข้อยคดาของ
พระเยซผ-ถข้อยคดาของพระเจผู้า-อกันเปป็นการปฏลิเสธความเชสืนี่อของอกับราฮกัมและเปป็นพยานรกับรองวล่าพวกเขาเปป็นลผก



ของซาตาน เชสืนี้อสายบรรพบลุรลุษจะไมล่ชล่วยเราใหข้รอด มกันไมล่สดาคกัญวล่าเราเปป็นลผกหลานของนกักเทศนร์, ครผสอนพระ
คกัมภบีรร์, มลิชชกันนารบีหรสือไมล่ แตล่ละคนตข้องใหข้การเกบีนี่ยวกกับตกัวเองตล่อพระเจข้า (รม. 14:12) ขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าพวกยลิว
เหลล่านบีนี้กดาลกังคลิดอลุบายและแผนการทบีนี่จะตรซงพระเยซผทบีนี่กางเขนกก็พลิสผจนร์วล่าพวกเขาไมล่ใชล่ลผกหลานของอกับราฮกัมใน
จลิตวลิญญาณและความเชสืนี่อ เปาโลกลล่าววล่า “เพราะวล่ายลิวแทข้ มลิใชล่คนทบีนี่เปป็นยลิวแตล่ภายนอกเทล่านกันี้น และการเขข้า
สลุหนกัตแทข้กก็ไมล่ใชล่การเขข้าสลุหนกัตซซนี่งปรากฏทบีนี่เนสืนี้อหนกังเทล่านกันี้น คนทบีนี่เปป็นยลิวแทข้ คสือคนทบีนี่เปป็นยลิวภายใน และการเขข้า
สลุหนกัตแทข้นกันี้นเปป็นเรสืนี่องของจลิตใจตามจลิตวลิญญาณ มลิใชล่ตามตกัวบทบกัญญกัตลิ คนอยล่างนกันี้นพระเจข้าสรรเสรลิญ มนลุษยร์ไมล่
สรรเสรลิญ” (รม. 2:28, 29)

ความสกัมพกันธร์ฝฝ่ายเนสืนี้อหนกัง, สถานะในศาสนจกักร, การเปป็นสมาชลิกครลิสตจกักรและการศซกษาไมล่มบี
ประโยชนร์อะไรเลยหากปราศจากพระคลุณทบีนี่ชล่วยใหข้รอดของพระเจข้าและพระโลหลิตทบีนี่ชดาระใหข้สะอาดของพระเยซผ
ครลิสตร์ มนลุษยร์จะไดข้ประโยชนร์อะไร ถซงแมข้วล่าเขาสสืบเชสืนี้อสายมาจากคนทบีนี่ไปครลิสตจกักรมาหลายชกันี่วอายลุคน, ถซงแมข้วล่า
ตกัวเขาเองเปป็นสมาชลิกครลิสตจกักรคนหนซนี่งทบีนี่ดดาเนลินชบีวลิต “ทบีนี่ดบี”, ถข้าเขาไมล่เคยตข้อนรกับพระเยซผครลิสตร์เจข้าใหข้เปป็นพระ
ผผข้ชล่วยใหข้รอดของตกัวเขาเองเลย? ดข้วยวล่าไมล่มบีผผข้ใดมาถซงพระเจข้าเวข้นไวข้โดยทางพระองคห์ (ยอหร์น 14:6)

มบีคดาพผดหนซนี่งทบีนี่เปป็นเอกลกักษณร์ในขข้อ 40: พระเยซผตรกัสถซงพระองคร์เองในฐานะ “มนทุษยค์คนหนจึชั่ง”-สดานวน
ทบีนี่พระองคร์ไมล่ทรงใชข้ในทบีนี่อสืนี่นใดอบีกในหนกังสสือขล่าวประเสรลิฐเลล่มอสืนี่นๆ ในทบีนี่อสืนี่นๆ เมสืนี่อทรงชบีนี้ไปยกังสภาพแบบมนลุษยร์
ของพระองคร์ พระองคร์ทรงเรบียกพระองคร์เองวล่าเปป็น “บทุตรมนลุษยร์” แตล่ไมล่ใชล่แคล่ “มนลุษยร์คนหนซนี่ง” มรีมนลุษยร์คน
หนซนี่งอยผล่ในสวรรคร์ตอนนบีนี้, มหาปลุโรหลิตผผข้เปปปี่ยมกรลุณาและสกัตยร์ซสืนี่อของเรา, คนกลางแตล่ผผข้เดบียวระหวล่างพระเจข้ากกับ
มนลุษยร์: “ดข้วยเหตลุวล่า มบีพระเจข้าองคร์เดบียวและมบีคนกลางแตล่ผผข้เดบียวระหวล่างพระเจข้ากกับมนลุษยร์ คสือพระเยซผครลิสตร์
ผผข้ทรงสภาพเปป็นมนลุษยร์” (1 ทธ. 2:5) 

“อชบราฮชมมวิไดช้กระทกาอยต่างนอีทั้” นบีนี่หมายความวล่าการกระทดาของพวกยลิวเหลล่านบีนี้ตรงขข้ามอยล่างสลินี้นเชลิงกกับ
สลินี่งทบีนี่อกับราฮกัมคงจะกระทดาหากเขายกังมบีชบีวลิตอยผล่ในตอนนกันี้น-และเมสืนี่อเราอล่านเกบีนี่ยวกกับชบีวลิตของอกับราฮกัมและเปรบียบ
เทบียบมกันกกับการกระทดาของคนกลลุล่มนบีนี้ เรากก็เหก็นวล่าพวกเขาทดาตรงขข้ามอยล่างสลินี้นเชลิงกกับสลินี่งทบีนี่อกับราฮกัมไดข้กระทดา

ขข้อ 41: “ทต่านทชทั้งหลายยต่อมทกาสวิชั่งทอีชั่พต่อของทต่านทกา” เขาจจึงทซูลพระองคค์วต่า “เรามวิไดช้เกวิดจากการลต่วง
ประเวณอี เรามอีพระบวิดาองคค์เดอียวครือพระเจช้า”

“ทต่านทชทั้งหลายยต่อมทกาสวิชั่งทอีชั่พต่อของทต่านทกา” สลินี่งทบีนี่พระเยซผทรงหมายถซงตรงนบีนี้ไมล่ผลิดพลาดเลย พระองคร์
ตรกัสชกัดเจนแกล่คนเหลล่านบีนี้วล่าพวกเขากดาลกังกระทดาสลินี่งทบีนี่ซาตานกระทดาเพราะวล่าซาตานเปป็นพต่อของพวกเขา 
แผนการและการกระทดาตล่างๆของพวกเขาพวิสซูจนค์แลช้ววล่าพวกเขาเปป็นลผกของพญามารแทนทบีนี่จะเปป็นลผกของอกับรา
ฮกัม

“เรามวิไดช้เกวิดจากการลต่วงประเวณอี” พวกยลิวเหลล่านกันี้นไมล่ไดข้เขข้าใจผลิดคดาตรกัสขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของ
เรา พระองคร์กดาลกังตรกัสแกล่พวกเขาในฐานะประชาชาตลิหนซนี่ง ไมล่ใชล่ในฐานะบลุคคล คดาถามกก็คสือวล่า พล่อฝฝ่ายววิญญาณ
ของพวกเขาคสือใคร? พวกเขาไดข้อลุปนลิสกัยฝฝ่ายวลิญญาณมาจากผผข้ใด? พวกเขากลล่าวในทกันทบีวล่า “พวกเราไมล่ใชล่พวก
คนนกับถสือรผปเคารพแบบคนตล่างชาตลิ, พวกเรามาจากอกับราฮกัม” การนกับถสือรผปเคารพถผกเรบียกวล่า “การลล่วง
ประเวณบี” เพราะวล่ามกันเปป็นความไมล่สกัตยร์ซสืนี่อตล่อพกันธสกัญญาของพระเจข้า นบีนี่ถผกกลล่าวชกัดเจนในภาคพกันธสกัญญาเดลิม



นอกจากนบีนี้ ถข้อยคดาของพวกเขาอาจมบีความหมายสองทบกก็ไดข้ และในวลิธบีทบีนี่แยบยลพวกเขาอาจกดาลกังเตสือนความ
จดาพระเยซผวล่าเทล่าทบีนี่พวกเขารผข้ พระองคค์กก็เปป็นลผกนอกสมรส, บลุตรทบีนี่เกลิดจากการลล่วงประเวณบี กลล่าวอบีกนกัยหนซนี่ง 
พวกเขากดาลกังกลล่าววล่า “พวกเรารผข้วล่าพล่อของพวกเราเปป็นใคร แตล่ทข่านเปป็นผลลิตผลของการลล่วงประเวณบี ดกังนกันี้น
ทข่านเปป็นใครเลล่าถซงมาบอกพวกเราวล่าพวกเราเปป็นลผกของพญามาร?”

“เรามอีพระบวิดาองคค์เดอียวครือพระเจช้า” มกันเปป็นความจรลิงทบีนี่วล่าในภาคพกันธสกัญญาเดลิมพระเจข้าทรงถผกเรบียก
วล่าเปป็นบลิดาของอลิสราเอล (พบญ. 32:6; 1 พศด. 29:10; อสย. 63:16; 64:8; มลค. 1:6) แตล่นบีนี่หมายถซงพระองคร์
ทรงเปป็นบลิดาของประชาชาตวิอลิสราเอล ไมล่ใชล่เปป็นบลิดาของพวกยลิวแตล่ละคน

ขข้อ 42: “พระเยซซูตรชสกชบเขาวต่า “ถช้าพระเจช้าเปป็นพระบวิดาของทต่านแลช้ว ทต่านกด็จะรชกเรา เพราะเรามา
จากพระเจช้าและอยซูต่นอีชั่แลช้ว เรามวิไดช้มาตามใจชอบของเราเอง แตต่พระองคค์นชทั้นทรงใชช้เรามา”

ตามทบีนี่ถข้อยคดาของพระเยซผในทบีนี่นบีนี้กลล่าว มบีวลิธบีหนซนี่งทบีนี่แนล่นอนทบีนี่เราจะสามารถรผข้ไดข้วล่าเราบกังเกลิดจากพระเจข้า
แลข้ว: “ถช้าพระเจช้าเปป็นพระบวิดาของทต่านแลช้ว ทว่านกก็จะรทกเรา” ในการเชสืนี่อมโยงกกับเรสืนี่องนบีนี้กรลุณาอล่าน 1 ยอหร์น 
4:7-21 พวกยลิวเหลล่านบีนี้เปป็นลผกหลานของอกับราฮกัมโดยมรดกตามธรรมชาตลิ, พวกเขาเปป็นลผกของพระเจข้าโดยพกันธ
สกัญญาและสกัญชาตลิ แตล่พวกเขาไมข่ใชข่บลุตรของพระเจข้าโดยพระคลุณทบีนี่ชล่วยใหข้รอด, บกังเกลิดจากพระวลิญญาณของ
พระองคร์; ดข้วยวล่าถข้านบีนี่เปป็นความจรลิง พวกเขากด็คงแสดงใหช้เหด็นความเปป็นบทุตรของพวกเขาไปแลช้วโดยการรชกพระ
บทุตรของพระเจช้า นชชั่นครือพระเยซซูเอง คทุณรกักพระครลิสตร์ไหม? คลุณถวายเกบียรตลิพระองคร์ในฐานะเปป็นพระบลุตรทบีนี่
บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระบลิดาไหม-ผผข้ทรงถผกตรซงกางเขน, ถผกฝฟังไวข้, ทรงเปป็นขซนี้นแลข้ว, ไดข้เสดก็จขซนี้นสผล่สวรรคร์, จะ
เสดก็จมาอบีกทบี? ถข้าคลุณไมล่รกักพระครลิสตร์ คลุณกก็ไมล่รผข้จกักพระเจข้า: “ผผข้ใดละเมลิดและไมล่อยผล่ในพระโอวาทของพระครลิสตร์ 
ผผข้นกันี้นกก็ไมล่มบีพระเจข้า ผผข้ใดอยผล่ในพระโอวาทของพระครลิสตร์ ผผข้นกันี้นกก็มบีทกันี้งพระบลิดาและพระบลุตร” (2 ยอหร์น 9)

คนทกันี้งหลายทบีนี่เปป็นผผข้รกับใชข้ของซาตานคสือผผข้ทบีนี่สอนวล่าพระเจข้าเปป็นบลิดาของคนทกันี้งปวง, เปปปี่ยมดข้วยความรกัก, 
ความเมตตา, และความกรลุณา และสอนวล่าไมล่มบีผผข้ใดจะพลินาศเลย หลกักคดาสอนเชล่นนกันี้นเปป็นสลินี่งทบีนี่มนลุษยร์คลิดขซนี้นมา, 
ไมล่ไดข้รกับการดลใจจากพระเจข้าเลย คดาสอนทบีนี่วล่าพระเจข้าเปป็นบลิดาของมนลุษยร์ทลุกคนและมนลุษยร์ทลุกคนเปป็นพบีนี่นข้องกกัน
ไมล่ไดข้ถผกสอนในพระคกัมภบีรร์เลย มกันเปป็นความจรลิงทบีนี่วล่าพระเจข้าทรงเปป็นความรกัก, มกันเปป็นความจรลิงทบีนี่วล่าพระองคร์
ทรงเปป็นพระเจข้าแหล่งความเมตตา, ทรงอดกลกันี้นพระทกัย, ไมล่ประสงคร์ทบีนี่จะใหข้ผผข้หนซนี่งผผข้ใดพลินาศเลย; แตล่คนเหลล่านกันี้น
ทบีนี่จะไมล่พลินาศคสือคนเหลล่านกันี้นทบีนี่ไดข้ใชข้ความเชสืนี่อสล่วนตกัวของตนในพระราชกลิจทบีนี่เสรก็จสลินี้นแลข้วของพระเยซผครลิสตร์เจข้า 
พระเจข้าทรงเปป็นพระบลิดาของทลุกคนทบีนี่เชสืนี่อในพระเยซผและวางใจพระองคร์ใหข้เปป็นพระผผข้ชล่วยใหข้รอด พญามารเปป็น
พล่อของทลุกคนทบีนี่ปฏลิเสธทบีนี่จะเชสืนี่อในพระเยซผและวางใจพระองคร์ (ยอหร์น 8:44)

ในขข้อพระคดาทบีนี่เราศซกษากกันอยผล่นบีนี้ พระเยซผทรงประกาศอยล่างชกัดเจนถซงความเปป็นพระเจข้าของพระองคร์, 
ภารกลิจทบีนี่ถผกกดาหนดไวข้ของพระองคร์โดยพระเจข้า, และงานรกับใชข้ของพระองคร์บนแผล่นดลินโลก พระองคร์ “ทรงออก
มาและมาจากพระเจช้า” พระองคร์ทรงอยผล่ในเรลินี่มแรกนกันี้นกชบพระเจข้า, พระบลุตรผผข้ทรงดดารงอยผล่เปป็นนลิตยร์ตกันี้งแตล่นลิรกัน
ดรร์กาลจนถซงนลิรกันดรร์กาล พระองคร์มลิไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลกนบีนี้ตามใจชอบหรสือโดยไมล่ไดข้รกับมอบหมายหนข้าทบีนี่ 
พระองคร์ทรงไดข้รกับการแตล่งตกันี้งโดยพระเยโฮวาหร์พระเจข้า, พระองคร์ไดข้เสดก็จมาในฐานะผผข้สล่งสารคนสลุดทข้ายของ
พระเจข้าทบีนี่มายกังมนลุษยชาตลิผผข้หลงหาย; และถข้าพวกยลิวเหลล่านบีนี้รกักพระเจข้าจรลิงๆ พวกเขากก็จะรกักผผข้สล่งสารของ



พระองคร์ บลุตรทบีนี่แทข้จรลิงของพระเจข้ายล่อมรกักสลินี่งตล่างๆทบีนี่เปป็นของพระเจข้า และสดาคกัญเหนสือสลินี่งอสืนี่นใดกก็คสือผผข้เชสืนี่อแทข้จะ
รกักพระบลุตรทบีนี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจข้าผผข้ทรงเปป็นความสวล่างแหล่งสงล่าราศบีของพระเจข้าและ “พระฉายทบีนี่
แสดงออกแหล่งตกัวตนของพระองคร์” (ฮบ. 1:3) คนเหลล่านกันี้นทบีนี่ไมล่รกักพระบลุตรกก็ไมล่รกักพระบลิดา, พวกเขาไมล่ใชล่บลุตร
ของพระเจข้า:

“ผผข้ใดเชสืนี่อวล่าพระเยซผทรงเปป็นพระครลิสตร์ ผผข้นกันี้นกก็บกังเกลิดจากพระเจข้า และทลุกคนทบีนี่รกักพระองคร์ผผข้ทรงใหข้
กดาเนลิดนกันี้นกก็รกักคนทบีนี่บกังเกลิดจากพระองคร์ดข้วย” (1 ยอหร์น 5:1)

ขข้อ 43: “เหตทุไฉนทต่านจจึงไมต่เขช้าใจถช้อยคกาทอีชั่เราพซูด นชชั่นเปป็นเพราะทต่านทนฟปังคกาของเราไมต่ไดช้”
จงสกังเกตในพระคดาขข้อนบีนี้ คดาวล่า “ถช้อยคกา” (speech) และ “คกา” (word) เมสืนี่อพระเยซผตรกัสถซงถช้อยคกา

ของพระองคร์ พระองคร์กก็ทรงหมายถซงวลิธบีการพผดของพระองคร์, วลิธบีการของพระองคร์ในการแสดงออกตกัวตนของ
พระองคร์และการนดาเสนอความจรลิงเกอีชั่ยวกชบพระองคร์เอง เมสืนี่อพระองคร์ตรกัสถซงคกาของพระองคร์ พระองคร์กก็ทรง
หมายถซงหลชกคกาสอนของพระองคร์ (หรสือสลินี่งทบีนี่เปป็นสาระสดาคกัญแหล่งถข้อยคดา) พระองคร์ทรงเปป็นพระวาทะในเนสืนี้อ
หนกัง และถข้อยคดาทบีนี่พระองคร์ตรกัสกก็คสือจลิตวลิญญาณและชบีวลิต แตล่พวกยลิวเหลล่านกันี้นไมล่ไดช้ยวินคดาทกันี้งหลายของพระเยซผ
เพราะวล่าพวกเขาไมล่มบีความประสงคค์ทบีนี่จะไดข้ยลิน พวกเขาคอยเสาะหาบางสลินี่งอยผล่เสมอซซนี่งพวกเขาจะใชข้กลล่าวโทษ
พระองคร์ไดข้, พวกเขาจงใจตบีความผลิดๆสลินี่งทบีนี่พระองคร์ตรกัส, พวกเขาไมล่ยอมรกับคดาสอนของพระองคร์, และแทนทบีนี่จะ
รกับคดาของพระองคร์วล่าเปป็นพระวจนะของพระเจข้า พวกเขากลกับบลิดเบสือนสดานวนตล่างๆและภาษาของพระองคร์เพสืนี่อ
กลล่าวหาพระองคร์วล่าพผดหมลินี่นประมาท! เมสืนี่อพระองคร์ทรงประกาศวล่า “เราเปป็นขนมปปังแหต่งชอีววิต” พวกเขากก็ถามวล่า
“ชายคนนบีนี้จะใหข้เนสืนี้อของเขาแกล่เราเพสืนี่อรกับประทานไดข้อยล่างไร?” อกันเปป็นการตบีความผลิดๆถข้อยคดาของพระองคร์
และทดาใหข้ถข้อยคดาเหลล่านกันี้นหมายถซงขนมปฟังจรลิงๆ เมสืนี่อพระองคร์ทรงบอกพวกเขาวล่าความจรลิงจะปลดปลล่อยพวก
เขาใหข้เปป็นไท พวกเขากก็หกันความคลิดตล่างๆของตนไปยกังอลิสรภาพทางการเมสืองในทกันทบี, การถผกชล่วยใหข้พข้นจาก
อดานาจครอบครองของพวกโรม เมสืนี่อพระองคร์ตรกัสถซงบลิดาของพวกเขา พวกเขากก็บลิดเบสือนคดาเหลล่านกันี้นและทดาใหข้
พวกมกันหมายถซงอกับราฮกัม พวกเขาไมล่สามารถทนฟฟังถข้อยคดาของพระเยซผเพราะวล่าพวกเขาไมล่ยอมจดานนความ
ประสงคร์อกันดสืนี้อรกันี้นของตนตล่อพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ (พระองคร์ผผข้เดบียวทบีนี่ทรงสามารถเปปิดความคลิดและใจของมนลุษยร์
เพสืนี่อรกับพระวจนะของพระเจข้าทบีนี่นดามาซซนี่งความรอดไดข้) “อกันความคลิดของมนลุษยร์นกันี้นไมล่มบีผผข้ใดหยกันี่งรผข้ไดข้ เวข้นแตล่จลิต
วลิญญาณของมนลุษยร์ผผข้นกันี้นเองฉกันใด พระดดารลิของพระเจข้ากก็ไมล่มบีใครหยกันี่งรผข้ไดข้ เวข้นแตล่พระวลิญญาณของพระเจข้าฉกัน
นกันี้น เราทกันี้งหลายจซงไมล่ไดข้รกับวลิญญาณของโลก แตล่ไดข้รกับพระวลิญญาณซซนี่งมาจากพระเจข้า เพสืนี่อเราทกันี้งหลายจะไดข้รผข้ถซง
สลินี่งตล่างๆทบีนี่พระเจข้าไดข้ทรงโปรดประทานแกล่เรา” (1 คร. 2:11, 12)

มรีพญามารทรีที่เปป็นบทุคคลจรริงๆ
ขข้อ 44: “ทต่านทชทั้งหลายมาจากพต่อของทต่านครือพญามาร และทต่านใครต่จะทกาตามความปรารถนาของพต่อ

ทต่าน มชนเปป็นฆาตกรตชทั้งแตต่เดวิมมา และมวิไดช้ตชทั้งอยซูต่ในความจรวิง เพราะความจรวิงมวิไดช้อยซูต่ในมชน เมรืชั่อมชนพซูดมทุสามชนกด็
พซูดตามสชนดานของมชนเอง เพราะมชนเปป็นผซูช้มทุสา และเปป็นพต่อของการมทุสา”

“ทต่านทชทั้งหลายมาจากพต่อของทต่านครือพญามาร” ถข้าพระเจข้าไมล่ใชล่พล่อของพวกเขา (และเหก็นไดข้ชกัดวล่า
พระองคร์ไมล่ใชล่) กก็มบีเหลสืออยผล่อบีกเพบียงทางเลสือกเดบียวเทล่านกันี้น ไมล่มบีพสืนี้นทบีนี่ตรงกลางกกับพระเจข้า และพระเยซผทรงกลล่าว



ขข้อเทก็จจรลิงนบีนี้อยล่างชกัดแจข้ง-และพระองคร์ไมล่ไดข้ “เคลสือบนนี้ดาตาล” คดาตรกัสของพระองคร์ดข้วย ผมอยากรผข้จรลิงๆวล่าจะ
เกลิดอะไรขซนี้นวกันนบีนี้ถข้าศลิษยาภลิบาลคนหนซนี่งในครลิสตจกักรแหล่งหนซนี่งทบีนี่มบีแนวคลิดเสรบีนลิยมจะกข้าวขซนี้นธรรมาสนร์เชข้าวกัน
อาทลิตยร์และประกาศวล่าทลุกคนทบีนี่ตลิดตามโลก-บาป, ตกัณหา, การโกหก, การพนกัน, การเลล่นชผข้-เปป็นลผกของพล่อของ
พวกเขา, พญามาร? ผมอยากรผข้จรลิงๆวล่าจะมบี “คนคลกันี่งศาสนา” เพลินี่มมากขซนี้นซซนี่งถผกจกับมกัดเสาและถผกเผาไหม? 
พระเยซซูทรงกลล่าวคดาเทศนาตล่างๆของพระองคร์อยล่างชกัดแจข้ง, อยล่างจรลิงจกัง, และ (ในบางโอกาส) ในภาษาทบีนี่
รลุนแรงและไมล่รสืนี่นหผ!

ซาตานเปป็นพล่อของคนชกันี่วไดข้อยต่างไร? มกันไมล่มบีอดานาจทบีนี่จะสรข้าง-มนทุษยค์ไดช้ถซูกสรช้างขจึทั้นโดยพระเจช้าและใน
แบบพระฉายของพระองคค์เอง ซาตานไมล่มบีอดานาจทบีนี่จะสรข้างคนชกันี่วเชล่นกกันในความหมายเดบียวกกับทบีนี่พระเจข้าทรง
สรข้างคนอธรรมใหข้กลายเปป็น “คนใหมล่ในพระเยซผครลิสตร์” พญามารแคล่รกับเอาคนทบีนี่ยกังไมล่ไดข้ถผกสรข้างใหมล่ผผข้ซซนี่ง “เกลิด
ในบาป”, ทดางานกกับความคลิดของเขาและสกันดานบาปของเขา, และโดยการทดาใหข้เขามาอยผล่ใตข้อลิทธลิพลของมกัน 
มกันกก็นดาเขาใหข้เขข้าสผล่ความไมล่เชสืนี่อและความชกันี่ว ในความหมายนบีนี้ มกันจซงเปป็นพล่อของคนชกันี่ว

“และพวกทต่านใครต่จะทกาตามความปรารถนาของพต่อพวกทต่าน” การเนข้นอยผล่ทบีนี่คดาสรรพนาม “พวก
ทข่าน” นกันี่นคสือ “พวกทว่านมอีความประสงคค์, ใจ, และความควิดทบีนี่จะทดาสลินี่งเหลล่านกันี้นทบีนี่ซาตานเสนอแนะ; พวกทล่าน
เปป็นลผกของมกันโดยธรรมชาตลิ พวกทล่านทดาสลินี่งเหลล่านกันี้นทบีนี่เปป็นลกักษณะเฉพาะตกัวของมกัน, สลินี่งตล่างๆทบีนี่มกันเสนอแนะ, 
และดข้วยเหตลุนบีนี้พวกทล่านจซงเปป็นลผกของมกัน”

“มชนเปป็นฆาตกรตชทั้งแตต่เดวิมมา” เมสืนี่อซาตานทดลองเอวา เธอและอาดกัมกก็ทดาบาป และพวกเขากก็ตายฝฝ่าย
วลิญญาณ ดข้วยเหตลุนบีนี้ซาตานจซงไมล่เพบียงฆล่าชายคนหนจึชั่งเทล่านกันี้น-มกันไดข้ฆล่าเผล่าพกันธลุร์มนลุษยร์ทกันี้งหมด ดข้วยวล่า “คนทกันี้งปวง
ตายในอาดกัม” (1 คร. 15:22) ซาตานเปป็นฆาตกรผผข้หนซนี่งอยล่างแทข้จรลิง

“ตชทั้งแตต่เดวิมมา” ในทบีนี่นบีนี้ไมล่ใชล่การเรลินี่มตข้นของสรรพสลินี่ง แตล่เปป็นการเรลินี่มตข้นของซาตานอยล่างทบีนี่เรารผข้จกักมกันวกัน
นบีนี้ เราพบตข้นกดาเนลิดของพญามารในเอเสเคบียล 28:11-15:

“พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายกังขข้าพเจข้าวล่า “บลุตรแหล่งมนลุษยร์เออ๋ย จงเปลล่งเสบียงบทครนี่ดาครวญเพสืนี่อ
กษกัตรลิยร์เมสืองไทระ และจงกลล่าวแกล่ทล่านวล่า องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าพระเจข้าตรกัสดกังนบีนี้วล่า เจข้าเปป็นตราแหล่งความสมบผรณร์
แบบ เตก็มดข้วยสตลิปฟัญญา และมบีความงามอยล่างพรข้อมสรรพ เจข้าเคยอยผล่ในเอเดน พระอลุทยานของพระเจข้า เพชร
พลอยทลุกอยล่างเปป็นเสสืนี้อของเจข้า คสือทกับทลิม บลุษราคกัม เพชร พลอยเขบียว พลอยสบีนนี้ดาขข้าว และหยก ไพทผรยร์ มรกต 
พลอยสบีแดงเขข้มและทองคดา ความเชบีนี่ยวชาญแหล่งรดามะนาและปปปี่ของเจข้าไดข้จกัดเตรบียมไวข้ในวกันทบีนี่สรข้างเจข้าขซนี้นมา เจข้า
เปป็นเครผบผผข้พลิทกักษร์ทบีนี่ไดข้เจลิมตกันี้งไวข้ เราไดข้ตกันี้งเจข้าไวข้ เจข้าเคยอยผล่บนภผเขาบรลิสลุทธลิธแหล่งพระเจข้า และเจข้าเคยเดลินอยผล่
ทล่ามกลางศลิลาเพลลิง เจช้ากด็ปราศจากตกาหนวิในววิธอีการทชทั้งหลายของเจช้า ตชทั้งแตต่วชนทอีชั่เจช้าไดช้ถซูกสรช้างขจึทั้นมาจนพบ
ความชชชั่วชช้าในตชวเจช้า”

สลินี่งทบีนี่ถผกสรข้างซซนี่งเรารผข้จกักวล่าเปป็นซาตานไมล่ไดข้ถซูกสรช้างใหช้เปป็นพญามาร, ผผข้มลุสา, และฆาตกร-ตรงขข้ามกกัน
อยล่างสลินี้นเชลิงเลยครกับ: มกันไดข้ถผกสรข้างใหข้เปป็น “เครผบผผข้พลิทกักษร์ทบีนี่ไดข้เจลิมตกันี้งไวข้”

คลุณจะสกังเกตเหก็นวล่าบลุคคลผผข้ทบีนี่ถผกบรรยายในขข้อพระคดาตอนทบีนี่เพลินี่งถผกยกมาจากเอเสเคบียลไมล่อาจเปป็นชาย
ธรรมดาคนหนซนี่งหรสือกษกัตรลิยร์ฝฝ่ายโลกองคร์หนซนี่งไดข้: “เจข้าเปป็นตราแหล่งความสมบผรณร์แบบ เตด็มดช้วยสตวิปปัญญา และ



มอีความงามอยต่างพรช้อมสรรพ” เราไมล่อาจกลล่าวเชล่นนบีนี้เกบีนี่ยวกกับคนธรรมดาไดข้ “เจช้าเคยอยซูต่ในเอเดน พระอทุทยาน
ของพระเจช้า” อาดกัมและเอวาเปป็นสมาชลิกพวกเดบียวของเผล่าพกันธลุร์มนลุษยร์ทบีนี่เคยเดลินในสวนเอเดน “เพชรพลอยททุก
อยต่างเปป็นเสรืทั้อของเจช้า” บลุคคลผผข้นบีนี้ไดข้รกับเกบียรตลิ, เขาเคยมบีความสลุขกกับสถานทบีนี่อกันมบียศศกักดลิธในฟฟ้าสวรรคร์ และเรา
หมายเหตลุเปป็นพลิเศษวล่าเขาไดข้ “ถซูกสรช้างขจึทั้น” นบีนี่พลิสผจนร์จนหมดขข้อสงสกัยวล่าบลุคคลผผข้นบีนี้ไมล่ใชล่มนลุษยร์เหมสือนอยล่า
งอาดกัม, อกับราฮกัม, หรสือโมเสส, เพราะวล่าอาดกัมเปป็นมนลุษยร์ผผข้เดบียวทอีชั่ถซูกสรช้างขจึทั้น: มนทุษยค์คนอรืชั่นๆททุกคนถผกใหจ้
กดาเนวิด

“เครผบผผข้พลิทกักษร์ทบีนี่ไดข้เจลิมตกันี้งไวข้” ผผข้นบีนี้ไดข้ถผกแตล่งตกันี้งใหข้เปป็น “นายอดาเภอ” แหล่งพระทบีนี่นกันี่งของพระเจข้า, เขา
สามารถเขข้าถซงพระทบีนี่นกันี่งของพระเยโฮวาหร์ไดข้ และเขา “เจข้าเคยเดลินอยผล่ทล่ามกลางศลิลาเพลลิง”; เขาเคยอยผล่ใน 
“ภผเขาบรลิสลุทธลิธแหล่งพระเจข้า”-สถานทบีนี่ๆพระทบีนี่นกันี่งของพระเจข้าตกันี้งอยผล่, ทบีนี่ซซนี่ง “ศลิลาเพลลิง” พวยพลุล่งลลุกโชนออกมาเพสืนี่อ
ถวายเกบียรตลิแดล่พระเจข้า เขาเคย “ปราศจากตดาหนลิ” ในทางทกันี้งหลายของเขา “จนพบความชชชั่วชช้าในตกัว (เขา)” 
วกันทบีนี่ความชกันี่วชข้าไดข้ถผกกล่อเกลิดในใจของเขาและแสดงออกผล่านทางการกระทดาตล่างๆของเขาคสือวกันทบีนี่ “เครผบทบีนี่ถผก
เจลิมตกันี้ง” ผผข้นบีนี้ไดข้กลายเปป็นพญามาร, ฆาตกรและพล่อของการมลุสาทกันี้งหลาย!

“ความชกันี่วชข้า” ทบีนี่ไดข้ถผกพบในใจของบลุคคลผผข้นบีนี้คสืออะไร? มกันคสือ ความเยต่อหยวิชั่ง ทบีนี่ไดข้ทดาใหข้เขาตกตนี่ดา อลิส
ยาหร์พรรณนาถซงเรสืนี่องนบีนี้ในอลิสยาหร์ 14:12-15:

“โอ ลผซบีเฟอรร์เออ๋ย โอรสแหล่งรลุล่งอรลุณ เจข้ารล่วงลงมาจากฟฟ้าสวรรคร์แลข้วซลิ เจข้าถผกตกัดลงมายกังพสืนี้นดลินอยล่างไร
หนอ เจข้าผผข้กระทดาใหข้บรรดาประชาชาตลิตกตนี่ดานล่ะ เจข้ารดาพซงในใจของเจข้าวล่า ‘ขข้าจะขซนี้นไปยกังสวรรคร์ ขข้าจะตกันี้ง
พระทบีนี่นกันี่งของขข้า ณ เหนสือดวงดาวทกันี้งหลายของพระเจข้า ขข้าจะนกันี่งบนขลุนเขาชลุมนลุมสถาน ณ ดข้านทลิศเหนสือ ขข้าจะ
ขซนี้นไปเหนสือความสผงของเมฆ ขข้าจะกระทดาตกัวของขข้าเหมสือนองคร์ผผข้สผงสลุด’ แตล่เจข้าจะถผกนดาลงมาสผล่นรก ยกังทบีนี่ลซกของ
ปากแดน”

จงสกังเกตการใชข้คดาวล่า “ขข้า” บล่อยๆในขข้อพระคดาตอนนบีนี้ “เครผบทบีนี่ถผกเจลิมตกันี้ง” ผผข้นบีนี้ไมล่เตก็มใจทบีนี่จะอยผล่ใตข้
บกังคกับตล่อพระเจข้าอบีกตล่อไปแลข้ว เขาอยากทบีนี่จะยกชผตกัวเองขซนี้นเหนสือพระทบีนี่นกันี่งของพระเจข้า ดกังนกันี้นเขาจซ
ง “ลข้างสมอง” ทผตสวรรคร์บางตนเหลล่านกันี้นและนดาพวกเขาใหข้เชสืนี่อวล่าพวกเขาสามารถโคต่นลช้มพระเจข้าและยซด
พระทบีนี่นกันี่งแหล่งสวรรคร์ไดข้ อยล่างไรกก็ตาม พระผผข้สรข้างกก็ทรงเปป็นใหญล่กวล่าสลินี่งทบีนี่ถผกสรข้าง และเมสืนี่อการกบฏปะทลุขซนี้น 
พระเจข้ากก็ทรงโยนลผซบีเฟอรร์และเหลล่าทผตสวรรคร์ทบีนี่ลข้มลงเหลล่านกันี้นออกจากสวรรคร์ ยผดาสบอกเราวล่า “และเหลล่าทผต
สวรรคร์ทบีนี่ไมล่ไดข้รกักษาเทวสภาพของตน แตล่ไดข้ละทลินี้งถลินี่นฐานของตนนกันี้น พระองคร์กก็ไดข้ทรงจองจดาไวข้ดข้วยโซล่ตรวนอกัน
เปป็นนลิรกันดรร์ ขกังไวข้ในทบีนี่มสืดจนกวล่าจะถซงการพลิพากษาในวกันสดาคกัญยลินี่งนกันี้น” (ยผดาส 6) ในวลิวรณร์ 20:10 เราอล่านเกบีนี่ยว
กกับจลุดจบของซาตาน: “สล่วนพญามารทบีนี่ลล่อลวงเขาเหลล่านกันี้นกก็ถผกโยนลงไปในบซงไฟและกดามะถกัน ทบีนี่สกัตวร์รข้ายและผผข้
พยากรณร์เทก็จอยผล่นกันี้น และมกันตข้องทนทลุกขร์ทรมานทกันี้งกลางวกันและกลางคสืนตลอดไปเปป็นนลิตยร์” ผผข้รผข้พระคกัมภบีรร์
หลายทล่านเชสืนี่อวล่าตอนทบีนี่ซาตานไดข้ถผกโยนลงมาจากสวรรคร์ แผล่นดลินโลกกก็ “ปราศจากรผปรล่างและวล่างเปลล่าอยผล่” 
ตามทบีนี่ถผกบรรยายในปฐมกาล 1:2

ซาตานไมล่ไดข้เปป็นซาตานมาโดยตลอด มกันไมล่ไดข้เปป็นผผข้มลุสาและพล่อแหล่งการมลุสาตล่างๆมาโดยตลอด แตล่มกัน
“ไมต่ไดช้ดการงอยซูต่ในความจรวิง” เดลิมทบีมกันเคยดดาเนลินชบีวลิตในความจรลิงและความชอบธรรม แตล่มกันไดช้หลงไปจาก



ความจรลิงและไดข้กลายเปป็นสลินี่งถผกสรข้างทบีนี่นล่าเกลบียดทบีนี่เรารผข้จกักในฐานะซาตาน “ความจรวิง” ในทบีนี่นบีนี้เปป็นตกัวแทนของ
พระเจข้า, พระวจนะของพระองคร์, ความชอบธรรม, ความบรลิสลุทธลิธ, หลกักคดาสอนทบีนี่แทข้จรลิงของพระองคร์ มกันยกังเปป็น
ตกัวแทนของความสอดคลข้องกกับพระทกัยของพระเยโฮวาหร์พระเจข้า ผผข้ทรงเปป็นความจรลิงดข้วย พญามารเปป็นผซูช้มอีตชว
ตน, บทุคคลผผข้หนซนี่ง เหมสือนกกับทบีนี่พระเยซซูทรงเปป็นบลุคคลผผข้หนซนี่ง ซาตานกก็เปป็นบลุคคลผผข้หนซนี่งเชล่นกกัน-แตล่เปป็นผผข้ทบีนี่ไมล่มบี
ความจรลิงอยผล่ในตกัวเลย

“เพราะความจรวิงมวิไดช้อยซูต่ในมชน” พระเยซผไมล่ไดข้ตรกัสวล่าความจรลิงไมต่เคยอยผล่ในซาตานเลย แตล่วล่ามกัน “ไมล่
ดดารงอยผล่” ในความจรลิง กลล่าวอบีกนกัยหนซนี่งกก็คสือ มกัน “ไมล่ยรืนอยซูต่” ในความจรลิง มกันลข้มจากสถานะเดลิมของมกัน-และ
มกันทดาเชล่นนกันี้นดข้วยเจตจดานงเสรบีของมกันเอง

“เมรืชั่อมชนพซูดมทุสามชนกด็พซูดตามสชนดานของมชนเอง” นบีนี่เปป็นความคลิดเดบียวกกับของมกัทธลิว 12:34: “…เจข้าเปป็น
คนชกันี่วแลข้วจะพผดความดบีไดข้อยล่างไร ดข้วยวล่าปากยล่อมพผดจากสลินี่งทบีนี่เตก็มอยผล่ในใจ” ซาตานพผดถซงสลินี่งเหลล่านกันี้นทบีนี่มบีเตก็ม
อยผล่ในใจของมกัน-การโกหก, การฆล่าคน, ตกัณหา, ความไมล่ชอบธรรม, ความอธรรม

“เพราะมชนเปป็นผซูช้มทุสา และเปป็นพต่อของการมทุสา” ผมเชสืนี่อวล่าพระเยซผทรงหมายถซงคดาโกหกครกันี้งใหญล่นกันี้นใน
สวนเอเดน เมสืนี่อซาตานไดข้มาหาเอวาและถามวล่า “จรวิงหรรือทอีชั่พระเจช้าตรชสวต่า ‘เจข้าอยล่ากลินผลจากตข้นไมข้ทลุกชนลิดใน
สวนนบีนี้’” พระเจข้าทรงบอกอาดกัมอยล่างชกัดเจนแลข้ววล่าวกันทบีนี่เขากลินจากผลไมข้ตข้องหข้ามนกันี้น เขาจะตข้องตายแนล่นอน 
แตล่ซาตานกลล่าวแกล่เอวาวล่า “พวกเจช้าจะไมว่ตายแนต่” (ปฐก. 3:1-4) ในทบีนี่นบีนี้ซาตานพผดคดาโกหกครกันี้งใหญล่นกันี้นและไดข้
กลายเปป็นพล่อแหล่งการมลุสาทกันี้งหลาย เพราะวล่านกันี่นเปป็นทบีนี่ๆความยลุล่งยากของจรลิงไดข้เรลินี่มตข้นขซนี้น เมสืนี่อซาตานพผดคดา
โกหกหนซนี่ง มกันกก็พผดออกมาจากความประสงคร์, สกันดาน, และอลุปนลิสกัยของมกันเอง; ดข้วยเหตลุนบีนี้ คนเหลล่านกันี้นทบีนี่เปป็น
คนมลุสา, คนเหลล่านกันี้นทบีนี่ดกาเนวินชอีววิตเปป็นเรสืนี่องโกหก, กก็เปป็นลผกของพญามาร

ขข้อ 45: “แตต่ทต่านทชทั้งหลายมวิไดช้เชรืชั่อเรา เพราะเราพซูดความจรวิง”
นบีนี่คสือสลินี่งทบีนี่ตรงขข้ามกกันอยล่างชกัดเจน: พระเยซผตรกัสความจรลิงเพราะวล่าพระองคค์ทรงเปป็นความจรวิง (ยอหร์น 

14:16; 17:17); พญามารไมต่สามารถพผดความจรลิงไดข้เพราะวล่า “ไมต่มอีความจรวิงอยซูต่ในมชน” กลล่าวอบีกนกัยหนซนี่งกก็คสือ 
พระเยซผตรกัสแกล่พวกยลิวเหลล่านกันี้นวล่า “พวกทล่านเตก็มใจฟฟังความมลุสานกันี้น แตล่พวกทล่านไมล่มบีความประสงคร์ทบีนี่จะฟฟัง
ความจรลิงนกันี้น” มบีผผข้คนวกันนบีนี้ทบีนี่ยอมจล่ายใหข้ผผข้รกับใชข้-และจล่ายเขาเยอะดข้วย-เพสืนี่อเทศนาคดาโกหกตล่างๆ; แตล่ถข้าผผข้รกับใชข้
คนเดบียวกกันนกันี้นจะเทศนาความจรลิงในความบรลิสลุทธลิธและฤทธลิธเดชทกันี้งสลินี้นของมกัน พวกเขากก็จะปฏลิเสธทบีนี่จะจล่ายเงลิน
เดสือนใหข้เขา! เหลล่าผผข้รกับใชข้ทบีนี่แทข้จรลิงแหล่งขล่าวประเสรลิฐยล่อมรผข้วล่ามนลุษยชาตลิโดยรวมไมล่อยากไดข้ความจรลิงทบีนี่บรลิสลุทธลิธ
และไมล่ถผกเจสือปน, และผผข้ทบีนี่เทศนาพระวจนะของพระเจข้าโดยปราศจากความกลกัว, การเหก็นแกล่หนข้าคน, หรสือการ
ออมชอมกก็จะทนทลุกขร์การขล่มเหงและถผกปฏลิเสธโดยคนสล่วนใหญล่ทบีนี่ฟฟังเขา พระเยซผตรกัสเรสืนี่องนบีนี้ชกัดเจนในยอหร์น 
15:20 เมสืนี่อพระองคร์ตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “จงระลซกถซงคดาทบีนี่เราไดข้กลล่าวแกล่ทล่านทกันี้งหลายแลข้ววล่า 
‘ทาสมลิไดข้เปป็นใหญล่กวล่านายของเขา’ ถข้าเขาขล่มเหงเรา เขากก็จะขล่มเหงทล่านทกันี้งหลายดข้วย ถข้าเขารกักษาคดาของเรา 
เขากก็จะรกักษาคดาของทล่านทกันี้งหลายดข้วย” ถข้าพวกเขาขล่มเหงพระเยซผและปฏลิเสธทบีนี่จะฟฟังพระองคร์ พวกเขากก็จะ
ปฏลิเสธทบีนี่จะฟฟังผผข้รกับใชข้ทบีนี่แทข้จรลิงวกันนบีนี้



ขข้อ 46: “มอีผซูช้ใดในพวกทต่านหรรือทอีชั่ชอีทั้ใหช้เหด็นวต่าเราไดช้ทกาบาป และถช้าเราพซูดความจรวิง ทกาไมทต่านจจึงไมต่เชรืชั่อ
เรา”

ไมล่มบีมนลุษยร์คนใดทบีนี่เคยมบีชบีวลิตอยผล่ทบีนี่จะถามไดข้วล่า “ผซูช้ใดในพวกทต่านหรรือทอีชั่ชอีทั้ใหช้เหด็นวต่าเราไดช้ทกาบาป” และ
ไมล่ถผกตอบโดยเหลล่าศกัตรผของเขา แตล่ไมล่มบีสกักคนเดบียวทบีนี่สามารถกลล่าวโทษพระเยซผไดข้ ไมล่มบีมนลุษยร์ผผข้อสืนี่นอบีกทบีนี่เคย
ดดาเนลินชบีวลิตทบีนี่ปราศจากบาป แตล่พระเยซผทรงบรลิสลุทธลิธ, ไมล่มบีพลิษภกัย, ไรข้มลทลิน-ใชล่แลข้วครกับ พระองคค์ทรงเปป็นความ
ชอบธรรมของพระเจช้าในเนรืทั้อหนชง เพราะไมล่สามารถนดาสลินี่งใดมากลล่าวโทษพระองคร์ไดข้ การเงบียบเสบียงของพวกเขา
จซงเปป็นการสารภาพวล่าพระองคร์ทรงไมล่มบีบาป; และเนสืนี่องจากนบีนี่เปป็นความจรลิง ทกาไมพวกเขาถจึงไมว่เชชที่อพระองคค์? 
ในพระคดาขข้อถกัดไป พระเยซผทรงตอบคดาถามนกันี้น:

ขข้อ 47: “ผซูช้ทอีชั่มาจากพระเจช้ากด็ยต่อมฟปังพระวจนะของพระเจช้า เหตทุฉะนชทั้นทต่านจจึงไมต่ฟปัง เพราะทต่านทชทั้ง
หลายมวิไดช้มาจากพระเจช้า”

พวกศกัตรผของพระเยซผไมล่สามารถกลล่าวหาพระองคร์วล่าทดาบาปไดข้เพราะวล่าพระองคร์ไมล่ไดข้กระทดาบาปเลย 
ดข้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาจซงไมล่มบีเหตลุผลโดยชอบทบีนี่จะปฏลิเสธทบีนี่จะฟฟังและเชสืนี่อสลินี่งทบีนี่พระองคร์ตรกัส พระเยซผทรงใหข้คดาตอบ
แกล่คดาถามของพระองคร์ และโดยคดาตอบนกันี้นจซงทรงพลิสผจนร์ความชกันี่วของพวกเขาและวล่าพวกเขาเปป็นลผกของพญา
มาร บลุตรทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้วของพระเจข้ากก็เตก็มใจทบีนี่จะฟฟังพระวจนะของพระเจข้าดข้วยความยลินดบี, เขาเตก็มใจทบีนี่จะ
เดวินในพระวจนะ ถข้าพวกยลิวเหลล่านกันี้นเปป็นบลุตรของพระเจข้า พวกเขากก็คงฟฟังพระวจนะไปแลข้ว, พวกเขากก็คง
ตข้อนรกับพระเยซผใหข้เปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาไปแลข้ว; แตล่พวกเขาไมล่ไดข้เปป็นทกันี้งบลุตรของพระเจข้าและลผกหลาน
ฝฝ่ายวลิญญาณของอกับราฮกัม

ในยอหร์น 10:27 ในคดาเทศนาของพระองคร์เรสืนี่องผผข้เลบีนี้ยงแกะทบีนี่ดบี พระเยซผตรกัสวล่า “แกะของเรายล่อมฟฟัง
เสบียงของเรา และเรารผข้จกักแกะเหลล่านกันี้น และแกะนกันี้นตามเรา” ผผข้ทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้วอยล่างแทข้จรลิงยล่อมรผข้จกักเสบียงของ
พระผผข้ชล่วยใหข้รอดและจดาพระวจนะของพระเจข้าไดข้ ถข้าคลุณดผคดาเทศนาของพวกเสรบีนลิยมหรสือพวกสมกัยใหมล่นลิยมไมล่
ออก ผมกก็เกรงวล่าคลุณไมล่เคยไดข้รกับความรอดเลย พระวจนะของพระเจข้าสอนอยล่างชกัดเจนวล่าผผข้คนทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้ว
กก็มบีพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ, ผผข้ทรงนดาเขข้าสผล่ความจรลิงทกันี้งปวง พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธจะทรงเปปิดเผยผผข้พยากรณร์เทก็จ: 
“ทล่านทกันี้งหลายไดข้รกับการทรงเจลิมจากพระองคร์ผผข้บรลิสลุทธลิธแลข้ว และทล่านกก็รผข้ทลุกสลินี่ง…แตล่การเจลิมซซนี่งทล่านทกันี้งหลายไดข้
รกับจากพระองคร์นกันี้นดดารงอยผล่กกับทล่าน และทล่านไมล่จดาเปป็นตข้องใหข้ใครมาสอนทล่านทกันี้งหลาย เพราะวล่าการเจลิมนกันี้น
สอนทล่านใหข้รผข้ทลุกสลินี่ง และเปป็นความจรลิง ไมล่ใชล่ความเทก็จ การเจลิมนกันี้นไดข้สอนทล่านทกันี้งหลายมาแลข้วอยล่างไร ทล่านกก็จง
ตกันี้งมกันี่นคงอยผล่ในพระองคร์อยล่างนกันี้น” (1 ยอหร์น 2:20, 27)

เราจะไมล่มบีวกันเขข้าใจพระคกัมภบีรร์ททุกขผู้ออยล่างถล่องแทข้ แตล่เราสามารถเขข้าใจมากพอทบีนี่จะบกังเกลิดใหมล่, ทบีนี่จะ
ดดาเนลินในทางตรงและทางแคบนกันี้นและปรนนลิบกัตลิพระเจข้าดข้วยใจ, จลิต, และรล่างกาย! สลินี่งเหลล่านกันี้นทบีนี่เราไมต่เขข้าใจกก็
พลิสผจนร์วล่าพระคกัมภบีรร์ไมล่ใชล่หนกังสสือธรรมดาๆเลล่มหนซนี่ง และสลินี่งทบีนี่พระเจข้าทรงอยากใหข้เราทราบกก็ถผกเปปิดเผยแกล่เรา: 
“สลินี่งลบีนี้ลกับทกันี้งปวงเปป็นของพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเราทกันี้งหลาย แตต่สวิชั่งทรงสกาแดงนชทั้นเปป็นของเราทชทั้งหลาย และ
ของลซูกหลานของเราเปป็นนวิตยค์ เพสืนี่อเราจะกระทดาตามถข้อยคดาทกันี้งสลินี้นของพระราชบกัญญกัตลินบีนี้” (พบญ. 29:29)

ขข้อ 48: “พวกยวิวจจึงทซูลตอบพระองคค์วต่า “ทอีชั่เราพซูดวต่า ทต่านเปป็นชาวสะมาเรอียและมอีผอีสวิงนชทั้น ไมต่จรวิงหรรือ”



ถข้าพวกยลิวเหลล่านบีนี้ไมล่ไดข้กระทดาบาปทบีนี่ใหข้อภกัยไมล่ไดข้ในคราวนบีนี้ พวกเขากก็เขข้าใกลข้มกันมากแลข้วอยล่างแนล่นอน! 
เมสืนี่อพวกเขาเรบียกพระเยซผวล่าเปป็นชาวสะมาเรบีย พวกเขากก็กดาลกังประกาศวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพวกลผกผสม, ดบีกวล่า
คนตล่างชาตลิเพบียงเลก็กนข้อยและไมล่ใชล่ยลิวแทข้อยล่างแนล่นอน การเรบียกพระองคร์วล่าเปป็นชาวสะมาเรบียกก็เทล่ากกับเปป็นการ
ใสล่รข้ายพระองคร์ดข้วยคดาพผดนล่าเกลบียดทบีนี่พวกเขารผข้วลิธบีใชข้

เมสืนี่อพวกเขากลล่าววล่า “ทต่าน...มอีผอีสวิง” พวกเขากก็ทวนซนี้ดาสลินี่งเดบียวกกับทบีนี่พวกเขากลล่าวในบททบีนี่ 7 ขข้อ 20 
พวกเขาหมายความวล่าพระเยซผเปป็นคนคลกันี่ง (คนบข้า) และวล่าพระองคร์มบีผบีสลิงจนถซงขนาดทบีนี่พระองคร์กดาลกังพผดภายใตข้
อดานาจและอลิทธลิพลของพวกผบี และไมล่ใชล่โดยฤทธลิธเดชของพระเจข้าอยล่างทบีนี่พระองคร์กลล่าวอข้าง ในมกัทธลิว 12:22-32 
การกระทดาเชล่นนกันี้นในสล่วนของพวกฟารลิสบีกก็ทดาใหข้พวกเขากระทดาบาปทบีนี่อภกัยใหข้ไมล่ไดข้ ในคราวนบีนี้โดยเฉพาะพระเยซผ
ทรงรกักษาชายคนหนซนี่งทบีนี่ตาบอดและเปป็นใบข้ใหข้หาย และพวกฟารลิสบีกก็ยกความดบีความชอบใหข้เบเอลเซบผบ, เจข้าแหล่ง
พวกผบี จากนกันี้นพระเยซผตรกัสแกล่พวกเขาวล่า “...เราบอกทล่านทกันี้งหลายวล่า ความผลิดบาปและคดาหมลินี่นประมาททลุก
อยล่างจะโปรดยกใหข้มนลุษยร์ไดข้ เวข้นแตล่คดาหมลินี่นประมาทพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธจะทรงโปรดยกใหข้มนลุษยร์ไมล่ไดข้ ผผข้ใดจะ
กลล่าวรข้ายบลุตรมนลุษยร์จะโปรดยกใหข้ผผข้นกันี้นไดข้ แตล่ผผข้ใดจะกลล่าวรข้ายพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ จะทรงโปรดยกใหข้ผผข้นกันี้นไมล่
ไดข้ทกันี้งโลกนบีนี้โลกหนข้า” (มธ. 12:31, 32)

เนสืนี่องจากพระเยซผทรงไดข้รกับการปฏลิบกัตลิเชล่นนกันี้นโดยนนี้ดามสือของพวกยลิวทบีนี่ไมล่เชสืนี่อ เราจซงไมล่จดาเปป็นตข้อง
ประหลาดใจวกันนบีนี้เมสืนี่อคนไมล่เชสืนี่อทกันี้งหลายกลล่าวรข้ายเราโดยเรบียกเราดข้วยชสืนี่อตล่างๆและคดาพผดเชลิงดผถผกตล่างๆ เราเปป็น
บลุตรทกันี้งหลายของพระเจข้า และเมสืนี่อเหลล่าศกัตรผของกางเขนดล่าวล่าเรา คดาดล่าวล่าเหลล่านกันี้นกก็ตกบนพระเยซผ เราควร
ชสืนี่นชมยลินดบีทบีนี่เราถผกนกับวล่าควรคล่าทบีนี่จะทนทลุกขร์คดาดล่าวล่า, ทบีนี่จะถผกขล่มเหงและถผกวล่ารข้ายเพราะเหก็นแกล่พระนามของ
พระองคร์

ขข้อ 49: “พระเยซซูตรชสตอบวต่า “เราไมต่มอีผอีสวิง แตต่วต่าเราถวายพระเกอียรตวิแดต่พระบวิดาของเรา และทต่าน
ลบหลซูต่เกอียรตวิเรา”

การไมล่ใหข้เกบียรตลิพระบลุตรกก็เทล่ากกับไมล่ใหข้เกบียรตลิพระบลิดาเชล่นกกัน เพราะวล่าพระบลิดาไดข้ทรงสล่งพระองคร์เขข้า
มาในโลก, พระองคร์กดาลกังกระทดางานเหลล่านกันี้นทบีนี่พระบลิดาไดข้ประทานใหข้พระองคร์กระทดา, พระองคร์กดาลกังตรกัส
ถข้อยคดาเหลล่านกันี้นทบีนี่พระบลิดาไดข้ประทานใหข้พระองคร์ตรกัส จดาไวข้วล่า ในบททบีนี่ 5 ขข้อ 23 พระเยซผทรงบอกผผข้คนเหลล่านบีนี้
วล่า “เพสืนี่อคนทกันี้งปวงจะไดข้ถวายเกบียรตลิแดล่พระบลุตรเหมสือนทบีนี่เขาถวายเกบียรตลิแดล่พระบลิดา ผซูช้ใดไมต่ถวายเกอียรตวิแดต่
พระบทุตร ผซูช้นชทั้นกด็ไมต่ถวายเกอียรตวิแดต่พระบวิดาผซูช้ทรงใชช้พระบทุตรมา” 

ขข้อ 50: “เรามวิไดช้แสวงหาเกอียรตวิของเราเอง แตต่มอีผซูช้หาใหช้ และพระองคค์นชทั้นจะทรงพวิพากษา” 
พระเยซผไมล่ไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลกเพสืนี่อแสวงหาสงล่าราศบีสดาหรกับตกัวพระองคร์เอง แตล่เพสืนี่อถวายเกบียรตลิพระ

บลิดาในสวรรคร์ พระองคร์ไมล่ไดข้เสดก็จมาเพสืนี่อแสวงหาอาณาจกักรฝฝ่ายโลก แตล่เพสืนี่อประกาศความรกักของพระเจข้าและ
เปปิดเผยขล่าวดบีแหล่งขล่าวประเสรลิฐ พระองคร์ไมล่ไดข้เสดก็จมาเพสืนี่อแสวงหาเกบียรตลิยศจากมนลุษยร์ ดข้วยเหตลุนบีนี้คดากลล่าวหา
ตล่างๆของพวกเขาจซงไมล่ไดข้ทดาใหข้พระองคร์มบีความผลิดและการลบหลผล่ทบีนี่พวกเขากองสลุมใสล่พระองคร์กก็ไมล่ไดข้ทดาใหข้
พระองคร์เจก็บปวด



“แตต่มอีผซูช้หาใหช้ และพระองคค์นชทั้นจะทรงพวิพากษา” พระเจข้าทรงแสวงหาผผข้คนทบีนี่จะถวายเกบียรตลิพระเยซผ 
และพระองคร์ทรงพลิพากษาการกระทดาของคนเหลล่านกันี้นทบีนี่ไมล่ใหข้เกบียรตลิและกลล่าวรข้ายพระนามของพระบลุตรทบีนี่
บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ มบีความจรลิงทบีนี่ปลอบประโลมใจในปฟัญญาจารยร์ 5:8: “ถข้าเจข้าเหก็นคนจนในเมสือง
ถผกขล่มเหงกก็ดบี เหก็นความยลุตลิธรรมและความเทบีนี่ยงธรรมถผกเอาไปเสบียกก็ดบี เจข้าอยล่าประหลาดใจในเรสืนี่องนกันี้น ดข้วยวล่ามบี
เจข้าหนข้าทบีนี่คอยจกับตาเจข้าหนข้าทบีนี่อยผล่ แลข้วยกังมบีผผข้สผงกวล่าอบีกชกันี้นหนซนี่งจกับตาอยผล่เหนสือพวกเขาทกันี้งสลินี้น”

ผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายพบการปลอบประโลมใจและความชสืนี่นชมยลินดบีในขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่ามบีผผข้หนซนี่ง, นกันี่นคสือพระเจข้า,
ผผข้ทรงเหก็นทลุกสลินี่งและทรงทราบทลุกสลินี่ง, และเปป็นผผข้ทบีนี่จะทรงพวิพากษาทลุกสลินี่งในวกันสลุดทข้ายนกันี้น ถข้าเราทนทลุกขร์เพราะ
เหก็นแกล่พระครลิสตร์ เรากก็จะไดข้รกับบดาเหนก็จ เปาโลกลล่าวในโรม 8:18 วล่า “เพราะขข้าพเจข้าเหก็นวล่า ความทลุกขร์ลดาบาก
แหล่งสมกัยปฟัจจลุบกันนบีนี้ ไมล่สมควรทบีนี่จะเอาไปเปรบียบกกับสงล่าราศบีซซนี่งจะเผยในเราทกันี้งหลาย”

ขข้อ 51: “เราบอกความจรวิงแกต่ทต่านวต่า ถช้าผซูช้ใดรชกษาคกาของเรา ผซูช้นชทั้นจะไมต่ประสบความตายเลย”
“แทข้จรลิงแลข้วสองรอบ” อบีกอกันหนซนี่ง ซซนี่งดซงความสนใจมายกังขข้อความหนซนี่งทบีนี่ยลินี่งใหญล่พรข้อมกกับพระสกัญญา

ของพระเจข้าทบีนี่มบีแกล่ทลุกคนทบีนี่ฟฟังพระวจนะ, ยอมรกับมกัน, และถสือรกักษาคดาตรกัสเหลล่านกันี้นของพระเยซผครลิสตร์เจข้า
ในพระราชบกัญญกัตลิ 30:15-19 โมเสสกลล่าวแกล่คนอลิสราเอลทบีนี่ดสืนี้อรกันี้นเหลล่านกันี้นวล่า “จงดผเถลิด ในวกันนบีนี้

ขข้าพเจข้าไดข้วางชบีวลิตและสลินี่งดบี ความตายและสลินี่งรข้ายไวข้ตล่อหนข้าทล่าน คสือในการทบีนี่ขข้าพเจข้าไดข้บกัญชาทล่านในวกันนบีนี้ ใหข้รกัก
พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทล่าน ใหข้ดดาเนลินในพระมรรคาทกันี้งหลายของพระองคร์ และใหข้รกักษาพระบกัญญกัตลิและกฎ
เกณฑร์และคดาตกัดสลินของพระองคร์ แลข้วทล่านจะมบีชบีวลิตอยผล่และทวบีมากขซนี้น และพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทล่านจะ
อดานวยพระพรแกล่ทล่านในแผล่นดลินซซนี่งทล่านเขข้าไปยซดครองนกันี้น

“แตล่ถข้าใจของทล่านหกันเหไป และทล่านมลิไดข้ฟฟัง แตล่ถผกลวงใหข้ไปนมกัสการพระอสืนี่นและปรนนลิบกัตลิพระนกันี้น 
ขข้าพเจข้าขอประกาศแกล่ทล่านทกันี้งหลายในวกันนบีนี้วล่า ทล่านทกันี้งหลายจะพลินาศเปป็นแนล่ ทล่านจะไมล่มบีชบีวลิตอยผล่นานในแผล่น
ดลินซซนี่งทล่านกดาลกังจะยกขข้ามแมล่นนี้ดาจอรร์แดนเขข้าไปยซดครองนกันี้น ขข้าพเจข้าขออกัญเชลิญสวรรคร์และโลกใหข้เปป็นพยานตล่อ
ทล่านในวกันนบีนี้วล่า ขข้าพเจข้าตกันี้งชบีวลิตและความตาย พระพรและคดาสาปแชล่งไวข้ตล่อหนข้าทล่าน เพราะฉะนกันี้นทล่านจงเลสือก
เอาขข้างชบีวลิตเพสืนี่อทล่านและเชสืนี้อสายของทล่านจะไดข้มบีชบีวลิตอยผล่”

ในขข้อพระคดาทบีนี่เราศซกษากกันอยผล่พระเยซผ, ซซนี่งเหมสือนกกับโมเสส, ประทานความจรลิงจากพระเจข้าเรสืนี่องชบีวลิต
และความตายใหข้แกล่พวกยลิวเหลล่านกันี้น: “จงฟปังคกาทชทั้งหลายของเรา, จงถรือรชกษาคกาทชทั้งหลายของเรา, และพวกทต่าน
จะหนอีพช้นความตาย; แตล่ถข้าพวกทล่านปฏวิเสธทบีนี่จะรกับคดาทกันี้งหลายของเรา พวกทล่านกก็จะเผชลิญหนข้ากกับความตายชชชั่ว
นวิรชนดรค์ในทบีนี่มสืดภายนอกนกันี้น ซซนี่งมบีการรข้องไหข้, การครนี่ดาครวญ, และการขบเขบีนี้ยวเคบีนี้ยวฟฟัน!”

คกาเหลต่านชทั้นของพระเยซผในทบีนี่นบีนี้ครอบคลลุมมากกวล่าถข้อยคดาทบีนี่พระองคร์ไดข้ตรกัสในตอนนกันี้น; พวกมกันรวมถซง
หลชกคกาสอนทชทั้งหมดแหต่งขต่าวประเสรวิฐ เมสืนี่อพระองคร์ตรกัสวล่า “จะไมต่ประสบความตายเลย” พระองคร์กก็ไมล่ไดข้
หมายความวล่าคนๆนกันี้นทบีนี่ตข้อนรกับพระองคร์จะไมล่ตายฝฝ่ายรต่างกายเลย แนล่นอนวล่าจะมบีบางคนทบีนี่จะไมล่ตาย-เหลล่าวลิ
สลุทธลิชนทบีนี่กดาลกังมบีชบีวลิตอยผล่ตอนรกับขซนี้นไปนกันี้นจะถผกรกับขซนี้นไปพบกกับพระเยซผในฟฟ้าอากาศ (1 ธส. 4:13-18; 1 คร. 
15:51-54) พระเยซผกดาลกังตรกัสในทบีนี่นบีนี้ถซงความตายฝฝ่ายววิญญาณ ทลุกคนทบีนี่ฟฟังพระวจนะของพระเจข้าและตข้อนรกับ
พระเยซผตามเงสืนี่อนไขแหล่งขล่าวประเสรลิฐกก็จะไดข้รกับการชล่วยใหข้พข้นจากการปรกับโทษของบาป และดข้วยเหตลุนบีนี้เขาจซง



จะถผกชล่วยใหข้พข้นจากความตายฝฝ่ายวลิญญาณ ตกันี้งแตล่วกันนกันี้นทบีนี่อาดกัมจงใจไมล่เชสืนี่อฟฟังพระเจข้าและตายฝฝ่ายวลิญญาณอกัน
เปป็นผลลชพธค์ของความไมล่เชสืนี่อฟฟังนกันี้น มนลุษยร์ทกันี้งหลาย (ทกันี้งคนดบีและคนชกันี่ว) กก็ตายเสบียแลข้ว มบีกกาหนดไวช้แลช้ววล่ามนลุษยร์
จะตข้องตาย ความตายฝฝ่ายรต่างกายเปป็นคล่าจข้างของบาป ซซนี่งมาพรข้อมกกับการปรกับโทษชกันี่วนลิรกันดรร์ในบซงไฟนกันี้นดข้วย; 
แตล่ผซูช้เชรืชั่อทชทั้งหลายถซูกชต่วยใหช้รอดจากการปรชบโทษชชชั่วนวิรชนดรค์และไดข้รกับการชล่วยใหข้พข้นจากเหลก็กในและความกลกัว
ความตาย

ในการเชสืนี่อมโยงกกับเรสืนี่องนบีนี้ ศซกษาฮบีบรผ 2:9-15 ขข้อพระคดาเหลล่านกันี้นบอกเราวล่าพระเยซผโดยพระคลุณของ
พระเจข้าไดข้ทรงชลิมความตายเพสืนี่อมนลุษยร์ทลุกคนและไดข้ทรงทดาลายผผข้นกันี้นทบีนี่เคยมบีอดานาจแหล่งความตายแลข้ว ผม
ขอบคลุณพระเจข้าทบีนี่พญามารไมล่มบีอดานาจทบีนี่จะทดาลายผมฝฝ่ายรล่างกายหรสือฝฝ่ายวลิญญาณแลข้ว มกันเปป็นความจรลิงทบีนี่วล่า
ในเนสืนี้อหนกังเราครนี่ดาครวญ, ในเนสืนี้อหนกังเราถผกรบกวนบล่อยๆ, แตล่เราไมล่กลชวเพราะวล่าบลุตรทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้วของ
พระเจข้ายล่อมรผข้วล่าพระเยซผไดข้ทรงพลิชลิตโลก, เนสืนี้อหนกัง, พญามาร, ความตาย, นรก, และหลลุมศพแลข้ว และเรามบีพระ
สกัญญาของพระองคร์ทบีนี่วล่าเราเปป็นมากกวล่าพวกผผข้พลิชลิตโดยทางพระองคร์ (ศซกษาโรม 8:31-39)

ขข้อ 52 และ 53: “พวกยวิวจจึงทซูลพระองคค์วต่า “เดอีดี๋ยวนอีทั้เรารซูช้แลช้ววต่าทต่านมอีผอีสวิง อชบราฮชมและพวกศาสดา
พยากรณค์กด็ตายแลช้ว และทต่านพซูดวต่า ‘ถช้าผซูช้ใดรชกษาคกาของเรา ผซูช้นชทั้นจะไมต่ชวิมความตายเลย’ ทต่านเปป็นใหญต่กวต่าอชบ
ราฮชมบวิดาของเราทอีชั่ตายไปแลช้วหรรือ พวกศาสดาพยากรณค์นชทั้นกด็ตายไปแลช้วดช้วย ทต่านอวดอช้างวต่าทต่านเปป็นผซูช้ใด
เลต่า”

กลล่าวอบีกนกัยหนซนี่ง พวกยลิวเหลล่านกันี้นกลล่าววล่า “บทดนททั้พวกเรารผจ้แนต่นอนแลช้ววต่าทต่านเปป็นคนบช้า! มบีแตล่คนสตลิ
ดบีๆเทล่านกันี้นทบีนี่จะพผดแบบนกันี้น อกับราฮกัมตายไปแลข้ว พวกศาสดาพยากรณร์บรลิสลุทธลิธ-โมเสส, อลิสยาหร์, เยเรมบียร์-ทลุกคน
ตายหมดแลข้ว; และบกัดนบีนี้ทล่านกลล่าววล่าถข้าพวกเรารกักษาคดาของทล่าน พวกเรากก็จะไมล่เหด็นความตายเลย สลินี่งทบีนี่ทล่าน
กดาลกังกลล่าวจรลิงๆแลข้วกก็คสือวล่าทล่านเปป็นใหญล่กวล่าอกับราฮกัม, อลิสอกัค, ยาโคบ, และพวกศาสดาพยากรณร์ทบีนี่ตายไปแลข้ว
และอยผล่ในหลลุมศพของพวกเขามาตลอดหลายปปนบีนี้ แทนทบีนี่จะรชบคดาของทล่าน พวกเรารผข้โดยคดาเหลล่านกันี้นวล่าทล่าน
เพบีนี้ยนไปแลข้ว ทล่านเปป็นคนเสบียสตลิ”

จากนกันี้นพวกเขาถามคดาถามหนซนี่งซซนี่งพลิสผจนร์วล่าพระเยซผประสบความสดาเรก็จแลข้วในการปลลุกเรข้าความอยาก
รผข้อยากเหก็นของพวกเขา ถซงแมข้วล่าผมสงสกัยความจรลิงใจของพวกเขากก็ตาม พวกเขาถามวล่า “ถข้าอยล่างนกันี้น ทล่านเปป็น
ใครเลล่า? ทล่านคลิดจรลิงๆหรสือวล่าทล่านเปป็นใหญล่กวล่าอกับราฮกัม?” คนเหลล่านบีนี้ทบีนี่อข้างตกัวอยล่างแขก็งแรงเหลสือเกลินวล่าเชสืนี่อใน
พวกอกัครปปตาและพวกศาสดาพยากรณร์, ทบีนี่อข้างวล่าใหข้เกบียรตลิโมเสสและพระราชบกัญญกัตลิของโมเสส, กลกับถผกปปิดตา
จนมองไมล่เหก็นพระองคร์ผผข้ซซนี่งเหลล่าอกัครปปตาและพวกศาสดาพยากรณร์ไดข้กลล่าวถซง-พระเมสสลิยาหร์และพระผผข้ไถล่ของ
พวกเขา

ขข้อ 54: “พระเยซซูตรชสตอบวต่า “ถช้าเราใหช้เกอียรตวิแกต่ตชวเราเอง เกอียรตวิของเรากด็ไมต่มอีความหมาย พระองคค์
ผซูช้ทรงใหช้เกอียรตวิแกต่เรานชทั้นครือพระบวิดาของเรา ผซูช้ซจึชั่งพวกทต่านกลต่าววต่าเปป็นพระเจช้าของพวกทต่าน”

พระเยซผตรกัสชกัดเจนวล่าพระองคร์ไมล่ไดข้กดาลกังแสวงหาสงล่าราศบีและเกบียรตลิจากมนลุษยร์ พระเจข้าผผข้ทบีนี่พวกเขาไดช้
กลต่าวอช้างวต่ารซูช้จชกทรงเปป็นผผข้ทบีนี่ใหข้เกบียรตลิพระองคร์และประทานถข้อยคดาทบีนี่พระองคร์ตรกัสแกล่พวกเขาใหข้แกล่พระองคร์ 
และพระองคร์ไมล่แสวงหาเกบียรตลิใดๆโดยไมล่พซนี่งพาพระเจข้าผผข้ซซนี่งพระองคร์ไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลกเพสืนี่อถวายเกบียรตลิ



“พระองคค์ผซูช้ทรงใหช้เกอียรตวิแกต่เรานชทั้นครือพระบวิดาของเรา” ในทบีนี่นบีนี้พระเยซผทรงชบีนี้ไปยกังการอกัศจรรยร์เหลล่า
นกันี้น, กลิจการอกันทรงฤทธลิธเหลล่านกันี้น, และหมายสดาคกัญและการมหกัศจรรยร์ทกันี้งหมดนกันี้นทบีนี่พระองคร์ไดข้ทรงกระทดาใน
ระหวล่างการปรนนลิบกัตลิบนโลกนบีนี้ของพระองคร์ ในยอหร์น 5:36 พระองคร์ตรกัสวล่า “แตล่คดาพยานทบีนี่เรามบีนกันี้นยลินี่งใหญล่กวล่า
คดาพยานของยอหร์น เพราะวต่างานทอีชั่พระบวิดาทรงมอบใหช้เราทกาใหช้สกาเรด็จ งานนอีทั้แหละเรากกาลชงทกาอยซูต่เปป็นพยาน
ถจึงเราวต่าพระบวิดาทรงใชช้เรามา” นอกจากนบีนี้ในยอหร์น 14:10, 11 พระองคร์ตรกัสวล่า “ทล่านไมล่เชสืนี่อหรสือวล่า เราอยผล่ใน
พระบลิดาและพระบลิดาทรงอยผล่ในเรา คดาซซนี่งเรากลล่าวแกล่ทล่านทกันี้งหลายนกันี้น เรามลิไดข้กลล่าวตามใจชอบ แตล่พระบลิดา
ผผข้ทรงสถลิตอยผล่ในเราไดข้ทรงกระทดาพระราชกลิจของพระองคร์ จงเชสืนี่อเราเถลิดวล่าเราอยผล่ในพระบลิดาและพระบลิดาทรง
อยผล่ในเรา หรรือมวิฉะนชทั้นกด็จงเชรืชั่อเราเพราะกวิจการเหลต่านชทั้นเถวิด”

ขข้อ 55: “ทต่านไมต่รซูช้จชกพระองคค์ แตต่เรารซูช้จชกพระองคค์ และถช้าเรากลต่าววต่าเราไมต่รซูช้จชกพระองคค์ เรากด็เปป็นคน
มทุสาเหมรือนกชบทต่าน แตต่เรารซูช้จชกพระองคค์ และรชกษาพระดการชสของพระองคค์”

ถข้อยคดาเหลล่านบีนี้ของพระเยซผคล่อนขข้างเขข้าใจไดข้ แตล่พวกมกันเปป็นถข้อยคดาทบีนี่บาดลซกเกลินจลินตนาการเชล่นกกัน! 
พวกยลิวอข้างตกัววล่ารผข้จกักพระเจข้า แตล่พระเยซผประกาศอยล่างชกัดแจข้งวล่า “พวกทต่านไมว่รซูช้จชกพระองคค์”

พระองคร์ตรกัสตล่อไปพรข้อมกกับความกลข้าหาญในแบบทบีนี่นข้อยคนนกัก (หากมบีใครสกักคน) จะกลข้าแสดงออก
ในธรรมาสนร์วกันนบีนี้: “แตต่เรารซูช้จชกพระองคค์ และถข้าเรากลล่าววล่าเราไมล่รผข้จกักพระองคร์ เรากก็เปป็นคนมสุสาเหมชอนกทบ
พวกทว่าน!” พวกเขาอข้างดข้วยรลิมฝปปากของตนวล่ารผข้จกักพระเจข้า แตล่ถข้อยคดาของพวกเขาและการงานตล่างๆของพวก
เขาปฏลิเสธวล่าพวกเขารผข้จกักนนี้ดาพระทกัยของพระองคร์, จลุดประสงคร์ของพระองคร์, หรสืออลุปนลิสกัยของพระองคร์

แตล่พระเยซผทรงรผข้จกักพระบลิดา พระองคร์ทรงอยผล่กกับพระบลิดามาตลอดชกันี่วนลิรกันดรร์กาล, พระองคร์ทรงออก
มาจากพระบลิดา, พระองคร์ทรงไดข้รกับมอบหมายหนข้าทบีนี่โดยพระบลิดา พระองคร์ทรงรผข้จกักพระบลิดาอยล่างสมบผรณร์แบบ
และอยล่างครบถข้วนเหลสือเกลินจนหากพระองคร์จะตรกัสวล่าพระองคร์ไมล่รผข้จกักพระบลิดา พระองคร์กก็คงเปป็นคนมลุสา
เหมสือนอยล่างทบีนี่พวกเขาเปป็น มกันไมล่ใชล่เรสืนี่องผลิดทบีนี่เหลล่าผผข้รกับใชข้แหล่งขล่าวประเสรลิฐจะพผดในคดาพผดทบีนี่เรบียบงล่ายและภาษา
ทบีนี่เขข้าใจไดข้ จงยซดขข้อพระคดาตล่อไปนบีนี้เปป็นตกัวอยล่าง:

เยเรมอียค์ 22:5: “แตล่ถข้าทล่านไมล่ฟฟังถข้อยคดาเหลล่านบีนี้ พระเยโฮวาหค์ตรชสวต่า เราปฏวิญาณตต่อตชวของเราเองวล่า 
ราชสดานกักนบีนี้จะเปป็นทบีนี่รกรข้าง”

ฮอีบรซู 6:13: “เพราะวล่าเมสืนี่อพระเจข้าไดข้ทรงทดาพระสกัญญาไวข้กกับอกับราฮกัมนกันี้น โดยเหตทุทอีชั่ไมต่มอีใครเปป็นใหญต่
กวต่าพระองคค์ทอีชั่พระองคค์จะทรงใหช้คกาปฏวิญาณไดช้นชทั้น พระองคค์กด็ไดช้ทรงใหช้คกาปฏวิญาณแกต่พระองคค์เอง”

เอเสเคอียล 33:11: “จงกลล่าวแกล่เขาวล่า องคค์พระผซูช้เปป็นเจช้าพระเจช้าตรชสวต่า เรามอีชอีววิตอยซูต่แนต่ฉชนใด เราไมล่
พอใจในความตายของคนชกันี่วฉกันนกันี้น แตล่พอใจในการทบีนี่คนชกันี่วหกันจากทางของเขาและมบีชบีวลิตอยผล่ จงหกันกลกับ จงหกัน
กลกับจากทางชกันี่วของเจข้า โอ วงศร์วานอลิสราเอลเออ๋ย เจข้ายอมตายทดาไม”

ขข้อ 56: “อชบราฮชมบวิดาของทต่านชรืชั่นชมยวินดอีทอีชั่จะไดช้เหด็นวชนของเรา และทต่านกด็ไดช้เหด็นแลช้วและมอีความ
ยวินดอี”



ใชล่แลข้วครกับ อกับราฮกัมไดผู้เหก็นวกันของพระเยซผแลข้ว โดยความเชสืนี่อเขาไดข้เหก็นวกันนกันี้นแตล่ไกล และเขาชสืนี่นชม
ยลินดบีเพราะเขารผข้วล่าพระเจข้าจะรกักษาพระสกัญญาของพระองคร์ (ปฐก.12:1-3) พระเมสสลิยาหร์ไดข้เสดก็จมาแลข้วผล่าน
ทางเชสืนี้อสายของอกับราฮกัม

จงสกังเกตวล่าพระเยซผไมล่ไดข้ตรกัสวล่า “อกับราฮกัมไดข้เหก็นเราแลข้ว” แตล่ตรกัสวล่า “อชบราฮชมไดช้เหด็นวทนของเรา” 
อกับราฮกัมไดข้เหก็นวกันของพระเยซผในการทบีนี่วล่าพระเจข้าทรงบอกเขาวล่าจะมบีวกันเชล่นนกันี้น และถซงแมข้วล่าอกับราฮกัมไดข้เหก็นวกัน
นกันี้นผล่านทางดวงตาแหล่งความเชสืนี่อเทล่านกันี้น เขากด็ชรืชั่นชมยวินดอีเพราะเขารผข้วล่าพระสกัญญาทลุกขข้อทบีนี่พระเจข้าไดข้ทรงกระทดา
แกล่ประชากรของพระองคร์จะถผกรกักษา “ดข้วยวล่าพระคกัมภบีรร์วล่าอยล่างไร กก็วล่า ‘อชบราฮชมไดช้เชรืชั่อพระเจช้า และ
พระองคค์ทรงนชบวต่าเปป็นความชอบธรรมแกต่ทต่าน’” (รม. 4:3)

ขข้อ 57: “พวกยวิวกด็ทซูลพระองคค์วต่า “ทต่านอายทุยชงไมต่ถจึงหช้าสวิบปปี และทต่านเคยเหด็นอชบราฮชมหรรือ”
พวกยลิวเหลล่านกันี้นตบีความผลิดถข้อยคดาขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าอบีกครกันี้ง พวกเขาคลิดวล่าพระองคร์กดาลกังบอกพวก

เขาวล่าอกับราฮกัมเคยเหก็นพระองคห์, ชายคนหนซนี่ง, ในรล่างกายหนซนี่ง พวกเขาไดข้อล่านบททบีนี่หข้าสลิบสามของอลิสยาหร์ แตล่
พวกเขากก็จดาพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาไมล่ไดข้, พระเมษโปดกของพระเจข้าผผข้จะเสดก็จมาถวายเครสืนี่องสกัตวบผชาหนซนี่ง
เดบียวนกันี้นซซนี่งไมล่ตข้องถผกถวายซนี้ดาอบีกเลย, เครสืนี่องสกัตวบผชาแหล่งพระโลหลิตของพระองคร์เองบนกางเขนหยาบกรข้านอกัน
หนซนี่ง

“ทต่านอายทุยชงไมต่ถจึงหช้าสวิบปปี” เพราะถผกปปิดตาโดยพระของยลุคนบีนี้ ผผข้คนเหลล่านบีนี้ทบีนี่ความคลิดฝฟักใฝฝ่อยผล่ฝฝ่ายเนสืนี้อ
หนกังไมล่อาจดผออกวล่าในฐานะพระบลุตรของพระเจข้า (ซซนี่งพระเยซผไดข้กลล่าวอข้างหลายตล่อหลายครกันี้งแลข้ววล่าทรงเปป็น), 
ในฐานะพระเจข้าในเนสืนี้อหนกัง, พระองคร์ทรงเปป็นอยผล่มาตกันี้งแตล่เปป็นนลิตยร์ไปจนถซงเปป็นนลิตยร์ พระองคร์ไดข้ทรงอยผล่กกับ
พระเจข้าในเรวิชั่มแรกนชทั้น และการมบีตกัวตนของพระองคร์ไมล่อาจวกัดเปป็นจดานวนปปไดข้! พวกเขาไมล่มบีความเชสืนี่อในถข้อยคดา
ของพระองคร์ และหากปราศจากความเชสืนี่อกก็เปป็นไปไมล่ไดข้เลยทบีนี่จะเปป็นทบีนี่พอพระทกัยพระเจข้า พระเจข้าทรงกระทดา
กลิจในความเชสืนี่อ, พระองคร์ทรงใหข้เกบียรตลิความเชสืนี่อและทรงอวยพรคนทกันี้งหลายตามความเชสืนี่อของพวกเขา

ขข้อ 58: “พระเยซซูตรชสกชบเขาวต่า “เราบอกความจรวิงแกต่ทต่านวต่า กต่อนอชบราฮชมบชงเกวิดมานชทั้นเราเปป็น”
พวกยลิวเหลล่านกันี้นเขข้าใจในทกันทบีวล่า “เราเปป็น” คสือผผข้ใด พวกเขารผข้วล่าพระเยซผกดาลกังประกาศอยล่างเปปิดเผย

วล่าพระองคร์ไดข้ทรงเปป็นอยผล่มากล่อนอชบราฮชมไดข้มบีตกัวตน, วล่าพระองคร์ทรงเปป็นเราเปป็นผผข้ยลินี่งใหญล่นกันี้น, พระเจข้าองคร์นลิรกัน
ดรร์, พระเจข้าของอกับราฮกัม, อลิสอกัค, และยาโคบ พระเยซผกดาลกังประกาศในทบีนี่นบีนี้วล่า “กล่อนอกับราฮกัมไดข้เกลิดมา เรากก็
เปป็นหนซนี่งเดบียวกกับพระบลิดาในนลิรกันดรร์กาลแลข้ว!” พระองคร์ไมล่ไดข้ตรกัสวล่า “กล่อนอกับราฮกัมเปป็นอยซูต่ในอดอีตนกันี้น เรากก็
เปป็นอยซูต่ในอดอีต” พระองคร์จะตรกัสเชล่นนกันี้นกก็ไดข้และมกันกก็จะเปป็นความจรลิง; แตล่พระองคร์กดาลกังตรกัสคดาประกาศแบบ
พระเจข้าแกล่เหลล่าศกัตรผของพระองคร์, คนเหลล่านกันี้นทบีนี่ปฏลิเสธทบีนี่จะตข้อนรกับพระองคร์เปป็นพระเมสสลิยาหร์, พระเจข้าแทข้จรลิง
ในเนสืนี้อหนกัง ดกังนกันี้นสลินี่งทบีนี่พระองคร์ตรกัสกก็คสือ “กล่อนอกับราฮกัมไดช้เปป็นอยซูต่นกันี้น เราเปป็น” พระองคร์ไมล่มบีการเรลินี่มตข้น, 
พระองคร์ทรงอยผล่ในเรวิชั่มแรกนชทั้น, พระองคร์ไมล่ไดข้เรวิชั่มทบีนี่จะมบีชบีวลิต, ดข้วยวล่าพระบลิดาทรงมบีชบีวลิตในพระองคร์เองฉกันใด, 
พระบลุตรกก็ทรงมบีชบีวลิตในพระองคค์เองฉกันนกันี้น ไมล่เคยมบีสกักคราเลยทบีนี่ตรบีเอกานลุภาพไมล่ไดข้ทรงเปป็นอยผล่-พระบลิดา, พระ
บลุตร, และพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ, ทรงเปป็นนวิรชนดรค์



ในคดาประกาศเรสืนี่องความจรลิงอกันเปป็นนลิรกันดรร์ทบีนี่พระเยซผตรกัสในทบีนี่นบีนี้ เราเหก็นพระผซูช้สรช้างในสวิชั่งทอีชั่ถซูกสรช้าง 
บลุรลุษผผข้นบีนี้ทบีนี่พวกเขากดาลกังจข้องมองคสือพลกับพลาทบีนี่พระผผข้สรข้างทรงมาเขข้าอาศกัยอยผล่ พระเจข้าทรงอยผล่ในพระครริสตห์ขณะ
ทบีนี่พระองคร์ทรงยสืนอยผล่ตรงนกันี้นตรกัสแกล่พวกยลิว พระองคร์ผผข้นบีนี้ไดข้ทรงถผกสรข้างมาจากเชสืนี้อสายของอกับราฮกัม และกล่อน
อกับราฮกัมไดข้เปป็นอยผล่นกันี้น (และเพสืนี่อทบีนี่อกับราฮกัมจะไดข้เปป็นอยผข่) พระองคร์ผผข้นบีนี้จซงไดผู้ทรงเปป็นอยผข่ ความเปป็นพระเจข้าไมล่ทรง
มบีอดบีตหรสืออนาคต; ความเปป็นพระเจข้าทรงมบีแตล่ปฟัจจลุบกันชกันี่วนลิรกันดรร์เทล่านกันี้น พระเจข้าไมล่ใชล่ “เราเคยเปป็น” และไมล่ใชล่
“เราจะเปป็น” แตล่เปป็น “เราเปป็น” พระเยซผตรกัสแกล่โธมกัสวล่า “เราเปป็นทางนกันี้น” พระองคร์ทรงเปป็นทางนกันี้นเสมอมา, 
พระองคร์จะทรงเปป็นทางนกันี้นเสมอไป พระองคร์ไดข้ทรงเปป็นทางนกันี้นในสวนเอเดน, พระองคร์ไดข้ทรงเปป็นทางนกันี้นมา
ตลอดยลุคสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิม, พระองคร์ทรงเปป็นทางนกันี้นวกันนบีนี้และจะทรงเปป็นทางนกันี้นจนกวล่าการสดาเรก็จครบ
ถข้วนของสลินี่งสารพกัด-และจากนกันี้นพระองคร์จะทรงเปป็นผผข้ทบีนี่ไดข้รกับสงล่าราศบีในหลายยลุคสมกัยนลิรกันดรร์เมสืนี่อสลินี่งสารพกัดจะถผก
สรข้างใหมล่ 

พระครลิสตร์ทรงเปป็นเปฟ้าหมายแหล่งสงล่าราศบีนลิรกันดรร์ของพระบลิดา, ผผข้ทบีนี่จะรกับสงล่าราศบีนลิรกันดรร์ทกันี้งสลินี้นไปตลอด
หลายยลุคสมกัยแหล่งนลิรกันดรร์กาล พระองคร์ทรงเปป็นไขล่มลุกทบีนี่มบีราคามากนกันี้น, เพชรพลอยแหล่งเพชรพลอยทกันี้งหลาย, 
พระองคร์ผผข้ทบีนี่พระเจข้าจะประทานสงล่าราศบีและคดาสรรเสรลิญทกันี้งสลินี้นไปตลอดหลายนลิรกันดรร์กาลทบีนี่รออยผล่เบสืนี้องหนข้า-
และถผกตข้องแลข้วทบีนี่เปป็นเชล่นนกันี้น เพราะวล่าพระเยซผไดข้ทรงชดาระหนบีนี้บาปแลข้ว, สลินี่งทรงสรข้างทบีนี่พระผผข้สรข้างทรงสถลิตอยผล่
ภายในไดข้ทรงพลิชลิตโลก, เนสืนี้อหนกัง, พญามาร, ความตาย, นรก, และหลลุมศพแลข้ว พระองคร์ไดข้เสดก็จขซนี้นสผล่สวรรคร์
แลข้ว และบกัดนบีนี้ประทกับอยผล่ทบีนี่เบสืนี้องขวาพระหกัตถร์ของผผข้ทรงเดชานลุภาพ, เพสืนี่อทดาการเสนอความแทนทลุกคนทบีนี่จะมา
ถซงพระเจข้าโดยพระองคร์ ดข้วยเหตลุนบีนี้ พระองคร์จซงทรงคผล่ควรกกับคดาสรรเสรลิญ, สงล่าราศบี, เกบียรตลิยศ, การเทลิดทผน, และ
การนมกัสการทกันี้งสลินี้น-บกัดนบีนี้และตลอดทลุกยลุคสมกัยไมล่สลินี้นสลุดชกันี่วนลิรกันดรร์

ขข้อ 59: “คนเหลต่านชทั้นจจึงหยวิบกช้อนหวินจะขวช้างพระองคค์ แตต่พระเยซซูทรงหลบและเสดด็จออกไปจากพระ
ววิหาร เสดด็จผต่านทต่ามกลางเขาเหลต่านชทั้น”

จากเรสืนี่องนบีนี้เราทราบวล่าพวกยลิวเหลล่านบีนี้ทราบแนต่ชชดวล่าพระเยซผไดข้ตรกัสอะไรแกล่พวกเขา พวกเขาเขข้าใจวล่า
พระองคร์เพลินี่งประกาศตกัววล่าเปป็นพระเจข้าในเนสืนี้อหนกัง, วล่าพระองคร์ไดข้ทรงกลล่าวอข้างดข้วยใจกลข้าวล่าทรงเปป็นใหญล่กวล่า
อกับราฮกัมเพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็นเราเปป็นผผข้ยลินี่งใหญล่นกันี้น แตล่พวกเขาไมล่ไดข้เชสืนี่อพระองคร์และพวกเขาถสือวล่าสลินี่งทบีนี่
พระองคร์ตรกัสเปป็นการหมลินี่นประมาทขกันี้นสผง ตามพระราชบกัญญกัตลิของพวกเขาและศาสนาของพวกเขา ผผข้ทบีนี่ทดาแบบ
นกันี้นจซงควรถผกหลินขวข้างจนตาย และดข้วยความเดสือดดาลสลุดขบีด พวกเขาจซงหยลิบกข้อนหลินขซนี้นมาเพสืนี่อทบีนี่จะขวข้างใสล่
พระองคร์จนตาย!

“แตต่พระเยซซูทรงหลบและเสดด็จออกไปจากพระววิหาร” มกันยกังไมล่ถซงเวลาทบีนี่กดาหนดไวข้สดาหรกับพระองคร์ทบีนี่
จะสลินี้นพระชนมร์ พระองคร์ไดข้เสดก็จมาเพสืนี่อทบีนี่จะถผกยกขซนี้นบนกางเขนอกันหนซนี่ง ไมล่ใชล่เพสืนี่อทบีนี่จะถผกหลินขวข้างจนตาย ดกัง
นกันี้นพระองคร์จซงทรงหลบไป-เหก็นไดข้ชกัดวล่าเปป็นการปลบีกตกัวไปอยล่างนล่าอกัศจรรยร์, ดข้วยวล่าพระองคร์ไดข้ทรงผล่านไป
 “ทต่ามกลางเขาเหลต่านชทั้น” โดยไมล่ถผกพบเหก็น เพราะความทรงสรรพลานลุภาพและความทรงสกัพพกัญญผของ
พระองคร์ พระองคร์จซงทรงสามารถเดลินผล่านฝผงชนหมผล่หนซนี่งไปไดข้โดยไมล่ถผกสกังเกตเหก็น สาวกสองคนนกันี้นทบีนี่เดลินไปกกับ



พระองคร์บนถนนทบีนี่ไปยกังหมผล่บข้านเอมมาอผสไดข้เหก็นพระองคร์-และถซงกระนกันี้นพวกเขากก็มองไมล่เหก็นพระองคร์ ลผกา 
24:16 บอกเราวล่า “แตล่ตาเขาฟางไปและจดาพระองคร์ไมล่ไดข้” (และดผ ลผกา 4:30 เชล่นกกัน) 

พวกเราทบีนี่เปป็นพยานเพสืนี่อพระเยซผควรมบีความกลข้าหาญเมสืนี่อเราถผกหกัวเราะเยาะ, ถผกวลิจารณร์, ถผกขล่มเหง 
พวกเราสล่วนใหญล่ไมล่รผข้ความหมายของการถผกขล่มเหง-แตล่ถข้าเราคลิดวล่าเราถผกขล่มเหง, ถข้าเราคลิดเอาเองวล่างานรกับใชข้
ควรเปป็นเรสืนี่องงล่าย เรากก็ควรอล่านซนี้ดาขข้อ 12 ถซง 59 ของบทนบีนี้ สลิบครกันี้งในขข้อพระคดาเหลล่านกันี้นพวกศกัตรผของพระเยซผ
พผดแทรกพระองคร์, พผดโตข้แยข้งพระองคร์, เยาะเยข้ยพระองคร์, ดล่าวล่าพระองคร์-แตล่พระองคร์ทรงรกักษาศกักดลิธศรบีของ
พระองคร์ไวข้; และถซงแมข้วล่าพระองคร์ทรงสผข้ทน “การโตข้แยข้งเชล่นนกันี้นของคนบาปทกันี้งหลาย” พระองคร์กก็เสดก็จเขข้ามาใน
โลกเพสืนี่อนดาเสนอพระองคร์เองแกล่พวกเขาในความรกัก และเพสืนี่อประทานชบีวลิตของพระองคร์เพสืนี่อพวกเขา

ขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าเหลล่าศกัตรผของพระองคร์ตอบพระองคร์ไมล่ไดข้, พวกเขาทดาใหข้พระองคร์สงบปากสงบคดาไมล่ไดข้,
และพวกเขาทดาลายพระองคร์ไมล่ไดข้, กก็เปป็นหลกักฐานวล่าถข้อยคดาทบีนี่พระองคร์ตรกัสคสือถข้อยคดาของพระเจข้า หลกักคดาสอน
ของพระองคร์เปป็นความจรลิงของพระเจข้า พระองคร์ทรงเปป็นพระเยซผครลิสตร์มนลุษยร์ผผข้นกันี้น แตล่พระองคร์ทรงเปป็นพระเจช้า
พระผซูช้สรช้างในกายมนทุษยค์ทอีชั่ถซูกสรช้างดข้วย



บททรีที่ 9
9:1 เมสืนี่อพระเยซผเสดก็จดดาเนลินไปนกันี้น พระองคร์ทอดพระเนตรเหก็นชายคนหนซนี่งตาบอดแตล่กดาเนลิด
9:2 และพวกสาวกของพระองคร์ทผลถามพระองคร์วล่า “พระอาจารยร์เจข้าขข้า ใครไดข้ทดาผลิดบาป ชายคนนบีนี้หรสือบลิดา
มารดาของเขา เขาจซงเกลิดมาตาบอด”
9:3 พระเยซผตรกัสตอบวล่า “มลิใชล่ชายคนนบีนี้หรสือบลิดามารดาของเขาไดข้ทดาบาป แตล่เพสืนี่อใหข้พระราชกลิจของพระเจข้า
ปรากฏในตกัวเขา
9:4 เราตข้องกระทดาพระราชกลิจของพระองคร์ผผข้ทรงใชข้เรามาเมสืนี่อยกังวกันอยผล่ เมสืนี่อถซงกลางคสืนไมล่มบีผผข้ใดทดางานไดข้
9:5 ตราบใดทบีนี่เรายกังอยผล่ในโลก เราเปป็นความสวล่างของโลก”
9:6 เมสืนี่อตรกัสดกังนกันี้นแลข้ว พระองคร์กก็ทรงบข้วนนนี้ดาลายลงทบีนี่ดลิน แลข้วทรงเอานนี้ดาลายนกันี้นทดาเปป็นโคลนทาทบีนี่ตาของคน
ตาบอดนกันี้น
9:7 แลข้วตรกัสสกันี่งเขาวล่า “จงไปลข้างออกเสบียในสระสลิโลอกัมเถลิด” (สลิโลอกัมแปลวล่า ใชข้ไป) เขาจซงไปลข้างแลข้วกลกับเหก็น
ไดข้
9:8 เพสืนี่อนบข้านและคนทกันี้งหลายทบีนี่เคยเหก็นชายคนนกันี้นเปป็นคนตาบอดมากล่อน จซงพผดกกันวล่า “คนนบีนี้มลิใชล่หรสือทบีนี่เคยนกันี่ง
ขอทาน”
9:9 บางคนกก็พผดวล่า “คนนกันี้นแหละ” คนอสืนี่นวล่า “เขาคลข้ายคนนกันี้น” แตล่เขาเองพผดวล่า “ขข้าพเจข้าคสือคนนกันี้น”
9:10 เขาทกันี้งหลายจซงถามเขาวล่า “ตาของเจข้าหายบอดไดข้อยล่างไร”
9:11 เขาตอบวล่า “ชายคนหนซนี่งชสืนี่อเยซผ ไดข้ทดาโคลนทาตาของขข้าพเจข้า และบอกขข้าพเจข้าวล่า ‘จงไปทบีนี่สระสลิโลอกัม
แลข้วลข้างออกเสบีย’ ขข้าพเจข้ากก็ไดข้ไปลข้างตาจซงมองเหก็นไดข้”
9:12 เขาทกันี้งหลายจซงถามเขาวล่า “ผผข้นกันี้นอยผล่ทบีนี่ไหน” คนนกันี้นบอกวล่า “ขข้าพเจข้าไมล่ทราบ”
9:13 เขาจซงพาคนทบีนี่แตล่กล่อนตาบอดนกันี้นไปหาพวกฟารลิสบี
9:14 วกันทบีนี่พระเยซผทรงทดาโคลนทาตาชายคนนกันี้นใหข้หายบอดเปป็นวกันสะบาโต
9:15 พวกฟารลิสบีกก็ไดข้ถามเขาอบีกวล่า ทดาอยล่างไรตาเขาจซงมองเหก็น เขาบอกคนเหลล่านกันี้นวล่า “เขาเอาโคลนทาตาของ
ขข้าพเจข้า และขข้าพเจข้ากก็ลข้างออกแลข้วจซงมองเหก็น”
9:16 ฉะนกันี้นพวกฟารลิสบีบางคนพผดวล่า “ชายคนนบีนี้ไมล่ไดข้มาจากพระเจข้าเพราะเขามลิไดข้รกักษาวกันสะบาโต” คนอสืนี่นวล่า 
“คนบาปจะทดาการอกัศจรรยร์เชล่นนกันี้นไดข้อยล่างไร” พวกเขากก็แตกแยกกกัน
9:17 เขาจซงพผดกกับคนตาบอดอบีกวล่า “เจข้าคลิดอยล่างไรเรสืนี่องคนนกันี้น ในเมสืนี่อเขาไดข้ทดาใหข้ตาของเจข้าหายบอด” ชายคน
นกันี้นตอบวล่า “ทล่านเปป็นศาสดาพยากรณร์”
9:18 แตล่พวกยลิวไมล่เชสืนี่อเรสืนี่องเกบีนี่ยวกกับชายคนนกันี้นวล่า เขาตาบอดและกลกับมองเหก็น จนกระทกันี่งเขาไดข้เรบียกบลิดา
มารดาของคนทบีนี่ตากลกับมองเหก็นไดข้นกันี้นมา
9:19 แลข้วพวกเขาถามเขาทกันี้งสองวล่า “ชายคนนบีนี้เปป็นบลุตรชายของเจข้าหรสือทบีนี่เจข้าบอกวล่าตาบอดมาแตล่กดาเนลิด ทดาไม
เดบีดี๋ยวนบีนี้เขาจซงมองเหก็น”



9:20 บลิดามารดาของชายคนนกันี้นตอบเขาวล่า “เราทราบวล่าคนนบีนี้เปป็นบลุตรชายของเรา และทราบวล่าเขาเกลิดมาตา
บอด
9:21 แตล่ไมล่รผข้วล่าทดาไมเดบีดี๋ยวนบีนี้เขาจซงมองเหก็น หรสือใครทดาใหข้ตาของเขาหายบอด เรากก็ไมล่ทราบ จงถามเขาเถลิด เขา
โตแลข้ว เขาจะเลล่าเรสืนี่องของเขาเองไดข้”
9:22 ทบีนี่บลิดามารดาของเขาพผดอยล่างนกันี้นกก็เพราะกลกัวพวกยลิว เพราะพวกยลิวตกลงกกันแลข้ววล่า ถข้าผผข้ใดยอมรกับวล่าผผข้
นกันี้นเปป็นพระครลิสตร์ จะตข้องไลล่ผผข้นกันี้นเสบียจากธรรมศาลา
9:23 เหตลุฉะนกันี้นบลิดามารดาของเขาจซงพผดวล่า “จงถามเขาเถลิด เขาโตแลข้ว”
9:24 คนเหลล่านกันี้นจซงเรบียกคนทบีนี่แตล่กล่อนตาบอดนกันี้นมาอบีกและบอกเขาวล่า “จงสรรเสรลิญพระเจข้าเถลิด เรารผข้อยผล่วล่า
ชายคนนกันี้นเปป็นคนบาป”
9:25 เขาตอบวล่า “ทล่านนกันี้นเปป็นคนบาปหรสือไมล่ขข้าพเจข้าไมล่ทราบ สลินี่งเดบียวทบีนี่ขข้าพเจข้าทราบกก็คสือวล่า ขข้าพเจข้าเคย
ตาบอด แตล่เดบีดี๋ยวนบีนี้ขข้าพเจข้ามองเหก็นไดข้”
9:26 คนเหลล่านกันี้นจซงถามเขาอบีกวล่า “เขาทดาอะไรกกับเจข้าบข้าง เขาทดาอยล่างไรตาของเจข้าจซงหายบอด”
9:27 ชายคนนกันี้นตอบเขาวล่า “ขข้าพเจข้าบอกทล่านแลข้ว และทล่านไมล่ฟฟัง ทดาไมทล่านจซงอยากฟฟังอบีก ทล่านอยากเปป็น
สาวกของทล่านผผข้นกันี้นดข้วยหรสือ”
9:28 เขาทกันี้งหลายจซงเยข้ยชายคนนกันี้นวล่า “แกเปป็นศลิษยร์ของเขา แตล่เราเปป็นศลิษยร์ของโมเสส
9:29 เรารผข้วล่าพระเจข้าไดข้ตรกัสกกับโมเสส แตล่คนนกันี้นเราไมล่รผข้วล่าเขามาจากไหน”
9:30 ชายคนนกันี้นตอบเขาวล่า “เออ ชล่างประหลาดจรลิงๆทบีนี่พวกทล่านไมล่รผข้วล่าทล่านผผข้นกันี้นมาจากไหน แตล่ทล่านผผข้นกันี้นยกังไดข้
ทดาใหข้ตาของขข้าพเจข้าหายบอด
9:31 พวกเรารผข้วล่าพระเจข้ามลิไดข้ฟฟังคนบาป แตล่ถข้าผผข้ใดนมกัสการพระเจข้า และกระทดาตามพระทกัยพระองคร์ พระองคร์
กก็ทรงฟฟังผผข้นกันี้น
9:32 ตกันี้งแตล่เรลินี่มมบีโลกมาแลข้ว ไมล่เคยมบีใครไดข้ยลินวล่า มบีผผข้ใดทดาใหข้ตาของคนทบีนี่บอดแตล่กดาเนลิดมองเหก็นไดข้
9:33 ถข้าทล่านผผข้นกันี้นไมล่ไดข้มาจากพระเจข้าแลข้ว กก็จะทดาอะไรไมล่ไดข้”
9:34 เขาทกันี้งหลายตอบคนนกันี้นวล่า “แกเกลิดมาในการบาปทกันี้งนกันี้น และแกจะมาสอนเราหรสือ” แลข้วเขาจซงไลล่คนนกันี้น
เสบีย
9:35 พระเยซผทรงไดข้ยลินวล่าเขาไดข้ไลล่คนนกันี้นเสบียแลข้ว และเมสืนี่อพระองคร์ทรงพบชายคนนกันี้นจซงตรกัสกกับเขาวล่า “เจข้า
เชสืนี่อในพระบลุตรของพระเจข้าหรสือ”
9:36 ชายคนนกันี้นทผลตอบวล่า “ทล่านเจข้าขข้า ผผข้ใดเปป็นพระบลุตรนกันี้น ซซนี่งขข้าพเจข้าจะเชสืนี่อในพระองคร์ไดข้”
9:37 พระเยซผตรกัสกกับเขาวล่า “เจข้าไดข้เหก็นทล่านแลข้ว ทกันี้งเปป็นผผข้นกันี้นเองทบีนี่กดาลกังพผดอยผล่กกับเจข้า”
9:38 เขาจซงทผลวล่า “พระองคร์เจข้าขข้า ขข้าพระองคร์เชสืนี่อ” แลข้วเขากก็นมกัสการพระองคร์
9:39 พระเยซผตรกัสวล่า “เราเขข้ามาในโลกเพสืนี่อการพลิพากษา เพสืนี่อใหข้คนทกันี้งหลายทบีนี่มองไมล่เหก็นกลกับมองเหก็น และคน
ทบีนี่มองเหก็นกลกับตาบอด”
9:40 เมสืนี่อพวกฟารลิสบีบางคนทบีนี่อยผล่กกับพระองคร์ไดข้ยลินอยล่างนกันี้น จซงกลล่าวแกล่พระองคร์วล่า “เราตาบอดดข้วยหรสือ”



9:41 พระเยซผตรกัสกกับเขาวล่า “ถข้าพวกทล่านตาบอด พวกทล่านกก็จะไมล่มบีความผลิดบาป แตล่บกัดนบีนี้ทล่านพผดวล่า ‘เรามอง
เหก็น’ เหตลุฉะนกันี้นความผลิดบาปของทล่านจซงยกังมบีอยผล่”

มบีหลายสลินี่งทบีนี่โดดเดล่นเกบีนี่ยวกกับการอกัศจรรยร์ทบีนี่ครอบคลลุมทกันี้งบทนบีนี้ของขล่าวประเสรลิฐของยอหร์น เฉพาะ
ยอหร์นผผข้เปป็นทบีนี่รกักบกันทซกการอกัศจรรยร์นบีนี้และ, เชล่นเดบียวกกับการอกัศจรรยร์อสืนี่นๆในขล่าวประเสรลิฐของเขา, มกันถผก
พรรณนาอยล่างระมกัดระวกัง, พรข้อมกกับทลุกรายละเอบียดทบีนี่ถผกชบีนี้ใหข้เหก็น นบีนี่เปป็นหนซนี่งในการอกัศจรรยร์สบีนี่อยล่างทบีนี่ถผกบกันทซก
ไวข้ซซนี่งพระเยซผทรงกระทดาในแควข้นยผเดบีย, ใกลข้กรลุงเยรผซาเลก็ม ยอหร์นบกันทซกการอกัศจรรยร์แปดอยล่างของพระเยซผ-สบีนี่
อยล่างในแควข้นกาลลิลบี (อยล่างแรกในงานเลบีนี้ยงสมรสทบีนี่บข้านคานา, จากนกันี้นคสือการรกักษาบลุตรชายของขลุนนางผผข้นกันี้น, 
การเลบีนี้ยงอาหารหข้าพกันคนนกันี้น, และการเดลินบนนนี้ดาของพระเยซผ); และการอกัศจรรยร์สบีนี่อยล่างในแควช้นยซูเดอีย (การ
ชดาระพระวลิหาร, การรกักษาชายปฝ่วยคนนกันี้น, การทดาใหข้คนตาบอดคนนกันี้นกลกับมองเหก็นไดข้, และการชลุบชบีวลิตลาซา
รกัส) การอกัศจรรยร์แตล่ละอยล่างเหลล่านบีนี้นดาเสนอภาพๆหนซนี่งทบีนี่ชกัดเจนของสลินี่งตล่างๆฝฝ่ายวลิญญาณ

การอกัศจรรยร์ทบีนี่ถผกบกันทซกตรงนบีนี้เปป็นหนซนี่งในการอกัศจรรยร์เหลล่านกันี้นทบีนี่พวกยลิวถผกสอนใหข้คาดหวกังในเวลาทบีนี่
พระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาเสดก็จมา: “ในวกันนกันี้นคนหผหนวกจะไดข้ยลินถข้อยคดาของหนกังสสือ และตาของคนตาบอดจะ
เหก็นออกมาจากความคลลุข้มและความมสืดของเขา” (อสย. 29:18)

นบีนี่เปป็นหนซนี่งในการอกัศจรรยร์เหลล่านกันี้นทบีนี่บล่งบอกวล่าพระเมสสลิยาหร์ไดข้เสดก็จมาแลข้วเชล่นกกัน: “ฝฝ่ายยอหร์นเมสืนี่อ
ตลิดอยผล่ในเรสือนจดาไดข้ยลินถซงกลิจการของพระครลิสตร์ จซงไดข้ใชข้สาวกสองคนของทล่านไป ทผลถามพระองคร์วล่า “ทล่านเปป็น
ผผข้ทบีนี่จะมานกันี้นหรสือ หรสือเราจะตข้องคอยหาผผข้อสืนี่น” ฝฝ่ายพระเยซผตรกัสตอบพวกเขาวล่า “จงไปแจข้งแกล่ยอหร์นอบีกครกันี้งถซง
สลินี่งทบีนี่ทล่านไดข้ยลินและไดข้เหก็น คสือวล่าคนตาบอดกก็หายบอด คนงล่อยเดลินไดข้ คนโรคเรสืนี้อนหายสะอาด คนหผหนวกไดข้ยลิน
ไดข้ คนตายแลข้วเปป็นขซนี้นมา และขล่าวประเสรลิฐกก็ประกาศแกล่คนอนาถา” (มธ. 11:2-5)

การอกัศจรรยร์นบีนี้ไดข้ถผกกระทดาในสถานทบีนี่ๆมบีผผข้คนมากมายอยผล่ในเหตลุการณร์จนไมล่มบีใครจะปฏลิเสธมกันไดข้; และ
ชายคนนกันี้นทบีนี่การอกัศจรรยร์นบีนี้ถผกกระทดากก็เปป็นผผข้ทบีนี่ทลุกคนรผข้จกักดบีจนไมล่มบีใครจะเมลินเฉยการอกัศจรรยร์นบีนี้ไดข้ พวกยลิวเหลล่า
นกันี้นตข้องจดาใจยอมรกับมกัน

ขข้อ 1: “เมรืชั่อพระเยซซูเสดด็จดกาเนวินไปนชทั้น พระองคค์ทอดพระเนตรเหด็นชายคนหนจึชั่งตาบอดแตต่กกาเนวิด”
พระคกัมภบีรร์ขข้อนบีนี้ไมล่บอกเราวล่าชายผผข้นบีนี้อยผล่ทบีนี่ไหน บางทบีเชล่นเดบียวกกับชายงล่อยคนนกันี้นทบีนี่เปโตรและยอหร์นพบ

ในกลิจการ 3 เขาอาจกดาลกังนกันี่งอยผล่ใกลข้ประตผพระวลิหาร เนสืนี่องจากคนเหลล่านกันี้นทบีนี่เขข้าไปในพระนลิเวศแหล่งการนมกัสการ
นล่าจะใหข้ทานมากกวล่าคนเหลล่านกันี้นในสถานทบีนี่อสืนี่นๆ ในศาสนาของพวกยลิว พระราชบกัญญกัตลิดผแลคนตาบอด: “เจข้า
อยล่าแชล่งคนหผหนวก หรสือวางของใหข้คนตาบอดสะดลุด แตล่เจข้าจงยดาเกรงพระเจข้าของเจข้า เราคสือพระเยโฮวาหร์”
(ลนต. 19:14) นอกจากนบีนี้ในพระราชบกัญญกัตลิ 27:18 เราอล่านวล่า “ผผข้ใดทดาใหข้คนตาบอดหลงทาง ใหข้ผผข้นกันี้นถผกสาป
แชล่ง”

นล่าสนใจตรงทบีนี่วล่าชายตาบอดผผข้นบีนี้ไมล่ไดข้อข้อนวอนขอการรกักษาใหข้หาย, เขาไมล่ไดข้รข้องขอเหมสือนอยล่างบารทลิ
เมอกัสคนตาบอดไดข้กระทดา (มาระโก 10:46, 47) พระวจนะบอกเราวล่า “เมรืชั่อพระเยซซูเสดด็จดกาเนวินไปนชทั้น 
พระองคค์ทอดพระเนตรเหก็นชายคนหนจึชั่งตาบอดแตต่กกาเนวิด” พระเนตรขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าเหก็นทลุกสลินี่งเสมอ, 
พระองคร์ไมล่เคยคลาดดวงวลิญญาณทบีนี่นล่าสงสารและขกัดสนเลย พระองคร์ทรงเหก็นชายตาบอดผผข้นบีนี้และทรงรกักษาเขา



ใหข้หายโดยไมล่ไดข้ถผกรข้องขอ เหมสือนกกับทบีนี่เปป็นจรลิงในกรณบีของชายปฝ่วยคนนกันี้นในยอหร์น 5 ผผข้ซซนี่งเปป็นอกัมพาตมาเปป็น
เวลานานเหลสือเกลิน

การอกัศจรรยร์ทบีนี่กระทดากกับคนตาบอดถผกบกันทซกไวข้มากกวล่าการอกัศจรรยร์ทบีนี่กระทดากกับความเจก็บปฝ่วยของ
มนลุษยร์ในรผปแบบอสืนี่นๆ เราอล่านตอนทบีนี่พระองคร์ทรงรกักษาชายหผหนวกและเปป็นใบข้คนหนซนี่ง, ครกันี้งหนซนี่งทบีนี่พระองคร์ทรง
รกักษาชายอกัมพาตคนหนซนี่ง, คนหนซนี่งทบีนี่เปป็นโรคมานนนี้ดา, สองครกันี้งทบีนี่พระองคร์ทรงรกักษาคนโรคเรสืนี้อน, สองครกันี้งทบีนี่
พระองคร์ทรงรกักษาคนทบีนี่ปฝ่วยเปป็นไขข้ใหข้หาย, สามครกันี้งทบีนี่พระองคร์ทรงชลุบชบีวลิตคนตาย, และสอีชั่ครชทั้ง (อาจจะหข้าครกันี้ง) ทบีนี่
พระองคร์ทรงรกักษาคนตาบอดใหข้หาย (ในการเชสืนี่อมโยงกกับเรสืนี่องนบีนี้ กรลุณาศซกษาอลิสยาหร์ 32:3; 35:5; และ 42:7)

ขข้อ 2: “และพวกสาวกของพระองคค์ทซูลถามพระองคค์วต่า “พระอาจารยค์เจช้าขช้า ใครไดช้ทกาผวิดบาป ชายคน
นอีทั้หรรือบวิดามารดาของเขา เขาจจึงเกวิดมาตาบอด”

“พวกสาวกของพระองคค์ทซูลถามพระองคค์” แสดงใหข้เหก็นวล่าพระเยซผทรงถผกหข้อมลข้อมโดยเหลล่าผผข้ตลิดตาม
ปกตลิของพระองคร์ และนบีนี่ดผเหมสือนจะบล่งบอกถซงชล่วงเวข้นวรรคระหวล่างสล่วนทข้ายของบททบีนี่ 8 กกับเหตลุการณร์ทบีนี่ถผก
บกันทซกในทบีนี่นบีนี้ ในพระคดาขข้อสลุดทข้ายของบททบีนี่ 8 พระเยซผโดยฤทธลิธเดชของพระเจข้าทรงซล่อนพระองคร์เสบียและทรง
เคลสืนี่อนไหวผล่านทล่ามกลางเหลล่าศกัตรผของพระองคร์โดยไมล่ถผกพบเหก็น และดผเหมสือนมกันไมล่สมเหตลุสมผลทบีนี่พระองคร์จะ
ทรงถผกหข้อมลข้อมโดยเหลล่าสาวกของพระองคร์อบีกครกันี้งในทกันทบี ดกังนกันี้นมกันจซงนล่าจะมบีชล่วงเวข้นวรรค, ชล่วงเวลาหนซนี่งทบีนี่
ผล่านไป, ระหวล่างเหตลุการณร์เหลล่านกันี้นในบททบีนี่ 8 และเหตลุการณร์เหลล่านกันี้นในบทนบีนี้

“พระอาจารยค์เจช้าขช้า ใครไดช้ทกาผวิดบาป ชายคนนอีทั้หรรือบวิดามารดาของเขา” ตรงนบีนี้พวกสาวกนล่าจะกดาลกัง
คลิดถซงอพยพ 20:5 ทบีนี่พระเจข้าตรกัสวล่า “...เราคสือพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเจข้าเปป็นพระเจข้าทบีนี่หวงแหน ใหข้โทษ
เพราะความชกันี่วชข้าของบลิดาตกทอดไปถซงลผกหลานของผผข้ทบีนี่ชกังเราจนถซงสามชกันี่วสบีนี่ชกันี่วอายลุคน” พวกเขาลสืมความจรลิง
ของเอเสเคบียล 18:20 ไปเสบียแลข้ว: “ชบีวลิตทบีนี่กระทดาบาปจะตข้องตาย บลุตรชายไมล่ตข้องรกับโทษความชกันี่วชข้าของบลิดา 
บลิดากก็ไมล่ตข้องรกับโทษความชกันี่วชข้าของบลุตรชาย คนชอบธรรมจะรกับความชอบธรรมของตกัว และคนชกันี่วจะรกับความ
ชกันี่วของตน”

มนลุษยชาตลิมกักคลิดวล่าความทลุกขร์ทรมานและความเจก็บปฝ่วยฝฝ่ายรล่างกายทกันี้งหมดเปป็นผลลกัพธร์โดยตรงของ
บาปในชบีวลิตของคนๆหนซนี่ง และแมข้หากวล่าการพลิพากษาไมล่ถซูกประกาศอยต่างเปปิดเผย มกันกก็ถผกสกันนลิษฐานวล่าคนทบีนี่
เจก็บปฝ่วยนกันี้นไดข้กระทดาบาปทบีนี่รข้ายแรงบางอยล่างหรสือเปป็นคนทบีนี่ชกันี่วมากๆ พวกเพสืนี่อนของโยบมบีความผลิดในบาปนบีนี้ของ
การพลิพากษา และในกลิจการ 28 เมสืนี่อเปาโลเรสือแตกบนเกาะเมลลิตาและถผกงผพลิษตกัวหนซนี่งกกัด ผผข้คนเหลล่านกันี้นกก็กลล่าว
วล่า “คนนบีนี้คงเปป็นฆาตกรแนล่นอน ถซงแมข้วล่ารอดพข้นจากทะเลแลข้ว พระผผข้ทรงธรรมกก็ยกังไมล่ยอมใหข้รอดตายไปไดข้” 
แตล่เปาโลสะบกัดงผพลิษตกัวนกันี้นออกไปและไมล่ไดข้รกับอกันตรายใดๆเลยจากรอยกกัดทบีนี่มบีพลิษรข้ายของมกัน จากนจันนเราถผก
บอกวล่า “ฝฝ่ายเขาทกันี้งหลายคอยดผอยผล่ คลิดวล่าทล่านจะบวมขซนี้นหรสือจะลข้มลงตายทกันทบี แตล่ครกันี้นเขาคอยดผอยผล่ชข้านาน
มลิไดข้เหก็นทล่านเปป็นอะไร เขาจจึงกลชบถรือวต่าทต่านเปป็นพระ!” อล่านเรสืนี่องนบีนี้ในกลิจการ 28:1-6 การคลิดเชล่นนบีนี้ดผเหมสือนเปป็น
สาเหตลุทบีนี่พวกสาวกถามพระเยซผวล่าผผข้ใดไดข้ทดาบาป-ชายตาบอดคนนบีนี้ หรสือพล่อแมล่ของเขา (กรลุณาศซกษาถข้อยคดาของ
พระเยซผตามทบีนี่ถผกบกันทซกในลผกา 13:1-5)



คดาทบีนี่แปลเปป็น “พระอาจารยค์” ในขข้อพระคดาทบีนี่เราศซกษากกันอยผล่คสือคดากรบีกเดบียวกกับทบีนี่ถผกแปลเปป็น “รกับบบี” 
ในยอหร์น 1:38, 49; 3:2, 26; และ 6:25 ไมล่มบีคดาอธลิบายทบีนี่ถผกใหข้ไวข้วล่าทดาไมมกันถผกแปลเปป็น “พระอาจารยร์” ในทบีนี่นบีนี้
และ “รกับบบี” ในขข้อพระคดาอบีกหข้าขข้อทบีนี่เหลสือ

ขข้อ 3: “พระเยซซูตรชสตอบวต่า “มวิใชต่ชายคนนอีทั้หรรือบวิดามารดาของเขาไดช้ทกาบาป แตต่เพรืชั่อใหช้พระราชกวิจ
ของพระเจช้าปรากฏในตชวเขา”

นบีนี่ไมล่ไดข้หมายความวล่าชายผผข้นบีนี้และพล่อแมล่ของเขาไมล่เคยทดาบาปเลย “เหตลุวล่าทสุกคนไดช้ทกาบาปและเสสืนี่อม
จากสงล่าราศบีของพระเจข้า” (รม. 3:23); แตล่พระเยซผแคล่หมายความวล่าการเปป็นคนตาบอดของชายผผข้นบีนี้ไมล่ไดข้เกลิดขซนี้น
เพราะบาปทกันี้งหลายทบีนี่ถผกกระทดาโดยพล่อแมล่ของเขาหรสือตกัวเขาเอง พระคดาขข้อนบีนี้กก็ไมล่ไดข้สอนเหมสือนกกันวล่าบาปของ
พล่อแมล่ไมล่เปป็นเหตลุใหข้ลผกๆตข้องทนทลุกขร์ เราทราบวล่าในหลายๆกรณบีบาปของพล่อแมล่กก็นดาความทลุกขร์ยากมาสผล่ลผกๆใน
หลายวลิธบีจรริงๆ วารสารและสลินี่งพลิมพร์ทางการแพทยร์รายปฟักษร์ทกันี้งหลายไมล่ไดข้ปปิดบกังขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าแมล่ทบีนี่เปป็นคนตลิด
ยานล่าจะใหข้กดาเนลิดลผกทบีนี่ตลิดยาแมข้กระทกันี่งในตอนทบีนี่พวกเขาเกลิด เชสืนี่อกกันวล่าแมล่ทบีนี่เปป็นตลิดเหลข้า, และแมข้แตล่แมล่เหลล่านกันี้น
ทบีนี่ชอบสผบบลุหรบีนี่, กก็ใหข้นลิสกัยเหลล่านกันี้นดอีกรอีหนจึชั่งแกล่เชสืนี้อสายของพวกเธอในกระแสเลสือดของพวกเขา! มบีอบีกหลายวลิธบีทบีนี่
ลผกๆอาจทนทลุกขร์เพราะบาปเหลล่านกันี้นของพล่อแมล่ แตล่ในกรณบีนอีทั้การตาบอดของบลุตรคนนบีนี้ไมล่ไดข้เกลิดจากบาปของ
ครอบครกัวของเขาโดยตรง

“แตต่เพรืชั่อใหช้พระราชกวิจของพระเจช้าปรากฏในตชวเขา” ความจรลิงทบีนี่ถผกประกาศในทบีนี่นบีนี้ตข้องถผกยอมรกับโดย
ความเชสืนี่อ คดากลล่าวนบีนี้ชกัดเจน: การตาบอดของชายผผข้นบีนี้ไดข้ถผกกดาหนดโดยพระเจข้าเพรืชั่อทอีชั่การอชศจรรยค์นอีทั้จะสกาแดง
ฤทธวิธเดชทอีชั่พระเยซซูทรงมอี, เพสืนี่อแสดงใหข้ผผข้คนเหลล่านกันี้นเหก็นวล่าพระองคร์ทรงเปป็นดกังทบีนี่พระองคร์ทรงกลล่าวอข้างทกันี้งหมด-
วล่าพระองคร์ทรงมาจากพระเจข้า, พระบทุตรของพระเจช้า, ใชล่แลข้วครกับ, พระเจช้าแทช้จรวิงในเนรืทั้อหนชง ถข้อยคดาเหลล่านบีนี้ใหข้
ความกระจล่างแกล่คดาถามทบีนี่วล่าทดาไมพระเจข้าถซงทรงอนลุญาตใหข้ความชกันี่วรข้ายเขข้ามาในสลินี่งทรงสรข้างของพระองคร์ 
พระองคร์ไดข้ทรงอนลุญาตใหข้ซาตานและความชกันี่วรข้ายเขข้ามาเพสืนี่อทบีนี่พระองคร์จะทรงแสดงความเมตตา, ความกรลุณา, 
และพระคลุณทบีนี่ชล่วยใหข้รอด ถข้ามนลุษยร์ไมล่เคยทดาบาปเลย พระเจข้ากก็คงไมล่มบีโอกาสทบีนี่จะแสดงพระคลุณอกันอลุดมยลินี่งนกัก
ของพระองคร์ในความกรลุณาของพระองคร์ทบีนี่มบีตล่อเราโดยทางพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเรา (อฟ. 2:1-
10) การยอมใหข้ซาตานเขข้ามาในสวนเอเดน (อกันเปป็นการอนลุญาตใหข้ความชกันี่วรข้ายเขข้ามาในโลก) ทดาใหข้พระราชกลิจ
ของพระเจข้าทบีนี่แสดงถซงความเมตตาและพระคลุณเปป็นจรลิงไดข้, และสตลิปฟัญญาทบีนี่ไมล่อาจหยกันี่งถซงไดข้ของพระองคร์ในการ
จกัดหาความรอดใหข้แกล่คนบาปทกันี้งหลาย-ความรอดทบีนี่ถผกสดาแดงใหข้ประจกักษร์แลข้วแกล่คนทกันี้งปวง การไถล่คนบาป, การ
ไถล่ครลิสตจกักร (พระกายของพระครลิสตร์) คสือ “บกัดนบีนี้ทรงประสงคร์จะใหข้เทพผผข้ครอบครองอาณาจกักรและเทพผผข้มบี
อดานาจในสวรรคสถานรผข้จกักพระปฟัญญาอกันซกับซข้อนของพระเจข้าโดยครลิสตจกักร ทกันี้งนบีนี้กก็เปป็นไปตามพระประสงคร์นลิรกัน
ดรร์ ซซนี่งพระองคร์ไดข้ทรงตกันี้งไวข้ในพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเรา” (อฟ. 3:10, 11) เพราะมนลุษยร์ไดข้ลข้มลง
แลข้ว เราจซงมบีขล่าวสารแหล่งความรกัก, ความเมตตากรลุณา, พระคลุณทบีนี่ชล่วยใหข้รอดของพระเจข้า-และกางเขนนกันี้น อาดกั
มเปป็นผผข้ไรข้เดบียงสา แตล่ความไรข้เดบียงสาเปป็นแงล่ลบ ผซูช้เชรืชั่อทชทั้งหลายไมล่ใชล่คนไรข้เดบียงสา ผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายเปป็นคนชอบ
ธรรม เพราะวล่าเมสืนี่อเราเชสืนี่อในพระเยซผ พระเจข้ากก็ทรงยกความชอบธรรมใหข้แกล่เรา พระครวิสตค์ทรงเปป็นความชอบ
ธรรมของเรา; ดข้วยเหตลุนบีนี้การเปป็นบลุตรคนหนซนี่งของพระเจข้าผล่านทางการอกัศจรรยร์แหล่งการบกังเกลิดใหมล่จซงเปปปี่ยมดข้วย



สงล่าราศบีมากกวล่าการเปป็นเหมสือนอยล่างอาดกัมในสวนเอเดน ผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายเปป็นบลุตรของพระเจข้าโดยการทรงไถต่เชล่น
เดบียวกกับโดยการทรงสรข้าง

เราจะไมล่มบีวกันเขข้าใจโรม 8:28 ไดข้อยล่างถล่องแทข้ แตล่ผมเชสืนี่อทลุกคดาของมกัน: “เราทราบวล่าทลุกสลินี่งทดางานรล่วม
กกันเพสืนี่อใหข้เกลิดผลดบีแกล่คนทกันี้งหลายทบีนี่รกักพระเจข้า, แกล่คนทกันี้งหลายทบีนี่ไดข้รกับการทรงเรบียกตามพระประสงคร์ของ
พระองคร์” โรม 9:17 เปป็นพระคดาอบีกขข้อทบีนี่ผมยอมรกับโดยความเชสืนี่อ: “เพราะมบีขข้อพระคกัมภบีรร์ทบีนี่กลล่าวแกล่ฟาโรหร์วล่า 
‘เพราะเหตลุนบีนี้เองเราใหข้เจข้ามบีตดาแหนล่งสผง กก็เพสืนี่อจะแสดงฤทธานลุภาพของเราโดยเจข้าและเพสืนี่อใหข้นามของเราถผก
ประกาศออกไปทกันี่วโลก’”

ไมล่มบีเรสืนี่องบกังเอลิญกกับพระเจข้า พระองคร์ไมล่ทรงอนลุญาตใหข้สลินี่งใดเกลิดขซนี้นโดยปราศจากเหตลุผล และพระองคร์
ทรงกระทดาใหข้สลินี่งตล่างๆเกลิดขซนี้นเพสืนี่อถวายเกบียรตลินลิรกันดรร์แกล่พระองคร์เสมอและ (สลุดทข้ายแลข้ว) เพรืชั่อประโยชนค์สทุขของ
มนทุษยชาตวิทชทั้งปวง

จงพลิจารณาเรสืนี่องนบีนี้: ถข้าคนบาปคนใดจะถผกยกออกมาจากนรกและถผกวางในกลางสวรรคร์ทกันทบี สวรรคร์กก็
คงเปป็นนรกสดาหรกับคนบาปคนนกันี้นเพราะวล่าเพสืนี่อทบีนี่คนบาปคนหนซนี่งจะมบีความสลุขกกับสวรรคร์ไดข้ เขากก็ตข้องไดข้รกับความ
รอดโดยพระคลุณของพระเจข้า, มนทุษยค์ภายในตข้องถผกเปลบีนี่ยนแปลง สวรรคร์เปป็นสถานทบีนี่ๆถผกจกัดเตรบียมไวข้สดาหรกับ
ผผข้คนทบีนี่ถผกเตรบียมพรข้อมแลข้ว และคนๆนกันี้นทบีนี่ไมล่รกักพระวจนะของพระเจข้า, ผผข้คนของพระเจข้า, และสลินี่งตล่างๆของ
พระเจข้ากก็คงรผข้สซกไมล่สบายใจในสวรรคร์ พระเจข้าไดข้ทรงจกัดเตรบียมสถานทบีนี่แหล่งความศกักดลิธสลิทธลิธ, ความชอบธรรม, 
และความบรลิสลุทธลิธไวข้แลข้ว; ดข้วยเหตลุนบีนี้ถข้าคนบาปคนใดจะถผกดซงตกัวออกมาจากนรกในทกันทบีและถผกวางในเมสืองบรม
สลุขเกษม เมสืองบรมสลุขเกษมกก็จะกลายเปป็นนรกทกันทบีสดาหรกับบลุคคลผผข้นกันี้นทบีนี่ไมล่ไดข้บกังเกลิดโดยพระวลิญญาณ, ไมล่ไดข้รกับ
ความรอดโดยพระคลุณของพระเจข้า เพสืนี่อทบีนี่จะเขข้าและมบีความสลุขกกับสวรรคร์ เราตข้องถผกทดาใหข้เปป็นสลินี่งทรงสรข้างใหมล่
ในพระเยซผครลิสตร์ (2 คร. 5:17)

ทกาไมชายผผข้นบีนี้ถซงเกลิดมาตาบอด? “แตต่เพรืชั่อใหช้พระราชกวิจของพระเจช้าปรากฏในตชวเขา” ทกาไมอาดกัมถซงลข้ม
ลง? เพสืนี่อทบีนี่พระเจข้าจะไดข้ประทานอาดกัมคนสลุดทข้ายแกล่เรา, พระเยซผครลิสตร์เจข้า, เพสืนี่อทบีนี่มนลุษยร์จะไดข้รกับความรอด 
ทกาไมความชกันี่วรข้ายถซงถผกอนลุญาตใหข้มบีในโลกวกันนบีนี้? เพสืนี่อทบีนี่พระเจข้าจะทรงไดข้รกับสงล่าราศบีในการชล่วยเราใหข้รอดจาก
ความชกันี่วรข้ายและในการประทานความชอบธรรม, ความบรลิสลุทธลิธ, และความเปป็นอยล่างพระเจข้าแกล่เรา ทกาไม
รล่างกายของมนลุษยร์ (แมข้แตล่รล่างกายของผผข้เชสืนี่อแทข้) ถซงเจก็บปฝ่วยและตาย? เพสืนี่อทบีนี่พระเจข้าจะทรงไดข้รกับสงล่าราศบีในการ
ชลุบรล่างกายนกันี้นใหข้เปป็นขซนี้นจากตาย, ประทานความเปป็นอมตะใหข้แกล่มนลุษยร์ทบีนี่ตข้องตาย, และประทานรล่างกายหนซนี่ง
ซซนี่งเหมสือนกกับพระกายอกันเปปปี่ยมสงล่าราศบีของพระเยซผแกล่เรา (1 ยอหร์น 3:1, 2)

ขข้อ 4: “เราตช้องกระทกาพระราชกวิจของพระองคค์ผซูช้ทรงใชช้เรามาเมรืชั่อยชงวชนอยซูต่ เมรืชั่อถจึงกลางครืนไมต่มอีผซูช้ใด
ทกางานไดช้”

“พระราชกวิจ” เชสืนี่อมโยงพระคดาขข้อนบีนี้กกับขข้อกล่อนหนข้า พระเยซผตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “การ
รกักษาชายผผข้นบีนี้ทบีนี่เกลิดมาตาบอดใหข้หายเปป็นหนซนี่งในพระราชกลิจยลินี่งใหญล่เหลล่านกันี้นทบีนี่พระบลิดาไดข้ทรงกดาหนดใหข้เรา
กระทดา ขณะทบีนี่ยกังกลางวกันอยผล่เราตข้องทกาพระราชกลิจเหลล่านกันี้นทบีนี่ถผกกดาหนดไวข้แกล่เรา การตาบอดของชายผผข้นบีนี้ไดข้ถผก
กดาหนดโดยพระเจข้าเพสืนี่อทบีนี่เราจะสดาแดงฤทธลิธเดชของพระเจข้าของเราในการรกักษาเขาใหข้หาย”



“เมรืชั่อยชงวชนอยซูต่” หมายถซงการปรนนลิบกัตลิบนโลกนบีนี้ของพระเยซผ และหมายถซงการสถลิตอยผล่ดข้วยฝฝ่ายรล่างกาย
ของพระองคร์กกับเหลล่าสาวกของพระองคร์ มกันเปป็นเวลาแหล่งพระพรอกันไมล่ธรรมดาสดาหรกับคนเหลล่านกันี้นทบีนี่ไดข้เดลินใน
แสงอาทลิตยร์แหล่งความรกักของพระองคร์และความสวล่างแหล่งตกัวตนของพระองคร์ เมสืนี่อพระองคร์ทรงเสรก็จสลินี้นงานรกับใชข้
ปวงชนของพระองคร์และทรงถผกรกับขซนี้นไปพข้นจากสายตาของพวกเขา การไมล่สถลิตอยผล่ดข้วยของพระองคร์กก็กลาย
เปป็นกลางคสืน เพราะวล่าถซงแมข้วล่าพวกเขามบีพระสชญญาเรสืนี่องพระผผข้ปลอบประโลม พวกเขากก็ไมล่ไดข้เขข้าใจอยล่าง
ถล่องแทข้ถซงวกันเหลล่านกันี้นทบีนี่จะตามหลกังการเสดก็จขซนี้นสผล่สวรรคร์ขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้า และไมล่ตข้องสงสกัยเลยวล่าพวกเขา
รผข้จกักชกันี่วขณะทบีนี่มสืดมลิดและนล่าผลิดหวกังหลายครกันี้ง

อยล่างไรกก็ตาม เราจะตข้องไมล่เขข้าใจโดยคดากลล่าวนบีนี้วล่าหลกังจากทบีนี่พระเยซผทรงจากโลกนบีนี้ไปแลข้ว ไมล่มบีความ
สวล่างอบีกตล่อไปสดาหรกับผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลาย ใน 1 ยอหร์น 1:7 เราอล่านวล่า “แตล่ถข้าเราดดาเนลินอยผล่ในความสวล่าง เหมสือน
อยล่างพระองคร์ทรงสถลิตในความสวล่าง เรากก็รล่วมสามกัคคบีธรรมซซนี่งกกันและกกัน และพระโลหลิตของพระเยซผครลิสตร์พระ
บลุตรของพระองคร์ กก็ชดาระเราทกันี้งหลายใหข้ปราศจากบาปทกันี้งสลินี้น” ผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายมอีความสทุขกชบความสวล่างฝฝ่าย
วลิญญาณ, ครวิสตจชกรดดาเนลินในความสวล่างนกันี้น; แตล่พวกสาวกไดข้ถผกทลินี้งไวข้ในชล่วงเวลาแหล่งคนี่ดาคสืนเมสืนี่อพระเยซผทรงถผก
จกับกลุม, ถผกไตล่สวน, ถผกปรกับโทษ, ถผกตรซงกางเขน, และทรงถผกรกับขซนี้นไปสผล่สวรรคร์หลกังจากการฟฟฟื้นคสืนพระชนมร์ของ
พระองคร์

ในโรม 13:12 เราอล่านวล่า “กลางคสืนลล่วงไปมากแลข้ว และรลุล่งเชข้ากก็ใกลข้เขข้ามา เหตลุฉะนกันี้นเราจงเลลิกการก
ระทดาของความมสืด และจงสวมเครสืนี่องอาวลุธของความสวล่าง” ในขข้อพระคดาตอนนบีนี้เปาโลกลล่าวถซงการสถลิตอยผล่ดข้วย
ฝฝ่ายรล่างกายของพระครลิสตร์วล่าเปป็น “กลางคสืน” และจากนกันี้นกก็พผดถซงการเสดก็จมาอบีกทบีของพระองคร์ในการรกับขซนี้นไป
นกันี้นวล่าเปป็น “รลุล่งเชข้า”-ซซนี่งจะเปป็นวกันทบีนี่เจลิดจข้าอยล่างแทข้จรลิงสดาหรกับผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลาย!

อาจมบีการอข้างอลิงเชลิงพยากรณร์ในขข้อสบีนี่เชล่นกกัน ซซนี่งหมายถซงความมสืดบอดทบีนี่จะเกลิดแกล่ชนชาตลิอลิสราเอลตาม
ทบีนี่ถผกบรรยายไวข้โดยเปาโลในบททบีนี่สลิบเอก็ดของโรม (กรลุณาศซกษาบทนกันี้นทกันี้งบท) มกันเปป็นความจรลิงทบีนี่วล่าชนชาตลิ
อลิสราเอลในฐานะประชาชาตวิหนจึชั่งเดลินในความมสืดวกันนบีนี้ถซงแมข้วล่าพวกยลิวกดาลกังกลกับมายกังรกัฐอลิสราเอลใหมล่ของพวก
เขากก็ตาม พวกเขากดาลกังกลกับมาในความมสืดฝฝ่ายวลิญญาณ, พวกเขากดาลกังรอคอยการเสดก็จมาของพระเมสสลิยาหร์
ของพวกเขาอยผล่เหมสือนเดลิม ยลิวไมล่กบีนี่คนไดข้บกังเกลิดใหมล่แลข้วและเดลินในความสวล่างนกันี้น; แตล่ในฐานะประชาชาตลิหนซนี่ง
ชนชาตลิอลิสราเอลคลดาเปะปะอยผล่ในความมสืด-และจะทดาเชล่นนกันี้นตล่อไปจนกวล่าจะถซงวกันนกันี้นเมสืนี่อพระเยซผเสดก็จมาอบีกทบี
พอถซงตอนนกันี้นพวกเขาจะเหก็นพระองคร์, พวกเขาจะเหก็นรอยตะปผในพระหกัตถร์ของพระองคร์, จากนกันี้นพวกเขาจะจดา
พระองคร์ไดข้และตข้อนรกับพระองคร์ในฐานะพระเมสสลิยาหร์ นกันี่นจะเปป็นวกันแหล่งความสวล่างอกันเปปปี่ยมสงล่าราศบีสดาหรกับ
ชนชาตลิอลิสราเอล!

ขข้อ 5: “ตราบใดทอีชั่เรายชงอยซูต่ในโลก เราเปป็นความสวต่างของโลก”
ในทบีนี่นบีนี้พระเยซผทรงประกาศจลุดประสงคร์ของพระองคร์ในการเสดก็จเขช้ามาในโลก และตดาแหนล่งของ

พระองคร์เชล่นกกันขณะทบีนี่พระองคร์ทรงดดาเนลินอยผล่ทล่ามกลางมนลุษยร์ พระองคร์ไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลกเพสืนี่อทบีนี่จะเปป็นความ
สวข่างนกันี้น, ผผข้นดาทางฝฝ่ายวลิญญาณ, เพสืนี่อทบีนี่จะชล่วยมนลุษยร์ใหข้พข้นจากความมสืดและใสล่ความสวล่างของพระเจข้าไวข้ภายใน
พระเยซผกดาลกังจะรกักษาชายตาบอดคนหนซนี่งใหข้หายในวกันสะบาโต; พระองคร์ทรงทราบวล่าพวกยลิวเหลล่านกันี้นจะไมล่เหก็น



ชอบกกับสลินี่งทบีนี่พระองคร์กดาลกังกระทดา และพระองคร์ทรงแกข้ตล่างการกระทดาของพระองคร์โดยการตรกัสแกล่เหลล่าสาวก
ของพระองคร์วล่า “ตราบใดทบีนี่เราอยผล่ในโลก เราจะเปป็นความสวข่างของโลกและจะชล่วยดวงวลิญญาณของมนลุษยร์ใหข้
รอดพข้นจากบาปและรล่างกายของพวกเขาใหข้พข้นจากโรคภกัยไขข้เจก็บ ขณะทบีนี่ยกังวกันอยผล่เราตข้องกระทดางานเหลล่านกันี้น
ของพระองคร์ผผข้ไดข้ทรงสล่งเรามา เราตข้องใชข้ทลุกโอกาสทบีนี่มบี-ไมล่ใชล่แคล่หกวกัน แตล่ในวกันสะบาโตเชล่นกกัน-เพสืนี่อกระทดาการ
งานทบีนี่ดบีทกันี้งหลายขณะทบีนี่เรายกังอยผล่บนแผล่นดลินโลกนบีนี้”

ขข้อ 6 และ 7: “เมรืชั่อตรชสดชงนชทั้นแลช้ว พระองคค์กด็ทรงบช้วนนทั้กาลายลงทอีชั่ดวิน แลช้วทรงเอานทั้กาลายนชทั้นทกาเปป็น
โคลนทาทอีชั่ตาของคนตาบอดนชทั้น แลช้วตรชสสชชั่งเขาวต่า “จงไปลช้างออกเสอียในสระสวิโลอชมเถวิด” (สวิโลอชมแปลวต่า ใชช้
ไป) เขาจจึงไปลช้างแลช้วกลชบเหด็นไดช้”

นนี้ดาลายถผกกลล่าวถซงสามครกันี้งในการเชสืนี่อมโยงกกับการอกัศจรรยร์ตล่างๆทบีนี่ถผกกระทดาโดยพระเยซผ-ตรงนบีนี้ในขข้อ 6
และสองครกันี้งในขล่าวประเสรลิฐของมาระโก:

“เขาพาชายหผหนวกพผดตลิดอล่างคนหนซนี่งมาหาพระองคร์ แลข้วทผลอข้อนวอนขอพระองคร์ใหข้ทรงวางพระหกัตถร์
บนคนนกันี้น พระองคร์จซงทรงนดาคนนกันี้นออกจากประชาชนไปอยผล่ตล่างหาก ทรงเอานลินี้วพระหกัตถร์ยอนเขข้าทบีนี่หผของชายผผข้
นกันี้น และทรงบข้วนนนี้ดาลายเอานลินี้วพระหกัตถร์จลินี้มแตะลลินี้นคนนกันี้น แลข้วพระองคร์ทรงแหงนพระพกักตรร์ดผฟฟ้าสวรรคร์ ทรง
ถอนพระทกัยตรกัสแกล่คนนกันี้นวล่า “เอฟฟาธา” แปลวล่า “จงเปปิดออก” แลข้วในทกันใดนกันี้นหผคนนกันี้นกก็ปกตลิ สลินี่งทบีนี่ขกัดลลินี้น
นกันี้นกก็หลลุดและเขาพผดไดข้ชกัด” (มาระโก 7:32-35)

“พระองคร์จซงไปยกังเมสืองเบธไซดา เขาพาชายตาบอดคนหนซนี่งมาหาพระองคร์ ทผลอข้อนวอนขอพระองคร์ใหข้
โปรดถผกตข้องคนนกันี้น พระองคร์ไดข้ทรงจผงมสือคนตาบอดออกไปนอกเมสือง เมสืนี่อไดข้ทรงบข้วนนนี้ดาลายลงทบีนี่ตาคนนกันี้น และ
วางพระหกัตถร์บนเขาแลข้ว พระองคร์จซงตรกัสถามเขาวล่า เขาเหก็นสลินี่งใดบข้างหรสือไมล่ คนนกันี้นเงยหนข้าดผแลข้วทผลวล่า “ขข้า
พระองคร์แลเหก็นคนเหมสือนตข้นไมข้เดลินไปเดลินมา” พระองคร์จซงวางพระหกัตถร์บนตาเขาอบีก แลข้วใหข้เขาเงยหนข้าดผ และ
ตาของเขากก็หายเปป็นปกตลิ แลเหก็นคนทกันี้งหลายไดข้ชกัดเจน” (มาระโก 8:22-25)

ในแตล่ละกรณบีเหลล่านบีนี้ คลุณจะสกังเกตเหก็นวล่าองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเราทรงกระทดาการอกัศจรรยร์เหลล่านกันี้นใน
ลกักษณะทบีนี่แตกตล่างกกัน เราไมล่รผข้วล่าทดาไมพระองคร์ทรงทดาโคลนจากนนี้ดาลายและทาตาของชายผผข้นบีนี้ในขข้อพระคดาทบีนี่เรา
ศซกษากกันอยผล่ แนล่นอนวล่าพระองคร์จะตรกัสคดาๆหนซนี่งและชายผผข้นบีนี้จะถผกรกักษาใหข้หายเลยกก็ไดข้; หรสือพระองคร์อาจ
รกักษาเขาใหข้หายโดยแคล่การมองไปทบีนี่เขากก็ไดข้ แตล่ในโอกาสพลิเศษนบีนี้ ดข้วยเหตลุผลตล่างๆทบีนี่มบีแตล่พระองคร์กกับพระบลิดา
ในสวรรคร์เทล่านกันี้นทบีนี่ทรงทราบ พระองคร์ทรงถล่มนนี้ดาลายบนพสืนี้นดลิน, ทรงทดาโคลนจากนนี้ดาลายนกันี้น, ทาตาของชายผผข้นบีนี้,
และจากนกันี้นกก็ประทานคดาสกันี่งตล่างๆแกล่เขาวล่าเขาควรทดาอะไร เราทราบวล่าทกันี้งโคลนนกันี้นและนนี้ดาลายนกันี้นไมล่ไดข้เปปิดตา
ของชายผผข้นบีนี้ เขาถซูกรชกษาใหช้หายโดยการเชรืชั่อฟปังพระวจนะ

นบีนี่เปป็นจรลิงเชล่นกกันในหลายกรณบีในภาคพกันธสกัญญาเดลิม เมสืนี่อชนชาตลิอลิสราเอลถผกพวกงผกกัดในถลินี่นทลุรกกันดาร
พระเจข้าทรงบอกโมเสสใหข้ทดางผทองสกัมฤทธลิธ, ยกมกันขซนี้นบนเสา, และบอกผผข้คนใหข้มองไปทบีนี่งผนกันี้นและรกับการรกักษาใหข้
หาย คนเหลล่านกันี้นทบีนี่เชสืนี่อฟฟังพระวจนะกก็รกับการรกักษาใหข้หาย, คนเหลล่านกันี้นทบีนี่ปฏลิเสธทบีนี่จะเชสืนี่อฟฟังพระวจนะกก็ตาย 
ไมล่มบีอดานาจรกักษาใหข้หายในงผนกันี้นหรสือทองสกัมฤทธลิธทบีนี่งผนกันี้นถผกทดาขซนี้นมา แตล่ความเชรืชั่อฟปังตต่อพระวจนะไดข้นดาการรกักษา
ใหข้หายมา (กดว. 21:6-9)



เมสืนี่อชนชาตลิอลิสราเอลกระหายนนี้ดาในระหวล่างการเดลินทางของพวกเขา พระเจข้ากก็ไมล่ไดข้ทรงบอกโมเสสใหข้
ขลุดบล่อนนี้ดา; พระองคร์ทรงบอกเขาใหข้ตอีหวิน โมเสสเชสืนี่อฟฟัง และนนี้ดากก็ทะลกักออกมาจากศลิลานกันี้น (อพย. 17:6)

เมสืนี่อกดาแพงเมสืองเยรบีโคดผเหมสือนจะไมล่มบีทางถผกทดาลายไดข้เลย พระเจข้ากก็ทรงทดาลายกดาแพงเหลล่านกันี้น-ไมล่ใชล่
ดข้วยระเบลิดไฮโดรเจน แตล่โดยเสบียงแตรเขาแกะตกัวผผข้ (ยชว. 6:1-20)

คนของพระเจข้าไดข้สกังหารศกัตรผนกับพกันคน-ไมล่ใชล่ดข้วยหอกหรสือดาบปลายปฟน แตล่ดข้วยขากรรไกรของลาตกัว
หนซนี่ง (ผผข้วลินลิจฉกัย 15:15, 16)

พระเจข้าไดข้ทรงรกักษานนี้ดาเคก็มดข้วยเกลสือ (2 พงศร์กษกัตรลิยร์ 2:19-21) และทรงทดาใหข้นนี้ดาขมกลกับจสืดโดยแคล่
บกัญชาโมเสสใหข้โยนตข้นไมข้ตข้นหนซนี่งลงไปในนนี้ดานกันี้น (อพย. 15:23-25) เดก็กเลบีนี้ยงแกะคนหนซนี่งไดข้สกังหารยกักษร์ตนหนซนี่ง
ดข้วยสลลิงและหลินกข้อนหนซนี่งจากกข้นลดาธาร (1 ซมอ. 17:40, 49, 50)

ทางทกันี้งหลายของพระเจข้าไมล่ใชล่ทางทกันี้งหลายของเรา และเราไมล่มบีสลิทธลิธทบีนี่จะตกันี้งคดาถามสลินี่งทบีนี่พระองคร์ทรง
กระทดา ในกรณบีของชายผผข้นบีนี้ทบีนี่ตาบอดมาตกันี้งแตล่เกลิด พระเยซผจะตรกัสพระวจนะและเขาจะมองเหก็นทกันทบีเลยกก็ไดข้; 
แตล่พระองคร์ทรงทดาโคลนและดข้วยโคลนนกันี้นทรงทาตาของชายผผข้นบีนี้ โดยกฎตล่างๆของธรรมชาตลิ ถข้าเราถผโคลนในตา
ของใครสกักคน มกันกก็คงทดาใหข้เขาตาบอด; แตล่พระเยซผทรงใชข้สลินี่งทบีนี่ปกตลิแลข้วคงทดาใหข้คนๆหนซนี่งตาบอด และทรง
ทดาใหข้การอกัศจรรยร์นกันี้นเกลิดขซนี้นคสือการเปปิดตาของเขา ชายคนนกันี้นไมล่ไดข้ถามวล่าตาของเขาถผกรกักษาใหข้หายไดข้อยข่างไร;
เขาแคล่เชสืนี่อการอกัศจรรยร์นกันี้น ในทดานองเดบียวกกัน เราไมล่ตข้องถามวล่าพระโลหลิตของพระเยซผชดาระเราใหข้สะอาดจาก
บาปไดข้อยข่างไร; เราแคล่ตข้องเชรืชั่อและมบีประสบการณร์กกับการอกัศจรรยร์นกันี้น กางเขนนกันี้นเปป็นหลินสะดลุดแกล่คนเหลล่านกันี้น
ทบีนี่ปฏลิเสธทบีนี่จะมาหาพระเจข้าโดยความเชสืนี่อในพระราชกลิจทบีนี่เสรก็จสลินี้นแลข้วของพระเยซผ; แตล่แกล่คนเหลล่านกันี้นทบีนี่มาหา
พระเจข้า กางเขนนกันี้นคสือฤทธลิธเดชของพระเจข้าอกันนดาไปสผล่ความรอด

“จงไปลช้างออกเสอียในสระสวิโลอชมเถวิด” คลุณจะสกังเกตเหก็นวล่าจนถซงจลุดนบีนี้ชายตาบอดผผข้นบีนี้ไมล่ไดข้ทดาอะไรเลย
เพสืนี่อรกับการรกักษาใหข้หาย พระเยซซูทรงเหก็นชายผซูช้นอีทั้, พระองคค์ทรงปรารถนาทบีนี่จะรกักษาเขาใหข้หาย, พระองคร์ทรง
เขข้าหาเขา, พระองคร์ทรงทดาโคลนและทาตาของเขา จากนจันนพระองคร์ประทานคดาสกันี่งตล่างๆแกล่ชายผผข้นบีนี้ใหข้ไปลข้างใน
สระสลิโลอกัม คดาบกัญชานบีนี้จะเตสือนความจดายลิวทบีนี่เครล่งศาสนาคนใดเกบีนี่ยวกกับคดาสกันี่งทบีนี่คลข้ายๆกกันทบีนี่เอลบีชาใหข้แกล่นาอา
มานคนโรคเรสืนี้อนนกันี้น: “ขอจงไปชดาระตกัวในแมล่นนี้ดาจอรร์แดนเจก็ดครกันี้ง และเนสืนี้อของทล่านจะกลกับคสืนเปป็นอยล่างเดลิม 
และทล่านจะสะอาด” (2 พงศร์กษกัตรลิยร์ 5:10)

ผมรกับประกกันคลุณวล่าถข้าชายตาบอดผผข้นบีนี้ไมล่ไดข้เชสืนี่อฟฟังเมสืนี่อพระเยซผตรกัสวล่า “จงไปเถลิด” เขากก็คงตาบอดตล่อ
ไปตราบใดทบีนี่เขามบีชบีวลิตอยผล่ นนี้ดาในสระสลิโลอกัมไมล่มบีอดานาจรกักษาใหข้หายใดๆเลย; มกันคสือความเชสืนี่อฟฟังตล่อพระวจนะทบีนี่
นดาการรกักษาใหข้หายมาใหข้ พระเยซผทรงบกัญชาชายผผข้นบีนี้วล่า “จงไปเถวิด” วกันนบีนี้พระองคร์ทรงเชลิญชวนเราวล่า “จงมา
เถวิด”

“บรรดาผผข้ทดางานเหนก็ดเหนสืนี่อยและแบกภาระหนกักจงมาหาเรา และเราจะใหข้ทล่านทกันี้งหลายหายเหนสืนี่อย
เปป็นสลุข” (มธ. 11:28)

“และผผข้ทบีนี่มาหาเรา เรากก็จะไมล่ทลินี้งเขาเลย” (ยอหร์น 6:37 วรรคหลกัง)



“พระวลิญญาณและเจข้าสาวตรกัสวล่า “เชลิญมาเถลิด” และใหข้ผผข้ทบีนี่ไดข้ยลินกลล่าววล่า “เชลิญมาเถลิด” และใหข้ผผข้ทบีนี่
กระหายเขข้ามา ผซูช้ใดมอีใจปรารถนา กด็ใหช้ผซูช้นชทั้นมารชบนทั้กาแหต่งชอีววิตโดยไมต่ตช้องเสอียอะไรเลย” (วว. 22:17) 

กรลุณาหมายเหตลุวล่าพระเยซผไมล่ไดข้ตรกัสแกล่ชายตาบอดผผข้นบีนี้วล่า “จงไปและลข้างในนนี้ดาทบีนี่เจข้าเลสือกไดข้ตาม
สบาย” พระองคร์ไมล่ไดข้ตรกัสวล่า “จงไปและลข้างในทบีนี่ใดกก็ตามทบีนี่เจข้าคลิดวล่าดบีทบีนี่สลุด” และพระองคร์ไมล่ไดข้สกันี่งชายผผข้นบีนี้วล่า
 “จงไปยกังนนี้ดาทบีนี่อยผล่ใกลช้ทอีชั่สทุดและลข้างเถลิด” พระองคร์ประทานคดาสกันี่งและขข้อปฏลิบกัตลิทบีนี่เฉพาะเจาะจงแกล่ชายผผข้นบีนี้: “จง
ไปลข้างออกเสบียในสระสวิโลอชมเถลิด”-และถข้าชายผผข้นบีนี้ไดข้ตกัดสลินใจวล่าเขาไมล่เลสือกทบีนี่จะลข้างในสระสลิโลอกัมแตล่กลกับเดลิน
ทางไปยกังแมต่นทั้กาจอรค์แดนและลข้าง เขากก็คงไมล่ไดข้รกับการมองเหก็นของตน

เราไมล่ไดข้รกับสลินี่งใดจากพระเจข้านอกเสบียจากเราเชสืนี่อฟฟังพระวจนะ ถข้าเราหวกังวล่าจะไดข้รกับพระพรตล่างๆของ
พระองคร์ เรากก็ตข้องอช้างสวิทธวิธในพระพรเหลล่านกันี้นตามขข้อปฏลิบกัตลิตล่างๆทบีนี่ใหข้ไวข้ในพระวจนะ เราไมล่ไดข้รกับความรอด
ตามแผนการหรสือแผนงานของเราเอง และไมล่ใชล่โดยสลินี่งทบีนี่มนลุษยร์กลล่าวดข้วย เราไดข้รกับความรอดตามแผนการและ
แผนงานทบีนี่ถผกจกัดวางไวข้โดยพระเจข้าผผข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ

ในประโยคทบีนี่ถผกแทรกเขข้ามาในขข้อ 7 เราเรบียนรผข้วล่า “สวิโลอชมแปลวต่า ‘ใชจ้ไป’” สระสลิโลอกัมถผกกลล่าวถซง
เปป็นครกันี้งแรกในเนหะมบียร์ 3:15 (สลิโลอาหร์) และอบีกครกันี้งในอลิสยาหร์ 8:6 (ชลิโลอาหร์)

ยล่อมเกลิดคดาถามขซนี้นมาวล่า ทดาไมยอหร์นใสล่ประโยคแทรกเขข้ามาในพระคดาขข้อนบีนี้ โดยเฉพาะการเอล่ยชสืนี่อสระ
นกันี้น? คดาตอบเดบียวทบีนี่สมเหตลุสมผลเทล่าทบีนี่ผมมองเหก็นไดข้กก็คสือวล่าพวกยลิวทบีนี่เกรงกลกัวพระเจข้าทลุกคนคงจะเขข้าใจสดานวน
ทบีนี่วล่า “ผผข้ทบีนี่ถผกสล่งมา” (“ใชข้ไป”) นกันี้นชบีนี้ไปยกังพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาผผข้ซซนี่งพระเจข้าไดข้ทรงสล่งมา พระเยซผผผข้ยลินี่งใหญล่
ผผข้ทรงรกักษาจลิตใจ, วลิญญาณ, และรล่างกายใหข้หาย, “ผผข้ทรงถผกสล่งมา” จากพระเจข้า, ทรงเปป็น “สลิโลอกัม” (นนี้ดาพลุนกันี้น) 
แหล่งพระพรฝฝ่ายวลิญญาณทลุกประการและแหล่งพระพรฝฝ่ายรล่างกายทลุกประการเชล่นกกัน ดข้วยวล่า “ของประทานอกัน
ดบีทลุกอยล่าง และของประทานอกันเลลิศทลุกอยล่างยล่อมมาจากเบสืนี้องบน และสล่งลงมาจากพระบลิดาแหล่งบรรดาดวง
สวล่าง ในพระบลิดาไมล่มบีการแปรปรวน หรสือไมล่มบีเงาอกันเนสืนี่องจากการเปลบีนี่ยนแปลง” (ยากอบ 1:17)

“เขาจจึงไปลช้างแลช้วกลชบเหด็นไดช้” พระคกัมภบีรร์ไมล่บอกเราวล่าใครสกักคนนกาชายผผข้นบีนี้ไปยกังสระสลิโลอกัมหรสือวล่า
เขาไปคนเดบียว เนสืนี่องจากเขาใชข้ชบีวลิตตลอดทกันี้งชบีวลิตของเขาในชลุมชนนกันี้น มกันจซงไมล่ใชล่เรสืนี่องไรข้เหตลุผลทบีนี่จะคลิดวล่าเขาไป
ทบีนี่นกันี่นคนเดบียว และอาจเคยไปทบีนี่นกันี่นมาหลายครกันี้งแลข้วกล่อนหนข้านบีนี้กก็ไดข้ สลินี่งสดาคกัญกก็คสือวล่าเมสืนี่อพระเยซผทรงสกันี่งเขาใหข้ไป
ลข้าง เขากก็เชสืนี่อฟฟังโดยปราศจากคดาถามและโดยไมล่ขอใหข้มนลุษยร์คนใดมาชล่วย

ไมล่มบีขข้อสงสกัยใดๆในหกัวของผมเลยวล่าชายผผข้นบีนี้ถผกรกักษาใหข้หายทกันทบีทบีนี่เขาเอานนี้ดาทาตาของเขาและลข้าง
โคลนนกันี้นออก พระคกัมภบีรร์บอกเราวล่าเขาลข้างและ “กลชบเหด็นไดช้” ขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าชายผผข้นบีนี้สามารถเดวินไดข้ดข้วยซนี้ดา
หลกังจากไดข้รกับการมองเหก็นกก็เปป็นการอกัศจรรยร์อยล่างหนซนี่งในตกัวมกันเองแลข้ว! วกันนบีนี้ ถข้าการอกัศจรรยร์แหล่งการผล่าตกัด
สมกัยใหมล่ทดาใหข้คนๆหนซนี่งกลกับมองเหก็นไดข้ มกันกก็ตข้องใชข้เวลาอบีกหลายวกันกวล่าจะยอมใหข้แสงอาทลิตยร์สล่องเขข้ามาใน
ดวงตาทบีนี่กลกับมองเหก็นแลข้ว แตล่จงสกังเกตวล่าชายผซูช้นอีทั้ไดข้รกับการรกักษาใหข้หายทชนทอี, การมองเหก็นของเขาถผกมอบใหข้
แกล่เขาทชนทอี-และพระเยซซูไมต่ไดช้เอาแวต่นทจึบแสงมาสวมใหช้เขา! เมสืนี่อพระเจช้าทรงกระทดาการอกัศจรรยร์หนซนี่ง ผลลกัพธร์
ตล่างๆกก็เปป็นความสดาเรก็จรข้อยเปอรร์เซก็นตร์



นบีนี่เปป็นจรลิงเชล่นกกันในความรอดของเรา เมสืนี่อพระเจข้าทรงชล่วยเราใหข้รอด พระองคร์กก็ไมล่ไดข้ทรงชล่วยเราใหข้
รอดเพอียงบางสต่วน พระองคร์ไมล่ใชล่แคล่ “แปะแผลเรา” ไมล่เลยครกับ พระองคร์ทรงสรข้างเราใหข้เปป็นคนใหมล่ในพระ
ครลิสตร์, “สลินี่งเกล่าๆกก็ลล่วงไป ดซูเถวิด สวิชั่งสารพทดกลายเปป็นสวิชั่งใหมต่ทชทั้งนชทั้น” (2 คร. 5:17)

ขข้อ 8: “เพรืชั่อนบช้านและคนทชทั้งหลายทอีชั่เคยเหด็นชายคนนชทั้นเปป็นคนตาบอดมากต่อน จจึงพซูดกชนวต่า “คนนอีทั้มวิใชต่
หรรือทอีชั่เคยนชชั่งขอทาน”

การกลล่าวถซง “เพรืชั่อนบช้าน” ของชายผผข้นบีนี้กก็คงบล่งบอกวล่าเขากลกับไปบข้านของเขาทกันทบีทบีนี่ดวงตาของเขาถผก
เปปิด-ซซนี่งคงจะเปป็นเรสืนี่องธรรมดาและเขข้าใจไดข้ทบีนี่เขาจะกระทดา “เพสืนี่อนบข้าน” ของเขาคงหมายถซงคนเหลล่านกันี้นทบีนี่
อาศกัยอยผล่ใกลข้เขา และ “คนทชทั้งหลายทอีชั่เคยเหด็นชายคนนชทั้นเปป็นคนตาบอดมากต่อน” คสือคนเหลล่านกันี้นทบีนี่คลุข้นเคยกกับ
การเหก็นเขาขอทานอยผล่ในเมสือง ในสมกัยนกันี้น เชล่นเดบียวกกับสมกัยนบีนี้ พวกคนขอทานตาบอดถผกพบในทบีนี่ๆคนผล่านไป
ผล่านมาเยอะใกลข้กกับอาคารสาธารณะตล่างๆซซนี่งเปป็นทบีนี่ๆคนจดานวนมากจะเหก็นพวกเขา เนสืนี่องจากชายผผข้นบีนี้ตาบอดมา
ทกันี้งชบีวลิตกล่อนหนข้านบีนี้ ผมจซงไมล่สงสกัยเลยวล่าเขาเปป็นภาพคลุข้นตาสดาหรกับหลายรข้อยคนทบีนี่ชลินกกับการเหก็นเขาขอทาน

ผผข้คนเหลล่านกันี้นถามกกันและกกันวล่า “คนนอีทั้มวิใชต่หรรือทอีชั่เคยนชชั่งขอทาน” นบีนี่ขจกัดขข้อสงสกัยใดๆทบีนี่วล่าชายผผข้นบีนี้เปป็น
คนยากจน โดยเปป็นคนยลิวทบีนี่อยผล่ในชนชกันี้นทบีนี่ตนี่ดาตข้อยทบีนี่สลุด มกันเปป็นความจรลิงทบีนี่วล่าสมชยนอีทั้คนตาบอดจดานวนมากมบีการ
ศซกษาดบีและพบหนทางทบีนี่พวกเขาจะดผแลตกัวเองไดข้และใชข้ชบีวลิตในสภาพการณร์ตล่างๆทบีนี่สะดวกสบาย; แตล่ในสมกัยนกันี้น
พวกคนตาบอดสล่วนใหญล่นล่าจะเปป็นคนทบีนี่ยากจนและตข้องพซนี่งพาความเมตตาของผผข้อสืนี่น

ขข้อ 9: “บางคนกด็พซูดวต่า “คนนชทั้นแหละ” คนอรืชั่นวต่า “เขาคลช้ายคนนชทั้น” แตต่เขาเองพซูดวต่า “ขช้าพเจช้าครือ
คนนชทั้น”

บางคนทบีนี่เคยเหก็นชายผผข้นบีนี้กก็จดาเขาไดข้ทกันทบีวล่าเปป็นขอทานตาบอดคนนกันี้นทบีนี่พวกเขาเหก็นจนชลินแลข้ว และถซง
แมข้วล่าดวงตาของเขาถผกเปปิดแลข้วตอนนบีนี้ พวกเขากก็ดผออกอยล่างชกัดเจนวล่าเขาเปป็นเพสืนี่อนบข้านของตนทบีนี่เคยตาบอด

“คนอรืชั่นวต่า “เขาคลจ้ายคนนชทั้น” คนเหลล่านกันี้นทบีนี่กลล่าวคดาพผดนบีนี้นล่าจะเปป็นพวกทบีนี่อาศกัยอยผล่ในและใกลข้กรลุง
เยรผซาเลก็มทบีนี่เคยเหด็นชายตาบอดคนนบีนี้-บางทบีอาจเปป็นครกันี้งคราว-แตล่กก็ยกังไมล่รผข้จกักเขาดบีพอทบีนี่จะแนล่ใจเรสืนี่องตกัวตนของ
เขา ถซงอยล่างไรแลข้ว การอกัศจรรยร์ทบีนี่ไดข้ถผกกระทดากกับชายผผข้นบีนี้ไดข้เปลบีนี่ยนแปลงรผปลกักษณร์ของเขาแลข้ว ไมล่มบีขข้อสงสกัย
เกบีนี่ยวกกับเรสืนี่องนกันี้นเลย จงมองดผใบหนข้าของคนๆหนซนี่งทบีนี่ไมล่เคยเหก็นแสงกลางวกันมากล่อน, คนๆหนซนี่งทบีนี่ดวงตาของเขา
ไมล่เคยมองเหก็นมากล่อนเลย บกัดนบีนี้ลองจลินตนาการใบหนข้านกันี้นทบีนี่ถผกแปลงสภาพดข้วยความชสืนี่นบานและความ
อกัศจรรยร์แหล่งดวงตาทบีนี่มองเหก็นไดข้ชกัดเจน-และมกันจะเปป็นเรสืนี่องงล่ายทบีนี่จะเขข้าใจวล่าชายผผข้นบีนี้ถผกแปลงสภาพแลข้วโดยการ
อกัศจรรยร์นบีนี้จนคนเหลล่านกันี้นทบีนี่เคยเหก็นเขามาหลายครกันี้งหลายคราไมล่อาจระบลุตกัวตนเขาไดข้อยล่างแนล่ชกัดวล่าเปป็นขอทาน
ตาบอดคนนกันี้นผผข้ซซนี่งพวกเขาคลุข้นเคยพอสมควร

มบีบทเรบียนฝฝ่ายวลิญญาณทบีนี่ยลินี่งใหญล่บทเรบียนหนซนี่งตรงนบีนี้ เมสืนี่อคนไมล่เชสืนี่อทบีนี่นล่าสกังเวชและถผกบาปทดาใหข้ตาบอด
กลกับใจใหมล่, บกังเกลิดใหมล่โดยทางการอกัศจรรยร์ทบีนี่ถผกกระทดาโดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ ความคลิดของเขากก็ถผกเปปิด
และมบีการเปลบีนี่ยนแปลงทบีนี่สกังเกตเหก็นไดข้มากๆในคนๆนกันี้น-ใชล่แลข้วครกับ แมข้แตล่ในรผปลกักษณร์ของเขา มกันเปป็นความ
จรลิงทบีนี่วล่าครลิสเตบียนทกันี้งหลายทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้วมบีชบีวลิตอยผล่ในพลกับพลาทบีนี่เปป็นเนสืนี้อหนกังหลกังเดลิม แตล่เมสืนี่อคนๆหนซนี่งบกังเกลิด
โดยพระวลิญญาณ ลกักษณะและวลิธบีการใชข้ชบีวลิตทกันี้งหมดของเขากก็จะถผกเปลบีนี่ยนแปลง



จงสกังเกตวล่าไมล่มบีขข้อสงสกัยในความคลิดของชายผผข้นกันี้นทบีนี่ไดข้รกับการรกักษาใหข้หายแลข้วเลย เขาใหข้คดาพยานทบีนี่
แนล่ชกัดและเทบีนี่ยงตรงวล่า: “ขช้าพเจช้าครือคนนชทั้น” เขาไดข้ยลินพวกเพสืนี่อนบข้านและพวกคนรผข้จกักพผดกกันเกบีนี่ยวกกับตกัวเขา 
โดยถามคดาถามตล่างๆและแสดงความสงสกัยเกบีนี่ยวกกับตกัวตนของเขา; ดกังนกันี้นเขาจซงกลล่าวชกัดเจนวล่าเขาคสือชายคนนกันี้น
ทบีนี่พวกเขารผข้จกักวล่าเปป็นขอทานตาบอดคนหนซนี่ง

ขข้อ 10: “เขาทชทั้งหลายจจึงถามเขาวต่า “ตาของเจช้าหายบอดไดช้อยต่างไร”
คดาถามนบีนี้มาจากคนกลลุล่มนกันี้นทบีนี่มารลุมลข้อมชายตาบอดผผข้นบีนี้เมสืนี่อเขากลกับมาจากสระสลิโลอกัมหลกังจากทบีนี่ดวงตา

ของเขาถผกเปปิดแลข้ว บางคนเปป็นเพสืนี่อนบข้านของเขา และคนอสืนี่นๆในกลลุล่มนกันี้นอาจเปป็นคนตล่างถลินี่นทบีนี่ไดข้ยลินเรสืนี่องการ
อกัศจรรยร์นกันี้นและอยากเหก็นชายผผข้นบีนี้ทบีนี่ดวงตาของเขาถผกเปปิดแลข้วอยล่างอกัศจรรยร์ การมหกัศจรรยร์เชล่นนกันี้นยล่อมจะดซงดผด
ทลุกคนทบีนี่ไดข้ยลินเกบีนี่ยวกกับมกัน พวกเขามาหข้อมลข้อมเขาและถามวล่า “ตาของเจข้าหายบอดไดข้อยต่างไร?”

ขข้อ 11: “เขาตอบวต่า “ชายคนหนจึชั่งชรืชั่อเยซซู ไดช้ทกาโคลนทาตาของขช้าพเจช้า และบอกขช้าพเจช้าวต่า ‘จงไปทอีชั่
สระสวิโลอชมแลช้วลช้างออกเสอีย’ ขช้าพเจช้ากด็ไดช้ไปลช้างตาจจึงมองเหด็นไดช้”

ชายผผข้นบีนี้ใหข้บกันทซกขข้อเทก็จจรลิงในกรณบีนบีนี้อยล่างเรบียบงล่ายและเขข้าใจไดข้ เขาทราบพระนามขององคร์พระผผข้เปป็น
เจข้าวล่าเยซซูไดข้อยล่างไรนกันี้น เราคงไดข้แตล่เดา บางทบีคนหนซนี่งในผผข้คนเหลล่านกันี้นทบีนี่ไดข้เหก็นการอกัศจรรยร์นกันี้นบอกเขาวล่าพระ
เยซผทรงเปป็นผผข้ทบีนี่รกักษาเขาใหข้หาย ไมล่วล่าจะอยล่างไร ขอทานคนนกันี้นกก็รผข้จกักองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าวล่าเปป็นเพบียง “ชายคน
หนซนี่งชสืนี่อเยซผ” และไมล่มากไปกวล่านกันี้น นบีนี่ปรากฏชกัดในขข้อ 35 เมสืนี่อพระเยซผทรงถามเขาวล่า “เจข้าเชสืนี่อในพระบลุตรของ
พระเจข้าหรสือ” ชายคนนกันี้นตอบวล่า “ทต่านเจช้าขช้า ผซูช้ใดเปป็นพระบทุตรนชทั้น ซซนี่งขข้าพเจข้าจะเชสืนี่อในพระองคร์ไดข้” เมสืนี่อเขา
สารภาพตรงนบีนี้วล่าชายคนหนซนี่งชสืนี่อเยซผไดข้กระทดาการอกัศจรรยร์ทบีนี่เปปิดตาของเขา เขากก็ไมล่ไดข้รซูช้ในตอนนกันี้นวล่าพระเยซผ
ทรงเปป็นพระบลุตรของพระเจข้า, พระผผข้ชล่วยใหข้รอดของคนบาปทกันี้งหลาย; แตล่เขาใหข้ขข้อเทก็จจรลิงแตล่ละประการของ
การอกัศจรรยร์นกันี้นอยล่างถผกตข้อง-“ชายคนหนซนี่งชสืนี่อเยซผเอาโคลนทาตาของขข้าพเจข้า, บอกขข้าพเจข้าใหข้ไปและลข้างใน
สระสลิโลอกัม ขข้าพเจข้ากก็ไป, ขข้าพเจข้าลข้างตามทบีนี่เขาสกันี่ง, และขข้าพเจข้าไดข้รกับการมองเหก็นของขข้าพเจข้า”

ขข้อ 12: “เขาทชทั้งหลายจจึงถามเขาวต่า “ผซูช้นชทั้นอยซูต่ทอีชั่ไหน” คนนชทั้นบอกวต่า “ขช้าพเจช้าไมต่ทราบ”
ความปรารถนาทบีนี่จะเหก็นพระเยซผเปป็นเรสืนี่องปกตลิธรรมดา แตล่คนเหลล่านกันี้นทบีนี่ถามวล่า “ผซูช้นชทั้นอยซูต่ทอีชั่ไหน” ไมล่

นล่าจะตกันี้งใจทบีนี่จะนมกัสการพระองคร์หรสือสรรเสรลิญพระนามของพระองคร์สดาหรกับการอกัศจรรยร์แสนวลิเศษนกันี้นทบีนี่
พระองคร์พซนี่งกระทดา ไมล่ตข้องสงสกัยเลยวล่าพวกเขาเปป็นศกัตรผของพระองคร์ และพวกเขาอยากลงมสือกกับพระองคร์และ
นดาตกัวพระองคร์ไปอยผล่ตล่อหนข้าพวกขลุนนางเพสืนี่อทบีนี่จะปรกับโทษพระองคร์ถซงตาย

คดาตอบทบีนี่ชายผผข้นบีนี้ใหข้ดผเหมสือนจะบล่งบอกอยล่างแนล่นอนวล่าเขาไมล่ไดข้กลกับไปยกังสถานทบีนี่ๆเขาเคยขอทาน แตล่
หลกังจากทบีนี่ดวงตาของเขาถผกเปปิดแลข้วเขากก็กลกับไปบข้านเพสืนี่อเลล่าใหข้ครอบครกัวและเพสืนี่อนๆฟฟัง ถข้าเขากลกับไปยกัง
สถานทบีนี่ๆพระเยซผทรงรกักษาเขาใหข้หาย เขากก็นล่าจะบอกพวกคนทบีนี่ซกักถามเขาไปแลข้ววล่าพระเยซผทรงอยผล่ทบีนี่นกันี่นกล่อน
หนข้านกันี้นเพบียงไมล่นานและพระองคร์จซงไมล่นล่าจะไปไกลมากนกัก คนเหลล่านบีนี้ดผเหมสือนจะคลิดวล่าผผข้กระทดาการอกัศจรรยร์
เชล่นนกันี้นคงจะไมล่ไปไกลนกักจากผผข้ทบีนี่ไดข้รกับการอกัศจรรยร์นกันี้น พวกเขากดาลกังตกัดสลินพระเยซผโดยใชข้มาตรฐานของมนลุษยร์
และไมล่เขข้าใจวล่าพระองคร์ทรงหลอีกเลอีชั่ยงการตกเปป็นจลุดสนใจมากกวล่าทบีนี่จะแสวงหามกันอยผล่เสมอ

ขข้อ 13: “เขาจจึงพาคนทอีชั่แตต่กต่อนตาบอดนชทั้นไปหาพวกฟารวิสอี”



“เขา” (พวกเขา) ทบีนี่พาชายหนลุล่มคนนบีนี้ไปหาพวกฟารลิสบีคงเปป็นคนเหลล่านกันี้นทบีนี่อาศกัยอยผล่ในละแวกเดบียวกกัน
กกับเขา พวกเขาคลิดวล่าการอกัศจรรยร์ทบีนี่นล่าทซนี่งขนาดการรกักษาใหข้หายแบบฉกับพลกันนบีนี้ของชายคนหนซนี่งทบีนี่เกลิดมาตาบอด
ตข้องมบีการสอบสวนเพลินี่มเตลิม ดกังนกันี้นพวกเขาจซงพาเขาไปอยผล่ตล่อหนข้า “สภาใหญล่” นกันี้น, หรสือสภาซานเฮดรลิน, ไมล่
ตข้องสงสกัยเลยวล่านบีนี่เปป็นคนกลลุล่มเดบียวกกับทบีนี่องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเราทรงใหข้การและทรงแกข้ตล่างตล่อหนข้าพวกเขาใน
บททบีนี่ 5 ไมล่มบีคนกลลุล่มอรืชั่นแลข้วในแวดวงศาสนาในกรลุงเยรผซาเลก็มทบีนี่สามารถตกัดคนๆหนซนี่งออกจากกลลุล่ม และคนเหลล่า
นบีนี้กก็ขชบไลต่ชายหนลุล่มผผข้นบีนี้ออกไปจากธรรมศาลาจรลิงๆ (ดผ ขข้อ 34)

ขข้อ 14: “วชนทอีชั่พระเยซซูทรงทกาโคลนทาตาชายคนนชทั้นใหช้หายบอดเปป็นวชนสะบาโต”
ทบีนี่โคลนนกันี้นถผกทดาในวกันสะบาโตกก็ถผกชบีนี้ใหข้เหก็นดข้วยเหตลุผลสองประการ: ประการแรก เพสืนี่อพลิสผจนร์วล่าพระ

เยซผทรงเปป็นเจข้าแหล่งวกันสะบาโตเชล่นเดบียวกกับวกันอสืนี่นๆทบีนี่เหลสือทกันี้งหมด พระองคร์ไดข้เสดก็จมาเพสืนี่อทดาใหข้วกันตล่างๆ, 
พลิธบีการตล่างๆ, เทศกาลเลบีนี้ยงตล่างๆสดาเรก็จจรลิง-กลล่าวโดยสรลุปกก็คสือ พระองคร์ไดข้เสดก็จมาเพสืนี่อทดาใหข้ระบบเดวิมทกันี้งหมด
สดาเรก็จจรลิงเพสืนี่อทบีนี่ยลุคใหมต่จะนดาชบีวลิตมาใหข้โดยทางพระวลิญญาณ ประการทบีนี่สองกก็คสือ มกันเนข้นยนี้ดาความเกลบียดชกังและ
ความเปป็นศกัตรผอกันขมขสืนี่นของพวกยลิวทบีนี่มบีตล่อพระเยซผครลิสตร์เจข้า ผผข้ซซนี่งพวกเขามองวล่าเปป็นผผข้ละเมลิดพระบกัญญกัตลิและผผข้
ทดาใหข้วกันสะบาโตบรลิสลุทธลิธของพวกเขาเปป็นมลทลิน

ในการกระทกาการอกัศจรรยร์ตล่างๆในวกันสะบาโต พระเยซผกดาลกังสอนพวกยลิวถซงความหมายทบีนี่แทข้จรลิงของ
วกันสะบาโต โดยแสดงใหข้พวกเขาเหก็นวล่าการงานตล่างๆแหล่งความเมตตาและการกระทดาตล่างๆแหล่งความรกักจะตข้อง
ถผกกระทดาแมข้กระทกันี่งในวกันนกันี้น การงานตล่างๆแหล่งความเมตตา, ความสงสาร, และความรกักทดาไดข้ทลุกเวลาเสมอ 
และควรถผกกระทดาเพสืนี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจข้าและในพระนามของพระเยซผ

ขข้อ 15: “พวกฟารวิสอีกด็ไดช้ถามเขาออีกวต่า ทกาอยต่างไรตาเขาจจึงมองเหด็น เขาบอกคนเหลต่านชทั้นวต่า “เขาเอา
โคลนทาตาของขช้าพเจช้า และขช้าพเจช้ากด็ลช้างออกแลช้วจจึงมองเหด็น”

“พวกฟารวิสทกด็ไดช้ถามเขาออีก” นบีนี่เปป็นคดาถามเดบียวกกับทบีนี่เพรืชั่อนบช้านเหลล่านกันี้นไดข้ถามเขา พวกเขารผข้วล่าเขาเกลิด
มาตาบอด, พวกเขารผข้วล่าดวงตาของเขาบกัดนบีนี้เปปิดออกแลข้วอยล่างนล่าอกัศจรรยร์ และพวกเขาอยากรผข้วล่าสลินี่งนบีนี้เกลิดขซนี้นไดข้
อยล่างไร พวกฟารลิสบีเหลล่านกันี้น, เนสืนี่องจากพวกเขาเปป็นผผข้นดาทางศาสนาในสมกัยนกันี้น, นล่าจะสนใจในความสมบผรณร์และ
ความไดข้ผลของการรกักษาใหข้หายนกันี้นมากกวล่าจะสนใจวล่าการรกักษาใหข้หายนกันี้นสดาเรก็จไดข้อยล่างไร คดาถามทบีนี่สดาคกัญ
ทบีนี่สลุดเกบีนี่ยวกกับความรอดของคนบาปคนหนซนี่งไมล่ใชล่วลิธบีการ (หรสือลกักษณะ) ทบีนี่มกันถผกทดาสดาเรก็จ แตล่วล่าคนๆนกันี้นทบีนี่อข้างตกัว
วล่ารกับความรอดแลข้วไดข้รกับความรอดอยล่างแทข้จรลิงหรสือไมล่ การงานแหล่งการสรข้างใหมล่ไดข้ถผกกระทดาในใจนกันี้นอยล่าง
แทข้จรลิงแลข้วไหม? ขข้อถกเถบียงทางศาสนาทบีนี่แพรล่หลายมากทบีนี่สลุดทล่ามกลางผผข้คนไมล่เกบีนี่ยวขข้องกกับขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าพระ
วลิญญาณทรงฟฟฟื้นใจใหมล่แลข้ว แตล่เปป็นววิธอีทอีชั่มชนไดช้ถซูกกระทกา! เรารผข้วล่ามบีทางเดบียวทบีนี่จะรกับความรอด-โดยพระคลุณผล่าน
ทางความเชสืนี่อ; แตล่คนบางกลลุล่มประกาศวล่าพวกเขาเปป็นผซูช้อารชกขาพวกเดอียวแหล่งทางนกันี้น และบางกลลุล่มถซงกกับโตข้
แยข้งเกบีนี่ยวกกับตดาแหนล่งหรสือทล่าทางของรล่างกายตอนทบีนี่คนๆหนซนี่งรกับความรอดดข้วยซนี้ดา กลลุล่มอสืนี่นๆกก็แยข้งวล่าคนๆหนซนี่งไมล่
อาจรกับความรอดไดข้นอกจากในครลิสตจกักร มกันไมล่สดาคกัญวล่าคนๆหนซนี่งอยผล่ในพระวลิหาร, ในครลิสตจกักรโดยกข้มศบีรษะทบีนี่
ธรรมาสนร์, นกันี่งรถยนตร์ทบีนี่วลินี่งไปตามทางหลวง, นกันี่งอยผล่ในเครสืนี่องบลิน, หรสือนอนอยผล่บนเตบียงในยามคนี่ดาคสืนหรสือใกลข้รลุล่ง



สาง ใครๆกก็รกับความรอดไดข้ไมล่วล่าเขาจะอยผล่ทบีนี่ไหนกก็ตามถข้าเขารผข้สซกถซงความตข้องการพระผผข้ชล่วยใหข้รอด, กลกับใจ
ใหมล่, และรข้องออกพระนามของพระองคร์ในความเชสืนี่อ!

ชายผผข้นกันี้นใหข้คดาตอบแกล่พวกฟารลิสบีเหลล่านกันี้นดข้วยใจกลข้าซซนี่งเปป็นคดาตอบเดบียวกกับทบีนี่เขาไดข้ใหข้แกล่พวกเพสืนี่อน
บข้านของเขา เวข้นแตล่วล่าเขาไมล่ไดข้กลล่าวถซงพระนามของพระเยซผ เขาใชข้คดาสรรพนาม “เขา” ซซนี่งบล่งบอกวล่าเขารผข้วล่า
พวกฟารลิสบีเหลล่านกันี้นคงจะเขข้าใจวล่าเขากดาลกังพผดถซงพระเยซผ

คดาพยานและความกลข้าหาญอกันเรบียบงล่ายและตรงไปตรงมาของขอทานผผข้นล่าสงสารคนนบีนี้ควรเปป็นสลินี่งทบีนี่เรา
ใหข้ความสนใจ เขาไมล่ไดข้ลกังเลทบีนี่จะยสืนหยกัดตล่อหนข้าพวกเขาและใหข้การเกบีนี่ยวกกับเยซผผผข้นบีนี้ทบีนี่พวกเขาเกลบียดชกัง เขา
เผชลิญการขล่มเหงอยล่างรลุนแรง เขารผข้วล่าแมช้แตต่พต่อแมต่ของเขาเองกก็คงไมล่ใหข้การรกับรองเพสืนี่อเขาเพราะมบีการตกลงกกัน
แลข้ว (ขข้อ 22) วล่าใครกก็ตามทบีนี่ยอมรกับพระครลิสตร์ผผข้นบีนี้จะถผกขกับออกจากธรรมศาลา เขารผข้สซกขอบคลุณเหลสือเกลิน
สดาหรกับการมองเหก็นของเขา มกันไมล่สดาคกัญเลยวล่าสลินี่งใดบข้างจะเกลิดขซนี้นตามมา

พระบกัญชาขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้ากก็คสือวล่า “ใหช้ผซูช้ทอีชั่พระเยโฮวาหค์ทรงไถต่ไวช้แลช้วกลต่าวดชงนชทั้นเถวิด!” (เพลง
สดลุดบี 107:2) เราไมล่ควรละอายเรสืนี่องพระเยซผ, ละอายทบีนี่จะบอกเลล่าขล่าวดบีแหล่งความรอดและใหข้ผผข้คนรผข้วล่าขล่าว
ประเสรลิฐไดข้เขข้ามาในชบีวลิตของเราเองแลข้ว

ขข้อ 16: “ฉะนชทั้นพวกฟารวิสอีบางคนพซูดวต่า “ชายคนนอีทั้ไมต่ไดช้มาจากพระเจช้าเพราะเขามวิไดช้รชกษาวชนสะบา
โต” คนอรืชั่นวต่า “คนบาปจะทกาการอชศจรรยค์เชต่นนชทั้นไดช้อยต่างไร” พวกเขากด็แตกแยกกชน”

ในทบีนี่นบีนี้เราเหก็นพวกฟารลิสบีสองกลลุล่ม-กลลุล่มหนซนี่งประกอบดข้วยเหลล่าศกัตรผของพระเยซผครลิสตร์ ผผข้ซซนี่งพรข้อมทบีนี่จะใชข้
สลินี่งใดกก็ตามทบีนี่พวกเขาจะกลล่าวหาพระองคร์ไดข้วล่าเปป็นคนนอกรบีตและศกัตรผตล่อศาสนาของพวกบรรพบลุรลุษของพวก
เขา พวกเขากลล่าววล่า “ชายคนนบีนี้ไมล่ไดข้มาจากพระเจข้า เขาเปป็นคนชกันี่วเพราะเขามลิไดข้รกักษาวกันสะบาโต” พวกเขา
กดาลกังอนลุมานวล่าชายคนหนซนี่งทบีนี่ถผกสล่งมาจากพระเจข้า, ศาสดาพยากรณค์คนหนซนี่งของพระเจข้า, คงไมล่ทดางานในวกันสะ
บาโต-และในการคลิดเชล่นนบีนี้พวกเขาแสดงออกถซงความโฉดเขลาของตนเกบีนี่ยวกกับสลินี่งตล่างๆทบีนี่เปป็นฝฝ่ายวลิญญาณอยล่าง
แทข้จรลิง

พวกฟารลิสบีอบีกกลลุล่มทบีนี่เหลสือประกอบดข้วยคนสล่วนนข้อยทบีนี่ไดข้เฝฟ้าดผพระเยซผ, พวกเขาไดข้ฟฟังถข้อยคดาแหล่งชบีวลิต
อกันแสนวลิเศษของพระองคร์และไดข้เหก็นการอกัศจรรยร์ตล่างๆของพระองคร์ พวกเขาถามวล่า “ชายคนหนซนี่งทบีนี่ไมต่ไดช้ถผกสล่ง
มาจากพระเจข้า, ชายคนหนซนี่งทบีนี่เปป็นคนชกันี่วและตนี่ดาทราม, จะทดาสลินี่งทบีนี่นล่าทซนี่งอยล่างการเปปิดตาของคนๆหนซนี่งทบีนี่ไมล่เคย
เหก็นแสงกลางวกันเลยไดข้อยล่างไร?” นบีนี่เปป็นคดาสารภาพเดบียวกกับทบีนี่นลิโคเดมกัสไดข้กลล่าวตอนทบีนี่เขามาหาพระเยซผครกันี้ง
แรกตอนกลางคสืนโดยสารภาพวล่า “ไมล่มบีผผข้ใดกระทดาการอกัศจรรยร์ซซนี่งทล่านไดข้กระทดานกันี้นไดข้ นอกจากวล่าพระเจข้าทรง
สถลิตอยผล่กกับเขาดข้วย” พวกฟารลิสบีสล่วนใหญล่เหลล่านกันี้นตล่อตข้านพระองคร์ แตล่มบีคนสล่วนนข้อยทบีนี่, เชล่นเดบียวกกับนลิโคเดมกัส 
(และอาจจะรวมกามาลลิเอลดข้วย) มบีเหตลุผลเพบียงพอทบีนี่จะเหก็นวล่าไมล่มบีมนลุษยร์ธรรมดาคนใดสามารถกระทดาการ
อกัศจรรยร์เหลล่านกันี้นทบีนี่พระเยซผไดข้ทรงกระทดา

“พวกเขากด็แตกแยกกชน” เราพบถข้อยคดาเหลล่านบีนี้สามครกันี้งในขล่าวประเสรลิฐของยอหร์น-ตรงนบีนี้ และในบททบีนี่ 
7 ขข้อ 43 และบททบีนี่ 10 ขข้อ 19 คลุณจะสกังเกตเหก็นวล่าคนสล่วนนข้อยกลลุล่มเลก็กๆนบีนี้ไมล่ไดข้กลล่าวอยล่างเปปิดเผยวล่าพวกเขา
อยากจะพผดอะไรจรลิงๆ-นกันี่นคสือ พวกเขาไมล่ไดข้กลล่าวคดาพผดในลกักษณะฟฟันธง พวกเขาถามคดาถามหนซนี่ง ซซนี่งบล่งบอกถซง



ความกลกัวของพวกเขาทบีนี่มบีตล่อสลินี่งทบีนี่คนสล่วนใหญล่จะพผด ดกังนกันี้นถซงแมข้วล่าคนกลลุล่มหนซนี่งอยากทดาลายพระเยซผและคนอบีก
กลลุล่มทบีนี่เหลสืออยากจะชล่วยพระองคร์ใหข้พข้น ทชทั้งสองกลทุต่มกก็ไมล่มบีความกลข้าและกลข้าฟฟันธงในคดาพผดของตน พวกฟารลิสบี
สล่วนใหญล่นกันี้นกลกัวฝผงชนทบีนี่เปป็นคนธรรมดา และคนสล่วนนข้อยนกันี้นกลกัวสภาซานเฮดรลินและพวกขลุนนางในธรรมศาลา

แมข้กระทกันี่งในปฟัจจลุบกัน ในชลุมนลุมชนใหญล่ๆทบีนี่ผผข้คนมาพบปะกกันเพสืนี่อถกคดาถามตล่างๆทางศาสนา กก็มบีบางคน
อยผล่เสมอทบีนี่เปป็นผผข้เชสืนี่อทบีนี่ยดาเกรงพระเจข้า, ทบีนี่เตก็มใจทบีนี่จะสนกับสนลุนความจรลิง;   แตล่พวกเขานกันี่งอยผล่ทล่ามกลางเหลต่าศชตรซู 
และหลายครกันี้งพวกเขาไมล่พผดทลุกสลินี่งทบีนี่อยผล่ในใจของตน กามาลวิเอลนกันี่งอยผล่ในชลุมนลุมชนแบบนกันี้น (อล่านกลิจการ 5:34-
39) เราไมล่ควรอยผล่ใหข้หล่างจากครลิสตจกักรเพบียงเพราะวล่าเรามบีจดานวนนข้อยกวล่า ถข้ามบีโอกาสทบีนี่จะปกปฟ้องความจรลิง 
เรากก็ควรปกปฟ้องมกัน ไมล่วล่าการกลล่าวแกข้นกันี้นจะตล่อสผข้คนจดานวนนข้อยหรสือมาก เราควรเขข้มแขก็งในองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า
และในฤทธลิธเดชอกันมหกันตร์ของพระองคร์ ในกลิจการ 4:20 พวกสาวกกลล่าววล่า “ซซนี่งขข้าพเจข้าจะไมล่พผดตามทบีนี่เหก็นและ
ไดข้ยลินนกันี้นกก็ไมล่ไดข้”

เราไมล่สามารถกลล่าวอยล่างสกัตยร์จรลิงไดข้วล่าการแตกแยกทลุกอยล่างเปป็นเรสืนี่องชกันี่วรข้าย และความพรข้อมเพรบียง
และการเปป็นนนี้ดาหนซนี่งใจเดบียวกกันทลุกอยล่างกก็ไมล่จดาเปป็นวล่าตข้องเปป็นเรรืชั่องดอี เราตข้องถผกนดาโดยพระวลิญญาณในสลินี่ง
สารพกัด; เราตข้อง “พวิสซูจนค์วลิญญาณเหลล่านกันี้นวล่ามาจากพระเจข้าหรสือไมล่” (1 ยอหร์น 4:1)

ขข้อ 17: “เขาจจึงพซูดกชบคนตาบอดออีกวต่า “เจช้าควิดอยต่างไรเรรืชั่องคนนชทั้น ในเมรืชั่อเขาไดช้ทกาใหช้ตาของเจช้าหาย
บอด” ชายคนนชทั้นตอบวต่า “ทต่านเปป็นศาสดาพยากรณค์”

มกันนล่าสนใจทบีนี่สลุดทบีนี่วล่าพวกนกักศาสนาเหลล่านบีนี้ทบีนี่นล่าจะเปป็นผผข้รผข้, ผผข้ทรงเกบียรตลิ, และเยล่อหยลินี่งยอมลดตกัวลงมา
ถามขอทานผผข้นล่าสงสารคนหนซนี่งวล่า “เจข้าคลิดอยล่างไรเกบีนี่ยวกกับคนๆนบีนี้? เจข้าคลิดวล่าเขาเปป็นใคร? ตามคดาพยานของเจข้า
เขาไดข้กระทดาการรกักษาใหข้หายนบีนี้กกับตกัวเจข้า ดกังนกันี้นบอกพวกเรามาสลิวล่าเจข้าคลิดอยล่างไรจรลิงๆเกบีนี่ยวกกับเขา”

คดาถามทบีนี่พวกฟารลิสบีเหลล่านบีนี้ถามไมล่ไดข้เกบีนี่ยวขข้องกกับความยลินี่งใหญล่หรสือคทุณภาพของการอกัศจรรยร์นกันี้น แตล่
เกบีนี่ยวขข้องกกับบลุคคลผผข้นกันี้นทบีนี่กระทดาการอกัศจรรยร์ พวกเขากดาลกังพยายามอยผล่เหมสือนเดลิมทบีนี่จะทดาใหข้ชายผผข้นบีนี้ทบีนี่ไดข้รกับการ
รกักษาใหข้หายกลล่าวอะไรบางอยล่างเกบีนี่ยวกกับพระเยซผทบีนี่จะเปปิดโอกาสใหข้พวกเขาประณามพระองคร์ไดข้

“ชายคนนชทั้นตอบวต่า “ทว่านเปป็นศาสดาพยากรณค์” ศาสดาพยากรณร์ไมล่ใชล่คนทบีนี่บอกลล่วงหนข้าถซงสลินี่งตล่างๆ
ทบีนี่จะเกลิดขซนี้นเสมอไป การใชข้คดาๆนบีนี้ของพระคกัมภบีรร์มบีความหมายทบีนี่กวข้างกวล่าเยอะ พวกศาสดาพยากรณร์ในภาคพกันธ
สกัญญาเดลิมไมล่ใชล่คนบอกลล่วงหนข้าถซงสลินี่งตล่างๆทบีนี่จะเกลิดขซนี้นทลุกคน; หลายคนในพวกเขาเปป็นผผข้ทบีนี่เทศนาคดาเตสือนและ
กระทดาการอกัศจรรยร์ตล่างๆ ในความหมายนบีนี้เองทบีนี่ชายตาบอดผผข้นบีนี้เรบียกพระเยซผเจข้าวล่า “ศาสดาพยากรณร์”-ไมล่ใชล่
เพราะสลินี่งทบีนี่พระองคร์ตรชสมากเทล่ากกับเพราะสลินี่งทบีนี่พระองคร์กระทกา

พวกยลิวสล่วนใหญล่ยอมรกับพระเยซผวล่าเปป็นศาสดาพยากรณร์ผผข้หนซนี่ง-แตล่ไมล่มากไปกวล่านกันี้น ฝผงชนเหลล่านกันี้นทบีนี่
ตลิดตามพระองคร์เขข้ามาในกรลุงเยรผซาเลก็มกลล่าววล่า “นบีนี่คสือเยซผศาสดาพยากรณร์ซซนี่งมาจากนาซาเรก็ธแควข้นกาลลิลบี”
(มธ. 21:11) ในมกัทธลิว 21:46 เราอล่านวล่าเมสืนี่อพวกฟารลิสบีเหลล่านกันี้นหาโอกาสทบีนี่จะลงไมข้ลงมสือกกับพระเยซผ “เขากก็กลกัว
ประชาชน เพราะประชาชนนกับถสือพระองคร์วล่าเปป็นศาสดาพยากรณร์” หรสือเปป็นหนซนี่งในพวกศาสดาพยากรณร์ เมสืนี่อ
พระเยซผทรงชลุบชบีวลิตบลุตรชายของหญลิงมล่ายชาวเมสืองนาอลิน “ฝฝ่ายคนทกันี้งปวงมบีความกลกัวและเขาสรรเสรลิญพระเจข้า
วล่า “ทล่านศาสดาพยากรณร์ผผข้ยลินี่งใหญล่ไดข้เกลิดขซนี้นทล่ามกลางเรา”” (ลผกา 7:16) สาวกสองคนนกันี้นทบีนี่กดาลกังเดลินทางไปยกัง



บข้านเอมมาอผสพผดถซงพระองคร์วล่าเปป็น “ศาสดาพยากรณร์ ประกอบดข้วยฤทธลิธเดชในการงานและในถข้อยคดาจดาเพาะ
พระพกักตรร์พระเจข้า และตล่อหนข้าประชาชนทกันี้งหลาย” (ลผกา 24:19) ขอทานในขข้อพระคดาทบีนี่เราศซกษากกันอยผล่นบีนี้ไมล่ไดข้
เปป็นพยานรกับรองวล่าพระเยซผทรงเปป็น “ศาสดาพยากรณร์ผผผู้นจันน” (พระเมสสลิยาหร์) ทบีนี่โมเสสไดข้สกัญญาไวข้ เขากลล่าว
แคล่วล่า “ศาสดาพยากรณร์ผผข้หนซนี่ง”-แตล่แมข้แตล่คดากลล่าวนบีนี้กก็ตข้องใชข้ความกลข้าหาญในสล่วนของเขาและบล่งบอกถซงการ
เรวิชั่มตช้นของความเชรืชั่อในใจของเขา มกันเปป็นคดาประกาศทบีนี่แสดงถซงความเชสืนี่อของเขาวล่าพระเยซผทรงเปป็นศาสดา
พยากรณร์ผผข้หนซนี่งทบีนี่พระเจข้าทรงยกขซนี้นเปป็นพลิเศษและทบีนี่ประกอบดข้วยฤทธลิธเดช เหมสือนกกับเอลบียาหร์และโมเสส

เหลล่าผผข้รผข้พระคกัมภบีรร์กลล่าววล่าตามความเชสืนี่อของยลิว ศาสดาพยากรณร์อาจละเวข้นการถสือวกันสะบาโตไดข้เพสืนี่อ
ทบีนี่จะกระทดาภารกลิจหนซนี่งแหล่งความเมตตา และมกันเปป็นไปไดข้อยล่างยลินี่งทบีนี่ชายผผข้ทบีนี่ไดข้รกับการรกักษาใหข้หายทราบเรสืนี่องนบีนี้ 
ถซงอยล่างไรแลข้ว การทบีนี่เขากลล่าววล่าพระเยซผเปป็นศาสดาพยากรณร์ผผข้หนซนี่งกก็สล่งผลเสบียอยล่างรลุนแรงตล่อพวกฟารลิสบีเหลล่า
นกันี้น ศาสดาพยากรณร์ทบีนี่แทข้จรลิงผผข้ซซนี่งพระเจข้าทรงสล่งมายกังประชากรภายใตข้การทรงเรบียกและการมอบหมายหนข้าทบีนี่
ของพระเจข้าไดข้รกับอนลุญาตใหข้กระทดาไดข้หลายสวิชั่ง พวกเขาไดข้รกับสลิทธลิพลิเศษหลายประการทบีนี่เกบีนี่ยวขข้องกกับการถสือ
บกัญญกัตลิตล่างๆทางพลิธบีการ (เราเหก็นเรสืนี่องนบีนี้ในชบีวลิตของดาวลิดและเอลบียาหร์) ดข้วยเหตลุนบีนี้คดาตอบทบีนี่ชายหนลุล่มผผข้นบีนี้ใหข้แกล่
พวกฟารลิสบีเหลล่านกันี้นจซงมบีนนี้ดาหนกักมาก และพวกเขากก็ทราบดบี

ขข้อ 18: “แตต่พวกยวิวไมต่เชรืชั่อเรรืชั่องเกอีชั่ยวกชบชายคนนชทั้นวต่า เขาตาบอดและกลชบมองเหด็น จนกระทชชั่งเขาไดช้
เรอียกบวิดามารดาของคนทอีชั่ตากลชบมองเหด็นไดช้นชทั้นมา”

ตรงนบีนี้ เชล่นเดบียวกกับในทบีนี่อสืนี่นๆอบีกหลายแหล่ง เราเหก็นความไมล่เชสืนี่อทบีนี่เหนสือธรรมดาของพวกยลิวเหลล่านกันี้นและ
ความมลุล่งมกันี่นของพวกเขาทบีนี่จะปปิดตาของตนไมล่มองเหก็นความสวล่างนกันี้น พวกเขามบีโอกาสมากมายทบีนี่จะเชสืนี่อ, พวกเขา
ไดข้เดลินและพผดคลุยกกับพระเยซผแลข้ว, พวกเขาไดข้ยลินคดาสอนตล่างๆของพระองคร์แลข้ว, พวกเขาไดข้เหก็นการอกัศจรรยร์
ตล่างๆของพระองคร์แลข้ว; แตล่พวกเขากก็ปฏลิเสธทบีนี่จะเชสืนี่อ สลินี่งทบีนี่ทดาใหข้ผผข้คนเปป็นคนไมล่เชสืนี่อและปฏลิเสธพระเจข้ากก็คสือ การ
ทบีนี่พวกเขาไมล่มบีความประสงคค์ทอีชั่จะเชรืชั่อขล่าวประเสรลิฐอกันเรบียบงล่าย ไมล่ใชล่ทบีนี่พวกเขาไมล่มบีเหตทุผลตต่างๆทบีนี่จะเชสืนี่อ พวก
เขาจงใจเปป็นคนตาบอด, แกลข้งทดาเปป็นไมล่รผข้, และ (ผมกลล่าวเรสืนี่องนบีนี้ดข้วยความกลกัวและความสกันี่นเทลินี้มและในความ
ยดาเกรงสลุดขบีด) พระเจข้าไมล่สามารถชล่วยเหลสือผผข้ใดไดข้นอกเสอียจากวต่าคนๆนชทั้นมอีความประสงคค์ทอีชั่จะเชรืชั่อ 

ขข้อพระคดาทบีนี่เราศซกษากกันอยผล่บอกเราวล่าพวกยลิวเหลล่านกันี้น (พวกผผข้นดาทางศาสนา, โดยเฉพาะพวกฟารลิสบี) 
ไมล่ไดข้เชสืนี่อ “จนกระทชชั่งเขาไดช้เรอียกบวิดามารดาของคนทอีชั่ตากลชบมองเหด็นไดช้นชทั้นมา” “จนกระทชชั่ง” ไมล่ไดข้บล่งบอกถซง
การทบีนี่พวกเขาไดข้ขข้อสรลุปหลกังจากทบีนี่พวกเขาไดข้พผดคลุยกกับพล่อแมล่ของชายผผข้นกันี้นแลข้ว บรลิบทแสดงใหข้เหก็นวล่าพวกเขา
เปป็นคนไมล่เชสืนี่อกต่อนทบีนี่พวกเขาเรบียกพล่อแมล่นกันี้นมาและพวกเขายชงเปป็นคนไมล่เชสืนี่อตต่อไปจนกระทกันี่งหลกังจากทบีนี่พล่อแมล่นกันี้น
ใหข้คดาพยานวล่าลผกชายของพวกเขาเคยตาบอดและเดบีดี๋ยวนบีนี้มองเหก็นแลข้ว ขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าพล่อแมล่นกันี้นถผกเรบียกมากก็
หมายความวล่าพวกเขาถผกเรบียกตกัวมาอยผล่ตล่อหนข้าสภาซานเฮดรลิน เหมสือนกกับทบีนี่พวกพยานถผกเรบียกใหข้มาปรากฏตกัว
ทบีนี่ศาลของเรา

ขข้อ 19: “แลช้วพวกเขาถามเขาทชทั้งสองวต่า “ชายคนนอีทั้เปป็นบทุตรชายของเจช้าหรรือทอีชั่เจช้าบอกวต่าตาบอดมาแตต่
กกาเนวิด ทกาไมเดอีดี๋ยวนอีทั้เขาจจึงมองเหด็น”



เปาโลบอกเราวล่าองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า “ทรงจกับคนทบีนี่มบีปฟัญญาดข้วยอลุบายของเขาเอง” (1 คร. 3:19) กลล่าว
อบีกนกัยหนซนี่ง กลอลุบายตล่างๆของซาตานบางครกันี้งกก็ยข้อนกลกับมาทดารข้ายตกัวมกันเอง-และกรณบีนบีนี้กก็เปป็นแบบนกันี้น พวกศกัตรผ
ของพระเยซผไมล่ไดข้ชล่วยใหข้แผนการของตกัวเองสดาเรก็จเลยโดยการเรบียกตกัวพล่อแมล่ของชายผผข้รกับการรกักษาใหข้หายมา 
ตรงกกันขข้าม พวกเขานดาตกัวพยานทบีนี่ดบีทบีนี่สลุดสองคนทบีนี่ชายผผข้นกันี้นจะมบีไดข้ซซนี่งจะใหข้การเกบีนี่ยวกกับตกัวตนของเขามาอยผล่ตล่อ
หนข้าฝผงชน

จงสกังเกตวลิธบีทบีนี่พวกฟารลิสบีเหลล่านกันี้นเรบียบเรบียงคดาถามของตน: “ชายคนนบีนี้เปป็นบลุตรชายของเจข้าหรสือทอีชั่เจช้า
บอกวต่าตาบอดมาแตล่กดาเนลิด”-ซซนี่งบอกเปป็นนกัยวล่าพวกเขาคลิดวล่าพล่อแมล่นกันี้นกดาลกังกระทดาอยล่างหลอกลวง โดย
วางแผนเลล่นงานพวกเขาแทนพระเยซผโดยการปฝ่าวประกาศวล่าลผกชายของตนเกลิดมาตาบอด จากภาษาทบีนี่ถผกใชข้
ตรงนบีนี้ดผเหมสือนจะแนล่นอนวล่าพวกฟารลิสบีเหลล่านกันี้นเชสืนี่อวล่าพล่อแมล่นกันี้นกดาลกังโกหกเกบีนี่ยวกกับลผกชายของตน และจากนกันี้น
พวกเขากก็ถามวล่า “ทกาไมเดอีดี๋ยวนอีทั้เขาจจึงมองเหก็น?”

ขข้อ 20-22: “บวิดามารดาของชายคนนชทั้นตอบเขาวต่า “เราทราบวต่าคนนอีทั้เปป็นบทุตรชายของเรา และทราบ
วต่าเขาเกวิดมาตาบอด แตต่ไมต่รซูช้วต่าทกาไมเดอีดี๋ยวนอีทั้เขาจจึงมองเหด็น หรรือใครทกาใหช้ตาของเขาหายบอด เรากด็ไมต่ทราบ จง
ถามเขาเถวิด เขาโตแลช้ว เขาจะเลต่าเรรืชั่องของเขาเองไดช้” ทอีชั่บวิดามารดาของเขาพซูดอยต่างนชทั้นกด็เพราะกลชวพวกยวิว 
เพราะพวกยวิวตกลงกชนแลช้ววต่า ถช้าผซูช้ใดยอมรชบวต่าผซูช้นชทั้นเปป็นพระครวิสตค์ จะตช้องไลต่ผซูช้นชทั้นเสอียจากธรรมศาลา”

พล่อแมล่นกันี้นกลล่าวคดาประกาศอยล่างชกัดเจน คสือคดาประกาศทบีนี่พวกฟารลิสบีเหลล่านกันี้นไมล่อาจโตข้แยข้งไดข้: “เรา
ทราบวล่าคนนบีนี้เปป็นบทุตรชายของเรา” (แนล่นอนวล่านบีนี่เปป็นเรสืนี่องทบีนี่สมเหตลุสมผล พล่อแมล่ไมล่มบีทางเขข้าใจผลิดไดข้เกบีนี่ยวกกับลผก
คนหนซนี่งทบีนี่เกลิดมาในบข้านของตน) “เราทราบ...วล่าเขาเกวิดมาตาบอด!” คดากลล่าวนบีนี้กก็ไมล่อาจโตข้แยข้งไดข้เชล่นกกัน ชายผผข้นบีนี้
เปป็นลผกของพวกเขา และพวกเขาไมล่นล่าจะเขข้าใจผลิดไดข้เกบีนี่ยวกกับลผกของพวกเขาซซนี่งเกลิดมาตาบอด

“แตต่ไมต่รซูช้วต่าทกาไมเดอีดี๋ยวนอีทั้เขาจจึงมองเหด็น หรรือใครทกาใหช้ตาของเขาหายบอด เรากด็ไมต่ทราบ” ผมไมล่อยาก
เชสืนี่อวล่าชายผผข้นบีนี้ไมล่ไดข้บอกพล่อแมล่ของเขาวล่าใครไดข้เปปิดตาของเขา มกันคงจะเปป็นเรสืนี่องปกตลิธรรมดาจรลิงๆทบีนี่เขาจะ
อยากใหข้พล่อแมล่รผข้เปป็นคนแรกเกบีนี่ยวกกับเรสืนี่องทบีนี่เขาถผกรกักษาใหข้หาย คดากลล่าวนบีนี้ของพล่อแมล่ของเขาแสดงใหข้เหก็นอยล่าง
ชกัดเจนวล่าพวกเขาไมล่อยากยลุล่งเกบีนี่ยวกกับเรสืนี่องนบีนี้มากเกลินกวล่าทบีนี่จดาเปป็นจรลิงๆ เหตลุผลทบีนี่พวกเขามบีทล่าทบีเชล่นนบีนี้ถผกใหข้ไวข้
อยล่างชกัดเจนในขข้อ 22 พวกเขากลล่าวแกล่พวกฟารลิสบีเหลล่านกันี้นวล่า “จงถามเขาเถวิด เขาโตแลช้ว”

“ทอีชั่บวิดามารดาของเขาพซูดอยต่างนชทั้นกด็เพราะกลชวพวกยวิว” ความกลกัวพวกยลิวถผกกลล่าวถซงสบีนี่ครกันี้งในขล่าว
ประเสรลิฐของยอหร์น: เราพบมกันในพระคดาขข้อนบีนี้ทบีนี่เราศซกษาอยผล่, ในบททบีนี่ 7 ขข้อ 13, ในบททบีนี่ 12 ขข้อ 42, และใน
บททบีนี่ 19 ขข้อ 38 ขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่า “พวกยวิวตกลงกชนแลช้ว” กก็พลิสผจนร์วล่าพวกเขาไดข้ตกัดสลินใจแลข้ว และไมล่วล่าพระเยซผ
ตรกัสหรสือกระทดาอะไรกก็ตาม พวกเขากก็จะไมล่ยอมเชสืนี่อ

“ถช้าผซูช้ใดยอมรชบวต่าผซูช้นชทั้นเปป็นพระครวิสตค์ จะตช้องไลต่ผซูช้นชทั้นเสอียจากธรรมศาลา” มกันเปป็นเรสืนี่องรข้ายแรงจรลิงๆ
สดาหรกับยลิวคนหนซนี่งทบีนี่จะถผกไลล่ออกจากธรรมศาลา การกระทดาเชล่นนกันี้นกก็เทล่ากกับการถผกตกัดขาดจากญาตลิมลิตรและ
จากการรล่วมสามกัคคบีธรรมกกับยลิวคนอสืนี่นๆ กลล่าวอบีกนกัยหนซนี่ง มกันหมายถซงการตชดขาดจากการรต่วมสามชคคอีธรรม
อยต่างสวิทั้นเชวิง แมข้กระทกันี่งวกันนบีนี้ ถข้ายลิวคนใดกลายเปป็นครลิสเตบียน เขากก็ถผกตกัดความสกัมพกันธร์-โดยครอบครกัวของเขาเอง
เชล่นเดบียวกกับโดยยลิวทบีนี่เครล่งครกัดคนอสืนี่นๆ ตามคดาพยานของยลิวหลายคนทบีนี่กลกับใจเชสืนี่อซซนี่งผมเคยพผดคลุยดข้วย 



ครอบครกัวยลิวจกัดงานศพตล่อหนข้าผผข้คนจรลิงๆใหข้แกล่สมาชลิกคนหนซนี่งของครอบครกัวนกันี้นทบีนี่กลายเปป็นผผข้เชสืนี่อ ในสมกัยของ
การปรนนลิบกัตลิบนโลกนบีนี้ของพระเยซผ มกันเปป็นเรสืนี่องรข้ายแรงทบีนี่จะเสบีนี่ยงกกับการถผกขกับออกจากธรรมศาลา

ผมเหก็นวล่าพล่อแมล่ของชายผผข้นบีนี้นล่าจะมบีความสลุขเหลสือเกลินทบีนี่ลผกชายของพวกเขาหายตาบอดแลข้ว พวกเขา
นล่าจะเปป็นพยานรกับรองวล่าพระเยซผทรงเปปิดตาลผกชายของพวกเขาแลข้ว ถข้าพวกเขาเปป็นพยานดข้วยใจกลข้าเพสืนี่อพระ
เยซผ บข้านของพวกเขากก็คงกลายเปป็นศผนยร์กลางแหล่งการฟฟฟื้นฟผทบีนี่ยลินี่งใหญล่ไดข้; แตล่แทนทบีนี่จะเปป็นพยานอยล่างทบีนี่พวกเขา
ควรกระทดา เพราะความกลกัวพวกยลิวพวกเขาจซงปฏลิเสธการรกับรผข้วล่าผผข้ใดไดข้รกักษาลผกชายของพวกเขา

ขข้อ 23: “เหตทุฉะนชทั้นบวิดามารดาของเขาจจึงพซูดวต่า “จงถามเขาเถวิด เขาโตแลช้ว”
ในสมกัยนกันี้นชายหนลุล่มทบีนี่ถผกประกาศวล่า “โตแลช้ว” เมสืนี่อเขามบีอายลุสามสลิบปป พล่อแมล่ของชายผผข้นบีนี้ไมล่อยากถผก

ระแวงวล่าเขข้าขข้างหรสือปกปฟ้องพระองคร์ผผข้ไดข้ทรงรกักษาเขาใหข้หาย พวกเขาจซงโยนคดาถามทลุกขข้อไปใหข้ลผกชายตอบ
โดยตรงและปฏลิเสธทบีนี่จะใหข้ความเหก็นใดๆเกบีนี่ยวกกับววิธอีการของการอกัศจรรยร์นกันี้น, หรสือตกัวตนของบลุรลุษผผข้นกันี้นทบีนี่ไดข้
กระทดาการอกัศจรรยร์นกันี้น

ขข้อ 24: “คนเหลต่านชทั้นจจึงเรอียกคนทอีชั่แตต่กต่อนตาบอดนชทั้นมาออีกและบอกเขาวต่า “จงสรรเสรวิญพระเจช้าเถวิด 
เรารซูช้อยซูต่วต่าชายคนนชทั้นเปป็นคนบาป”

ชายผผข้นบีนี้ทบีนี่ไดข้รกับการรกักษาใหข้หายจากการตาบอดถผกเรบียกตกัวใหข้มาอยผล่ตล่อหนข้าสภาซานเฮดรลินเปป็นครกันี้งทอีชั่
สอง อาจเปป็นไดข้วล่าเขาถผกสกันี่งใหข้ออกไปขณะทบีนี่พล่อแมล่ของเขาถผกซกักถาม; แตล่เมสืนี่อพล่อแมล่ปฏลิเสธทบีนี่จะใหข้การเกบีนี่ยวกกับ
บลุคคลผผข้ไดข้รกักษาเขาใหข้หาย จซงไมล่มบีทางเลสือกอสืนี่นนอกจากเรบียกตกัวผผข้เปป็นลผกกลกับมาและซกักถามเขาอบีกหน

ในการซกักไซข้ไลล่เลบียงของพวกเขา พวกฟารลิสบีเหลล่านกันี้นกลล่าวแกล่เขาวล่า “จงสรรเสรวิญพระเจจ้าเถวิด เรารซูช้อยซูต่
วต่าชายคนนชทั้นเปป็นคนบาป” คดาสรรพนาม “เรา” เปป็นคดากรบีกทบีนี่เนข้นยนี้ดามากๆ-นกันี่นคสือ “พวกเราทอีชั่เปป็นผซูช้คงแกต่เรอียน
ในอวิสราเอลควรรผข้ดบีทบีนี่สลุด” ถซงอยล่างไรแลข้ว นบีนี่เปป็นแคล่ขอทานจนๆทบีนี่ไมล่รผข้ประสบีประสาคนหนซนี่ง, ชายคนหนซนี่งผผข้ซซนี่ง
จนถซงบกัดนบีนี้ไมล่เคยเหก็นแสงกลางวกันและทบีนี่ไดข้หาเลบีนี้ยงชบีพโดยการขอทานตามทข้องถนนของเมสืองนบีนี้ เขาไมล่เคยเขข้า
เรบียนในสดานกักศาสนา, เขาไมล่เชบีนี่ยวชาญในประเพณบีตล่างๆของพวกเขา, และชายผผข้ทรงภผมลิเหลล่านบีนี้รผข้สซกวล่าพวกเขา
รผข้มากกวล่าขอทานผผข้นบีนี้และพวกเขาคาดหวกังใหข้เขาทดาสลินี่งทบีนี่พวกเขาบอกเขาใหข้กระทดา ดข้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาจซงสกันี่งเขา
วล่า “จงถวายเกบียรตลิยศและสงล่าราศบีแดล่พระเจช้าเถลิดสดาหรกับการถผกรกักษาใหข้หายของเจข้า เพราะวล่าผผข้ละเมลิดสะบา
โตคนนบีนี้, คนบาปผผข้นบีนี้, ไมล่มบีทางเปปิดตาของเจข้าไดข้หรอก”

ขข้อ 25: “เขาตอบวต่า “ทต่านนชทั้นเปป็นคนบาปหรรือไมต่ขช้าพเจช้าไมต่ทราบ สวิชั่งเดอียวทอีชั่ขช้าพเจช้าทราบกด็ครือวต่า 
ขช้าพเจช้าเคยตาบอด แตต่เดอีดี๋ยวนอีทั้ขช้าพเจช้ามองเหด็นไดช้”

คดาตอบของชายผผข้นบีนี้ทบีนี่ใหข้แกล่สภาซานเฮดรลินเรบียบงล่าย แตล่กก็ชกัดเจนและเปป็นการยสืนยกัน:  เขาไมล่สามารถ
บอกพวกเขาไดข้วล่าพระเยซผเปป็นคนบาปหรสือไมล่ แตล่มบีอยผล่สลินี่งหนซนี่งทบีนี่เขารผข้แนล่นอนจรริงๆ: เขาประกาศวล่า “ขช้าพเจช้า
เคยตาบอด แตต่เดอีดี๋ยวนอีทั้ขช้าพเจช้ามองเหด็นไดช้!” ประเดก็นหลกักของคดาพยานของเขากก็คสือความเปป็นจรวิงของการ
อชศจรรยค์นชทั้น เขารผผู้วล่าเขาเคยตาบอดตกันี้งแตล่เกลิด, เขารผข้วล่าเขามองเหห็นไดผู้แลผู้วตอนนรีน และนกันี่นกก็เปป็นสลินี่งทบีนี่สดาคกัญทบีนี่สลุด
สดาหรกับเขา ในตอนนกันี้นเขายกังไมล่ไดข้พผดอะไรเกบีนี่ยวกกับอลุปนลิสกัยของพระเยซผ เขาไมล่รผข้วล่าพระองคร์ทรงเปป็นคนบาปหรสือ
ไมล่; แตล่เขารผข้วล่าเขาตข้องเชสืนี่อประสาทสกัมผกัสตล่างๆของตกัวเอง และสกัมผกัสตล่างๆของเขากก็เปป็นพยานรกับรองแกล่เขาวล่า



ตอนนบีนี้เขากดาลกังมองเหก็น ขณะทบีนี่กล่อนหนข้านกันี้นเขาเปป็นคนตาบอดมาตกันี้งแตล่วกันทบีนี่เขาเกลิด ดข้วยเหตลุนบีนี้เขาจซงไมล่สงสกัย
ขข้อเทก็จจรลิงแหล่งการมองเหก็นของเขา เขาสามารถตอบไดข้อยล่างชกัดเจนเกบีนี่ยวกกับขช้อเทด็จจรวิงทอีชั่มชชั่นคงแนต่นอนแหล่งการ
ถผกรกักษาใหข้หายของเขา

ผมเชสืนี่อวล่าคดาพยานในขข้อ 25 ประกาศความจรลิงประการหนซนี่งเกบีนี่ยวกกับความรอด ผมเชสืนี่อวล่ามกันเปป็นไปไมล่
ไดข้เลยสดาหรกับคนๆหนซนี่งทบีนี่จะไดข้รกับความรอดและไมล่รซูช้เรสืนี่องนกันี้น คนบาปทลุกคนตาบอดฝฝ่ายวลิญญาณ; และเมสืนี่อคน
หนซนี่งไดข้บกังเกลิดใหมล่แลข้วดวงตาฝฝ่ายววิญญาณของเขากด็ถซูกเปปิด เปาโลกลล่าววล่า “แตล่ถข้าขล่าวประเสรลิฐของเราถผกบกังไวข้
จากใคร กก็จากคนเหลล่านกันี้นทบีนี่กดาลกังจะพลินาศ สต่วนคนทอีชั่ไมต่เชรืชั่อนชทั้น พระของยทุคนอีทั้ไดช้กระทกาใจของเขาใหช้มรืดไป เพสืนี่อ
ไมล่ใหข้ความสวล่างของขล่าวประเสรลิฐอกันมบีสงล่าราศบีของพระครลิสตร์ ผผข้เปป็นพระฉายของพระเจข้า สล่องแสงถซงพวกเขา”
(2 คร. 4:3, 4) การตข้อนรกับพระเยซผคสือการเปปิดความคลิดทบีนี่ถผกปปิดและการรกักษามนลุษยร์ภายในใหข้หาย มบีหลายสลินี่ง
เกบีนี่ยวกกับความรอดทบีนี่เราไมล่อาจรผข้ไดข้, เขข้าใจไดข้, หรสืออธลิบายไดข้; แตล่เราสามารถทราบไดข้วล่าขณะทบีนี่เมสืนี่อกล่อนเราเคย
เปป็นผซูช้หลงหาย-นล่าสมเพชและอยผล่ในบาป-เราไดข้ผล่านการเปลบีนี่ยนแปลงใจ, ความคลิด, และวลิญญาณอยล่างสลินี้นเชลิง
แลข้ว ทลุกสลินี่งเกบีนี่ยวกกับตกัวเราแตกตล่างไปจากเดลิมเพราะวล่าเราเปป็นผผข้ถผกสรข้างใหมล่แลข้วในพระครลิสตร์-และเรากด็ทราบ
เรรืชั่องนชทั้น!

เปาโลประกาศวล่า “...ขช้าพเจช้ารผจ้จทกพระองคค์ทอีชั่ขช้าพเจช้าไดช้เชรืชั่อ และขข้าพเจข้าเชสืนี่อมกันี่นวล่าพระองคร์ทรงฤทธลิธ
สามารถรกักษาซซนี่งขข้าพเจข้าไดข้มอบไวข้กกับพระองคร์จนถซงวกันนกันี้น” (2 ทธ. 1:12)

ยอหร์นเปป็นพยานรกับรองวล่า “เราทชทั้งหลายรผจ้วต่า เราไดช้พช้นจากความตายไปสซูต่ชอีววิตแลช้ว...” (1 ยอหร์น 3:14 
วรรคแรก)

ใน 1 ยอหร์น 5:10-13 เราอล่านวล่า “ผซูช้ทอีชั่เชรืชั่อในพระบทุตรของพระเจช้ากด็มอีพยานอยซูต่ในตทวเอง ผผข้ทบีนี่ไมล่เชสืนี่อ
พระเจข้ากก็ไดข้กระทดาใหข้พระองคร์เปป็นผผข้ตรกัสมลุสา เพราะเขามลิไดข้เชสืนี่อพยานหลกักฐานทบีนี่พระเจข้าไดข้ทรงเปป็นพยานถซง
พระบลุตรของพระองคร์ และพยานหลกักฐานนกันี้นกก็คสือวล่า พระเจข้าไดข้ทรงโปรดประทานชบีวลิตนลิรกันดรร์แกล่เราทกันี้งหลาย 
และชบีวลิตนบีนี้มบีอยผล่ในพระบลุตรของพระองคร์ ผผข้ทบีนี่มบีพระบลุตรกก็มบีชบีวลิต ผผข้ทบีนี่ไมล่มบีพระบลุตรของพระเจข้ากก็ไมล่มบีชบีวลิต ขช้อความ
เหลต่านอีทั้ขช้าพเจช้าไดช้เขอียนมาถจึงทต่านทชทั้งหลายทอีชั่เชรืชั่อในพระนามของพระบทุตรของพระเจช้า เพชที่อทว่านทททั้งหลายจะไดจ้รผจ้
วต่าทต่านมอีชอีววิตนวิรชนดรค์ และเพรืชั่อทต่านจะไดช้เชรืชั่อในพระนามของพระบทุตรของพระเจช้า”

ความเชสืนี่อทบีนี่แทข้จรลิงมองไปทบีนี่ผลลชพธค์เทล่านกันี้น และไมล่กกังวลเกบีนี่ยวกกับวลิธบีการทบีนี่ผลลกัพธร์นกันี้นถผกทดาใหข้เกลิดขซนี้น 
ตรงกกันขข้าม ความไมต่เชรืชั่อปฏลิเสธทบีนี่จะมองไปยกังผลลกัพธร์เพบียงอยล่างเดบียว แตล่แกข้ตกัวโดยการถามคดาถามตล่างๆเกบีนี่ยว
กกับววิธอีการทบีนี่ทดาใหข้ไดข้ผลลกัพธร์ดกังกลล่าว “แตล่ถข้าไมล่มบีความเชสืนี่อแลข้ว จะเปป็นทบีนี่พอพระทกัยของพระองคร์กก็ไมล่ไดข้เลย 
เพราะวล่าผผข้ทบีนี่จะมาหาพระเจข้าไดข้นกันี้นตข้องเชสืนี่อวล่าพระองคร์ทรงดดารงพระชนมร์อยผล่ และพระองคร์ทรงเปป็นผผข้ประทาน
บดาเหนก็จใหข้แกล่ทลุกคนทบีนี่ปลงใจแสวงหาพระองคร์” (ฮบ. 11:6)

เพสืนี่อนทบีนี่รกักเออ๋ย ถข้าคทุณไมล่รผข้วล่าคลุณบกังเกลิดใหมล่แลข้วอยล่างแนล่นอนพอๆกกับทบีนี่คลุณรผข้วล่าคลุณกดาลกังหายใจอยผล่ ผมกก็
ขออข้อนวอนคลุณใหข้กข้มศบีรษะของคลุณและทผลพระเยซผวล่าคลุณอยากไดข้รกับความรอด จงทผลขอการยกโทษบาปทกันี้ง
หลายของคลุณ, ตข้อนรกับพระเยซผ, และพระเจข้าจะทรงชล่วยคลุณใหข้รอดเดบีดี๋ยวนบีนี้ทกันทบี ความรอดตามพระคชมภอีรค์กล่อใหข้



เกลิดความแนล่ใจ-เรารผผู้วล่าเราไดข้พข้นจากความตายไปสผล่ชบีวลิตแลข้ว, เรารผผู้วล่าขณะทบีนี่เมสืนี่อกล่อนเราเคยตาบอด, คลดาเปะปะ
ในความมสืดแหล่งบาป, เดทดี๋ยวนททั้เรามองเหด็นแลช้ว และเราเดลินในความสวล่างนกันี้นเพราะวล่าเราเปป็นลผกของความสวล่าง

ขข้อ 26: “คนเหลต่านชทั้นจจึงถามเขาออีกวต่า “เขาทกาอะไรกชบเจช้าบช้าง เขาทกาอยต่างไรตาของเจช้าจจึงหายบอด” 
เมสืนี่อพวกศกัตรผของพระเยซผทดาการสอบสวนชายผผข้นบีนี้อบีกรอบ พวกเขากก็ถามเขาเกบีนี่ยวกกับววิธอีการเปปิดตาของ

เขา กล่อนหนข้านบีนี้พวกเขาไดข้ไตล่สวนเขาเกบีนี่ยวกกับวล่าใครเปปิดตาของเขา และคราวนบีนี้พวกเขากก็อยากรผข้วล่าตาของเขาถผก
เปปิดไดข้อยข่างไร (พวกเขาเลลิกพผดคลุยเกบีนี่ยวกกับเรสืนี่องนบีนี้ไปเลยกก็ดบีเสบียกวล่า ดข้วยวล่าในการไตล่สวนชายผผข้นบีนี้ตล่อไปอยล่างไมล่
เลลิกรา พวกเขากก็ตข้องอกับอาย ดกังทบีนี่เราจะเหก็นในขข้อพระคดาทบีนี่ตามมา)

พญามารทดาลายแผนการชกันี่วรข้ายของมกันเองเมสืนี่อมกันนดาการขล่มเหงมาตล่อสผข้เหลล่าผผข้เชสืนี่อ-โดยเฉพาะอยล่างยลินี่ง
เหลล่าผผข้เชสืนี่อทบีนี่ยกังอล่อนแอและพวกทารกแรกเกลิดในพระครลิสตร์ ผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายเรบียนรผข้บทเรบียนสดาคกัญๆภายใตข้ความ
กดดกัน, การขล่มเหง, การโจมตบีตล่างๆจากซาตาน-บทเรบียนตล่างๆทบีนี่พวกเขาคงไมล่มบีวกันไดข้รผข้เลยถช้าพวกเขาไมต่ไดช้ถซูก
ขต่มเหง ครลิสตจกักรเตวิบโตภายใตข้สถานการณร์เชล่นนกันี้น มบีผผข้กลล่าววล่าโลหลิตของเหลล่ามรณะสกักขบีคสือเมลก็ดพกันธลุร์ของค
รลิสตจกักร และสลินี่งนล่าเศรข้าอยล่างหนซนี่งวกันนบีนี้กก็คสือวล่าผผข้เชสืนี่อแทข้ทกันี้งหลายไมล่ไดข้กดาลกังพผดออกมาอยล่างทบีนี่พวกเขาควรกระทดา
ถข้าพวกเขาพซูด กก็คงมบีการขล่มเหงมากขซนี้นทบีนี่พลุล่งเปฟ้ามาทบีนี่ครลิสตจกักร ครลิสเตบียนสล่วนใหญล่วกันนบีนี้ไมล่รผข้อะไรเลยเกบีนี่ยวกกับ
การทนทลุกขร์เพสืนี่อเหก็นแกล่พระครลิสตร์

ขข้อ 27: “ชายคนนชทั้นตอบเขาวต่า “ขช้าพเจช้าบอกทต่านแลช้ว และทต่านไมต่ฟปัง ทกาไมทต่านจจึงอยากฟปังออีก ทต่าน
อยากเปป็นสาวกของทต่านผซูช้นชทั้นดช้วยหรรือ”

ในทบีนี่นบีนี้คดาตอบของชายผผข้นบีนี้บล่งบอกถซงความอดทนทบีนี่ใกลข้จะหมดเตก็มทบี เขาไมล่เหก็นเลยวล่าการทบีนี่พวกเขาถาม
เขาดข้วยคดาถามเดลิมๆนกันี้นจะมบีประโยชนร์อกันใด เปป็นไปไดข้ไหมวล่าพวกเขากดาลกังพยายามทดาใหข้เขาปฏลิเสธขข้อเทก็จจรลิง
ทบีนี่วล่าเขามองเหด็นไดข้แลข้ว? พวกเขากดาลกังพยายามทดาใหข้เขาเลลิกเชสืนี่อประสาทรกับรผข้ตล่างๆของตกัวเขาเองหรสือ? คดาตอบ
ของเขาในทบีนี่นบีนี้บอกเปป็นนกัยวล่า “ขข้าพเจข้าไดข้บอกพวกทล่านอยต่างแนต่ชชดแลข้ววล่าเกลิดอะไรขซนี้น และขข้าพเจข้าไมล่มบีสลินี่งใดจะ
เพลินี่มเขข้ากกับคดาพยานนกันี้นแลข้ว พวกทล่านไมล่ไดข้เชสืนี่อสลินี่งทบีนี่ขข้าพเจข้าไดข้บอกพวกทล่าน ฉะนกันี้นทดาไมขข้าพเจข้าควรกลล่าวเรสืนี่อง
เดลิมซนี้ดาอบีกเลล่า? พวกทล่านอยากไดข้ยลินคดาพยานเดลิมซทั้กาออีกหรสือ? ขข้าพเจข้าไมล่ยอมเปลบีนี่ยนคดาพยานแนล่-ไมล่มบีอะไรจะ
ตข้องเพลินี่มเขข้ากกับมกันแลข้ว และขข้าพเจข้าไมล่ยอมเอาอะไรออกจากมกันดข้วย ถข้าพวกทล่านไมล่ไดข้เชสืนี่อขข้าพเจข้าครกันี้งแรกนกันี้น 
พวกทล่านจะเชสืนี่อขข้าพเจข้าไหมถข้าขข้าพเจข้ากลล่าวคดาพยานเดลิมซนี้ดาอบีก?”

