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คคานคา
ขข้อพระคคคำทบีที่เปป็นกกุญแจสคคำคคัญของขข่าวประเสรริฐของยอหห์นถถูกพบในเลล่มทบีที่สคำมและเลล่มสกุดทข้คำยของ

อรรถคำธลิบคำยชกุดนบีนี้ของขล่คำวประเสรลิฐเลล่มนคันี้น:
“พระเยซถูไดข้ทรงกระทคคำหมคำยสคคำคคัญออที่นๆอบีกหลคำยประกคำรตล่อหนข้คำเหลล่คำสคำวกของพระองคร์ ซซที่งไมล่ไดข้จด

ไวข้ในหนคังสออมข้วนนบีนี้ แตข่การททที่ไดด้จดเหตตุการณห์เหลข่านทนี้ไวด้กก็เพพที่อทข่านททนี้งหลายจะไดด้เชพที่อวข่า พระเยซซูทรงเปป็นพระ
ครริสตห์พระบตุตรของพระเจด้า และเมพที่อมทความเชพที่อแลด้ว ทข่านกก็จะมทชทวริตโดยพระนามของพระองคห์” (บททบีที่ 20 ขข้อ 
30,31)

นบีที่คออเปป้คำหมคำยของอรรถคำธลิบคำยชกุดนบีนี้ อรรถคำธลิบคำยชกุดนบีนี้ไมล่ไดข้มบีไวข้เพอที่อเปป็นแบบอยล่คำงของควคำมสคคำเรร็จดข้คำน
โวหคำรหรอออคัจฉรลิยภคำพดข้คำนวรรณกรรม จกุดประสงคร์สถูงสกุดของอรรถคำธลิบคำยสคำมเลล่มนบีนี้คออ เพอที่อนคคำเสนอองคร์พระผถูข้
เปป็นเจข้คำและพระผถูข้ชล่วยใหข้รอดของเรคำพระเยซถูครลิสตร์ในฐคำนะพระบกุตรทบีที่บคังเกลิดมคำองคร์เดบียวของพระเจข้คำ, พระวคำ
ทะผถูข้ทรงชบีวลิต, เพอที่อคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่อล่คำนขข้อควคำมเหลล่คำนบีนี้จะไดข้เชอที่อในพระองคร์ และเชอที่อแลข้ว “จะมบีชบีวลิตโดยพระนคำม
ของพระองคร์”

อรรถคำธลิบคำยชกุดนบีนี้ทคันี้งสคำมเลล่มถถูกเสนอพรข้อมกคับคคคำอธลิษฐคำนทบีที่จรลิงใจวล่คำโดยทคำงควคำมจรลิงหลคำยประกคำร
แหล่งพระวจนะของพระเจข้คำ คนบคำปทคันี้งหลคำยจะไดข้รคับควคำมรอดและครลิสเตบียนทคันี้งหลคำยจะถถูกนคคำเขข้คำสถูล่กคำรเดลินทบีที่
ใกลข้ชลิดมคำกขซนี้นกคับพระครลิสตร์ผถูข้ซซที่งยอหร์นนคคำเสนออยล่คำงชคัดเจนเหลออเกลิน

ผถูข้แตล่ง



บทททที่ 15
15:1 “เรคำเปป็นเถคำองกุล่นแทข้ และพระบลิดคำของเรคำทรงเปป็นผถูข้ดถูแลรคักษคำ
15:2 กลิที่งทกุกกลิที่งในเรคำทบีที่ไมล่ออกผล พระองคร์กร็ทรงตคัดทลินี้งเสบีย และกลิที่งทกุกกลิที่งทบีที่ออกผล พระองคร์กร็ทรงลลิดเพอที่อใหข้ออก
ผลมคำกขซนี้น
15:3 ทล่คำนทคันี้งหลคำยไดข้รคับกคำรชคคำระใหข้สะอคำดแลข้วดข้วยถข้อยคคคำทบีที่เรคำไดข้กลล่คำวแกล่ทล่คำน
15:4 จงเขข้คำสนลิทอยถูล่ในเรคำ และเรคำเขข้คำสนลิทอยถูล่ในทล่คำน กลิที่งจะออกผลเองไมล่ไดข้นอกจคำกจะตลิดอยถูล่กคับเถคำฉคันใด ทล่คำน
ทคันี้งหลคำยจะเกลิดผลไมล่ไดข้นอกจคำกทล่คำนจะเขข้คำสนลิทอยถูล่ในเรคำฉคันนคันี้น
15:5 เรคำเปป็นเถคำองกุล่น ทล่คำนทคันี้งหลคำยเปป็นกลิที่ง ผถูข้ทบีที่เขข้คำสนลิทอยถูล่ในเรคำและเรคำเขข้คำสนลิทอยถูล่ในเขคำ ผถูข้นคันี้นจะเกลิดผลมคำก 
เพรคำะถข้คำแยกจคำกเรคำแลข้วทล่คำนจะทคคำสลิที่งใดไมล่ไดข้เลย
15:6 ถข้คำผถูข้ใดมลิไดข้เขข้คำสนลิทอยถูล่ในเรคำ ผถูข้นคันี้นกร็ตข้องถถูกทลินี้งเสบียเหมออนกลิที่ง แลข้วกร็เหบีที่ยวแหข้งไป และเขคำรวบรวมไวข้ทลินี้งใน
ไฟเผคำเสบีย
15:7 ถข้คำทล่คำนทคันี้งหลคำยเขข้คำสนลิทอยถูล่ในเรคำ และถข้อยคคคำของเรคำฝฝังอยถูล่ในทล่คำนแลข้ว ทล่คำนจะขอสลิที่งใดซซที่งทล่คำนปรคำรถนคำ 
ทล่คำนกร็จะไดข้สลิที่งนคันี้น
15:8 พระบลิดคำของเรคำทรงไดข้รคับเกบียรตลิเพรคำะเหตกุนบีนี้ คออเมอที่อทล่คำนทคันี้งหลคำยเกลิดผลมคำก ทล่คำนจซงเปป็นสคำวกของเรคำ
15:9 พระบลิดคำทรงรคักเรคำฉคันใด เรคำกร็รคักทล่คำนทคันี้งหลคำยฉคันนคันี้น จงยซดมคัที่นอยถูล่ในควคำมรคักของเรคำ
15:10 ถข้คำทล่คำนทคันี้งหลคำยรคักษคำบคัญญคัตลิของเรคำ ทล่คำนกร็จะยซดมคัที่นอยถูล่ในควคำมรคักของเรคำ เหมออนดคังทบีที่เรคำรคักษคำพระ
บคัญญคัตลิของพระบลิดคำเรคำ และยซดมคัที่นอยถูล่ในควคำมรคักของพระองคร์
15:11 นบีนี้คออสลิที่งทบีที่เรคำไดข้บอกแกล่ทล่คำนทคันี้งหลคำยแลข้ว เพอที่อใหข้ควคำมยลินดบีของเรคำดคคำรงอยถูล่ในทล่คำน และใหข้ควคำมยลินดบีของ
ทล่คำนเตร็มเปปปี่ยม
15:12 นบีที่แหละเปป็นบคัญญคัตลิของเรคำ คออใหข้ทล่คำนทคันี้งหลคำยรคักซซที่งกคันและกคัน เหมออนดคังทบีที่เรคำไดข้รคักทล่คำน
15:13 ไมล่มบีผถูข้ใดมบีควคำมรคักทบีที่ยลิที่งใหญล่กวล่คำนบีนี้ คออกคำรทบีที่ผถูข้หนซที่งผถูข้ใดจะสละชบีวลิตของตนเพอที่อมลิตรสหคำยของตน
15:14 ถข้คำทล่คำนทคันี้งหลคำยประพฤตลิตคำมทบีที่เรคำสคัที่งทล่คำน ทล่คำนกร็จะเปป็นมลิตรสหคำยของเรคำ
15:15 เรคำไมล่เรบียกทล่คำนทคันี้งหลคำยวล่คำทคำสอบีก เพรคำะทคำสไมล่ทรคำบวล่คำนคำยของเขคำทคคำอะไร แตล่เรคำเรบียกทล่คำนวล่คำมลิตร
สหคำย เพรคำะวล่คำทกุกสลิที่งทบีที่เรคำไดข้ยลินจคำกพระบลิดคำของเรคำ เรคำไดข้สคคำแดงแกล่ทล่คำนแลข้ว
15:16 ทล่คำนทคันี้งหลคำยไมล่ไดข้เลออกเรคำ แตล่เรคำไดข้เลออกทล่คำนทคันี้งหลคำย และไดข้แตล่งตคันี้งทล่คำนทคันี้งหลคำยไวข้ใหข้ทล่คำนจะไปเกลิด
ผล และเพอที่อใหข้ผลของทล่คำนอยถูล่ถคำวร เพอที่อวล่คำเมอที่อทล่คำนทถูลขอสลิที่งใดจคำกพระบลิดคำในนคำมของเรคำ พระองคร์จะไดข้
ประทคำนสลิที่งนคันี้นใหข้แกล่ทล่คำน
15:17 สลิที่งเหลล่คำนบีนี้เรคำสคัที่งทล่คำนทคันี้งหลคำยไวข้วล่คำ ทล่คำนจงรคักซซที่งกคันและกคัน
15:18 ถข้คำโลกนบีนี้เกลบียดชคังทล่คำนทคันี้งหลคำย ทล่คำนทคันี้งหลคำยกร็รถูข้วล่คำโลกไดข้เกลบียดชคังเรคำกล่อน
15:19 ถข้คำทล่คำนทคันี้งหลคำยเปป็นของโลก โลกกร็จะรคักทล่คำนซซที่งเปป็นของโลก แตล่เพรคำะทล่คำนไมล่ใชล่ของโลก แตล่เรคำไดข้เลออก
ทล่คำนออกจคำกโลก เหตกุฉะนคันี้นโลกจซงเกลบียดชคังทล่คำน



15:20 จงระลซกถซงคคคำทบีที่เรคำไดข้กลล่คำวแกล่ทล่คำนทคันี้งหลคำยแลข้ววล่คำ ‘ทคำสมลิไดข้เปป็นใหญล่กวล่คำนคำยของเขคำ’ ถข้คำเขคำขล่มเหงเรคำ
เขคำกร็จะขล่มเหงทล่คำนทคันี้งหลคำยดข้วย ถข้คำเขคำรคักษคำคคคำของเรคำ เขคำกร็จะรคักษคำคคคำของทล่คำนทคันี้งหลคำยดข้วย
15:21 แตล่ทกุกสลิที่งทบีที่เขคำจะกระทคคำแกล่พวกทล่คำนนคันี้นกร็เพรคำะนคำมของเรคำ เพรคำะเขคำไมล่รถูข้จคักพระองคร์ผถูข้ทรงใชข้เรคำมคำ
15:22 ถข้คำเรคำไมล่ไดข้มคำประกคำศแกล่พวกเขคำ เขคำกร็คงจะไมล่มบีบคำป แตล่บคัดนบีนี้เขคำไมล่มบีขข้อแกข้ตคัวในเรอที่องบคำปของเขคำ
15:23 ผถูข้ทบีที่เกลบียดชคังเรคำกร็เกลบียดชคังพระบลิดคำของเรคำดข้วย
15:24 ถข้คำ ณ ทล่คำมกลคำงพวกเขคำ เรคำมลิไดข้กระทคคำสลิที่งซซที่งไมล่มบีผถูข้ออที่นไดข้กระทคคำเลย พวกเขคำกร็จะไมล่มบีบคำป แตล่เดบีดี๋ยวนบีนี้เขคำ
กร็ไดข้เหร็นและเกลบียดชคังทคันี้งตคัวเรคำและพระบลิดคำของเรคำ
15:25 แตล่กคำรนบีนี้เกลิดขซนี้นเพอที่อคคคำทบีที่เขบียนไวข้ในพระรคำชบคัญญคัตลิของพวกเขคำจะสคคำเรร็จ ซซที่งวล่คำ ‘เขคำไดข้เกลบียดชคังเรคำโดย
ไรข้เหตกุ’
15:26 แตล่เมอที่อพระองคร์ผถูข้ปลอบประโลมใจทบีที่เรคำจะใชข้มคำจคำกพระบลิดคำมคำหคำทล่คำนทคันี้งหลคำย คออพระวลิญญคำณแหล่ง
ควคำมจรลิง ผถูข้ทรงมคำจคำกพระบลิดคำนคันี้นไดข้เสดร็จมคำแลข้ว พระองคร์นคันี้นจะทรงเปป็นพยคำนถซงเรคำ
15:27 และทล่คำนทคันี้งหลคำยกร็จะเปป็นพยคำนดข้วย เพรคำะวล่คำทล่คำนไดข้อยถูล่กคับเรคำตคันี้งแตล่แรกแลข้ว”

บทนบีนี้ของขล่คำวประเสรลิฐของยอหร์นเปป็นบททบีที่ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยคกุข้นเคยดบี มคันถถูกอล่คำนบล่อยครคันี้ง-แตล่ผมอยคำกรถูข้
จรลิงๆวล่คำพวกเรคำสล่วนใหญล่เขข้คำใจคคคำสอนของมคันมคำกขนคำดไหน? ยกตคัวอยล่คำงเชล่น เหตกุใดพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำจซงทรง
เปรบียบพระองคร์เองวล่คำเปป็นเหมออนเถาองตุข่น? ความคริดหลทกทบีที่ถถูกเสนอแนะโดยคคคำอกุปมคำเรอที่องนบีนี้คอออะไร? พระเยซถู
ทรงหมคำยควคำมวล่คำอะไรเมอที่อพระองคร์ตรคัสวล่คำ “กลิที่งทกุกกลิที่งในเรคำทบีที่ไมล่ออกผล พระองคร์กร็ทรงตคัดทลินี้งเสบีย” “ผล” นคันี้น
คอออะไร? อะไรคออควคำมหมคำยของคคคำตรคัสของพระองคร์ทบีที่วล่คำ “ถข้คำผถูข้ใดมลิไดข้เขข้คำสนลิทอยถูล่ในเรคำ ผถูข้นคันี้นกร็ตข้องถถูกทลินี้งเสบีย
เหมออนกลิที่ง แลข้วกร็เหบีที่ยวแหข้งไป และเขคำรวบรวมไวข้ทลินี้งในไฟเผคำเสบีย”?

ขณะทบีที่เรคำศซกษคำบทนบีนี้ เรคำตข้องจคคำคคคำถคำมตล่อไปนบีนี้ใหข้ขซนี้นใจ: พระเยซถูทรงหมคำยถซงผซูด้ใดบด้างขณะทบีที่พระองคร์
ตรคัสคคคำอกุปมคำนบีนี้แกล่พวกสคำวก? และอะไรคพอความคริดหรพอหทวขด้อหลทกในพระคคคำตอนนบีนี้ทบีที่ถถูกใหข้ไวข้ในทบีที่นบีนี้?

มคันไมล่ใชล่เรอที่องยคำกทบีที่จะคข้นพบวล่คำพระเยซถูกคคำลคังตรคัสกคับใคร พระองคร์ไมล่ไดข้กคคำลคังตรคัสกคับฝถูงชนทบีที่ปะปนกคัน
ในทบีที่นบีนี้; พระองคร์ไมล่ไดข้กคคำลคังตรคัสกคับพวกคนไมล่เชอที่อ พระองคร์กคคำลคังตรคัสกคับเหลล่คำผถูข้เชอที่อเทล่คำนคันี้น-ขข้อควคำมนบีนี้ถถูกใหข้ไวข้แกล่
อคัครทถูตสลิบเอร็ดคนนคันี้น

ในสองบทนคันี้นทบีที่มคำกล่อนบทนบีนี้ พระเยซถูทรงสอนเหลล่คำสคำวกของพระองคร์วล่คำพระองคร์จะทรงทคคำอะไรเพอที่อ
พวกเขคำ-และเพอที่อเหลล่คำผถูข้เชอที่อทกุกคน-ขณะทบีที่พระองคร์ทรงไมล่อยถูล่กคับพวกเขคำแลข้ว พระองคร์ประทคับอยถูล่ในสวรรคร์ ณ 
เบอนี้องขวคำพระหคัตถร์ของพระบลิดคำแลข้ว พระองคร์กคคำลคังวลิงวอนเพอที่อเรคำอยถูล่ พระองคร์ทรงเปป็นคนกลคำงของเรคำและผถูข้
วลิงวอนเผอที่อเรคำ, มหคำปกุโรหลิตผถูข้ยลิที่งใหญล่ของเรคำ และขณะทบีที่พระองคร์ทรงอยถูล่ทบีที่นคัที่น พระองคร์กร็กคคำลคังจคัดเตรบียมสถคำนทบีที่
แหล่งหนซที่งไวข้สคคำหรคับเรคำ และเมอที่อถซงกคำลครบกคคำหนดพระองคร์กร็จะเสดร็จกลคับมคำรคับเรคำ จนกวล่คำจะถซงเวลคำนคันี้น 
พระองคร์จะทรงสคคำแดงพระองคร์เองแกล่เรคำในพระภคำคของพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ผถูข้ประทคับอยถูล่ภคำยในเรคำ และโดย
ทางพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ พระองคร์กร็ตอบสนองควคำมตข้องกคำรทกุกอยล่คำงของเรคำและเรคำครบบรลิบถูรณร์อยถูล่ในพระองคร์



บคัดนบีนี้ในบททบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่นบีนี้ พระเยซถูทรงนคคำเสนออบีกดข้คำนหนซที่งของควคำมจรลิงนคันี้นเกบีที่ยวกคับผถูข้เชอที่อทคันี้ง
หลคำยและพระองคร์เอง ในบทนบีนี้เรคำเรบียนรถูข้สลิที่งทบีที่เราจะตด้องกระททาและสลิที่งทบีที่เรคำจะตด้องเปป็นเพอที่อพระเยซถูขณะทบีที่
พระองคร์ทรงไมล่อยถูล่กคับเรคำแลข้ว

ในบททบีที่ 13 และ 14 พระเยซถูทรงรคับประกคันเหลล่คำสคำวกของพระองคร์วล่คำพระคกุณของพระเจข้คำนคันี้นเพบียง
พอ-ไมล่เพบียงเพอที่อไถล่เรคำจคำกกคำรปรคับโทษนลิรคันดรร์ของบคำปเทล่คำนคันี้น แตล่เพอที่อตอบสนองควคำมตข้องกคำรทกุกอยล่คำงตคันี้งแตล่
วลินคำทบีทบีที่เรคำบคังเกลิดใหมล่จนกระทคัที่งเรคำปลอดภคัยกคับพระเยซถูในเมอองบรมสกุขเกษมนคันี้นแลข้ว แตล่ในบททบีที่เรคำศซกษคำกคัน
อยถูล่นบีนี้พระเยซถูทรงนคคำเสนอควคำมรคับผลิดชอบของผถูข้เชอที่อแตล่ละคน-ควคำมรคับผลิดชอบทบีที่จะเกลิดผล, ผลมคำก, ผลมากขขนี้น,
อคันเปป็นกคำรถวคำยเกบียรตลิแดล่พระเจข้คำพระบลิดคำ

ถข้อยคคคำทลินี้งทข้คำยของบททบีที่ 14 คออ “จงลตุกขขนี้น ใหด้เราททนี้งหลายไปกทนเถริด” แคล่ไมล่กบีที่นคำทบีกล่อนหนข้คำนคันี้น พระ
เยซถูไดข้ตรคัสแกล่เหลล่คำสคำวกของพระองคร์วล่คำ “เรคำมอบสคันตลิสกุขไวข้ใหข้แกล่ทล่คำนแลข้ว สคันตลิสกุขของเรคำ เรคำใหข้แกล่ทล่คำน”-
และแคล่ไมล่กบีที่วลินคำทบีกล่อนทบีที่พระองคร์ประทคำนพระสคัญญคำอคันยลิที่งใหญล่นบีนี้ซซที่งมบีพระคกุณของพระเจข้คำเสรลิมดข้วย พระองคร์ไดข้
นคคำเสนอสคัญลคักษณร์แหล่งควคำมมรณคำของพระองคร์-ขนมปฝังไรข้เชอนี้อและผลของเถคำองกุล่น ไมข่อาจมทสคันตลิสกุขไดข้เลยหคำก
ไมล่มบีพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระองคร์ เรคำมบีสคันตลิสกุขกคับพระเจข้คำโดยทคำงพระรคำชกลิจทบีที่เสรร็จสลินี้นแลข้วและพระโลหลิต
ทบีที่ไหลออกของพระบกุตรทบีที่บคังเกลิดมคำองคร์เดบียวของพระองคร์

หลคังจคำกคคคำประกคำศของพระองคร์ทบีที่วล่คำพระองคร์จะประทคำนสคันตลิสกุขแกล่พวกเขคำ พระเยซถูทรงลกุกขซนี้นจคำก
โตต๊ะนคันี้นและตรคัสวล่คำ “ใหข้เรคำทคันี้งหลคำยไปกคันเถลิด”-และมคันคออระหวล่คำงทคำงไปยคังสวนเกทเสมนบีทบีที่พระองคร์ประทคำน
คคคำตรคัสนบีนี้ทบีที่เรคำจะศซกษคำในบทนบีนี้ พระองคร์ทรงขซนี้นตข้นคคคำเทศนคำของพระองคร์โดยตรคัสวล่คำ “เรคำเปป็นเถคำองกุล่นแทข้ และ
พระบลิดคำของเรคำทรงเปป็นผถูข้ดถูแลรคักษคำ” คกุณเหร็นแลข้ววล่คำ เรคำไมล่สคำมคำรถออกไปเพอที่อเกลิดผลไดข้จนกวล่คำเรคำรถูข้จคักพระ
เยซถูในฤทธลิธิ์เดชแหล่งกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ของพระองคร์ ไมล่อคำจมบีกคำรเกลิดผลไดข้จนกวล่คำเรคำไดข้ประสบกคับชบีวลิตทบีที่ฟฟฟื้นขซนี้น
ใหมล่ทบีที่เชอที่อมโยงเรคำกคับเถคำองกุล่นแทข้นคันี้น คออพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำ ดคังนคันี้นใจความหลทกและความจรริงททที่สทาคทญททที่สตุดททที่ถซูก
นทาเสนอตรงนทนี้จซงไมล่ใชล่กคำรไดข้รคับควคำมรอดจคำกบคำป มคันไมล่ใชล่วลิธบีทบีที่จะไดข้รคับควคำมรอดหรออวลิธบีปป้องกคันไมล่ใหข้สซูญเสทย
ควคำมรอด ใจความหลทกตรงนทนี้คพอ การเกริดผลและสภคำวะตล่คำงๆทบีที่ผถูข้เชอที่อเกริดผล

คคคำวล่คำ “ผล” ปรคำกฏไมล่นข้อยกวล่คำแปดครคันี้งในบททบีที่ 15   และแปดคออเลขแหข่งการฟฟฟื้นคพนชทพ พระเยซถูทรง
เปป็นขซนี้นในวคันตข้นสคัปดคำหร์ วคันสะบคำโตของยลิวคออวคันทบีที่เจร็ด วคันอคำทลิตยร์คออวคันทบีที่แปด-และพระเยซถูทรงฟฟฟื้นคอน
พระชนมร์ในวคันอคำทลิตยร์ “แปด” ในพระคคัมภบีรร์ถถูกเชอที่อมโยงกคับกคำรเรลิที่มตข้นใหมล่ และแนล่นอนวล่คำกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์
ของพระเยซถูคออ กคำรเรลิที่มตข้นของวคันใหมล่, ยกุคแหล่งพระคกุณ ถข้คำพระองคร์ไมข่ไดด้ทรงเปป็นขซนี้น เรคำกร็คงไมล่มบีควคำมรอด 
เพรคำะวล่คำ “ถข้คำพระครลิสตร์มลิไดข้ทรงเปป็นขซนี้นมคำ กคำรเทศนคำของเรคำนคันี้นกร็เปลล่คำประโยชนร์ ทคันี้งควคำมเชอที่อของทล่คำนทคันี้ง
หลคำยกร็เปลล่คำประโยชนร์ดข้วย” (1 คร. 15:14) จงศซกษคำบททบีที่สลิบหข้คำทคันี้งบทของ 1 โครลินธร์

หลคำยครคันี้งในพระคคัมภบีรร์ภคำคพคันธสคัญญคำเดลิม ชนชคำตลิอลิสรคำเอลถถูกเปรบียบวล่คำเปป็นเหมออนเถคำองกุล่น และพระ
เยซถูทรงทรคำบวล่คำเหลล่คำสคำวกของพระองคร์นล่คำจะคกุข้นเคยกคับกคำรทบีที่พระองคร์ทรงใชข้เถคำองกุล่นเปป็นภคำพเปรบียบตรงนบีนี้ เถคำ
องกุล่นไมล่มบีหนข้คำทบีที่ออที่นเลยนอกจคำกเกลิดผล มคันมบีประโยชนร์นข้อยมคำกสคคำหรคับจกุดประสงคร์ออที่น ตด้นไมด้ทคันี้งหลคำยใหข้วคัสดกุ
สคคำหรคับกล่อสรข้คำง แตล่เถคำองกุล่นแทบไมล่มบีคล่คำอะไรเลยนอกเสบียจคำกวล่คำพวกมคันใหข้ผล สวนองกุล่นทคันี้งหลคำยเปป็นภคำพทบีที่คกุข้น



ตคำดบีในปคำเลสไตนร์ และพระเยซถูกคคำลคังสอนตรงนบีนี้ถซงควคำมสคัมพคันธร์ระหวล่คำงพระองคร์เองกคับผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยบนแผล่น
ดลินโลก เถคำองกุล่นทคันี้งหลคำยงอกออกมคำจคำกแผล่นดลินโลก และเถคำองกุล่นททที่ตายแลด้วกร็เกลิดผลไมล่ไดข้อยล่คำงแนล่นอน พระ
เยซถูตรคัสตรงนบีนี้ถซงเถคำองกุล่นทบีที่เกลิดผล ดคังนคันี้นนบีที่คออเถคำองกุล่นททที่มทชทวริต-ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้ว, คนเหลล่คำนคันี้นทบีที่มบี
ชบีวลิตอยถูล่ในพระครลิสตร์

คคคำวล่คำ “เขข้คำสนลิท” ถถูกพบเกข้คำครคันี้งในสลิบขข้อแรกของบทนบีนี้ กคำรเขข้คำสนลิทหมคำยถซงกคำรรล่วมสคำมคัคคบีธรรม 
ไมล่ใชล่กคำรไถล่ เฉพคำะผถูข้คนทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วเทล่คำนคันี้นสคำมคำรถมบีสคำมคัคคบีธรรมกคับพระบลิดคำและกคับพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำไดข้

เถคำองกุล่นและกลิที่งทคันี้งหลคำยทบีที่เชอที่อมตลิดกทบเถคำองกุล่นนคันี้น แสดงออกถซงควคำมเปป็นหนซที่งเดบียวกคัน แนล่นอนวล่คำผถูข้เชอที่อ
ทคันี้งหลคำยอยถูล่ในพระครลิสตร์ และพระองคร์ทรงอยถูล่ในเรคำ (รม. 8:1; คส. 1:27) เรคำไดข้รคับควคำมรอดเพอที่อทบีที่จะเกลิดผล
และเรคำถวคำยเกบียรตลิแดล่พระเจข้คำกร็ตล่อเมอที่อเรคำเกลิดผลจรริงๆ มคันเปป็นควคำมจรลิงทบีที่วล่คำกคำรเกลิดผลไมล่เกบีที่ยวขข้องอะไรเลย
กคับกคำรไถล่ แตล่มคันเกบีที่ยวขข้องในทตุกสริที่งกคับบคคำเหนร็จเมอที่อชบีวลิตนบีนี้สลินี้นสกุดลง ถข้คำเรคำเปป็นคนตข้นเรออนทบีที่สคัตยร์ซอที่อ ถข้คำเรคำเกลิดผล
มคำก เรคำกร็จะไดข้รคับบคคำเหนร็จ และถข้คำเรคำไมข่สทตยห์ซพที่อและสะเพรข่าในหนข้คำทบีที่คนตข้นเรออนของเรคำ เรคำกร็จะขคำดบคคำเหนร็จ

ในบททบีที่ 14 พระเยซถูทรงปลอบประโลมใจเหลล่คำสคำวกของพระองคร์โดยทรงสคัญญคำพวกเขคำเรอที่องผถูข้ปลอบ
ประโลมใจอบีกผถูข้หนซที่งหลคังจคำกทบีที่พระองคร์เสดร็จกลคับไปหคำพระบลิดคำแลข้ว และพระองคร์ทรงรคับปคำกพวกเขคำวล่คำเมอที่อถซง
เวลคำทบีที่กคคำหนด พระองคร์เองจะเสดร็จกลคับมคำรคับพวกเขคำไป และทรงรคับปคำกวล่คำทบีที่ๆพระองคร์ทรงอยถูล่ ผถูข้เชอที่อทกุกคนกร็
จะอยถูล่ทบีที่นคัที่น เพอที่อทบีที่จะใชข้เวลคำชคัที่วนลิรคันดรร์กคับพระองคร์

ในบททบีที่ 15 พระองคร์ทรงรคับประกคันพวกเขคำเรอที่องควคำมเปป็นหนซที่งเดบียวกคันของพวกเขคำกคับพระองคร์เอง 
และทรงแสดงใหข้พวกเขคำเหร็นวล่คำกคำรเชอที่อมตล่อพวกเขคำกคับพระองคร์และซซที่งกคันและกคันจะไมล่ขคำดตอน สถูญสลคำย 
หรอออล่อนแอลง แทข้จรลิงแลข้วสคำยใยททที่ปรากฏภายนอกทบีที่เชอที่อมพวกเขคำเขข้คำดข้วยกคันมคำนคำนกวล่คำสคำมปปนคันี้นจะถถูก
ตคัดขคำด ผถูข้เลบีนี้ยงแกะจะถถูกตบีและแกะฝถูงนคันี้นกระจคัดกระจคำยไป (ศคย. 13:7)  แตล่มบีสคำยใยทบีที่ลซกซซนี้งยลิที่งกวล่คำ กคำรเชอที่อม
ตล่อทบีที่สนลิทสนมมคำกกวล่คำ เพอที่อใหข้ภคำพประกอบเรอที่องนบีนี้และทคคำใหข้มคันปรคำกฏชคัดเจนแกล่พวกเขคำ พระองคร์ทรงเปรบียบ
พระองคร์เองวล่คำเปป็นเหมออนเถคำองกุล่นและบกุตรทคันี้งหลคำยของพระองคร์เปรบียบเหมออนกลิที่งทคันี้งหลคำย พวกเขคำรถูข้และเขข้คำใจ
วล่คำกลิที่งถถูกเชอที่อมตลิดกคับเถคำองกุล่น และนนี้คคำเลบีนี้ยงซซที่งจคคำเปป็นตล่อชบีวลิตกร็ออกมคำจคำกเถคำองกุล่นเขข้คำสถูล่กลิที่งเหลล่คำนคันี้น กลล่คำวอบีกนคัย
หนซที่งกร็คออ เพรคำะพระองคห์ทรงเปป็นอยถูล่ เราจซงเปป็นอยถูล่-และปราศจากพระองคร์เรคำกร็คงไมล่มบีชบีวลิตนลิรคันดรร์

ในบททบีที่ 12 ขข้อ 24 พระองคร์ทรงสอนพวกเขคำแลข้ววล่คำ “ถข้คำเมลร็ดขข้คำวไมล่ไดข้ตกลงไปในดลินและเปฟปี่อยเนล่คำไป
กร็จะอยถูล่เปป็นเมลร็ดเดบียว แตล่ถข้คำเปฟปี่อยเนล่คำไปแลข้ว กก็จะงอกขขนี้นเกริดผลมาก” และ “ผลมคำก” คออสลิที่งทบีที่ถวคำยเกบียรตลิแดล่
พระบลิดคำ ผลคออจกุดหมคำยแหล่งพระบคัญชคำของพระบลิดคำ และนบีที่ถถูกบรรลกุไดข้โดยกคำรเชอที่อฟฝังพระเยซถูพระบกุตร (ยอหร์น
10:17, 18) พระเจข้คำไดข้ประทคำนพระเยซถูใหข้สลินี้นพระชนมร์บนกคำงเขนนคันี้น เพอที่อทบีที่พระองคร์จะทรงนคคำบกุตรเปป็นอคันมคำก
มคำสถูล่สงล่คำรคำศบี ชบีวลิตทบีที่ไรข้ตคคำหนลิและไรข้บคำปของพระองคร์ไมล่มบีทคำงชล่วยเรคำใหข้รอดไดข้ มคันเปป็นเหตกุจคคำเปป็นของพระเจข้คำทบีที่
พระองคร์ตข้องสรินี้นพระชนมห์ พระครลิสตร์ไดข้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพอที่อรคับบคำปของเรคำ “ตคำมทบีที่มบีเขบียนไวข้ในพระคคัมภบีรร์” (1 
คร. 15:1-4) และเรคำไดข้รคับควคำมรอดโดยทคำงกคำรสลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์



คคาเทศนาระหวข่างทางไปยยังสวนนยันั้น
ขข้อ 1: “เราเปป็นเถาองตุข่นแทด้ และพระบริดาของเราทรงเปป็นผซูด้ดซูแลรทกษา”
“เราเปป็น” ปรคำกฏอบีกครคันี้ง พระเยโฮวคำหร์พระเจข้คำคออ “เรคำเปป็น” ผถูข้ยลิที่งใหญล่นคันี้น และพระเยซถูทรงเปป็น

พระเจข้คำในเนอนี้อหนคัง ดคังนคันี้นพระองคร์จซงตรคัสอยล่คำงสคัตยร์จรลิงไดข้วล่คำ “เราเปป็นเถาองตุข่นแทด้”
เรคำพบคคคำวล่คำ “แทข้” ในขข้อพระคคคำอบีกหลคำยตอนและหลคำยขข้อซซที่งพรรณนคำถซงพระเยซถูเจข้คำ:
ในบททบีที่ 1 ขข้อ 9 พระองคร์คออ ความสวว่างแทด้
ในบททบีที่ 6 ขข้อ 32 พระองคร์คออ ขนมปปังแทด้
ในฮบีบรถู 8:2 พระองคร์คออ “ผถูข้ปรนนลิบคัตลิแหล่งสถคำนบรลิสกุทธลิธิ์ และแหล่งพลลับพลาแทด้”
ในขข้อพระคคคำทบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่นบีนี้ “แทข้” ไมล่ไดข้ถถูกใชข้ในควคำมหมคำยวล่คำ “จรลิง” ทบีที่ตรงขข้คำมกคับ “เทร็จ” แตล่

ทวล่คำพระครลิสตร์ทรงเปป็นควคำมเปป็นจรลิงนคันี้นทบีที่สมบถูรณร์แบบ, ไรข้บคำป, ชอบธรรม, บรลิสกุทธลิธิ์, สคคำคคัญและยคัที่งยอนซซที่งเถคำ
องกุล่นทบีที่เหลออทคันี้งหมดเปป็นเพบียงภคำพเลร็งและเงคำเทล่คำนคันี้น เถคำองกุล่นซซที่งถถูกสรข้คำงมคำและถถูกตคันี้งไวข้อยล่คำงทบีที่มคันเปป็น กร็เปป็น
ภคำพแทนพระครลิสตร์ทบีที่สมบถูรณร์แบบ พรข้อมกคับผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยทบีที่เกลิดผลเพอที่อถวคำยเกบียรตลิแดล่พระเจข้คำพระบลิดคำ
(สคคำหรคับกคำรใชข้คคคำวล่คำ “แทข้” ในลคักษณะคลข้คำยๆกคัน ดถู ยอหร์น 6:32-“ขนมปฝังแทข้นคันี้น”) เรคำไมล่จคคำเปป็นตข้อง
สคันนลิษฐคำนวล่คำพระเยซถูทรงเลออกเถคำองกุล่นใหข้เปป็นภคำพเปรบียบอยล่คำงหนซที่งจคำกทล่คำมกลคำงสลิที่งออที่นๆอบีกมคำกมคำยเพบียง
เพรคำะวล่คำมบีอยถูล่สลิที่งเดบียวททที่ปราฏแกข่ตาในขณะนคันี้น มคันเปป็นไปไดข้มคำกกวล่คำไมล่ใชล่หรออวล่คำพระองคร์ทรงหมคำยถซงหลคำย
แหล่งในภคำคพคันธสคัญญคำเดลิมทบีที่ชนชคำตลิอลิสรคำเอลถถูกเรบียกวล่คำเปป็นเหมออนเถคำองกุล่น-เชล่นในอลิสยคำหร์ บททบีที่ 5 ขข้อ 1,2, 
และ 7?

“บคัดนบีนี้ขข้คำพเจข้คำจะรข้องเพลงถซงทบีที่รคักของขข้คำพเจข้คำ เปป็นเพลงของทบีที่รคักของขข้คำพเจข้คำเกบีที่ยวกคับสวนองกุล่นของ
ทล่คำน ทบีที่รคักของขข้คำพเจข้คำมบีสวนองกุล่นแปลงหนซที่ง อยถูล่บนเนลินเขคำอคันอกุดมยลิที่ง ทล่คำนทคคำรคันี้วไวข้รอบแลข้วเกร็บกข้อนหลินออก
หมดและปลถูกเถคำองกุล่นอยล่คำงดบีไวข้ ทล่คำนสรข้คำงหอเฝป้คำไวข้ทล่คำมกลคำง และสกคัดบล่อยที่คคำองกุล่นไวข้ในสวนนคันี้นดข้วย ทล่คำนมกุล่งหวคัง
วล่คำมคันจะบคังเกลิดลถูกองกุล่น แตล่มคันบคังเกลิดลถูกเถาเปรทนี้ยว...เพรคำะวล่คำสวนองกุล่นของพระเยโฮวคำหร์จอมโยธคำคออวงศร์วคำน
อลิสรคำเอล และคนยถูดคำหร์เปป็นหมถูล่ไมข้ทบีที่พระองคร์ทรงชอที่นพระทคัย และพระองคร์ทรงมกุล่งหวคังควคำมยกุตลิธรรม แตล่ดถูเถลิด มบี
แตล่กคำรนองเลออด หวคังควคำมชอบธรรม แตล่ ดถูเถลิด เสบียงรข้องใหข้ชล่วย” (อลิสยคำหร์ 5:1,2,7)

นอกจคำกนบีนี้ในเพลงสดกุดบี 80:8,9 เรคำอล่คำนวล่คำ “พระองคร์ทรงนคคำเถาองตุข่นออกจคำกอบียลิปตร์ พระองคร์ทรงขคับไลล่
บรรดคำประชคำชคำตลิออกไปและทรงปลถูกเถคำองกุล่นไวข้ พระองคร์ทรงปรคำบดลินใหข้ มคันกร็หยคัที่งรคำกลซกและแผล่เตร็ม
แผล่นดลิน”

ขข้อพระคคคำเหลล่คำนบีนี้แสดงชนชคำตลิอลิสรคำเอลในฐคำนะเถคำองกุล่น, ภคำพเลร็งนคันี้น ชนชคำตลิอลิสรคำเอลไดข้ลข้มเหลว แตล่
พระเยซถูเถาองตุข่นแททนทนี้นไมล่ทรงลข้มเหลว ในเยเรมบียร์ 2:21 เรคำอล่คำนวล่คำ “แตล่เรคำไดข้ปลถูกเจข้คำไวข้เปป็นเถคำองกุล่นอยล่คำงดบี เปป็น
พคันธกุร์แทข้ทคันี้งนคันี้น แลข้วทคคำไมเจข้คำเสอที่อมทรคำมลงจนกลคำยเปป็นเถคำแปลกไปไดข้”

และในโฮเชยคำ 10:1 “อลิสรคำเอลเปป็นเถคำองกุล่นทบีที่เปลล่คำประโยชนร์ ซซที่งเกลิดผลสคคำหรคับตคัวเขคำเอง เกลิดผลมคำก
ขซนี้นเทล่คำใด ยลิที่งสรข้คำงแทล่นบถูชคำมคำกขซนี้นเทล่คำนคันี้น เมอที่อประเทศของเขคำเฟฟปี่องฟถูขซนี้นเขคำกร็ยลิที่งใหข้เสคำศคักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ของเขคำเจรลิญ
ขซนี้น”



ชนชคำตลิอลิสรคำเอล เถคำองกุล่นแหล่งภคำคพคันธสคัญญคำเดลิม ลข้มเหลวอยล่คำงไมล่เปป็นทล่คำ แตล่พระเยซถูเถคำองกุล่นแทข้ทรง
ทคคำใหข้ทกุกจกุดและทกุกตคัวอคักษรของพระรคำชบคัญญคัตลิสคคำเรร็จแลข้ว (มธ. 5:17) และเพรคำะวล่คำพระองคร์ทรงแทท พระองคร์
จซงลข้มเหลวไมล่ไดข้ พระองคร์ไมล่อคำจทคคำใหข้พระบลิดคำในสวรรคร์ผลิดหวคังไดข้

ผลกลล่คำวไปแลข้ววล่คำเรคำกคคำลคังศซกษคำคคคำอกุปมคำเรอที่องหนซที่งตรงนบีนี้ เรคำรถูข้วล่คำพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำไมล่ไดข้เปป็นเถคำองกุล่น
จรลิงๆ เรคำรถูข้วล่คำผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยไมล่ใชล่ “กลิที่ง” จรลิงๆ และเรคำรถูข้วล่คำพระเยโฮวคำหร์พระเจข้คำพระวลิญญคำณนลิรคันดรร์องคร์นคันี้นไมล่
ไดข้เปป็นผถูข้ดถูแลรคักษคำเถคำองกุล่นจรลิงๆ แตล่พระเยซถูทรงใชข้เถคำองกุล่น, กลิที่งทคันี้งหลคำย, และผถูข้ดถูแลรคักษคำเปป็นภคำพประกอบ 
เพอที่อเปปิดเผยแกล่ควคำมคลิดทบีที่นล่คำสคังเวชและอล่อนแอของเรคำและควคำมสคำมคำรถทบีที่มบีขบีดจคคำกคัดของเรคำ ถซงควคำมจรลิงทบีที่
พระองคร์ทรงอยคำกใหข้เรคำรถูข้เกบีที่ยวกคับกคำรเชอที่อมตล่อระหวล่คำงพระองคร์เองกคับผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำย และกคับพระบลิดคำในสวรรคร์

พระเยซถูทรงใชข้เถคำองกุล่นเพอที่อแสดงใหข้เหลล่คำสคำวกทบีที่ทข้อใจของพระองคร์เหร็นวล่คำผถูข้เชอที่อแทข้ทคันี้งหลคำยถถูกเชอที่อม
เปป็นหนซที่งเดบียวกคันอยล่คำงใกลข้ชลิดกคับพระเยซถูพระผถูข้ชล่วยใหข้รอดและพระเจข้คำพระบลิดคำ ชบีวลิตฝฝ่คำยวลิญญคำณ-รวมถซงกคำร
เกลิดผล-ขขนี้นอยซูข่กทบกคำรเปป็นหนซที่งเดบียวกคันของเรคำกคับพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำผล่คำนทคำงกคำรอคัศจรรยร์แหล่งกคำรบคังเกลิดใหมล่ 
กคำรสถลิตอยถูล่ภคำยในของพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์

จนถซงขณะนคันี้น ชนชาตริอริสราเอลคออเถคำองกุล่นหนซที่ง และทกุกคนทบีที่นมคัสกคำรพระเจข้คำกร็สคำมคำรถนมคัสกคำรไดข้กร็
ตล่อเมอที่อพวกเขคำถถูกตล่อกลิที่งเขข้คำกคับเถคำองกุล่นนคันี้น คออชนชคำตลิอลิสคำเอล คนออที่นๆทคันี้งหมดคออคนแปลกหนข้คำตล่อพคันธสคัญญคำ
เหลล่คำนคันี้น เปป็นคนตล่คำวดข้คำวตล่อประโยชนร์สกุขรล่วมกคันของชนชคำตลิอลิสรคำเอล และปรคำศจคำกควคำมหวคัง; แตล่บทดนทนี้ยลิวและ
คนตล่คำงชคำตลิเหมออนๆกคันตข้องรคับควคำมรอดโดยพระคกุณ ถถูกเชอที่อมตล่อเขข้คำกคับเถคำองกุล่นนคันี้นโดยทคำงกคำรอคัศจรรยร์แหล่ง
กคำรบคังเกลิดใหมล่และพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ บคัดนบีนี้พระเยซซูคออเถคำองกุล่นแทข้นคันี้น และเถคำองกุล่นทบีที่เหลออทคันี้งหมดคออภคำพเลร็ง
และเงคำทคันี้งหลคำย

ในภคำพประกอบนบีนี้พระองคร์กคคำลคังตรคัสแกล่เหลล่คำสคำวกของพระองคร์วล่คำ “เถาองตุข่นคออแหลล่งทบีที่มคำแทข้จรลิงของ
กลิที่งทคันี้งหลคำยฉคันใด เรคำกร็เปป็นแหลล่งทบีที่มคำของชบีวลิตฝฝ่คำยวลิญญคำณของทล่คำนทคันี้งหลคำยฉคันนคันี้น ทล่คำนทคันี้งหลคำยตข้องพซที่งพคำเรคำ
อยล่คำงขคำดไมล่ไดข้ และเพรคำะเรคำเปป็นอยถูล่ ทข่านทยันั้งหลายจซงเปป็นอยถูล่ กลิที่งพซที่งพคำเถคำเพอที่อรคับอคำหคำรและกคำรเลบีนี้ยงดถูฉคันใด 
ทล่คำนทคันี้งหลคำยกร็พซที่งพคำเรคำฉคันนคันี้น ทล่คำนทคันี้งหลคำยมบีชบีวลิตฝฝ่คำยวลิญญคำณโดยเรคำ ผล่คำนทคำงเรคำ และในเรคำ ดคังนคันี้นควคำม
สคัมพคันธร์ของพวกเรคำจซงเหมออนกคับควคำมสคัมพคันธร์ทบีที่มบีอยถูล่ระหวล่คำงเถคำองกุล่นกคับกลิที่งทคันี้งหลคำยของมคัน”

ในภคำพประกอบเดบียวกคันนบีนี้ พระเยซถูทรงแสดงใหข้เหลล่คำสคำวกเหร็นวล่คำพระเจข้คำพระบลิดคำทรงหล่วงใยและดถูแล
ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยอยล่คำงอล่อนโยนเหมออนกคับทบีที่ผถูข้ดถูแลสวนองกุล่น, ผถูข้ดถูแลรคักษคำ, หล่วงใยและดถูแลกลิที่งทคันี้งหลคำยของเถคำองกุล่น
เหลล่คำนคันี้นในสวนองกุล่นของเขคำ ผถูข้ดถูแลรคักษคำคอยเฝป้คำดถู ลลิดแขนง ใสล่ปกุปุ๋ย และดถูแลรคักษคำกลิที่งเหลล่คำนคันี้น-และเชล่นเดบียวกคัน
พระบลิดคำในสวรรคร์ทรงเฝป้คำดถูเรคำและดถูแลเรคำผล่คำนทคำงองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำและพระผถูข้ชล่วยใหข้รอดทบีที่แสนวลิเศษของเรคำ
โดยจคัดเตรบียมสคคำหรคับชบีวลิตฝฝ่คำยวลิญญคำณของเรคำและทกุกควคำมตข้องกคำรของเรคำ และแนล่นอนวล่คำ เนอที่องจคำกพระเจข้คำ
กคคำลคังทคคำสลิที่งเหลล่คำนคันี้นทคันี้งหมดเพอที่อเรคำ เรคำจซงควรเกริดผล, ผลมคำกขซนี้น, และผลมากเพอที่อถวคำยเกบียรตลิแดล่พระองคร์

ในภคำคพคันธสคัญญคำเดลิม พระเจข้คำพระบลิดคำทรงถถูกมองวล่คำเปป็นเจข้คำของทรคัพยร์สลิน-หรออเจข้คำของสวนองกุล่น ดคัง
ทบีที่ถถูกแสดงใหข้เหร็นในขข้อพระคคคำตอนทบีที่ยกมคำจคำกอลิสยคำหร์ 5 นคันี้น แตล่ในบททบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่นบีนี้ พระองคร์ทรงถถูกเรบียก
วล่คำเปป็นผถูข้ดถูแลรคักษคำ, ผถูข้เพคำะปลถูก, ผถูข้ทบีที่ลลิดแขนงและดถูแลสวนองกุล่นนคันี้น พระเยซถูทรงอยคำกใหข้เรคำเขข้คำใจควคำมรคักของ



พระเจข้คำ-ประกคำรแรกคออเพอที่อพระบกุตรทบีที่บคังเกลิดมคำองคร์เดบียวของพระองคร์ และจคำกนคันี้นคออเพอที่อผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำย พระ
ครลิสตร์ทรงรคับสภคำพอยล่คำงผถูข้รคับใชข้คนหนซที่ง พระองคร์ทรงรคับรล่คำงกคำยหนซที่งทบีที่ตที่คคำตข้อย พระองคร์ทรงรคับสภคำพทบีที่ตข้อง
พซที่งพคำพระบลิดคำ และพระเจข้คำพระบลิดคำทรงเฝป้คำดถูและปกปป้องพระบกุตรขณะทบีที่พระองคร์เตลิบโตขซนี้นตล่อพระพคักตรร์
พระองคร์ “อยล่คำงตข้นไมข้อล่อน และเหมออนรคำกแตกหนล่อมคำจคำกพอนี้นดลินแหข้ง” (อสย. 53:2)

ยกตคัวอยล่คำงเชล่น กระทคัที่งกล่อนทบีที่พระเยซถูประสถูตลิ เมอที่อโยเซฟกคคำลคังจะถอนหมคันี้นมคำรบียร์เสบีย พระเจข้คำทรงสล่ง
ทถูตสวรรคร์องคร์หนซที่งมคำและสคัที่งโยเซฟเกบีที่ยวกคับพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำ และทรงบอกเขคำชคัดเจนวล่คำกคำรปฏลิสนธลิพระบกุตร
ของพระองคร์นคันี้นเปป็นมคำโดยพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ในครรภร์ของมคำรบียร์หญลิงพรหมจคำรบี (มธ. 1:18-20)

จคำกนคันี้นหลคังจคำกพระเยซถูประสถูตลิไมล่นคำน เมอที่อเฮโรดกษคัตรลิยร์ผถูข้ชคัที่วรข้คำยประสงคร์ทบีที่จะทคคำลคำยพระองคร์เสบีย 
“ทถูตสวรรคร์ขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำไดข้มคำปรคำกฏแกล่โยเซฟในควคำมฝฝันแลข้วบอกวล่คำ “จงลกุกขซนี้นพคำกกุมคำรกคับมคำรดคำ
หนบีไปประเทศอบียลิปตร์ และคอยอยถูล่ทบีที่นคัที่นจนกวล่คำเรคำจะบอกเจข้คำ เพรคำะวล่คำเฮโรดจะแสวงหคำกกุมคำรเพอที่อจะประหคำร
ชบีวลิตเสบีย” (มธ. 2:13)

ถข้คำพระเจข้คำพระบลิดคำทรงรคักเถคำองกุล่นแททขนคำดนคันี้น เรคำกร็มบีกคำรรคับประกคันจคำกพระเจข้คำวล่คำพระองคร์ทรงรคัก
เถคำองกุล่นเหลล่คำนคันี้นเชล่นกคัน นบีที่ถถูกพลิสถูจนร์ในขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำพระองคร์ทรงลลิดแขนงและดถูแลกลิที่งเหลล่คำนคันี้นเพอที่อทบีที่พวกมคัน
จะเกลิดผล ผมขอบคกุณทบีที่พระเจข้คำไมล่ทรงมอบงคำนแหล่งกคำรลลิดแขนง, กคำรปรคับปรกุงแกข้ไข, และกคำรสคัที่งสอนไวข้กคับ
มนกุษยร์ทคันี้งหลคำย-คออเหลล่คำผถูข้รคับใชข้, บคำทหลวง, สคันตะปคำปคำ, หรออเจข้คำอธลิกคำร ผมดบีใจทบีที่พระเจข้คำพระบลิดคำในสวรรคร์
ทรงเปป็นผถูข้ทบีที่ดถูแลเถคำองกุล่นและกลิที่งทคันี้งหลคำยของมคัน เพรคำะวล่คำกคำรดถูแลของพระองคร์นคันี้นอล่อนโยนและสคัตยร์ซอที่อ

ขข้อ 2: “กริที่งทตุกกริที่งในเราททที่ไมข่ออกผล พระองคห์กก็ทรงตทดทรินี้งเสทย และกริที่งทตุกกริที่งททที่ออกผล พระองคห์กก็ทรงลริด
เพพที่อใหด้ออกผลมากขขนี้น”

พระคคคำขข้อนบีนี้ถถูกตบีควคำมผลิดและถถูกใชข้ในทคำงทบีที่ผลิดบล่อยๆ เมอที่อเปรบียบเทบียบสลิที่งตล่คำงๆทบีที่อยถูล่ฝฝ่คำยวลิญญคำณกคับ
ฝฝ่คำยวลิญญคำณ เรคำกร็เรบียนรถูข้วล่คำ “ตทดทรินี้งเสทย” ในทบีที่นบีนี้ไมล่เกบีที่ยวขข้องอะไรเลยกคับควคำมพลินคำศและกคำรพลิพคำกษคำลงโทษ
ชคัที่วนลิรคันดรร์ ถข้คำควคำมหมคำยในทบีที่นบีนี้คออวล่คำ ผถูข้เชอที่อทบีที่ถถูกลข้คำงชคคำระโดยพระโลหลิตและบคังเกลิดใหมล่แลข้วจะถถูกถอนทลินี้งออก
ไปจคำกเถคำองกุล่นนคันี้นเพบียงเพรคำะวล่คำผถูข้เชอที่อคนนคันี้นไมล่ไดข้กคคำลคังเกลิดผล มคันกร็คงเปป็นกคำรขคัดแยข้งโดยตรงกคับถข้อยคคคำทบีที่
ชคัดเจนและเขข้คำใจไดข้ตอนออที่นๆทบีที่ถถูกบคันทซกไวข้แลข้ว-ไมล่ใชล่แคล่ในขล่คำวประเสรลิฐของยอหร์นเทล่คำนคันี้น แตล่ในจดหมคำยฝคำก
เหลล่คำนคันี้นเชล่นกคัน ยกตคัวอยล่คำงเชล่น:

ในยอหห์น 4:14 เรคำอล่คำนวล่คำ “แตข่ผซูด้ใดททที่ดพที่มนนี้ทาซขที่งเราจะใหด้แกข่เขานทนี้นจะไมว่กระหายออีกเลย แตล่นนี้คคำซซที่งเรคำจะ
ใหข้เขคำนคันี้นจะบคังเกลิดเปป็นบล่อนนี้คคำพกุในตคัวเขคำพลกุล่งขซนี้นถซงชอีววิตนวิรลันดรร” 

ยอหห์น 10:28: “เราใหด้ชอีววิตนวิรลันดรรแกข่แกะนทนี้น และแกะนลันั้นจะไมว่พวินาศเลย และจะไมว่มอีผผทใดแยว่งชวิง
แกะเหลว่านลันั้นไปจากมมือของเราไดท”

ยอหห์น 18:9: “ททนี้งนทนี้กก็เพพที่อพระดทารทสจะสทาเรก็จ ซขที่งพระเยซซูตรทสไวด้แลด้ววข่า “คนเหลข่านทนี้นซขที่งพระองคห์ไดด้
ประทานแกข่ขทาพระองครไมว่ไดทเสอียไปสลักคนเดอียว”



โรม 5:9,10: “เพรคำะเหตกุนคันี้นเมพที่อเราเปป็นคนชอบธรรมแลด้วโดยพระโลหริตของพระองคห์ ยริที่งกวข่านทนี้น เรา
จะพทนจากพระพวิโรธโดยพระองคร เพรคำะวล่คำถข้คำขณะทบีที่เรคำยคังเปป็นศคัตรถู เรคำไดข้กลคับคอนดบีกคับพระเจข้คำโดยทบีที่พระบกุตร
ของพระองคร์สลินี้นพระชนมร์ ยวิยิ่งกวว่านลันั้นออีกเมมืยิ่อเรากลลับคมืนดอีแลทว เรากก็จะรอดโดยพระชนมรชอีพของพระองครแนว่”

โรม 8:31-39: “ถข้คำเชล่นนคันี้นเรคำจะวล่คำอยล่คำงไร ถข้คำพระเจข้คำทรงอยถูล่ฝฝ่คำยเรคำใครจะขคัดขวคำงเรคำ พระองคร์ผถูข้มลิไดข้
ทรงหวงพระบกุตรของพระองคร์เอง แตล่ไดข้ทรงโปรดประทคำนพระบกุตรนคันี้นเพอที่อเรคำทคันี้งหลคำย ถข้คำเชล่นนคันี้นพระองคร์จะ
ไมล่ทรงโปรดประทคำนสลิที่งสคำรพคัดใหข้เรคำทคันี้งหลคำย ดข้วยกคันกคับพระบกุตรนคันี้นหรออ ใครจะฟป้องคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่พระเจข้คำไดข้
ทรงเลออกไวข้ พระเจข้คำทรงเปป็นผถูข้ทบีที่ทคคำใหข้เรคำเปป็นคนชอบธรรมแลข้ว ใครเลล่คำจะเปป็นผถูข้ปรคับโทษอบีก กร็คออพระครลิสตร์
ผถูข้ทรงสลินี้นพระชนมร์แลข้ว และยลิที่งกวล่คำนคันี้นอบีกไดข้ทรงคอนพระชนมร์ ทรงสถลิต ณ เบอนี้องขวคำพระหคัตถร์ของพระเจข้คำ และ
ทรงอธลิษฐคำนขอเพอที่อเรคำทคันี้งหลคำยดข้วย 

“แลทวใครจะใหทเราทยันั้งหลายขาดจากความรยักของพระครริสตห์ไดทเลข่า จะเปป็นควคำมยคำกลคคำบคำก หรออ
ควคำมทกุกขร์ หรออกคำรขล่มเหง หรออกคำรกคันดคำรอคำหคำร หรออกคำรเปลออยกคำย หรออกคำรถถูกโพยภคัย หรออกคำรถถูกคมดคำบ
หรออ ตคำมทบีที่เขบียนไวข้แลข้ววล่คำ ‘เพรคำะเหร็นแกล่พระองคร์ ขข้คำพระองคร์ทคันี้งหลคำยจซงถถูกประหคำรวคันยคังคที่คคำ และนคับวล่คำเปป็น
เหมออนแกะสคคำหรคับจะเอคำไปฆล่คำ’ 

“แตล่วล่คำในเหตกุกคำรณร์ทคันี้งปวงเหลล่คำนบีนี้ เรคำมบีชคัยเหลออลข้นโดยพระองคร์ผถูข้ไดข้ทรงรคักเรคำทคันี้งหลคำย เพราะ
ขด้าพเจด้าเชพที่อมทที่นวข่า แมด้ความตาย หรพอชทวริต หรพอบรรดาทซูตสวรรคห์ หรพอเจด้าผซูด้ครอบครองอาณาจทกร หรพอเจด้าผซูด้มท
อทานาจ หรพอสริที่งซขที่งอยซูข่ในปปัจจตุบทนนทนี้ หรพอสริที่งซขที่งจะมาในภายหนด้า หรพอซขที่งสซูง หรพอซขที่งลขก หรมือสวิยิ่งอมืยิ่นใดๆทอียิ่ไดททรง
สรทางแลทวนลันั้น จะไมข่สามารถกระททาใหด้เราททนี้งหลายขาดจากความรทกของพระเจด้า ซขที่งมทอยซูข่ในพระเยซซูครริสตห์องคห์
พระผซูด้เปป็นเจด้าของเราไดด้”

เอเฟซทส 4:30: “และอยล่คำทคคำใหข้พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ของพระเจข้คำเสบียพระทคัย เพราะโดยพระวริญญาณ
นทนี้นทข่านไดด้ถผกประทลับตราหมายทว่านไวทจนถถึงวลันทอียิ่ทรงไถว่ใหทรอด”

เมอที่อเรคำมคำถซงขข้อพระคคคำตอนยคำกๆในพระวจนะของพระเจข้คำ อรรถคำธลิบคำยทบีที่ดบีทบีที่สกุดสคคำหรคับขข้อพระคคคำตอน
นคันี้นคคือพระวจนะของพระเจข้คำ เปคำโลเขบียนถซงผถูข้เชอที่อเหลล่คำนคันี้นในเมอองโครลินธร์วล่คำ “อคันควคำมคลิดของมนกุษยร์นคันี้นไมล่มบีผถูข้ใด
หยคัที่งรถูข้ไดข้ เวข้นแตล่จลิตวลิญญคำณของมนกุษยร์ผถูข้นคันี้นเองฉคันใด พระดคคำรลิของพระเจข้คำกร็ไมล่มบีใครหยคัที่งรถูข้ไดข้ เวข้นแตล่พระ
วลิญญคำณของพระเจข้คำฉคันนคันี้น 

“เรคำทคันี้งหลคำยจซงไมล่ไดข้รคับวลิญญคำณของโลก แตล่ไดข้รคับพระวลิญญคำณซซที่งมคำจคำกพระเจข้คำ เพอที่อเรคำทคันี้งหลคำยจะ
ไดข้รถูข้ถซงสลิที่งตล่คำงๆทบีที่พระเจข้คำไดข้ทรงโปรดประทคำนแกล่เรคำ คออสลิที่งเหลล่คำนคันี้นทบีที่เรคำไดข้กลล่คำวดข้วยถข้อยคคคำซซที่งมลิใชล่ปฝัญญคำของ
มนกุษยร์สอนไวข้ แตล่ดข้วยถข้อยคคคำซซที่งพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ไดข้ทรงสคัที่งสอน ซซที่งเปรบียบเทบียบสลิที่งทบีที่อยถูล่ฝฝ่คำยจลิตวลิญญคำณกคับ
สลิที่งซซที่งเปป็นของจลิตวลิญญคำณ แตล่มนกุษยร์ธรรมดคำจะรคับสลิที่งเหลล่คำนคันี้นซซที่งเปป็นของพระวลิญญคำณแหล่งพระเจข้คำไมล่ไดข้ เพรคำะ
เขคำเหร็นวล่คำเปป็นสลิที่งโงล่เขลคำ และเขคำไมล่สคำมคำรถเขข้คำใจไดข้ เพรคำะวล่คำจะเขข้คำใจสลิที่งเหลล่คำนคันี้นไดข้กร็ตข้องสคังเกตดข้วยจลิต
วลิญญคำณ” (1 คร. 2:11-14)

วลิธบีเดบียวทบีที่จะเขข้คำใจและตบีควคำมพระคคัมภบีรร์ไดข้อยล่คำงถถูกตข้องคออ เปรบียบเทบียบขข้อพระคคัมภบีรร์กคับขข้อพระ
คคัมภบีรร์ หลคำยครคันี้งขข้อพระคคคำตอนหนซที่งทบีที่ดถูเหมออนคลกุมเครออ หรออยคำกทบีที่จะเขข้คำใจ กร็สคำมคำรถถถูกเขข้คำใจดบีขซนี้นไดข้ถข้คำเรคำ



พลิจคำรณคำบกุคคลเหลล่คำนคันี้นทบีที่ถข้อยคคคำเหลล่คำนคันี้นถถูกกลล่คำวแกล่พวกเขคำ ผมรถูข้วล่คำพระคคัมภบีรร์ทกุกตอนถถูกประทคำนใหข้โดยกคำร
ดลใจและเปป็นประโยชนร์แกล่เรคำ (2 ทธ. 3:16) แตล่เรคำตข้องแยกแยะพระวจนะอยล่คำงถถูกตข้อง ยกตคัวอยล่คำงเชล่น 
พระเจข้คำทรงบคัญชคำโนอคำหร์ใหข้สรข้คำงเรออลคคำหนซที่ง และถข้คำโนอคำหร์ไมล่ไดข้เชพที่อฟปังพระเจข้คำ เขคำกร็คงไมล่ไดข้ชล่วยครอบครคัว
ของเขคำใหข้รอดและกลคำยเปป็น “ทคำยคำทแหล่งควคำมชอบธรรมซซที่งเปป็นโดยควคำมเชอที่อ” (ฮบ. 11:7) แตล่พระเจข้คำไมล่ไดข้
ทรงบคัญชคำผมใหข้สรข้คำงเรออลคคำหนซที่ง-และถข้คำผมสรด้างเรออลคคำหนซที่ง ผมกร็คงถถูกคนในชกุมชนของผมหคัวเรคำะเยคำะเปป็นแนล่

ในทคคำนองเดบียวกคัน เมอที่อพระเยซถูประทคำนคคคำอกุปมคำสคำมทบในลถูกคำ 15 พระองคร์กร็กคคำลคังตรคัสแกล่พวกศคัตรถู
ของพระองคร์ (ลถูกคำ 15:2) พระองคร์ไมล่ไดข้กคคำลคังตรคัสแกล่พวกสคำวกของพระองคร์ โดยใหข้บทเรบียนหนซที่งเกบีที่ยวกคับกคำรก
ลคับสคัตยร์แกล่พวกเขคำ ไมล่ใชล่เลยครคับ ในคคคำอกุปมคำสคำมทบนคันี้นจคำกบททบีที่สลิบหข้คำของลถูกคำ พระองคร์กคคำลคังสอนเกบีที่ยวกคับ
คนบคำปและวลิธบีทบีที่คนบคำปไดข้รคับควคำมรอด ผถูข้เลบีนี้ยงแกะคนนคันี้นไปตคำมแกะทบีที่หลงหคำย, ผถูข้หญลิงคนนคันี้นคข้นหคำเหรบียญทบีที่
หคำยไป, บลิดคำคนนคันี้นของบกุตรนข้อยหลงหคำยรอคอยกคำรกลคับมคำบข้คำนของบกุตรคนนคันี้น ผถูข้รคับใชข้หลคำยคนสอนวล่คำในขข้อ
พระคคคำตอนนบีนี้แกะและเหรบียญหายไป และจคำกนคันี้นพวกเขคำกร็กลล่คำววล่คำบกุตรชคำยคนนคันี้นเปป็นคนกลทบสทตยห์-แตล่ไมล่ใชล่
เชล่นนคันี้นเลยครคับ บลิดคำผถูข้นคันี้น ในกคำรตข้อนรคับบกุตรชคำยของเขคำกลคับมคำ ไดข้กลล่คำววล่คำ “ลซูกของเราคนนทนี้ไดด้ตายไปแลทว”-
และผถูข้กลคับสคัตยร์ตคำมพระคคัมภบีรร์ทบีที่แทข้จรลิงกร็ไมล่ตคำย เขคำทคคำเหมออนเปโตรไดข้กระทคคำ, ปฏลิเสธองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำและ
ตลิดตคำมพระครลิสตร์แบบหล่คำงๆ บกุตรนข้อยหลงหคำยผถูข้นคันี้นไมล่ใชล่คนกลคับสคัตยร์ เขคำเคยเปป็นผผทททที่หลงหาย แตล่ในขข้อพระคคคำ
ทบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่นบีนี้ เรคำตข้องจคคำใหข้ขซนี้นใจวล่คำคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำกคคำลคังสนทนคำดข้วยนคันี้นคออ ผถูข้คนททที่ไดด้รทบ
ความรอดแลด้ว, เหลล่คำสคำวกของพระองคร์เอง, และพระองคร์ไมล่ไดข้กคคำลคังสนทนคำกคับพวกเขคำเกบีที่ยวกคับควคำมรอด แตล่
เกบีที่ยวกคับหนข้คำทบีที่คนตข้นเรออนและกคำรเกลิดผล

“กริที่งทตุกกริที่งในเราททที่ไมข่ออกผล พระองคห์กก็ทรงตทดทรินี้งเสทย” ไมล่มบีเหตกุผลเลยในกคำรเสนอแนะวล่คำนบีที่หมคำยถซง
ผถูข้คนทบีที่อยถูล่ในครลิสตจคักรทบีที่ปรคำกฏแกล่ตคำแตล่ไมล่ไดข้อยถูล่ในครลิสตจคักรแทด้ เพรคำะพระเยซถูตรคัสวล่คำ “กริที่งทตุกกริที่งในเรา” กลิที่งทบีที่
ถถูกกลล่คำวถซงตรงนบีนี้อยถูล่ในเถคำนคันี้นอยล่คำงแนล่นอน และพระเยซถูทรงเปป็นเถคำองกุล่นแทข้นคันี้น ผถูข้เชอที่อสล่วนใหญล่ชลินกคับกคำรจดจล่อ
อยถูล่กคับควคำมรอดของตคัวเองมคำกเหลออเกลินและชลินนด้อยเหลพอเกรินกคับกคำรพลินลิจพลิจคำรณคำสงล่คำรคำศบีของพระเจข้คำและ
สงล่คำรคำศบีของพระองคร์ในเรา จนมบีแนวโนข้มอคันนล่คำเศรข้คำทบีที่จะใชข้ขข้อพระคคคำเหลล่คำนบีนี้กคับคนทบีที่ไมล่รอด แทนทบีที่จะแยกแยะ
พระวจนะอยล่คำงถถูกตข้องและยอมใหข้ขข้อพระคคคำเหลล่คำนบีนี้ชบีนี้ไปยคังผถูข้เชอที่อแทข้ทคันี้งหลคำยในกคำรตคักเตออน กคำรตคคำหนลิ กคำร
เตออนสตลิและกคำรแกข้ไข รวมถซงกคำรสคัที่งสอนในควคำมชอบธรรมดข้วย

ตคำมทบีที่ฮบีบรถู 12:6,8 กลล่คำว พระเยซถูทรงตบีสอนผถูข้เชอที่อทกุกคน: “เพรคำะองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำทรงตบีสอนผถูข้ทบีที่
พระองคร์ทรงรคัก และเมอที่อพระองคร์ทรงรคับผถูข้ใดเปป็นบตุตร พระองคร์กร็ทรงเฆบีที่ยนตบีผถูข้นคันี้น’...แตล่ถข้คำทล่คำนทคันี้งหลคำยไมข่ไดด้ถซูก
ตทสอนเชล่นเดบียวกคับคนทคันี้งปวง ทล่คำนกร็ไมล่ไดข้เปป็นบกุตร แตล่เปป็นลถูกทบีที่ไมล่มบีพล่อ” ดคังนคันี้น ถข้คำเรคำไมล่ถถูกตบีสอน เรคำกร็ไมล่ไดข้
บคังเกลิดใหมล่เลย ผถูข้เชอที่อจคคำนวนมคำกลอมทบีที่จะตระหนคักถซงขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำเรคำไดข้รคับควคำมรอดไมล่เพบียงเพอที่อทบีที่จะหนบีพข้น
นรกเทล่คำนคันี้น แตข่เพพที่อถวายเกทยรตริแดข่พระเจด้าดข้วย

ในขข้อ 5 ของบทนบีนี้พระเยซถูตรคัสแกล่เหลล่คำสคำวกของพระองคร์วล่คำ “ทว่านทลันั้งหลายเปป็นกริที่ง” และในขข้อทบีที่เรคำ
ศซกษคำกคันอยถูล่นบีนี้ พระองคร์ตรคัสชคัดเจนวล่คำพระองคร์กคคำลคังหมคำยถซงใครเมอที่อพระองคร์ตรคัสวล่คำ “กลิที่งทกุกกลิที่งในเราทบีที่ไมล่ออก
ผล พระองคร์กร็ทรงตคัดทลินี้งเสบีย” ไมล่มบีทคำงทบีที่จะเขข้คำใจผลิดคคคำตรคัสนบีนี้ไปไดข้ เมอที่อพระคคัมภบีรร์กลล่คำววล่คำ “ในเรา...ใน



พระองคห์...ในพระครริสตห์” มคันกร็กคคำลคังหมคำยถซงบกุตรทคันี้งหลคำยของพระเจข้คำทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วและถถูกลข้คำงชคคำระโดย
พระโลหลิตแลข้ว และเนอที่องจคำกวลบีนบีนี้ชบีนี้ไปยคังผถูข้เชอที่อ และเนอที่องจคำกมคันไมล่ไดข้หมคำยควคำมวล่คำผถูข้เชอที่อจะถถูกเอคำไปเสบียเพอที่อ
พลินคำศในบซงไฟ งคันี้นพระเยซถูทรงหมายความวข่าอะไรในทบีที่นบีนี้?

ภคำษคำกรบีกอล่คำนวล่คำ “กลิที่งทกุกกลิที่งในเรคำททที่ไมข่ออกผล” พระเยซถูกคคำลคังตรคัสถซงกลิที่งใดทบีที่เคยออกผลแตล่หยตุดออก
ผลแลด้ว ถข้คำเรคำมองไปทบีที่เถคำองกุล่นจรลิงๆของแผล่นดลินโลก เรคำกร็รถูข้วล่คำมบีหลคำยสลิที่ง-เชล่น โรคภคัย, แมลง, ภคัยแลข้ง-ทบีที่จะ
ทคคำใหข้กลิที่งไมล่ออกผล เมอที่อเปรบียบเทบียบกคันแลข้ว มบีหลคำยสลิที่งทบีที่จะทคคำใหข้ผถูข้เชอที่อคนหนซที่ง (กลิที่งหนซที่งในนคัยสคคำคคัญฝฝ่าย
วริญญาณ) ไมล่ออกผล เปโตรบอกเรคำวล่คำเรคำเปป็น “ดข้วยเหตกุเหลล่คำนบีนี้พระองคร์จซงไดข้ทรงประทคำนพระสคัญญคำอคัน
ประเสรลิฐและใหญล่ยลิที่งแกล่เรคำ เพอที่อวล่คำดข้วยพระสคัญญคำเหลล่คำนบีนี้ ทล่คำนทคันี้งหลคำยจะพข้นจคำกควคำมเสอที่อมโทรมทบีที่มบีอยถูล่ใน
โลกนบีนี้เพรคำะตคัณหคำ และจะไดข้รคับสล่วนในสภคำพของพระองคร์ เพรคำะเหตกุนบีนี้เองทล่คำนจงอกุตสล่คำหร์จนสกุดกคคำลคังทบีที่จะเอคำ
คกุณธรรมเพลิที่มควคำมเชอที่อ เอคำควคำมรถูข้เพลิที่มคกุณธรรม เอคำควคำมเหนบีที่ยวรคันี้งตนเพลิที่มควคำมรถูข้ เอคำควคำมอดทนเพลิที่มควคำม
เหนบีที่ยวรคันี้งตน เอคำกคำรทบีที่เปป็นอยล่คำงพระเจข้คำเพลิที่มควคำมอดทน เอคำควคำมรคักฉคันพบีที่นข้องเพลิที่มกคำรทบีที่เปป็นอยล่คำงพระเจข้คำ 
และเอคำควคำมรคักคนทคัที่วไปเพลิที่มควคำมรคักฉคันพบีที่นข้อง เพราะถด้ามทใจอยข่างนทนี้นอยซูข่ในทข่านททนี้งหลายพรด้อมบรริบซูรณห์แลด้ว กก็
จะกระททาใหททว่านไมว่เกอียจครทานหรมือไรทผลในความรซูด้แหข่งพระเยซซูครริสตห์องคห์พระผซูด้เปป็นเจด้าของเรา” (2 ปต. 1:4-
8)

ในทลิตคัส 3:14 เปคำโลกลล่คำววล่คำ “ใหข้พวกเรคำเรบียนรถูข้ทบีที่จะกระทคคำกคำรดบีดข้วยสคคำหรคับควคำมจคคำเปป็นตล่คำงๆ เพพที่อ
พวกเขาจะไมข่เปป็นคนททที่ไรด้ผล”

เถคำองกุล่นตคำมธรรมชคำตลิทบีที่มบีแตล่ใบอคำจดถูสวย แตล่มคันไรข้ประโยชนร์อยล่คำงสลินี้นเชลิงตล่อเจข้คำของของมคัน แมข้หคำกวล่คำ
ใบเหลล่คำนคันี้นถถูกเกร็บเกบีที่ยว พวกมคันกร็ไมล่มบีคล่คำเลย ในนคัยสคคำคคัญฝฝ่คำยวลิญญคำณ มคันเปป็นเรอที่องนล่คำเศรข้คำจรลิงๆเมอที่อผถูข้เชอที่อคน
ใดพถูดถข้อยคคคำอวดอข้คำงใหญล่โตและใหข้คคคำพยคำนยลิที่งใหญล่ แตล่ไมล่เสนอผลเลย-มบีแตล่ใบ คนแบบนคันี้นไมล่ใชล่ผถูข้ชนะวลิญญคำณ
และจะไมล่ถวคำยเกบียรตลิแดล่พระเจข้คำเพรคำะเขคำไมล่ออกผลเลย

เรคำไดข้เหร็นขข้อพลิสถูจนร์เพลิที่มเตลิมวล่คำคนบคำปไมล่ถถูกกลล่คำวถซงในพระคคคำขข้อนบีนี้เลย เพรคำะเรคำถถูกบอกอยล่คำงชคัดเจน
วล่คำ “ผถูข้ดถูแลรคักษคำ” (พระบลิดคำในสวรรคร์) คออผถูข้ทบีที่เอคำกลิที่งทบีที่ไมล่เกลิดผลนคันี้นไปเสบีย-และพระเยซถูตรคัสวล่คำ “พระบวิดามริไดด้
ทรงพริพากษาผซูด้ใด แตข่พระองคห์ไดด้ทรงมอบการพริพากษาทลันั้งสวินั้นไวด้กทบพระบบุตร” (ยอหร์น 5:22) พระเยซซูพระบตุตร, 
ไมล่ใชล่พระเยโฮวคำหร์พระเจข้คำ, คออผถูข้ทบีที่จะตรคัสแกล่ผถูข้ทบีที่ถถูกปรคับโทษวล่คำ “ทล่คำนทคันี้งหลคำย ผถูข้ตข้องสคำปแชล่ง จงถอยไปจคำกเรคำ
เขข้คำไปอยถูล่ในไฟซซที่งไหมข้อยถูล่เปป็นนลิตยร์ ซซที่งเตรบียมไวข้สคคำหรคับพญคำมคำรและสมกุนของมคันนคันี้น” (มธ. 25:41)

“ใครเลล่คำจะเปป็นผถูข้ปรคับโทษอบีก กร็คออพระครลิสตร์ผถูข้ทรงสลินี้นพระชนมร์แลข้ว และยลิที่งกวล่คำนคันี้นอบีกไดข้ทรงคอน
พระชนมร์ ทรงสถลิต ณ เบอนี้องขวคำพระหคัตถร์ของพระเจข้คำ และทรงอธลิษฐคำนขอเพอที่อเรคำทคันี้งหลคำยดข้วย” (รม. 8:34) 
ตคำมทบีที่พระคคคำขข้อนบีนี้กลล่คำว พระเยซถูคออผถูข้ทบีที่ปรคับโทษถข้คำจะมทกคำรปรคับโทษใดๆ และพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำคออผถูข้ทบีที่จะ
ประทคับบนพระทบีที่นคัที่งใหญล่สบีขคำวนคันี้นในวคันพลิพคำกษคำสกุดทข้คำยนคันี้น เพอที่อพลิพคำกษคำคนชคัที่ว (วว. 20:11-15)-แตล่ไมล่มบีผถูข้เชอที่อทบีที่
บคังเกลิดใหมล่แลข้วจะปรคำกฏตคัวทบีที่นคัที่นเลย ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยจะถถูกพลิพคำกษคำและไดข้รคับบคคำเหนร็จสทาหรทบหนด้าททที่คนตด้น
เรพอนของตนในเวลคำกล่อนหนข้คำนคันี้นอบีก



ใน 1 โครลินธร์ 9:19-27 เปคำโลใหข้คคคำสคัที่งสอนตล่คำงๆเกบีที่ยวกคับวลิธบีและบคคำเหนร็จของหนข้คำทบีที่คนตข้นเรออนฝฝ่คำย
วลิญญคำณหรอองคำนรคับใชข้ทบีที่แทข้จรลิง:

“เพรคำะถซงแมข้วล่คำขข้คำพเจข้คำมลิไดข้อยถูล่ในบคังคคับของผถูข้ใด ขข้คำพเจข้คำกร็ยคังยอมตคัวเปป็นทคำสคนทคันี้งปวงเพอที่อจะไดข้ชนะ
ใจคนมคำกยลิที่งขซนี้น ตล่อพวกยลิว ขข้คำพเจข้คำกร็ทคคำตคัวเหมออนยลิว เพอที่อจะไดข้พวกยลิว ตล่อพวกทบีที่อยถูล่ใตข้พระรคำชบคัญญคัตลิ 
ขข้คำพเจข้คำกร็เปป็นเหมออนคนอยถูล่ใตข้พระรคำชบคัญญคัตลิ เพอที่อจะไดข้คนทบีที่อยถูล่ใตข้พระรคำชบคัญญคัตลินคันี้น ตล่อคนทบีที่อยถูล่นอกพระรคำช
บคัญญคัตลิ ขข้คำพเจข้คำกร็ทคคำตคัวเหมออนคนนอกพระรคำชบคัญญคัตลิ เพอที่อจะไดข้คนทบีที่อยถูล่นอกพระรคำชบคัญญคัตลินคันี้น (แตล่ขข้คำพเจข้คำ
มลิไดข้อยถูล่นอกพระรคำชบคัญญคัตลิของพระเจข้คำ แตล่อยถูล่ใตข้พระรคำชบคัญญคัตลิแหล่งพระครลิสตร์) ตล่อคนอล่อนแอ ขข้คำพเจข้คำกร็
ทคคำตคัวเหมออนคนอล่อนแอ เพอที่อจะไดข้คนอล่อนแอ ขข้คำพเจข้คำยอมเปป็นคนทกุกชนลิดตล่อคนทคันี้งปวง เพอที่อจะชล่วยเขคำใหข้รอด
ไดข้บข้คำงโดยทกุกวลิถบีทคำง ขข้คำพเจข้คำทคคำอยล่คำงนบีนี้เพรคำะเหร็นแกล่ขล่คำวประเสรลิฐ เพอที่อขข้คำพเจข้คำจะไดข้มบีสล่วนกคับทล่คำนในขล่คำว
ประเสรลิฐนคันี้น ทล่คำนไมล่รถูข้หรออวล่คำคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่วลิที่งแขล่งกคัน กร็วลิที่งดข้วยกคันทกุกคน แตล่คนทบีที่ไดข้รคับรคำงวคัลมบีคนเดบียว เหตกุ
ฉะนคันี้นจงวลิที่งเพอที่อชลิงรคำงวคัลใหข้ไดข้ ฝฝ่คำยนคักกบีฬคำทกุกคนกร็เครล่งครคัดในระเบบียบทกุกอยล่คำง แลข้วเขคำกระทคคำอยล่คำงนคันี้นเพอที่อจะ
ไดข้มงกกุฎใบไมข้ซซที่งรล่วงโรยไดข้ แตล่เรคำกระทคคำเพอที่อจะไดข้มงกกุฎทบีที่ไมล่มบีวคันรล่วงโรยเลย ดคังนคันี้นสล่วนขข้คำพเจข้คำวลิที่งแขล่งอยล่คำงนบีนี้
โดยมบีเปป้คำหมคำย ขข้คำพเจข้คำไดข้ตล่อสถูข้อยล่คำงนบีนี้ ไมล่ใชล่อยล่คำงนคักมวยทบีที่ชกลม แตล่ขข้คำพเจข้คำระงคับควคำมปรคำรถนคำฝฝ่คำยเนอนี้อหนคัง
ใหข้อยถูล่ใตข้บคังคคับ เพรคำะเกรงวข่าโดยทางหนขที่งทางใดเมพที่อขด้าพเจด้าไดด้ประกาศแกข่คนอพที่นแลด้ว ตทวขด้าพเจด้าเองจะเปป็นคน
ทอียิ่ใชทการไมว่ไดท”

คคคำกรบีกตรงนบีนี้ทบีที่แปลเปป็น “คนททที่ใชด้การไมข่ไดด้” ควรถถูกแปลเปป็น ไมข่ถซูกเหก็นชอบ และกคำรไมล่ถถูกเหร็นชอบ
โดยพระเจข้คำกร็ไมล่ไดข้หมคำยควคำมวล่คำดวงวริญญาณนคันี้นหลงหคำย เปคำโลกคคำลคังเขบียนเรอที่องการรทบใชด้ ไมล่ใชล่ควคำมรอด เขคำ
กคคำลคังพถูดถซงบทาเหนก็จ ไมล่ใชล่กคำรไถล่ เขคำกลล่คำวเรอที่องนบีนี้ชคัดเจนใน 1 โครลินธร์ 3:11-15:

“เพรคำะวล่คำผถูข้ใดจะวคำงรคำกออที่นอบีกไมล่ไดข้แลข้ว นอกจคำกทบีที่วคำงไวข้แลข้วคออพระเยซถูครลิสตร์ แลข้วบนรคำกนคันี้นถข้คำผถูข้ใด
จะกล่อขซนี้นดข้วยทองคคคำ เงลิน เพชรพลอย ไมข้ หญข้คำแหข้งหรออฟคำง กคำรงคำนของแตล่ละคนกร็จะไดข้ปรคำกฏใหข้เหร็น เพรคำะ
เวลคำวคันนคันี้นจะใหข้เหร็นไดข้ชคัดเจน เพรคำะวล่คำจะเหร็นชคัดไดข้ดข้วยไฟ ไฟนคันี้นจะพลิสถูจนร์ใหข้เหร็นกคำรงคำนของแตล่ละคนวล่คำเปป็น
อยล่คำงไร ถข้คำกคำรงคำนของผถูข้ใดทบีที่กล่อขซนี้นทนอยถูล่ไดข้ ผถูข้นคันี้นกร็จะไดข้คล่คำตอบแทน ถด้าการงานของผซูด้ใดถซูกเผาไหมด้ไป ผซูด้นทนี้นกก็
จะขาดคข่าตอบแทนแตว่ตลัวเขาเองจะรอด แตว่เหมมือนดลังรอดจากไฟ!”