“ทต่านจจึงอยาก” และ “ทต่านอยาก” เปป็นคดาเดบียวกกันในภาษากรบีก ความหมายทบีนี่แทข้จรลิงกก็คสือ “พวกทล่าน
ประสงคค์หรสือ? พวกทล่านมบีความประสงคค์ทบีนี่จะฟฟังหรสือ? พวกทล่านเตก็มใจตอนนบีนี้ทบีนี่จะเชสืนี่อในพระองคร์หรสือ?” ไมล่ตข้อง
สงสกัยเลยวล่าคดาถามนบีนี้ถผกถามในเชลิงถากถางและประชดประชกัน ดผเหมสือนจะไมล่สมเหตลุสมผลทบีนี่ชายผผข้นบีนี้ถามคดาถาม
แบบนกันี้นในเชลิงจรลิงจกัง เมสืนี่อพลิจารณาการไตล่สวนยสืดยาวทบีนี่คนพวกนบีนี้เพลินี่งกระทดากกับเขา ผมเหก็นวล่าขอทานคนนบีนี้กดาลกัง
กลล่าววล่า “จากคดาถามทบีนี่พวกทล่านถามซนี้ดาๆ พวกทล่านกก็บอกเปป็นนกัยวล่าตกัวพวกทล่านเองอยากกลายเปป็นสาวกของ
เขา นชชั่นใชต่ไหมครือสวิชั่งทอีชั่พวกทต่านอยากไดช้จรวิงๆ?”

ขข้อ 28 และ 29: “เขาทชทั้งหลายจจึงเยช้ยชายคนนชทั้นวต่า “แกเปป็นศวิษยค์ของเขา แตต่เราเปป็นศวิษยค์ของโมเสส 
เรารซูช้วต่าพระเจช้าไดช้ตรชสกชบโมเสส แตต่คนนชทั้นเราไมต่รซูช้วต่าเขามาจากไหน”



พวกฟารลิสบีเหลล่านกันี้นรผข้สซกวล่าตนถผกดผถผกโดยการบอกเปป็นนกัยวล่าพวกเขาอยากกลายเปป็นสาวกของพระเยซผ!
พวกเขาซซนี่งเปป็นนกักเรบียนแหล่งพระราชบกัญญกัตลิผผข้ทรงปฟัญญาและเปปปี่ยมดข้วยความรผข้, อาจารยร์และผผข้นดาในอลิสราเอล, 
ไมล่มบีทางยอมเปป็นสาวกของคนลวงโลกผผข้นบีนี้เดก็ดขาด! พวกเขาประกาศวล่า “พวกเราเปป็นสาวกของโมเสส, พวกเรา
เปป็นลผกหลานของอชบราฮชม! มบีแตล่คนโฉดเขลาทบีนี่นล่าสกังเวชอยล่างเจข้านกันี่นแหละทบีนี่อยากตลิดตามชายผผข้นบีนี้” พวกเขาพผด
ถซงโมเสสราวกกับวล่าเขาเปป็นศกัตรผคนหนซนี่งของพระเยซผ ขณะทบีนี่โมเสสไดข้พยากรณร์เกอีชั่ยวกชบพระเมสสลิยาหร์และไดข้ตกันี้ง
ตาคอยใหข้ถซงวกันนกันี้นเมสืนี่อพระองคร์จะเสดก็จมา พวกเขาตข้องไปอล่านพระราชบกัญญกัตลิ 18:15-19 ซนี้ดาอบีกรอบ

“แตต่คนนชทั้นเราไมต่รซูช้วต่าเขามาจากไหน” กลล่าวอบีกนกัยหนซนี่ง พวกเขากลล่าววล่า “พวกเรารซูช้วล่าพระเจข้าไดข้สล่ง
โมเสสมาและมอบหมายหนข้าทบีนี่แกล่เขาใหข้เปป็นผผข้ใหข้พระราชบกัญญกัตลิและครผคนหนซนี่งในอลิสราเอล พวกเรากดาลกังทดาใหข้
พระเจข้าพอพระทกัยเมสืนี่อพวกเราตลิดตามโมเสสเพราะวล่าโมเสสเปป็นศาสดาพยากรณร์ของพระเจข้า แตล่พวกเราไมล่รผข้วล่า
ใครมอบหมายหนข้าทบีนี่แกล่เยซผผผข้นบีนี้ทบีนี่เจข้ากลล่าววล่าไดข้รกักษาเจข้าใหข้หายจากการตาบอดของเจข้า; พวกเราไมล่รผข้วล่าใครใหข้
สลิทธลิอดานาจแกล่เขาเพสืนี่อทบีนี่จะสกันี่งสอนหรสือเทศนา แตล่พวกเรารผผู้วล่าโมเสสเปป็นใคร ดกังนกันี้นพวกเราจซงตลิดตามโมเสส”

( “เขามาจากไหน” ในคดากลล่าวนบีนี้ไมล่ไดข้หมายถซงตดาแหนล่งทบีนี่ตกันี้งทางภผมลิศาสตรร์ แตล่หมายถซงสลิทธลิอดานาจทบีนี่
พระเยซผทรงเทศนาและกระทดาการอกัศจรรยร์ตล่างๆของพระองคร์) พวกยลิวเชสืนี่อฝฟังใจวล่า “พระเจช้าไดช้ตรชสกชบโมเสส”
แตล่พวกเขากก็ปฏลิเสธทบีนี่จะเชสืนี่อวล่าพระเจข้าไดข้ตรกัสแกล่หรสือผล่านทางพระเยซผครลิสตร์เจข้า

ขข้อ 30: “ชายคนนชทั้นตอบเขาวต่า “เออ ชต่างประหลาดจรวิงๆทอีชั่พวกทต่านไมต่รซูช้วต่าทต่านผซูช้นชทั้นมาจากไหน แตต่
ทต่านผซูช้นชทั้นยชงไดช้ทกาใหช้ตาของขช้าพเจช้าหายบอด”

คดาสรรพนาม “พวกทต่าน” เปป็นคดาทบีนี่แรงมากในทบีนี่นบีนี้ ซซนี่งหมายความวล่า “พวกทข่านคนฟารลิสบี พวกทล่านทบีนี่
เปป็นขลุนนางและผผข้คงแกล่เรบียนทบีนี่อข้างตกัววล่าเชบีนี่ยวชาญเปป็นอยล่างดบีในศาสนา พวกทข่านนล่าจะรผข้อยผล่แลข้ววล่าไมล่มบีคนปกตลิ
คนใดจะเปปิดตาคนทบีนี่เกลิดมาตาบอดไดข้ เรสืนี่องแบบนกันี้นไมล่เคยเกลิดขซนี้นมากล่อนเลยและดข้วยเหตลุนบีนี้พวกทล่านจซงควร
ยอมรกับวล่าชายผผข้นบีนี้มาจากพระเจข้า เขาเปป็นศาสดาพยากรณร์คนหนซนี่ง และถซงกระนกันี้นพวกทล่านกก็ไมล่ยอมรกับสารภาพ
ความจรลิงขข้อนบีนี้ พวกทล่านไมล่มบีความประสงคร์ทบีนี่จะเชสืนี่อความจรลิงนบีนี้”

ขข้อ 31: “พวกเรารซูช้วต่าพระเจช้ามวิไดช้ฟปังคนบาป แตต่ถช้าผซูช้ใดนมชสการพระเจช้า และกระทกาตามพระทชย
พระองคค์ พระองคค์กด็ทรงฟปังผซูช้นชทั้น”

ดกังนกันี้นชายผผข้ไดข้รกับการรกักษาใหข้หายแลข้วจซงยกเหตลุผลแบบเรบียบงล่ายของตนตล่อไป มกันเปป็นหลกักการทบีนี่
ยอมรกับกกันทล่ามกลางพวกยลิววล่าพระเจข้าไมล่ทรงฟฟังคดาอธลิษฐานของคนชกันี่ว และพระองคร์ไมล่ประทานฤทธลิธเดชแกล่คน
ชกันี่วทบีนี่จะกระทดาการอกัศจรรยร์ยลินี่งใหญล่ตล่างๆ คนเหลล่านกันี้นทบีนี่กระทดาการอกัศจรรยร์ตล่างๆกก็ไดข้รกับความสามารถจาก
พระเจข้าทบีนี่จะกระทดาการงานเหลล่านกันี้นไดข้ พวกเขาเปป็นคนทบีนี่ยดาเกรงพระเจข้าและปฏลิบกัตลิตามพระประสงคร์ของ
พระองคร์ พวกฟารลิสบีทราบเรสืนี่องนบีนี้ พวกเขารผข้วล่าพระเจข้าไมล่ไดข้มองมายกังเหลล่าคนบาปทบีนี่ไมล่สดานซกผลิดดข้วยความ
โปรดปราน ดกังนกันี้นการยกเหตลุผลของชายหนลุล่มผผข้นบีนี้จซงถผกสนกับสนลุนโดยหลกักคดาสอนของพวกยลิวเอง “พระเจช้ามวิไดช้
ฟปังคนบาป” ใชข้กกับคนเหลล่านกันี้นทบีนี่ไมล่ยอมรกับความบาปของตนหรสือรผข้สซกวล่าตนตข้องการการยกโทษ ทบีนี่วล่าพระเจข้าจะ
ไมล่ทรงฟฟังเหลล่าคนบาปทบีนี่ไมล่สดานซกผลิดกก็ถผกสอนในขข้อพระคดาอยล่างโยบ 35:12; เพลงสดลุดบี 18:41; สลุภาษลิต 1:28; 
28:9; อลิสยาหร์ 1:15; เยเรมบียร์ 11:11; 14:12; เอเสเคบียล 8:18; มบีคาหร์ 3:4; เศคารลิยาหร์ 7:13



นบีนี่ไมล่ไดข้หมายความวล่าพระเจข้าไมล่ทรงฟฟังคนบาปทบีนี่ถผกฟฟ้องใจและสดานซกผลิดเมสืนี่อเขารข้องทผลขอความเมตตา
และการอภกัยโทษ ทกันี้งภาคพกันธสกัญญาเดลิมและภาคพกันธสกัญญาใหมล่สอนอยล่างชกัดเจนวล่าพระเจข้าทรงฟปังคนบาปทกันี้ง
หลายทบีนี่มบีใจแตกสลายและชอกชนี้ดา (ศซกษาเพลงสดลุดบี 34:18; 51:17; อลิสยาหร์ 1:18; 1 ยอหร์น 1:9; โรม 10:13)

“ผซูช้ใดนมชสการพระเจช้า” หมายถซงสลินี่งทบีนี่เปป็นมากกวล่าการนมกัสการภายนอก เชล่น การกลล่าวคดาอธลิษฐาน
ตล่างๆและการนมกัสการพระเจข้าในสถานบรลิสลุทธลิธ มกันหมายถซงคนๆหนซนี่งทบีนี่ยดาเกรงพระเจข้า, ผผข้ทบีนี่ใหข้เกบียรตลิพระเจข้า
และ “กระทกาตามพระประสงคค์ของพระองคค์” เอลบียาหร์เปป็นคนแบบนกันี้น พระเจข้าทรงฟฟังเอลบียาหร์บนภผเขาคารร์
เมล, ทรงตอบคดาอธลิษฐานของเขา, และการอกัศจรรยร์ยลินี่งใหญล่ไดข้ถผกกระทดา; แตล่เหลล่าผผข้นมกัสการพระบาอกัลไมล่ไดข้
รกับคดาตอบสดาหรกับคดาอธลิษฐานตล่างๆของพวกเขา อล่านเรสืนี่องราวนกันี้นใน 1 พงศร์กษกัตรลิยร์ 18:17-40

ขอทานทบีนี่ถผกรกักษาใหข้หายแลข้วผผข้นบีนี้ยกังไมล่รผข้จกักหรสือเชสืนี่อวล่าพระเยซผทรงเปป็นพระเจข้าแทข้จรลิง, พระเมสสลิยาหร์
และพระผผข้ชล่วยใหข้รอดของคนบาปทกันี้งหลาย เขาเชสืนี่อวล่าพระองคร์เปป็นคนชอบธรรม, เปป็นผผข้ทบีนี่พระเจข้าจะทรงฟฟังเมสืนี่อ
พระองคร์อธลิษฐาน; แตล่เขายกังไมล่เหก็นพระองคร์วล่าเปป็นผผข้ทบีนี่ไดข้กระทดาการอกัศจรรยร์ตล่างๆโดยฤทธลิธเดชของพระองคร์เอง 
เขาไมล่ไดข้เหก็นพระองคร์วล่าเปป็นพระเจข้าในเนสืนี้อหนกัง แตล่ความเชสืนี่อของเขากดาลกังเพลินี่มขซนี้นเรสืนี่อยๆ ถข้าคนใดปรารถนาทบีนี่
จะรผข้จกักความจรลิง พระเจข้ากก็จะทรงทดาใหข้คนๆนกันี้นสามารถไดข้ยลินและรผข้จกักความจรลิงไดข้

ขข้อ 32: “ตชทั้งแตต่เรวิชั่มมอีโลกมาแลช้ว ไมต่เคยมอีใครไดช้ยวินวต่า มอีผซูช้ใดทกาใหช้ตาของคนทอีชั่บอดแตต่กกาเนวิดมองเหด็น
ไดช้”

ขข้อ 32 และ 33 ใหข้ขข้อสรลุปของขข้อโตข้แยข้งของชายผผข้นบีนี้ทบีนี่ตาบอดตกันี้งแตล่เกลิดจนถซงตอนทบีนี่พระเยซผทรงเปปิดตา
ของเขา การทบีนี่ตาของคนๆหนซนี่งทบีนี่เกลิดมาตาบอดถผกเปปิดและถผกทดาใหข้มองเหก็นอยล่างชกัดเจน กก็เปป็นการงานทบีนี่เกลิน
ฤทธลิธเดชของมนลุษยร์ธรรมดา เรสืนี่องอยล่างนบีนี้ไมล่เคยถผกไดข้ยลินมากล่อนเลยตกันี้งแตล่โลกนบีนี้ไดข้เรลินี่มตข้น ดกังนกันี้นชายผผข้นบีนี้จซงทราบ
วล่านบีนี่เปป็นพระราชกลิจของพระเจข้าผผข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ กลล่าวอบีกนกัยหนซนี่งเขากลล่าวแกล่พวกฟารลิสบีเหลล่านกันี้นวล่า “ชายทบีนี่ชสืนี่อ
เยซผคนนบีนี้ไดข้กระทดาการงานอยล่างหนซนี่งซซนี่งไมล่มบีใครทดาไดข้เลยนอกจากพระเจข้า พวกทล่านไดข้เหก็นหลกักฐานของการ
อกัศจรรยร์นบีนี้แลข้ว พวกทล่านไดข้เหก็นแลข้ววล่ามกันพลิสผจนร์วล่าเขาถผกสล่งมาจากพระเจข้าและไดข้รกับฤทธลิธเดชจากพระเจข้า-มลิ
ฉะนกันี้นเขากก็คงเปปิดตาของขข้าพเจข้าไมล่ไดข้เลย”

“ตชทั้งแตต่เรวิชั่มมอีโลกมาแลช้ว” ในภาษากรบีกอล่านวล่า “ตกันี้งแตล่ยทุคของโลก” ซซนี่งหมายถซงตกันี้งแตล่เรลินี่มแรกนกันี้น เรา
พบความจรลิงเดบียวกกันทบีนี่ถผกนดาเสนอในกลิจการ 3:21; 15:18; และเอเฟซกัส 3:9 

ชายผผข้นบีนี้ทบีนี่ไมล่เคยเขข้าเรบียนโรงเรบียนศาสนศาสตรร์กลกับมบีความรผข้มากกวล่าพวกฟารลิสบีเหลล่านกันี้นในสลินี่งตล่างๆของ
พระวลิญญาณและตกัดสลินสลินี่งตล่างๆของพระเจข้าอยล่างถผกตข้องมากกวล่าทกันี้งสภาของพวกฟารลิสบี และเราไมล่ไดข้ถผกนดาพา
อยล่างถผกตข้องเสมอไปโดยคนเหลล่านกันี้นทบีนี่มบีสลิทธลิอดานาจวกันนบีนี้ เชล่น พวกบลิชอปและผผข้ปกครองทางศาสนาคนอสืนี่นๆ 
หลายครกันี้งพระวลิญญาณทรงเปปิดเผยสลินี่งตล่างๆแกล่ผผข้เชสืนี่อธรรมดา และบล่อยครกันี้งสมาชลิกครลิสตจกักรทบีนี่เปป็นคนธรรมดากก็
มบีความเขข้าใจลซกซซนี้งในสลินี่งตล่างๆของพระเจข้ามากกวล่าผผข้ทบีนี่โดดเดล่นบางคนเหลล่านกันี้นในสาขาของศาสนา

ขข้อ 33: “ถช้าทต่านผซูช้นชทั้นไมต่ไดช้มาจากพระเจช้าแลช้ว กด็จะทกาอะไรไมต่ไดช้”
เมสืนี่อพลิจารณาสลินี่งทบีนี่พวกฟารลิสบีกลล่าวแกล่ชายผผข้นบีนี้ในขข้อพระคดาทบีนี่ตามมา คดากลล่าวนบีนี้เหก็นไดข้ชกัดวล่าทดาใหข้คน

เหลล่านกันี้นโกรธจกัด ในขข้อ 24 พวกเขาไดข้บอกเขาวล่าพระเยซผเปป็นคนบาปคนหนซนี่ง; และตอนนบีนี้เขากก็หกักลข้างคดากลล่าว



อข้างของพวกเขาโดยการประกาศดข้วยใจกลข้าวล่าถข้า “ทล่านผผข้นกันี้นไมล่ไดข้มาจากพระเจช้าแลข้ว กก็จะทดาอะไรไมล่ไดข้” นบีนี่ยลินี่ง
ทดาใหข้พวกเขาโกรธจกัดยลินี่งกวล่าเดลิมจนพวกเขากลกับมาโจมตบีเขาแทน

ขข้อ 34: “เขาทชทั้งหลายตอบคนนชทั้นวต่า “แกเกวิดมาในการบาปทชทั้งนชทั้น และแกจะมาสอนเราหรรือ” แลช้วเขา
จจึงไลต่คนนชทั้นเสอีย”

พวกฟารลิสบีเหลล่านกันี้นรผข้วล่าขข้อโตข้แยข้งของชายผผข้นบีนี้ไมล่มบีทางตอบกลกับไดข้ ดข้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาจซงหกันมาเลล่นงาน
เขาและเรลินี่มดล่าวล่าและเยข้ยหยกันเขา พวกเขากลล่าววล่า “เจจ้าเปป็นใคร? เจข้าเปป็นคนทบีนี่นล่าสมเพชเวทนา เกลิดมาในบาป
และทนทลุกขร์มาตลอดชบีวลิตของเจข้าเพราะบาป แตล่เจข้ากก็บกังอาจมาสอนพวกเราทบีนี่เปป็นเหลล่าผผข้นดาทางศาสนาใน
อลิสราเอล! เจข้าคลิดวล่าเจข้ารผข้เกบีนี่ยวกกับสลินี่งตล่างๆฝฝ่ายวลิญญาณมากกวล่าทบีนี่พวกเรารผข้หรสือ?”

“แลช้วเขาจจึงไลว่คนนททั้นออกไปเสทย” นบีนี่หมายถซงมากกวล่าการไลล่ชายหนลุล่มผผข้นบีนี้ออกไปจากหข้องทบีนี่กดาลกังจกัด
ประชลุมนกันี้นอยผล่ มกันหมายความวล่าพวกเขาขกับไลล่เขาออกไปจากธรรมศาลา, การตกัดขาดการรล่วมสามกัคคบีธรรมอยล่าง
เปป็นทางการจากประโยชนร์สลุขรล่วมกกันของอลิสราเอล-ในทางศาสนา, ทางการเมสือง, ทางสกังคม นบีนี่เปป็นสลินี่งทบีนี่นล่าอดสผ
มากทบีนี่สลุดทบีนี่จะเกลิดขซนี้นกกับยลิวคนหนซนี่งไดข้

เมสืนี่อบรรดาผผข้มบีอดานาจและตดาแหนล่งสผงเรลินี่มทบีนี่จะขล่มเหงคนเหลล่านกันี้นทบีนี่มบีอดานาจนช้อยกวต่า การขล่มเหงเชล่นนกันี้น
กก็เปป็นพยานรกับรองวล่าพวกเขากดาลกังพล่ายแพข้ในการตล่อสผข้และดข้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาจซงเรลินี่มโมโหและทนไมล่ไหวแลข้ว 
ความจรลิงอกันบรลิสลุทธลิธกก็รอไดข้, ความจรลิงอกันบรลิสลุทธลิธสามารถทบีนี่จะทนไหว; แตล่ความเทก็จนกันี้นรอไมล่ไดข้, ความเทก็จไมล่
สามารถทนไหว พวกฟารลิสบีเหลล่านกันี้นไมล่อาจตอบขข้อโตข้แยข้งของชายผผข้นบีนี้ไดข้ ดข้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาจซงพยายามทบีนี่จะ
หลุบปากเขาโดยการอวดเบล่งและใสล่รข้าย คนยลิวกลกัวการถผกขกับออกจากประโยชนร์สลุขรล่วมกกันของอลิสราเอลรองจาก
ความกลกัวตายของเขา

มบีหลายกรณบีวชนนอีทั้ทบีนี่เหลล่าผผข้รกับใชข้หนลุล่มทบีนี่จรลิงใจถผกขกับออกจากสถาบกันศาสนศาสตรร์เพบียงเพราะวล่าพวกเขา
เขข้ากกันไมล่ไดข้กกับ “โปรแกรม” แตล่ขอบคลุณพระเจข้าทบีนี่ครลิสตจกักรใหญล่ๆ, นลิกายทกันี้งหลาย, บรรดาโรงเรบียนสอนศาสน
ศาสตรร์และทบีนี่ประชลุมทางศาสนาทกันี้งหลายไมล่สามารถขกับเราออกจากชบีวลิตนลิรกันดรร์ไดข้! พระครลิสตร์ ผผข้ทรงใหข้กดาเนลิด
ชบีวลิตนลิรกันดรร์ กก็ทรงถผกขกับออกเชล่นกกัน พระองคร์ไมล่เพบียงทรงถผกขกับออกจากพวกเขาเทล่านกันี้น พระองคร์ทรงถผกตรซงทบีนี่
กางเขนดข้วย เราควรชสืนี่นชมยลินดบีเมสืนี่อเราถผกนกับวล่าสมควรถผกขล่มเหงเพสืนี่อเหก็นแกล่พระองคร์ เปาโลบอกทลิโมธบีคนหนลุล่ม
วล่า “แทข้จรลิงทลุกคนทบีนี่ปรารถนาจะดดาเนลินชบีวลิตตามทางของพระเจข้าในพระเยซผครลิสตร์จะถผกกดขบีนี่ขล่มเหง” (2 ทธ. 
3:12) พระเยซผตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “ในโลกนบีนี้ทล่านจะประสบความทลุกขร์ยาก แตล่จงชสืนี่นใจเถลิด 
เพราะวล่าเราไดข้ชนะโลกแลข้ว” (ยอหร์น 16:33) มกันเปป็นเกบียรตลิยศทบีนี่จะถผกขกับออกจากทบีนี่ประชลุมหรสือโรงเรบียนทาง
ศาสนาทบีนี่ปฏลิเสธการดลใจดข้านถข้อยคดาของพระคกัมภบีรร์, ความเปป็นพระเจข้าของพระครลิสตร์, หรสือหลกักคดาสอนพสืนี้น
ฐานอสืนี่นใดแหล่งความเชสืนี่อนกันี้น

ขข้อ 35 และ 36: “พระเยซซูทรงไดช้ยวินวต่าเขาไดช้ไลต่คนนชทั้นเสอียแลช้ว และเมรืชั่อพระองคค์ทรงพบชายคนนชทั้นจจึง
ตรชสกชบเขาวต่า “เจช้าเชรืชั่อในพระบทุตรของพระเจช้าหรรือ” ชายคนนชทั้นทซูลตอบวต่า “ทต่านเจช้าขช้า ผซูช้ใดเปป็นพระบทุตรนชทั้น 
ซจึชั่งขช้าพเจช้าจะเชรืชั่อในพระองคค์ไดช้”



นล่าจะมบีชล่วงเวลาหนซนี่งทบีนี่ผล่านไประหวล่างขข้อ 34 และขข้อ 35 ดผเหมสือนไมล่สมเหตลุสมผลทบีนี่เหตลุการณร์เหลล่านกันี้น
ทบีนี่ถผกบกันทซกในขข้อนบีนี้และขข้อตล่อๆไป (และสล่วนแรกของบททบีนี่ 10) จะเกลิดขซนี้นวกันเดบียวกกับทบีนี่พระเยซผทรงรกักษาชายตา
บอดคนนกันี้น

“พระเยซซูทรงไดช้ยวินวต่าเขาไดช้ไลต่คนนชทั้นเสอียแลช้ว” แนล่นอนวล่าพระเยซผทรงทราบทลุกสลินี่งเกบีนี่ยวกกับการขล่มเหง
ชายผผข้นบีนี้กระทกันี่งกต่อนทอีชั่มชนเกวิดขจึทั้นเสอียออีก แตล่พระองคร์ไมล่ไดข้ทรงทดาอะไรเกบีนี่ยวกกับมกันจนกระทกันี่งเรสืนี่องนบีนี้ถผกรายงานไป
ทกันี่วกรลุงเยรผซาเลก็มแลข้ว

“และเมรืชั่อพระองคค์ทรงพบชายคนนชทั้น...” เมสืนี่อพวกยลิวเหลล่านกันี้นขกับเขาออกจากพระวลิหารแลข้ว องคค์พระผซูช้
เปป็นเจช้าแหต่งพระววิหารกก็กดาลกังรอคอยทบีนี่จะตข้อนรกับเขา-และพระองคร์จะทรงทดาแบบเดบียวกกันสดาหรกับผผข้เชสืนี่อคนใดทบีนี่
ถผกเรบียกใหข้ทนทลุกขร์เพสืนี่อเหก็นแกล่พระครลิสตร์! พระองคร์ทรงเปป็นความชล่วยเหลสือทบีนี่พรข้อมอยผล่เสมอในเวลายากลดาบาก, 
พรข้อมตลอดเวลาทบีนี่จะตรกัสถข้อยคดาแหล่งการปลอบประโลมใจ, การหนลุนใจ, และสกันตลิสลุขแกล่ผผข้เชสืนี่อคนใดทบีนี่ทนทลุกขร์

“พระองคค์ตรชสกชบเขาวต่า “เจช้าเชรืชั่อในพระบทุตรของพระเจช้าหรรือ” นบีนี่เปป็นหนซนี่งในไมล่กบีนี่แหล่งในขล่าวประเสรลิฐ
สบีนี่เลล่มทบีนี่พระเยซผทรงเรบียกตกัวเองวล่า “พระบทุตรของพระเจช้า” (ดผ ยอหร์น 3:18; 5:25; 10:36; และ 11:4 เชล่นกกัน)

คดากรบีกทบีนี่ถผกแปลเปป็น “เจช้า” เปป็นคดาเนข้นหนกักมากๆในพระคดาขข้อนบีนี้ สลินี่งทบีนี่พระเยซผตรกัสจรลิงๆแกล่ชายทบีนี่ไดข้
รกับการรกักษาใหข้หายคนนบีนี้กก็คสือ “คนอสืนี่นๆอบีกหลายคนกดาลกังไมล่เชสืนี่อ เจช้าลต่ะเชสืนี่อไหม? ฝผงชนมากมายปฏลิเสธทบีนี่จะเชสืนี่อ
วล่าเราคสือพระบลุตรของพระเจข้า-เจจ้าจะเชรืชั่อไหม? เจข้ามบีความประสงคค์ทอีชั่จะเชรืชั่อไหม?” ชายผผข้นบีนี้ไดข้รกับสารภาพแลข้ว
วล่าพระเยซผทรงเปป็นศาสดาพยากรณร์คนหนซนี่ง และในทบีนี่นบีนี้พระเยซผประทานโอกาสแกล่เขาทบีนี่จะกข้าวไปสผล่ความเชสืนี่อทบีนี่
ชล่วยใหข้รอด: “ผผข้ใดเชสืนี่อวล่าพระเยซผทรงเปป็นพระครลิสตร์ ผผข้นกันี้นกก็บกังเกลิดจากพระเจข้า…” (1 ยอหร์น 5:1)

ชายผผข้นบีนี้มอีความประสงคร์ทบีนี่จะเชสืนี่อ เขาถามวล่า “ทต่านเจช้าขช้า ผซูช้ใดเปป็นพระบทุตรนชทั้น ซจึชั่งขช้าพเจช้าจะเชรืชั่อใน
พระองคค์ไดช้?” เมสืนี่อคนๆหนซนี่งเรลินี่มไตล่ถามเกบีนี่ยวกกับพระเยซผครลิสตร์เจข้า คนๆนกันี้นกก็กดาลกังมลุล่งหนข้าไปสผล่การไถล่แลข้ว สลุดยอด
ของคดาถามกก็คสือ “ทล่านทกันี้งหลายคลิดอยล่างไรเกบีนี่ยวกกับพระครลิสตร์? พระองคร์ทรงเปป็นพระบลุตรของผผข้ใด?” คดาพผดของ
ชายหนลุล่มผผข้นบีนี้แสดงออกถซงความปรารถนา และจลิตใจทบีนี่ปรารถนาทบีนี่จะรผข้จกักพระเยซผกก็จะมารซูช้จชกพระองคค์ 

ขข้อ 37: “พระเยซซูตรชสกชบเขาวต่า “เจช้าไดช้เหด็นทต่านแลช้ว ทชทั้งเปป็นผซูช้นชทั้นเองทอีชั่กกาลชงพซูดอยซูต่กชบเจช้า”
ในอบีกแคล่กรณบีเดบียวเทล่านกันี้น (ตอนทบีนี่พระองคร์กดาลกังตรกัสกกับหญลิงชาวสะมาเรบียผผข้นกันี้นทบีนี่บล่อนนี้ดาของยาโคบ) ทบีนี่

พระเยซผประกาศอยล่างชกัดเจนและไมล่มบีทางผลิดพลาดไดข้เลยถซงความเปป็นพระเจข้าและความเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของ
พระองคร์ พระองคร์ทรงทราบใจของชายผผข้นบีนี้, พระองคร์ทรงรผข้วล่าคดาถามนบีนี้มาจากความปรารถนาอกันจรลิงใจทบีนี่จะใชข้
ความเชสืนี่อแทข้ในพระเยซผครลิสตร์เจข้า

“พระองคร์จะทรงนดาคนใจถล่อมไปในสลินี่งทบีนี่ถผก และทรงสอนมรรคาของพระองคร์แกล่คนใจถล่อม” (เพลง
สดลุดบี 25:9)

“...พระองคร์ไดข้ทรงปปิดบกังสลินี่งเหลล่านบีนี้ไวข้จากผผข้มบีปฟัญญาและผผข้ฉลาด และไดข้สดาแดงใหข้ผผข้นข้อยรผข้” (มธ. 11:25)
“บลุคคลผผข้ใดตข้องถผกขล่มเหงเพราะเหตลุความชอบธรรม ผผข้นกันี้นเปป็นสลุข เพราะวล่าอาณาจกักรแหล่งสวรรคร์เปป็น

ของเขา เมสืนี่อเขาจะตลิเตบียนขล่มเหงและนลินทาวล่ารข้ายทล่านทกันี้งหลายเปป็นความเทก็จเพราะเรา ทล่านกก็เปป็นสลุข จงชสืนี่นชม



ยลินดบีอยล่างเหลสือลข้น เพราะวล่าบดาเหนก็จของทล่านมบีบรลิบผรณร์ในสวรรคร์ เพราะเขาไดข้ขล่มเหงศาสดาพยากรณร์ทกันี้งหลาย
ทบีนี่อยผล่กล่อนทล่านเหมสือนกกัน” (มธ. 5:10-12)

“พบีนี่นข้องทกันี้งหลาย จงพลิจารณาดผวล่า พวกทล่านทบีนี่พระเจข้าไดข้ทรงเรบียกมานกันี้นเปป็นคนพวกไหน มบีนข้อยคนทบีนี่
โลกนลิยมวล่ามบีปฟัญญา มบีนข้อยคนทบีนี่มบีอดานาจ มบีนข้อยคนทบีนี่มบีตระกผลสผง แตล่พระเจข้าไดข้ทรงเลสือกสลินี่งทบีนี่โลกถสือวล่าโงล่เขลา 
เพสืนี่อจะทดาใหข้คนมบีปฟัญญาอกับอาย และพระเจข้าไดข้ทรงเลสือกสลินี่งทบีนี่โลกถสือวล่าอล่อนแอ เพสืนี่อทดาใหข้คนทบีนี่แขก็งแรงอกับอาย 
พระเจข้าไดข้ทรงเลสือกสลินี่งทบีนี่โลกถสือวล่าตนี่ดาตข้อย และสลินี่งทบีนี่ถผกดผหมลินี่น ทกันี้งทรงเลสือกสลินี่งเหลล่านกันี้นซซนี่งยกังมลิไดข้เกลิดเปป็นตกัวจรลิง
ดข้วย เพสืนี่อจะไดข้ทดาลายสลินี่งซซนี่งเปป็นตกัวจรลิงอยผล่แลข้ว เพสืนี่อมลิใหข้เนสืนี้อหนกังใดๆอวดตล่อพระพกักตรร์พระองคร์ไดข้ โดยพระองคร์
ทล่านจซงอยผล่ในพระเยซผครลิสตร์ เพราะพระเจข้าทรงตกันี้งพระองคร์ใหข้เปป็นปฟัญญา ความชอบธรรม การแยกตกันี้งไวข้ และ
การไถล่โทษ สดาหรกับเราทกันี้งหลาย เพสืนี่อใหข้เปป็นไปตามทบีนี่เขบียนวล่า ‘ใหข้ผผข้โอข้อวด อวดองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า’” (1 คร. 
1:26-31)

ขข้อ 38: “เขาจจึงทซูลวต่า “พระองคค์เจช้าขช้า ขช้าพระองคค์เชรืชั่อ” แลช้วเขากด็นมชสการพระองคค์”
พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธกดาลกังทดางานในใจของชายผผข้นบีนี้ และยลินี่งเขาคลิดถซงการอกัศจรรยร์เรสืนี่องการรกักษาใหข้หาย

นกันี้นทบีนี่ไดข้ทดาใหข้ตาของเขาทบีนี่เคยบอดมองเหก็นไดข้มากเทล่าไร เขากก็ยลินี่งเชสืนี่อมกันี่นมากเทล่านกันี้นวล่าบลุคคลทบีนี่ไดข้กระทดาการ
อกัศจรรยร์นกันี้นทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์, พระครลิสตร์ของพระเจข้า เขาไดข้ฟฟังและเชสืนี่อฟฟังถข้อยคดาของพระเยซผแลข้ว-และไดข้
รกับการรกักษาดวงตาของเขาใหข้หาย ความเชสืนี่อมาโดยการไดข้ยลิน และการไดข้ยลินโดยพระวจนะ เขากลล่าววล่า 
“พระองคค์เจช้าขช้า ขช้าพระองคค์เชชที่อ” แลช้วเขากด็นมชสการพระองคค์!”

คดากลล่าวนบีนี้เปป็นมากกวล่าการแสดงความเคารพและความยดาเกรงตล่อพระเยซผ ชายผผข้นบีนี้รผข้วล่าเขาอยผล่ตล่อเบสืนี้อง
พระพกักตรร์พระบลุตรของพระเจข้า-ใชล่แลข้วครกับ พระเจข้าแทข้จรลิงในเนสืนี้อหนกัง พระเยซผไมล่ไดข้ทรงตดาหนลิเขา แตล่ยอมรชบ
การนมกัสการของเขา อกันเปป็นการรกับรองวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระบลุตรของพระเจข้าทบีนี่แทข้จรลิง เพราะวล่าพระเจช้า
เพอียงผซูช้เดอียวทรงคผล่ควรแกล่การนมกัสการ-และไมล่มบีศาสดาพยากรณร์แทข้คนใดเคยยอมใหข้มนลุษยร์กข้มกราบลงทบีนี่เทข้าของ
เขาและนมกัสการเขา (อล่าน กลิจการ 10:25, 26; 14:8-18; วลิวรณร์ 19:10 และ 22:9)

ในการศซกษาการอกัศจรรยร์ตล่างๆของพระเยซผ เราพบวล่านข้อยคนนกักนมกัสการพระองคร์หลกังจากทบีนี่พวกเขา
ไดข้รกับการรกักษาใหข้หายและไดข้รกับการอวยพรจากพระองคร์ ในลผกา 17:12-19 เราอล่านเรสืนี่องคนโรคเรสืนี้อนสลิบคนนกันี้น
ทบีนี่พระเยซผทรงรกักษาใหข้หาย และ “คนหนขที่งในพวกนชทั้น เมสืนี่อเหก็นวล่าตกัวหายโรคแลข้ว จซงกลกับมาสรรเสรลิญพระเจข้า
ดข้วยเสบียงดกัง และกราบลงทบีนี่พระบาทของพระองคร์ ขอบพระคลุณพระองคร์...ฝฝ่ายพระเยซผตรกัสวล่า “มอีสวิบคนหาย
สะอาดมวิใชต่หรรือ แตต่เกจ้าคนนททั้นอยซูต่ทอีชั่ไหน ไมต่เหด็นผซูช้ใดกลชบมาสรรเสรวิญพระเจช้า เวช้นไวช้แตต่คนตต่างชาตวิคนนอีทั้” แลข้ว
พระองคร์ตรกัสกกับคนนกันี้นวล่า “จงลลุกขซนี้นไปเถลิด ความเชสืนี่อของเจข้าไดข้กระทดาใหข้ตกัวเจข้าหายปกตลิ”

ขข้อ 39: “พระเยซซูตรชสวต่า “เราเขช้ามาในโลกเพรืชั่อการพวิพากษา เพรืชั่อใหช้คนทชทั้งหลายทอีชั่มองไมต่เหด็นกลชบมอง
เหด็น และคนทอีชั่มองเหด็นกลชบตาบอด”

ยอหร์น 3:17 บอกเราวล่า “เพราะวล่าพระเจข้าไมล่ไดข้ทรงใชข้พระบลุตรของพระองคร์เขข้ามาในโลกเพสืนี่อจะ
พลิพากษาโลก แตล่เพสืนี่อชล่วยโลกใหข้รอดโดยพระบลุตรนกันี้น” ในยอหร์น 12:47 พระเยซผตรกัสวล่า “ถข้าผผข้ใดไดข้ยลินถข้อยคดา
ของเราและไมล่เชสืนี่อ เรากก็ไมล่พลิพากษาผผข้นกันี้น เพราะวล่าเรามลิไดข้มาเพสืนี่อจะพลิพากษาโลก แตล่มาเพสืนี่อจะชล่วยโลกใหข้รอด”



ถซงกระนกันี้นกก็ไมล่มบีความขกัดแยข้งกกันระหวล่างขข้อพระคดาสองตอนนกันี้นและคดาตรกัสในขข้อทบีนี่เราศซกษากกันอยผล่นบีนี้ มกันเปป็น
ความจรลิงทบีนี่วล่าพระเยซผมลิไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลกเพสืนี่อทบีนี่จะเปป็นผผข้พลิพากษาในขณะนชทั้น; พระองคร์ไดข้เสดก็จมาเพสืนี่อ
แสวงหาและเพสืนี่อชล่วยผผข้ทบีนี่หลงหายใหข้รอด, เพสืนี่อรกับบาปไปเสบีย แตล่ถซงแมข้วล่าในขณะนกันี้นพระองคร์ไมล่ไดข้เสดก็จมาเพสืนี่อทบีนี่
จะพลิพากษา พระองคร์กก็เสดก็จมาแลข้วเพสืนี่อกต่อใหช้เกวิดการพลิพากษาหนซนี่ง, เพสืนี่อนดามาซซนี่งการแบล่งแยก (ความแตกแยก)
ระหวล่างผผข้คน พระองคร์เสดก็จมาแลข้ว-ความสวล่างของโลก-เพสืนี่อทบีนี่จะเปป็นเหตลุแหล่งความสวล่างทบีนี่สาดสล่องลงบนความ
คลิดทบีนี่มบีความประสงคร์ทบีนี่จะรผข้จกักพระองคร์และเชสืนี่อในพระองคร์ในฐานะพระเมสสลิยาหร์ การเสดก็จเขข้ามาในโลกของ
พระองคร์คสือเหตลุแหล่งความสวล่างทบีนี่สาดสล่องลงบนความคลิดทกันี้งหลายซซนี่ง, กต่อนพระองคร์ไดข้เสดก็จมานกันี้น, เคยนกันี่งอยผล่ใน
ความมสืด เมสืนี่อพระองคร์เสดก็จมาแลข้ว คนเหลต่านชทั้นทอีชั่เชรืชั่อกก็ไดข้เหก็นความสวล่างนกันี้น กต่อนทอีชั่พระองคร์เสดก็จมานกันี้น มกันกก็
เปป็นไปไมล่ไดข้เลยทบีนี่พวกเขาจะมองเหก็น นบีนี่คลข้ายกกับสลินี่งทบีนี่สลิเมโอนกลล่าวในลผกา 2:34, 35: “…เพรืชั่อความควิดในใจของ
คนเปป็นอชนมากจะไดช้ปรากฏแจช้ง”

พวกชาวประมงจนๆและคนตนี่ดาตข้อย, พวกคนธรรมดาไดข้รกับความสวล่างทบีนี่ถผกเปปิดเผยแกล่พวกเขาซซนี่งไมต่มอี
ทางถผกเปปิดเผยเลยถข้าพระเยซผไมล่ไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลก ในทางกลกับกกัน พวกคนฟารลิสบีทบีนี่ถสือวล่าตกัวเองเปป็นคนชอบ
ธรรม, ทบีนี่ภาคภผมลิใจในวงศร์วานของตนและโอข้อวดวล่าตนเปป็นเชสืนี้อสายของอกับราฮกัม กก็ตกอยผล่ในความมสืดมกัวเพราะ
วต่าพวกเขาปฏวิเสธพระเยซซู (มธ. 11:25) ความสวล่างทบีนี่ถผกปฏลิเสธกลายเปป็นความมสืด; ดกังนกันี้นคนเหลล่านกันี้นทบีนี่ครกันี้งหนซนี่ง
เคยมองเหก็นจซงกลกับตาบอดสนลิท ขล่าวประเสรลิฐ, เมสืนี่อถผกยอมรกับ, กก็นดามาซซนี่งความสวล่างและความรอด แตล่เมสืนี่อถผก
ปฏลิเสธ ขล่าวประเสรลิฐเดบียวกกันนกันี้นกก็ทดาใหข้ความมสืดบอดเขข้าปกคลลุมความคลิดและใจของคนๆนกันี้นทบีนี่ปฏลิเสธมกันโดย
อกัตโนมกัตลิ คนเหลล่านกันี้นทบีนี่ปฏลิเสธความจรลิงกก็จะตลิดตามความเทก็จโดยอกัตโนมกัตลิ ไมล่มบีสลินี่งทบีนี่เรบียกวล่า “ความเปป็นกลาง
ฝฝ่ายวลิญญาณ” เชสืนี่อในพระเยซผและเรากก็ถผกปลดปลล่อยใหข้เปป็นไท ปฏลิเสธพระองคร์และเรากก็ยอมจดานนตล่อการตก
เปป็นทาส, ความมสืด, ความสลินี้นหวกัง, และการพลิพากษาปรกับโทษ:

“แลข้วนบีนี่เปป็นขข้อความทบีนี่เราไดข้ยลินจากพระองคร์ และประกาศแกล่ทล่านทกันี้งหลาย คสือวล่าพระเจช้าทรงเปป็น
ความสวต่าง และไมต่มอีความมรืดอยซูต่ในพระองคค์เลย ถช้าเราจะวต่าเรารต่วมสามชคคอีธรรมกชบพระองคค์ และยชงดกาเนวินอยซูต่
ในความมรืด เรากด็พซูดมทุสา และไมต่ไดช้ดกาเนวินชอีววิตตามความจรวิง แตต่ถช้าเราดกาเนวินอยซูต่ในความสวต่าง เหมรือนอยต่าง
พระองคค์ทรงสถวิตในความสวต่าง เรากก็รล่วมสามกัคคบีธรรมซซนี่งกกันและกกัน และพระโลหลิตของพระเยซผครลิสตร์พระบลุตร
ของพระองคร์ กก็ชดาระเราทกันี้งหลายใหข้ปราศจากบาปทกันี้งสลินี้น” (1 ยอหร์น 1:5-7)

ในขข้อพระคดาทบีนี่เราศซกษากกันอยผล่ คดากลล่าวทบีนี่วล่า “คนทอีชั่มองเหด็นกลชบตาบอด” ในภาษากรบีกอล่านวล่า “เพสืนี่อทบีนี่
คนทกันี้งหลายทบีนี่มองเหก็นจะกลายเปป็นคนตาบอด”

“การพวิพากษา” ในวาระนบีนี้ไมล่ไดข้ถผกใชข้ในความหมายเชลิงรลุก เหมสือนตอนทบีนี่พระเจข้าจะทรงพลิพากษาคน
เปป็นและคนตายเมสืนี่อสลินี้นสลุดกาลเวลา มกันเปป็นกลิจการแหล่งการแยกออกซซนี่งเปป็นผลทบีนี่ตามมาอยล่างหนซนี่ง (ไมล่ใชล่จลุด
ประสงคร์) ของการเสดก็จเขข้ามาในโลกของพระครลิสตร์ เมสืนี่อพระเยซผครลิสตร์เจข้าไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลก มนลุษยร์ทลุกคนกก็
แบล่งแยกตกัวเองออกเปป็นสองกลลุล่มโดยอกัตโนมกัตลิ: พวกเขาแสดงใหข้เหก็นวล่าตกัวเองเปป็นของความมสืด หรสือของความ
สวล่าง พวกเขารชบความสวล่างนกันี้น หรสือพวกเขาปฏวิเสธมกัน คนเหลล่านกันี้นทบีนี่ “ตาบอด”-คนซสืนี่อๆทบีนี่ไมล่ประสบีประสา
อยล่างชายผผข้นกันี้นทบีนี่พระเยซผเพลินี่งรกักษาใหข้หาย ไดข้มองเหก็นเพราะวต่าพวกเขามอีความประสงคค์ทอีชั่จะมองเหด็น; แตล่คน



เหลล่านกันี้นทบีนี่อข้างตกัววล่ามองเหก็น, พวกผผข้นดาทางศาสนาทบีนี่เยล่อหยลินี่งและหลงตกัวเองเหลล่านกันี้นทบีนี่คลิดวล่าตกัวเองมองเหก็น
ชกัดเจนฝฝ่ายวลิญญาณ กลกับถผกพบวล่าตาบอดสนวิท

ขข้อ 40: “เมรืชั่อพวกฟารวิสอีบางคนทอีชั่อยซูต่กชบพระองคค์ไดช้ยวินอยต่างนชทั้น จจึงกลต่าวแกต่พระองคค์วต่า “เราตาบอด
ดช้วยหรรือ”

เชสืนี่อใจไดข้เลยวล่านบีนี่ไมล่ใชล่การไตล่ถามทบีนี่จรลิงใจและกระวนกระวายใจเกบีนี่ยวกกับสถานะฝฝ่ายวลิญญาณของพวก
เขา จรลิงๆแลข้วพวกเขากดาลกังถามวล่า “ทล่านหมายความวล่าพวกเราทบีนี่เปป็นอาจารยร์สอนพระราชบกัญญกัตลิเปป็นคน
ตาบอดหรสือ? วล่าพวกเราไมล่เขข้าใจสลินี่งตล่างๆของโมเสสศาสดาพยากรณร์ผผข้นกันี้นหรสือ?” (“ดผเถลิด ทล่านเรบียกตกัวเองวล่า 
ยลิว และพซนี่งพระราชบกัญญกัตลิและยกพระเจข้าขซนี้นอวด”-โรม 2:17) ในความคลิดเหก็นของพวกเขาเอง คนทบีนี่คลิดวล่าตกัว
เองชอบธรรมและเยล่อหยลินี่งเหลล่านบีนี้เปป็นผซูช้อารชกขาความสวต่างนชทั้น และเยข้ยหยกันความคลิดทบีนี่วล่าจะมบีใครมาเรบียกพวก
เขาวล่าตาบอด!

ขข้อ 41: “พระเยซซูตรชสกชบเขาวต่า “ถช้าพวกทต่านตาบอด พวกทต่านกด็จะไมต่มอีความผวิดบาป แตต่บชดนอีทั้ทต่านพซูด
วต่า ‘เรามองเหด็น’ เหตทุฉะนชทั้นความผวิดบาปของทต่านจจึงยชงมอีอยซูต่”

พระเยซผใหข้คดาตอบอกันนล่าทซนี่งแกล่เหลล่าศกัตรผของพระองคร์! พระองคร์ตรกัสแกล่พวกเขาวล่า “ถข้าพวกทล่าน
ตาบอดกก็คงดบีกวล่าตกันี้งเยอะ! ถข้าพวกทล่านเหก็นแลข้ววล่าพวกทล่านตาบอดและยอมรกับสารภาพมกัน, ถข้าพวกทล่านมา
หาความสวล่างนกันี้น พวกทล่านกก็คงไมล่มบีความผลิดในบาปนกันี้นทบีนี่จะทดาใหข้พวกทล่านถผกพลิพากษา, คสือบาปแหล่งความไมล่
เชสืนี่อ ขอทานผผข้นล่าสงสารคนนบีนี้ไดข้รกับสารภาพอยล่างเปปิดเผยแลข้ววล่าเราคสือพระเมสสลิยาหร์, พระบลุตรของพระเจข้า, แตล่
พวกทต่านปฏลิเสธทบีนี่จะเชสืนี่อ ดชงนชทั้นบาปของพวกทต่านจจึงยชงมอีอยซูต่, บาปทบีนี่ใหญล่โตทบีนี่สลุดทบีนี่มนลุษยร์จะกระทดาตล่อพระเจข้าผผข้
บรลิสลุทธลิธไดข้”

องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเราไมล่ไดข้ทรงหมายความวล่าความไมล่รผข้ทดาใหข้มนลุษยร์พข้นจากความผลิด พระองคร์ทรง
หมายความวล่าคนทบีนี่เปป็นคนบาปอยล่างเปปิดเผย, มบีความผลิดและสมควรตกนรก, กก็เปปิดรกับตล่อขล่าวประเสรลิฐมากกวล่า
คนเหลล่านกันี้นทบีนี่เปป็นคน “เครล่งศาสนาแตล่หลงหาย” คนทบีนี่ใจแขก็งมากทบีนี่สลุดตล่อขล่าวประเสรลิฐคสือคนเครล่งศบีลธรรมทบีนี่คลิด
วล่าตกัวเองชอบธรรมและมกันี่นใจในตกัวเองทบีนี่กดาลกังวางใจในการทดาความดบีตล่างๆ, การดดาเนลินชบีวลิตแบบเทบีนี่ยงตรง-หรสือ
อาจในขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าเขาเปป็นลผกหลานของเหลล่าผผข้รกับใชข้, พวกมลิชชกันนารบี, และเหลล่าผผข้นดาในครลิสตจกักร คนแบบ
นกันี้นจะใหข้การวล่าตกัวเองเปป็น “คนดบี” มาตลอด, เขาไมล่เคยทดาบาปเปป็นนลิสกัย, และดข้วยเหตลุนบีนี้เขาจซงไมล่ตข้องการสลินี่งทบีนี่
เขาเรบียกวล่า “ศาสนาโรงฆล่าสกัตวร์” มกันเกสือบเปป็นไปไมล่ไดข้เลยทบีนี่จะทดาใหข้คนแบบนกันี้นฟฟังขล่าวประเสรลิฐและทดาใหข้พวก
เขาตระหนกักวล่าพวกเขาเปป็นคนทบีนี่หลงหายและตข้องการพระผผข้ชล่วยใหข้รอด ครลิสตจกักรหลายแหล่งในอเมรลิกาวกันนบีนี้
เตก็มไปดข้วยผผข้คนทบีนี่ไดข้ “เขข้ารล่วม” กกับครลิสตจกักร, พวกเขาไดข้รกับบกัพตลิศมาโดยวลิธบีใดวลิธบีหนซนี่ง, พวกเขาเขข้ารล่วมการ
ประชลุมนมกัสการตล่างๆ, ถวายทรกัพยร์จากรายไดข้ของตนและสละเวลาของตน-แตล่พวกเขาไมล่เคยมบีประสบการณร์
สล่วนตกัวกกับพระเยซผเลย! ความรอดไมล่ไดข้มาโดยการดดาเนลินชบีวลิต, การถวายทรกัพยร์, การกระทดาหรสือการไมข่กระทคา; 
มกันมาโดยการตข้อนรกับพระเยซผ: “แตล่สล่วนบรรดาผผข้ทบีนี่ตข้อนรกับพระองคร์ พระองคร์ทรงประทานอดานาจใหข้เปป็นบลุตร
ของพระเจข้า คสือคนทกันี้งหลายทบีนี่เชสืนี่อในพระนามของพระองคร์ ซซนี่งมลิไดข้เกลิดจากเลสือด หรสือความประสงคร์ของเนสืนี้อ
หนกัง หรสือความประสงคร์ของมนลุษยร์ แตล่เกลิดจากพระเจข้า” (ยอหร์น 1:12, 13)



คนๆหนซนี่งทบีนี่เกลิดมาในปฝ่าดงดลิบทบีนี่มสืดทบีนี่สลุดของแผล่นดลินโลกและไมล่เคยไดข้ยลินขล่าวประเสรลิฐ กก็ดบีกวล่าคนทบีนี่เคย
ไดข้ทราบความจรลิงแลข้วและปฏวิเสธมกัน การมบีชบีวลิตอยผล่และตายไปโดยทบีนี่ไมล่เคยเหก็นพระคกัมภบีรร์เลยสกักเลล่มหรสือไดข้ยลิน
พระนามของพระเยซผเลยกก็ดบีกวล่าการอยผล่ในอเมรลิกา-ดลินแดนแหล่งพระคกัมภบีรร์ทบีนี่เปปิดออก, ดลินแดนทบีนี่มบีครลิสตจกักรอยผล่
บนเกสือบทลุกหกัวมลุมถนน-และปฏลิเสธความรอดทบีนี่ถผกซสืนี้อโดยพระโลหลิตแหล่งกางเขนของพระเยซผ! ผผข้คนจะถผก
พลิพากษาตามความสวล่างนกันี้นทบีนี่พวกเขาปฏวิเสธ, ตามความจรลิงนกันี้นทบีนี่พวกเขาไดข้ทราบแตล่ปฏลิเสธทบีนี่จะรกับ “และผผข้ใด
ไดข้รกับฝากไวข้มาก กก็จะตข้องทวงเอาจากผผข้นกันี้นมาก...” (ลผกา 12:48)

การอกัศจรรยร์นบีนี้, คสือการเปปิดตาของชายคนหนซนี่งทบีนี่ตาบอดตกันี้งแตล่เกลิด, มบีนกัยสดาคกัญฝฝ่ายวลิญญาณทบีนี่ยลินี่งใหญล่
เพราะวล่ามกันนดาเสนอภาพทบีนี่งดงามของการใหข้ความกระจล่างแกล่ใจและวลิญญาณในความรอดของคนบาปคนหนซนี่ง 
คนไมล่เชสืนี่อทลุกคนตาบอด (2 คร. 4:3, 4) แตล่เมสืนี่อคนใดเชสืนี่อในพระเยซผครลิสตร์เจข้า-ผผข้ทรงเปป็นความสวล่างของโลก-เขา
กก็เดลินในความสวล่างนกันี้นเพราะวล่าเขากลายเปป็นลซูกของความสวล่างแลข้ว

มกันนล่าสนใจมากทบีนี่สลุดสดาหรกับผมทบีนี่พระคกัมภบีรร์ไมล่ใหข้ขข้อมผลเพลินี่มเตลิมใดๆเกบีนี่ยวกกับชายผผข้นบีนี้ทบีนี่ถผกรกักษาใหข้หาย
จากการตาบอดของเขา-ขข้อพลิสผจนร์เพลินี่มเตลิมทบีนี่วล่าพระคกัมภบีรร์ไดข้รกับการดลใจดข้านถข้อยคดา ดข้วยวล่าถข้าคนปกตลิธรรมดา
ไดข้เขบียนเรสืนี่องราวนบีนี้ พวกเขากก็คงเขบียนตล่อดข้วยขข้อมผลอข้างอลิงอสืนี่นๆอยล่างแนล่นอน ชายทบีนี่ไดข้รกับการรกักษาใหข้หายผผข้นบีนี้กก็
คงจะถผกเรบียกตกัวใหข้ไปใหข้การในทบีนี่ประชลุมใหญล่ๆและคงจะถผกใชข้งานในหลายโอกาสเพสืนี่อเปป็นตกัวอยล่าง; แตล่ในการ
รกับใชข้ของพระเยซผมกันไมล่ใชล่แบบนกันี้น คนจกานวนมากเชสืนี่อและไดข้รกับการรกักษาใหข้หายผผข้ซซนี่งชสืนี่อของพวกเขาไมล่ถผก
บกันทซกในพระวจนะของพระเจข้า: “มบีอบีกหลายสลินี่งทบีนี่พระเยซผไดข้ทรงกระทดา ถข้าจะเขบียนไวข้ใหข้หมดทลุกสลินี่ง ขช้าพเจช้า
คาดวต่า แมช้หมดทชทั้งโลกกด็นต่าจะไมต่พอไวช้หนชงสรือทอีชั่จะเขอียนนชทั้น เอเมน” (ยอหร์น 21:25)

ครลิสเตบียนทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้วสามารถกลล่าวรล่วมกกับชายผผข้นบีนี้ทบีนี่ไดข้รกับการรกักษาใหข้หายจากการตาบอดวล่า 
“สลินี่งเดบียวทบีนี่ขข้าพเจข้าทราบกก็คสือวล่า ขข้าพเจข้าเคยตาบอด แตล่เดรีดี๋ยวนรีนขผู้าพเจผู้ามองเหห็นไดผู้!” ขณะทบีนี่พวกเราเคยตาย
ไปแลข้วในการละเมลิดและการบาปตล่างๆ เดรีดี๋ยวนรีนพวกเรามบีชบีวลิตอยผล่จดาเพาะพระเจข้า ขณะทบีนี่พวกเราเคยถผกจองจดา
โดยซาตาน ความจรลิงไดข้ปลดปลล่อยพวกเราใหข้เปป็นไทแลข้ว ทล่านผผข้อล่านทบีนี่รกัก ถข้าคลุณไมล่รผข้วล่าคลุณบกังเกลิดใหมล่แลข้วอยล่าง
แนล่นอนพอๆกกับทบีนี่ชายคนนบีนี้ไดข้ทราบวล่าเขาไดข้รกับการมองเหก็นฝฝ่ายรล่างกายของตนแลข้ว ผมกก็ขอรข้องคลุณใหข้หาทบีนี่
เงบียบๆและคลุกเขล่าลงตล่อหนข้าพระคกัมภบีรร์เลล่มหนซนี่งทบีนี่เปปิดออก, ใหข้ความเชสืนี่อของคลุณอยผล่ในพระราชกลิจทบีนี่เสรก็จสลินี้นแลข้ว
ของพระเยซผและยอมใหข้พระองคร์เสดก็จเขข้ามาในใจของคลุณเดบีดี๋ยวนบีนี้ จากนกันี้นคลุณเองกก็สามารถกลล่าวไดข้วล่า “ขข้าพเจข้า
เคยตาบอด แตล่เดรีดี๋ยวนรีนขข้าพเจข้ามองเหก็นไดข้!”



บททรีที่ 10
10:1 “เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านวล่า ผผข้ทบีนี่มลิไดข้เขข้าไปในคอกแกะทางประตผ แตล่ปปนเขข้าไปทางอสืนี่นนกันี้นเปป็นขโมยและ
โจร
10:2 แตล่ผผข้ทบีนี่เขข้าทางประตผกก็เปป็นผผข้เลบีนี้ยงแกะ
10:3 นายประตผจซงเปปิดประตผใหข้ผผข้นกันี้น และแกะยล่อมฟฟังเสบียงของทล่าน ทล่านเรบียกชสืนี่อแกะของทล่าน และนดาออกไป
10:4 เมสืนี่อทล่านตข้อนแกะของทล่านออกไปแลข้วกก็เดลินนดาหนข้า และแกะกก็ตามทล่านไปเพราะรผข้จกักเสบียงของทล่าน
10:5 คนแปลกหนข้าแกะจะไมล่ตามเลย แตล่จะหนบีไปจากเขา เพราะไมล่รผข้จกักเสบียงของคนแปลกหนข้า”
10:6 คดาอลุปมานกันี้นพระเยซผไดข้ตรกัสกกับเขาทกันี้งหลาย แตล่เขาไมล่เขข้าใจความหมายของพระดดารกัสทบีนี่พระองคร์ตรกัสกกับ
เขาเลย
10:7 พระเยซผจซงตรกัสกกับเขาอบีกวล่า “เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านวล่า เราเปป็นประตผของแกะทกันี้งหลาย
10:8 บรรดาผผข้ทบีนี่มากล่อนเรานกันี้นเปป็นขโมยและโจร แตล่ฝผงแกะกก็มลิไดข้ฟฟังเขา
10:9 เราเปป็นประตผ ถข้าผผข้ใดเขข้าไปทางเรา ผผข้นกันี้นจะรอด และเขาจะเขข้าออก แลข้วจะพบอาหาร
10:10 ขโมยนกันี้นยล่อมมาเพสืนี่อจะลกักและฆล่าและทดาลายเสบีย เราไดข้มาเพสืนี่อเขาทกันี้งหลายจะไดข้ชบีวลิต และจะไดข้อยล่าง
ครบบรลิบผรณร์
10:11 เราเปป็นผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่ดบี ผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่ดบีนกันี้นยล่อมสละชบีวลิตของตนเพสืนี่อฝผงแกะ
10:12 แตล่ผผข้ทบีนี่รกับจข้างมลิไดข้เปป็นผผข้เลบีนี้ยงแกะ และฝผงแกะไมล่เปป็นของเขา เมสืนี่อเหก็นสลุนกัขปฝ่ามา เขาจซงละทลินี้งฝผงแกะหนบีไป
สลุนกัขปฝ่ากก็ชลิงเอาแกะไปเสบีย และทดาใหข้ฝผงแกะกระจกัดกระจายไป
10:13 ผผข้ทบีนี่รกับจข้างนกันี้นหนบีเพราะเขาเปป็นลผกจข้างและไมล่เปป็นหล่วงแกะเลย
10:14 เราเปป็นผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่ดบี และเรารผข้จกักแกะของเรา และแกะของเรากก็รผข้จกักเรา
10:15 เหมสือนพระบลิดาทรงรผข้จกักเรา เรากก็รผข้จกักพระบลิดาดข้วย และชบีวลิตของเรา เราสละเพสืนี่อฝผงแกะ
10:16 แกะอสืนี่นซซนี่งมลิไดข้เปป็นของคอกนบีนี้เรากก็มบีอยผล่ แกะเหลล่านกันี้นเรากก็ตข้องพามาดข้วย และแกะเหลล่านกันี้นจะฟฟังเสบียง
ของเรา แลข้วจะรวมเปป็นฝผงเดบียว และมบีผผข้เลบีนี้ยงเพบียงผผข้เดบียว
10:17 ดข้วยเหตลุนบีนี้พระบลิดาของเราจซงทรงรกักเรา เพราะเราสละชบีวลิตของเรา เพสืนี่อจะรกับชบีวลิตนกันี้นคสืนมาอบีก
10:18 ไมล่มบีผผข้ใดชลิงชบีวลิตไปจากเราไดข้ แตล่เราสละชบีวลิตดข้วยใจสมกัครของเราเอง เรามบีสลิทธลิทบีนี่จะสละชบีวลิตนกันี้น และมบี
สลิทธลิทบีนี่จะรกับคสืนอบีก พระบกัญชานบีนี้เราไดข้รกับมาจากพระบลิดาของเรา”
10:19 พระดดารกัสนบีนี้จซงทดาใหข้พวกยลิวแตกแยกกกันอบีก
10:20 พวกเขาหลายคนพผดวล่า “เขามบีผบีสลิงและเปป็นบข้า ทล่านฟฟังเขาทดาไม”
10:21 พวกอสืนี่นกก็พผดวล่า “คดาอยล่างนบีนี้ไมล่เปป็นคดาของผผข้ทบีนี่มบีผบีสลิง ผบีจะทดาใหข้คนตาบอดมองเหก็นไดข้หรสือ”
10:22 ขณะนกันี้นเปป็นเทศกาลเลบีนี้ยงฉลองพระวลิหารทบีนี่กรลุงเยรผซาเลก็ม และเปป็นฤดผหนาว
10:23 พระเยซผทรงดดาเนลินอยผล่ในพระวลิหารทบีนี่เฉลบียงของซาโลมอน
10:24 แลข้วพวกยลิวกก็พากกันมาหข้อมลข้อมพระองคร์ไวข้และทผลพระองคร์วล่า “จะทดาใหข้เราสงสกัยนานสกักเทล่าใด ถข้าทล่าน
เปป็นพระครลิสตร์กก็จงบอกเราใหข้ชกัดแจข้งเถลิด”



10:25 พระเยซผตรกัสตอบเขาทกันี้งหลายวล่า “เราไดข้บอกทล่านทกันี้งหลายแลข้ว และทล่านไมล่เชสืนี่อ การซซนี่งเราไดข้กระทดาใน
พระนามพระบลิดาของเรากก็เปป็นพยานใหข้แกล่เรา
10:26 แตล่ทล่านทกันี้งหลายไมล่เชสืนี่อ เพราะทล่านมลิไดข้เปป็นแกะของเรา ตามทบีนี่เราไดข้บอกทล่านแลข้ว
10:27 แกะของเรายล่อมฟฟังเสบียงของเรา และเรารผข้จกักแกะเหลล่านกันี้น และแกะนกันี้นตามเรา
10:28 เราใหข้ชบีวลิตนลิรกันดรร์แกล่แกะนกันี้น และแกะนกันี้นจะไมล่พลินาศเลย และจะไมล่มบีผผข้ใดแยล่งชลิงแกะเหลล่านกันี้นไปจากมสือ
ของเราไดข้
10:29 พระบลิดาของเราผผข้ประทานแกะนกันี้นใหข้แกล่เราเปป็นใหญล่กวล่าทลุกสลินี่ง และไมล่มบีผผข้ใดสามารถชลิงแกะนกันี้นไปจาก
พระหกัตถร์ของพระบลิดาของเราไดข้
10:30 เรากกับพระบลิดาของเราเปป็นอกันหนซนี่งอกันเดบียวกกัน”
10:31 พวกยลิวจซงหยลิบกข้อนหลินขซนี้นมาอบีกจะขวข้างพระองคร์ใหข้ตาย
10:32 พระเยซผจซงตรกัสกกับเขาวล่า “เราไดข้สดาแดงใหข้ทล่านเหก็นการดบีหลายประการซซนี่งมาจากพระบลิดาของเรา ทล่าน
ทกันี้งหลายหยลิบกข้อนหลินจะขวข้างเราใหข้ตายเพราะการกระทดาขข้อใดเลล่า”
10:33 พวกยลิวทผลตอบพระองคร์วล่า “เราจะขวข้างทล่านมลิใชล่เพราะการกระทดาดบี แตล่เพราะการพผดหมลินี่นประมาท 
เพราะทล่านเปป็นเพบียงมนลุษยร์แตล่ตกันี้งตกัวเปป็นพระเจข้า”
10:34 พระเยซผตรกัสตอบเขาวล่า “ในพระราชบกัญญกัตลิของทล่านมบีคดาเขบียนไวข้มลิใชล่หรสือวล่า ‘เราไดข้กลล่าววล่า ทล่านทกันี้ง
หลายเปป็นพระ’
10:35 ถข้าพระองคร์ไดข้ทรงเรบียกผผข้ทบีนี่รกับพระวจนะของพระเจข้าวล่าเปป็นพระ และจะฝฝ่าฝฟนพระคกัมภบีรร์ไมล่ไดข้
10:36 ทล่านทกันี้งหลายจะกลล่าวหาทล่านทบีนี่พระบลิดาไดข้ทรงตกันี้งไวข้ และทรงใชข้เขข้ามาในโลกวล่า ‘ทล่านกลล่าวคดาหมลินี่น
ประมาท’ เพราะเราไดข้กลล่าววล่า ‘เราเปป็นบลุตรของพระเจข้า’ อยล่างนกันี้นหรสือ
10:37 ถข้าเราไมล่ปฏลิบกัตลิพระราชกลิจของพระบลิดาของเรา กก็อยล่าเชสืนี่อในเราเลย
10:38 แตล่ถข้าเราปฏลิบกัตลิพระราชกลิจนกันี้น แมข้วล่าทล่านมลิไดข้เชสืนี่อในเรา กก็จงเชสืนี่อเพราะพระราชกลิจนกันี้นเถลิด เพสืนี่อทล่านจะ
ไดข้รผข้และเชสืนี่อวล่าพระบลิดาทรงอยผล่ในเรา และเราอยผล่ในพระบลิดา”
10:39 พวกเขาจซงหาโอกาสจกับพระองคร์อบีกครกันี้งหนซนี่ง แตล่พระองคร์ทรงรอดพข้นจากมสือเขาไปไดข้
10:40 พระองคร์เสดก็จไปฟากแมล่นนี้ดาจอรร์แดนขข้างโนข้นอบีก และไปถซงสถานทบีนี่ทบีนี่ยอหร์นใหข้บกัพตลิศมาเปป็นครกันี้งแรก และ
พระองคร์ทรงพกักอยผล่ทบีนี่นกันี่น
10:41 คนเปป็นอกันมากพากกันมาหาพระองคร์ และกลล่าววล่า “ยอหร์นมลิไดข้ทดาการอกัศจรรยร์ใดๆเลย แตล่ทลุกสลินี่งซซนี่งยอหร์น
ไดข้กลล่าวถซงทล่านผผข้นบีนี้เปป็นความจรลิง”
10:42 และมบีคนหลายคนทบีนี่นกันี่นไดข้เชสืนี่อในพระองคร์

ผมอยากชบีนี้ใหข้เหก็นสามสลินี่งเกบีนี่ยวกกับขข้อพระคดาเกข้าขข้อแรกของบทนบีนี้:
1. ขข้อพระคดาตรงนบีนี้เชสืนี่อมโยงอยล่างใกลข้ชลิดกกับบทกล่อนหนข้า; วล่าทบีนี่จรลิง พระเยซผทรงตดาหนลิพวกฟารลิสบีเหลล่า

นกันี้นตล่อไปเพราะการกระทดาของพวกเขาทบีนี่มบีตล่อชายผผข้ทบีนี่เกลิดมาตาบอดคนนกันี้น ประโยคเปปิดของบททบีนี่ 10 ควรถผก
อล่านวล่าตล่อเนสืนี่องจากพระคดาขข้อปปิดทข้ายของบททบีนี่ 9 โดยไมล่มบีการพกักหรสือการแยกจากกกัน ดกังนกันี้นเรากก็จะอล่านวล่า 



“ถข้าพวกทล่านตาบอด พวกทล่านกก็จะไมล่มบีความผลิดบาป แตล่บกัดนบีนี้ทล่านพผดวล่า ‘เรามองเหก็น’ เหตลุฉะนกันี้นความผลิดบาป
ของทล่านจซงยกังมบีอยผล่ เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านวล่า...”

2. เราพบคดาอลุปมาหนซนี่งในขข้อพระคดาตอนนบีนี้-และเชล่นเดบียวกกับคดาอลุปมาทลุกเรสืนี่องของพระเยซผ มกันนดาเสนอ
บทเรบียนหลกักเรสืนี่องเดบียว เมสืนี่อเราทราบเชล่นนบีนี้แลข้ว เรากก็ตข้องระวกังทบีนี่จะไมล่ “ชะโงกออกขข้างนอก” ไปมองทลุกรายละ
เอบียดเลก็กๆนข้อยๆ; เราตข้องไมล่ยสืดความจรลิงหรสือจกับพระวจนะอยล่างผลิดๆเพสืนี่อทบีนี่จะใสล่ความหมายฝฝ่ายวลิญญาณเขข้า
กกับทลุกสล่วนเลก็กๆของภาพทบีนี่ถผกนดาเสนอในคดาอลุปมาเรสืนี่องนบีนี้ ในขข้อพระคดาตอนนบีนี้เปป็นพลิเศษ บทเรบียนทกันี่วไปกก็คสือวล่า 
พระครลิสตร์ทรงชบีนี้ใหข้เหก็นความคลข้ายคลซงกกันระหวล่างครลิสตจกักรกกับฝผงแกะ ครลิสตจกักรคสือฝผงทบีนี่พระเจข้าทรงเรบียกและ
ทรงรวบรวมผผข้คนทกันี้งหมดของพระองคร์เขข้าไวข้ขข้างใน พระเยซผทรงแสดงตกัวพระองคร์เองวล่าเปป็นประตผสผล่ฝผงนกันี้น และ
ไมล่มบีทางเขข้าอสืนี่นสผล่ครลิสตจกักรแทข้ ผผข้ใดกก็ตามทบีนี่เขข้ากก็ตข้องเขข้ามาทางพระเยซผครลิสตร์เจข้า พระองคร์ทรงเปป็นทางนกันี้นเสมอ
มา-ใชล่แลข้วครกับ ตกันี้งแตล่สวนเอเดนเลยดข้วยซนี้ดา เหลล่าผผข้เชสืนี่อสมกัยพกันธสกัญญาเดลิมมองไปขช้างหนช้ายกังการเสดก็จมาของ
พระเมษโปดก, ผผข้เชสืนี่อสมกัยพกันธสกัญญาใหมล่มองยช้อนกลชบไปยกังกลโกธาซซนี่งเปป็นทบีนี่ๆพระเยซผทรงชดาระหนบีนี้บาปแลข้ว

3. เปฟ้าหมายของพระองคร์ในการประทานคดาอลุปมานบีนี้แกล่เหลล่าศกัตรผของพระองคร์กก็คสือ เพสืนี่อแสดงใหข้พวก
เขาเหก็นวล่าพวกเขาชล่างไมล่เหมาะสมจรลิงๆทบีนี่จะเปป็นเหลล่าผผข้นดาและครผสอนในอลิสราเอล พวกเขาไมล่เขข้าใจความ
หมายทบีนี่แทข้จรลิงและงานของเหลล่าผผข้เลบีนี้ยงรองของพระเจข้าและดกังนกันี้นพวกเขาจซงไมล่ไดข้รกับตดาแหนล่งของตนในจลิต
วลิญญาณทบีนี่ถผกตข้อง

คลุณจะสกังเกตเหก็นเชล่นกกันวล่าในเกข้าขข้อแรกของบทนบีนี้ พระเยซผทรงเรบียกพระองคร์เองวล่า “ประตผ”-และ
ประตผอยล่างเดบียวเทล่านกันี้น พอถซงขข้อ 11 พระองคร์ถซงทรงเรบียกพระองคร์เองวล่าผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่ดบี

คคาเทศนาของพระครริสตห์เรคืที่องคทุณสมบจัตริของผผผู้เลรีนยงทรีที่ดรี
ขข้อ 1: “เราบอกความจรวิงแกต่ทต่านวต่า ผซูช้ทอีชั่มวิไดช้เขช้าไปในคอกแกะทางประตซู แตต่ปปีนเขช้าไปทางอรืชั่นนชทั้นเปป็น

ขโมยและโจร”
“แทข้จรลิงแลข้วสองรอบ” (“เราบอกความจรลิง”) เกรลินี่นนดาความจรลิงประการหนซนี่งทบีนี่ยลินี่งใหญล่ พระเยซผทรงใชข้

ภาพประกอบทบีนี่เขข้าใจงล่าย, ภาพประกอบทบีนี่เขข้ากกันกกับชบีวลิตประจดาวกันของเหลล่าผผข้ฟฟังของพระองคร์ พระองคร์กดาลกัง
ตรกัสแกล่ผผข้คนทบีนี่คลุข้นเคยกกับแกะและคอกแกะ และพวกเขาทราบดบีวล่าใครกก็ตามทบีนี่พยายามเขข้าคอกแกะโดยการปปน
ขข้ามกดาแพง (แทนทบีนี่จะเขข้าทางประตผ) กก็จะถผกสงสกัยวล่าเปป็นขโมย ผผข้เลบีนี้ยงแกะกก็เขข้าทางประตผเสมอ โดยไมต่เคยเขข้า
โดยการปปนขข้ามรกันี้วเลย

พวกฟารลิสบีเหลล่านกันี้นอข้างตกัววล่าเปป็นผผข้นดาฝฝ่ายวลิญญาณ, อาจารยร์, และผผข้อารกักขาพระราชบกัญญกัตลิของ
พระเจข้า-แตล่พวกเขาไมล่เคยถผกแตล่งตกันี้งใหข้เปป็นเชล่นนกันี้นโดยพระเยซผเจข้าเลย; พวกเขาไดข้เขข้าตดาแหนล่งเหลล่านกันี้นโดยใชข้
วลิธบีอสืนี่นๆทบีนี่ไมล่ใชล่สลิทธลิอดานาจฝฝ่ายวลิญญาณหรสือจากพระเจข้า และดข้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาจซงเปป็นขโมยและโจรฝฝ่าย
วลิญญาณ แทนทบีนี่จะชต่วยเหลรือดวงวลิญญาณทกันี้งหลายใหข้ไดข้รกับความรอด พวกเขากดาลกังปลช้นดวงวลิญญาณเหลล่านกันี้น
จากโอกาสทบีนี่จะไดข้รกับความรอดเพราะวล่าพวกเขากดาลกังสอนประเพณบีตล่างๆของมนลุษยร์ ศลิษยาภลิบาลและอาจารยร์
ทบีนี่แทข้จรลิงในครลิสตจกักรกก็ไดข้รกับการแตล่งตกันี้ง, เจลิมตกันี้ง, และรกับมอบหมายหนข้าทบีนี่จากพระเจข้าและถผกนดาพาโดยพระ



วลิญญาณ มบีคนมากมายวกันนบีนี้ทบีนี่ไดข้เขข้าสผล่งานรกับใชข้โดยวลิธบีอสืนี่นๆทบีนี่ไมล่ผล่านเขข้าทางประตผนกันี้น พวกเขาเขข้าสผล่งานรกับใชข้-
ไมล่ใชล่โดยการแตล่งตกันี้งจากพระเจข้า-แตล่โดยการตกัดสลินใจเลสือก “อาชบีพ” หรสือดข้วยเหตลุผลอสืนี่น

“คอกแกะ” ในทบีนี่นบีนี้คสือ ครลิสตจกักรทบีนี่แทข้จรลิง และคนเหลล่านกันี้นทบีนี่อยากจะเขข้ากก็ตข้องเขข้าทางประตผนกันี้น, พระ
เยซผครลิสตร์เจข้า พระองคร์ทรงเปป็นทางนกันี้น, เปป็นความจรลิง, และเปป็นชบีวลิต; ไมล่มบีผผข้ใดมาถซงพระบลิดาไดข้นอกจากโดย
ทางพระองคร์ คนทบีนี่เปป็นขโมยและโจรฝฝ่ายวลิญญาณคสือ ผผข้ทบีนี่พยายามเขข้าสวรรคร์โดยทางการเปป็นสมาชลิกครลิสตจกักร, 
การรกับบกัพตลิศมาดข้วยนนี้ดา, การดดาเนลินชบีวลิตทบีนี่ดบี, การใหข้ดข้วยใจกวข้าง, การปฏลิบกัตลิตามกฎทองคดานกันี้น, โดยพยายามทบีนี่
จะรกักษาพระราชบกัญญกัตลิของโมเสส, หรสือโดยวลิธบีอรืชั่นใดนอกจากโดยและผล่านทางพระราชกลิจทบีนี่เสรก็จสลินี้นแลข้วของ
พระองคร์ผผข้ทรงเปป็นประตผนชทั้น คนแบบนกันี้นจะเอาปฟนจล่อพระพกักตรร์พระเยซผและขโมยสลินี่งทบีนี่พระองคร์เพบียงผผข้เดบียว
สามารถซสืนี้อไดข้ (และทรงซสืนี้อแลข้ว)-ความรอดโดยพระคทุณผต่านทางความเชรืชั่อในพระโลหวิตทอีชั่ไหลออกของพระองคค์!

การดผแลรกักษาแกะเปป็นเรสืนี่องปกตลิธรรมดาในปาเลสไตนร์ และผผข้คนทบีนี่พระเยซผตรกัสคดาอลุปมานบีนี้กก็เขข้าใจความ
หมายทบีนี่พระองคร์ตข้องการจะสสืนี่อมากกวล่าทบีนี่พวกเราสล่วนใหญล่จะเขข้าใจ พวกคนเลบีนี้ยงแกะ, คอกแกะ, ขโมยทบีนี่ปปน
ขข้ามกดาแพงแทนทบีนี่จะเขข้าทางประตผ, เปป็นคดาทบีนี่พวกยลิวคลุข้นเคยดบีและพวกเขากก็เขข้าใจอยล่างครบถข้วนวล่าพระเยซผกดาลกัง
ตรกัสอะไร (ศซกษาบททบีนี่ยบีนี่สลิบสามทกันี้งบทของเยเรมบียร์, บททบีนี่สามสลิบสบีนี่ทกันี้งบทของเอเสเคบียล, และบททบีนี่สลิบเอก็ดของเศ
คารลิยาหร์)

ใชล่แลข้วครกับ พวกสมาชลิกสภาซานเฮดรลินทราบดบีถซงนลิสกัยเหลล่านกันี้นของคนเลบีนี้ยงแกะและกฎตล่างๆทบีนี่
เกบีนี่ยวขข้องกกับคอกแกะ พวกเราถผกสกันี่งใหข้ “ฉลาดเหมสือนงผและไมล่มบีพลิษภกัยเหมสือนนกเขา” และพระเยซผกก็ทรงเปป็น
แบบนกันี้นเลย ถข้าพระองคร์ทรงมองเขข้าไปในใบหนข้าของพวกอาจารยร์และผผข้นดาเหลล่านกันี้นในอลิสราเอลและตรกัสวล่า 
“พวกเจผู้าเปป็นขโมยและโจร!” พวกเขากก็คงทดาหนข้าบผดบซนี้งใสล่พระองคร์ดข้วยความเดสือดดาลไปแลข้ว; แตล่เพราะคดา
สอนทบีนี่เรบียบงล่ายของคดาอลุปมาเรสืนี่องนบีนี้ พระองคร์จซงทรงชบีนี้ใหข้พวกเขาเหก็นโดยอข้อมวล่าพวกเขาเปป็นพวกขโมยและโจร
ฝฝ่ายวลิญญาณ-และผมเชสืนี่อวล่าพวกเขาเขข้าใจความหมายของพระองคร์

มบีหลายครกันี้งทบีนี่เหลล่าผผข้รกับใชข้ของพระเจข้าตข้องรข้องเสบียงดกังและไมล่ยกับยกันี้งไวข้; ประกาศพระวจนะในเวลาทบีนี่มบี
โอกาสและไมล่มบีโอกาส; ตกักเตสือน, ตดาหนลิ, เตสือนสตลิ ในหลายคราวพระเยซผทรงตกาหนวิอยล่างรลุนแรง เราคงไมล่อล่าน
เจอถข้อยคดาทบีนี่รลุนแรงและบาดลซกมากไปกวล่าทบีนี่พระองคร์ตรกัสในมกัทธลิว 23 พระวจนะอกันบรลิสลุทธลิธและไมล่ถผกเจสือปน
ของพระเจข้ายล่อมตกัดจนขาด-มกันคมยลินี่งกวล่าดาบสองคม และเหลล่าผผข้รกับใชข้ของพระเจข้ากก็ไดข้รกับบกัญชาใหข้เทศนาพระ
วจนะ พวกเรามบีคดาเทศนาเคลสือบนนี้ดาตาลและจลุล่มชก็อคโกแลตมากเกลินไปแลข้ววกันนบีนี้ เราตข้องการไฟนรกและ
กดามะถกันทบีนี่พลลุล่งออกมาจากธรรมาสนร์มากขซนี้นและการออมชอมนข้อยลง

เมสืนี่อเราศซกษาการรกับใชข้บนโลกนบีนี้ของพระเยซผ เรากก็พบวล่าพวกครผสอนเทก็จทดาใหข้พระองคร์ไมล่พอใจมาก
ทบีนี่สลุด พระองคร์ทรงตดาหนลิพวกผผข้พยากรณร์เทก็จและพวกผผข้เลบีนี้ยงปลอมอยล่างรลุนแรง ทบีนี่พระองคร์ทดาแบบนกันี้นกก็ถผกตข้อง
แลข้ว ดข้วยวล่าครผสอนเทก็จเปป็นบลุคคลทบีนี่อกันตรายมากทบีนี่สลุดบนแผล่นดลินโลก พวกโจรปลข้นธนาคารเอาเงลินไปจากผผข้คน, 
พวกยล่องเบาทบีนี่บลุกรลุกเขข้าไปในบข้านเรสือนและขโมยเสสืนี้อผข้า, เครสืนี่องเพชร, และทรกัพยร์สลินสล่วนตกัวกก็ขโมยสลินี่งทบีนี่สามารถ
ถผกทดแทนไดข้; แตล่โจรฝฝ่ายววิญญาณ, ครผสอนเทก็จ, ปลข้นเอาสลิทธลิธทบีนี่จะมบีชบีวลิตนลิรกันดรร์ไปจากผผข้คน และคนเหลล่านกันี้นทบีนี่
ตลิดตามครผแบบนกันี้นกก็จะถผกพรากสลินี่งอกันมบีคล่ามากทบีนี่สลุดเทล่าทบีนี่มนลุษยร์จะครอบครองไดข้! ในมกัทธลิว 16:26 องคร์พระผผข้



เปป็นเจข้าเองตรกัสวล่า “เพราะถช้าผซูช้ใดจะไดช้สวิชั่งของสวิทั้นทชทั้งโลก แตต่ตช้องสซูญเสอียจวิตววิญญาณของตน ผซูช้นชทั้นจะไดช้
ประโยชนค์อะไร หรรือผซูช้นชทั้นจะนกาอะไรไปแลกเอาจวิตววิญญาณของตนกลชบครืนมา”

คดากรบีกทบีนี่แปลเปป็น “ขโมย” ในพระคดาขข้อนบีนี้มบีความหมายวล่า “การหลอกลวงแบบลกับๆและความไมล่
ซสืนี่อตรง” และคดากรบีกตรงนบีนี้ทบีนี่แปลเปป็น “โจร” กก็บอกเปป็นนกัยมากกวล่าความรลุนแรงแบบเปปิดเผย มบีครผสอนเทก็จอยผล่
มากมายหลายชนลิด บางคนพผดจาโผงผาง, มบีใจกลข้า, และโอข้อวดเกบีนี่ยวกกับแนวคลิดเสรบีของพวกเขา คนเหลล่านบีนี้ภาค
ภผมลิใจยลินี่งนกักในการปฏลิเสธเรสืนี่องการประสผตลิจากหญลิงพรหมจารบี, การดลใจดข้านถข้อยคดาของพระคกัมภบีรร์ คนอสืนี่นๆกก็
แยบยล; พวกเขานลุล่งหล่มหนกังแกะมาแตล่ภายในพวกเขาคสือสลุนกัขปฝ่าทบีนี่ดลุรข้าย คนเหลล่านบีนี้เปป็นอกันตรายมากทบีนี่สลุด พวก
เขาเปป็นนกักเทศนร์ทบีนี่มบีการศซกษาในธรรมาสนร์ทกันี้งหลายทกันี่วดลินแดนนบีนี้ในวกันนบีนี้ผผข้ซซนี่งเทศนาความจรลิงแคล่มากพอทบีนี่จะนดา
ผผข้คนเขข้าสผล่ความเทก็จ พวกเขากลล่าวสลินี่งดบๆี เกบีนี่ยวกกับพระเยซผ, พวกเขาพผดถซงพระองคร์โดยใชข้คดาพผดสวยหรผวล่าทรงเปป็น
อาจารยร์ผผข้ยลินี่งใหญล่, หรสือเปป็นผผข้กระทดาการอกัศจรรยร์ตล่างๆทบีนี่ยลินี่งใหญล่ดข้วยซนี้ดา; แตล่เมสืนี่อพวกเขาถผกตข้อนใหข้ประกาศสลินี่งทบีนี่
พวกเขาเชสืนี่อจรลิงๆ พวกเขากก็ไดข้แตล่สารภาพวล่าพวกเขาเชสืนี่อวล่าพระเยซผเปป็นบลุรลุษผผข้ยลินี่งใหญล่คนหนซนี่ง-และนกันี่นกก็เปป็น
ความจรลิง พระองคร์ทรงเปป็นบลุรลุษผผข้ยลินี่งใหญล่ในตอนนจันน แตล่พระองคร์กก็ทรงเปป็นมากกวล่านกันี้น: พระองคห์ทรงเปป็น
พระเจผู้าในเนคืนอหนจัง-และนบีนี่เปป็นสลินี่งทบีนี่พวกเสรบีนลิยมและพวกสมกัยใหมล่นลิยมจะปฏลิเสธ

“มบีทางหนซนี่งซซนี่งคนเราดผเหมสือนถผก แตล่มกันสลินี้นสลุดลงทบีนี่ทางเหลล่านกันี้นแหล่งความมรณา” (สภษ. 16:25) มบี
ทางหนจึชั่ง (เอกพจนร์) ทบีนี่ดผเหมสือนถผกสดาหรกับคนๆหนจึชั่ง (บลุคคลผผข้หนซนี่ง) ผผข้คนมากมายวกันนบีนี้ไดข้คลิดคข้นทางตล่างๆของ
พวกเขาเองขซนี้นมา โดยตบีความพระคกัมภบีรร์ใหข้สอดคลข้องกกับความคลิดและหลกักคดาสอนตล่างๆของพวกเขาเอง และ
มกันไมล่ควรเปป็นเชล่นนบีนี้เลย เราจะตข้องศซกษาและแยกแยะพระวจนะอยล่างถผกตข้อง เราจะตข้องไมล่บลิดเบสือน, ดกัดแปลง,
เพลินี่มเขข้าหรสือตกัดออกจากพระวจนะของพระเจข้าเพสืนี่อทบีนี่จะทดาใหข้มกันสอดคลข้องกกับความปรารถนาตล่างๆของตกัวเรา
หรสือ “ศาสนา” สล่วนตกัวของเราเอง จงสกังเกตวล่า พระคดาขข้อนบีนี้ทบีนี่เพลินี่งถผกยกมาจากสลุภาษลิตกลล่าววล่า “มบีทางหนซนี่งซซนี่ง
คนเราดผเหมสือนถผก แตล่มกันสวิทั้นสทุดลงทบีนี่ทางเหลข่านจันน (พหผพจนร์) แหต่งความมรณา” “ทางเหลล่านกันี้น” ทกันี้งหมดเปป็น
ทางทกันี้งหลายแหล่งความมรณา; มบีทางแหล่งชบีวลิตทางเดรียวเทล่านกันี้น และพระเยซผทรงเปป็นทางนกันี้น ไมล่มบีประตผอสืนี่นใดทบีนี่
เราจะสามารถเขข้าสวรรคร์ไดข้ “ในผผข้อสืนี่นความรอดไมล่มบีเลย ดข้วยวล่านามอสืนี่นซซนี่งใหข้เราทกันี้งหลายรอดไดข้ ไมล่ทรงโปรดใหข้
มบีในทล่ามกลางมนลุษยร์ทกันี่วใตข้ฟฟ้า” (กลิจการ 4:12) ผผข้รกับใชข้คนใดทบีนี่เทศนาหลกักคดาสอนอสืนี่นใดกก็เปป็นขโมยและโจร และ
เขาจะทนทลุกขร์การพลิพากษาปรกับโทษในนรก

ขข้อ 2: “แตต่ผซูช้ทอีชั่เขช้าทางประตซูกด็เปป็นผซูช้เลอีทั้ยงแกะ”
ผผข้เลบีนี้ยงแกะทบีนี่แทข้จรลิงของฝผงแกะนกันี้น-ผผข้ทบีนี่ไดข้รกับมอบหมายใหข้ดผแลแกะ-กก็มบีสลิทธลิธอกันสมบผรณร์ทบีนี่จะเขข้าไปใน

คอกแกะทางประตผนกันี้น และไมล่กลกัวทบีนี่จะถผกพบเหก็นวล่าทดาเชล่นนกันี้น
ในพระคดาขข้อนบีนี้ พระเยซผไมล่ไดข้กดาลกังตรกัสถซงพระองคร์เอง แตล่ตรกัสถซงเหลต่าผซูช้เลอีทั้ยงรองของพระเจข้า พระองคร์

ตรกัสถซงพระองคร์เองในภายหลกัง, ในขข้อ 11, แตล่ในขข้อนบีนี้พระองคร์ทรงเปป็นประตซูทบีนี่คนอสืนี่นๆเขข้ามาทางนกันี้น ผผข้รกับใชข้
ทบีนี่แทข้จรลิงแหล่งขล่าวประเสรลิฐกก็เขข้าครลิสตจกักรโดยทางประตผนกันี้น, พระเยซผครลิสตร์เจข้า-และเพราะวล่าเขาเขข้าโดยทาง
ประตผนกันี้น เขาจซงเปป็นผซูช้เลอีทั้ยงทอีชั่แทช้จรวิงคนหนซนี่ง, ผผข้หนซนี่งทบีนี่รกักและดผแลฝผงแกะนกันี้น  คนเหลล่านกันี้นทบีนี่เขข้าสผล่งานรกับใชข้โดย



ทางความทะเยอทะยานสล่วนตกัว, เพราะรกักความสบาย, หรสือดข้วยเหตลุผลอสืนี่นใดนอกจากเพสืนี่อนดาผผข้คนมาถซงพระ
เยซผกก็เปป็นขโมยและโจร เหลล่าผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่แทข้จรลิงเปป็นผผข้ทบีนี่พระเจข้าทรงแตล่งตกันี้ง

ขข้อ 3: “นายประตซูจจึงเปปิดประตซูใหช้ผซูช้นชทั้น และแกะยต่อมฟปังเสอียงของทต่าน ทต่านเรอียกชรืชั่อแกะของทต่าน และ
นกาออกไป”

ในทบีนี่นบีนี้เราเหก็นลกักษณะเฉพาะตกัวสบีนี่ประการของผผข้เลบีนี้ยงแกะทบีนี่แทข้จรลิง-ลกักษณะเฉพาะตกัวตล่างๆทบีนี่ขโมยหรสือ
โจรไมล่มบี:

1. “นายประตซูจจึงเปปิดประตซูใหช้ผซูช้นชทั้น” ผผข้เลบีนี้ยงแกะทบีนี่แทข้จรลิงกก็เปป็นผผข้ทบีนี่นายประตผรผข้จกัก เขาเขข้าไปทางประตผ
นกันี้น, เขาไมล่พยายามปปนขข้ามกดาแพง

2. “แกะยต่อมฟปังเสอียงของทต่าน” แกะจดาเสบียงของผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่แทข้จรลิงคนนกันี้นไดข้, พวกมกันฟฟังเขา, พวกเขาเชสืนี่อ
ฟฟังสลินี่งทบีนี่เขากลล่าว

3. “ทต่านเรอียกชรืชั่อแกะของทต่าน” ผผข้เลบีนี้ยงแกะทบีนี่แทข้จรลิงยล่อมรผข้จกักเหลล่าสมาชลิกแหล่งฝผงแกะของเขาเปป็นราย
ตกัว

4. “ทต่าน...นกาพวกแกะออกไป” ผผข้เลบีนี้ยงแกะทบีนี่แทข้จรลิงยล่อมนดาฝผงแกะไปยกังทลุล่งหญข้าอกันดบี; เขาอยากไดข้
อาหารดบีๆสดาหรกับพวกแกะ, เพสืนี่อทบีนี่พวกแกะจะไดข้เตวิบโตและสลุขภาพดบีและแขก็งแรง

คอกแกะในซบีกโลกตะวกันออกมบีกดาแพงสผงและแขก็งแรงปปิดลข้อม และมบีนายประตผคนหนซนี่งคอยเฝฟ้าตอน
กลางคสืนเพราะวล่าฝผงแกะไมล่สามารถถผกปลล่อยไวข้ตามลดาพกังอยล่างปลอดภกัยไดข้ มกันเปป็นหนข้าทบีนี่ของนายประตผทบีนี่จะ
เฝฟ้ายามฝผงแกะจนรลุล่งเชข้าและจากนกันี้นจซงเปปิดประตผรกันี้วใหข้แกล่พวกผผข้เลบีนี้ยงแกะทบีนี่แทข้จรลิง ซซนี่งผล่านเขข้าไปในคอกแกะนกันี้น
อบีกครกันี้งเพสืนี่อมารกับแกะของพวกเขาไป พวกคนเลบีนี้ยงแกะเหลล่านกันี้นรผข้จกักแกะแตล่ละตกัวในฝผงของตน; บล่อยครกันี้งพวก
เขาตกันี้งชสืนี่อใหข้แกะแตล่ละตกัว และแกะเหลล่านกันี้นกก็รซูช้จชกชสืนี่อของพวกมกัน

พวกผผข้เลบีนี้ยงแกะในซบีกโลกตะวกันออกนกาแกะของพวกเขาไป, พวกเขาไมล่ไลล่ตข้อนพวกมกัน ตอนทบีนี่ผมไป
เยสือนปาเลสไตนร์ ผมไดข้เหก็นพวกคนเลบีนี้ยงแกะใหข้ฝผงแกะของพวกเขากลินหญข้าทบีนี่ตบีนภผเขาเนโบ และเมสืนี่อดวงอาทลิตยร์
เรลินี่มคลข้อย พวกเขากก็สล่งเสบียงเรบียกไปยกังแกะเหลล่านกันี้นทบีนี่กดาลกังกลินหญข้าอยผล่ในหลุบเขานกันี้น, ฝผงแกะทกันี้งหมดทบีนี่ปะปนกกัน
ขณะทบีนี่พวกมกันกลินหญข้า แตล่เมสืนี่อผผข้เลบีนี้ยงแกะแตล่ละคนสล่งเสบียงเรบียกอกันเปป็นเอกลกักษณร์เฉพาะของเขาเอง แกะแหล่ง
คอกของเขากก็ตามเขา โดยทลินี้งฝผงแกะทบีนี่ปะปนกกันเหลล่านกันี้นและตามเสบียงของผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่พวกมกันรผข้จกัก ไมล่แปลกใจเลย
ทบีนี่ดาวลิดกลล่าววล่า “พระเยโฮวาหห์ทรงเปป็นผผข้เลบีนี้ยงของขผู้าพเจผู้า...พระองคร์ทรงนดาขข้าพเจข้า”

“นายประตซูจจึงเปปิดประตซูใหช้ผซูช้นชทั้น” มบีการตบีความและความเหก็นหลากหลายแบบเกบีนี่ยวกกับวล่า “นาย
ประตซู” เปป็นใคร สล่วนตกัวแลข้ว ผมไมล่คลิดวล่ามกันบลิดเบสือนพระคกัมภบีรร์ทบีนี่จะกลล่าววล่านายประตผผผข้นบีนี้คสือพระเยซผ ผมเชสืนี่อ
วล่าความหมายทบีนี่แทข้จรลิงตรงนบีนี้กก็คสือวล่า ผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่แทข้จรลิงคนหนซนี่งไมล่เพบียงเขข้าไปโดยทางทบีนี่ถผกตข้องเทล่านกันี้น (ผล่านเขข้าทาง
ประตผนกันี้น) แตล่ยกังมบีการอดานวยความสะดวกทลุกอยล่างสดาหรกับการเขข้าไปของเขาดข้วย-นกันี่นคสือ เขาถผกแตล่งตกันี้ง, เจลิมตกันี้ง,
ไดข้รกับมอบหมายหนข้าทบีนี่, และถผกสล่งไปโดยพระเจข้า; และพระองคค์ผซูช้ทรงแตต่งตชทั้งกด็ทรงเปปิดประตผนททั้นเชต่นกชน ใน
วลิวรณร์ 3:8 เราอล่านวล่า “เรารผข้จกักแนวการกระทดาของเจข้า ดผเถลิด เราไดช้ตชทั้งประตซูซจึชั่งเปปิดไวช้ตรงหนช้าพวกเจช้า ประตซูนอีทั้



ไมต่มอีใครปปิดไดช้ เพราะวล่าเจข้ามบีกดาลกังเพบียงเลก็กนข้อย แตล่กระนกันี้นเจข้ากก็ไดข้รกักษาคดาของเราและไมล่ไดข้ปฏลิเสธนามของ
เรา”

ขข้อ 4: “เมรืชั่อทต่านตช้อนแกะของทต่านออกไปแลช้วกด็เดวินนกาหนช้า และแกะกด็ตามทต่านไปเพราะรซูช้จชกเสอียงของ
ทต่าน”

พระคดาขข้อนบีนี้บรรยายลกักษณะผผข้เลบีนี้ยงแกะทบีนี่แทข้จรลิงและสกัตยร์ซสืนี่อตล่อไป เมสืนี่อผผข้เลบีนี้ยงแกะทบีนี่แทข้จรลิงนดาแกะของ
เขาจากคอกแกะไปยกังทลุล่งหญข้า เขากก็เดลินนดาหนข้าพวกมกันและนดาพวกมกัน “ไปในทลุล่งหญข้าเขอียวสด”

ในดลินแดนตล่างๆของพระคกัมภบีรร์พวกคนเลบีนี้ยงแกะเดวินนกาหนช้าแกะเสมอ; พวกเขาไมล่เคยตช้อนพวกแกะ
เลย ดกังนกันี้นผผข้เลบีนี้ยงแกะจซงไมล่ขอใหข้แกะของเขาไปในทบีนี่ๆเขาไมล่เคยไปกล่อนพวกมกัน นบีนี่กก็เปป็นจรลิงเกบีนี่ยวกกับพระผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่
ดบีของเรา, พระเยซผครลิสตร์เจข้า พระองคห์ไดข้ทรงดดาเนลินในการเดลินทางบนโลกนบีนี้กล่อนทบีนี่พระองคร์ทรงขอใหข้เราเดลิน
ตามรอยพระบาทของพระองคร์ พระองคร์ไดข้ทรงถผกทดาใหข้เปป็นเหมสือนอยล่างพบีนี่นข้องของพระองคร์ในทลุกประการ 
“เพสืนี่อวล่าพระองคร์จะไดข้ทรงเปป็นมหาปลุโรหลิต ผผข้กอปรดข้วยพระเมตตาและความสกัตยร์ซสืนี่อในการทลุกอยล่างซซนี่งเกบีนี่ยวกกับ
พระเจข้า เพสืนี่อลบลข้างบาปทกันี้งหลายของประชาชน” (ฮบ. 2:17) พระเยซผทรงถผกทดลองในทลุกดข้านเหมสือนอยล่าง
พวกเรา ถซงกระนกันี้นพระองคร์กก็ทรงปราศจากบาป พระองคร์ไดช้ทรงชนะโลก, เนสืนี้อหนกัง, พญามาร, ความตาย, นรก,
และหลลุมศพแลข้ว-และพระองคร์จะไมล่มบีทางขอใหข้เราเดลินมากกวล่าทบีนี่พระองคร์ไดข้เดลินนดาหนข้าเราไปแลข้วสกักกข้าวเดบียว!

“แกะกด็ตามทต่านไปเพราะรซูช้จชกเสอียงของทต่าน” ผผข้เชสืนี่อทลุกคนทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้วมบีพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธอยผล่
ภายในพวกเขา และดข้วยเหตลุนบีนี้ผผข้เชสืนี่อคนใดทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้วจซงจะไดข้ยลินเสบียงของผผข้เลบีนี้ยงแทข้คนหนซนี่ง เมสืนี่อความจรลิง
ถผกเทศนาจากธรรมาสนร์ ลผกของพระเจข้าคนนกันี้นกก็รซูช้จชกความจรลิงนกันี้น ดข้วยวล่า “พระวลิญญาณนกันี้นเปป็นพยานรล่วมกกับ
จลิตวลิญญาณของเราทกันี้งหลายวล่า เราทกันี้งหลายเปป็นบลุตรของพระเจข้า” (รม. 8:16) ทล่านผผข้อล่านทบีนี่รกัก ถข้าคลุณไมล่
สามารถแยกแยะเสบียงของผผข้เลบีนี้ยงแกะทบีนี่แทข้จรลิงคนหนซนี่งไดข้, ถข้าคลุณไมล่สามารถแยกแยะความแตกตล่างระหวล่าง
ความจรลิงกกับความเทก็จไดข้ ผมกก็เกรงวล่าคลุณไมล่เคยไดข้บกังเกลิดใหมล่เลย!

ขข้อ 5: “คนแปลกหนช้าแกะจะไมต่ตามเลย แตต่จะหนอีไปจากเขา เพราะไมต่รซูช้จชกเสอียงของคนแปลกหนช้า”
ในพระคดาขข้อนบีนี้พระเยซผทรงนดามาสผล่ขข้อสรลุปของการนดาเสนอเรสืนี่องผผข้เลบีนี้ยงแกะแทข้และฝผงแกะของเขา พวก

ยลิวเหลล่านกันี้นรผข้วล่าพวกแกะคลุข้นเคยกกับเสบียงของผซูช้เลอีทั้ยงแกะคนเดอียวและจะไมล่ยอมเชสืนี่อฟฟังเสบียงของคนแปลกหนข้า ใน
ทางตรงขข้าม พวกมกันจะตกใจกลชวเพราะเสบียงของคนแปลกหนข้า นบีนี่เปป็นจรลิงเชล่นกกันในชบีวลิตของผผข้เชสืนี่อ เนสืนี่องจาก
พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธทรงสถลิตอยผล่ภายในใจของลผกของพระเจข้าทลุกคน ผผข้เชสืนี่อทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้วจซงจะไมล่เชสืนี่อฟฟังเสบียง
ของผผข้เลบีนี้ยงปลอม จดาไวข้วล่า “พระองคร์ทรงนดาขข้าพเจข้าไปในวลิถบีตล่างๆแหล่งความชอบธรรม”-ไมล่ใชล่ในวลิถบีตล่างๆแหล่ง
ความเทก็จ พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธจะทรงเปปิดเผยครผสอนเทก็จ: “ทล่านทกันี้งหลายไดข้รกับการทรงเจลิมจากพระองคร์ผผข้
บรลิสลุทธลิธแลข้ว และพวกทล่านกก็รผข้ทลุกสลินี่ง” (1 ยอหร์น 2:20)

ทกันี้งๆทบีนี่ขข้อเทก็จจรลิงมบีอยผล่วล่าคนวล่ากกันวล่าแกะเปป็นสกัตวร์ทบีนี่โงล่ทบีนี่สลุด พวกมกันมบีลกักษณะเฉพาะตกัวทบีนี่นล่าทซนี่ง-ยก
ตกัวอยล่างเชล่น พวกมกันมบีความสามารถทบีนี่จะไดข้ยลินและจดจดาเสบียงของผผข้เลบีนี้ยงแกะของมกันไดข้ และพวกมชนตวิดตาม
เสอียงทอีชั่พวกมชนรซูช้จชกเทว่านททั้น ลผกแกะอายลุหนซนี่งวกันตกัวเลก็กๆทล่ามกลางแกะหลายพกันตกัวจะจดาเสบียงของแมล่มกันเองไดข้ 



ในทดานองเดบียวกกัน ผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายยล่อมรผข้จกักเสบียงของพระเจข้า, เสบียงของผผข้เลบีนี้ยงรองทบีนี่แทข้จรลิงเมสืนี่อพระเจข้าตรกัสผล่าน
ทางเขา ลผกๆของพระเจข้าทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้วและถผกลข้างชดาระในพระโลหลิตยล่อมไมล่พลกัดหลงไปตามสลินี่งทบีนี่เทก็จ

ผผข้เชสืนี่อทบีนี่รกัก ถข้าคลุณกดาลกังเขข้ารล่วมกกับครลิสตจกักรสมกัยใหมล่แหล่งหนซนี่งซซนี่งเปป็นทบีนี่ๆขล่าวประเสรลิฐแบบเสรบีนลิยมถผก
เทศนา, โดยปฏลิเสธเรสืนี่องการประสผตลิจากหญลิงพรหมจารบี, การดลใจดข้านถข้อยคดาของพระคกัมภบีรร์, การลบมลทลิน
ดข้วยพระโลหลิต, การเสดก็จกลกับมาของพระเยซผ-หรสือหลกักคดาสอนพสืนี้นฐานอสืนี่นใดแหล่ง “ความเชสืนี่อซซนี่งครกันี้งหนซนี่งไดข้ทรง
โปรดมอบไวข้แกล่วลิสลุทธลิชนแลข้ว” (ยผดาส 3)  คลุณกก็ควรออกมาจากครวิสตจชกรนชทั้น! คลุณไมล่ควรเปปิดรกับคดาสอนผลิด 
และมกันเปป็นบาปทบีนี่นล่าเกลบียดทบีนี่จะสนกับสนลุนผผข้รกับใชข้คนใดหรสือครลิสตจกักรใดทบีนี่คดาสอนผลิดถผกเทศนา (2 ยอหร์น 7-11)
คนทบีนี่หกัวคลิดดบๆี ยล่อมไมล่ฝากธลุรกลิจของตนไวข้กกับทนายความทบีนี่ไดข้ชสืนี่อวล่าเปป็นคนไมล่ซสืนี่อตรง และเขาคงไมล่ใชข้บรลิการหมอ
ทบีนี่ไดข้ชสืนี่อวล่าเปป็น “หมอเถสืนี่อน” เรายลินี่งตข้องระวกังสลินี่งตล่างๆทบีนี่เกบีนี่ยวขข้องกกับสวกัสดลิภาพแหล่งจลิตวลิญญาณของเรามากกวล่า
เปป็นลข้านเทล่าเมสืนี่อเทบียบกกับสลินี่งตล่างๆของชบีวลิตนบีนี้

ไมล่ตข้องสงสกัยเลยวล่าพวกคลุณบางคนกดาลกังถามวล่า “ผผข้รกับใชข้ของฉกันเปป็นพวกเสรอีนวิยม แตล่เขากก็เทศนาขล่าว
ประเสรลิฐบข้างนะ ดกังนกันี้นฉกันขอรกับสลินี่งดบีและไมล่เอาสลินี่งเลวละกกัน” แตล่พระเยซผตรกัสวล่าแกะของพระองคร์จะหนทไป
จากเสอียงของพวกคนแปลกหนช้า การกดาจกัดสลินี่งผลิดออกไปและรกับสลินี่งดบีนลิดหนล่อยเทล่าทบีนี่มบีไวข้ยกังไมล่เพบียงพอ พระวจนะ
ของพระเจข้าบกัญชาเราวล่า “และอยล่าเขข้าสล่วนกกับกลิจการของความมสืดอกันไรข้ผล แตล่จงตลิเตบียนกลิจการเหลล่านกันี้นดบี
กวล่า” (อฟ. 5:11) เราถผกบกัญชาเชล่นกกันวล่า “องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าตรกัสวล่า ‘เหตลุฉะนกันี้นเจข้าจงออกจากหมผล่พวกเขา
เหลล่านกันี้น และจงแยกตกัวออกจากเขาทกันี้งหลาย อยล่าแตะตข้องสลินี่งซซนี่งไมล่สะอาด ...” (2 คร. 6:17) เราจะตข้องหนบีจาก
พวกครผสอนเทก็จเหมสือนกกับทบีนี่เราจะหนบีจากโรครข้ายหรสือภกัยอกันตรายอสืนี่นใดกก็ตาม ดข้วยวล่า “และคดาพผดของเขาจะ
แพรล่ออกไปเหมสือนแผลเนสืนี้อรข้าย” (2 ทธ. 2:17)

เปาโลเขบียนถซงพวกครลิสเตบียนชาวแควข้นกาลาเทบียวล่า “ขข้าพเจข้าประหลาดใจนกักทบีนี่ทล่านทกันี้งหลายไดข้ผลินหนข้า
หนบีโดยเรก็วจากพระองคร์ ผผข้ไดข้ทรงเรบียกทล่านใหข้เขข้าในพระคลุณของพระครลิสตร์ และไดข้ไปหาขล่าวประเสรลิฐอสืนี่น ซซนี่งมลิใชล่
อยล่างอสืนี่นดอก แตล่วล่ามบีบางคนทบีนี่ทดาใหข้ทล่านยลุล่งยาก และปรารถนาทบีนี่จะบลิดเบสือนขล่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ แตล่
แมข้วล่าเราเองหรสือทผตสวรรคร์ ถข้าประกาศขล่าวประเสรลิฐอสืนี่นแกล่ทล่าน ซซนี่งขกัดกกับขล่าวประเสรลิฐทบีนี่เราไดข้ประกาศแกล่ทล่าน
ไปแลข้วกด็ใหช้ผซูช้นชทั้นถซูกสาปแชต่ง ตามทบีนี่เราไดข้พผดไวข้กล่อนแลข้ว บกัดนบีนี้ขข้าพเจข้าพผดอบีกวล่า ถช้าผซูช้ใดประกาศขต่าวประเสรวิฐอรืชั่น
แกต่ทต่านทอีชั่ขชดกชบขต่าวประเสรวิฐซจึชั่งทต่านไดช้รชบไวช้แลช้ว ผซูช้นชทั้นจะตช้องถซูกสาปแชต่ง” (กท. 1:6-9)

ขข้อ 6: “คกาอทุปมานชทั้นพระเยซซูไดช้ตรชสกชบเขาทชทั้งหลาย แตต่เขาไมต่เขช้าใจความหมายของพระดการชสทอีชั่
พระองคค์ตรชสกชบเขาเลย”

พระคกัมภบีรร์ขข้อนบีนี้กลล่าวชกัดเจนวล่านบีนี่เปป็นคดาอลุปมา (คดากรบีกทบีนี่ถผกใชข้บอกเปป็นนกัยถซงเรสืนี่องเลล่าเปรบียบเทบียบหรสือ
ภาพเปรบียบ) ถซงแมข้วล่าพวกฟารลิสบีเหลล่านกันี้นอาศกัยอยผล่ทล่ามกลางสลินี่งเหลล่านกันี้นทบีนี่พระเยซผตรกัสถซงและคลุข้นเคยดบีกกับ
ลกักษณะเฉพาะตกัวตล่างๆของทลุกสลินี่งทบีนี่พระองคร์ทรงกลล่าวถซง “พวกเขาไมต่เขช้าใจความหมายของพระดการชสทอีชั่
พระองคค์ตรชสกชบเขาเลย” ทดาไมนล่ะหรสือ? เพราะวล่าพวกเขาแกลข้งโงล่-เยล่อหยลินี่ง, เตก็มลข้นดข้วยการคลิดวล่าตกัวเองชอบ
ธรรม พวกเขามองไมล่เหก็นตกัวเองวล่าแทข้จรลิงแลข้วพวกเขาเปป็นอยล่างไร-พวกขโมยและโจร (กลล่าวในแงล่ฝฝ่ายวลิญญาณ)
แมข้ในขณะทบีนี่พวกเขาอข้างตกัววล่าเปป็นผผข้เลบีนี้ยงและอาจารยร์ พวกเขากดาลกังนดาจลิตวลิญญาณหลายดวงไปสผล่ความพลินาศ 



ไมล่ใชล่ไปสผล่ความรอด พวกเขามองไมล่เหก็นวล่าตกัวเองขาดคลุณสมบกัตลิในการเปป็นอาจารยร์และผผข้นดา และการกระทดา
ตล่างๆของพวกเขากก็พลิสผจนร์วล่าพวกเขาไมล่ใชล่ผผข้เลบีนี้ยงของฝผงแกะนกันี้นทบีนี่พระเจข้าทรงแตล่งตกันี้ง เหก็นไดข้ชกัดวล่าพวกเขาลสืมเอ
เสเคบียล 34 ไปเสบียแลข้ว; มลิฉะนกันี้นพวกเขากก็คงเขข้าใจอยล่างชกัดเจนถซงคดาอลุปมาทบีนี่พระเยซผเพลินี่งตรกัสแกล่พวกเขา 
(กรลุณาอล่านเอเสเคบียล, บททบีนี่ 34 ในการเชสืนี่อมโยงกกับเรสืนี่องนบีนี้)

ขข้อ 7: “พระเยซซูจจึงตรชสกชบเขาออีกวต่า “เราบอกความจรวิงแกต่ทต่านวต่า เราเปป็นประตซูของแกะทชทั้งหลาย”
ถซงแมข้วล่าองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเราทรงทราบใจและความคลิดของคนเหลล่านบีนี้ พระองคร์กก็ทรงอธลิบายความ

หมายของคดาอลุปมาทบีนี่พระองคร์เพลินี่งตรกัสไปนกันี้น มนลุษยร์เชสืนี่องชข้าเสมอทบีนี่จะฟฟัง-และชข้ากวล่าทบีนี่จะเชรืชั่อ เราสามารถเรบียนรผข้
บทเรบียนหนซนี่งในเรสืนี่องความอดทนตรงนบีนี้; เราควรเลล่าเรสืนี่องโบราณนกันี้นซนี้ดาแลข้วซนี้ดาอบีก โดยทวนซนี้ดาขล่าวสารแหล่ง
พระคลุณทบีนี่ชล่วยใหข้รอด โดยรผข้วล่าพระวจนะจะถผกใชข้เพสืนี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจข้า: “คดาของเราซซนี่งออกไปจากปาก
ของเราจะไมล่กลกับมาสผล่เราเปลล่า แตล่จะสกัมฤทธลิธผลซซนี่งเรามลุล่งหมายไวข้ และใหข้สลินี่งซซนี่งเราใชข้ไปทดานกันี้นจดาเรลิญขซนี้นฉกันนกันี้น”
(อสย. 55:11)

“เราเปป็นประตผของแกะทชทั้งหลาย” ความจรลิงจกังของคดาตรกัสนบีนี้ ซซนี่งถผกนดาหนข้าโดย “แทข้จรลิงแลข้วสองรอบ”
เปป็นสลินี่งทบีนี่เราควรเนข้นยนี้ดา: พระเยซผ, และพระองคค์แตว่เพทยงผผจ้เดทยว, ทรงเปป็นประตผทบีนี่ททุกคนตข้องเขข้าไปหากพวกเขา
อยากเขข้ามาในคอกแกะของพระเจข้า ผผข้เลบีนี้ยงแกะและฝผงแกะ-ศลิษยาภลิบาล, อาจารยร์, ผผข้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ, 
มลิชชกันนารบี, ผผข้เชสืนี่อธรรมดา-ทลุกคนตข้องเขข้ามาโดยทางพระเยซผครลิสตร์

เราควรสกังเกตภาพประกอบเหลล่านกันี้นทบีนี่งดงามและเปปปี่ยมดข้วยความหมายทบีนี่พระเยซผทรงนดาเสนอพระองคร์
เองและตดาแหนล่งของพระองคร์แกล่ชนชาตลิอลิสราเอลในขล่าวประเสรลิฐของยอหร์น-นกันี่นคสือ “ขนมปฟังแหล่งชบีวลิต...นนี้ดาทบีนี่มบี
ชบีวลิต...ความสวล่างของโลก...ประตผนกันี้น...ผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่ดบี”-และพวกยลิวเหลล่านกันี้นนต่าจะเขข้าใจความหมายของภาพเปรบียบ
แตล่ละอกันเหลล่านบีนี้ขณะทบีนี่พระเยซผทรงเสนอพระองคร์เองแกล่พวกเขาในฐานะพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา การเสนอ
พระองคร์เองในฐานะประตผนกันี้น-ประตผเดรียวนกันี้น-ทบีนี่นดาเขข้าสผล่คอกแกะกก็ตรงกกับคดาเตสือนของพระองคร์ในคดาเทศนาบน
ภผเขานกันี้นเมสืนี่อพระองคร์ทรงประกาศวล่า “จงเขข้าไปทางประตผแคบ เพราะวล่าประตผใหญล่และทางกวข้างนกันี้นนดาไปถซง
ความพลินาศ และคนทบีนี่เขข้าไปทางนกันี้นมบีมาก เพราะวล่าประตผซซนี่งนดาไปถซงชบีวลิตนกันี้นกก็คกับและทางกก็แคบ ผผข้ทบีนี่หาพบกก็มบี
นข้อย” (มธ. 7:13, 14)

ขข้อ 8: “บรรดาผซูช้ทอีชั่มากต่อนเรานชทั้นเปป็นขโมยและโจร แตต่ฝซูงแกะกด็มวิไดช้ฟปังเขา”
คดากรลิยารผปปฟัจจลุบกันกาล (“เปป็น”) บล่งบอกวล่าพระเยซผไมล่ไดข้กดาลกังตรกัสถซงพวกผผข้พยากรณร์หรสือใครกก็ตามทบีนี่

ไดข้มา “กล่อน” พระองคร์จากมลุมมองดข้านเวลาหรสือสถานทบีนี่ ดกังนกันี้นพวกเราจซงตข้องตบีความ “กต่อนเรา” ในความ
หมายออีกแบบหนจึชั่งนอกจากความหมายดข้านเวลาหรสือสถานทบีนี่ ผมเชสืนี่อวล่าสลินี่งทบีนี่พระเยซผตรกัสนกันี้นถผกตกันี้งใจไวข้สดาหรกับ
พวกฟารลิสบีเหลล่านกันี้นทบีนี่พระองคร์กดาลกังสนทนาดข้วย ความหมายตรงนบีนี้กก็คสือวล่า คนเหลล่านกันี้นทบีนี่ไดข้มากล่อนพระองคร์ใน
เกอียรตวิยศหรรือสวิทธวิอกานาจ, คนเหลล่านกันี้นทบีนี่ไมล่ไดข้ใหข้พระองคร์มาเปป็นทบีนี่หนซนี่ง, แตล่อข้างเกบียรตลิยศเพสืนี่อตกัวพวกเขาเอง
แทนทบีนี่จะถวายเกบียรตลิพระเยซผ, คนเหลล่านกันี้นทบีนี่ไดข้นดาผผข้คนไปในทางทบีนี่ผลิด, โดยปรนนลิบกัตลิเปฟ้าหมายของตกัวพวกเขา
เองแทนทบีนี่จะปรนนลิบกัตลิพระเจข้าและความจรลิงของพระองคร์



คนเหลล่านบีนี้ทบีนี่ไดข้ชสืนี่อวล่าเปป็นผผข้นดาฝฝ่ายวลิญญาณของชนชาตลิอลิสราเอลทบีนี่ปปิดอาณาจกักรแหล่งสวรรคร์ไวข้ไมล่ใหข้ผผข้อสืนี่น
เขข้าไป เปป็น “ขโมยและโจร” เพราะวล่าพวกเขากก็ไมล่ไดข้เขข้าไปเองและไมล่ยอมใหข้คนทกันี้งหลายทบีนี่กดาลกังเขข้าไปไดข้เขข้าไป
(มธ. 23:13)

“แตต่ฝซูงแกะกด็มวิไดช้ฟปังเขา” “ฝซูงแกะ” หมายถซงผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้ว, ผผข้คนทบีนี่ยดาเกรงพระเจข้า
เชล่น สลิเมโอน, นางอกันนา, และคนอสืนี่นๆทบีนี่กดาลกังรอคอยพระเมสสลิยาหร์และมลิไดข้หยลุดทบีนี่จะมบีความเชสืนี่อวล่าพระองคร์จะ
เสดก็จมา-และเมสืนี่อพระองคร์เสดห็จมาแลผู้ว พวกเขากก็รผข้วล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์ของพระเจข้า:

“ดผเถลิด มบีชายคนหนซนี่งในกรลุงเยรผซาเลก็มชสืนี่อสวิเมโอน เปป็นคนชอบธรรมและเกรงกลชวพระเจช้า และคอย
เวลาซจึชั่งพวกอวิสราเอลจะไดช้รชบความบรรเทาททุกขค์ และพระววิญญาณบรวิสทุทธวิธทรงสถวิตกชบทต่าน พระววิญญาณ
บรวิสทุทธวิธไดช้ทรงสกาแดงแกต่ทต่านวต่า ทต่านจะไมต่ตายจนกวต่าจะไดช้เหด็นพระครวิสตค์ขององคค์พระผซูช้เปป็นเจช้า สลิเมโอนเขข้าไป
ในพระวลิหารโดยพระวลิญญาณทรงนดา และเมสืนี่อบลิดามารดาไดข้นดาพระกลุมารเยซผเขข้าไป เพสืนี่อจะกระทดาแกล่พระกลุมาร
ตามธรรมเนบียมแหล่งพระราชบกัญญกัตลิ สลิเมโอนจซงอลุข้มพระกลุมาร และสรรเสรลิญพระเจข้าวล่า “ขข้าแตล่องคร์พระผผข้เปป็น
เจข้า บกัดนบีนี้พระองคร์ทรงใหข้ผผข้รกับใชข้ของพระองคร์ไปเปป็นสลุขตามพระดดารกัสของพระองคร์ เพราะวต่าตาของขช้าพระองคค์
ไดช้เหด็นความรอดของพระองคค์แลช้ว ซจึชั่งพระองคค์ไดช้ทรงจชดเตรอียมไวช้ตต่อหนช้าบรรดาชนชาตวิทชทั้งหลาย เปป็นความ
สวต่างสต่องแสงแกต่คนตต่างชาตวิและเปป็นสงต่าราศอีของพวกอวิสราเอล ชนชาตวิของพระองคค์” (ลผกา 2:25-32) 

“ยกังมบีผผข้พยากรณร์หญลิงคนหนซนี่งชสืนี่ออกันนา บลุตรสาวฟานผเอลในตระกผลอาเชอรร์ นางเปป็นคนชรามากแลข้ว มบี
สามบีตกันี้งแตล่ยกังเปป็นสาวพรหมจารบีอยผล่ และอยผล่ดข้วยกกันเจก็ดปป แลข้วกก็เปป็นมล่ายมาจนถซงอายลุแปดสลิบสบีนี่ปป นางมลิไดข้ไปจาก
พระวลิหารเลย อยผล่รกับใชข้พระเจข้าดข้วยการถสืออดอาหารและอธลิษฐาน ทกันี้งกลางวกันกลางคสืน ในขณะนกันี้นผผข้หญลิงคนนบีนี้กก็
เขข้ามาขอบพระคลุณองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าเชล่นกกัน และกลล่าวถซงพระกลุมารใหข้คนทกันี้งปวงทบีนี่คอยการทรงไถล่อยผล่ในกรลุง
เยรผซาเลก็มฟฟัง” (ลผกา 2:36-38)

ผผข้เชสืนี่อทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้วและถผกลข้างชดาระดข้วยพระโลหลิตจะไมล่ “ฟฟัง” ครผสอนเทก็จ พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธใน
ใจของผผข้เชสืนี่อแทข้จะทรงเปปิดเผยความเทก็จทบีนี่กดาลกังถผกสอน แตล่เราตข้องจดาไวข้วล่าเหลล่าสมาชลิกครลิสตจกักรไมล่ใชล่แกะเสมอ
ไป; ไมล่ใชล่ทลุกคนทบีนี่เขข้ารล่วมกกับครลิสตจกักรไดข้รกับความรอด เมสืนี่อพระเยซผตรกัสถซง “แกะ” พระองคร์กก็ทรงหมายถซงเหลล่า
สมาชลิกทบีนี่สกัตยร์ซสืนี่อแหล่งอาณาจกักรของพระเจข้า, คนเหลล่านกันี้นทบีนี่จดาเสบียงของผผข้เลบีนี้ยงแกะไดข้

ขข้อ 9: “เราเปป็นประตซู ถช้าผซูช้ใดเขช้าไปทางเรา ผซูช้นชทั้นจะรอด และเขาจะเขช้าออก แลช้วจะพบอาหาร”
สบีนี่สลินี่งทบีนี่นล่าสนใจถผกบอกเปป็นนกัยในพระคดาขข้อนบีนี้:
1. ทลุกคนทบีนี่มาหาพระเยซผจะไดข้รกับความรอดเปป็นรายบทุคคล
2. ทลุกคนทบีนี่มาหาพระเจข้าโดยทางพระเยซผผผข้ทรงเปป็นประตผนจันนจะไมล่เพบียงไดข้รกับชบีวลิตเทล่านกันี้น แตล่จะไดข้รกับ

สามกัคคบีธรรมและการรล่วมสนลิทแบบใกลข้ชลิดกกับพระเจข้าพระบลิดาดข้วย
3. ทลุกคนทบีนี่มาหาพระเจข้าโดยทางพระเยซผจะ “เขข้าออก” (บล่งบอกถซงทกันี้งความปลอดภกัยและเสรบีภาพ) 

และจะไดข้รกับของประทานตล่างๆเพสืนี่อทบีนี่จะใชข้เปป็นพรแกล่สมาชลิกคนอสืนี่นๆของครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่
4. ทลุกคนทบีนี่มาหาพระเจข้าโดยทางพระเยซผจะพบอาหาร, การฟฟฟื้นจลิตใจและวลิญญาณใหข้สดชสืนี่น-และ

พระองคห์ทรงเปป็นผผข้เดบียวทบีนี่สามารถใหข้อาหารนกันี้นไดข้



เราสกังเกตเหก็นตรงนบีนี้วล่าพระเยซผไมล่ไดข้ตรกัสวล่าถข้าเพอียงพวกฟารวิสอีทอีชั่มอีความรซูช้เหลต่านชทั้นจะยอมเขข้าไป 
พระองคร์ตรกัสวล่า “ถข้าผผผู้ใดเขข้าไปทางเรา ผผข้นกันี้นจะรอด” มกันเปป็นความจรลิงทบีนี่วล่าเมสืนี่อพระเยซผทรงสล่งสลิบสองคนนกันี้น
ออกไปพระองคร์ทรงสกันี่งพวกเขาวล่า “อยล่าไปทางทบีนี่ไปสผล่พวกตล่างชาตลิ และอยล่าเขข้าไปในเมสืองของชาวสะมาเรบีย แตต่
วต่าจงไปหาแกะหลงของวงศค์วานอวิสราเอลดอีกวต่า” (มธ. 10:5, 6) แตล่บกัดนบีนี้พระองคร์ทรงเชลิญชวนใครกก็ไดข้และทลุก
คน, ผผข้ใหญล่และผผข้นข้อย, คนชกันี่วหรสือคนสะอาดและเทบีนี่ยงธรรม, คนรวยหรสือคนจน, คนมบีปฟัญญาหรสือคนไรข้ปฟัญญา, 
ทาสหรสือไท, ผลิวขาวหรสือผลิวสบี, ใครกห็ไดผู้ทบีนี่ประสงคร์จะเขข้าสวรรคร์โดยพระเยซผผผข้ทรงเปป็นประตผนกันี้นกก็จะไดข้รกับความ
รอด! แนล่นอนวล่านบีนี่ทดาลายหลกักคดาสอนเรสืนี่องการลบมลทลินแบบจดากกัดจนสลินี้นซาก-ทบีนี่สอนวล่าบางคนถผกเลสือกใหข้รกับ
ความรอดและคนอสืนี่นๆไมข่ถผกเลสือก

การ “เขช้าออก” บล่งบอกถซงเสรบีภาพแบบทบีนี่เรามบีในบข้านของเราเอง โดยแสดงออกถซงการรล่วมสนลิทอกัน
อกัศจรรยร์และสามกัคคบีธรรมอกันเปปปี่ยมสลุขทบีนี่ผผข้เชสืนี่อมบีกกับพระครลิสตร์ กลิจการ 1:21 พผดถซง “ตลอดเวลาทบีนี่พระเยซผเจข้าไดช้
เสดด็จเขช้าออกกชบเรา”

ในยอหร์น 14:23 พระเยซผตรกัสวล่า “ถข้าผผข้ใดรกักเรา ผผข้นกันี้นจะรกักษาคดาของเรา และพระบลิดาของเราจะทรง
รกักเขา แลช้วพระบวิดากชบเราจะมาหาเขาและจะอยซูต่กชบเขา”

ในวลิวรณร์ 3:20 เราอล่านวล่า “ดผเถลิด เรายสืนเคาะอยผล่ทบีนี่ประตผ ถข้าผผข้ใดไดข้ยลินเสบียงของเรา และเปปิดประตผ เรา
จะเขช้าไปหาผซูช้นชทั้น และจะรชบประทานอาหารรต่วมกชบเขา และเขาจะรชบประทานอาหารรต่วมกชบเรา”

การ “พบอาหาร” หมายถซงอาหาร, ความสลุขสบาย, ความสดชสืนี่น-ซซนี่งทลุกคนทบีนี่มาหาพระเยซผจะไดข้รกับ
การ “เขช้าออกและพบอาหาร” ชบีนี้ไปยกังความรกักและการปกปฟ้องทบีนี่พระเยซผทรงมบีสดาหรกับแกะแตล่ละตกัว

ของพระองคร์ คนทบีนี่เชสืนี่อในพระเยซผกก็กลายเปป็นลซูกคนหนซนี่ง ไมล่ใชล่ทาสคนหนซนี่ง เขาเขข้าและออกโดยมบีความสลุขกกับ
เสรบีภาพในแตล่ละวกัน พระเจข้าไมล่ทรงกกันี้นรกันี้วไวข้รอบลผกๆของพระองคร์ พวกเขามบีเสรบีภาพและพวกเขาถผกนดาและถผก
ปกปฟ้องโดยพระผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่ดบี คดากลล่าวทบีนี่แสนอกัศจรรยร์นบีนี้ขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเราหกันความคลิดของเราไปยกังเพลง
สดลุดบีบททบีนี่ยบีนี่สลิบสาม ซซนี่งเปป็นสลินี่งทบีนี่พระองคร์ทรงหมายถซงอยล่างไมล่มบีขข้อสงสกัย:

“พระเยโฮวาหค์ทรงเปป็นผซูช้เลอีทั้ยงดซูขช้าพเจช้า ขช้าพเจช้าจะไมต่ขชดสน พระองคค์ทรงกระทกาใหช้ขช้าพเจช้านอนลงทอีชั่
ททุต่งหญช้าเขอียวสด พระองคค์ทรงนกาขช้าพเจช้าไปรวิมนทั้กาแดนสงบ พระองคค์ทรงฟฟฟื้นจวิตววิญญาณของขช้าพเจช้า พระองคค์
ทรงนกาขช้าพเจช้าไปในทางชอบธรรม เพราะเหด็นแกต่พระนามของพระองคค์ แมช้ขช้าพระองคค์เดวินไปตามหทุบเขาเงา
มชจจทุราช ขช้าพระองคค์จะไมต่กลชวอชนตรายใดๆ เพราะพระองคค์ทรงสถวิตกชบขช้าพระองคค์ คทาและธารพระกรของ
พระองคค์เลช้าโลมขช้าพระองคค์ พระองคค์ทรงเตรอียมสการชบใหช้ขช้าพระองคค์ตต่อหนช้าตต่อตาศชตรซูของขช้าพระองคค์ พระองคค์
ทรงเจวิมศอีรษะขช้าพระองคค์ดช้วยนทั้กามชน ขชนนทั้กาของขช้าพระองคค์กด็ลช้นอยซูต่ แนต่ทอีเดอียวทอีชั่ความดอีและความเมตตาจะ
ตวิดตามขช้าพเจช้าไปตลอดวชนครืนชอีววิตของขช้าพเจช้า และขช้าพเจช้าจะอยซูต่ในพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์สรืบไปเปป็น
นวิตยค์” (เพลงสดลุดบี 23)

“ผซูช้เลอีทั้ยงแกะ” ในขข้อ 2 คสือผผข้เลบีนี้ยงรอง (ศลิษยาภลิบาล) ผผข้ไดข้เขข้าสผล่ครลิสตจกักรแลข้วโดยทางพระเยซผ ผผข้ทรง
เปป็นประตผนกันี้น ผมแนล่ใจวล่าคลุณสกังเกตเหก็นแลข้ววล่าตลอดขข้อพระคดาตอนนบีนี้ มบีการเนข้นไปทบีนี่ “เสอียงของผผข้เลบีนี้ยงแกะ” 
และทบีนี่การฟปังเสบียงนกันี้น-(และในกรณบีนบีนี้ “เสบียง” กก็หมายถซงคดาสอนของผผข้เลบีนี้ยงแกะทบีนี่แทข้จรลิง) เขาเปป็นผผข้ทบีนี่เขข้ามาทาง



ประตผนกันี้นแลข้ว, เขาเปป็นผผข้ทบีนี่กลล่าวถข้อยคดาซซนี่งเขาไดข้ยลินผล่านทางเสบียงของพระผผข้เลบีนี้ยงใหญล่ นกันี่นคสือพระเยซผครลิสตร์เจข้า ผผข้
เลบีนี้ยงแกะทบีนี่แทข้จรลิงนกันี้น (ผผข้รกับใชข้ทบีนี่พระเจข้าทรงแตล่งตกันี้ง) กลล่าวพระวจนะของพระเจข้า อกันเปป็นการใหข้อาหารฝผงแกะ
ของเขา แตล่ผผข้เลบีนี้ยงแกะและแกะตข้องเขข้าคอกแกะโดยทางประตผเดบียวนกันี้น คสือพระเยซผครลิสตร์เจข้า

เราควรสกังเกตวล่าประตผมบีไวข้เพสืนี่อจลุดประสงคร์สองประการ: มกันยอมใหข้เหลต่ามวิตรสหายเขข้ามาขข้างใน และ
มกันกกันพวกศกัตรผไวข้ขช้างนอก ประตซูไมล่ใชล่รผในกดาแพง; รผในกดาแพงคสือชว่องประตซู ประตซูคสือโครงสรข้างทบีนี่เคลสืนี่อนไหวไดข้-
แกข้ว, ไมข้, หรสือโลหะ-ซซนี่งปปิดชล่องประตผนกันี้น มกันเปปิดและปปิด และเมสืนี่อประตซูเปปิด ชต่องประตซูกก็เปปิด; แตล่เมสืนี่อประตผนกันี้น
ปปิด มกันกก็เปป็นไปไมล่ไดข้ทบีนี่จะเขข้าไปทางชล่องประตผนกันี้น ดกังนกันี้นเราจซงเหก็นวล่าพระเยซผทรงเปป็นประตผนกันี้น, พระองคร์ผผข้จะ
ทรงรกับเราไวข้ถข้าเราเชสืนี่อในพระองคร์และวางใจพระองคร์; แตล่ถข้าเราปฏลิเสธทบีนี่จะเชสืนี่อ พระองคร์กก็ทรงเปป็นประตผนกันี้นทบีนี่
จะปปิดเพสืนี่อกกันเราออกจากสวรรคร์ ประตผเดบียวกกันนบีนี้ทบีนี่ยอมใหข้เราเขข้าไป, โดยทางความเชสืนี่อในพระราชกลิจทบีนี่เสรก็จสลินี้น
แลข้วของพระองคร์, กก็จะรกับประกกันวล่าเราไมข่ไดผู้เขข้าถข้าเราปฏลิเสธทบีนี่จะเชสืนี่อในพระองคร์ พระองคร์ทรงเปป็นประตผนกันี้น, 
ทางนกันี้น, ความจรลิงนกันี้น, ชบีวลิตนกันี้น พระองคร์จะทรงเปปิดทางไปสวรรคร์แกล่คนเหลล่านกันี้นทบีนี่ฟฟังพระวจนะของพระองคร์
และเชสืนี่อในพระองคร์ ในมกัทธลิว 10:32, 33 พระองคร์ตรกัสวล่า “เหตทุดชงนชทั้นผซูช้ใดจะรชบเราตต่อหนช้ามนทุษยค์ เราจะรชบผซูช้
นชทั้นตต่อพระพชกตรค์พระบวิดาของเราผซูช้ทรงสถวิตในสวรรคค์ดช้วย แตต่ผซูช้ใดจะปฏวิเสธเราตต่อหนช้ามนทุษยค์ เราจะปฏวิเสธผซูช้
นชทั้นตต่อพระพชกตรค์พระบวิดาของเราผซูช้ทรงสถวิตในสวรรคค์ดช้วย”

พระครริสตห์พระผผผู้เลรีนยงทรีที่ดรีของเรา
ขข้อ 10: “ขโมยนชทั้นยต่อมมาเพรืชั่อจะลชกและฆต่าและทกาลายเสอีย เราไดช้มาเพรืชั่อเขาทชทั้งหลายจะไดช้ชอีววิต และ

จะไดช้อยต่างครบบรวิบซูรณค์”
ในพระคดาขข้อนบีนี้และขข้ออสืนี่นๆทบีนี่ตามมา องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าทรงเปลบีนี่ยนจากการตรกัสถซงพระองคร์เองวล่าเปป็น

ประตผนกันี้นและทรงนดาเสนอพระองคร์เองวล่าเปป็นผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่ดบี ในพระคดาขข้อนบีนี้พระองคร์ทรงเปรบียบเทบียบความแตกตล่าง
ระหวล่างเปฟ้าหมายของผผข้เลบีนี้ยงปลอมกกับเปฟ้าหมายของพระองคร์เองในการเสดก็จเขข้ามาในโลก

“ขโมยนชทั้นยต่อมมาเพรืชั่อจะลชกและฆต่าและทกาลายเสอีย” ฉากหลกังตรงนบีนี้ยกังเปป็นภาพของคอกแกะเหมสือน
เดลิม ซซนี่งพระเยซผทรงใชข้เพสืนี่อแสดงใหข้เหก็นความแตกตล่างระหวล่างผผข้เลบีนี้ยงปลอมกกับพระองคร์เอง ซซนี่งเปป็นผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่ดบีนกันี้น 
ขโมยไมล่ไดข้เขข้าคอกแกะเพสืนี่อผลประโยชนร์ของฝผงแกะ แตล่เพสืนี่อผลประโยชนร์ของตชวเขาเอง; เขามาไมล่ใชล่เพสืนี่อทบีนี่จะ
ชล่วย แตล่เพสืนี่อทดารข้าย พวกฟารลิสบีเหลล่านบีนี้เปป็นครผสอนในศาสนาของพวกยลิวเหลล่านกันี้นเพรืชั่อทอีชั่จะตชกตวงผลประโยชนค์ 
พวกเขาสอนหลกักคดาสอนซซนี่งทดาลายจลิตวลิญญาณหลายดวงและนดาคนเหลล่านกันี้นใหข้หลงแทนทบีนี่จะชล่วยพวกเขาใหข้
รอด นบีนี่กก็เปป็นจรลิงในวกันนบีนี้ ในธรรมาสนร์หลายแหล่ง “พวกผผข้เลบีนี้ยงปลอม” ไดข้เขข้าสผล่การรกับใชข้เพสืนี่อใชข้มกันแสวงหาผล
ประโยชนร์ของตกัวเอง ขณะทบีนี่เหลล่าผผข้เลบีนี้ยงแทช้ทลุกคนอยผล่ในงานรกับใชข้เพราะวล่าพวกเขาเขข้ามาทางประตผนกันี้นแลข้ว และ
ผผข้รกับใชข้เหลล่านกันี้นกก็คลิดถซงประโยชนร์สลุขของฝผงแกะของเขาอยผล่ในใจเสมอ อกัครทผตเปาโลเปป็นผผข้รกับใชข้แบบนกันี้น เขา
กลล่าววล่า “ขช้าพเจช้าขอบพระคทุณพระเยซซูครวิสตค์องคค์พระผซูช้เปป็นเจช้าของเรา ผซูช้ทรงชซูกกาลชงขช้าพเจช้า ดช้วยวต่าพระองคค์
ทรงถรือวต่าขช้าพเจช้าเปป็นคนสชตยค์ซรืชั่อ จจึงทรงตชทั้งขช้าพเจช้าใหช้ปฏวิบชตวิพระราชกวิจของพระองคค์” (1 ทธ. 1:12)

ตรงขข้ามกกับผผข้เลบีนี้ยงปลอมเหลล่านบีนี้ (พวกขโมยและพวกโจร) พระเยซผทรงนดาเสนอพระองคค์เองและจลุด
ประสงคร์หลกักของพระองคร์ในการเสดก็จจากพระทรวงของพระบลิดาเพสืนี่อเขข้ามาในโลก: “เราไดช้มาเพรืชั่อเขาทชทั้งหลาย



จะไดช้ชอีววิต และจะไดช้อยต่างครบบรวิบซูรณค์” ขโมยมาเพสืนี่อทบีนี่จะพรากชบีวลิต; พระเยซผไดข้เสดก็จมาเพสืนี่อทบีนี่จะประทานชบีวลิต-
ชบีวลิตทบีนี่ครบบรลิบผรณร์ ซซนี่งเปป็นสลิทธลิธโดยกดาเนลิดฝฝ่ายวลิญญาณของผผข้เชสืนี่อทลุกคน

“เขาทชทั้งหลาย” ในตอนทข้ายของขข้อทบีนี่เราศซกษาอยผล่นบีนี้หมายถซง “ผผจ้ใดกด็ตาม” ของขข้อ 9-ผผผู้ใดกก็ตามทบีนี่
ประสงคร์จะเขข้ามาขข้างในโดยทางประตผนกันี้น

“อยต่างครบบรวิบซูรณค์” ชบีนี้ไปยกังพระคลุณมหกัศจรรยร์ของพระเจข้า และสลินี่งทบีนี่พระคลุณนกันี้นจกัดหาใหข้ “เพราะวล่า
พระคลุณของพระเจข้าทบีนี่นกาไปถจึงความรอดไดข้ปรากฏแกล่คนทกันี้งปวงแลข้ว สอนใหช้เราละทลินี้งความอธรรมและโลกบีย
ตกัณหา และดดาเนลินชบีวลิตในโลกปฟัจจลุบกันนบีนี้อยล่างมบีสตลิสกัมปชกัญญะ อยล่างชอบธรรม และตามทางพระเจข้า คอยความ
หวชงอชนมอีสทุข และการปรากฏอกันทรงสงล่าราศบีของพระเจข้าใหญล่ยลินี่ง และพระเยซผครลิสตร์พระผผข้ชล่วยใหข้รอดของเรา ผผข้
ไดข้ทรงโปรดประทานพระองคร์เองใหข้เรา เพสืนี่อไถล่เราใหข้พข้นจากความชกันี่วชข้าทลุกอยล่าง และทรงชดาระเราใหข้บรลิสลุทธลิธ 
เพสืนี่อใหข้เปป็นหมซูต่ชนพวิเศษเฉพาะของพระองคร์ และเปป็นคนทบีนี่ขวนขวายกระทดาการดบี” (ทต. 2:11-14)

พระเยซผไดข้เสดก็จมาเพสืนี่อทบีนี่คนทกันี้งหลายจะมองเหก็นทางแหล่งชบีวลิตอยล่างชกัดเจนมากขซนี้น-และแนล่นอนวล่าภาค
พกันธสกัญญาใหมล่ใหข้ภาพทบีนี่ชกัดเจนเกบีนี่ยวกกับการไถล่, ความชอบธรรม, การนกับวล่าเปป็นผผข้ชอบธรรม, และการชดาระแยก
ตกันี้งใหข้บรลิสลุทธลิธมากยลินี่งกวล่าทบีนี่ถผกใหข้ไวข้ในภาคพกันธสกัญญาเดลิม ยกตกัวอยล่างเชล่น โยบรข้องออกมาวล่า “ถข้ามนลุษยร์ตายแลข้ว
เขาจะมบีชบีวลิตอบีกหรสือ” (โยบ 14:14) แตล่เราทราบวล่าเราไดข้ผล่านพข้นจากความตายไปสผล่ชบีวลิตแลข้ว, “ดชงนอีทั้แหละเรา
ทชทั้งหลายจจึงรซูช้วต่า เราอยซูต่ในพระองคค์และพระองคค์ทรงสถวิตอยซูต่ในเรา เพราะพระองคค์ไดช้ทรงโปรดประทานพระ
ววิญญาณของพระองคค์แกต่เรา” (1 ยอหร์น 4:13) ขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของพระเจข้า-ความเชสืนี่อในพระราชกลิจทบีนี่
เสรก็จสลินี้นแลข้วของพระเยซผ-นดามาซซนี่งการอภกัยโทษ, สกันตลิสลุข, และความมกันี่นใจซซนี่งวลิสลุทธลิชนภาคพกันธสกัญญาเดลิมไมล่มบี
จรลิงๆ เมสืนี่อพระเยซซูเสดก็จมาแลข้ว ความสวล่างและชบีวลิตกก็มา (ยอหร์น 1:4-9)

เปาโลเขบียนถซงทลิโมธบี บลุตรของเขาในงานรกับใชข้วล่า “เพราะวล่าพระเจข้ามลิไดข้ทรงประทานจลิตทบีนี่ขลาดกลกัวใหข้
เรา แตล่ไดข้ทรงประทานจลิตทบีนี่กอปรดข้วยฤทธลิธ ความรกัก และการบกังคกับตนเองใหข้แกล่เรา เหตลุฉะนกันี้นอยล่าละอายคดา
พยานแหล่งองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเรา หรสือของตกัวขข้าพเจข้าทบีนี่ถผกจองจดาอยผล่เพราะเหก็นแกล่พระองคร์ แตล่จงมบีสล่วนใน
การยากลดาบาก เพสืนี่อเหก็นแกล่ขล่าวประเสรลิฐ โดยอาศกัยฤทธลิธเดชแหล่งพระเจข้า ผผข้ทรงชล่วยเราใหข้รอด และไดข้ทรงเรบียก
เราดข้วยคดาทรงเรบียกอกันบรลิสลุทธลิธ ไมล่ใชล่เพราะเหก็นแกล่การกระทดาของเรา แตล่เพราะเหก็นแกล่พระประสงคร์ของ
พระองคร์เองและพระคลุณซซนี่งทรงประทานแกล่เราในพระเยซผครลิสตร์ตกันี้งแตล่กล่อนสรข้างโลกมานกันี้น แตล่บกัดนบีนี้ไดข้ทรง
สดาแดงใหข้ประจกักษร์โดยการทบีนี่พระเยซผครลิสตร์พระผผข้ชล่วยใหข้รอดของเราเสดก็จมา ผผข้ไดข้ทรงกดาจกัดความตายใหข้สผญสลินี้น 
และไดข้ทรงนดาชบีวลิตและสภาพอมตะใหข้กระจล่างแจข้งโดยขล่าวประเสรลิฐ สดาหรกับขล่าวประเสรลิฐนกันี้น ขข้าพเจข้าไดข้รกับแตล่ง
ตกันี้งใหข้เปป็นนกักเทศนร์และเปป็นอกัครทผต และเปป็นครผของพวกตล่างชาตลิ เพราะเหตลุนกันี้นเองขข้าพเจข้าจซงไดข้ทนทลุกขร์ลดาบาก
เชล่นนบีนี้ ถซงกระนกันี้นขข้าพเจข้ากก็ไมล่ละอาย เพราะวข่าขผู้าพเจผู้ารผผู้จจักพระองคห์ทรีที่ขผู้าพเจผู้าไดผู้เชคืที่อ และขผู้าพเจผู้าเชคืที่อมจัที่นวข่า
พระองคห์ทรงฤทธริธิ์สามารถรจักษาซนที่งขผู้าพเจผู้าไดผู้มอบไวผู้กจับพระองคห์จนถนงวจันนจันน” (2 ทธ. 1:7-12)

ในโรม 5:15-21 เราอล่านวล่า “แตล่ของประทานแหล่งพระคลุณนกันี้นหาเปป็นเชล่นความละเมลิดนกันี้นไมล่ เพราะวล่า
ถข้าคนเปป็นอกันมากตข้องตายเพราะการละเมลิดของคนๆเดบียว มากยวิชั่งกวต่านชทั้น พระคทุณของพระเจช้าและของ
ประทานโดยพระคทุณของพระองคค์ผซูช้เดอียวนชทั้น ครือพระเยซซูครวิสตค์ กด็มอีบรวิบซูรณค์แกต่คนเปป็นอชนมาก และของประทาน



นกันี้นกก็ไมล่เหมสือนกกับผลซซนี่งเกลิดจากบาปของคนนกันี้นคนเดบียว เพราะวล่าการพลิพากษาทบีนี่เกลิดขซนี้นเนสืนี่องจากการละเมลิด
เพบียงครกันี้งเดบียวนกันี้น ไดข้นดาไปสผล่การลงโทษ แตล่ของประทานภายหลชงการละเมวิดหลายครชทั้งนชทั้นนกาไปสซูต่ความชอบ
ธรรม เพราะวล่าถข้าโดยการละเมลิดของคนนกันี้นคนเดบียว เปป็นเหตลุใหข้ความตายครอบงดาอยผล่โดยคนนกันี้นคนเดบียว มาก
ยวิชั่งกวต่านชทั้นคนทชทั้งหลายทอีชั่รชบพระคทุณอชนไพบซูลยค์และรชบของประทานแหต่งความชอบธรรม กด็จะดการงชอีววิตและ
ครอบครองโดยพระองคค์ผซูช้เดอียว ครือพระเยซซูครวิสตค์) ฉะนกันี้นการพลิพากษาลงโทษไดข้มาถซงคนทกันี้งปวงเพราะการ
ละเมลิดของคนๆเดบียวฉกันใด ความชอบธรรมของพระองคค์ผซูช้เดอียวกด็นกาของประทานแหต่งพระคทุณมาถจึงททุกคนฉชน
นชทั้น ครือความชอบธรรมแหต่งชอีววิต เพราะวล่าคนเปป็นอกันมากเปป็นคนบาปเพราะคนๆเดบียวทบีนี่มลิไดข้เชสืนี่อฟฟังฉกันใด คน
เปป็นอชนมากกด็เปป็นคนชอบธรรมเพราะพระองคค์ผซูช้เดอียวทอีชั่ไดช้ทรงเชรืชั่อฟปังฉชนนชทั้น เมสืนี่อมบีพระราชบกัญญกัตลิกก็ทดาใหข้มบีการ
ละเมลิดพระราชบกัญญกัตลิปรากฏมากขซนี้น แตล่ทบีนี่ใดมบีบาปปรากฏมากขซนี้น ทอีชั่นชชั่นพระคทุณกด็จะไพบซูลยค์ยวิชั่งขจึทั้น เพสืนี่อวล่าบาป
ไดข้ครอบงดาทดาใหข้ถซงซซนี่งความตายฉกันใด พระคสุณกด็ครอบงกาดช้วยความชอบธรรมใหช้ถจึงซจึชั่งชอีววิตนวิรชนดรค์ โดยทางพระ
เยซซูครวิสตค์องคค์พระผซูช้เปป็นเจช้าของเราฉชนนชทั้น”

ทล่านผผข้เชสืนี่อทบีนี่รกัก คทุณกดาลกังมบีความสลุขกกับสวิทธวิแตต่กกาเนวิดฝฝ่ายววิญญาณของคทุณ หรสือการบกังเกลิดใหมล่เปป็นสล่วน
ทบีนี่ขยายออกมาแหล่งความเชสืนี่อแบบครลิสเตบียนของคลุณ? หากนบีนี่เปป็นความจรลิง คลุณกก็กดาลกังถผกโกงอยผล่! จงยอมจดานน
ตกัวคลุณอยล่างเตก็มทบีนี่ตล่อพระเจข้า-รล่างกายของคลุณใหข้เปป็นเครสืนี่องบผชาทบีนี่มบีชบีวลิต, อวกัยวะตล่างๆของคลุณใหข้เปป็นเครสืนี่องมสือ
แหล่งความชอบธรรม และในททุกสวิชั่งทอีชั่คทุณกระทกา จงกระทดาทลุกสลินี่งเพสืนี่อเปป็นทบีนี่ถวายเกบียรตลิแดล่พระเจข้า; และคลุณจะ
รผข้จกักความชสืนี่นชมยลินดบีทบีนี่ไมล่อาจกลล่าวเปป็นคดาพผดไดข้, ความมกันี่นใจทบีนี่ไมล่อาจหวกันี่นไหวไดข้, และชบีวลิตทบีนี่ครบบรลิบผรณร์อยล่าง
ทบีนี่คลุณไมล่เคยรผข้จกักมกันเลย พระเยซผไดข้เสดก็จมา-ไมล่เพบียงเพสืนี่อทบีนี่จะชล่วยเราใหข้รอดเทล่านกันี้น แตล่เพสืนี่อทบีนี่จะอวยพรเราเกลิน
กวล่าสลินี่งใดทบีนี่เราจะคลิดหรสือทผลขอไดข้ดข้วย; แตล่พระองคร์ไมล่สามารถอวยพรลผกทบีนี่ซลุกซนและเหก็นแกล่ตกัวไดข้ เราตข้องยอม
จดานนทลุกอยล่างของเราตล่อพระองคร์หากเราหวกังวล่าจะมบีความสลุขกกับสลิทธลิแตล่กดาเนลิดฝฝ่ายวลิญญาณของเรา

ขข้อ 11: “เราเปป็นผซูช้เลอีทั้ยงทอีชั่ดอี ผซูช้เลอีทั้ยงทอีชั่ดอีนชทั้นยต่อมสละชอีววิตของตนเพรืชั่อฝซูงแกะ”
กลล่าวอบีกนกัยหนซนี่ง พระเยซผตรกัสแกล่พวกยลิวเหลล่านกันี้นวล่า “สดาหรกับทลุกคนทบีนี่เชสืนี่อในเรา เราเปป็นแบบทบีนี่ผผข้เลบีนี้ยง

แกะทบีนี่ดบีคนหนซนี่งเปป็นแกล่ฝผงแกะแหล่งคอกของเขา ผผข้เลบีนี้ยงแกะทบีนี่ดบียล่อมรกักแกะของตน, เขาเฝฟ้าดผแลและปกปฟ้องพวก
มกัน-และถข้าจดาเปป็น เขากด็สละชทววิตของตนเพสืนี่อพวกมกัน”

ตอนทบีนี่ผมไปเยสือนปาเลสไตนร์ มลิชชกันนารบีทบีนี่นล่ารกักคนหนซนี่งซซนี่งไดข้ใชข้ชบีวลิตมานานสามสลิบหข้าปปในดลินแดนนกันี้น
เลล่าเรสืนี่องนบีนี้ใหข้ผมฟฟัง:

หลกังจากทบีนี่เขาไปถซงในดลินแดนศกักดลิธสลิทธลิธไมล่นาน เขากก็ไปเยบีนี่ยมผผข้เลบีนี้ยงแกะคนหนซนี่งตอนอาทลิตยร์ตกดลินพอดบี
ตอนทบีนี่พวกแกะกดาลกังถผกนดาไปเขข้าคอก ยกเวข้นคอกแกะแบบปกตลิทบีนี่อยผล่ในหรสือใกลข้เมสืองเลก็กๆ คอกแกะสล่วนใหญล่-
ซซนี่งอยผล่ในทลุล่งนาหรสือทะเลทราย-กก็ทดาขซนี้นดข้วยพลุล่มไมข้หนามอยล่างทบีนี่เคยถผกใชข้ทดามงกลุฎหนามใหข้พระเยซผ พลุล่มไมข้เหลล่า
นกันี้นถผกปลผกไวข้ชลิดกกัน, พวกมกันโตจนสผง, และหนามเหลล่านกันี้นกก็เปป็นอกันตรายจนสกัตวร์หรสือคนไมล่สามารถผล่านพวกมกัน
เขข้าไปไดข้โดยไมล่ถผกหนามบาดเปป็นแผลนล่ากลกัว

แตล่มบีชล่องประตผอกันหนซนี่งในกดาแพงหนามเหลล่านบีนี้ และผผข้เลบีนี้ยงแกะกก็เขข้าไปทางชล่องประตผนบีนี้, พวกแกะกก็ตาม
เขข้าไป, จากนกันี้นผผข้เลบีนี้ยงแกะกก็เดลินวนรอบและกลกับมาทบีนี่ทางเขข้า-แตล่มลิชชกันนารบีทล่านนบีนี้ไมล่เหก็นอะไรเลยทบีนี่ผผข้เลบีนี้ยงแกะ



จะใชข้ปปิดชล่องประตผนกันี้น เขาจซงถามวล่า “ประตผอยผล่ไหนลล่ะครกับ? อะไรชล่วยกกันพวกสกัตวร์ลล่าเหยสืนี่อและพวกขโมยออก
ไป?”

ผผข้เลบีนี้ยงแกะชราคนนกันี้นกก็นกันี่งลงในชล่องประตผนกันี้น, วางเทข้าของเขาพาดดข้านหนซนี่งของทางเขข้านกันี้น, เอนหลกัง
พลิงอบีกดข้านทบีนี่เหลสือ, เงยหนข้ามองมาทบีนี่มลิชชกันนารบีทล่านนกันี้นและตอบกลกับมาวล่า “ผมนบีนี่แหละเปป็นประตผ! กล่อนทบีนี่สลินี่งใด
หรสือใครจะสามารถทดารข้ายแกะตกัวหนซนี่งของผมไดข้ เขากก็ตข้องขข้ามผมไปกล่อน”

ขณะทบีนี่ผมฟฟังมลิชชกันนารบีทล่านนบีนี้เลล่าเรสืนี่องราวนบีนี้ นนี้ดาตากก็ไหลอาบแกข้มของผม ผมชสืนี่นชมยลินดบีและนมกัสการ 
ชล่างเปป็นภาพอกันงดงามของพระเยซผ! พระองคร์ตรกัสวล่า “เราเปป็นประตผนกันี้น” จากนกันี้นพระองคร์ทรงนดาเสนอพระองคร์
เองในฐานะ “ผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่ดบี” และพระองคร์ไดข้ทรงสละชรีวริตของพระองคร์เพสืนี่อฝผงแกะจรลิงๆ พระองคร์ไดข้ประทานชบีวลิต
ของพระองคร์เพสืนี่อทบีนี่พวกเราจะไดข้มอีชบีวลิต เพราะวล่าพระองคห์ทรงพระชนมร์อยผล่ พวกเราจซงมบีชบีวลิตอยผล่-และไมล่มบีศกัตรผใด
สามารถขโมยเราไปจากพระองคร์ไดข้เพราะวล่าไมล่มบีศกัตรผใดสามารถผล่านโดยขข้ามหรสือเขข้ามาทางประตผนกันี้นไดข้, พระผผข้
เลบีนี้ยงทบีนี่ดบีผผข้ทรงปกปฟ้องเรา! ผมซาบซซนี้งเหลสือเกลินทบีนี่ผมไดข้รผข้จกักพระองคร์ในฐานะพระผผข้เลบีนี้ยงของผม ผมไมล่กกังวลเกบีนี่ยว
กกับการเขข้าสวรรคร์ เพราะวล่าผมมบีประตผสผล่สวรรคร์สถลิตอยผล่ในใจของผมแลข้ว ถข้าคลุณไมล่มบีพระครลิสตร์ในใจของคลุณ คลุณ
กก็ไมต่มอีความหวกัง

พวกยลิวเหลล่านกันี้นเขข้าใจภาพประกอบเรสืนี่องผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่ดบีนบีนี้ พวกเขาเขข้าใจวล่าโดยการนดาเสนอพระองคร์เองวล่า
เปป็นผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่ดบี พระองคร์กดาลกังประกาศตกัววล่าเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา, ผผข้เลบีนี้ยงแหล่งจลิตวลิญญาณของพวกเขา 
ในปฐมกาล 49:24 เราอล่านวล่า “แตล่ธนผของเขาเองยสืนหยกัดตล่อสผข้ ลดาแขนของเขามบีกดาลกังขซนี้นโดยพระหกัตถร์ของ
พระเจข้าผผข้ทรงเดชานลุภาพของยาโคบ (ผผจ้เลททั้ยงแกะครือศวิลาแหต่งอวิสราเอลมาจากพระองคค์นชทั้น)” เพลงสดลุดบีบททบีนี่
ยบีนี่สลิบสามเปป็นหนซนี่งในการนดาเสนอทบีนี่ทรงพลกังมากทบีนี่สลุดของพระเยซผในฐานะผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่ดบีนกันี้น-และแนล่นอนวล่าพวกยลิว
เหลล่านกันี้นคลุข้นเคยดบีกกับหนกังสสือเพลงสดลุดบี บททบีนี่สามสลิบสบีนี่ของเอเสเคบียลกก็คงทดาใหข้พวกเขาคลุข้นเคยกกับการทบีนี่พระครลิสตร์
ทรงเรบียกพระองคร์เองวล่าเปป็นผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่ดบีเชล่นกกัน (ผมแนะนดาคลุณแลข้วใหข้ศซกษาบทนกันี้น แตล่คงจะดบีทบีนี่จะกลกับไปและ
อล่านมกันอบีกรอบ)

“ผซูช้เลอีทั้ยงทอีชั่ดอีนชทั้นยต่อมสละชอีววิตของตนเพรืชั่อฝซูงแกะ” นบีนี่แสดงใหข้เหก็นความแตกตล่างขกันี้นพสืนี้นฐานระหวล่างผผข้เลบีนี้ยง
ทบีนี่ดบีกกับผผข้ทบีนี่รกับจข้าง ผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่ดบีนกันี้นจะทรงเสบีนี่ยงชบีวลิตของพระองคร์ เหมสือนกกับทบีนี่ดาวลิดไดข้กระทดาตอนทบีนี่เขาสผข้กกับสลิงโต
และหมบีแทนทบีนี่จะยอมใหข้ลผกแกะแมข้สกักตกัวเดบียวถผกพรากไปจากเขา (1 ซมอ. 17:34-36) ลกักษณะเฉพาะตกัวตล่างๆ
ของผผข้เลบีนี้ยงแกะทบีนี่ดบีพวกยลิวเหลล่านกันี้นกก็รผข้จกัก, และพวกเขาเขข้าใจวล่าพระเยซผกดาลกังตรกัสแกล่พวกเขาวล่า “เราไดข้มากระ
ทดาเพสืนี่อพวกทล่าน คสือสลินี่งทบีนี่ผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่ดบีกระทดาเพสืนี่อแกะของเขา เราไดข้มาตาย เพสืนี่อทบีนี่จอมขโมยและจอมโจรนกันี้น, พญา
มาร, จะไดข้ไมล่ทดาลายพวกทล่าน เราไดข้มาสละชบีวลิตของเราเพสืนี่อทบีนี่พวกทล่านจะมบีชบีวลิต” แตล่พวกเขาไดข้ปฏลิเสธทบีนี่จะฟฟัง
ถข้อยคดาของพระองคร์; พวกเขาไมล่มบีความประสงคร์ทบีนี่จะเหก็นสลินี่งทบีนี่พระองคร์กดาลกังแสดงใหข้พวกเขาเหก็น

ขข้อ 12: “แตต่ผซูช้ทอีชั่รชบจช้างมวิไดช้เปป็นผซูช้เลอีทั้ยงแกะ และฝซูงแกะไมต่เปป็นของเขา เมรืชั่อเหด็นสทุนชขปฝ่ามา เขาจจึงละทวิทั้ง
ฝซูงแกะหนอีไป สทุนชขปฝ่ากด็ชวิงเอาแกะไปเสอีย และทกาใหช้ฝซูงแกะกระจชดกระจายไป”

ในทบีนี่นบีนี้พระเยซผทรงชบีนี้ใหข้เหก็นความแตกตล่างระหวล่าง “ผผข้ทบีนี่รกับจข้าง”-คนทบีนี่ถผกจข้างและไดข้รกับคล่าจข้างเพสืนี่อดผแล
ฝผงแกะ-กกับผผข้เลบีนี้ยงแกะทบีนี่แทข้จรลิงซซนี่งฝผงแกะเปป็นของเขา และผผข้ซซนี่งจะปกปฟ้องพวกมกันดข้วยชบีวลิตของเขา



“ผซูช้ทอีชั่รชบจช้าง...เหด็นสทุนชขปฝ่ามา เขาจจึงละทวิทั้งฝซูงแกะหนอีไป” ผผข้ทบีนี่รกับจข้าง, ซซนี่งดผแลฝผงแกะเพสืนี่อเงลินและไมล่ใชล่
เพราะความรกัก, กก็จะสนใจแตล่ผลประโยชนค์ของตชวเองและจะวลินี่งหนบีไปและทลินี้งฝผงแกะไวข้ใหข้พวกสลุนกัขปฝ่าเลล่นงาน
ตามใจชอบ ขณะทบีนี่ผผข้เลบีนี้ยงแกะทบีนี่แทข้จรลิง, ซซนี่งดผแลแกะของเขาดข้วยความรกักและการอลุทลิศตกัว, กก็จะอยผล่ตล่อและสผข้, 
โดยยอมสละชบีวลิตของตนเพสืนี่อปกปฟ้องแกะของตน, หากจดาเปป็น

พวกยลิวเหลล่านกันี้นทบีนี่พระเยซผกดาลกังสนทนาดข้วยเขข้าใจความหมายของพระองคร์ ดข้วยวล่ามบีผผข้ทบีนี่รกับจข้างอยผล่เปป็น
จดานวนมากทล่ามกลางเหลล่าผผข้เลบีนี้ยงแกะแหล่งกรลุงเยรผซาเลก็ม บททบีนี่สามสลิบสบีนี่ของเอเสเคบียล (ซซนี่งถผกอข้างอลิงแลข้ว) ใหข้
ภาพทบีนี่มบีรายละเอบียดของผผข้เลบีนี้ยงแกะทบีนี่ไรข้ความเชสืนี่อ และดข้วยเหตลุนบีนี้พวกฟารลิสบีเหลล่านกันี้น, พวกนกักเรบียนทบีนี่ศซกษาพระ
คกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิม, คงจะคลุข้นเคยกกับความหมายขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าในทบีนี่นบีนี้ พระองคร์กดาลกังบอกพวกเขา
วล่าพวกเขากก็ไมล่ไดข้ดบีไปกวล่าพวกผผข้ทบีนี่รกับจข้างซซนี่งคงจะทลินี้งฝผงแกะและยอมใหข้พวกสลุนกัขปฝ่ามาเขมสือบแกะเหลล่านกันี้น; 
เพราะวล่าพวกเขาเองกก็แสวงหาผลกดาไรของตน, พวกเขาเปป็นคนเหก็นแกล่ตกัว, คลิดวล่าตกัวเองชอบธรรม, สนใจในสลินี่งทบีนี่
พวกเขาจะไดข้รกับแทนทบีนี่จะสนใจในสลินี่งทบีนี่พวกเขาจะใหช้ไดข้ และพวกเขาไมล่หล่วงใยจลิตวลิญญาณของผผข้คนเลย

มกัทธลิว 9:36 บอกเราวล่าเมสืนี่อพระเยซผไดข้เสดก็จมาปรากฏตกัวในการรกับใชข้ปวงชนของพระองคร์ “และเมสืนี่อ
พระองคร์ทอดพระเนตรเหก็นประชาชนกก็ทรงสงสารเขา ดข้วยเขาอลิดโรยกระจชดกระจายไปดทุจฝซูงแกะไมต่มอีผซูช้เลอีทั้ยง” 
พวกฟารลิสบี, พวกธรรมาจารยร์, และพวกผผข้อาวลุโส-คนเหลล่านกันี้นทบีนี่รวมกกันเปป็นเหลล่าขลุนนางในอลิสราเอล-ไมล่ไดข้ปกปฟ้อง
ฝผงแกะนกันี้นจากการโจมตบีของพญามารและเหลล่าสลุนกัขปฝ่าทบีนี่รข้ายกาจของมกัน พวกเขาเปป็นเหมสือน “ผผข้ทบีนี่รกับจข้าง” โดย
ไมล่สนใจสวกัสดลิภาพของแกะเลย 

นบีนี่ไมล่ไดข้หมายความวล่าผผข้รกับใชข้ททุกคนทบีนี่รกับเงลินเดสือนเปป็นผซูช้ทอีชั่รชบจช้าง-มลิใชล่เชล่นนกันี้นเลยครกับ มบีคนของพระเจข้า
จดานวนมากทบีนี่เทศนาเพราะวล่าพวกเขารกักจลิตวลิญญาณ, เหลล่าผผข้รกับใชข้ทบีนี่แทข้จรลิงของจรลิงทบีนี่ใหข้จลิตวลิญญาณมากล่อนเงลิน
เดสือน มกันเปป็นเรสืนี่องนล่าชสืนี่นใจสดาหรกับผมในงานประกาศขล่าวประเสรลิฐของผมทบีนี่ไดข้พบกกับชายบางคนเหลล่านบีนี้, แมข้
กระทกันี่งบางคนทบีนี่ทลินี้งครลิสตจกักรทบีนี่ใหข้เงลินเดสือนสผงๆ และมารกับหนข้าทบีนี่ในครลิสตจกักรทบีนี่เลก็กกวล่าและยากจนกวล่า, เพสืนี่อทบีนี่
จะสานตล่องานทบีนี่พระเจข้าไดข้ทรงเรบียกพวกเขาใหข้กระทดา

แนล่นอนวล่าเหลล่าผผข้รกับใชข้ตข้องรกับคล่าเลบีนี้ยงชบีพ และเรากก็ทราบวล่าเมสืนี่อพระเยซผทรงสล่งเจก็ดสลิบคนนกันี้นออกไป 
พระองคร์ทรงบอกพวกเขาวล่า “ผผข้ทดางานสมควรจะไดข้รกับคล่าจข้างของตน” (ลผกา 10:7) ใน 1 โครลินธร์ 9:14 เปาโล
กลล่าววล่า “องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าไดข้ทรงบกัญชาไวข้วล่า คนทบีนี่ประกาศขล่าวประเสรลิฐควรไดข้รกับการเลบีนี้ยงชบีพดข้วยขล่าว
ประเสรลิฐนกันี้น” แตล่มบี “ผผข้ทบีนี่รกับจข้าง” อยผล่เปป็นจดานวนมากในการรกับใชข้วกันนบีนี้

ขข้อพระคดาทบีนี่เราศซกษาอยผล่นบีนี้ไมล่ไดข้หมายความวล่า ผผข้รกับใชข้ทบีนี่แทข้จรลิงของพระเจข้าไมล่ควรหนบีจากอกันตรายหรสือ
พยายามทบีนี่จะปกปฟ้องตกัวเองเลยไมล่วล่าในกรณบีใด เมสืนี่อพระเยซผทรงสล่งสลิบสองคนนกันี้นออกไป แมข้วล่าพวกเขาถผกสล่งไป
ยกัง “แกะหลงแหล่งวงศร์วานอลิสราเอล” พระองคร์กก็ตรกัสแกล่พวกเขาวล่า “แตล่เมสืนี่อเขาขล่มเหงทล่านในเมสืองนบีนี้ จงหนบีไป
ยกังอบีกเมสืองหนซนี่ง...” (มธ. 10:23)

อกัครทผตเปาโลเปป็นนกักเทศนร์ทบีนี่กลข้าหาญทบีนี่สลุด, ไมล่เกรงกลกัวมากทบีนี่สลุดคนหนซนี่งในพระวจนะทกันี้งหมดของ
พระเจข้า แตล่หลายครกันี้งเขากก็หนบีเอาชบีวลิตรอดอยล่างมบีปฟัญญา (อล่าน กลิจการ 9:20-25, 29, 30; 14:5, 6) มบีตอนอสืนี่นๆ
ทบีนี่ถผกบกันทซกไวข้ในพระคกัมภบีรร์ทบีนี่ผผข้คนของพระเจข้าตข้องจดาใจไปทบีนี่อสืนี่นตล่อ ภายใตข้การทรงนดาของพระเจข้า



ในทางกลกับกกัน มบีเหลล่าดวงวลิญญาณของพวกวลิสลุทธลิชนในเมสืองบรมสลุขเกษมวกันนบีนี้ทบีนี่ไดข้สละชบีวลิตของตน
เพราะเหก็นแกล่ขล่าวประเสรลิฐ บางคนถผกจกับมกัดเสาและถผกไฟเผา, คนอสืนี่นๆถผกโยนใหข้เปป็นอาหารของพวกสกัตวร์ปฝ่าใน
สกังเวบียน ตลอดหลายรข้อยปปเหลล่าครลิสเตบียนบางครกันี้งถผกเรบียกใหข้สละชบีวลิตของตนเพสืนี่อครลิสตจกักรและกลายเปป็นผผข้พลบี
ชบีพเพสืนี่อพระเยซผครลิสตร์ ผผข้คนไดข้ทนทลุกขร์อยล่างหนกัก-และจะทนทลุกขร์เชล่นนกันี้นตล่อไป-เพราะเหก็นแกล่ขล่าวประเสรลิฐ; แตล่
ไมล่มบีกฎเหลก็กตายตกัววล่าผผข้รกับใชข้คนหนซนี่งควรสซูช้ทนภกัยอกันตรายเชล่นนกันี้นนานขนาดไหน แตล่ละคนตข้องตกัดสลินใจเรสืนี่องนบีนี้
เอง ภายใตข้การทรงนดาของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ ในกลิจการ 15:26 เปาโลและบารนาบกัสถผกแนะนดาแกล่ครลิสตจกักร
ทบีนี่เมสืองอกันทลิโอกวล่าเปป็น “ผผข้อลุทลิศชบีวลิตของตน เพสืนี่อพระนามของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเรา” เปาโล
กลล่าวแกล่เหลล่าผผข้ปกครองของครลิสตจกักรทบีนี่เมสืองเอเฟซกัสวล่า “แตล่สลินี่งเหลล่านบีนี้ไมล่ไดข้เปลบีนี่ยนแปลงขข้าพเจข้าเลย ขข้าพเจข้า
มลิไดข้ถสือวล่าชบีวลิตของขข้าพเจข้าเปป็นสลินี่งประเสรลิฐแกล่ขข้าพเจข้า แตล่ในชบีวลิตของขข้าพเจข้าขอทดาหนข้าทบีนี่ใหข้สดาเรก็จดข้วยความปปตลิ
ยลินดบี และทดาการปรนนลิบกัตลิทบีนี่ไดข้รกับมอบหมายจากพระเยซผเจข้า คสือทบีนี่จะเปป็นพยานถซงขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณ
ของพระเจข้านกันี้น” (กลิจการ 20:24) อบีกครกันี้งในกลิจการ 21:13 เขากลล่าววล่า “ดข้วยขข้าพเจข้าเตก็มใจพรข้อมทบีนี่จะไปใหข้เขา
ผผกมกัดไวข้อยล่างเดบียวกก็หามลิไดข้ แตล่เตก็มใจพรข้อมจะตายทบีนี่ในกรลุงเยรผซาเลก็มดข้วยเพราะเหก็นแกล่พระนามของพระเยซผ
เจข้า” ถข้าเราฟฟังเสบียงของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ พระองคร์จะทรงนดาพาเราวล่าเมสืนี่อไรทบีนี่เราควรหนบีจากอกันตราย และ
เมสืนี่อไรทบีนี่เราควรยสืนหยกัด-แมข้กระทกันี่งถซงความตายกก็ดบี, หากนกันี่นเปป็นพระประสงคร์ของพระเจข้า

ขข้อ 13 และ 14: “ผซูช้ทอีชั่รชบจช้างนชทั้นหนอีเพราะเขาเปป็นลซูกจช้างและไมต่เปป็นหต่วงแกะเลย เราเปป็นผซูช้เลอีทั้ยงทอีชั่ดอี 
และเรารซูช้จชกแกะของเรา และแกะของเรากด็รซูช้จชกเรา”

ขข้อ 13 อธลิบายตกัวมกันเองอยผล่แลข้วและถผกพผดถซงไปแลข้วในคดาอธลิบายกล่อนหนข้านบีนี้ คนทบีนี่แคล่ “รกับจข้าง” เพสืนี่อ
เฝฟ้าฝผงแกะกก็จะละทลินี้งพวกมกันเมสืนี่อพวกสลุนกัขปฝ่ามา “เพราะเขาเปป็นลซูกจช้าง” และไมล่รกักแกะเหลล่านกันี้น

“เราเปป็นผซูช้เลอีทั้ยงทอีชั่ดอี” คดากลล่าวนบีนี้ซซนี่งถผกใหข้เปป็นครกันี้งทบีนี่สองแลข้วในพระคดาสบีนี่ขข้อ แสดงใหข้เหก็นความสดาคกัญของ
ตดาแหนล่งหนข้าทบีนี่ของพระผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่ดบีนกันี้น พระเจข้าไมล่จดาเปป็นตข้องตรกัสอะไรมากกวล่าหนซนี่งครกันี้งเพสืนี่อทดาใหข้มกันเปป็นเชล่นนกันี้น 
และเมสืนี่อคดาตรกัสใดถผกกลล่าวซนี้ดาในพระคกัมภบีรร์ เรากก็ทราบไดข้วล่าการทวนซนี้ดานกันี้นเปป็นสลินี่งทบีนี่สดาคกัญสลุดๆ มกันเปป็นเรสืนี่อง
สดาคกัญทบีนี่เราตข้องจดจดาขข้อเทก็จจรลิงจากสวรรคร์ทบีนี่วล่าพระเยซผทรงเปป็น “ผซูช้เลอีทั้ยงทอีชั่ดอีนททั้น” ในลกักษณะเดบียวกกับทบีนี่
พระองคร์ทรงเปป็น “นนี้ดานจันน...ขนมปฟังนจันน...ความสวล่างนจันน...ความจรลิงนจันน...ผผข้นจันนทบีนี่ใหข้กดาเนลิดชบีวลิตนลิรกันดรร์...ผผข้นจันนทบีนี่
รลิเรลินี่มและทดาใหข้ความเชสืนี่อของเราสดาเรก็จ...อกัลฟาและโอเมกา” พระองคค์ทรงเปป็นเราเปป็นผซูช้ยวิชั่งใหญต่นททั้น!”

“เรารซูช้จชกแกะของเรา และแกะของเรากด็รซูช้จชกเรา” นบีนี่ชบีนี้ใหข้เหก็นความแตกตล่างอยล่างชกัดเจนระหวล่าง “ผผข้ทบีนี่
รกับจข้าง” กกับผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่แทข้จรลิง และไมล่ตข้องสงสกัยเลยวล่าคดากลล่าวนบีนี้บาดลซกลงในใจสดานซกผลิดชอบของพวกยลิวเหลล่านกันี้น
พวกเขารผข้ตกัววล่าพระเยซผกดาลกังบอกพวกเขาวล่า “พวกทล่านไมล่รซูช้จชกเรา ดข้วยเหตลุนบีนี้พวกทล่านจซงไมล่ใชล่ของเรา โมเสสไดข้
เขบียนถซงเรา, อกับราฮกัมไดข้เหก็นวกันของเราแลข้วและชสืนี่นชมยลินดบีในมกัน; แตล่พวกทข่านปฏลิเสธทบีนี่จะยอมรกับเราในฐานะ
พระผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่ดบี, พวกทล่านปฏลิเสธทบีนี่จะฟฟังเสบียงของเรา, และโดยการกระทดาตล่างๆของพวกทล่าน พวกทล่านกก็เปป็น
พยานรกับรองวล่าพวกทล่านไมล่ไดข้เปป็นของคอกเรา”

พระเยซผทรงรผข้จกัก (และทรงดผแล) ลผกทลุกคนของพระองคร์แบบเปป็นสต่วนตชว พระองคร์ทรงรผข้จกักแตล่ละคน-
ความอล่อนแอตล่างๆ, การถผกทดลองตล่างๆ, การถผกทดสอบตล่างๆ, และความผลิดหวกังตล่างๆทบีนี่โจมตบีลผกแตล่ละคนของ



พระองคร์ พระองคร์ทรงทราบความตช้องการในแตล่ละวกันของแกะแหล่งทลุล่งหญข้าของพระองคร์ และผผข้เชสืนี่อแทข้ทลุกคนกก็
รผข้จกัก “ผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่ดบีนกันี้น”, ฟฟังเสบียงของพระองคร์, ตลิดตามการทรงนดาของพระองคร์, และดกังนกันี้นจซงดผออกวล่าใครเปป็น “ผผข้
ทบีนี่รกับจข้าง” และพวกครผสอนเทก็จ มบีคนมากมายในครลิสตจกักรหลายแหล่งวกันนบีนี้ทบีนี่รผข้วล่าพระเยซผไดช้เสดด็จมาแลช้ว, พวก
เขายอมรกับพระองคร์ในฐานะพระบทุตรของพระเจช้า, และพวกเขารผข้วล่าพระองคร์ไดข้สลินี้นพระองคร์บนกางเขนเพสืนี่อชล่วย
คนบาปทกันี้งหลายใหข้รอด-แตล่นกันี่นไมล่จดาเปป็นตข้องหมายความวล่าพวกเขารผข้จกักพระองคร์ในฐานะพระผผข้ชล่วยใหข้รอดสล่วน
ตกัวของพวกเขา คนทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้วอยล่างแทข้จรลิงและถผกลข้างชดาระในพระโลหลิตของพระเยซผกก็รซูช้จชกพระองคค์
เปป็นการสต่วนตชวในฐานะพระผซูช้ชต่วยใหช้รอดองคค์นททั้น

ขข้อ 15: “เหมรือนพระบวิดาทรงรซูช้จชกเรา เรากด็รซูช้จชกพระบวิดาดช้วย และชอีววิตของเรา เราสละเพรืชั่อฝซูงแกะ”
พระคดาขข้อนบีนี้ควรถผกอล่านแบบเชสืนี่อมโยงกกับขข้อพระคดากล่อนหนข้า โดยไมล่มบีการแบล่งแยกระหวล่างทกันี้งสองขข้อนบีนี้

เลย ความหมายกก็คสือวล่าการรผข้จกักกกันทกันี้งสองฝฝ่ายระหวล่างพระครลิสตร์พระผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่ดบีกกับผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายทบีนี่บกังเกลิดใหมล่
แลข้วนกันี้น เปป็นเหมสือนการรผข้จกักกกันทกันี้งสองฝฝ่ายระหวล่างพระเจข้าพระบลิดากกับพระครลิสตร์พระบลุตร-ความรผข้อยล่างหนซนี่งทบีนี่
สนลิทสนมเหลสือเกลิน, ลซกซซนี้งเหลสือเกลิน, ยากทบีนี่จะเขข้าใจไดข้เหลสือเกลิน, จนไมล่มบีถข้อยคดาใดจะพรรณนามกันไดข้ ลกักษณะ
เฉพาะตกัวของการรผข้จกักกกันอยล่างสนลิทสนมของพระเจข้าพระบลิดากกับพระเจข้าพระบลุตรเปป็นหนซนี่งในขข้อลซกลกับทบีนี่ลซกซซนี้ง
ซซนี่งเราไมล่มบีวกันเขข้าใจไดข้อยล่างถล่องแทข้: “สวิชั่งลอีทั้ลชบทชทั้งปวงเปป็นของพระเยโฮวาหค์พระเจช้าของเราทชทั้งหลาย แตต่สวิชั่งทรง
สกาแดงนชทั้นเปป็นของเราทชทั้งหลาย และของลซูกหลานของเราเปป็นนวิตยค์…” (พบญ. 29:29) ถซงกระนกันี้นความรผข้นบีนี้และ
การรล่วมสนลิทนบีนี้ทบีนี่เกลินขบีดจดากกัด, ซซนี่งพระองคร์ผผข้ทรงไรข้ขบีดจดากกัดทรงทราบแตล่ผผข้เดบียว, กก็มบีอยผล่ระหวต่างพระครวิสตค์กชบ
ลซูกๆของพระองคค์, และสามารถถผกเปรบียบเทบียบไดข้กกับความรผข้ทบีนี่มบีอยผล่ระหวล่างพระเจข้าพระบลิดากกับพระเจข้าพระ
บลุตรเทต่านชทั้น แผล่นดลินโลก-ซซนี่งมบีขบีดจดากกัด-ไมต่มอีสวิชั่งใดทบีนี่จะใชข้อธลิบายการเปรบียบเทบียบเชล่นนกันี้นไดข้ 

“ชอีววิตของเรา เราสละเพรืชั่อฝซูงแกะ” ในทบีนี่นบีนี้องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเราตรกัสถซงการสลินี้นพระชนมร์ของ
พระองคร์บนกางเขนนกันี้นเพสืนี่อลบมลทลินบาป, การลบลข้างพระอาชญาซซนี่งพระองคร์จะทรงกระทดาในไมล่ชข้าผล่าน
ทางการหลกันี่งพระโลหลิตของพระองคร์บนกางเขนนกันี้น-ขข้อพลิสผจนร์สผงสลุดแหล่งความรกักของพระองคร์ทบีนี่มบีใหข้แกล่ฝผงแกะนกันี้น
พระเยซผบนกางเขนทรงเปป็นความรกักของพระเจข้าทบีนี่ถผกแสดงออก-สลินี่งดบีทบีนี่สลุดของพระเจข้าเพสืนี่อสลินี่งเลวทบีนี่สลุดของมนลุษยร์

ในยอหร์น 15:13 พระเยซผตรกัสวล่า “ไมล่มบีผผข้ใดมบีความรกักทบีนี่ยลินี่งใหญล่กวล่านบีนี้ คสือการทบีนี่ผผข้หนซนี่งผผข้ใดจะสละชบีวลิต
ของตนเพสืนี่อมลิตรสหายของตน”-แตล่พระองคห์ทรงกระทดามากกวล่านกันี้น: พระองคค์ไดช้ทรงสละวางชอีววิตของพระองคค์
เพรืชั่อพวกศชตรซูของพระองคค์! “พระเจข้าทรงสดาแดงความรกักของพระองคร์แกล่เราทกันี้งหลาย คสือขณะทบีนี่เรายกังเปป็นคน
บาปอยผล่นกันี้น พระครวิสตค์ไดจ้ทรงสวิทั้นพระชนมค์เพรืชั่อเรา” (รม. 5:8)

อยล่างไรกก็ตาม “แกะ” ในพระคดาตอนนบีนี้กก็ไมล่ไดข้สอนเรสืนี่องการลบมลทลินแบบจดากกัด-นกันี่นคสือ วล่าพระเยซผไดข้
ทรงสลินี้นพระชนมร์เพสืนี่อคนจดานวนจดากกัดเทล่านกันี้น ถข้าพระองคร์ไมล่ไดข้ทรงสละวางชบีวลิตของพระองคร์ ทสุกคนกด็คงตาย
หมดแลช้ว ดข้วยวล่า “คล่าจข้างของบาปคสือความตาย” ถข้าพระผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่ดบีไมล่ไดข้ทรงสละวางชบีวลิตของพระองคร์เพสืนี่อแกะ
เหลล่านกันี้น คงไมล่มบีผผข้ใดทบีนี่จะเขข้าคอกแกะนกันี้นไดข้เลย ยอหร์น 1:29; 3:16; 6:33 และ 1 ยอหร์น 2:1, 2 เปป็นขข้อพลิสผจนร์ทบีนี่
มากเกลินพอวล่าพระคกัมภบีรร์ขข้อนบีนี้ไมล่ไดข้สอนวล่าพระเยซผไดข้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพสืนี่อผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายเทล่านกันี้น “ผผจ้ใดมทใจ
ปรารถนา กด็ใหช้ผซูช้นชทั้นมารชบนทั้กาแหต่งชอีววิตโดยไมต่ตช้องเสอียอะไรเลย” (วว. 22:17)



ขข้อ 16: “แกะอรืชั่นซจึชั่งมวิไดช้เปป็นของคอกนอีทั้เรากด็มอีอยซูต่ แกะเหลต่านชทั้นเรากด็ตช้องพามาดช้วย และแกะเหลต่านชทั้น
จะฟปังเสอียงของเรา แลช้วจะรวมเปป็นฝซูงเดอียว และมอีผซูช้เลอีทั้ยงเพอียงผซูช้เดอียว”

“แกะอรืชั่นซจึชั่งมวิไดช้เปป็นของคอกนอีทั้เรากด็มอีอยซูต่” หมายถซงพวกคนตล่างชาตลิ พระเยซผไมล่ไดข้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพสืนี่อ
พวกยลิวเทล่านกันี้น ถซงแมข้วล่าขล่าวสารนกันี้นมบีมา “ถซงยลิวกล่อน” (รม. 1:16) แตล่มกันกก็มายกังชาวกรบีก (คนตล่างชาตลิ) เชล่นกกัน

“คอกนอีทั้” หมายถซงพวกยลิวทบีนี่เชสืนี่อในทล่ามกลางชนชาตลิอลิสราเอล ในยลุคแหล่งพระคลุณนบีนี้ ครลิสตจกักรประกอบ
ดข้วยพวกยลิวและพวกคนตล่างชาตลิทบีนี่เชสืนี่อ ผผข้เชสืนี่อทลุกคนเปป็นสมาชลิกของครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ กล่อนพระเยซผไดข้
เสดก็จมานกันี้น พวกคนตล่างชาตลิไมล่มบีความหวกัง, เปป็นคนตล่างดข้าวจากประโยชนร์สลุขรล่วมกกันของชนชาตลิอลิสราเอล, เปป็น
คนตล่างถลินี่นตล่อพกันธสกัญญาเหลล่านกันี้นแหล่งพระสกัญญา, และปราศจากพระเจข้า “แตล่บกัดนบีนี้ในพระเยซผครลิสตร์ ทล่านทกันี้ง
หลายซซนี่งเมสืนี่อกล่อนอยผล่ไกลไดข้เขข้ามาใกลข้โดยพระโลหลิตของพระครลิสตร์ เพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็นสกันตลิสลุขของเรา 
เปป็นผผข้ทรงกระทดาใหข้ทกันี้งสองฝฝ่ายเปป็นอกันหนซนี่งอกันเดบียวกกัน และทรงรสืนี้อกดาแพงทบีนี่กกันี้นระหวล่างสองฝฝ่ายลง และไดข้ทรง
กดาจกัดการซซนี่งเปป็นปฏลิปฟักษร์กกันในเนสืนี้อหนกังของพระองคร์ คสือกฎของพระบกัญญกัตลิซซนี่งใหข้ถสือศบีลตล่างๆนกันี้น เพสืนี่อจะกระทดา
ใหข้ทกันี้งสองฝฝ่ายเปป็นคนใหมว่คนเดทยวในพระองคร์ เชล่นนกันี้นแหละจซงทรงกระทดาใหข้เกลิดสกันตลิสลุข และเพสืนี่อพระองคร์จะ
ทรงกระทดาใหข้ทกันี้งสองพวกคสืนดบีกกับพระเจข้า เปป็นกายเดรียวโดยกางเขนซซนี่งเปป็นการทดาใหข้การเปป็นปฏลิปฟักษร์ตล่อกกัน
หมดสลินี้นไป และพระองคร์ไดข้เสดก็จมาประกาศสกันตลิสลุขแกล่ทล่านทบีนี่อยผล่ไกล และแกล่คนทบีนี่อยผล่ใกลข้ เพราะวล่าพระองคร์ทรง
ทดาใหข้เราทกันี้งสองพวกมบีโอกาสเขข้าเฝฟ้าพระบลิดา โดยพระวลิญญาณองคร์เดบียวกกัน” (อฟ. 2:11-18 บางสล่วน)

เมสืนี่อพระเยซผตรกัสถข้อยคดาเหลล่านกันี้น “แกะอสืนี่นซซนี่งมลิไดข้เปป็นของคอกนบีนี้เรากก็มบีอยผล่” พวกคนตล่างชาตลิในขณะนกันี้น
กก็เปป็นคนตล่างดข้าวจากประโยชนร์สลุขรล่วมกกันของชนชาตลิอลิสราเอล, คนตล่างถลินี่นตล่อบรรดาพกันธสกัญญาแหล่งพระ
สกัญญา; แตล่พระเยซผไดข้ทรงเปลบีนี่ยนแปลงทกันี้งหมดนกันี้นแลข้วเมสืนี่อพระองคร์ไดข้ทรงสละวางชบีวลิตของพระองคร์เพสืนี่อ “ผผข้ใด
กก็ตาม” จะสามารถกลายเปป็นสมาชลิกคนหนซนี่งแหล่งครอบครกัวของพระเจข้าไดข้-ในยลุคสมกัยนบีนี้, สมาชลิกคนหนซนี่งของค
รลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่

“แกะอสืนี่น” หมายถซงพวกคนตล่างชาตลิทบีนี่จะฟฟังขล่าวประเสรลิฐและจะเชสืนี่อในพระเยซผหลกังจากการ
สลินี้นพระชนมร์, การถผกฝฟังไวข้, และการฟฟฟื้นคสืนพระชนมร์ของพระองคร์แลข้ว “แกะอสืนี่น” เหลล่านบีนี้ยกังไมล่ไดข้รกับความรอดใน
ขณะนกันี้น-แตล่เนสืนี่องจากพระเจข้าทรงมบีอดานาจสลิทธลิธขาดสผงสลุดและทรงทราบเบสืนี้องปลายตกันี้งแตล่เบสืนี้องตข้น และเนสืนี่องจาก
ครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ไดข้ถผกมอบใหข้แกล่พระเยซผกล่อนทบีนี่โลกไดข้มบีขซนี้นมา พวกเขาจซงจะไดข้รกับความรอดเมสืนี่อพวก
เขาฟฟังการประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของพระเจข้า

เกรงวล่าใครบางคนจะเขข้าใจผลิด ผมขออธลิบายตรงนบีนี้วล่าครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ในฐานะกายหนจึชั่งไดข้ถผก
เลสือกและถผกสกัญญาแลข้วกล่อนทบีนี่พระเจข้าไดข้ทรงเนรมลิตสรข้างโลก (จงศซกษา 1 เปโตร 1:18-23) ครลิสตจกักรพกันธ
สกัญญาใหมล่ในฐานะกายหนซนี่งซซนี่งมบีพระเยซผเปป็นศบีรษะและรากฐาน (อฟ. 5:21-33) ไดข้ถผกกดาหนดไวข้ลล่วงหนข้า, ถผก
เลสือกใหข้เปป็นอยผล่ เมสืนี่อพระเยซผตรกัสแกล่เปโตรวล่า “บนศลิลานบีนี้เราจะสรข้างครลิสตจกักรของเราไวข้ และประตผแหล่งนรกจะ
มบีชกัยตล่อครลิสตจกักรนกันี้นกก็หามลิไดข้” (มธ. 16:13-18) พระองคร์กก็กดาลกังตรกัสถซงครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่, กายนกันี้น  
พระองคร์ไมล่ไดข้ตรกัสวล่าพญามารจะไมล่โจมตบี-และถซงกกับทดาใหข้ผผข้ทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้วบางคนสะดลุด-แตล่ไมต่ลช้ม! “คนทบีนี่คลิด
วล่าตกัวเองมกันี่นคงดบีแลข้ว กก็จงระวกังใหข้ดบี กลกัววล่าจะลข้มลง” (1 คร. 10:12) อยล่างไรกก็ตาม ครลิสตจกักรในฐานะกายหนจึชั่ง



จะไรข้ตดาหนลิอยล่างแนล่นอนพอๆกกับทบีนี่พระเจข้าเองทรงไรข้ตดาหนลิ เพราะวล่าพระเจข้าไดข้ทรงกดาหนดไวข้ลล่วงหนข้าแลข้ววล่าค
รลิสตจกักรในฐานะกายหนซนี่งตข้องถผกนดาเสนอแกล่พระเยซผโดยปราศจากตดาหนลิหรสือรลินี้วรอยหรสืออะไรแบบนกันี้น (อฟ. 
5:27) ครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ประกอบดข้วยคนทกันี้งหลายทบีนี่เชสืนี่อในพระเยซผครลิสตร์เจข้า ครลิสตจกักรในฐานะกาย
หนจึชั่งไดข้ถผกเลสือกกล่อนการวางรากฐานของโลก คนทชทั้งหลายทบีนี่รวมกกันเปป็นกายนกันี้นกก็เชสืนี่อในพระเยซผครลิสตร์เจข้าเมสืนี่อ
พวกเขาไดข้ยลินขล่าวประเสรลิฐ ไมล่ใชล่ทลุกคนทบีนี่ไดข้ยลินจะรกับความรอด แตล่ทลุกคนทบีนี่ฟปังและเชรืชั่อจรริงๆกก็ไดข้รกับความรอด 

แตล่ละคนทบีนี่เชสืนี่อขล่าวประเสรลิฐและตข้อนรกับพระเยซผเจข้าเปป็นการสล่วนตกัว กก็ถผกลลิขลิตลล่วงหนข้าใหข้เปป็นตามแบบ
พระฉายของพระบลุตรผผข้เปป็นทบีนี่รกักของพระเจข้า เปาโลบอกเราวล่า “เราทราบวล่าทลุกสลินี่งทดางานรล่วมกกันเพสืนี่อใหข้เกลิดผลดบี
แกล่คนทกันี้งหลายทบีนี่รกักพระเจข้า คสือคนทกันี้งหลายทบีนี่ไดข้รกับการทรงเรบียกตามพระประสงคร์ของพระองคร์ เพราะวล่าผผข้หนซนี่ง
ผผข้ใดทบีนี่พระองคร์ไดข้ทรงทราบอยผล่แลข้ว ผผข้นกันี้นพระองคร์ไดข้ทรงตกันี้งไวข้ใหข้เปป็นตามลกักษณะพระฉายแหล่งพระบลุตรของ
พระองคร์ เพสืนี่อพระบลุตรนกันี้นจะไดข้เปป็นบลุตรหกัวปปทล่ามกลางพวกพบีนี่นข้องเปป็นอกันมาก” (รม. 8:28, 29)

เมสืนี่อสลินี่งตล่างๆทชทั้งหมดทบีนี่เกลิดขซนี้นกกับผผข้เชสืนี่อทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้วถผกรวมเขข้ากกัน พวกมกันกก็ลข้วนเกลิดขซนี้นเพสืนี่อผผข้เชสืนี่อ
แตล่ละคนจะไดข้ถผกปฟัฟื้นแตล่งและขซนี้นรผป, ถผกทดาใหข้เหมสือนกกับพระบลุตรของพระเจข้า, พระบลุตรหกัวปปทล่ามกลางพวกพบีนี่
นข้องเปป็นอกันมาก ผผข้ทบีนี่องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าทรงรกัก, พระองคร์กก็ทรงตบีสอน และทรงโบยบลุตรชายทลุกคน การตบีสอนและ
การโบยมบีไวข้เพสืนี่อใหข้เกลิดผลดบีตล่อเราและเพสืนี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจข้า การตบีสอนปฟัฟื้นแตล่งเราและทดาใหข้เราเหมาะสม
สดาหรกับอาณาจกักรแหล่งสวรรคร์

“แกะอรืชั่นซจึชั่งมวิไดช้เปป็นของคอกนอีทั้เรากด็มอีอยซูต่” ไมล่ไดข้หมายความวล่าคนตล่างชาตลิบางคนถผกเลสือกใหข้รกับความ
รอด ขณะทบีนี่คนอสืนี่นๆไมล่ไดข้ถผกเลสือกและดข้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาจซงไมข่สามารถรอดไดข้ มกันหมายความวล่าทกันี้งพวกยลิวและ
คนตล่างชาตลิทบีนี่ไดข้ยลินขล่าวประเสรลิฐและตข้อนรกับพระเยซผในยลุคแหล่งพระคลุณนบีนี้ กก็กลายเปป็นสมาชลิกของครลิสตจกักรแทข้
หนซนี่งเดบียวนบีนี้

เหก็นไดข้ชกัดวล่าครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ไดข้ถผกมอบใหข้แกล่พระเยซผในการประชลุมสภานลิรกันดรร์ของตรบีเอกานลุ
ภาพกล่อนการวางรากฐานของโลก และกดาลกังถผกกล่อตกัวขซนี้นในขณะนบีนี้ มกันไดข้เรลินี่มตข้นทบีนี่วกันเพก็นเทคอสตร์นกันี้นและจะ
ดดาเนลินตล่อไปจนกวล่าจะถซงการรกับขซนี้นไปนกันี้น แตล่ละคนทบีนี่ไดข้ยลินขล่าวประเสรลิฐและตข้อนรกับพระเยซผเจข้าตามเงสืนี่อนไข
แหล่งขล่าวประเสรลิฐกก็กลายเปป็นสล่วนหนซนี่งของพระกายของพระครลิสตร์ ผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายถผกรวมเปป็นหนซนี่งเดบียวกกันกกับ
พระกายของพระครลิสตร์โดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ: “เพราะวล่าถซงเราจะเปป็นพวกยลิวหรสือพวกตล่างชาตลิ เปป็นทาส
หรสือมลิใชล่ทาสกก็ตาม เราทกันี้งหลายไดข้รกับบกัพตลิศมาโดยพระวลิญญาณองคร์เดบียวเขข้าเปป็นกายอกันเดบียวกกัน และพระ
วลิญญาณองคร์เดบียวกกันนกันี้นซาบซล่านอยผล่ เพราะวล่ารล่างกายมลิไดข้ประกอบดข้วยอวกัยวะเดบียวแตล่ดข้วยหลายอวกัยวะ” (1 
คร. 12:13, 14)

เพสืนี่อนทบีนี่รกักครกับ ถข้าคลุณตข้องใชข้เวลาชกันี่วนลิรกันดรร์ในบซงไฟนกันี้น มกันกก็จะไมล่ใชล่เพราะวล่าคลุณไมล่ไดข้ถผกเลสือก (หรสือ
ถผกลลิขลิตไวข้ลล่วงหนข้า) เพสืนี่อใหข้รกับความรอด มกันจะเปป็นเพราะวล่าคลุณไมข่ยอมมาหาพระเยซผและยอมใหข้พระองคร์ชล่วย
คลุณใหข้รอด!

“แกะเหลต่านชทั้นเรากด็ตช้องพามาดช้วย”-นกันี่นคสือ พวกคนตล่างชาตลิทบีนี่ในขณะนกันี้นนกับถสือพระอสืนี่นจะกลายเปป็น
สมาชลิกแหล่งพระกายของพระครลิสตร์ และพระเยซผครลิสตร์เจข้าทรงเปป็นผผข้ทบีนี่นดาพวกเขาเขข้ามา



“แกะเหลต่านชทั้นจะฟปังเสอียงของเรา” นบีนี่เปป็นทกันี้งคดาพยากรณร์และคดาสกัญญา ผมไมล่สงสกัยเลยวล่าพระเยซผตรกัส
ถข้อยคดาเหลล่านบีนี้เพสืนี่อหนลุนใจเหลล่าสาวกของพระองคร์ในงานรกับใชข้ของพวกเขา สลินี่งทบีนี่พระองคร์ตรกัสจรลิงๆแลข้วกก็คสือ
 “เราไดข้มาเพสืนี่อทบีนี่จะชล่วยคนอสืนี่นๆทบีนี่ไมล่ไดข้อยผล่ในคอกของพวกยลิวใหข้รอดเชล่นกกัน เราไดข้มาเพสืนี่อ ‘แสวงหาและชล่วยผผข้ทบีนี่
หลงหายไปนกันี้นใหข้ไดข้รกับความรอด’ (ลผกา 19:10) เมสืนี่อพวกทล่านประกาศขล่าวประเสรลิฐ ‘ผผข้ทบีนี่หลงหาย’ ใน
ทล่ามกลางพวกคนตล่างชาตลิกก็จะไดช้ยวินขล่าวประเสรลิฐ และในการไดข้ยลินขต่าวประเสรวิฐพวกเขากก็จะไดช้ยวินเสอียงของ
เรา, พวกเขาจะจดาเสบียงของพระผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่ดบีนกันี้นไดข้, พวกเขาจะมาหาเราและเราจะชล่วยพวกเขาใหข้รอด” พระองคร์
ตรกัสแกล่เจก็ดสลิบคนนกันี้นวล่า “ผผข้ทบีนี่ฟฟังทล่านทกันี้งหลายกก็ไดข้ฟฟังเรา ผผข้ทบีนี่เกลบียดชกังทล่านทกันี้งหลายกก็เกลบียดชกังเรา ผผข้ทบีนี่เกลบียดชกัง
เรากก็เกลบียดชกังผผข้ทบีนี่ทรงใชข้เรามา” (ลผกา 10:16)

“แลช้วจะรวมเปป็นฝซูงเดอียว และมอีผซูช้เลอีทั้ยงเพอียงผซูช้เดอียว”-(คดากรบีกอล่านวล่า “ฝซูงแกะเดบียว”) มบีครลิสตจกักรเพบียง
หนซนี่งเดบียวเทล่านกันี้น-ครลิสตจกักรของพระเจข้า (กลิจการ 20:28)-และเมสืนี่อผมกลล่าววล่า “ครลิสตจกักรของพระเจข้า” ผมกก็ไมล่
ไดข้กดาลกังหมายถซงนลิกายหนซนี่งแตล่หมายถซงครลิสตจกักรนจันนของพระเจข้าผผข้ทรงพระชนมร์อยผล่, ครลิสตจกักรซซนี่งมบีพระเยซผเปป็น
ศบีรษะและรากฐาน ผผข้เชสืนี่อทลุกคนเปป็นอวกัยวะตล่างๆแหล่งพระกายของพระองคร์, กระดผกแหล่งกระดผกของพระองคร์
และเนสืนี้อหนกังแหล่งเนสืนี้อหนกังของพระองคร์, ซซนี่งถผกใหข้บกัพตลิศมาเขช้าในกายนกันี้นโดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ, และถผกทดาใหข้
ดสืนี่มเขข้าในพระวลิญญาณองคร์เดบียว (1 คร. 12:12, 13) มบีครลิสตจกักรแทช้หนจึชั่งเดอียวเทล่านกันี้น-องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าองคร์
เดบียว, ความเชสืนี่อเดบียว, บกัพตลิศมาเดบียว, ฝผงแกะเดบียว, ผผข้เลบีนี้ยงเดบียว

ในการกลล่าวถซงครลิสตจกักรแทข้หนซนี่งเดบียวนกันี้น (คอกเดบียว, ฝผงเดบียว) เราไมล่กลข้าทบีนี่จะแคบเกลินไปหรสือเปปิด
กวข้างเกลินไป ถข้าเราแคบเกลินไป เรากก็จะมบีความผลิดในการบาปของพวกฟารลิสบี, พวกธรรมาจารยร์, และพวกผผข้ใหญล่
เหลล่านกันี้น ถข้าเราเปปิดกวข้างเกลินไป เรากก็จะจกัดกลลุล่มสมาชลิกครลิสตจกักรทข้องถลินี่นทลุกคนใหข้เปป็นครลิสเตบียน และนบีนี่กก็ไมล่ใชล่
ความจรลิง ไมล่ใชล่สมาชลิกครลิสตจกักรทลุกคนเปป็นครวิสเตอียน แตล่ครลิสเตบียนแทข้บางคนกก็สามารถถผกพบเจอไดข้ในครลิสต
จกักรเกสือบทลุกแหล่ง ไมล่วล่าคนๆหนซนี่งจะอยผล่ในครลิสตจกักรนลิกายใด ถข้าเขาถผกลข้างชดาระในพระโลหลิตและรกับความรอด
แลข้วโดยพระคลุณของพระเจข้า, บกังเกลิดใหมล่แลข้วอยล่างแทข้จรลิง, เขากก็เปป็นสมาชลิกคนหนซนี่งของฝผงแกะเดบียวนกันี้น, ครลิสต
จกักรแทข้หนซนี่งเดบียวนกันี้น; แตล่ถซงแมข้วล่าคนๆหนซนี่งเปป็นสมาชลิกในครลิสตจกักรแหล่งหนซนี่งทบีนี่โดดเดต่นมากๆ, ถข้าเขาไมล่ไดข้บกังเกลิด
ใหมล่ เขากก็ไมข่เปป็นสมาชลิกคนหนซนี่งของครลิสตจกักรแทข้หนซนี่งเดบียวนกันี้น

ขข้อ 17: “ดช้วยเหตทุนอีทั้พระบวิดาของเราจจึงทรงรชกเรา เพราะเราสละชอีววิตของเรา เพรืชั่อจะรชบชอีววิตนชทั้นครืนมา
ออีก”

นบีนี่เปป็นอบีกหนซนี่งขข้อลซกลกับของพระเจข้าทบีนี่เชสืนี่อมโยงกกับความเปป็นหนซนี่งเดบียวกกัน, สามกัคคบีธรรม, และความรกัก
ระหวล่างพระเจข้าพระบลิดากกับพระเจข้าพระบลุตร มกันเปป็นขข้อความทบีนี่เราตข้องรกับเอาโดยความเชสืนี่อ-เชรืชั่อมชนเพราะวต่า
พระเยซซูตรชสมชน พระองคร์ทรงใชข้ภาษาของแผล่นดลินโลกทบีนี่เกบีนี่ยวขข้องกกับความรกัก

กล่อนพระเจข้าไดข้ทรงเนรมลิตสรข้างโลกหรสือสลินี่งใดซซนี่งมบีอยผล่ในโลก มบีลลิขลิตไวข้ลล่วงหนข้าแลข้ววล่าพระเยซผจะเสดก็จ
จากพระทรวงของพระบลิดา, รกับกายหนซนี่ง, และหลกันี่งพระโลหลิตของพระองคร์เพสืนี่อการไถล่คนบาปทกันี้งหลาย (1 ปต. 
1:18-23); แตล่ขณะทบีนี่เราขอบคลุณพระเยซผเจข้าทบีนี่ทรงซสืนี้อความรอด, ขณะทบีนี่เราสรรเสรลิญพระนามของพระองคร์และ
รข้องเพลงวล่า “พระนามทบีนี่อล่อนหวานทบีนี่สลุดเทล่าทบีนี่ลลินี้นมนลุษยร์จะเอล่ย, บทเพลงไพเราะทบีนี่สลุดเทล่าทบีนี่เคยถผกขกับรข้อง” เรา



ตข้องไมล่ลสืมวล่าพระเจผู้าทรงเปป็นผผข้ทบีนี่ “รกักโลกจนไดข้ประทานพระบลุตรทบีนี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์” พระเจผู้า
ทรงเปป็นผผข้ทบีนี่สดาแดงความรกักของพระองคร์ตล่อเราในการทบีนี่ “ขณะทบีนี่เรายกังเปป็นคนบาปอยผล่นกันี้น” พระองคร์ทรงยอมใหข้
พระครลิสตร์สลินี้นพระชนมร์เพสืนี่อเรา (รม. 5:8) พระเจผู้าทรงเปป็นผผข้ทบีนี่ใหข้พระเยซผเปป็นผผข้ลบลข้างพระอาชญาเพราะบาป
ของเราทกันี้งหลาย (รม. 3:25) ดกังนกันี้นเราจซงควร “ชชที่นชมยวินดทในพระเจจ้าโดยทางพระเยซซูครวิสตค์องคค์พระผซูช้เปป็น
เจช้าของเรา เพราะโดยพระองคค์นชทั้นเราจจึงไดช้กลชบครืนดอีกชบพระเจช้า” (รม. 5:11)

“ดช้วยเหตทุนอีทั้พระบวิดาของเราจจึงทรงรชกเรา เพราะเราสละชอีววิตของเรา” เพราะความเตก็มใจของพระเยซผ
ทบีนี่จะสละวางชบีวลิตของพระองคร์ เราจซงอล่านวล่า “เหตลุฉะนกันี้นพระเจข้าจซงไดข้ทรงยกพระองคร์ขซนี้นอยล่างสผงทบีนี่สลุดดข้วย และ
ไดข้ทรงประทานพระนามเหนสือนามทกันี้งปวงใหข้แกล่พระองคร์ เพสืนี่อ ‘หกัวเขล่าทลุกหกัวเขล่า’ ในสวรรคร์กก็ดบี ทบีนี่แผล่นดลินโลกกก็ดบี
ใตข้พสืนี้นแผล่นดลินโลกกก็ดบี ‘จะตข้องคลุกกราบลง’ นมกัสการในพระนามแหล่งพระเยซผนกันี้น และเพสืนี่อ ‘ลลินี้นทลุกลลินี้นจะยอมรกับ’
วล่าพระเยซผครลิสตร์ทรงเปป็นองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า อกันเปป็นการถวายพระเกบียรตลิแดล่พระเจข้าพระบลิดา” (ฟป. 2:9-11)

ผล่านทางปลายปากกาทบีนี่ไดข้รกับการดลใจของศาสดาพยากรณร์อลิสยาหร์ เราอล่านวล่า “ฉะนบีนี้เราจะแบล่งสล่วน
หนซนี่งใหข้ทล่านกกับผผข้ยลินี่งใหญล่ และทล่านจะแบล่งรางวกัลกกับคนแขก็งแรง เพราะทล่านเทจลิตวลิญญาณของทล่านถซงความมรณ
า และถผกนกับเขข้ากกับบรรดาผผข้ละเมลิด ทล่านกก็แบกบาปของคนเปป็นอกันมาก และทดาการอข้อนวอนเพสืนี่อผผข้ละเมลิด”
(อสย. 53:12)

“เพรืชั่อจะรชบชอีววิตนชทั้น (ชอีววิตของเรา) ครืนมาออีก” ชบีนี้ไปยกังการฟฟฟื้นคสืนพระชนมร์ของพระเยซผเจข้า ซซนี่งเปป็นการ
เตสือนใจเหลล่าผผข้ฟฟังของพระองคร์วล่าพระองคร์ทรงแตกตล่างจากแมข้กระทกันี่งพวกผซูช้เลอีทั้ยงแกะฝฝ่ายโลกทบีนี่ดบีทบีนี่สลุด พวกเขา
อาจสละวางชบีวลิตของพวกเขาเพสืนี่อแกะ แตล่พวกเขาไมล่สามารถรกับชบีวลิตนกันี้นคสืนมาอบีกไดข้; ความตายของพวกเขาจะ
เปป็นจลุดจบแหล่งการรกับใชข้ของพวกเขา แตล่มกันไมล่เปป็นแบบนกันี้นกกับพระเยซผ พระองคร์ไดข้ทรงสละวางชบีวลิตของ
พระองคร์, พระองคค์ทรงรชบชอีววิตนชทั้นครืนมาแลช้ว, และประทกับทบีนี่เบสืนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจข้าพระบลิดา พระองคร์
ทรงมบีชบีวลิตอยผล่เรสืนี่อยไปเพสืนี่อทดาการอข้อนวอนเผสืนี่อเรา พระองคร์ทรงเปป็นคนกลางผผข้เดบียวนกันี้นระหวล่างพระเจข้ากกับมนลุษยร์ 
(1 ทธ. 2:5)

ใจความหลกักของผผข้รกับใชข้ทลุกคนแหล่งขล่าวประเสรลิฐควรเปป็นการสลินี้นพระชนมร์, การถผกฝฟังไวข้, และการฟฟฟื้น
คสืนพระชนมร์ของพระเยซผเจข้า “ตามทอีชั่เขอียนไวช้ในพระคชมภอีรค์” พญามารไมล่สนวล่าเราเทศนาอยล่างรข้อนรนขนาดไหน
หากเราไมล่กลล่าวถซงใจความหลกักของขล่าวประเสรลิฐ-พระโลหลิตของพระเยซผ; ดข้วยวล่าปราศจากการทดาใหข้โลหลิตตก 
กก็ไมล่มบีการยกบาป (ฮบ. 9:22) พระโลหลิตของพระเยซผชดาระใหข้สะอาดจากบาปททุกอยข่าง และพระโลหลิตเปป็นฤทธลิธ
เดชทบีนี่ชดาระใหข้สะอาดหนนที่งเดรียวเทข่านจันน พระโลหลิตของพระเยซผเปป็นจลุดศผนยร์กลาง, จลิตใจ, และจกังหวะการเตข้นของ
หกัวใจของขล่าวประเสรลิฐ, และดข้วยเหตลุนบีนี้คดาเทศนาใดทบีนี่ไมล่มบีขล่าวสารเรสืนี่องกางเขนนกันี้นจซงเปป็นคดาเทศนาทบีนี่วล่างเปลล่า 
ขล่าวประเสรลิฐทบีนี่ไรข้พระโลหลิตเปป็นขล่าวประเสรลิฐของซาตาน ไมล่ใชล่ขล่าวประเสรลิฐของพระเจข้า

พวกยลิวเหลล่านกันี้นคลิดวล่าพระเยซผทรงถผกตรซงกางเขนเพราะวล่าพระเจข้าไมล่ทรงพอพระทกัยในพระองคร์ พวก
เขาคลิดวล่าพระเจข้าทรงละทลินี้งพระองคร์แลข้วและทรงมอบพระองคร์ไวข้แกล่พวกเขาเพสืนี่อนดาไปตรซงกางเขน ตรงกกันขข้าม 
พระเยโฮวาหร์ทรงพอพระทกัยเมสืนี่อพระเยซผเสดก็จไปทบีนี่กางเขนนกันี้นดข้วยความเตก็มใจเพสืนี่อชดาระหนบีนี้บาป “เปป็นนนี้ดา



พระทกัยของพระเยโฮวาหร์ทบีนี่จะใหข้ทล่านฟกชนี้ดาดข้วยความระทมทลุกขร์” เราถผกรกักษาใหข้หาย “ดช้วยรอยเฆอีชั่ยนของ
พระองคค์” เทล่านกันี้น เราถผกทดาใหข้เปป็นปกตลิโดยรอยฟกชทั้กาของพระองคค์เทล่านกันี้น (อล่านอลิสยาหร์ 53 ทกันี้งบท)

ผผผู้ใดฆข่าพระเยซผ?
ขข้อ 18: “ไมต่มอีผซูช้ใดชวิงชอีววิตไปจากเราไดช้ แตต่เราสละชอีววิตดช้วยใจสมชครของเราเอง เรามอีสวิทธวิทอีชั่จะสละชอีววิต

นชทั้น และมอีสวิทธวิทอีชั่จะรชบครืนออีก พระบชญชานอีทั้เราไดช้รชบมาจากพระบวิดาของเรา”
การสลินี้นพระชนมร์ของพระเยซผเปป็นความสมกัครใจ พระองคร์ทรงยลินดบีสละชบีวลิตของพระองคร์เพสืนี่อคนบาปทกันี้ง

หลาย ซซนี่งเปป็นอบีกแงล่มลุมหนซนี่งทบีนี่พระองคร์ทรงแตกตล่างจากผผข้เลบีนี้ยงแกะฝฝ่ายโลกคนใด ผผข้เลบีนี้ยงแกะทบีนี่ดบีอาจสละชบีวลิตของ
ตนเพสืนี่อแกะของเขา-แตล่กก็จะสละชบีวลิตนกันี้นโดยฝฟนใจของเขา ไมล่มบีคนสตลิดบๆี คนใดอยากตาย ครลิสเตบียนไมล่กลกัวความ
ตาย แตล่เราทลุกคนรกักชบีวลิต, เราอยากมบีชบีวลิตอยผล่เพสืนี่อมบีสามกัคคบีธรรมกกับมลิตรสหายและครอบครกัวของเรา, และเพสืนี่อ
รกับใชข้พระเจข้า แตล่พระผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่ดบี, พระผผข้เลบีนี้ยงใหญล่ของผผข้เชสืนี่อทลุกคน, ทรงเตด็มใจสละวางชบีวลิตของพระองคร์, ทรง
เตด็มใจทดาใหข้จลิตวลิญญาณของพระองคร์เปป็นเครสืนี่องบผชาไถล่บาป พระองคร์ไมล่ไดข้ถผกบกังคกับใหข้ทดาเชล่นนกันี้น, พระองคร์ทรง
กระทดาเชล่นนกันี้นเพสืนี่อทดาใหข้พระบลิดาในสวรรคร์ทรงพอพระทกัย; และเพสืนี่อเปป็นการตอบแทนพระเจข้าจซงทรงชล่วยคน
บาปทกันี้งหลายใหข้รอดซซนี่งเปป็นผผข้ทบีนี่ใหข้ความเชสืนี่อของพวกเขาอยผล่ในพระโลหลิตทบีนี่หลกันี่งออกของพระเยซผ-พระองคร์ทรง
ชล่วยเราใหข้รอดเพราะเหก็นแกล่พระครลิสตร์ (อฟ. 4:32)

พวกยวิวไมล่ไดข้ฆล่าพระเยซผ และพวกโรมกก็ไมล่ไดข้ฆล่าพระองคร์เชล่นกกัน มกันเปป็นความจรลิงทบีนี่วล่าพวกยลิวเหลล่านกันี้น
เรบียกรข้องใหข้ประหารชบีวลิตพระองคร์ และพวกโรมกก็ตรซงพระองคร์ทบีนี่กางเขนอกันหนซนี่ง; แตล่พวกเขาไมล่ไดข้เอาชบีวลิตของ
พระองคร์ไป พระองคร์คงจะยกังถผกตรซงบนกางเขนนกันี้นอยผล่เหมสือนเดลิมถข้าพระองคร์ไมล่ไดข้มอบวลิญญาณของพระองคร์
กลกับคสืนสผล่พระเจข้าพระบลิดา ไมต่มอีผซูช้ใดเอาชบีวลิตของพระเยซผไป; พระองคร์ไดข้ทรงสละวางชบีวลิตของพระองคร์เพรืชั่อทอีชั่เรา
ทททั้งหลายจะมอีชอีววิต ไมล่มบีผผข้ใดฆล่าพระเยซผไดข้หากพระองคร์ไมล่ทรงเตก็มใจทบีนี่จะสลินี้นพระชนมร์ ดข้วยวล่าพระเยซผทรงเปป็น
พระเจข้าในเนสืนี้อหนกังและพระเจผู้าทรงตายไมข่ไดผู้! ความรกักของพระเยซผทบีนี่มบีใหข้แกล่คนบาปทกันี้งหลายทบีนี่นล่าสกังเวช, หลง
หาย, และสมควรตกนรกคสือสลินี่งทบีนี่ตรซงพระองคร์เขข้าทบีนี่กางเขนนกันี้น-ไมล่ใชล่คดาสกันี่งของสภาซานเฮดรลิน, ไมล่ใชล่คดาสกันี่งของปป
ลาตหรสืออดานาจของพวกทหารโรม, ไมล่ใชล่ตะปผเหลล่านกันี้นในพระหกัตถร์และพระบาทของพระองคร์; แตต่ฤทธวิธเดชแหต่ง
ความรชกของพระองคค์ทอีชั่มอีตต่อเรา พระเยซผไดข้ทรงสลินี้นพระชนมร์ในชกันี่วขณะทบีนี่พระองคร์ทรงปรารถนาทบีนี่จะตาย ไมล่มบี
มนลุษยร์คนใดทดาใหข้พระองคร์เจก็บจนตข้องสลินี้นพระชนมร์ พระองคร์ไดช้ทรงสละวางชอีววิตของพระองคค์เพสืนี่อทบีนี่พระองคร์จะ
รกับมกันคสืนมาอบีก พระองคร์ทรงถผก “โบยตบีโดยพระเจข้า” (อสย. 53:4) 

“เรามอีสวิทธวิทอีชั่จะสละชอีววิตนชทั้น และมอีสวิทธวิทอีชั่จะรชบครืนออีก” ในทบีนี่นบีนี้พระเยซผทรงประกาศพระลกักษณะแบบ
พระเจข้าของพระองคร์ พระองคร์ทรงมบีฤทธลิธอดานาจเตก็มเปปปี่ยมทบีนี่จะสละวางชบีวลิตของพระองคร์เมสืนี่อพระองคร์ทรงโปรด, 
ในชกันี่วขณะทบีนี่มกันถผกวางแผนไวข้แลข้ว; และพระองคร์ทรงมบีฤทธลิธอดานาจทบีนี่จะเอาชอีววิตนชทั้นครืนมาออีกเมสืนี่อพระองคร์ทรง
โปรด พระองคร์ทรงสกัญญาวล่าจะเปป็นขซนี้นในวกันทบีนี่สาม-และนกันี่นกก็เปป็นสลินี่งทบีนี่พระองคร์ทรงกระทกาแลช้ว ดกังนกันี้นเราจซงเหก็น
วล่าชบีวลิตของพระองคร์และความตายของพระองคร์ไมล่เพบียงอยผล่ในพระหกัตถร์ของพระองคร์เทล่านกันี้น แตล่การฟฟฟื้นคสืน
พระชนมร์ของพระองคร์กก็ดข้วย



กลิจการ 2:24 และ 32 ยกใหข้การฟฟฟื้นคสืนพระชนมร์นกันี้นเปป็นฝปมสือของพระเจข้าพระบลิดา ใน 1 เปโตร 3:18 
มกันถผกยกใหข้เปป็นฝปมสือของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ ในขข้อพระคดาทบีนี่เราศซกษาอยผล่เราอล่านวล่าพระครลิสตร์ไดข้ทรงชลุบ
พระองคค์เองใหข้เปป็นขซนี้นจากตายภายใตข้ฤทธลิธเดชของพระองคร์เอง; แตล่ไมล่มบีความขกัดแยข้งใดๆในทบีนี่นบีนี้เลย ตรบีเอกานลุ
ภาพทรงเปป็นหนซนี่งเดบียวกกันอยล่างสมบผรณร์แบบในทลุกสล่วนของพระราชกลิจในฐานะคนกลางของพระครลิสตร์ ทกันี้งสาม
พระภาคของตรบีเอกานลุภาพไดข้ทรงรล่วมงานกกันอยล่างเตก็มทบีนี่ และแตล่ละรายละเอบียดแหล่งการรกับใชข้ของพระครลิสตร์ทบีนี่
เกบีนี่ยวขข้องกกับการไถล่กก็เปป็นพระราชกลิจของตรบีเอกานลุภาพในความเปป็นหนซนี่งเดบียวกกันทบีนี่ครบถข้วนและสมบผรณร์แบบ

“พระบชญชานอีทั้เราไดช้รชบมาจากพระบวิดาของเรา” ขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าพระเยซผทรงไดข้รกับพระบกัญชาจากพระ
บลิดากก็ไมล่ไดข้หมายความวล่าพระบลุตรทรงดช้อยกวต่าพระบลิดา “พระบกัญชา” แคล่หมายความวล่านบีนี่เปป็นสล่วนหนซนี่งของ
การมอบหมายหนข้าทบีนี่ทบีนี่พระเยซผทรงไดข้รกับจากพระบลิดาในสวรรคร์ตอนทบีนี่พระองคร์เสดก็จเขข้ามาในโลกเพสืนี่อชดาระหนบีนี้
บาป นบีนี่เปป็นสล่วนหนซนี่งของพระราชกลิจทบีนี่ประทานใหข้พระองคร์กระทดาเมสืนี่อพระองคร์ไดข้เสดก็จมาเพสืนี่อ “ทดางานเหลล่านกันี้น
ของพระเจข้า” พระองคร์ทรงเนข้นยนี้ดาซนี้ดาแลข้วซนี้ดาอบีกวล่าพระองคร์ไมล่ไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลกเพสืนี่อทดาตามความประสงคร์
ของพระองคร์เองหรสือทดางานทกันี้งหลายของพระองคร์เอง แตล่เพสืนี่อกระทดาตามพระประสงคร์ของพระเจข้าพระบลิดา-
และทดางานทบีนี่พระบลิดาประทานใหข้พระองคร์กระทดานกันี้นจนสดาเรก็จ

คดาตรกัสตรงนบีนี้ยกังกลล่าวถซงหลกักคดาสอนทกันี้งหมดทบีนี่พระเยซผเพลินี่งทรงประกาศแกล่พวกยลิวในคดาเทศนานบีนี้เชล่นกกัน-
หลกักคดาสอนทบีนี่พระองคร์ทรงไดข้รกับมาจากพระบลิดาของพระองคร์และซซนี่งพระองคร์ทรงเทศนาเพราะวล่าพระบลิดาของ
พระองคร์ทรงบกัญชาพระองคร์ใหข้เทศนามกัน:

“ทล่านไมล่เชสืนี่อหรสือวล่า เราอยผล่ในพระบลิดาและพระบลิดาทรงอยผล่ในเรา คดาซซนี่งเรากลล่าวแกล่ทล่านทกันี้งหลายนกันี้น 
เรามลิไดข้กลล่าวตามใจชอบ แตล่พระบลิดาผผข้ทรงสถลิตอยผล่ในเราไดข้ทรงกระทดาพระราชกลิจของพระองคร์ จงเชสืนี่อเราเถลิด
วล่าเราอยผล่ในพระบลิดาและพระบลิดาทรงอยผล่ในเรา หรสือมลิฉะนกันี้นกก็จงเชสืนี่อเราเพราะกลิจการเหลล่านกันี้นเถลิด” (ยอหร์น 
14:10, 11)

“เพราะเรามลิไดข้กลล่าวตามใจเราเอง แตล่ซซนี่งเรากลล่าวและพผดนกันี้น พระบลิดาผผข้ทรงใชข้เรามา พระองคร์นกันี้นไดข้
ทรงบกัญชาใหข้แกล่เรา” (ยอหร์น 12:49)

ขข้อ 19: “พระดการชสนอีทั้จจึงทกาใหช้พวกยวิวแตกแยกกชนออีก”
ผมไดข้กลล่าวไปแลข้วกล่อนหนข้านบีนี้ในบทเรบียนเหลล่านบีนี้วล่าพระเยซผทรงเปป็นผผข้สรข้างความแตกแยกทบีนี่ยลินี่งใหญล่

ทล่ามกลางมนลุษยร์-และมกันกก็ควรเปป็นเชล่นนบีนี้ เพราะวล่าไมล่มบีความเปป็นกลางในทบีนี่ๆพระเจข้าทรงเขข้ามาเกบีนี่ยวขข้อง เรา
เหก็นไปแลข้ว (บททบีนี่ 7, ขข้อ 43) วล่า “ประชาชนจซงมบีความเหก็นแตกแยกกกันในเรสืนี่องพระองคร์” ในบททบีนี่ 9 ขข้อ 16 มบี 
“ความแตกแยกในทล่ามกลาง (พวกฟารลิสบีเหลล่านกันี้น)” และในขข้อพระคดาทบีนี่เราศซกษากกันอยผล่ “พวกยวิวแตกแยกกชน
ออีก” ทบีนี่วล่าพระเยซผจะทรงเปป็นผผข้ทบีนี่ทดาใหข้ผผข้คนแตกแยกกกันกก็ถผกพยากรณร์ไวข้แลข้วในอลิสยาหร์ 8:14 และในลผกา 2:34 
เชล่นกกัน ถข้าพวกฟารลิสบี, พวกธรรมาจารยร์และพวกผผข้อาวลุโสทบีนี่เยล่อหยลินี่งเหลล่านกันี้นรผข้จกักพระคกัมภบีรร์พกันธสกัญญาเดลิมของ
พวกเขาอยล่างทบีนี่พวกเขากลล่าวอข้างวล่ารผข้จกัก พวกเขากก็นล่าจะรผข้ตกัวแลข้ววล่าความแตกแยกทบีนี่พระเยซผทรงกล่อใหข้เกลิดขซนี้น
ทลุกหนแหล่งทบีนี่พระองคร์ไปสอนนกันี้นเปป็นขข้อพลิสผจนร์ทบีนี่แนล่ชกัดวล่าพระองคร์ทรงเปป็นมากกวล่ามนลุษยร์, วล่าพระองคร์ทรงเปป็น
พระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา, พระบลุตรของพระเจข้า



“พระดการชสนอีทั้” ชบีนี้ไปยกังคดาเทศนาในหลายขข้อกล่อนหนข้า เมสืนี่อพระองคร์ไดข้ทรงชบีนี้ใหข้เหก็นอยล่างชกัดแจข้งเหลสือ
เกลินวล่าพระเจข้าทรงเปป็นพระบลิดาของพระองคร์, ไดข้ทรงประกาศตกัวพระองคร์เองวล่าเปป็นพระผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่ดบี, และตรกัสชกัด
แจข้งถซงความเปป็นพระเจข้าของพระองคร์ เราไดข้หมายเหตลุไปกล่อนหนข้านบีนี้แลข้ววล่าประชาชนบางคนเหลล่านกันี้นยอมรกับ
พระองคร์ใหข้เปป็นศาสดาพยากรณร์ผผข้หนซนี่ง, คนอสืนี่นๆกก็ยกังไมล่ไดข้ตกัดสลินใจเกบีนี่ยวกกับพระองคร์, แตล่ยกังมบีคนอสืนี่นๆอบีก-คน
เหลล่านกันี้นทบีนี่อยผล่ในคณะของพวกฟารลิสบีและบรรดาสมาชลิกของสภาซานเฮดรลิน-ทบีนี่ปฏลิเสธพระองคร์อยล่างสลินี้นเชลิง พวก
เขาแคล่ไมล่อยากยอมรกับคนทบีนี่พวกเขาเหก็นวล่าเปป็น “คนลวงโลก” ทบีนี่ถล่อมใจและไมล่อวดดบีผผข้นบีนี้ในฐานะพระเมสสลิยาหร์-
จอมกษกัตรลิยร์และจอมเจข้านาย

ดกังนกันี้น จซงมบีความแตกแยกในทล่ามกลางพวกเขา
ขข้อ 20: “พวกเขาหลายคนพซูดวต่า “เขามอีผอีสวิงและเปป็นบช้า ทต่านฟปังเขาทกาไม”
ไมล่มบีผผข้ใดบนแผล่นดลินโลกทบีนี่สามารถโหดและทารลุณไดข้เทล่ากกับนกักศาสนา-ผผข้ทบีนี่เครล่งครกัดในศาสนาแตล่หลง

หายอยล่างนล่าเศรข้า คนบาปทกันี้งหลายมบีใจกรลุณาตล่อกกันและกกันมากกวล่าพวกนกักศาสนามบีใจกรลุณาตล่อผผข้คนทบีนี่ดดาเนลิน
ชบีวลิตตามทางของพระเจข้าในพระเยซผครลิสตร์ สลินี่งทบีนี่พวกยลิวเหลล่านกันี้นกลล่าวจรลิงๆแลข้วกก็คสือ: “เจผู้าเปป็นใคร? เจข้าเปป็นชาว
แควข้นกาลลิลบีจนๆ, ลผกของชล่างไมข้ธรรมดา, เตลิบโตมาในรข้านชล่างไมข้-และเจข้ายกังมบีหนข้ามาเรบียกตกัวเองวล่าเปป็น ‘ผผข้เลบีนี้ยง
ทบีนี่ดบี’! เจข้าพผดเกบีนี่ยวกกับการสละวางชบีวลิตของเจข้าและรกับมกันกลกับคสืนมาอบีก เจข้ากลล่าววล่าเจข้าไดข้รกับพระบกัญชาเชล่นนกันี้น
จากพระเจข้าผผข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ เจข้ามบีผบีตนหนซนี่งเขข้าสลิง; เจข้าเปป็นคนบผู้า-คนเสอียสตวิ” จากนกันี้นพอหกันไปหาฝผงชนเหลล่า
นกันี้นทบีนี่ฟฟังพระเยซผมาตลอด พวกเขาจซงถามวล่า “พวกทต่านฟปังเขาทกาไม? ทดาไมพวกทล่านมาฟฟังคนแบบนบีนี้?”

คดากลล่าวหาแบบเดบียวกกันถผกนดามาใชข้ปรกักปรดาเปาโลเมสืนี่อเขาแกข้ตล่างตล่อหนข้าอากรลิปปา เฟสทชสกลล่าวแกล่
เขาวล่า “เปาโลเออ๋ย เจข้าคลกันี่งไปเสบียแลข้ว เจข้าเรบียนรผข้วลิชามากจซงทดาใหข้เจข้าคลกันี่งไป” (กลิจการ 26:24) เปาโลประกาศ
ความรอดทบีนี่แนล่ชกัด, รผข้วล่าเปป็นเชล่นนกันี้น, และรผข้สซกไดข้ถซงพระเจข้า-ถซงกระนกันี้นเฟสทกัสกก็กลล่าวแกล่เขาวล่า “เปาโลเออ๋ย เจข้า
ใชข้เวลาในโรงเรบียนมากเกลินไปแลข้ว เจข้ามบีการศซกษามากเกลินไปแลข้ว เจข้าเรบียนรผข้มากเกลินไป และมกันทดาใหข้เจข้าเสอีย
สตวิไปแลข้ว!” (วชนนอีทั้ เมสืนี่อผผข้รกับใชข้คนใดเทศนาความจรลิงอกันบรลิสลุทธลิธและไมล่ถผกเจสือปน พวกเสรบีนลิยมและพวกสมกัย
ใหมล่นลิยมกก็กลล่าวโตข้แยข้งเขา-พวกเขาพผดวล่า “เขาไมล่ไดข้ไปโรงเรบียนนานพอ เขาตข้องฝฝึกมากกวล่านบีนี้อบีก” หรสือบางทบี
พวกเขากลล่าววล่า “เขาไมล่ไดข้ไปเขข้าเรบียนโรงเรบียนทอีชั่ถซูกตช้อง”) โลกชอบขล่าวประเสรลิฐแบบสบายๆ, ฟฟังแลข้วไมล่หนกัก
หผแตล่รสืนี่นหผทบีนี่ไมล่ทดารข้ายความรผข้สซกใคร-ไมล่แมข้แตล่ความรผข้สซกของพญามาร พวกนกักศาสนาทบีนี่ไมล่กลกับใจเชสืนี่อเกลบียดขล่าว
ประเสรลิฐทบีนี่บรลิสลุทธลิธมาโดยตลอด, พวกเขาคอยวลิพากษร์วลิจารณร์ผผข้รกับใชข้ทบีนี่เนข้นหลกักขข้อเชสืนี่อเดลิมอยผล่ตลอด, และพวก
เขาจะทดาเชล่นนกันี้นอยผล่เสมอ ผผข้รกับใชข้แบบเดบียวทบีนี่หลบีกหนบีคดาวลิพากษร์วลิจารณร์ของพวกเขาไดข้คสือผผข้รกับใชข้ทบีนี่เทศนาขล่าว
ประเสรลิฐเพสืนี่อสกังคมแทนทบีนี่จะเทศนาพระวจนะของพระเจข้าอกันบรลิสลุทธลิธและไมล่ถผกเจสือปน พระเยซผทรงถผกวลิพากษร์
วลิจารณร์-และถซูกตรจึงกางเขน ยกเวข้นยอหร์นผผข้เปป็นทบีนี่รกัก พวกอชครทซูตถผกวลิพากษร์วลิจารณร์, ถผกจดาคลุก, ถผกฆล่าในฐานะ
มรณะสกักขบีเพราะเหตลุแหล่งพระครลิสตร์-และแมข้แตล่ยอหค์นกก็ถผกเนรเทศไปยกังเกาะปฟัทมอสเพราะคดาพยานของเขา ใชล่
แลข้วครกับ โลกยกัง “เนรเทศ” เหลล่าผผข้รกับใชข้ทบีนี่กลข้าเทศนาพระวจนะอกันบรลิสลุทธลิธของพระเจข้าโดยปราศจากความ
กลกัว, การประจบสอพลอ, หรสือการออมชอมอยซูต่เหมรือนเดวิม

ขข้อ 21: “พวกอรืชั่นกด็พซูดวต่า “คกาอยต่างนอีทั้ไมต่เปป็นคกาของผซูช้ทอีชั่มอีผอีสวิง ผอีจะทกาใหช้คนตาบอดมองเหด็นไดช้หรรือ”



มบีเหตลุผลมากมายทบีนี่วล่าทดาไมผมถซงทราบวล่าพระคกัมภบีรร์เปป็นพระวจนะของพระเจข้า ไมล่ใชล่ผลงานของมนลุษยร์
ธรรมดา-และขข้อพระคดาทบีนี่เราศซกษากกันอยผล่นบีนี้เปป็นหนซนี่งในเหตลุผลเหลล่านบีนี้ มกันกลล่าวเพบียงวล่า “พวกอชที่นกด็พซูดวต่า...” ถข้า
ผมเขบียนพระคดาขข้อนกันี้น ผมกก็คงเอต่ยชรืชั่อคนเหลล่านบีนี้ไปแลข้วเพราะผมเชสืนี่อวล่าพวกเขาสมควรแกล่การถผกเอล่ยชสืนี่อ; แตล่ทาง
ทกันี้งหลายของพระเจข้าไมล่ใชล่ทางทกันี้งหลายของเรา และเราไมล่ตกันี้งคดาถามสตลิปฟัญญาของพระองคร์ ผมคลิดวล่าถข้าพระ
คกัมภบีรร์ไดช้ระบทุชสืนี่อคนเหลล่านบีนี้ ครลิสตจกักรมากมายและหลายนลิกายกก็คงถผกตกันี้งชสืนี่อตามคนพวกนบีนี้ไปแลข้ว

คนเหลล่านกันี้นทบีนี่มบีใจพรข้อมทบีนี่จะเชสืนี่อวล่าพระเยซผทรงเปป็นมากกวล่าคนธรรมดากก็กลล่าวปกปฟ้องพระองคร์ในสอง
เรสืนี่อง:

ถช้อยคกาของพระองคค์: “คดาอยล่างนบีนี้ไมล่เปป็นคคาของผผข้ทบีนี่มบีผบีสลิง”
พระราชกวิจตต่างๆของพระองคค์: “ผบีจะทคาใหผู้คนตาบอดมองเหห็นไดข้หรสือ”
พญามารและพวกผบีไมล่ถวายเกบียรตลิพระเจข้าในทกันี้งการงานตล่างๆหรสือถข้อยคดาตล่างๆ พวกมกันไมล่พากเพบียร

ทดาความดบีและชล่วยชบีวลิตของมนลุษยร์ พวกมกันมบีความปรารถนาเพบียงหนซนี่งเดบียว-เพสืนี่อทดาใหข้มนลุษยร์ตกนรกและใสล่รข้าย
พระเจข้าและพระบลุตรทบีนี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ การงานตล่างๆทบีนี่พระเยซผไดข้ทรงกระทดาทล่ามกลางผผข้คน
เหลล่านบีนี้และถข้อยคดาตล่างๆทบีนี่พระองคร์ตรกัสกก็เปป็นสลินี่งทบีนี่ตรงขข้ามกกับการงานและถข้อยคดาของคนๆหนซนี่งทบีนี่เปป็นบข้า คน
เหลล่านกันี้นทบีนี่เปป็นมลิตรกกับพระเยซผกดาลกังใชข้หลกักเหตลุผลทบีนี่ดบีและสามกัญสดานซกทบีนี่ดบี แตล่พวกฟารลิสบีเหลล่านบีนี้ปฏลิเสธทบีนี่จะใชข้
เหตลุผลและพวกเขาปฏลิเสธทบีนี่จะยอมรกับขข้อเทก็จจรลิงตล่างๆทบีนี่สมเหตลุสมผล พวกเขาคลุข้นเคยกกับอลิสยาหร์ 35:5 ซซนี่ง
กลล่าววล่า “แลข้วนกัยนร์ตาของคนตาบอดจะเปปิดออก แลข้วหผของคนหผหนวกจะเบลิก” นบีนี่ชบีนี้ไปทบีนี่พระเมสสลิยาหร์ของพวก
เขาอยล่างชกัดเจน แตล่พวกเขากก็ปฏลิเสธทบีนี่จะยอมรกับวล่าถข้อยคดาทบีนี่พระเยซผตรกัสและการงานตล่างๆทบีนี่พระองคร์ทรง
กระทดานกันี้นไมล่ใชล่ถข้อยคดาและการงานของคนบข้า, คนๆหนซนี่งทบีนี่มบีผบีตนหนซนี่งเขข้าสลิง

ในภาษากรบีก คดาทบีนี่ตรงนบีนี้แปลเปป็น “คกา” จรลิงๆแลข้วอล่านวล่า “คกากลต่าวตต่างๆ”-ไมล่ใชล่แคล่คดาทบีนี่พระเยซผเพลินี่ง
ตรกัสไปแลข้วเทล่านกันี้น แตล่คดากลล่าวตล่างๆของพระองคร์-ถข้อยคดาแสนวลิเศษทชทั้งหมดทบีนี่พระองคร์ไดข้ตรกัสไปแลข้ว คดาตรกัส
ตล่างๆของพระเยซผไมล่เหมสือนกกับคดากลล่าวของมนลุษยร์คนอสืนี่นใดทบีนี่เคยมบีชบีวลิตอยผล่ (“ไมล่มบีใครเคยพผดเหมสือนคนนบีนี้เลย”) 
แตล่พวกยลิวเหลล่านกันี้นกก็ปฏลิเสธทบีนี่จะยอมรกับขข้อเทก็จจรลิงนบีนี้

พระเยซผทรงประกาศความเปป็นพระเจผู้าของพระองคห์
ขข้อ 22 และ 23: “ขณะนชทั้นเปป็นเทศกาลเลอีทั้ยงฉลองพระววิหารทอีชั่กรทุงเยรซูซาเลด็ม และเปป็นฤดซูหนาว พระ

เยซซูทรงดกาเนวินอยซูต่ในพระววิหารทอีชั่เฉลอียงของซาโลมอน”
ผผข้รผข้พระคกัมภบีรร์หลายทล่านเชสืนี่อวล่าเทศกาลเลอีทั้ยงฉลองพระววิหารถผกจกัดเพสืนี่อระลซกถซงการสรข้างพระวลิหารขซนี้น

ใหมล่ในกรลุงเยรผซาเลก็มในสมกัยของเอสรา หลกังจากการกวาดตข้อนไปยกังบาบลิโลน: “และชนชาตลิอลิสราเอล บรรดา
ปลุโรหลิตและคนเลวบี และลผกหลานของพวกทบีนี่ถผกกวาดไปเปป็นเชลยทบีนี่เหลสืออยผล่ ไดข้ฉลองการมอบถวายพระนลิเวศ
แหล่งพระเจข้านบีนี้ดข้วยความชสืนี่นบาน” (เอสรา 6:16)

นล่าสนใจตรงทบีนี่วล่ายอหร์นเทล่านกันี้นบกันทซกการทบีนี่องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าทรงเขข้ารล่วมเทศกาลเลบีนี้ยงใหญล่สบีนี่เทศกาล
ของพวกยลิว: เทศกาลปฟัสกา (บททบีนี่ 2,ขข้อ 13); เทศกาลเพก็นเทคอสตร์ (บททบีนี่ 5, ขข้อ 1); เทศกาลอยผล่เพลิง (บททบีนี่ 7, 
ขข้อ 2); และในขข้อทบีนี่เราศซกษาอยผล่นบีนี้, เทศกาลเลบีนี้ยงฉลองพระวลิหาร



“และเปป็นฤดซูหนาว” ไมล่ตข้องสงสกัยเลยวล่าพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธทรงใสล่ชล่วงเวลาของปปมาใหข้เพสืนี่ออธลิบายวล่า
ทดาไมพระเยซผถซงทรงดดาเนลินอยผล่ใตข้ทบีนี่ปกคลลุมรอบพระวลิหาร, “ทอีชั่เฉลอียงของซาโลมอน” พระองคร์ทรงดดาเนลินอยผล่ใน
ลานชชทั้นนอก, ไมล่ใชล่ภายในกดาแพงพระวลิหาร พสืนี้นทบีนี่ๆเรบียกวล่า “เฉลบียงของซาโลมอน” เปป็นทบีนี่ๆพวกยลิวรวมตกัวกกัน
เพสืนี่ออภลิปรายเกบีนี่ยวกกับเรสืนี่องตล่างๆทางศาสนา และนล่าจะเปป็นทบีนี่นบีนี้ทบีนี่พระเยซผทรงนกันี่งอยผล่ทล่ามกลางพวกอาจารยร์สอน
พระราชบกัญญกัตลิตอนทบีนี่พระองคร์อายลุสลิบสองปป: “ตล่อมาครกันี้นหามาไดข้สามวกันแลข้ว จซงพบพระกลุมารนกันี่งอยผล่ในพระ
วลิหารทล่ามกลางพวกอาจารยร์ ฟฟังและไตล่ถามพวกอาจารยร์เหลล่านกันี้นอยผล่” (ลผกา 2:46)

“เฉลอียงของซาโลมอน” เปป็นสลินี่งทบีนี่เราคงจะเรบียกวล่า นอกชาน-ทางเดลินยาวๆมบีทบีนี่ปกคลลุม, ใตข้หลกังคาอกัน
หนซนี่งซซนี่งถผกคนี้ดาโดยเสาหลายตข้นอยผล่ดข้านหนซนี่ง หลกังคาอกันนบีนี้ชล่วยกกันแสงแดดในชล่วงหนข้ารข้อน และเมสืนี่อฝนทบีนี่หนาวเยก็น
มา ผผข้คนกก็สามารถเดลินใตข้หลกังคานบีนี้เพสืนี่อรกับการปกปฟ้องจากฝนไดข้ โจเซฟฟัสนกักประวกัตลิศาสตรร์บอกเราวล่าเฉลบียงของ
ซาโลมอนเปป็นสล่วนเดบียวของพระวลิหารหลกังใหญล่นกันี้นทบีนี่ไมล่ไดข้ถผกทดาลายจนราบคาบ

ขข้อ 24: “แลช้วพวกยวิวกด็พากชนมาหช้อมลช้อมพระองคค์ไวช้และทซูลพระองคค์วต่า “จะทกาใหช้เราสงสชยนานสชก
เทต่าใด ถช้าทต่านเปป็นพระครวิสตค์กด็จงบอกเราใหช้ชชดแจช้งเถวิด”

ขณะทบีนี่พระเยซผทรงเดลินอยผล่ในเฉลบียงของซาโลมอน พวกยลิวกก็มาหข้อมลข้อมพระองคร์จนกระทกันี่งพระองคร์
ทรงยสืนอยผล่ทล่ามกลางพวกเขา และจากนกันี้นพวกเขากก็ถามพระองคร์วล่า “จะทกาใหช้เราสงสชยนานสชกเทต่าใด?” (เรา
อาจถามวล่า “ทล่านจะทดาใหข้พวกเราคาใจอบีกนานเทล่าใด?”) พระเยซผจะทรงกระทดาหรสือตรกัสอะไรไดข้มากกวล่านบีนี้ทบีนี่จะ
บอกพวกเขาอยล่างชกัดแจข้งวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์ของพระเจข้าหรสือไมล่? พวกเขาไดข้เหก็นการรกักษาชายคน
หนซนี่งทบีนี่เกลิดมาตาบอดแลข้ว-การอกัศจรรยร์ทบีนี่ไมล่เคยถผกกระทดามากล่อนเลยนกับตกันี้งแตล่พระเจข้าไดข้ทรงสรข้างอาดกัม! พวก
เขาไดข้เหก็นการเลบีนี้ยงอาหารหข้าพกันคนนกันี้นอยล่างนล่าอกัศจรรยร์แลข้ว ตลอดจนการอกัศจรรยร์แสนวลิเศษอบีกมากมาย พวก
เขาไดข้ยลินถข้อยคดาแสนวลิเศษทบีนี่ใหข้ชบีวลิตของพระองคร์แลข้ว กระนกันี้นพวกเขากก็ยกังถามวล่า “ทดาไมทล่านถซงทดาใหข้พวกเรา
คาใจ? ทดาไมทล่านไมล่บอกเราใหข้ชกัดๆไปเลยวล่าทล่านเปป็นพระครลิสตร์หรสือไมล่?”

คดากรบีกทบีนี่แปลเปป็น “ใหช้ชชดแจช้ง” ไมล่จดาเปป็นตข้องหมายถซง “ในถข้อยคดาทบีนี่ชกัดแจข้ง” แตล่หมายถซง “ดช้วยใจ
กลช้า, ปราศจากความลจึกลชบ” พวกเขาปฏลิเสธทบีนี่จะเขข้าใจคดาอลุปมาตล่างๆทบีนี่พระองคร์ตรกัส, พวกเขาปฏลิเสธทบีนี่จะมอง
เหก็นการนดาเสนอพระองคร์เองในฐานะพระผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่ดบี, พระองคร์ผผข้ทรงมบีฤทธลิธอดานาจทบีนี่จะสละวางชบีวลิตของพระองคร์
และมบีฤทธลิธอดานาจทบีนี่จะรกับชบีวลิตนกันี้นคสืนมาอบีก ดกังนกันี้นคราวนบีนี้พวกเขาถามวล่า “ทดาไมถซงทดาใหข้พวกเราตกอยผล่ในสภาวะ
แหล่งความไมล่แนล่นอนและความตสืนี่นเตข้นแบบนบีนี้เลล่า? บอกเรามาชกัดๆเถลิด, โดยปราศจากความลซกลกับใดๆ,วล่าทล่าน
เปป็นพระครลิสตร์หรสือไมล่”

ขข้อ 25: “พระเยซซูตรชสตอบเขาทชทั้งหลายวต่า “เราไดช้บอกทต่านทชทั้งหลายแลช้ว และทต่านไมต่เชรืชั่อ การซจึชั่งเรา
ไดช้กระทกาในพระนามพระบวิดาของเรากด็เปป็นพยานใหช้แกต่เรา”

“เราไดช้บอกทต่านทชทั้งหลายแลช้ว และทต่านไมต่เชรืชั่อ” ไมล่ตข้องสงสกัยเลยวล่า ในทบีนี่นบีนี้พระเยซผกดาลกังหมายถซงสลินี่งทบีนี่
พระองคร์ไดข้ตรกัสแกล่สภาซานเฮดรลินในบททบีนี่ 5 หลกังจากการรกักษาชายผผข้นกันี้นใหข้หายทบีนี่สระเบเธสดา ในการอภลิปราย
นกันี้นพระองคร์ไดข้ทรงประกาศอยล่างชกัดเจนวล่าพระเจข้าทรงเปป็นพระบลิดาของพระองคร์ และวล่าพระบลุตรทรงกระทดา
แตล่สลินี่งทบีนี่พระองคร์ทรงเหก็นพระบลิดากระทดาเทล่านกันี้น “ดข้วยวล่าพระบลิดาทรงรกักพระบลุตร และทรงสดาแดงใหข้พระบลุตร



เหก็นสลินี่งสารพกัดทบีนี่พระบลิดาเองทรงกระทดา... ทลุกคนควรถวายเกบียรตลิพระบลุตร เหมสือนกกับทบีนี่พวกเขาถวายเกบียตลิพระ
บลิดา ผผข้ทบีนี่ไมล่ถวายเกบียรตลิพระบลุตรกก็ไมล่ถวายเกบียรตลิพระบลิดาผผข้ไดข้ทรงสล่งพระบลุตรมา...ผผข้ทบีนี่ฟฟังคดาของเราและเชสืนี่อใน
พระองคร์ผผข้ไดข้ทรงสล่งเรามา กก็มบีชบีวลิตนลิรกันดรร์ และจะไมล่เขข้าสผล่การพลิพากษาลงโทษ; แตล่ผล่านพข้นจากความตายไปสผล่
ชบีวลิตแลข้ว...พระบลิดาทรงมบีชบีวลิตในพระองคร์เองฉกันใด พระองคร์กก็ไดข้ประทานใหข้พระบลุตรมบีชบีวลิตในพระองคร์เองฉกัน
นกันี้น” พระองคร์ทรงชบีนี้ใหข้เหก็นพยานสบีนี่ทบแหล่งความเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพระองคร์: ยอหร์นผผข้ใหข้รกับบกัพตลิศมา, พระ
ราชกลิจตล่างๆทบีนี่พระเยซผไดข้ทรงกระทดา, คดาพยานของพระบลิดาผผข้สถลิตในสวรรคร์, และคดาพยานของพระคกัมภบีรร์ ทชทั้งสอีชั่
นอีทั้เปป็นพยานรชบรองวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระบลุตรของพระเจข้าอยล่างแทข้จรลิง, “ศาสดาพยากรณร์ผผข้นกันี้น” ทบีนี่จะเสดก็จมา
ตามทบีนี่โมเสสไดข้พยากรณร์ไวข้

คลุณจะสกังเกตเหก็นวล่าพวกยลิวเหลล่านกันี้นถามพระเยซผวล่า “จะทดาใหข้เราสงสกัยนานสกักเทล่าใด” คดาตอบของ
พระองคร์แสดงใหข้พวกเขาเหก็นวล่าพวกเขาไมล่ใชล่คนทบีนี่สงสกัย-พวกเขาเปป็นคนไมต่เชรืชั่อ มรีความแตกตล่างระหวล่างการ
สงสกัยกกับความไมล่เชสืนี่อแบบตรงๆ ผมคลิดจรลิงๆวล่าพระเจข้าทรงมบีความนกับถสือตล่อคนไมล่เชสืนี่อมากกวล่าทบีนี่พระองคร์ทรงมบี
ใหข้แกล่คนทบีนี่สงสกัยหรสือคนทบีนี่ไมล่แนล่ใจเกบีนี่ยวกกับการมบีอยผล่จรลิงของพระเจข้า

“การซจึชั่งเราไดช้กระทกาในพระนามพระบวิดาของเรากด็เปป็นพยานใหช้แกต่เรา” กลล่าวอบีกนกัยหนซนี่ง พระเยซผตรกัส
วล่า “ถข้าพวกทล่านไมล่สามารถเชสืนี่อสลินี่งทบีนี่เรากลล่าวไดข้ กก็จงเชสืนี่อเราเพราะการงานเหลต่านชทั้นทอีชั่เรากระทกาเถลิด” ในทบีนี่อสืนี่นๆ
การอกัศจรรยร์ตล่างๆของพระเยซผถผกเสนอเพสืนี่อเปป็นขข้อพลิสผจนร์แนล่ชกัดของพระเจข้าวล่าพระองคร์ทรงเปป็นมากกวล่าคน
ธรรมดา, พระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์องคห์นจันน, เราเปป็นผผข้ยลินี่งใหญล่ อล่านยอหร์น 3:2; 5:36; 7:31; 9:33 อบีกหน อล่าน
กลิจการ 2:22 เชล่นกกัน

พระเยซผตรกัสแกล่คนไมล่เชสืนี่อเหลล่านบีนี้วล่า “ถข้าพวกทล่านไมล่ยอมเชสืนี่อสลินี่งทบีนี่เรากลล่าวและกระทดาไปแลข้ว, ถข้าพวก
ทล่านไมล่ยอมรกับวล่าการอกัศจรรยร์ตล่างๆของเราพลิสผจนร์วล่าเราเปป็นพระเมสสลิยาหร์, พระบลุตรของพระเจข้า, งกันี้นไมล่วล่าเรา
จะทดาหรสือกลล่าวสลินี่งอรืชั่นใด พวกทล่านกก็จะยกังไมล่ยอมเชสืนี่ออยผล่ดบี”

จงสกังเกตวล่าพระองคร์ตรกัสวล่า “การซจึชั่งเราไดช้กระทกาในพระนามพระบวิดาของเรา-ไมล่ใชล่การตล่างๆทบีนี่เรา
เลสือกเอง, ไมล่ใชล่การตล่างๆทบีนี่เราเลสือกทบีนี่จะกระทดา แตล่เปป็นการงานตล่างๆทบีนี่พระบลิดาไดช้ทรงกกาหนดใหข้เรากระทดา” 
พระเยซผทรงระมกัดระวกังเสมอทบีนี่จะเตสือนความจดาพวกยลิวเหลล่านกันี้นวล่าพระองคร์ไมล่ไดข้กดาลกังตรกัสหรสือกระทดาการโดย
เปป็นเอกเทศจากพระบลิดา แตล่ในความสามกัคคบีอกันสมบผรณร์แบบกกับพระองคร์ การอกัศจรรยร์เหลล่านกันี้นทบีนี่พระองคร์
กระทดาและถข้อยคดาเหลล่านกันี้นทบีนี่พระองคร์ตรกัสเปป็นการงานทบีนี่พระบลิดาไดข้ประทานใหข้พระองคร์กระทดาจนสดาเรก็จและ
ถข้อยคดาทบีนี่พระบลิดาประทานใหข้พระองคร์ตรกัส, ถข้อยคดาทบีนี่เปป็นจลิตวลิญญาณและชบีวลิต

ขข้อ 26: “แตต่ทต่านทชทั้งหลายไมต่เชรืชั่อ เพราะทต่านมวิไดช้เปป็นแกะของเรา ตามทอีชั่เราไดช้บอกทต่านแลช้ว”
(เราถผกบอกวล่าในภาษากรบีก พระคดาขข้อนบีนี้อล่านวล่า “พวกทล่านทกันี้งไมล่เชสืนี่อถข้อยคดาของเราหรสือการงานตล่างๆ

ของเรา เพราะวข่าพวกทล่านไมล่ไดข้อยผล่ในจดานวนแกะของเรา ถข้าพวกทล่านเปป็นแกะของเรา พวกทล่านกก็จะเชสืนี่อ; 
ความเชสืนี่อเปป็นหนซนี่งในเครสืนี่องหมายบล่งชบีนี้ของแกะเหลล่านกันี้น”)

นบีนี่คสือความหมายของพระคดาขข้อนบีนี้: ขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าคนเหลล่านบีนี้ไมล่ไดข้อยผล่ในทล่ามกลางแกะของพระครลิสตร์
ไมล่ใชล่สาเหตทุของความไมล่เชสืนี่อของพวกเขา ตรงกกันขข้าม ความไมล่เชสืนี่อของพวกเขาเปป็นหลกักฐานทบีนี่แสดงวล่าพวกเขา



ไมล่ใชล่แกะของพระครลิสตร์ พระเยซผตรกัสอยล่างชกัดเจนวล่า “ทล่านทกันี้งหลายไมข่ยอมมาหาเราเพสืนี่อจะไดข้ชบีวลิต” (ยอหร์น 
5:40) พวกเขาไมล่ใชล่แกะของพระองคร์-ไมล่ใชล่เพราะวล่าพวกเขาไมล่ไดข้ถผกเลสือกหรสือถผกลลิขลิตไวข้ลล่วงหนข้า แตล่เพราะ
ความไมต่เชรืชั่อของพวกเขา

ถข้อยคดาปปิดทข้ายของพระคดาขข้อนบีนี้-“ตามทอีชั่เราไดช้บอกทต่านแลช้ว”-ไมล่ตข้องสงสกัยเลยวล่าชบีนี้กลกับไปยกังบททบีนี่ 8, 
ขข้อ 47: “ผผข้ทบีนี่มาจากพระเจข้ากก็ยล่อมฟฟังพระวจนะของพระเจข้า เหตลุฉะนกันี้นทล่านจซงไมล่ฟฟัง เพราะทล่านทกันี้งหลายมลิไดข้มา
จากพระเจข้า” ถข้อยคดาเหลล่านบีนี้ยกังชบีนี้กลกับไปยกังขข้อ 3 และ 4 ของบททบีนี่เราศซกษากกันอยผล่เชล่นกกัน ผผข้คนเหลล่านกันี้นทบีนี่พระ
เยซผตรกัสถข้อยคดาเหลล่านบีนี้ไดข้ตกัดสลินใจแลข้ววล่าจะปฏลิเสธพระองคร์ พวกเขากลล่าววล่า “พวกเราจะไมล่รกับเขา พวกเรารผข้จกัก
ชายคนนบีนี้, พวกเรารผข้จกักพบีนี่นข้องชายหญลิงของเขา เขาเปป็นคนลวงโลก, เปป็นลผกนอกสมรส, และพวกเราปฏลิเสธทบีนี่จะ
เชสืนี่อในเขา”

ขข้อ 27: “แกะของเรายต่อมฟปังเสอียงของเรา และเรารซูช้จชกแกะเหลต่านชทั้น และแกะนชทั้นตามเรา”
ในทบีนี่นบีนี้พระเยซผทรงพรรณนาอลุปนลิสกัยของคนเหลล่านกันี้นทบีนี่อยผล่ในคอกแกะนกันี้น-แกะของพระองคร์ หลกังจากไดข้

กลล่าวแกล่พวกฟารริสรีเหลล่านกันี้นไปแลข้ววล่าพวกเขาไมข่ใชข่แกะ คราวนบีนี้พระองคร์ทรงชบีนี้ใหข้เหก็นลกักษณะเฉพาะตกัวตล่างๆ
ของคนเหลล่านกันี้นทบีนี่เปป็นแกะ นบีนี่เปป็นหนซนี่งในขข้อพระคดาทบีนี่เปปปี่ยมลข้นดข้วยความหมายมากทบีนี่สลุดในขล่าวประเสรลิฐของยอหร์
นทกันี้งเลล่ม

พระเยซผทรงเรบียกลผกๆของพระองคร์วล่า “แกะ” ผผข้เชสืนี่อแทข้ทลุกคนเปป็น “แกะแหล่งทลุล่งหญข้าของพระองคร์, 
แกะแหล่งคอกของพระองคร์”-และนบีนี่ไมล่ใชล่โดยบกังเอลิญ เราชล่วยเหลสือตกัวเองไมล่ไดข้และไรข้ซซนี่งความหวกังหากปราศจาก
พระผผข้เลบีนี้ยง เราตข้องพซนี่งพาพระองคร์ในทลุกสลินี่ง แกะเปป็นสกัตวร์ทบีนี่โงล่เขลา, อล่อนแอ, ชอบพลกัดหลงไปหากผผข้เลบีนี้ยงแกะไมล่
ปกปฟ้องพวกมกันและรกักษาพวกมกันไวข้ในฝผงแกะ

เราเหก็นความจรลิงอกันประเสรลิฐอบีกประการหนซนี่งตรงนบีนี้: พระเยซผทรงเรบียกแกะเหลล่านกันี้นวล่า “แกะของเรา”
ผผข้เชสืนี่อทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้วทลุกคนเปป็นกรรมสลิทธลิธสล่วนบลุคคลของพระผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่ดบี พระองคร์ทรงซสืนี้อเราแลข้วดข้วยราคาแสน
แพงแหล่งพระโลหลิตของพระองคร์เองและเราเปป็นของพระองคร์โดยการไถล่และการซสืนี้อ เราเปป็นทรกัพยร์สลินอกันมบีคล่า
และพลิเศษเฉพาะของพระองคร์ และเนสืนี่องจากนบีนี่เปป็นความจรลิง เราจจึงเปป็นความรชบผวิดชอบของพระองคค์เชต่นกชน ผม
กลล่าวอยล่างนบีนี้ดข้วยความกลกัวและตกัวสกันี่น: พระผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่ดบีทรงสนใจในการปกปฟ้องเรา ดผแลเรา และความสดาเรก็จของ
เรามากกวล่าทบีนี่ตกัวเราเองสนใจเปป็นลข้านเทล่า พระองคร์ทรงนดาเราเขข้าในวลิถบีตล่างๆแหล่งความชอบธรรม “เพราะเหก็น
แกล่พระนามของพระองคร์”

“แกะของเรายต่อมฟปังเสอียงของเรา” เราเปป็น “แกะ” เพราะวล่าเราฟฟังเสบียงของพระองคร์แลผู้ว (ยอหร์น 
5:24) เราฟฟังพระวจนะ และนกันี่นเปป็นจลุดเรลินี่มตข้นแหล่งความรอดของเรา เราไดข้ยลินเสบียงของพระองคร์แลข้วเมสืนี่อ
พระองคร์ทรงเรบียกเราใหข้มาสผล่การกลกับใจใหมล่ เมสืนี่อพระองคร์ทรงเรบียกเราใหข้เชสืนี่อ พระองคร์กก็ทรงเรบียกเราใหข้มาหา
พระองคร์เอง:

“บรรดาผผข้ทดางานเหนก็ดเหนสืนี่อยและแบกภาระหนกักจงมาหาเรา และเราจะใหข้ทล่านทกันี้งหลายหายเหนสืนี่อย
เปป็นสลุข จงเอาแอกของเราแบกไวข้ แลข้วเรบียนจากเรา เพราะวล่าเรามบีใจอล่อนสลุภาพและถล่อมลง และทล่านทกันี้งหลาย
จะพบทบีนี่สงบสลุขในใจของตน ดข้วยวล่าแอกของเรากก็แบกงล่าย และภาระของเรากก็เบา” (มธ. 11:28-30) แตล่คน



เหลล่านบีนี้ทบีนี่พระเยซผกดาลกังสนทนาดข้วยนกันี้นไมล่ยอมฟฟังเสบียงของพระองคร์, พวกเขาปฏลิเสธทบีนี่จะมาเมสืนี่อพระองคร์ทรง
เรบียก ดข้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาจซง “ไมล่ใชล่แกะ (ของพระองคร์)”

“...และเรารซูช้จชกแกะเหลต่านชทั้น” พระเยซผทรงรผข้จกักชสืนี่อลผกแตล่ละคนของพระองคร์ พระองคร์ทรงรกักเราดข้วย
ความรกักทบีนี่พลิเศษเฉพาะและทรงรผข้จกักเราดข้วยความรผข้ทบีนี่พลิเศษ พระองคร์ทรงทราบทลุกสลินี่งเกบีนี่ยวกกับตกัวเรา; ผมทลุกเสข้น
ของศบีรษะเรากก็ถผกนกับไวข้แลข้ว-และพระองคร์ทรงทราบจดานวนนกันี้น! พระองคร์ทรงทราบความลกับตล่างๆแหล่งใจของ
เรา, ภาระตล่างๆ, ความปรารถนา ไมล่มบีนนี้ดาตาสกักหยดไหลจากตาของผผข้เชสืนี่อโดยทบีนี่พระองคร์ไมล่ทราบ

“และแกะนชทั้นตามเรา” พระเยซผทรงเปป็นผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่ดบีนกันี้น และผผข้เชสืนี่อแทข้ทกันี้งหลาย-เชล่นเดบียวกกับแกะ-ยล่อม
ตลิดตามพระผผข้เลบีนี้ยงของพวกเขา แกะเชสืนี่อฟฟังและวางใจผผข้เลบีนี้ยงแกะฉกันใด ผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายกก็เชสืนี่อฟฟังและวางใจพระ
เยซผครลิสตร์เจข้าฉกันนกันี้น ผผข้เชสืนี่อแทข้สามารถรข้องเพลงจากใจไดข้วล่า:

“เตก็มใจไปทบีนี่พระองคร์ทรงใชข้ใหข้ไป
ไมล่วล่าบกหรสือนนี้ดากก็ไป

เตก็มใจพผดถข้อยคดาซซนี่งพระองคร์บกัญชา
เตก็มใจกระทดาตามนนี้ดาพระทกัย”

กลล่าวกกันวล่าแกะเปป็นสกัตวร์ทบีนี่ซสืนี่อมากทบีนี่สลุด-แตล่พวกมกันกก็เหนรือกวต่าสกัตวร์อสืนี่นๆในเรสืนี่องความรกักและความไวข้
วางใจเชล่นกกัน เพบียงไดข้ยลินเสบียงทบีนี่แผล่วเบาทบีนี่สลุดของผผข้เลบีนี้ยงแกะ แกะกก็จะตามเขาไป แตล่พวกมกันจะไมล่ตามพวกคน
แปลกหนข้า แกะไมล่สามารถพบทลุล่งหญข้าและจะอดตายถข้าปราศจากผผข้เลบีนี้ยงแกะ แกะไมล่สามารถปกปฟ้องตกัวพวกมกัน
เองไดข้และหากปราศจากการดผแลของผผข้เลบีนี้ยงแกะ พวกสลุนกัขปฝ่ากก็จะเขมสือบฝผงแกะนกันี้น ไมล่มบีสกัตวร์อสืนี่นใดทบีนี่ตข้องพซนี่งพา
ผผข้อสืนี่นเพสืนี่อการเลบีนี้ยงชบีพและการปกปฟ้องมากขนาดนกันี้น

ในภาษากรบีก ความหมายของพระคดาขข้อนบีนี้คสือ “แกะของเราเปป็นกายเดบียว ซซนี่งฟฟังเสบียงของเรา-กายเดบียว 
(เอกพจนร์)-แตล่แกะแตต่ละตชวในคอกแกะกก็ตามเรา” ในขข้อ 16 ของบทนบีนี้พระเยซผตรกัสวล่า “แลข้วจะรวมเปป็นฝผงเดบียว
และมบีผผข้เลบีนี้ยงเพบียงผผข้เดบียว” มรีคอกเดบียวและผผข้เลบีนี้ยงเดบียว; แกะเหลล่านกันี้นในฐานะกายหนจึชั่งกก็ฟฟังเสบียงของพระองคร์ 
และในฐานะแกะแตต่ละตชวพวกมกันกก็ตลิดตามพระองคร์

ขข้อ 28: “เราใหช้ชอีววิตนวิรชนดรค์แกต่แกะนชทั้น และแกะนชทั้นจะไมต่พวินาศเลย และจะไมต่มอีผซูช้ใดแยต่งชวิงแกะเหลต่า
นชทั้นไปจากมรือของเราไดช้”

ความจรลิงอกันยลินี่งใหญล่ ซซนี่งถผกกลล่าวอยล่างชกัดเจน! พระผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่ดบีประทาน “ชอีววิตนวิรชนดรค์”, ของขวกัญอกันมบี
คล่าของพระเจข้า, ความรอดโดยพระคลุณ, ใหข้แกล่แกะของพระองคร์ พระคลุณนดามาซซนี่งความรอด, การอภกัยโทษ, การ
นกับวล่าชอบธรรม-และจากนกันี้น ขณะทบีนี่ “ความดบีและความเมตตาจะตลิดตามเราไปตลอดวกันคสืนชบีวลิตของเรา” นกันี่นกก็
ไมล่ใชล่จลุดจบ: พวกเราจะ “อยผข่ในพระนริเวศของพระเยโฮวาหห์สคืบไปเปป็นนริตยห์!”

จงสกังเกตวล่าพระผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่ดบีตรกัสวล่า “เราใหจ้ชอีววิตนวิรชนดรค์แกต่แกะนชทั้น” (คดากรลิยารผปปฟัจจลุบกันกาล)-ไมล่ใชล่ 
“เราใหช้แลช้ว”, ไมล่ใชล่ “เราจะใหช้ ณ เวลาหนซนี่งเวลาใดในอนาคต”, แตล่ “เราใหผู้ชบีวลิตนลิรกันดรร์-เดทดี๋ยวนททั้เลย-” ชบีวลิตนลิ
รกันดรร์เปป็นกรรมสลิทธลิธปฟัจจลุบกันของลผกของพระเจข้าทลุกคนทบีนี่บกังเกลิดใหมล่และถผกชดาระลข้างดข้วยพระโลหลิตแลข้ว เราไมล่ไดข้
กดาลกังหวชงวต่าจะไดช้รชบชบีวลิตนลิรกันดรร์เมสืนี่อสลินี้นสลุดการเดลินทางของชบีวลิตนบีนี้ เราไมล่อธลิษฐานวล่า “พระองคร์เจข้าขข้า ในทอีชั่สทุดขอ



โปรดชล่วยขข้าพระองคร์ทกันี้งหลายในสวรรคร์ดข้วยเถลิด” ผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้วไดข้รกับความรอดเดรีดี๋ยวนรีน ชกันี่ว
เสบีนี้ยววลินาทบีทบีนี่คนๆหนซนี่งใหข้ความเชสืนี่อของตนอยผล่ในพระโลหลิตทบีนี่ไหลออกและพระราชกลิจทบีนี่เสรก็จสลินี้นแลข้วของพระเยซผ
เจข้า วลินาทบีนกันี้นเขากก็ไดข้ชบีวลิตนลิรกันดรร์เปป็นกรรมสลิทธลิธทกันทบี

“และแกะนชทั้นจะไมว่พวินาศเลย!” ผมไมล่เหก็นเหตลุผลใดเลยทบีนี่จะมบีใครโตข้แยข้งเกบีนี่ยวกกับความหมายของคดา
ตรกัสนบีนี้ พระเยซผทรงประกาศอยล่างชกัดเจนวล่า “แกะของเรายล่อมฟฟังเสบียงของเรา...เรารผข้จกักแกะเหลล่านกันี้น...แกะเหลล่า
นกันี้นตามเรา...เราใหข้ชบีวลิตนลิรกันดรร์แกล่แกะเหลล่านกันี้น...และแกะเหลล่านกันี้นจะไมข่พรินาศเลย”

“และจะไมว่มทผผจ้ใดแยว่งชวิงแกะเหลว่านททั้นไปจากมชอของเราไดจ้” ภาษากรบีกอล่านวล่า “บลุคคลใดหรสือผผข้ใด” 
นกันี่นคสือ “มนลุษยร์, พญามาร, ทผตสวรรคร์, หรสือบลุคคลอสืนี่นใดไมล่มบีทางแยล่งชลิงแกะเหลล่านกันี้นไปจากมสือของเราไดข้” 
สมมตลิวล่าเรายอมใหข้พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธประทานคดาอธลิบายเพลินี่มเตลิม ผล่านทางปลายปากกาของเปาโล:

“ถข้าเชล่นนกันี้นเราจะวล่าอยล่างไร ถข้าพระเจข้าทรงอยผล่ฝฝ่ายเราใครจะขกัดขวางเรา พระองคร์ผผข้มลิไดข้ทรงหวงพระ
บลุตรของพระองคร์เอง แตล่ไดข้ทรงโปรดประทานพระบลุตรนกันี้นเพสืนี่อเราทกันี้งหลาย ถข้าเชล่นนกันี้นพระองคร์จะไมล่ทรงโปรด
ประทานสลินี่งสารพกัดใหข้เราทกันี้งหลาย ดข้วยกกันกกับพระบลุตรนกันี้นหรสือ ใครจะฟฟ้องคนเหลล่านกันี้นทบีนี่พระเจข้าไดข้ทรงเลสือกไวข้ 
พระเจข้าทรงเปป็นผผข้ทบีนี่ทดาใหข้เราเปป็นคนชอบธรรมแลข้ว ใครเลล่าจะเปป็นผผข้ปรกับโทษอบีก กก็คสือพระครลิสตร์ผผข้ทรง
สลินี้นพระชนมร์แลข้ว และยลินี่งกวล่านกันี้นอบีกไดข้ทรงคสืนพระชนมร์ ทรงสถลิต ณ เบสืนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจข้า และทรง
อธลิษฐานขอเพสืนี่อเราทกันี้งหลายดข้วย

“แลช้วใครจะใหช้เราทชทั้งหลายขาดจากความรชกของพระครวิสตค์ไดช้เลต่า จะเปป็นความยากลกาบาก หรรือความ
ททุกขค์ หรรือการขต่มเหง หรรือการกชนดารอาหาร หรรือการเปลรือยกาย หรรือการถซูกโพยภชย หรรือการถซูกคมดาบหรรือ
ตามทบีนี่เขบียนไวข้แลข้ววล่า ‘เพราะเหก็นแกล่พระองคร์ ขข้าพระองคร์ทกันี้งหลายจซงถผกประหารวกันยกังคนี่ดา และนกับวล่าเปป็นเหมสือน
แกะสดาหรกับจะเอาไปฆล่า’ แตต่วต่าในเหตทุการณค์ทชทั้งปวงเหลต่านอีทั้ เรามอีชชยเหลรือลช้นโดยพระองคค์ผซูช้ไดช้ทรงรชกเราทชทั้ง
หลาย เพราะขจ้าพเจจ้าเชชที่อมทที่นวว่า แมจ้ความตาย หรชอชทววิต หรชอบรรดาทผตสวรรคค์ หรชอเจจ้าผผจ้ครอบครอง
อาณาจทกร หรชอเจจ้าผผจ้มทอดานาจ หรชอสวิที่งซขที่งอยผว่ในปปัจจสุบทนนททั้ หรชอสวิที่งซขที่งจะมาในภายหนจ้า หรชอซขที่งสผง หรชอซขที่งลขก 
หรชอสวิที่งอชที่นใดๆททที่ไดจ้ทรงสรจ้างแลจ้วนททั้น จะไมว่สามารถกระทดาใหจ้เราทททั้งหลายขาดจากความรทกของพระเจจ้า ซขที่ง
มทอยผว่ในพระเยซผครวิสตค์องคค์พระผผจ้เปป็นเจจ้าของเราไดจ้” (รม. 8:31-39)

จงสกังเกตตดาแหนล่งของแกะเหลล่านกันี้น: แกะเหลล่านกันี้นไมล่ไดข้ยซดพระผผข้เลบีนี้ยงไวข้, พระหกัตถร์ของพระผผข้เลบีนี้ยงยซด
แกะเหลล่านกันี้นไวข้ แทนทบีนี่ผผข้เชสืนี่อตข้องพยายาม “อซดไวข้” หรสือ “ยซดไวข้” เราตข้องตระหนกักวล่าเราอยผล่ในพระหกัตถร์ของ
พระผผข้เลบีนี้ยง และขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าพระหกัตถร์อกันทรงฤทธลิธของพระองคร์ยซดเราไวข้กก็เปป็นเคลก็ดลกับแหล่งชกัยชนะของ
ครลิสเตบียน มกันเปป็นสลิทธลิแตล่กดาเนลิดฝฝ่ายวลิญญาณของผผข้เชสืนี่อทลุกคนทบีนี่บกังเกลิดใหมล่และถผกลข้างชดาระในพระโลหลิตแลข้วทบีนี่
จะดสืนี่มดนี่ดากกับสกันตลิสลุขอกันแสนหวานนบีนี้, ของประทานแหล่งความรกักและพระคลุณของพระเจข้า

ขข้อ 29: “พระบวิดาของเราผซูช้ประทานแกะนชทั้นใหช้แกต่เราเปป็นใหญต่กวต่าททุกสวิชั่ง และไมต่มอีผซูช้ใดสามารถชวิงแกะ
นชทั้นไปจากพระหชตถค์ของพระบวิดาของเราไดช้”

ความจรลิงทบีนี่ถผกประกาศตรงนบีนี้เพลินี่มความแขก็งแกรล่งเขข้ากกับความจรลิงทบีนี่ถผกประกาศในหลายขข้อกล่อนหนข้า 
ความจรลิงเดบียวกกันนบีนี้ถผกประกาศในโคโลสบี 3:3 เชล่นกกัน-“ชบีวลิตของทล่านซล่อนไวข้กกับพระครลิสตร์ในพระเจข้า” พระเยโฮ



วาหร์, พระบลิดาในสวรรคร์, ไดข้ประทานแกะเหลล่านกันี้นใหข้แกล่พระเยซผ ดข้วยเหตลุนบีนี้พวกมกันจซงเปป็นของพระองคห์-แตล่
พวกมกันกก็เปป็นของพระบลิดาเชล่นกกัน และพระเยซผทรงใหข้ความมกันี่นใจเราวล่าพระบลิดา “ทรงเปป็นใหญต่กวต่าททุกสวิชั่ง” 
พระองคร์ไมล่เพบียง “มบีฤทธลิธมาก” เทล่านกันี้น พระองคร์ทรงมหริทธริฤทธริธิ์! ไมล่มบีผผข้ใดในสวรรคร์, ในแผล่นดลินโลก, หรสือใตข้
แผล่นดลินโลกทบีนี่ทรงฤทธลิธเทล่ากกับพระเจข้าพระบลิดา พระองคร์ทรงสรรพลานลุภาพ, พระองคร์ทรงเปป็นเจข้าของฤทธวิธ
อกานาจทชทั้งปวง ดข้วยเหตลุนบีนี้จซงไมล่มบีสลินี่งใด-ชบีวลิต, ความตาย, เหลล่าผผข้ครอบครอง, เหลล่าผผข้มบีอดานาจ, หรสือบลุคคลใดๆ-จะ
สามารถแยล่งชลิงแกะเหลล่านกันี้นออกไปจากพระหกัตถร์ของพระบลิดาไดข้

ถข้อยคดาประเสรลิฐเหลล่านบีนี้นดาความมกันี่นใจอกันไมล่คลอนแคลนมาสผล่หกัวใจของผผข้เชสืนี่อแทข้ มกันทดาใหข้ผมชสืนี่นชมยลินดบี
ดข้วยความปปตลิอกันเหลสือจะกลล่าวทบีนี่ไดข้รผข้วล่าพระเจข้าพระบลิดาทรงสนพระทกัยในตกัวผมมากพอๆกกับทบีนี่พระเยซผพระบลุตร
ทรงสนพระทกัยในตกัวผม พระเจข้าพระบลิดาทรงเปป็นผผข้ทบีนี่รกักผมและยอมใหข้พระเยซผสลินี้นพระชนมร์เพสืนี่อผม (ยอหร์น 
3:16), พระเจข้าไดข้ทรงชล่วยผมใหข้รอดแลข้วเพราะเหก็นแกล่พระครลิสตร์ (อฟ. 4:32), ดกังนกันี้นพระเจข้าพระบลิดาจซงทรงสน
พระทกัยในสวกัสดลิภาพของผมในฐานะลผกของพระองคร์, สมาชลิกคนหนซนี่งแหล่งครลิสตจกักรของพระองคร์

“คอกเดอียว” นบีนี้ (ครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่) ไดข้ถผกประทานใหข้แกล่พระเยซผโดยพระเจข้าพระบลิดากล่อนทบีนี่
โลกนบีนี้ไดข้เปป็นขซนี้นมาเสบียอบีก คอกนกันี้นบกัดนบีนี้กดาลกังถผกประกอบกกันขซนี้นดข้วยคนทกันี้งหลายทบีนี่ไดข้ยลินเสบียงของพระผผข้เลบีนี้ยงและ
มาหาพระองคร์ในความเชรืชั่อ ประตผแหล่งนรกจะไมล่มบีชกัยตล่อครวิสตจชกรของพระเจช้าผซูช้ทรงพระชนมค์อยซูต่ ครลิสตจกักรจะ
ถผกทดาใหข้ครบสมบผรณร์และถผกนดาเสนอตล่อพระเยซผ “ครลิสตจกักรทบีนี่มบีสงล่าราศบี... ไมล่มบีจลุดดล่างพรข้อย รลินี้วรอย หรสือมล
ทลินใดๆเลย แตล่บรลิสลุทธลิธปราศจากตดาหนลิ” (กรลุณาศซกษาเอเฟซกัส 5:22-33)

ขข้อ 30: “เรากชบพระบวิดาของเราเปป็นอชนหนจึชั่งอชนเดอียวกชน”
นบีนี่ไมล่ไดข้ทดาลายตรบีเอกานลุภาพ มบีพระเจข้าองคห์เดรียว ซซนี่งถผกสดาแดงในสามพระภาค: พระบลิดา, พระบลุตร, 

และพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ ในมกัทธลิว 16:16, 17 เมสืนี่อเปโตรทผลพระเยซผวล่า “พระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์ พระบลุตร
ของพระเจข้าผผข้ทรงพระชนมร์อยผล่” พระเยซผทรงตอบกลกับไปวล่า “...เนสืนี้อหนกังและโลหลิตมลิไดข้แจข้งความนบีนี้แกล่ทล่าน แตล่
พระบวิดาของเราผซูช้ทรงสถวิตในสวรรคค์ทรงแจข้งใหข้ทราบ” ขณะนกันี้นพระเยซผทรงอยผล่บนแผล่นดลินโลก กระนกันี้น
พระองคร์กก็ตรกัสวล่า “พระบลิดาของเราผผข้ทรงสถลิตในสวรรคค์” ใครบางคนอาจถามวล่า “ทดาไมคลุณไมล่อธลิบายเรสืนี่องตรบี
เอกานลุภาพลล่ะ?” คดาตอบของผมแกล่คดาถามนกันี้นกก็คสือวล่า ถข้าผมสามารถอธลิบายเรสืนี่องตรบีเอกานลุภาพไดข้ ผมกก็คงเทบียบ
เทล่ากกับพระเจข้าแลข้ว ผมขอบคลุณพระเจข้าทบีนี่ผมอธลิบายเรสืนี่องตรบีเอกานลุภาพไมล่ไดข้ มกันเปป็นหนซนี่งในขข้อลซกลกับทบีนี่ลซกซซนี้งทบีนี่
พระเจข้าจะอธลิบายแกล่เราในชกันี้นเรบียนพระคกัมภบีรร์ในสวรรคร์ ในระหวล่างนบีนี้ เรายอมรกับมกันโดยความเชสืนี่อ เราเชสืนี่อมกัน
เพราะวล่าพระคกัมภบีรร์สอนมกัน

ในขข้อพระคดาทบีนี่เราศซกษากกันอยผล่ พระเยซผกดาลกังตรกัสวล่า “เราเปป็นผผข้หนซนี่ง, พระบวิดาทรงเปป็นผผข้หนซนี่ง กระนชทั้น
เราสองกด็เปป็นหนขที่งเดทยวกทน-หนซนี่งเดบียวกกันในความรกัก, หนซนี่งเดบียวกกันในฤทธลิธอดานาจ, หนซนี่งเดบียวกกันในศกักดลิธศรบี, หนซนี่ง
เดบียวกกันในสภาวะ, หนซนี่งเดบียวกกันในสาระ, หนซนี่งเดบียวกกันในถข้อยคดา” ดกังนกันี้นแกะทกันี้งหลายของพระผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่ดบีจซง
ปลอดภกัยสองชกันี้น, ไดข้รกับการปกปฟ้องสองชกันี้น ความปลอดภกัยของพวกเขาแนล่นอนพอๆกกับขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าพระเจข้า
พระบลิดาและพระเจข้าพระบลุตรทรงพระชนมค์อยซูต่ ในจดหมายฝากฉบกับทบีนี่สองของเขา, ขข้อ 8, ยอหร์นผผข้เปป็นทบีนี่รกัก
เขบียนไวข้วล่า “ทล่านทกันี้งหลายจงระวกังตกัวใหข้ดบี เพสืนี่อเราจะไดข้ไมต่สซูญเสอียสวิชั่งทอีชั่เราไดช้กระทกามาแลช้ว แตล่จะไดข้รกับบดาเหนก็จ



เตก็มทบีนี่” แตล่นบีนี่กลล่าวถซงหนข้าทบีนี่คนตข้นเรสือน, ไมล่ใชล่ความรอด เราไมล่ไดข้ “กระทดาใหข้เกลิด” ความรอดของเรา; ความ
รอดเปป็นของประทานของพระเจข้า

พวกยลิวเหลล่านกันี้นเขข้าใจอยล่างชกัดเจนวล่าพระเยซผตรกัสอะไรเมสืนี่อพระองคร์ทรงประกาศวล่า “เรากกับพระบลิดา
ของเราเปป็นอกันหนซนี่งอกันเดบียวกกัน” พวกเขาเขข้าใจวล่าพระองคร์กดาลกังอข้างตกัววล่าเปป็นพระเจข้าในเนสืนี้อหนกัง

ขข้อ 31: “พวกยวิวจจึงหยวิบกช้อนหวินขจึทั้นมาออีกจะขวช้างพระองคค์ใหช้ตาย”
นบีนี่เปป็นครกันี้งทบีนี่สองทบีนี่พวกยลิวหยลิบกข้อนหลินขซนี้นมาเพสืนี่อทบีนี่จะขวข้างใสล่พระเยซผ (ดผ บททบีนี่ 8 ขข้อ 59 เชล่นกกัน) เมสืนี่อ

พระองคร์ตรกัสวล่า “เรากกับพระบลิดาของเราเปป็นอกันหนซนี่งอกันเดบียวกกัน” พวกเขากก็กลล่าวหาพระองคร์วล่าพผดหมลินี่น
ประมาท-และถข้าพระองคร์ไมล่ไดข้พผดความจรลิง, ถข้าพระองคร์ไมล่ไดข้เปป็นอกันหนซนี่งอกันเดบียวกกันกกับพระบลิดา, พระเจช้าใน
เนรืทั้อหนชง, พระองคร์กก็คงมอีความผวิดในการหมลินี่นประมาทไปแลข้ว ภาคพกันธสกัญญาเดลิมบกัญญกัตลิไวข้วล่า “ผผข้ใดทบีนี่เหยบียด
หยามพระนามของพระเยโฮวาหร์จะตข้องถผกโทษถซงตายเปป็นแนล่ และใหข้ชลุมนลุมชนทกันี้งหมดเอาหลินขวข้างเขา คน
ตล่างดข้าวหรสือชาวเมสืองกก็ดบี เมสืนี่อเขาเหยบียดหยามพระนามของพระเยโฮวาหร์ จะตข้องถผกโทษถซงตาย” (ลนต. 24:16)
ดผ กกันดารวลิถบี 15:36 และ 1 พงศร์กษกัตรลิยร์ 21:13 เชล่นกกัน ดกังนกันี้น เมสืนี่ออข้างวล่าพระเยซผไดข้พผดหมลินี่นประมาท พวกยลิว
เหลล่านกันี้นจซงหยลิบกข้อนหลินขซนี้นมาเพสืนี่อทบีนี่จะขวข้างใสล่พระองคร์ ถซงแมข้วล่าในความหมายทบีนี่แทข้จรลิงพวกเขาไมล่มบีอดานาจทบีนี่จะ
ประหารชบีวลิตใครไดข้ พวกเขาอยผล่ภายใตข้การปกครองของพวกโรม และถข้าพวกเขาเอาหลินขวข้างพระเยซผพวกเขากก็
คงทดาสลินี่งทบีนี่ผลิดกฎหมายและการกระทดาของพวกเขากก็คงเหมสือนกกับฝผงชนทบีนี่รลุมประชาทกัณฑร์ในสมกัยของเรา

ในบททบีนี่ 8 ขข้อ 59 ภาษากรบีกหมายความวล่าพวกยลิวเหลล่านกันี้นหยวิบกข้อนหลินหลายกข้อนขซนี้นมาจรลิงๆ แตล่ใน
ขข้อทบีนี่เราศซกษากกันอยผล่นบีนี้เราพบคดากรบีกคดาหนซนี่งทบีนี่แตกตล่างไปจากเดลิมซซนี่งหมายความวล่าพวกเขาแบกหลินหลายกข้อน 
กลล่าวอบีกนกัยหนซนี่ง พวกเขามบีหลินหลายกข้อนอยผล่ในมสือของตนอยผล่แลข้ว โดยหวกังจะหาขข้ออข้างทบีนี่จะขวข้างหลินใสล่พระเยซผ
ไดข้ เนสืนี่องจากพวกเขากดาลกังหข้อมลข้อมพระองคร์อยผล่ในเฉลบียงของซาโลมอน มกันจซงไมล่มบีเหตลุผลทบีนี่จะมบีกข้อนหลินอยผล่ใน
บรลิเวณนกันี้น ดข้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาจซงนล่าจะเอากข้อนหลินหลายกข้อนตลิดตกัวมาดข้วย โดยหวกังวล่าจะไดข้โอกาสใชข้พวกมกัน แตล่
พวกเขาขวข้างหลินเหลล่านกันี้นไมล่ไดข้ เพราะวล่าพระเยซผไมล่ไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลกเพสืนี่อทบีนี่จะสลินี้นพระชนมร์โดยการถผกหลิน
ขวข้างใสล่จนตาย พระองคร์ไดข้เสดก็จมาเพสืนี่อทบีนี่จะสลินี้นพระชนมร์บนกางเขนอกันหนซนี่ง และนรกทกันี้งสลินี้นกก็หยลุดพระองคร์ไมล่ไดข้

ขข้อ 32: “พระเยซซูจจึงตรชสกชบเขาวต่า “เราไดช้สกาแดงใหช้ทต่านเหด็นการดอีหลายประการซจึชั่งมาจากพระบวิดา
ของเรา ทต่านทชทั้งหลายหยวิบกช้อนหวินจะขวช้างเราใหช้ตายเพราะการกระทกาขช้อใดเลต่า”

ในหลายคราวพวกยลิวเหลล่านกันี้นไดข้ขอหมายสดาคกัญตล่างๆเพสืนี่อพลิสผจนร์วล่าพระเยซผเปป็นพระเมสสลิยาหร์ 
พระองคร์ไดข้ทรงกระทดาการอกัศจรรยร์ (หมายสดาคกัญตล่างๆ) มากมายตล่อหนข้าพวกเขา และบกัดนบีนี้พระองคร์ทรงถาม
พวกเขาวล่าอกันไหนในกลิจการดบๆี เหลล่านบีนี้ทบีนี่ทดาใหข้พวกเขาโมโหเสบียจนพวกเขาอยากเอาหลินขวข้างพระองคร์ใหข้ตาย 
พระองคร์ไมล่ไดข้ทดารข้ายผผข้ใด, พระองคร์ไดข้เลบีนี้ยงอาหารผผข้หลิวโหย, ใหข้เสสืนี้อผข้าคนเปลสือยกายนลุล่งหล่ม, รกักษาคนเจก็บปฝ่วยใหข้
หาย, ทดาใหข้คนตายเปป็นขซนี้น, เปปิดตาคนตาบอด, ทดาใหข้คนหผหนวกไดข้ยลิน, ทดาใหข้แขนขาทบีนี่ลบีบกลกับเหยบียดตรง พวก
เขาวางแผนจะเอาหลินขวข้างพระองคร์เพราะการกระทดาทบีนี่ดบีเหลล่านบีนี้หรสือ? และหากเปป็นเชล่นนกันี้น พวกเขาจะเอาหลิน
ขวข้างพระองคร์เพราะการอกัศจรรยร์ของพระองคร์อชนไหนเลล่า?



“เราไดช้สกาแดงใหช้ทต่านเหด็นการดอีหลายประการซจึชั่งมาจากพระบวิดาของเรา” “เราไดข้สดาแดง” หมายความ
วล่า “เราไดข้กระทดาการอกัศจรรยร์เหลล่านบีนี้ตล่อหนข้าผผข้คน, เราไดข้กระทดากลิจการทบีนี่ทรงฤทธลิธและมหกัศจรรยร์เหลล่านบีนี้ตล่อหนข้า
พวกทล่าน การเหลล่านกันี้นไมล่ไดข้ถผกกระทดาในซอกหลสืบหรสือในทบีนี่ลกับ แตล่อยล่างเปปิดเผย-ตามทข้องถนนของพวกทล่าน, ใน
พระวลิหารของพวกทล่าน, ในบข้านเรสือนของพวกทล่าน”

ตรงนบีนี้ เชล่นเดบียวกกับในงานรกับใชข้ทกันี้งหมดของพระองคร์ พระเยซผทรงเตสือนความจดาพวกยลิวเหลล่านกันี้นเกบีนี่ยว
กกับขข้อเทก็จจรลิงจากสวรรคร์ทบีนี่วล่าพระองคร์กดาลกังกระทดาพระราชกลิจของพระบวิดา พระองคร์ทรงเนข้นยนี้ดาความจรลิงนกันี้น
ซนี้ดาแลข้วซนี้ดาอบีกทบีนี่วล่าสลินี่งทบีนี่พระองคร์ทรงกระทดาและตรกัสนกันี้นเปป็นการเชสืนี่อฟฟังตล่อพระประสงคร์ของพระบลิดาในสวรรคร์ 
พระองคร์ไดข้เสดก็จมาเพสืนี่อกระทดาการงานตล่างๆของพระบลิดา ไมล่ใชล่การงานตล่างๆของพระองคร์เอง

การทบีนี่พระองคร์ตรกัสถซง “การดบีหลายประการ” กก็บอกเปป็นนกัยวล่าพระเยซผทรงกระทดาการอกัศจรรยร์
มากมายทบีนี่ไมล่ไดข้ถผกบกันทซกในหนกังสสือขล่าวประเสรลิฐทกันี้งสบีนี่เลล่ม (ดผ ยอหร์น 21:25 เชล่นกกัน) และไมล่ตข้องสงสกัยเลยวล่าแมข้
กระทกันี่งในกรลุงเยรผซาเลก็มพระองคร์กก็ทรงกระทดาการอกัศจรรยร์มากมายทบีนี่ไมล่ถผกบกันทซกไวข้; แตล่ทกันี้งๆทบีนี่ไดข้เหก็นการงาน
ทรงฤทธลิธตล่างๆของพระองคร์ พวกยลิวเหลล่านกันี้นกก็ปฏลิเสธทบีนี่จะเชสืนี่อพระองคร์หรสือตข้อนรกับพระองคร์

“ทต่านทชทั้งหลายหยวิบกช้อนหวินจะขวช้างเราใหช้ตายเพราะการกระทกาขช้อใดเลต่า” พวกยลิวเหลล่านกันี้นประหาร
คนชกันี่วใหข้ตายโดยการเอาหลินขวข้าง แตล่พระเยซผไมล่ไดข้กระทดาความชกันี่วรข้ายใดๆและพวกเขากก็ทราบดบี สลินี่งทบีนี่พระองคร์
ทรงถามพวกเขากก็คสือวล่า “พวกทล่านกดาลกังแสวงหาทบีนี่จะฆล่าเราเพราะเราทดาดบีอยล่างนกันี้นหรสือ? คนไหนในพวกทล่าน
ฟฟ้องเราไดข้วล่าทดาบาปเลล่า? พวกทล่านจะเอาหลินขวข้างเราใหข้ตายเพราะการดบีอกันไหนของเราเลล่า?”

ขข้อ 33: “พวกยวิวทซูลตอบพระองคค์วต่า “เราจะขวช้างทต่านมวิใชต่เพราะการกระทกาดอี แตต่เพราะการพซูดหมวิชั่น
ประมาท เพราะทต่านเปป็นเพอียงมนทุษยค์แตต่ตชทั้งตชวเปป็นพระเจช้า”

ในทบีนี่นบีนี้พระเยซผทรงทข้าทายเหลล่าศกัตรผของพระองคร์ พระองคร์ไมล่ไดข้กระทดาความชกันี่วรข้ายใดๆเลย และพวก
เขาเอาหลินขวข้างพระองคร์ใหข้ตายเพราะทดาดบีกก็ไมล่ไดข้อยล่างแนล่นอน ดกังนกันี้นพวกเขาจซงตอบวล่าพวกเขาไมล่ไดข้กดาลกังจะ
เอาหลินขวข้างพระองคร์ใหข้ตายเพราะการงานทอีชั่ดอีทชทั้งหลายของพระองคร์ แตล่เพราะวล่าพระองคร์เปป็นคนพผดหมลินี่น
ประมาท-“เพราะทต่านเปป็นเพอียงมนทุษยค์แตต่ตชทั้งตชวเปป็นพระเจช้า” ในบททบีนี่ 5 ขข้อ 18 ของบทเรบียนนบีนี้ เราอล่านแลข้ววล่า
พวกยลิวเหลล่านกันี้นหาชล่องทบีนี่จะฆล่าพระเยซผ “มลิใชล่เพราะพระองคร์ลล่วงกฎวกันสะบาโตเทล่านกันี้น แตล่ยกังไดข้เรบียกพระเจข้าวล่า
เปป็นบลิดาของตนดข้วย ซจึชั่งเปป็นการกระทกาตนเสมอกชบพระเจช้า”

เราตข้องจดาไวข้วล่าจากมลุมมองของเนสืนี้อหนกัง พระเยซผทรงเปป็นยลิวคนหนซนี่ง พระองคร์ทรงเตลิบโตมาในรข้าน
ชล่างไมข้ของโยเซฟทบีนี่เมสืองนาซาเรก็ธ, ทรงถผกเลบีนี้ยงดผมาในชลุมชนหนซนี่งกกับเดก็กชาวยลิวคนอสืนี่นๆ; และแมข้วล่าเราแทบไมล่
ทราบอะไรเลยเกบีนี่ยวกกับวกัยเดก็กและชล่วงวกัยรลุล่นของพระองคร์ พระคกัมภบีรร์กก็บอกเราวล่าพระองคร์ “ไดข้จดาเรลิญขซนี้นในดข้าน
สตลิปฟัญญา ในดข้านรล่างกาย และเปป็นทบีนี่ชอบจดาเพาะพระเจข้า และตล่อหนข้าคนทกันี้งปวงดข้วย” (ลผกา 2:52) ไมล่ตข้อง
สงสกัยเลยวล่ายลิวบางคนเหลล่านบีนี้จดาพระองคร์ไดข้ในฐานะเดก็กผผข้ชายคนหนซนี่งและพวกเขาไมล่อาจทดาใจเชสืนี่อไดข้วล่าพระองคร์
ทรงเปป็นพระเจข้าในเนสืนี้อหนกัง! พวกเขาปฏลิเสธทบีนี่จะยอมรกับวล่าพระองคร์ตรกัสไมล่เหมสือนกกับทบีนี่มนลุษยร์คนใดเคยพผด, 
วล่าการอกัศจรรยร์ตล่างๆของพระองคร์เปป็นสลินี่งทบีนี่พวกเขาไมล่เคยไดข้ยลินมากล่อนเลยนกับตกันี้งแตล่มนลุษยร์ไดข้ถผกสรข้างขซนี้นมา พระ
เยซผทรงอยากใหข้พวกเขาลสืมทลุกสลินี่งทบีนี่พวกเขาเคยรผข้เกบีนี่ยวกกับพระองคร์จากมลุมมองแบบมนลุษยร์และเชสืนี่อพระองคร์



เพราะเหก็นแกล่การงานนกันี้น, เพราะการอกัศจรรยร์ตล่างๆทบีนี่พระองคร์กดาลกังกระทดา พระองคร์ทรงอยากใหข้พวกเขา
ยอมรกับ, เหมสือนกกับทบีนี่นลิโคเดมกัสไดข้ยอมรกับ, วล่าไมล่มบีมนลุษยร์คนใดสามารถกระทดาการอกัศจรรยร์เชล่นนกันี้นไดข้โดยใชข้ฤทธลิธ
เดชของตกัวเขาเอง

แตล่พวกยลิวเหลล่านกันี้นเขช้าใจพระองคร์เมสืนี่อพระองคร์ตรกัสถซงความเปป็นอกันหนซนี่งอกันเดบียวกกันในสภาวะกกับพระเย
โฮวาหร์พระเจข้า และพวกเขาจซงกลล่าววล่า “ทล่านตกันี้งตกัวเปป็นพระเจผู้า!”

ขข้อ 34: “พระเยซซูตรชสตอบเขาวต่า “ในพระราชบชญญชตวิของทต่านมอีคกาเขอียนไวช้มวิใชต่หรรือวต่า ‘เราไดช้กลต่าววต่า
ทต่านทชทั้งหลายเปป็นพระ’”

คดาแกข้ตล่างทบีนี่พระเยซผทรงใชข้ตรงนบีนี้เพสืนี่อตล่อสผข้เหลล่าศกัตรผของพระองคร์กก็นล่าทซนี่งจรลิงๆ-นกันี่นคสือ ถข้าพวกคนใหญล่คน
โต (พวกเจข้านาย แตล่กก็เปป็นมนทุษยค์อยผล่ดบี) ถผกเรบียกวล่าพระ พวกเขาจะกลล่าวหาพระองคค์, พระบสุตรของพระเจช้า, วล่า
พผดหมลินี่นประมาทเพราะพระองคร์ทรงเรอียกตชวเองวต่าเปป็นพระบทุตรของพระเจช้าอยล่างนกันี้นหรสือ? พระเยซผทรงยก
ขข้อความมาจากเพลงสดลุดบีบททบีนี่แปดสลิบสอง ซซนี่งอาสาฟ, ทบีนี่กดาลกังกลล่าวถซงตดาแหนล่งและหนข้าทบีนี่ของพวกเจข้านายและ
พวกขลุนนาง, เรบียกคนเหลล่านกันี้นวล่า “พวกพระ” (gods) เพราะความรกับผลิดชอบของพวกเขานกันี้นใหญล่โตเหลสือเกลิน
เมสืนี่อเทบียบกกับความรกับผลิดชอบของมนลุษยร์คนอสืนี่นๆ และพวกเขากก็อยผล่สผงเหนรือคนอสืนี่นๆเหลสือเกลิน-เหมสือนกกับใน 2 
ซามผเอล 1:14: “ดาวลิดถามเขาวล่า “ทดาไมเจข้ามลิไดข้เกรงกลกัวในการทบีนี่ยสืนี่นมสือออกทดาลายผซูช้ทอีชั่พระเยโฮวาหค์ทรงเจวิม
ไวช้” นอกจากนบีนี้ใน 2 พงศาวดาร 19:4-6 เราอล่านทบีนี่วล่าเยโฮชาฟฟัทตกันี้งพวกผผข้วลินลิจฉกัยไวข้ในแผล่นดลินนกันี้น... และกลล่าว
แกล่พวกผผข้วลินลิจฉกัยเหลล่านกันี้นวล่า  “จงพลิจารณาสลินี่งทบีนี่ทล่านทกันี้งหลายจะกระทดา เพราะทต่านมวิไดช้พวิพากษาเพรืชั่อมนทุษยค์แตต่
เพรืชั่อพระเยโฮวาหค์ พระองคค์ทรงสถวิตกชบทต่านในการพวิพากษา”

“พระราชบชญญชตวิ” ทบีนี่พระเยซผทรงหมายถซงนบีนี้ในขข้อพระคดาทบีนี่เราศซกษากกันอยผล่คสือพระคกัมภบีรร์ พวกยลิวแบล่ง
พกันธสกัญญาเดลิมออกเปป็นสองสล่วน-พระราชบกัญญกัตลิ และพวกศาสดาพยากรณร์-และพระราชบกัญญกัตลิกก็รวมถซง
หนกังสสือตล่างๆของโมเสสเชล่นเดบียวกกับหนกังสสือเลล่มอสืนี่นๆดข้วย ตกันี้งแตล่ปฐมกาลจนถซงเพลงซาโลมอน ในมกัทธลิว 5:17 
พระเยซผตรกัสวล่า “อยล่าคลิดวล่าเรามาเพสืนี่อจะทดาลายพระราชบจัญญจัตริหรคือคคาของศาสดาพยากรณห์เสบีย เรามลิไดข้มา
เพสืนี่อจะทดาลาย แตล่มาเพสืนี่อจะใหข้สดาเรก็จ” ในมกัทธลิว 22:40 พระองคร์ตรกัสวล่า “พระราชบจัญญจัตริและคคาพยากรณห์ทกันี้ง
สลินี้นกก็ขซนี้นอยผล่กกับพระบกัญญกัตลิสองขข้อนบีนี้” ในลผกา 24:44 พระองคร์ตรกัสถซงพระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิมวล่าเปป็นพระ
ราชบกัญญกัตลิ, เพลงสดลุดบี, และพวกศาสดาพยากรณร์: “พระองคร์ตรกัสกกับเขาวล่า “นบีนี่เปป็นถข้อยคดาของเรา ซซนี่งเราไดข้
บอกไวข้แกล่ทล่านทกันี้งหลายเมสืนี่อเรายกังอยผล่กกับทล่านวล่า บรรดาคดาทบีนี่เขบียนไวข้ในพระราชบจัญญจัตริของโมเสส และในคจัมภรีรห์
ศาสดาพยากรณห์ และในหนจังสคือสดทุดรีกลล่าวถซงเรานกันี้น จดาเปป็นจะตข้องสดาเรก็จ”

ในคดาแกข้ตล่างของพระองคร์ตล่อสผข้กกับพวกศกัตรผของพระองคร์ในทบีนี่นบีนี้ พระเยซผทรงใชข้งานเขบียนศกักดลิธสลิทธลิธทบีนี่ไดข้รกับ
เกบียรตลิของพวกเขาเอง-งานเขบียนตล่างๆของโมเสสและดาวลิด, บลุรลุษผผข้ทบีนี่พวกยลิวเหลล่านกันี้นใหข้ความเคารพอยล่างสผง อกัน
ทบีนี่จรลิง มกันนล่าสนใจมากทบีนี่สลุดทบีนี่จะหมายเหตลุวล่าในงานรกับใชข้ปวงชนของพระครลิสตร์ พระองคร์ทรงใชข้พระคกัมภบีรร์บล่อย
ครกันี้งในฐานะเปป็นผผข้พลิพากษาหนซนี่งเดบียวในเรสืนี่องขข้อพลิพาท เมสืนี่อพระองคร์ทรงพบกกับซาตานบนภผเขาแหล่งการทดลอง
ในมกัทธลิว 4:1-11 พระองคร์ทรงตอบผผข้ทดลองนกันี้นในแตล่ละคราวโดยการยกพระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิม 
พระองคร์ไมล่จดาเปป็นตข้องยกขข้อพระคกัมภบีรร์ทบีนี่มบีเขบียนไวข้อยผล่แลข้วเพราะวล่าสลินี่งใดกก็ตามทบีนี่พระองคร์ตรกัสกก็จะเปป็นพระวจนะ



ของพระเจข้า พระองคร์ตรกัสเฉพาะตามทบีนี่พระบลิดาประทานถข้อยคดาแกล่พระองคร์ และดกังนกันี้นถข้อยคดาของพระองคร์จซง
เปป็นถข้อยคดาของพระเจข้า แตล่ตลอดการรกับใชข้ของพระองคร์ พระองคร์ทรงใชข้ขข้อพระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิมอยล่าง
อลิสระ

พระเยซผตรกัสถามวล่า “มอีคกาเขอียนไวช้มวิใชต่หรรือวต่า” ซซนี่งมบีความหมายวล่า “พวกทล่านไมล่รผข้หรสือวล่าพระคกัมภบีรร์
ของพวกทล่านกลล่าวอะไรเกบีนี่ยวกกับคนทกันี้งหลายทบีนี่เปป็นพวกเจข้านายและพวกผผข้พลิพากษาทบีนี่ถผกเรบียกวล่าพวกพระ?” ถข้า
ภาคพกันธสกัญญาเดลิม พรข้อมกกับนกัยสดาคกัญอกันลซกซซนี้งของมกันเกบีนี่ยวกกับเดชานลุภาพทบีนี่หาใดเปรบียบของพระเจข้า ไมล่กลกัว
ทบีนี่จะเรบียกคนเหลล่านกันี้นวล่าพวกพระ พระองคร์กดาลกังพผดหมลินี่นประมาทในการเรบียกตกัวเองวล่าพระบทุตรของพระเจช้า
อยล่างนกันี้นหรสือ? พระเยซผไมล่ไดข้โตข้แยข้งกกับพวกศกัตรผของพระองคร์; พระองคร์แคล่ประทานพระวจนะของพระเจข้าแกล่
พวกเขา เหลล่าผผข้รผข้ภาษาฮบีบรผบอกเราวล่าคดาทบีนี่แปลเปป็น “พวกผผข้พลิพากษา” ในอพยพ 22:8, 9 ในภาษาฮบีบรผจรลิงๆ
แลข้วคสือ “พวกพระ” (gods) ในการเชสืนี่อมโยงกกับเรสืนี่องนบีนี้ อล่านอพยพ 21:6 และ 22:28 เชล่นกกัน

ขข้อ 35 และ 36: “ถช้าพระองคค์ไดช้ทรงเรอียกผซูช้ทอีชั่รชบพระวจนะของพระเจช้าวต่าเปป็นพระ และจะฝฝ่าฝฟนพระ
คชมภอีรค์ไมต่ไดช้ ทต่านทชทั้งหลายจะกลต่าวหาทต่านทอีชั่พระบวิดาไดช้ทรงตชทั้งไวช้ และทรงใชช้เขช้ามาในโลกวต่า ‘ทต่านกลต่าวคกาหมวิชั่น
ประมาท’ เพราะเราไดช้กลต่าววต่า ‘เราเปป็นบทุตรของพระเจช้า’ อยต่างนชทั้นหรรือ”

สลินี่งทบีนี่พระเยซผกดาลกังตรกัสตรงนบีนี้จรลิงๆแลข้วกก็คสือ: ถข้าพวกเจข้านายและพวกผผข้พลิพากษา-ซซนี่งไดข้รกับการแตล่งตกันี้ง, 
ถผกเจลิมตกันี้ง, และไดข้รกับเกบียรตลิยศนบีนี้โดยพระคลุณ-ไมล่ไดข้ทดาผลิดประการใดเมสืนี่อพวกเขาเรบียกตกัวเองวล่าพระ (หรสือเมสืนี่อ
พวกเขาถผกเรบียกวล่าเปป็นพวกพระ) เชล่นนกันี้นแลข้วพระองคห์, พระบทุตรทบีนี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจข้า, สมควรถผก
หลินขวข้างจนตายเพราะพระองคร์ทรงประกาศตกัววล่าเปป็นพระเจข้าในพลกับพลาแหล่งเนสืนี้อหนกังอยล่างนกันี้นหรสือ?

คนทกันี้งหลาย “ทอีชั่รชบพระวจนะของพระเจช้า” หมายถซงคนเหลล่านกันี้นทบีนี่ถผกแตล่งตกันี้งโดยพระเจข้าใหข้ปฏลิบกัตลิ
หนข้าทบีนี่และถผกตกันี้งใหข้อยผล่ในตดาแหนล่งเจข้านายและพวกผผข้พลิพากษา พวกเขาเปป็นบลุคคลทบีนี่พระเจข้าไดข้สนทนาดข้วย, เปป็น
ผผข้ทบีนี่พระองคร์ไดข้ประทานคดาบกัญชาใหข้ปกครองเพสืนี่อพระองคร์ เหลล่าผผข้รผข้ภาษากรบีกบอกเราวล่าภาษาทบีนี่ถผกใชข้ตรงนบีนี้ใน
ตข้นฉบกับมบีความหมายเกสือบคลข้ายกกับภาษาในลผกา 3:2 ทบีนี่เราถผกบอกวล่า “พระวจนะของพระเจข้ามาถซงยอหร์น...” 
พระเจข้าไดข้ประทานหนข้าทบีนี่พลิเศษแกล่ยอหร์น และนบีนี่กก็เปป็นจรลิงเกบีนี่ยวกกับคนเหลล่านกันี้นทบีนี่ถผกเรบียกวล่า “พระ” ในเพลง
สดลุดบี 82

“จะฝฝ่าฝฟนพระคชมภอีรค์ไมต่ไดช้” มกันเปป็นหลกักการหนซนี่งทบีนี่รกับรผข้กกันในทล่ามกลางพวกยลิววล่าพระวจนะของ
พระเจข้าไมล่อาจถผกฝฝ่าฝฟน, ถผกทดาใหข้เปป็นโมฆะ, หรสือถผกทดาลายเสบียไดข้ และพระเยซผทรงเตสือนความจดาพวกเขาถซงขข้อ
เทก็จจรลิงนบีนี้ ทลุกสลินี่งในพระวจนะควรไดข้รกับความเคารพยดาเกรง, สกักจลุดหรสือสกักขบีดหนซนี่งไมล่ควรถผกปฏลิเสธหรสือถผกมอง
ขข้ามเลย พวกยลิวเหลล่านกันี้นเชสืนี่อเชล่นนบีนี้ พวกเขาเชสืนี่อวล่าทลุกสลินี่งในพระคกัมภบีรร์ของพวกเขามบีนนี้ดาหนกักเตก็มทบีนี่, ไมล่มบีสกักคดา
เดบียวทบีนี่ไมล่สดาคกัญ, ไมล่มบีสกักคดาทบีนี่ควรถผกเอาออก, มองขข้าม, หรสือหลบเลบีนี่ยงเพราะวล่าทลุกคดาเปป็นพระวจนะของพระเย
โฮวาหร์พระเจข้า เนสืนี่องจากนกันี่นเปป็นความจรลิง และเนสืนี่องจากในเพลงสดลุดบี 82 พวกคนธรรมดาอยล่างพวกเจข้านาย
และพวกผผข้พลิพากษาถผกเรบียกวล่า “พระ” มกันจซงไมล่ผลิดอยล่างแนล่นอนทบีนี่พระเยซผจะตรกัสวล่า “เรากกับพระบลิดาของเรา
เปป็นอจันหนนที่งอจันเดรียวกจัน”



ในขข้อ 36 พระเยซผตรกัสซนี้ดาความจรลิงทบีนี่พระองคร์ทรงประกาศไปแลข้ว “ทต่านทชทั้งหลายจะกลต่าวหาทต่าน...” 
ภาษากรบีกเปปิดชล่องไวข้ตรงนบีนี้และอาจอล่านไดข้วล่า “ทต่านทชทั้งหลายพซูดถจึงเรา” ดกังนกันี้นพระเยซผจซงตรกัสถซงพระองคร์เอง 
โดยไมล่เปปิดชล่องสดาหรกับขข้อสงสกัยเกบีนี่ยวกกับวล่าพระองคร์ตรกัสถซงผผข้ใด

“ทต่านทชทั้งหลายจะกลต่าวหาทต่านทอีชั่พระบวิดาไดช้ทรงตชทั้งไวช้” จรลิงๆแลข้วมบีความหมายวล่า “ผผข้ซซนี่งพระเจข้าไดข้ทรง
แยกตกันี้งไวข้ตล่างหากและทรงกดาหนดไวข้มาตกันี้งแตล่ตลอดชกันี่วนลิรกันดรร์กาล, ผผข้ซซนี่งพระเจข้าไดข้ทรงแตล่งตกันี้งในพกันธสกัญญาแหล่ง
พระคลุณ, มหาปลุโรหลิตของพวกเรา, คนกลางผผข้เดบียวระหวล่างพระเจข้ากกับมนลุษยร์” พระเยซผไดข้ทรงกลายเปป็น “บลุตร
มนลุษยร์” เมสืนี่อพระองคร์ประสผตลิจากมารบียร์หญลิงพรหมจารบี แตล่พระองคร์ทรงเปป็นพระบทุตรของพระเจจ้ามาตลอดชกันี่วนลิ
รกันดรร์กาล

พระเยซผตรกัสถซงพระองคร์เองวล่าเปป็นผผข้นกันี้น “ทอีชั่ถซูกสต่งเขช้ามาในโลก” พระองคร์ไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลกเพสืนี่อ
ภารกลิจหนซนี่งเดบียว-เพสืนี่อทบีนี่จะเปป็นพระผซูช้ชต่วยใหช้รอดของโลก “เจข้าจะเรบียกนามของทล่านวล่า เยซผ เพราะวล่าทล่านจะ
โปรดชล่วยชนชาตลิของทล่านใหข้รอดจากความผลิดบาปของเขาทกันี้งหลาย” (มธ. 1:21) เยซซูเปป็นชสืนี่อฝฝ่ายโลกของ
พระองคร์ ซซนี่งมบีความหมายวล่าผผผู้ชข่วยใหผู้รอด พระองคร์ไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลกเพสืนี่อแสวงหาและชล่วยผผข้ทบีนี่หลงหายไปใหข้
รอด, เพสืนี่อประทานชบีวลิตของพระองคร์เปป็นคล่าไถล่สดาหรกับคนเปป็นอกันมาก พระองคร์ไดข้เสดก็จมาตายเพสืนี่อทบีนี่เราจะมบีชบีวลิต 
พระองคร์ทรงเปป็น “ผผข้ทบีนี่ถผกสล่งมา” ของพระบลิดา, ผผข้ทบีนี่พระเจข้าไดข้ทรงสล่งมาเพสืนี่อเปป็นผผข้ลบลข้างพระอาชญาเพราะบาป
ทกันี้งหลาย (รม.3:25)

ผผข้เชสืนี่อทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้วทลุกคนถผกแยกตกันี้งไวข้ใหข้บรลิสลุทธลิธในทางตกาแหนต่งทกันทบีทบีนี่พวกเขาบกังเกลิดใหมล่; พวกเขา
ถผกพาออกมาจากอาณาจกักรแหล่งความมสืดและถผกวางไวข้ในอาณาจกักรแหล่งความสวล่าง (คส. 1:13), ถผกแยกตกันี้งไวข้
ตล่างหากสดาหรกับพระเจข้า แตล่การแยกตกันี้งทบีนี่ถผกกลล่าวถซงตรงนบีนี้กก็ยอดเยบีนี่ยมมากกวล่าการชดาระแยกตกันี้งของเรา พระเยซผ
เพบียงผผข้เดบียวทรงถผกแยกขาดจากคนอสืนี่นๆทลุกคน พระองคร์ทรงเปป็นพระบทุตรทอีชั่บชงเกวิดมาองคค์เดทยวของพระเจช้า, 
พระเมษโปดกนททั้นของพระเจช้าซซนี่งรกับบาปของโลกไปเสบีย, และการแยกตกันี้งของพระองคร์กก็เหนสือกวล่าสลินี่งใดทบีนี่เราจะ
เคยรผข้จกักในชบีวลิตนบีนี้มากนกัก มบีพระเยซผเพรียงผผผู้เดรียว, พระผผข้ชล่วยใหข้รอดเพรียงองคห์เดรียว; พระองคร์ไดข้ทรงกระทดาใน
กายหนซนี่งคสือสลินี่งทบีนี่ไมล่มบีผผข้ใดเคยกระทดาหรสือจะกระทดาไดข้ พระเยซผทรงสดาแดงพระคลุณแหล่งพระเจข้าของเรา, พระ
วลิญญาณและเดชานลุภาพของพระเจข้าใหข้ประจกักษร์ พระองคร์ทรงเปป็นหนซนี่งเดบียวในสลินี่งสารพกัด-การกดาเนลิด, ชบีวลิต, 
การรกับใชข้, การรกักษาโรค, การสกันี่งสอน, ฤทธลิธเดช, และถข้อยคดา แทข้จรลิงแลข้ว “พระเจข้าคสือพระบลิดาไดข้ทรงประทกับ
ตรามอบอดานาจแกล่พระบทุตรแลข้ว” (ยอหร์น 6:27)

“ดผู้วยเหตทุนรีน พระองคร์จซงทรงสามารถเปป็นนลิตยร์ทบีนี่จะชล่วยคนทกันี้งปวงทบีนี่ไดข้เขข้ามาถซงพระเจข้าโดยทางพระองคร์
นกันี้นใหข้ไดข้รกับความรอด เพราะวล่าพระองคร์ทรงพระชนมร์อยผล่เปป็นนลิตยร์เพสืนี่อเสนอความใหข้คนเหลล่านกันี้นมหาปลุโรหลิตเชล่น
นบีนี้แหละทบีนี่เหมาะสดาหรกับเรา คคือเปป็นผผผู้บรริสทุทธริธิ์ ปราศจากอทุบาย ไรผู้มลทริน แยกจากคนบาปทจันงปวง ประทกับอยผล่
สผงกวล่าฟฟ้าสวรรคร์ พระองคร์ไมล่ตข้องทรงนดาเครสืนี่องบผชามาทลุกวกันๆดกังเชล่นมหาปลุโรหลิตอสืนี่นๆ ผผข้ซซนี่งถวายสดาหรกับความผลิด
ของตกัวเองกล่อน แลข้วจซงถวายสดาหรกับความผลิดของประชาชน สล่วนพระองคร์ไดข้ทรงถวายเครสืนี่องบผชาเพรียงครจันงเดรียว
คสือเมสืนี่อพระองคร์ไดข้ทรงถวายพระองคร์เอง ดข้วยวล่าพระราชบกัญญกัตลินกันี้นไดข้แตล่งตกันี้งมนลุษยร์ทบีนี่อล่อนกดาลกังขซนี้นเปป็นมหา



ปลุโรหลิต แตล่คคาทรงปฏริญาณนจันนซนที่งมาภายหลจังพระราชบจัญญจัตริ ไดผู้ทรงแตข่งตจันงพระบทุตรขนนน ผผผู้ถนงความสคาเรห็จ
เปป็นนริตยห์” (ฮบ. 7:25-28)

ขข้อ 37: “ถช้าเราไมต่ปฏวิบชตวิพระราชกวิจของพระบวิดาของเรา กด็อยต่าเชรืชั่อในเราเลย”
พระเยซผทรงอข้างหลกักฐานทบีนี่เปป็นการอกัศจรรยร์ตล่างๆอกันทรงฤทธลิธของพระองคร์ซซนี่งพระองคร์ทรงกระทดาตล่อ

หนข้าเหลล่าศกัตรผของพระองคร์อบีกครกันี้ง พระองคร์ตรกัสวล่า “ถข้าการงานตล่างๆของเราไมล่ไดข้พลิสผจนร์วล่าเราเปป็นมากกวล่า
มนลุษยร์ เรากก็ไมล่ขอรข้องพวกทล่านใหข้เชสืนี่อวล่าเราเปป็นพระบลุตรของพระเจข้า แตล่ถข้าการงานตล่างๆของเราพลิสผจนร์จรริงๆวล่า
เราเปป็นมากกวล่ามนลุษยร์, มากกวล่าศาสดาพยากรณร์ธรรมดาๆคนหนซนี่ง, พวกทล่านกก็ไมล่มบีสลิทธลิธเรบียกเราวล่าเปป็นคนพผด
หมลินี่นประมาท!”

กรลุณาสกังเกตวล่าพระเยซผทรงเรบียกการงานตล่างๆของพระองคร์วล่า “พระราชกวิจของพระบวิดาของเรา” 
พระองคร์ทรงปฏลิเสธทบีนี่จะออมชอมคดากลล่าวกล่อนหนข้านบีนี้ของพระองคร์ทบีนี่วล่าพระองคร์กกับพระเจข้าพระบลิดาทรงเปป็นอจัน
หนนที่งอจันเดรียวกจัน ตกันี้งแตล่ตอนตข้นของการรกับใชข้ปวงชนของพระองคร์ พระองคร์ไดข้ตรกัสชกัดเจนแกล่เหลล่าผผข้ฟฟังของ
พระองคร์วล่าพระองคร์ทรงอยผล่บนโลกเพสืนี่อกระทดาภารกลิจหนซนี่งเพสืนี่อพระบลิดาของพระองคร์ และไมล่วล่าพระองคร์ตรกัสหรสือ
กระทดาสลินี่งใดกก็ตาม หรสือไมล่วล่าพระองคร์เสดก็จไปทบีนี่ไหนกก็ตาม พระองคร์กก็กดาลกังกระทดาพระราชกลิจของพระเจข้าพระ
บลิดา โดยแสวงหาทบีนี่จะกระทดาตามพระประสงคร์ของพระบลิดา พระองคร์ตรกัสวล่า “พระองคร์ผผข้ทรงใชข้เรามากก็ทรง
สถลิตอยผล่กกับเรา พระบลิดามลิไดข้ทรงทลินี้งเราไวข้ตามลดาพกัง เพราะวล่าเราทดาตามชอบพระทกัยพระองคร์เสมอ” (ยอหร์น 
8:29) 

ขข้อ 38: “แตต่ถช้าเราปฏวิบชตวิพระราชกวิจนชทั้น แมช้วต่าทต่านมวิไดช้เชรืชั่อในเรา กด็จงเชรืชั่อเพราะพระราชกวิจนชทั้นเถวิด 
เพรืชั่อทต่านจะไดช้รซูช้และเชรืชั่อวต่าพระบวิดาทรงอยซูต่ในเรา และเราอยซูต่ในพระบวิดา”

ในทบีนี่นบีนี้พระเยซผทรงยลุตลิขข้อโตข้แยข้งของพระองคร์ทบีนี่มบีตล่อเหลล่าศกัตรผของพระองคร์ และสลินี่งทบีนี่พระองคร์ตรกัสใน
ตอนทข้ายคดาพยานของพระองคร์จรลิงๆแลข้วกก็คสือนบีนี่:

“พวกทล่านรกับสารภาพวล่าไมล่มบีมนลุษยร์คนใดเคยพผดเหมสือนอยล่างทบีนี่เราพผด เปป็นความจรลิงทบีนี่วล่าถข้อยคดาของ
เราเปป็นจลิตวลิญญาณและชบีวลิต แตล่ถข้าพวกทล่านปฏลิเสธทบีนี่จะเชรืชั่อถข้อยคดาของเราหรสือยอมรกับคดาพยานของเรา เรากก็ขอ
ใหข้พวกทล่านสกังเกตและยอมรกับหลกักฐานแหล่งการงานอกันทรงฤทธลิธของเรา, การงานเหลล่านกันี้นทบีนี่พระบลิดาไดข้ประทาน
ใหข้เรากระทดา การงานทกันี้งหลายของเราจะพลิสผจนร์แกล่พวกทล่านวล่าเราเปป็นพระบลุตรของพระเจข้า, วล่าเรากกับพระบลิดา
ของเราเปป็นอกันหนซนี่งอกันเดบียวกกัน, วล่าพระบลิดาทรงอยผล่ในเราและเราอยผล่ในพระองคร์”

การรล่วมสนลิทอกันยลินี่งใหญล่! การรล่วมสนลิทและสามกัคคบีธรรมอกันยลินี่งใหญล่! พระเยซผทรงเทล่าเทบียมกกับพระบลิดา
ในทลุกดข้าน-ในฤทธลิธเดช, ความบรลิสลุทธลิธ, ความชอบธรรม, ในททุกสลินี่ง

พวกศกัตรผของพระเยซผเขข้าใจดบีวล่าพระองคร์ตรกัสอะไร พวกเขาเขข้าใจวล่าพระองคร์กดาลกังอข้างความเทล่าเทบียม
กกับพระเยโฮวาหร์, พระเจข้าแหล่งบรรพบลุรลุษของพวกเขา พวกเขาเขข้าใจวล่าพระองคร์กดาลกังบอกพวกเขาวล่าถข้าพวก
เขารผข้จกักพระเจข้าอยล่างทบีนี่พวกเขาอช้างวล่ารผข้จกักพระองคร์ พวกเขากก็จะตระหนกักและยอมรกับพระบลุตรของพระองคร์ ขข้อ
เทก็จจรลิงทบีนี่วล่าพวกเขาปฏลิเสธพระองคร์และทบีนี่พวกเขาไมล่ยอมฟฟังถข้อยคดาของพระองคร์หรสือยอมรกับการอกัศจรรยร์ตล่างๆ



ของพระองคร์กก็เปป็นพยานรกับรองวล่าพวกเขาไมล่รผข้จกักพระเจข้า พวกเขาเขข้าใจสลินี่งเหลล่านบีนี้ทกันี้งหมด ดกังถผกพลิสผจนร์โดยพระ
คดาขข้อถกัดไป

ขข้อ 39: “พวกเขาจจึงหาโอกาสจชบพระองคค์ออีกครชทั้งหนจึชั่ง แตต่พระองคค์ทรงรอดพช้นจากมรือเขาไปไดช้”
ในอลิสยาหร์ 1:18 พระเจข้าทรงเชลิญชวนวล่า “มาเถลิด ใหข้เราสผข้ความกกัน” แตล่พวกศกัตรผเหลล่านกันี้นของพระเยซผ

กก็ปฏลิเสธทบีนี่จะใชข้เหตลุผล เพราะพวกเขาเปป็นคนใจแขก็งกระดข้าง, ถผกปปิดตาโดยพระแหล่งยลุคนบีนี้, แกลข้งโงล่เรสืนี่องหมาย
สดาคกัญและคดาพยากรณร์ตล่างๆทบีนี่ถผกใหข้ไวข้ในภาคพกันธสกัญญาเดลิมเกบีนี่ยวกกับพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา พวกเขาจซงมลุล่ง
มกันี่นทบีนี่จะจกับกลุมพระเยซผและประหารชบีวลิตพระองคร์เสบีย ไมล่วล่าพระองคร์ตรกัสหรสือทดาสลินี่งใดกก็ตาม

“แตต่พระองคค์ทรงรอดพช้นจากมรือเขาไปไดช้” ความมรณาของพระเยซผ และลกักษณะทบีนี่พระองคร์จะ
สลินี้นพระชนมร์ ไดข้ถผกกดาหนดไวข้แลข้วกล่อนทบีนี่พระเจข้าทรงเนรมลิตสรข้างแผล่นดลินโลกหรสือสลินี่งใดทบีนี่มบีอยผล่ในนกันี้น ดข้วยเหตลุนบีนี้ถซง
แมข้วล่าเหลล่าศกัตรผของพระองคร์คอยหาชล่องทบีนี่จะจกับพระองคร์ พวกเขากก็ทดาไมล่ไดข้ สล่วนตกัวแลข้วผมเชสืนี่อวล่าพระองคร์ทรง
เดลินผล่านพวกเขาไปอยล่างนล่าอกัศจรรยร์โดยไมล่ถผกสกังเกตเหก็นเลย ภาษากรบีกตรงนบีนี้อล่านวล่า “พระองคร์ทรงออกมาจาก
มสือของพวกเขา”-การหนบีพข้นอกันนล่ามหกัศจรรยร์อยล่างแนล่นอน เหลล่าศกัตรผของพระองคร์ไมล่อาจลงไมข้ลงมสือกกับพระองคร์
ไดข้ พระองคร์ทรงถผกพาออกไปจากทล่ามกลางพวกเขาผล่านทางการอกัศจรรยร์หนซนี่ง หรสือไมล่พวกเขากก็ถผกทดาใหข้ตาบอด
ชกันี่วขณะและไมล่อาจมองเหก็นพระองคร์ไดข้ พระองคร์ทรงหายตกัวไปจากทล่ามกลางพวกเขา

พระเยซผเสดห็จกลจับมายจังสถานทรีที่ๆพระองคห์ทรงรจับบจัพตริศมา
ขข้อ 40: “พระองคค์เสดด็จไปฟากแมต่นทั้กาจอรค์แดนขช้างโนช้นออีก และไปถจึงสถานทอีชั่ทอีชั่ยอหค์นใหช้บชพตวิศมาเปป็น

ครชทั้งแรก และพระองคค์ทรงพชกอยซูต่ทอีชั่นชชั่น”
ทบีนี่วล่าพระเยซผ “เสดด็จไปฟากแมต่นทั้กาจอรค์แดนขช้างโนช้นออีก” กก็หมายถซงการเรลินี่มตข้นการรกับใชข้ปวงชนของพระ

เยซผเมสืนี่อพระองคร์เสดก็จมาหายอหร์นผผข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาผผข้ซซนี่งขณะนกันี้นกดาลกังใหข้บกัพตลิศมา “ในเบธาบาราฟากแมล่นนี้ดา
จอรร์แดนขข้างโนข้น” (บททบีนี่ 1 ขข้อ 28) ไมล่มบีบกันทซกวล่าพระเยซผเคยไปเยสือนสถานทบีนี่แหล่งนกันี้นนกับตกันี้งแตล่ยอหร์นไดข้ใหข้บกัพ
ตลิศมาพระองคร์

องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเราทรงเปป็นพระเจข้า-ใชล่แลข้วครกับ แตล่ผมชอบขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าพระองคร์ทรงเปป็น
มนลุษยร์เชล่นกกัน และในการเสดก็จกลกับไปยกัง “ฟากแมล่นนี้ดาจอรร์แดนขข้างโนข้นอบีก” ดผเหมสือนวล่าพระองคร์ทรงอยาก
ใหข้การรกับใชข้ของพระองคร์สลินี้นสลุดในสถานทบีนี่เดบียวกกับทบีนี่มกันไดข้เรลินี่มตข้น

นอกจากนบีนี้ ในการเสดก็จกลกับไปยกังสถานทบีนี่ๆพระองคร์ทรงเรลินี่มตข้นการรกับใชข้ของพระองคร์ พระเยซผทรง
เตสือนความจดาพวกยลิวเหลล่านกันี้นวล่ายอหร์นผผข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาไดข้ประกาศวล่าพระองคร์เปป็นพระเมษโปดกของพระเจข้าผผข้
จะรกับบาปของโลกไปเสบีย พวกเขายอมรกับยอหค์นวล่าเปป็นศาสดาพยากรณร์คนหนซนี่งและเชสืนี่อวล่าเขามาหาพวกเขาโดย
การแตล่งตกันี้งของพระเจข้าเพสืนี่อทดาภารกลิจของพระเจข้า

การเสดก็จกลกับมาของพระเยซผยกังสถานทบีนี่ๆพระองคร์ทรงรกับบกัพตลิศมาคงจะเตสือนความจดาเหลล่าสาวกของ
พระองคร์ดข้วยถซงบทเรบียนแรกทบีนี่พวกเขาไดข้เรบียนรผข้จากพระองคร์ตอนทบีนี่พระองคร์ทรงสอนพวกเขาทบีนี่นกันี่น ชล่างมบีคล่า
ประเสรลิฐและแตะตข้องใจมนลุษยร์จรลิงๆ ทบีนี่พระเยซซู, พระเจช้าทอีชั่แทช้จรวิง, ทรงอยากเสดก็จกลกับไปยกังสถานทบีนี่ๆพระองคร์
ไดข้ทรงเรลินี่มการรกับใชข้บนโลกนบีนี้ของพระองคร์!



“และพระองคค์ทรงพชกอยซูต่ทอีชั่นชชั่น” เหลล่าผผข้รผข้พระคกัมภบีรร์เชสืนี่อวล่าพระองคร์ทรงใชข้เวลาสามหรสือสบีนี่เดสือนอยผล่ทบีนี่นกันี่น-
เวลาระหวล่างเทศกาลฉลองพระวลิหารกกับปฟัสกาสลุดทข้ายนกันี้น ซซนี่งจะเปป็นตกันี้งแตล่ฤดผหนาวไปจนถซงอบีสเตอรร์ เราไมล่
ทราบวล่าพระองคร์ทรงอาศกัยอยผล่กกับทบีนี่ไหนหรสือกกับใคร แตล่ถข้าพระเจข้าทรงอยากใหข้เรารผข้ มกันกก็คงถผกบกันทซกในพระ
วจนะของพระองคร์ไปแลข้ว

ขข้อ 41: “คนเปป็นอชนมากพากชนมาหาพระองคค์ และกลต่าววต่า “ยอหค์นมวิไดช้ทกาการอชศจรรยค์ใดๆเลย แตต่ททุก
สวิชั่งซจึชั่งยอหค์นไดช้กลต่าวถจึงทต่านผซูช้นอีทั้เปป็นความจรวิง”

จากพระคดาขข้อนบีนี้เราทราบวล่าพระเยซผไมล่ไดข้พกักอาศกัยอยผล่ในทบีนี่สกันโดษหรสือซล่อนตกัวพระองคร์จากประชาชน 
“คนเปป็นอชนมาก” ไดข้มาฟฟังพระองคร์-เราไมล่รผข้วล่ามบีกอีชั่คน อาจมบีหลายรข้อยคน หรสือหลายพกันคน พวกเขามาฟฟัง
พระองคร์ในจลุดทบีนี่ยอหร์นผผข้ใหข้บกัพตลิศมาไดข้เทศนาและใหข้บกัพตลิศมาคนจดานวนมากเหลสือเกลิน คนเหลล่านกันี้นทบีนี่เคยไดข้ยลิน
ยอหร์นกก็นซกถซงคดาพยานของเขาเกบีนี่ยวกกับพระเยซผ และนล่าจะจดาไดข้ถซงวกันนกันี้นทบีนี่พระองคร์ทรงรกับบกัพตลิศมาตอนทบีนี่พระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธเสดก็จลงมาในรผปกายดลุจนกเขาและสถลิตอยผล่บนพระองคร์

คดาเทศนาตล่างๆของพระเยซผ ซซนี่งถผกกลล่าวตอนทบีนี่พระองคร์ทรงรกับบกัพตลิศมา เหก็นไดข้ชกัดวล่าทดาใหข้ประชาชน
นซกถซงสลินี่งเหลล่านบีนี้ และพวกเขากลล่าววล่า “ยอหค์นมวิไดช้ทกาการอชศจรรยค์ใดๆเลย แตต่ททุกสวิชั่งซจึชั่งยอหค์นไดช้กลต่าวถจึงทต่านผซูช้นอีทั้
เปป็นความจรวิง” การรกับใชข้ของยอหร์นกลินเวลาไมล่นาน แตล่พวกยลิวเหลล่านกันี้นกก็ไมล่ไดข้ลสืมคดาเทศนาตล่างๆของเขา เฮโรด
สกันี่งตกัดศบีรษะเขาตามคดาขอของหญลิงชกันี่วคนหนซนี่ง เพสืนี่อเปป็นการหลุบปากยอหร์นผผข้ใหข้บกัพตลิศมา แตล่เฮโรดกก็ไมล่สามารถ
ทดาลายคดาเทศนาเหลล่านกันี้นทบีนี่ยอหร์นไดข้เทศนา “พระวจนะของพระเจข้านกันี้นไมล่มบีผผข้ใดเอาโซล่ลล่ามไวข้ไดข้” (2 ทธ. 2:9) 
คดาเทศนาทบีนี่แทข้จรลิงไมล่เคยตาย มกันมบีชบีวลิตอยผล่เรสืนี่อยไป

เปป็นความจรลิงทบีนี่วล่าไมล่มบีสกักคดาเดบียวถผกบกันทซกไวข้เกบีนี่ยวกกับการอกัศจรรยร์ใดทบีนี่ยอหร์นผผข้ใหข้บกัพตลิศมาเคยกระทดา 
เขาเปป็นผผข้รกับใชข้พลิเศษคนหนซนี่งของพระเจข้า, ถผกแตล่งตกันี้ง, ถผกเจลิมตกันี้ง, และถซูกสต่งมา-เสบียงหนซนี่งทบีนี่จะประกาศพระเมสสลิ
ยาหร์ผผข้จะเสดก็จมา เขาไดข้กระทดาการงานของเขาและจากนกันี้นกก็ไปยกังเมสืองบรมสลุขเกษม เขากดาลกังหยลุดพกักจากการ
งานหนกักของเขา แตล่การงานเหลล่านกันี้นของเขากก็ตลิดตามเขาไป ผผข้รกับใชข้ทกันี้งหลายวกันนบีนี้ยกังประกาศความจรลิง
มหกัศจรรยร์เหลล่านกันี้นทบีนี่ยอหร์นไดข้ประกาศอยผล่เหมสือนเดลิม!

ถข้าผมจากโลกนบีนี้ไปอยผล่กกับองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าวกันนบีนี้ ผมกก็อยากรผข้วล่าจะมบีคนกลล่าวถซงผมเหมสือนกกับทบีนี่กลล่าวถซง
ยอหร์นผผข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาหรสือไมล่ “ทลุกสลินี่งซซนี่งเขาไดข้กลล่าวถซงทล่านผผข้นบีนี้ (พระเยซผ) เปป็นความจรลิง!”

ขข้อ 42: “และมอีคนหลายคนทอีชั่นชชั่นไดช้เชรืชั่อในพระองคค์”
ผมไมล่เชสืนี่อวล่ามกันเปป็นไปไดข้ทบีนี่จะกลล่าววล่าคนเหลล่านบีนี้เชสืนี่อดข้วยใจหรสือดข้วยสมอง บางคนนล่าจะเชสืนี่อดข้วยใจ และ

คนอสืนี่นๆเชสืนี่อแคล่ในสมองเทล่านกันี้น สดานวนเดบียวกกันนบีนี้ถผกพบในบททบีนี่ 8 ขข้อ 30 และในบททบีนี่ 11 ขข้อ 45
สล่วนตกัวแลข้วผมเชสืนี่อวล่าพวกยลิวหลายคนเหลล่านกันี้นเชสืนี่ออยล่างลกับๆวล่าพระเยซผทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพวก

เขา แตล่พวกเขากลกัวสภาซานเฮดรลินและดข้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาจซงไมล่ไดข้เปปิดเผยความเชสืนี่อของตนใหข้คนอสืนี่นรผข้ พวกเขา
กลกัวทบีนี่จะสารภาพพระองคร์อยล่างเปปิดเผย แนล่นอนวล่าหลกังจากทบีนี่พระเยซผทรงเปป็นขซนี้นจากตายแลข้ว พวกยลิวหลายคน
เหลล่านกันี้นไดข้สารภาพความเชสืนี่อของตนอยล่างเปปิดเผยและรกับบกัพตลิศมา:



“แตล่คนเปป็นอกันมากทบีนี่ไดข้ฟฟังคดาสอนนกันี้นกก็เชสืนี่อ ซซนี่งนกับแตล่ผผข้ชายไดข้ประมาณหข้าพกันคน...การประกาศพระ
วจนะของพระเจข้าไดข้เจรลิญขซนี้น และจดาพวกศลิษยร์กก็ทวบีขซนี้นเปป็นอกันมากในกรลุงเยรผซาเลก็ม และพวกปลุโรหลิตเปป็นอกันมาก
กก็ไดข้เชสืนี่อฟฟังในความเชสืนี่อนกันี้น...ครกันี้นคนทกันี้งหลายไดข้ยลินจซงสรรเสรลิญองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า และกลล่าวแกล่เปาโลวล่า “พบีนี่เออ๋ย
ทล่านเหก็นวล่ามบีพวกยลิวสกักกบีนี่พกันคนทบีนี่เชสืนี่อถสือ และทลุกคนยกังมบีใจรข้อนรนในการถสือพระราชบกัญญกัตลิ” (กลิจการ 4:4; 6:7;
21:20)

ไมล่ตข้องสงสกัยเลยวล่าหลายคนเหลล่านกันี้นทบีนี่ “ไดช้เชรืชั่อในพระองคค์” (ในขข้อพระคดาทบีนี่เราศซกษากกันอยผล่) เชสืนี่อเทล่าทบีนี่
พวกเขาจะเชสืนี่อไดข้ ณ จลุดนกันี้น พวกเขากลายเปป็น “ผผข้เรบียนรผข้” และผผข้แสวงหา และในวกันเพก็นเทคอสตร์นกันี้น เชล่นเดบียว
กกับในเวลาตล่อมา หลายคนเหลล่านกันี้นทบีนี่เชสืนี่อทบีนี่สมองวกันนกันี้นกก็กลายเปป็นผผข้เชสืนี่อแทข้และไดข้บกังเกลิดใหมล่ ไมล่มบีขข้อสงสกัยเลย
วล่าเราจะพบกกับคนเหลล่านบีนี้หลายคนในรลุล่งอรลุณแหล่งการฟฟฟื้นคสืนชบีพอกันเปปปี่ยมสงล่าราศบีนกันี้น!



บททรีที่ 11
11:1 มบีชายคนหนซนี่งชสืนี่อลาซารกัสกดาลกังปฝ่วยอยผล่ทบีนี่หมผล่บข้านเบธานบี ซซนี่งเปป็นเมสืองทบีนี่มารบียร์และมารธาพบีนี่สาวของเธออยผล่นกันี้น
11:2 (มารบียร์ผผข้นบีนี้คสือหญลิงทบีนี่เอานนี้ดามกันหอมชโลมองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า และเอาผมของเธอเชก็ดพระบาทของพระองคร์ 
ลาซารกัสนข้องชายของเธอกดาลกังปฝ่วยอยผล่)
11:3 ดกังนกันี้นพบีนี่สาวทกันี้งสองนกันี้นจซงใหข้คนไปเฝฟ้าพระองคร์ทผลวล่า “พระองคร์เจข้าขข้า ดผเถลิด ผผข้ทบีนี่พระองคร์ทรงรกักนกันี้นกดาลกัง
ปฝ่วยอยผล่”
11:4 เมสืนี่อพระเยซผทรงไดข้ยลินแลข้วกก็ตรกัสวล่า “โรคนกันี้นจะไมล่ถซงตาย แตล่เกลิดขซนี้นเพสืนี่อเชลิดชผพระเกบียรตลิของพระเจข้า เพสืนี่อ
พระบลุตรของพระเจข้าจะไดข้รกับเกบียรตลิเพราะโรคนกันี้น”
11:5 พระเยซผทรงรกักมารธาและนข้องสาวของเธอและลาซารกัส
11:6 ดกังนกันี้นครกันี้นพระองคร์ทรงไดข้ยลินวล่าลาซารกัสปฝ่วยอยผล่ พระองคร์ยกังทรงพกักอยผล่ทบีนี่ทบีนี่พระองคร์ทรงอยผล่นกันี้นอบีกสองวกัน
11:7 หลกังจากนกันี้นพระองคร์กก็ตรกัสกกับพวกสาวกวล่า “ใหข้เราเขข้าไปในแควข้นยผเดบียกกันอบีกเถลิด”
11:8 พวกสาวกทผลพระองคร์วล่า “พระอาจารยร์เจข้าขข้า เมสืนี่อเรก็วๆนบีนี้พวกยลิวหาโอกาสเอาหลินขวข้างพระองคร์ใหข้ตาย 
แลข้วพระองคร์ยกังจะเสดก็จไปทบีนี่นกันี่นอบีกหรสือ”
11:9 พระเยซผตรกัสตอบวล่า “วกันหนซนี่งมบีสลิบสองชกันี่วโมงมลิใชล่หรสือ ถข้าผผข้ใดเดลินในตอนกลางวกันเขากก็จะไมล่สะดลุด เพราะ
เขาเหก็นความสวล่างของโลกนบีนี้
11:10 แตล่ถข้าผผข้ใดเดลินในตอนกลางคสืนเขากก็จะสะดลุด เพราะไมล่มบีความสวล่างในตกัวเขา”
11:11 พระองคร์ตรกัสดกังนกันี้นแลข้วจซงตรกัสกกับเขาวล่า “ลาซารกัสสหายของเราหลกับไปแลข้ว แตล่เราไปเพสืนี่อจะปลลุกเขาใหข้
ตสืนี่น”
11:12 พวกสาวกของพระองคร์ทผลวล่า “พระองคร์เจข้าขข้า ถข้าเขาหลกับอยผล่เขากก็จะสบายดบี”
11:13 แตล่พระเยซผตรกัสถซงความตายของลาซารกัส แตล่พวกสาวกคลิดวล่าพระองคร์ตรกัสถซงการนอนหลกับพกักผล่อน
11:14 ฉะนกันี้นพระเยซผจซงตรกัสกกับเขาตรงๆวล่า “ลาซารกัสตายแลข้ว
11:15 เพสืนี่อเหก็นแกล่ทล่านทกันี้งหลายเราจซงยลินดบีทบีนี่เรามลิไดข้อยผล่ทบีนี่นกันี่น เพสืนี่อทล่านจะไดข้เชสืนี่อ แตล่ใหข้เราไปหาเขากกันเถลิด”
11:16 โธมกัสทบีนี่เรบียกวล่า ดลิดลุมกัส จซงพผดกกับเพสืนี่อนสาวกวล่า “ใหข้พวกเราไปดข้วยเถลิด เพสืนี่อจะไดข้ตายดข้วยกกันกกับ
พระองคร์”
11:17 ครกันี้นพระเยซผเสดก็จมาถซงกก็ทรงทราบวล่า เขาเอาลาซารกัสไปไวข้ในอลุโมงคร์ฝฟังศพสบีนี่วกันแลข้ว
11:18 หมผล่บข้านเบธานบีอยผล่ใกลข้กรลุงเยรผซาเลก็ม หล่างกกันประมาณสามกลิโลเมตร
11:19 พวกยลิวหลายคนไดข้มาหามารธาและมารบียร์ เพสืนี่อจะปลอบโยนเธอเรสืนี่องนข้องชายของเธอ
11:20 ครกันี้นมารธารผข้ขล่าววล่าพระเยซผกดาลกังเสดก็จมา เธอกก็ออกไปตข้อนรกับพระองคร์ แตล่มารบียร์นกันี่งอยผล่ในเรสือน
11:21 มารธาจซงทผลพระเยซผวล่า “พระองคร์เจข้าขข้า ถข้าพระองคร์อยผล่ทบีนี่นบีนี่ นข้องชายของขข้าพระองคร์คงไมล่ตาย
11:22 แตล่ถซงแมข้เดบีดี๋ยวนบีนี้ขข้าพระองคร์กก็ทราบวล่า สลินี่งใดๆทบีนี่พระองคร์จะทผลขอจากพระเจข้า พระเจข้าจะทรงโปรด
ประทานแกล่พระองคร์”
11:23 พระเยซผตรกัสกกับเธอวล่า “นข้องชายของเจข้าจะฟฟฟื้นขซนี้นมาอบีก”



11:24 มารธาทผลพระองคร์วล่า “ขข้าพระองคร์ทราบแลข้ววล่า เขาจะฟฟฟื้นขซนี้นมาอบีกในวกันสลุดทข้ายเมสืนี่อคนทกันี้งปวงจะฟฟฟื้นขซนี้น
มา”
11:25 พระเยซผตรกัสกกับเธอวล่า “เราเปป็นเหตลุใหข้คนทกันี้งปวงเปป็นขซนี้นและมบีชบีวลิต ผผข้ทบีนี่เชสืนี่อในเรานกันี้น ถซงแมข้วล่าเขาตาย
แลข้วกก็ยกังจะมบีชบีวลิตอบีก
11:26 และผผข้ใดทบีนี่มบีชบีวลิตและเชสืนี่อในเราจะไมล่ตายเลย เจข้าเชสืนี่ออยล่างนบีนี้ไหม”
11:27 มารธาทผลพระองคร์วล่า “เชสืนี่อ พระองคร์เจข้าขข้า ขข้าพระองคร์เชสืนี่อวล่า พระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์ พระบลุตรของ
พระเจข้า ทบีนี่จะเสดก็จมาในโลก”
11:28 เมสืนี่อเธอทผลดกังนบีนี้แลข้ว เธอกก็กลกับไปและเรบียกมารบียร์นข้องสาวกระซลิบวล่า “พระอาจารยร์เสดก็จมาแลข้ว และทรง
เรบียกเจข้า”
11:29 เมสืนี่อมารบียร์ไดข้ยลินแลข้ว เธอกก็รบีบลลุกขซนี้นไปเฝฟ้าพระองคร์
11:30 ฝฝ่ายพระเยซผยกังไมล่เสดก็จเขข้าไปในเมสือง แตล่ยกังประทกับอยผล่ ณ ทบีนี่ซซนี่งมารธาพบพระองคร์นกันี้น
11:31 พวกยลิวทบีนี่อยผล่กกับมารบียร์ในเรสือนและกดาลกังปลอบโยนเธออยผล่ เมสืนี่อเหก็นมารบียร์รบีบลลุกขซนี้นและเดลินออกไปจซงตาม
เธอไปพผดกกันวล่า “เธอจะไปรข้องไหข้ทบีนี่อลุโมงคร์”
11:32 ครกันี้นมารบียร์มาถซงทบีนี่ซซนี่งพระเยซผประทกับอยผล่และเหก็นพระองคร์แลข้ว จซงกราบลงทบีนี่พระบาทของพระองคร์ทผลวล่า 
“พระองคร์เจข้าขข้า ถข้าพระองคร์ประทกับอยผล่ทบีนี่นบีนี่ นข้องชายของขข้าพระองคร์คงไมล่ตาย”
11:33 ฉะนกันี้นเมสืนี่อพระเยซผทอดพระเนตรเหก็นเธอรข้องไหข้ และพวกยลิวทบีนี่มากกับเธอรข้องไหข้ดข้วย พระองคร์กก็ทรง
ครนี่ดาครวญรข้อนพระทกัยและทรงเปป็นทลุกขร์
11:34 และตรกัสถามวล่า “พวกเจข้าเอาศพเขาไปไวข้ทบีนี่ไหน” เขาทผลพระองคร์วล่า “พระองคร์เจข้าขข้า เชลิญเสดก็จมา
ดผเถลิด”
11:35 พระเยซผทรงพระกกันแสง
11:36 พวกยลิวจซงกลล่าววล่า “ดผเถลิด พระองคร์ทรงรกักเขาเพบียงไร”
11:37 และบางคนกก็พผดวล่า “ทล่านผผข้นบีนี้ทดาใหข้คนตาบอดมองเหก็น จะทดาใหข้คนนบีนี้ไมล่ตายไมล่ไดข้หรสือ”
11:38 พระเยซผทรงครนี่ดาครวญรข้อนพระทกัยอบีก จซงเสดก็จมาถซงอลุโมงคร์ฝฟังศพ อลุโมงคร์ฝฟังศพนกันี้นเปป็นถนี้ดา มบีศลิลาวาง
ปปิดปากไวข้
11:39 พระเยซผตรกัสวล่า “จงเอาศลิลาออกเสบีย” มารธาพบีนี่สาวของผผข้ตายจซงทผลพระองคร์วล่า “พระองคร์เจข้าขข้า ปฝ่านนบีนี้
ศพมบีกลลินี่นเหมก็นแลข้ว เพราะวล่าเขาตายมาสบีนี่วกันแลข้ว”
11:40 พระเยซผตรกัสกกับเธอวล่า “เราบอกเจข้าแลข้วมลิใชล่หรสือวล่า ถข้าเจข้าเชสืนี่อ เจข้ากก็จะไดข้เหก็นสงล่าราศบีของพระเจข้า”
11:41 พวกเขาจซงเอาศลิลาออกเสบียจากทบีนี่ซซนี่งผผข้ตายวางอยผล่นกันี้น พระเยซผทรงแหงนพระพกักตรร์ขซนี้นตรกัสวล่า “ขข้าแตล่พระ
บลิดา ขข้าพระองคร์ขอบพระคลุณพระองคร์ทบีนี่พระองคร์ทรงโปรดฟฟังขข้าพระองคร์
11:42 ขข้าพระองคร์ทราบวล่า พระองคร์ทรงฟฟังขข้าพระองคร์อยผล่เสมอ แตล่ทบีนี่ขข้าพระองคร์กลล่าวอยล่างนบีนี้กก็เพราะเหก็นแกล่
ประชาชนทบีนี่ยสืนอยผล่ทบีนี่นบีนี่ เพสืนี่อเขาจะไดข้เชสืนี่อวล่าพระองคร์ทรงใชข้ขข้าพระองคร์มา”
11:43 เมสืนี่อพระองคร์ตรกัสดกังนกันี้นแลข้ว จซงเปลล่งพระสลุรเสบียงตรกัสวล่า “ลาซารกัสเออ๋ย จงออกมาเถลิด”



11:44 ผผข้ตายนกันี้นกก็ออกมา มบีผข้าพกันศพพกันมสือและเทข้า และทบีนี่หนข้ากก็มบีผข้าพกันอยผล่ดข้วย พระเยซผตรกัสกกับเขาทกันี้งหลาย
วล่า “จงแกข้แลข้วปลล่อยเขาไปเถลิด”
11:45 ดกังนกันี้นพวกยลิวหลายคนทบีนี่มาหามารบียร์และไดข้เหก็นการกระทดาของพระเยซผ กก็เชสืนี่อในพระองคร์
11:46 แตล่พวกเขาบางคนไปหาพวกฟารลิสบี และเลล่าเหตลุการณร์ทบีนี่พระเยซผไดข้ทรงกระทดาใหข้ฟฟัง
11:47 ฉะนกันี้นพวกปลุโรหลิตใหญล่และพวกฟารลิสบีกก็เรบียกประชลุมสมาชลิกสภาแลข้ววล่า “เราจะทดาอยล่างไรกกัน เพราะวล่า
ชายผผข้นบีนี้ทดาการอกัศจรรยร์หลายประการ
11:48 ถข้าเราปลล่อยเขาไวข้อยล่างนบีนี้ คนทกันี้งปวงจะเชสืนี่อถสือเขา แลข้วพวกโรมกก็จะมารลิบเอาทกันี้งทบีนี่และชนชาตลิของเรา
ไป”
11:49 แตล่คนหนซนี่งในพวกเขา ชสืนี่อคายาฟาสเปป็นมหาปลุโรหลิตประจดาการในปปนกันี้น กลล่าวแกล่เขาทกันี้งหลายวล่า “ทล่านทกันี้ง
หลายไมล่รผข้อะไรเสบียเลย
11:50 และไมล่พลิจารณาดข้วยวล่า จะเปป็นประโยชนร์แกล่เราทกันี้งหลาย ถข้าจะใหข้คนตายเสบียคนหนซนี่งเพสืนี่อประชาชน 
แทนทบีนี่จะใหข้คนทกันี้งชาตลิตข้องพลินาศ”
11:51 เขามลิไดข้กลล่าวอยล่างนกันี้นตามใจชอบ แตล่เพราะวล่าเขาเปป็นมหาปลุโรหลิตประจดาการในปปนกันี้น จซงพยากรณร์วล่า
พระเยซผจะสลินี้นพระชนมร์แทนชนชาตลินกันี้น
11:52 และมลิใชล่แทนชนชาตลินกันี้นอยล่างเดบียว แตล่เพสืนี่อจะรวบรวมบลุตรทกันี้งหลายของพระเจข้าทบีนี่กระจกัดกระจายไปนกันี้น 
ใหข้เขข้าเปป็นพวกเดบียวกกัน
11:53 ตกันี้งแตล่วกันนกันี้นเปป็นตข้นมา เขาทกันี้งหลายจซงปรซกษากกันจะฆล่าพระองคร์เสบีย
11:54 เหตลุฉะนกันี้นพระเยซผจซงไมล่เสดก็จในหมผล่พวกยลิวอยล่างเปปิดเผยอบีก แตล่ไดข้เสดก็จออกจากทบีนี่นกันี่นไปยกังถลินี่นทบีนี่อยผล่ใกลข้
ถลินี่นทลุรกกันดาร ถซงเมสืองหนซนี่งชสืนี่อเอฟราอลิม และทรงพกักอยผล่ทบีนี่นกันี่นกกับพวกสาวกของพระองคร์
11:55 ขณะนกันี้นใกลข้จะถซงเทศกาลปฟัสกาของพวกยลิวแลข้ว และคนเปป็นอกันมากไดข้ออกจากหกัวเมสืองนกันี้นขซนี้นไปยกังกรลุง
เยรผซาเลก็มกล่อนเทศกาลปฟัสกาเพสืนี่อจะชดาระตกัว
11:56 เขาทกันี้งหลายจซงแสวงหาพระเยซผ และเมสืนี่อเขาทกันี้งหลายยสืนอยผล่ในพระวลิหารเขากก็พผดกกันวล่า “ทล่านทกันี้งหลาย
คลิดเหก็นอยล่างไร พระองคร์จะไมล่เสดก็จมาในงานเทศกาลนบีนี้หรสือ”
11:57 ฝฝ่ายพวกปลุโรหลิตใหญล่และพวกฟารลิสบีไดข้ออกคดาสกันี่งไวข้วล่า ถข้าผผข้ใดรผข้วล่าพระองคร์อยผล่ทบีนี่ไหน กก็ใหข้มาบอกพวกเขา
เพสืนี่อจะไดข้ไปจกับพระองคร์

ขข้อ 1: “มอีชายคนหนจึชั่งชรืชั่อลาซารชสกกาลชงปฝ่วยอยซูต่ทอีชั่หมซูต่บช้านเบธานอี ซจึชั่งเปป็นเมรืองทอีชั่มารอียค์และมารธาพอีชั่สาว
ของเธออยซูต่นชทั้น”

พระคดาขข้อนบีนี้ใหข้เนสืนี้อหาหลกักของบทนบีนี้ทกันี้งบท มกันแนะนดาใหข้รผข้จกักกกับ “ชายคนหนจึชั่ง” ซซนี่งไมล่เคยถผกกลล่าวถซง
มากล่อน, ชายคนหนซนี่ง “ชรืชั่อลาซารชส” เขาเปป็นผผข้เชสืนี่อคนหนซนี่งทอีชั่เราไมต่ทราบประวชตวิชชดเจน; บกันทซกศกักดลิธสลิทธลิธไมล่มบี
ประวกัตลิศาสตรร์เกบีนี่ยวกกับตกัวเขา และเราไมล่ทราบอะไรเลยเกบีนี่ยวกกับตกัวเขาเวข้นแตล่สลินี่งทบีนี่ยอหร์นบกันทซกในทบีนี่นบีนี้และในบท
ทบีนี่ 12



จากสลินี่งทบีนี่ถผกบกันทซกในบทเรบียนทบีนี่เรากดาลกังศซกษาอยผล่นบีนี้ เราทราบวล่าลาซารกัสเปป็นสาวกคนหนซนี่งของพระเยซผ
ครลิสตร์เจข้า และวล่าเขาอาศกัยอยผล่ในหมผล่บข้านเลก็กๆแหล่งหนซนี่งชสืนี่อเบธานบี, “เมรืองทอีชั่มารอียค์และมารธาพอีชั่สาวของเธออยซูต่
นชทั้น” เบธานบีตกันี้งอยผล่บนเนลินลาดทางทลิศตะวกันออกของภผเขามะกอกเทศ, ประมาณสองไมลร์ไปทางทลิศตะวกันออก
จากกรลุงเยรผซาเลก็มไปทางเมสืองเยรบีโค ตดาแหนล่งทบีนี่ตกันี้งเดลิมของมกันเปป็นทบีนี่รผข้จกักดบีในวกันนบีนี้ และเปป็นทบีนี่ยอมรกับกกันโดยไมล่มบี
ขข้อโตข้แยข้ง ผมไดข้รกับเกบียรตลิใหข้ไปเยสือนพสืนี้นทบีนี่แหล่งนกันี้นทบีนี่เมสืองเลก็กๆนบีนี้เคยตกันี้งอยผล่, เปป็นทบีนี่ๆองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเราไดข้
ทรงชลุบลาซารกัสใหข้เปป็นขซนี้นจากตาย มกันไมล่ถผกกลล่าวถซงในภาคพกันธสกัญญาเดลิม แตล่เหตลุการณร์ตล่างๆทบีนี่ถผกบกันทซกใน
บททบีนี่เราศซกษาอยผล่นบีนี้ทดาใหข้มกันเรลินี่มเปป็นทบีนี่รผข้จกักในบกันทซกลดาดกับเหตลุการณร์ตล่างๆแหล่งประวกัตลิศาสตรร์ครลิสเตบียน

เบธานบียกังเปป็นสถานทบีนี่ๆพระเยซผทรงคข้างคสืนกล่อนทลุกขร์ทรมานเชล่นกกัน และจากหมผล่บข้านนกันี้นพระองคร์ทรง
เรลินี่มตข้นการเสดก็จเขข้านครบรลิสลุทธลิธอยล่างผผข้มบีชกัย

พระเยซผเสดก็จขซนี้นกลกับไปหาพระบลิดาในสวรรคร์จากหมผล่บข้านเลก็กๆแหล่งนบีนี้เชล่นกกัน: “พระองคร์จซงพาเขาออก
ไปถซงหมซูต่บช้านเบธานอี แลข้วทรงยกพระหกัตถร์ อวยพรเขา ตล่อมาเมสืนี่อทรงอวยพรอยผล่นกันี้น พระองคค์จจึงไปจากเขา แลช้ว
ทรงถซูกรชบขจึทั้นไปสซูต่สวรรคค์” (ลผกา 24:50, 51) ลาซารกัสอาศกัยอยผล่ในหมผล่บข้านเลก็กๆแหล่งนบีนี้ กกับพบีนี่สาวของเขา คสือมารบียร์
และมารธา

ขข้อ 2: “(มารอียค์ผซูช้นอีทั้ครือหญวิงทอีชั่เอานทั้กามชนหอมชโลมองคค์พระผซูช้เปป็นเจช้า และเอาผมของเธอเชด็ดพระบาท
ของพระองคค์ ลาซารชสนช้องชายของเธอกกาลชงปฝ่วยอยซูต่)

“มารบียร์” สบีนี่คนถผกกลล่าวถซงในการเชสืนี่อมโยงกกับการรกับใชข้ขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเรา: มารบียร์หญลิง
พรหมจารบี มารดาของพระเยซผ; มารบียร์ ภรรยาของเคลโอปฟัส;   มารบียร์ชาวมกักดาลา; และมารบียร์นข้องสาวของมารธา
และลาซารกัส ดข้วยเหตลุนบีนี้ เพสืนี่อทบีนี่เราจะไดข้รผข้วล่าคนไหนในหญลิงเหลล่านบีนี้เปป็นนข้องสาวของมารธาและลาซารกัส ยอหร์นจซง
อธลิบายวล่านบีนี่คสือมารบียร์ “ทอีชั่เอานทั้กามชนหอมชโลมองคค์พระผซูช้เปป็นเจช้า และเอาผมของเธอเชด็ดพระบาทของพระองคค์”

เหลล่าผผข้รผข้พระคกัมภบีรร์ไมล่เหก็นพข้องตรงกกันเกบีนี่ยวกกับจดานวนครกันี้งทบีนี่พระเยซผเจข้าทรงถผกชโลมนนี้ดามกันหอม บางคน
กลล่าววล่าสามครกันี้ง, บางคนวล่าสองครกันี้ง เหก็นไดข้ชกัดวล่าพระองคร์ทรงถผกชโลมในระหวล่างชล่วงตข้นๆของการรกับใชข้ของ
พระองคร์ และอบีกหนในตอนใกลข้การสลินี้นสลุดการรกับใชข้ของพระองคร์ พระองคร์ทรงถผกชโลมในบข้านของซบีโมนคนฟา
รวิสอี และพระองคร์ทรงถผกชโลมในบข้านของซบีโมนคนโรคเรรืทั้อนในหมผล่บข้านเบธานบี พระองคร์ทรงถผกชโลมโดยหญลิงคน
หนซนี่งทบีนี่เปป็นคนบาปหนา และพระองคร์ทรงถผกชโลมโดยนข้องสาวของมารธา, “มารบียร์” ผผข้ทบีนี่เรากดาลกังศซกษาอยผล่ตอนนบีนี้
แนล่นอนวล่ามบีการชโลมอยล่างนข้อยสองหน และดผเหมสือนวล่านล่าจะมบีสามหน ในขล่าวประเสรลิฐของมาระโก (บททบีนี่ 14)
เราอล่านวล่าหญลิงคนหนซนี่งชโลมพระเยซผสองวชนกล่อนเทศกาลปฟัสกา และในหนนบีนี้นางไดข้เทนนี้ดามกันหอมนกันี้นบนพระ
เศอียร (ศอีรษะ) ของพระองคร์ ยอหร์นบอกเราวล่าพระองคร์ทรงถผกชโลมหกวกันกล่อนเทศกาลปฟัสกา และวล่านนี้ดามกันหอม
นกันี้นถผกเทบนพระบาทของพระองคร์ ถข้าเราเหก็นพข้องวล่าองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าทรงถผกชโลมสองหนในระหวล่างสกัปดาหร์
สลุดทข้ายของพระองคร์บนแผล่นดลินโลกกล่อนการถผกตรซงกางเขนของพระองคร์-หนหนซนี่งหกวกันกล่อนเทศกาลปฟัสกา และ
อบีกหนหนซนี่งสองวกันกล่อนเทศกาลปฟัสกา-เรากก็จะไมล่ประสบความยลุล่งยากใดๆเลย; และการชโลมของลผกา 7:37, 38 
โดยหญลิงผผข้นกันี้น “ซซนี่งเปป็นคนบาป” กก็จะเปป็นการชโลมหนทบีนี่สาม ผผข้รผข้พระคกัมภบีรร์บางทล่านเชสืนี่อวล่ามารบียร์แหล่งหมผล่บข้านเบ
ธานบีเปป็นผผข้ทบีนี่ชโลมพระองคร์ทกันี้งสองครกันี้งในระหวล่างสกัปดาหร์สลุดทข้ายนกันี้นกล่อนเทศกาลปฟัสกา



แมข้อาจเปป็นเชล่นนกันี้น ผมกก็ซาบซซนี้งทบีนี่ไมล่วล่าพระองคร์ทรงถผกชโลมหนเดบียว, สองหน, หรสือสามหน การถผก
ชโลมของพระองคร์กก็ไมล่เกบีนี่ยวขข้องอะไรเลยกกับความรอดของเรา! พระโลหลิตของพระเยซผครลิสตร์ชดาระเราใหข้สะอาด
จากบาปทกันี้งสลินี้น และความยลุล่งยากหรสือการไมล่เหก็นพข้องตรงกกันเลก็กๆนข้อยๆกก็จะถผกอธลิบายและทดาใหข้เขข้าใจในชกันี้น
เรบียนพระคกัมภบีรร์ทบีนี่ยลินี่งใหญล่ในสวรรคร์เมสืนี่อเรานกันี่งแทบพระบาทของพระเยซผ ผมไมล่รผข้สซกลดาบากใจเพราะสลินี่งตล่างๆทบีนี่ผม
ไมล่เขข้าใจ แตล่เพราะสลินี่งทบีนี่ผมเขผู้าใจ; ดข้วยวล่าสลินี่งเหลล่านกันี้นทบีนี่เราสามารถหยกันี่งถซงและเขข้าใจไดข้กก็ทดาใหข้ผมสาละวนเหลสือ
เกลิน, และแสดงใหข้ผมเหก็นวล่าผมหลล่นจากสงล่าราศบีของพระเจข้ามาไกลเหลสือเกลิน, จนผมไมล่มบีเวลาทบีนี่จะวข้าวลุล่นใจหรสือ
วลิตกกกังวลเกบีนี่ยวกกับวล่าพระเยซผทรงถผกชโลมสองหนหรสือสามหน! (ศซกษามกัทธลิว 26:7, มาระโก 14:3, และยอหร์น 
12:3)

เราจะเรบียนรผข้ในบทนบีนี้วล่าผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้วอาจเจก็บปฝ่วยเพสืนี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจข้าไดข้ ผม
เชสืนี่อจรลิงๆวล่าในบางกรณบีความเจก็บปฝ่วยมาถซงผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายเพราะความบาป, ดข้วยวล่ามบีครลิสเตบียนบางคนทบีนี่ปฏลิเสธ
ทบีนี่จะมองขซนี้นขข้างบนจนกระทกันี่งพระเจข้าทรงทดาใหข้พวกเขานอนราบบนหลกังของพวกเขาในเตบียงโรงพยาบาล; แตล่วลิ
สลุทธลิชนบางคนผผข้เปป็นทบีนี่รกักยลินี่งของพระเจข้า, ผผข้ซซนี่งอลุทลิศตกัวมากทบีนี่สลุดนกันี่งรถเขก็นหรสือนอนในสถานพกักฟฟฟื้น, บข้านพกัก, 
และโรงพยาบาล ความเจก็บปฝ่วยเกลิดขซนี้นกกับครลิสเตบียนทบีนี่ดบีทบีนี่สลุด และความเจก็บปฝ่วยในชบีวลิตของผผข้เชสืนี่อกก็ไมล่จดาเปป็นตข้อง
เปป็นเครสืนี่องหมายทบีนี่บล่งบอกถซงบาปทบีนี่ไมล่ถผกสารภาพในชบีวลิตนกันี้น ผมขอกลล่าวซนี้ดา-ความเจก็บปฝ่วยในชบีวลิตของผผข้เชสืนี่อ
สามารถถวายเกบียรตลิแดล่พระเจข้าไดข้

ขข้อ 3: “ดชงนชทั้นพอีชั่สาวทชทั้งสองนชทั้นจจึงใหช้คนไปเฝฟ้าพระองคค์ทซูลวต่า “พระองคค์เจช้าขช้า ดซูเถวิด ผซูช้ทอีชั่พระองคค์ทรง
รชกนชทั้นกกาลชงปฝ่วยอยซูต่”

มารบียร์และมารธาทราบแนล่ชกัดวล่าพระเยซผทรงอยผล่ทบีนี่ไหน-ซซนี่งบล่งบอกถซงความรกักอกันลซกซซนี้งกกับการรล่วมสนลิท
อกันมบีคล่าและสามกัคคบีธรรมระหวล่างครอบครกัวนบีนี้กกับองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า-และพวกเขาใชข้คนไปแจข้งขล่าวแกล่พระองคร์: 
“พระองคค์เจช้าขช้า ... ผซูช้ทอีชั่พระองคค์ทรงรชกนชทั้นกกาลชงปฝ่วยอยซูต่!” จงสกังเกตความเคารพทบีนี่หญลิงสองนบีนี้มบีใหข้แกล่พระเยซผดกัง
ทบีนี่ถผกแสดงในขข้อความอกันถล่อมใจของพวกเธอ พวกเธอไมล่ไดข้เรบียกรข้องใหข้พระองคร์รกักษานข้องชายของพวกเธอใหข้
หาย, พวกเธอไมล่ไดข้ยสืนกรานอยล่างสลินี้นสตลิใหข้พระองคร์เสดก็จมาโดยเรก็วและ “ทดาอะไรสกักอยล่าง” พวกเธอแคล่สล่ง
ขข้อความไปบอกพระองคร์วล่าลาซารกัสปฝ่วยอยผล่

จงสกังเกตอบีกสลินี่งหนซนี่งทบีนี่ไมล่เหมสือนใครเกบีนี่ยวกกับขข้อความนบีนี้: หญลิงสองคนนบีนี้ไมล่ไดข้กลล่าววล่า “ลาซารชสปฝ่วยอยผล่”,
พวกเธอไมล่ไดข้เรบียกชสืนี่อนข้องชายของพวกเธอ พวกเธอทผลวล่า “ผผข้ทบีนี่พระองคค์ทรงรชกนชทั้นกดาลกังปฝ่วยอยผล่” มบีการทลุล่มเท
และความเขข้าใจระหวล่างพระเยซผกกับลาซารกัสเหลสือเกลินจนมารธาและมารบียร์รผข้วล่าขข้อความของพวกเธอจะเปป็นทบีนี่
เขข้าใจเมสืนี่อพวกเธอทผลวล่า “ผผข้ทบีนี่พระองคร์ทรงรกักนกันี้นกดาลกังปฝ่วยอยผล่”

ผมดบีใจเหลสือเกลินทบีนี่ความรกักของพระเจข้าและของพระเยซผครลิสตร์เจข้าไมล่ไดข้มบีลกักษณะเหมสือนกกับความรกัก
ของมนลุษยร์ ใน 1 ยอหร์น 3:1 เราอล่านวล่า “จงดผเถลิด พระบลิดาทรงโปรดประทานความรกักแกล่เราทกันี้งหลายเพบียงไร ทบีนี่
เราจะไดข้ชสืนี่อวล่าเปป็นบลุตรของพระเจข้า...” ในฮบีบรผ 13:8 เราอล่านวล่า “พระเยซผครลิสตร์ยกังทรงเหมสือนเดลิมในเวลาวานนบีนี้
และเวลาวกันนบีนี้ และตล่อๆไปเปป็นนลิจกาล” ความรกักของเรายล่อมเปลบีนี่ยนแปลงไป; ความรกักของพระองคห์ไมต่มอีวชน
เปลบีนี่ยนแปลงเลย “พระองคร์ทรงรกักพวกของพระองคร์...พระองคร์ทรงรกักเขาจนถซงทบีนี่สลุด” (ยอหร์น 13:1)



ขข้อความทบีนี่มารบียร์และมารธาสล่งไปหาพระเยซผไมล่ไดข้ประกอบดข้วยถข้อยคดาสวยหรผ; มกันสกันี้นและเรบียบงล่าย แตล่
ชกัดเจนและเขข้าใจไดข้ เมสืนี่อเราอธลิษฐาน เรากก็ไมล่ตข้องตกแตล่งคดาทผลขอตล่างๆของเราดข้วย “พผล่” และถข้อยคดาไพเราะ 
เราสามารถมาหาพระเยซผและพผดคลุยกกับพระองคร์ไดข้เหมสือนกกับทบีนี่เราจะพผดคลุยกกับเพสืนี่อนทบีนี่ใกลข้ชลิดและเปป็นทบีนี่รกักทบีนี่สลุด
ของเราบนโลก เราไมล่ควรบงการพระเจข้าในคดาอธลิษฐาน; เราตข้องอธลิษฐานเหมสือนกกับทบีนี่พระเยซผทรงอธลิษฐานวล่า 
“พระบลิดาเจข้าขข้า ไมล่ใชล่ตามความปรารถนาของขข้าพระองคร์ แตล่ขอใหข้พระประสงคร์ของพระองคร์สดาเรก็จ” เราตข้อง
จดาไวข้วล่าพระองคร์ทรงทราบตอนจบตกันี้งแตล่ตอนตข้น เราทราบเฉพาะชกันี่วขณะนบีนี้เทล่านกันี้น แตล่พระองคห์ทรงทราบทลุกชกันี่ว
ขณะแหล่งทลุกโมงยามแหล่งทลุกวกันทบีนี่อยผล่เบสืนี้องหนข้า มกันไมล่จดาเปป็นตข้องเปป็นคดาอธลิษฐานทบีนี่ยสืดยาวและใชข้คดาพผดสวยหรผทบีนี่
ไดข้รกับคดาตอบ แตล่เปป็นคดาอธลิษฐานทอีชั่จรวิงใจ, ความปรารถนาทบีนี่จรลิงใจของหกัวใจทบีนี่รข้อนรน มกันอาจเปป็นเพบียงถข้อยคดา
ไมล่กบีนี่คดา แตล่ถข้ามกันทดาใหข้ความตข้องการตล่างๆแหล่งหกัวใจและชบีวลิตของเราเปป็นทบีนี่ทราบตล่อพระเจข้า ทกันี้งหมดทบีนี่จดาเปป็นกก็มบี
เพบียงเทล่านกันี้น แนล่นอนวล่าพระองคร์ทรงทราบความตข้องการตล่างๆของเราแมข้กระทกันี่งกล่อนทบีนี่เราทผลขอเสบียอบีก แตล่มกัน
ทดาใหข้พระเจข้าพระบลิดาทรงปปตลิยลินดบีทบีนี่เหก็นลผกๆของพระองคร์เขข้ามาหาพระองคร์ในคดาอธลิษฐานและการรล่วมสนลิท 

พระเจข้าสามารถรกักษาใหข้หายไดข้, พระองคร์ทรงรกักษาใหข้หายจรวิงๆ-แตล่ไมล่ใชล่ในทลุกกรณบี อกัครทผตเปาโล
เปป็นผผข้รกับใชข้ของพระเจข้าทบีนี่ยดาเกรงพระเจข้า, อลุทลิศตกัว, และไดข้รกับการเจลิมตกันี้ง กระนกันี้นเพสืนี่อนรกักทบีนี่สลุดสองคนของเขา, 
เอปาโฟรดลิทกัสและทลิโมธบี, กก็มบีสลุขภาพไมล่ดบีทกันี้งคผล่ ถข้าเขาสามารถรกักษาพวกเขาใหข้หายไดข้โดยการอธลิษฐาน เขากก็คง
ทดาแบบนกันี้นไปแลข้ว เปาโลเองไดข้อธลิษฐานสามครกันี้งขอใหข้องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าเอา “หนามในเนสืนี้อหนกัง” ของเขาออก
ไป พระเจข้าไมล่ไดข้ทรงเอาหนามนกันี้นออกไป ทกันี้งๆทบีนี่เปาโลอธลิษฐานอยล่างรข้อนรน, แตล่ตรกัสวล่า “พระคลุณของเรากก็
เพบียงพอสดาหรกับเจข้าแลข้ว” การบอกลผกคนใดของพระเจข้าวล่าเขาไมล่สามารถรกับการรกักษาใหข้หายไดข้เพราะวล่าเขา
ขาดความเชรืชั่อกก็เปป็นการกระทดาทบีนี่โหดรข้ายทารลุณ! พระเจข้าทรงสามารถรกักษาใหข้หายไดข้, พระองคร์ทรงรกักษาใหข้หาย
จรลิงๆ, แตล่พระองคร์ทรงกระทดาทลุกสลินี่งตามพระประสงคร์ของพระองคร์และจลุดประสงคร์นลิรกันดรร์ของพระองคร์

ขข้อ 4: “เมรืชั่อพระเยซซูทรงไดช้ยวินแลช้วกด็ตรชสวต่า “โรคนชทั้นจะไมต่ถจึงตาย แตต่เกวิดขจึทั้นเพรืชั่อเชวิดชซูพระเกอียรตวิของ
พระเจช้า เพรืชั่อพระบทุตรของพระเจช้าจะไดช้รชบเกอียรตวิเพราะโรคนชทั้น”

มารบียร์และมารธานล่าจะสล่งขข้อความของตนไปถซงพระเยซผโดยใชข้คนบอกตล่อ, ขข้อความทบีนี่เปป็นคดาพผด; และ
ในพระคดาขข้อนบีนี้พระเยซผไดข้ประทานคดาตอบใหข้แกล่ผผข้สล่งสารเพสืนี่อนดากลกับไปรายงาน ขข้อความทบีนี่พระองคร์ทรงสล่งไปถซง
มารบียร์และมารธาคสือนบีนี่: “ลาซารกัสปฝ่วยอยผล่ แตล่ความเจก็บปฝ่วยของเขาจะไมล่นดาความตายมาในความหมายทบีนี่วล่า
รล่างกายของเขาจะกลกับคสืนสผล่ผงคลบี ความเจก็บปฝ่วยนอีทั้มบีไวข้เพสืนี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจข้า และโดยความเจก็บปฝ่วยนบีนี้พระ
บทุตรของพระเจช้าจะไดข้รกับเกบียรตลิ” 

พระเยซผจะตรกัสแกล่ผผข้สล่งสารคนนกันี้นกก็ไดข้วล่า “ทล่านจงกลกับไปบอกมารบียร์และมารธาวล่าลาซารกัสจะตาย แตล่
วล่าเราจะทกาใหช้เขาเปป็นขจึทั้นจากตาย” อยล่างไรกก็ตาม พระองคร์ไมล่ไดข้ฝากขข้อความแบบนกันี้นไป เพราะพระองคร์ทรง
ทราบวล่าแมข้หากวล่าพระองคร์ทรงบอกพบีนี่สาวทกันี้งสองของลาซารกัสวล่าจะเกลิดอะไรขซนี้นจรลิงๆ พวกนางกก็คงไมล่เขข้าใจ 
และใจของพวกนางคงแตกสลายเมสืนี่อไดข้ทราบขล่าวนกันี้น

ขข้อ 5: “พระเยซซูทรงรชกมารธาและนช้องสาวของเธอและลาซารชส”



สลินี่งหนซนี่งทบีนี่เราเรบียนรผข้ตรงนบีนี้กก็คสือวล่า ผผข้เชสืนี่อทลุกคนทบีนี่บกังเกลิดใหมล่และถผกลข้างชดาระดข้วยพระโลหลิตแลข้วเปป็นทบีนี่รกัก
เหมสือนๆกกันโดยองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า ไมล่วล่าแตล่ละคนจะเปป็นอยล่างไรกก็ตาม พระเยซผไมล่ทรงแสดงความลดาเอบียงใน
ครอบครกัวนบีนี้; พระองคร์ทรงรกักทกันี้งสามคนเทล่าๆกกัน คดาเทศนามากมายถผกเทศนาเกบีนี่ยวกกับมารบียร์และมารธา และไมล่
ตข้องสงสกัยเลยวล่าเพราะเหตลุการณร์ของลผกา 10:38-42-มารบียร์จซงถผกกลล่าวถซงบล่อยครกันี้งวล่าเปป็นทบีนี่โปรดปรานมากกวล่า
มารธา อยล่างไรกก็ตาม ในบททบีนี่เราศซกษากกันอยผล่นบีนี้ ดผเหมสือนวล่าในพฤตลิกรรมของนางมารธาโดดเดล่นกวล่ามารบียร์เยอะ 
เพราะขณะทบีนี่มารบียร์นกันี่งอยผล่ในบข้านและปฏลิเสธทบีนี่จะออกมาพบพระเยซผ มารธาวลินี่งออกมาพบพระองคร์ทกันทบีทบีนี่นาง
ไดข้ยลินวล่าพระองคร์กดาลกังเสดก็จมา

ไมล่ใชล่ผผข้เชสืนี่อทลุกคนจะแสดงอารมณร์ออกมาเหมสือนๆกกันภายใตข้สภาพการณร์คลข้ายๆกกัน บางคนแสดงออก
มากกวล่าขณะทบีนี่คนอสืนี่นๆเงบียบ บางครกันี้ง เมสืนี่อคนทบีนี่เรารกักจากโลกนบีนี้ไป สมาชลิกคนหนซนี่งในครอบครกัวจะรข้องไหข้เปป็น
วรรคเปป็นเวรขณะทบีนี่สมาชลิกอบีกคนของครอบครกัวนกันี้นอาจไมล่หลกันี่งนนี้ดาตาสกักหยด กระนกันี้นคนทบีนี่ไมล่รข้องไหข้กก็อาจรผข้สซกถซง
ความเศรข้าโศกมากกวล่าคนทบีนี่รข้องไหข้กก็ไดข้ เราไมล่สามารถตกัดสลินผผข้คนไดข้โดยการแสดงออกทางอารมณร์ของพวกเขา

คดากรบีกทบีนี่แปลเปป็น “รกัก” ในขข้อ 5 ซซนี่งพรรณนาถซงความรกักของพระเยซผทบีนี่มบีใหข้แกล่ครอบครกัวนบีนี้ ไมล่ใชล่คดา
เดบียวกกับทบีนี่แปลวล่า “รกัก” ในขข้อ 3 คดากรบีกทบีนี่ถผกใชข้ในพระคดาขข้อนบีนี้สสืนี่อถซงความรกักอกันลซกซซนี้ง, ดบีงาม, ยอดเยบีนี่ยม ขณะ
ทบีนี่คดาทบีนี่แปลเปป็น “รกัก” ในขข้อ 3 บล่งบอกถซงความรกักแบบทบีนี่มบีระหวล่างลผกคนหนซนี่งกกับพล่อแมล่ของเขา หรสือระหวล่าง
สามบีกกับภรรยา (คดากรบีกเดบียวกกันนบีนี้ถผกแปลเปป็น “จลุบ” ในมกัทธลิว 26:48, มาระโก 14:44, และลผกา 22:47) มกันจซง
เปป็นทบีนี่เขข้าใจไดข้วล่าคดากรบีกเดบียวกกันนบีนี้ไมล่ควรถผกใชข้ในการอข้างอลิงถซงความรกักของพระเยซผทบีนี่มบีใหข้แกล่มารบียร์, มารธา, 
และลาซารกัส เพราะวล่าหากคดาๆนบีนี้ถผกใชข้กก็มบีบางคนทบีนี่จะตกันี้งคดาถามเกบีนี่ยวกกับความรกักของพระเยซผทบีนี่มบีใหข้แกล่พบีนี่นข้อง
สองคนนบีนี้-โดยเฉพาะเมสืนี่อเราพลิจารณาขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าพระองคร์ไปเยสือนบข้านหลกังนบีนี้บล่อยครกันี้งและมบีความสลุขกกับการ
มบีสามกัคคบีธรรมทบีนี่นกันี่น พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธไดข้ประทานคดานบีนี้ใหข้ยอหร์นใชข้ในทบีนี่นบีนี้เพสืนี่อหลบีกเลบีนี่ยงสลินี่งใดทบีนี่ดผเหมสือนชกันี่วรข้าย
ชล่างนล่าประเสรลิฐจรลิงๆทบีนี่ไดข้รผข้วล่าพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธทรงปกปฟ้องทลุกคดาทบีนี่ถผกเขบียนลงในพระคกัมภบีรร์ของเรา-หลกัก
ฐานอบีกชลินี้นหนซนี่งทบีนี่แสดงใหข้เหก็นวล่าพระคกัมภบีรร์ไดข้รกับการดลใจดข้านถข้อยคดา, เหลล่าผผข้บรลิสลุทธลิธเขบียนตามการดลใจของ
พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธและบกันทซกลงตามคดาบอกของพระเจข้า

ขข้อ 6: “ดชงนชทั้นครชทั้นพระองคค์ทรงไดช้ยวินวต่าลาซารชสปฝ่วยอยซูต่ พระองคค์ยชงทรงพชกอยซูต่ทอีชั่ทอีชั่พระองคค์ทรงอยซูต่นชทั้น
ออีกสองวชน”

พระเยซผทรงสกัพพกัญญผและพระองคร์ทรงทราบวล่าลาซารกัสปฝ่วยแมข้กระทกันี่งกล่อนทบีนี่พระองคร์ทรงไดข้รกับขล่าวจา
กมารธาและมารบียร์ พระองคร์ทรงทราบดข้วยวล่าทกาไมเขาถซงปฝ่วย และพระองคร์ทรงทราบวล่าจะเกลิดอะไรขซนี้น ดกังนกันี้น
พระองคร์จซงไมล่รบีบเรล่งไปยกังหมผล่บข้านเบธานบี พระองคร์ทรงจงใจ “พชกอยซูต่ทอีชั่ทอีชั่พระองคค์ทรงอยซูต่นชทั้นออีกสองวชน” ดกังนกันี้น
เมสืนี่อพระองคร์เสดก็จมาถซงทบีนี่หมผล่บข้านเบธานบีในทบีนี่สลุด ลาซารกัสกก็ตายไปแลข้วสบีนี่วกัน

มารบียร์และมารธาไมล่ไดข้มบีโรม 8:28 เหมสือนอยล่างทบีนี่เรามบี และพวกนางคงสงสกัยเปป็นแนล่วล่าทดาไมพระเยซผถซง
ไมล่เสดก็จมา แนล่นอนวล่าพวกนางรผข้สซกผลิดหวกังทบีนี่พระองคร์ทรงชกักชข้าขนาดนกันี้นเมสืนี่อพวกนางสล่งขล่าวไปบอกพระองคร์
แลข้ววล่าลาซารกัสปฝ่วยอยผล่ บางครกันี้งแมข้แตล่ผผข้เชสืนี่อทบีนี่อลุทลิศตกัวมากทบีนี่สลุดกก็ถามวล่า “ทดาไม?” เมสืนี่อพระเจข้าทรงประวลิงเวลา
คดาตอบสดาหรกับคดาอธลิษฐาน ถข้าเราอธลิษฐานในความเชสืนี่อโดยมบีใจเชสืนี่อ พระองคร์จะทรงตอบ-ในเวลาของพระองคร์



เอง, ตามพระประสงคร์ของพระองคร์เอง, และเพสืนี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระองคร์ แตล่เชล่นเดบียวกกับมารบียร์และมารธา บาง
ครกันี้งเรากก็สงสกัยและถามวล่า “ทดาไม?” วกันหนซนี่งผล่านไปหลกังจากทบีนี่สล่งขล่าวไปบอก, วกันทบีนี่สองผล่านไป, วกันทบีนี่สาม-และ
พระเยซผกก็ยกังไมล่เสดก็จมาสกักทบี จากนกันี้นวกันทบีนี่สบีนี่ พระองคร์กก็เสดก็จมาถซง

พระเยซผทรงทราบความกระวนกระวายใจของพบีนี่นข้องสองคนนบีนี้, พระองคร์ทรงทราบความปวดรข้าวแหล่ง
จลิตใจและวลิญญาณของพวกนาง; กระนกันี้นพระองคร์กก็ยกังอยผล่ตล่อไปในเบธาบารา บางครกันี้งพระเจข้าทรงอนลุญาตใหข้
เหลล่าวลิสลุทธลิชนของพระองคร์ทนทลุกขร์เพสืนี่อทบีนี่จะนดาเกบียรตลิยศและสงล่าราศบีมาสผล่พระนามของพระองคร์และเพสืนี่ออวยพร
ผผข้เชสืนี่อคนอสืนี่นๆ พระเยซผจะทรงไมล่ใหข้ความกระวนกระวายใจและความทรมานใจเกลิดขซนี้นกกับมารบียร์และมารธากก็
ทดาไดข้ แตล่พระองคร์ทรงอนทุญาตใหข้มกันเกลิดขซนี้นเพราะวล่าพระองคร์ทรงมบีจลุดประสงคร์อยล่างหนซนี่งในการทดาเชล่นนกันี้น 
พระองคร์จะเสดก็จมาถซงบข้านของลาซารกัสกล่อนเขาตายกก็ทดาไดข้, พระองคร์จะทรงรกักษาเขาใหข้หายและขกัดขวางไมล่ใหข้
เขาตายกก็ทดาไดข้ พระองคร์จะทรงรกักษาเขาใหข้หายเหมสือนอยล่างทบีนี่พระองคร์ทรงรกักษาบลุตรชายของขลุนนางผผข้นกันี้นใหข้
หายกก็ทดาไดข้-โดยไมล่ตข้องเสดด็จไปยกังหมผล่บข้านเบธานบีดข้วยซนี้ดา แตล่ถข้าพระองคร์ทดาแบบนกันี้น เรากก็คงไมล่มบีบททบีนี่เปปปี่ยมสงล่า
ราศบีนบีนี้-หนซนี่งในบททบีนี่ยลินี่งใหญล่ทบีนี่สลุดในพระวจนะของพระเจข้าทกันี้งเลล่ม

ผมขอกลล่าวซนี้ดาวล่า-ความเจก็บปฝ่วยและความทลุกขร์ทรมานของผผข้เชสืนี่อคนใดไมล่ไดข้หมายความวล่าพระเจข้าไมล่
ทรงรกักเราหรสือวล่าพระเยซผทรงทอดทลินี้งเราเสบียแลข้ว ลาซารกัสปฝ่วยเพสืนี่อเปป็นทบีนี่ถวายเกบียรตลิแดล่พระเจข้า-และพระเจข้า
ทรงสามารถไดข้รกับสงล่าราศบีผล่านทางความเจก็บปฝ่วยและความทลุกขร์ยากของเหลล่าวลิสลุทธลิชนของพระองคร์วกันนบีนี้ไดข้ เมสืนี่อ
รผข้เชล่นนบีนี้แลข้ว, โดยรผข้วล่า “ทลุกสลินี่งทดางานรล่วมกกันเพสืนี่อใหข้เกลิดผลดบีแกล่คนทกันี้งหลายทบีนี่รกักพระเจข้า, แกล่คนทกันี้งหลายทบีนี่ไดข้รกับ
การทรงเรบียกตามพระประสงคร์ของพระองคร์” เราจซงควรสามารถกลล่าวรล่วมกกับเปาโลไดข้วล่า “เหตลุฉะนกันี้นขข้าพเจข้า
จซงยลินดบีโอข้อวดในบรรดาความอล่อนแอของขข้าพเจข้า เพสืนี่อฤทธลิธเดชของพระครลิสตร์จะไดข้อยผล่ในขข้าพเจข้า” (2 คร. 
12:9)

ขข้อ 7: “หลชงจากนชทั้นพระองคค์กด็ตรชสกชบพวกสาวกวต่า “ใหช้เราเขช้าไปในแควช้นยซูเดอียกชนออีกเถวิด”
ภาษากรบีกในทบีนี่นบีนี้มบีการเนข้นยนี้ดามากกวล่าภาษาอกังกฤษ โดยสสืนี่อถซงชล่วงเวลาหนซนี่งทบีนี่ผล่านไป และจะอล่านไดข้วล่า 

“ตต่อมา, ภายหลชงเหตทุการณค์นอีทั้, พระเยซผตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “ใหข้พวกเราเขข้าไปในแควข้นยผเดบียกกัน
อบีกเถลิด”

“ใหช้พวกเราไป” เปป็นภาษาของพล่อใจดบีคนหนซนี่งทบีนี่พผดกกับลผกๆของเขา หรสือเหมสือนอยล่างทบีนี่พระผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่ดบี
ตรกัสแกล่พวกแกะของพระองคร์ พระเยซผไมล่ไดข้ตรกัสวล่า “เราจะไป” พระองคร์ไมล่ไดข้ตรกัสวล่า “พวกทต่านจงไป” 
พระองคร์ตรกัสวล่า “ใหข้พวกเราไปกกันเถลิด พวกเราจะไปดข้วยกกันเปป็นกลลุล่มเดบียว” นบีนี่บล่งบอกวล่าพวกสาวกไดข้รกับ
อนลุญาตใหข้ตกัดสลินใจหรสือเสนอความคลิดเหก็นเกบีนี่ยวกกับการไปยกังกรลุงเยรผซาเลก็มไดข้ ซซนี่งแสดงใหข้เหก็นวล่าพวกเขาใกลข้ชลิด
กกับพระเยซผมากขนาดไหนและพวกเขาใชข้ชบีวลิตในสามกัคคบีธรรมและการรล่วมสนลิทอยล่างสนลิทสนมจรลิงๆ พวกเขาทผล
ตอบพระองคร์ดข้วยถข้อยคดาทบีนี่แสดงใหข้เหก็นอยล่างชกัดเจนถซงความรผข้สซกของพวกเขาและความกลกัวของพวกเขา

ขข้อ 8: “พวกสาวกทซูลพระองคค์วต่า “พระอาจารยค์เจช้าขช้า เมรืชั่อเรด็วๆนอีทั้พวกยวิวหาโอกาสเอาหวินขวช้าง
พระองคค์ใหช้ตาย แลช้วพระองคค์ยชงจะเสดด็จไปทอีชั่นชชั่นออีกหรรือ”



คดากรบีกในทบีนี่นบีนี้ทบีนี่แปลเปป็น “พระอาจารยค์” ถผกแปลเปป็น “รกับบบี” ในอบีกหลายแหล่ง ไมล่มบีสลินี่งใดทบีนี่ไรข้มารยาท
ในการทบีนี่พวกสาวกเรบียกพระเยซผวล่า “พระอาจารยร์” เลย การเรบียกเชล่นนกันี้นมกักถผกใชข้ในการแสดงใหข้เหก็นเกบียรตลิยศ
และความเคารพทบีนี่มบีใหข้แกล่อาจารยร์หรสือผผข้นดาคนหนซนี่ง

“เมรืชั่อเรด็วๆนอีทั้พวกยวิวหาโอกาสเอาหวินขวช้างพระองคค์ใหช้ตาย” นบีนี่หมายถซงสภาซานเฮดรลิน, พวกผผข้นดายลิว, 
ไมล่ใชล่ประชาชนยลิวทกันี่วไป คดาทบีนี่แปลเปป็น “เมรืชั่อเรด็วๆนอีทั้” ปกตลิแลข้วถผกแปลเปป็น “บกัดนบีนี้, ณ เวลานบีนี้” เวลาผล่านไป
เพบียงไมล่นานนกับตกันี้งแตล่พวกยลิวไดข้พยายามทบีนี่จะเอาหลินขวข้างพระเยซผใหข้ตาย และบกัดนบีนี้พระองคร์กดาลกังจะเสดก็จกลกับ
ไปยกังสถานทบีนี่แหล่งนกันี้นอบีก ความหมายตรงนบีนี้จซงเปป็น “พระอาจารยร์เจข้าขข้า พวกยลิวกระทชชั่งตอนนอีทั้กก็หาโอกาสทบีนี่จะเอา
หลินขวข้างพระองคร์ใหข้ตาย!”

“แลช้วพระองคค์ยชงจะเสดด็จไปทอีชั่นชชั่นออีกหรรือ” นนี้ดาเสบียงของคดาถามตรงนบีนี้บล่งบอกวล่าพวกสาวกประหลาดใจ
จนถซงขกันี้นอกัศจรรยร์ใจ “พวกเราไดช้ยวินพระองคร์ถผกตข้องแลข้วหรสือ? พระองคร์ตกันี้งใจวล่าจะกลกับไปยกังแควข้นยผเดบียเรก็ว
ขนาดนบีนี้จรลิงๆหรสือ? พวกยลิวจะเอาหลินขวข้างพระองคร์และฆล่าพระองคร์นะ!” พวกสาวกรกักพระเยซผ พวกเขาหล่วงใย
เกบีนี่ยวกกับสวกัสดลิภาพของพระองคร์-และเราอาจสกันนลิษฐานไดข้วล่าพวกเขากก็กลกัวเรสืนี่องชบีวลิตของพวกเขาเองเชล่นกกัน
เนสืนี่องจากพวกเขาเปป็นผผข้ตลิดตามของพระองคร์และเพสืนี่อนรล่วมเดลินทางทบีนี่ใกลข้ชลิดของพระองคร์อยล่างเปปิดเผย ผมไมล่ไดข้
กดาลกังบอกเปป็นนกัยวล่ามบีความหนข้าซสืนี่อใจคดในสล่วนของพวกสาวก พวกเขากลกัวแทนพระเยซผอยล่างแทข้จรลิง และพวก
เขายกังไมล่เขข้าใจอยล่างถล่องแทข้วล่าสลินี่งใดรอคอยพระองคร์อยผล่เบสืนี้องหนข้า

ขข้อ 9: “พระเยซซูตรชสตอบวต่า “วชนหนจึชั่งมอีสวิบสองชชชั่วโมงมวิใชต่หรรือ ถช้าผซูช้ใดเดวินในตอนกลางวชนเขากด็จะไมต่
สะดทุด เพราะเขาเหด็นความสวต่างของโลกนอีทั้”

พระเยซผไมล่ไดข้ตอบคดาถามของพวกเขาตรงๆ; พระองคร์ทรงตอบในลกักษณะทบีนี่นล่าทซนี่งมากทบีนี่สลุด พระองคร์จะ
ตรกัสกก็ไดข้วล่า “อยล่ากลกัวเลย เราจะดผแลพวกทล่าน-และพวกทล่านไมล่จดาเปป็นตข้องกลกัวเรสืนี่องชบีวลิตของเราเพราะวล่าเราจะ
ไดข้รกับการปกปฟ้องจากพระเจข้า” แตล่พระองคร์กก็ไมล่ไดข้ตรกัสอยล่างนกันี้น แทนทบีนี่จะทดาแบบนกันี้น พระองคร์ทรงยกคดา
สลุภาษลิตหนซนี่ง และจากนกันี้นกก็ทรงเอาบทเรบียนตล่างๆออกมาจากคดาสลุภาษลิตนกันี้นเกบีนี่ยวกกับคนทบีนี่กดาลกังวางแผนการเดลิน
ทาง และเวลาทบีนี่คนๆนกันี้นจะเลสือกสดาหรกับการเดลินทาง พระองคร์ไมล่ไดข้ใหข้ขข้อสรลุป แตล่ทลินี้งการประยลุกตร์ใชข้ไวข้กกับพวก
สาวก นบีนี่คงจะดผแปลกในสายตาของเรามากกวล่าในสายตาของพวกสาวกเสบียอบีก กระทกันี่งทลุกวกันนบีนี้ชาวตะวกันออกกก็
มกักยกคดาสลุภาษลิตตล่างๆในการตอบคดาถามตล่างๆ

“วชนหนจึชั่งมอีสวิบสองชชชั่วโมงมวิใชต่หรรือ?” วกันหนซนี่ง, กลล่าวโดยทกันี่วไปแลข้ว, มบีสลิบสองชกันี่วโมงทบีนี่เปป็นกลางวกันและ
สลิบสองชกันี่วโมงทบีนี่เปป็นกลางคสืน เมสืนี่อคนๆหนซนี่งจะออกเดลินทาง ถข้าเขาเดลินทางตอนกลางวกันเขากก็สามารถมองเหก็นวล่า
เขากดาลกังเดลินทางไปทบีนี่ไหน, เขาสามารถหลบีกเลบีนี่ยงหลลุมพรางตล่างๆไดข้, และเขาจะไมล่ตกอยผล่ในมสือของพวกโจร
เพราะดวงอาทลิตยร์กดาลกังฉายแสงและเขาสามารถมองเหก็นเสข้นทางไดข้อยล่างชกัดเจน แตล่ถข้าเขาเลสือกเดลินทางตอน
เทบีนี่ยงคสืนเขากก็อาจสะดลุด, เขาอาจตกอยผล่ในมสือของพวกขโมยและพวกโจร คนทบีนี่เฉลบียวฉลาดซซนี่งเดลินทางดข้วยเทข้า
จะเดลินทางตอนกลางวกัน-และนบีนี่กก็ประยลุกตร์ใชข้ไดข้อยล่างเฉพาะเจาะจงในสมกัยทบีนี่พระเยซผดดาเนลินอยผล่บนแผล่นดลินโลก

พระเยซผไดข้ทรงบอกเหลล่าสาวกของพระองคร์บล่อยๆวล่า “เวลาของเรายกังมาไมล่ถซง” พวกเขาไดข้เหก็นหลาย
ครกันี้งเมสืนี่อพวกยลิวไดข้พยายามทบีนี่จะฆล่าพระองคร์ และทลุกครกันี้งพระองคร์ไดข้หนบีพข้นเงสืนี้อมมสือของพวกเขาไปไดข้อยล่างนล่า



อกัศจรรยร์ พวกเขานล่าจะรผข้แลข้ววล่าถข้าพระเยซผทรงถผกทดาลายไดข้ พระองคร์กก็คงถผกทดาลายไปเรบียบรข้อยแลข้ว สลินี่งทบีนี่
พระองคร์กดาลกังตรกัสแกล่พวกเขาในทบีนี่นบีนี้จรลิงๆแลข้วกก็คสือ “พวกทล่านไมล่จดาเปป็นตข้องกลกัวเลย ไมล่จดาเปป็นตข้องเดสือดเนสืนี้อ
รข้อนใจเลยเพราะวล่าเวลาของเรายกังมาไมล่ถซง วกันของเราซซนี่งมบีสลิบสองชกันี่วโมงยกังไมล่หมดเลย และตราบใดทบีนี่เราเดลิน
อยผล่ในวกันนกันี้นพวกศกัตรผของเรากก็ทดาอกันตรายเราไมล่ไดข้เลย ในการกลกับไปยกังหมผล่บข้านเบธานบี เราจะเปป็นเหมสือนชาย
คนหนซนี่งทบีนี่เดลินทางในแสงแดดจข้า คสืนของเราจะปรากฏในไมล่ชข้า, ชกันี่วโมงของเราจะมาถซงอบีกไมล่นาน; แตล่มบีอยผล่สลิบ
สองชกันี่วโมงในการรกับใชข้ของเราและชกันี่วโมงทบีนี่สลิบสองของเรายกังมาไมล่ถซงเลย ใชล่แลข้ว พวกเราจะไปยกังหมผล่บข้านเบธานบี
อบีก”

ผมเชสืนี่อและเทศนาอยผล่เสมอวล่าผผข้เชสืนี่อคนใดทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้วทบีนี่ดดาเนลินในความสวล่างนกันี้น (ครลิสเตบียนคนใดทบีนี่
ยอมจดานนตล่อพระครลิสตร์อยล่างสลินี้นสลุดใจ) เปป็นผผข้ทบีนี่ไมล่มบีทางถผกทดาลายไดข้ เขาไมล่สามารถถผกทดาลายไดข้จนกวล่างานของ
เขาจะเสรก็จสลินี้น มกันเปป็นความจรลิงทบีนี่วล่ามรีบาปอยล่างหนซนี่งทบีนี่นดาไปสผล่ความตาย (1 ยอหร์น 5:16) และผผข้เชสืนี่อคนใดทบีนี่ไมล่
เชสืนี่อฟฟังกก็อาจถผกตกัดทลินี้งเสบียไดข้ แตล่ครลิสเตบียนคนใดทบีนี่เชสืนี่อฟฟังกก็เปป็นอมตะจนกวล่างานของเขาเพสืนี่อพระเยซผจะเสรก็จสลินี้น
แลข้วบนแผล่นดลินโลก พญามารและปปศาจทลุกตนแหล่งนรกไมล่สามารถทดาลายเขาไดข้จนกวล่าเขาไดข้ทดางานรกับใชข้ทบีนี่
พระเจข้าไดข้ประทานใหข้เขากระทดาเสรก็จสมบผรณร์แลข้ว

ขข้อ 10: “แตต่ถช้าผซูช้ใดเดวินในตอนกลางครืนเขากด็จะสะดทุด เพราะไมต่มอีความสวต่างในตชวเขา”
พระคดาขข้อนบีนี้อธลิบายตกัวมกันเองแลข้ว ในสมกัยนกันี้นไมล่มบีไฟถนน, ไฟฉาย, หรสือโคมไฟแบบทบีนี่เรามบีสมกัยนบีนี้ และ

พวกสาวกเขข้าใจอยล่างชกัดเจนวล่าคนทบีนี่เดลินในเวลากลางคสืนจะสะดลุด นกันี่นเปป็นการประยลุกตร์ใชข้ในทางปฏลิบกัตลิของสลินี่งทบีนี่
พระเยซผตรกัส อกันทบีนี่จรลิงแลข้ว พระองคร์กดาลกังใหข้ความมกันี่นใจพวกเขาวล่าพระองคร์ไมล่มบีทางถผกทดาลายไดข้จนกวล่าวกันแหล่ง
การทดางานของพระองคร์จะสลินี้นสลุดลง และตราบใดทบีนี่พวกเขาเดลินกกับพระองคร์ พวกเขากก็ไมล่อาจถผกทดารข้ายหรสือถผก
ทดาลายไดข้ ในเวลาตล่อมา เมสืนี่อสลินี้นสลุดชบีวลิตและการรกับใชข้ของพระองคร์บนแผล่นดลินโลก พระองคร์ตรกัสแกล่พวกศกัตรผของ
พระองคร์วล่า “นบีนี่เปป็นเวลาของพวกทล่าน และอดานาจแหล่งความมสืด” (ลผกา 22:53) จากนกันี้นพวกเขากก็จกับกลุม
พระองคร์และนดาตกัวพระองคร์ไป และพวกสาวกกก็หนบีไป แตล่นกันี่นเปป็นหลกังจากทบีนี่ “สลิบสองชกันี่วโมง” ของพระองคร์สลินี้น
สลุดลงแลข้วเทล่านกันี้น

ขข้อ 11: “พระองคค์ตรชสดชงนชทั้นแลช้วจจึงตรชสกชบเขาวต่า “ลาซารชสสหายของเราหลชบไปแลช้ว แตต่เราไปเพรืชั่อจะ
ปลทุกเขาใหช้ตรืชั่น”

(ภาษากรบีกอล่านวล่า “ลาซารกัส, เพสืนี่อนของพวกเรา, ถผกวางหลกับไปแลข้ว” และคดากรบีกทบีนี่แปลเปป็น “นอน” 
กก็หมายความวล่า “ตายไปแลข้ว”) พระเยซผทรงใชข้วลิธบีทบีนี่นลุล่มนวลนบีนี้ในการแจข้งขล่าวแกล่พวกสาวกวล่าลาซารกัสตายแลข้ว 
คดาของเรา “cemetery” (สลุสาน) มาจากคดากรบีกเดบียวกกับทบีนี่องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าทรงใชข้ตรงนบีนี้ และมบีความหมายตรง
ตกัววล่า “สถานทบีนี่แหล่งการนอน”

นล่าสนใจตรงทบีนี่วล่าคดาวล่า “นอน” ไมล่เคยถผกใชข้ในการอข้างอลิงถซงความตายของสกัตวร์เลย; ใชข้กกับมนลุษยร์เทล่านกันี้น
ความตายไมล่ใชล่การดกับสผญ; เราไมล่ไดข้ดกับสผญเมสืนี่อเราตาย-เราแคล่นอนลงเพสืนี่อทบีนี่จะลลุกขซนี้นอบีก จงศซกษาดาเนบียล 12:2;
มกัทธลิว 27:52; กลิจการ 7:60; 13:36; 1 โครลินธร์ 11:30; 15:1-18; และ 1 เธสะโลนลิกา 4:13, 14



ผมดบีใจเหลสือเกลินทบีนี่พระเยซผทรงเรบียกลาซารกัสวล่า “สหาย”! เราเปป็นผผข้รกับใชข้ของพระเจข้า, ทาสรกับใชข้ของ
พระเยซผครลิสตร์ แตล่เรากก็เปป็น “เพสืนี่อน” เชล่นกกัน ในยอหร์น 15:15 พระเยซผตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “เรา
ไมล่เรบียกทล่านทกันี้งหลายวล่าทาสอบีก เพราะทาสไมล่ทราบวล่านายของเขาทดาอะไร แตล่เราเรบียกทล่านวล่ามวิตรสหาย เพราะ
วล่าทลุกสลินี่งทบีนี่เราไดข้ยลินจากพระบลิดาของเรา เราไดข้สดาแดงแกล่ทล่านแลข้ว”

จงสกังเกตวล่าพระเยซผไมล่ไดข้ตรกัสวล่า “ลาซารชสสหายของเรา” แตล่ “ลาซารชสสหายของพวกเรา” ซซนี่งบล่ง
บอกถซงความเปป็นหนซนี่งเดบียวกกันในพระกายของพระครลิสตร์ ใน 1 โครลินธร์ 12:12, 13 เราอล่านวล่า “ถซงกายนกันี้นเปป็น
กายเดบียว กก็ยกังมบีอวกัยวะหลายสล่วน และบรรดาอวกัยวะตล่างๆของกายเดบียวนกันี้นแมข้จะมบีหลายสล่วนกก็ยกังเปป็นกาย
เดบียวกกันฉกันใด พระครลิสตร์กก็ทรงเปป็นฉกันนกันี้น เพราะวล่าถซงเราจะเปป็นพวกยลิวหรสือพวกตล่างชาตลิ เปป็นทาสหรสือมลิใชล่
ทาสกก็ตาม เราทชทั้งหลายไดช้รชบบชพตวิศมาโดยพระววิญญาณองคค์เดอียวเขช้าเปป็นกายอชนเดอียวกชน และพระวลิญญาณองคร์
เดบียวกกันนกันี้นซาบซล่านอยผล่” เนสืนี่องจากเราทลุกคนรวมกกันเปป็นกายเดบียว เมสืนี่อสมาชลิกคนใดของกายนบีนี้เปป็นทลุกขร์ สมาชลิก
ทลุกคนกก็เปป็นทลุกขร์ดข้วย และเมสืนี่อสมาชลิกคนใดชสืนี่นชมยลินดบี สมาชลิกทลุกคนกก็พลอยชสืนี่นชมยลินดบีไปดข้วย

“แตต่เราไปเพรืชั่อจะปลทุกเขาใหช้ตรืชั่น” (ภาษากรบีกอล่านวล่า “เพสืนี่อทบีนี่เราจะทกาใหช้เขาหายหลชบ”) ขอบคลุณ
พระเจข้า วกันใดวกันหนซนี่งนบีนี้-อาจอบีกไมล่นาน-พระเยซผจะเสดก็จกลกับมาเพสืนี่อ “ทดาใหข้หายหลกับ” ทลุกคนทบีนี่ตายไปแลข้วใน
องคร์พระผผข้เปป็นเจข้า! ในการเปป็นขซนี้นจากตายครกันี้งแรกรล่างกายของทลุกคนทบีนี่ลล่วงหลกับในพระเยซผจะถผกทดาใหข้เปป็นขซนี้น
โดยไมล่รผข้เปฟปี่อยเนล่าและเหลล่าวลิสลุทธลิชนทบีนี่มบีชบีวลิตอยผล่จะถผกเปลบีนี่ยนแปลง “ในชกันี่วขณะเดบียว, ในชกันี่วพรลิบตาเดบียว” (1 
คร. 15:51-53; 1 ธส. 4:13-18)

พระเยซผไมล่เคยตรกัสคดาประกาศใดทบีนี่กลข้าหาญและตรงไปตรงมามากกวล่าทบีนี่พระองคร์ตรกัสในทบีนี่นบีนี้ ดข้วยวล่าใน
คดาตรกัสนบีนี้พระองคร์ทรงประกาศแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่าพระองคร์จะเสดก็จไปยกังหมผล่บข้านเบธานบีดช้วยจทุด
ประสงคค์ทอีชั่ชชดเจนในการทกาใหช้ชายทอีชั่ตายแลช้วคนหนจึชั่งกลชบมอีชอีววิตขจึทั้นออีก! จงสกังเกตในขข้อ 7 พระองคร์ตรกัสวล่า “ใหข้
พวกเราเขข้าไปในแควข้นยผเดบียกกันเถลิด” แตล่ในพระคดาขข้อนบีนี้พระองคร์ตรกัสวล่า “เราไป เพสืนี่อทบีนี่เราจะปลลุกเขาใหข้ตสืนี่น” 
ไมล่มบีผผข้ใดเวข้นแตล่พระเยซผสามารถปลลุกลาซารกัสจากนลิทราแหล่งความมรณาไดข้ หากนบีนี่เปป็นการนอนหลกับธรรมดาๆ 
คนธรรมดาคนหนซนี่งกก็คงปลลุกเขาใหข้ตสืนี่นไดข้ แตล่พระเยซผเพบียงผผข้เดบียวทรงมบีฤทธลิธอดานาจภายในพระองคค์เองทบีนี่จะทดาใหข้
คนตายเปป็นขซนี้น

ขข้อ 12: “พวกสาวกของพระองคค์ทซูลวต่า “พระองคค์เจช้าขช้า ถช้าเขาหลชบอยซูต่เขากด็จะสบายดอี”
ผมไมล่เหก็นวล่าพวกสาวกจะเขข้าใจคดาตรกัสนบีนี้เกบีนี่ยวกกับความตายของลาซารกัสผลิดไปไดข้อยล่างไร แตล่เหก็นไดข้ชกัด

วล่าพวกเขาเขข้าใจผลิด พวกเขาทราบแนล่นอนวล่าสดานวน “ลล่วงหลกับ” ทบีนี่ใชข้กกันแพรล่หลายหมายถซงความตาย และ
พวกเขาเคยไดข้ยลินบล่อยๆวล่าคนตายถผกพผดถซงวล่า “นอนหลกับ” แตล่พวกเขาเชสืนี่องชข้าทบีนี่จะเชสืนี่อและยากทบีนี่จะเขข้าใจ

ภาษากรบีกตรงนบีนี้ทบีนี่แปลเปป็น “เขากด็จะสบายดอี” บางครกันี้งถผกแปลเปป็น “จะถผกทดาใหข้เปป็นปกตลิ” และในทบีนี่
อสืนี่นๆถผกแปลเปป็น “ถผกรกักษาใหข้หาย” ถข้าพวกสาวกทราบวล่าลาซารกัสปฝ่วยเปป็นโรคใดและรผข้วล่าการนอนหลกับนกันี้นเปป็น
ประโยชนร์สดาหรกับผผข้ทบีนี่ปฝ่วยเปป็นโรคนกันี้น กก็เปป็นธรรมดาทบีนี่พวกเขาจะคลิดวล่าเนสืนี่องจากลาซารกัสกดาลกังหลกับอยผล่ เขากก็
กดาลกังฟฟฟื้นตกัวและไมล่จดาเปป็นทบีนี่พวกเขาตข้องไปยกังแควข้นยผเดบีย พวกเขาคาดไมล่ถซงวล่าพระเยซผจะเสดก็จไปยกังหมผล่บข้านเบ
ธานบีเพสืนี่อปลลุกสหายของพวกเขาใหข้เปป็นขซนี้นจากตาย



ขข้อ 13: “แตต่พระเยซซูตรชสถจึงความตายของลาซารชส แตต่พวกสาวกควิดวต่าพระองคค์ตรชสถจึงการนอนหลชบ
พชกผต่อน”

เปโตร, ยากอบ, และยอหร์นไดข้ยลินพระเยซผตรกัสถซงลผกสาวทบีนี่ตายไปแลข้วของไยรกัสวล่า “นอนหลกับอยผล่” (มธ.
9:24) กระนกันี้นเมสืนี่อพระองคร์ทรงใชข้สดานวนเดบียวกกันเกบีนี่ยวกกับลาซารกัส พวกเขากก็คลิดวล่าพระองคร์ทรงหมายความวล่า
ลาซารกัสกดาลกัง “นอนหลชบพชกผต่อน”-การนอนปกตลิ ไมล่ใชล่นลิทราแหล่งความมรณา พวกเขาเขข้าใจพระเยซผผลิดใน
หลายๆโอกาส พวกเขาเขข้าใจพระองคร์ผลิดเมสืนี่อพระองคร์ตรกัสถซงเชสืนี้อ (มธ. 16:6-12) และเมสืนี่อพระองคร์ตรกัสวล่า “เรา
มบีอาหารรกับประทานทบีนี่ทล่านทกันี้งหลายไมล่รผข้” (ยอหร์น 4:32) เราอาจสงสกัยวล่าสาวกเหลล่านบีนี้จะเชสืนี่องชข้าในความเขข้าใจ
ขนาดนบีนี้ไดข้อยล่างไร-แตล่พวกเราหลายคนกก็เชสืนี่องชข้าทบีนี่จะเชสืนี่อ, พวกเราหลายคนพลาดทบีนี่จะเขข้าใจสลินี่งลซกลนี้ดาตล่างๆของ
พระเจข้า และพวกเรามบีพระวจนะทบีนี่เปป็นลายลกักษณร์อกักษร, พระราชบกัญญกัตลิแหล่งเสรบีภาพอกันครบถข้วนและสมบผรณร์
แบบ! พวกเรามบีโอกาสทบีนี่จะศซกษาและใครล่ครวญสลินี่งเหลล่านบีนี้จากพระวจนะของพระเจข้า ขณะทบีนี่พวกสาวกมบีแตล่พระ
วจนะทบีนี่ถผกตรกัส ถซงแมข้วล่าสลินี่งใดกก็ตามทบีนี่พระเยซผตรกัสเปป็นพระวจนะของพระเจช้ากก็ตาม เรามองยช้อนกลชบไปยกังกล
โกธา เราถผกบอกวล่าเกลิดอะไรขซนี้นทบีนี่นกันี่นและเพราะอะไร กระนกันี้นหลายครกันี้งเรากก็พลาดทบีนี่จะเขข้าใจความจรลิงตล่างๆทบีนี่
ถผกนดาเสนอในพระวจนะ เหมสือนกกับทบีนี่พวกสาวกเขข้าใจผลิดคดาอลุปมาตล่างๆและภาษาเชลิงเปรบียบเปรยทบีนี่พระเยซผทรง
ใชข้ในหลายวาระ

ขข้อ 14: “ฉะนชทั้นพระเยซซูจจึงตรชสกชบเขาตรงๆวต่า “ลาซารชสตายแลช้ว”
พระองคร์ไดข้พยายามปฏลิบกัตลิกกับพวกเขาอยล่างนลุล่มนวล, พระองคร์ไดข้พยายามทบีนี่จะแจข้งขล่าวนกันี้นแกล่พวกเขา

อยล่างอล่อนโยน “เพราะเราไมล่ไดข้มบีมหาปลุโรหลิตคนหนซนี่งซซนี่งไมล่สามารถเขข้าใจถซงความรผข้สซกแหล่งความอล่อนแอตล่างๆ
ของเรา” พระเยซผทรงถผกทดาใหข้เหมสือน “อยล่างพวกพบีนี่นข้องของพระองคร์” ในทลุกประการ, โดยไมล่นกับบาป, เพสืนี่อทบีนี่
พระองคร์จะทรงเปป็นผผข้ทบีนี่สกัตยร์ซสืนี่อและเปปปี่ยมกรลุณา พระองคร์ทรงอล่อนโยนและเปปปี่ยมกรลุณาวกันนบีนี้เหมสือนกกับทบีนี่พระองคร์
ทรงเปป็นในตอนนกันี้นเมสืนี่อพระองคร์พยายามแจข้งขล่าวเรสืนี่องความตายของลาซารกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์อยล่าง
อล่อนโยน แตล่พระองคร์ทรงเหก็นวล่าจดาเปป็นทบีนี่จะตข้องบอกพวกเขาตรงๆวล่า “ลาซารกัสตายแลช้ว” (“ตรงๆ” 
หมายความวล่าพระองคร์ตข้องบอกพวกเขา “อยล่างเปปิดเผย, อยล่างไมล่เกก็บงดา, และปราศจากขข้อลซกลกับ”)

ขข้อ 15: “เพรืชั่อเหด็นแกต่ทต่านทชทั้งหลายเราจจึงยวินดอีทอีชั่เรามวิไดช้อยซูต่ทอีชั่นชชั่น เพรืชั่อพวกทต่านจะไดช้เชรืชั่อ แตต่ใหช้พวกเรา
ไปหาเขากชนเถวิด”

หากพระเยซผทรงอยผล่ดข้วยตอนทบีนี่ลาซารกัสปฝ่วย พระองคร์กก็คงรกักษาเขาใหข้หายไปแลข้วอยล่างไมล่ตข้องสงสกัย
เพราะวล่าพระองคร์ทรงมบีสามกัคคบีธรรมใกลข้ชลิดกกับครอบครกัวนบีนี้และลาซารกัสเปป็นเพสืนี่อนทบีนี่รกักคนหนซนี่ง

คลุณจะสกังเกตเหก็นวล่าพระเยซผไมล่ไดข้ตรกัสวล่า “เราดบีใจทบีนี่ลาซารกัสตายแลช้ว” พระองคร์ตรกัสวล่า “เราดบีใจ...ทบีนี่
เรามลิไดข้อยผล่ทบีนี่นกันี่น” พระองคร์ทรงทราบวล่าประสบการณร์ทบีนี่พวกสาวกจะเผชลิญเพราะความตายของลาซารกัสจะเพลินี่ม
ความเชสืนี่อของพวกเขาในแบบทบีนี่มหกัศจรรยร์ ใจของพวกเขาโศกเศรข้าเพราะการสผญเสบียเพสืนี่อนทบีนี่รกักของพวกเขา 
พวกเขาทลุกขร์โศกกกับมารบียร์และมารธา; แตล่สลินี่งดบๆี มากมายจะมาสผล่พวกเขาเพราะประสบการณร์อกันนล่าเศรข้านบีนี้ ความ
เชสืนี่อของพวกเขาจะถผกทดาใหข้แขก็งแกรล่งและพวกเขาจะถผกทดาใหข้เปป็นพยานทบีนี่ดบีกวล่าเดลิมเพราะการทดาใหข้ลาซารกัส
เปป็นขซนี้นจากตาย พระเยซผไมล่ทรงมบีความชสืนี่นชมยลินดบีในความทลุกขร์ยากของลผกๆของพระองคร์, พระองคร์ไมล่มบีความ



เพลลิดเพลลินในการทบีนี่คนทบีนี่พระองคร์รกักตข้องรข้องไหข้ขข้างโลงศพ; แตล่พระองคร์ทรงอนทุญาตใหข้ความเจก็บปฝ่วย, ความ
ทลุกขร์ทรมาน, แมข้กระทกันี่งความตายเกลิดขซนี้น เพสืนี่อทบีนี่ผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายจะมบีกดาลกังขซนี้นและเขข้าใกลข้พระเจข้ามากขซนี้น ดข้วยเหตลุ
นบีนี้พระองคร์จซงตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “เพรืชั่อเหด็นแกต่ทว่านทททั้งหลายเราจซงยลินดบีทบีนี่เรามลิไดข้อยผล่ทบีนี่นกันี่น”

“เพรืชั่อทต่านทชทั้งหลายจะไดช้เชรืชั่อ” ไมล่ไดข้หมายความวล่าพวกสาวกจะแสดงความเชสืนี่อในทบีนี่นบีนี้เปป็นครกันี้งแรก พวก
เขามบีความเชสืนี่อในพระองคร์อยผล่แลข้ว, พวกเขาไดข้เชสืนี่อในพระองคร์แลข้ว; แตล่โดยประสบการณร์นบีนี้พวกเขาจะเชสืนี่ออยล่าง
สลุดใจมากขซนี้นและไมล่ลกังเล, พวกเขาจะตระหนกักอยล่างแทข้จรลิงวล่าพระองคร์ทรงสามารถกระทดาไดข้อยล่างบรลิบผรณร์มาก
ยลินี่งกวล่าสลินี่งใดทบีนี่พวกเขาจะคลิดหรสือทผลขอไดข้

ความเชรืชั่อเปป็นกข้าวแรกบนบกันไดแหล่งความรอด, ขกันี้นแรกบนบกันไดแหล่งการไถล่ การเชสืนี่อในพระครลิสตร์, การ
เชสืนี่อในการสลินี้นพระชนมร์, การถผกฝฟังไวข้, และการฟฟฟื้นคสืนพระชนมร์ของพระองคร์ “ตามทบีนี่มบีเขบียนไวข้ในพระคกัมภบีรร์” คสือ
การออกเดลินกข้าวแรกไปสผล่นครขาวดลุจมลุกดานกันี้น เคลก็ดลกับแหล่งอดานาจของครลิสเตบียน, เคลก็ดลกับแหล่งการกลายเปป็นผผข้
ชนะวลิญญาณทบีนี่เกลิดผล, คสือการอธลิษฐานวล่า “พระองคร์เจข้าขข้า ขช้าพระองคค์เชรืชั่อ ขอพระองคร์ทรงโปรดชล่วยเหลสือ
ความไมล่เชสืนี่อของขข้าพระองคร์และทรงเพลินี่มพผนความเชสืนี่อของขข้าพระองคร์ดข้วยเถลิด!”

“แตต่ใหช้พวกเราไปหาเขากชนเถวิด” พระเยซผทรงทราบวล่าลาซารกัสจะอยผล่ในหลลุมศพแลข้วตอนทบีนี่พระองคร์
เสดก็จไปถซงหมผล่บข้านเบธานบี แตล่พระองคร์ตรกัสวล่า “ใหข้พวกเราไปหาเขากกันเถลิด” พระองคร์ทรงทราบแนล่ชกัดวล่าทดาไม
พระองคร์จะเสดก็จไปยกังหมผล่บข้านเบธานบี และพระองคร์ทรงทราบวล่าพระองคร์จะกระทดาอะไรเมสืนี่อพระองคร์เสดก็จไป
ถซงทบีนี่นกันี่น

(มกันนล่าชสืนี่นใจทบีนี่จะหมายเหตลุวล่าในพระคกัมภบีรร์ ไมล่เคยมบีใครตายตล่อหนข้าพระเยซผเลย มกันนล่าชสืนี่นใจเชล่นกกันทบีนี่
จะหมายเหตลุวล่าไมล่เคยมบีใครยชงตายอยซูต่ตล่อเบสืนี้องพระพกักตรร์พระองคร์ พระองคร์ทรงไปรล่วมงานศพใด งานนกันี้นเปป็นอกัน
พกังทลุกงาน!)

ขข้อ 16: “โธมชสทอีชั่เรอียกวต่า ดวิดทุมชส จจึงพซูดกชบเพรืชั่อนสาวกวต่า “ใหช้พวกเราไปดช้วยเถวิด เพรืชั่อจะไดช้ตายดช้วยกชน
กชบพระองคค์”

ผมแนล่ใจวล่ามบีหลายคนทบีนี่พบการหนลุนใจในการศซกษาชบีวลิตของโธมกัส เขาถผกกลล่าวถซงในบททบีนี่ 14 ขข้อ 5 
ของขล่าวประเสรลิฐของยอหร์นและอบีกครกันี้งในบททบีนี่ 20 ขข้อ 24 ถซง 29-และในทกันี้งสองกรณบีเขาถผกกลล่าวถซงวล่ามบี
สภาวะจลิตใจแบบเดบียวกกับในขข้อทบีนี่เราศซกษากกันอยผล่ เหก็นไดข้ชกัดวล่าโธมกัสเปป็นคนหนซนี่งทบีนี่มองไปยกังดข้านมสืดของชบีวลิต โดย
คาดหวกังสลินี่งเลวรข้ายทบีนี่สลุดเสมอ ดผเหมสือนวล่าจะมบีความสงสกัยและความกลกัวเสมอ อยล่างไรกก็ตาม ในคดาตอบตล่อคดา
ถามของโธมกัสทบีนี่วล่า “พระองคร์เจข้าขข้า พวกขข้าพระองคร์ไมล่ทราบวล่าพระองคร์จะเสดก็จไปทบีนี่ไหน พวกขข้าพระองคร์จะ
รผข้จกักทางนกันี้นไดข้อยล่างไร” พระเยซผประทานคดาตอบแสนวลิเศษวล่า “เราเปป็นทางนชทั้น เปป็นความจรวิง และเปป็นชอีววิต 
ไมต่มอีผซูช้ใดมาถจึงพระบวิดาไดช้นอกจากมาทางเรา”

และคราวนบีนี้โธมกัสกก็กดาลกังกลล่าววล่า “ใหช้พวกเราไปดช้วยเถวิด เพรืชั่อจะไดช้ตายดช้วยกชนกชบพระองคค์” ถซงแมข้วล่า
เขาชอบมองแตล่ดข้านทบีนี่มสืดมนของสลินี่งตล่างๆ แตล่เรากก็ควรชมเชยโธมกัส เขากดาลกังกลล่าวแกล่พวกสาวกคนอสืนี่นๆวล่า “มา
เถลิด ใหข้พวกเราไปกกันกกับพระองคร์ ถซงแมข้วล่าพวกเราจะตข้องตายกก็ตาม! พระองคร์อาจถผกฆล่าตายกก็ไดข้ และพวกเรากก็
จะถผกฆล่าตายเชล่นกกัน แตล่ถข้าพระองคร์จะตข้องไปตาย พวกเรากก็จะตายกชบพระองคร์”



เพสืนี่อนครลิสเตบียนทบีนี่รกักครกับ ถข้าคลุณอล่อนแอ จงมบีใจกลข้าหาญเถลิด คนเราอาจอล่อนแอและมบีขข้อบกพรล่อง
มากมาย และยกังเปป็นสาวกของพระเยซผครลิสตร์อยผล่เหมสือนเดลิม! ไมล่มบีความลข้มเหลวใดทบีนี่แพรล่หลายทล่ามกลางผผข้เชสืนี่อ
มากไปกวล่าความหดหผล่และความทข้อแทข้ มกันเปป็นเรสืนี่องโงล่เขลาทบีนี่จะคลิดวล่าผผข้เชสืนี่อทลุกคนมบีคลุณลกักษณะแบบเดบียวกกัน 
โธมกัสและเปโตรอยผล่ในกลลุล่มสาวกเดบียวกกัน กระนกันี้นพวกเขากก็มบีบลุคลลิกทบีนี่ตรงขข้ามกกันอยล่างชกัดเจน เปโตรเปป็นคนทบีนี่
รข้อนรนเกลินพอดบี, มกันี่นใจเกลินพอดบี, หลุนหกันพลกันแลล่น; โธมกัสเปป็นคนขบีนี้สงสกัย, ลกังเลใจ, ระวกังตกัว แตล่ทกันี้งคผล่เปป็นสาวก
ของพระเยซผ, ทกันี้งคผล่ไดข้รกับพระคลุณ, ทกันี้งคผล่เปป็นผผข้เชสืนี่อทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้ว

“โธมชสทอีชั่เรอียกวต่า ดวิดทุมชส...” ในภาษากรบีก “ดลิดลุมกัส” มบีความหมายวล่า สอง, หรสือ สองเทต่า ผผข้รผข้พระคกัมภบีรร์
หลายทล่านคลิดวล่าชสืนี่อนบีนี้ถผกตกันี้งใหข้แกล่โธมกัสเพราะอลุปนลิสกัยสองแบบของเขา-นกันี่นคสือ เขามบีความเชรืชั่อ กระนกันี้นเขากก็
อล่อนแอ

นบีนี่เปป็นพระคดาขข้อเดบียวในภาคพกันธสกัญญาใหมล่ทกันี้งเลล่มทบีนี่คดากรบีก “เพรืชั่อนสาวก” ถผกใชข้ โธมกัสกลล่าวแกล่เหลล่า
เพสืนี่อนสาวกของเขาวล่า “ใหข้พวกเราไปดข้วยเถลิด เพสืนี่อจะไดข้ตายดข้วยกกันกกับพระองคร์” พระเยซผไมล่ไดข้กดาลกังเรบียกเรา
ใหข้ตายเพสืนี่อพระองคร์วกันนบีนี้ พระองคร์ทรงอยากใหข้เรามบีชบีวลิตอยผล่เพสืนี่อพระองคร์ แตล่เราตข้องชสืนี่นชมโธมกัสทบีนี่เขาเตก็มใจทบีนี่จะ
สละวางชบีวลิตของเขาหากถซงคราวทบีนี่ตข้องทดาจรลิงๆ

ขข้อ 17: “ครชทั้นพระเยซซูเสดด็จมาถจึงกด็ทรงทราบวต่า เขาเอาลาซารชสไปไวช้ในอทุโมงคค์ฝปังศพสอีชั่วชนแลช้ว”
เราไมล่ทราบวล่าพระเยซผตข้องใชข้เวลาเดลินทางจากเบธาบาราไปยกังหมผล่บข้านเบธานบีนานขนาดไหน มกันเปป็น

ระยะทางประมาณยบีนี่สลิบถซงสามสลิบไมลร์, การเดลินทางประมาณวกันหนซนี่งสดาหรกับใครกก็ไดข้ทบีนี่เดลินทางดข้วยเทข้า ซซนี่งไมล่มบี
ขข้อสงสกัยเลยวล่าเปป็นวลิธบีทบีนี่พระเยซผทรงใชข้เดลินทางจากเบธาบารา “ซซนี่งอยผล่อบีกฟากของแมล่นนี้ดาจอรร์แดน” ไปยกังหมผล่บข้าน
เบธานบี เมสืนี่อพระองคร์เสดก็จไปถซงหมผล่บข้านเบธานบี พระองคร์กก็ทรงพบวล่าลาซารกัส “ไดช้นอนในอทุโมงคค์ฝปังศพสอีชั่วชนแลช้ว”

มกันไมล่ใชล่ธรรมเนบียมปฏลิบกัตลิของพวกยลิวในสมกัยนกันี้นทบีนี่จะอาบนนี้ดายาศพ-โดยเฉพาะอยล่างยลินี่งคนเหลล่านกันี้นทบีนี่
ไมล่ใชล่คนรวยหรสืออยผล่ในตดาแหนล่งทางสกังคมทบีนี่โดดเดล่น ดกังนกันี้นมกันจซงเปป็นไปไมล่ไดข้เลยทบีนี่ศพจะ “ถผกวางไวข้กล่อน” และ
ไมล่มบีขข้อสงสกัยเลยวล่าลาซารกัสถผกฝฟังวกันเดบียวกกับทบีนี่เขาเสบียชบีวลิต

ในสมกัยขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเรา พวกยลิวเชสืนี่อวล่าเมสืนี่อคนๆหนซนี่งตาย วลิญญาณของคนๆนกันี้นกก็ยกังอยผล่ขข้าง
อลุโมงคร์ฝฟังศพเปป็นเวลาสามวกันและจากนกันี้นกก็จากไป-ไปยกังเมสืองบรมสลุขเกษม หรสือไมล่กก็ไปนรก ถข้าพระเยซผเสดก็จ
มายกังหมผล่บข้านเบธานบีสองหรสือสามวกันหลกังจากทบีนี่ลาซารกัสตาย พวกศกัตรผของพระองคร์กก็อาจอข้างวล่าการอกัศจรรยร์ทบีนี่
พระองคร์กระทดานกันี้นเปป็นของปลอม, วล่าลาซารกัสไมล่ไดข้ตายจรลิงๆ, วล่าเขาแคล่หมดสตลิไปหรสือตกอยผล่ในภวกังคร์เทล่านกันี้น 
แตล่พระเยซผทรงจงใจอยผล่หล่างๆจนกระทกันี่งถซงวกันทบีนี่สบีนี่ และหลกังจากสบีนี่วกันผล่านไปพวกยลิวกก็ไมล่สามารถปฏลิเสธการ
อกัศจรรยร์นบีนี้ไดข้ บลุตรสาวของไยรกัสไดข้ถผกชลุบใหข้เปป็นขซนี้นทกันทบีหลกังจากทบีนี่เธอตาย (มาระโก 5:21-42; ลผกา 8:41-55) 
และบลุตรชายของหญลิงมล่ายชาวนาอลินกก็ตายนานพอทบีนี่จะถผกพาไปยกังหลลุมศพ (ลผกา 7:11-15); แตล่ลาซารกัสอยผล่ใน
อลุโมงคร์ฝฟังศพนานสบีนี่วกันแลข้ว และศพของเขากก็เรลินี่มเนล่าแลข้ว

เราสามารถชบีนี้ใหข้เหก็นสบีนี่วกันนกันี้นไดข้อยล่างสบายๆ: ลาซารกัสนล่าจะตายวกันเดบียวกกับทบีนี่ผผข้สสืนี่อสารคนนกันี้นออกไป
จากหมผล่บข้านเบธานบีเพสืนี่อนดาขล่าวไปบอกพระเยซผเกบีนี่ยวกกับความเจก็บปฝ่วยของลาซารกัส มกันเปป็นการเดลินทางประมาณ
หนซนี่งวกันจากหมผล่บข้านเบธานบีไปยกังเบธาบาราทบีนี่อยผล่อบีกฟากของแมล่นนี้ดาจอรร์แดน, พระเยซผทรงอยผล่ตล่ออบีกสองวชนกล่อน



เรลินี่มออกเดลินทางกลกับมายกังหมผล่บข้านเบธานบี และพระองคร์คงตข้องใชข้เวลาเดลินทางอบีกหนซนี่งวกัน ดกังนกันี้นเราจซงสามารถ
นกับวกันนกันี้นทบีนี่ผผข้สสืนี่อสารเดลินทางไปถซงพระเยซผ, สองวกันนกันี้นทบีนี่พระเยซผทรงอยผล่ตล่อทบีนี่เบธาบารา, และวกันนกันี้นทบีนี่พระองคร์
ทรงเดลินทางไปถซงหมผล่บข้านเบธานบี-รวมเปป็นทกันี้งหมดสบีนี่วกัน

ผมเคยถผกถามบล่อยๆวล่า “เกลิดอะไรขซนี้นกกับววิญญาณของลาซารกัสในชล่วงสบีนี่วกันนกันี้นทบีนี่เขาอยผล่ในหลลุมศพ?” มบี
คดาตอบเดบียวสดาหรกับคดาถามนกันี้น: “ออกจากรต่างกายนอีทั้...ไปอยซูต่กชบองคค์พระผซูช้เปป็นเจช้า” (2 คร. 5:6-8)

ขข้อ 18: “หมซูต่บช้านเบธานอีอยซูต่ใกลช้กรทุงเยรซูซาเลด็ม หต่างกชนประมาณสามกวิโลเมตร”
ในพระคดาขข้อนบีนี้พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธตรกัสผล่านยอหร์นถซงเราทกันี้งหลายทบีนี่อาจไมล่คลุข้นเคยกกับกรลุงเยรผซาเลก็มและ

หมผล่บข้านเบธานบี-และจงสกังเกตวล่าพระองคร์ตรกัสอยล่างระมกัดระวกังขนาดไหนในภาษาของมนลุษยร์เพสืนี่อทบีนี่เราจะเขข้าใจ
ไดข้: หมผล่บข้านเบธานบี “อยซูต่ใกลช้กรทุงเยรซูซาเลด็ม หต่างกชนประมาณสามกวิโลเมตร (สวิบหช้าเฟอรค์ลอง)” (สลิบหข้าเฟอรร์ลอง
เทล่ากกับประมาณสองไมลร์) พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธทรงใชข้ศกัพทร์แสงของมนลุษยร์: ในยอหร์น 2:6 เราอล่านวล่าโอล่งหลิน
เหลล่านกันี้นจลุนนี้ดา “ใบละสอีชั่หช้าถกัง” (อกังกฤษ: ถกังละสองหรรือสามเฟอรร์คลิน) ในยอหร์น 6:19 พวกสาวกพายเรสือ “ไปไดข้
ประมาณหช้าหกกวิโลเมตร” (อกังกฤษ: ยบีนี่สลิบหข้าหรสือสามสลิบเฟอรร์ลอง)

ขข้อ 19: “พวกยวิวหลายคนไดช้มาหามารธาและมารอียค์ เพรืชั่อจะปลอบโยนเธอเรรืชั่องนช้องชายของเธอ”
หมผล่บข้านเบธานบีอยผล่ใกลข้กรลุงเยรผซาเลก็มมาก ซซนี่งเปป็นเหตลุวล่าทดาไมพวกยลิวหลายคนจซงมาจากกรลุงเยรผซาเลก็ม

ยกังหมผล่บข้านเบธานบีเพสืนี่อปลอบโยนมารบียร์และมารธา เราไมล่ทราบวล่ายลิวเหลล่านบีนี้เปป็นผผข้ใด แตล่พวกเขาไมล่นล่าใชล่พวก
สมาชลิกของสภาซานเฮดรลิน พวกเขาไมล่ใชล่พวกปลุโรหลิตใหญล่, พวกธรรมาจารยร์, หรสือพวกผผข้อาวลุโส

เราทราบวล่าพวกคนทบีนี่ไวข้ทลุกขร์ทบีนี่งานศพในสมกัยนกันี้นสล่วนใหญล่แลข้วเปป็นพวกผผข้หญลิง และไมล่มบีขข้อสงสกัยเลยวล่า
นบีนี่เปป็นความจรลิงในการไวข้ทลุกขร์ใหข้ลาซารกัส ในสมกัยทบีนี่องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเราทรงตกันี้งพลกับพลาอยผล่ทล่ามกลางมนลุษยร์
มกันเปป็นวลิธบีปฏลิบกัตลิปกตลิทล่ามกลางพวกยลิวทบีนี่เหลล่าเพสืนี่อนบข้านและมลิตรสหายจะมารวมตกัวกกันในบข้านและรอบบข้าน
เปป็นเวลาหลายวกันเพสืนี่อรนี่ดาไหข้กกับพวกญาตลๆิ เมสืนี่อสมาชลิกคนหนซนี่งของครอบครกัวเสบียชบีวลิต ธรรมเนบียมปฏลิบกัตลินบีนี้ยกังมบีอยผล่
ในหลายสล่วนของโลกวกันนบีนี้

เนสืนี่องจาก “หลายคน” ไดข้มาเพสืนี่อปลอบโยนมารบียร์และมารธา เราจซงทราบวล่าการอกัศจรรยร์ในการชลุบ
ลาซารกัสใหข้เปป็นขซนี้นจากตายถผกพบเหก็นโดยคนจดานวนมากซซนี่งเหก็นไดข้ชกัดวล่าออกมาจากกรลุงเยรผซาเลก็ม ไมล่มบีขข้อสงสกัย
เลยวล่าพวกเขาบางคนมาเพราะความอยากรผข้อยากเหก็น, บางคนกก็มาเพราะเหก็นวล่าเปป็นธรรมเนบียมปฏลิบกัตลิ; แตล่ไมล่
วล่าพวกเขามาทกาไม พวกเขากก็ไดข้เหก็นหนซนี่งในการอกัศจรรยร์ทบีนี่ยลินี่งใหญล่ทบีนี่สลุดทบีนี่พระเยซผทรงกระทดาในระหวล่างการรกับ
ใชข้บนโลกนบีนี้เปป็นเวลาสกันี้นๆของพระองคร์

ขข้อ 20: “ครชทั้นมารธารซูช้ขต่าววต่าพระเยซซูกกาลชงเสดด็จมา เธอกด็ออกไปตช้อนรชบพระองคค์ แตต่มารอียค์นชชั่งอยซูต่ใน
เรรือน”

ไมล่ตข้องสงสกัยเลยวล่าใครบางคนกดาลกังทดาหนข้าทบีนี่เปป็น “คนดผตข้นทาง” ใหข้แกล่มารบียร์และมารธา โดยเฝฟ้าดผไป
ในทลิศทางทบีนี่พระเยซผจะทรงปรากฏกาย โดยคาดหวกังวล่าพระองคร์จะเสดก็จมาถซงไดข้ทลุกเมสืนี่อ; และการปรากฏตกัวของ
พระองคร์กก็ถผกรายงานแกล่พบีนี่นข้องสองคนนบีนี้ทกันทบี ทกันทบีทบีนี่มารธาไดข้ยลินเสบียงรข้องบอกวล่า “พระเยซผมาแลข้ว!” นางกก็รบีบ
ออกไปพบพระองคร์นอกหมผล่บข้าน



“แตต่มารอียค์นชชั่งอยซูต่ในเรรือน” ไมล่มบีขข้อสงสกัยในหกัวของผมเลยวล่าพบีนี่นข้องทกันี้งสองคนนบีนี้ไดข้รกับขล่าวในเวลาเดบียวกกัน 
มารธาโศกเศรข้าเสบียใจอยล่างลซกซซนี้งพอๆกกับมารบียร์; แตล่ทกันทบีทบีนี่นางไดข้ยลินวล่าพระเยซผกดาลกังเสดก็จมา นางกก็ววิชั่งออกไป
พบพระองคร์ นางลสืมบรรดาวกันแหล่งการรอคอยอยล่างกระวนกระวายใจไปแลข้ว, ความผลิดหวกังทบีนี่พระองคร์ไมล่ไดข้เสดก็จ
มาเรก็วกวล่านบีนี้, นางมบีความสลุขเหลสือเกลินทบีนี่พระองคร์เสดก็จมาถซงในทบีนี่สลุด แนล่นอนวล่านางไมล่รผข้วล่าพระองคร์จะทรงทดาใหข้
ลาซารกัสเปป็นขซนี้นจากตาย แตล่นางรผข้วล่าพระองคร์จะทรงทดาใหข้สถานการณร์ดบีขซนี้นไมล่ดข้วยวลิธบีใดกก็วลิธบีหนซนี่ง นางไดข้รกับการ
ปลอบประโลมในขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าพระองคร์ไดข้เสดก็จมาแลข้ว และนางวลินี่งออกไปพบพระองคร์กล่อนทบีนี่พระองคร์จะเสดก็จ
เขข้ามาในหมผล่บข้านเสบียอบีก-แตล่มารบียร์รออยผล่ในบข้าน

สดาหรกับพระเยซผการทดาใหข้คนตายเปป็นขซนี้นกก็เปป็นเรสืนี่องทบีนี่งล่ายกวล่าการรกักษาจลิตใจทบีนี่บอบชนี้ดา-และมารบียร์กก็รผข้สซก
บอบชนี้ดา, เศรข้าโศก, เจก็บปวด บางทบีนางพผดกกับตกัวเองวล่า “พระองคร์ทรงรอนานเกลินไปแลข้ว ไมล่มบีความจดาเปป็นอะไร
แลข้วทบีนี่พระองคร์จะเสดก็จมาตอนนบีนี้ ทดาไมฉกันตข้องวลินี่งออกไปพบพระองคร์เลล่า? ฉกันจะรอจนกวล่าพระองคร์เสดก็จมายกัง
ทบีนี่ๆฉกันอยผล่” ใชล่ครกับ มารบียร์รกักพระเยซผ พอๆกกับทบีนี่มารธารกักพระองคร์ พบีนี่สองสองคนนบีนี้เปป็นสาวกทบีนี่แทข้จรลิงของพระ
เยซผครลิสตร์เจข้า มารบียร์ไดข้แสดงใหข้เหก็นพระคลุณมากกวล่าในคราวกล่อนหนข้านบีนี้ทบีนี่นางนกันี่งอยผล่แทบพระบาทของพระเยซผ
และรกับประทานจากขนมปฟังทบีนี่มบีชบีวลิตขณะทบีนี่มารธาสาละวนและรข้อนใจเกบีนี่ยวกกับหลายสลินี่ง; แตล่ในขข้อพระคดาตอนทบีนี่
เราศซกษากกันอยผล่นบีนี้ ดผเหมสือนวล่ามารธาแสดงใหข้เหก็นพระคลุณมากกวล่ามารบียร์ กล่อนหนข้านบีนี้เราไดข้กลล่าวถซงความแตกตล่าง
ในเรสืนี่องสภาวะอารมณร์ทล่ามกลางผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายไปแลข้ว เราทลุกคนไดช้รชบความรอดเหมสือนๆกกัน-โดยทางความเชสืนี่อ
ในพระราชกลิจทบีนี่เสรก็จสลินี้นแลข้วของพระเยซผ; แตล่เราทลุกคนไมล่ไดข้แสดงออกทางอารมณร์เหมสือนๆกกัน ผผข้เชสืนี่อบางคน
เปป็นคนเงบียบๆขณะทบีนี่คนอสืนี่นๆชอบแสดงออก เราตข้องการคนอยล่างมารธาและเราตข้องการคนอยล่างมารบียร์ เราไมล่
ควรประณามคนทบีนี่เปป็นแบบ “มารธา” เพราะวล่าพวกเขาไมล่เหมสือนกกับคนทบีนี่เปป็นแบบ “มารบียร์”-และในทางกลกับ
กกันดข้วย แตล่ในกรณบีทบีนี่เฉพาะเจาะจงนบีนี้ผมมองไมล่เหก็นขข้ออข้างสดาหรกับทล่าทบีของมารบียร์ ดผเหมสือนวล่านางกดาลกัง “งอน” 
พระเยซผ

ขข้อ 21: “มารธาจจึงทซูลพระเยซซูวต่า “พระองคค์เจช้าขช้า ถช้าพระองคค์อยซูต่ทอีชั่นอีชั่ นช้องชายของขช้าพระองคค์คงไมต่
ตาย”

ในทบีนี่นบีนี้มารธาเปปิดเผยความรผข้สซกทบีนี่แทข้จรลิงแหล่งใจนาง-ซซนี่งเปป็นสลินี่งทบีนี่ครลิสเตบียนคนใดควรกระทดา ความคลิด
แรกสลุดในหกัวของนางกก็คสือวล่าถข้าพระเยซผไดข้เสดก็จมาตอนทบีนี่พระองคร์ทรงไดข้รกับขล่าวในตอนแรก ลาซารกัสกก็คงไมล่ตาย
โอข้ ใชล่ครกับ มกันเปป็นไปไดข้ทบีนี่แมข้แตล่คนเกล่งทบีนี่สลุดของเราจะรผข้สซกนข้อยใจนลิดหนล่อย, ทข้อใจนลิดหนล่อย, เมสืนี่อคดาอธลิษฐาน
ของเราไมล่ไดข้รกับคดาตอบเหมสือนอยล่างทบีนี่เราคลิดวล่ามกันควรจะเปป็น, เมสืนี่อเราอธลิษฐานขอบางสลินี่งทบีนี่เราตข้องการทบีนี่เราคลิด
วล่าเปป็นสลินี่งสดาคกัญสลุดๆและควรไดข้รกับการตอบสนองทกันทบี แตล่เมสืนี่อเราเรลินี่มรผข้สซกนข้อยใจตล่อองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเรา 
เรากก็ควรสารภาพมกันทกันทบีและปลดเปลสืนี้องภาระใจของเราตล่อพระองคร์เหมสือนอยล่างทบีนี่มารธาไดข้กระทดา

ถข้ามารธามบีความมกันี่นใจเตก็มเปปปี่ยม, ถข้าความเชสืนี่อของนางไมล่ไดข้ถผกเจสือปนดข้วยความไมล่เชสืนี่อ, นางกก็คงไมล่
กลล่าววล่า “พระองคค์เจช้าขช้า ถจ้าพระองคค์อยซูต่ทอีชั่นอีชั่ นข้องชายของขข้าพระองคร์คงไมล่ตาย” นางเคยไดข้ยลินเรสืนี่องการรกักษา
บลุตรชายของขลุนนางผผข้นกันี้นใหข้หายอยล่างไมล่ตข้องสงสกัย และเรสืนี่องการรกักษาผผข้รกับใชข้ของนายรข้อยผผข้นกันี้นดข้วย ในทกันี้งสอง
กรณบีนกันี้นพระเยซผแคล่ตรกัสพระวจนะและทกันี้งสองคนนกันี้นกก็ไดข้รกับการรกักษาใหข้หาย แตล่ความรผข้ของมารธาเกบีนี่ยวกกับพระ



ผผข้ชล่วยใหข้รอดมบีขบีดจดากกัด; ดกังนกันี้นความเชสืนี่อของนางจซงมบีขบีดจดากกัด และในความทลุกขร์โศกของนางนางจซงไมล่ไดข้ฉลุกคลิด 
ถข้านางไดข้ฉลุกคลิด นางกก็คงทราบวล่าพระเยซผทรงรผข้วล่าลาซารกัสปฝ่วยกล่อนทบีนี่นางสล่งขล่าวไปบอกพระองคร์เสบียอบีกและวล่า
ฤทธลิธอดานาจตล่างๆของพระองคร์ไมล่ไดข้ถผกจดากกัดวล่าพระองคร์ตข้องทรงอยผล่ดข้วยเทล่านกันี้น

หลายครกันี้งในชบีวลิตของเราเองเรากก็เพลินี่มเขข้ากกับความทลุกขร์โศกของเราอบีกโดยการบอกเปป็นนกัยถซงสลินี่งทบีนี่อาจ
เกวิดขจึทั้นไดช้ เรากลล่าววล่า “ถผู้าเราพาคนทบีนี่เรารกักไปถซงโรงพยาบาลทกันเวลา” หรสือ “ถผู้าเราโทรเรบียกหมออบีกคนลล่ะ
กก็” เราลสืมวล่าไมล่มบีเหตลุบกังเอลิญสดาหรกับพระเจข้า และสลินี่งใดกก็ตามทบีนี่เกลิดขซนี้นในชบีวลิตของผผข้เชสืนี่อ มกันกก็เกลิดขซนี้นเพราะวล่า
พระเจข้าทรงประสงคร์ใหข้มกันเกลิดและทรงอนลุญาตใหข้มกันเกลิด เมสืนี่อพระประสงคร์ของพระองคร์มาเปป็นอกันดกับหนซนี่งในใจ
และความคลิดของเรา ธลุระของเรากก็คสือการยอมรกับตล่อสลินี่งใดกก็ตามทบีนี่เกลิดขซนี้น โดยรผข้วล่าพระเจข้าทรงอนลุญาตใหข้มกันเกลิด
เพราะมบีจลุดประสงคร์หนซนี่ง

ขข้อ 22: “แตต่ถจึงแมช้เดอีดี๋ยวนอีทั้ขช้าพระองคค์กด็ทราบวต่า สวิชั่งใดๆทอีชั่พระองคค์จะทซูลขอจากพระเจช้า พระเจช้าจะทรง
โปรดประทานแกต่พระองคค์”

ในถข้อยคดาเหลล่านบีนี้มารธาประกาศความเชสืนี่อของตนในพระเยซผอยล่างไมล่มบีทางเขข้าใจผลิดไปไดข้ นางหวกังแมข้
ไมล่มบีหวกัง; นางใหข้ความมกันี่นใจตกัวเองวล่าโดยววิธอีใดววิธอีหนจึชั่งเหตลุการณร์นบีนี้จะกลกับกลายเปป็นดบี นางไมล่รผข้วล่าดข้วยวลิธบีใด แตล่
นางเชสืนี่อวล่าโดยวลิธบีใดวลิธบีหนซนี่งพระเยซผจะทรงทดาใหข้กลกับกลายเปป็นดบี “ถจึงแมช้เดทดี๋ยวนททั้”-นกันี่นคสือ “ทกันี้งๆทบีนี่ขข้อเทก็จจรลิงมบี
อยผล่วล่าพระองคร์ทรงปลล่อยใหข้นข้องชายของพวกขข้าพระองคร์ตาย, ทกันี้งๆทบีนี่ขข้อเทก็จจรลิงมบีอยผล่วล่าถข้าพระองคร์มาถซงทกันเวลา
เขากก็คงไมต่ตาย, เนสืนี่องจากเขาตายไปแลผู้ว ขข้าพระองคร์จซงทราบวล่าดข้วยวลิธบีใดวลิธบีหนซนี่ง, โดยฤทธลิธเดชของพระองคร์ทบีนี่มบี
กกับพระเจข้า, พระองคร์จะทรงทดาอะไรบางอยล่างเพสืนี่อชล่วยพวกขข้าพระองคร์!” 