ตคำมขข้อพระคคคำตอนนบีนี้จคำกพระวจนะของพระเจข้คำ จะมบีผถูข้เชอที่อหลคำยคนทบีที่จะรอดแตล่กคำรงคำนทคันี้งหมดของ
พวกเขคำจะถถูกเผคำผลคำญและพวกเขคำจะสถูญเสบียบคคำเหนร็จของตน

ผมเชอที่อวล่คำพระคคัมภบีรร์สอนวล่คำลถูกทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วอยล่คำงแทข้จรลิงของพระเจข้คำจะออกผล-บคำงทบีอคำจไมล่ใชล่
รข้อยเทล่คำ แตล่หกสลิบเทล่คำหรออแมข้กระทคัที่งสคำมสลิบเทล่คำ และถด้าผถูข้เชอที่อคนใดปลล่อยใหข้ควคำมกระวนกระวคำยใจตล่คำงๆของ
โลก, กคำรลล่อลวงของทรคัพยร์สมบคัตลิ, หรออตคัณหคำอยคำกไดข้สลิที่งออที่นๆมคำกลบกคำรเกลิดผลในชบีวลิตของเขคำ พระเจข้คำกร็จะ
วคำงผถูข้เชอที่อคนนคันี้นไวข้บนชคันี้นวคำง, ไมล่เหร็นชอบเขคำในฐคำนะคนตข้นเรออนทบีที่ดบี, และทรงถออวล่คำเขคำเปป็นคนทบีที่ไมล่ทคคำกคำรใดๆ
เลย จคำกนคันี้นถข้คำผถูข้เชอที่อคนนคันี้นไมล่กลคับใจใหมล่ เขคำกร็อคำจทคคำบคำปทบีที่นคคำไปสถูล่ควคำมตคำยและพระเจข้คำจะตข้องตคัดเขคำออก
เสบีย แตล่มคันจะเปป็นรข่างกายทบีที่ถถูกทคคำลคำย ไมล่ใชล่ดวงวลิญญคำณ



เรคำถถูกสอนอยล่คำงชคัดเจนวล่คำมทบคำปอยล่คำงหนซที่งทบีที่นคคำไปสถูล่ควคำมตคำย และวล่คำไมล่มบีประโยชนร์อคันใดทบีที่จะอธลิษฐคำน
เผอที่อคนทบีที่ไดข้ททาบคำปนคันี้น:

“ถข้คำผถูข้ใดเหร็นพบีที่นข้องของตนกระทคคำบคำปอยล่คำงหนซที่งอยล่คำงใดทบีที่ไมล่นคคำไปสถูล่ควคำมตคำย ผถูข้นคันี้นจงทถูลขอ และ
พระองคร์กร็จะทรงประทคำนชบีวลิตแกล่ผถูข้นคันี้นทบีที่ไดข้กระทคคำบคำปซซที่งไมล่ไดข้นคคำไปสถูล่ควคำมตคำย บคำปทบีที่นคคำไปสถูล่ควคำมตคำยกร็มบี 
ขทาพเจทามริไดทวข่าใหทเขาอธริษฐานสคาหรยับบาปอยข่างนยันั้น” (1 ยอหร์น 5:16)

“และกริที่งทตุกกริที่งททที่ออกผล พระองคห์กก็ทรงลริดเพพที่อใหด้ออกผลมากขขนี้น” นบีที่ไมล่ไดข้หมคำยควคำมวล่คำกลิที่งนคันี้นถถูกลลิด
หรออถถูกทคคำใหข้ตข้องทนกคำรตบีสอน ถซงแมข้พระเจข้คำทรงตทสอนผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยทบีที่ออกนอกลถูล่นอกทคำงผถูข้ทบีที่ออกไปจคำกทคำง
ตรงและแคบนคันี้นของกคำรดคคำเนลินชบีวลิตทบีที่อกุทลิศตคัวกร็ตคำม “การลริด” ไมล่จคคำเปป็นตข้องหมคำยถซงกคำรทนทกุกขร์ คคคำกรบีก
เดบียวกคันนบีนี้อคำจแปลไดข้วล่คำ “ชคคำระใหข้สะอคำด” และเรคำรถูข้วล่คำพระวจนะคออนนี้คคำทบีที่มบีชบีวลิต (อฟ. 5:26) ขข้อพระคคคำขข้อถคัดไป
ในบททบีที่เรคำศซกษคำอยถูล่นบีนี้ประกคำศวล่คำ “ทข่านททนี้งหลายไดด้รทบการชทาระใหด้สะอาดแลด้วดด้วยถทอยคทาทบีที่เรคำไดข้กลล่คำวแกล่
ทล่คำน”

ในสวนองกุล่นทคัที่วไปผถูข้ดถูแลรคักษคำชคคำระกลิที่งทคันี้งหลคำยใหข้สะอคำดโดยกคำรเอคำนนี้คคำพล่นพวกมคันและสคำรทคคำควคำม
สะอคำดบคำงอยล่คำงเพอที่อลข้คำงออกและทคคำลคำยพวกแมลง, โรคพอช, และโรคเชอนี้อรคำ สคคำหรคับกลิที่งฝฝ่ายวริญญาณ พระวจนะ
ของพระเจข้คำมบีขล่คำวสคำรแหล่งพระโลหลิตทบีที่ชคคำระใหข้สะอคำดของพระเยซถูครลิสตร์ซซที่งไมล่เพบียงชคคำระ (ไถล่) เรคำใหข้สะอคำดเมอที่อ
เรคำเชอที่อเทล่คำนคันี้น แตล่ชคคำระเรคำใหข้สะอคำดอยข่างตข่อเนพที่องวคันตล่อวคันดข้วย งคำนปรนนลิบคัตลิของพระโลหลิตไมล่สลินี้นสกุดเมอที่อเรคำไดข้
รคับควคำมรอดแลข้ว มคันดคคำเนลินตล่อไปในชบีวลิตประจคคำวคันของเรคำ:

“แลข้วนบีที่เปป็นขข้อควคำมทบีที่เรคำไดข้ยลินจคำกพระองคร์ และประกคำศแกล่ทล่คำนทคันี้งหลคำย คออวล่คำพระเจข้คำทรงเปป็น
ควคำมสวล่คำง และไมล่มบีควคำมมอดอยถูล่ในพระองคร์เลย ถข้คำเรคำจะวล่คำเรคำรล่วมสคำมคัคคบีธรรมกคับพระองคร์ และยคังดคคำเนลินอยถูล่
ในควคำมมอด เรคำกร็พถูดมกุสคำ และไมล่ไดข้ดคคำเนลินชบีวลิตตคำมควคำมจรลิง แตล่ถข้คำเรคำดคคำเนลินอยถูล่ในควคำมสวล่คำง เหมออนอยล่คำง
พระองคห์ทรงสถลิตในควคำมสวล่คำง เรคำกร็รล่วมสคำมคัคคบีธรรมซซที่งกคันและกคัน และพระโลหริตของพระเยซซูครริสตห์พระบตุตร
ของพระองคห์ กก็ชทาระเราททนี้งหลายใหด้ปราศจากบาปททนี้งสรินี้น” (1 ยอหร์น 1:5-7)

เนอที่องจคำกผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยถถูกลลิด (ถถูกชคคำระใหข้สะอคำด) โดยทคำงพระวจนะ เรคำจซงตข้องฟฝังพระวจนะ, รคับ
พระวจนะ, และดคคำเนลินชบีวลิตคำมพระวจนะ, เพอที่อทบีที่มคันจะลข้คำงออกหรออชคคำระเรคำใหข้สะอคำดจคำกสลิที่งใดทบีที่จะกบีดขวคำง
กคำรไหลของควคำมรคักของพระเจข้คำและพระวลิญญคำณของพระเจข้คำในเรคำและผล่คำนทคำงเรคำเหมออนกคับกลิที่งเหลล่คำนคันี้นทบีที่
ออกผล เรคำไดข้รคับบคัญชคำใหข้ศซกษคำพระวจนะ, ปรคำรถนคำนนี้คคำนมอคันบรลิสกุทธลิธิ์แหล่งพระวจนะ, รคับประทคำนขนมปฝังแหล่ง
พระวจนะ, ดคับควคำมกระหคำยของเรคำผล่คำนทคำงนนี้คคำแหล่งพระวจนะ, และดทาเนรินในความสวข่างแหข่งพระวจนะ โดย
กคำรทคคำเชล่นนคันี้น เรคำจะถถูกลลิดและถถูกชคคำระใหข้สะอคำด เพอที่อทบีที่เรคำจะเปป็นกลิที่งทบีที่เกลิดผล

จงระลซกใหข้ขซนี้นใจวล่คำ “กคำรลลิด” ในทบีที่นบีนี้ไมล่เกบีที่ยวขข้องอะไรเลยกคับกคำรทคคำใหข้ผถูข้เชอที่อเหมคำะสมสคคำหรคับสวรรคร์ 
แทนทบีที่จะเปป็นเชล่นนคันี้น มคันทคคำใหข้เขคำเหมคำะสมสคคำหรคับกคำรเกลิดผลและกคำรเปป็นคนตข้นเรออนทบีที่มบีประสลิทธลิผลซซที่งโดย
กคำรทคคำเชล่นนคันี้นเขคำจะถวคำยเกบียรตลิแดล่พระเจข้คำ ใน 1 โครลินธร์ 10:31 เรคำไดข้รคับคคคำบคัญชคำวล่คำ “เหตตุฉะนทนี้นเมพที่อทข่านจะ
รทบประทาน จะดพที่ม หรพอจะททาอะไรกก็ตาม จงกระททาเพพที่อเปป็นการถวายพระเกทยรตริแดข่พระเจด้า”

ไมล่มบีทคำงเลยทบีที่จะประเมลินควคำมสคคำคคัญของพระวจนะของพระเจข้คำไดข้



เรคำไดด้รทบความรอดโดยพระคกุณผล่คำนทคำงควคำมเชอที่อ และควคำมเชอที่อมคำโดยกคำรไดข้ยลินพระวจนะ (อฟ. 2:8; 
รม. 10:17)

เรคำบทงเกริดใหมข่โดยทคำงพระวจนะ (1 ปต. 1:23)
เรคำถซูกใหด้กทาเนริดโดยทคำงพระวจนะ (ยคำกอบ 1:18)
พระวจนะคออฤทธริธิ์เดชของพระเจด้าซขที่งนทาไปสซูข่ความรอด (รม. 1:16)
เรคำถซูกชทาระใหด้สะอาดโดยพระวจนะ (ยอหร์น 15:3)
เรคำถถูกแยกตทนี้งใหด้บรริสตุทธริธิ์โดยพระวจนะ (อฟ. 5:26)
เรคำเตลิบโตในพระคกุณโดยการรทบประทานพระวจนะ (1 ปต. 2:2)
ไมล่แปลกเลยทบีที่พญคำมคำรเกลบียดชคังพระวจนะของพระเจข้คำและกคคำลคังทคคำทกุกอยล่คำงในอคคำนคำจชคัที่วรข้คำยของมคัน

เพอที่อทคคำลคำยควคำมนล่คำเชอที่อถออของพระวจนะผล่คำนทคำงพวกเสรบีนลิยม, พวกสมคัยใหมล่นลิยม, ฉบคับแปลใหมล่ๆและฉบคับแกข้
ไขใหมล่ๆ โดยเพลิที่มเขข้คำและตคัดออกจคำกพระวจนะ!

หลคำยหนข้คำกระดคำษสคำมคำรถถถูกเขบียนไดข้เกบีที่ยวกคับกคำรชคคำระผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยโดยผถูข้ดถูแลรคักษคำองคร์นคันี้น แตล่เรคำ
ไมล่มบีเวลคำหรออพอนี้นทบีที่ตรงนบีนี้สคคำหรคับกคำรอภลิปรคำยหคัวขข้อนบีนี้อยล่คำงเตร็มรถูปแบบ ขข้อพระคคคำอข้คำงอลิงตล่อไปนบีนี้นล่คำจะเพบียงพอ:

1 เปโตร 1:7: “เพอที่อกคำรลองดถูควคำมเชอที่อของทล่คำน อคันประเสรลิฐยลิที่งกวล่คำทองคคคำซซที่งพลินคำศไปไดข้ ถซงแมข้วล่คำ
ควคำมเชอที่อนคันี้นถถูกลองดข้วยไฟ จะไดข้เปป็นเหตกุใหข้เกลิดควคำมสรรเสรลิญ เกลิดเกบียรตลิและสงล่คำรคำศบี ในเวลคำทบีที่พระเยซถูครลิสตร์
จะเสดร็จมคำปรคำกฏ”

ยากอบ 1:2-4: “พบีที่นข้องของขข้คำพเจข้คำ เมอที่อทล่คำนทคันี้งหลคำยตกอยถูล่ในกคำรทดลองตล่คำงๆกร็จงถออวล่คำเปป็นเรอที่องนล่คำ
ยลินดบีทคันี้งสลินี้น เพรคำะทล่คำนทคันี้งหลคำยรถูข้วล่คำ กคำรทดลองควคำมเชอที่อของทล่คำนนคันี้น ทคคำใหข้เกลิดควคำมเพบียร และจงใหข้ควคำม
เพบียรนคันี้นกระทคคำกคำรจนสคคำเรร็จ เพพที่อทข่านททนี้งหลายจะสมบซูรณห์ครบถด้วนไมข่ขาดสริที่งใดเลย”

โรม 5:3-5: “...ยลิที่งกวล่คำนคันี้น เรคำชอที่นชมยลินดบีในควคำมทกุกขร์ยคำกดข้วย เพรคำะเรคำรถูข้วล่คำควคำมทกุกขร์ยคำกนคันี้นทคคำใหข้
เกลิดควคำมอดทน และควคำมอดทนทคคำใหข้เกลิดมบีประสบกคำรณร์ และประสบกคำรณร์ทคคำใหข้เกลิดมบีควคำมหวคังใจ และ
ควคำมหวคังใจมลิไดข้ทคคำใหข้เกลิดควคำมละอคำย เพรคำะเหตกุวล่คำควคำมรคักของพระเจข้คำไดข้หลคัที่งไหลเขข้คำสถูล่จลิตใจของเรคำ โดยทคำง
พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ ซซที่งพระองคร์ไดข้ประทคำนใหข้แกล่เรคำแลข้ว”

ขข้อ 3: “ทข่านททนี้งหลายไดด้รทบการชทาระใหด้สะอาดแลด้วดด้วยถด้อยคทาททที่เราไดด้กลข่าวแกข่ทข่าน”
ภคำษคำกรบีกตรงนบีนี้อล่คำนวล่คำ “บคัดนบีนี้ทล่คำนทคันี้งหลคำยสะอคำดแลทว...” กคำรลลิด (กคำรชคคำระใหข้สะอคำดประจคคำวคัน) 

ของผถูข้เชอที่อเกบีที่ยวขข้องกคับสภาวะการเปป็นอยซูข่ของเรา แตล่ “บคัดนบีนี้ทล่คำนทคันี้งหลคำยสะอคำดแลด้ว” เกบีที่ยวขข้องกคับตคคำแหนล่ง
ของเรคำตล่อพระพคักตรร์พระเจข้คำ สภาวะของผถูข้เชอที่อมบีพคัฒนคำกคำรตล่อเนอที่อง แตล่ตทาแหนข่งเปป็นอทนเดก็ดขาดและสรินี้นสตุด มคัน
จะไมล่ถถูกเปลบีที่ยนแปลง-และนบีที่คออขข้อพระคคัมภบีรร์เพอที่อพลิสถูจนร์คคคำกลล่คำวนคันี้น:

“ทบีที่ทล่คำนทคันี้งหลคำยไดข้ชคคำระจลิตใจของทล่คำนใหข้บรลิสกุทธลิธิ์แลข้ว ดข้วยกคำรเชอที่อฟฝังควคำมจรลิงโดยพระวลิญญคำณ จนมบี
ใจรคักพวกพบีที่นข้องอยล่คำงจรลิงใจ ทล่คำนทคันี้งหลคำยจงรคักกคันใหข้มคำกดข้วยนนี้คคำใสใจจรลิง ดข้วยวล่คำทล่คำนทคันี้งหลคำยไดข้บคังเกลิดใหมล่ 
ไมล่ใชล่จคำกพอชทบีที่จะเปฟปี่อยเนล่คำเสบีย แตล่จคำกพอชอคันไมล่รถูข้เปฟปี่อยเนล่คำ คออดข้วยพระวจนะของพระเจข้คำอคันทรงชบีวลิตและดคคำรง
อยถูล่เปป็นนลิตยร์” (1 ปต. 1:22,23)



พวกเรคำทบีที่เชอที่อฟฝังพระวจนะของพระเจข้คำแลข้วและบคังเกลิดจคำกพระเจข้คำโดยทคำงเมลร็ดพอชทบีที่ไมล่รถูข้เปฟปี่อยเนล่คำ กร็
ชคคำระจลิตวลิญญคำณของเรคำใหข้บรลิสกุทธลิธิ์แลข้ว-นคัที่นคออ จลิตวลิญญคำณของเรคำบรลิสกุทธลิธิ์เพรคำะเรคำไดข้เชอที่อฟฝังพระวจนะโดย
ทคำงพระวลิญญคำณ แตล่เรคำตข้องชคคำระตคัวเรคำเองใหข้บรลิสกุทธลิธิ์อยล่คำงตล่อเนอที่อง: “และทกุกคนทบีที่มบีควคำมหวคังเชล่นนบีนี้ใน
พระองคร์ กร็ยล่อมชคคำระตนใหข้บรลิสกุทธลิธิ์เหมออนอยล่คำงทบีที่พระองคร์ทรงบรลิสกุทธลิธิ์” (1 ยอหร์น 3:3) กคำรชคคำระใหข้บรลิสกุทธลิธิ์นบีนี้มคำ
โดยทคำงกคำรอล่คำนประจคคำวคันและกคำรดถูดซซมนนี้คคำทบีที่มบีชบีวลิตแหล่งพระวจนะ ผถูข้เชอที่อทกุกคนถถูกลข้คำงแลข้ว (1 คร. 6:11) แตล่
พระเยซถูทรงสอนอยล่คำงชคัดเจนวล่คำเหลล่คำผถูข้จคำรลิกตข้องลข้คำงเทข้คำของตนทกุกวคัน บคำงวคัน-ขซนี้นอยถูล่กคับกคำรเดลินทคำงนคันี้น-เทข้คำกร็
ตข้องถถูกลข้คำงมคำกกวล่คำหนซที่งครคันี้ง มคันไมล่ใชล่ทคันี้งตคัวทบีที่ตข้องถถูกทคคำใหข้สะอคำด แตล่เปป็นเทข้คำ-การดทาเนรินประจทาวทน

พระคคัมภบีรร์ทกุกตอนออกมคำจคำกพระโอษฐร์ของพระเจข้คำ และในอคคำนคำจสลิทธลิธิ์ขคำดและควคำมทรงสคัพพคัญญถู
ของพระองคร์ พระเจข้คำทรงทรคำบวล่คำจะมบีพวกครถูสอนเทร็จทบีที่จะแยกแยะพระวจนะอยล่คำงผลิดๆ ดคังนคันี้นพระวลิญญคำณ
บรลิสกุทธลิธิ์จซงแทรกขข้อพระคคคำทบีที่ยลิที่งใหญล่นบีนี้เขข้คำมคำเพอที่อนคคำควคำมไวข้วคำงใจทบีที่ไมล่รถูข้สคัที่นคลอนมคำสถูล่ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยทบีที่บคังเกลิดใหมล่
แลข้ว พระเยซถูทรงบอกเหลล่คำสคำวกของพระองคร์แลข้ววล่คำ “กลิที่งทกุกกลิที่งในเรคำทบีที่ไมล่ออกผล พระองคร์กร็ทรงตคัดทลินี้งเสบีย”-
และจคำกนคันี้นพระองคร์ทรงรคับประกคันพวกเขคำวล่คำ “ทว่านทลันั้งหลายไดด้รทบการชทาระใหด้สะอาดแลด้ว!” พวกสคำวกทบีที่
พระองคร์กคคำลคังสนทนคำดข้วยนคันี้นถถูกไถล่แลข้ว พวกเขคำเปป็นผถูข้เชอที่อทบีที่แทข้จรลิง แตล่พระเยซถูกคคำลคังสอนพวกเขคำวล่คำพวกเขคำจะ
ตข้องกคำรกคำรลลิด (กคำรชคคำระใหข้สะอคำด) ในกคำรดคคำเนลินประจคคำวคันของพวกเขคำ เพอที่อพวกเขคำจะออกผล, ผลมากขขนี้น-
ใชล่แลข้วครคับ ผลมากดข้วยซนี้คคำ

ขข้อ 4: “จงเขด้าสนริทอยซูข่ในเรา และเราเขด้าสนริทอยซูข่ในทข่าน กริที่งจะออกผลเองไมข่ไดด้นอกจากจะตริดอยซูข่กทบ
เถาฉทนใด ทข่านททนี้งหลายจะเกริดผลไมข่ไดด้นอกจากทข่านจะเขด้าสนริทอยซูข่ในเราฉทนนทนี้น”

คคคำวล่คำ “เขข้คำสนลิท” หรออ “คงอยถูล่ตล่อไป” ถถูกพบสลิบครคันี้งในสลิบเอร็ดขข้อแรกของบทนบีนี้ “เขด้าสนริท” บล่งบอกถซง
กคำรคงอยถูล่ตล่อไปแบบตล่อเนอที่อง กคำรอยถูล่ตล่อไปในสถคำนทบีที่เดลิมโดยไมล่เคลอที่อนยข้คำยไปไหน ผถูข้เชอที่อทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วอยล่คำง
แทข้จรลิงกร็อยถูล่ในพระครริสตห์ (รม. 8:1; คส. 1:27) ผถูข้เชอที่ออยถูล่ในพระครลิสตร์แบบเดบียวกคับทบีที่คนๆหนซที่งอยถูล่ (หรอออคำศคัยอยถูล่)
ภคำยในกคคำแพงของเมอองทบีที่มบีปป้อมปรคำกคำรเขข้มแขร็ง-ถถูกปปิดกคันี้นไวข้, ถถูกรคักษคำไวข้, และไดข้รคับกคำรปกปป้อง

พระเยซถูทรงสอนเหลล่คำสคำวกของพระองคร์วล่คำ “จงเขด้าสนริทอยซูข่ในเรา” นคัที่นคออ “จงเกคำะเรคำไวข้, จงมอบนนี้คคำ
หนคักทคันี้งหมดของพวกทล่คำนไวข้บนเรคำ จงยอมใหข้เราแบกภคำระของพวกทล่คำนและรคับนนี้คคำหนคักของพวกทล่คำน จงหยคัที่ง
รคำกและฝฝังรคำกอยถูล่ในเรคำ เหมออนกคับกลิที่งถถูกเชอที่อมตลิดกคับเถคำ” พระเยซถูจะไมล่มบีวคันละทลินี้งหรออทอดทลินี้งเรคำเลย 
พระองคร์จะเสดร็จไปกคับเรคำตลอดทคำง และพระองคร์จะตอบสนองควคำมตข้องกคำรทกุกอยล่คำงของเรคำ ไมล่วล่คำควคำม
ตข้องกคำรนคันี้นจะเปป็นอะไรกร็ตคำม

เรคำไมล่สคำมคำรถซคำบซซนี้งควคำมจรลิงทบีที่ถถูกนคคำเสนอในพระคคคำขด้อนทนี้ไดข้อยล่คำงถล่องแทข้หคำกเรคำไมล่เขข้คำใจขข้อพระคคคำ
กล่อนหนข้คำอยล่คำงถล่องแทข้ พระเยซถูทรงประกคำศแกล่เหลล่คำสคำวกวล่คำ “ทล่คำนทคันี้งหลคำยสะอคำดแลข้ว-ทล่คำนทคันี้งหลคำยถถูกลข้คำง
แลข้ว, ถถูกชคคำระใหข้สะอคำดแลข้ว, ทล่คำนทคันี้งหลคำยสะอคำดเรทยบรด้อยแลด้ว” ดคังนคันี้นพระองคร์ผถูข้ทรงทรคำบทกุกสลิที่ง, พระองคร์
ผถูข้ทรงเปป็นพยคำนถซงสลิที่งทบีที่พระองคร์ไดข้เหร็น, ทรงประกคำศวล่คำผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยสะอคำดหมดจดแลข้ว, ตทาหนริทตุกอยข่างถซูก
เอาออกไปแลด้ว:



“พระเยโฮวคำหร์ตรคัสวล่คำ “มคำเถลิด ใหข้เรคำสถูข้ควคำมกคัน ถซงบคำปของเจข้คำเหมออนสบีแดงเขข้มกร็จะขคำวอยล่คำงหลิมะ 
ถซงมคันจะแดงอยล่คำงผข้คำแดงกร็จะกลคำยเปป็นอยล่คำงขนแกะ” (อสย. 1:18) ใชล่แลข้วครคับ เรคำถถูกทคคำใหข้ขคำวอยล่คำงหลิมะแลข้ว
เมอที่อเรคำถถูกชคคำระใหข้สะอคำดโดยพระโลหลิตของพระเยซถู และถซงแมข้เรคำในฐคำนะกลิที่งเจอกคับสลิที่งมลทลินตล่คำงๆทบีที่อคำจขคัด
ขวคำงกคำรเกลิดผลไดข้ นบีที่กร็ไมล่เกบีที่ยวขข้องอะไรเลยกคับกคำรทบีที่เรคำ “สะอคำดหมดจดทกุกสล่วนแลข้ว” ในพระครริสตห์ 

พระเจข้คำไมล่สคำมคำรถอวยพรเรคำอยล่คำงทบีที่พระองคร์อยากอวยพรเรคำไดข้จนกวล่คำเรคำตระหนคักอยล่คำงถล่องแทข้ถซง
ควคำมเปป็นหนซที่งเดบียวกคันของเรคำกคับพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำและควคำมสะอคำดของเรคำในพระองคร์โดยและผล่คำนทคำงพระ
วจนะอคันประเสรลิฐของพระองคร์ พระเยซถูไมล่ไดข้ลข้คำงเทข้คำของเปโตรจนกวล่คำเปโตรตระหนคักเสบียกล่อนถซงขข้อเทร็จจรลิงทบีที่
วล่คำเขคำถซูกชทาระใหด้สะอาดแลด้วและเทด้าของเขคำเทล่คำนคันี้นทบีที่ตข้องกคำรกคำรลข้คำง (ดถู ยอหร์น 13:2-12) เรคำทบีที่เปป็นกลิที่งทคันี้ง
หลคำยทบีที่ถถูกเชอที่อมตลิดกคับเถคำผล่คำนทคำงกคำรอคัศจรรยร์แหล่งกคำรบคังเกลิดใหมล่ไมล่สคำมคำรถเรบียนรถูข้และเขข้คำใจสลิที่งทบีที่จคคำเปป็นซซที่ง
เกบีที่ยวขข้องกคับกคำรเกลิดผลไดข้หคำกเรคำไมล่เขข้คำใจอยล่คำงถล่องแทข้เสบียกล่อนและยอมรคับคคคำตรคัสทบีที่พระเยซถูตรคัสแกล่เหลล่คำสคำวก
ของพระองคร์: “ทข่านททนี้งหลายไดด้รทบการชทาระใหด้สะอาดแลด้วดด้วยถด้อยคทาททที่เราไดด้กลข่าวแกข่ทข่าน” เมอที่อเรคำตระหนคัก
เรอที่องนบีนี้ เรคำกร็พรข้อมแลข้วสคคำหรคับคคคำสคัที่งสอนเพลิที่มเตลิมในเรอที่องกคำรเกลิดผล

ไมล่มบี “การเขด้าสนริท” ในพระครลิสตร์จนกวล่คำเรคำอยถูล่ในพระครลิสตร์ ผข่านทางการอทศจรรยห์แหข่งการบทงเกริดใหมข่
เรคำถถูกใหข้บคังเกลิดโดยพระเจข้คำ, รอดโดยพระคกุณ-“จะเนอที่องดข้วยกคำรกระทคคำกร็หคำมลิไดข้ เพอที่อมลิใหข้คนหนซที่งคนใดอวดไดข้ 
เพรคำะวล่คำเรคำเปป็นฝปพระหคัตถร์ของพระองคร์ ทบีที่ทรงสรข้คำงขซนี้นในพระเยซถูครลิสตร์ เพอที่อใหข้ประกอบกคำรดบีซซที่งพระเจข้คำไดข้ทรง
ดคคำรลิไวข้ลล่วงหนข้คำเพอที่อใหข้เรคำดคคำเนลินตคำมนคันี้น” (อฟ. 2:8-10)

นอกจคำกนบีนี้ “เหตกุฉะนคันี้นถข้คำผถูข้ใดอยถูล่ในพระครลิสตร์ ผถูข้นคันี้นกร็เปป็นคนทบีที่ถถูกสรข้คำงใหมล่แลข้ว สลิที่งเกล่คำๆกร็ลล่วงไป ดถูเถลิด
สลิที่งสคำรพคัดกลคำยเปป็นสลิที่งใหมล่ทคันี้งนคันี้น” (2 คร. 5:17)

ไมล่มบีทบีที่ใดในภคำคพคันธสคัญญคำใหมล่ทบีที่ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยถถูกเตออนสตลิวล่คำ “จงอยผข่ในพระครลิสตร์” เพรคำะวล่คำผถูข้เชอที่อทกุก
คนอยผข่ในพระองคร์; แตล่เรคำพบขข้อพระคคคำหลคำยขข้อซซที่งเตออนสตลิเรคำใหข้ดทารงอยซูข่ในพระองคร์-เชล่นใน 1 ยอหร์น 2:28: 
“และบคัดนบีนี้ลถูกเลร็กๆทคันี้งหลคำยเออ๋ย จงดคคำรงอยถูล่ในพระองคร์ เพอที่อวล่คำเมอที่อพระองคร์ทรงมคำปรคำกฏ เรคำทคันี้งหลคำยจะไดข้มบี
ใจกลข้คำ และไมล่มบีควคำมละอคำยจคคำเพคำะพระองคร์เมอที่อพระองคร์เสดร็จมคำ”

กคำรดคคำรงอยถูล่ (เขข้คำสนลิท) ในพระครลิสตร์หมคำยถซงอะไร? มคันหมคำยควคำมวล่คำผถูข้เชอที่อไดข้ยอมจคคำนนตล่อพระองคร์
อยข่างเตก็มเปปปี่ยม-จลิตใจ, วลิญญคำณ, และรล่คำงกคำย มคันหมคำยควคำมวล่คำสลิที่งใดกร็ตคำมทบีที่เรคำกระทคคำหรออกลล่คำวกร็เพอที่อถวคำย
เกบียรตลิและสงล่คำรคำศบีแดล่พระองคร์ ผถูข้เชอที่อนข้อยคนจรลิงๆมบีควคำมสกุขกคับสลิทธลิโดยกคคำเนลิดฝฝ่คำยวลิญญคำณของตนแหล่ง “ชบีวลิต
อคันบรลิบถูรณร์” ตคำมทบีที่ถถูกนคคำเสนอในยอหร์น 10:10 ซซที่งมคำโดยกคำรเขข้คำสนลิทในพระครลิสตร์เทล่คำนคันี้น กลิที่งตข้องเขข้คำสนลิทใน
เถคำองกุล่นหคำกมคันอยคำกมบีชบีวลิตและออกผล และนบีที่เปป็นจรลิงเชล่นกคันเกบีที่ยวกคับผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำย: เรคำตข้องเขข้คำสนลิทอยถูล่ใน
พระครลิสตร์อยถูล่เสมอหคำกเรคำหวคังวล่คำจะออกผล

พระเยซถูตรคัสวล่คำ “ผถูข้ทบีที่กลินเนอนี้อและดอที่มโลหลิตของเรคำ ผถูข้นคันี้นกร็อยถูล่ในเรคำและเรคำอยถูล่ในเขคำ” (ยอหร์น 6:56) เรคำ
กลคำยเปป็นครลิสเตบียนโดยกคำรเชอที่อในพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำ และกคำรกระทคคำเบอนี้องตข้นของกคำรเชอที่อกร็ถถูกพรรณนคำวล่คำ
เปป็นกคำรมาหาพระองคร์:



“บรรดคำผถูข้ทคคำงคำนเหนร็ดเหนอที่อยและแบกภคำระหนคักจงมาหาเรา และเรคำจะใหข้ทล่คำนทคันี้งหลคำยหคำยเหนอที่อย
เปป็นสกุข” (มธ. 11:28)

“...ผถูข้ททที่มาหาเรคำ เรคำกร็จะไมล่ทลินี้งเขคำเลย” (ยอหร์น 6:37)
“พระเยซถูตรคัสกคับเขคำวล่คำ “เรคำเปป็นอคำหคำรแหล่งชบีวลิต ผถูข้ททที่มาหาเราจะไมล่หลิวอบีก และผถูข้ทบีที่เชอที่อในเรคำจะไมล่

กระหคำยอบีกเลย” (ยอหร์น 6:35)
“กคำรเขข้คำสนลิทในพระองคร์” หมคำยถซงกคำรรคับประทคำนพระวจนะของพระองคร์อยล่คำงตล่อเนอที่อง, กคำรรคับเขข้คำ

เปป็นของตคัวเองและกคำรดถูดซซมพระวจนะอยล่คำงตล่อเนอที่อง โดยรคับพระวจนะเขข้คำสถูล่มนกุษยร์ภคำยใน เชล่นนคันี้นแลข้วเรคำกร็จะ
ดคคำเนลินในควคำมสวล่คำงนคันี้น, เชล่นนคันี้นแลข้วเรคำกร็จะดคคำเนลินในพระวลิญญคำณ; และสลิที่งใดกร็ตคำมทบีที่เรคำกระทคคำหรออกลล่คำวกร็จะ
ถถูกกระทคคำและถถูกกลล่คำวเพอที่อถวคำยเกบียรตลิแดล่พระเจข้คำ

“จงเขด้าสนริทอยซูข่ในเรา และเราเขทาสนวิทอยผว่ในทว่าน” กคำรเขข้คำสนลิทของเรคำในพระเยซถูและกคำรเขข้คำสนลิท
ของพระองคร์ในเรคำถถูกเชอที่อมโยงกคันอยล่คำงใกลข้ชลิดแตล่กร็แตกตข่างกทนอยล่คำงเหร็นไดข้ชคัด กลล่คำวอบีกนคัยหนซที่ง มบีควคำมแตก
ตล่คำงอยล่คำงแนล่นอนระหวล่คำงกคำรถถูกไถล่กคับกคำรเปป็นคนตข้นเรออนทบีที่ดบี (กคำรเขข้คำสนลิท) พระครริสตห์ในเราทรงอยซูข่เปป็นนริตยห์: 
เมอที่อพระเยซถูเจข้คำเสดร็จเขข้คำมคำภคำยใน พระองคร์กร็เสดร็จมคำเพอที่อทบีที่จะอยถูล่; พระองคร์ไมล่ทรงยข้คำยเขข้คำและยข้คำยออก-แตล่
ความเตก็มบรวิบผรณรททที่คงอยซูข่ของพระองคห์อคำจถถูกขคัดจคังหวะโดยกคำรดคคำเนลินชบีวลิตทบีที่สะเพรล่คำในสล่วนของผถูข้เชอที่อ พระ
ครลิสตร์ทรงอยถูล่ในเรคำเพรคำะพระคกุณ แตล่มคันเปป็นควคำมรคับผลิดชอบของเรคำทบีที่จะรคักษคำภคำชนะนบีนี้ใหข้สะอคำด เรคำเปป็น
พลคับพลคำทบีที่พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ประทคับอยถูล่ภคำยใน แตล่เพอที่อทบีที่พระองคร์จะทรงเตลิมเตร็มชบีวลิตของเรคำ เรคำตข้องสะอคำด-
ถถูกแยกตคันี้งใหข้บรลิสกุทธลิธิ์, จลิตใจ, วลิญญคำณ, และรล่คำงกคำย (1 ธส. 5:23) พระเยซถูทรงอยถูล่ในผถูข้เชอที่อทกุกคน แตล่ไมล่ใชล่ผถูข้เชอที่อ
ทกุกคนมบีควคำมสกุขกคับควคำมเตร็มบรลิบถูรณร์ของกคำรสถลิตอยถูล่ดข้วยของพระองคร์ พระเยซถูไดข้เสดร็จมคำเพอที่อทบีที่เรคำจะมบีชบีวลิต 
และผถูข้เชอที่อทกุกคนมทชบีวลิต-ถซงแมข้ครลิสเตบียนบคำงคนยคังคงเปป็นทารกในพระครลิสตร์ โดยมบีควคำมสกุขกคับสลิที่งดบีทบีที่สกุดอคันดคับ
สองหรออสคำมของพระเจข้คำแทนทบีที่จะมบีควคำมสกุขกคับชบีวลิตอคันบรลิบถูรณร์ทบีที่เปป็นสลิทธลิโดยกคคำเนลิดของพวกเขคำ

เอเฟซคัส 5:18 บคัญชคำเรคำใหข้ “ถผกเตริมเตต็มดข้วยพระวลิญญคำณ”-แตล่กล่อนทบีที่เรคำจะถถูกเตลิมเตร็มดข้วยพระ
วลิญญคำณ เรคำตข้องถถูกทคคำใหข้วล่คำงเปลล่คำจคำกสลิที่งออที่นทกุกสลิที่งกล่อน ไมล่มบีภคำชนะใดสคำมคำรถถซูกเตริมเตก็มอยข่างสมบซูรณห์ไดด้ดข้วย
สลิที่งหนซที่งจนกวล่คำมคันถถูกทคคำใหข้วล่คำงเปลล่คำอยล่คำงสลินี้นเชลิงจคำกอบีกสลิที่งหนซที่ง-นคัที่นคออ แทร็งกร์นนี้คคำหข้คำรข้อยแกลลอนไมล่สคำมคำรถถถูก
เตลิมดข้วยนนี้คคำจนเตร็มอยล่คำงสมบถูรณร์ไดข้หคำกมบีเมลร็ดทรคำยเมลร็ดหนซที่งอยถูล่ในมคัน มคันจะมบีนนี้คคำบวกทราย นบีที่เปป็นจรลิงในชบีวลิต
ของครลิสเตบียน เพอที่อทบีที่เรคำจะมบีควคำมสกุขกคับกคำรสถลิตอยถูล่ดข้วยทบีที่ยคัที่งยอนและเตลิมเตร็มของพระเยซถู เรคำตข้องถถูกทคคำใหข้วล่คำง
เปลล่คำจคำกตคัวเรคำเองและจคำกสลิที่งทคันี้งปวงทบีที่จะกลบควคำมเตร็มบรลิบถูรณร์ของพระองคร์ ผถูข้เชอที่อทบีที่ถถูกแยกตคันี้งไวข้ยล่อมรถูข้จคักกคำร
ตระหนคักรถูข้อคันเปป็นสกุขและมบีสตลิเกบีที่ยวกคับกคำรสถลิตอยถูล่ดข้วยของพระเยซถูอยถูล่ทกุกเวลคำ และผถูข้เชอที่อเชล่นนคันี้นกร็รถูข้จคักควคำม
มคัที่นใจเรอที่องพระคกุณอคันเพบียงพอของพระครลิสตร์, ควคำมดบีงคำมของพระองคร์, และฤทธลิธิ์เดชทบีที่รคักษคำไวข้ของพระองคร์

“กริที่งจะออกผลเองไมข่ไดด้นอกจากจะตริดอยซูข่กทบเถาฉทนใด ทข่านททนี้งหลายจะเกริดผลไมข่ไดด้นอกจากทข่านจะ
เขด้าสนริทอยซูข่ในเราฉทนนทนี้น” กลิที่งทบีที่ไมล่ตลิดอยถูล่กคับเถคำกร็ไมล่ออกผล-กคับครลิสเตบียนกร็เปป็นเชล่นนคันี้น วลิธบีเดบียวทบีที่จะมบีควคำมสกุข
อยล่คำงแทข้จรลิงในพระเยซถูคออ ยอมจทานนอยข่างเตก็มเปปปี่ยมตล่อพระองคร์, เขข้คำสนลิท, ถถูกทคคำใหข้วล่คำงเปลล่คำจคำกสลิที่งทคันี้งปวง
และถถูกเตลิมเตร็มดข้วยพระวลิญญคำณของพระองคร์, ควคำมรคักของพระองคร์, และกคำรสถลิตอยถูล่ดข้วยของพระองคร์ ผถูข้เชอที่อ



หลคำยพคันคนบล่นวล่คำพวกเขคำไมล่มบีควคำมชอที่นชมยลินดบีทบีที่ครลิสเตบียนคนออที่นๆมบี-แตล่พวกเขคำไมล่ไดข้เอคำกคำรขคำดควคำมชอที่นชม
ยลินดบีนคันี้นไปไวข้ทบีที่แหลล่งทบีที่มคำอคันถถูกตข้อง ผถูข้เชอที่อแบบนคันี้นไมล่ไดข้ถถูกเตลิมเตร็มดข้วย “ควคำมชอที่นชมยลินดบีอคันเหลออจะกลล่คำวและ
เปปปี่ยมดข้วยสงล่คำรคำศบี” เพรคำะกคำรรล่วมสนลิทของพวกเขคำกคับพระครลิสตร์มบีนข้อยเหลออเกลิน พวกเขคำแสวงหคำกคำรเกลิดผล
และควคำมชอที่นชมยลินดบีในกลิจกรรมตล่คำงๆของครลิสตจคักร หรออในกคำรทคคำบคำงสลิที่งเพอที่อชกุมชนและเพอที่อเพอที่อนมนกุษยร์ดข้วย
กคัน; แตล่ควคำมบรลิบถูรณร์แหล่งพระคกุณของพระเจข้คำและควคำมเตร็มเปปปี่ยมของควคำมชอที่นชมยลินดบีมคำกร็ตล่อเมอที่อสลิที่งใดกร็ตคำมทบีที่
เรคำกระทคคำ, ไมล่วล่คำนข้อยหรออใหญล่, ถถูกกระทคคำเพอที่อถวคำยเกบียรตลิแดล่พระเจข้คำแตล่เพบียงผถูข้เดบียว

ผถูข้แตล่งเพลงสดกุดบีกลล่คำวอยล่คำงแทข้จรลิงวล่คำ “คนทบีที่ถถูกปลถูกไวข้ในพระนลิเวศของพระเยโฮวคำหร์จะเจรลิญขซนี้นใน
บรลิเวณของพระเจข้คำของเรคำทคันี้งหลคำย เขคำแกล่แลข้วกร็ยคังเกลิดผล เขคำจะมบีนนี้คคำเลบีนี้ยงเตร็มและเขบียวสดอยถูล่” (เพลงสดกุดบี 
92:13,14) ผถูข้เชอที่อไมล่สคำมคำรถออกผลโดยกคำรพยคำยคำมทบีที่จะทคคำหนข้คำทบีที่คนตข้นเรออนตคำมวลิธบีของเขคำเอง, ทคคำเพอที่อชมรม
ตล่คำงๆ, กลิจกรรมชกุมชน, องคร์กรฝฝ่คำยพลเรออนทคันี้งหลคำย-ไมล่แมข้แตล่เพอที่อครลิสตจคักร ผลเดบียวทบีที่ถวคำยเกบียรตลิแดล่พระเจข้คำ
มคำจคำกหคัวใจทบีที่มอบถวคำยทคันี้งหมดแดล่พระเยซถู โดยกระทคคำสลิที่งทคันี้งปวงผล่คำนทคำงพระองคร์และเพอที่อถวคำยเกบียรตลิ
พระนคำมประเสรลิฐของพระองคร์ กคำรเขข้คำสนลิทในพระเยซถู (และพระเยซถูเขข้คำสนลิทอยถูล่ในผถูข้เชอที่อ) ยล่อมกล่อใหข้เกลิดผล 
กคำรดคคำเนลินในสคำมคัคคบีธรรมกคับพระเยซถูคออ ขข้อกคคำหนดทบีที่จคคำเปป็นของพระเจข้คำหคำกเรคำอยคำกออกผล เพรคำะวล่คำ
พระองครทรงเปป็นแหลข่งททที่มาของกคำรเกลิดผลทกุกอยล่คำง 

ขข้อ 5: “เราเปป็นเถาองตุข่น ทข่านททนี้งหลายเปป็นกริที่ง ผซูด้ททที่เขด้าสนริทอยซูข่ในเราและเราเขด้าสนริทอยซูข่ในเขา ผซูด้นทนี้นจะ
เกริดผลมาก เพราะถด้าแยกจากเราแลด้วทข่านจะททาสริที่งใดไมข่ไดด้เลย”

ในทบีที่นบีนี้องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำทรงทวนซนี้คคำควคำมคลิดสคคำคคัญทบีที่ถถูกนคคำเสนอในพระคคคำขข้อแรกของบทนบีนี้ 
และโดยกคำรทวนซนี้คคำของพระองคร์เรคำตระหนคักถซงควคำมสคคำคคัญยลิที่งยวดของคคคำสอนของพระองคร์ตรงนบีนี้-นคัที่นคออ ควคำม
สคัมพคันธร์ระหวล่คำงพระครลิสตร์กคับครลิสเตบียนตข้องเหมออนกคับควคำมสคัมพคันธร์ระหวล่คำงเถคำองกุล่นกคับกลิที่งทคันี้งหลคำยของมคัน 
เคลร็ดลคับของกคำรออก “ผลมคำก” (และกคำรเปป็นสลิที่งทบีที่องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำทรงอยคำกใหข้เรคำเปป็น) คออกคำรเขข้คำสนลิทใน
พระเยซถู ประสบกคับกคำรรล่วมสนลิทอคันใกลข้ชลิดกคับพระองคร์ทกุกชคัที่วขณะของทกุกวคัน แสวงหคำพระประสงคร์ของ
พระองคร์เทล่คำนคันี้น กระทคคำแตล่สลิที่งเหลล่คำนคันี้นทบีที่จะถวคำยเกบียรตลิและสงล่คำรคำศบีแดล่พระนคำมประเสรลิฐของพระองคร์แทนทบีที่จะ
นคคำสงล่คำรคำศบีและเกบียรตลิมคำสถูล่ตคัวเองหรออมคำสถูล่เพอที่อนมนกุษยร์ของเรคำ

“เราเปป็นเถาองตุข่น ทข่านททนี้งหลายเปป็นกริที่ง” กลล่คำวอบีกนคัยหนซที่ง มคันไมล่ใชล่ควคำมสคำมคำรถของเราหรออควคำมพอ
เพบียงของเราทบีที่ทคคำใหข้เกลิดผถูข้เชอที่อทบีที่ออกผล เรคำตข้องยอมรคับวล่คำเรคำไมล่คถูล่ควรและไมล่พอเพบียง สลิที่งทบีที่พระเยซถูกคคำลคังตรคัสใน
ทบีที่นบีนี้กร็คออวล่คำ ภายในตทวเราเองเรคำไมล่ดบีไปกวล่คำกลิที่งๆหนซที่งทบีที่ถถูกแยกขคำดจคำกเถคำเลย กลิที่งเชล่นนคันี้นกร็แหข้ง ตคำย และไรข้ผลอ
ยล่คำงแนล่นอน แตล่กลิที่งทบีที่ถถูกเชอที่อมตลิดกคับเถคำกร็มบีชบีวลิตอยถูล่ และเกลิดผลออกมคำ

“เพราะถด้าแยกจากเราแลด้วทข่านจะททาสริที่งใดไมข่ไดด้เลย” ในทบีที่นบีนี้เรคำเหร็นวล่คำเรคำตข้องพซที่งพคำพระครลิสตร์ในทกุกสลิที่ง
และกคำรออกผลของเรคำกร็มคำโดยทคำงฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์, ควคำมสคำมคำรถของพระองคร์, ควคำมพอเพบียงของ
พระองคร์ กลิที่งๆหนซที่งไมล่มบีทรคัพยคำกรทบีที่จะเกลิดผลไดข้นอกเสบียจคำกวล่คำมคันถถูกเชอที่อมตลิดกคับเถคำ เถาใหข้ชบีวลิต, พลคัง, ควคำม
สคำมคำรถเพอที่อทบีที่จะเกลิดผล ผถูข้เชอที่อทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วถถูกเชอที่อมตลิดกคับเถคำองกุล่นแทข้นคันี้น คออพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำ-และผล่คำน
ทคำงพระองคร์, โดยฤทธลิธิ์อคคำนคำจของพระองคร์, เรคำจซงไดข้รคับควคำมสคำมคำรถทบีที่จะเกลิดผลไดข้



อคัครทถูตเปคำโลกลล่คำววล่คำ “ขข้คำพเจข้คำถถูกตรซงไวข้กคับพระครลิสตร์แลข้ว แตล่ขข้คำพเจข้คำกร็ยคังมบีชบีวลิตอยถูล่ ไมข่ใชข่ขด้าพเจด้าเอง
มทชทวริตอยซูข่ตข่อไป แตข่พระครริสตห์ตข่างหากททที่ทรงมทชทวริตอยซูข่ในขด้าพเจด้า และชบีวลิตซซที่งขข้คำพเจข้คำดคคำเนลินอยถูล่ในรล่คำงกคำยขณะนบีนี้ 
ขด้าพเจด้าดทาเนรินอยซูข่โดยความเชพที่อในพระบตุตรของพระเจด้า ผถูข้ไดข้ทรงรคักขข้คำพเจข้คำ และไดข้ทรงสละพระองคร์เองเพอที่อ
ขข้คำพเจข้คำ” (กท. 2:20)

ในสวนองกุล่น กลิที่งออกผลเปป็นพวงองกุล่น แตล่กลิที่งไมล่กข่อใหด้เกริดองกุล่นเหลล่คำนคันี้น และหากไมข่ใชข่เพราะเถาองตุข่นกร็คง
ไมล่มบีพวงองกุล่นเลย นบีที่เปป็นจรลิงเชล่นกคันในชบีวลิตของผถูข้เชอที่อ เรคำตข้องตระหนคักถซงควคำมอล่อนแอของเรคำเอง, ควคำมไมล่พอ
เพบียงของเรคำเอง, ควคำมไมล่สคำมคำรถของเรคำเองทบีที่จะรคับใชข้พระเจข้คำภคำยในตคัวเรคำเอง เรคำตข้องตระหนคักถซงควคำมจรลิง
อคันเตร็มเปปปี่ยมของฟปลลิปปป 4:13 และกลล่คำวรล่วมกคับเปคำโลวล่คำ “ขข้คำพเจข้คำกระทคคำทกุกสลิที่งไดข้โดยพระครริสตห์ผถูข้ทรงเสรลิม
กคคำลคังขข้คำพเจข้คำ”

“ถข้คำแยกจคำกเรคำแลข้วทล่คำนจะทคคำสลิที่งใดไมล่ไดข้เลย” ในภคำษคำกรบีกอล่คำนวล่คำ “แยกขคำดจคำกเรคำ, หรออถซูก
ตทดขาดจคำกเรคำ ทล่คำนทคันี้งหลคำยกร็ทคคำอะไรไมล่ไดข้เลย”-แตล่คคคำตรคัสนบีนี้ไมล่เกบีที่ยวขข้องอะไรเลยกคับกคำรรวมเปป็นหนซที่งเดบียวกคัน
ระหวล่คำงพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำกคับผถูข้เชอที่อทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้ว, กคำรรวมเปป็นหนซที่งเดบียวกคันทบีที่ไมล่อคำจถถูกตคัดขคำดไดข้ (รม. 
8:38,39) พระเยซถูกคคำลคังตรคัสในทบีที่นบีนี้ถซงการขทดจทงหวะของการรข่วมสามทคคทธรรม และตรคัสถซงกคำรทบีที่เรคำตข้องพซที่งพคำ
พระองคร์ในทกุกสลิที่ง ครลิสเตบียนไมล่สคำมคำรถทคคำสลิที่งดบีใดๆในฝฝ่คำยวลิญญคำณไดข้เลย, เขคำไมล่สคำมคำรถพถูดอยล่คำงถถูกตข้อง, คลิด
อยล่คำงถถูกตข้อง, หรออดคคำเนลินชบีวลิตอยล่คำงทบีที่เขคำควรดคคำเนลินไดข้หคำกเขคำไมล่เปป็นครลิสเตบียนททที่เขด้าสนริท เมอที่อถถูกตคัดขคำดจคำก
กคำรรล่วมสคำมคัคคบีธรรมกคับพระเยซถู ผถูข้เชอที่อกร็ไมล่สคำมคำรถหวคังวล่คำจะถวคำยเกบียรตลิพระองคร์โดยกคำรเกลิดผลไดข้

ในเอเฟซคัส 5:22-32 พระเยซถูและครลิสตจคักรถถูกเปรบียบเทบียบกคับสคำมบีและภรรยคำ ตคำมทบีที่พระวจนะของ
พระเจข้คำกลล่คำว สคำมบีและภรรยคำไมล่เปป็นสองอบีกตล่อไป แตล่เปป็นเนอนี้อหนคังเดทยว กระนคันี้นมคันกร็เปป็นไปไดข้อยล่คำงแนล่นอน 
(และไมล่ใชล่เรอที่องแปลก) ทบีที่คถูล่สคำมบีภรรยคำทบีที่รคักกคันอยล่คำงมคำกจะมบีสคำมคัคคบีธรรมทบีที่ขคำดตอน, ขคำดกคำรตลิดตล่อสอที่อสคำรยคำม
อยถูล่ดข้วยกคัน; แตล่เขคำทคันี้งสองกก็ยทงเปป็นสามทภรรยากทนอยซูข่เหมพอนเดริม และเมอที่อสคำมคัคคบีธรรมถถูกฟฟฟื้นคอนดคังเดลิม พวกเขคำ
กร็ไมล่ไปหคำผถูข้รคับใชข้เพอที่อใหข้ประกอบพลิธบีสมรสใหมล่อบีกรอบ! สคำมคัคคบีธรรมถถูกฟฟฟื้นคอนดคังเดลิมเพรคำะวล่คำพวกเขคำแตล่งงคำน
กคันแลข้วและพวกเขคำรคักกคัน

นบีที่เปป็นจรลิงเชล่นกคันกคับผถูข้เชอที่อทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้ว เรคำรคักพระเยซถู และพระองคร์ทรงรคักเรคำมคำกกวล่คำเปป็นลข้คำน
เทล่คำเทบียบกคับทบีที่เรคำรคักพระองคร์! พระองคร์ทรงปรคำรถนคำกคำรรล่วมสคำมคัคคบีธรรมกคับเรคำมคำกกวล่คำทบีที่เรคำจะรถูข้ไดข้ และเมอที่อ
สคำมคัคคบีธรรมถถูกตทดขาดระหวล่คำงพระเยซถูกคับครลิสเตบียนคนนคันี้น พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์กร็ทรงฟป้องใจครลิสเตบียนคนนคันี้น
และชคักนคคำเขคำกลคับมคำ ยกตคัวอยล่คำงเชล่น เปโตรไมล่ไดข้ถถูกขคับออกไปจคำกองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำเทล่คำทบีที่เกบีที่ยวขข้องกคับควคำม
เปป็นสคำวกของเขคำ แตล่เมอที่อเขคำปฏริเสธพระเยซถู กคำรรล่วมสคำมคัคคบีธรรมของเขคำกคับองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเขคำกร็ถถูก
ตคัดขคำด จคำกนคันี้นเมอที่อพระเยซถูทรงมองไปทบีที่เปโตรพรข้อมกคับควคำมอล่อนโยนทบีที่ทคคำใหข้เขคำออกไปและรข้องไหข้ในกคำรกลคับ
ใจใหมล่อคันขมขอที่น กคำรรล่วมสคำมคัคคบีธรรมนคันี้นกร็ถถูกฟฟฟื้นคอนดคังเดลิม-และพระวจนะของพระเจข้คำกลล่คำวชคัดเจนวล่คำเปโตรก
ลคำยเปป็นผถูข้รคับใชข้ทบีที่ยลิที่งใหญล่กล่อนสลินี้นสกุดงคำนรคับใชข้ของเขคำ เขคำเปป็นลถูกคนหนซที่งของพระเจข้คำกข่อนเขคำปฏลิเสธองคร์พระผถูข้
เปป็นเจข้คำ และเขคำไมล่ไดข้หยกุดทบีที่จะเปป็นลถูกของพระเจข้คำแมข้ในยคำมทบีที่กคำรรล่วมสคำมคัคคบีธรรมถถูกตคัดขคำด เขคำไมล่ไดข้ถถูกตคัด
ออกจคำกสคำมคัคคบีธรรมทบีที่มคัที่นคงของเขคำกคับพระเยซถู การรข่วมสามทคคทธรรมระหวล่คำงเขคำกคับพระองคร์ถถูกตคัดขคำด



ทล่คำนทบีที่รคัก เรคำตข้องตอที่นตคัวอยถูล่เสมอเกรงวล่คำพญคำมคำรจะทคคำใหข้เรคำมบีใจจดจล่ออยถูล่กคับบคำงสลิที่งนอกเหนออจคำกพระ
เยซถู อคันเปป็นกคำรทคคำใหข้เรคำขคำดกคำรมบีสคำมคัคคบีธรรมกคับพระองคร์ และถข้คำผถูข้ลล่อลวงนคันี้นสคำมคำรถทคคำใหข้เรคำเรลิที่มทบีที่จะ
สคำละวนอยถูล่กคับตคัวเรคำเอง, ทคคำตคำมใจชอบ, และจดจล่ออยถูล่กคับตคัวเอง กคำรออกผลของเรคำกร็จะเปป็นงล่อยอยล่คำงสลินี้นเชลิง! 
คนทบีที่นล่คำสคังเวชและหลอกตคัวเองมคำกทบีที่สกุดในโลกคออ ครลิสเตบียนทบีที่, ในกคำรเปป็นพยคำนเพอที่อพระครลิสตร์, กลินผลของตคัว
เองและโอข้อวดในควคำมสคคำเรร็จตล่คำงๆและชคัยชนะทคันี้งหลคำยของตคัวเขคำเอง ยลิที่งเรคำอกุทลิศตคัวใหข้แกล่พระครลิสตร์อยล่คำงเตร็ม
เปปปี่ยมมคำกเทล่คำไร พระองคร์กร็ยลิที่งควบคกุมเรคำอยล่คำงเตร็มเปปปี่ยมมคำกเทล่คำนคันี้น-จลิตใจ, วลิญญคำณ, และรล่คำงกคำย-เรคำจะยลิที่งมบี
ควคำมนคับถออตล่อตคัวเรคำเองนข้อยลงและเรคำจะยลิที่งถวคำยเกบียรตลิและสงล่คำรคำศบีแดล่พระนคำมประเสรลิฐของพระองคร์มคำก
เทล่คำนคันี้น

ขข้อ 6: “ถด้าผซูด้ใดมริไดด้เขด้าสนริทอยซูข่ในเรา ผซูด้นทนี้นกก็ตด้องถซูกทรินี้งเสทยเหมพอนกริที่ง แลด้วกก็เหทที่ยวแหด้งไป และเขา
รวบรวมไวด้ทรินี้งในไฟเผาเสทย”

นบีที่คออพระคคคำอบีกขข้อทบีที่ถถูกเขข้คำใจผลิดและถถูกตบีควคำมผลิดอยล่คำงกวข้คำงขวคำง แตล่ผมขอกลล่คำวซนี้คคำวล่คำ ถข้คำเรคำศซกษคำ
คข้นควข้คำและแยกแยะพระวจนะอยล่คำงถถูกตข้อง เรคำกร็จะไมล่มบีปฝัญหคำในกคำรเหร็นวล่คำพระเยซถูเจข้คำทรงสอนอะไรในทบีที่นบีนี้

“ถด้าผซูด้ใดมริไดด้เขด้าสนริทอยซูข่ในเรา...” นคักอรรถคำธลิบคำยบคำงทล่คำนและอคำจคำรยร์บคำงทล่คำนชบีนี้ไปทบีที่คคคำวล่คำ “man” 
ในวลบีนบีนี้ แตล่เหลล่คำผถูข้รถูข้ภคำษคำกรบีกบอกเรคำวล่คำ “man” ไมล่ถถูกพบในภคำษคำเดลิมเลย ในภคำษคำกรบีกวลบีนบีนี้อล่คำนวล่คำ “ถข้คำผซูด้ใด 
(anyone) มลิไดข้เขข้คำสนลิทอยถูล่ในเรคำ ผถูข้นคันี้นกร็ตข้องถถูกทลินี้งเสบียเหมออนกลิที่ง”

ทบีที่พระเยซถูทรงหมคำยถซงโดยถข้อยคคคำเหลล่คำนบีนี้กร็คออวล่คำ ถข้คำผถูข้เชอที่อคนใดยคังอยถูล่นอกกคำรรล่วมสคำมคัคคบีธรรมของ
พระองคร์ตล่อไป ผถูข้เชอที่อคนนคันี้นกร็ “ถถูกโยนออกไป” บคัดนบีนี้แนล่นอนวล่คำถข้อยคคคำเหลล่คำนบีนี้ไมล่อคำจถถูกพถูดถซงคนไมข่เชพที่อไดข้ หรออ
ถถูกพถูดถซงคนทบีที่แคล่อด้างตทววล่คำรอดแลข้ว พระเยซถูกคคำลคังตรคัสตรงนบีนี้เกบียวกคับกลิที่งเหลล่คำนคันี้นทบีที่ถถูกเชอที่อมตลิดกคับเถคำ และกลิที่งใด 
(ผถูข้เชอที่อคนใด) ทบีที่ไมล่ออกผลและทบีที่ยคังอยถูล่นอกกคำรรล่วมสคำมคัคคบีธรรมกคับพระองคร์ตล่อไปกร็ถซูกโยนออกไป-แตล่นคัที่นไมล่ไดข้
หมคำยควคำมวล่คำผถูข้เชอที่อคนนคันี้นไมล่รอด, ถถูกตคัดออกและถถูกพลิพคำกษคำลงโทษชคัที่วนลิรคันดรร์ในบซงไฟนคันี้น มคันหมคำยควคำมวล่คำผถูข้
เชอที่อแบบนคันี้นไดข้มคำถซงจกุดแหล่งควคำมไรข้ประโยชนร์แลข้วเทล่คำทบีที่เกบีที่ยวขข้องกคับควคำมเปป็นคนตข้นเรออนและกคำรออกผล

ใหข้เรคำพลิจคำรณคำอยล่คำงตคันี้งใจมคำกขซนี้นในควคำมจรลิงทบีที่องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำทรงสอนในทบีที่นบีนี้: เรคำตข้องจคคำใหข้
ขซนี้นใจวล่คำพระองคร์กคคำลคังตรคัสถซงครลิสเตบียนและกคำรเดลินทคำงของครลิสเตบียนในโลกนบีนี้ และวคัตถกุประสงคร์หลคักของผถูข้เชอที่อ
บนโลกกร็คออ เพอที่อเกลิดผล-“ผลมคำกขซนี้น ใชล่แลข้ว ผลเยอะ” อคันเปป็นกคำรถวคำยเกบียรตลิและสงล่คำรคำศบีแดล่พระเจข้คำพระ
บลิดคำ

เรคำตข้องจคคำใหข้ขซนี้นใจดข้วยถซงขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำเมอที่อพระเยซถูตรคัสถซงผถูข้เชอที่อทบีที่ไรข้ผลทบีที่ถถูก “โยนออกไป” กคำรโยน
ออกไปนคันี้นจะตข้องถถูกกระทคคำโดย “ผถูข้ดถูแลรคักษคำ” นคัที่นคออ พระเจข้คำพระบลิดคำ และดข้วยเหตกุนบีนี้จซงหมคำยถซงกคำรเอคำของ
ประทคำนตล่คำงๆไปเสบียซซที่งไดข้ประทคำนใหข้แกล่ผถูข้เชอที่อคนนคันี้นแตล่ซซที่งเขคำไมล่ไดข้พคัฒนคำหรออใชข้เพอที่อถวคำยเกบียรตลิแดล่พระเจข้คำ 
มคันหมคำยถซงโอกคำสตล่คำงๆซซที่งไดข้ถถูกหยลิบยอที่นใหข้แตล่ซซที่งครลิสเตบียนคนนคันี้นไมล่ไดข้ใชข้ประโยชนร์ ในลถูกคำ 8:18 พระเยซถูตรคัส
วล่คำ “เหตกุฉะนคันี้น ทล่คำนทคันี้งหลคำยจะฟฝังอยล่คำงไรกร็จงเอคำใจจดจล่อ เพรคำะวล่คำผถูข้ใดมบีอยถูล่แลข้วจะทรงเพลิที่มเตลิมใหข้แกล่ผถูข้นคันี้นอบีก 
แตล่ผถูข้ใดไมล่มบี แมด้ซขที่งเขาคริดวข่ามทอยซูข่นทนี้นจะทรงเอาไปจากเขา”



ในมคัทธลิว 5:13 พระเยซถูตรคัสแกล่เหลล่คำสคำวกของพระองคร์วล่คำ “ทล่คำนทคันี้งหลคำยเปป็นเกลออแหล่งโลก แตล่ถข้คำ
เกลออนคันี้นหมดรสเคร็มไปแลข้ว จะทคคำใหข้กลคับเคร็มอบีกอยล่คำงไรไดข้ แตล่นคันี้นไปกร็ไมล่เปป็นประโยชนร์อะไร มบีแตล่จะทลินี้งเสบีย
สคคำหรคับคนเหยบียบยที่คคำ” เมอที่อเกลออสถูญเสบียคกุณสมบคัตลิทบีที่ชคคำระใหข้บรลิสกุทธลิธิ์ของมคันไป มคันกร็ไรข้ประโยชนร์ และมคันกร็เปป็น
เชล่นนคันี้นกคับครลิสเตบียนทบีที่ไดข้สถูญเสบียฤทธลิธิ์เดชของตนในกคำรชนะดวงวลิญญคำณ, ออกผล, และถวคำยเกบียรตลิแดล่พระเจข้คำ
ในกคำรดคคำเนลินชบีวลิตแตล่ละวคัน

ใน 2 ยอหร์น ขข้อ 8 เรคำถถูกเตออนสตลิวล่คำ “ทล่คำนทคันี้งหลคำยจงระวคังตคัวใหข้ดบี เพพที่อเราจะไดด้ไมข่สซูญเสทยสริที่งททที่เราไดด้
กระททามาแลทว แตล่จะไดข้รคับบคคำเหนร็จเตร็มทบีที่” คคคำเตออนสตลินบีนี้ไมล่อคำจมบีอะไรทบีที่เกบีที่ยวขข้องกคับกคำรไถล่เลย เพรคำะวล่คำเรคำ
 “ไมล่ไดข้กระทคคำ” ใหข้เกลิดกคำรไถล่ของเรคำอยล่คำงแนล่นอน พระเยซถูไดด้ทรงซพนี้อกคำรไถล่แลข้วโดยทคำงพระโลหลิตทบีที่ไหลออก
ของพระองคร์ และเมอที่อเรคำรคับพระรคำชกลิจทบีที่เสรร็จสลินี้นแลข้วของพระองคร์และวคำงใจในพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของ
พระองคร์ เรคำกร็ถถูกไถล่และถถูกชคคำระใหข้สะอคำด แตล่ยอหร์นกคคำลคังพถูดถซงบคคำเหนร็จตล่คำงๆและควคำมเปป็นคนตข้นเรออนเมอที่อ
เขคำกลล่คำววล่คำ “เพอที่อเรคำจะไดข้ไมล่สถูญเสบียสลิที่งทบีที่เรคำไดข้กระทคคำมคำแลข้ว” ดคังนคันี้น กคำร “ถถูกโยนออกไป” จซงหมคำยควคำมวล่คำ
ผถูข้เชอที่อคนนคันี้นถถูกวคำงไวข้ตล่คำงหคำก, หรออกลล่คำวไดข้วล่คำถถูกวคำงไวข้บนชคันี้นวคำง-ไมล่เกลิดผลและไมล่เปป็นประโยชนร์ตล่อพระเจข้คำ

“และพวกเขารวบรวมพวกมทนไวด้ทรินี้งพวกมทนในไฟเผาเสทย” จงสคังเกตกคำรเปลบีที่ยนจคำกเอกพจนร์เปป็น
พหถูพจนร์-“พวกเขา...พวกมทน...พวกมทน” พระเยซถูไมล่ไดข้ตรคัสวล่คำ “คนๆหนซที่ง (เอกพจนร์) รวมรวมเขา (เอกพจนร์) 
และโยนเขาเขข้คำไปในไฟ” พระองคร์ตรคัสวล่คำ “พวกเขา (พหถูพจนร์) รวบรวมพวกมทน (พหถูพจนร์) ไวข้ทลินี้งพวกมทน 
(พหถูพจนร์) ในไฟเผคำเสบีย” เมอที่ออล่คำนพระคคคำขข้อนบีนี้จคำกภคำษคำกรบีก เรคำพบวล่คำ “ถข้คำผถูข้ใดไมล่เขข้คำสนลิทอยถูล่ในเรคำ เขคำกร็ถถูก
โยนออกไปเหมออนกลิที่งๆหนซที่ง และคนทคันี้งหลคำยรวบรวมพวกมทนและโยนพวกมทนเขข้คำไปในไฟและพวกมทนถซูกเผา” 
เรคำเหร็นไดข้อยล่คำงงล่คำยดคำยวล่คำ “พวกมคัน” ออกมคำจคำกผถูข้นคันี้นทบีที่ถถูก “โยนออกไป”

เรคำพบควคำมกระจล่คำงมคำกขซนี้นเกบีที่ยวกคับเรอที่องนบีนี้ใน 1 โครลินธร์ 3:11-15: “เพรคำะวล่คำผถูข้ใดจะวคำงรคำกออที่นอบีกไมล่
ไดข้แลข้ว นอกจคำกทบีที่วคำงไวข้แลข้วคออพระเยซถูครลิสตร์ แลข้วบนรคำกนคันี้นถข้คำผถูข้ใดจะกล่อขซนี้นดข้วยทองคคคำ เงลิน เพชรพลอย ไมข้ 
หญข้คำแหข้งหรออฟคำง กคำรงคำนของแตล่ละคนกร็จะไดข้ปรคำกฏใหข้เหร็น เพรคำะเวลคำวคันนคันี้นจะใหข้เหร็นไดข้ชคัดเจน เพรคำะวล่คำ
จะเหร็นชคัดไดข้ดข้วยไฟ ไฟนทนี้นจะพริสซูจนห์ใหด้เหก็นการงานของแตข่ละคนวข่าเปป็นอยข่างไร ถข้คำกคำรงคำนของผถูข้ใดทบีที่กล่อขซนี้นทน
อยถูล่ไดข้ ผถูข้นคันี้นกร็จะไดข้คล่คำตอบแทน ถทาการงานของผผทใดถผกเผาไหมทไป ผผทนลันั้นกก็จะขาดคว่าตอบแทนแตว่ตลัวเขาเองจะ
รอด แตว่เหมมือนดลังรอดจากไฟ” ผถูข้เชอที่อทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วทบีที่ไมล่เปป็นผถูข้เชอที่อททที่เขด้าสนริทกร็กล่อเกลิดกคำรงคำนทคันี้งหลคำยทบีที่ตคำย
แลข้ว และ “พวกมคัน” กร็หมคำยถซงกคำรงคำนทคันี้งหลคำยทบีที่ตคำยแลข้ว-กคำรงคำนทคันี้งหลคำยทบีที่ถถูกจคัดประเภทวล่คำเปป็น “ไมข้, 
หญข้คำแหข้ง, และฟคำง”

พระเยซถูคออรคำกฐคำน แตล่คนทคันี้งหลคำยกล่อขซนี้นบนรคำกฐคำนนคันี้น บคำงคนกล่อทองคคคำ, เงลิน, เพชรพลอย-และยลิที่ง
สลิที่งเหลล่คำนบีนี้ถถูกเผคำมคำกเทล่คำไร พวกมคันกร็ยลิที่งสล่องแสงจข้คำมคำกขซนี้นเทล่คำนคันี้น! พวกมคันจะไมล่สถูญสลคำย แตล่คนทคันี้งหลคำยกร็กล่อ
ไมข้, หญข้คำแหข้ง, และฟคำงเชล่นกคัน และแนล่นอนวล่คำสลิที่งเหลล่คำนบีนี้จะถถูกเผคำอยล่คำงงล่คำยดคำย มคันเปป็นควคำมจรลิงทบีที่วล่คำผถูข้เชอที่อทคันี้ง
หลคำยทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วและถถูกลข้คำงชคคำระดข้วยพระโลหลิตแลข้วกล่อกคำรงคำนทคันี้งหลคำย (ควคำมเปป็นคนตข้นเรออน) ทบีที่ไมล่ดบี 
และกคำรงคำนเหลล่คำนคันี้นจะถถูกเผคำ คนๆนคันี้นจซงจะ “ขคำดคล่คำตอบแทน”-ไมล่ใชล่กคำรสถูญเสบียจลิตวลิญญคำณของเขคำไป-(แตข่
ตทวเขาเองจะรอด แตข่เหมพอนดทงรอดจากไฟ)-แตล่เปป็นกคำรขคำดบคคำเหนร็จ เขคำจะไมล่มบีมงกกุฎหรออถข้วยรคำงวคัลใดๆเลยทบีที่



จะวคำงทบีที่พระบคำทของพระเยซถูในวคันประทคำนมงกกุฎอคันยลิที่งใหญล่นคันี้น! โลท หลคำนชคำยของอคับรคำฮคัม คออตคัวอยล่คำงทบีที่ดบี
ของควคำมจรลิงทบีที่ถถูกนคคำเสนอตรงนบีนี้ ตคำมทบีที่ภคำคพคันธสคัญญคำใหมล่กลล่คำว โลทเปป็นคนชอบธรรมคนหนซที่ง (2 ปต. 2:7,8) 
แตล่เขคำเลออกเมอองตล่คำงๆแหล่งทบีที่รคำบเหลล่คำนคันี้น, เขคำเลออกโลก, ยข้คำยเขข้คำไปในเมอองโสโดม-และกลคับสคัตยร์ มคันทคคำใหข้เขคำ
ตข้องสถูญเสบียทกุกสลิที่งทบีที่เขคำมบี กคำรงคำนทคันี้งหลคำยของเขคำถถูกไฟเผคำ แตล่ตคัวโลทเองไดข้รคับควคำมรอด คกุณจะพบบคันทซกเรอที่อง
รคำวนคันี้นในปฐมกคำล 19 

ในมคัทธลิว 13:41,42 เรคำอล่คำนวล่คำ “บกุตรมนกุษยร์จะใชข้พวกทถูตสวรรคร์ของทล่คำนออกไปเกร็บกวคำดทกุกสลิที่งทบีที่
ทคคำใหข้หลงผลิด และบรรดคำผถูข้ทบีที่ทคคำควคำมชคัที่วชข้คำไปจคำกอคำณคำจคักรของทล่คำน และจะทลินี้งลงในเตคำไฟอคันลกุกโพลง ทบีที่นคัที่น
จะมบีกคำรรข้องไหข้ขบเขบีนี้ยวเคบีนี้ยวฟฝัน” ใชล่แลข้วครคับ พวกทถูตสวรรคร์จะรวบรวม “ทตุกสริที่งททที่ททาใหด้หลงผริด” และจคำกนคันี้น
พวกเขคำจะรวบรวม “บรรดาผซูด้ททที่ททาความชทที่วชด้า” สลิที่งเหลล่คำนคันี้นทบีที่ทคคำใหข้สะดกุดจะถถูกรวบรวมและถถูกเผคำทบีที่บคัลลคังกร์
พลิพคำกษคำสคคำหรคับผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำย ดคังทบีที่พรรณนคำใน 2 โครลินธร์ 5:10: “เพรคำะวล่คำจคคำเปป็นทบีที่เรคำทกุกคนจะตข้องปรคำกฏตคัว
ทบีที่หนข้คำบคัลลคังกร์พลิพคำกษคำของพระครลิสตร์ เพอที่อทกุกคนจะไดข้รคับสมกคับกคำรทบีที่ไดข้ประพฤตลิในรล่คำงกคำยนบีนี้ แลข้วแตล่จะดบีหรออ
ชคัที่ว” “บรรดคำผถูข้ทบีที่ทคคำควคำมชคัที่วชข้คำ” จะถถูกรวบรวมและถถูกโยนเขข้คำไปในบซงไฟนคันี้นทบีที่กคำรพลิพคำกษคำทบีที่พระทบีที่นคัที่งใหญล่สบี
ขคำวของวลิวรณร์ 20:11-15: “ขข้คำพเจข้คำไดข้เหร็นพระทบีที่นคัที่งใหญล่สบีขคำว และเหร็นพระองคร์ผถูข้ประทคับบนพระทบีที่นคัที่งนคันี้น และ
แผล่นดลินโลกและฟป้คำอคำกคำศกร็อคันตรธคำนไปจคำกพระพคักตรร์พระองคร์ และไมล่มบีทบีที่อยถูล่สคคำหรคับแผล่นดลินโลกและฟป้คำ
อคำกคำศนคันี้นตล่อไปเลย ขข้คำพเจข้คำไดข้เหร็นบรรดคำผถูข้ทบีที่ตคำยแลข้ว ทคันี้งผถูข้นข้อยและผถูข้ใหญล่ ยอนอยถูล่จคคำเพคำะพระพคักตรร์พระเจข้คำ 
และหนคังสออตล่คำงๆกร็เปปิดออก หนคังสอออบีกมข้วนหนซที่งกร็เปปิดออกดข้วย คออหนคังสออแหล่งชบีวลิต และผถูข้ทบีที่ตคำยไปแลข้วกร็ถถูก
พลิพคำกษคำตคำมขข้อควคำมทบีที่จคำรซกไวข้ในหนคังสออเหลล่คำนคันี้น ตคำมทบีที่เขคำไดข้กระทคคำ ทะเลกร็สล่งคอนคนทคันี้งหลคำยทบีที่ตคำยในทะเล 
ควคำมตคำยและนรกกร็สล่งคอนคนทคันี้งหลคำยทบีที่อยถูล่ในทบีที่เหลล่คำนคันี้น และคนทคันี้งหลคำยกร็ถถูกพลิพคำกษคำตคำมกคำรกระทคคำของตน
หมดทกุกคน แลข้วควคำมตคำยและนรกกร็ถถูกผลคักทลินี้งลงไปในบซงไฟ นบีที่แหละเปป็นควคำมตคำยครคันี้งทบีที่สอง และผถูข้ใดทบีที่ไมล่มบี
ชอที่อจดไวข้ในหนคังสออแหล่งชบีวลิต ผถูข้นคันี้นกร็ถถูกทลินี้งลงไปในบซงไฟ”

มบีคคคำเตออนทบีที่นล่คำกลคัวตรงนบีนี้สคคำหรคับครลิสเตบียนทกุกคน: ไมล่มบีสลิที่งทบีที่เรบียกกคันวล่คำ “ทคำงสคำยกลคำง” เมอที่อเกบีที่ยวขข้อง
กคับพระเจข้คำ เรคำกคคำลคังเกลิดผลเพอที่อถวคำยเกบียรตลิแดล่พระเจข้คำ หรออไมล่เรคำกร็กคคำลคังกล่อไมข้, หญข้คำแหข้ง, และฟคำงทบีที่จะถถูกเผคำ
มอดไป สลิที่งเหลล่คำนคันี้นทบีที่เรคำกระทคคำ สถคำนทบีที่เหลล่คำนคันี้นทบีที่เรคำไป เพอที่อนฝถูงทบีที่เรคำคบหคำ วลิธบีทบีที่เรคำใชข้เวลคำของเรคำและเงลิน
ของเรคำ-กลล่คำวอบีกนคัยหนซที่งคออ การดทาเนรินชทวริตประจทาวทนของเรา-จะชบีนี้ขคำดวล่คำเรคำกคคำลคังเกลิดผลถวคำยเกบียรตลิแดล่
พระองคร์ หรออกคคำลคังทคคำหนข้คำทบีที่คนตข้นเรออนทบีที่จะถถูกไฟเผคำ

ทล่คำนทบีที่รคัก ความรอด คออกคำรอคัศจรรยร์แหล่งพระคกุณของพระเจข้คำ; พระครลิสตร์คคือควคำมรอดของเรคำ แตล่การ
ออกผลเปป็นอบีกเรอที่องทบีที่แตกตล่คำงไปอยล่คำงสลินี้นเชลิง ในยอหร์น 3:16 เรคำอล่คำนวล่คำ “เพรคำะวล่คำพระเจข้คำ (ทบีที่เปป็นผถูข้ดถูแลรคักษคำ
ในขข้อพระคคคำทบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่) ทรงรคักโลก จนไดข้ทรงประทคำนพระบกุตรองคร์เดบียวของพระองคร์ทบีที่บคังเกลิดมคำ (ทบีที่
เปป็นเถคำองกุล่นแทข้ในขข้อพระคคคำตอนทบีที่เรคำศซกษคำอยถูล่) เพอที่อผถูข้ใดทบีที่เชอที่อในพระบกุตรนคันี้นจะไมล่พลินคำศ แตล่มบีชทวริตนวิรลันดรร” ใน
ยอหร์น 5:24 เรคำอล่คำนวล่คำ “ผถูข้ทบีที่ฟฝังคคคำของเรคำและเชอที่อในพระองคร์ผถูข้ทรงใชข้เรคำมคำ ผถูข้นคันี้นกร็มทชทวริตนวิรลันดรร และไมข่ถถูก
พลิพคำกษคำ แตล่ไดข้ผล่คำนพข้นควคำมตคำยไปสถูล่ชบีวลิตแลข้ว”



ใชล่แลข้วครคับ พระเจข้คำประทคำนชบีวลิตนริรทนดรห์, เปป็นนวิตยร, ทบีที่ไมล่อคำจพลินคำศไดข้แกล่ผถูข้เชอที่อ และขข้อเทร็จจรลิงนบีนี้กร็ถถูก
กลล่คำวชคัดเจนในพระวจนะของพระเจข้คำ พระเยซถูตรคัสวล่คำ “แกะของเรคำยล่อมฟฝังเสบียงของเรคำ และเรคำรถูข้จคักแกะเหลล่คำ
นคันี้น และแกะนคันี้นตคำมเรคำ เราใหด้ชอีววิตนวิรลันดรรแกข่แกะนทนี้น และแกะนทนี้นจะไมว่พวินาศเลย และจะไมข่มทผซูด้ใดแยข่งชริงแกะ
เหลข่านทนี้นไปจากมพอของเราไดด้ พระบริดาของเราผซูด้ประทานแกะนทนี้นใหด้แกข่เราเปป็นใหญข่กวข่าทตุกสริที่ง และไมข่มทผซูด้ใด
สามารถชริงแกะนทนี้นไปจากพระหทตถห์ของพระบริดาของเราไดด้” (ยอหร์น 10:27-29)

ชบีวลิตทบีที่ดคคำรงอยถูล่เปป็นนลิตยร์และไมล่อคำจพลินคำศไดข้เลยนคันี้นซซที่งผถูข้เชอที่อเปป็นเจข้คำของกร็ถถูกประกคำศผล่คำนทคำงปลคำย
ปคำกกคำทบีที่ไดข้รคับกคำรดลใจของเปคำโลเชล่นกคัน:

“แลข้วใครจะใหข้เรคำทคันี้งหลคำยขคำดจคำกควคำมรคักของพระครลิสตร์ไดข้เลล่คำ จะเปป็นควคำมยคำกลคคำบคำก หรออควคำม
ทกุกขร์ หรออกคำรขล่มเหง หรออกคำรกคันดคำรอคำหคำร หรออกคำรเปลออยกคำย หรออกคำรถถูกโพยภคัย หรออกคำรถถูกคมดคำบหรออ...
แตล่วล่คำในเหตกุกคำรณร์ทคันี้งปวงเหลล่คำนบีนี้ เรคำมบีชคัยเหลออลข้นโดยพระองคร์ผถูข้ไดข้ทรงรคักเรคำทคันี้งหลคำย เพราะขด้าพเจด้าเชพที่อมทที่นวข่า
แมด้ความตาย หรพอชทวริต หรพอบรรดาทซูตสวรรคห์ หรพอเจด้าผซูด้ครอบครองอาณาจทกร หรพอเจด้าผซูด้มทอทานาจ หรพอสริที่งซขที่งอยซูข่
ในปปัจจตุบทนนทนี้ หรพอสริที่งซขที่งจะมาในภายหนด้า หรพอซขที่งสซูง หรพอซขที่งลขก หรมือสวิยิ่งอมืยิ่นใดๆทอียิ่ไดททรงสรทางแลทวนลันั้น จะไมข่
สามารถกระททาใหด้เราททนี้งหลายขาดจากความรทกของพระเจด้า ซขที่งมทอยซูข่ในพระเยซซูครริสตห์องคห์พระผซูด้เปป็นเจด้าของเรา
ไดด้” (รม. 8:35-39)

ใครจะขอคคคำพถูดทบีที่ชคัดเจนกวล่คำนบีนี้ ชบีนี้เฉพคำะกวล่คำนบีนี้และเขข้คำใจไดข้มคำกกวล่คำนบีนี้ไดข้? พระเจข้คำทรงทรคำบในเรลิที่มแรก
แลข้ววล่คำมนกุษยร์จะตข้องกคำรพระผถูข้ชล่วยใหข้รอด พระองคร์ทรงทรคำบวล่คำมนกุษยร์ชล่วยตคัวเองใหข้รอดไมล่ไดข้ และมนกุษยร์รคักษคำ
ตคัวเองใหข้รอดตล่อไปไมล่ไดข้ดข้วยหลคังจคำกทบีที่พระเจข้คำทรงชล่วยเขคำใหข้รอดแลข้ว ดคังนคันี้นพระเจข้คำจซงทรงทคคำกคำรจคัดเตรบียม
แลข้วสคคำหรคับกคำรไถล่ และสคคำหรคับชทยชนะหลคังจคำกกคำรไถล่

อคคำนคำจแหล่งกคำรบคังเกลิดใหมล่เปป็นสลิที่งทบีที่พระเจข้คำผถูข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ประทคำนใหข้: “แตล่สล่วนบรรดคำผถูข้ทบีที่ตข้อนรคับ
พระองคร์ พระองคร์ทรงประทคำนอคคำนคำจใหข้เปป็นบกุตรของพระเจข้คำ คออคนทคันี้งหลคำยทบีที่เชอที่อในพระนคำมของพระองคร์ ซซที่ง
มลิไดข้เกลิดจคำกเลออด หรออควคำมประสงคร์ของเนอนี้อหนคัง หรออควคำมประสงคร์ของมนกุษยร์ แตล่เกลิดจคำกพระเจข้คำ” (ยอหร์น 
1:12, 13) ตคำมทบีที่กลล่คำวไวข้ในโรม 1:16 ฤทธลิธิ์อคคำนคำจนบีนี้มคำโดยทางพระวจนะ: “ดข้วยวล่คำขข้คำพเจข้คำไมล่มบีควคำมละอคำยใน
เรอที่องขล่คำวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ เพราะวข่าขข่าวประเสรริฐนทนี้นเปป็นฤทธริธิ์เดชของพระเจด้า เพพที่อใหด้ทตุกคนททที่เชพที่อไดด้รทบ
ความรอด พวกยลิวกล่อน และพวกกรบีกดข้วย”

ฤทธลิธิ์เดชของพระเจข้คำทบีที่ “ใหข้เรคำบคังเกลิด” กร็รทกษาเรคำไวข้หลคังจคำกทบีที่เรคำบคังเกลิดจคำกเบอนี้องบนแลข้วดข้วย: “จง
ถวคำยสรรเสรลิญแดล่พระเจข้คำพระบลิดคำแหล่งพระเยซถูครลิสตร์องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำ ผถูข้ไดข้ทรงพระมหคำกรกุณคำแกล่เรคำ 
ทรงโปรดใหข้เรคำบคังเกลิดใหมล่ เขข้คำสถูล่ควคำมหวคังใจอคันมบีชบีวลิตอยถูล่ โดยกคำรคอนพระชนมร์จคำกควคำมตคำยของพระเยซถูครลิสตร์
และเพอที่อใหข้ไดข้รคับมรดกซซที่งไมล่รถูข้เปฟปี่อยเนล่คำ ปรคำศจคำกมลทลินและไมล่รล่วงโรย ซซที่งไดข้รคักษคำไวข้ในสวรรคร์เพอที่อทล่คำนทคันี้งหลคำย
ซถึยิ่งเปป็นผผททอียิ่ฤทธวิธิ์เดชของพระเจทาไดททรงคบุทมครองไวทดด้วยความเชพที่อใหด้ถขงความรอด ซขที่งพรด้อมแลด้วททที่จะปรากฏใน
วาระสตุดทด้าย” (1 ปต. 1:3-5)



ตคำมทบีที่กลล่คำวไวข้ใน 1 ยอหร์น 5:4,5 “ดข้วยวล่คำผถูข้ใด (ผถูข้ใดกร็ตคำม) ทบีที่บคังเกลิดจคำกพระเจข้คำ กร็มทชทยชนะตข่อโลก 
และนบีที่แหละเปป็นชคัยชนะซซที่งไดข้มบีชคัยตล่อโลก คออควคำมเชอที่อของเรคำทคันี้งหลคำยนบีที่เอง ใครเลล่คำชนะโลก เวข้นไวข้แตล่ผถูข้ทบีที่เชอที่อ
วล่คำพระเยซถูทรงเปป็นพระบกุตรของพระเจข้คำ”

พระคคัมภบีรร์กลล่คำวชคัดเจนวล่คำเรคำไดข้รคับควคำมรอดโดยพระคตุณผข่านทางความเชพที่อ เรคำถซูกรทกษาไวด้โดยพระคกุณ
ผล่คำนทคำงควคำมเชอที่อ และเรคำมทชทยชนะโดยควคำมเชอที่อ สล่วนใหญล่แลข้วนบีที่เปป็นจรลิงสคคำหรคับผถูข้เชอที่อทกุกคน แตล่ไมล่ใชล่ผถูข้เชอที่อทกุก
คนจะมบีบคคำเหนร็จจคำกมกุมมองของหนข้คำทบีที่คนตข้นเรออน ในฐคำนะครลิสเตบียนเรคำมบีชคัยตล่อพญคำมคำรทบีที่อยคำกใหข้เรคำตกนรก 
แตล่หลคำยครคันี้งกคำรทคคำตคำมใจตนเอง, ควคำมเหร็นแกล่ตคัว, ควคำมกระวนกระวคำยตล่คำงๆของโลกนบีนี้, กคำรลล่อลวงแหล่ง
ทรคัพยร์สมบคัตลิและสลิที่งออที่นๆกลบกคำรออกผล ผลไมล่สคำมคำรถถถูกผลลิตผล่คำนทคำงควคำมพยคำยคำมหรอออคคำนคำจของมนกุษยร์ 
เปคำโลประกคำศวล่คำ “ขข้คำพเจข้คำถถูกตรซงไวข้กคับพระครลิสตร์แลข้ว แตล่ขข้คำพเจข้คำกร็ยคังมบีชบีวลิตอยถูล่ ไมว่ใชว่ขทาพเจทาเองมทชทวริตอยซูข่ตข่อ
ไป แตข่พระครริสตห์ตข่างหากททที่ทรงมทชทวริตอยซูข่ในขด้าพเจด้า และชบีวลิตซซที่งขข้คำพเจข้คำดคคำเนลินอยถูล่ในรล่คำงกคำยขณะนบีนี้ ขข้คำพเจข้คำ
ดคคำเนลินอยถูล่โดยควคำมเชอที่อในพระบกุตรของพระเจข้คำ ผถูข้ไดข้ทรงรคักขข้คำพเจข้คำ และไดข้ทรงสละพระองคร์เองเพอที่อขข้คำพเจข้คำ”
(กท. 2:20)

เปคำโลกลล่คำวเชล่นกคันวล่คำ “แตล่วล่คำขข้คำพเจข้คำเปป็นอยถูล่อยล่คำงทบีที่เปป็นอยถูล่นบีนี้กร็เนอที่องดข้วยพระคกุณของพระเจข้คำ และ
พระคกุณของพระองคร์ซซที่งไดข้ทรงประทคำนแกล่ขข้คำพเจข้คำนคันี้นมลิไดข้ไรข้ประโยชนร์ แตล่ขข้คำพเจข้คำกลคับทคคำงคำนมคำกกวล่คำพวกเขคำ
เสบียอบีก มริใชข่ตยัวขทาพเจทาเองทคา แตข่เปป็นดทวยพระคคุณของพระเจทาซซที่งดคารงอยผข่กยับขทาพเจทา” (1 คร. 15:10)

พระเยซถูทรงใชข้เถคำองกุล่นเปป็นภคำพประกอบสคคำหรคับเหลล่คำสคำวกของพระองคร์เพรคำะวล่คำพวกเขคำคกุข้นเคยดบีกคับ
สวนองกุล่นทคันี้งหลคำยในปคำเลสไตนร์และพวกเขคำเขข้คำใจอยล่คำงชคัดเจนวล่คำกลิที่งทบีที่เหบีที่ยวแหข้งไปและกลคำยเปป็นไรข้ผลนคันี้นเปป็น
อยล่คำงไร กลิที่งซซที่งไมล่รคับสคำรอคำหคำรจคำกเถคำองกุล่นอยล่คำงตล่อเนอที่องและอยล่คำงสมที่คคำเสมอจะเหบีที่ยวแหข้งในไมล่ชข้คำและกลคำยเปป็น
ไมล่เกลิดผล ในทคคำนองเดบียวกคัน ในนคัยสคคำคคัญฝฝ่ายวริญญาณ ถข้คำเรคำในฐคำนะผถูข้เชอที่อไมล่รคับขนมปฝังและเนอนี้อทบีที่ใหข้ชบีวลิตแหล่ง
พระวจนะ เรคำกร็จะเหบีที่ยวแหข้งและกลคำยเปป็นไรข้เรบีที่ยวแรงฝฝ่คำยวลิญญคำณและไรข้ผล กคำรเปป็นแบบนคันี้นตล่อไปกร็
หมคำยควคำมวล่คำพระเจข้คำตข้องเอคำผถูข้เชอที่อแบบนคันี้นออกไปจคำกกคำรรคับใชข้ทบีที่แขร็งขคัน และจคำกนคันี้นถข้คำครลิสเตบียนผถูข้นคันี้นไมล่กลคับ
ใจใหมล่ พระเจข้คำกร็จะทรงเรบียกเขคำกลคับบข้คำน! พระองคร์จะไมล่ทรงยอมใหข้บกุตรคนหนซที่งคนใดทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วของ
พระองคร์อยถูล่ตล่อไปบนแผล่นดลินโลกและมบีชบีวลิตทบีที่ไรข้ผล จกุดประสงคร์ของกลิที่งตคำมธรรมชคำตลิคออกคำรออกผลฉคันใด 
ครลิสเตบียนทคันี้งหลคำยกร็ไดข้รคับควคำมรอดเพอที่อทบีที่จะรคับใชข้, รอดเพอที่อทบีที่จะชนะวลิญญคำณผถูข้ออที่นฉคันนคันี้น-และถข้คำเรคำไมล่เกลิดผล 
องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำพระเจข้คำกร็ทรงลลิดแขนง, ทรงชคคำระใหข้สะอคำด, และทรงกระทคคำทกุกสลิที่งในอคคำนคำจของพระองคร์เพอที่อ
ทคคำใหข้เรคำกลายเปป็นผถูข้ทบีที่เกลิดผล ถข้คำเรคำยคังไมล่ออกผลเหมออนเดลิม พระองคร์กร็จะทรงเรบียกเรคำกลคับบข้คำน นบีที่คออบคำปทบีที่นคคำ
ไปสถูล่ควคำมตคำย และผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยคออบกุคคลพวกเดบียวทบีที่ทคคำบคำปเชล่นนคันี้นไดข้