มารธาไมล่ไดข้ตระหนกักวล่าพระเยซผทรงทดาสลินี่งใดกก็ไดข้ทบีนี่พระเจผู้าทรงทดาไดข้, วล่าพระองคร์ทรงมบีฤทธลิธเดช
เดบียวกกันกกับทบีนี่พระเจผู้าทรงมบีเพสืนี่อกระทดาการอกัศจรรยร์ตล่างๆ นางคาดหวกังใหข้พระองคร์อธลิษฐานตล่อพระเจข้า และ
พระเจข้าจะทรงกระทดาบางสลินี่งเพสืนี่อพวกนางในโมงยามอกันแสนเศรข้านกันี้น

ผมกลล่าวเชล่นนบีนี้ดข้วยใจทบีนี่ถล่อมลง แตล่ผมกก็ตข้องขอกลล่าว: มบีคนมากมายทบีนี่ไดข้แสดงออกถซงความเชสืนี่อใน
พระคลุณทบีนี่ชล่วยใหข้รอดของพระเยซผ, พวกเขารกักพระเจข้า, พวกเขาบกังเกลิดใหมล่แลข้วอยล่างแทข้จรลิง-แตล่จลิตใจของพวก
เขากก็ผอมโซเพราะความไมต่รซูช้ พวกเขาไมล่รผข้เกบีนี่ยวกกับพระคกัมภบีรร์, ไมล่รผข้เกบีนี่ยวกกับฤทธลิธเดชของพระเจข้า, ไมล่รผข้เกบีนี่ยวกกับ
พระประสงคร์ของพระองคร์ ใน 1 เธสะโลนลิกา 4:13 เปาโลกลล่าวถซงความไมล่รผข้ทล่ามกลางผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลาย: เขากลล่าว
วล่า “แตล่พบีนี่นข้องทกันี้งหลาย ขข้าพเจข้าไมล่อยากใหข้ทล่านไมล่ทราบถซง...” ผผข้เชสืนี่อจดานวนมากพลาดสลิทธลิแตล่กดาเนลิดฝฝ่าย
วลิญญาณของตนเพราะความไมล่รผข้ฝฝ่ายวลิญญาณ-ซซนี่งเปป็นเรสืนี่องทบีนี่หาขข้ออข้างไมล่ไดข้เลยเนสืนี่องจากเรามบีพระวจนะของ
พระเจข้า และผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้วมบีพระอาจารยค์แหล่งพระวจนะ (พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ) ผผข้ทรงสามารถ
เปปิดเผยสลินี่งลซกลนี้ดาตล่างๆของพระเจข้าไดข้: “ทล่านทกันี้งหลายไดข้รกับการทรงเจลิมจากพระองคร์ผผข้บรลิสลุทธลิธแลข้ว และทล่านกก็รผข้
ทลุกสลินี่ง...แตล่การเจลิมซซนี่งทล่านทกันี้งหลายไดข้รกับจากพระองคร์นกันี้นดดารงอยผล่กกับทล่าน และทล่านไมล่จดาเปป็นตข้องใหข้ใครมาสอน
ทล่านทกันี้งหลาย เพราะวล่าการเจลิมนกันี้นสอนทล่านใหข้รผข้ทลุกสลินี่ง และเปป็นความจรลิง ไมล่ใชล่ความเทก็จ การเจลิมนกันี้นไดข้สอน
ทล่านทกันี้งหลายมาแลข้วอยล่างไร ทล่านกก็จงตกันี้งมกันี่นคงอยผล่ในพระองคร์อยล่างนกันี้น” (1 ยอหร์น 2:20, 27)



ตข้องใชข้ความเชสืนี่อมากขนาดไหนถซงจะไดข้รกับความรอด? แคล่ความเชคืที่อกก็พอ-จบ เราแคล่เชสืนี่อพระเจข้า-และ
เมรืชั่อเชรืชั่อเรากก็ไดผู้รจับความรอด แตล่หลกังจากเราไดข้รกับความรอดแลข้วเรากก็เปป็นเพบียงทารกในพระครลิสตร์และเราไดข้รกับ
บกัญชาวล่า “เชล่นเดบียวกกับทารกแรกเกลิด จงปรารถนานนี้ดานมอกันบรลิสลุทธลิธแหล่งพระวจนะ” เพสืนี่อจะทดาใหข้เราทกันี้งหลาย
เตลิบโตขซนี้น (1 ปต. 2:2) เปาโลสกันี่งวล่า “จงหมกันี่นศซกษาคข้นควข้าเพสืนี่อสดาแดงตนเองใหข้เปป็นทบีนี่ชอบพระทกัยพระเจข้า เปป็น
คนงานทบีนี่ไมล่ตข้องละอาย แยกแยะพระวจนะแหล่งความจรลิงนกันี้นไดข้อยล่างถผกตข้อง” (2 ทธ. 2:15) มบีความเชสืนี่อหลาย
ระดชบและความรซูช้หลายระดกับ สลุภาษลิต 1:7 กลล่าววล่า “ความยดาเกรงพระเยโฮวาหร์เปป็นบต่อเกวิด (การเรลินี่มตข้น) ของ
ความรผข้”-แตล่เราไมล่ควรหยลุดแคล่ตรงนกันี้น เราควรปรารถนาทบีนี่จะเตวิบโตในความเชสืนี่อและเตวิบโตในความรผข้ เราควร
อธลิษฐานขอพระเจข้าใหข้ประทานความปรารถนาแกต่เราทบีนี่จะรผข้มากขซนี้นเกบีนี่ยวกกับพระวจนะของพระองคร์และมากขซนี้น
เกบีนี่ยวกกับพระประสงคร์ของพระองคร์สดาหรกับชบีวลิตของเรา

ขข้อ 23 และ 24: “พระเยซซูตรชสกชบเธอวต่า “นช้องชายของเจช้าจะฟฟฟื้นขจึทั้นมาออีก” มารธาทซูลพระองคค์วต่า 
“ขช้าพระองคค์ทราบแลช้ววต่า เขาจะฟฟฟื้นขจึทั้นมาออีกในวชนสทุดทช้ายเมรืชั่อคนทชทั้งปวงจะฟฟฟื้นขจึทั้นมา”

ความเชสืนี่อของมารธานกันี้นอล่อนแอ ดกังนกันี้นพระเยซผจซงทรงเรลินี่มนดานางอยล่างอล่อนโยนและอยล่างนลุล่มนวล ใหข้
เขข้าสผล่ความจรลิงอกันเตก็มเปปปี่ยมเกบีนี่ยวกกับพระองคร์เอง-ตกัวตนของพระองคร์และตดาแหนล่งของพระองคร์ “ความเชสืนี่อมา
โดยการไดข้ยลิน และการไดข้ยลินโดยพระวจนะ” พระเยซผกดาลกังปฟ้อนขนมปฟังใหข้มารธาซซนี่งจะทดาใหข้ความเชสืนี่ออกันเลก็ก
นข้อยของนางเตลิบโตขซนี้น พระองคร์ตรกัสวล่า “นช้องชายของเจช้าจะฟฟฟื้นขจึทั้นมาออีก”-แตล่พระองคร์ไมล่ไดข้ตรกัสวล่าเมคืที่อไหรข่ 
พระองคร์ไมล่ไดข้ตรกัสวล่า “เลลิกกกังวลเถลิด เราจะทดาใหข้นข้องชายของเจข้าเปป็นขซนี้นทกันทบี”

มารธาตอบกลกับไปวล่า “ขช้าพระองคค์ทราบแลช้ววต่า เขาจะฟฟฟื้นขจึทั้นมาออีกในวชนสทุดทช้ายเมรืชั่อคนทชทั้งปวงจะฟฟฟื้น
ขจึทั้นมา” จากพระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิมนางทราบเกบีนี่ยวกกับการเปป็นขซนี้นจากตายและมกันี่นใจวล่านข้องชายของนาง
จะถผกทดาใหข้เปป็นขซนี้นจากตายใน “วกันสลุดทข้าย” นกันี้น แตล่นางไมล่เขข้าใจวล่านางกดาลกังยสืนอยผล่ตล่อเบสืนี้องพระพกักตรร์ 
“พระองคร์ผผข้ทรงเปป็นการเปป็นขซนี้นจากตายนกันี้นและชบีวลิตนกันี้น” มารธาไมล่มบีจดหมายฝากฉบกับตล่างๆของเปาโล, นาง
ไมล่มบีบกันทซกอกันมหกัศจรรยร์เกบีนี่ยวกกับการรกับขซนี้นไปดกังทบีนี่ถผกใหข้ไวข้ใน 1 โครลินธร์ บททบีนี่ 15 และใน 1 เธสะโลนลิกา บททบีนี่ 4
นางมบีแตล่พระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิมเทล่านกันี้น-แตล่ถซงกระนกันี้น นางกก็ยกังมบีความรผข้เกบีนี่ยวกกับพระราชกลิจตล่างๆของ
พระเจข้ามากกวล่าพวกเสรบีนลิยมและพวกสมกัยใหมล่นลิยมวกันนบีนี้ทบีนี่ปฏลิเสธการเปป็นขซนี้นจากตายฝฝ่ายรล่างกาย! นางเชรืชั่อใน
การเปป็นขซนี้นจากตาย-แตล่ดข้วยความเขข้าใจทบีนี่คลลุมเครสือ ในความเศรข้าโศกอกันลซกซซนี้งของนาง “วกันสลุดทข้าย” นกันี้นดผ
เหมสือนอยผล่หล่างไกลออกไปและแทบไมล่ไดข้ชล่วยปลอบประโลมเลย พวกเราทบีนี่มบีพระวจนะของพระเจข้าอกันสมบผรณร์
แบบและครบถข้วนมบี “ความหวกังทบีนี่ดบีกวล่า” และภาพทบีนี่ชกัดเจนกวล่าของการเปป็นขซนี้นจากตายนกันี้น เรารผข้วล่าผผข้เชสืนี่อทกันี้ง
หลายจะถผกทดาใหข้เปป็นขซนี้นในการรกับขซนี้นไปนกันี้น (การเปป็นขซนี้นจากตายครกันี้งแรก) และคนชกันี่วจะไมล่ถผกทดาใหข้เปป็นขซนี้น
จนกวล่าอบีกหนซนี่งพกันปปตล่อมา (การเปป็นขซนี้นจากตายครกันี้งทบีนี่สอง) ดผ วลิวรณร์ 20:4-6

ผมเหก็นวล่ามบีความรผข้สซกผลิดหวกังอยผล่เลก็กนข้อยในคดาตอบของมารธา นางกลล่าววล่า “โอข้ ใชล่เจข้าคล่ะ-ดลิฉกันรซูช้วล่าเขา
จะเปป็นขซนี้นอบีก แตล่นกันี่นกก็ยกังอบีกนาน ในวชนสทุดทช้ายนชทั้น พวกเรารกักเขามากเหลสือเกลิน, พวกเราคลิดถซงเขามากเหลสือเกลิน
และพวกเราตข้องการการปลอบประโลมเดรีดี๋ยวนรีน ไมล่ใชล่การปลอบประโลมอกันเหนก็บหนาวสดาหรกับอนาคต”



ขข้อ 25 และ 26: “พระเยซซูตรชสกชบเธอวต่า “เราเปป็นเหตทุใหช้คนทชทั้งปวงเปป็นขจึทั้นและมอีชอีววิต ผซูช้ทอีชั่เชรืชั่อในเรา
นชทั้น ถจึงแมช้วต่าเขาตายแลช้วกด็ยชงจะมอีชอีววิตออีก และผซูช้ใดทอีชั่มอีชอีววิตและเชรืชั่อในเราจะไมต่ตายเลย เจช้าเชรืชั่ออยต่างนอีทั้ไหม”

มารธาเชสืนี่อวล่าพระเจผู้าจะทรงทดาใหข้คนตายเปป็นขซนี้นในรลุล่งอรลุณแหล่งการเปป็นขซนี้นจากตายอกันยลินี่งใหญล่นกันี้น แตล่
พระเยซผทรงประกาศตรงนบีนี้แกล่นางวล่า “เราเปป็นการเปป็นขจึทั้นจากตายนชทั้น” พระองคร์กดาลกังแสดงใหข้นางเหก็นวล่า
พระองคร์ไมล่ตข้องการความชล่วยเหลสือใดๆเพสืนี่อทบีนี่จะทดาใหข้คนตายเปป็นขซนี้น พระองคร์ไมล่ใชล่แคล่อาจารยค์สอนเรสืนี่องการ
เปป็นขซนี้นจากตาย, พระองคร์คสือการเปป็นขซนี้นจากตายนจันน พระองคร์ทรงเปป็นผผข้ใหข้กดาเนลิดการเปป็นขซนี้นจากตายนกันี้น; 
พระองคร์ทรงเปป็นชบีวลิตนจันน ไมล่วล่าฝฝ่ายรล่างกายหรสือฝฝ่ายวลิญญาณ พระเยซผทรงเปป็นแหลล่งทบีนี่มาแหล่งชบีวลิต, พระองคร์ทรง
เปป็นบล่อนนี้ดาพลุแหล่งชบีวลิต; และชบีวลิตแบบใดกก็ตามทบีนี่เรามบี-นลิรกันดรร์, ฝฝ่ายวลิญญาณ, หรสือฝฝ่ายรล่างกาย-กก็เปป็นเพราะ
พระองคร์ พระองคร์ทรงเปป็นผผข้ทบีนี่ทดาใหข้เรามบีชบีวลิตขซนี้นมา (อฟ. 2:1) พระองคร์ทรงเปป็นผผข้ทบีนี่จะทดาใหข้เราฟฟฟื้นคสืนชบีพจาก
หลลุมศพ ปราศจากพระองคร์กก็ไมข่มรีชบีวลิตเลย วลิวรณร์ 1:18 ประกาศวล่า “และเปป็นผผผู้ทรีที่ดคารงชรีวริตอยผข่ เราไดผู้ตายแลผู้ว 
แตข่ ดผเถริด เรากห็ยจังดคารงชรีวริตอยผข่ตลอดไปเปป็นนริตยห์ เอเมน และเราถคือลผกกทุญแจแหข่งนรกและแหข่งความตาย”

“ผซูช้ทอีชั่เชรืชั่อในเรานชทั้น ถจึงแมช้วต่าเขาตายแลช้วกด็ยชงจะมอีชอีววิตออีก” ในภาษากรบีกคดากลล่าวนบีนี้อล่านวล่า “ถซงแมข้วล่าเขา
ไดข้ตายไปแลข้ว” ดกังนกันี้นสลินี่งทบีนี่พระเยซผตรกัสแกล่มารธากก็คสือ: “ผซูช้เชรืชั่อทชทั้งหลาย-ถซงแมข้วล่าพวกเขาตายและถผกวางในหลลุม
ศพ และถซงแมข้วล่ารล่างกายนกันี้นกลกับคสืนสผล่ธลุลบีดลินแลข้ว-กก็จะมบีชบีวลิตอบีก พวกเขาจะถผกทดาใหข้ฟฟฟื้นคสืนชบีพโดยฤทธริธิ์เดชของ
เรา เพราะเราเปป็นการฟฟฟื้นคสืนชบีพนกันี้น ทลุกคนทบีนี่เชสืนี่อในเราจะถผกความตายฉลุดรกันี้งไวข้ไมล่ไดข้เลย เพราะเรามบีชบีวลิตอยผล่ 
พวกเขากก็จะมบีชบีวลิตอยผล่เชล่นกกัน” เชล่นเดบียวกกับทบีนี่ความมรณาไมล่อาจฉลุดรกันี้งพระกายของพระเยซผไวข้ไดข้ฉกันใด ทลุกคนทบีนี่
เชสืนี่อในพระองคร์กก็จะไดข้รกับการชล่วยใหข้พข้นจากหลลุมศพ-ในฝฝ่ายรล่างกาย-อยล่างแนล่นอนฉกันนกันี้น (วลิญญาณไมล่เคยไปยกัง
หลลุมศพเลย ชกันี่วเสบีนี้ยววลินาทบีทบีนี่ผซูช้เชรืชั่อคนใดจากโลกนบีนี้ไป เขากก็ไปอยผล่ตล่อเบสืนี้องพระพกักตรร์พระเจข้า; และเมสืนี่อคนไมต่เชรืชั่อ
ตาย เขากก็ลสืมตาในนรกทกันทบี อล่านลผกา 16:22, 23)

เมสืนี่อพระเยซผเสดก็จกลกับมารกับครลิสตจกักรของพระองคร์ในการรกับขซนี้นไปนกันี้น บรรดาผผข้ทบีนี่ตายในพระครลิสตร์กก็จะ
ถผกทดาใหข้เปป็นขซนี้นมากล่อน (1 ธส. 4:16, 17) รต่างกายของพวกเขาจะถผกทดาใหข้เปป็นขซนี้น, พระเยซผจะนดาวลิญญาณของ
พวกเขามาพรข้อมกกับพระองคร์-วลิสลุทธลิชนทลุกคนทบีนี่ตอนนบีนี้กดาลกังพกักผล่อนอยผล่ในเมสืองบรมสลุขเกษม เหลล่าวลิสลุทธลิชนทบีนี่มบี
ชบีวลิตอยผล่จะถผกเปลบีนี่ยนแปลง “ในชกันี่วพรลิบตาเดบียว” (1 คร. 15:51-53) และเราทลุกคนจะถผกรกับขซนี้นไปในหมผล่เมฆดข้วย
กกันเพสืนี่อพบกกับองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าในฟฟ้าอากาศ และเราจะอยผล่และครอบครองกกับพระองคร์เปป็นเวลาหนซนี่งพกันปป “แตล่
คนอสืนี่นๆทบีนี่ตายแลข้ว (เหลล่าคนชกันี่วทบีนี่ตายไปแลข้ว) ไมล่ไดข้กลกับมบีชบีวลิตอบีกจนกวล่าจะครบกดาหนดพกันปป” (วว. 20:4-6)

ในขข้อพระคดากล่อนหนข้า พระเยซผตรกัสถซงผผข้เชสืนี่อเหลล่านกันี้นทบีนี่ไดข้ตายไปแลข้ว และตรกัสถซงการเปป็นขซนี้นจากตาย
ฝฝ่ายรล่างกาย ในขข้อทบีนี่เราศซกษากกันอยผล่ พระองคร์ตรกัสถซงเหลล่าผผข้เชสืนี่อทบีนี่มบีชบีวลิตอยผล่และทรงกลล่าวคดาประกาศทบีนี่ปลอบ
ประโลมและใหข้ความมกันี่นใจวล่า “ผซูช้ใดทอีชั่เชรืชั่อในเราจะไมต่ตายเลย”-นกันี่นคสือ เขาจะไมล่ตายชชชั่วนวิรชนดรค์ ทกันทบีทบีนี่คนๆหนซนี่ง
ตข้อนรกับพระครลิสตร์เปป็นพระผผข้ชล่วยใหข้รอด เขากก็เรลินี่มชบีวลิตหนซนี่งทบีนี่จะไมล่มบีวกันสลินี้นสลุดเลย ความตายครกันี้งทบีนี่สองจะไมล่มบี
อดานาจเหนสือเขาเลย รล่างกายของเขาอาจถผกวางในหลลุมศพชกันี่วระยะเวลาหนซนี่ง แตล่เหลด็กในแหล่งความตายฝฝ่าย
รล่างกายกก็ถผกถอนออกไปแลข้ว (1 คร. 15:55)



พระเยซผตรกัสถามมารธาวล่า “เจช้าเชรืชั่ออยต่างนอีทั้ไหม?” มบีคนมากมายวกันนบีนี้-แมข้แตล่ทกันี้งนลิกายเลย-ทบีนี่อข้างวล่าเปป็น
ครลิสเตบียนและไมล่เชสืนี่อในการเปป็นขซนี้นจากตายฝฝ่ายรล่างกาย; แตล่ไมล่วล่าศาสนาตล่างๆสอนวล่าอะไร พระวจนะของ
พระเจช้ากก็สอนเรสืนี่องการเปป็นขซนี้นจากตายฝฝ่ายรล่างกาย และพระวจนะของพระเจข้าถซูกปปักแนต่นเปป็นนวิตยค์ในสวรรคค์

กลล่าวอบีกนกัยหนซนี่งกก็คสือ พระเยซผทรงถามมารธาวล่า “เจข้าเชสืนี่อไหมวล่าเราสามารถและจะทดาใหข้นข้องชายของ
เจข้าเปป็นขซนี้นจากตาย? เจข้าเชสืนี่อไหมวล่าเราเปป็นการฟฟฟื้นคสืนชบีพนกันี้นและชบีวลิตนกันี้น-พระเจข้าแทข้จรลิงในเนสืนี้อหนกัง?”

นล่าสนใจทบีนี่จะหมายเหตลุวล่าคดาวล่า “เราเปป็น” ปรากฏอยล่างนข้อยยบีนี่สลิบครกันี้งในขล่าวประเสรลิฐของยอหร์น โดย
อข้างอลิงถซงพระเยซผ บางครกันี้งเราอล่านวล่า “เราเปป็นผผผู้นจันน” (โดยทบีนี่ “ผผข้นกันี้น” เปป็นตกัวอกักษรเอบียง ซซนี่งบล่งบอกวล่าคดาๆนบีนี้ไมล่
ไดข้อยผล่ในตข้นฉบกับเดลิม) บางครกันี้งเราอล่านวล่า “เราเปป็น” ในการเชสืนี่อมโยงกกับคดาอสืนี่นๆ เชล่น “เราเปป็นทางนกันี้น” แตล่ 
“เราเปป็น” นบีนี้ระบลุตกัวตนพระเยซผกกับพระเยโฮวาหร์เสมอ, คสือ “เราเปป็น” ผผข้ยลินี่งใหญล่ในอพยพ 3:14: “พระเจข้าจซง
ตรกัสกกับโมเสสวล่า “เราเปป็นผผผู้ซนที่งเราเปป็น” แลข้วพระองคร์ตรกัสวล่า “เจข้าจงไปบอกชนชาตลิอลิสราเอลวล่า ‘เราเปป็น ไดข้
ทรงใชข้ขข้าพเจข้ามาหาทล่านทกันี้งหลาย’”

“เราเปป็นขนมปฟังแหล่งชบีวลิต” (บททบีนี่ 6 ขข้อ 35)
“เราเปป็นขนมปฟังแหล่งชบีวลิตนกันี้น” (บททบีนี่ 6 ขข้อ 48)
“เราเปป็นขนมปฟังทบีนี่มบีชบีวลิต” (บททบีนี่ 6 ขข้อ 51)
“เราเปป็นความสวล่างของโลก” (บททบีนี่ 8 ขข้อ 12)
“เราเปป็นมาจากเบสืนี้องบน... เราเปป็นไมล่ไดข้มาจากโลกนบีนี้” (บททบีนี่ 8 ขข้อ 23)
“ถข้าทล่านทกันี้งหลายไมล่เชสืนี่อ...เราเปป็น” (บททบีนี่ 8 ขข้อ 24)
“ทล่านทกันี้งหลายจะรผข้วล่าเราเปป็น...และรผข้วล่าเรามลิไดข้ทดาสลินี่งใดตามใจชอบ” (บททบีนี่ 8 ขข้อ 28)
“กล่อนอกับราฮกัมบกังเกลิดมานกันี้นเราเปป็น” (บททบีนี่ 8 ขข้อ 58)
“ตราบใดทบีนี่เรายกังอยผข่ในโลก เราเปป็นความสวล่างของโลก” (บททบีนี่ 9 ขข้อ 5)
“เราเปป็นประตผของแกะทกันี้งหลาย” (บททบีนี่ 10 ขข้อ 7)
“เราเปป็นประตผ ถข้าผผข้ใดเขข้าไปทางเรา ผผข้นกันี้นจะรอด และเขาจะเขข้าออก แลข้วจะพบอาหาร” (บททบีนี่ 10 

ขข้อ 9)
“เราเปป็นผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่ดบี” (บททบีนี่ 10 ขข้อ 11, ขข้อ 14)
“เราเปป็นการฟฟฟื้นคสืนชบีพนกันี้นและชบีวลิตนกันี้น” (บททบีนี่ 11 ขข้อ 25)
“ทล่านทกันี้งหลายเรบียกเราวล่า พระอาจารยร์และองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า ทล่านเรบียกถผกแลข้ว เพราะเราเปป็นเชล่น

นกันี้น” (บททบีนี่ 13 ขข้อ 13)
“เราบอกทล่านทกันี้งหลายเดบีดี๋ยวนบีนี้กล่อนทบีนี่เรสืนี่องนบีนี้จะเกลิดขซนี้น เพสืนี่อวล่าเมสืนี่อเรสืนี่องนบีนี้เกลิดขซนี้นแลข้วทล่านจะไดข้เชสืนี่อวล่าเรา

เปป็นผผข้นกันี้น” (บททบีนี่ 13 ขข้อ 19)
“เราเปป็นทางนกันี้น เปป็นความจรลิง และเปป็นชบีวลิต ไมล่มบีผผข้ใดมาถซงพระบลิดาไดข้นอกจากมาทางเรา” (บททบีนี่ 14

ขข้อ 6)
“เราเปป็นเถาองลุล่นแทข้” (บททบีนี่ 15 ขข้อ 1)



“เราเปป็นผผข้นกันี้นแหละ!” (บททบีนี่ 18 ขข้อ 4-8) นบีนี่เปป็นถข้อยคดาทบีนี่ทดาใหข้พวกศกัตรผของพระเยซผผงะถอยหลกังและ
ลข้มลงถซงดลินเมสืนี่อพวกเขามาจกับกลุมพระองคร์ในสวนเกทเสมนบี ใชล่แลข้วครกับ พระเยซผคสือ “เราเปป็น” ผผข้ยลินี่งใหญล่นกันี้น, 
พระเจข้าแทข้จรลิงในเนสืนี้อหนกัง

ขข้อ 27: “มารธาทซูลพระองคค์วต่า “เชรืชั่อ พระองคค์เจช้าขช้า ขช้าพระองคค์เชรืชั่อวต่า พระองคค์ทรงเปป็นพระครวิสตค์ 
พระบทุตรของพระเจช้า ทอีชั่จะเสดด็จมาในโลก”

ภาษากรบีกตรงนบีนี้อล่านวล่า “ขข้าพระองคร์เชรืชั่อแลช้วและยชงเชรืชั่ออยซูต่” กลล่าวอบีกนกัยหนซนี่ง “ขข้าพระองคร์ไมล่เพบียง
เชสืนี่อขณะนบีนี้เทล่านกันี้น, ขข้าพระองคร์ไดช้เชรืชั่อแลช้ววล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์, พระบลุตรของพระเจข้า, พระผผข้ไถล่ทบีนี่ทรง
ถผกสกัญญาไวข้” คดาตอบของมารธาดผเหมสือนจะเปป็นแคล่คดายสืนยกันโดยทกันี่วไปถซงความเชสืนี่อของนางวล่าองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า
ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ทบีนี่ทรงถผกสกัญญาไวข้ แตล่แมข้เปป็นเชล่นนกันี้น นางกก็ใหข้คดาพยานทบีนี่แสนวลิเศษตรงนบีนี้, คดาสารภาพอกัน
มหกัศจรรยร์แหล่งความเชสืนี่อ เมสืนี่อพลิจารณาวล่านางมบีชบีวลิตอยผล่กล่อนการสลินี้นพระชนมร์, การถผกฝฟังไวข้, และการฟฟฟื้นคสืน
พระชนมร์ของพระเยซผครลิสตร์ ชล่างแตกตล่างเหลสือเกลินจากพล่อแมล่ของชายผผข้นกันี้นทบีนี่เกลิดมาตาบอด (บททบีนี่ 9) ทบีนี่ปฏลิเสธทบีนี่
จะกลล่าวยอมรกับพระเยซผวล่าเปป็นพระผผข้ทรงรกักษาบลุตรชายของพวกเขาใหข้หายเพราะวล่าพวกเขากลกัววล่าตนจะถผกขกับ
ออกจากธรรมศาลา! ขณะทบีนี่พวกเขาเปป็นคนขบีนี้ขลาดและดผเหมสือนไมล่สดานซกบลุญคลุณ มารธากลกับมบีใจกลข้าและกลข้า
หาญเกลินปกตลิธรรมดาในคดาสารภาพของนางวล่านางมบีความเชสืนี่อแบบใด

ขข้อ 28: “เมรืชั่อเธอทซูลดชงนอีทั้แลช้ว เธอกด็กลชบไปและเรอียกมารอียค์นช้องสาวกระซวิบวต่า “พระอาจารยค์เสดด็จมา
แลช้ว และทรงเรอียกเจช้า”

ผมไมล่รผข้วล่าพระเยซผตรกัสอะไรแกล่มารธา หรสือวล่าพระองคร์ทรงฝากขล่าวใหข้นางไปบอกมารบียร์เมสืนี่อไหรล่และ
อยล่างไร พระองคร์ยกังไมล่ไดข้เสดก็จเขข้าไปในหมผล่บข้านนกันี้น แตล่เนสืนี่องจากมารธา “เรอียกมารอียค์นช้องสาวของนางอยต่าง
ลชบๆ” เราจซงทราบวล่าพระเยซผไดช้สล่งขข้อความสล่วนตกัวไปถซงนาง และวลิธบีของมารธาในการสล่งขข้อความนกันี้นกก็ชบีนี้ใหข้เหก็น
อบีกครกันี้งถซงสามกัคคบีธรรมอกันใกลข้ชลิดทบีนี่ครอบครกัวนบีนี้มบีกกับองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า มารธาไมล่ไดข้วลินี่งเขข้าไปในบข้านและตะโกน
บอกขข้อความนกันี้นทบีนี่พระเยซผฝากมาถซงมารบียร์อยล่างตสืนี่นเตข้น นางบอกมารบียร์ “อยต่างลชบๆ”-(นางกระซลิบ) ขข้อความใด
กก็ตามทบีนี่พระเยซผทรงฝากไปถซงมารบียร์กก็มบีไวข้เพสืนี่อการปลอบประโลมและการใหข้กดาลกังใจพบีนี่นข้องสองคนนบีนี้ และเมสืนี่อมา
รบียร์ออกมาจากบข้านเพสืนี่อไปยกังชายขอบของหมผล่บข้านนกันี้นทบีนี่พระเยซผประทกับอยผล่ กก็ไมล่มบีใครนอกจากมารธาทบีนี่รผข้วล่ามารบียร์
กดาลกังไปทบีนี่ไหน หรสือทดาไม “พระอาจารยค์เสดด็จมาแลช้ว และทรงเรอียกเจช้า”

ขข้อ 29: “เมรืชั่อมารอียค์ไดช้ยวินแลช้ว เธอกด็รอีบลทุกขจึทั้นไปเฝฟ้าพระองคค์”
ภาษากรบีกตรงนบีนี้อล่านวล่า “เมสืนี่อนางไดข้ยลินแลข้ว นางกก็ลลุกขซนี้นและรบีบมาหาพระองคร์” โดยคดากรลิยาทกันี้งสองตกัว

นบีนี้อยผล่ในรผปปฟัจจลุบกันกาล การกระทดาทบีนี่ฉกับพลกันของมารบียร์ไมล่ใชล่เพราะพระเยซผไดข้เสดก็จมาถซงทบีนี่ชายขอบของหมผล่บข้าน
แลข้ว แตล่เพราะคดาเชลิญชวนสล่วนตกัวทบีนี่พระองคร์ไดข้สล่งมาถซงนาง นางใจแตกสลายเพราะความทลุกขร์โศกและความ
เสบียใจทบีนี่นางไดข้แบกรกับมาตลอดสบีนี่วกันตกันี้งแตล่ลาซารกัสตาย แตล่ขข้อความสล่วนตกัวจากพระเยซผไดข้ทดาใหข้นางลลุกขซนี้นและ
รบีบออกไปพบพระองคร์

ขข้อ 30: “ฝฝ่ายพระเยซซูยชงไมต่เสดด็จเขช้าไปในเมรือง แตต่ยชงประทชบอยซูต่ ณ ทอีชั่ซจึชั่งมารธาพบพระองคค์นชทั้น”



มารบียร์ตอบรกับทกันทบีตล่อคดาเชลิญของพระเยซผใหข้มายกังทบีนี่ๆพระองคร์ทรงอยผล่ คสือนอกหมผล่บข้านเบธานบีเพบียงนลิด
เดบียว คดาเชลิญชวนของพระองคร์ยกังเปป็นเหมสือนเดลิม คสือ “จงมาเถลิด...จงมาหาเรา และเราจะใหข้การหยลุดพกักแกล่ทล่าน
ทกันี้งหลาย” พระเจข้าทรงชวนโนอาหร์วล่า “เจข้าจงมา และทกันี้งครกัวเรสือนของเจข้า เขข้ามาในนาวา”-และถข้าโนอาหร์ไมล่ไดข้
ตอบรกับคดาชวนนกันี้น เขากก็คงพลินาศในนนี้ดาทล่วมไปแลข้ว สล่วนตกัวแลข้ว ผมเชสืนี่อวล่าถข้ามารบียร์ยกังอยผล่ตล่อไปในบข้าน, ถข้านางไดข้
ปฏลิเสธทบีนี่จะไปยกังทบีนี่ๆพระเยซผประทกับอยผล่ นข้องชายของนางกก็คงอยผล่ตล่อไปในหลลุมศพ!

ขข้อ 31: “พวกยวิวทอีชั่อยซูต่กชบมารอียค์ในเรรือนและกกาลชงปลอบโยนเธออยซูต่ เมรืชั่อเหด็นมารอียค์รอีบลทุกขจึทั้นและเดวิน
ออกไปจจึงตามเธอไปพซูดกชนวต่า “เธอจะไปรช้องไหช้ทอีชั่อทุโมงคค์”

ไมล่ตข้องสงสกัยเลยวล่าบข้านของมารบียร์และมารธาเตก็มไปดข้วยผผข้คนทบีนี่มารข้องไหข้กกับพวกนางและใหข้การปลอบ
ประโลมทบีนี่พวกเขาทดาไดข้ แตล่เนสืนี่องจากมารธาสล่งขข้อความขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าใหข้แกล่มารบียร์ “อยต่างลชบๆ” พวกยลิว
เหลล่านบีนี้จซงไมล่ไดข้ยลินขข้อความนกันี้นและพวกเขาไมล่รผข้วล่าพระเยซผทรงอยผล่ทบีนี่ชายขอบของหมผล่บข้านแลข้ว พวกเขาไมล่รผข้วล่ามา
รบียร์กดาลกังจะไปทบีนี่ไหนตอนทบีนี่นางลลุกขซนี้นและออกไปจากบข้านอยล่างรวดเรก็วขนาดนกันี้น และพวกเขากก็ตามนางไป-โดย
การทดาเชล่นนบีนี้พวกเขาจะไดข้เหก็นหนซนี่งในการอกัศจรรยร์ทบีนี่ยลินี่งใหญล่ทบีนี่สลุดแหล่งการรกับใชข้ทกันี้งหมดของพระครลิสตร์

พวกเขากลล่าววล่า “เธอจะไปรช้องไหช้ทอีชั่อทุโมงคค์” มกันเปป็นธรรมเนบียมปกตลิในสมกัยนกันี้นทบีนี่ผผข้คนจะไปทบีนี่หลลุมศพ
และรข้องไหข้ใหข้แกล่บรรดาคนรกักทบีนี่จากโลกนบีนี้ไป พวกเขาไมล่มบีความสวล่างทบีนี่เรามบีวกันนบีนี้เกบีนี่ยวกกับการเปป็นขซนี้นจากตาย; 
พวกเขาไมล่มบีจดหมายฝากแสนมหกัศจรรยร์ของเปาโล ซซนี่งประกาศวล่าการออกจากรล่างกายนบีนี้คสือการไปอยผล่กกับองคร์
พระผผข้เปป็นเจข้า ดกังนกันี้นพวกเขาจซงไปทบีนี่อลุโมงคร์ฝฟังศพของคนรกักทบีนี่จากไปแลข้วบล่อยๆ บางครกันี้งกก็ใชข้เวลาหลายชกันี่วโมงอยผล่
ทบีนี่นกันี่น โดยรข้องไหข้และครนี่ดาครวญใหข้แกล่คนตายของพวกเขา

ขข้อ 32: “ครชทั้นมารอียค์มาถจึงทอีชั่ซจึชั่งพระเยซซูประทชบอยซูต่และเหด็นพระองคค์แลช้ว จจึงกราบลงทอีชั่พระบาทของ
พระองคค์ทซูลวต่า “พระองคค์เจช้าขช้า ถช้าพระองคค์ประทชบอยซูต่ทอีชั่นอีชั่ นช้องชายของขช้าพระองคค์คงไมต่ตาย”

มารบียร์ใชข้คดาพผดแบบเดบียวกกับทบีนี่มารธาไดข้เอล่ย  (ขข้อ 21) ทกันี้งสองพบีนี่นข้องมกันี่นใจวล่าถข้าพระเยซผไดข้เสดก็จมาถซงทกัน
เวลา ลาซารกัสกก็คงไมล่ตาย และทกันี้งคผล่รผข้สซกผลิดหวกังทบีนี่พระองคร์ทรงชกักชข้าเหลสือเกลินกล่อนเสดก็จมาหาพวกนาง แตล่จง
สกังเกตความแตกตล่างในตกัวพบีนี่นข้องสองคนนบีนี้ตอนทบีนี่พวกนางมาพบพระเยซผ: ตอนทบีนี่มารธามาพบพระองคร์ นางกลล่าว
เพบียงวล่า “ถข้าพระองคร์อยผล่ทบีนี่นบีนี่ ลาซารกัสกก็คงไมล่ตาย” ตอนทบีนี่มารบียร์เหก็นพระเยซผ นางกราบลงทอีชั่พระบาทของ
พระองคค์ นบีนี่หมายความวล่ามารบียร์โศกเศรข้าอยล่างลซกซซนี้งมากกวล่ามารธาไหม? มกันหมายความวล่านางถต่อมใจมากกวล่า
มารธาไหม? ผมคลิดวล่ามกันแคล่แสดงใหข้เหก็นความแตกตล่างในองคร์ประกอบทางอารมณร์ของคนๆนกันี้น ไมล่มบีขข้อสงสกัย
เลยวล่ามารธาเศรข้าโศกอยล่างลซกลนี้ดามากพอๆกกับมารบียร์เพราะการเสบียชบีวลิตของนข้องชายของนาง แตล่มารบียร์เปป็นคน
หวกันี่นไหวงล่ายกวล่า เกก็บงดานข้อยกวล่าเกบีนี่ยวกกับการแสดงอารมณร์ตล่างๆของตนออกมา, มบีแนวโนข้มทบีนี่จะเผยความรผข้สซก
ตล่างๆของตนออกมามากกวล่า ดกังนกันี้น เพราะถผกถาโถมดข้วยความทลุกขร์โศกของตน นางจซงซบลงทบีนี่พระบาทของ
พระเยซผและรข้องวล่า “พระองคร์เจข้าขข้า ถข้าพระองคร์ประทกับอยผล่ทบีนี่นบีนี่ นข้องชายของขข้าพระองคร์คงไมล่ตาย!” มารบียร์เองกก็
พลาดทบีนี่จะตระหนกักถซงฤทธลิธเดชแบบพระเจข้าของพระเยซผเหมสือนกกัน นางไมล่รผข้วล่าพระองคร์ทรงเปป็นการฟฟฟื้นคสืนชบีพ
นกันี้นและชบีวลิตนกันี้น ไมล่ตข้องสงสกัยเลยวล่านาง, เชล่นเดบียวกกับมารธา, เชสืนี่อวล่าลาซารกัสจะถผกชลุบใหข้เปป็นขซนี้นใน “วกัน



สลุดทข้าย” นกันี้น แตล่นางไมล่มบีความเชสืนี่อมกันี่นวล่าพระเยซผจะทรงชลุบเขาใหข้เปป็นขซนี้นในขณะนกันี้น, ในฤทธลิธเดชของพระองคร์
เอง

ขข้อ 33: “ฉะนชทั้นเมรืชั่อพระเยซซูทอดพระเนตรเหด็นเธอรช้องไหช้ และพวกยวิวทอีชั่มากชบเธอรช้องไหช้ดช้วย พระองคค์
กด็ทรงครชั่กาครวญรช้อนพระทชยและทรงเปป็นททุกขค์”

พระเยซผทรงเปป็นพระเจข้าในเนสืนี้อหนกัง-แตล่พระองคร์กก็ทรงเปป็นมนทุษยค์เชล่นกกัน และเราเหก็นตรงนบีนี้วล่าพระองคร์
ทรงเหก็นอกเหก็นใจผผข้คนของพระองคร์ไดข้ พระองคร์ทรงสามารถ (เหมสือนกกับทบีนี่เราสามารถ) รผข้สซกและรข้องไหข้ไดข้ เมสืนี่อ
พระองคร์ทรงเหก็นความทลุกขร์โศกของมารบียร์ และพวกยลิวเหลล่านกันี้นทบีนี่รข้องไหข้กกับนาง พระองคร์กก็ทรงหวกันี่นไหวและ 
“พระองคค์ทรงครชั่กาครวญในววิญญาณ”

ผมดบีใจทบีนี่พระเยซผทรงเปป็นพระเจข้า แตล่ผมกก็ดบีใจเชล่นกกันทบีนี่พระองคร์ทรงเปป็นมนลุษยร์ ผมดบีใจทบีนี่พระองคร์ทรง
เปป็นมนลุษยร์เหลสือเกลิน, ทรงเหมสือนเราเหลสือเกลิน, จนพระองคร์ทรงรผข้สซกหวกันี่นไหวไดข้เพราะนนี้ดาตาของคนเหลล่านกันี้นทบีนี่
พระองคร์ทรงรกัก และเมสืนี่อพระองคร์ทรงเหก็นมารบียร์และพวกยลิวเหลล่านกันี้นรข้องไหข้ พระองคร์กก็ทรงรข้องไหข้ดข้วยความเหก็น
อกเหก็นใจ! “ความจรวิง พระองคค์มวิไดช้ทรงรชบสภาพของทซูตสวรรคค์ แตต่ทรงรชบสภาพของเชรืทั้อสายของอชบราฮชม เหตทุ
ฉะนชทั้นพระองคค์จจึงทรงตช้องเปป็นเหมรือนกชบพอีชั่นช้องททุกอยต่าง เพรืชั่อวต่าพระองคค์จะไดช้ทรงเปป็นมหาปทุโรหวิต ผซูช้กอปรดช้วย
พระเมตตาและความสชตยค์ซรืชั่อในการททุกอยต่างซจึชั่งเกอีชั่ยวกชบพระเจช้า เพรืชั่อลบลช้างบาปทชทั้งหลายของประชาชน” (ฮบีบรผ
2:16, 17)

เมสืนี่อพระเยซผเสดก็จกลกับขซนี้นไปหาพระบลิดา พระองคร์ไมล่ไดข้ทรงทลินี้งความสามารถของพระองคร์ทบีนี่จะเหก็นอก
เหก็นใจเราไวข้ขข้างหลกัง บกัดนบีนี้พระองคร์ทรงอยผล่ในพระกายทอีชั่ไดช้รชบสงต่าราศอีแลช้ว แตล่พระองคร์ยกังทรงรผข้สซกเหมสือนกกับทบีนี่
ธรรมชาตลิมนลุษยร์รผข้สซกอยผล่เหมสือนเดลิม ขณะประทกับอยผล่เบสืนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระองคร์ของผผข้ทรงเดชานลุภาพในทบีนี่
สผงสลุด พระองคร์ทรงหวกันี่นไหวกกับความรผข้สซกแหล่งความอล่อนแอตล่างๆของเรา พระองคร์ทรงเขข้าใจเวลาทบีนี่เรารข้องไหข้, 
เวลาทบีนี่เราเตก็มลข้นดข้วยความเศรข้าโศก พระองคร์ทรงเขข้าใจอยล่างสมบผรณร์แบบวกันนบีนี้พอๆกกับตอนทบีนี่พระองคร์ทรงยสืน
อยผล่ทบีนี่อลุโมงคร์ฝฟังศพของลาซารกัส พระองคร์ทรงสามารถทบีนี่จะชล่วยใหข้รอดและสามารถทบีนี่จะรกักษาไวข้ไดข้-ใชล่แลข้วครกับ; 
แตล่พระองคร์ทรงสามารถทบีนี่จะรผข้สซกถซงความเศรข้าโศกของเราและการปวดรข้าวใจของเราเชล่นกกัน พระองคร์ไดข้ดดาเนลิน
ในวลิถบีนบีนี้กล่อนทบีนี่พระองคร์ไดข้ทรงเรบียกผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายใหข้เดลินไปในวลิถบีนบีนี้ และพระองคร์ทรงทราบทลุกความทลุกขร์โศกและ
หลลุมพรางทบีนี่ผล่านเขข้ามาในเสข้นทางของเรา

เมสืนี่อพระเยซผ, ในความเหก็นอกเหก็นใจมารบียร์และเพสืนี่อนๆของนาง, “ทรงครชั่กาครวญรช้อนพระทชยและทรง
เปป็นททุกขค์” พระองคร์กก็กดาลกังแสดงออกถซงความปฟัปี่นปฝ่วนภายในทบีนี่อยผล่ลซกสลุดของจลิตใจและวลิญญาณ, ซซนี่งในความปฟัปี่น
ปฝ่วนนกันี้น ความเมตตากรลุณา, ความทลุกขร์โศก, และความเกลบียดชกังอกันบรลิสลุทธลิธทบีนี่มบีตล่อกลิจการของบาปในโลกไดข้ถผก
ปนเปเขข้าดข้วยกกันในการครนี่ดาครวญทบีนี่พระองคร์ประทานออกมาในวลิญญาณของพระองคร์ เมสืนี่อเหก็นนนี้ดาตาของมารบียร์
และพวกยลิวเหลล่านกันี้น พระองคร์กก็คลิดถซงความเศรข้าโศกทบีนี่บาปไดข้นดามาสผล่เผล่าพกันธลุร์มนลุษยร์ พระองคร์กดาลกังคลิดรล่วมกกับ
สองพบีนี่นข้องทบีนี่ใจแตกสลายขณะทบีนี่พระองคร์ทรงครนี่ดาครวญในวลิญญาณของพระองคร์ โดยเปป็นทลุกขร์พระทกัยเพราะ
พระองคร์ทรงเหก็นความเสบียใจ, ความผลิดหวกัง, และความเจก็บปวดบนใบหนข้าของคนเหลล่านกันี้นทบีนี่กดาลกังรข้องไหข้เพราะ



บาปไดข้ทวงเอาชบีวลิตฝฝ่ายรล่างกายของคนทบีนี่พวกเขารกักไป ความตายฝฝ่ายรล่างกายเปป็นผลลกัพธร์ของความไมล่เชสืนี่อฟฟังขอ
งอาดกัม เพราะความไมล่เชสืนี่อฟฟังของอาดกัม ความตายจซงไดข้เคลสืนี่อนตกัวอยผล่บนมนลุษยร์ทกันี้งปวง

ในมาระโก 14:33, 34 ในสวนเกทเสมนบี พระเยซผทรง “พาเปโตร ยากอบ และยอหร์นไปดข้วย แลข้ว
พระองคร์ทรงเรลินี่มวลิตกยลินี่งและหนกักพระทกัยนกัก จซงตรกัสกกับเหลล่าสาวกวล่า “ใจเราเปป็นททุกขค์แทบจะตาย...” แตล่มบี
ความแตกตล่างระหวล่างความทลุกขร์ของพระเยซผทบีนี่อลุโมงคร์ฝฟังศพของลาซารกัสกกับความปวดรข้าวของพระองคร์ในสวน
นกันี้น ทบีนี่อลุโมงคร์ฝฟังศพของลาซารกัส พระองคร์ทรงครนี่ดาครวญในวลิญญาณของพระองคร์ โดยคลิดไปพรข้อมกกับมารบียร์และ
มารธาทบีนี่ทลุกขร์โศก ในสวนนกันี้นพระองคค์กกาลชงเทจวิตใจของพระองคค์ออกเพสืนี่อชล่วยคนบาปทกันี้งหลายใหข้รอด โดยรกัก
โลกทบีนี่เปป็นคนบาปทกันี้งหลาย, หนกักพระทกัยยลินี่งนกักจนในคดาอธลิษฐานของพระองคร์เหงสืนี่อของพระองคร์กลายเปป็น
เหมสือนหยดเลสือด พระองคร์ “ทรงครนี่ดาครวญในวลิญญาณของพระองคร์” เมสืนี่อความทลุกขร์โศกของครอบครกัวหนซนี่งวาง
หนกักอยผล่บนพระองคร์; แตล่จวิตใจของพระองคร์นกันี้นโศกเศรข้าจนถซงความมรณาเมสืนี่อบาปของคนบาปทลุกคนแหล่งทลุกยลุค
สมกัยกดลงบนพระองคร์ในสวนเกทเสมนบี, ถผกกดลงหนกักเสบียจนพระโลหลิตปนมากกับเหงสืนี่อของพระองคร์

พระเยซผไมล่เพบียง “ครชั่กาครวญในววิญญาณของพระองคค์” เทล่านกันี้น พระองคร์ยกังทรง “เปป็นททุกขค์” เชล่นกกัน 
เหตทุใดพระองคร์จซงทรงเปป็นทลุกขร์? พระองคร์ทรงเปป็นพระเจข้าในเนสืนี้อหนกัง, พระองคร์ทรงทราบวล่าพระองคร์จะกระทดา
อะไร แลข้วทดาไมพระองคร์ถซงทรงเปป็นททุกขค์? คดาตอบนกันี้นชกัดเจน: พระเยซผทรงเปป็นมนลุษยร์เชล่นเดบียวกกับทบีนี่ทรงเปป็น
พระเจข้า และในฐานะมนทุษยค์พระองคร์ทรงมบีความรผข้สซก, ความปรารถนา, และความรกักแบบตล่างๆของมนลุษยร์ทลุก
ประการ-แตล่พระองคร์ทรงมบีการควบคลุมความรผข้สซก, ความปรารถนา, และความรกักเหลล่านกันี้นอยล่างสมบผรณร์แบบ 
พระองคร์ไมล่ทรงอนลุญาตใหข้สลินี่งเหลล่านกันี้นมาเอาชนะพระองคร์เหมสือนทบีนี่มารบียร์ไดข้กระทดา (และเหมสือนทบีนี่เราทจันงหลาย
กระทดาบล่อยๆ) พระองคร์ทรงหวกันี่นไหวเพราะภาพทบีนี่ปรากฏเบสืนี้องหนข้าพระองคร์-พระองคร์ทรงเหก็นพวกยลิวเหลล่านกันี้น
รข้องไหข้, พระองคร์ทรงเหก็นมารบียร์และมารธารข้องไหข้; แตล่พระองคร์ทรงหวกันี่นไหวเชล่นกกันเพราะทบีนี่อบอลุล่นในพระทกัยของ
พระองคร์ซซนี่งถผกจกับจองโดยมารบียร์, มารธา, และลาซารกัส

แนล่นอนวล่านบีนี่แสดงใหข้เราเหก็นวล่ามกันไมล่ใชล่เรสืนี่องผลิดทบีนี่จะรข้องไหข้เมสืนี่อเราเตก็มลข้นดข้วยความเสบียใจ คนบางคน
คลิดวล่ามกัน “สมศกักดลิธศรบี” ทบีนี่จะเยก็นชาและปราศจากความรผข้สซก โดยปฏลิเสธทบีนี่จะหลกันี่งนนี้ดาตาสกักหยด; แตล่ผมขอบคลุณ
พระเจข้าทบีนี่พระครลิสตร์ทรงสามารถรข้องไหข้กกับคนเหลล่านกันี้นทบีนี่รข้องไหข้ การเหก็นอกเหก็นใจคสือลกักษณะแบบพระครลิสตร์ 
มกันคสือการขาดความเชสืนี่อทบีนี่จะปลล่อยใหข้ความเสบียใจมาเอาชนะเรา ดข้วยวล่าถข้าเราบกังเกลิดใหมล่แลข้วพระเยซผกก็ทรงเตก็ม
พระทกัย, ทรงพรข้อม, และทรงอยากรกับเอาความเสบียใจและความทลุกขร์ใจตล่างๆของเราไป; แตล่มกันไมล่ใชล่เรสืนี่องผลิดทบีนี่
จะเหก็นอกเหก็นใจและเขข้าอกเขข้าใจ และขอพระเจข้าทรงโปรดเวทนาคนทบีนี่ไมล่สามารถแสดงความเหก็นอกเหก็นใจ
หรสือหลกันี่งนนี้ดาตาสกักหยดไดข้

ขข้อ 34: “และตรชสถามวต่า “พวกเจช้าเอาศพเขาไปไวช้ทอีชั่ไหน” เขาทซูลพระองคค์วต่า “พระองคค์เจช้าขช้า เชวิญ
เสดด็จมาดซูเถวิด”

พระเยซผพระบลุตรของพระเจข้า ผผข้ทรงทราบทลุกสลินี่ง ไมล่จดาเปป็นตข้องถามวล่าอลุโมงคร์ฝฟังศพของลาซารกัสอยผล่
ทบีนี่ไหน; แตล่พระองคร์ทรงเปป็น “มนสุษยค์แทช้จรวิง” และในฐานะมนลุษยร์พระองคร์ทรงถามวล่าเพสืนี่อนของพระองคร์ถผกฝฟัง
ทบีนี่ไหน เหมสือนกกับทบีนี่คลุณหรสือผมจะถาม ไมล่ตข้องสงสกัยเลวล่าพระองคร์ทรงถามคดาถามนบีนี้ตล่อหนข้าพวกยลิวเหลล่านกันี้น เพสืนี่อ



ทบีนี่พวกเขาจะทราบวล่าพระองคร์ไมล่ไดข้มบีสล่วนเกบีนี่ยวขข้องกกับการเลสือกอลุโมงคร์ฝฟังศพนกันี้นเลยและวล่าไมล่มบีการจกัดแจงไวข้ลล่วง
หนข้าวล่าลาซารกัสจะถผกนดาออกมาจากอลุโมงคร์ฝฟังศพ หากพระเยซผเสดก็จไปยกังหลลุมศพนกันี้นเลยโดยไมล่ถามวล่ามกันอยผล่
ทบีนี่ไหน ศกัตรผบางคนของพระองคร์กก็อาจเยข้ยหยกันและขล่มเหงพระองคร์ โดยกลล่าววล่าเรสืนี่องทกันี้งหมดนบีนี้ถผกเตรบียมการและ
ถผกจกัดฉากไวข้กล่อนแลข้ว, วล่าลาซารกัสไมล่ไดข้ตายจรลิงๆและมกันเปป็นแคล่ “โชวร์เรบียกแขก” เทล่านกันี้น

ในสวนเอเดน พระเจข้าผผข้ไดข้ทรงสรข้างอาดกัมทรงทราบแนล่นอนวล่าอาดกัมอยผล่ทบีนี่ไหนตอนทบีนี่พระองคร์ทรง
ดดาเนลินในสวนนกันี้นในชล่วงเยก็นสบายของวกันหลกังจากทบีนี่อาดกัมไดข้ทดาบาปและกดาลกังซล่อนตกัวอยผล่ทล่ามกลางตข้นไมข้เหลล่า
นกันี้น แตล่พระองคร์ทรงรข้องเรบียกวล่า “อาดกัมเออ๋ย เจช้าอยซูต่ทอีชั่ไหน?” พระเยซผทรงถามในวลิญญาณแบบเดบียวกกัน ถซงแมข้วล่า
พระองคร์ทรงทราบวล่าศพของลาซารกัสถผกวางไวข้ทบีนี่ไหน เหมสือนกกับทบีนี่พระเจข้าทรงทราบวล่าอาดกัมอยผล่ทบีนี่ไหน พระองคร์
ทรงถามในทกันี้งสองกรณบีเพราะวล่า ถซงแมข้วล่าทรงเปป็นพระเจข้า พระองคร์กก็กดาลกังสนทนากกับมนลุษยร์

“เขาทซูลพระองคค์วต่า “พระองคค์เจช้าขช้า เชวิญเสดด็จมาดซูเถวิด” แนล่นอนวล่าคนเหลล่านบีนี้ไมล่ทราบวล่าพระเยซผ
กดาลกังจะทดาใหข้ลาซารกัสเปป็นขซนี้นจากตาย ไมล่ตข้องสงสกัยเลยวล่าพวกเขาคลิดวล่าพระองคร์กดาลกังเสดก็จไปทบีนี่หลลุมศพพรข้อม
กกับมารบียร์และมารธาเพสืนี่อทบีนี่จะรข้องไหข้และครนี่ดาครวญทบีนี่นกันี่น คดาถามของพระองคร์ “พวกเจข้าเอาศพเขาไปไวข้ทบีนี่ไหน” 
กล่อใหข้เกลิดความสนใจ และผมแนล่ใจวล่ามบีฝผงชนหมผล่ใหญล่รวมตกัวกกันทบีนี่อลุโมงคร์ฝฟังศพนกันี้นเพสืนี่อเปป็นประจกักษร์พยานการ
อกัศจรรยร์อกันยลินี่งใหญล่นบีนี้

ขข้อ 35: “พระเยซซูทรงพระกชนแสง”
นบีนี่เปป็นพระคดาขข้อทบีนี่สกันี้นทบีนี่สลุดในพระคกัมภบีรร์-และสดาหรกับผมมกันเปป็นหนซนี่งในขข้อพระคดาทบีนี่ยลินี่งใหญล่ทบีนี่สลุดดข้วย 

นกักเรบียนพระคกัมภบีรร์ทลุกคนซาบซซนี้งกกับการอกัศจรรยร์ตล่างๆของพระเยซผและทซนี่งกกับฤทธลิธอดานาจของพระองคร์ในการ
ทดาการอกัศจรรยร์เหลล่านกันี้น แตล่นนี้ดาตาทบีนี่ไหลอาบแกข้มขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเรากก็เปป็นภาพทบีนี่ปรากฏตล่อสายตา
มนลุษยร์ซซนี่งไมล่มบีถข้อยคดาใดสามารถอธลิบายไดข้! ความคลิดทบีนี่มบีขบีดจดากกัดของมนลุษยร์ไมล่สามารถเขข้าใจไดข้วล่าพระมหา
กษกัตรลิยร์แหล่งเหลล่าทผตสวรรคร์ทรงรข้องไหข้ไดข้อยล่างไร หรสือวล่าทดาไมพระองคร์จซงควรรข้องไหข้-พระบลุตรทบีนี่บกังเกลิดมาองคร์
เดบียวของพระเจข้า, พระเจข้าในเนสืนี้อหนกัง, ทรงรช้องไหช้-นนี้ดาตาทบีนี่ไหลอาบพระพกักตรร์ของพระองคร์ มกันเกสือบเปป็นเรสืนี่องทบีนี่
เกลินความเขข้าใจของเราทบีนี่วล่าพระองคร์ผผข้ทรงเปป็นอยผล่ในเรลินี่มแรกนกันี้น, พระองคร์ผผข้ทรงทราบความเจลิดจรกัสนลิรกันดรร์, จะ
ควรมาคลุข้นเคยกกับความเศรข้าโศกเสบียใจและนนี้ดาตาของมนลุษยร์ผผข้บาปหนา แตล่ความรกักของพระองคร์กก็เปป็นแบบนกันี้น! 
และขณะทบีนี่พระองคร์เสดก็จเขข้าไปใกลข้อลุโมงคร์ฝฟังศพของลาซารกัส พระองคร์กก็ทรงรข้องไหข้

ไมล่มบีความสงสกัยในความคลิดของผมเลยวล่าพระเยซผทรงรข้องไหข้ในความเหก็นอกเหก็นใจเพสืนี่อนๆของพระองคร์
ผผข้ซซนี่งพระองคร์ทรงรกักยลินี่งนกัก; แตล่ผมแนล่ใจวล่าพระองคร์ทรงรข้องไหข้เพราะความทลุกขร์ทรมานทบีนี่บาปไดข้นดามาสผล่โลกและ
มนลุษยชาตลิเชล่นกกัน มบีหลลุมศพอยผล่มากมายใกลข้กกับสถานทบีนี่ๆลาซารกัสถผกฝฟัง และจะมบีอบีกมากมายในอนาคตขข้างหนข้า 
อลุโมงคร์ฝฟังศพแตล่ละหลลุมบอกเปป็นนกัยวล่ามบีบข้านทบีนี่เตก็มไปดข้วยความเศรข้าโศกและบรรดาคนทบีนี่รกักซซนี่งเปป็นทลุกขร์โศก 
ทกันี้งหมดนบีนี้เพราะบาปของมนลุษยร์ ภาพทบีนี่พระเยซผทอดพระเนตรมองในวกันนกันี้นไมล่ใชล่สลินี่งทบีนี่พระเจข้าทรงตชทั้งพระทชยใหข้
โลกนบีนี้เปป็นเลย! บาปไดข้ทดารข้ายโลก, บาปไดข้นดาความทลุกขร์โศกมาสผล่มลิตรสหายของพระเยซผ, และบาปจะตรซงพระผผข้
ชล่วยใหข้รอดทบีนี่กางเขนนกันี้น-ไมล่ใชล่บาปทกันี้งหลายของพระองคร์ แตต่ของเรา! พระเยซผทรงเหก็นสลินี่งเหลล่านบีนี้ขณะทบีนี่พระองคร์
ยสืนอยผล่กกับสองพบีนี่นข้องทบีนี่ทลุกขร์โศกและทรงรข้องไหข้



พระวจนะของพระเจข้าใหข้บกันทซกสามตอนเกบีนี่ยวกกับการทบีนี่พระเยซผทรงรข้องไหข้ ในขข้อพระคดาตอนทบีนี่เรา
ศซกษากกันอยผล่นบีนี้พระองคร์ทรงรข้องไหข้ในความเหก็นอกเหก็นใจกกับมลิตรสหาย ในลผกา 19:41-44 พระองคร์ทรงรข้องไหข้
เพราะสลินี่งทบีนี่บาปกดาลกังกระทดาตล่อประชากรของพระองคร์:

“ครกันี้นพระองคร์เสดก็จมาใกลข้ทอดพระเนตรเหก็นกรลุงแลข้ว กด็กชนแสงสงสารกรทุงนชทั้น ตรกัสวล่า “ถข้าเจข้า คสือเจข้า
เอง รผข้ในกาลวกันนบีนี้วล่า สลินี่งอะไรจะใหข้สกันตลิสลุข แตล่เดบีดี๋ยวนบีนี้สลินี่งนกันี้นบกังซล่อนไวข้จากตาของเจข้าแลข้ว ดข้วยวล่าเวลาจะมาถซง
เจข้า เมสืนี่อศกัตรผของเจข้าจะกล่อเชลิงเทลินตล่อสผข้เจข้า และลข้อมขกังเจข้าไวข้ทลุกดข้าน แลข้วจะเหวบีนี่ยงเจข้าลงใหข้ราบบนพสืนี้นดลิน กกับ
ลผกทกันี้งหลายของเจข้าซซนี่งอยผล่ในเจข้า และเขาจะไมล่ปลล่อยใหข้ศลิลาซข้อนทกับกกันไวข้ภายในเจข้าเลย เพราะเจข้าไมล่ไดข้รผข้เวลาทบีนี่
พระองคร์เสดก็จมาเยบีนี่ยมเจข้า”

ชนชาตลิอลิสราเอลไดข้ปฏลิเสธพระเมสสลิยาหร์แลข้ว และเพราะวต่าพวกเขาไดข้ปฏลิเสธพระองคร์ พระเจข้าจซงไมล่
ทรงมบีทางเลสือกอสืนี่นนอกจากทดาลายนครของดาวลิดเสบีย พระเยซผทรงทราบวล่าเมสืนี่อทลิตกัสชาวโรมกันเคลสืนี่อนทกัพมาสผล่กรลุง
เยรผซาเลก็ม พวกยลิวหลายหมสืนี่นคนจะถผกเขล่นฆล่าตามทข้องถนน และนครบรลิสลุทธลิธนกันี้นจะถผกทดาใหข้ราบเปป็นหนข้ากลอง 
ดข้วยเหตลุนบีนี้ เมสืนี่อทรงมองไปทกันี่วกรลุงนกันี้น พระองคร์จซงทรงหลกันี่งนนี้ดาตาแหล่งความเสบียใจ

เปาโลใหข้บกันทซกอบีกเรสืนี่องทบีนี่เหลสือเกบีนี่ยวกกับการทบีนี่พระเยซผทรงรข้องไหข้ ในฮบีบรผ 5:7 เราอล่านวล่า “ฝฝ่ายพระเยซผ
ขณะเมสืนี่อพระองคร์ดดารงอยผล่ในเนสืนี้อหนกังนกันี้น พระองคร์ไดข้ถวายคกาอธวิษฐาน และทซูลววิงวอนดช้วยทรงกชนแสงมากมาย
และนทั้กาพระเนตรไหล ตล่อพระเจข้าผผข้ทรงสามารถชล่วยพระองคร์ใหข้พข้นจากความตายไดข้ และพระเจข้าไดข้ทรงสดกับ
เพราะพระองคร์นกันี้นไดข้ยดาเกรง...”

ในบกันทซกของลผกาเกบีนี่ยวกกับความปวดรข้าวของพระองคร์ในสวนนกันี้น เราอล่านวล่า “เมสืนี่อพระองคร์ทรงเปป็นทลุกขร์
มากนกักพระองคร์ยลินี่งปลงพระทกัยอธลิษฐาน พระเสโทของพระองคร์เปป็นเหมสือนโลหลิตไหลหยดลงถซงดลินเปป็นเมก็ด
ใหญล่” (ลผกา 22:44) เปาโลเสรลิมขข้อเทก็จจรลิงอกันมบีนกัยสดาคกัญทบีนี่วล่านนี้ดาตาอกันขมขสืนี่นถผกปนดข้วยพระโลหลิต! ขณะทบีนี่พระ
เยซผทรงอธลิษฐานในสวนเกทเสมนบี พระองคร์ทรงเผชลิญหนข้ากกับเหลล่าปปศาจทกันี้งมวลแหล่งนรก และทรงรผข้สซกถซงนนี้ดา
หนกักของบาปทกันี้งหมดของชาวโลกทลุกคนทบีนี่กดทกับลงมาบนพระองคร์ พระองคร์ทรงเรลินี่มรผข้รสความขมขสืนี่นของถข้วย
แหล่งความเสบียใจทบีนี่พระองคร์กดาลกังจะดสืนี่มแลข้ว ในสวนนกันี้นพระองคร์ทรงเผชลิญหนข้ากกับทลุกสลินี่งทบีนี่นรกสามารถโยนเขข้าใสล่
พระองคร์ไดข้ และเราจะไมล่มบีวกันรผข้เลยจนกวล่าเราไดข้นกันี่งในชกันี้นเรบียนพระคกัมภบีรร์ในสวรรคร์วล่าบาปของเราไดข้ทดาใหข้พระผผข้
ชล่วยใหข้รอดเจก็บปวดมากขนาดไหนขณะทบีนี่พระองคร์ทรงรข้องไหข้ และเหงสืนี่อของพระองคร์มบีพระโลหลิตเจสือปน

ขข้อพระคดาสกันี้นๆนบีนี้ “พระเยซผทรงพระกกันแสง”, ขข้อพระคดาทบีนี่สกันี้นทบีนี่สลุดในพระวจนะของพระเจข้าทกันี้งเลล่ม รกับ
ประกกันเราวล่าองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเราทรงเปป็นมนลุษยร์พอๆกกับทบีนี่พระองคร์ทรงเปป็นพระเจข้า พระองคร์ไมล่เพบียงหลิว, 
กระหาย, กลิน, ดสืนี่ม, พผด, นอน, เดลิน, เรลินี่มเหนสืนี่อยลข้า, รผข้สซกเดสือดดาล, และชสืนี่นชมยลินดบีเหมสือนมนลุษยร์คนอสืนี่นๆเทล่านกันี้น;
พระองคร์ทรงกระทดาสลินี่งทกันี้งปวงเหลล่านบีนี้โดยปราศจากบาป และเหนสือสลินี่งอสืนี่นใด พระองคร์ทรงรข้องไหข้ เราไมล่อล่านเจอ
ในพระคกัมภบีรร์วล่าพวกทผตสวรรคร์, พวกเครผบ, พวกเสราฟปิม, หรสือสลินี่งทรงสรข้างใดในสวรรคร์เคยหลกันี่งนนี้ดาตา การ
รข้องไหข้เปป็นลกักษณะเฉพาะตกัวทบีนี่พลิเศษของมนลุษยร์

ขข้อ 36: “พวกยวิวจจึงกลต่าววต่า “ดซูเถวิด พระองคค์ทรงรชกเขาเพอียงไร”



ในบรรดาพระคลุณทกันี้งหมด ความรกักมบีพลกังมากทบีนี่สลุดในการดซงความสนใจของมนลุษยร์และในการมบีอลิทธลิพล
ตล่อความเหก็นของชาวโลก ความรกักเปป็นพลกังทบีนี่ทรงอดานาจทบีนี่สลุดเทล่าทบีนี่พระเจข้าหรสือมนลุษยร์เคยรผข้จกัก ความรกักคสือสลินี่งทบีนี่
ไดข้นดาพระเยซผจากพระทรวงของพระบลิดามาสผล่โลกแหล่งบาปและความเสบียใจ ความรกักคสือสลินี่งทบีนี่ไดข้รกันี้งพระองคร์ไวข้ทบีนี่
กางเขนนกันี้นขณะทบีนี่พระองคร์ทรงชดาระหนบีนี้บาป ความรกักทบีนี่พระเยซผทรงเปปิดเผยตรงนบีนี้สดาหรกับมารบียร์, มารธา, และ
ลาซารกัสไดข้แตะตข้องใจของแมข้แตล่พวกศกัตรผของพระองคร์และทดาใหข้พวกเขารข้องออกมาวล่า “ดผเถลิด พระองคร์ทรงรกัก
เขาเพบียงไร!” (“ดซูเถวิด” บล่งบอกถซงความประหลาดใจ พวกเขารผข้สซกประหลาดใจทบีนี่พระเยซผทรงรกักลาซารกัสมาก
เหลสือเกลินจนพระองคร์ทรงหลกันี่งนนี้ดาตาแหล่งความเสบียใจทบีนี่สลุสานนกันี้น)

ขข้อ 37: “และบางคนกด็พซูดวต่า “ทต่านผซูช้นอีทั้ทกาใหช้คนตาบอดมองเหด็น จะทกาใหช้คนนอีทั้ไมต่ตายไมต่ไดช้หรรือ”
ดผเหมสือนจะมบีนนี้ดาเสบียงเชลิงประชดประชกันอยผล่ตรงนบีนี้-นกันี่นคสือ “เจข้าหมอนบีนี่, ถข้าเขาเปปิดตาของคนตาบอดไดข้

จรวิงๆ จะรกักษาลาซารกัสไมล่ใหข้ตายกก็ไดข้ไมล่ใชล่หรสือ? ถข้าเขารกักลาซารกัสมากเสบียจนเขารข้องไหข้เมสืนี่อลาซารกัสตาย เขาจะ
ปฟ้องกชนไมล่ใหข้ลาซารกัสตายกก็ไดข้ไมล่ใชล่หรสือ? ถข้าเขาทดาการอกัศจรรยร์ตล่างๆไดข้จรลิงๆ และถข้าเขารกักลาซารกัสมากขนาดนบีนี้
ทดาไมเขาถซงไมล่ไดข้พลิสผจนร์ความรกักของเขาโดยการมาและขกัดขวางการตายนบีนี้เลล่า?”

ขข้อ 38: “พระเยซซูทรงครชั่กาครวญรช้อนพระทชยออีก จจึงเสดด็จมาถจึงอทุโมงคค์ฝปังศพ อทุโมงคค์ฝปังศพนชทั้นเปป็นถทั้กา มอี
ศวิลาวางปปิดปากไวช้”

เราพบคดากรบีกเดบียวกกันตรงนบีนี้ซซนี่งแปลเปป็น “ครนี่ดาครวญ” เหมสือนกกับในขข้อ 33 ทบีนี่พระเยซผทรง “ครนี่ดาครวญ
ในวลิญญาณ” ในทบีนี่นบีนี้พระองคร์ทรงครนี่ดาครวญ “ในพระองคค์เอง”-พระองคร์ทรงครนี่ดาครวญภายใน, ฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ, 
ภายใตข้อลิทธลิพลของอารมณร์ภายในสล่วนลซกขณะทบีนี่พระองคร์ “เสดด็จมาถจึงอทุโมงคค์ฝปังศพ”

พวกยลิวเหลล่านกันี้นไมล่ไดข้ฝฟังศพคนตายของพวกเขาภายในขอบเขตของเมสืองหรสือหมผล่บข้านตล่างๆของพวก
เขา; พวกเขาฝฟังคนตายนอกเมสือง, บนไหลล่เขาและในแถบชนบท เราถผกบอกตรงนบีนี้วล่าอลุโมงคร์ฝฟังศพของลาซารกัส 
“เปป็นถทั้กา มอีศวิลาวางปปิดปากไวช้” พวกยลิวไมล่คล่อยฝฟังศพคนตายของพวกเขาในหลลุมศพเหมสือนอยล่างทบีนี่เราฝฟังใน
ประเทศนบีนี้ บางครกันี้งพวกเขาขลุดหลลุมศพ (ลผกา 11:44) แตล่ปกตลิแลข้วพวกเขาฝฟังคนตายของพวกเขาในอลุโมงคร์ฝฟังศพ
ซซนี่งถผกสกกัดจากศลิลาในดข้านขข้างของเนลินเขาลผกหนซนี่ง หรสือในถนี้ดาตล่างๆ พระศพของพระเยซผถผกวางในอลุโมงคร์ฝฟังศพ
แหล่งหนซนี่งซซนี่งถผกสกกัดจากศลิลากข้อนหนซนี่ง และหลินกข้อนใหญล่กข้อนหนซนี่งถผกกลลินี้งมาปปิดปากทางเขข้าอลุโมงคร์นกันี้น ถทั้กามบี
ลกักษณะเอบียงลาด และนบีนี่ดผเหมสือนจะเปป็นอลุโมงคร์ฝฟังศพแบบทบีนี่ลาซารกัสถผกฝฟังไวข้ขข้างใน ดข้วยวล่าพระคกัมภบีรร์บอกเราวล่า
“มบีศลิลาวางอยผล่บนมกัน”

ขข้อ 39: “พระเยซซูตรชสวต่า “จงเอาศวิลาออกเสอีย” มารธาพอีชั่สาวของผซูช้ตายจจึงทซูลพระองคค์วต่า “พระองคค์
เจช้าขช้า ปฝ่านนอีทั้ศพมอีกลวิชั่นเหมด็นแลช้ว เพราะวต่าเขาตายมาสอีชั่วชนแลช้ว”

“จงเอาศวิลาออกเสอีย” คดากรบีกเดบียวกกันนบีนี้ถผกใชข้ตรงนบีนี้เหมสือนกกับทบีนี่ถผกใชข้ในขข้อ 41 ทบีนี่พระเยซผ “แหงนพระ
พกักตรร์ขซนี้น” ซซนี่งบอกเปป็นนกัยวล่าหลินกข้อนนกันี้นถผกยกขจึทั้นจากอลุโมงคร์ฝฟังศพนกันี้นและถผกวางไวข้ขข้างๆมกัน (เราหมายเหตลุใน
มกัทธลิว 28:2 วล่าหลินกข้อนนกันี้นถผก “กลวิทั้งถอย” ไปจากอลุโมงคร์ฝฟังศพของพระเยซผ)

พระเยซผไมล่จดาเปป็นตข้องบอกใหข้ผผข้ใดเอาหลินนกันี้นออกไป; พระองคร์จะตรกัสเพบียงคดาเดบียวและหลินนกันี้นจะถผก
เคลสืนี่อนออกไปเลยกก็ทดาไดข้ แตล่พระองคร์ทรงเรบียกคนอสืนี่นๆใหข้มาเอามกันออกไปเพสืนี่อทบีนี่พวกเขาจะไดข้ประทกับใจอยล่าง



ลซกซซนี้งมากขซนี้นกกับการอกัศจรรยร์นกันี้น เมสืนี่อพระองคร์ทรงกระทดาการอกัศจรรยร์แรกของพระองคร์ทบีนี่งานสมรสในหมผล่บข้าน
คานา, ในการเปลบีนี่ยนนนี้ดาใหข้เปป็นนนี้ดาองลุล่นพระองคร์ทรงเรบียกพวกคนรกับใชข้ใหข้เตลิมนนี้ดาใหข้เตก็มโอล่งหลินเหลล่านกันี้น พระองคร์
ไมล่จดาเปป็นตข้องใหข้ใครมาเตลิมโอล่งหลินเหลล่านกันี้นใหข้เตก็ม; พระองคร์จะตรกัสเพบียงคดาเดบียวและนนี้ดาองลุล่นจะอยผล่ในโอล่งเหลล่า
นกันี้นเลยกก็ไดข้-แตล่พระองคร์ทรงเรบียกคนรกับใชข้เหลล่านกันี้นใหข้กระทดาสลินี่งทบีนี่พวกเขาทดาไดข้ พวกเขาไมล่สามารถเปลบีนี่ยนนนี้ดาใหข้
เปป็นนนี้ดาองลุล่นไดข้ แตล่พวกเขาสามารถเตลิมนนี้ดาในโอล่งหลินเหลล่านกันี้นไดข้ในความเชสืนี่อฟฟังตล่อคดาสกันี่งตล่างๆของพระองคร์

ไมล่ตข้องสงสกัยเลยวล่าหลินกข้อนนกันี้นทบีนี่ปปิดปากอลุโมงคร์ฝฟังศพของลาซารกัสเปป็นหลินขนาดใหญล่มากๆ และคงตข้อง
ใชข้ผผข้ชายหลายคนในการเคลสืนี่อนยข้ายมกัน ผมอยากรผข้จกังวล่าพวกเขากบีนี่คนเลล่าไปทกันี่วในภายหลกังวล่าพวกเขามบีสล่วนใน
การชล่วยเหลสือพระเยซผเจข้าเมสืนี่อพระองคร์ทรงชลุบลาซารกัสใหข้เปป็นขซนี้นจากตาย?

“พระองคค์เจช้าขช้า ปฝ่านนอีทั้ศพมอีกลวิชั่นเหมด็นแลช้ว” คดาพผดของมารธาตรงนบีนี้พลิสผจนร์จนหมดขข้อสงสกัยวล่าลาซารกัส
ตายแลข้วจรลิงๆ และคนเหลล่านกันี้นทบีนี่ชล่วยเคลสืนี่อนยข้ายหลินกข้อนนกันี้นกก็มกันี่นใจวล่ามบีศพอยผล่ศพหนซนี่งในอลุโมงคร์นกันี้น-กลลินี่นตลบ
อบอวลจากศพทบีนี่กดาลกังเนล่าคงจะทดาใหข้พวกเขาเชสืนี่อเชล่นนกันี้น

ถซงแมข้วล่ามารธาเปป็นสาวกทบีนี่ซสืนี่อสกัตยร์คนหนซนี่งของพระเยซผ-นางรกักพระองคร์, นางเชสืนี่อวล่าพระองคร์ทรงเปป็น
พระเมสสลิยาหร์-นางกก็เปปิดเผยอบีกครกันี้งถซงความรผข้ทบีนี่ไมล่สมบผรณร์ของนางเกบีนี่ยวกกับตกัวตนและฤทธลิธอดานาจของพระองคร์ 
เมสืนี่อพระองคร์ทรงบกัญชาใหข้เอาหลินกข้อนนกันี้นออกไปจากอลุโมงคร์ นางกก็บอกเปป็นนกัยแกล่พระองคร์วล่าพระองคร์ไมล่รผข้ตกัววล่า
ลาซารกัสตายมานานขนาดไหนแลข้ว! (“ปฝ่านนบีนี้ศพมอีกลวิชั่นเหมด็นแลช้ว!”) หากนางมบีความเชสืนี่ออกันสมบผรณร์ในฤทธลิธ
อดานาจของพระเยซผ, พระเจข้าในเนสืนี้อหนกัง, นางกก็คงจะทราบวล่าพระองคร์ทรงสามารถชลุบลาซารกัสใหข้เปป็นขซนี้นไดข้หลกัง
จากทบีนี่เขาตายมาสบีนี่วกันแลข้วอยล่างงล่ายดายพอๆกกับทบีนี่พระองคร์จะสามารถชลุบเขาใหข้เปป็นขซนี้นไดข้หลกังจากทบีนี่เขาตายไป
แลข้วสบีนี่นาทบี

นบีนี่เปป็นความจรลิงเชล่นกกันในแงล่มลุมฝฝ่ายวลิญญาณ: คนทบีนี่เปป็นคนบาปมาเกสือบชกันี่วชบีวลิต พระเยซผกก็ทรงชล่วยใหข้
รอดไดข้อยล่างไมล่ยากไปกวล่าเดก็กคนหนซนี่งทบีนี่เพลินี่งมบีอายลุถซงวกัยทบีนี่รผข้จกักผลิดชอบชกันี่วดบี การทบีนี่คนบาปทบีนี่ใจแขก็งกระดข้างจะรชบ
ขต่าวประเสรวิฐกก็ยากกวล่าทบีนี่เดก็กคนหนซนี่งจะรกับขล่าวประเสรลิฐ แตล่เทล่าทบีนี่เกบีนี่ยวขข้องกกับสล่วนของพระเจข้า พระองคร์ทรง
เหก็นวล่าไมล่ใชล่เรสืนี่องยากเลยในการชล่วย “ผผข้ใดทบีนี่มบีใจปรารถนา” ใหข้ไดข้รกับความรอด ไมล่วล่าคนๆนกันี้นจะตายในการ
ละเมลิดและบาปทกันี้งหลายมานานขนาดไหนแลข้ว

ขข้อ 40: “พระเยซซูตรชสกชบเธอวต่า “เราบอกเจช้าแลช้วมวิใชต่หรรือวต่า ถช้าเจช้าเชรืชั่อ เจช้ากด็จะไดช้เหด็นสงต่าราศอีของ
พระเจช้า”

ปราศจากความเชสืนี่อ มกันกก็เปป็นไปไมล่ไดข้ทบีนี่จะทดาใหข้พระเจข้าพอพระทกัย (ฮบ. 11:6) หากเราอยากเหก็นกา
รอกัศจรรรยร์เหลล่านกันี้นของพระเจข้า เรากก็ตข้องเชสืนี่อเปป็นอกันดกับแรก มนลุษยร์ธรรมดาอยากเหห็น-จากนกันี้นจซงคล่อยเชสืนี่อ; แตล่
สผตรสดาเรก็จของพระเจข้าสดาหรกับการอกัศจรรยร์ตล่างๆคสือ “จงเชรืชั่อและเจข้าจะเหห็น”

“เราบอกเจช้าแลช้วมวิใชต่หรรือ...” นบีนี่เตสือนใจเราวล่าเรามกักลสืมสลินี่งทบีนี่พระเยซผตรกัสแลข้วแกล่เรา เราอล่านพระวจนะ,
เราอล่านพระสกัญญาตล่างๆอกันแสนวลิเศษของพระองคร์ แตล่เรากก็ลสืมอยล่างงล่ายดายเหลสือเกลิน! พระเยซผไดข้ตรกัสหลายสลินี่ง
แกล่เราแลข้ว แตล่เราเกก็บกบีนี่สลินี่งเหลล่านกันี้นไวข้ในใจของเรา โดยเชรืชั่ออยซูต่เสมอ?



เหลล่าผผข้รผข้พระคกัมภบีรร์ไมล่เหก็นพข้องตรงกกันวล่าพระเยซผทรงหมายถซงอะไรเมสืนี่อพระองคร์ทรงอข้างอลิงถซงขข้อความ
หนซนี่งกล่อนหนข้านบีนี้ มบีหลายความคลิดเกบีนี่ยวกกับเวลาทบีนี่พระองคร์ตรกัสเรสืนี่องนบีนี้ หรสือสลินี่งอสืนี่นใดอบีกไดข้ถผกกลล่าวในการเชสืนี่อมโยง
กกับมกัน เราทราบวล่าพระองคร์ไดข้ทรงสล่งขล่าวกลกับไปบอกสองพบีนี่นข้องนกันี้นวล่า “โรคนกันี้นจะไมล่ถซงตาย แตล่เกลิดขซนี้นเพสืนี่อ
เชลิดชผพระเกบียรตลิของพระเจข้า” และบางทบีในทบีนี่นบีนี้พระองคร์อาจหมายถซงบางสลินี่งในขข้อความนกันี้น เราสามารถ
สกันนลิษฐานไดข้อยล่างปลอดภกัยวล่าพระเยซผไดข้ทรงสกันี่งสอนหลายครกันี้งในบข้านของมารบียร์, มารธา, และลาซารกัส และไมล่
ตข้องสงสกัยเลยวล่าคดาสกันี่งสอนของพระองคร์รวมถซงความจรลิงแสนมหกัศจรรยร์นกันี้นทบีนี่วล่า “ทลุกสลินี่งเปป็นไปไดข้แกล่ผผข้ทบีนี่เชสืนี่อ”
(มาระโก 9:23) แนล่นอนวล่ามลิตรสหายผผข้เปป็นทบีนี่รกักเหลล่านบีนี้และพระเยซผเจข้าเคยพผดถซงสลินี่งตล่างๆของพระเจข้าบล่อยๆ

ความไมต่เชรืชั่อจดากกัดฤทธลิธอดานาจแหล่งความทรงสรรพลานลุภาพและผผกพระหกัตถร์ของพระเจข้า ในมกัทธลิว 
13:58 เราอล่านวล่าพระเยซผไมล่สามารถกระทดาการอกัศจรรยร์อกันทรงฤทธลิธและกลิจการอกันเปปปี่ยมดข้วยฤทธลิธในเมสืองของ
พระองคร์ไดข้เพราะความไมล่เชสืนี่อในทบีนี่แหล่งนกันี้น ความไมล่เชสืนี่อเปป็นบาปทบีนี่นล่าเกลบียดทบีนี่สลุดทบีนี่มนลุษยร์เดลินดลินจะกระทดาตล่อ
พระเจข้าผผข้บรลิสลุทธลิธไดข้ มกันเปป็นบาปทบีนี่ไดข้ทดาใหข้จลิตวลิญญาณทลุกดวงตข้องไปอข้อนวอนขอนนี้ดาในนรกวกันนบีนี้: “ผผข้ทบีนี่เชสืนี่อใน
พระบลุตรกก็ไมล่ตข้องถผกพลิพากษาลงโทษ แตล่ผผข้ทบีนี่มลิไดข้เชสืนี่อกก็ตข้องถผกพลิพากษาลงโทษอยผล่แลข้ว เพราะเขามลิไดข้เชสืนี่อใน
พระนามพระบลุตรองคร์เดบียวทบีนี่บกังเกลิดจากพระเจข้า” (ยอหร์น 3:18)

ขข้อ 41: “พวกเขาจจึงเอาศวิลาออกเสอียจากทอีชั่ซจึชั่งผซูช้ตายวางอยซูต่นชทั้น พระเยซซูทรงแหงนพระพชกตรค์ขจึทั้นตรชสวต่า 
“ขช้าแตต่พระบวิดา ขช้าพระองคค์ขอบพระคทุณพระองคค์ทอีชั่พระองคค์ทรงโปรดฟปังขช้าพระองคค์”

“พวกเขาจขงเอาศวิลาออก” ดผเหมสือนวาสลินี่งทบีนี่มารธากลล่าวในขข้อพระคดากล่อนหนข้าไดข้ทดาใหข้ชายเหลล่านกันี้นทบีนี่
กดาลกังจะเอาหลินกข้อนนกันี้นออกตข้องหยลุดชกันี่วขณะ เมสืนี่อนางกลล่าววล่าลาซารกัสตายมาสบีนี่วกันแลข้วและศพเรลินี่มเนล่าแลข้ว ชาย
เหลล่านกันี้นทบีนี่กดาลกังจะยกหลินกข้อนนกันี้นคงตข้องหยลุดเปป็นแนล่; แตล่หลกังจากทบีนี่พระเยซผรกับปากมารธาวล่าถข้านางจะเพบียงเชรืชั่อ 
นางกก็จะไดข้เหก็นสลินี่งหนซนี่งทบีนี่เปปปี่ยมสงล่าราศบี “จากนชทั้น” พวกเขากก็เอาหลินกข้อนนกันี้นออก

ทกันทบีทบีนี่หลินกข้อนนกันี้นถผกเอาออกไป “พระเยซซูทรงแหงนพระพชกตรค์ขจึทั้นตรชสวต่า “ขช้าแตต่พระบวิดา ขช้า
พระองคค์ขอบพระคทุณพระองคค์ทอีชั่พระองคค์ทรงโปรดฟปังขช้าพระองคค์” ผผข้ใดเลล่านอกจากพระบลุตรของพระเจข้าจะ
อธลิษฐานคดาอธลิษฐานแบบนบีนี้ไดข้? กระทกันี่งกล่อนทบีนี่พระองคร์ทรงอธลิษฐาน พระองคร์ทรงขอบคลุณพระเจข้าทบีนี่คดาอธลิษฐาน
ของพระองคร์เปป็นทบีนี่ไดข้ยลินแลข้ว-และดข้วยเหตลุนบีนี้พระองคร์จซงไมล่จดาเปป็นตข้องอธลิษฐานขอเลยดช้วยซทั้กา! พระองคร์ทรง
อธลิษฐานคดาอธลิษฐานนบีนี้เพราะเหก็นแกล่พวกยลิวเหลล่านกันี้นทบีนี่กดาลกังฟฟังอยผล่, คนเหลล่านกันี้นทบีนี่คลิดวล่าพระองคร์เปป็นศกัตรผคนหนซนี่ง
ตล่อพระเจข้า, คนลวงโลกคนหนซนี่ง โดยคดาอธลิษฐานของพระองคร์ พระองคร์ทรงใหข้ความมกันี่นใจพวกยลิวเหลล่านกันี้นวล่า
พระองคร์ไมต่ใชต่ศกัตรผของพระเจข้าแตล่เปป็นพระบลุตรทบีนี่รกักของพระเจข้า และวล่าพระเจข้าจะทรงฟฟังและตอบคดาอธลิษฐาน
ของพระองคร์

ทล่านทบีนี่รกัก นบีนี่เปป็นชกันี่วขณะทบีนี่ทดาใหข้แทบลสืมหายใจ! คลุณนซกภาพพวกยลิวเหลล่านกันี้นทบีนี่มายสืนรอบปากอลุโมงคร์นกันี้น
หลกังจากทบีนี่หลินกข้อนนกันี้นถผกเอาออกไปแลข้วไดข้ไหม? ในความเงบียบทบีนี่เขข้าปกคลลุม ผผข้คนเหลล่านกันี้นสามารถไดข้ยลินเสบียง
หกัวใจตกัวเองเตข้น พวกเขารอคอยดข้วยใจจดใจจล่อ พระเยซผกดาลกังจะทดาใหข้ชายทบีนี่ตายไปแลข้วคนหนซนี่งกลกับมบีชบีวลิตจรลิงๆ
หรสือ, ชายคนหนซนี่งทบีนี่ตายมาสบีนี่วกันแลข้วและเรลินี่มเนล่าจนถซงจลุดทบีนี่พวกเขาสามารถไดข้กลลินี่นเหมก็นเนล่าของศพของเขา? 
จากนกันี้นขณะทบีนี่พวกเขายสืนรออยผล่ พระเยซซูทรงเรวิชั่มอธวิษฐาน พระองคร์ทรงแหงนพระพกักตรร์ขซนี้นมองสวรรคร์ และทรง



อธลิษฐานในเสบียงทบีนี่ไดข้ยลินตล่อพระบลิดาในสวรรคร์-โดยขอบพระคลุณกล่อน และรกับประกกันพระบลิดาวล่าพระองคร์ทรงรผข้
วล่าคดาอธลิษฐานของพระองคร์ไดข้รกับคดาตอบแลข้วตอนทบีนี่พระองคร์ทรงอธลิษฐานมกัน

มกันเปป็นเรสืนี่องทบีนี่นล่าสนใจมากทบีนี่สลุดสดาหรกับผมทบีนี่ไดข้สกังเกตเหก็นวล่าพระเยซผ “แหงนพระพชกตรค์ขจึทั้น” นอกจาก
นบีนี้ในยอหร์น 17:1 เราอล่านวล่า “พระเยซผตรกัสดกังนกันี้นแลข้ว พระองคค์กด็ทรงแหงนพระพชกตรค์ขจึทั้นดซูฟฟ้า...” พวกเราเกสือบ
ทลุกคนกช้มศบีรษะของเราตอนทบีนี่เราอธลิษฐาน-และกระทดาอยล่างนกันี้นกก็เปป็นการถผกตข้อง แตล่พระเยซผทรงแหงนพระ
พกักตรร์ขซนี้นดผสวรรคร์ มกันไมต่จกาเปป็นทบีนี่เราตข้องหลกับตาตอนทบีนี่เราอธลิษฐาน ผมเชสืนี่อวล่าในการอธลิษฐานในทบีนี่ประชลุม ใน
กลลุล่มคนหรสือในสถานทบีนี่สาธารณะ เราควรกข้มศบีรษะและหลกับตาเพสืนี่อปปิดกกันี้นสลินี่งรบกวนทกันี้งหมด; แตล่ถข้าเราอธลิษฐาน
ตามลดาพกัง, ในทบีนี่สล่วนตกัว, เรากก็สามารถอธลิษฐานโดยลสืมตาของเราไดข้ มกันเปป็นเรสืนี่องแสนวลิเศษทบีนี่เราจะมองไปยกัง
ทข้องฟฟ้าและพผดคลุยกกับพระเจข้า! พระองคร์ทรงอยผล่ทบีนี่นกันี่น-เรามองไมล่เหก็นพระองคร์ดข้วยตาของมนลุษยร์ แตล่เราสามารถ
มองไปยกังสถานทบีนี่ๆเรารผข้วล่าพระองคร์ทรงอยผล่ทบีนี่นกันี่นไดข้

พระเยซผทรงขอบคทุณพระเจช้าเปป็นอกันดกับแรก พวกเราสล่วนใหญล่ยลุล่งกกับการขอเกลินกวล่าจะขอบคลุณพระเจข้า
สดาหรบสลินี่งทบีนี่พระองคร์ทรงกระทดาเพสืนี่อเราแลข้ว เราควรขอบคลุณพระเจข้า, นมกัสการและสรรเสรลิญพระองคร์สดาหรกับ
คดาอธลิษฐานตล่างๆทบีนี่ไดข้รกับคดาตอบ พระเยซผทรงอธลิษฐานหลายตล่อหลายครกันี้ง; บางครกันี้งพระองคร์ทรงอธลิษฐานตลอด
ทกันี้งคสืน-และถข้าพระองคห์, พระบลุตรของพระเจข้า, ทรงใชข้เวลาเยอะขนาดนกันี้นในการอธลิษฐาน พวกเรายลินี่งตข้องอยผล่ใน
การรล่วมสนลิทกกับพระเจข้ามากยลินี่งกวล่านกันี้นอบีก! เราควรนดาคดาขอและความตข้องการตล่างๆของเราทผลตล่อพระองคร์ 
เพราะถซงแมข้วล่าพระองคร์ทรงทราบความตข้องการตล่างๆของเรากระทกันี่งกล่อนทบีนี่เราทผลขอเสบียอบีก มกันกก็เปป็นทบีนี่ชอบ
พระทกัยพระองคร์ทบีนี่เราจะทผลขอตล่อพระองคร์; แตล่มกันยกังเปป็นทบีนี่พอพระทกัยพระองคร์เชล่นกกันทบีนี่เราจะสรรเสรลิญ
พระองคร์, นมกัสการพระองคร์, และขอบคลุณพระองคร์ ผมเกรงวล่าผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายพรข้อมทบีนี่จะทซูลขอมากกวล่าทบีนี่จะ
ขอบพระคลุณตกันี้งมากมาย

ขข้อ 42: “ขช้าพระองคค์ทราบวต่า พระองคค์ทรงฟปังขช้าพระองคค์อยซูต่เสมอ แตต่ทอีชั่ขช้าพระองคค์กลต่าวอยต่างนอีทั้กด็
เพราะเหด็นแกต่ประชาชนทอีชั่ยรืนอยซูต่ทอีชั่นอีชั่ เพรืชั่อเขาจะไดช้เชรืชั่อวต่าพระองคค์ทรงใชช้ขช้าพระองคค์มา”

ถข้อยคดาทบีนี่ยลินี่งใหญล่ ความหมายอกันลซกซซนี้ง! “พระองคค์ทรงฟปังขช้าพระองคค์อยผว่เสมอ” พระเยซผไดข้เสดก็จเขข้ามา
ในโลกเพสืนี่อกระทดาภารกลิจหนซนี่งเดบียวเทล่านกันี้น-เพสืนี่อกระทดาตามพระประสงคร์ของพระบลิดา, เพสืนี่อกระทดางานเหลล่านกันี้น
ทบีนี่พระบลิดาไดข้ประทานใหข้พระองคร์กระทดา พระองคร์ไดข้เสดก็จมาเพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็นผผข้เดบียวเทล่านกันี้นทบีนี่สามารถ
มารกับโทษแทนคนบาปไดข้, ชดาระหนบีนี้บาป, และเปปิดประตผแหล่งความรอดใหข้แกล่ทลุกคนทบีนี่จะยอมเชสืนี่อ ดกังนกันี้นพระองคร์
จซงมบีความเชสืนี่อมกันี่นกต่อนทอีชั่โลกนอีทั้ไดช้มอีขจึทั้นมาวล่าพระเจข้าพระบลิดาจะทรงฟฟังและตอบคดาอธลิษฐานของพระองคร์

เรายกเหตลุผลไดข้วล่ามบีคนกลลุล่มใหญล่อยผล่รอบอลุโมงคร์ฝฟังศพของลาซารกัส-และโดยคดาอธลิษฐานของพระองคร์ 
พระเยซผทรงประกาศแกล่คนเหลล่านกันี้นวล่าการอกัศจรรยร์ยลินี่งใหญล่ทบีนี่พระองคร์กดาลกังจะกระทดาเปป็นพระราชกลิจหนซนี่งทบีนี่
พระเจข้าพระบลิดาไดข้ประทานใหข้พระองคร์กระทดา, และวล่ามกันจะพลิสผจนร์ใหข้พวกเขาเหก็นวล่าพระเจข้าไดข้ทรงสล่งพระองคร์
มา, ทรงมอบหมายหนข้าทบีนี่และประทานฤทธลิธเดชแกล่พระองคร์, และวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์ของพระเจข้า
อยล่างแทข้จรลิง, พระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา, ผผข้ทบีนี่ถผกสล่งมานกันี้น ในตอนตข้นของการรกับใชข้ขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้า (มธ. 
12:24) พวกศกัตรผของพระองคร์ไดข้กลล่าวหาพระองคร์วล่ากระทดาการอกัศจรรยร์ตล่างๆโดยฤทธลิธของเบเอลเซบผบ, เจข้า



แหล่งพวกผบี พระองคร์ทรงอยากใหข้พวกเขารผข้วล่าการอกัศจรรยร์สลุดทข้ายทบีนี่ยลินี่งใหญล่นบีนี้เปป็นการงานอยล่างหนซนี่งทบีนี่พระบลิดาไดข้
ทรงสล่งพระองคร์มาใหข้กระทดา และโดยทางพระราชกลิจนบีนี้พวกเขาจะเหก็นขข้อพลิสผจนร์ของพระเจข้าวล่าพระองคร์ทรงเปป็น
พระครลิสตร์ของพระเจข้า, พระเมสสลิยาหร์ทบีนี่ถผกสกัญญาไวข้ของพวกเขา 

ความหมายในคดาอธลิษฐานทบีนี่พระเยซผทรงอธลิษฐานตอนนกันี้นดผเหมสือนจะเปป็นเชล่นนบีนี้: “พระบลิดาเจข้าขข้า ขข้า
พระองคร์ไมล่ไดข้กดาลกังขอบพระคลุณเพราะขข้าพระองคร์สงสกัยวล่าพระองคร์จะทรงฟฟังขข้าพระองคร์ไหม ขข้าพระองคร์กดาลกัง
ขอบพระคลุณเพราะวล่าขข้าพระองคร์รผข้วล่าพระองคร์ทรงฟฟังและตอบคดาอธลิษฐานตล่างๆของขข้าพระองคร์เสมอ ขข้า
พระองคร์กดาลกังอธลิษฐานตล่อหนข้าผผข้คนเพราะเหก็นแกล่พวกยลิวทบีนี่ไมล่เชสืนี่อทบีนี่นล่าสงสารเหลล่านบีนี้ เพสืนี่อทบีนี่พวกเขาจะเหด็นและ
เชรืชั่อวล่าขข้าพระองคร์กระทดาสลินี่งทบีนี่ขข้าพระองคร์กระทดาเพสืนี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระนามของพระองคร์ ขข้าพระองคร์กดาลกัง
อธลิษฐานคดาอธลิษฐานนบีนี้ใหข้เปป็นทบีนี่ไดข้ยลินเพสืนี่อทบีนี่คนไมล่เชสืนี่อทบีนี่นล่าสงสารและถผกบกังตาเหลล่านบีนี้จะไดข้ทราบวล่าขข้าพระองคร์
กระทดาการอกัศจรรยร์อกันยลินี่งใหญล่ครกันี้งสลุดทข้ายนบีนี้ในฐานะผผผู้ทรีที่ถผกสข่งมานจันน ขข้าพระองคร์กระทดาสลินี่งนบีนี้เพสืนี่อเปป็นหลกักฐาน
สลุดทข้ายทบีนี่ปรากฏแกล่ตาวล่าขข้าพระองคร์เปป็นพระบลุตรของพระองคร์, พระเจข้าในเนสืนี้อหนกัง, พระเมสสลิยาหร์”

แนล่นอนวล่าพระเจข้าพระบลิดาทรงฟฟังคดาอธลิษฐานตล่างๆของพระเยซผอยผล่เสมอ เพราะวล่าพระเจข้าพระบลุตร
และพระเจข้าพระบลิดาทรงเปป็นอกันหนซนี่งอกันเดบียวกกัน-ในแกล่นแทข้, ในลกักษณะเฉพาะ, ในพระประสงคร์ คดาอธลิษฐานทบีนี่
พระเยซผทรงอธลิษฐานในทบีนี่นบีนี้พลิสผจนร์ใหข้เหลล่าศกัตรผของพระองคร์เหก็นวล่าสลินี่งทบีนี่พระองคร์กดาลกังจะกระทดานกันี้นจะถผกกระทดา
พรข้อมกกับการเหก็นชอบของพระเจข้า

ขข้อ 43: “เมรืชั่อพระองคค์ตรชสดชงนชทั้นแลช้ว จจึงเปลต่งพระสทุรเสอียงตรชสวต่า “ลาซารชสเออ๋ย จงออกมาเถวิด”
ผมอยากรผข้จรลิงๆวล่าฝผงชนทบีนี่ใจจดใจจล่อนกันี้นรผข้สซกอยล่างไรตอนทบีนี่พระเยซผทรงรข้องออกมาดข้วยเสบียงอกันดกัง สล่วน

ตกัวแลข้ว ผมเชสืนี่อวล่าเสบียงของพระองคร์อาจถผกไดข้ยลินโดยคนหลายรข้อยคนเมสืนี่อพระองคร์ทรงรข้องเรบียกวล่า “ลาซารจัส
เออ๋ย จงออกมาเถริด!” คดากรบีกทบีนี่แปลเปป็น “เปลล่งเสบียง” มบีความหมายวล่าเสบียงรข้องทบีนี่ดกังและแสบแกข้วหผมากๆ ทลุก
คนทบีนี่อยผล่รอบอลุโมงคร์ฝฟังศพนกันี้นไดข้ยลินพระเยซผเรบียกชสืนี่อของลาซารกัส และคลุณเชสืนี่อใจไดข้เลยวล่านกัยนร์ตาทลุกดวงจกับจข้อง
อยผล่ทบีนี่อลุโมงคร์ฝฟังศพทบีนี่เปปิดออกนกันี้น นบีนี่เปป็นระยะสลุดทข้ายของการอกัศจรรยร์อกันยลินี่งใหญล่ทบีนี่ถผกกระทดาตล่อหนข้าฝผงชนซซนี่ง
ยอหร์นไดข้บกันทซกไวข้

นล่าสนใจตรงทบีนี่พระเยซผไมล่ไดข้ตรกัสวล่า “พระบลิดาเจข้าขข้า ขอทรงโปรดนกาลาซารกัสออกมาเถลิด” หรสือ “พระ
บลิดาเจข้าขข้า ขอทรงโปรดชลุบลาซารกัสใหข้เปป็นขซนี้นจากตายเถลิด” พระเยซผเองตรกัสถข้อยคดาเหลล่านกันี้นทบีนี่นดาลาซารกัสออก
มาจากอลุโมงคร์ฝฟังศพ-ความพยายามครกันี้งสลุดทข้ายของพระองคร์ทบีนี่จะทดาใหข้พวกยลิวเหลล่านกันี้นเชสืนี่อวล่าพระองคร์ทรงเปป็น
พระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา ลาซารกัสถผกเรบียกโดยชรืชั่อของเขา ถข้าพระเยซผตรกัสเพบียงวล่า “จงออกมาเถวิด” ผผข้เชสืนี่อทลุก
คนในอลุโมงคร์ฝฟังศพเหลล่านกันี้นกก็คงถผกทดาใหข้เปป็นขซนี้นจากตาย

ขข้อ 44: “ผซูช้ตายนชทั้นกด็ออกมา มอีผช้าพชนศพพชนมรือและเทช้า และทอีชั่หนช้ากด็มอีผช้าพชนอยซูต่ดช้วย พระเยซซูตรชสกชบ
เขาทชทั้งหลายวต่า “จงแกช้แลช้วปลต่อยเขาไปเถวิด”

เมสืนี่อผมอล่านขข้อ 43 และจากนกันี้นกก็อล่าน “ผซูช้ตายนชทั้นกด็ออกมา” ผมกก็อกัศจรรยร์ใจจรลิงๆกกับฤทธลิธเดชแหล่งพระ
วจนะของพระเจข้า เราจะไมล่มบีวกันทราบฤทธลิธเดชแหล่งพระวจนะขณะทบีนี่เรายกังมบีชบีวลิตอยผล่ แตล่เราทราบแนล่นอนวล่าพระ
วจนะเปป็น “ฤทธลิธเดชของพระเจข้าไปสผล่ความรอด”, มกันเปป็น “เมลก็ดพสืชทบีนี่ไมล่รผข้จกักเปฟปี่อยเนล่า” ทบีนี่นดาการบกังเกลิดใหมล่มา



และเราเขข้าใจไดข้วล่าทดาไมพญามารถซงไดข้กระทดาทลุกสลินี่งในอดานาจชกันี่วรข้ายของมกันเพสืนี่อทกาลายความนต่าเชรืชั่อถรือของพระ
วจนะของพระเจข้า คนเหลล่านกันี้นทบีนี่ปฏลิเสธความจรลิงอกันครบสมบผรณร์แหล่งพระวจนะ-การอกัศจรรยร์ตล่างๆของพระ
เยซผ, การรกับสภาพมนลุษยร์และการประสผตลิของพระองคร์จากหญลิงพรหมจารบี-กก็เปป็นพวกผผข้รกับใชข้ของซาตาน พวก
เขาถผกเรบียก, ถผกมอบหมายหนข้าทบีนี่, ถผกสล่งไป, และถผกขกับเคลสืนี่อนโดยพญามาร และพวกเขาจะตกนรกหมกไหมข้
อยล่างแนล่นอนเพราะการเทศนาคดาสอนเทก็จของพวกเขา:

“เพราะคนอยล่างนกันี้นเปป็นอกัครทผตเทบียม เปป็นคนงานทบีนี่หลอกลวง ปลอมตกัวเปป็นอกัครทผตของพระครลิสตร์ 
การกระทดาเชล่นนกันี้นไมล่แปลกประหลาดเลย ถซงซาตานเองกก็ยกังปลอมตกัวเปป็นทผตสวรรคร์แหล่งความสวล่างไดข้ เหตลุ
ฉะนกันี้นจซงไมล่เปป็นการแปลกอะไรทบีนี่ผผข้รกับใชข้ของซาตานจะปลอมตกัวเปป็นผผข้รกับใชข้ของความชอบธรรม ทช้ายทอีชั่สทุดของ
เขาจะเปป็นไปตามการกระทกาของเขา” (2 คร. 11:13-15)

ลาซารกัสตายไปสบีนี่วกันแลข้ว ศพของเขากดาลกังเรลินี่มเนล่าแลข้ว และกลลินี่นเหมก็นเนล่าอกันนล่ากลกัวกก็โชยออกมาจาก
อลุโมงคร์ฝฟังศพทบีนี่ถผกเปปิด กระนกันี้นถข้อยคดาเหลล่านกันี้นของพระเยซผ-“ลาซารกัสเออ๋ย จงออกมาเถลิด”-กก็นดาชายผผข้นบีนี้ออกมา
จากอลุโมงคร์นกันี้นทกันทบี, โดยทอีชั่เขามอีชอีววิตอยซูต่! ไมล่มบีการอกัศจรรยร์ใดทบีนี่โดดเดล่นและชกัดเจนมากไปกวล่านบีนี้แลข้ว ใครกก็ตามทบีนี่
ไดข้เหก็นการชลุบลาซารกัสใหข้เปป็นขซนี้นยล่อมทราบแนล่นอนวล่าพระเจข้าผผข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธแตล่องคร์เดบียวเทล่านกันี้นสามารถ
กระทดาการอกัศจรรยร์แบบนบีนี้ไดข้

ลาซารกัสไดข้ออกมาจากอลุโมงคร์ฝฟังศพนกันี้น “มอีผช้าพชนศพพชนมรือและเทช้า และทอีชั่หนช้ากด็มอีผช้าพชนอยซูต่ดช้วย” นบีนี่ไมล่
จดาเปป็นตข้องหมายความวล่าลาซารกัสถผกมกัดแนล่นเหลสือเกลิน, หรสือวล่าขาของเขาถผกผผกไวข้ดข้วยกกันแนล่นเหลสือเกลิน, จน
เขาไมล่สามารถเดวินออกมาจากอลุโมงคร์ฝฟังศพนกันี้นไดข้ มกันเปป็นไปไดข้ทบีนี่เขาออกมาโดยไมต่ตช้องเดวิน แตล่สล่วนตกัวแลข้วผม
เชสืนี่อวล่าผข้าพกันศพของเขาไมล่ไดข้ขกัดขวางเขาไมล่ใหข้เดลินออกมาเอง ผมเหก็นวล่ามกันจะยลินี่งใหญล่มากกวล่าเดลิมอบีกหากไดข้เหก็น
เขาเดลินออกมาดข้วยกดาลกังของเขาเอง โดยเดลินอยล่างชข้าๆ เมสืนี่อเทบียบกกับการทบีนี่เขาลอยออกมาเหมสือนวลิญญาณตน
หนซนี่ง พระเยซผไดข้ประทานชบีวลิต, สลุขภาพ, และพละกดาลกังกลกับคสืนใหข้แกล่ลาซารกัส และผมเชสืนี่อวล่าพวกเขาเฝฟ้ามองดผ
ลาซารกัสขณะทบีนี่เขาออกมาอยล่างชข้าๆ โดยถผกมกัดมสือและเทข้า พรข้อมกกับผข้าพกันอยผล่รอบใบหนข้าของเขา-วลิธบีทบีนี่เปป็น
ธรรมเนบียมปกตลิในการเตรบียมศพสดาหรกับการฝฟังในสมกัยนกันี้น

ในขข้อ 39 พระเยซผตรกัสไปแลข้ววล่า “จงเอาศลิลาออกเสบีย” และบกัดนบีนี้พระองคร์ตรกัสวล่า “จงแกช้แลช้วปลต่อย
เขาไปเถวิด” คนเหลล่านกันี้นทบีนี่เอาหลินนกันี้นออกไปจากประตผทางเขข้าอลุโมงคร์ฝฟังศพไมล่อาจปฏลิเสธขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าชายทอีชั่
ตายแลช้วคนหนจึชั่งเคยนอนอยผล่ในอลุโมงคร์นกันี้น และคนเหลล่านกันี้นทบีนี่เอาผข้าพกันศพออกจากใบหนข้าของลาซารกัส, คนเหลล่า
นกันี้นทบีนี่เอาผข้าพกันศพทบีนี่พกันอยผล่รอบกายของลาซารกัสออกไป, รผข้วล่าพวกเขากดาลกังแตะตข้องชายคนหนซนี่งทบีนี่มบีชบีวลิตอยผล่จรลิงๆ-
พวกเขารผข้สซกไดข้ถซงเนสืนี้อหนกังของเขา, พวกเขาเชสืนี่อแนล่ใจวล่าเขาไมล่ใชล่ผบีหรสือวลิญญาณตนหนซนี่ง เปป็นไปไดข้อยล่างยลินี่งทบีนี่วล่า
ชายเหลล่านกันี้นทบีนี่ไดข้แบกศพของลาซารกัสไปยชงอลุโมงคร์นกันี้นอยผล่ในพวกคนเหลล่านกันี้นทบีนี่ชล่วยเอาผข้าพกันศพออกจากตกัวเขา 
เมสืนี่อพระเยซผทรงรกักษาชายตาบอดคนนกันี้น (บททบีนี่ 9) พวกยลิวกก็ซกักไซข้พล่อแมล่ของเขา โดยสงสกัยวล่าเขาเกลิดมาตาบอด
จรลิงๆหรสือ อกันเปป็นการตกันี้งคดาถามการอกัศจรรยร์นกันี้น แตล่ไมล่มบีผผข้ใดสามารถตกันี้งคดาถามการชลุบลาซารกัสใหข้เปป็นขซนี้นจาก
ตายอยล่างแนล่นอน! ไมล่อาจมบีขข้อสงสกัยใดๆเลยวล่าชายผผข้นบีนี้ทบีนี่พวกเขาเอาผข้าพกันศพออกจากตกัวเขาเปป็นคนเดบียวกกับทบีนี่
พวกเขาไดข้เตรบียมฝฟังศพเมสืนี่อสบีนี่วกันกล่อนหนข้า การอกัศจรรยร์นอีทั้ถผกยสืนยกันโดยประสาทสกัมผกัสตล่างๆ-พวกเขาไดช้กลวิชั่น



เหมก็นเนล่าของศพทบีนี่กดาลกังเนล่าตอนทบีนี่อลุโมงคร์นกันี้นถผกเปปิด, พวกเขาไดช้ยวินพระเยซผรข้องเรบียกวล่า “ลาซารกัสเออ๋ย จงออก
มาเถลิด”, พวกเขาไดช้เหด็นลาซารกัสขณะทบีนี่เขาออกมาจากอลุโมงคร์ฝฟังศพนกันี้น, และพวกเขาไดช้สชมผชสตชวเขาขณะทบีนี่พวก
เขาเอาผข้าพกันศพเหลล่านกันี้นออกไป ไมล่อาจปฏลิเสธไดข้เลยวล่าการอกัศจรรยร์นบีนี้ไดข้เกลิดขซนี้นแลข้ว และไมล่อาจปฏลิเสธไดข้เลย
วล่ามบีพระเจผู้าเพบียงผผข้เดบียวทบีนี่สามารถกระทดาการอกัศจรรยร์แบบนกันี้นไดข้ ดกังนกันี้นพวกศกัตรผของพระเยซผจซงถผกสงบปาก
สงบคดาชกันี่วระยะเวลาหนซนี่ง

บางคนเชคืที่อ
ขข้อ 45: “ดชงนชทั้นพวกยวิวหลายคนทอีชั่มาหามารอียค์และไดช้เหด็นการกระทกาของพระเยซซู กด็เชรืชั่อในพระองคค์”
ยลิวบางคนเหลล่านกันี้นทบีนี่ไดข้มาเพสืนี่อปลอบโยนมารบียร์และมารธาในความเสบียใจของพวกนางไมล่ปฏลิเสธอบีกตล่อ

ไปวล่าพระเยซผทรงเปป็นพระครลิสตร์ของพระเจข้าอยล่างแทข้จรลิง พวกเขาเชสืนี่อในพระองคร์ สล่วนตกัวแลข้วผมเชสืนี่อวล่านบีนี่เปป็น
มากกวล่าความเชสืนี่อทบีนี่สมอง ผมคลิดวล่ามกันเปป็น “ความเชสืนี่อทบีนี่ใจ” และถข้าพวกเขาไมล่ไดข้กลกับใจเชสืนี่ออยล่างเตก็มทบีนี่ในขณะ
นกันี้น พวกเขากก็กลายเปป็นผผข้เรบียนรผข้แลข้ว, ผผข้แสวงหาความจรลิง, และไมล่ตข้องสงสกัยเลยวล่าพวกเขาอยผล่ในคนกลลุล่มใหญล่นกันี้น
ทบีนี่รกับความรอดในวกันเพก็นเทคอสตร์นกันี้น ผมไมล่สงสกัยเลยวล่ามบีคนปฏลิเสธพระองคร์มากกวล่าเชสืนี่อในพระองคร์ แตล่พระ
คกัมภบีรร์ขข้อนบีนี้กลล่าววล่า “พวกยลิวหลายคน...เชสืนี่อในพระองคร์”

ผมอยากรผข้จรลิงๆวล่ามารบียร์และมารธามบีปฏลิกลิรลิยาอยล่างไรเมสืนี่อนข้องชายของพวกนางออกมาจากอลุโมงคร์ฝฟัง
ศพนกันี้น แตล่พระบลิดาในสวรรคร์ไมล่ทรงเหก็นวล่าสมควรทบีนี่จะเปปิดเผยเรสืนี่องนบีนี้แกล่เรา เราไมล่อาจสงสกัยเลยวล่านบีนี่ถสือวล่าเปป็น
วกันทบีนี่ยลินี่งใหญล่ทบีนี่สลุดในชบีวลิตของพวกนาง และแนล่นอนวล่าความเชสืนี่อของพวกนางถผกเพลินี่มขซนี้นอยล่างมหาศาลผล่าน
ทางการทบีนี่องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าทรงชลุบลาซารกัสใหข้เปป็นขซนี้นจากตาย

ขข้อ 46: “แตต่พวกเขาบางคนไปหาพวกฟารวิสอี และเลต่าเหตทุการณค์ทอีชั่พระเยซซูไดช้ทรงกระทกาใหช้ฟปัง”
ดวงอาทลิตยร์ดวงเดบียวกกับทบีนี่ละลายนนี้ดาแขก็งกก็จะทดาใหข้ดลินเหนบียวแขก็งจนเปป็นกข้อนอลิฐ ขล่าวประเสรลิฐทบีนี่ทดาใหข้

ใจหลายดวงอล่อนนลุล่มกก็จะทดาใหข้ใจหลายดวงแขด็งกระดช้างเมสืนี่อขล่าวประเสรลิฐนกันี้นถผกปฏลิเสธซนี้ดาแลข้วซนี้ดาอบีก พวกยลิวบาง
คนเหลล่านกันี้นไดข้ถผกทดาใหข้มบีใจอล่อนลงเพราะการอกัศจรรยร์นกันี้นทบีนี่พวกเขาเพลินี่งไดข้เหก็น ขณะทบีนี่คนอสืนี่นๆมบีใจทบีนี่แขก็งกระดข้าง 
พวกเขาไดข้ตกัดสลินใจแลข้ว, พวกเขาเกลบียดชกังพระเยซผ, และมกันทดาใหข้พวกเขาโมโหทบีนี่ไดข้เหก็นพระองคร์กระทดาการ
อกัศจรรยร์หนซนี่งซซนี่งพวกเขาไมล่อาจอธลิบายไดข้ ดข้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาจซงรบีบรลุดไปยกังพระวลิหารเพสืนี่อไปบอกสภาซานเฮดรลิ
นวล่าเกลิดอะไรขซนี้นทบีนี่หมผล่บข้านเบธานบีวกันนกันี้น

คนบางคนวกันนบีนี้คลิดวล่าถข้าพวกเขาแคล่ไดข้เหด็นการอชศจรรยค์หนจึชั่งเทล่านกันี้น พวกเขากก็อาจเชสืนี่อและรกับความรอด;
แตล่การเหก็นการอกัศจรรยร์ตล่างๆไมล่จดาเปป็นตข้องนดาผผข้คนมาถซงพระเจข้า ลผกา 16:19-31 ใหข้บกันทซกเกบีนี่ยวกกับเศรษฐบีคน
นกันี้นและขอทานลาซารกัส ลาซารกัสตายและถผกพวกทผตสวรรคร์แบกไปไวข้ในอกของอกับราฮกัม เศรษฐบีคนนกันี้นกก็ตาย
ดข้วย และลสืมตาของตนในนรก เขาอข้อนวอนอกับราฮกัมใหข้สล่งลาซารกัสไปยกังบข้านบลิดาของเขาเพสืนี่อเปป็นพยานแกล่พบีนี่
นข้องหข้าคนของเขาและเตสือนคนเหลล่านกันี้นไมล่ใหข้มายกังสถานทบีนี่แหล่งความทรมานทบีนี่เขาอยซูต่ขณะนชทั้น แตล่อกับราฮกัมตอบ
กลกับไปวล่า “พวกเขามบีโมเสสและพวกศาสดาพยากรณร์แลข้ว (พระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิม) ใหข้พวกเขาฟฟังคน
เหลล่านกันี้นเถลิด...ถข้าพวกเขาไมล่ฟฟังโมเสสและพวกศาสดาพยากรณร์ พวกเขากด็จะไมต่เชรืชั่อเหมรือนกชน แมช้คนหนจึชั่งเปป็น
ขจึทั้นมาจากความตาย!”



เราเหก็นความจรลิงเดบียวกกันนบีนี้ถผกใหข้ภาพประกอบในขข้อพระคดาตอนทบีนี่เราศซกษากกันอยผล่ พระเยซผเพลินี่งไดข้
กระทดาการอกัศจรรยร์หนซนี่งทบีนี่มบีแตล่ฤทธลิธเดชเหนสือธรรมชาตลิของพระเจข้าผผข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธเทล่านกันี้นสามารถกระทดาไดข้-
และแนล่นอนวล่าพวกยลิวเหลล่านกันี้นทบีนี่อยผล่ในเหตลุการณร์วกันนกันี้นยล่อมตระหนกักถซงขข้อเทก็จจรลิงนกันี้น แตล่แทนทบีนี่ความจรลิงนกันี้น
จะทดาใหข้ใจของพวกเขาอต่อนลง พวกเขากลกับปฏลิเสธพระเยซผอบีกและรบีบไปบอกทางการเพสืนี่อกระตลุข้นคนเหลล่านกันี้น
ใหข้ลงมสือยลุตลิการรกับใชข้ของพระเยซผทกันทบี

มกันนล่าสนใจทบีนี่สลุดทบีนี่ไมล่มบีการเอล่ยถซงลาซารกัสเลย ไมล่มบีบกันทซกวล่าเกลิดอะไรขซนี้นกกับเขา ในหลายสกัปดาหร์ หลาย
เดสือน หรสือหลายปปตล่อมาแหล่งชบีวลิตของเขา เราไมล่รผข้วล่าเขามบีชบีวลิตอยผล่นานขนาดไหน เราไมล่มบีบกันทซกเกบีนี่ยวกกับชบีวลิตของ
เขาหลชงจากการฟฟฟื้นครืนชอีพของเขา เราไมล่จดาเปป็นตข้องประหลาดใจทบีนี่เขาไมล่ไดข้บอกวล่าเขาไดข้เหก็น, ไดข้ยลิน, และไดข้
ประสบกกับอะไรในระหวล่างชล่วงเวลาทบีนี่รล่างกายของเขาอยผล่ในอลุโมงคร์ฝฟังศพนกันี้นและวลิญญาณของเขาอยผล่ในเมสืองบรม
สลุขเกษม เพราะเปาโลบอกเราใน 2 โครลินธร์ 12:1-4 วล่าเขารผข้จกักชายคนหนซนี่งในพระครลิสตร์ทบีนี่ไดข้ถผกรกับขซนี้นไปยกังเมสือง
บรมสลุขเกษม “และไดช้ยวินวาจาซจึชั่งจะพซูดเปป็นคกาไมต่ไดช้ และมนทุษยค์จะพซูดออกมากด็ตช้องหช้าม”

มกันปลอบโยนใจทบีนี่ไดข้รผข้วล่าเมสืนี่อพระเยซผเสดก็จมาในการรกับขซนี้นไปนกันี้น เสบียงเดบียวกกับทบีนี่ไดข้รข้องเรบียกวล่า “ลาซา
รกัสเออ๋ย จงออกมาเถลิด!” จะเรบียกศพของเหลล่าวลิสลุทธลิชนออกมาจากหลลุมศพ ไมล่วล่าพวกเขาจะอยผล่ทบีนี่ไหนกก็ตาม “ผซูช้
ทอีชั่ตายแลช้วจะไดช้ยวินพระสทุรเสอียงแหต่งพระบทุตรของพระเจช้า และบรรดาผซูช้ทอีชั่ไดช้ยวินจะมอีชอีววิต” (ยอหร์น 5:25)

พวกศจัตรผของพระเยซผคริดอทุบายจะประหารพระองคห์เสรีย
ขข้อ 47: “ฉะนชทั้นพวกปทุโรหวิตใหญต่และพวกฟารวิสอีกด็เรอียกประชทุมสมาชวิกสภาแลช้ววต่า “เราจะทกาอยต่างไร

กชน เพราะวต่าชายผซูช้นอีทั้ทกาการอชศจรรยค์หลายประการ”
“สภา” นบีนี้คสือสภาซานเฮดรลินอยล่างไมล่ตข้องสงสกัย ซซนี่งเปป็นคณะปกครองของศาสนายลิว มกันมบีลกักษณะเปป็น

แบบศาสนจกักรโดยแทข้และไมล่มบีสล่วนเกบีนี่ยวขข้องใดๆเลยกกับการปกครองฝฝ่ายพลเรสือนหรสือการเมสือง พวกเผดก็จการ
ทางศาสนาเปป็นศกัตรผทบีนี่รข้ายกาจทบีนี่สลุดของความเชสืนี่อแบบครลิสเตบียนมาโดยตลอด นบีนี่เปป็นความจรลิงในสมกัยของพระ
เยซผ, มกันเปป็นความจรลิงวกันนบีนี้, และมกันจะเปป็นความจรลิงตล่อไปจนกวล่าสลินี่งสารพกัดจะสดาเรก็จครบถข้วน พวกผผข้นดาทาง
ศาสนาเหลล่านกันี้น (พวกฟารลิสบี, พวกธรรมาจารยร์, และพวกผผข้อาวลุโส) หลกังจากไดข้ยลินเรสืนี่องการอกัศจรรยร์ทบีนี่ทดาใหข้ลาซา
รกัสเปป็นขซนี้นจากตายแลข้ว กก็ตกัดสลินใจวล่าพวกเขาตข้องยกับยกันี้งพระเยซผโดยใชข้ทลุกวลิถบีทาง ดกังนกันี้นพวกเขาจซงเรบียกประชลุม
สมาชลิกสภา และถามกกันและกกันวล่า “เราจะทกาอยต่างไรกชน” กลล่าวอบีกนกัยหนซนี่ง “เราตข้องตกัดสลินใจวล่าจะทดาอะไร 
ดข้วยวล่าเปป็นทบีนี่แนล่นอนวล่าเราตข้องทดาอะไรสชกอยต่างแลข้ว! เราจะมกัวนกันี่งอยผล่เฉยๆและปลล่อยใหข้เยซผชาวนาซาเรก็ธผผข้นบีนี้
กระทดากลิจการอกันเปปปี่ยมดข้วยฤทธลิธเดชของเขาตล่อไปไมล่ไดข้ ความเปป็นทบีนี่นลิยมของเขากดาลกังเพลินี่มสผงขซนี้นเรสืนี่อยๆ เหลล่าผผข้
ตลิดตามของเขากดาลกังทวบีคผณขซนี้นอยล่างรวดเรก็ว และเราตข้องทดาอะไรสกักอยล่างทกันทบี แตล่-เราจะทกาอะไรกชนดอี?

พวกฟารลิสบีและพวกผผข้ปกครองทางศาสนาเหลล่านกันี้นไมล่อาจปฏลิเสธการอกัศจรรยร์ตล่างๆของพระเยซผไดข้-การ
อกัศจรรยร์เหลล่านกันี้นมบีจดานวนมากเกลินไป, ถผกกระทดาตล่อหนข้าผผข้คน, ถผกเหก็นโดยผผข้คนทบีนี่มบีสตลิสกัมปชกัญญะและมบีความ
เฉลบียวฉลาด แตล่ถซงแมข้วล่าการอกัศจรรยร์ตล่างๆของพระองคร์ไมล่ไดข้ถผกปฏลิเสธ เรากก็เหก็นวล่าคนทกันี้งหลายทบีนี่ยสืนอยผล่ตต่อหนช้า
การอกัศจรรยร์อกันยลินี่งใหญล่เหลล่านกันี้นกก็ไมล่ไดข้กลกับใจเชสืนี่อ การอกัศจรรยร์ตล่างๆไมล่ทดาใหข้กลกับใจเชสืนี่อ เราไดข้รกับความรอดโดย
พระคลุณผล่านทางความเชสืนี่อ-“มนลุษยร์เชสืนี่อดข้วยใจไปสผล่ความชอบธรรม” การเหก็นดข้วยตาไมล่ทดาใหข้กลกับใจเชสืนี่อ การเหก็น



การอกัศจรรยร์ของพระเจข้าแบบทบีนี่ชลุบลาซารกัสใหข้เปป็นขซนี้นจากอลุโมงคร์ฝฟังศพไมล่ไดข้ทดาใหข้พวกยลิวจดานวนมากเหลล่านกันี้นทบีนี่
ไดข้เหก็นมกันทกันี้งหมดกลกับใจเชสืนี่อ เมสืนี่อสมาชลิกสภานกันี้นมาประชลุมกกัน แทนทบีนี่จะถามวล่า “เราจะทคาอะไรดบี” พวกเขานล่า
จะกลล่าววล่า “เมสืนี่อไดข้เหก็นการอกัศจรรยร์แบบนกันี้น คสือการอกัศจรรยร์ทบีนี่มบีแตล่พระเจข้าเทล่านกันี้นทบีนี่ทรงกระทดาไดข้ ใหข้พวกเรา
ทลุกคนรกับชายผผข้นบีนี้เปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพวกเรากกันเถลิด!” แตล่ชายเหลล่านบีนี้ถผกบกังตาโดยพญามาร พวกเขาไมล่มบี
ความประสงคค์ทบีนี่จะเชสืนี่อวล่าพระเยซผทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ และพวกเขาคลิดอลุบายของตนตล่อไปเพสืนี่อทบีนี่จะประหาร
ชบีวลิตพระองคร์เสบีย

ขข้อ 48: “ถช้าเราปลต่อยเขาไวช้อยต่างนอีทั้ คนทชทั้งปวงจะเชรืชั่อถรือเขา แลช้วพวกโรมกด็จะมารวิบเอาทชทั้งทอีชั่และ
ชนชาตวิของเราไป”

คดาวล่า “อยต่างนอีทั้” มบีความหมายวล่า “แบบทบีนี่เปป็นอยผล่ตอนนบีนี้ และจนถซงบกัดนบีนี้” นกันี่นคสือ พวกยลิวเหลล่านกันี้นเหก็น
พข้องตรงกกันวล่าถข้าพวกเขาปลล่อยใหข้พระเยซผกระทดาการอกัศจรรยร์ตล่างๆตล่อไป, ถข้าพวกเขาแคล่โตข้เถบียงกกับพระองคร์
และไมล่ใชข้มาตรการขกันี้นเดก็ดขาดเพสืนี่อหยลุดยกันี้งพระองคร์ ฝผงชนมหาศาลกก็จะเชสืนี่อในพระองคร์, ความเปป็นทบีนี่นลิยมของ
พระองคร์กก็จะเพลินี่มสผงขซนี้นตล่อไป และในทบีนี่สลุดพระองคร์กก็จะชนะใจประชาชนสล่วนใหญล่ไปจากคนเหลล่านกันี้นทบีนี่ปกครอง
อยผล่ในอลิสราเอลขณะนกันี้น

“แลช้วพวกโรมกด็จะมารวิบเอาทชทั้งทอีชั่และชนชาตวิของเราไป” นบีนี่เปป็นสลินี่งทบีนี่พวกเขากลกัวมากทบีนี่สลุด! ถข้าพระเยซผ
จะรวบรวมเหลล่าผผข้ตลิดตามไดข้มากพอทบีนี่จะปฝ่าวประกาศวล่าพระองคร์เปป็นกษกัตรลิยร์ เหลล่าผผข้นดาของโรมกก็จะไดข้ยลินเกบีนี่ยว
กกับเรสืนี่องนบีนี้และจะถสือวล่านบีนี่เปป็นการกบฏตล่อการปกครองของโรม พวกเขากก็จะสล่งกองทกัพมาและทดาลายกรลุง
เยรผซาเลก็มพรข้อมกกับวลิหารของมกัน และทดาลายพวกยลิวเหลล่านกันี้นดข้วย-หรสือจกับพวกเขาไปเปป็นเชลยเหมสือนอยล่างทบีนี่
พวกบาบลิโลนไดข้กระทดา

ไมล่มบีขข้อแกข้ตกัวเลยสดาหรกับสมาชลิกสภาเหลล่านกันี้นทบีนี่ยกเหตลุผลแบบนกันี้น ตลอดการรกับใชข้ขององคร์พระผผข้เปป็น
เจข้าของเรา, ในการเทศนาสกันี่งสอนทกันี้งหมดของพระองคร์, พระองคร์ไมล่เคยเอล่ยถซงอาณาจกักรฝฝ่ายโลกเลยสกักครกันี้ง
เดบียว, พระองคร์ไมล่เคยบอกเปป็นนกัยเลยถซงอาณาจกักรหนซนี่งซซนี่งใชข้กดาลกังสนกับสนลุน พระองคร์ทรงประกาศวล่าอาณาจกักร
ของพระองคร์ “ไมล่ใชล่ของโลกนบีนี้”, มกันไมล่ไดข้ดดารงอยผล่ชกันี่วคราวเหมสือนอยล่างอาณาจกักรของซาโลมอนหรสือดาวลิด 
พระองคร์ไมล่เคยตรกัสเปป็นนกัยสกักครกันี้งวล่าพระองคร์ไดข้เสดก็จมาเพสืนี่อทบีนี่จะชล่วยพวกยลิวเหลล่านกันี้นใหข้พข้นจากการปกครอง
ของโรม ตรงกกันขข้าม พระองคร์ทรงบอกพวกยลิวเหลล่านกันี้นวล่า “ของของซบีซารร์ จงถวายแกล่ซบีซารร์” (มาระโก 12:17)

ถข้าพวกฟารลิสบีและพวกปลุโรหลิตใหญล่เหลล่านกันี้นเขข้าใจพระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิมและคดาพยากรณร์ตล่างๆ
เกบีนี่ยวกกับพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา พวกเขากก็คงจะรผข้วล่าพวกโรมไมล่มบีทางพลิชลิตองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าและประชากร
ของพระองคร์ไดข้หากพระเยซผทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาจรลิงๆและทรงกระทดาการอกัศจรรยร์ตล่างๆไดข้ตามพ
ระประสงคร์ของพระองคร์ ไมข่มรีประชาชาตลิใดเคยทบีนี่จะสามารถพลิชลิตพวกยลิวไดข้เมสืนี่อพวกเขาปรนนลิบกัตลิพระเจข้าและ
เดลินกกับพระองคร์ พวกคนฟปลลิสเตบียไมล่อาจเอาชนะดาวลิดไดข้ และพวกโรมกก็ไมล่อาจพลิชลิตพระองคร์ผผข้ทรงเปป็นทายาท
ของดาวลิด คสือพระเยซผครลิสตร์เจข้า ไดข้อยล่างแนล่นอน ถข้าพระองคร์ทรงเปป็นกษกัตรลิยร์ของพวกเขาอยล่างแทข้จรลิง โดยถผก
ยอมรกับใหข้เปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา พระองคร์กก็จะทรงมบีชกัยชนะเหนสือโรมไดข้อยล่างแนล่นอน การยกเหตลุผล
ของพวกเขาเปป็นผลลกัพธร์ของความไมล่เชสืนี่อของพวกเขา



พวกฟารลิสบีเหลล่านกันี้นไมล่เพบียงเปป็นคนไมล่เชสืนี่อเทล่านกันี้น-พวกเขายกังเปป็นคนหนข้าซสืนี่อใจคดอบีกดข้วย พวกเขากลล่าว
วล่าพวกเขารข้อนใจเกบีนี่ยวกกับพระวลิหารและการนมกัสการพระเจข้าของพวกเขา แตล่พวกเขากก็ไมล่ไดข้หล่วงใยเกบีนี่ยวกกับ
พระวลิหารและการนมกัสการจรวิงๆ พวกเขากลกัววล่าอดานาจเผดก็จการของพวกเขาเองจะถผกทดาลาย! สลินี่งทบีนี่พวก
ปลุโรหลิตใหญล่และพวกฟารลิสบีเหลล่านกันี้นเกลบียดชกังมากทบีนี่สลุดคสือ หลกักคดาสอนของพระเยซผเจข้า-หลกักคดาสอนหนซนี่งทบีนี่
เปปิดโปงความชกันี่วรข้ายแหล่งระบบของพวกเขาและทดาใหข้สลิทธลิอดานาจของพวกเขาในเรสืนี่องตล่างๆทางศาสนาอล่อนแอ
ลง อาชบีพของพวกเขากดาลกังตกอยผล่ในอกันตรายรข้ายแรงหากพวกเขาไมล่สามารถยกับยกันี้งพระองคร์จากการเทศนาหลกัก
คดาสอนทบีนี่พระองคร์กดาลกังเทศนามาตลอดไดข้ พวกเขาไมล่กลข้าสารภาพตต่อหนช้าผซูช้คนถซงสลินี่งทบีนี่ถผกซล่อนอยผล่ลกับๆในใจของ
พวกเขา ดกังนกันี้นพวกเขาจซงกลล่าววล่าพวกเขากลกัววล่าพระองคร์จะทรงทดาใหข้พวกโรมรผข้สซกอลิจฉาและทดาใหข้คนเหลล่านกันี้น
มาทดาลายพระวลิหารและนดาประชาชาตลินกันี้นใหข้ตกเปป็นทาส พวกเขากลล่าววล่าพวกเขาอยากยกับยกันี้งพระองคร์เพราะวล่า
พวกเขากลกัวพวกโรม แตล่ความจรลิงของเรสืนี่องนบีนี้กก็คสือวล่าพวกเขาพบวล่าอลิทธลิพลทบีนี่เพลินี่มขซนี้นของพระองคร์ทบีนี่มบีกกับ
ประชาชนทดาใหข้พวกเขารข้อนใจ; พวกเขากลกัววล่าพระองคร์จะทดาลายอดานาจของพวกเขาทบีนี่มบีอยผล่เหนสือประชาชนใน
ทบีนี่สลุดและพวกเขาจะไมล่สามารถบงการหลกักคดาสอนและนโยบายทางศาสนาของตนไดข้อบีกตล่อไป พวกเขาใชข้วลิธบี
เดบียวกกันนบีนี้ตอนทบีนี่พวกเขากลล่าวหาพระเยซผตล่อหนข้าปปลาต พวกเขากลล่าววล่าพระองคร์ไดข้ยลุยงใหข้กล่อการกบฏ, วล่า
พระองคร์ทรงตกันี้งตกัวเปป็นกษกัตรลิยร์

เมสืนี่อพวกยลิวเหลล่านกันี้นพผดถซงพวกโรมทบีนี่จะมาและยซด “ทอีชั่” ของพวกเขาไป พวกเขากก็กดาลกังหมายถซงพระ
วลิหาร (จงศซกษากลิจการ 6:13, 14 และมบีคาหร์ 1:3)

ขข้อ 49 และ 50: “แตต่คนหนจึชั่งในพวกเขา ชรืชั่อคายาฟาสเปป็นมหาปทุโรหวิตประจกาการในปปีนชทั้น กลต่าวแกต่เขา
ทชทั้งหลายวต่า “ทต่านทชทั้งหลายไมต่รซูช้อะไรเสอียเลย และไมต่พวิจารณาดช้วยวต่า จะเปป็นประโยชนค์แกต่เราทชทั้งหลาย ถช้าจะใหช้
คนตายเสอียคนหนจึชั่งเพรืชั่อประชาชน แทนทอีชั่จะใหช้คนทชทั้งชาตวิตช้องพวินาศ”

“ในปปีนชทั้น” (ภาษาอกังกฤษ: “ปปีเดอียวกชนนชทั้น”) มบีความสดาคกัญสลุดๆในพระคดาขข้อนบีนี้ “ปปเดบียวกกัน” นกันี้น
ตดาแหนล่งมหาปลุโรหลิตไดข้สลินี้นสลุดลงตลอดกาล “ปปเดบียวกกัน” นกันี้นมล่านของพระวลิหารไดข้ขาดกลางตกันี้งแตล่บนตลอดลล่าง
และทบีนี่บรลิสลุทธลิธทบีนี่สลุดไดข้ถผกเผยโลล่งเพสืนี่อทบีนี่ททุกคนจะสามารถเขข้าไปไดข้ “ปปเดบียวกกัน” นกันี้นระบบของโมเสสไดข้สลินี้นสลุดลง 
เมสืนี่อพระครลิสตร์ตรกัสวล่า “สดาเรก็จแลข้ว” พระองคร์กก็ไดข้ทรงกลายเปป็นมหาปลุโรหลิตของเรา และบกัดนบีนี้มบีพระเจข้าองคร์เดบียว
และคนกลางผผข้เดบียวระหวล่างพระเจข้ากกับมนลุษยร์ คสือพระเยซผครลิสตร์มนลุษยร์ผผข้นกันี้น (1 ทธ. 2:5) ใน “ปปเดบียวกกันนกันี้น” 
วกันเพก็นเทคอสตร์ไดข้มาถซง, พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธทรงถผกเทออก, และพระองคร์ทรงอยผล่ในโลกมานกับตกันี้งแตล่นกันี้นเพสืนี่อ
ฟฟ้องใจ, ชกักจผงใหข้เชสืนี่อ, และชกักนดาผผข้คนใหข้มาถซงพระเจข้า

จากกลิจการ 5:17 เราอาจสรลุปไดข้วล่าคายาฟาสเปป็นสะดผสบีคนหนซนี่ง: “ฝฝ่ายมหาปลุโรหลิตและพรรคพวกของ
ทล่านกก็ลลุกขซนี้น (คสือพวกสะดผสบี) มบีความโกรธอยล่างยลินี่ง” ถข้าคายาฟาสเปป็นมหาปลุโรหลิตทบีนี่ถผกกลล่าวถซงตรงนบีนี้-(และผผข้รผข้
พระคกัมภบีรร์สล่วนใหญล่กก็เหก็นพข้องตรงกกันวล่าเขาเปป็น)-มกันกก็อธลิบายไดข้วล่าทดาไมเขาถซงตอบขข้อโตข้แยข้งของพวกฟารลิสบี
อยล่างเหยบียดหยามเชล่นนบีนี้: “ทต่านทชทั้งหลายไมต่รซูช้อะไรเสอียเลย...” แตล่ถซงแมข้วล่าคายาฟาสเขข้ามาแกข้ตล่างใหข้พระเยซผใน
เรสืนี่องนกันี้น เรากก็ควรสกังเกตวล่าพวกเขามาประชลุมกกันและตกลงกกันวล่าพระองคร์ควรถผกปรกับโทษถซงตาย พวกสะดผสบี
และพวกฟารลิสบีมบีความคลิดเหก็นแตกตล่างกกันในหลายประเดก็นเกบีนี่ยวกกับหลกักคดาสอน แตล่เมสืนี่อพวกเขาเรลินี่มคลิดทบีนี่จะ



ทดาลายพระเยซผ พวกเขากก็เขข้ากกันเปป็นปปปี่เปป็นขลลุล่ย! มกันไมล่ใชล่เรสืนี่องผลิดธรรมดาทบีนี่พวกศกัตรผรวมพลกังกกันเมสืนี่อขล่าว
ประเสรลิฐและเหลล่าคนทบีนี่ยดาเกรงพระเจข้ากดาลกังถผกโจมตบี

“คายาฟาสเปป็นมหาปทุโรหวิตประจกาการในปปีนชทั้น...” ภายใตข้พระราชบกัญญกัตลิของโมเสส ตดาแหนล่งมหา
ปลุโรหลิตคงอยผล่จนกระทกันี่งมหาปลุโรหลิตคนนกันี้นเสบียชบีวลิต อยล่างไรกก็ตาม ดผเหมสือนวล่าในสมกัยของพระเยซผ ผผข้คนกลายเปป็น
มหาปลุโรหลิตโดยการเลสือกตกันี้ง แตล่ไมล่มบีทางทบีนี่จะทราบไดข้วล่าพวกเขาปฏลิบกัตลิหนข้าทบีนี่นบีนี้นานหนซนี่งปป หรสือวาระการดดารง
ตดาแหนล่งของพวกเขานานเทล่าไร มกันจซงไมล่ใชล่เรสืนี่องแปลกทบีนี่เปาโลกลล่าวครกันี้งหนซนี่งวล่า “ขช้าพเจช้าไมต่ไดช้ทราบมากต่อน
เลยพอีชั่นช้องวต่าเขาเปป็นมหาปทุโรหวิต” (กลิจการ 23:2-5) เราทราบวล่าคายาฟาสเปป็นมหาปลุโรหลิตเมสืนี่อยอหร์นผผข้ใหข้บกัพตลิศ
มาเรลินี่มเทศนาในถลินี่นทลุรกกันดาร: “อกันนาสกกับคายาฟาสเปป็นมหาปลุโรหลิต คราวนกันี้นพระวจนะของพระเจข้ามาถซงยอหร์
นบลุตรชายเศคารลิยาหร์ในถลินี่นทลุรกกันดาร แลข้วยอหร์นจซงไปทกันี่วบรลิเวณรอบแมล่นนี้ดาจอรร์แดน ประกาศเรสืนี่องบกัพตลิศมาอกัน
สดาแดงการกลกับใจใหมล่ เพสืนี่อจะทรงยกความผลิดบาปเสบียไดข้” (ลผกา 3:2, 3) เขาเปป็นมหาปลุโรหลิตหลกังจากวกันเพก็นเท
คอสตร์นกันี้นเชล่นกกัน และกล่อนการขล่มเหงและเอาหลินขวข้างสเทเฟน (กลิจการ 4:6)

โจเซฟฟัสนกักประวกัตลิศาสตรร์บอกเราวล่าพวกยลิวมบีมหาปลุโรหลิตสลิบสามคนตกันี้งแตล่อาโรนจนถซงสมกัยกษกัตรลิยร์ซา
โลมอน-ชล่วงเวลานาน 612 ปป พวกเขามบีมหาปลุโรหลิตสลิบแปดคนตกันี้งแตล่สมกัยซาโลมอนจนถซงการไปเปป็นเชลยทบีนี่บาบลิ
โลน-460 ปป แตล่ตกันี้งแตล่สมกัยทบีนี่เฮโรดเรลินี่มครองราชยร์จนถซงการทดาลายกรลุงเยรผซาเลก็ม (ชล่วงเวลาไมล่ถซง 100 ปป) พวก
เขามบีมหาปลุโรหลิตอยล่างนข้อยยบีนี่สลิบแปดคน จากตรงนบีนี้ เราจซงทราบวล่าพวกเขาไมล่ไดข้ปฏลิบกัตลิตามพระราชบกัญญกัตลิซซนี่ง
พวกเขาอข้างวล่ารกักและเทลิดทผนนกักหนา

คายาฟาสกลล่าวแกล่พวกฟารลิสบีเหลล่านกันี้นวล่า “ทต่านทชทั้งหลายไมต่รซูช้อะไรเสอียเลย” ดผเหมสือนวล่าคายาฟาสเนข้น
คดาวล่า “ทข่านทจันงหลาย” อกันเปป็นการแสดงออกถซงการเหยบียดหยามตล่อความไมล่รผข้และความอล่อนแอของพวกฟารลิสบี 
“พวกทล่านไมล่เขข้าใจสถานการณร์นบีนี้เลย พวกทล่านกดาลกังเสบียเวลาเปลล่าไปกกับการพซูดถซงการยกับยกันี้งชายคนนบีนี้ไมล่ใหข้
กระทดาการอกัศจรรยร์ตล่างๆ และพวกทล่านตข้องใชข้มาตรการทบีนี่แขก็งแรงกวล่านบีนี้เยอะ” จากนกันี้นคายาฟาสจซงประกาศ
กข้องอยล่างเปปิดเผยและไมล่อายวล่า “คนหนจึชั่งตช้องตาย-ไมต่อยต่างนชทั้นคนทททั้งชาตวิจะถซูกทกาลาย! ชายผผข้นบีนี้ทบีนี่กระทดาการ
อกัศจรรยร์อกันทรงฤทธลิธตล่างๆจะกล่อความยลุล่งยากใหข้มาสผล่ประชาชาตลิของเราและเราททุกคนจะพลินาศ นอกเสบียจากวล่า
เขาถผกปรกับโทษถซงตาย ฉะนกันี้นจะหารสือเรสืนี่องนบีนี้กกันตล่อไปอบีกทดาไมเลล่า?”

ถข้าคายาฟาสยกังมบีชบีวลิตอยผล่วกันนบีนี้ เขากก็คงเปป็นพวกเสรบีนลิยมทบีนี่เกล่งกาจ หรสือเปป็นนกักการเมสืองผผข้โดดเดล่นคน
หนซนี่ง (นชกการเมรือง, ไมล่ใชล่รจัฐบทุรทุษ) คดาประกาศของเขาพลิสผจนร์วล่าเขาไมล่สนพระราชบกัญญกัตลิเลย จงสกังเกตวล่าเขาไมล่
ไดข้กลล่าววล่า “มกันถซูกตช้องตามพระราชบชญญชตวิทบีนี่จะปรกับโทษชายผผข้นบีนี้ถซงตายเพสืนี่อทบีนี่คนอสืนี่นๆจะไดข้ไมล่ตข้องทนทลุกขร์” เขา
กลล่าววล่า “มกันจะเปป็นประโยชนค์-(เราตข้องทดาสลินี่งนบีนี้) ชายผผข้นบีนี้ตข้องตาย-มกันไมล่สดาคกัญวล่าเขาเปป็นคนดบีแคล่ไหน, เขาไดข้
ทดาความดบีมากขนาดไหนแลข้วหรสือกดาลกังทดาอยผล่ เขาอาจไมล่มบีความผลิด, เขาอาจเปป็นคนชอบธรรม; แตล่เขาตข้องตาย 
เพราะวล่าถข้าเราปลล่อยเขาไวข้ตามลดาพกัง เขาอาจทดาใหข้พวกโรมมาทดาลายประเทศชาตลิของเราไดข้” ในคดากลล่าวของ
เขา คายาฟาสไดข้ฝฝ่าฝฟนกฎทลุกขข้อแหล่งเกบียรตลิยศ, สดานซกผลิดชอบชกันี่วดบี, และความจรลิง ใชล่แลข้วครกับ เขาคงจะเปป็นนกัก
ศาสนศาสตรร์แนวคลิดเสรบีนลิยมทบีนี่ยอดเยบีนี่ยม หรสือเปป็นนกักการเมสืองผผข้ชนี่ดาชองไดข้อยล่างแนล่นอน!



ขข้อ 51: “เขามวิไดช้กลต่าวอยต่างนชทั้นตามใจชอบ แตต่เพราะวต่าเขาเปป็นมหาปทุโรหวิตประจกาการในปปีนชทั้น จจึง
พยากรณค์วต่าพระเยซซูจะสวิทั้นพระชนมค์แทนชนชาตวินชทั้น”

ตรงนบีนี้และในขข้อ 52 เรามบีคดาอธลิบายแทรกของยอหร์นเกบีนี่ยวกกับและขยายความคดากลล่าวของมหาปลุโรหลิตผผข้
นบีนี้-นกันี่นคสือ ถซงแมข้วล่าไมล่รผข้ตกัววล่าตนกดาลกังทดาอะไรอยผล่ คายาฟาสไดข้พยากรณร์ความจรลิง ในคดากลล่าวของเขาตล่อพวกฟารลิ
สบีเหลล่านกันี้น มบีขข้อความทบีนี่พลิเศษซซนี่งเปป็นคดาพยากรณร์ ซซนี่งประทานใหข้ผล่านทางชายคนหนซนี่ง-สะดผสบีคนหนซนี่ง-ผผข้ซซนี่งไมล่เชสืนี่อ
ในการเปป็นขซนี้นจากตายและทบีนี่มบีความผลิดชบีนี้นดาแบบผลิดๆเกบีนี่ยวกกับเรสืนี่องตล่างๆฝฝ่ายวลิญญาณ; แตล่มบีการครอบคลลุม
เนสืนี้อหาทบีนี่สดาคกัญในคดาพยากรณร์ของเขา-ขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าพระเยซผจะทรงสลินี้นพระชนมร์เพสืนี่อชนชาตลินกันี้นและจะทรง
รวบรวมผผข้คนจากททุกประชาชาตลิ

ตดาแหนล่งของมหาปลุโรหลิตไมล่ไดข้มอบอดานาจใหข้แกล่คนทกันี้งหลายทบีนี่เปป็นมหาปลุโรหลิตโดยอกัตโนมกัตลิ โดยทดาใหข้
พวกเขาสามารถพยากรณร์เหตลุการณร์ตล่างๆทบีนี่จะเกลิดขซนี้นไดข้ อยล่างไรกก็ตาม พระเจข้าทรงโปรดประทานอดานาจเชล่น
นกันี้นแกล่มหาปลุโรหลิตบางคนในบางยลุคสมกัย เพราะวล่าในสมกัยของดาวลิด ศาโดกถผกเรบียกวล่าเปป็น “ผผข้ทดานาย” (2 ซมอ.
15:27) นอกจากนบีนี้ เอโฟดของมหาปลุโรหลิตกก็ถล่ายทอดอดานาจบางอยล่างใหข้แกล่ชายผผข้สวมใสล่มกัน-อดานาจทบีนี่จะเหก็นลล่วง
หนข้าถซงเหตลุการณร์ตล่างๆในอนาคตอกันใกลข้:

“ดาวลิดทราบวล่าซาอผลทรงคลิดรข้ายตล่อทล่าน ทล่านจซงพผดกกับอาบบียาธารร์ปลุโรหลิตวล่า “จงนกาเอาเอโฟดมาทอีชั่นอีชั่
เถวิด” ดาวลิดกราบทผลวล่า “โอ ขข้าแตล่พระเยโฮวาหร์พระเจข้าแหล่งอลิสราเอล ผผข้รกับใชข้ของพระองคร์ไดข้ยลินแนล่วล่า ซาอผลหา
ชล่องทบีนี่จะมายกังเคอบีลาหร์เพสืนี่อทดาลายเมสืองนบีนี้เพราะขข้าพระองคร์เปป็นเหตลุ ประชาชนชาวเคอบีลาหร์จะมอบขข้าพระองคร์
ไวข้ในมสือทล่านหรสือ ซาอผลจะเสดก็จลงมาดกังทบีนี่ผผข้รกับใชข้ของพระองคร์ไดข้ยลินนกันี้นหรสือ โอ ขข้าแตล่พระเยโฮวาหร์พระเจข้าแหล่ง
อลิสราเอล ขอพระองคร์ทรงบอกผผข้รกับใชข้ของพระองคร์เถลิด” และพระเยโฮวาหร์ตรกัสวล่า “เขาจะลงมา” แลข้วดาวลิดจซง
กราบทผลวล่า “ประชาชนชาวเคอบีลาหร์จะมอบขข้าพระองคร์และคนของขข้าพระองคร์ไวข้ในมสือของซาอผลหรสือ” และ
พระเยโฮวาหร์ตรกัสวล่า “เขาทกันี้งหลายจะมอบเจข้าไวข้” (1 ซมอ. 23:9-12)

“อผรบีมและธผมมบีม” ในทกับทรวงของมหาปลุโรหลิตดผเหมสือนจะใหข้ฤทธลิธเดชพลิเศษแกล่ผผข้สวมใสล่ในเรสืนี่องการ
เขข้าใจและการแยกแยะ แตล่สลินี่งเหลล่านบีนี้ดผเหมสือนจะถผกถอนออกไปและสลินี้นสลุดลง เมสืนี่อพระวลิหารหลกังแรกถผกทดาลาย 
หลกังจากนกันี้น เราไมล่อล่านเจอฤทธลิธเดชเชล่นนกันี้นทบีนี่เปป็นของมหาปลุโรหลิตแลข้ว ไมล่มบีสกักคดาเดบียวในภาคพกันธสกัญญาใหมล่ทบีนี่
บอกเปป็นนกัยวล่ามหาปลุโรหลิตยลิวคนใดมบีฤทธลิธเดชเหมสือนกกับทบีนี่พวกเขาเคยมบีในสมกัยของดาวลิด เราไมล่มบีเหตลุผลทบีนี่จะเชสืนี่อ
ไดข้วล่าคายาฟาสถผกครอบครองโดยการเจลิมแบบพลิเศษจากพระเจข้า เขาเปป็นสะดผสบี, เขาปฏลิเสธเรสืนี่องการเปป็นขซนี้นจาก
ตาย-และถข้าเราปฏลิเสธเรสืนี่องการเปป็นขซนี้นจากตาย ความเชสืนี่อกก็เรากก็สผญเปลล่า  (ศซกษา 1 โครลินธร์ บททบีนี่ 15) เรารผข้วล่า
พระเจข้าตรกัสผล่านลาของบาลาอกัม และพระองคร์ตรกัสผล่านเสบียงขกันของไกล่ตกัวผผข้ตกัวหนซนี่งแกล่เปโตรผผข้กลกับสกัตยร์ มกันจซง
ไมล่ใชล่เรสืนี่องนล่าประหลาดใจทบีนี่พระองคร์ทรงใชข้คายาฟาสเปป็นเครสืนี่องมสืออกันหนซนี่งเพสืนี่อทบีนี่จะตรกัสผล่านตกัวเขา ถซงแมข้วล่าคา
ยาฟาสไมล่เขข้าใจสลินี่งทบีนี่เขากลล่าวกก็ตาม-“เขามวิไดช้กลต่าวอยต่างนชทั้นตามใจชอบ” ถข้อยคดาทบีนี่เขาพผดเปป็นถข้อยคดาแหล่งการ
พยากรณร์ ดกังทบีนี่ถผกพลิสผจนร์โดยเหตลุการณร์ตล่างๆทบีนี่เกลิดขซนี้นตามมาในไมล่ชข้า เขาไดข้พยากรณร์ถซงสลินี่งซซนี่งจะเกลิดขซนี้น แตล่เขา
ไมล่รผข้ตกัววล่าพระเยซผจะทรงสลินี้นพระชนมร์บนกางเขนเพสืนี่อชดาระหนบีนี้บาปแทนคนทกันี้งโลก นกันี่นไมล่ใชล่สลินี่งทบีนี่คายาฟาสมบีอยผล่ใน



หกัวเมสืนี่อเขากลล่าววล่า “จะเปป็นประโยชนร์แกล่เราทกันี้งหลาย ถข้าจะใหข้คนตายเสบียคนหนนที่งเพสืนี่อประชาชน แทนทบีนี่จะใหข้
คนทกันี้งชาตลิตข้องพลินาศ”

ขข้อ 52: “และมวิใชต่แทนชนชาตวินชทั้นอยต่างเดอียว แตต่เพรืชั่อจะรวบรวมบทุตรทชทั้งหลายของพระเจช้าทอีชั่
กระจชดกระจายไปนชทั้น ใหช้เขช้าเปป็นพวกเดอียวกชน”

ขข้อ 51 เปป็นคกาอธวิบายของยอหร์นเกบีนี่ยวกกับคดาพยากรณร์ของมหาปลุโรหลิตผผข้นบีนี้ และพระคดาขข้อนบีนี้เปป็นการ
ขยายความของยอหร์นเกบีนี่ยวกกับคดาอธลิบายนบีนี้

ถข้อยคดาทบีนี่คายาฟาสกลล่าวถผกทดาใหข้สดาเรก็จจรลิงแลข้วในแบบทบีนี่พลิเศษเหนสือธรรมดาทบีนี่สลุด-ไมล่ใชล่ในแบบทบีนี่เขา
ประสงคร์, ตกันี้งใจ, หรสือคาดหวกัง เรารผข้วล่าคดาพยากรณร์ของเขาไดข้ถผกใหข้ (และถผกทดาใหข้สดาเรก็จจรลิงแลข้ว) โดยการทรง
จกัดเตรบียมแบบมบีอดานาจเหนสือกวล่าของพระเจข้าผผข้ทรงอดานาจสลิทธลิธขาด ผล่านทางฤทธลิธเดชของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ 
คายาฟาสถผกบกังคกับใหข้กลล่าวถข้อยคดาทบีนี่ตกัวเขาเองไมล่เขข้าใจ, ถข้อยคดาทบีนี่พยากรณร์ถซงการไถล่ทบีนี่จะถผกซสืนี้อโดยทางพระ
โลหลิตทบีนี่ไหลออกของพระเยซผ เขาควิดวล่าเขากดาลกังเรบียกรข้องแคล่ใหข้ชายคนหนซนี่งถผกปรกับโทษถซงตายเกรงวล่าชนชาตลิยลิว
จะตข้องพลินาศเพราะชายคนนกันี้น; แตล่ในความเปป็นจรลิงแลข้วเขากดาลกังพยากรณร์วล่าพระครลิสตร์จะทรงสลินี้นพระชนมร์เพสืนี่อ
พวกยลิวและคนตล่างชาตลิและทรงจล่ายคล่าไถล่เพสืนี่อ “ผผข้ใดทบีนี่มบีใจปรารถนา”

“บทุตรทชทั้งหลายของพระเจช้าทอีชั่กระจชดกระจายไปนชทั้น” หมายถซงพวกคนตล่างชาตลิผผข้ซซนี่งจะบกังเกลิดใหมล่ผล่าน
ทางการไดข้ยลินขล่าวประเสรลิฐ ตกันี้งแตล่วกันนกันี้นจนถซงการรกับขซนี้นไปของครลิสตจกักร “บลุตรทกันี้งหลายของพระเจข้า” เหลล่านบีนี้
ถผกวางตรงนบีนี้ในลกักษณะตรงขข้ามกกับ “ชนชาตวินชทั้น” คสือชนชาตลิอลิสราเอล, ประชากรทบีนี่ถผกเลสือกสรรของพระเจข้าใน
เวลานกันี้น

การรวบรวม “ใหช้เขช้าเปป็นพวกเดอียวกชน” ชบีนี้ไปยกังวกันเปปปี่ยมราศบีนกันี้นเมสืนี่ออวกัยวะทลุกสล่วนแหล่งพระกายของ
พระครลิสตร์จะถผกรวบรวมเขข้าดข้วยกกันเปป็นหนซนี่งเดบียวในการเสดก็จมาครกันี้งทบีนี่สองของพระครลิสตร์-ไมล่ใชล่การรกับขซนี้นไปนกันี้น
แตล่เปป็นเวลาทบีนี่เปาโลกลล่าวถซงในเอเฟซกัส 1:10: “ประสงคร์วล่าเมสืนี่อเวลากดาหนดครบบรลิบผรณร์แลข้ว พระองคร์จะทรง
รวบรวมทลุกสลินี่งทกันี้งทบีนี่อยผล่ในสวรรคร์และในแผล่นดลินโลกไวข้ในพระครลิสตร์” (ศซกษายอหร์น 12:32 และปฐมกาล 49:10 
เชล่นกกัน)

เราไมล่ตข้องประหลาดใจทบีนี่คายาฟาสกลล่าวถข้อยคดาแหล่งการพยากรณร์ โดยไมล่รผข้วล่าตนพผดอะไร พระเจข้าทรง
มบีฤทธลิธอดานาจสลิทธลิธขาด และพระคลุณของพระองคร์กก็ใชข้ประโยชนร์จากปากของมหาปลุโรหลิตผผข้นบีนี้ถซงแมข้วล่าใจของเขายกัง
ไมล่ถผกแตะตข้องโดยพระคลุณของพระเจข้าหรสือโดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธกก็ตาม บาลาอชมเปป็นคนทบีนี่ชกันี่วรข้าย, รกักผล
กดาไร, ทดาใหข้คนอสืนี่นเสสืนี่อมทราม (อล่าน ยผดาส 11 และวลิวรณร์ 2:14) กระนกันี้นพระวลิญญาณกก็ทรงบกังคกับเขาใหข้พผดสลินี่ง
ตล่างๆทบีนี่วลิเศษและเปป็นความจรลิง: “บาลาอกัมเงยหนข้าดผเหก็นอลิสราเอลอยผล่เปป็นคล่ายๆตามตระกผล แลช้วพระววิญญาณ
ของพระเจช้ามาอยซูต่บนเขา” (กดว. 24:2)

ขข้อ 53: “ตชทั้งแตต่วชนนชทั้นเปป็นตช้นมา เขาทชทั้งหลายจจึงปรจึกษากชนจะฆต่าพระองคค์เสอีย”
คดากลล่าวของมหาปลุโรหลิตทดาใหข้ไดข้ขข้อสรลุป ตกันี้งแตล่วกันนกันี้นเปป็นตข้นมา พวกยลิวเหลล่านกันี้นไดข้ตกัดสลินใจแลข้ววล่าพระ

เยซผจะตข้องตาย สลินี่งเดบียวทบีนี่เหลสืออยผล่กก็คสือ การหาจกังหวะและวลิธบีการใหข้เจอ โดยไมล่กล่อใหข้เกลิดความวลุล่นวายและการ
ลลุกฮสือทล่ามกลางพวกประชาชน ขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าคายาฟาสดดารงตดาแหนล่งทบีนี่สผงเชล่นนกันี้นและมบีความกลข้าในคดา



ประกาศของตนกก็ทดาใหข้สมาชลิกสภาเชสืนี่อ อยล่างไรกก็ตาม พวกเขาดดาเนลินการตล่อไปอยล่างระมกัดระวกังในแผนการ
ตล่างๆของตนเพสืนี่อทดาลายพระเยซผ เพราะวล่าการอกัศจรรยร์นกันี้นทบีนี่หมผล่บข้านเบธานบีไดข้เพลินี่มจดานวนเหลล่าสาวกของ
พระองคร์ขซนี้นอยล่างมาก; หลายคนกดาลกังตลิดตามพระองคร์แลข้วตอนนบีนี้ และพวกเขาตข้องใชข้ความระมกัดระวกังในเรสืนี่อง
เวลา, สถานทบีนี่, และวลิธบีการในการดดาเนลินการตามแผนฆาตกรรมของพวกเขา

ขข้อ 54: “เหตทุฉะนชทั้นพระเยซซูจจึงไมต่เสดด็จในหมซูต่พวกยวิวอยต่างเปปิดเผยออีก แตต่ไดช้เสดด็จออกจากทอีชั่นชชั่นไปยชง
ถวิชั่นทอีชั่อยซูต่ใกลช้ถวิชั่นททุรกชนดาร ถจึงเมรืองหนจึชั่งชรืชั่อเอฟราอวิม และทรงพชกอยซูต่ทอีชั่นชชั่นกชบพวกสาวกของพระองคค์”

“เหตทุฉะนชทั้นพระเยซซู...” คดาวล่า “เหตลุฉะนกันี้น” บอกอะไรไดข้มากมายจรลิงๆ มกันแสดงใหข้เราเหก็นอยล่าง
ชกัดเจนวล่าพระเยซผทรงรผข้จกักใจและความคลิดของคนเหลล่านบีนี้; พระองคร์ทรงทราบแผนการตล่างๆของพวกเขา, 
พระองคร์ทรงทราบวล่าสภานกันี้นไดข้มบีมตลิแลข้ววล่าจะปรกับโทษพระองคร์ถซงตาย-แตล่พระองคร์ทรงทราบดข้วยวล่าเวลาของ
พระองคร์ยกังมาไมล่ถซงเตก็มทบีนี่ และตกันี้งแตล่เวลานกันี้นเปป็นตข้นมาพระองคร์ไมล่ทรงปรากฏตกัวอยล่างเปปิดเผยในกรลุงเยรผซาเลก็ม
จนถซงสกัปดาหร์นกันี้นทบีนี่พระองคร์ทรงถผกจกับกลุม, ถผกไตล่สวน, ถผกปรกับโทษ, และถผกตรซงกางเขน

พระองคร์ “ไดช้เสดด็จออกจากทอีชั่นชชั่นไปยชงถวิชั่นทอีชั่อยซูต่ใกลช้ถวิชั่นททุรกชนดาร ถจึงเมรืองหนจึชั่งชรืชั่อเอฟราอวิม และทรงพชก
อยซูต่ทอีชั่นชชั่นกชบพวกสาวกของพระองคค์” ชล่วงวกันทข้ายๆแหล่งการรกับใชข้ขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเราบนแผล่นดลินโลกถผก
ใชข้ในความสกันโดษอกันเงบียบสงบ, ในการตรซกตรองกกับพระบลิดาในสวรรคร์และในสามกัคคบีธรรมและการรล่วมสนลิทกกับ
เหลล่าสาวกของพระองคร์ เราไมล่มบีบกันทซกเกบีนี่ยวกกับการอกัศจรรยร์ใดๆเพลินี่มเตลิมอบีก หรสือเกบีนี่ยวกกับกลิจการใดๆเพลินี่มเตลิม
ทล่ามกลางประชาชน เนสืนี่องจากชนชาตลิอลิสราเอลไดข้ปฏลิเสธพระองคร์แลข้ว และเหลล่าผผข้นดาทางศาสนาไดข้ตกัดสลินใจ
แลข้ววล่าจะตรซงพระองคร์ทบีนี่กางเขน พระองคร์จซงทรงปลบีกตกัวออกและไมล่พยายามทดาสลินี่งใดเพลินี่มเตลิมอบีกเพสืนี่อจผงใจพวก
เขาใหข้เชสืนี่อวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา

ขข้อ 55: “ขณะนชทั้นใกลช้จะถจึงเทศกาลปปัสกาของพวกยวิวแลช้ว และคนเปป็นอชนมากไดช้ออกจากหชวเมรืองนชทั้น
ขจึทั้นไปยชงกรทุงเยรซูซาเลด็มกต่อนเทศกาลปปัสกาเพรืชั่อจะชการะตชว”

คดาอธลิบายนบีนี้แสดงใหข้เหก็นวล่างานเขบียนตล่างๆของยอหร์นมาถซงครลิสตจกักรโดยรวม และจะถผกอล่านโดยคน
จดานวนมากทบีนี่ไมล่คลุข้นเคยกกับเทศกาลเลบีนี้ยงและธรรมเนบียมปฏลิบกัตลิตล่างๆของพวกยลิว ดข้วยเหตลุนบีนี้เขาจซงชบีนี้ใหข้เหก็นวล่าใกลข้
จะถซงเทศกาลปฟัสกาแลข้ว และ “คนเปป็นอชนมากไดช้ออกจากหชวเมรืองนชทั้นขจึทั้นไปยชงกรทุงเยรซูซาเลด็มกต่อนเทศกาลปปัส
กา”-ซซนี่งไมล่ใชล่เรสืนี่องผลิดปกตลิ พวกเขาทดาแบบนบีนี้ทลุกปป คนเหลล่านกันี้นอลุทลิศตกัวอยล่างมลุล่งมกันี่นใหข้แกล่เทศกาลเลบีนี้ยงและ
เทศกาลทางศาสนาทกันี้งหลายของพวกเขา, การถสือ “วกันตล่างๆ” พวกเขามาประชลุมกกันเจก็ดวกันกล่อนเทศกาลปฟัสกา 
และดข้วยเหตลุนบีนี้ในเวลานกันี้นจซงมบีพวกยลิวในกรลุงเยรผซาเลก็มมากกวล่าในชล่วงเวลาอสืนี่นใดในระหวล่างตลอดทกันี้งปป

คนเปป็นอกันมากไดข้ขซนี้นมายกังกรลุงเยรผซาเลก็มกล่อนเทศกาลปฟัสกา “เพรืชั่อชการะตชว” ถข้าคลุณจะอล่านและศซกษา
หนกังสสือเลวบีนลิตลิ คลุณกก็จะอกัศจรรยร์ใจทบีนี่ไดข้เรบียนรผข้วลิธบีมากมายทบีนี่คนอลิสราเอลอาจกลายเปป็นผผข้ทบีนี่ไมล่สะอาดในทาง
พลิธบีการไดข้ และดกังนกันี้นจซงตข้องไปหาปลุโรหลิตเพสืนี่อทดาการลบมลทลินใหข้ ใน 2 พงศาวดาร 30:18, 19 เราอล่านวล่า 
“เพราะวล่ามวลชนนกันี้น คนเปป็นอกันมากทบีนี่มาจากเอฟราอลิม มนกัสเสหร์ อลิสสาคารร์ และเศบผลลุนยกังไมล่ไดข้ชดาระตน ถซง
กระนกันี้นเขากก็ยกังรกับประทานปฟัสกาผลิดตล่อขข้อทบีนี่กดาหนดไวข้ แตล่เฮเซคบียาหร์ทรงอธลิษฐานเผสืนี่อเขาวล่า “ขอพระเยโฮวาหร์



ผผข้ประเสรลิฐทรงใหข้อภกัยแกล่ทลุกๆคน ผผข้ปฟักใจเสาะหาพระเจข้า คสือพระเยโฮวาหร์พระเจข้าแหล่งบรรพบลุรลุษของเขา ถซง
แมข้วล่าจะไมล่ชดาระตกัวตามกฎของความบรลิสลุทธลิธแหล่งสถานบรลิสลุทธลิธนบีนี้”

กกันดารวลิถบี 9:6-10 บอกเราวล่า “และมบีผผข้ชายบางคนทบีนี่มบีมลทลินเพราะถผกตข้องศพ จซงถสือปฟัสกาในวกันนกันี้นไมล่
ไดข้ เขาจซงมาอยผล่ตล่อหนข้าโมเสสและอาโรนในวกันนกันี้น เขาเหลล่านกันี้นกลล่าวแกล่ทล่านวล่า “เรามบีมลทลินเพราะไดข้ถผกตข้องศพ
ทดาไมจซงหข้ามมลิใหข้เราถวายเครสืนี่องบผชาของพระเยโฮวาหร์ตามวกันกดาหนดทล่ามกลางคนอลิสราเอล” และโมเสสบอก
เขาวล่า “จงคอยอยผล่กล่อนเพสืนี่อเราจะฟฟังดผวล่า พระเยโฮวาหร์จะตรกัสสกันี่งอยล่างไรเรสืนี่องทล่าน” พระเยโฮวาหร์ตรกัสกกับโมเสส
วล่า “จงกลล่าวแกล่คนอลิสราเอลวล่า ถข้าผผข้ใดในพวกเจข้าหรสือในเชสืนี้อสายของเจข้ามบีมลทลินเพราะถผกตข้องศพ หรสือไปทาง
ไกลกก็ใหข้ผผข้นกันี้นถสือปฟัสกาแดล่พระเยโฮวาหร์”

ในสมกัยของพระเยซผ พวกผผข้นดาทางศาสนาไดข้เอาแอกมาวางบนประชาชนซซนี่งพวกเขาแบกไมล่ไหว-พวก
ปลุโรหลิตใหญล่และพวกธรรมาจารยร์กก็แบกแอกเหลล่านกันี้นไมล่ไหวเหมสือนกกัน พระราชบกัญญกัตลิอยล่างทบีนี่มกันเปป็นตกันี้งแตล่แรก
คสือแอกอกันหนซนี่งทบีนี่แบกยาก แตล่พวกฟารลิสบีไดข้เพลินี่มขข้อบกังคกับและประเพณบีทางศาสนาของตกัวเองเขข้ากกับพระราช
บกัญญกัตลิ-พวกเขาเพลินี่มเขข้ากกับมกันและพวกเขาเอาออกจากมกัน ดกังนกันี้นเราจซงเขข้าใจไดข้วล่าความกลกัวทดาใหข้ยลิวหลาย
หมสืนี่นคนเดลินทางเขข้ากรลุงเยรผซาเลก็มเพสืนี่อทบีนี่จะถผกชดาระใหข้สะอาดในทางพลิธบีการเพสืนี่อทบีนี่จะเขข้าสล่วนในเทศกาลปฟัสกาไดข้
ยลิวเหลล่านบีนี้สนใจสลุดๆในการเปป็นคนสะอาดในทางพลิธบีการ แตล่ในขณะเดบียวกกัน ในใจของพวกเขา พวกเขากก็กดาลกัง
วางแผนทบีนี่จะตรซงพระเยซผครลิสตร์เจข้าทบีนี่กางเขน

ผมขอเสรลิมวล่าพวกยลิวเหลล่านบีนี้ไมล่ใชล่พวกสลุดทข้ายทบีนี่มบีความผลิดในบาปนบีนี้ มบีสมาชลิกครลิสตจกักรจดานวนมากวกันนบีนี้
ทบีนี่เครล่งครกัดสลุดๆเกบีนี่ยวกกับรผปแบบและพลิธบีการ, พลิธบีบกัพตลิศมาและพลิธบีกรรม; แตล่พวกเขาบช้าบวิชั่นสลุดๆเกบีนี่ยวกกับบาป! 
พญามารไมล่สนวล่าคนๆหนซนี่งเครล่งศาสนาหรสือระมกัดระวกังตกัวขนาดไหน หากเขามาไมล่ถซงการบกังเกลิดใหมล่ผล่านทาง
ฤทธลิธเดชทบีนี่ชดาระใหข้สะอาดของพระเยซผครลิสตร์เจข้า

ขข้อ 56: “เขาทชทั้งหลายจจึงแสวงหาพระเยซซู และเมรืชั่อเขาทชทั้งหลายยรืนอยซูต่ในพระววิหารเขากด็พซูดกชนวต่า 
“ทต่านทชทั้งหลายควิดเหด็นอยต่างไร พระองคค์จะไมต่เสดด็จมาในงานเทศกาลนอีทั้หรรือ”

ถข้ายลิวบางคนเหลล่านกันี้นทบีนี่มายกังกรลุงเยรผซาเลก็มเพสืนี่อเตรบียมตกัวสดาหรกับเทศกาลปฟัสกาไมล่เคยเหด็นพระเยซผ พวก
เขากก็คงเคยไดช้ยวินเกบีนี่ยวกกับพระองคร์อยล่างแนล่นอน เพราะวล่าชสืนี่อเสบียงของพระองคร์แพรล่สะพกัดไปทกันี่วปาเลสไตนร์แลข้ว 
คนเหลล่านกันี้นทบีนี่ไมล่เคยเหก็นพระองคร์กก็กระวนกระวายใจทรีที่จะเหก็นพระองคร์ และขณะทบีนี่พวกเขายสืนอยผล่ในลานพระ
วลิหารเพสืนี่อรอคอยการชดาระตกัวในทางพลิธบีการ พวกเขากก็พผดกกันถซงเรสืนี่องพระองคร์ คดาถามทบีนี่สดาคกัญทบีนี่สลุดทล่ามกลาง
พวกเขาดผเหมสือนจะเปป็น “พระองคร์จะมาเทศกาลปฟัสกาปปนบีนี้จรลิงๆหรสือ?” (อยล่างนข้อยมบีอยผล่อบีกคราวหนซนี่งทบีนี่พระองคร์
ไมล่ไดข้มา ดกังทบีนี่เราไดข้เรบียนในบททบีนี่ 6 แลข้ว) ไมล่ตข้องสงสกัยเลยวล่าพวกยลิวจดานวนมาก-โดยเฉพาะคนเหลล่านกันี้นทบีนี่รผข้วล่า
สภาซานเฮดรลินไดข้มบีมตลิทบีนี่จะปรกับโทษพระองคร์ถซงตาย-รผข้สซกวล่าพระองคร์คงไมล่เสดก็จมา

“ทต่านทชทั้งหลายควิดเหด็นอยต่างไร?” เราควรหมายเหตลุไวข้วล่าคดากรบีกทบีนี่ถผกใชข้ตรงนบีนี้เปป็นคดาเดบียวกกับทบีนี่ถผกใชข้ใน
คดาถามทบีนี่พระเยซผตรกัสถามพวกฟารลิสบีในมกัทธลิว 22:42: “พวกทล่านคลิดอยล่างไรดข้วยเรสืนี่องพระครวิสตค์ พระองคร์ทรง
เปป็นบลุตรของผผข้ใด” ในทบีนี่นบีนี้ มกันมบีความหมายวล่า “พวกทล่านคลิดอยล่างไรเกบีนี่ยวกกับตกาแหนต่งของพระองคร์ โดยเฉพาะ
อยล่างยลินี่ง ณ เวลานบีนี้? พวกทล่านคลิดวล่าพระองคร์จะมาหรสือไมล่มาเทศกาลปฟัสกา?”



ขข้อ 57: “ฝฝ่ายพวกปทุโรหวิตใหญต่และพวกฟารวิสอีไดช้ออกคกาสชชั่งไวช้วต่า ถช้าผซูช้ใดรซูช้วต่าพระองคค์อยซูต่ทอีชั่ไหน กด็ใหช้มาบ
อกพวกเขาเพรืชั่อจะไดช้ไปจชบพระองคค์”

ในทบีนี่นบีนี้มบีบกันทซกเกบีนี่ยวกกับขกันี้นตอนแรกทบีนี่สภาเรลินี่มลงมสือปฏลิบกัตลิหลกังจากทบีนี่มหาปลุโรหลิตไดข้บกัญชาใหข้ปรกับโทษ
พระเยซผถซงตาย คดาสกันี่งทกันี่วไปไดข้ถผกออกเพสืนี่อทบีนี่วล่าหากผผข้ใดรผข้วล่าพระเยซผอยผล่ทบีนี่ไหน ผผข้นกันี้นจะตข้องนดาขข้อมผลนกันี้นมาแจข้ง
พวกเขา เพสืนี่อทบีนี่จะจกับกลุมและนดาตกัวพระเยซผมา

เหลล่าผผข้รผข้พระคกัมภบีรร์เชสืนี่อวล่าคดาสกันี่งนบีนี้เกบีนี่ยวขข้องกกับกรลุงเยรผซาเลก็มเทล่านกันี้น-กลล่าวอบีกนกัยหนซนี่ง หากผผข้ใดในกรทุง
เยรซูซาเลด็มรผข้วล่าพระเยซผอยผล่ทบีนี่ไหน พวกเขาจะตข้องนดาขข้อมผลนกันี้นมาแจข้งแกล่สภาซานเฮดรลิน มกันดผไมล่สมเหตลุสมผลทบีนี่จะ
สกันนลิษฐานวล่าพระเยซผเสดก็จออกจากหมผล่บข้านเบธานบีและเดลินทางไปยกังเอฟราอลิมโดยทบีนี่พวกศกัตรผของพระองคร์ไมล่ไดข้
ตามรอยการเดลินทางของพระองคร์และรผข้วล่าพระองคร์อยผล่ทบีนี่ไหน; แตล่พวกเขาคงไมล่เสบีนี่ยงกกับการยลุใหข้เกลิดการลลุกฮสือ
ทล่ามกลางประชาชนโดยการจกับกลุมพระองคร์นอกกดาแพงกรลุงเยรผซาเลก็ม



บททรีที่ 12
12:1 แลข้วกล่อนปฟัสกาหกวกันพระเยซผเสดก็จมาถซงหมผล่บข้านเบธานบี ซซนี่งเปป็นทบีนี่อยผล่ของลาซารกัส ผผข้ซซนี่งพระองคร์ไดข้ทรงใหข้
ฟฟฟื้นขซนี้นจากตาย
12:2 ทบีนี่นกันี่นเขาจกัดงานเลบีนี้ยงอาหารเยก็นแกล่พระองคร์ มารธากก็ปรนนลิบกัตลิอยผล่ และลาซารกัสกก็เปป็นคนหนซนี่งในพวกเขาทบีนี่
เอนกายลงรกับประทานกกับพระองคร์
12:3 มารบียร์จซงเอานนี้ดามกันหอมนาระดาบรลิสลุทธลิธหนกักประมาณครซนี่งกลิโลกรกัม ซซนี่งมบีราคาแพงมากมาชโลมพระบาท
ของพระเยซผ และเอาผมของเธอเชก็ดพระบาทของพระองคร์ เรสือนกก็หอมฟลุฟ้งไปดข้วยกลลินี่นนนี้ดามกันนกันี้น
12:4 แตล่สาวกคนหนซนี่งของพระองคร์ ชสืนี่อยผดาสอลิสคารลิโอท บลุตรชายของซบีโมน คสือคนทบีนี่จะทรยศพระองคร์ พผดวล่า
12:5 “เหตลุไฉนจซงไมล่ขายนนี้ดามกันนกันี้นเปป็นเงลินสกักสามรข้อยเดนารลิอกัน แลข้วแจกใหข้แกล่คนจน”
12:6 เขาพผดอยล่างนกันี้นมลิใชล่เพราะเขาเอาใจใสล่คนจน แตล่เพราะเขาเปป็นขโมย และไดข้ถสือยล่าม และไดข้ยกักยอกเงลินทบีนี่
ใสล่ไวข้ในยล่ามนกันี้น
12:7 พระเยซผจซงตรกัสวล่า “ชล่างเขาเถลิด เขาทดาอยล่างนบีนี้เพสืนี่อแสดงถซงวกันฝฟังศพของเรา
12:8 เพราะวล่ามบีคนจนอยผล่กกับทล่านเสมอ แตล่เราจะไมล่อยผล่กกับทล่านเสมอไป”
12:9 ฝฝ่ายพวกยลิวเปป็นอกันมากรผข้วล่าพระองคร์ประทกับอยผล่ทบีนี่นกันี่นจซงมาเฝฟ้าพระองคร์ ไมล่ใชล่เพราะเหก็นแกล่พระเยซผเทล่านกันี้น 
แตล่อยากเหก็นลาซารกัสผผข้ซซนี่งพระองคร์ไดข้ทรงใหข้ฟฟฟื้นขซนี้นมาจากตายดข้วย
12:10 แตล่พวกปลุโรหลิตใหญล่จซงปรซกษากกันจะฆล่าลาซารกัสเสบียดข้วย
12:11 เพราะลาซารกัสเปป็นตข้นเหตลุทบีนี่ทดาใหข้พวกยลิวหลายคนออกจากพวกเขา และไปเชสืนี่อพระเยซผ

12:12 วกันรลุล่งขซนี้นเมสืนี่อคนเปป็นอกันมากทบีนี่มาในเทศกาลเลบีนี้ยงนกันี้นไดข้ยลินวล่า พระเยซผเสดก็จมาถซงกรลุงเยรผซาเลก็ม
12:13 เขากก็พากกันถสือใบของตข้นอลินทผลกัมออกไปตข้อนรกับพระองคร์รข้องวล่า “โฮซกันนา ขอใหข้พระองคร์ผผข้เสดก็จมาใน
พระนามขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้า คสือพระมหากษกัตรลิยร์แหล่งอลิสราเอลทรงพระเจรลิญ”
12:14 และเมสืนี่อพระเยซผทรงพบลผกลาตกัวหนซนี่งจซงทรงลานกันี้นเหมสือนดกังทบีนี่มบีคดาเขบียนไวข้วล่า
12:15 ‘ธลิดาแหล่งศลิโยนเออ๋ย อยล่ากลกัวเลย ดผเถลิด กษกัตรลิยร์ของเธอทรงลผกลาเสดก็จมา’
12:16 ทบีแรกพวกสาวกของพระองคร์ไมล่เขข้าใจในเหตลุการณร์เหลล่านกันี้น แตล่เมสืนี่อพระเยซผทรงรกับสงล่าราศบีแลข้ว เขาจซง
ระลซกไดข้วล่า มบีคดาเชล่นนกันี้นเขบียนไวข้กลล่าวถซงพระองคร์ และคนทกันี้งหลายไดข้กระทดาอยล่างนกันี้นถวายพระองคร์
12:17 เหตลุฉะนกันี้นคนทกันี้งปวงซซนี่งไดข้อยผล่กกับพระองคร์ เมสืนี่อพระองคร์ไดข้ทรงเรบียกลาซารกัสใหข้ออกมาจากอลุโมงคร์ฝฟังศพ 
และทรงใหข้เขาฟฟฟื้นขซนี้นมาจากความตาย กก็เปป็นพยานในสลินี่งเหลล่านบีนี้
12:18 เหตลุทบีนี่ประชาชนพากกันไปหาพระองคร์ กก็เพราะเขาไดข้ยลินวล่าพระองคร์ทรงกระทดาการอกัศจรรยร์นกันี้น
12:19 พวกฟารลิสบีจซงพผดกกันวล่า “ทล่านเหก็นไหมวล่า ทล่านทดาอะไรไมล่ไดข้เลย ดผเถลิด โลกตามเขาไปหมดแลข้ว”
12:20 ในหมผล่คนทกันี้งหลายทบีนี่ขซนี้นไปนมกัสการในเทศกาลเลบีนี้ยงนกันี้นมบีพวกกรบีกบข้าง
12:21 พวกกรบีกนกันี้นจซงไปหาฟปลลิปซซนี่งมาจากหมผล่บข้านเบธไซดาในแควข้นกาลลิลบี และพผดกกับทล่านวล่า “ทล่านเจข้าขข้า พวก
ขข้าพเจข้าใครล่จะเหก็นพระเยซผ”



12:22 ฟปลลิปจซงไปบอกอกันดรผวร์ และอกันดรผวร์กกับฟปลลิปจซงไปทผลพระเยซผ
12:23 และพระเยซผตรกัสตอบเขาวล่า “ถซงเวลาแลข้วทบีนี่บลุตรมนลุษยร์จะไดข้รกับสงล่าราศบี
12:24 เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านวล่า ถข้าเมลก็ดขข้าวไมล่ไดข้ตกลงไปในดลินและเปฟปี่อยเนล่าไป กก็จะอยผล่เปป็นเมลก็ดเดบียว แตล่
ถข้าเปฟปี่อยเนล่าไปแลข้ว กก็จะงอกขซนี้นเกลิดผลมาก
12:25 ผผข้ใดทบีนี่รกักชบีวลิตของตนกก็ตข้องเสบียชบีวลิต และผผข้ทบีนี่ชกังชบีวลิตของตนในโลกนบีนี้ กก็จะรกักษาชบีวลิตนกันี้นไวข้นลิรกันดรร์
12:26 ถข้าผผข้ใดจะปรนนลิบกัตลิเรา ใหข้ผผข้นกันี้นตามเรามา และเราอยผล่ทบีนี่ไหน ผผข้ปรนนลิบกัตลิเราจะอยผล่ทบีนี่นกันี่นดข้วย ถข้าผผข้ใด
ปรนนลิบกัตลิเรา พระบลิดาของเรากก็จะทรงประทานเกบียรตลิแกล่ผผข้นกันี้น
12:27 บกัดนบีนี้จลิตใจของเราเปป็นทลุกขร์และเราจะพผดวล่าอะไร จะวล่า ‘ขข้าแตล่พระบลิดา ขอทรงโปรดชล่วยขข้าพระองคร์ใหข้
พข้นเวลานบีนี้’ อยล่างนกันี้นหรสือ หามลิไดข้ เพราะดข้วยความประสงคร์นบีนี้เองเราจซงมาถซงเวลานบีนี้
12:28 ขข้าแตล่พระบลิดา ขอใหข้พระนามของพระองคร์ไดข้รกับเกบียรตลิ” แลข้วกก็มบีพระสลุรเสบียงมาจากฟฟ้าวล่า “เราไดข้ใหข้รกับ
เกบียรตลิแลข้ว และจะใหข้รกับเกบียรตลิอบีก”
12:29 ฉะนกันี้นคนทกันี้งหลายทบีนี่ยสืนอยผล่ทบีนี่นกันี่นเมสืนี่อไดข้ยลินเสบียงนกันี้นกก็พผดวล่าฟฟ้ารข้อง คนอสืนี่นๆกก็พผดวล่า “ทผตสวรรคร์องคร์หนซนี่งไดข้
กลล่าวกกับพระองคร์”
12:30 พระเยซผตรกัสตอบวล่า “เสบียงนกันี้นเกลิดขซนี้นเพสืนี่อทล่านทกันี้งหลาย ไมล่ใชล่เพสืนี่อเรา
12:31 บกัดนบีนี้ถซงเวลาทบีนี่จะพลิพากษาโลกนบีนี้แลข้ว เดบีดี๋ยวนบีนี้ผผข้ครองโลกนบีนี้จะถผกโยนทลินี้งออกไปเสบีย
12:32 และเรา ถข้าเราถผกยกขซนี้นจากแผล่นดลินโลกแลข้ว เรากก็จะชกักชวนคนทกันี้งปวงใหข้มาหาเรา”
12:33 พระองคร์ตรกัสเชล่นนกันี้นเพสืนี่อสดาแดงวล่าพระองคร์จะสลินี้นพระชนมร์อยล่างไร
12:34 คนทกันี้งหลายจซงทผลพระองคร์วล่า “พวกเราไดข้ยลินจากพระราชบกัญญกัตลิวล่า พระครลิสตร์จะอยผล่เปป็นนลิตยร์ เหตลุไฉน
ทล่านจซงวล่า ‘บลุตรมนลุษยร์จะตข้องถผกยกขซนี้น’ บลุตรมนลุษยร์นกันี้นคสือผผข้ใดเลล่า”
12:35 พระเยซผจซงตรกัสกกับเขาวล่า “ความสวล่างจะอยผล่กกับทล่านทกันี้งหลายอบีกหนล่อยหนซนี่ง เมสืนี่อยกังมบีความสวล่างอยผล่กก็จง
เดลินไปเถลิด เกรงวล่าความมสืดจะตามมาทกันทล่าน ผผข้ทบีนี่เดลินอยผล่ในความมสืด ยล่อมไมล่รผข้วล่าตนไปทางไหน
12:36 เมสืนี่อทล่านทกันี้งหลายมบีความสวล่าง กก็จงเชสืนี่อในความสวล่างนกันี้น เพสืนี่อจะไดข้เปป็นลผกแหล่งความสวล่าง” เมสืนี่อพระเยซผ
ตรกัสดกังนกันี้นแลข้วกก็เสดก็จจากไป และซล่อนพระองคร์ใหข้พข้นจากพวกเขา
12:37 ถซงแมข้วล่าพระองคร์ไดข้ทรงกระทดาการอกัศจรรยร์หลายประการทบีเดบียวตล่อหนข้าเขา เขาทกันี้งหลายกก็ยกังไมล่เชสืนี่อใน
พระองคร์
12:38 เพสืนี่อคดาของอลิสยาหร์ศาสดาพยากรณร์จะสดาเรก็จซซนี่งวล่า ‘พระองคร์เจข้าขข้า ใครเลล่าไดข้เชสืนี่อสลินี่งทบีนี่เขาไดข้ยลินจากเรา
ทกันี้งหลาย และพระกรขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าไดข้ทรงสดาแดงแกล่ผผข้ใด’
12:39 ฉะนกันี้นพวกเขาจซงเชสืนี่อไมล่ไดข้ เพราะอลิสยาหร์ไดข้กลล่าวอบีกวล่า
12:40 ‘พระองคร์ไดข้ทรงปปิดตาของเขาทกันี้งหลาย และทดาใจของเขาใหข้แขก็งกระดข้างไป เกรงวล่าเขาจะเหก็นดข้วยตา
ของเขา และเขข้าใจดข้วยจลิตใจของเขา และหกันกลกับมาและเราจะรกักษาเขาใหข้หาย’
12:41 อลิสยาหร์กลล่าวดกังนบีนี้เมสืนี่อทล่านไดข้เหก็นสงล่าราศบีของพระองคร์ และไดข้กลล่าวถซงพระองคร์



12:42 อยล่างไรกก็ดบีแมข้ในพวกขลุนนางกก็มบีหลายคนเชสืนี่อในพระองคร์ดข้วย แตล่เขาไมล่ยอมรกับพระองคร์อยล่างเปปิดเผย
เพราะกลกัวพวกฟารลิสบี เกรงวล่าเขาจะถผกไลล่ออกจากธรรมศาลา
12:43 เพราะวล่าเขารกักการสรรเสรลิญของมนลุษยร์มากกวล่าการสรรเสรลิญของพระเจข้า
12:44 พระเยซผทรงประกาศวล่า “ผผข้ทบีนี่เชสืนี่อในเรานกันี้น หาไดข้เชสืนี่อในเราไมล่ แตล่เชสืนี่อในพระองคร์ผผข้ทรงใชข้เรามา
12:45 และผผข้ทบีนี่เหก็นเรากก็เหก็นพระองคร์ผผข้ทรงใชข้เรามา
12:46 เราเขข้ามาในโลกเปป็นความสวล่าง เพสืนี่อผผข้ใดทบีนี่เชสืนี่อในเราจะมลิไดข้อยผล่ในความมสืด
12:47 ถข้าผผข้ใดไดข้ยลินถข้อยคดาของเราและไมล่เชสืนี่อ เรากก็ไมล่พลิพากษาผผข้นกันี้น เพราะวล่าเรามลิไดข้มาเพสืนี่อจะพลิพากษาโลก 
แตล่มาเพสืนี่อจะชล่วยโลกใหข้รอด
12:48 ผผข้ใดทบีนี่ปฏลิเสธเราและไมล่รกับคดาของเรา ผผข้นกันี้นจะมบีสลินี่งหนซนี่งพลิพากษาเขา คสือคดาทบีนี่เราไดข้กลล่าวแลข้ว นกันี้นแหละจะ
พลิพากษาเขาในวกันสลุดทข้าย
12:49 เพราะเรามลิไดข้กลล่าวตามใจเราเอง แตล่ซซนี่งเรากลล่าวและพผดนกันี้น พระบลิดาผผข้ทรงใชข้เรามา พระองคร์นกันี้นไดข้ทรง
บกัญชาใหข้แกล่เรา
12:50 เรารผข้วล่าพระบกัญชาของพระองคร์นกันี้นเปป็นชบีวลิตนลิรกันดรร์ เหตลุฉะนกันี้นสลินี่งทบีนี่เราพผดนกันี้น เรากก็พผดตามทบีนี่พระบลิดาทรง
บกัญชาเรา”

อาหารคที่คาทรีที่หมผข่บผู้านเบธานรี
ขข้อ 1: “แลช้วกต่อนปปัสกาหกวชนพระเยซซูเสดด็จมาถจึงหมซูต่บช้านเบธานอี ซจึชั่งเปป็นทอีชั่อยซูต่ของลาซารชส ผซูช้ซจึชั่งพระองคค์

ไดช้ทรงใหช้ฟฟฟื้นขจึทั้นจากตาย”
งานปรนนลิบกัตลิปวงชนของพระเยซผทบีนี่กระทดาตล่อพวกยลิวทบีนี่ไมล่เชสืนี่อเหลล่านกันี้นมาถซงตอนจบในบทนบีนี้ และพอขซนี้น

บททบีนี่ 13 ยอหร์นบกันทซกสลินี่งทบีนี่องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์เปป็นการสล่วนตกัว
ยอหร์นเวข้นชล่วงเวลาระหวล่างตอนทบีนี่พระเยซผทรงออกเดลินทาง “เขข้าไปในเมสืองหนซนี่งชสืนี่อเอฟราอลิม” และ

การกลกับมาทบีนี่กรลุงเยรผซาเลก็มของพระองคร์หกวกันกล่อนเทศกาลปฟัสกา แตล่มกัทธลิว มาระโก และลผกาบกันทซกเหตลุการณร์
เหลล่านกันี้นและพระราชกลิจเหลล่านกันี้นทบีนี่พระองคร์ทรงกระทดาในระหวล่างชล่วงเวลานกันี้นทบีนี่พระองคร์ทรงไมล่อยผล่ในกรลุง
เยรผซาเลก็ม เราไมล่รผข้วล่าทดาไมพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธถซงไมล่เหก็นวล่าสมควรทบีนี่จะใหข้ยอหร์นบกันทซกเหตลุการณร์เหลล่านกันี้น
ทกันี้งหมดและการอกัศจรรยร์ตล่างๆทบีนี่ผผข้เขบียนขล่าวประเสรลิฐคนอสืนี่นๆทบีนี่เหลสือไดข้ใหข้ไวข้ แตล่เราทราบวล่าพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ
ทรงดลใจถข้อยคดาทบีนี่ยอหร์นเขบียนในขล่าวประเสรลิฐทบีนี่มบีชสืนี่อของเขา (ศซกษามกัทธลิว 20:17-34, มาระโก 10:32-52, และ
ลผกา บททบีนี่ 18 ขข้อ 31 ถซงบททบีนี่ 19 ขข้อ 28) พระเจข้าทรงสกันี่งยอหร์นวล่าเขาควรเขบียนอะไร และพระองคร์ทรงกดากกับ
เขาดข้วยวล่าตข้องไมข่เขบียนอะไร 

อาหารคนี่ดาทบีนี่หมผล่บข้านเบธานบีเกลิดขซนี้น “กต่อนปปัสกาหกวชน” ถซงแมข้วล่าคดากลล่าวนบีนี้ดผเหมสือนขกัดแยข้งกกับคดากลล่าว
ในมาระโก 14:1 ผผข้รผข้พระคกัมภบีรร์สล่วนใหญล่กก็เชสืนี่อวล่ามบีการชโลมพระเยซผมากกวล่าหนซนี่งหนกล่อนเทศกาลปฟัสกานกันี้น ซซนี่งกก็
จะกดาจกัดความขกัดแยข้งใดๆระหวล่างการทบีนี่ยอหร์นกลล่าวถซงหกวกันกล่อนเทศกาลปฟัสกากกับคดากลล่าวของมาระโกซซนี่งกลล่าว
อยล่างชกัดเจนวล่าสองวกันกล่อนเทศกาลปฟัสกานกันี้น



หกวกันกล่อนปฟัสกา พระเยซผทรงเดลินทางเขข้าไปในหมผล่บข้านเบธานบี “ซจึชั่งเปป็นทอีชั่อยซูต่ของลาซารชส ผซูช้ซจึชั่งพระองคค์
ไดช้ทรงใหช้ฟฟฟื้นขจึทั้นจากตาย” นบีนี่เปป็นถข้อยคดาทกันี้งหลายทบีนี่สดาคกัญ พวกมกันบอกเราวล่าลาซารกัสอาศชยอยซูต่ทบีนี่หมผล่บข้านเบธานบี 
เขาไมล่ใชล่แคล่ผผข้มาเยสือนทบีนี่นกันี่น และดข้วยเหตลุนบีนี้ทลุกคนจซงรผข้จกักเขาทกันี้งในและรอบหมผล่บข้าน จากคดากลล่าวนบีนี้เรายกังเรบียนรผข้
ดข้วยถซงความสดาคกัญของการอกัศจรรยร์นกันี้นทบีนี่พระเยซผทรงกระทดาตล่อลาซารกัส เขาไดข้ปะปนและมบีปฏลิสกัมพกันธร์กกับชาว
บข้านเบธานบีในชล่วงสกัปดาหร์เหลล่านกันี้นนกับตกันี้งแตล่เขาไดข้ฟฟฟื้นคสืนชบีพ พวกเขาไดข้เหก็นเขา พผดคลุยกกับเขา และไมล่ตข้องสงสกัย
เลยวล่าทดาการตลิดตล่อทางธลุรกลิจกกับเขาในธลุรกลิจใดกก็ตามของเขา ดกังนกันี้นการอกัศจรรยร์เรสืนี่องการเปป็นขซนี้นจากตายของ
เขาจซงไมล่อาจถผกปฏลิเสธไดข้เลย

ขข้อ 2: “ทอีชั่นชชั่นเขาจชดงานเลอีทั้ยงอาหารเยด็นแกต่พระองคค์ มารธากด็ปรนนวิบชตวิอยซูต่ และลาซารชสกด็เปป็นคนหนจึชั่ง
ในพวกเขาทอีชั่เอนกายลงรชบประทานกชบพระองคค์”

ผมเชสืนี่อวล่า “(พวก) เขา” ในทบีนี่นบีนี้หมายถซงมารบียร์ มารธา และลาซารกัส แตล่บางคนเชสืนี่อวล่านบีนี่หมายถซงคนทชทั้ง
ชทุมชนนชทั้น พระเยซผทรงไดข้รกับการตข้อนรกับอยล่างอบอลุล่นในบข้านของมารบียร์ มารธา และลาซารกัส พระองคร์ทรงรกักพวก
เขา และสล่วนตกัวแลข้วผมเชสืนี่อวล่าเพสืนี่อนสามคนนบีนี้ขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าเปป็นคนทบีนี่จกัดอาหารคนี่ดาตข้อนรกับพระองคร์ และ
ผมเชสืนี่อวล่าพวกเขาเลบีนี้ยงอาหารคนี่ดามสืนี้อนบีนี้ในบข้านของพวกเขา

เราสกังเกตเหก็นวล่าถซงแมข้วล่ามกันเปป็นแคล่หกวกันกล่อนปฟัสกา และดกังนกันี้นมกันจซงเปป็นหกวกันกล่อนการถผกตรซง
กางเขนของพระองคร์ พระองคร์กก็ทรงตอบรกับคดาเชลิญใหข้มารกับประทานอาหารคนี่ดามสืนี้อนบีนี้และการตข้อนรกับเลบีนี้ยงดผของ
เพสืนี่อนสามคนนบีนี้ แนล่นอนวล่ามกันไมล่ใชล่สลินี่งผลิดทบีนี่ลผกๆของพระเจข้าจะมบีความสลุขกกับสามกัคคบีธรรมเชล่นนกันี้นเวลาทบีนี่สลินี่งตล่างๆ
ถผกกระทดา “อยล่างเหมาะสมและเปป็นระเบบียบ” ในลผกา 7:36 เราอล่านเกบีนี่ยวกกับพระเยซผนกันี่งรกับประทานอาหารใน
บข้านของฟารลิสบีคนหนซนี่ง และมกัทธลิว 9:10, 11 ใหข้เรสืนี่องราวเกบีนี่ยวกกับพระองคร์รกับประทานกกับพวกคนเกก็บภาษบีและ
พวกคนบาป-ซซนี่งพวกฟารลิสบีวลิจารณร์พระองคร์อยล่างรลุนแรงเพราะการกระทดานกันี้น

“แตต่ลาซารชสกด็เปป็นคนหนจึชั่งในพวกเขาทอีชั่เอนกายลงรชบประทานกชบพระองคค์” คดากลล่าวนบีนี้ไมล่ไดข้ถผกใสล่ไวข้
ตรงนบีนี้เพสืนี่อเตลิมชล่องวล่างใหข้เตก็ม มกันอยผล่ตรงนบีนี้เพสืนี่อการสกันี่งสอนและเตสือนสตลิเรา ถข้อยคดาเหลล่านบีนี้พลิสผจนร์ความเปป็นจรลิง
เรสืนี่องการเปป็นขซนี้นจากตายของลาซารกัส นบีนี่ไมล่ใชล่วลิญญาณตนหนซนี่ง, ผบีตนหนซนี่ง, ทบีนี่นกันี่งอยผล่ทบีนี่โตต๊ะกกับพระเยซผ นบีนี่เปป็นคน
จรลิงๆซซนี่งมบีคทุณลชกษณะตต่างๆของคนจรลิงๆ เขาไดข้ถผกชลุบใหข้มบีชบีวลิตในรล่างกายจรลิงๆทบีนี่เปป็นเนสืนี้อหนกัง, โลหลิต, และ
กระดผก-รล่างกายหนซนี่งทบีนี่เหมสือนกกับรล่างกายของแขกคนอสืนี่นๆทบีนี่เหลสือ-และเขานกันี่งอยผล่ทบีนี่โตต๊ะและรกับประทานรล่วมกกับ
พวกเขา

สดาหรกับผม นบีนี่เปป็นภาพทบีนี่งดงาม (ในภาพเลก็ง) ของงานเลบีนี้ยงสมรสของพระเมษโปดก ซซนี่งยอหร์นบอกเราใน
วลิวรณร์ 19:9 วลิสลุทธลิชนทลุกคนจะอยผล่ทบีนี่นกันี่น-คนเหลล่านกันี้นทบีนี่ไดข้ถผกทดาใหข้เปป็นขซนี้นจากหลลุมศพแลข้ว และคนเหลล่านกันี้นทบีนี่ไดข้
ถผกเปลบีนี่ยนแปลง “ในชกันี่วขณะเดบียว ในพรลิบตาเดบียว” ในการรกับขซนี้นไปนกันี้น พระเยซผจะทรงอยผล่ทบีนี่นกันี่น ในการเลบีนี้ยงอกัน
ยลินี่งใหญล่และเปปปี่ยมสงล่าราศบีนกันี้นทบีนี่จะถผกจกัดขซนี้นทกันทบีหลกังจากการรกับขซนี้นไปของครลิสตจกักร ทล่านผผข้อล่านทบีนี่รกัก ผมอยากรผข้
จรลิงๆวล่าคทุณบกังเกลิดใหมล่แลข้วหรสือยกัง? คทุณไดข้รกับความรอดโดยพระคลุณแลข้วหรสือยกัง? หากคลุณรอดแลข้ว คลุณกก็จะเขข้า
รล่วมงานเลบีนี้ยงสมรสอกันยลินี่งใหญล่นกันี้นในทข้องฟฟ้า แตล่ถข้าคลุณยกังไมข่ไดผู้บกังเกลิดใหมล่ คลุณกก็จะไมล่ไดข้ไปอยผล่ทบีนี่นกันี่น ลองคลิดดบๆี
ครกับ และถข้าคลุณไมล่ไดข้รกับความรอดโดยความเชสืนี่อในพระราชกลิจทบีนี่เสรก็จสลินี้นแลข้วของพระเยซผ จงตข้อนรกับพระองคร์ 



จงเชสืนี่อในพระองคร์ พระองคร์จะทรงชล่วยคลุณใหข้รอดเดบีดี๋ยวนบีนี้และจะจดชสืนี่อของคลุณลงในหนกังสสือแหล่งชบีวลิตของพระ
เมษโปดก! ทลุกคนทบีนี่ชสืนี่อของตนถผกจดไวข้ในหนกังสสือแหล่งชบีวลิตของพระเมษโปดกจะอยผล่ทบีนี่งานเลบีนี้ยงสมรสนกันี้นในทข้องฟฟ้า

ขข้อ 3: “มารอียค์จจึงเอานทั้กามชนหอมนาระดาบรวิสทุทธวิธหนชกประมาณครจึชั่งกวิโลกรชม ซจึชั่งมอีราคาแพงมากมาชโลม
พระบาทของพระเยซซู และเอาผมของเธอเชด็ดพระบาทของพระองคค์ เรรือนกด็หอมฟทุฟ้งไปดช้วยกลวิชั่นนทั้กามชนนชทั้น”

การกระทดาของมารบียร์สมควรทบีนี่เราจะสนใจและพลิจารณาเปป็นพลิเศษ สลินี่งทบีนี่นางไดข้กระทดาไมล่ใชล่เรสืนี่องผลิด
แปลกในประเทศนกันี้น-หรสือในประเทศตะวกันออกอสืนี่นๆในสมกัยนกันี้น สภาพอากาศรข้อนจกัด ถนนหนทางกก็ไมล่ไดข้ถผก
ทดาใหข้ราบเรบียบ และไมล่มบีบาทวลิถบีเหมสือนอยล่างทบีนี่เรามบีในสมกัยนบีนี้ พวกนกักเดลินทางสวมรองเทข้าสาน และเทข้าของพวก
เขาจซงตข้องเจอกกับความรข้อนและฝลุฝ่นขณะทบีนี่พวกเขาเดลินทาง มกันเปป็นธรรมเนบียมปฏลิบกัตลิในประเทศนกันี้นสดาหรกับเจข้า
บข้านหรสือใครสกักคนในบข้านของเขาทบีนี่จะเอานนี้ดามาลข้างเทข้าทบีนี่รข้อน เหนก็ดเหนสืนี่อย และเปฟฟื้อนฝลุฝ่นของแขกคนใดเมสืนี่อมา
ถซงทบีนี่บข้านของเขา ใน 1 ทลิโมธบี 5:10 เปาโลกลล่าวถซงการลข้างเทข้าของเหลล่าวลิสลุทธลิชนวล่าเปป็นการรกับใชข้แบบครลิสเตบียน
ทบีนี่ดบีในสล่วนของเหลล่าผผข้เชสืนี่อทบีนี่เปป็นผผข้หญลิง แนล่นอนวล่าในสมกัยนบีนี้และในประเทศของเรา ไมล่มบีความจดาเปป็นทบีนี่จะตข้องลข้าง
เทข้าของคนเหลล่านกันี้นทบีนี่มาเยสือนบข้าน

การกระทดาของมารบียร์พลิสผจนร์วล่านางคลิดวล่าไมล่มบีสลินี่งใดทบีนี่ดบีเกลินไปสดาหรกับองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของนาง พระองคร์
ทรงเปป็นพรใหญล่ยลินี่งเหลสือเกลินตล่อนางขณะทบีนี่นางนกันี่งอยผล่แทบพระบาทของพระองคร์และรกับประทานจากขนมปฟังแหล่ง
ชบีวลิต บข้านของนางถผกทดาใหข้เตก็มเปปปี่ยมดข้วยความชสืนี่นชมยลินดบีเหลสือจะกลล่าวและการขอบพระคลุณนกับตกันี้งแตล่ลาซารกัส
ไดข้ถผกทดาใหข้เปป็นขซนี้นจากตาย และความรผข้สซกสล่วนตกัวของนางทบีนี่มบีตล่อพระเยซผกก็ทดาใหข้นางตข้องทดาสลินี่งใดและทลุกสลินี่งเพสืนี่อ
พระองคร์ ไมล่วล่างานนกันี้นจะตนี่ดาตข้อยสกักเพบียงใด เพสืนี่อทบีนี่จะแสดงออกถซงความทลุล่มเทของนางและนดาความสบายมาสผล่
พระองคร์ ดข้วยเหตลุนบีนี้นางจซงเอา “นทั้กามชนหอมนาระดาบรวิสทุทธวิธหนชกประมาณครจึชั่งกวิโลกรชม ซจึชั่งมอีราคาแพงมาก” มา
ชโลมพระบาทของพระองคร์

นนี้ดามกันหอมนาระดา ซซนี่งมบีนนี้ดามกันกลลินี่นหอมของตข้นนาระดา มบีราคาแพงมาก-และจากขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่า 
“เรสือนกก็หอมฟลุฟ้งไปดข้วยกลลินี่นนนี้ดามกันนกันี้น” เราจซงทราบวล่ามกันมบีกลลินี่นหอมมาก มารบียร์ไมล่ไดข้ใชข้แคล่สองสามหยดของ
นนี้ดามกันหอมราคาแพงนบีนี้ นางราดพระบาทของพระเยซผดข้วยนนี้ดามกันหอมนบีนี้จรลิงๆ! นางใชข้มกันเยอะเหลสือเกลินจนนาง
จดาเปป็นตข้องเชด็ดพระบาทของพระองคร์หลกังจากใชข้มกันแลข้ว การใชข้สลินี่งใดทบีนี่มบีราคาแพงขนาดนกันี้นกก็อาจบล่งบอกถซงการ
เกก็บหอมรอมรลิบของนางมาเกสือบทกันี้งชบีวลิต ไมล่มบีสลินี่งใดในบกันทซกนบีนี้ทบีนี่ใหข้เหตลุผลเราทบีนี่จะสกันนลิษฐานวล่านบีนี่เปป็นครอบครกัวทบีนี่
มกันี่งมบี ถซงแมข้วล่าจากชนลิดของอลุโมงคร์ฝฟังศพทบีนี่ลาซารกัสถผกฝฟังในนกันี้นและวลิธบีการถผกฝฟังของเขา เราอาจสรลุปไดข้วล่าพวก
เขาไมล่ไดข้มบีฐานะยากจน พวกคนจนไมล่นล่าจะสามารถจกัดงานเลอีทั้ยงอกันประณบีตทบีนี่ถผกกลล่าวถซงในขข้อพระคดาเหลล่านบีนี้ไดข้ 
แตล่ไมล่มบีสลินี่งใดทบีนี่บล่งบอกวล่ามารบียร์ไมล่ไดข้เสบียสละอยล่างมหาศาลเพสืนี่อทบีนี่จะจกัดหานนี้ดามกันหอมนาระดานกันี้นซซนี่งนางใชข้ชโลม
พระบาทขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของนาง

นบีนี่ไมล่ใชล่การชโลมทบีนี่ถผกนดาเสนอในลผกา 7:36-50 และมกันไมล่ใชล่การชโลมอกันเดบียวกกับทบีนี่ถผกพรรณนาใน
มาระโก 14:1-9 ดข้วย ในมาระโก การชโลมนกันี้นเกลิดขซนี้นสองวกันกล่อนปฟัสกา-และนนี้ดามกันหอมนกันี้นถผกเทบนพระเศอียร 
(ศบีรษะ) ของพระเยซผ ในขข้อทบีนี่เราศซกษาอยผล่นบีนี้ นนี้ดามกันหอมนกันี้นถผกเทบนพระบาทของพระองคร์ และมกันคสือหกวกันกล่อน
ปฟัสกา



ถซงแมข้วล่าความรผข้ของมารบียร์มบีขบีดจดากกัด มกันกก็เปป็นไปไดข้อยล่างยลินี่งวล่านางมบีความเขข้าใจเกบีนี่ยวกกับพระเยซผทบีนี่ลซกซซนี้ง
กวล่าคนเหลล่านกันี้นทบีนี่อยผล่รอบตกัวนาง นางคงมบีการรกับรผข้เกบีนี่ยวกกับพระองคร์ทบีนี่ชกัดเจนกวล่าในเรสืนี่องทบีนี่เกบีนี่ยวกกับการไถล่ และ
อยล่างนข้อยโดยการกระทดาทบีนี่ไมล่เหก็นแกล่ตกัวของนาง นางไดข้เปป็นพยานรกับรองวล่านางเขข้าใจศกักดลิธศรบีของบลุคคลทบีนี่นาง
ชโลม-วล่าพระองคร์ทรงเปป็นผผข้ใดและทดาไมพระองคร์ถซงไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลก

ขข้อ 4 และ 5: “แตต่สาวกคนหนจึชั่งของพระองคค์ ชรืชั่อยซูดาสอวิสคารวิโอท บทุตรชายของซอีโมน ครือคนทอีชั่จะ
ทรยศพระองคค์ พซูดวต่า “เหตทุไฉนจจึงไมต่ขายนทั้กามชนนชทั้นเปป็นเงวินสชกสามรช้อยเดนารวิอชน แลช้วแจกใหช้แกต่คนจน”

เราควรหมายเหตลุวล่าในบกันทซกเรสืนี่องการชโลมดกังทบีนี่ถผกใหข้ไวข้ในมกัทธลิว 26:8 เหลต่าสาวกของพระองคร์บล่น
พซมพดา และในมาระโก 14:4 เราอล่านวล่าบางคน (มากกวล่าหนซนี่งคน) รผข้สซกเดสือดดาลกกับการทบีนี่มารบียร์ใชข้นนี้ดามกันหอม
ราคาแพงนกันี้น แตล่ตรงนบีนี้ในบกันทซกของยอหร์น มบีแคล่สาวกคนเดอียวทบีนี่ถผกกลล่าววล่าบล่นพซมพดาเกบีนี่ยวกกับเรสืนี่องนบีนี้ และสาวก
คนเดบียวนกันี้นคสือยผดาส ขข้อเทก็จจรลิงนบีนี้กก็สนกับสนลุนความเชสืนี่อทบีนี่วล่ามบีการชโลมทบีนี่แตกตล่างกกันสองครกันี้งทบีนี่หมผล่บข้านเบธานบี
กล่อนการตรซงกางเขน

ชสืนี่อซอีโมนถผกกลล่าวถซงบล่อยครกันี้งในภาคพกันธสกัญญาใหมล่ แตล่เราไมล่รผข้วล่าซอีโมนบวิดาของยซูดาสเปป็นใคร หรสือวล่า
ทดาไมชสืนี่อของเขาถผกกลล่าวถซงตรงนบีนี้ในการเชสืนี่อมโยงกกับยผดาส

เราอล่านเกบีนี่ยวกกับคนหนซนี่งในพวกสาวกทบีนี่มบีชสืนี่อวล่าซอีโมนเปโตร (มธ. 4:18; 16:17, 18; มาระโก 1:16; ลผกา 
5:3-10; และยอหร์น 1:40)

เราอล่านเกบีนี่ยวกกับอชครทซูต “ซบีโมนชาวคานาอกัน” ผผข้มบีชสืนี่ออบีกวล่าเศโลเท (มธ. 10:4; มาระโก 3:18; ลผกา 
6:15)

เราอล่านเกบีนี่ยวกกับซบีโมนนช้องชายของพระเยซซู ซซนี่งถผกกลล่าวถซงพรข้อมกกับยากอบและโยเสส (มธ. 13:55)
“ซบีโมนคนโรคเรรืทั้อน” ถผกกลล่าวถซงในมกัทธลิว 26:6
ซบีโมน “ชาวไซรอีน” ถผกเกณฑร์ใหข้แบกกางเขนของพระเยซผ (มธ. 27:32)
ซบีโมนคนฟารวิสอีถผกเอล่ยชสืนี่อในลผกา 7:40
กลิจการ 8:9-24 เลล่าเรสืนี่องซอีโมนคนใชช้เวทมนตรค์ในแควข้นสะมาเรบีย และในกลิจการ 9:43 เราอล่านวล่ามบีซอี

โมนชต่างฟอกหนชง
อยล่างไรกก็ตาม ไมล่มบีขข้อพระคกัมภบีรร์ทบีนี่บล่งบอกวล่าคนหนซนี่งคนใดในชายเหลล่านบีนี้อาจเปป็นบลิดาของยผดาส ถข้าพระ

วลิญญาณบรลิสลุทธลิธทรงอยากใหข้เรารผข้แนล่ชกัดวล่าซบีโมนคนนอีทั้เปป็นใคร ผมกก็แนล่ใจวล่าขข้อมผลนกันี้นคงจะถผกเปปิดเผยตรงนบีนี้ไป
แลข้ว

“ยซูดาส อวิสคารวิโอท...ครือคนทอีชั่จะทรยศพระองคค์” วลบีนบีนี้อาจอล่านแบบตรงตกัวไดข้วล่า “คนทบีนี่กดาลกังจะทรยศ
พระองคร์” พระเยซผทรงทราบมาตกันี้งแตล่ตข้นวล่ายผดาสคสือผผข้ทรยศคนหนซนี่ง ในยอหร์น 6:70 พระองคร์ตรกัสแกล่เหลล่าสาวก
ของพระองคร์วล่า “เราเลสือกพวกทล่านสลิบสองคนมลิใชล่หรสือ และคนหนซนี่งในพวกทล่านเปป็นมารรข้าย” ยผดาสเปป็นผผข้
ทรยศ, ขโมย, มารรข้าย เขาไมล่เคยไดข้บกังเกลิดใหมล่เลย ไมล่เคยไดข้รกับความรอดโดยพระคลุณผล่านทางความเชสืนี่อในพระ
เยซผครลิสตร์เจข้า ไมล่มบีบกันทซกในภาคพกันธสกัญญาใหมล่ทบีนี่ยผดาสเคยเรบียกพระเยซผวล่า “องคค์พระผซูช้เปป็นเจช้า”-เขาเรบียก



พระองคร์วล่า “พระอาจารยร์” เสมอ ยผดาสไดข้ลข้ม-แตล่เขาไมล่ไดข้ลข้มจากพระคลุณ เขาลข้มจากตดาแหนล่งอกัครทผต (กลิจการ
1:25) เขาเปป็นคนปลอมมาตกันี้งแตล่ตข้น เขาเปป็นมารรข้ายตนหนซนี่ง เขาไมต่เคยเปป็นลผกคนหนซนี่งของพระเจข้าเลย

ทดาไมเขาถซงไดข้รกับเลสือกใหข้อยผล่ทล่ามกลางสลิบสองคนนกันี้น? ยอหร์น 17:12 ตอบวล่า: “...เพรืชั่อพระคชมภอีรค์จะ
สกาเรด็จ” เราไมล่ควรตกันี้งคดาถามการกระทดาตล่างๆของพระเจข้าผผข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ

เราควรหมายเหตลุวล่ายผดาสไมล่พอใจมากและโวยวายเกบีนี่ยวกกับมารบียร์ทบีนี่ชโลมพระเยซผดข้วยนนี้ดามกันหอมทบีนี่มบี
มผลคล่า “สามรข้อยเดนารลิอกัน” กระนกันี้นเขากก็กดาลกังจะตกลงกกับพวกปลุโรหลิตใหญล่และสภาซานเฮดรลินทบีนี่จะขายพระ
บลุตรของพระเจข้าเพสืนี่อเงลินสามสลิบเหรบียญ-ประมาณหนซนี่งในสามของมผลคล่าของนนี้ดามกันหอมนกันี้นทบีนี่มารบียร์ไดข้เทบนพระ
เยซผครลิสตร์เจข้า

สถานการณร์แบบเดบียวกกันมบีอยผล่วกันนบีนี้ในหลายกรณบี เหลล่าชายหญลิงทบีนี่รกักพระเจข้าผผข้ซซนี่งถวายทรกัพยร์เพสืนี่องาน
ของพระครลิสตร์ถผกกลล่าวหาวล่าถวายทรกัพยร์เพบียงเพสืนี่อทบีนี่จะใหข้ชสืนี่อของตนปรากฏในกระดานขล่าวครลิสตจกักรหรสือเหนสือ
ประตผของหข้องสอนรวบีฯ-และผมกก็ยอมรกับวล่าบางครกันี้งมกันกก็เปป็นแบบนกันี้นจรลิงๆ แตล่ไมล่ใชล่เสมอไป ถข้าเราทดาดบีใน
พระนามของพระเยซผ ถข้าเราถวายจากสลินี่งทบีนี่ดบีทบีนี่สลุดของเราและมอบถวายททุกอยต่างของเราแดล่พระองคร์เหมสือน
อยล่างทบีนี่มารบียร์ไดข้กระทดา เรากก็คาดหวกังไดข้วล่าความมลุล่งหมายตล่างๆของเราจะไมล่ถผกตกันี้งคดาถามและการกระทดาตล่างๆ
ของเราจะไมล่ถผกวลิจารณร์โดยพวกคนหนข้าซสืนี่อใจคดในครลิสตจกักรและชลุมชน

ในชล่วงครลิสตจกักรยลุคตข้น การใหข้แกล่คนยากจนถผกเขข้าใจวล่าเปป็นสล่วนหนซนี่งของหนข้าทบีนี่ของครลิสเตบียนทลุกคน 
(กท. 2:10; 1 ยอหร์น 3:17) แตล่นกันี่นไมล่ใชล่เหตลุผลทบีนี่แทข้จรลิงทบีนี่ยผดาสวลิจารณร์มารบียร์ทบีนี่เทนนี้ดามกันหอมราคาแพงบนพระ
เยซผ

ขข้อ 6: “เขาพซูดอยต่างนชทั้นมวิใชต่เพราะเขาเอาใจใสต่คนจน แตต่เพราะเขาเปป็นขโมย และไดช้ถรือยต่าม และไดช้
ยชกยอกเงวินทอีชั่ใสต่ไวช้ในยต่ามนชทั้น”

ปากกาทบีนี่ไดข้รกับการดลใจของยอหร์นผผข้เปป็นทบีนี่รกักกลล่าวชกัดเจนถซงอลุปนลิสกัยทบีนี่แทข้จรลิงของยผดาส และใหข้เหตลุผล
ทบีนี่แทข้จรลิงทบีนี่เขาถามวล่าทดาไมไมล่ขายนนี้ดามกันหอมนบีนี้และเอาเงลินแจกใหข้คนยากจน ดผเผลินๆคดาถามนบีนี้มบีเหตลุผลและดบี แตล่
มกันมาจากใจชกันี่ว ยผดาสไมล่ไดข้รกักคนจน เขาไมล่ไดข้ถามคดาถามนบีนี้เพราะเขาอยากเอาอาหารใสล่ปากเดก็กๆทบีนี่หลิวโหยหรสือ
เอาเสสืนี้อผข้าใสล่ใหข้และเลบีนี้ยงอาหารคนจน เขาแคล่ใชข้คนจนและผลประโยชนร์ของพวกเขาในวลิธบีทบีนี่แยบยล เพสืนี่อนดาผล
กดาไรมาเขข้ามสือตกัวเอง

มบีคนมากมายวกันนบีนี้ทบีนี่แกข้ตกัวในการไมล่ถวายทรกัพยร์ชล่วยงานประกาศตล่างแดนเพราะพวกเขากลล่าววล่า 
“ความรกักเรลินี่มตข้นทบีนี่บข้าน” กระนกันี้นคนพวกนบีนี้กก็ไมล่ถวายทรกัพยร์ชล่วยงานประกาศในประเทศและพวกเขาไมล่สนกับสนลุ
นครลิสตจกักรทข้องถลินี่นของตนดข้วย-หลายครกันี้งพวกเขายอมใหข้ศลิษยาภลิบาลของตนและครอบครกัวของเขาทนทลุกขร์
เพราะสลินี่งตล่างๆทบีนี่พวกเขาตข้องการจรลิงๆ มบีหลายคนทบีนี่แกข้ตกัวในการไมล่ถวายเพสืนี่องานของครลิสตจกักรทบีนี่เทศนาพระ
คกัมภบีรร์โดยกลล่าววล่าพวกเขาบรลิจาคเงลินกข้อนโตใหข้องคร์กรตล่างๆซซนี่งใหข้อาหารคนจนและใหข้เสสืนี้อผข้าคนขกัดสน-และถซง
แมข้วล่ามกันเปป็นสลินี่งทบีนี่มบีเกบียรตลิในการบรลิจาคเงลินใหข้แกล่องคร์กรการกลุศลตล่างๆ หนข้าทบีนี่อกันดกับแรกของเรานกันี้นมบีตล่อ
อาณาจกักรของพระเจข้า เพราะวล่าถข้าเราแสวงหาอาณาจกักรของพระองคร์และความชอบธรรมของพระองคร์กล่อน 
สลินี่งอสืนี่นๆเหลล่านบีนี้ทกันี้งหมดจะถผกเพลินี่มเตลิมใหข้ (มธ. 6:33)



ผผข้คนทบีนี่หาขข้ออข้างในการไมล่สนกับสนลุนงานขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้า-ในประเทศหรรือตล่างแดน-กก็ไมล่ไดข้สนใจ
จรลิงๆในการรกักษา “กองไฟในบข้าน” ใหข้ลลุกโชนตล่อไป พวกเขาสนใจในผลกดาไรของตกัวเอง และพวกเขาไมล่คล่อยใหข้
ดข้วยใจกวข้างเพสืนี่อสลินี่งใดทกันี้งนกันี้น เชล่นเดบียวกกับยผดาส พวกเขาพผดปราศรกัยและกลล่าวถข้อยคดาสวยหรผเกบีนี่ยวกกับสลินี่งทบีนี่ควร
ถผกกระทดา และสลินี่งทบีนี่อาจกระทดาไดข้แทนทบีนี่จะเปป็นสลินี่งทบีนี่กกาลชงถผกกระทดา-แตล่พวกเขาไมล่ทดาอะไรเลยเพสืนี่อทดาใหข้สลินี่งนกันี้น
เกลิดขซนี้นจรลิง สลินี่งเหลล่านบีนี้ถผกเขบียนไวข้เพสืนี่อสกันี่งสอนและเสรลิมสรข้างเรา: เราตข้องศซกษาสลินี่งเหลล่านบีนี้อยล่างระมกัดระวกังและรกับ
ประโยชนร์ใดกก็ตามทบีนี่พระเจข้าทรงมบีไวข้สดาหรกับเราในคดากลล่าวเหลล่านกันี้น

“เขาพผดอยล่างนกันี้น...เพราะเขาเปป็นขโมย” แนล่นอนวล่าไมล่มบี “การปรลุงแตล่ง” ในคดากลล่าวนกันี้นเลย! ผมอยากรผข้
จรลิงๆวล่านกักเทศนร์บางคนจะไปไกลขนาดไหนถข้าพวกเขาเทศนาอยล่างชกัดเจนและอยล่างแจล่มแจข้งแบบนบีนี้? พระเยซผ
ทรงประกาศแลข้วอยล่างชกัดเจนวล่ายผดาสเปป็นมารรข้าย (ยอหร์น 6:70) และตรงนบีนี้เราถผกบอกอยล่างชกัดแจข้งวล่าเขาเปป็น
ขโมยดข้วย-ภาษาทบีนี่ใครๆกก็เขข้าใจไดข้

เราเหก็นตรงนบีนี้วล่าคนๆหนซนี่งสามารถโอข้อวดแตล่ภายนอกและยอมลงทลุนมากขนาดไหนในการอข้างตกัววล่าเปป็น
ครลิสเตบียนหรสืองานของครลิสตจกักรโดยทบีนี่เขาไมล่ไดข้บกังเกลิดใหมล่อยล่างแทข้จรลิงโดยพระคลุณของพระเจข้าเลย ยผดาส ถซง
แมข้ไมล่เคยไดข้รกับความรอด กก็เปป็นหนซนี่งในสลิบสองคนนกันี้น และเขากก็งานยลุล่งพอๆกกับคนอสืนี่นๆทบีนี่เหลสือ-หากไมล่ไดข้งานยทุต่ง
กวต่าเพบียงเลก็กนข้อย เขาไดข้เหก็นการอกัศจรรยร์อกันทรงฤทธลิธเหลล่านกันี้นของพระเยซผ เขาไดข้ยลินถข้อยคดาอกันทรงฤทธลิธของ
พระองคร์ซซนี่งเปป็น “ฤทธลิธเดชของพระเจข้าไปสผล่ความรอด” เขาใชข้ชบีวลิตและเดลินอยผล่ตล่อเบสืนี้องพระพกักตรร์ของพระบลุตร
ของพระเจข้าผผข้ทรงไมล่มบีบาป-แตล่ทกันี้งๆทบีนี่เขาไดข้รกับอภลิสลิทธลิธเหลล่านกันี้น เขากก็ยกังเปป็นมารรข้าย, ขโมย, คนชกันี่วมาตกันี้งแตล่ตข้น

ผมเกรงวล่ามบีคนเปป็นอกันมากในครลิสตจกักรตล่างๆของเราวกันนบีนี้-พวกผผข้ชล่วยฯ, พวกคนรกับใชข้, พวกผผข้ปกครอง,
แมข้แตล่เหลล่าผผข้รกับใชข้-ทบีนี่เปป็นคนหลงหายพอๆกกับยผดาสอลิสคารลิโอท! ไมล่แปลกเลยทบีนี่ยอหร์นเขบียนพระคดาสองขข้อ
สลุดทข้ายในบททบีนี่สองของขล่าวประเสรลิฐเลล่มนบีนี้ทบีนี่มบีชสืนี่อของเขา: “แตล่พระเยซผมลิไดข้ทรงวางพระทกัยในคนเหลล่านกันี้น 
เพราะพระองคร์ทรงรผข้จกักมนลุษยร์ทลุกคน และไมล่มบีความจดาเปป็นทบีนี่จะมบีพยานในเรสืนี่องมนลุษยร์ ดข้วยพระองคร์เองทรง
ทราบวล่าอะไรมบีอยผล่ในมนลุษยร์”

ความเชสืนี่อแบบครลิสเตบียนไมล่ใชล่ตดาแหนล่งทบีนี่เราครอบครองหรสือคดากลล่าวอข้างทบีนี่เรากลล่าวดข้วยรลิมฝปปากของ
เรา มกันคสือสลินี่งทบีนี่เราเชสืนี่อและครอบครองอยผล่ในใจของเรา-“พระครลิสตร์ในทล่านทกันี้งหลาย อกันเปป็นทบีนี่หวกังแหล่งสงล่าราศบี”
(คส. 1:27) ยผดาสไมล่ไดข้รกักพระเยซผ เขารกักสลินี่งทบีนี่อยผล่ในยล่ามนกันี้น-เขารกักเงวิน มกันจซงไมล่แปลกทบีนี่พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธทรง
เตสือนวล่า “การรชกเงวิน (ไมล่ใชล่ตกัวเงลินเอง แตล่เปป็นความรทกทอีชั่มอีใหช้แกต่เงวิน) เปป็นรากเหงข้าแหล่งความชกันี่วรข้ายทลุกอยล่าง” 
(1 ทธ. 6:10)

ผมเชสืนี่อวล่าพระเจข้าทรงเรอียกบางคนใหข้ทดาเงลินไดข้และประทานความสามารถแกล่พวกเขาทบีนี่จะไดข้มาซซนี่ง
ความมกันี่งคกันี่ง-แตล่คนเหลล่านกันี้นแบต่งปปันเงลินของตนกกับงานมลิชชกันี่นตล่างๆ-ทกันี้งในประเทศและตล่างแดน พวกเขาถวาย
ทรกัพยร์ดข้วยใจกวข้างจากรายไดข้ของตนเพสืนี่อทดาใหข้งานของพระครลิสตร์เจรลิญกข้าวหนข้า เมสืนี่อชาย (หรสือหญลิง) คนใด
ถวายแดล่องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าสลินี่งซซนี่งเปป็นสลิทธลิโดยชอบของพระองคร์ พระเจข้ากก็จะใหข้เกบียรตลิชายหรสือหญลิงคนนกันี้นและ
อวยพรความพยายามตล่างๆของพวกเขาในโลกธลุรกลิจ เงลินเปป็นสลินี่งทบีนี่แสนวลิเศษทบีนี่จะมบีหากเราใชข้มกันในทางทบีนี่ถผกและ
ถวายแดล่องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าสลินี่งซซนี่งเปป็นของพระองคร์ อกันเปป็นการสนกับสนลุนงานของพระครลิสตร์อยล่างทบีนี่เราควรกระทดา



แตล่มกันเปป็นสลินี่งทบีนี่นล่ากลกัวทบีนี่จะรกักเงลินเพราะเหก็นแกล่เงลินเพบียงอยล่างเดบียว หรสือเพราะวกัตถลุสลินี่งของตล่างๆทบีนี่เงลินจะซสืนี้อ การ
รกักเงลินจะทดาใหข้หผหนวก, ทดาใหข้ตาบอด, ทดาใหข้จลิตใจพลิกลพลิการ, และทดาใหข้คนๆหนซนี่งดดาเนลินชบีวลิตแหล่งความเสบียใจทบีนี่
ไรข้ผล

ความมกันี่งมบีไมล่นดามาซซนี่งสกันตลิสลุข และการเปป็นคนรวยกก็ไมล่จดาเปป็นตข้องหมายความวล่ามอีความสทุข มกันนล่าสนใจ
ทบีนี่จะอล่านในพระคกัมภบีรร์หลายตอนทบีนี่เงลินถผกเชสืนี่อมโยงกกับความเสบียใจ, ใจแตกสลาย, และการหลอกลวง คนๆหนซนี่ง
ทบีนี่ทดาใหข้เงลินเปป็นพระของตนกก็มบีใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบทบีนี่ถผกนาบดข้วยเหลก็กรข้อนๆ และหลายครกันี้งเขากก็ทดาลาย
มลิตรภาพและความไวข้เนสืนี้อเชสืนี่อใจของคนใกลข้ตกัวและเปป็นทบีนี่รกักของเขา เงลินไมล่ทดาใหข้ใครตกนรก-แตล่จงจดาไวข้วล่า 
ขลุนนางหนลุล่มผผข้มกันี่งมบีคนนกันี้นปฏลิเสธทบีนี่จะตลิดตามพระเยซผเพราะวล่าเขาไมล่ยอมวางใจพระองคร์ดข้วยทรกัพยร์สลินี่งของฝฝ่าย
โลกของตน เราอล่านวล่าเมสืนี่อพระเยซผตรกัสวล่า “ทล่านยกังขาดอยผล่สลินี่งหนซนี่ง จงไปขายบรรดาสลินี่งของซซนี่งทล่านมบีอยผล่ แจกจล่าย
ใหข้คนอนาถา แลข้วทล่านจะมบีทรกัพยร์สมบกัตลิในสวรรคร์ แลข้วจงแบกกางเขน และตามเรามา” ขลุนนางหนลุล่มผผข้นกันี้นกก็เดลิน
จากไปเปป็นทลุกขร์ เพราะเขามบีทรกัพยร์สลินี่งของเปป็นอกันมาก เขาเปป็นคนรวยมาก และเขาไมล่เตก็มใจทบีนี่จะวางใจพระเยซผ
ดข้วยทรกัพยร์สลินี่งของของเขา! อล่านมาระโก 10:17-22 สดาหรกับเรสืนี่องราวฉบกับเตก็ม

ยผดาส “ถรือยต่าม และไดช้ยชกยอกเงวินทอีชั่ใสต่ไวช้ในยต่ามนชทั้น” ผมสงสกัยบล่อยๆวล่ายผดาสถผกเลสือกหรสือถผกแตล่งตกันี้งใหข้
รกับตดาแหนล่งเหรกัญญลิกสดาหรกับกลลุล่มสาวกไดข้อยล่างไร คงมบีอะไรบางอยล่างทบีนี่นล่าดซงดผดเกบีนี่ยวกกับตกัวเขา-และทดาไมจะไมล่
ไดข้เลล่า? พญามารเปป็น “เจข้าแหล่งอดานาจในยล่านอากาศ...ผผข้สล่องแสงนกันี้น” มกันเปป็นผผข้ทบีนี่มบีเลล่หร์เหลบีนี่ยมมากทบีนี่สลุดในหมผล่
สกัตวร์ทกันี้งปวงเมสืนี่อมกันมาหาเอวาในรล่างของงผตกัวหนซนี่ง เปาโลบอกเราวล่าเหลต่าผซูช้รชบใชช้ของซาตานสามารถแปลงกาย
เปป็นเหลล่าผผข้รกับใชข้แหล่งความชอบธรรมไดข้ ดกังนกันี้นมกันจซงไมล่ใชล่การบลิดเบสือนพระวจนะของพระเจข้าทบีนี่จะบอกเปป็นนกัยวล่า
ยผดาสอลิสคารลิโอทนล่าจะเปป็นคนทบีนี่ไมล่ธรรมดาในหลายๆดข้าน

คดากรบีกทบีนี่แปลเปป็น “ยต่าม” เปป็นคดาทบีนี่ไมล่ธรรมดาและเดลิมทบีหมายถซงยล่ามทบีนี่พวกนกักดนตรบีใสล่สล่วนทบีนี่เปป็นปาก
เปฝ่าของเครสืนี่องดนตรบีไวข้ขข้างใน ไมล่อาจมบีขข้อสงสกัยเลยวล่ายผดาสถสือยล่ามเลก็กๆอกันหนซนี่ง ซซนี่งในนกันี้นมบีเงลินและอาจเปป็นสลินี่ง
ของอสืนี่นๆซซนี่งไดข้ถผกมอบใหข้แกล่พระเยซผและเหลล่าสาวกของพระองคร์ ในลผกา 8:1-3 เราอล่านวล่า “ตล่อมาภายหลกัง
พระองคร์กก็เสดก็จไปตามทลุกบข้านทลุกเมสือง ทรงประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งอาณาจกักรของพระเจข้า สาวกสลิบสองคน
นกันี้นกก็อยผล่กกับพระองคร์ พรข้อมกกับผผข้หญลิงบางคนทบีนี่มบีวลิญญาณชกันี่วออกจากนางและทบีนี่หายโรคตล่างๆ คสือมารบียร์ทบีนี่เรบียกวล่า
ชาวมกักดาลา ทบีนี่ไดข้ทรงขกับผบีออกจากนางเจก็ดผบี และโยอกันนาภรรยาของคผซา ตข้นเรสือนของเฮโรด และซผซกันนา 
และผซูช้หญวิงอรืชั่นๆหลายคนททที่เคยปรนนวิบทตวิพระองคค์ดจ้วยการถวายสวิที่งของของเขา” พระเยซผทรงมบีเพสืนี่อนแทข้อยผล่ทกันี่ว
ปาเลสไตนร์ และพวกเขาชล่วยกกันออกเงลินสดาหรกับการเลบีนี้ยงชบีพของพระองคร์ ยผดาสเปป็นคนดผแลเงลินและของถวาย
เหลล่านกันี้น เขาถสือยล่ามนกันี้น “และไดข้ยกักยอกเงลินทบีนี่ใสล่ไวข้ในยล่ามนกันี้น”

แนล่นอนวล่ามกันจดาเปป็นทบีนี่ใครสกักคนตข้องจกัดการเรสืนี่องเงลินในครลิสตจกักร แตล่การจกัดการเรสืนี่องเงลินเปป็นหนข้าทบีนี่รกับ
ผลิดชอบทบีนี่จรลิงจกังและไมล่ควรถผกมอบใหข้ใครกก็ไดข้ มกันอาจนดาไปสผล่บล่วงแรข้วและหลลุมพรางอกันตรายไดข้ สดาหรกับการปก
ปฟ้องคนๆนกันี้น ครลิสตจกักรควรมบีคณะกรรมการทบีนี่คอยนกับเงลิน, จดบกันทซก, ทดารายงาน, และแนล่ใจวล่าไมล่มบีใครมารกับ
ตดาแหนล่งทบีนี่เขาอาจถผกกลล่าวหาวล่ายกักยอกเงลินขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าไปไดข้ การจกัดการเรสืนี่องเงลินเปป็นบล่วงแรข้วทบีนี่ทดาใหข้



คนจดานวนมากถผกทดลอง, ไดข้ทดาบาป, และสผญเสบียอลิทธลิพลของตนในครลิสตจกักรและชลุมชน รวมถซงการสผญเสบีย
บดาเหนก็จนลิรกันดรร์ของตนเพราะการทดาหนข้าทบีนี่คนตข้นเรสือนไมล่สกัตยร์ซสืนี่อ-หากคนเหลล่านกันี้นไดข้รกับความรอดแลข้ว

ขข้อ 7: “พระเยซซูจจึงตรชสวต่า “ชต่างเขาเถวิด เขาทกาอยต่างนอีทั้เพรืชั่อแสดงถจึงวชนฝปังศพของเรา”
พระเยซผทรงตดาหนลิยผดาสอยล่างแรงเพราะคดาวลิจารณร์ของเขาทบีนี่มบีตล่อมารบียร์- “อยต่ายทุต่งกชบนาง!” พระเยซผ

ครลิสตร์เจข้าทรงปรารถนาการนมกัสการทบีนี่แทข้จรลิง และแนล่นอนวล่าสลินี่งทบีนี่มารบียร์กระทดามาจากใจทบีนี่แทข้จรลิงและซสืนี่อตรง 
นางไมล่ใชล่คนหนข้าซสืนี่อใจคด พระคดาขข้อนบีนี้แสดงใหข้เราเหก็นวล่าพระเยซผเจข้าทรงมองลงมาอยล่างอล่อนโยนเสมอยกังคน
เหลล่านกันี้นทบีนี่รกักและปรนนลิบกัตลิพระองคร์ คนเหลล่านกันี้นทบีนี่ถวายเกบียรตลิและสงล่าราศบีแดล่พระนามของพระองคร์

“เขาทกาอยต่างนอีทั้เพรืชั่อแสดงถจึงวชนฝปังศพของเรา” คดากรบีกทบีนี่แปลเปป็น “against” ในภาษาอกังกฤษ จรลิงๆ
แลข้วอล่านวล่า “for” (เพสืนี่อ)-นกันี่นคสือ “เพชที่อวชนฝปังศพของเรานางไดช้ทกาอยต่างนอีทั้” พระคดาขข้อนบีนี้ตข้องไมล่ถผกตบีความใหข้
หมายความวล่ามารบียร์เขช้าใจวล่าการฝฟังศพขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าเขข้ามาใกลข้แลข้ว ผมคลิดวล่ามกันสสืนี่อวล่านบีนี่เปป็นการชโลมทบีนี่
ถซูกเวลา และถซงแมข้วล่ามารบียร์ไมล่ไดข้เขข้าใจอยล่างถล่องแทข้ถซงความลซกซซนี้งของการชโลมนบีนี้ นางกก็ชโลมพระเยซผสดาหรกับ
การฝฟังพระศพของพระองคร์อยผล่ดบี ความหมายของสลินี่งทบีนี่พระเยซผตรกัสกก็คงจะถผกถอดความไดข้ประมาณนบีนี้:

“นนี้ดามกันหอมราคาแพงทบีนี่มารบียร์ไดข้เทบนเทข้าของเรา ถซงแมข้วล่านางกระทดาเชล่นนบีนี้แคล่เพสืนี่อใหข้เกบียรตลิเรา มกันกก็มบี
ความหมายมากกวล่าการใหข้เกบียรตลิแบบชาวโลกหรสือการแสดงออกถซงความรกักแบบชาวโลก มารบียร์ไดข้กระทดาสลินี่ง
หนซนี่งทบีนี่เหมาะสมทบีนี่สลุดทบีนี่นางสามารถกระทดาไดข้ในตอนนบีนี้ ความตายของเราเขข้ามาใกลข้แลข้ว เราจะถผกวางในอลุโมงคร์
ฝฟังศพในไมล่ชข้า และถซงแมข้วล่ามารบียร์ไมล่เขข้าใจถล่องแทข้วล่าการชโลมนบีนี้มบีความหมายอะไร สลินี่งทบีนี่นางไดข้กระทดากก็เปป็นทบีนี่
ระลซกถซงเราเพราะเราใกลข้จะจากโลกนบีนี้ไปแลข้ว ดกังนกันี้นการกระทดาของนางจซงถผกตข้องและนล่าชมเชย” 

เปป็นไปไดข้วล่ายผดาสเขข้าใจมากกวล่ามารบียร์เกบีนี่ยวกกับคดากลล่าวทบีนี่พระเยซผตรกัสตรงนบีนี้ เพราะพระคกัมภบีรร์บอกเรา
อยล่างชกัดเจนวล่าเขาเปป็นมารรข้าย แนล่นอนทบีนี่สลุดวล่าพญามารรผข้วล่าทดาไมพระเยซผถซงไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลก และในหลาย
คราวมกันไดข้ทดาเตก็มทบีนี่เพสืนี่อยกับยกันี้งพระองคร์กล่อนภารกลิจของพระองคร์ถผกทดาใหข้สดาเรก็จจรลิงแลข้ว! พระเยซผไดข้ทรงบอก
เหลล่าสาวกของพระองคร์บล่อยๆวล่าพระองคร์ไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลกเพสืนี่อทบีนี่จะสลินี้นพระชนมร์ ในยอหร์น 10:18 พระองคร์
ทรงประกาศอยล่างชกัดเจนวล่าพระองคร์จะทรงสละวางชบีวลิตของพระองคร์ พระองคร์กดาลกังเตสือนความจดาพวกเขาตรง
นบีนี้วล่าการสลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์เขข้ามาใกลข้มากๆแลข้วและมารบียร์ไดข้ชโลมพระองคร์สดาหรกับการฝฟังศพของพระองคร์

เราเรบียนรผข้จากสลินี่งทบีนี่มารบียร์ไดข้กระทดาตรงนบีนี้วล่าผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายไมล่เขข้าใจความหมายของสลินี่งทบีนี่ตนทดาเสมอไป 
ถข้าเราเชสืนี่อพระเจข้า เรากก็รผข้วล่าทลุกสลินี่งทดางานรล่วมกกันเพสืนี่อใหข้เกลิดผลดบีแกล่คนเหลล่านกันี้นทบีนี่รกักพระเจข้าและถผกเรบียกตามพระ
ประสงคร์ของพระองคร์ แตล่หลายครกันี้งเราทดาบางสลินี่ง-ในพระวลิญญาณและเพสืนี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจข้า-โดยไมล่เขข้าใจ
ถล่องแทข้วล่าเราทดาแบบนกันี้นไปทคาไม ถข้าเราถผกนดาพาโดยพระวลิญญาณ สลินี่งใดกก็ตามทบีนี่เรากระทดากก็เพสืนี่อประโยชนร์ของ
เราและเพสืนี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจข้า และเราไมต่จกาเปป็นตข้องตกันี้งคดาถามวล่าทดาไม ยกตกัวอยล่างเชล่น ในขข้อ 16 ของบท
นบีนี้เราอล่านวล่า “ทบีแรกพวกสาวกของพระองคร์ไมล่เขข้าใจในเหตลุการณร์เหลล่านกันี้น แตล่เมสืนี่อพระเยซผทรงรกับสงล่าราศบีแลข้ว 
เขาจจึงระลจึกไดช้วล่า มบีคดาเชล่นนกันี้นเขบียนไวข้กลล่าวถซงพระองคร์ และคนทกันี้งหลายไดข้กระทดาอยล่างนกันี้นถวายพระองคร์” ผผข้
เชสืนี่อทกันี้งหลายเปป็นเครสืนี่องมสือของพระเจข้า ในสมกัยแหล่งพระคลุณนบีนี้ พระองคร์ทรงพอพระทกัยทบีนี่จะใชข้ชายและหญลิงทกันี้ง
หลายทบีนี่ยอมจดานนตล่อพระองคร์ ทบีนี่ถผกนดาพาโดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ และบางครกันี้งพระองคร์ทรงใชข้ลผกๆของ



พระองคร์โดยทบีนี่พวกเขาไมล่รผข้อยล่างถล่องแทข้ในขณะนกันี้นวล่าพระองคร์กดาลกังประกอบกลิจอะไรในสลินี่งเหลล่านกันี้นทบีนี่พระองคร์
ทรงนดาพวกเขาใหข้กระทดา

ขข้อ 8: “เพราะวต่ามอีคนจนอยซูต่กชบทต่านเสมอ แตต่เราจะไมต่อยซูต่กชบทต่านเสมอไป”
เหลล่าผผข้นดาทางการเมสืองสมกัยใหมล่บางคนของเราควรอล่านขข้อความนบีนี้! คนยากจนมบีทบีนี่อลุล่นๆอยผล่ในใจของผม

เสมอ และผมเชสืนี่อวล่าคนทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้วทลุกคนมบีความปรารถนาทบีนี่จะชล่วยเหลสือผผข้ทบีนี่ยากจนและขกัดสน แตล่เมสืนี่อ
พวกนกักการเมสืองสกัญญาวล่าจะขจกัดความยากจนไปจากแผล่นดลินโลกและในขณะเดบียวกกันกก็เรบียกเกก็บภาษบี
ประชาชนเกลินเหตลุผลเพสืนี่อทบีนี่จะใชข้จล่ายเงลินหลายลข้านในความพยายามทบีนี่จะกดาจกัดความยากจนออกไป พวกเขากก็
กดาลกังกระทดาขกัดแยข้งกกับถข้อยคดาของพระเยซผ! พระองคห์ตรกัสวล่า “มอีคนจนอยซูต่กชบทต่านเสมอ” คนยากจนอยผล่กกับเรา
เสมอมา และจะอยผล่กกับเราไปจนกวล่าพระเยซผเสดก็จมาอบีกทบี เมสืนี่อถซงตอนนชทั้นเทล่านกันี้น เมสืนี่อความรผข้เกบีนี่ยวกกับองคร์พระผผข้
เปป็นเจข้าปกคลลุมแผล่นดลินโลกเหมสือนกกับนนี้ดาปกคลลุมทะเลอยผล่ตอนนบีนี้ เมสืนี่อคนชกันี่วถผกกดาราบและพระเยซผประทกับบน
พระทบีนี่นกันี่งของดาวลิด จะไมล่มบีความยากจนอบีกเลย ตราบใดทบีนี่มบีบาปอยผล่ในโลก จะมบีความยากจน ผมไมล่ไดข้
หมายความเลยสกักนลิดวล่าคนยากจนทลุกคนเปป็นคนบาป-ขอพระเจข้าทรงอยล่าใหข้เปป็นเชล่นนกันี้นเลย! มบีครลิสเตบียน
จดานวนมากทบีนี่ยากจนและสมควรไดข้รกับความชล่วยเหลสือ-แตล่มบีหลายหมสืนี่นคนทบีนี่ปฏลิเสธทบีนี่จะพยายามชล่วยเหลสือ
ตนเองและทบีนี่พซนี่งพารกัฐบาลและหนล่วยงานอสืนี่นๆเพสืนี่อทบีนี่จะใหข้อาหารและเลบีนี้ยงดผพวกเขา

พระเยซผตรกัสวล่า “แตล่ทล่านทกันี้งหลายจงแสวงหาอาณาจกักรของพระเจข้า และความชอบธรรมของพระองคร์
กล่อน แลข้วพระองคร์จะทรงเพลินี่มเตลิมสลินี่งทกันี้งปวงเหลล่านบีนี้ใหข้แกล่ทล่าน” (มธ. 6:33) ดข้วยเหตลุนบีนี้ผมจซงประกาศโดยอาศกัย
สลิทธลิอดานาจแหล่งพระวจนะของพระเจข้าวล่าถซงแมข้วล่าคนๆนกันี้นทบีนี่ยากจนอาจไมล่เปป็นตข้นเหตลุโดยตรงของความยากจน
ของตน บาปกก็เปป็นตข้นเหตลุของความยากจนทจันงหมดในทลุกหนทลุกแหล่ง ความยากจนเปป็นผลของบาป ไมล่ใชล่ผลของ
ความชอบธรรม ถข้าพวกนกักการเมสืองในปฟัจจลุบกันยอมศซกษาพระวจนะของพระเจข้า พวกเขากก็จะรผข้วล่าพวกเขาไมล่มบี
ทางขจกัดความยากจนออกไปจากแผล่นดลินโลกไดข้ มบีแตล่พระเยซผจอมกษกัตรลิยร์เทล่านกันี้นจะทรงกระทดาเชล่นนกันี้นเมสืนี่อ
พระองคร์เสดก็จมาเพสืนี่อครอบครองในสงล่าราศบีและฤทธลิธอดานาจ ทกันี้งรกัฐบาลและ “ศาสนา” ไมล่มบีทางขจกัดความ
ยากจนออกไปไดข้

พวกเจข้าหนข้าทบีนี่รกัฐบาลและเหลล่าผผข้นดาทางการเมสืองของเราควรอล่านคดาเตสือนสตลิของเปาโลทบีนี่มบีแกล่ชาวเมสือง
เธสะโลนลิกาเหลล่านกันี้น: “สล่วนเรสืนี่องการรกักพบีนี่นข้องทกันี้งหลายนกันี้น ไมล่จดาเปป็นทบีนี่จะใหข้ขข้าพเจข้าเขบียนถซงทล่าน เพราะวล่าตกัว
ทล่านเองกก็รกับคดาสอนจากพระเจข้าแลข้ววล่าใหข้รกักซซนี่งกกันและกกัน ความจรลิงทล่านไดข้ประพฤตลิตล่อบรรดาพบีนี่นข้องทกันี่วแควข้น
มาซลิโดเนบียเชล่นนกันี้นอยผล่ แตล่พบีนี่นข้องทกันี้งหลาย เราขอวลิงวอนทล่านใหข้มบีความรกักทวบีขซนี้นอบีก และจงตกันี้งเปฟ้าวล่าจะอยผล่อยล่าง
สงบ และทดากลิจธลุระสล่วนของตน และทดาการงานดข้วยมสือของตนเอง เหมสือนอยล่างทบีนี่เรากดาชกับทล่านแลข้ว เพสืนี่อทล่าน
จะไดข้ดดาเนลินชบีวลิตตามอยล่างทบีนี่สมควรตล่อหนข้าคนเหลล่านกันี้นทบีนี่อยผล่ภายนอก และเพสืนี่อทล่านจะไมล่ขาดสลินี่งใดเลย” (1 
ธส.4:9-12)

นอกจากนบีนี้ ใน 2  เธสะโลนลิกา 3:7-13 เปาโลกลล่าววล่า “เพราะวล่าตกัวทล่านเองกก็รผข้อยผล่วล่าทล่านควรจะทดา
ตามเราอยล่างไร เพราะเรามลิไดข้ประพฤตลิเกะกะเลยเมสืนี่อเราอยผล่ในหมผล่พวกทล่าน และเรามลิไดข้ทานอาหารผผข้ใดเปลล่าๆ 
แตล่เราไดข้ทดาการหนกักดข้วยความพากเพบียรทกันี้งกลางคสืนและกลางวกัน เพสืนี่อเราจะไมล่เปป็นภาระแกล่คนหนซนี่งคนใดใน



พวกทล่าน มลิใชล่เพราะเราไมล่มบีสลิทธลิธ แตล่วล่าเพสืนี่อทดาตกัวเปป็นแบบอยล่างใหข้ทล่านทกันี้งหลายทดาตามเรา แมข้เมสืนี่อเราอยผล่กกับ
พวกทล่าน เรากก็ไดข้กดาชกับทล่านอยล่างนบีนี้วล่า ถช้าผซูช้ใดไมต่ยอมทกางาน กด็อยต่าใหช้เขากวิน เพราะเราไดข้ยลินวล่า มบีบางคนในพวก
ทล่านอยผล่อยล่างเกะกะ ไมล่ทดางานอะไรเลย แตล่ชอบยลุล่งกกับธลุระของคนอสืนี่น เราจซงกดาชกับและเตสือนสตลิคนเชล่นนกันี้นโดย
พระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเราวล่า ใหช้เขาทกางานดช้วยใจสงบ และกวินอาหารของตนเอง พบีนี่นข้องทกันี้งหลาย 
ทล่านอยล่าอล่อนใจทบีนี่จะกระทดาการดบีเลย”

ใชล่แลข้วครกับ มบีคนยากจนบางคนทล่ามกลางพวกเราทบีนี่ตข้องการความชล่วยเหลสือและทบีนี่สมควรทบีนี่จะถผกชข่วย
เหลคือ แตล่นบีนี่ควรถผกกระทดาในพระนามของพระเยซซู ไมล่ใชล่ในนามของรกัฐบาล

“แตต่เราจะไมต่อยซูต่กชบทต่านเสมอไป” คดากลล่าวนบีนี้ประกาศตรงๆวล่าพระเยซผมลิไดข้เสดก็จมายกังแผล่นดลินโลกนบีนี้เพสืนี่อ
ทบีนี่จะอยผล่ตล่อไปทบีนี่นบีนี่ในรล่างกายหนซนี่ง มกันเปป็นเกบียรตลิอกันสผงยลินี่งและพลิเศษทบีนี่แผล่นดลินโลกนบีนี้ไดข้รกับการอวยพร-แมข้เพบียงชล่วง
สกันี้นๆ-ดข้วยการสถลิตอยผล่ของพระเยซผครลิสตร์, พระบลุตรของพระเจข้า, พระเจข้าแทข้จรลิงในเนสืนี้อหนกัง พระองคร์ไดข้เสดก็จมา
เพสืนี่อทดาภารกลิจหนซนี่ง และเมสืนี่อภารกลิจนกันี้นถผกกระทดาสดาเรก็จแลข้ว พระองคร์กก็เสดก็จกลกับไปสผล่สงล่าราศบีทบีนี่พระองคร์ทรงมบี
กกับพระบลิดากล่อนทบีนี่โลกนบีนี้มบีมา

คดากลล่าวนบีนี้ทบีนี่พระเยซผตรกัสยกังทดาลายหลกักคดาสอนเรสืนี่องการเปลอีชั่ยนแปลงสารชตถะ (transubstantiation)-
หลกักคดาสอนหนซนี่งทบีนี่พวกนกักศาสนาหลายลข้านคนเชสืนี่อ-วล่าขนมปฟังและเหลข้าองลุล่นกลายเปป็นพระกายและพระโลหลิต
ของพระเยซผจรลิงๆในการรกับศบีลมหาสนลิท หลกักคดาสอนเชล่นนกันี้นไมล่ถผกตข้องตามพระคกัมภบีรร์ เนสืนี่องจากพระเยซผไดข้เสดก็จ
กลกับขซนี้นไปสผล่สวรรคร์และนกันี่งลงตรงเบสืนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจข้าแลข้ว พระองคค์จจึงไมต่ไดช้อยซูต่บนโลกนอีทั้ในรต่างกาย
หนจึชั่ง มบีชายผผข้หนซนี่งอยผล่ในสวรรคร์, พระเยซผครลิสตร์มนลุษยร์ผผข้นกันี้น แตล่พระองคร์ไมล่ทรงอยผล่บนแผล่นดลินโลก ไมล่แมข้แตล่ใน
ขนมปฟังและนนี้ดาองลุล่น สลินี่งเหลล่านบีนี้เปป็นเพบียงสกัญลกักษณร์ทบีนี่แสดงถซงพระกายทบีนี่แตกออกของพระองคร์และพระโลหลิตทบีนี่
ไหลออกของพระองคร์ และเมสืนี่อขนมปฟังนกันี้นถผกหกักและนนี้ดาองลุล่นถผกเท องคร์ประกอบเหลล่านบีนี้กก็ไมว่กลายเปป็นพระกาย
และพระโลหลิตของพระเยซผครลิสตร์ “เราจะไมว่อยซูต่กชบทต่านเสมอไป” พระเยซผไดข้เสดก็จไป-และตอนนรีนประทกับอยผล่-ณ 
เบสืนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจข้าพระบลิดา (ฮบ. 1:3; 1 ทธ. 2:5)

จากคดาตดาหนลิทบีนี่พระเยซผตรกัสแกล่ยผดาส เราเหก็นวล่าถซงแมข้วล่ามกันเปป็นเรสืนี่องมบีเกบียรตลิทบีนี่จะใหข้อาหารคนยากจน 
(และครลิสตจกักรควรหล่วงใยเกบีนี่ยวกกับเรสืนี่องเหลล่านบีนี้) การใหข้อาหารคนหลิวและการใหข้เสสืนี้อผข้าแกล่คนขกัดสนกก็ไมล่มบีเกบียรตลิ
เทล่ากกับการถวายเกบียรตลิแดล่พระเยซผครลิสตร์เจข้าทล่ามกลางพวกเขา มบีหลายพกันคนในครลิสตจกักรตล่างๆ, ในกลลุล่มศาสนา
ตล่างๆ-แมข้แตล่ในองคร์กรฝฝ่ายโลกทกันี้งหลาย-ทบีนี่เชสืนี่อวล่าพวกเขาจะเขข้าสวรรคร์เพราะวล่าพวกเขาไดข้ทดาความดบีมากมาย
เหลสือเกลินบนแผล่นดลินโลก! แตล่พระคกัมภบีรร์กลล่าวชกัดเจนมากๆวล่าการงานทบีนี่ดบีตล่างๆจะไมล่ชล่วยใหข้รอด (อล่านอลิสยาหร์ 
64:6, เอเฟซกัส 2:9 และทลิตกัส 3:5) มกันเปป็นเรสืนี่องทบีนี่งล่ายกวล่าเยอะทบีนี่จะหยลิบยสืนี่นเงลินทองใหข้แกล่มนลุษยร์เมสืนี่อเทบียบกกับการ
พผดคลุยกกับเขาเกบีนี่ยวกกับจลิตวลิญญาณของเขา มกันงล่ายกวล่าทบีนี่จะใหข้ทรกัพยร์สลินี่งของฝฝ่ายโลกของเราเมสืนี่อเทบียบกกับการมอบ
ถวายจลิตใจ, วลิญญาณ, และรล่างกายแดล่พระเยซผ, ถผกควบคลุมอยล่างสมบผรณร์โดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ และใหข้
พระเจข้าทรงเปป็นทบีนี่หนซนี่งในชบีวลิตของเรา

เมสืนี่อพระเยซผตรกัสวล่า “แตล่เราจะไมล่อยผล่กกับทล่านเสมอไป” พระองคร์กก็ไมล่ไดข้กดาลกังหมายถซงพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธผผข้ทรงสถลิตอยผล่ในใจของผผข้เชสืนี่อทลุกคน พระองคร์ทรงหมายความวล่าพระองคร์จะไมล่อยผล่บนแผล่นดลินโลกเสมอไป



ในรล่างกายทบีนี่พระองคร์ทรงอยผล่ในขณะนกันี้น เมสืนี่อพระองคร์กระทดางานรกับใชข้ทบีนี่พระเจข้าทรงกดาหนดไวข้ลล่วงหนข้ากล่อนการ
วางรากฐานของโลกสดาหรกับพระองคร์จนสดาเรก็จ พระองคร์กก็สละวางพระกายนกันี้น พระองคร์ทรงเปป็นขซนี้นจากอลุโมงคร์
ฝฟังศพในวกันทบีนี่สามและเสดก็จกลกับขซนี้นสผล่สวรรคร์ในกายหนจึชั่ง แตล่มกันเปป็นรล่างกายทบีนี่มบีเนสืนี้อหนกังและกระดผก ไมล่ใชล่โลหวิต, 
เนสืนี้อหนกัง, และกระดผก พระองคร์ไดข้ประทานพระโลหลิตของพระองคร์เพสืนี่อความรอดของคนบาปทกันี้งหลายแลข้ว การ
ไถล่ไดข้ถผกซสืนี้อแลข้วโดยทางพระโลหลิตของพระองคร์ จากมลุมมองแหล่งพระเดชานลุภาพของพระองคร์และพระลกักษณะ
แบบพระเจข้า พระเยซผครลิสตร์ทรงอยผล่กกับผผข้คนของพระองคร์ทลุกนาทบีของทลุกวกัน พระองคร์จะไมล่มบีวกันจากเราไปไหน
หรสือทอดทลินี้งเราเลย-แตล่จากมลุมมองของสภาพแบบมนลุษยร์ของพระองคร์ บกัดนบีนี้พระองคร์ประทกับอยผล่เบสืนี้องขวา
พระหกัตถร์ของพระเจข้า

ในลผกา 24:39-45 เราอล่านวล่า “จงดผมสือของเราและเทข้าของเราวล่า เปป็นเราเอง จงคลดาตกัวเราดผ เพราะวล่า
ผบีไมล่มบีเนสืนี้อและกระดผกเหมสือนทล่านเหก็นเรามบีอยผล่นกันี้น” เมสืนี่อตรกัสอยล่างนกันี้นแลข้ว พระองคร์ทรงสดาแดงพระหกัตถร์และ
พระบาทใหข้เขาเหก็น เมสืนี่อเขาทกันี้งหลายยกังไมล่ปลงใจเชสืนี่อ เพราะเปป็นเรสืนี่องนล่ายลินดบีอยล่างเหลสือเชสืนี่อ และกดาลกัง
ประหลาดใจอยผล่ พระองคร์จซงตรกัสถามเขาวล่า “พวกทล่านมบีอาหารกลินทบีนี่นบีนี่บข้างไหม” เขากก็เอาปลายล่างชลินี้นหนซนี่งกกับ
รวงผซนี้งชลินี้นหนซนี่งมาถวายพระองคร์ พระองคร์ทรงรกับมาเสวยตล่อหนข้าเขาทกันี้งหลาย พระองคร์ตรกัสกกับเขาวล่า “นบีนี่เปป็น
ถข้อยคดาของเรา ซซนี่งเราไดข้บอกไวข้แกล่ทล่านทกันี้งหลายเมสืนี่อเรายกังอยผล่กกับทล่านวล่า บรรดาคดาทบีนี่เขบียนไวข้ในพระราชบกัญญกัตลิ
ของโมเสส และในคกัมภบีรร์ศาสดาพยากรณร์ และในหนกังสสือสดลุดบีกลล่าวถซงเรานกันี้น จดาเปป็นจะตข้องสดาเรก็จ” ครกันี้งนกันี้น 
พระองคร์ทรงบกันดาลใหข้ใจเขาทกันี้งหลายเกลิดความสวล่างขซนี้นเพสืนี่อจะไดข้เขข้าใจพระคกัมภบีรร์”

ขข้อ 9: “ฝฝ่ายพวกยวิวเปป็นอชนมากรซูช้วต่าพระองคค์ประทชบอยซูต่ทอีชั่นชชั่นจจึงมาเฝฟ้าพระองคค์ ไมต่ใชต่เพราะเหด็นแกต่พระ
เยซซูเทต่านชทั้น แตต่อยากเหด็นลาซารชสผซูช้ซจึชั่งพระองคค์ไดช้ทรงใหช้ฟฟฟื้นขจึทั้นมาจากตายดช้วย”

เปป็นทบีนี่เขข้าใจไดข้วล่า “คนเปป็นอชนมาก” ทราบวล่าพระเยซผไดข้เสดก็จมาถซงในหมผล่บข้านเบธานบีแลข้ว ขล่าวเรสืนี่องการ
เสดก็จมาถซงพระองคร์ไดข้แพรล่สะพกัดไปอยล่างรวดเรก็ว-ประการแรกเพราะวล่าหมผล่บข้านนกันี้นอยผล่ใกลข้กรลุงเยรผซาเลก็มเหลสือ
เกลิน และเพราะวล่าทบีนี่หมผล่บข้านเบธานบี พระองคร์ไดข้ทรงชลุบลาซารกัสใหข้เปป็นขซนี้นจากตายดข้วย

“ไมต่ใชต่เพราะเหด็นแกต่พระเยซซูเทต่านชทั้น แตต่อยากเหด็นลาซารชสผซูช้ซจึชั่งพระองคค์ไดช้ทรงใหช้ฟฟฟื้นขจึทั้นมาจากตาย
ดช้วย” ตรงนบีนี้คสือความจรลิงประการหนซนี่งทบีนี่ถผกเปปิดเผยเกบีนี่ยวกกับธรรมชาตลิมนลุษยร์ มบีผผข้คนวกันนบีนี้ทบีนี่ยอมเดลินทางสองพชน
ไมลค์เพสืนี่อทบีนี่จะเหก็นใครสกักคนถผกรกักษาใหข้หาย แตล่พวกเขาไมล่ยอมเดลินไปแคล่หนซนี่งชล่วงตซกเพสืนี่อทบีนี่จะเชลิญชวนคนบาปทบีนี่
หลงหายผผข้นล่าสงสารมายกังงานประชลุมฟฟฟื้นฟผ มบีผผข้คนในครลิสตจกักรทบีนี่เสบียเงลินและเวลา, ทบีนี่เดลินทางหลายไมลร์, เพสืนี่อไป
รล่วมการประชลุมทบีนี่พวกเขาหวกังวล่าจะเหก็นบางสลินี่งทบีนี่ตสืนี่นตาตสืนี่นใจ แตล่คนกลลุล่มเดบียวกกันนบีนี้มบีความรข้อนรนนข้อยกวล่าเยอะ
ในเรสืนี่องทบีนี่เกบีนี่ยวกกับคนทบีนี่ตายแลข้ว “ในการละเมลิดและบาป”

โอข้ ใชล่แลข้วครกับ-ผมเชสืนี่อวล่าพระเจข้าทรงสามารถรกักษาคนเจก็บปฝ่วยใหข้หายไดข้ ผมเชสืนี่อวล่าพระองคร์ทรงเปป็นผผข้
รกักษาองคห์นจันน และหากไมล่มบีพระองคร์แลข้ว กก็ไมล่มบีการรกักษาใหข้หายเลย ผมจะไมล่หยลุดขอบคลุณพระองคร์สดาหรกับ
เหลล่าคลุณหมอ, นางพยาบาล, และโรงพยาบาล แตล่ถข้าพระองคห์ไมล่ทรงแตะตข้องรล่างกายนกันี้น มกันกก็จะตาย การ
รกักษาใหข้หายทลุกอยล่างเปป็นมาจากองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า แตล่สลินี่งสดาคกัญทบีนี่สลุดบนแผล่นดลินโลกคสือ การใหข้จวิตใจและ
ววิญญาณทชทั้งหลายถผกรกักษาใหข้หายโดยพระคลุณของพระเจข้า วกันนบีนี้ฝผงชนมากมายเขข้ารล่วมการประชลุมนมกัสการใน



ทบีนี่ๆพวกเขาไดข้รกับคดาสกัญญาวล่าจะไดข้เหก็นบางสลินี่งทบีนี่ตสืนี่นตาตสืนี่นใจ, การโชวร์ใหข้ปรากฏตล่อสายตา สล่วนสถานทบีนี่นมกัสการ
ทบีนี่ตนี่ดาตข้อยทกันี้งหลายซซนี่งเปป็นทบีนี่ๆคนของพระเจข้าเทศนาพระวจนะของพระเจข้า, พระคลุณของพระเจข้า, และความรอด
โดยพระคลุณผล่านทางความเชสืนี่อกก็ไมล่คล่อยมบีผผข้คนเขข้ารล่วมประชลุม ฝผงชนมหาศาลรบีบเรล่งเพสืนี่อไปยกังหมผล่บข้านเบธานบี-
ไมล่ใชล่แคล่เพราะมบีคนรายงานวล่าพระเยซผทรงอยผล่ทบีนี่นกันี่นเทล่านกันี้น แตล่เพราะวล่าทบีนี่หมผล่บข้านเบธานบี พระองคร์ไดข้ทรงชลุบชบีวลิต
ชายคนหนซนี่งใหข้เปป็นขซนี้นจากตาย และพวกเขาอยากเหก็นชายคนนกันี้น ความอยากรผข้อยากเหก็นเปป็นพลกังทบีนี่มบีอดานาจมาก
ในมนลุษยร์ธรรมดา ผผข้คนชอบสลินี่งทบีนี่ตสืนี่นตาตสืนี่นใจ การเปป็นขซนี้นจากตายของลาซารกัสเปป็นเหตลุการณร์ทบีนี่นล่าตสืนี่นตาตสืนี่นใจ แตล่
ในอบีกสองสามวกันถกัดมา สลินี่งทบีนี่นล่าตสืนี่นตาตสืนี่นใจมากยวิชั่งกวต่าจะเกลิดขซนี้น: พระเยซผเจข้าจะเสดก็จออกมาจากอลุโมงคร์ฝฟังศพ-
ทกันี้งๆทบีนี่มบีตราประทกับของโรมตลิดอยผล่ทบีนี่ประตผทางเขข้าและทหารยามของโรมเฝฟ้าอยผล่ทบีนี่นกันี่น พระองคร์กก็จะทรงเปป็นขซนี้น
จากตายเหมสือนกกับทบีนี่พระองคร์ตรกัสไวข้แลข้ววล่าพระองคร์จะทรงเปป็นขซนี้น และพระองคร์จะทรงกระทดาการนกันี้นภายใตข้
ฤทธลิธเดชของพระองคร์เอง!

ขข้อ 10: “แตต่พวกปทุโรหวิตใหญต่จจึงปรจึกษากชนจะฆต่าลาซารชสเสอียดช้วย”
ลาซารกัสไมล่ไดข้ทดารข้ายผผข้ใดเลย เขาเปป็นสาวกคนหนจึชั่งของพระเยซซู ถซงแมข้วล่าไมล่มบีขข้อใดในพระคกัมภบีรร์ทบีนี่บล่ง

บอกวล่าเขาเปป็นสาวกทอีชั่โดดเดต่นคนหนซนี่งหรสือวล่าเขาเปป็นผผข้ประกาศขล่าวประเสรลิฐทบีนี่รข้อนรน แตล่เขาเปป็นคดาพยานหนซนี่ง
ของฤทธลิธเดชของพระเยซผครลิสตร์เจข้า, คดาพยานหนซนี่งทบีนี่ไมล่สามารถถผกปฏลิเสธไดข้ ดกังนกันี้น เนสืนี่องจากสภาซานเฮดรลินไมล่
อาจปฏลิเสธการเปป็นขซนี้นจากตายของเขาหรสือยกเหตลุผลอธลิบายการอกัศจรรยร์นกันี้นทบีนี่ทดาใหข้สลินี่งนบีนี้เกลิดขซนี้น พวกเขากก็มลุล่ง
มกันี่นทบีนี่จะยลุตลิคดาพยานของเขาโดยการจบชบีวลิตของเขา ดกังนกันี้นพวกเขาจซง “ปรจึกษากชน” วล่าพวกเขาจะใชข้วลิธบีใดเพสืนี่อ
ทดาใหข้เขาตาย

คดาตรงนบีนี้ทบีนี่แปลเปป็น “ปรจึกษากชน” หมายถซง “มบีมตลิ” หรสือ “ตกันี้งใจแนล่วแนล่” พวกยลิวเหลล่านบีนี้จซงไมล่เพบียง
ปรจึกษากชนเทล่านกันี้น พวกเขายกังตชทั้งใจแนต่วแนต่และพวกเขาประสงคร์ทบีนี่จะฆล่าลาซารกัสเสบีย!

ขข้อ 11: “เพราะลาซารชสเปป็นตช้นเหตทุทอีชั่ทกาใหช้พวกยวิวหลายคนออกจากพวกเขา และไปเชรืชั่อพระเยซซู”
เมสืนี่อพวกยลิวเหลล่านกันี้นยสืนอยผล่รอบอลุโมงคร์ฝฟังศพของลาซารกัสและไดข้เหก็นการเปป็นขซนี้นจากตายของเขา พวก

เขาบางคนกก็เชสืนี่อวล่าพระเยซผกดาลกังกระทดากลิจภายใตข้ฤทธลิธเดชของพระเจข้าผผข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ และพวกปลุโรหลิตใหญล่
และพวกผผข้นดาทางศาสนารผข้วล่าถข้าพวกเขาไมล่ทดาอะไรสกักอยล่างเพสืนี่อยกับยกันี้งทกันี้งพระเยซผและลาซารชส คนอบีกมากมายจะ
เชสืนี่อในพระองคร์และกลายเปป็นสาวกของพระองคร์ พวกเขาตกันี้งใจแลข้ววล่าจะปฟ้องกกันไมล่ใหข้เรสืนี่องนบีนี้เกลิดขซนี้นโดยทดาทลุกวลิถบี
ทาง

ผมไมล่สงสกัยเลยวล่าพวกยลิวหลายคนเหลล่านกันี้นทบีนี่ไดข้ตลิดตามพระเยซผไปทบีนี่อลุโมงคร์ฝฟังศพนกันี้นไปทบีนี่นกันี่นในฐานะคน
ทบีนี่ไมล่ยอมเชสืนี่ออะไรงล่ายๆ แตล่หลกังจากไดข้เหก็นการอกัศจรรยร์นกันี้นทบีนี่ไมล่เคยมบีมากล่อนทบีนี่ทดาใหข้ลาซารกัสออกมาจากอลุโมงคร์
ฝฟังศพโดยทบีนี่มบีชบีวลิตอยผล่ พวกเขากก็กลายเปป็นผซูช้เชรืชั่อ ไมล่วล่าคนเหลล่านบีนี้เชสืนี่อดข้วยใจหรสือไมล่ เรากก็ตอบไมล่ไดข้ แตล่ถข้าพวกเขา
ไมล่ไดข้เชสืนี่อจากใจในตอนนบีนี้ ในวกันเพก็นเทคอสตร์นกันี้นพวกเขากก็อยผล่ในกลลุล่มคนเหลล่านกันี้นทบีนี่เชสืนี่อวล่าพระเยซผทรงเปป็นพระ
ครลิสตร์อยล่างแนล่นอน, วล่าพระองคร์ไดข้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพสืนี่อรกับบาปของโลก, และพวกเขาคงอยผล่ในคนหมผล่ใหญล่นกันี้นทบีนี่
รกับบกัพตลิศมาในวกันเพก็นเทคอสตร์นกันี้น



แนล่นอนวล่าลาซารกัสนล่าจะใหข้คดาพยานมากมายซซนี่งไมล่ไดข้ถผกบกันทซกไวข้-แตล่แมข้หากวล่าเขาไมล่ไดข้เอล่ยอะไรสกักคดา
ขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าเขามบีชบีวลิตอยผล่กก็เปป็นคดาพยานทบีนี่เพบียงพอทบีนี่จะทดาใหข้พวกปลุโรหลิตใหญล่และพวกสมาชลิกสภาซานเฮดรลิน
โกรธมากพอทบีนี่จะคลิดอลุบายฆล่าเขา!

พระเยซผเสดห็จเขผู้ากรทุงเยรผซาเลห็ม
ตามทรีที่เศคารริยาหห์ไดผู้พยากรณห์ไวผู้

ขข้อ 12 และ 13: “วชนรทุต่งขจึทั้นเมรืชั่อคนเปป็นอชนมากทอีชั่มาในเทศกาลเลอีทั้ยงนชทั้นไดช้ยวินวต่า พระเยซซูเสดด็จมาถจึงกรทุง
เยรซูซาเลด็ม เขากด็พากชนถรือใบของตช้นอวินทผลชมออกไปตช้อนรชบพระองคค์รช้องวต่า “โฮซชนนา ขอใหช้พระองคค์ผซูช้เสดด็จมา
ในพระนามขององคค์พระผซูช้เปป็นเจช้า ครือพระมหากษชตรวิยค์แหต่งอวิสราเอลทรงพระเจรวิญ”

จนถซงขณะนกันี้น พระเยซผไดข้ทรงปลบีกตกัวจากสายตาของผผข้คนมากทบีนี่สลุดเทล่าทบีนี่จะทดาไดข้ พระองคร์ทรงปลบีกตกัว
เขข้าไปในถลินี่นทลุรกกันดารหลายครกันี้ง และในบางคราวเมสืนี่อผผข้คนพยายามทบีนี่จะตกันี้งพระองคร์เปป็นกษกัตรลิยร์โดยใชข้กดาลกัง
บกังคกับ พระองคร์กก็ทรงปฏลิเสธ กฎของการรกับใชข้ประจดาวกันของพระองคร์กก็คสือ กล่อใหข้เกลิดความสนใจนข้อยทบีนี่สลุดเทล่าทบีนี่
จะทดาไดข้และไมล่ทดาใหข้พระองคร์เองเปป็นจลุดสนใจของผผข้คน เปป็นความจรลิงทบีนี่วล่าพระองคร์ไดข้ทรงประกาศเปป็นครกันี้งคราว
ถซงตกัวตนทบีนี่แทข้จรลิงของพระองคร์ในฐานะพระเมสสลิยาหร์, พระบลุตรของพระเจข้า, แตล่พระองคร์ไมล่ไดข้แสวงหาการ
ยกยล่องชสืนี่นชมของผผข้คนหรสือความเปป็นทบีนี่นลิยมในหมผล่ผผข้คนเลย บจัดนรีน ขณะทบีนี่พระองคร์กดาลกังเสดก็จเขข้ากรลุงเยรผซาเลก็มตล่อ
หนข้าผผข้คน ฝผงชนมหาศาลกก็รวมตกัวกกันรอบพระองคร์-หมผล่ชนทบีนี่มากมายเสบียจนทดาใหข้พวกศกัตรผของพระองคร์ประกาศ
วล่า “ดซูเถวิด โลกตามเขาไปหมดแลช้ว!” (ขข้อ 19)

บกัดนบีนี้ถซงเวลาแลข้ว (“เวลา” ของพระองคร์ไดข้มาถซงแลข้ว) ทบีนี่พระองคร์จะทรงชดาระหนบีนี้บาปแทนคนทกันี้งโลก 
ลผกแกะปฟัสกาทบีนี่แทข้จรลิงจะถผกฆล่าตาย พระองคร์กดาลกังจะทดาการลบมลทลินดข้วยโลหลิตทบีนี่แทข้จรลิง และพระเมสสลิยาหร์จะ
ทรงถผกตกัดออกเสบีย ตามทบีนี่มบีพยากรณร์ไวข้ในดาเนบียล 9:26: “หลกังจากหกสลิบสองสกัปดาหร์แลข้ว พระเมสสลิยาหร์กก็จะ
ถผกตกัดออก แตล่มลิใชล่เพสืนี่อตกัวทล่านเอง...” บกัดนบีนี้ถซงเวลาแลข้วทบีนี่พระเยซผจะทรงเปปิดทางเขข้าสผล่ทบีนี่บรลิสลุทธลิธทบีนี่สลุดและใน
ฐานะมหาปลุโรหลิตของเราพระองคร์จะประทกับ ณ เบสืนี้องขวาพระหกัตถร์ของผผข้ทรงเดชานลุภาพสผงสลุด โมงนกันี้นไดข้มาถซง
แลข้ว และพระองคค์ทรงทราบดอี ดกังนกันี้นพระองคร์จซงทรงนดาเสนอพระองคร์เองตล่อหนข้าผผข้คน โดยทรงยอมใหข้มวลชน
มหาศาลนกันี้นมารลุมลข้อมพระองคร์และโหล่รข้องวล่า “โฮซกันนา!” พระองคร์ทรงถผกตรซงทบีนี่กางเขนนกันี้น โดยประทานชบีวลิต
ของพระองคร์เพสืนี่อชดใชข้บาปของคนทกันี้งโลก ในชล่วงเวลานกันี้นของปปเมสืนี่อเหลล่าสมาชลิกของทกันี้งสลิบสองเผล่านกันี้นมาชลุมนลุม
กกันในนครบรลิสลุทธลิธเพสืนี่อถสือเทศกาลปฟัสกา, สกัปดาหร์หนซนี่งเมสืนี่อพระองคร์ทรงดซงความสนใจของผผข้คนทกันี้งอลิสราเอลใหข้มา
อยผล่ทบีนี่พระองคร์เองผล่านการเสดก็จเขข้ากรลุงเยรผซาเลก็มอยล่างไมล่ธรรมดาและโดดเดล่นในสายตาผผข้คน

“วชนรทุต่งขจึทั้น” (วกันหลกังจากอาหารคนี่ดามสืนี้อนกันี้นในหมผล่บข้านเบธานบี) “คนเปป็นอชนมาก” ไดข้มายกังเทศกาลเลบีนี้ยง
นกันี้น นบีนี่รวมถซงพวกยลิวทบีนี่ขซนี้นมายกังกรลุงเยรผซาเลก็มจากแควข้นกาลลิลบีและแถบชนบทโดยรอบเพสืนี่อถสือปฟัสกาดข้วย พวกเขา
คลุข้นเคยดบีกกับงานรกับใชข้และการอกัศจรรยร์ตล่างๆขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าในแควข้นกาลลิลบี และเมสืนี่อพวกเขาไดข้ยลินวล่า
พระองคร์จะทรงอยผล่ทบีนี่เทศกาลเลบีนี้ยงนกันี้น ฝผงชนหมผล่ใหญล่กก็มาเพสืนี่อทบีนี่จะเหก็นพระองคร์อบีกสกักครกันี้ง ผมไมล่สงสกัยเลยวล่า
หลายคนในหข้าพกันคนนกันี้นทบีนี่พระองคร์ทรงเลบีนี้ยงดข้วยขนมปฟังและปลาอยผล่ในทล่ามกลางคนกลลุล่มนบีนี้ทบีนี่ถผกเรบียกวล่า “คน



เปป็นอกันมาก” ไมล่ตข้องสงสกัยเลยวล่าเมสืนี่อพระเยซผทรงเดลินทางจากเมสืองเอฟราอลิมมายกังหมผล่บข้านเบธานบีและเขข้าไปใน
กรลุงเยรผซาเลก็มตล่อ คนเหลล่านกันี้นทบีนี่เหก็นพระองคร์ระหวล่างทางกก็สล่งขล่าวลล่วงหนข้าไปวล่าพระองคร์กดาลกังเดลินทางขซนี้นไปยกัง
นครบรลิสลุทธลิธเพสืนี่อรล่วมเทศกาลปฟัสกา และฝผงชนเหลล่านกันี้นเมสืนี่อทราบขล่าว “กด็ออกไปตช้อนรชบพระองคค์” และขณะทบีนี่
พวกเขาไปนกันี้น พวกเขากก็ถสือใบของตข้นอลินทผลกัมและโหล่รข้องวล่า “โฮซชนนา!”

ประวกัตลิศาสตรร์บอกเราวล่าใบของตข้นอลินทผลกัมถผกถสือโดยขบวนรกับเสดก็จเมสืนี่อเหลล่ากษกัตรลิยร์เสดก็จเขข้านคร
หรสือเมสืนี่อพวกแมล่ทกัพเดลินทกัพกลกับบข้านหลกังจากไดข้ชกัยชนะยลินี่งใหญล่ในการสผข้รบตล่างๆ ในวลิวรณร์ 7:9 ยอหร์น (ในพระ
วลิญญาณ) ไดข้เหก็นพลโยธาทบีนี่มบีชกัยชนะเหลล่านกันี้นในสวรรคร์ “สวมเสสืนี้อสบีขาว ถรือใบตาล” แนล่นอนวล่ามกันคงเปป็นภาพทบีนี่
นล่าดผชมขณะทบีนี่ฝผงชนเหลล่านกันี้นออกไปพบพระเยซผ โดยโบกใบตข้นอลินทผลกัมและวางใบเหลล่านกันี้นลงบนเสข้นทางของ
พระองคร์ขณะทบีนี่พระองคร์ทรงลาเขข้ากรลุง

ไมล่ตข้องสงสกัยเลยวล่าบางคนในพวกนกันี้นทบีนี่ตข้อนรกับพระเยซผเขข้ากรลุงเยรผซาเลก็มวกันนกันี้นเชสืนี่ออยล่างแทข้จรลิงดข้วย
ความเขข้าใจทกันี้งหมดของพวกเขาวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา ถข้าเราตกัดสลินโดยการเคลสืนี่อนไห
วอสืนี่นๆของมวลชน เรากก็แนล่ใจไดข้วล่าคนจดานวนมากถสือใบตข้นอลินทผลกัมเพราะวล่าฝซูงชนกดาลกังถสือใบตข้นอลินทผลกัม 
ขณะทบีนี่ยกังมบีคนอสืนี่นๆอบีกทบีนี่ตข้อนรกับพระองคร์เพราะพวกเขาคลิดวล่าพระองคร์กดาลกังจะยซดอดานาจปกครองและชล่วยพวก
เขาใหข้พข้นจากอดานาจเผดก็จการของโรม ยลิวบางคนเหลล่านกันี้นเชสืนี่อวล่าพระองคร์เปป็นศาสดาพยากรณร์ผผข้หนซนี่งทบีนี่พระเยโฮ
วาหร์ทรงตกันี้งขซนี้นสดาหรกับเวลานกันี้น และพวกเขาจซงใหข้เกบียรตลิพระองคร์ในฐานะนชทั้น แตล่พวกเขาไมล่เชสืนี่อวล่าพระองคร์ทรง
เปป็นพระบลุตรของพระเจข้า, พระเมสสลิยาหร์ทบีนี่แทข้จรลิงของพวกเขา

ผผข้คนเหลล่านกันี้นโหล่รข้องวล่า “โฮซกันนา!” ขณะทบีนี่พวกเขาออกไปพบพระเยซผ เหลล่าผผข้รผข้พระคกัมภบีรร์บอกเราวล่านบีนี่
เปป็นคดาแปลหนซนี่งของคดาฮบีบรผทบีนี่ถผกพบในเพลงสดลุดบี 118:25 และมบีความหมายวล่า “ขช้าพระองคค์ทชทั้งหลายววิงวอน
พระองคค์ ขอทรงชต่วยใหช้รอดเดอีดี๋ยวนอีทั้เถวิด” อาจเปป็นไดข้วล่าคนบางคนเหลล่านบีนี้เชสืนี่อจรลิงๆวล่าพระเยซผทรงเปป็นผผข้นกันี้นทบีนี่จะ
ชล่วยชนชาตลิอลิสราเอลใหข้รอด แตล่เราบอกไมล่ไดข้วล่ากบีนี่คนในมวลชนเหลล่านกันี้นเขข้าใจความหมายของถข้อยคดาทบีนี่พวกเขา
เอล่ย

“ขอใหช้พระองคค์ผซูช้เสดด็จมาในพระนามขององคค์พระผซูช้เปป็นเจช้า ครือพระมหากษชตรวิยค์แหต่งอวิสราเอลทรงพระ
เจรวิญ” ประโยคนบีนี้อาจแปลอยล่างตรงตกัวมากกวล่าเดลิมไดข้วล่า “ขอใหข้พระองคร์ผผข้เสดก็จมาในพระนามขององคร์พระผผข้
เปป็นเจข้าทรงไดข้รกับพร, กษกัตรลิยร์แหล่งอลิสราเอล” ถข้อยคดาเหลล่านบีนี้ถผกเอามาจากเพลงสดลุดบี 118:26 แตล่คลุณจะสกังเกต
เหก็นวล่าพระคดาขข้อนกันี้นในหนกังสสือเพลงสดลุดบีกลล่าวเพบียงวล่า “ขอใหข้ทล่านผผข้เขข้ามาในพระนามของพระเยโฮวาหร์จงไดข้รกับ
พระพร” และไมล่กลล่าวถซง “กษกัตรลิยร์แหล่งอลิสราเอล” ขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าผผข้คนเหลล่านกันี้นเสรลิมสล่วนนกันี้นของคดาปฝ่าวรข้อง
เขข้าไปกก็ทดาใหข้เราเชสืนี่อวล่าพวกเขาบางคนเชสืนี่อพระองคร์อยล่างไมล่มบีขข้อสงสกัยวล่าทรงเปป็นกษกัตรลิยร์ของพวกเขา-แตล่ถซงแมข้
เปป็นเชล่นนกันี้น พวกเขากก็กดาลกังคาดหวกังกษกัตรลิยร์ฝฝ่ายโลกองคร์หนซนี่ง, ผผข้ทบีนี่จะชล่วยพวกเขาใหข้รอดพข้นจากพวกโรม พวก
เขาไมล่ไดข้กดาลกังรอคอยพระผผข้ชล่วยใหข้รอดองคร์หนซนี่งทบีนี่จะชล่วยพวกเขาใหข้รอดพข้นจากการกดขบีนี่ของซาตานและการตก
เปป็นทาสของบาป อยล่างไรกก็ตาม ผมคลิดวล่าเราสามารถกลล่าวไดข้อยล่างปลอดภกัยวล่าคนเหลล่านกันี้นสล่วนใหญล่ทบีนี่รข้องวล่า 
“โฮซกันนา” วกันนกันี้นไมล่ไดข้รผข้วล่าพวกเขากดาลกังกลล่าวอะไร พวกเขาไมล่ไดข้ตระหนกักถซงความจรลิงอกันยลินี่งใหญล่แหล่งถข้อยคดา
ของพวกเขา นบีนี่ปรากฏชกัดในขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่ามบีไมล่กบีนี่วกันทบีนี่คกันี่นกลางระหวล่างเสบียงรข้อง “โฮซกันนา!” กกับเสบียงตะโกน



ของพวกเขา “ตรซงเขาเสบียทบีนี่กางเขน! ตรซงเขาเสบียทบีนี่กางเขน! ใหข้โลหลิตของเขาตกอยผล่เหนสือเราและลผกหลานของ
เราเถลิด!” เสบียงรข้องอชนหลชงนกันี้นเปป็นพยานวล่าเสบียงรข้องแรกนกันี้นไมล่ไดข้ออกมาจากใจแหล่งความเชสืนี่อ

ขข้อ 14: “และเมรืชั่อพระเยซซูทรงพบลซูกลาตชวหนจึชั่งจจึงทรงลานชทั้นเหมรือนดชงทอีชั่มอีคกาเขอียนไวช้วต่า”
มกัทธลิว 21:6,7 ใหข้บกันทซกทบีนี่มบีรายละเอบียดมากขซนี้นเกบีนี่ยวกกับเรสืนี่องนบีนี้: “สาวกทกันี้งสองคนนกันี้นกก็ไปทดาตามพระ

เยซผตรกัสสกันี่งเขาไวข้ จซงจผงแมล่ลากกับลผกของมกันมา และเอาเสสืนี้อผข้าของตนปผบนหลกัง แลข้วเขาใหข้พระองคร์ทรงลานกันี้น”
ทบีนี่ดบีขซนี้นไปอบีกคสือบกันทซกเรสืนี่องราวทบีนี่ถผกใหข้ไวข้ในลผกา 19:28-36: “เมสืนี่อพระองคร์ตรกัสคดาเหลล่านกันี้นแลข้ว 

พระองคร์ทรงดดาเนลินนดาหนข้าเขาไปจะขซนี้นไปยกังกรลุงเยรผซาเลก็ม ตล่อมาเมสืนี่อพระองคร์เสดก็จมาใกลข้หมผล่บข้านเบธฟายบีและ
หมผล่บข้านเบธานบีบนภผเขาซซนี่งเรบียกวล่า มะกอกเทศ พระองคร์ทรงใชข้สาวกสองคนของพระองคร์ไป สกันี่งวล่า “จงเขข้าไปใน
หมผล่บข้านทบีนี่อยผล่ตรงหนข้า เมสืนี่อเขข้าไปแลข้วจะพบลผกลาตกัวหนซนี่งผผกอยผล่ ทบีนี่ยกังไมล่เคยมบีใครขซนี้นขบีนี่เลย จงแกข้มกันจผงมาเถลิด ถข้า
มบีผผข้ใดถามทล่านวล่า ‘ทล่านแกข้มกันทดาไม’ จงบอกเขาวล่า ‘เพราะองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าทรงประสงคร์ลผกลานบีนี้’” สาวกทบีนี่รกับ
ใชข้นกันี้นไดข้ไปพบเหมสือนทบีนี่พระองคร์ตรกัสแกล่เขาแลข้ว เมสืนี่อเขากดาลกังแกข้ลผกลานกันี้น พวกเจข้าของกก็ถามเขาวล่า “ทล่านแกข้ลผก
ลาทดาไม” ฝฝ่ายเขาตอบวล่า “องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าทรงประสงคร์ลผกลานบีนี้” แลข้วเขากก็จผงลผกลามาถซงพระเยซผและเอา
เสสืนี้อของตนปผลงบนหลกังลา และเชลิญพระเยซผขซนี้นทรงลานกันี้น เมสืนี่อพระองคร์เสดก็จไป เขาทกันี้งหลายกก็เอาเสสืนี้อผข้าของตน
ปผลงตามหนทาง”

ไมล่มบีสลินี่งใดทบีนี่ผลิดธรรมดาเกบีนี่ยวกกับคนๆหนซนี่งทบีนี่ขบีนี่ลาตกัวหนซนี่ง คนมากมายขบีนี่ลาตกัวเลก็กๆในสมกัยนกันี้น และพวกเขา
กก็ถผกกลล่าวถซงหลายครกันี้งในพระวจนะของพระเจข้า อกับราฮกัม, ยาโคบ, โยบ (และคนอสืนี่นๆ) มบีลาจดานวนมาก อล่าน
ปฐมกาล 12:16, 30:43, และโยบ 42:12 ใน 1 พงศาวดาร 27:30 เราถผกบอกวล่ากษกัตรลิยร์ดาวลิดมบีชายทบีนี่พลิเศษคน
หนซนี่งเพสืนี่อดผแลลาทกันี้งหลายของเขา บาลาอกัมขบีนี่ลาตกัวหนซนี่ง (กดว. 22:21) และหญลิงชาวชผเนมคนนกันี้นทบีนี่มกันี่งมบีมากกก็ขบีนี่ลา
เชล่นกกัน (2 พงศร์กษกัตรลิยร์ 4:22-24) มกันเปป็นเครสืนี่องหมายทบีนี่บล่งบอกถซงความสงต่าผต่าเผยสดาหรกับคนๆหนซนี่งทบีนี่จะขบีนี่ลาสอี
ขาวตกัวหนซนี่ง (ผผข้วลินลิจฉกัย 5:10) ดกังนกันี้นเราจซงเหก็นวล่าขข้อเทก็จจรลิงเรสืนี่ององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าทรงขบีนี่ลาเขข้ากรลุงเยรผซาเลก็มกก็
ไมล่ใชล่เรสืนี่องทบีนี่พลิเศษเฉพาะในตกัวมกันเอง สลินี่งทบีนี่โดดเดล่นเกบีนี่ยวกกับเรสืนี่องนบีนี้กก็คสือวล่า มกันเกลิดขซนี้นตรงกกับทบีนี่ถผกพยากรณร์ไวข้โดย
เศคารลิยาหร์หลายรข้อยปปกล่อนหนข้านกันี้น: “โอ ธลิดาแหล่งศลิโยนเออ๋ย จงรล่าเรลิงอยล่างยลินี่งเถลิด โอ บลุตรสาวแหล่งเยรผซาเลก็ม
เออ๋ย จงโหล่รข้อง ดผเถลิด กษกัตรลิยร์ของเธอเสดก็จมาหาเธอ ทรงความชอบธรรมและความรอด พระองคร์ทรงอล่อนสลุภาพ
และทรงลา ทรงลผกลา” (ศคย. 9:9)

ยอหร์นบอกเราวล่านบีนี่เปป็น “ลาอายทุนช้อยตชวหนจึชั่ง”, มกันยกังไมล่โตเตก็มทบีนี่ ลซูกาบอกเราวล่ามกันเปป็นลผกลา “ทอีชั่ไมต่
เคยมอีใครนชชั่งบนมชน” ทล่านทบีนี่รกัก นบีนี่เปป็นการอกัศจรรยร์หนซนี่งทบีนี่ยลินี่งใหญล่! ไมล่เคยมบีใครขบีนี่ลผกลาตกัวนบีนี้เลย พวกสาวกนดาลผกลา
ตกัวนบีนี้มาใหข้พระเยซผ และพระคดาขข้อนบีนี้บอกเราวล่าพวกเขา “วางพระเยซซูบนมชน” นกันี่นหมายความวล่าพวกเขายกองคร์
พระผผข้เปป็นเจข้าขซนี้นและวางพระองคร์บนลานข้อยตกัวนกันี้นจรลิงๆ ใครๆทบีนี่รผข้บข้างเกบีนี่ยวกกับลผกลาทบีนี่ไมล่เคยถผกขบีนี่มากล่อนยล่อมรผข้
วล่าสกัตวร์เชล่นนกันี้นพยศและสรข้างความเสบียหายมากขนาดไหน-กระนกันี้นลานข้อยตกัวนบีนี้กลกับอล่อนสลุภาพและเชสืนี่องขณะทบีนี่
มกันแบกพระเยซผเขข้ากรลุงเยรผซาเลก็ม นบีนี่ยลินี่งเปป็นเรสืนี่องทบีนี่พลิเศษมากขซนี้นไปอบีกเมสืนี่อเราพลิจารณาวล่านอกจากถผกขบีนี่เปป็นครกันี้ง
แรกแลข้ว ลผกลาตกัวนบีนี้ยกังถผกหข้อมลข้อมโดยหมผล่ชนทบีนี่โหล่รข้องวล่า “โฮซกันนา” ซซนี่งโบกใบตข้นอลินทผลกัมไปมา และ-ตามทบีนี่
ลผกากลล่าว-วางเสสืนี้อผข้าของตนตามทางดข้วย แนล่นอนวล่าสลินี่งตล่างๆคงจะแตกตล่างไปจากเดลิมหากพระเยซผเปป็นชาย



ธรรมดาคนหนซนี่ง, แตกตล่างไปจากเดลิมมากจรลิงๆ เหตลุผลทบีนี่ลานข้อยตกัวนบีนี้ไมล่ไดข้กระทสืบเทข้าและเหวบีนี่ยงผผข้ขบีนี่องคร์นบีนี้ใหข้ตก
จากหลกังของมกันกก็เปป็นเพราะวล่ามกันกดาลกังถผกขบีนี่โดยพระองคร์ผผข้ทรงสามารถทดาใหข้ใจทบีนี่พยศทบีนี่สลุดสงบลงไดข้, พระองคร์ผผข้
ทบีนี่แมข้แตล่ลมและคลสืนี่นยกังเชสืนี่อฟฟัง

หข้ารข้อยปปกล่อนหนข้านกันี้น เศคารลิยาหร์ไดข้บอกลล่วงหนข้าวล่ากษกัตรลิยร์แหล่งอลิสราเอลจะทรงลาเสดก็จเขข้านคร
บรลิสลุทธลิธสกักวกันหนซนี่ง และในขณะนกันี้นไมล่มบีกษกัตรลิยร์ในกรลุงเยรผซาเลก็มเลย อาณาจกักรนกันี้นไดข้สลินี้นสลุดลงในการตกเปป็น
เชลย เมสืนี่อชนชาตลิอลิสราเอลตกเปป็นทาส ยลิวทลุกคนในตอนนกันี้นนล่าจะจดาไดข้เกบีนี่ยวกกับการสดาเรก็จจรลิงของคดาพยากรณร์นบีนี้
โดยเฉพาะอยล่างยลินี่งพวกปลุโรหลิตใหญล่, พวกธรรมาจารยร์, และพวกผผข้อาวลุโสนล่าจะจดาไดข้ แตล่ถข้าพวกเขาทราบเรสืนี่องนบีนี้
จรวิงๆ พวกเขากก็เพลิกเฉยมกัน พวกเขาดผไมล่ออกไดช้อยต่างไรวล่านบีนี่คสือพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา? พระองคร์ไดข้ประสผตลิ
พรข้อมกกับฉลากคดาพยากรณร์มากมายเหลสือเกลินตลิดอยผล่บนตกัวพระองคร์ และทลุกสลินี่งทบีนี่พระองคร์ตรกัส ทลุกสลินี่งทบีนี่พระองคร์
ทรงกระทดา ทลุกทบีนี่ๆพระองคร์เสดก็จไปในขณะทบีนี่ทรงพระชนมร์อยผล่บนแผล่นดลินโลกลข้วนเปป็นพยานวล่าพระองคร์ทรงเปป็น
 “ศาสดาพยากรณร์ผผข้นกันี้น” ซซนี่งถผกบอกลล่วงหนข้าโดยเหลล่าคนของพระเจข้าในสมกัยบรรพบลุรลุษของพวกเขา เหตลุการณร์
ทจันงหมดแหล่งงานรกับใชข้บนโลกนบีนี้ของพระเยซผไดข้ถผกทราบลล่วงหนข้าและถผกบอกลล่วงหนข้าแลข้วโดยศาสดาพยากรณร์
เหลล่านกันี้นเปป็นเวลานานกล่อนเหตลุการณร์เหลล่านกันี้นไดข้เกลิดขซนี้นจรลิง และเมสืนี่อพระองคร์ทรงลานข้อยทบีนี่ตนี่ดาตข้อยตกัวหนซนี่งเขข้า
นครบรลิสลุทธลิธ หนซนี่งในคดาพยากรณร์ทบีนี่ยวิชั่งใหญต่ทอีชั่สทุดและโดดเดล่นทบีนี่สลุดเกบีนี่ยวกกับพระเมสสลิยาหร์, กษกัตรลิยร์ของพวกยลิว, ไดข้
ถผกทดาใหข้สดาเรก็จจรลิงตามตกัวอกักษรแลข้วตล่อหนข้าตล่อตาพวกเขา!

มบีหลายลช้านคนบนแผล่นดลินโลกวกันนบีนี้ทบีนี่ไดข้รผข้จกักกกับพระคกัมภบีรร์ทบีนี่เปปิดออก และเหตลุการณร์ตล่างๆทบีนี่กดาลกังเกลิด
ขซนี้นวกันนบีนี้กก็มบีความสดาคกัญและโดดเดล่นพอๆกกับการเสดก็จเขข้ากรลุงเยรผซาเลก็มอยล่างมบีชกัยชนะขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าเมสืนี่อ
หนซนี่งพกันเกข้ารข้อยกวล่าปปกล่อน หมายสดาคกัญตล่างๆแหล่งการเสดก็จมาครกันี้งทบีนี่สองของพระองคร์อยผล่รอบตกัวเราทกันี้งนกันี้น-ใน
ทางสกังคม, ทางการเมสือง, ทางศาสนา, และในความพยายามตล่างๆของมนลุษยร์เพสืนี่อทบีนี่จะพลิชลิตอวกาศ ทลุกสลินี่งในพระ
คกัมภบีรร์ทบีนี่ถผกพยากรณร์วล่าจะเกลิดขซนี้นกล่อนการเสดก็จมาครกันี้งทบีนี่สองนกันี้นไดข้เกลิดขซนี้นไปแลข้วหรสือกดาลกังเกลิดขซนี้นกกับเราอยผล่ใน
ขณะนบีนี้: กระนกันี้นผผข้คนหลายลข้านกก็ดดาเนลินชบีวลิตตล่อไปราวกกับวล่าพวกเขาจะมบีชบีวลิตอยผล่บนโลกนบีนี้ตลอดไป! พวกเขาถาม
วล่า “คดาทบีนี่ทรงสกัญญาไวข้วล่าพระองคร์จะเสดก็จมานกันี้นอยผล่ทบีนี่ไหน เพราะวล่าตกันี้งแตล่บรรพบลุรลุษหลกับลล่วงไปแลข้ว สลินี่งทกันี้งปวง
กก็เปป็นอยผล่เหมสือนทบีนี่ไดข้เปป็นอยผล่ตกันี้งแตล่เดลิมทรงสรข้างโลก” (2 ปต. 3:4) เปโตรประกาศเพลินี่มอบีกวล่าคนเหลล่านกันี้น “แกลข้ง
โงล่” เหมสือนกกับพวกยลิวเหลล่านกันี้นทบีนี่แกลข้งโงล่ตอนทบีนี่พระเยซผทรงดดาเนลินอยผล่บนแผล่นดลินโลกนบีนี้ พวกเขาไมล่มบีความ
ประสงคร์ทบีนี่จะเชสืนี่อในพระองคร์

ขข้อ 15: “ธวิดาแหต่งศวิโยนเออ๋ย อยต่ากลชวเลย ดซูเถวิด กษชตรวิยค์ของเธอทรงลซูกลาเสดด็จมา”
พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธไมล่ไดข้ทรงดลใจยอหร์นใหข้ยกเศคารลิยาหร์ 9:9 มาทกันี้งดลุข้น แบบคดาตล่อคดา ประเดก็นเดบียว

ทบีนี่พระองคร์กดาลกังเนข้นยนี้ดาตรงนบีนี้คสือขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าพระเยซผกดาลกังกระทดาในชชชั่วขณะนชทั้นสลินี่งทบีนี่ไดข้ถผกบอกลล่วงหนข้าแลข้ว
โดยหนซนี่งในพวกศาสดาพยากรณร์ทบีนี่ไดข้รกับเกบียรตลิของพวกเขาเมสืนี่อหข้ารข้อยปปกล่อน พระเจข้าไดข้ประทานคดาพยากรณร์นบีนี้
แกล่เศคารลิยาหร์เพสืนี่อปลอบประโลมใจพวกยลิวเหลล่านกันี้นทบีนี่, หมดสลินี้นกดาลกังใจ, หดหผล่และทข้อแทข้, เพลินี่งกลกับมาจากการ
ตกเปป็นเชลยทบีนี่บาบลิโลน ดข้วยเหตลุผลนกันี้นพระเจข้าจซงไดข้ประทานพระสกัญญาอกันยลินี่งใหญล่นบีนี้แกล่พวกเขาเกบีนี่ยวกกับพระ
เมสสลิยาหร์และกษกัตรลิยร์ของพวกเขา, ขล่าวสารหนซนี่งทบีนี่ถผกออกแบบมาเพสืนี่อเอาความกลกัวและความซซมเศรข้าของพวก



เขาออกไปเสบีย, และทดาใหข้พวกเขาตกันี้งตาคอยวกันนกันี้นเมสืนี่อพวกเขาจะมบีกษกัตรลิยร์องคร์หนซนี่ง อยล่างไรกก็ตาม คดาพยากรณร์
นบีนี้บอกพวกเขาอยล่างชกัดแจข้งวล่ากษกัตรลิยร์ของพวกเขาจะไมล่เสดก็จมาในฐานะนกักรบผผข้ยลินี่งใหญล่คนหนซนี่งและผผข้นดาทาง
ทหาร แตล่ในฐานะเจข้าชายแหล่งสกันตลิภาพ, กษกัตรลิยร์บรลิสลุทธลิธองคร์หนซนี่ง, ดบีกวล่ากษกัตรลิยร์ดาวลิดผผข้ยลินี่งใหญล่ของพวกเขาดข้วย
ซนี้ดา พระองคร์จะเสดก็จมา-ไมล่ใชล่เพสืนี่อชล่วยพวกเขาใหข้รอดพข้นฝฝ่ายรล่างกายจากบาบลิโลน, อบียลิปตร์, หรสือโรม, แตล่เพสืนี่อ
ชล่วยจลิตวลิญญาณของพวกเขาใหข้รอดพข้น พระองคร์จะทรงนดาความรอดมาใหข้ แตล่เมสืนี่อกษกัตรลิยร์ของพวกเขาเสดก็จมา
อยล่างอล่อนสลุภาพ “ทรงลซูกลาตชวหนจึชั่ง” แทนทบีนี่จะเสดก็จมาในความเกรลิกเกบียรตลิทางทหารทบีนี่พวกเขามองหา พวก
เขากก็ปฏลิเสธทบีนี่จะตข้อนรกับพระองคร์ แทนทบีนี่จะเอามงกลุฎแหล่งสงล่าราศบีสวมใหข้พระองคร์ พวกเขากลกับเอามงกลุฎหนาม
สวมใหข้พระองคร์ และแทนทบีนี่จะใหข้พระองคร์นกันี่งบนพระทบีนี่นกันี่ง พวกเขากลกับตรซงพระองคร์เสบียทบีนี่กางเขน!

ในการศซกษาการเสดก็จมาครกันี้งแรกและครกันี้งทบีนี่สองของพระครลิสตร์ มกันนล่าสนใจทบีนี่สลุดทบีนี่การเสดก็จมาทกันี้งสอง
ครกันี้งมบีขล่าวสารแหล่งการปลอบประโลมใจ พระเจข้าไดข้ประทานคดาพยากรณร์เหลล่านกันี้นในภาคพกันธสกัญญาเดลิมแกล่
ชนชาตลิอลิสราเอลเกบีนี่ยวกกับการเสดก็จมาของพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาเพสืนี่อนดาการปลอบประโลมใจ, ความชสืนี่นชม
ยลินดบี, และความหวกังมาใหข้ พระองคร์ไดข้เสดก็จมาครกันี้งแรกนกันี้นเหมรือนกชบทอีชั่มอีพยากรณค์ไวช้จรวิงๆ พระเยซผตรกัสแกล่เหลล่า
สาวกของพระองคร์กล่อนการสลินี้นสลุดลงของการรกับใชข้บนโลกนบีนี้ของพระองคร์ไมล่นานวล่า “อยล่าใหข้ใจทล่านทกันี้งหลายวลิตก
เลย...เราไปจกัดเตรบียมทบีนี่ไวข้สดาหรกับทล่านทกันี้งหลาย และถข้าเราไปจกัดเตรบียมทบีนี่ไวข้สดาหรกับทล่านแลข้ว เราจะกลชบมาออีกรชบ
ทต่านไปอยซูต่กชบเรา เพรืชั่อวต่าเราอยซูต่ทอีชั่ไหนทต่านทชทั้งหลายจะอยซูต่ทอีชั่นชชั่นดช้วย” (ยอหร์น 14:1-3) และพระองคร์จะทกาตามทอีชั่
พระองคค์ไดช้ทรงสชญญาไวช้จรวิงๆ!

ใน 1 เธสะโลนลิกา 4:13-18 เปาโลบอกเราไมล่ใหข้เสบียใจ “เหมสือนอยล่างคนอสืนี่นๆทบีนี่ไมล่มบีความหวกัง” เพราะ
เราทบีนี่เชสืนี่อวล่าพระเยซผไดข้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพสืนี่อรกับบาปของเราตามทบีนี่มบีเขบียนไวข้ในพระคกัมภบีรร์ และวล่าพระองคร์ทรงเปป็น
ขซนี้นมาแลข้วตามทบีนี่มบีเขบียนไวข้ในพระคกัมภบีรร์ กก็ทราบเชล่นกกันวล่าบรรดาคนทบีนี่เรารกักซซนี่งตายไปแลข้วในองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า
จะอยผล่กกับพระองคร์ตอนทบีนี่พระองคร์เสดก็จมาอบีกทบีเพสืนี่อมารกับคนของพระองคร์ไป วกันหนซนี่ง-อาจเปป็นวกันนบีนี้กก็ไดข้-พระเยซผ
จะเสดก็จลงมาจากสวรรคร์พรข้อมกกับเสบียงกผล่กข้อง, พรข้อมกกับเสบียงของอกัครเทวทผตและเสบียงแตรของพระเจข้า, และคน
เหลล่านกันี้นทบีนี่ตายไปแลข้วในองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าจะถผกชลุบใหข้เปป็นขซนี้นมา จากนกันี้นเหลล่าวลิสลุทธลิชนทบีนี่มบีชบีวลิตอยผล่จะถผกรกับขซนี้น
ไปดข้วยกกันกกับคนเหลล่านกันี้นเพสืนี่อไปพบกกับองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าในฟฟ้าอากาศ-และเปาโลกลล่าววล่า “เหตทุฉะนชทั้นจงปลอบ
ใจกชนและกชนดช้วยถช้อยคกาเหลต่านอีทั้เถวิด!”

ทล่านทบีนี่รกัก ถข้าขล่าวสารเรสืนี่องการเสดก็จมาครกันี้งทบีนี่สองของพระเยซผทดาใหข้คลุณประสาทเสบียและทดาใหข้คลุณหวาด
กลกัว กก็มบีบางสลินี่งทบีนี่ผลิดปกตลิเกบีนี่ยวกกับประสบการณร์ครลิสเตบียนของคลุณแลข้ว สดาหรกับผผข้เชสืนี่อทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้ว ขล่าวสาร
เรสืนี่องการเสดก็จมาครกันี้งทบีนี่สองกก็ไมล่นดามาซซนี่งความกลกัวและความหวาดผวา-ตรงกกันขข้าม มกันนดามาซซนี่งการปลอบ
ประโลมใจและความหวกัง: “เพราะวล่าพระคลุณของพระเจข้าทบีนี่นดาไปถซงความรอดไดข้ปรากฏแกล่คนทกันี้งปวงแลข้ว สอน
ใหข้เราละทลินี้งความอธรรมและโลกบียตกัณหา และดดาเนลินชบีวลิตในโลกปฟัจจลุบกันนบีนี้อยล่างมบีสตลิสกัมปชกัญญะ อยล่างชอบ
ธรรม และตามทางพระเจข้า คอยความหวจังอจันมรีสทุข และการปรากฏอจันทรงสงข่าราศรีของพระเจผู้าใหญข่ยริที่ง และ
พระเยซผครริสตห์พระผผผู้ชข่วยใหผู้รอดของเรา” (ทต. 2:11-13)



ขข้อ 16: “ทอีแรกพวกสาวกของพระองคค์ไมต่เขช้าใจในเหตทุการณค์เหลต่านชทั้น แตต่เมรืชั่อพระเยซซูทรงรชบสงต่าราศอี
แลช้ว เขาจจึงระลจึกไดช้วต่า มอีคกาเชต่นนชทั้นเขอียนไวช้กลต่าวถจึงพระองคค์ และคนทชทั้งหลายไดช้กระทกาอยต่างนชทั้นถวายพระองคค์”

แมข้แตล่คนเหลล่านกันี้นทบีนี่ใกลช้ชวิดมากทอีชั่สทุดกกับพระเยซผกก็ไมล่ไดข้เขข้าใจอยล่างถล่องแทข้วล่าพระองคร์ทรงเปป็นผผข้ใดและ
พระองคร์กดาลกังทดาอะไรอยผล่ สาวกเหลล่านบีนี้ไดข้ใชข้ชบีวลิตอยผล่ทล่ามกลางพวกยลิวทบีนี่ไดข้พผดถซงและตกันี้งตาคอยกษชตรวิยค์ผซูช้เปปีปี่ยม
สงต่าราศอีองคค์หนจึชั่งผผข้จะประทกับบนพระทบีนี่นกันี่งหนซนี่งและชล่วยพวกเขาใหข้รอดพข้นจากการบบีบบกังคกับของโรม นบีนี่ทดาใหข้พวก
เขาพลาดความหมายอกันครบถข้วนของงานรกับใชข้บนโลกนบีนี้ของพระครลิสตร์ไป “แตต่เมรืชั่อพระเยซซูทรงรชบสงต่าราศอี
แลช้ว” (หลกังจากการฟฟฟื้นคสืนพระชนมร์และการเสดก็จขซนี้นสผล่สวรรคร์ของพระองคร์, เมสืนี่อวกันเพก็นเทคอสตร์นกันี้นมาถซงและ
การอกัศจรรยร์อกันทรงฤทธลิธแหล่งวกันเพก็นเทคอสตร์นกันี้นเปป็นทบีนี่ประจกักษร์) “เขาจจึงระลจึกไดช้วต่า มอีคกาเชต่นนชทั้นเขอียนไวช้กลต่าว
ถจึงพระองคค์” หลกังจากวกันเพก็นเทคอสตร์นกันี้น พวกเขามบีพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธสถลิตอยผล่ภายใน และพระเยซผทรง
สกัญญาไวข้แลข้ววล่าพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธจะทรงนดาสลินี่งเหลล่านบีนี้มาสผล่ความคลิด: “แตล่พระองคร์ผผข้ปลอบประโลมใจนกันี้นคสือ
พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ ผผข้ซซนี่งพระบลิดาจะทรงใชข้มาในนามของเรา พระองคร์นกันี้นจะทรงสอนทล่านทกันี้งหลายทลุกสลินี่ง และ
จะใหช้ทต่านระลจึกถจึงททุกสวิชั่งทอีชั่เราไดช้กลต่าวไวช้แกต่ทต่านแลช้ว” (ยอหร์น 14:26) หลกังจากการเสดก็จมาของพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธ สาวกกลลุล่มเลก็กๆนกันี้นกก็ตระหนกักวล่าเกลิดอะไรขซนี้นในระหวล่างทบีนี่พวกเขาไดข้เดลินและพผดคลุยกกับพระเยซผครลิสตร์เจข้า
พวกเขาเรลินี่มรผข้แลข้ววล่าทลุกสลินี่งทบีนี่เกลิดขซนี้น ตกันี้งแตล่วกันนกันี้นทบีนี่พระองคร์ไดข้ทรงเรบียกพวกเขาใหข้ตลิดตามพระองคร์ จนถซงการ
เสดก็จขซนี้นสผล่สวรรคร์และการรกับสงล่าราศบีของพระองคร์ ไดข้ถผกกดาหนดไวข้ลล่วงหนข้าแลข้วโดยพระเจข้า ไมล่มบีสกักสลินี่งเดบียวทบีนี่
เกลิดขซนี้น “โดยบกังเอลิญ”

ขข้อ 17: “เหตทุฉะนชทั้นคนทชทั้งปวงซจึชั่งไดช้อยซูต่กชบพระองคค์ เมรืชั่อพระองคค์ไดช้ทรงเรอียกลาซารชสใหช้ออกมาจาก
อทุโมงคค์ฝปังศพ และทรงใหช้เขาฟฟฟื้นขจึทั้นมาจากความตาย กด็เปป็นพยานในสวิชั่งเหลต่านอีทั้”

ในทบีนี่นบีนี้พวกประชาชน-ไมล่ตข้องสงสกัยเลยวล่าคนจดานวนมากเหลล่านกันี้น-ใหข้คดาพยานวล่าพระเยซซูทรงเปป็นผผข้ทบีนี่ไดข้ 
“เรอียกลาซารชสใหช้ออกมาจากอทุโมงคค์ฝปังศพ” และพระเยซซูทรงเปป็นผผข้ทบีนี่ “ทรงใหช้ลาซารชสฟฟฟื้นขจึทั้นมาจากความตาย”
คนเหลล่านกันี้นทบีนี่อยผล่ในเหตลุการณร์และไดข้เหก็นการอกัศจรรยร์ยลินี่งใหญล่นกันี้นบกัดนบีนี้ “เปป็นพยาน” วล่าการอกัศจรรยร์นกันี้นไดข้ถผก
กระทดาโดยชายผผข้เดบียวกกันนบีนี้ผผข้ซซนี่งกดาลกังขบีนี่ลผกลาเขข้านครบรลิสลุทธลิธ

ขข้อ 18: “เหตทุทอีชั่ประชาชนพากชนไปหาพระองคค์ กด็เพราะเขาไดช้ยวินวต่าพระองคค์ทรงกระทกาการอชศจรรยค์
นชทั้น”

คนมากมายบกัดนบีนี้รลุมลข้อมองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า โดยหลายคนเหลล่านกันี้นแคล่เคยไดข้ยลินเรสืนี่องราวทบีนี่คนบอกตล่อๆ
กกันมาโดยไมล่ไดข้เหก็นการทดาใหข้ลาซารกัสเปป็นขซนี้นจากตายจรลิงๆ เรสืนี่องราวนกันี้นยล่อมกล่อใหข้เกลิดความอยากรผข้อยากเหก็น
อยล่างมากเปป็นธรรมดา โดยดซงดผดผผข้คนมาจากทกันี่วทลุกสารทลิศ และ “เพราะเหตทุนอีทั้เอง” (เพราะรายงานเรสืนี่องราว
เหลล่านบีนี้) ฝผงชนเหลล่านกันี้นจซงออกไปพบกกับพระเยซผขณะทบีนี่พระองคร์ทรงลาเขข้ากรลุงเยรผซาเลก็ม

ขข้อ 19: “พวกฟารวิสอีจจึงพซูดกชนวต่า “ทต่านเหด็นไหมวต่า ทต่านทกาอะไรไมต่ไดช้เลย ดซูเถวิด โลกตามเขาไปหมด
แลช้ว” 

พวกศกัตรผของพระเยซผตล่างนลินี่งอกันี้น พวกเขาไมล่รผข้วล่าจะหกันไปทางไหนแลข้ว พวกเขาไดข้ออกคดาสกันี่งไปแลข้ววล่าผผข้
ใดทบีนี่รผข้วล่าพระเยซผทรงอยผล่ทบีนี่ไหนควรมารายงานเรสืนี่องทบีนี่ทราบนกันี้นแกล่สภา เพสืนี่อทบีนี่จะไดข้สล่งคนไปจกับกลุมและนดาตกัวพระ



องคร์มา แตล่แทนทบีนี่ประชาชนเหลล่านกันี้นจะรายงานวล่าพระเยซผอยผล่ทบีนี่ไหน ฝผงชนมหาศาลเหลล่านกันี้นกลกับกดาลกังโหล่รข้องวล่า 
“โฮซกันนา!” โดยโบกใบตข้นอลินทผลกัมและเรบียกพระองคร์วล่ากษกัตรลิยร์ของพวกเขา พวกฟารลิสบีและสมาชลิกสภาไมล่กลข้า
พยายามทบีนี่จะจกับกลุมพระองคร์ในขณะนกันี้น เกรงวล่าพวกเขาจะเอาชบีวลิตตกัวเองเขข้าไปเสบีนี่ยงและถผกฝผงชนเหลล่านกันี้นรลุม
ทซนี้งเปป็นชลินี้นๆ พวกเขาตข้องจดาใจยสืนอยผล่ขอบสนามขณะทบีนี่ฝผงชนเหลล่านกันี้นโหล่รข้องคดาสรรเสรลิญขณะทบีนี่พระเยซผเสดก็จเขข้า
นครบรลิสลุทธลิธในความมบีชกัยและชกัยชนะ ผมแนล่ใจวล่าพวกเขาตข้องยข้อนนซกไปถซงฮามานตอนทบีนี่เขาตข้องจดาใจใหข้เกบียรตลิ
โมรเดคกัย: “ฮามานจซงนดาฉลองพระองคร์กกับมข้าและตกแตล่งโมรเดคกัย และใหข้ทล่านขซนี้นมข้าไปตามถนนในกรลุง ปฝ่าว
รข้องหนข้าทล่านวล่า “ผผข้ทบีนี่กษกัตรลิยร์พอพระทกัยจะประทานเกบียรตลิยศกก็เปป็นเชล่นนบีนี้แหละ” แลข้วโมรเดคกัยกก็กลกับมายกัง
ประตผของกษกัตรลิยร์ แตล่ฮามานรบีบกลกับไปบข้านของทล่าน คลลุมศบีรษะและครนี่ดาครวญ” (อสธ. 6:11, 12) สดาหรกับเรสืนี่อง
ราวเตก็มๆของเหตลุการณร์นบีนี้ กรลุณาอล่านเอสเธอรร์ บททบีนี่ 5 ถซง 7

“ทต่านเหด็นไหม” ราวกกับพวกเราจะอลุทานวล่า “ชล่างเปป็นภาพทบีนี่นล่าดผจรลิงๆ!” หรสือ “ดผนกันี่นสลิ!” และเมสืนี่อพวก
ฟารลิสบีเหลล่านกันี้นรข้องออกมาวล่า “โลกตามเขาไปหมดแลข้ว!” พวกเขากก็ไมล่ไดข้พผดผลิดเลย ตามทบีนี่โจเซฟฟัสนกัก
ประวกัตลิศาสตรร์ไดข้กลล่าวไวข้ ในคราวปกตลิพวกยลิวมากถซงสามลข้านคนมารวมตกัวกกันในกรลุงเยรผซาเลก็ม และในคราวนบีนี้
เองเชสืนี่อกกันวล่ามบีอบีกอยล่างนข้อยหนซนี่งลข้านคนอยผล่ทบีนี่นกันี่น! เมสืนี่อมบีพวกยลิวจดานวนมากขนาดนกันี้นโหล่รข้องวล่า “โฮซกันนา” และ
โยนใบตข้นอลินทผลกัมและเสสืนี้อผข้าตามทางทบีนี่พระเยซผเสดก็จผล่าน ไมล่ตข้องสงสกัยเลยวล่าพวกศกัตรผของพระองคร์เหก็นวล่าคน
ทกันี้งโลกมารวมตกัวกกันทบีนี่นกันี่น โดยสรรเสรลิญชายผผข้นบีนี้ทบีนี่พวกเขาเกลบียดชกังนกักหนาและเปป็นผผข้ทบีนี่พวกเขาวางแผนจะปรกับ
โทษถซงตายทกันทบีทบีนี่พวกเขาหาโอกาสไดข้

เหลล่าผผข้ยลินี่งใหญล่ของพระเจข้า ทกันี้งในอดบีตและปฟัจจลุบกัน เชสืนี่อวล่าพระหกัตถร์อกันทรงฤทธลิธของพระเจข้ามบีบทบาท
สดาคกัญในเหตลุการณร์ยลินี่งใหญล่นบีนี้ ฤทธลิธเดชของพระเจข้าทดาใหข้ผผข้คนเหลล่านกันี้นประทกับใจจนโหล่รข้องออกมาวล่าพระเยซผทรง
เปป็นกษชตรวิยค์ อกันเปป็นการดซงความสนใจของคนทกันี้งปวงมาทบีนี่พระองคร์ จากนกันี้นความสนใจของพวกเขาจะมาจดจล่อ
อยผล่ทบีนี่พระองคร์ขณะทบีนี่พระองคร์ถผกตรซงอยผล่บนกางเขน โดยทรงชดาระหนบีนี้บาปของพวกเขา ทลุกสายตาจกับจข้องอยผล่ทบีนี่
พระเยซผในวกันนกันี้น และพระเจข้าทรงอยากใหข้ทลุกสายตาจกับจข้องอยผล่ทบีนี่กลโกธาเมสืนี่อในอบีกสองสามวกันถกัดมา พระองคร์
ทรงถผกสวมมงกลุฎหนามและแทนทบีนี่จะโหล่รข้องวล่า “โฮซกันนา” คนกลลุล่มเดบียวกกันนบีนี้กลกับกดาลกังโหล่รข้องวล่า “กดาจกัดเขาไป
ใหข้พข้นๆ! ตรซงเขาทบีนี่กางเขนเลย!”

พระเยซผทรงเปป็นมนลุษยร์ แตล่พระองคร์ทรงเปป็นพระเจข้าเชล่นกกัน และในระหวล่างการรกับใชข้บนโลกนบีนี้ของ
พระองคร์ พระองคร์ทรงสดาแดงฤทธลิธเดชแบบพระเจข้าของพระองคร์เมสืนี่อพระองคร์ทรงประสงคร์เชล่นนกันี้น ฮาบากลุก 3:4 
กลล่าวถซงความสวล่างจข้าของพระองคร์และฤทธลิธเดชทบีนี่ถผกซล่อนไวข้ของพระองคร์ ในเมสืองนาซาเรก็ธพวกศกัตรผของ
พระองคร์ไดข้พยายามทบีนี่จะจกับพระองคร์โยนลงเหว แตล่ชกันี่วโมงของพระองคร์ยกังมาไมล่ถซง ดกังนกันี้นพวกเขาจซงจกับพระองคร์
ไมล่ไดข้ และ “แตล่พระองคร์ทรงดดาเนลินผล่านทล่ามกลางเขาพข้นไป” (ลผกา 4:30) พวกยลิวทบีนี่โกรธแคข้นเหลล่านกันี้นจกับ
พระองคร์ไมล่ไดข้ตอนทบีนี่พวกเขาอยากลงไมข้ลงมสือกกับพระองคร์อยล่างรลุนแรงในพระวลิหารในกรลุงเยรผซาเลก็ม ดข้วยวล่า
ชกันี่วโมงของพระองคร์ยกังมาไมล่ถซง: “คนเหลล่านกันี้นจซงหยลิบกข้อนหลินจะขวข้างพระองคร์ แตล่พระเยซผทรงหลบและเสดก็จ
ออกไปจากพระวลิหาร เสดก็จผล่านทล่ามกลางเขาเหลล่านกันี้น” (ยอหร์น 8:59) ใชล่แลข้วครกับ ฤทธลิธเดชของพระเจข้าและ
อลิทธลิพลของพระเจข้าไดข้ถผกสดาแดงโดยพระเยซผ, ฤทธลิธเดชของพระเจข้าผผข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ



พวกกรรีกบางคนปรารถนาทรีที่จะเหห็นพระเยซผ
ขข้อ 20: “ในหมซูต่คนทชทั้งหลายทอีชั่ขจึทั้นไปนมชสการในเทศกาลเลอีทั้ยงนชทั้นมอีพวกกรอีกบช้าง”
เราไมล่รผข้วล่าพวกกรบีกเหลล่านบีนี้เปป็นใคร แตล่เรารผข้วล่าพวกเขาไมล่ใชล่คนตล่างชาตลิทบีนี่ไมล่นกับถสือพระเจข้า เพราะวล่าพวก

เขาไดข้มาเพสืนี่อ “นมชสการในเทศกาลเลอีทั้ยงนชทั้น”-และแนล่นอนวล่าคนทบีนี่ไมล่นกับถสือพระเจข้าคงไมล่เชสืนี่อในปฟัสกา และเขา
คงไมล่ถผกรกับเขข้าเทศกาลเลบีนี้ยงนกันี้นเชล่นกกัน คนเหลล่านบีนี้เปป็นพวกคนตล่างชาตลิ พวกเขาไมล่ใชล่พวกยลิวทบีนี่ไดข้อาศชยอยซูต่
ทล่ามกลางพวกกรบีกและจากนกันี้นกก็กลกับมายกังปาเลสไตนร์ พวกเขาเปป็นพวกกรบีกทบีนี่เขข้าจารบีตยลิวอยล่างไมล่ตข้องสงสกัย 
พวกเขาไดข้หกันมานกับถสือศาสนาของพวกยลิวและคลุข้นเคยกกับการเขข้ารล่วมเทศกาลเลบีนี้ยงตล่างๆทางศาสนาในกรลุง
เยรผซาเลก็ม มบีพวกเขข้าจารบีตยลิวทบีนี่เปป็นคนกรบีกจดานวนมากในสมกัยนกันี้น ตามทบีนี่กลล่าวไวข้ในกลิจการ 17:4: “บางคนใน
พวกเขากก็เชสืนี่อ และสมกัครเขข้าเปป็นพรรคพวกกกับเปาโลและสลิลาส รวมทชทั้งชาวกรอีกเปป็นจกานวนมากทอีชั่เกรงกลชว
พระเจช้าและสลุภาพสตรบีทบีนี่เปป็นคนสดาคกัญๆกก็ไมล่นข้อย”

มนลุษยร์เกลิดมาพรข้อมกกับสกัญชาตญาณทางศาสนา พวกเขาอยากทบีนี่จะนมกัสการอะไรสกักอยล่าง พวกเขาถผก
หกันใหข้นมกัสการบางสลินี่งหรสือบางคนเปป็นเรสืนี่องปกตลิ ศาสนาของพวกยลิวเปป็นศาสนาทบีนี่แขก็งแกรล่งทบีนี่สลุดในสมกัยนกันี้น และ
ทบีนี่ใดกก็ตามทบีนี่มกันถผกสอนและถผกเทศนา กก็จะมบีพวกกรบีก-รวมถซงพวกอสืนี่นๆ-ทบีนี่ไดข้กลายมาเปป็นพวกเขข้าจารบีตสผล่ความ
เชสืนี่อของยลิว

พระเยซผ “ไดข้เสดก็จมายกังพวกของพระองคร์ และพวกของพระองคร์นกันี้นหาไดข้ตข้อนรกับพระองคร์ไมล่” การ
ปฏลิเสธในระดกับประชาชาตลินบีนี้จวนจะถผกแสดงใหข้เหก็นตล่อหนข้าผผข้คนโดยการทบีนี่พวกยลิวเหลล่านกันี้นมอบพระองคร์ใหข้แกล่
พวกโรมเพสืนี่อนดาไปตรซงกางเขน ตามทบีนี่มบีพยากรณร์ไวข้ในลผกา 2:25-35 พระเยซผจะทรงเยบีนี่ยมเยบียนคนตล่างชาตลิหลกัง
จากทบีนี่ชนชาตลิของพระองคร์เองปฏลิเสธพระองคร์ “เพสืนี่อจะทรงเลสือกชนกลลุล่มหนซนี่งออกจากเขาทกันี้งหลายเพสืนี่อพระนาม
ของพระองคร์” (กลิจการ 15:14) มกันจซงนล่าประทกับใจมากๆทบีนี่พวกกรบีกเหลล่านบีนี้มา ณ เวลานบีนี้ กลล่าวไดข้วล่ามกันเปป็น 
“ผลแรก” อยล่างหนซนี่งกก็วล่าไดข้ของการเกก็บเกบีนี่ยวทบีนี่จะมาถซง และชบีนี้ไปยกัง “แกะอสืนี่น” เหลล่านกันี้นซซนี่งพระผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่ดบีจะ
ตข้องนดามา (ยอหร์น 10:16) มกันนล่าสนใจดข้วยวล่าพวกคนตล่างชาตลิอยผล่ในกลลุล่มพวกแรกทบีนี่แสดงความสนใจในพระเยซผ
ตอนทบีนี่พระองคร์ประสผตลิ (พวกนกักปราชญร์เหลล่านกันี้นเดลินทางมาจากทลิศตะวกันออกเพสืนี่อนมกัสการพระองคร์และถวาย
เครสืนี่องบรรณาการ) ดกังนกันี้นพวกกรบีกเหลล่านบีนี้จซงมาหาพระองคร์กล่อนทบีนี่พระองคร์ทรงถผกตรซงกางเขนไมล่นาน

มกันดผเหมสือนวล่ามบีชล่วงเวข้นวล่างในเหตลุการณร์ตล่างๆทบีนี่ถผกบกันทซกไวข้ในขข้อ 12 ถซง 19 และเหตลุการณร์ตล่างๆใน
ขข้อพระคดาทบีนี่เราศซกษากกันอยผล่ พวกกรบีกเหลล่านกันี้นไมล่นล่าจะมาแสวงหาพระเยซผในวกันเดบียวกกับทบีนี่พระองคร์ทรงลาอยล่าง
ผผข้มบีชกัยชนะเขข้ากรลุงเยรผซาเลก็ม พวกเขาคงไมล่กลล่าววล่า “พวกขข้าพเจข้าใครล่จะเหก็นพระเยซผ” หากพวกเขาไดข้รอคอย
พระองคร์วกันเดบียวกกันนกันี้น ดข้วยวล่าทลุกคนเหก็นพระองคร์และรผข้วล่าพระองคร์ทรงอยผล่ทบีนี่ไหนในวกันนกันี้น

ขข้อ 21: “พวกกรอีกนชทั้นจจึงไปหาฟปีลวิปซจึชั่งมาจากหมซูต่บช้านเบธไซดาในแควช้นกาลวิลอี และพซูดกชบทต่านวต่า “ทต่าน
เจช้าขช้า พวกขช้าพเจช้าใครต่จะเหด็นพระเยซซู”

พระคดาขข้อนบีนี้ไมล่บอกเราวล่าทดาไมพวกกรบีกเหลล่านบีนี้ถซงมาหาฟปลลิปแทนทบีนี่จะไปหาสาวกคนอสืนี่นๆทบีนี่เหลสือ และ
เราไมล่ถผกบอกดข้วยวล่าพวกเขารผข้วล่าฟปลลิปเปป็นสาวกคนหนซนี่งไดข้อยล่างไร เขาอาศกัยอยผล่ในหมผล่บข้านแหล่งหนซนี่งทางเหนสือ
ของแควข้นกาลลิลบี-และถซงแมข้วล่าเปโตร, อกันดรผวร์, ยากอบ, และยอหร์นเปป็นชาวแควข้นกาลลิลบีเชล่นกกัน ชสืนี่อกรบีกของฟปลลิ



ปกก็บอกเปป็นนกัยวล่าเขามบีเสข้นสายกกับพวกกรบีก และนบีนี่อาจเปป็นเหตลุผลทบีนี่พวกกรบีกเหลล่านกันี้นมาหาเขาแทนทบีนี่จะไปหา
พวกสาวกคนอสืนี่นๆทบีนี่เหลสือ

ภาษาตรงนบีนี้บอกเปป็นนกัยถซงความปรารถนาทบีนี่แทข้จรลิงในใจของพวกกรบีกเหลล่านบีนี้ในการเสาะหาเพสืนี่อทบีนี่จะ
เหก็นพระเยซผ คดากรบีกทบีนี่แปลเปป็น “ใครต่” มบีความหมายวล่า “ขอ, วลิงวอน, หรสืออธลิษฐาน” คนเหลล่านบีนี้ไมล่ใชล่พวกคน
หนข้าซสืนี่อใจคด พวกเขาไมล่ไดข้กดาลกังแสวงหาพระเยซผเพสืนี่อจลุดประสงคร์ทบีนี่ผลิด เหมสือนอยล่างพวกยลิวสล่วนใหญล่เหลล่านกันี้น 
พวกเขาปรารถนาอยล่างจรลิงใจทบีนี่จะรผข้จกักพระเมสสลิยาหร์, พระผผข้ชล่วยใหข้รอด

คดาตรงนบีนี้ทบีนี่แปลเปป็น “ทล่านเจข้าขข้า” ในหลายแหล่งสล่วนใหญล่ในภาคพกันธสกัญญาใหมล่ถผกแปลเปป็น “พระองคร์
เจข้าขข้า” เมสืนี่อมกันถซูกแปลเปป็น “ทล่านเจข้าขข้า” มกันเปป็นรผปแบบการเรบียกซซนี่งคนทบีนี่ดข้อยกวล่าใชข้เรบียกเวลาพผดกกับคนทบีนี่
เหนสือกวล่า ในมกัทธลิว 13:27 พวกคนรกับใชข้เหลล่านกันี้นกลล่าวแกล่เจข้าของบข้านวล่า “นายเจช้าขช้า ทล่านไดข้หวล่านพสืชดบีในนา
ของทล่านมลิใชล่หรสือ?” ตอนพผดกกับปปลาต พวกยลิวเหลล่านกันี้นกลล่าววล่า “เจข้าคลุณขอรกับ ขข้าพเจข้าทกันี้งหลายจดาไดข้วล่า คน
ลล่อลวงผผข้นกันี้น เมสืนี่อเขายกังมบีชบีวลิตอยผล่ไดข้พผดวล่า ‘ลล่วงไปสามวกันแลข้วเราจะเปป็นขซนี้นมาใหมล่’” (มธ. 27:63) หญลิงชาวสะ
มาเรบียผผข้นกันี้น ตอนพผดกกับพระเยซผ กก็เรบียกพระองคร์วล่า “ทต่านเจช้าคะ” สามหนในระหวล่างทบีนี่นางสนทนากกับพระองคร์ 
(ยอหร์น 4:11, 15, 19) ในขข้อพระคดาทบีนี่เราศซกษากกันอยผล่ พวกกรบีกเหลล่านบีนี้ใชข้คดานบีนี้เปป็นวลิธบีในการแสดงความเคารพ
ของพวกเขาตล่อฟปลลิปเพราะวล่าเขาเปป็นสาวกคนหนซนี่งของพระเมสสลิยาหร์ผผข้ทบีนี่พวกเขาอยากเหก็น พวกเขาไดข้ยลินมา
มากพอเกบีนี่ยวกกับความจรลิงจากพระคกัมภบีรร์พกันธสกัญญาเดลิมทบีนี่จะรผข้วล่าพระผผข้ไถล่องคร์หนซนี่งกดาลกังเสดก็จมา และผมเชสืนี่อวล่า
พวกเขาแสวงหาพระเยซผในฐานะเปป็นพระองคร์ผผข้จะเสดก็จมานกันี้น เปป็นไปไดข้วล่าตอนทบีนี่พวกกรบีกเหลล่านกันี้นมามองหา
พระเยซผ พระองคร์ทรงอยผล่ในสล่วนชกันี้นในของพระวลิหาร ซซนี่งไมล่เปปิดรกับพวกคนตล่างชาตลิ

ขข้อ 22: “ฟปีลวิปจจึงไปบอกอชนดรซูวค์ และอชนดรซูวค์กชบฟปีลวิปจจึงไปทซูลพระเยซซู”
เราไดข้พบกกับอกันดรผวร์ครกันี้งแรกในบททบีนี่ 1 ขข้อ 35-42 ในฐานะเปป็นหนซนี่งในศลิษยร์สองคนนกันี้นของยอหร์นผผข้ใหข้

รกับบกัพตลิศมาทบีนี่ตลิดตามพระเยซผ, กลกับไปบข้านกกับพระองคร์, และอยผล่ทบีนี่นกันี่นในวกันนกันี้น อกันดรผวร์ไมล่เหมสือนเดลิมอบีกตล่อไป 
เราทราบเกบีนี่ยวกกับงานรกับใชข้ของเขาอบีกครกันี้งในบกันทซกเรสืนี่องการเลบีนี้ยงอาหารคนหข้าพกันคนนกันี้น เมสืนี่อเขาพบเดก็กหนลุล่ม
คนหนซนี่งทบีนี่มบีขนมปฟังและปลานลิดหนล่อยซซนี่งพระเยซผทรงใชข้เลบีนี้ยงฝผงชนมากมายเหลล่านกันี้น (บททบีนี่ 6:1-14) ไมล่มบีการ
กลล่าวถซงอกันดรผวร์มากนกักในพระคกัมภบีรร์ แตล่เขานดาพบีนี่ชายของเขาคสือซบีโมนเปโตรมาหาพระเยซผ และเปโตรกลายเปป็น
หนซนี่งในบลุคคลทบีนี่ยลินี่งใหญล่ของพระคกัมภบีรร์, เสาหลกักตข้นหนซนี่งในครลิสตจกักรยลุคตข้น ฟปลลิปไมล่รผข้วล่าจะรกับมสือกกับสถานการณร์
นกันี้นทบีนี่เขากดาลกังเผชลิญอยผล่ดข้วยวลิธบีใด แตล่เขาไปหาอกันดรผวร์เพราะเขารผข้วล่าถข้าอกันดรผวร์ไมล่รซูช้คดาตอบตล่อปฟัญหาของเขา 
อยล่างนข้อยอกันดรผวร์กก็นล่าจะรผข้วล่าจะพบคดาตอบไดข้ทบีนี่ไหน ดกังนกันี้นเขาจซงไปหาอกันดรผวร์ และ “อชนดรซูวค์กชบฟปีลวิปจจึงไปทซูล
พระเยซซู”

ขข้อ 23: “และพระเยซซูตรชสตอบเขาวต่า “ถจึงเวลาแลช้วทอีชั่บทุตรมนทุษยค์จะไดช้รชบสงต่าราศอี”
พระเยซผไมล่ไดข้ตข้อนรกับพวกคนตล่างชาตลิเหลล่านกันี้นในวกันนกันี้นเพราะวล่าในเนรืทั้อหนชงพระองคร์ไดข้เสดก็จเขข้ามาใน

โลกในฐานะกษกัตรลิยร์ของพวกยลิว และมกันจดาเปป็นทบีนี่พระองคร์ตข้องถผกตรซงกางเขนกล่อนทบีนี่พวกคนตล่างชาตลิจะถผกนดาเขข้า
มาในคอกนกันี้นไดข้ โดยการไมล่รกับพวกกรบีกเหลล่านบีนี้มาอยผล่ตล่อเบสืนี้องพระพกักตรร์ของพระองคร์ พวกเขากก็จะถผกสอนวล่า
ความรอดไมล่ไดข้มาโดยทางชบีวลิตอกันสมบผรณร์แบบแสนวลิเศษของพระองคร์ หรสือโดยทางพระราชกลิจตล่างๆอกันแสน



วลิเศษของพระองคร์ แตล่โดยความเชสืนี่อในพระผผข้ชล่วยใหข้รอดทบีนี่ถผกตรซงกางเขน พวกเขาตข้องมองมาทบีนี่พระองคร์ในฐานะ
พระเมษโปดกของพระเจข้า “ซซนี่งถผกฆล่าตกันี้งแตล่แรกสรข้างโลก” แทนทบีนี่ในฐานะพระเมสสลิยาหร์แหล่งชนชาตลิอลิสราเอล

โดยทางการสลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์นบีนี่เองทบีนี่พระองคร์ไดข้ทรงรสืนี้อทดาลาย “กดาแพงทบีนี่กกันี้นกลาง” นกันี้นลง 
และบกัดนบีนี้ทกันี้งพวกยลิวและพวกตล่างชาตลิเปป็นอวกัยวะแหล่งพระกายของพระครลิสตร์, ครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่:

“เหตลุฉะนกันี้นทล่านจงระลซกวล่า เมสืนี่อกล่อนทล่านเคยเปป็นคนตล่างชาตลิตามเนสืนี้อหนกัง และพวกทบีนี่รกับพลิธบีเขข้าสลุหนกัต
ซซนี่งกระทดาแกล่เนสืนี้อหนกังดข้วยมสือเคยเรบียกทล่านวล่า เปป็นพวกทบีนี่มลิไดข้เขข้าสลุหนกัต จงระลซกวล่า ครกันี้งนกันี้นทล่านทกันี้งหลายเปป็นคน
อยผล่นอกพระครลิสตร์ ขาดจากการเปป็นพลเมสืองอลิสราเอลและไมล่มบีสล่วนในบรรดาพกันธสกัญญาซซนี่งทรงสกัญญาไวข้นกันี้น 
ไมล่มบีทบีนี่หวกัง และอยผล่ในโลกปราศจากพระเจข้า แตล่บกัดนบีนี้ในพระเยซผครลิสตร์ ทล่านทกันี้งหลายซซนี่งเมสืนี่อกล่อนอยผล่ไกลไดข้เขข้ามา
ใกลข้โดยพระโลหลิตของพระครลิสตร์ เพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็นสกันตลิสลุขของเรา เปป็นผผข้ทรงกระทดาใหข้ทกันี้งสองฝฝ่ายเปป็น
อกันหนซนี่งอกันเดบียวกกัน และทรงรสืนี้อกดาแพงทบีนี่กกันี้นระหวล่างสองฝฝ่ายลง และไดข้ทรงกดาจกัดการซซนี่งเปป็นปฏลิปฟักษร์กกันในเนสืนี้อ
หนกังของพระองคร์ คสือกฎของพระบกัญญกัตลิซซนี่งใหข้ถสือศบีลตล่างๆนกันี้น เพสืนี่อจะกระทดาใหข้ทกันี้งสองฝฝ่ายเปป็นคนใหมล่คนเดบียว
ในพระองคร์ เชล่นนกันี้นแหละจซงทรงกระทดาใหข้เกลิดสกันตลิสลุข และเพสืนี่อพระองคร์จะทรงกระทดาใหข้ทกันี้งสองพวกคสืนดบีกกับ
พระเจข้า เปป็นกายเดบียวโดยกางเขนซซนี่งเปป็นการทดาใหข้การเปป็นปฏลิปฟักษร์ตล่อกกันหมดสลินี้นไป และพระองคร์ไดข้เสดก็จมา
ประกาศสกันตลิสลุขแกล่ทล่านทบีนี่อยผล่ไกล และแกล่คนทบีนี่อยผล่ใกลข้ เพราะวล่าพระองคร์ทรงทดาใหข้เราทกันี้งสองพวกมบีโอกาสเขข้า
เฝฟ้าพระบลิดา โดยพระวลิญญาณองคร์เดบียวกกัน” (อฟ. 2:11-18) 

“ถจึงเวลาแลช้ว” นบีนี่เปป็นกลุญแจสผล่ขข้อพระคดาทบีนี่เราศซกษากกันอยผล่ตอนนบีนี้ พระเยซผไดข้มาถซงชกันี่วโมงนกันี้นแลข้วเมสืนี่อ
พระองคร์ ในฐานะ “เมลก็ดขข้าวสาลบี” จะรล่วงลงไปในพสืนี้นดลินและตาย และผต่านทางความมรณาของพระองคค์ 
พระองคร์จะทรงเกลิดผลออกมามากมาย ทกันี้งยลิวและตล่างชาตลิ เพราะพระองคร์ทรงเปป็นพระเจข้าแทข้จรลิง พระองคร์จซง
ทรงทราบวล่าพวกยลิวหลายคนเหลล่านกันี้นคาดหวกังใหข้พระองคร์สถาปนาอาณาจกักรหนซนี่งทบีนี่เปปปี่ยมสงล่าราศบี มบีความตสืนี่น
เตข้นมากมายเพราะการเสดก็จเขข้านครบรลิสลุทธลิธนกันี้นอยล่างผผข้มบีชกัยชนะของพระองคร์ และประชาชนเหลล่านกันี้นกก็คาดหวกัง
การชล่วยใหข้รอดพข้นทกันทบีจากอดานาจของโรม พระองคร์ทรงอยากใหข้พวกเขาเขข้าใจวล่าชกันี่วโมงนกันี้นไดข้มาถซงแลข้ว-ไมล่ใชล่
ทบีนี่พระองคร์จะประทกับบนพระทบีนี่นกันี่งหนซนี่ง แตล่ทบีนี่พระองคร์จะสลินี้นพระชนมร์เพสืนี่อทบีนี่พระองคร์จะทรงเกลิด “ผลมาก” เมสืนี่อ
พระองคร์ตรกัสวล่า “ถจึงเวลาแลช้วทอีชั่บทุตรมนทุษยค์จะไดช้รชบสงต่าราศอี” พระองคร์กก็กดาลกังตรกัสถซงความมรณาของพระองคร์ 
พระองคร์กดาลกังจะรชบสงต่าราศอีแลข้ว แตล่พระองคร์จะไมล่ประทกับบนพระทบีนี่นกันี่งแหล่งสงล่าราศบีในกรลุงเยรผซาเลก็ม พระองคร์
จะทรงถผกทดาใหข้มบีสงล่าราศบีดข้วยสงล่าราศบีทบีนี่พระองคร์ทรงมบีกกับพระบลิดาในสวรรคร์ พระองคร์ทรงทดางานนกันี้นทบีนี่พระองคร์
ไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลกเพสืนี่อทบีนี่จะกระทดาเกสือบสดาเรก็จแลข้ว และอบีกไมล่นานพระองคร์จะเสดก็จกลกับขซนี้นไปหาพระบลิดาใน
ทบีนี่ๆพระองคร์เคยอยผล่ “ในเรลินี่มแรกนกันี้น”

“ชกันี่วโมง” ทบีนี่พระเยซผทรงหมายถซงนกันี้นไดข้ถผกกดาหนดและถผกชบีนี้ขาดกล่อนโลกนบีนี้ไดข้มบีขซนี้นมา และจนกวล่าชกันี่วโมง
ทบีนี่ถผกกดาหนดไวข้นกันี้นมาถซง นรกทกันี้งสลินี้นกก็ไมล่อาจหยลุดยกันี้งพระองคร์ไมล่ใหข้ทดาใหข้พระประสงคร์ทบีนี่ถผกกดาหนดไวข้ของพระองคร์
สดาเรก็จไดข้ เมสืนี่อชกันี่วโมงนกันี้นมาถจึง พระองคร์กก็ทรงถผกจกับกลุม, ถผกไตล่สวน, ถผกปรกับโทษ, และถผกตรซงกางเขน

ขข้อ 24: “เราบอกความจรวิงแกต่ทต่านวต่า ถช้าเมลด็ดขช้าวไมต่ไดช้ตกลงไปในดวินและเปฟปี่อยเนต่าไป กด็จะอยซูต่เปป็น
เมลด็ดเดอียว แตต่ถช้าเปฟปี่อยเนต่าไปแลช้ว กด็จะงอกขจึทั้นเกวิดผลมาก”



ในพระคดาขข้อนบีนี้ “แทข้จรลิงแลข้วสองรอบ” อบีกชลุดหนซนี่งเนข้นยนี้ดาความสดาคกัญของความจรลิงทบีนี่พระเยซผประทาน
ใหข้ตรงนบีนี้ เปป็นไปไดข้อยล่างยลินี่งทบีนี่พระองคร์กดาลกังตรกัสแกล่มากกวล่าแคล่ฟปลลิปกกับอกันดรผวร์ และเราตข้องจดาใหข้ขซนี้นใจอยผล่เสมอวล่า
เมสืนี่อพระเยซผทรงเทศนาและสกันี่งสอน พระองคร์ไมล่เคยเทศนาเกลินความเขข้าใจของคนเหลล่านกันี้นทบีนี่ไดข้ยลินพระองคร์ 
แนล่นอนวล่าเมสืนี่อพระองคร์ตรกัสถซงเมลก็ดขข้าว-หรสือเมลก็ดขข้าวสาลบี-ทบีนี่ตกลงไปในดลิน พระองคร์กก็ทรงใชข้ภาพประกอบ
หนซนี่งซซนี่งเขข้าใจไดข้งล่ายโดยคนเหลล่านกันี้นทบีนี่พระองคร์ทรงสนทนาดข้วย ทลุกคนทบีนี่ไดข้ยลินพระองคร์วกันนกันี้นรผข้วล่าเมลก็ดพสืชเมลก็ด
หนซนี่งซซนี่งถผกวางอยผล่บนชกันี้นวางหรสือถผกเกก็บไวข้ในไหจะไมล่มบีทางเกวิดผลเลย! เมลก็ดพสืชนกันี้นตข้องถผกใสล่ไวข้ในดลิน, มกันตข้อง
ตาย, และเมสืนี่อหกัวใจของเมลก็ดพสืชนกันี้นงอกเงยขซนี้นสผล่ชบีวลิต มกันกก็จะเกลิดเปป็นรวงขข้าวสาลบีทบีนี่มบีเมลก็ดขข้าวมากมาย เราตข้อง
พอใจทบีนี่จะยอมใหข้เมลก็ดนกันี้นรล่วงลงไปในดลินและตายหากเราคาดหวกังทบีนี่จะกล่อใหข้เกลิดผลเกก็บเกบีนี่ยวของขข้าวสาลบี

ภาพเปรบียบอกันงดงามนบีนี้ของเมลก็ดและการเกก็บเกบีนี่ยวนดาเสนอความจรลิงฝฝ่ายวลิญญาณทบีนี่ยลินี่งใหญล่ประการ
หนซนี่ง: พระเยซผตช้องสวิทั้นพระชนมค์, ความมรณาของพระองคร์เปป็นความจดาเปป็นของพระเจข้า ชบีวลิตของโลกขซนี้นอยผล่กกับ
การสลินี้นพระชนมร์ของพระผผข้ชล่วยใหข้รอด พระองคร์ทรงเปป็น “เมลด็ดขช้าวสาลอี” นกันี้น, เมลก็ดนกันี้นทบีนี่ตข้องรล่วงลงไปในดลิน
และตาย ตราบใดทบีนี่พระองคร์ทรงตกันี้งพลกับพลาอยผล่ทล่ามกลางมนลุษยร์ในกายแหล่งเนสืนี้อหนกัง ถซงแมข้วล่าไมล่มบีบาป, สมบผรณร์
แบบ, บรลิสลุทธลิธ, ปราศจากตดาหนลิหรสือรลินี้วรอย, พระองคร์กก็ทรงดดารงอยผล่แตล่ผผข้เดบียว ความศกักดลิธสลิทธลิธของพระองคร์, 
ความชอบธรรมของพระองคร์, ความบรลิสลุทธลิธของพระองคร์ไมล่อาจชล่วยมนลุษยร์ใหข้รอดไดข้; คลุณลกักษณะเหลล่านกันี้นไดข้แตล่
แสดงใหข้มนลุษยร์เหก็นวล่าพวกเขาเปป็นมลทลินและชกันี่วชข้าขนาดไหนและพวกเขาตข้องการพระผผข้ชล่วยใหข้รอดองคร์หนซนี่ง
มากขนาดไหน การสลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์บนกางเขนนกันี้น, พระโลหลิตทบีนี่ไหลออกของพระองคร์, เปป็นหนทาง
เดบียวทบีนี่ผลเกก็บเกบีนี่ยวทบีนี่เปป็นดวงวลิญญาณทกันี้งหลายจะถผกเกก็บเกบีนี่ยวไดข้ ถข้าพระเยซผผผข้ทรงเปป็น “เมลก็ดขข้าวสาลบี” นกันี้นไมล่
รล่วงลงไปในดลินและตาย กก็คงไมล่มบีผลใหข้เกก็บเกบีนี่ยวเลย แตล่โดยทางการสลินี้นพระชนมร์, การถผกฝฟังไวข้, และการฟฟฟื้นคสืน
พระชนมร์ของพระองคร์ “ตามทบีนี่มบีเขบียนไวข้ในพระคกัมภบีรร์” พระองคร์จะทรงเกลิดผลออกมามากมาย ชบีวลิตนลิรกันดรร์
สดาหรกับหมผล่ชนจดานวนมากของโลกขซนี้นอยผล่กกับความมรณาของพระองคร์ 

“ถช้า...ไมต่” (ภาษาอกังกฤษมบีความหมายวล่า “เวช้นแตต่”) เปป็นคดาทบีนี่มบีพลกังมากๆตามทบีนี่ถผกใชข้ในทบีนี่นบีนี้ มกัน
หมายความวล่า ไมต่มอีทางอรืชั่นแลช้ว, มกันตข้องเปป็นความมรณา-“เวผู้นแตข่เมลก็ดขข้าวสาลบีรล่วงลงในดลิน, เวผู้นแตข่เมลก็ดขข้าว
สาลบีตาย, กก็ไมล่อาจมบีการเกก็บเกบีนี่ยวไดข้!” การสลินี้นพระชนมร์เปป็นเครสืนี่องบผชาของพระเยซผเปป็นหนทางเดบียวทบีนี่ความรอด
จะถผกซสืนี้อไดข้สดาหรกับชายและหญลิงทกันี้งหลายทบีนี่สมควรตกนรก พระเยซผตรกัสแกล่นลิโคเดมกัสวล่า “โมเสสไดข้ยกงผขซนี้นในถลินี่น
ทลุรกกันดารฉกันใด บลุตรมนลุษยร์จะตผู้องถผกยกขซนี้นฉกันนกันี้น” การ “ยกพระเยซผ” ขซนี้นนบีนี้, การสลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์, 
เปป็นเหตทุจคาเปป็นของพระเจข้า ในขข้อ 32 ของบทนบีนี้ พระองคร์ตรกัสวล่า “และเรา ถข้าเราถผกยกขซนี้นจากแผล่นดลินโลกแลข้ว
เรากก็จะชกักชวนคนทกันี้งปวงใหข้มาหาเรา”

ขข้อ 25: “ผซูช้ใดทอีชั่รชกชอีววิตของตนกด็ตช้องเสอียชอีววิต และผซูช้ทอีชั่ชชงชอีววิตของตนในโลกนอีทั้ กด็จะรชกษาชอีววิตนชทั้นไวช้นวิรชน
ดรค์”

มบีไมล่กบีนี่คดาตรกัสของพระเยซผทบีนี่ถผกบกันทซกไวข้บล่อยครกันี้งมากกวล่าคดาตรกัสตรงนบีนี้ เราพบมกันในมกัทธลิว 10:39; 
16:25; มาระโก 8:35; ลผกา 9:24; 17:33 และในขข้อพระคดาทบีนี่เราศซกษาอยผล่ตรงนบีนี้-ทกันี้งหมดหกครกันี้งถข้อยคดาเหลล่านบีนี้
ขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเราถผกบกันทซกไวข้ ความหมายตรงนบีนี้ชกัดเจน: ผผข้ทบีนี่รกักชบีวลิตของตน, ผผข้ทบีนี่คลิดถซงชบีวลิตในโลกนบีนี้



มากกวล่าทบีนี่เขาคลิดถซงชบีวลิตทบีนี่จะมานกันี้น, จะสผญเสรียสลินี่งซซนี่งเปป็นสล่วนทบีนี่ดบีทบีนี่สลุดของชบีวลิตของเขา-มนลุษยร์ภายใน, จลิต
วลิญญาณทบีนี่จะไมล่มบีวกันตาย

ในทางกลกับกกัน ผผข้ทบีนี่ใหข้สลินี่งสดาคกัญอกันดกับแรกมาเปป็นอกันดกับแรก, ผผข้ทบีนี่สนใจสลินี่งตล่างๆของชบีวลิตนบีนี้นข้อยมากแตล่ใหข้
อาณาจกักรของพระเจข้าและความชอบธรรมของพระองคร์มาเปป็นอกันดกับแรก, จะพบสลินี่งทกันี้งปวงถผกเพลินี่มใหข้แกล่เขา คน
ทบีนี่ตระหนกักวล่าชบีวลิตนบีนี้เปป็นเพบียง “หข้องแตล่งตกัว”, สถานทบีนี่แหล่งหนซนี่งเพรืชั่อเตรอียมพรช้อมทบีนี่จะมบีชบีวลิต, จะรกักษาวลิญญาณ
และจลิตใจของตนซซนี่งจะมบีชบีวลิตอยผล่ตลอดไปไวข้จนถซงสงล่าราศบีนลิรกันดรร์ ผผข้ทบีนี่มบีชบีวลิตอยผล่เพสืนี่อตกัวเอง, เพสืนี่อตกักตวงผลกดาไร
และตอบสนองความปรารถนาตล่างๆของเนสืนี้อหนกัง, จะสผญเสบียจลิตวลิญญาณของตน-และเขาจะไดข้ประโยชนร์อะไร
ถข้าเขาจะไดข้ทชทั้งโลกและสผญเสบียจลิตวลิญญาณของเขาเองไป? (มธ. 16:26)

ในทางกลกับกกัน ถซงแมข้วล่าคนๆหนซนี่งอาจไมล่เคยครอบครองทรกัพยร์สลินี่งของของโลกนบีนี้เลย ถข้าจลิตวลิญญาณของ
เขาไดข้รกับความรอดโดยความเชสืนี่อของเขาในพระโลหลิตทบีนี่ไหลออกและพระราชกลิจทบีนี่เสรก็จสลินี้นของพระเยซผครลิสตร์เจข้า
เขากก็ไดช้ททุกสวิชั่งแลช้ว! ชบีวลิตนบีนี้เปรบียบไดข้กกับหมอกควกันทบีนี่ปรากฏอยผล่ชกันี่วครผล่และจากนกันี้นกก็หายวกับไป “เจก็ดสลิบปป” ทบีนี่ถผก
แบล่งใหข้แกล่มนลุษยร์เปป็นเพบียงแคล่ฝฝ่ามสือเดบียวจรลิงๆเมสืนี่อเทบียบกกับยลุคสมกัยทบีนี่ไมล่รผข้สลินี้นสลุดแหล่งนลิรกันดรร์กาล

จงฟฟังถข้อยคดาทบีนี่ปลอบประโลมใจของพระเยซผ-ซซนี่งถผกกลล่าวแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์กล่อน แตล่กก็ประทาน
ใหข้เพสืนี่อเปป็นคดาสกันี่งสอนและเตสือนสตลิเราเชล่นกกัน:

“เหตลุฉะนกันี้น เราบอกทล่านทกันี้งหลายวล่า อยล่ากระวนกระวายถซงชบีวลิตของตนวล่า จะเอาอะไรกลิน หรสือจะเอา
อะไรดสืนี่ม และอยล่ากระวนกระวายถซงรล่างกายของตนวล่า จะเอาอะไรนลุล่งหล่ม ชอีววิตสกาคชญยวิชั่งกวต่าอาหารมวิใชต่หรรือ 
และรต่างกายสกาคชญยวิชั่งกวต่าเครรืชั่องนทุต่งหต่มมวิใชต่หรรือ จงดผนกในอากาศ มกันมลิไดข้หวล่าน มลิไดข้เกบีนี่ยว มลิไดข้สะสมไวข้ในยลุข้งฉาง
แตล่พระบลิดาของทล่านทกันี้งหลายผผข้ทรงสถลิตในสวรรคร์ทรงเลบีนี้ยงนกไวข้ ทล่านทกันี้งหลายมลิประเสรลิฐกวล่านกหรสือ

“มบีใครในพวกทล่าน โดยความกระวนกระวาย อาจตล่อความสผงใหข้ยาวออกไปอบีกสกักศอกหนซนี่งไดข้หรสือ 
ทล่านกระวนกระวายถซงเครสืนี่องนลุล่งหล่มทดาไม จงพลิจารณาดอกไมข้ทบีนี่ทลุล่งนาวล่า มกันงอกงามเจรลิญขซนี้นไดข้อยล่างไร มกันไมล่
ทดางาน มกันไมล่ปฟัปี่นดข้าย และเราบอกทล่านทกันี้งหลายวล่า ซาโลมอนเมสืนี่อบรลิบผรณร์ดข้วยสงล่าราศบีของทล่าน กก็มลิไดข้ทรงเครสืนี่อง
งามเทล่าดอกไมข้นบีนี้ดอกหนซนี่ง เหตลุฉะนกันี้น ถข้าพระเจข้าทรงตกแตล่งหญข้าทบีนี่ทลุล่งนาอยล่างนกันี้น ซซนี่งเปป็นอยผล่วกันนบีนี้และรลุล่งขซนี้นตข้อง
ทลินี้งในเตาไฟ โอ ผผข้มบีความเชสืนี่อนข้อย พระองคร์จะไมล่ทรงตกแตล่งทล่านมากยลินี่งกวล่านกันี้นหรสือ

“เหตลุฉะนกันี้น อยล่ากระวนกระวายวล่า เราจะเอาอะไรกลิน หรสือจะเอาอะไรดสืนี่ม หรสือจะเอาอะไรนลุล่งหล่ม  
(เพราะวล่าพวกตล่างชาตลิแสวงหาสลินี่งของทกันี้งปวงนบีนี้) แตล่วล่าพระบลิดาของทล่านผผข้ทรงสถลิตในสวรรคร์ทรงทราบแลข้ววล่า 
ทล่านตข้องการสลินี่งทกันี้งปวงเหลล่านบีนี้ แตต่ทต่านทชทั้งหลายจงแสวงหาอาณาจชกรของพระเจช้า และความชอบธรรมของ
พระองคค์กต่อน แลช้วพระองคค์จะทรงเพวิชั่มเตวิมสวิชั่งทชทั้งปวงเหลต่านอีทั้ใหช้แกต่ทต่าน

“เหตลุฉะนกันี้น อยล่ากระวนกระวายถซงพรลุล่งนบีนี้ เพราะวล่าพรลุล่งนบีนี้กก็จะมบีการกระวนกระวายสดาหรกับพรลุล่งนบีนี้เอง 
แตล่ละวกันกก็มบีทลุกขร์พออยผล่แลข้ว” (มธ. 6:25-34)

ทล่านผผข้อล่านทบีนี่รกัก ถข้าคลุณกดาลกังเกก็บเวลาของคลุณ, พรสวรรคร์ตล่างๆของคลุณ, ความรกักของคลุณและแรงกาย
ของคลุณไวข้สดาหรกับตกัวคลุณเอง คลุณกก็ไมล่ไดข้กดาลกังเกก็บไวข้เลยสกักนลิด-คลุณกดาลกังสผญเสบียททุกสวิชั่ง! ขอพระเจข้าทรงโปรดใหข้วกัน
นบีนี้คลุณตกหลลุมรกักกกับพระเยซผและตกันี้งความปรารถนาตล่างๆของคลุณไวข้กกับสลินี่งตล่างๆทบีนี่ดดารงอยผล่ชกันี่วนลิรกันดรร์ ชบีวลิตนบีนี้อยล่างดบี



ทบีนี่สลุดกก็สกันี้นมากและนลิรกันดรร์กาลไมล่มบีวกันสลินี้นสลุด ถข้าคลุณตข้อนรกับพระเยซผและใหข้พระองคร์เปป็นทบีนี่หนซนี่งในชบีวลิตของคลุณ 
คลุณกก็จะมบีความสลุขในสวรรคร์และความชสืนี่นบานแหล่งการสถลิตอยผล่ดข้วยของพระองคร์ไปตลอดหลายยลุคสมกัยทบีนี่ไมล่รผข้สลินี้น
สลุดแหล่งนลิรกันดรร์กาลของพระเจข้า! 

ขข้อ 26: “ถช้าผซูช้ใดจะปรนนวิบชตวิเรา ใหช้ผซูช้นชทั้นตามเรามา และเราอยซูต่ทอีชั่ไหน ผซูช้ปรนนวิบชตวิเราจะอยซูต่ทอีชั่นชชั่นดช้วย 
ถช้าผซูช้ใดปรนนวิบชตวิเรา พระบวิดาของเรากด็จะทรงประทานเกอียรตวิแกต่ผซูช้นชทั้น”

ดผเหมสือนวล่าถข้อยคดาเหลล่านบีนี้ถผกกลล่าวเพสืนี่อประโยชนร์และเปป็นขข้อมผลของพวกกรบีกเหลล่านกันี้นเปป็นหลกักทบีนี่อยาก
เหก็นพระเยซผ แตล่มกันถผกกลล่าวเพสืนี่อทลุกคนทบีนี่ปรารถนาทบีนี่จะกลายเปป็นเหลล่าผผข้ตลิดตามของพระองคร์เชล่นกกัน ผผข้ใดทบีนี่
ประสงคร์จะปรนนลิบกัตลิพระครลิสตร์ตข้องตลิดตามพระองคร์ เดลินตามรอยพระบาทของพระองคร์และแบล่งปฟันชบีวลิตของ
พระองคร์ ตข้องไมล่มบีการมองหาความรนี่ดารวย บข้านเรสือน ทบีนี่ดลิน มงกฎ เกบียรตลิยศ การตลิดตามพระเยซผคสือการปฏลิเสธ
ตนเอง และความทะยานอยากฝฝ่ายโลก ในมกัทธลิว 16:24 พระองคร์ตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “ถช้าผซูช้ใด
ใครต่ตามเรามา ใหช้ผซูช้นชทั้นเอาชนะตชวเอง และรชบกางเขนของตนแบกและตามเรามา” ถข้าเราทนทลุกขร์กกับพระองคร์ 
เรากก็จะครอบครองกกับพระองคร์ ถข้าเราปฏลิเสธพระองคร์ พระองคร์กก็จะปฏลิเสธเรา ถข้าเราเปป็นคนตข้นเรสือนทบีนี่สกัตยร์ซสืนี่อ 
เรากก็จะไดข้รกับบดาเหนก็จเตก็มจดานวน ลผกๆของพระเจข้าเปป็น “ทายาทของพระเจข้า และทายาทรล่วมกกับพระครลิสตร์ 
เมสืนี่อเราทกันี้งหลายทนทลุกขร์ทรมานดข้วยกกันกกับพระองคร์นกันี้น กก็เพสืนี่อเราทกันี้งหลายจะไดข้สงล่าราศบีดข้วยกกันกกับพระองคร์
ดข้วย” (รม. 8:17)

“และเราอยซูต่ทอีชั่ไหน ผซูช้ปรนนวิบชตวิเราจะอยซูต่ทอีชั่นชชั่นดช้วย” ชล่างเปป็นพระสกัญญาอกันเปปปี่ยมสลุข! ผผข้เชสืนี่อทลุกคนทบีนี่
บกังเกลิดใหมล่แลข้วมบีพระครลิสตร์อยผล่ในพระภาคของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ (รม. 8:9, 16) ผผข้เชสืนี่อทลุกคนทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้ว
เปป็นพลเมสืองแหล่งสวรรคร์ เรานกันี่งกกับพระครลิสตร์ในสวรรคสถาน (อฟ. 2:6) ผผข้เชสืนี่อทลุกคนทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้วถผกซล่อนไวข้
กกับพระครลิสตร์ในพระเจข้า (คส. 3:3) ดกังนกันี้นผซูช้เชรืชั่อแทช้ททุกคนจจึงอยซูต่ในทอีชั่ๆพระองคค์ทรงอยซูต่ตอนนททั้ในฝฝ่ายววิญญาณ และ
ในเมสืองสวรรคร์ ในรล่างกายทบีนี่ไดข้รกับสงล่าราศบีแลข้ว เราจะอยผล่ตล่อเบสืนี้องพระพกักตรร์ของพระองคร์ และจะไมล่ถผกแยกขาด
จากพระองคร์เลย ทกันทบีทบีนี่คนๆหนซนี่งกลายเปป็นผผข้เชสืนี่อ พระเยซผกก็เขข้ามาสถลิตอยผล่ในใจนกันี้นในพระภาคของพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธ และตกันี้งแตล่ชกันี่ววลินาทบีนกันี้นความเชสืนี่อทบีนี่ชล่วยใหข้รอดกก็ถผกใชข้งานในพระโลหลิตทบีนี่หลกันี่งออกและพระราชกลิจทบีนี่เสรก็จ
สลินี้นแลข้วของพระองคร์ พระองคร์จะไมล่ถผกแยกขาดจากคนของพระองคร์เลย

“ถช้าผซูช้ใดปรนนวิบชตวิเรา พระบวิดาของเรากด็จะทรงประทานเกอียรตวิแกต่ผซูช้นชทั้น” ครลิสเตบียนไดข้รกับพระสกัญญา
เรสืนี่องเกบียรตลิทบีนี่พระเจข้าประทานใหข้ พระเจข้าพระบลิดาผผข้สถลิตในสวรรคร์จะประทานใหข้แกล่ผผข้เชสืนี่อแทข้ทลุกคน คสือ
เกบียรตลิยศและสงล่าราศบีแบบทบีนี่โลกนบีนี้ไมล่เคยเหก็นมากล่อน เกบียรตลิยศและสงล่าราศบีทบีนี่โลกนบีนี้ไมล่อาจชสืนี่นชมไดข้ มนลุษยร์
ธรรมดาแสวงหาเกบียรตลิจากมนลุษยร์ แตล่ผผข้เชสืนี่อทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้วแสวงหาทบีนี่จะถวายเกบียรตลิพระครลิสตร์ และดกังนกันี้นเขา
จซงจะไดช้รชบเกอียรตวิในวกันประทานบดาเหนก็จอกันยลินี่งใหญล่นกันี้น

พระเยซผไมล่เคยตลิดสลินบนผผข้ใดใหข้มาตลิดตามพระองคร์ พระองคร์ไมล่เคยใหข้คดาสกัญญาทบีนี่ฟฟังแลข้วหผผซนี่งเกบีนี่ยวกกับ
สลินี่งของฝฝ่ายโลกเพสืนี่อชกักนดาผผข้คนใหข้มาตลิดตามพระองคร์ ในคราวนบีนี้โดยเฉพาะพระองคร์ทรงทราบวล่าพวกสาวกกดาลกัง
คลิดถซงอาณาจกักรทางการเมสืองฝฝ่ายโลก โดยคาดหวกังอยล่างยลินี่งวล่าจะไดข้รกับตดาแหนล่งสดาคกัญๆในอาณาจกักรนกันี้น ดกังนกันี้น 
โดยใชข้สตลิปฟัญญาและความกรลุณา พระองคร์จซงทรงยกับยกันี้งความคาดหวกังทบีนี่ไมล่ถผกตข้องตามพระคกัมภบีรร์เหลล่านกันี้นของ



พวกเขาเกบีนี่ยวกกับอาณาจกักรฝฝ่ายโลกทบีนี่ทรงอดานาจในขณะนกันี้นและทรงชบีนี้ใหข้พวกเขาเหก็นวล่าถข้าพวกเขาจะตลิดตาม
พระองคร์ พวกเขากก็ตข้องปรนนลิบกัตลิพระองคร์และเดลินกกับพระองคร์ มกันจซงเปป็นธรรมดาทบีนี่วล่าเนสืนี่องจากชาวโลกเกลบียด
ชกังพระองคห์ โลกจซงจะเกลบียดชกังสาวกเหลล่านกันี้นเชล่นกกัน และเนสืนี่องจากพระองคร์ทรงทนทลุกขร์ พวกเขากก็ตข้องทนทลุกขร์
เพราะเหก็นแกล่พระองคร์ พระสกัญญาทบีนี่พระองคร์ทรงหยลิบยสืนี่นใหข้แกล่พวกเขาคสือ บดาเหนก็จสดาหรกับการทดาหนข้าทบีนี่คนตข้น
เรสือนอยล่างสกัตยร์ซสืนี่อ-ถข้าพวกเขาตลิดตามพระองคร์อยล่างสกัตยร์ซสืนี่อ วกันประทานบดาเหนก็จกก็จะมาถซงเมสืนี่อพระเจข้าพระบลิดา
จะทรงใหข้เกบียรตลิคนเหลล่านกันี้นเพราะวล่าพวกเขาไดข้ถวายเกบียรตลิพระบลุตรทบีนี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์

อยล่างไรกก็ตาม เกบียรตลิทบีนี่ถผกกลล่าวถซงในทบีนี่นบีนี้กก็ใชข้กกับโลกหนข้า ไมล่ใชล่ใชข้กกับชบีวลิตนบีนี้ พระเจข้าทรงใหข้เราไดข้ชดาเลสือง
ดผโลกนกันี้นแลข้ว-พระคกัมภบีรร์เนข้นวล่าแคล่การอยผล่กกับพระเยซผกก็จะเปป็นสวรรคร์แลข้ว และเราทราบอยล่างแนล่นอนวล่ามบี
คฤหาสนร์หลายแหล่งทบีนี่นกันี่น (ยอหร์น 14:2) พระวจนะของพระเจข้าบอกเรามากพอเกบีนี่ยวกกับสวรรคร์เพสืนี่อทบีนี่เราจะทราบ
วล่ามกันเปป็นสถานทบีนี่อกันเปปปี่ยมสงล่าราศบี-และการอยผล่กกับพระครลิสตร์ โดยไดข้รกับเกบียรตลิยศจากพระเจข้า กก็จะเปป็นสงล่าราศบี
อกันโดดเดต่นแหล่งเมสืองสวรรคร์นกันี้น!

จงฟฟังถข้อยคดาเหลล่านบีนี้ซซนี่งเปป็นการเปปิดเผยทบีนี่ไดข้รกับการดลใจ:
ในยอหร์น 14:3 พระเยซผทรงสกัญญาวล่า “และถข้าเราไปจกัดเตรบียมทบีนี่ไวข้สดาหรกับทล่านแลข้ว เราจะกลกับมาอบีก

รกับทล่านไปอยผล่กกับเรา เพสืนี่อวล่าเราอยผล่ทบีนี่ไหนทล่านทกันี้งหลายจะอยผล่ทบีนี่นกันี่นดข้วย”
ในยอหร์น 17:24 พระองคร์ทรงอธลิษฐานตล่อพระบลิดาในสวรรคร์วล่า “พระบลิดาเจข้าขข้า ขข้าพระองคร์ปรารถนา

ใหข้คนเหลล่านกันี้นทบีนี่พระองคร์ไดข้ประทานใหข้แกล่ขข้าพระองคร์ อยผล่กกับขข้าพระองคร์ในทบีนี่ซซนี่งขข้าพระองคร์อยผล่นกันี้นดข้วย เพสืนี่อเขา
จะไดข้เหก็นสงล่าราศบีของขข้าพระองคร์ซซนี่งพระองคร์ไดข้ประทานแกล่ขข้าพระองคร์ เพราะพระองคร์ทรงรกักขข้าพระองคร์กล่อนทบีนี่
จะทรงสรข้างโลก”

ใหข้เราถามตกัวเองวล่า “ฉกันรกักชบีวลิตของฉกัน-หรสือฉกันไดข้มอบถวายชบีวลิตของฉกันอยล่างสลินี้นสลุดใจแดล่พระองคร์ผผข้ไดข้
ทรงรกักฉกันและไดข้ประทานพระองคร์เองเพสืนี่อฉกันแลข้ว? ฉกันเปป็นคนเหก็นแกล่ตกัวและสนใจแตล่ตกัวเองไหม? ฉกันกดาลกังมบี
ชบีวลิตอยผล่เพสืนี่อสลินี่งตล่างๆของโลกนบีนี้ไหม? หรสือวล่าฉกันกดาลกังสะสมทรกัพยร์สมบกัตลิไวข้ในสวรรคร์?” เราตข้องตรวจสอบดผชบีวลิต
ของเราเองและตกัดสลินชบีนี้ขาดวล่าสลินี่งทบีนี่เรากระทดานกันี้นถผกกระทดาเพสืนี่อถวายเกบียรตลิพระเจข้า หรสือเพสืนี่อตอบสนองความ
ตข้องการของตกัวเอง

พระเจผู้าพระบริดาทรงตอบพระบทุตรใหผู้เปป็นทรีที่ไดผู้ยริน
ขข้อ 27: “บชดนอีทั้จวิตใจของเราเปป็นททุกขค์และเราจะพซูดวต่าอะไร จะวต่า ‘ขช้าแตต่พระบวิดา ขอทรงโปรดชต่วยขช้า

พระองคค์ใหช้พช้นเวลานอีทั้’ อยต่างนชทั้นหรรือ หามวิไดช้ เพราะดช้วยความประสงคค์นอีทั้เองเราจจึงมาถจึงเวลานอีทั้”
มบีความลซกลนี้ดาหลายระดกับของความจรลิงฝฝ่ายวลิญญาณตรงนบีนี้และในขข้อพระคดาตล่อๆไปทบีนี่มนลุษยร์จะไมล่มบีทาง

หยกันี่งถซงหรสือเขข้าใจอยล่างถล่องแทข้เลย สลินี่งเหลล่านบีนี้ซซนี่งลซกลนี้ดาเกลินไปสดาหรกับความคลิดของมนลุษยร์ เพลินี่มพผนความเชสืนี่อของ
ผมในพระวจนะของพระเจข้า เปโตรบอกเราวล่าพระวจนะของพระเจข้า “ดข้วยวล่าคดาพยากรณร์ในอดบีตนกันี้นไมล่ไดข้มา
จากความประสงคร์ของมนลุษยร์ แตล่พวกผซูช้บรวิสทุทธวิธของพระเจช้าไดช้กลต่าวคกาตามทอีชั่พระววิญญาณบรวิสทุทธวิธไดช้ทรงดลใจ
เขา” (2 ปต. 1:21) ใน 2 เปโตร 3:16 เราอล่านเกบีนี่ยวกกับ “บางขข้อทบีนี่เขช้าใจยาก ซซนี่งคนทกันี้งหลายทบีนี่ไมล่ไดข้เรบียนรผข้และ



ไมล่แนล่นอนมกันี่นคงนกันี้นไดข้เปลบีนี่ยนแปลงเสบีย เหมสือนเขาไดข้เปลบีนี่ยนแปลงขข้ออสืนี่นๆในพระคกัมภบีรร์ จซงเปป็นเหตลุกระทดาใหข้
ตกัวพลินาศ”  ถข้าเราสามารถเขข้าใจทลุกสลินี่งในพระคกัมภบีรร์ พระเจข้าของเรากก็คงไมล่ยลินี่งใหญล่ไปกวล่าเราเลย 

พระเยซผเพลินี่งตรกัสไปวล่า “ผผข้ใดทบีนี่รกักชบีวลิตของตนกก็ตข้องเสบียชบีวลิต และผผข้ทบีนี่ชกังชบีวลิตของตนในโลกนบีนี้ กก็จะรกักษา
ชบีวลิตนกันี้นไวข้นลิรกันดรร์” พระองคร์ตรกัสไปแลข้ววล่า “ถข้าผผข้ใดจะปรนนลิบกัตลิเรา ใหข้ผผข้นกันี้นตามเรามา และเราอยผล่ทบีนี่ไหน ผผข้
ปรนนลิบกัตลิเราจะอยผล่ทบีนี่นกันี่นดข้วย” จากนกันี้นอยผล่ดบีๆ ความทลุกขร์ระทมกก็ทลินี่มแทงพระองคร์และพระองคร์ทรงเปป็นทลุกขร์
พระทกัย พระองคร์ไดข้เหก็นหรสือรผข้สซกสลินี่งใดกกัน, สลินี่งใดไดข้เขข้าสผล่ความคลิดและจลิตใจของพระองคร์, จนทดาใหข้พระองคร์รข้อง
ออกมาวล่า “บชดนอีทั้จวิตใจของเราเปป็นททุกขค์”? ทคาไมพระองคร์ถซงทรงเปป็นทลุกขร์พระทกัย? ความทลุกขร์ใจนบีนี้ไดข้เขข้าเกาะกลุม
พระองคร์ในรผปแบบใด? มกันเปป็นภาพของกางเขนนกันี้นทบีนี่พระองคร์จะตข้องเผชลิญหรสือ? มกันเปป็นความทลุกขร์ทรมานฝฝ่าย
รต่างกายทบีนี่พระองคร์จะตข้องเผชลิญหรสือ? ผมแนล่ใจวล่าถซงแมข้วล่าพระเยซผทรงเปป็นพระเจข้าในเนสืนี้อหนกัง-ไรข้บาปและ
บรลิสลุทธลิธ, ไมล่ถผกแปดเปฟฟื้อนโดยอลุบายหรสือความชกันี่วชข้า-รล่างกายแบบมนลุษยร์ของพระองคร์กก็ไมล่อยากเจอกกับความเจก็บ
ปวดและความทลุกขร์ทรมานทบีนี่รอคอยพระองคร์อยผล่เบสืนี้องหนข้า

อยล่างไรกก็ตาม ผมไมล่คลิดวล่ามกันคสือความเจก็บปวดฝฝ่ายรล่างกายซซนี่งพระองคร์ทรงทราบอยล่างแนล่นอนวล่าจะมา
สผล่พระองคร์ทบีนี่ไดข้ทดาใหข้จลิตใจของพระองคร์เปป็นทลุกขร์ ผมเชสืนี่อวล่ามกันคสือบาปของโลกทบีนี่ถผกวางบนพระองคร์ทบีนี่กดทกับบน
จลิตใจของพระองคร์อยล่างหนกักเชล่นนกันี้น พระบลุตรของพระเจข้าผผข้ไมล่มบีบาป ผผข้ทรงแบกรกับบาปอกันหนกักหนาของคนทกันี้ง
โลก ทรงรข้องดข้วยความปวดรข้าววล่า “บกัดนบีนี้จลิตใจของเราเปป็นทลุกขร์!” นบีนี่คสือความทลุกขร์ทรมานเหนสือคดาบรรยายทบีนี่เปป็น
ไปไดข้ในภาษาของมนลุษยร์ ความทลุกขร์ทรมานของจลิตใจของพระผผข้ชล่วยใหข้รอดของโลก

ผมไมล่เชสืนี่อวล่ามกันเปป็นไปไดข้ทบีนี่มนลุษยร์ธรรมดาจะเขข้าใจอยล่างถล่องแทข้วล่าพระเยซผไดข้ทรงกลายเปป็นอะไรจรลิงๆ
และพระองคร์ไดข้ทรงกระทดาอะไรจรลิงๆเพสืนี่อทบีนี่เราจะไดข้รกับความรอด พระองคร์ไมล่ไดข้กลายเปป็นผผข้ถผกสาปแชล่ง, 
พระองคร์ไมข่ไดผู้ถผกสาปแชล่ง: พระองคร์ “ทรงถผกทดาใหจ้เปป็นคกาสาปแชต่งเพรืชั่อเรา” (กท. 3:13) ผมรผข้วล่าพระองคร์ไมล่ไดข้
ทดาบาปเลย ไมล่มบีบาปในพระองคร์เลย กระนกันี้นพระเจช้า “ทรงทกาใหช้พระองคร์เปป็นบาปเพสืนี่อเราแลข้ว” (2 คร. 5:21) 
เปป็นไปไดข้อยล่างไรทบีนี่จะอล่านพระคกัมภบีรร์สองตอนนบีนี้และยกังปฏลิเสธหลกักคดาสอนของพระคกัมภบีรร์เรสืนี่องการเปป็นตกัวแทน, 
การยกใหข้เปป็นของ, และการลบมลทลิน? หนทางเดรียวทบีนี่การลบมลทลิน, การยกใหข้เปป็นของ, การเปป็นตกัวแทน, และ
การไถล่จะสามารถถผกอธลิบายไดข้กก็คสือ เชสืนี่อในหลกักคดาสอนของพระคกัมภบีรร์เกบีนี่ยวกกับการทบีนี่พระเยซผทรงถผกทดาใหข้เปป็นคดา
สาปแชล่งเพสืนี่อเรา, ทรงถผกทดาใหข้เปป็นบาปเพสืนี่อเรา ไมข่มรีบาปในพระเยซผ-ไมล่เลย ไมล่ในความคลิด, คดาพผด, หรสือการกระ
ทดา; แตล่พระองคร์ไดข้เสดก็จมาเพสืนี่อเอาบาปของโลกไปเสอีย (ยอหร์น 1:29) พระองคร์ไดข้เสดก็จมา-ไมล่ใชล่เพสืนี่อรกับการ
ปรนนลิบกัตลิ แตล่เพสืนี่อทบีนี่จะปรนนลิบกัตลิ และประทานชบีวลิตของพระองคร์เปป็นคล่าไถล่สดาหรกับคนเปป็นอกันมาก (มธ. 20:28) 
พระองคร์ไดข้เสดก็จมาเพสืนี่อสละวางชบีวลิตของพระองคร์เพสืนี่อทบีนี่เราจะไดข้มบีชบีวลิต (ยอหร์น 10:18)

บาปคสือตกัวการสดาหรกับความททุกขค์โศกทชทั้งปวง ความทลุกขร์ใจ, ความเสบียใจ, และความปวดรข้าวใจมาสผล่เรา
เพราะบาปทกันี้งหลายของเราเอง และเรารผข้วล่าพระพลิโรธของพระเจข้าควรตกมาสผล่เราเพราะบาปทกันี้งหลายของเรา แตล่
พระเยซผไมล่ไดข้ทรงทลุกขร์พระทกัยเพราะบาปทกันี้งหลายของพระองคห์-พระองคร์ทรงไมข่มรีบาปเลย พระองคร์ทรงเปป็น
ทลุกขร์พระทกัยเพราะพระพลิโรธของพระเจข้าผผข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธจะตกมาสผล่มนลุษยร์เพราะบาปทกันี้งหลายของมนทุษยค์ หลาย
ครกันี้งเราเปป็นทลุกขร์ใจและโศกเศรข้าเสบียใจเพราะเรารผข้วล่าเราไดข้ทดาใหข้พระเจข้าเสบียพระทกัย แตล่พระเยซซูทรงกระทดาสลินี่ง



เหลล่านกันี้นทบีนี่พอพระทชยพระเจช้าเสมอ พระองคห์ทรงเปป็นทลุกขร์พระทกัยเพราะสลินี่งเหลล่านกันี้นทบีนี่เราไดข้กระทดาซซนี่งทดาใหข้
พระเจข้าไมล่พอพระทกัย มนลุษยร์เดลินดลินยล่อมกลกัวความตาย คต่าจช้างของบาปครือความตาย และบรรดาผผข้ทบีนี่ยกังไมล่ไดข้รกับ
ความรอดกก็กลกัวความตายเพราะพวกเขารผข้วล่าการปรกับโทษเปป็นนลิตยร์รอคอยพวกเขาอยผล่ แตล่พระเยซผไมล่ทรงกลชว
ความตาย ไมล่มบีการพลิพากษาปรกับโทษรอคอยพระองคร์เพราะวล่าไมต่มอีบาปในพระองคร์เลย กระนกันี้นพระองคร์กก็ทรง
เปป็นทลุกขร์พระทกัยเพราะพระองคร์ไดข้เสดก็จมาเพสืนี่อแบกรกับความกลกัวของเรา พระองคร์ไดข้เสดก็จมาเพสืนี่อเอาความกลชว
ไป และเพสืนี่อทดาลายผผข้นกันี้นทบีนี่เคยมบีอดานาจแหล่งความตาย ซซนี่งโดยอดานาจนกันี้นมกันไดข้ทดาใหข้มนลุษยร์กลกัว (ฮบ. 2:9, 14, 
15) ดข้วยรอยเฆบีนี่ยนของพระองคร์เราจซงไดข้รกับการรกักษาใหข้หาย เพราะจลิตใจทบีนี่เปป็นทลุกขร์ของพระองคร์และชบีวลิตทบีนี่ถผก
สละวางของพระองคร์ เราจซงมบีสกันตลิสลุขกกับพระเจข้า เราจซงมบีชบีวลิตนลิรกันดรร์ และเรามบี “ความปปตลิยลินดบีเปป็นลข้นพข้นเหลสือ
ทบีนี่จะกลล่าวไดข้ และเตก็มเปปปี่ยมดข้วยสงล่าราศบี” (1 ปต. 1:8)

เรายอมรกับโดยความเชรืชั่อขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าพระเยซผทรงเปป็นทกันี้งมนลุษยร์และพระเจข้า พระองคร์ทรงเปป็น
พระเจข้าในเนสืนี้อหนกัง พระองคร์กกับพระบลิดาในสวรรคร์ทรงเปป็นหนซนี่งเดบียวกกัน แตล่พระองคร์ทรงรกับรล่างกายแหล่งเนสืนี้อ
หนกัง คสือรล่างกายแบบมนลุษยร์เหมสือนกกับของคลุณและของผม แตล่ไมล่มบีบาป จากมลุมมองแหล่งความตข้องการฝฝ่าย
รต่างกาย-ความหลิว, ความกระหาย, ความเหนสืนี่อยลข้า, ความโศกเศรข้า-พระองคร์ไดข้ทรงถผกทดาใหข้เปป็น “เหมสือนอยล่าง
พวกพบีนี่นข้องของพระองคร์” ในทลุกรายละเอบียด (ฮบ. 2:17)

ใครบางคนอาจถามวล่า “แลข้วพระเยซผจะเปป็นทลุกขร์พระทกัยไดข้อยล่างไรถข้าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจข้าในเนสืนี้อ
หนกัง? เนสืนี่องจากพระองคร์ทรงเปป็นพระเจข้า ผผข้ทรงฤทธลิธเดชทกันี้งสลินี้น ทดาไมพระองคร์ถซงตรกัสวล่า ‘จลิตใจของเราเปป็น
ทลุกขร์’? พระลกักษณะแบบพระเจข้าของพระเจข้าถผกแบล่งแยกจากพระลกักษณะแบบมนลุษยร์ของพระองคร์ไหม?” ไมล่ใชล่
ครกับ มกันไมล่ไดข้ถผกแบล่งแยกออก แตล่มกันไดข้ระงกับตกัวมกันเองไวข้ มกันถผกกกักไวข้ขณะทบีนี่พระลกักษณะแบบมนทุษยค์นกันี้นกดาลกัง
ทนทลุกขร์อยผล่ พระเจข้าทรงทราบในเรลินี่มแรกนกันี้นวล่าพระองคร์จะกระทดาอะไร และพระองคร์ทรงทราบผลลกัพธร์ตล่างๆ
ของการกระทดาของพระองคร์ พระเยซผจะตข้องทนทลุกขร์พระพลิโรธของพระเจข้าองคร์หนซนี่งผผข้ทรงเกลบียดชกังบาป และจะ
ตข้องถผก “ทดาใหข้เปป็นบาปเพสืนี่อเรา” ซซนี่งความเปป็นไปไดข้ของเรสืนี่องนบีนี้ทดาใหข้พระองคร์เปป็นทลุกขร์พระทกัย พระลกักษณะ
แบบมนทุษยค์ของพระองคร์ไดข้ทนทลุกขร์ทลุกความเจก็บปวด, ทลุกความปวดรข้าวใจ, ทลุกความเสบียใจ, และทลุกความผลิด
หวกังทบีนี่ใครๆกก็เคยไดข้ทนทลุกขร์หรสือจะเคยทนทลุกขร์-ไมล่วล่าในโลกนบีนี้หรสือในนรก! ในพระกายนกันี้นทบีนี่พระเจข้าไดข้ประทาน
แกล่พระองคร์ พระองคร์ทรงรกับโทษแทนคนบาป และเพสืนี่อทบีนี่จะทดาแบบนกันี้นพระองคร์ไดข้ทรงทนทลุกขร์ความทลุกขร์ระทม
ทลุกอยล่างทบีนี่คนบาปผผข้นล่าสงสารจะเคยทนทลุกขร์, ในชบีวลิตนบีนี้หรสือในนรกนลิรกันดรร์ ใชล่แลข้วครกับ พระองคร์ไดข้ทรงรกับโทษ
แทนเราแลข้วอยข่างเตห็มจคานวน ไมล่ใชล่แคล่บางสล่วน บาปของคนทกันี้งโลกไดข้ถผกวางบนพระองคร์โดยการยกใหข้เปป็นของ
แลข้ว ไมล่แปลกเลยทบีนี่พระองคร์ทรงเปป็นทลุกขร์พระทกัยและอกัศจรรยร์พระทกัย! ไมล่แปลกเลยทบีนี่คดาอธลิษฐานของพระองคร์
ในสวนเกทเสมนบีไดข้ทดาใหข้เกลิดเหงสืนี่อซซนี่งเจสือดข้วยพระโลหลิต!

“พระเยซผกกับเหลล่าสาวกมายกังทบีนี่แหล่งหนซนี่งชสืนี่อเกทเสมนบี และพระองคร์ตรกัสแกล่สาวกของพระองคร์วล่า “จงนกันี่ง
อยผล่ทบีนี่นบีนี่ขณะเมสืนี่อเราอธลิษฐาน” พระองคร์กก็พาเปโตร ยากอบ และยอหร์นไปดข้วย แลข้วพระองคร์ทรงเรลินี่มวลิตกยลินี่งและ
หนกักพระทกัยนกัก จซงตรกัสกกับเหลล่าสาวกวล่า “ใจเราเปป็นทลุกขร์แทบจะตาย จงเฝฟ้าอยผล่ทบีนี่นบีนี่เถลิด” (มาระโก 14:32-34)



“เมสืนี่อพระองคร์ทรงเปป็นทลุกขร์มากนกักพระองคร์ยลินี่งปลงพระทกัยอธลิษฐาน พระเสโทของพระองคร์เปป็นเหมสือน
โลหลิตไหลหยดลงถซงดลินเปป็นเมก็ดใหญล่” (ลผกา 22:44)

สลินี่งใดทบีนี่ไดข้ทดาใหข้พระเยซผ “ประหลาดพระทกัยยลินี่งนกัก” ในสวนนกันี้น? สลินี่งใดไดข้ทดาใหข้พระองคร์ “หนกักพระทกัย
ยลินี่งนกัก...เปป็นทลุกขร์แทบจะตาย”? ผมเชสืนี่อวล่าสลินี่งใดกก็ตามทบีนี่พระองคร์ทรงเหก็นในเกทเสมนบี พระองคร์กก็ทรงเหก็น (ใน
ระดกับหนซนี่ง) ในขข้อพระคดาทบีนี่เราศซกษากกันอยผล่ ผมเชสืนี่อวล่าสลินี่งทบีนี่พระองคร์ทรงเหก็นในระดกับหนซนี่งตรงนบีนี้ พระองคร์ทรง
ประสบอยล่างเตก็มทบีนี่ในสวนเกทเสมนบี ดกังทบีนี่ถผกบรรยายในเพลงสดลุดบี 22 เกรงวล่าคลุณจะลสืมอล่านขข้อพระคดาตอนนบีนี้ใน
พระคกัมภบีรร์ของคลุณ ผมขอยกมกันมาตรงนบีนี้และขอรข้องใหข้คลุณศซกษามกันอยล่างตกันี้งใจ ดข้วยใจอธลิษฐาน คลุณจะสกังเกต
เหก็นวล่ามกันเปป็นเพลงสดลุดบีเชลิงคดาพยากรณร์ โดยชบีนี้ไปทบีนี่พระเยซผ และมกันขซนี้นตข้นดข้วยถข้อยคดาทบีนี่พระองคร์ตรกัสจาก
กางเขนนกันี้น:

“พระเจช้าของขช้าพระองคค์ พระเจช้าของขช้าพระองคค์ ไฉนพระองคค์ทรงทอดทวิทั้งขช้าพระองคค์เสอีย เหตทุใด
พระองคค์ทรงเมวินเฉยทอีชั่จะชต่วยขช้าพระองคค์ และตต่อถช้อยคกาครชั่กาครวญของขช้าพระองคค์ โอ ขช้าแตต่พระเจช้าของขช้า
พระองคค์ ขช้าพระองคค์รช้องทซูลในเวลากลางวชน แตต่พระองคค์มวิไดช้ทรงฟปัง ถจึงกลางครืนขช้าพระองคค์ยชงรชั่กาทซูลตต่อไปไมต่
หยทุด ถจึงอยต่างไรพระองคค์ทรงเปป็นองคค์บรวิสทุทธวิธ โอ พระองคค์ประทชบเหนรือคกาสรรเสรวิญของคนอวิสราเอล 
บรรพบทุรทุษของขช้าพระองคค์ทชทั้งหลายวางใจในพระองคค์ เขาทชทั้งหลายวางใจ และพระองคค์ทรงชต่วยเขาใหช้พช้น เขา
รช้องทซูล พระองคค์กด็ทรงชต่วยเขาใหช้รอด เขาวางใจในพระองคค์ เขาจจึงมวิไดช้รชบความอชบอาย

“ขช้าพระองคค์เปป็นดทุจตชวหนอน มวิใชต่คน คนกด็ดต่า ประชาชนกด็ดซูหมวิชั่น บรรดาผซูช้ทอีชั่เหด็นขช้าพระองคค์กด็หชวเราะ
เยาะเยช้ยขช้าพระองคค์ เขาบทุช้ยรวิมฝปีปากและสชชั่นศอีรษะกลต่าววต่า “เขาวางใจในพระเยโฮวาหค์วต่าพระองคค์จะทรงชต่วย
เขาใหช้พช้น จงใหช้พระองคค์ทรงชต่วยเขาใหช้พช้น เพราะพระองคค์ทรงพอพระทชยในเขา” ถจึงกระนชทั้นพระองคค์กด็ทรงเปป็น
ผซูช้นกาขช้าพระองคค์ออกมาจากครรภค์มารดา และทรงใหช้ขช้าพระองคค์มอีความหวชงใจเมรืชั่ออยซูต่ทอีชั่อกแมต่ ตชทั้งแตต่คลอด ขช้า
พระองคค์กด็ตช้องพจึชั่งพระองคค์ พระองคค์ทรงเปป็นพระเจช้าของขช้าพระองคค์ตชทั้งแตต่ขช้าพระองคค์ยชงอยซูต่ในครรภค์มารดา

“ขออยต่าทรงหต่างไกลขช้าพระองคค์ เพราะความยากลกาบากอยซูต่ใกลช้และไมต่มอีผซูช้ใดชต่วยไดช้เลย เหลต่าวชวผซูช้ลช้อม
ขช้าพระองคค์ วชวผซูช้แขด็งแรงแหต่งบาชานลช้อมขช้าพระองคค์ไวช้ มชนอช้าปากกวช้างเขช้าใสต่ขช้าพระองคค์ดชชั่งสวิงโตขณะกชดฉอีก
และคการามรช้อง ขช้าพระองคค์ถซูกเทออกเหมรือนอยต่างนทั้กา กระดซูกทชทั้งสวิทั้นของขช้าพระองคค์หลทุดลทุต่ยไป จวิตใจกด็เหมรือนขอีทั้
ผจึทั้ง ละลายภายในอกของขช้าพระองคค์ กกาลชงของขช้าพระองคค์เหรือดแหช้งไปเหมรือนเศษหมช้อดวิน และลวิทั้นของขช้า
พระองคค์กด็เกาะตวิดทอีชั่ขากรรไกร พระองคค์ทรงวางขช้าพระองคค์ไวช้ในผงคลอีมชจจทุราช พระเจช้าขช้า บรรดาสทุนชขลช้อม
รอบขช้าพระองคค์ไวช้ คนทกาชชชั่วหมซูต่หนจึชั่งลช้อมขช้าพระองคค์ เขาแทงมรือแทงเทช้าขช้าพระองคค์

“ขช้าพระองคค์นชบกระดซูกทชทั้งหลายของขช้าพระองคค์ไดช้เปป็นชวิทั้นๆ เขาจช้องมองและยวิทั้มเยาะขช้าพระองคค์ 
เสรืทั้อผช้าของขช้าพระองคค์เขาแบต่งปปันกชน สต่วนเสรืทั้อของขช้าพระองคค์นชทั้นเขากด็จชบสลากกชน โอ ขช้าแตต่พระเยโฮวาหค์ ขอ
พระองคค์อยต่าทรงหต่างไกลเลย โอ ขช้าแตต่พระองคค์ กกาลชงของขช้าพระองคค์ ขอทรงเรต่งรอีบมาชต่วยขช้าพระองคค์ดช้วยเถวิด
ขอทรงชต่วยจวิตววิญญาณขช้าพระองคค์ใหช้พช้นจากดาบ ชต่วยชอีววิตขช้าพระองคค์จากฤทธวิธของสทุนชข ขอทรงชต่วยขช้า
พระองคค์ใหช้รอดพช้นจากปากสวิงโต เพราะพระองคค์ทรงฟปังขช้าพระองคค์จากบรรดาเขาของมช้ายซูนวิคอนเหลต่านชทั้นดช้วย



“ขช้าพระองคค์จะประกาศพระนามของพระองคค์แกต่พอีชั่นช้องของขช้าพระองคค์ ขช้าพระองคค์จะสรรเสรวิญ
พระองคค์ทต่ามกลางชทุมนทุมชน ทต่านผซูช้เกรงกลชวพระเยโฮวาหค์ จงสรรเสรวิญพระองคค์ ทต่านเชรืทั้อสายทชทั้งหลายของยา
โคบเออ๋ย จงถวายสงต่าราศอีแดต่พระองคค์ ทต่านเชรืทั้อสายทชทั้งสวิทั้นของอวิสราเอลเออ๋ย จงเกรงกลชวพระองคค์ เพราะพระองคค์
มวิไดช้ทรงดซูถซูกหรรือสะอวิดสะเออียนตต่อความททุกขค์ยากของผซูช้ทอีชั่ททุกขค์ใจ และพระองคค์มวิไดช้ทรงซต่อนพระพชกตรค์จากเขา 
เมรืชั่อเขารช้องทซูล พระองคค์ทรงสดชบ ขช้าพระองคค์จะสรรเสรวิญพระองคค์ในทอีชั่ชทุมนทุมชนใหญต่ ขช้าพระองคค์จะทกาตามคกา
ปฏวิญาณตต่อหนช้าผซูช้ทอีชั่เกรงกลชวพระองคค์ คนเสงอีชั่ยมเจอียมตชวจะไดช้กวินอวิชั่ม บรรดาผซูช้ทอีชั่แสวงหาพระองคค์จะสรรเสรวิญ
พระเยโฮวาหค์ ขอจวิตใจของทต่านทชทั้งหลายมอีชอีววิตอยซูต่เปป็นนวิตยค์ ทอีชั่สทุดปลายทชทั้งสวิทั้นของแผต่นดวินโลกจะจดจกาและหชน
กลชบมายชงพระเยโฮวาหค์ และครอบครชวทชทั้งสวิทั้นของบรรดาประชาชาตวิจะนมชสการตต่อพระพชกตรค์พระองคค์ เพราะ
อกานาจการปกครองเปป็นของพระเยโฮวาหค์ และพระองคค์ทรงครอบครองเหนรือบรรดาประชาชาตวิ เออ คนรชั่การวย
ทชทั้งสวิทั้นของแผต่นดวินโลกจะตช้องกวินเลอีทั้ยงและกราบลงตต่อพระองคค์ บรรดาผซูช้ทอีชั่ลงไปสซูต่ผงคลอีทชทั้งสวิทั้นจะกราบไหวช้ตต่อ
พระพชกตรค์พระองคค์ ครือบรรดาผซูช้ทอีชั่รชกษาตชวใหช้คงชอีววิตอยซูต่ไมต่ไดช้แลช้วนชทั้น จะมอีเชรืทั้อสายๆหนจึชั่งปรนนวิบชตวิพระองคค์ จะ
ทรงนชบวต่าพวกนชทั้นเปป็นยทุคทอีชั่ถวายแดต่องคค์พระผซูช้เปป็นเจช้า พวกเขาจะมาประกาศความชอบธรรมของพระองคค์แกต่
ชนชาตวิหนจึชั่งทอีชั่จะเกวิดมา วต่าพระองคค์ไดช้ทรงกระทกาการนชทั้น” (เพลงสดลุดบี 22)

ในเกทเสมนบี พระเยซผทรงถผกลข้อมโดยเหลล่าภผตผบีปปศาจทบีนี่นล่าเกลบียดนล่ากลกัว-“เหลล่าวกัวผผข้”, เหลล่าวกัวผผข้ปปีศาจ
ทบีนี่อข้าปากเขข้าใสล่พระองคร์ดข้วยปากของพวกมกันดลุจเหลล่าสลิงโตทบีนี่ตะกละ สล่วนตกัวแลข้วผมเชสืนี่อวล่าพญามารไดข้เรบียกพวก
ปปศาจทกันี้งหมดในนรกมารวมตกัวกกัน และพวกมกันรลุมกดดกันพระผผข้ชล่วยใหข้รอดในสวนเกทเสมนบีนกันี้นจนถซงขนาดทบีนี่
จลิตใจของพระองคร์ “เปป็นทลุกขร์ยลินี่งนกักแทบจะตาย” จะวล่าไปแลข้ว นบีนี่คสือสลินี่งทบีนี่พระองคร์ทรงเหก็นในบททบีนี่เราศซกษากกัน
อยผล่เมสืนี่อพระองคร์ทรงรข้องออกมาวล่า “บกัดนบีนี้จลิตใจของเราเปป็นทลุกขร์!” ในเกทเสมนบี นรกไดข้ทลุล่มกดาลกังเตก็มทบีนี่ครกันี้งสลุดทข้าย
เพสืนี่อยกับยกันี้งเชสืนี้อสายของหญลิงนกันี้น พระองคร์ผผข้จะทรงทดาใหข้หกัวของซาตานฟกชนี้ดา ไมล่แปลกเลยทบีนี่พระองคร์ทรงรข้องวล่า 
“จลิตใจของเราเปป็นทลุกขร์!” ไมล่แปลกเลยทบีนี่พระองคร์ “อกัศจรรยร์ใจยลินี่งนกัก” ไมล่แปลกเลยทบีนี่พระองคร์ทรงปวดรข้าว
เหลสือเกลินจนเหงสืนี่อของพระองคร์กลายเปป็นเหมสือนหยดเลสือด พระองคร์ทรงเผชลิญความปวดรข้าวเชล่นนกันี้นเพสืนี่อคลุณ, 
เพสืนี่อผม-และทกันี้งหมดทบีนี่ใครกก็ตามตข้องกระทดาเพสืนี่อทบีนี่จะตกนรกหมกไหมข้ตลอดกาลกก็คสือ ปฏลิเสธพระราชกลิจทบีนี่เสรก็จ
สลินี้นแลข้วของพระเยซผครลิสตร์เจข้า การปฏลิเสธพระองคร์คสือบาปทบีนี่มากพอทบีนี่จะทดาใหข้ดวงวลิญญาณหนซนี่งตข้องรกับโทษใน
นรกขลุมลซกทบีนี่สลุด หากคลุณยกังไมล่ไดข้ตข้อนรกับพระองคร์ ทล่านผผข้อล่านทบีนี่รกัก จงตข้อนรกับพระองคร์เดรีดี๋ยวนรีนและยอมใหข้
พระองคร์ชล่วยคลุณใหข้รอดเถลิด

ความปวดรข้าวฝฝ่ายรล่างกายทบีนี่พระเยซผทรงยอมทนไมล่ใชล่ความเจก็บปวดทบีนี่ทรมานมากทบีนี่สลุดของพระองคร์ 
ความปวดรข้าวของจลิตใจและวลิญญาณมบีนนี้ดาหนกักมากกวล่าสล่วนทบีนี่เปป็นฝฝ่ายรล่างกายแหล่งความมรณาของพระองคร์ 
เปาโลบอกเราวล่า “ฝฝ่ายพระเยซผ ขณะเมสืนี่อพระองคร์ดดารงอยผล่ในเนสืนี้อหนกังนกันี้น พระองคร์ไดข้ถวายคดาอธลิษฐาน และทผล
วลิงวอนดข้วยทรงกกันแสงมากมายและนนี้ดาพระเนตรไหล ตล่อพระเจข้าผผข้ทรงสามารถชล่วยพระองคร์ใหข้พข้นจากความ
ตายไดข้ และพระเจข้าไดข้ทรงสดกับเพราะพระองคร์นกันี้นไดข้ยดาเกรง ถซงแมข้วล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระบลุตร พระองคร์กก็ทรง
เรบียนรผข้ทบีนี่จะนอบนข้อมยอมเชสืนี่อฟฟัง โดยความทลุกขร์ลดาบากทบีนี่พระองคร์ไดข้ทรงทนเอา และเมสืนี่อทรงถผกทดาใหข้เพบียบ



พรข้อมทลุกประการแลข้ว พระองคร์กก็ทรงกลายเปป็นผผข้จกัดความรอดนลิรกันดรร์สดาหรกับคนทกันี้งปวงทบีนี่เชสืนี่อฟฟังพระองคร์ โดย
พระเจข้าไดข้ทรงตกันี้งพระองคร์ใหข้เปป็นมหาปลุโรหลิตตามอยล่างของเมลคบีเซเดค” (ฮบ. 5:7-10)

ความคลิดทบีนี่มบีขบีดจดากกัดของเราไมล่สามารถรกับรผข้วล่าพระเจข้าทรงเกลบียดชกังบาปมากขนาดไหนและบาปเปป็น
สลินี่งทบีนี่เลวรข้ายมากขนาดไหน! บาปไดข้ทดาใหข้พระบลุตรทบีนี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจข้าตข้องทลุกขร์พระทกัย, เสบีย
พระทกัยยลินี่งนกัก, ประหลาดพระทกัย, เหงสืนี่อไหลเปป็นหยดเลสือด, และบาปไดข้ทดาใหข้พระองคร์รข้องออกมาวล่า “จลิตใจของ
เราเปป็นทลุกขร์!” ใชล่แลข้วครกับ บาปนล่าเกลบียดนล่ากลกัวเกลินความเขข้าใจของเรา

ในปฐมกาล 1:1 เราอล่านวล่า “ในเรลินี่มแรกนกันี้นพระเจข้าทรงเนรมลิตสรข้างฟฟ้าและแผล่นดลินโลก” ในฮบีบรผ 1:2 
เราอล่านวล่าสรรพสลินี่งทกันี้งปวงไดข้ถผกสรข้างขซนี้นโดยพระเยซผ พระเจข้าตรกัสพระวาทะและแผล่นดลินโลกจซงไดข้ถผกสรข้างขซนี้น 
พระองคร์ตรกัสวล่า “จงใหข้มบีความสวล่าง” และกก็มบีความสวล่าง พระองคร์ตรกัสวล่า “จงใหข้มบีพสืนี้นอากาศ” และกก็มบีพสืนี้น
อากาศ แตล่เมสืนี่อมนลุษยชาตลิตข้องการพระผผข้ชล่วยใหข้รอดองคร์หนซนี่ง แมข้แตล่พระเจข้าผผข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธในฤทธานลุภาพทกันี้ง
สลินี้นของพระองคร์, การทรงทราบทลุกสลินี่งของพระองคร์, และการทรงอยผล่ทลุกหนทลุกแหล่งของพระองคร์, กก็ไมล่อาจตรกัสไดข้
วล่า “จงใหข้มบีพระผซูช้ชต่วยใหช้รอดองคค์หนจึชั่ง”-และพระผผข้ชล่วยใหข้รอดองคร์หนซนี่งกก็ปรากฏกาย! ทล่านทบีนี่รกัก พระเจข้าทรง
บรลิสลุทธลิธ พระเจข้าทรงชอบธรรม และเพราะความบรลิสลุทธลิธและความชอบธรรมของพระองคร์ พระองคร์จซงไมล่อาจงด
โทษคนชกันี่วไดข้ (นาฮผม 1:3) และเนสืนี่องจากพระเจข้าไมล่สามารถงดโทษคนชกันี่วไดข้ มกันจซงเปป็นเหตลุจดาเปป็นของพระเจข้าทบีนี่
พระองคร์ตข้องจกัดหาตกัวแทนผผข้หนซนี่งทบีนี่สามารถตอบสนองความบรลิสลุทธลิธและความชอบธรรมของพระองคร์ไดข้อยล่าง
ครบถข้วน เพสืนี่อทบีนี่พระองคร์จะทรงเปป็นผผข้ชอบธรรมและยกังทดาใหข้คนชกันี่วเปป็นคนชอบธรรมไดข้ (ชล่วยคนชกันี่วใหข้รอด):

“แตล่บกัดนบีนี้ไดข้ปรากฏแลข้ววล่าความชอบธรรมของพระเจข้านกันี้นปรากฏนอกเหนสือพระราชบกัญญกัตลิ ซซนี่งพระ
ราชบกัญญกัตลิกกับพวกศาสดาพยากรณร์เปป็นพยานอยผล่ คสือความชอบธรรมของพระเจข้าซซนี่งทรงประทานโดยความเชสืนี่อ
ในพระเยซผครลิสตร์สดาหรกับทลุกคนและแกล่ทลุกคนทบีนี่เชสืนี่อ เพราะวล่าคนทกันี้งหลายไมล่ตล่างกกัน เหตลุวล่าทลุกคนทดาบาป และ
เสสืนี่อมจากสงล่าราศบีของพระเจข้า แตล่พระเจข้าทรงพระกรลุณาใหข้เราเปป็นผผข้ชอบธรรม โดยไมล่คลิดมผลคล่า โดยทบีนี่พระเยซผ
ครลิสตร์ทรงไถล่เราใหข้พข้นบาปแลข้ว พระเจข้าไดข้ทรงตกันี้งพระเยซผไวข้ใหข้เปป็นทบีนี่ลบลข้างพระอาชญา โดยความเชสืนี่อในพระ
โลหลิตของพระองคร์ เพสืนี่อสดาแดงใหข้เหก็นความชอบธรรมของพระองคร์ในการทบีนี่พระเจข้าไดข้ทรงอดกลกันี้นพระทกัย และ
ทรงยกบาปทบีนี่ไดข้ทดาไปแลข้วนกันี้น และเพสืนี่อจะสดาแดงความชอบธรรมของพระองคร์ในปฟัจจลุบกันนบีนี้วข่าพระองคห์ทรงเปป็นผผผู้
ชอบธรรม และทรงโปรดใหผู้ผผผู้ทรีที่เชคืที่อในพระเยซผเปป็นผผผู้ชอบธรรมดผู้วย เมสืนี่อเปป็นเชล่นนกันี้นแลข้วเราจะเอาอะไรมาอวด
กก็หมดหนทาง จะอข้างหลกักอะไรวล่าหมดหนทาง อข้างหลกักการประพฤตลิหรสือ ไมล่ใชล่ แตล่ตข้องอข้างหลกักของความเชสืนี่อ 
เหตทุฉะนชทั้นเราทชทั้งหลายสรทุปไดช้วต่า คนหนจึชั่งคนใดจะเปป็นคนชอบธรรมไดช้กด็โดยอาศชยความเชรืชั่อนอกเหนรือการ
ประพฤตวิตามพระราชบชญญชตวิ” (รม. 3:21-28)

พระเยซผตรกัสถซงจวิตใจของพระองคค์แคล่สามครกันี้งในหนกังสสือขล่าวประเสรลิฐทกันี้งสบีนี่เลล่ม ในมกัทธลิว 26:38 
พระองคร์ตรกัสแกล่เปโตร ยากอบและยอหร์นวล่า “ใจของเราเปป็นทลุกขร์แทบจะตาย จงเฝฟ้าอยผล่กกับเราทบีนี่นบีนี่เถลิด” ใน
บกันทซกของมาระโกเกบีนี่ยวกกับเหตลุการณร์เดบียวกกันนบีนี้ พระองคร์ตรกัสวล่า “ใจเราเปป็นทลุกขร์แทบจะตาย จงเฝฟ้าอยผล่ทบีนี่นบีนี่เถลิด”
จากนกันี้นในขข้อพระคดาทบีนี่เราศซกษากกันอยผล่นบีนี้พระองคร์ตรกัสวล่า “บกัดนบีนี้จลิตใจของเราเปป็นทลุกขร์”



“และเราจะพซูดวต่าอะไร?” ทบีนี่วล่าพระเยซผทรงเปป็นพระเจข้าแทข้จรลิงและมนลุษยร์แทข้จรลิงนกันี้นถผกสอนในพระ
คกัมภบีรร์อยล่างชกัดเจน ดกังทบีนี่เหก็นไดข้อยล่างชกัดเจนเมสืนี่อเราเปรบียบเทบียบภาษาทบีนี่ถผกใชข้ในบททบีนี่ 5 และบททบีนี่ 17 กกับภาษาทบีนี่
ถผกใชข้ตรงนบีนี้ในพระคดาขข้อนบีนี้ ในบททบีนี่ 5 และ 17 พระเยซผตรกัสในฐานะพระเจข้า แตล่ตรงนบีนี้พระองคร์ตรกัสในฐานะ
มนทุษยค์ ธรรมชาตลิมนลุษยร์รกักเวลาทบีนี่ถผกรกัก เราผผกมลิตรกกับคนเหลล่านกันี้นทบีนี่เปป็นมลิตรตล่อเรา แตล่พระเยซผกดาลกังจะ
สลินี้นพระชนมร์เพสืนี่อคนเหลล่านกันี้นทบีนี่เกลบียดชกังพระองคร์ และสล่วนทบีนี่เปป็นมนลุษยร์ของพระองคร์รข้องออกมาวล่า “เราจะพผดวล่า
อะไร?” ในฐานะพระเจผู้า พระองคร์ทรงทราบวล่าพระองคร์จะตรกัสอะไร, พระองคร์ทรงทราบวล่าพระองคร์จะทดา
อะไร-พระองคร์ทรงเทล่าเทบียมกกับพระเจข้าในความรผข้ และพระองคร์ทรงทราบตอนจบตกันี้งแตล่ตอนตข้น แตล่ในฐานะ
มนทุษยค์พระองคร์ไดข้มาถซงขบีดสลุดแหล่ความปวดรข้าวและความงงงวยทบีนี่ทดาใหข้พระองคร์ถามคดาถามนบีนี้ พระลกักษณะแบบ
พระเจข้าของพระองคร์ไดข้ตอบ และดกังนกันี้นพระเยซผจซงทรงพบการชล่วยใหข้รอดพข้นในการอธลิษฐาน

“ขช้าแตต่พระบวิดา ขอทรงโปรดชต่วยขช้าพระองคค์ใหช้พช้นเวลานอีทั้” ในฐานะมนลุษยร์ พระเยซผทรงขยาดจาก
ความทลุกขร์ทรมานและความเจก็บปวดฝฝ่ายรล่างกาย หากนบีนี่ไมล่เปป็นความจรลิง พระองคร์กก็คงไมล่เปป็นมนทุษยห์อยล่าง
แทข้จรลิง หากพระองคร์ไมล่ทรงกลกัวความเจก็บปวด พระองคร์กก็คงไมล่ไดข้ถผกทดาใหข้เปป็น “เหมสือนอยล่างพวกพบีนี่นข้องของ
พระองคร์” ในทลุกประการ คดาอธลิษฐานของพระองคร์ในทบีนี่นบีนี้เกสือบเหมสือนกกับคดาอธลิษฐานของพระองคร์ในเกทเส
มนบี-“พระบลิดาเจข้าขข้า ถข้าพระองคร์พอพระทกัย ขอใหข้ถข้วยนบีนี้เลสืนี่อนพข้นไปจากขข้าพระองคร์เถลิด แตล่อยล่างไรกก็ดบีอยล่าใหข้
เปป็นไปตามใจขข้าพระองคร์ แตล่ใหข้เปป็นไปตามพระทกัยของพระองคร์เถลิด” (ลผกา 22:42) พระเยซผทรงอธลิษฐานขอใหข้
ไดข้รกับการชล่วยใหข้พข้นจากความเจก็บปวดและความทลุกขร์ทรมาน ซซนี่งแสดงใหข้เราเหก็นวล่ามกันไมล่ใชล่เรสืนี่องผลิดอยล่าง
แนล่นอนทบีนี่ผซูช้เชรืชั่อทชทั้งหลายจะอธลิษฐานขอการชล่วยใหข้พข้นจากความเจก็บปฝ่วย, ความเจก็บปวด, และความเสบียใจ 
อยล่างไรกก็ตาม เราตข้องจดาไวข้วล่าในทลุกสลินี่งเราตข้องยอมจดานนตล่อพระประสงคร์ของพระเจข้า และในการอธลิษฐานขอ
การชล่วยใหข้พข้นจากการบบีบบกังคกับของความเจก็บปฝ่วย-ในคดาอธลิษฐานทจันงหมดของเรา สดาหรกับเรสืนี่องนกันี้น-เราตข้อง
อธลิษฐานเหมสือนอยล่างทบีนี่พระผผข้ชล่วยใหข้รอดทรงอธลิษฐาน: “อยล่าใหข้เปป็นไปตามใจขข้าพระองคร์ แตล่ใหข้เปป็นไปตาม
พระทกัยของพระองคร์เถลิด”

คลุณจะสกังเกตเหก็นวล่าพระเยซผไมล่ไดข้ทรงถามวล่า “ขช้าพระองคค์จะเลชอกสวิชั่งใด?” แมข้แตล่ในฐานะมนทุษยค์
พระองคร์กก็ทรงทราบอยล่างแนล่ชกัดวล่าพระองคร์ไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลกเพสืนี่อทบีนี่จะทดาอะไร และทลุกสลินี่งทบีนี่พระองคร์ตรกัสและ
ทรงกระทดากก็ถผกกดาหนดไวข้ลล่วงหนข้าแลข้วในสภานลิรกันดรร์ของตรบีเอกานลุภาพกล่อนโลกถผกสรข้างขซนี้นมาเสบียอบีก ซนี้ดาแลข้ว
ซนี้ดาอบีกในการรกับใชข้ของพระองคร์ พระองคร์ทรงบอกผผข้คนเหลล่านกันี้นวล่าพระองคร์ไมล่ทรงกระทดาสลินี่งใดโดยไมล่พซนี่งพาพระ
บลิดาเลย พระองคร์ตรกัสวล่า “เรากกับพระบลิดาของเราเปป็นอกันหนซนี่งอกันเดบียวกกัน” (อกันทบีนี่จรลิงแลข้ว ในขล่าวประเสรลิฐของ
ยอหร์น พระเยซผตรกัสถซง “พระบลิดาของเรา” หรสือ “พระบลิดานจันน” มากกวล่าหนซนี่งรข้อยครกันี้ง)

กลล่าวอบีกนกัยหนซนี่ง ในสล่วนนบีนี้ของขข้อพระคดานบีนี้พระเยซผตรกัสวล่า “ไมล่ใชล่เลย เราจะไมล่อธลิษฐานตล่อพระบลิดา
เพสืนี่อชล่วยเราใหข้รอดจากชกันี่วโมงนบีนี้เพราะวล่าเราไดข้รกับกายหนซนี่งและไดข้เขข้ามาในโลกเพรืชั่อชกันี่วโมงนบีนี้แหละ! เราไดข้มาเพสืนี่อ
สละวางชบีวลิตของเราเพสืนี่อรกับบาปของคนทกันี้งโลก เรารผข้วล่าเราไดข้มาเพสืนี่อทนทลุกขร์และตาย บกัดนบีนี้เราเผชลิญหนข้ากกับ
ชกันี่วโมงนกันี้นแหล่งความทลุกขร์และจลิตใจของเราบกัดนบีนี้กก็ปวดรข้าว แตล่เราจะดสืนี่มถข้วยรสขมนกันี้น เราจะไมล่อธลิษฐานขอใหข้
พระบลิดาของเราชล่วยเราใหข้พข้นจากชกันี่วโมงนบีนี้”



ขข้อ 28: “ขช้าแตต่พระบวิดา ขอใหช้พระนามของพระองคค์ไดช้รชบเกอียรตวิ” แลช้วกด็มอีพระสทุรเสอียงมาจากฟฟ้าวต่า 
“เราไดช้ใหช้รชบเกอียรตวิแลช้ว และจะใหช้รชบเกอียรตวิออีก”

เมสืนี่อพระเยซผทรงรข้องออกมาวล่า “ขข้าแตล่พระบลิดา ขอใหข้พระนามของพระองคร์ไดข้รกับเกบียรตลิ” พระองคร์กก็
ทรงลสืมความทลุกขร์ทบีนี่พระองคร์ทรงเผชลิญในเนสืนี้อหนกัง ความปรารถนาหนซนี่งเดบียวนกันี้นเกบีนี่ยวกกับภารกลิจของพระองคร์บน
แผล่นดลินโลกคสือ ถวายเกบียรตลิพระบลิดาเปป็นอกันดกับแรก และอกันดกับสองคสือ สละวางชบีวลิตของพระองคร์เพสืนี่อโดยความ
มรณาของพระองคร์เราจะไดข้มบีชบีวลิต ผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายควรปฏลิบกัตลิตามแบบอยล่างของพระองคร์ในทลุกสลินี่งทบีนี่เรากระทดา 
โดยทดาทลุกสลินี่งเพสืนี่อถวายเกบียรตลิพระเจข้า คดาอธลิษฐานของเราควรจะเปป็น “พระบลิดาเจข้าขข้า ขอใหข้พระนามของ
พระองคร์ไดข้รกับเกบียรตลิในขข้าพระองคร์ในทลุกสลินี่งทบีนี่ขข้าพระองคร์กระทดาหรสือพผด และในทลุกสลินี่งทบีนี่ขข้าพระองคร์เปป็น” มกัน
เปป็นพระประสงคร์ของพระเจข้าทบีนี่ในบกันี้นปลายททุกสวิชั่งจะถวายเกบียรตลิพระองคร์ สรรพสลินี่งทกันี้งปวงไดข้ถผกสรข้างขซนี้นเพสืนี่อ
ถวายเกบียรตลิพระเจข้า จากคลุกทบีนี่กรลุงโรมเปาโลเขบียนถซงชาวเมสืองฟปลลิปปปเหลล่านกันี้นวล่า “เพราะวล่าเปป็นความมลุล่งมาด
ปรารถนาและความหวกังของขข้าพเจข้าวล่า ขข้าพเจข้าจะไมล่ไดข้รกับความละอายใดๆเลย แตล่เมสืนี่อกล่อนทลุกครกันี้งมบีใจกลข้า
เสมอฉกันใด บกัดนบีนี้กก็ขอใหข้เปป็นเชล่นเดบียวกกันฉกันนกันี้น พระครลิสตร์จะไดข้ทรงรกับเกบียรตลิในรล่างกายของขข้าพเจข้าเสมอ แมช้
จะโดยชอีววิตหรรือโดยความตาย” (ฟป. 1:20)

“แลช้วกด็มอีพระสทุรเสอียงมาจากฟฟ้าวต่า “เราไดช้ใหช้รชบเกอียรตวิแลช้ว และจะใหช้รชบเกอียรตวิออีก” สามครกันี้งใน
ระหวล่างการรกับใชข้บนโลกนบีนี้ของพระเยซผ พระเจข้าตรกัสจากสวรรคร์เปป็นเสบียงทบีนี่ไดข้ยลิน ในมกัทธลิว 3:17 ตอนทบีนี่พระเยซผ
ทรงรกับบกัพตลิศมา เสบียงของพระเจข้าจากสวรรคร์กลล่าววล่า “ทล่านผผข้นบีนี้เปป็นบลุตรทบีนี่รกักของเรา เราชอบใจทล่านมาก” บน
ภผเขาแหล่งการจดาแลงพระกายนกันี้น เมสืนี่อโมเสสและเอลบียาหร์มาพบพระเยซผและสนทนากกับพระองคร์ เมฆสวล่างจข้า
กข้อนหนซนี่งมาปกคลลุมพวกเขาและพระเจข้าตรกัสจากเมฆนกันี้น: “ทล่านผผข้นบีนี้เปป็นบลุตรทบีนี่รกักของเรา เราชอบใจทล่านผผข้นบีนี้มาก
จงฟฟังทล่านเถลิด” (มธ. 17:5) และในขข้อพระคดาทบีนี่เราศซกษาอยผล่นบีนี้พระองคร์ตรกัสจากสวรรคร์อบีกครกันี้ง โดยยอมรกับพระ
บลุตรผผข้เปป็นทบีนี่รกักของพระองคร์

“เราไดช้ใหช้รชบเกอียรตวิแลช้ว และจะใหช้รชบเกอียรตวิออีก” กลล่าวถซงการรกับสภาพมนลุษยร์, การอกัศจรรยร์ตล่างๆ, 
ถข้อยคดาตล่างๆและพระราชกลิจตล่างๆของพระเยซผ พระองคร์ทรงถวายเกบียรตลิพระเจข้าพระบลิดาแลข้ว-แตล่ในการถผกตรซง
กางเขน, การฟฟฟื้นคสืนพระชนมร์, และการเสดก็จขซนี้นสผล่สวรรคร์ พระเจข้าจะทรงไดข้รกับเกบียรตลิมากขจึทั้นไปออีก และเมสืนี่อพระ
เยซผทรงจกับซาตานทลินี้งในเหวไมล่มบีกข้นนกันี้นและขกังมกันไวข้ทบีนี่นกันี่นนานหนซนี่งพกันปป (วว. 20:1-3) พระบลิดากก็จะทรงไดข้รกับ
เกบียรตลิมากยลินี่งขซนี้นไปอบีก ผมไมล่รผข้สซกวล่ามกันเปป็นการแยกแยะพระวจนะของพระเจข้าอยล่างผลิดๆทบีนี่จะกลล่าววล่าพระเจข้า
ไมล่เพบียงตรกัสถซงการรกับสภาพมนลุษยร์และพระราชกลิจขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าบนแผล่นดลินโลกเทล่านกันี้น แตล่ยกังตรกัสถซง
พระราชกลิจทกันี้งหมดของพระองคร์ดข้วย โดยเรลินี่มตข้นทบีนี่การเนรมลิตสรข้างและสสืบตล่อเรสืนี่อยมาจนถซงตอนทบีนี่พระองคร์ตรกัส
แกล่พระเยซผดกังทบีนี่ถผกบกันทซกไวข้ตรงนบีนี้ สรรพสลินี่งทกันี้งปวงลข้วนถผกเนรมลิตสรข้างขซนี้นโดยพระเยซผและเพสืนี่อพระเยซผ (ยอหร์น 
1:3; ฮบ. 1:2) พระเจข้าทรงใหข้เกบียรตลิพระนามของพระองคร์ในนนี้ดาทล่วมโลก, ผล่านมาทางเหลล่าอกัครปปตา, พวกผผข้
วลินลิจฉกัย, และกษกัตรลิยร์ทกันี้งหลาย และพระองคร์จะทรงใหข้พระนามของพระองคร์ไดข้รกับเกบียรตลิอบีกครกันี้งในการสลินี้นสลุดของ
ยลุคสมกัยนบีนี้ เมสืนี่อพระเยซผเสดก็จมารกับเจข้าสาวของพระองคร์



ขข้อ 29: “ฉะนชทั้นคนทชทั้งหลายทอีชั่ยรืนอยซูต่ทอีชั่นชชั่นเมรืชั่อไดช้ยวินเสอียงนชทั้นกด็พซูดวต่าฟฟ้ารช้อง คนอรืชั่นๆกด็พซูดวต่า “ทซูตสวรรคค์
องคค์หนจึชั่งไดช้กลต่าวกชบพระองคค์”

ฝผงชนเหลล่านกันี้นไมล่เหก็นพข้องตรงกกันวล่าเกลิดอะไรขซนี้นทบีนี่นบีนี่ บางคนในพวกเขาซซนี่งนล่าจะจดาเหตลุการณร์ทบีนี่เกลิดทบีนี่
ภผเขาซบีนายไดข้ กลล่าววล่า “นชชั่นฟฟ้ารช้อง!” คนอสืนี่นๆกก็กลล่าววล่า “ทซูตสวรรคค์องคค์หนจึชั่งไดช้กลต่าวกชบพระองคค์!” แตล่พวกเขา
เหก็นพข้องตรงกกันอยผล่สลินี่งหนซนี่ง: เสอียงทอีชั่พวกเขาไดช้ยวินนชทั้น ไมต่วต่าจะเปป็นเสอียงฟฟ้ารช้องหรรือเสอียงของทซูตสวรรคค์ ไมต่ไดช้เปป็น
เสอียงของผซูช้ใดในฝซูงชนนชทั้นแนต่ บางสลินี่งทบีนี่พลิเศษเหนสือธรรมดาไดข้เกลิดขซนี้นแลข้ว!

ขข้อ 30: “พระเยซซูตรชสตอบวต่า “เสอียงนชทั้นเกวิดขจึทั้นเพรืชั่อทต่านทชทั้งหลาย ไมต่ใชต่เพรืชั่อเรา”
พระเยซผไมล่เพบียงไดข้สชชั่งสอนพวกยลิวเทล่านกันี้น พระองคร์ยกังไดข้กระทดาการอกัศจรรยร์อกันทรงฤทธลิธมากมายใน

ระหวล่างการรกับใชข้บนโลกนบีนี้ของพระองคร์ดข้วยเพสืนี่อทดาใหข้พวกเขาเชสืนี่อวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพวก
เขา, พระบลุตรของพระเจข้า, “ศาสดาพยากรณร์ผผข้นกันี้นทบีนี่จะมา”; แตล่ทกันี้งๆทบีนี่พระองคร์ตรกัสและกระทดาสลินี่งเหลล่านกันี้น
ทกันี้งหมด พวกเขากก็ยกังปฏลิเสธพระองคร์-และเสบียงของพระเจข้าผผข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธกก็เปป็นเพบียงคดาประกาศตล่อหนข้า
สาธารณชนอบีกครกันี้งหนซนี่งวล่าสลินี่งทบีนี่พระเยซผไดข้ทรงกระทดาและกดาลกังกระทดาอยผล่นกันี้นถผกสกันี่งโดยพระเจข้าพระบลิดา พระเจข้า
ไมล่ไดข้ตรกัสเปป็นเสบียงทบีนี่ไดข้ยลินเพสืนี่อใหข้ความมกันี่นใจพระเยซผถซงสลินี่งทบีนี่พระองคร์, ในฐานะพระบลุตรของพระเจข้า, ทรงทราบ
อยผล่แลข้ว พระองคร์ตรกัสในฐานะพยานผผข้หนซนี่งแกล่ประชาชนเหลล่านกันี้น โดยทรงเปป็นพยานรกับรองวล่าพระองคร์ทรงอยผล่กกับ
พระเยซผ-ใชล่แลข้วครกับ, วล่าพระเยซผทรงเปป็นพระเจข้าในเนสืนี้อหนกัง

ขข้อ 31: “บชดนอีทั้ถจึงเวลาทอีชั่จะพวิพากษาโลกนอีทั้แลช้ว เดอีดี๋ยวนอีทั้ผซูช้ครองโลกนอีทั้จะถซูกโยนทวิทั้งออกไปเสอีย”
ชกันี่วโมงนกันี้นไดข้มาถซงแลข้วเมสืนี่อคดาพลิพากษาเพสืนี่อตกัดสลินลงโทษจะตข้องตกอยผล่บนระบบของสลินี่งตล่างๆทบีนี่ไดข้ครอบ

ครองอยผล่ในโลกมาตกันี้งแตล่การเนรมลิตสรข้าง, คดาตกัดสลินลงโทษซซนี่งถผกกลล่าวโดยและผล่านทางความมรณาของพระเยซผ
บนกางเขนนกันี้น สลินี่งทบีนี่อาดกัมคนแรกไดข้สผญเสบียไปเพราะความไมล่เชสืนี่อฟฟังในสวนเอเดน อาดกัมคนหลกัง-พระเยซผครลิสตร์
เจข้า-ทรงเรบียกคสืนกลกับมาแลข้วโดยทางพระโลหลิตของพระองคร์ทบีนี่ไหลออกบนกลโกธา มกันเปป็นความจรลิงทบีนี่วล่าสลินี่งทรง
สรข้างทกันี้งหมดครนี่ดาครวญและผจญความเจก็บปวดจนถซงชกันี่วขณะปฟัจจลุบกันนบีนี้ แตล่โดยทางการสลินี้นพระชนมร์ของพระเยซผ
สลินี่งทรงสรข้างทกันี้งหมดจะถผกชล่วยใหข้พข้น:

“วล่าสรรพสลินี่งเหลล่านกันี้นจะไดข้รอดจากอดานาจแหล่งความเปฟปี่อยเนล่า และจะเขข้าในเสรบีภาพซซนี่งมบีสงล่าราศบีแหล่ง
บลุตรทกันี้งหลายของพระเจข้าดข้วย เรารผข้อยผล่วล่า บรรดาสรรพสลินี่งทบีนี่ทรงสรข้างนกันี้น กดาลกังครนี่ดาครวญและผจญความทลุกขร์
ลดาบากเจก็บปวดดข้วยกกันมาจนทลุกวกันนบีนี้ และไมล่ใชล่สรรพสลินี่งทกันี้งปวงเทล่านกันี้น แตล่เราทกันี้งหลายเองดข้วย ผผข้ไดข้รกับผลแรก
ของพระวลิญญาณ ตกัวเราเองกก็ยกังครนี่ดาครวญคอยจะเปป็นอยล่างบลุตร คสือทบีนี่จะทรงไถล่กายของเราทกันี้งหลายไวข้” (รม. 
8:21-23) จะมบีแผล่นดลินโลกใหมล่, และคดาสาปแชล่งนกันี้นจะถผกถอน

ในคดาตรกัสทบีนี่พระเยซผตรกัสในพระคดาขข้อนบีนี้ พระองคร์ทรงประกาศอยล่างชกัดเจนวล่าพระองคร์จะเขข้าปลข้น 
“เหลล่าผผข้ครอบครองและผผข้มบีอดานาจ”, เอาชนะเหลล่าผผข้ปกครองแหล่งความมสืดและความชกันี่ว, และทดาลายระบบทบีนี่ไรข้
พระเจข้าของสลินี่งตล่างๆซซนี่งไดข้มบีอยผล่ดาษดสืนี่นบนแผล่นดลินโลกมาตกันี้งแตล่อาดกัมไดข้ทดาบาปในสวนเอเดน ตลอดหลายรข้อยปป
พระเจข้าทรงเมลินสลินี่งเหลล่านบีนี้และทรงอดทนตล่อพวกมกัน; แตล่ชกันี่วโมงนกันี้นไดข้มาถซงแลข้วเมสืนี่อพวกมกันจะไมล่ถผกทนอบีกตล่อไป 
โดยทางการสลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์ พระเยซผจะทรงนดาคดาตกัดสลินลงโทษมาสผล่ระบบทกันี้งหลายของโลก โอข้ ใชล่แลข้ว



ครกับ พวกมกันกดาลกังทดางานอยผล่เหมสือนเดลิม ซาตานกดาลกังปฏลิบกัตลิงานอยผล่เหมสือนเดลิม แตต่พวกมชนกด็พต่ายแพช้แลช้ว 
ซาตานคสือคผล่อรลิทบีนี่พล่ายแพข้แลข้ว และในเวลาทบีนี่ครบกดาหนด พระเยซผจะทรงจกัดการเองเพสืนี่อใหข้แนล่ใจวล่ามกันถผกทลินี้งลงใน
เหวนกันี้นและถผกลล่ามโซล่ไวข้ทบีนี่นกันี่นเปป็นเวลาหนซนี่งพกันปป ในการครบกดาหนดบรลิบผรณร์ของสรรพสลินี่งทกันี้งปวง ซาตานจะถผก 
“โยนลงไปในบซงไฟและกดามะถกัน ทบีนี่สกัตวร์รข้ายและผผข้พยากรณร์เทก็จอยผล่นกันี้น และมกันตข้องทนทลุกขร์ทรมานทกันี้งกลางวกัน
และกลางคสืนตลอดไปเปป็นนลิตยร์” (วว. 20:10)

เราตข้องพลิจารณาสภาวะอกันเลวรข้ายของโลกในตอนทบีนี่พระเยซผไดข้เสดก็จเขข้ามาในมกัน ยกเวข้นปาเลสไตนร์ 
ทกันี่วทกันี้งโลกในขณะนกันี้นอยผล่โดยปราศจากพระเจข้า-โลกแหล่งการนกับถสือรผปเคารพ, กราบไหวข้ภผตลิผบีปปศาจตล่างๆในการ
กบฏตล่อพระเจข้าแบบเปปิดเผย (หากคลุณสงสกัยเรสืนี่องนบีนี้ อล่านบทแรกของหนกังสสือโรมและ 1 โครลินธร์ 10:20) ตอนทบีนี่
พระเยซผทรงสลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนกันี้น ความมรณาของพระองคร์ไดข้กลล่าวคดาตกัดสลินลงโทษแกล่สลินี่งเหลล่านกันี้นทกันี้งสลินี้น

“การพวิพากษา” ในทบีนี่นบีนี้เกบีนี่ยวเนสืนี่องกกับบาปซซนี่งไดข้ทล่วมทข้นโลกในสมกัยทบีนี่พระเยซผไดข้เสดก็จมาเปป็นทารกนข้อย
ในรางหญข้า บาปไดข้ครอบครอง แตล่การครอบครองอกันตล่อเนสืนี่องและไมต่ถซูกรบกวนแหล่งความชกันี่วรข้ายและการนกับถสือ
รผปเคารพจะถผกทดาใหข้ยลุตลิลงโดยการสลินี้นพระชนมร์ของพระเยซผ มกันยกังไมล่ถผกขจกัดจนสลินี้นซาก แตล่มชนจะถซูกขจชดเมสืนี่อ
พระเยซผเสดก็จมาเปป็นครกันี้งทบีนี่สอง

พญามารควบคลุมมวลชนเหลล่านกันี้นของมนลุษยชาตลิตกันี้งแตล่สมกัยเอเดนจนถซงกลโกธา มกันไดข้จกับมนลุษยร์เปป็น
เชลยและบงการใจและความคลิดของพวกเขา โดยนดาพวกเขาใหข้กราบไหวข้สลินี่งทรงสรข้างมากกวล่าพระผผข้สรข้าง 
พระเจข้าทรงปลล่อยพวกเขาเสบียแลข้ว-จลิตใจ, วลิญญาณ, และรล่างกาย แตล่พระเยซผไดข้เสดก็จมา และโดยทางการ
สลินี้นพระชนมร์, การถผกฝฟังไวข้, และการฟฟฟื้นคสืนพระชนมร์ของพระองคร์ หลายหมสืนี่นคนกก็ไดข้รกับการชล่วยใหข้พข้นจากการ
ตกเปป็นทาสของซาตาน: “แตล่เรากก็เหก็นพระเยซผ ผผข้ซซนี่งพระองคร์ทรงทดาใหข้ตนี่ดากวล่าทผตสวรรคร์แตล่หนล่อยเดบียวนกันี้น ทรง
ไดข้รกับสงล่าราศบีและพระเกบียรตลิเปป็นมงกลุฎ เพราะทบีนี่พระองคร์ทรงสลินี้นพระชนมร์ดข้วยความทลุกขร์ทรมาน ทกันี้งนบีนี้โดย
พระคลุณของพระเจข้า พระองคร์จะไดข้ทรงชลิมความตายเพสืนี่อมนลุษยร์ทลุกคน...เหตลุฉะนกันี้นครกันี้นบลุตรทกันี้งหลายมบีสล่วนใน
เนสืนี้อและเลสือดอยผล่แลข้ว พระองคร์กก็ไดข้ทรงรกับเนสืนี้อและเลสือดเหมสือนกกัน เพสืนี่อโดยความตายพระองคร์จะไดข้ทรงทดาลาย
ผผข้นกันี้นทบีนี่มบีอดานาจแหล่งความตาย คสือพญามาร และจะไดข้ทรงชล่วยเขาเหลล่านกันี้นใหข้พข้นจากการเปป็นทาสชกันี่วชบีวลิต เพราะ
เหตลุกลกัวความตาย” (ฮบ. 2:9, 14, 15)

“เดอีดี๋ยวนอีทั้ผซูช้ครองโลกนอีทั้จะถซูกโยนทวิทั้งออกไปเสอีย” ผผข้ครองโลกนบีนี้หาใชล่ใครอสืนี่นไมล่นอกจากพญามารเอง ใน
เอเฟซกัส 2:2 เปาโลเรบียกมกันวล่า “เจข้าแหล่งอดานาจในยล่านอากาศ” และใน 2 โครลินธร์ 4:4 เขาเรบียกมกันวล่าเปป็น “พระ
ของยลุคนบีนี้” จะวล่าไปแลข้ว ทกันี้งโลกตกอยผล่ใตข้อดานาจครอบครองของซาตานจนกระทกันี่งพระเยซผไดข้เสดก็จมา-และจาก
นกันี้นพญามารกก็เจอคผล่ปรกับของมกันแลข้ว! มกันไมล่สามารถนดาพระเยซผใหข้ทดาบาปไดข้ ถซงแมข้วล่ามกันลองการทดลองทลุกชล่อง
ทางแลข้วกก็ตาม (มธ. 4:1-11) เมสืนี่อพระเยซผทรงสลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนกันี้น อดานาจของซาตานกก็ถผกทดาลายและ
การนกับถสือพระอสืนี่นและการกราบไหวข้รผปเคารพกก็ไมล่ควบคลุมชาวโลกทกันี้งหมดอบีกตล่อไป บนกางเขนนกันี้นพระเยซผทรง
ทดาลายระบบของซาตาน “พระองคร์ทรงปลดเจข้าผผข้ครอบครองอาณาจกักรและเจข้าผผข้มบีอดานาจเสบีย พระองคร์ไดข้ทรง
ประจานเขาและชนะเขาโดยกางเขนนกันี้น” (คส. 2:15)



แนล่นอนวล่าในขข้อพระคดาทบีนี่เราศซกษากกันอยผล่นบีนี้ พระเยซผทรงหมายถซงชกัยชนะทบีนี่พระองคร์ทรงมบีบนกางเขนนกันี้น
พระองคร์ไมล่ไดข้หมายความวล่าซาตานจะถผกกบีดกกันออกไปจากโลกอยล่างสลินี้นเชลิงในชกันี่วโมงนกันี้น แตล่มกันครือชกันี่วโมงนกันี้นเอง
ทบีนี่มกันถผกตกัดสลินใหข้รกับโทษประหารชบีวลิตแลข้ว มกันยกังอยผล่ในโลกนบีนี้เหมสือนเดลิม แตล่มกันถผกปลดอดานาจของมกันไปเยอะ
แลข้ว การศซกษาพระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิมอยล่างตกันี้งใจจะเปปิดเผยขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าซาตานเคยมบีอดานาจครอบ
ครองใหญล่โตเหนสือดวงวลิญญาณทกันี้งหลายของมนลุษยร์กล่อนพระเยซผไดข้เสดก็จมา เคยมบี “พวกผบีคนทรง”, พวกพล่อมด,
พวกแมล่มด ในสมกัยพกันธสกัญญาเดลิมพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธไดข้เสดก็จมาบนหลายคนและจากนกันี้นกก็ทรงจากไป 
พระองคร์ไมล่ไดข้อยผล่ตล่อบนแผล่นดลินโลกเหมสือนทบีนี่พระองคร์ทรงอยผล่ตล่อในวกันนบีนี้ โดยสถลิตอยผล่ในใจของผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลาย พระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธทรงอยผล่ในโลกตอนนบีนี้ โดยยกับยกันี้งซาตานอยผล่ และจะทรงอยซูต่ตต่อไปในโลกจนถซงการรกับขซนี้นไปนกันี้น 
เมสืนี่อเหลล่าวลิสลุทธลิชนถผกพาออกไปจากโลก พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธกก็จะทรงถผกพาออกไปพรข้อมกกับพวกเขาดกังทบีนี่มบี
พรรณนาไวข้ใน 2 เธสะโลนลิกา 2:7: “เพราะวล่าอดานาจลซกลกับนอกกฎหมายนกันี้นกก็เรลินี่มทดางานอยผล่แลข้ว เพบียงแตล่ผผข้ทบีนี่
คอยหนล่วงเหนบีนี่ยวเดบีดี๋ยวนบีนี้นกันี้นจะยกังหนล่วงเหนบีนี่ยวอยผล่ จนกวล่าผผข้ทบีนี่คอยหนล่วงเหนบีนี่ยวนกันี้นจะถผกพาออกไปเสบีย” หลกัง
จากทบีนี่พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธทรงถผกพาออกไปจากโลกแลข้ว (เมสืนี่อครลิสตจกักรถผกรกับขซนี้นไปแลข้ว) คนแหล่งการบาปนกันี้น
จะถผกเปปิดเผยและความทลุกขร์ลดาบากใหญล่ยลินี่งนกันี้นจะถผกนดาเขข้ามา

พระเยซผทบีนี่เปป็นบลุคคลจรลิงๆไดข้ประจกันหนข้ากกับพญามารทบีนี่เปป็นบลุคคลจรลิงๆบนภผเขาแหล่งการทดลองนกันี้น-
และผมเชสืนี่ออยล่างสลินี้นสลุดใจของผมวล่าพระองคร์ไดข้ทรงเผชลิญหนข้ากกับพญามารทบีนี่เปป็นบลุคคลจรลิงๆและเหลล่าผบีปปศาจ
ทกันี้งหมดแหล่งนรกในสวนเกทเสมนบี รวมถซงบนกลโกธาดข้วย แตล่จงสรรเสรลิญพระเจข้า พระองคร์ทรงมบีชกัยชนะแลข้ว! 
พระเยซผทรงเอาชนะโลก, เนสืนี้อหนกัง, พญามาร, ความตาย, นรก, และหลลุมศพแลข้ว พระองคร์ทรงปลดเปลสืนี้องสลิทธลิ
อดานาจและอดานาจออกจากตกัวของพญามารไปเยอะแลข้วและทรงโยนมกันออกจากอดานาจครอบครองของมกันไป
เยอะแลข้ว-และเมสืนี่อถซงคราวทบีนี่เมสืองสวรรคร์มาถซง ซาตานจะถผกทรมานในบซงไฟนกันี้นไปตลอดชกันี่วนลิรกันดรร์กาล

เพราะชกัยชนะทบีนี่พระเยซผไดข้ทรงไดข้มาเพสืนี่อเราแลข้ว ผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายจซงเปป็นมากกวล่าผผข้พลิชลิตโดยทางพระองคห์:
“ไมล่มบีการทดลองใดๆเกลิดขซนี้นกกับทล่าน นอกเหนสือจากการทดลองซซนี่งเคยเกลิดกกับมนลุษยร์ทกันี้งหลาย แตล่พระเจข้าทรง
สกัตยร์ซสืนี่อ พระองคร์จะไมล่ทรงใหข้ทล่านตข้องถผกทดลองเกลินกวล่าทบีนี่ทล่านจะทนไดข้ แตล่เมสืนี่อทล่านถผกทดลองนกันี้น พระองคร์จะ
ทรงโปรดใหข้ทล่านมบีทางทบีนี่จะหลบีกเลบีนี่ยงไดข้ดข้วย เพสืนี่อทล่านจะมบีกดาลกังทนไดข้” (1 คร. 10:13)

ในขข้อพระคดาทบีนี่เราศซกษากกันอยผล่นบีนี้ พระเยซผทรงบอกลล่วงหนข้าสลินี่งทบีนี่พระองคร์ทรงรผข้วล่าจะเกลิดขซนี้นหลกังจากการ
สลินี้นพระชนมร์, การถผกฝฟังไวข้, และการฟฟฟื้นคสืนพระชนมร์ของพระองคร์ พระองคร์ทรงรผข้วล่าหลายพกันคนจะรกับความรอด
เมสืนี่อเปโตรเทศนาในวกันเพก็นเทคอสตร์นกันี้น, อบีกหลายพกันคนจะเชสืนี่อและรกับความรอดวกันแลข้ววกันเลล่า พระองคร์ทรง
ทราบวล่าพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธจะเสดก็จเขข้ามาในใจหลายดวง และมนลุษยร์ทบีนี่เคยถผกควบคลุมโดยพญามารจะฟฟังขล่าว
ประเสรลิฐ, รกับขล่าวสารของมกัน, และตกัดขาดจากซาตาน ดกังนกันี้นพญามารจซงจะถผกขกับไลล่ออกไปจากใจของคนๆนกันี้น 
สลินี่งทบีนี่ไดข้เกลิดขซนี้นในใจแคล่ไมล่กบีนี่ดวงกล่อนการสลินี้นพระชนมร์, การถผกฝฟังไวข้, และการฟฟฟื้นคสืนพระชนมร์ของพระเยซผจะถผก
ทดาซนี้ดาโดยหลายหมสืนี่นคน-กระทกันี่งหลายลช้านคนในอบีกหลายปปตล่อมา, เรสืนี่อยมาจนถซงชกันี่วโมงปฟัจจลุบกันนบีนี้

ขข้อ 32: “และเรา ถช้าเราถซูกยกขจึทั้นจากแผต่นดวินโลกแลช้ว เรากด็จะชชกชวนคนทชทั้งปวงใหช้มาหาเรา”



ในทบีนี่นบีนี้ เหมสือนกกับในบททบีนี่ 3 ขข้อ 14 พระเยซผตรกัสอยล่างชกัดเจนถซงการถผกตรซงกางเขนของพระองคร์ คดา
ตรกัสทบีนี่วล่าพระองคร์จะทรงชกักชวน “คนทชทั้งปวง” ใหข้มาหาพระองคร์เองนกันี้นไมล่ไดข้หมายความวล่ามนลุษยร์ทลุกคนจะรชบ
ความรอด มกันแคล่หมายความวล่าการสลินี้นพระชนมร์, การถผกฝฟังไวข้, และการฟฟฟื้นคสืนพระชนมร์ของพระเยซผไดข้ทดาลาย
กดาแพงทบีนี่กกันี้นกลางนกันี้นลงแลข้วและไมล่มบียลิวหรสือคนตล่างชาตลิอบีกตล่อไป พระโลหลิตของพระเยซผชกักชวนคนทกันี้งหลายจาก
ทลุกเชสืนี้อชาตลิ, ทลุกความเชสืนี่อ, และทลุกสบีผลิว, ทกันี่วทกันี้งโลก พระโลหลิตของพระองคร์คสือจลุดศผนยร์กลางแหล่งความเชสืนี่อแบบ
ครลิสเตบียน, ศาสนาแทข้หนซนี่งเดบียวนกันี้น ททุกคนทบีนี่ยอมมาหาพระองคร์ผล่านทางอดานาจทบีนี่ชกักนดาของขล่าวประเสรลิฐกก็จะไดข้
รกับการปลดปลล่อยจากอดานาจของซาตานและเปป็นไท

คดากรบีกตรงนบีนี้ทบีนี่แปลเปป็น “ชชกชวน” เปป็นคดาเดบียวกกับทบีนี่ถผกใชข้ในยอหร์น 6:44 ปราศจากอดานาจทบีนี่ชกักนดา
แหล่งพระวจนะของพระเจข้า, เมสืนี่อพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธทรงใชช้พระวจนะนกันี้น, ไมล่มบีใครจะไดข้มาถซงพระเยซผเลย มกัน
เปป็นไปไมล่ไดข้เลยทบีนี่ผผข้ใดจะรกับความรอดโดยไมล่ไดข้ยลินพระวจนะกล่อน (ยอหร์น 5:24; 6:44)

แมข้ขณะทบีนี่พระเยซผทรงถผกตรซงอยผล่บนกางเขนนกันี้น ถข้อยคดาของพระองคร์กก็เรลินี่มชกักชวนดวงวลิญญาณทกันี้งหลาย
ของมนลุษยร์ โจรสองคนถผกตรซงกกับพระองคร์ แตล่ละคนอยผล่คนละฝฟัปี่งของพระองคร์ พวกเขาทกันี้งคผล่ไดข้ยลินคดาตรกัสของ
พระองคร์ และคนหนจึชั่งในสองคนนกันี้นฟฟังอยล่างตกันี้งใจ ถข้อยคดาของพระเยซผไดข้นดาความเชสืนี่อมาสผล่ใจของเขาและเขารข้อง
ทผลวล่า “พระองคร์เจข้าขข้า ขอพระองคร์ทรงระลซกถซงขข้าพระองคร์เมสืนี่อพระองคร์เสดก็จเขข้าในอาณาจกักรของพระองคร์!” 
พระเยซผทรงตอบกลกับไปวล่า “เราบอกความจรลิงแกล่เจข้าวล่า วกันนบีนี้เจข้าจะอยผล่กกับเราในเมสืองบรมสลุขเกษม” (ลผกา 
23:42, 43)

อบีกคนหนซนี่งไดข้ยลินถข้อยคดาของพระเยซผและรกับความรอดวกันนกันี้น ในมาระโก 15:37-39 เราอล่านวล่า “ฝฝ่าย
พระเยซผทรงรข้องเสบียงดกัง แลข้วทรงปลล่อยพระวลิญญาณจลิตออกไป ขณะนกันี้นมล่านในพระวลิหารกก็ขาดออกเปป็นสอง
ทล่อน ตกันี้งแตล่บนตลอดลล่าง สต่วนนายรช้อยทอีชั่ยรืนอยซูต่ตรงพระพชกตรค์พระองคค์ เมรืชั่อเหด็นวต่าพระองคค์ทรงรช้องเสอียงดชงและ
ทรงปลต่อยพระววิญญาณจวิตออกไปแลช้ว จจึงพซูดวต่า “แทช้จรวิงทต่านผซูช้นอีทั้เปป็นพระบทุตรของพระเจช้า!” ผมคาดหวกังวล่าจะ
ไดข้พบกกับโจรกลกับใจเชสืนี่อผผข้นกันี้นและนายรข้อยชาวโรมผผข้นกันี้นในวกันยลินี่งใหญนกันี้นเมสืนี่อพระเยซผเสดก็จมา

ขข้อ 33: “พระองคค์ตรชสเชต่นนชทั้นเพรืชั่อสกาแดงวต่าพระองคค์จะสวิทั้นพระชนมค์อยต่างไร”
ความเหก็นเชลิงอธลิบายนบีนี้ไมล่เปปิดชล่องสดาหรกับขข้อสงสกัยใดๆวล่าพระเยซผทรงหมายถซงอะไรในขข้อพระคดากล่อน

หนข้าเมสืนี่อพระองคร์ตรกัสถซงการถผก “ยกขซนี้น” พระองคร์กดาลกังตรกัสถซงกางเขนนกันี้นทบีนี่จะถผกยกขซนี้นบนกลโกธา, กางเขน
นกันี้นซซนี่งพระองคร์ทรงถผกกดาหนดไวข้ลล่วงหนข้าแลข้ววล่าจะตข้องสลินี้นพระชนมร์บนนกันี้น ตกันี้งแตล่วลินาทบีทบีนี่พระองคร์ไดข้เขข้าสผล่การรกับ
ใชข้ปวงชนของพระองคร์จนกระทกันี่งพระองคร์ทรงรข้องออกมาวล่า “สดาเรก็จแลข้ว!” เปฟ้าหมายหนซนี่งเดบียวของพระองคร์, 
ความมลุล่งหมายและความปรารถนาเดบียวของพระองคร์, คสือการทดางานนกันี้นทบีนี่พระบลิดาไดข้ประทานใหข้พระองคร์
กระทดา และนดาเกบียรตลิยศและสงล่าราศบีมาสผล่พระเจข้า งานทบีนี่พระบลิดาไดข้ทรงสล่งพระองคร์ใหข้มากระทดานกันี้นคสือ ชดาระ
หนบีนี้บาป-และมบีหนทางเดบียวเทล่านกันี้นทบีนี่จะชดาระมกันไดข้: มกันตข้องถผกชดาระโดยความมรณาของพระเยซผบนกางเขนนกันี้น

ขข้อ 34: “คนทชทั้งหลายจจึงทซูลพระองคค์วต่า “พวกเราไดช้ยวินจากพระราชบชญญชตวิวต่า พระครวิสตค์จะอยซูต่เปป็น
นวิตยค์ เหตทุไฉนทต่านจจึงวต่า ‘บทุตรมนทุษยค์จะตช้องถซูกยกขจึทั้น’ บทุตรมนทุษยค์นชทั้นครือผซูช้ใดเลต่า”



พระคดาขข้อนบีนี้แสดงใหข้เหก็นวล่าพวกยลิวเหลล่านกันี้นใจแขก็งกระดข้างขนาดไหน, พวกเขาแกลข้งโงล่และตาบอด
ขนาดไหน พวกเขารผข้วล่าพระเยซผกดาลกังตรกัสถซงการสลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์บนกางเขนอกันหนซนี่ง เพราะวล่าภายใตข้
กฎหมายของชาวโรมกัน พวกอาชญากรตข้องชดใชข้สดาหรกับอาชญากรรมตล่างๆของตนโดยการถผกตรซงกางเขน แตล่
พวกเขาแสรข้งทดาเปป็นไมล่เขข้าใจความสกัมพกันธร์ระหวล่างคดาพยากรณร์ตล่างๆของภาคพกันธสกัญญาเดลิมเกบีนี่ยวกกับพระเมสสลิ
ยาหร์ กกับสลินี่งทบีนี่พระเยซผตรกัสเกบีนี่ยวกกับการสลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์บนกางเขนอกันหนซนี่ง พวกเขาเชสืนี่อวล่าพระเมสสลิ
ยาหร์จะเสดก็จมา แตล่พวกเขากก็ปฏลิเสธทบีนี่จะยอมรกับพระเมสสลิยาหร์ผผข้หนซนี่งทบีนี่ทนททุกขค์ พวกเขาคาดหวกังใหข้พระองคร์เปป็น
กษกัตรลิยร์ผผข้เปปปี่ยมสงล่าราศบีองคร์หนซนี่ง, ผผข้พลิชลิตของคนเหลล่านกันี้นทบีนี่ถผกบบีบบกังคกับโดยโรม-และพวกเขาคลิดเชล่นนบีนี้ทกันี้งๆทบีนี่พวก
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“พระครวิสตค์จะอยซูต่เปป็นนวิตยค์” พวกเขาพผดถผกตข้องในเรสืนี่องนบีนี้-และพระเยซผกก็ไมล่ไดข้ปฏลิเสธเรสืนี่องนบีนี้ ภาคพกันธ
สกัญญาเดลิมไดช้พยากรณค์ถซงพระครลิสตร์องคร์หนซนี่งทบีนี่จะดดารงอยผล่เปป็นนลิตยร์ ในอลิสยาหร์ 9:7 เราอล่านวล่า “เพสืนี่อการ
ปกครองของทล่านจะเพลินี่มพผนยลินี่งขซนี้น และสกันตลิภาพจะไมต่มอีทอีชั่สวิทั้นสทุดเหนสือพระทบีนี่นกันี่งของดาวลิด และเหนสือราช
อาณาจกักรของพระองคร์ ทบีนี่จะสถาปนาไวข้ และเชลิดชผไวข้ดข้วยความยลุตลิธรรมและดข้วยความเทบีนี่ยงธรรม ตกันี้งแตล่บกัดนบีนี้
เปป็นตข้นไปจนนวิรชนดรค์กาล ความกระตสือรสือรข้นของพระเยโฮวาหร์จอมโยธาจะกระทดาการนบีนี้”

เพลงสดลุดบี 110:4 บอกเราวล่า “พระเยโฮวาหร์ทรงปฏลิญาณแลข้วและจะไมล่เปลบีนี่ยนพระทกัยของพระองคร์วล่า 
“เจข้าเปป็นปลุโรหลิตเปป็นนวิตยค์ตามอยล่างของเมลคบีเซเดค”

ดาเนบียลไดข้พยากรณร์วล่า “ราชอดานาจ สงล่าราศบี กกับราชอาณาจกักร กก็ไดข้มอบใหข้แกล่ทล่าน เพสืนี่อบรรดา
ชนชาตลิ ประชาชาตลิทกันี้งปวงและภาษาทกันี้งหลายจะปรนนลิบกัตลิทล่าน ราชอาณาจกักรของทล่านเปป็นราชอาณาจกักรนลิรกัน
ดรร์ซซนี่งจะไมล่สลินี้นสลุดไป และอาณาจกักรของทล่านเปป็นอาณาจกักรซซนี่งจะไมล่ถผกทดาลายเลย” (ดนล. 7:14)

ในมบีคาหร์ 4:7 พระเจข้าตรกัสวล่า “คนทบีนี่ขาพลิการนกันี้นเราจะใหข้เปป็นคนทบีนี่เหลสืออยผล่ คนทบีนี่ถผกทลินี้งไปนกันี้นเราจะใหข้
เปป็นชนชาตลิทบีนี่เขข้มแขก็ง และพระเยโฮวาหร์จะทรงปกครองเหนสือเขาทบีนี่ภผเขาศลิโยนตชทั้งแตต่บชดนอีทั้เปป็นตช้นไปจนชชชั่ว
กชลปาวสาน”

กาเบรบียลไดข้ประกาศแกล่มารบียร์หญลิงพรหมจารบีวล่าเธอจะคลอดบลุตรชายคนหนซนี่งผผข้ซซนี่งจะ “ครอบครองวงศร์
วานของยาโคบสสืบไปเปป็นนลิตยร์ และอาณาจกักรของทล่านจะไมล่รผข้จกักสลินี้นสลุดเลย” (ลผกา 1:33) แตล่พวกยลิวเหลล่านกันี้น
ปฏลิเสธทบีนี่จะมองเหก็นกางเขนนกันี้นกล่อนมงกลุฎนกันี้น, พวกเขาปฏลิเสธทบีนี่จะมองเหก็นการทนทลุกขร์ตล่างๆของพระครลิสตร์
กล่อนสงล่าราศบีและเกบียรตลิยศของพระองคร์ พวกเขาตาบอดตล่อคดาพยากรณร์ของอลิสยาหร์ทบีนี่วล่าพระองคร์จะทรงไดข้รกับ
บาดแผลเพราะการละเมลิดตล่างๆของเรา, ถผกทดาใหข้ฟกชนี้ดาเพราะความชกันี่วชข้าตล่างๆของเรา พวกเขาไมล่ยอมรกับ
พระองคร์ในฐานะปฟัสกานกันี้น, เครสืนี่องสกัตวบผชาตกัวแทนทบีนี่จะทดาใหข้ความบรลิสลุทธลิธและความชอบธรรมของพระเจข้า
สดาเรก็จเปป็นนลิตยร์ พวกเขายซดตลิดกกับพระราชบกัญญกัตลิของโมเสส, พวกเขาอข้างวล่าดดาเนลินชบีวลิตตามพระราชบกัญญกัตลิ; 
และกระนกันี้นพระราชบกัญญกัตลิเดบียวกกันนกันี้นทบีนี่ประกาศเรสืนี่องการเสดก็จมาของพระเมสสลิยาหร์, กษกัตรลิยร์องคร์นลิรกันดรร์แหล่ง
สงล่าราศบี, กก็ประกาศดข้วยวล่าพระองคร์จะทรงถผก “นดาดลุจลผกแกะไปสผล่การฆล่า” พวกเขาปปิดตาตกัวเองตล่อความทลุกขร์
ทรมานของพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาและมองหาแตล่สงล่าราศบีนกันี้นเทล่านกันี้น 



“บทุตรมนทุษยค์นชทั้นคชอผซูช้ใดเลต่า?” พวกยลิวเหลล่านกันี้นไมล่อาจเขข้าใจคดาตรกัสเหลล่านกันี้นทบีนี่พระเยซผเพลินี่งตรกัสไปไดข้ 
พระราชบกัญญกัตลิกลล่าวไวข้วล่า “พระครวิสตค์ทรงอยซูต่เปป็นนวิตยค์” กระนกันี้นพระเยซผกก็เพลินี่งตรกัสไปวล่าบลุตรมนลุษยร์ตข้องตายบน
กางเขนอกันหนซนี่ง ดกังนกันี้นพวกเขาจซงกดาลกังถามพระองคร์วล่า พระองคร์คาดหวกังใหข้พวกเขาเชสืนี่อคดาพผดทบีนี่ขกัดแยข้งกกันเชล่น
นกันี้นไดข้อยล่างไร พวกเขาไมล่เคยคลิดเลยสกักนลิดวล่าพระองคร์จะทรงถผกทดาใหข้เปป็นขซนี้นจากตายอยล่างเปปปี่ยมสงล่าราศบี, มบี
ชกัยชนะเหนสือความตาย, นรก, และหลลุมศพ! พวกเขาถผกปปิดตาไมล่ใหข้มองเหก็นขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าสองเรสืนี่องนบีนี้ไมล่ไดข้ขกัด
แยข้งกกัน, วล่าสองเรสืนี่องนบีนี้สามารถเกลิดขซนี้นกกับบลุคคลผผข้เดบียวไดข้เนสืนี่องจากบลุคคลผผข้นกันี้นคสือพระบลุตรของพระเจข้า, พระเจข้า
แทข้จรลิงในเนสืนี้อหนกัง

ชสืนี่อเรบียก “บทุตรมนทุษยค์” ถผกพบเปป็นครกันี้งแรกในดาเนบียล 7:13: “ขข้าพเจข้าเหก็นในนลิมลิตกลางคสืน และดผเถลิด 
มบีทล่านผผข้หนซนี่งเหมสือนบทุตรมนทุษยค์มาพรข้อมกกับบรรดาเมฆในทข้องฟฟ้า และทล่านมาหาผผข้เจรลิญดข้วยวกัยวลุฒลินกันี้น เขานดา
ทล่านมาเฝฟ้าตล่อเบสืนี้องพระพกักตรร์พระองคร์” พวกผผข้นดาทางศาสนาทล่ามกลางพวกยลิวเหลล่านกันี้นไดข้ศซกษาหนกังสสือดาเนบีย
ลแลข้ว พวกเขาคลุข้นเคยกกับชสืนี่อเรบียก “บลุตรมนลุษยร์” และกระนกันี้นพวกเขายกังพยายามทบีนี่จะใชข้พระคกัมภบีรร์เพสืนี่อพลิสผจนร์วล่า
พระเยซผไมล่ใชล่พระครลิสตร์ผผข้นกันี้น พระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิมไดข้พยากรณร์ถซงพระครลิสตร์ผซูช้ดการงอยซูต่ชชชั่วนวิรชนดรค์, จอม
กษกัตรลิยร์และจอมเจข้านายผผข้ทรงเปปปี่ยมสงล่าราศบี ผผข้จะทรงครอบครองตลอดไปเปป็นนลิตยร์ แตล่ขข้อพระคดาเดบียวกกันเหลล่า
นกันี้นทบีนี่ไดข้พยากรณร์ถซงสงล่าราศบีของพระองคร์กก็พยากรณร์ถซงความทลุกขร์ทรมานของพระองคร์เชล่นกกัน และพวกยลิวเหลล่า
นกันี้นเอาแตล่สล่วนทบีนี่พลิสผจนร์ประเดก็นของตน โดยปฏลิเสธความจรลิงอสืนี่นๆทบีนี่เหลสือซซนี่งถผกนดาเสนอในขข้อพระคดาตอน
เดบียวกกันนกันี้น

บางคนวกันนบีนี้กก็ทดาแบบเดบียวกกัน ยกตกัวอยล่างเชล่น ในลผกา 1:31 เราถผกบอกวล่า “ดผเถลิด เธอจะตกันี้งครรภร์และ
คลอดบลุตรชายคนหนซนี่ง จงตกันี้งชสืนี่อบลุตรนกันี้นวล่า เยซผ” (นบีนี่ไดข้เกลิดขซนี้นตามตกัวอกักษรแลข้ว และหลายลช้านคนกด็เชชที่อมชน) 
จากนกันี้นในขข้อ 32 ของบทเดบียวกกันนกันี้นเราอล่านวล่า “บลุตรนกันี้นจะเปป็นใหญล่ และจะทรงเรบียกวล่าเปป็นบลุตรของพระเจข้า
สผงสลุด พระเจข้าซซนี่งเปป็นองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า จะทรงประทานพระทบีนี่นกันี่งของดาวลิดบรรพบลุรลุษของทล่านใหข้แกล่ทล่าน” 
หลายหมสืนี่นคนเชสืนี่อวล่าพระเยซผทรง “เปป็นใหญล่”, วล่าพระองคร์ทรงถผกเรบียกวล่า “บลุตรของพระเจข้าสผงสลุด”-แตล่พวกเขา
กก็ตอีความใหช้เปป็นฝฝ่ายววิญญาณ “พระทบีนี่นกันี่งของดาวลิดบรรพบลุรลุษของทล่าน” ดาวลิดเปป็นกษชตรวิยค์องคร์หนซนี่งจรวิงๆ, เขา
เคยนกันี่งบนพระทอีชั่นชชั่งหนซนี่งจรลิงๆ และขข้อพระคกัมภบีรร์เดบียวกกันนกันี้นทบีนี่ประกาศวล่า “จงตกันี้งชสืนี่อบลุตรนกันี้นวล่า เยซผ” กก็ประกาศ
ดข้วยวล่าพระองคร์จะประทชบบนพระทอีชั่นชชั่งของดาววิด-พระทบีนี่นกันี่งหนซนี่งจรลิงๆอยล่างแนล่นอนพอๆกกับทบีนี่พระทบีนี่นกันี่งของซบีซารร์
ทกันี้งหลายเปป็นของจรลิง เหลล่าผผข้นดาทางศาสนาจดานวนมากวกันนบีนี้ยอมรกับบางสต่วนของขข้อพระคดาเหลล่านบีนี้วล่าเปป็นตามนกันี้น
จรลิงๆ และตอีความใหช้เปป็นฝฝ่ายววิญญาณสล่วนทบีนี่เหลสือ พวกเขาเอาสล่วนทบีนี่พลิสผจนร์สลินี่งทบีนี่พวกเขาเชสืนี่อ และตบีความใหข้เปป็น
ฝฝ่ายวลิญญาณสล่วนทบีนี่พวกเขาปฏวิเสธทบีนี่จะเชสืนี่อ

ผผข้รกับใชข้จดานวนมากวกันนบีนี้อล่านคดากลล่าวทบีนี่ชกัดเจนในยอหร์น 14:1-3 ทบีนี่พระเยซผทรงปลอบประโลมใจเหลล่า
สาวกของพระองคร์โดยตรกัสวล่า ““อยล่าใหข้ใจทล่านทกันี้งหลายวลิตกเลย ทล่านเชสืนี่อในพระเจข้า จงเชสืนี่อในเราดข้วย ในพระ
นลิเวศของพระบลิดาเรามบีคฤหาสนร์หลายแหล่ง ถข้าไมล่มบีเราคงไดข้บอกทล่านแลข้ว เราไปจกัดเตรบียมทบีนี่ไวข้สดาหรกับทล่านทกันี้ง
หลาย และถข้าเราไปจกัดเตรบียมทบีนี่ไวข้สดาหรกับทล่านแลข้ว เราจะกลกับมาอบีกรกับทล่านไปอยผล่กกับเรา เพสืนี่อวล่าเราอยผล่ทบีนี่ไหน
ทล่านทกันี้งหลายจะอยผล่ทบีนี่นกันี่นดข้วย” และจากนกันี้นพวกผผข้รกับใชข้คนเดลิมเหลล่านกันี้นกก็ประกาศวล่าพระเยซผจะไมล่เสดก็จกลกับมา



จรวิงๆ, วล่าการเสดก็จมาครกันี้งทบีนี่สองของพระองคร์เปป็นการเสดก็จมาฝฝ่ายววิญญาณซซนี่งเกลิดขซนี้นเมสืนี่อผผข้คนรกับความรอดหรสือ
เมสืนี่อครลิสเตบียนคนใดเสบียชบีวลิต บางครกันี้งพวกเขากลล่าววล่ามกันไดข้เกลิดขซนี้นแลข้วในวกันเพก็นเทคอสตร์นกันี้น พวกเขาเสนอแนะ
หลายสลินี่ง-แตล่พระเยซผตรกัสอยล่างชกัดเจนวล่า “เราจากไป...เราจะมาออีก” พระเยซผองคร์เดบียวกกันนบีนี้ทบีนี่ไดข้เดลินและพผดคลุย
กกับมนลุษยร์บนแผล่นดลินโลกนานสบีนี่สลิบวกันหลกังจากการฟฟฟื้นคสืนพระชนมร์ของพระองคร์จะเสดก็จมาอบีกทบีเหมสือนกกับทบีนี่
พระองคร์ไดข้เสดก็จจากไปนกันี้น พระองคร์จะไมล่ทรงผลิดคดาสกัญญาของพระองคร์ พระองคร์จะเสดก็จมาเพสืนี่อรกับเราไปอยผล่กกับ
พระองคร์ เพสืนี่อทบีนี่วล่าพระองคร์ทรงอยผล่ทบีนี่ไหน เรากก็จะอยผล่กกับพระองคร์ไปตลอดชกันี่วนลิรกันดรร์กาล

พวกยลิวเหลล่านกันี้นกลล่าวแกล่พระองคร์วล่า “พวกเราคลุข้นเคยกกับพระคกัมภบีรร์ของเรา พวกเราไดข้อล่าน (และพวก
เราเชรืชั่อ) วล่าบลุตรมนลุษยร์จะเสดก็จมา แตต่พระองคค์จะทรงอยซูต่ชชชั่วนวิรชนดรค์ ‘บลุตรมนลุษยร์’ ผผข้ทบีนี่ทข่านกลล่าวถซงนบีนี้คสือใคร, ผผข้ทบีนี่
จะตข้องถผกยกขซนี้นบนกางเขนนกันี้น? พวกเราไมล่สามารถเขข้าใจถข้อยคดาของทล่าน”

ขข้อ 35: “พระเยซซูจจึงตรชสกชบเขาวต่า “ความสวต่างจะอยซูต่กชบทต่านทชทั้งหลายออีกหนต่อยหนจึชั่ง เมรืชั่อยชงมอีความ
สวต่างอยซูต่กด็จงเดวินไปเถวิด เกรงวต่าความมรืดจะตามมาทชนทต่าน ผซูช้ทอีชั่เดวินอยซูต่ในความมรืด ยต่อมไมต่รซูช้วต่าตนไปทางไหน”

จงสกังเกตวล่าพระเยซผไมล่ไดข้ตรกัสวล่า “เราคสือบลุตรมนลุษยร์ผผข้นกันี้น” พระองคร์ไดข้ตรชสเรสืนี่องนกันี้นไปแลข้ว-หลายครกันี้ง, 
ในหลายๆวลิธบี ทดาไมพระองคร์จซงควรทวนซนี้ดาสลินี่งทบีนี่พวกเขาไดข้ปฏลิเสธอยล่างหนกักแนล่นไปแลข้วทบีนี่จะเชสืนี่อ? ดกังนกันี้นพระองคร์
จซงทรงตอบพวกเขาดข้วยคดาเตสือนทบีนี่จรลิงจกังมากๆเกบีนี่ยวกกับอกันตรายทบีนี่พวกเขาเผชลิญอยผล่, อกันตรายของการปลล่อยใหข้
วกันแหล่งความรอดของพวกเขาหลลุดลอยไป

“ความสวต่างจะอยซูต่กชบทต่านทชทั้งหลายออีกหนต่อยหนจึชั่ง” ยอหร์นผผข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาไดข้ประกาศแลข้ววล่าเขาไมล่ใชล่ 
“ความสวล่างนกันี้น” แตล่วล่าเขาไดข้มาเพรืชั่อเปป็นพยานถซงความสวล่างนกันี้น, “ความสวต่างแทจ้นชทั้นซซนี่งสล่องสวล่างแกล่ทลุกคนทบีนี่เขข้า
มาในโลก” (ยอหร์น 1:6-10) พระเยซผทรงประกาศพระองคร์เองวล่าเปป็นความสวล่างนกันี้น, “ความสวล่างของโลก”, 
และในคดาตรกัสตอนนบีนี้แกล่พวกยลิวเหลล่านกันี้น พระองคร์กดาลกังตรกัสวล่า “เราผผข้เปป็นความสวล่างของโลก จะอยผล่กกับทล่านทกันี้ง
หลายอบีกสกักหนล่อยหนซนี่ง แตล่ชล่วงเวลาอบีกสกักหนล่อยหนซนี่งนกันี้นจะคงอยผล่ตล่อไปไมล่นานนกักแลข้ว วกันของเราทบีนี่อยผล่กกับทล่าน
ทกันี้งหลายนกันี้นจะสลินี้นสลุดลงในไมล่ชข้า เราเปป็นความสวล่างของโลก, เราเปป็นดวงอาทลิตยร์แหล่งความชอบธรรมนกันี้น แตล่
สดาหรกับทล่านทกันี้งหลายนกันี้น ดวงอาทลิตยร์นกันี้นกดาลกังจะตกดลินแลข้ว”

“เมรืชั่อยชงมอีความสวต่างอยซูต่กด็จงเดวินไปเถวิด” แทนทบีนี่จะจกับผลิดคดาพผดและโตข้แยข้ง พวกยลิวเหลล่านกันี้นนล่าจะเดลินใน
ความสวล่างนกันี้น โดยเดลินตามรอยพระบาทของพระเยซผ เมสืนี่อพระองคร์เสดก็จกลกับไปหาพระบลิดาในสวรรคร์และ
ประทกับทบีนี่พระหกัตถร์เบสืนี้องขวาของพระบลิดา พวกยลิวเหลล่านกันี้นกก็ถผกทลินี้งใหข้อยผล่ในความมสืด ในฐานะประชาชาตลิหนซนี่ง 
พวกเขาถผกปปิดตาและถผกกระจกัดกระจายไปยกังทกันี้งสบีนี่ทลิศของแผล่นดลินโลก และพวกเขาไดข้ดดาเนลินชบีวลิตในความยาก
ลดาบากและความทลุกขร์ระทมตกันี้งแตล่นกันี้นเปป็นตข้นมา ในปป ค.ศ. 70-ประมาณสบีนี่สลิบปปหลกังจากเหตลุการณร์ตรซงกางเขน-
ทลิตกัสชาวโรมกันไดข้ยกทกัพมาทดาลายกรลุงเยรผซาเลก็มจนสลินี้นซากจนไมล่เหลสือหลินสกักกข้อนซข้อนทกับกกัน และพวกยลิวเหลล่า
นกันี้นถผกสกังหารหมผล่ตามทข้องถนน เมสืนี่อปปลาตถามพวกเขาวล่า “จะใหข้เราปลล่อยใครใหข้แกล่พวกทล่าน-เยซผหรสือบารกับ
บกัส?” พวกเขากก็รข้องวล่า “ปลล่อยบารกับบกัส! ตรซงเยซผทบีนี่กางเขน-ใหข้โลหลิตของเขาตกอยผล่เหนสือเราและเหนสือลผกหลาน
ของเราเถลิด!” พวกเขาเลสือกความมสืดของผผข้ทบีนี่ถผกลงโทษแทนทบีนี่จะเลสือกความสวล่างของโลก พวกยลิวบางคนเหลล่า
นกันี้นทบีนี่ไดข้เลสือกเชล่นนกันี้นยกังมบีชบีวลิตอยผล่อยล่างแนล่นอนตอนทบีนี่ทลิตกัสทดาลายนครบรลิสลุทธลิธของพวกเขาจนราบเปป็นหนข้ากลอง



“ผซูช้ทอีชั่เดวินอยซูต่ในความมรืด ยต่อมไมต่รซูช้วต่าตนไปทางไหน” ในสมกัยนกันี้น ผผข้คนไมล่ไดข้มบีสลินี่งอดานวยความสะดวกทบีนี่ใหข้
ความสวล่างอยล่างทบีนี่เรามบีวกันนบีนี้ และคนทบีนี่พยายามทบีนี่จะเดลินทางตอนกลางคสืนกก็ประสบความยากลดาบากอยล่าง
แนล่นอน เขามองไมล่เหก็นทางของตน เขาอาจตกเปป็นเหยสืนี่อของพวกขโมยและโจรทบีนี่แอบซลุล่มอยผล่ตามทางหลวงและ
ทางเปลบีนี่ยวตอนกลางคสืนไดข้ เขาอาจสะดลุดตกบล่อหรสือคผ เขาอาจรล่วงตกเหวและเสบียชบีวลิตไดข้! และนกันี่นคสือสลินี่งทบีนี่เกลิด
ขซนี้นกกับชนชาตลิอลิสราเอลจรลิงๆหลกังจากทบีนี่พระเยซผเสดก็จจากโลกนบีนี้ไปแลข้ว ตามทบีนี่โจเซฟฟัสกลล่าว ในสมกัยระหวล่างการ
ตรซงกางเขนพระเยซผกกับปป ค.ศ. 70 เมสืนี่อทลิตกัสพลิชลิตนครบรลิสลุทธลิธ ชนชาตลิอลิสราเอลคสือประชาชาตลิแหล่งเหลล่าคนบข้า 
พวกเขาถผกปปิดตาในเรสืนี่องความยลุตลิธรรม โดยแสวงหาสกันตลิสลุขทบีนี่ไมล่อาจถผกพบเจอไดข้ในพลิธบีการตล่างๆของตน พวก
เขาไมล่มบีความหวกัง, ไมล่มบีความสงบสลุข, พวกเขาใชข้ชบีวลิตอยผล่ในความทลุกขร์ระทมและความปวดรข้าวใจ

ขข้อ 36: “เมรืชั่อทต่านทชทั้งหลายมอีความสวต่าง กด็จงเชรืชั่อในความสวต่างนชทั้น เพรืชั่อจะไดช้เปป็นลซูกแหต่งความสวต่าง” 
เมรืชั่อพระเยซซูตรชสดชงนชทั้นแลช้วกด็เสดด็จจากไป และซต่อนพระองคค์ใหช้พช้นจากพวกเขา”

ในพระคดาขข้อกล่อนหนข้า พระเยซผไดข้ชกักชวนพวกยลิวเหลล่านกันี้นใหข้เดลินขณะทบีนี่พวกเขายกังมบีความสวล่างนกันี้น โดย
ทรงเตสือนพวกเขาวล่าความมสืดจะตามทกันพวกเขาในไมล่ชข้า ในทบีนี่นบีนี้พระองคร์ทรงรข้องประกาศอบีกหน โดยอข้อนวอน
พวกเขาใหข้เหด็นความสวล่างนกันี้น, รชบความสวล่างนกันี้น, และกลายเปป็นลซูกของความสวต่าง เราตข้องเชสืนี่ออยล่างถผกตข้อง
เกบีนี่ยวกกับพระเยซผกล่อนทบีนี่เราจะกลายเปป็นลผกของพระเจข้าไดข้ ไมล่มบีผผข้ใดสามารถรกับความรอดไดข้หากเขาไมล่ยอมรกับ
ความจรลิงเกบีนี่ยวกกับพระเยซผ พระบลุตรทรงเปป็นผผข้ทบีนี่ปลดปลล่อยเราใหข้เปป็นไท, และวลิธบีทบีนี่จะรผข้จกักพระบลุตรกก็คสือ การรผข้จกัก
ความจรลิงนกันี้น ความจรลิงนกันี้นคสือพระวจนะของพระเจข้า-และ “พระวาทะทรงอยผล่กกับพระเจข้า และพระวาทะทรง
เปป็นพระเจข้า” พระเยซผทรงเปป็นพระวาทะในเนสืนี้อหนกัง; พระองคร์ทรงอลุดมดข้วยพระคลุณและความจรลิง พระองคร์ทรง
เปป็นความสวล่างนกันี้นทบีนี่ “สล่องเขข้ามาในความมสืด และความมสืดหาไดข้เขข้าใจความสวล่างไมล่” (ยอหร์น 1:5) การเชรืชั่อคสือ
ขกันี้นตอนเดบียวทบีนี่จดาเปป็นหากเราอยากเปป็นลผกของความสวล่าง “จงเชสืนี่อวางใจในพระเยซผครลิสตร์เจข้า และทล่านจะรอด
ไดข้” (กลิจการ 16:31) การเชสืนี่อในพระเยซผครลิสตร์เจข้าคสือ การเปป็นลผกคนหนซนี่งของความสวล่างเพราะวล่าพระองคค์ทรง
เปป็นความสวต่างและชอีววิต

“เมรืชั่อพระเยซซูตรชสดชงนชทั้นแลช้วกด็เสดด็จจากไป และซต่อนพระองคค์ใหช้พช้นจากพวกเขา” ผผข้รผข้พระคกัมภบีรร์สล่วน
ใหญล่เชสืนี่อวล่าพระเยซผเสดก็จไปยกังหมผล่บข้านเบธานบี ณ เวลานบีนี้ การเสดก็จจากไปของพระองคร์อาจเปป็นการอกัศจรรยร์หนซนี่ง
กก็ไดข้ เหมสือนในคราวอสืนี่นๆเมสืนี่อพระองคร์ทรงปลบีกพระองคร์ไปจากการมองเหก็นของพวกเขา

ขข้อ 37: “ถจึงแมช้วต่าพระองคค์ไดช้ทรงกระทกาการอชศจรรยค์หลายประการทอีเดอียวตต่อหนช้าเขา เขาทชทั้งหลายกด็
ยชงไมต่เชรืชั่อในพระองคค์”

การอข้างอลิงถซง “การอชศจรรยค์หลายประการทอีเดอียว” กก็บล่งบอกวล่ายอหร์นไมล่ไดข้บกันทซกการอกัศจรรยร์ทลุก
อยล่างทบีนี่พระเยซผไดข้ทรงกระทดาในและใกลข้กรลุงเยรผซาเลก็ม (ผมขอใหข้คลุณไปดผอบีกครกันี้งในยอหร์น 21:25: “มบีอบีกหลาย
สลินี่งทบีนี่พระเยซผไดข้ทรงกระทดา ถข้าจะเขบียนไวข้ใหข้หมดทลุกสลินี่ง ขข้าพเจข้าคาดวล่า แมข้หมดทกันี้งโลกกก็นล่าจะไมล่พอไวข้หนกังสสือทบีนี่
จะเขบียนนกันี้น”) แตล่ทกันี้งๆทบีนี่พระองคร์ทรงกระทดา “การอกัศจรรยร์มากมาย” เหลล่านบีนี้, การอกัศจรรยร์ทบีนี่พลิสผจนร์ความเปป็น
พระเมสสลิยาหร์ของพระองคร์เหนสือขข้อสงสกัยใดๆ ผผข้คนเหลล่านกันี้นกก็ยกังแกลข้งโงล่, ทดาเปป็นมองไมล่เหก็น, ไมล่ยอมเชสืนี่อ
พระองคร์, แมข้แตล่เพสืนี่อเหก็นแกล่กลิจการนกันี้นเอง



คดากรบีกตรงนบีนี้ทบีนี่แปลเปป็น “ตต่อหนช้า” ถผกแปลเปป็น “ในสายพระเนตรของ” (ในสายตาของ) ใน 1 เธสะ
โลนลิกา 1:3 และใน 1 เธสะโลนลิกา 2:19 มกันถผกแปลเปป็น “จดาเพาะพระพกักตรร์” (ตล่อหนข้า) พระเยซผไดข้ทรงกระทดา
การอกัศจรรยร์เหลล่านบีนี้ “ตล่อหนข้า” พวกยลิวเหลล่านกันี้น ซซนี่งหมายความวล่าพระองคร์ไดข้ทรงกระทดาการอกัศจรรยร์เหลล่านกันี้น
ในสายตาและตล่อหนข้าพวกเขา พวกเขาไดช้เหด็นการกระทดาการอกัศจรรยร์เหลล่านกันี้นทบีนี่ปฝ่าวประกาศอยล่างชกัดเจนวล่า
พระเยซผทรงเปป็นมากกวล่ามนลุษยร์ แตล่เพราะวล่าพวกเขาทดาใจของตนใหข้แขก็งกระดข้าง เพราะใจสดานซกผลิดชอบของ
พวกเขาถผกนาบจนชา พวกเขาจซงไมล่มบีความประสงคร์ทบีนี่จะเชสืนี่อวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา 
“เขาทชทั้งหลายกด็ยชงไมต่เชรืชั่อในพระองคค์”

ขข้อ 38: “เพรืชั่อคกาของอวิสยาหค์ศาสดาพยากรณค์จะสกาเรด็จซจึชั่งวต่า ‘พระองคค์เจช้าขช้า ใครเลต่าไดช้เชรืชั่อสวิชั่งทอีชั่เขา
ไดช้ยวินจากเราทชทั้งหลาย และพระกรขององคค์พระผซูช้เปป็นเจช้าไดช้ทรงสกาแดงแกต่ผซูช้ใด’”

นบีนี่ไมล่ไดข้หมายความวล่าพวกยลิวเหลล่านกันี้นปฏลิเสธพระเมสสลิยาหร์ของตนเพสืนี่อทบีนี่คดาพยากรณร์ของอลิสยาหร์จะไดข้
สดาเรก็จ นบีนี่กก็จะเปป็นแนวคลิดยอมแพข้ตล่อโชคชะตา และพระคกัมภบีรร์ไมล่สอนแนวคลิดยอมแพข้ตล่อโชคชะตา ความหมาย
ตรงนบีนี้กก็คสือวล่าการทบีนี่พวกยลิวเหลล่านกันี้นเตก็มใจและจงใจปฏลิเสธพระองคร์, การทบีนี่พวกเขาจงใจปฏลิเสธทบีนี่จะเชสืนี่อ, คสือการ
ทดาใหข้คดาพยากรณร์ของอลิสยาหร์สดาเรก็จจรลิง ผล่านทางอลิสยาหร์ พระเจข้าไดข้ทรงพยากรณร์ถซงความไมล่เชสืนี่อของพวกยลิว
เหลล่านกันี้น-แตล่คดาพยากรณร์นกันี้นไมล่ใชล่สาเหตทุของความไมล่เชสืนี่อของพวกเขา ความไมล่เชสืนี่อของพวกเขาเปป็นผลลกัพธร์ของ
การแกลข้งโงล่และความมสืดบอดของพวกเขาเอง แมข้กระทกันี่งหลกังจากไดข้เหก็นกลิจการทรงฤทธลิธเหลล่านกันี้นของพระเยซผ
แลข้ว พวกเขากก็ปฏลิเสธทบีนี่จะเชสืนี่อวล่าพระองคร์ทรงเปป็นมากกวล่ามนลุษยร์

ยลุคสมกัยทบีนี่เรามบีชบีวลิตอยผล่นบีนี้ไดข้ถผกพยากรณร์ไวข้แลข้วโดยเปาโล, เปโตรและคนอสืนี่นๆ เรากดาลกังมบีชบีวลิตอยผล่ใน 
“กลบียลุค”, ยลุคสมกัยทบีนี่ผผข้คนเปป็นคนรกักตกัวเอง, ยกังแกลข้งโงล่อยผล่เหมสือนเดลิมเกบีนี่ยวกกับการเสดก็จมาครกันี้งทบีนี่สองของพระเยซผ
ครลิสตร์ แตล่ขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าสลินี่งเหลล่านบีนี้ถผกพยากรณร์ไวข้แลข้ววล่าจะเกลิดขซนี้นในยลุคสลุดทข้ายกก็ไมล่เปป็นเหตทุใหช้พวกมกันเกลิดขซนี้น
จรลิง การทรงทราบลล่วงหนข้าขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าเกบีนี่ยวกกับบาปตล่างๆในอนาคตของมนลุษยร์กก็ไมล่ไดข้บกังคกับมนลุษยร์ใหข้
ไมล่เชสืนี่อหรสือใหข้ทดาบาป สาเหตลุของสภาพตล่างๆของโลกในปฟัจจลุบกันคสือขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่ามนลุษยร์ปฏวิเสธพระวจนะของ
พระเจช้าวกันนบีนี้ โดยปฏลิเสธทบีนี่จะเชสืนี่อในพระเยซผครลิสตร์เจข้า

“พระองคค์เจช้าขช้า ใครเลต่าไดช้เชรืชั่อสวิชั่งทอีชั่เขาไดช้ยวินจากเราทชทั้งหลาย และพระกรขององคค์พระผซูช้เปป็นเจช้าไดช้ทรง
สกาแดงแกต่ผซูช้ใด” นบีนี่เปป็นคดาพผดทบีนี่ยกมาจากอลิสยาหร์ 53:1 พวกยลิวเหลล่านกันี้นมบีมข้วนหนกังสสือของอลิสยาหร์ พระเยซผเอง
ทรงยสืนในพระวลิหารและอล่านจากบททบีนี่หข้าสลิบสามอกันแสนมหกัศจรรยร์นบีนี้ซซนี่งพรรณนาถซงความทลุกขร์ทรมานตล่างๆของ
องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าและพระผผข้ชล่วยใหข้รอดของเราอยล่างถผกตข้องแมล่นยดา อาศกัยบทนบีนี้เปป็นพสืนี้นฐานอยล่างเดบียว พวกยลิว
เหลล่านกันี้นนล่าจะดผออกวล่านบีนี่คสือพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา ซซนี่งคดาพรรณนาเกบีนี่ยวกกับพระองคร์นกันี้นชกัดเจนและเขข้าใจไดข้
ขนาดนกันี้น

ขข้อพระคดาทบีนี่เราศซกษาอยผล่ตอนนบีนี้-และขข้ออสืนี่นๆทบีนี่ตามมา-สามารถถผกเขข้าใจไดข้อยล่างงล่ายดายเมสืนี่อเรายอมรกับ
อดานาจสลิทธลิธขาดของพระเจข้า พระเจข้าทรงทราบทลุกสลินี่งมาตกันี้งแตล่ตข้น และขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าพวกยลิวเหลล่านกันี้นจะไมต่ยอม
เชรืชั่อกก็ถผกบอกลล่วงหนข้าไวข้อยล่างชกัดเจนพอๆกกับทบีนี่ความทลุกขร์ทรมานของพระเยซผถผกบอกไวข้ลล่วงหนข้า ความไมล่เชสืนี่อ



ของพวกยลิวเหลล่านกันี้นคสือการทดาใหข้ขข้อพระคกัมภบีรร์นกันี้นสดาเรก็จจรลิง แตล่เราตข้องเขข้าใจอยล่างชกัดเจนวล่าคดาพยากรณร์นกันี้นไมล่
ไดข้เปป็นเหตทุใหช้พวกเขาเปป็นคนไมล่เชสืนี่อ

“พระกรขององคค์พระผซูช้เปป็นเจช้า” หมายถซงพระเยซผครลิสตร์เจข้า พระองคร์ทรงเปป็นแขนแขก็งแรงทบีนี่ชล่วยใหข้
รอด, พระองคร์ทรงเปป็นพระเจข้าแทข้จรลิงในเนสืนี้อหนกัง แตล่พวกผผข้นดาทางศาสนาเหลล่านกันี้นในอลิสราเอลปฏลิเสธทบีนี่จะเหก็น
ความสวล่างนกันี้นและเชสืนี่อในพระองคร์

ขข้อ 39 และ 40: “ฉะนชทั้นพวกเขาจจึงเชรืชั่อไมต่ไดช้ เพราะอวิสยาหค์ไดช้กลต่าวออีกวต่า‘พระองคค์ไดช้ทรงปปิดตาของ
เขาทชทั้งหลาย และทกาใจของเขาใหช้แขด็งกระดช้างไป เกรงวต่าเขาจะเหด็นดช้วยตาของเขา และเขช้าใจดช้วยจวิตใจของเขา
และหชนกลชบมาและเราจะรชกษาเขาใหช้หาย’”

คดากลล่าวนบีนี้หมายความวล่าพวกยลิวเหลล่านกันี้นไมต่สามารถเชสืนี่อไดข้งกันี้นหรสือ, วล่ามกันเปป็นไปไมต่ไดช้ทบีนี่พวกเขาจะเชสืนี่อ
แมข้หากวล่าพวกเขาอยากจะเชสืนี่องกันี้นหรสือ? คดาพยากรณร์ของอลิสยาหร์ขกัดขวางไมล่ใหข้พวกเขาเชสืนี่องกันี้นหรสือ? แนล่นอนวล่านบีนี่
ไมข่ใชข่ความหมายของพระคดาตอนนบีนี้!