จงสคังเกตวล่คำยอหร์นกลล่คำววล่คำ “ถด้าผซูด้ใดเหก็นพอียิ่นทองของตนกระททาบาปอยข่างหนขที่งอยข่างใดททที่ไมข่นทาไปสซูข่ความ
ตาย ผถูข้นคันี้นจงทถูลขอ และพระองคร์กร็จะทรงประทคำนชบีวลิตแกล่ผถูข้นคันี้นทบีที่ไดข้กระทคคำบคำปซซที่งไมล่ไดข้นคคำไปสถูล่ควคำมตคำย บคำปทบีที่
นคคำไปสถูล่ควคำมตคำยกร็มบี ขข้คำพเจข้คำมลิไดข้วล่คำใหข้เขคำอธลิษฐคำนสคคำหรคับบคำปอยล่คำงนคันี้น” (1 ยอหร์น 5:16) พระคคัมภบีรร์ขข้อนบีนี้กลล่คำว
อยล่คำงชบีนี้เฉพคำะถซงพทที่นด้องททนี้งหลายในพระครริสตห์, “ลถูกเลร็กๆทคันี้งหลคำย”, ผถูข้ทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้ว “บคำปทบีที่นคคำไปสถูล่ควคำม



ตคำย” ถถูกกระทคคำโดยครลิสเตบียนทคันี้งหลคำย, ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยทบีที่เดลินอยถูล่นอกสคำมคัคคบีธรรมกคับองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ โดย
ปฏลิเสธทบีที่จะกลคับใจจคำกบคำปทบีที่ทรคำบอยถูล่

ขข้อ 7: “ถด้าทข่านททนี้งหลายเขด้าสนริทอยซูข่ในเรา และถด้อยคทาของเราฝปังอยซูข่ในทข่านแลด้ว ทข่านจะขอสริที่งใดซขที่ง
ทข่านปรารถนา ทข่านกก็จะไดด้สริที่งนทนี้น”

กคำรบคังเกลิดใหมล่ซซที่งทคคำใหข้เรคำเปป็นหนซที่งเดบียวกคับพระครลิสตร์คออกคำรอคัศจรรยร์แหล่งพระคกุณของพระเจข้คำ และ
กคำรลลิดแขนงของกลิที่งกร็เปป็นกคำรอคัศจรรยร์อยล่คำงหนซที่งแหล่งพระคกุณของพระเจข้คำเชล่นกคันผข่านทางพระวจนะ แตล่ “กคำร
เขข้คำสนลิท” เปป็นควคำมรคับผลิดชอบของผถูข้เชอที่ออยล่คำงแนล่นอน ทคัที่วภคำคพคันธสคัญญคำใหมล่เรคำถถูกเตออนสตลิใหข้ตอที่นตคัวและเฝป้คำ
ระวคัง (“มบีใจหนคักแนล่น, ระวคังระไว”) เชล่นใน 1 เปโตร 5:8 เรคำถถูกหนกุนใจใหข้ถวคำยรล่คำงกคำยของเรคำเปป็นเครอที่องบถูชคำ
ทบีที่มบีชบีวลิต (รม. 12:1) เรคำถถูกเชลิญชวนใหข้มอบถวคำยอวคัยวะของเรคำเปป็นเครอที่องมออแหล่งควคำมชอบธรรม (รม. 6:13) 
เรคำถถูกบอกใหข้เวข้นเสบียจคำกสลิที่งทบีที่ดถูเหมออนชคัที่วทกุกอยล่คำง (1 ธส. 5:22), ทบีที่จะไมล่รล่วมสคำมคัคคบีธรรมกคับกคำรงคำนไรข้ผล
เหลล่คำนคันี้นแหล่งควคำมมอด (อฟ. 5:11) และสกุดทข้คำย เปคำโลประกคำศวล่คำ “และเมพที่อทข่านจะกระททาสริที่งใดดข้วยวคำจคำหรออ
ดข้วยกคำรประพฤตลิกร็ตคำม จงกระทคคำทกุกสลิที่งในพระนคำมของพระเยซถูเจข้คำและขอบพระคกุณพระเจข้คำพระบลิดคำโดย
พระองคร์นคันี้น” (คส. 3:17) ใน 1 โครลินธร์ 10:31 เรคำถถูกบอกวล่คำ “เหตกุฉะนคันี้นเมอที่อทล่คำนจะรคับประทคำน จะดอที่ม หรออจะ
ทคคำอะไรกร็ตคำม จงกระททาทบุกสวิยิ่งเพพที่อเปป็นการถวายพระเกทยรตริแดข่พระเจด้า” 

หลคังจคำกทบีที่พระเจข้คำทรงกระทคคำกคำรอคัศจรรยร์แหล่งกคำรบคังเกลิดใหมล่แลข้ว หลคังจคำกทบีที่เรคำถถูกชคคำระใหข้สะอคำดโดย
ทคำงฤทธลิธิ์เดชแหล่งพระวจนะแลข้ว มคันกร็เปป็นควคำมรคับผลิดชอบของเรคำเองทบีที่จะเขข้คำสนลิทอยถูล่ทกุกวคัน, ทกุกชคัที่วขณะ, “เพอที่อ
วล่คำเมอที่อพระองคร์ทรงมคำปรคำกฏ เรคำทคันี้งหลคำยจะไดข้มบีใจกลข้คำ และไมล่มบีควคำมละอคำยจคคำเพคำะพระองคร์เมอที่อพระองคร์
เสดร็จมคำ” (1 ยอหร์น 2:28)

คคคำเชลิญชวนของพระเยซถูทบีที่มบีตล่อคนบคำปคออ “จงมคำหคำเรคำ...” (มธ. 11:28) คคคำบคัญชคำของพระองคร์ทบีที่มบีตล่อ
ผถูข้เชอที่อคออ “จงเขทาสนวิทอยซูข่ในเรา” ผมขอเนข้นยนี้คคำอบีกครคันี้งวล่คำการเขด้าสนริทไมล่เกบีที่ยวขข้องอะไรเลยกคับกคำรไถล่, ควคำมรอด
ของจลิตวลิญญคำณ มคันเกบีที่ยวขข้องกคับบทาเหนก็จททนี้งหลาย ผมขอรคับสคำรภคำพวล่คำผมไมล่สคำมคำรถเขข้คำใจไดข้วล่คำมคันจะเปป็น
อยล่คำงไรกคับกคำรอยถูล่ในสวรรคร์โดยไมล่มบีบคคำเหนร็จ แตล่ตคำมทบีที่พระวจนะของพระเจข้คำกลล่คำว จะมทหลคำยดวงวลิญญคำณทบีที่นคัที่น
ทบีที่ไมล่มบีบคคำเหนร็จเลยแมข้แตล่นลิดเดบียว พวกเขคำจะไดข้รคับควคำมรอด “เหมออนดคังรอดจคำกไฟ”, พวกเขคำจะถถูกฉวย
เหมออนดกุข้นฟฟนออกมคำจคำกกคำรเผคำไหมข้ (ศคย. 3:2) และพระคคัมภบีรร์ประกคำศวล่คำพวกเขคำจะขคำดคล่คำตอบแทน ผม
ไมล่รถูข้วล่คำมคันจะเปป็นอยล่คำงไรกคับกคำรขคำดคล่คำตอบแทนไปตลอดชคัที่วนลิรคันดรร์กคำลเพรคำะกคำรงคำนทคันี้งหลคำยทบีที่ถถูกไฟเผคำ แตล่
ผมรถูข้วล่คำมคันจะเปป็นเรอที่องรข้คำยแรงมคำกๆสคคำหรคับผถูข้เชอที่อทบีที่จะไมล่เขข้คำสนลิทและเกลิดผลเพอที่อถวคำยเกบียรตลิแดล่พระเจข้คำ

มบีคนจคคำนวนมคำก-ใชล่แลข้วครคับ ครริสเตทยนททนี้งหลายททที่บทงเกริดใหมข่แลด้วอยข่างแทด้จรริง-ทบีที่มบีชบีวลิตอยถูล่ในควคำมไมล่
แนล่นอนและควคำมสงสคัย พวกเขคำไมล่มบีควคำมสกุขกคับสลิทธลิโดยกคคำเนลิดฝฝ่คำยวลิญญคำณของตนเพรคำะวล่คำพวกเขคำมบี
สคำมคัคคบีธรรมทบีที่ขคำดตอนกคับพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำ ถข้คำพวกเขคำจะเพบียงหคันสคำยตคำของตนไปจคำกตคัวเองมคำยคังพระโลหลิต
ของพระเยซถู พวกเขคำกร็จะลอมควคำมสงสคัยตล่คำงๆของตนและกลคำยเปป็นครลิสเตบียนทบีที่มบีควคำมสกุข โดยมบี “สคันตลิสกุขแหล่ง
พระเจข้คำ ซซที่งเกลินควคำมเขข้คำใจทกุกอยล่คำง” (ฟป. 4:7) หนทคำงเดบียวทบีที่จะมบีควคำมมคัที่นใจและชคัยชนะเหนออควคำมไมล่แนล่ใจ
ทบีที่ทคคำใหข้ทกุกขร์ทรมคำนเกบีที่ยวกคับสลิที่งตล่คำงๆฝฝ่คำยวลิญญคำณ คออกคำรลอมตคัวเองและมองไปทบีที่พระเยซถูครลิสตร์เจข้คำเพบียงผถูข้เดบียว 



โดยเชอที่ออยล่คำงสลินี้นสกุดใจในพระโลหลิตทบีที่ชล่วยใหข้รอดของพระองคร์, วคำงใจในพระวจนะอคันประเสรลิฐของพระองคร์ ผถูข้
เชอที่อทบีที่เขข้คำสนลิทอยล่คำงสคัตยร์ซอที่อในพระเยซถู โดยรคับพระวจนะเปป็นอคำหคำรฝฝ่คำยวลิญญคำณ ซซมซคับพระวจนะผล่คำนทคำงกคำร
ศซกษคำคข้นควข้คำ ยอมจคคำนนอยล่คำงถล่อมใจตล่อพระวลิญญคำณขณะทบีที่ความจรริงแหล่งพระวจนะถถูกเปปิดเผย กร็จะพบ
สคันตลิสกุข ควคำมพซงพอใจ ควคำมสกุข และชคัยชนะ อลิสยคำหร์ 26:3 สคัญญคำวล่คำ “ใจแนล่วแนล่ในพระองคร์นคันี้น พระองคร์ทรง
รคักษคำไวข้ในสทนตริภาพอทนสมบซูรณห์ เพรคำะเขคำวคำงใจในพระองคร์”

ในทคำงกลคับกคัน ผถูข้เชอที่อทบีที่ไมข่มบีควคำมมคัที่นใจและควคำมพซงพอใจกร็โทษไดข้แตล่ตคัวเองเทล่คำนคันี้น เพรคำะวล่คำพระเจข้คำ
ทรงจคัดเตรบียมโตต๊ะไวข้ตรงหนข้คำเรคำแลข้วและทรงเชลิญชวน-ใชล่แลข้วครคับ ทรงบทญชา-ใหข้เรคำรคับประทคำน ดคังนคันี้นถข้คำเรคำ
ปฏลิเสธทบีที่จะรคับประทคำนและอลิที่มหนคคำ เรคำกร็โทษใครไมล่ไดข้นอกจคำกตคัวเรคำเอง และเรคำจะขคำดคล่คำตอบแทนเมอที่อ
พระเจข้คำประทคำนบคคำเหนร็จแกล่บกุตรทคันี้งหลคำยของพระองคร์สคคำหรคับหนข้คำทบีที่คนตข้นเรออนของพวกเขคำ

ในขข้อ 4 และ 5 พระเยซถูทรงเตออนสตลิพวกสคำวกใหข้เขข้คำสนลิทในพระองคร์ และในขข้อ 6 พระองคร์ทรงเตออน
พวกเขคำถซงผลทบีที่ตคำมมคำตล่คำงๆของกคำรไมข่เขข้คำสนลิท ครคำวนบีนี้ในขข้อ 7 พระองคร์ทรงยข้อนกลคับไปยคังพระพรเหลล่คำนคันี้นทบีที่
จะเปป็นของพวกเขคำหคำกพวกเขคำเชอที่อฟฝังคคคำเตออนสตลิของพระองคร์:

“ทข่านจะขอสริที่งใดซขที่งทข่านปรารถนา ทข่านกก็จะไดด้สริที่งนทนี้น” ผถูข้เชอที่อทบีที่เขข้คำสนลิทมบีกคำรรคับประกคันจคำกพระเจข้คำวล่คำ
พระเจข้คำจะทรงตอบคคคำอธลิษฐคำนทคันี้งหลคำยของพวกเขคำ นบีที่ไมล่ไดข้หมคำยควคำมวล่คำเขคำสคำมคำรถทถูลขอพระเจข้คำใหข้
ประทคำนรถคคันใหมล่ บข้คำนหลคังใหมล่ หรออเงลินเตร็มบคัญชบีธนคำคคำร และคคำดหวคังใหข้พระเจข้คำตอบคคคำขอเชล่นนคันี้นทคันทบี ผถูข้
เชอที่อทบีที่เขข้คำสนลิทจะไมล่อธลิษฐคำนขอคคคำขอตล่คำงๆทบีที่โงล่เขลคำ เขคำจะอธลิษฐคำนตามพระประสงคห์ของพระเจด้า 1 ยอหร์น 
5:14 สคัญญคำวล่คำ “และนบีที่คออควคำมมคัที่นใจทบีที่เรคำมบีตล่อพระองคร์ คออถข้คำเรคำทถูลขอสลิที่งใดตามพระประสงคห์ของพระองคห์ 
พระองครกก็ทรงโปรดฟปังเรา”

มบีเงอที่อนไขอยถูล่สองประกคำรในขข้อ 7 ซซที่งเรคำตข้องปฏลิบคัตลิตคำมหคำกเรคำคคำดหวคังใหข้พระเจข้คำรคักษคำพระสคัญญคำ
ของพระองคร์:

(1) “ถด้าทข่านททนี้งหลายเขด้าสนริทอยซูข่ในเรา และ (2) ถด้อยคทาของเราฝปังอยซูข่ในทว่านแลด้ว” กคำรเขข้คำสนลิทอยถูล่ใน
พระครลิสตร์หมคำยถซงกคำรยอมจคคำนนใจ, วลิญญคำณ, และรล่คำงกคำยอยล่คำงเตร็มทบีที่ ผถูข้เชอที่อทบีที่ทคคำแบบนคันี้นกร็รคักษคำไวข้ซซที่งกคำรรล่วม
สนลิทของหคัวใจกคับพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำอยถูล่ทกุกเวลคำ จคำกนคันี้นผถูข้เชอที่อทบีที่เขข้คำสนลิทกร็ตข้องรคับพระคคัมภบีรร์เปป็นอคำหคำรอยล่คำงตล่อ
เนอที่องและมบีควคำมปรคำรถนคำอยล่คำงลซกซซนี้งทบีที่จะทรคำบมคำกขซนี้นเกบีที่ยวกคับพระวจนะของพระเจข้คำ ครลิสเตบียนทบีที่ยอมจคคำนน
อยล่คำงเตร็มทบีที่ตล่อพระเยซถูและทบีที่รคักษคำไวข้ซซที่งกคำรรล่วมสนลิทของหคัวใจกคับพระเจข้คำอยถูล่ตลอดกร็สคำมคำรถอข้คำงพระสคัญญคำ
ของพระคคคำขข้อนบีนี้ไดข้ เพรคำะวล่คำครลิสเตบียนทบีที่ปฏลิบคัตลิตคำมเงอที่อนไขสองประกคำรทบีที่ถถูกนคคำเสนอในทบีที่นบีนี้กร็จะอธลิษฐคำนในพระ
วลิญญคำณและตคำมพระประสงคร์ของพระเจข้คำ ดคังนคันี้นเขคำสคำมคำรถทถูลขอสลิที่งทบีที่เขคำประสงคร์ และจะประทคำนตคำม
คคคำขอแกล่เขคำ

ผถูข้เชอที่อทบีที่ดคคำเนลินชบีวลิตในกคำรรล่วมสคำมคัคคบีธรรมกคับพระครลิสตร์อยถูล่ตลอดจะใสล่ใจฟฝังถข้อยคคคำของเปคำโลใน 2 โค
รลินธร์ 10:5 “คออทคคำลคำยควคำมคลิด และทลิฐลิมคำนะทกุกประกคำรทบีที่ตคันี้งตคัวขซนี้นขคัดขวคำงควคำมรถูข้ของพระเจข้คำ และนด้อมนทา
ความคริดทตุกประการใหด้เขด้าอยซูข่ใตด้บทงคทบจนถขงเชพที่อฟปังพระครริสตห์”



ผถูข้เชอที่อทบีที่คคำดหวคังใหข้พระเจข้คำตอบคคคำอธลิษฐคำนกร็จะระลซกอยถูล่เสมอถซงคคคำสคัที่งตล่คำงๆเกบีที่ยวกคับกคำรอธลิษฐคำน ดคังทบีที่
ถถูกพบในพระวจนะของพระเจข้คำ:

ยคำกอบกลล่คำววล่คำ “...ทบีที่ทล่คำนไมล่มบีเพรคำะทล่คำนไมล่ไดข้ขอ ทล่คำนขอและไมล่ไดข้รคับ เพรคำะทล่คำนขอผลิด หวคังไดข้ไป
เพอที่อสนองรคำคะตคัณหคำของทล่คำน” (ยคำกอบ 4:2 วรรคหลคัง, 3)

นอกจคำกนบีนี้ในยคำกอบ 5:16   เรคำอล่คำนวล่คำ “ทล่คำนทคันี้งหลคำยจงสคำรภคำพควคำมผลิดตล่อกคันและกคัน และจง
อธลิษฐคำนเพอที่อกคันและกคัน เพอที่อทล่คำนทคันี้งหลคำยจะไดข้หคำยโรค คคคำอธลิษฐคำนดข้วยใจรข้อนรนอยล่คำงเอคำจรลิงเอคำจคังของผถูข้
ชอบธรรมนคันี้นมบีพลคังมคำกทคคำใหข้เกลิดผล”

เมอที่อทรงสอนเหลล่คำสคำวกของพระองคร์เกบีที่ยวกคับกคำรอธลิษฐคำน พระเยซถูตรคัสวล่คำ “เมอที่อทล่คำนทคันี้งหลคำยอธลิษฐคำน
อยล่คำเปป็นเหมออนคนหนข้คำซอที่อใจคด เพรคำะเขคำชอบยอนอธลิษฐคำนในธรรมศคำลคำและทบีที่มกุมถนน เพอที่อจะใหข้คนทคันี้งปวงไดข้
เหร็น เรคำบอกควคำมจรลิงแกล่ทล่คำนวล่คำ เขคำไดข้รคับบคคำเหนร็จของเขคำแลข้ว ฝฝ่คำยทล่คำนเมอที่ออธลิษฐคำนจงเขข้คำในหข้องชคันี้นใน และ
เมอที่อปปิดประตถูแลข้ว จงอธลิษฐคำนตล่อพระบลิดคำของทล่คำนผถูข้ทรงสถลิตในทบีที่ลบีนี้ลคับ และพระบลิดคำของทล่คำนผถูข้ทอดพระเนตร
เหร็นในทบีที่ลบีนี้ลคับจะทรงโปรดประทคำนบคคำเหนร็จแกล่ทล่คำนอยล่คำงเปปิดเผย แตล่เมอที่อทล่คำนอธลิษฐคำน อยล่คำใชข้คคคำซนี้คคำซคำกไรข้
ประโยชนร์เหมออนคนตล่คำงชคำตลิ เพรคำะเขคำคลิดวล่คำพถูดมคำกหลคำยคคคำ พระจซงจะทรงโปรดฟฝัง เหตกุฉะนคันี้นทล่คำนอยล่คำเปป็น
เหมออนเขคำเลย เพรคำะวล่คำสลิที่งไรซซที่งทล่คำนตข้องกคำร พระบลิดคำของทล่คำนทรงทรคำบกล่อนทบีที่ทล่คำนทถูลขอแลข้ว” (มธ. 6:5-8)

ขข้อ 8: “พระบริดาของเราทรงไดด้รทบเกทยรตริเพราะเหตตุนทนี้ คพอเมพที่อทข่านททนี้งหลายเกริดผลมาก ทข่านจขงเปป็น
สาวกของเรา”

ขณะทบีที่พระเยซถูทรงตคันี้งพลคับพลคำอยถูล่ทล่คำมกลคำงมนกุษยร์ สงล่คำรคำศบีของพระบลิดคำในสวรรคร์กร็เปป็นสลิที่งสคคำคคัญ
สถูงสกุดในควคำมคลิดของพระองคร์ทกุกเวลคำ พระองคร์ไดข้เสดร็จเขข้คำมคำในโลกเพอที่อกระทคคำตคำมพระประสงคร์ของพระบลิดคำ
และเพอที่อทคคำงคำนทบีที่พระบลิดคำไดข้ประทคำนใหข้พระองคร์กระทคคำจนสคคำเรร็จ และเมอที่อพระองคร์เสดร็จกลคับไปหคำพระบลิดคำ 
พระองคร์กร็ทรงฝคำกคคคำสคัที่งสอนตล่คำงๆไวข้กคับเหลล่คำสคำวกของพระองคร์ คออคคคำสคัที่งสอนตล่คำงๆซซที่งถถูกสล่งตล่อมคำถซงเรคำแลข้ว  
มคันเปป็นควคำมปรคำรถนคำของพระองคร์ทบีที่เรคำทคันี้งหลคำย, บกุตรทคันี้งหลคำยของพระเจข้คำ, จะถวคำยเกบียรตลิ สงล่คำรคำศบี และ
ยกยล่องพระเจข้คำในทกุกสลิที่งทบีที่เรคำกระทคคำ ผถูข้เชอที่อทบีที่ไมล่เกลิดผลกร็เปป็นกคำรหลถูล่เกบียรตลิพระบลิดคำในสวรรคร์ และมคันควรเปป็น
ควคำมปรคำรถนคำแหล่งหคัวใจของครลิสเตบียนแตล่ละคนและทกุกคนทบีที่จะเขข้คำสนลิทอยถูล่ในพระครลิสตร์ ผถูข้แตล่งเพลงสดกุดบี
แสดงออกในถข้อยคคคำเหลล่คำนบีนี้:

“บกุคคลผถูข้ไมล่ดคคำเนลินตคำมคคคำแนะนคคำของคนอธรรม หรออยอนอยถูล่ในทคำงของคนบคำป หรออนคัที่งอยถูล่ในทบีที่นคัที่งของ
คนทบีที่ชอบเยคำะเยข้ย ผถูข้นคันี้นกร็เปป็นสกุข แตล่ควคำมปปตลิยลินดบีของผถูข้นคันี้นอยถูล่ในพระรคำชบคัญญคัตลิของพระเยโฮวคำหร์ เขคำ
ไตรล่ตรองถซงพระรคำชบคัญญคัตลิของพระองคร์ทคันี้งกลคำงวคันและกลคำงคอน เขคำจะเปป็นเชล่นตข้นไมข้ทบีที่ปลถูกไวข้รลิมธคำรนนี้คคำ ซซที่ง
เกลิดผลตคำมฤดถูกคำล และใบกร็จะไมล่เหบีที่ยวแหข้ง กคำรทกุกอยล่คำงซซที่งเขคำกระทคคำกร็จะจคคำเรลิญขซนี้น

“คนอธรรมไมล่เปป็นเชล่นนคันี้น แตล่เปป็นเหมออนแกลบซซที่งลมพคัดกระจคำยไป เหตกุฉะนคันี้นคนอธรรมจะไมล่ยคัที่งยอน
อยถูล่ไดข้เมอที่อถซงกคำรพลิพคำกษคำ หรออคนบคำปไมล่ยอนยงในทบีที่ชกุมนกุมของคนชอบธรรม เพรคำะพระเยโฮวคำหร์ทรงทรคำบทคำง
ของคนชอบธรรม แตล่ทคำงของคนอธรรมจะพลินคำศไป” (เพลงสดกุดบี 1) 



พระบลิดคำทรงไดข้รคับเกบียรตลิเมอที่อเรคำออก “ผลมาก” ผลทบีที่พระเยซถูตรคัสถซงในทบีที่นบีนี้คคืออะไร? สมมตลิวล่คำเรคำยข้อน
กลคับไปยคังเถคำองกุล่นนคันี้น:

พระเยซถูตรคัสวล่คำ “เรคำเปป็นเถคำองกุล่น ทล่คำนทคันี้งหลคำยเปป็นกลิที่ง” จกุดประสงคร์ทบีที่เฉพคำะเจคำะจงของกลิที่งคออ ออกผล
แตล่ผลไมล่ไดข้ออกมคำนอกกลิที่ง มคันเปป็นผลผลลิตของคกุณสมบคัตลิทบีที่ใหข้ชบีวลิตซซที่งออกมคำจคำกเถคำองกุล่นผข่านทางกลิที่ง ผลบนกลิที่ง
เปป็นพยคำนรคับรองวล่คำกลิที่งถถูกเชอที่อมตลิดกคับเถคำทบีที่มบีชบีวลิตซซที่งใหข้อคำหคำรกลิที่งและใหข้กคคำเนลิดผลจคำกภคำยใน ครลิสเตบียนบคำงคน
ชอบโอข้อวดใหญล่โต-แตล่ชบีวลิตภคำยในกร็แคระแกรร็นและไรข้ผล พวกเขคำทคคำสลิที่งทบีที่พวกเขคำกระทคคำเพอที่อนคคำสงล่คำรคำศบีและ
เกบียรตลิยศมคำสถูล่ตทวเองและเพอที่อคคคำสรรเสรลิญของมนกุษยร์ แทนทบีที่จะรคับใชข้เพอที่อทคคำใหข้พระเจข้คำพอพระทคัยและถวคำย
เกบียรตลิแดล่พระองคห์

แนล่นอนวล่คำ ครลิสเตบียนทบีที่ออกผลจะสทาแดงผลใหข้ประจคักษร์อยล่คำงแนล่นอน-เพรคำะพระเยซถูตรคัสวล่คำ “จงใหข้
ควคำมสวล่คำงของทล่คำนสล่องไปตล่อหนข้คำคนทคันี้งปวงอยล่คำงนคันี้น เพพที่อวข่าเขาไดด้เหก็นความดทททที่ทข่านททา และจะไดด้สรรเสรริญ
พระบริดาของทข่านผซูด้ทรงอยซูข่ในสวรรคห์” (มธ. 5:16) แตล่เมอที่อเรคำถถูกกระตกุข้นโดยควคำมปรคำรถนคำเพบียงอยล่คำงเดบียวทบีที่จะ
ถวคำยเกบียรตลิแดล่พระเจข้คำ คนเหลล่คำนคันี้นทบีที่อยถูล่รอบตคัวเรคำกร็จะสคังเกตเหร็นวล่คำเรคำอยถูล่กคับพระเยซถูมคำตลอด แบบเดบียวกคับ
ในกลิจกคำร 4:13: “เมอที่อเขคำเหร็นควคำมกลข้คำหคำญของเปโตรกคับยอหร์น และรถูข้วล่คำทล่คำนทคันี้งสองขคำดกคำรศซกษคำและเปป็น
คนมบีควคำมรถูข้นข้อยกร็ประหลคำดใจ แลด้วสทานขกวข่าคนททนี้งสองเคยอยซูข่กทบพระเยซซู”

เปคำโลใหข้ภคำพของตะกรข้คำผลไมข้ของพระเจข้คำแกล่เรคำในกคำลคำเทบีย 5:22-26: “ฝฝ่คำยผลของพระวลิญญคำณนคันี้น
คออ ควคำมรคัก ควคำมปลคำบปลอนี้มใจ สคันตลิสกุข ควคำมอดกลคันี้นใจ ควคำมปรคำนบี ควคำมดบี ควคำมเชอที่อ ควคำมสกุภคำพอล่อนนข้อม
กคำรรถูข้จคักบคังคคับตน เรอที่องอยล่คำงนบีนี้ไมล่มบีพระรคำชบคัญญคัตลิหข้คำมไวข้เลย ผถูข้ทบีที่เปป็นของพระครลิสตร์ไดข้เอคำเนอนี้อหนคังกคับควคำม
อยคำกและรคำคะตคัณหคำของเนอนี้อหนคังตรซงไวข้ทบีที่กคำงเขนเสบียแลข้ว ถข้คำเรคำมบีชบีวลิตอยถูล่โดยพระวลิญญคำณ กร็จงดคคำเนลินชบีวลิต
ตคำมพระวลิญญคำณดข้วย เรคำอยล่คำถออตคัว อยล่คำยคัที่วโทสะกคัน และอยล่คำอลิจฉคำรลิษยคำกคันเลย”

มคันเปป็นเรอที่องสคคำคคัญสกุดๆทบีที่เรคำตข้องตระหนคักถซงควคำมจรลิงของพระเจข้คำทบีที่วล่คำผลในชบีวลิตของครลิสเตบียนเปป็นกคำร
ไหลออกของกคำรรวมเปป็นหนซที่งเดบียวกคันทบีที่เรคำมบีในพระครลิสตร์ เมอที่อเรคำถถูกใหข้บคังเกลิดโดยพระวลิญญคำณของพระองคร์ 
ถถูกสถลิตอยถูล่ภคำยในโดยพระวลิญญคำณ ถถูกนคคำโดยพระวลิญญคำณ และถถูกเตลิมเตร็มดข้วยพระวลิญญคำณ เรคำกร็จะออกผล
ของพระวลิญญคำณ 

ในฟปลลิปปป 1:11 เปคำโลพถูดถซง “จะไดด้เปป็นผซูด้ททที่บรริบซูรณห์ดด้วยผลของความชอบธรรม ซขที่งเกริดขขนี้นโดยพระเยซซู
ครริสตห์ เพพที่อถวายพระเกทยรตริและความสรรเสรริญแดข่พระเจด้า”

ใน 2 โครลินธร์ 5:14,15 เปคำโลกลล่คำววล่คำ “เพรคำะวล่คำควคำมรคักของพระครลิสตร์ไดข้ครอบครองเรคำอยถูล่ เพรคำะเรคำ
คลิดเหร็นอยล่คำงนบีนี้วล่คำ ถข้คำผถูข้หนซที่งไดข้ตคำยเพอที่อคนทคันี้งปวง เหตกุฉะนคันี้นคนทคันี้งปวงจซงตคำยแลข้ว และพระองคร์ไดข้ทรงวคำย
พระชนมร์เพอที่อคนทคันี้งปวง เพพที่อคนเหลข่านทนี้นททที่มทชทวริตอยซูข่จะมริไดด้เปป็นอยซูข่เพพที่อประโยชนห์แกข่ตทวเองอทกตข่อไป แตข่จะอยซูข่
เพพที่อพระองคห์ผซูด้ทรงสรินี้นพระชนมห์ และทรงเปป็นขขนี้นมาเพราะเหก็นแกข่เขาททนี้งหลาย”

ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยทบีที่เตร็มดข้วยผลแหล่งควคำมชอบธรรมกร็ถถูกเตลิมเตร็มโดยพระเยซถูครลิสตร์เพอที่อถวคำยคคคำสรรเสรลิญ
และสงล่คำรคำศบีแดล่พระเจข้คำ ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยทบีที่มบีควคำมรคักทบีที่แทข้จรลิงกร็มบีมคันเพรคำะควคำมรคักของพระครลิสตร์อยถูล่ในพวกเขคำ ผถูข้
เชอที่อทคันี้งหลคำยทบีที่แสดงออกถซงควคำมชอที่นชมยลินดบีทบีที่ไมล่อคำจกลล่คำวเปป็นคคคำพถูดไดข้และเปปปี่ยมดข้วยสงล่คำรคำศบีกร็ทคคำเชล่นนคันี้นเพรคำะ



ควคำมชอที่นชมยลินดบีของพระครลิสตร์อยถูล่ในพวกเขคำ ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยทบีที่มบีสคันตลิสกุขทบีที่เกลินควคำมเขข้คำใจฝฝ่คำยโลกทกุกอยล่คำงกร็มบี
สคันตลิสกุขนบีนี้เพรคำะพระเยซถู และผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยทบีที่อล่อนสกุภคำพ ถล่อมใจ อล่อนโยน และกรกุณคำกร็เปป็นเชล่นนคันี้นเพรคำะพระ
เยซถู

สคคำหรคับอคัครทถูตเปคำโล พระครลิสตร์ทรงเปป็นทกุกสลิที่งในทกุกสลิที่ง เขคำเปป็นพยคำนรคับรองวล่คำ “เพราะวข่าขด้าพเจด้าไมข่
กลด้าจะอด้างสริที่งใดนอกจากสริที่งซขที่งพระครริสตห์ไดด้ทรงกระททา โดยทรงใชด้ขด้าพเจด้าทคำงคคคำสอนและกลิจกคำร เพอที่อจะใหข้คน
ตล่คำงชคำตลิเชอที่อฟฝัง” (รม. 15:18) ใน 2 โครลินธร์ 13:3,4 เขคำกลล่คำววล่คำ “เพรคำะวล่คำทล่คำนทคันี้งหลคำยตข้องกคำรทบีที่จะเหร็นหลคัก
ฐคำนวล่คำพระครลิสตร์ตรคัสทคำงขข้คำพเจข้คำ พระองคร์มลิไดข้ทรงอล่อนกคคำลคังตล่อทล่คำน แตล่ทรงฤทธลิธิ์มคำกในหมถูล่พวกทล่คำน

13:4 เพรคำะถซงแมข้วล่คำพระองคร์ทรงถถูกตรซงโดยทรงอล่อนกคคำลคัง พระองคร์ยคังทรงพระชนมร์อยถูล่โดยฤทธลิธิ์เดช
ของพระเจข้คำ เพรคำะวล่คำเรคำกร็อล่อนกคคำลคังดข้วยกคันกคับพระองคร์ แตล่เรคำจะยคังมบีชบีวลิตเปป็นอยถูล่กคับพระองคร์โดยฤทธลิธิ์เดชของ
พระเจข้คำทบีที่มบีตล่อทล่คำนทคันี้งหลคำย”

ในกคำลคำเทบีย 2:8 เปคำโลเปป็นพยคำนรคับรองวล่คำ “เพรคำะวล่คำ พระองคร์ผถูข้ไดข้ทรงดลใจเปโตรใหข้เปป็นอคัครทถูตไป
หคำพวกทบีที่ถออพลิธบีเขข้คำสกุหนคัต กร็ไดข้ทรงดลใจขข้คำพเจข้คำใหข้ไปหคำคนตล่คำงชคำตลิเหมออนกคัน” ในฟปลลิปปป 4:13 เขคำกลล่คำววล่คำ 
“ขด้าพเจด้ากระททาทตุกสริที่งไดด้โดยพระครริสตห์ผซูด้ทรงเสรริมกทาลทงขด้าพเจด้า” และเมอที่อเขคำมคำถซงจกุดจบแหล่งกคำรเดลินทคำงของ
ชบีวลิตนบีนี้เขคำกร็กลล่คำววล่คำ “เพรคำะวล่คำบคัดนบีนี้ขข้คำพเจข้คำพรข้อมทบีที่จะเปป็นเครอที่องบถูชคำแลข้ว และเวลคำทบีที่ขข้คำพเจข้คำจะจคำกไปนคันี้นกร็
ใกลข้จะถซงแลข้ว ขข้คำพเจข้คำไดข้ตล่อสถูข้อยล่คำงเตร็มกคคำลคัง ขข้คำพเจข้คำไดข้แขล่งขคันจนถซงทบีที่สกุด ขข้คำพเจข้คำไดข้รคักษคำควคำมเชอที่อไวข้แลข้ว 
ตคันี้งแตล่นบีนี้ไป มงกกุฎแหล่งควคำมชอบธรรมกร็เตรบียมไวข้สคคำหรคับขข้คำพเจข้คำแลข้ว ซซที่งองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ ผถูข้พลิพคำกษคำอคันชอบ
ธรรม จะทรงประทคำนแกล่ขข้คำพเจข้คำในวคันนคันี้น และมลิใชล่แกล่ขข้คำพเจข้คำผถูข้เดบียวเทล่คำนคันี้น แตล่จะทรงประทคำนแกล่คนทคันี้งปวง
ทบีที่รคักกคำรเสดร็จมคำของพระองคร์” (2 ทธ. 4:6-8)

กล่อนทบีที่เรคำสคำมคำรถออกผลทบีที่จะถวคำยเกบียรตลิแดล่พระเจข้คำไดข้ เรคำตข้อง (เชล่นเดบียวกคับเปคำโล) ตระหนคักวล่คำเรคำ
ตข้องพซที่งพคำพระองคร์ในทกุกสลิที่ง เรคำตข้องตระหนคักถซงขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำเรคำไมล่สคำมคำรถพซที่งพคำพละกคคำลคังและสตลิปฝัญญคำ
ของตคัวเรคำเองไดข้ เรคำตข้องขจคัดควคำมเหร็นแกล่ตคัวและกคำรโอข้อวดตคัวเองออกไปจคำกกคำรทคคำหนข้คำทบีที่คนตข้นเรออนของเรคำ
เมอที่อทคคำเชล่นนคันี้นแลข้วพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำกร็จะทรงกลคำยเปป็นทกุกสลิที่งในทกุกสลิที่งแกล่เรคำ เมอที่อนคันี้นกคำรออกผลของเรคำกร็จะเปป็น
ทบีที่ถวคำยคคคำสรรเสรลิญและเกบียรตลิยศแดล่พระเจข้คำ

“ทข่านจขงเปป็นสาวกของเรา” กคำรเขข้คำสนลิทอยถูล่ในพระเยซถูและกคำรอยถูล่ตล่อไปในพระวจนะไมล่ใชล่เงพที่อนไขของ
กคำรเปป็นสคำวก แตล่เปป็นหลทกฐานของกคำรเปป็นสคำวกตล่คำงหคำก ควคำมเชอที่อทบีที่ปรคำศจคำกกคำรงคำนกร็ตคำยเสบียแลข้ว และคน
ทบีที่คลิดผลิดคออผถูข้ทบีที่เปป็นพยคำนรคับรองวล่คำเขคำไดข้ใชข้ควคำมเชอที่อไปสถูล่ควคำมรอดแตล่กร็ไมข่ออกผลเลย ผถูข้เชอที่อทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วทคุก
คนยล่อมออกผล-ไมล่ใชล่ทกุกคนออกผลรข้อยเทล่คำ ไมล่ใชล่ทกุกคนหกสลิบเทล่คำ แตล่ทบีที่ใดทบีที่มบีชบีวลิตฝฝ่คำยวลิญญคำณ กร็มบีหลทกฐาน
บางอยข่างของชบีวลิตนคันี้นในกคำรออกผล

พระเยซถูทรงเตออนเหลล่คำสคำวกของพระองคร์วล่คำ “จงระวคังผถูข้พยคำกรณร์เทร็จทบีที่มคำหคำทล่คำนนกุล่งหล่มดกุจแกะ แตล่
ภคำยในเขคำรข้คำยกคำจดกุจสกุนคัขปฝ่คำ ทล่คำนจะรถูข้จคักเขคำไดข้ดข้วยผลของเขคำ มนกุษยร์เกร็บผลองกุล่นจคำกตข้นไมข้หนคำมหรออ หรออวล่คำ
เกร็บผลมะเดอที่อจคำกตข้นผคักหนคำม ดคังนคันี้นแหละตข้นไมข้ดบีทกุกตข้นยล่อมใหข้แตล่ผลดบี ตข้นไมข้เลวกร็ยล่อมใหข้ผลเลว ตข้นไมข้ดบีจะ



เกลิดผลเลวไมล่ไดข้ หรออตข้นไมข้เลวจะเกลิดผลดบีกร็ไมล่ไดข้ ตข้นไมข้ทกุกตข้นซซที่งไมล่เกลิดผลดบียล่อมตข้องถถูกฟฝันลงและทลินี้งเสบียในไฟ 
เหตตุฉะนทนี้น ทข่านจะรซูด้จทกเขาไดด้เพราะผลของเขา” (มธ. 7:15-20)

ผลทบีที่ดบีบนตข้นไมข้ตข้นหนซที่งไมล่ททาใหด้ตข้นไมข้นคันี้นดบี แตล่ตรงกคันขข้คำม ผลทบีที่ดบีคออคคคำพยคำนวล่คำตข้นไมข้นคันี้นเปป็นตข้นไมข้ทบีที่ดบี 
ในทคคำนองเดบียวกคัน กคำรออกผลในชบีวลิตของผถูข้เชอที่อคนหนซที่งกร็ไมล่ไถข่ผถูข้เชอที่อคนนคันี้น แตล่ผลของพระวลิญญคำณเปป็นคคคำพยคำน
วล่คำบกุคคลเชล่นนคันี้นถซูกใหด้บทงเกริดโดยพระวลิญญคำณ, ถซูกสถริตอยซูข่ภายในโดยพระวลิญญคำณ, และถซูกนทาโดยพระวลิญญคำณ

ขข้อ 9: “พระบริดาทรงรทกเราฉทนใด เรากก็รทกทข่านททนี้งหลายฉทนนทนี้น จงยขดมทที่นอยซูข่ในความรทกของเรา”
“พระบริดาทรงรทกเราฉทนใด...” พระบลิดคำทรงรคักพระเยซถูอยล่คำงไร? พระองคร์ทรงรคักพระเยซถูมคำตคันี้งแตล่ตข้น 

เพรคำะวล่คำพระเยซถูทรงอยถูล่ในเรลิที่มแรกนคันี้นกทบพระบลิดคำ พระเจข้คำทรงรคักพระองคร์ดข้วยควคำมรคักทบีที่พลิเศษ ไมล่ผคันแปรและ
คงอยถูล่เปป็นนลิตยร์: และในลคักษณะเดบียวกคันนบีนี้พระเยซถูทรงรคักผถูข้เชอที่อทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วทกุกคน ในเยเรมบียร์ 31:3 เรคำอล่คำน
วล่คำ “พระเยโฮวคำหร์ทรงปรคำกฏแกล่ขข้คำพเจข้คำแตล่กล่อน ตรคัสวล่คำ ‘เรคำไดข้รคักเจข้คำดข้วยควคำมรคักนลิรคันดรร์ เพรคำะฉะนคันี้นเรคำจซง
ชวนเจข้คำมคำดข้วยควคำมเมตตคำ”

“จงยขดมทที่นอยซูข่ในความรทกของเรา” ผมดบีใจเหลออเกลินทบีที่ควคำมรคักของพระเยซถูทบีที่ทรงมบีตล่อเรคำนคันี้นไมล่ไดข้รคับ
ผลกระทบจคำกควคำมเปลบีที่ยนแปลงไดข้ของเรคำ พระองคร์ผถูข้ประทคำนของประทคำนอคันดบีเลลิศทกุกอยล่คำงไมล่ทรง
เปลบีที่ยนแปลง (ยคำกอบ 1:17) อยล่คำงไรกร็ตคำม ถข้คำเรคำหวคังวล่คำจะมบีควคำมสกุขกคับสลิทธลิโดยกคคำเนลิดฝฝ่คำยวลิญญคำณแหล่งชบีวลิต
อคันบรลิบถูรณร์และควคำมชอที่นชมยลินดบีทบีที่ไมล่อคำจกลล่คำวเปป็นคคคำพถูดไดข้ เรคำกร็ตข้องยขดมทที่นอยซูข่ในควคำมรคักของพระองคร์ นบีที่ไมล่
เกบีที่ยวขข้องอะไรเลยกคับกคำรไถล่ มคันเกบีที่ยวขข้องกคับกคำรเขข้คำสนลิทอยถูล่ทกุกชคัที่วขณะในควคำมรคักของพระองคร์-และกคำรเขด้า
สนริทอยซูข่ในควคำมรคักของพระเจข้คำคออกคำรสาละวนอยถูล่กคับควคำมรคักของพระเจข้คำ พซที่งพคำและพคักพลิงอยถูล่ในควคำมรคักของ
พระองคร์ โดยไมข่สงสทยเลย

ควคำมรคักของพระเจข้คำทบีที่ทรงมบีตล่อเรคำไมล่ถถูกวคัดขนคำดโดยควคำมรคักของเรคำทบีที่มบีตล่อพระองคร์-หคำกเปป็นเชล่นนคันี้น 
เรคำกร็คงนล่คำสคังเวชทบีที่สกุด เมอที่อเขบียนถซงผถูข้เชอที่อเหลล่คำนคันี้นทบีที่เมอองเอเฟซคัส เปคำโลกลล่คำววล่คำ “เหตกุฉะนคันี้นขข้คำพเจข้คำจซงขอรข้อง
ทล่คำนวล่คำ อยล่คำทข้อถอย เพรคำะควคำมยคำกลคคำบคำกของขข้คำพเจข้คำเพรคำะเหร็นแกล่ทล่คำนซซที่งเปป็นสงล่คำรคำศบีของทล่คำนเอง เพรคำะ
เหตกุนบีนี้ ขข้คำพเจข้คำจซงคกุกเขล่คำตล่อพระบลิดคำของพระเยซถูครลิสตร์องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำ ครอบครคัวทคันี้งหมดในสวรรคร์
และแผล่นดลินโลกกร็ไดข้ชอที่อมคำจคำกพระองคร์ ขอใหข้พระองคร์ทรงโปรดประทคำนกคคำลคังเรบีที่ยวแรงมคำกฝฝ่คำยจลิตใจแกล่ทล่คำน 
โดยเดชพระวลิญญคำณของพระองคร์ตคำมควคำมไพบถูลยร์แหล่งสงล่คำรคำศบีของพระองคร์ เพอที่อพระครลิสตร์จะทรงสถลิตในใจ
ของทล่คำนโดยควคำมเชอที่อ เพพที่อวข่าเมพที่อทรงวางรากฐานทข่านไวด้อยข่างมทที่นคงในความรทกแลด้ว ทข่านกก็จะหยทที่งรซูด้ไดด้วข่าอะไร
คมือความกวทาง ความยาว ความลถึก และความสผงพรด้อมกทบบรรดาวริสตุทธริชนททนี้งปวง และใหทเขทาใจถถึงความรลัก
ของพระครวิสตรซถึยิ่งเกวินความรผท เพพที่อทข่านจะไดด้รทบความไพบซูลยห์ของพระเจด้าอยข่างเตก็มเปปปี่ยม” (อฟ. 3:13-19)

ขข้อ 10: “ถด้าทข่านททนี้งหลายรทกษาบทญญทตริของเรา ทข่านกก็จะยขดมทที่นอยซูข่ในความรทกของเรา เหมพอนดทงททที่เรา
รทกษาพระบทญญทตริของพระบริดาเรา และยขดมทที่นอยซูข่ในความรทกของพระองคห์”

“ถด้าทข่านททนี้งหลายรทกษาบทญญทตริของเรา...” พระเยซถูกคคำลคังตรคัสในทบีที่นบีนี้ถซงบคัญญคัตลิทคันี้งหลคำยในภคำคพคันธ
สคัญญคำใหมล่, บคัญญคัตลิทคันี้งหลคำยของพระองคร์เอง-ไมล่ใชล่พระรคำชบคัญญคัตลิของโมเสส เพรคำะวล่คำ “เพรคำะฉะนคันี้นจซงไมล่มบี
เนอนี้อหนคังคนหนซที่งคนใดเปป็นผถูข้ชอบธรรมในสคำยพระเนตรของพระเจข้คำไดข้โดยกคำรประพฤตลิตคำมพระรคำชบคัญญคัตลิ 



เพรคำะวล่คำโดยพระรคำชบคัญญคัตลินคันี้นเรคำจซงรถูข้จคักบคำปไดข้” (รม. 3:20) พระรคำชบคัญญคัตลิไมล่ไดข้ถถูกประทคำนใหข้เพอที่อชล่วยเรคำ
ใหข้รอด; “พระรคำชบคัญญคัตลิจซงเปป็นครถูของเรคำซซที่งนคคำเรคำมคำถซงพระครลิสตร์ เพอที่อเรคำจะไดข้เปป็นคนชอบธรรมโดยควคำม
เชอที่อ” (กท. 3:24) พระเยซถูทรงเปป็นผถูข้เดบียวทบีที่รคักษคำพระรคำชบคัญญคัตลิอยล่คำงสมบถูรณร์แบบ ดคังนคันี้น “เพรคำะวล่คำพระ
ครลิสตร์ทรงเปป็นจตุดจบของพระราชบทญญทตริ เพอที่อใหข้ทกุกคนทบีที่มบีควคำมเชอที่อไดข้รคับควคำมชอบธรรม” (รม. 10:4) องคร์พระ
ผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำกคคำลคังตรคัสในทบีที่นบีนี้ถซงบคัญญคัตลิทคันี้งหลคำยของพระองคร์เอง และภคำคพคันธสคัญญคำใหมล่กร็มบีขข้อพระคคคำ
หลคำยสลิบขข้อซซที่งพถูดถซงบคัญญคัตลิเหลล่คำนคันี้น จงหมคำยเหตกุสลิที่งทบีที่เปคำโลกลล่คำวในกคำรเขบียนถซงผถูข้เชอที่อเหลล่คำนคันี้นในเมอองโครลินธร์:

“เพรคำะถซงแมข้วล่คำขข้คำพเจข้คำมลิไดข้อยถูล่ในบคังคคับของผถูข้ใด ขข้คำพเจข้คำกร็ยคังยอมตคัวเปป็นทคำสคนทคันี้งปวงเพอที่อจะไดข้ชนะ
ใจคนมคำกยลิที่งขซนี้น ตล่อพวกยลิว ขข้คำพเจข้คำกร็ทคคำตคัวเหมออนยลิว เพอที่อจะไดข้พวกยลิว ตล่อพวกทบีที่อยถูล่ใตข้พระรคำชบคัญญคัตลิ 
ขข้คำพเจข้คำกร็เปป็นเหมออนคนอยถูล่ใตข้พระรคำชบคัญญคัตลิ เพอที่อจะไดข้คนทบีที่อยถูล่ใตข้พระรคำชบคัญญคัตลินคันี้น ตล่อคนทบีที่อยถูล่นอกพระรคำช
บคัญญคัตลิ ขข้คำพเจข้คำกร็ทคคำตคัวเหมออนคนนอกพระรคำชบคัญญคัตลิ เพอที่อจะไดข้คนทบีที่อยถูล่นอกพระรคำชบคัญญคัตลินคันี้น (แตล่ขข้คำพเจข้คำ
มลิไดข้อยถูล่นอกพระรคำชบคัญญคัตลิของพระเจข้คำ แตล่อยถูล่ใตข้พระรคำชบคัญญคัตลิแหล่งพระครลิสตร์) ตล่อคนอล่อนแอ ขข้คำพเจข้คำกร็
ทคคำตคัวเหมออนคนอล่อนแอ เพอที่อจะไดข้คนอล่อนแอ ขข้คำพเจข้คำยอมเปป็นคนทกุกชนลิดตล่อคนทคันี้งปวง เพอที่อจะชล่วยเขคำใหข้รอด
ไดข้บข้คำงโดยทกุกวลิถบีทคำง” (1 คร. 9:19-22)

หลคำยครคันี้งในจดหมคำยของเขคำถซงครลิสเตบียนเหลล่คำนคันี้นในกรกุงโรม เปคำโลพถูดถซงเรอที่องนบีนี้ ในโรม 13:10 เรคำ
อล่คำนวล่คำ “ควคำมรคักไมล่ทคคำอคันตรคำยเพอที่อนบข้คำนเลย เหตกุฉะนคันี้นควคำมรคักจซงเปป็นทบีที่ใหข้พระรคำชบคัญญคัตลิสคคำเรร็จแลข้ว” ใน
โรม 7:22 และ 25 เขคำกลล่คำววล่คำ “เพรคำะวล่คำสล่วนลซกในใจของขข้คำพเจข้คำนคันี้น ขข้คำพเจข้คำชอที่นชมในพระรคำชบคัญญคัตลิของ
พระเจข้คำ...ขข้คำพเจข้คำขอบพระคกุณพระเจข้คำ โดยทคำงพระเยซถูครลิสตร์องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำ ฉะนคันี้นทคำงดข้คำนจลิตใจ
ขข้คำพเจข้คำรคับใชข้พระรคำชบคัญญคัตลิของพระเจข้คำ แตล่ดข้คำนฝฝ่คำยเนอนี้อหนคังขข้คำพเจข้คำรคับใชข้กฎแหล่งบคำป”

จคำกนคันี้นในโรม 8:1-4 เขคำกลล่คำววล่คำ “เหตกุฉะนคันี้นบคัดนบีนี้กคำรปรคับโทษจซงไมล่มบีแกล่คนทคันี้งหลคำยทบีที่อยถูล่ในพระเยซถู
ครลิสตร์ ผถูข้ไมล่ดคคำเนลินตคำมฝฝ่คำยเนอนี้อหนคัง แตล่ตคำมฝฝ่คำยพระวลิญญคำณ เพรคำะวล่คำกฎของพระวลิญญคำณแหล่งชบีวลิตในพระเยซถู
ครลิสตร์ ไดข้ทคคำใหข้ขข้คำพเจข้คำพข้นจคำกกฎแหล่งบคำปและควคำมตคำย เพรคำะสลิที่งซซที่งพระรคำชบคัญญคัตลิทคคำไมล่ไดข้เพรคำะเนอนี้อหนคัง
ทคคำใหข้อล่อนกคคำลคังไปนคันี้น พระเจข้คำทรงใชข้พระบกุตรของพระองคร์มคำในสภคำพเสมออนเนอนี้อหนคังทบีที่บคำปและเพอที่อไถล่บคำป 
พระองคร์จซงไดข้ทรงปรคับโทษบคำปทบีที่อยถูล่ในเนอนี้อหนคัง เพพที่อความชอบธรรมของพระราชบทญญทตริจะไดด้สทาเรก็จในพวกเรา
ผซูด้ไมข่ดทาเนรินตามฝฝ่ายเนพนี้อหนทง แตข่ตามฝฝ่ายพระวริญญาณ”

“ถด้าทข่านททนี้งหลายรทกษาบทญญทตริของเรา ทข่านกก็จะยขดมทที่นอยซูข่ในความรทกของเรา” ขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำพระเยซถู
ตรคัสคคคำพถูดนบีนี้แกล่เหลล่คำสคำวกของพระองคร์กร็ไมล่ไดข้ทคคำใหข้เรคำตกเปป็นทคำสอยถูล่ภคำยใตข้พระรคำชบคัญญคัตลิของโมเสส-ถซงแมข้
พระเจข้คำยคังไมล่ไดข้ทคคำลคำยพระรคำชบคัญญคัตลินคันี้นกร็ตคำม เรคำเปป็นผถูข้รคักษคำพระรคำชบคัญญคัตลิในพระครริสตห์ แตล่ในพระครลิสตร์
เทข่านทนี้น อยล่คำงไรกร็ตคำม มบีควคำมแตกตล่คำงมหคำศคำลระหวล่คำงพระบคัญญคัตลิเหลล่คำนคันี้นทบีที่พระเจข้คำไดข้ประทคำนแกล่โมเสสกคับ
บคัญญคัตลิเหลล่คำนคันี้นทบีที่พระเยซถูตรคัสแกล่เหลล่คำสคำวกของพระองคร์และแกล่ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยในยกุคปฝัจจกุบคันนบีนี้

ยกตคัวอยล่คำงเชล่น ในยอหร์น 13:34 พระองคร์ตรคัสวล่คำ “เรคำใหข้บคัญญคัตลิใหมล่ไวข้แกล่เจข้คำทคันี้งหลคำยคออใหข้เจข้คำรคักซซที่ง
กคันและกคัน เรคำรคักเจข้คำทคันี้งหลคำยมคำแลข้วอยล่คำงไร เจข้คำจงรคักกคันและกคันดข้วยอยล่คำงนคันี้น” ในยอหร์น 14:15 พระองคร์ตรคัส
วล่คำ “ถข้คำทล่คำนทคันี้งหลคำยรคักเรคำ จงรทกษาบคัญญคัตลิของเรคำ” และในมคัทธลิว 28:19,20 พระองคร์ตรคัสวล่คำ “เหตกุฉะนคันี้น 



ทล่คำนทคันี้งหลคำยจงออกไปสคัที่งสอนชนทกุกชคำตลิ ใหข้รคับบคัพตลิศมคำในพระนคำมแหล่งพระบลิดคำ พระบกุตร และพระวลิญญคำณ
บรลิสกุทธลิธิ์ สอนเขาใหด้ถพอรทกษาสริที่งสารพทดซขที่งเราไดด้สทที่งพวกทข่านไวด้ ดถูเถลิด เรคำจะอยถูล่กคับทล่คำนทคันี้งหลคำยเสมอไป จนกวล่คำ
จะสลินี้นโลก”

“เหมพอนดทงททที่เรารทกษาพระบทญญทตริของพระบริดาเรา และยขดมทที่นอยซูข่ในความรทกของพระองคห์” พระเยซถู
ผถูข้ทรงเปป็นพระเจข้คำแทข้จรลิงในเนอนี้อหนคัง ทรงดคคำเนลินตคำมพระบคัญญคัตลิทคันี้งหลคำยของพระบลิดคำ พระองคร์ไมล่ไดข้ตรคัสหรออ
กระทคคำโดยเปป็นเอกเทศจคำกพระบลิดคำในสวรรคร์ แตล่ตคำมทบีที่พระบลิดคำทรงบคัญชคำ “เพรคำะวล่คำพระครลิสตร์กร็มลิไดข้ทรง
กระทคคำสลิที่งทบีที่พอพระทคัยพระองคร์ ตคำมทบีที่มบีคคคำเขบียนไวข้แลข้ววล่คำ ‘คคคำพถูดเยคำะเยข้ยของบรรดคำผถูข้ทบีที่เยคำะเยข้ยพระองคร์ ตก
อยถูล่แกล่ขข้คำพระองคร์’” (รม. 15:3)

พระเยซถูไดข้เสดร็จเขข้คำมคำในโลกเพอที่อประกคำศพระเจข้คำแกล่มนกุษยร์ และควคำมตข้องกคำรของพระองคร์คออ กคำรทคคำ
ตคำมพระประสงคห์ของพระเจข้คำ เมอที่อพระองคร์ทรงมคำถซงบคันี้นปลคำยแหล่งกคำรรคับใชข้บนโลกนบีนี้ของพระองคร์ พระองคร์กร็
ตรคัสแกล่พระบลิดคำของพระองคร์ในสวรรคร์วล่คำ “ขข้คำพระองคร์ไดข้ถวคำยเกบียรตลิแดล่พระองคร์ในโลก ขด้าพระองคห์ไดด้กระททา
พระราชกริจททที่พระองคห์ทรงใหด้ขด้าพระองคห์กระททานทนี้นสทาเรก็จแลด้ว บคัดนบีนี้ โอ พระบลิดคำเจข้คำขข้คำ ขอทรงโปรดใหข้ขข้คำ
พระองคร์ไดข้รคับเกบียรตลิตล่อพระพคักตรร์ของพระองคร์ คออเกบียรตลิซซที่งขข้คำพระองคร์ไดข้มบีรล่วมกคับพระองคร์กล่อนทบีที่โลกนบีนี้มบีมคำ”
(ยอหร์น 17:4,5)

ควคำมเชอที่อฟฝังในสล่วนของผถูข้เชอที่อกร็รคับประกคันกคำรรล่วมสคำมคัคคบีธรรมกคับพระเยซถู ครลิสเตบียนทบีที่ไมล่สนใจบคัญญคัตลิ
เหลล่คำนคันี้นของพระเยซถูกร็ไมล่ไดข้กคคำลคังดคคำเนลินในพระประสงคร์ของพระเจข้คำหรออเขข้คำสนลิทอยถูล่ในควคำมรคักของพระเยซถู ผถูข้
เชอที่อแทข้ไมล่รคังเกบียจหรออเพลิกเฉยพระรคำชบคัญญคัตลิของโมเสส แตล่กลคับตระหนคักและรคับรถูข้วล่คำในพระครริสตห์เรคำกร็ทคคำใหข้
ทกุกจกุดและทกุกตคัวอคักษรของพระรคำชบคัญญคัตลิสคคำเรร็จ และปราศจากพระองครเรากก็ททาสริที่งใดไมข่ไดด้เลย!

บคัญญคัตลิเหลล่คำนคันี้นของพระเยซถูรวมถซงพระวจนะของพระเจข้คำทบีที่ไดข้รคับกคำรดลใจทคันี้งหมด ยกเวข้นพลิธบีกรรม
และกฎเกณฑร์ทคำงกคำรเมอองเหลล่คำนคันี้นภคำยใตข้ระบบเกล่คำ สลิที่งเหลล่คำนบีนี้เกบีที่ยวขข้องกคับอบีกยกุคสมคัยหนซที่ง และสลิที่งเกล่คำๆกร็ลล่วง
พข้นไปแลข้วเมอที่อสลิที่งใหมล่เขข้คำมคำมบีอคคำนคำจแลข้ว พระเยซถูทรงทคคำใหข้พระรคำชบคัญญคัตลิสคคำเรร็จแลข้ว-ซซที่งรวมถซงกฎเกณฑร์
ทคำงกคำรเมอองและพลิธบีกรรมทคำงศคำสนคำและเครอที่องบถูชคำทคันี้งหลคำย พระองคร์ไดข้ทรงถวคำยเครอที่องบถูชคำเดทยว-ครคันี้งเดบียว
พอ มบีผลตลอดไปเปป็นนลิตยร์-เครอที่องบถูชคำทบีที่ทคคำใหข้พระเจข้คำพอพระทคัยอยล่คำงสมบถูรณร์ในสล่วนทบีที่เกบีที่ยวขข้องกคับพระรคำช
บคัญญคัตลิทคำงพลิธบีกคำรและกฏเกณฑร์ทคันี้งหมดภคำยใตข้พคันธสคัญญคำเดลิมนคันี้น

อยล่คำงไรกร็ตคำม เรคำตข้องจคคำใหข้ขซนี้นใจวล่คำเรคำจะตข้องศซกษคำคข้นควข้คำและแยกแยะพระวจนะแหล่งควคำมจรลิงอยล่คำง
ถถูกตข้อง-ยกตคัวอยล่คำงเชล่น พระเจข้คำไดข้ประทคำนคคคำบคัญชคำทบีที่เฉพคำะเจคำะจงแกล่โนอคำหร์ใหข้สรข้คำงเรออลคคำหนซที่ง และ
พระองคร์ทรงบคัญชคำอคับรคำฮคัมใหข้ขซนี้นไปบนภถูเขคำและถวคำยอลิสอคัคเปป็นเครอที่องสคัตวบถูชคำ แตล่พระองคร์ไมล่ไดข้บคัญชคำเราใหข้
สรข้คำงเรออลคคำหนซที่งหรออใหข้ถวคำยลถูกๆของเรคำแบบเดบียวกคับทบีที่อคับรคำฮคัมไดข้ถวคำยอลิสอคัค-และพระองคร์จะไมล่ทรงบคัญชคำ
เรคำใหข้ทคคำแบบนคันี้นดข้วย พระบคัญญคัตลิเหลล่คำนบีนี้ถถูกทคคำใหข้สคคำเรร็จแลข้ว พวกมคันไมล่เกบีที่ยวขข้องเลยกคับพระคกุณและควคำมรอด
ของเรคำเทล่คำทบีที่เกบีที่ยวขข้องกคับเรคำแตล่ละคน-แตล่ยกเวข้นพระบคัญญคัตลิ กฎเกณฑร์และพลิธบีกรรมเหลล่คำนคันี้นแลข้ว เรคำตข้องยอม
เชอที่อฟฝังพระวจนะของพระเจข้คำทคันี้งหมด “พระคคัมภบีรร์ทกุกตอนไดข้รคับกคำรดลใจจคำกพระเจข้คำ และเปป็นประโยชนร์ในกคำร



สอน กคำรตคักเตออนวล่คำกลล่คำว กคำรปรคับปรกุงแกข้ไขคนใหข้ดบี และกคำรอบรมในเรอที่องควคำมชอบธรรม เพอที่อคนของ
พระเจข้คำจะดบีรอบคอบ พรคักพรข้อมทบีที่จะกระทคคำกคำรดบีทกุกอยล่คำง” (2 ทธ. 3:16,17)

ควคำมเชอที่อฟฝังของพระครลิสตร์ทบีที่มบีตล่อพระบคัญญคัตลิเหลล่คำนคันี้นของพระบริดาคออ ควคำมเชอที่อฟฝังแหล่งควคำมรคัก และ
ควคำมเชอที่อฟฝังของเราทบีที่มบีตล่อพระเยซถูกร็ตข้องเปป็นแบบเดบียวกคัน เรคำรคักพระองคร์เพรคำะพระองคร์ทรงรคักเรคำกล่อน-และ
มคันไมล่ใชล่เรอที่องยคำกเลยทบีที่จะเชอที่อฟฝังผถูข้ทบีที่เรคำรคัก ควคำมเชอที่อฟฝังแตข่ภายนอกไมล่ใชล่กคำรแสดงออกของควคำมรคักเลยแมข้แตล่
นลิดเดบียว ถข้คำเรคำทคคำสลิที่งทบีที่เรคำทคคำเพรคำะพะวงวล่คำผถูข้คนจะคลิดอยล่คำงไรเกบีที่ยวกคับเรคำ หรออเพรคำะพะวงวล่คำครลิสตจคักรจะ
กลล่คำวอะไรเกบีที่ยวกคับเรคำ ถข้คำเรคำกคคำลคังแสวงหคำคคคำสรรเสรลิญและควคำมเคคำรพนคับถออจคำกเพอที่อนมนกุษยร์ดข้วยกคัน เรคำกร็ไมล่
ไดข้กคคำลคังรคับใชข้เพอที่อถวคำยเกบียรตลิแดล่พระเจข้คำ คนบคำงคนละเวข้นจคำกนลิสคัยบคำงอยล่คำง หรอออยถูล่หล่คำงไกลจคำกสถคำนทบีที่บคำง
แหล่ง เพรคำะพวกเขคำกลคัววล่คำคนออที่นๆจะพถูดอะไรเกบีที่ยวกคับพวกเขคำ กคำรละเวข้นเชล่นนคันี้นไมล่ใชล่สลิที่งดบี มคันสถูญเปลล่คำและ
วล่คำงเปลล่คำ เรคำตข้องกระทคคำ-หรพอละเวด้นเสทยจคำกกคำรกระทคคำ-เพราะเรารทกพระเยซซู

ผถูข้เชอที่อทบีที่อกุทลิศตคัวไมล่รคักษคำบคัญญคัตลิทคันี้งหลคำยของพระเยซถูเพรคำะเขคำตทองรคักษคำพวกมคัน แตล่เพรคำะวล่คำเขารทก
พระองคห์ มคันจซงเปป็นควคำมชอที่นชมยลินดบีทบีที่จะทคคำสลิที่งเหลล่คำนคันี้นซซที่งทคคำใหข้พระองคร์พอพระทคัย พระเยซถูทรงสคัตยร์ซอที่อตล่อพระ
บลิดคำในสวรรคร์ตคันี้งแตล่ตข้นจนจบชบีวลิตบนโลกนบีนี้ของพระองคร์ พระองคร์ทรงเชอที่อฟฝังทกุกถข้อยคคคำและทรงทคคำใหข้ทกุกควคำม
ปรคำรถนคำแหล่งพระทคัยยลิที่งใหญล่ของพระเจข้คำสคคำเรร็จ พระองคร์ทรงสคัตยร์ซอที่อจนถซงควคำมมรณคำ กระทคัที่งควคำมมรณคำแหล่ง
กคำงเขนนคันี้น-และเรคำจะมบีควคำมคลิดแบบเดบียวกคันหคำกเรคำรคักพระองคร์อยล่คำงทบีที่เรคำควรรคัก พระเยซถูตรคัสวล่คำ “ผถูข้ใดเอคำ
มออจคับคคันไถแลข้วหคันหนข้คำกลคับเสบีย ผถูข้นคันี้นกร็ไมล่สมควรกคับอคำณคำจคักรของพระเจข้คำ” (ลถูกคำ 9:62) และเรคำมบีพระสคัญญคำ
ของพระองคร์ทบีที่วล่คำ “ผถูข้ใดมบีชคัยชนะ เรคำจะใหข้ผถูข้นคันี้นนคัที่งกคับเรคำบนพระทบีที่นคัที่งของเรคำ เหมออนกคับทบีที่เรคำมบีชคัยชนะแลข้ว และ
ไดข้นคัที่งกคับพระบลิดคำของเรคำบนพระทบีที่นคัที่งของพระองคร์” (วว. 3:21)

ไมล่วล่คำเรคำจะอกุทลิศตคัวขนคำดไหน เรคำกร็ตข้องคกุกเขล่คำลงและอธลิษฐคำนขอพระเจข้คำใหข้ทรงทคคำใหข้เรคำวล่คำงเปลล่คำจคำก
ควคำมเหร็นแกล่ตคัวทกุกอยล่คำง กคำรทคคำตคำมใจชอบ และสลิที่งทคันี้งปวงทบีที่ขคัดขวคำงพระวลิญญคำณไมล่ใหข้มบีสลิทธลิอคันดคับหนซที่งในชบีวลิต
ของเรคำ

ขข้อ 11: “นทนี้คพอสริที่งททที่เราไดด้บอกแกข่ทข่านททนี้งหลายแลด้ว เพพที่อใหด้ความยรินดทของเราดทารงอยซูข่ในทข่าน และใหด้
ความยรินดทของทข่านเตก็มเปปปี่ยม”

ในบททบีที่ 14   ขข้อ 27 ของขล่คำวประเสรลิฐทบีที่เรคำศซกษคำนบีนี้ พระเยซถูทรงสคัญญคำสทนตริสตุขสองชทนี้น-“เรคำมอบ
สคันตลิสกุขไวข้ใหข้แกล่ทล่คำนแลข้ว สคันตลิสกุขของเราเรคำใหข้แกล่ทล่คำน...” ครคำวนบีนี้ในขข้อพระคคคำทบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่ เรคำพบความ
ชมืยิ่นชมยวินดอีสองชทนี้น-ควคำมชอที่นชมยลินดบีของพระครลิสตร์เอง และควคำมชอที่นชมยลินดบีทบีที่เรคำมบีในพระองคห์ (“และบคัดนบีนี้ขข้คำ
พระองคร์กคคำลคังจะไปหคำพระองคร์ และขข้คำพระองคร์กลล่คำวถซงสลิที่งเหลล่คำนบีนี้ในโลก เพอที่อเขคำจะไดข้รคับควคำมชอที่นชมยลินดบีของ
ขข้คำพระองคร์อยล่คำงเตร็มเปปปี่ยม”-ยอหร์น 17:13)

เนอที่องจคำกพระเยซถูกคคำลคังเขข้คำสนลิทอยถูล่ในควคำมรคักของพระบลิดคำของพระองคร์ พระองคร์จซงทรงมบีควคำมชอที่นชม
ยลินดบีทบีที่โลกไมล่รถูข้จคักเลย แทข้จรลิงแลข้ว พระองคร์ทรงเปป็น “คนแหล่งควคำมเศรข้คำโศก” (อสย. 53:3) แตล่พระองคร์ทรงมบี
ควคำมชอที่นชมยลินดบีหนซที่งเดบียวอคันเปป็นเอกลคักษณร์ขณะทบีที่พระองคร์ทรงตคันี้งพลคับพลคำอยถูล่ทล่คำมกลคำงมนกุษยร์ ควคำมชอที่นชม



ยลินดบีของพระองคห์คออกคำรทคคำตคำมพระประสงคร์ของพระบลิดคำ กคำรถวคำยเกบียรตลิแดล่พระนคำมของพระบลิดคำและกคำร
ทคคำงคำนทบีที่พระบลิดคำไดข้ทรงใชข้พระองคร์ใหข้มคำกระทคคำจนสคคำเรร็จ

“เหตกุฉะนคันี้น ครคันี้นเรคำมบีพยคำนหมถูล่ใหญล่อยล่คำงนคันี้นอยถูล่รอบขข้คำง ใหข้เรคำทลินี้งของหนคักทกุกสลิที่งทบีที่ขคัดขข้องอยถูล่ และกคำร
ผลิดทบีที่เรคำมคักงล่คำยกระทคคำนคันี้น และกคำรวลิที่งแขล่งกคันทบีที่กคคำหนดไวข้สคคำหรคับเรคำนคันี้น ใหข้เรคำวลิที่งดข้วยควคำมเพบียรพยคำยคำม หมคำย
เอคำพระเยซถูเปป็นผถูข้รลิเรลิที่มควคำมเชอที่อ และผถูข้ทรงทคคำใหข้ควคำมเชอที่อของเรคำสคคำเรร็จ เพราะเหก็นแกข่ความยรินดทททที่มทอยซูข่ตรง
หนด้านทนี้น พระองคห์ไดด้ทรงทนเอากางเขน ทรงถพอวข่าความละอายไมข่เปป็นสริที่งสทาคทญอะไร และไดด้เสดก็จประททบเบพนี้อง
ขวาพระททที่นทที่งของพระเจด้าแลด้ว” (ฮบ. 12:1, 2)

ควคำมชอที่นชมยลินดบีสองทบนบีนี้ของพระเยซถูถถูกกลล่คำวถซงในเพลงสดกุดบี 16:8,9: “ขข้คำพเจข้คำตคันี้งพระเยโฮวคำหร์ไวข้
ตรงหนข้คำขข้คำพเจข้คำเสมอ เพรคำะพระองคร์ประทคับทบีที่มออขวคำของขข้คำพเจข้คำ ขข้คำพเจข้คำจะไมล่หวคัที่นไหว เพรคำะฉะนคันี้นจลิตใจ
ของขข้คำพเจข้คำจซงยลินดบีและจลิตวลิญญคำณของขข้คำพเจข้คำกร็ปรบีดคำ เนอนี้อหนคังของขข้คำพเจข้คำจะพคักพลิงอยถูล่ในควคำมหวคังใจดข้วย” 
พระเยซถูทรงรถูข้จคักและครอบครองควคำมชอที่นชมยลินดบีแหล่งกคำรรล่วมสนลิทอคันสมบถูรณร์แบบและควคำมเชอที่อฟฝังอคันสมบถูรณร์
แบบตล่อพระเจข้คำพระบลิดคำผถูข้ไดข้ทรงสล่งพระองคร์เขข้คำมคำในโลก: “พระองคร์จะทรงสคคำแดงวลิถบีแหล่งชบีวลิตแกล่ขข้คำพระองคร์ 
ตล่อพระพคักตรร์พระองคร์มบีควคำมชอที่นบคำนอยล่คำงเปปปี่ยมลข้น ในพระหคัตถร์ขวคำของพระองคร์มบีควคำมเพลลิดเพลลินอยถูล่เปป็น
นลิตยร์” (เพลงสดกุดบี 16:11)

บคำปในชบีวลิตของผถูข้เชอที่อทคคำใหข้กคำรรล่วมสคำมคัคคบีธรรมกคับพระบลิดคำขคำดตอนและทคคำลคำยควคำมชอที่นชมยลินดบีซซที่ง
เปป็นสลิทธลิโดยกคคำเนลิดฝฝ่คำยวลิญญคำณของเรคำ ดาวริดไดข้ทคคำบคำป อคันเปป็นกคำรทคคำใหข้สคำมคัคคบีธรรมระหวล่คำงตคัวเขคำเองกคับ
พระเจข้คำของเขคำขคำดตอน ควคำมชอที่นชมยลินดบีไดข้จคำกเขคำไป และเขคำอธลิษฐคำนวล่คำ “ขอทรงคอนควคำมชอที่นบคำนแหล่ง
ควคำมรอดของพระองคร์แกล่ขข้คำพระองคร์ และชถูขข้คำพระองคร์ไวข้ดข้วยเตร็มพระทคัย” (เพลงสดกุดบี 51:12)

จงสคังเกตวล่คำดคำวลิดไมล่ไดข้อธลิษฐคำนวล่คำ “พระองคร์เจข้คำขข้คำ โปรดชข่วยขด้าพระองคห์ใหด้รอดเถริด” หรออ “พระองคร์
เจข้คำขข้คำ ขอโปรดคอนความรอดของขข้คำพระองคร์มคำเถลิด” เขคำไมล่ไดข้สถูญเสบียควคำมรอดของเขคำไป เขคำไดข้สถูญเสบียความ
ชพที่นชมยรินดทของเขคำในองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำไป ดคังนคันี้นเขคำจซงอธลิษฐคำนวล่คำ “ขอทรงคพนความชมืยิ่นบานแหข่งความรอด
ของพระองคห์แกข่ขด้าพระองคห์!” บคำปทคคำลคำยควคำมชอที่นบคำนทบีที่ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยควรมบีเมอที่อพวกเขคำเขข้คำสนลิทอยถูล่ในองคร์
พระผถูข้เปป็นเจข้คำและเดลินในวลิถบีทคันี้งหลคำยแหล่งควคำมชอบธรรมเพรคำะเหร็นแกล่พระนคำมของพระองคร์

เปโตรเปป็นอบีกตคัวอยล่คำงหนซที่งของครลิสเตบียนทบีที่ไดข้ทคคำบคำปและสถูญเสบียควคำมชอที่นบคำนแหล่งควคำมรอดไป เขคำ
ประกคำศวล่คำเขคำจะไปยคังกรกุงเยรถูซคำเลร็มและตายกคับองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเขคำ เขคำประกคำศดข้วยใจกลข้คำวล่คำ “ฝฝ่คำยเขคำ
จซงทถูลพระองคร์วล่คำ “พระองคร์เจข้คำขข้คำ ขข้คำพระองคร์พรข้อมแลข้วทบีที่จะไปกคับพระองคร์ ถซงจะตข้องตลิดคกุกและถซงควคำมตคำย
กร็ดบี” (ลถูกคำ 22:33) พระเยซถูทรงเตออนเปโตรวล่คำกล่อนไกล่ขคันเขคำจะปฏลิเสธพระองคร์สคำมครคันี้ง-และเขคำกร็ทคคำเชล่นนคันี้น
จรลิงๆ เขคำสถูญเสบียควคำมชอที่นบคำนแหล่งกคำรรล่วมสคำมคัคคบีธรรมกคับองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเขคำไป และในลถูกคำ 22:61,62 
เมอที่อพระเยซถูทรงหคันมคำและมองมคำทบีที่เปโตร “เปโตรกร็ออกไปขข้คำงนอกรด้องไหด้เปป็นทตุกขห์นทก”

ไมล่มบีใครมบีควคำมสกุขและชอที่นชมยลินดบีในบคำปไดข้หคำกเขคำไดข้บคังเกลิดโดยพระวลิญญคำณอยล่คำงแทข้จรลิงแลข้ว ถถูกลข้คำง
ในพระโลหลิตและไดข้รคับควคำมรอดโดยพระคกุณของพระเจข้คำ ผถูข้เชอที่อทบีที่ไมล่อยถูล่ในกคำรรล่วมสคำมคัคคบีธรรมกคับพระเจข้คำกร็นล่คำ
สคังเวชทบีที่สกุดในหมถูล่คนทคันี้งปวง



“และเรคำเขบียนขข้อควคำมเหลล่คำนบีนี้ถซงทล่คำนทคันี้งหลคำย เพพที่อความยรินดทของทข่านจะไดด้เตก็มเปปปี่ยม” (1 ยอหร์น 1:4)
ความยรินดทททที่เตก็มเปปปี่ยมคออสลิทธลิโดยกคคำเนลิดฝฝ่คำยวลิญญคำณของผถูข้เชอที่อทกุกคน และจดหมคำยฝคำกฉบคับแรกของยอหร์นทคันี้ง
ฉบคับกร็ถถูกเขบียนเพอที่อทบีที่เรคำจะมทความสตุขกคับสลิทธลิโดยกคคำเนลิดนคันี้น ทล่คำนทบีที่รคัก จงจคคำไวข้วล่คำความปรารถนาแรกของพญา
มารคพอททาใหด้เราตกนรก แตล่เมอที่อเรคำบคังเกลิดใหมล่แลข้ว มคันกร็รถูข้วล่คำมคันไมล่สคำมคำรถทคคำใหข้เรคำตกนรกไดข้ ดคังนคันี้นมคันจซง
พยคำยคำมทบีที่จะขโมยอคคำนคำจของเรคำ, ควคำมมบีประโยชนร์ของเรคำตล่อพระเจข้คำ, ควคำมชอที่นบคำนของเรคำ, และบคคำเหนร็จนลิ
รคันดรร์ของเรคำ แตล่มบีชคัยชนะ! เรคำสคำมคำรถเปป็นยลิที่งกวล่คำผถูข้พลิชลิตไดข้โดยทางพระเยซซูครริสตห์องคห์พระผซูด้เปป็นเจด้าของเราหคำก
เรคำจะเพบียงไวข้วคำงใจและเชอที่อฟฝัง เขข้คำสนลิทอยถูล่ในพระองคร์และยอมใหข้พระองคร์นคคำเรคำทกุกชคัที่วขณะ

ควคำมชอที่นบคำนททที่แทด้จรริงหนซที่งเดบียวอยถูล่ในพระเยซถู “จงชอที่นชมยลินดบีในองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำทกุกเวลคำ ขข้คำพเจข้คำขอ
ยนี้คคำอบีกครคันี้งวล่คำ จงชอที่นชมยลินดบีเถลิด” (ฟป. 4:4) โลกชอที่นชมยลินดบีไดข้เมอที่อทกุกอยล่คำงปกตลิเรบียบรข้อยดบี แตล่ครลิสเตบียนชอที่นชม
ยลินดบีไมล่วล่คำสถคำนกคำรณร์จะเปป็นเชล่นใด เปคำโลและสลิลคำสชอที่นชมยลินดบีและรข้องเพลงสรรเสรลิญพระเจข้คำเมอที่อพวกเขคำถถูก
จคับกกุม ถถูกทกุบตบี และถถูกโยนเขข้คำคกุกใตข้ดลิน เทข้คำของพวกเขคำถถูกใสล่ขอที่อแนล่นในคกุกชคันี้นใน และกคำรชอที่นชมยลินดบีของพวก
เขคำกร็นคคำกคำรตอบรคับมคำจคำกพระเจข้คำทบีที่นคคำไปสถูล่ควคำมรอดของนคำยคกุกชคำวเมอองฟปลลิปปปและทคันี้งครคัวเรออนของเขคำ! ไมล่
วล่คำสถคำนกคำรณร์จะเปป็นเชล่นใด ครลิสเตบียนทคันี้งหลคำยกร็สคำมคำรถชอที่นชมยลินดบีไดข้เพรคำะวล่คำพระครลิสตร์ทรงสถลิตอยถูล่ในใจของ
เรคำและเรคำเขข้คำสนลิทอยถูล่ในพระองคห์ เรคำนคัที่งอยถูล่กคับพระองคร์ในสวรรคสถคำน (อฟ. 2:6) และเรคำ “ชอที่นชมดข้วยควคำม
ปปตลิยลินดบีเปป็นลข้นพข้นเหลออทบีที่จะกลล่คำวไดข้ และเตร็มเปปปี่ยมดข้วยสงล่คำรคำศบี” (1 ปต. 1:8)

ขข้อ 12: “นทที่แหละเปป็นบทญญทตริของเรา คพอใหด้ทข่านททนี้งหลายรทกซขที่งกทนและกทน เหมพอนดทงททที่เราไดด้รทกทข่าน”
นบีที่เปป็นบคัญญคัตลิ ไมล่ใชล่ขข้อเสนอแนะ เรคำจะตข้องรคักเพอที่อนผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยของเรคำเหมออนดคังทบีที่พระเจข้คำไดข้ทรง

รคักเรา หคำกเรคำทคคำเชล่นนบีนี้ หคำกเรคำรคักเพอที่อนครลิสเตบียนทคันี้งหลคำยของเรคำเหมออนดคังทบีที่พระเยซถูทรงรคักเรคำ กคำรกระทคคำ
ตล่คำงๆของเรคำตข่อครลิสเตบียนคนออที่นๆจะเปป็นอยล่คำงไร? คคคำตอบถถูกพบในจดหมคำยของเปคำโลถซงเหลล่คำผถูข้เชอที่อทบีที่กรกุงโรม:

“ควคำมรคักไมล่ทคคำอคันตรคำยเพอที่อนบข้คำนเลย เหตกุฉะนคันี้นควคำมรคักจซงเปป็นทบีที่ใหข้พระรคำชบคัญญคัตลิสคคำเรร็จแลข้ว” (รม.
13:10)

ในจดหมคำยรคักของพระเจข้คำทบีที่เขบียนถซง “ลถูกเลร็กๆทคันี้งหลคำย” ของพระองคร์ เรคำพบควคำมรคักแบบทบีที่เรคำควร
แสดงตล่อเพอที่อนผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยของเรคำ:

“นบีที่เปป็นคคคำสคัที่งสอนทบีที่ทล่คำนทคันี้งหลคำยไดข้ยลินมคำตคันี้งแตล่เรลิที่มแรก คออใหข้เรคำทคันี้งหลคำยรคักซซที่งกคันและกคัน อยล่คำเปป็น
เหมออนคคำอลินทบีที่มคำจคำกมคำรรข้คำยนคันี้น และไดข้ฆล่คำนข้องชคำยของตนเอง และเหตกุใดเขคำจซงฆล่คำนข้องชคำย กร็เพรคำะกคำรกระ
ทคคำของเขคำชคัที่ว และกคำรกระทคคำของนข้องชคำยนคันี้นชอบธรรม พบีที่นข้องทคันี้งหลคำยของขข้คำพเจข้คำเออ๋ย อยล่คำประหลคำดใจถข้คำ
โลกนบีนี้เกลบียดชคังทล่คำน เรคำทคันี้งหลคำยรถูข้วล่คำ เรคำไดข้พข้นจคำกควคำมตคำยไปสถูล่ชบีวลิตแลข้ว กร็เพรคำะเรคำรคักพบีที่นข้อง ผถูข้ใดทบีที่ไมล่รคักพบีที่
นข้องของตน ผถูข้นคันี้นกร็ยคังอยถูล่ในควคำมตคำย ผถูข้ใดเกลบียดชคังพบีที่นข้องของตน ผถูข้นคันี้นกร็เปป็นฆคำตกร และทล่คำนทคันี้งหลคำยกร็รถูข้แลข้ว
วล่คำ ไมล่มบีฆคำตกรคนใดทบีที่มบีชบีวลิตนลิรคันดรร์ดคคำรงอยถูล่ในเขคำเลย ดคังนบีนี้แหละเรคำจซงรถูข้จคักควคำมรคักของพระเจข้คำ เพรคำะวล่คำ
พระองคร์ไดข้ทรงยอมปลล่อยวคำงชบีวลิตของพระองคร์เพอที่อเรคำทคันี้งหลคำย และเรคำทคันี้งหลคำยกร็ควรจะปลล่อยวคำงชบีวลิตของเรคำ
เพอที่อพบีที่นข้อง



“แตล่ถข้คำผถูข้ใดมบีทรคัพยร์สมบคัตลิในโลกนบีนี้ และเหร็นพบีที่นข้องของตนขคัดสน และยคังใจจอดใจดคคำไมล่สงเครคำะหร์เขคำ 
ควคำมรคักของพระเจข้คำจะดคคำรงอยถูล่ในผถูข้นคันี้นอยล่คำงไรไดข้ ลถูกเลร็กๆทคันี้งหลคำยของขข้คำพเจข้คำเออ๋ย อยล่คำใหข้เรคำรคักกคันดข้วยคคคำพถูด
และดข้วยลลินี้นเทล่คำนคันี้น แตล่จงรคักกคันดข้วยกคำรกระทคคำและดข้วยควคำมจรลิง

“และโดยเหตกุนบีนี้เรคำจซงรถูข้วล่คำเรคำอยถูล่ฝฝ่คำยควคำมจรลิง และจะไดข้ตคันี้งใจของเรคำใหข้แนล่วแนล่จคคำเพคำะพระองคร์ 
เพรคำะถข้คำใจของเรคำกลล่คำวโทษตคัวเรคำ พระเจข้คำทรงเปป็นใหญล่กวล่คำใจของเรคำ และพระองคร์ทรงทรคำบทกุกสลิที่ง ทล่คำนทบีที่รคัก
ทคันี้งหลคำย ถข้คำใจของเรคำไมล่ไดข้กลล่คำวโทษเรคำ เรคำกร็มบีควคำมมคัที่นใจจคคำเพคำะพระเจข้คำ และเรคำขอสลิที่งใดกร็ตคำมเรคำกร็จะไดข้สลิที่ง
นคันี้นจคำกพระองคร์ เพรคำะเรคำรคักษคำพระบคัญญคัตลิของพระองคร์ และปฏลิบคัตลิสลิที่งเหลล่คำนคันี้นซซที่งเปป็นทบีที่พอพระทคัยในสคำย
พระเนตรของพระองคร์ และนบีที่เปป็นพระบคัญญคัตลิของพระองคร์ คออใหข้เรคำทคันี้งหลคำยเชอที่อในพระนคำมของพระเยซถูครลิสตร์
พระบกุตรของพระองคร์ และใหข้เรคำรคักซซที่งกคันและกคัน ตคำมทบีที่พระองคร์ไดข้ทรงบคัญญคัตลิไวข้แกล่เรคำแลข้ว

“และทกุกคนทบีที่รคักษคำพระบคัญญคัตลิของพระองคร์กร็อยถูล่ในพระองคร์ และพระองคร์ทรงสถลิตอยถูล่ในคนนคันี้น ดข้วย
เหตกุนบีนี้เรคำจซงรถูข้วล่คำพระองคร์ทรงสถลิตอยถูล่ในเรคำโดยพระวลิญญคำณซซที่งพระองคร์ไดข้ทรงโปรดประทคำนแกล่เรคำแลข้ว” (1 
ยอหร์น 3:11-24)

ขข้อควคำมนบีนี้คอออะไร? คออวล่คำเรคำควรรคักซซที่งกคันและกคัน และเรคำรถูข้วล่คำเรคำเปป็นผถูข้เชอที่อเพราะวข่าเรคำรคักซซที่งกคันและ
กคัน หคำกเรคำมบีทรคัพยร์สลิที่งของของโลกนบีนี้และเพอที่อนผถูข้เชอที่อของเรคำกคคำลคังขคัดสน และเรคำปฏลิเสธทบีที่จะชล่วยเหลออเขคำ เรคำ
จะกลข้คำกลล่คำวไดข้อยล่คำงไรวล่คำควคำมรคักของพระเจข้คำดคคำรงอยถูล่ในเรคำ? เรคำจะตข้องรคักเหลข่าคนไมข่เชพที่อ-นคัที่นคออ เรคำจะตข้อง
รคักพวกเขคำในพระครลิสตร์ เปป็นพยคำนแกล่พวกเขคำ และทคคำทกุกสลิที่งทบีที่เรคำทคคำไดข้เพอที่อชนะวลิญญคำณพวกเขคำมคำถซงพระ
ครลิสตร์ แตล่เรคำจะตข้องรคักเพอที่อนผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยของเรคำดข้วยควคำมรคักททที่พริเศษ เหมพอนดทงททที่พระเจด้าไดด้ทรงรทกเรา และ
เรคำควรพลิสถูจนร์ควคำมรคักนบีนี้ตล่อหนข้คำชคำวโลกในทคัศนคตลิของเรคำทบีที่มบีตล่อครลิสเตบียนคนออที่นๆ

พระเยซถูทรงสนคับสนกุนคคคำบคัญชคำนบีนี้โดยแบบอยล่คำงของพระองคร์เอง เรคำจะตข้องรคักเหมออนดคังทบีที่พระองคห์ทรง
รคัก กคำรทวนซนี้คคำบล่อยๆของคคคำบคัญชคำทบีที่ใหข้รคักซซที่งกคันและกคันพลิสถูจนร์ถซงควคำมสคคำคคัญของควคำมรคักแบบครลิสเตบียน-และมบี
ควคำมรคักแบบนคันี้นนข้อยจรลิงๆวคันนบีนี้! เหลล่คำผถูข้นคคำทคำงศคำสนคำทบีที่ยลิที่งใหญล่ ซซที่งเปป็นทบีที่นคับถออในสคำยตคำและหคัวใจของคนทบีที่ไป
โบสถร์หลคำยหมอที่นคน เทศนคำคคคำเทศนคำตล่คำงๆทบีที่ยลิที่งใหญล่และสอนบทเรบียนตล่คำงๆทบีที่ยลิที่งใหญล่ แตล่บล่อยครคันี้งเหลออเกลินใน
ชบีวลิตสล่วนตคัวของพวกเขคำ พวกเขคำไมล่แสดงออกถซงควคำมรคักของพระเจข้คำ

ขข้อ 13: “ไมข่มทผซูด้ใดมทความรทกททที่ยริที่งใหญข่กวข่านทนี้ คพอการททที่ผซูด้หนขที่งผซูด้ใดจะสละชทวริตของตนเพพที่อมริตรสหายของ
ตน”

ในพระคคคำขข้อนบีนี้พระเยซถูทรงสอนเรอที่องขนาดของควคำมรคักทบีที่ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยควรมบีตล่อกคันและกคัน ในฐคำนะ
เปป็นบกุตรทคันี้งหลคำยทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วของพระเจข้คำ ควคำมรคักของเรคำควรเปป็นแบบทบีที่เสบียสละตคัวเอง-ใชล่แลข้วครคับ แมข้
กระทคัที่งจนถซงควคำมตคำยหคำกจคคำเปป็น พระครลิสตร์ไดข้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพอที่อเราเพรคำะวล่คำพระองคร์ทรงรคักเรคำ พระองคร์
ไดข้ทรงพลิสถูจนร์ควคำมรคักของพระองคร์โดยกคำรสลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์บนกคำงเขนนคันี้น-แตล่จคคำไวข้วล่คำ พระองคห์ไดข้ทรง
สลินี้นพระชนมร์ไมล่เพบียงเพอที่อเหลล่คำมลิตรสหคำยของพระองคร์ แตล่เพอที่อศคัตรถูทคันี้งหลคำยของพระองคร์เชล่นกคัน!