ผมขอประกาศอบีกครกันี้งวล่าเราตข้องยอมรกับอดานาจสลิทธลิธขาดของพระเจข้า กล่อนทบีนี่แผล่นดลินโลกไดข้มบีขซนี้นมา 
พระเจข้าทรงทราบทลุกรายละเอบียดปลบีกยล่อยของทลุกสลินี่งตกันี้งแตล่ตข้นจนจบ พระเจข้าตรกัสแกล่อลิสยาหร์ และอลิสยาหร์กก็
พยากรณร์เกบีนี่ยวกกับขข้อเทก็จจรลิงนกันี้นทบีนี่พระเจข้าผผข้ทรงอดานาจสลิทธลิธขาดทรงทราบอยผล่แลข้ว เพราะพวกยลิวเหลล่านกันี้นปฏลิเสธ
พระเยซผ เพราะพวกเขายกังอยผล่ในบาปของตนตล่อไปและจงใจตาบอด พวกเขาจซงไมล่มบีอดานาจใดทกันี้งนกันี้นทบีนี่จะรกับ
ความรอดโดยความเชสืนี่อ การปฏลิเสธขล่าวประเสรลิฐทดาใหข้ใจแขก็งกระดข้าง และมกันเปป็นไปไดข้ทบีนี่คนๆหนซนี่งจะเลยเถลิดไป
ในบาปเหลสือเกลินและปฏลิเสธขล่าวประเสรลิฐนานเหลสือเกลิน จนกระทกันี่งพระเจข้าตรกัสวล่า “เอฟราอวิมไปผซูกพชนอยซูต่กชบ
รซูปเคารพแลช้ว ชต่างเขาเถวิด!”

“ฉะนชทั้น (เพราะเหตลุนบีนี้) พวกเขาจจึงเชรืชั่อไมต่ไดช้” (พวกเขาไมต่สามารถทบีนี่จะเชสืนี่อไดข้) เพราะการปฏลิเสธแบบ
ตล่อเนสืนี่องของพวกเขาทบีนี่มบีตล่อพระคดาและพระราชกลิจอกันทรงฤทธลิธของพระเยซผ พวกเขาจซงไดข้มาถซงจลุดทบีนี่พวกเขาไมต่
สามารถทบีนี่จะเชสืนี่อไดข้แลข้ว พวกเขาไดข้ปฏลิเสธพระองคร์นานเหลสือเกลินจนพระเจข้าทรงปลล่อยพวกเขาไวข้แกล่ความมสืด
บอดในการตกัดสลินและความแขก็งกระดข้างของหกัวใจ นานเหลสือเกลินแลข้ว พวกเขาไมต่ยอมเชสืนี่อ และบกัดนบีนี้พวกเขาไดข้
มาถซงจลุดทบีนี่พวกเขาไมต่สามารถทบีนี่จะเชสืนี่อไดข้

นบีนี่ควรเปป็นคดาเตสือนมาถซงเราในยลุคสมกัยปฟัจจลุบกันนบีนี้ มกันเปป็นเรสืนี่องอกันตรายทบีนี่จะอาศกัยอยผล่ในดลินแดนนบีนี้แหล่ง
พระคกัมภบีรร์ทบีนี่เปปิดออกซซนี่งพระวจนะของพระเจข้าถผกเทศนาทลุกวกัน-และปฏวิเสธขต่าวสารแหล่งพระวจนะนกันี้น เมสืนี่อ
ขล่าวสารแหล่งขล่าวประเสรลิฐถผกปฏลิเสธวกันแลข้ววกันเลล่า ความประสงคค์กก็เรลินี่มคล่อยๆตายดข้าน, แขก็งกระดข้างและถผก
ทดาใหข้มสืดบอดโดยบาป และเมสืนี่อบลุคคลใดโดยการตชดสวินใจเลรือกคงอยผล่ในบาปตล่อไปเปป็นระยะเวลานาน คนๆนกันี้นกก็
จะไมล่มบีความประสงคค์ทบีนี่จะดดาเนลินชบีวลิตทบีนี่บรลิสลุทธลิธและตลิดตามความชอบธรรม ใจสดานซกผลิดชอบกก็เรลินี่มดข้านชา และ
เขากก็จะไมล่รผข้สซกใดๆตล่อสลินี่งตล่างๆทบีนี่เปป็นฝฝ่ายวลิญญาณ คนแบบนกันี้นนล่าสงสารมากทบีนี่สลุดเพราะวล่าเขาไมล่มบีหวกัง หาก
ปราศจากพระคลุณและความเมตตาของพระเจข้า มนลุษยร์กก็ไมล่มบีหวกัง, ชล่วยเหลสือตกัวเองไมล่ไดข้, และตข้องตกนรก ความ
ปรารถนาทบีนี่จะกลายเปป็นครลิสเตบียนถผกปลผกในใจผล่านทางการไดข้ยลินพระวจนะของพระเจข้า หากไมต่มอีพระวจนะ กก็
ไมล่อาจมบีความปรารถนาทบีนี่จะรกับความรอดเลย-ไมล่มบีการทดาใหข้มบีชบีวลิตขซนี้นมา, ไมล่มบีการชกักนดาใหข้มาหาพระเจข้า, ไมล่มบี



การบกังเกลิดใหมล่ พระวจนะของพระเจข้าเปป็น “ฤทธลิธเดชของพระเจข้า เพสืนี่อใหข้ทลุกคนทบีนี่เชสืนี่อไดข้รกับความรอด พวกยลิว
กล่อน และพวกกรบีกดข้วย” (รม. 1:16)

ถข้อยคดาในขข้อ 40 ถผกยกมาจากอลิสยาหร์ 6:9, 10: “และพระองคร์ตรกัสวล่า “ไปเถอะ และกลล่าวแกล่ชนชาตลิ
นบีนี้วล่า ‘ฟฟังแลข้วฟฟังเลล่า แตล่อยล่าเขข้าใจ ดผแลข้วดผเลล่า แตล่อยล่ามองเหก็น’ จงกระทดาใหข้จลิตใจของชนชาตลินบีนี้มซนงง และใหข้หผ
ทกันี้งหลายของเขาหนกัก และปปิดตาของเขาทกันี้งหลายเสบีย เกรงวล่าเขาจะเหก็นดข้วยตาของเขา และไดข้ยลินดข้วยหผของเขา
และเขข้าใจดข้วยจลิตใจของเขา และหกันกลกับมาไดข้รกับการรกักษาใหข้หาย” ความหมายตรงนบีนี้จรลิงๆแลข้วกก็คสือวล่าพระเจข้า
ทรงปลล่อยพวกยลิวเหลล่านกันี้นไวข้แกล่ความมสืดบอดในการตกัดสลินแลข้ว และโดยทางความมสืดบอดนบีนี้พระองคร์กดาลกัง
ลงโทษพวกเขาเพราะการทบีนี่พวกเขาปฏลิเสธพระวจนะของพระองคร์, คดาเตสือนของพระองคร์, และพระบลุตรทบีนี่
บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์, พระเยซผครลิสตร์เจข้า, อยล่างตล่อเนสืนี่อง

พระเจข้าทรงทดาใหข้ใจของฟาโรหค์แขก็งกระดข้าง แตล่มกันไมล่ใชล่พระประสงคค์ของพระเจข้าทบีนี่จะทดาใหข้ใจของ
ฟาโรหร์แขก็งกระดข้างมากไปกวล่าทบีนี่มกันเปป็นพระประสงคร์ของพระองคร์ทบีนี่จะทดาใหข้ใจของบลุคคลอสืนี่นใดแขก็งกระดข้าง 
ฟาโรหร์ถผกเตสือนแลข้ว และยกังปฏลิเสธคดาเตสือนทบีนี่พระเจข้าทรงสล่งมาถซงเขาอยล่างตล่อเนสืนี่อง เพราะเหตลุนกันี้น ใจของเขาจซง
กลายเปป็นแขก็งกระดข้าง

เราพบอบีกตกัวอยล่างหนซนี่งทบีนี่เปป็นแบบนกันี้นในโยชผวา 11:20: “เพราะเปป็นมาจากพระเยโฮวาหร์ทบีนี่ทรงใหข้เขามบี
ใจแขก็งกระดข้างเขข้าตล่อสผข้ทดาสงครามกกับอลิสราเอล เพสืนี่อพระองคร์จะไดข้ทรงทดาลายเขาเสบียสลินี้น และเขาไมล่ไดข้รกับความ
กรลุณา แตล่พระองคร์ตข้องทดาลายลข้างเขาเสบียสลินี้น ดกังทบีนี่พระเยโฮวาหร์บกัญชาไวข้กกับโมเสส”

ในพระราชบกัญญกัตลิ 2:30 เราอล่านวล่า “แตล่สลิโหนกษกัตรลิยร์เมสืองเฮชโบน ไมล่ยอมใหข้เราทกันี้งหลายขข้าม
ประเทศของทล่าน เพราะพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของพวกทล่านไดข้ทรงกระทดาจลิตใจของสลิโหนใหข้กระดข้าง กระทดาใจ
ของทล่านใหข้แขก็งไป เพสืนี่อจะไดข้ทรงมอบเขาไวข้ในมสือของพวกทล่าน ดกังเปป็นอยผล่ทลุกวกันนบีนี้”

ในโรม 9:17, 18 เปาโลกลล่าววล่า “เพราะมบีขข้อพระคกัมภบีรร์ทบีนี่กลล่าวแกล่ฟาโรหร์วล่า ‘เพราะเหตลุนบีนี้เองเราใหข้เจข้า
มบีตดาแหนล่งสผง กก็เพสืนี่อจะแสดงฤทธานลุภาพของเราโดยเจข้าและเพสืนี่อใหข้นามของเราถผกประกาศออกไปทกันี่วโลก’ เหตลุ
ฉะนกันี้นพระองคร์จะทรงพระกรลุณาแกล่ผผข้ใด กก็จะทรงพระกรลุณาผผข้นกันี้น และพระองคร์จะทรงใหข้ผผข้ใดมบีใจแขก็งกระดข้าง กก็
จะทรงใหข้ผผข้นกันี้นมบีใจแขก็งกระดข้าง”

พระเจข้าทรงรผข้วล่าคนเหลล่านบีนี้จะกระทดาอะไรแมข้กระทกันี่งกล่อนทบีนี่พวกเขาเกลิดมาเสบียอบีก แตล่นบีนี่ไมล่เกบีนี่ยวขข้องอะไร
เลยกกับความประสงคร์ของบลุคคลนกันี้นๆ มนลุษยร์ไดข้ถผกสรข้างขซนี้นเปป็นผผข้ทบีนี่ตกัดสลินใจเลสือกไดข้อยล่างเสรบี-ไมล่ใชล่หลุล่นเชลิดหรสือ
เครสืนี่องจกักร แตล่เปป็นจวิตววิญญาณทอีชั่มอีชอีววิต! พระเจข้าทรงกระทดาผลิดไมล่ไดข้ พระองคร์จะทรงพลิพากษาในความชอบธรรม
องคร์พระผผข้พลิพากษาแหล่งพลิภพทกันี้งสลินี้นจะทรงกระทดาสลินี่งทบีนี่ถผกตข้องตล่อคนทกันี้งปวง เมสืนี่อเราอล่านวล่าบลุคคลใดหรสือ
ประชาชาตลิใดถผกปปิดตาในฝฝ่ายวลิญญาณ เรากก็จะคข้นพบเสมอวล่าบลุคคลนกันี้นหรสือประชาชาตลินกันี้นถผกเตสือนซนี้ดาแลข้วซนี้ดา
อบีก แตล่ปฏลิเสธทบีนี่จะฟฟังคดาเตสือนของพระเจข้าและกลกับใจใหมล่ พระเจข้าทรงประกาศวล่าเมสืนี่อพระองคร์ทรงเรบียกและเรา
ปฏลิเสธ, เมสืนี่อพระองคร์ทรงเหยบียดพระหกัตถร์ของพระองคร์ออกและเราไมล่สนใจมกัน, เมสืนี่อเราไมล่ฟฟังคดาปรซกษาของ
พระองคร์และปฏลิเสธทบีนี่จะฟฟังคดาตกักเตสือนของพระองคร์, พระองคร์กก็จะทรงหกัวเราะเยาะภกัยพลิบกัตลิของเราและเยาะ
เยข้ยเมสืนี่อความกลกัวของเรามา (ศซกษาสลุภาษลิต 1:22-33) ไมล่มบีบกันทซกในพระคกัมภบีรร์วล่าพระเจข้าทรงเคยทดาใหข้ใจของ



ผผข้คนหรสือประชาชาตลิตล่างๆแขก็งกระดข้างและปลล่อยพวกเขาไวข้แกล่ความมสืดบอดกล่อนทบีนี่พระองคร์ไดข้ใหข้คดาเตสือนและ
เวลาเพสืนี่อทบีนี่จะกลกับใจแกล่พวกเขาเยอะแลข้ว

ในบททบีนี่สลิบสามของมกัทธลิวเราพบคดาอลุปมาตล่างๆเกบีนี่ยวกกับขข้อลซกลกับตล่างๆของอาณาจกักรแหล่งสวรรคร์ พวก
สาวกทผลถามพระเยซผวล่าทกาไมพระองคร์ถซงตรกัสเปป็นคดาอลุปมาตล่างๆ และพระองคร์ทรงตอบกลกับวล่าไดข้ประทานใหข้แกล่
พวกเขาทบีนี่จะทราบขข้อลซกลกับเหลล่านกันี้นของอาณาจกักรแหล่งสวรรคร์ แตล่ไมต่ประทานมกันใหข้แกล่พวกยลิวทบีนี่ไมล่เชสืนี่อ: “ดข้วย
วล่าผผข้ใดมบีอยผล่แลข้ว จะเพลินี่มเตลิมใหข้คนนกันี้นมบีเหลสือเฟฟอ แตล่ผผข้ใดทบีนี่ไมล่มบีนกันี้น แมข้วล่าซซนี่งเขามบีอยผล่จะตข้องเอาไปจากเขา เหตลุ
ฉะนกันี้น เราจซงกลล่าวแกล่เขาเปป็นคดาอลุปมา เพราะวล่าถซงเขาเหก็นกก็เหมสือนไมล่เหก็น ถซงไดข้ยลินกก็เหมสือนไมล่ไดข้ยลินและไมล่
เขข้าใจ คดาพยากรณร์ของอลิสยาหร์กก็สดาเรก็จในคนเหลล่านกันี้นทบีนี่วล่า ‘พวกเจข้าจะไดข้ยลินกก็จรลิง แตล่จะไมล่เขข้าใจ จะดผกก็จรลิง แตล่
จะไมล่รกับรผข้ เพราะวล่าชนชาตลินบีนี้กลายเปป็นคนมบีใจเฉสืนี่อยชา หผกก็ตซง และตาเขาเขากก็ปปิด เกรงวล่าในเวลาใดเขาจะเหก็น
ดข้วยตาของเขา และไดข้ยลินดข้วยหผของเขา และเขข้าใจดข้วยจลิตใจของเขา และจะหกันกลกับมา และเราจะไดข้รกักษาเขา
ใหข้หาย’ แตต่ตาของทต่านทชทั้งหลายกด็เปป็นสทุขเพราะไดช้เหด็น และหซูของทต่านกด็เปป็นสทุขเพราะไดช้ยวิน” (มธ. 13:12-16)

เรารผข้วล่าพระเจข้าไมล่ทรงมบีความปปตลิยลินดบีในความตายของคนชกันี่วเลย มกันไมล่ใชล่พระประสงคร์ของพระองคร์ทบีนี่
ตข้องการใหข้ผผข้ใดพลินาศ แตล่ทบีนี่ทลุกคนจะมาถซงการกลกับใจใหมล่ พระเจข้าทรงเตก็มพระทกัยทบีนี่จะทดาใหข้ใจทบีนี่เคยถผกบาป
ทดาใหข้แขก็งกระดข้างอล่อนลง, เตก็มพระทกัยทบีนี่จะเปปิดความคลิดทบีนี่เคยถผกปปิดใหข้มสืดบอดโดยพระของยลุคนบีนี้; แตล่ถข้าคนๆนกันี้น
ไมล่เตก็มใจ พระหกัตถร์ของพระเจข้ากก็ถผกมกัดไวข้ พระเจข้าทรงเปป็นความรจัก และความรกักไมล่บกังคกับหรสือฝฟนใจ ความรกัก
นดาพา, ความรกักเชลิญชวน-และคดาเชลิญชวนของพระเจข้ามบีมายกัง “ผผข้ใดกก็ตามทบีนี่มบีใจปรารถนา” พวกยลิวเหลล่านกันี้นไดข้
รกับขล่าวสารแหล่งขล่าวประเสรลิฐเปป็นพวกแรก พวกเขาไดข้ฟฟังคดาเทศนาของยอหร์นผผข้ใหข้รกับบกัพตลิศมา และคดาสกันี่งสอน
ของพระเยซผเองแลข้ว พวกเขาปปิดตาของตนและทดาใจตกัวเองใหข้แขก็งกระดข้าง และดข้วยเหตลุนบีนี้เอง เพราะวล่าพวกเขา
ไดข้ปปิดตาของตนและใจของตนตล่อถข้อยคดาและกลิจการของพระเยซผ พระเจข้าจซงทรงปลล่อยพวกเขาไวข้แกล่ตกัณหา
ตล่างๆของพวกเขาเอง, ทรงอนลุญาตใหข้ใจของพวกเขาแขก็งกระดข้างและทรงยอมใหข้ตาของพวกเขาถผกปปิด เชล่นนกันี้น
แลข้วพวกเขาจซงไมล่สามารถกลกับใจไดข้, พวกเขาไมล่สามารถทบีนี่จะเชสืนี่อไดข้, พวกเขาไมล่สามารถทบีนี่จะกลกับมาหาพระเจข้า
ไดข้ แตล่มกันไมล่ใชล่พระประสงคร์ของพระเจข้าทบีนี่มกันตข้องเปป็นแบบนบีนี้ “พระองคร์ไดข้เสดก็จมายกังพวกของพระองคร์ และ
พวกของพระองคค์นชทั้นหาไดช้ตช้อนรชบพระองคค์ไมต่” เนสืนี่องจากพวกเขาปฏลิเสธทบีนี่จะตข้อนรกับพระองคร์ พระองคร์จซงทรง
ถอนพระคลุณและความเมตตาของพระองคร์ไปจากพวกเขา

ขข้อ 41: “อวิสยาหค์กลต่าวดชงนอีทั้เมรืชั่อทต่านไดช้เหด็นสงต่าราศอีของพระองคค์ และไดช้กลต่าวถจึงพระองคค์”
เพสืนี่อทบีนี่จะซาบซซนี้งอยล่างเตก็มทบีนี่กกับความจรลิงของพระคดาขข้อนบีนี้ เราตข้องอล่านบททบีนี่หกของอลิสยาหร์ทกันี้งหมด พระ

คดาหข้าขข้อแรกของบทนกันี้นถผกใหข้ไวข้ตรงนบีนี้:
“ในปปทบีนี่กษกัตรลิยร์อลุสซบียาหร์สลินี้นพระชนมร์ ขข้าพเจข้าเหก็นองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าประทกับ ณ พระทบีนี่นกันี่งสผงและเทลิดทผน

ขซนี้น และชายฉลองพระองคร์ของพระองคร์เตก็มพระวลิหาร เหนสือพระองคร์มบีเสราฟปิมยสืนอยผล่ แตล่ละตนมบีปปกหกปปก ใชข้
สองปปกบกังหนข้า และสองปปกคลลุมเทข้า และดข้วยสองปปกบลินไป ตล่างกก็รข้องตล่อกกันและกกันวล่า “บรลิสลุทธลิธ บรลิสลุทธลิธ 
บรลิสลุทธลิธ พระเยโฮวาหร์จอมโยธา แผล่นดลินโลกทกันี้งสลินี้นเตก็มดข้วยสงล่าราศบีของพระองคร์” และรากฐานของธรณบีประตผ
ทกันี้งหลายกก็สกันี่นสะเทสือนดข้วยเสบียงของผผข้รข้อง และพระนลิเวศกก็มบีควกันเตก็มไปหมด และขข้าพเจข้าวล่า “วลิบกัตลิแกล่ขข้าพเจข้า 



เพราะขข้าพเจข้าพลินาศแลข้ว เพราะขข้าพเจข้าเปป็นคนรลิมฝปปากไมล่สะอาด และขข้าพเจข้าอาศกัยอยผล่ในหมผล่ชนชาตลิทบีนี่รลิม
ฝปปากไมล่สะอาด เพราะนกัยนร์ตาของขข้าพเจข้าไดข้เหก็นกษกัตรลิยร์ คสือพระเยโฮวาหร์จอมโยธา” (อสย. 6:1-5) อลิสยาหร์ไดข้
เหก็นสงล่าราศบีของพระครลิสตร์และกลล่าวถซงพระองคร์ มกันเปป็นสงล่าราศบีทบีนี่ยลินี่งใหญล่เหลสือเกลินจนพวกเสราฟปิมเหลล่านกันี้น
บกังหนข้าของตนและอลิสยาหร์รข้องออกมาวล่า “นชยนค์ตาของขช้าพเจช้าไดช้เหด็นกษทตรวิยค์ ครือพระเยโฮวาหค์จอมโยธา!”

ผผข้รผข้พระคกัมภบีรร์หลายทล่านเหก็นในนลิมลิตของอลิสยาหร์ตรงนบีนี้ คสือสงล่าราศบีของพระเยซผครลิสตร์เจข้าเมสืนี่อพระองคร์
เสดก็จมาครกันี้งทบีนี่สองเพสืนี่อลงโทษพวกยลิวในอวสานของยลุค พวกเขาหมายเหตลุวล่า “รากฐานของธรณอีประตซูทชทั้งหลาย”
ทอีชั่สชชั่นสะเทรือนนกันี้นดผเหมสือนจะบล่งบอกถซงการพลิพากษาอกันนล่าสะพรซงกลกัว พระวลิหารนกันี้นทบีนี่ “มอีควชนเตด็มไปหมด” 
กลล่าวถซงการพลิพากษา พวกยลิวจะทนทลุกขร์กกับความทลุกขร์ระทมทบีนี่ไมล่อาจพรรณนาไดข้ในระหวล่าง “เวลาทลุกขร์ใจของ
ยาโคบ”-ครซนี่งหลกังของสกัปดาหร์ทบีนี่เจก็ดสลิบแหล่งคดาพยากรณร์ของดาเนบียล สลุดทข้ายแลข้วพวกเขาจะเหก็นพระเยซผเสดก็จมา
ในสงล่าราศบีและจะจดาพระองคร์ไดข้เพราะรอยตะปผในพระหกัตถร์ของพระองคร์ ศซกษาเศคารลิยาหร์ 13:6 จนจบเศคารลิ
ยาหร์ บททบีนี่ 14

ขข้อ 42: “อยต่างไรกด็ดอีแมช้ในพวกขทุนนางกด็มอีหลายคนเชรืชั่อในพระองคค์ดช้วย แตต่เขาไมต่ยอมรชบพระองคค์อยต่าง
เปปิดเผยเพราะกลชวพวกฟารวิสอี เกรงวต่าเขาจะถซูกไลต่ออกจากธรรมศาลา”

พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ ผล่านทางปากกาทบีนี่ไดข้รกับการดลใจของยอหร์นผผข้เปป็นทบีนี่รกัก ไมล่ทรงมองขข้ามขข้อเทก็จจรลิง
อยล่างหนซนี่งทบีนี่พระเจข้าทรงอยากใหข้เรารผข้เกบีนี่ยวกกับพวกยลิวเหลล่านกันี้นและความไมล่เชสืนี่อของพวกเขา บางคนไมล่ไดข้ถผกปปิด
ตาหรสือมบีใจแขก็งกระดข้างอยล่างสลินี้นเชลิง และคนเหลล่านบีนี้กก็เตก็มใจทบีนี่จะตข้อนรกับพระเยซผในฐานะผผข้ทบีนี่ถผกสล่งมาจาก
พระเจข้า พวกเขาไมล่ไดข้เขข้าใจทลุกสลินี่งเกบีนี่ยวกกับพระองคร์ แตล่พวกเขากก็เชสืนี่ออยล่างลกับๆวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์ผผข้
นกันี้น แมข้แตล่พวกนกักศาสนาทบีนี่เปป็นคนสดาคกัญเหลล่านกันี้นกก็เชสืนี่อ แตล่พวกเขากลกัวทบีนี่จะรชบสารภาพความเชสืนี่อนกันี้น พวกเขา
ไมล่กลข้ารกับสารภาพตล่อหนข้าผผข้คนวล่าพวกเขาเชสืนี่อวล่าพระเยซผทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์; พวกเขากลกัวพวกฟารลิสบี และ
เหมสือนกกับพล่อแมล่ของชายตาบอดคนนกันี้น พวกเขากลกัวถผกขกับออกจากธรรมศาลา พวกเขาเปป็นคนขบีนี้ขลาด พล่ายแพข้
ตล่อความกลกัวคน: “การกลกัวคนวางบล่วงไวข้ แตล่บลุคคลทบีนี่วางใจในพระเยโฮวาหร์กก็จะปลอดภกัย” (สภษ. 29:25)

ภาคพกันธสกัญญาใหมล่เนข้นการรกับสารภาพแบบเปปิดเผย: “คสือวล่าถข้าทล่านจะรกับดข้วยปากของทล่านวล่าพระ
เยซผทรงเปป็นองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า และเชสืนี่อในจลิตใจของทล่านวล่าพระเจข้าไดข้ทรงชลุบพระองคร์ใหข้เปป็นขซนี้นมาจากความ
ตาย ทล่านจะรอด ดข้วยวล่าความเชสืนี่อดข้วยใจกก็นดาไปสผล่ความชอบธรรม และการยอมรกับดข้วยปากกก็นดาไปสผล่ความรอด”
(รม. 10:9, 10) คนเหลล่านบีนี้ทบีนี่เชสืนี่อพระเยซผวล่าทรงเปป็นพระครลิสตร์กลกัวทบีนี่จะรกับสารภาพอยล่างเปปิดเผยเพราะวล่าใน
สายตาของพวกเขาแลข้ว การถผกขกับออกจากธรรมศาลากก็เทบียบเทล่ากกับการถผกกบีดกกันออกจากสวรรคร์! พวกเขา
กลกัวการถผกอกัปเปหลิมากกวล่าสลินี่งใดทบีนี่พวกเขากลกัวบนแผล่นดลินโลก แตล่หลกังจากวกันเพก็นเทคอสตร์นกันี้น ความกลกัวนบีนี้กก็ถผก
ขจกัดไป และพวกเขาเปป็นพยานรกับรองและเทศนาดข้วยความกลข้าอกันบรลิสลุทธลิธ พวกเขาหลายคนพลบีชบีพเพราะความ
เชสืนี่อ หลายคนถผกโยนเขข้าคลุก พวกเขาทนทลุกขร์อยล่างสาหกัส แตล่พวกเขากก็ยกังเปป็นพยานตล่อไป พวกเขาไมล่ใชล่เหลล่า
สาวกแบบลกับๆอบีกตล่อไปแลข้ว!

ขข้อ 43: “เพราะวต่าเขารชกการสรรเสรวิญของมนทุษยค์มากกวต่าการสรรเสรวิญของพระเจช้า”



สลินี่งสดาคกัญสผงสลุดในความคลิดของยลิวเหลล่านบีนี้คสือ ความปรารถนาทบีนี่จะไดข้รกับความรกักและความนกับถสือจาก
เพสืนี่อนพข้องของพวกเขา พวกเขาอยากใหข้คนอสืนี่นพผดถซงตนในทางทบีนี่ดบี พวกเขาทนไมล่ไดข้กกับการถผกลข้อเลบียน, ถผก
ขล่มเหง, ถผกดล่าวล่า, และถผกหกัวเราะเยาะโดยพวกยลิวคนอสืนี่นๆ-และเหนสือสลินี่งอสืนี่นใดพวกเขากลกัวการถผกขกับออกจาก
ธรรมศาลา พวกเขายอมสละความเชสืนี่อมกันี่นสล่วนตกัวของตน พวกเขาไมล่สนใจเสบียงของใจสดานซกผลิดชอบของพวกเขา
ทบีนี่พระเจข้าประทานใหข้ พวกเขากลกัวคนอยล่างมาก และดข้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาจซงปฏลิเสธทบีนี่จะรกับสารภาพอยล่างเปปิดเผย
วล่าพระเยซผทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์และพระผผข้ชล่วยใหข้รอดของพวกเขา, “ศาสดาพยากรณร์ผผข้นกันี้นทบีนี่จะเสดก็จเขข้ามาใน
โลก”

พวกยลิวเหลล่านบีนี้ไมล่ใชล่พวกสลุดทข้ายทบีนี่แสวงหาคดาสรรเสรลิญจากมนลุษยร์ มบีหลายพกันหลายหมสืนี่นคนวกันนบีนี้ทบีนี่
อยากรกับคดาสรรเสรลิญและคดาชมเชยจากมนลุษยร์มากกวล่าทบีนี่จะรผข้จกักพระเจข้าและรกับคดารกับรองของพระองคร์และชบีวลิต
นลิรกันดรร์ทบีนี่พระองคร์ประทานใหข้

ขข้อ 44: “พระเยซซูทรงประกาศวต่า “ผซูช้ทอีชั่เชรืชั่อในเรานชทั้น หาไดช้เชรืชั่อในเราไมต่ แตต่เชรืชั่อในพระองคค์ผซูช้ทรงใชช้เรา
มา”

เหมสือนเคยภาษากรบีกตรงนบีนี้บล่งบอกถซงเสบียงรข้องทบีนี่ดกังมาก เหมสือนกกับเสบียงของคนทบีนี่รข้องเรบียกผผข้คนใหข้ตกันี้งใจ
ฟฟัง ไมล่มบีบอกเกบีนี่ยวกกับเวลาและสถานทบีนี่ตอนทบีนี่พระผผข้ชล่วยใหข้รอดตรกัสคดาพผดนบีนี้ แตล่เมสืนี่อพลิจารณาขข้อ 36 ซซนี่งกลล่าววล่า 
“เมรืชั่อพระเยซซูตรชสดชงนชทั้นแลช้วกด็เสดด็จจากไป และซต่อนพระองคค์ใหช้พช้นจากพวกเขา” ผมกก็มบีใจเชสืนี่อพรข้อมกกับผผข้รผข้พระ
คกัมภบีรร์สล่วนใหญล่วล่าพระเยซผทรงเรลินี่มคดาตรกัสรอบใหมล่ตรงนบีนี้-นล่าจะเปป็นวกันนกันี้นหลกังจากทบีนี่พระเจข้าตรกัสจากสวรรคร์เปป็น
เสบียงทบีนี่ไดข้ยลิน ขข้อความทบีนี่พระเยซผประทานใหข้ตรงนบีนี้นล่าจะเปป็นหนซนี่งในคดาปราศรกัยในทบีนี่ชลุมนลุมชนครกันี้งสลุดทข้ายทบีนี่
พระองคร์ตรกัสในกรลุงเยรผซาเลก็ม มกันปปิดทข้ายการรกับใชข้ของพระองคร์ในกรลุงนกันี้นและปปิดทข้ายคดาพยานในทบีนี่สาธารณชน
ของพระเยซผทบีนี่ตรกัสแกล่ประชาชนของพระองคร์เอง ในทบีนี่นบีนี้พระองคร์ทรงประกาศตดาแหนล่งแบบพระเจข้าของ
พระองคร์, ยศศกักดลิธแบบพระเจข้าของพระองคร์, และจลุดประสงคร์ทบีนี่พระองคร์ไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลก พระองคร์ทรงชบีนี้ใหข้
พวกยลิวเหลล่านกันี้นเหก็นอกันตรายรข้ายแรงของการเพลิกเฉยคดาตรกัสของพระองคร์, คดาพยานของพระองคร์ทบีนี่ตรกัสแกล่พวก
เขา, และอบีกครกันี้งหนซนี่งพระองคร์ทรงรกับประกกันพวกเขาวล่าถข้อยคดาทบีนี่พระองคร์ไดข้ตรกัสนกันี้นและการอกัศจรรยร์ตล่างๆทบีนี่
พระองคร์ไดข้ทรงกระทดานกันี้นไมล่ใชล่ของพระองคร์เอง แตล่เปป็นคดาตรกัสและกลิจการทบีนี่สอดคลข้องอยล่างสมบผรณร์แบบกกับ
ฤทธลิธเดชของพระเจข้าพระบลิดา พระองคร์ทรงประกาศแกล่พวกยลิวเหลล่านกันี้นตรงนบีนี้อบีกครกันี้งถซงความเปป็นหนซนี่งเดบียวกกัน
อกันสมบผรณร์แบบระหวล่างพระองคร์เองกกับพระเยโฮวาหร์พระเจข้า-ความเปป็นหนซนี่งเดบียวกกันทบีนี่ผผข้ทบีนี่เชสืนี่อในพระเยซผกก็เชสืนี่อ
ในพระเจข้าผผข้ไดข้ทรงสล่งพระองคร์มาเชล่นกกัน

หลกักคดาสอนตามพระคกัมภบีรร์ทบีนี่แทข้จรลิงเกบีนี่ยวกกับตรบีเอกานลุภาพสอนวล่ามบีความเปป็นหนซนี่งเดบียวกกันอกันสมบผรณร์
แบบเหลสือเกลินระหวล่างพระบลิดา, พระบลุตร, และพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธจนเมสืนี่อเราตข้อนรกับพระภาคหนนที่ง เรากก็
ตข้อนรกับทจันงสามพระภาค เมสืนี่อเรามบีพระภาคหนซนี่ง เรากด็มอีทททั้งสามพระภาค พระเยซผกดาลกังตรกัสแกล่พวกยลิวกลลุล่มหนซนี่ง
ทบีนี่เชสืนี่อวล่าพระองคร์ทรงเปป็นมากกวล่ามนลุษยร์ กระนกันี้นพวกเขากก็กลกัวทบีนี่จะรกับสารภาพพระองคร์ในฐานะพระเมสสลิยาหร์ 
พระองคร์จซงกดาลกังตรกัสแกล่พวกเขาวล่า “พวกทล่านไมล่จดาเปป็นตข้องคลิดวล่าเปป็นเรสืนี่องเลก็กนข้อยทบีนี่จะเชสืนี่อในเรา เพราะวล่าเมสืนี่อ
พวกทล่านเชสืนี่อในเรา พวกทล่านกก็เชสืนี่อในพระเจข้าพระบลิดาดข้วย-พระเจข้าของอกับราฮกัม, อลิสอกัค, ยาโคบ, และโมเสส 



การรผข้จกักเราคสือการรผข้จกักพระองคห์ เราไมล่ไดข้ดข้อยกวล่าพระเจข้าของเหลล่าบรรพบลุรลุษของพวกทล่านเลย เราเทล่าเทบียม
กกับพระองคร์มาตกันี้งแตล่เรลินี่มแรกนกันี้น และเมสืนี่อพวกทล่านเชสืนี่อในเรา พวกทล่านกก็เชสืนี่อในพระเจข้า”

ขข้อ 45: “และผซูช้ทอีชั่เหด็นเรากด็เหด็นพระองคค์ผซูช้ทรงใชช้เรามา”
ในทบีนี่นบีนี้พระเยซผทรงทวนซนี้ดาคดาสอนทบีนี่วล่ามกันเปป็นไปไมล่ไดข้เลยทบีนี่จะแยกพระเจข้าพระบลิดาและพระเจข้าพระ

บลุตรออกจากกกัน พระองคร์ตรกัสวล่า “ผผข้ทบีนี่เหก็นเรากก็ไมล่เหก็นเราเพอียงผซูช้เดอียว แตล่ผล่านทางและโดยเราเขากก็เหก็นพระ
บลิดาผผข้ไดข้ทรงใชข้เรามาดข้วย เรากกับพระบลิดาเปป็นอจันหนนที่งอจันเดรียวกจัน” เมสืนี่อเราเชสืนี่อในพระครลิสตร์ เรากก็เชสืนี่อใน
พระเจข้าพระบลิดา และเมสืนี่อเราเหก็นพระครลิสตร์ เรากก็เหด็นพระบลิดา-ไมล่ใชล่ในฝฝ่ายรล่างกาย แตล่ดข้วยดวงตาแหล่งความ
เชสืนี่อ, ดวงตาของมนลุษยร์ผผข้อยผล่ภายใน นบีนี่อาจเปป็นครกันี้งสลุดทข้ายทบีนี่พระองคร์จะตรกัสแกล่คนเปป็นกลลุล่มเชล่นนบีนี้กล่อนทบีนี่พระองคร์
เสดก็จไปทบีนี่กางเขน และพระองคร์ทรงอยากใหข้ทลุกคนทบีนี่ไดข้ยลินพระองคร์รผข้วล่าเมสืนี่อพวกเขาใหข้ความเชสืนี่อและความไวข้
วางใจของพวกเขาอยผล่ในพระองคร์ พวกเขากก็กดาลกังวางใจไมล่ใชล่ในพระองคร์เทล่านกันี้น แตล่ในพระบลิดาดข้วย ผผข้เชสืนี่อทกันี้ง
หลายพกักสงบไมล่ใชล่ในพระหกัตถร์ของพระเยซผเทล่านกันี้น แตล่ในพระหกัตถร์ของพระบลิดาเชล่นกกัน ในยอหร์น 10:28-30 
พระองคร์ทรงบอกพวกเขาไปแลข้ววล่า “เราใหข้ชบีวลิตนลิรกันดรร์แกล่แกะนกันี้น และแกะนกันี้นจะไมล่พลินาศเลย และจะไมล่มบีผผข้ใด
แยล่งชลิงแกะเหลล่านกันี้นไปจากมสือของเราไดข้ พระบลิดาของเราผผข้ประทานแกะนกันี้นใหข้แกล่เราเปป็นใหญล่กวล่าทลุกสลินี่ง และ
ไมล่มบีผผข้ใดสามารถชลิงแกะนกันี้นไปจากพระหกัตถร์ของพระบลิดาของเราไดข้ เรากชบพระบวิดาของเราเปป็นอทนหนขที่งอทน
เดทยวกทน”

ขข้อ 46: “เราเขช้ามาในโลกเปป็นความสวต่าง เพรืชั่อผซูช้ใดทอีชั่เชรืชั่อในเราจะมวิไดช้อยซูต่ในความมรืด”
ในทบีนี่นบีนี้พระเยซผทรงเปรบียบพระองคร์เองกกับดวงอาทลิตยร์ซซนี่งสล่องสวล่างแผล่นดลินโลกในทางกายภาพ ในฐานะ

ความสวล่างของโลก พระองคร์กดาลกังตรกัสตรงนบีนี้วล่า “เรา บลุตรของพระเจข้า ไดข้เขข้ามาในโลกซซนี่งเตก็มไปดข้วยความมสืด
แหล่งบาปและความอธรรม เราคสือความสวล่างนจันน, แหลล่งแหล่งชบีวลิต, และเรายสืนี่นเสนอชบีวลิตนบีนี้ใหข้แกล่ทลุกคนทบีนี่จะ
ตข้อนรกับเรา, แกล่ทลุกคนทบีนี่จะเชสืนี่อในเรา ทลุกคนทบีนี่เชสืนี่อในเราจะถผกชล่วยใหข้พข้นจากอดานาจแหล่งความมสืดและถผกยข้ายเขข้า
มาในอาณาจกักรแหล่งความสวล่าง”

เมสืนี่อพระเยซผตรกัสวล่า “เราเขช้ามาในโลกเปป็นความสวต่าง” พระองคร์กก็กดาลกังประกาศถซงการดดารงอยผล่มากล่อน
หนข้าแลข้วของพระองคร์ พระองคร์ทรงเปป็นความสวล่างกต่อนพระองคร์ไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลก พระองคร์ตรกัสแกล่เหลล่า
สาวกของพระองคร์วล่า “ทต่านทชทั้งหลายเปป็นความสวล่างของโลก” แตล่พวกเขาไมล่ไดข้ “เปป็นความสวล่างเขช้ามาในโลก”;
พวกเขาไดช้กลายเปป็นความสวล่างเมสืนี่อพวกเขาไดข้ตข้อนรกับความสวล่างนจันนแหล่งชบีวลิต, พระเยซผครลิสตร์เจข้า

เหมสือนกกับทบีนี่ดวงอาทลิตยร์สล่องสวล่างใหข้แกล่ทกันี้งโลกและสาดแสงมาบนมนทุษยชาตวิทชทั้งปวง พระเยซผกก็เสดก็จมา
แลข้ว, ความสวต่างฝฝ่ายววิญญาณซซนี่ง “ไดข้ปรากฏแกล่คนทกันี้งปวงแลข้ว” (ทต. 2:11) เพสืนี่อ “ผผข้ใดกก็ตามทบีนี่มบีใจปรารถนา” 
จะไดข้รกับความรอด พระองคร์ทรงรกักคนทกันี้งโลก, พระองคร์ทรงเปป็นผผข้ลบลข้างพระอาชญาใหข้แกล่บาปของคนทกันี้งโลก 
(ยอหร์น 3:16; 1 ยอหร์น 2:2) เหมสือนกกับทบีนี่ดวงอาทลิตยร์สล่องแสงเพสืนี่อประโยชนร์ของคนทชทั้งปวง พระเยซผกก็เสดก็จเขข้า
มาในโลกแลข้วเพสืนี่อประทานชบีวลิตของพระองคร์เปป็นคต่าไถต่เพสืนี่อคนทกันี้งปวง และผผข้ใดกก็ตามทบีนี่ยอมเหก็นความสวล่างนกันี้น
ดข้วยดวงตาแหล่งความเชสืนี่อและยอมเชสืนี่อในพระเยซผกก็จะไดข้รกับชบีวลิต ความรอดมบีเพสืนี่อ “ผผข้ใดกก็ตาม” โรม 10:13 
กลล่าววล่า “ผผข้ใดทบีนี่จะรข้องออกพระนามขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้ากก็จะรอด”



พระครลิสตร์ทรงเปป็นความสวต่างเดอียวนชทั้น ทบีนี่สามารถทะลลุทะลวงความมสืดทบีนี่ปกคลลุมโลกนบีนี้ไดข้ และหนทาง
เดบียวทบีนี่จะกลายเปป็นหนซนี่งเดบียวกกันกกับพระองคร์คสือ โดยความเชสืนี่อในพระโลหลิตทบีนี่ไหลออกและพระราชกลิจทบีนี่เสรก็จสลินี้น
ของพระองคร์ ทลุกคนทบีนี่ใชข้ความเชสืนี่อในพระเยซผครลิสตร์เจข้ากก็กลายเปป็นลผกของความสวล่าง พวกเขาไมล่เดลินในความมสืด
อบีกตล่อไป พวกเขาเดลินในความสวล่างนกันี้นเพราะพระองคห์ทรงเปป็นความสวล่างนกันี้น (1 ยอหร์น 1:7) ทลุกคนทบีนี่ปฏลิเสธ
พระเยซผกก็คงอยผล่ในความมสืด และเมสืนี่อสลินี้นสลุดชบีวลิตฝฝ่ายโลก พวกเขากก็จะจมดลินี่งในความมสืดมลิดไปตลอดกาล

ขข้อ 47: “ถช้าผซูช้ใดไดช้ยวินถช้อยคกาของเราและไมต่เชรืชั่อ เรากด็ไมต่พวิพากษาผซูช้นชทั้น เพราะวต่าเรามวิไดช้มาเพรืชั่อจะ
พวิพากษาโลก แตต่มาเพรืชั่อจะชต่วยโลกใหช้รอด”

ในทบีนี่นบีนี้พระองคร์ทรงชบีนี้ใหข้เหก็นอกันตรายของการไดข้ยลินถข้อยคดาของพระเยซผและปฏลิเสธทบีนี่จะเชสืนี่อถข้อยคดาเหลล่า
นกันี้น มกันเปป็นเรสืนี่องนล่ากลกัวทบีนี่จะไดข้ยลินพระวจนะของพระเจข้าและปฏลิเสธมกัน “ผผข้ทบีนี่เชสืนี่อในพระบลุตรของพระเจข้ากก็มบี
พยานอยผล่ในตกัวเอง ผซูช้ทอีชั่ไมต่เชรืชั่อพระเจช้ากด็ไดจ้กระทดาใหจ้พระองคค์เปป็นผผจ้ตรทสมสุสา เพราะเขามวิไดช้เชรืชั่อพยานหลชกฐานทอีชั่
พระเจช้าไดช้ทรงเปป็นพยานถจึงพระบทุตรของพระองคค์” (1 ยอหร์น 5:10)

เมสืนี่อพระเยซผตรกัสวล่า “เรากด็ไมต่พวิพากษาผซูช้นชทั้น” พระองคร์กก็ทรงหมายความวล่า “เรากก็ไมล่พลิพากษาผผข้นกันี้นตอน
นรีน” พระองคร์กดาลกังพยายามทดาใหข้พวกยลิวเหลล่านกันี้นเหก็นวล่าพระองคร์ไดข้เสดก็จมาครกันี้งแรกนกันี้นเพสืนี่อชต่วยใหช้รอด มลิใชล่เพสืนี่อ
พลิพากษา พระองคร์ไมล่ไดข้เสดก็จมาเพสืนี่อขกับไลล่พวกโรมกันออกไปจากปาเลสไตนร์ แตล่เพสืนี่อแสวงหาและเพสืนี่อชล่วยผผข้ทบีนี่หลง
หายใหข้รอด พระองคร์ไมล่ไดข้เสดก็จมาในฐานะผผข้พลิชลิตทบีนี่ยลินี่งใหญล่ แตล่ในฐานะ “แพทยร์ผผข้ยลินี่งใหญล่” พระองคร์ไดข้เสดก็จมา
เพสืนี่อรกักษาจลิตวลิญญาณทกันี้งหลาย ไมล่ใชล่เพสืนี่อทดาลายมนลุษยร์ในการสผข้รบ

พระองคร์ไดข้เสดก็จมาครกันี้งแรกนกันี้น, ทารกนข้อยในรางหญข้า, ลผกแกะตกัวหนซนี่งสดาหรกับการฆล่า พระองคร์ไดข้เสดก็จ
มาเพสืนี่อสละวางชบีวลิตของพระองคร์ เมสืนี่อพระองคร์เสดก็จมาครกันี้งทบีนี่สอง พระองคร์จะเสดก็จมาในการพลิพากษา พระองคร์
จะเสดก็จมาในฐานะสลิงโตแหล่งเผล่ายผดาหร์, จอมกษกัตรลิยร์และจอมเจข้านาย พระองคร์จะทรงฟาดฟฟันบรรดา
ประชาชาตลิ และเหลล่าศกัตรผของพระองคร์จะกลายเปป็นแทล่นรองพระบาทของพระองคร์ พระองคร์จะทรงพลิพากษาใน
ความชอบธรรม พระองคร์จะทรงลงโทษเหลล่าปฟัจจามลิตรของพระองคร์ และพระองคร์จะทรงครอบครองในความ
ชอบธรรม แตล่วกันนกันี้นจะมาถซงในอนาคต

กลุญแจทบีนี่ไขสผล่ความเขข้าใจอกันครบถข้วนของพระคดาขข้อนบีนี้คสือ ความตรงกกันขข้ามระหวล่างการเสดก็จมาครกันี้งแรก
ของพระเยซผกกับการเสดก็จมาครกันี้งทบีนี่สองของพระองคร์ พระองคร์ไดข้เสดก็จมาครกันี้งแรกนกันี้นเพสืนี่อสถาปนาพระทบีนี่นกันี่งแหล่ง
พระคลุณและความเมตตา และทลุกคนทบีนี่ยอมมาหาพระองคร์ในความเชสืนี่อกก็จะกลายเปป็นผซูช้รชบพระคลุณและความ
เมตตาของพระองคร์ เมสืนี่อพระองคร์เสดก็จมาครกันี้งทบีนี่สอง พระองคร์จะทรงสถาปนาพระทบีนี่นกันี่งแหล่งการพวิพากษา:

“ขข้าพเจข้าไดข้เหก็นพระทบีนี่นกันี่งใหญล่สบีขาว และเหก็นพระองคร์ผผข้ประทกับบนพระทบีนี่นกันี่งนกันี้น และแผล่นดลินโลกและ
ฟฟ้าอากาศกก็อกันตรธานไปจากพระพกักตรร์พระองคร์ และไมล่มบีทบีนี่อยผล่สดาหรกับแผล่นดลินโลกและฟฟ้าอากาศนกันี้นตล่อไปเลย 
ขข้าพเจข้าไดข้เหก็นบรรดาผผข้ทบีนี่ตายแลข้ว ทกันี้งผผข้นข้อยและผผข้ใหญล่ ยสืนอยผล่จดาเพาะพระพกักตรร์พระเจข้า และหนกังสสือตล่างๆกก็เปปิด
ออก หนกังสสืออบีกมข้วนหนซนี่งกก็เปปิดออกดข้วย คสือหนกังสสือแหล่งชบีวลิต และผผข้ทบีนี่ตายไปแลข้วกก็ถผกพลิพากษาตามขข้อความทบีนี่
จารซกไวข้ในหนกังสสือเหลล่านกันี้น ตามทบีนี่เขาไดข้กระทดา ทะเลกก็สล่งคสืนคนทกันี้งหลายทบีนี่ตายในทะเล ความตายและนรกกก็สล่ง
คสืนคนทกันี้งหลายทบีนี่อยผล่ในทบีนี่เหลล่านกันี้น และคนทกันี้งหลายกก็ถผกพลิพากษาตามการกระทดาของตนหมดทลุกคน แลข้วความ



ตายและนรกกก็ถผกผลกักทลินี้งลงไปในบซงไฟ นบีนี่แหละเปป็นความตายครกันี้งทบีนี่สอง และผผข้ใดทบีนี่ไมล่มบีชสืนี่อจดไวข้ในหนกังสสือแหล่ง
ชบีวลิต ผผข้นกันี้นกก็ถผกทลินี้งลงไปในบซงไฟ” (วว. 20:11-15) (“คนตาย” ในพระคดาตอนนบีนี้หมายถซง เหลล่าคนตายทบีนี่เปป็นคน
ชกันี่ว)

พระเยซผทรงจกัดเตรบียมพระคลุณมากพอทบีนี่จะชล่วยคนบาปทลุกคนซซนี่งเคยเกลิดมาหรสือทบีนี่จะเกลิดมาใหข้ไดข้รกับ
ความรอด พระองคร์ทรงจกัดเตรบียมพระโลหลิตมากพอทบีนี่จะชดาระใจชกันี่วทลุกดวงทบีนี่เคยมบีมาหรสือทบีนี่จะมบีใหข้สะอาด 
พระองคร์ไดข้ทรงชดาระคล่าไถล่เตก็มจดานวนแลข้ว พระองคร์ทรงสกาเรด็จการไถล่แลข้ว แตล่เราตข้องมาหาพระองคร์ เหตลุผลทบีนี่
ผผข้คนตกนรกวกันนบีนี้กก็คสือวล่า พวกเขาไมล่ยอมเชสืนี่อในพระเยซผครลิสตร์เจข้า: “เพราะวล่าพระเจข้าไมล่ไดข้ทรงใชข้พระบลุตรของ
พระองคร์เขข้ามาในโลกเพสืนี่อจะพลิพากษาโลก แตล่เพสืนี่อชล่วยโลกใหข้รอดโดยพระบลุตรนกันี้น ผผข้ทบีนี่เชสืนี่อในพระบลุตรกก็ไมล่ตข้อง
ถผกพลิพากษาลงโทษ แตต่ผซูช้ทอีชั่มวิไดจ้เชชที่อกด็ตช้องถซูกพวิพากษาลงโทษอยซูต่แลช้ว เพราะเขามวิไดช้เชรืชั่อในพระนามพระบทุตรองคค์
เดอียวทอีชั่บชงเกวิดจากพระเจช้า” (ยอหร์น 3:17, 18)

ขข้อ 48: “ผซูช้ใดทอีชั่ปฏวิเสธเราและไมต่รชบคกาของเรา ผซูช้นชทั้นจะมอีสวิชั่งหนจึชั่งพวิพากษาเขา ครือคกาทอีชั่เราไดช้กลต่าวแลช้ว 
นชทั้นแหละจะพวิพากษาเขาในวชนสทุดทช้าย”

ไมล่แปลกเลยทบีนี่ซาตานเกลบียดชกังพระวจนะของพระเจข้า! ไมล่แปลกเลยทบีนี่มกันไดข้ทดางานอยล่างรข้อนรนเหลสือ
เกลินผล่านทางพวกเสรบีนลิยมและพวกสมกัยใหมล่นลิยมเพสืนี่อเปลบีนี่ยนแปลงพระวจนะ, ตกัดออกไปจากพระวจนะ, ทดาลาย
พระวจนะ ในทบีนี่นบีนี้พระเยซผทรงประกาศอยล่างชกัดเจนและอยล่างแนล่ชกัดวล่ามบีการพวิพากษาในอนาคต พรข้อมกกับการ
ตกัดสลินลงโทษแกล่คนเหลล่านกันี้นทบีนี่ปฏลิเสธพระองคร์หลกังจากทบีนี่พวกเขาไดข้เหก็นหรสือไดข้ยลินพระวจนะของพระองคร์แลข้ว

คดากรบีกตรงนบีนี้ทบีนี่แปลเปป็น “ปฏลิเสธ” มบีความหมายเดบียวกกันกกับรชงเกอียจหรรือปปัดทวิทั้งพระวจนะของพระเจข้า: 
“ผผข้ทบีนี่ฟฟังทล่านทกันี้งหลายกก็ไดข้ฟฟังเรา ผผข้ทบีนี่เกลบียดชกังทล่านทกันี้งหลายกก็เกลบียดชกังเรา ผผข้ทบีนี่เกลบียดชกังเรากก็เกลบียดชกังผผข้ทบีนี่ทรงใชข้
เรามา” (ลผกา 10:16)

ผผข้ทบีนี่ปฏลิเสธพระเยซผและปฏลิเสธทบีนี่จะเชสืนี่อถข้อยคดาของพระองคร์กก็จะพบเมสืนี่อถซงอวสานของชบีวลิตวล่าเขาเผชลิญ
หนข้ากกับการพลิพากษาของพระเจข้าผผข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ! เขาอาจมบีชบีวลิตยสืนยาวจนถซงแกล่เฒล่าในฝฝ่ายรล่างกาย เขาอาจ
ประสบความสดาเรก็จในธลุรกลิจ การเมสือง หรสือทางชบีวลิตใดกก็ตามทบีนี่เขาเลสือกดดาเนลิน เขาอาจดผเหมสือน “ลอยนวล” ไป
ไดข้พรข้อมกกับการปฏลิเสธพระเยซผและไมล่แยแสพระวจนะของพระเจข้า แตล่คนแบบนกันี้นกก็ตกอยผล่ภายใตข้พระพลิโรธของ
พระเจข้า และในเชข้าวกันพลิพากษาใหญล่นกันี้นเขาจะเผชลิญหนข้ากกับพระเจข้าเพสืนี่อทบีนี่จะใหข้การสดาหรกับสลินี่งทบีนี่เขาเคยไดข้ยลิน
จากพระวจนะของพระเจข้า แตล่ไดข้ปฏลิเสธทบีนี่จะเชสืนี่อ

ยอหร์น ภายใตข้การดลใจ เขบียนไวข้วล่า “ในเรลินี่มแรกนกันี้นพระวาทะทรงเปป็นอยผล่แลข้ว และพระวาทะทรงอยผล่กกับ
พระเจข้า และพระวาทะทรงเปป็นพระเจข้า...พระวาทะไดข้ทรงสภาพของเนสืนี้อหนกัง และทรงอยผล่ทล่ามกลาง
เรา...” (ยอหร์น 1:1, 14) พระเยซผเองตรกัสวล่า “ถข้อยคดาซซนี่งเราไดข้กลล่าวกกับทล่านทกันี้งหลายนกันี้น เปป็นจลิตวลิญญาณและ
เปป็นชบีวลิต” (ยอหร์น 6:63) และบกัดนบีนี้ในขข้อพระคดาทบีนี่เราศซกษากกันอยผล่ พระองคร์ตรกัสวล่า “คกาทอีชั่เราไดช้กลต่าวแลช้ว นชทั้น
แหละจะพวิพากษาเขาในวชนสทุดทช้าย” พวกยลิวเหลล่านบีนี้ไดข้ยลินพระเยซผตรกัสแลข้ว พวกเขาไดข้ฟฟังคดาสกันี่งสอนของ
พระองคร์แลข้ว และเมสืนี่อพวกเขายสืนอยผล่ตล่อพระพกักตรร์พระเจข้าทบีนี่พระทบีนี่นกันี่งใหญล่สบีขาวนกันี้น ถข้อยคดาทบีนี่พระเยซผไดข้ตรกัสตล่อ
หนข้าพวกเขากก็จะอยผล่ทบีนี่นกันี่นเพสืนี่อพลิพากษาและปรกับโทษพวกเขา



ในโรม 3:19 เปาโลกลล่าววล่า “บกัดนบีนี้ เรารผข้แลข้ววล่าพระราชบกัญญกัตลิทลุกขข้อทบีนี่ไดข้กลล่าวนกันี้น กก็ไดข้กลล่าวแกล่คน
เหลล่านกันี้นทบีนี่อยผล่ใตข้พระราชบกัญญกัตลิเพรืชั่อปปิดปากททุกคน และเพรืชั่อใหช้มนทุษยค์ททุกคนในโลกมอีความผวิดจกาเพาะพระพชกตรค์
พระเจช้า!” ทล่านผผข้อล่านทบีนี่รกัก จงฟฟังคดาเตสือนนบีนี้ใหข้ดบี: พระคดาขข้อนบีนี้กลล่าวถซงระบบของโมเสส แตล่ถข้าพระราชบชญญชตวิ
ของโมเสสเปป็นตกัวปปิดปากมนลุษยร์ ถข้อยคดาของพระเยซผจะยลินี่งมบีอดานาจมากกวต่าสกักเพบียงใด ซซนี่งพระองคร์ไดข้ตรกัสบน
แผล่นดลินโลกและเหลล่าผผข้บรลิสลุทธลิธไดข้บกันทซกไวข้แลข้ว? เรามบีพกันธสกัญญาใหมล่, พระราชบกัญญกัตลิแหล่งเสรบีภาพอกันสมบผรณร์
แบบ เรามบีพระคกัมภบีรร์, พระวจนะอกันสมบผรณร์ครบถข้วนของพระเจข้า และถข้าเราปฏลิเสธทบีนี่จะฟฟังขข้อความของพระ
คกัมภบีรร์และปฏลิเสธทบีนี่จะตช้อนรชบพระครวิสตค์แหล่งพระคกัมภบีรร์, ขข้อพระคกัมภบีรร์เหลล่านกันี้นกก็จะยสืนทบีนี่การพลิพากษานกันี้นเพสืนี่อ
ปรกับโทษเราและเราจะไดข้ยลินพระเยซผตรกัสวล่า “ไปใหข้พข้น! เราไมล่เคยรผข้จกักเจข้าเลย!”

ขข้อ 49: “เพราะเรามวิไดช้กลต่าวตามใจเราเอง แตต่ซจึชั่งเรากลต่าวและพซูดนชทั้น พระบวิดาผซูช้ทรงใชช้เรามา 
พระองคค์นชทั้นไดช้ทรงบชญชาใหช้แกต่เรา”

“เรามวิไดช้กลต่าวตามใจเราเอง” หมายความวล่าพระเยซผไมล่ไดข้กดาลกังตรกัสจากพระองคร์เอง พระองคร์ทรง
ประกาศอบีกครกันี้งถซงความจรลิงซซนี่งพระองคร์ทรงประกาศไปกล่อนหนข้านกันี้นแลข้วบล่อยครกันี้ง-ความสกัมพกันธร์และความเปป็น
หนซนี่งเดบียวกกันอกันใกลข้ชลิดระหวล่างพระเจข้าพระบลิดากกับพระเยซผครลิสตร์พระบลุตร ถข้อยคดาของพระเยซผคสือถข้อยคดาทบีนี่
พระบลิดาประทานใหข้พระองคร์ตรกัส และการปฏลิเสธถข้อยคดาของพระองคร์คสือ การปฏลิเสธพระเจข้าเพราะวล่าพระเยซผ
ทรงเปป็นพระเจข้าทบีนี่มารกับสภาพมนลุษยร์

“ซจึชั่งเรากลต่าวและพซูดนชทั้น พระบวิดาผซูช้ทรงใชช้เรามา พระองคค์นชทั้นไดช้ทรงบชญชาใหช้แกต่เรา” ถข้อยคดาของพระ
เยซผตกันี้งแตล่พระองคร์ไดข้เขข้าสผล่การปรนนลิบกัตลิปวงชนของพระองคร์ คสือถข้อยคดาทบีนี่ตรบีเอกานลุภาพทรงเหก็นพข้องตรงกกัน
กระทกันี่งกล่อนการวางรากฐานของโลก การงานเหลล่านกันี้นทบีนี่พระองคร์ไดข้ทรงกระทดาสดาเรก็จคสือ การงานทบีนี่ถผกกดาหนดไวข้
ลล่วงหนข้าโดยพระเจข้าพระบลิดา เพสืนี่อทบีนี่จะถผกกระทดาโดยพระเยซผพระบลุตรเมสืนี่อพระองคร์จะมารกับรล่างกายหนซนี่งและ
เสดก็จเขข้ามาในโลกเพสืนี่อกระทดาสลินี่งทบีนี่พระราชบกัญญกัตลิไมต่สามารถทดาไดข้เพราะความอล่อนแอของเนสืนี้อหนกัง ทลุกสลินี่งทบีนี่
พระเยซผตรกัสและกระทดาไดข้ถผกจกัดแจงไวข้กล่อนแลข้วโดยตรบีเอกานลุภาพ และดช้วยเหตทุนอีทั้จจึงถซูกจชดแจงโดยสตวิปปัญญาทอีชั่
สมบซูรณค์แบบ

เมสืนี่อเราอล่านในพระวจนะของพระเจข้าวล่า “พระเจข้าทรงใชข้พระบลุตรมา” และ “พระเจข้าทรงใหข้พระบลุตร
ออกมา” และเมสืนี่อพระเยซผตรกัสวล่าถข้อยคดาของพระองคร์เปป็นพระบกัญชาของพระบลิดา เรากก็รผข้ไดข้วล่าวลบีเหลล่านบีนี้ถผกใชข้
โดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธในการลดตกัวลงมาสผล่ความคลิดทบีนี่อล่อนแอของเรา, ความเขข้าใจอกันอล่อนแอของเรา วลบีเหลล่า
นบีนี้ถผกใชข้เพสืนี่อทบีนี่เราจะเขข้าใจ, เทล่าทบีนี่มนลุษยชาตลิจะเขข้าใจไดข้, ความเปป็นหนซนี่งเดบียวกกันอกันสมบผรณร์แบบของตรบีเอกานลุ
ภาพ-พระบลิดา, พระบลุตร, และพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ นบีนี่ไมล่ไดข้หมายความวล่าพระเยซผทรงดข้อยกวล่า (หรสือเปป็นรอง) 
พระเจข้าพระบลิดา;  แตล่ในการตรกัสถซงพระภาคตล่างๆในตรบีเอกานลุภาพ มกันเปป็นไปไมล่ไดข้เลยทบีนี่ความคลิดอกันมบีขบีดจดากกัด
ของมนลุษยร์จะเขข้าใจอยล่างถล่องแทข้และซาบซซนี้งตรบีเอกานลุภาพ เราไมล่สามารถอธลิบายพระเจข้าองคร์เดบียวผผข้ทรง
ประจกักษร์ในสามพระภาคไดข้ แตล่เราเชสืนี่อเรสืนี่องนบีนี้เพราะวล่าพระคกัมภบีรร์ประกาศเรสืนี่องนบีนี้ มกันเปป็นความจรลิงตามพระ
คกัมภบีรร์ และเรากก็ยอมรกับมกันโดยความเชสืนี่อ



เมสืนี่อเราอล่านวล่าพระเจข้าไดข้ประทานคดาบกัญชาแกล่พระบลุตร นบีนี่ไมล่ไดข้หมายความวล่าพระบลุตรไมล่ทรงมบีสล่วน
ใดๆในคดาบกัญชานกันี้นนอกจากทบีนี่จะเชสืนี่อฟฟัง คดาบกัญชานกันี้นทบีนี่พระเจข้าไดข้ประทานแกล่พระบลุตรคสือ การมอบหมายหนข้าทบีนี่
โดยตรบีเอกานลุภาพ ซซนี่งถผกจกัดแจงในพกันธสกัญญาแหล่งการไถล่ และพระบลุตรทรงเตก็มพระทกัยทบีนี่จะกระทดาตามคดา
บกัญชานกันี้นพอๆกกับทบีนี่พระบลิดาทรงเตก็มพระทกัยทบีนี่จะประทานมกัน

ในพระราชบกัญญกัตลิ 18:18, 19 โมเสสเขบียนถข้อยคดาตล่างๆทบีนี่พระเจข้าผผข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธประทานใหข้แกล่เขา 
โดยพยากรณร์วล่า “เราจะโปรดใหช้บชงเกวิดผซูช้พยากรณค์อยต่างเจช้าในหมซูต่พวกพอีชั่นช้องของเขา และเราจะใสต่ถช้อยคกาของ
เราในปากของเขา และเขาจะกลต่าวบรรดาสวิชั่งทอีชั่เราบชญชาเขาไวช้นชทั้นแกต่ประชาชนทชทั้งหลาย ตต่อมาผซูช้ใดไมต่เชรืชั่อฟปัง
ถช้อยคกาของเรา ซจึชั่งผซูช้พยากรณค์กลต่าวในนามของเรา เราจะกกาหนดโทษผซูช้นชทั้น” พระเยซผตรกัสถข้อยคดาทบีนี่พระบลิดาไดข้
บกัญชาพระองคร์ใหข้ตรกัส อกันเปป็นการทดาใหข้คดาพยากรณร์นกันี้นสดาเรก็จซซนี่งประทานใหข้แกล่โมเสสและบกันทซกไวข้หลายรข้อยปป
กล่อนพระเยซผไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลก

ขข้อ 50: “เรารซูช้วต่าพระบชญชาของพระองคค์นชทั้นเปป็นชอีววิตนวิรชนดรค์ เหตทุฉะนชทั้นสวิชั่งทอีชั่เราพซูดนชทั้น เรากด็พซูดตามทอีชั่
พระบวิดาทรงบชญชาเรา”

นบีนี่เทล่ากกับวล่าพระเยซผตรกัสแกล่พวกยลิวเหลล่านบีนี้ในทบีนี่นบีนี้วล่า “ไมล่วล่าพวกทล่านเชสืนี่อสลินี่งทบีนี่เรากลล่าวหรสือไมล่ ไมล่วล่าพวก
ทล่านรกับขข้อความของเราหรสือไมล่ ถข้อยคดาทบีนี่เรากลล่าวกก็ถผกบกัญชาโดยพระเจข้าพระบลิดา ไมล่วล่าพวกทล่านเชสืนี่ออะไรเกบีนี่ยว
กกับสลินี่งทบีนี่เรากลล่าวไปแลข้วกก็ตาม คนเหลล่านกันี้นทบีนี่รชบถข้อยคดาของเรากก็มบีชบีวลิตนลิรกันดรร์และคนเหลล่านกันี้นทบีนี่ปฏลิเสธถข้อยคดา
ของเรากก็จะเกก็บเกบีนี่ยวการปรกับโทษนลิรกันดรร์ในบซงไฟนกันี้น” ในยอหร์น 6:68 เปโตรถามวล่า “พระองคค์เจช้าขช้า พวกขช้า
พระองคค์จะจากไปหาผซูช้ใดเลต่า พระองคค์มอีถช้อยคกาซจึชั่งใหช้มอีชอีววิตนวิรชนดรค์”-แตล่เปโตรเปป็นหนซนี่งในไมล่กบีนี่คนเหลล่านกันี้นทบีนี่เชสืนี่อ
ถข้อยคดาของพระเยซผ

“เหตทุฉะนชทั้นสวิชั่งทอีชั่เราพซูดนชทั้น เรากด็พซูดตามทอีชั่พระบวิดาทรงบชญชาเรา” ดข้วยถข้อยคดาเหลล่านบีนี้ พระเยซผทรงใหข้
คดาเทศนาของพระองคร์ทบีนี่ตรกัสแกล่พวกยลิวเหลล่านกันี้นในกรลุงเยรผซาเลก็มมาถซงตอนจบ ตกันี้งแตล่การเรลินี่มตข้นของการ
ปรนนลิบกัตลิปวงชนของพระองคร์ตลอดสามปปครซนี่งนกันี้น พระองคร์ไดข้ทรงเดลินอยผล่ทล่ามกลางพวกเขา พระองคร์ไดข้
ประทานขล่าวสารนกันี้นแกล่พวกเขาทบีนี่พระบลิดาประทานใหข้แกล่พระองคร์เพสืนี่อทบีนี่จะประทานแกล่พวกเขาแลข้ว ดกังนกันี้นใน
การปฏวิเสธขล่าวสารนกันี้นพวกเขาจซงไมล่เพบียงปฏลิเสธพระองคห์เทล่านกันี้น พวกเขายกังปฏลิเสธพระเจช้าแหต่งบรรพบทุรทุษของ
พวกเขาดข้วย ในการปฏลิเสธถข้อยคดาของพระเยซผ พวกเขากก็ปฏลิเสธพระวจนะของพระเจข้า-และหากไมล่มบีพระวจนะ
ของพระเจข้า กก็ไมล่มบีความรอดเลย เราถผกบอกอยล่างชกัดแจข้งวล่า “ความเชสืนี่อเกลิดขซนี้นเพราะการไดข้ยลิน และการไดช้ยวิน
เกวิดขจึทั้นโดยพระวจนะของพระเจจ้า” (รม. 10:17) 

พระเยซผตรกัสแกล่นลิโคเดมกัสวล่า “ถข้าผผข้ใดไมล่ไดข้บกังเกลิดใหมล่ ผผข้นกันี้นจะเหก็นอาณาจกักรของพระเจข้าไมล่ไดข้...ถข้าผผข้ใด
ไมล่ไดข้บกังเกลิดจากนทั้กา (พระวจนะ) และพระววิญญาณ ผผข้นกันี้นจะเขข้าในอาณาจกักรของพระเจข้าไมล่ไดข้” (ยอหร์น 3:3, 5)

เราบกังเกลิดใหมล่ “ไมล่ใชล่จากพสืชทบีนี่จะเปฟปี่อยเนล่าเสบีย แตล่จากพสืชอชนไมต่รซูช้เปฟปี่อยเนต่า ครือดจ้วยพระวจนะของ
พระเจจ้าอกันทรงชบีวลิตและดดารงอยผล่เปป็นนลิตยร์” (1 ปต. 1:23)

พระเยซผตรกัสวล่า “ถช้าผซูช้ใดฟปังคดาของเราและเชสืนี่อในพระองคร์ผผข้ทรงใชข้เรามา ผซูช้นชทั้นกด็มอีชอีววิตนวิรชนดรค์ และไมต่
ถซูกพวิพากษา แตล่ไดข้ผล่านพข้นความตายไปสผล่ชบีวลิตแลข้ว” (ยอหร์น 5:24) 



“เหตลุฉะนกันี้น จงถอดทลินี้งการโสโครกทลุกอยล่าง และการชกันี่วรข้ายอกันดาษดสืนี่น และจงนข้อมใจรกับพระวจนะททที่
ทรงปลผกฝปังไวจ้แลจ้วนททั้น ซจึชั่งสามารถชต่วยจวิตววิญญาณของทต่านทชทั้งหลายใหช้รอดไดช้” (ยากอบ 1:21)

พระเยซผตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “ทต่านทชทั้งหลายไดช้รชบการชการะใหช้สะอาดแลช้วดจ้วยถจ้อยคดาททที่
เราไดจ้กลว่าวแกว่ทว่าน” (ยอหร์น 15:3) 

สดาหรกับคนไมล่เชสืนี่อ พระวจนะของพระเจข้าคสือฤทธวิธเดชของพระเจข้าซซนี่งนดาไปสผล่ความรอด (รม. 1:16)
สดาหรกับผผข้เชสืนี่อ พระวจนะคสือโคมสดาหรกับสล่องเทข้าและประทบีปสดาหรกับวลิถบีทาง (เพลงสดลุดบี 119:105)
และสลุดทข้ายแลข้ว-ผมขอบคลุณพระเจข้าทบีนี่เรามบีพระสกัญญาทบีนี่วล่าพระวจนะของพระองคร์ไมล่สามารถถผก

ทดาลายไดข้ ไมล่วล่าพญามารและนรกทกันี้งสลินี้นจะทดาสลินี่งใดตล่อพระวจนะนกันี้นกก็ตาม:
“ขผู้าแตข่พระเยโฮวาหห์ พระวจนะของพระองคห์ปปักแนข่นอยผข่ในสวรรคห์เปป็นนริตยห์!” (เพลงสดลุดบี 119:89)
พระวจนะของพระเจข้าคสือบทสรลุปและสาระสดาคกัญแหล่งคดาสอนทกันี้งหมดของพระเยซผ การปฏลิเสธและ

รกังเกบียจพระวจนะคสือการปฏลิเสธและรกังเกบียจทลุกสลินี่งทบีนี่พระองคร์ไดข้ทรงสอน-ใชล่แลข้วครกับ ทลุกสลินี่งทบีนี่พระองคร์ทรงเปป็น 
เพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระวาทะทบีนี่รกับสภาพมนลุษยร์ การปฏลิเสธพระวจนะของพระเจข้ากก็นดาคดาตกัดสลินลงโทษมา
จากพระเจข้า ผผข้ทบีนี่ปฏลิเสธขล่าวประเสรลิฐวกันนบีนี้กก็ปฏลิเสธทลุกสลินี่งทบีนี่พระเยซผไดข้ทรงเทศนา, สกันี่งสอน, และกระทดา, เพราะ
วล่าขล่าวประเสรลิฐปฝ่าวรข้องหลกักคดาสอนและคดาสกันี่งสอนของพระเยซผครลิสตร์เจข้า, พระบลุตรของพระเจข้า, พระผผข้ชล่วยใหข้
รอดของคนบาปทกันี้งหลาย

ความรข้ายแรงของการปฏลิเสธพระวจนะอยผล่ตรงขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าทลุกคดาทบีนี่พระเยซผตรกัสไดข้ถผกบกัญชาโดย
พระเจข้าพระบลิดา พระครลิสตร์ทรงประกาศอยล่างชกัดเจนและบล่อยครกันี้งวล่าพระองคร์เองไมล่ใชล่แหลล่งทบีนี่มาของคดาสกันี่งสอน
ของพระองคร์ แตล่คดาสกันี่งสอนของพระองคร์คสือ คดาบกัญชาของพระเจข้าพระบลิดาผผข้ไดข้ทรงสล่งพระองคร์เขข้ามาในโลกเพสืนี่อ
ประกาศพระบลิดาและนดาความสวล่างและชบีวลิตมายกังคนทกันี้งปวงทบีนี่จะยอมเชสืนี่อในพระราชกลิจทบีนี่เสรก็จสลินี้นของพระองคร์

บกัดนบีนี้เรามาถซงตอนจบของสล่วนแรกของขล่าวประเสรลิฐของยอหร์นแลข้ว บททบีนี่ 13 ขซนี้นตข้นดข้วย “กล่อนถซงเทศ
กาลเลบีนี้ยงปฟัสกา เมรืชั่อพระเยซซูทรงทราบวต่า ถขงเวลาแลจ้วททที่พระองคค์จะทรงจากโลกนบีนี้ไปหาพระบลิดา พระองคร์ทรง
รกักพวกของพระองคร์ซซนี่งอยผล่ในโลกนบีนี้ พระองคค์ทรงรชกเขาจนถจึงทอีชั่สทุด”

พระเยซผไดข้ประทานคดาพยานตล่อหนข้าผผข้คนของพระองคร์แลข้ว, คดาพยานตล่อหนข้าสาธารณชนของพระองคร์ 
การงานเหลล่านกันี้นซซนี่งพระเจข้าพระบลิดาไดข้ทรงสล่งพระองคร์มากระทดา พระองคค์ไดช้ทรงกระทกาแลช้ว ขล่าวสารทบีนี่พระเจข้า
พระบลิดาไดข้ประทานแกล่พระองคร์เพสืนี่อทบีนี่จะประทานกด็ถซูกประทานใหช้แลช้ว การพลิพากษาไดข้ถผกประกาศแลข้ว และ
ตกันี้งแตล่บกัดนบีนี้เปป็นตข้นไปงานรกับใชข้ของพระองคร์จะมลุล่งเนข้นทบีนี่คนกลลุล่มเลก็กนกันี้นซซนี่งพระองคร์ไดข้ทรงเรบียกใหข้เดลินกกับพระองคร์
ขณะทบีนี่พระองคร์ทรงปรนนลิบกัตลิอยผล่บนโลกนบีนี้



บททรีที่ 13
13:1 กล่อนถซงเทศกาลเลบีนี้ยงปฟัสกา เมสืนี่อพระเยซผทรงทราบวล่า ถซงเวลาแลข้วทบีนี่พระองคร์จะทรงจากโลกนบีนี้ไปหาพระ
บลิดา พระองคร์ทรงรกักพวกของพระองคร์ซซนี่งอยผล่ในโลกนบีนี้ พระองคร์ทรงรกักเขาจนถซงทบีนี่สลุด
13:2 ขณะเมสืนี่อรกับประทานอาหารเยก็นเสรก็จแลข้ว พญามารไดข้ดลใจยผดาสอลิสคารลิโอท บลุตรชายของซบีโมน ใหข้ทรยศ
พระองคร์
13:3 พระเยซผทรงทราบวล่าพระบลิดาไดข้ประทานสลินี่งทกันี้งปวงใหข้อยผล่ในพระหกัตถร์ของพระองคร์ และทรงทราบวล่า
พระองคร์มาจากพระเจข้า และจะไปหาพระเจข้า
13:4 พระองคร์ทรงลลุกขซนี้นจากการรกับประทานอาหารเยก็น ทรงถอดฉลองพระองคร์ออกวางไวข้ และทรงเอา
ผข้าเชก็ดตกัวคาดเอวพระองคร์ไวข้
13:5 แลข้วกก็ทรงเทนนี้ดาลงในอล่าง และทรงตกันี้งตข้นเอานนี้ดาลข้างเทข้าของพวกสาวก และเชก็ดดข้วยผข้าทบีนี่ทรงคาดเอวไวข้นกันี้น
13:6 แลข้วพระองคร์ทรงมาถซงซบีโมนเปโตร และเปโตรทผลพระองคร์วล่า “พระองคร์เจข้าขข้า พระองคร์จะทรงลข้างเทข้า
ของขข้าพระองคร์หรสือ”
13:7 พระเยซผตรกัสตอบเขาวล่า “สลินี่งทบีนี่เรากระทดาในขณะนบีนี้ทล่านยกังไมล่เขข้าใจ แตล่ภายหลกังทล่านจะเขข้าใจ”
13:8 เปโตรทผลพระองคร์วล่า “พระองคร์จะทรงลข้างเทข้าของขข้าพระองคร์ไมล่ไดข้” พระเยซผตรกัสตอบเขาวล่า “ถข้าเราไมล่
ลข้างทล่านแลข้ว ทล่านจะมบีสล่วนในเราไมล่ไดข้”
13:9 ซบีโมนเปโตรทผลพระองคร์วล่า “พระองคร์เจข้าขข้า มลิใชล่แตล่เทข้าของขข้าพระองคร์เทล่านกันี้น แตล่ขอทรงโปรดลข้างทกันี้งมสือ
และศบีรษะดข้วย”
13:10 พระเยซผตรกัสกกับเขาวล่า “ผผข้ทบีนี่อาบนนี้ดาแลข้วไมล่จดาเปป็นตข้องชดาระกายอบีก ลข้างแตล่เทข้าเทล่านกันี้น เพราะสะอาดหมด
ทกันี้งตกัวแลข้ว พวกทล่านกก็สะอาดแลข้ว แตล่ไมล่ใชล่ทลุกคน”
13:11 เพราะพระองคร์ทรงทราบวล่า ใครจะเปป็นผผข้ทรยศพระองคร์ เหตลุฉะนกันี้นพระองคร์จซงตรกัสวล่า “ทล่านทกันี้งหลายไมล่
สะอาดทลุกคน”
13:12 เมสืนี่อพระองคร์ทรงลข้างเทข้าเขาทกันี้งหลายแลข้ว พระองคร์กก็ทรงฉลองพระองคร์ และเอนพระกายลงอบีกตรกัสกกับ
เขาวล่า “ทล่านทกันี้งหลายเขข้าใจในสลินี่งทบีนี่เราไดข้กระทดาแกล่ทล่านหรสือ
13:13 ทล่านทกันี้งหลายเรบียกเราวล่า พระอาจารยร์และองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า ทล่านเรบียกถผกแลข้ว เพราะเราเปป็นเชล่นนกันี้น
13:14 ฉะนกันี้นถข้าเราผผข้เปป็นองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าและพระอาจารยร์ของทล่าน ไดข้ลข้างเทข้าของพวกทล่าน พวกทล่านกก็ควร
จะลข้างเทข้าของกกันและกกันดข้วย
13:15 เพราะวล่าเราไดข้วางแบบแกล่ทล่านแลข้ว เพสืนี่อใหข้ทล่านทดาเหมสือนดกังทบีนี่เราไดข้กระทดาแกล่ทล่าน
13:16 เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านวล่า ทาสจะเปป็นใหญล่กวล่านายกก็ไมล่ไดข้ และทผตจะเปป็นใหญล่กวล่าผผข้ทบีนี่ใชข้เขาไปกก็
หามลิไดข้
13:17 ถข้าทล่านรผข้ดกังนบีนี้แลข้ว และทล่านประพฤตลิตาม ทล่านกก็เปป็นสลุข
13:18 เรามลิไดข้พผดถซงพวกทล่านสลินี้นทลุกคน เรารผข้จกักผผข้ทบีนี่เราไดข้เลสือกไวข้แลข้ว แตล่เพสืนี่อพระคกัมภบีรร์จะสดาเรก็จทบีนี่วล่า ‘ผผข้ทบีนี่รกับ
ประทานอาหารกกับเราไดข้ยกสข้นเทข้าตล่อเรา’



13:19 เราบอกทล่านทกันี้งหลายเดบีดี๋ยวนบีนี้กล่อนทบีนี่เรสืนี่องนบีนี้จะเกลิดขซนี้น เพสืนี่อวล่าเมสืนี่อเรสืนี่องนบีนี้เกลิดขซนี้นแลข้วทล่านจะไดข้เชสืนี่อวล่าเราคสือ
ผผข้นกันี้น
13:20 เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านวล่า ผผข้ใดไดข้รกับผผข้ทบีนี่เราใชข้ไป ผผข้นกันี้นกก็รกับเราดข้วย และผผข้ใดไดข้รกับเรา ผผข้นกันี้นไดข้รกับ
พระองคร์ผผข้ทรงใชข้เรามา”
13:21 เมสืนี่อพระเยซผตรกัสดกังนกันี้นแลข้ว พระองคร์กก็ทรงเปป็นทลุกขร์ในพระทกัย และตรกัสเปป็นพยานวล่า “เราบอกความจรลิง
แกล่ทล่านวล่า คนหนซนี่งในพวกทล่านจะทรยศเรา”
13:22 เหลล่าสาวกจซงมองหนข้ากกันและสงสกัยวล่าคนทบีนี่พระองคร์ตรกัสถซงนกันี้นคสือผผข้ใด
13:23 มบีสาวกคนหนซนี่งทบีนี่พระเยซผทรงรกักไดข้เอนกายอยผล่ทบีนี่พระทรวงของพระเยซผ
13:24 ซบีโมนเปโตรจซงทดาไมข้ทดามสือใหข้เขาทผลถามพระองคร์วล่าคนทบีนี่พระองคร์ตรกัสถซงนกันี้นคสือผผข้ใด
13:25 ขณะทบีนี่ยกังเอนกายอยผล่ทบีนี่พระทรวงของพระเยซผ สาวกคนนกันี้นกก็ทผลถามพระองคร์วล่า “พระองคร์เจข้าขข้า คนนกันี้น
คสือใคร”
13:26 พระเยซผตรกัสตอบวล่า “คนนกันี้นคสือผผข้ทบีนี่เราจะเอาอาหารนบีนี้จลินี้มแลข้วยสืนี่นใหข้” และเมสืนี่อพระองคร์ทรงเอาอาหารนกันี้น
จลินี้มแลข้ว กก็ทรงยสืนี่นใหข้แกล่ยผดาสอลิสคารลิโอทบลุตรชายซบีโมน
13:27 เมสืนี่อยผดาสรกับประทานอาหารนกันี้นแลข้ว ซาตานกก็เขข้าสลิงในใจเขา พระเยซผจซงตรกัสกกับเขาวล่า “ทล่านจะทดาอะไร
กก็จงทดาเรก็วๆเถลิด”
13:28 ไมล่มบีผผข้ใดในพวกนกันี้นทบีนี่เอนกายลงรกับประทานเขข้าใจวล่า เหตลุใดพระองคร์จซงตรกัสกกับเขาเชล่นนกันี้น
13:29 บางคนคลิดวล่าเพราะยผดาสถสือถลุงเงลิน พระเยซผจซงตรกัสบอกเขาวล่า “จงไปซสืนี้อสลินี่งทบีนี่เราตข้องการสดาหรกับเทศกาล
เลบีนี้ยงนกันี้น” หรสือตรกัสบอกเขาวล่า เขาควรจะใหข้ทานแกล่คนจนบข้าง
13:30 ดกังนกันี้นเมสืนี่อยผดาสรกับประทานอาหารชลินี้นนกันี้นแลข้วเขากก็ออกไปทกันทบี ขณะนกันี้นเปป็นเวลากลางคสืน
13:31 เมสืนี่อเขาออกไปแลข้ว พระเยซผจซงตรกัสวล่า “บกัดนบีนี้บลุตรมนลุษยร์กก็ไดข้รกับเกบียรตลิแลข้ว และพระเจข้าทรงไดข้รกับเกบียรตลิ
เพราะบลุตรมนลุษยร์
13:32 ถข้าพระเจข้าไดข้รกับเกบียรตลิเพราะพระบลุตร พระเจข้ากก็จะทรงประทานใหข้พระบลุตรมบีเกบียรตลิในพระองคร์เอง 
และพระเจข้าจะทรงใหข้มบีเกบียรตลิเดบีดี๋ยวนบีนี้
13:33 ลผกเลก็กๆเออ๋ย เรายกังจะอยผล่กกับเจข้าทกันี้งหลายอบีกขณะหนซนี่ง เจข้าจะเสาะหาเรา และดกังทบีนี่เราไดข้พผดกกับพวกยลิว
แลข้ว บกัดนบีนี้เราจะพผดกกับเจข้าคสือ ‘ทบีนี่เราไปนกันี้นเจข้าทกันี้งหลายไปไมล่ไดข้’
13:34 เราใหข้บกัญญกัตลิใหมล่ไวข้แกล่เจข้าทกันี้งหลายคสือใหข้เจข้ารกักซซนี่งกกันและกกัน เรารกักเจข้าทกันี้งหลายมาแลข้วอยล่างไร เจข้า
จงรกักกกันและกกันดข้วยอยล่างนกันี้น
13:35 ถข้าเจข้าทกันี้งหลายรกักกกันและกกัน ดกังนบีนี้แหละคนทกันี้งปวงกก็จะรผข้ไดข้วล่าเจข้าทกันี้งหลายเปป็นสาวกของเรา”
13:36 ซบีโมนเปโตรทผลพระองคร์วล่า “พระองคร์เจข้าขข้า พระองคร์จะเสดก็จไปทบีนี่ไหน” พระเยซผตรกัสตอบเขาวล่า “ทบีนี่ซซนี่ง
เราจะไปนกันี้นทล่านจะตามเราไปเดบีดี๋ยวนบีนี้ไมล่ไดข้ แตล่ภายหลกังทล่านจะตามเราไป”
13:37 เปโตรทผลพระองคร์วล่า “พระองคร์เจข้าขข้า เหตลุใดขข้าพระองคร์จซงตามพระองคร์ไปเดบีดี๋ยวนบีนี้ไมล่ไดข้ ขข้าพระองคร์จะ
สละชบีวลิตเพสืนี่อพระองคร์”



13:38 พระเยซผตรกัสตอบเขาวล่า “ทล่านจะสละชบีวลิตของทล่านเพสืนี่อเราหรสือ เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านวล่า กล่อนไกล่ขกัน 
ทล่านจะปฏลิเสธเราสามครกันี้ง”

ในบททบีนี่ 1 ขข้อ 1 ถซง 14 ของขล่าวประเสรลิฐของยอหร์น เราไดข้ศซกษาเรสืนี่องพระวาทะนลิรกันดรร์ผผข้ไดข้ทรงรกับ
สภาพมนลุษยร์ในพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผข้เปป็นเจข้า, พระผผข้ชล่วยใหข้รอดของเรา 

ในบททบีนี่ 1 ขข้อ 15 ถซง 34 เราไดข้ศซกษาคดาพยานของยอหร์นผผข้ใหข้รกับบกัพตลิศมา, ผผข้เบลิกทางขององคร์พระผผข้
เปป็นเจข้าของเรา

ในบททบีนี่ 1 ขข้อ 35 จนถซงบททบีนี่ 12 ขข้อ 50 เราไดข้ศซกษาการปรนนลิบกัตลิปวงชนของพระเยซผครลิสตร์ขณะทบีนี่
พระองคร์ทรงดดาเนลินอยผล่บนถนนเปฟฟื้อนฝลุฝ่นแหล่งแควข้นยผเดบีย, แควข้นกาลลิลบี, และแถบชนบททบีนี่อยผล่ลข้อมรอบ เราไดข้
ศซกษาการอกัศจรรยร์ตล่างๆของพระองคร์และถข้อยคดาแหล่งชบีวลิตอกันแสนวลิเศษของพระองคร์

บกัดนบีนี้เรามาถซงการปรนนลิบกัตลิแบบสล่วนตกัวของพระองคร์ซซนี่งปรนนลิบกัตลิเหลล่าสาวกสลิบสองคนของพระองคร์, 
คนของพระองคค์เอง มกันเปป็นความจรลิงทบีนี่วล่าพระคกัมภบีรร์ทลุกตอนไดข้รกับการดลใจและเปป็นประโยชนร์ตล่อเรา แตล่ถข้อยคดา
เหลล่านบีนี้ในบททบีนี่ 13 กก็ถผกกลล่าวโดยพระเยซผโดยตรงแกล่สาวกสลิบสองคนนกันี้นเปป็นการสล่วนตกัว

ปปัสกาสทุดทผู้าย
ขข้อ 1: “กต่อนถจึงเทศกาลเลอีทั้ยงปปัสกา เมรืชั่อพระเยซซูทรงทราบวต่า ถจึงเวลาแลช้วทอีชั่พระองคค์จะทรงจากโลกนอีทั้

ไปหาพระบวิดา พระองคค์ทรงรชกพวกของพระองคค์ซจึชั่งอยซูต่ในโลกนอีทั้ พระองคค์ทรงรชกเขาจนถจึงทอีชั่สทุด”
เมสืนี่อเราศซกษาหนกังสสือขล่าวประเสรลิฐทกันี้งสบีนี่เลล่ม เรากก็สกังเกตเหก็นวล่าบกันทซกของยอหร์นเกบีนี่ยวกกับหกวกันสลุดทข้าย

ขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้ากล่อนการถผกตรซงกางเขนของพระองคร์เวข้นหลายสลินี่งทบีนี่ถผกกลล่าวถซงโดยมกัทธลิว, มาระโก, และ
ลผกา เราทราบวล่าพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธทรงนดาในการนบีนี้ เพราะวล่ายอหร์นไดข้รกับการดลใจอยล่างแทข้จรลิงโดยพระเจข้า
พอๆกกับผผข้เขบียนขล่าวประเสรลิฐอบีกสามคนทบีนี่เหลสือ ดข้วยเหตลุนบีนี้เราจซงไมล่ถามวล่าทกาไมเขาถซงเวข้นบางสลินี่ง เรายอมรกับเรสืนี่อง
นบีนี้วล่าเปป็นพระประสงคร์ของพระเจข้าและแผนการของพระองคร์ซซนี่งถผกจกัดเตรบียมไวข้ลล่วงหนข้ากล่อนการวางรากฐานของ
โลก

เราอาจเขบียนรายการบางสลินี่งตรงนบีนี้ทบีนี่ถผกบกันทซกโดยมกัทธลิว, มาระโก, และลผกา แตล่ไมล่ถผกพบในขล่าว
ประเสรลิฐของยอหร์น:

คดาอลุปมาเรสืนี่องบลุตรนข้อยหลงหาย (ลผกา 15:11-32)
คดาอลุปมาเรสืนี่องเจข้าของบข้านทบีนี่ปลล่อยเชล่าสวนองลุล่นของตนใหข้แกล่พวกคนเชล่าสาวน (มธ. 21:33; มก. 12:1; 

ลก. 20:9)
คดาอลุปมาเรสืนี่องเครสืนี่องแตล่งกายรล่วมงานสมรส (มธ. 22:1; ลก. 14:16)
คดาอลุปมาเรสืนี่องหญลิงพรหมจารบีสลิบคนนกันี้น, หข้าคนมบีปฟัญญาและหข้าคนโงล่ (มธ. 25:1) 
คดาอลุปมาเรสืนี่องเงลินตะลกันตร์ (มธ. 25:14)
การแยกบรรดาประชาชาตลิออกจากกกัน (แกะและแพะ) (มธ. 25:31)
การทรงชดาระพระวลิหารครกันี้งทบีนี่สอง (มธ. 21:12; มก. 11:15; ลก. 19:45)
การแชล่งสาปตข้นมะเดสืนี่อนกันี้น (มธ. 21:18; มก. 11:12-14)



การสนทนาตล่อหนข้าประชาชนกกับพวกปลุโรหลิตใหญล่และพวกผผข้อาวลุโสเกบีนี่ยวกกับบกัพตลิศมาของยอหร์นผผข้ใหข้รกับ
บกัพตลิศมา (มธ. 21:25; มก.11:30; ลก. 20:4)

เวลานกันี้นเมสืนี่อพระเยซผทรงสงบปากพวกฟารลิสบี, พวกสะดผสบี, และพวกนกักกฎหมาย (มธ. 23:13; มก. 
12:38; ลก. 20:47)

การสถาปนาพลิธบีระลซกถซงองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า (มธ. 26:26; มก. 14:22; ลก. 22:17)
สลินี่งเหลล่านบีนี้ทกันี้งสลินี้นถผกพบในมกัทธลิว, มาระโก, หรสือลผกา บางครชทั้งกด็ในทชทั้งสามเลต่ม แตล่ยอหร์นไมล่บกันทซก

เหตลุการณร์เหลล่านบีนี้เลย
อบีกเรสืนี่องหนซนี่งทบีนี่ถผกเวข้นโดยยอหร์นผผข้เปป็นทบีนี่รกักคสือ คดาพยากรณร์ทบีนี่พระเยซผประทานใหข้บนภผเขามะกอกเทศ 

ถซงแมข้วล่ามกัทธลิวลงรายละเอบียดเกบีนี่ยวกกับคดาพยากรณร์นบีนี้กก็ตาม เหมสือนเดลิมคสือ เราไมล่ถามวล่าทกาไม เพราะเราจดา
ถข้อยคดาของโยบ 33:13 ไดข้วล่าพระเจข้า “ไมล่ทรงรายงานเรสืนี่องพระราชกลิจใดๆของพระองคร์เลย” พระเจข้าทรง
อดานาจสลิทธลิธขาด ทางทกันี้งหลายของพระองคร์ไมล่ใชล่ทางทกันี้งหลายของเรา ความคลิดทกันี้งหลายของพระองคร์ไมล่ใชล่ความ
คลิดทกันี้งหลายของเรา แตล่สล่วนตกัวแลข้วผมเชสืนี่อวล่าเหตลุผลทบีนี่พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธไมล่ไดข้ประทานถข้อยคดาเชลิงพยากรณร์ทบีนี่
พระเยซผตรกัสบนภผเขามะกอกเทศนกันี้นใหข้แกล่ยอหร์นกก็เพราะวล่า ยอหร์นจะไดข้รกับและบกันทซกหนกังสสือวลิวรณร์ทบีนี่ยลินี่งใหญล่
นกันี้น, หนกังสสือทบีนี่บอกเลล่า “สลินี่งเหลล่านกันี้นทบีนี่จะบกังเกลิดขซนี้นหลกังจากนบีนี้” บททบีนี่ 2 และ 3 ของวลิวรณร์มบีคดาพยากรณร์เกบีนี่ยวกกับ
ครลิสตจกักรตกันี้งแตล่ตข้นจนจบ และเรลินี่มตข้นทบีนี่บททบีนี่ 4  ยอหร์นไดข้เขบียน “สลินี่งเหลล่านกันี้นทบีนี่จะบกังเกลิดขซนี้นหลกังจากนบีนี้” ตามทบีนี่
พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธทรงบกัญชา: “จงเขบียนเหตลุการณร์ซซนี่งเจข้าไดข้เหก็น และเหตลุการณร์ทบีนี่กดาลกังเปป็นอยผล่ขณะนบีนี้ กกับทกันี้ง
เหตลุการณร์ซซนี่งจะเกลิดขซนี้นในภายหนข้าดข้วย” (วว. 1:19) เนสืนี่องจากพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธทรงรผข้วล่ายอหร์นจะบกันทซกยบีนี่สลิบ
สองบทนกันี้นของวลิวรณร์ จซงไมล่จดาเปป็นตข้องประทานคดาพยากรณร์ทบีนี่พระเยซผตรกัสบนภผเขามะกอกเทศใหข้แกล่เขาซซนี่งมบี
เนสืนี้อหาเกบีนี่ยวกกับอวสานกาลและการเสดก็จมาครกันี้งทบีนี่สองของพระองคร์

สล่วนตกัวแลข้วผมเชสืนี่อดข้วยวล่าเหตลุผลทบีนี่พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธไมล่ทรงใหข้ยอหร์นบกันทซกเรสืนี่องพลิธบีระลซกถซงองคร์พระ
ผผข้เปป็นเจข้าตามทบีนี่มบีบกันทซกไวข้ในหนกังสสือขล่าวประเสรลิฐเลล่มอสืนี่นๆทบีนี่เหลสือกก็คสือวล่า แมข้กระทกันี่งในสมกัยนกันี้นกก็มบีแนวโนข้มทบีนี่เพลินี่ม
ขซนี้นเรสืนี่อยๆทบีนี่จะบผชาศบีลศกักดลิธสลิทธลิธตล่างๆเหมสือนรผปเคารพ-และพระเยซผไมล่เคยประสงคร์ใหข้เปป็นเชล่นนกันี้นเลย ความเชสืนี่อ
แบบครลิสเตบียนไมล่ใชล่พวิธอีการตต่างๆ: แตล่เปป็นพระครลิสตร์ในผผข้เชสืนี่อ และผผข้เชสืนี่อในพระครลิสตร์ (คส. 1:27; 3:3) ความเชสืนี่อ
แบบครลิสเตบียนทบีนี่แทข้จรลิงไมล่ยกชผพลิธบีตล่างๆทบีนี่ปฏลิบกัตลิภายนอก, วกันสดาคกัญตล่างๆ ฯลฯ ความเชสืนี่อแบบครลิสเตบียนไมล่ใชล่ 
“รผปแบบ” แตล่เปป็นบลุคคลผผข้หนซนี่งทบีนี่มบีชบีวลิตอยผล่-พระครริสตห์ พระองคร์ทรงเปป็นศบีรษะ, รากฐาน, หกัวใจ, กระแสเลสือด, 
ชบีวลิต พระครลิสตร์คคือความเชสืนี่อแบบครลิสเตบียน และหากปราศจากพระองคร์กก็ไมข่มรีความเชสืนี่อแบบครลิสเตบียน

บกัดนบีนี้ ทล่านทบีนี่รกัก เราทราบวล่าขล่าวประเสรลิฐของยอหร์นเปป็น “หนกังสสือความรอด” (ยอหร์น 20:31) และ
กระนกันี้นพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธกก็ไมล่ไดข้ดลใจยอหร์นใหข้แมข้แตล่เอต่ยถจึงพลิธบีระลซกถซงองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า นบีนี่เปป็นขข้อพลิสผจนร์ทบีนี่
แนล่ชกัดวล่าพลิธบีนบีนี้ไมล่ใชล่ (เหมสือนอยล่างทบีนี่หลายคนอยากใหข้เราเชสืนี่อ) สลินี่งทบีนี่สดาคกัญทบีนี่สลุดเปป็นอกันดกับหนซนี่งในความเชสืนี่อแบบ
ครลิสเตบียน ผลของเถาองลุล่นไมต่กลายเปป็นพระโลหลิตจรลิงๆของพระเยซผ และขนมปฟังไรข้เชสืนี้อไมล่กลายเปป็นเนสืนี้อหนกังของ
พระองคร์เชล่นกกัน! นกันี่นไมล่ใชล่เหตลุผลทบีนี่พระเยซผทรงสถาปนาพลิธบีนบีนี้และสกันี่งผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายใหข้ถสือพลิธบีนบีนี้จนกวล่าพระองคร์
เสดก็จมาอบีกทบี: พระองคค์ไดช้ทรงสถาปนาพวิธอีนอีทั้เพรืชั่อแสดงใหช้เหด็นการสวิทั้นพระชนมค์, การถซูกฝปังไวช้, และการฟฟฟื้นครืน



พระชนมค์ของพระองคค์จนกวต่าพระองคค์เสดด็จกลชบมา เปาโลกลล่าวแกล่ครลิสตจกักรทบีนี่เมสืองโครลินธร์วล่า “เพราะวล่าเมสืนี่อ
ทล่านทกันี้งหลายกลินขนมปฟังนบีนี้และดสืนี่มจากถข้วยนบีนี้เวลาใด ทล่านกก็ประกาศการวายพระชนมร์ขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้า
จนกวล่าพระองคร์จะเสดก็จมา” (1 คร. 11:26)

ขล่าวประเสรลิฐของยอหร์นสอนเราอยล่างชกัดเจนในวลิธบีแหล่งความรอด-เราถผกสอนเกบีนี่ยวกกับความจกาเปป็น
สดาหรกับการบกังเกลิดใหมล่, “ววิธอี” ของการบกังเกลิดใหมล่, และสลินี่งอสืนี่นๆทกันี้งปวงทบีนี่จดาเปป็นสดาหรกับความรอด; ดกังนกันี้นถข้าพลิธบี
ระลซกถซงองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าเปป็นสลินี่งทบีนี่สดาคกัญทบีนี่สลุดในความรอดของเรา แลข้วทดาไมพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธถซงทรงยอม
ใหข้ยอหร์นเงบียบเสบียงอยล่างสลินี้นเชลิงเกบีนี่ยวกกับเรสืนี่องนกันี้นเลล่า? มบีเหตทุผลประการหนซนี่งทบีนี่ชกัดเจนและเขข้าใจไดข้วล่าทดาไมยอหร์น
ถซงไมล่บกันทซกถข้อยคดาเกบีนี่ยวกกับพลิธบีนบีนี้, ถข้อยคดาซซนี่งประทานใหข้แกล่มกัทธลิว, มาระโก, และลผกา: พวิธอีระลจึกถจึงองคค์พระผซูช้
เปป็นเจช้าไมว่ใชว่สวิชั่งสกาคชญตต่อความรอด และมชนไมต่ใชต่สวิชั่งหลชกในความเชรืชั่อแบบครวิสเตอียน; มกันเปป็นสลินี่งรอง เหมสือนกกับทบีนี่
บชพตวิศมาในนทั้กาเปป็นสลินี่งรอง

ใชล่ครกับ ผมเชสืนี่อในบกัพตลิศมาดข้วยนนี้ดาสดาหรกับผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลาย และผมกก็เชสืนี่อดข้วยในการถสือพลิธบีระลซกถซงองคร์
พระผผข้เปป็นเจข้า แตล่ผมไมล่ถสือพลิธบีนบีนี้เพสืนี่อทบีนี่จะไดข้รกับความรอด หรสือเพสืนี่อชล่วยใหข้ผมรอดตล่อไป-หรสือเพสืนี่อชล่วยผมใหข้ไปถซง
สวรรคร์ ผมถสือพลิธบีนบีนี้ดข้วยเหตลุผลอกันแนล่ชกัดทบีนี่พระเยซผตรชสไวช้วต่าจงถสือพลิธบีนบีนี้เพสืนี่อเปป็นทบีนี่ระลซกถซงพระองคร์จนกวล่า
พระองคร์เสดก็จมาครกันี้งทบีนี่สอง

“กต่อนถจึงเทศกาลเลอีทั้ยงปปัสกา...” เมสืนี่อเราศซกษาหนกังสสือขล่าวประเสรลิฐทกันี้งสบีนี่เลล่ม เรากก็สกังเกตเหก็นวล่าเท
ศกาลปฟัสกาถผกกลล่าวถซงเสมอโดยผผข้เขบียนขล่าวประเสรลิฐแตล่ละทล่านวล่าเปป็นชล่วงเวลาทบีนี่แนล่ชกัดของปปเมสืนี่อพระเยซผทรง
ถผกตรซงกางเขน นบีนี่ถผกกดาหนดไวข้ลล่วงหนข้าแลข้วโดยพระเจข้า ดข้วยวล่าลผกแกะปฟัสกาเปป็นภาพเลด็งทบีนี่เดล่นชกัดและโดดเดล่น
มากทบีนี่สลุดของพระเยซผครลิสตร์เจข้าในหมผล่พลิธบีการแบบยลิวทกันี้งหมด ลผกแกะปฟัสกาเปป็นภาพเลก็งอยล่างหนซนี่งของพระเมษ
โปดกผผข้ปราศจากตดาหนลิหรสือดล่างพรข้อย, พระเมษโปดกทบีนี่ยอหร์นผผข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาชบีนี้ไปถซงเมสืนี่อเขากลล่าววล่า “จงดซู
พระเมษโปดกของพระเจช้า ผซูช้ทรงรชบความผวิดบาปของโลกไปเสอีย” (ยอหร์น 1:29) และประวกัตลิศาสตรร์ทกันี้งสลินี้นของ
ปฟัสกากก็คสือ การทดาใหข้มนลุษยร์เขข้าใจพระราชกลิจแหล่งการไถล่ของพระเยซผครลิสตร์เจข้า

ขณะนกันี้นเชล่นกกัน ในชล่วงเวลาทบีนี่เฉพาะเจาะจงนบีนี้ของปป  พวกยลิวหมผล่ใหญล่ทบีนี่สลุดจะมารวมตกัวกกันในกรลุง
เยรผซาเลก็มเพสืนี่อถสือปฟัสกาและจะเปป็นประจกักษร์พยานถซงการตรซงกางเขนของพระเยซผ คนเหลล่านกันี้นทบีนี่ไมล่ไดข้มายกังกรลุง
เยรผซาเลก็มในเวลานกันี้นกก็จะทราบขต่าวเรสืนี่องการตรซงกางเขนอยล่างแนล่นอนเมสืนี่อมลิตรสหายและญาตลิของพวกเขากลกับ
มาบข้านจากเทศกาลปฟัสกา และขล่าวนบีนี้จะแพรล่สะพกัดไปยกังทบีนี่สลุดปลายของแผล่นดลินโลกในเวลาอกันสกันี้นมากๆ

พวกปลุโรหลิตใหญล่และพวกผผข้นดาทางศาสนากลล่าววล่า “ไมล่ใชล่ในวกันเทศกาลเลบีนี้ยง” แตล่พระเจข้าผผข้ทรงอดานาจ
สลิทธลิธขาดในความทรงฤทธลิธทกันี้งสลินี้นและความทรงสกัพพกัญญผของพระองคร์ไดข้ทรงกดาหนดไวข้ลล่วงหนข้าแลข้ววล่า “พระเมษ
โปดกของพระเจข้า” จะตข้องถผกฆล่าตายในเทศกาลปฟัสกานกันี้น เราไมล่ทราบวกันเกลิดของพระเยซผ, เราไมล่ทราบแนล่ชกัด
เกบีนี่ยวกกับวกันสดาคกัญของเหตลุการณร์สล่วนใหญล่ในชบีวลิตของพระองคร์ แตล่เราทราบวล่าพระองคร์ทรงถผกตรซงกางเขนในชล่วง
เทศกาลปฟัสกา-ซซนี่งตามปฏลิทลินยลิวตรงกกับเดสือนเมษายน (อพย. 12:1-11)

“เมรืชั่อพระเยซซูทรงทราบวต่า ถจึงเวลาแลช้วทอีชั่พระองคค์จะทรงจากโลกนอีทั้ไปหาพระบวิดา...” ในหลายๆดข้าน 
ความไมต่รซูช้กก็เปป็นพรอยล่างหนซนี่งทบีนี่แฝงตกัวมา หากเราบางคนทราบความทลุกขร์ทบีนี่รอคอยเราอยผล่เบสืนี้องหนข้า มกันคงทดาใหข้



ใจเราแตกสลายและทดาลายสกันตลิสลุขแหล่งจลิตใจของเราจนปฝ่นปปฟื้ แตล่พระเยซผทรงทราบอยล่างสมบผรณร์แบบวล่า
พระองคร์ตข้องเผชลิญกกับอะไร พระองคร์ทรงทราบทลุกความเจก็บปวด, ทลุกความปวดรข้าวของหกัวใจ, นนี้ดาตาทลุกหยด 
พระองคร์ทรงทราบชล่วงเวลาทบีนี่แนล่ชกัดวล่าพระองคร์จะทนทลุกขร์เมรืชั่อไหรต่, พระองคร์จะทนทลุกขร์อยต่างไร, และพระองคร์
จะทรงปลล่อยพระวลิญญาณจลิตขซนี้นไปและสล่งคสืนวลิญญาณของพระองคร์ใหข้แกล่พระบลิดาในสวรรคร์เมสืนี่อไหรล่; และผม
เชสืนี่อวล่าความรผข้นบีนี้เพลินี่มเขข้ากกับความทลุกขร์ทรมานของพระองคร์

พระเยซผทรงเหก็นกางเขนนกันี้นกระทกันี่งตอนทบีนี่, ขณะทบีนี่ทรงมบีอายลุสลิบสองปป, พระองคร์ตรกัสวล่า “ฉกันตข้องกระทดา
พระราชกลิจแหล่งพระบลิดาของฉกัน” กางเขนนกันี้นอยผล่ตล่อพระพกักตรร์พระองคร์ในทลุกยล่างกข้าวแหล่งการเดลินทางบนโลกนบีนี้
ของพระองคร์-และกระนกันี้น แมข้จะเหก็นมกันและทราบถซงความปวดรข้าวของมกัน พระองคร์กก็ทรงดดาเนลินตรงดลินี่งไปหา
มกัน การถผกตรซงกางเขนของพระองคร์ไมล่ใชล่เรสืนี่องทบีนี่ทดาใหข้ประหลาดสดาหรกับพระองคค์

จงสกังเกตวล่าความมรณาถผกกลล่าวถซงในทบีนี่นบีนี้วล่าเปป็นการเดลินทางแบบหนซนี่ง, การเคลสืนี่อนทบีนี่จากสถานทบีนี่แหล่ง
หนซนี่งไปยกังอบีกแหล่งหนซนี่ง: พระเยซผทรงทราบวล่าเวลานกันี้นไดข้มาถซงแลข้ว “ทอีชั่พระองคค์จะทรงจากโลกนอีทั้ไปหาพระบวิดา” 
นบีนี่เปป็นจรลิงเชล่นกกันในความตายของผผข้เชสืนี่อทลุกคนทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้ว ครลิสเตบียนจากโลกนบีนี้ไปอยผล่กกับพระเยซผในเมสือง
บรมสลุขเกษม อกัครทผตเปาโลกลล่าววล่า “การออกจากรล่างกายนบีนี้คสือการไปอยผล่กกับองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า” ซซนี่งเปป็นความ
จรลิงอยล่างหนซนี่งทบีนี่ยลินี่งใหญล่และเปปปี่ยมสงล่าราศบีสดาหรกับผผข้เชสืนี่อทลุกคนทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้ว ไมล่วล่า “ศาสนาตล่างๆ” จะสอน
อะไร, ไมล่วล่าเหลล่านกักเทศนร์จะเทศนาอะไร, ผมกด็เชรืชั่อพระวจนะของพระเจช้า ผมเชสืนี่อวล่าเสบีนี้ยววลินาทบีทบีนี่ผผข้เชสืนี่อคนใด
จากชบีวลิตนบีนี้ไป เขากก็ไปอยผล่บข้านในเมสืองบรมสลุขเกษมและหยลุดพกักจากการงานหนกักของเขาจนกวล่าจะถซงเชข้าวกันฟฟฟื้น
คสืนชบีพอกันยลินี่งใหญล่และเปปปี่ยมสงล่าราศบีนกันี้นเมสืนี่อพระเยซผเสดก็จมาในการรกับขซนี้นไปนกันี้น แทข้จรลิงแลข้ว เมสืนี่อครลิสเตบียนคนใด
ตายไป รต่างกายกก็กลกับคสืนสผล่ดลิน แตล่วลิญญาณกก็กลกับไปหาพระเจข้าผผข้ไดข้ประทานวลิญญาณนกันี้น และในการเปป็นขซนี้นจาก
ตายนกันี้นรล่างกายทบีนี่ตายไดข้กก็จะถผกทดาใหข้เปป็นขซนี้นในความเปป็นอมตะ, ไดช้รชบสงต่าราศอี

ทล่านทบีนี่รกัก จลิตวลิญญาณของผผข้เชสืนี่อทบีนี่จากโลกนบีนี้ไปไมล่ไดข้หมดสตลิ พระเยซผตรกัสวล่า “มบีความปรบีดบีในพวกทผต
สวรรคร์ของพระเจข้า เพราะคนบาปคนเดบียวทบีนี่กลกับใจใหมล่” (ลผกา 15:10) ผมขอถามวล่า ใครจะปรบีดบี, ใครสามารถ
ชสืนี่นชมยลินดบีเพราะการกลกับใจของคนบาปคนหนซนี่งไดข้นอกเสอียจากออีกคนหนจึชั่งทอีชั่ไดช้กลชบใจแลช้วและรผข้จกักความชสืนี่นชม
ยลินดบีแหล่งความรอด? เหลต่าทซูตสวรรคค์ไมล่รผข้จกักความชสืนี่นชมยลินดบีของการบกังเกลิดใหมล่

ผมรกักสล่วนทข้ายของขข้อพระคดาทบีนี่เราศซกษากกันอยผล่: “พระองคค์ทรงรชกพวกของพระองคค์ซจึชั่งอยซูต่ในโลกนอีทั้ 
พระองคค์ทรงรชกเขาจนถจึงทอีชั่สทุด” ผมดบีใจเหลสือเกลินทบีนี่ความรกักของพระเยซผไมล่เหมสือนความรกักของมนลุษยร์ ครลิสเตบียน
ทกันี้งหลายมกัก “ขซนี้นๆลงๆ...รข้อนรนและเยก็นชา” บล่อยเหลสือเกลิน เราไมล่รกักองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าเสมออยล่างสกัตยร์ซสืนี่ออยล่าง
ทบีนี่เราควรรกักวกันตล่อวกัน แตล่พระเยซผไมล่เคยเปลบีนี่ยนแปลง, ความรกักของพระองคร์ไมล่เคยผกันแปร พระองคร์ทรงรกักเรา
ดข้วยความรกักของพระเจข้า และพระวจนะของพระเจข้ากก็บอกเราวล่ากกับพระองคร์นกันี้น “ไมล่มบีการแปรปรวน หรสือไมล่มบี
เงาอกันเนสืนี่องจากการเปลบีนี่ยนแปลง” (ยากอบ 1:17) การทบีนี่พระองคร์ทรงทราบวล่าเหลล่าสาวกของพระองคร์จะกลาย
เปป็นคนขบีนี้ขลาดและทลินี้งพระองคร์ไปนกันี้นไมล่ไดข้ทดาใหข้พระองคร์หยลุดรกักพวกเขาเลย ทกันี้งๆทบีนี่พวกเขามบีความอล่อนแอและ
ความลข้มเหลวตล่างๆ พระองคร์กก็ยกังรกักพวกเขาจนถซงทบีนี่สลุด ไมล่มบีทางทบีนี่จะพรรณนาถซงความรกักของพระเยซผทบีนี่มบีใหข้แกล่
คนของพระองคร์ ความรกักของพระองคร์นกันี้น “เกลินความรผข้” (อฟ. 3:19)



“พวกของพระองคค์ซจึชั่งอยซูต่ในโลกนอีทั้” คสือสดานวนหนซนี่งทบีนี่มบีความลซกซซนี้งมาก, ปลอบประโลมใจยลินี่งนกักแกล่พวก
ของพระองคร์ ผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายเปป็นของพระเยซผ เราเปป็นกรรมสลิทธลิธของพระองคร์ พระองคร์ทรงซสืนี้อเราแลข้วและ
พระองคร์ทรงหล่วงใยเรา ใชล่แลข้วครกับ แมข้ในขณะทบีนี่เราอยผล่ “ในโลก”, ขณะทบีนี่เราอยผล่บนแผล่นดลินโลก, เรากก็เปป็นของ
พระองคร์ “ทล่านทบีนี่รกัก บจัดนรีนเราเปป็นบลุตรทกันี้งหลายของพระเจข้า!”

พระเยซผทรงลผู้างเทผู้าของพวกสาวก
ขข้อ 2: “ขณะเมรืชั่อรชบประทานอาหารเยด็นเสรด็จแลช้ว พญามารไดช้ดลใจยซูดาสอวิสคารวิโอท บทุตรชายของซอี

โมน ใหช้ทรยศพระองคค์”
“ขณะเมรืชั่อรชบประทานอาหารเยด็นเสรด็จแลช้ว” จะแปลไดข้อยล่างตรงตกัววล่า “ขณะทบีนี่อาหารเยก็นดดาเนลินตล่อ

ไป; ขณะทบีนี่อาหารเยก็นคสืบหนข้าไปนกันี้น” นบีนี่ดผเหมสือนจะเปป็นคดาแปลทบีนี่ถผกตข้อง เพราะวล่าในขข้อ 26 เราอล่านวล่าพระเยซผ
เอาอาหารทบีนี่จลินี้มยสืนี่นใหข้ยผดาส และมกันกก็มบีเหตลุผลทบีนี่วล่าถข้าอาหารเยก็นนกันี้นสลินี้นสลุดลงแลข้ว พระองคร์กก็คงไมล่ทดาเชล่นนบีนี้

มกันนล่าสนใจทบีนี่สลุดทบีนี่จะหมายเหตลุวล่างานรชบใชช้ขององคค์พระผซูช้เปป็นเจช้าบนแผต่นดวินโลกขซนี้นสผล่จลุดสผงสลุดพรข้อม
กกับอาหารเยก็นมสืนี้อหนซนี่ง และอาหารเยก็นมสืนี้อหนซนี่งคสือพลิธบีสลุดทข้ายทบีนี่พระองคร์ทรงสถาปนาใหข้แกล่ครวิสตจชกร ในวลิวรณร์ 
3:20 ในขข้อความถซงชาวเมสืองเลาดบีเซบียเหลล่านกันี้น (ครลิสตจกักรอทุต่นๆนกันี้น) เราอล่านวล่า “ดผเถลิด เรายสืนเคาะอยผล่ทบีนี่ประตผ 
ถข้าผผข้ใดไดข้ยลินเสบียงของเรา และเปปิดประตผ เราจะเขผู้าไปหาผผผู้นจันน และจะรจับประทานอาหารรข่วมกจับเขา และเขา
จะรจับประทานอาหารรข่วมกจับเรา” ในพระคดาขข้อนบีนี้ พระเยซผกดาลกังยสืนอยผล่ทบีนี่ประตผครลิสตจกักร ไมล่ใชล่ทบีนี่ประตผของใจ
มนลุษยร์คนใด พระองคร์กดาลกังเคาะอยผล่-และถข้ามบีแคล่ผผข้เชสืนี่อแทข้สกักคนหนซนี่งทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้วและถผกลข้างชดาระดข้วยพระ
โลหลิตแลข้วในครลิสตจกักรนกันี้น พระเยซผกก็จะเสดก็จเขข้าไปและรกับประทานกกับผผข้เชสืนี่อคนนกันี้น และผผข้เชสืนี่อคนนกันี้นจะรกับ
ประทานกกับพระองคร์ ตามคดาพยากรณร์ ในวกันสลุดทข้ายทกันี้งหลายแหล่งยลุคสมกัยนบีนี้ จะมบีครลิสตจกักรหลายแหล่งทบีนี่อาจไมล่
พบผซูช้เชรืชั่อแทช้แมช้สชกคนเดอียว

มกันนล่าสนใจเชล่นกกันทบีนี่สลินี่งแรกทบีนี่เกลิดขซนี้นหลกังจากการรกับขซนี้นไปของครลิสตจกักรจะเปป็นงานเลอีทั้ยงสมรสของ
พระเมษโปดก: “และทผตสวรรคร์องคร์นกันี้นสกันี่งขข้าพเจข้าวล่า “จงเขบียนไวข้เถลิดวล่า ความสลุขมบีแกล่คนทกันี้งหลายทบีนี่ไดข้รกับเชลิญ
มาในการมงคลสมรส (อาหารเยด็นทอีชั่เปป็นการเลอีทั้ยงสมรส) ของพระเมษโปดก” และทล่านบอกขข้าพเจข้าวล่า “ถข้อยคดา
เหลล่านบีนี้เปป็นพระดดารกัสแทข้ของพระเจข้า” (วว. 19:9) 

ยอหร์นไมล่เอล่ยถซงมสืนี้อเยก็นนบีนี้ในบททบีนี่สลิบสามของขล่าวประเสรลิฐของเขา และเหลล่าผผข้รผข้พระคกัมภบีรร์มบีความเหก็นทบีนี่
แตกตล่างกกันเกบีนี่ยวกกับหกัวขข้อนบีนี้ บางคนเชสืนี่อวล่านบีนี่เปป็นมสืนี้อเยก็นเดบียวกกันกกับทบีนี่เกลิดขซนี้นทบีนี่หมผล่บข้านเบธานบีในบข้านของซบีโมน
คนโรคเรสืนี้อนสองวกันกล่อนเทศกาลปฟัสกา ทล่านอสืนี่นๆกก็เชสืนี่อวล่านบีนี่เปป็นมสืนี้อเยก็นปฟัสกาซซนี่งพระเยซผทรงรกับประทานกกับเหลล่า
สาวกของพระองคร์คสืนนกันี้นกล่อนพระองคร์ทรงถผกตรซงกางเขน ผมเหก็นดข้วยกกับฝฝ่ายหลกัง ผผข้รผข้พระคกัมภบีรร์ไมล่กบีนี่ทล่านเชสืนี่อวล่า
เปป็นตอนนบีนี้เองทบีนี่พระเยซผไดข้ทรงสถาปนาพวิธอีระลจึกถจึงองคค์พระผซูช้เปป็นเจช้า (ตรงตกัวคสือ “มสืนี้อเยก็นขององคร์พระผผข้เปป็น
เจข้า”-the Lord’s Supper) แตล่ผมไมล่เชสืนี่อวล่าพลิธบีนบีนี้ถผกสถาปนาจนกระทกันี่งหลกังจากขข้อ 30 (กรลุณาดผมกัทธลิว 26:20-
30) มกันเปป็นไปไดข้อยล่างยลินี่งวล่าพระองคร์คงจะลข้างเทข้าของเหลล่าสาวกหลกังจากการสถาปนาพลิธบีนกันี้นแลข้ว)

“พญามารไดช้ดลใจยซูดาสอวิสคารวิโอท บทุตรชายของซอีโมน ใหช้ทรยศพระองคค์” ไมล่ไดข้หมายความวล่ายผดาส
ไดช้กลายเปป็นผผข้ละทลินี้งความเชสืนี่อ เพราะวล่าเขาเปป็นมารรข้ายตนหนซนี่งอยผล่แลข้วตกันี้งแตล่ตข้น ในยอหร์น 6:70 พระเยซผตรกัส



อยล่างชกัดเจนแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “เราเลสือกพวกทล่านสลิบสองคนมลิใชล่หรสือ และคนหนซนี่งในพวกทล่านเปป็น
มารรช้าย” บลุคลลิกภาพของพญามารเอง (และอลุปนลิสกัยของพญามารในฐานะพล่อของความชกันี่วและความอธรรมทลุก
อยล่าง) ถผกเปปิดเผยใหข้กระจล่างแจข้งอยล่างรลุนแรงในยผดาส ณ จลุดนบีนี้

คดากรบีกทบีนี่แปลเปป็น “ใสล่” (put) มบีความหมายตรงตกัววล่า “โยน” (cast) ซซนี่งพรรณนาถซงวลิธบีปฏลิบกัตลิงานของ
ซาตานไดข้อยล่างถผกตข้องมากกวล่า การเสนอแนะคสือหนซนี่งในเครสืนี่องมสือหลกักของมกัน และหกัวใจของคนไมล่เชสืนี่อคสือพสืนี้น
ดลินทบีนี่ซาตานหวล่าน (หรสือโยน) เมลก็ดพกันธลุร์ชกันี่วรข้ายของมกัน

พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธทรงชบีนี้ใหข้เหก็นอยล่างชกัดแจข้งวล่ายผดาสอลิสคารลิโอทเปป็น “บลุตรของซบีโมน” ไมล่ตข้องสงสกัย
เลยวล่าเพสืนี่อหลบีกเลบีนี่ยงการทบีนี่เขาจะถผกเขข้าใจผลิดวล่าเปป็นยผดาส, นข้องชายของยากอบ, บลุตรของอกัลเฟอกัส มบีออีกสาม
แหล่งในพระคกัมภบีรร์ทบีนี่ยผดาสถผกเรบียกวล่าเปป็นบลุตรของซบีโมน แตล่ไมล่มบีการเสนอแนะสกักแหล่งเดบียววล่า “ซบีโมน” ผผข้นบีนี้เปป็น
ใคร

มบีความตรงขข้ามกกันทบีนี่นล่าสนใจตรงนบีนี้: พระเยซผประสผตลิจากผซูช้หญวิง: “แตล่เมสืนี่อครบกดาหนดแลข้ว พระเจช้ากด็
ทรงใชช้พระบทุตรของพระองคค์มาประสซูตวิจากสตรอีเพศ...” (กท. 4:4) ผผข้ชายไมล่มบีสล่วนเกบีนี่ยวขข้องใดๆเลยกกับการ
ประสผตลิของพระเยซผ มกันเปป็นความจรลิงทบีนี่วล่ามารบียร์หญลิงพรหมจารบีเปป็นมารดาของพระองคร์ แตล่พระเจข้าผผข้ทรงมหลิทธลิ
ฤทธลิธทรงเปป็นบลิดาของพระองคร์ พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธทรงปกคลลุมมารบียร์และเธอไดข้ใหข้กดาเนลิดบลุตรชายหกัวปปของเธอ
และเรบียกบลุตรนกันี้นวล่าอลิมมานผเอล “ซซนี่งแปลวล่า พระเจช้าทรงอยซูต่กชบเรา” แตล่ยผดาส (พญามารในเนสืนี้อหนกัง, เหมสือนกกับ
ทบีนี่พระเยซผทรงเปป็นพระเจผู้าในเนสืนี้อหนกัง) ถผกเรบียกวล่าเปป็นบทุตรของซอีโมน และเขาตรงขข้ามกกับพระเยซผในทลุกดข้าน 
พระเยซผทรงเปป็นความจรวิง; ยผดาสเปป็นคนมทุสาและขโมย พระเยซผไดข้เสดก็จมาเพสืนี่อทบีนี่จะใหช้; ยผดาสสนใจในการ
ตชกตวงททุกสวิชั่งทอีชั่ตนจะตชกตวงไดช้-แมข้แตล่การตดาหนลิมารบียร์เมสืนี่อนางชโลมพระเยซผดข้วยนนี้ดามกันหอมราคาแพง 

ขข้อ 3-5: “พระเยซซูทรงทราบวต่าพระบวิดาไดช้ประทานสวิชั่งทชทั้งปวงใหช้อยซูต่ในพระหชตถค์ของพระองคค์ และทรง
ทราบวต่าพระองคค์มาจากพระเจช้า และจะไปหาพระเจช้า พระองคค์ทรงลทุกขจึทั้นจากการรชบประทานอาหารเยด็น ทรง
ถอดฉลองพระองคค์ออกวางไวช้ และทรงเอาผช้าเชด็ดตชวคาดเอวพระองคค์ไวช้ แลช้วกด็ทรงเทนทั้กาลงในอต่าง และทรงตชทั้ง
ตช้นเอานทั้กาลช้างเทช้าของพวกสาวก และเชด็ดดช้วยผช้าทอีชั่ทรงคาดเอวไวช้นชทั้น” 

ถข้อยคดาแสนมหกัศจรรยร์ของขข้อ 3 แสดงใหข้เหก็นความลซกลนี้ดาแหล่งการถล่อมพระองคร์อยล่างไรข้ทบีนี่สลินี้นสลุดและ
ความรกักทบีนี่ไมล่มบีวกันเปลบีนี่ยนแปลงขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าทบีนี่มบีตล่อเหลล่าสาวกของพระองคร์ พระองคร์ทรงมบีความรผข้เตก็ม
เปปปี่ยมเกบีนี่ยวกกับวล่าพระองคร์ทรงเปป็นผผข้ใดและเหตลุใดพระองคร์ถซงไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลก พระองคร์ทรงทราบวล่าพระ
บลิดาในสวรรคร์ไดข้ทรงมอบอกานาจทชทั้งหมดไวข้ในพระหกัตถร์ของพระองคร์แลข้ว พระองคร์ทรงทราบวล่าพระเจข้าพระบลิดา
ทรงมบีชบีวลิตในพระองคร์เองฉกันใด พระบลุตรกก็มบีชบีวลิตในพระองคค์เองฉกันนกันี้น เพราะวล่าพระองคร์ทรงอยผล่กกับพระบลิดาใน
เรลินี่มแรกนกันี้นและจะเสดก็จกลกับไปหาพระบลิดา เพสืนี่อทบีนี่จะประทกับในบกัลลกังกร์สผงสลุดในสวรรคร์ ณ เบสืนี้องขวาพระหกัตถร์
ของผผข้ทรงเดชานลุภาพสผงสลุด เมสืนี่อทราบสลินี่งทกันี้งปวงเหลล่านบีนี้แลข้ว พระองคร์ยกังทรงลดตกัวลงมากระทดางานรกับใชข้ทบีนี่
ตนี่ดาตข้อยทบีนี่สลุดของผผข้รกับใชข้คนหนซนี่ง และทรงลข้างเทข้าของเหลล่าสาวกของพระองคร์

เราอาจสกังเกตเหก็นเจก็ดสลินี่งทบีนี่พระเยซผทรงกระทดาในทบีนี่นบีนี้:
1. พระองคร์ทรงลลุกขซนี้นจากการรกับประทานอาหารเยก็น



2. พระองคร์ทรงถอดฉลองพระองคร์ออก
3. พระองคร์ทรงหยลิบผข้าเชก็ดตกัวมา
4. พระองคร์ทรงคาดเอวไวข้
5. พระองคร์ทรงเทนนี้ดาลงในอล่าง
6. “และทรงตกันี้งตข้นเอานนี้ดาลข้างเทข้าของพวกสาวก”
7. และเชก็ดดข้วยผข้าทบีนี่ทรงคาดเอวไวข้นกันี้น”
การถอดฉลองพระองคค์ออกหมายความแคล่วล่าพระเยซผทรงถอดเสสืนี้อชกันี้นนอก (หรสือเสสืนี้อคลลุม) ทบีนี่ยาวและ

หลวมตกัวนกันี้นออกซซนี่งผผข้คนสวมใสล่กกันในสมกัยนกันี้น
การคาดเอวหมายความวล่าพระองคร์ทรงผผกผข้าเชก็ดตกัวผสืนนกันี้นไวข้แนล่นรอบเอวของพระองคร์ เพราะมกันเปป็น

ธรรมเนบียมปกตลิทบีนี่คนรกับใชข้คนหนซนี่งจะกระทดา คนรกับใชข้ทบีนี่ดบีควรคาดเอวไวข้และใหข้ตะเกบียงของตนสล่องสวล่างอยผล่ (ลผก
า 12:35) ซซนี่งหมายความวล่าเขาพรข้อมสดาหรกับสลินี่งใดกก็ตามทบีนี่นายของเขาเรบียกเขาใหข้กระทดายามถผกเรบียกใชข้ทกันทบี 
การกระทดาขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเราตรงนบีนี้ในขข้อพระคดาทบีนี่เราศซกษากกันอยผล่คลข้ายคลซงกกับถข้อยคดาของลผกา 
12:37: “ผผข้รกับใชข้ซซนี่งนายมาพบกดาลกังคอยเฝฟ้าอยผล่กก็เปป็นสลุข เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านทกันี้งหลายวล่า นายนกันี้นจะคาด
เอวไวข้และใหข้ผผข้รกับใชข้เหลล่านกันี้นเอนกายลงและนายนกันี้นจะมาปรนนลิบกัตลิเขา”

สลินี่งทบีนี่พระเยซผทรงกระทดาในทบีนี่นบีนี้ เจข้าบข้านทบีนี่ดบีคนไหนกก็จะกระทดาในสมกัยนกันี้นเพสืนี่อแสดงถซงการตข้อนรกับขกับสผข้
เหลล่าแขกของเขา อกับราฮกัมลข้างเทข้าของทผตสวรรคร์สามองคร์นกันี้นทบีนี่มาหาเขาขณะทบีนี่เขานกันี่งอยผล่ทบีนี่ประตผเตก็นทร์ของเขา
ในชล่วงแดดรข้อนของวกัน: “เมสืนี่อเขาเหก็นทล่านเหลล่านกันี้นจซงวลินี่งจากประตผเตก็นทร์ไปตข้อนรกับทล่านเหลล่านกันี้นและกข้มหนข้าของ
เขาลงถซงดลิน และพผดวล่า “เจข้านายของขข้าพเจข้า ถข้าบกัดนบีนี้ขข้าพเจข้าเปป็นทบีนี่โปรดปรานในสายตาของทล่าน ขอทล่าน
โปรดอยล่าผล่านไปจากผผข้รกับใชข้ของทล่านเลย ขข้าพเจข้าขอความกรลุณาจากทล่านยอมใหข้เอานนี้ดานลิดหนล่อยมาลข้างเทข้าของ
ทล่าน และใหข้ทล่านทกันี้งหลายพกักใตข้ตข้นไมข้เถลิด” (ปฐก. 18:1-4 บางสล่วน) ในการเชสืนี่อมโยงกกับเรสืนี่องนบีนี้ อล่าน 1 ซามผเอล
25:41 เชล่นกกัน

ในดลินแดนปาเลสไตนร์ในสมกัยขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเรา ผผข้คนไมล่ไดข้สวมถลุงเทข้า (หรสือถลุงนล่อง) และ
รองเทข้าเหมสือนอยล่างทบีนี่เราสวมวกันนบีนี้ พวกเขาสวมรข้องเทข้าสาน และดกังนกันี้นเทข้าของนกักเดลินทางจซงรข้อนและเปฟฟื้อนฝลุฝ่น
และเขาจดาเปป็นตข้องลข้างเทข้าบล่อยๆ พระคกัมภบีรร์กลล่าวชกัดเจนวล่ามกันเปป็นเรสืนี่องธรรมดาและปกตลิทบีนี่พวกคนรกับใชข้ในบข้าน
จะลข้างเทข้าของคนเหลล่านกันี้นทบีนี่เปป็นแขกในบข้านนกันี้น พระเยซผทรงเตสือนความจดาซบีโมนคนฟารลิสบีวล่า “ทล่านมลิไดข้ใหข้นนี้ดา
ลข้างเทข้าของเรา” (ลผกา 7:44) ตามทบีนี่ 1 ทลิโมธบี 5:10 กลล่าว มกันเปป็นเครสืนี่องหมายอยล่างหนซนี่งของหญลิงมล่ายทบีนี่มบีเกบียรตลิ
และสมควรทบีนี่จะ “ลข้างเทข้าของพวกวลิสลุทธลิชน”

สลินี่งทบีนี่โดดเดล่นเกบีนี่ยวกกับเหตลุการณร์ตอนนบีนี้ในขข้อพระคดาทบีนี่เราศซกษากกันอยผล่นกันี้นไมล่ใชล่เรสืนี่องการลข้างเทข้าของพวก
สาวก มากเทล่ากกับความนต่าอชศจรรยค์ของสวิชั่งทอีชั่พระเยซซูทรงกระทกา พระองคห์ผผข้ทรงเปป็นพระเจข้าในเนสืนี้อหนกัง ในวาระ
อกันขลกังเชล่นนกันี้นทรงลดพระองคร์ลงมาลข้างเทข้าของมนลุษยร์เดลินดลินผผข้อล่อนแอและขบีนี้ขลาด! เพราะทรงทราบตอนจบ
ตกันี้งแตล่ตอนตข้น พระองคร์ทรงทราบวล่าในเวลาไมล่นานพระองคร์จะเสดก็จไปจากคนเหลล่านบีนี้-เหลล่านกักเดลินทางผผข้อล่อนแอ



ในโลกทบีนี่ชกันี่วรข้าย-และพระองคร์ทรงทดาการรกับใชข้อกันตนี่ดาตข้อยนบีนี้แกล่พวกเขาอยล่างอล่อนโยนและเปปปี่ยมดข้วยความรกักเพสืนี่อ
เสรลิมกดาลกังและใหข้ความสดชสืนี่นพวกเขาสดาหรกับวกันเหลล่านกันี้นทบีนี่คอยอยผล่เบสืนี้องหนข้า

ขข้อ 6: “แลช้วพระองคค์ทรงมาถจึงซอีโมนเปโตร และเปโตรทซูลพระองคค์วต่า “พระองคค์เจช้าขช้า พระองคค์จะ
ทรงลช้างเทช้าของขช้าพระองคค์หรรือ”

เนสืนี่องจากคดากรบีกตรงนบีนี้ทบีนี่แปลเปป็น “แลช้ว” ไมล่ถผกใชข้ในความหมายวล่า “ตามลดาดกับ” เราจซงไมล่ทราบวล่า
พระเยซผทรงมาหาเปโตรกล่อน หรสือวล่าพระองคร์ทรงลข้างเทข้าของสาวกคนอสืนี่นๆและจากนชทั้นจซงมาถซงเปโตร เราชบีนี้ชกัด
ไมล่ไดข้วล่าพระเยซผทรงลข้างเทข้าของใครกล่อน-และถซงอยล่างไรแลข้ว นกันี่นกก็ไมล่ใชล่เรสืนี่องสดาคกัญ

เมสืนี่อพระเยซผทรงมาลข้างเทข้าของเปโตร เปโตรจซงทผลพระองคร์วล่า “พระองคค์เจช้าขช้า พระองคค์จะทรงลช้าง
เทช้าของขจ้าพระองคค์หรรือ” (ภาษากรบีกอล่านวล่า “พระองคร์, ของขข้าพระองคร์, ลข้างเทข้าหรสือ?”) เราอาจถามคดาถาม
เดบียวกกันในวลิธบีนบีนี้: “พระองคร์, พระเยซผพระบลุตรของพระเจข้า, พระองคร์ผผข้ทรงมบีถข้อยคดาแหล่งชบีวลิตนลิรกันดรร์, ทรงลข้าง
เทข้าของคนทบีนี่ไมล่คผล่ควรอยล่างขข้าพระองคร์หรสือ?” นบีนี่มบีความหมายเดบียวกกันกกับคดาถามทบีนี่ยอหร์นผผข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาไดข้ถาม
พระเยซผตอนทบีนี่องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าเสดก็จมาหาพระองคร์เพสืนี่อทบีนี่จะรกับบกัพตลิศมา: “ขช้าพระองคค์ตช้องการจะรชบบชพตวิศ
มาจากพระองคค์ ควรหรรือทอีชั่พระองคค์จะเสดด็จมาหาขช้าพระองคค์” (มธ. 3:14)

ขข้อ 7: “พระเยซซูตรชสตอบเขาวต่า “สวิชั่งทอีชั่เรากระทกาในขณะนอีทั้ทต่านยชงไมต่เขช้าใจ แตต่ภายหลชงทต่านจะเขช้าใจ”
คดาตรกัสของพระเยซผตรงนบีนี้ใหข้กลุญแจดอกหนซนี่งแกล่เราเพสืนี่อไขเปปิดสลินี่งอสืนี่นๆอบีกหลายสลินี่งซซนี่งเราไมล่สามารถเขข้าใจ

ไดข้: เราอาจไมล่รผข้ตอนนอีทั้ แตล่เราจะรผข้ “ในภายหลกัง” เราตข้องจดาไวข้วล่าทางทกันี้งหลายของพระเจข้าไมล่ใชล่ทางทกันี้งหลายของ
เรา, ความคลิดทกันี้งหลายของพระองคร์ไมล่ใชล่ความคลิดทกันี้งหลายของเรา พระองคร์ทรงยลินี่งใหญล่กวล่ามากและทรงสผงสล่ง
กวล่าเราเยอะมาก เราตข้องเพบียงยอมรกับโดยความเชสืนี่อสลินี่งทบีนี่เราไมล่อาจเขข้าใจไดข้อยล่างถล่องแทข้ คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิต
ดดารงอยผล่โดยความเชสืนี่อ-ไมล่ใชล่โดยการมองเหก็นหรสือความเขข้าใจ และเรารผข้วล่าสลินี่งใดกก็ตามทบีนี่มาสผล่เรา, สลินี่งใดกก็ตามทบีนี่เกลิด
ขซนี้นกกับเรา, “ททุกสริที่งทดางานรล่วมกกันเพสืนี่อใหข้เกลิดผลดบีแกล่คนทกันี้งหลายทบีนี่รกักพระเจข้า คสือแกล่คนทกันี้งหลายทบีนี่ไดข้รกับการทรง
เรบียกตามพระประสงคร์ของพระองคร์” (รม. 8:28) เมสืนี่อสลินี่งตล่างๆดดาเนลินไปอยล่างไมล่ราบรสืนี่นสดาหรกับเรา, เมสืนี่อทางนกันี้นดผ
เหมสือนมสืดและภาระเหลล่านกันี้นทดาใหข้ทข้อใจ, เรากก็สามารถวางใจไดข้ในความเชสืนี่อมกันี่นวล่าพระเจข้ากดาลกังมองลงมายกังเรา,
พระเยซผทรงเปป็นศบีรษะของครลิสตจกักรอยผล่เหมสือนเดลิม, และเราครบบรลิบผรณร์ในพระองคร์-และสลินี่งใดกก็ตามทบีนี่เราตข้อง
ใชข้ความเชสืนี่อตอนนบีนี้, สลินี่งใดกก็ตามทบีนี่เราไมล่เขข้าใจ, เรากด็จะรซูช้ “ในภายหลชง”

ขข้อ 8: “เปโตรทซูลพระองคค์วต่า “พระองคค์จะทรงลช้างเทช้าของขช้าพระองคค์ไมต่ไดช้” พระเยซซูตรชสตอบเขาวต่า 
“ถช้าเราไมต่ลช้างทต่านแลช้ว ทต่านจะมอีสต่วนในเราไมต่ไดช้”

เหลล่าผผข้รผข้ภาษากรบีกบอกเราวล่าคดาแปลภาษาอกังกฤษตรงนบีนี้ไมล่ไดข้ใหข้ความหมายอกันครบถข้วนและพลกังของ
ภาษากรบีก ตรงตกัวแลข้วมกันอล่านวล่า “พระองคร์จะไมล่ลข้างเทข้าของขข้าพระองคร์ตลอดไป”-ซซนี่งมบีความหมายวล่า 
“พระองคร์จะไมล่ไดข้ลข้างเทข้าของขผู้าพระองคห์, ตอนนอีทั้, หรสือในอนาคต, หรสือในคราใดเลย” ภาษาของเปโตรบล่งบอก
ถซงความถล่อมใจ แตล่บางครกันี้งความถล่อมใจแบบนบีนี้กก็เปป็นการเสแสรข้ง และสลุดโตล่งไปบข้าง จรลิงๆแลข้วเปโตรหมายความ
วล่าเขาอยากลข้างเทข้าของพระเยซผ แตล่พระเยซผจะไมล่ไดข้ลข้างเทข้าของเขาเลย นบีนี่ไมล่ใชล่ความถล่อมใจทบีนี่เกลิดจากการอยผล่



ฝฝ่ายวลิญญาณ และพระเยซผทรงทราบเรสืนี่องนกันี้น พระองคร์ทรงทราบใจของเปโตร และพระองคร์ทรงทราบวล่าในไมล่
ชข้าเปโตรจะพผดสบถและประกาศวล่าเขาไมล่เคยไดข้รซูช้จชกองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเขาเลย

“ถช้าเราไมต่ลช้างทต่านแลช้ว ทต่านจะมอีสต่วนในเราไมต่ไดช้” ถข้อยคดาเหลล่านบีนี้ถผกกลล่าวเพสืนี่อบาดลซกลงในใจของเป
โตร พระเยซผไมล่ไดข้ทรงหมายความวล่าหากเปโตรไมล่ยอมใหข้พระองคร์ลข้างเทข้าของเขาจรลิงๆคสืนนกันี้น เขากก็จะไมล่ไดข้เปป็น
หนซนี่งในพวกสาวกอบีกตล่อไป; ถข้อยคดาเหลล่านกันี้นมบีความหมายมากกวล่านกันี้นเยอะจรลิงๆ สลินี่งทบีนี่องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าทรง
หมายถซงกก็คสือวล่าเปโตรกดาลกังพผดในเนสืนี้อหนกัง, ไมล่ใชล่ในพระวลิญญาณ; ถข้อยคดาของเขาไมล่ใชล่ถข้อยคดาของผผข้มบีปฟัญญาใน
ฝฝ่ายวลิญญาณ เขาคกัดคข้านการรกับใชข้ทบีนี่พระเยซผกดาลกังจะทรงกระทดา, การกระทดาหนซนี่งทบีนี่ (ในตอนนกันี้นและตอนนบีนี้) 
เปป็นสกัญลกักษณร์ในความหมายของมกัน พระเยซผทรงอยากใหข้เปโตรเขข้าใจวล่าพระองคร์ไมล่ไดข้จะลข้างเทข้าของเขาเพบียง
เพราะวล่าเทข้าของเขาเปฟฟื้อนฝลุฝ่น ไมล่เลย การลข้างนกันี้นเปป็นการกระทดาเชลิงภาพเปรบียบซซนี่งมบีความหมายฝฝ่ายวลิญญาณทบีนี่
ลซกซซนี้งกวล่า: ไมว่มทผผจ้ใดสามารถมอีสต่วนใดๆในพระเยซซูหรรือในการปรนนวิบชตวิรชบใชช้ของพระองคค์ไดช้หากผซูช้นชทั้นไมต่ถผกลจ้าง
โดยพระเยซซู พระองคห์ทรงเปป็นผผข้เดบียวทบีนี่ลข้างบาปของเราออกไป เปโตรถผก “ลข้าง” แลข้ว (ขข้อ 10, 11) แตล่ดวง
ววิญญาณททุกดวงทบีนี่รอดแลข้วตข้องถผกลข้างทลุกวกัน และพระเยซผเพบียงผผข้เดบียวทรงทดาการลข้างนกันี้นไดข้ ในยอหร์น 15:3 
พระองคร์ตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “ทล่านทกันี้งหลายไดข้รกับการชดาระใหข้สะอาดแลข้วดข้วยถข้อยคดาทบีนี่เราไดข้
กลล่าวแกล่ทล่าน”

มกันไมล่พอสดาหรกับเราทบีนี่จะเขข้ารล่วมกกับครลิสตจกักร, หรสือทบีนี่จะรกับบกัพตลิศมาและรกับพลิธบีระลซกฯ หรสือแมข้แตล่ทบีนี่จะ
กลล่าวยอมรกับความเชสืนี่อแบบครลิสเตบียน เราตข้องมบีประสบการณร์ทบีนี่ลซกซซนี้งกวล่านกันี้น: เราตข้องถผกลข้าง, ถผกชดาระใหข้
สะอาด, ถผกสรข้างเปป็นคนใหมล่-และพระเยซผทรงเปป็นผผข้เดบียวทบีนี่สามารถตอบสนองความตข้องการนกันี้นไดข้ คดาถามยลินี่ง
ใหญล่ทบีนี่เราควรถามตกัวเราเองกก็คสือวล่า “ฉกันถผกลข้างและถผกทดาใหข้เปป็นผผข้ชอบธรรมแลข้วหรสือยกัง?” เปาโลกลล่าวแกล่
ครลิสเตบียนชาวเมสืองโครลินธร์เหลล่านกันี้นวล่า “ทล่านทกันี้งหลายถผกลข้างแลข้ว...ทล่านทกันี้งหลายถผกแยกตกันี้งไวข้แลข้ว...ทล่านทกันี้งหลาย
ถผกทดาใหข้เปป็นผผข้ชอบธรรมแลข้วในพระนามของพระเยซผเจข้าและโดยพระวลิญญาณของพระเจข้าของเรา” (1 คร. 
6:11) 

ผมอยากเตสือนความจดาคลุณวล่า “การลข้าง” ในทบีนี่นบีนี้ไมล่เกบีนี่ยวขข้องอะไรเลยกกับบกัพตลิศมา ถซงแมข้วล่าผผข้รกับใชข้และ
อาจารยร์บางทล่านอยากใหข้เราเชสืนี่อเชล่นนกันี้น ยอหร์น 4:2 กลล่าวอยล่างชกัดเจนวล่าพระเยซผไมล่ไดข้ทรงใหข้บกัพตลิศมา พวก
สาวกไดข้ใหข้บกัพตลิศมาในพระนามของพระองคค์ แตล่พระเยซผเองไมล่ไดข้ทรงใหข้บกัพตลิศมา การอข้างอลิงตรงนบีนี้หมายถซงการ
ลข้างมนลุษยร์ภายใน, การชดาระจลิตใจและวลิญญาณใหข้สะอาด, ไมล่ไดข้หมายถซงการจลุล่มลงในนนี้ดาในอล่างบกัพตลิศมา

ขข้อ 9: “ซอีโมนเปโตรทซูลพระองคค์วต่า “พระองคค์เจช้าขช้า มวิใชต่แตต่เทช้าของขช้าพระองคค์เทต่านชทั้น แตต่ขอทรง
โปรดลช้างทชทั้งมรือและศอีรษะดช้วย”

การเปลบีนี่ยนใจเชล่นนบีนี้เปป็นลกักษณะเฉพาะตกัวของเปโตร เขาเปป็นคนทบีนี่ตสืนี่นเตข้นงล่าย, รข้อนรน, หลุนหกันพลกัน
แลล่น, มบีความกระตสือรสือรข้น เขาถผกปลลุกเรข้าไดข้งล่ายและรบีบรข้อนทบีนี่จะพผด แตล่ ณ ชล่วงเวลานบีนี้ในชบีวลิตครลิสเตบียนของเขา
เขามบีความรผข้สซกและอารมณร์มากกวล่าความลซกซซนี้งและการรผข้จกักแยกแยะฝฝ่ายวลิญญาณ เขามบีความรข้อนรนมากกวล่า
ความรผข้-และเชล่นเดบียวกกับคนมากมายวกันนบีนี้ เขาไปจากสลุดโตล่งดข้านหนซนี่งสผล่อบีกดข้านหนซนี่ง เขาหวาดกลกัวกกับการบอก
เปป็นนกัยทบีนี่วล่าเขาอาจไมล่มบีสล่วนกกับพระเยซผ และเขารข้องออกมาวล่า “พระองคค์เจช้าขช้า มวิใชต่แตต่เทช้าของขช้าพระองคค์



เทต่านชทั้น แตว่ขอทรงโปรดลจ้างทททั้งมชอและศทรษะดจ้วย!” แนล่นอนวล่าเปโตรอยากมบีสล่วนกกับพระเยซผ ถซงแมข้เขาไมล่เขข้าใจ
อยล่างถล่องแทข้ถซงความหมายฝฝ่ายวลิญญาณแหล่งคดาตรกัสของพระองคร์กก็ตาม-และในความรข้อนรนของเขา เขาพผดถซง
การลข้างจรลิงๆ, การอาบนนี้ดาทกันี้งตกัวของเขา

จากตกัวอยล่างทบีนี่เปโตรวางตรงนบีนี้ เราเหก็นไดข้วล่าความรข้อนรนอกันยลินี่งใหญล่และความรกักยลินี่งใหญล่เขข้ากกันไดข้อยล่าง
สมบผรณร์แบบกกับความไมล่รผข้ฝฝ่ายวลิญญาณและความเชสืนี่องชข้าทบีนี่จะเขข้าใจความจรลิงฝฝ่ายวลิญญาณ แมข้กระทกันี่งทลุกวกันนบีนี้มบี
คนมากมายทบีนี่เปป็นเหมสือนเปโตร ซซนี่งมบีความรข้อนรนมากกวล่าความรผข้ มบีความรกักและความทลุล่มเทมากกวล่าการรผข้จกัก
แยกแยะฝฝ่ายวลิญญาณ ถข้อยคดาของเปโตร-“พระองคร์เจข้าขข้า ขอทรงลข้างขข้าพระองคร์ตกันี้งแตล่หกัวจรดเทข้า, ทกันี้งตกัวของ
ขข้าพระองคร์เลยเถลิด”-คสือถข้อยคดาของสาวกคนหนซนี่งทบีนี่รข้อนรน, มบีใจอบอลุล่น, หลุนหกันพลกันแลล่นแตล่ไมล่มบีความเขข้าใจ
อยล่างถล่องแทข้ และมบีคนแบบนบีนี้อยผล่มากมายในครลิสตจกักรวกันนบีนี้

ขข้อ 10: “พระเยซซูตรชสกชบเขาวต่า “ผซูช้ทอีชั่อาบนทั้กาแลช้วไมต่จกาเปป็นตช้องชการะกายออีก ลช้างแตต่เทช้าเทต่านชทั้น เพราะ
สะอาดหมดทชทั้งตชวแลช้ว พวกทต่านกด็สะอาดแลช้ว แตต่ไมต่ใชต่ททุกคน”

ในทบีนี่นบีนี้พระเยซผทรงตดาหนลิความไมล่รผข้ฝฝ่ายวลิญญาณของเปโตรอยล่างอล่อนโยน พระองคร์ทรงชบีนี้ใหข้เปโตรเหก็นวล่า
แมข้หากวล่าพระองคร์ไดช้ตรกัสถซงการลข้างจรลิงๆ, การอาบนนี้ดาทกันี้งตกัวจรลิงๆ, คนๆหนซนี่งทบีนี่อาบนนี้ดาแลข้วกก็ตข้องลข้างแตล่เทช้าของ
เขาเทล่านกันี้นหลกังจากการเดลินทางบนถนนเปฟฟื้อนฝลุฝ่น กลล่าวอบีกนกัยหนซนี่งกก็คสือ นกักเดลินทางอาบนนี้ดากล่อนการเดลินทางของ
เขา และหลกังจากการเดลินทางบนถนนเปฟฟื้อนฝลุฝ่น ทกันี้งหมดทบีนี่เขาตข้องทดาเพสืนี่อทบีนี่จะสะอาดกก็คสือแคล่ลข้างเทช้าของเขา

ถข้านบีนี่เปป็นความจรลิงเกบีนี่ยวกกับการลข้างรล่างกาย มกันกก็ยลินี่งเปป็นความจรลิงมากขซนี้นไปอบีกเกบีนี่ยวกกับการลข้างฝฝ่าย
วลิญญาณ, การลข้างชดาระแหล่งการสรข้างใหมล่! “พระองคร์ไดข้ทรงชล่วยเราใหข้รอด มลิใชล่ดข้วยการกระทดาทบีนี่ชอบธรรมของ
เราเอง แตล่พระองคร์ทรงพระกรลุณาชดาระใหข้เรามบีใจบกังเกลิดใหมล่ และทรงสรข้างเราขซนี้นมาใหมล่โดยพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธ” (ทต. 3:5) เมสืนี่อพระเยซผทรงยกโทษบาปของเรา เมสืนี่อพระองคร์ทรงไถล่เราจากการสาปแชล่งของบาป-
ความตายและการพลิพากษาปรกับโทษเปป็นนลิตยร์; เมสืนี่อพระองคร์ทรงทดาใหข้เราเปป็นผผข้ชอบธรรมแลข้วในพระราชกลิจทบีนี่
เสรก็จสลินี้นแลข้วของพระองคร์ เรากด็ถซูกชการะลช้างหมดทชทั้งตชวแลช้ว, ถผกชดาระลข้างใหข้สะอาดแลข้วจากบาปทจันงสรินน, และเรา
ตข้องการแคล่การยกโทษประจดาวกันและการชดาระใหข้สะอาดจากการทดาใหข้เปป็นมลทลินขณะทบีนี่เราเดลินทางอยผล่ในโลกทบีนี่
บาปหนานบีนี้ มกันเปป็นความจรลิงทบีนี่วล่าเราอยผล่ในโลกแตล่ไมล่ไดข้เปป็นของโลก และหลายครกันี้งเราตข้องการการชดาระใหข้
สะอาดจากบาปตล่างๆของการละเวข้นการกระทดามากกวล่าบาปตล่างๆของการกระทดา และหากเรากลล่าววล่าเราไมล่มบี
บาป เรากก็หลอกตกัวเอง (1 ยอหร์น 1:8) “และถข้าผผข้ใดทดาบาป เรากก็มบีพระองคร์ผผข้ชล่วยเหลสือสถลิตอยผล่กกับพระบลิดา คสือ
พระเยซผครลิสตร์ผผข้ทรงชอบธรรมนกันี้น และพระองคร์ทรงเปป็นผผข้ลบลข้างพระอาชญาทบีนี่ตกกกับเราทกันี้งหลายเพราะบาป
ของเรา และไมล่ใชล่แตล่บาปของเราพวกเดบียว แตล่บาปของมนลุษยร์ทกันี้งปวงในโลกดข้วย” (1 ยอหร์น 2:1, 2 บางสล่วน)

เมสืนี่อพระเยซผทรงสลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนกันี้น พระองคร์กก็ทรงสะสางหนบีนี้บาปนกันี้นเตก็มจดานวนแลข้ว เมสืนี่อเรา
แตล่ละคนใหข้ความเชสืนี่อและความไวข้วางใจของเราอยผล่ในพระโลหลิตทบีนี่ไหลออกและพระราชกลิจทบีนี่เสรก็จสลินี้นแลข้วของ
พระองคร์ พระองคร์กก็ทรงไถล่เราจากโทษของบาปซซนี่งกก็คสือความตายชกันี่วนลิรกันดรร์ แตล่เราตข้องการพระผซูช้ชต่วยใหช้รอด
องคร์หนซนี่งพอๆกกับพระผผข้ไถล่องคร์หนซนี่ง เราตข้องการผผข้หนซนี่งเพสืนี่อพลิทกักษร์รกักษาเรา, ชดาระเราใหข้สะอาด, ยกโทษเราเมสืนี่อ
เราพลาดไป “เพราะวล่าถข้าขณะทบีนี่เรายกังเปป็นศชตรซู เราไดข้กลกับคสืนดบีกกับพระเจข้าโดยทบีนี่พระบลุตรของพระองคร์



สวิทั้นพระชนมค์ ยลินี่งกวล่านกันี้นอบีกเมสืนี่อเรากลชบครืนดอีแลช้ว เรากก็จะรอดโดยพระชนมค์ชอีพของพระองคค์แนล่” (รม. 5:10) พระ
ครลิสตร์ทรงเปป็นพระผผข้ไถล่ของเรา แตล่พระองคร์กก็ทรงเปป็นผผข้พลิทกักษร์รกักษาของเราและผผข้ชล่วยใหข้พข้นของเราเชล่นกกัน 
พระองคร์ทรงเปป็นผผข้ทบีนี่ลข้างความปนเปฟฟื้อนออกไปซซนี่งเปรอะเปฟฟื้อนเราขณะทบีนี่เราเดลินทางอยผล่ในโลกนบีนี้ เราเปป็นผผข้จารลิก
และคนตล่างดข้าวบนแผล่นดลินโลก, ความเปป็นพลเมสืองของเราอยผล่ในสวรรคร์; แตล่ขณะทบีนี่เราปะปนกกับผผข้คน เรากก็เรลินี่ม
เปป็นมลทลินและเราตข้องลข้างเทข้าของเรา, กลล่าวในแงล่ฝฝ่ายวลิญญาณ เราไมล่ตข้องรจับความรอด (บกังเกลิดใหมล่) ทลุกวกัน 
แตล่เทข้าของเราเรลินี่มเปฟฟื้อนฝลุฝ่นและเปรอะดลินขณะทบีนี่เราเดลินทางอยผล่บนถนนฝฝ่ายโลกนบีนี้

เมสืนี่อคนๆหนซนี่งถผกลข้าง, ถผกทดาใหข้ชอบธรรม, ถผกชดาระใหข้สะอาดแลข้วโดยพระโลหลิตทบีนี่มบีคล่าประเสรลิฐของ
พระเยซผ คนๆนกันี้นกก็ไดข้รกับการยกโทษอยล่างครบถข้วน, ถผกทดาใหข้พข้นผลิดอยล่างสมบผรณร์แลข้วจากรอยดล่างหรสือความผลิด
ทกันี้งหมด และเขายสืนอยล่างไรข้ความผลิดตล่อพระพกักตรร์พระเจข้าเพราะวล่าเมสืนี่อพระเจข้าทรงมองดผทบีนี่ผผข้เชสืนี่อคนนกันี้น 
พระองคร์กก็ทรงเหก็นพระโลหลิตทบีนี่ปกคลลุมใจทบีนี่บาปหนาดวงนกันี้น แตล่ถซงแมข้วล่าเรายสืนอยผล่ตล่อพระพกักตรร์พระเจข้าอยล่างผผข้
ชอบธรรมแลข้วเพราะพระโลหลิตของพระเยซผ เรากก็ยกังตข้องสารภาพความผลิดตล่างๆและความพลกันี้งพลาดตล่างๆของ
เรา, ความอล่อนแอตล่างๆและบาปตล่างๆของเราทลุกวกัน เราตข้องอธลิษฐานขอการอภกัยโทษรายวกัน กลล่าวอบีกนกัยหนซนี่งกก็
คสือ เราตข้องการการลข้างเทข้ารายวกัน และพระเยซผทรงเปป็นผซูช้เดอียวเทต่านชทั้นทบีนี่ทดาสลินี่งนบีนี้เพสืนี่อเราไดข้ “ดข้วยเหตลุวล่า มบี
พระเจข้าองคร์เดบียวและมบีคนกลางแตต่ผซูช้เดอียวระหวล่างพระเจข้ากกับมนลุษยร์ คสือพระเยซผครลิสตร์ผผข้ทรงสภาพเปป็นมนลุษยร์” 
(1 ทธ. 2:5)

เพสืนี่อนครลิสเตบียนเออ๋ย หากคลุณไมล่ไดข้สารภาพบาปทกันี้งหลายของคลุณเลยพกักหลกังๆนบีนี้ คลุณกก็ควรสารภาพเดบีดี๋ยว
นบีนี้, ตอนนบีนี้เลย! เพราะแมข้ในยามทบีนี่เราทดาเตก็มทบีนี่แลข้ว เรากก็ยกังเสสืนี่อมจากสงล่าราศบีของพระเจข้า แตล่ขอบคลุณพระเจข้าทบีนี่
เรามบีผผข้เสนอความผผข้หนซนี่งซซนี่งนกันี่งอยผล่ ณ เบสืนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระบลิดาเพสืนี่อทดาการวลิงวอนเผสืนี่อเรา และพระองคร์ทรง
ฟฟังลผกของพระเจข้าอยล่างอล่อนโยนขณะทบีนี่ลผกคนนกันี้นสารภาพความอล่อนแอ, ความผลิด, และความพลกันี้งพลาดทกันี้ง
หลายของตน พระองคร์ทรงพรข้อม, พระองคร์ทรงสามารถ, พระองคร์ทรงสกัตยร์ซสืนี่อและชอบธรรมทบีนี่จะยกโทษบาป
ทกันี้งหลายของเราและชดาระเราใหข้สะอาดจากความอธรรมทกันี้งสลินี้น (1 ยอหร์น 1:9)

“หมดทชทั้งตชว” มบีความหมายตรงตกัววล่า ทชทั้งตชวมนทุษยค์ มกันนล่าสนใจจรลิงๆ และปลอบประโลมใจและใหข้
ความเชสืนี่อมกันี่นดข้วย ทบีนี่พระเยซผตรกัสวล่า “ทล่านทกันี้งหลายสะอาดแลข้ว” แกล่เหลล่าสาวกทบีนี่นล่าสงสาร, อล่อนแอ, และหวกันี่น
ไหวของพระองคร์ ผมขอบคลุณพระเจข้าทบีนี่เราทชทั้งหลายเองกก็ถผกชดาระใหข้สะอาดแลข้วโดยพระโลหลิตและถผกแยกตกันี้งโดย
พระวจนะ (1 ยอหร์น 1:7; ยอหร์น 17:17)

“แตต่ไมต่ใชต่ทสุกคน” ชบีนี้ไปยกังยผดาสอลิสคารลิโอทอยล่างเฉพาะเจาะจง
ขข้อ 11: “เพราะพระองคค์ทรงทราบวต่า ใครจะเปป็นผซูช้ทรยศพระองคค์ เหตทุฉะนชทั้นพระองคค์จจึงตรชสวต่า “ทต่าน

ทชทั้งหลายไมต่สะอาดททุกคน””
พระเยซผทรงมบีความรผข้อกันสมบผรณร์แบบเกบีนี่ยวกกับทลุกสลินี่งทบีนี่จะเกลิดขซนี้นกกับพระองคร์ตกันี้งแตล่ตอนตข้นของการรกับ

ใชข้บนโลกนบีนี้ของพระองคร์จนกระทกันี่งพระองคร์ตรกัสวล่า “สดาเรก็จแลข้ว” และดข้วยเหตลุนบีนี้พระองคร์จซงมบีการแยกแยะอกัน
สมบผรณร์แบบเกบีนี่ยวกกับอลุปนลิสกัยทบีนี่แทข้จรลิงของสาวกแตล่ละคนของพระองคร์ พระองคร์ไมล่ไดข้ทนทลุกขร์เพราะพระองคร์
มองไมล่เหด็นลต่วงหนช้าถซงการทนทลุกขร์ตล่างๆของพระองคร์ พระองคร์ไมล่ไดข้ประหลาดพระทกัยเลย พระองคร์ทรงทราบ



อยล่างแนล่ชกัดถซงสลินี่งทบีนี่รอคอยอยผล่เบสืนี้องหนข้า แตล่มกันถผกกดาหนดไวข้ลล่วงหนข้าแลข้วโดยพระเจข้ากล่อนการวางรากฐานของ
โลกทบีนี่พระโลหลิตของพระเมษโปดกทอีชั่ปราศจากตกาหนวิจะตข้องไถล่คนบาปทกันี้งหลาย พระเยซผทรงเปป็นพระเมษโปดกผผข้
นกันี้น และในฐานะพระเมษโปดกของพระเจข้า พระองคร์ทรงมบีสายตาจกับจข้องไปทบีนี่กลโกธาและทรงเดลินเขข้าไปหามกัน
อยล่างมลุล่งมกันี่น โดยทราบวล่าทลุกยล่างกข้าวพาพระองคร์เขข้าไปใกลข้ความปวดรข้าวแหล่งกางเขนนกันี้นมากขซนี้นเรสืนี่อยๆ พรข้อม
กกับการทรงทราบลล่วงหนข้าอกันสมบผรณร์แบบของพระองคร์เกบีนี่ยวกกับทลุกสลินี่งทบีนี่จะเกลิดขซนี้นกกับพระองคร์ พระองคร์ทรงรผข้วล่า
ยผดาสจะทรยศพระองคร์ พระองคร์ทรงทราบวล่ายผดาส, แมข้ไดข้ยลินไดข้ฟฟังคดาสกันี่งสอนเดบียวกกันและคบหาสมาคมกกับ
สาวกคนอสืนี่นๆทบีนี่เหลสือ, ไมล่ไดข้รกับความรอด; พระองคร์ทรงรผข้วล่าวลิญญาณของซาตานสลิงอยผล่ในตกัวเขา และดข้วยเหตลุนบีนี้
พระองคร์จซงตรกัสวล่า “ทล่านทกันี้งหลายไมล่สะอาดททุกคน”

ขข้อ 12: “เมรืชั่อพระองคค์ทรงลช้างเทช้าเขาทชทั้งหลายแลช้ว พระองคค์กด็ทรงฉลองพระองคค์ และเอนพระกายลง
ออีกตรชสกชบเขาวต่า “ทต่านทชทั้งหลายเขช้าใจในสวิชั่งทอีชั่เราไดช้กระทกาแกต่ทต่านหรรือ”

หลกังจากลข้างเทข้าของพวกสาวกแลข้ว พระเยซผกก็ทรงสวมเสสืนี้อชกันี้นนอกของพระองคร์อบีกครกันี้ง, ทรงเอนพระ
กายทบีนี่โตต๊ะ, และประทานคดาเทศนาหนซนี่งแกล่พวกเขาซซนี่งมบีจลุดประสงคร์เพสืนี่อเตรบียมตกัวพวกเขาสดาหรกับพลิธบีระลซกถซงองคร์
พระผผข้เปป็นเจข้า สล่วนตกัวแลข้วผมเชสืนี่อวล่าการลข้างเทข้าของพวกสาวกถผกกระทดาสล่วนหนซนี่งกก็เพสืนี่อสอนพวกเขาใหข้สดารวจ
ตกัวเอง เหมสือนกกับทบีนี่เราไดข้รกับคดาบกัญชาในจดหมายของเปาโลถซงครลิสตจกักรทบีนี่เมสืองโครลินธร์ใหข้ตรวจคข้นใจของเรา
และสดารวจตกัวเราเองกล่อนรกับประทานขนมปฟังไรข้เชสืนี้อและผลจากเถาองลุล่น เกรงวล่าเราจะกลินและดสืนี่มอยล่างไมล่สมควร
ในสล่วนของการไถล่และการทดาใหข้เปป็นผผข้ชอบธรรม พวกสาวกกก็สะอาดแลข้วเพราะวล่าพวกเขาถผกไถล่และถผกทดาใหข้
ชอบธรรมแลข้ว แตล่กลล่าวในแงล่ฝฝ่ายวลิญญาณ พวกเขากก็มบี “เทข้าเปฟฟื้อนฝลุฝ่น”

“ทต่านทชทั้งหลายเขช้าใจในสวิชั่งทอีชั่เราไดช้กระทกาแกต่ทต่านหรรือ” พระเยซผตรกัสถามคดาถามนบีนี้เพสืนี่อกระตลุข้นพวก
สาวก, เพสืนี่อทดาใหข้พวกเขาถามคดาถามตล่างๆและไตล่ถามเกบีนี่ยวกกับความหมายของสลินี่งทบีนี่พระองคร์เพลินี่งกระทดาลงไป 
พระองคร์ทรงอยากใหข้พวกเขาเขข้าใจนกัยสดาคกัญของการกระทดาตล่างๆของพระองคร์จากมลุมมองฝฝ่ายวลิญญาณ

ขข้อ 13: “ทต่านทชทั้งหลายเรอียกเราวต่า พระอาจารยค์และองคค์พระผซูช้เปป็นเจช้า ทต่านเรอียกถซูกแลช้ว เพราะเรา
เปป็นเชต่นนชทั้น”

ภาษากรบีกตรงนบีนี้อล่านวล่า “พวกทล่านเรบียกเรา, หรสือพผดถซงเรา, วล่าเปป็นพระอาจารยร์และองคร์พระผผข้เปป็น
เจข้า” นบีนี่เปป็นวลบีหนซนี่งทบีนี่พวกสาวกใชข้ขณะทบีนี่พระเยซผทรงอยผล่บนแผล่นดลินโลกนบีนี้ เหมสือนตอนทบีนี่มารธากลล่าวแกล่มารบียร์วล่า 
“พระอาจารยร์เสดก็จมาแลข้ว” (ยอหร์น 11:28)

“ทต่านเรอียกถซูกแลช้ว เพราะเราเปป็นเชต่นนชทั้น” คดาเลก็กๆ “เชต่นนชทั้น” ไมล่ไดข้อยผล่ในภาษากรบีก สลินี่งทบีนี่พระเยซผตรกัส
กก็คสือวล่า “พวกทล่านเรบียกถผกแลข้ว เพราะเราเปป็น” และพระองคค์ครือเราเปป็นผผข้ยลินี่งใหญล่นกันี้นแหล่งพกันธสกัญญาเดลิม, เรา
เปป็นแหล่งชกันี่วนลิรกันดรร์กาล พระองคร์ทรงเปป็น “พระอาจารยร์และองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า” และพระองคร์ทรงรกับรองวลบีนกันี้น
โดยถข้อยคดาของพระองคร์ “ทล่านเรบียกถผกแลข้ว” ไมล่มบีผผข้ใดเวข้นแตล่พระเจข้าในเนสืนี้อหนกังทรงสามารถกลล่าวอข้างเชล่นนกันี้น
ไดข้ พระองคร์ทรงเปป็นพระอาจารยร์-และพระองคร์ทรงอยากเปป็นองคค์พระผซูช้เปป็นเจช้าของทลุกคนทบีนี่จะวางใจในพระราช
กลิจทบีนี่เสรก็จสลินี้นแลข้วของพระองคร์และพระโลหลิตทบีนี่ไหลออกของพระองคร์



ขข้อ 14 และ 15: “ฉะนชทั้นถช้าเราผซูช้เปป็นองคค์พระผซูช้เปป็นเจช้าและพระอาจารยค์ของทต่าน ไดช้ลช้างเทช้าของพวก
ทต่าน พวกทต่านกด็ควรจะลช้างเทช้าของกชนและกชนดช้วย เพราะวต่าเราไดช้วางแบบแกต่ทต่านแลช้ว เพรืชั่อใหช้ทต่านทกาเหมรือน
ดชงทอีชั่เราไดช้กระทกาแกต่ทต่าน”

กลล่าวอบีกนกัยหนซนี่งกก็คสือ “ถข้าเรา, ผผข้ซซนี่งพวกทล่านเรบียกวล่าองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าและพระอาจารยร์, ไดข้รกับหนข้าทบีนี่
ของคนรกับใชข้และทดางานรกับใชข้ทบีนี่ลดตกัวลงและถล่อมใจมากทบีนี่สลุดแกล่พวกทล่าน, พวกทล่านกก็ควรรผข้สซกวล่าตนตข้องทดางาน
รกับใชข้แบบเดบียวกกันเพสืนี่อกกันและกกัน” ภาษากรบีกตรงนบีนี้มบีการเนข้นยนี้ดามากๆ ซซนี่งมบีความหมายวล่า “มกันเปป็นหนข้าทบีนี่และ
หนบีนี้ของพวกทล่าน, พวกทล่านมบีหนข้าทบีนี่ตข้องทดางานรกับใชข้นบีนี้แกล่กกันและกกัน” ในทบีนี่นบีนี้พระเยซผทรงสอนบทเรบียนเรสืนี่อง
ความถล่อมใจ และแนล่นอนวล่าหากเราดดาเนลินตามรอยพระบาทของพระองคร์ เรากก็จะดดาเนลินชบีวลิตแหล่งความถล่อม
ใจ-เพราะถซงแมข้วล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจข้าในเนสืนี้อหนกัง พระองคร์กก็ทรงเปป็นบลุคคลทบีนี่ถล่อมใจมากทบีนี่สลุดเทล่าทบีนี่เคยมบี
ชบีวลิตอยผล่ ไมล่มบีทบีนี่ในใจของผผข้เชสืนี่อเลยสดาหรกับความเยล่อหยลินี่งแบบโลก และยลินี่งคนๆหนซนี่งอยผล่ฝฝ่ายวลิญญาณมากเทล่าไร เขา
กก็จะยลินี่งอลุทลิศตกัวและถล่อมใจมากเทล่านกันี้น

“เราไดช้วางแบบแกต่ทต่านแลช้ว เพรืชั่อใหช้ทต่านทกาเหมรือนดชงทอีชั่เราไดช้กระทกาแกต่ทต่าน” พระเยซผทรงหมายความ
วล่าอะไรตรงนบีนี้? พระองคร์ทรงหมายความวล่าเราควรลข้างเทข้าของกกันและกกันจรวิงๆหรสือ? หรสือพระองคร์หมายความ
วล่าเราควรเลอียนแบบจวิตววิญญาณของพระองคค์ในสลินี่งทบีนี่พระองคร์ไดข้ทรงกระทดาเพสืนี่อเหลล่าสาวก? ผมตระหนกักวล่า
หลายนลิกายปฏลิบกัตลิการลข้างเทข้าจรลิงๆ และผมจะไมล่ตลิเตบียนผผข้ใดทบีนี่จรลิงใจ; แตล่สดาหรกับผมแลข้ว มกันไมล่เขข้ากกันกกับคดาสกันี่ง
สอนของพระเยซผเจข้าเลยทบีนี่จะสกันนลิษฐานวล่าพระองคร์จะทรงใหข้ความสดาคกัญมากขนาดนกันี้นกกับการรกับใชข้เพบียงฝฝ่าย
รล่างกาย พระวจนะของพระเจข้าบอกเราวล่า “การฝฝึกทางกายนกันี้นมบีประโยชนร์นข้อยมาก” (1 ทธ. 4:8) และพระเยซผ
เองตรกัสวล่า “จลิตวลิญญาณเปป็นทบีนี่ใหข้มบีชบีวลิต สต่วนเนรืทั้อหนชงไมต่มอีประโยชนค์อชนใด” (ยอหร์น 6:63)

สวรรคร์เปป็นพยานเพสืนี่อผมวล่า ผมเตก็มใจทบีนี่จะลข้างเทข้าผผข้ใดกก็ตามทบีนี่ไมล่สามารถลข้างเทข้าของเขาเองไดข้ ผมมบี
ความสลุขทบีนี่จะใหข้การรกับใชข้เชล่นนกันี้นแกล่พบีนี่นข้องครลิสเตบียนคนใดกก็ตาม หากเขาไมล่มบีความสามารถฝฝ่ายรล่างกายทบีนี่จะ
ทดางานรกับใชข้นกันี้นเองไดข้ แตล่ทล่านทบีนี่รกัก มบีงานตนี่ดาตข้อยอยผล่มากมายทบีนี่ผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายสามารถทดาไดข้ซซนี่งจะใหข้การรกับใชข้
ทบีนี่แทข้จรลิงสดาหรกับงานของพระครลิสตร์ และซซนี่งจะเปป็นการใชข้เวลาอยล่างมบีประโยชนร์มากกวล่าการลข้างเทข้าทบีนี่ถซูกลช้าง
แลช้วและไมล่จดาเปป็นตข้องลข้างฝลุฝ่นออกจากเทข้าเหลล่านกันี้น

ผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายเปป็นผผข้จารลิกทบีนี่กดาลกังเดลินทางมลุล่งสผล่บข้านในสวรรคร์, โลกนบีนี้เปป็นเขตแดนของศกัตรผ, และเทข้าของ
เรา (กลล่าวในแงต่ฝฝ่ายววิญญาณ) กก็เรลินี่มเปรอะเปฟฟื้อนและเปฟฟื้อนฝลุฝ่น เราตข้องถผกลข้าง, แตล่พระเยซผเพอียงผซูช้เดอียวทรง
สามารถลข้างการปนเปฟฟื้อนนกันี้นออกไปไดข้ การลข้างเทข้าจรลิงๆในทล่ามกลางเหลล่าวลิสลุทธลิชนจะไมล่ชดาระเราใหข้สะอาด
จากบาปและความบกพรล่องตล่างๆ ผมไมล่มบีเรสืนี่องทะเลาะอะไรเลยกกับคนเหลล่านกันี้นทบีนี่ปรารถนาทบีนี่จะลข้างเทข้าในครลิสต
จกักร แตล่ผมไมล่รผข้สซกวล่าพระเยซผเจข้าทรงเจตนาใหข้เราลข้างเทข้าของกกันและกกันจรลิงๆ พระองคร์กดาลกังสอนจลิตวลิญญาณ
แหล่งการถล่อมใจและการรกับใชข้ และในฐานะผผข้ตลิดตามของพระองคร์ เราควรดดาเนลินตามรอยพระบาทของพระองคร์ 
หากเราทดาเชล่นนกันี้น เรากก็จะเตก็มใจและมบีความสลุขทบีนี่จะทดางานใดกก็ไดข้ ไมล่วล่าจะตนี่ดาตข้อยขนาดไหน หากมกันจะชล่วย
เพสืนี่อนผผข้รล่วมจารลิกคนหนซนี่งไดข้ขณะทบีนี่เราเดลินทางอยผล่ในโลกนบีนี้



การตบีความทบีนี่แทข้จรลิงของถข้อยคดาขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเราตรงนบีนี้อาจถผกพบในมกัทธลิว 20:25-28: 
“พระเยซผทรงเรบียกเขาทกันี้งหลายมาตรกัสวล่า “ทล่านทกันี้งหลายรผข้อยผล่วล่า ผผข้ครองของคนตล่างชาตลิยล่อมเปป็นเจข้าเหนสือเขา 
และผผข้ใหญล่ทกันี้งหลายกก็ใชข้อดานาจบกังคกับ แตล่ในพวกทล่านหาเปป็นอยล่างนกันี้นไมล่ ถข้าผผข้ใดใครล่จะไดข้เปป็นใหญล่ในพวกทล่าน ผผข้
นกันี้นจะตข้องเปป็นผผข้ปรนนลิบกัตลิทล่านทกันี้งหลาย ถข้าผผข้ใดใครล่จะไดข้เปป็นเอกเปป็นตข้นในพวกทล่าน ผผข้นกันี้นจะตข้องเปป็นผผข้รกับใชข้ของ
พวกทล่าน อยล่างทบีนี่บลุตรมนลุษยร์มลิไดข้มาเพสืนี่อรกับการปรนนลิบกัตลิ แตล่มาเพสืนี่อจะปรนนลิบกัตลิ และประทานชบีวลิตของทล่านใหข้
เปป็นคล่าไถล่สดาหรกับคนเปป็นอกันมาก”

ถข้าพระเยซผครลิสตร์เจข้า ผผข้ทรงเปป็นจอมกษกัตรลิยร์ ทรงลดตกัวลงจนเสดก็จจากสวรรคร์มารกับสภาพกายมนลุษยร์, 
ทรงถผกทดาใหข้เปป็นเหมสือนเนสืนี้อหนกังทบีนี่บาปหนา และทรงสลินี้นพระชนมร์บนกางเขนอกันหนซนี่งเพสืนี่อเราจะไดข้รกับความรอด 
กก็ไมต่มอีสวิชั่งใดทบีนี่ตนี่ดาตข้อยเกลินกวล่าทบีนี่ผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายจะทดาเพสืนี่อกกันและกกันไดข้

ผมอยากชบีนี้ใหข้เหก็นตรงนบีนี้วล่าการทดางานตล่างๆทบีนี่ตนี่ดาตข้อยเพสืนี่อคนยากจนและผผข้ขกัดสนจะไมล่ชต่วยเราใหช้รอด 
และมกันจะไมล่ชต่วยในการชล่วยเราใหข้รอดดข้วย ไมล่มบีการกลล่าวถซงความยากจนในขข้อพระคดาตอนทบีนี่เรากดาลกังศซกษาอยผล่
เลย พวกสาวกกดาลกังถผกสอนใหข้ถล่อมใจในการรกับใชข้ของพวกเขาทบีนี่กระทดาตล่อกกันและกกัน แนล่นอนวล่ามกันงล่ายกวล่า-
และอาจนล่าพซงพอใจสดาหรกับตกัวเองมากกวล่า-ทบีนี่จะไปเยบีนี่ยมเยบียนคนเจก็บปฝ่วย, ใหข้เงลินแกล่คนยากจน, และชล่วยเหลสือ
ผผข้ทบีนี่เคราะหร์ดบีนข้อยกวล่าเรา, เมสืนี่อเทบียบกกับการดดาเนลินชบีวลิตครลิสเตบียนทบีนี่อลุทลิศตกัว เสบียสละและถล่อมใจในทลุกสลินี่งทบีนี่เรา
กระทดาแกล่และเพสืนี่อเหลล่าพบีนี่นข้องผผข้เชสืนี่อ เรามบีความเครล่งครกัดในดข้านหลกักคดาสอนเยอะวกันนบีนี้โดยปราศจากความรกัก
และความถล่อมใจแบบครลิสเตบียน และการกระทดาเชล่นนบีนี้ไมล่มบีคล่าตล่อพระพกักตรร์พระเจข้า

ความจรลิงทบีนี่โดดเดล่นสามประการทบีนี่ถผกนดาเสนอในขข้อพระคดาเหลล่านบีนี้ทบีนี่เราเพลินี่งศซกษาไป ไดข้แกล่:
เราถผกชดาระลข้างใหข้สะอาดจากบาปทกันี้งสลินี้นในพระโลหลิตของพระเยซผ
เราตข้องลข้างเทข้าของเราทลุกวกัน ในความหมายฝฝ่ายวลิญญาณ เพสืนี่อทบีนี่จะถผกชดาระใหข้สะอาดจากการปนเปฟฟื้อน

ของการดดาเนลินชบีวลิตของเราในโลก
หนข้าทบีนี่ของเราคสือ การทดาใหข้พระเยซผครลิสตร์เจข้าเปป็นแบบอยล่างของเราในทลุกสลินี่ง และดกังนกันี้นสวิชั่งใดกด็ตามทอีชั่

เรากระทดากก็จะถผกกระทดาเพสืนี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจข้า
ขข้อ 16: “เราบอกความจรวิงแกต่ทต่านวต่า ทาสจะเปป็นใหญต่กวต่านายกด็ไมต่ไดช้ และทซูตจะเปป็นใหญต่กวต่าผซูช้ทอีชั่ใชช้

เขาไปกด็หามวิไดช้”
ตรงนบีนี้ “แทข้จรลิงแลข้วสองรอบ” เนข้นยนี้ดาความสดาคกัญอกันยลินี่งใหญล่ของบทเรบียนทบีนี่องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าเพลินี่งสอน

เหลล่าสาวกของพระองคร์ ความรกักและความถล่อมใจเปป็นสลินี่งทบีนี่ยลินี่งใหญล่และมบีนนี้ดาหนกักมากในการปรนนลิบกัตลิพระเจข้า 
และพระเยซผทรงกดาชกับเราตรงนบีนี้ใหข้จดจดาวล่าคนรกับใชข้, แทนทบีนี่จะเปป็นใหญต่กวต่านายของตน, กลกับตข้องปฏลิบกัตลิตาม
แบบอยต่างทบีนี่นายของเขาไดข้วางไวข้อยล่างเครล่งครกัด คนทบีนี่นดาสารไปสล่งไมล่เปป็นใหญล่กวล่าผผข้ทบีนี่สล่งเขาไปสล่งขล่าว ดข้วยเหตลุนบีนี้
ผผข้นดาสารจซงตข้องปฏลิบกัตลิตามคดาสกันี่งของผผข้ทบีนี่สล่งสารนกันี้น

หากเราอยากเปป็นผผข้รกับใชข้ทบีนี่แทข้จรลิงและสกัตยร์ซสืนี่อของพระเยซผครลิสตร์เจข้า เรากก็ตข้องปฏลิบกัตลิตามแบบอยล่างทบีนี่
พระองคร์ไดข้ทรงวางไวข้ตล่อหนข้าเราและสล่งสารนกันี้นทบีนี่พระองคร์ประทานใหข้แลข้ว โดยไมล่เพลินี่มเขข้ากกับหรสือเอาออกไปจาก



สารนกันี้น พระองคร์ไดข้ประทานแบบอยล่างแหล่งความรกักและความถล่อมใจแกล่เราแลข้ว และเราทบีนี่เปป็นผผข้รกับใชข้ของ
พระองคร์กก็ไมล่ควรละอายหรสือเยล่อหยลินี่งเกลินกวล่าทบีนี่จะปฏวิบชตวิตามแบบอยล่างนกันี้น

ขข้อ 17: “ถช้าทต่านรซูช้ดชงนอีทั้แลช้ว และทต่านประพฤตวิตาม ทต่านกด็เปป็นสทุข”
นบีนี่เปป็นการยสืนยกันสลินี่งทบีนี่ถผกกลล่าวแลข้วในขข้อพระคดากล่อนหนข้า กลล่าวอบีกนกัยหนซนี่งกก็คสือ “อยล่าพอใจกกับแคล่การรซูช้

สลินี่งเหลล่านบีนี้ แตล่จงปฏลิบกัตลิสลินี่งเหลล่านบีนี้ดข้วย หากพวกทล่านรผข้และเขข้าใจความหมายของสลินี่งทบีนี่เราเพลินี่งกระทดาไป พวกทล่าน
กก็จะพบความชสืนี่นบานทบีนี่ไมล่อาจกลล่าวเปป็นคดาพผดไดข้และเปปปี่ยมดข้วยสงล่าราศบีถข้าพวกทล่านนดาสลินี่งเหลล่านบีนี้ไปปฏลิบกัตลิในการ
ดดาเนลินชบีวลิตแตล่ละวกันของพวกทล่าน” ยากอบบอกเราวล่า “เพราะกายทอีชั่ปราศจากจวิตววิญญาณนชทั้น ตายแลช้วฉชนใด 
ความเชรืชั่อทอีชั่ปราศจากการกระทกากด็ตายแลช้วฉชนนชทั้นเชต่นเดอียวกชน” (ยากอบ 2:26) การรผข้สลินี่งตล่างๆทบีนี่พระเยซผทรง
สอน การไดข้ทราบแบบอยล่างเหลล่านกันี้นทบีนี่พระองคร์ทรงวางไวข้แลข้ว แตล่ไมล่ทดาอะไรเลยเกบีนี่ยวกกับมกันกก็จะไมล่ทดา
ประโยชนร์อกันใดแกล่เราเลย ไมล่ไดข้ใหข้ความชสืนี่นบานแกล่เรา และไมล่นดาบดาเหนก็จใดๆมาใหข้เลยเมสืนี่อสลินี้นสลุดการเดลินทาง
ของชบีวลิต แนล่นอนวล่ามบีผผข้เชสืนี่อจดานวนมากทบีนี่รผข้มากกวล่าทบีนี่พวกเขาปฏลิบกัตลิ พวกเขาไดข้รกับความสวล่างมากกวล่าทบีนี่พวกเขา
ปฏลิบกัตลิตาม และดข้วยเหตลุผลนกันี้นพวกเขาจซงนล่าสกังเวชและนล่าเวทนา ขาดความชสืนี่นชมยลินดบีแหล่งมรดกครลิสเตบียนของ
พวกเขา ตามทบีนี่กลล่าวไวข้ใน ยากอบ 4:17 การทราบพระประสงคร์ของพระเจข้า การรผข้วล่าพระองคร์ทรงประสงคร์ใหข้
เราทดาอะไรและจากนกันี้นกก็ปฏลิเสธทบีนี่จะทดาสลินี่งนกันี้น กก็เปป็นบาปอยล่างแนล่นอน: “คนใดทบีนี่รผข้จกักกระทดาการดบี และไมล่ไดข้
กระทดา บาปจซงมบีแกล่คนนกันี้น”

ขข้อ 18: “เรามวิไดช้พซูดถจึงพวกทต่านสวิทั้นททุกคน เรารซูช้จชกผซูช้ทอีชั่เราไดช้เลรือกไวช้แลช้ว แตต่เพรืชั่อพระคชมภอีรค์จะสกาเรด็จทอีชั่
วต่า ‘ผซูช้ทอีชั่รชบประทานอาหารกชบเราไดช้ยกสช้นเทช้าตต่อเรา’”

“เรามวิไดช้พซูดถจึงพวกทต่านสวิทั้นททุกคน” หมายถซง ยผดาสอลิสคารลิโอท จดาไวข้วล่าในขข้อ 10 ของบทเดบียวกกันนบีนี้
พระเยซผตรกัสแกล่เปโตรวล่า “พวกทล่านกก็สะอาดแลข้ว แตล่ไมล่ใชล่ททุกคน” ยผดาสอลิสคารลิโอทไมล่เคยสะอาดเลย และตาม
ถข้อยคดาของพระเยซผเขาคสือมารรข้ายมาตกันี้งแตล่ตข้น เราจะศซกษาเรสืนี่องนบีนี้อยล่างถบีนี่ถข้วนมากกวล่าในบททบีนี่ 17

“เรารซูช้จชกผซูช้ทอีชั่เราไดช้เลรือกไวช้แลช้ว” ในชกันี้นเรบียนพระคกัมภบีรร์ในสวรรคร์เทล่านกันี้น เราถซงจะทราบอยล่างถล่องแทข้วล่า
ทดาไมพระเยซผถซงทรงเลสือกยผดาสใหข้เปป็นหนซนี่งในสลิบสองคนนกันี้น พระองคร์ทรงทราบกล่อนทบีนี่พระเจข้าทรงสรข้างอาดกัมวล่า
ยผดาสจะทรยศพระองคร์ แตล่ขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าพระองคร์ทรงทราบกก็ไมล่ไดข้เปป็นเหตทุใหช้เกวิดการทรยศนกันี้น ขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่
วล่าพระเจข้าทรงทราบใจของมนลุษยร์ทลุกคนกก็ไมล่เปลบีนี่ยนแปลง “ผผข้ใดกก็ตามทบีนี่รข้องออกพระนามขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้า
จะไดข้รกับความรอด” และมกันไมล่เปลบีนี่ยนแปลงยอหร์น 3:16 เชล่นกกัน การมบีอดานาจสลิทธลิธขาดของพระเจข้าและการทรง
ทราบทลุกสลินี่งของพระองคร์ไมล่เปลบีนี่ยนแปลงเจตจดานงเสรบีของมนลุษยร์ และสองสลินี่งนบีนี้ไมล่เปลบีนี่ยนแปลงความรกับผลิดชอบ
ของเราในฐานะผผข้ทบีนี่มบีสลิทธลิธตกัดสลินใจเลสือกไดข้อยล่างเสรบีซซนี่งถผกสรข้างตามพระฉายของพระเจข้าผผข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธเชล่นกกัน

“เพรืชั่อพระคชมภอีรค์จะสกาเรด็จทอีชั่วต่า ‘ผซูช้ทอีชั่รชบประทานอาหารกชบเราไดช้ยกสช้นเทช้าตต่อเรา’” ในทบีนี่นบีนี้ เชล่นเดบียวกกับ
ในทบีนี่อสืนี่นๆอบีกหลายแหล่งในพระวจนะของพระเจข้า เราอล่านวล่าสลินี่งนบีนี้ถผกกระทดาเพสืนี่อทบีนี่พระคชมภอีรค์ขช้อนชทั้นจะสดาเรก็จ แตล่
เราตข้องไมล่คลิดเอาเองวล่าสลินี่งเหลล่านบีนี้ไดข้เกลิดขซนี้นเพรืชั่อทอีชั่ขข้อพระคดานกันี้นจะสดาเรก็จ ความหมายกก็คสือวล่าเมสืนี่อสลินี่งตล่างๆถผก
กระทดา พระคกัมภบีรร์กก็สคาเรห็จจรริงแลผู้ว-นกันี่นคสือ คนทกันี้งหลายทบีนี่ไดข้กระทดาบางสลินี่งกก็ทดาใหข้พระคกัมภบีรร์ (หรสือคดาพยากรณร์
ตล่างๆ) สดาเรก็จจรลิงแลข้วซซนี่งขข้อพระคกัมภบีรร์หรสือคดาพยากรณร์เหลล่านกันี้นถผกกลล่าวไวข้อาจหลายรข้อยปปกล่อนหนข้านกันี้น อดานาจ



สลิทธลิธขาดของพระเจข้าและเจตจดานงเสรบีของมนลุษยร์ไมล่ไดข้ขกัดแยข้งกกัน พวกมกันสอดคลข้องกกันอยล่างสมบผรณร์แบบ ขข้อ
เทก็จจรลิงทบีนี่วล่าพระเจข้าทรงอดานาจสลิทธลิธขาดและทรงทราบตอนจบตกันี้งแตล่ตอนตข้นกก็ไมล่เปลบีนี่ยนแปลงขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่า
มนลุษยร์ถผกสรข้างตามแบบพระฉายของพระเจข้าและเปป็นผผข้ทบีนี่ตกัดสลินใจเลสือกไดข้อยล่างเสรบีพรข้อมกกับเจตจดานงทบีนี่จะเลสือก
พระเยซผหรสือปฏลิเสธพระองคร์กก็ไดข้

คดากลล่าวของพระเยซผในพระคดาขข้อนบีนี้เปป็นการทดาใหข้สดาเรก็จจรลิงของคดาพยากรณร์ในเพลงสดลุดบี 41:9: 
“แมข้วล่าเพสืนี่อนในอกของขข้าพระองคร์ ผผข้ซซนี่งขข้าพระองคร์ไวข้วางใจ ผผข้ทบีนี่รกับประทานอาหารของขข้าพระองคร์ไดข้ยกสข้นเทข้า
ตล่อขข้าพระองคร์” แตล่ถซงแมข้วล่าพระเยซผทรงทราบมาตกันี้งแตล่ตข้นวล่ายผดาสจะทรยศพระองคร์ นกันี่นกก็ไมล่ไดข้เปลบีนี่ยนแปลง
ความรผข้สซกของพระองคร์ทบีนี่มบีตล่อผผข้ทรยศพระองคร์ พระองคร์ไมล่ไดข้ตกัดขาดเขา และในสวนนกันี้นเมสืนี่อยผดาสทรยศพระองคร์
ดข้วยจผบหนซนี่ง พระเยซผกก็ทรงเรบียกเขาวล่า “สหายเออ๋ย” (มธ. 26:50)

ขข้อ 19: “เราบอกทต่านทชทั้งหลายเดอีดี๋ยวนอีทั้กต่อนทอีชั่เรรืชั่องนอีทั้จะเกวิดขจึทั้น เพรืชั่อวต่าเมรืชั่อเรรืชั่องนอีทั้เกวิดขจึทั้นแลช้วทต่านจะไดช้
เชรืชั่อวต่าเราครือผซูช้นชทั้น”

จลุดประสงคร์ของถข้อยคดาขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าในพระคดาขข้อนบีนี้กก็คสือ เพสืนี่อหนลุนใจและใหข้กดาลกังใจสาวกทอีชั่
สชตยค์ซรืชั่อสลิบเอก็ดคนนกันี้น ถซงแมข้วล่ายผดาสจะทรยศพระองคร์ พระองคร์กก็ตรกัสแกล่คนอสืนี่นๆทบีนี่เหลสือวล่า “อยล่าทข้อใจเลย อยล่า
ตกใจกลกัวหรสือเศรข้าใจ” พระองคร์กดาลกังเตรบียมพวกเขาใหข้พรข้อมลล่วงหนข้า เพสืนี่อทบีนี่วล่าเมสืนี่อการทรยศพระองคร์เกลิดขซนี้น
จรลิงแลข้วและคนหนซนี่งในพวกเขาปรากฏวล่าไมล่สกัตยร์ซสืนี่อ พวกเขาจะไดข้ไมล่ยลุล่งยากใจและสกับสน แทนทบีนี่จะเปป็นเชล่นนกันี้น 
พวกเขาจะจดาไดข้วล่าพระเยซผคสือพระเมสสลิยาหร์, พระเจข้าแทข้จรลิงในเนสืนี้อหนกัง, ทรงสกัพพกัญญผและทรงเปปิดเผยสลินี่งตล่างๆ
กล่อนทบีนี่พวกมกันเกลิดขซนี้นจรลิง อบีกครกันี้งทบีนี่ในภาษากรบีก คดาสรรพนาม “ผผข้นกันี้น” ไมล่มบีในขข้อความนบีนี้ และพระเยซผจซงตรกัสวล่า
“ทล่านทกันี้งหลายจะไดข้เชสืนี่อวล่าเราเปป็น”

ขข้อ 20: “เราบอกความจรวิงแกต่ทต่านวต่า ผซูช้ใดไดช้รชบผซูช้ทอีชั่เราใชช้ไป ผซูช้นชทั้นกด็รชบเราดช้วย และผซูช้ใดไดช้รชบเรา ผซูช้นชทั้น
ไดช้รชบพระองคค์ผซูช้ทรงใชช้เรามา”

ดข้วยคดากลล่าวนบีนี้ (ซซนี่งถผกนดาหนข้าโดย “แทข้จรลิงแลข้วสองรอบ” อบีกครกันี้ง) พระเยซผเจข้าประทานศกักดลิธศรบีแกล่
สาวกทบีนี่สกัตยร์ซสืนี่อเหลล่านกันี้น สลินี่งทบีนี่ยผดาสกระทดาอาจทดาใหข้อบีกสลิบเอก็ดคนนกันี้นเสบียกดาลกังใจและทดาใหข้พวกเขาเกลิดทข้อใจไดข้
หากพวกเขาไมล่ถผกเตรบียมพรข้อมลล่วงหนข้า พวกเขาอาจกลล่าวไดข้วล่า “ถข้ายผดาส ผผข้ซซนี่งดผเหมสือนสกัตยร์ซสืนี่อและจรลิงใจ
เหลสือเกลิน ยกังทดาเรสืนี่องพรรคร์นกันี้นไดข้ พวกเรากก็อาจประสบชะตากรรมเดบียวกกันไดข้ในภายหลกัง” แตล่พระเยซผทรงใหข้
ความมกันี่นใจพวกเขาโดยคดาประกาศทบีนี่พระองคร์ตรกัสตรงนบีนี้

“ผซูช้ใดไดช้รชบผซูช้ทอีชั่เราใชช้ไป ผซูช้นชทั้นกด็รชบเราดช้วย” สาวกเหลล่านบีนี้จะถผกสล่งไปเพสืนี่อนดาขล่าวประเสรลิฐไปประกาศแกล่
ชาวโลกในขณะนกันี้น หลกังจากการฟฟฟื้นคสืนพระชนมร์ขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าและหลกังจากวกันเพก็นเทคอสตร์นกันี้น พวก
เขาจะไดข้รกับฤทธลิธเดชและพวกเขาจะเปป็นพยานของพระองคร์ในแควข้นยผเดบีย, ในกรลุงเยรผซาเลก็ม, และจนถซงทบีนี่สลุด
ปลายแหล่งแผล่นดลินโลก พระเยซผทรงทราบวล่าพระองคร์จะประทานพระมหาบกัญชาของพระองคร์แกล่ชายเหลล่านบีนี้และ
สล่งพวกเขาออกไป และคนเหลล่านกันี้นทบีนี่รกับสาวกทบีนี่สกัตยร์ซสืนี่อเหลล่านบีนี้กก็จะรกับพระเยซซู



“และผซูช้ใดไดช้รชบเรา ผซูช้นชทั้นไดช้รชบพระองคค์ผซูช้ทรงใชช้เรามา” พระเจข้าพระบลิดาทรงสล่งพระเยซผมา พระเยซผจะ
ทรงสล่งสาวกเหลล่านบีนี้ไป และดข้วยเหตลุนบีนี้ผผข้ใดกก็ตามทบีนี่รกับสาวกเหลล่านกันี้นกก็จะรกับพระเยซผ และจะรกับพระเจข้าพระบลิดา
เชล่นกกัน

ทล่านทบีนี่รกัก เราควรระมกัดระวกังมากๆวล่าเราปฏลิบกัตลิตล่อเหลล่าผผข้รกับใชข้ทบีนี่สกัตยร์ซสืนี่อของพระเจข้าอยล่างไร พระเจข้า
ทรงบกัญชาวล่า “อยล่าแตะตข้องผผข้รกับการเจลิมของเรา” และมกันเปป็นเรสืนี่องอกันตรายสดาหรกับคนชกันี่วทบีนี่จะดผหมลินี่นและปฏลิบกัตลิ
คนของพระเจข้าอยล่างหยาบชข้า ผผข้รกับใชข้คนหนซนี่งอาจอล่อนแอ เขาอาจขาดการศซกษา กลล่าวในแงล่วลิชาการแลข้ว แตล่ถข้า
ชายคนนกันี้นไดข้รกับการทรงเรบียกและถผกมอบหมายหนข้าทบีนี่โดยพระเจข้าเพสืนี่อประกาศขล่าวประเสรลิฐ เขากก็ถสือสารของ
กษกัตรลิยร์และของพระเจข้า เขาถสือสารนกันี้นเพราะเหก็นแกล่พระเยซผ และผผข้รกับใชข้เชล่นนกันี้นจะตข้องไมล่ถผกดผหมลินี่น, ถผกปฏลิบกัตลิ
อยล่างหยาบชข้า, หรสือไมล่ไดข้รกับเกบียรตลิ เขาจะตข้องไดข้รกับความนกับถสือเพราะเหก็นแกล่ขล่าวประเสรลิฐ

อกัครทผตเปาโลกลล่าวแกล่เหลล่าครลิสเตบียนทบีนี่เมสืองเธสะโลนลิกาวล่า “พบีนี่นข้องทกันี้งหลาย เราขอวลิงวอนทล่านใหข้รผข้จกัก
คนทบีนี่ทดางานอยผล่ในพวกทล่าน และปกครองทล่านในองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า และตกักเตสือนทล่าน จงเคารพเขาใหข้มากใน
ความรกักเพราะงานทบีนี่เขาไดข้กระทดา และจงอยผล่อยล่างสงบสลุขดข้วยกกัน” (1 ธส. 5:12, 13) ผผข้รกับใชข้ทบีนี่แทข้จรลิงของ
พระเจข้าจะตข้องไดข้รกับความนกับถสือในความรกักเพราะเหก็นแกล่งานของเขา-ไมล่ใชล่เพราะตกัวเขาเองแตล่เพราะขล่าว
ประเสรลิฐทบีนี่เขานดาไปประกาศและเพราะองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าพระเจข้าผผข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธทบีนี่เขาเปป็นตกัวแทน

พระเยซผทรงบอกลข่วงหนผู้าถนงการทรยศพระองคห์
ขข้อ 21: “เมรืชั่อพระเยซซูตรชสดชงนชทั้นแลช้ว พระองคค์กด็ทรงเปป็นททุกขค์ในพระทชย และตรชสเปป็นพยานวต่า “เรา

บอกความจรวิงแกต่ทต่านวต่า คนหนจึชั่งในพวกทต่านจะทรยศเรา”
“เมรืชั่อพระเยซซูตรชสดชงนชทั้นแลช้ว...” ภาษากรบีกอล่านวล่า “เมสืนี่อพระเยซผตรกัสสลินี่งเหลล่านบีนี้แลข้ว” ซซนี่งหมายถซงทลุกสลินี่ง

ทบีนี่พระองคร์เพลินี่งตรกัสไปแลข้วแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์
“พระองคค์กด็ทรงเปป็นททุกขค์ในพระทชย” สดานวนนบีนี้ ซซนี่งหมายถซงพระเยซผ เปป็นลกักษณะเฉพาะตกัวของขล่าว

ประเสรลิฐของยอหร์น เราพบสดานวนนบีนี้ตรงนบีนี้ และในบททบีนี่ 11 ขข้อ 33 และในบททบีนี่ 12 ขข้อ 27 เชล่นกกัน มบีการชบีนี้ใหข้
เหก็นแลข้ววล่าถซงแมข้พระเยซผทรงเปป็นพระเจข้า พระองคร์กก็ทรงเปป็นมนลุษยร์ดข้วย; และทบีนี่พระองคร์ทรง “เปป็นทลุกขร์ใน
วลิญญาณ” กก็หมายความวล่าพระองคร์ทรงเสบียพระทกัยเพราะยผดาส ผผข้ซซนี่งเดลินกกับพระองคร์มานานกวล่าสามปป กดาลกังจะ
ทรยศพระองคร์ใหข้แกล่พวกศกัตรผของพระองคร์ พระองคร์ทรงทราบแมข้ในขณะนกันี้นวล่ายผดาสจะทรยศพระองคร์ดข้วยจลุบ
หนซนี่งและขายพระองคร์เพสืนี่อแลกกกับราคาของทาสคนหนซนี่ง

นอกจากนบีนี้ ความปวดรข้าวและความทลุกขร์ใจภายใตข้แรงกดดกันของบาปของคนทกันี้งโลกกก็กดาลกังโถมทกับลง
บนพระองคร์ อบีกไมล่นานพระองคร์จะตข้องเผชลิญหนข้ากกับพญามารและขลุมพลกังทกันี้งสลินี้นแหล่งนรกในสวนเกทเสมนบี และ
การรผข้สลินี่งเหลล่านบีนี้ทกันี้งหมดกก็ทดาใหข้พระองคร์เปป็นทลุกขร์ในวลิญญาณ ขล่าวประเสรลิฐของยอหร์นชล่างแสนมหกัศจรรยร์ใน
หลายๆดข้าน ในผผข้เขบียนขล่าวประเสรลิฐทกันี้งสบีนี่ทล่าน ยอหร์นผผข้เปป็นทบีนี่รกักคสือผผข้เดบียวทบีนี่มลุล่งเนข้นมากทบีนี่สลุดเรสืนี่องความเปป็น
พระเจข้าของพระเยซผเจข้า และทบีนี่เขข้าใจอยล่างถล่องแทข้มากทบีนี่สลุดและพรรณนาอยล่างละเอบียดเพสืนี่อเราถซงความเปป็นจรลิง
ของสภาพตล่างๆแบบมนลุษยร์ของพระบลุตรของพระเจข้า



พระเยซผ “ตรชสเปป็นพยานวต่า...” ยอหร์นใชข้คดาวล่า “เปป็นพยาน” มากกวล่าผผข้เขบียนขล่าวประเสรลิฐคนใดทบีนี่
เหลสือ วลบีนบีนี้ปรากฏสามสลิบสามครกันี้งในขล่าวประเสรลิฐของยอหร์น และในขล่าวประเสรลิฐอบีกสามเลล่มทบีนี่เหลสือวลบีนบีนี้
ปรากฏแคล่สามครกันี้ง ทบีนี่พระเยซผ “ตรกัสเปป็นพยาน” ในทบีนี่นบีนี้หมายความวล่าพระองคร์ตรกัสเปป็นเสบียงทบีนี่ไดข้ยลิน โดยตรกัสคดา
ประกาศหนซนี่งแบบเปปิดเผยในลกักษณะทบีนี่นล่าขนลลุก ในลกักษณะทบีนี่คนๆหนซนี่งบนแทล่นพยานจะกลล่าวคดาพยานถซงขข้อ
เทก็จจรลิงหรสือเหตลุการณร์บางอยล่างทบีนี่เกลิดขซนี้น

“เราบอกความจรวิงแกต่ทต่านวต่า คนหนจึชั่งในพวกทต่านจะทรยศเรา” “แทข้จรลิงแลข้วสองรอบ” ทบีนี่ถผกใชข้ตรงนบีนี้
นล่าจะดซงดผดความสนใจของสาวกเหลล่านกันี้นและทดาใหข้พวกเขาตกันี้งใจฟฟังสลินี่งทบีนี่องคร์พระผผข้เปป็นเจข้ากดาลกังจะตรกัส คดา
ประกาศของพระองคร์มบีความสดาคกัญสลุดๆ: “คนหนจึชั่งในพวกทต่านจะทรยศเราไวช้ในมรือของพวกศชตรซูของเรา เราจะ
ถผกจกับกลุม ถผกไตล่สวน และถผกปรกับโทษ การทรยศนบีนี้คสือกข้าวแรกในการเดลินหนข้าเทบีนี่ยวสลุดทข้ายของเราไปสผล่กลโกธา”

ขข้อ 22: “เหลต่าสาวกจจึงมองหนช้ากชนและสงสชยวต่าคนทอีชั่พระองคค์ตรชสถจึงนชทั้นครือผซูช้ใด”
คดาภาษาอกังกฤษของเรา “doubting” (สงสกัย) แทบจะไมล่สสืนี่อพลกังเตก็มทบีนี่ของปฏลิกลิรลิยาของเหลล่าสาวกตรง

นบีนี้เลย พวกเขา “งงงวย” หรสือฉงน คดาประกาศขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าทดาใหข้พวกเขาอกัศจรรยร์ใจเหลสือเกลินจน
ทดาใหข้พวกเขาพผดไมล่ออก พวกเขามองหนข้ากกันในความตกตะลซงและอยากรผข้วล่าผผข้นกันี้นจะเปป็นใครทบีนี่จะทรยศพระ
อาจารยร์ของพวกเขา เหก็นไดข้ชกัดวล่าพวกเขาไมล่มบีความระแวงสงสกัยเกบีนี่ยวกกับยผดาสเลย ผผข้ซซนี่งนล่าจะมบีประวกัตลิดบีเยบีนี่ยม
กกับสาวกคนอสืนี่นๆทบีนี่เหลสือ จากรผปลกักษณร์ภายนอก (และนล่าจะจากการรกับใชข้ทบีนี่เขาใหข้) เขามบีประวกัตลิดบีพอๆกกับเป
โตร, ยากอบ, ยอหร์น, มกัทธลิว หรสือคนหนซนี่งคนใดในสลิบเอก็ดคนทบีนี่เหลสือนกันี้น เทล่าทบีนี่เหลล่าสาวกทบีนี่เหลสือทราบ ยผดาสไมล่
นล่าจะทรยศพระเยซผเจข้าพอๆกกับคนอสืนี่นๆทบีนี่เหลสือ มนลุษยร์มองดผทบีนี่รผปลกักษณร์ภายนอก แตล่พระเจข้าทรงมองดผทบีนี่หกัวใจ 
(1 ซมอ. 16:7)-และเราบอกไมล่ไดข้วล่าคนทกันี้งหลายเปป็นอยล่างไรโดยการมองดผทบีนี่พวกเขา และแมข้แตล่โดยการฟฟัง
ถข้อยคดาพยานของพวกเขากก็ไมล่ไดข้เชล่นกกัน “จลิตใจกก็เปป็นตกัวลล่อลวงเหนสือกวล่าสลินี่งใดทกันี้งหมด มกันเสสืนี่อมทรามอยล่างรข้าย
ทบีเดบียว ผผข้ใดจะรผข้จกักใจนกันี้นเลล่า” (ยรม. 17:9) 

ขข้อ 23: “มอีสาวกคนหนจึชั่งทอีชั่พระเยซซูทรงรชกไดช้เอนกายอยซูต่ทอีชั่พระทรวงของพระเยซซู”
“มอีสาวกคนหนจึชั่งทอีชั่พระเยซซูทรงรชก” ยล่อมหมายถซงยอหร์นผผข้เปป็นทบีนี่รกัก แตล่ยอหร์นเปป็นชายผผข้มบีใจถล่อมและเขา

ทลุล่มเทใหข้แกล่พระเยซผเหลสือเกลินจนเขาไมล่เอล่ยชสืนี่อของตกัวเองในงานเขบียนตล่างๆของเขามากเทล่าทบีนี่จะทดาไดข้ เขาเรบียก
ตกัวเองในทบีนี่นบีนี้วล่าเปป็นสาวกผผข้ทบีนี่พระเยซผทรงรกัก และสดานวนนบีนี้กก็ถผกพบอบีกสบีนี่ครกันี้งในขล่าวประเสรลิฐของยอหร์น-บททบีนี่ 19 
ขข้อ 26, บททบีนี่ 20 ขข้อ 2, บททบีนี่ 21 ขข้อ 7 และ 20

มบีอยผล่สองคดาในภาษากรบีกซซนี่งถผกแปลเปป็น “รกัก” และเหลล่าผผข้รผข้ภาษากรบีกบอกเราวล่าคดาทบีนี่ถผกใชข้ตรงนบีนี้บล่ง
บอกถซงความรกักแบบทบีนี่สผงสล่งและดบีงามมากทบีนี่สลุด เราหมายเหตลุตรงนบีนี้วล่าถซงแมข้พระเยซผทรงรกักสาวกของพระองคร์
ททุกคน พระองคร์กก็ทรงมบีความรกักแบบพลิเศษใหข้แกล่ยอหร์น และมบีเหตลุผลอยผล่ประการหนซนี่งสดาหรกับเรสืนี่องนบีนี้-ซซนี่งเราจะ
เหก็นเมสืนี่อเราศซกษาบทตล่างๆทบีนี่เหลสือของขล่าวประเสรลิฐของยอหร์น ผมเชสืนี่อวล่าพระเยซผทรงรกักมารบียร์, มารธา, และ
ลาซารกัสดข้วยความรกักแบบเดบียวกกัน แตล่นบีนี่ไมล่ไดข้หมายความวล่าองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเราทรงเลสือกหนข้าคน; เรา
ทราบวล่าพระองคร์ไมล่ทรงเลสือกหนข้าผผข้ใด (รม. 2:11) สลินี่งทบีนี่พระองคร์ทรงกระทดาเพสืนี่อคนหนซนี่งในบลุตรทกันี้งหลายของ



พระองคร์ พระองคร์กก็จะทรงกระทดาเพสืนี่อบลุตรทลุกคนหากพวกเขาจะยอมจดานนอยล่างเตก็มทบีนี่และตลิดตามพระองคร์ 
ยอหร์นผผข้เปป็นทบีนี่รกักเปป็นสาวกทบีนี่กระทดาเชล่นนกันี้น

“เอนกายอยซูต่ทอีชั่พระทรวงของพระเยซซู” ถผกอธลิบายโดยขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าในโลกตะวกันออกในสมกัยขององคร์
พระผผข้เปป็นเจข้าของเรา ผผข้คนไมล่ไดข้นชชั่งทบีนี่โตต๊ะเหมสือนทบีนี่เรานกันี่งสมกัยนบีนี้ แทนทบีนี่จะนชชั่งอยซูต่รอบโตต๊ะ พวกเขาเอนกายทบีนี่โตต๊ะ 
ภาพสล่วนใหญล่ของ the Last Supper (อาหารเยก็นมสืนี้อสลุดทข้าย) ชวนใหข้เขข้าใจผลิดมากๆเพราะเหตลุนบีนี้ ภาพเหลล่านกันี้น
นดาเสนอพระเยซผและเหลล่าสาวกของพระองคร์นกันี่งอยผล่รอบโตต๊ะเหมสือนธรรมเนบียมปกตลิของเราวกันนบีนี้

ขข้อ 24: “ซอีโมนเปโตรจจึงทกาไมช้ทกามรือใหช้เขาทซูลถามพระองคค์วต่าคนทอีชั่พระองคค์ตรชสถจึงนชทั้นครือผซูช้ใด”
ความตรงไปตรงมาอกันเปป็นลกักษณะเฉพาะตกัวและความรข้อนรนแบบไมล่ธรรมดาของเปโตรถผกเหก็นอบีกครกันี้ง

ในทบีนี่นบีนี้ คดาตรกัสขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าเกบีนี่ยวกกับการทรยศพระองคร์ดผเหมสือนจะทดาใหข้เปโตรตสืนี่นเตข้นมากกวล่าสาวกคน
อสืนี่นๆทบีนี่เหลสือ และเขากก็กระวนกระวายใจมากๆทบีนี่จะทราบชสืนี่อคนทบีนี่จะทรยศพระองคร์ เปป็นไปไดข้ไหมวล่าเขาสงสกัยวล่า
จะเปป็นตกัวเขาเองหรสือไมล่? เขาสล่งสกัญญาณใหข้ยอหร์นวล่ายอหร์นควรถามพระเยซผวล่าคนไหนในสลิบเอก็ดคนนกันี้นจะเปป็นผผข้
ทบีนี่ทรยศพระองคร์

เราควรดซงความสนใจไปยกังขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าบางศาสนาในโลกปฟัจจลุบกันอข้างวล่าเปโตรเปป็นประมลุขและผผข้นดา
ของพวกเขา และคนอสืนี่นๆยกังสอนดข้วยวล่าเปโตรคสือศลิลานจันนซซนี่งพระเยซผทรงสรข้างครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่ขซนี้นบน
นกันี้น หากหลกักคดาสอนเหลล่านบีนี้เปป็นความจรลิง มกันกก็คงดผแปลกทบีนี่เปโตรจะตข้องไหวข้วานยอหร์นใหข้เปป็นคนกลางระหวล่าง
ตกัวเขาเองกกับพระเยซผ ถข้าเปโตรมบีความสดาคกัญในการกล่อตกันี้งครลิสตจกักรเหมสือนอยล่างทบีนี่พวกนกักศาสนาบางคนสอนวล่า
เขามบี มกันกก็คงดผเหมสือนวล่าเขา, ไมล่ใชล่ยอหร์น, คงจะอยผล่ถกัดจากองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าทบีนี่โตต๊ะรกับประทานอาหารเยก็นนกันี้น นบีนี่
เปป็นสลินี่งทบีนี่เราควรพลิจารณาในยลุคสมกัยแหล่งการละทลินี้งความจรลิง, แนวคลิดเสรบีนลิยม, และสมกัยใหมล่นลิยม, ยลุคสมกัยแหล่ง
การเรลินี่มตข้นของการกล่อตกันี้งครลิสตจกักรของปฏลิปฟักษร์ตล่อพระครลิสตร์

ขข้อ 25: “ขณะทอีชั่ยชงเอนกายอยซูต่ทอีชั่พระทรวงของพระเยซซู สาวกคนนชทั้นกด็ทซูลถามพระองคค์วต่า “พระองคค์
เจช้าขช้า คนนชทั้นครือใคร”

ภาษากรบีกตรงนบีนี้อล่านวล่า “เขาผผข้ทบีนี่ซบลงบนหนข้าอกของพระเยซผ...” สลินี่งทบีนี่ยอหร์นกระทดากก็คสือ ขยกับเขข้าไป
ใกลข้องคร์พระผผข้เปป็นเจข้ามากกวล่าเดลิม โดยเอนเขข้าไปหาพระองคร์เพสืนี่อทบีนี่จะถามคดาถามนกันี้นโดยทบีนี่ไมล่ถผกไดข้ยลินโดยสาวก
คนอสืนี่นๆทบีนี่เหลสือ เหก็นไดข้ชกัดจากขข้อ 28 และ 29 วล่าเขาไมล่ไดข้อลุทานออกมาเสบียงดกังวล่า “พระองคร์เจข้าขข้า ผผข้นกันี้นคคือ
ใคร?”