“ขณะเมอที่อเรคำยคังขคำดกคคำลคัง พระครลิสตร์กร็ไดข้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพอที่อชล่วยคนอธรรมในเวลคำทบีที่เหมคำะสม...แตล่
พระเจข้คำทรงสคคำแดงควคำมรคักของพระองคร์แกล่เรคำทคันี้งหลคำย คออขณะทบีที่เรคำยคังเปป็นคนบคำปอยถูล่นคันี้น พระครลิสตร์ไดข้ทรง



สลินี้นพระชนมร์เพอที่อเรคำ” (รม. 5:6,8) ควคำมรคักไปไดข้ไมล่ไกลกวล่คำนบีนี้แลข้ว กคำรตคำยเพอที่อคนทบีที่เรคำรคักคออกคำรแสดงออกทบีที่ยลิที่ง
ใหญล่ทบีที่สกุดแลข้วของควคำมรคัก

ใน 1 ยอหร์น 4:7-21 เรคำอล่คำนวล่คำ “ทล่คำนทบีที่รคักทคันี้งหลคำย ขอใหข้เรคำรคักซซที่งกคันและกคัน เพรคำะวล่คำควคำมรคักมคำ
จคำกพระเจข้คำ และทกุกคนทบีที่รคักกร็บคังเกลิดจคำกพระเจข้คำ และรถูข้จคักพระเจข้คำ ผถูข้ทบีที่ไมล่รคักกร็ไมล่รถูข้จคักพระเจข้คำ เพรคำะวล่คำพระเจข้คำ
ทรงเปป็นควคำมรคัก โดยขข้อนบีนี้ควคำมรคักของพระเจข้คำทบีที่มบีตล่อเรคำทคันี้งหลคำยกร็เปป็นทบีที่ประจคักษร์แลข้ว เพรคำะวล่คำพระเจข้คำทรงใชข้
พระบกุตรองคร์เดบียวของพระองคร์ทบีที่บคังเกลิดมคำใหข้เสดร็จเขข้คำมคำในโลก เพอที่อเรคำทคันี้งหลคำยจะไดข้ดคคำรงชบีวลิตโดยพระบกุตร
นคันี้น

“ในขข้อนบีนี้แหละเปป็นควคำมรคัก มลิใชล่ทบีที่เรคำรคักพระเจข้คำ แตล่ทบีที่พระองคร์ทรงรคักเรคำ และทรงใชข้พระบกุตรของ
พระองคร์ใหข้เปป็นผถูข้ลบลข้คำงพระอคำชญคำทบีที่ตกกคับเรคำทคันี้งหลคำย เพรคำะบคำปของเรคำ

“ทล่คำนทบีที่รคักทคันี้งหลคำย ถข้คำพระเจข้คำทรงรคักเรคำทคันี้งหลคำยเชล่นนบีนี้ เรคำกร็ควรจะรคักซซที่งกคันและกคันดข้วย ไมล่มบีผถูข้ใดเคย
เหร็นพระเจข้คำไมล่วล่คำเวลคำใด ถข้คำเรคำทคันี้งหลคำยรคักซซที่งกคันและกคัน พระเจข้คำกร็ทรงสถลิตอยถูล่ในเรคำทคันี้งหลคำย และควคำมรคักของ
พระองคร์กร็สมบถูรณร์อยถูล่ในเรคำ

“ดคังนบีนี้แหละเรคำทคันี้งหลคำยจซงรถูข้วล่คำ เรคำอยถูล่ในพระองคร์และพระองคร์ทรงสถลิตอยถูล่ในเรคำ เพรคำะพระองคร์ไดข้ทรง
โปรดประทคำนพระวลิญญคำณของพระองคร์แกล่เรคำ และเรคำทคันี้งหลคำยไดข้เหร็นและเปป็นพยคำนวล่คำ พระบลิดคำไดข้ทรงใชข้
พระบกุตรใหข้เสดร็จมคำเปป็นพระผถูข้ชล่วยใหข้รอดของโลก ผถูข้ใดยอมรคับวล่คำ พระเยซถูทรงเปป็นพระบกุตรของพระเจข้คำ 
พระเจข้คำกร็ทรงสถลิตอยถูล่ในคนนคันี้น และคนนคันี้นอยถูล่ในพระเจข้คำ เรคำทคันี้งหลคำยจซงรถูข้และเชอที่อในควคำมรคักทบีที่พระเจข้คำทรงมบีตล่อ
เรคำ พระเจข้คำทรงเปป็นควคำมรคัก และผถูข้ใดทบีที่อยถูล่ในควคำมรคักกร็อยถูล่ในพระเจข้คำ และพระเจข้คำกร็ทรงสถลิตอยถูล่ในผถูข้นคันี้น

“ในขข้อนบีนี้แหละควคำมรคักของเรคำจซงสมบถูรณร์ เพอที่อเรคำทคันี้งหลคำยจะไดข้มบีควคำมกลข้คำในวคันพลิพคำกษคำ เพรคำะวล่คำ
พระองคร์ทรงเปป็นอยล่คำงไร เรคำทคันี้งหลคำยกร็เปป็นอยล่คำงนคันี้นในโลกนบีนี้ ในควคำมรคักนคันี้นไมล่มบีควคำมกลคัว แตล่ควคำมรคักทบีที่
สมบถูรณร์นคันี้นกร็ไดข้ขจคัดควคำมกลคัวเสบีย ดข้วยวล่คำควคำมกลคัวทคคำใหข้ทกุกขร์ทรมคำน และผถูข้ทบีที่มบีควคำมกลคัวกร็ยคังไมล่มบีควคำมรคักทบีที่
สมบถูรณร์

“เรคำทคันี้งหลคำยรคักพระองคร์ กร็เพรคำะพระองคร์ทรงรคักเรคำกล่อน ถข้คำผถูข้ใดวล่คำ “ขข้คำพเจข้คำรคักพระเจข้คำ” และยคัง
เกลบียดชคังพบีที่นข้องของตน ผถูข้นคันี้นกร็เปป็นคนพถูดมกุสคำ เพรคำะวล่คำผถูข้ทบีที่ไมล่รคักพบีที่นข้องของตนทบีที่แลเหร็นแลข้ว เขคำจะรคักพระเจข้คำทบีที่
ไมข่เคยเหต็นอยล่คำงไรไดข้ พระบคัญญคัตลินบีนี้เรคำทคันี้งหลคำยกร็ไดข้มคำจคำกพระองคร์ คออวล่คำใหข้คนทบีที่รคักพระเจข้คำนคันี้นรคักพบีที่นข้องของ
ตนดข้วย”

ขข้อ 14: “ถด้าทข่านททนี้งหลายประพฤตริตามททที่เราสทที่งทข่าน ทข่านกก็จะเปป็นมริตรสหายของเรา”
ในควคำมสนลิทสนมทบีที่ลซกซซนี้งมคำกขซนี้นซซที่งพระเยซถูทรงสถคำปนคำระหวล่คำงพระองคร์เองกคับผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยในคคคำ

เทศนคำทบีที่ถถูกบคันทซกไวข้ตรงนบีนี้  พระองคร์ทรงเปปิดเผยอยล่คำงเตร็มเปปปี่ยมมคำกขซนี้นวล่คำมบีสลิที่งใดเกบีที่ยวขข้องในกคำรทบีที่พวกสคำวกถถูก
เรบียกวล่คำ “สหคำย” ของพระองคร์ พระองคร์ตรคัสชคัดเจนไปแลข้ววล่คำมคันหมคำยถซงกคำรกระทคคำตคำมพระประสงคร์ของ
พระองคร์ กคำรกระทคคำสลิที่งเหลล่คำนคันี้นทบีที่พอพระทคัยพระองคร์ แตล่พวกเขคำจะตข้องทคคำมคำกกวล่คำนบีนี้อบีก หลคังจคำกนบีนี้ ใน
จดหมคำยฝคำกบคำงฉบคับ พวกสคำวกเรบียกตคัวเองวล่คำ “ผถูข้รคับใชข้” (ทคำส) (ดถู 2 เปโตร 1:1, ยถูดคำส 1, และโรม 1:1) 



สคคำหรคับผถูข้เชอที่อแทข้ทคันี้งหลคำย หนข้คำทบีที่รคับผลิดชอบของผถูข้รคับใชข้มบีมคำกกวล่คำกคำรปรนนลิบคัตลิรคับใชข้ในตคคำแหนล่งของทคำส มคันรวม
ถซงควคำมสนลิทสนมและกคำรรล่วมสนลิทแหล่งมลิตรภคำพทบีที่แทข้จรลิงดข้วย

ขข้อ 15: “เราไมข่เรทยกทข่านททนี้งหลายวข่าทาสอทก เพราะทาสไมข่ทราบวข่านายของเขาททาอะไร แตข่เราเรทยก
ทข่านวข่ามริตรสหาย เพราะวข่าทตุกสริที่งททที่เราไดด้ยรินจากพระบริดาของเรา เราไดด้สทาแดงแกข่ทข่านแลด้ว”

“ทาสไมข่ทราบวข่านายของเขาททาอะไร” ทคำส (แบบทบีที่เปป็นอยถูล่) ยล่อมไมล่มบีควคำมรถูข้อคันครบถข้วนเกบีที่ยวกคับสลิที่งทบีที่
นคำยของเขคำกคคำลคังกระทคคำ ควคำมรถูข้ของเขคำถถูกจคคำกคัดอยถูล่ทบีที่หนด้าททที่ตข่างๆของเขคำ แตล่เมอที่อนคำยรคับทคำสคนนคันี้นเขข้คำอยถูล่ใน
ควคำมไวข้วคำงใจของตน สถคำนกคำรณร์กร็ถถูกเปลบีที่ยนและทคำสคนนคันี้นกร็มบีตคคำแหนล่งแหล่งกคำรรล่วมสนลิทและมลิตรภคำพ นคัที่น
คออสลิที่งทบีที่พระเยซถูกคคำลคังตรคัสในทบีที่นบีนี้: “เราเรทยกทข่านวข่ามวิตรสหาย”

“เพราะวข่าทตุกสริที่งททที่เราไดด้ยรินจากพระบริดาของเรา เราไดด้สทาแดงแกข่ทข่านแลด้ว” ทกุกสลิที่งทบีที่จคคำเปป็นตล่อ
สวคัสดลิภคำพและประโยชนร์สกุขฝฝ่คำยวลิญญคำณของเหลล่คำสคำวก ทกุกสลิที่งทบีที่พวกเขคำสคำมคำรถรคับและเขข้คำใจไดข้ในขณะนคันี้น 
พระเยซถูกร็ทรงสคคำแดงแกล่พวกเขคำแลข้ว ในบททบีที่ 16 ขข้อ 12 และ 13 พระเยซถูตรคัสแกล่ชคำยเหลล่คำนบีนี้วล่คำ “เรคำยคังมบีอบีก
หลคำยสลิที่งทบีที่จะบอกทล่คำนทคันี้งหลคำย แตข่เดทดี๋ยวนทนี้ทข่านยทงรทบไวด้ไมข่ไดด้ เมอที่อพระองคร์ พระวลิญญคำณแหล่งควคำมจรลิงจะเสดร็จ
มคำแลข้ว พระองคห์จะนคคำทล่คำนทคันี้งหลคำยไปสถูล่ควคำมจรลิงทยันั้งมวล เพรคำะพระองคร์จะไมล่ตรคัสโดยพระองคร์เอง แตล่
พระองคร์จะตรคัสสลิที่งทบีที่พระองคร์ทรงไดข้ยลิน และพระองคห์จะทรงแจด้งใหด้ทข่านททนี้งหลายรซูด้ถขงสริที่งเหลข่านทนี้นททที่จะเกริดขขนี้น” 
แตล่สลิที่งทบีที่พระเยซถูทรงหมคำยถซงในขข้อทบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่นบีนี้กร็คออวล่คำพระองคร์ไดข้ทรงสคคำแดงแกล่พวกเขคำแลข้วถซงสลิที่งทคันี้งปวง
ทบีที่พวกเขคำสคำมคำรถเขข้คำใจไดข้จนถซงขณะนคันี้น

สลิทธลิพลิเศษอคันยลิที่งใหญล่ เปปปี่ยมสงล่คำรคำศบีและสถูงสล่งของกคำรเปป็นผถูข้เชอที่อคนหนซที่งถถูกนคคำเสนอตรงนบีนี้โดยพระเยซถู
ครลิสตร์เจข้คำ ครลิสเตบียนคออมลิตรสหคำยคนหนซที่งของพระครลิสตร์รวมถซงเปป็นบกุตรคนหนซที่งของพระเจข้คำเชล่นกคัน มบีหลคำยครคันี้ง
ทบีที่พวกเรคำสล่วนใหญล่รถูข้สซกวล่คำเรคำไมล่มบีเพอที่อนเลยสคักคน-แตล่เรคำมบีครคับ! เรคำมบีมลิตรสหคำยผถูข้หนซที่งในสวรรคร์ มลิตรสหคำยผถูข้
หนซที่งทบีที่ไมล่เคยเปลบีที่ยนแปลง มลิตรสหคำยผถูข้หนซที่งทบีที่ “ใกลข้ชลิดยลิที่งกวล่คำพบีที่นข้อง”

เรคำควรหมคำยเหตกุไวข้วล่คำในพระคคัมภบีรร์ภคำคพคันธสคัญญคำเดลิมทคันี้งหมด มบีชคำยผถูข้เดบียวทบีที่ถถูกเอล่ยชอที่อซซที่งพระเจข้คำ
ทรงเรบียกวล่คำ “สหคำย” เรคำอล่คำนในอลิสยคำหร์ 41:8 วล่คำ “แตล่เจข้คำ อลิสรคำเอล เปป็นผถูข้รคับใชข้ของเรคำ ยคำโคบผถูข้ซซที่งเรคำไดข้เลออก
ไวข้ เชอนี้อสคำยของอทบราฮทมสหายของเรา”

ยคำกอบ ซซที่งเขบียนถซงผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยในภคำคพคันธสคัญญคำใหมล่ กลล่คำวถซงมลิตรภคำพอคันโดดเดล่นนบีนี้เมอที่อเขคำกลล่คำว
วล่คำ “และพระคคัมภบีรร์กร็สคคำเรร็จทบีที่วล่คำ ‘อคับรคำฮคัมไดข้เชอที่อพระเจข้คำ และพระองคร์ทรงนคับวล่คำเปป็นควคำมชอบธรรมแกล่ทล่คำน’ 
และทข่านไดด้ชพที่อวข่า เปป็น ‘สหายของพระเจด้า’” (ยคำกอบ 2:23)

เรคำไดข้รคับควคำมรอดโดยพระคกุณ-รอดเทล่คำทบีที่เรคำจะรอดไดข้ แตล่ชบีวลิตฝฝ่คำยวลิญญคำณมบีพคัฒนคำกคำรตล่อเนอที่อง และ
เรคำถถูกบคัญชคำใหข้เตลิบโตในพระคกุณและเพลิที่มพถูนในควคำมเชอที่อ เรคำเหร็นควคำมสนลิทสนมแบบตล่อเนอที่องนบีนี้ระหวล่คำงพระ
เยซถูกคับเหลล่คำสคำวกของพระองคร์เมอที่อเรคำศซกษคำขล่คำวประเสรลิฐของยอหร์น: ในบททบีที่ 13 ขข้อ 13 พระเยซถูตรคัสวล่คำ “ทล่คำน
ทคันี้งหลคำยเรบียกเรคำวล่คำ พระอคำจคำรยร์และองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ ทล่คำนเรบียกถถูกแลข้ว เพราะเราเปป็นเชข่นนยันั้น” ในบททบีที่ 15 
ขข้อทบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่ พระองคร์ทรงเรบียกสคำวกเหลล่คำนคันี้นวล่คำ “มลิตรสหคำย” และในบททบีที่ 20 ขข้อ 17 พระองคร์ทรง
เรบียกพวกเขคำวล่คำ “พบีที่นข้อง”



ขข้อ 16: “ทข่านททนี้งหลายไมข่ไดด้เลพอกเรา แตข่เราไดด้เลพอกทข่านททนี้งหลาย และไดด้แตข่งตทนี้งทข่านททนี้งหลายไวด้ใหด้
ทข่านจะไปเกริดผล และเพพที่อใหด้ผลของทข่านอยซูข่ถาวร เพพที่อวข่าเมพที่อทข่านทซูลขอสริที่งใดจากพระบริดาในนามของเรา 
พระองคห์จะไดด้ประทานสริที่งนทนี้นใหด้แกข่ทข่าน”

เหลล่คำผถูข้รถูข้พระคคัมภบีรร์ไมล่เหร็นพข้องตรงกคันอยล่คำงเตร็มทบีที่เกบีที่ยวกคับควคำมหมคำยอคันครบถข้วนของพระคคคำขข้อนบีนี้ บคำง
ทล่คำนเชอที่อวล่คำ “เรคำไดข้เลออก” หมคำยถซงกคำรทรงเลออกไปสถูล่ควคำมรอดและดคังนคันี้นจซงหมคำยถซงทกุกคนทบีที่ไดข้รคับควคำมรอด
โดยพระคกุณ ทล่คำนออที่นๆกร็เชอที่อวล่คำมคันหมคำยถซงกคำรทรงเลออกทบีที่เกบีที่ยวขข้องกคับกคำรรคับใชข้ (กคำรเลออกใหข้ดคคำรงตคคำแหนล่ง) 
ของพวกอทครทซูต สล่วนตคัวแลข้ว ผมโนข้มเอบียงไปทคำงเหร็นพข้องกคับฝฝ่คำยหลคัง ผมเชอที่อวล่คำพระเยซถูกคคำลคังตรคัสอยล่คำงเฉพคำะ
เจคำะจงแกล่สลิบเอร็ดคนนคันี้นเกบีที่ยวกคับหนข้คำทบีที่คนตข้นเรออนของพวกเขคำ พวกเขคำเปป็นผถูข้เชอที่ออยถูล่แลข้ว พระองคร์ไดข้ทรงเรบียก
และแตล่งตคันี้งพวกเขคำเปป็นอคัครทถูตแลข้ว คคคำสคัที่งของพระองคร์ทบีที่ใหข้ “ไปเกริดผล” ดถูเหมออนจะใชข้ในแบบทบีที่พลิเศษและเฉ
พคำะมคำกๆแกล่พวกเขคำ เหมออนกคับพระมหคำบคัญชคำทบีที่ทรงใหข้ไวข้ในมคัทธลิว 28:19,20

“เพพที่อใหด้ผลของทข่านอยซูข่ถาวร” หมคำยถซงกคำรงคำนทบีที่คงอยถูล่ถคำวรซซที่งถถูกกระทคคำโดยชคำยเหลล่คำนบีนี้เมอที่อพวกเขคำ
ถถูกสล่งออกไปทคัที่วโลกในสมคัยนคันี้น โดยประกคำศขล่คำวประเสรลิฐแหล่งพระคกุณของพระเจข้คำ แตล่ผมเชอที่อวล่คำมบีบทเรบียนหนซที่ง
ในทบีที่นบีนี้เชล่นกคันสคคำหรคับครลิสเตบียนทคันี้งหลคำยวคันนบีนี้ ในฮบีบรถู 2:3,4 เปคำโลถคำมคคคำถคำมทบีที่ตรวจคข้นใจวล่คำ “ดทงนทนี้นถด้าเรา
ละเลยความรอดอทนยริที่งใหญข่แลด้ว เราจะรอดพด้นไปอยข่างไรไดด้ ควคำมรอดนคันี้นไดข้เรลิที่มขซนี้นโดยกคำรประกคำศขององคร์
พระผถูข้เปป็นเจข้คำเอง และบรรดคำผถูข้ทบีที่ไดข้ยลินพระองคร์ กร็ไดข้รคับรองแกล่เรคำวล่คำเปป็นควคำมจรลิง ทคันี้งนบีนี้พระเจข้คำกร็ทรงเปป็นพยคำน
ดข้วย โดยทรงแสดงหมคำยสคคำคคัญและกคำรมหคัศจรรยร์ และโดยกคำรอคัศจรรยร์ตล่คำงๆ และโดยของประทคำนจคำกพระ
วลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ ซซที่งทรงประทคำนตคำมพระประสงคร์ของพระองคร์”

ใชล่แลข้วครคับ พระเจข้คำไดข้ทรงกระทคคำกคำรอคัศจรรยร์ตล่คำงๆทบีที่พลิเศษโดยมออของพวกอคัครทถูต และตคันี้งแตล่สมคัย
ของเปคำโล กคำรอคัศจรรยร์บคำงอยล่คำงเหลล่คำนบีนี้ไมล่เคยถถูกทคคำซนี้คคำอบีกเลย ไมล่มบีนคักเทศนร์คนใดนคับตคันี้งแตล่เปคำโลเคยทคคำใหข้คน
ตคำยเปป็นขซนี้นมคำอบีก-แตล่เราไมล่ตข้องกคำรหมคำยสคคำคคัญและกคำรมหคัศจรรยร์ตล่คำงๆวคันนบีนี้เพรคำะวล่คำเรคำมบีพระรคำชบคัญญคัตลิแหล่ง
เสรบีภคำพอคันสมบถูรณร์แบบ พระคคัมภบีรร์ทบีที่ครบสมบถูรณร์ และ “แตล่เมอที่อควคำมสมบถูรณร์มคำถซงแลข้ว ควคำมบกพรล่องนคันี้นกร็
จะสถูญไป” (1 คร. 13:10) วคันแหล่งกคำรอคัศจรรยร์ตล่คำงๆไมล่ไดข้จบสลินี้นแลข้วอยล่คำงแนล่นอน กคำรอคัศจรรยร์ทบีที่ยลิที่งใหญล่ทบีที่สกุด
บนพอนี้นพลิภพ-ยลิที่งใหญล่กวล่คำกคำรทคคำใหข้คนตคำยเปป็นขซนี้นมคำดข้วยซนี้คคำ-คออกคำรกลคับใจเชอที่อของคนบคำป แตล่เนอที่องจคำกเรคำมบี 
“องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำตรคัสดคังนบีนี้” เรคำจซงไมล่ตข้องกคำรเหร็นหมคำยสคคำคคัญและกคำรมหคัศจรรยร์ตล่คำงๆ เมอที่อเรคำไดข้ยลินพระ
วจนะของพระองคร์และเชอที่อในพระเยซถู เรคำกร็มบีชบีวลิตนลิรคันดรร์ เมอที่อเรคำศซกษคำคข้นควข้คำและรคับพระวจนะของพระองคร์
มคำปฏลิบคัตลิ ควคำมเชอที่อของเรคำกร็ถถูกเสรลิมกคคำลคังและถถูกเพลิที่ม พวกอคัครทถูตไดข้ถถูกแตล่งตคันี้งใหข้มบีงคำนรคับใชข้ทบีที่พลิเศษเฉพคำะใน
ระหวล่คำงกคำรเปลบีที่ยนผล่คำนจคำกพระรคำชบคัญญคัตลิไปสถูล่พระคกุณ

พระเยซถูทรงเลออกพวกอคัครทถูตอยล่คำงแนล่นอน พระองคร์ทรงเรบียกพวกเขคำแตล่ละคนอยล่คำงเจคำะจง พวกเขคำ
ไมล่ไดข้เลออกพระองคห์ พระองคร์ทรงแตล่งตคันี้งพวกอคัครทถูต (ลถูกคำ 6:13) และตคันี้งแตล่กคำรทรงเรบียกและกคำรทรงแตล่งตคันี้ง
อคัครทถูตเปคำโล กร็ไมข่มทอคัครทถูตคนใดอบีกเลย บตุตรททนี้งหลายของพระเจด้าหรพอ? มบีครคับ เหลข่าผซูด้รทบใชด้แหข่งขข่าวประเสรริฐ
หรพอ? แนล่นอนวล่คำมบีครคับ มริชชทนนารทททนี้งหลายหรพอ? แนล่นอนครคับวล่คำมบี เหลข่าอทครทซูตหรพอ? ไมข่มทแลทวครยับ คนเหลล่คำ
นคันี้นเปป็นเหลล่คำผถูข้รคับใชข้ทบีที่พลิเศษซซที่งพระเจข้คำทรงแตล่งตคันี้งในชล่วงเวลคำทบีที่พลิเศษสคคำหรคับงคำนรคับใชข้ทบีที่พลิเศษ



“ไดด้เลพอก” ในทบีที่นบีนี้หมคำยถซงกคำรเลออกคนๆหนซที่งใหข้รคับตคคำแหนล่งหนซที่ง มคันคออควคำมจรลิงเดบียวกคับทบีที่ถถูกนคคำเสนอ
ในยอหร์น 6:70 เมอที่อพระเยซถูตรคัสแกล่เหลล่คำสคำวกวล่คำ “เรคำเลพอกพวกทข่านสริบสองคนมลิใชล่หรออ และคนหนซที่งในพวก
ทล่คำนเปป็นมคำรรข้คำย” พระเยซถูทรงเลออกชคำยเหลล่คำนบีนี้และแยกตคันี้งพวกเขคำไวข้ตล่คำงหคำกสคคำหรคับจกุดประสงคร์ทบีที่เฉพคำะ
เจคำะจงในกคำรประกคำศขล่คำวประเสรลิฐแหล่งพระคกุณของพระเจข้คำ และเนอที่องจคำกพวกเขคำไมล่ไดข้มบีภคำคพคันธสคัญญคำใหมล่
เหมออนอยล่คำงทบีที่พวกเรคำมบี พวกเขคำไมล่ไดข้มบีพระคคัมภบีรร์ทบีที่เปป็นลคำยลคักษณร์อคักษรนอกจคำกพระคคัมภบีรร์ภคำคพคันธสคัญญคำ
เดลิม พระองคร์จซงทรงหนกุนใจพวกเขคำโดยทรงสคัญญคำวล่คำ “เมพที่อทข่านทซูลขอสริที่งใดจากพระบริดาในนามของเรา 
พระองคห์จะไดด้ประทานสริที่งนทนี้นใหด้แกข่ทข่าน” พระเยซถูทรงเลออกและแตล่งตคันี้งพวกเขคำ พระองคร์กคคำลคังใชข้พวกเขคำออก
ไปเพอที่อออกผล และสลิที่งใดกร็ตคำมทบีที่พวกเขคำตข้องกคำรเพอที่อทบีที่จะทคคำงคำนรคับใชข้ของพวกเขคำใหข้สคคำเรร็จอยล่คำงสคัมฤทธลิธิ์ผล 
พวกเขคำกร็จะพบวล่คำไดข้รคับกคำรเตลิมเตร็มโดยพระบลิดคำในสวรรคร์หคำกพวกเขคำทถูลขอในพระนคำมแหล่งพระบกุตรผถูข้เปป็น
ทบีที่รคักของพระองคร์

“และเพพที่อใหด้ผลของทข่านอยซูข่ถาวร” เปป็นคคคำตรคัสทบีที่ปลอบประโลมใจผม ขณะทบีที่ผมเชอที่อวล่คำคคคำตรคัสนบีนี้ถถูก
กลล่คำวอยล่คำงเฉพคำะเจคำะจงแกล่พวกอคัครทถูต เรคำกร็มบีควคำมมคัที่นใจนบีนี้ในวลิวรณร์ 14:13, “ตทนี้งแตข่นทนี้สพบไปคนททนี้งหลายททที่ตาย
ในองคห์พระผซูด้เปป็นเจด้าจะเปป็นสตุข” และพระวริญญาณตรทสวข่า “จรริงอยข่างนทนี้น เพพที่อเขาจะไดด้หยตุดพทกจากความ
เหนพที่อยยากของเขา และการงานทอียิ่เขาไดทกระททานลันั้นจะตวิดตามเขาไป”

ผมเชอที่อวล่คำพระคคคำขข้อนบีนี้ประกคำศวล่คำถด้าเราททที่อยซูข่ในพระครริสตห์ตคำยไปกล่อนกคำรรคับขซนี้นไปนคันี้น เรคำกร็จะไปอยถูล่กคับ
พระเยซถู-ไดข้รคับพรและมบีควคำมสกุขในเมอองบรมสกุขเกษม รล่คำงกคำยจะกลคับคอนสถูล่ผงคลบีดลิน และวลิญญคำณจะกลคับไปหคำ
พระเจข้คำผถูข้ไดข้ประทคำนวลิญญคำณนคันี้น จคำกนคันี้นกคำรงคำนทบีที่เรคำไดข้กระทคคำสคคำเรร็จบนโลกนบีนี้ในควคำมเชอที่อ ในพระวลิญญคำณ
และเพอที่อถวคำยเกบียรตลิแดล่พระเจข้คำ กร็จะคงอยถูล่และออกผลตล่อไปจนกวข่าดวงวริญญาณสตุดทด้ายไดด้รทบความรอดและค
รริสตจทกรถซูกรทบขขนี้นไป! ยกตคัวอยล่คำงเชล่น เมอที่อในพคันธกลิจ Gospel Hour ผมนคคำใครสคักคนมคำถซงพระเยซถู มคันกร็ไมล่ใชล่
ผมเพบียงผถูข้เดบียว แตล่เปป็นทกุกคนทบีที่ไดข้มบีสล่วนในพคันธกลิจของผม ทกุกคนทบีที่ไดข้ชล่วยทคคำใหข้ผมสคำมคำรถจคัดรคำยกคำรวลิทยกุหรออ
เทศนคำสคัที่งสอนในงคำนฟฟฟื้นฟถูตล่คำงๆ หรออสล่งหนคังสออของเรคำออกไป แตล่ละคนทบีที่มบีสล่วนในพคันธกลิจ Gospel Hour กร็มบี
สล่วนในควคำมรอดของดวงวลิญญคำณหลคำยดวงทบีที่ถถูกชนะมคำผข่านทางพคันธกลิจนบีนี้

ดวงวลิญญคำณเหลล่คำนคันี้นทบีที่เรคำนคคำมคำถซงพระเยซถูจะนคคำคนออที่นๆมคำถซงพระองคร์ และเรคำกร็จะมบีสล่วนในบคคำเหนร็จ
สคคำหรคับทกุกดวงวลิญญคำณทบีที่ถถูกชนะมคำโดยคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่เราชนะเพอที่อพระครลิสตร์ นคัที่นเปป็นเหตกุวล่คำทคคำไมไมล่มบีผถูข้เชอที่อสคัก
คนในครลิสตจคักรพคันธสคัญญคำใหมล่สคำมคำรถถถูกใหข้บคคำเหนร็จสคคำหรคับหนข้คำทบีที่คนตข้นเรออนของเขคำไดข้จนกวล่คำผถูข้เชอที่อทตุกคน
ถถูกรวบรวมทบีที่งคำนเลบีนี้ยงสมรสของพระเมษโปดก ผถูข้เชอที่อทกุกคนทบีที่ไดข้ตคำยไปแลข้วในระหวล่คำงยกุคแหล่งพระคกุณนบีนี้กร็กคคำลคัง
หยกุดพคักอยถูล่ในเมอองบรมสกุขเกษม โดยรอคอยจนกวล่คำวคันเปปปี่ยมสงล่คำรคำศบีนคันี้นเมอที่อครลิสตจคักรจะครบบรลิบถูรณร์และถถูกรคับ
ขซนี้นไปพบกคับพระเยซถูในหมถูล่เมฆในฟป้คำอคำกคำศ ซซที่งทบีที่นคัที่นเรคำจะไดข้รคับบคคำเหนร็จ ทกุกคนสคคำหรคับหนข้คำทบีที่คนตข้นเรออนของ
เรคำ

“คนทบีที่เกบีที่ยวกร็กคคำลคังไดข้รคับคล่คำจข้คำง และกคคำลคังสที่คคำสมพอชผลไวข้สคคำหรคับชบีวลิตนลิรคันดรร์ เพอที่อทคันี้งคนหวล่คำนและคน
เกบีที่ยวจะชอที่นชมยลินดบีดข้วยกคัน” (ยอหร์น 4:36)



มคันเปป็นควคำมจรลิงทบีที่วล่คำเรคำถถูกเลออกโดยองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำมคำสถูล่ควคำมรอด (รม. 5:8)-แตล่ไมล่ใชล่ในควคำม
หมคำยทบีที่วล่คำบคำงคนถถูกเลออกใหข้รคับควคำมรอดขณะทบีที่คนออที่นๆถถูกเลออกใหข้ตกนรก 2 เปโตร 3:9 บอกเรคำอยล่คำงชคัดแจข้ง
วล่คำพระเจข้คำ “ไมล่ทรงประสงคร์ทบีที่จะใหข้ผถูข้หนซที่งผถูข้ใดพลินคำศเลย แตล่ทรงปรคำรถนคำทบีที่จะใหข้คนทคันี้งปวงกลคับใจเสบียใหมล่” 
และคคคำเชอนี้อเชลิญในมคัทธลิว 11:28 คออ “บรรดาผถูข้ทคคำงคำนเหนร็ดเหนอที่อยและแบกภคำระหนคักจงมคำหคำเรคำ ...” ไมล่มบีใคร
เชอที่อในอคคำนคำจสลิทธลิธิ์ขคำดของพระเจข้คำมคำกกวล่คำผม ผมเชอที่อในกคำรทรงเลออกตคำมพระคคัมภบีรร์และกคำรลลิขลิตลล่วงหนข้คำ
ตคำมพระคคัมภบีรร์-ผมเชอที่อวล่คำครลิสตจคักรในฐานะกายหนขที่งไดข้ถถูกเลออกไวข้แลข้วกล่อนกคำรวคำงรคำกฐคำนของโลก; แตล่ครลิสต
จคักรประกอบดข้วยคนทคันี้งหลคำยทบีที่เชอที่อในพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำหลยังจากไดข้ยลินพระวจนะของพระองคร์ พระเจข้คำไมล่ไดข้ทรง
เลออกบคำงคนใหข้รคับควคำมรอดและคนออที่นๆใหข้ตกนรก “พระเจด้าทรงรทกโลก”-และนคัที่นหมคำยถซงทกุกคน มคันไมล่ตคัดผถูข้ใด
ออกเลย

ผมเชอที่อวล่คำพระเจข้คำทรงเลออก ทรงเรบียก และทรงแตล่งตคันี้งคนทคันี้งหลคำยวคันนบีนี้-เหลล่คำศลิษยคำภลิบคำล อคำจคำรยร์ ผถูข้
ประกคำศขล่คำวประเสรลิฐ มลิชชคันนคำรบี ผถูข้ชล่วยศลิษยคำภลิบคำล ไมล่ใชล่ทกุกคนถถูกเรบียกใหข้มคำเปป็นคนงคำนครลิสเตบียนเตร็มเวลคำ 
พระเจข้คำทรงชล่วยทกุกคนใหข้รอดคออผถูข้ทบีที่ยอมมคำหคำพระองคร์โดยพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำ และจคำกนคันี้นจคำกผถูข้ทบีที่บคังเกลิดใหมล่
แลข้วหลคำยลข้คำนคน พระองคร์กร็ทรงเรบียกและทรงแตล่งตคันี้งคนทคันี้งหลคำยใหข้ทคคำงคำนรคับใชข้ นบีที่แหละคออแบบแผนของ
พระองคร์ในยกุคแหล่งพระคกุณนบีนี้ ผถูข้เชอที่อทคุกคนเปป็นคนตข้นเรออน และผถูข้เชอที่อทกุกคนควรเปป็นผถูข้ชนะวลิญญคำณ โดยเปป็น
พยคำนและหวล่คำนเมลร็ดพอชแหล่งขล่คำวประเสรลิฐ แตล่ไมล่ใชล่ผถูข้เชอที่อทกุกคนถถูกเรบียกใหข้เปป็นศลิษยคำภลิบคำล อคำจคำรยร์ ผถูข้ประกคำศ
ขล่คำวประเสรลิฐ หรออมลิชชคันนคำรบี

เรคำอคำจหมคำยเหตกุในทบีที่นบีนี้วล่คำพระเยซถูไมล่เคยเรบียกสคำวกคนใดใหข้รคับใชข้พระองคร์บางสข่วนของชบีวลิตของเขคำ 
และพระองคร์ไมล่ไดข้ประทคำนสลิทธลิพลิเศษแกล่เหลล่คำสคำวกของพระองคร์ในกคำรทคคำใหข้พคันธกลิจนคันี้นๆเปป็นงคำนเสรลิมขณะทบีที่
พวกเขคำมบีสล่วนรล่วมในสลิที่งออที่นๆดข้วย “เพรคำะวล่คำพระเจข้คำมลิไดข้ทรงกลคับพระทคัยในกคำรทบีที่ไดข้ทรงใหข้ของประทคำนและ
ทรงเรบียกไวข้” (รม. 11:29)  เมอที่อพระเจข้คำทรงเรบียกคนๆหนซที่งใหข้มคำททางานรทบใชด้เตก็มเวลา พระองคร์กร็ทรงเรบียกเขคำ
อยข่างเตก็มเวลา กคำรทรงเรบียกใหข้เปป็นศลิษยคำภลิบคำลของครลิสตจคักรหนซที่ง กคำรทรงเรบียกใหข้เปป็นผถูข้ประกคำศขล่คำวประเสรลิฐ
หรออมลิชชคันนคำรบี ไมล่ใชล่กคำรทรงเรบียกแบบ “พคำรร์ทไทมร์” และมคันไมล่ใชล่นคำนตรคำบเทล่คำทบีที่คนๆหนซที่งรถูข้สซกวล่คำตนเหมคำะสม
สคคำหรคับงคำนรคับใชข้นคันี้นดข้วย พระเจข้คำทรงเรบียกและแตล่งตคันี้งคนๆหนซที่งนคำนตรคำบเทล่คำทบีที่คนๆนคันี้นมบีชบีวลิตอยถูล่ และไมล่มบีกคำร
เกษบียณจคำกงคำนรคับใชข้ทบีที่พระเจข้คำทรงแตล่งตคันี้ง บคำงครคันี้งสกุขภคำพหรออเวลคำทบีที่ลล่วงเลยไปหลคำยปปกร็ทคคำใหข้คนๆหนซที่งไมล่
สคำมคำรถกระฉคับกระเฉงตล่อไปไดข้เหมออนในสมคัยแรกๆของกคำรรคับใชข้ แตล่กคำรทรงเรบียกของพระเจข้คำกร็เปป็นกคำรทรง
เรบียกตลอดชบีวลิต

ขข้อ 17: “สริที่งเหลข่านทนี้เราสทที่งทข่านททนี้งหลายไวด้วข่า ทข่านจงรทกซขที่งกทนและกทน”
สล่วนตคัวแลข้ว ผมเชอที่อวล่คำ “สริที่งเหลข่านทนี้” ชบีนี้ไปยคังสลิที่งตล่คำงๆทบีที่พระเยซถูกคคำลคังจะตรคัส ถซงแมข้บคำงคนอคำจตบีควคำมมคัน

วล่คำอข้คำงอลิงยข้อนกลคับไปยคังสลิที่งทบีที่เพลิที่งถซูกกลข่าวไปกร็ตคำม “เรคำขอกลล่คำวยนี้คคำคคคำกคคำชคับเหลล่คำนบีนี้ทบีที่ใหข้รคักซซที่งกคันและกคัน เพรคำะ
วล่คำโลกจะเกลบียดชคังทล่คำนทคันี้งหลคำย” พระองคร์ไมล่ไดข้ตรคัสวล่คำ “เรคำขอเสนอแนะใหข้ทล่คำนทคันี้งหลคำยรคักซซที่งกคันและกคันหคำก
พวกทล่คำนพบวล่คำมคันเปป็นสลิที่งทบีที่มบีประโยชนร์หรออสะดวก” พระองคร์ตรคัสวล่คำ “เราสลัยิ่งทข่านททนี้งหลายไวด้วข่า ทล่คำนจงรคักซซที่ง
กคันและกคัน” พระองคร์ทรงทวนคคคำบคัญชคำนบีนี้ทบีที่ใหข้พวกสคำวกรคักซซที่งกคันและกคันซนี้คคำแลข้วซนี้คคำอบีก พระองคร์ทรงเตออนพวก



เขคำวล่คำพวกเขคำจะถถูกเกลบียดชคังและถถูกดถูหมลิที่นโดยโลก เพรคำะเนอที่องจคำกโลกเกลบียดชคังพระองคห์ มคันกร็จะเกลบียดชคัง
พวกเขคำเชล่นกคัน และยลิที่งโลกเกลบียดชคังพวกเขคำมคำกเทล่คำไร พวกเขคำกร็ยลิที่งควรรคักซซที่งกคันและกคันมคำกเทล่คำนคันี้น และผข่าน
ทางควคำมรคักของพวกเขคำทบีที่มบีใหข้แกล่กคันและกคัน พวกเขคำกร็จะพลิสถูจนร์ใหข้โลกเหร็นวล่คำพวกเขคำเปป็นสคำวกของพระเยซถู
และดข้วยเหตกุนบีนี้พวกเขคำจซงไมล่ไดข้เปป็นของโลก 

ขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำโลกจะเกลบียดชคังผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยถถูกกลล่คำวถซงเจร็ดครคันี้งในขข้อพระคคคำตล่คำงๆทบีที่ตคำมมคำ พระเยซถู
ไดข้รคับประกคันพวกสคำวกแลข้ววล่คำพวกเขคำเปป็นมลิตรสหคำยของพระองคร์ และบคัดนบีนี้พระองคร์ทรงเรลิที่มพรรณนคำถซงเหลล่คำ
ศคัตรถูของพวกเขคำและความเปป็นอทนตรายของศคัตรถูเหลล่คำนคันี้น พระองคร์ทรงสคคำแดงใหข้พวกสคำวกเหร็นควคำมจรลิงจคำก
พระเจข้คำเรอที่องควคำมรคักทบีที่ไมล่เปลบีที่ยนแปลงของพระองคร์ทบีที่มบีใหข้แกล่พวกเขคำแลข้ว บคัดนบีนี้พระองคร์ทรงเตออนพวกเขคำเกบีที่ยว
กคับควคำมเกลบียดชคังบคำงอยล่คำงของโลกทบีที่มบีตล่อพวกเขคำ

พระองคร์ทรงยกเหตกุผลหลคำยประกคำรและเหตกุจถูงใจตล่คำงๆทบีที่พวกสคำวกควรรคักซซที่งกคันและกคัน เหตกุผลกร็คออ
แบบอยล่คำงทบีที่พระองคร์ทรงวคำงตล่อหนข้คำพวกเขคำแลข้ว-ควคำมรคักของพระองคร์เองทบีที่มบีใหข้แกล่พวกเขคำ บคัดนบีนี้พระองคร์ทรง
นคคำเสนอเหตกุผลใหมล่ทบีที่แตกตล่คำงไปจคำกเดลิม: ครลิสเตบียนทคันี้งหลคำยตข้องรคักซซที่งกคันและกคัน อคำศคัยอยถูล่ในควคำมสมคัครสมคำน
สคำมคัคคบี ควคำมเปป็นนนี้คคำหนซที่งใจเดบียวกคัน และควคำมรคักฉคันทร์พบีที่นข้อง เพราะวข่าศทตรซูของเราคพอโลกรข่วมแรงรข่วมใจกทน
อยข่างแนข่นอนในความเกลทยดชทงของมทนททที่มทตข่อครริสเตทยนแทด้ททนี้งหลาย! คกุณเชอที่อใจไดข้เลยวล่คำยลิที่งคกุณดคคำเนลินชบีวลิตใกลข้
ชลิดกคับพระเจข้คำมคำกเทล่คำไร และยลิที่งคกุณอกุทลิศตคัวมคำกเทล่คำไร คกุณกร็จะยลิที่งเปป็นทบีที่เกลบียดชคังของโลกมคำกเทล่คำนคันี้น เรคำไดข้ยลิน
เยอะวคันนบีนี้เกบีที่ยวกคับผถูข้รคับใชข้ทคันี้งหลคำยทบีที่เปป็น “พวกเขข้คำกคับคนออที่นไดข้ดบี” แตล่ผถูข้รคับใชข้ทคันี้งหลคำยของพระเยซถูครลิสตร์เปป็น 
“ผซูด้แยกออก” ททที่ดท เรคำจะตข้องไมล่รล่วมสคำมคัคคบีธรรมกคับกคำรงคำนอคันไรข้ผลเหลล่คำนคันี้นแหล่งควคำมมอด เรคำจะตข้องไมล่รคักโลก
หรออสลิที่งตล่คำงๆทบีที่อยถูล่ในโลก โลกเกลบียดชคังพระเยซถู และถข้คำเรคำเดลินตคำมรอยพระบคำทของพระองคร์ เรคำกร็จะถถูกเกลบียด
ชคังเชล่นกคัน พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ทรงเตออนผล่คำนทคำงปลคำยปคำกกคำทบีที่ไดข้รคับกคำรดลใจของยอหร์นผถูข้เปป็นทบีที่รคักวล่คำ “พบีที่นข้อง
ทคันี้งหลคำยของขข้คำพเจข้คำเออ๋ย อยล่คำประหลคำดใจถข้คำโลกนบีนี้เกลบียดชคังทล่คำน” (1 ยอหร์น 3:13)

พระเยซถูกคคำลคังเสรลิมกคคำลคังเหลล่คำสคำวกของพระองคร์อยล่คำงอล่อนโยน เปปปี่ยมพระคกุณและควคำมกรกุณคำเพอที่อ
รคับมออกคับพคำยกุแหล่งกคำรขล่มเหงซซที่งพระองคร์ทรงทรคำบวล่คำจะโหมกระหนที่คคำในไมล่ชข้คำหลคังจคำกทบีที่พระองคร์เสดร็จจคำกพวก
เขคำไป พระองคร์ไดข้ทรงเลออกพวกเขคำ แตล่งตคันี้งพวกเขคำ ประทคำนภคำรกลิจหนซที่งและงคำนรคับใชข้หนซที่งแกล่พวกเขคำ และ
พระองคร์ทรงทรคำบวล่คำกคำรทคคำงคำนรคับใชข้นคันี้นใหข้สคคำเรร็จจะนคคำมคำซซที่งกคำรขล่มเหง ไมล่ใชล่คคคำสรรเสรลิญ; กคำงเขน ไมล่ใชล่
มงกกุฎ เทล่คำทบีที่บคันทซกแสดงใหข้เหร็น ไมล่มบีกคำรขล่มเหงรกุนแรงเกลิดขซนี้นกคับสคำวกเหลล่คำนคันี้นจนกระทคัที่งหลคังจคำกกคำรตรซง
กคำงเขน กคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ และกคำรเสดร็จขซนี้นสถูล่สวรรคร์ขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำแลข้ว เมอที่อพระองคร์ทรงสล่ง
เจร็ดสลิบคนนคันี้นออกไปเพอที่อประกคำศขล่คำวประเสรลิฐ เหร็นไดข้ชคัดวล่คำพวกเขคำไมล่เจอกคำรขล่มเหงเลย เพรคำะวล่คำลถูกคำ 10:17 
บอกเรคำวล่คำ “ฝฝ่คำยสคำวกเจร็ดสลิบคนนคันี้นกลคับมคำดข้วยควคำมปรบีดบีทถูลวล่คำ “พระองคร์เจข้คำขข้คำ ถซงผบีทคันี้งหลคำยกร็ไดข้อยถูล่ใตข้บคังคคับ
ของพวกขข้คำพระองคร์โดยพระนคำมของพระองคร์”

พวกผถูข้นคคำทคำงศคำสนคำในสมคัยนคันี้นไมล่พอใจเมอที่อพวกสคำวกละเมลิดประเพณบีของพวกผถูข้อคำวกุโสและพวก
บรรพบกุรกุษ แตล่แทนทบีที่จะโจมตบีพวกเขคำโดยตรง พวกผถูข้นคคำทคำงศคำสนคำเหลล่คำนคันี้นกลคับบล่นตล่อพระเยซถู โดยหคำวล่คำ
พระองคร์เปป็นตคัวกคำรสคคำหรคับกคำรกระทคคำของคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่เดลินกคับพระองคร์: “ครคันี้งนคันี้น พวกธรรมคำจคำรยร์และพวก



ฟคำรลิสบี ซซที่งมคำจคำกกรกุงเยรถูซคำเลร็ม มคำทถูลถคำมพระเยซถูวล่คำ “ทคคำไมพวกสคำวกของทล่คำนจซงละเมลิดประเพณบีสอบทอดมคำ
จคำกบรรพบกุรกุษ ดข้วยวล่คำเขคำมลิไดข้ลข้คำงมออเมอที่อเขคำรคับประทคำนอคำหคำร” (มธ. 15:1,2)

แมข้กระทคัที่งหลคังจคำกกคำรจคับกกุมและตรซงพระเยซถูทบีที่กคำงเขน เหลล่คำสคำวกกร็ไดข้รคับอนกุญคำตใหข้กลคับไปหคำอวน
จคับปลคำของพวกเขคำและดคคำเนลินชบีวลิตตคำมปกตลิของพวกเขคำในชกุมชนอบีก โดยไมล่ถถูกรบกวน แตล่พระเยซถูทรงทรคำบ
วล่คำหลคังจคำกกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์และกคำรเสดร็จขซนี้นสถูล่สวรรคร์ของพระองคร์แลข้ว พวกเขคำจะถถูกขล่มเหงอยล่คำงหนคัก ใน
ยอหร์น 16:33 พระองคร์ตรคัสแกล่พวกเขคำวล่คำ “เรคำไดข้บอกเรอที่องนบีนี้แกล่ทล่คำน เพอที่อทล่คำนจะไดข้มบีสคันตลิสกุขในเรคำ ในโลกนทนี้
ทข่านจะประสบความทตุกขห์ยาก แตข่จงชพที่นใจเถริด เพราะวข่าเราไดด้ชนะโลกแลด้ว” อคัครทถูตเปคำโลบอกทลิโมธบีคนหนกุล่ม
อยล่คำงชคัดเจนวล่คำ “แทข้จรลิงทกุกคนทบีที่ปรคำรถนคำจะดคคำเนลินชบีวลิตตคำมทคำงของพระเจข้คำในพระเยซถูครลิสตร์จะถถูกกดขบีที่
ขล่มเหง” (2 ทธ. 3:12)

ถข้อยคคคำเชล่นนบีนี้ ซซที่งถถูกบคันทซกโดยเหลล่คำผถูข้บรลิสกุทธลิธิ์ภคำยใตข้กคำรดลใจของพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ ตคคำหนลิควคำมเปป็น
ทบีที่นลิยมชมชอบของครลิสเตบียนแตล่ปคำกจคคำนวนมคำกในวคันนบีนี้อยล่คำงแนล่นอน-แมข้แตล่บรรดคำผถูข้รคับใชข้ ผถูข้ประกคำศขล่คำว
ประเสรลิฐ และบรรดคำผถูข้นคคำในสภคำครลิสตจคักรและองคร์กรทคันี้งหลคำย วคันนบีนี้เหลล่คำผถูข้นคคำทคำงศคำสนคำปะปน กลมกลอน 
และรล่วมสคำมคัคคบีธรรมกคับคนทคันี้งหลคำยทบีที่ปฏลิเสธอยล่คำงเปปิดเผยเรอที่องกคำรประสถูตลิจคำกหญลิงพรหมจคำรบีขององคร์พระผถูข้
เปป็นเจข้คำของเรคำ, กคำรลบมลทลินดข้วยพระโลหลิต, และกคำรเสดร็จมคำครคันี้งทบีที่สอง ผถูข้นคคำทบีที่โดดเดล่นคนหนซที่งในสมคัยของเรคำ
กลล่คำวไปเมอที่อเรร็วๆนบีนี้วล่คำมคันไมล่จคคำเปป็นทบีที่ตข้องเชอที่อเรอที่องกคำรดลใจดข้คำนถข้อยคคคำของพระคคัมภบีรร์เพอที่อทบีที่จะไดข้รคับควคำมรอด! 
ถข้คำเรคำไมล่เชอที่อเรอที่องกคำรดลใจดข้คำนถข้อยคคคำของพระคคัมภบีรร์ ถข้คำเรคำไมล่เชอที่อวล่คำพระคคัมภบีรร์เปป็นพระวจนะของพระเจข้คำ แลข้ว
ใครเลล่คำจะสคำมคำรถบอกเรคำไดข้วล่คำสล่วนใดของพระคคัมภบีรร์เปป็นพระวจนะของพระเจข้คำและสล่วนใดไมข่เปป็น? เรคำกคคำลคังมบี
ชบีวลิตอยถูล่ในยกุคสมคัยหนซที่งทบีที่มบีครถูสอนเทร็จ อคัครทถูตเทร็จอยถูล่เปป็นจคคำนวนมคำก และเรคำตข้องพลิสถูจนร์วลิญญคำณเหลล่คำนคันี้นเพอที่อดถู
วล่คำพวกเขคำมคำจคำกพระเจข้คำหรออไมล่: “ทล่คำนทบีที่รคักทคันี้งหลคำย อยล่คำเชอที่อวลิญญคำณเสบียทกุกๆวลิญญคำณ แตล่จงพลิสถูจนร์วลิญญคำณ
เหลล่คำนคันี้นวล่คำมคำจคำกพระเจข้คำหรออไมล่ เพรคำะวล่คำมบีผถูข้พยคำกรณร์เทร็จเปป็นอคันมคำกออกเทบีที่ยวไปในโลก” (1 ยอหร์น 4:1) ถข้คำ
เรคำทบีที่บคังเกลิดใหมล่อยล่คำงแทข้จรลิงแลข้วผถูกมลิตรกคับพวกศคัตรถูของพระเยซถู เรคำกร็จะสถูญเสบียบคคำเหนร็จของเรคำไป ยคำกอบ
กลล่คำววล่คำ “ทล่คำนทคันี้งหลคำยผถูข้ลล่วงประเวณบีชคำยหญลิงเออ๋ย ทล่คำนไมล่รถูข้หรออวล่คำ กคำรเปป็นมลิตรกคับโลกนคันี้นคออกคำรเปป็นศคัตรถูกคับ
พระเจข้คำ เหตกุฉะนคันี้นผถูข้ใดใครล่เปป็นมลิตรกคับโลก ผถูข้นคันี้นกร็เปป็นศคัตรถูของพระเจข้คำ” (ยคำกอบ 4:4)

จะกลล่คำวอยล่คำงไรไดข้ใหข้ชคัดเจนมคำกกวล่คำนบีนี้อบีกในพระวจนะของพระเจข้คำวล่คำคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่อข้คำงตคัววล่คำเปป็นเหลล่คำ
ผถูข้ตลิดตคำมของพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำและยคังเสคำะหคำทบีที่จะเลล่นชถูข้กคับพวกเสรบีนลิยม, พวกสมคัยใหมล่นลิยม และบรรดคำผถูข้ทบีที่
เกลบียดชคังพระเจข้คำ กร็ยอนอยถูล่พระพคักตรร์พระองคร์ในฐคำนะเปป็นผถูข้ลล่วงประเวณบีชคำยหญลิงฝฝ่คำยวลิญญคำณ? นบีที่เปป็นควคำมจรลิง
เชล่นกคันเกบีที่ยวกคับกคำรเปป็นสมคำชลิกครลิสตจคักร: ถข้คำครลิสเตบียนทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วคนใดเปป็นสมคำชลิกคนหนซที่งของครลิสต
จคักรหนซที่งทบีที่ขล่คำวประเสรลิฐไมล่ถถูกเทศนคำในควคำมบรลิสกุทธลิธิ์และฤทธลิธิ์เดชทคันี้งหมดของมคัน ถซงแมข้ผถูข้รคับใชข้ในครลิสตจคักรนคันี้น
อคำจเปป็นคนทบีที่สมคำชลิกชอที่นชอบ และควคำมมบีเกบียรตลิทคำงสคังคมอคำจมบีอยถูล่ทบีที่นคัที่น ครลิสเตบียนทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วคนนคันี้นกร็
กคคำลคังแสวงหคำและมบีควคำมสกุขกคับกคำรเลล่นชถูข้ (กลล่คำวในฝฝ่คำยวลิญญคำณ) หคำกเขคำสนคับสนกุนครลิสตจคักรแบบนคันี้นและศลิษ
ยคำภลิบคำลแบบนคันี้น กระนคันี้นผมกร็รถูข้วล่คำผถูข้เชอที่อบคำงคนทบีที่จะอล่คำนขข้อควคำมเหลล่คำนบีนี้เปป็นสมคำชลิกของครลิสตจคักรทคันี้งหลคำยทบีที่มบี
พวกเสรบีนลิยมและพวกสมคัยใหมล่นลิยมเปป็นศลิษยคำภลิบคำล และพวกเขคำจะอยซูข่ตข่อไปในครลิสตจคักรเหลล่คำนคันี้น ถซงแมข้ผถูข้รคับ



ใชข้คนนคันี้นปฏลิเสธเรอที่องกคำรประสถูตลิจคำกหญลิงพรหมจคำรบี, กคำรลบมลทลินดข้วยพระโลหลิต, และหลคักขข้อเชอที่อพอนี้นฐคำนออที่นๆ
แหล่งควคำมเชอที่อนคันี้น ผถูข้เชอที่อแบบนคันี้นจะสถูญเสบียบคคำเหนร็จของเขคำ!

บคุตรทยันั้งหลายของพระเจทาและโลก
ขข้อ 18: “ถด้าโลกนทนี้เกลทยดชทงทข่านททนี้งหลาย ทข่านททนี้งหลายกก็รซูด้วข่าโลกไดด้เกลทยดชทงเรากข่อน”
หคัวขข้อเรอที่องควคำมเกลบียดชคังของโลกทบีที่มบีตล่อผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยถถูกเกรลิที่นนคคำอยล่คำงชคัดเจนตรงนบีนี้ โลกเกลบียดชคังสลิที่ง

ซซที่งไมล่เหมออนตคัวมคันเอง เพอที่อทบีที่จะเปป็นทบีที่รคักของโลก คนๆหนซที่งตข้องทคคำตคัว คลิด และเปป็นเหมออนโลก ถซงแมข้กคำรขล่มเหง
ของโลกเปป็นเรอที่องแสนเจร็บปวดทบีที่จะแบกรคับ มคันกร็เปป็นหลคักฐคำนทบีที่แสดงถซงกคำรยอนอยถูล่ฝฝ่คำยพระเจข้คำอยล่คำงแทข้จรลิง 
พวกสคำวกจะทนทกุกขร์ดข้วยนนี้คคำมออของโลกเพบียงเพรคำะวล่คำพระเยซซูทรงทนทกุกขร์กล่อนหนข้คำพวกเขคำแลข้ว โลกจะเกลบียด
ชคังพวกเขาเพรคำะวล่คำมคันเกลบียดชคังพระองคห์ พวกเขคำตข้องไมล่รถูข้สซกยกุล่งยคำกใจหรออตกตะลซงเมอที่อพวกเขคำตระหนคักวล่คำฝถูง
ชนเหลล่คำนคันี้นจะไมล่ปฏลิบคัตลิตล่อพวกเขคำอยล่คำงกรกุณคำ ถซงกระนคันี้น-พวกเขคำตข้องไมล่แกข้เผร็ด พวกเขคำตข้องไมล่ตอบโตข้ พระ
วจนะของพระเจข้คำบคัญชคำเรคำใหข้ดคคำเนลินชบีวลิตอยล่คำงสงบสกุขกคับคนทคันี้งปวงเทล่คำทบีที่เรคำจะทคคำไดข้โดยไมล่ออมชอม 
ครลิสเตบียนทคันี้งหลคำยจะตข้องไมล่ตอบแทนควคำมชคัที่วรข้คำยดข้วยควคำมชคัที่วรข้คำย ใหข้เรคำยข้อนมคำดถูถข้อยคคคำทบีที่อคัครทถูตเปคำโล
บคันทซกไวข้อบีกครคันี้ง:

“จงใหข้ควคำมรคักปรคำศจคำกมคำรยคำ จงเกลบียดชคังสลิที่งทบีที่ชคัที่ว จงยซดมคัที่นในสลิที่งทบีที่ดบี จงรคักกคันฉคันพบีที่นข้อง สล่วนกคำรทบีที่
ใหข้เกบียรตลิแกล่กคันและกคันนคันี้น จงถออวล่คำผถูข้ออที่นดบีกวล่คำตคัว อยล่คำเกบียจครข้คำนในกคำรงคำน จงมบีจลิตใจกระตออรออรข้น จง
ปรนนลิบคัตลิองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ จงชอที่นชมยลินดบีในควคำมหวคัง จงอดทนตล่อควคำมยคำกลคคำบคำก จงขะมคักเขมข้นอธลิษฐคำนจง
ชล่วยวลิสกุทธลิชนเมอที่อเขคำขคัดสน จงมบีนนี้คคำใจอคัธยคำศคัยไมตรบี

“จงอวยพรแกล่คนทบีที่ขล่มเหงทล่คำน จงอวยพร อยล่คำแชล่งดล่คำเลย จงชอที่นชมยลินดบีกคับผถูข้ทบีที่มบีควคำมชอที่นชมยลินดบี จง
รข้องไหข้กคับผถูข้ทบีที่รข้องไหข้ จงเปป็นนนี้คคำหนซที่งใจเดบียวกคัน อยล่คำใฝฝ่สถูง แตล่จงถล่อมใจลงมคำหคำคนทบีที่ตที่คคำตข้อย อยล่คำถออวล่คำตคัวฉลคำด 

“อยล่คำทคคำชคัที่วตอบแทนชคัที่วแกล่ผถูข้หนซที่งผถูข้ใดเลย ‘แตล่จงมกุล่งกระทคคำสลิที่งทบีที่ซอที่อสคัตยร์ในสคำยตคำของคนทคันี้งปวง’ ถข้คำ
เปป็นไดข้คออเรอที่องทบีที่ขซนี้นอยถูล่กคับทล่คำน จงอยถูล่อยล่คำงสงบสกุขกคับทกุกคน

“ทล่คำนผถูข้เปป็นทบีที่รคักของขข้คำพเจข้คำ อยล่คำทคคำกคำรแกข้แคข้น แตล่จงมอบกคำรนคันี้นไวข้แลข้วแตล่พระเจข้คำจะทรงลงพระ
อคำชญคำ เพรคำะมบีคคคำเขบียนไวข้แลข้ววล่คำ ‘องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำตรคัสวล่คำ “กคำรแกข้แคข้นเปป็นของเรคำ เรคำเองจะตอบสนอง” 
เหตกุฉะนคันี้น ถข้คำศคัตรถูของทล่คำนหลิว จงใหข้อคำหคำรเขคำรคับประทคำน ถข้คำเขคำกระหคำย จงใหข้นนี้คคำเขคำดอที่ม เพรคำะวล่คำกคำรทคคำ
อยล่คำงนคันี้นเปป็นกคำรสกุมถล่คำนทบีที่ลกุกโพลงไวข้บนศบีรษะของเขคำ’ อยล่คำใหข้ควคำมชคัที่วชนะทล่คำนไดข้ แตล่จงชนะควคำมชคัที่วดข้วย
ควคำมดบี” (รม. 12:9-21)

มคันควรเปป็นกคำรรคับประกคันอคันปลอบประโลมใจแกล่ครลิสเตบียนทบีที่ไดข้รถูข้วล่คำพระเยซถูทรงเดลินเสข้นทคำงนบีนี้กล่อน
พระองคร์ทรงเรบียกเรคำใหข้เดลินมคัน และถข้คำเรคำถถูกเกลบียดชคัง ถถูกดถูหมลิที่น และถถูกขล่มเหง เรคำกร็รถูข้วล่คำพระองคร์ทรงสถูข้ทน
แบบเดบียวกคันกล่อนเรคำ ยอหร์น 10:4 บอกเรคำวล่คำ “เมอที่อทล่คำนตข้อนแกะของทล่คำนออกไปแลข้วกร็เดลินนคคำหนข้คำ และแกะ
กร็ตคำมทล่คำนไปเพรคำะรถูข้จคักเสบียงของทล่คำน” เรคำมบีควคำมมคัที่นใจนคันี้นวคันนบีนี้วล่คำพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ไมล่เพบียงเสดร็จนทาหนด้าเรคำ
ไปเทล่คำนคันี้น แตล่ทรงสถริตอยซูข่กทบเราดข้วยเพอที่อนคคำเรคำและชบีนี้ทคำงเรคำในวลิถบีทคันี้งหลคำยแหล่งควคำมชอบธรรมเพรคำะเหร็นแกล่
พระเยซถู



ไมล่เลยครคับ เรคำไมล่ควรเสบียใจหคำกเรคำถถูกเกลบียดชคังและถถูกขล่มเหงโดยโลก ตรงกคันขข้คำม เรคำควรเปป็นกคังวล
ถข้คำเรคำรอดพด้นกคำรขล่มเหง เพรคำะวล่คำถข้คำเรคำยอนหยคัดเพอที่อพระเยซถู เรคำกร็จะเจอกคับกคำรประณคำมจคำกโลกอยล่คำง
แนล่นอน! ผถูข้แตล่งเพลงสดกุดบีกลล่คำววล่คำ “ขข้คำพระองคร์ขอเปป็นคนเฝป้คำประตถูพระนลิเวศของพระเจข้คำของขข้คำพระองคร์ดบีกวล่คำ
อยถูล่ในเตร็นทร์ของควคำมชคัที่วรข้คำย” (เพลงสดกุดบี 84:10) และในเพลงสดกุดบี 37:16 เรคำอล่คำนวล่คำ “เลร็กๆนข้อยๆทบีที่คนชอบ
ธรรมมบีกร็ดบีกวล่คำควคำมอกุดมสมบถูรณร์ของคนชคัที่วเปป็นอคันมคำก” ถข้คำเรคำออมชอมกคับพวกศคัตรถูของพระเยซถู เรคำกร็จะสถูญ
เสบียบคคำเหนร็จของเรคำและเปป็นผถูข้เขข้คำสล่วนกคับกคำรกระทคคำทบีที่ชคัที่วรข้คำยของพวกเขคำ (2 ยอหร์น 7-11) ขอพระเจข้คำทรง
โปรดชล่วยเรคำเมอที่อโลกเกลบียดชคังเรคำและขล่มเหงเรคำ ทบีที่เรคำจะชอที่นชมยลินดบีและดบีใจ โดยรถูข้วล่คำโลกปฏลิบคัตลิตล่อพระผถูข้ชล่วย
ใหข้รอดของเรคำแบบเดบียวกคันกล่อนหนข้คำเรคำ!

“ซซที่งศลิษยร์จะไดข้เปป็นเสมอครถูของตน และทคำสเสมอนคำยของตนกร็พออยถูล่แลข้ว ถข้คำเขคำไดข้เรบียกเจข้คำบข้คำนวล่คำเบ
เอลเซบถูบ เขคำจะเรบียกลถูกบข้คำนของเขคำมคำกยลิที่งกวล่คำนคันี้นสคักเทล่คำใด...ดข้วยวล่คำเรคำมคำเพอที่อจะใหข้ลถูกชคำยหมคำงใจกคับบลิดคำ
ของตน และลถูกสคำวหมคำงใจกคับมคำรดคำและลถูกสะใภข้หมคำงใจกคับแมล่สคำมบี และผถูข้ทบีที่อยถูล่รล่วมเรออนเดบียวกคัน กร็จะเปป็น
ศคัตรถูตล่อกคัน...และผถูข้ใดทบีที่ไมล่รคับเอคำกคำงเขนของตนตคำมเรคำไป ผถูข้นคันี้นกร็ไมล่สมกคับเรคำ” (มธ. 10:25-38)

ขข้อ 19: “ถด้าทข่านททนี้งหลายเปป็นของโลก โลกกก็จะรทกทข่านซขที่งเปป็นของโลก แตข่เพราะทข่านไมข่ใชข่ของโลก แตข่
เราไดด้เลพอกทข่านออกจากโลก เหตตุฉะนทนี้นโลกจขงเกลทยดชทงทข่าน”

มคันนล่คำสนใจทบีที่สกุดทบีที่จะหมคำยเหตกุวล่คำพระเยซถูทรงกลล่คำวถซง “โลก” หข้คำครคันี้งในพระคคคำขข้อนบีนี้
“ถด้าทข่านททนี้งหลายเปป็นของโลก โลกกก็จะรทกทข่านซขที่งเปป็นของโลก” ขอพระเจข้คำทรงโปรดเวทนคำครลิสเตบียน

ทบีที่ปรคำรถนคำคคคำสรรเสรลิญของโลก! เรคำอยถูล่ในโลก แตล่เรคำไมล่ใชล่ของโลกเพรคำะวล่คำพระเยซถูทรงเลออกเรคำออกจคำกโลก
แลข้ว เรคำเดลินอยถูล่บนแผล่นดลินโลก แตล่ควคำมเปป็นพลเมอองของเรคำอยถูล่ในสวรรคร์  เรคำเปป็นคนตล่คำงถลิที่นและนคักเดลินทคำงบน
แผล่นดลินโลก โดยแสวงหคำเมอองๆหนซที่งทบีที่ผถูข้สรข้คำงคออพระเจข้คำ เรคำไมล่รล่วมแบล่งปฝันควคำมรคักของโลกอบีกตล่อไป เรคำไมล่รคัก
สลิที่งทบีที่โลกรคัก เรคำไมล่ถถูกปกครองโดยหลคักกคำรตล่คำงๆของโลก ดคังนคันี้นโลกจซงเกลบียดชคังเรคำ เรคำจะถถูกซคำบซซนี้งชอที่นชมโดย
คนทบีที่มบีควคำมคลิดอยถูล่ฝฝ่คำยวลิญญคำณเทล่คำนคันี้น เรคำจะไดข้รคับสบีหนข้คำไมล่พอใจ ไมล่ใชล่รอยยลินี้ม จคำกพวกคนไมล่เชอที่อ

พระเยซถูตรคัสแกล่เหลล่คำศคัตรถูของพระองคร์วล่คำ “ทล่คำนทคันี้งหลคำยมคำจคำกเบอนี้องลล่คำง เรคำมคำจคำกเบอนี้องบน ทล่คำนเปป็น
ของโลกนบีนี้ เรคำไมล่ไดข้เปป็นของโลกนบีนี้” (ยอหร์น 8:23) บคัดนบีนี้พระองคร์ทรงชบีนี้ใหข้สคำวกเหลล่คำนคันี้นเหร็นวล่คำพวกเขคำเองกร็เปป็น
พลเมอองของอบีกโลกหนซที่งเชล่นกคัน พรข้อมกคับบข้คำนและมรดกในสวรรคร์ และโลกจะปฏลิบคัตลิตล่อพวกเขคำแบบเดบียวกคับทบีที่
มคันไดข้ปฏลิบคัตลิตล่อพระองคห์

โลกจะไมล่เกลบียดชคังผถูข้ทบีที่ททาตทวกลมกลพนไปกทบโลก แตล่ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยไดข้รคับคคคำบคัญชคำวล่คำ “อยข่าททาตามอยข่าง
ชคำวโลกนบีนี้ แตล่จงรคับการเปลทที่ยนแปลงจลิตใจเสบียใหมล่ เพอที่อทล่คำนจะไดข้ทรคำบพระประสงคร์ของพระเจข้คำวล่คำอะไรดบี อะไร
เปป็นทบีที่ชอบพระทคัย และอะไรดบียอดเยบีที่ยม” (รม. 12:2)

สมคำชลิกครลิสตจคักรทบีที่มบีสล่วนรล่วมในกลิจกรรมทคำงสคังคมและกคำรเมอองทกุกรถูปแบบ สคคำเรลิงสคคำรคำญกคับควคำม
เพลลิดเพลลินของโลก เปป็นสมคำชลิกในองคร์กรฝฝ่คำยพลเรออนทคันี้งหลคำย และเขข้คำรล่วมงคำนปคำรร์ตบีนี้มคำกกวล่คำกคำรประชกุม
อธลิษฐคำนกร็จะไมล่ถถูกขล่มเหง แตล่ครลิสเตบียนทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วทบีที่เชอที่อในกคำรดคคำเนลินกคับพระเยซถูอยล่คำงอกุทลิศตคัวและเตร็มลข้น
ดข้วยพระวลิญญคำณ โดยละเวข้นเสบียจคำกสลิที่งทบีที่ดถูเหมออนชคัที่วและไมล่รล่วมสคำมคัคคบีธรรมกคับบรรดคำกคำรงคำนอคันไรข้ผลแหล่ง



ควคำมมอด กร็จะถถูกอคัปเปหลิและถถูกขล่มเหง! มคันเปป็นเรอที่องปกตลิธรรมดคำทบีที่โลกจะเกลบียดชคังผถูข้เชอที่อทบีที่อกุทลิศตคัว-ปกตลิธรรม
ดคำพอๆกคับทบีที่ดวงอคำทลิตยร์ขซนี้นทคำงทลิศตะวคันออกและนนี้คคำไหลลงเนลินเขคำ 2 เปโตร 1:4 บอกเรคำวล่คำผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยมบี
สภคำพของพระเจข้คำ และแนล่นอนวล่คำสภคำพของพระเจข้คำและโลกไมล่สคำมคำรถรล่วมสคำมคัคคบีธรรมดข้วยกคันไดข้ เรคำตคำยตล่อ
โลกแลข้ว และโลกกร็ตคำยตล่อเรคำแลข้ว

เปคำโลรข้องประกคำศวล่คำ “แตล่พระเจข้คำไมล่ทรงโปรดใหข้ขข้คำพเจข้คำอวดตคัวนอกจคำกเรอที่องกคำงเขนของพระเยซถู
ครลิสตร์องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำ ซซที่งโดยพระองคร์นคันี้นโลกตรซงไวข้แลข้วจคำกขข้คำพเจข้คำ และขข้คำพเจข้คำกร็ตรซงไวข้แลข้วจคำก
โลก” (กท. 6:14) กลล่คำวอบีกนคัยหนซที่ง กคำรรล่วมสคำมคัคคบีธรรมทบีที่มบีอยถูล่ระหวล่คำงครลิสเตบียนทบีที่อกุทลิศตคัวกคับโลก คออกคำรรล่วม
สคำมคัคคบีธรรแบบเดบียวกคับทบีที่มบีอยถูล่ระหวล่คำงศพสองศพในหข้องเกร็บศพ! ถข้คำเรคำจะเดลินเขข้คำไปในหข้องๆหนซที่งทบีที่มบีศพคน
ตคำยสองคนนอนอยถูล่ เรคำกร็จะพบควคำมเงบียบแบบไมล่ขคำดตอน-ไมล่มบีกลิจกรรม ไมล่มบีกคำรรล่วมสคำมคัคคบีธรรม เพรคำะวล่คำทคันี้ง
สองคนนคันี้นตคำยเสบียแลข้ว พวกเขคำตคำยตข่อกทนและกทนแลข้ว นบีที่เปป็นจรลิงในชบีวลิตครลิสเตบียนเชล่นกคัน: ถข้คำเรคำเปป็นแบบทบีที่เรคำ
ควรเปป็นเพอที่อพระเยซถู เรคำกร็ตคำยแลข้วตล่อโลก และโลกกร็ตคำยแลข้วตล่อเรา ดคังนคันี้นจซงไมข่มทการรข่วมสามทคคทธรรมระหวล่คำง
ผถูข้เชอที่อทบีที่เตร็มลข้นดข้วยพระวลิญญคำณคนหนซที่งกคับโลก

ครลิสเตบียนทคันี้งหลคำยทบีที่เดลินตคำมรอยพระบคำทของพระครลิสตร์ผถูข้ทรงถถูกปฏลิเสธและถถูกตรซงกคำงเขนจะเรบียนรถูข้
บคำงสลิที่งเกบีที่ยวกคับควคำมหมคำยของกคำรเขข้คำในกคำร “รล่วมทกุกขร์กคับพระองคร์” (ฟป. 3:10) ในคคคำเทศนคำบนภถูเขคำพระ
เยซถูตรคัสวล่คำ “บกุคคลผถูข้ใดตข้องถถูกขล่มเหงเพรคำะเหตกุควคำมชอบธรรม ผถูข้นคันี้นเปป็นสกุข เพรคำะวล่คำอคำณคำจคักรแหล่งสวรรคร์
เปป็นของเขคำ เมอที่อเขคำจะตลิเตบียนขล่มเหงและนลินทคำวล่คำรข้คำยทล่คำนทคันี้งหลคำยเปป็นควคำมเทร็จเพรคำะเรคำ ทล่คำนกร็เปป็นสกุข จง
ชอที่นชมยลินดบีอยล่คำงเหลออลข้น เพรคำะวล่คำบคคำเหนร็จของทล่คำนมบีบรลิบถูรณร์ในสวรรคร์ เพรคำะเขคำไดข้ขล่มเหงศคำสดคำพยคำกรณร์ทคันี้ง
หลคำยทบีที่อยถูล่กล่อนทล่คำนเหมออนกคัน” (มธ. 5:10-12)

ขข้อ 20: “จงระลขกถขงคทาททที่เราไดด้กลข่าวแกข่ทข่านททนี้งหลายแลด้ววข่า ‘ทาสมริไดด้เปป็นใหญข่กวข่านายของเขา’ ถด้า
เขาขข่มเหงเรา เขากก็จะขข่มเหงทข่านททนี้งหลายดด้วย ถด้าเขารทกษาคทาของเรา เขากก็จะรทกษาคทาของทข่านททนี้งหลายดด้วย”

“จงระลขกถขงคทา” พระเยซถูทรงทวนควคำมจรลิงอคันเปปปี่ยมควคำมหมคำยเหลล่คำนบีนี้แกล่เหลล่คำสคำวกของพระองคร์ซนี้คคำ
แลข้วซนี้คคำอบีก-แตล่เนอที่องจคำกพระคคัมภบีรร์ทกุกตอนไดข้รคับกคำรดลใจและเปป็นประโยชนร์แกล่เรคำ เรคำจซงตข้องพลิจคำรณคำวล่คำ
พระองคร์กคคำลคังตรคัสแกล่คกุณและแกล่ผมเชล่นกคัน เรคำมคักลอมไดข้งล่คำยจรลิงๆ! เรคำตข้องจดจคคำทกุกถข้อยคคคำทบีที่พระองคร์ตรคัส ผถูข้
แตล่งเพลงสดกุดบีประกคำศวล่คำ “ขข้คำพระองคร์ไดด้สะสมพระดทารทสของพระองคห์ไวด้ในใจของขด้าพระองคห์ เพอที่อขข้คำพระองคร์
จะไมล่ทคคำบคำปตล่อพระองคร์” (เพลงสดกุดบี 119:11)

“ทาสมริไดด้เปป็นใหญข่กวข่านายของเขา” ตคันี้งแตล่ตอนตข้นแหล่งกคำรรคับใชข้ของพระองคร์ พระเยซถูทรงสอนพวก
สคำวกวล่คำพวกเขคำไมล่ควรคคำดหวคังวล่คำจะไดข้รคับกคำรตข้อนรคับอยล่คำงอบอกุล่นหรออไดข้รคับกคำรปฏลิบคัตลิอยล่คำงกรกุณคำมคำกกวล่คำ
พระองคร์ พวกเขคำรถูข้แลข้ววล่คำโลกไดข้ปฏลิบคัตลิตล่อพระองคร์อยล่คำงไร และพวกเขคำควรคคำดหวคังแบบเดบียวกคัน เราตข้อง
จดจคคำเรอที่องนบีนี้ไวข้เชล่นกคัน พระเยซถูทรงถถูกเกลบียดชคังโดยโลกเมอที่อหนซที่งพคันเกข้คำรข้อยปปกล่อน และพระองคร์ทรงถถูกเกลบียด
ชคังไมล่นข้อยลงเลยวคันนบีนี้ ดคังนคันี้นถข้คำเรคำดคคำเนลินชบีวลิตอยล่คำงสลินี้นสกุดใจเพอที่อพระองคร์ เรคำกร็จะถถูกเกลบียดชคังและถถูกขล่มเหงโดย
โลกเดบียวกคับทบีที่ไดข้ปฏลิเสธพระผถูข้ชล่วยใหข้รอด



“ถด้าเขาขข่มเหงเรา เขากก็จะขข่มเหงทข่านททนี้งหลายดด้วย” ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยควรรถูข้วล่คำจะตข้องคคำดหวคังอะไรจคำก
โลก ถข้คำเรคำเปป็นผถูข้รคับใชข้และผถูข้ตลิดตคำมของพระเยซถู เรคำกร็ตข้องรล่วมสคำมคัคคบีธรรมในกคำรทนทกุกขร์ของพระองคร์ 
ขอบคกุณพระเจข้คำสคคำหรคับตคคำแหนล่งปฝัจจกุบคันของเรคำในพระครลิสตร์! เรคำนคัที่งอยถูล่ในสวรรคสถคำนในพระองคร์ เรคำถถูกซล่อน
ไวข้กคับพระครลิสตร์ในพระเจข้คำ ไมล่มบีกคำรปรคับโทษแกล่เรคำเพรคำะวล่คำเรคำอยถูล่ในพระเยซถูครลิสตร์ และพระครลิสตร์ในเรคำทรง
เปป็นควคำมหวคังแหล่งสงล่คำรคำศบี ไมล่แปลกทบีที่โลกเกลบียดชคังผถูข้เชอที่อแทข้ทคันี้งหลคำย! ครลิสเตบียนทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วจคคำนวนมคำก
ทนทกุกขร์กคับควคำมยคำกลคคำบคำกและควคำมสคับสนแหล่งจลิตวลิญญคำณเพรคำะวล่คำพวกเขคำมบีควคำมคคำดหวคังทบีที่ผลิดๆเกบีที่ยวกคับ
โลกและควคำมสคัมพคันธร์ของผถูข้เชอที่อกทบโลก พระเยซถูทรงเสนอถข้อยคคคำทบีที่ชคัดเจน ตลิดดลิน และเขข้คำใจไดข้ตรงนบีนี้ และเมอที่อ
เรคำเดลินกคับพระองคร์ผล่คำนเขข้คำในถลิที่นทกุรกคันดคำรแหล่งบคำป เรคำกร็ควรจดจทาคคคำสคัที่งสอนของพระองคร์ โลกไดข้ตข้อนรคับพระ
เยซถูไหม? เชล่นนคันี้นแลข้วโลกกร็จะไมล่ตข้อนรคับเรา พวกเขคำไดข้ขล่มเหงพระเยซถูไหม? เชล่นนคันี้นแลข้วพวกเขคำกร็จะขล่มเหงเรคำ
ถข้คำเรคำดคคำเนลินชบีวลิตเพอที่อพระองคร์ โลกไดข้เกลบียดชคังพระเยซถูไหม? เชล่นนคันี้นแลข้วโลกกร็จะเกลบียดชคังเรา-และยลิที่งเรคำ
ดคคำเนลินชบีวลิตใกลข้ชลิดกคับพระองคร์มคำกเทล่คำไร ควคำมเกลบียดชคังนคันี้นกร็จะเพลิที่มขซนี้นมคำกเทล่คำนคันี้น

“ถด้าเขารทกษาคทาของเรา เขากก็จะรทกษาคทาของทข่านททนี้งหลายดด้วย” พระวจนะของพระเจข้คำนคันี้นมบีชบีวลิตและ
ทรงพลคำนกุภคำพอยถูล่เสมอ และคมกวล่คำดคำบสองคมใดๆ-มคันตคัดทคันี้งขคำไปและขคำมคำ และโลกเกลบียดชคังพระเยซถูเพรคำะ
พระวจนะของพระองคร์ประณคำมพวกเขคำ พระวจนะของพระเจข้คำเปป็นเหมออนดวงอคำทลิตยร์-ดวงอคำทลิตยร์ดวงเดบียว
กคับทบีที่ละลคำยนนี้คคำแขร็งกร็อบดลินเหนบียวทบีที่ทคคำกข้อนอลิฐทคันี้งหลคำย เชล่นเดบียวกคัน พระวจนะของพระเจข้คำ หคำกถถูกรคับไวข้ กร็
ละลคำยใจทบีที่แขร็งกระดข้คำง; แตล่ถข้คำถถูกปฏลิเสธ พระวจนะเดบียวกคันนคันี้นจะทคคำใหข้หคัวใจแขร็งดกุจกข้อนหลิน

“หลคักของกคำรพลิพคำกษคำมบีอยล่คำงนบีนี้ คออควคำมสวล่คำงไดข้เขข้คำมคำในโลกแลข้ว แตล่มนกุษยร์ไดข้รคักควคำมมอดมคำกกวล่คำ
รคักควคำมสวล่คำง เพรคำะกลิจกคำรของเขคำชคัที่ว เพรคำะทกุกคนทบีที่ประพฤตลิชคัที่วกร็เกลบียดควคำมสวล่คำง และไมล่มคำถซงควคำมสวล่คำง 
ดข้วยกลคัววล่คำกคำรกระทคคำของตนจะถถูกตคคำหนลิ แตล่ผถูข้ทบีที่ประพฤตลิตคำมควคำมจรลิงกร็มคำสถูล่ควคำมสวล่คำง เพอที่อจะใหข้กคำรกระทคคำ
ของตนปรคำกฏวล่คำ ไดข้กระทคคำกคำรนคันี้นโดยพซที่งพระเจข้คำ” (ยอหร์น 3:19-21)

ใน 1 ยอหร์น 4:5,6 เรคำอล่คำนวล่คำ “เขคำเหลล่คำนคันี้นเปป็นฝฝ่คำยโลก เหตกุฉะนคันี้นเขคำจซงพถูดตคำมโลก และโลกกร็ฟฝัง
เขคำ เรคำทคันี้งหลคำยเปป็นฝฝ่คำยพระเจข้คำ ผซูด้ททที่รซูด้จทกพระเจด้ากก็ฟปังเรา และผซูด้ททที่ไมว่ไดทอยผว่ฝฝ่ายพระเจด้ากก็ไมข่ฟปังเรา ดคังนบีนี้แหละเรคำ
ทคันี้งหลคำยจซงรถูข้จคักวลิญญคำณแหล่งควคำมจรลิงและวลิญญคำณแหล่งควคำมเทร็จ”

พระวจนะของพระเจข้คำเปป็นความสวข่างแกล่คนเหลล่คำนคันี้นทบีที่รคับมคันไวข้ แตล่มคันกลคำยเปป็นความมพดแกล่คนเหลล่คำ
นคันี้นทบีที่ปฏลิเสธมคัน

ขข้อ 21: “แตข่ทตุกสริที่งททที่เขาจะกระททาแกข่พวกทข่านนทนี้นกก็เพราะนามของเรา เพราะเขาไมข่รซูด้จทกพระองคห์ผซูด้ทรง
ใชด้เรามา”

ในทบีที่นบีนี้องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำทรงบอกเหลล่คำสคำวกของพระองคร์ถซงเหตกุผลหลคักทบีที่โลกจะเกลบียดชคังพวกเขคำ: “…
เพราะนามของเรา” พระเยซถูจะเสดร็จกลคับไปหคำพระบลิดคำในไมล่ชข้คำ และพวกสคำวกจะเปป็นตคัวแทนของพระองคร์บน
แผล่นดลินโลก พวกเขคำจะประกคำศควคำมรอดในพระนคำมของพระองคร์ (เพรคำะวล่คำ “ในผถูข้ออที่นควคำมรอดไมล่มบีเลย ดข้วย
วล่คำนคำมออที่นซซที่งใหข้เรคำทคันี้งหลคำยรอดไดข้ ไมล่ทรงโปรดใหข้มบีในทล่คำมกลคำงมนกุษยร์ทคัที่วใตข้ฟป้คำ”-กลิจกคำร 4:12) และเพราะ



พวกสคำวกจะกลล่คำวในพระนคำมของพระองคร์ โลกจซงจะเกลบียดชคังพวกเขคำ มคันจะไมล่ใชล่ตทวพวกเขาทบีที่โลกจะเกลบียด
ชคัง แตล่เปป็นพระองคร์ผถูข้ทบีที่พวกเขคำจะยกชถูและประกคำศ-พระเยซถูครลิสตร์เจข้คำ

มคันเปป็นสลิที่งหนซที่งทบีที่ยลิที่งใหญล่และเปปปี่ยมสงล่คำรคำศบีทบีที่ไดข้เปป็นลถูกคนหนซที่งของพระเจข้คำ มคันเปปปี่ยมสงล่คำรคำศบีทบีที่ไดข้รถูข้จคัก
ควคำมชอที่นบคำนแหล่งควคำมรอด ทบีที่ไดข้รถูข้วล่คำในพระองคห์เรคำครบบรลิบถูรณร์และโดยทางพระองคร์ควคำมตข้องกคำรทกุกอยล่คำง
ของเรคำจะไดข้รคับกคำรตอบสนอง แตล่มคันเปปปี่ยมสงล่คำรคำศบีและแสนวลิเศษพอๆกทนทบีที่ไดข้รถูข้วล่คำพระครลิสตร์ทรงอนกุญคำตใหข้เรคำ
รล่วมแบล่งปฝันกคำรทนทกุกขร์ตล่คำงๆของพระองคร์: “ถข้คำทล่คำนถถูกดล่คำวล่คำเพรคำะพระนคำมของพระครลิสตร์ ทล่คำนกร็เปป็นสกุข ดข้วย
วล่คำพระวลิญญคำณแหล่งสงล่คำรคำศบีและของพระเจข้คำทรงสถลิตอยถูล่กคับทล่คำน ฝฝ่คำยเขคำกร็กลล่คำวรข้คำยพระองคร์ แตล่ฝฝ่คำยทล่คำนกร็
ถวคำยเกบียรตลิยศแดล่พระองคร์” (1 ปต. 4:14)

จคำกพระคคัมภบีรร์บรลิสกุทธลิธิ์เรคำรถูข้วล่คำพวกอคัครทถูตถถูกจคับกกุม ถถูกขล่มขถูล่ ถถูกสคัที่งไมล่ใหข้กลล่คำวในพระนคำมของพระเยซถู-
แตล่พวกเขคำประกคำศพระนคำมของพระองคร์ทกุกวคัน ไมล่วล่คำจะในคกุกหรออนอกคกุก ผถูข้ประกคำศขล่คำวประเสรลิฐพวกแรก
เหลล่คำนบีนี้เปป็นเหมออนโมเสส ทบีที่ถออวล่คำ “ควคำมอคัปยศของพระครลิสตร์ประเสรลิฐกวล่คำคลคังทรคัพยร์ในประเทศอบียลิปตร์ เพรคำะ
ทล่คำนหวคังบคคำเหนร็จทบีที่จะไดข้รคับนคันี้น” (ฮบ. 11:26) 

หคำกเรคำเปป็นแบบทบีที่เรคำควรเปป็นในฝฝ่คำยวลิญญคำณ เรคำกร็จะถออวล่คำควคำมอคัปยศของพระครลิสตร์เปป็นทรคัพยร์
สมบคัตลิทบีที่ยลิที่งใหญล่กวล่คำสลิที่งใดทบีที่โลกมบีเสนอใหข้เชล่นกคัน สมคำชลิกครลิสตจคักร ครถูสอนรวบี ผถูข้ชล่วยศลิษยคำภลิบคำล คนตข้นเรออน ผถูข้
อคำวกุโส ผถูข้รคับใชข้ ผถูข้ประกคำศขล่คำวประเสรลิฐ หรออมลิชชคันนคำรบีทบีที่แสวงหคำคคคำสรรเสรลิญของมนกุษยร์แทนทบีที่จะเปป็นรอยยลินี้ม
ของพระเจข้คำกร็ไมล่ซพที่อตรงกคับพระเจข้คำ ในกรณบีสล่วนใหญล่แลข้ว เหลล่คำผถูข้นคคำทคำงศคำสนคำทบีที่แสวงหคำคคคำสรรเสรลิญของโลกกร็
ไมล่ใชล่ผถูข้ทบีที่รอดแลข้ว พวกเขคำแคล่รคับหนข้คำทบีที่ผถูข้รคับใชข้เปป็นอคำชบีพหนซที่งแทนทบีที่จะถถูกเรบียกและถถูกแตล่งตคันี้งโดยพระเจข้คำ

“เพราะเขาไมข่รซูด้จทกพระองคห์ผซูด้ทรงใชด้เรามา” พวกยลิวทบีที่ไมล่เชอที่อเหลล่คำนคันี้นไมล่รถูข้จคักพระเจข้คำพระบลิดคำ-อยล่คำงนข้อย
พวกเขคำกร็ไมล่รถูข้จคักพระองคร์ในแบบทบีที่ถถูกตข้อง พวกเขคำไมล่รถูข้วล่คำพระครลิสตร์ทรงเปป็นพระเจข้คำในเนอนี้อหนคัง-พระเมสสลิยคำหร์
ของพวกเขคำ, ผถูข้ทรงถถูกสคัญญคำไวข้, “ศคำสดคำพยคำกรณร์ผถูข้นคันี้น” ทบีที่พระเจข้คำจะทรงสล่งมคำ ในสภคำวะนบีนี้ของควคำมมอดบอด
และควคำมไมล่รถูข้ พวกเขคำขล่มเหงพระเยซถูและเหลล่คำผถูข้ตลิดตคำมของพระองคร์ ควคำมแขร็งกระดข้คำงของใจและควคำมมอด
บอดในกคำรตคัดสลินของชนชคำตลิอลิสรคำเอลในฐคำนะประชคำชคำตลิหนซที่งถถูกนคคำเสนออยล่คำงชคัดเจนในกลิจกคำร 3:17; 13:27;
28:25-27; 1 โครลินธร์ 2:8; และ 2 โครลินธร์ 3:14

ขข้อ 22: “ถด้าเราไมข่ไดด้มาประกาศแกข่พวกเขา เขากก็คงจะไมข่มทบาป แตข่บทดนทนี้เขาไมข่มทขด้อแกด้ตทวในเรพที่องบาป
ของเขา”

ในพระคคคำขข้อนบีนี้-และสคำมขข้อถคัดไป-เรคำเหร็นควคำมผลิดและควคำมชคัที่วอคันนล่คำเกลบียดของพวกยลิวในกคำรไมล่เชอที่อ
วล่คำพระเยซถูเปป็นพระเมสสลิยคำหร์ของพวกเขคำ

ถข้คำพระองคร์ไมล่ไดข้ทรงตคันี้งพลคับพลคำอยถูล่ทล่คำมกลคำงพวกเขคำ พระวคำทะในเนอนี้อหนคัง โดยตรคัสและสคัที่งสอนแบบ
ทบีที่ไมล่มบีมนกุษยร์คนใดเคยพถูดหรออสคัที่งสอนเลย ถข้คำพระองคร์ไมล่ไดข้ทรงกระทคคำกคำรอคัศจรรยร์เหลล่คำนคันี้นในแบบทบีที่ไมล่มบีผถูข้ใด
เคยกระทคคำมคำกล่อนเลย ถข้คำอคัตลคักษณร์ของพระองคร์ไมล่ไดข้ถถูกเปปิดเผยในทกุกสลิที่งทบีที่พระองคร์ทรงกระทคคำหรออตรคัส พวก
เขคำกร็อคำจมบีเหตกุผลบคำงประกคำรทบีที่ปฏลิเสธพระองคร์ ถข้คำพระองคร์ทรงเปป็นเพบียงมนกุษยร์ธรรมดคำคนหนซที่ง-แตข่พระองคห์
ไมข่ทรงเปป็นแคข่นทนี้น ไมล่มบีสลิที่งใดทบีที่ปกตลิธรรมดคำเกบีที่ยวกคับพระองคร์เลย ทกุกสลิที่งทบีที่พระองคร์ทรงกระทคคำและตรคัสลข้วนพริเศษ



เกรินธรรมดา พวกยลิวไดข้เหร็นพระองคร์ พวกเขคำไดข้ยลินพระองคร์ พระองคร์ไดข้ทรงตคันี้งพลคับพลคำทล่คำมกลคำงพวกเขคำใน
ระหวล่คำงสคำมปปครซที่งนคันี้นแหล่งกคำรปรนนลิบคัตลิบนโลกของพระองคร์ กระนคันี้นพวกเขคำกร็ปฏลิเสธพระองคร์-โดยไมข่มทขด้อ
แกด้ตทวเลย!

พระรคำชบคัญญคัตลิ 18:18,19 บคันทซกถข้อยคคคำของโมเสส ซซที่งถถูกเขบียนหลคำยรข้อยปปกล่อนพระเยซถูเสดร็จมคำ: 
“เรคำจะโปรดใหข้บคังเกลิดผถูข้พยคำกรณร์อยล่คำงเจข้คำในหมถูล่พวกพบีที่นข้องของเขคำ และเรคำจะใสล่ถข้อยคคคำของเรคำในปคำกของเขคำ 
และเขคำจะกลล่คำวบรรดคำสลิที่งทบีที่เรคำบคัญชคำเขคำไวข้นคันี้นแกล่ประชคำชนทคันี้งหลคำย ตล่อมคำผถูข้ใดไมล่เชอที่อฟฝังถข้อยคคคำของเรคำ ซซที่งผถูข้
พยคำกรณร์กลล่คำวในนคำมของเรคำ เรคำจะกคคำหนดโทษผถูข้นคันี้น”

“แตข่บทดนทนี้เขาไมข่มทขด้อแกด้ตทวในเรพที่องบาปของเขา” คคคำตรงนบีนี้ทบีที่แปลเปป็น “ขข้อแกข้ตคัว” เปป็นคคคำแปลทบีที่นล่คำจะดบี
กวล่คำคคคำภคำษคำอคังกฤษ “cloke” (ผข้คำคลกุม) หลคังจคำกไดข้ตรคัสอยล่คำงทบีที่พระองคร์ตรคัสตล่อหนข้คำพวกเขคำแลข้ว หลคังจคำกไดข้
กระทคคำกคำรอคัศจรรยร์เหลล่คำนคันี้นทบีที่พระองคร์ไดข้ทรงกระทคคำตล่อหนข้คำพวกเขคำแลข้ว พวกเขคำกร็ไมล่มบีขข้อแกข้ตคัวสคคำหรคับบคำป
ของพวกเขคำในกคำรปฏลิเสธพระองคร์เลย

เมอที่อพระเยซถูตรคัสวล่คำ “เขคำกร็คงจะไมล่มบีบคำป”  พระองคร์กคคำลคังตรคัสถซงระดคับควคำมผลิดของพวกเขคำ พระองคร์
ไมล่ไดข้หมคำยควคำมวล่คำพวกเขคำไมล่ใชล่คนบาป พระองคร์ทรงหมคำยควคำมวล่คำพวกเขคำกร็คงไมล่มบีควคำมผลิดในบคำปอคันเลว
รข้คำยนคันี้นของกคำรปฏลิเสธพระองคร์ แตล่พวกเขคำไดข้ยลินถข้อยคคคำของพระองคร์แลข้ว พวกเขคำไดข้เหร็นกคำรอคัศจรรยร์ตล่คำงๆของ
พระองคร์แลข้ว และดข้วยเหตกุนบีนี้ควคำมผลิดของพวกเขคำจซงมคำกยลิที่งกวล่คำ ในยอหร์น 9:41 พระเยซถูตรคัสแกล่พวกเขคำวล่คำ “ถข้คำ
พวกทล่คำนตคำบอด พวกทล่คำนกร็จะไมล่มบีควคำมผลิดบคำป แตล่บคัดนบีนี้ทล่คำนพถูดวล่คำ ‘เรคำมองเหร็น’ เหตกุฉะนคันี้นควคำมผลิดบคำปของ
ทล่คำนจซงยคังมบีอยถูล่” คนเหลล่คำนบีนี้เปป็นคนเยล่อหยลิที่ง จองหอง ดอนี้อรคันี้น-และตคำบอดฝฝ่คำยวลิญญคำณ พวกเขคำอข้คำงวล่คำรถูข้จคักโมเสส
พวกเขคำอข้คำงวล่คำเปป็นลถูกหลคำนของอคับรคำฮคัม แตล่พระเยซถูทรงประกคำศอยล่คำงชคัดเจนวล่คำถข้คำพวกเขคำไดข้รถูข้จคักโมเสสหรออ
ถข้คำพวกเขคำเปป็นลถูกหลคำนของอคับรคำฮคัม พวกเขคำกร็คงใหข้เกบียรตลิและยอมรคับพระองคร์ในฐคำนะพระเมสสลิยคำหร์ของ
พวกเขคำไปแลข้ว ในยอหร์น 8:44 พระองคร์ทรงบอกพวกเขคำในถข้อยคคคำทบีที่ชคัดเจนวล่คำ “ทล่คำนทคันี้งหลคำยมคำจคำกพล่อของ
ทล่คำนคออพญามาร และทล่คำนใครล่จะทคคำตคำมควคำมปรคำรถนคำของพล่อทล่คำน”

ทล่คำนทบีที่รคัก ผมอยคำกใหข้คกุณทรคำบควคำมจรลิงอคันนล่คำกลคัวทบีที่วล่คำเรคำในฐคำนะครลิสเตบียนจะตข้องใหข้กคำรสคคำหรคับ
โอกคำสเหลล่คำนคันี้นทบีที่เรคำไมล่ไดข้ใชข้ เรคำจะตข้องรคับผลิดชอบสคคำหรคับควคำมสวล่คำงทบีที่เรคำไดข้ปฏลิเสธและทบีที่เรคำไมล่ยอมเดลินใน
ควคำมสวล่คำงนคันี้น ผถูข้ใดไดข้รคับฝคำกไวข้มคำก จะทรงเรบียกเอคำจคำกผถูข้นคันี้นมคำก เรคำเชอที่อใจไดข้เลยวล่คำเมอที่อเรคำยอนอยถูล่หนข้คำบคัลลคังกร์
พลิพคำกษคำของพระครลิสตร์เพอที่อรคับบคคำเหนร็จของเรคำสคคำหรคับหนข้คำทบีที่คนตข้นเรออนของเรคำ เรคำจะถถูกพลิพคำกษคำในควคำม
ชอบธรรมและเรคำจะรคับสลิที่งทบีที่ยกุตลิธรรม!

นบีที่เปป็นจรลิงเชล่นกคันเกบีที่ยวกคับคนบคำปทคันี้งหลคำย ระดคับของกคำรลงโทษในนรกสคคำหรคับคนไมล่เชอที่อจะถถูกตคัดสลิน-
ไมล่เพบียงโดยกคำรทบีที่พวกเขคำปฏลิเสธทบีที่จะตข้อนรคับพระเยซถูเทล่คำนคันี้น แตล่ตคำมโอกคำสเหลล่คำนคันี้นทบีที่พวกเขคำเคยมบีเพอที่อทบีที่จะรคับ
ควคำมรอด คออโอกคำสทคันี้งหลคำยทบีที่พวกเขคำปฏลิเสธดข้วย โอข้ ใชล่แลข้วครคับ-พระคคัมภบีรร์สอนอยล่คำงชคัดเจนวล่คำจะมบีกคำร
ลงโทษหลคำยระดคับในนรก พระเยซถูตรคัสในลถูกคำ 12:47,48 วล่คำ “ผถูข้รคับใชข้นคันี้นทบีที่ไดข้รถูข้นนี้คคำใจของนคำย และมลิไดข้เตรบียมตคัว
ไวข้ มลิไดข้กระทคคำตคำมนนี้คคำใจนคำย จะตข้องถถูกเฆบีที่ยนมคำก แตล่ผถูข้ทบีที่มลิไดข้รถูข้ แลข้วไดข้กระทคคำสลิที่งซซที่งสมจะถถูกเฆบีที่ยน กร็จะถถูกเฆบีที่ยน
นข้อย ผถูข้ใดไดข้รคับมคำก จะตข้องเรบียกเอคำจคำกผถูข้นคันี้นมคำก และผถูข้ใดไดข้รคับฝคำกไวข้มคำก กร็จะตข้องทวงเอคำจคำกผถูข้นคันี้นมคำก”



ขข้อ 23: “ผซูด้ททที่เกลทยดชทงเรากก็เกลทยดชทงพระบริดาของเราดด้วย”
ในคคคำตรคัสนบีนี้พระเยซถูทรงประกคำศควคำมใหญล่โตอคันหคำใดเทบียบของบคำปของพวกยลิวเหลล่คำนคันี้นในกคำรปฏลิเสธ

พระองคร์ในฐคำนะพระเมสสลิยคำหร์ของพวกเขคำ พระองคร์ทรงเปป็นพระวคำทะทบีที่รคับสภคำพมนกุษยร์, พระเจข้คำในเนอนี้อหนคัง 
(ยอหร์น 1:1,14; 2  คร. 5:19) และถข้อยคคคำทบีที่พระองคร์ไดข้ตรคัสกร็ไมล่ใชล่คคคำตรคัสของพระองคร์เทล่คำนคันี้น แตล่เปป็นถข้อยคคคำ
ของพระบลิดคำดข้วย พวกยลิวเหลล่คำนคันี้นอข้คำงตคัววล่คำรคักพระเจข้คำ แตล่พวกเขคำกร็เกลบียดชคังพระครลิสตร์ และในกคำรปฏลิเสธ
พระองคร์ พวกเขคำกร็ปฏลิเสธพระเจข้คำพระบลิดคำเชล่นกคัน พวกเขคำเปป็นศคัตรถูของพระครลิสตร์ ดคังนคันี้นพวกเขคำจซงเปป็นศคัตรถู
ของพระเจข้คำ พระเจข้คำแหล่งบรรพบกุรกุษของพวกเขคำผถูข้ซซที่งพวกเขคำอข้คำงตคัววล่คำรถูข้จคักและรคับใชข้

ยอหร์นผถูข้ใหข้รคับบคัพตลิศมคำไดข้ประกคำศวล่คำ “ไมล่มบีใครเคยเหร็นพระเจข้คำในเวลคำใดเลย พระบตุตรองคห์เดทยวททที่
บทงเกริดมา ผถูข้ทรงสถลิตในพระทรวงของพระบลิดคำ พระองคร์ไดข้ทรงสคคำแดงพระเจข้คำแลข้ว” (ยอหร์น 1:18) พระครลิสตร์
ทรงเปปิดเผยพระบลิดคำแลข้ว พระองคร์ทรงเปป็น “แสงสะทข้อนสงล่คำรคำศบีของพระเจข้คำ และทรงมบีสภคำวะเปป็นพลิมพร์
เดบียวกคันกคับพระองคร์” (ฮบ. 1:3) พระเยซถูตรคัสแกล่ฟปลลิปวล่คำ “ผถูข้ทบีที่ไดข้เหร็นเรคำกร็ไดข้เหร็นพระบริดา” (ยอหร์น 14:9)

ถข้อยคคคำของพระเยซถูเปป็นถข้อยคคคำของพระเจข้คำ หลคักคคคำสอนของพระองคร์เปป็นหลคักคคคำสอนของพระเจข้คำ 
และในชบีวลิตของพระองคร์พระองคร์ทรงสคคำแดงความสมบซูรณห์แบบเหลล่คำนคันี้นของพระเจข้คำ ไมล่มบีผถูข้ใดกลล่คำวโทษพระองคร์
เรอที่องบคำปไดข้ และกคำรเกลบียดชคังพระองคร์คออกคำรเกลบียดชคังพระเจข้คำ

ขข้อ 24: “ถด้า ณ ทข่ามกลางพวกเขา เรามริไดด้กระททาสริที่งซขที่งไมข่มทผซูด้อพที่นไดด้กระททาเลย พวกเขากก็จะไมข่มทบาป 
แตข่เดทดี๋ยวนทนี้เขากก็ไดด้เหก็นและเกลทยดชทงททนี้งตทวเราและพระบริดาของเรา”

มบีแตล่พระบกุตรของพระเจข้คำทบีที่ประสถูตลิจคำกหญลิงพรหมจคำรบีเทล่คำนคันี้นสคำมคำรถกลล่คำวเชล่นนคันี้นไดข้! ในทบีที่นบีนี้พระองคร์
กคคำลคังประกคำศวล่คำกคำรงคำนเหลล่คำนคันี้นทบีที่พระองคร์ไดข้ทรงกระทคคำทคคำใหข้พระองคร์เหนออกวล่คำทถูต ศคำสดคำพยคำกรณร์ ปกุโรหลิต 
หรออผถูข้ใดกร็ตคำมทบีที่อคำจมคำกล่อนพระองคร์หรออตคำมหลคังพระองคร์

พวกยลิวเหลล่คำนคันี้นมบีควคำมสกุขกคับสลิทธลิพลิเศษและโอกคำสตล่คำงๆแบบทบีที่ไมล่มบีประชคำชคำตลิออที่นใดบนแผล่นดลินโลก
เคยไดข้รคับ พวกเขคำไมล่เพบียงเปป็นประชคำกรทบีที่ถถูกเลออกสรรของพระเจข้คำเทล่คำนคันี้น แตล่พวกเขคำไดข้ยลินถข้อยคคคำของพระเยซถู
พวกเขคำไดข้เหร็นกคำรอคัศจรรยร์อคันทรงฤทธลิธิ์เหลล่คำนคันี้นของพระองคร์-ไมล่มบีขข้อสงสคัยเลยวล่คำพวกเขคำหลคำยคนอยถูล่ใน
เหตกุกคำรณร์ดข้วยตอนทบีที่พระองคร์ทรงเลบีนี้ยงฝถูงชนหมถูล่ใหญล่นคันี้นดข้วยขนมปฝังและปลคำเหลล่คำนคันี้น ถข้คำพวกเขคำไมล่ไดข้รคับสลิทธลิ
พลิเศษขนคำดนคันี้น ควคำมผลิดของพวกเขคำในกคำรปฏลิเสธพระองคร์กร็คงนข้อยกวล่คำนบีนี้เยอะ

“แตข่เดทดี๋ยวนทนี้เขากก็ไดด้เหก็นและเกลทยดชทงททนี้งตทวเราและพระบริดาของเรา” กคำรทรงปรคำกฏของพระเยซถู พระ
บกุตรทบีที่บคังเกลิดมคำองคร์เดบียวของพระเจข้คำ บนแผล่นดลินโลกนบีนี้ในรล่คำงกคำยหนซที่ง นคคำเสนอโอกคำสทบีที่ยลิที่งใหญล่ทบีที่สกุดเทล่คำทบีที่
มนกุษยร์เคยไดข้รคับ สลิทธลิพลิเศษอคันยลิที่งใหญล่ทบีที่สกุดเทล่คำทบีที่มนกุษยร์เคยรถูข้จคัก-และเมอที่อพระองคร์ทรงถถูกปฏลิเสธ กคำรปฏลิเสธนคันี้นกร็
นคคำผลลคัพธร์ทบีที่นล่คำกลคัวทบีที่สกุดเทล่คำทบีที่จะจลินตนคำกคำรไดข้มคำสถูล่มนกุษยร์!

“ในโบรคำณกคำลพระเจข้คำไดข้ตรคัสดข้วยวลิธบีตล่คำงๆมคำกมคำยแกล่บรรพบกุรกุษทคำงพวกศคำสดคำพยคำกรณร์ แตล่ในวคัน
สกุดทข้คำยเหลล่คำนบีนี้พระองคร์ไดข้ตรคัสแกล่เรคำทคันี้งหลคำยทางพระบตุตร ผซูด้ซขที่งพระองคห์ไดด้ทรงตทนี้งใหด้เปป็นผซูด้รทบสรรพสริที่งททนี้งปวง
เปป็นมรดก พระองคห์ไดด้ทรงสรด้างกทลปจทกรวาลโดยพระบตุตร” (ฮบ. 1:1,2) ดคังนคันี้น คนเหลล่คำนคันี้นทบีที่เดลินตล่อพระพคักตรร์
พระองคร์ ฟฝังถข้อยคคคำของพระองคร์ และเหร็นกคำรอคัศจรรยร์ตล่คำงๆของพระองคร์-แตล่ยคังปฏลิเสธพระองคร์ในฐคำนะพระ



เมสสลิยคำหร์-จซงนคคำกคำรปรคับโทษทบีที่นล่คำกลคัวทบีที่สกุดและรข้คำยแรงทบีที่สกุดมคำสถูล่ตคัวเอง แทข้จรลิงแลข้ว “ไมล่เคยมบีผถูข้ใดพถูดเหมออน
คนนทนี้นเลย” (ยอหร์น 7:46) แตล่เรคำกลล่คำวไดข้เชล่นกคันวล่คำในพระเยซถู พระเจทาไดข้ตรคัสในแบบทบีที่พระองคร์ไมล่เคยตรคัสมคำ
กล่อนเลย และควคำมผลิดใหญล่หลวงทบีที่สกุดกร็ตกอยถูล่บนคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่ไดข้ยลินพระองคร์แลข้วแตล่ยคังปฏลิเสธทบีที่จะเชอที่อและรคับ
พระองคร์ในฐคำนะพระเมสสลิยคำหร์

ขข้อ 25: “แตข่การนทนี้เกริดขขนี้นเพพที่อคทาททที่เขทยนไวด้ในพระราชบทญญทตริของพวกเขาจะสทาเรก็จ ซขที่งวข่า ‘เขาไดด้
เกลทยดชทงเราโดยไรด้เหตตุ”

ทคคำไมพวกยลิวถซงเกลบียดชคังพระเยซถู-และททาไมมนตุษยห์ถขงเกลทยดชทงพระองคห์วทนนทนี้? ในกคำรไตล่สวนพระองคร์ 
ปปลคำตประกคำศวล่คำ “เรคำไมล่พบควคำมผลิดในตคัวเขคำเลย” อกุปนลิสคัยของพระองคร์ไรข้ซซที่งควคำมผลิด หลคักคคคำสอนเหลล่คำนคันี้นทบีที่
พระองคร์ทรงสอนคออหลคักคคคำสอนของพระเจข้คำและซอที่อตรงตล่อพระคคัมภบีรร์ภคำคพคันธสคัญญคำเดลิม บคัญญคัตลิตล่คำงๆของ
พระองคร์บรลิสกุทธลิธิ์ ยกุตลิธรรม และดบี พระองคร์ไมล่ทคคำอคันตรคำยตล่อผถูข้ใดเลย-ตรงกคันขข้คำม พระองคร์ทรงรคักษคำคนเจร็บปฝ่วย 
เปปิดตคำคนตคำบอด ทคคำใหข้แขนขคำทบีที่ลบีบเหยบียดตรง ใหข้อคำหคำรคนหลิว ใหข้เสอนี้อผข้คำผถูข้ขคัดสน ทคคำใหข้คนตคำยกลคับมบีชบีวลิตอบีก 
ทคันี้งหมดทบีที่พระองคร์ทรงกระทคคำลข้วนเปป็นประโยชนร์ตล่อผถูข้ออที่น พระองคร์ไมล่มบีสถคำนทบีที่ใดบนแผล่นดลินโลกทบีที่จะเรบียกไดข้วล่คำ
บข้คำน พระองคร์ถซงกคับตข้องยอมเรออเปป็นธรรมคำสนร์เพอที่อไวข้ใชข้เทศนคำ กระนคันี้นพระองคร์กร็ทรงถถูกเกลบียดชคัง ถถูกขล่มเหง ถถูก
กลล่คำวหคำอยล่คำงเปป็นเทร็จในเรอที่องนล่คำเกลบียดทกุกอยล่คำงทบีที่ใจทรคำมจะคลิดไดข้ ทคคำไมพระองคร์ถซงทรงถถูกเกลบียดชคังและถถูก
ปฏลิเสธ? พระเยซถูเองทรงตอบวล่คำ: “เขาไดด้เกลทยดชทงเราโดยไรด้เหตตุ!” ดคังนคันี้นพระองคร์จซงทรงตคำมรอยควคำมเปป็น
ศคัตรถูของโลกยข้อนกลคับไปยคังแหลล่งทบีที่มคำแทข้จรลิงของมคัน ไมล่มบีเหตกุผลทบีที่โลกจะเกลบียดชคังพระองคร์เลย ควคำมเกลบียดชคัง
เชล่นนคันี้นออกมคำจคำกใจชคัที่วทบีที่ไมล่ไดข้บคังเกลิดใหมล่ “จริตใจกก็เปป็นตทวลข่อลวงเหนพอกวข่าสริที่งใดททนี้งหมด มทนเสพที่อมทรามอยข่าง
รด้ายททเดทยว ผซูด้ใดจะรซูด้จทกใจนทนี้นเลข่า” (ยรม. 17:9) พระเยซถูตรคัสวล่คำ “ควคำมคลิดชคัที่วรข้คำย กคำรฆคำตกรรม กคำรผลิดผคัวผลิด
เมบีย กคำรลล่วงประเวณบี กคำรลคักขโมย กคำรเปป็นพยคำนเทร็จ กคำรพถูดหมลิที่นประมคำท กร็ออกมคำจคำกใจ” (มธ. 15:19)

พระองคร์ทรงทรคำบวล่คำพวกสคำวกกคคำลคังสงสคัยวล่คำทคคำไมพระเจข้คำผถูข้บรลิสกุทธลิธิ์องคร์หนซที่งถซงยอมใหข้พระบกุตรของ
พระองคร์ถถูกขล่มเหงและถถูกเกลบียดชคังอยล่คำงทบีที่พวกเขคำรถูข้วล่คำพระเยซถูทรงโดน และพระองคร์ทรงอยคำกใหข้พวกเขคำ
เขข้คำใจวล่คำกคำรปฏลิบคัตลิทบีที่โลกกคคำลคังใหข้แกล่พระองคร์คออกคำรทคคำใหข้พระวจนะของพระเจข้คำสคคำเรร็จจรลิง-“แตข่การนทนี้เกริดขขนี้น
เพพที่อคทาททที่เขทยนไวด้ในพระราชบทญญทตริของพวกเขาจะสทาเรก็จ” นบีที่ไมล่ไดข้หมคำยควคำมวล่คำสลิที่งเหลล่คำนคันี้นทบีที่ถถูกกลล่คำวถซงไดข้เกลิด
ขซนี้นเพมืยิ่อทอียิ่พระวจนะจะถซูกททาใหด้สทาเรก็จ แตล่เพรคำะกคำรเกลิดขซนี้นของเหตกุกคำรณร์เหลล่คำนบีนี้ พระวจนะจขงถซูกททาใหด้สทาเรก็จ
แลด้ว

พระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์และผผทเชคืที่อ
ขข้อ 26: “แตข่เมพที่อพระองคห์ผซูด้ปลอบประโลมใจททที่เราจะใชด้มาจากพระบริดามาหาทข่านททนี้งหลาย คพอพระ

วริญญาณแหข่งความจรริง ผซูด้ทรงมาจากพระบริดานทนี้นไดด้เสดก็จมาแลด้ว พระองคห์นทนี้นจะทรงเปป็นพยานถขงเรา”
ในขข้อพระคคคำกล่อนหนข้คำนบีนี้หลคำยขข้อ พระเยซถูทรงบอกเหลล่คำสคำวกอยล่คำงชคัดเจนแลข้ววล่คำโลกไดข้เกลบียดชคัง

พระองคร์ และโลกเดบียวกคันนบีนี้จะเกลบียดชคังผถูข้เชอที่อทกุกคน พวกอคัครทถูตไมล่ไดข้มบีพระวจนะทบีที่เปป็นลคำยลคักษณร์อคักษร
เหมออนกคับทบีที่เรคำมบีในภคำคพคันธสคัญญคำใหมล่วคันนบีนี้ และมคันเปป็นเรอที่องปกตลิธรรมดคำทบีที่พวกเขคำจะสงสคัยวล่คำพวกเขคำจะ
เอคำชนะควคำมยคำกลคคำบคำกอยล่คำงทบีที่พวกเขคำจะเผชลิญไดข้อยล่คำงไรหลคังจคำกทบีที่พระเยซถูเสดร็จจคำกไปแลข้ว พวกเขคำสงสคัย



วล่คำพวกเขคำจะเอคำชนะเหลล่คำศคัตรถูของพวกเขคำไดข้อยล่คำงไร พระเยซถูทรงทรคำบควคำมคลิดของพวกเขคำและควคำมวข้คำวกุล่น
ใจของพวกเขคำ และพระองคร์ทรงรคับประกคันพวกเขคำวล่คำพระองคร์ไมล่ไดข้คคำดหวคังใหข้พวกเขคำเอคำชนะโลกและทคคำงคำน
รคับใชข้ของพวกเขคำตล่อไปโดยพซที่งฤทธลิธิ์เดชของพวกเขคำเองหรออโดยควคำมพยคำยคำมตล่คำงๆของมนกุษยร์ ตรงกคันขข้คำม 
พระองคร์จะทรงสล่งผถูข้ปลอบประโลมใจอบีกผถูข้หนซที่งมคำซซที่งจะนคคำทคำงพวกเขคำเขข้คำสถูล่ควคำมจรลิงทคันี้งปวง จงสคังเกตวล่คำ
พระเยซถูตรคัสถซงผถูข้ปลอบประโลมใจวล่คำเปป็น “พระวริญญาณแหข่งความจรริง ผซูด้ทรงมาจากพระบริดา” จงสคังเกตเชล่นกคัน
วล่คำพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์จะไมล่เปป็นพยคำนถซงพระองคร์เอง แตล่พระเยซถูตรคัสวล่คำ “พระองคห์นทนี้นจะทรงเปป็นพยานถขง
เรา” ผถูข้รคับใชข้ทบีที่แทข้จรลิงทกุกคนยล่อมพถูดในพระวลิญญคำณและเปป็นพยคำนถซงพระเยซถู-ไมล่ใชล่ถซงตคัวพวกเขคำเอง ผถูข้รคับใชข้
ทบีที่แทข้จรลิงทกุกคนถวคำยกคำรนมคัสกคำร เกบียรตลิยศ สงล่คำรคำศบีและคคคำสรรเสรลิญทคันี้งหมดแดล่พระเยซถูพวกเขคำยกยอ
พระนคำมของพระองคห์-ไมล่ใชล่ตคัวพวกเขคำเอง พรสวรรคร์ของพวกเขคำและควคำมสคำมคำรถตล่คำงๆของพวกเขคำ อคัครทถูต
เปคำโลกลล่คำววล่คำ “เราไมข่ไดด้ประกาศตทวเราเอง แตข่ไดด้ประกาศพระเยซผครวิสตรวว่าทรงเปป็นองครพระผผทเปป็นเจทา...” (2 
คร. 4:5) ผมเชอที่อในกคำรทรงเจลิมพลิเศษของพระวลิญญคำณ ผมเชอที่อในกคำรเตลิมเตร็มของพระวลิญญคำณสคคำหรคับงคำนรคับใชข้
ตล่คำงๆทบีที่เฉพคำะเจคำะจง แตล่ผมไมล่เชอที่อในรคำยกคำรสมคัยใหมล่ของคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่อข้คำงวล่คำมบีกคำรเจลิมพลิเศษและยคังพถูดนข้อย
เหลออเกลินเกบีที่ยวกคับพระเยซถูและเยอะเหลออเกลินเกบีที่ยวกคับควคำมสคคำเรร็จและผลงคำนทคันี้งหลคำยของพวกเขคำเอง! ยลิที่งเรคำ
ถถูกควบคกุมโดยพระวลิญญคำณอยล่คำงเตร็มเปปปี่ยมมคำกเทล่คำไร เรคำกร็จะยลิที่งสรรเสรลิญพระเยซถูและถวคำยเกบียรตลิแดล่พระนคำม
ของพระองคร์มคำกเทล่คำนคันี้น และเรคำจะยลิที่งพถูดเกบีที่ยวกคับตคัวเรคำเอง พรสวรรคร์ตล่คำงๆของเรคำ ควคำมรถูข้ของเรคำ และควคำม
สคคำเรร็จตล่คำงๆของเรคำนข้อยลงเทล่คำนคันี้น

ในยอหร์น 14:26 พระเยซถูตรคัสวล่คำผถูข้ปลอบประโลมใจจะตข้องถถูกสล่งมคำโดยพระบลิดคำในพระนคำมของพระ
เยซถูครลิสตร์เจข้คำ ในขข้อทบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่นบีนี้ ผถูข้ปลอบประโลมใจเสดร็จมคำจคำกพระเจข้คำพระบลิดคำ และเมอที่อเรคำวคำงคคคำตรคัส
สองประโยคนบีนี้เทบียบกคัน เรคำกร็เหร็นความเปป็นหนขที่งเดทยวกทนของตรทเอกานตุภาพ ในคคคำตรคัสของขข้อทบีที่เรคำศซกษคำอยถูล่ผถูข้
ปลอบประโลมใจทรงถถูกสล่งมคำโดยพระครลิสตร์ผถูข้เสดร็จขซนี้นสถูล่สวรรคร์แลข้ว ทรงถถูกสล่งมคำจากพระเจข้คำพระบลิดคำ และ
เนอที่องจคำกพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ทรงถถูกสล่งมคำแลข้วโดยพระครลิสตร์หลคังจคำกทบีที่พระองคร์เสดร็จขซนี้นไปหคำพระบลิดคำใน
สวรรคร์แลข้ว พระวลิญญคำณจซงทรงเปป็นพยคำนและรคับรองเกบีที่ยวกคับสงข่าราศทแหข่งสวรรคห์ของพระครลิสตร์ผถูข้เสดร็จขซนี้นสถูล่
สวรรคร์แลข้ว

พระวลิญญคำณแหล่งควคำมจรลิงทรงเปป็นผถูข้เดบียวทบีที่สามารถเปป็นพยคำนอยล่คำงสคัตยร์ซอที่อเกบีที่ยวกคับพระครลิสตร์ไดข้ขณะ
ทบีที่พระองคร์ประทคับอยถูล่ทบีที่เบอนี้องขวคำพระหคัตถร์ของผถูข้ทรงเดชคำนกุภคำพเบอนี้องบน เพรคำะวล่คำพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์เพบียงผถูข้
เดบียวทรงรซูด้จทกสงล่คำรคำศบี ควคำมเจลิดจรคัส และควคำมยลิที่งใหญล่แหล่งตคคำแหนล่งทบีที่พระเยซถูครลิสตร์เจข้คำทรงครอบครองอยถูล่-ทรง
ไดข้รคับสงล่คำรคำศบีแลข้วตอนนบีนี้ดข้วยสงล่คำรคำศบีทคันี้งสลินี้นทบีที่พระองคร์ทรงมบีกคับพระบลิดคำกล่อนโลกไดข้เปป็นขซนี้นมคำ (ยอหร์น 17:5)

ขข้อ 27: “และทข่านททนี้งหลายกก็จะเปป็นพยานดด้วย เพราะวข่าทข่านไดด้อยซูข่กทบเราตทนี้งแตข่แรกแลด้ว”
“ทข่านททนี้งหลายกก็จะเปป็นพยานดด้วย” พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์จะไมล่ทรงถถูกสคคำแดงใหข้ประจคักษร์ในรล่คำงกคำย

เนอนี้อหนคังเหมออนอยล่คำงพระเยซถู แตล่จะทรงเปป็นพยคำนในและผข่านทางพวกสาวกผถูข้ซซที่งองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำไดข้ทรงเลออก
และแตล่งตคันี้งเพอที่อทบีที่จะเกลิดผล พระวลิญญคำณจะทรงเปป็นพยคำนเกบีที่ยวกคับสลิที่งทบีที่พระองคร์ไดข้เหร็นในพระเยซถูมาตทนี้งแตข่เรริที่ม
แรกนทนี้น คออสลิที่งซซที่งพวกสคำวกไดข้ยลินแลข้ว เพรคำะวล่คำพระเยซถูไดข้ทรงพถูดตล่อหนข้คำพวกเขคำแลข้ว พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์จะ



ไมล่ตรคัสขข้อควคำมใหมข่ เพรคำะวล่คำขล่คำวประเสรลิฐไดข้อยถูล่ในเรลิที่มแรกนคันี้น-พระวาทะทรงอยถูล่ในเรลิที่มแรกนคันี้น และพระเยซถู
ทรงเปป็นพระวคำทะทบีที่รคับสภคำพเนอนี้อหนคัง พระวลิญญคำณจะทรงทคคำใหข้พวกเขคำระลซกถซงทกุกสลิที่งทบีที่พระเยซถูไดข้ตรคัสแกล่พวก
เขคำแลข้ว

ควคำมเกลบียดชคังของโลกและควคำมเปป็นศคัตรถูของเหลล่คำศคัตรถูของพระครลิสตร์ไมล่อคำจลดทอนหรออทคคำลคำยควคำม
เมตตคำกรกุณคำของพระองคร์ทบีที่มบีตล่อโลกทบีที่หลงหคำยไดข้ และในขข้อพระคคคำปปิดทข้คำยของบทนบีนี้พระองคร์ทรงหนกุนใจเหลล่คำ
สคำวกของพระองคร์ตล่อไป โดยบอกพวกเขคำวล่คำทคันี้งๆทบีที่พวกยลิวเหลล่คำนคันี้นมบีใจแขร็งกระดข้คำงเพรคำะควคำมไมล่เชอที่อและ
ควคำมเกลบียดชคังทบีที่มบีตล่อพระองคร์ พระองคร์กร็จะทรงชล่วยพวกเขคำใหข้สคำมคำรถประกคำศขข้อควคำมแหล่งขล่คำวประเสรลิฐและ
เปป็นพยคำนถซงภคำรกลิจแบบพระเจข้คำของพระองคร์บนแผล่นดลินโลกไดข้ คคคำพยคำนของพวกเขคำจะเปป็นแบบทบีที่เหลล่คำศคัตรถู
ของพวกเขคำจะตข้องจคคำใจยอมรคับ-ไมล่ใชล่ถข้อยคคคำไรข้สคำระของพวกคนไรข้ควคำมรถูข้ แตล่เปป็นถข้อยคคคำทบีที่ไดข้รคับกคำรดลใจของ
พระเจด้า นบีที่ถถูกทคคำใหข้สคคำเรร็จจรลิงแลข้วในวลิธบีทบีที่โดดเดล่นมคำกในปปแรกๆของควคำมเชอที่อแบบครลิสเตบียน ถข้คำคกุณจะศซกษคำ
เจร็ดบทแรกของหนคังสออกลิจกคำรของพวกอคัครทถูต คกุณจะเหร็นฤทธลิธิ์เดชของขล่คำวประเสรลิฐแหล่งพระคกุณมหคัศจรรยร์ของ
พระเจข้คำ ยกตคัวอยล่คำงเชล่น:

ในวคันเพร็นเทคอสตร์นคันี้น เปโตรเทศนคำคคคำเทศนคำหนซที่งซซที่งเรคำอล่คำนจบไดข้ในหข้คำนคำทบี; แตล่เมอที่อเขคำเทศนคำจบ 
โดยประกคำศวล่คำพระเยซถูทรงเปป็นพระครลิสตร์ พระบกุตรของพระเจข้คำผถูข้ทรงพระชนมร์อยถูล่ เรคำกร็อล่คำนวล่คำ “คนทคันี้งหลคำยทบีที่
รคับคคคำของเปโตรดข้วยควคำมยลินดบีกร็รคับบคัพตลิศมคำ ในวทนนทนี้นมทคนเขด้าเปป็นสาวกเพริที่มอทกประมาณสามพลันคน” (กลิจกคำร
2:41) 

ในบททบีที่ 3 ของกลิจกคำร เปโตรและยอหร์นรคักษคำชคำยคนหนซที่งทบีที่เปป็นงล่อยมคำตคันี้งแตล่เกลิดใหข้หคำย และเมอที่อ
ประชคำชนมคำรกุมลข้อมพวกเขคำเพรคำะควคำมอคัศจรรยร์ใจและควคำมตกตะลซง เปโตรกร็เทศนคำคคคำเทศนคำททที่สองของเขคำ 
โดยประกคำศวล่คำพระนคำมของพระเยซถู “โดยควคำมเชอที่อในพระนคำมของพระองคร์ พระนคำมนคันี้นจซงไดข้กระทคคำใหข้คนนบีนี้
ซซที่งทล่คำนทคันี้งหลคำยเหร็นและรถูข้จคักมบีกคคำลคังขซนี้น คออควคำมเชอที่อซซที่งเปป็นไปโดยพระองคร์ไดข้กระทคคำใหข้คนนบีนี้หคำยปกตลิตล่อหนข้คำ
ทล่คำนทคันี้งหลคำย” (กลิจกคำร 3:16)

กลิจกคำร 4:13 บอกเรคำวล่คำเมอที่อประชคำชน “เหร็นควคำมกลข้คำหคำญของเปโตรกคับยอหร์น และรถูข้วล่คำทล่คำนทคันี้งสอง
ขคำดกคำรศซกษคำและเปป็นคนมบีควคำมรถูข้นข้อยกร็ประหลคำดใจ แลข้วสคคำนซกวล่คำคนทคันี้งสองเคยอยถูล่กคับพระเยซถู”

ในกลิจกคำร 4:31 เรคำอล่คำนวล่คำ “เมอที่อเขคำอธลิษฐคำนแลข้ว ทบีที่ซซที่งเขคำประชกุมอยถูล่นคันี้นไดข้หวคัที่นไหว และคนเหลข่านทนี้น
ประกอบดด้วยพระวริญญาณบรริสตุทธริธิ์ ไดด้กลข่าวพระวจนะของพระเจด้าดด้วยใจกลด้าหาญ”

กลิจกคำร 6:7 ประกคำศวล่คำ “กคำรประกคำศพระวจนะของพระเจข้คำไดข้เจรลิญขซนี้น และจคคำพวกศลิษยร์กร็ทวบีขซนี้นเปป็น
อคันมคำกในกรกุงเยรถูซคำเลร็ม และพวกปกุโรหลิตเปป็นอคันมคำกกร็ไดข้เชอที่อฟฝังในควคำมเชอที่อนคันี้น” เหตตุผลทบีที่หลคำยพคันหลคำยหมอที่น
คนไดข้รคับควคำมรอดตอนนคันี้นเปป็นเพรคำะวล่คำ “อคัครทถูตจซงเปป็นพยคำนดข้วยฤทธลิธิ์เดชใหญล่ยลิที่งถซงกคำรคอนพระชนมร์ของพระ
เยซถูเจข้คำ และพระคกุณอคันใหญล่ยลิที่งไดข้อยถูล่กคับเขคำทกุกคน” (กลิจกคำร 4:33)

ในบททบีที่สลิบหข้คำอคันยลิที่งใหญล่นบีนี้ของขล่คำวประเสรลิฐของยอหร์น มบีสคำมสลิที่งทบีที่โดดเดล่น:



ประกคำรแรก พระเยซถูทรงสอนพวกสคำวกเกบีที่ยวกคับควคำมสคัมพคันธร์ของพวกเขคำกคับพระองคร์เอง-พวกเขคำ
เชอที่อมโยงกคับพระองคห์ในลคักษณะเดบียวกคับทบีที่กลิที่งทคันี้งหลคำยเชอที่อมโยงกคับเถคำองกุล่น และพวกเขคำจะตข้องเขข้คำสนลิทอยถูล่ใน
กคำรรล่วมสคำมคัคคบีธรรมอคันใกลข้ชลิดกคับพระองคร์ในลคักษณะเดบียวกคับทบีที่กลิที่งทคันี้งหลคำยเขข้คำสนลิทอยถูล่ในเถคำองกุล่นทบีที่ใหข้ชบีวลิต

จคำกนคันี้นพระองคร์ทรงสอนพวกเขคำเกบีที่ยวกคับควคำมสคัมพคันธร์ของพวกเขคำทบีที่มบีตล่อกคันและกคันในฐคำนะบกุตรทคันี้ง
หลคำยของพระเจข้คำ พวกเขคำจะตข้องรคักซซที่งกคันและกคันดข้วยควคำมรคักอคันลซกซซนี้ง จรลิงใจ และเสบียสละตนเองแบบเดบียว
กคับทบีที่พระองคห์ไดข้ทรงรคักพวกเขา-และในกคำรทคคำเชล่นนคันี้นพวกเขคำจะพลิสถูจนร์แกล่ชคำวโลกทบีที่ตล่อตข้คำนวล่คำพวกเขคำเปป็น
สคำวกของพระองคร์

ในประกคำรทบีที่สคำม พระองคร์ทรงสอนพวกเขคำเกบีที่ยวกคับควคำมสคัมพคันธร์กคับพวกเขคำกคับโลกปปัจจตุบทน พวกเขคำ
ไมล่ตข้องคคำดหวคังวล่คำโลกจะตข้อนรคับพวกเขคำเลยเพรคำะวล่คำโลกไมล่ไดข้ตข้อนรคับพระองคห์ พวกเขคำคคำดหวคังไดข้เลยวล่คำโลก
จะปฏลิเสธ เกลบียดชคัง และดถูหมลิที่นพวกเขคำ พวกเขคำไมล่ตข้องประหลคำดใจเลยเมอที่อโลกปฏลิเสธทบีที่จะฟฝังขล่คำวสคำรของ
พวกเขคำ เพรคำะวล่คำโลกไดข้ปฏลิเสธทบีที่จะฟฝังขล่คำวสคำรของพระองคห์ “พระองคร์ทรงอยถูล่ในโลก และพระองคร์ไดข้ทรงสรข้คำง
โลก และโลกหคำไดข้รถูข้จคักพระองคร์ไมล่ พระองคร์ไดข้เสดร็จมคำยคังพวกของพระองคร์ และพวกของพระองคร์นคันี้นหคำไดข้
ตข้อนรคับพระองคร์ไมล่” (ยอหร์น 1:10,11)

พวกสคำวกไมล่ตข้องหวคังวล่คำจะชนะใจคนอลิสรคำเอลเลย เพรคำะวล่คำพระองคห์ผถูข้เปป็นพระเมสสลิยคำหร์ของพวกเขคำ 
กร็ถถูกปฏลิเสธโดยคนเหลล่คำนคันี้น และคนเหลล่คำนคันี้นสล่วนใหญล่กร็จะปฏลิเสธขล่คำวสคำรของพวกสาวก อยล่คำงไรกร็ตคำม พระองคร์
ทรงรคับประกคันพวกเขคำวล่คำพวกเขคำจะประกาศขข่าวสารนทนี้น พวกเขคำจะออกผล และพวกเขคำจะถวคำยเกบียรตลิแดล่
พระเจข้คำในพคันธกลิจตล่คำงๆของพวกเขคำ

ขณะบทนบีนี้ใกลข้จะจบ จงพลิจคำรณคำสลิที่งเหลล่คำนบีนี้:
“พระบลิดคำทรงรคักเรคำฉคันใด เรากก็รทกทข่านททนี้งหลายฉทนนทนี้น จงยซดมคัที่นอยถูล่ในควคำมรคักของเรคำ” (ขข้อ 9) ใคร

บนโลกสคำมคำรถหยคัที่งถซงหรออวคัดดถูควคำมรคักทบีที่ไมล่อคำจทรคำบไดข้ของพระเจข้คำ? แตล่กระนคันี้นพระเยซถูกร็ทรงรคับประกคันเรคำ
วล่คำพระบริดาทรงรทกพระองครฉทนใด พระองคห์กร็ทรงรคักเรามคำกฉคันนคันี้น

“พระเยซถูจซงตรคัสกคับเขคำอบีกวล่คำ “สคันตลิสกุขจงดคคำรงอยถูล่กคับทล่คำนทคันี้งหลคำยเถลิด พระบลิดคำของเรคำทรงใชข้เรคำมคำ
ฉคันใด เรากก็ใชด้ทข่านททนี้งหลายไปฉทนนทนี้น” (บททบีที่ 20 ขข้อ 21) เมอที่อพระบลิดคำทรงสล่งพระเยซถูเขข้คำมคำในโลก มคันกร็หมคำย
ถซงควคำมตที่คคำตข้อยแหล่งเบธเลเฮม-ทคำรกนข้อยในรคำงหญข้คำ มคันหมคำยถซงกคำรทดสอบบนภถูเขคำแหล่งกคำรทดลองเมอที่อ
พระองคร์ทรงเผชลิญหนข้คำพญคำมคำรตคัวตล่อตคัว มคันหมคำยถซงควคำมปวดรข้คำวในสวนเกทเสมนบีเมอที่อพระองคร์ทรงเผชลิญ
หนข้คำกองทคัพทคันี้งสลินี้นแหล่งนรกซซที่งถถูกนคคำโดยซคำตคำนเอง มคันหมคำยถซงกคำรทนทกุกขร์บนกลโกธคำ ควคำมอคับอคำยและควคำม
อคัปยศแหล่งกคำงเขน แตล่ชคัยชนะแหล่งกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ถถูกรคับประกคันแลข้ว และพระองคร์ทรงสถูข้ทนควคำมละอคำย
แหล่งกคำงเขนเพรคำะเหร็นแกล่ควคำมยลินดบีทบีที่ตคันี้งอยถูล่ตรงหนข้คำพระองคร์-สงล่คำรคำศบีทบีที่พระองคร์ประทคับนคัที่งอยถูล่วคันนบีนี้ ณ เบอนี้อง
ขวคำพระหคัตถร์ของพระเจข้คำ (ฮบ. 1:3)

“พระองคร์ทรงเปป็นอยล่คำงไร เรคำทคันี้งหลคำยกร็เปป็นอยล่คำงนคันี้นในโลกนบีนี้” (1 ยอหร์น 4:17) เพรคำะควคำมรคักของ
พระเจข้คำและพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระเยซถู เรคำจซงเปป็นหนซที่งเดบียวกคับพระครลิสตร์ ดคังนคันี้นเรคำจซงถถูกนคับวล่คำเปป็นพวก
เดบียวกคับพระองคร์ในกคำรยอมรคับคกุณคล่คำของพระองคร์และควคำมครบสมบถูรณร์แหล่งกคำรลบมลทลินของพระองคร์



“โมเสสไดข้ยกงถูขซนี้นในถลิที่นทกุรกคันดคำรฉคันใด บกุตรมนกุษยร์จะตข้องถถูกยกขซนี้นฉคันนคันี้น เพอที่อผถูข้ใดทบีที่เชอที่อในพระองคร์จะ
ไมล่พลินคำศ แตล่มบีชบีวลิตนลิรคันดรร์” (ยอหร์น 3:14,15) นบีที่คออควคำมจคคำเปป็นของพระเจข้คำหคำกเรคำอยคำกเปป็นหนซที่งเดบียวกคับพระ
ครลิสตร์ หคำกเรคำอยคำกมบีสลิทธลิธิ์รคับชบีวลิตนลิรคันดรร์ ความจทาเปป็นทบีที่พระองคร์ตข้องสลินี้นพระชนมร์ถถูกสรกุปยล่อในคคคำวล่คำ “ตทอง” 
ลทกษณะเฉพาะตทวแหล่งควคำมมรณคำของพระองคร์ถถูกเสนอแนะในกคำร “ถผกยกขซนั้น” งถูทบีที่โมเสสยกขซนี้นในถลิที่น
ทกุรกคันดคำรเปรทยบเหมพอนงถูเหลล่คำนคันี้นทบีที่กคัดชนชคำตลิอลิสรคำเอลและทคคำใหข้พวกเขคำตคำย ในทคคำนองเดบียวกคัน พระเยซถูทรง
ถซูกททาใหด้มทลทกษณะเหมพอนมนกุษยร์ทบีที่บคำปหนคำ พระองคร์ทรงถถูกทคคำใหข้เปป็นบคำปเพอที่อเรคำ เพอที่อเรคำจะถถูกทคคำใหข้เปป็นควคำม
ชอบธรรมของพระเจข้คำในพระองคร์!

ทล่คำนทบีที่รคัก ผมไมล่เขข้คำใจมคัน แตล่ผมยอมรคับและเชอที่อมคันเพรคำะพระเจข้คำตรคัสมคันแลข้ว:
“เพรคำะวล่คำพระเจข้คำไดข้ทรงกระทคคำพระองคร์ผถูข้ทรงไมล่มบีบคำป (พระเยซซูทรงไมล่มบีบคำปเลย) ใหข้เปป็นควคำมบคำป

เพรคำะเหร็นแกล่เรคำ เพอที่อเรคำจะไดข้เปป็นคนชอบธรรมของพระเจข้คำทคำงพระองคร์” (2 คร. 5:21) เมอที่อผมอล่คำนถข้อยคคคำ
เหลล่คำนบีนี้ ผมกร็รถูข้สซกวล่คำผมควรถอดรองเทข้คำของผมออกเพรคำะวล่คำแทข้จรลิงแลข้ว ผมยพนอยซูข่บนพพนี้นดรินศทกดริธิ์สริทธริธิ์!

เพอที่อนครลิสเตบียนเออ๋ย เรคำตข้องตระหนคักวล่คำ ทคันี้งหมดทบีที่เรคำเปป็นนคันี้น พระเจด้าไดด้ทรงททาใหด้เราเปป็นในพระเยซผ 
และเนอที่องจคำกพระเยซถูทรงรคักเรคำดข้วยควคำมรคักทบีที่ไมล่อคำจทรคำบไดข้แบบเดบียวกคับทบีที่พระเจข้คำไดข้ทรงรคักพระองคห์ อยล่คำง
นข้อยทบีที่สกุดทบีที่เรคำทคคำไดข้กร็คออ ถวคำยรล่คำงกคำยของเรคำใหข้เปป็นเครอที่องบถูชคำทบีที่มบีชบีวลิต และอวคัยวะของเรคำเปป็นเครอที่องมออแหล่ง
ควคำมชอบธรรม ภคำชนะทบีที่จะถถูกเตลิมและถถูกใชข้กคำรเพอที่อถวคำยเกบียรตลิแดล่พระเจข้คำพระบลิดคำผถูข้ทรงรคักเรคำและพระเยซถู
พระบกุตรผถูข้ไดข้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพอที่อเรคำ!



บทททที่ 16
16:1 “เรคำบอกสลิที่งเหลล่คำนบีนี้แกล่ทล่คำนทคันี้งหลคำย กร็เพอที่อไมล่ใหข้ทล่คำนสะดกุดใจ
16:2 เขคำจะไลล่ทล่คำนเสบียจคำกธรรมศคำลคำ แทข้จรลิงวคันหนซที่งคนใดทบีที่ประหคำรชบีวลิตของทล่คำนจะคลิดวล่คำ เขคำทคคำกคำรนคันี้น
เปป็นกคำรปฏลิบคัตลิพระเจข้คำ
16:3 เขคำจะกระทคคำดคังนคันี้นแกล่ทล่คำนเพรคำะเขคำไมล่รถูข้จคักพระบลิดคำและไมล่รถูข้จคักเรคำ
16:4 แตล่ทบีที่เรคำบอกสลิที่งเหลล่คำนบีนี้แกล่ทล่คำนกร็เพอที่อวล่คำเมอที่อถซงเวลคำนคันี้น ทล่คำนจะไดข้ระลซกวล่คำเรคำไดข้บอกทล่คำนไวข้แลข้ว และเรคำ
มลิไดข้บอกเรอที่องนบีนี้แกล่ทล่คำนทคันี้งหลคำยแตล่แรก เพรคำะวล่คำเรคำยคังอยถูล่กคับทล่คำน
16:5 แตล่บคัดนบีนี้เรคำกคคำลคังจะไปหคำพระองคร์ผถูข้ทรงใชข้เรคำมคำ และไมล่มบีใครในพวกทล่คำนถคำมเรคำวล่คำ ‘พระองคร์จะเสดร็จไป
ทบีที่ไหน’
16:6 แตล่เพรคำะเรคำไดข้บอกเรอที่องนบีนี้แกล่พวกทล่คำน จลิตใจของทล่คำนจซงเตร็มดข้วยควคำมทกุกขร์โศก
16:7 อยล่คำงไรกร็ตคำมเรคำบอกควคำมจรลิงแกล่ทล่คำนทคันี้งหลคำย คออกคำรทบีที่เรคำจคำกไปนคันี้นกร็เพอที่อประโยชนร์ของทล่คำน เพรคำะถข้คำ
เรคำไมล่ไป พระองคร์ผถูข้ปลอบประโลมใจกร็จะไมล่เสดร็จมคำหคำทล่คำน แตล่ถข้คำเรคำไปแลข้ว เรคำกร็จะใชข้พระองคร์มคำหคำทล่คำน
16:8 เมอที่อพระองคร์นคันี้นเสดร็จมคำแลข้ว พระองคร์จะทรงกระทคคำใหข้โลกรถูข้สซกถซงควคำมผลิดบคำป และถซงควคำมชอบธรรม 
และถซงกคำรพลิพคำกษคำ
16:9 ถซงควคำมผลิดบคำปนคันี้น คออเพรคำะเขคำไมล่เชอที่อในเรคำ
16:10 ถซงควคำมชอบธรรมนคันี้น คออเพรคำะเรคำไปหคำพระบลิดคำของเรคำ และทล่คำนทคันี้งหลคำยจะไมล่เหร็นเรคำอบีก
16:11 ถซงกคำรพลิพคำกษคำนคันี้น คออเพรคำะผถูข้ครองโลกนบีนี้ถถูกพลิพคำกษคำแลข้ว
16:12 เรคำยคังมบีอบีกหลคำยสลิที่งทบีที่จะบอกทล่คำนทคันี้งหลคำย แตล่เดบีดี๋ยวนบีนี้ทล่คำนยคังรคับไวข้ไมล่ไดข้
16:13 เมอที่อพระองคร์ พระวลิญญคำณแหล่งควคำมจรลิงจะเสดร็จมคำแลข้ว พระองคร์จะนคคำทล่คำนทคันี้งหลคำยไปสถูล่ควคำมจรลิงทคันี้ง
มวล เพรคำะพระองคร์จะไมล่ตรคัสโดยพระองคร์เอง แตล่พระองคร์จะตรคัสสลิที่งทบีที่พระองคร์ทรงไดข้ยลิน และพระองคร์จะทรง
แจข้งใหข้ทล่คำนทคันี้งหลคำยรถูข้ถซงสลิที่งเหลล่คำนคันี้นทบีที่จะเกลิดขซนี้น
16:14 พระองคร์จะทรงใหข้เรคำไดข้รคับเกบียรตลิ เพรคำะวล่คำพระองคร์จะทรงเอคำสลิที่งทบีที่เปป็นของเรคำมคำสคคำแดงแกล่ทล่คำนทคันี้ง
หลคำย
16:15 ทกุกสลิที่งทบีที่พระบลิดคำทรงมบีนคันี้นเปป็นของเรคำ เหตกุฉะนคันี้นเรคำจซงกลล่คำววล่คำ พระวลิญญคำณทรงเอคำสลิที่งซซที่งเปป็นของเรคำ
นคันี้นมคำสคคำแดงแกล่ทล่คำนทคันี้งหลคำย
16:16 อบีกหนล่อยทล่คำนทคันี้งหลคำยกร็จะไมล่เหร็นเรคำ และตล่อไปอบีกหนล่อยทล่คำนกร็จะเหร็นเรคำ เพรคำะเรคำไปถซงพระบลิดคำ”
16:17 สคำวกบคำงคนของพระองคร์จซงพถูดกคันวล่คำ “ทบีที่พระองคร์ตรคัสกคับเรคำวล่คำ ‘อบีกหนล่อยทล่คำนทคันี้งหลคำยกร็จะไมล่เหร็นเรคำ 
และตล่อไปอบีกหนล่อยทล่คำนกร็จะเหร็นเรคำ’ และ ‘เพรคำะเรคำไปถซงพระบลิดคำ’ เหลล่คำนบีนี้หมคำยควคำมวล่คำอะไร”
16:18 เขคำจซงพถูดกคันวล่คำ “นคันี้นหมคำยควคำมวล่คำอะไรทบีที่พระองคร์ตรคัสวล่คำ ‘อบีกหนล่อย’ เรคำไมล่ทรคำบวล่คำ สลิที่งทบีที่พระองคร์ตรคัส
นคันี้นหมคำยควคำมวล่คำอะไร”
16:19 พระเยซถูทรงทรคำบวล่คำเขคำอยคำกทถูลถคำมพระองคร์ จซงตรคัสกคับเขคำวล่คำ “ทล่คำนทคันี้งหลคำยถคำมกคันอยถูล่หรออวล่คำ เรคำ
หมคำยควคำมวล่คำอะไรทบีที่พถูดวล่คำ ‘อบีกหนล่อยทล่คำนกร็จะไมล่เหร็นเรคำ และตล่อไปอบีกหนล่อยทล่คำนกร็จะเหร็นเรคำ’



16:20 เรคำบอกควคำมจรลิงแกล่ทล่คำนทคันี้งหลคำยวล่คำ ทล่คำนจะรข้องไหข้และครที่คคำครวญ แตล่โลกจะชอที่นชมยลินดบี และทล่คำนทคันี้ง
หลคำยจะทกุกขร์โศก แตล่ควคำมทกุกขร์โศกของทล่คำนจะกลคับกลคำยเปป็นควคำมชอที่นชมยลินดบี
16:21 เมอที่อผถูข้หญลิงกคคำลคังจะคลอดบกุตร นคำงกร็มบีควคำมทกุกขร์ เพรคำะถซงกคคำหนดแลข้ว แตล่เมอที่อคลอดบกุตรแลข้ว นคำงกร็ไมล่
ระลซกถซงควคำมเจร็บปวดนคันี้นเลย เพรคำะมบีควคำมชอที่นชมยลินดบีทบีที่คนหนซที่งเกลิดมคำในโลก
16:22 ฉคันใดกร็ดบีขณะนบีนี้ทล่คำนทคันี้งหลคำยมบีควคำมทกุกขร์โศก แตล่เรคำจะเหร็นทล่คำนอบีก และใจทล่คำนจะชอที่นชมยลินดบี และไมล่มบีผถูข้
ใดชล่วงชลิงควคำมชอที่นชมยลินดบีไปจคำกทล่คำนไดข้
16:23 ในวคันนคันี้นทล่คำนจะไมล่ถคำมอะไรเรคำอบีก เรคำบอกควคำมจรลิงแกล่ทล่คำนทคันี้งหลคำยวล่คำ ถข้คำทล่คำนจะขอสลิที่งใดจคำกพระ
บลิดคำในนคำมของเรคำ พระองคร์จะทรงประทคำนสลิที่งนคันี้นใหข้แกล่ทล่คำน
16:24 แมข้จนบคัดนบีนี้ทล่คำนยคังไมล่ไดข้ขอสลิที่งใดในนคำมของเรคำ จงขอเถลิดแลข้วจะไดข้ เพอที่อควคำมชอที่นชมยลินดบีของทล่คำนจะมบี
เตร็มเปปปี่ยม
16:25 เรคำพถูดเรอที่องนบีนี้กคับทล่คำนเปป็นคคคำอกุปมคำ แตล่วคันหนซที่งเรคำจะไมล่พถูดกคับทล่คำนเปป็นคคคำอกุปมคำอบีก แตล่จะบอกทล่คำนถซง
เรอที่องพระบลิดคำอยล่คำงแจล่มแจข้ง
16:26 ในวคันนคันี้นพวกทล่คำนจะทถูลขอในนคำมของเรคำ และเรคำจะไมล่บอกทล่คำนวล่คำ เรคำจะอข้อนวอนพระบลิดคำเพอที่อทล่คำน
16:27 เพรคำะวล่คำพระบลิดคำเองกร็ทรงรคักทล่คำนทคันี้งหลคำย เพรคำะทล่คำนรคักเรคำและเชอที่อวล่คำเรคำมคำจคำกพระเจข้คำ
16:28 เรคำมคำจคำกพระบลิดคำและไดข้เขข้คำมคำในโลกแลข้ว เรคำจะจคำกโลกนบีนี้ไปถซงพระบลิดคำอบีก”
16:29 เหลล่คำสคำวกของพระองคร์ทถูลพระองคร์วล่คำ “ดถูเถลิด บคัดนบีนี้พระองคร์ตรคัสอยล่คำงแจล่มแจข้งแลข้ว มลิไดข้ตรคัสเปป็นคคคำ
อกุปมคำ
16:30 เดบีดี๋ยวนบีนี้พวกขข้คำพระองคร์รถูข้แนล่วล่คำ พระองคร์ทรงทรคำบทกุกสลิที่ง และไมล่จคคำเปป็นทบีที่ผถูข้ใดจะทถูลถคำมพระองคร์อบีก ดข้วย
เหตกุนบีนี้ขข้คำพระองคร์เชอที่อวล่คำพระองคร์ทรงมคำจคำกพระเจข้คำ”
16:31 พระเยซถูตรคัสตอบเขคำวล่คำ “เดบีดี๋ยวนบีนี้ทล่คำนทคันี้งหลคำยเชอที่อแลข้วหรออ
16:32 ดถูเถลิด เวลคำจะมคำ เวลคำนคันี้นกร็ถซงแลข้ว ทบีที่ทล่คำนจะตข้องกระจคัดกระจคำยไปยคังทบีที่ของทล่คำนทกุกคน และจะทลินี้งเรคำไวข้
แตล่ผถูข้เดบียว แตล่เรคำหคำไดข้อยถูล่ผถูข้เดบียวไมล่ เพรคำะพระบลิดคำทรงสถลิตอยถูล่กคับเรคำ
16:33 เรคำไดข้บอกเรอที่องนบีนี้แกล่ทล่คำน เพอที่อทล่คำนจะไดข้มบีสคันตลิสกุขในเรคำ ในโลกนบีนี้ทล่คำนจะประสบควคำมทกุกขร์ยคำก แตล่จงชอที่น
ใจเถลิด เพรคำะวล่คำเรคำไดข้ชนะโลกแลข้ว”

บททบีที่ 16 เปป็นกคำรตล่อเนอที่องโดยตรงของบททบีที่ 15 ไมล่มบีกคำรเวข้นวรรคหรออหยกุดพคักในเหตกุกคำรณร์เหลล่คำนคันี้นทบีที่
ถถูกบคันทซกในสองบทนบีนี้เลย

ในพระคคคำเจร็ดขข้อแรกของบทนบีนี้พระเยซถูตรคัสสคำมสลิที่งซซที่งสมควรไดข้รคับควคำมใสล่ใจเปป็นพลิเศษ:
1. พระองคร์ตรคัสคคคำพยคำกรณร์อคันนล่คำทซที่งเกบีที่ยวกคับสลิที่งตล่คำงๆทบีที่จะเกลิดขซนี้น โดยเตออนเหลล่คำสคำวกของพระองคร์วล่คำ

พวกเขคำจะถถูกขล่มเหงจนกระทคัที่งถซงควคำมตคำย พระองคร์ทรงบอกพวกเขคำวล่คำพวกเขคำจะถถูกขคับไลล่ออกจคำกธรรม
ศคำลคำและบรรดคำผถูข้ทบีที่ขล่มเหงพวกเขคำ ในกคำรฆล่คำพวกเขคำ จะคลิดวล่คำตนกคคำลคังทคคำงคำนรคับใชข้พลิเศษเพอที่อพระเจข้คำ

2. พระองคร์ทรงอธลิบคำยแกล่เหลล่คำสคำวกของพระองคร์วล่คำททาไมพระองคร์ถซงทรงเตออนพวกเขคำเกบีที่ยวกคับสลิที่ง
เหลล่คำนคันี้นทบีที่จะเกลิดขซนี้นกคับพวกเขคำในไมล่ชข้คำ: พระองคร์ไมล่อยคำกใหข้พวกเขคำรถูข้สซกสะดกุดเมอที่อพวกเขคำถถูกขล่มเหง และโดย



คคคำเตออนเชล่นนคันี้น พระองคร์ทรงเตรบียมพวกเขคำใหข้พรข้อมสคคำหรคับเสข้นทคำงแหล่งกคำรถถูกขล่มเหงอยล่คำงหนคักทบีที่พวกเขคำจะ
ตข้องเดลินไป

3. พระองคร์ทรงอธลิบคำยแกล่พวกเขคำวล่คำทคคำไมมคันจซงเปป็นประโยชนร์สคคำหรคับพวกเขคำทบีที่พระองคร์เสดร็จจคำกพวก
เขคำไปและกลคับไปหคำพระบลิดคำในสวรรคร์ เพรคำะวล่คำถข้คำพระองคร์ไมล่เสดร็จจคำกไป ผถูข้ปลอบประโลมใจกร็จะไมล่เสดร็จมคำ

พระเยซถูทรงสคคำแดงแกล่เหลล่คำสคำวกของพระองคร์อยล่คำงชคัดเจนวล่คำพระองคร์ทรงบอก “สลิที่งเหลล่คำนบีนี้” แกล่พวก
เขคำแลข้วเพอที่อทบีที่จะเตรบียมพวกเขคำใหข้พรข้อมสคคำหรคับกคำรปฏลิบคัตลิทบีที่พวกเขคำจะไดข้รคับจคำกมออของพวกยลิวทบีที่ไมล่เชอที่อและมบี
ใจคลิดรข้คำย เกรงวล่คำพวกเขคำจะรถูข้สซกทข้อใจและหดหถูล่มคำกกวล่คำเดลิมอบีกในหลคำยสคัปดคำหร์และหลคำยเดออนถคัดไป และ
สะดกุดในกคำรดคคำเนลินชบีวลิตครลิสเตบียน ถข้คำถข้อยคคคำเหลล่คำนบีนี้ดถูเหมออนแปลกในควคำมคลิดของพวกเขคำในขณะนคันี้น พวกเขคำ
กร็จะเขข้คำใจคคคำพยคำกรณร์ขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของพวกเขคำอยล่คำงถล่องแทข้เมอที่อมคันถถูกทคคำใหข้สคคำเรร็จจรลิงในชบีวลิตประจคคำ
วคันของพวกเขคำ

พวกสาวกไดทรยับคคาเตคือนเรคืที่องการขข่มเหง
ขข้อ 1: “เราบอกสริที่งเหลข่านทนี้แกข่ทข่านททนี้งหลาย กก็เพพที่อไมข่ใหด้ทข่านสะดตุดใจ”
“สริที่งเหลข่านทนี้” นคคำเสนอขข้อควคำมสองทบ: (1) คทาเตพอนเรอที่องกคำรขล่มเหงทบีที่จะมคำ และ (2) พระสทญญาเรพที่อง

พระวริญญาณทบีที่จะเสดร็จมคำหลคังจคำกทบีที่พระเยซถูเสดร็จกลคับไปหคำพระบลิดคำแลข้ว กคำรรถูข้ลล่วงหนข้คำของพวกสคำวกเกบีที่ยวกคับ
กคำรขล่มเหงและควคำมเกลบียดชคังของพวกศคัตรถูของพวกเขคำจะกคคำจคัดองคร์ประกอบทบีที่เปป็นควคำมประหลคำดใจออกไป
และปป้องกคันไมล่ใหข้พวกเขคำรถูข้สซกหดหถูล่และทข้อใจมคำกกวล่คำเดลิมเมอที่อพวกเขคำเผชลิญหนข้คำกคับกคำรขล่มเหงแบบนคันี้นจรลิงๆ 
และในขณะเดบียวกคัน พระสคัญญคำเรอที่องพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์จะหนกุนใจพวกเขคำและใหข้พละกคคำลคังแกล่พวกเขคำทบีที่จะ
เผชริญหนด้ากคำรทดสอบและควคำมยคำกลคคำบคำกใดกร็ตคำมทบีที่รอคอยอยถูล่เบอนี้องหนข้คำ

“เพพที่อไมข่ใหด้ทข่านสะดตุดใจ” ทคคำใหข้พวกสคำวกคกุข้นเคยกคับเหตตุผลตข่างๆขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำในกคำร
ประกคำศวล่คำกคำรขล่มเหงจะมคำอยล่คำงแนล่นอน พระองคร์ไมล่อยคำกใหข้พวกเขคำ “สะดตุดใจ” (ภคำษคำกรบีกบอกเปป็นนคัยถซ
ง “ถถูกทคคำใหข้สะดกุดกข้อนหลิน”)

กคำรถถูกเตออนลล่วงหนข้คำคออ การถซูกตริดอาวตุธลข่วงหนด้า ถข้คำเรคำฟฝังเสบียงของพระวลิญญคำณและเดลินตคำมกคำรทรง
นคคำของพระองคร์ ในมคัทธลิว 26:31 พระเยซถูทรงบอกเหลล่คำสคำวกของพระองคร์วล่คำ “ในคอนวคันนบีนี้ทล่คำนทกุกคนจะสะดกุด
เพรคำะเรคำ ดข้วยมบีคคคำเขบียนไวข้วล่คำ ‘เรคำจะตบีผถูข้เลบีนี้ยงแกะ และแกะฝถูงนคันี้นจะกระจคัดกระจคำยไป’” พระเยซถูทรงทรคำบ
แนล่ชคัดวล่คำจะเกลิดอะไรขซนี้นกคับพวกสคำวก และกคำรบอกพวกเขคำลล่วงหนข้คำจะเสรลิมกคคำลคังควคำมเชอที่อของพวกเขคำและใหข้
ควคำมกลข้คำแกล่พวกเขคำเพอที่อเผชลิญกคำรขล่มเหงดข้วย

พระองคร์ทรงรคักพวกเขคำอยล่คำงอล่อนโยนเหลออเกลิน! พระองคร์ทรงหล่วงใยเกบีที่ยวกคับทกุกรคำยละเอบียดของชบีวลิต
พวกเขคำในโลกทบีที่ไมล่เปป็นมลิตรนบีนี้ แทข้จรลิงแลข้ว “พระองคร์ทรงรคักพวกของพระองคร์... พระองคห์ทรงรทกพวกเขคำจนถซง
ทบีที่สกุด” (ยอหร์น 13:1 วรรคหลคัง)-และพระองคร์ทรงเปปปี่ยมดข้วยพระคกุณแกล่คนเหลล่คำนคันี้นทบีที่ตลิดตคำมพระองคร์วคันนบีนี้เชล่น
กคัน

เรคำอคำจถคำมวล่คำ “ททาไมพระเยซถูทรงเตออนพวกสคำวกของพระองคร์ลล่วงหนข้คำเมอที่อในควคำมทรงสคัพพคัญญถูของ
พระองคร์พระองคร์ทรงทรคำบวล่คำพวกเขคำจะสะดกุดใจ? ทคคำไมพระองคร์ถซงบอกเปโตรวล่คำ “ทล่คำนทคันี้งหลคำยจงเฝป้คำระวคัง



และอธลิษฐคำนเพพที่อทข่านจะไมข่ตด้องถซูกการทดลอง” (มคำระโก 14:38) เมอที่อพระองคร์ทรงทรคำบอยถูล่แลข้ววล่คำเปโตรจะ
ปฏลิเสธพระองคร์สคำมครคันี้งกล่อนไกล่ขคัน? และทคคำไมพระองคร์ทรงบคัญชคำเราใหข้ออกไปทคัที่วโลกและประกคำศขล่คำว
ประเสรลิฐแกล่มนกุษยร์ทกุกคนเมอที่อพระองคร์เองตรคัสวล่คำ “ผถูข้ทบีที่ไดข้รคับเชลิญกร็มคำก แตล่ผถูข้ทบีที่ทรงเลออกกร็นข้อย” (มธ. 22:14)? 
พระองคห์ทรงททาเชข่นนทนี้นเพพที่อชทนี้ใหด้เราเหก็นหนด้าททที่รทบผริดชอบของเราแตข่ละคน เรคำแตล่ละคนถถูกสรข้คำงตคำมแบบ
พระฉคำยของพระเจข้คำ และเรคำแตล่ละคนตข้องใหข้กคำรตล่อพระเจข้คำเกบีที่ยวกคับตคัวเรคำเอง: “เพรคำะมบีคคคำเขบียนไวข้วล่คำ ‘องคร์
พระผถูข้เปป็นเจข้คำไดข้ตรคัสวล่คำ “เรคำมบีชบีวลิตอยถูล่ฉคันใด หทวเขข่าทตุกหทวเขข่าจะตข้องคกุกกรคำบลงตล่อเรคำ และลรินี้นทตุกลรินี้นจะตข้องรข้อง
สรรเสรลิญพระเจข้คำ”’ ฉะนคันี้นเราทตุกคนจะตข้องทถูลเรอที่องรคำวของตคัวเองตล่อพระเจข้คำ” (รม. 14:11,12)

เปคำโลกลล่คำวแกล่ทลิโมธบีคนหนกุล่มวล่คำ “แทด้จรริงทตุกคนททที่ปรารถนาจะดทาเนรินชทวริตตามทางของพระเจด้าในพระ
เยซซูครริสตห์จะถซูกกดขทที่ขข่มเหง” (2 ทธ. 3:12) ครลิสเตบียนหนกุล่มสคำวจคคำนวนมคำกวคันนบีนี้ยคังไมล่ไดข้ถถูกสอนอยล่คำงเหมคำะสม 
พวกเขคำยคังไมล่ไดข้ถถูกเตออนลล่วงหนข้คำอยล่คำงเพบียงพอ-และเพรคำะไมล่ไดข้ตคันี้งมคัที่นคงอยล่คำงเตร็มทบีที่ในควคำมเชอที่อนคันี้น พวกเขคำจซง
ยอมใหข้กคำรขล่มเหงทคคำใหข้พวกเขคำสะดกุด เนอที่องจคำกพระเยซถูทรงทราบวล่คำนบีที่จะเปป็นควคำมจรลิง พระองคร์จซงทรงสคัที่งสอน
เหลล่คำสคำวกของพระองคร์เปป็นพลิเศษเกบีที่ยวกคับกคำงเขนทบีที่พวกเขคำตข้องแบกและกคำรขล่มเหงทบีที่พวกเขคำจะตข้องเจออยล่คำง
แนล่นอน พระองคร์ไมล่ไดข้ทรงปปิดซล่อนควคำมยคำกลคคำบคำกเหลล่คำนคันี้นทบีที่ครลิสเตบียนทคันี้งหลคำยจะตข้องประสบพบเจอในกคำร
เดลินทคำงไปสถูล่สวรรคร์

ขข้อ 2: “เขาจะไลข่ทข่านเสทยจากธรรมศาลา แทด้จรริงวทนหนขที่งคนใดททที่ประหารชทวริตของทข่านจะคริดวข่า เขา
ททาการนทนี้นเปป็นการปฏริบทตริพระเจด้า”

“เขาจะไลข่ทข่านเสทยจากธรรมศาลา” กคำรขล่มเหงไมล่มคำทคำงยมโลกหรออเหลล่คำผถูข้ปกครองแหล่งควคำมชคัที่วฝฝ่คำย
วลิญญคำณเสมอไป มคันมคำจคำกโลกทคำงศคำสนคำเชล่นกคัน-และแนล่นอนวล่คำสคคำหรคับพวกอคัครทถูต กคำรขล่มเหงมคำจคำกพวก
ยลิวเปป็นหลคัก พวกเขคำอด้างตทววล่คำเปป็นประชคำกรของพระเจข้คำ แตล่พวกเขากก็เกลทยดชทงพระเยซซู และในระหวล่คำงสมคัย
แรกๆของควคำมเชอที่อแบบครลิสเตบียน พวกเขคำกร็ขล่มเหงคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่ตลิดตคำมพระเยซถูอยล่คำงหนคัก

นบีที่เปป็นจรลิงในปฝัจจกุบคันนบีนี้เชล่นกคัน กคำรขล่มเหงอคันโหดรข้คำยทคำรกุณทบีที่สกุดบคำงครคำวทบีที่ผถูข้เชอที่อแทข้ทคันี้งหลคำยประสบกร็
มคำจคำกครลิสเตบียนทคันี้งหลคำย “ทบีที่อข้คำงตคัว” (แตล่ไมล่มบีควคำมรอด) ผถูข้ขล่มเหงเหลล่คำนบีนี้เปป็น “สมคำชลิกครลิสตจคักร” แตล่พวกเขคำ
ไมล่ไดข้เปป็นสล่วนหนซที่งของครลิสตจคักรแทข้จรลิงหนซที่งเดบียวนคันี้น พวกเขคำเปป็นของโลก และพวกเขคำขล่มเหงคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่
ซอที่อตรงตล่อหลคักพอนี้นฐคำนเหลล่คำนคันี้นแหล่งควคำมเชอที่อนคันี้น เมอที่อกคำรดคคำเนลินชบีวลิตประจคคำวคันของผถูข้เชอที่อคนใดประณคำมกคำร
ดคคำเนลินชบีวลิตประจคคำวคันของครลิสเตบียนแตล่ปคำกซซที่งเปป็นสมคำชลิกครลิสตจคักรคนหนซที่งแตล่ไมล่ไดข้เปป็นอวคัยวะแหล่งพระกคำยของ
พระครลิสตร์ สมคำชลิกครลิสตจคักรคนนคันี้นกร็ขล่มเหงผถูข้เชอที่อแทข้คนดคังกลล่คำว โดยประกคำศวล่คำเขคำเปป็น “คนคลคัที่งศคำสนคำ” หรออ
กลล่คำววล่คำเขคำ “เพบีนี้ยนไปแลข้วในเรอที่องศคำสนคำ”

กคำรถถูกขคับออกจคำกธรรมศคำลคำในสมคัยของพวกสคำวกมบีควคำมหมคำยมคำกกวล่คำกคำรไมล่ถถูกรคับเขข้คำในพระวลิหคำร
ซซที่งเปป็นสถคำนนมคัสกคำร มคันหมคำยควคำมวล่คำคนๆนคันี้นทบีที่ถถูกขคับออกจคำกธรรมศคำลคำถถูกตคัดขคำดจคำกสลิทธลิพลิเศษทกุก
ประกคำรของอลิสรคำเอลและจคำกกคำรคบหคำสมคำคมทคันี้งหมดกคับครอบครคัวและมลิตรสหคำย มคันหมคำยถซงกคำรตคัดขคำด
โดยสลินี้นเชลิงจคำกสคำยสคัมพคันธร์แตล่เกล่คำกล่อนและทคคำใหข้คนๆหนซที่งเปป็นคนทบีที่ถถูกเนรเทศซซที่งถถูกเกลบียดชคังโดยคนเหลล่คำนคันี้นใน



ธรรมศคำลคำและถถูกตคัดขคำดควคำมสคัมพคันธร์โดยครอบครคัวของเขคำเอง กคำรปรคับโทษเชล่นนคันี้นเกออบจะเกลินกวล่คำทบีที่คนๆ
หนซที่งจะทนไดข้

ทกุกวคันนบีนี้ บคำงครคันี้งผถูข้คนกร็ถถูกตคัดขคำดจคำกครลิสตจคักรบคำงแหล่ง และเพรคำะแนวคลิดเสรบีนลิยมและสมคัยใหมล่นลิยม
วลิสกุทธลิชนจคคำนวนมคำกของพระเจข้คำจซงถถูกบคังคคับใหข้ตข้องออกจคำกครลิสตจคักรทบีที่พวกเขคำไดข้ชล่วยสรข้คำงขซนี้นมคำและทบีที่พวก
เขคำอยถูล่มคำเกออบทคันี้งชบีวลิต แตล่กคำรตคัดขคำดควคำมสคัมพคันธร์วคันนบีนี้ไมล่ไดข้หมคำยถซงกคำรขล่มเหงและกคำรอคัปเปหลิเหมออนอยล่คำงทบีที่
มคันเคยเปป็นในสมคัยของพวกอคัครทถูต เพรคำะวล่คำบคำงครคันี้งเมอที่อครลิสเตบียนทคันี้งหลคำยถถูกขคับออกจคำกธรรมศคำลคำ พวกเขคำ
กร็ถถูกปรคับโทษถซงตคำยในไมล่ชข้คำ มบีคนกลกุล่มหนซที่งในสมคัยนคันี้นทบีที่มบีชอที่อวล่คำพวกเซลอท (Zealots) และในควคำมคลคัที่งศคำสนคำ
และกคำรจนตรอกอยล่คำงสลินี้นเชลิงของพวกเขคำ พวกเขคำกระหคำยโลหลิตของผถูข้เชอที่อแทข้ทคันี้งหลคำย เรคำพบตคัวอยล่คำงของ
เรอที่องนบีนี้ในกคำรขล่มเหงเปคำโลหลคังจคำกทบีที่เขคำกลคับใจเชอที่อ:

“ครคันี้นเวลคำรกุล่งเชข้คำพวกยลิวบคำงคนไดข้สมทบกคันปฏลิญคำณตคัววล่คำ เขคำทคันี้งหลคำยจะไมล่กลินจะไมล่ดอที่มอะไรกวล่คำจะ
ไดข้ฆล่คำเปคำโลเสบีย คนทบีที่รล่วมกคันปองรข้คำยนคันี้นมบีกวล่คำสบีที่สลิบคน” (กลิจกคำร 23:12, 13)

พวกคนทบีที่โหดเหบีนี้ยมขนคำดนคันี้นไมล่จคคำเปป็นตข้องเปป็นพวกชนชคันี้นลล่คำงดข้วย กล่อนกคำรกลคับใจเชอที่อของเขคำ เปคำโล 
(ขณะนคันี้นมบีชอที่อวล่คำเซคำโลแหล่งทคำรซคัส) หนซที่งในผถูข้มบีกคำรศซกษคำดบีทบีที่สกุดแหล่งสมคัยของเขคำ กร็เปป็นหนซที่งในผถูข้ขล่มเหงครลิสตจคักร
ทบีที่รข้อนรนทบีที่สกุดเชล่นกคัน ใน 2 โครลินธร์ 11:22 เขคำกลล่คำวชคัดเจนมคำกๆวล่คำเขคำเปป็นคนอลิสรคำเอล เชอนี้อสคำยของอคับรคำฮคัม 
ในฟปลลิปปป 3:5,6 เขคำพถูดถซงตคัวเองวล่คำ “เมอที่อขข้คำพเจข้คำเกลิดมคำไดข้แปดวคันกร็ไดข้เขข้คำสกุหนคัต ขข้คำพเจข้คำเปป็นชนชคำตลิอลิสรคำเอล 
ตระกถูลเบนยคำมลิน เปป็นชคำตลิฮบีบรถูเกลิดจคำกชคำวฮบีบรถู ในดข้คำนพระรคำชบคัญญคัตลิกร็อยถูล่ในคณะฟคำรลิสบี ในดข้คำนควคำม
กระตออรออรข้นกร็ไดข้ขล่มเหงครลิสตจคักร ในดข้คำนควคำมชอบธรรมซซที่งมบีอยถูล่โดยพระรคำชบคัญญคัตลิ ขข้คำพเจข้คำกร็ไมล่มบีทบีที่ตลิไดข้”

กระนคันี้นชคำยทบีที่ไมล่ธรรมดคำผถูข้นบีนี้ ซซที่งตล่อมคำกลคำยเปป็นผถูข้ยลิที่งใหญล่ฝฝ่คำยวลิญญคำณ กร็เคยเปป็นผถูข้ทบีที่ขถูล่คคคำรคำม “กลล่คำววล่คำ
จะฆล่คำศลิษยร์ขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำเสบีย” และในตอนทบีที่เขคำกลคับใจเชอที่อ เขคำกร็กคคำลคังเดลินทคำงไปยคังเมอองดคำมคัสกคัสเพอที่อทบีที่
จะจคับกกุมพวกครลิสเตบียนทบีที่นคัที่น ไมล่วล่คำคนเหลล่คำนคันี้นจะเปป็นชคำยหรออหญลิง “จะไดข้จคับมคัดพคำมคำยคังกรกุงเยรถูซคำเลร็ม”
(กลิจกคำร 9:1,2) ตคำมคคคำพยคำนของเปคำโลเองตล่อหนข้คำกษคัตรลิยร์อคำกรลิปปคำ เขคำกลล่คำววล่คำ “ขข้คำพระองคร์เคยไดข้คลิดในใจ
ของตนเองวล่คำ สมควรจะทคคำหลคำยสลิที่งซซที่งขคัดขวคำงพระนคำมของพระเยซถูชคำวนคำซคำเรร็ธนคันี้น สลิที่งเหลล่คำนคันี้นขข้คำพระองคร์ไดข้
กระทคคำในกรกุงเยรถูซคำเลร็ม เมอที่อขข้คำพระองคร์รคับอคคำนคำจจคำกพวกปกุโรหลิตใหญล่แลข้ว ขข้คำพระองคร์ไดข้ขคังวลิสกุทธลิชนหลคำยคน
ไวข้ในคกุก และครคันี้นเขคำถถูกลงโทษถซงตคำย ขข้คำพระองคร์กร็เหร็นดบีดข้วย ขข้คำพระองคร์ไดข้ทคคำโทษเขคำบล่อยๆในธรรมศคำลคำทกุก
แหล่ง และบคังคคับเขคำใหข้กลล่คำวคคคำหมลิที่นประมคำท และเพรคำะขข้คำพระองคร์โกรธเขคำยลิที่งนคัก ขข้คำพระองคร์ไดข้ตคำมไปขล่มเหง
ถซงเมอองในตล่คำงประเทศ” (กลิจกคำร 26:9-11)