ขข้อ 26: “พระเยซซูตรชสตอบวต่า “คนนชทั้นครือผซูช้ทอีชั่เราจะเอาอาหารนอีทั้จวิทั้มแลช้วยรืชั่นใหช้” และเมรืชั่อพระองคค์ทรง
เอาอาหารนชทั้นจวิทั้มแลช้ว กด็ทรงยรืชั่นใหช้แกต่ยซูดาสอวิสคารวิโอทบทุตรชายซอีโมน”

เนสืนี่องจากคดาถามนบีนี้ถผกถามอยล่างเงบียบๆ พระเยซผจซงทรงตอบในลกักษณะเดบียวกกันอยล่างชกัดเจน เพราะวล่า
ไมล่มบีผผข้ใดนอกจากยอหร์นดผเหมสือนจะสกังเกตคดาตอบของพระองคร์: “คนนชทั้นครือผซูช้ทอีชั่เราจะเอาอาหารนอีทั้จวิทั้มแลช้วยรืชั่นใหช้”
สลินี่งทบีนี่พระเยซผทรงกระทดาเพสืนี่อแสดงใหข้ยอหร์นเหก็นวล่าผผข้ทรยศคสือใคร เปป็นเรสืนี่องปกตลิธรรมดามากๆในสมกัยนกันี้นในงาน
เลบีนี้ยงของชาวตะวกันออก; มกันเปป็นวลิธบีปกตลิของการรกับประทานในสมกัยขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเรา และไมล่มบีใคร
ทบีนี่โตต๊ะคงจะสกังเกตมกันหรสือพผดอะไรเกบีนี่ยวกกับมกัน



เหลล่าผผข้รผข้ภาษากรบีกบอกเราวล่า “อาหารทอีชั่จวิทั้ม” อาจแปลไดข้วล่า “อาหารจลินี้มนนี้ดาสข้ม” โดยไมล่ทดาความเสบีย
หายตล่อพระคกัมภบีรร์ขข้อนบีนี้-เชล่นในนางรผธ 2:14 “โบอาสกก็บอกนางวล่า “พอถซงเวลารกับประทานอาหารเชลิญมานบีนี่เถลิด 
มารกับประทานขนมปฟังบข้าง และเอาอาหารมาจวิทั้มนทั้กาสช้มเถวิด” นางจซงนกันี่งลงขข้างๆพวกคนเกบีนี่ยวขข้าว โบอาสจซงสล่ง
ขข้าวคกันี่วใหข้ และนางกก็รกับประทานจนอลินี่ม และยกังเหลสือไวข้บข้าง” ดกังนกันี้นเมสืนี่อพระเยซผทรงยสืนี่นอาหารจลินี้มนกันี้นใหข้แกล่ยผดาส
ในความหมายทบีนี่แทข้จรลิงมกันกก็จะสสืนี่อถซงความโปรดปรานหรสือการชมเชยและคงไมล่ดซงดผดความสนใจในทางทบีนี่ไมล่
เหมาะสม

“และเมรืชั่อพระองคค์ทรงเอาอาหารนชทั้นจวิทั้มแลช้ว กด็ทรงยรืชั่นใหช้แกต่ยซูดาสอวิสคารวิโอทบทุตรชายซอีโมน” คดาทบีนี่แปล
เปป็น “ใหช้” ตรงนบีนี้เปป็นคดารผป “ปฟัจจลุบกันกาล” ซซนี่งบล่งบอกถซงการกระทดาโดยตรงของพระเยซผหลกังจากคดาถามของ
ยอหร์น และอบีกครกันี้งทบีนี่พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธตรกัสชกัดเจนวล่ายผดาส “บทุตรชายซอีโมน” คสือผผข้ทบีนี่ทรยศองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า

ขข้อ 27: “เมรืชั่อยซูดาสรชบประทานอาหารนชทั้นแลช้ว ซาตานกด็เขช้าสวิงในใจเขา พระเยซซูจจึงตรชสกชบเขาวต่า 
“ทต่านจะทกาอะไรกด็จงทกาเรด็วๆเถวิด”

นบีนี่ไมล่ไดข้หมายความวล่าซาตานเขข้าสลิงยผดาสเปป็นครกันี้งแรกตรงนบีนี้ มกันหมายความวล่าในขณะนกันี้นซาตานเขข้า
ควบคทุมใจของยผดาสอยต่างสมบซูรณค์

บางคนอาจถามวล่า “ถข้ายผดาสเปป็นมารรข้าย เหมสือนอยล่างทบีนี่ถผกประกาศแลข้ว ทดาไมพระคกัมภบีรร์ขข้อนบีนี้ถซง
กลล่าววล่าซาตานเขช้าสวิงเขาลล่ะ?” ผมขอตอบในถข้อยคดาของพระเยซผเจข้าทบีนี่เกบีนี่ยวขข้องกกับพระเจข้าพระบลิดา พระเยซผ
ตรกัสวล่า “เราอยผล่ในพระบลิดา และพระบลิดาทรงอยผล่ในเรา...เรากกับพระบลิดาเปป็นอจันหนนที่งอจันเดรียวกจัน” ถข้าเราเชสืนี่อ
พระวจนะของพระเจข้า-โดยไมล่รวมประเพณบี, “ศาสนา”, และแนวคลิดตล่างๆประจดานลิกายเขข้าไวข้ดข้วย-เรากก็ไมล่
ประสบความยลุล่งยากเลยในการเชสืนี่อวล่ายผดาสอลิสคารลิโอทเปป็นลผกของมาร เหมสือนกกับทบีนี่พระเยซผทรงเปป็นพระบลุตร
ของพระเจข้า ดกังนกันี้น พระเยซผทรงเปป็นพระเจข้าในเนสืนี้อหนกังฉกันใด (2 คร. 5:19) ยผดาสกก็เปป็นพญามารในเนสืนี้อหนกังฉกัน
นกันี้น พระเยซผทรงเปป็นพระเจข้า แตล่กก็เปป็นมนลุษยร์ดข้วย; ยผดาสเปป็นมารรข้าย แตล่กก็เปป็นมนลุษยร์ดข้วย มกันไมล่ใชล่เรสืนี่องแปลกทบีนี่
ซาตานอาศกัยอยผล่ในกายเนสืนี้อหนกังของยผดาสอลิสคารลิโอท แบบเดบียวกกับทบีนี่พระเจข้าทรงประทกับอยผล่ในกายเนสืนี้อหนกังของ
พระเยซผ และในคราวนบีนี้ซาตานเขข้าควบคลุมยผดาสอยล่างสมบผรณร์ โดยทดาใหข้เขาเชสืนี่อฟฟังความประสงคร์ตล่างๆทบีนี่ชกันี่วรข้าย
ของมกันจนถซงขบีดสลุด

พวกเรานข้อยคนนกักตระหนกักอยล่างถล่องแทข้ถซงอดานาจของพญามาร มกันเปป็นบทุคคลหนซนี่ง-ไมล่ใชล่แคล่ 
“อลิทธลิพล” อยล่างหนซนี่ง และมกันกก็มบีอดานาจมากอยล่างเหลสือเชสืนี่อ มกันเปป็นศกัตรผฝฝ่ายวลิญญาณตกัวฉกาจของเรา มกันสถลิต
อยผล่ในตกัวของยผดาสในหข้องรกับประทานปฟัสกานกันี้น และเราไมล่จดาเปป็นตข้องประหลาดใจเลยทบีนี่มกันเขข้ารล่วมการประชลุม
นมกัสการในครลิสตจกักรหลายแหล่งของเราวกันนบีนี้ มกันอยผล่ทบีนี่นกันี่นทลุกครกันี้งทบีนี่ประตผเปปิด! 

“พระเยซซูจจึงตรชสกชบเขาวต่า “ทต่านทกาอะไรกด็จงทกาเรด็วๆเถวิด” ยอหร์นเขบียนภายใตข้การทรงนดาของพระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธ แตล่เขาไมล่ไดข้อธลิบายความหมายของถข้อยคดานกันี้นตรงนบีนี้ เหมสือนกกับทบีนี่เขาอธลิบายในทบีนี่อสืนี่นๆ แตล่สล่วน
ตกัวแลข้วผมเชสืนี่อวล่าพระเยซผทรงอยากใหข้ยผดาสเขข้าใจวล่าพระองคร์ทรงทราบแนล่ชกัดวล่าเขากดาลกังจะทดาอะไร พระองคร์ไมล่
ไดข้กดาลกังพยายามทบีนี่จะเรต่งกลิจการแหล่งความชกันี่วทบีนี่ยผดาสกดาลกังจะกระทดา แตล่พระองคร์ทรงอยากใหข้ยผดาสเขข้าใจวล่า
พระองคร์พรข้อมแลข้ว พระองคร์ไมล่กลกัว พระองคร์ไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลกในฐานะลผกแกะทบีนี่ปราศจากตดาหนลิ เพสืนี่อทบีนี่จะ



ถผกฆล่าและรกับโทษบาปของคนทกันี้งโลก บกัดนบีนี้ชกันี่วโมงของพระองคร์ไดข้มาถซงแลข้ว ดกังนกันี้นพระองคร์จซงตรกัสแกล่ยผดาสวล่า 
“ทล่านทดาอะไรกก็จงทดาเรก็วๆเถลิด”-และจงสกังเกตวล่าพระองคร์ทรงใชข้คดากรลิยารผปปฟัจจลุบกันกาล พระองคร์ไมล่ไดข้ตรกัสวล่า
 “ทล่านจะทดาอะไร” แตล่เปป็น “ทล่านทกาอะไรอยซูต่ตอนนบีนี้” พระองคร์ทรงทราบแผนการเหลล่านกันี้นทบีนี่ยผดาสไดข้วางไวข้แลข้ว 
พระองคร์ทรงทราบวล่าแผนการเหลล่านกันี้นสมบผรณร์ และเหมสือนกกับทบีนี่พระเจข้าตรกัสแกล่บาลาอกัมในกกันดารวลิถบี 22:20 
วล่า “จงลลุกขซนี้นไปกกับเขา” และตรกัสแกล่ชนชาตลิอลิสราเอลในเอเสเคบียล 20:39 วล่า “ฝฝ่ายเจข้าทกันี้งหลายทลุกคนจงไป
ปรนนลิบกัตลิรผปเคารพของเจข้าเดบีดี๋ยวนบีนี้” พระเยซผกก็ตรกัสแกล่ยผดาสวล่า “ทล่านจะทดาอะไรกก็จงทดาเรก็วๆเถลิด”

ขข้อ 28: “ไมต่มอีผซูช้ใดในพวกนชทั้นทอีชั่เอนกายลงรชบประทานเขช้าใจวต่า เหตทุใดพระองคค์จจึงตรชสกชบเขาเชต่นนชทั้น”
พระคดาขข้อนบีนี้ยสืนยกันสลินี่งทบีนี่ถผกกลล่าวเกบีนี่ยวกกับคดาถามของยอหร์นในขข้อ 25 และคดาตอบขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้า

ในขข้อ 26 ขณะทบีนี่ดผเหมสือนวล่าไมล่มบีใครไดข้ยลินคดาถามของยอหร์นหรสือคดาตอบทบีนี่พระเยซผทรงใหข้แกล่ยอหร์น ททุกคนทอีชั่โตต๊ะ
นชทั้นไดข้ยลินสลินี่งทบีนี่ถผกกลล่าวแกล่ยผดาสในทบีนี่นบีนี้ มกันทดาใหข้พวกเขาประหลาดใจมากจรลิงๆ และเหก็นไดข้ชกัดวล่าพวกเขาไมล่รผข้เลย
วล่าพระเยซผทรงหมายความวล่าอะไร

ขข้อ 29: “บางคนควิดวต่าเพราะยซูดาสถรือถทุงเงวิน พระเยซซูจจึงตรชสบอกเขาวต่า “จงไปซรืทั้อสวิชั่งทอีชั่เราตช้องการ
สกาหรชบเทศกาลเลอีทั้ยงนชทั้น” หรรือตรชสบอกเขาวต่า เขาควรจะใหช้ทานแกต่คนจนบช้าง”

พระคดาขข้อนบีนี้นล่าสนใจและใหข้ความกระจล่างมากทบีนี่สลุด มกันแสดงใหข้เหก็นวล่าพวกสาวกไมล่ไดข้ระแวงยผดาสเลย 
เขาไมล่ไดข้มบีอะไรทบีนี่บล่งบอกภายนอกเลยวล่าเปป็นผผข้ทบีนี่ดข้อยกวล่า-วล่าทบีนี่จรลิง จากตดาแหนล่งแหล่งการไวข้วางใจทบีนี่เขามบีอยผล่ ดผ
เหมสือนวล่าเขาเหนรือกวต่าในเรสืนี่องสตลิปฟัญญา ความรอบคอบ และความสกัตยร์ซสืนี่อ เราทราบจากพระคกัมภบีรร์วล่าซาตาน
ในรผปแบบดกันี้งเดลิมของมกันนกันี้นเปป็น “เครผบผผข้พลิทกักษร์ทบีนี่ไดข้เจลิมตกันี้งไวข้” มกันคสือลผซลิเฟอรร์ผผข้สล่องแสง; และเนสืนี่องจากยผดาส
คสือซาตานในเนสืนี้อหนกัง (ยอหร์น 6:70) มกันจซงไมล่ไรข้เหตลุผลทบีนี่จะสกันนลิษฐานวล่าเขาเปป็นบลุคคลทบีนี่มบีเสนล่หร์ดซงดผดและโดด
เดล่นมากๆ และเขาไดข้รกับความไวข้วางใจจากสาวกคนอสืนี่นๆทบีนี่เหลสือใหข้ถสือเงลินของพวกเขา

เราเหก็นในพระคดาขข้อนบีนี้เชล่นกกันวล่าพระเยซผไมล่ไดข้กระทดาการอกัศจรรยร์ใดๆเพสืนี่อตอบสนองความตข้องการ
ตล่างๆฝฝ่ายรล่างกายของพระองคร์เองและเหลล่าสาวกของพระองคร์ พวกเขาคลิดวล่าเนสืนี่องจากยผดาสถสือเงลิน พระเยซผจซง
ทรงสกันี่งเขาใหข้ไปซสืนี้อของตล่างๆสดาหรกับพวกเขา หรสือไมล่กก็พระองคร์กดาลกังสล่งยผดาสไปซสืนี้ออาหารและของใชข้จดาเปป็นอสืนี่นๆ
เพสืนี่อใหข้แกล่คนยากจน พระเยซผจะตรกัสคดาๆหนซนี่งและจะมบีอาหาร, เครสืนี่องนลุล่งหล่มและสลินี่งของจดาเปป็นอสืนี่นๆทลุกอยล่างเลย
กก็ทดาไดข้ นบีนี่สอนเราวล่าถซงแมข้เราเปป็นลผกของพระเจข้าและพระบลิดาของเราทรงเปป็นเจข้าของฝผงสกัตวร์บนเนลินเขาหนซนี่งพกัน
ลผก, เงลิน, ทองคดา, และทรกัพยร์สมบกัตลิของโลก เรากก็ยกังตข้องทกางานเพสืนี่อหาเลบีนี้ยงชบีพ เราตข้องซสืนี้อและขายเหมสือนอยล่าง
ทบีนี่คนอสืนี่นๆเขาทดากกัน, ดผแลเงลินของเรา, และใชข้ความรอบคอบและความประหยกัดในกลิจกรรมธลุรกลิจตล่างๆของเรา

ทบีนี่สกังเกตเหก็นไดข้ชกัดมากๆตรงนบีนี้กก็คสือ ขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าพวกสาวกไมล่รผข้เลยวล่าพระเยซผทรงเขข้าใกลข้การรกับ
ใชข้บนโลกนบีนี้ของพระองคร์มากเตก็มทบีแลข้ว หากพวกเขารผข้วล่าพระองคร์กดาลกังจะถผกตรซงกางเขนภายในอบีกยบีนี่สลิบสบีนี่ชกันี่วโมง
ขข้างหนข้านบีนี้แลข้ว พวกเขากก็คงไมล่คลิดวล่าพระองคร์กดาลกังสล่งยผดาสไปซสืนี้อของ

เราเรบียนรผข้จากพระคดาขข้อนบีนี้วล่าพระเยซผเจข้าทรงเชสืนี่อในและปฏลิบกัตลิเรสืนี่องการชล่วยเหลสือคนยากจน มลิฉะนกันี้น
พวกสาวกกก็คงไมล่คลิดวล่าพระองคร์กดาลกังสล่งยผดาสออกไปเพสืนี่อ “ใหข้บางสลินี่งแกล่คนยากจน” เราทราบวล่าครลิสตจกักรยลุค
ตข้นปฏลิบกัตลิเรสืนี่องการชล่วยเหลสือคนยากจน เพราะวล่าในกาลาเทบีย 2:9, 10 เปาโลกลล่าววล่า “เมสืนี่อยากอบ เคฟาสและ



ยอหร์น ผผข้ทบีนี่เขานกับถสือวล่าเปป็นหลกักไดข้เหก็นพระคลุณซซนี่งประทานแกล่ขข้าพเจข้าแลข้ว กก็ไดข้จกับมสือขวาของขข้าพเจข้ากกับบารนา
บกัสแสดงวล่าเราเปป็นเพสืนี่อนรล่วมงานกกัน เพสืนี่อใหข้เราไปหาคนตล่างชาตลิ และทล่านเหลล่านกันี้นจะไปหาพวกทบีนี่ถสือพลิธบีเขข้า
สลุหนกัต ทต่านเหลต่านชทั้นขอแตต่เพอียงไมต่ใหช้เราลรืมนจึกถจึงคนจน ซจึชั่งเปป็นสวิชั่งทอีชั่ขช้าพเจช้ากระตรือรรือรช้นทอีชั่จะกระทกา”

การจกัดการเรสืนี่องเงลิน-โดยเฉพาะอยล่างยลินี่งเงลินขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้า-มบีความรกับผลิดชอบใหญล่หลวงและบล่วง
แรข้วเชล่นกกัน เปาโลเตสือนทลิโมธบีวล่าการรชกเงลินคสือรากเหงข้าแหล่งความชกันี่วรข้ายทลุกอยล่าง (1 ทธ. 6:10) และบล่วงแรข้วกก็มบี
อยผล่ในนกันี้น ถข้าเรามบีเงลินและไมต่รทกมชนไดช้ ถข้าสลินี่งทบีนี่เรามบีถผกใชข้เพสืนี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจข้า เงลินกก็เปป็นพรอยล่างหนซนี่ง แตล่
ถข้าเรายอมใหข้เงลินเปป็นพระของเรา มกันกก็เปป็นสลินี่งทบีนี่อกันตรายและทดาลายลข้าง ในสลุภาษลิต 30:8, 9 เราอล่านวล่า “ขอใหข้
ความไรข้สาระและความมลุสาไกลจากขข้าพระองคร์ ขออยต่าประทานความยากจนหรรือความมชชั่งคชชั่งแกต่ขช้าพระองคค์ 
ขอเลบีนี้ยงขข้าพระองคร์ดข้วยอาหารทบีนี่พอดบีแกล่ขข้าพระองคร์ เกรงวล่าขข้าพระองคร์จะอลินี่ม และปฏลิเสธพระองคร์ แลข้วพผดวล่า 
“พระเยโฮวาหร์เปป็นผผข้ใดเลล่า” หรสือเกรงวล่าขข้าพระองคร์จะยากจนและขโมย และออกพระนามพระเจข้าของขข้า
พระองคร์อยล่างไรข้คล่า” การมบีเงลินไมล่ใชล่ความผลิดบาป ผมเชสืนี่อวล่าพระเจข้าทรงเรบียกคนบางคนใหข้ทกาเงลิน-และถข้าพวก
เขาถวายเงลินนกันี้นแดล่พระองคร์ซซนี่งเปป็นสลิทธลิชอบธรรมของพระองคร์ พระองคร์กก็ทรงอวยพรพวกเขาอยล่างบรลิบผรณร์ เงวิน
ไมล่ใชล่สลินี่งทบีนี่ชกันี่วรข้าย แตล่การรจักเงลินตล่างหากทบีนี่เปป็นสลินี่งชกันี่วรข้าย บางคนรกักเงลินและไมล่มบีเงลิน คนอสืนี่นๆมบีเงลินและไมล่รกักเงลิน 
เราทราบจากพระคกัมภบีรร์-เชล่นเดบียวกกับจากประวกัตลิศาสตรร์ในอดบีตและปฟัจจลุบกัน-วล่าความมกันี่งคกันี่งไมล่นดามาซซนี่งสกันตลิสลุข
และความสลุข และเงลินไมล่รกับประกกันความมกันี่นคงปลอดภกัยดข้วย

ขข้อ 30: “ดชงนชทั้นเมรืชั่อยซูดาสรชบประทานอาหารชวิทั้นนชทั้นแลช้วเขากด็ออกไปทชนทอี ขณะนชทั้นเปป็นเวลากลางครืน”
ไมล่ตข้องสงสกัยเลยวล่าบกัดนบีนี้ยผดาสรผข้แลข้ววล่าองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าทรงทราบทลุกสลินี่งเกบีนี่ยวกกับตกัวเขา ทรงทราบ

แผนการชกันี่วรข้ายของเขาและสลินี่งทบีนี่เขากดาลกังจะกระทดา และทกันทบีทบีนี่พระเยซผทรงยสืนี่นอาหารจลินี้มชลินี้นนกันี้นใหข้เขาและตรกัส
ถข้อยคดาทบีนี่นล่าทซนี่งเหลล่านกันี้น ยผดาสกก็ไปจากคณะขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าและกลลุล่มสาวกนกันี้นทกันทบี เขาเขข้าใจวล่าพระเยซผ
ทรงหมายความวล่าอะไร ถซงแมข้สาวกคนอสืนี่นๆทบีนี่เหลสือไมล่เขข้าใจ บางคนสงสกัยวล่ายผดาสอลิสคารลิโอทเปป็นผผข้รล่วมรกับ
ประทานทบีนี่มสืนี้ออาหารปฟัสกานกันี้นจรลิงๆหรสือ แตล่ลผกาบอกเราวล่า “แตล่ดผเถลิด มสือของผผข้ทบีนี่จะทรยศเรากก็อยผล่กกับเราบน
โตต๊ะ” (ลผกา 22:21) สดาหรกับผม นบีนี่พลิสผจนร์จนหมดขข้อสงสกัยวล่ายผดาสอลิสคารลิโอทอยผล่ทบีนี่โตต๊ะนกันี้นและรล่วมรกับประทาน
อาหารเยก็นมสืนี้อสลุดทข้ายนกันี้น พรข้อมกกับสาวกคนอสืนี่นๆทบีนี่เหลสือดข้วย

“ขณะนชทั้นเปป็นเวลากลางครืน” ใชล่ครกับ มกันเปป็นกลางคสืนในหลายๆดข้านมากกวล่าในชบีวลิตของยผดาสอลิสคารลิ
โอท อยล่างไรกก็ตาม ยอหร์นผผข้เปป็นทบีนี่รกักไมล่อธลิบายถข้อยคดาเหลล่านบีนี้เพสืนี่อเรา อาจเปป็นไดข้วล่ายผดาสรอจนกระทกันี่งกลางคสืน
ไดข้ปกคลลุมแผล่นดลินนกันี้นกล่อนทบีนี่เขาเรลินี่มทดาตามแผนการตล่างๆของตน ในลผกา 22:53 พระเยซผตรกัสแกล่ยผดาสและคน
เหลล่านกันี้นทบีนี่มาจกับกลุมพระองคร์ในสวนนกันี้นวล่า “นบีนี่เปป็นชกันี่วโมงของพวกทล่าน และอกานาจแหต่งความมรืด” พระเยซผทรง
เปป็นความสวล่างฉกันใด ซาตานกก็เปป็นผผข้ใหข้กดาเนลิดความมสืดฝฝ่ายวลิญญาณทกันี้งสลินี้นฉกันนกันี้น เนสืนี่องจากยผดาสคสือพญามารใน
เนสืนี้อหนกัง เขาจซงเปป็นความมรืด กลล่าวในแงล่ฝฝ่ายวลิญญาณ

ขข้อ 31: “เมรืชั่อเขาออกไปแลช้ว พระเยซซูจจึงตรชสวต่า “บชดนอีทั้บทุตรมนทุษยค์กด็ไดช้รชบเกอียรตวิแลช้ว และพระเจช้าทรง
ไดช้รชบเกอียรตวิเพราะบทุตรมนทุษยค์”



ในทบีนี่นบีนี้เรามาถซงการเวข้นวรรคทบีนี่ชกัดเจนในการเลล่าเรสืนี่อง ยผดาสปลบีกตกัวไปจากคณะของสาวกคนอสืนี่นๆทบีนี่
เหลสือและออกไปในตอนกลางคสืน ในทกันใดนกันี้นพระเยซผเจข้าตรกัสเหมสือนผผข้หนซนี่งทบีนี่ไดข้รกับการผล่อนคลายจากภาระ
หนกักอซนี้ง มบีความแตกตล่างทบีนี่ชกัดเจนในนนี้ดาเสบียงของทลุกสลินี่งทบีนี่พระองคร์ตรกัสจากจลุดนบีนี้เปป็นตข้นไป

“บชดนอีทั้บทุตรมนทุษยค์กด็ไดช้รชบเกอียรตวิแลช้ว และพระเจช้าทรงไดช้รชบเกอียรตวิเพราะบทุตรมนทุษยค์” เหลล่าผผข้รผข้ภาษา
กรบีกบอกเราวล่าคดากรลิยาทกันี้งสองคดาตรงนบีนี้อยผล่ในรผปอดบีตกาล และควรอล่านวล่า “ไดช้รชบเกอียรตวิแลช้ว” การไดข้รกับเกบียรตลิ
ของพระองคร์เขข้ามาใกลข้แลข้ว อยล่างแนล่นอนเหลสือเกลิน จนพระเยซผตรกัสถซงมกันวล่าเปป็นสลินี่งหนซนี่งซซนี่งสดาเรก็จลลุลล่วงแลข้ว
เรบียบรข้อย ดข้วยทรงทราบตกันี้งแตล่ตข้นวล่าพระองคร์จะทรงไดข้รกับเกบียรตลิและวล่าพระบลิดาจะทรงไดข้รกับเกบียรตลิในพระองคร์ 
มกันจซงสดาเรก็จลลุลล่วงแลข้วในจทุดประสงคค์ และในอบีกไมล่กบีนี่ชกันี่วโมงมกันกก็จะสดาเรก็จลลุลล่วงในความเปป็นจรวิง: “ขข้าพระองคร์ไดข้
ถวายเกบียรตลิแดล่พระองคร์ในโลก ขข้าพระองคร์ไดข้กระทดาพระราชกลิจทบีนี่พระองคร์ทรงใหข้ขข้าพระองคร์กระทดานกันี้นสดาเรก็จ
แลข้ว” (ยอหร์น 17:4) เวลานกันี้นไดข้มาถซงแลข้วทบีนี่พระเจข้าพระบลิดาจะทรงไดข้รกับสงล่าราศบีสผงสลุดทบีนี่พระองคร์จะทรงรกับไดข้
โดยและผล่านทางการถวายตกัวเปป็นเครสืนี่องบผชาของพระบลุตรของพระองคร์บนกลโกธา

เราควรหมายเหตลุไวข้วล่าพระเยซผครลิสตร์เจข้าไมล่เคยเรบียกความมรณาของพระองคร์วล่าเปป็นการลงโทษ, ความ
อกัปยศ, หรสือความอดสผเลย แตล่ตรกัสถซงมกันวล่าเปป็นเหตลุการณร์หนซนี่งเดบียวนกันี้นทบีนี่จะทดาใหข้พระองคร์เองและพระเจข้าพระ
บลิดาไดข้รกับเกบียรตลิสผงสลุด เมสืนี่อเรามองไปทบีนี่กลโกธาผล่านทางดวงตาของมนลุษยร์ มกันกก็นล่าเกลบียดสลุดๆ แตต่ในฐานะผซูช้เชรืชั่อ
เรากด็ทราบไดช้ถจึงสงต่าราศอีของมชน: “แตล่พระเจข้าไมล่ทรงโปรดใหข้ขข้าพเจข้าอวดตกัวนอกจากเรสืนี่องกางเขนของพระเยซผ
ครลิสตร์องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเรา ซซนี่งโดยกางเขนนกันี้นโลกตรซงไวข้แลข้วจากขข้าพเจข้า และขข้าพเจข้ากก็ตรซงไวข้แลข้วจาก
โลก” (กท. 6:14)

พระเยซผไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลกเพสืนี่อกระทดาตามพระประสงคร์ของพระเจข้า เพสืนี่อทดาใหข้ความบรลิสลุทธลิธและ
ความชอบธรรมของพระเจข้าสดาเรก็จ เพสืนี่อทดาใหข้พระราชบชญญชตวิของพระเจข้าสดาเรก็จ-และดข้วยเหตลุนบีนี้พระองคร์จซงทรง
ถสือวล่าความมรณาของพระองคร์บนกางเขนนกันี้นเปป็นสล่วนทบีนี่เปปปี่ยมสงล่าราศบีมากทบีนี่สลุดแหล่งการรกับใชข้และภารกลิจของ
พระองคร์บนแผล่นดลินโลก พระองคร์ทรงทราบวล่าไมล่มบีสลินี่งใดจะทดาใหข้คลุณลกักษณะตล่างๆ คสือความบรลิสลุทธลิธ, ความ
เมตตา, ความสกัตยร์ซสืนี่อ, และความยลุตลิธรรมของพระบลิดาไดข้รกับเกบียรตลิมากเทล่ากกับทบีนี่ความมรณาของพระบลุตรทบีนี่
บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์บนกางเขนนกันี้นจะกระทดา

ขข้อ 32: “ถช้าพระเจช้าไดช้รชบเกอียรตวิเพราะพระบทุตร พระเจช้ากด็จะทรงประทานใหช้พระบทุตรมอีเกอียรตวิใน
พระองคค์เอง และพระเจช้าจะทรงใหช้มอีเกอียรตวิเดอีดี๋ยวนอีทั้”

“ถช้า” ไมล่ไดข้บล่งบอกถซงความสงสกัยในทบีนี่นบีนี้ และควรถผกแปลเปป็น “เนสืนี่องจาก” นบีนี่เปป็นจรลิงเชล่นกกันในโคโลสบี 
3:1 ทบีนี่ขข้อนกันี้นควรอล่านวล่า “เนชที่องจากทต่านทชทั้งหลายเปป็นขจึทั้นกชบพระครวิสตค์แลช้ว...” ดกังนกันี้นความหมายในพระคดาขข้อทบีนี่
เราศซกษาอยผล่นบีนี้กก็คสือวล่า เนคืที่องจากพระเจข้าพระบลิดาในสวรรคร์ทรงไดข้รกับเกบียรตลิเปป็นพลิเศษในพระลกักษณะทกันี้งสลินี้นของ
พระองคร์โดยและผล่านทางความมรณาของพระเยซผ พระองคร์กก็จะโปรดประทานเกบียรตลิพลิเศษใหข้แกล่พระเยซผพระ
บลุตรในทกันทบีเพราะกลิจการของพระบลุตร:

“ในโบราณกาลพระเจข้าไดข้ตรกัสดข้วยวลิธบีตล่างๆมากมายแกล่บรรพบลุรลุษทางพวกศาสดาพยากรณร์ แตล่ในวกัน
สลุดทข้ายเหลล่านบีนี้พระองคร์ไดข้ตรกัสแกล่เราทกันี้งหลายทางพระบลุตร ผผข้ซซนี่งพระองคร์ไดข้ทรงตกันี้งใหข้เปป็นผผข้รกับสรรพสลินี่งทกันี้งปวง



เปป็นมรดก พระองคร์ไดข้ทรงสรข้างกกัลปจกักรวาลโดยพระบลุตร พระบลุตรทรงเปป็นแสงสะทข้อนสงล่าราศบีของพระเจข้า 
และทรงมบีสภาวะเปป็นพลิมพร์เดบียวกกันกกับพระองคร์ และทรงผดลุงสรรพสลินี่งไวข้โดยพระดดารกัสอกันทรงฤทธลิธของพระองคร์ 
เมรืชั่อพระบทุตรไดช้ทรงชการะบาปของเราดช้วยพระองคค์เองแลช้ว กก็ไดจ้ทรงประททบนทที่ง ณ เบชทั้องขวาพระหทตถค์ของ
ผผจ้ทรงเดชานสุภาพเบชทั้องบน” (ฮบ. 1:1-3)

ในยอหร์น 10:17 พระเยซผตรกัสวล่า “ดข้วยเหตลุนบีนี้พระบลิดาของเราจซงทรงรกักเรา เพราะเราสละชบีวลิตของเรา 
เพสืนี่อจะรกับชบีวลิตนกันี้นคสืนมาอบีก” ในระหวล่างการรกับใชข้บนโลกนบีนี้ของพระองคร์ ทลุกคดาทบีนี่พระองคร์ตรกัส, ทลุกยล่างกข้าวทบีนี่
พระองคร์ดดาเนลิน, ทลุกการอกัศจรรยร์ทบีนี่พระองคร์ทรงกระทดาลข้วนเพสืนี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจข้าพระบลิดา พระองคร์ทรง
กระทดาพระราชกลิจทบีนี่พระบลิดาไดข้ประทานใหข้พระองคร์กระทดาสกาเรด็จแลช้ว พระองคร์ทรงทดาใหข้พระเจข้าพระบลิดาพอ
พระทกัยในทลุกรายละเอบียดปลบีกยล่อยแลข้ว: “เหตลุฉะนกันี้นพระเจข้าจซงไดข้ทรงยกพระองคร์ขซนี้นอยล่างสผงทบีนี่สลุดดข้วย และไดข้
ทรงประทานพระนามเหนสือนามทกันี้งปวงใหข้แกล่พระองคร์ เพสืนี่อ ‘หกัวเขล่าทลุกหกัวเขล่า’ ในสวรรคร์กก็ดบี ทบีนี่แผล่นดลินโลกกก็ดบี 
ใตข้พสืนี้นแผล่นดลินโลกกก็ดบี ‘จะตข้องคลุกกราบลง’ นมกัสการในพระนามแหล่งพระเยซผนกันี้น และเพสืนี่อ ‘ลลินี้นทลุกลลินี้นจะยอมรกับ’
วล่าพระเยซผครลิสตร์ทรงเปป็นองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า อกันเปป็นการถวายพระเกบียรตลิแดล่พระเจข้าพระบลิดา” (ฟป. 2:9-11)

“ในพระองคค์เอง” ชบีนี้ไปยกังสงล่าราศบีทบีนี่พลิเศษเฉพาะซซนี่งในสภานลิรกันดรร์ของตรบีเอกานลุภาพถผกมอบใหข้แดล่พระ
เยซผ พระภาคทบีนี่สองของตรบีเอกานลุภาพ-ถผกมอบใหข้แดล่พระองคร์เพราะการรกับสภาพมนลุษยร์ของพระองคร์, กางเขน
ของพระองคร์, ความทลุกขร์ทรมานของพระองคร์ ในทบีนี่นบีนี้เราเหก็นอบีกครกันี้งถซงความเปป็นหนซนี่งเดบียวกกัน, ความสามกัคคบีและ
การรล่วมมสือกกันอกันสมบผรณร์แบบของพระเจข้าพระบลิดากกับพระเยซผพระบลุตร โดยการสลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์บน
กางเขนนกันี้น พระเยซผทรงแสดงใหข้โลกเหก็นวล่าพระเจข้าทรงเกลบียดชกังบาปมากขนาดไหน และบาปนต่าเกลอียดขนาด
ไหนในสายพระเนตรของพระเจข้า จากนกันี้นพระเจช้าทรงแสดงใหข้โลกเหก็น, ผล่านทางการฟฟฟื้นคสืนพระชนมร์ของพระ
เยซผเจข้าและการยกชผพระองคร์ขซนี้นสผล่ทบีนี่นกันี่งแหล่งสงล่าราศบีทบีนี่เบสืนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระบลิดา, วล่าพระองคร์ทรงปปตลิยลินดบี
อยล่างไรในพระราชกลิจทบีนี่เสรก็จสลินี้นแลข้วของพระบลุตร พระเจข้าทรงปปตลิยลินดบีในการไถล่บรรดาคนบาปทบีนี่นล่าสงสารและ
หลงหาย ซซนี่งการไถล่นกันี้นพระเยซผทรงทดาสดาเรก็จแลข้วผล่านทางการสลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์บนกางเขนนกันี้น-และคลุณ
เชสืนี่อใจไดข้เลยวล่าทลุกคนทบีนี่ถวายเกบียรตลิพระเจข้าพระบลิดากก็จะไดข้รกับเกบียรตลิจากพระเจข้าพระบลิดา

ขข้อ 33: “ลซูกเลด็กๆเออ๋ย เรายชงจะอยซูต่กชบเจช้าทชทั้งหลายออีกขณะหนจึชั่ง เจช้าจะเสาะหาเรา และดชงทอีชั่เราไดช้พซูด
กชบพวกยวิวแลช้ว บชดนอีทั้เราจะพซูดกชบเจช้าครือ ‘ทอีชั่เราไปนชทั้นเจช้าทชทั้งหลายไปไมต่ไดช้’”

มกันนล่าสนใจตรงทบีนี่วล่าพระเยซผไมล่ไดข้เรบียกเหลล่าสาวกวล่า “ลซูกเลด็กๆ” จนกระทกันี่งหลกังการจากไปของยผดา
สอลิสคารลิโอท-และนบีนี่เปป็นครกันี้งเดอียวทบีนี่พระองคร์ทรงเรบียกพวกเขาวล่า “ลผกเลก็กๆ” ในขล่าวประเสรลิฐของยอหร์น ถข้อยคดา
เหลล่านบีนี้เปป็นเหมสือนถข้อยคดาของพล่อคนหนซนี่งทบีนี่พผดกกับลผกๆของตนผผข้ซซนี่งเขากดาลกังจะทลินี้งใหข้เปป็นลผกกดาพรข้าในโลก พระ
เยซผทรงรกักเหลล่าผผข้ตลิดตามทบีนี่สกัตยร์ซสืนี่อของพระองคร์และมองดผพวกเขาเหมสือนเปป็นลผกเลก็กๆของพระองคร์

“เรายชงจะอยซูต่กชบเจช้าทชทั้งหลายออีกขณะหนจึชั่ง” พวกเขากดาลกังเขข้าใกลข้วลินาทบีนกันี้นแลข้วเมสืนี่อพวกเขาตข้องแยก
จาก-พระเยซผจะเสดก็จไปยกังกลโกธาและกลกับไปหาพระบลิดาในสวรรคร์ สล่วนพวกสาวกจะยกังอยผล่ตล่อไป โดยเปป็นผผข้
จารลิกและคนตล่างดข้าวอยผล่ในโลก พระองคร์ทรงกระทดาทลุกสลินี่งทบีนี่พระองคร์กระทดาไดข้แลข้วเพสืนี่อเตรบียมตกัวพวกเขาสดาหรกับ
ความมรณาของพระองคร์เพราะพระองคร์ทรงทราบวล่าเมสืนี่อพระองคร์ทรงถผกจกับกลุม ถผกไตล่สวน และถผกตรซงทบีนี่กางเขน



พวกสาวกเหลล่านกันี้นจะอกัศจรรยร์ใจ สกับสน และงลุนงง ถข้าพวกเขาเปป็นทลุกขร์ใจเพราะคดาประกาศเรสืนี่องการถผกจกับกลุม
และการสลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์ พวกเขาจะยลินี่งสกับสนมากยวิชั่งกวต่าเดวิมขนาดไหนหลกังจากทบีนี่พระองคร์ทรงถผกตรซง
กางเขน ถผกนดาลงมาจากกางเขน และถผกวางในอลุโมงคร์ฝฟังศพ! 

“เจช้าทชทั้งหลายจะเสาะหาเรา ... ‘ทอีชั่เราไปนชทั้นเจช้าทชทั้งหลายมาไมต่ไดช้’” พระเยซผไดข้ตรกัสคดาพผดเดบียวกกันแกล่
พวกยลิวแลข้วกล่อนหนข้านบีนี้ แตล่ในตอนนกันี้นมกันมบีความหมายแตกตล่างจากทบีนี่มกันถผกกลล่าวแกล่พวกสาวก พวกยลิวเหลล่านกันี้น
เปป็นผผข้ไมล่เชสืนี่อและดข้วยเหตลุนบีนี้จซงไมล่เหมาะสมทบีนี่จะไปทบีนี่ๆพระเยซผกดาลกังเสดก็จไป แตล่สดาหรกับพวกสาวก พระองคร์แคล่
หมายความวล่าทบีนี่ๆพระองคร์กดาลกังเสดก็จไปนกันี้น พวกเขาไมล่สามารถมาไดข้ในตอนนกันี้น, ในทกันทบี, ถซงแมข้วล่าพวกเขาจะ
มาหาพระองคร์ในภายหลกัง อยล่างไรกก็ตาม พระองคร์ทรงทราบวล่าจะมบีหลายชกันี่วโมงแหล่งความกระวนกระวายใจ
ระหวล่างเวลาทบีนี่พระองคร์ทรงถผกตรซงกางเขนกกับเวลาทบีนี่พระองคร์จะปรากฏแกล่พวกเขาอบีกทบีในฐานะองคร์พระผผข้เปป็น
เจข้าผผข้ทรงเปป็นขซนี้นของพวกเขา พระองคร์ทรงบอกพวกเขาไปแลข้วหลายครกันี้งวล่าพระองคร์จะทรงเปป็นขซนี้นอบีก แตล่พวก
เขากก็ชข้าทบีนี่จะเชสืนี่อ-และพระเยซผทรงทราบวล่าพวกเขาจะเปป็นทลุกขร์ใจ, วข้าวลุล่น, และใจหายในระหวล่างชกันี่วโมงเหลล่านกันี้น
ทบีนี่พระองคร์ทรงนอนอยผล่ในอลุโมงคร์ฝฟังศพ

นบีนี่เปป็นทบีนี่เดบียวทบีนี่พระเยซผทรงใชข้สดานวน “พวกยวิว” เวลาตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์ พระองคร์ทรงใชข้
สดานวนนบีนี้ในการสนทนากกับหญลิงชาวสะมาเรบียผผข้นกันี้นในยอหร์น 4:22 และในการตรกัสกกับคายาฟาสและปปลาต; แตล่นบีนี่
เปป็นทบีนี่เดบียวทบีนี่พระองคร์ตรกัสถซง “พวกยลิว” เวลาทบีนี่สนทนากกับเหลล่าสาวกทบีนี่สกัตยร์ซสืนี่อของพระองคร์

ขข้อ 34: “เราใหช้บชญญชตวิใหมต่ไวช้แกต่เจช้าทชทั้งหลายครือใหช้เจช้ารชกซจึชั่งกชนและกชน เรารชกเจช้าทชทั้งหลายมาแลช้ว
อยต่างไร เจช้าจงรชกกชนและกชนดช้วยอยต่างนชทั้น”

องคร์พระผผข้เปป็นเจข้ากดาลกังสนทนากกับเหลล่าสาวกของพระองคร์เปป็นครกันี้งสลุดทข้ายกล่อนพระองคร์ดดาเนลินกข้าว
สลุดทข้ายไปยกังกลโกธา พระองคร์กดาลกังประทานขล่าวสารสลุดทข้ายของพระองคร์แกล่พวกเขา และขล่าวสารนกันี้นคสือ 
“จงรชกกชนและกชน”-และจงสกังเกตวล่าพวกเขาจะตข้องรกักกกันและกกันเหมรือนกชบทอีชั่พระองคค์ทรงรชกพวกเขา ใน
ยอหร์น 15:13 พระเยซผตรกัสวล่า “ไมล่มบีผผข้ใดมบีความรกักทบีนี่ยลินี่งใหญล่กวล่านบีนี้ คสือการทบีนี่ผผข้หนซนี่งผผข้ใดจะสละชบีวลิตของตนเพสืนี่อ
มลิตรสหายของตน”-แตล่พระเยซผทรงสละวางชบีวลิตของพระองคร์เพสืนี่อเหลต่าศชตรซูของพระองคร์ แนล่นอนวล่าผผข้เชสืนี่อทกันี้ง
หลายควรรกักกกันและกกันดข้วยความรกักทบีนี่เสบียสละ ใน 1 ยอหร์น 3:16 เราอล่านวล่า “ดกังนบีนี้แหละเราจซงรผข้จกักความรกัก
ของพระเจข้า เพราะวล่าพระองคร์ไดข้ทรงยอมปลล่อยวางชบีวลิตของพระองคร์เพสืนี่อเราทกันี้งหลาย และเราทกันี้งหลายกก็ควรจะ
ปลล่อยวางชบีวลิตของเราเพสืนี่อพบีนี่นข้อง”

อบีกครกันี้งใน 1 ยอหร์น 4:7-12 เราถผกบอกวล่า “ทล่านทบีนี่รกักทกันี้งหลาย ขอใหข้เรารกักซซนี่งกกันและกกัน เพราะวล่า
ความรกักมาจากพระเจข้า และทลุกคนทบีนี่รกักกก็บกังเกลิดจากพระเจข้า และรผข้จกักพระเจข้า ผผข้ทบีนี่ไมล่รกักกก็ไมล่รผข้จกักพระเจข้า เพราะ
วล่าพระเจข้าทรงเปป็นความรกัก โดยขข้อนบีนี้ความรกักของพระเจข้าทบีนี่มบีตล่อเราทกันี้งหลายกก็เปป็นทบีนี่ประจกักษร์แลข้ว เพราะวล่า
พระเจข้าทรงใชข้พระบลุตรองคร์เดบียวของพระองคร์ทบีนี่บกังเกลิดมาใหข้เสดก็จเขข้ามาในโลก เพสืนี่อเราทกันี้งหลายจะไดข้ดดารงชบีวลิต
โดยพระบลุตรนกันี้น ในขข้อนบีนี้แหละเปป็นความรกัก มลิใชล่ทบีนี่เรารกักพระเจข้า แตล่ทบีนี่พระองคร์ทรงรกักเรา และทรงใชข้พระบลุตร
ของพระองคร์ใหข้เปป็นผผข้ลบลข้างพระอาชญาทบีนี่ตกกกับเราทกันี้งหลาย เพราะบาปของเรา ทล่านทบีนี่รกักทกันี้งหลาย ถข้าพระเจข้า



ทรงรกักเราทกันี้งหลายเชล่นนบีนี้ เรากก็ควรจะรกักซซนี่งกกันและกกันดข้วย ไมล่มบีผผข้ใดเคยเหก็นพระเจข้าไมล่วล่าเวลาใด ถข้าเราทกันี้งหลาย
รกักซซนี่งกกันและกกัน พระเจข้ากก็ทรงสถลิตอยผล่ในเราทกันี้งหลาย และความรกักของพระองคร์กก็สมบผรณร์อยผล่ในเรา”

มกันเปป็นพระประสงคร์ของพระเจข้าและความปรารถนาของพระเยซผครลิสตร์เจข้าทบีนี่ผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายจะอาศกัยอยผล่
ดข้วยกกันในความรกักและความเปป็นนนี้ดาหนซนี่งใจเดบียวกกันแบบครลิสเตบียน ความปรารถนาของพระเยซผทบีนี่จะสล่งเสรลิม
ความรกักและสามกัคคบีธรรมแบบครลิสเตบียนเชล่นนกันี้นทล่ามกลางลผกๆของพระองคร์กก็ถผกประกาศอยล่างชกัดแจข้งโดยการทบีนี่
พระองคร์ตรกัสมากมายเหลสือเกลินในหกัวขข้อความรกักกล่อนพระองคร์เสดก็จไปยกังกลโกธา

“เราใหช้บชญญชตวิใหมต่ไวช้แกต่เจช้าทชทั้งหลาย” พระเยซผทรงหมายถซงอะไรโดยคดาวล่า “ใหมต่”? พระองคร์ทรง
หมายถซงระดชบทบีนี่ผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายควรรกักกกันและกกัน พระราชบชญญชตวิบกัญชาไวข้วล่า “เจข้าจงรกักเพสืนี่อนบข้านเหมสือนรกัก
ตนเอง” (ลนต. 19:18) แตล่พระเยซผทรงบกัญชาเหลล่าสาวกของพระองคร์ใหข้รกักกกันและกกัน “เหมรือนกชบทอีชั่เรารชกเจช้า
ทชทั้งหลาย” อกันเปป็นการตกันี้งมาตรฐานใหมล่และสผงกวล่าเดลิมในเรสืนี่องความรกักเมสืนี่อเทบียบกกับทบีนี่มนลุษยร์เคยรผข้จกักภายใตข้พระ
ราชบกัญญกัตลิ เนสืนี่องจากโดยการรกับกายหนซนี่งซซนี่งเหมสือนกกับรล่างกายของเรา (แตล่ไมล่มบีบาป) พระเยซผจซงทรงนดาความรกัก
ของพระเจข้าลงมาสผล่มนลุษยร์แลข้ว ความรกักทบีนี่มบีตล่อกกันและกกันบกัดนบีนี้ถผกอธลิบายและถผกประสบดข้วยความชกัดเจนแบบ
ใหมล่ ความรกักทบีนี่ผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายมบีตล่อกกันและกกันนกันี้นจะตข้องถผกบกังคกับใชข้โดยเหตลุจผงใจใหมล่ๆและพกันธะผผกพกันใหมล่ๆ 
ซซนี่งถผกใหข้ภาพประกอบโดยแบบอยล่างอกันใหมล่ และถผกเชสืนี่อฟฟังในลกักษณะใหมล่ บกัดนบีนี้เราไดข้รกับบกัญชาใหข้รกักกกันและกกัน
เหมสือนกกับทบีนี่พระครลิสตร์ไดข้ทรงรกักเรา-และนกันี่นคสือมาตรฐานสผงสลุดแหล่งความรกักเทล่าทบีนี่เคยถผกแสดงออกในโลกนบีนี้

ขข้อ 35: “ถช้าเจช้าทชทั้งหลายรชกกชนและกชน ดชงนอีทั้แหละคนทชทั้งปวงกด็จะรซูช้ไดช้วต่าเจช้าทชทั้งหลายเปป็นสาวกของเรา”
คงไมล่มบีใครเขข้าใจผลิดความจรลิงทบีนี่ถผกประกาศตรงนบีนี้ไดข้ ความรกักทบีนี่มบีตล่อกกันและกกันทล่ามกลางผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลาย

จะตข้องเปป็นลกักษณะเฉพาะตกัวทบีนี่เปปปี่ยมสงล่าราศบี, ฉลากกดากกับทบีนี่เดล่นชกัด, ของเหลล่าสาวกของพระครลิสตร์ และถข้าพวก
เขาไมล่รกักกกันและกกัน คนใดคนหนซนี่งและทลุกคนกก็อาจรผข้วล่าพวกเขาไมล่ใชล่สาวกทบีนี่แทข้จรลิง

ในสมกัยนบีนี้เหลล่าผผข้รกับใชข้ ผผข้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ และเหลล่ามลิชชกันนารบีสล่วนใหญล่ถผกวกัดโดยการงานตล่างๆทบีนี่
โดดเดล่นทบีนี่พวกเขาทดา, สลินี่งทบีนี่เรบียกกกันวล่า “การอกัศจรรยร์ตล่างๆ” ทบีนี่พวกเขากระทดา โอข้ ใชล่แลข้วครกับ-ผมเชรืชั่อในการ
อกัศจรรยร์ตล่างๆ การอกัศจรรยร์ทบีนี่ยลินี่งใหญล่ทบีนี่สลุดนกับตกันี้งแตล่การประสผตลิจากหญลิงพรหมจารบีของพระเยซผกก็คสือ การบกังเกลิด
ใหมล่สดาหรกับคนบาปทกันี้งหลายทบีนี่นล่าสกังเวชและนล่าสงสาร เมสืนี่อคนตลิดเหลข้า, คนตลิดยา, นกักพนกัน, กากเดนมนลุษยร์บาง
คนตข้อนรกับพระเยซผและถผกแปลงสภาพในทกันทบีใหข้เปป็นสลุภาพบลุรลุษครลิสเตบียนทบีนี่มบีสตลิสกัมปชกัญญะ การแปลงสภาพ
นกันี้นกก็เปป็นการอกัศจรรยร์อยล่างหนซนี่งจรลิงๆ แตล่พระเยซผไมล่ไดข้ตรกัสวล่า “คนทกันี้งหลายจะรผข้วล่าพวกเจข้าเปป็นสาวกของเรา
โดยของประทานตต่างๆของพวกเจช้าและการอชศจรรยค์ตต่างๆของพวกเจช้า” พระองคร์ไมล่ไดข้ตรกัสวล่า “คนทกันี้งหลายจะรผข้
วล่าพวกเจข้าเปป็นสาวกของเราเพราะการบรรลทุดช้านเชาวนค์ปปัญญาและการฝฝึกอบรมดช้านศาสนศาสตรค์ของพวกเจช้า”
พระองคร์ตรกัสวล่า “คนทกันี้งหลายจะรผข้วล่าพวกเจข้าเปป็นสาวกของเราเพราะพวกเจช้ารทกกทนและกทน”

พระคลุณอกันเรบียบงล่าย (แตล่ทรงพลกัง) แหล่งความรกักแยกแยะระหวล่างของจรลิงและของปลอมในความเปป็น
สาวก และพระคลุณนบีนี้กก็อยผล่ไมล่ไกลเกลินเอสืนี้อมของทลุกคน-คนสผงสล่งทบีนี่สลุด, คนตนี่ดาทรามทบีนี่สลุด, คนมบีความรผข้ทบีนี่สลุด, คนโฉด
เขลามากทบีนี่สลุด-ททุกคนเลย “ถข้าผผข้ใดวล่า “ขข้าพเจข้ารกักพระเจข้า” และยกังเกลบียดชกังพบีนี่นข้องของตน ผผข้นกันี้นกก็เปป็นคนพผด
มลุสา เพราะวต่าผซูช้ทอีชั่ไมต่รชกพอีชั่นช้องของตนทอีชั่แลเหด็นแลช้ว เขาจะรชกพระเจช้าทอีชั่ไมต่เคยเหด็นอยต่างไรไดช้” (1 ยอหร์น 4:20) 



คนทบีนี่เตก็มเปปปี่ยมดข้วยการโตข้เถบียง, การทะเลาะเบาะแวข้ง, ความอลิจฉา, ความอาฆาตแคข้น และลกักษณะเฉพาะตกัว
ตล่างๆทบีนี่คลข้ายกกันกก็ไมล่ใชล่ผผข้เชสืนี่อทบีนี่แทข้จรลิง มกันเปป็นความโงล่เขลาสดาหรกับคนๆหนซนี่งทบีนี่จะพผดถซงการถผกสรข้างใหมล่, การนกับ
วล่าชอบธรรม, การทรงเลสือกไวข้, การชดาระแยกตกันี้งใหข้บรลิสลุทธลิธ, และจากนกันี้นกก็ไมล่แสดงออกถซงความรกักแบบ
ครลิสเตบียนในเชลิงปฏลิบกัตลิ เปาโลกลล่าววล่า “แมข้ขข้าพเจข้าพผดภาษาของมนลุษยร์กก็ดบี และภาษาของทผตสวรรคร์กก็ดบี แตล่ไมล่มบี
ความรกัก ขข้าพเจข้าเปป็นเหมสือนฆข้องหรสือฉาบทบีนี่กดาลกังสล่งเสบียง แมข้ขข้าพเจข้ามบีของประทานแหล่งการพยากรณร์ และ
เขข้าใจในความลซกลกับทกันี้งปวงและมบีความรผข้ทกันี้งสลินี้น และแมข้ขข้าพเจข้ามบีความเชสืนี่อทกันี้งหมดพอจะยกภผเขาไปไดข้ แตล่ไมล่มบี
ความรกัก ขข้าพเจข้ากก็ไมล่มบีคล่าอะไรเลย แมข้ขข้าพเจข้ามอบของสารพกัดเพสืนี่อเลบีนี้ยงคนยากจน และแมข้ขข้าพเจข้ายอมใหข้เอา
ตกัวขข้าพเจข้าไปเผาไฟเสบีย แตล่ไมล่มบีความรกัก จะหาเปป็นประโยชนร์แกล่ขข้าพเจข้าไมล่” (1 คร. 13:1-3) ไมล่วล่าเราจะเนข้น
หลกักขข้อเชสืนี่อเดลิมขนาดไหน ไมล่วล่าเราจะแสดงออกอะไรใหข้คนอสืนี่นเหก็น หากเราไมล่มบีและแสดงออกความรกักตล่อกกัน
และกกัน เรากก็ไมล่รผข้จกักพระเยซผในฐานะพระผผข้ชล่วยใหข้รอดสล่วนตกัวของเรา ใหข้เราถามตกัวเองวล่า “คนเหลล่านกันี้นทบีนี่เรา
ตลิดตล่อสกัมพกันธร์ดข้วยรผข้ไหมวล่าเราเปป็นผผข้เชสืนี่อแทข้เพราะความรกักของเราทบีนี่มบีตล่อเพสืนี่อนมนลุษยร์ของเรา-โดยเฉพาะอยล่างยลินี่ง
คนเหลล่านกันี้นทบีนี่อยผล่ในครอบครกัวแหล่งความเชสืนี่อ?”

พระเยซผทรงบอกลข่วงหนผู้าถนงการปฏริเสธของเปโตร
ขข้อ 36: “ซอีโมนเปโตรทซูลพระองคค์วต่า “พระองคค์เจช้าขช้า พระองคค์จะเสดด็จไปทอีชั่ไหน” พระเยซซูตรชสตอบ

เขาวต่า “ทอีชั่ซจึชั่งเราจะไปนชทั้นทต่านจะตามเราไปเดอีดี๋ยวนอีทั้ไมต่ไดช้ แตต่ภายหลชงทต่านจะตามเราไป”
ตรงนบีนี้ เชล่นเดบียวกกับในตอนอสืนี่นๆอบีกหลายแหล่ง จลิตใจทบีนี่หลุนหกันพลกันแลล่นของซบีโมนเปโตรกระตลุข้นเขาใหข้ถาม

พระเยซผวล่าพระองคร์ทรงหมายความวล่าอะไรเมสืนี่อพระองคร์ตรกัสวล่า “ทบีนๆี่ เราไปนกันี้น เจข้าทกันี้งหลายมาไมล่ไดข้” เปโตรคสือ
คนทบีนี่พผดขซนี้นมา แตล่คดาถามเดบียวกกันนบีนี้คงอยผล่ในหกัวของสาวกคนอสืนี่นๆทลุกคนเปป็นแนล่ พวกเขามบีความเขข้าใจนข้อยมาก
เกบีนี่ยวกกับถข้อยคดาขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าตรงนบีนี้ ถซงแมข้พระองคร์ทรงบอกพวกเขาซนี้ดาแลข้วซนี้ดาเลล่าวล่าพระองคร์ตข้องถผก
จกับกลุม ถผกปรกับโทษ และถผกตรซงกางเขน พวกเขากก็ไมล่เขข้าใจวล่าพระองคร์ทรงหมายความวล่าอะไร

คลุณจะสกังเกตเหก็นวล่าพระเยซผไมล่ไดข้บอกเปโตรวล่าพระองคร์กดาลกังเสดก็จไปทบีนี่ไหน พระองคร์ทรงอธลิบายอยล่าง
เปปปี่ยมพระคลุณวล่า “ทอีชั่ซจึชั่งเราจะไปนชทั้นทต่านจะตามเราไปเดทดี๋ยวนททั้ไมต่ไดช้ แตต่ภายหลชงทต่านจะตามเราไป” พระองคร์
กดาลกังเสดก็จไปยกังทบีนี่ๆเปโตรตามพระองคร์ไปในขณะนกันี้นไมล่ไดข้ แตล่จะตามพระองคร์ไปหลกังจากการสลินี้นพระชนมร์ของ
พระองคร์ เปป็นไปไดข้วล่าถข้อยคดาเหลล่านบีนี้มบีความลซกซซนี้งมากกวล่าทบีนี่เราสกังเกตไวข้ตอนแรก เพราะวล่าในบทสทุดทช้ายของ
ขล่าวประเสรลิฐของยอหร์น พระเยซผตรกัสแกล่เปโตรวล่า “เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านวล่า เมสืนี่อทล่านยกังหนลุล่มทล่านคาดเอว
เอง และเดลินไปไหนๆตามทบีนี่ทล่านปรารถนา แตต่เมรืชั่อทต่านแกต่แลช้วทต่านจะเหยอียดมรือของทต่านออก และคนอรืชั่นจะ
คาดเอวทต่าน และพาทต่านไปทอีชั่ทอีชั่ทต่านไมต่ปรารถนาจะไป” ทอีชั่พระองคค์ตรชสอยต่างนชทั้นเพรืชั่อแสดงวต่า เปโตรจะถวาย
เกอียรตวิแดต่พระเจช้าดช้วยความตายอยต่างไร” (ยอหร์น 21:18, 19) ประวกัตลิศาสตรร์พระคกัมภบีรร์บอกเราวล่าเปโตรถผกตรซง
กางเขนกลกับหกัว-และในคดาตรกัสนบีนี้ “ทล่านจะตามเราไป” พระเยซซูทรงชบีนี้ใหข้เหก็นลกักษณะของการเสบียชบีวลิตของเปโต
รดข้วย คสือเวลาเมสืนี่อเขาจะจากโลกนบีนี้ไปยกังสถานทบีนี่ๆพระเยซผกดาลกังเสดก็จไป พระเยซผตรกัสแกล่เปโตรวล่า “จงตามเรา
มา” และยล่างกข้าวทบีนี่เขาจะยนี่ดาไปนกันี้นจะนดาไปสผล่กางเขนอกันหนซนี่งและสผล่พระนลิเวศของพระบลิดา



ผมเชสืนี่อวล่าเปโตรเขข้าใจเกบีนี่ยวกกับสลินี่งทบีนี่พระเยซผตรกัสมากกวล่าทบีนี่ถผกบกันทซกไวข้ตรงนบีนี้ตกันี้งเยอะ เพราะใน 2 เปโตร
1:14 เขากลล่าววล่า “เพราะขข้าพเจข้ารผข้วล่า อบีกไมล่ชข้าขข้าพเจข้ากก็จะตข้องสละทลินี้งพลกับพลาของขข้าพเจข้าไป ดชงทอีชั่พระเยซซู
ครวิสตค์องคค์พระผซูช้เปป็นเจช้าของเราไดช้ทรงสกาแดงแกต่ขช้าพเจช้าแลช้ว”

ขข้อ 37: “เปโตรทซูลพระองคค์วต่า “พระองคค์เจช้าขช้า เหตทุใดขช้าพระองคค์จจึงตามพระองคค์ไปเดอีดี๋ยวนอีทั้ไมต่ไดช้ ขช้า
พระองคค์จะสละชอีววิตเพรืชั่อพระองคค์”

คดาถามของเปโตรตรงนบีนี้แสดงใหข้เหก็นวล่าเขาไมล่ไดข้ตระหนกักอยล่างถล่องแทข้วล่าการสลินี้นพระชนมร์ของพระเยซผ
นกันี้นอยผล่ใกลข้แคล่ไหน แตล่คนทบีนี่หลุนหกันพลกันแลล่นอยล่างเขา ในขณะนกันี้นเขารชกพระเยซผมากเหลสือเกลินจนเขาเตก็มใจทบีนี่จะ
ไปกกับพระองคร์, เดลินตามรอยพระบาทของพระองคร์, และตายกกับพระองคร์หากจดาเปป็น เปโตรมบีความจรลิงใจ 
ถข้อยคดาของเขามบีเจตนาดบี เขาไมล่ไดข้สงสกัยวล่าบางสลินี่งทบีนี่มสืดมนรอคอยอยผล่เบสืนี้องหนข้าองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเขา และ
เขามบีความสกัตยร์จรลิงเมสืนี่อเขากลล่าววล่า “ขข้าพระองคร์จะไปกกับพระองคร์-จนกระทกันี่งถซงความมรณา” แตล่เปโตรกก็ถผก
ปลลุกเรข้าไดข้งล่าย และขณะนกันี้นมบีอารมณร์มากกวล่าหลกักการแบบครลิสเตบียนในคดาแถลงของเขา

ขข้อ 38: “พระเยซซูตรชสตอบเขาวต่า “ทต่านจะสละชอีววิตของทต่านเพรืชั่อเราหรรือ เราบอกความจรวิงแกต่ทต่านวต่า 
กต่อนไกต่ขชน ทต่านจะปฏวิเสธเราสามครชทั้ง”

“เปโตรเออ๋ย ทล่านไมล่ตระหนกักวล่าทล่านกดาลกังกลล่าวอะไร ทล่านไมล่รผข้วล่าทล่านอล่อนแอและไรข้เรบีนี่ยวแรงขนาดไหน
ทล่านจะสละชบีวลิตของทล่านเพสืนี่อเราจรลิงๆหรสือ? ไกล่ผผข้จะไมล่ขกันคสืนนบีนี้จนกวล่าทล่านปฏลิเสธเราสามครกันี้งแลข้ว!”

มบีแตล่พระเจข้าในเนสืนี้อหนกังทบีนี่สามารถตอบเปโตรเหมสือนอยล่างทบีนี่พระเยซผทรงตอบเขาตรงนบีนี้ โดยทรงบอก
เขาอยล่างชกัดเจนวล่าเขาจะทดาอะไรและเขาจะทดามกันเมสืนี่อไหรล่ ถซงกระนกันี้น ในทบีนี่นบีนี้เราเหก็นความงดงามของความ
กรลุณา, ความเหก็นอกเหก็นใจ, ความเมตตา, และการลดตกัวลงของพระเยซผ พระองคร์ทรงรผข้วล่าเปโตรจะปฏลิเสธ
พระองคร์ พระองคร์ทรงรผข้วล่าเปโตรจะกลายเปป็นคนขบีนี้ขลาดและทลินี้งพระองคร์ไป แตล่ทกันี้งๆทบีนี่พระองคร์ทรงทราบลล่วง
หนข้า พระเยซผกก็ไมล่ไดข้ปฏลิเสธเปโตร พระองคร์ไมล่ไดข้ประณามเขาและขกับไลล่เขาออกไป และหลชงจากการลข้มลงของ
เปโตร หลกังจากทบีนี่เขาไดข้สบถและสาบานวล่าเขาไมล่เคยรซูช้จชกองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าเลย พระเยซผกก็ทรงหกันมาและมองเขา
ดข้วยความอล่อนโยนและความเมตตากรลุณาในแบบทบีนี่ทดาใหข้ใจของเปโตรละลายและทดาใหข้เขารข้องไหข้ดข้วยนนี้ดาตาแหล่ง
การกลกับใจใหมล่อกันขมขสืนี่น-และจากนกันี้นพระบลุตรของพระเจข้าผผข้ทรงไมล่มบีบาปกก็ทรงยกโทษเขา!

พวกเราทบีนี่กลล่าวยอมรกับวล่ามบีใจฝฟักใฝฝ่ฝฝ่ายวลิญญาณและเขข้มแขก็งในความเชสืนี่อควรระมกัดระวกังอยล่างสลุดๆวล่า
เราประณามพบีนี่นข้องทบีนี่อล่อนแอกวล่าอยล่างไร เราควรมบีความอล่อนโยนและเมตตากรลุณาตล่อคนเหลล่านกันี้นทบีนี่อล่อนแอใน
ความเชสืนี่อนกันี้น มบีผผข้เชสืนี่อบางคนทบีนี่ไมล่คงเสข้นคงวาและดดาเนลินชบีวลิตอยล่างสะเพรล่ามากๆ พวกเขาบางคนทดาสลินี่งตล่างๆทบีนี่ยกันี่ว
ยลุ-แตล่เมสืนี่อเราเฝฟ้าสกังเกตความอล่อนแอตล่างๆและขข้อบกพรล่องตล่างๆของพวกเขา เรากก็ไมล่ควรลสืมความรผข้สซกตล่างๆของ
องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าทบีนี่มบีตล่อและการปฏลิบกัตลิตล่างๆของพระองคร์กกับซบีโมนเปโตรหลกังจากการปฏลิเสธนกันี้น แมข้หลกังจากทบีนี่
เปโตรสบถและสาบานและปฏลิเสธพระองคร์สามครกันี้งแลข้ว โดยประกาศวล่าเขาไมล่เคยรผข้จกักพระเยซผดข้วยซนี้ดา องคร์พระ
ผผข้เปป็นเจข้ากก็ทรงรกักเขา; และเมสืนี่อเปโตรรข้องไหข้ดข้วยนนี้ดาตาแหล่งการกลกับใจใหมล่ พระเยซผกก็ทรงยกโทษเขาและทรงใหข้
เขากลกับสผล่สภาพเดลิม ผมขอบคลุณพระเจข้าจรลิงๆทบีนี่พระองคร์ทรงแตล่งงานกกับผผข้ทบีนี่กลกับสกัตยร์! (ดผ เยเรมบียร์ 3:14)



บททรีที่ 14
14:1 “อยล่าใหข้ใจทล่านทกันี้งหลายวลิตกเลย ทล่านเชสืนี่อในพระเจข้า จงเชสืนี่อในเราดข้วย
14:2 ในพระนลิเวศของพระบลิดาเรามบีคฤหาสนร์หลายแหล่ง ถข้าไมล่มบีเราคงไดข้บอกทล่านแลข้ว เราไปจกัดเตรบียมทบีนี่ไวข้
สดาหรกับทล่านทกันี้งหลาย
14:3 และถข้าเราไปจกัดเตรบียมทบีนี่ไวข้สดาหรกับทล่านแลข้ว เราจะกลกับมาอบีกรกับทล่านไปอยผล่กกับเรา เพสืนี่อวล่าเราอยผล่ทบีนี่ไหนทล่าน
ทกันี้งหลายจะอยผล่ทบีนี่นกันี่นดข้วย
14:4 ทล่านทราบวล่าเราจะไปทบีนี่ไหนและทล่านกก็รผข้จกักทางนกันี้น”
14:5 โธมกัสทผลพระองคร์วล่า “พระองคร์เจข้าขข้า พวกขข้าพระองคร์ไมล่ทราบวล่าพระองคร์จะเสดก็จไปทบีนี่ไหน พวกขข้า
พระองคร์จะรผข้จกักทางนกันี้นไดข้อยล่างไร”
14:6 พระเยซผตรกัสกกับเขาวล่า “เราเปป็นทางนกันี้น เปป็นความจรลิง และเปป็นชบีวลิต ไมล่มบีผผข้ใดมาถซงพระบลิดาไดข้นอกจากมา
ทางเรา
14:7 ถข้าทล่านทกันี้งหลายรผข้จกักเราแลข้ว ทล่านกก็จะรผข้จกักพระบลิดาของเราดข้วย และตกันี้งแตล่นบีนี้ไปทล่านกก็รผข้จกักพระองคร์และไดข้
เหก็นพระองคร์”
14:8 ฟปลลิปทผลพระองคร์วล่า “พระองคร์เจข้าขข้า ขอสดาแดงพระบลิดาใหข้ขข้าพระองคร์ทกันี้งหลายเหก็นและพวกขข้าพระองคร์
จะพอใจ”
14:9 พระเยซผตรกัสกกับเขาวล่า “ฟปลลิปเออ๋ย เราไดข้อยผล่กกับทล่านนานถซงเพบียงนบีนี้ และทล่านยกังไมล่รผข้จกักเราหรสือ ผผข้ทบีนี่ไดข้เหก็น
เรากก็ไดข้เหก็นพระบลิดา และทล่านจะพผดไดข้อยล่างไรวล่า ‘ขอสดาแดงพระบลิดาใหข้ขข้าพระองคร์ทกันี้งหลายเหก็น’
14:10 ทล่านไมล่เชสืนี่อหรสือวล่า เราอยผล่ในพระบลิดาและพระบลิดาทรงอยผล่ในเรา คดาซซนี่งเรากลล่าวแกล่ทล่านทกันี้งหลายนกันี้น เรา
มลิไดข้กลล่าวตามใจชอบ แตล่พระบลิดาผผข้ทรงสถลิตอยผล่ในเราไดข้ทรงกระทดาพระราชกลิจของพระองคร์
14:11 จงเชสืนี่อเราเถลิดวล่าเราอยผล่ในพระบลิดาและพระบลิดาทรงอยผล่ในเรา หรสือมลิฉะนกันี้นกก็จงเชสืนี่อเราเพราะกลิจการเหลล่า
นกันี้นเถลิด
14:12 เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านทกันี้งหลายวล่า ผผข้ทบีนี่เชสืนี่อในเราจะกระทดากลิจการซซนี่งเราไดข้กระทดานกันี้นดข้วย และเขาจะ
กระทดากลิจการทบีนี่ยลินี่งใหญล่กวล่านกันี้นอบีก เพราะวล่าเราจะไปถซงพระบลิดาของเรา
14:13 สลินี่งใดทบีนี่ทล่านทกันี้งหลายจะขอในนามของเรา เราจะกระทดาสลินี่งนกันี้น เพสืนี่อวล่าพระบลิดาจะทรงไดข้รกับเกบียรตลิทาง
พระบลุตร
14:14 ถข้าทล่านจะขอสลินี่งใดในนามของเรา เราจะกระทดาสลินี่งนกันี้น
14:15 ถข้าทล่านทกันี้งหลายรกักเรา จงรกักษาบกัญญกัตลิของเรา
14:16 เราจะทผลขอพระบลิดา และพระองคร์จะทรงประทานผผข้ปลอบประโลมใจอบีกผผข้หนซนี่งใหข้แกล่ทล่าน เพสืนี่อพระองคร์
จะไดข้อยผล่กกับทล่านตลอดไป
14:17 คสือพระวลิญญาณแหล่งความจรลิง ผผข้ซซนี่งโลกรกับไวข้ไมล่ไดข้ เพราะแลไมล่เหก็นพระองคร์และไมล่รผข้จกักพระองคร์ แตล่ทล่าน
ทกันี้งหลายรผข้จกักพระองคร์ เพราะพระองคร์ทรงสถลิตอยผล่กกับทล่านและจะประทกับอยผล่ในทล่าน
14:18 เราจะไมล่ละทลินี้งทล่านทกันี้งหลายไวข้ใหข้เปลล่าเปลบีนี่ยว เราจะมาหาทล่าน



14:19 อบีกหนล่อยหนซนี่งโลกกก็จะไมล่เหก็นเราอบีกเลย แตล่ทล่านทกันี้งหลายจะเหก็นเรา เพราะเราเปป็นอยผล่ ทล่านทกันี้งหลายจะ
เปป็นอยผล่ดข้วย
14:20 ในวกันนกันี้นทล่านทกันี้งหลายจะรผข้วล่า เราอยผล่ในพระบลิดาของเรา และทล่านอยผล่ในเรา และเราอยผล่ในทล่าน
14:21 ผผข้ใดทบีนี่มบีบกัญญกัตลิของเราและรกักษาบกัญญกัตลินกันี้น ผผข้นกันี้นแหละเปป็นผผข้ทบีนี่รกักเรา และผผข้ทบีนี่รกักเรานกันี้น พระบลิดาของเรา
จะทรงรกักเขา และเราจะรกักเขา และจะสดาแดงตกัวของเราเองใหข้ปรากฏแกล่เขา”
14:22 ยผดาส มลิใชล่อลิสคารลิโอท ทผลพระองคร์วล่า “พระองคร์เจข้าขข้า เหตลุใดพระองคร์จซงจะสดาแดงพระองคร์แกล่พวกขข้า
พระองคร์ และไมล่ทรงสดาแดงแกล่โลก”
14:23 พระเยซผตรกัสตอบเขาวล่า “ถข้าผผข้ใดรกักเรา ผผข้นกันี้นจะรกักษาคดาของเรา และพระบลิดาของเราจะทรงรกักเขา แลข้ว
พระบลิดากกับเราจะมาหาเขาและจะอยผล่กกับเขา
14:24 ผผข้ทบีนี่ไมล่รกักเรา กก็ไมล่รกักษาคดาของเรา และคดาซซนี่งทล่านไดข้ยลินนบีนี้ไมล่ใชล่คดาของเรา แตล่เปป็นของพระบลิดาผผข้ทรงใชข้เรา
มา
14:25 เราไดข้กลล่าวคดาเหลล่านบีนี้แกล่ทล่านทกันี้งหลายเมสืนี่อเรายกังอยผล่กกับทล่าน
14:26 แตล่พระองคร์ผผข้ปลอบประโลมใจนกันี้นคสือพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ ผผข้ซซนี่งพระบลิดาจะทรงใชข้มาในนามของเรา 
พระองคร์นกันี้นจะทรงสอนทล่านทกันี้งหลายทลุกสลินี่ง และจะใหข้ทล่านระลซกถซงทลุกสลินี่งทบีนี่เราไดข้กลล่าวไวข้แกล่ทล่านแลข้ว
14:27 เรามอบสกันตลิสลุขไวข้ใหข้แกล่ทล่านแลข้ว สกันตลิสลุขของเราทบีนี่ใหข้แกล่ทล่านนกันี้น เราใหข้ทล่านไมล่เหมสือนโลกใหข้ อยล่าใหข้ใจ
ของทล่านวลิตกและอยล่ากลกัวเลย
14:28 ทล่านไดข้ยลินเรากลล่าวแกล่ทล่านวล่า ‘เราจะจากไปและจะกลกับมาหาทล่านอบีก’ ถข้าทล่านรกักเรา ทล่านกก็จะชสืนี่นชม
ยลินดบีทบีนี่เราวล่า ‘เราจะไปหาพระบลิดา’ เพราะพระบลิดาของเราทรงเปป็นใหญล่กวล่าเรา
14:29 และบกัดนบีนี้เราไดข้บอกทล่านทกันี้งหลายกล่อนทบีนี่เหตลุการณร์นกันี้นจะเกลิดขซนี้น เพสืนี่อวล่าเมสืนี่อเหตลุการณร์นกันี้นเกลิดขซนี้นแลข้ว 
ทล่านทกันี้งหลายจะไดข้เชสืนี่อ
14:30 แตล่นบีนี้ไปเราจะไมล่สนทนากกับทล่านทกันี้งหลายมากนกัก เพราะวล่าผผข้ครองโลกนบีนี้จะมาและไมล่มบีสลิทธลิอดานาจอะไร
เหนสือเรา
14:31 แตล่เราไดข้กระทดาตามทบีนี่พระบลิดาไดข้ทรงบกัญชาเรา เพสืนี่อโลกจะไดข้รผข้วล่าเรารกักพระบลิดา จงลลุกขซนี้น ใหข้เราทกันี้ง
หลายไปกกันเถลิด”

ในทลุกสล่วนของโลกซซนี่งขล่าวประเสรลิฐถผกประกาศแลข้ว หกขข้อแรกของบทนบีนี้อาจเปป็นทบีนี่รกักของผผข้คนมากกวล่า
ขข้อพระคดาตอนอสืนี่นใดในพระคกัมภบีรร์ ยกเวข้นเพลงสดลุดบีบททบีนี่ยบีนี่สลิบสาม พระคดาตอนนบีนี้อลุดมสลุดๆในความจรลิงอกัน
ประเสรลิฐ และตกันี้งแตล่วกันนกันี้นทบีนี่พระเยซผตรกัสถข้อยคดาเหลล่านบีนี้ พวกมกันกก็เปป็นทบีนี่รกักยลินี่งตล่อใจของผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลาย ขข้อพระ
คดาเหลล่านบีนี้ถผกอล่านในหข้องโรงพยาบาล, ทบีนี่ขข้างหลลุมศพ, ในเวลาแหล่งความทลุกขร์ใจและความยากลดาบาก ถข้อยคดา
เหลล่านบีนี้ไดข้ใหข้ความกระจล่าง, ปลอบประโลมใจ, และใหข้กดาลกังใจผผข้รกับใชข้ทกันี้งหลายและผผข้เชสืนี่อธรรมดาเหมสือนๆกกัน

เรามบีชบีวลิตอยผล่ในโลกทบีนี่ทลุกขร์ลดาบาก และแมข้แตล่ครลิสเตบียนทบีนี่อยผล่ฝฝ่ายวลิญญาณมากทบีนี่สลุดกก็มบีความทลุกขร์ลดาบาก,
ความปวดรข้าวใจ, และความผลิดหวกัง โยบ 14:1 บอกเราวล่า “มนทุษยค์ทอีชั่เกวิดมาโดยผซูช้หญวิงกด็อยซูต่แตต่นช้อยวชน และเตด็ม



ไปดช้วยความยทุต่งยากใจ” แตล่พระเยซผทรงเรลินี่มตข้นคดาเทศนาของพระองคร์แกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์ในบทนบีนี้ดข้วย
ถข้อยคดาทบีนี่ปลอบประโลมใจ “อยล่าใหข้ใจทล่านทกันี้งหลายวลิตกเลย!”

ในขข้อพระคดาตข้นบททบีนี่ 14 เราพบยารกักษาของพระเจข้าสดาหรกับโรคหกัวใจแบบเกล่าแกล่-ไมล่ใชล่โรคหกัวใจแบบ
ทบีนี่ทดาใหข้ตายไดข้ฝฝ่ายรล่างกาย แตล่เปป็นโรคหกัวใจทบีนี่รบกวนครลิสเตบียนและพรากความชสืนี่นชมยลินดบีไปจากผผข้เชสืนี่อซซนี่งความ
ชสืนี่นชมยลินดบีนกันี้นเปป็นสลิทธลิอกันชอบธรรมของผผข้เชสืนี่อ ยารกักษาโรคหกัวใจชนลิดนบีนี้คสือ ความเชรืชั่อ พระเยซผตรกัสแกล่เหลล่า
สาวกของพระองคร์วล่า “ทต่านเชรืชั่อในพระเจช้า จงเชรืชั่อในเราดช้วย”

คดาเทศนาแบบผผข้เลบีนี้ยงแกะซซนี่งพระผผข้ชล่วยใหข้รอดประทานใหข้ในบทนบีนี้มบีความเหนสือกวล่าคดาเทศนาอสืนี่นๆทกันี้ง
ปวงในเรสืนี่องความลซกลนี้ดา, ความอล่อนโยน, และความครอบคลลุม; แตล่เราควรจดาใหข้ขซนี้นใจถซงสภาพการณร์แวดลข้อม
ตล่างๆซซนี่งพระองคร์ทรงกลล่าวสล่วนแรกของคดาเทศนาของพระองคร์ ไมล่มบีการหยลุดพกักระหวล่างพระคดาขข้อสลุดทข้ายของ
บททบีนี่ 13 กกับพระคดาขข้อแรกของบททบีนี่ 14 พระเยซผประทานคดาตรกัสทบีนี่อล่อนโยนและคข้นใจนบีนี้แกล่สาวกผผข้สกัตยร์ซสืนี่อสลิบ
เอก็ดคนของพระองคร์ในคสืนสลุดทข้ายทบีนี่พระองคร์ทรงอยผล่กกับพวกเขากล่อนการสลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์ และคดาตรกัสนบีนี้
ถผกใหข้ไวข้เพสืนี่อเสรลิมกดาลกังพวกเขาสดาหรกับชกันี่วโมงกระวนกระวายใจเหลล่านกันี้นแหล่งความมสืดและความสลินี้นหวกังทบีนี่รอคอย
อยผล่เบสืนี้องหนข้า

ถข้อยคดาของพระเยซผทบีนี่ถผกบกันทซกไวข้ในหกขข้อแรกของบทนบีนี้นดาออกมาซซนี่งความสมบผรณร์แบบของมนลุษยร์-
พระเจข้าในลกักษณะหนซนี่งทบีนี่ไดข้รกับพรมากทบีนี่สลุด ถข้อยคดาของพระองคร์เปป็นเหมสือนอาทลิตยร์อกัสดงสบีทองอกันเปปปี่ยมสงล่าราศบี
ซซนี่งถผกหข้อมลข้อมโดยหมผล่เมฆพายลุ ซซนี่งมสืดครซนี้มและนล่ากลกัว พรข้อมกกับลดาแสงแปลบปลาบของฟฟ้าแลบยกันี่วเยข้าผล่านหมผล่
เมฆและเสบียงปรบมสือของฟฟ้าผล่าซซนี่งทดาใหข้พสืนี้นพลิภพสกันี่นเทาและสะเทสือน จากนกันี้นในทล่ามกลางพายลุรลุนแรงนกันี้น แสง
เรสืองรองของดวงอาทลิตยร์ทบีนี่กดาลกังลกับขอบฟฟ้ากก็ถผกมองเหก็นไดข้

ไมล่มบีมนลุษยร์คนใดสามารถพผดเหมสือนอยล่างทบีนี่พระเยซผทรงพผดคสืนนกันี้นไดข้ มนลุษยร์คงจะคลิดถซงแตล่ความทลุกขร์
ทรมานของตกัวเอง และเขาคงไมล่กลล่าวแกล่เหลล่าผผข้ตลิดตามของเขาวล่า “อยล่าใหข้ใจทข่านทจันงหลายวลิตกเลย” พระเยซผ
ทรงทราบความทลุกขร์ยากตล่างๆทบีนี่พระองคร์ทรงเผชลิญ พระองคร์ทรงทราบแนล่ชกัดวล่าสลินี่งใดรอคอยพระองคร์อยผล่เบสืนี้อง
หนข้า พระองคร์ทรงทราบความมรณาอกันแสนทรมานทบีนี่พระองคร์จะสลินี้นพระชนมร์ แตล่ทกันี้งๆทบีนี่พระองคร์ทรงทราบลล่วง
หนข้าถซงสลินี่งเหลล่านบีนี้ พระองคร์กก็กดาลกังคลิดถซงเหลล่าผผข้ตลิดตามของพระองคร์-ใชล่ครกับ แมข้แตล่คลุณและผม และ “ทรงรกัก
พรรคพวกของพระองคร์ พระองคร์ทรงรกักพวกเขาจนถซงทบีนี่สลุด”

เราประหลาดใจกกับความเชสืนี่องชข้าของเหลล่าสาวกทบีนี่จะเขข้าใจความหมายของคดาสอนบางเรสืนี่องของพระ
เยซผเกบีนี่ยวกกับความมรณาของพระองคร์บนกางเขนนกันี้น พระองคร์ทรงบอกพวกเขาอยล่างชกัดเจนไปแลข้วซนี้ดาแลข้วซนี้ดาอบีก
วล่าพระองคร์ไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลกเพสืนี่อทบีนี่จะสละวางชบีวลิตของพระองคร์ แตล่พวกเขากก็ไมล่สามารถเขข้าใจนกัยสดาคกัญแหล่ง
คดาสอนของพระองคร์ไดข้อยล่างถล่องแทข้ เราควรสละเวลาและพสืนี้นทบีนี่ตรงนบีนี้เพสืนี่อดผขข้อพระคดาบางตอนซซนี่งแสดงใหข้เหก็น
อยล่างชกัดเจนเหลสือเกลินถซงความพยายามตล่างๆของพระองคร์ทบีนี่จะใหข้ความกระจล่างแกล่เหลล่าผผข้ตลิดตามของพระองคร์ใน
ชล่วงเดสือนทข้ายๆและสกัปดาหร์ทข้ายๆแหล่งชบีวลิตของพระองคร์บนแผล่นดลินโลก:

ในลผกา 12:50 พระองคร์ตรกัสถซงบกัพตลิศมาหนซนี่งทบีนี่พระองคร์จะตข้องเผชลิญ: “เราจะตข้องรกับบกัพตลิศมาอยล่าง
หนซนี่ง เราเปป็นทลุกขร์มากจนกวล่าจะสดาเรก็จ!”



ในยอหร์น 3:14 พระองคร์ตรกัสถซง “การยกขซนี้น” ซซนี่งพระองคร์ตข้องสผข้ทน: “โมเสสไดข้ยกงผขซนี้นในถลินี่นทลุรกกันดาร
ฉกันใด บลุตรมนลุษยร์จะตข้องถผกยกขซนี้นฉกันนกันี้น”

ในลผกา 13:32 พระองคร์ตรกัสถซงเปฟ้าหมายอกันหนซนี่งทบีนี่พระองคร์ตข้องไปใหข้ถซง: “ดผเถลิด เราขกับผบีออกและ
รกักษาโรคในวกันนบีนี้และพรลุล่งนบีนี้ แลข้ววกันทบีนี่สามเราจะทดาการใหข้สดาเรก็จ”

ในลผกา 24:7 พระองคร์ตรกัสถซงความทลุกขร์ทรมานหนซนี่งซซนี่งพระองคร์จะตข้องผล่านเขข้าไป: “บลุตรมนลุษยร์จะตข้อง
ถผกมอบไวข้ในมสือของคนบาป และตข้องถผกตรซงทบีนี่กางเขน และวกันทบีนี่สามจะเปป็นขซนี้นมาใหมล่”

ในยอหร์น 12:27 และ 13:1 พระองคร์ตรกัสถซง “ชกันี่วโมง” หนซนี่งซซนี่งตข้องมาถซง: “…เพราะดข้วยความประสงคร์
นบีนี้เองเราจซงมาถซงเวลานบีนี้...เมสืนี่อพระเยซผทรงทราบวล่า ถซงเวลาแลข้วทบีนี่พระองคร์จะทรงจากโลกนบีนี้ไปหาพระบลิดา...”

ในยอหร์น 10:11 และ 18 พระองคร์ตรกัสถซงการสละวางชบีวลิตของพระองคร์: “เราเปป็นผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่ดบี ผผข้เลบีนี้ยงทบีนี่ดบี
นกันี้นยล่อมสละชบีวลิตของตนเพสืนี่อฝผงแกะ...ไมล่มบีผผข้ใดชลิงชบีวลิตไปจากเราไดข้ แตล่เราสละชบีวลิตดข้วยใจสมกัครของเราเอง...”

ในลผกา 24:44 พระองคร์ตรกัสถซงการสดาเรก็จจรลิงของขข้อพระคกัมภบีรร์ซซนี่งพระองคร์จะทรงกระทดาใหข้เกลิดขซนี้น: “นบีนี่
เปป็นถข้อยคดาของเรา ซซนี่งเราไดข้บอกไวข้แกล่ทล่านทกันี้งหลาย...วล่า บรรดาคดาทบีนี่เขบียนไวข้ในพระราชบกัญญกัตลิของโมเสส และ
ในคกัมภบีรร์ศาสดาพยากรณร์ และในหนกังสสือสดลุดบีกลล่าวถซงเรานกันี้น จดาเปป็นจะตข้องสดาเรก็จ”

ในยอหร์น 18:11 พระองคร์ตรกัสถซงถข้วยรสขมดดามสืดนกันี้นทบีนี่พระองคร์ตข้องดสืนี่ม: “เราจะไมล่ดสืนี่มถข้วยซซนี่งพระบลิดา
ของเราประทานแกล่เราหรสือ”

ในลผกา 22:20 พระองคร์ตรกัสถซงการหลกันี่งพระโลหลิตของพระองคร์: “เมสืนี่อรกับประทานแลข้ว จซงทรงหยลิบถข้วย
กระทดาเหมสือนกกันตรกัสวล่า “ถข้วยนบีนี้เปป็นพกันธสกัญญาใหมล่โดยโลหลิตของเราซซนี่งเทออกเพสืนี่อทล่านทกันี้งหลาย”

ในยอหร์น 3:16 พระองคร์ตรกัสถซงความรกักแบบหนซนี่งทบีนี่พระองคร์จะทรงสดาแดงใหข้ประจกักษร์: “เพราะวล่า
พระเจข้าทรงรกักโลก จนไดข้ทรงประทานพระบลุตรองคร์เดบียวของพระองคร์ทบีนี่บกังเกลิดมา เพสืนี่อผผข้ใดทบีนี่เชสืนี่อในพระบลุตรนกันี้น
จะไมล่พลินาศ แตล่มบีชบีวลิตนลิรกันดรร์”

ในยอหร์น 12:24 พระองคร์ตรกัสถซงความมรณาทบีนี่พระองคร์ตข้องสลินี้นพระชนมร์: “เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านวล่า
ถข้าเมลก็ดขข้าวไมล่ไดข้ตกลงไปในดลินและเปฟปี่อยเนล่าไป กก็จะอยผล่เปป็นเมลก็ดเดบียว แตล่ถข้าเปฟปี่อยเนล่าไปแลข้ว กก็จะงอกขซนี้นเกลิด
ผลมาก”

ในมกัทธลิว 20:28 พระองคร์ตรกัสถซงกลิจการแบบผผข้แทนทบีนี่พระองคร์จะทรงกระทดา: “อยล่างทบีนี่บลุตรมนลุษยร์มลิไดข้
มาเพสืนี่อรกับการปรนนลิบกัตลิ แตล่มาเพสืนี่อจะปรนนลิบกัตลิ และประทานชบีวลิตของทล่านใหข้เปป็นคล่าไถล่สดาหรกับคนเปป็นอกันมาก”

ในยอหร์น 6:51 พระองคร์ตรกัสถซงของประทานหนซนี่งทบีนี่พระองคร์จะทรงโปรดประทานใหข้: “อาหารทบีนี่เราจะ
ใหข้เพสืนี่อเปป็นชบีวลิตของโลกนกันี้นกก็คสือเนสืนี้อของเรา”

ในยอหร์น 19:30 พระองคร์ทรงบอกเหลล่าสาวกของพระองคร์ถซงกลิจการหนซนี่งทบีนี่พระองคร์จะทดาใหข้สดาเรก็จ: 
“เมสืนี่อพระเยซผทรงรกับนนี้ดาองลุล่นเปรบีนี้ยวแลข้ว พระองคร์ตรกัสวล่า “สกาเรด็จแลช้ว” และทรงกข้มพระเศบียรลงปลล่อยพระ
วลิญญาณจลิตออกไป”

ในมกัทธลิว 26:28 พระองคร์ทรงบอกถซงการยกบาปซซนี่งพระองคร์จะทรงไดข้มา: “ดข้วยวล่านบีนี่เปป็นโลหลิตของเรา
อกันเปป็นโลหลิตแหล่งพกันธสกัญญาใหมล่ ซซนี่งตข้องหลกันี่งออกเพสืนี่อยกบาปโทษคนเปป็นอกันมาก”



ในยอหร์น 7:39 พระองคร์ทรงบอกพวกเขาถซงฤทธลิธอดานาจหนซนี่งทบีนี่พระองคร์จะทรงถล่ายทอดแกล่พวกเขา: 
“สลินี่งทบีนี่พระองคร์ตรกัสนกันี้นหมายถซงพระวลิญญาณซซนี่งผผข้ทบีนี่เชสืนี่อในพระองคร์จะไดข้รกับ เหตลุวล่ายกังไมล่ไดข้ประทานพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธใหข้ เพราะพระเยซผยกังมลิไดข้รกับสงล่าราศบี”

ในยอหร์น 16:7 พระองคร์ตรกัสถซงประโยชนร์อยล่างหนซนี่งทบีนี่พระองคร์จะทรงรกับประกกัน มกันจะเปป็นประโยชนร์
ของเหลล่าสาวกทบีนี่พระองคร์เสดก็จกลกับไปหาพระบลิดา: “เพราะถข้าเราไมล่ไป พระองคร์ผผข้ปลอบประโลมใจกก็จะไมล่เสดก็จ
มาหาทล่าน แตล่ถข้าเราไปแลข้ว เรากก็จะใชข้พระองคร์มาหาทล่าน”

ในยอหร์น 3:14 และ 15 พระองคร์ตรกัสถซงชบีวลิตหนซนี่งซซนี่งพระองคร์จะไดข้รกับผล่านทางความมรณาของ
พระองคร์: “โมเสสไดข้ยกงผขซนี้นในถลินี่นทลุรกกันดารฉกันใด บลุตรมนลุษยร์จะตข้องถผกยกขซนี้นฉกันนกันี้น เพสืนี่อผผข้ใดทบีนี่เชสืนี่อในพระองคร์
จะไมล่พลินาศ แตล่มบีชบีวลิตนลิรกันดรร์”

ในยอหร์น 17:19 พระองคร์ทรงสอนพวกเขาถซงการแยกตกันี้งไวข้ทบีนี่พระองคร์จะทรงกระทดา: “ขข้าพระองคร์
ถวายตกัวของขข้าพระองคร์เพราะเหก็นแกล่เขา เพสืนี่อใหข้เขารกับการทรงชดาระแตล่งตกันี้งไวข้โดยความจรลิงดข้วยเชล่นกกัน”

ในยอหร์น 12:31, 32 พระองคร์ทรงเปปิดเผยแกล่พวกเขาถซงชกัยชนะอยล่างหนซนี่งทบีนี่พระองคร์จะทรงชนะ: 
“บกัดนบีนี้ถซงเวลาทบีนี่จะพลิพากษาโลกนบีนี้แลข้ว เดบีดี๋ยวนบีนี้ผผข้ครองโลกนบีนี้จะถผกโยนทลินี้งออกไปเสบีย และเรา ถข้าเราถผกยกขซนี้นจาก
แผล่นดลินโลกแลข้ว เรากก็จะชกักชวนคนทกันี้งปวงใหข้มาหาเรา”

ในลผกา 24:46, 47 พระองคร์ทรงบอกพวกเขาถซงการยกโทษหนซนี่งทบีนี่พระองคร์จะประทานใหข้: “มบีคดาเขบียน
ไวข้อยล่างนกันี้นวล่า พระครลิสตร์จะตข้องทนทลุกขร์ทรมาน และเปป็นขซนี้นมาจากความตายในวกันทบีนี่สาม และจะตข้องประกาศ
ในพระนามของพระองคร์เรสืนี่องการกลกับใจใหมล่ และเรสืนี่องยกบาปทกันี่วทลุกประเทศ ตกันี้งตข้นทบีนี่กรลุงเยรผซาเลก็ม”

คดาสอนเหลล่านบีนี้ของพระเยซผนล่าจะเปปิดดวงตาฝฝ่ายวลิญญาณของเหลล่าสาวกของพระองคร์ไปแลข้ว; แตล่พวก
เขากลกับเชสืนี่องชข้าทบีนี่จะเชสืนี่อ และแมข้กระทกันี่งในชกันี่วโมงทข้ายๆกล่อนการตรซงกางเขนของพระองคร์ พวกเขากก็ยกังสกับสน
งลุนงงและอกัศจรรยร์ใจเมสืนี่อพระองคร์ทรงบอกพวกเขาวล่าพระองคร์ตข้องเสดก็จเขข้ากรลุงเยรผซาเลก็มซซนี่งเปป็นทบีนี่ๆพระองคร์จะ
ทรงถผกจกับกลุม ถผกไตล่สวน ถผกปรกับโทษ และถผกประหารชบีวลิต ในชกันี่วโมงอกันมสืดมลิดนกันี้น พระเยซผทรงแบกภาระแหล่ง
ความปวดรข้าวทบีนี่ไมล่มบีมนลุษยร์คนใดสามารถชล่วยพระองคร์แบกไดข้ พระองคร์ตข้องยนี่ดาบล่อยนี่ดาองลุล่นเพบียงผผข้เดบียว เพราะวล่า
พระองคร์เพบียงผผข้เดบียวทรงสามารถชดาระหนบีนี้บาปนกันี้นไดข้ พวกสาวกไมล่สามารถเขข้าสผล่ความรผข้สซกตล่างๆของพระองคร์ไดข้ 
พวกเขาไมล่สามารถทราบความโศกเศรข้าแหล่งพระทกัยของพระองคร์ไดข้-แตล่พระองคห์ทรงทราบความเศรข้าโศกและ
ความกระวนกระวายทบีนี่พวกเขากดาลกังรผข้สซก พระองคร์ทรงรผข้วล่าพวกเขาสกับสนงลุนงงและทลุกขร์ใจขนาดไหน และทกันี้งๆทบีนี่
พระองคร์ทรงโศกเศรข้า พระองคร์กก็กดาลกังคลิดถซงพวกเขา

ทรงบอกลข่วงหนผู้าถนงการเสดห็จมาครจันงทรีที่สอง
ขข้อ 1: “อยต่าใหช้ใจทต่านทชทั้งหลายววิตกเลย ทต่านเชรืชั่อในพระเจช้า จงเชรืชั่อในเราดช้วย”
ในฐานะพวกยลิว ชายเหลล่านบีนี้เชสืนี่อในพระเจข้าพระบลิดา แตล่พวกเขาจดาเปป็นตข้องมบีความเชสืนี่อมากขซนี้นใน

พระเจข้าพระบลุตร (พระบลุตรผซูช้ทรงถซูกตรจึงกางเขน) 
“ทต่านเชรืชั่อในพระเจช้า จงเชรืชั่อในเราดช้วย” ความเชรืชั่อคสือคดาตอบสดาหรกับความสกับสนงลุนงง ความ

กระวนกระวาย และความทลุกขร์รข้อนของจลิตใจและวลิญญาณ ความหดหผล่และความทข้อใจของพวกสาวกเปป็นหลกัก



ฐานทบีนี่แสดงวล่าแมข้พวกเขาเชสืนี่อในพระเจข้า พวกเขากก็ไมล่เชสืนี่อสลินี่งทบีนี่พระเจข้าไดข้ทรงบอกพวกเขาแลข้วในภาคพกันธ
สกัญญาเดลิมผล่านทางพวกศาสดาพยากรณร์เกบีนี่ยวกกับพระเมสสลิยาหร์ผผข้จะเสดก็จมา พวกเขาไมล่อาจเชสืนี่อวล่าพระเยซผผผข้
ตนี่ดาตข้อยซซนี่งมาในฐานะพระเมษโปดก (ลผกแกะ) คสือพระเมสสลิยาหร์และกษกัตรลิยร์ผผข้ทรงเปปปี่ยมสงล่าราศบี แตล่ในบททบีนี่หข้า
สลิบสามของอลิสยาหร์ พระเจข้าตรกัสชกัดเจนแลข้วถซงขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าพระเยซผเจข้าจะเสดก็จมาในฐานะลผกแกะตกัวหนซนี่ง 
เพสืนี่อทบีนี่จะถผกปฏลิเสธ ถผกดผหมลินี่น ถผกทดาใหข้บาดเจก็บ “ถผกพระเจข้าโบยตบีและขล่มใจ” ขข้อพระคดาอบีกหลายตอนในภาค
พกันธสกัญญาเดลิมบอกถซงความทลุกขร์ทรมานตล่างๆของพระเมษโปดกของพระเจข้า แตล่พวกเขาไมล่เชสืนี่อหรสือยอมรกับสลินี่ง
ทบีนี่พวกศาสดาพยากรณร์เหลล่านกันี้นไดข้กลล่าวเกบีนี่ยวกกับกางเขนทบีนี่มากล่อนมงกลุฎ, ความทลุกขร์ทรมานทบีนี่มากล่อนสงล่าราศบี

พระเจข้าไมล่เพบียง (ผล่านทางพวกผผข้เขบียนภาคพกันธสกัญญาเดลิม) ประทานคดาเตสือนเกบีนี่ยวกกับสลินี่งทบีนี่จะเกลิดขซนี้น
เทล่านกันี้น แตล่พระเยซผเองไดข้ทรงเตสือนพวกเขาและบอกพวกเขาแลข้ววล่าจะตข้องเจออะไร พระองคร์ทรงบอกพวกเขา
อยล่างชกัดเจนวล่าพระองคร์ตข้องทนทลุกขร์ดข้วยนนี้ดามสือของพวกปลุโรหลิตใหญล่และพวกธรรมาจารยร์, วล่าพระองคร์จะถผก 
“ยกขซนี้น” (ถผกตรซงกางเขน) และพระองคร์ทรงเตสือนสตลิพวกเขาใหข้ยซดมกันี่นในความเชสืนี่อ ความไวข้วางใจ และความ
หนกักแนล่นทบีนี่พวกเขาไดข้แสดงออกในตอนตข้นของการเปป็นสาวกของพวกเขา พระองคร์ตรกัสวล่า “เรากลล่าวสลินี่งเหลล่านบีนี้
แกล่ทล่านทกันี้งหลายแลข้ว เพสืนี่อทล่านทกันี้งหลายจะไมล่สะดลุด (ในเรา)”

“อยต่าใหช้ใจทต่านทชทั้งหลายววิตกเลย” พระเยซผไมล่เพบียงกดาลกังตรกัสแกล่สาวกสลิบเอก็ดคนนกันี้นในคสืนนกันี้น พระองคร์
กดาลกังตรกัสกกับคลุณและผมเชล่นกกัน ดข้วยเหตลุนบีนี้ ผมจซงขอกลล่าวแกล่ผผข้ทบีนี่ทข้อใจทบีนี่อาจอล่านขข้อความเหลล่านบีนี้อยผล่วล่า “อยล่าใหข้
ใจของทข่านทจันงหลายวลิตกเลย พระเจข้าพระบลิดาทรงทราบความกระวนกระวายใจของพวกทล่าน ความโศกเศรข้า
ของพวกทล่าน และพระองคร์ทรงมบีฤทธลิธเดช สตลิปฟัญญา พระคลุณ และความดบีงามทบีนี่จะตอบสนองทลุกความตข้องการ
ของพวกทล่านและเตลิมเตก็มทลุกความปรารถนาอกันจรลิงใจของพวกทล่าน พระองคร์ทรงเปป็นพระเจข้าองคร์นลิรกันดรร์ 
พระองคร์ยกังทรงอยผล่บนพระทบีนี่นกันี่งนกันี้นเพสืนี่อปกครองในบรรดากลิจการของมนลุษยร์ และพระองคร์จะทรงรกับประกกันวล่า
ทลุกสลินี่งทดางานรล่วมกกันเพสืนี่อใหข้เกลิดผลดบีแกล่คนของพระองคร์เอง พระองคร์ทรงสามารถทบีนี่จะประทานความชสืนี่นชมยลินดบี 
สกันตลิสลุข ชกัยชนะเหนสือโลก เนสืนี้อหนกัง และพญามารแกล่ทล่านทกันี้งหลาย”

คทุณทข้อใจและหดหผล่ไหม ผผข้เชสืนี่อทบีนี่รกักเออ๋ย? จงฟฟังถข้อยคดาเหลล่านบีนี้จากปลายปากกาของผผข้แตล่งเพลงสดลุดบี: 
“พระเจข้าทรงเปป็นทบีนี่ลบีนี้ภกัยและเปป็นกดาลกังของขข้าพระองคร์ทกันี้งหลาย เปป็นความชล่วยเหลสือทบีนี่พรข้อมอยผล่ในยามยาก
ลดาบาก ฉะนกันี้นเราจะไมล่กลกัว แมข้วล่าแผล่นดลินโลกจะถผกยกออกไป แมข้วล่าภผเขาทกันี้งหลายจะโคลงเคลงลงสผล่สะดสือ
ทะเล” (เพลงสดลุดบี 46:1, 2) ไมล่มบีเหตลุใหข้ตข้องกลกัว เพราะเมสืนี่อการทดสอบและความทลุกขร์ลดาบากตล่างๆเขข้ามา เรา
แคล่ตข้องจดาไวข้วล่าพระเจข้ากดาลกังมองลงมายกังเรา-และ “ถข้าพระเจข้าทรงอยผล่ฝฝ่ายเรา ผผข้ใดจะขกัดขวางเราไดข้” (รม. 
8:31)

ความเชชที่อคสือคดาตอบสดาหรกับทลุกปฟัญหาของผผข้เชสืนี่อ ความเชสืนี่อคสือชชยชนะทบีนี่มบีชกัยตล่อโลก (1 ยอหร์น 5:4) เรา
ไดช้รชบความรอดโดยพระคลุณของพระเจข้าผล่านทางความเชสืนี่อ (อฟ. 2:8) คนชอบธรรมจะมอีชอีววิตดการงอยซูต่โดยความ
เชสืนี่อ (รม. 1:17)-และสวิชั่งใดกด็ตามทอีชั่ไมว่ไดช้มาจากความเชรืชั่อกด็เปป็นบาปทชทั้งสวิทั้น (รม. 14:23)  ดกังนกันี้น “จงมบีความเชสืนี่อใน
พระเจข้าเถลิด” (มาระโก 11:22) จงเชสืนี่อในอดานาจสลิทธลิธขาดสผงสลุดของพระองคร์ จงเชสืนี่อในสตลิปฟัญญาอกันสมบผรณร์



แบบและไรข้ขบีดจดากกัดของพระองคร์ จงเชสืนี่อในความสกัตยร์ซสืนี่ออกันไมล่ผกันแปรของพระองคร์ จงเชสืนี่อในความรกักของ
พระองคร์ทบีนี่ไมล่อาจวกัดขนาดไดข้

“จงเชรืชั่อในเราดช้วย” พระเยซผทรงหมายความวล่าอะไรเมสืนี่อพระองคร์ตรกัสถข้อยคดาเหลล่านบีนี้แกล่เหลล่าสาวกของ
พระองคร์? พวกเขาไดข้เดลินและพผดคลุยกกับพระองคร์มาตลอดหลายปปแหล่งการรกับใชข้ปวงชนของพระองคร์ พวกเขาเชสืนี่อ
วล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ทบีนี่ทรงสกัญญาไวข้ของพวกเขา คสือพระครลิสตร์ของพระเจข้า แตล่จดาไวข้วล่า พวกเขา
กดาลกังเชสืนี่อในพระองคร์ผผข้ทรงอยผล่ทต่ามกลางพวกเขา พระองคร์ผผข้ทบีนี่เปป็นเพสืนี่อนรล่วมเดลินทางประจดาวกันของพวกเขาและ
เปป็นผผข้ทบีนี่พวกเขาไดข้รล่วมสามกัคคบีธรรมดข้วยอยล่างสนลิทสนมมาตลอดการเปป็นสาวกของพวกเขา บกัดนบีนี้พระองคร์ผผข้นบีนี้
กดาลกังจะถผกพาออกไปจากโลกแลข้ว พระองคร์จะเสดก็จกลกับไปหาพระบลิดาในไมล่ชข้า พระองคร์จะทรงไมล่ปรากฏแกล่ตา
ในไมล่ชข้าเทล่าทบีนี่เกบีนี่ยวขข้องกกับการมองเหก็นแบบธรรมชาตลิ ดกังนกันี้นพระองคร์จซงกดาลกังตรกัสแกล่พวกเขาในทบีนี่นบีนี้วล่า “พวก
ทล่านเชสืนี่อในพระเจผู้า และพระองคห์ทรงไมล่ปรากฏแกล่ตา พวกทล่านไมล่เคยเหก็นรผปรล่างของพระองคร์ กระนกันี้นพวกทล่าน
กก็ตระหนกักถซงความรกัก ความเมตตา และความหล่วงใยของพระองคร์ ถซงแมข้พวกทล่านไมล่เคยเหด็นพระเจข้าดข้วยตา 
พวกทล่านไมล่เคยแตะตข้องพระองคร์ พวกทล่านกก็เชรืชั่อในพระองคร์ ในทดานองเดบียวกกันพวกทล่านตข้องมบีความไวข้วางใจ
และความเชสืนี่อในเรา-ความไวข้วางใจในความรกักของเรา ความหล่วงใยของเรา แมข้หลกังจากทบีนี่เราถผกตรซงกางเขนแลข้ว
กก็ตาม; เพราะความตายไมล่สามารถฉลุดรกันี้งเราไวข้ไดข้ เราจะเปป็นขซนี้นอบีกและจะกลกับขซนี้นไปหาพระบลิดาของเราซซนี่งเปป็น
ทบีนี่ๆเราจากมานกันี้น พระเจข้าทรงไมล่ปรากฏแกล่ตา แตล่พวกทล่านเชรืชั่อในพระองคร์ บกัดนบีนี้ในแบบเดบียวกกัน จงเชรืชั่อในเรา
เมสืนี่อสลินี่งเหลล่านบีนี้จะเกลิดขซนี้นเหมสือนอยล่างทบีนี่เราไดข้บอกพวกทล่านแลข้ว”

เมสืนี่อพระเยซผตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “จงเชสืนี่อในเราดข้วย” พระองคร์กก็ทรงประกาศความเปป็น
พระเจข้าของพระองคร์ในลกักษณะทบีนี่ไมล่มบีทางเขข้าใจผลิดไปไดข้มากทบีนี่สลุด โดยทรงใหข้การเปป็นพยานวล่าพระองคร์ทรงเทล่า
เทบียมกกับพระเจข้าและวล่าเราควรเชสืนี่อในพระองคร์เหมสือนกกับทบีนี่เราเชสืนี่อในพระเจข้า ตล่อมา เปโตรในจดหมายฝากฉบกับ
แรกของเขาไดข้ใหข้ถข้อยคดาแหล่งการปลอบประโลมใจสดาหรกับผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลาย:

“จงถวายสรรเสรลิญแดล่พระเจข้าพระบลิดาแหล่งพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเรา ผผข้ไดข้ทรงพระมหา
กรลุณาแกล่เรา ทรงโปรดใหข้เราบกังเกลิดใหมล่ เขข้าสผล่ความหวกังใจอกันมบีชบีวลิตอยผล่ โดยการคสืนพระชนมร์จากความตายของ
พระเยซผครลิสตร์ และเพสืนี่อใหข้ไดข้รกับมรดกซจึชั่งไมต่รซูช้เปฟปี่อยเนต่า ปราศจากมลทวินและไมต่รต่วงโรย ซจึชั่งไดช้รชกษาไวช้ในสวรรคค์
เพรืชั่อทต่านทชทั้งหลาย ซซนี่งเปป็นผผข้ทบีนี่ฤทธลิธเดชของพระเจข้าไดข้ทรงคลุข้มครองไวข้ดข้วยความเชสืนี่อใหข้ถซงความรอด ซซนี่งพรข้อมแลข้วทบีนี่
จะปรากฏในวาระสลุดทข้าย ในความรอดนกันี้นทล่านทกันี้งหลายชสืนี่นชมยลินดบีเปป็นอยล่างยลินี่ง ถซงแมข้วล่าเดบีดี๋ยวนบีนี้จดาเปป็นทบีนี่ทล่านจะ
ตข้องเปป็นทลุกขร์ใจชกันี่วขณะหนซนี่ง ดข้วยการถผกทดลองตล่างๆ เพสืนี่อการลองดผความเชสืนี่อของทล่าน อกันประเสรลิฐยลินี่งกวล่า
ทองคดาซซนี่งพลินาศไปไดข้ ถซงแมข้วล่าความเชสืนี่อนกันี้นถผกลองดข้วยไฟ จะไดข้เปป็นเหตลุใหข้เกลิดความสรรเสรลิญ เกลิดเกบียรตลิและ
สงล่าราศบี ในเวลาทบีนี่พระเยซผครลิสตร์จะเสดก็จมาปรากฏ พระองคห์ผผผู้ทรีที่ทข่านทจันงหลายยจังไมข่ไดผู้เหห็น แตข่ทข่านยจังรจัก
พระองคห์อยผข่ แมผู้วข่าขณะนรีนทข่านไมข่เหห็นพระองคห์ แตข่ทข่านยจังเชคืที่อและชคืที่นชม ดผู้วยความปปีตริยรินดรีเปป็นลผู้นพผู้นเหลคือ
ทรีที่จะกลข่าวไดผู้ และเตห็มเปปีปี่ยมดผู้วยสงข่าราศรี” (1 ปต. 1:3-8)

ในบทนบีนี้พระเยซผประทานพระสกัญญาเจก็ดขข้อทบีนี่ชกัดเจนแกล่พวกสาวกของพระองคร์ อกันเปป็นการประทานคดา
หนลุนใจเจก็ดทบแกล่พวกเขา:



1. พระองคร์ทรงรกับประกกันพวกเขาวล่าสดาหรกับเหลล่าสาวกของพระครลิสตร์ สวรรคค์เปป็นสวิชั่งแนต่นอน (ขข้อ 1-3)
2. พระองคร์ทรงบอกพวกเขาอยล่างชกัดเจนวล่าในพระองคร์ พวกเขามบีทางทบีนี่แนล่นอนไปสวรรคร์ (ขข้อ 6)
3. พระองคร์ทรงรกับประกกันพวกเขาวล่าพวกเขาไมล่ตข้องกลกัววล่าพระราชกลิจตล่างๆของพระองคร์จะยลุตลิลงหลกัง

จากทบีนี่พระองคร์จากพวกเขาไปแลข้ว เพราะพวกเขาจะทดางานทบีนี่ยลินี่งใหญล่กวล่าทบีนี่พระองคห์ไดข้ทรงกระทดา (ขข้อ 10-12)
4. ในยามทบีนี่พระองคร์ไมล่อยผล่ พวกเขาจะมบีพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธเพสืนี่อชล่วยเหลสือพวกเขา (ขข้อ 16, 17)
5. พระองคร์จะไมล่ทลินี้งผผข้คนของพระองคร์ไวข้ตลอดไป แตล่จะเสดก็จกลกับมาเพสืนี่อรกับพวกเขาไปอบีก (ขข้อ 18-23)
6. พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ (ผผข้จะเสดก็จมาหลกังจากพระครลิสตร์เสดก็จจากไปแลข้ว) จะทรงสอนสาวกเหลล่านกันี้น

และทดาใหข้พวกเขาระลซกถซงทลุกสลินี่งทบีนี่พระเยซผไดข้ตรกัสแลข้ว (ขข้อ 26)
7. พระองคร์จะประทานสกันตลิสลุขใหข้แกล่พวกเขาซซนี่งโลกไมล่สามารถใหข้ไดข้-และพรากไปไมล่ไดข้ดข้วย (ขข้อ 27)
พระสกัญญาเจก็ดขข้อนบีนี้ควรใหข้กดาลกังใจครลิสเตบียนทกันี้งหลายวกันนบีนี้ เพราะเราเปป็นผซูช้รชบพระสกัญญาเดบียวกกันเหลล่า

นบีนี้ และเราควรมบีความไวข้วางใจแบบเดบียวกกันกกับทบีนี่ถผกรกับประกกันแกล่ชายผผข้สกัตยร์ซสืนี่อเหลล่านบีนี้
วลิธบีรกักษาความกระวนกระวายใจและใจทบีนี่ทลุกขร์รข้อนคสือ “จงเชสืนี่อในพระเจข้า จงเชสืนี่อในพระเยซผดข้วย” คลุณ

จะสกังเกตเหก็นวล่าพระองคร์ไมล่ไดข้ตรกัสวล่า “จงเชสืนี่อความเปป็นพระเจช้าของเรา” พระองคร์ตรกัสเพบียงวล่า “จงเชรืชั่อเรา
เปป็นการสต่วนตชว”  ชายเหลล่านบีนี้เปป็นพวกยลิว และพวกยลิวเหลล่านบีนี้กก็ไมล่เขข้าใจเกบีนี่ยวกกับตรบีเอกานลุภาพ พวกเขาเชสืนี่อใน
พระเจข้าองคร์เดบียว พวกเขาเชสืนี่อในความเปป็นหนจึชั่งเดอียวกชนของพระเจข้า แตล่พวกเขาไมล่เขข้าใจเกบีนี่ยวกกับสามพระภาค
นกันี้นแหล่งตรบีเอกานลุภาพ ดข้วยเหตลุนบีนี้ พระเยซผจซงทรงอยากใหข้พวกเขาเชสืนี่อในพระองคห์เหมสือนกกับทบีนี่พวกเขาไดข้เชสืนี่อใน
พระเจผู้า พระองคร์ทรงทราบวล่าความเชสืนี่อเชล่นนกันี้นจะทดาใหข้ความกระวนกระวายใจของพวกเขาสลินี้นสลุดลง และพวก
เขาจะประสบกกับสกันตลิสลุขของพระเจข้า

ขข้อ 2: “ในพระนวิเวศของพระบวิดาเรามอีคฤหาสนค์หลายแหต่ง ถช้าไมต่มอีเราคงไดช้บอกทต่านแลช้ว เราไปจชด
เตรอียมทอีชั่ไวช้สกาหรชบทต่านทชทั้งหลาย”

“พระนวิเวศของพระบวิดา” คสือสวรรคร์ชกันี้นทบีนี่สาม สถานทบีนี่ๆเปาโลพผดถซงใน 2 โครลินธร์ 12:2-4 เปาโลกลล่าว
วล่า “สลิบสบีนี่ปปมาแลข้วขข้าพเจข้าไดข้รผข้จกักชายคนหนซนี่งในพระครลิสตร์ เขาถผกรกับขซนี้นไปยกังสวรรคร์ชกันี้นทบีนี่สาม (แตล่จะไปทกันี้งกาย 
ขข้าพเจข้าไมล่ทราบ หรสือไปโดยไมล่มบีกาย ขข้าพเจข้าไมล่ทราบ พระเจข้าทรงทราบ) ขข้าพเจข้ารผข้จกักชายผผข้นกันี้น (แตล่จะไปทกันี้ง
กายหรสือไมล่มบีกาย ขข้าพเจข้าไมล่ทราบ พระเจข้าทรงทราบ) คสือวล่าคนนกันี้นถผกรกับขซนี้นไปยกังเมสืองบรมสลุขเกษม และไดข้ยลิน
วาจาซซนี่งจะพผดเปป็นคดาไมล่ไดข้ และมนลุษยร์จะพผดออกมากก็ตข้องหข้าม”

สวรรคร์ชชทั้นทอีชั่หนจึชั่ง คสือชกันี้นบรรยากาศทบีนี่อยผล่เหนสือเรา, สวรรคร์ชชทั้นทอีชั่สองมบีดาวเคราะหร์และหมผล่ดาวตล่างๆ และ
สวรรคร์ชชทั้นทอีชั่สามอยผล่เหนสือฟฟ้าสวรรคร์ททุกชจันน เมสืนี่อพระเยซผทรงเปป็นขซนี้นจากตายแลข้วและ “ทรงนดาพวกเชลยไปเปป็น
เชลย” พระองคร์กก็เสดก็จขซนี้นไปเหนสือฟฟ้าสวรรคร์ทลุกชกันี้น เขข้าไปในพระนลิเวศของพระบลิดาซซนี่งเปป็นทบีนี่ๆบกัดนบีนี้พระองคร์
ประทกับอยผล่เบสืนี้องขวาพระหกัตถร์ของผผข้ทรงเดชานลุภาพสผงสลุด (กรลุณาอล่านเอเฟซกัส 4:8-10 และฮบีบรผ 1:3)

“พระนวิเวศของพระบวิดา” เปป็นสดานวนหนซนี่งทบีนี่ถผกปรกับใหข้เขข้ากกับความอล่อนแอของมนลุษยร์ พระเจข้าไมล่
ตข้องการบข้านเปป็นหลกังจรลิงๆทบีนี่มบีหลกังคาและพสืนี้นเหมสือนอยล่างบข้านทบีนี่เราอาศกัยอยผล่ แตล่สถานทบีนี่ประทกับของพระองคร์ถผก
เรบียกวล่าเปป็น “พระนลิเวศ (บข้าน) ของพระเจข้า” เพราะนบีนี่เปป็นภาษาเดบียวทบีนี่เราเขข้าใจไดข้ พระเจข้าทรงเปป็นบลุคคล



หนซนี่ง-พระคกัมภบีรร์พผดถซงดวงตาของพระองคร์, เสบียงของพระองคร์, แขนของพระองคร์, เทข้าของพระองคร์ แตล่พระองคร์
ทรงเปป็นวลิญญาณนลิรกันดรร์องคร์หนซนี่งและพระองคร์ทรงอยผล่ทลุกหนทลุกแหล่ง ดกังนกันี้นพระองคร์จซงไมล่ตข้องการบข้าน (ในการ
เชสืนี่อมโยงกกับเรสืนี่องนบีนี้ ศซกษาพระราชบกัญญกัตลิ 12:5, เพลงสดลุดบี 33:14, 1 พงศร์กษกัตรลิยร์ 8:13, และ 2 โครลินธร์ 5:1)

พระเยซผตรกัสถซง “พระนลิเวศของพระบลิดา” สามครกันี้งในหนกังสสือขล่าวประเสรลิฐทกันี้งสบีนี่เลล่ม ในบททบีนี่ 2 ขข้อ 16 
ของหนกังสสือทบีนี่เราศซกษาอยผล่ เมสืนี่อพระองคร์ทรงขกับไลล่พวกคนรกับแลกเงลินออกไปจากพระวลิหาร พระองคร์ตรกัสวล่า 
“อยล่าทดาพระนลิเวศของพระบลิดาเราใหข้เปป็นทบีนี่คข้าขาย” ในลผกา 15:11-34 พระนลิเวศของพระบลิดาถผกแสดงเปป็น
ภาพของสถานทบีนี่แหล่งความชสืนี่นชมยลินดบีและความสลุข, สถานทบีนี่แหล่งความดบีใจและการชสืนี่นบาน ครกันี้งทบีนี่สามทบีนี่พระเยซผ
ทรงกลล่าวถซงพระนลิเวศของพระบลิดาคสือ ตรงนบีนี้ในขข้อ 2 ของบททบีนี่ 14 ของขล่าวประเสรลิฐของยอหร์น เมสืนี่อพระองคร์
ตรกัสถซงทบีนี่อาศกัยในบกันี้นปลายของบลุตรทกันี้งหลายของพระเจข้า

ในลผกา 19:12 และฮบีบรผ 11:16 สวรรคร์ถผกเรบียกวล่าเปป็น “ประเทศ”-คดาหนซนี่งทบีนี่กลล่าวถซงความกวข้างใหญล่
ไพศาลของมกัน-(และผผข้ใดจะสามารถพรรณนาถซงความกวข้างใหญล่ไพศาลนกันี้นไดข้ในภาษาของมนลุษยร์)?

ในฮบีบรผ 11:10 และบททบีนี่ยบีนี่สลิบเอก็ดทกันี้งบทของวลิวรณร์ สวรรคร์ถผกกลล่าวถซงวล่าเปป็น “เมสือง” หนซนี่ง-และเมสืนี่อเรา
คลิดถซงเมสืองๆหนซนี่ง เรากก็คลิดถซงบข้านหลายหลกัง ผผข้อาศกัยอยผล่หลายคน และกลิจกรรมหลายอยล่าง

2 เปโตร 1:11 พผดถซงสวรรคร์วล่าเปป็น “อาณาจกักร” หนซนี่ง ซซนี่งชบีนี้ใหข้เหก็นวล่าพระนลิเวศของพระเจข้าคสือ สถานทบีนี่
แหล่งความเปป็นระเบบียบ เพราะวล่าเมสืนี่อเราคลิดถซงอาณาจกักรหนซนี่ง เรากก็คลิดถซงกษชตรวิยค์องคร์หนซนี่ง โดยมบีผผข้คนอยผล่ภายใตข้
กษกัตรลิยร์องคร์นกันี้น-การจกัดแจงทบีนี่มบีระเบบียบมากๆ

ในลผกา 23:43 และวลิวรณร์ 2:7 เราอล่านถซง “เมสืองบรมสลุขเกษม” และในทกันทบีเรากก็คลิดถซงสถานทบีนี่แหล่ง
หนซนี่งทบีนี่นดามาซซนี่งความชสืนี่นชมยลินดบีและความสลุข, สถานทบีนี่แหล่งหนซนี่งทบีนี่ทดาใหข้ใจเบลิกบาน

จากนกันี้นในขข้อพระคดาทบีนี่เราศซกษาอยผล่ สวรรคร์ถผกเรบียกวล่า “พระนลิเวศของพระบลิดา”-บช้าน; และเมสืนี่อเรา
คลิดถซงบข้าน เรากก็คลิดถซงความมกันี่นคงปลอดภกัย ความอบอลุล่น ความชสืนี่นชมยลินดบี และสกันตลิสลุข สวรรคร์คสือสลินี่งเหลล่านกันี้น
ทกันี้งหมด-และมากกวต่านชทั้นออีกเยอะ!

“ในพระนวิเวศของพระบวิดาเรามอีคฤหาสนค์หลายแหต่ง” คดากรบีกทบีนี่แปลเปป็น “คฤหาสนร์” มบีความหมายตรง
ตกัววล่าสถานทอีชั่อาศชยอยซูต่หลายแหต่ง หนซนี่งในพระคกัมภบีรร์ฉบกับแปลสมกัยใหมล่ทกันี้งหลายอล่านวล่า “ในพระนลิเวศของพระ
บลิดาของเรามบีหช้องอยผล่หลายหช้อง” ผมไมล่เชสืนี่อวล่าพระเจข้าองคร์หนซนี่งผผข้ตรกัสใหข้โลกแบบของเรานบีนี้มบีตกัวตนขซนี้นมาจะสรข้าง 
“หข้อง” ใหข้ลผกๆของพระองคร์อาศกัยอยผล่ตลอดไปเปป็นนลิตยร์! นกันี่นฟฟังดผไมล่เหมสือนกกับพระเจข้าผผข้ทบีนี่ผมรกักและปรนนลิบกัตลิ
เลย “สถานทบีนี่อาศกัยอยผล่” อาจเปป็นคฤหาสนร์ และพระเยซผตรกัสวล่า “ในพระนลิเวศของพระบลิดาเรามบีคฤหาสนค์หลาย
แหต่ง”

แตล่จงสกังเกต: คฤหาสนร์เหลล่านกันี้นอยผล่ทบีนี่นกันี่นแลข้วตอนทบีนี่พระเยซผตรกัสถข้อยคดาเหลล่านบีนี้ และพระองคร์ทรงสกัญญา
วล่า “เราไปจชดเตรอียมทอีชั่ไวช้สกาหรชบทว่านทททั้งหลาย” จากตรงนบีนี้ ผมจซงเชสืนี่อวล่าสถานทบีนี่ๆพวกเรา, ครลิสตจกักรพกันธสกัญญา
ใหมล่, จะอาศกัยอยผล่นกันี้นไมล่ใชล่ในพระนลิเวศของพระบลิดาเมสืนี่อพระเยซผตรกัสคดาประกาศนบีนี้แกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์ 
พระองคร์กดาลกังรกับประกกันพวกเขาวล่าในพระนลิเวศของพระบลิดามบีคฤหาสนร์หลายแหล่ง, สถานทบีนี่อาศกัยอยผล่ทบีนี่เปปปี่ยมสงล่า
ราศบีหลายแหล่ง, แตล่พระองคร์กดาลกังเสดก็จไปยกังพระนลิเวศของพระบลิดา, ไปทบีนี่นกันี่นเพสืนี่อจกัดเตรบียมสถานทบีนี่พลิเศษแหล่ง



หนซนี่งสดาหรกับเจข้าสาวของพระองคร์, บลุตรทกันี้งหลายทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้วของพระเจข้า สล่วนตกัวแลข้วผมเชสืนี่อวล่าสถานทบีนี่ๆ
พระเยซผตรกัสถซงในทบีนี่นบีนี้คสือ นครขาวดลุจมลุกดานกันี้น ดกังทบีนี่ถผกพรรณนาในวลิวรณร์ 21 นบีนี่จะเปป็นบข้านของครลิสตจกักรและ
เราจะอาศกัยอยผล่ทบีนี่นกันี่นตลอดไปเปป็นนลิตยร์ ถซงแมข้เราจะเขข้าถซงพระนลิเวศของพระบลิดาไดข้กก็ตาม-เชล่นเดบียวกกับเขข้าถซง
แผล่นดลินโลกใหมล่และบรรดาสลินี่งทรงสรข้างใหมล่ของพระเจข้า, ทข้องฟฟ้าใหมล่, แผล่นดลินโลกใหมล่, และนครขาวดลุจมลุกดา
นกันี้น

เมสืนี่อพระคกัมภบีรร์กลล่าวถซง “ฟฟ้าใหมล่” มกันกก็ไมล่ไดข้หมายถซงพระนลิเวศของพระบลิดา แตล่หมายถซงฟฟ้าชกันี้น
บรรยากาศซซนี่งจะถผกบผรณะใหมล่, ถผกไฟเผา, และฟฟ้าใหมล่จะถผกสรข้างขซนี้น พญามารคสือ “เจข้าแหล่งอดานาจในยล่านฟฟ้า
อากาศ” และฟฟ้าอากาศนกันี้นกก็เตก็มไปดข้วยเหลล่าผบีปปศาจจรลิงๆ พวกมกันจะถผกเผาจนหมดสลินี้นเมสืนี่อพระเยซผเสดก็จมาใน
เปลวเพลลิง และทรงแกข้แคข้นคนทกันี้งหลายทบีนี่ไมล่รผข้จกักพระเจข้า ซาตานจะถผกโยนลงไปในบซงไฟและเหลล่าผบีปปศาจจะถผก
ทดาลายตลอดไปเปป็นนลิตยร์ จากนกันี้นจะมบีฟฟ้าบรรยากาศใหมต่, แผล่นดลินโลกใหมล่, และนครขาวดลุจมลุกดานกันี้น, ซซนี่งจะ
เปป็นสถานทบีนี่อาศกัยอยผล่ของครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมล่

พระเยซผทรงทราบวล่าชล่วงเวลาอกันยากลดาบากรอคอยเหลล่าสาวกของพระองคร์อยผล่เบสืนี้องหนข้า พระองคร์ทรง
ทราบวล่าพวกเขาจะถผกขล่มเหงอยล่างหนกัก และแนล่นอนวล่าชาวโลกทบีนี่ไดข้เกลบียดชกังพระองคห์กก็จะเกลบียดชกังเหลล่าผผข้
ตลิดตามของพระองคร์เชล่นกกัน (ลผกา 6:22; ยอหร์น 15:18, 19) ดกังนกันี้นพระองคร์จซงใหข้ความมกันี่นใจพวกเขาวล่าถซงแมข้
พวกเขาอาจเปป็นผผข้ถผกขกับไลล่บนแผล่นดลินโลก พวกเขาอาจเจอกกับความผลิดหวกังตล่างๆและทนทลุกขร์การขล่มเหง 
พระองคร์กก็จะจกัดเตรบียมสถานทบีนี่แหล่งหนซนี่งสดาหรกับพวกเขาดข้วยพระองคร์เอง, บข้านในสวรรคร์, เพสืนี่อทบีนี่พระองคร์ทรงอยผล่
ทบีนี่ไหน บลุตรทกันี้งหลายของพระองคร์กก็จะอยผล่ทบีนี่นกันี่นเชล่นกกัน ผผข้เชสืนี่อทบีนี่รกักเออ๋ย เราอาจถผกมนลุษยร์ปฏลิเสธ แตล่ในพระนลิเวศ
ของพระบลิดา (เพลงสดลุดบี 115:16; วว. 21:2, 10) กก็มบีสถานทบีนี่แหล่งหนซนี่งทบีนี่กดาลกังถผกจกัดเตรบียมไวข้สดาหรกับคนเหลล่านกันี้น
ทบีนี่ถผกจกัดเตรบียมโดยพระคลุณผล่านทางความเชสืนี่อในพระราชกลิจทบีนี่เสรก็จสลินี้นแลข้วของพระเยซผ ซซนี่งเปป็นทบีนี่ๆเราจะอาศกัยอยผล่
ชกันี่วนลิรกันดรร์ในทบีนี่อาศกัยอยผล่นลิรกันดรร์ของบรรดาผผข้ชอบธรรม

“ถช้าไมต่มอีเราคงไดช้บอกทต่านแลช้ว” ในบททบีนี่ 13 ขข้อ 33 พระเยซผทรงเรบียกเหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “ลผก
เลก็กๆเออ๋ย” และในทบีนี่นบีนี้พระองคร์ตรกัสแกล่พวกเขาบนเกณฑร์นกันี้น-เหมสือนพล่อคนหนซนี่งทบีนี่ใหข้ความมกันี่นใจลผกๆของเขาวล่า
เขาจะรกักษาคดาพผดของเขา พระองคร์ทรงทดาเชล่นนบีนี้เพสืนี่อปลอบประโลมใจพวกเขา และเพสืนี่อใหข้ความมกันี่นใจพวกเขา
วล่าถซงแมข้พวกเขาไมล่สามารถไปกกับพระองคร์ในเวลานกันี้นไดข้ พวกเขากก็จะมาหาพระองคร์ในภายหลกังและจะอยผล่กกับ
พระองคร์ตลอดไปเปป็นนลิตยร์

“เราไปจชดเตรอียมทอีชั่ไวช้สกาหรชบทต่านทชทั้งหลาย” สวรรคร์คสือสถานทบีนี่ๆถผกจกัดเตรบียมสดาหรกับผผข้คนทบีนี่ถผกจกัด
เตรบียม และผมรกับประกกันคลุณไดข้โดยอาศกัยสลิทธลิอดานาจแหล่งพระวจนะของพระเจข้าวล่า ไมล่มบีบลุคคลใดจะบกังเอลิญ
สะดลุดเขข้าสวรรคร์ไดข้ คนเหลล่านกันี้นทบีนี่ไปสวรรคร์จะไปกก็เพราะพวกเขาไดข้เตรบียมตกัวสดาหรกับสวรรคร์แลข้วในชบีวลิตนบีนี้-และ
หนทางเดบียวทบีนี่จะเตรบียมตกัวสดาหรกับสวรรคร์กก็คสือ เชสืนี่อในพระเยซผครลิสตร์เจข้า พระองคค์ครือประตผนชทั้น และไมล่มบีทางเขข้า
อสืนี่นสผล่บข้านนลิรกันดรร์นกันี้น เราเขข้าโดยและผล่านทางพระองคร์ หรสือไมล่เรากก็ไมล่ไดข้เขข้าเลย

พระเยซผ ณ เบสืนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจข้าทรงเปป็นผผข้รกับประกกันของเราวล่าผผข้ทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้วทลุกคนจะ
เขข้าสถานทบีนี่แหล่งนกันี้นซซนี่งบกัดนบีนี้กดาลกังถผกจกัดเตรบียมเพสืนี่อเรา ถซงแมข้เราไมล่เขข้าใจ “การจกัดเตรบียม” สถานทบีนี่แหล่งนกันี้นอยล่าง



ถล่องแทข้ มกันกก็เปป็นความคลิดทบีนี่ปลอบประโลมใจและใหข้ความมกันี่นใจทบีนี่ไดข้รผข้วล่าเมสืนี่อเราไปถซงในสวรรคร์ เราจะไมล่เปป็นคน
แปลกหนข้าทบีนี่นกันี่น เราจะเขข้าสถานทบีนี่แหล่งหนซนี่งซซนี่งถผกจกัดเตรบียมเปป็นพลิเศษไวข้เพสืนี่อเรา และตกัวเรากก็ถผกจกัดเตรบียมเปป็น
พลิเศษไวข้สดาหรกับสถานทบีนี่แหล่งนกันี้น เราจะรผข้สซกเหมสือนอยผล่บข้านจรลิงๆและมบีความสลุขชกันี่วนลิรกันดรร์เมสืนี่อเราเขข้าเมสืองสวรรคร์
นกันี้น

พระเจข้าทรงจกัดเตรบียมสดาหรกับคนของพระองคร์เสมอ พระองคร์ไมล่เคยยอมใหข้ผผข้คนของพระองคร์เขข้าสถาน
ทบีนี่แหล่งหนซนี่งทบีนี่ไมล่ไดข้ถผกจกัดเตรบียมไวข้สดาหรกับพวกเขาเลย-และพระองคร์จะไมล่มบีทางทดาแบบนกันี้นเดก็ดขาด พระองคร์ทรง
ทดาแบบนกันี้นกกับอาดกัมดข้วย “พระเยโฮวาหร์พระเจข้าทรงปลผกสวนแหล่งหนซนี่งไวข้ในเอเดนทางทลิศตะวกันออก” (สถานทบีนี่
แหล่งหนซนี่งทบีนี่ถผกจกัดเตรบียมไวข้สดาหรกับมนลุษยร์ผผข้ถผกสรข้างของพระองคร์) และพระองคร์ทรงใหข้อาดกัมอาศกัยอยผล่ในสวนนกันี้น

นบีนี่เปป็นจรลิงเชล่นกกันสดาหรกับชนชาตลิอลิสราเอลเมสืนี่อพวกเขาเขข้าแผล่นดลินคานาอกัน: “เมสืนี่อพระเยโฮวาหร์พระเจข้า
ของพวกทล่านจะพาทล่านมาถซงแผล่นดลินซซนี่งพระองคร์ทรงปฏลิญาณไวข้กกับบรรพบลุรลุษของทล่าน คสือแกล่อกับราฮกัม อลิสอกัค 
และยาโคบ วล่าจะใหข้แกล่ทล่าน มบีหกัวเมสืองใหญล่โตและดบีซซนี่งทล่านไมล่ไดข้สรข้าง และเรสือนทบีนี่มบีของดบีเตก็ม ซซนี่งพวกทล่านมลิไดข้
สะสมไวข้ และบล่อขกังนนี้ดา ทบีนี่ทล่านมลิไดข้ขลุด และสวนองลุล่นกกับตข้นมะกอกเทศ ซซนี่งทล่านมลิไดข้ปลผกไวข้ และเมสืนี่อทล่านไดข้รกับ
ประทานกก็อลินี่มหนดา” (พบญ. 6:10, 11) พระเจข้าทรงจกัดเตรบียมหนทางสดาหรกับชนชาตลิอลิสราเอลเสมอเมสืนี่อพวกเขา
ปรนนลิบกัตลิพระองคร์ หมายพซนี่งพระองคร์และรกักษาพระวจนะของพระองคร์

“เราไป...” ชล่างเปป็นความคลิดทบีนี่ปลอบประโลมใจทบีนี่ไดข้รผข้วล่าพระเยซผเองกดาลกังจกัดเตรบียมบข้านในสวรรคร์ของ
เรา ผผข้เชสืนี่อทบีนี่รกักเออ๋ย คลุณอาจมบีทรกัพยร์สลินี่งของของโลกนบีนี้เพบียงเลก็กนข้อย คลุณอาจอาศกัยอยผล่ในบข้านเชล่าหรสือแมข้กระทกันี่งใน
กระตต๊อบ แตล่จงชสืนี่นใจเถลิด ถข้าคลุณบกังเกลิดใหมล่แลข้ว รอดโดยพระคลุณของพระเจข้าและถผกปกคลลุมโดยพระโลหลิตของ
พระเยซผ คลุณกก็มบีบข้านหลกังหนซนี่ง “อยผล่บนโนข้น” ซซนี่งเปป็นทบีนี่ๆพระเยซผไดข้เสดก็จไปจกัดเตรบียมสถานทบีนี่แหล่งหนซนี่งไวข้สดาหรกับ
คลุณแลข้ว และคลุณเชสืนี่อใจไดข้เลยวล่ามกันจะอยผล่ทบีนี่นกันี่นเมสืนี่อคลุณไปถซง ไมล่มบีผผข้ใดพรากมกันไปจากคลุณไดข้ มรดกนลิรกันดรร์ของ
คลุณ “ไมล่รผข้เปฟปี่อยเนล่า ปราศจากมลทลิน” มกันจะไมล่รล่วงโรย มกันถผก “รชกษาไวช้ในสวรรคค์เพรืชั่อทต่านทชทั้งหลาย” (1 ปต. 
1:4)

ขข้อ 3: “และถช้าเราไปจชดเตรอียมทอีชั่ไวช้สกาหรชบทต่านแลช้ว เราจะกลชบมาออีกรชบทต่านไปอยซูต่กชบเรา เพรืชั่อวต่าเรา
อยซูต่ทอีชั่ไหนทต่านทชทั้งหลายจะอยซูต่ทอีชั่นชชั่นดช้วย”

ผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายคสือผผข้คนพวิเศษ ในถข้อยคดาของเปโตร เหลล่าวลิสลุทธลิชนของพระเจข้าเปป็น “ชาตลิทบีนี่พระองคร์ทรง
เลสือกไวข้แลข้ว เปป็นพวกปลุโรหลิตหลวง เปป็นประชาชาตลิบรลิสลุทธลิธ เปป็นชนชาตวิของพระองคค์โดยเฉพาะ” (1 เปโตร 2:9 
บางสล่วน) ผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายคสือ การอกัศจรรยร์พลิเศษของพระเจข้า และเราตข้องมบีสถานทบีนี่พลิเศษแหล่งหนซนี่งเพสืนี่อทบีนี่จะอาศกัย
อยผล่ พระเยซผกดาลกังจกัดเตรบียมสถานทบีนี่แหล่งนกันี้นอยผล่ตอนนบีนี้ และเมสืนี่อครลิสตจกักรเขข้าสวรรคร์ สลินี่งใหมล่อยล่างหนซนี่งกก็จะเกลิดขซนี้น
แลข้ว: มนทุษยค์จะถซูกนกาเขช้าไปในบช้านแหต่งสวรรคค์ มบีชายผซูช้หนจึชั่งอยผล่ทบีนี่นกันี่นตอนนบีนี้-พระเยซผครลิสตร์มนลุษยร์ผผข้นกันี้น, ผผข้ทรงเปป็น
 “ผลแรก” นกันี้น:

“ดข้วยเหตลุวล่า มบีพระเจข้าองคร์เดบียวและมบีคนกลางแตล่ผผข้เดบียวระหวล่างพระเจข้ากกับมนลุษยร์ คสือพระเยซผครริสตห์
ผผผู้ทรงสภาพเปป็นมนทุษยห์” (1 ทธ. 2:5)



“แตต่บชดนอีทั้พระครวิสตค์ทรงเปป็นขจึทั้นมาจากความตายแลช้ว และทรงเปป็นผลแรกในพวกคนทชทั้งหลายทอีชั่ไดช้ลต่วง
หลชบไปแลช้วนชทั้น เพราะวล่าความตายไดข้อลุบกัตลิขซนี้นเพราะมนลุษยร์คนหนซนี่งเปป็นเหตลุฉกันใด การเปป็นขซนี้นมาจากความตาย
กก็ไดข้อลุบกัตลิขซนี้นเพราะมนลุษยร์ผผข้หนซนี่งเปป็นเหตลุฉกันนกันี้น เพราะวล่าคนทกันี้งปวงตข้องตายเกบีนี่ยวเนสืนี่องกกับอาดกัมฉกันใด คนทกันี้งปวง
กก็จะกลกับไดข้ชบีวลิตเกบีนี่ยวเนสืนี่องกกับพระครลิสตร์ฉกันนกันี้น แตล่วล่าทลุกคนจะเปป็นไปตามลดาดกับ คสือพระครวิสตค์ทรงเปป็นผลแรก 
แลข้วภายหลกังกก็คสือคนทกันี้งหลายทบีนี่เปป็นของพระครลิสตร์ ในเมสืนี่อพระองคร์จะเสดก็จมา” (1 คร. 15:20-23)

มนลุษยร์เปป็นสลินี่งทรงสรข้างฝฝ่ายโลก เขาไดข้ถผกสรข้างขซนี้นจากผงคลบีดลินแหล่งแผล่นดลินโลก และพระเจข้าไดข้ทรง
สรข้างเขาเพสืนี่ออาศชยอยซูต่บนแผล่นดลินโลก แตล่อาดกัมไดข้ทดาบาป และเพราะบาปของเขา มนลุษยร์จซงไดช้สซูญเสอียแผล่นดลิน
โลกไป แผล่นดลินโลกไดข้รล่วมแบล่งปฟันความยล่อยยกับของมนลุษยร์ เพราะวล่าพระเจข้าไมล่เพบียงสาปแชล่งมนลุษยร์เทล่านกันี้น 
พระองคร์ทรงแชล่งสาปแผล่นดลินโลกเชล่นกกัน และทลุกสลินี่งทบีนี่อยผล่ในนกันี้น อยล่างไรกก็ตาม “พระเจข้าทรงรชกโลก จนไดข้ทรง
ประทานพระบลุตรองคร์เดบียวของพระองคร์ทบีนี่บกังเกลิดมา เพสืนี่อผผข้ใดทบีนี่เชสืนี่อในพระบลุตรนกันี้นจะไมล่พลินาศ แตล่มบีชบีวลิตนลิรกันดรร์”
(ยอหร์น 3:16) ใชล่แลข้วครกับ พระบลุตรของพระเจข้าไดข้จากพระทรวงของพระบลิดาและเสดก็จมายกังแผล่นดลินโลกโดย
เตก็มพระทกัยเพสืนี่อชดาระหนบีนี้บาปนกันี้น เพสืนี่อมนลุษยร์ทบีนี่ไดข้ทดาบาปจะไดข้เขข้าสวรรคร์ผล่านทางพระโลหลิตทบีนี่ไหลออกของ
พระองคร์ ดกังนกันี้น ผผข้ทบีนี่ไดข้วางใจในพระโลหลิตทบีนี่ไหลออกและพระราชกลิจทบีนี่เสรก็จสลินี้นแลข้วของพระเยซผจซงถผกจกัดเตรบียม
สดาหรกับสถานทบีนี่ๆถผกจกัดเตรบียมนกันี้นซซนี่งทรงสกัญญาไวข้ในขข้อพระคดาทบีนี่เราศซกษาอยผล่

“เราจะมาออีก” พระเยซผไมล่ไดข้กดาลกังวางใจบลุคคลอสืนี่นใดใหข้จกัดเตรบียมสถานทบีนี่สดาหรกับเจข้าสาวของพระองคร์ 
และพระองคร์จะไมล่ทรงวางใจใครอสืนี่นใหข้มารกับเจข้าสาวของพระองคร์ดข้วย พระองคร์จะไมล่สต่งใครมารกับเรา พระองคร์
จะเสดก็จมาดข้วยพระองคร์เองเพสืนี่อพาเราไปยกังสถานทบีนี่ๆพระองคร์ทรงจกัดเตรบียมไวข้สดาหรกับเราแลข้ว ครลิสตจกักรคสือ
ไขล่มลุกทบีนี่มบีราคามากนกันี้น, ทรกัพยร์สมบกัตลิทบีนี่มบีคล่ามากทบีนี่สลุดทบีนี่พระเยซผทรงมบี, และพระองคร์จะเสดก็จมารกับครลิสตจกักรดข้วย
พระองคร์เองและเรบียกผผข้คนของพระองคร์ใหข้ขซนี้นไปเจอกกับพระองคร์ในฟฟ้าอากาศ:

“ดข้วยวล่าองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าเองจะเสดก็จมาจากสวรรคร์ ดข้วยเสบียงกผล่กข้อง ดข้วยสดาเนบียงของเทพบดบี และดข้วย
เสบียงแตรของพระเจข้า และคนทกันี้งปวงทบีนี่ตายแลข้วในพระครลิสตร์จะเปป็นขซนี้นมากล่อน หลกังจากนกันี้นเราทกันี้งหลายซซนี่งยกัง
เปป็นอยผล่และเหลสืออยผล่ จะถผกรกับขซนี้นไปในเมฆพรข้อมกกับคนเหลล่านกันี้น เพสืนี่อจะไดข้พบองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าในฟฟ้าอากาศ 
อยล่างนกันี้นแหละเรากก็จะอยผล่กกับองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าเปป็นนลิตยร์ เหตลุฉะนกันี้นจงปลอบใจกกันและกกันดข้วยถข้อยคดาเหลล่านบีนี้
เถลิด” (1 ธส. 4:16-18)

“ดผกล่อน ขข้าพเจข้ามบีความลซกลกับทบีนี่จะบอกแกล่ทล่าน คสือวล่าเราจะไมล่ลล่วงหลกับหมดทลุกคน แตล่เราจะถผก
เปลบีนี่ยนแปลงใหมล่หมด ในชกันี่วขณะเดบียว ในพรลิบตาเดบียว เมสืนี่อเปฝ่าแตรครกันี้งสลุดทข้าย เพราะวล่าจะมบีเสบียงแตร และคน
ทบีนี่ตายแลข้วจะเปป็นขซนี้นมาปราศจากเปฟปี่อยเนล่า แลข้วเราทกันี้งหลายจะถผกเปลบีนี่ยนแปลงใหมล่ เพราะวล่าสลินี่งซซนี่งเปฟปี่อยเนล่านบีนี้
ตข้องสวมซซนี่งไมล่เปฟปี่อยเนล่า และซซนี่งจะตายนบีนี้ตข้องสวมซซนี่งจะไมล่รผข้ตาย เมสืนี่อสลินี่งซซนี่งเปฟปี่อยเนล่านบีนี้จะสวมซซนี่งไมล่เปฟปี่อยเนล่า และ
ซซนี่งจะตายนบีนี้จะสวมซซนี่งไมล่รผข้จกักตาย เมสืนี่อนกันี้นตามซซนี่งเขบียนไวข้แลข้วจะสดาเรก็จวล่า ‘ความตายกก็ถผกกลสืนไปดข้วยการมบีชกัย’ 
โอ ความตาย เหลก็กในของเจข้าอยผล่ทบีนี่ไหน โอ หลลุมฝฟังศพ ชกัยชนะของเจข้าอยผล่ทบีนี่ไหน” (1 คร. 15:51-55) 

พระสกัญญาตรงนบีนี้ในขข้อทบีนี่เราศซกษาอยผล่นบีนี้จะตข้องถผกแยกแยะจากการเสดก็จกลกับมาของพระเยซผในสงล่าราศบี
เพสืนี่อพลิพากษาแผล่นดลินโลกและสถาปนาอาณาจกักรของพระองคร์ เราตข้องแยกแยะความแตกตล่างระหวล่างการเสดก็จ



มาของพระองคร์เพชที่อรทบเหลต่าววิสทุทธวิชนของพระองคค์กกับการเสดก็จมาของพระองคร์พรจ้อมกทบเหลต่าววิสทุทธวิชนของ
พระองคค์ พระองคร์จะเสดก็จมาเพคืที่อรจับผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลาย (ตามทบีนี่มบีบกันทซกไวข้ใน 1 เธสะโลนลิกา 4:13-18) และจากนกันี้น
พระองคร์จะเสดก็จมาในภายหลกังเพรืชั่อพวิพากษาบรรดาประชาชาตวิ (มธ. 24:29-31) เมสืนี่อพระองคร์เสดก็จมารชบเหลล่าวลิ
สลุทธลิชน พระองคร์จะเสดก็จมาเหมสือน “ขโมยในเวลากลางคสืน” (1 ธส. 5:2) เมสืนี่อพระองคร์เสดก็จมาพรช้อมกชบเหลล่าวลิ
สลุทธลิชนในวลิวรณร์ นกัยนร์ตาทลุกดวงจะเหก็นพระองคร์และ “มนลุษยร์ทลุกชาตลิทกันี่วโลกจะรนี่ดาไหข้เพราะพระองคร์” (วว. 1:7)

พระเยซผทรงสกัญญาเหลล่าสาวกของพระองคร์แลข้ววล่า “เราจะมาออีกและรทบทว่านทททั้งหลายไปอยซูต่กชบเรา” 
ในยลุคสมกัยนบีนี้ พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธทรงดผแลผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายอยผล่ พระองคร์ทรงใหข้เรา “บกังเกลิด” ทรงใหข้บกัพตลิศมาเรา 
ประทกับอยผล่ในตกัวเรา เจลิมเรา นดาพาเรา ประทกับตราเรา และเตก็มลข้นตกัวเรา แตล่เมสืนี่อครลิสตจกักรถผกทดาใหข้ครบบรลิบผรณร์
แลข้วและถผกรกับออกไปจากแผล่นดลินโลกนบีนี้ งานของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธกก็จะเสรก็จสลินี้น เทล่าทบีนี่เกบีนี่ยวขข้องกกับครลิสตจกักร
และพระองคร์จะทรงมอบเราไวข้แดล่พระองคร์ผผข้ไดข้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพสืนี่อเราและทรงไถล่เราแลข้ว-พระเยซผครลิสตร์เจข้า นบีนี่
จะเปป็นวกันสวมมงกลุฎสดาหรกับพระเยซผ คสือวกันทบีนี่พระองคร์จะรจับครลิสตจกักรไวข้แกล่พระองคร์เอง

“เพรืชั่อวต่าเราอยซูต่ทอีชั่ไหนทต่านทชทั้งหลายจะอยซูต่ทอีชั่นชชั่นดช้วย” มนลุษยร์อาจพยายามทบีนี่จะคลิดจลินตนาการวล่าสวรรคร์จะ
มบีลกักษณะอยล่างไร สวรรคร์จะยลินี่งใหญล่และเปปปี่ยมสงล่าราศบีมากขนาดไหน เพลงหลายบทไดข้ถผกเขบียนเกบีนี่ยวกกับสวรรคร์ 
หนกังสสือหลายเลล่มไดข้ถผกแตล่งในความพยายามทบีนี่จะพรรณนาถซงสวรรคร์ แตล่อกัครทผตเปาโลกบอกเราวล่า “สวิชั่งทอีชั่ตาไมต่
เหด็น หซูไมต่ไดช้ยวิน และไมต่เคยไดช้เขช้าไปในใจมนทุษยค์ ครือสวิชั่งทอีชั่พระเจช้าไดช้ทรงจชดเตรอียมไวช้สกาหรชบคนทอีชั่รชกพระองคค์” (1 
คร. 2:9)

ยอหร์นผผข้เปป็นทบีนี่รกักบอกเราวล่านครขาวดลุจมลุกดานกันี้นจะสล่องแสงดลุจเพชรและอกัญมณบีเลอคล่า ประตผสลิบสอง
ประตผนกันี้นจะเปป็นไขล่มลุกสลิบสองเมก็ด และถนนจะเปป็นทองคดาโปรล่งใส สวรรคร์จะเปป็นสถานทบีนี่อกันเปปปี่ยมสงล่าราศบีอยล่าง
แทข้จรลิง เปปปี่ยมสงล่าราศบีมากเกลินกวล่าทบีนี่มนลุษยร์จะพรรณนาหรสือเขข้าใจไดข้-แตล่ทล่านทบีนี่รกักเออ๋ย สลินี่งทบีนี่เปปปี่ยมสงล่าราศบีมาก
ทบีนี่สลุดจะเปป็นตอนทบีนี่พระเยซผทรงรกับเหลล่าวลิสลุทธลิชนของพระองคร์ไวข้กกับพระองคร์เอง พระองคค์ทรงอยซูต่ทอีชั่ไหน เรากด็จะ
อยซูต่ทอีชั่นชชั่นดช้วย! ถข้อยคดาของพระเยซผชล่างเปป็นพระสกัญญาทบีนี่ใหข้ความมกันี่นใจและปลอบประโลมใจ พระสกัญญาของ
พระองคร์ทบีนี่วล่าเราจะอยผล่กกับพระองคร์ตลอดไป พระองคร์จะเสดก็จมาอบีกทบี และเมสืนี่อพระองคร์เสดก็จมาครกันี้งทบีนี่สอง จะ
ไมล่มบีการแยกจากกกันอบีกตล่อไป ไมล่แปลกทบีนี่เปาโลอลุทานวล่า “ขช้าพเจช้าลชงเลใจอยซูต่ในระหวต่างสองฝฝ่ายนอีทั้ ครือวต่า 
ขช้าพเจช้ามอีความปรารถนาทอีชั่จะจากไปเพรืชั่ออยซูต่กชบพระครวิสตค์ ซขที่งประเสรวิฐกวว่ามากนทก” (ฟป. 1:23)

ทลุกคนทบีนี่ไดข้ใชข้ความเชสืนี่อในพระราชกลิจทบีนี่เสรก็จสลินี้นแลข้วของพระเยซผครลิสตร์เจข้ากก็มบีความเชสืนี่อมกันี่นวล่าสกักวกันหนซนี่ง
พวกเขาจะเขข้าสผล่สถานทบีนี่ๆพระเยซผกดาลกังทรงจกัดเตรบียมไวข้เพสืนี่อเรา และจะอาศกัยอยผล่กกับพระองคร์ในบข้านนลิรกันดรร์นกันี้น
ในสามกัคคบีธรรมทบีนี่ไมล่ขาดตอน-สถานทบีนี่อกันสมบผรณร์แบบทบีนี่สลุดทบีนี่พระเยซผในฤทธลิธเดชอกันสมบผรณร์แบบของพระองคร์
ทรงจกัดเตรบียมไดข้ พระวจนะของพระเจข้าคสือพสืนี้นดลินอกันแขก็งแกรล่ง รากฐานทบีนี่ไมล่คลอนแคลนสดาหรกับการปลอบโยน
และความไวข้วางใจในถลินี่นทลุรกกันดารแหล่งบาปนบีนี้ขณะทบีนี่เราเดลินทางไปยกังดลินแดนนกันี้นทบีนี่งดงามกวล่าแสงตะวกัน พระ
เยซผผผข้ทรงเปป็นคนกลางของเราบกัดนบีนี้ประทกับอยผล่ ณ เบสืนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจข้าพระบลิดาโดยทรงวลิงวอนเผสืนี่อเรา
และสล่งเสรลิมประโยชนร์สลุขของเรา; และในกาลครบกดาหนดพระองคร์จะเสดก็จมาอบีกทบีและรกับเราไวข้กกับพระองคร์เอง
เพสืนี่อทบีนี่จะอยผล่กกับพระองคร์ตลอดไป



ขข้อ 4: “ทต่านทราบวต่าเราจะไปทอีชั่ไหนและทต่านกด็รซูช้จชกทางนชทั้น”
กลล่าวอบีกนกัยหนซนี่งกก็คสือ พระเยซผตรกัสแกล่พวกเขาวล่า “ทล่านทกันี้งหลายเปป็นทลุกขร์ใจและใจหายเพราะพวกทล่าน

ไมล่รผข้วล่าเราจะไปทบีนี่ไหน และเพราะเราไดข้กลล่าวแกล่พวกทล่านวล่าในตอนนบีนี้พวกทล่านไมล่สามารถมายกังทบีนี่ๆเรากดาลกังจะไป
นกันี้นไดข้ เรากดาลกังจะไปยกังพระนลิเวศของพระบลิดาของเรา สถานทบีนี่แหล่งคฤหาสนร์หลายแหล่ง และเรากกาลชงจะไปเพรืชั่อ
จชดเตรอียมสถานทอีชั่แหต่งหนจึชั่งไวช้สกาหรชบทว่านทททั้งหลาย ดกังนกันี้นพวกทล่านจซงไมล่ตข้องเปป็นทลุกขร์ใจ กระวนกระวายใจ หรสือ
หวาดกลกัวเลย เพราะพวกทล่านจะตามเรามาในเวลาทบีนี่กดาหนด พวกทล่านไมล่สามารถตามเรามาตอนนบีนี้ไดข้เพราะวล่า
ยกังไมล่ถซงเวลาทบีนี่พวกทล่านจะเขข้าสถานทบีนี่แหล่งนกันี้น การจกัดเตรบียมตล่างๆยกังไมล่เสรก็จสมบผรณร์ แตล่เมสืนี่อเรากลกับไปยกังพระ
นลิเวศของพระบลิดาของเราและทดาการจกัดเตรบียมตล่างๆเสรก็จสมบผรณร์เพสืนี่อพวกทล่านแลข้ว เรากก็จะกลกับมาหาพวก
ทล่านดข้วยตกัวเราเองและรกับพวกทล่านไป เพสืนี่อทบีนี่เราอยผล่ทบีนี่ไหน ทล่านทกันี้งหลายกก็จะอยผล่ทบีนี่นกันี่นดข้วย”

ในพระคดาขข้อนบีนี้ “ทอีชั่ไหน” ชบีนี้ไปยกังพระนลิเวศของพระบลิดาซซนี่งเปป็นทบีนี่ๆพระเยซผกดาลกังเสดก็จไปนกันี้น และ “ทาง
นชทั้น” ชบีนี้ไปยกังกระบวนการทบีนี่เราจะไปถซงทบีนี่ๆพระองคร์ไดข้เสดก็จไปแลข้ว ดกังนกันี้นพระเยซผจซงทรงชบีนี้ใหข้พวกสาวกเหก็นเปฟ้า
หมายแหล่งการเดลินทางจารลิกของพวกเขา และทางนกันี้นซซนี่งพวกเขาจะไปถจึงเปฟ้าหมายนกันี้นดข้วย

ขข้อ 5: “โธมชสทซูลพระองคค์วต่า “พระองคค์เจช้าขช้า พวกขช้าพระองคค์ไมต่ทราบวต่าพระองคค์จะเสดด็จไปทอีชั่ไหน 
พวกขช้าพระองคค์จะรซูช้จชกทางนชทั้นไดช้อยต่างไร”

ทกันี้งๆทบีนี่ขข้อเทก็จจรลิงมบีอยผล่วล่าพระเยซผไดข้ตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์ดลุจคนๆหนซนี่งจะคลุยกกับเดก็กเลก็กๆ-
อยล่างเรบียบงล่าย อยล่างชกัดเจน ในถข้อยคดาทบีนี่เขข้าใจไดข้-พวกเขากก็ยกังไมล่เขข้าใจอยผล่ดบี พระองคร์ตรกัสถซงพระบลิดาในสวรรคร์ 
และตรกัสถซงพระนลิเวศของพระบลิดา สถานทบีนี่แหล่งหนซนี่งซซนี่งมบีคฤหาสนร์หลายแหล่ง พระองคร์ทรงบอกพวกเขาวล่า
พระองคร์กดาลกังเสดก็จไปทบีนี่นกันี่นเพสืนี่อจกัดเตรบียมสถานทบีนี่แหล่งหนซนี่งสดาหรกับประชากรของพระองคร์ และเมสืนี่อการจกัดเตรบียม
นกันี้นเสรก็จสมบผรณร์แลข้ว พระองคร์กก็จะเสดก็จมาอบีกทบีและรกับพวกเขาไวข้กกับพระองคร์เอง เพสืนี่อทบีนี่พวกเขาจะอยผล่กกับ
พระองคร์ตลอดไป เพสืนี่อทบีนี่พวกเขาจะรล่วมแบล่งปฟันกกับพระองคร์ คสือสถานทบีนี่แหล่งนกันี้นทบีนี่พระองคร์จะทรงจกัดเตรบียมไวข้
สดาหรกับพวกเขา แตล่โธมกัสกดาลกังคลิดถซงสลินี่งทบีนี่เปป็นธรรมชาตลิ คลิดถซงสลินี่งตล่างๆทบีนี่อยผล่ฝฝ่ายโลก บางทบีเขาคลิดวล่าเมสืนี่อพระเยซผ
ทรงกลล่าวถซงพระนลิเวศของพระบลิดา พระองคร์อาจกดาลกังตรกัสถซงบข้านหลกังหนซนี่งทบีนี่อยผล่นอกกรลุงเยรผซาเลก็ม แตล่เหก็นไดข้
ชกัดวล่าเขาไมล่ตระหนกักวล่าพระองคร์ทรงหมายถซงบข้านนลิรกันดรร์หลกังหนซนี่งกกับองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าผผข้ทรงเปป็นขซนี้นแลข้ว พระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธยกังไมล่ทรงถผกประทานใหข้ และโธมกัสไมล่ไดข้มบี “พระราชบกัญญกัตลิแหล่งเสรบีภาพอกันสมบผรณร์แบบ” 
เหมสือนอยล่างทบีนี่เรามบีวกันนบีนี้ดข้วย ความไมล่รผข้ฝฝ่ายวลิญญาณเปป็นสลินี่งทบีนี่เราใชข้เปป็นขข้อแกข้ตกัวไมล่ไดข้ เพราะวล่าเรามบีพระวจนะ
ของพระเจข้าอกันครบถข้วนและสมบผรณร์แบบแลข้ว และเรามบีพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธทบีนี่จะทรงใหข้ความสวล่าง นดาพา และ
เปปิดเผยสลินี่งลนี้ดาลซกตล่างๆของพระเจข้า

ผมขอบคลุณพระเจข้าสดาหรกับคดาถามทบีนี่โธมกัสถามองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าตรงนบีนี้ เพราะวล่าถข้าไมล่มบีคดาถามนบีนี้เรากก็คง
ไมล่มบีคดาตอบทบีนี่พระเยซผประทานใหข้ ผมดบีใจทบีนี่โธมกัสถามพระองคร์วล่า “พระองคร์เจข้าขข้า เนสืนี่องจากพวกขข้าพระองคร์ไมล่รผข้
วล่าพระองคร์กดาลกังจะไปทบีนี่ไหน พวกขช้าพระองคค์จะรซูช้จชกทางนททั้นไดจ้อยต่างไร?”

ขข้อ 6: “พระเยซซูตรชสกชบเขาวต่า “เราเปป็นทางนชทั้น เปป็นความจรวิง และเปป็นชอีววิต ไมต่มอีผซูช้ใดมาถจึงพระบวิดาไดช้
นอกจากมาทางเรา”



กล่อนอาดกัมไดข้ทดาบาป เขากก็มบีความสลุขกกับสลิทธลิพลิเศษสามทบในความสกัมพกันธร์ของเขากกับพระเจข้า: เขา
รซูช้จชกพระเจข้า เขามบีการรต่วมสนวิทกกับพระเจข้า และเขามบีชอีววิตฝฝ่ายววิญญาณ เขาเปป็นผผข้ไรข้เดบียงสา ถผกคลลุมกายดข้วยสงล่า
ราศบีเชคบีนาหร์ แตล่หลกังจากการลข้มลงนกันี้น หลกังจากเอวาไดข้ยอมแพข้ตล่อการทดลองของพญามารและกลินผลไมข้ตข้อง
หข้ามนกันี้น และจากนกันี้นกก็สล่งใหข้อาดกัมและเขากก็รกับประทาน ความสกัมพกันธร์สามทบกกับพระเจข้านกันี้นกก็ถผกทดาลาย พวก
เขารผข้สซกแปลกแยกจากพระเจข้า และเมสืนี่ออาดกัมไดข้ยลินเสบียงของพระเจข้าดดาเนลินอยผล่ในสวนนกันี้นชล่วงอากาศเยก็นสบาย
ของวกันเหมสือนเปป็นธรรมเนบียมปกตลิของพระองคร์ แทนทบีนี่จะวลินี่งเขช้าหาองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าเพสืนี่อสามกัคคบีธรรมและการ
รล่วมสนลิท อาดกัมกลกับวลินี่งไปจากพระเจข้าและซล่อนตกัวอยผล่ทล่ามกลางหมผล่ตข้นไมข้แหล่งสวนนกันี้น เขาไมล่ปรารถนา
สามกัคคบีธรรมกกับองคร์พระผผข้สรข้างของเขาอบีกตล่อไปแลข้ว เขาไดข้ละเมลิดคดาบกัญชาของพระเจข้าและดข้วยเหตลุนบีนี้เขาจซงไดข้
ทดาลายการรล่วมสนลิทอกันแสนหวานทบีนี่เขาเคยมบีความสลุขกกับพระเจข้า

เมสืนี่ออาดกัมไดข้ทดาบาป เขากก็ขายทกันี้งครอบครกัวมนลุษยร์ไวข้ในบาป “เหตลุฉะนกันี้นเชล่นเดบียวกกับทบีนี่บาปไดข้เขข้ามาใน
โลกเพราะคนๆเดบียว และความตายกก็เกลิดมาเพราะบาปนกันี้น และความตายกก็ไดข้แผล่ไปถซงมวลมนลุษยร์ทลุกคน เพราะ
มนลุษยร์ทลุกคนทดาบาป” (รม. 5:12) เนสืนี่องจากอาดกัมเปป็นบลิดาของเผล่าพกันธลุร์มนลุษยร์ ลผกหลานทลุกคนของอาดกัมจซงเกลิด
มาเปป็นคนบาป ดกังนกันี้นลผกทลุกคนของอาดกัมจซงตข้องการการสล่องสวล่าง การสรข้างใหมล่ และการทดาใหข้กลกับคสืนดบีกกัน

การสต่องสวต่างมาโดยทางพระวจนะ: “พระวจนะของพระองคร์เปป็นโคมสดาหรกับเทข้าของขข้าพระองคร์ และ
เปป็นความสวล่างแกล่มรรคาของขข้าพระองคร์” (สดด. 119:105)

การสรช้างใหมต่มาโดยทางพระโลหลิตของพระเยซผครลิสตร์: “แตล่ถข้าเราดดาเนลินอยผล่ในความสวล่าง เหมสือนอยล่าง
พระองคร์ทรงสถลิตในความสวล่าง เรากก็รล่วมสามกัคคบีธรรมซซนี่งกกันและกกัน และพระโลหวิตของพระเยซซูครวิสตค์พระบทุตร
ของพระองคค์ กด็ชการะเราทชทั้งหลายใหช้ปราศจากบาปทชทั้งสวิทั้น” (1 ยอหร์น 1:7)

เราถผกทดาใหข้กลชบครืนดอีกชนกชบพระเจช้าในพระเยซผครลิสตร์เจข้า: “ทกันี้งสลินี้นนบีนี้เกลิดมาจากพระเจข้า ผผข้ทรงใหข้เรา
คสืนดบีกกันกกับพระองคร์ทางพระเยซผครลิสตร์ และทรงโปรดประทานใหข้เรารกับใชข้ในเรสืนี่องการคสืนดบีกกัน” (2 คร. 5:18)

ดกังนกันี้นเราจซงเหก็นวล่าการสล่องสวล่าง การสรข้างใหมล่ และการทดาใหข้กลกับคสืนดบีกกันของเรานกันี้นอยผล่ในพระเยซผ
ครลิสตร์เจข้า พระองคร์ทรงเปป็นความเพบียงพอของเรา เราครบบรลิบผรณร์ในพระองคร์ พระองคร์ทรงเปป็นทางนกันี้นไปสผล่พระ
บลิดา พระองคร์ทรงเปป็นความจรลิงนกันี้น พระองคร์ทรงเปป็นชบีวลิตนกันี้น ไมล่มบีผผข้ใดสามารถมาถซงพระบลิดาไดข้นอกจากโดย
พระเยซผ

“เราเปป็นทางนททั้น” สลุภาษลิต 16:25 บอกเราวล่า “มบีทางหนซนี่งซซนี่งคนเราดซูเหมรือนถผก แตต่มชนสวิทั้นสทุดลงทอีชั่ทาง
เหลว่านททั้นของความมรณา” ทางไปสผล่สวรรคร์มบีทางเดบียวเทล่านกันี้น: พระเยซซูทรงเปป็นทางนททั้น มบีศาสนามากมายทบีนี่นล่า
ดซงดผด แตล่มบีทางเดรียวเทล่านกันี้นไปสผล่พระเจข้า “ทางอสืนี่นๆ” ทกันี้งหมดเปป็นผลลิตผลของการคลิดของมนลุษยร์; ทางเหลล่านกันี้น
จซงเปป็นของปลอม, ลผล่วลินี่งนอกเสข้นทางของพญามาร, และทางเหลล่านกันี้นทกันี้งหมดลข้วนนดาไปสผล่นรก ทางแหล่ง 
“ศาสนา”, ทางแหล่งการเปป็นสมาชลิกครลิสตจกักร, ทางแหล่งพลิธบีบกัพตลิศมา, ทางแหล่งการปฏลิรผป-ไมล่มบีสกักทางใน “ทาง”
เหลล่านบีนี้จะนดาไปสผล่สวรรคร์ ซาตานไมล่สนวล่าคนๆหนซนี่งจะเครล่งศาสนาขนาดไหน หรสือเขาจะจรลิงใจขนาดไหน หรสือ
ชบีวลิตของเขาสะอาดและเทบีนี่ยงธรรมขนาดไหน สลินี่งเหลล่านบีนี้จะไมล่มบีทางขจกัดบาปออกไปไดข้ และพญามารไมล่ตล่อตข้าน



สลินี่งเหลล่านบีนี้ ตราบใดทบีนี่คนๆหนซนี่งไมล่ใชข้ความเชสืนี่อในพระเยซผครลิสตร์เจข้า ซาตานกก็ไมล่สนวล่าเขาจะตลิดตามสลินี่ง “ดบี” อสืนี่นๆ
อบีกกบีนี่สลินี่ง

หลกังจากทบีนี่พระเจข้าทรงหล่มกายอาดกัมและเอวาดข้วยหนกังสกัตวร์แลข้ว (ดข้วยราคาแหล่งโลหลิตชบีวลิตของสกัตวร์เหลล่า
นกันี้น) พระองคร์กก็ทรงสกัญญาเรสืนี่องพระผผข้ชล่วยใหข้พข้น พระองคร์ตรกัสแกล่งผนกันี้นวล่า “เราจะใหข้เจข้ากกับหญลิงนบีนี้เปป็นปฏลิปฟักษร์กกัน
ทกันี้งเชสืนี้อสายของเจข้ากกับเชสืนี้อสายของนาง เชสืนี้อสายของนางจะกระทดาใหข้หกัวของเจข้าฟกชนี้ดา และเจข้าจะกระทดาใหข้สข้น
เทข้าของทล่านฟกชนี้ดา” (ปฐก. 3:15) คลุณเหก็นแลข้ววล่า คนบาปไมล่อาจมาถซงพระเจข้าไดข้ แตล่พระเจข้า ในพระภาคของ
พระเยซผครลิสตร์เจข้า ไดข้เสดก็จมาหาคนบาปทกันี้งหลาย พระเยซผไดข้เสดก็จมาเพสืนี่อแสวงหาและชล่วยผผข้ทบีนี่หลงหายใหข้ไดข้รกับ
ความรอด พระองคร์ทรงเปป็นทางนกันี้น ทางเดรียวนกันี้น ไปสผล่พระนลิเวศของพระบลิดา ไปสผล่สวรรคร์และชบีวลิตนลิรกันดรร์

“เราเปป็นความจรวิงนชทั้น” พระครลิสตร์ทรงเปป็นการเปปิดเผยทบีนี่เตก็มเปปปี่ยม ครบถข้วน และลดาดกับสลุดทข้ายของ
พระเจข้า ในสวนเอเดน พระเจข้าทรงบอกอาดกัมแลข้ววล่าจะตข้องทดาอะไรและตข้องไมต่ทดาอะไร แตล่แทนทบีนี่จะเชสืนี่อ
พระเจข้า อาดกัมและเอวากลกับเชสืนี่อพญามาร และนกับตกันี้งแตล่อาดกัมไดข้ทดาบาป มนลุษยร์กก็ตกเปป็นเหยรืชั่อของพญามารมา
ตลอด คลดาเปะปะในความมสืด ความไมล่รผข้ และความเทก็จ มนลุษยร์ทลุกคนเกลิดมาในบาปและถผกกล่อรล่างในความชกันี่วชข้า
“ทางของคนชกันี่วรข้ายกก็เหมสือนความมสืดทซบ เขาไมล่ทราบวล่าเขาสะดลุดอะไร” (สภษ. 4:19)  ตอนเขบียนถซงเหลล่าผผข้เชสืนี่อ
ทบีนี่เมสืองเอเฟซกัส เปาโลพผดถซงเหลล่าคนไมล่เชสืนี่อวล่า “โดยทบีนี่ความเขข้าใจของเขามสืดมนไปและเขาอยผล่หล่างจากชบีวลิตซซนี่งมา
จากพระเจข้า เพราะเหตลุความโงล่ซซนี่งอยผล่ในตกัวเขา อกันเนสืนี่องจากใจทบีนี่แขก็งกระดข้างของเขา” (อฟ. 4:18)

แตล่เขาเขบียนถซงเหลล่าครลิสเตบียนชาวเมสืองเอเฟซกัสวล่า “พระองคค์ทรงกระทกาใหช้ทว่านทททั้งหลายมอีชอีววิตอยซูต่ 
แมข้วล่าทล่านตายแลข้วโดยการละเมลิดและการบาป ครกันี้งเมสืนี่อกล่อนทล่านเคยดดาเนลินตามวลิถบีของโลกนบีนี้ตามเจข้าแหล่ง
อดานาจในยล่านอากาศ คสือวลิญญาณทบีนี่ครอบครองอยผล่ในบลุตรแหล่งการไมล่เชสืนี่อฟฟัง เมสืนี่อกล่อนเราทกันี้งปวงเคยประพฤตลิ
เปป็นพรรคพวกกกับคนเหลล่านกันี้นทบีนี่ประพฤตลิตามตกัณหาของเนสืนี้อหนกังเชล่นกกัน คสือกระทดาตามความปรารถนาของเนสืนี้อ
หนกังและความคลิดในใจ ตามสชนดานเราจจึงเปป็นบทุตรแหต่งพระอาชญาเหมรือนอยต่างคนอรืชั่น” (อฟ. 2:1-3)

ปฟัญญาจารยร์ 7:29 บอกเราวล่า “พระเจช้าทรงสรจ้างมนทุษยค์ใหช้เปป็นคนเทอีชั่ยงธรรม แตล่มนลุษยร์ทกันี้งหลายไดข้
คข้นควข้ากลอลุบายตล่างๆออกมา”

คดาตกัดสลินสลุดทข้ายสดาหรกับคนทบีนี่ไมล่ถผกสรข้างใหมล่ถผกบอกชกัดเจนแลข้วในจดหมายของเปาโลทบีนี่เขบียนถซงผผข้เชสืนี่อ
ชาวกรลุงโรม-และเราพบภาพทบีนี่นล่าเศรข้าและนล่าเกลบียดจรลิงๆทบีนี่นกันี่น! ในโรม 3:10-18 เราอล่านวล่า:

“ตามทบีนี่มบีเขบียนไวข้แลข้ววล่า ‘ไมล่มบีผผข้ใดเปป็นคนชอบธรรมสกักคนเดบียว ไมล่มบีเลย ไมล่มบีคนทบีนี่เขข้าใจ ไมล่มบีคนทบีนี่
แสวงหาพระเจข้า เขาทลุกคนหลงทางไปหมด เขาทกันี้งปวงเปป็นคนไรข้คล่าเหมสือนกกันทกันี้งสลินี้น ไมล่มบีสกักคนเดบียวทบีนี่ทดาดบี ไมล่มบี
เลย ลดาคอของเขาคสือหลลุมฝฟังศพทบีนี่เปปิดอยผล่ เขาใชข้ลลินี้นของเขาในการลล่อลวง ภายใตข้รลิมฝปปากของเขามบีพลิษของงผรข้าย
ปากของเขาเตก็มดข้วยคดาแชล่งดล่าและคดาขมขสืนี่น เทข้าของเขาวล่องไวในการทดาใหข้นองเลสือด ในทางเดลินของเขามบีความ
พลินาศและความทลุกขร์ และเขาไมล่รผข้จกักทางแหล่งสกันตลิสลุข ในแววตาของเขาไมล่มบีความเกรงกลกัวพระเจข้า’!” 

กล่อนการตรซงกางเขนไมล่นาน ปปลาตถามพระเยซผวล่า “ความจรลิงคคืออะไร?” (ยอหร์น 18:38) คลุณเชสืนี่อใจไดข้
เลยวล่าความจรลิงจะไมล่ถผกพบในระบบตล่างๆของมนลุษยร์-ปรกัชญาและสลินี่งอสืนี่นๆ ความจรลิงถผกพบในบลุคคลผผข้หนซนี่ง นกันี่น



คสือ พระเยซผครลิสตร์เจข้า พระองคห์คคือความจรลิงนกันี้น “ซซนี่งคลกังสตลิปฟัญญาและความรผข้ทลุกอยล่างทรงปปิดซล่อนไวข้ใน
พระองคร์” (คส. 2:3)

พระวจนะของพระเจข้าคสือสถานทบีนี่ทบีนี่จะพบความจรลิงเกบีนี่ยวกกับพระเจข้าพระบลิดา, พระครลิสตร์พระบลุตร, 
พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ, วลิธบีรกับความรอด, วลิธบีดดาเนลินชบีวลิตทบีนี่เปปปี่ยมชกัยชนะ-เพราะวล่าพระวจนะคสือความจรริง (ยอหร์น 
17:17) พระเยซผทรงเปป็นพระวาทะทบีนี่รกับสภาพเนสืนี้อหนกัง และพระองคร์ตรกัสวล่า “ทล่านทกันี้งหลายจะรผข้จกักความจรลิง 
และความจรลิงนกันี้นจะทดาใหข้ทล่านทกันี้งหลายเปป็นไท...เหตลุฉะนกันี้นถข้าพระบลุตรจะทรงกระทดาใหข้ทล่านทกันี้งหลายเปป็นไท 
ทล่านกก็จะเปป็นไทจรลิงๆ” (ยอหร์น 8:32, 36) ทางเดบียวทบีนี่จะเปป็นไทจากความกลกัว เปป็นไทจากความหวาดกลกัวตล่อนลิ
รกันดรร์กาลเมสืนี่อเราจะยสืนอยผล่พระพกักตรร์พระเจข้า กก็คสือการฟฟังความจรลิงนกันี้น, เชสืนี่อความจรลิงนกันี้น, ดดาเนลินชบีวลิตโดยความ
จรลิงนกันี้น, และตายโดยความจรลิงนกันี้น-และสถานทบีนี่แหล่งเดบียวทบีนี่จะพบความจรลิงนกันี้นเกบีนี่ยวกกับสลินี่งตล่างๆฝฝ่ายวลิญญาณกก็
คสือ ในพระวจนะของพระเจข้าซซนี่งไมล่มบีวกันผลิดพลาด ไมล่มบีวกันเปลบีนี่ยนแปลง มกันี่นคงเปป็นนลิตยร์ นกันี่นเปป็นเหตลุวล่าทดาไมพญา
มารถซงกดาลกังพยายามวกันนบีนี้ทบีนี่จะทดาลายความนล่าเชสืนี่อถสือของพระวจนะของพระเจข้าดข้วยฉบกับแปลใหมล่ๆมากมาย
เหลสือเกลิน-โดยเพลินี่มเขข้านลิดหนล่อย ตกัดออกนลิดหนล่อย จกัดเรบียงคดาและวลบีใหมล่ จนกระทกันี่งในไมล่ชข้าคนไมล่เชสืนี่อทกันี้งหลาย
จะสซูญเสอียความเชรืชั่อในพระวจนะของพระเจข้า เราตข้องไมล่โฉดเขลาเกบีนี่ยวกกับอลุบายตล่างๆของซาตานทบีนี่จะทดาลาย
ลข้างและทดาลายความนล่าเชสืนี่อถสือของความจรลิงนกันี้น เราตข้องจดาไวข้วล่าความจรลิง เราตข้องจดาไวข้วล่าความจรลิงอชนเดด็ดขาด
ถผกพบในพระภาคของพระเยซผครลิสตร์เจข้า ในถข้อยคดาของอกัครทผตเปาโล “ถซงแมข้ทลุกคนจะพผดมลุสากก็ขอใหข้พระเจข้า
ทรงสกัตยร์จรลิงเถลิด” (รม. 3:4)

“เราเปป็นชทววิตนชทั้น” เหมสือนกกับทบีนี่เราไดข้ศซกษาไปกล่อนหนข้านบีนี้แลข้วในชลุดอรรถาธลิบายนบีนี้ พระเยซผไมล่ไดข้เรวิชั่มมบี
ชบีวลิตตอนพระองคร์ประสผตลิ พระบลิดาทรงมบีชบีวลิตในพระองคร์เองฉกันใด พระบลุตรกก็ทรงมบีชบีวลิตในพระองคร์เองฉกันนกันี้น 
พระครวิสตค์ของพระเจช้าทรงอยผล่ในเรลินี่มแรกนกันี้นกกับพระเจข้า; พระเยซซูของมนทุษยค์ทรงประสผตลิจากมารบียร์หญลิง
พรหมจารบีเมสืนี่อประมาณสองพกันกวล่าปปกล่อน เยซผคสือพระนามฝฝ่ายโลกของพระองคร์ ซซนี่งมบีความหมายวล่า “พระผผข้
ชล่วยใหข้รอด” โยเซฟถผกสกันี่งใหข้ตกันี้งชสืนี่อทารกนข้อยนกันี้นวล่า “เยซผ เพราะวล่าทล่านจะโปรดชล่วยชนชาตลิของทล่านใหข้รอด
จากความผลิดบาปของเขาทกันี้งหลาย” (มธ. 1:21) พระครริสตห์คสือพระนามแบบพระเจช้าของพระองคร์ ซซนี่งสสืนี่อถซงความ
เปป็นพระเจข้าของพระองคร์; และพระครลิสตร์ไมต่ทรงมอีการเรลินี่มตข้น พระองคร์ทรงอยผล่ในเรลินี่มแรกนกันี้นกกับพระเจข้า

พระเยซผไมล่เพบียงเปป็น “ชบีวลิตนกันี้น” เทล่านกันี้น แตล่พระองคร์ไดช้ทรงทกาลายผผข้ทบีนี่เคยมบีอดานาจแหล่งความตายแลข้ว: 
“แตล่เรากก็เหก็นพระเยซผ ผผข้ซซนี่งพระองคร์ทรงทดาใหข้ตนี่ดากวล่าทผตสวรรคร์แตล่หนล่อยเดบียวนกันี้น ทรงไดข้รกับสงล่าราศบีและพระ
เกบียรตลิเปป็นมงกลุฎ เพราะทบีนี่พระองคร์ทรงสลินี้นพระชนมร์ดข้วยความทลุกขร์ทรมาน ทกันี้งนบีนี้โดยพระคลุณของพระเจข้า 
พระองคร์จะไดข้ทรงชลิมความตายเพสืนี่อมนลุษยร์ทลุกคน...เหตลุฉะนกันี้นครกันี้นบลุตรทกันี้งหลายมบีสล่วนในเนสืนี้อและเลสือดอยผล่แลข้ว 
พระองคค์กด็ไดช้ทรงรชบเนรืทั้อและเลรือดเหมรือนกชน เพรืชั่อโดยความตายพระองคค์จะไดช้ทรงทกาลายผซูช้นชทั้นทอีชั่เคยมอีอกานาจ
แหต่งความตาย ครือพญามาร และจะไดช้ทรงชต่วยเขาเหลต่านชทั้นใหช้พช้นจากการเปป็นทาสชชชั่วชอีววิต เพราะเหตทุกลชวความ
ตาย” (ฮบ. 2:9, 14, 15)

พระเยซผครลิสตร์จซงทรงเปป็นผผข้ปลดปลล่อยทาสจากความตาย ทลุกคนทบีนี่ไดข้ตข้อนรกับพระองคร์โดยความเชสืนี่อกก็มบี
ชบีวลิตนลิรกันดรร์; ทลุกคนทบีนี่ปฏลิเสธพระองคร์กก็ตายในการละเมลิดและบาปทกันี้งหลาย



มนลุษยร์ธรรมดาไมล่เกรงกลกัวพระเจข้า เขาไมล่หล่วงความรอดแหล่งจลิตวลิญญาณของเขา และไมล่มบีมนลุษยร์คนใด
สามารถมาถซงพระเจข้าไดข้ยกเวข้นพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธทรงชกักนดาเขา: “แตล่มนลุษยร์ธรรมดาจะรกับสลินี่งเหลล่านกันี้นซซนี่งเปป็น
ของพระวลิญญาณแหล่งพระเจข้าไมล่ไดข้ เพราะเขาเหก็นวล่าเปป็นสลินี่งโงล่เขลา และเขาไมล่สามารถเขข้าใจไดข้ เพราะวล่าจะ
เขข้าใจสลินี่งเหลล่านกันี้นไดข้กก็ตข้องสกังเกตดข้วยจลิตวลิญญาณ” (1 คร. 2:14) ดกังนกันี้นมกันจซงเปป็นเรสืนี่องธรรมดาทบีนี่มนลุษยร์ธรรมดา
จะรกักสลินี่งตล่างๆทบีนี่เปป็นของโลก ทกันี้งชบีวลิตและความปรารถนาของเขาคสือ อกัตตา, ความเพลลิดเพลลิน, และสลินี่งดซงดผด
ตล่างๆของโลก

แตล่มกันเปป็นเรสืนี่องผวิดธรรมดาสดาหรกับผซูช้เชรืชั่อคนใดทบีนี่จะรกักสลินี่งตล่างๆซซนี่งเปป็นของโลก เพราะวล่าผผข้เชสืนี่อมบีสภาพ
แบบพระเจข้าแลข้ว, ความเปป็นพลเมสืองของเขาอยผล่ในสวรรคร์, เขาเปป็นผผข้จารลิกและคนตล่างดข้าวบนแผล่นดลินโลก, และ
เขารอคอยพระผผข้ชล่วยใหข้รอดจากสวรรคร์ในเชข้าอกันเปปปี่ยมสงล่าราศบีนกันี้นเมสืนี่อพระองคร์จะเสดก็จลงมาดข้วยเสบียงกผล่กข้อง, 
พรข้อมกกับเสบียงของอกัครเทวทผตและเสบียงแตรของพระเจข้า, เมสืนี่อบรรดาผผข้ทบีนี่ตายแลข้วในพระครลิสตร์จะเปป็นขซนี้นมาและ
เราจะถผกรกับขซนี้นไปดข้วยกกันกกับพวกเขาเพสืนี่อพบกกับองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าในฟฟ้าอากาศ

บลุตรนข้อยหลงหายในลผกา 15 นดาเสนอภาพทบีนี่ชกัดเจนของคนบาป เขาเปป็นบลุตรคนหนซนี่งจากมลุมมองฝฝ่าย
โลก และเพราะเหตลุนกันี้นเขาจซงเอาสล่วนแบล่งของเขาในมรดกนกันี้น, ออกเดลินทางไป “ยกังเมสืองไกล” และใชข้จล่าย
ทรกัพยร์สมบกัตลิของตนไปในการใชข้ชบีวลิตสดามะเลเทเมา จากนกันี้นขณะทบีนี่เขานกันี่งอยผล่ในเลข้าหมผ หลิวโหย ขกัดสน ไรข้เพสืนี่อน 
เขากก็ตระหนกักวล่าเขาชล่างเปป็นคนโงล่เสบียจรลิง เขาระลซกถซงบข้านของบลิดาของเขา เขาจดาไดข้วล่าบลิดาของเขามบีพวก
คนใชช้ทบีนี่มบีความเปป็นอยผล่ดบีกวล่าเขาตกันี้งเยอะ; และในการสดานซกผลิดอกันถล่อมใจเขากก็ลลุกขซนี้นและเรลินี่มเดลินทางกลกับไปยกัง
บข้านบลิดาของเขา “แตล่เมสืนี่อเขายกังอยผล่แตล่ไกล บลิดาแลเหก็นเขากก็มบีความเมตตา จซงวลินี่งออกไปกอดคอจลุบเขา” จากนกันี้น
บลุตรคนนบีนี้กก็กลล่าวคดาสารภาพของเขา: “บลิดาเจข้าขข้า ขข้าพเจข้าไดข้ทดาผลิดตล่อสวรรคร์และตล่อสายตาของทล่านดข้วย 
ขข้าพเจข้าไมล่สมควรจะไดข้ชสืนี่อวล่าเปป็นลผกของทล่านอบีกตล่อไป” จากนกันี้นบลิดากก็เอาเสสืนี้อคลลุมดบีทบีนี่สลุดมาสวมใหข้ลผกชายของ
เขา เอาแหวนมาสวมมสือของเขา เอารองเทข้ามาสวมเทข้าเขา และสกันี่งใหข้จกัดงานเลบีนี้ยงเพสืนี่อเปป็นเกบียรตลิใหข้แกล่การกลกับ
มาของลผกชายของเขา เขากลล่าววล่า “ลผกของเราคนนบีนี้ตายแลผู้ว แตล่กลกับเปป็นอรีก หายไปแลผู้ว แตล่ไดข้พบกจันอบีก”

พรข้อมกกับขข้อพระคกัมภบีรร์ทบีนี่ชกัดเจนขนาดนบีนี้ จะกลล่าวไดข้อยล่างไรวล่าชายหนลุล่มผผข้นบีนี้เปป็นคนทบีนี่กลกับสกัตยร์ (ผผข้เชสืนี่อทบีนี่
กลกับไปใชข้ชบีวลิตในบาป)? ถซงกระนกันี้นนกักเทศนร์และอาจารยร์บางคนกก็ใหข้การตบีความนบีนี้แกล่คดาอลุปมาเรสืนี่องนบีนี้ จรลิงๆแลข้ว 
บลุตรนข้อยหลงหายผผข้นบีนี้นดาเสนอภาพอกันสมบผรณร์แบบของชายหนลุล่มคนหนซนี่งทบีนี่มบีอายลุถซงวกัยทบีนี่รผข้จกักผลิดชอบชกันี่วดบีแลข้ว 
และแทนทบีนี่จะยอมเชสืนี่อฟฟังพระบลิดาในสวรรคร์ เขากลกับไปตามทางของโลก ดดาเนลินชบีวลิตตามความประสงคร์ของตกัว
เขาเองแทนทบีนี่จะตามพระประสงคร์ของพระเจข้า ถข้าเขาไดช้ดดาเนลินชบีวลิตตามพระประสงคร์ของพระเจข้า เขากก็คงไมล่
ลงเอยในเลข้าหมผเชล่นนกันี้น บลิดาผผข้นกันี้นกลล่าววล่า “ลผกชายของเรา”-และจากมลุมมองของสายสกัมพกันธร์แบบครอบครกัว
เขาเปป็นบลุตรชายของบลิดา เหมสือนกกับทบีนี่เราทลุกคนเปป็นบทุตรของพระเจช้าจากมลุมมองแหล่งการทรงสรช้าง แตล่ไมล่ใชล่เรา
ทลุกคนเปป็นบลุตรของพระเจข้าโดยการไถล่ บลุตรนข้อยหลงหายผผข้นบีนี้เปป็นบลุตรของบลิดาจากมลุมมองของครอบครกัวฝฝ่าย
มนลุษยร์ แตล่ในฝฝ่ายวลิญญาณเขาเปป็นผผข้ทบีนี่หลงหายและตายไปแลข้ว

ทลุกคนทบีนี่ไดข้เชสืนี่อในพระเยซผครลิสตร์เจข้าและรกับพระราชกลิจทบีนี่เสรก็จสลินี้นแลข้วของพระองคร์กก็มบีชบีวลิตอยผล่จดาเพาะ
พระเจข้า พวกเขาไดข้ผล่านจากความตายไปสผล่ชบีวลิตแลข้ว พระเยซผตรกัสวล่า “เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านทกันี้งหลายวล่า ถข้าผผข้



ใดฟฟังคดาของเราและเชสืนี่อในพระองคร์ผผข้ทรงใชข้เรามา ผผข้นกันี้นกก็มบีชบีวลิตนลิรกันดรร์ และไมล่ถผกพลิพากษา แตล่ไดข้ผล่านพข้นความ
ตายไปสผล่ชบีวลิตแลข้ว” (ยอหร์น 5:24) ผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายไดข้ถผกยข้ายออกจากความมสืดเขข้าในความสวล่างแลข้ว ออกจาก
อาณาจกักรของซาตานเขข้ามาสผล่อาณาจกักรแหล่งพระบลุตรทบีนี่รกักของพระเจข้าแลข้ว (คส. 1:13) ททุกคนทบีนี่เชสืนี่อในพระเยซผ
กก็มบีชบีวลิตนลิรกันดรร์ “และผผข้ทบีนี่ไมข่เชสืนี่อในพระบลุตรกก็จะไมล่เหก็นชบีวลิต แตล่พระพลิโรธของพระเจข้าตกอยผล่กกับเขา” (ยอหร์น 
3:36) 

คทุณรกับพระเยซผเจข้าเปป็นพระผผข้ชล่วยใหข้รอดสล่วนตกัวของคลุณแลข้วหรสือยกัง? คลุณรกับชบีวลิตจากพระองคร์แลข้วหรสือ
ยกัง? ถข้ายกัง ขอพระเจข้าทรงโปรดใหข้คลุณรกับมกันเดบีดี๋ยวนบีนี้ “จงเชสืนี่อวางใจในพระเยซผครลิสตร์เจข้า และทล่านจะรอดไดข้”
(กลิจการ 16:31) จงฟฟังและเชสืนี่อฟฟังพระวจนะของพระองคร์ และพระองคร์จะประทานชบีวลิตนลิรกันดรร์แกล่คลุณ!