อคำจเปป็นไดข้วล่คำกล่อนกคำรรคับขซนี้นไปของครลิสตจคักร ผถูข้คนของพระเจข้คำจะเจอกคับกคำรขล่มเหงแบบนคันี้นอบีก ซซที่ง
รกุนแรงกวล่คำทบีที่เรคำเคยรถูข้จคักในหลคำยศตวรรษทบีที่ผล่คำนมคำ ในมคัทธลิว 24:3 พวกสคำวกทถูลถคำมพระเยซถูวล่คำ “เหตกุกคำรณร์
เหลล่คำนบีนี้จะบคังเกลิดขซนี้นเมอที่อไร สลิที่งไรเปป็นหมคำยสคคำคคัญวล่คำพระองคร์จะเสดร็จมคำ และวคำระสกุดทข้คำยของโลกนบีนี้” พระองคร์
ทรงตอบกลคับวล่คำ “ระวคังใหข้ดบี อยล่คำใหข้ผถูข้ใดลล่อลวงทล่คำนใหข้หลง ดข้วยวล่คำจะมบีหลคำยคนมคำตล่คำงอข้คำงนคำมของเรคำ กลล่คำววล่คำ
‘เรคำเปป็นพระครลิสตร์’ เขคำจะลล่อลวงคนเปป็นอคันมคำกใหข้หลงไป ทล่คำนทคันี้งหลคำยจะไดข้ยลินถซงเรอที่องสงครคำมและขล่คำวลออ
เรอที่องสงครคำม คอยระวคังอยล่คำตอที่นตระหนกเลย ดข้วยวล่คำบรรดคำสลิที่งเหลล่คำนบีนี้จคคำตข้องบคังเกลิดขซนี้น แตล่ทบีที่สกุดปลคำยยคังไมล่มคำถซง 



เพรคำะประชคำชคำตลิจะลกุกขซนี้นตล่อสถูข้ประชคำชคำตลิ รคำชอคำณคำจคักรตล่อสถูข้รคำชอคำณคำจคักร ทคันี้งจะเกลิดกคันดคำรอคำหคำรและโรค
ระบคำดอยล่คำงรข้คำยแรงและแผล่นดลินไหวในทบีที่ตล่คำงๆ เหตคุการณห์ทยันั้งปวงนทนั้เปป็นขยันั้นแรกแหข่งความทคุกขห์ลคาบาก” (มธ. 
24:4-8)

ผมเชอที่อวล่คำขณะนทนั้เรคำอยถูล่ในชล่วงเวลคำทบีที่พระเยซถูตรคัสถซงตรงนบีนี้วล่คำเปป็น “ขคันี้นแรกแหล่งควคำมทกุกขร์ลคคำบคำก” แตล่
ผมไมล่รถูข้วล่คำครลิสตจคักรจะเขข้คำในเวลคำนคันี้นไกลแคล่ไหนกล่อนทบีที่พระครลิสตร์เสดร็จมคำรคับคนของพระองคร์และรคับวลิสกุทธลิชนทคันี้ง
หลคำยออกไป

ประวคัตลิศคำสตรร์แหล่งกคำรนองเลออดทบีที่ครลิสเตบียนทคันี้งหลคำยไดข้ทนทกุกขร์ในอดบีตสคคำแดงใหข้เรคำเหร็นถซงควคำม
เสอที่อมทรคำมอคันเลวรข้คำยของใจมนกุษยร์และแสดงใหข้เรคำเหร็นวล่คำใจของมนกุษยร์ทบีที่ไมล่ไดข้ถถูกสรข้คำงใหมล่นคันี้นโหดเหบีนี้ยมไดข้
ขนคำดไหน ในทกุกยกุคสมคัย ควคำมรคักอคันบรลิสกุทธลิธิ์ทบีที่มบีตล่อพระเจข้คำไดข้เผชลิญกคับควคำมเกลบียดชคังและควคำมเปป็นศคัตรถูจคำก
มนกุษยร์ทคันี้งหลคำยทบีที่เสบียสตลิและถถูกขคับเคลอที่อนโดยซคำตคำน คนบรลิสกุทธลิธิ์ทคันี้งหลคำยทบีที่ดคคำเนลินตคำมพระเจข้คำทนทกุกขร์มคำตลอด
นคับตคันี้งแตล่สมคัยอคำแบลเปป็นตข้นมคำ (1 ยอหร์น 3:12) ซคำโลมอนเขบียนไวข้วล่คำ “คนไมล่ชอบธรรมเปป็นทบีที่สะอลิดสะเอบียนแกล่
คนชอบธรรม แตข่คนเททที่ยงธรรมในทางของเขากลยับเปป็นททที่สะอริดสะเอทยนแกข่คนชยัที่วรทาย” (สภษ. 29:27)

ในอคำโมส 5:10 เรคำอล่คำนวล่คำ “เขคำทคันี้งหลคำยเกลบียดผถูข้ทบีที่กลล่คำวเตออนทบีที่ประตถูเมออง และเขาททนี้งหลาย
สะอริดสะเอทยนผซูด้ททที่พซูดอยข่างเททที่ยงธรรม” 

ผถูข้คนของพระเจข้คำทนทกุกขร์กคำรขล่มเหงมคำตลอด และนบีที่จะเปป็นควคำมจรลิงจนกวล่คำจะถซงกคำรรคับขซนี้นไปของค
รลิสตจคักรเมอที่อครลิสเตบียนทคันี้งหลคำยจะถถูกรคับออกไปจคำกโลก ยลิที่งคนๆหนซที่งอกุทลิศตคัวใหข้แกล่พระครลิสตร์มคำกเทล่คำไร โลกกร็จะ
ยลิที่งเกลบียดชคังคนๆนคันี้นและเขคำจะทนทกุกขร์เพรคำะเหร็นแกล่พระครลิสตร์มคำกเทล่คำนคันี้น แตล่กคำรทนทกุกขร์นบีนี้จะเกลิดขซนี้นเพบียง
ชคัที่วครคำวเทล่คำนคันี้น เพรคำะวล่คำในโลกหนข้คำนคันี้นเรคำจะเขข้คำในเมอองสวรรคร์เพอที่อทบีที่จะอยถูล่ตลอดไปเปป็นนลิตยร์กคับองคร์พระผถูข้เปป็น
เจข้คำของเรคำผถูข้ไดข้ทรงทนทกุกขร์มคำกมคำยเหลออเกลินเพอที่อเรคำ

ขข้อ 3: “เขาจะกระททาดทงนทนี้นแกข่ทข่านเพราะเขาไมข่รซูด้จทกพระบริดาและไมข่รซูด้จทกเรา”
ในทบีที่นบีนี้พระเยซถูทรงตคำมรอยควคำมประสงคร์รข้คำยและควคำมเกลบียดชคังของโลกไปยคังแหลล่งทบีที่มคำแทข้จรลิงของ

มคัน โลกเกลบียดชคังผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยทบีที่มบีควคำมคลิดฝฝักใฝฝ่ฝฝ่คำยวลิญญคำณเพบียงเพรคำะวล่คำโลกไมล่รถูข้จคักพระเจข้คำพระบลิดคำหรออ
พระเยซถูพระบกุตร ในบททบีที่ 8 ขข้อ 32-44 ของหนคังสออทบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่ เรคำไดข้เรบียนรถูข้วล่คำพวกยลิวอข้คำงตคัววล่คำเปป็นลถูก
หลคำนของอคับรคำฮคัม-แตล่พวกเขาไมข่รซูด้จทกพระเจด้าของอทบราฮทมนอกจคำกในฐคำนะพระเจข้คำในประวคัตลิศคำสตรร์ พวกเขคำ
ไมล่รถูข้จคักพระองคร์ในฐคำนะพระเจข้คำและพระผถูข้ชล่วยใหข้รอด ดคังนคันี้นเมอที่อพระเยซถูเสดร็จมคำแลข้ว พวกเขคำจซงปฏลิเสธ
พระองคร์ ควคำมไมล่รถูข้ฝฝ่คำยวลิญญคำณคออแหลล่งทบีที่มคำของกคำรขล่มเหงทบีที่กระทคคำตล่อผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยทบีที่มบีควคำมคลิดฝฝักใฝฝ่ฝฝ่คำย
วลิญญคำณ ถข้คำพวกยลิวเหลล่คำนคันี้นไดข้รถูข้จคักพระเจด้าพระบวิดา พวกเขคำกร็คงรถูข้จคักและยอมรคับพระเยซถูพระบกุตร “ผถูข้ทรงถถูก
สล่งมคำนคันี้น” ไปแลข้ว พวกเขคำคงตข้อนรคับพระองคร์และนมคัสกคำรพระองคร์ไปแลข้ว แทนทบีที่จะเรบียกรข้องใหข้ประหคำรชบีวลิต
พระองคร์เสบีย แนล่นอนวล่คำถข้คำพวกเขคำไดข้ตข้อนรคับพระเยซถู พวกเขคำกร็คงรคับเหลข่าสาวกของพระองคร์ไปแลข้ว แตล่
เนอที่องจคำกพวกเขคำไดด้ปฏริเสธพระเยซถู พวกเขคำจซงไดข้ปฏลิเสธทกุกคนทบีที่นมคัสกคำรและตลิดตคำมพระองคร์



“แลข้วนบีที่เปป็นขข้อควคำมทบีที่เรคำไดข้ยลินจคำกพระองคร์ และประกคำศแกล่ทล่คำนทคันี้งหลคำย คออวล่คำพระเจข้คำทรงเปป็น
ควคำมสวล่คำง และไมล่มบีควคำมมอดอยถูล่ในพระองคร์เลย ถข้คำเรคำจะวล่คำเรคำรล่วมสคำมคัคคบีธรรมกคับพระองคร์ และยคังดคคำเนลินอยถูล่
ในควคำมมอด เรคำกร็พถูดมกุสคำ และไมล่ไดข้ดคคำเนลินชบีวลิตตคำมควคำมจรลิง” (1 ยอหร์น 1:5,6)

ขข้อ 4: “แตข่ททที่เราบอกสริที่งเหลข่านทนี้แกข่ทข่านกก็เพพที่อวข่าเมพที่อถขงเวลานทนี้น ทข่านจะไดด้ระลขกวข่าเราไดด้บอกทข่านไวด้
แลด้ว และเรามริไดด้บอกเรพที่องนทนี้แกข่ทข่านททนี้งหลายแตข่แรก เพราะวข่าเรายทงอยซูข่กทบทข่าน”

ในขข้อ 1 ของบทนบีนี้ พระเยซถูประทคำนเหตกุผลประกคำรแรกของพระองคร์ใหข้แกล่เหลล่คำสคำวกของพระองคร์ทบีที่
ทรงเตออนพวกเขคำเกบีที่ยวกคับกคำรขล่มเหงทบีที่จะมคำอยล่คำงแนล่นอน พระองคร์ทรงทคคำเชล่นนคันี้นเพอที่อทบีที่พวกเขคำจะไมล่สะดกุดใจ
เมอที่อคคคำพยคำกรณร์ของพระองคร์กลคำยเปป็นจรลิง บคัดนบีนี้พระองคร์ประทคำนเหตกุผลอบีกประกคำรหนซที่งแกล่พวกเขคำ: พระองคร์
ทรงสคคำแดงสลิที่งเหลล่คำนบีนี้แกล่พวกเขคำเพอที่อควคำมเชอที่อของพวกเขคำจะแขร็งแกรล่งขซนี้นและเพลิที่มขซนี้นเมอที่อกคำรขล่มเหงมคำ พวก
เขคำจะระลซกไดข้เมอที่อถซงตอนนคันี้นวล่คำกล่อนทบีที่พระองคร์เสดร็จจคำกพวกเขคำไปและกลคับไปหคำพระบลิดคำ พระองคร์ไดข้ทรง
พยคำกรณร์อยล่คำงชคัดเจนแลข้ววล่คำอะไรจะเกลิดขซนี้น เมอที่อพวกเขคำถถูกขคับออกจคำกธรรมศคำลคำ เมอที่อพวกเขคำและเพอที่อน
ครลิสเตบียนของพวกเขคำถถูกขล่มเหง พวกเขคำจะจดจคคำไดข้วล่คำสลิที่งเหลล่คำนบีนี้ไดข้ถถูกพยคำกรณร์ไวข้แลข้วโดยพระเยซถูขณะทบีที่
พระองคร์ยคังทรงอยถูล่กคับพวกเขคำ และควคำมเชอที่อของพวกเขคำจะถถูกเพลิที่มพถูนขซนี้น

กคำรสคคำเรร็จจรลิงของคคคำพยคำกรณร์เหลล่คำนบีนี้จะหนกุนใจพวกสคำวกใหข้พซที่งพคำพระสทญญาทตุกขด้อทบีที่พระองคร์ทรงใหข้
ไวข้แลข้ว และจะทคคำใหข้พวกเขคำมคัที่นใจอยล่คำงลซกซซนี้งมคำกขซนี้นวล่คำพระเยซถูทรงเปป็นพระเจข้คำอยล่คำงแทข้จรลิง เทล่คำเทบียมกทบ
พระเจด้าในทกุกดข้คำน เมอที่อพวกเขคำไดข้เหร็นสลิที่งชทที่วรด้ายเหลล่คำนคันี้นทบีที่พระองคร์ไดข้พยคำกรณร์ไวข้เกลิดขซนี้นจรลิงๆ พวกเขคำกร็จะ
ทรคำบแนล่นอนวล่คำสลิที่งดทๆ เหลล่คำนคันี้นทบีที่พระองคร์ไดข้ทรงสคัญญคำไวข้กร็จะเกลิดขซนี้นจรลิงเชล่นกคัน ดคังนคันี้นถข้อยคคคำเชลิงพยคำกรณร์ของ
พระองคร์จซงมบีไวข้เพอที่อเสรลิมกคคำลคังพวกเขคำในควคำมคลิดของพวกเขคำและเพลิที่มพถูนควคำมเชอที่อของพวกเขคำในพระองคร์

“และเรามริไดด้บอกเรพที่องนทนี้แกข่ทข่านททนี้งหลายแตข่แรก เพราะวข่าเรายทงอยซูข่กทบทข่าน” ในทบีที่นบีนี้พระเยซถูทรง
อธลิบคำยวล่คำทคคำไมพระองคร์ถซงทรงรอจนถซงจกุดนบีนี้ในกคำรปรนนลิบคัตลิบนโลกนบีนี้ของพระองคร์เพอที่อทบีที่จะใหข้คคคำเตออนนบีนี้แกล่พวก
เขคำแทนทบีที่จะใหข้คคคำเตออนนบีนี้ตคันี้งแตล่ตอนตข้นแหล่งกคำรปรนนลิบคัตลิของพระองคร์เมอที่อพระองคร์ทรงเรบียกพวกเขคำตอนแรก
ใหข้ตลิดตคำมพระองคร์มคำ ในขณะนคันี้น กคำรเปปิดเผยแบบเตร็มรถูปแบบของสลิที่งทบีที่จะเกลิดขซนี้นคงจะมคำกเกลินกวล่คำทบีที่พวกเขคำ
จะรคับไหว พวกเขคำคงรคับมคันไวข้ไมล่ไดข้ ควคำมรถูข้อคันทล่วมทข้นขนคำดนคันี้นอคำจทคคำใหข้พวกเขคำสะดกุดและอคำจหคันออกไปเสบีย
จคำกกคำรทรงเรบียกของพวกเขคำไดข้ พระเจข้คำไมล่ทรงยอมใหข้สลิที่งใดเกลิดขซนี้นกคับเรคำทบีที่เรคำไมล่สคำมคำรถทบีที่จะทนไดข้ (1 คร. 
10:13) พระองคร์ทรงเตรบียมเรคำใหข้พรข้อมสคคำหรคับกคำรขล่มเหง ควคำมผลิดหวคัง และควคำมปวดรข้คำวใจทบีที่จะเกลิดขซนี้นอยล่คำง
แนล่นอน ถข้คำเรคำเดลินตคำมทบีที่พระวลิญญคำณทรงนคคำ กร็มบีพละกคคำลคังเสมอทบีที่จะเอคำชนะ

พระเยซถูทรงทรคำบควคำมอล่อนแอแบบมนกุษยร์ของเหลล่คำสคำวกของพระองคร์ และดข้วยเหตกุนบีนี้พระองคร์จซงทรง
เปปิดเผยสลิที่งเหลล่คำนบีนี้แกล่พวกเขคำทบีละเลร็กทบีละนข้อยตคำมทบีที่พวกเขคำจะสคำมคำรถรคับพวกมคันไดข้ พระองคร์คล่อยๆเปปิดเผย
แกล่พวกเขคำถซงแผนงคำนแหล่งกคำงเขน พระองคร์ทรงบอกพวกเขคำเกบีที่ยวกคับหนข้คำทบีที่ตล่คำงๆของพวกเขคำทบีที่มบีตล่อพระองคร์
ในฐคำนะเหลล่คำสคำวกของพระองคร์-และทรงเตออนพวกเขคำวล่คำเมอที่อพวกเขคำกระททาหนข้คำทบีที่เหลล่คำนคันี้น กคำรขล่มเหงอคัน
รกุนแรงจะเกลิดขซนี้นกคับพวกเขคำ



เรคำอล่คำนใน 1 เปโตร 2:1,2 วล่คำพระวจนะของพระเจข้คำคออนนี้คคำนมสคคำหรคับทารกในพระครลิสตร์ แตล่พระองคร์กร็
ทรงมบีอาหารแขก็งสคคำหรคับคนทคันี้งหลคำยทบีที่แขร็งแรงเชล่นกคัน (ฮบ. 5:13,14) เมอที่อเรคำเปป็นทคำรกในพระครลิสตร์ พระ
วลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์กร็ทรงปป้อนเรคำดข้วย “นนี้คคำนมอคันบรลิสกุทธลิธิ์แหล่งพระวจนะ” และเมอที่อเรคำเตลิบโตขซนี้นในพระคกุณและใน
ประสบกคำรณร์ครลิสเตบียนของเรคำ พระองคร์กร็ประทคำนอาหารแขก็งแกล่เรคำ เชล่นเดบียวกคัน ในตอนตข้นของพคันธกลิจของ
องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำบนแผล่นดลินโลก พระองคร์ทรงอยถูล่กทบเหลล่คำสคำวกของพระองคร์และพระองคร์ไมล่จคคำเปป็นตข้องเปปิดเผย
แกล่พวกเขคำถซงสลิที่งเหลล่คำนคันี้นทบีที่จะเกลิดขซนี้นกคับพวกเขคำหลคังจคำกทบีที่พระองคร์เสดร็จไปแลข้ว และพระองคร์ทรงทรคำบวล่คำหลคัง
จคำกทบีที่พระองคร์เสดร็จกลคับไปหคำพระบลิดคำแลข้ว พวกเขคำจะเขข้มแขร็งมคำกขซนี้นและพรข้อมมคำกขซนี้นกวล่คำเดลิมทบีที่จะรคับคคคำ
พยคำกรณร์ทบีที่พระองคร์ประทคำนใหข้แกล่พวกเขคำ

ขข้อ 5: “แตข่บทดนทนี้เรากทาลทงจะไปหาพระองคห์ผซูด้ทรงใชด้เรามา และไมข่มทใครในพวกทข่านถามเราวข่า ‘พระองคห์
จะเสดก็จไปททที่ไหน’”

“แตข่บทดนทนี้เรากทาลทงจะไปหาพระองคห์ผซูด้ทรงใชด้เรามา” พระเยซถูอคำจหยกุดชคัที่วครถูล่ตรงนบีนี้ จคำกนคันี้นกร็ทอด
พระเนตรไปทบีที่เหลล่คำสคำวกของพระองคร์ และตรคัสถคำมวล่คำ “และไมข่มทใครในพวกทข่านถามเราวข่า ‘พระองคห์จะเสดก็จ
ไปททที่ไหน’”

ในบททบีที่ 13 ขข้อ 36 เปโตรทถูลถคำมพระเยซถูวล่คำ “พระองคร์เจข้คำขข้คำ พระองคร์จะเสดร็จไปทบีที่ไหน”-แตล่ ณ จกุด
นคันี้นในกคำรรคับใชข้ขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ เปโตรนล่คำจะคลิดวล่คำพระเยซถูกคคำลคังเตรบียมตคัวทบีที่จะออกเดลินทคำงบนโลก จคำก
นคันี้นในบททบีที่ 14 ขข้อ 5 โธมทสทถูลถคำมพระองคร์วล่คำ “พระองคร์เจข้คำขข้คำ พวกขข้คำพระองคร์ไมล่ทรคำบวล่คำพระองคร์จะเสดร็จไป
ทบีที่ไหน พวกขด้าพระองคห์จะรซูด้จทกทางนทนี้นไดด้อยข่างไร” ในถข้อยคคคำของโธมคัส เรคำเหร็นกคำรบล่งบอกถซงกคำรโตข้แยข้ง-นคัที่นคออ 
“พวกขข้คำพระองคร์ไมล่ทรคำบวล่คำพระองคร์จะเสดร็จไปทบีที่ไหน พวกขด้าพระองคห์จะรซูด้จทกทางนทนี้นไดทอยว่างไร?” แตล่ในขข้อทบีที่
เรคำศซกษคำกคันอยถูล่นบีนี้ พระเยซถูทรงอยคำกใหข้เหลล่คำสคำวกของพระองคร์มบีกคำรตอบสนองทบีที่แสดงควคำมเหร็นอกเหร็นใจและ
ควคำมรคักตล่อสลิที่งทบีที่พระองคร์เพลิที่งตรคัสแกล่พวกเขคำ พวกเขคำมคัวแตล่โศกเศรข้คำเกบีที่ยวกคับคคคำประกคำศทบีที่วล่คำพระเยซถูกคคำลคังจะ
เสดร็จจคำกไปแลข้ว พวกเขคำคลิดไมล่ออกดข้วยซนี้คคำถซงพระพรแหล่งกคำรเสดร็จมคำของผถูข้ปลอบประโลมใจ 

อคันทบีที่จรลิงแลข้ว ถข้คำพวกเขคำยอมรคับขข้อเทร็จจรลิงเหลล่คำนคันี้น พวกเขคำกร็คงมบีควคำมสกุขไปแลข้ว เพรคำะถซงแมข้พวก
เขคำกคคำลคังจะเสบียพระเยซถูไปหคำกคลิดถซงเรอที่องกคำรสถลิตอยถูล่ดข้วยทบีที่ปรคำกฏแกล่ตคำของพระองคร์ ควคำมสถูญเสบียของพวก
เขคำคออกคคำไรของพระองคร์อยล่คำงแนล่นอนและเปป็นเครอที่องหมคำยแสดงถซงชคัยชนะของพระองคร์เพรคำะวล่คำพระองคร์กคคำลคัง
จะเสดร็จกลคับไปสถูล่สงล่คำรคำศบีทบีที่พระองคร์ไดข้จคำกมคำนคันี้น ในไมล่ชข้คำพระองคร์จะประทคับ ณ เบอนี้องขวคำพระหคัตถร์ของผถูข้ทรง
เดชคำนกุภคำพเบอนี้องบน และถข้คำพวกสคำวกรคักองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของพวกเขคำอยล่คำงทบีที่พวกเขคำควรจะรคัก นบีที่กร็นล่คำจะนคคำ
ควคำมชอที่นบคำนใหญล่ยลิที่งมคำสถูล่พวกเขคำ เมอที่อเรคำรคักใครสคักคนอยล่คำงสลินี้นสกุดใจ มคันกร็ทคคำใหข้เรคำมบีควคำมสกุขเมอที่อคนนคันี้นไดข้รคับ
พระพร

ถข้อยคคคำของพระเยซถูในทบีที่นบีนี้ ถซงแมข้จะอล่อนโยนและนกุล่มนวลเหมออนทบีที่เปป็นเสมอมคำ กร็เปป็นคคคำตคคำหนลิตล่อพวก
สคำวกอยล่คำงแนล่นอนเกบีที่ยวกคับควคำมเหร็นแกล่ตคัวของพวกเขคำ พวกเขคำสนใจแตล่ตคัวเอง คลิดถซงแตล่ตคัวเอง ถข้คำเรคำอยคำก
เปป็นเหลล่คำสคำวกของพระครลิสตร์อยล่คำงแทข้จรลิง เรคำกร็ตข้องลพมตทวเอง เรคำตข้องคลิดถซงพระเยซถูกล่อนเปป็นอคันดคับแรก แลข้ว
คล่อยคลิดถซงสลิที่งออที่นๆ ตทวเราเองมาหลลังสบุด



ขข้อ 6: “แตข่เพราะเราไดด้บอกเรพที่องนทนี้แกข่พวกทข่าน จริตใจของทข่านจขงเตก็มดด้วยความทตุกขห์โศก”
มคันเปป็นธรรมดคำของมนกุษยร์ทบีที่จะทคคำใหข้ควคำมทกุกขร์โศกเปป็นเรอที่องใหญล่โต และแมข้แตล่ผถูข้คนทบีที่อยถูล่ฝฝ่คำยวลิญญคำณ

มคำกทบีที่สกุดของพระเจข้คำกร็มบีควคำมผลิดในเรอที่องควคำมอล่อนแอแบบมนกุษยร์นบีนี้ หคำกเรคำจะเพบียงนคับพระพรอคันมคำกมคำยของ
เรคำ “นคับดถูทบีละอคัน” เรคำกร็จะประหลคำดใจจรลิงๆกคับสลิที่งทบีที่องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำไดข้ทรงกระทคคำเพอที่อเรคำ พวกสคำวกมบี
พระพรมคำกมคำยจรลิงๆใหข้นคับ แตล่พวกเขคำไมล่อคำจนคับพวกมคันไดข้เลยเพรคำะพวกเขคำเปป็นทกุกขร์โศกเศรข้คำเหลออเกลิน โดย
ถถูกปกคลกุมอยถูล่ในเมฆมอดแหล่งควคำมทกุกขร์โศกและควคำมหดหถูล่

แตล่เมฆมอดของพวกเขคำกร็มบีแสงเรอองรอง และพวกเขคำไมล่ไดข้จมอยถูล่ในอคำรมณร์เศรข้คำหมองอยถูล่ตล่อไปอยล่คำงไมล่
สลินี้นสกุด จลิตวลิญญคำณทบีที่ไมล่เหมออนเดลิมเปป็นของพวกเขคำหลคังจคำกทบีที่พวกเขคำไดข้เรบียนรถูข้เกบีที่ยวกคับกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ของ
องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ และในลถูกคำ 24:50-53 เรคำอล่คำนวล่คำ “...พระองคร์จซงพคำเขคำออกไปถซงหมถูล่บข้คำนเบธคำนบี แลข้วทรงยก
พระหคัตถร์ อวยพรเขคำ ตล่อมคำเมอที่อทรงอวยพรอยถูล่นคันี้น พระองคร์จซงไปจคำกเขคำ แลข้วทรงถถูกรคับขซนี้นไปสถูล่สวรรคร์ เขาททนี้ง
หลายจขงนมทสการพระองคห์ แลด้วกลทบไปยทงกรตุงเยรซูซาเลก็ม มอีความยวินดอีเปป็นอลันมาก เขาทลันั้งหลายอยผว่ในพระ
ววิหารทบุกวลัน สรรเสรวิญและเทวิดทผนพระเจทา!”

พวกสคำวกมบีควคำมสกุขกคับสบีที่สลิบวคันแหล่งกคำรรล่วมสคำมคัคคบีธรรมอคันไมล่ขคำดตอนกคับพระเยซถูหลคังจคำกทบีที่พระองคร์
ทรงเปป็นขซนี้นอบีก และกคำรรล่วมสคำมคัคคบีธรรมนคันี้นเสรลิมกคคำลคังควคำมเชอที่อของพวกเขคำและขจคัดควคำมสงสคัยและควคำมกลคัว
ของพวกเขคำ

ขข้อ 7: “อยข่างไรกก็ตามเราบอกความจรริงแกข่ทข่านททนี้งหลาย คพอการททที่เราจากไปนทนี้นกก็เพพที่อประโยชนห์ของ
ทข่าน เพราะถด้าเราไมข่ไป พระองคห์ผซูด้ปลอบประโลมใจกก็จะไมข่เสดก็จมาหาทข่าน แตข่ถด้าเราไปแลด้ว เรากก็จะใชด้พระองคห์
มาหาทข่าน”

“อยข่างไรกก็ตาม” แสดงใหข้เหร็นวล่คำพระเยซถูทรงทรคำบควคำมทกุกขร์โศกและควคำมกระวนกระวคำยใจของเหลล่คำ
สคำวกของพระองคร์เมอที่อพวกเขคำคลิดถซงกคำรเสดร็จกลคับไปหคำพระบลิดคำของพระองคร์และปลล่อยพวกเขคำไวข้ตคำมลคคำพคัง
ในโลกทบีที่คลิดรข้คำยและไมล่เปป็นมลิตร แตล่ทคันี้งๆทบีที่พวกเขคำโศกเศรข้คำเสบียใจ พระองคร์กร็ทรงรคับประกคันพวกเขคำอยล่คำงหนคัก
แนล่นวล่คำกคำรเสดร็จไปของพระองคร์นคันี้นเปป็นเหตกุจคคำเปป็นของพระเจข้คำสคคำหรคับพวกเขคำ

“...เราบอกความจรริงแกข่ทข่านททนี้งหลาย” พระองคร์ทรงบอกพวกเขคำนด้อยกวข่าควคำมจรลิงไมล่ไดข้เพรคำะวล่คำ
พระองคร์ทรงเปป็นควคำมจรลิงและเปป็นไปไมล่ไดข้เลยทบีที่จะพระเจข้คำจะตรคัสมกุสคำ (ฮบ. 6:18; ทต. 1:2)

“การททที่เราจากไปนทนี้นกก็เพพที่อประโยชนห์ของทข่าน” กลล่คำวอบีกนคัยหนซที่ง “กคำรทบีที่เรคำจคำกไปนคันี้นกร็เพอที่อประโยชนร์
ของพวกทล่คำนและเปป็นผลดบีตล่อพวกทล่คำน พวกทล่คำนจะไดข้ประโยชนร์เพรคำะกคำรจคำกไปของเรคำ”

พระเยซถูทรงทรคำบวล่คำพวกสคำวกกคคำลคังคลิดอะไรและพวกเขคำกคคำลคังรถูข้สซกอยล่คำงไร พระองคร์ทรงทรคำบวล่คำพวก
เขคำกคคำลคังยกเหตกุผลวล่คำถข้คำพระองคร์ทรงอยถูล่กคับพวกเขคำตล่อไป คคคำพยคำกรณร์เหลล่คำนคันี้นทบีที่พระองคร์เพลิที่งตรคัสกร็คงจะไมล่เกลิด
ขซนี้นกคับพวกเขคำ ดคังนคันี้นพระองคร์จซงทรงรคับประกคันพวกเขคำวล่คำกคำรเสดร็จจคำกไปของพระองคร์เปป็นสลิที่งทบีที่ดบีทบีที่สกุดและ
จคคำเปป็นสคคำหรคับพวกเขคำ

ผมไมล่สงสคัยเลยวล่คำพวกสคำวกสงสคัย (ถซงแมข้พวกเขคำไมล่แสดงมคันออกมคำเปป็นเสบียงทบีที่ไดข้ยลิน) วล่คำพระเยซถูทรง
หมคำยควคำมวล่คำอะไรจรลิงๆเมอที่อพระองคร์ตรคัสวล่คำกคำรเสดร็จจคำกไปของพระองคร์จะเปป็นประโยชนร์สคคำหรคับพวกเขคำ 



พระองคร์จะเสดก็จไปทบีที่ไหน? สกุดทข้คำยแลข้วและในทบีที่สกุดแลข้วพระองคร์จะเสดร็จไปหคำพระบลิดคำ แตล่กล่อนออที่นพระองคร์
ตข้องเสดร็จไปทบีที่กคำงเขน พระองคร์ตทองถถูกยกขซนี้น (ยอหร์น 3:14; 12:32) ดคังนคันี้นเรคำจซงเหร็นควคำมหมคำยสองทบในทบีที่นบีนี้: 
ประกคำรแรก พระเยซถูตข้องเสดร็จไปทบีที่กลโกธคำ แตล่เปป็นไปไมล่ไดข้ทบีที่ควคำมมรณคำจะฉกุดรคันี้งพระองคร์ไวข้ พระองคร์จะทรง
เปป็นขซนี้นมคำอบีกและจะเสดร็จกลคับไปหคำพระบลิดคำเพอที่อประทคับ ณ เบอนี้องขวคำพระหคัตถร์ของผถูข้ทรงเดชคำนกุภคำพ

มคันเปป็นประโยชนร์สคคำหรคับเรคำทบีที่พระเยซถูเสดร็จไปยคังกลโกธคำและสลินี้นพระชนมร์บนกคำงเขนนคันี้นเพอที่อทบีที่เรคำจะไดข้
ชบีวลิตและมบีชบีวลิตอยล่คำงบรลิบถูรณร์ นบีที่ถถูกกคคำหนดไวข้ลล่วงหนข้คำแลข้วกล่อนกคำรวคำงรคำกฐคำนของโลก (1 ปต. 1:18-20) 
พระองคร์จซงกคคำลคังบอกเหลล่คำสคำวกของพระองคร์วล่คำ “ถข้คำเรคำไมล่จคำกพวกทล่คำนไป ถข้คำเรคำไมล่ตคำยบนกคำงเขนและจคำก
นคันี้นกลคับไปหคำพระบลิดคำของเรคำ สริที่งอพที่นททที่เหลพอกก็จะไมข่สทาเรก็จจรริงเลย” พวกสคำวกคงจะเปป็นอยล่คำงทบีที่พวกเขคำเปป็นอยถูล่
ตล่อไป พวกยลิวเหลล่คำนคันี้นคงจะอยถูล่ใตข้ระบบของโมเสสตล่อไป และคนทคันี้งโลกกร็คงอยถูล่ในควคำมมอดตล่อไปภคำยใตข้คคคำ
ตคัดสลินโทษของบคำปและควคำมตคำย! ถข้คำพระเยซถูมลิไดข้เสดร็จไปทบีที่กคำงเขน คคคำพยคำกรณร์เหลล่คำนคันี้นของภคำคพคันธสคัญญคำ
เดลิมกร็คงพคังทลคำยและรคำกฐคำนของครลิสตจคักรกร็คงไมล่ถถูกวคำงเลย กคำรสลินี้นพระชนมร์ของพระเยซถูเปป็นเหตกุจคคำเปป็นของ
พระเจข้คำเพอที่อทบีที่จะจคัดเตรบียมศลิลคำนคันี้นซซที่งครลิสตจคักรจะถถูกสรข้คำงขซนี้นบนนคันี้น พระองคร์ทรงสลินี้นพระชนมร์เพอที่อโดยควคำม
มรณคำของพระองคร์บกุตรเปป็นอคันมคำกจะถถูกใหข้บคังเกลิดเขข้คำในครอบครคัวของพระเจข้คำ (รม. 8:29; ฮบ. 2:10) ผมเชอที่อ
จรลิงๆวล่คำควคำมหมคำยหลคักของคคคำตรคัสในพระคคคำขข้อนบีนี้กร็คออวล่คำ พระเยซถูจะเสดร็จกลคับไปหคำพระบลิดคำและพระ
วลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์จะเสดร็จมคำในวคันเพร็นเทคอสตร์ตคำมทบีที่ทรงสคัญญคำไวข้: แตข่พระองคห์ตด้องเสดก็จไปโดยทางแหข่งกางเขน

จคำกนคันี้น มบีอบีกหลคำยดข้คำนทบีที่มคันเปป็นประโยชนร์สคคำหรคับพวกสคำวกทบีที่พระเยซถูควรเสดร็จไปหคำพระบลิดคำใน
สวรรคร์ พระคคัมภบีรร์กลล่คำวถซงพระครลิสตร์ผซูด้ทรงรทบสงข่าราศท และถข้คำพระองคร์จะทรงรคับสงล่คำรคำศบี พระองคร์กร็ตข้องเสดร็จ
กลคับไปหคำพระบลิดคำและไปสถูล่สงล่คำรคำศบีทบีที่เคยเปป็นของพระองคร์ในเรลิที่มแรกนคันี้น ถข้คำพระองคร์ทรงอยถูล่บนโลกตล่อไป 
พระองคร์กร็คงถถูกจคคำกคัดเฉพคำะพอนี้นทบีที่ เพรคำะวล่คำตรคำบใดทบีที่พระองคร์ยคังทรงอยถูล่ในรล่คำงกคำยอคันตที่คคำตข้อยของพระองคร์ กคำร
สถลิตอยถูล่ของพระองคร์กร็คงถถูกจคคำกคัดใหข้อยถูล่ในสถคำนทบีที่แหล่งเดบียวเทล่คำนคันี้น แตล่บคัดนบีนี้ โดยพระวริญญาณ พระองคร์ทรง
สรรพวลิภถู พระองคร์ทรงอยถูล่ทตุกหนทตุกแหข่ง ทบีที่ใดมบีสองหรออสคำมคนรวมตคัวอยถูล่ดข้วยกคันในพระนคำมของพระองคร์ 
พระองคร์กร็ทรงอยถูล่ทบีที่นคัที่น (มธ. 18:20)

ยกตคัวอยล่คำงเชล่น สองหรออสคำมคนอคำจมคำรวมตคัวกคันในอเมรลิกคำ และในอคังกฤษสองหรออสคำมคนมคำรวมตคัว
กคันในเวลคำเดบียวกคัน นบีที่กร็เปป็นจรลิงเชล่นกคันในฮล่องกงและบรคำซลิล-และในสถคำนทบีที่อบีกรข้อยแหล่งทคัที่วโลก พระเยซถูทรงอยถูล่
ในทล่คำมกลคำงการรวมตทวกทนแตข่ละแหข่ง แตล่ตรคำบใดทบีที่พระองคร์ยคังทรงอยถูล่บนโลกในรล่คำงกคำยเนอนี้อหนคัง พระองคร์กร็ทรง
ถถูกจคคำกคัดเฉพคำะพอนี้นทบีที่ คกุณจะระลซกไดข้วล่คำเมอที่อลคำซคำรคัสปฝ่วยและมคำรบียร์กคับมคำรธคำใชข้คนไปตคำมพระเยซถู พระองคร์ไมล่ไดข้
เสดร็จมคำยคังหมถูล่บข้คำนเบธคำนบีจนกระทคัที่งสบีที่วคันหลคังจคำกลคำซคำรคัสตคำยไปแลข้ว แตล่ทกุกวคันนบีนี้เมอที่อเรคำอธลิษฐคำนเผอที่อคนเจร็บ
ปฝ่วย ไมล่วล่คำพวกเขคำจะอยถูล่ทบีที่ไหนกร็ตคำม พระเยซถูกร็ทรงอยถูล่ทบีที่นคัที่นกคับแตล่ละคนและทกุกคน พระองคร์ทรงอยถูล่ทบีที่นคัที่นเพอที่อทบีที่
จะรคับฟฝัง เพอที่อทบีที่จะไดข้ยลินคคคำอธลิษฐคำนเหลล่คำนคันี้นซซที่งถถูกเสนอโดยผถูข้เชอที่อทบีที่สคัตยร์ซอที่อทคันี้งหลคำยเพอที่อมลิตรสหคำยและคนรคักทบีที่
เจร็บปฝ่วย ในรล่คำงกคำยเนอนี้อหนคังของพระองคร์ พระองคร์ทรงถถูกจคคำกคัดอยถูล่ทบีที่สถคำนทบีที่แหล่งเดบียว แตล่บคัดนบีนี้พระองคร์ทรงอยถูล่
ไดข้ทกุกหนทกุกแหล่งในเวลคำเดบียวกคัน



หนคังสออกลิจกคำรเปป็นพยคำนรคับรองถซงขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำหลคังจคำกกคำรเสดร็จจคำกไปของพระเยซถูและกคำรเสดร็จ
มคำของพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ พวกสคำวกเหลล่คำนคันี้นเปป็นคนใหมล่แลข้ว พวกเขคำทคคำหลคำยสลิที่งเพอที่อพระองคร์หลคังจคำกทบีที่
พระองคร์ทรงจคำกพวกเขคำไปแลข้วมคำกกวล่คำตอนทบีที่พระองคร์ทรงอยถูล่กคับพวกเขคำในรล่คำงกคำยอคันตที่คคำตข้อยของพระองคร์ 
ใชล่แลข้วครคับ มคันเปป็นประโยชนร์สคคำหรคับพวกเขคำ มคันเปป็นผลดบีตล่อพวกเขคำและถวคำยเกบียรตลิแดล่พระองคร์ ทบีที่พระองคร์
เสดร็จจคำกไป

พระราชกริจของพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์
ในสข่วนททที่เกทที่ยวขทองกยับพระวจนะ

ขข้อ 8-11: “เมพที่อพระองคห์นทนี้นเสดก็จมาแลด้ว พระองคห์จะทรงกระททาใหด้โลกรซูด้สขกถขงความผริดบาป และถขง
ความชอบธรรม และถขงการพริพากษา ถขงความผริดบาปนทนี้น คพอเพราะเขาไมข่เชพที่อในเรา ถขงความชอบธรรมนทนี้น คพอ
เพราะเราไปหาพระบริดาของเรา และทข่านททนี้งหลายจะไมข่เหก็นเราอทก ถขงการพริพากษานทนี้น คพอเพราะผซูด้ครองโลกนทนี้
ถซูกพริพากษาแลด้ว”

ในขข้อ 8 ถซง 15   เรคำเหร็นปฏลิบคัตลิกคำรสองอยล่คำงทบีที่ตรงขข้คำมกคันของพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์: (1) ในสล่วนทบีที่
เกบีที่ยวขข้องกคับโลก และ (2) ในสล่วนทบีที่เกบีที่ยวขข้องงกคับเหลล่คำสคำวกขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำ

“เมพที่อพระองคห์นทนี้น (พระวริญญาณบรริสตุทธริธิ์) เสดก็จมาแลด้ว พระองคห์จะทรงกระททาใหด้โลกรซูด้สขก” พระ
วลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์จะทรงทคคำใหข้คนๆนคันี้นรถูข้สซกถซงควคำมชคัที่วรข้คำยตล่คำงๆและควคำมผลิดอคันนล่คำเกลบียดทคันี้งหลคำยของมนกุษยร์
ธรรมดคำทบีที่ยคังไมล่ไดข้บคังเกลิดใหมล่

“พระองคร์จะทรงกระทคคำใหข้โลกรถูข้สซกถซงความผริดบาป ...ความชอบธรรม ...การพริพากษา” สคำมหคัวขข้อทบีที่
ถถูกชบีนี้ใหข้เหร็นตรงนบีนี้เกบีที่ยวขข้องกคับใจวรินริจฉทยผริดและชอบของคนๆนคันี้น สภคำวะและทคัศนคตลิของคนทบีที่ยคังไมล่ไดข้ถถูกสรข้คำง
ใหมล่และสลิทธลิของพระเจข้คำในตคัวมนกุษยร์ทบีที่พระองคร์ไดข้ทรงเนรมลิตสรข้คำงตคำมแบบพระฉคำยของพระองคร์เอง สคำม
หคัวขข้อนบีนี้-ควคำมผลิดบคำป, ควคำมชอบธรรม, และกคำรพลิพคำกษคำ-เปป็นปฝัจจคัยทบีที่เดล่นชคัดในกคำรสงครคำมทบีที่ยอดเยอนี้อยคำวนคำน
หลคำยยกุคสมคัยระหวล่คำงพระเจข้คำกคับมนกุษยร์ ควคำมขคัดแยข้งทบีที่ไมล่เคยเปลบีที่ยนแปลงนคับตคันี้งแตล่บคำปไดข้เขข้คำมคำในสวนเอเดน 
แตล่เนพที่องจากพระเยซซูไดด้เสดก็จมาแลด้ว ควคำมชอบธรรมของพระเจข้คำจซงถถูกสคคำแดงใหข้ประจคักษร์แลข้วในเนอนี้อหนคังเพรคำะ
วล่คำในพระครลิสตร์ สภคำพของพระเจข้คำดคคำรงอยถูล่อยล่คำงบรลิบถูรณร์ในฝฝ่คำยรล่คำงกคำย (คส. 2:9,10) ดคังนคันี้น ความชอบธรรม
ของพระเจข้คำ, ความศทกดริธิ์สริทธริธิ์ของพระเจข้คำ, ความบรริสตุทธริธิ์ของพระเจข้คำจซงดคคำรงอยถูล่ในพระครลิสตร์

เหตกุฉะนคันี้น กคำรฟป้องใจเรอที่องบาปจซงมกุล่งไปทบีที่รากเหงด้าของบาปทลันั้งปวง-บคำปของความไมว่เชมืยิ่อ จะวล่คำไปแลข้ว
บคำปทคันี้งปวงคออควคำมไมล่เชอที่อมาโดยตลอด อคำดคัมไมล่เชอที่อพระเจข้คำ, คาอรินไมล่เชอที่อพระเจข้คำ, โลทไมล่เชอที่อพระเจข้คำ และเรคำ
เอล่ยชอที่อไดข้ยคำวเปป็นหคำงวล่คำวจคำกพระคคัมภบีรร์ คออชอที่อของคนทคันี้งหลคำยทบีที่ไมล่เชอที่อพระเจข้คำ มนกุษยร์ถถูกปรคับโทษชคัที่วนลิรคันดรร์
ในบซงไฟเพรคำะควคำมไมล่เชอที่อ

“ผถูข้ทบีที่เชอที่อในพระบกุตรกร็ไมล่ตข้องถถูกพลิพคำกษคำลงโทษ แตข่ผซูด้ททที่มวิไดทเชมืยิ่อกก็ตด้องถซูกพริพากษาลงโทษอยซูข่แลด้ว 
เพรคำะเขคำมลิไดข้เชอที่อในพระนคำมพระบกุตรองคร์เดบียวทบีที่บคังเกลิดจคำกพระเจข้คำ” (ยอหร์น 3:18)



กคำรฟป้องใจในเรอที่อง “ความชอบธรรม”: พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์จะทรงชคักจถูงโลกใหข้เชอที่อเกบีที่ยวกคับควคำมชอบ
ธรรมของพระครลิสตร์และขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำไมข่มทควคำมชอบธรรมเวข้นแตล่ในพระเยซถูครลิสตร์ “ตคำมทบีที่มบีเขบียนไวข้แลข้ววล่คำ 
‘ไมล่มบีผถูข้ใดเปป็นคนชอบธรรมสคักคนเดบียว ไมล่มบีเลย ไมล่มบีคนทบีที่เขข้คำใจ ไมล่มบีคนทบีที่แสวงหคำพระเจข้คำ เขคำทกุกคนหลงทคำงไป
หมด เขคำทคันี้งปวงเปป็นคนไรข้คล่คำเหมออนกคันทคันี้งสลินี้น ไมล่มบีสคักคนเดบียวทบีที่ทคคำดบี ไมล่มบีเลย” (รม. 3:10-12) ทกุกคนไดข้ทคคำบคำป
แลข้ว (รม. 3:23) “เรคำทกุกคนไดข้เจลิที่นไปเหมออนแกะ” (อลิสยคำหร์ 53:6) แตล่ในพระเยซซูครริสตห์เจด้าควคำมชอบธรรมไดข้ถถูก
นคคำลงมคำและถถูกสคคำแดงแกล่มนกุษยร์ในรล่คำงกคำยหนซที่งซซที่งเหมออนกคับรล่คำงกคำยของมนกุษยร์, แตล่ไมล่มบีบคำป, ในพระครวิสตร, 
ควคำมชอบธรรมไดข้ถถูกทคคำใหข้เปป็นจรลิงในมนกุษยร์แลข้วเปป็นครคันี้งแรกนคับตคันี้งแตล่กคำรเนรมลิตสรข้คำงอคำดคัม เพรคำะวล่คำพระเยซถู
ทรงทคคำใหข้ทกุกจกุดและทกุกตคัวอคักษรของพระรคำชบคัญญคัตลิสทาเรก็จแลด้ว และกล่อนทบีที่พระองคร์เสดร็จไปยคังกลโกธคำ 
พระองคร์ทรงทถูลตล่อพระบลิดคำในสวรรคร์วล่คำ “ขข้คำพระองคร์ไดข้กระทคคำพระรคำชกลิจทบีที่พระองคร์ทรงใหข้ขข้คำพระองคร์กระทคคำ
นคันี้นสคคำเรร็จแลข้ว” (ยอหร์น 17:4)

ดคังนคันี้น ควคำมชอบธรรมในมนกุษยร์จซงอยถูล่ในพระเยซผครวิสตรมนบุษยรผผทนลันั้น และกระนคันี้นพระองคร์ยคังทรงถถูก
ปฏลิเสธโดยฝถูงชนหมถูล่ใหญล่เหลล่คำนคันี้นทบีที่พระองคร์ทรงนคคำเสนอพระองคร์เอง พระองคร์ทรงถถูกเกลบียดชคังและถถูกดถูหมลิที่น
โดยชนชคำตลิของพระองคร์เอง, พวกยลิว, และโลกปฏลิเสธทบีที่จะใหข้เกบียรตลิควคำมชอบธรรมของพระองคร์ คนเหลล่คำนคันี้นทบีที่
พระองคร์ไดข้ทรงกระทคคำกคำรอคัศจรรยร์เหลล่คำนคันี้นตล่อหนข้คำพวกเขคำในแบบทบีที่ไมล่มบีมนกุษยร์คนใดเคยทคคำมคำกล่อน กลล่คำวหคำ
พระองคร์วล่คำมบีผบีสลิงและกลล่คำววล่คำพระองคร์ทรงกระทคคำกคำรอคัศจรรยร์ตล่คำงๆของพระองคร์โดยฤทธลิธิ์ของเบเอลเซบถูบ เจข้คำ
แหล่งพวกผบี พวกเขคำเรบียกพระองคร์วล่คำคนพถูดหมลิที่นประมคำท ลถูกนอกสมรส พวกเขคำนคับพระองคร์เขข้คำกคับ “พวกผถูข้
ละเมลิด” แตล่พระองคร์ผถูข้ทบีที่พวกเขคำปฏลิเสธคออ พระครลิสตร์ของพระเจข้คำ ผถูข้เดบียวทบีที่บคังเกลิดจคำกพระบลิดคำ เปปปี่ยมดข้วย
พระคกุณและควคำมจรลิง

ควคำมเชอที่อทบีที่แทข้จรลิงกล่อใหข้เกลิดควคำมชอบธรรมเพรคำะควคำมเชอที่อทบีที่แทข้จรลิงนคคำพระครลิสตร์เขข้คำสถูล่ดวงใจ และ
พระครลิสตร์ทรงถถูกตคันี้ง “ใหข้เปป็นปฝัญญคำ ควคำมชอบธรรม กคำรแยกตคันี้งไวข้ และกคำรไถล่โทษ สคคำหรคับเรคำทคันี้งหลคำย” (1 
คร. 1:30) เมอที่อผถูข้ใดใชข้ควคำมเชอที่อในพระรคำชกลิจทบีที่เสรร็จสลินี้นแลข้วของพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำ-ควคำมเชอที่อในกคำรสลินี้นพระชนมร์ 
กคำรถถูกฝฝัง กคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ และกคำรเสดร็จขซนี้นสถูล่สวรรคร์ของพระองคร์ “ตคำมทบีที่มบีเขบียนไวข้ในพระคคัมภบีรร์”-ควคำม
ชอบธรรมกร็ถถูกนคับใหข้เปป็นของผถูข้เชอที่อคนนคันี้นทคันทบี พระครลิสตร์ทรงเปป็นควคำมชอบธรรมของเรคำ และชบีวลิตแหล่งควคำม
ชอบธรรมในทคำงปฏลิบคัตลิกร็เปป็นพยคำนแกล่โลกวล่คำควคำมเชอที่อแบบครลิสเตบียนแทข้คอออะไร เนอที่องจคำกควคำมเชอที่อแบบ
ครลิสเตบียนคออกคำรดคคำเนลินชบีวลิตในทคำงชอบธรรม เมอที่อผถูข้ใดเชอที่อดข้วยใจไปสถูล่ควคำมชอบธรรม คนๆนคันี้น ซซที่งถถูกสถลิตอยถูล่
ภคำยในโดยพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ กร็ดคคำเนลินชบีวลิตแหล่งควคำมชอบธรรมในทคำงปฏลิบคัตลิ ดคังนคันี้นพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์จซง
ทรงฟป้องใจโลกถซงความไมข่ชอบธรรมของมคัน นคัที่นเปป็นเหตกุวล่คำทคคำไมบรรดคำคนทบีที่เปป็นแบบชคำวโลกในครลิสตจคักร-
เหลล่คำสมคำชลิกครลิสตจคักรทบีที่ไมล่เคยไดข้บคังเกลิดใหมล่-จซงเปป็นศคัตรถูตล่อผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยทบีที่พระวลิญญคำณทรงเตลิมเตร็มและทรง
นคคำผถูข้ซซที่งอกุทลิศตคัวอยล่คำงเตร็มทบีที่ตล่อองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำและปฏลิเสธทบีที่จะปฏลิบคัตลินลิสคัยตล่คำงๆของโลก ดคังนคันี้นในควคำมชอบ
ธรรมซซที่งถถูกนคับเปป็นของเรคำเมอที่อเรคำเชอที่อ องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำจซงทรงเชอที่อมโยงชบีวลิตของผถูข้เชอที่อแทข้กคับกคำรสถลิตอยถูล่ดข้วย
ของพระองคร์กทบพระบลิดคำ



ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยถถูกเกบีที่ยวดองกคับพระครลิสตร์แลข้ว ผถูข้ซซที่งบคัดนบีนี้ประทคับอยถูล่เบอนี้องขวคำพระหคัตถร์ของผถูข้ทรง
เดชคำนกุภคำพ เปคำโลประกคำศวล่คำ “แตล่พระเจข้คำ ผถูข้ทรงเปปปี่ยมดข้วยพระกรกุณคำ เพรคำะเหตกุควคำมรคักอคันใหญล่หลวง ซซที่ง
พระองคร์ทรงรคักเรคำนคันี้น ถซงแมข้วล่คำเมอที่อเรคำตคำยไปแลข้วในกคำรบคำป พระองคร์ยคังทรงกระทคคำใหข้เรคำมบีชบีวลิตอยถูล่กคับพระ
ครลิสตร์ (ซซที่งทล่คำนทคันี้งหลคำยรอดนคันี้นกร็รอดโดยพระคกุณ) และพระองคร์ทรงใหข้เรคำเปป็นขซนี้นมคำกคับพระองคร์ และทรงโปรด
ใหข้เรคำนคัที่งในสวรรคสถคำนกคับพระองคร์ในพระเยซถูครลิสตร์ เพอที่อวล่คำในยกุคตล่อๆไป พระองคร์จะไดข้ทรงสคคำแดงพระคกุณ
ของพระองคร์อคันอกุดมเหลออลข้น ในกคำรซซที่งพระองคร์ไดข้ทรงเมตตคำเรคำในพระเยซถูครลิสตร์” (อฟ. 2:4-7)

นอกจคำกนบีนี้ ในโคโลสบี 3:1-4 เรคำอล่คำนวล่คำ “ถข้คำทล่คำนรคับกคำรทรงชกุบใหข้เปป็นขซนี้นมคำดข้วยกคันกคับพระครลิสตร์แลข้ว 
กร็จงแสวงหคำสลิที่งซซที่งอยถูล่เบอนี้องบนในทบีที่ซซที่งพระครลิสตร์ทรงประทคับขข้คำงขวคำพระหคัตถร์ของพระเจข้คำ จงฝฝังควคำมคลิดของ
ทล่คำนไวข้กคับสลิที่งทคันี้งหลคำยทบีที่อยถูล่เบอนี้องบน ไมล่ใชล่กคับสลิที่งทคันี้งหลคำยซซที่งอยถูล่ทบีที่แผล่นดลินโลก เพราะวข่าทข่านไดทตายแลทวและชทวริต
ของทข่านซข่อนไวทกยับพระครริสตห์ในพระเจทา เมอที่อพระครลิสตร์ผถูข้ทรงเปป็นชบีวลิตของเรคำจะทรงปรคำกฏ ขณะนคันี้นทล่คำนกร็จะ
ปรคำกฏพรข้อมกคับพระองคร์ในสงล่คำรคำศบีดข้วย”

ตคำมทบีที่พระวจนะของพระเจข้คำกลล่คำว ผถูข้เชอที่อแทข้ทคันี้งหลคำยบยัดนทนั้นคัที่งอยถูล่ดข้วยกคันในสวรรคสถคำนในพระเยซถู
ครลิสตร์ เรคำถถูกซล่อนไวข้กคับพระครลิสตร์ในพระเจข้คำ และดข้วยเหตกุนบีนี้ครลิสเตบียนทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วทกุกคนจซงเปป็นคคคำพยคำนทบีที่
ปรคักปรคคำโลกทบีที่ไมล่เชอที่อนบีนี้ เมอที่อเรคำยอมจคคำนนอยล่คำงเตร็มทบีที่ตล่อพระครลิสตร์ เมอที่อเรคำ “ดคคำเนลินในควคำมใหมล่ของชบีวลิต”  โลก
กร็ถถูกฟป้องใจวล่คำมคันกคคำลคังดคคำเนลินอยถูล่ในวลิถบีเกล่คำ โดยรคับใชข้ “มนกุษยร์เกล่คำ” และดคคำเนลินชบีวลิตในควคำมไมล่ชอบธรรมอยถูล่
เหมออนเดลิม

พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์จะทรงฟป้องใจโลก “เรพที่องการพริพากษา” เชล่นกคัน นบีที่คออยกุคสมคัยของมนกุษยร์ กคำลสมคัย
ทบีที่มนกุษยร์ดคคำเนลินโดยควคำมสวล่คำงแหล่งควคำมคลิดของเขคำเอง “แตล่มนกุษยร์ธรรมดคำจะรคับสลิที่งเหลล่คำนคันี้นซซที่งเปป็นของพระ
วลิญญคำณแหล่งพระเจข้คำไมล่ไดข้ เพรคำะเขคำเหร็นวล่คำเปป็นสลิที่งโงล่เขลคำ และเขคำไมล่สคำมคำรถเขข้คำใจไดข้ เพรคำะวล่คำจะเขข้คำใจสลิที่ง
เหลล่คำนคันี้นไดข้กร็ตข้องสคังเกตดข้วยจลิตวลิญญคำณ” (1 คร. 2:14) มนกุษยร์ธรรมดคำฉลคำดตคำมควคำมคลิดของตคัวเอง แตล่ในสลิที่ง
ตล่คำงๆของพระเจข้คำนคันี้น เขคำเปป็นคนโงข่เขลา เขคำคลิดวล่คำเขคำรถูข้ดบีทบีที่สกุดและเขคำตคันี้งใจแนล่วแนล่ทบีที่จะทคคำตคำมวลิธบีของตคัวเอง-ดคัง
ทบีที่ถถูกนคคำเสนอในสกุภคำษลิต 16:25: “มททางหนขที่งซขที่งคนเราดซูเหมพอนถซูก แตข่มทนสรินี้นสตุดลงททที่ทางของความมรณา”

หคำกไมล่มบีพระเจข้คำ มนกุษยร์กร็ไมล่สคำมคำรถเลออกทคำงทบีที่ถถูกตข้องเลย กคำรประเมลินคกุณคล่คำของเขคำถถูกบลิดเบออนและ
คลคำดเคลอที่อนไปเพรคำะบคำปไดข้ทคคำใหข้เขคำออกหล่คำงไปจคำกพระเจข้คำ มนตุษยห์ทบุกคนเกริดมาในบาปและถซูกกข่อรข่างใน
ความชทที่วชด้า หรออตคำมทบีที่ยอหร์นผถูข้เปป็นทบีที่รคักสรกุปยล่อเอคำไวข้ใน 1 ยอหร์น 5:19 “ชคำวโลกทคันี้งสลินี้นตกอยถูล่ใตข้อคคำนคำจของ
ควคำมชคัที่ว” (หรออ “ในตคักของผถูข้ชคัที่วรข้คำยนคันี้น”) กระนคันี้นโลกกร็ไมล่รถูข้ตคัวหรออตระหนคักถซงขข้อเทร็จจรลิงนบีนี้

ในเอเฟซคัส 2:2 เปคำโลเรบียกพญคำมคำรวล่คำเปป็น “เจข้คำแหล่งอคคำนคำจในยล่คำนอคำกคำศ” และใน 2 โครลินธร์ 4:4 เขคำ
พถูดถซงมคันวล่คำเปป็น “พระของยกุคนบีนี้” แตล่มคันคออ “เจข้คำ” ทบีที่พล่คำยแพข้แลข้วเพรคำะวล่คำมคันไดข้ประสบกคับควคำมฉลิบหคำยของ
มคันแลข้วทบีที่กลโกธคำ โอข้ ใชล่แลข้วครคับ-มคันยคังปฏลิบคัตลิงคำนอยถูล่เหมออนเดลิม แตล่มคันคออศคัตรถูทบีที่พล่คำยแพข้แลข้ว พระเยซถูไดข้เสดร็จ
เขข้คำมคำในโลกเพอที่อสละวคำงชบีวลิตของพระองคร์เพอที่อรคับบคำปไปเสบีย-กรกุณคำสคังเกตวล่คำ บคำป-คทาเอกพจนห์ (ยอหร์น 1:29) 
นคัที่นคออ บคำปแหล่งควคำมไมล่เชอที่อ พระองคร์ทรงเตร็มพระทคัยเสดร็จไปทบีที่กลโกธคำและไดข้ชคัยชนะแลข้ว “พระองคร์ทรงปลด
เจข้คำผถูข้ครอบครองอคำณคำจคักรและเจข้คำผถูข้มบีอคคำนคำจเสบีย พระองคร์ไดข้ทรงประจคำนเขคำและชนะเขคำโดยกคำงเขนนคันี้น”



(คส. 2:15) ตคันี้งแตล่กลโกธคำเปป็นตข้นมคำ ซคำตคำนกร็เปป็น “เจข้คำ” ทบีที่พล่คำยแพข้แลข้ว-และมคันกร็รถูข้ดบี นคัที่นเปป็นเหตกุวล่คำทคคำไมมคันจซง
ทคคำงคำนดข้วยควคำมรข้อนรนแบบไมล่รถูข้จคักเหนร็ดเหนอที่อยและเลล่หร์เหลบีที่ยมอคันเหลออเชอที่อในยกุคแหล่งพระคกุณนบีนี้ วลิวรณร์ 20:3 
เรบียกมคันวล่คำเปป็นผถูข้ลล่อลวงบรรดคำประชคำชคำตลิ แตล่มคันถถูกพลิพคำกษคำและถถูกทคคำใหข้พล่คำยแพข้แลข้วโดยพระเยซถูทบีที่กลโกธคำ 
และดคังนคันี้นผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยจซงเปป็นผซูด้มทชทยชนะในพระครริสตห์เชล่นกคัน (รม. 8:37)

โลกจะตข้องถถูกฟป้องใจโดยพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ในเรอที่องกคำรพลิพคำกษคำ-ถถูกฟป้องใจเกบีที่ยวกคับควคำมเทบียมเทร็จ
แหล่งกคำรพลิพคำกษคำของมทนเอง และเกบีที่ยวกคับกคำรพลิพคำกษคำอทนชอบธรรมของพระเจข้คำ พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ไมล่เพบียง
ฟป้องใจคนบาปแตข่ละคนเกบีที่ยวกคับบคำปจนนคคำไปสถูล่ควคำมรอดเทล่คำนคันี้น แตล่กคำรสถลิตอยถูล่ดข้วยของพระองคร์ในทบีที่นบีนี้ยคังทคคำใหข้
โลกเชอที่อเรอที่องบคำปดข้วย กคำรสถลิตอยถูล่ของพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ในโลกวทนนทนี้ประณคำมโลก พระองคร์ทรงไมข่เปป็นททที่รซูด้จทก
ตล่อชคำวโลก และโลกกร็รคับพระองคร์ไวข้ไมล่ไดข้ แตล่พระองคร์ทรงอยถูล่ในโลกวคันนบีนี้เพอที่อแทนทบีที่องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำผถูข้ทบีที่
เสดร็จจคำกไปแลข้ว (ในสล่วนทบีที่เกบีที่ยวขข้องกคับผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำย) พระเยซถูทรงประทคับอยถูล่ในใจของผถูข้เชอที่อทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้ว
ทกุกคนในพระภคำคของพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ และ “ถข้คำผถูข้ใดไมล่มบีพระวลิญญคำณของพระครลิสตร์ ผถูข้นคันี้นกร็ไมล่เปป็นของ
พระองคร์” (รม. 8:9) ดคังนคันี้นผถูข้เชอที่อทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วทกุกคนจซงเปป็นพยคำนทบีที่ปรคักปรคคำโลก ชบีวลิตของผถูข้ชอบธรรมคน
หนซที่งฟป้องใจโลกเกบีที่ยวกคับควคำมผลิด ควคำมบคำป และควคำมไมล่ชอบธรรม

คคคำกรบีกทบีที่แปลเปป็น “ผซูด้ปลอบประโลมใจ” คออ พาราคเลตอส-คคคำเดบียวกคับทบีที่แปลเปป็น “ผถูข้ชล่วยเหลออ” ใน 1
ยอหร์น 2:1 ตคำมควคำมหมคำยของพจนคำนกุกรมของเวร็บสเตอรร์ “ผถูข้ชล่วยเหลออ” (advocate) คออ ทบีที่ปรซกษคำ ผถูข้ทบีที่สถูข้
ควคำมใหข้อบีกคนหนซที่ง เหมออนกคับทบีที่ทนายความกระทคคำ ผถูข้ชล่วยเหลออจซงกล่อใหข้เกลิดกคำรปรคับโทษโดยกคำรนคคำเสนอหลทก
ฐานอทนเดข่นชทดของอคำชญคำกรรมหนซที่ง ขข้อพลิสถูจนร์ทบีที่ไมล่อคำจถถูกปฏลิเสธไดข้ และขข้อพลิสถูจนร์ดคังกลล่คำวตข้องถถูกนคคำเสนอตล่อ
หนข้คำศคำล ดคังนคันี้นเรคำจซงเหร็นวล่คำผถูข้ชล่วยเหลออตคักเตออนอยล่คำงยกุตลิธรรม ไมล่ใชล่ตามใจชอบ นคัที่นคออควคำมจรลิงทบีที่ถถูกนคคำเสนอ
ในขข้อพระคคคำตอนทบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่นบีนี้: กคำรสถริตอยซูข่ดด้วยของพระภคำคทบีที่สคำมของตรบีเอกคำนกุภคำพบนแผล่นดลินโลกตคัก
เตออนโลกอยข่างยตุตริธรรมในเรอที่องบคำป, ตคคำหนลิโลกเรอที่องควคำมไมล่ชอบธรรม, และฟป้องใจโลกเรอที่องควคำมชคัที่วชข้คำ กคำร
สถลิตอยถูล่ดข้วยของพระองคร์คออขด้อพริสซูจนห์อทนเดข่นชทดของพระเจด้าวล่คำพระเยซถูครลิสตร์ทรงเปป็นทกุกอยล่คำงทบีที่พระองคร์ทรง
กลล่คำวอข้คำงวล่คำเปป็น!

มคันไมล่จคคำเปป็นทบีที่คนๆหนซที่งตข้องไดข้ยลินขล่คำวประเสรลิฐกล่อนทบีที่เขคำจะรถูข้ตคัววล่คำเขคำเปป็นคนบคำป พวกคนบซูชาสริที่งททที่
ไมข่ใชข่พระเจด้ารถูข้อยถูล่แลข้ววล่คำตนไมล่ไดข้ดคคำเนลินชบีวลิตอยล่คำงถถูกตข้อง นคัที่นเปป็นเหตกุทบีที่เขคำกรคำบไหวข้ตข้นไมข้ ลลิง ดวงจคันทรร์ ดวง
อคำทลิตยร์ เขคำมบีพระตล่คำงๆเปป็นของตนเอง และเขากราบไหวด้บซูชาเพราะเขากลทวศทตรซูนทนี้น เพรคำะไมล่เคยไดข้ยลินขล่คำว
ประเสรลิฐ เขคำจซงไมล่รถูข้จคักควคำมจรลิงเกบีที่ยวกคับพระเยซถูและควคำมรอด แตล่เขคำรถูข้วล่คำเขคำไมล่ไดข้กคคำลคังดคคำเนลินชบีวลิตอยล่คำงถถูก
ตข้องและเขคำถวคำยเครอที่องบถูชคำตล่คำงๆ-บคำงครคันี้งกร็เปป็นเครอที่องบถูชคำยคัญมนตุษยห์-และหวคังวล่คำโดยกคำรทคคำเชล่นนคันี้นเขคำจะ
ทคคำใหข้พวกพระของเขคำหคำยพลิโรธ ผมขอกลล่คำวซนี้คคำวล่คำ-มคันไมล่จคคำเปป็นทบีที่คนๆหนซที่งตข้องไดข้ยลินขล่คำวประเสรลิฐเพอที่อทบีที่จะรถูข้วล่คำ
เขคำไมล่ไดข้กทาลทงดทาเนรินชทวริตอยล่คำงถถูกตข้อง แตข่การททที่คนๆหนขที่งจะบลังเกวิดใหมว่ไดด้นทนี้น มทนจทาเปป็นททที่เขาตด้องไดด้ยรินพระ
วจนะของพระเจด้า (รม. 10:17; อฟ. 2:8,9; ยน. 5:24; 1 ปต. 1:23) มคันเปป็นเรอที่องทบีที่เปป็นไปไมล่ไดข้เลยในสล่วนของ
พระเจข้คำทบีที่คนๆหนซที่งจะบคังเกลิดใหมล่โดยทบีที่ไมล่ไดข้ยลินขล่คำวประเสรลิฐ แตล่มคันไมล่ใชล่เรอที่องทบีที่เปป็นไปไมล่ไดข้สคคำหรคับคนทคันี้งหลคำย
ทบีที่จะรถูข้วล่คำตนเปป็นคนบคำปและพวกเขคำไมล่ไดข้กคคำลคังดคคำเนลินชบีวลิตอยล่คำงชอบธรรม ถซงแมข้พวกเขคำอคำจไมล่เคยไดข้ยลินพระ



วจนะของพระเจข้คำเลย กคำรสถลิตอยถูล่ของพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ในโลกฟป้องใจโลกเรอที่องกคำรดคคำเนลินชบีวลิตแบบผลิดๆและ
กคำรกระทคคำทบีที่ผลิดๆของมคัน!

นอกจคำกนบีนี้ในขข้อพระคคคำตอนทบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่นบีนี้ เรคำพบวล่คำมบีกลล่คำวไวข้อยล่คำงชคัดเจนถซงผลททที่ตามมาเหลล่คำนคันี้น
ของกคำรสถลิตอยถูล่ของพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ในโลก ในยอหร์น 9:39 พระเยซถูตรคัสวล่คำ “เรคำเขข้คำมคำในโลกเพอที่อการ
พริพากษา เพอที่อใหข้คนทคันี้งหลคำยทบีที่มองไมล่เหร็นกลคับมองเหร็น และคนทบีที่มองเหร็นกลคับตคำบอด” แตล่ในยอหร์น 3:17 เรคำ
อล่คำนวล่คำ “เพรคำะวล่คำพระเจข้คำไมข่ไดด้ทรงใชด้พระบตุตรของพระองคห์เขด้ามาในโลกเพพที่อจะพริพากษาโลก แตล่เพอที่อชล่วยโลก
ใหข้รอดโดยพระบกุตรนคันี้น” บคัดนบีนี้ขข้อพระคคคำทคันี้งสองตอนนบีนี้ดถูเหมออนจะขคัดแยข้งกคันอยล่คำงชคัดเจน แตล่มคันไมล่เปป็นแบบนคันี้น
เลย! ยอหร์น 3:17 เปปิดเผยถซงภารกริจทบีที่พระเจข้คำทรงสล่งพระเยซถูเขข้คำมคำในโลก และยอหร์น 9:39 กลล่คำวถซงหนซที่งในผล
ททที่ตามมาเหลล่คำนคันี้นซซที่งเกลิดขซนี้นเพรคำะกคำรทบีที่พระองคร์เสดร็จเขข้คำมคำในโลก กคำรสถลิตอยถูล่ของพระเยซถูบนแผล่นดลินโลกไดข้
พลิพคำกษคำทกุกสลิที่งและสลิที่งทคันี้งปวงทบีที่ขคัดแยข้งกคับพระเจข้คำและควคำมบรลิสกุทธลิธิ์ของพระองคร์ เพรคำะวล่คำพระเยซถูทรงเปป็น
พระเจข้คำในเนอนี้อหนคัง

ในทคคำนองเดบียวกคัน กคำรสถลิตอยถูล่ของพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ในยกุคแหล่งพระคกุณนบีนี้กร็พลิพคำกษคำโลกและตคัก
เตออนโลกเรอที่องบคำป ลซกๆในใจของมนกุษยร์ทกุกคนมบีควคำมปรคำรถนคำทบีที่จะทคคำใหข้องคร์ผถูข้สถูงสกุดทรงพอพระทคัย ผถูข้หนซที่งทบีที่
สถูงสล่งกวล่คำตคัวพวกเขคำเอง เพรคำะวล่คำพวกเขคำกลคัวกคำรพลิพคำกษคำ ประวคัตลิศคำสตรร์ไดข้คข้นพบวล่คำพวกชนเผล่คำอลินเดบียนแดง
ไดข้ฝฝังคคันธนถู ลถูกธนถู และอกุปกรณร์ลล่คำสคัตวร์ไวข้ในหลกุมศพตล่คำงๆพรข้อมกคับเหลล่คำนคักรบทบีที่สลินี้นชบีพของพวกเขคำ โดยเชอที่อวล่คำ
คนเหลล่คำนคันี้นทบีที่จคำกโลกนบีนี้ไปแลข้วกคคำลคังจะไปสถูล่อบีกดลินแดนหนซที่งทบีที่พวกเขคำจะยคังคงลล่คำสคัตวร์ตล่อไป ควคำมงมงคำยหรออ? ใชล่
ครคับ แตล่ควคำมงมงคำยและกคำรปฏลิบคัตลิทบีที่เกลิดจคำกควคำมเชอที่อทบีที่ฝฝังอยถูล่ภคำยในของมนกุษยร์ในเรอที่ององคร์ผถูข้สถูงสกุดและเรอที่อง
กคำรพลิพคำกษคำ

พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ทรงอยถูล่ในโลกนบีนี้-ไมล่ใชล่เพอที่อปรทบปรตุงโลก ไมล่ใชล่เพอที่อนคคำแดนสกุขคำวดบีเขข้คำมคำ ไมล่ใชล่เพอที่อ
ลบลข้คำงควคำมยคำกจน โรคภคัย ควคำมโลภ และควคำมกลคัว-แตล่เพอที่อตทกเตพอนโลก พระองคร์ทรงอยถูล่ทบีที่นบีที่เพอที่อใหข้ขข้อพลิสถูจนร์
ของพระเจข้คำทบีที่วล่คำโลกมบีควคำมผลิดในเรอที่องพระโลหลิตของพระเยซถูผถูข้ชอบธรรม และในกคำรทคคำเชล่นนคันี้นพระองคร์จซงทรง
พลิสถูจนร์วล่คำพระเมษโปดกของพระเจข้คำเปป็นฝฝ่คำยถถูก คออพระบกุตรทบีที่บคังเกลิดมคำองคร์เดบียวของพระเจข้คำทบีที่โลกไดข้ปฏลิเสธ
และตรซงเสบียทบีที่กคำงเขนอคันหนซที่ง

โลกไมล่ไดข้เปลบีที่ยนแปลงไปจคำกเดลิมเลย โลกไมล่รคักพระเยซถูวคันนบีนี้มคำกไปกวล่คำทบีที่มคันเคยรคักเมอที่อสองพคันปปกล่อน 
ถข้คำพระเยซถูจะเสดร็จกลคับมคำยคังแผล่นดลินโลกวคันนบีนี้ ถข้คำพระองคร์ทรงดคคำเนลินชบีวลิต สคัที่งสอน และเทศนคำเหมออนกคับทบีที่
พระองคร์ไดข้ทรงกระทคคำเมอที่อสองพคันปปกล่อน โลกกร็จะเกลบียดชคังพระองคร์อยล่คำงรกุนแรงพอๆกคัน ปฏลิเสธพระองคร์อยล่คำง
แนล่นอนพอๆกคัน และตรซงพระองคร์ทบีที่กคำงเขนอบีกอคันหนซที่ง! โลกยคังอยถูล่ในควคำมไมล่รถูข้อคันนล่คำเกลบียดเหมออนเดลิมพอๆกคับ
ตอนทบีที่คนไมล่เชอที่อทคันี้งหลคำยไดข้เรบียกรข้องใหข้ตรซงพระเมษโปดกของพระเจข้คำทบีที่กคำงเขน “ไมล่มบีอคคำนคำจครอบครองใดๆใน
โลกนบีนี้ไดข้รถูข้จคักพระปฝัญญคำนคันี้น เพรคำะวล่คำถข้คำรถูข้แลข้วจะมลิไดข้เอคำองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำแหล่งสงล่คำรคำศบีตรซงไวข้ทบีที่กคำงเขน” (1 คร.
2:8) ใชล่แลข้วครคับ ทคันี้งโลกยอนอยถูล่มบีควคำมผลิดตล่อพระพคักตรร์พระเจข้คำ-มบีควคำมผลิดเพรคำะมคันไดข้ปฏลิเสธทบีที่จะเชอที่อในพระ
เยซถู



พระราชกริจของพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์ในสข่วนททที่เกทที่ยวขทองกยับผผทเชคืที่อ
ความจรริงใหมข่ททที่จะถผกเปปิดเผยโดยพระวริญญาณ

ขข้อ 12: “เรายทงมทอทกหลายสริที่งททที่จะบอกทข่านททนี้งหลาย แตข่เดทดี๋ยวนทนี้ทข่านยทงรทบไวด้ไมข่ไดด้”
มบีแผนงคำนของพระเจข้คำในกระบวนกคำรเปปิดเผยควคำมจรลิงของพระเจข้คำแกล่ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำย พระเยซถูทรงมบี 

“หลายสริที่ง” ทบีที่จะกลล่คำวแกล่เหลล่คำสคำวกของพระองคร์ หลคำยสลิที่งทบีที่พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ทรงอยคำกเปปิดเผยแกล่พวกเขคำ
เมอที่อถซงเวลคำอคันเหมคำะสม หคำกพระเยซถูทรงเปปิดเผยสลิที่งเหลล่คำนบีนี้แกล่พวกเขคำขณะทบีที่พระองคร์ยคังทรงอยถูล่กคับพวกเขคำ 
พวกเขคำกร็คงไมล่เขข้คำใจ พวกเขคำกร็คงไมล่รถูข้วล่คำพระองคร์กคคำลคังตรคัสเกบีที่ยวกคับอะไร แตล่เมอที่อพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์เสดร็จมคำ
แลข้ว พระองคห์จะทรงนคคำควคำมจรลิงทบีที่ไมล่เคยถถูกกลล่คำวเหลล่คำนบีนี้มคำสถูล่ควคำมคลิดของผถูข้บรลิสกุทธลิธิ์ทคันี้งหลคำย ซซที่งถถูกแตล่งตคันี้งและ
ถถูกเจลิมตคันี้งโดยพระเจข้คำเพอที่อทบีที่จะรคับสลิที่งเหลล่คำนบีนี้

ขข้อ 13: “เมพที่อพระองคห์ พระวริญญาณแหข่งความจรริงจะเสดก็จมาแลด้ว พระองคห์จะนทาทข่านททนี้งหลายไปสซูข่
ความจรริงททนี้งมวล เพราะพระองคห์จะไมข่ตรทสโดยพระองคห์เอง แตข่พระองคห์จะตรทสสริที่งททที่พระองคห์ทรงไดด้ยริน และ
พระองคห์จะทรงแจด้งใหด้ทข่านททนี้งหลายรซูด้ถขงสริที่งเหลข่านทนี้นททที่จะเกริดขขนี้น”

คคคำกรบีกตรงนบีนี้ทบีที่แปลเปป็น “พระองคห์” คออคคคำเนข้น-เอะเคะอรินอส-และมคันกลล่คำวถซงบคุคคลผถูข้หนซที่ง ไมล่ใชล่
อลิทธลิพลอยล่คำงหนซที่ง พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ทรงเปป็นบกุคคลผถูข้หนซที่ง พระภคำคทบีที่สคำมของตรบีเอกคำนกุภคำพบรลิสกุทธลิธิ์ พระองคร์
ทรงเปป็น “พระวริญญาณแหข่งความจรริง”-พระลทกษณะของพระองคร์คออควคำมจรลิง และนคัที่นคออเครอที่องรคับประกคันของ
พระเจข้คำถซงลคักษณะเฉพคำะตคัวของควคำมจรลิงททที่ถซูกสอนโดยพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์

พระเยซถูทรงบอกเหลล่คำสคำวกของพระองคร์วล่คำ “เมพที่อพระองคห์ (พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์) จะเสดก็จมาแลด้ว 
พระองคห์จะนทาทข่านททนี้งหลายไปสซูข่ความจรริงททนี้งมวล” พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์จะประทคำนขข้อเทร็จจรลิงตล่คำงๆของ
พระเจข้คำและความหมายของขข้อเทร็จจรลิงเหลล่คำนคันี้นใหข้แกล่พวกเขคำ-และพระองคร์จะทรงกระทคคำเชล่นนคันี้นโดย
กระบวนกคำรทบีที่พระเจข้คำทรงจคัดเตรบียมไวข้ จงสคังเกตวล่คำพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์จะทรงนคคำทคำงพวกเขคำเขข้คำสถูล่ “ความ
จรริงทลันั้งมวล” พวกสคำวกไดด้รทบ “ควคำมจรลิงทคันี้งมวล” แลข้ว และตคันี้งแตล่พระเจข้คำไดข้ประทคำนวลิวรณร์ใหข้แกล่ยอหร์นผถูข้เปป็น
ทบีที่รคักบนเกคำะปฝัทมอสแลข้ว ไมล่มบีกคำรเปปิดเผยออที่นใดจคำกพระเจข้คำทบีที่พระองคร์ประทคำนใหข้แกล่มนกุษยร์เพอที่อทบีที่จะถถูกบคันทซก
เปป็นหลคักคคคำสอนแลข้วซซที่งพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์จคำกพระเจข้คำทรงดลใจ พระเยซถูทรงรคับประกคันเหลล่คำสคำวกของ
พระองคร์วล่คำในชทที่วชทวริตของพวกเขา พระวลิญญคำณแหล่งควคำมจรลิงจะทรงเปปิดเผยควคำมจรลิงทยันั้งมวลของพระเจข้คำแกล่
พวกเขคำ ไมล่มบีสลิที่งใดทบีที่จะถถูกเพลิที่มเขข้คำอบีกโดยครลิสตจคักรแลข้ว มนกุษยร์ไมล่มบีสลิทธลิธิ์ทบีที่จะเพลิที่มหลคักคคคำสอนใดหรออขข้อเชอที่อใด
เขข้คำกคับหลคักคคคำสอนของครลิสตจคักรพคันธสคัญญคำใหมล่แลข้ว และไมล่มบีสลิทธลิธิ์เพลิที่มเขข้คำหรออตคัดออกจคำกพระวจนะของ
พระเจข้คำดข้วย ควคำมจรลิงทบีที่พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์จะทรงเปปิดเผยแกล่พวกสคำวกจะเพบียงพอแกล่ทกุกชคัที่วอคำยกุคน:

“ทล่คำนทบีที่รคักทคันี้งหลคำย เมอที่อขข้คำพเจข้คำพคำกเพบียรเขบียนถซงทล่คำนทคันี้งหลคำยในเรอที่องเกบีที่ยวกคับควคำมรอดสคคำหรคับคน
ทคัที่วไปนคันี้น ขข้คำพเจข้คำกร็เหร็นวล่คำ ขข้คำพเจข้คำจคคำเปป็นตข้องเขบียนเตออนสตลิทล่คำนใหด้ตข่อสซูด้อยข่างจรริงจทงเพพที่อความเชพที่อซขที่งครทนี้งหนขที่ง
ไดด้ทรงโปรดมอบไวด้แกข่วริสตุทธริชนแลด้ว เพรคำะวล่คำมบีบคำงคนไดข้เลร็ดลอดเขข้คำมคำอยล่คำงไมล่รถูข้ตคัว ซซที่งเปป็นผถูข้ทบีที่ถถูกเลร็งไวข้ลล่วง
หนข้คำมคำนคำนแลข้ววล่คำจะไดข้รคับกคำรพลิพคำกษคำลงโทษอยล่คำงนบีนี้ เปป็นคนอธรรม ทบีที่ไดข้บลิดเบออนพระคกุณของพระเจข้คำของ



เรคำไปเปป็นกคำรกระทคคำควคำมชคัที่วชข้คำลคำมก และไดข้ปฏลิเสธพระเจข้คำคออองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำแตล่เพบียงพระองคร์เดบียว และ
พระเยซถูครลิสตร์องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำ” (ยถูดคำส 3, 4)

“พระองคห์จะไมข่ตรทสโดยพระองคห์เอง แตข่พระองคห์จะตรทสสริที่งททที่พระองคห์ทรงไดด้ยริน” พระเยซถูทรงสอน
พวกสคำวกซนี้คคำแลข้วซนี้คคำอบีกวล่คำถข้อยคคคำทบีที่พระองคร์ตรคัสคออถข้อยคคคำทบีที่พระองคร์ทรงไดข้ยลินจคำกพระบลิดคำ (ดถู ยอหร์น 8:38 
และ 15:15) นบีที่เปป็นควคำมจรลิงเชล่นกคันเกบีที่ยวกคับพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ พระองคร์ทรงเปปิดเผยควคำมจรลิงตคำมทบีที่พระเยโฮ
วคำหร์พระเจข้คำประทคำนใหข้แกล่พระองคร์ พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ไมล่ใชล่พระเจข้คำอทกองคห์หนขที่ง และพระองคร์ไมล่ใชล่ผถูข้ทบีที่จะ
เปป็นแหลข่งททที่มาของควคำมจรลิงดข้วย แตล่ในฐคำนะพระภคำคทบีที่สคำมของตรบีเอกคำนกุภคำพ พระองคร์จะทรงเปปิดเผยควคำม
จรลิงของพระเจข้คำ

“พระองคห์จะทรงแจด้งใหด้ทข่านททนี้งหลายรซูด้ถขงสริที่งเหลข่านทนี้นททที่จะเกริดขขนี้น” พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์จะทรงเปปิดเผย
แกล่เหลล่คำสคำวกถซงทกุกสลิที่งทบีที่เกบีที่ยวขข้องกคับยกุคครลิสตจคักร-และแมข้แตล่ยกุคเหลล่คำนคันี้นททที่เลยพด้นยกุคครลิสตจคักรไป-ควคำมจรลิงทยันั้ง
มวล ไมล่ยกเวข้นสลิที่งใดเลย พระคคัมภบีรร์ของเรคำคออพระวจนะของพระเจข้คำ และมคันคออทคันี้งหมดททที่มทอยผข่ของพระวจนะ
ของพระเจข้คำ “สลิที่งทบีที่สมบถูรณร์แบบนคันี้น” ไดข้มคำถซงแลข้ว และดข้วยเหตกุนบีนี้เรคำจซงมบีพระวจนะของพระเจข้คำอทนสมบซูรณห์
แบบ “พระรคำชบคัญญคัตลิแหล่งเสรบีภคำพอคันสมบถูรณร์แบบ” และไมล่มบีสลิที่งใดจะถถูกเพลิที่มเขข้คำกคับควคำมสมบถูรณร์แบบไดข้แลข้ว!
ทคันี้งหมดทบีที่เรคำตข้องรถูข้เกบีที่ยวกคับมนกุษยร์ บคำป ควคำมรอด; ทคันี้งหมดทบีที่เรคำตข้องรถูข้เกบีที่ยวกคับพระเจข้คำ พระบกุตรของพระเจข้คำ 
และพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์; ทคันี้งหมดทบีที่เรคำตข้องรถูข้เกบีที่ยวกคับสลิที่งตล่คำงๆทบีที่จะเกลิดขซนี้น เรคำสคำมคำรถพบมคันไดข้ในหนคังสออหกสลิบ
หกเลล่มแหล่งพระคคัมภบีรร์ของเรคำ

ขข้อ 14: “พระองคห์จะทรงใหด้เราไดด้รทบเกทยรตริ เพราะวข่าพระองคห์จะทรงเอาสริที่งททที่เปป็นของเรามาสทาแดงแกข่
ทข่านททนี้งหลาย”

พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์จะไมล่ตรคัสเกบีที่ยวกคับพระองคร์เอง แตล่จะทรงเปป็นพยคำนเกบีที่ยวกคับพระเยซถู ภคำรกลิจของ
พระองคร์คออ กคำรถวคำยเกบียรตลิพระบกุตรของพระเจข้คำ ไมล่ใชล่พระองคร์เอง

“พระองคห์จะทรงเอาสริที่งททที่เปป็นของเรามาสทาแดงแกข่ทข่านททนี้งหลาย” ผมไมล่เหร็นควคำมหมคำยใดในคคคำวล่คำ 
“ของเรา” นอกจคำกควคำมจรลิงเกบีที่ยวกคับพระครลิสตร์ พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์จะทรงนคคำควคำมจรลิงนบีนี้มคำและเปปิดเผยมคัน
แกล่เหลล่คำสคำวกของพระเยซถู ภคำคพคันธสคัญญคำใหมล่คออขข้อพลิสถูจนร์แหล่งกคำรสคคำเรร็จจรลิงของถข้อยคคคำเหลล่คำนบีนี้ จคำกนคันี้นโดย
กคำรใชข้ทคันี้งภคำคพคันธสคัญญคำเดลิมและภคำคพคันธสคัญญคำใหมล่ พระวลิญญคำณแหล่งควคำมจรลิงแมข้กระทคัที่งในวคันนบีนี้เองกร็กคคำลคัง
ทคคำใหข้ถข้อยคคคำเหลล่คำนบีนี้สคคำเรร็จจรลิงแกล่ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำย และนบีที่จะดคคำเนลินตล่อไปจนกวล่คำจะถซงกคำรรคับขซนี้นไปนคันี้น ยคังมบีสลิที่ง
ตล่คำงๆทบีที่เปปปี่ยมสงล่คำรคำศบีและแสนวลิเศษอบีกในยกุคทคันี้งหลคำยทบีที่จะมคำนคันี้น สลิที่งทคันี้งหลคำยทบีที่เปปปี่ยมสงล่คำรคำศบีเหลออเกลินจนมคันเปป็น
ไปไมล่ไดข้เลยสคคำหรคับควคำมคลิดทบีที่มบีขบีดจคคำกคัดทบีที่จะเขข้คำใจพวกมคันไดข้: “ดคังทบีที่มบีเขบียนไวข้แลข้ววล่คำ ‘สลิที่งทบีที่ตคำไมล่เหร็น หถูไมล่ไดข้ยลิน
และไมล่เคยไดข้เขข้คำไปในใจมนกุษยร์ คออสลิที่งทบีที่พระเจข้คำไดข้ทรงจคัดเตรบียมไวข้สคคำหรคับคนทบีที่รคักพระองคร์’ พระเจข้คำไดข้ทรง
สคคำแดงสลิที่งเหลล่คำนคันี้นแกล่เรคำทคำงพระวลิญญคำณของพระองคร์ เพรคำะวล่คำพระวลิญญคำณทรงหยคัที่งรถูข้ทกุกสลิที่ง แมข้เปป็นควคำมลนี้คคำ
ลซกของพระเจข้คำ” (1 คร. 2:9,10)

ขข้อ 15: “ทตุกสริที่งททที่พระบริดาทรงมทนทนี้นเปป็นของเรา เหตตุฉะนทนี้นเราจขงกลข่าววข่า พระวริญญาณทรงเอาสริที่งซขที่ง
เปป็นของเรานทนี้นมาสทาแดงแกข่ทข่านททนี้งหลาย”



ในทบีที่นบีนี้มบีกคำรชบีนี้ใหข้เหร็นอบีกครคันี้งถซงควคำมเปป็นหนซที่งเดบียวกคันอคันสมบถูรณร์แบบระหวล่คำงพระบลิดคำ พระบกุตร และ
พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ เชล่นเดบียวกคับควคำมกวข้คำงใหญล่ไพศคำลทบีที่ไมล่อคำจทรคำบไดข้ของคลคังทรคัพยร์ของพระเจข้คำและ
กรรมสลิทธลิธิ์ของพระเจข้คำซซที่งพระวลิญญคำณแหล่งควคำมจรลิงทรงเปปิดเผยสลิที่งตล่คำงๆแกล่เรคำในยกุคแหล่งพระคกุณนบีนี้

หนทคำงเดบียวทบีที่เปป็นไปไดข้ทบีที่จะเขข้คำใจพระคคัมภบีรร์คออ กคำรถถูกสอนโดยพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ พระวจนะของ
พระเจข้คำไมล่ถถูกเรบียนรถูข้ในโรงเรบียนพระคคัมภบีรร์ภคำยใตข้กคำรสอนของเหลล่คำผถูข้ใหข้กคำรศซกษคำฝฝ่คำยโลก ถซงแมข้เรคำควร
ขอบคกุณพระเจข้คำสคคำหรคับบกุรกุษผถูข้ยลิที่งใหญล่ทคันี้งหลคำยทบีที่พระองคร์ไดข้ทรงเปปิดเผยควคำมจรลิงอคันลซกลนี้คคำและยลิที่งใหญล่หลคำย
ประกคำรซซที่งถถูกพบในพระคคัมภบีรร์แกล่พวกเขคำกร็ตคำม แตล่บกุรกุษผถูข้ยลิที่งใหญล่เหลล่คำนบีนี้ของพระเจข้คำกร็รถูข้จคักควคำมจรลิงเหลล่คำนคันี้น
และสคำมคำรถสอนคนออที่นๆไดข้เพบียงเพรคำะวล่คำพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ไดข้ทรงเปปิดเผยแกล่พวกเขคำเมอที่อพวกเขคำไดข้อกุทลิศตคัว
ใหข้แกล่กคำรศซกษคำคข้นควข้คำพระวจนะของพระเจข้คำ!

“ทตุกสริที่งททที่พระบริดาทรงมทนทนี้นเปป็นของเรา” ผมเชอที่อวล่คำคคคำตรคัสนบีนี้ถถูกใหข้ไวข้ในทบีที่นบีนี้โดยกคำรดลใจ เพอที่อปป้องกคันไมล่
ใหข้ใครคลิดเอคำเองวล่คำอคำจมบีกคำรแบล่งแยกหรออกคำรตคัดขคำดระหวล่คำงสลิที่งเหลล่คำนคันี้นของพระครลิสตร์กคับสลิที่งเหลล่คำนคันี้นของ
พระเจข้คำพระบลิดคำ ในคคคำอธลิษฐคำนวลิงวอนของพระองคร์ พระเยซถูทรงทถูลตล่อพระบลิดคำวล่คำ “ทกุกสลิที่งซซที่งเปป็นของขข้คำ
พระองคร์กร็เปป็นของพระองคร์ และทกุกสลิที่งซซที่งเปป็นของพระองคร์กร็เปป็นของขข้คำพระองคร์...” (ยอหร์น 17:10) พระองคร์
ทรงอยคำกใหข้เรคำทรคำบวล่คำเมอที่อพระวลิญญคำณทรงเปปิดเผยสลิที่งเหลล่คำนคันี้นของพระครลิสตร์ พระองคร์กร็ทรงเปปิดเผยสลิที่งเหลล่คำ
นคันี้นของพระเจข้คำพระบลิดคำในเวลคำเดบียวกคัน มคันเปป็นไปไมล่ไดข้เลยทบีที่พระวลิญญคำณจะทรงเปปิดเผยสลิที่งเหลล่คำนคันี้นของพระ
เยซถูโดยไมล่ทรงเปปิดเผยสลิที่งเหลล่คำนคันี้นของพระบลิดคำเพรคำะวล่คำพระเจข้คำพระบลิดคำกคับพระเจข้คำพระบกุตรทรงเปป็นหนซที่ง
เดทยวกยัน พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ทรงออกมคำจคำกพระบลิดคำเชล่นเดบียวกคับจคำกพระบกุตร และมบีควคำมเปป็นหนซที่งเดบียวกคัน
อคันสมบถูรณร์แบบระหวล่คำงทคันี้งสคำมพระภคำค

พระเยซผตรยัสถซงการสรินั้นพระชนมห์ของพระองคห์ 
การฟฟฟื้นคคืนพระชนมห์ของพระองคห์

และการเสดต็จมาครยันั้งททที่สองของพระองคห์
ขข้อ 16: “อทกหนข่อยทข่านททนี้งหลายกก็จะไมข่เหก็นเรา และตข่อไปอทกหนข่อยทข่านกก็จะเหก็นเรา เพราะเราไปถขง

พระบริดา”
ในขข้อพระคคคำเหลล่คำนคันี้นทบีที่เรคำเพลิที่งศซกษคำไป พระครลิสตร์ตรคัสเกบีที่ยวกคับควคำมจรลิงอคันลซกลนี้คคำและเปปปี่ยมอคำนกุภคำพ

หลคำยประกคำร-สลิที่งสถูงสล่งตล่คำงๆ แตล่ในพระคคคำขข้อนบีนี้พระองคร์ทรงลดตคัวลงมคำสถูล่ระดคับทบีที่จคคำเปป็นเพอที่อตอบสนองควคำม
ตข้องทบีที่เฉพคำะเจคำะจงตล่คำงๆของพวกอคัครทถูตในขณะนคันี้น พวกเขคำกคคำลคังเขข้คำสถูล่วคันเวลคำแหล่งกคำรทดสอบ ควคำมทกุกขร์
ลคคำบคำก ควคำมผลิดหวคัง และควคำมสคับสนอยล่คำงทบีที่พวกเขคำไมล่เคยรถูข้จคัก หลคังจคำกกคำรเสดร็จขซนี้นสถูล่สวรรคร์ของพระองคร์ 
พวกเขคำจะระลซกถซงถข้อยคคคำของพระองคร์ตรงนบีนี้ “อทกหนข่อยทข่านททนี้งหลายกก็จะไมข่เหก็นเรา” และเมอที่อพวกเขคำ
ตระหนคักวล่คำนบีที่ถถูกทคคำใหข้สคคำเรร็จจรลิงตคำมตคัวอคักษรแลข้ว พวกเขคำกร็จะระลซกถซง “อบีกหนล่อย” ทบีที่สองของพระองคร์เชล่น
กคัน-พระสคัญญคำของพระองคร์ทบีที่วล่คำพวกเขคำจะเหร็นพระองคร์อบีก ดคังนคันี้นถข้อยคคคำของพระองคร์จซงจะปลอบประโลมใจ



ของพวกเขคำเหมออนกคับทบีที่ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยวคันนบีนี้ไดข้รคับกคำรปลอบประโลมใจโดยทคำงขข้อควคำมเรอที่องควคำมหวคังอคันเปปปี่ยม
สกุขนคันี้นใน 1 เธสะโลนลิกคำ 4:13-18: 

“แตล่พบีที่นข้องทคันี้งหลคำย ขข้คำพเจข้คำไมล่อยคำกใหข้ทล่คำนไมล่ทรคำบถซงเรอที่องคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่ลล่วงหลคับไปแลข้ว เพอที่อทล่คำนจะ
ไมล่เปป็นทกุกขร์โศกเศรข้คำอยล่คำงคนออที่นๆทบีที่ไมล่มบีควคำมหวคัง เพรคำะถข้คำเรคำเชอที่อวล่คำพระเยซถูทรงสลินี้นพระชนมร์ และทรงคอน
พระชนมร์แลข้ว เชล่นเดบียวกคันบรรดคำคนทบีที่ลล่วงหลคับไปในพระเยซถูนคันี้น พระเจข้คำจะทรงนคคำคนเหลล่คำนคันี้นมคำกคับพระองคร์
ดข้วย ในขข้อนบีนี้เรคำขอบอกใหข้ทล่คำนทรคำบตคำมพระวจนะขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำวล่คำ เรคำผถูข้ยคังเปป็นอยถูล่และเหลอออยถูล่จนถซง
องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำเสดร็จมคำ จะลล่วงหนข้คำไปกล่อนคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่ลล่วงหลคับไปแลข้วกร็หคำมลิไดข้ ดข้วยวล่คำองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ
เองจะเสดร็จมคำจคำกสวรรคร์ ดข้วยเสบียงกถูล่กข้อง ดข้วยสคคำเนบียงของเทพบดบี และดข้วยเสบียงแตรของพระเจข้คำ และคนทคันี้ง
ปวงทบีที่ตคำยแลข้วในพระครลิสตร์จะเปป็นขซนี้นมคำกล่อน หลคังจคำกนคันี้นเรคำทคันี้งหลคำยซซที่งยคังเปป็นอยถูล่และเหลอออยถูล่ จะถถูกรคับขซนี้นไป
ในเมฆพรข้อมกคับคนเหลล่คำนคันี้น เพอที่อจะไดข้พบองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำในฟป้คำอคำกคำศ อยล่คำงนคันี้นแหละเรคำกร็จะอยถูล่กคับองคร์พระ
ผถูข้เปป็นเจข้คำเปป็นนลิตยร์ เหตตุฉะนทนี้นจงปลอบใจกทนและกทนดด้วยถด้อยคทาเหลข่านทนี้เถริด”

“อทกหนข่อย...” เปป็นควคำมจรลิงทบีที่วล่คำในอบีกไมล่กบีที่ชคัที่วโมงองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำทรงถถูกจคับกกุมในสวนเกทเส
มนบี ถถูกพคำตคัวไปจคำกเหลล่คำสคำวกของพระองคร์ และพวกเขคำจะไมล่เหร็นพระองคร์อบีกจนกวล่คำหลคังจคำกกคำรฟฟฟื้นคอน
พระชนมร์ของพระองคร์แลข้ว ดคังนคันี้นพวกเขคำจะไมล่เหร็นพระองคร์ในฝฝ่คำยรล่คำงกคำยอยถูล่ชคัที่วระยะเวลคำหนซที่ง ผมไมล่สงสคัยเลย
วล่คำความเชพที่อของพวกเขคำถถูกทคคำใหข้อคับแสงเลร็กนข้อยเชล่นกคัน ณ จกุดนบีนี้ ดคังทบีที่ถถูกแสดงใหข้เหร็นโดยคคคำพยคำนของสคำวก
สองคนนคันี้นบนถนนไปยคังหมถูล่บข้คำนเอมมคำอถูส: พวกเขคำกลล่คำววล่คำ “แตล่เราททนี้งหลายไดด้หวทงใจวข่าจะเปป็นพระองคห์ผซูด้นทนี้นทบีที่
จะไถล่ชนชคำตลิอลิสรคำเอล” (ลถูกคำ 24:21)

มคำระโก 16:9-14 ใหข้ควคำมกระจล่คำงเรคำเพลิที่มเตลิมเกบีที่ยวกคับกคำรอคับแสงเลร็กนข้อยแหล่งควคำมเชอที่อของพวกเขคำ: 
“ครคันี้นรกุล่งเชข้คำวคันตข้นสคัปดคำหร์ เมอที่อพระเยซถูทรงเปป็นขซนี้นมคำแลข้ว พระองคร์ทรงสคคำแดงพระองคร์ใหข้ปรคำกฏแกล่มคำรบียร์ชคำว
มคักดคำลคำกล่อน คออมคำรบียร์คนทบีที่พระองคร์ไดข้ขคับผบีออกเจร็ดผบี มคำรบียร์จซงไปบอกพวกคนทบีที่เคยอยถูล่กคับพระองคร์แตล่กล่อน เขคำ
กคคำลคังรข้องไหข้เปป็นทกุกขร์อยถูล่ เมพที่อเขาไดด้ยรินวข่าพระองคห์ทรงพระชนมห์อยซูข่ และมารทยห์ไดด้เหก็นพระองคห์แลด้ว เขากก็ไมว่เชมืยิ่อ 

“ภคำยหลคังพระองคร์ทรงปรคำกฏพระกคำยอบีกรถูปหนซที่งแกล่ศลิษยร์สองคน เมอที่อเขคำกคคำลคังเดลินทคำงออกไปบข้คำน
นอก ศลิษยร์สองคนนคันี้นจซงไปบอกศลิษยร์ออที่นๆ แตข่เขามริไดทเชคืที่อ ภคำยหลคัง (พระเยซถู) ทรงปรคำกฏแกล่สคำวกสลิบเอร็ดคน
เมอที่อเขคำเอนกคำยลงรคับประทคำนอยถูล่ และทรงตริเตทยนเขาเพราะเขาไมข่เชพที่อและใจดพนี้อดขง ดด้วยเหตตุททที่เขามวิไดทเชมืยิ่อคนซขที่ง
ไดด้เหก็นพระองคห์เมพที่อพระองคห์ทรงเปป็นขขนี้นมาแลด้ว!”

พระองคร์ทรงหคำยไปจคำกทล่คำมกลคำงพวกเขคำ “อยถูล่หนล่อยหนซที่ง” แตล่หลคังจคำกสคำมวคันสคำมคอน พระองคร์กร็ทรง
เปป็นขซนี้นเหมออนกคับทบีที่พระองคร์ทรงบอกพวกเขคำแลข้ววล่คำพระองคร์จะทรงเปป็นขซนี้น พระองคร์ทรงปรคำกฏแกล่พวกเขคำอบีก
เปป็นระยะเวลคำสบีที่สลิบวคัน และจคำกนคันี้น “เมอที่อเขคำกคคำลคังเขมข้นดถูฟป้คำเวลคำทบีที่พระองคร์เสดร็จขซนี้นไปนคันี้น ดถูเถลิด มบีชคำยสองคน
สวมเสอนี้อขคำวมคำยอนอยถูล่ขข้คำงๆเขคำ สองคนนคันี้นกลล่คำววล่คำ “ชคำวกคำลลิลบีเออ๋ย เหตกุไฉนทล่คำนจซงยอนเขมข้นดถูฟป้คำสวรรคร์ พระ
เยซซูองคห์นทนี้ซขที่งทรงรทบไปจากทข่านขขนี้นไปยทงสวรรคห์นทนี้น จะเสดก็จมาอทกเหมพอนอยข่างททที่ทข่านททนี้งหลายไดด้เหก็นพระองคห์
เสดก็จไปยทงสวรรคห์นทนี้น” (กลิจกคำร 1:10,11)



แมข้วล่คำคคคำกลล่คำวขข้คำงบนนบีนี้เปป็นควคำมจรลิง ผมกร็ไมล่เชอที่อวล่คำนบีที่เปป็นควคำมหมคำยทบีที่ลซกซซนี้งกวล่คำของถข้อยคคคำขององคร์
พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำในทบีที่นบีนี้ในขข้อสลิบหก หคำกกคำรตบีควคำมนบีนี้เปป็นควคำมหมคำยเดบียวเทล่คำนคันี้นของพระองคร์ มคันกร็ไมล่
อธลิบคำยถข้อยคคคำทบีที่วล่คำ “เรคำไปถซงพระบลิดคำ”

เมอที่อพลิจคำรณคำหลคำยขข้อกล่อนหนข้คำ (ทบีที่พระเยซถูกคคำลคังหนกุนใจเหลล่คำสคำวกของพระองคร์กล่อนกคำรเสดร็จจคำกไป
ของพระองคร์และพระสคัญญคำของพระองคร์ทบีที่จะสล่งผถูข้ปลอบประโลมใจมคำใหข้พวกเขคำ) ผมเชอที่อวล่คำพระองคร์กคคำลคังตรคัส
วล่คำ “อบีกหนล่อยหนซที่งเรคำจะขซนี้นไปสถูล่สวรรคร์ไปหคำพระบลิดคำของเรคำและอบีกหนล่อยหนซที่งทล่คำนทคันี้งหลคำยจะเหร็นเรคำอบีกใน
กคำรมคำครคันี้งทบีที่สองของเรคำ” ผมเชอที่อวล่คำตลอดขข้อพระคคคำตอนนบีนี้ องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำกคคำลคังตรคัสไมล่ใชล่กคับสลิบเอร็ดคนนคันี้น
เทล่คำนคันี้น แตล่กคับครลิสตจคักรทคันี้งหมดดข้วย จนกวล่คำกคำรเสดร็จมคำอบีกทบีของพระองคร์

“เราไปถขงพระบริดา” ในทบีที่นบีนี้พระเยซถูทรงบอกเหลล่คำสคำวกของพระองคร์วล่คำพระองคร์กคคำลคังเสดร็จไปททที่ไหน
และทคคำไมพวกเขคำจะไมล่เหร็นพระองคร์อบีก “ชคัที่วระยะเวลคำหนซที่ง” พระองคร์กคคำลคังเสดร็จกลคับไปหคำพระบลิดคำในลคักษณะ
เฉพคำะทบีที่พลิเศษมคำกๆเพอที่อกระทคคำพคันธกลิจหนซที่งทบีที่พลิเศษมคำกๆ พระองคร์จะตข้องเสดร็จกลคับไปหคำพระบลิดคำในฐคำนะผถูข้ทบีที่
ไดข้ทคคำงคำนทบีที่พระบลิดคำทรงใชข้พระองคร์มคำกระทคคำสคคำเรร็จแลข้วและทบีที่ไดข้ทคคำใหข้ทกุกรคำยละเอบียดปลบีกยล่อยของสลิที่งทบีที่
พระองคร์ไดข้เสดร็จมคำเพอที่อทบีที่กระทคคำสคคำเรร็จแลข้ว (ยอหร์น 19:30) และเพราะสลิที่งทบีที่พระองคร์กระทคคำสคคำเรร็จแลข้ว พระองคร์
จซงทรงมบีสลิทธลิธิ์ไดข้รคับบคคำเหนร็จอคันบรลิบถูรณร์ บคคำเหนร็จสถูงยลิที่งทบีที่สกุด-ทบีที่ประทคับสถูงทบีที่สกุดในสวรรคร์ ณ เบอนี้องขวคำพระหคัตถร์ของ
พระเจข้คำ!

ทล่คำนทบีที่รคัก คกุณตระหนคักไหมวล่คำบคคำเหนร็จอคันบรลิบถูรณร์นบีนี้ทบีที่ประทคำนใหข้แกล่พระเยซถูกร็ถถูกแบล่งปฝันใหข้แกล่ผถูข้เชอที่อทบีที่
บคังเกลิดใหมล่แลข้วทกุกคนดข้วย? เนอที่องจคำกเรคำนคัที่งดข้วยกคันกคับพระองคร์ในสวรรคสถคำน เนอที่องจคำกเรคำถถูกซล่อนไวข้กคับ
พระองคร์ในพระเจข้คำและเนอที่องจคำกพระครลิสตร์ทรงอยถูล่ในเรคำและเรคำอยถูล่ในพระองคร์ เรคำจซงรล่วมแบล่งปฝันบคคำเหนร็จอคัน
เปปปี่ยมสงล่คำรคำศบีนบีนี้!

พระเยซถูทรงรคับประกคันวล่คำพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์จะเสดร็จมคำ: “เหตกุฉะนคันี้นเมอที่อพระหคัตถร์เบอนี้องขวคำของ
พระเจข้คำไดข้ทรงตคันี้งพระองคร์ขซนี้น และครคันี้นพระองคร์ไดข้ทรงรคับพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์จคำกพระบลิดคำตคำมพระสคัญญคำ 
พระองคร์ไดข้ทรงเทฤทธลิธิ์เดชนบีนี้ลงมคำ ดคังทบีที่ทล่คำนทคันี้งหลคำยไดข้ยลินและเหร็นแลข้ว” (กลิจกคำร 2:33) และฮบีบรถู 2:9 เปป็น
พยคำนรคับรองวล่คำผถูข้เชอที่อทกุกคนเหร็นพระเยซถูดข้วยดวงตคำของมนกุษยร์ทบีที่อยถูล่ภคำยใน แตล่พระองคร์ไมล่ไดข้เสดร็จกลคับไปหคำพระ
บลิดคำเพอที่อจะอยถูล่ทบีที่นคัที่นชคัที่วนลิรคันดรร์ พระองคร์จะเสดร็จมคำอบีกทบีและรคับเรคำไปอยถูล่กคับพระองคร์ เพอที่อทบีที่พระองคร์ทรงอยถูล่
ทบีที่ไหน เรคำกร็จะอยถูล่ทบีที่นคัที่นเชล่นกคัน (ยอหร์น 14:3)

ขข้อ 17: “สาวกบางคนของพระองคห์จขงพซูดกทนวข่า “ททที่พระองคห์ตรทสกทบเราวข่า ‘อทกหนข่อยทข่านททนี้งหลายกก็
จะไมข่เหก็นเรา และตข่อไปอทกหนข่อยทข่านกก็จะเหก็นเรา’ และ ‘เพราะเราไปถขงพระบริดา’ เหลข่านทนี้หมายความวข่า
อะไร”

พวกสคำวกเขข้คำใจนข้อยจรลิงๆเกบีที่ยวกคับควคำมหมคำยของถข้อยคคคำทบีที่พระเยซถูเพลิที่งตรคัสแกล่พวกเขคำ! ถข้อยคคคำของ
พระองคร์ฟฝังดถูแปลกๆสคคำหรคับพวกเขคำ และพวกเขคำเรลิที่มอภลิปรคำยสลิที่งทบีที่ดถูเหมออนเปป็นควคำมขคัดแยข้งกคันสคคำหรคับพวก
เขคำ-นคัที่นคออ ถข้คำพวกเขคำจะไมข่เหร็นพระองคร์ และจคำกนคันี้นกร็เหร็นพระองคร์อทก ถข้อยคคคำของพระองคร์จะไมล่ขคัดแยข้งกคันเอง
หรออ? ขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำพระองคร์ตรคัสวล่คำ “เรคำไปหคำพระบลิดคำ” เปป็นเรอที่องชวนสคับสนสคคำหรคับพวกเขคำเชล่นกคัน เพรคำะ



วล่คำพวกเขคำปฝักใจเชอที่อวล่คำพระเมสสลิยคำหร์จะเสดร็จมคำและจะอยถูล่ตล่อไปบนแผล่นดลินโลก: “คนทคันี้งหลคำยจซงทถูลพระองคร์วล่คำ
“พวกเรคำไดข้ยลินจคำกพระรคำชบคัญญคัตลิวล่คำ พระครลิสตร์จะอยถูล่เปป็นนลิตยร์ เหตกุไฉนทล่คำนจซงวล่คำ ‘บกุตรมนกุษยร์จะตข้องถถูกยก
ขซนี้น’ บกุตรมนกุษยร์นคันี้นคคือผถูข้ใดเลล่คำ” (ยอหร์น 12:34)

พวกเขคำยคังไมล่เขข้คำใจควคำมจรลิงอคันครบถข้วนถซงแมข้มคันถถูกนคคำเสนอโดยองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำแลข้วหลคำย
ครคันี้งตอนทบีที่พระองคร์ทรงสคัที่งสอนพวกเขคำ และพระคคัมภบีรร์ภคำคพคันธสคัญญคำเดลิมกร็เปป็นพยคำนอยล่คำงชคัดแจข้งถซงควคำม
ทกุกขร์ทรมคำนของพระองคร์กล่อนสงล่คำรคำศบีของพระองคร์ (อล่คำนอลิสยคำหร์ 53 และเพลงสดกุดบี 22) ถข้คำพวกสคำวกไดข้เขข้คำใจ
คคคำสอนของคคคำพยคำกรณร์ตล่คำงๆในภคำคพคันธสคัญญคำเดลิมเกบีที่ยวกคับพระผถูข้ชล่วยใหข้รอดผถูข้ทนทกุกขร์ทรมคำน พวกเขคำกร็คงไมล่
ประหลคำดใจและสคับสนงกุนงงแบบนคันี้น

ขข้อ 18: “เขาจขงพซูดกทนวข่า “นทนี้นหมายความวข่าอะไรททที่พระองคห์ตรทสวข่า ‘อทกหนข่อย’ เราไมข่ทราบวข่า สริที่งททที่
พระองคห์ตรทสนทนี้นหมายความวข่าอะไร”

เหร็นไดข้ชคัดวล่คำพวกสคำวกอยคำกทถูลถคำมพระเยซถูวล่คำพระองคร์ทรงหมคำยควคำมวล่คำอะไร แตล่พวกเขคำกร็ไมล่ไดข้ถคำม
เรคำสคำมคำรถไดข้รคับบทเรบียนจคำกตคัวอยล่คำงของพวกเขคำในทบีที่นบีนี้ เพรคำะวล่คำพระเยซถูทรงอยากใหข้เรคำถคำม พระคคัมภบีรร์บอก
เรคำวล่คำเรคำไมข่มทเพรคำะเรคำไมข่ไดทขอ (ยคำกอบ 4:2)-และหลคำยครคันี้งเรคำไมข่เขด้าใจเพรคำะเรคำไมล่อธลิษฐคำนขอและแสวงหคำ
พระประสงคร์ของพระเจข้คำและสตลิปฝัญญคำของพระองคร์

พระวจนะของพระเจข้คำไมล่เหมออนหนคังสออเลล่มออที่น งคำนเขบียนออที่นๆสคำมคำรถเปป็นทบีที่เขข้คำใจอยล่คำงทะลกุปรกุโปรล่ง
ไดข้โดยกคำรศซกษคำคข้นควข้คำและกคำรวลิจคัย แตล่พระคคัมภบีรร์ไมล่เปป็นทบีที่เขข้คำใจไดข้โดยวลิธบีแบบนคันี้น พระคคัมภบีรร์พถูดในภคำษคำทบีที่เรคำ
เขข้คำใจไดข้กร็ตล่อเมอที่อพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ทรงใหข้ควคำมสวล่คำงและทรงนคคำพคำเรคำในกคำรศซกษคำคข้นควข้คำของเรคำ เรคำควร
อธลิษฐคำนขอพรข้อมกคับผถูข้แตล่งเพลงสดกุดบีวล่คำ “ขอเบลิกตคำขข้คำพระองคร์ เพอที่อขข้คำพระองคร์จะเหร็นสลิที่งมหคัศจรรยร์จคำกพระ
รคำชบคัญญคัตลิของพระองคร์ ขข้คำพระองคร์เปป็นคนพเนจรบนแผล่นดลินโลก ขออยล่คำทรงซล่อนพระบคัญญคัตลิของพระองคร์
จคำกขข้คำพระองคร์เสบีย” (เพลงสดกุดบี 119:18,19) โยบอธลิษฐคำนวล่คำ “ขอทรงโปรดสอนขข้คำพระองคร์ถซงสลิที่งทบีที่ขข้คำพระองคร์
มองไมล่เหร็น” (โยบ 34:32)

พระเจข้คำจะทรงโปรดประทคำนสลิที่งใดและทกุกสลิที่งแกล่เรคำทบีที่เรคำปรคำรถนคำเพอที่อทบีที่จะทคคำใหข้เรคำเปป็นผถูข้ปรนนลิบคัตลิทบีที่ดบี
กวล่คำเดลิม เปป็นผถูข้ชนะวลิญญคำณทบีที่ดบีกวล่คำเดลิม เปป็นครลิสเตบียนทบีที่เกลิดผลมคำกกวล่คำเดลิม สลิที่งใดกร็ตคำมเรคำจะขอในควคำมเชอที่อ
และมบีใจเชอที่อ-แตล่พวกเรคำหลคำยคนกร็เหมออนกคับพวกสคำวก คออ อยากมบีควคำมรถูข้โดยไมล่ทซูลขอควคำมรถูข้

ขข้อ 19: “พระเยซซูทรงทราบวข่าเขาอยากทซูลถามพระองคห์ จขงตรทสกทบเขาวข่า “ทข่านททนี้งหลายถามกทนอยซูข่
หรพอวข่า เราหมายความวข่าอะไรททที่พซูดวข่า ‘อทกหนข่อยทข่านกก็จะไมข่เหก็นเรา และตข่อไปอทกหนข่อยทข่านกก็จะเหก็นเรา’”

อบีกครคันี้งทบีที่เรคำเหร็นควคำมทรงสคัพพคัญญถูของพระครลิสตร์ ควคำมรถูข้อคันสมบถูรณร์แบบของพระองคร์เกบีที่ยวกคับใจและ
ควคำมคลิดของมนกุษยร์ทกุกคน พระองคร์ทรงทรคำบวล่คำเหลล่คำสคำวกของพระองคร์ “อยากทซูลถามพระองคห์” คคคำถคำมหนซที่ง 
และพระองคร์ทรงทรคำบอยล่คำงชคัดเจนวล่คำพวกเขคำอยคำกทถูลถคำมเรอที่องอะไร แตล่พระองคร์ไมล่ไดข้ทรงตอบโดยตรงแกล่
คคคำถคำมของพวกเขคำทบีที่ไมล่ถถูกพถูดออกมคำ

สลิที่งทบีที่ทคคำใหข้พวกเขคำงกุนงงตอนนบีนี้กร็คออ กคำรเสดร็จกลคับมคำทบีที่ทรงสคัญญคำไวข้ของพระองคร์-“อบีกหนล่อยทล่คำนกร็จะ
ไมล่เหร็นเรคำ และตล่อไปอบีกหนล่อยทล่คำนกร็จะเหร็นเรคำ” เรคำอคำจคคำดเดคำไดข้วล่คำพวกเขคำยอมรคับขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำพวกเขคำ



กคคำลคังจะสถูญเสบียพระองคร์ไป พวกเขคำเชอที่อวล่คำพระองคร์กคคำลคังตรคัสถซงควคำมมรณคำของพระองคร์ โดยบอกพวกเขคำเกบีที่ยว
กคับเวลคำทบีที่พระองคร์จะตข้องถถูกถวคำยเปป็นเครอที่องบถูชคำ แตล่หคำกนบีที่เปป็นควคำมจรลิง แลข้วพระองคร์ทรงหมคำยควคำมวล่คำอะไร
โดยกคำรทรงสคัญญคำวล่คำอบีกหนล่อยหนซที่งพวกเขคำจะเหร็นพระองคร์อบีก?

เรคำควรหมคำยเหตกุวล่คำองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำไมล่ทรงใหข้คคคำตอบแกล่คคคำถคำมของพวกสคำวก คคคำถคำมเกบีที่ยว
กคับวคำระและวคันทบีที่ทคันี้งหลคำยไมล่คล่อยถถูกตอบในพระวจนะของพระเจข้คำ เรคำจะตข้องไมล่กคคำหนดวคันทบีที่ เรคำจะตข้องไมล่
กคคำหนดเวลคำ “เมอที่อถซงเวลคำครบกทาหนด” พระเจข้คำกร็ทรงกระทคคำกลิจเสมอ และทรงกระทคคำสลิที่งซซที่งไดข้ถถูกกคคำหนดไวข้ลล่วง
หนข้คำแลข้วกล่อนกคำรทรงวคำงรคำกฐคำนของโลก อล่คำนกคำลคำเทบีย 4:4,5 และ 1 เปโตร 1:18-23

พระเยซถูไมล่ไดข้ทรงตอบอยล่คำงเฉพคำะเจคำะจงตล่อคคคำถคำมทบีที่พวกสคำวกอยคำกทบีที่จะถคำม แตล่พระองคร์ทรงเนข้นวลบี
“อทกหนข่อย” หลคังจคำกทบีที่พระองคร์เสดร็จกลคับไปหคำพระบลิดคำไมล่นคำน ซซที่งคงจะเปป็นแคล่ “อบีกหนล่อย” พระองคร์กร็จะ
เสดร็จกลคับมคำเพอที่อรคับพวกเขคำไปอยถูล่กคับพระองคร์ในพระนลิเวศของพระบลิดคำ

พระเยซถูเจข้คำทรงทรคำบวล่คำผถูข้เชอที่อทกุกคนตข้องกคำรสลิที่งใดกล่อนทบีที่เรคำสคำมคำรถทถูลขอดข้วยซนี้คคำ: “และตล่อมคำ กล่อนทบีที่
เขคำรข้องเรบียก เรคำจะตอบ ขณะทบีที่เขคำยคังพถูดอยถูล่ เรคำจะฟฝัง” (อสย. 65:24) พระสคัญญคำเดบียวกคันนบีนี้มบีใหข้แกล่ผถูข้เชอที่อทกุก
คนทบีที่บคังเกลิดใหมล่และถถูกลข้คำงชคคำระดข้วยพระโลหลิตแลข้ว!

มคันนล่คำประทคับใจมคำกๆทบีที่ในขข้อพระคคคำทข้คำยๆเหลล่คำนบีนี้กคำรตรคัสถซง “อบีกหนล่อยหนซที่ง” ปรคำกฏเจร็ดครคันี้ง ถซงแมข้
ตคำมทบีที่มนกุษยร์นคับเวลคำมคันผล่คำนมคำเกออบสองพคันปปแลข้วตคันี้งแตล่พระเยซถูเสดร็จขซนี้นไปหคำพระบลิดคำ มคันกร็เปป็นเพบียง “อบีก
หนล่อยหนซที่ง” เทล่คำนคันี้นตคำมนคำฬลิกคำจคับเวลคำของพระเจข้คำ และแนล่นอนวล่คำอบีกหนล่อยหนซที่งนบีนี้กคคำลคังจะสลินี้นสกุดลงในไมล่ชข้คำ 
เรคำสคำมคำรถคคำดหวคังกคำรเสดร็จกลคับมคำของพระองคร์ไดข้ทกุกเมอที่อ เพรคำะวล่คำไมข่มทสริที่งใดเลยทบีที่ถถูกบคันทซกไวข้ในพระคคัมภบีรร์ทบีที่
ตข้องเกลิดขซนี้นกล่อนกคำรรคับขซนี้นไปของครลิสตจคักร กคำรเสดร็จมคำของพระครลิสตร์เพอที่อรคับผถูข้เชอที่อสคำมคำรถเกลิดขซนี้นไดข้ทกุกเมอที่อ 
มคันอาจเปป็นวคันนบีนี้เลยกร็ไดข้!

ขข้อ 20: “เราบอกความจรริงแกข่ทข่านททนี้งหลายวข่า ทข่านจะรด้องไหด้และครที่ทาครวญ แตข่โลกจะชพที่นชมยรินดท 
และทข่านททนี้งหลายจะทตุกขห์โศก แตข่ความทตุกขห์โศกของทข่านจะกลทบกลายเปป็นความชพที่นชมยรินดท”

มบีขข้อควคำมตรงนบีนี้สคคำหรคับพวกอคัครทถูตในสมคัยทบีที่พวกเขคำมบีชบีวลิตอยถูล่ แตล่ผมคลิดวล่คำพระคคคำทคันี้งขข้อนบีนี้มบีไวข้เพอที่อเปป็น
คคคำบรรยคำยทคัที่วไปเกบีที่ยวกคับสภคำวะของสลิที่งตล่คำงๆทบีที่อยถูล่ระหวล่คำงกคำรเสดร็จมคำครคันี้งแรกและครคันี้งทบีที่สองของพระครลิสตร์ 
ขข้อควคำมนบีนี้มบีไวข้สคคำหรคับผถูข้เชอที่อทกุกคนเรอที่อยมคำจนถซงชคัที่วโมงนบีนี้และเรอที่อยไปจนจบชล่วงเวลคำของยกุคแหล่งพระคกุณนบีนี้

“ทข่านจะรด้องไหด้และครที่ทาครวญ” เมอที่อมคำรบียร์มคักดคำลคำไดข้มคำหคำพวกสคำวกเพอที่อบอกพวกเขคำวล่คำพระเยซถูทรง
เปป็นขซนี้นแลข้ว นคำงกร็พบวล่คำพวกเขคำกคคำลคังรข้องไหข้เปป็นทกุกขร์อยถูล่: “มคำรบียร์จซงไปบอกพวกคนทบีที่เคยอยถูล่กคับพระองคร์แตล่กล่อน
เขากทาลทงรด้องไหด้เปป็นทตุกขห์อยซูข่” (มคำระโก 16:10) เมอที่อพระเยซถูเจข้คำทรงรล่วมเดลินไปกคับสคำวกสองคนนคันี้นบนถนนไปยคัง
หมถูล่บข้คำนเอมมคำอถูสหลคังจคำกกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ของพระองคร์ พระองคร์กร็ตรคัสถคำมพวกเขคำวล่คำ “เมอที่อเดลินมคำนบีที่ดด้วย
หนด้าโศกเศรด้า ทล่คำนโตข้ตอบกคันถซงเรอที่องอะไร” (ลถูกคำ 24:17)

แตล่ถซงแมข้พวกสคำวกจะโศกเศรข้คำและทข้อใจเพรคำะกคำรตรซงองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของพวกเขคำทบีที่กคำงเขน กคำร
โศกเศรข้คำของพวกเขคำกร็จะ “กลคับกลคำยเปป็นควคำมชอที่นชมยลินดบี” ในไมล่ชข้คำเมอที่อพระองคร์ทรงฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ อยล่คำงไร
กร็ตคำม ควคำมหมคำยของพระคคคำขข้อนบีนี้ตข้องไมล่ถถูกจคคำกคัดอยถูล่ทบีที่ชล่วงเวลคำสคันี้นๆนบีนี้เทล่คำนคันี้น เรคำตข้องระลซกเสมอวล่คำกคำรรข้องไหข้



จะเกลิดขซนี้นเมอที่อ “เราไปหาพระบริดา” และนอกจากนทนี้แลด้ว ในระหวล่คำงสคำมวคันนคันี้นทบีที่พระศพของพระเยซถูยคังอยถูล่ใน
อกุโมงคร์ฝฝังศพ

มคันไมล่ชคัดเจนมคำกนคักวล่คำพวกศทตรซูของพระเยซถูกคคำลคังชพที่นชมยรินดทในชล่วงสคำมวคันนบีนี้หรออไมล่หคำกเรคำตคัดสลินโดย
ควคำมกระวนกระวคำยของพวกเขคำเกบีที่ยวกคับกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ทบีที่ทรงพยคำกรณร์ไวข้ของพระองคร์ ผมเชอที่อวล่คำ “ทล่คำน
จะรข้องไหข้และครที่คคำครวญ” หมคำยถซงผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยทบีที่อยถูล่ระหวล่คำงกคำรเสดร็จมคำครคันี้งแรกและครคันี้งทบีที่สองของพระ
ครลิสตร์-ตลอดทคันี้งยกุคครลิสตจคักร ในระหวล่คำงทบีที่พระองคร์ทรงไมล่อยถูล่ ผถูข้เชอที่อทกุกคนจะมบีเหตกุผลมคำกมคำยทบีที่จะรข้องไหข้ 
เหมออนกคับเจข้คำสคำวทบีที่ถถูกแยกขคำดจคำกสคำมบีของเธอ ขณะเดบียวกคันเหลล่คำคนชคัที่วจะชอที่นชมยลินดบี พวกเขคำจะไมล่อยคำกไดข้
และไมล่คคำดหวคังกคำรเสดร็จกลคับมคำขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ พวกเขคำจะกลิน ดอที่ม และรอที่นเรลิง โดยไมล่คลิดถซงนลิรคันดรร์กคำลทบีที่
รออยถูล่เบอนี้องหนข้คำ แตล่วคันหนซที่งพระเยซถูจะเสดร็จมคำอบีกทบี และควคำมชอที่นบคำนของเหลล่คำคนชคัที่วจะกลคับกลคำยเปป็นควคำม
โศกเศรข้คำขณะทบีที่ควคำมโศกเศรข้คำของคนทบีที่ตคำมทคำงพระเจข้คำจะกลคับกลคำยเปป็นควคำมชอที่นชมยลินดบี

เพอที่อนครลิสเตบียนเออ๋ย เรคำตข้องยอมรคับขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำความโศกเศรด้าถถูกเชอที่อมโยงกคับกคำรเดลินทคำงบนโลกนบีนี้ 
แมข้แตล่สคคำหรคับผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยทบีที่อกุทลิศตคัว เรคำเปป็นพวกเดทยวกทนกทบบกุรกุษแหล่งควคำมโศกเศรข้คำ, บกุรกุษผถูข้ “คกุข้นเคยกคับควคำม
ทกุกขร์โศก” พระเยซถูตรคัสวล่คำ “ผถูข้ใดทบีที่รคักบลิดคำมคำรดคำยลิที่งกวล่คำรคักเรคำกร็ไมล่สมกคับเรคำ และผถูข้ใดรคักบกุตรชคำยหญลิงยลิที่งกวล่คำรคัก
เรคำ ผถูข้นคันี้นกร็ไมล่สมกคับเรคำ และผถูข้ใดทบีที่ไมล่รคับเอคำกคำงเขนของตนตคำมเรคำไป ผถูข้นคันี้นกร็ไมล่สมกคับเรคำ” (มธ. 10:37,38)

ชบีวลิตนทนี้คออชล่วงเวลคำแหล่งควคำมโศกเศรข้คำ ควคำมชอที่นชมยลินดบีอยถูล่อบีกฟคำกนคันี้น มคันเปป็นควคำมจรลิงทบีที่วล่คำเรคำชอที่นชม
ยลินดบี “ดข้วยควคำมปปตลิยลินดบีเปป็นลข้นพข้นเหลออทบีที่จะกลล่คำวไดข้ และเตร็มเปปปี่ยมดข้วยสงล่คำรคำศบี” (1 ปต. 1:8) และผถูข้เชอที่อทคันี้ง
หลคำยทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วคออคนกลกุล่มเดบียวเทล่คำนคันี้นทบีที่ยลินี้มไดข้ทคันี้งนนี้คคำตคำและชอที่นชมยลินดบีดข้วยใจทบีที่แตกสลคำย แตล่นบีที่เปป็นยกุค
สมคัยแหล่งควคำมโศกเศรข้คำและกคำรครที่คคำครวญ เปคำโลกลล่คำววล่คำ “เรคำรถูข้อยถูล่วล่คำ บรรดคำสรรพสลิที่งทบีที่ทรงสรข้คำงนคันี้น กคคำลคัง
ครที่คคำครวญและผจญควคำมทกุกขร์ลคคำบคำกเจร็บปวดดข้วยกคันมคำจนทกุกวคันนบีนี้ และไมล่ใชล่สรรพสลิที่งทคันี้งปวงเทล่คำนคันี้น แตล่เรคำทคันี้ง
หลคำยเองดข้วย ผถูข้ไดข้รคับผลแรกของพระวลิญญคำณ ตคัวเรคำเองกร็ยคังครที่คคำครวญคอยจะเปป็นอยล่คำงบกุตร คออทบีที่จะทรงไถล่
กคำยของเรคำทคันี้งหลคำยไวข้” (รม. 8:22,23)

“ความทตุกขห์โศกของทข่านจะกลทบกลายเปป็นความชพที่นชมยรินดท” หญลิงเหลล่คำนคันี้นทบีที่มคำยคังอกุโมงคร์ฝฝังศพทบีที่วล่คำง
เปลล่คำในเชข้คำวคันคอนพระชนมร์นคันี้น พบวล่คำพระผถูข้ชล่วยใหข้รอดทรงเปป็นขซนี้นแลข้ว “กร็ไปจคำกอกุโมงคร์โดยเรร็ว ทคันี้งกลคัวทคันี้งยรินดท
เปป็นอยันมาก วลิที่งนคคำควคำมไปบอกพวกสคำวกของพระองคร์” (มธ. 28:8)

ยอหร์น 20:20 บอกเรคำวล่คำเมอที่อพระเยซถู “ทรงใหข้ (พวกสคำวก) ดถูพระหคัตถร์และสบีขข้คำงของพระองคร์ เมอที่อพวก
สคำวกเหร็นองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำแลข้ว เขากก็มทความยรินดท!” แตล่ “ความทตุกขห์โศกของทข่านจะกลทบกลายเปป็นความชพที่นชม
ยรินดท” จะพบกคำรสคคำเรร็จครบถข้วนของมคันในผถูข้คนของพระเจข้คำเมอที่อพระเยซถูเสดร็จมคำรคับผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยไปอยถูล่กคับ
พระองคร์ในกคำรรคับขซนี้นไปนคันี้น ใชล่แลข้วครคับ “กคำรรข้องไหข้อคำจจะอข้อยอลิที่งอยถูล่สคักคอนหนซที่ง” แตล่คอนนคันี้นกร็ลล่วงเลยไปมคำก
แลข้ว และแนล่นอนวล่คำ “ควคำมชอที่นบคำนจะมคำเวลคำเชข้คำ!” (เพลงสดกุดบี 30:5)

เปคำโลเขบียนถข้อยคคคำหนกุนใจเหลล่คำนบีนี้ไปถซงผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยในครลิสตจคักรทบีที่เมอองโครลินธร์: “เพราะวข่าการทตุกขห์
ยากเลก็กๆนด้อยๆของเรา ซขที่งเรารทบอยซูข่ประเดทดี๋ยวเดทยวนทนี้นจะททาใหด้เรามทสงข่าราศทใหญข่ยริที่งนริรทนดรห์ ดข้วยวล่คำเรคำไมล่ไดข้เหร็น



แกล่สลิที่งของทบีที่เรคำมองเหร็นอยถูล่ แตล่เหร็นแกล่สลิที่งของทบีที่มองไมล่เหร็น เพรคำะวล่คำสลิที่งของซซที่งมองเหร็นอยถูล่นคันี้นเปป็นของไมล่ยคัที่งยอน 
แตข่สริที่งซขที่งมองไมข่เหก็นนทนี้นกก็ถาวรนริรทนดรห์” (2 คร. 4:17,18)

ลถูกคำ 6:24,25 ใหข้ภคำพอคันเปปปี่ยมดข้วยวลิบคัตลิสคคำหรคับคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่ไดข้ปฏลิเสธทบีที่จะรคับขล่คำวประเสรลิฐและเชอที่อใน
พระเยซถูครลิสตร์เจข้คำ:

“แตล่วลิบคัตลิแกล่เจข้คำทคันี้งหลคำยทบีที่มคัที่งมบี เพรคำะวล่คำเจข้คำไดข้รคับสลิที่งทบีที่เลข้คำโลมใจแลข้ว วลิบคัตลิแกล่เจข้คำทคันี้งหลคำยทบีที่อลิที่มหนคคำแลข้ว
เพรคำะวล่คำเจข้คำจะอดอยคำก วลิบคัตลิแกล่เจข้คำทคันี้งหลคำยทบีที่หคัวเรคำะเวลคำนบีนี้ เพรคำะวล่คำเจข้คำจะเปป็นทกุกขร์และรข้องไหข้!”

ถข้คำเรคำรคับแบกกคำงเขนและตลิดตคำมพระเยซถูไปอยล่คำงสคัตยร์ซอที่อ ถข้คำเรคำทนทกุกขร์เพรคำะเหตกุของพระครลิสตร์ เรคำ
กร็สคำมคำรถกลล่คำวรล่วมกคับเปคำโลไดข้วล่คำ “เพรคำะขข้คำพเจข้คำเหร็นวล่คำ ควคำมทกุกขร์ลคคำบคำกแหล่งสมคัยปฝัจจกุบคันนบีนี้ ไมล่สมควรทบีที่จะ
เอคำไปเปรบียบกคับสงล่คำรคำศบีซซที่งจะเผยในเรคำทคันี้งหลคำย” (รม. 8:18)

เรคำผถูข้รคับใชข้พระองคร์อยล่คำงสคัตยร์ซอที่อจะไดข้ยลินพระองคร์ตรคัสวคันหนซที่งวล่คำ “ดบีแลข้ว เจข้คำเปป็นผถูข้รคับใชข้ดบีและสคัตยร์ซอที่อ 
เจข้คำสคัตยร์ซอที่อในของเลร็กนข้อย เรคำจะตคันี้งเจข้คำใหข้ดถูแลของมคำก เจด้าจงปรทดทรข่วมสตุขกทบนายของเจด้าเถริด” (มธ. 25:23)

ขข้อ 21: “เมพที่อผซูด้หญริงกทาลทงจะคลอดบตุตร นางกก็มทความทตุกขห์ เพราะถขงกทาหนดแลด้ว แตข่เมพที่อคลอดบตุตร
แลด้ว นางกก็ไมข่ระลขกถขงความเจก็บปวดนทนี้นเลย เพราะมทความชพที่นชมยรินดทททที่คนหนขที่งเกริดมาในโลก” 

นบีที่คออภคำพประกอบหนซที่งของสภคำวะของครลิสตจคักรระหวล่คำงกคำรเสดร็จมคำครคันี้งแรกและครคันี้งทบีที่สองของพระ
ครลิสตร์ กลล่คำวอบีกนคัยหนซที่ง ตลอดชล่วงเวลคำทคันี้งหมดของยกุคพระคกุณนบีนี้ จะมบีชล่วงเวลคำแหล่งควคำมเจร็บปวดและควคำม
กระวนกระวคำยใจ ชล่วงเวลคำทบีที่ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยจะปรคำรถนคำกคำรชล่วยใหข้พข้นจคำกกคำรทดลองตล่คำงๆ ควคำมทกุกขร์ลคคำบคำก
ตล่คำงๆ และกคำรขล่มเหงซซที่งจะมคำสถูล่ทกุกคนทบีที่ดคคำเนลินชบีวลิตตคำมทคำงพระเจข้คำในพระเยซถูครลิสตร์อยล่คำงแนล่นอน

คคคำกรบีกทบีที่แปลเปป็น “ความทตุกขห์” มบีควคำมหมคำยตรงตคัววล่คำ “ควคำมเจร็บปวดของผถูข้หญลิงทบีที่เจร็บทข้องใกลข้
คลอด” กคำรครที่คคำครวญและกคำรทนควคำมเจร็บปวดคออสภคำวะปกตลิสคคำหรคับครลิสเตบียนขณะทบีที่พระผถูข้ชล่วยใหข้รอดของ
เรคำไมล่ไดข้อยถูล่กคับเรคำในฝฝ่คำยพระกคำย กคำรเสดร็จกลคับมคำของพระองคร์เทล่คำนคันี้นสคำมคำรถนคคำสคันตลิภคำพมคำบนแผล่นดลินโลก
และสคันถวไมตรบีแกล่มนกุษยร์ทคันี้งหลคำย เมอที่อพระเยซถูเสดร็จมคำอบีกทบี ควคำมรถูข้เกบีที่ยวกคับองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำจะปกคลกุมแผล่น
ดลินโลกดกุจนนี้คคำปกคลกุมทะเลอยถูล่ตอนนบีนี้ พญคำมคำรจะถถูกลล่คำมโซล่ไวข้ในเหวลซกนคันี้น (วว. 20:1-3) เมอที่อถซงตอนนคันี้นเทล่คำนคันี้น
เรคำจะมบีสคันตลิสกุขและควคำมมคัที่นคงปลอดภคัยโดยปรคำศจคำกกคำรทดลองและควคำมทกุกขร์ลคคำบคำกตล่คำงๆ

ในมคัทธลิว 24:3 พวกสคำวกทถูลถคำมพระเยซถูวล่คำ “เหตกุกคำรณร์เหลล่คำนบีนี้จะบคังเกลิดขซนี้นเมอที่อไร สลิที่งไรเปป็นหมคำย
สคคำคคัญวล่คำพระองคร์จะเสดร็จมคำ และวคำระสกุดทข้คำยของโลกนบีนี้” พระองคร์ทรงตอบวล่คำ “ระวคังใหข้ดบี อยล่คำใหข้ผถูข้ใดลล่อลวง
ทล่คำนใหข้หลง ดข้วยวล่คำจะมบีหลคำยคนมคำตล่คำงอข้คำงนคำมของเรคำ กลล่คำววล่คำ ‘เรคำเปป็นพระครลิสตร์’ เขคำจะลล่อลวงคนเปป็นอคัน
มคำกใหข้หลงไป ทล่คำนทคันี้งหลคำยจะไดข้ยลินถซงเรอที่องสงครคำมและขล่คำวลออเรอที่องสงครคำม คอยระวคังอยล่คำตอที่นตระหนกเลย 
ดข้วยวล่คำบรรดาสริที่งเหลข่านทนี้จคคำตข้องบคังเกลิดขซนี้น แตล่ทบีที่สกุดปลคำยยคังไมล่มคำถซง เพรคำะประชคำชคำตลิจะลกุกขซนี้นตล่อสถูข้ประชคำชคำตลิ 
รคำชอคำณคำจคักรตล่อสถูข้รคำชอคำณคำจคักร ทคันี้งจะเกลิดกคันดคำรอคำหคำรและโรคระบคำดอยล่คำงรข้คำยแรงและแผล่นดลินไหวในทบีที่
ตล่คำงๆ เหตตุการณห์ททนี้งปวงนทนี้เปป็นขทนี้นแรกแหข่งความทตุกขห์ลทาบาก” (มธ. 24:4-8)

ผมเชอที่อวล่คำครลิสตจคักรจะถถูกรคับขซนี้นไปกล่อนยกุคควคำมทกุกขร์ลคคำบคำกนคันี้นเรลิที่มตข้น และตคำมทบีที่พระคคัมภบีรร์กลล่คำว
ปฏลิปฝักษร์ตล่อพระครลิสตร์จะไมล่ถถูกเผยตคัวจนกวล่คำหลคังจคำกทบีที่ครลิสตจคักรถถูกรคับออกไปจคำกโลกแลข้ว แตล่ครลิสตจคักรวคันนบีนี้



กคคำลคังมทชทวริตอยซูข่ในชล่วงเวลคำทบีที่พระเยซถูทรงพรรณนคำไวข้ในขข้อพระคคคำทบีที่เพลิที่งยกมคำจคำกมคัทธลิวอยล่คำงแนล่นอน วคันเหลล่คำนบีนี้
จะยพดยาวไปอบีกนคำนเทล่คำใดกล่อนกคำรรคับขซนี้นไปนคันี้น เรคำไมล่รถูข้ แตล่เรคำรถูข้วล่คำควคำมหวคังอคันเปปปี่ยมสกุขของครลิสตจคักรคออกคำร
ปรคำกฏอคันเปปปี่ยมสงล่คำรคำศบีของพระเจข้คำยลิที่งใหญล่และพระผถูข้ชล่วยใหข้รอดของเรคำ พระเยซถูครลิสตร์

พระเยซถูกคคำลคังสอนในทบีที่นบีนี้วล่คำชล่วงเวลคำทบีที่อยถูล่ระหวล่คำงกคำรเสดร็จมคำครคันี้งแรกของพระองคร์กคับกคำรเสดร็จมคำครคันี้ง
ทบีที่สองของพระองคร์ (ยกุคพระคกุณ) จะเปป็นชล่วงเวลคำแหล่งควคำมกระวนกระวคำยใจ ควคำมเศรข้คำโศก และควคำมเจร็บ
ปวด-ชล่วงเวลคำทบีที่เหมออนกคับสภคำวะของหญลิงคนหนซที่งทบีที่กคคำลคังจะคลอดบกุตร แตล่ชล่วงเวลคำนบีนี้จะสลินี้นสกุดลงเมอที่อพระเยซถู
ทรงปรคำกฏเปป็นครคันี้งทบีที่สองเพอที่อรคับครลิสตจคักรไปอยถูล่กคับพระองคร์เอง-และเมอที่อวคันเปปปี่ยมสงล่คำรคำศบีนคันี้นมคำถซง เมอที่อเรคำเหร็น
พระเยซถู ควคำมเจร็บปวดและควคำมเศรข้คำโศกจะกลคับกลคำยเปป็นควคำมชอที่นชมยลินดบีทบีที่ยลิที่งใหญล่เหลออเกลินจนควคำมทกุกขร์
ลคคำบคำกทคันี้งปวงจะถถูกลอมเสบีย (2 คร. 4:17,18)

ทคันทบีทบีที่หญลิงคนนคันี้นคลอดบกุตรของเธอ เธอกร็ไมล่จดจคคำควคำมปวดรข้คำวแหล่งกคำรคลอดบกุตรของเธออบีกตล่อไป 
เพรคำะควคำมชอที่นชมยลินดบีของเธอทบีที่เดร็กคนหนซที่งไดข้เกลิดมคำในโลก นบีที่ตรงกคับควคำมจรลิงอคันยลิที่งใหญล่ทบีที่มคันประกคำศ มคันสอที่อ
ถซงควคำมทกุกขร์ตล่คำงๆของเรคำและประกคำศถซงควคำมแนล่นอนและควคำมจคคำเปป็นทบีที่ตข้องมบีควคำมทกุกขร์เหลล่คำนคันี้น มคันชบีนี้ไปยคัง
ควคำมรกุนแรงของพวกมคัน แตล่ในขณะเดบียวกคันมคันกร็ใหข้ควคำมมคัที่นใจแกล่เรคำวล่คำควคำมทกุกขร์เชล่นนบีนี้จะอยถูล่เพบียงชล่วงสคันี้นๆ 
แคล่ประเดบีดี๋ยวเดบียวเทล่คำนคันี้น และจคำกนคันี้นมคันจะกลคับกลคำยเปป็นควคำมชอที่นชมยลินดบี ควคำมปวดรข้คำว ควคำมทกุกขร์ระทม 
และควคำมเจร็บปวดอคันเหลออพรรณนคำของหญลิงคนหนซที่งทบีที่กคคำลคังจะคลอดบกุตรถถูกชดเชยเมอที่อเดร็กคนนคันี้นเกลิดมคำและ
เธอรถูข้จคักควคำมชอที่นชมยลินดบีอคันไรข้ขอบเขตเพรคำะผลแหล่งควคำมปวดรข้คำวของเธอ-เดร็กคนหนซที่งทบีที่เกลิดมคำในโลก

ผถูข้เชอที่อตข้องรถูข้จคักกคำรรล่วมสคำมคัคคบีธรรมกคับควคำมทกุกขร์ทรมคำนของพระเยซถูกล่อนทบีที่เขคำรล่วมแบล่งปฝันสงล่คำรคำศบีของ
พระองคร์: “...เมอที่อเรคำทคันี้งหลคำยทนทกุกขร์ทรมคำนดข้วยกคันกคับพระองคร์นคันี้น กร็เพอที่อเรคำทคันี้งหลคำยจะไดข้สงล่คำรคำศบีดข้วยกคันกคับ
พระองคร์ดข้วย” (รม. 8:17 วรรคหลคัง)

จงสคังเกตวล่คำพระเยซถูตรคัสวล่คำ “เพราะถขงกทาหนดแลด้ว” (“ชทที่วโมงของเธอมาถขงแลด้ว”) พระองคร์ทรงใชข้คคคำ
พถูดเปรบียบเปรยเดลิมซนี้คคำแลข้วซนี้คคำอบีกในกคำรเชอที่อมโยงกคับ “ชคัที่วโมง” ของพระองคร์เอง คออชคัที่วโมงแหล่งควคำมเจร็บปวด
เมอที่อพระองคร์จะทรงสละวคำงชบีวลิตของพระองคร์เพอที่อทบีที่เรคำจะถถูกใหข้บคังเกลิดเขข้คำในครอบครคัวของพระเจข้คำผล่คำนทคำง
ควคำมทกุกขร์ทรมคำน กคำรสลินี้นพระชนมร์ กคำรถถูกฝฝัง และกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ของพระองคร์

ขข้อ 22: “ฉทนใดกก็ดทขณะนทนี้ทข่านททนี้งหลายมทความทตุกขห์โศก แตข่เราจะเหก็นทข่านอทก และใจทข่านจะชพที่นชม
ยรินดท และไมข่มทผซูด้ใดชข่วงชริงความชพที่นชมยรินดทไปจากทข่านไดด้”

สล่วนแรกของพระคคคำขข้อนบีนี้เปป็นเพบียงสรกุปยล่อของทกุกสลิที่งทบีที่องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำไดข้ตรคัสไปแลข้ว โดยเรลิที่ม
ตข้นทบีที่ขข้อ 15 เรอที่อยมคำจนถซงคคคำสอนตอนนบีนี้ แนล่นอนวล่คำพระองคร์กคคำลคังสนทนคำกคับพวกสคำวกโดยตรง แตล่คคคำสอนของ
พระองคร์กร็ใชข้ไดข้กคับผถูข้เชอที่อทกุกคนตคันี้งแตล่กคำรเสดร็จมคำครคันี้งแรกของพระองคร์ไปจนถซงกคำรรคับขซนี้นไปของครลิสตจคักรเชล่น
กคัน

“ไมข่มทผซูด้ใดชข่วงชริงความชพที่นชมยรินดทไปจากทข่านไดด้” ผมมองไมล่เหร็นวล่คำนบีที่จะหมคำยถซงชล่วงเวลคำสคันี้นๆแคล่สบีที่สลิบ
วคันหลคังจคำกกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ไดข้อยล่คำงไร และแนล่นอนวล่คำนบีที่ไมล่นล่คำจะหมคำยถซงชล่วงเวลคำแหล่งควคำมลคคำบคำก ควคำม
ทกุกขร์ยคำก กคำรขล่มเหง และควคำมตคำยซซที่งครลิสตจคักรไดข้พคำนพบในชล่วงแรกๆของมคันอยล่คำงแนล่นอน เรคำทรคำบจคำกพระ



คคัมภบีรร์และจคำกประวคัตลิศคำสตรร์วล่คำครลิสตจคักรยกุคตข้นไดข้พคำนพบกคับควคำมเศรข้คำโศก และควคำมชอที่นชมยลินดบีของพวกเขคำ
กร็ขคำดตอนบล่อยครคันี้งเมอที่อวลิสกุทธลิชนของพระเจข้คำจคคำนวนนคับไมล่ถข้วนประทคับตรคำคคคำพยคำนของตนดข้วยโลหลิตของตน 
อล่คำนบททบีที่เจร็ดของกลิจกคำร (กคำรขวข้คำงหลินใสล่สเทเฟน) กลิจกคำร 12:2 บอกเรคำวล่คำเฮโรด “ไดข้ฆล่คำยคำกอบพบีที่ชคำยของ
ยอหร์นดข้วยดคำบ” คคคำตรคัสตรงนบีนี้จซงนล่คำจะหมคำยถซงกคำรเสดร็จมคำครคันี้งทบีที่สองของพระครลิสตร์ ชล่วงเวลคำเดทยวทบีที่ควคำม
ชอที่นชมยลินดบีทคัที่วโลกอคันไมล่ขคำดตอนและไมล่รถูข้สลินี้นสกุดจะมคำสถูล่ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำย “พระเจข้คำยลิที่งใหญล่และพระผถูข้ชล่วยใหข้รอด
ของเรคำพระเยซถูครลิสตร์” คออผถูข้ทบีที่จะประทานควคำมชอที่นชมยลินดบีนบีนี้ใหข้แกล่เรคำทบีที่ไมล่มบีผถูข้ใดจะชลิงเอคำไปไดข้เลย พระองคร์จะ
ทรงเชร็ดนนี้คคำตคำทกุกหยดและจะไมข่มทกคำรรข้องไหข้ ควคำมเจร็บปฝ่วย ควคำมเจร็บปวดและควคำมเศรข้คำโศกอบีกตล่อไป และจะ
ไมล่มบีความตายอบีกตล่อไป!

ขข้อ 23: “ในวทนนทนี้นทข่านจะไมข่ถามอะไรเราอทก เราบอกความจรริงแกข่ทข่านททนี้งหลายวข่า ถด้าทข่านจะขอสริที่งใด
จากพระบริดาในนามของเรา พระองคห์จะทรงประทานสริที่งนทนี้นใหด้แกข่ทข่าน”

“ในวทนนทนี้น” ชบีนี้ไปยคังวคันทบีที่พระเยซถูจะเสดร็จมคำครคันี้งทบีที่สอง “ทข่านจะไมข่ถามอะไรเราอทก” มบีควคำมหมคำยวล่คำ 
“ทล่คำนทคันี้งหลคำยจะไมล่ถคำมคคคำถคำมตล่คำงๆเรคำ”-นคัที่นคออ พวกเขคำจะไมล่อยคำกถคำมคคคำถคำมตล่คำงๆหรออมบีขข้อซคักถคำมตล่คำงๆ
แบบทบีที่พวกเขคำอยคำกถคำมในขข้อ 19 เพรคำะวล่คำนคัที่นจะเปป็นวคันทบีที่เปปปี่ยมสงล่คำรคำศบีเมอที่อพระเยซถูจะทรงปรคำกฏพรข้อมพระ
กคำย พระองคร์จะทรงถถูกเหร็นโดยผถูข้เชอที่อทกุกคน เรคำจะอยถูล่กคับพระองคร์ในหมถูล่เมฆในฟป้คำอคำกคำศ และเรคำจะนคัที่งทบีที่งคำน
เลบีนี้ยงสมรสนคันี้นในทข้องฟป้คำ-เจข้คำสคำวของพระครลิสตร์กคับพระองคร์ผถูข้เปป็นเจข้คำบล่คำว

เมอที่อพระเยซถูเสดร็จมคำรคับครลิสตจคักรของพระองคร์ เรคำจะไมล่ตด้องการถคำมคคคำถคำมใดๆเพรคำะวล่คำเรคำจะเขข้คำใจ
อยล่คำงถล่องแทข้ถซงควคำมหมคำยของหลคำยสลิที่งเหลล่คำนบีนี้ซซที่งทคคำใหข้เรคำงกุนงงขณะนบีนี้ เปคำโลสรกุปยล่อมคันใน 1 โครลินธร์ 13:10: 
“แตล่เมอที่อควคำมสมบถูรณร์มคำถซงแลข้ว ควคำมบกพรล่องนคันี้นกร็จะสถูญไป”

พระสคัญญคำในตอนทข้คำยของขข้อพระคคคำทบีที่เรคำศซกษคำอยถูล่นบีนี้ถถูกนคคำหนข้คำโดย “แทข้จรลิงแลข้วสองรอบ” ซซที่งเนข้น
ควคำมสคคำคคัญและควคำมแนล่นอนของพระสคัญญคำนบีนี้: “ถด้าทข่านจะขอสริที่งใดจากพระบริดาในนามของเรา พระองคห์จะ
ทรงประทานสริที่งนทนี้นใหด้แกข่ทข่าน!” ในทบีที่นบีนี้องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำทรงรอนี้อฟฟฟื้นและเนข้นยนี้คคำพระสคัญญคำกล่อนหนข้คำนบีนี้ของ
พระองคร์ทบีที่ใหข้แกล่เหลล่คำสคำวกเกบีที่ยวกคับกคำรอธลิษฐคำน และนบีที่ใชข้ไดข้กคับผถูข้เชอที่อทกุกคนในยกุคปฝัจจกุบคันนบีนี้ดข้วยซนี้คคำ สลิที่งใดกร็ตคำมทบีที่
เรคำทถูลขอในคคคำอธลิษฐคำนในพระนคำมของพระเยซถู พระเจข้คำจะประทคำนมคันแกล่เรคำ-แตล่แนล่นอนวล่คำนบีที่ไมล่ไดข้หมคำยควคำม
วล่คำผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยจะอธลิษฐคำนอยล่คำงโงล่เขลคำ เมอที่อเรคำอธลิษฐคำนในพระวลิญญคำณ เรคำกร็คคำดหวคังคคคำตอบไดข้ พระเจข้คำอคำจ
ไมล่ตอบในแบบทบีที่เรคำคคำดไวข้ พระองคร์อคำจไมล่ตอบในแบบทบีที่เรคำคลิดวล่คำพระองคร์ควรตอบ แตล่พระองคร์จะทรงตอบคคคำ
อธลิษฐคำนทกุกเรอที่องของเรคำทบีที่จะเปป็นผลดบีตล่อเรคำและเพอที่อถวคำยเกบียรตลิแดล่พระองคร์

ผมอยคำกเนข้นยนี้คคำวล่คำ “สริที่งใดกก็ตาม” นบีนี้ถถูกจคคำกคัดอยถูล่ทบีที่สลิที่งใดกร็ตคำมทบีที่จะถวคำยเกบียรตลิแดล่พระเจข้คำและเปป็นผลดบี
ตล่อผถูข้เชอที่อ-ไมล่ใชล่สลิที่งโงล่เขลคำตล่คำงๆแบบทบีที่คนเรคำจะขอในเนอนี้อหนคัง แตล่เปป็นสลิที่งตล่คำงๆทบีที่เรคำทถูลขอตคำมทบีที่เรคำถถูกนคคำพคำโดย
พระวลิญญคำณในกคำรอธลิษฐคำน พระเยซถูทรงสคัญญคำวล่คำ “ถข้คำทล่คำนทคันี้งหลคำยเขข้คำสนลิทอยถูล่ในเรคำ และถข้อยคคคำของเรคำฝฝัง
อยถูล่ในทล่คำนแลข้ว ทล่คำนจะขอสลิที่งใดซซที่งทล่คำนปรคำรถนคำ ทล่คำนกร็จะไดข้สลิที่งนคันี้น” (ยอหร์น 15:7)



คคคำกรบีกทบีที่แปลเปป็น “ขอ” (ask) ในสล่วนหลคังของขข้อพระคคคำทบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่นบีนี้แตกตล่คำงอยล่คำงสลินี้นเชลิงจคำก
ทบีที่ถถูกใชข้ในสล่วนแรกของขข้อนบีนี้ ในททที่นทนี้ มทนหมายถขง “การแสวงหาหรพอการเสนอคทาทซูลขอในการอธริษฐาน” แตล่ใน
สล่วนแรกของพระคคคำขข้อนบีนี้มคันหมคำยถซงการถามคทาถามตข่างๆ

ขข้อ 24: “แมด้จนบทดนทนี้ทข่านยทงไมข่ไดด้ขอสริที่งใดในนามของเรา จงขอเถริดแลด้วจะไดด้ เพพที่อความชพที่นชมยรินดทของ
ทข่านจะมทเตก็มเปปปี่ยม”

“แมด้จนบทดนทนี้ทข่านยทงไมข่ไดด้ขอสริที่งใด” ถข้อยคคคำเหลล่คำนบีนี้ของพระเยซถูหมคำยควคำมวล่คำจนถซงขณะนคันี้นพวกสคำวก
ยคังไมล่ไดข้อธลิษฐคำนขอสลิที่งใดโดยทคำงพระนคำมและกคำรเปป็นคนกลคำงของพระครลิสตร์ พวกเขคำไดข้ตลิดตคำมพระองคร์ใน
ฐคำนะครถู พวกเขคำเคคำรพนคับถออพระองคร์ในฐคำนะพระอคำจคำรยร์ของพวกเขคำ พวกเขคำรคักพระองคร์ และดข้วยควคำม
เชอที่อทคันี้งหมดทบีที่พวกเขคำมบีอยถูล่ในตอนนคันี้น พวกเขคำเชอที่อวล่คำพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยคำหร์ แตล่พวกเขคำยคังไมล่ตระหนคัก
วล่คำพระองคร์ทรงเปป็นคนกลคำงผถูข้เดบียวระหวล่คำงพระเจข้คำกคับมนกุษยร์

พระเยซถูไมล่ไดข้กคคำลคังตคักเตออนเหลล่คำสคำวกทบีที่พวกเขคำไมล่ไดข้อธลิษฐคำน พวกเขคำไมข่จทาเปป็นตด้องอธลิษฐคำนเพรคำะวล่คำ
พระองคร์ทรงอยถูล่กคับพวกเขคำในฝฝ่คำยรล่คำงกคำย พระองคร์แคล่กคคำลคังประกคำศหนซที่งในผลทบีที่ตคำมมคำเหลล่คำนคันี้นของควคำม
เปลบีที่ยนแปลงครคันี้งใหญล่ทบีที่กคคำลคังจะเกลิดขซนี้น มคันเหมคำะสมทบีที่พระองคร์จะเสดร็จกลคับไปหคำพระบลิดคำ และหลคังจคำกกคำร
เสดร็จกลคับไปของพระองคร์แลข้ว พวกเขคำจะตข้องอธลิษฐคำนในพระนคำมของพระองคร์และพระเจข้คำจะทรงฟฝังและตอบ
คคคำอธลิษฐคำนตล่คำงๆของพวกเขคำ

“จงขอเถริดแลด้วจะไดด้ เพพที่อความชพที่นชมยรินดทของทข่านจะมทเตก็มเปปปี่ยม” มคันเปป็นไปไมล่ไดข้เลยทบีที่ถข้อยคคคำจะ
แสดงออกถซงสลิทธลิพลิเศษอคันยลิที่งใหญล่ของกคำรอธลิษฐคำน กคำรอธลิษฐคำนคออกกุญแจทบีที่ไขเปปิดคลคังทรคัพยร์แหล่งสวรรคร์ เรคำถถูก
เชอนี้อเชลิญวล่คำ “จงขอแลข้วจะไดข้ จงหคำแลข้วจะพบ จงเคคำะแลข้วจะเปปิดใหข้แกล่ทล่คำน” (มธ. 7:7)

พวกสคำวกจะตข้องอธลิษฐคำน-ไมล่ใชล่แคล่เพอที่อขอกคำรชล่วยใหข้พข้นจคำกควคำมหดหถูล่และควคำมสคับสนงกุนงงของพวก
เขคำเทล่คำนคันี้น แตล่ “เพพที่อความชพที่นชมยรินดทของทข่านจะมทเตก็มเปปปี่ยม” คคคำกรบีกทบีที่แปลเปป็น “เตก็มเปปปี่ยม” มบีควคำมหมคำย
ตรงตคัววล่คำ “เตร็มลข้น” หรออ “เตลิมหรออเตลิมเตร็ม” คคคำตรคัสตรงนบีนี้สอนอยล่คำงชคัดเจนวล่คำควคำมชอที่นชมยลินดบีและควคำมสกุขใน
ชบีวลิตของผถูข้เชอที่อถถูกประสบในหลคำยระดคับ-บคำงคนมบีควคำมชอที่นชมยลินดบีในระดคับทบีที่มคำกกวล่คำคนออที่นๆ มคันเปป็นไปไดข้เชล่น
กคันสคคำหรคับผถูข้เชอที่อทบีที่จะมบีควคำมชอที่นชมยลินดบีและควคำมสกุขบคำงครคำวในระดคับทบีที่สถูงกวล่คำครคำวออที่นๆ

เปคำโลเขบียนไปถซงผถูข้เชอที่อเหลล่คำนคันี้นทบีที่เมอองเธสะโลนลิกคำวล่คำ “จงชอที่นบคำนอยถูล่เสมอ จงอธลิษฐคำนอยล่คำง
สมที่คคำเสมอ!” (1 ธส. 5:16,17) เมอที่อผถูข้เชอที่อคนใดเลลิกอธลิษฐคำน ผถูข้เชอที่อคนนคันี้นกร็เลลิกชอที่นชมยลินดบี เรคำตด้องอธลิษฐคำนอยล่คำง
สมที่คคำเสมอหคำกเรคำหวคังวล่คำจะชอที่นชมยลินดบีเสมอไป เปคำโลกลล่คำววล่คำ “อยล่คำทกุกขร์รข้อนในสลิที่งใดๆเลย แตล่จงทถูลเรอที่องควคำม
ปรคำรถนคำของทล่คำนทกุกอยล่คำงตล่อพระเจข้คำ ดข้วยกคำรอธลิษฐคำน กคำรวลิงวอน กคับกคำรขอบพระคกุณ แลข้วสคันตลิสกุขแหล่ง
พระเจข้คำ ซซที่งเกลินควคำมเขข้คำใจทกุกอยล่คำง จะคกุข้มครองจลิตใจและควคำมคลิดของทล่คำนไวข้ในพระเยซถูครลิสตร์” (ฟป. 4:6,7)

ควคำมชอที่นชมยลินดบีของครลิสเตบียนสล่วนใหญล่แลข้วขซนี้นอยถูล่กคับกคำรอธลิษฐคำนแบบรข้อนรน-แตล่กคำร “อธลิษฐคำน
อยล่คำงสมที่คคำเสมอ” ไมล่ไดข้หมคำยควคำมวล่คำเรคำจะตข้องเทบีที่ยวอธลิษฐคำนเสบียงดคังตลอดทคันี้งวคัน และเรคำไมล่ควรใชข้เวลคำตลอด
ทคันี้งวคันคกุกเขล่คำเชล่นกคัน มคันหมคำยควคำมวล่คำเรคำควรอยถูล่ในททศนคตริของกคำรอธลิษฐคำน มบีจลิตวลิญญคำณแหล่งกคำรอธลิษฐคำน 
ใครล่ครวญ คลิดอยล่คำงอธลิษฐคำนอยถูล่ในใจ



ขข้อ 25: “เราพซูดเรพที่องนทนี้กทบทข่านเปป็นคทาอตุปมา แตข่วทนหนขที่งเราจะไมข่พซูดกทบทข่านเปป็นคทาอตุปมาอทก แตข่จะ
บอกทข่านถขงเรพที่องพระบริดาอยข่างแจข่มแจด้ง”

ในทบีที่นบีนี้พระเยซถูทรงเปปิดเผยวล่คำจะตข้องมบีการเปลทที่ยนแปลงในลทกษณะเฉพาะของกคำรเปปิดเผยควคำมจรลิง 
“คทาอตุปมา” หมคำยถซงวลิธบีตล่คำงๆของคคคำพถูดเปรบียบเปรย และพระองคร์จะไมล่ตรคัสแกล่พวกเขคำในภคำษคำแบบเปรบียบ
เปรยอบีกตล่อไป พระองคร์จะตรคัสอยล่คำงแจล่มแจข้งเกบีที่ยวกคับพระบลิดคำของพระองคร์ กคำรตรคัส “อยข่างแจข่มแจด้ง” หมคำย
ถซงเสรบีภคำพของกคำรพถูด วคำระแหล่งควคำมเตร็มเปปปี่ยมของกคำรพถูด ควคำมเตร็มเปปปี่ยมของกคำรเขข้คำใจไดข้มคำถซงแลข้ว

“แตข่วทนหนขที่ง” (“เวลานทนี้นจะมา”) หมคำยถซงเวลคำนคันี้นหลคังจคำกกคำรเสดร็จขซนี้นสถูล่สวรรคร์ของพระองคร์ไปหคำ
พระบลิดคำเมอที่อพระองคร์จะทรงสล่งพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์มคำเพอที่อสอนพวกเขคำเกบีที่ยวกคับทกุกสลิที่งและทคคำใหข้พวกเขคำระลซก
ถซงทกุกสลิที่งทบีที่พระองคร์ไดข้ตรคัสแกล่พวกเขคำแลข้ว พระเยซถูทรงเรลิที่มแสดงใหข้พวกเขคำเหร็นเกบีที่ยวกคับพระบลิดคำกล่อนวคันเพร็นเท
คอสตร์เสบียอบีก กล่อนพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์เสดร็จลงมคำ และมคันนล่คำสนใจทบีที่สกุดทบีที่จะหมคำยเหตกุวล่คำไมข่มทคทาอตุปมาใดๆใน
จดหมายฝากเหลข่านทนี้นเลย มคันเปป็นกลิจธกุระของพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ทบีที่จะนคคำสลิที่งตล่คำงๆของพระครลิสตร์มคำและอธลิบคำย
พวกมคัน ทคคำใหข้พวกมคันกระจล่คำงแจข้งแกล่เรคำเพอที่อทบีที่พวกมคันจะกลคำยเปป็นสล่วนหนซที่งของเรคำจรลิงๆ

ในวคันทบีที่พระเยซถูทรงเปป็นขซนี้นจคำกอกุโมงคร์ฝฝังศพ พระองคร์เองทรงสอนสคำวกสองคนนคันี้นทบีที่กคคำลคังเดลินทคำงไป
ยคังหมถูล่บข้คำนเอมมคำอถูส ลถูกคำ 24:27 บอกเรคำวล่คำ “พระองคร์จซงทรงเรลิที่มอธลิบคำยพระคคัมภบีรร์ททที่เลก็งถขงพระองคห์ทกุกขข้อใหข้
เขคำฟฝัง เรลิที่มตข้นตคันี้งแตล่โมเสสและบรรดคำศคำสดคำพยคำกรณร์” ในลถูกคำ 24:45 พระองคห์ทรงเปปิดควคำมเขข้คำใจของพวก
เขคำ “เพอที่อจะไดข้เขข้คำใจพระคคัมภบีรร์” พระองคห์ทรงเปป็นผถูข้ทบีที่เปปิดเผยแกล่มคำรบียร์ชคำวมคักดคำลคำวล่คำพระบลิดคำของพระองคร์
ทรงเปป็นพระบลิดคำของเหลล่คำสคำวก พวกพบีที่นข้องของพระองคร์เชล่นกคัน (ยอหร์น 20:17) แตล่กคำรสคคำเรร็จจรลิงอคันครบ
บรลิบถูรณร์และเปป็นอคันสลินี้นสกุดของพระสคัญญคำทบีที่พระเยซถูทรงใหข้ไวข้ไดข้มคำในวคันเพร็นเทคอสตร์นคันี้นเมอที่อพระวลิญญคำณ
บรลิสกุทธลิธิ์ทรงถถูกประทคำนใหข้-พระองคร์ผถูข้ทรงนคคำทคำงผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยเขข้คำสถูล่ “ความจรริงททนี้งมวล” (กรกุณคำอล่คำนยอหร์น 
16:13-15; 1 โครลินธร์ 2:9,10; 1 ยอหร์น 2:20,27)

ไมล่มบีขข้อแกข้ตคัวเลยสคคำหรคับควคำมไมล่รถูข้ฝฝ่คำยวลิญญคำณวคันนบีนี้ เรคำจะไมล่มบีวคันเขข้คำใจพระวจนะของพระเจข้คำทยันั้งหมด
แตล่ผถูข้เชอที่อทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วทกุกคนมบีพระอคำจคำรยร์ผถูข้สอนพระคคัมภบีรร์สถลิตอยถูล่ในใจ (รม. 8:9,14,16; อฟ. 4:30) พระ
คคัมภบีรร์มคำโดยเหลล่คำผถูข้บรลิสกุทธลิธิ์เมอที่อพวกเขคำถถูกดลใจโดยพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์และบคันทซกถข้อยคคคำทบีที่พระเจข้คำไดข้
ประทคำนแกล่พวกเขคำตคำมทบีที่พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ตรคัส ดข้วยเหตกุนบีนี้ เนอที่องจคำกพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ไดด้ประทานพระ
วจนะของพระเจข้คำแลข้ว แนล่นอนวล่คำพระองคร์ทรงสคำมคำรถทบีที่จะสอนเรคำจคำกคลคังทรคัพยร์ของพระคคัมภบีรร์เกบีที่ยวกคับควคำม
จรลิงตล่คำงๆในเรอที่องฝฝ่คำยวลิญญคำณไดข้ ถข้คำเรคำเตร็มใจทบีที่จะศซกษคำคข้นควข้คำเพอที่อสคคำแดงตคัวใหข้เปป็นทบีที่พอพระทคัยพระเจข้คำ ถข้คำ
เรคำเตร็มใจทบีที่จะถถูกนคคำพคำโดยพระวลิญญคำณ มคันกร็แนล่นอนวล่คำเรคำจะสคำมคำรถเขข้คำใจสลิที่งตล่คำงๆทบีที่พระเจข้คำทรงอยากใหด้เรคำ
เขข้คำใจไดข้ 

มบีกคำรเปรบียบเทบียบทบีที่นล่คำสนใจอยถูล่สคำมเรอที่องเกบีที่ยวกคับกคำรอธลิษฐคำนในกคำรศซกษคำคข้นควข้คำของเรคำเมอที่อเรร็วๆนบีนี้:
ในยอหร์น 14:13,14 กคำรอธลิษฐคำนเปป็นขข้อพลิสถูจนร์ถซงอลิทธลิพลอคันทรงฤทธลิธิ์ของพระครลิสตร์ทบีที่มบีกคับพระเจข้คำ

พระบลิดคำนลิรคันดรร์: “สลิที่งใดทบีที่ทล่คำนทคันี้งหลคำยจะขอในนคำมของเรคำ เรคำจะกระทคคำสลิที่งนคันี้น เพอที่อวล่คำพระบลิดคำจะทรงไดข้รคับ
เกบียรตลิทคำงพระบกุตร ถข้คำทล่คำนจะขอสลิที่งใดในนคำมของเรคำ เรคำจะกระทคคำสลิที่งนคันี้น”



ในยอหร์น 15:7 กคำรอธลิษฐคำนเปป็นขข้อพลิสถูจนร์ถซงกคำรรล่วมสคำมคัคคบีธรรมทบีที่มบีชบีวลิตของเหลล่คำสคำวกกคับพระเยซถู
ครลิสตร์เจข้คำ: “ถข้คำทล่คำนทคันี้งหลคำยเขข้คำสนลิทอยถูล่ในเรคำ และถข้อยคคคำของเรคำฝฝังอยถูล่ในทล่คำนแลข้ว ทล่คำนจะขอสลิที่งใดซซที่งทล่คำน
ปรคำรถนคำ ทล่คำนกร็จะไดข้สลิที่งนคันี้น”

ในบททบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่ตอนนบีนี้ ขข้อ 23-26 กคำรอธลิษฐคำนเปป็นขข้อพลิสถูจนร์ถซงควคำมเปป็นผถูข้ใหญล่ฝฝ่คำยวลิญญคำณ
ของผถูข้เชอที่อ ขข้อพลิสถูจนร์ถซงกคำรทบีที่เขคำสคำมคำรถเขข้คำหคำพระบลิดคำดข้วยควคำมมคัที่นใจเหมออนบกุตรคนหนซที่ง: “ในวคันนคันี้นทล่คำนจะ
ไมล่ถคำมอะไรเรคำอบีก เรคำบอกควคำมจรลิงแกล่ทล่คำนทคันี้งหลคำยวล่คำ ถข้คำทล่คำนจะขอสลิที่งใดจคำกพระบลิดคำในนคำมของเรคำ 
พระองคร์จะทรงประทคำนสลิที่งนคันี้นใหข้แกล่ทล่คำน แมข้จนบคัดนบีนี้ทล่คำนยคังไมล่ไดข้ขอสลิที่งใดในนคำมของเรคำ จงขอเถลิดแลข้วจะไดข้ 
เพอที่อควคำมชอที่นชมยลินดบีของทล่คำนจะมบีเตร็มเปปปี่ยม เรคำพถูดเรอที่องนบีนี้กคับทล่คำนเปป็นคคคำอกุปมคำ แตล่วคันหนซที่งเรคำจะไมล่พถูดกคับทล่คำน
เปป็นคคคำอกุปมคำอบีก แตล่จะบอกทล่คำนถซงเรอที่องพระบลิดคำอยล่คำงแจล่มแจข้ง ในวคันนคันี้นพวกทล่คำนจะทถูลขอในนคำมของเรคำ และ
เรคำจะไมล่บอกทล่คำนวล่คำ เรคำจะอข้อนวอนพระบลิดคำเพอที่อทล่คำน”

ขข้อ 26: “ในวทนนทนี้นพวกทข่านจะทซูลขอในนามของเรา และเราจะไมข่บอกทข่านวข่า เราจะอด้อนวอนพระ
บริดาเพพที่อทข่าน”

“ในวทนนทนี้น...” หลคังจคำกกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ เมอที่อพวกสคำวกเขข้คำใจอยล่คำงถล่องแทข้ถซง
ลคักษณะเฉพคำะตคัวแหล่งภคำรกลิจของพระองคร์และพคันธกลิจของพระองคร์บนแผล่นดลินโลก พวกเขคำกร็จะอธลิษฐคำนตล่อ
พระบลิดคำในสวรรคร์ในพระนคำมของพระองคร์ ถซงแมข้จนถซงตอนนคันี้นพวกเขคำยคังไมข่ไดด้อธลิษฐคำนในพระนคำมของ
พระองคร์เพรคำะวล่คำพระองคร์ทรงอยถูล่กคับพวกเขคำในฝฝ่คำยรล่คำงกคำยกร็ตคำม

“และเราจะไมข่บอกทข่านวข่า เราจะอด้อนวอนพระบริดาเพพที่อทข่าน” ควคำมหมคำยตรงนบีนี้กร็คออวล่คำ มคันไมล่จคคำเปป็นทบีที่
พระเยซถูตข้องตรคัสวล่คำพระองคร์จะอธลิษฐคำนตล่อพระบลิดคำในสวรรคร์ใหข้สดคับฟฝังและตอบคคคำอธลิษฐคำนตล่คำงๆของพวก
สคำวก พระองคร์ไมล่เพบียงทรงเปป็นคนกลคำงระหวล่คำงพระเจข้คำกคับมนกุษยร์เทล่คำนคันี้น แตล่พระบลิดคำทรงฟฝังคคคำอธลิษฐคำนตล่คำงๆ
ของเรคำดข้วยควคำมเตร็มพระทคัย (และในขข้อพระคคคำถคัดไปเรคำพบเหตตุผลทบีที่พระองคร์ทรงฟฝังและทรงตอบคคคำอธลิษฐคำน
ตล่คำงๆของลถูกทคันี้งหลคำยของพระองคร์) พระสคัญญคำนบีนี้มบีใหข้แกล่ผซูด้เชพที่อทบุกคน แมข้แตล่คกุณและผมดข้วย

จงฟฝังถข้อยคคคำของพระเยซถูขณะพระองคร์ทรงอธลิษฐคำนเพอที่อเหลล่คำสคำวกของพระองคร์และเพอที่อผถูข้เชอที่อทกุกคน
ตลอดยกุคครลิสตจคักร:

“ขข้คำพระองคร์อธลิษฐคำนเพอที่อเขคำ ขข้คำพระองคร์มลิไดข้อธลิษฐคำนเพอที่อโลก แตล่เพอที่อคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่พระองคร์ไดข้
ประทคำนแกล่ขข้คำพระองคร์ เพรคำะวล่คำเขคำเปป็นของพระองคร์...ขข้คำพระองคร์ไมล่ไดข้ขอใหข้พระองคร์เอคำเขคำออกไปจคำกโลก 
แตล่ขอปกปป้องเขคำไวข้ใหข้พข้นจคำกควคำมชคัที่วรข้คำย...ขด้าพระองคห์มริไดด้อธริษฐานเพพที่อคนเหลข่านทนี้พวกเดทยว แตว่เพมืยิ่อคนทลันั้ง
ปวงทอียิ่จะเชมืยิ่อในขทาพระองครเพราะถทอยคทาของเขา” (ยอหร์น 17:9,15,20)