“ไมต่มอีผซูช้ใดมาถจึงพระบวิดาไดช้นอกจากมาทางเรา” เมสืนี่อพระเจข้าตรกัสวล่า “ไมต่มอีผซูช้ใด” พระองคร์กก็ทรง
หมายความตามนกันี้นจรลิงๆ ไมล่วล่าคนๆหนซนี่งจรลิงใจขนาดไหน ไมล่วล่าเขาจะอลุทลิศตกัวและถวายตกัวมากขนาดไหน เขากก็
ไมล่สามารถมองเหก็นพระเจข้าพระบลิดาไดข้เวข้นไวข้โดยทางพระเยซผพระบลุตร พระครลิสตร์ทรงเปป็นทางเดรียวไปหาพระ
บลิดา; ไมข่มรีทางอสืนี่น ไมล่มบีความจรลิงอสืนี่น ไมล่มบีชบีวลิตอสืนี่น: “เพราะวล่าผผข้ใดจะวางรากอสืนี่นอบีกไมล่ไดข้แลข้ว นอกจากทบีนี่วางไวข้
แลข้วคสือพระเยซผครลิสตร์” (1 คร. 3:11)

“ในผซูช้อรืชั่นความรอดไมต่มอีเลย ดช้วยวต่านามอรืชั่นซจึชั่งใหช้เราทชทั้งหลายรอดไดช้ ไมต่ทรงโปรดใหช้มอีในทต่ามกลาง
มนทุษยค์ทชชั่วใตช้ฟฟ้า” (กลิจการ 4:12)

ขข้อ 7: “ถช้าทต่านทชทั้งหลายรซูช้จชกเราแลช้ว ทต่านกด็จะรซูช้จชกพระบวิดาของเราดช้วย และตชทั้งแตต่นอีทั้ไปทต่านกด็รซูช้จชก
พระองคค์และไดช้เหด็นพระองคค์”

พระเยซผทรงเปป็นมากกวล่าการสกาแดงใหช้ประจชกษค์ของพระเจข้าพระบลิดา: พระองคร์ทรงเปป็นพระเจช้าในเนชทั้อ
หนทง คดากลล่าวในพระคดาขข้อนบีนี้ถผกเชสืนี่อมโยงกกับบรลิบทโดยตรงทกันี้งหมด พวกอกัครทผตพบวล่าเปป็นเรสืนี่องยากทบีนี่จะเขข้าใจ
ถข้อยคดาของพระเยซผเกบีนี่ยวกกับพระบลิดา, พระองคร์เอง, พระนลิเวศของพระบลิดา, และการทบีนี่พระเยซผทรงเปป็นทาง
เดบียวไปสผข่พระนลิเวศของพระบลิดา พวกเขาไมล่สามารถเขข้าใจความจรลิงเหลล่านบีนี้ไดข้เพราะวล่าพวกเขาไมล่ไดข้เขข้าใจอยต่าง
ถต่องแทช้วล่าพระเยซผทรงเปป็นผผข้ใด พวกเขาเชสืนี่อวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระบลุตรของพระเจข้า, พระเมสสลิยาหร์ของพวก
เขา, แตล่พวกเขายกังไมล่เขข้าใจอยล่างถล่องแทข้ถซงความจรลิงทบีนี่วล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจจ้าในเนรืทั้อหนชง

ความรผข้เกบีนี่ยวกกับพระเจข้าพระบลิดาถผกไดข้มาโดยทางพระเยซผพระบลุตรเพบียงผผข้เดบียว ถข้าเรารผข้จกักพระบลิดา เรา
กก็รผข้จกักพระบลุตร-และมกันกก็เปป็นความจรลิงพอๆกกันทบีนี่วล่าเรารผข้จกักพระบลิดาพอๆกชบทอีชั่เรารซูช้จชกพระบทุตร ยลินี่งเรารผข้จกักและ
เขข้าใจพระบลุตรอยล่างเตก็มเปปปี่ยมมากเทล่าไร เรากก็ยลินี่งรผข้จกักและเขข้าใจพระบลิดาอยล่างเตก็มเปปปี่ยมมากเทล่านกันี้น

“ตชทั้งแตต่นอีทั้ไปทต่านกด็รซูช้จชกพระองคค์และไดช้เหด็นพระองคค์” กลล่าวอบีกนกัยหนซนี่ง พระองคร์ตรกัสวล่า “เมสืนี่อรผข้จกักเรา 
พวกทล่านกก็รผข้จกักพระบลิดาดข้วย เมสืนี่อเหด็นเรา พวกทล่านกก็เหก็นพระบลิดาดข้วยเทล่าทบีนี่พระบลิดาทรงถผกรผข้จกักไดข้และถผกมอง
เหก็นไดข้โดยมนลุษยร์เดลินดลิน” ความเปป็นหนซนี่งเดบียวกกันระหวล่างพระบลิดากกับพระบลุตรนกันี้นใกลข้ชลิดเหลสือเกลิน, สมบผรณร์
แบบเหลสือเกลิน, จนคนทกันี้งหลายทบีนี่มองเหก็นและรผข้จกักพระบลุตรกก็มองเหก็นและรผข้จกักพระบลิดาเชล่นกกัน “ผผข้ใดอยผล่ในพระ
โอวาท (หลกักคดาสอน) ของพระครลิสตร์ ผผข้นกันี้นกก็มบีทกันี้งพระบลิดาและพระบลุตร” (2 ยอหร์น 9 วรรคหลกัง)



นบีนี่เปป็นหนซนี่งในสลินี่งเหลล่านกันี้นซซนี่งเราไมล่สามารถเขข้าใจไดข้อยล่างครบถข้วนสมบผรณร์ ไมล่มบีภาษาใดทบีนี่จะแสดงออก
ถซงมกันไดข้อยล่างมากพอ ดกังนกันี้นเราจซงยอมรกับมกันโดยความเชสืนี่อ เราเชสืนี่อและยดาเกรงความจรลิงขข้อนบีนี้ และในวลิธบีอกัน
อล่อนแอของเรา เรากก็พยายามทบีนี่จะอธลิบายมกัน แตล่เราจะไมล่มบีวกันเขข้าใจตรบีเอกานลุภาพไดข้อยล่างถล่องแทข้ อยล่างไร
กก็ตาม ยลินี่งเราอล่านพระวจนะและรกับมกันเปป็นอาหารฝฝ่ายวลิญญาณมากเทล่าไร เรากก็ยลินี่งไดข้รกับความสวล่างผต่านทางพระ
วจนะและเรากก็ยลินี่งทราบเกบีนี่ยวกกับพระครลิสตร์มากเทล่านกันี้น ดกังนกันี้นสลินี่งทบีนี่ตามมากก็คสือวล่า ยลินี่งเราทราบเกบีนี่ยวกกับพระครลิสตร์
มากเทล่าไร เรากก็จะยลินี่งทราบเกบีนี่ยวกกับพระบลิดาในสวรรคร์มากเทล่านกันี้น

ขข้อ 8: “ฟปีลวิปทซูลพระองคค์วต่า “พระองคค์เจช้าขช้า ขอสกาแดงพระบวิดาใหช้ขช้าพระองคค์ทชทั้งหลายเหด็นและพวก
ขช้าพระองคค์จะพอใจ”

ความคลิดของมนลุษยร์ไมล่สามารถเขข้าใจสลินี่งลซกลนี้ดาเหลล่านกันี้นของพระเจข้าไดข้อยล่างรวดเรก็ว และฟปลลิปกก็ไมล่เขข้าใจ
สลินี่งทบีนี่พระเยซผเพลินี่งตรกัสแกล่โธมกัส ไมล่มบีขข้อสงสกัยเลยวล่า เขาเองกก็กดาลกังคลิดในแงล่ของสลินี่งธรรมดาและความคลิดของเขากก็
จดจล่ออยผล่กกับการไดข้เหด็นพระบลิดาจรลิงๆ อาจมบีเหตลุผลหลายประการสดาหรกับเรสืนี่องนบีนี้ บางทบีฟปลลิปอาจกดาลกังคลิดถซง
ประสบการณร์ของโมเสสเมสืนี่อ, ในคดาตอบตล่อคดาอธลิษฐานทบีนี่รข้อนรนของเขา, เขาไดข้รกับอนลุญาตใหข้ซล่อนอยผล่ในชล่องหลิน
และพระเจข้าทรงอนลุญาตใหข้เขามองเหก็นสงล่าราศบีทบีนี่คล่อยๆจากไปของพระองคร์ขณะทบีนี่พระองคร์เสดก็จผล่านไป โมเสส
ไดข้อธลิษฐานวล่า “ขอทรงโปรดสดาแดงสงล่าราศบีของพระองคร์แกล่ขข้าพระองคร์เถลิด” และพระเจข้าตรกัสวล่า “เจข้าจะเหก็น
หนข้าของเราไมล่ไดข้ เพราะมนลุษยร์เหก็นหนข้าเราแลข้วจะมบีชบีวลิตอยผล่ไมล่ไดข้...ดผเถลิด มบีทบีนี่แหล่งหนซนี่งอยผล่ใกลข้เรา เจข้าจงไปยสืนอยผล่
บนศลิลานกันี้น แลข้วขณะเมสืนี่อสงล่าราศบีของเรากดาลกังผล่านไป เราจะซล่อนเจข้าไวข้ในชล่องศลิลาและจะบกังเจข้าไวข้ดข้วยมสือเรา
จนกวล่าเราจะผล่านไป เมสืนี่อเราเอามสือของเราออกแลข้ว เจข้าจะเหก็นหลกังของเรา แตล่หนข้าของเราเจข้าจะมลิไดข้เหก็น”
(อพย. 33:18-23 บางสล่วน) 

อาจเปป็นไดข้วล่าฟปลลิปกดาลกังคลิดถซงตอนทบีนี่โมเสส อาโรน และคนอสืนี่นๆไดข้รกับอนลุญาตใหข้มองเหก็นการเปปิดเผย
อกันยลินี่งใหญล่นกันี้นทบีนี่ถผกบกันทซกในอพยพ 34:5-8:

“ฝฝ่ายพระเยโฮวาหร์เสดก็จลงมาในเมฆ และโมเสสยสืนอยผล่กกับพระองคร์ทบีนี่นกันี่น และออกพระนามพระเยโฮ
วาหร์ พระเยโฮวาหร์เสดก็จผล่านไปขข้างหนข้าทล่าน ตรกัสวล่า “พระเยโฮวาหร์ พระเยโฮวาหร์พระเจข้า ผผข้ทรงพระกรลุณา 
ทรงกอปรดข้วยพระคลุณ ทรงกรลินี้วชข้า และบรลิบผรณร์ดข้วยความเมตตาและความจรลิง ผผข้ทรงสดาแดงความเมตตาตล่อ
มนลุษยร์กระทกันี่งพกันชกันี่วอายลุ ผผข้ทรงโปรดยกโทษความชกันี่วชข้า การละเมลิดและบาปของเขาเสบีย แตล่จะทรงถสือวล่าไมล่มบี
โทษกก็หามลิไดข้ และใหข้โทษเพราะความชกันี่วชข้าของบลิดาตกทอดไปถซงลผกหลานสามชกันี่วสบีนี่ชกันี่วอายลุคน” ฝฝ่ายโมเสสจซงรบีบ
กราบลงทบีนี่พสืนี้นดลินนมกัสการ”

หรสือบางทบีฟปลลิปอาจกดาลกังคลิดถซงอลิสยาหร์ 40:5: “และจะเผยสงล่าราศบีของพระเยโฮวาหร์ และบรรดาเนสืนี้อ
หนกังจะไดข้เหก็นดข้วยกกัน เพราะพระโอษฐร์ของพระเยโฮวาหร์ตรกัสไวข้แลข้ว” คดากลล่าวนบีนี้จากอลิสยาหร์เปป็นคดาพยากรณร์ 
แตล่ฟปลลิปไมล่มบีภาคพกันธสกัญญาเหมสือนอยล่างทบีนี่เรามบี, วกันเพก็นเทคอสตร์นกันี้นยกังไมล่ไดข้มาถซง, และดข้วยเหตลุนบีนี้พระวลิญญาณ
จซงไมล่ไดข้ใหข้ความสวล่างพวกสาวกเหลล่านกันี้น ฟปลลิปกดาลกังคลิดอยล่างทบีนี่ความคลิดของมนลุษยร์คลิด และเขาอยากเหด็นพระ
บลิดา



ขข้อ 9: “พระเยซซูตรชสกชบเขาวต่า “ฟปีลวิปเออ๋ย เราไดช้อยซูต่กชบทต่านนานถจึงเพอียงนอีทั้ และทต่านยชงไมต่รซูช้จชกเราหรรือ 
ผซูช้ทอีชั่ไดช้เหด็นเรากด็ไดช้เหด็นพระบวิดา และทต่านจะพซูดไดช้อยต่างไรวต่า ‘ขอสกาแดงพระบวิดาใหช้ขช้าพระองคค์ทชทั้งหลายเหด็น”

ในทบีนี่นบีนี้พระเยซผทรงกลล่าวคดาตดาหนลิแบบเบาๆ เราทราบจากยอหร์น 1:43 วล่าฟปลลิปเปป็นหนซนี่งในสาวกคน
แรกๆทบีนี่องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าทรงเรบียก และดข้วยเหตลุนบีนี้พระองคร์จซงทรงถามเขาวล่า “เราไดข้อยผล่กกับทล่านมานานขนาดนบีนี้
แลข้วนะ ฟปลลิป และทล่านยกังไมล่รผข้จกักเราหรสือ? ทล่านไดข้เดลินกกับเรามาตลอดการรกับใชข้บนโลกนบีนี้ของเรา และทล่านยกังไมล่
เขข้าใจอบีกหรสือวล่าเราเปป็นใคร?”  ฟปลลิปอยากเหก็นพระเจข้า และเขาไมล่รผข้ตกัววล่าเขากดาลกังยสืนอยผล่ตต่อเบรืทั้องพระพชกตรค์ของ
พระเจช้าในเนสืนี้อหนกัง ผล่านทางถข้อยคดาทบีนี่พระองคร์ตรกัสและการอกัศจรรยร์เหลล่านกันี้นทบีนี่พระองคร์ทรงกระทดา พระเยซผไดข้
แสดงใหข้เหก็นสงล่าราศบีของพระเจข้าแลข้วและไดข้สดาแดงพระองคร์เองใหข้ประจกักษร์แลข้วในฐานะผผข้ทบีนี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียว
ของพระบลิดา พระองคร์ทรงเปป็นพระฉายทบีนี่ปรากฏแกล่ตาของพระเจข้าผผข้ทรงไมล่ปรากฏแกล่ตา (2 คร. 5:19) 
พระองคร์ทรงเปป็นความสวล่างจข้าแหล่งสงล่าราศบีของพระบลิดา, พระฉายทบีนี่ประจกักษร์แกล่ตาของตกัวตนของพระองคร์ (ฮบ.
1:3) ในพระองคร์ความบรลิบผรณร์ทกันี้งสลินี้นของตรบีเอกานลุภาพสถลิตอยผล่ (คส. 2:9)

มนลุษยร์ธรรมดามองเหก็นดข้วยดวงตาแบบธรรมดา แตล่มนลุษยร์ฝฝ่ายวลิญญาณมองเหก็นดข้วยดวงตาแหล่งความ
เชสืนี่อ ความจรลิงอกันลซกลนี้ดาทบีนี่ถผกชบีนี้ใหข้เหก็นตรงนบีนี้กก็คสือวล่า เราทบีนี่มองเหก็นพระเยซผดข้วยดวงตาแหล่งความเชสืนี่อ, ซซนี่งไดข้เชสืนี่อ
อยล่างจรลิงใจแลข้ววล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระบลุตรนลิรกันดรร์ทบีนี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจข้า, กก็ไดข้เหก็นพระเจข้าพระบลิดา
มากเทล่าทบีนี่มนลุษยร์เดลินดลินจะสามารถเขข้าใจไดข้ ความเปป็นหนซนี่งเดบียวกกันระหวล่างพระบลิดากกับพระบลุตรนกันี้นครบ
บรลิบผรณร์เหลสือเกลินจนการไดข้เหก็นพระบลุตรกก็เทล่ากกับไดข้เหก็นพระบลิดา และกระนกันี้นเราตข้องระมกัดระวกังมากๆในการรผข้
และเชสืนี่อวล่าพระบลิดากกับพระบลุตรทรงเปป็นสองบลุคคลทบีนี่แตกตล่างกกัน

ขข้อ 10: “ทต่านไมต่เชรืชั่อหรรือวต่า เราอยซูต่ในพระบวิดาและพระบวิดาทรงอยซูต่ในเรา คกาซจึชั่งเรากลต่าวแกต่ทต่านทชทั้ง
หลายนชทั้น เรามวิไดช้กลต่าวตามใจชอบ แตต่พระบวิดาผซูช้ทรงสถวิตอยซูต่ในเราไดช้ทรงกระทกาพระราชกวิจของพระองคค์”

ถข้อยคดาและกลิจการของพระเยซผนกันี้นเปป็นการเปปิดเผยอกันสมบผรณร์แบบและไมล่อาจปฏลิเสธไดข้ของพระเจข้า
ผผข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ ถข้อยคดาของพระองคร์คสือกวิจการทชทั้งหลาย เพราะวล่าถข้อยคดาของพระองคร์มบีฤทธลิธเดชมากเหลสือเกลิน
จนเมสืนี่อพระองคร์ตรกัส มกันกก็สดาเรก็จจรลิง เมสืนี่อพระองคร์ทรงบกัญชา มกันกก็มกันี่นคง ทบีนี่อลุโมงคร์ฝฟังศพของลาซารกัส พระองคร์
ทรงเรบียกแคล่วล่า “ลาซารกัสเออ๋ย จงออกมาเถลิด!” และชายผผข้นกันี้นทบีนี่ตายมาสบีนี่วกันแลข้วกก็ออกมาจากอลุโมงคร์ฝฟังศพ

“คกาซจึชั่งเรากลต่าวแกต่ทต่านทชทั้งหลายนชทั้น เรามวิไดช้กลต่าวตามใจชอบ” พระเยซผตรกัสชกัดเจนมากๆเสมอวล่า
พระองคร์ไมล่ไดข้กระทดาสลินี่งใดโดยเปป็นเอกเทศจากพระเจข้าพระบลิดาเลย พระองคร์ไมล่เพบียงดดาเนลินชบีวลิตและกระทดากลิจ
ภายใตข้พระประสงคร์ของพระบลิดาเทล่านกันี้น แตล่ถข้อยคดาทบีนี่พระองคร์ตรกัสกก็ถผกประทานใหข้แกล่พระองคร์โดยพระบลิดา 
ถข้อยคดาและกลิจการของพระเยซผลข้วนถผกตกลงแลข้วในสภานลิรกันดรร์ของตรบีเอกานลุภาพกล่อนโลกนบีนี้ไดข้ถผกเนรมลิตสรข้าง

“คกาซจึชั่งเรากลต่าวแกต่ทต่านทชทั้งหลายนชทั้น เรามวิไดช้กลต่าวตามใจชอบ” อบีกครกันี้งเราเผชลิญหนข้ากกับความจรลิงอกันไรข้
ขบีดจดากกัดแหล่งความเปป็นหนซนี่งเดบียวกกันอกันลซกลกับและไมล่อาจไขปรลิศนาไดข้ของพระเจข้าพระบลิดาและพระเจข้าพระบลุตร
ถซงแมข้พระเยซผทรงเปป็นมนลุษยร์จรลิงๆ พระองคร์กก็ไมล่เคยหยทุดยชทั้งทบีนี่จะเปป็นพระเจข้าเลย และดกังนกันี้นพระองคร์จซงตรกัสไดข้วล่า
“พระบลิดาทรงกระทดาพระราชกลิจ”



ขข้อ 11: “จงเชรืชั่อเราเถวิดวต่าเราอยซูต่ในพระบวิดาและพระบวิดาทรงอยซูต่ในเรา หรรือมวิฉะนชทั้นกด็จงเชรืชั่อเราเพราะ
กวิจการเหลต่านชทั้นเถวิด”

ในทบีนี่นบีนี้พระเยซผทรงใชข้ถข้อยคดาเดบียวกกับทบีนี่พระองคร์ทรงใชข้ในการตรกัสแกล่พวกศกัตรผของพระองคร์ในบททบีนี่ 10 
ขข้อ 38 พระองคร์ตรกัสแกล่พวกเขาวล่า “ถข้าเราปฏลิบกัตลิพระราชกลิจนกันี้น แมข้วล่าทล่านมลิไดข้เชสืนี่อในเรา กก็จงเชสืนี่อเพราะพระ
ราชกลิจนกันี้นเถลิด เพสืนี่อทล่านจะไดข้รผข้และเชสืนี่อวล่าพระบลิดาทรงอยผล่ในเรา และเราอยผล่ในพระบลิดา” ถข้าฟปลลิปไมล่เขข้าใจและ
ไมล่สามารถเชสืนี่อไดข้วล่าพระเยซผและพระเจข้าทรงเปป็นหนซนี่งเดบียวกกัน เขากก็ตข้องยอมรกับขข้อพลิสผจนร์เรสืนี่องความเปป็นหนซนี่ง
เดบียวกกันนกันี้นในการอกัศจรรยร์เหลล่านกันี้นทบีนี่องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าไดข้ทรงกระทดาและในพระราชกลิจทบีนี่พระองคร์ไดข้ทรงกระทดา
แลข้ว แนล่นอนวล่าไมล่มบีผผข้ใดนอกจากพระเจข้าสามารถกระทดาพระราชกลิจเหลล่านกันี้นทบีนี่พระเยซผไดข้ทรงกระทดาตล่อหนข้า
พวกสาวกของพระองคร์

พวกสาวกไมล่ไดข้เขข้าใจความเปป็นพระเจข้าของพระเยซผอยล่างถล่องแทข้จนกระทกันี่งหลกังจากการฟฟฟื้นคสืน
พระชนมร์และการเสดก็จขซนี้นสผล่สวรรคร์ของพระองคร์แลข้ว ความมสืดบอดแหล่งความคลิดของพวกเขาเปป็นเรสืนี่องยากทบีนี่เรา
จะเขข้าใจ แตล่เราวกันนบีนี้มบีพระวจนะของพระเจข้าทบีนี่ครบบรลิบผรณร์และสมบผรณร์แบบ และใน 1 ยอหร์น 5:20 เราอล่านวล่า
“เราทกันี้งหลายรผผู้วข่าพระบลุตรของพระเจข้าเสดก็จมาแลข้ว และไดข้ทรงประทานความเขข้าใจแกล่เรา เพสืนี่อใหข้เรารผข้จกัก
พระองคร์ผผข้เทบีนี่ยงแทข้ และเราทกันี้งหลายอยผล่ในพระองคร์ผผข้เทบีนี่ยงแทข้นกันี้น คสืออยผล่ในพระเยซผครลิสตร์พระบลุตรของพระองคร์ นบีนี่
แหละเปป็นพระเจข้าเทบีนี่ยงแทข้ และเปป็นชบีวลิตนลิรกันดรร์”

ในขข้อพระคดาทบีนี่เราศซกษากกันอยผล่ เชล่นเดบียวกกับในทบีนี่อสืนี่นๆอบีกหลายแหล่ง พระเยซผเจข้าทรงกลล่าววล่าถข้อยคดาของ
พระองคร์และกลิจการตล่างๆของพระองคร์คสือคดาพยานของพระเจข้าเกบีนี่ยวกกับอกัตลกักษณร์ของพระองคร์, ขข้อพลิสผจนร์เกบีนี่ยว
กกับสภาพแบบพระเจข้าของพระองคร์และภารกลิจแบบพระเจข้าของพระองคร์ มกันเปป็นความผลิดใหญล่หลวงทบีนี่จะตกัดทลินี้ง
การอกัศจรรยร์ตล่างๆในฐานะเปป็นหลกักฐานอยล่างหนซนี่งวล่าความเชสืนี่อแบบครลิสเตบียนคสือศาสนาเดบียวทบีนี่จะชล่วยเราใหข้รอด
และทดาใหข้เราเหมาะสมสดาหรกับอาณาจกักรของพระเจข้า พวกเสรบีนลิยมและพวกสมกัยใหมล่นลิยมปฏวิเสธการอกัศจรรยร์
เหลล่านกันี้น แตล่เราทบีนี่เชสืนี่อพระคกัมภบีรร์กก็เชสืนี่อการอชศจรรยค์เหลล่านกันี้นของพระคกัมภบีรร์-ในภาคพกันธสกัญญาเดลิมเชล่นเดบียวกกับ
ในภาคพกันธสกัญญาใหมล่-และเราเชสืนี่อวล่าการอกัศจรรยร์และกลิจการเหลล่านกันี้นของพระเยซผพลิสผจนร์วล่าพระองคร์ทรงเปป็น
พระเจข้าในเนสืนี้อหนกังอยล่างแนล่นอน

ขข้อ 12: “เราบอกความจรวิงแกต่ทต่านทชทั้งหลายวต่า ผซูช้ทอีชั่เชรืชั่อในเราจะกระทกากวิจการซจึชั่งเราไดช้กระทกานชทั้นดช้วย 
และเขาจะกระทกากวิจการทอีชั่ยวิชั่งใหญต่กวต่านชทั้นออีก เพราะวต่าเราจะไปถจึงพระบวิดาของเรา”

“แทข้จรลิงแลข้วสองรอบ” ในพระคดาขข้อนบีนี้มากล่อนถข้อยคดาหนลุนใจขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าทบีนี่ตรกัสแกล่พวกสาวก
ของพระองคร์เพสืนี่อทบีนี่พวกเขาจะไมล่กลายเปป็นเหลล่าผผข้รกับใชข้ทบีนี่อล่อนแอและชล่วยเหลสือตกัวเองไมล่ไดข้หลกังจากทบีนี่พระองคร์
เสดก็จจากไปแลข้ว ตรงกกันขข้าม พวกเขาจะทดาการอกัศจรรยร์ตล่างๆตล่อไป, พวกเขาจะทดาการงานตล่างๆซซนี่งจะยสืนยกัน
ขข้อเทก็จจรลิงเรสืนี่องความเปป็นสาวกของพวกเขา การอกัศจรรยร์ตล่างๆทบีนี่ถผกบกันทซกในหนกังสสือกลิจการทดาใหข้คดาตรกัสของ
พระเยซผทบีนี่ตรกัสตรงนบีนี้สดาเรก็จจรลิง เพราะวล่าตามบกันทซกในหนกังสสือนกันี้นพวกอกัครทผตไดข้รกักษาคนเจก็บปฝ่วย, ทดาใหข้คนตาย
เปป็นขซนี้น, ขกับพวกผบีออก, และกระทดาการอกัศจรรยร์อกันทรงฤทธลิธอสืนี่นๆอบีกมากมาย



“ผซูช้ทอีชั่เชรืชั่อในเราจะกระทกากวิจการซจึชั่งเราไดช้กระทกานชทั้นดช้วย” แนล่นอนวล่าคดากลล่าวนบีนี้ถผกทดาใหข้สดาเรก็จจรลิงแลข้ว 
ตามทบีนี่กลล่าวไวข้ในฮบีบรผ 2:1-4: 

“เหตลุฉะนกันี้นเราควรจะสนใจในขข้อความเหลล่านกันี้นทบีนี่เราไดข้ยลินไดข้ฟฟังใหข้มากขซนี้นอบีก เพราะมลิฉะนกันี้นในเวลา
หนซนี่งเวลาใดเราจะหล่างไกลไปจากขข้อความเหลล่านกันี้น ดข้วยวล่าถข้าถข้อยคดาซซนี่งทผตสวรรคร์ไดข้กลล่าวไวข้นกันี้นมกันี่นคง และการ
ละเมลิดกกับการไมล่เชสืนี่อฟฟังทลุกอยล่างไดข้รกับผลตอบสนองตามความยลุตลิธรรมแลข้ว ดกังนกันี้นถข้าเราละเลยความรอดอกันยลินี่ง
ใหญล่แลข้ว เราจะรอดพข้นไปอยล่างไรไดข้ ความรอดนชทั้นไดช้เรวิชั่มขจึทั้นโดยการประกาศขององคค์พระผซูช้เปป็นเจช้าเอง และ
บรรดาผซูช้ทอีชั่ไดช้ยวินพระองคค์ กด็ไดช้รชบรองแกต่เราวต่าเปป็นความจรวิง ทชทั้งนอีทั้พระเจจ้ากก็ทรงเปป็นพยานดจ้วย โดยทรงแสดง
หมายสดาคทญและการมหทศจรรยค์ และโดยการอทศจรรยค์ตว่างๆ และโดยของประทานจากพระววิญญาณบรวิสสุทธวิธ 
ซจึชั่งทรงประทานตามพระประสงคค์ของพระองคค์” (“บรรดาผผข้ทบีนี่ไดข้ยลินพระองคร์” แนล่นอนวล่าหมายถซง พวกสาวก
เหลล่านกันี้น)

เปาโลกลล่าวแกล่เหลล่าผผข้เชสืนี่อชาวเมสืองโครลินธร์วล่า “แตล่เมสืนี่อความสมบผรณร์มาถซงแลข้ว ความบกพรล่องนกันี้นกก็จะ
สผญไป” (1 คร. 13:10) เราผผข้มบีพระวจนะของพระเจข้าอกันสมบผรณร์แบบกก็ไมล่ตข้องการการอกัศจรรยร์ตล่างๆอยล่างการ
ทดาใหข้คนตายเปป็นขซนี้นและการรกักษาคนปฝ่วยแบบอกัศจรรยร์ ใชล่แลข้วครกับ ผมเชสืนี่อในการรกักษาโรคแบบของพระเจข้า 
ผมรผข้วล่าพระเจข้าทรงรกักษาคนเจก็บปฝ่วยจรลิงๆ และสล่วนตกัวแลข้วผมไดข้รกับการชล่วยใหข้พข้นจากขากรรไกรแหล่งความ
มรณาโดยคดาอธลิษฐานตล่างๆของผผข้คนทบีนี่รกักของพระเจข้า; แตล่ไมล่มบีเหตลุผลทบีนี่จะคลิดเอาเองวล่าพระเยซผทรงหมายความ
วล่าการอกัศจรรยร์อกันทรงฤทธลิธเหลล่านบีนี้จะถผกกระทดาโดยเหลล่าผผข้รกับใชข้วกันนบีนี้

ในพระคกัมภบีรร์เราพบการอกัศจรรยร์อกันยลินี่งใหญล่เหลล่านกันี้นเกลิดขซนี้นเสมอในชล่วงเวลาวลิกฤตลิ เชล่น การทบีนี่พระเจข้า
ทรงชล่วยชนชาตลิอลิสราเอลใหข้รอดพข้นจากอบียลิปตร์ หรสือในวกันเพก็นเทคอสตร์เมสืนี่อครลิสตจกักรถผกใหข้กดาเนลิด และในชล่วง
เวลาเปลบีนี่ยนผล่านจากพระราชบกัญญกัตลิไปสผล่พระคลุณตามทบีนี่ถผกบกันทซกในหนกังสสือกลิจการของพวกอกัครทผต เปาโลรกักษา
คนปฝ่วยและทดาใหข้คนตายเปป็นขซนี้น และในกลิจการ 5:15 เราอล่านวล่าคนปฝ่วยถผกนดามาวางตามถนนบนทบีนี่นอนและ
เเครล่ และพวกเขาถผกรกักษาใหข้หายเมสืนี่อเงาของเปโตรทาบบนพวกเขา แตล่เราไมล่อล่านเจอในพระคกัมภบีรร์เลยวล่าผผข้รกับ
ใชข้ทกันี้งหลายในสมกัยนบีนี้และโมงยามนบีนี้จะทดาใหข้คนตายเปป็นขซนี้นและรกักษาคนปฝ่วยเหมสือนกกับทบีนี่คนเหลล่านกันี้นไดข้กระทดา 
เรามบีพระวจนะทบีนี่ครบบรลิบผรณร์แลข้วของพระเจข้า และ “เราควรใสล่ใจเปป็นพลิเศษตล่อสลินี่งเหลล่านกันี้นทบีนี่เราไดข้ยลินแลข้ว”

“และเขา (พวกทต่าน) จะกระทกากวิจการทอีชั่ยวิชั่งใหญต่กวต่านชทั้นออีก” เราอาจกลล่าวไมล่ไดข้อยล่างแทข้จรลิงวล่าพวก
อกัครทผตไดข้กระทดาการอกัศจรรยร์ตล่างๆทบีนี่ยลินี่งใหญล่กวล่าองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเรา แตล่หลกังจากวกันเพก็นเทคอสตร์นกันี้นโดย
ฤทธลิธเดชของพระเจข้า พวกเขากก็กระทดาการงานตล่างๆทบีนี่มหกัศจรรยร์มากกวล่า เพราะวล่าสลุดยอดการอกัศจรรยร์คสือ 
ความรอดของคนบาป! ถข้อยคดาเหลล่านบีนี้ของพระเยซผถผกทดาใหข้สดาเรก็จจรลิงแลข้วเมสืนี่อเปโตรและอกัครทผตคนอสืนี่นๆเทศนา 
ในกลิจการ 2:41 เราอล่านวล่าสามพกันคนไดข้รกับความรอด และในกลิจการ 6:7 เราอล่านวล่า “การประกาศพระวจนะ
ของพระเจข้าไดข้เจรลิญขซนี้น และจดาพวกศลิษยร์กก็ทวบีขซนี้นเปป็นอกันมากในกรลุงเยรผซาเลก็ม และพวกปทุโรหวิตเปป็นอชนมากกด็ไดช้
เชรืชั่อฟปังในความเชรืชั่อนชทั้น”

เหลล่าผผข้รผข้ภาษากรบีกบอกเราวล่าวลบีนบีนี้ในภาษากรบีกอล่านวล่า “และเขาจะทดายลินี่งใหญล่กวล่าสลินี่งเหลล่านบีนี้” จงสกังเกต
วล่าคดาวล่า “กลิจการ” ไมล่ไดข้อยผล่ตรงนกันี้น ดกังนกันี้นเราจซงยกเหตลุผลไดข้วล่าพระเยซผไมล่ไดข้กดาลกังหมายถซงการอกัศจรรยร์ทาง



กายภาพ แตล่ทรงหมายถซงสลินี่งอสืนี่นทบีนี่จะใหญล่โตมากกวล่าการทดาใหข้คนตายเปป็นขซนี้นหรสือการรกักษารล่างกายทบีนี่เจก็บปฝ่วยใหข้
หาย พวกอกัครทผตจะทดาบางสลินี่งทบีนี่ยวิชั่งใหญต่กวล่าการอกัศจรรยร์เหลล่านกันี้นทบีนี่พระองคร์ไดข้ทรงกระทดา และผมไมล่สงสกัยเลย
วล่าพระองคร์กดาลกังตรกัสถซงการประกาศขล่าวประเสรลิฐ การประกาศขล่าวประเสรลิฐเรสืนี่องพระครลิสตร์ผผข้ทรงเปป็นขซนี้นและ
ไดข้รกับการยกชผแลข้ว, การปฝ่าวประกาศพระคลุณของพระเจข้าแกล่มนลุษยร์ทลุกคน, การชบีนี้นดาวลิญญาณหลายดวงจาก
ความมสืดมาสผล่ความสวล่างและการทดาใหข้พวกคนไมล่เชสืนี่อไดข้รกับการบกังเกลิดโดยพระวลิญญาณ คสือการอกัศจรรยร์อยล่าง
หนซนี่งทบีนี่ยลินี่งใหญล่กวล่าการรกักษาคนโรคเรสืนี้อนใหข้หายหรสือการทดาใหข้แขนทบีนี่ลบีบหายเปป็นปกตลิ พระเจข้าประทานฤทธลิธเดช
เหนสือธรรมดาใหข้แกล่อกัครทผตเหลล่านบีนี้และพวกเขามบีของประทานตล่างๆทบีนี่เหนสือธรรมดา-แตล่นกันี่นคสือระหวล่างชล่วง
เปลบีนี่ยนผล่านในศตวรรษแรกของความเชสืนี่อแบบครลิสเตบียน พระเจข้าทรงพอพระทกัยยลินี่งนกักและทรงไดข้รกับเกบียรตลิโดย
กลิจการของพระเยซผพระบลุตร และพระองคร์ทรงใหข้เกบียรตลิพระบลุตรโดยการประทานฤทธลิธเดชแกล่ชายเหลล่านบีนี้เพสืนี่อ
กระทดาการอกัศจรรยร์อกันทรงฤทธลิธทกันี้งหลาย 

ผมอาจเสรลิมวล่าในกลิจการ 3:11-16 เราพบเปโตรและสาวกคนอสืนี่นๆทบีนี่เหลสือถวายเกบียรตลิแดล่พระเจข้า
สดาหรกับการอกัศจรรยร์เหลล่านกันี้นทบีนี่พระองคร์ทรงทดาใหข้พวกเขาสามารถกระทดาไดข้ เปโตรและยอหร์นเพลินี่งรกักษาชายงล่อย
คนนกันี้นทบีนี่นกันี่งขอทานทบีนี่ประตผพระวลิหาร “เมสืนี่อคนงล่อยทบีนี่หายนกันี้นยกังยซดเปโตรและยอหร์นอยผล่ ฝซูงคนกด็ววิชั่งไปหาทต่านทอีชั่
เฉลอียงพระววิหารซจึชั่งเรอียกวต่า เฉลอียงของซาโลมอน ดช้วยความอชศจรรยค์ใจยวิชั่งนชก พอเปโตรแลเหก็นกก็กลล่าวแกล่คน
เหลล่านกันี้นวล่า “ทล่านชนชาตลิอลิสราเอลทกันี้งหลาย ไฉนทล่านพากกันประหลาดใจดข้วยคนนบีนี้ เขมข้นดผเราทดาไมเลล่า อยล่างกกับ
วล่าเราทดาใหข้คนนบีนี้เดลินไดข้โดยฤทธลิธหรสือความบรลิสลุทธลิธของเราเอง พระเจข้าของอกับราฮกัม อลิสอกัค และยาโคบ คสือ
พระเจข้าแหล่งบรรพบลุรลุษของเรา ไดข้ทรงโปรดประทานพระเกบียรตลิแดล่พระเยซผพระบลุตรของพระองคร์ ผผข้ซซนี่งทล่านทกันี้ง
หลายไดข้มอบไวข้แลข้ว และไดข้ปฏลิเสธพระองคร์ตล่อหนข้าปปลาต เมสืนี่อเขาตกันี้งใจจะปลล่อยพระองคร์ไป แตล่ทล่านทกันี้งหลายไดข้
ปฏลิเสธพระองคร์ซซนี่งเปป็นองคร์บรลิสลุทธลิธและชอบธรรม และไดข้ขอใหข้เขาปลล่อยฆาตกรใหข้ทล่านทกันี้งหลาย จซงฆล่าพระองคร์
ผผข้ทรงเปป็นเจข้าชบีวลิตเสบีย ผผข้ซซนี่งพระเจข้าไดข้ทรงโปรดใหข้เปป็นขซนี้นมาจากความตาย เราเปป็นพยานในเรสืนี่องนบีนี้ โดยความ
เชคืที่อในพระนามของพระองคห์ พระนามนจันนจนงไดผู้กระทคาใหผู้คนนรีนซนที่งทข่านทจันงหลายเหห็นและรผผู้จจักมรีกคาลจังขนนน คสือ
ความเชคืที่อซนที่งเปป็นไปโดยพระองคห์ไดผู้กระทคาใหผู้คนนรีนหายปกตริตข่อหนผู้าทข่านทจันงหลาย”

“เพราะวต่าเราจะไปถจึงพระบวิดาของเรา” ชบีนี้ไปยกังการเทออกของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธในวกันเพก็นเทคอสตร์
หลกังจากทบีนี่พระเยซผไดข้เสดก็จกลกับขซนี้นไปสผล่สวรรคร์และประทกับ ณ เบสืนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจข้าแลข้ว หากพระองคร์
ไมล่ไดข้เสดก็จไปจากแผล่นดลินโลกนบีนี้และกลกับไปหาพระบลิดา พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธกก็คงจะไมล่เสดก็จมา ในบททบีนี่ 16 ขข้อ 
7 ของบทเรบียนนบีนี้ พระองคร์ตรกัสวล่า “อยล่างไรกก็ตามเราบอกความจรลิงแกล่ทล่านทกันี้งหลาย คสือการทบีนี่เราจากไปนกันี้นกก็
เพสืนี่อประโยชนร์ของทล่าน เพราะถข้าเราไมล่ไป พระองคร์ผผข้ปลอบประโลมใจกก็จะไมล่เสดก็จมาหาทล่าน แตล่ถข้าเราไปแลข้ว 
เรากก็จะใชข้พระองคร์มาหาทล่าน”

คดาวล่า “เพราะวต่า” มบีความสดาคกัญในวลบีสลุดทข้ายของขข้อพระคดาทบีนี่เราศซกษากกันอยผล่นบีนี้ ผมซาบซซนี้งกกับขข้อเทก็จ
จรลิงทบีนี่วล่าพระคกัมภบีรร์ของเราถผกแบล่งออกเปป็นบทและขข้อตล่างๆ-แตล่มนลุษยร์, ไมล่ใชล่พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ, ไดข้ทดาการ
แบล่งนกันี้น และบางขข้อกก็จบผลิดทบีนี่ วลบีสลุดทข้ายของขข้อ 12 ควรเชสืนี่อมโยงกกับขข้อ 13 ดกังนกันี้น: “เพราะวล่าเราจะไปถซงพระ
บลิดาของเรา สลินี่งใดทบีนี่ทล่านทกันี้งหลายจะขอในนามของเรา เราจะกระทดาสลินี่งนกันี้น...” พระองคร์กดาลกังใหข้ความมกันี่นใจพวก



เขาตรงนบีนี้วล่าเมสืนี่อพระองคร์เสดก็จกลกับขซนี้นไปหาพระบลิดา พระองคร์จะทรงฟฟังและตอบคดาอธลิษฐานตล่างๆของพวกเขา
และพวกเขาจะสามารถทดาสลินี่งตล่างๆทบีนี่ยลินี่งใหญล่และเปปปี่ยมอานลุภาพ พระองคร์จะไมล่ทรงทลินี้งพวกเขาไวข้ใหข้โดดเดบีนี่ยว 
พระองคร์จะทรงกระทดาการอกัศจรรยร์ตล่างๆอกันทรงฤทธลิธผล่านทางพวกเขา, ในพระภาคของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธผผข้
จะเสดก็จมาในวกันเพก็นเทคอสตร์นกันี้นเพสืนี่อสถลิตอยผล่ภายใน, ประทานฤทธลิธเดช, และนดาพาพวกเขา ดกังนกันี้นอลิสยาหร์ 
53:10 จซงถผกทดาใหข้สดาเรก็จจรลิงแลข้ว: “แตล่กก็ยกังเปป็นนนี้ดาพระทกัยของพระเยโฮวาหร์ทบีนี่จะใหข้ทล่านฟกชนี้ดาดข้วยความระทม
ทลุกขร์ เมสืนี่อพระองคร์ทรงกระทดาใหข้วลิญญาณของทล่านเปป็นเครสืนี่องบผชาไถล่บาป ทล่านจะเหก็นเชสืนี้อสายของทล่าน ทล่านจะ
ยสืดวกันทกันี้งหลายของทล่าน นนี้ดาพระทกัยของพระเยโฮวาหร์จะเจรลิญขซนี้นในมสือของทล่าน”

ใชล่แลข้วครกับ พวกสาวกจะทดาสลินี่งตล่างๆทบีนี่ยลินี่งใหญล่กวล่าทบีนี่พระเยซผไดข้ทรงกระทดา แตล่สลินี่งเหลล่านบีนี้จะถผกกระทดา
โดยพระเยซผในพระภาคของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ ผผข้ทรงกระทดากลิจผล่านทางพวกเขา “พวกสาวกเหลว่านททั้นจขง
ออกไปเทศนาสทที่งสอนทสุกแหว่งทสุกตดาบล และองคค์พระผผจ้เปป็นเจจ้าทรงรว่วมงานกทบเขา และทรงสนทบสนสุนคดา
สอนของเขาโดยหมายสดาคทญททที่ประกอบนททั้น” (มาระโก 16:20)

ขข้อ 13: “สวิชั่งใดทอีชั่ทต่านทชทั้งหลายจะขอในนามของเรา เราจะกระทกาสวิชั่งนชทั้น เพรืชั่อวต่าพระบวิดาจะทรงไดช้รชบ
เกอียรตวิทางพระบทุตร”

ในพระคดาขข้อนบีนี้ เราเรบียนรผข้สลินี่งหนซนี่งทบีนี่สดาคกัญเกบีนี่ยวกกับการอธลิษฐาน เราเรบียนรผข้วล่าการอธลิษฐานควรถผกกระทดา
ในพระนามของพระเยซผครลิสตร์เจข้าและผล่านทางความเปป็นคนกลางของพระองคร์-ไมล่ใชล่ผล่านทางผผข้รกับใชข้, บาทหลวง,
หรสือสกันตะปาปา มบีคนกลางเพบียงผผข้เดบียวระหวล่างพระเจข้ากกับมนลุษยร์ คสือพระเยซผครลิสตร์มนลุษยร์ผผข้นกันี้น (1 ทธ. 2:5)

“สวิชั่งใด” ไมล่ไดข้หมายความวล่าผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายสามารถอธลิษฐานขอสลินี่งตล่างๆทบีนี่ไรข้สาระหรสือเหก็นแกล่ตกัวและ
คาดหวกังวล่าพระเจข้าจะทรงตอบ ครลิสเตบียนทอีชั่อธวิษฐานขอในพระววิญญาณจะทผลขอสลินี่งใดกก็ตามทบีนี่จลิตวลิญญาณ
ตข้องการ, สลินี่งใดกก็ตามทบีนี่สามารถถผกใชข้เพสืนี่อถวายเกบียรตลิและสงล่าราศบีแดล่พระเจข้าพระบลิดาและแดล่พระเยซผครลิสตร์เจข้า

“เพรืชั่อวต่าพระบวิดาจะทรงไดช้รชบเกอียรตวิทางพระบทุตร” หมายความวล่าพระเยซผจะทรงทดาสลินี่งใดกก็ตามทบีนี่ผผข้เชสืนี่อ
ทผลขอ เพสืนี่อทบีนี่พระเจข้าจะทรงไดข้รกับเกบียรตลิผล่านทางการเปป็นคนกลางของพระองคร์ เนสืนี่องจากพระเยซผทรงทดาใหข้ทลุก
ความปรารถนาของพระเจข้าสดาเรก็จแลข้วและทรงตอบสนองความบรลิสลุทธลิธ, ความชอบธรรม, และพระราชบกัญญกัตลิ
ของพระเจข้า ขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าพระครลิสตร์ทรงมบีฤทธลิธเดชทบีนี่จะทดาสลินี่งใดทบีนี่พวกสาวกของพระองคร์ทผลขอจซงนดาสงล่าราศบี
และเกบียรตลิยศมาสผล่พระเจข้า

พระเจข้าไมล่เคยตอบคดาอธลิษฐานทบีนี่เหก็นแกล่ตกัว และพระองคร์จะไมล่มบีวกันตอบ หากเราอธลิษฐานเพสืนี่อนดา
เกบียรตลิยศ, สงล่าราศบี, หรสือผลกดาไรมาสผล่ตกัวเราเอง เรากก็ไมล่ตข้องคาดหวกังใหข้พระเจข้าตอบคดาอธลิษฐานของเรา แตล่ถข้า
เราอธลิษฐานในพระนามของพระเยซผและถข้าสลินี่งทบีนี่เราทผลขอมบีจลุดประสงคร์เพสืนี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจข้า พระองคร์กก็
จะทรงสดกับฟฟังและตอบคดาอธลิษฐานตล่างๆของเรา

ในการศซกษาพระคดาขข้อนบีนี้ เราตข้องระลซกถซงขข้อพระคดาเหลล่านกันี้นทบีนี่มากล่อนหนข้า เราตข้องจดาไวข้ตรงนบีนี้วล่าพระ
เยซผกดาลกังปลอบประโลมใจพวกสาวกของพระองคร์ซซนี่งกดาลกังทลุกขร์ใจและทข้อใจเพราะคดาประกาศเรสืนี่องการเสดก็จจาก
ไปของพระองคร์ ในขข้อพระคดากล่อนหนข้า พระองคร์ทรงรกับประกกันพวกเขาแลข้ววล่างานของพระองคร์บนโลกจะไมล่ไดข้
รกับผลกระทบเพราะการเสดก็จของพระองคร์ไปหาพระบลิดา และวล่าสลินี่งตล่างๆทบีนี่ยลินี่งใหญล่กวล่าจะถผกกระทดาโดยพวกเขา



เมสืนี่อเทบียบกกับทบีนี่พวกเขาไดข้เหก็นพระองคร์กระทดา และบกัดนบีนี้พระองคร์ทรงบอกพวกเขาวล่าขข้อเทก็จจรลิงเรสืนี่องการจากไป
ของพระองคร์จะทดาใหข้พวกเขาเปป็นหนซนี่งเดบียวกกับพระองคร์อยล่างสนลิทสนมและอยล่างเกลิดผลมากขซนี้นในทางฝฝ่าย
วลิญญาณเพราะวล่าโดยคดาอธลิษฐานพวกเขาจะสามารถไปถซงพระองคร์และพระองคร์จะสถลิตอยผล่กกับพวกเขาอยผล่ทลุก
เวลา พระองคร์ทรงแสดงใหข้พวกเขาเหก็นโดยแบบอยล่างแลข้ววล่ามบีความเกบีนี่ยวขข้องแบบใกลข้ชลิดระหวล่างคดาอธลิษฐาน
ตล่างๆของพระองคร์กกับการอกัศจรรยร์ตล่างๆทบีนี่พระองคร์ไดข้ทรงกระทดา และพวกเขาจะตข้องเขข้าใจวล่าการอธลิษฐานเปป็น
สลินี่งทบีนี่สดาคกัญแบบขาดไมล่ไดข้หากพวกเขาอยากทดางานเหลล่านกันี้นทบีนี่พระองคร์ไดข้ทรงฝากใหข้พวกเขากระทดา พวกเขา
ไดข้ยลินพระองคร์อธลิษฐานมาแลข้วหลายครกันี้ง เชล่นในบททบีนี่ 6 ขข้อ 11, บททบีนี่ 11 ขข้อ 41, บททบีนี่ 12 ขข้อ 28 และขข้อพระ
คดาอบีกหลายขข้อในขล่าวประเสรลิฐเลล่มนบีนี้เชล่นเดบียวกกับในมกัทธลิว, มาระโก, และลผกา พระองคร์กดาลกังสอนพวกเขาตรงนบีนี้
ใหข้ปฏลิบกัตลิตามแบบอยล่างของพระองคร์ในการรข้องทผลตล่อพระบลิดาในสวรรคร์

ขข้อ 14: “ถช้าทต่านจะขอสวิชั่งใดในนามของเรา เราจะกระทกาสวิชั่งนชทั้น”
พระสกัญญานบีนี้ชล่างเปปปี่ยมสลุขจรลิงๆ! ถข้าผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายทผลขอสวิชั่งใดในพระนามของพระองคร์ พวกเขากก็เชสืนี่อใจ

พระองคร์ไดข้วล่าจะทรงตอบ-แตล่กก็เหมสือนเดลิม ครลิสเตบียนคนใดทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้วจะไมล่ทผลขอสลินี่งตล่างๆทบีนี่โงล่เขลา
พระเยซผทรงอยากใหข้เหลล่าสาวกของพระองคร์ตระหนกักวล่าพระองคร์ไมล่ไดข้ถผกจดากกัดอยผล่กกับแผล่นดลินโลก 

พระองคร์ทรงสามารถอยผล่กกับพระบลิดาและอยผล่กกับพวกเขาในเวลาเดบียวกกันไดข้ ถซงแมข้พระองคร์จะไมล่อยผล่กกับพวกเขาใน
ฝฝ่ายรล่างกาย พระองคร์กก็จะทรงสดาแดงความเปป็นพระเจข้าของพระองคร์ใหข้ประจกักษร์บนแผล่นดลินโลกโดยการตอบคดา
อธลิษฐาน หากพวกเขาจะอธลิษฐานในพระนามของพระองคร์ พระองคร์ทรงมบีฤทธลิธอดานาจทกันี้งสลินี้นในสวรรคร์และบน
แผล่นดลินโลก, พระบลิดาไดข้ทรงมอบการพลิพากษาทลุกสลินี่งไวข้กกับพระองคร์แลข้ว และพระองคร์ทรงบอกเหลล่าสาวกของ
พระองคร์เกบีนี่ยวกกับเรสืนี่องนบีนี้แลข้ว ตามทบีนี่บกันทซกไวข้ในบททบีนี่ 5 ขข้อ 22 ในอรรถาธลิบายนบีนี้

พระเยซผทรงหมายความวล่าอะไรโดยการบอกพวกสาวกของพระองคร์ใหข้อธลิษฐานในพระนามของ
พระองคร์? พระองคร์ทรงหมายความวล่าเราจะตข้องปปิดทข้ายคดาอธลิษฐานของเราวล่า “ในพระนามของพระเยซซู เอ
เมน” หรสือ? ไมล่ใชล่เลยครกับ! การอธลิษฐานในพระนามของพระเยซผหมายความวล่าผผข้เชสืนี่อกดาลกังอธลิษฐานในพระภาค
ของพระองคร์, ยสืนอยผล่ในทบีนี่ของพระองคร์, เปป็นพวกเดบียวกกับพระองคร์ เราเสนอคดาทผลขอตล่างๆของเราในการ
อธลิษฐานเพราะความเปป็นหนจึชั่งเดอียวกชนของเรากชบพระเยซซู เราเปป็นกระดผกแหล่งกระดผกของพระองคร์ เนสืนี้อหนกังแหล่ง
เนสืนี้อหนกังของพระองคร์ ถผกซล่อนไวข้กกับพระองคร์ในพระเจข้า นกันี่งอยผล่กกับพระองคร์ในสวรรคสถาน ดกังนกันี้นเมสืนี่อผผข้เชสืนี่อ
อธลิษฐานในพระวลิญญาณและในพระนามของพระเยซผครลิสตร์เจข้า จรลิงๆแลข้วนกันี่นคสือพระครลิสตร์ผผข้กดาลกังทดาการทผลขอ
นกันี้น

หนทางเดบียวทบีนี่ผผข้เชสืนี่อจะไปถซงพระเจข้าพระบลิดาไดข้คสือในพระบลุตร พระองคร์ทรงเปป็นมหาปลุโรหลิตของเรา, 
คนกลางของเรา,  และเมสืนี่อเราอธลิษฐานอยล่างจรลิงใจในพระนามของพระเยซผ โดยอธลิษฐานในพระประสงคร์ของ
พระองคร์ พระเจข้ากก็ทรงมองเลยพข้นเราไปและมองเหก็นพระบลุตรทบีนี่รกักของพระองคร์และทรงฟฟังพระบลุตรทบีนี่ทดาการ
วลิงวอนเผสืนี่อเรา

การอธลิษฐานในพระนามของพระเยซผหมายถซง การอธลิษฐานขอสลินี่งตล่างๆทบีนี่จะถวายสงล่าราศบีและ
เกบียรตลิยศแดล่พระเยซผครลิสตร์และแดล่พระเจข้าพระบลิดา เมสืนี่อเราอธลิษฐานในพระประสงคร์ของพระองคร์ เรากก็อธลิษฐาน



ขอสลินี่งตล่างๆทบีนี่พระองคค์จะทรงอธลิษฐานขอ, เราแสวงหาสลินี่งตล่างๆทบีนี่พระองคค์จะแสวงหา และในชบีวลิตคดาอธลิษฐาน
ของเรา เรากก็ใหข้เกบียรตลิและสงล่าราศบีแกล่สลินี่งตล่างๆทบีนี่พระองคค์จะทรงใหข้เกบียรตลิและสงล่าราศบี

มกันเปป็นเรสืนี่องนล่าสนใจเชล่นกกันทบีนี่พระเยซผไมล่ไดข้ตรกัสวล่า “ถข้าทล่านทกันี้งหลายทผลขอในนามของเรา พระบริดา
ของเราจะกระทดาสลินี่งนกันี้น” พระองคร์ตรกัสวล่า “ถข้าทล่านทกันี้งหลายทผลขอในนามของเรา เราจะกระทกาสวิชั่งนชทั้น”

ขข้อ 15: “ถช้าทต่านทชทั้งหลายรชกเรา จงรชกษาบชญญชตวิของเรา” 
พระเยซผกดาลกังตรกัสเชล่นนบีนี้: “ถข้าทล่านทกันี้งหลายรกักเราจรลิงๆ กก็จงพวิสซูจนค์ความรกักของพวกทล่าน-ไมล่ใชล่โดยการ

เปป็นทลุกขร์โศกและหดหผล่เพราะเราจะจากไป แตล่โดยการพากเพบียรทบีนี่จะทดาตามความประสงคร์ของเราในสลินี่งเหลล่านกันี้น
ทบีนี่เราไดข้สอนทล่านทกันี้งหลายแลข้ว”

นบีนี่เปป็นจรลิงเชล่นกกันสดาหรกับเหลล่าผผข้ตลิดตามของพระองคร์วกันนบีนี้ เราพลิสผจนร์ความรกักของเราโดยสลินี่งทบีนี่เรากระทดา 
ถข้าเรารกักพระเยซผอยล่างทบีนี่เราควรรกัก เรากก็จะทดาเตก็มทบีนี่เพสืนี่อทบีนี่จะรกักษาบกัญญกัตลิตล่างๆของพระองคร์-และจดาไวข้วล่าพระ
เยซผไมล่ไดข้กดาลกังตรกัสถซงพระราชบกัญญกัตลิของโมเสส แตล่ตรกัสถซงบกัญญกัตลิตล่างๆของพระองคร์เอง ซซนี่งรวมถซงคดาสอนดข้าน
ศบีลธรรมทกันี้งหมดของพระองคร์ในระหวล่างการรกับใชข้บนโลกนบีนี้ของพระองคร์ โดยเฉพาะอยล่างยลินี่งความจรลิงทบีนี่ถผกนดา
เสนอในคดาเทศนาบนภผเขา

ภาษาของพระเยซผในพระคดาขข้อนบีนี้ควรถผกใชข้โดยผผข้ทบีนี่เทล่าเทบียมกกับพระเจข้าเทล่านกันี้น โมเสสไมล่เคยกลล่าววล่า 
“บกัญญกัตลิทกันี้งหลายของขข้าพเจข้า”, เอลอียาหค์ไมล่เคยกลล่าววล่า “บกัญญกัตลิทกันี้งหลายของขข้าพเจข้า”-แตล่พระเยซผตรกัสชกัดเจน
วล่า “จงรกักษาบกัญญกัตลิทกันี้งหลายของเรา” มบีการรข้องเพลง (และการพผดคลุย) มากมายในครลิสตจกักรทกันี้งหลายวกันนบีนี้
เกบีนี่ยวกกับวล่าเรารกักพระเยซผอยล่างไร แตล่อารมณร์อล่อนไหวเชล่นนกันี้นกก็วล่างเปลล่าและไรข้คล่าหากเราไมล่แสดงความรกักของ
เราออกมาในความเชสืนี่อฟฟังตล่อพระประสงคร์ของพระองคร์และคดาบกัญชาของพระองคร์อยล่างทบีนี่พระองคร์ทรงสกันี่งพวก
สาวกใหข้กระทดา

บกัญญกัตลิตล่างๆของพระเยซผคคืออะไรบข้าง? บกัญญกัตลิตล่างๆของพระองคร์คสือ การเปปิดเผยทกันี้งหมดแหล่งพระ
ประสงคร์แบบพระเจข้าของพระองคร์ พระองคร์ไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลกเพสืนี่อกระทดาตามพระประสงคร์ของพระบวิดา; 
เราทชทั้งหลายเปป็นบลุตรของพระเจข้า และดข้วยเหตลุนบีนี้ความปรารถนาสผงสลุดแหล่งใจของเราจซงควรเปป็นการรกักษา
ถข้อยคดาของพระเยซผและกระทดาตามพระประสงคร์ของพระองคห์

มบีบกัญญกัตลิมากมายในภาคพกันธสกัญญาใหมล่ ยกตกัวอยล่างเชล่น ในมาระโก 11:22 พระเยซผตรกัสวล่า “จงมอี
ความเชรืชั่อในพระเจช้าเถวิด” ในพระคดาขข้อแรกของบททบีนี่เราศซกษาอยผล่พระองคร์ตรกัสวล่า “จงเชรืชั่อพระเจช้า จงเชรืชั่อเรา” 
เมสืนี่อนกักกฎหมายคนหนซนี่งถามพระเยซผวล่า “อาจารยร์เจข้าขข้า ในพระราชบกัญญกัตลินกันี้น พระบกัญญกัตลิขข้อใดสดาคกัญทบีนี่สลุด” 
พระองคร์กก็ตรกัสตอบวล่า “จงรชกองคค์พระผซูช้เปป็นเจช้าผซูช้เปป็นพระเจช้าของเจช้า ดช้วยสทุดจวิตสทุดใจของเจช้า และดช้วยสวิทั้นสทุด
ความควิดของเจช้า’ นบีนี่แหละเปป็นพระบกัญญกัตลิขข้อตข้นและขข้อใหญล่ ขข้อทบีนี่สองกก็เหมสือนกกัน คสือ ‘จงรชกเพรืชั่อนบช้านเหมรือน
รชกตนเอง’” (มธ. 22:35-39)

พระราชบกัญญกัตลิของพระเจข้า, พระประสงคร์ของพระเจข้า, ใชล่แลข้วครกับ, บชญญชตวิของพระเจข้ากก็คสือ ใหข้เรา
รกักพระองคค์เปป็นอกันดกับแรกและเปป็นอกันดกับหนซนี่ง และใหข้เรารกักเพสืนี่อนบข้านของเราอยล่างทบีนี่เรารกักตกัวเราเอง เมสืนี่อเรา
รกักดข้วยความรกักเชล่นนบีนี้ กก็ไมล่มบีความจดาเปป็นทบีนี่ตข้องกกังวลเกบีนี่ยวกกับบกัญญกัตลิขข้ออสืนี่นๆทบีนี่เหลสือในภาคพกันธสกัญญาเดลิมหรสือ



ภาคพกันธสกัญญาใหมล่ ครลิสเตบียนแทข้จะรกักษาบกัญญกัตลิตล่างๆขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าโดยไมล่เลสือกปฏลิบกัตลิ เขาจะไมล่เลสือก
บางขข้อและปฏลิเสธขข้ออสืนี่นๆ ถข้าเรารกักพระครลิสตร์อยล่างทบีนี่เราควรรกัก เรากก็จะรกักษาบกัญญกัตลิตล่างๆของพระองคร์อยต่าง
เตด็มใจ ไมล่ใชล่เพราะความจดาเปป็น แตล่เพราะวล่าพระองคร์ทรงสชชั่งเราใหข้กระทดา และเมสืนี่อเรารกักษาบกัญญกัตลิทกันี้งหลายของ
พระองคร์เพราะวล่าเรารกักพระองคร์ เรากก็จะรกักพระราชบกัญญกัตลิของพระองคร์และพระวจนะของพระองคร์มากยลินี่งขซนี้น

พระสจัญญาเรคืที่องพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์
ขข้อ 16: “เราจะทซูลขอพระบวิดา และพระองคค์จะทรงประทานผซูช้ปลอบประโลมใจออีกผซูช้หนจึชั่งใหช้แกต่ทต่าน 

เพรืชั่อพระองคค์จะไดช้อยซูต่กชบทต่านตลอดไป”
จนถซงเวลานบีนี้ พระเยซซูครวิสตค์เจช้า ทรงเปป็นผผข้ปลอบประโลมใจมาตลอด แตล่บกัดนบีนี้พระองคร์กดาลกังจะจากพวก

เขาไปแลข้ว พระองคร์จซงสกัญญาพวกเขาเกบีนี่ยวกกับ “ผผข้ปลอบประโลมใจอบีกผผข้หนซนี่ง”-และจงสกังเกตวล่าพระเยซผทรงเปป็น
ผผข้ทบีนี่อธลิษฐานขอพระบลิดาใหข้สต่งผผข้ปลอบประโลมใจผผข้นกันี้นมา ในขข้อ 13 และ 14 พระองคร์ไดข้ทรงสกันี่งพวกสาวกใหข้
อธลิษฐานในพระนามของพระองคค์ และในลผกา 11:13 พระองคร์ทรงบอกพวกเขาวล่าพระบวิดาจะประทานพระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธแกล่พวกเขาถข้าพวกเขาทผลขอ แตล่ในพระคดาขข้อนบีนี้ พระองคร์ทรงสกัญญาพวกเขาวล่าพระองคร์เองจะ
ทผลขอพระเจข้าพระบลิดาใหข้สล่งผผข้ปลอบประโลมใจมา

มบีความเหก็นโตข้แยข้งกกันมากมายเกบีนี่ยวกกับคดากรบีกตรงนบีนี้ทบีนี่แปลเปป็น “ผผข้ปลอบประโลมใจ”-แตล่ถข้าเราจดาใหข้
ขซนี้นใจถซงความหมายของคดาภาษาอกังกฤษของเรา เรากก็เหก็นวล่าไมล่อาจมบีคดาอสืนี่นทบีนี่ดบีกวล่านบีนี้แลข้ว คดาภาษาอกังกฤษ
 “Comforter” มาจากคดาละตลินสองคดาซซนี่งมบีความหมายวล่า “อยผล่เคบียงขข้าง, เขข้มแขก็ง” ดกังนกันี้น ผผข้ปลอบประโลมใจ
(พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ) จซงเปป็นผผข้ทบีนี่ยสืนอยผล่เคบียงขข้าง หรสือเดลินอยผล่เคบียงขข้าง เพสืนี่อทบีนี่จะเสรลิมกดาลกัง ชบีนี้ทาง ปกปฟ้อง และ
รกักษาเราไวข้

ขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าพระเยซผตรกัสถซงพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธวล่าเปป็น “ผผข้ปลอบประโลมใจอบีกผผข้หนซนี่ง” นกันี้นบอกเรา
วล่าพระองคร์จะเขข้ามาเตลิมเตก็มทบีนี่ๆพระเยซผเคยครอบครองเรสืนี่อยมาจนถซงเวลาทบีนี่พระองคร์เสดก็จกลกับไปหาพระบลิดา 
และวล่าพระองคร์จะทรงกระทกาเพสืนี่อพวกสาวก คสือทลุกสลินี่งทบีนี่พระเยซผไดข้ทรงกระทดา ขณะทบีนี่พระองคร์ทรงอยผล่กกับพวก
เขาทบีนี่นบีนี่ ความแตกตล่างเดบียวกก็คงเปป็นวล่า พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธจะสถลิตอยผล่ภายในพวกเขาและจะทรงปรนนวิบชตวิจาก
ภายใน ขณะทบีนี่พระครลิสตร์ไดข้ทรงปรนนลิบกัตลิพวกเขาจากภายนอก แตล่พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธจะทรงปลอบประโลม 
เสรลิมกดาลกัง ใหข้ความมกันี่นใจ และนดาทางพวกเขา โดยชล่วยเหลสือพวกเขาในทางใดและทลุกทางทบีนี่พวกเขาตข้องการ
ความชล่วยเหลสือ

การอข้างอลิงขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าถซง “ผซูช้ปลอบประโลมใจออีกผซูช้หนจึชั่ง” ยกังใหข้ขข้อพลิสผจนร์ดข้วยวล่าพระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธทรงเปป็นบทุคคลหนซนี่ง ไมล่ใชล่ “อลิทธลิพล” อยล่างหนซนี่ง พระเยซผทรงเปป็นผผข้ปลอบประโลมใจขณะทบีนี่
พระองคร์ยกังอยผล่บนแผล่นดลินโลก และเมสืนี่อพระองคร์เสดก็จจากไป พระองคร์กก็ทรงสกัญญาวล่าจะสล่งผผข้ปลอบประโลมใจ
ออีกผซูช้หนจึชั่งมา พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธทรงเปป็นบลุคคลผผข้หนซนี่งเหมสือนกกับทบีนี่พระเจข้าพระบลิดาและพระเจข้าพระบลุตรทรง
เปป็นบลุคคล พระองคร์ทรงเปป็นบลุคคลทอีชั่เปป็นพระเจช้า พระภาคทบีนี่สามของตรบีเอกานลุภาพ



เราเหก็นตรบีเอกานลุภาพบรลิสลุทธลิธอยล่างชกัดเจนมากๆในพระคดาขข้อนบีนี้ พระเยซผตรกัสวล่า “เรา (พระบลุตร) จะทผล
ขอพระบลิดา (พระเยโฮวาหร์พระเจข้า) และพระองคร์จะทรงประทานผผข้ปลอบประโลมใจอบีกผผข้หนซนี่ง (พระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธ)ใหข้แกล่ทล่าน”

คดากรบีกเดบียวกกันทบีนี่แปลเปป็น “ผผข้ปลอบประโลมใจ” ในทบีนี่นบีนี้ถผกแปลเปป็น “ผผข้ชล่วยเหลสือ” ใน 1 ยอหร์น 
2:1-“เรากก็มบีพระองคร์ผซูช้ชต่วยเหลรือสถลิตอยผล่กกับพระบลิดา คสือพระเยซผครลิสตร์ผผข้ทรงชอบธรรมนกันี้น” ผผข้ชล่วยเหลสือคสือคนทบีนี่
ใหข้ความชล่วยเหลสือ คนทบีนี่เปป็นตชวแทนใหช้ลผกความของเขา ฮบีบรผ 7:25 บอกเราวล่าพระเยซผทรงพระชนมร์อยผล่เสมอไป
เพสืนี่อขอความกรลุณาเผสืนี่อเรา ดกังนกันี้น เนสืนี่องจากพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธทรงอยผล่ภายในเรา (รม. 8:9, 14, 16, 26) และ
พระครลิสตร์ทรงเปป็นผผข้ชล่วยเหลสือของเราบนเบสืนี้องสผง เราจซงมบีผซูช้ปลอบประโลมใจสององคค์, ผผข้ชล่วยเหลสือสององคร์เพสืนี่อ
เสรลิมกดาลกัง นดาทาง แนะนดา และปกปฟ้องเรา ขณะเราเดลินทางอยผล่ในแผล่นดลินโลกไปสผล่สวรรคร์

ชล่างเปป็นถข้อยคดาทบีนี่ใหข้ความมกันี่นใจทบีนี่พระเยซผประทานแกล่พวกสาวกในพระคดาขข้อนบีนี้! พระองคร์จะอธลิษฐาน
ขอพระบลิดา และพระบลิดาจะทรงสล่งผผข้ปลอบประโลมใจอบีกผผข้หนซนี่งมา “เพรืชั่อพระองคค์จะไดช้อยซูต่กชบทต่านตลอดไป” 
พวกเขารผข้สซกเศรข้าใจและทข้อใจเพราะคดาประกาศของพระองคร์ทบีนี่วล่าพระองคร์จดาตข้องเสดก็จกลกับไปหาพระบลิดา แตล่
พระองคร์รกับปากพวกเขาวล่าผผข้ปลอบประโลมใจทบีนี่จะเสดก็จมาแทนทบีนี่พระองคร์นกันี้นจะอยผล่ดข้วยตลอดไป-และพระองคร์
จะทดาเชล่นนกันี้นจรลิงๆ! พระองคร์ไดข้เสดก็จมาแลข้วในวกันเพก็นเทคอสตร์นกันี้น และพระองคร์จะทรงอยผล่ตล่อไปจนกวล่าครลิสต
จกักร, ผผข้เชสืนี่อทลุกคนทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้ว, ถผกรกับออกไปจากโลกเพสืนี่อไปพบกกับพระเยซผในฟฟ้าอากาศ “และเราจะอยผล่กกับ
องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าเปป็นนลิตยร์” (1 ธส. 4:17; 2 ธส. 2:7)

ขข้อ 17: “ครือพระววิญญาณแหต่งความจรวิง ผซูช้ซจึชั่งโลกรชบไวช้ไมต่ไดช้ เพราะแลไมต่เหด็นพระองคค์และไมต่รซูช้จชก
พระองคค์ แตต่ทต่านทชทั้งหลายรซูช้จชกพระองคค์ เพราะพระองคค์ทรงสถวิตอยซูต่กชบทต่านและจะประทชบอยซูต่ในทต่าน”

ในขข้อพระคดากล่อนหนข้า พระเยซผทรงสกัญญาพวกสาวกเรสืนี่องผผข้ปลอบประโลมใจอบีกผผข้หนซนี่ง-แตล่ในขข้อพระคดา
นบีนี้พระองคร์ทรงอธลิบายอยล่างอดทนและอยล่างนลุล่มนวลเพสืนี่อใหข้พวกเขาเขข้าใจไดข้วล่าพวกเขาจะตข้องไมล่คาดหวกังบลุคคลผผข้
หนซนี่งทอีชั่ปรากฏแกต่ตาเหมสือนอยล่างพระองคร์เอง

มบีสองสลินี่งในทบีนี่นบีนี้ทบีนี่เราตข้องเหก็น:
สลินี่งแรกคสือ “พระววิญญาณแหต่งความจรวิง” ถผกใชข้ในการกลล่าวถซงทกันี้งพระวจนะทอีชั่เปป็นลายลชกษณค์อชกษร

และพระวาทะทอีชั่รชบสภาพเนรืทั้อหนชง พระครลิสตร์เพลินี่งบอกโธมกัสไปวล่า “เราเปป็นทางนกันี้น เปป็นความจรริง และเปป็น
ชบีวลิต” จากนกันี้นในบททบีนี่ 17 ขข้อ 17 พระองคร์ทรงอธลิษฐานตล่อพระบลิดา (ตล่อหนข้าพวกสาวก) วล่า “ขอทรงโปรด
ชดาระเขาใหข้บรลิสลุทธลิธดข้วยความจรลิงของพระองคร์ พระวจนะของพระองคร์เปป็นความจรลิง”

สลินี่งทบีนี่สองคสือ พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธทรงอยผล่ทบีนี่นบีนี่เพสืนี่อถวายเกบียรตลิพระเยซผครลิสตร์เจข้า พระเยซผตรกัสวล่า 
“พระองคร์จะทรงใหข้เราไดข้รกับเกบียรตลิ เพราะวล่าพระองคร์จะทรงเอาสลินี่งทบีนี่เปป็นของเรามาสดาแดงแกล่ทล่านทกันี้งหลาย”
(บททบีนี่ 16 ขข้อ 14)

พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธคสือ พระวลิญญาณของพระครลิสตร์เพราะวล่าพระองคร์ทรงถผกสล่งมาโดยพระครลิสตร์ 
พระเยซผทรงบอกเหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “การทบีนี่เราจากไปนกันี้นกก็เพสืนี่อประโยชนร์ของทล่าน เพราะถข้าเราไมล่ไป 



พระองคร์ผผข้ปลอบประโลมใจกก็จะไมล่เสดก็จมาหาทล่าน แตล่ถข้าเราไปแลข้ว เรากห็จะใชผู้พระองคห์มาหาทข่าน” (บททบีนี่ 16 
ขข้อ 7)

พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธทรงเปป็นพระวลิญญาณแหล่งพระวจนะทอีชั่เปป็นลายลชกษณค์อชกษรเชล่นกกัน เพราะวล่าเรามอี
พระวจนะทบีนี่เปป็นลายลกักษณร์อกักษรอกันเปป็นผลมาจากการทบีนี่พระวลิญญาณทรงดลใจเหลล่าผผข้บรลิสลุทธลิธใหข้เขบียนพระ
คกัมภบีรร์ตามทบีนี่พระคดาเหลล่านกันี้นออกมาจากพระโอษฐร์ของพระเจข้า: “ดข้วยวล่าคดาพยากรณร์ในอดบีตนกันี้นไมล่ไดข้มาจาก
ความประสงคร์ของมนลุษยร์ แตต่พวกผซูช้บรวิสทุทธวิธของพระเจช้าไดช้กลต่าวคกาตามททที่พระววิญญาณบรวิสสุทธวิธไดจ้ทรงดลใจ
เขา” (2 ปต. 1:21)

ในวกันนบีนี้และโมงนบีนี้ พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธคสือผผข้ทบีนี่ตบีความพระวจนะ: “เมสืนี่อพระองคร์ พระวลิญญาณแหล่งความ
จรลิงจะเสดก็จมาแลข้ว พระองคร์จะนดาทล่านทกันี้งหลายไปสผล่ความจรลิงทกันี้งมวล เพราะพระองคร์จะไมล่ตรกัสโดยพระองคร์เอง
แตล่พระองคร์จะตรกัสสลินี่งทบีนี่พระองคร์ทรงไดข้ยลิน และพระองคร์จะทรงแจข้งใหข้ทล่านทกันี้งหลายรผข้ถซงสลินี่งเหลล่านกันี้นทบีนี่จะเกลิดขซนี้น”
(ยอหร์น 16:13)

เมสืนี่อพระเยซผทรงดดาเนลินกกับพวกสาวกของพระองคร์ดข้วยพระองคร์เอง พระองคร์กก็ทรงเปป็นอาจารยร์ของพวก
เขา แตล่หลกังจากพระองคร์เสดก็จขซนี้นสผล่สวรรคร์แลข้ว พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธกก็ทรงกลายเปป็นอาจารยร์ของพวกเขา-และ
ของพวกเรา: “แตล่พระองคร์ผผข้ปลอบประโลมใจนกันี้นคสือพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ ผผข้ซซนี่งพระบลิดาจะทรงใชข้มาในนามของ
เรา พระองคร์นกันี้นจะทรงสอนทล่านทกันี้งหลายทลุกสลินี่ง และจะใหข้ทล่านระลซกถซงทลุกสลินี่งทบีนี่เราไดข้กลล่าวไวข้แกล่ทล่านแลข้ว”
(ยอหร์น 14:26)

พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธทรงกระทดากลิจวกันนบีนี้ผล่านทางพระวจนะทบีนี่เปป็นลายลกักษณร์อกักษร: “นบีนี่แหละคสือผผข้ทบีนี่ไดข้
เสดก็จมาดข้วยนนี้ดาและพระโลหลิต คสือพระเยซผครลิสตร์ ไมล่ใชล่ดข้วยนนี้ดาอยล่างเดบียว แตล่ดข้วยนนี้ดาและพระโลหลิต และพระ
วลิญญาณทรงเปป็นพยานเพราะพระวลิญญาณทรงเปป็นความจรลิง” (1 ยอหร์น 5:6)

พระเยซผตรกัสถซง “พระวลิญญาณแหล่งความจรลิง ผซูช้ซจึชั่งโลกรชบไวช้ไมต่ไดช้” โลกนบีนี้ถผกขายไวข้แกล่พญามารแลข้ว 1 
ยอหร์น 5:19 บอกเราวล่า “ชาวโลกทชทั้งสวิทั้นตกอยผล่ใตข้อดานาจของความชกันี่ว” (หรสือ “อยซูต่ในตชกของผซูช้ชชชั่วรช้ายนชทั้น”) โลก
แสดงใหข้เหก็นอลุปนลิสกัยทบีนี่แทข้จรลิงในการทบีนี่มกันตล่อตข้านทลุกสลินี่งทบีนี่เปป็นตกัวแทนของพระเจข้า: “เพราะวล่าสารพกัดซซนี่งมบีอยผล่ใน
โลก คสือตกัณหาของเนสืนี้อหนกัง และตกัณหาของตา และความเยล่อหยลินี่งในชบีวลิตไมว่ไดจ้เกวิดจากพระบวิดา แตว่เกวิดจาก
โลก และโลกกกับสลินี่งยกันี่วยวนของโลกกดาลกังผล่านพข้นไป แตต่ผซูช้ทอีชั่ประพฤตวิตามพระทชยของพระเจช้ากด็ดการงอยซูต่เปป็นนวิตยค์”
(1 ยอหร์น 2:16, 17)

บกัดนบีนี้เรารผข้วล่าพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธทรงไมล่ปรากฏแกล่ตา ดกังนกันี้นทดาไมพระเยซผตรกัสวล่า “โลกแลไมต่เหด็น
พระองคร์”? เราพบคดาตอบใน 1 โครลินธร์ 2:14: “แตล่มนลุษยร์ธรรมดาจะรกับสลินี่งเหลล่านกันี้นซซนี่งเปป็นของพระวลิญญาณแหล่ง
พระเจข้าไมล่ไดข้ เพราะเขาเหก็นวล่าเปป็นสลินี่งโงล่เขลา และเขาไมว่สามารถเขช้าใจไดช้ เพราะวว่าจะเขจ้าใจสวิที่งเหลว่านททั้นไดจ้กก็
ตจ้องสทงเกตดจ้วยจวิตววิญญาณ”

จากขข้อนบีนี้เราทราบวล่าพระเยซผตรกัสถซงการมองเหก็นดข้วยตาฝฝ่ายววิญญาณ ไมล่ใชล่ดข้วยตาฝฝ่ายรล่างกาย คนไมล่
เชสืนี่อมองไมล่เหก็นพระวลิญญาณเพราะ “ถข้าผผข้ใดไมล่ไดข้บจังเกริดใหมข่ ผผข้นกันี้นจะเหห็นอาณาจกักรของพระเจข้าไมล่ไดข้” (ยอหร์น 
3:3) และคนไมต่เชรืชั่อยชงไมต่ไดช้บชงเกวิดใหมต่ กล่อนทบีนี่ผผข้ใดจะมองเหก็นดข้วยตาฝฝ่ายวลิญญาณไดข้ เขาตข้องรกับพระเยซผเขข้าอยผล่



ในใจโดยความเชสืนี่อ และเมสืนี่อผผข้ใดวางใจในพระเยซซู พระองคห์กก็เปปิดความคลิดทบีนี่ถผกบกังตาและประทานความสวล่างแกล่
ตาฝฝ่ายวลิญญาณ สดาหรกับพวกสาวก ตาแหล่งความเขข้าใจของพวกเขาไดช้ถซูกเปปิดแลช้วและพระเยซผทรงรผข้วล่าพวกเขา
จะรกับผผข้ปลอบประโลมใจทบีนี่จะเสดก็จเขข้ามาในโลกหลกังจากทบีนี่พระผผข้ชล่วยใหข้รอดเสดก็จขซนี้นสผล่สวรรคร์แลข้ว นบีนี่ถผกแสดงใหข้
เหก็นในวลบีถกัดไปของขข้อทบีนี่เราศซกษาอยผล่:

“แตต่ทว่านทททั้งหลายรซูช้จชกพระองคค์ เพราะพระองคค์ทรงสถวิตอยซูต่กชบทต่านและจะประทชบอยซูต่ในทต่าน” นบีนี่แสดง
ใหข้เหก็นความตรงขข้ามกกันระหวล่างผผข้คนของพระเจข้ากกับผผข้คนของโลก ผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายเปป็นผซูช้ถรือครองพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธ: “พระองคค์ทรงสถวิตอยซูต่กชบทต่าน” แนล่นอนวล่าในขณะนกันี้นพวกสาวกไมล่ไดข้ถสือครองพระวลิญญาณอยล่างทบีนี่พวก
เขาถสือครองหลกังจากวกันเพก็นเทคอสตร์นกันี้น; พระองคร์ทรงอยผล่กชบพวกเขาในตอนนกันี้น แตล่พระเยซผตรกัสวล่า “พระองคร์
จะประทชบอยซูต่ในทล่าน”-นกันี่นคสือ หลกังจากวกันเพก็นเทคอสตร์นกันี้น พระองคร์จะเสดก็จมาและประทกับอยผล่ในมนลุษยร์ภายใน 
โดยทดาใหข้รล่างกายของพวกเขาเปป็นวลิหารของพระองคร์

เพราะเหตทุใดพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธถซงเสดก็จเขข้าในประทกับอยผล่ในใจของเรา? แนล่นอนวล่าเราไมล่เหมาะสมทบีนี่
จะเปป็นทบีนี่อาศกัยของพระองคร์เลย เพราะวล่าเราเกลิดมาในบาปและถผกกล่อรล่างในความชกันี่วชข้า แมข้หลกังจากทบีนี่เราบชงเกวิด
ใหมต่แลช้วกก็ตาม เนสืนี้อหนกังกก็ยกังอยผล่กกับเราเหมสือนเดลิม นกันี่นไมล่ไดข้หมายความวล่าผผข้เชสืนี่อทดาบาปเปป็นนลิสกัย และไมล่ใชล่วล่าเขา
อยากทบีนี่จะทดาบาป แตล่เราอาศกัยอยผล่ในพลกับพลาแหล่งเนสืนี้อหนกังซซนี่ง, ถข้าพระเยซผยกังไมล่เสดก็จมา, กก็จะกลกับคสืนสผล่ผงคลบี
ดลิน ไมล่ใชล่ครกับ เราไมล่กลายเปป็นวลิหารของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธเพราะเราเหมาะสมทบีนี่จะใหข้พระองคร์ประทกับอยผล่
ภายใน พระองคร์เสดก็จเขข้ามาในใจ ทกันทบีทบีนี่เราไดข้รกับความรอด และพระองคร์ประทกับอยผล่ภายในเราเพราะเราไดช้
วางใจในพระโลหวิตทอีชั่ไหลออกและพระราชกวิจทอีชั่เสรด็จสวิทั้นของพระเยซซูครวิสตค์เจช้าแลช้ว!

ในภาคพกันธสกัญญาเดวิม พระเจข้าประทกับอยผล่ทล่ามกลางชนชาตลิอลิสราเอล แมข้ในยามทบีนี่ประชากรทบีนี่ถผก
เลสือกสรรของพระองคร์กลกับสกัตยร์ คอแขก็ง และไมล่เขข้าสลุหนกัตในใจกก็ตาม-แตล่พระองคร์ประทกับอยผล่ทบีนี่นกันี่นเพราะโลหลิต
ทบีนี่ทดาการลบมลทลิน: “ดกังนบีนี้แหละเขาจะทดาการลบมลทลินของสถานทบีนี่บรลิสลุทธลิธนกันี้นเพราะเหตลุมลทลินของคนอลิสราเอล
และเพราะเหตลุการละเมลิด เพราะบาปทกันี้งสลินี้นของเขา และอาโรนจะกระทดาตล่อพลกับพลาแหล่งชลุมนลุมซซนี่งอยผล่กกับเขา
ทล่ามกลางมลทลินของประชาชน” (ลนต. 16:16)

ในทดานองเดบียวกกัน พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธกก็ประทกับอยผล่ภายในผผข้เชสืนี่อตอนนรีน พระองคร์ทรงอยผล่ภายในเพราะ
ความเพบียงพอและความเปป็นเลลิศของเครสืนี่องบผชาเดบียวนกันี้นทบีนี่พระครลิสตร์ไดข้ทรงถวายเมสืนี่อพระองคร์ถวายพระโลหลิตอกัน
มบีคล่าประเสรลิฐของพระองคร์ และโดยทางพระโลหลิตของพระองคร์ “ไดข้ทรงกระทดาใหข้คนทกันี้งหลายทบีนี่ถผกชดาระแลข้ว
ถซงทบีนี่สดาเรก็จเปป็นนลิตยร์” (ฮบ. 10:14)

ผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายทบีนี่กดาลกังอธลิษฐานขอการเสดก็จมาของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธกก็กดาลกังอธลิษฐานอยล่างไมล่มบีความ
รผข้ ผผข้เชสืนี่อทลุกคนทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้วและถผกลข้างชดาระดข้วยพระโลหลิตแลข้วกก็เปป็นผผข้ถสือครองพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธแลช้ว 
(ยอหร์น 3:5; รม. 8:9, 14, 16; อฟ. 4:30) ในสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิม พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธไดข้เสดก็จมาบนผผข้คน
เพสืนี่อจลุดประสงคร์หนซนี่งและจากนกันี้นกก็เสดก็จจากไป แตล่ตกันี้งแตล่เพก็นเทคอสตร์พระองคร์กก็ประทกับอยผล่ในใจของผผข้เชสืนี่อทลุกคน
มาตลอด และจะทรงอยผล่ทบีนี่นกันี่นตล่อไปตราบใดทบีนี่ผผข้เชสืนี่อคนนกันี้นยกังอยผล่ตล่อไปบนแผล่นดลินโลกนบีนี้ พระองคร์ทรงอยผล่ทบีนี่นบีนี่เพสืนี่อ



ถวายสงล่าราศบีและเกบียรตลิยศแดล่พระเจข้า และพระองคร์จะทรงนดาทางเราในวลิถบีทกันี้งหลายแหล่งการดดาเนลินชบีวลิตอกันถผก
ตข้องเพราะเหก็นแกล่พระนามของพระเยซผ

ขข้อ 18: “เราจะไมต่ละทวิทั้งทต่านทชทั้งหลายไวช้ใหช้เปลต่าเปลอีชั่ยว เราจะมาหาทต่าน”
(ภาษากรบีกตรงนบีนี้มบีความหมายวล่า “เราจะไมล่ทลินี้งทล่านทกันี้งหลายใหข้เปป็นลผกกดาพรข้า”) ในบททบีนี่ 13 ขข้อ 33 

พระเยซผตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “ลผกเลก็กๆเออ๋ย” และบกัดนบีนี้พระองคร์กดาลกังใหข้ความมกันี่นใจลผกเลก็กๆเหลล่า
นกันี้นวล่าพวกเขาจะไมล่กลายเปป็นลผกกดาพรข้า เพราะวล่าพระองคร์จะสล่งผผข้ปลอบประโลมใจอบีกผผข้หนซนี่งมาเพสืนี่อทบีนี่พวกเขาจะ
ไมล่ถผกทลินี้งใหข้เปป็นเหมสือนแกะทบีนี่ไมล่มบีผผข้เลบีนี้ยง ซซนี่งชล่วยเหลสือตกัวเองไมล่ไดข้ เรล่รล่อนไปทล่ามกลางพวกสลุนกัขปฝ่าแหล่งโลกทบีนี่ไมล่
เปป็นมลิตรโดยปราศจากผผข้นดาหรสือผผข้ปกปฟ้อง

“เราจะมาหาทต่าน” ผมเชสืนี่อวล่ามบีความหมายหลกักและรองตรงนบีนี้ ผมเชสืนี่อวล่าพระเยซผกดาลกังตรกัสถซงเวลานกันี้น
เมสืนี่อพระองคร์เสดก็จมาหาพวกสาวกของพระองคร์หลกังจากการฟฟฟื้นคสืนพระชนมร์ของพระองคร์ และตรกัสถซงเวลานกันี้น
เมสืนี่อพระองคร์เสดก็จมา (โดยไมล่ปรากฏแกล่ตา) หลกังจากการเสดก็จขซนี้นสผล่สวรรคร์ของพระองคร์-ในวกันเพก็นเทคอสตร์นกันี้น 
แตล่พระองคร์กดาลกังชบีนี้ไปยกังเวลานกันี้นดข้วยเมสืนี่อพระองคร์จะเสดก็จมาในสงล่าราศบีเพสืนี่อรกับครลิสตจกักรไป ตามทบีนี่พระองคร์ทรง
สอนพวกเขาแลข้วในขข้อ 2 และ 3 ของบทนบีนี้ อยล่างไรกก็ตาม ภาคพกันธสกัญญาใหมล่กลล่าวชกัดเจนวล่าการเสดก็จมาของ
พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธไมข่ใชข่การเสดก็จมาของพระเยซผเพสืนี่อรกับครลิสตจกักรของพระองคร์ไป บางคนสอนวล่าเพด็นเทคอส
ตค์คสือการสดาเรก็จจรลิงของการเสดก็จมาครกันี้งทบีนี่สอง แตล่พวกเขาสอนคกาสอนผวิด

ขข้อ 19: “ออีกหนต่อยหนจึชั่งโลกกด็จะไมต่เหด็นเราออีกเลย แตต่ทต่านทชทั้งหลายจะเหด็นเรา เพราะเราเปป็นอยซูต่ ทต่าน
ทชทั้งหลายจะเปป็นอยซูต่ดช้วย”

ครกันี้งลล่าสลุดทบีนี่โลกทบีนี่ชกันี่วชข้านบีนี้ไดข้เหก็นพระบลุตรทบีนี่ไรข้บาปของพระเจข้าคสือ บนกลโกธา ขณะทบีนี่พระองคร์ทรง
สลินี้นพระชนมร์เพสืนี่อรกับบาปของมนลุษยชาตลิ! หลกังจากการฟฟฟื้นคสืนพระชนมร์ของพระองคร์ พระองคร์ทรงปรากฏแกล่
เฉพาะผผข้ทบีนี่ถผกเลสือกสรรเทล่านกันี้น-เหลล่าสาวกของพระองคร์เองและบลุตรทกันี้งหลายทบีนี่แทข้จรลิงของพระเจข้า ในกลิจการ 
10:40, 41 เราอล่านวล่า “ในวกันทบีนี่สามพระเจข้าไดข้ทรงใหข้พระองคร์คสืนพระชนมร์และทรงใหข้ปรากฏ มลิใชล่ทรงใหข้
ปรากฏแกล่คนททที่วไป แตต่ทรงปรากฏแกต่เหลต่าพวกพยานซจึชั่งพระเจช้าไดช้ทรงเลรือกไวช้แตต่กต่อน คสือทรงปรากฏแกล่พวก
เราทบีนี่ไดข้รกับประทานและดสืนี่มกกับพระองคร์ เมสืนี่อพระองคร์ทรงคสืนพระชนมร์แลข้ว”

ชาวโลกจะเหก็นพระเยซผอบีกทบีเมสืนี่อพระองคร์เสดก็จมาในสงล่าราศบี: “ดผเถลิด พระองคร์จะเสดก็จมาในเมฆ และ
นกัยนร์ตาทลุกดวงและคนเหลล่านกันี้นทบีนี่ไดข้แทงพระองคร์จะเหก็นพระองคร์ และมนลุษยร์ทลุกชาตลิทกันี่วโลกจะรนี่ดาไหข้เพราะ
พระองคร์’ จงเปป็นไปอยล่างนกันี้น เอเมน” (วว. 1:7) ชาวโลกจะไมล่เหก็นพระองคร์เมสืนี่อพระองคร์เสดก็จมารกับครลิสตจกักรไป
เพราะวล่าพระองคร์จะเสดก็จมา “เหมสือนขโมยยล่องมาในเวลากลางคสืน” และ “ในพรลิบตาเดบียว” มกันกก็จะสลินี้นสลุดลง 
(1 คร. 15:51-55; 1 ธส. 4:13-18; 5:1-6) การรกับขซนี้นไปจะเปป็นความลกับ ครลิสตจกักรจะถผกรกับขซนี้นไปในหมผล่เมฆเพสืนี่อ
พบกกับพระเยซผในฟฟ้าอากาศ แตล่เมสืนี่อพระองคร์เสดก็จมาตอนสลินี้นยลุคแหล่งความทลุกขร์ลดาบากใหญล่ยลินี่ง นกัยนร์ตาทลุกดวง
บนแผล่นดลินโลกจะเหก็นพระองคร์

“แตต่ทต่านทชทั้งหลายจะเหด็นเรา” พวกสาวกไดข้เหก็นพระเยซผขณะทบีนี่พระองคร์ทรงสนทนากกับพวกเขา พวก
เขาเหก็นไดข้พระองคร์ครกันี้งแลข้วครกันี้งเลล่าหลกังจากการฟฟฟื้นคสืนพระชนมร์นกันี้น พวกเขาไดข้เหก็นพระองคร์ขณะทบีนี่พระองคร์ทรง



ถผกรกับขซนี้นไปสผล่สวรรคร์ และหลกังจากการเสดก็จขซนี้นสผล่สวรรคร์ของพระองคร์ พวกเขากด็เหด็นพระองคค์โดยความเชรืชั่อ
เหมสือนกกับทบีนี่เราเหก็นพระองคร์วกันนบีนี้ เมสืนี่อพระองคร์เสดก็จมาในการรกับขซนี้นไปนกันี้น เรากก็จะเหก็นพระองคร์อยล่างทบีนี่พระองคร์
ทรงเปป็นและเราจะเปป็นเหมสือนพระองคร์ (1 ยอหร์น 3:2) ผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายจะเหก็นพระองคร์ไปตลอดชกันี่วนลิรกันดรร์กาล 
โดยจะไมล่ถผกแยกขาดจากพระองคร์อบีกเลย “เขาเหลล่านกันี้นจะเหก็นพระพกักตรร์พระองคร์ และพระนามของพระองคร์
จะประทกับอยผล่ทบีนี่หนข้าผากเขา” (วว. 22:4)

“เพราะเราเปป็นอยซูต่ ทต่านทชทั้งหลายจะเปป็นอยซูต่ดช้วย” เหตลุผลเดบียวทบีนี่ครลิสเตบียนทกันี้งหลายมบีชบีวลิตนลิรกันดรร์กก็
เพราะวล่าเราเชสืนี่อในพระเยซผ พระองคร์ประทกับอยผล่ในใจของเรา เราถผก “ซล่อนไวข้กกับพระครลิสตร์ในพระเจข้า” และ
เนสืนี่องจากพระเจช้าไมล่มบีวกันตาย พระเยซซูจซงไมล่มบีวกันตาย ดกังนกันี้นเนสืนี่องจากเราอยผล่ในพระองคร์และพระองคร์ทรงอยผล่ใน
เรา เราจซงมบีชบีวลิตนลิรกันดรร์ เพราะวล่าพระองคห์ทรงมบีชบีวลิต เราจซงมบีชบีวลิต เรามบีชบีวลิตทบีนี่ไมล่สามารถถผกทดาลายไดข้: “ดข้วย
เหตลุเหลล่านบีนี้พระองคร์จซงไดข้ทรงประทานพระสกัญญาอกันประเสรลิฐและใหญล่ยลินี่งแกล่เรา เพสืนี่อวล่าดข้วยพระสกัญญาเหลล่านบีนี้ 
ทล่านทกันี้งหลายจะพข้นจากความเสสืนี่อมโทรมทบีนี่มบีอยผล่ในโลกนบีนี้เพราะตกัณหา และจะไดข้รกับสล่วนในสภาพของพระองคร์” 
(2 ปต. 1:4)

“ถข้าเชล่นนกันี้นเราจะวล่าอยล่างไร ถข้าพระเจข้าทรงอยผล่ฝฝ่ายเราใครจะขกัดขวางเรา พระองคร์ผผข้มลิไดข้ทรงหวงพระ
บลุตรของพระองคร์เอง แตล่ไดข้ทรงโปรดประทานพระบลุตรนกันี้นเพสืนี่อเราทกันี้งหลาย ถข้าเชล่นนกันี้นพระองคร์จะไมล่ทรงโปรด
ประทานสลินี่งสารพกัดใหข้เราทกันี้งหลาย ดข้วยกกันกกับพระบลุตรนกันี้นหรสือ ใครจะฟฟ้องคนเหลล่านกันี้นทบีนี่พระเจข้าไดข้ทรงเลสือกไวข้ 
พระเจข้าทรงเปป็นผผข้ทบีนี่ทดาใหข้เราเปป็นคนชอบธรรมแลข้ว ใครเลล่าจะเปป็นผผข้ปรกับโทษอบีก กก็คสือพระครลิสตร์ผผข้ทรง
สลินี้นพระชนมร์แลข้ว และยลินี่งกวล่านกันี้นอบีกไดข้ทรงคสืนพระชนมร์ ทรงสถลิต ณ เบสืนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจข้า และทรง
อธลิษฐานขอเพสืนี่อเราทกันี้งหลายดข้วย

“แลข้วใครจะใหข้เราทกันี้งหลายขาดจากความรกักของพระครลิสตร์ไดข้เลล่า จะเปป็นความยากลดาบาก หรสือความ
ทลุกขร์ หรสือการขล่มเหง หรสือการกกันดารอาหาร หรสือการเปลสือยกาย หรสือการถผกโพยภกัย หรสือการถผกคมดาบหรสือ
ตามทบีนี่เขบียนไวข้แลข้ววล่า ‘เพราะเหก็นแกล่พระองคร์ ขข้าพระองคร์ทกันี้งหลายจซงถผกประหารวกันยกังคนี่ดา และนกับวล่าเปป็นเหมสือน
แกะสดาหรกับจะเอาไปฆล่า’

“ แตล่วล่าในเหตลุการณร์ทกันี้งปวงเหลล่านบีนี้ เรามบีชกัยเหลสือลข้นโดยพระองคร์ผผข้ไดข้ทรงรกักเราทกันี้งหลาย เพราะ
ขช้าพเจช้าเชรืชั่อมชชั่นวต่า แมช้ความตาย หรรือชอีววิต หรรือบรรดาทซูตสวรรคค์ หรรือเจช้าผซูช้ครอบครองอาณาจชกร หรรือเจช้าผซูช้มอี
อกานาจ หรรือสวิชั่งซจึชั่งอยซูต่ในปปัจจทุบชนนอีทั้ หรรือสวิชั่งซจึชั่งจะมาในภายหนช้า หรรือซจึชั่งสซูง หรรือซจึชั่งลจึก หรชอสวิที่งอชที่นใดๆททที่ไดจ้ทรง
สรจ้างแลจ้วนททั้น จะไมต่สามารถกระทกาใหช้เราทชทั้งหลายขาดจากความรชกของพระเจช้า ซขที่งมทอยผว่ในพระเยซผครวิสตค์องคค์
พระผผจ้เปป็นเจจ้าของเราไดจ้” (รม. 8:31-39)

ในเวลานกันี้นพระเยซผกดาลกังสนทนากกับพวกสาวกของพระองคร์ พระองคร์ทรงรผข้วล่าอบีกไมล่นานโลกนบีนี้ทบีนี่ชกันี่วรข้าย
และปฏลิเสธพระครลิสตร์จะไมล่สามารถกลล่าวหาพระองคร์หรสือจข้องมองพระองคร์ไดข้อบีกตล่อไป พวกเขาไมล่สามารถเดลิน
ตามพระองคร์ไดข้อบีกตล่อไป โดยแสวงหาบางสลินี่งทบีนี่พวกเขาจะปรกับโทษพระองคร์และเรบียกรข้องใหข้ประหารชบีวลิต
พระองคร์ อบีกไมล่นานพระองคร์จะจากโลกนบีนี้ไปเพสืนี่อกลกับไปหาพระบลิดาในสวรรคร์-แตล่ถซงแมข้โลกจะไมล่เหก็นพระองคร์
อบีกตล่อไปจนกวล่าพระองคร์จะเสดก็จกลกับมาพรข้อมกกับวลิสลุทธลิชนของพระองคร์หลายหมสืนี่นคน พระองคร์กก็ทรงอยากใหข้



สาวกเหลล่านกันี้นมบีความมกันี่นใจวล่าพวกเขาจะเหก็นพระองคร์-และพวกเขาไดช้เหก็นพระองคร์แลข้ว-ดช้วยตชวเองหลกังจากการ
ฟฟฟื้นคสืนพระชนมร์ และโดยความเชรืชั่อหลกังจากการเสดก็จขซนี้นสผล่สวรรคร์ของพระองคร์

ในภาษากรบีก “เราเปป็นอยซูต่” มบีความหมายวล่า “ผผข้ทบีนี่มบีชบีวลิตอยผล่” นบีนี่มบีความหมายมากกวล่าการฟฟฟื้นคสืน
พระชนมร์ขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าจากความตาย มกันมบีความหมายวล่า “ผผข้ทบีนี่มบีชบีวลิตอยผล่” พระองคร์ทรงเปป็นแหลต่งของ
ชบีวลิต, บล่อนนี้ดาพลุแหล่งชบีวลิต “ในพระองคร์มบีชบีวลิต และชบีวลิตนกันี้นเปป็นความสวล่างของมนลุษยร์ทกันี้งปวง...เพราะวล่าพระบลิดา
ทรงมบีชบีวลิตในพระองคร์เองฉกันใด พระองคร์กก็ไดข้ทรงประทานใหข้พระบลุตรมบีชบีวลิตในพระองคค์เองฉกันนกันี้น” (ยอหร์น 1:4; 
5:26) พระเยซผคคือชบีวลิตนกันี้น และหากไมล่มบีพระองคร์กด็ไมต่มอีชอีววิต 

ขข้อ 20: “ในวชนนชทั้นทต่านทชทั้งหลายจะรซูช้วต่า เราอยซูต่ในพระบวิดาของเรา และทต่านอยซูต่ในเรา และเราอยซูต่ใน
ทต่าน”

คดากลล่าวนบีนี้ชบีนี้ไปยกังการเสดก็จมาครกันี้งทบีนี่สองอกันเปปปี่ยมสงล่าราศบีของพระองคร์ เพราะวล่าเมสืนี่อถซงตอนนกันี้นเทล่านกันี้น
เราจะมบีความรผข้ทบีนี่สมบผรณร์แบบเกบีนี่ยวกกับพระบลิดา, พระบลุตร, และพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ-พระเจข้าองคร์เดบียวผผข้ทรงถผก
สดาแดงใหข้ประจกักษร์ในสามพระภาค “ในวชนนชทั้น” เราจะรผข้และสามารถทบีนี่จะเขข้าใจวล่าพระเยซผและพระบลิดาและ
พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธทรงเปป็นองคห์เดรียวกจัน แมข้พระองคร์ทรงเปป็นสาม

ขข้อ 21: “ผซูช้ใดทอีชั่มอีบชญญชตวิของเราและรชกษาบชญญชตวินชทั้น ผซูช้นชทั้นแหละเปป็นผซูช้ทอีชั่รชกเรา และผซูช้ทอีชั่รชกเรานชทั้น พระ
บวิดาของเราจะทรงรชกเขา และเราจะรชกเขา และจะสกาแดงตชวของเราเองใหช้ปรากฏแกต่เขา”

หกัวใจของขข้อความทบีนี่พระเยซผประทานแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์ในบทนบีนี้กก็คสือ การปลอบประโลมใจ 
และใจความหลกักนกันี้นกก็ปรากฏอยผล่ทชชั่วบทนบีนี้ คดาตรกัสของพระองคร์ทบีนี่แสดงถซงการปลอบประโลมใจและการใหข้ความ
มกันี่นใจมบีอยผล่มากมายและหลากหลาย พระองคร์ทรงรกับปากพวกเขาวล่าถซงแมข้พระองคร์จะจากพวกเขาไปในไมล่ชข้า 
พระองคร์กก็จะทดาการจกัดเตรบียมเพสืนี่อพวกเขาและจะกลกับมารกับพวกเขาในภายหลกัง พระองคร์ทรงชบีนี้ใหข้เหก็นทางนททั้นทบีนี่
พระองคร์กดาลกังเสดก็จไป โดยบอกพวกเขาวล่าพระองคร์เองคสือทางนกันี้น พระองคร์ทรงรกับปากพวกเขาเพลินี่มเตลิมวล่า
พระองคร์จะไมล่ถอนฤทธลิธเดชอกัศจรรยร์นกันี้นทบีนี่พระองคร์ทรงใชข้ในการทดาการอกัศจรรยร์ตล่างๆอกันทรงฤทธลิธของพระองคร์ 
แตล่จะทรงทดาใหข้พวกเขาสามารถมบีฤทธลิธเดชทบีนี่จะกระทดากลิจการตล่างๆทบีนี่ยลินี่งใหญล่กวล่าทบีนี่พระองคห์ไดข้ทรงกระทดาเสบียอบีก

จากนกันี้นพระองคร์ทรงบอกพวกเขาวล่าหลกังจากทบีนี่พระองคร์เสดก็จจากไปแลข้ว สลินี่งใดกก็ตามทบีนี่พวกเขาทผลขอใน
พระนามของพระองคร์ พระองคร์กก็จะทรงกระทดา และดกังนกันี้นในความหมายฝฝ่ายวลิญญาณพระองคร์จซงจะสมาคมอยผล่
กกับพวกเขาอยล่างใกลข้ชลิดและอยล่างสนลิทสนมมากกวล่าแตล่กล่อนเสบียอบีก พระองคร์ทรงสกัญญาวล่าพระองคร์จะไมล่ทลินี้งพวก
เขาใหข้เปป็น “ลผกกดาพรข้า” แตล่จะสล่งบลุคคลผผข้หนซนี่งจากสวรรคร์ คสือพระภาคทบีนี่สามของตรบีเอกานลุภาพ เพสืนี่อมาแทนทบีนี่
พระองคร์-บลุคคลผผข้หนซนี่งทบีนี่จะสกันี่งสอนและนดาทางพวกเขา ปกปฟ้องและปลอบโยนพวกเขา เตสือนใจพวกเขาเกบีนี่ยวกกับ
ทลุกสลินี่งทบีนี่พระองคร์เองไดข้ตรกัสแกล่พวกเขาแลข้ว และประทานสกันตลิสลุขทบีนี่โลกไมล่สามารถพรากไปไดข้ 

พระองคร์ทรงรกับประกกันพวกเขาดข้วยวล่าเวลานกันี้นจะมาถซงเมสืนี่อพวกเขาจะเขช้าใจอยล่างถล่องแทข้ถซงความเปป็น
หนซนี่งเดบียวกกันระหวล่างพระองคร์เองกกับพระเจข้าพระบลิดา และความเปป็นหนซนี่งเดบียวกกันของคนเหลล่านกันี้นทบีนี่เปป็นบทุตรทชทั้ง
หลายของพระเจช้าโดยความเชรืชั่อกกับพระบลุตรทอีชั่บชงเกวิดมาองคค์เดอียวของพระเจข้าดข้วย



คราวนบีนี้ในขข้อพระคดาทบีนี่เราศซกษาอยผล่ พระองคร์ยข้อนกลกับไปยกังบทเรบียนทบีนี่ใหข้ไวข้ในขข้อ 15-และเมสืนี่อพระเยซผ
ทวนซทั้กาสลินี่งทบีนี่พระองคร์ตรกัส คลุณกก็เชสืนี่อใจไดข้เลยวล่าถข้อยคดาเหลล่านกันี้นมบีความสดาคกัญสลุดๆ ในทบีนี่นบีนี้พระองคร์ทรงเนข้นยนี้ดาขข้อ
เทก็จจรลิงทบีนี่วล่าผผข้ทบีนี่ทราบบกัญญกัตลิทกันี้งหลายของพระเยซผและนดาบกัญญกัตลิเหลล่านกันี้นไปปฏลิบกัตลิ กก็เปป็นผผข้ทบีนี่รทกองคค์พระผซูช้เปป็น
เจช้าอยต่างแทช้จรวิง เราพลิสผจนร์ความรกักของเราโดยสลินี่งทบีนี่เรากระทดา โอข้ ใชล่แลข้วครกับ-เราไดช้รชบความรอดโดยพระคทุณ, 
การงานทกันี้งหลายไมล่มบีสล่วนในความรอดของเราเลย; แตล่การงานตล่างๆคสือหลกักฐานแหล่งความเชสืนี่อทบีนี่ชล่วยใหข้รอดและ
พวกมกันพลิสผจนร์ความรกักของเราทบีนี่มบีใหข้แกล่พระเยซผ เมสืนี่อเรารกับใชข้พระองคร์ตามพระประสงคร์ของพระองคร์ เมสืนี่อเรา
รกักษาพระวจนะของพระองคร์และเชสืนี่อฟฟังบกัญญกัตลิทกันี้งหลายของพระองคร์ ความเชสืนี่อฟฟังของเรากก็เปป็นขข้อพลิสผจนร์แหล่ง
ความรกักของเราทบีนี่มบีตล่อพระองคร์ การรกับดข้วยปากตข้องถผกสนกับสนลุนดข้วยการกระทดา เพราะวล่าคนเปป็นอชนมากกลต่าว
ยอมรชบดช้วยรวิมฝปีปากแตล่ใจของพวกเขาอยผล่หล่างไกลจากพระเจข้า

“และผซูช้ทอีชั่รชกเรานชทั้น พระบวิดาของเราจะทรงรชกเขา” พระเจข้าทรงรกักคนเหลล่านกันี้นทบีนี่รกักพระบลุตรทบีนี่บกังเกลิด
มาองคร์เดบียวของพระองคร์ หนทางเดบียวทบีนี่เราจะสามารถเปป็นทบีนี่พอพระทกัยและถวายเกบียรตลิแดล่พระเจข้าไดข้กก็คสือ ใน
พระเยซผครลิสตร์เจข้า ดกังนกันี้นผผข้ทบีนี่รกักพระเยซผอยล่างแทข้จรลิงและพลิสผจนร์ความรกักนกันี้นโดยชบีวลิตของเขา พระเจข้าพระบลิดากก็
จะทรงรกักผผข้นกันี้นในแบบทอีชั่พวิเศษมากๆ มกันเปป็นความจรลิงตามพระคกัมภบีรร์ทบีนี่วล่า “พระเจช้าทรงรชกโลกจนพระองคร์ไดข้
ประทานพระบลุตรทบีนี่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์” แตล่จงสกังเกตวล่าพระเจข้าทรงรกักผผข้เชสืนี่อดข้วยความรกักทบีนี่พลิเศษ
เฉพาะมากๆ คสือความรกักทบีนี่เกลินและพข้นความรกักทกันี่วไปของพระเจข้าดกังทบีนี่ถผกแสดงโดยความเมตตากรลุณาของ
พระองคร์ทบีนี่มบีตล่อมนลุษยชาตลิทกันี้งปวง ในนกัยสดาคกัญฝฝ่ายวลิญญาณ พระเจข้าทรงเปป็นพระบลิดาของผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายทบีนี่
บกังเกลิดใหมล่แลข้วและถผกลข้างชดาระดข้วยพระโลหลิตแลข้วเทต่านชทั้น พระเยซผตรกัสแกล่พวกฟารลิสบีทบีนี่ไมล่เชสืนี่อวล่า “ทว่านทททั้ง
หลายมาจากพต่อของทต่านครือพญามาร” (ยอหร์น 8:44) พระคกัมภบีรร์ไมล่สอนหลกักคดาสอนอยล่าง “พระเจข้าทรงเปป็น
บลิดาของคนทกันี้งปวงและมนลุษยร์ทลุกคนเปป็นพบีนี่นข้องกกัน”

“และเราจะรชกเขา และจะสกาแดงตชวของเราเองใหช้ปรากฏแกต่เขา” ผผข้เชสืนี่อทบีนี่รกักษาบกัญญกัตลิทกันี้งหลายของ
พระเยซผ พระองคร์กก็จะทรงรกักเขาในแบบทบีนี่พลิเศษมากๆ และพระองคร์จะสกาแดงพระองคร์เองแกล่ผผข้เชสืนี่อคนนกันี้นใน
แบบทบีนี่พลิเศษมากๆ ครลิสเตบียนทบีนี่เชสืนี่อฟฟังจะรผข้จกักการปลอบประโลมใจ, ความชสืนี่นบาน, และความไวข้วางใจทบีนี่
ครลิสเตบียนแตล่ชสืนี่อไมล่รผข้จกักหรสือนซกฝฟัน เขาจะมบีความสลุขกกับสล่วนแบล่งพลิเศษแหล่งพระคลุณและความโปรดปรานของ
พระเจข้า

เหตลุผลทบีนี่ผผข้เชสืนี่อสล่วนใหญล่ไดข้รกับนข้อยเหลสือเกลินจากประสบการณร์ครลิสเตบียนของตนกก็คสือวล่า พวกเขาใสล่
เขช้าไปในประสบการณร์นกันี้นนข้อยเหลสือเกลิน พวกเขาไดข้รกับความรอดโดยพระคลุณของพระเจข้า-และพวกเขากก็ใหข้มกัน
จบลงตรงนกันี้น พวกเขาไดข้รกับความรอด, ทารกในพระครลิสตร์, แตล่พวกเขาไมล่รกักองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าอยล่างสลินี้นสลุดใจ 
พวกเขาไมล่ศซกษาคข้นควข้าเพสืนี่อสดาแดงตกัวใหข้เปป็นทบีนี่ชอบพระทกัยพระองคร์ พวกเขาไมล่ใหข้อาหารจลิตวลิญญาณจากพระ
วจนะ และดข้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาจซงไมล่เตลิบโต และครลิสเตบียนแบบนกันี้นสล่วนใหญล่กก็สงสกัยวล่าทดาไมพวกเขาไมล่สามารถมบี
ประสบการณร์เดบียวกกันกกับผผข้เชสืนี่อทบีนี่มบีความสลุข, ชสืนี่นชมยลินดบีในทลุกสลินี่ง, สรรเสรลิญพระเจข้าอยผล่เสมอสดาหรกับความดบีของ
พระองคร์ ททุกคนทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้วสามารถมบีประสบการณร์แบบนกันี้นไดข้หากพวกเขาจะยอมจดานนทลุกสลินี่งแดล่พระเยซผ,
รกักพระองคร์อยล่างสลินี้นสลุดใจ, และยอมใหข้พระองคร์เปป็นพลกังทบีนี่ขกับเคลสืนี่อนในชบีวลิตของพวกเขา พระเจข้าทรงรกักลผกๆ



ของพระองคร์ททุกคน และเหตลุผลทบีนี่พระองคร์ประทานใหข้ผผข้เชสืนี่อบางคนมบีการปลอบประโลมใจ, สกันตลิสลุข, และความ
ชสืนี่นชมยลินดบีมากกวล่าทบีนี่คนอสืนี่นๆมบี กก็คสือวล่าผผข้เชสืนี่อเหลล่านกันี้นรกักพระองคห์อยล่างลซกซซนี้งมากกวล่าและเดลินตามรอยพระบาท
ของพระองคร์อยล่างใกลข้ชลิดมากกวล่า, ศซกษาพระวจนะของพระองคร์และรกักษาบกัญญกัตลิทกันี้งหลายของพระองคร์อยล่าง
สกัตยร์ซสืนี่อมากกวล่าคนอสืนี่นๆ พวกเขาดดาเนลินชบีวลิตในความเชสืนี่อฟฟัง และพระเยซผประทานบดาเหนก็จแกล่พวกเขาตาม
ความสกัตยร์ซสืนี่อของพวกเขา

มกันเปป็นประสบการณร์แสนวลิเศษทบีนี่ไดข้รผข้จกักพระครลิสตร์ แตล่มกันเปป็นประสบการณร์ทบีนี่แสนวลิเศษและบรลิบผรณร์
มากยวิชั่งกวต่าทบีนี่ไดข้รผผู้วข่าเรารผข้จกักพระองคร์: “เรารผผู้ไดข้วล่าเรารผข้จกักพระองคร์โดยขข้อนบีนี้ คสือถข้าเรารกักษาพระบกัญญกัตลิของ
พระองคร์ คนใดทบีนี่กลล่าววล่า “ขข้าพเจข้ารผข้จกักพระองคร์” แตล่มลิไดข้รกักษาพระบกัญญกัตลิของพระองคร์ คนนกันี้นกก็เปป็นคนพผด
มลุสา และความจรลิงไมล่ไดข้อยผล่ในคนนกันี้นเลย แตล่ผผข้ใดทบีนี่รกักษาพระวจนะของพระองคร์ ความรกักของพระเจข้ากก็สมบผรณร์
อยผล่ในคนนกันี้นอยล่างแทข้จรลิง ดข้วยอาการอยล่างนบีนี้แหละเราทกันี้งหลายจซงรผข้วล่าเราอยผล่ในพระองคร์” (1 ยอหร์น 2:3-5)

พระสกัญญาของพระเยซผทบีนี่จะ “สกาแดง” พระองคร์เองแกล่ผผข้เชสืนี่อทบีนี่เชสืนี่อฟฟังบกัญญกัตลิทกันี้งหลายของพระองคร์
หมายความวล่าอะไร? พระองคร์ทรงหมายความวล่าพระองคร์จะทรงสดาแดงพระองคร์เองฝฝ่ายรต่างกายแกล่ผผข้เชสืนี่อคนนกันี้น
หรสือ? วล่าพระองคร์จะทรงปรากฏแกล่เขาใหช้เหด็นตชวเปป็นๆงกันี้นหรสือ? ไมล่ใชล่ครกับ นกันี่นไมล่ใชล่สลินี่งทบีนี่พระองคร์ทรงหมายถซง 
พระเจข้าไมล่ไดข้กดาลกังตกันี้งพลกับพลาในเนสืนี้อหนกังทล่ามกลางมนลุษยร์อบีกตล่อไปแลข้ว พระเยซผไมล่ไดข้ตรกัสแกล่เราเหมสือนอยล่างทบีนี่
พระองคร์ไดข้ตรกัสแกล่โธมกัสวล่า “จงยสืนี่นนลินี้วมาทบีนี่นบีนี่และดผมสือของเรา จงยสืนี่นมสือออกคลดาทบีนี่สบีขข้างของเรา” (ยอหร์น 20:27)
ใน 1 ยอหร์น 1:1, 2 ยอหร์นผผข้เปป็นทบีนี่รกักเขบียนไวข้วล่า “ซซนี่งไดข้ทรงเปป็นอยผล่ตกันี้งแตล่เรลินี่มแรก ซซนี่งเราทกันี้งหลายไดข้ยลิน ซนที่งเราไดผู้
เหห็นกจับตา ซนที่งเราไดผู้พรินริจดผ และจจับตผู้องดผู้วยมคือของเรา เกบีนี่ยวกกับพระวาทะแหล่งชบีวลิต (และชบีวลิตนกันี้นไดข้ปรากฏ 
และเราไดข้เหก็นและเปป็นพยาน และประกาศชบีวลิตนลิรกันดรร์นกันี้นแกล่ทล่านทกันี้งหลาย ชบีวลิตนกันี้นไดข้ดดารงอยผล่กกับพระบลิดา และ
ไดข้ปรากฏแกล่เราทกันี้งหลาย)” เราไมล่สามารถกลล่าวแบบนบีนี้ไดข้วกันนบีนี้ เรามองไมล่เหก็นพระเยซผดข้วยตาฝฝ่ายรล่างกาย และ
เราไมล่สามารถสชมผชสพระองคร์ในประสาทสกัมผกัสฝฝ่ายรล่างกายไดข้

พระสกัญญาทบีนี่พระเยซผทรงใหข้ไวข้ในทบีนี่นบีนี้จะไมล่ถผกทดาใหข้สดาเรก็จจรลิงผล่านทาง “นลิมลิตตล่างๆ” หรสือความฝฟัน
ตล่างๆดข้วย ยาโคบมบีนลิมลิตทบีนี่เบธเอล เขาเหก็นบกันไดอกันหนซนี่ง ซซนี่งถผกตกันี้งบนแผล่นดลินโลกและขซนี้นไปถซงสวรรคร์ พรข้อมกกับ
เหลล่าทผตสวรรคร์ของพระเจข้าขซนี้นลงบนบกันไดนกันี้น-(อล่านเรสืนี่องราวนบีนี้ในปฐมกาล 28); แตล่พระเจข้าไมล่ทรงสกัญญานลิมลิต
แบบนกันี้นวกันนบีนี้เลย เราดดาเนลินโดยความเชรืชั่อ ไมล่ใชล่โดยการมองเหก็น

อลิสยาหร์มบีนลิมลิตอชนเปปีปี่ยมสงต่าราศอี: เขาไดข้เหก็นองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า “ประทชบ ณ พระทอีชั่นชชั่งสซูงและเทวิดทซูนขจึทั้น 
และชายฉลองพระองคร์ของพระองคร์เตก็มพระวลิหาร เหนสือพระองคร์มบีเสราฟปิมยสืนอยผล่ แตล่ละตนมบีปปกหกปปก ใชข้สอง
ปปกบกังหนข้า และสองปปกคลลุมเทข้า และดข้วยสองปปกบลินไป ตล่างกก็รข้องตล่อกกันและกกันวล่า “บรวิสทุทธวิธ บรวิสทุทธวิธ บรวิสทุทธวิธ 
พระเยโฮวาหค์จอมโยธา แผต่นดวินโลกทชทั้งสวิทั้นเตด็มดช้วยสงต่าราศอีของพระองคค์” (อสย. 6:1-3)

แตล่พระเจข้าไมล่ทรงสดาแดงพระองคร์วกันนบีนี้ผล่านทางนลิมลิตแบบทบีนี่อลิสยาหร์มบีแลข้ว เราเหก็นพระเจข้าวกันนบีนี้-ไมล่ใชล่ดข้วย
ตาฝฝ่ายรล่างกาย และไมล่ใชล่ผล่านทางนลิมลิตและความฝฟันตล่างๆ แตล่ในการเปปิดเผยฝฝ่ายวลิญญาณของพระองคร์เองแกล่
ดวงตาแหล่งมนลุษยร์ภายใน, โดยความเชรืชั่อ เราเหก็นพระองคร์ดข้วยดวงตาแหล่งจลิตวลิญญาณ และเรามบีการตระหนกักรผข้ทบีนี่



เดล่นชกัดถซงการสถลิตอยผล่ของพระองคร์กกับเรา โดยประทกับอยผล่กกับเรา และทรงนดาพาเราโดยฤทธลิธเดชของพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธ

แลข้วพระเจข้าทรงสดาแดงพระองคร์เองแกล่เราอยล่างไรวกันนบีนี้? พระวาทะผผจ้รทบสภาพเนชทั้อหนทงทรงสกาแดง
พระองคค์เองแกต่ใจทอีชั่เชรืชั่อผต่านทางพระวจนะของพระเจจ้าซขที่งเปป็นลายลทกษณค์อทกษร เราจะไมล่มบีวกันรผข้วล่าพระวจนะ
ของพระเจข้ามบีความสดาคกัญมากขนาดไหนและมกันเกบีนี่ยวขข้องมากขนาดไหนกกับทกันี้งหมดทบีนี่เราเปป็นในฝฝ่ายวลิญญาณ
จนกวล่าเราไปถซงสวรรคร์ ผผข้เชสืนี่อทบีนี่รกักเออ๋ย นบีนี่เปป็นสลินี่งทบีนี่สดาคกัญอยต่างยวิชั่งทอีชั่สทุด: ยลินี่งเราอล่านและศซกษาพระวจนะมากเทล่าไร 
ยลินี่งเราคข้นดผพระคกัมภบีรร์มากเทล่าไร พระเยซซูกด็ยวิชั่งทรงสกาแดงพระองคค์เองแกต่เราและพระองคค์ทรงกลายเปป็นความ
เปป็นจรวิงอชนเปปีปี่ยมสงต่าราศอีมากเทต่านชทั้น! โยบกลล่าววล่า “ขข้าพระองคร์เคยไดข้ยลินถซงพระองคร์ดข้วยหผ แตต่บทดนททั้ตาของขช้า
พระองคค์ (ตาของมนลุษยร์ภายใน) เหก็นพระองคร์” (โยบ 42:5)

เงคืที่อนไขของการสดาแดงอกันเปปปี่ยมสงล่าราศบีนบีนี้ถผกบอกชกัดเจนแลข้วโดยพระเยซผเจข้าในสล่วนแรกของขข้อพระคดา
ทบีนี่เราศซกษากกันอยผล่: “ผซูช้ใดทอีชั่มอีบชญญชตวิของเราและรทกษาบชญญชตวินชทั้น” เมสืนี่อเรารกักพระเยซผอยล่างรข้อนรนเหลสือเกลินจน
เรารกักษาพระวจนะบรลิสลุทธลิธของพระองคร์เพบียงเพราะวล่ามกันคคือพระวจนะของพระองคร์; เมสืนี่อความรกักของเราทบีนี่มบีตล่อ
พระองคร์นดาเราไปสผล่ความเชสืนี่อฟฟังตล่อพระองคร์ในทกันทบีและไมล่สงวนไวข้; เมสืนี่อเรามาถซงจลุดทบีนี่ไมล่มบีการเสบียสละใดยลินี่งใหญล่
เกลินไปหากมกันจะนดาสงล่าราศบีมาสผล่พระนามของพระองคร์; เมสืนี่อไมล่มบีสลินี่งใด-บข้านเรสือนหรสือทบีนี่ดลิน, ครอบครกัวหรสือเพสืนี่อน
ฝผง-สามารถเขข้ามาอยผล่ระหวล่างเรากกับการทลุล่มเทตล่อพระองคร์แบบไมล่ขาดตอนไดข้ เมคืที่อนจันนและเมสืนี่อถซงตอนนกันี้นเทล่านกันี้น
เรากก็จะสามารถดดาเนลิน “เหมรือนเหด็นพระองคค์ผซูช้ทรงไมต่ปรากฏแกต่ตา” (ฮบ. 11:27) ครลิสเตบียนแบบนกันี้นจะมบี
ชกัยชนะเหนสือทลุกความสงสกัย, ความกลกัว, และคผล่อรลิ เพราะวล่า “เราเปป็นมากกวว่าผซูช้พวิชวิตโดยทางพระองคค์ผซูช้ทรงรชก
เรา”

ขข้อ 22: “ยซูดาส มวิใชต่อวิสคารวิโอท ทซูลพระองคค์วต่า “พระองคค์เจช้าขช้า เหตทุใดพระองคค์จจึงจะสกาแดงพระองคค์
แกต่พวกขช้าพระองคค์ และไมต่ทรงสกาแดงแกต่โลก”

มกันถผกชบีนี้ใหข้เหก็นอยล่างชกัดเจนตรงนบีนี้วล่า “ยผดาส” คนนอีทั้ไมล่ใชล่ยผดาสอลิสคารลิโอท, ผผข้ทรยศองคร์พระผผข้เปป็น
เจข้าของเรา ยผดาสคนนบีนี้คสือ นข้องชายของยากอบ, บลุตรของอกัลเฟอกัส และถผกเรบียกวล่า Jude เชล่นกกัน เขาเปป็นผผข้เขบียน
จดหมายฝากทบีนี่มบีชสืนี่อของเขา ยากอบบางครกันี้งถผกกลล่าวถซงในพระคกัมภบีรร์วล่าเปป็นนข้องชายขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของ
เรา (ดผ มกัทธลิว 13:55, มาระโก 6:3, และกาลาเทบีย 1:19) บางคนเชสืนี่อวล่ามารบียร์ไมล่มบีลผกคนอสืนี่นๆอบีกหลกังจากทบีนี่พระ
เยซผประสผตลิแลข้ว แตล่ผมไมล่สามารถเหก็นพข้องกกับคดาสอนแบบนกันี้นไดข้ ถซงแมข้พระเยซผทรงเปป็นบทุตรหชวปปี และโยเซฟ
 “ไมล่ไดข้รล่วมรผข้กกับเธอ” จนกระทกันี่งเธอไดข้คลอดบลุตรหกัวปปของเธอแลข้วและเรบียกพระองคร์วล่าเยซผ (มธ. 1:25) ผมกก็
เชสืนี่อวล่านางคลอดบลุตรคนอสืนี่นๆอบีกหลกังจากพระเยซผประสผตลิแลข้ว, บลุตรทกันี้งหลายทบีนี่มบีโยเซฟเปป็นบลิดา

หากเปป็นเชล่นนกันี้น “ยผดาส” ทบีนี่ถผกกลล่าวถซงในทบีนี่นบีนี้กก็คสือ นข้องชายของยากอบผผข้ซซนี่งถผกเรบียกวล่าเปป็นนข้องชาย
ขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้า และในทบีนี่อสืนี่นๆยผดาสถผกพผดถซงวล่าเปป็น “เลบเบอกัส ผผข้ทบีนี่มบีชสืนี่ออบีกวล่าธกัดเดอกัส” (มธ.10:3)

“พระองคค์เจช้าขช้า เหตทุใดพระองคค์จจึงจะสกาแดงพระองคค์แกต่พวกขจ้าพระองคค์ และไมต่ทรงสกาแดงแกต่โลก” 
ชายผผข้นบีนี้ชล่างเชสืนี่องชข้าทบีนี่จะเชสืนี่อจรลิงๆ-เชล่นเดบียวกกับสาวกคนอสืนี่นๆทบีนี่เหลสือ! กระนกันี้นในความเชสืนี่องชข้าและความไมล่รผข้ของ
พวกเขา พวกเขากก็ทดาใหข้พระเยซผเจข้าตรกัสถข้อยคดาทบีนี่เปปปี่ยมดข้วยความจรลิงอกันประเสรลิฐทบีนี่อวยพรใจของเราวกันนบีนี้ 



ขอบคลุณพระเจข้าสดาหรกับคดาถามเหลล่านกันี้นทบีนี่ชายผผข้ไมล่ไดข้เรบียนรผข้เหลล่านบีนี้ถาม ยผดาสกดาลกังแสวงหาความจรลิง และ
คดาถามของเขากก็ชบีนี้ยข้อนไปยกังขข้อ 19 ทบีนี่พระเยซผตรกัสวล่า “โลกกก็จะไมล่เหก็นเราอบีกเลย” เขาอยากทราบความแตก
ตล่างระหวล่างพวกสาวกกกับโลก และสลิทธลิพลิเศษใดทบีนี่เดล่นชกัดถผกมอบใหข้แกล่ผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายทบีนี่โลกไมล่มบีและมบีไมล่ไดข้

“เหตทุใด?” ในภาษากรบีกอล่านวล่า “เกลิดอะไรขซนี้น?” และ “พระองคค์จจึงจะ” อล่านวล่า “พระองคร์กดาลกังจะ” 
กลล่าวอบีกนกัยหนซนี่งกก็คสือ ยผดาสทผลถามพระเยซผวล่า “เกลิดอะไรขซนี้นทบีนี่พระองคร์กดาลกังจะสดาแดงพระองคร์เองแกล่พวกขช้า
พระองคค์ และไมล่สดาแดงแกล่โลก?” มบีการบล่งบอกในทบีนี่นบีนี้วล่าเขา, เชล่นเดบียวกกับพวกยลิวสล่วนใหญล่ในสมกัยของการรกับ
ใชข้บนโลกขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเรา, คาดหวกังการสถาปนาของอาณาจกักรหนซนี่งอกันเปปปี่ยมสงล่าราศบีและการชล่วย
ใหข้พข้นจากการตกเปป็นทาสโรม ถข้าหากวล่า, เชล่นเดบียวกกับนลิโคเดมกัส, หญลิงชาวสะมาเรบียผผข้นกันี้น, และคนอสืนี่นๆ, เขา
กดาลกังคลิดในแงล่ของสลินี่งธรรมดา เขากก็คงไมล่เขข้าใจวล่าพระเยซผทรงหมายความวล่าอะไรโดยการสดาแดงพระองคร์แกล่
พวกสาวกเหลล่านกันี้นและไมล่สดาแดงแกล่โลก

ขข้อ 23: “พระเยซซูตรชสตอบเขาวต่า “ถช้าผซูช้ใดรชกเรา ผซูช้นชทั้นจะรชกษาคกาของเรา และพระบวิดาของเราจะทรง
รชกเขา แลช้วพระบวิดากชบเราจะมาหาเขาและจะอยซูต่กชบเขา”

นบีนี่คสือการทวนซนี้ดาของความจรลิงเหลล่านกันี้นทบีนี่ถผกใหข้ไวข้ในขข้อ 15 และ 21 พระเยซผทรงเนข้นยนี้ดาขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่า
ผผข้เชสืนี่อทบีนี่รชกพระองคร์อยล่างแทข้จรลิงจะรกักษาถข้อยคดาของพระองคร์และเชสืนี่อฟฟังบกัญญกัตลิทกันี้งหลายของพระองคร์ พระบลิดากก็
จะทรงรกักผผข้เชสืนี่อแบบนกันี้นในแบบทบีนี่พลิเศษเฉพาะมากๆ และทกันี้งพระบลิดาและพระบลุตรกก็จะมาประทกับอยผล่กกับเขา

“พระบวิดากทบเราจะมาหาเขาและจะอยผว่กทบเขา” ในทบีนี่นบีนี้เราเหก็นความเปป็นหนซนี่งเดบียวกกันระหวล่างพระ
บลิดา, พระบลุตร, และพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ, ความเปป็นหนซนี่งเดบียวกกันทบีนี่ไมล่มบีวกันขาดตอนไดข้ ความเปป็นหนซนี่งเดบียวกกัน
ของทกันี้งสามพระภาคของตรบีเอกานลุภาพทบีนี่เกบีนี่ยวขข้องกกับความรอดของเรานกันี้นชล่างสมบผรณร์แบบเหลสือเกลินจนหาก
พระภาคใดในทกันี้งสามพระภาคนบีนี้ถผกเอาออกไป กก็คงไมข่มรีความรอดเลย

ในสลุภาษลิต 8:17 พระเจข้าตรกัสวล่า “เรารกักบรรดาผผข้ทบีนี่รกักเรา และบรรดาผผข้ทบีนี่แสวงหาเราอยล่างขยกันขกันแขก็ง
กก็พบเรา” พระเจข้าทรงมบีสามกัคคบีธรรมเฉพาะกกับผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลายทบีนี่รกักพระองคร์, ตข้อนรกับพระองคร์, รกักษาพระวจนะ
ของพระองคร์และเชสืนี่อฟฟังบกัญญกัตลิทกันี้งหลายของพระองคร์เทล่านกันี้น ความรกักทบีนี่แทข้จรลิงตล่อพระเจข้าถซูกสกาแดงผล่านทาง
ความเชสืนี่อฟฟัง; ความรกักทบีนี่แทข้จรลิงไมล่เคยตกันี้งคดาถามสลินี่งใดทบีนี่พระวจนะของพระเจข้ากลล่าว ถข้าพระเจข้าตรกัสสลินี่งนกันี้น เรากก็
เชสืนี่อมกันและเชสืนี่อฟฟังมกัน-ถผู้าเรารกักพระองคร์อยล่างทบีนี่เราควรรกักและอยล่างทบีนี่พระองคร์ทรงสมควรทบีนี่จะถผกรกัก

เปาโลแสดงทกัศนคตลิแหล่งผผข้เชสืนี่อแทข้เมสืนี่อเขากลล่าววล่า “มลิใชล่วล่าขข้าพเจข้าไดข้แลข้ว หรสือสดาเรก็จแลข้ว แตล่ขข้าพเจข้า
กดาลกังบากบกันี่นมลุล่งไป เพสืนี่อขข้าพเจข้าจะไดข้ฉวยเอาตามอยล่างทบีนี่พระเยซผครลิสตร์ไดข้ทรงฉวยขข้าพเจข้าไวข้เปป็นของพระองคร์
แลข้ว พบีนี่นข้องทกันี้งหลาย ขข้าพเจข้าไมล่ถสือวล่าขข้าพเจข้าไดข้ฉวยไวข้ไดข้แลข้ว แตล่ขข้าพเจข้าทดาอยล่างหนซนี่ง คสือลสืมสลินี่งทบีนี่ผล่านพข้นมา
แลข้วเสบีย และโนข้มตกัวออกไปหาสลินี่งทบีนี่อยผล่ขข้างหนข้า ขข้าพเจข้ากดาลกังบากบกันี่นมลุล่งไปสผล่หลกักชกัย เพสืนี่อจะไดข้รกับรางวกัลซซนี่ง
พระเจข้าไดข้ทรงเรบียกจากเบสืนี้องบนใหข้เราไปรกับในพระเยซผครลิสตร์” (ฟป. 3:12-14)

พระเยซผกดาลกังตรกัสถซงความเชสืนี่อฟฟังดข้วยหกัวใจ, ความปรารถนาของมนลุษยร์ภายในทบีนี่จะยอมนบนอบและ
คลข้อยตามพระประสงคร์ของพระเจข้าอยล่างเตก็มทบีนี่ ผผข้เชสืนี่อทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้วอยล่างแทข้จรลิงยล่อมมบีความปรารถนาทบีนี่จะ



รกักษาพระวจนะของพระเจข้า เปาโลกลล่าวใน 2 โครลินธร์ 8:11 วล่า “ฉะนกันี้นบกัดนบีนี้กก็ควรแลข้วทบีนี่ทล่านจะกระทดาเรสืนี่องนกันี้น
ใหข้สดาเรก็จเสบีย เพสืนี่อวล่าเมรืชั่อทต่านมอีใจพรช้อมอยซูต่แลช้ว ทต่านกด็จะไดช้ทกาใหช้สกาเรด็จตามสลินี่งทบีนี่ทล่านมบี”

ผผข้เชสืนี่อทบีนี่รกักพระเยซผดข้วยสลินี้นสลุดใจของเขากก็จะพบการสดาแดงออกแหล่งพระประสงคร์ของพระองคร์ในพระ
วจนะของพระองคร์และจะยลินดบียอมรกับพระประสงคร์นกันี้น; แตล่สดาหรกับผผข้เชสืนี่อทบีนี่มกักจะรกักพระเยซผแบบครซนี่งๆกลางๆ 
ตข้องมบีบกัญญกัตลิทกันี้งหลาย นบีนี่เปป็นจรลิงเชล่นกกันในครอบครกัวฝฝ่ายโลกทกันี้งหลาย สดาหรกับลผกๆเมสืนี่อพวกเขาทดาผลิด สายตาทอีชั่
มองมาจากคลุณแมล่หรสือคลุณพล่อกก็เปป็นขข้อพลิสผจนร์ทบีนี่เพบียงพอแลข้วทบีนี่จะสกันี่งใหข้เชสืนี่อฟฟัง ความปรารถนาของพล่อแมล่ถผกรกับรผข้
โดยลผก และลผกกก็เชสืนี่อฟฟังเพราะความรกักและความเคารพทบีนี่มบีตล่อสลิทธลิอดานาจของพล่อแมล่ สดาหรกับคนอสืนี่นๆ ตข้องมบีกฎ
ขช้อบชงคชบทชทั้งหลาย-และการตบีสอนเพราะการฝฝ่าฝฟนกฎเหลล่านกันี้น

นบีนี่เปป็นจรลิงเชล่นกกันในอาณาจกักรฝฝ่ายวลิญญาณ ผผข้เชสืนี่อบางคนรผข้สซกหวกันี่นไหวแลข้วแคล่เพราะการคลิดถซงความรกัก
ของพระเจข้า เหมสือนอยล่างเปโตรรผข้สซกในคสืนนกันี้นทบีนี่เขาปฏลิเสธองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเขา พระเยซผทรงหกันมาและมอง
มาทบีนี่เขา และสายตานกันี้นกก็เพบียงพอแลข้วทบีนี่จะเรบียกเปโตรใหข้มาถซงการกลกับใจใหมล่พรข้อมกกับนนี้ดาตาอกันขมขสืนี่น 
ครลิสเตบียนบางคนถผกผลกักดกันใหข้มาสผล่ความเชสืนี่อฟฟังเมสืนี่อพวกเขาอล่านพระวจนะ ขณะทบีนี่คนอสืนี่นๆตข้องเผชลิญกกับคกา
บชญชาทบีนี่เฉพาะเจาะจงและแนล่ชกัดจากองคร์พระผผข้เปป็นเจข้ากล่อนพวกเขาจะรกับรผข้สลิทธลิอดานาจของพระองคร์และเคารพ
พระองคร์ในฐานะองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าแหล่งชบีวลิตของพวกเขาเชล่นเดบียวกกับพระผผข้ชล่วยใหข้รอดแหล่งจลิตวลิญญาณของพวก
เขา

จงสกังเกตวล่าองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเราไมล่ไดข้ตรกัสวล่า “จงรกักษาบกัญญกัตลิทกันี้งหลายของเรา” แตล่ “ถช้อยคกาของ
เรา” ซซนี่งรวมคดาสอนทกันี้งหมดของพระองคร์เขข้าไวข้แลข้ว พระองคร์ทรงสกัญญาวล่าจะสกาแดงพระองคร์เองแกล่คนเหลล่านกันี้น
ทบีนี่รกักษาบกัญญกัตลิทกันี้งหลายของพระองคร์ (ขข้อ 21) แตล่พระองคร์ทรงสกัญญาวล่าทกันี้งพระองคร์กกับพระบลิดาจะเสดก็จมาและ
ประทชบอยซูต่กกับคนเหลล่านกันี้นทบีนี่รกักษาพระวจนะของพระองคร์-และ “การประทกับอยผล่” หมายถซงการรต่วมสามชคคอี
ธรรม

เราทราบวล่ายอหร์นผผข้เปป็นทบีนี่รกักรผข้จกักความชสืนี่นชมยลินดบีแหล่งการรล่วมสามกัคคบีธรรมกกับพระเจข้า เพราะเขาเขบียน
ไวข้วล่า “ซซนี่งเราไดข้เหก็นและไดข้ยลินนกันี้นเรากก็ไดข้ประกาศแกล่ทล่านทกันี้งหลาย เพรืชั่อทต่านทชทั้งหลายจะไดช้รต่วมสามชคคอีธรรมกชบ
เรา แทช้จรวิงเราทททั้งหลายกด็รต่วมสามชคคอีธรรมกชบพระบวิดา และกชบพระเยซซูครวิสตค์พระบทุตรของพระองคค์และเรา
เขอียนขช้อความเหลต่านอีทั้ถจึงทต่านทชทั้งหลาย เพชที่อความยวินดทของทว่านจะไดจ้เตก็มเปปปี่ยม” (1 ยอหร์น 1:3, 4)

สามชคคอีธรรมทอีชั่คงอยซูต่เรรืชั่อยไปคสือบดาเหนก็จของพระเจข้าทบีนี่ประทานแกล่ครลิสเตบียนทบีนี่ปฏลิบกัตลิความเชสืนี่อฟฟังดข้วย
ความรกักอยผล่ทลุกเวลา โดยยอมรกับและรกักษาพระวจนะของพระเจข้า แตล่ผผข้ทบีนี่ปฏลิเสธทบีนี่จะยอมรกับคดาตกักเตสือนและการ
แกข้ไขของพระคกัมภบีรร์กก็ไมล่ตข้องคาดหวกังวล่าจะมบีความสลุขกกับชบีวลิตอยล่างบรลิบผรณร์เลย

ขข้อ 24: “ผซูช้ทอีชั่ไมต่รชกเรา กด็ไมต่รชกษาคกาของเรา และคกาซจึชั่งทต่านไดช้ยวินนอีทั้ไมต่ใชต่คกาของเรา แตต่เปป็นของพระบวิดา
ผซูช้ทรงใชช้เรามา”

อบีกครกันี้งหนซนี่งองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเราทรงแถลงหลกักการทบีนี่ยลินี่งใหญล่เดบียวกกันกกับทบีนี่พระองคร์ทรงนดาเสนอไป
แลข้ว โดยคราวนบีนี้จากแงล่ลบบข้าง ถข้าไมล่มบีความเชสืนี่อฟฟังตล่อพระครลิสตร์ กก็ไมล่มบีความรชกตล่อพระครลิสตร์ เพราะวต่าความรชก
ใหช้กกาเนวิดความเชรืชั่อฟปัง ความเชสืนี่อฟฟังในทางปฏลิบกัตลิคสือหลกักฐานทบีนี่แสดงถซงความรกักทบีนี่แทข้จรลิง-แตล่การยอมรกับดข้วย



ปาก, การเปป็นสมาชลิกครลิสตจกักร, พลิธบีบกัพตลิศมา, การงานตล่างๆทบีนี่ดบี, การรข้องไหข้หรสือการชสืนี่นชมยลินดบีลข้วนไรข้คล่าหาก
ปราศจากความเชสืนี่อฟฟัง ไมล่มบีทางสายกลางกกับพระเยซผ เราอยผล่ฝฝ่ายพระองคร์หรสือไมล่เรากก็อยผล่คนละฝฝ่ายกกับพระองคร์ 
เรารกักพระองคร์หรสือไมล่เรากก็เกลบียดชกังพระองคร์ เราไมต่สามารถวางตชวเปป็นกลางไดช้ ในภาคพกันธสกัญญาเดลิมพระเจข้า
ทรงบอกประชากรของพระองคร์วล่าความชกันี่วชข้าทกันี้งหลายของบรรพบลุรลุษจะตกแกล่ลผกหลานจนถซงชกันี่วอายลุทบีนี่สามและ
ทบีนี่สบีนี่ของคนทกันี้งหลายทบีนี่เกลบียดชกังพระองคร์ แตล่พระองคร์ทรงสกัญญาวล่าจะแสดงความเมตตาตล่อหลายพกันคนทบีนี่รชก
พระองคร์และรกักษาบกัญญกัตลิทกันี้งหลายของพระองคร์ (อพย. 20:5, 6) ในลผกา 11:23 พระเยซผทรงบอกเหลล่าสาวก
ของพระองคร์วล่า “ผผข้ทบีนี่ไมล่อยผล่ฝฝ่ายเรากก็เปป็นปฏลิปฟักษร์ตล่อเรา และผผข้ทบีนี่ไมล่รวบรวมไวข้กกับเรากก็เปป็นผผข้กระทดาใหข้
กระจกัดกระจายไป”

“และคกาซจึชั่งทต่านไดช้ยวินนอีทั้ไมต่ใชต่คกาของเรา แตต่เปป็นของพระบวิดาผซูช้ทรงใชช้เรามา” คดากลล่าวนบีนี้มบีไวข้เพสืนี่อเตสือนใจ
พวกสาวกอบีกครกันี้งถซงความเปป็นหนซนี่งเดบียวกกันอกันสมบผรณร์แบบของพระบลิดากกับพระบลุตร เพราะถข้อยคดาทบีนี่พระเยซผ
ตรกัสคสือถข้อยคดาของพระบลิดา พระองคร์จซงตรกัสดข้วยสลิทธลิอดานาจและยศศกักดลิธของพระเจข้า ถข้อยคดาของพระองคร์และ
บกัญญกัตลิทกันี้งหลายของพระองคร์คสือถข้อยคดาและบกัญญกัตลิของพระเจข้าผผข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ และคนเหลล่านกันี้นทบีนี่รชงเกอียจ
บกัญญกัตลิทกันี้งหลายของพระเยซผกก็รกังเกบียจบกัญญกัตลิทกันี้งหลายของพระบลิดาเชล่นกกัน ในทดานองเดบียวกกัน คนเหลล่านกันี้นทบีนี่ใหข้
เกบียรตลิและเชสืนี่อฟฟังถข้อยคดาของพระเยซผกก็ใหข้เกบียรตลิและเชสืนี่อฟฟังพระบลิดาดข้วย

ดข้วยพระคดาขข้อนบีนี้พระเยซผจซงทรงตอบสามคดาถามนกันี้นทบีนี่เหลล่าสาวกของพระองคร์ทผลถามพระองคร์ในขข้อพระ
คดากล่อนหนข้า:

โธมกัสทผลถามวล่า “พระองคร์เจข้าขข้า พวกขช้าพระองคค์จะรซูช้จชกทางทอีชั่พระองคค์จะเสดด็จไปนชทั้นอยต่างไรไดช้?” 
พระเยซผตรกัสตอบวล่า “เราเปป็นทางนกันี้น” (ขข้อ 5, 6) 

ฟปีลวิปอยากจะเหก็นการสดาแดงทบีนี่ปรากฏแกล่ตาของพระเจข้า และเขาทผลวล่า “พระองคร์เจข้าขข้า ขอสดาแดง
พระบลิดาใหข้ขข้าพระองคร์ทกันี้งหลายเหก็นและพวกขข้าพระองคร์จะพอใจ” พระเยซผตรกัสแกล่เขาวล่า “ผผข้ทบีนี่ไดข้เหก็นเรากก็ไดข้
เหก็นพระบวิดา” (ขข้อ 8,9)

จากนกันี้นในขข้อ 22 ยผดาสทผลถามวล่า “พระองคร์เจข้าขข้า เหตลุใดพระองคร์จซงจะสดาแดงพระองคร์แกล่พวกขข้า
พระองคร์ และไมล่ทรงสดาแดงแกล่โลก?” พระเยซผทรงตอบคดาถามนกันี้นดข้วยคดาอธลิบายวล่าโลกไมล่เชสืนี่อพระองคร์, โลกไมล่
รกักพระองคร์, โลกไมล่รกักษาถข้อยคดาของพระองคร์-ดกังนกันี้นพระองคร์จะสดาแดงพระองคร์เองแกล่โลกไดช้อยต่างไร?

เหก็นไดข้ชกัดวล่าสามคดาถามนบีนี้คสือหลินสะดลุดแกล่พวกสาวก และพระเยซผทรงตอบคดาถามเหลล่านกันี้นอยล่างอดทน
แตล่หนกักแนล่นในขข้อพระคดากล่อนหนข้านกันี้นแลข้ว

ขข้อ 25: “เราไดช้กลต่าวคกาเหลต่านอีทั้แกต่ทต่านทชทั้งหลายเมรืชั่อเรายชงอยซูต่กชบทต่าน”
“คกาเหลต่านอีทั้” อาจหมายถซงสลินี่งเหลล่านกันี้นทบีนี่พระเยซผไดข้สกันี่งสอนเหลล่าสาวกของพระองคร์แลข้วในบททบีนี่เราศซกษา

อยผล่นบีนี้ หรสืออาจหมายถซงสลินี่งทกันี้งปวงทบีนี่พระองคร์ไดข้ทรงสกันี่งสอนพวกเขาเรสืนี่อยมาจนถซงจลุดนบีนี้ในการปรนนลิบกัตลิปวงชนของ
พระองคร์ แมข้หากวล่ามกันรวมแคล่สลินี่งเหลล่านกันี้นทบีนี่ถผกบกันทซกในบทนบีนี้ กก็มบีความจรลิงมากพอทบีนี่จะนดาความไวข้วางใจมาสผล่ใจ
ทบีนี่อล่อนลข้าทบีนี่สลุด; และหากมกันหมายถซงคดาสอนทชทั้งหมดของพระองคร์ พวกสาวกกก็ถผกทดาใหข้ทราบตกันี้งแตล่ตข้นวล่าพระเยซผ



ไดข้เสดก็จมาเพสืนี่อประกาศพระบลิดา, เพสืนี่อกระทดาตามพระประสงคร์ของพระบลิดา, และเพสืนี่อทดาพระราชกลิจทบีนี่พระบลิดา
ทรงสล่งพระองคร์มาใหข้กระทดาจนสดาเรก็จ

พระองคร์ตรกัสแกล่พวกเขา เหมสือนอยล่างทบีนี่เราคงพผดกกับลผกๆทบีนี่ทข้อใจของเราวล่า “สลินี่งเหลล่านบีนี้-และอบีกหลาย
สลินี่งทบีนี่เราไดข้บอกพวกเจข้าแลข้วตกันี้งแตล่เราอยผล่กกับพวกเจข้า-ไดข้ถผกกลล่าวเพสืนี่อปลอบประโลมใจพวกเจข้า และอบีกหนล่อยหนซนี่ง
หลกังจากเราจากพวกเจข้าไปแลข้ว พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธจะเสดก็จมา และพระองคร์จะทรงทดาใหข้พวกเจข้าระลซกถซงทลุก
สลินี่งทบีนี่เราไดข้กลล่าวแกล่พวกเจข้าตกันี้งแตล่เราไดข้อยผล่กกับพวกเจข้า”

ขข้อ 26: “แตต่พระองคค์ผซูช้ปลอบประโลมใจนชทั้นครือพระววิญญาณบรวิสทุทธวิธ ผซูช้ซจึชั่งพระบวิดาจะทรงใชช้มาในนาม
ของเรา พระองคค์นชทั้นจะทรงสอนทต่านทชทั้งหลายททุกสวิชั่ง และจะใหช้ทต่านระลจึกถจึงททุกสวิชั่งทอีชั่เราไดช้กลต่าวไวช้แกต่ทต่านแลช้ว”

นบีนี่คสือขข้อพลิสผจนร์ของพระเจข้าวล่าพระภาคทบีนี่สามของตรบีเอกานลุภาพไมล่ใชล่ “อลิทธลิพล” ทบีนี่เปป็นนามธรรม 
พระองคร์ทรงเปป็นบทุคคลผผข้หนซนี่ง ทบีนี่สามารถสกันี่งสอน, นดาพา, ใหข้คดาปรซกษาไดข้ พระเยซผตรกัสวล่า “พระองคห์นจันนจะทรง
สอนทล่านทกันี้งหลาย” โดยใชข้คดาสรรพนามเพศชาย และแนล่นอนวล่านบีนี่คงไมล่ไดข้หมายถซงอลิทธลิพลอยล่างหนซนี่งทบีนี่เปป็น
นามธรรม

“พระองคค์ผซูช้ปลอบประโลมใจนชทั้น...ผซูช้ซจึชั่งพระบวิดาจะทรงใชช้มาในนามของเรา...” จงสกังเกตวล่าพระบลิดา
ทรงสล่งผผข้ปลอบประโลมใจมาแลข้ว แตล่พระองคร์ทรงถผกสล่งมาในพระนามของพระครลิสตร์ พระเยซผพระผผข้ชล่วยใหข้รอด
ไดข้เสดก็จมาในนามของพระบวิดา (ยอหร์น 5:43) พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธจะเสดก็จมาในนามของพระบทุตร พระองคร์จะ
เสดก็จมาเพสืนี่อแทนทบีนี่พระครลิสตร์, เพสืนี่อรกับชล่วงตล่อจากพระเยซผบนแผล่นดลินโลก พระองคร์จะทรงนดาพา, สถลิตอยผล่
ภายใน, ปลอบประโลมใจ, นดาทาง, ใหข้ความมกันี่นใจ, และประทกับตราผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลาย พระเยซผไดข้ถวายเกบียรตลิพระ
บลิดาในสวรรคร์ในทลุกสลินี่งทบีนี่พระองคร์ทรงกระทดาและตรกัส และในทดานองเดบียวกกันพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธกก็เสดก็จมาแลข้ว
เพสืนี่อถวายเกบียรตลิพระเยซผพระบลุตร จนถซงเวลานกันี้นทบีนี่พระองคร์ถผกตรซงกางเขน พระเยซผไดข้ตอบสนองความตข้องการ
ตล่างๆในฝฝ่ายวลิญญาณของเหลล่าสาวกของพระองคร์ แตล่บกัดนบีนี้เพราะวล่าพระองคร์กดาลกังจะจากพวกเขาไปแลข้ว “ผผข้
ปลอบประโลมใจออีกผซูช้หนจึชั่ง” จซงจะจกัดเตรบียมสดาหรกับความตข้องการตล่างๆฝฝ่ายวลิญญาณของพวกเขา-และสดาหรกับ
ความตข้องการตล่างๆของผผข้เชสืนี่อทลุกคนเรสืนี่อยไปจนถซงการสลินี้นสลุดของยลุคแหล่งพระคลุณนบีนี้ 

“พระองคค์นชทั้นจะทรงสอนทต่านทชทั้งหลายททุกสวิชั่ง” พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธจะทรงทดาใหข้ชกัดเจนแกล่พวกสาวก 
คสือสลินี่งซซนี่งในขณะนกันี้นยกังเปป็นขข้อลซกลกับสดาหรกับพวกเขา คดาตรกัสหลายประการขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าเปป็นถข้อยคดาแหล่ง
ความลซกลกับแกล่เหลล่าผผข้ตลิดตามของพระองคร์ในตอนทบีนี่พระองคร์ตรกัสถข้อยคดาเหลล่านกันี้น แตล่หลกังจากวกันเพก็นเทคอสตร์
นกันี้นพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธจะทรงเตสือนใจพวกเขาใหข้ระลซกถซงสลินี่งเหลล่านบีนี้และจะทรงเปปิดเผยขข้อลซกลกับเหลล่านกันี้นแกล่
พวกเขา

ขล่าวประเสรลิฐของยอหร์นมบีสองตกัวอยล่างของการสดาเรก็จจรลิงของพระสกัญญาขข้อนบีนี้ ในบททบีนี่ 2 ขข้อ 22 เรา
อล่านวล่า “เหตลุฉะนกันี้นเมสืนี่อพระองคร์ทรงเปป็นขซนี้นมาจากความตายแลข้ว พวกสาวกของพระองคร์กก็ระลซกไดข้วล่าพระองคร์
ไดข้ตรกัสดกังนบีนี้ไวข้แกล่เขา และเขากก็เชสืนี่อพระคกัมภบีรร์และพระดดารกัสทบีนี่พระเยซผไดข้ตรกัสแลข้วนกันี้น” ในบททบีนี่ 12 ขข้อ 16 เรา
อล่านวล่า “ทบีแรกพวกสาวกของพระองคร์ไมล่เขข้าใจในเหตลุการณร์เหลล่านกันี้น แตล่เมสืนี่อพระเยซผทรงรกับสงล่าราศบีแลข้ว เขาจซง
ระลซกไดข้วล่า มบีคดาเชล่นนกันี้นเขบียนไวข้กลล่าวถซงพระองคร์ และคนทกันี้งหลายไดข้กระทดาอยล่างนกันี้นถวายพระองคร์”



จะวล่าไปแลข้ว พระสกัญญาขข้อนบีนี้กก็ใชข้ไดข้กกับผผข้เชสืนี่อททุกคน เพราะวล่าพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธทรงเปป็นครผของเรา:
“ทล่านทกันี้งหลายไดข้รกับการทรงเจลิมจากพระองคร์ผผข้บรลิสลุทธลิธแลข้ว และทล่านกก็รผข้ทลุกสลินี่ง...แตล่การเจลิมซซนี่งทล่านทกันี้ง

หลายไดข้รกับจากพระองคร์นกันี้นดดารงอยผล่กกับทล่าน และทล่านไมล่จดาเปป็นตข้องใหข้ใครมาสอนทล่านทกันี้งหลาย เพราะวล่าการ
เจลิมนกันี้นสอนทล่านใหข้รผข้ทลุกสลินี่ง และเปป็นความจรลิง ไมล่ใชล่ความเทก็จ การเจลิมนกันี้นไดข้สอนทล่านทกันี้งหลายมาแลข้วอยล่างไร 
ทล่านกก็จงตกันี้งมกันี่นคงอยผล่ในพระองคร์อยล่างนกันี้น” (1 ยอหร์น 2:20, 27)

ผมประกาศขล่าวประเสรลิฐมามากกวล่าสามสลิบปปแลข้ว และในระหวล่างปปเหลล่านกันี้น กล่อนทบีนี่จะขซนี้นไปบน
ธรรมาสนร์เพสืนี่อเทศนาหรสือเขข้าไปในสตผดลิโอเพสืนี่อออกรายการวลิทยลุ ผมกก็อธลิษฐานขอพระเจข้าใหข้เตลิมเตก็มผมดข้วยพระ
วลิญญาณและทดาใหข้ผมระลซกถซงสลินี่งเหลล่านกันี้นทบีนี่ผมควรเปปิดเผยในคดาเทศนาของผม ผมเปป็นพยานรกับรองไดข้วล่า
พระเจข้าทรงไดข้ยลินและตอบคดาอธลิษฐานของผมแลข้ว และหลายครกันี้งพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธทรงทดาใหข้ผมทดาไดข้ในเมสืนี่อ
หากไมล่มบีพระองคร์ผมกก็คงเทศนาไมล่ไดข้ หลายครกันี้งพระเจข้าทรงกระทดาการอกัศจรรยร์ในรล่างกายของผม, ในความคลิด
ของผม, และในใจของผม ผมไมล่เคยพยายามทบีนี่จะเทศนาพระวจนะของพระเจข้าโดยไมล่อธลิษฐานกล่อนวล่า
 “พระองคร์เจข้าขข้า ขอโปรดทดาใหข้ตกัวขข้าพระองคร์วล่างเปลล่า ขอโปรดเตลิมเตก็มขข้าพระองคร์ดข้วยพระวลิญญาณของ
พระองคร์ ทดาใหข้ความคลิดของขข้าพระองคร์แจล่มกระจล่าง และชล่วยขข้าพระองคร์ใหข้พผดถข้อยคดาทบีนี่ขข้าพระองคร์ควรพผดและ
ไมล่ใหข้ขข้าพระองคร์พผดถข้อยคดาทบีนี่ขข้าพระองคร์ไมล่ควรพผด” หนทางเดบียวทบีนี่ผผข้รกับใชข้คนใดจะสามารถเทศนาหรสือสกันี่งสอน
ในพระประสงคร์ของพระเจข้าไดข้คสือ อธลิษฐานขอการเตลิมเตก็ม, การทรงนดา, การดลใจของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ 
เพราะวล่าพระองคร์คสือผผข้ทบีนี่ทรงเปปิดเผยบรรดาสลินี่งลนี้ดาลซกของพระเจข้าแกล่เรา ถซงอยล่างไรแลข้ว พระคกัมภบีรร์ไดข้มาถซงเรา
โดยทางผผข้บรลิสลุทธลิธทกันี้งหลายเมสืนี่อพวกเขาถผกดลใจโดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธใหข้บกันทซกถข้อยคดาเหลล่านกันี้นของพระเจข้า:

“และเรามบีคดาพยากรณร์ทบีนี่แนล่นอนยลินี่งกวล่านกันี้นอบีก จะเปป็นการดบีถข้าทล่านทกันี้งหลายจะถสือตามคดานกันี้น เสมสือน
แสงประทบีปทบีนี่สล่องสวล่างในทบีนี่มสืด จนกวล่าแสงอรลุณจะขซนี้น และดาวประจดารลุล่งจะผลุดขซนี้นในใจของทล่านทกันี้งหลาย จงรผข้
ขข้อนบีนี้กล่อน คสือวล่าคดาพยากรณร์ทลุกคดาทบีนี่จารซกไวข้ในพระคกัมภบีรร์แลข้ว ไมล่มบีใครตบีความไดข้ตามลดาพกังใจของตนเองดช้วยวต่า
คกาพยากรณค์ในอดอีตนชทั้นไมต่ไดช้มาจากความประสงคค์ของมนทุษยค์ แตต่พวกผผจ้บรวิสสุทธวิธของพระเจจ้าไดจ้กลว่าวคดาตามททที่
พระววิญญาณบรวิสสุทธวิธไดจ้ทรงดลใจเขา” (2 ปต. 1:19-21)

พระสกัญญาทบีนี่จะเปปิดเผย “ททุกสวิชั่ง” แนล่นอนวล่าใชข้ไดข้กกับทลุกสลินี่งทบีนี่จกาเปป็นตล่อผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลาย, สลินี่งตล่างๆทบีนี่เปป็น
ประโยชนร์ตล่อชบีวลิตของเรา มกันไมล่รวมถซงความรผข้ฝฝ่ายโลกอยล่างวลิทยาศาสตรร์, โหราศาสตรร์ ฯลฯ “ททุกสวิชั่ง” ในทบีนี่นบีนี้
ตข้องถผกจดากกัดอยผล่ทบีนี่สลินี่งตล่างๆทบีนี่ครลิสเตบียนตข้องรผข้เพสืนี่อประโยชนร์สลุขของจลิตใจและวลิญญาณ

การรจับประกจันเรคืที่องสจันตริสทุขอจันสมบผรณห์แบบ
ขข้อ 27: “เรามอบสชนตวิสทุขไวช้ใหช้แกต่ทต่านแลช้ว สชนตวิสทุขของเราทอีชั่ใหช้แกต่ทต่านนชทั้น เราใหช้ทต่านไมต่เหมรือนโลกใหช้

อยต่าใหช้ใจของทต่านววิตกและอยต่ากลชวเลย”
ในภาคพกันธสกัญญาใหมล่ “สชนตวิสทุข” ถผกพผดถซงในความหมายสองประการ: ประการแรก มกันสสืนี่อถซงการ

ทกาใหช้กลชบครืนดอีกชนซซนี่งตรงขข้ามกกับการทกาใหช้เหวินหต่าง ประการทบีนี่สอง มกันสสืนี่อถซงความสงบสทุขซซนี่งตรงขข้ามกกับสภาวะ
แหล่งความโกลาหล อยล่างหนซนี่งเปป็นแบบวกัตถลุวลิสกัย อบีกอยล่างเปป็นแบบอกัตวลิสกัย



ในโรม 5:1 เราพบสชนตวิสทุขกทบพระเจช้า: “เหตลุฉะนกันี้นเมสืนี่อเราเปป็นคนชอบธรรมเพราะความเชสืนี่อแลข้ว เรา
จจึงมอีสชนตวิสทุขกชบพระเจช้าทางพระเยซซูครวิสตค์องคค์พระผซูช้เปป็นเจช้าของเรา” พระพลิโรธของพระเจข้าทบีนี่มบีตล่อเราถผกทดาใหข้
สลินี้นสลุดตลอดกาลแลข้ว เรามบีสชนตวิสทุขกกับพระเจข้า โดยถผกนกับวล่าชอบธรรมแลข้วโดยความเชสืนี่อในพระโลหลิตทบีนี่หลกันี่งออก
และพระราชกลิจทบีนี่เสรก็จสลินี้นแลข้วของพระเยซผครลิสตร์เจข้า พระพลิโรธของพระเจข้าถผกเอาไปใหข้พข้นแลข้วและ “เหตลุฉะนกันี้น
บกัดนบีนี้การปรกับโทษจซงไมล่มบีแกล่คนทกันี้งหลายทบีนี่อยผล่ในพระเยซผครลิสตร์ ผผข้ไมล่ดดาเนลินตามฝฝ่ายเนสืนี้อหนกัง แตล่ตามฝฝ่ายพระ
วลิญญาณ” (รม. 8:1) นบีนี่คสือสกันตลิสลุขทบีนี่เราชสืนี่นชมยลินดบีโดยทางการทดาใหข้กลกับคสืนดบีกกัน

อบีกความหมายทบีนี่วล่าครลิสเตบียนมบีสกันตลิสลุขกก็ถผกพบในฟปลลิปปป 4:7: “แลข้วสกันตลิสลุขแหล่งพระเจข้า ซซนี่งเกลินความ
เขข้าใจทลุกอยล่าง จะคลุข้มครองจลิตใจและความคลิดของทล่านไวข้ในพระเยซผครลิสตร์” พระเจข้าทรงสกัญญาแลข้ววล่าจะรกักษา
เราไวข้ในสกันตลิสลุขอชนสมบซูรณค์แบบหากความคลิดของเราแนล่วแนล่อยผล่ในพระองคร์ (อสย. 26:3) เมสืนี่อเราวางใจพระเยซผ
เพสืนี่อรกับความรอด พระเจข้ากก็ทรงชล่วยเราใหข้รอดและยกโทษเราเพราะเหก็นแกล่พระครลิสตร์ (อฟ. 4:32) และเมสืนี่อ
พระพลิโรธของพระเจข้าถผกนดาไปใหข้พข้นเสบีย เรากก็มบีชสืนี่นชมยลินดบีกกับความสงบสลุขแหล่งจลิตใจ พระเจข้าทรงใสล่สกันตลิสลุข
ของพระองคร์ไวข้ภายในเรา และดกังนกันี้นเราจซงไมล่เพบียงมอีสชนตวิสทุขกทบพระเจช้าเทล่านกันี้น เรายกังมบีสชนตวิสทุขของพระเจช้าดข้วย

พระเยซผตรกัสวล่า “เรามอบสชนตวิสทุขไวช้ใหช้แกต่ทต่านแลช้ว” สกันตลิสลุขนบีนี้เปป็นของเราอกันเปป็นผลมาจากการลบ
มลทลินนกันี้น

พระเยซผตรกัสดข้วยวล่า “สชนตวิสทุขของเราทอีชั่ใหช้แกต่ทต่านนชทั้น” เราชสืนี่นชมยลินดบีกกับสกันตลิสลุขนบีนี้โดยทางพระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธผผข้สถลิตอยผล่ภายใน

พระเยซผทรงสกัญญาเหลล่าสาวกเรสืนี่องสกันตลิสลุขสต่วนบทุคคล, สชนตวิสทุขของพระองคค์เอง หากเราตลิดตามองคร์
พระผผข้เปป็นเจข้าของเราตกันี้งแตล่วกันแรกแหล่งการปรนนลิบกัตลิปวงชนของพระองคร์จนกระทกันี่งพระองคร์ทรงรข้องออกมาจาก
กางเขนนกันี้นวล่า “สดาเรก็จแลข้ว!” เรากก็จะพบวล่าพระองคร์ไมล่เคยรผข้สซกไมล่สงบเพราะสภาพการณร์แวดลข้อมตล่างๆเลย 
พระองคร์ทรงรซูช้สจึกเมตตากรทุณา ใชล่แลข้วครกับ-แตล่พระองคร์ไมล่เคยรผข้สซกไมต่สงบ และพระองคร์ไมล่เคยตล่อตข้านพระ
ประสงคร์ของพระบลิดาในสวรรคร์ สกันตลิสลุขทบีนี่พระเยซผทรงสกัญญาพวกสาวกคสือสกันตลิสลุขทบีนี่เตก็มลข้นพระทกัยของ
พระองคค์เองบนแผล่นดลินโลก, สกันตลิสลุขทบีนี่เปป็นของพระองคร์เพราะการรล่วมสนลิทและสามกัคคบีธรรมอกันไมล่ขาดตอนของ
พระองคร์กกับพระเจข้าพระบลิดา

จงสกังเกตวล่าพระเยซผตรกัสวล่า “สชนตวิสทุขของเราทอีชั่ใหจ้แกต่ทต่านนชทั้น” เราไมล่สามารถคซูต่ควรกชบสกันตลิสลุขนบีนี้ของ
พระเจข้า, เราไมล่สามารถลงแรงเพสืนี่อใหข้ไดข้มกันมา, เราไมล่สามารถซสืนี้อมกันไดข้ แตล่พระเยซผใหผู้สกันตลิสลุขของพระองคร์แกล่ผผข้
เชสืนี่อแตล่ละคนและทลุกคน โลกไมข่มรีสกันตลิสลุขทบีนี่จะใหข้ ความเพลลิดเพลลินนล่ะหรสือ? ใชล่ครกับ โลกใหข้ความเพลลิดเพลลิน-แคต่
ชชชั่วคราว แตล่สกันตลิสลุขลล่ะ? ไมล่เลยครกับ พระเจช้าเพอียงผซูช้เดอียวสามารถใหข้สกันตลิสลุขแกล่ใจมนลุษยร์ไดข้ พระองคร์ทรงสงวน
สลิทธลิธแตล่เพบียงผผข้เดบียวทบีนี่จะใหข้สกันตลิสลุข และพระองคร์ใหข้มกันแกล่ทลุกคนทบีนี่ยอมใหข้ความเชสืนี่อของตนอยผล่ในพระราชกลิจทบีนี่
เสรก็จสลินี้นแลข้วและพระโลหลิตทบีนี่ไหลออกของพระเยซผครลิสตร์เจข้า

โลกพซูดเยอะเกบีนี่ยวกกับสกันตลิภาพ-วล่าทบีนี่จรลิง เราไดข้ยลินเกบีนี่ยวกกับสกันตลิภาพวกันนบีนี้มากกวล่าผผข้ใดทบีนี่เคยมบีชบีวลิตอยผล่; 
แตล่ไมข่มรีสกันตลิภาพนอกจากสกันตลิสลุขทบีนี่มบีอยผล่ในใจของผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลาย-สชนตวิสทุขของพระเจช้า เรามบีโปรแกรมตล่างๆเพสืนี่อ
สกันตลิภาพ, สมาคมสกันตลิภาพทกันี้งหลาย, มบีการพผดมากมายเกบีนี่ยวกกับ “สกันตลิภาพโลก” การพผดมากมายเกบีนี่ยวกกับ



 “การรชกษาสกันตลิภาพ” แตล่ใน 1 เธสะโลนลิกา 5:3 เราอล่านวล่า “เมสืนี่อเขาพผดวล่า “สงบสลุขและปลอดภกัยแลข้ว” เมสืนี่อ
นกันี้นแหละความพลินาศกก็จะมาถซงเขาทกันทบี เหมสือนกกับความเจก็บปวดมาถซงหญลิงทบีนี่มบีครรภร์ เขาจะหนบีกก็ไมล่พข้น”

เรากดาลกังมบีชบีวลิตอยผล่ในยลุคสมกัยแหล่งยากลล่อมประสาท หลายลข้านคนดดารงชบีวลิตดข้วยยาเมก็ดตล่างๆวกันแลข้ววกัน
เลล่า สถาบกันโรคประสาททกันี้งหลายของเราสดาหรกับคนทบีนี่เปป็นโรคประสาทมบีผผข้ปฝ่วยอยผล่เตก็มจนลข้น และหลายหมสืนี่นคน
ทบีนี่ควรอยผล่ในโรงพยาบาลประสาทกก็ไมข่ไดผู้อยผข่ทบีนี่นกันี่นเพบียงเพราะวล่าไมล่มบีทบีนี่สดาหรกับพวกเขา! ยากลล่อมประสาทเปป็นตกันๆ
ถผกขายวกันนบีนี้; ผผข้คนดดารงชบีวลิตอยผล่ดข้วยยาเหลล่านกันี้นเพสืนี่อกกันพวกเขาไมล่ใหข้ฆล่าตกัวตาย เรามบีชบีวลิตอยผล่ในโลกทบีนี่วลุล่นวายใจ นบีนี่
คสือกลบียลุค; แตล่ขอบคลุณพระเจข้า พวกเราแตต่ละคนสามารถมบีสกันตลิสลุขไดข้-สกันตลิสลุขกชบพระเจข้าและสชนตวิสทุขของ
พระเจช้า-หากเราจะเพบียงเชสืนี่อในพระเยซผและวางใจในพระโลหลิตทบีนี่ไหลออกของพระองคร์

ในขข้อ 1 ของบทนบีนี้พระเยซผตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “อยล่าใหข้ใจทล่านทกันี้งหลายววิตกเลย” แตล่ใน
ทบีนี่นบีนี้พระองคร์ทรงเสรลิมวล่า “และอยต่ากลทวเลย” แนล่นอนวล่าพวกสาวกควรรผข้สซกไดข้รกับการปลอบประโลมใจ, ไวข้
วางใจ, ไดข้รกับการเสรลิมกดาลกัง, และมบีกดาลกังใจอยล่างมาก แตล่หลกังจากนบีนี้ไมล่นาน เปโตรกก็ปฏลิเสธองคร์พระผผข้เปป็น
เจข้าของเขาอยล่างหยาบคายและสาวกคนอสืนี่นๆทบีนี่เหลสือกก็ทลินี้งพระองคร์และหนบีไป นบีนี่แหละหนอความอล่อนแอของ
มนลุษยร์!

สกันตลิสลุขของพระเจข้าขจกัดความกลกัว, ความสงสกัย, ความกกังวลไปเสบีย และทดาใหข้หายกลลุข้ม มกันเปป็นบาป
สดาหรกับครลิสเตบียนทบีนี่จะกลลุข้มและกกังวลและมบีชบีวลิตอยผล่ในความกลกัว ไมล่มบีเหตลุผลทบีนี่จะทดาแบบนกันี้นเลย 1 ยอหร์น 4:13-
18 กลล่าววล่า “ดกังนบีนี้แหละเราทกันี้งหลายจซงรผข้วล่า เราอยผล่ในพระองคร์และพระองคร์ทรงสถลิตอยผล่ในเรา เพราะพระองคร์ไดข้
ทรงโปรดประทานพระวลิญญาณของพระองคร์แกล่เรา และเราทกันี้งหลายไดข้เหก็นและเปป็นพยานวล่า พระบลิดาไดข้ทรงใชข้
พระบลุตรใหข้เสดก็จมาเปป็นพระผผข้ชล่วยใหข้รอดของโลก ผผข้ใดยอมรกับวล่า พระเยซผทรงเปป็นพระบลุตรของพระเจข้า 
พระเจข้ากก็ทรงสถลิตอยผล่ในคนนกันี้น และคนนกันี้นอยผล่ในพระเจข้า เราทกันี้งหลายจซงรผข้และเชสืนี่อในความรกักทบีนี่พระเจข้าทรงมบีตล่อ
เรา พระเจข้าทรงเปป็นความรกัก และผผข้ใดทบีนี่อยผล่ในความรกักกก็อยผล่ในพระเจข้า และพระเจข้ากก็ทรงสถลิตอยผล่ในผผข้นกันี้น ในขข้อนบีนี้
แหละความรกักของเราจซงสมบผรณร์ เพสืนี่อเราทกันี้งหลายจะไดข้มบีความกลข้าในวกันพลิพากษา เพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็น
อยล่างไร เราทกันี้งหลายกก็เปป็นอยล่างนกันี้นในโลกนบีนี้ ในความรชกนชทั้นไมต่มอีความกลชว แตต่ความรชกทอีชั่สมบซูรณค์นชทั้นกด็ไดช้ขจชด
ความกลชวเสอีย ดช้วยวต่าความกลชวทกาใหช้ททุกขค์ทรมาน และผผจ้ททที่มทความกลทวกก็ยทงไมว่มทความรทกททที่สมบผรณค์”

จากนกันี้นในฮบีบรผ 13:5,6 เราอล่านวล่า “...พระองคร์ไดข้ตรกัสไวข้แลข้ววล่า “เราจะไมต่ละทต่านหรรือทอดทวิทั้งทต่าน
เลย” เพรืชั่อวต่าเราทชทั้งหลายจะกลต่าวดช้วยใจกลช้าวต่า ‘องคค์พระผผจ้เปป็นเจจ้าทรงเปป็นพระผผจ้ชว่วยของขจ้าพเจจ้า ขจ้าพเจจ้า
จะไมว่กลทว มนสุษยค์จะทดาอะไรแกว่ขจ้าพเจจ้าไดจ้เลว่า’

ใชล่แลข้วครกับ ขข้อ 27 ของบททบีนี่เราศซกษาอยผล่คสือทรกัพยร์สลินของผผข้เชสืนี่อทลุกคนทบีนี่บกังเกลิดใหมล่แลข้วอยล่างแนล่นอน
ขข้อ 28: “ทต่านไดช้ยวินเรากลต่าวแกต่ทต่านวต่า ‘เราจะจากไปและจะกลชบมาหาทต่านออีก’ ถช้าทต่านรชกเรา ทต่านกด็

จะชรืชั่นชมยวินดอีทอีชั่เราวต่า ‘เราจะไปหาพระบวิดา’ เพราะพระบวิดาของเราทรงเปป็นใหญต่กวต่าเรา”
คดากลล่าวนบีนี้อข้างอลิงไปยกังสลินี่งทบีนี่องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าตรกัสแลข้วในบททบีนี่ 13 ขข้อ 33 และ 36 และบททบีนี่ 14 ขข้อ 

2,3 และ 12 พวกสาวกเขข้าใจมากพอเกบีนี่ยวกกับสลินี่งทบีนี่พระองคร์ตรกัสจนรผข้ไดข้วล่าพระองคร์กดาลกังจะเสดก็จจากพวกเขาไป 



และนกันี่นคสือเหตลุผลทบีนี่พวกเขาเปป็นทลุกขร์ใจและวข้าวลุล่น ทกันี้งๆทบีนี่พระองคร์ทรงใหข้ความมกันี่นใจและถข้อยคดาแหล่งการปลอบ
ประโลมใจแลข้ว

“เราจะจากไปและจะกลชบมาหาทต่านออีก” นบีนี่ชบีนี้ไปยกังการเสดก็จมาครกันี้งทบีนี่สองขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้า ในขข้อ 
2 และ 3 ของบทนบีนี้พระเยซผตรกัสวล่า “เราไปจกัดเตรบียมทบีนี่ไวข้สดาหรกับทล่านทกันี้งหลาย...เราจะกลกับมาอบีกรกับทล่านไปอยผล่
กกับเรา” ถข้าพวกสาวกเชสืนี่ออยล่างนกันี้นจรลิงๆ พวกเขากก็คงชสืนี่นชมยลินดบีไปแลข้วแทนทบีนี่จะเตก็มไปดข้วยความแคลงใจทกันี้ง
หลาย ถข้าพวกเขารกักพระองคร์ดข้วยความรกักแบบเฉลบียวฉลาดแทนทบีนี่จะดข้วยความรกักแบบขบีนี้สงสกัย, หากพวกเขา
เขข้าใจภารกลิจของพระองคร์, พระลกักษณะของพระองคร์, และพระราชกลิจของพระองคร์อยล่างถล่องแทข้ พวกเขากก็คง
ชสืนี่นชมยลินดบีทบีนี่ไดข้ยลินพระองคร์ตรกัสวล่า “เราจะจากไปและจะกลกับมาหาทล่านอบีก” ในคดาประกาศนกันี้นพระองคร์ทรง
แถลงวล่าพระองคร์ไดข้กระทดาพระราชกลิจทบีนี่พระบลิดาไดข้ทรงสล่งพระองคร์มากระทดาสดาเรก็จแลข้ว ดกังนกันี้นความรอดจซงถผก
จกัดเตรบียมใหข้แกล่ทลุกคนทบีนี่ยอมเชสืนี่อและรกับถข้อยคดาของพระองคร์และพระราชกลิจทบีนี่เสรก็จสลินี้นแลข้วของพระองคร์

“ถช้าทต่านรชกเรา” ไมล่ไดข้หมายความวล่าพวกสาวกไมล่ไดข้รกักพระเยซผเลย พวกเขารกักพระองคร์จรริงๆ และ
พระองคร์กก็ทรงทราบวล่าพวกเขารกักพระองคร์ ในขข้อ 15, 21 และ 23 ของบทนบีนี้เราสกันนลิษฐานไดข้อยล่างแนล่นอนวล่า
พวกเขารกักพระองคร์

“เพราะพระบวิดาของเราทรงเปป็นใหญต่กวต่าเรา” ถข้อยคดาเหลล่านบีนี้เกบีนี่ยวขข้องกกับการรกับสภาพเนสืนี้อหนกังและ
การยอมตนี่ดาตข้อยขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเรา พระเยซผทรงเปป็นหนซนี่งเดบียวกกับพระบลิดาในเรลินี่มแรกนกันี้น ทรงเทต่า
เทอียมรต่วมกชนกกับพระเจข้า แตล่เมสืนี่อพระองคร์ตรกัสถข้อยคดาเหลล่านบีนี้ พระองคร์กดาลกังอาศกัยอยผล่ในรล่างกายแหล่งเนสืนี้อหนกังซซนี่ง
ถผกทดาใหข้เปป็นเหมสือนกกับของมนลุษยร์ขณะทบีนี่พระเจข้าพระบลิดาทรงเปป็นพระวลิญญาณนลิรกันดรร์ พระเยซผทรงเทล่าเทบียม
กกับพระบลิดา-ในอดบีตและตอนนรีน-ในสล่วนของตรบีเอกานลุภาพ, ความเปป็นพระเจข้าองคร์เดบียวผผข้เปป็นสามพระภาค; แตล่
พระองคร์ทรงดข้อยกวล่าพระเจข้าในสล่วนของความเปป็นมนลุษยร์ของพระองคร์ ผผข้เชสืนี่อในตรบีเอกานลุภาพกก็เชสืนี่อในความเปป็น
มนลุษยร์ของพระครลิสตร์อยล่างแขก็งแรงพอๆกกับทบีนี่พวกเขาเชสืนี่อในความเปป็นพระเจข้าของพระองคร์ พระเยซผทรงเปป็น
พระเจข้าอยล่างแทข้จรลิง แตล่พระองคร์ทรงเปป็นมนลุษยร์อยล่างแทข้จรลิงเชล่นกกัน ในฐานะพระเจข้า พระองคร์ทรงเทล่าเทบียมกชบ
พระเจข้ามาตกันี้งแตล่นลิรกันดรร์กาลไปตลอดนลิรกันดรร์กาล แตล่ในฐานะมนทุษยค์พระองคร์ทรงดข้อยกวล่าพระบลิดา

พระเยซผทรงรกับสภาพของผผข้รกับใชข้คนหนซนี่ง แตล่การทบีนี่พระองคร์ทรงอยผล่ในสภาพนกันี้นกก็เปป็นทกันี้งดข้วยความสมกัคร
ใจและเพบียงชกันี่วคราว:

“ทล่านจงมบีนนี้ดาใจอยล่างนบีนี้ เหมสือนอยล่างทบีนี่พระเยซผครลิสตร์ทรงมบีดข้วย พระองคร์ผผข้ทรงอยผล่ในสภาพพระเจข้ามลิไดข้
ทรงเหก็นวล่าการเทล่าเทบียมกกับพระเจข้านกันี้นเปป็นการแยล่งชลิงเอาไปเสบีย แตล่ไดข้ทรงกระทดาพระองคร์เองใหข้ไมล่มบีชสืนี่อเสบียง
ใดๆ และทรงรกับสภาพอยล่างผผข้รกับใชข้ ทรงถสือกดาเนลิดในลกักษณะของมนลุษยร์ และเมสืนี่อทรงปรากฏพระองคร์ในสภาพ
มนลุษยร์แลข้ว พระองคร์กก็ทรงถล่อมพระองคร์ลง ยอมเชสืนี่อฟฟังจนถซงความมรณา กระทกันี่งความมรณาทบีนี่กางเขน เหตทุ
ฉะนชทั้นพระเจช้าจจึงไดช้ทรงยกพระองคค์ขจึทั้นอยต่างสซูงทอีชั่สทุดดช้วย และไดข้ทรงประทานพระนามเหนสือนามทกันี้งปวงใหข้แกล่
พระองคร์ เพสืนี่อ ‘หกัวเขล่าทลุกหกัวเขล่า’ ในสวรรคร์กก็ดบี ทบีนี่แผล่นดลินโลกกก็ดบี ใตข้พสืนี้นแผล่นดลินโลกกก็ดบี ‘จะตข้องคลุกกราบลง’ 
นมกัสการในพระนามแหล่งพระเยซผนกันี้น และเพสืนี่อ ‘ลลินี้นทลุกลลินี้นจะยอมรกับ’ วล่าพระเยซผครลิสตร์ทรงเปป็นองคร์พระผผข้เปป็น
เจข้า อกันเปป็นการถวายพระเกบียรตลิแดล่พระเจข้าพระบลิดา” (ฟป. 2:5-11)  



ฮบีบรผ 12:2 บอกเราวล่า “เพราะเหก็นแกล่ความยลินดบีทบีนี่มบีอยผล่ตรงหนข้านกันี้น” พระเยซผจซงทรง “ทนเอากางเขน 
ทรงถสือวล่าความละอายไมล่เปป็นสลินี่งสดาคกัญอะไร และไดข้เสดก็จประทกับเบสืนี้องขวาพระทบีนี่นกันี่งของพระเจข้าแลข้ว” ถข้าพวก
สาวกไดข้เขข้าใจอยล่างถล่องแทข้วล่าพระเยซผทรงเปป็นผผข้ใด, ถข้าพวกเขาไดข้เขข้าใจอยล่างถล่องแทข้ถซงภารกลิจของพระองคร์บน
แผล่นดลินโลก, พวกเขากก็คงชสืนี่นชมยลินดบีทบีนี่พระองคร์ทรงเสรก็จสลินี้นพระราชกลิจทบีนี่พระองคร์ไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลกเพสืนี่อจะ
กระทดาแลข้ว และกดาลกังเสดก็จกลกับไปหาพระบลิดาเพสืนี่อรกับสงล่าราศบีทบีนี่พระองคร์ทรงมบีกกับพระบลิดากล่อนทบีนี่โลกนบีนี้มบีมา คสือ
สงล่าราศบีทบีนี่พระองคร์ไดข้ทรงวางไวข้ตล่างหากเพสืนี่อทบีนี่จะรกับสภาพเนสืนี้อหนกัง, พระผผข้ชล่วยใหข้รอดของคนบาปทกันี้งหลาย 
พระองคร์กดาลกังเขข้าใกลข้เวลานกันี้นเมสืนี่อพระองคร์จะทรงวางไวข้ตล่างหากคสือตดาแหนล่งแหล่งความดข้อยกวล่าซซนี่งพระองคร์ไดข้
ทรงคงไวข้ตกันี้งแตล่พระองคร์ไดข้ประสผตลิจากมารบียร์หญลิงพรหมจารบีและเสดก็จมาตกันี้งพลกับพลาอยผล่ทล่ามกลางมนลุษยร์

พระองคร์ผผข้ทรงคลิดวล่าไมล่เปป็นการแยล่งชลิงทบีนี่จะเทล่าเทบียมกกับพระเจข้าไดข้ทรง, ดข้วยเจตจดานงเสรบีของพระองคร์
เอง, รกับสภาพของผผข้รกับใชข้คนหนซนี่งและทรงถผกทดาใหข้มบีลกักษณะเหมสือนกกับมนลุษยร์ผผข้เปป็นคนบาป ในฐานะผผข้รกับใชข้ของ
พระเจข้าพระบลิดา พระองคร์จะทรงใหข้การตล่อพระเจข้าพระบลิดา ใชล่แลข้วครกับ พระองคร์ผผข้ทรงมกันี่งคกันี่งพรข้อมกกับความ
เจลิดจรกัสของสวรรคร์ทกันี้งสลินี้นอยผล่แทบพระบาทของพระองคร์ เพราะเหด็นแกต่เราไดข้ทรงกลายเปป็นผผข้ยากจนขข้นแคข้น ไมล่มบี
ทบีนี่ๆจะวางศบีรษะของพระองคร์หรสือบข้านทบีนี่จะเรบียกวล่าเปป็นของพระองคร์เอง พระองคร์ทรงเปป็นคนแหล่งความเศรข้าโศก
และคลุข้นเคยกกับความระทมทลุกขร์ และในฐานะทอีชั่เปป็นเชต่นนชทั้นพระองคร์จซงทรงดข้อยกวล่าพระเจข้าพระบลิดาผผข้ประทกับอยผล่
บนพระทบีนี่นกันี่งแหล่งสงล่าราศบี ขณะทบีนี่พระเยซผทรงดดาเนลินอยผล่บนแผล่นดลินโลกนบีนี้ ความสวล่างจข้าแหล่งสงล่าราศบีของพระองคร์
ถผกบดบกังโดยเนสืนี้อหนกังมนลุษยร์ ดกังนกันี้นพระเจข้าพระบลิดาจซงทรงถผกหข้อมลข้อมโดยพลโยธาในสวรรคร์ทบีนี่นมกัสการจดานวน
มหาศาลผผข้ซซนี่งสรรเสรลิญพระนามบรลิสลุทธลิธของพระองคร์ ขณะทบีนี่พระเยซผพระบลุตรทรงถผกดผหมลินี่น, ถผกถล่มนนี้ดาลายรด, 
ถผกเหยบียดหยาม, ถผกทลุบตบี, ถผกปฏลิเสธและถผกตรซงกางเขน พระเยซผทรงทราบสลินี่งนบีนี้ทกันี้งหมดขณะทบีนี่พระองคร์ตรกัสแกล่
เหลล่าสาวกของพระองคร์ พระองคร์ทรงทราบความปวดรข้าวและความทลุกขร์ทรมานทบีนี่รอคอยพระองคร์อยผล่อบีกไมล่กบีนี่
ชกันี่วโมงขข้างหนข้า แตล่ทรงมองเลยพข้นสลินี่งนกันี้นไป พระองคร์ทรงประกาศแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่าพระองคร์กดาลกัง
จะเสดก็จกลกับไปหาพระบลิดา และในการเสดก็จกลกับไปนกันี้นพระองคร์จะทรงรกับสงล่าราศบีทบีนี่พระองคร์เคยมบีกชบพระบลิดา
ในเรลินี่มแรกนกันี้นอบีกครกันี้ง

ขข้อ 29: “และบชดนอีทั้เราไดช้บอกทต่านทชทั้งหลายกต่อนทอีชั่เหตทุการณค์นชทั้นจะเกวิดขจึทั้น เพรืชั่อวต่าเมรืชั่อเหตทุการณค์นชทั้นเกวิด
ขจึทั้นแลช้ว ทต่านทชทั้งหลายจะไดช้เชรืชั่อ” 

“เราไดช้บอกทต่านทชทั้งหลายกต่อนทอีชั่เหตสุการณค์นททั้นจะเกวิดขจึทั้น” พระเยซผทรงหมายถซงอะไรในทบีนี่นบีนี้? พวกสาวก
เชรืชั่อ แตล่ความเชสืนี่อของพวกเขาอล่อนแอ-และองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเราตรกัสคดากลล่าวนบีนี้เพสืนี่อทบีนี่เมสืนี่อพระองคร์จะถผกตรซง
ทบีนี่กางเขนนกันี้น, สลินี้นพระชนมร์, และถผกฝฟังไวข้ในทบีนี่สลุด พวกเขาจะไดข้เชสืนี่อตล่อไปวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของ
พวกเขา, พระองคร์ผผข้ทรงไดข้รกับการแตล่งตกันี้งจากพระเจข้า, และความเชสืนี่อของพวกเขาจะไมล่หวกันี่นไหว พวกเขาตข้อง
เชสืนี่อตล่อไปวล่าถข้อยคดาของพระองคร์เปป็นความจรลิงและเชสืนี่อถสือไดข้ และวล่าพระสกัญญาทลุกขข้อทบีนี่พระองคร์ไดข้ใหข้ไวข้แกล่พวก
เขานกันี้นแนล่นอนพอๆกกับขข้อเทก็จจรลิงทบีนี่วล่าพระเจข้าทรงเปป็นพระเจข้า

ขข้อ 30: “แตต่นอีทั้ไปเราจะไมต่สนทนากชบทต่านทชทั้งหลายมากนชก เพราะวต่าผซูช้ครองโลกนอีทั้จะมาและไมต่มอีสวิทธวิ
อกานาจอะไรเหนรือเรา”



พระเยซผทรงทราบวล่าอบีกไมล่นานพระองคร์จะถผกตรซงกางเขนแลข้ว การทรยศพระองคร์ใกลข้จะเกลิดขซนี้นแลข้ว 
อบีกไมล่นานพระองคร์จะถผกจกับกลุม ถผกไตล่สวน ถผกปรกับโทษ และถผกประหารชบีวลิต พระองคร์จซงกดาลกังเตรบียมพวกสาวก
ใหข้พรข้อมสดาหรกับชกันี่วโมงนกันี้น “แตต่นอีทั้ไปเราจะไมต่สนทนากชบทต่านทชทั้งหลายมากนชก” หมายถซงชล่วงเวลาสกันี้นๆนกันี้นกล่อน
การตรซงกางเขนพระองคร์ มกันไมล่เกบีนี่ยวขข้องกกับสบีนี่สลิบวกันนกันี้นทบีนี่พระองคร์ทรงอยผล่บนโลกนบีนี้หลกังจากการฟฟฟื้นคสืนพระชนมร์
ของพระองคร์, กล่อนการเสดก็จขซนี้นสผล่สวรรคร์ของพระองคร์

“ผซูช้ครองโลกนอีทั้จะมา...” ซาตานกดาลกังจะทดาใหข้สข้นเทข้าของพระผผข้ชล่วยใหข้พข้นฟกชนี้ดาแลข้ว (ปฐก. 3:15) ศกัตรผ
ตกัวฉกาจของพระเจข้า-และของมนลุษยชาตลิทกันี้งปวง-กดาลกังจะเรลินี่มการโจมตบีครกันี้งสลุดทข้ายตล่อพระผผข้ชล่วยใหข้รอด, การ
โจมตบีทบีนี่เรลินี่มตข้นในสวนเกทเสมนบีเมสืนี่อกองทกัพทกันี้งสลินี้นแหล่งนรกถผกเรบียกตกัวใหข้มาตล่อสผข้กกับพระบลุตรของพระเจข้า ดกังทบีนี่เรา
จะเหก็นเมสืนี่อเราไปถซงสล่วนนกันี้นของการศซกษาคข้นควข้าของเรา

“และไมต่มอีสวิทธวิอกานาจอะไรเหนรือเรา” หมายถซงความบรลิสลุทธลิธทบีนี่อยผล่ภายในของพระเยซผครลิสตร์เจข้า พญา
มารไมล่สามารถโจมตบีพระเยซผจากภายในเพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจข้าแทข้จรลิง ถซงแมข้พระองคร์ทรงเปป็นมนลุษยร์
กก็ตาม ไมล่มบีอลุบายในพระองคร์เลย พระองคร์ไมล่มบีสกันดานชกันี่วรข้ายเลยและดข้วยเหตลุนบีนี้ซาตานจซงจดาใจตข้องโจมตบี
พระองคร์จากภายนอก

เพสืนี่อทดาใหข้เหก็นสลินี่งนบีนี้ชกัดเจนมากขซนี้น เราอาจใชข้ภาพประกอบแบบหยาบๆ: สมมตลิวล่าเราโยนไมข้ขบีดไฟทบีนี่ถผก
จลุดแลข้วลงไปในถกังทบีนี่เตก็มไปดข้วยระเบลิดหลายลผก คงจะเกลิดระเบลิดทบีนี่รลุนแรงมากๆ แตล่หากเราโยนไมข้ขบีดไฟทบีนี่ถผกจลุด
แลข้วลงไปในถกังทบีนี่มบีนทั้กา นนี้ดานกันี้นกก็จะดกับไฟ พระเยซผทรงดกับลผกศรเพลลิงทลุกดอกของพญามาร เพราะวล่าพระเยซผทรง
เปป็นพระเจข้าในเนสืนี้อหนกัง และพระเจข้าไมล่สามารถถผกความชกันี่วรข้ายมาทดลองไดข้:

“เมสืนี่อผผข้ใดถผกลล่อลวงใหข้หลง อยล่าใหข้ผผข้นกันี้นพผดวล่า “พระเจข้าทรงลล่อลวงขข้าพเจข้าใหข้หลง” เพราะวต่าความชชชั่ว
จะมาลต่อลวงพระเจช้าใหช้หลงไมต่ไดช้ และพระองคค์เองกด็ไมต่ทรงลต่อลวงผซูช้ใดใหช้หลงเลย แตล่วล่าทลุกคนกก็ถผกลล่อลวง เมสืนี่อ
ตกัณหาของตนเองชกักนดาใหข้กระทดาผลิด แลข้วตกัวกก็กระทดาตาม” (ยากอบ 1:13, 14)

พระเยซผตรกัสคดากลล่าวนบีนี้เพสืนี่อการปลอบโยนและการใหข้ความมกันี่นใจพวกสาวกทบีนี่ทข้อใจเหลล่านกันี้นดข้วย 
พระองคร์ทรงบอกพวกเขาลล่วงหนข้าวล่าไมล่มบีขข้อสงสกัยเกบีนี่ยวกกับผลลกัพธร์ของการตล่อสผข้ทบีนี่ใกลข้เขข้ามานกันี้น เพราะวล่า
พระองคร์จะไดข้ชกัยชนะ ไมล่มบีโอกาสทบีนี่ซาตานจะชนะการสผข้รบนบีนี้เลย ชกัยชนะนบีนี้แนล่นอนสดาหรกับพระเยซผพอๆกกับทบีนี่การ
ทรงเปป็นอยผล่ของพระเจข้านกันี้นแนล่นอน ไมล่มบีจลุดอล่อนในพระผผข้ชล่วยใหข้รอดทบีนี่ซาตานจะโจมตบีไดข้ ดกังนกันี้นองคร์พระผผข้เปป็น
เจข้าของเราจะเปป็นผผข้พลิชลิตในทบีนี่สลุด พระองคร์ทรงพลิชลิตโลกและเนสืนี้อหนกังแลข้ว และบกัดนบีนี้พระองคร์จะทรงพลิชลิตพญามาร
ความตาย นรกและหลลุมศพ ซาตานพบจลุดอล่อนในคาอลิน, ในโนอาหร์, ในอกับราฮกัม, แมข้แตล่ในสาวกคสือเปโตรทบีนี่เดลิน
และพผดคลุยกกับองคร์พระผผข้เปป็นเจข้ามากกับตกัว แตล่ในพระเมษโปดกของพระเจข้าผผข้ไรข้ตดาหนลิ ซาตานไมล่พบจลุดอล่อนซซนี่งมกัน
จะใชข้โจมตบีไดข้เลย ไมล่มบีสลินี่งใดทบีนี่จะยซดไวข้ไดข้เลย

พระเยซผไมล่ไดข้ตรกัสวล่า “ยซูดาสกดาลกังมา...พวกโรมชนกดาลกังมา... พวกฟารวิสอีและพวกปทุโรหวิตใหญต่และพวกผซูช้
ปกครองกกาลชงมา” ไมล่ใชล่ครกับ พระองคร์ตรกัสวล่า “ผซูช้ครองโลกนอีทั้จะมา”  เราตข้องจดาไวข้วล่ามนทุษยค์เปป็นเพบียงเครสืนี่องมสือ
ของซาตาน



ซาตาน “ผซูช้ครองโลกนอีทั้” ปกครองและครอบครองอยผล่ในใจของคนทกันี้งหลายทบีนี่ยกังไมล่ไดข้ถผกสรข้างใหมล่-และ
นกันี่นคสือมนลุษยชาตลิสล่วนใหญล่ (1 ยอหร์น 5:19) พวกเรานข้อยคนนกักทบีนี่ตระหนกัก (แมข้เพบียงสกักนลิดเดบียว) ถซงขอบเขต
(หรสือความรลุนแรง) ของอดานาจและอลิทธลิพลของพญามารทบีนี่มบีตล่อผผข้คนแหล่งแผล่นดลินโลกนบีนี้

เมสืนี่อพระเยซผตรกัสวล่า “ผผข้ครองโลกนบีนี้จะมา” พระองคร์กก็ไมล่ไดข้หมายความซาตานกดาลกังมาเปป็นครกันี้งแรก โดย
ปรากฏตกัวเปป็นครกันี้งแรก ตลอดการรกับใชข้ของพระเยซผบนแผล่นดลินโลก พญามารไดข้ทดลองพระองคร์ โจมตบีพระองคร์ 
และตล่อตข้านพระองคร์อยล่างหนกักและอยล่างตล่อเนสืนี่องโดยใชข้เครสืนี่องมสืออกันหลากหลายของมกัน พระเยซผและซาตานไดข้
เผชลิญหนข้ากกันหลกังจากบกัพตลิศมาของพระเยซผ เมสืนี่อองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเราทรงถผกนดาโดยพระวลิญญาณ “เขข้าไป
ในถลินี่นทลุรกกันดารเพสืนี่อทบีนี่จะถผกทดลองโดยพญามาร” (มธ. 4:1-11) แตล่บกัดนบีนี้มกันจะมาในการโจมตบีทบีนี่ชกันี่วรข้ายเปป็น
พลิเศษ โดยพยายามเปป็นครกันี้งสลุดทข้ายเพสืนี่อทบีนี่จะขกัดขวางพระประสงคร์ของพระเจข้าและทดาลายแผนการแหล่งความ
รอด มกันเปป็นผผข้คข้นหาทบีนี่เหลบีนี่ยมจกัดมากทบีนี่สลุดเทล่าทบีนี่เคยเดลินบนพสืนี้นพลิภพนบีนี้ มกันคข้นหาทลุกแงล่มลุมของชบีวลิตพระเยซผใน
ความพยายามทบีนี่จะคข้นพบบางสลินี่งทบีนี่มกันจะใชข้กลล่าวหาพระองคร์ไดข้ และคลุณเชสืนี่อใจไดข้เลยวล่าหากมบีสลินี่งใดทบีนี่ไมล่เหมาะ
สมในชบีวลิตของพระผผข้ชล่วยใหข้รอด ซาตานกก็คงพบมกันไปแลข้ว-และแนล่นอนวล่ามชนกด็คงประกาศสวิชั่งนชทั้นไปแลช้ว!

ขข้อ 31: “แตต่เราไดช้กระทกาตามทอีชั่พระบวิดาไดช้ทรงบชญชาเรา เพรืชั่อโลกจะไดช้รซูช้วต่าเรารชกพระบวิดา จงลทุกขจึทั้น 
ใหช้เราทชทั้งหลายไปกชนเถวิด”

นบีนี่คสือคดาตรกัสอกันเปปปี่ยมสลุข! ถซงแมข้พระเยซผทรงทราบวล่า “ผผข้ครองโลกนบีนี้จะมา” พระองคร์กก็ไมล่ไดข้วลินี่งหนบีไป
จากมกัน แตล่กลกับเดลินหนข้าเขข้าหามกัน พระองคร์ไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลกเพสืนี่อชดาระหนบีนี้บาป และเพสืนี่อทบีนี่จะทดาเชล่นนกันี้นไดข้ 
พระองคร์ตข้องเผชลิญหนข้าพญามารในการโจมตบีครกันี้งสลุดทข้ายนบีนี้, การสผข้รบแบบสลุดกดาลกังนบีนี้

ในบททบีนี่ 10 ขข้อ 17 และ 18 พระองคร์ตรกัสวล่า “ดข้วยเหตลุนบีนี้พระบลิดาของเราจซงทรงรกักเรา เพราะเราสละ
ชบีวลิตของเรา เพสืนี่อจะรกับชบีวลิตนกันี้นคสืนมาอบีกไมล่มบีผผข้ใดชลิงชบีวลิตไปจากเราไดข้ แตล่เราสละชบีวลิตดข้วยใจสมกัครของเราเอง เรา
มบีสลิทธลิทบีนี่จะสละชบีวลิตนกันี้น และมบีสลิทธลิทบีนี่จะรกับคสืนอบีก พระบชญชานอีทั้เราไดช้รชบมาจากพระบวิดาของเรา” ดกังนกันี้น เมสืนี่อไดข้
รกับพระบกัญชาจากพระบลิดาในสวรรคร์แลข้ว พระบลุตรจซงเสดก็จออกไปเพสืนี่อเผชลิญหนข้ากกับพญามาร

“เพรืชั่อโลกจะไดช้รซูช้วต่าเรารชกพระบวิดา...” มกันนล่าทซนี่งทบีนี่สลุดทบีนี่นบีนี่เปป็นทบีนี่เดบียวทบีนี่มบีบกันทซกไวข้วล่าพระครลิสตร์ตรกัสถซง
ความรกักของพระองคค์ทบีนี่มบีตล่อพระบวิดาของพระองคร์ในสวรรคร์ พระองคร์ไดข้เตก็มพระทกัยเสดก็จมาจากพระทรวงของ
พระบลิดาและรกับรล่างกายหนซนี่งทบีนี่ตนี่ดาตข้อย และบกัดนบีนี้ในรล่างกายนกันี้นพระองคร์กดาลกังจะประทานขช้อพวิสซูจนค์สซูงสทุดแหล่ง
ความรกักของพระองคร์ทบีนี่มบีตล่อพระบลิดา

“เราไดช้กระทกาตามทอีชั่พระบวิดาไดช้ทรงบชญชาเรา” ในขล่าวสารสลุดทข้ายของพระองคร์แกล่เหลล่าสาวกของ
พระองคร์กล่อนทบีนี่พระองคร์เสดก็จไปยกังกลโกธา พระเยซผตรกัสวล่า “สลินี่งทบีนี่เรากดาลกังจะกระทดา เรากก็กระทดาดข้วยความ
เตก็มใจ เราตกันี้งหนข้าของเราตรงสผล่กลโกธาและเราเตด็มใจไปทบีนี่กางเขนนกันี้น เราทดาอยล่างนบีนี้เพสืนี่อพลิสผจนร์ใหข้ทล่านทกันี้งหลาย
และโลก สวรรคร์ แผล่นดลินโลก และนรกเหก็นวล่าเรารกักพระบลิดาผผข้ไดข้สล่งเราเขข้ามาในโลกเพสืนี่อทดาการลบมลทลินสดาหรกับ
จลิตวลิญญาณของมนลุษยร์ผผข้บาปหนาทกันี้งหลาย พระองคร์ไดข้ประทานพระบกัญชาแกล่เรา-แตล่ความรกักของเราทบีนี่มบีตล่อ
พระองคร์นกันี้นกก็บรลิสลุทธลิธเหลสือเกลิน, สมบผรณร์อยล่างเตก็มเปปปี่ยมเหลสือเกลิน, จนถซงแมข้พระองคร์ไดข้ทรงบกัญชาเราแลข้ว เรากก็
เดลินหนข้าไปดช้วยความเตด็มใจ และในความตายของเราบนกางเขนนกันี้น เรากก็แสดงออกถซงความรกักของเราทบีนี่มบีตล่อ



พระบลิดา, ความเชสืนี่อฟฟังของเราทบีนี่มบีตล่อพระประสงคร์ของพระองคร์และพระบกัญชาของพระองคร์ เราตกันี้งใจแนล่วแนล่ทบีนี่
จะทดางานทบีนี่พระบลิดาไดข้สล่งเรามากระทดาใหข้สดาเรก็จ และในการทดางานนกันี้นใหข้สดาเรก็จ เราตข้องตายเพสืนี่อทบีนี่คนบาปทกันี้ง
หลายจะไดข้รกับความรอด”

ในฮบีบรผ 12:1-4 เราอล่านวล่า “เหตลุฉะนกันี้น ครกันี้นเรามบีพยานหมผล่ใหญล่อยล่างนกันี้นอยผล่รอบขข้าง ใหข้เราทลินี้งของหนกัก
ทลุกสลินี่งทบีนี่ขกัดขข้องอยผล่ และการผลิดทบีนี่เรามกักงล่ายกระทดานกันี้น และการวลินี่งแขล่งกกันทบีนี่กดาหนดไวข้สดาหรกับเรานกันี้น ใหข้เราวลินี่งดข้วย
ความเพบียรพยายาม หมายเอาพระเยซผเปป็นผผข้รลิเรลินี่มความเชสืนี่อ และผผข้ทรงทดาใหข้ความเชสืนี่อของเราสดาเรก็จ เพราะเหก็น
แกล่ความยลินดบีทบีนี่มบีอยผล่ตรงหนข้านกันี้น พระองคร์ไดข้ทรงทนเอากางเขน ทรงถสือวล่าความละอายไมล่เปป็นสลินี่งสดาคกัญอะไร 
และไดข้เสดก็จประทกับเบสืนี้องขวาพระทบีนี่นกันี่งของพระเจข้าแลข้ว ดช้วยวต่าทต่านทชทั้งหลายจงพวินวิจควิดถจึงพระองคค์ ผซูช้ไดช้ทรงทน
เอาการตวิเตอียนนวินทาแหต่งคนบาปตต่อพระองคค์มากเทต่าใด เพรืชั่อทต่านทชทั้งหลายจะไมต่อต่อนระอาใจไป ทว่านทททั้งหลาย
ยทงไมว่ไดจ้สผจ้รบกทบความบาปจนถขงโลหวิตตก”

“จงลทุกขจึทั้น ใหช้เราทชทั้งหลายไปกชนเถวิด” ดผเหมสือนวล่าดข้วยคดาตรกัสนบีนี้ พระเยซผทรงลลุกขซนี้นจากโตต๊ะอาหารเยก็น
นกันี้นและทรงเรลินี่มเดลินไปยกังสวนเกทเสมนบี ไมล่มบีใครทราบไดข้แนล่นอน แตล่ดผเหมสือนวล่าคดาสกันี่งสอนตล่างๆทบีนี่เหลสือของ
พระองคร์ถผกใหข้ขณะทบีนี่พระองคร์ทรงเดลินไปยกังสวนนกันี้น-จนจบบททบีนี่ 16 เมสืนี่อพระองคร์ทรงหยลุดชกันี่วครผล่และถวายคดา
อธลิษฐานของบททบีนี่ 17 (จงเปรบียบเทบียบกกับบททบีนี่ 18 ขข้อ 1)

ขณะทบีนี่เราจะจบบทนบีนี้ ผมรผข้สซกถล่อมใจโดยการตระหนกักรผข้วล่าผมรผข้และเขข้าใจนข้อยจรลิงๆเกบีนี่ยวกกับความหมาย
เตก็มเปปปี่ยมของหลายสลินี่งในบทนบีนี้ บางคดาตรกัสในบทนบีนี้กก็ยากทบีนี่จะเขข้าใจเพราะการไรข้ความสามารถของเราในฐานะ
เปป็นสลินี่งทรงสรข้างทบีนี่มบีขบีดจดากกัดทบีนี่จะเขข้าใจความหมายอกันเตก็มเปปปี่ยมของขข้อลซกลกับอกันยลินี่งใหญล่ของตรบีเอกานลุภาพ-
ความเปป็นหนซนี่งเดบียวกกันอกันครบบรลิบผรณร์และไมล่ขาดตอนระหวล่างพระบลิดา, พระบลุตร, และพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ 
เราเชสืนี่อในคดาสอนเรสืนี่องตรบีเอกานลุภาพแตล่เราไมล่สามารถเขข้าใจขข้อลซกลกับเกบีนี่ยวกกับมกันไดข้ ถข้อยคดาของมนลุษยร์ไมล่
สามารถแสดงความหมายอกันครบถข้วนเกบีนี่ยวกกับความเปป็นหนซนี่งเดบียวกกันเชล่นนกันี้นไดข้ แตล่ถซงแมข้เราไมล่สามารถอธลิบาย
มกันไดข้ เรากก็เชสืนี่อมกันเพบียงเพราะวล่าพระเจข้าตรกัสมกันแลข้ว เราตข้องใหข้ความเชสืนี่อของเราตกันี้งอยผล่บนพระวจนะของ
พระองคร์ เพราะวล่าพระวจนะของพระองคร์ไมล่มบีวกันผลิดพลาด ปฟักแนล่นอยผล่เปป็นนลิตยร์ในสวรรคร์ (เพลงสดลุดบี 119:89)

เมสืนี่อเราเสรก็จสลินี้นการศซกษาคข้นควข้าของเราในบททบีนี่ 14 เราอาจหมายเหตลุอบีกสลินี่งหนซนี่งทบีนี่โดดเดล่นเกบีนี่ยวกกับมกัน:
ตกันี้งแตล่ตอนตข้นของการปรนนลิบกัตลิปวงชนของพระองคร์ พระเยซผทรงเรบียกรข้องความสนใจมาทบีนี่ตกัวพระองคร์

เองอยผล่ตลอด แตล่ในลกักษณะทบีนี่ไมล่เคยดกันตกัวพระองคร์เองออกไปขข้างหนข้าเลย พระองคร์ทรงชบีนี้ไปยกังพระบลิดาผผข้ไดข้สล่ง
พระองคร์มาอยผล่เสมอ และพระองคร์ทรงบอกเหลล่าสาวกของพระองคร์ซนี้ดาแลข้วซนี้ดาเลล่าวล่าพระองคร์ไดข้เสดก็จมาเพสืนี่อ
กระทดาตามพระประสงคร์ของพระบลิดา เพสืนี่อกระทดางานทบีนี่พระบลิดาไดข้ทรงสล่งพระองคร์มาใหข้กระทดา และถข้อยคดาทบีนี่
พระองคร์ตรกัสคสือถข้อยคดาทบีนี่พระบลิดาไดข้ประทานแกล่พระองคร์ แตล่ในบททบีนี่เราเพลินี่งศซกษาไปนบีนี้ เราพบวล่าพระองคร์ทรง
ใชข้คดาสรรพนามชบีนี้ไปทบีนี่พระองคร์เอง นกันี่นคสือ “เรา...ของเรา...ตกัวเราเอง” เกสือบแปดสลิบครกันี้ง ผมจะใหข้รายการขข้อ
เหลล่านกันี้นแกล่คลุณตรงนบีนี้ มกันเปป็นการศซกษาคข้นควข้าทบีนี่นล่าสนใจมากๆ:

ในขช้อ 1 พระองคร์ทรงใชข้คดาสรรพนาม “เรา” ในฐานะเปป็นผผข้ทบีนี่พวกเราเชสืนี่อ: “จงเชสืนี่อพระเจข้า-จงเชสืนี่อเรา”



ในขช้อ 2 พระองคร์ทรงใชข้ “ของเรา” และ “เรา”: “ในพระนลิเวศของพระบลิดาของเรา...เราคงไดข้บอก
ทล่านแลข้ว เราไปจกัดเตรบียมทบีนี่ไวข้สดาหรกับทล่านทกันี้งหลาย” ดกังนกันี้นพระองคร์จซงใหข้ความมกันี่นใจแกล่เหลล่าสาวก

ในขช้อ 3 พระองคร์ทรงใชข้ “เรา” สามครกันี้งและ “ตกัวเราเอง” ครกันี้งเดบียว: “เราไป... เราจะกลกับมาอบีกรกับ
ทล่านไปอยผล่กกับตจัวเราเอง เพสืนี่อวล่าเราอยผล่ทบีนี่ไหนทล่านทกันี้งหลายจะอยผล่ทบีนี่นกันี่นดข้วย”

ในขช้อ 4 พระองคร์ทรงใชข้ “เรา”: “ทล่านทราบวล่าเราจะไปทบีนี่ไหนและทล่านกก็รผข้จกักทางนกันี้น”
ในขช้อ 6 พระองคร์ทรงใชข้ “เรา”: “เราเปป็นทางนกันี้น เปป็นความจรลิง และเปป็นชบีวลิต ไมล่มบีผผข้ใดมาถซงพระบลิดา

ไดข้นอกจากมาทางเรา”
ในขช้อ 7 พระองคร์ทรงใชข้ “เรา” และ “ของเรา”: “ถข้าทล่านทกันี้งหลายรผข้จกักเราแลข้ว ทล่านกก็จะรผข้จกักพระบลิดา

ของเราดข้วย และตกันี้งแตล่นบีนี้ไปทล่านกก็รผข้จกักพระองคร์และไดข้เหก็นพระองคร์”
ในขช้อ 9 พระองคร์ทรงใชข้ “เรา” สามครกันี้ง: “เราไดข้อยผล่กกับทล่านนานถซงเพบียงนบีนี้ และทล่านยกังไมล่รผข้จกักเราหรสือ 

ผผข้ทบีนี่ไดข้เหก็นเรากก็ไดข้เหก็นพระบลิดา”
ในขช้อ 10 พระองคร์ทรงใชข้ “เรา” หข้าครกันี้ง และ “ตกัวเราเอง” ครกันี้งเดบียว: “เราอยผล่ในพระบลิดาและพระ

บลิดาทรงอยผล่ในเรา คดาซซนี่งเรากลล่าวแกล่ทล่านทกันี้งหลายนกันี้น เรามลิไดข้กลล่าวตามใจตจัวเราเอง แตล่พระบลิดาผผข้ทรงสถลิตอยผล่
ในเราไดข้ทรงกระทดาพระราชกลิจของพระองคร์”

ในขช้อ 11 พระองคร์ทรงใชข้ “เรา” สบีนี่ครกันี้ง: “จงเชสืนี่อเราเถลิดวล่าเราอยผล่ในพระบลิดาและพระบลิดาทรงอยผล่ใน
เรา หรสือมลิฉะนกันี้นกก็จงเชสืนี่อเราเพราะกลิจการเหลล่านกันี้นเถลิด”

ในขช้อ 12 พระองคร์ทรงใชข้ “เรา” สบีนี่ครกันี้ง และ “ของเรา” ครกันี้งเดบียว: “เราบอกความจรลิง... ผผข้ทบีนี่เชสืนี่อใน
เรา...กลิจการซซนี่งเรากระทดานกันี้นดข้วย ... เราจะไปถซงพระบลิดาของเรา”

ในขช้อ 13 พระองคร์ทรงใชข้ “ของเรา” และ “เรา”: “สลินี่งใดทบีนี่ทล่านทกันี้งหลายจะขอในนามของเรา เราจะ
กระทดาสลินี่งนกันี้น”

ในขช้อ 14 พระองคร์ทรงใชข้ “ของเรา” และ “เรา”: “ถข้าทล่านจะขอสลินี่งใดในนามของเรา เราจะกระทดาสลินี่ง
นกันี้น”

ในขช้อ 15 พระองคร์ทรงใชข้ “เรา” และ “ของเรา”: “ถข้าทล่านทกันี้งหลายรกักเรา จงรกักษาบกัญญกัตลิของเรา”
ในขช้อ 16 พระองคร์ทรงใชข้ “เรา”: “เราจะทผลขอพระบลิดา…”
ในขช้อ 18 พระองคร์ทรงใชข้ “เรา” สองครกันี้ง: “เราจะไมล่ละทลินี้งทล่านทกันี้งหลายไวข้ใหข้เปลล่าเปลบีนี่ยว เราจะมาหา

ทล่าน”
ในขช้อ 19 พระองคร์ทรงใชข้เรา “สามครกันี้ง”: “อบีกหนล่อยหนซนี่งโลกกก็จะไมล่เหก็นเราอบีกเลย แตล่ทล่านทกันี้งหลาย

จะเหก็นเรา เพราะเราเปป็นอยผล่ ทล่านทกันี้งหลายจะเปป็นอยผล่ดข้วย”
ในขช้อ 20 พระองคร์ทรงใชข้ “เรา” สามครกันี้ง และ “ของเรา” ครกันี้งเดบียว: “เราอยผล่ในพระบลิดาของเรา และ

ทล่านอยผล่ในเรา และเราอยผล่ในทล่าน”



ในขช้อ 21 พระองคร์ทรงใชข้ “ของเรา” สองครกันี้ง, พระองคร์ทรงใชข้ “เรา” สามครกันี้ง และ “ตกัวเราเอง” ครกันี้ง
เดบียว: “ผผข้ใดทบีนี่มบีบกัญญกัตลิของเราและรกักษาบกัญญกัตลินกันี้น ผผข้นกันี้นแหละเปป็นผผข้ทบีนี่รกักเรา และผผข้ทบีนี่รกักเรานกันี้น พระบลิดาของ
เราจะทรงรกักเขา และเราจะรกักเขา และจะสดาแดงตจัวของเราเองใหข้ปรากฏแกล่เขา”

ในขช้อ 23 พระองคร์ทรงใชข้ “เรา” สองครกันี้ง, พระองคร์ทรงใชข้ “ของเรา” สองครกันี้ง: “ถข้าผผข้ใดรกักเรา ผผข้นกันี้น
จะรกักษาคดาของเรา และพระบลิดาของเราจะทรงรกักเขา แลข้วพระบลิดากกับเราจะมาหาเขาและจะอยผล่กกับเขา”

ในขช้อ 24 พระองคร์ทรงใชข้ “เรา” สองครกันี้ง พระองคร์ทรงใชข้ “ของเรา” สองครกันี้ง: “ผผข้ทบีนี่ไมล่รกักเรา กก็ไมล่
รกักษาคดาของเรา และคดาซซนี่งทล่านไดข้ยลินนบีนี้ไมล่ใชล่คดาของเรา แตล่เปป็นของพระบลิดาผผข้ทรงใชข้เรามา”

ในขช้อ 25 พระองคร์ทรงใชข้ “เรา”: “เราไดข้กลล่าวคดาเหลล่านบีนี้แกล่ทล่านทกันี้งหลายเมสืนี่อเรายกังอยผล่กกับทล่าน”
ในขช้อ 26 พระองคร์ทรงใชข้ “ของเรา” และ “เรา”: “นามของเรา...เราไดข้กลล่าวไวข้แกล่ทล่านแลข้ว”
ในขช้อ 27 พระองคร์ทรงใชข้ “เรา” สามครกันี้ง และ “ของเรา” ครกันี้งเดบียว: “เรามอบสกันตลิสลุขไวข้ใหข้แกล่ทล่าน

แลข้ว สกันตลิสลุขของเราทบีนี่เราใหข้แกล่ทล่านนกันี้น เราใหข้ทล่านไมล่เหมสือนโลกใหข้”
ในขช้อ 28 พระองคร์ทรงใชข้ “เรา” หกครกันี้ง พระองคร์ทรงใชข้ “ของเรา” ครกันี้งเดบียว: “ทล่านไดข้ยลินเรากลล่าว

แกล่ทล่านวล่า ‘เราจะจากไปและจะกลกับมาหาทล่านอบีก’ ถข้าทล่านรกักเรา ทล่านกก็จะชสืนี่นชมยลินดบีทบีนี่เราวล่า ‘เราจะไปหา
พระบลิดา’ เพราะพระบลิดาของเราทรงเปป็นใหญล่กวล่าเรา”

ในขช้อ 29 พระองคร์ทรงใชข้ “เรา”: “เราไดข้บอกทล่านทกันี้งหลาย...”
ในขช้อ 30 พระองคร์ทรงใชข้ “เรา”: “แตล่นบีนี้ไปเราจะไมล่สนทนากกับทล่านทกันี้งหลายมากนกัก เพราะวล่าผผข้ครอง

โลกนบีนี้จะมาและไมล่มบีสลิทธลิอดานาจอะไรเหนสือเรา”
ในขช้อ 31 พระองคร์ทรงใชข้ “เรา” สามครกันี้ง: “แตล่เราไดข้กระทดาตามทบีนี่พระบลิดาไดข้ทรงบกัญชาเรา เพสืนี่อโลก

จะไดข้รผข้วล่าเรารกักพระบลิดา”
มบีแตล่พระเจข้าในเนสืนี้อหนกังเทล่านกันี้นทบีนี่สามารถใชข้คดาสรรพนามอข้างอลิงถซงตกัวเองไดข้มากมายขนาดนบีนี้ในขข้อพระ

คดาตอนสกันี้นๆเชล่นนบีนี้และไมล่แสดงออกถซงความเยล่อหยลินี่งและความจองหอง แตล่เนสืนี่องจากพระเยซผทรงเปป็นความ
บรลิบผรณร์ของตรบีเอกานลุภาพในแงล่รล่างกาย พระองคร์จซงตรกัสไดข้วล่า “เราประสงคร์ทบีนี่จะ” –และทดาใหข้สลินี่งทบีนี่พระองคร์ตรกัส
นกันี้นสดาเรก็จจรลิง

การเปปิดเผยของพระบริดา
ขล่าวประเสรลิฐของยอหร์นคสือ ขล่าวประเสรลิฐทบีนี่เปปิดเผยพระเจข้าพระบลิดาเปป็นพลิเศษ เมสืนี่อเปรบียบเทบียบกกันแลข้ว

มชทธวิวกลล่าวถซง “พระบลิดา” สบีนี่สลิบสบีนี่ครกันี้ง, มาระโก กลล่าวถซง “พระบลิดา” หข้าครกันี้ง, ลซูกาใชข้สดานวนเดบียวกกันสลิบเจก็ด
ครกันี้ง แตล่ในขล่าวประเสรลิฐของยอหค์น “พระบลิดา” ถผกกลล่าวถซงหนซนี่งรข้อยยบีนี่สลิบสองครกันี้งในทางใดทางหนซนี่ง

ขณะทบีนี่เราศซกษาขล่าวประเสรลิฐของยอหร์น เราพบวล่าตกันี้งแตล่บททบีนี่หนซนี่งจนถซงบทสลุดทข้าย ความควิดหนจึชั่งทอีชั่
เฉพาะเจาะจงอาจถผกเนข้นยนี้ดาในแตล่ละบททบีนี่พระบลิดาผผข้สถลิตในสวรรคร์ทรงถผกกลล่าวถซง; และเนสืนี่องจากบททบีนี่ 14 ปปิด
ทข้ายดข้วยการเนข้นยนี้ดาความคลิดทบีนี่วล่า “เพสืนี่อโลกจะไดข้รผข้วล่าเรารกักพระบลิดา...” และบททบีนี่ 15 ขซนี้นตข้นดข้วยคดาตรกัสแบบ
เจาะจงทบีนี่วล่า “เราเปป็นเถาองลุล่นแทข้ และพระบลิดาของเราทรงเปป็นผผข้ดผแลรกักษา” ผมคลิดวล่าเราควรชบีนี้ใหข้เหก็นขข้ออข้างอลิง



ตล่างๆและตามรอยความคลิดทบีนี่เจาะจงเมสืนี่อพระบลิดาทรงถผกกลล่าวถซงในหลากหลายวลิธบีตลอด “ขล่าวประเสรลิฐความ
รอด”

ยอหร์นขซนี้นตข้นขล่าวประเสรลิฐของเขาดข้วยพระบลุตรของพระเจข้าในพระทรวงของพระบลิดา (บททบีนี่ 1 ขข้อ 18)
และในบททบีนี่ 13 ขข้อ 25 เราพบคนบาปทอีชั่ไดช้รชบความรอดแลช้วในพระทรวงของพระบทุตร และบกัดนบีนี้ใหข้เราดผบางวลิธบี
เหลล่านกันี้นทบีนี่ขล่าวประเสรลิฐของยอหร์นเปปิดเผยพระบลิดาในแบบทบีนี่ผผข้เขบียนขล่าวประเสรลิฐอบีกสามทล่านทบีนี่เหลสือไมล่เปปิดเผย:
1. การทรงสกาแดงของพระบวิดา:

“ในเรลินี่มแรกนกันี้นพระวาทะทรงเปป็นอยผล่แลข้ว และพระวาทะทรงอยผล่กกับพระเจข้า และพระวาทะทรงเปป็น
พระเจข้า...พระวาทะไดข้ทรงสภาพของเนสืนี้อหนกัง และทรงอยผล่ทล่ามกลางเรา (และเราทกันี้งหลายไดข้เหก็นสงล่าราศบีของ
พระองคร์ คสือสงล่าราศบีอกันสมกกับพระบลุตรองคร์เดบียวทบีนี่บกังเกลิดจากพระบลิดา) บรลิบผรณร์ดข้วยพระคลุณและความจรลิง” ดกัง
นกันี้นในสลิบสบีนี่ขข้อแรกของขล่าวประเสรลิฐของยอหร์น เราจซงพบการทรงสดาแดงของพระบลิดา
2. พระนวิเวศของพระบวิดา:

หลกังจากการอกัศจรรยร์แรกทบีนี่งานเลบีนี้ยงสมรสในหมผล่บข้านคานา เมสืนี่อพระเยซผทรงเปลบีนี่ยนนนี้ดาใหข้เปป็นนนี้ดาองลุล่น 
พระองคร์กก็เสดก็จขซนี้นไปยกังกรลุงเยรผซาเลก็ม ไปยกังพระวลิหาร; และเมสืนี่อพระองคร์เขข้าไปทบีนี่พระวลิหาร พระองคร์กก็ทรง
พบพระวลิหารถผกทดาใหข้เปป็นมลทลิน ในมสือของพวกคนรกับแลกเงลินและพวกคนขายสลินคข้า “เมสืนี่อพระองคร์ทรงเอา
เชสือกทดาเปป็นแสข้ พระองคร์ทรงไลล่คนเหลล่านกันี้น พรข้อมกกับแกะและวกัวออกไปจากพระวลิหาร และทรงเทเงลินของคน
รกับแลกเงลินและควนี่ดาโตต๊ะ และพระองคร์ตรกัสแกล่บรรดาคนขายนกเขาวล่า “จงเอาของเหลต่านอีทั้ไปเสอีย อยต่าทกาพระ
นวิเวศของพระบวิดาเราใหช้เปป็นทอีชั่คช้าขาย” (บททบีนี่ 2 ขข้อ 15, 16)
3. ความไวช้วางใจของพระบวิดา:

“พระบลิดาทรงรกักพระบลุตรและทรงมอบทลุกสลินี่งไวข้ในพระหกัตถร์ของพระองคร์” (บททบีนี่ 3   ขข้อ 35) พระเจข้า
พระบลิดาทรงมบีความมกันี่นใจและความไวข้วางใจอกันสมบผรณร์แบบในพระเยซผพระบลุตร พระเจข้าไดข้ทรงวางใจอาดชม-
และอาดกัมไดข้ทดาลายความไวข้วางใจนกันี้น แตล่ “อาดกัมคนสลุดทข้าย” นกันี่นคสือพระเยซผครลิสตร์เจข้า ทรงสกัตยร์ซสืนี่อ และ
พระเจข้าไดข้ประทานความมกันี่งคกันี่งแหล่งสวรรคร์แกล่พระองคร์ ในฐานะพระผผข้ชล่วยใหข้รอดของเรา พระเยซผทรงมบีหลายสลินี่ง
ทบีนี่จะประทานใหข้เพราะวล่าพระองคร์ทรงไดข้รกับทรกัพยร์สมบกัตลิทกันี้งสลินี้นของพระบลิดาแลข้ว พระเจข้าไดข้ “ประทานสริที่งทจันง
ปวงใหข้อยผล่ในพระหกัตถร์ของพระองคร์” พระผผข้ชล่วยใหข้รอดของเราทรงรนี่ดารวยมากมาย พระองคร์ทรงสามารถและ
เตก็มพระทกัยทบีนี่จะประทานของประทานทบีนี่ดบีทลุกอยล่างแกล่เรา “พระองคร์จะมลิไดข้ทรงหวงของดบีอกันใดไวข้เลยจากบลุคคล
ผผข้ดดาเนลินในความเทบีนี่ยงธรรม” (เพลงสดลุดบี 84:11 วรรคหลกัง) 
4. การนมชสการพระบวิดา:

“พระเจข้าทรงเปป็นพระวลิญญาณ และผผข้ทบีนี่นมกัสการพระองคร์ตข้องนมกัสการดข้วยจลิตวลิญญาณและความจรลิง”
(บททบีนี่ 4 ขข้อ 24) สภาวะทบีนี่เปป็นวลิญญาณของพระเจข้าแสวงหาการนมกัสการฝฝ่ายวลิญญาณจากบลุตรทกันี้งหลายของ
พระองคร์ พระองคร์ไมล่ทรงสนพระทกัยเกบีนี่ยวกกับชนลิดของอาคารทบีนี่เรานมกัสการอยผล่ขช้างใน พระองคร์ไมล่ทรงสนพระทกัย
เกบีนี่ยวกกับรซูปแบบของการนมกัสการของเรา เพราะวล่าพระเจข้าทรงทอดพระเนตรดซูทอีชั่หทวใจ และพระองคร์ทรง
แสวงหาเหลล่าผผข้นมกัสการทบีนี่รกักพระองคร์อยล่างสลุดหกัวใจและทบีนี่นมกัสการจากหกัวใจทบีนี่อลุทลิศ ในวลิญญาณและในความจรลิง



5. พระประสงคค์ของพระบวิดา:
พระเยซผตรกัสวล่า “เราจะทดาสลินี่งใดตามอดาเภอใจไมล่ไดข้ เราไดข้ยลินอยล่างไร เรากก็พลิพากษาอยล่างนกันี้น และการ

พลิพากษาของเรากก็ยลุตลิธรรม เพราะเรามวิไดจ้มสุว่งททที่จะทดาตามใจของเราเอง แตว่ตามพระประสงคค์ของพระบวิดา
ผผจ้ทรงใชจ้เรามา” (บททบีนี่ 5 ขข้อ 30)

พระเยซผทรงเดลินในพระประสงคร์ของพระเจข้า ทลุกยล่างกข้าวทบีนี่พระองคร์ทรงเดลิน ทลุกถข้อยคดาทบีนี่พระองคร์ตรกัส 
ทลุกการกระทดาทบีนี่พระองคร์ทรงกระทดา ลข้วนเปป็นไปตามพระประสงคร์ของพระบลิดา และพระบลิดาทรงเดลินกกับ
พระองคร์ในทางทกันี้งสลินี้นของพระองคร์ มกันยกังเปป็นพระประสงคร์ของพระเจข้าอยผล่เหมสือนเดลิมทบีนี่บลุตรทกันี้งหลายของ
พระองคร์จะเดลินตามการทรงนดาของพระองคร์และยอมเชสืนี่อฟฟังพระประสงคร์ของพระองคร์ในทลุกดข้านของชบีวลิต บกัดนบีนี้
พระเยซซูประทกับอยผล่ทบีนี่เบสืนี้องขวาพระหกัตถร์ขององคร์ผผข้ทรงเดชานลุภาพเบสืนี้องบน คสือการยกชผขซนี้นทบีนี่พระเจข้าพระบลิดา
ประทานใหข้พระองคร์เพราะความเชสืนี่อฟฟังของพระองคร์ทบีนี่มบีตล่อพระประสงคร์ของพระบลิดา และครลิสเตบียนทบีนี่เชสืนี่อฟฟังคสือ
ผผข้ทบีนี่จะไดข้รกับการอวยพรอยล่างสผงสลุดในระหวล่างการเดลินบนโลกนบีนี้ของเขา
6. การทรงเลอีทั้ยงดซูของพระบวิดา:

“พระเยซผตรกัสกกับเขาวล่า “เราเปป็นอาหารแหล่งชบีวลิต ผผข้ทบีนี่มาหาเราจะไมล่หลิวอบีก และผผข้ทบีนี่เชสืนี่อในเราจะไมล่
กระหายอบีกเลย” (บททบีนี่ 6 ขข้อ 35) ในพระครลิสตร์ พระเจข้าทรงจกัดเตรบียมขนมปฟังแหล่งชบีวลิต พระเยซผทรงเปป็นผผข้ทบีนี่
พระเจข้าประทาน, ผผข้ทบีนี่พระเจข้าทรงประทกับตรา, และผผข้ทบีนี่พระเจข้าทรงพอพระทกัย ดข้วยเหตลุนบีนี้ผผข้ทบีนี่มบีพระครลิสตร์จซงจะ
ไมล่ขาดสลินี่งใดเลย พระองคร์ทรงเปป็นความพอเพบียงของเราและเราครบบรลิบผรณร์ในพระองคร์ เมสืนี่อเรามบีพระครลิสตร์ เรา
กก็มบีความบรลิบผรณร์ของตรบีเอกานลุภาพ เรามบีสภาพของพระเจข้า และเรามบีขนมปฟังทบีนี่มบีชบีวลิต ในฟปลลิปปป 4:19 เปาโล
ประกาศวล่า “พระเจข้าของขข้าพเจข้าจะประทานสลินี่งสารพกัดตามทบีนี่ทล่านตข้องการนกันี้นจากทรกัพยร์อกันรลุล่งเรสืองของ
พระองคร์โดยพระเยซผครลิสตร์”
7. การมอบหมายภารกวิจของพระบวิดา:

พระเยซผตรกัสวล่า “แตล่ถซงแมข้วล่าเราจะพลิพากษา การพลิพากษาของเรากก็ถผกตข้อง เพราะเรามลิไดข้พลิพากษา
โดยลดาพกัง แตล่เราพวิพากษารต่วมกชบพระบวิดาผซูช้ทรงใชช้เรามา...พระองคค์ผซูช้ทรงใชช้เรามานชทั้นทรงเปป็นสชตยค์จรวิง และสวิชั่ง
ทอีชั่เราไดช้ยวินจากพระองคค์ เรากลต่าวแกต่โลก” (บททบีนี่ 8 ขข้อ 16, 26)

พระเยซผครลิสตร์เจข้าทรงถผกนดาเสนอโดยพระเจข้าพระบลิดา, การทรงเรบียกของพระองคร์คสือ การทดาใหข้
พระเจข้าพระบลิดาทรงพอพระทชย แมข้แตล่ในการปรนนลิบกัตลิบนโลกนบีนี้ของพระองคร์ พระองคร์กก็ไมล่เคยปฏลิเสธความเปป็น
หนซนี่งเดบียวกกันของพระองคร์กกับพระบลิดา พระองคร์ทรงประกาศวล่าพระองคร์ทรงอยผล่ในเรลินี่มแรกนกันี้นกกับพระบลิดา, วล่า
พระองคร์ทรงออกมาจากพระบลิดา ใชล่แลข้วครกับ พระองคร์ทรงเปป็นพระเจข้าในเนสืนี้อหนกัง (2 คร. 5:19)
8. การรต่วมสามชคคอีธรรมของพระบวิดา:

ขณะทบีนี่เราศซกษาบททบีนี่สลิบของขล่าวประเสรลิฐของยอหร์น โดยเฉพาะอยล่างยลินี่งบททบีนี่ 15 ถซง 38 ดข้วยดวงตา
แหล่งความเชสืนี่อเรากก็มองเหก็นความรกักทบีนี่มบีรล่วมกกัน, ความรผข้รล่วมกกัน, การกระทดารล่วมกกัน, การถสือครองรล่วมกกัน, และ
การพลิทกักษร์รกักษาไวข้รล่วมกกันซซนี่งเปป็นเครสืนี่องหมายแสดงการมบีสามกัคคบีธรรมรล่วมกกันระหวล่างพระเจข้าพระบลิดากกับพระ
เยซผพระบลุตร พระเยซผตรกัสวล่า “เหมสือนพระบลิดาทรงรผข้จกักเรา เรากก็รผข้จกักพระบลิดาดข้วย...แมข้วล่าทล่านมลิไดข้เชสืนี่อในเรา กก็



จงเชสืนี่อเพราะพระราชกลิจนกันี้นเถลิด เพสืนี่อทล่านจะไดข้รผข้และเชสืนี่อวล่าพระบลิดาทรงอยผล่ในเรา และเราอยผล่ในพระบลิดา” (บท
ทบีนี่ 10 ขข้อ 15 และ 38 บางสล่วน) ใชล่แลข้วครกับ มบีการรล่วมสามกัคคบีธรรมอชนสมบซูรณค์แบบระหวล่างพระเจข้าพระบลิดา
กกับพระเยซผพระบลุตร
9. ฤทธวิธอกานาจของพระบวิดา:

เมสืนี่อหลินกข้อนนกันี้นถผกเอาออกไปจากอลุโมงคร์ฝฟังศพของลาซารกัส “พระเยซผทรงแหงนพระพกักตรร์ขซนี้นตรกัสวล่า 
“ขช้าแตต่พระบวิดา ขช้าพระองคค์ขอบพระคทุณพระองคค์ทอีชั่พระองคค์ทรงโปรดฟปังขช้าพระองคค์ ขช้าพระองคค์ทราบวต่า 
พระองคค์ทรงฟปังขช้าพระองคค์อยซูต่เสมอ แตล่ทบีนี่ขข้าพระองคร์กลล่าวอยล่างนบีนี้กก็เพราะเหก็นแกล่ประชาชนทบีนี่ยสืนอยผล่ทบีนี่นบีนี่ เพสืนี่อเขา
จะไดข้เชสืนี่อวล่าพระองคร์ทรงใชข้ขข้าพระองคร์มา” (บททบีนี่ 11 ขข้อ 41 และ 42) ไมล่มบีฤทธลิธอดานาจใด ไมล่แมข้กระทกันี่งความ
ตาย สามารถตข้านทานคดาอธลิษฐานของพระบลุตรของพระเจข้า หรสือฤทธลิธเดชของพระบลิดาในการตอบคดาอธลิษฐาน
นกันี้นไดข้ เมสืนี่อพระเยซผตรกัสวล่า “ลาซารกัสเออ๋ย จงออกมาเถลิด” ลาซารกัสกก็ออกมา พระเจข้าทรงปลดเปลสืนี้องอดานาจแหล่ง
ความตาย และลาซารกัสกข้าวออกจากเงสืนี้อมมสือของความตายเขข้ามาสผล่ความกระปรบีนี้กระเปรล่าแหล่งชบีวลิต
10. สงต่าราศอีของพระบวิดา:

ในบททบีนี่ 12 ขข้อ 28 พระเยซผทรงอธลิษฐานวล่า “ขข้าแตล่พระบลิดา ขอใหข้พระนามของพระองคร์ไดข้รกับ
เกบียรตลิ” แลข้วกก็มบีพระสลุรเสบียงมาจากฟฟ้าวล่า “เราไดข้ใหข้รกับเกบียรตลิแลข้ว และจะใหข้รกับเกบียรตลิอบีก” พระเยซผบนกางเขน
คสือความรกักของพระเจข้าทบีนี่ถผกแสดงออก, สลินี่งดบีทบีนี่สลุดของสวรรคร์ทบีนี่ตายแทนสลินี่งเลวทบีนี่สลุดของแผล่นดลินโลก ในขข้อ 23 
ของบททบีนี่ 12 พระเยซผตรกัสวล่า “ถซงเวลาแลข้วทบีนี่บลุตรมนลุษยร์จะไดข้รกับสงล่าราศบี” และ “เวลานกันี้น” ทบีนี่พระองคร์ทรง
หมายถซงคสือ กลโกธา, ชกันี่วโมงทบีนี่มสืดมลิดทบีนี่สลุดแหล่งประวกัตลิศาสตรร์มนลุษยร์ กระนกันี้นการสลินี้นพระชนมร์ของพระเยซผบน
กางเขนนกันี้นกก็นดาสงล่าราศบีมาสผล่พระบลิดาในสวรรคร์ พระครลิสตร์ทรงประจกันหนข้ากกับบาปแลข้ว พระองคร์ทรงทดาใหข้
พระเจข้าอข้างสลิทธลิธในมนลุษยชาตลิไดข้ ทรงถวายเกบียรตลิพระนามของพระองคร์และทดาใหข้ทลุกตกัวอกักษรของพระประสงคร์
ของพระบลิดาสดาเรก็จเกบีนี่ยวกกับหนบีนี้บาปนกันี้น เมสืนี่อพระเยซผทรงรข้องออกมาวล่า “สดาเรก็จแลข้ว” พระองคร์กก็นดาสงล่าราศบียลินี่ง
ใหญล่ทบีนี่สลุดมาสผล่พระบลิดาในสวรรคร์เทล่าทบีนี่จะนดามาสผล่พระนามบรลิสลุทธลิธของพระเจข้าไดข้
11. ความมชชั่นใจของพระบวิดา:

บททบีนี่ 13 ขข้อ 3 บอกเราวล่าพระเยซผทรงทราบเกบีนี่ยวกกับการทบีนี่พระบลิดาทรงมกันี่นใจอยล่างสมบผรณร์แบบใน
พระองคร์ พระองคร์ทรงทราบวล่า “พระบวิดาไดช้ประทานสวิที่งทททั้งปวงใหช้อยซูต่ในพระหชตถค์ของพระองคค์” พระองคร์ทรง
ทราบวล่าพระองคร์ไดข้เสดก็จมาจากพระเจข้าและวล่าพระองคร์จะกลกับไปหาพระเจข้า โลกรกังเกบียจพระองคร์, ถล่มนนี้ดาลาย
รดพระองคร์, พยายามทบีนี่จะเอาหลินขวข้างพระองคร์, เรบียกพระองคร์วล่าลผกนอกสมรสและคนลวงโลก พระองคร์ทรงถผก
มลิตรสหายทอดทลินี้งและถผกทรยศโดยคนหนซนี่งในกลลุล่มสาวกของพระองคร์เอง เงาแหล่งกางเขนนกันี้นทาบทกับบนตกัวพระ
องคร์อยผล่เสมอ และการพลิพากษาของพระเจข้าทบีนี่ตข้องถผกตวงออกเพสืนี่อปรกับโทษบาปกก็อยผล่ตล่อพระพกักตรร์พระองคร์เสมอ
อยผล่กกับพระองคร์เสมอ แตล่พระเยซผทรงมบีพระเนตรทบีนี่จกับจข้องอยผล่ทบีนี่กลโกธา-และทลุกสลินี่งทบีนี่พญามาร, แผล่นดลินโลก, และ
นรกสามารถปาเขข้าใสล่พระองคร์กก็ไมล่สามารถทดาใหข้พระองคร์หกันออกไปจากพระประสงคร์ของพระองคร์ไดข้ และไมล่
สามารถซล่อนรอยยลินี้มแหล่งพระพกักตรร์ของพระบลิดาไดข้ คสือรอยยลินี้มทบีนี่ใหข้ความมกันี่นใจพระบลุตรเรสืนี่องความเชสืนี่อและความ



มกันี่นใจอกันสมบผรณร์แบบของพระบลิดาในพระองคร์, ความมกันี่นใจวล่าพระองคร์จะทรงทดางานทบีนี่พระบลิดาไดข้ประทานใหข้
พระองคร์กระทดาจนเสรก็จสลินี้น และพระองคร์ทรงทดาใหข้ความมกันี่นใจนกันี้นสดาเรก็จจรลิงแลข้ว
12. พระฉายของพระบวิดา:

พระเยซผตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “ถข้าทล่านทกันี้งหลายรผข้จกักเราแลข้ว ทล่านกก็จะรผข้จกักพระบลิดาของ
เราดข้วย และตกันี้งแตล่นบีนี้ไปทล่านกก็รผข้จกักพระองคร์และไดข้เหก็นพระองคร์” ฟปลลิปทผลพระองคร์วล่า “พระองคร์เจข้าขข้า ขอ
สดาแดงพระบลิดาใหข้ขข้าพระองคร์ทกันี้งหลายเหก็นและพวกขข้าพระองคร์จะพอใจ” พระเยซผตรกัสกกับเขาวล่า “ฟปลลิปเออ๋ย เรา
ไดข้อยผล่กกับทล่านนานถซงเพบียงนบีนี้ และทล่านยกังไมล่รผข้จกักเราหรสือ ผผผู้ทรีที่ไดผู้เหห็นเรากห็ไดผู้เหห็นพระบริดา และทล่านจะพผดไดข้
อยล่างไรวล่า ‘ขอสดาแดงพระบลิดาใหข้ขข้าพระองคร์ทกันี้งหลายเหก็น’” (บททบีนี่ 14 ขข้อ 7-9)

พระเยซผทรงเปป็นความสวล่างจข้าแหล่งสงล่าราศบีของพระเจข้า “ทรงมบีสภาวะเปป็นพลิมพร์เดบียวกกันกกับพระองคร์”
(ฮบีบรผ 1:3) ทกันี้งหมดทบีนี่เราตข้องรผข้เกบีนี่ยวกกับพระเจข้าลข้วนอยผล่ในพระเยซผครลิสตร์เจข้า พระองคร์ทรงเปป็นพระเจข้าทบีนี่ถผกสดาแดง
ใหข้ประจกักษร์ในเนสืนี้อหนกัง ดกังนกันี้นคดาถามใดทบีนี่เราถามเกบีนี่ยวกกับพระเจข้าพระบลิดานลิรกันดรร์หรสือพระเจข้าพระวลิญญาณนลิ
รกันดรร์ เรากก็จะพบคดาตอบในพระเยซผพระบลุตรนลิรกันดรร์ พระองคร์ไดข้เสดก็จมาเพสืนี่อประกาศพระเจข้า แลพระองคร์ทรง
กระทดาเชล่นนกันี้นจรลิงๆ
13. การปรนนวิบชตวิของพระบวิดา:

“เราเปป็นเถาองลุล่นแทข้ และพระบลิดาของเราทรงเปป็นผผข้ดผแลรกักษา กลินี่งทลุกกลินี่งในเราทบีนี่ไมล่ออกผล พระองคร์กก็
ทรงตกัดทลินี้งเสบีย และกลินี่งทลุกกลินี่งทบีนี่ออกผล พระองคร์กก็ทรงลลิดเพสืนี่อใหข้ออกผลมากขซนี้น” (บททบีนี่ 15 ขข้อ 1,2)

ถซงแมข้พระเยซผทรงเปป็นเถาองลุล่นแทข้ พระบลิดากก็ทรงเปป็นผผข้ดผแลรกักษา และการลลิดแขนงและการดผแลของผผข้
ดผแลรกักษาคสือสลินี่งทบีนี่ทดาใหข้กลินี่งเหลล่านกันี้นเกลิดผล เถาองลุล่นตข้องไดข้รกับการดผแลรกักษา และมกันตข้องถผกลลิดแขนง มลิฉะนกันี้นคง
ไมล่มบีผลเลย ผผข้ดผแลรกักษาคสือพระองคร์ผผข้ทรงทดาการลลิดแขนง และในขข้อ 8 ของบททบีนี่ 15 พระเยซผตรกัสวล่า “พระบลิดา
ของเราทรงไดข้รกับเกบียรตลิเพราะเหตลุนบีนี้ คสือเมรืชั่อทต่านทชทั้งหลายเกวิดผลมาก”
14. ความรชกของพระบวิดา:

“เพราะวล่าพระบลิดาเองกก็ทรงรกักทล่านทกันี้งหลาย เพราะทล่านรกักเราและเชสืนี่อวล่าเรามาจากพระเจข้า” (บททบีนี่ 
16 ขข้อ 27) เพราะวล่าพระเจข้าทรงรกักโลกจนพระองคร์ไดข้ประทานพระเยซผมาสลินี้นพระชนมร์เพสืนี่อเรา ทกันี้งหมดทบีนี่เรา
เปป็นในฐานะบลุตรทกันี้งหลายของพระเจข้าโดยทางพระคลุณของพระองคร์จซงเปป็นผลลกัพธร์แหล่งการงาน, การปรนนลิบกัตลิ, 
และการสลินี้นพระชนมร์ของพระเยซผครลิสตร์พระบลุตร ทกันี้งหมดทบีนี่เราถสือครองโดยทางความรอดคสือผลลกัพธร์แหล่งพระ
ราชกลิจของพระครลิสตร์เพสืนี่อเรา พระครลิสตร์ไดข้ทรงทดาการงานเพสืนี่อเรา, ทรงสลินี้นพระชนมร์เพสืนี่อเรา, และทรงทดาใหข้
แผนการแหล่งความรอดสมบผรณร์แบบเพสืนี่อเราเพราะความรกักของพระบลิดา เราเปป็นบลุตรทกันี้งหลายของพระเจข้า, เรา
เปป็นยลินี่งกวล่าผผข้พลิชลิต, และเรามบีชกัยชนะเหนสือบรรดาศกัตรผฝฝ่ายวลิญญาณทกันี้งหมดเพราะเรามอีชชยชนะในฤทธวิธเดชของ
พระองคค์ เราตข้อนรกับพระเยซผโดยความเชสืนี่อ และพระบลิดาทรงอาศกัยอยผล่ในเราในพระภาคของพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธ ดกังนกันี้นเมสืนี่อเรามบีพระเยซผ เรากก็มบีความเตก็มเปปปี่ยมของตรบีเอกานลุภาพ “เพราะวล่าใน (พระเยซผ)นกันี้นสภาพของ
พระเจข้าดดารงอยผล่อยล่างบรลิบผรณร์ในแงล่รล่างกาย และทล่านไดข้ความครบบรลิบผรณร์ในพระองคร์ ผผข้เปป็นศบีรษะแหล่งปวงเทพ
ผผข้ครองและศกักดลิเทพ” (คส. 2:9,10)



15. การทรงรชกษาของพระบวิดา:
พระเยซผทรงอธลิษฐานวล่า “ขข้าแตล่พระบลิดาผผข้บรลิสลุทธลิธ ขอพระองคร์ทรงโปรดพลิทกักษร์รกักษาบรรดาผผข้ทบีนี่

พระองคร์ไดข้ประทานแกล่ขข้าพระองคร์ไวข้โดยพระนามของพระองคร์ เพสืนี่อเขาจะเปป็นอกันหนซนี่งอกันเดบียวกกัน เหมสือนดกังขข้า
พระองคร์กกับพระองคร์” (บททบีนี่ 17 ขข้อ 11) ตลอดบททบีนี่สลิบเจก็ดของขล่าวประเสรลิฐของยอหร์น เราพบความมกันี่นใจ
เรสืนี่องการทรงรกักษาของพระบลิดา พระเยซผทรงอธลิษฐาน-ไมล่เพบียงเพสืนี่อคนเหลล่านกันี้นทบีนี่ไดข้ตลิดตามและเดลินกกับพระองคร์
ในระหวล่างการปรนนลิบกัตลิบนโลกนบีนี้ของพระองคร์เทล่านกันี้น แตล่เพสืนี่อผผข้เชสืนี่อทลุกคนตลอดยลุคครลิสตจกักรดข้วย จนกวล่าพระ
กายของพระครลิสตร์จะสมบผรณร์และเราถผกรกับขซนี้นไปเพสืนี่อพบกกับพระองคร์ในหมผล่เมฆในฟฟ้าอากาศ

พระราชกลิจทบีนี่เสรก็จสลินี้นแลข้วและพระโลหลิตทบีนี่ไหลออกของพระเยซผบนกางเขนนกันี้นคสือพสืนี้นฐานสดาหรกับคดา
อธลิษฐานของพระองคร์ตามทบีนี่บกันทซกไวข้ในบททบีนี่ 17 และเพราะพระราชกลิจทบีนี่เสรก็จสลินี้นแลข้วของพระองคร์และความ
มกันี่นใจและความเชสืนี่อของพระบลิดาในพระบลุตร คดาอธลิษฐานนกันี้นจซงเปป็นเครสืนี่องรกับประกกันของเราวล่าเราจะเขข้าเมสือง
สวรรคร์นกันี้นและอาศกัยอยผล่ในนครบรลิสลุทธลิธนกันี้น คสือสถานทบีนๆี่ พระเยซผไดข้เสดก็จไปเพสืนี่อจกัดเตรบียมสดาหรกับเรา
16. ถช้วยของพระบวิดา:

“พระเยซผจซงตรกัสกกับเปโตรวล่า “จงเอาดาบใสล่ฝฟักเสบีย เราจะไมล่ดสืนี่มถข้วยซซนี่งพระบลิดาของเราประทานแกล่เรา
หรสือ” (บททบีนี่ 18 ขข้อ 11)

ในสวนเกทเสมนบี พระเยซผทรงอธลิษฐานวล่า “โอ พระบลิดาของขข้าพระองคร์ ถข้าเปป็นไดข้ขอใหข้ถข้วยนบีนี้เลสืนี่อนพข้น
ไปจากขข้าพระองคร์เถลิด แตต่อยต่างไรกด็ดอี อยต่าใหช้เปป็นตามใจปรารถนาของขช้าพระองคค์ แตว่ใหจ้เปป็นไปตามพระททย
ของพระองคค์” (มธ. 26:39) พระผผข้ชล่วยใหข้รอดทรงเหก็นถข้วยแหล่งบาปทกันี้งหลายของเรา, ถข้วยแหล่งวลิบกัตลิและความ
ทลุกขร์ระทมของเรา และเมสืนี่อถข้วยสบีดดารสขมนบีนี้ถผกกดโดยพระหกัตถร์แหล่งความรกักของพระเจข้าไปทบีนี่พระโอษฐร์ของพระ
เยซผ พระองคร์กก็ทรงดสืนี่มมกันจนตะกอนรสขมชลินี้นสลุดทข้าย เพสืนี่อทบีนี่เราจะไดข้มบีถข้วยแหล่งพระพรและความรอดนลิรกันดรร์ 
หากพระองคร์ไดข้ตรกัสวล่า “ขข้าพระองคร์จะไมต่ดสืนี่มมกัน” พระเจข้าพระบลิดากก็คงไมล่บชงคชบพระองคร์ใหข้ดสืนี่มมกัน และเรากก็คง
ไมล่มบีวกันรผข้จกักถข้วยแหล่งความรอดเลย แตล่พระเยซผทรงดสืนี่มถข้วยแหล่งวลิบกัตลิและบาปของเราไป เพสืนี่อทบีนี่เราจะไดข้รกับความ
รอดนลิรกันดรร์
17. การสถวิตอยซูต่ดช้วยของพระบวิดา:

หลกังจากการฟฟฟื้นคสืนพระชนมร์ของพระองคร์ พระเยซผตรกัสแกล่มารบียร์วล่า: “อยล่าแตะตข้องเรา เพราะเรายกังมลิไดข้
ขซนี้นไปหาพระบลิดาของเรา แตล่จงไปหาพวกพบีนี่นข้องของเรา และบอกเขาวล่า เราจะขซนี้นไปหาพระบลิดาของเราและ
พระบลิดาของทล่านทกันี้งหลาย และไปหาพระเจข้าของเราและพระเจข้าของทล่านทกันี้งหลาย” (บททบีนี่ 20 ขข้อ 17)

หลกังจากไดข้ชดาระหนบีนี้บาปและทดาใหข้ความรอดเปป็นไปไดข้สดาหรกับเราแลข้ว พระเยซผกก็เสดก็จขซนี้นเขข้าสผล่เบสืนี้อง
พระพกักตรร์ของพระบลิดา “ทบีนี่กลล่าววล่าพระองคร์เสดก็จขซนี้นไปนกันี้น จะหมายความอยล่างอสืนี่นประการใดเลล่า นอกจากวล่า
พระองคร์ไดข้เสดก็จลงไปสผล่เบสืนี้องตนี่ดาของแผล่นดลินโลกกล่อนดข้วย พระองคร์ผผข้เสดก็จลงไปนกันี้น กก็คสือพระองคร์ผผข้ทบีนี่เสดก็จขซนี้นไปสผล่
เบสืนี้องสผงเหนสือฟฟ้าสวรรคร์ทกันี้งปวงนกันี่นเอง เพสืนี่อจะไดข้ทดาใหข้สลินี่งสารพกัดสดาเรก็จ” (อฟ. 4:9, 10) พระองคร์ผผข้ไดข้เสดก็จเขข้าสผล่
เบสืนี้องพระพกักตรร์ของพระบลิดาแลข้วนกันี้นไดข้เสดก็จลงไปยกังเบสืนี้องลซกแหล่งความมสืด, ความสลินี้นหวกัง, ความทลุกขร์ทรมาน, 
ความปวดรข้าว, และความมรณากล่อน-แตล่ความมรณาไมล่สามารถฉลุดรกันี้งพระองคร์ไวข้ไดข้เพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็น



ชรีวริต เพราะพระองคห์ทรงเปป็นอยผล่ เรากก็เปป็นอยผล่เชล่นกกัน เพราะพระองคค์ทรงสวิทั้นพระชนมค์แลช้ว เราจซงมบีชบีวลิตนลิรกันดรร์
โดยความเชสืนี่อในพระราชกลิจทบีนี่เสรก็จสลินี้นแลข้วของพระองคร์ บกัดนบีนี้พระองคร์ประทกับอยผล่ตล่อเบสืนี้องพระพกักตรร์ของพระ
บลิดา โดยทดาการวลิงวอนเผสืนี่อคลุณและผม, เพสืนี่อผผข้เชสืนี่อทลุกคน แตล่กล่อนทบีนี่พระองคร์เสดก็จกลกับไปหาพระบลิดาและประทกับ
อยผล่เบสืนี้องขวาพระหกัตถร์ของผผข้ทรงเดชานลุภาพ พระองคร์ทรงฝากคดาบกัญชาหนซนี่งไวข้สดาหรกับผผข้เชสืนี่อทกันี้งหลาย: “เหตลุ
ฉะนกันี้น ทล่านทกันี้งหลายจงออกไปสกันี่งสอนชนทลุกชาตลิ...ดผเถลิด เราจะอยผล่กกับทล่านทกันี้งหลายเสมอไป จนกวล่าจะสลินี้นโลก”
(มธ. 28:19,20 บางสล่วน) พระองคร์ทรงสล่งเราออกไปวกันนบีนี้เพสืนี่อประกาศขล่าวดบีนกันี้น, ขล่าวดบีทบีนี่ทดาใหข้ดบีใจ, ความมชชั่งคชชั่ง
แหล่งพระคลุณทบีนี่ชล่วยใหข้รอดและฤทธลิธเดชทบีนี่พลิทกักษร์รกักษาไวข้ของพระองคร์

การกระทคาทรีที่เฉพาะเจาะจงทจันงหลายของพระบริดาซนที่งถผกบจันทนกในยอหห์น
การแสวงหาทบีนี่ชบีนี้เฉพาะของพระบลิดา (บททบีนี่ 4 ขข้อ 23)
การกระทดากลิจทบีนี่จรลิงจกังของพระบลิดา (บททบีนี่ 5 ขข้อ 17)
การทรงรกักทบีนี่ลซกซซนี้งของพระบลิดา (บททบีนี่ 5 ขข้อ 20; บททบีนี่ 10 ขข้อ 17; บททบีนี่ 16 ขข้อ 27)
การทดาใหข้เปป็นขซนี้นอกันทรงฤทธลิธของพระบลิดา (บททบีนี่ 5 ขข้อ 21)
การสล่งไปอกันชบีนี้เฉพาะและเจาะจงของพระบลิดา (บททบีนี่ 5 ขข้อ 23; บททบีนี่ 8 ขข้อ 16,18)
การประทกับตราแหล่งสวรรคร์ของพระบลิดา (บททบีนี่ 6 ขข้อ 27)
การประทานใหข้อกันบรลิสลุทธลิธของพระบลิดา (บททบีนี่ 6 ขข้อ 32-37; บททบีนี่ 10 ขข้อ 29; บททบีนี่ 13 ขข้อ 3)
การชกักนดาคนบาปของพระบลิดา (บททบีนี่ 6 ขข้อ 44)
การใหข้เกบียรตลิอกันเปป็นทบีนี่ยอมรกับของพระบลิดา (บททบีนี่ 8 ขข้อ 54; บททบีนี่ 12 ขข้อ 26)
การรผข้จกักอกันชสืนี่นชมของพระบลิดา (บททบีนี่ 10 ขข้อ 15)
คดาบกัญชาทบีนี่เดล่นชกัดและชบีนี้เฉพาะของพระบลิดา (บททบีนี่ 10 ขข้อ 18; บททบีนี่ 14 ขข้อ 31)
ขล่าวสารทบีนี่ไมล่มบีทางเขข้าใจผลิดไปไดข้ของพระบลิดา (บททบีนี่ 12 ขข้อ 50)
การสถลิตอยผล่ภายในทบีนี่ถผกสดาแดงใหข้ประจกักษร์ของพระบลิดา (บททบีนี่ 14 ขข้อ 10)
การโปรดประทานอกันเพบียงพอของพระบลิดา (บททบีนี่ 14 ขข้อ 26; บททบีนี่ 15 ขข้อ 26)
การดผแลอกันสกัตยร์ซสืนี่อของพระบลิดา (บททบีนี่ 15 ขข้อ 1)
การพลิทกักษร์รกักษาไวข้ของพระบลิดา (บททบีนี่ 17 ขข้อ 11)