ขข้อ 27: “เพราะวข่าพระบริดาเองกก็ทรงรทกทข่านททนี้งหลาย เพราะทข่านรทกเราและเชพที่อวข่าเรามาจากพระเจด้า”
ขข้อนบีนี้ตล่อเนอที่องจคำกขข้อกล่อนหนข้คำ ในทบีที่นบีนี้เรคำเหร็นวล่คำองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำทรงรคับรถูข้อยล่คำงเปปปี่ยมเมตตคำเหลออเกลิน

เกบีที่ยวกคับพระคกุณของเหลล่คำสคำวกทบีที่อล่อนแอ โศกเศรข้คำและทข้อใจของพระองคร์ แมข้พวกเขคำอล่อนแอ พระองคร์กร็ทรง
ตระหนคักถซงพระคกุณทบีที่อยถูล่ในใจของพวกเขคำ พวกยลิวในฐคำนะประชคำชคำตลิไดข้ปฏลิเสธพระเยซถู แตล่สลิบเอร็ดคนนคันี้นรคัก
พระองคร์และเชอที่อในพระองคร์วล่คำเปป็นพระเมสสลิยคำหร์ของพวกเขคำ พระองคร์ผถูข้ทรงถถูกสคัญญคำไวข้นคันี้น เรคำควรขอบคกุณ



พระเจข้คำจรลิงๆทบีที่พระเยซถูเจข้คำไมล่ทรงลอมทบีที่จะใหข้เกบียรตลิพระคตุณททที่แทด้จรริง! แมข้เรคำมบีควคำมอล่อนแอและควคำมบกพรล่อง
หลคำยอยล่คำง เมอที่อเรคำเชอที่อในควคำมจรลิงใจทคันี้งหมด พระเจข้คำกร็ไมล่ทรงมองขข้คำมควคำมเชอที่อทบีที่แทข้จรลิงในใจของลถูกๆคนใด
ของพระองคร์

ดคังนคันี้นพระเยซถูจซงตรคัสแกล่สลิบเอร็ดคนนคันี้นวล่คำ “พวกทล่คำนไมล่ตข้องสงสคัยเลยวล่คำพระเจข้คำพระบลิดคำของเรคำทคันี้ง
หลคำยจะทคคำเพอที่อพวกทล่คำน คออทกุกสลิที่งทบีที่พวกทล่คำนจะทถูลขอในนคำมของเรคำ โดยมบีใจเชอที่อ พระบลิดคำในสวรรคร์ของเรคำ
ทรงรคักพวกทล่คำนเพรคำะวล่คำพวกทล่คำนรคักเรคำแลข้ว เพรคำะวล่คำพวกทล่คำนเชอที่อในเรคำแลข้วและในภคำรกลิจสวรรคร์ของเรคำบน
แผล่นดลินโลก”

นบีที่เปป็นขข้อพระคคคำทบีที่ลซกซซนี้งจรลิงๆ มคันมบีมคำกกวล่คำทบีที่เรคำเหร็นแวบแรกเยอะมคำก ควคำมจรลิงในทบีที่นบีนี้ชบีนี้ยด้อนกลทบไป
ยคังกคำรรคับสภคำพมนกุษยร์และชบีนี้ลข่วงหนด้าไปยคังกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ของพระเยซถูและกคำรเสดร็จขซนี้นสถูล่สวรรคร์ของ
พระองคร์ นบีที่คออขข้อเทร็จจรลิงตล่คำงๆทบีที่สคคำคคัญยลิที่งสคคำหรคับควคำมเชอที่อทบีที่เรคำตข้องยซดไวข้ใหข้มคัที่นโดยไมล่หวคัที่นไหว

ประกคำรแรกกร็คออวล่คำ หคำกเรคำยอมเชอที่อ “ควคำมเชอที่อนคันี้นซซที่งครคันี้งหนซที่งทรงมอบไวข้แกล่เหลล่คำวลิสกุทธลิชนแลข้ว” เรคำ
กร็ตข้องเชอที่อวล่คำพระครลิสตร์ไดข้เสดร็จมคำจคำกพระเจข้คำพระบลิดคำ พระองคร์ไมล่เพบียงทรงถถูกสข่งออกมาอยล่คำงเปป็นทคำงกคำรโดย
พระเจข้คำเทล่คำนคันี้น พระองคร์ไดข้เสดร็จมคำโดยควคำมประสงคร์ของพระองคร์เองและทรงสละวคำงชบีวลิตของพระองคร์อยข่าง
เตก็มพระททยดข้วย พระองคร์ไมล่ไดข้ถถูกบคังคคับหรออฝฟนใจใหข้เปป็นผถูข้ลบลข้คำงพระอคำชญคำเพรคำะบคำปของเรคำ พระองคร์ไดข้
เสดร็จเขข้คำมคำในโลกอยล่คำงเตร็มพระทคัย โดยทรคำบวล่คำททาไมพระองคร์ถซงตข้องเสดร็จมคำ (ยอหร์น 10:17,18)

ประกคำรทบีที่สองคออ เรคำตข้องเชอที่อวล่คำพระเยซถูไดข้เสดร็จเขข้คำมคำในโลกโดยมทจตุดประสงคห์หลทกเพพที่อชข่วยคนบาป
ททนี้งหลายใหด้รอด พระองคร์ไดข้เสดร็จมคำ-ไมล่ใชล่เพอที่อรคับกคำรปรนนลิบคัตลิ แตล่เพอที่อทบีที่จะปรนนลิบคัตลิ และประทคำนชบีวลิตของ
พระองคร์เปป็นคล่คำไถล่สคคำหรคับคนเปป็นอคันมคำก พระองคร์ไดข้เสดร็จมคำเพอที่อแสวงหคำและชล่วยผถูข้ทบีที่หลงหคำยไปใหข้รอด 
พระองคร์ไดข้เสดร็จมคำเพอที่อสละวคำงชบีวลิตของพระองคร์เพอที่อทบีที่เรคำจะไดข้มบีชบีวลิต

ประกคำรทบีที่สคำม หคำกเรคำยอมเชอที่อและรคับควคำมเชอที่อนคันี้นซซที่งครคันี้งหนซที่งทรงมอบไวข้กคับเหลล่คำวลิสกุทธลิชนแลข้ว เรคำกร็
ตข้องเชอที่อวล่คำพระเยซถูทรงถถูกตรซงกคำงเขน ทรงถถูกฝฝัง พระองคร์ทรงเปป็นขซนี้นอบีก และพระองคร์ไดข้เสดร็จกลคับไปหคำพระ
บลิดคำ “ตคำมทบีที่มบีเขบียนไวข้ในพระคคัมภบีรร์” แลข้ว (1 คร. 15:1-4)

ขข้อ 28: “เรามาจากพระบริดาและไดด้เขด้ามาในโลกแลด้ว เราจะจากโลกนทนี้ไปถขงพระบริดาอทก”
ในทบีที่นบีนี้พรข้อมกคับกคำรเนข้นยนี้คคำทบีที่ขลคังแตล่กร็เรบียบงล่คำย พระเยซถูทรงประกคำศแหลล่งกคคำเนลิดและปลคำยทคำงแหล่ง

สวรรคร์ของพระองคร์ พระองคร์ไดข้เสดร็จเขด้ามาในโลกในแบบทบีที่ไมล่มบีใครออที่นเคยเขข้คำมคำในโลก และพระองคร์ไดด้เสดก็จ
จคำกโลกนบีนี้ไปในแบบทบีที่ไมล่มบีใครออที่นเคยจคำกโลกนบีนี้ไป พระองคร์ไดข้เสดร็จเขข้คำมคำในโลกโดยควคำมประสงคร์ของพระองคร์
เอง และพระองคร์เสดก็จจากไปแลด้วโดยควคำมประสงคร์ของพระองคร์เอง ชคัที่วอคำยกุนลิรคันดรร์ถถูกสรกุปยล่อในถข้อยแถลงอคัน
เรบียบงล่คำยนบีนี้-กคำรรคับสภคำพมนกุษยร์ กคำรสลินี้นพระชนมร์ กคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ และกคำรเสดร็จขซนี้นสถูล่สวรรคร์ของพระเยซถู
ครลิสตร์เจข้คำ พระบกุตรของพระเจข้คำ ใชล่แลข้วครคับ พระเจข้คำในเนอนี้อหนคัง

ขข้อเทร็จจรลิงสบีที่ประกคำรถถูกกลล่คำวในขข้อพระคคคำทบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่นบีนี้:
1. พระเยซซูไดด้เสดก็จมาจากพระบริดา
2. พระองคห์ไดด้เสดก็จเขด้ามาในโลก



3. พระองคห์กทาลทงจะเสดก็จออกไปจากโลก
4. พระองคห์จะเสดก็จกลทบไปหาพระบริดา
ขข้อเทร็จจรลิงสบีที่ประกคำรนบีนี้สรกุปยล่อประวคัตลิของพระครลิสตร์ของพระเจข้คำ พระผถูข้ชล่วยใหข้รอดของเรคำ พระเยซถูเจข้คำ

ขข้อเทร็จจรลิงประกคำรแรกนคคำเรคำไปสถูล่อดทตกาลนริรทนดรห์ของพระครลิสตร์ เหลล่คำผถูข้รถูข้ภคำษคำกรบีกบอกเรคำวล่คำมบีกคำร
เปลบีที่ยนแปลงทบีที่มบีนคัยสคคำคคัญในคคคำบกุพบท ในขข้อ 27 พระเยซถูตรคัสวล่คำ “ทล่คำนทคันี้งหลคำยเชอที่อแลข้ววล่คำเรคำไดข้ออกมคำจคำก 
(คคคำบกุพบทภคำษคำกรบีกคออ พารา ซซที่งมบีควคำมหมคำยวล่คำ จากกทบ) พระบลิดคำ” พระเยซถูไดข้เสดร็จมคำจากพระบลิดคำ ถซง
กระนคันี้นพระองคร์กร็ทรงอยถูล่กทบพระบลิดคำ ควคำมจรลิงทบีที่ลซกซซนี้งกวล่คำประกคำศมคำกกวล่คำกคำรใหข้เกบียรตลิควคำมเชอที่อนคันี้นของพวก
สคำวก คคคำบกุพบทภคำษคำกรบีก เอก็ค บล่งบอกถซงควคำมเปป็นหนซที่งเดบียวกคันในแกล่นแทข้-ควคำมเปป็นหนซที่งเดบียวกคันของพระ
บลิดคำและพระบกุตรมคำตคันี้งแตล่ตลอดชคัที่วนลิรคันดรร์กคำล มบีคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่ปฏลิเสธควคำมเปป็นพระบกุตรอยถูล่กล่อนแลข้วชคัที่วนลิรคันดรร์
ของพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำและดข้วยเหตกุนบีนี้พวกเขคำจซงไมล่เหร็นควคำมเปป็นหนซที่งเดบียวกคันระหวล่คำงพระเจข้คำพระบลิดคำกคับ
พระเจข้คำพระบกุตร พระเยซถูไมล่ไดข้กลคำยเปป็นพระบกุตรตอนทบีที่พระองคร์ประสถูตลิ-พระองคร์ทรงเปป็นพระบกุตรของพระเจข้คำ
ในเรริที่มแรกนทนี้นกล่อนกคำรรคับสภคำพมนกุษยร์ เมอที่อพระองคร์ประสถูตลิจคำกมคำรบียร์หญลิงพรหมจคำรบี พระองคร์กร็แคล่รคับรล่คำงกคำย
หนซที่งซซที่งเหมออนกคับรล่คำงกคำยของเรคำเพอที่อทบีที่พระองคร์จะสลินี้นพระชนมร์ และในกคำรสลินี้นพระชนมร์พระองคร์กร็ทรงชคคำระหนบีนี้
บคำปนคันี้น

“ใครเลล่คำจะเปป็นผถูข้ปรคับโทษอบีก กร็คออพระครลิสตร์ผถูข้ทรงสลินี้นพระชนมร์แลข้ว และยลิที่งกวล่คำนคันี้นอบีกไดข้ทรงคอน
พระชนมร์ ทรงสถลิต ณ เบอนี้องขวคำพระหคัตถร์ของพระเจข้คำ และทรงอธลิษฐคำนขอเพอที่อเรคำทคันี้งหลคำยดข้วย” (รม. 8:34)

“เหตกุฉะนคันี้นพระองคร์จซงทรงตข้องเปป็นเหมออนกคับพบีที่นข้องทกุกอยล่คำง เพอที่อวล่คำพระองคร์จะไดข้ทรงเปป็นมหคำปกุโรหลิต
ผถูข้กอปรดข้วยพระเมตตคำและควคำมสคัตยร์ซอที่อในกคำรทกุกอยล่คำงซซที่งเกบีที่ยวกคับพระเจข้คำ เพอที่อลบลข้คำงบคำปทคันี้งหลคำยของ
ประชคำชน” (ฮบ. 2:17)

ขข้อเทร็จจรลิงประกคำรทบีที่สองในขข้อพระคคคำของเรคำนบีนี้ครอบคลกุมกคำรประสถูตลิจคำกหญลิงพรหมจคำรบี กคำรรคับ
สภคำพมนกุษยร์ กคำรสลินี้นพระชนมร์ กคำรถถูกฝฝัง และกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำและพระผถูข้ชล่วยใหข้รอด
ของเรคำพระเยซถูครลิสตร์

ขข้อเทร็จจรลิงประกคำรทบีที่สคำมประกคำศเรอที่องกคำรเสดร็จไปจคำกโลกนบีนี้ของพระองคร์ และขข้อเทร็จจรลิงประกคำรทบีที่สบีที่
ประกคำศกคำรเสดร็จกลคับไปหคำพระบลิดคำในสวรรคร์ของพระองคร์ โดยทรงยอนในควคำมสคัมพคันธร์เดลิมตล่อพระเจข้คำเหมออน
ในอดบีตกคำลนลิรคันดรร์

ขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำพระเยซถูไดข้เสดร็จออกมคำจคำกพระบลิดคำเปป็นเรอที่องทบีที่แยกขคำดไมล่ไดข้จคำกขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำ
พระองคร์ไดด้เสดก็จกลทบไปหคำพระบลิดคำ ควคำมเปป็นพระบกุตรของพระองคร์-ขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำพระองคร์ไดข้เสดร็จออกมคำ
จคำกพระบลิดคำ-ไมล่ไดข้บอกเปป็นนคัยวล่คำพระบลิดคำทรงหยกุดทบีที่จะอยถูล่กคับพระองคร์ ในยอหร์น 10:30 พระองคร์ทรงประกคำศ
วล่คำ “เรคำกคับพระบลิดคำของเรคำเปป็นอคันหนซที่งอคันเดบียวกคัน” และใน 8:29 พระองคร์ทรงประกคำศวล่คำ “พระบลิดคำมลิไดข้ทรง
ทลินี้งเรคำไวข้ตคำมลคคำพคัง!”

ขข้อ 29: “เหลข่าสาวกของพระองคห์ทซูลพระองคห์วข่า “ดซูเถริด บทดนทนี้พระองคห์ตรทสอยข่างแจข่มแจด้งแลด้ว มริไดด้ตรทส
เปป็นคทาอตุปมา”



คคคำสคำรภคำพทบีที่พวกอคัครทถูตกลล่คำวในทบีที่นบีนี้มองยข้อนกลคับไปยคังสลิที่งทบีที่พระเยซถูเพลิที่งตรคัสในขข้อ 27 และ 28 ถซงแมข้
พวกเขคำไมล่เขข้คำใจอยล่คำงถล่องแทข้ถซงควคำมหมคำยทคันี้งหมดของพระองคร์ สลิที่งทบีที่พวกเขคำเขด้าใจกร็หนกุนใจพวกเขคำ ทคคำใหข้
พวกเขคำกลคับสดชอที่น และใหข้ควคำมหวคังใหมล่และควคำมมคัที่นใจแกล่พวกเขคำ

ขข้อ 30: “เดทดี๋ยวนทนี้พวกขด้าพระองคห์รซูด้แนข่วข่า พระองคห์ทรงทราบทตุกสริที่ง และไมข่จทาเปป็นททที่ผซูด้ใดจะทซูลถาม
พระองคห์อทก ดด้วยเหตตุนทนี้ขด้าพระองคห์เชพที่อวข่าพระองคห์ทรงมาจากพระเจด้า”

พวกสคำวกในทบีที่นบีนี้ตระหนคักถซงควคำมทรงสคัพพคัญญถูของพระครลิสตร์ พวกเขคำตระหนคักวล่คำพระองคร์ทรงรคับรถูข้ถซง
ควคำมคลิดตล่คำงๆแหล่งใจของพวกเขคำ อยล่คำงไรกร็ตคำม พวกเขคำไมล่เขข้คำใจอยล่คำงถล่องแทข้ถซงสลิที่งทบีที่พระองคร์ตรคัสไปแลข้ว และ
ควคำมหมคำยทบีที่พระองคร์ทรงสอที่อโดยกคำรเสดร็จกลคับไปหคำพระเจข้คำพระบลิดคำ “พระบริดา” สอที่อถซงควคำมสคัมพคันธร์ระหวล่คำง
พล่อกคับลถูกๆ และพวกสคำวกในขณะนคันี้นไมล่เขข้คำใจวล่คำควคำมสคัมพคันธร์ใดมบีอยถูล่ระหวล่คำงพวกเขคำเองกคับพระเยโฮวคำหร์
พระเจข้คำ เพรคำะเหตกุนคันี้น พวกเขคำจซงไมล่เขข้คำใจอยล่คำงถล่องแทข้ถซงควคำมสคัมพคันธร์ระหวล่คำงพระเยซซูกคับพระเจข้คำพระบลิดคำ 
ถซงแมข้พวกเขคำตระหนคักวล่คำพระเยโฮวคำหร์พระเจข้คำทรงเปป็นพระเจข้คำแทด้จรริงองคร์เดบียว พระผถูข้ทรงอยถูล่เหนออทกุกสลิที่ง พระ
ผถูข้สรข้คำงและผถูข้คนี้คคำจกุนสรรพสลิที่งทคันี้งปวง

“ขด้าพระองคห์ททนี้งหลายเชพที่อวข่าพระองคห์ทรงมาจากพระเจด้า” คคคำสคำรภคำพทบีที่พวกสคำวกกลล่คำวในทบีที่นบีนี้จรลิงๆ
แลข้วกร็คออคคคำสคำรภคำพวล่คำพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยคำหร์ ยกตคัวอยล่คำงเชล่น ในยอหร์น 3:2 นริโคเดมทสเรบียกพระเยซถูวล่คำ
“รคับบบี” และประกคำศวล่คำ “พวกขข้คำพเจข้คำทรคำบอยถูล่วล่คำทล่คำนเปป็นครถูทบีที่มคำจคำกพระเจข้คำ” หญริงชาวสะมาเรทยผซูด้นทนี้นทบีที่
บล่อนนี้คคำของยคำโคบตระหนคักวล่คำพระเยซถูทรงเปป็นมคำกกวล่คำมนกุษยร์ นคำงกลล่คำววล่คำ “มคำดถูทล่คำนผถูข้หนซที่งทบีที่เลล่คำถซงสลิที่งสคำรพคัดซซที่ง
ฉคันไดข้กระทคคำ ทล่คำนผถูข้นบีนี้มลิใชล่พระครลิสตร์หรออ” (ยอหร์น 4:29) เมอที่อพระเยซถูทรงเลบีนี้ยงหข้คำพคันคนนคันี้นดข้วยขนมปฝังขข้คำว
บคำรร์เลยร์หข้คำกข้อนกคับปลคำเลร็กๆสองตคัว คนเหลล่คำนคันี้นทบีที่เหร็นกคำรอคัศจรรยร์นคันี้นกร็กลล่คำววล่คำ “แทข้จรลิงทล่คำนผถูข้นบีนี้เปป็นศคำสดคำ
พยคำกรณร์นคันี้นทบีที่ทรงกคคำหนดใหข้เขข้คำมคำในโลก” (ยอหร์น 6:14)

ในขณะนคันี้นชนชคำตลิอลิสรคำเอลกคคำลคังรอคอยพระเมสสลิยคำหร์ของพวกเขคำ รอคอยจอมกษคัตรลิยร์-แตล่พวกเขคำไมล่
ไดข้รคับรถูข้ถซงกคำรเปลบีที่ยนแปลงมหคำศคำลทบีที่จะเกลิดขซนี้น คออกคำรเปลบีที่ยนแปลงตล่คำงๆทบีที่จะแตกตล่คำงไปจคำกสลิที่งทบีที่พวกเขคำไดข้คลิด
ไวข้และคคำดหวคังเกบีที่ยวกคับอคำณคำจคักรนคันี้นทบีที่จะถถูกสถคำปนคำเมอที่อพระเมสสลิยคำหร์เสดร็จมคำ พวกสคำวกไมล่รถูข้เลยวล่คำสลิที่งตล่คำงๆ
บนแผล่นดลินโลกจะเปป็นอยล่คำงไรเมอที่อพระเยซถูเสดร็จกลคับไปหคำพระบลิดคำในสวรรคร์และพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ไดข้เสดร็จ
มคำเพอที่อสถลิตอยถูล่บนแผล่นดลินโลก และจนถซงทบีที่สกุดแลข้วพวกเขคำกร็หวคังวล่คำพระเยซถูจะทรงสถคำปนคำอคำณคำจคักรนคันี้นและ
ชล่วยชนชคำตลิอลิสรคำเอลใหข้พข้นจคำกพวกโรมคัน กระนคันี้นในควคำมสคับสนทคันี้งหมดและกคำรขคำดควคำมเขข้คำใจของพวกเขคำ 
พวกเขคำกร็พรข้อมใจกคันรคับสคำรภคำพวล่คำพระองคร์ไดข้เสดร็จมคำจคำกพระเจข้คำ

ขข้อ 31: “พระเยซซูตรทสตอบเขาวข่า “เดทดี๋ยวนทนี้ทข่านททนี้งหลายเชพที่อแลด้วหรพอ”
โดยกคำรถคำมคคคำถคำมนบีนี้พระเยซถูทรงทข้คำทคำยควคำมเชอที่อของพวกเขคำ มคันเปป็นควคำมจรลิงทบีที่วล่คำในนคัยสคคำคคัญจรลิงๆ

แลข้วพวกเขคำไมล่ไดข้เชอที่อพระองคร์วล่คำทรงเปป็นพระเมสสลิยคำหร์ทบีที่ถถูกสคัญญคำไวข้ และพวกเขคำเชอที่อวล่คำพระองคร์ไดข้เสดร็จออก
มคำจคำกพระเจข้คำ แตล่ภคำยใตข้กคำรทดสอบอคันหนคักหนล่วงทบีที่รอคอยอยถูล่เบอนี้องหนข้คำ ควคำมเชอที่อของพวกเขคำจะถถูกสคัที่น
คลอนจนถซงรคำกฐคำนของมคันเลย ควคำมเชอที่อของพวกเขคำเปป็นของแทข้ แตล่ไมล่แขร็งแกรล่งเหมออนอยล่คำงทบีที่พวกเขคำคคำดไวข้



จงสคังเกตวล่คำพระเยซถูทรงถคำมคคคำถคำมนบีนี้: “เดอีดี๋ยวนอีนั้ทข่านททนี้งหลายเชพที่อแลด้วหรพอ?” กลล่คำวอบีกนคัยหนซที่งกร็คออ 
“ทล่คำนทคันี้งหลคำยเชอที่อขณะทบีที่เรคำยคังอยถูล่กคับพวกทล่คำน แตล่พวกทล่คำนจะทคคำอยล่คำงไรเมอที่อเรคำถถูกจคับกกุม ถถูกปรคับโทษ และถถูก
ตรซงทบีที่กคำงเขน? พวกทล่คำนจะทคคำอยล่คำงไรเมอที่อเรคำถถูกประกคำศวล่คำตคำยเสบียแลข้วและศพของเรคำถถูกวคำงไวข้ในอกุโมงคร์?”

อคันทบีที่จรลิงแลข้ว พระองคร์กคคำลคังเตออนพวกเขคำใหข้ระวคังควคำมมคัที่นใจในตคัวเอง ซซที่งเปป็นคคคำเตออนทบีที่แมข้แตล่ผถูข้เชอที่อทบีที่
อยถูล่ฝฝ่คำยวลิญญคำณมคำกทบีที่สกุดกร็ตข้องกคำร เรคำไมล่ตระหนคักถซงควคำมอล่อนแออคันสกุดขบีดแหล่งใจของเรคำเอง คกุณจะสคังเกต
เหร็นวล่คำพระเยซถูไมล่เคยชมพวกสคำวกของพระองคร์จนเหลลิงเลย เคลร็ดลคับทบีที่แทข้จรลิงแหล่งควคำมแขร็งแกรล่งฝฝ่คำยวลิญญคำณ
และควคำมหนคักแนล่นมคัที่งคงไมล่ใชล่ควคำมมคัที่นใจในตคัวเอง แตล่เปป็นกคำรไมล่ไวข้วคำงใจตคัวเองและควคำมถล่อมใจอคันลซกลนี้คคำ เมอที่อ
เรคำตระหนคักวล่คำจรลิงๆแลข้วเรคำอล่อนแอขนคำดไหน เมอที่อนคันี้นเรคำจซงเขข้มแขร็งในควคำมเชอที่อนคันี้น ใน 2 โครลินธร์ 12:10 อคัคร
ทถูตเปคำโลประกคำศวล่คำ “ขข้คำพเจข้คำจซงชอที่นใจในควคำมอล่อนแอของขข้คำพเจข้คำ ในกคำรถถูกวล่คำกลล่คำวตล่คำงๆ ในกคำรขคัดสน ใน
กคำรถถูกขล่มเหง ในกคำรยคำกลคคำบคำก เพราะวข่าขด้าพเจด้าอข่อนแอเมพที่อใด ขด้าพเจด้ากก็จะแขก็งแรงมากเมพที่อนทนี้น!” 

ขข้อ 32: “ดซูเถริด เวลาจะมา เวลานทนี้นกก็ถขงแลด้ว ททที่ทข่านจะตด้องกระจทดกระจายไปยทงททที่ของทข่านทตุกคน และ
จะทรินี้งเราไวด้แตข่ผซูด้เดทยว แตข่เราหาไดด้อยซูข่ผซูด้เดทยวไมข่ เพราะพระบริดาทรงสถริตอยซูข่กทบเรา” 

“ดซูเถริด!” พระเยซถูทรงใชข้คคคำนบีนี้เพอที่อดซงดถูดควคำมสนใจของพวกสคำวก “ทข่านททนี้งหลายจะตด้อง
กระจทดกระจายไป” ใชล่แลข้วครคับ เวลคำนคันี้นไดข้มคำถซงแลข้วเมอที่อพระผถูข้เลบีนี้ยงตข้องถถูกตบีและแกะฝถูงนคันี้นจะกระจคัดกระจคำย
ไป “...ยทงททที่ของทข่านทตุกคน” นคัที่นคออ ทกุกคนจะคข้นหคำทบีที่หลบภคัยของตคัวเอง ทบีที่ซล่อนตคัวของตนเอง

ไมข่มททบีที่หลบภคัยสคคำหรคับพระเยซถู ถข้คำภคำรกลิจของพระองคร์บนแผล่นดลินโลกจะตข้องถถูกกระทคคำใหข้สคคำเรร็จ ถข้คำคน
บคำปทคันี้งหลคำยทบีที่หลงหคำยจะตข้องถถูกชล่วยใหข้รอดพข้นจคำกคล่คำจข้คำงของบคำปและควคำมตคำย พระองคร์กร็ตข้องเผชลิญกคับกคำร
ไตล่สวน กคำรเฆบีที่ยนตบี มงกกุฎหนคำม และกคำงเขน พระองคร์จะถถูกทลินี้งไวข้ตคำมลคคำพคังโดยเหลล่คำสคำวกของพระองคร์ 
กระนคันี้นพระองคร์กร็ตรคัสถข้อยคคคำแหล่งกคำรปลอบประโลมใจแกล่พวกเขคำ แมข้แตล่ในชคัที่วโมงนบีนี้:

“เราหาไดด้อยซูข่ผซูด้เดทยวไมข่ เพราะพระบริดาทรงสถริตอยซูข่กทบเรา” ใครบคำงคนอคำจถคำมวล่คำ “คคคำอธลิษฐคำนของ
พระเยซถูบนกคำงเขนขคัดแยข้งกคับคคคำตรคัสของพระองคร์ในทบีที่นบีนี้ไมล่ใชล่หรออ? เมอที่อพระเยซถูทรงรข้องออกมคำวล่คำ ‘พระเจข้คำ
ของขข้คำพระองคร์ พระเจข้คำของขข้คำพระองคร์ ไฉนพระองคร์ทรงทอดทลินี้งขข้คำพระองคร์เสบีย?’ พระเจข้คำไมล่ไดข้ทรงทรินี้ง
พระองคร์ไปแลข้วจรลิงๆหรออ?” ใชล่แลข้วครคับ พระเจข้คำทรงทอดทลินี้งพระองคร์แลข้วจรลิงๆในฐานะบตุตรมนตุษยห์ พระเยซถู
ทรงเปป็นมนกุษยร์พอๆกคับทบีที่เรคำเปป็นมนกุษยร์ (รม. 8:3; ฮบ. 2:9,17) พระองคร์ทรงเปป็นมนกุษยร์ในทกุกดข้คำนเหมออนกคับเรคำ
ยกเวข้นบคำปดคันี้งเดลิมของมนกุษยร์ อยล่คำงไรกร็ตคำม พระเยซถูทรงเปป็นพระเจด้าอยล่คำงแทข้จรลิงพอๆกคับทบีที่พระองคร์ทรงเปป็น
มนกุษยร์ (ยอหร์น 1:1,18; 10:30; 2 คร. 5:19) ในฐคำนะมนกุษยร์บนกคำงเขนนคันี้นทบีที่ชคคำระหนบีนี้บคำป พระองคร์ทรงถถูกทอด
ทลินี้งเสบียแลข้วโดยพระเจข้คำ พระเจข้คำทรงทอดพระเนตรดถูบคำปไมล่ไดข้ และพระเยซถูทรงแบกบคำปทคันี้งหลคำยของเรคำไปใน
พระกคำยของพระองคร์เองและตรซงบคำปเหลล่คำนคันี้นเสบียทบีที่กคำงเขน (1 ปต. 2:24) ใชล่แลข้วครคับ พระเจข้คำทรงหคันพระ
พคักตรร์ของพระองคร์ไปเสบียจรลิงๆและพระเยซถูทรงสลินี้นพระชนมร์อยล่คำงเดบียวดคำย-แตล่ในฐานะพระบตุตรนริรทนดรห์ของ
พระเจด้า ซซที่งเทล่คำเทบียมรล่วมกคันกคับพระบลิดคำมคำตคันี้งแตล่เรลิที่มแรกนคันี้น ในพระทรวงของพระบลิดคำ (ยอหร์น 1:18) พระ
ครลิสตร์ไมข่ไดด้ถถูกทอดทลินี้งโดยพระบลิดคำ ควคำมเปป็นหนซที่งเดบียวกคันทบีที่เปป็นนลิรคันดรร์นคันี้นไมล่เคยขคำดตอนเลย-และจะไมล่มบีวคัน
ขคำดตอนดข้วย



ควคำมจรลิงฝฝ่คำยวลิญญคำณอคันลนี้คคำลซกนบีนี้ไมล่สคำมคำรถถถูกอธลิบคำยในภคำษคำของมนกุษยร์ธรรมดคำไดข้ แตล่นบีที่ยลิที่งทคคำใหข้มคัน
วลิเศษมคำกขซนี้นไปใหญล่ นบีที่เปป็นพยคำนรคับรองควคำมยลิที่งใหญล่ของพระเจข้คำ ในพระครลิสตร์ควคำมครบบรลิบถูรณร์ทคันี้งสลินี้นแหล่งตรบี
เอกคำนกุภคำพดคคำรงอยถูล่ในฝฝ่คำยรล่คำงกคำย (คส. 2:9,10) ในฐานะพระเจทาในเนพนี้อหนทงพระเยซถูไมล่เคยถถูกทอดทลินี้งโดยพระ
บลิดคำเลย แตล่ในฐคำนะบกุตรมนกุษยร์ในกคำรถถูกดถูหมลิที่นเหยบียดหยคำมของพระองคร์ พระองคร์ทรงถถูกทอดทลินี้งโดยพระเจข้คำ
และมนกุษยร์ (ฟป. 2:5-8)

ขข้อ 33: “เราไดด้บอกเรพที่องนทนี้แกข่ทข่าน เพพที่อทข่านจะไดด้มทสทนตริสตุขในเรา ในโลกนทนี้ทข่านจะประสบความทตุกขห์
ยาก แตข่จงชพที่นใจเถริด เพราะวข่าเราไดด้ชนะโลกแลด้ว”

มบีกคำรทดสอบ กคำรทดลอง ควคำมทกุกขร์ลคคำบคำกตล่คำงๆในโลก เชล่นเดบียวกคับจากโลก “ในโลก” คออสถคำนทบีที่
แหล่งกคำรทดสอบ ตรคำบใดทบีที่ครลิสเตบียนทคันี้งหลคำยมบีชบีวลิตอยถูล่บนแผล่นดลินโลกนบีนี้ พวกเขคำจะทนทกุกขร์จคำกควคำมอล่อนแอ
ตล่คำงๆและควคำมเปรคำะบคำงตล่คำงๆแหล่งควคำมเปป็นมนกุษยร์ แตล่แนล่นอนพอๆกคับทบีที่ “ในโลก” เรคำจะมบีควคำมทกุกขร์ลคคำบคำก
และควคำมปวดรข้คำวใจ มคันกร็แนล่นอนพอๆกคันทบีที่ “ในพระครวิสตร” เรคำมบีสคันตลิสกุขเกลินควคำมเขข้คำใจทกุกอยล่คำง ในพระ
ครลิสตร์ไมล่มบีกคำรปรคับโทษเลย ในพระครลิสตร์เรคำมบีชบีวลิตนลิรคันดรร์ ในพระครลิสตร์เรคำมบีควคำมมคัที่นใจและควคำมหวคัง และใน
พระองคร์เรคำจะเขข้คำนครขคำวดกุจมกุกดคำนคันี้น โลกขโมยสคันตลิสกุขของเรคำไปไมล่ไดข้ และเจข้คำแหล่งโลกนบีนี้ทคคำลคำยสคันตลิสกุขนคันี้น
ไมล่ไดข้เชล่นกคัน แตล่เรคำตข้องจดจคคำไวข้วล่คำผถูข้เชอที่อมบีชบีวลิตอยถูล่โดยควคำมเชอที่อ และสคันตลิสกุขมคำโดยทคำงพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำเพทยงผซูด้
เดทยวเทล่คำนคันี้น “เหตตุฉะนทนี้นเมพที่อเราเปป็นคนชอบธรรมเพราะความเชพที่อแลด้ว เราจขงมทสทนตริสตุขกทบพระเจด้าทางพระเยซซู
ครริสตห์องคห์พระผซูด้เปป็นเจด้าของเรา” (รม. 5:1)

“เราไดด้บอกเรพที่องนทนี้แกข่ทข่าน เพพที่อทข่านจะไดด้มทสทนตริสตุขในเรา” หลคังจคำกกลล่คำวชคัดเจนเปป็นครคันี้งสกุดทข้คำยไปแลข้ว
เกบีที่ยวกคับชคัที่วโมงอคันนล่คำกลคัวนคันี้นทบีที่รอคอยพระองคร์อยถูล่เบอนี้องหนข้คำ พระเยซถูกร็ทรงกลล่คำวปปิดถข้อยคคคำหนกุนใจของพระองคร์ 
คออถข้อยคคคำทบีที่จะรคับประกคันพวกสคำวกเรอที่องชคัยชนะ สคันตลิสกุขทบีที่พระองคร์ตรคัสถซงในทบีที่นบีนี้เปป็นสลิที่งทบีที่เรคำมบีไดข้โดยกคำรรล่วม
สนลิทกคับพระองคร์เทล่คำนคันี้นขณะทบีที่เรคำมบีชบีวลิตดคคำรงอยถูล่ในควคำมเชอที่อและดคคำเนลินโดยควคำมเชอที่อ-และไมล่มบีขข้อสงสคัยในหคัว
ของผมเลยวล่คำเมอที่อพระเยซถูทรงถถูกจคับกกุมและพวกศคัตรถูของพระองคร์นคคำตคัวพระองคร์ไปเพอที่อทบีที่จะตรซงกคำงเขน พวก
สคำวกไดข้เรบียนรถูข้วล่คำสคันตลิสกุขนคันี้นมบีอยถูล่ในพระองคร์เพบียงผถูข้เดบียว!

“ในโลกนทนี้ทข่านจะประสบความทตุกขห์ยาก”-แตล่ขอบคกุณพระเจข้คำสคคำหรคับสล่วนทบีที่เหลออของพระคคคำขข้อนบีนี้: “จง
ชมืยิ่นใจเถวิด เพราะวข่าเราไดด้ชนะโลกแลด้ว!” พระเยซถูไดข้เสดร็จมคำจคำกพระทรวงของพระบลิดคำ เสดร็จเขข้คำมคำในโลกโดย
ประสถูตลิจคำกหญลิงคนหนซที่ง รคับรล่คำงกคำยหนซที่งซซที่งเหมออนกคับรล่คำงกคำยของเรคำ ทรงถถูกทคคำใหข้เปป็นเหมออนพวกพบีที่นข้องของ
พระองคร์ทกุกประกคำร (แตล่ปรคำศจคำกบคำป) และในรล่คำงกคำยนคันี้นพระองคร์ไดข้ทรงพลิชลิตโลก เนอนี้อหนคัง พญคำมคำร ควคำม
ตคำย นรก และหลกุมศพแลข้ว ไมล่แปลกเลยทบีที่ยอหร์นผถูข้เปป็นทบีที่รคักเขบียนไวข้วล่คำ “พระองคร์ผถูข้สถลิตอยถูล่ในทล่คำนทคันี้งหลคำยเปป็น
ใหญล่กวล่คำผถูข้นคันี้นทบีที่อยถูล่ในโลก” (1 ยอหร์น 4:4)

พญคำมคำรมบีอคคำนคำจมคำก แตล่พระครลิสตร์ของเรคำทรงเปปปี่ยมดด้วยอทานาจทลันั้งสวินั้น พระองคร์ทรงประจคันหนข้คำ
ซคำตคำนและพลิชลิตมคันแลข้ว (มธ. 4:1-11) เนอที่องจคำกนบีที่เปป็นควคำมจรลิง เรคำจซงมบีควคำมมคัที่นใจวล่คำเรคำเปป็นมคำกกวล่คำผถูข้พลิชลิต
โดยทคำงพระองคร์ เรคำอยถูล่ในโลก แตล่เรคำไมล่ใชล่ของโลก เรคำอยถูล่ในโลก แตล่เรคำไมล่เดลินตามแบบของโลก-และเรคำไมล่
เดลินตคำมลคคำพคังดข้วย มคันเปป็นควคำมจรลิงทบีที่วล่คำเรคำจะถถูกทดสอบ เรคำจะเจอกคำรขล่มเหง เรคำจะเผชลิญควคำมทกุกขร์ลคคำบคำก 



แตล่เรคำกลล่คำวรล่วมกคับเปคำโลไดข้วล่คำ “เพราะขด้าพเจด้าเชพที่อมทที่นวข่า แมด้ความตาย หรพอชทวริต หรพอบรรดาทซูตสวรรคห์ หรพอ
เจด้าผซูด้ครอบครองอาณาจทกร หรพอเจด้าผซูด้มทอทานาจ หรพอสริที่งซขที่งอยซูข่ในปปัจจตุบทนนทนี้ หรพอสริที่งซขที่งจะมาในภายหนด้า หรพอซขที่งสซูง
หรพอซขที่งลขก หรพอสริที่งอพที่นใดๆททที่ไดด้ทรงสรด้างแลด้วนทนี้น จะไมข่สามารถกระททาใหด้เราททนี้งหลายขาดจากความรทกของ
พระเจด้า ซขที่งมทอยซูข่ในพระเยซซูครริสตห์องคห์พระผซูด้เปป็นเจด้าของเราไดด้” (รม. 8:38, 39)

ผมขอบคกุณพระเจข้คำทบีที่เรคำไมล่ไดข้ถถูกเรบียกใหข้กข้คำวไปในรอยทบีที่พระเยซถูไมล่ไดข้ทรงกข้คำวไปกล่อนหนข้คำเรคำแลข้ว โลก
วคันนบีนี้จรลิงๆแลข้วกร็เปป็นเหมออนโลกในสมคัยทบีที่พระเยซถูเสดร็จเขข้คำมคำตอนนคันี้น และพระเยซถูครลิสตร์ทรงเปป็นในวคันนบีนี้เหมออน
กคับทบีที่พระองคร์ทรงเปป็นในตอนนคันี้น (ฮบ. 13:8) ดคังนคันี้นพระองคร์จซงกคคำลคังตรคัสแกล่เรคำ เหมออนกคับทบีที่พระองคร์ไดข้ตรคัสแกล่
เหลล่คำสคำวกของพระองคร์วล่คำ “จงชอที่นใจเถลิด เพรคำะวล่คำเรคำไดข้ชนะโลกแลข้ว!” 1 ยอหร์น 5:4 บอกเรคำวล่คำ “ผถูข้ใดทบีที่บคังเกลิด
จคำกพระเจข้คำ กร็มบีชคัยชนะตล่อโลก และนบีที่แหละเปป็นชคัยชนะซซที่งไดข้มบีชคัยตล่อโลก คคือความเชคืที่อของเราทยันั้งหลายนทที่เอง”

และสกุดทข้คำยแลข้ว ในวลิวรณร์ 3:21 เรคำมบีพระสคัญญคำทบีที่เปปปี่ยมสงล่คำรคำศบี: “ผถูข้ใดมบีชคัยชนะ เรคำจะใหข้ผถูข้นคันี้นนคัที่งกคับ
เรคำบนพระทบีที่นคัที่งของเรคำ เหมออนกคับทบีที่เรคำมบีชคัยชนะแลข้ว และไดข้นคัที่งกคับพระบลิดคำของเรคำบนพระทบีที่นคัที่งของพระองคร์!”

ในพระคคคำขข้อสกุดทข้คำยนบีนี้ของบททบีที่ 16 พระเยซถูเจข้คำทรงสรกุปยล่อเหตกุผลเหลล่คำนคันี้นทบีที่พระองคร์ตรคัสสลิที่งตล่คำงๆทบีที่มบี
อยถูล่ในคคคำเทศนคำนบีนี้ทคันี้งหมด: ทกุกสลิที่งทบีที่พระองคร์ไดข้ตรคัสไปนคันี้นลข้วนเพอที่อบรรลกุจกุดประสงคร์อคันยลิที่งใหญล่หนซที่งเดบียวนบีนี้-เพอที่อผถูข้
เชอที่อทคันี้งหลคำยจะไดข้มบีสคันตลิสกุขภคำยในโดยทคำงควคำมเชอที่อในพระเยซถูและโดยทคำงกคำรรล่วมสนลิทอคันใกลข้ชลิดกคับพระองคร์ 
“พระองคห์ทรงเปป็นสทนตริสตุขของเรา” (อฟ. 2:14)



บทททที่ 17
17:1 พระเยซถูตรคัสดคังนคันี้นแลข้ว พระองคร์กร็ทรงแหงนพระพคักตรร์ขซนี้นดถูฟป้คำและตรคัสวล่คำ “พระบลิดคำเจข้คำขข้คำ ถซงเวลคำแลข้ว 
ขอทรงโปรดใหข้พระบกุตรของพระองคร์ไดข้รคับเกบียรตลิ เพอที่อพระบกุตรจะไดข้ถวคำยเกบียรตลิแดล่พระองคร์
17:2 ดคังทบีที่พระองคร์ไดข้ทรงโปรดใหข้พระบกุตรมบีอคคำนคำจเหนออเนอนี้อหนคังทคันี้งสลินี้น เพอที่อใหข้พระบกุตรประทคำนชบีวลิตนลิรคันดรร์
แกล่คนทคันี้งปวงทบีที่พระองคร์ทรงมอบแกล่พระบกุตรนคันี้น
17:3 และนบีที่แหละคออชบีวลิตนลิรคันดรร์ คออทบีที่เขคำรถูข้จคักพระองคร์ ผถูข้ทรงเปป็นพระเจข้คำเทบีที่ยงแทข้องคร์เดบียว และรถูข้จคักพระเยซถู
ครลิสตร์ทบีที่พระองคร์ทรงใชข้มคำ
17:4 ขข้คำพระองคร์ไดข้ถวคำยเกบียรตลิแดล่พระองคร์ในโลก ขข้คำพระองคร์ไดข้กระทคคำพระรคำชกลิจทบีที่พระองคร์ทรงใหข้ขข้คำ
พระองคร์กระทคคำนคันี้นสคคำเรร็จแลข้ว
17:5 บคัดนบีนี้ โอ พระบลิดคำเจข้คำขข้คำ ขอทรงโปรดใหข้ขข้คำพระองคร์ไดข้รคับเกบียรตลิตล่อพระพคักตรร์ของพระองคร์ คออเกบียรตลิซซที่ง
ขข้คำพระองคร์ไดข้มบีรล่วมกคับพระองคร์กล่อนทบีที่โลกนบีนี้มบีมคำ
17:6 ขข้คำพระองคร์ไดข้สคคำแดงพระนคำมของพระองคร์แกล่คนทคันี้งหลคำยทบีที่พระองคร์ไดข้ประทคำนใหข้แกล่ขข้คำพระองคร์จคำกมวล
มนกุษยร์โลก คนเหลล่คำนคันี้นเปป็นของพระองคร์แลข้ว และพระองคร์ไดข้ประทคำนเขคำใหข้แกล่ขข้คำพระองคร์ และเขคำไดข้รคักษคำ
พระดคคำรคัสของพระองคร์แลข้ว
17:7 บคัดนบีนี้เขคำทคันี้งหลคำยรถูข้วล่คำ ทกุกสลิที่งทบีที่พระองคร์ไดข้ประทคำนแกล่ขข้คำพระองคร์นคันี้นมคำจคำกพระองคร์
17:8 เพรคำะวล่คำพระดคคำรคัสทบีที่พระองคร์ตรคัสประทคำนใหข้แกล่ขข้คำพระองคร์นคันี้น ขข้คำพระองคร์ไดข้ใหข้เขคำแลข้ว และเขคำไดข้รคับไวข้
และเขคำรถูข้แนล่วล่คำขข้คำพระองคร์มคำจคำกพระองคร์ และเขคำเชอที่อวล่คำ พระองคร์ไดข้ทรงใชข้ขข้คำพระองคร์มคำ
17:9 ขข้คำพระองคร์อธลิษฐคำนเพอที่อเขคำ ขข้คำพระองคร์มลิไดข้อธลิษฐคำนเพอที่อโลก แตล่เพอที่อคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่พระองคร์ไดข้ประทคำน
แกล่ขข้คำพระองคร์ เพรคำะวล่คำเขคำเปป็นของพระองคร์
17:10 ทกุกสลิที่งซซที่งเปป็นของขข้คำพระองคร์กร็เปป็นของพระองคร์ และทกุกสลิที่งซซที่งเปป็นของพระองคร์กร็เปป็นของขข้คำพระองคร์ 
และขข้คำพระองคร์มบีเกบียรตลิในสลิที่งเหลล่คำนคันี้น
17:11 บคัดนบีนี้ขข้คำพระองคร์จะไมล่อยถูล่ในโลกนบีนี้อบีก แตล่พวกเขคำยคังอยถูล่ในโลกนบีนี้ และขข้คำพระองคร์กคคำลคังจะไปหคำพระองคร์ 
ขข้คำแตล่พระบลิดคำผถูข้บรลิสกุทธลิธิ์ ขอพระองคร์ทรงโปรดพลิทคักษร์รคักษคำบรรดคำผถูข้ทบีที่พระองคร์ไดข้ประทคำนแกล่ขข้คำพระองคร์ไวข้โดย
พระนคำมของพระองคร์ เพอที่อเขคำจะเปป็นอคันหนซที่งอคันเดบียวกคัน เหมออนดคังขข้คำพระองคร์กคับพระองคร์
17:12 เมอที่อขข้คำพระองคร์ยคังอยถูล่กคับคนเหลล่คำนคันี้นในโลกนบีนี้ ขข้คำพระองคร์กร็ไดข้พลิทคักษร์รคักษคำพวกเขคำไวข้โดยพระนคำมของ
พระองคร์ ผถูข้ซซที่งพระองคร์ไดข้ประทคำนแกล่ขข้คำพระองคร์ ขข้คำพระองคร์ไดข้ปกปป้องเขคำไวข้และไมล่มบีผถูข้หนซที่งผถูข้ใดเสบียไปนอกจคำก
ลถูกของควคำมพลินคำศ เพอที่อพระคคัมภบีรร์จะสคคำเรร็จ
17:13 และบคัดนบีนี้ขข้คำพระองคร์กคคำลคังจะไปหคำพระองคร์ และขข้คำพระองคร์กลล่คำวถซงสลิที่งเหลล่คำนบีนี้ในโลก เพอที่อเขคำจะไดข้รคับ
ควคำมชอที่นชมยลินดบีของขข้คำพระองคร์อยล่คำงเตร็มเปปปี่ยม
17:14 ขข้คำพระองคร์ไดข้มอบพระดคคำรคัสของพระองคร์ใหข้แกล่เขคำแลข้ว และโลกนบีนี้ไดข้เกลบียดชคังเขคำ เพรคำะเขคำไมล่ใชล่ของ
โลก เหมออนดคังทบีที่ขข้คำพระองคร์ไมล่ใชล่ของโลก
17:15 ขข้คำพระองคร์ไมล่ไดข้ขอใหข้พระองคร์เอคำเขคำออกไปจคำกโลก แตล่ขอปกปป้องเขคำไวข้ใหข้พข้นจคำกควคำมชคัที่วรข้คำย



17:16 เขคำไมล่ใชล่ของโลก เหมออนดคังทบีที่ขข้คำพระองคร์ไมล่ใชล่ของโลก
17:17 ขอทรงโปรดชคคำระเขคำใหข้บรลิสกุทธลิธิ์ดข้วยควคำมจรลิงของพระองคร์ พระวจนะของพระองคร์เปป็นควคำมจรลิง
17:18 พระองคร์ทรงใชข้ขข้คำพระองคร์มคำในโลกฉคันใด ขข้คำพระองคร์กร็ใชข้เขคำไปในโลกฉคันนคันี้น
17:19 ขข้คำพระองคร์ถวคำยตคัวของขข้คำพระองคร์เพรคำะเหร็นแกล่เขคำ เพอที่อใหข้เขคำรคับกคำรทรงชคคำระแตล่งตคันี้งไวข้โดยควคำมจรลิง
ดข้วยเชล่นกคัน
17:20 ขข้คำพระองคร์มลิไดข้อธลิษฐคำนเพอที่อคนเหลล่คำนบีนี้พวกเดบียว แตล่เพอที่อคนทคันี้งปวงทบีที่จะเชอที่อในขข้คำพระองคร์เพรคำะถข้อยคคคำ
ของเขคำ
17:21 เพอที่อเขคำทคันี้งหลคำยจะไดข้เปป็นอคันหนซที่งอคันเดบียวกคัน ดคังทบีที่พระองคร์คออพระบลิดคำทรงสถลิตในขข้คำพระองคร์ และขข้คำ
พระองคร์ในพระองคร์ เพอที่อใหข้เขคำเปป็นอคันหนซที่งอคันเดบียวกคันกคับพระองคร์และกคับขข้คำพระองคร์ดข้วย เพอที่อโลกจะไดข้เชอที่อวล่คำ
พระองคร์ทรงใชข้ขข้คำพระองคร์มคำ
17:22 เกบียรตลิซซที่งพระองคร์ไดข้ประทคำนแกล่ขข้คำพระองคร์ ขข้คำพระองคร์ไดข้มอบใหข้แกล่เขคำ เพอที่อเขคำจะไดข้เปป็นอคันหนซที่งอคัน
เดบียวกคัน ดคังทบีที่พระองคร์กคับขข้คำพระองคร์เปป็นอคันหนซที่งอคันเดบียวกคันนคันี้น
17:23 ขข้คำพระองคร์อยถูล่ในเขคำ และพระองคร์ทรงอยถูล่ในขข้คำพระองคร์ เพอที่อเขคำทคันี้งหลคำยจะไดข้เปป็นอคันหนซที่งอคันเดบียวกคัน
อยล่คำงสมบถูรณร์ และเพอที่อโลกจะไดข้รถูข้วล่คำพระองคร์ทรงใชข้ขข้คำพระองคร์มคำ และพระองคร์ทรงรคักเขคำเหมออนดคังทบีที่พระองคร์
ทรงรคักขข้คำพระองคร์
17:24 พระบลิดคำเจข้คำขข้คำ ขข้คำพระองคร์ปรคำรถนคำใหข้คนเหลล่คำนคันี้นทบีที่พระองคร์ไดข้ประทคำนใหข้แกล่ขข้คำพระองคร์ อยถูล่กคับขข้คำ
พระองคร์ในทบีที่ซซที่งขข้คำพระองคร์อยถูล่นคันี้นดข้วย เพอที่อเขคำจะไดข้เหร็นสงล่คำรคำศบีของขข้คำพระองคร์ซซที่งพระองคร์ไดข้ประทคำนแกล่ขข้คำ
พระองคร์ เพรคำะพระองคร์ทรงรคักขข้คำพระองคร์กล่อนทบีที่จะทรงสรข้คำงโลก
17:25 โอ ขข้คำแตล่พระบลิดคำผถูข้ชอบธรรม โลกนบีนี้ไมล่รถูข้จคักพระองคร์ แตล่ขข้คำพระองคร์รถูข้จคักพระองคร์ และคนเหลล่คำนบีนี้รถูข้วล่คำ
พระองคร์ไดข้ทรงใชข้ขข้คำพระองคร์มคำ
17:26 ขข้คำพระองคร์ไดข้ประกคำศใหข้เขคำรถูข้จคักพระนคำมของพระองคร์ และจะประกคำศใหข้เขคำรถูข้อบีก เพอที่อควคำมรคักทบีที่
พระองคร์ไดข้ทรงรคักขข้คำพระองคร์จะดคคำรงอยถูล่ในเขคำ และขข้คำพระองคร์จะอยถูล่ในเขคำ”

นบีที่เปป็นบททบีที่โดดเดล่นมคำกทบีที่สกุดในหนคังสออทคันี้งหกสลิบหกเลล่มของพระคคัมภบีรร์ มคันยอนหนซที่งแตล่ลคคำพคัง มคันบคันทซก
คคคำอธลิษฐคำนทบีที่พระครลิสตร์ทรงอธลิษฐคำนหลคังจคำกคคคำเทศนคำของพระองคร์ทบีที่ตรคัสแกล่พวกสคำวกของพระองคร์หลคังจคำก
กคำรสถคำปนคำพลิธบีระลซกถซงองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ มคันเปป็นตคัวอยล่คำงของกคำรอข้อนวอนของพระองคร์เผอที่อเหลล่คำสคำวกของ
พระองคร์และเผอที่อผถูข้เชอที่อทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วทกุกคนตลอดทคันี้งยกุคครลิสตจคักร

บทนบีนี้มบีคคคำอธลิษฐคำนทบีที่ยคำวทบีที่สกุดขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำเทล่คำทบีที่มบีบคันทซกไวข้ขณะทบีที่พระองคร์ทรงอยถูล่บน
แผล่นดลินโลก ไมล่ตข้องสงสคัยเลยวล่คำพระองคร์ทรงอธลิษฐคำนคคคำอธลิษฐคำนออที่นๆทบีที่ยคำวพอๆกคับคคคำอธลิษฐคำนนบีนี้ เพรคำะเรคำ
ทรคำบวล่คำพระองคร์ทรงใชข้เวลคำเยอะในกคำรอธลิษฐคำนและกคำรรล่วมสนลิทกคับพระบลิดคำในสวรรคร์ของพระองคร์ แตล่
พระเจข้คำไมล่ทรงเหร็นสมควรทบีที่จะประทคำนคคคำอธลิษฐคำนออที่นๆเหลล่คำนบีนี้แกล่เรคำเมอที่อพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ตรคัสแกล่ผถูข้บรลิสกุทธลิธิ์
ทคันี้งหลคำย เรคำมบีคคคำเทศนคำของพระเยซถูหลคำยเรอที่อง คคคำอกุปมคำของพระองคร์หลคำยเรอที่อง แตล่มบีคคคำอธลิษฐคำนยคำวๆแบบนบีนี้
อคันเดบียวเทล่คำนคันี้น



เมอที่อเรคำศซกษคำขข้อพระคคคำตอนนบีนี้ เรคำกร็ตระหนคักในทคันทบีถซงขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำพระเยซถูไมล่เพบียง “ตรทสอยล่คำงทบีที่
ไมล่มบีผถูข้ใดเคยพถูด” เทล่คำนคันี้น พระองคร์ยคังทรงอธริษฐานอยล่คำงทบีที่ไมล่มบีผถูข้ใดเคยอธลิษฐคำน หรออจะอธลิษฐคำนไดข้ดข้วย นบีที่คออคคคำ
อธลิษฐคำนของพระองคร์กล่อนยถูดคำสทรยศพระองคร์ดข้วยจกุบหนซที่ง กล่อนทบีที่เหลล่คำสคำวกของพระองคร์เองทอดทลินี้งพระองคร์
ไวข้และหนบีไป กล่อนทบีที่พระองคร์ทรงดคคำเนลินไมลร์สกุดทข้คำยสถูล่กลโกธคำเพอที่อทบีที่จะถถูกตรซงทบีที่กคำงเขนอคันหนซที่งและสลินี้นสกุดกคำรรคับ
ใชข้บนโลกนบีนี้ของพระองคร์

พระคคัมภบีรร์ไมล่บอกเรคำวล่คำพระเยซถูทรงอยถูล่ทบีที่ไหนตอนทบีที่พระองคร์ทรงอธลิษฐคำนคคคำอธลิษฐคำนนบีนี้ บคำงคนเสนอ
แนะวล่คำพระองคร์ยคังอยถูล่ในหข้องชคันี้นบนนคันี้น แตล่นบีที่ไมล่นล่คำจะเปป็นตคำมเหตกุผล เพรคำะในขข้อสกุดทข้คำยของบททบีที่ 14 พระองคร์
ตรคัสแกล่เหลล่คำสคำวกของพระองคร์วล่คำ “จงลกุกขซนี้น ใหด้เราททนี้งหลายไปกทนเถริด” ดคังนคันี้นระหวล่คำงกคำรลกุกขซนี้นและ “กคำรไป
จคำกทบีที่นบีที่” กคับบททบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่นบีนี้ พระองคร์ประทคำนคคคำเทศนคำแกล่เหลล่คำสคำวกของพระองคร์เรอที่องเถคำองกุล่นและกลิที่ง 
ดคังทบีที่ถถูกนคคำเสนอในบททบีที่ 15 และกคำรอภลิปรคำยเรอที่องกคำรเสดร็จมคำของพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์และกคำรขล่มเหงตล่คำงๆ
ของครลิสเตบียนทคันี้งหลคำยดคังทบีที่ใหข้ไวข้ในบททบีที่ 16 ดคังนคันี้นดถูเหมออนวล่คำคคคำอธลิษฐคำนทบีที่ถถูกบคันทซกไวข้ในบทนบีนี้ไดข้ถถูกอธลิษฐคำน
ทบีที่ไหนสคักแหล่งนอกกคคำแพงกรกุงเยรถูซคำเลร็ม-นล่คำจะกล่อนทบีที่พระองคร์เสดร็จขข้คำมลคคำธคำรขลิดโรน (ยอหร์น 18:1)

คคคำอธลิษฐคำนวลิงวอนเผอที่อของพระเยซถูนบีนี้นคคำเรคำเขข้คำไปในทบีที่บรลิสกุทธลิธิ์ทบีที่สกุด นบีที่เปป็นหนซที่งในหลคำยตอนของพระ
วจนะของพระเจข้คำทบีที่ทคคำใหข้ผมรถูข้สซกวล่คำผมควรถอดรองเทข้คำออกจคำกเทข้คำของผมเพรคำะวล่คำผมยอนอยถูล่บนผอนดลิน
ศคักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ เหมออนโมเสสทบีที่อยถูล่ตรงหนข้คำพกุล่มไหมข้ทบีที่ลกุกโชนนคันี้น (อพย. 3:5) เรคำควรกข้มศบีรษะของเรคำและถล่อมใจของ
เรคำในกคำรเทลิดทถูนและกคำรนมคัสกคำรขณะทบีที่เรคำอล่คำนถข้อยคคคำบรลิสกุทธลิธิ์ทบีที่ถถูกบคันทซกไวข้ในทบีที่นบีนี้-ถข้อยคคคำทบีที่ออกมคำจคำก
พระโอษฐร์บรลิสกุทธลิธิ์ของพระเยซถู เรคำรถูข้สซกไดข้ถซงกระแสแหล่งควคำมรคักทบีที่หลคัที่งไหลออกมคำจคำกพระททยอคันยลิที่งใหญล่แหล่ง
ควคำมรคักของพระองคร์ขณะทบีที่พระองคร์ทรงอธลิษฐคำนตล่อพระบลิดคำในสวรรคร์ของพระองคร์ในถข้อยคคคำทบีที่ถถูกบคันทซกไวข้ใน
ทบีที่นบีนี้

เรคำอคำจหมคำยเหตกุในทบีที่นบีนี้ถซงกคำรอข้คำงอลิงสคำมทบของพระองคร์เกบีที่ยวกคับพระบลิดคำในคคคำอธลิษฐคำนนบีนี้:
ในขข้อ 1 พระองคร์ทรงเรบียกพระเจข้คำวล่คำ “พระบริดาเจด้าขด้า”
ในขข้อ 11 พระองคร์ทรงเรบียกพระเจข้คำวล่คำ “ขด้าแตข่พระบริดาผซูด้บรริสตุทธริธิ์”
ในขข้อ 25 พระองคร์ทรงเรบียกพระเจข้คำวล่คำ “ขด้าแตข่พระบริดาผซูด้ชอบธรรม”
ตคันี้งแตล่พระคคคำขข้อแรกไปจนถซงพระคคคำขข้อสกุดทข้คำยของคคคำอธลิษฐคำนอคันบรลิสกุทธลิธิ์นบีนี้ เรคำเหร็นควคำมเปป็นหนซที่ง

เดบียวกคันซซที่งมบีอยถูล่ระหวล่คำงพระเจข้คำพระบลิดคำกคับพระเจข้คำพระบกุตร และดข้วยเหตกุนบีนี้เรคำจซงเหร็นควคำมเปป็นหนซที่งเดบียวกคัน
อคันบรลิสกุทธลิธิ์ทบีที่ผซูด้เชพที่อททนี้งหลายมบีกคับทคันี้งพระบลิดคำและพระบกุตรโดยทคำงพระคกุณซซที่งไดข้ถถูกนคคำลงมคำสถูล่มนกุษยร์และกคำรไถล่ทบีที่
พระเยซถูไดข้ทรงซอนี้อโดยทคำงพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระองคร์

คคาอธริษฐานอทอนวอนเผคืที่อ
ขข้อ 1: “พระเยซซูตรทสดทงนทนี้นแลด้ว พระองคห์กก็ทรงแหงนพระพทกตรห์ขขนี้นดซูฟฟ้าและตรทสวข่า “พระบริดาเจด้าขด้า 

ถขงเวลาแลด้ว ขอทรงโปรดใหด้พระบตุตรของพระองคห์ไดด้รทบเกทยรตริ เพพที่อพระบตุตรจะไดด้ถวายเกทยรตริแดข่พระองคห์”
“พระเยซซูตรทสดทงนทนี้นแลด้ว” นบีที่ชบีนี้ยข้อนกลคับไปยคังคคคำพถูดเปปิดในขข้อ 33 ของบททบีที่แลข้วและอข้คำงอลิงไปยคัง

ขข้อควคำมทคันี้งหมดทบีที่พระเยซถูไดข้ตรคัสแกล่เหลล่คำสคำวกของพระองคร์ในสคำมบทกล่อนหนข้คำนคันี้น จคำกนคันี้นหลคังจคำกตรคัส



ขข้อควคำมของพระองคร์แกล่เหลล่คำสคำวกแลข้ว พระองคร์ทรงยกพระเนตรของพระองคร์และพระทคัยของพระองคร์ขซนี้นสถูล่
พระเจข้คำ เพอที่อสนทนคำกคับพระบลิดคำในสวรรคร์ของพระองคร์

ผมเชอที่อวล่คำพระเยซถูประทคำนแบบอยล่คำงหนซที่งใหข้แกล่เรคำในทบีที่นบีนี้: พระองคร์ทรงเทศนคำแกล่เหลล่คำสคำวกของ
พระองคร์มคำตลอด โดยประทคำนถข้อยคคคำตล่คำงๆทบีที่เปป็นคคคำเตออนแกล่พวกเขคำ ถข้อยคคคำแหล่งกคำรปลอบประโลมใจ และ
ถข้อยคคคำแสนวลิเศษแหล่งพระสคัญญคำ และเมอที่อพระองคร์ทรงพถูดกคับพวกเขคำเสรร็จแลข้ว พระองคร์กร็ทรงแหงนพระพคักตรร์
ของพระองคร์ขซนี้นสถูล่พระบลิดคำในสวรรคร์เพอที่อทบีที่จะอธลิษฐคำน หลคังจคำกทบีที่เรคำเทศนคำพระวจนะของพระเจข้คำแกล่เหลล่คำผถูข้ฟฝัง
ของเรคำแลข้ว เรคำกร็ควรอธลิษฐคำนขอใหข้พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์นคคำพระวจนะนคันี้นเขข้คำสถูล่ใจของคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่เรคำไดข้พถูด
ดข้วย เรคำตข้องอธลิษฐคำนเพอที่อทบีที่พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์จะทรงใชข้ถข้อยคคคำของเรคำเพอที่อฟป้องใจ ชคักจถูงใหข้เชอที่อ และชคักนคคำคน
บคำปทคันี้งหลคำยมคำถซงพระครลิสตร์และเพอที่อปลอบประโลมใจและหนกุนใจของผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำย

พระเยซถู “แหงนพระพทกตรห์ขขนี้นดซูฟฟ้า” มคันสมเหตกุสมผลทบีที่วล่คำขณะทบีที่พระองคร์ทรงพถูดกคับเหลล่คำสคำวกของ
พระองคร์ พระเนตรของพระองคร์กร็จคับจข้องอยถูล่ทบีที่พวกเขคำ และจคำกนคันี้นเมอที่อพระองคร์ทรงพถูดกคับพระบลิดคำในสวรรคร์
ของพระองคร์ พระองคร์กร็ทรงแหงนพระพคักตรร์ขซนี้นดถูฟป้คำ โดยทรงมองขถึนั้นไป ไมล่ใชล่มองไปทบีที่ผถูข้คนหรออสลิที่งเหลล่คำนคันี้นทบีที่อยถูล่
รอบพระองคร์ พระเนตรและพระทคัยของพระองคร์จดจข้องอยถูล่ทบีที่พระเจข้คำพระบลิดคำในสวรรคร์ ผมเชอที่อวล่คำมบีหลคำยครคันี้งทบีที่
เรคำควรหลทบตาของเรคำเวลคำทบีที่เรคำอธลิษฐคำน-เมอที่อเรคำกคคำลคังอธลิษฐคำนในทบีที่ประชกุมหรออเมอที่อสลิที่งตล่คำงๆทบีที่อยถูล่รอบตคัวเรคำ
อคำจเบบีที่ยงเบนควคำมสนใจของเรคำไปไดข้ แตล่บคำงครคันี้งมคันกร็ถถูกตข้องตคำมพระคคัมภบีรร์อยล่คำงสมบถูรณร์แบบทบีที่จะอธลิษฐคำน
โดยทบีที่เรคำลอมตคำ แตล่ละคนควรเชอที่อมคัที่นในใจของตนเกบีที่ยวกคับลคักษณะและวลิธบีกคำรของตนในกคำรอธลิษฐคำน

เมอที่อเรคำแหงนหนข้คำของเรคำดถูฟป้คำ มคันกร็บอกเปป็นนคัยวล่คำเรคำกคคำลคังคลิดถซงสลิที่งตล่คำงๆทบีที่อยถูล่เบอนี้องบนแทนทบีที่จะเปป็นสลิที่ง
ตล่คำงๆทบีที่อยถูล่บนแผล่นดลินโลก ดคำวลิดกลล่คำววล่คำ “โอ ขข้คำแตล่พระเยโฮวคำหร์ จลิตวลิญญคำณขข้คำพระองคร์ตคันี้งใจแนล่วแนล่ใน
พระองคร์” (เพลงสดกุดบี 25:1)

ในเพลงสดกุดบี 121:1,2 เรคำอล่คำนวล่คำ “ขด้าพเจด้าจะเงยหนด้าดซูภถูเขคำ ควคำมอกุปถคัมภร์ของขข้คำพเจข้คำมคำจคำกไหน
ควคำมอกุปถคัมภร์ของขข้คำพเจข้คำมคำจคำกพระเยโฮวคำหร์ ผถูข้ทรงสรข้คำงฟป้คำสวรรคร์และแผล่นดลินโลก” และในเพลงสดกุดบี 123:1 
เรคำอล่คำนวล่คำ “โอ ขข้คำแตล่พระองคร์ผถูข้ประทคับในฟป้คำสวรรคร์ ขด้าพระองคห์เงยหนด้าดซูพระองคห์”

มคันนล่คำสนใจและมบีควคำมสคคำคคัญทบีที่วล่คำพระเยซถูทรงเรบียกพระเจข้คำองคร์นลิรคันดรร์ในทบีที่นบีนี้วล่คำ “พระบลิดคำ” ประกคำร
แรก พระองคร์ทรงทคคำเชล่นนบีนี้เพรคำะวล่คำพระเจข้คำทรงเปป็นผถูข้ทบีที่ประทคำนลคักษณะแบบมนกุษยร์ของพระองคร์ใหข้แกล่
พระองคร์: “ดคังนคันี้นเมอที่อพระองคร์เสดร็จเขข้คำมคำในโลกแลข้ว พระองคร์ไดข้ตรคัสวล่คำ ‘เครอที่องสคัตวบถูชคำและเครอที่องบถูชคำ
พระองคร์ไมล่ทรงประสงคร์ แตข่พระองคห์ไดด้ทรงจทดเตรทยมกายสทาหรทบขด้าพระองคห์” (ฮบ. 10:5) ทถูตสวรรคร์ขององคร์
พระผถูข้เปป็นเจข้คำกลล่คำวแกล่มคำรบียร์วล่คำ “พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์จะเสดร็จลงมคำบนเธอ และฤทธลิธิ์เดชของผถูข้สถูงสกุดจะปกเธอ 
เหตกุฉะนคันี้นองคร์บรลิสกุทธลิธิ์ทบีที่จะบคังเกลิดมคำนคันี้นจะไดข้เรบียกวล่คำ พระบกุตรของพระเจข้คำ” (ลก. 1:35) 

ประกคำรทบีที่สอง พระเยซถูทรงเรบียกพระเจข้คำวล่คำ “พระบลิดคำ” เพรคำะวล่คำพระเจข้คำทรงมบีฐคำนะเปป็นพระบลิดคำใน
ควคำมสคัมพคันธร์ทบีที่มบีตล่อองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำและพระผถูข้ชล่วยใหข้รอดของเรคำพระเยซถูครลิสตร์ โดยทรงเปป็นประมกุขและ
ตคัวแทนครอบครคัวของพระเจข้คำบนแผล่นดลินโลกนบีนี้ และครอบครคัวนคันี้นประกอบดข้วยบรรดคำผถูข้ทบีที่เชอที่อแลข้วทคันี้งหมด พระ
เยซถูทรงเปป็น “บกุตรหคัวปปทล่คำมกลคำงพวกพบีที่นข้องเปป็นอคันมคำก” (รม. 8:29; ฮบ. 1:5,6)



ประกคำรทบีที่สคำม พระเยซถูทรงเรบียกพระเจข้คำวล่คำ “พระบลิดคำ” เพรคำะควคำมสคัมพคันธร์ของพระองคร์ทคันี้งสองทบีที่มบี
ตล่อกคันและกคันในเรลิที่มแรกนคันี้น พระเยซถูทรงอยถูล่กคับพระบลิดคำในตอนนคันี้น พระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์ของพระเจข้คำ ใน
เรลิที่มแรกนคันี้น พระองคร์ไดข้ทรงกลคำยเปป็นพระเยซถูของมนกุษยร์เมอที่อพระองคร์ประสถูตลิจคำกหญลิงพรหมจคำรบีผถูข้นคันี้น สล่วนขซนี้น
ตข้นของคคคำอธลิษฐคำนนบีนี้ชบีนี้อยล่คำงเจคำะจงและอยล่คำงชคัดเจนวล่คำพระเยซถูทรงเปป็นพระบกุตรของพระเจข้คำในควคำมหมคำยทบีที่ชบีนี้
เฉพคำะและพลิเศษ ในแบบทบีที่ไมล่มบีใครออที่นเคยเปป็นบกุตรของพระเจข้คำ พระองคร์ทรงเปป็นพระบกุตรททที่บทงเกริดมาองครเดอียว
เทว่านลันั้น

เมอที่อพระเยซถูตรคัสวล่คำ “พระบลิดคำ” คนเหลล่คำนคันี้นทบีที่ไดด้ยรินพระองคร์กร็ตระหนคักในทคันทบีวล่คำกคำรพถูดถซงบกุคคลผถูข้
หนซที่งวล่คำเปป็นบลิดคำยล่อมสอที่อถซงควคำมสคัมพคันธร์ พระเยซถูกคคำลคังตรคัสในฐคำนะพระบกุตรทบีที่พถูดกคับพระบลิดคำ และในฐคำนะพระ
บกุตรของพระเจข้คำ พระองคร์ทรงมบีสลิทธลิธิ์ทบีที่จะถถูกฟฝัง ถถูกยอมรคับ และถถูกเชอที่อโดยเหลล่คำผถูข้ตลิดตคำมของพระองคร์ ขข้อเทร็จ
จรลิงทบีที่วล่คำพระองคร์ทรงเรบียกพระเจข้คำวล่คำ “พระบลิดคำ” ในคคคำอธลิษฐคำนของพระองคร์กร็รคำวกคับวล่คำพระองคร์กคคำลคังตรคัสกคับ
พระเยโฮวคำหร์ พระเจข้คำองคร์นลิรคันดรร์วล่คำ “พระบลิดคำเจข้คำขข้คำ ขข้คำพระองคร์เคยอยถูล่กคับพระองคร์ในควคำมเปป็นหนซที่งเดบียวกคัน 
ในแกล่นแทข้ ในควคำมสมบถูรณร์แบบ ในควคำมบรลิสกุทธลิธิ์ และในควคำมชอบธรรมมคำตคันี้งแตล่นลิรคันดรร์กคำลทบีที่ไมล่มบีจกุดเรลิที่มตข้น
นคันี้น เมอที่อเรลิที่มแรกนคันี้นไดข้เรลิที่มตข้นขซนี้น ขข้คำพระองคร์กร็อยถูล่กคับพระองคร์ และเพรคำะพระประสงคร์และฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์
ขข้คำพระองคร์จซงรคับสภคำพมนกุษยร์และไดข้มคำยคังแผล่นดลินโลกเพอที่อประกาศพระเจข้คำแกล่มนกุษยร์ ในฐคำนะพระบกุตรของพระ
บลิดคำนลิรคันดรร์ ขข้คำพระองคร์เขข้คำหคำพระทบีที่นคัที่งแหล่งพระคกุณเพอที่อสคำวกเหลล่คำนบีนี้ของขข้คำพระองคร์ และเพอที่อทกุกคนทบีที่จะเชอที่อใน
ขข้คำพระองคร์ในฐคำนะพระบกุตรของพระบลิดคำนลิรคันดรร์”

กคำรเรบียกพระเยโฮวคำหร์พระเจข้คำวล่คำ “พระบลิดคำ” บล่งบอกแกล่สคำวกเหลล่คำนคันี้นวล่คำควคำมรคักมบีอยถูล่จรลิงระหวล่คำง
พระเยซถูกคับพระเจข้คำ และบอกเปป็นนคัยถซงความไวด้วางใจทบีที่บกุตรคนหนซที่งมบีในบลิดคำของเขคำ นบีที่แสดงใหข้เรคำเหร็นวล่คำเรคำ
ตข้องวคำงใจในสตลิปฝัญญคำ ฤทธลิธิ์เดช และควคำมสคัตยร์ซอที่อของพระเจข้คำ โดยรถูข้วล่คำพระองคร์จะทรงฟฝังคคคำอธลิษฐคำนตล่คำงๆ
ของเรคำเพรคำะพระองคร์ทรงเปป็นพระบลิดคำของเรคำ

“ถขงเวลาแลด้ว” (“ชคัที่วโมงนคันี้นมคำถซงแลข้ว”) นบีที่เปป็นครคันี้งแรกและครคันี้งสกุดทข้คำยทบีที่พระเยซถูตรคัสถซง “ชทที่วโมง” นบีนี้-
ชคัที่วโมงทบีที่ยลิที่งใหญล่ทบีที่สกุดทบีที่พระองคร์ทรงใชข้บนแผล่นดลินโลก นบีที่คออชคัที่วโมงทบีที่พระเยซถูครลิสตร์เจข้คำจะทคคำงคำนทบีที่พระบลิดคำทรงสล่ง
พระองคร์เขข้คำมคำในโลกใหข้กระทคคำจนสคคำเรร็จ ชคัที่วโมงทบีที่พระองคร์จะทรงใหข้ชบีวลิตของพระองคร์สลินี้นสกุดโดยควคำมมรณคำบน
กคำงเขนนคันี้น มคันคออชคัที่วโมงทบีที่พระองคร์ทรงถถูกทคคำใหข้เปป็นบคำปเพรคำะเหร็นแกล่เรคำ “เพอที่อเรคำจะไดข้เปป็นคนชอบธรรมของ
พระเจข้คำทคำงพระองคร์” (2 คร. 5:21) นบีที่คออชคัที่วโมงทบีที่พระองคร์จะทรงรข้องออกมคำวล่คำ “สคคำเรร็จแลข้ว!” ทกุกตคัวอคักษร
และทกุกขบีดของพระรคำชบคัญญคัตลิ-คคคำพยคำกรณร์ทคันี้งหลคำย ภคำพเลร็ง สคัญลคักษณร์ตล่คำงๆทบีที่ถถูกนคคำเสนอตลอดทคันี้งภคำคพคันธ
สคัญญคำเดลิม-จะถถูกทคคำใหข้สคคำเรร็จจรลิง นบีที่คออชคัที่วโมงทบีที่ถถูกบอกลล่วงหนข้คำแลข้วในปฐมกคำล 3:15 เมอที่องถูนคันี้นจะทคคำใหข้สข้นเทข้คำ
ของพระองคร์ฟกชนี้คคำและพระองคร์จะทรงทคคำใหข้หคัวของงถูนคันี้นฟกชนี้คคำ

“ขอทรงโปรดใหด้พระบตุตรของพระองคห์ไดด้รทบเกทยรตริ” ตคันี้งแตล่เวลคำนคันี้นทบีที่พระเยซถูไดข้เขข้คำสถูล่กคำรปรนนลิบคัตลิปวง
ชนของพระองคร์จนกระทคัที่งพระองคร์ตรคัสวล่คำ “สคคำเรร็จแลข้ว” ควคำมปรคำรถนคำหนซที่งเดบียวของพระองคร์กร็คออ กคำรถวคำย
เกบียรตลิพระเจข้คำพระบลิดคำและทคคำงคำนทบีที่พระบลิดคำไดข้ประทคำนใหข้พระองคร์กระทคคำจนสคคำเรร็จ ในทบีที่นบีนี้พระองคร์ทรง
อธลิษฐคำนขอใหข้พระบลิดคำในสวรรคร์ทรงคนี้คคำชถูพระองคร์บนกลโกธคำในระหวล่คำงชคัที่วโมงเหลล่คำนคันี้นแหล่งควคำมทกุกขร์ทรมคำน



อคันแสนสคำหคัส และหลคังจคำกนคันี้นชล่วยพระองคร์ใหข้รอดพข้นจคำกอกุโมงคร์ฝฝังศพและประทคำนทบีที่นคัที่งอคันเปป็นสลิทธลิธิ์ชอบธรรม
ของพระองคร์ ณ เบอนี้องขวคำพระหคัตถร์ของผถูข้ทรงเดชคำนกุภคำพเบอนี้องบน พระองคร์กคคำลคังอธลิษฐคำนขอกคำรประทคำน
เกบียรตลิในชคัยชนะโดยทคำงควคำมทกุกขร์ทรมคำน ควคำมมรณคำ และหลกุมศพ อคันเปป็นกคำรทคคำใหข้พระรคำชกลิจทบีที่พระองคร์ไดข้
เสดร็จมคำเพอที่อทบีที่จะกระทคคำบนแผล่นดลินโลกสคคำเรร็จครบถข้วน พระรคำชกลิจทบีที่จะถวคำยเกบียรตลิพระเจข้คำและทคคำใหข้ควคำม
ยกุตลิธรรม ควคำมบรลิสกุทธลิธิ์ ควคำมชอบธรรม ควคำมเมตตคำ และควคำมสคัตยร์ซอที่อของพระองคร์สคคำเรร็จอยล่คำงครบถข้วน

พระเยซถูกคคำลคังเผชลิญหนข้คำกคับชคัที่วโมงทบีที่มอดมลิดทบีที่สกุดแหล่งกคำรปรนนลิบคัตลิบนโลกนบีนี้ของพระองคร์ กระนคันี้นในยคำม
ทบีที่มอดมลิดเชล่นนคันี้น พระองคร์กร็ทรงมองพข้นควคำมทกุกขร์ทรมคำนเหลล่คำนคันี้นไปยคังสงล่คำรคำศบีทบีที่จะเปป็นของพระองคร์ ณ อบีกฟคำก
ของกลโกธคำ พระองคร์ไมล่ไดข้แสวงหคำเกบียรตลิของมนกุษยร์ และพระองคร์ไมล่ไดข้แสวงหคำเกบียรตลิจากมนกุษยร์ดข้วย พระองคร์
ทรงอธลิษฐคำนทบีที่จะไดข้รคับเกบียรตลิจคำกพระบลิดคำ-และนคัที่นควรเปป็นควคำมปรคำรถนคำของเราเชล่นกคัน เรคำไมล่ควรแสวงหคำ
คคคำสรรเสรลิญเยลินยอหรออสงล่คำรคำศบีจคำกมนกุษยร์ สลิที่งใดกร็ตคำมทบีที่เรคำกระทคคำควรถถูกกระทคคำเพอที่อถวคำยเกบียรตลิและสงล่คำรคำศบี
แดล่พระเจข้คำ และพระองคร์จะทรงใหข้เรคำไดข้รคับเกบียรตลิ พระเยซถูตรคัสวล่คำ “ไมล่มบีผถูข้ใดมคำถซงเรคำไดข้นอกจคำกพระบลิดคำผถูข้ทรง
ใชข้เรคำมคำจะทรงชคักนคคำใหข้เขคำมคำ และเรคำจะใหข้ผถูข้นคันี้นฟฟฟื้นขซนี้นมคำในวคันสกุดทข้คำย” (ยอหร์น 6:44) 

ขข้อ 2: “ดทงททที่พระองคห์ไดด้ทรงโปรดใหด้พระบตุตรมทอทานาจเหนพอเนพนี้อหนทงททนี้งสรินี้น เพพที่อใหด้พระบตุตรประทาน
ชทวริตนริรทนดรห์แกข่คนททนี้งปวงททที่พระองคห์ทรงมอบแกข่พระบตุตรนทนี้น”

เหลล่คำผถูข้รถูข้ภคำษคำกรบีกบอกเรคำวล่คำ “ภคำษคำทบีที่ถถูกใชข้ในขข้อควคำมดคันี้งเดลิมตรงนบีนี้มบีควคำมพลิเศษเฉพคำะสกุดๆ ภคำษคำ
กรบีกมบี nominative absolute และมคันแทบจะเปป็นไปไมล่ไดข้เลยทบีที่จะแปลสลิที่งนบีนี้ใหข้เปป็นภคำษคำอคังกฤษแบบตรงตคัวไดข้
กคำรแปลแบบใกลด้เคทยงททที่สตุดคงจะเปป็น ‘เกบีที่ยวกคับทกุกสลิที่งทบีที่กคำยนคันี้น (ครลิสตจคักร) หรออสลิที่ง (ครลิสตจคักร) ซซที่งพระองคร์ไดข้
ประทคำนแกล่พระบกุตรแลข้ว พระบกุตรกร็จะประทคำนชบีวลิตนลิรคันดรร์แกล่พวกเขคำ’” มบีควคำมแตกตล่คำงอคันเดล่นชคัดระหวล่คำง
กคำยนคันี้นในองคห์รวม และสมาชริกเหลข่านทนี้นทบีที่รวมกคันเปป็นกคำยนคันี้นในองคห์รวม กคำยนคันี้นในองคห์รวมททนี้งหมดของมทนไดข้
ถถูกประทคำนใหข้แกล่พระครลิสตร์โดยพระบลิดคำนลิรคันดรร์กล่อนโลกนบีนี้ไดข้มบีขซนี้นมคำ แตล่คนเหลล่คำนคันี้นทบีที่รวมกคันเปป็นกคำยนคันี้นถถูก
เรบียกโดยกคำรเทศนคำขล่คำวประเสรลิฐตลอดทคันี้งยกุคพระคกุณนบีนี้ พวกเขคำถถูกเรบียกแยกเปป็นรคำยตคัว ททละคน และพระเจข้คำ
ประทคำนชบีวลิตนลิรคันดรร์แกล่พวกเขคำเมอที่อพวกเขคำฟฝังและรคับขล่คำวประเสรลิฐไวข้

พระเจข้คำทรงเรบียกโดยทคำงกคำรประกคำศพระวจนะ และไมล่มบีมนกุษยร์คนใดสคำมคำรถมคำถซงพระเยซถูไดข้นอก
เสบียจคำกวล่คำเขคำถถูกเรบียก:

“เพรคำะวล่คำ ‘ผถูข้ใดทบีที่จะรข้องออกพระนคำมขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำกร็จะรอด’ แตล่ผถูข้ทบีที่ยคังไมล่เชอที่อในพระองคร์จะ
ทถูลขอตล่อพระองคร์อยล่คำงไรไดข้ และผถูข้ทบีที่ยคังไมล่ไดข้ยลินถซงพระองคร์จะเชอที่อในพระองคร์อยล่คำงไรไดข้ และเมอที่อไมล่มบีผถูข้ใด
ประกคำศใหข้เขคำฟฝัง เขคำจะไดข้ยลินอยล่คำงไรไดข้ และถข้คำไมล่มบีใครใชข้เขคำไป เขคำจะไปประกคำศอยล่คำงไรไดข้ ตคำมทบีที่มบีคคคำเขบียน
ไวข้แลข้ววล่คำ ‘เทข้คำของคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่ประกคำศขล่คำวประเสรลิฐแหล่งสคันตลิสกุข และประกคำศขล่คำวประเสรลิฐแหล่งสลิที่งอคัน
ประเสรลิฐ กร็งคำมสคักเทล่คำใด’” (รม. 10:13-15)

เพอที่อทบีที่จะรคับควคำมรอด คนเรคำตข้องไดด้ยรินขล่คำวประเสรลิฐ เชพที่อขล่คำวประเสรลิฐ และรทบขล่คำวประเสรลิฐโดยควคำม
เชอที่อ พระคตุณชข่วยเราใหด้รอด แตล่พระคกุณกร็กลคำยเปป็นของเรคำโดยควคำมเชอที่อ และควคำมเชอที่อทบีที่จะรคับเอคำพระคกุณมคำ
เปป็นของตคัวเองยล่อมมคำโดยกคำรไดข้ยลินพระวจนะของพระเจข้คำ (รม. 10:17; ยน. 5:24; 1 ปต. 1:23) ครลิสตจคักร



ทบีที่แทข้จรลิงคออพระกคำยของพระครลิสตร์ เรคำกลคำยเปป็นอวคัยวะของกคำยนคันี้นโดยทคำงกคำรบคังเกลิดใหมล่ ถถูกใหข้บคังเกลิดโดย
พระวลิญญคำณ ถถูกเชอที่อมเปป็นหนซที่งเดบียวเขข้คำกคับกคำยนคันี้นโดยและผล่คำนทคำงพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์:

“เรคำบอกควคำมจรลิงแกล่ทล่คำนวล่คำ ถข้คำผถูข้ใดไมล่ไดข้บคังเกลิดจคำกนนี้คคำและพระวลิญญคำณ ผถูข้นคันี้นจะเขข้คำในอคำณคำจคักร
ของพระเจข้คำไมล่ไดข้” (ยอหร์น 3:5)

“ถซงกคำยนคันี้นเปป็นกคำยเดบียว กร็ยคังมบีอวคัยวะหลคำยสล่วน และบรรดคำอวคัยวะตล่คำงๆของกคำยเดบียวนคันี้นแมข้จะมบี
หลคำยสล่วนกร็ยคังเปป็นกคำยเดบียวกคันฉคันใด พระครลิสตร์กร็ทรงเปป็นฉคันนคันี้น เพรคำะวล่คำถซงเรคำจะเปป็นพวกยลิวหรออพวกตล่คำง
ชคำตลิ เปป็นทคำสหรออมลิใชล่ทคำสกร็ตคำม เรคำทคันี้งหลคำยไดข้รคับบคัพตลิศมคำโดยพระวลิญญคำณองคร์เดบียวเขข้คำเปป็นกคำยอคันเดบียวกคัน 
และพระวลิญญคำณองคร์เดบียวกคันนคันี้นซคำบซล่คำนอยถูล่” (1 คร. 12:12,13)

“พระองคห์ไดด้ทรงโปรดใหด้พระบตุตรมทอทานาจเหนพอเนพนี้อหนทงททนี้งสรินี้น” ไมล่ไดข้หมคำยควคำมวล่คำพระบกุตรทรงดข้อย
กวล่คำพระบลิดคำ ควคำมหมคำยกร็คออวล่คำในกคำรปรซกษคำนลิรคันดรร์นคันี้นระหวล่คำงพระบลิดคำ พระบกุตร และพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ 
มบีกคำรตกลงกคันแลข้ววล่คำพระเยซถูจะทรงทคคำพระรคำชกลิจเรอที่องกคำรไถล่ใหข้สคคำเรร็จ และโดยทางพระราชกริจททที่เสรก็จสรินี้นแลด้ว
ของพระองคห์ จะทรงไถล่ทกุกสลิที่งทบีที่พระบลิดคำไดข้ประทคำนใหข้แกล่พระองคร์เพอที่อรวมกคันเปป็นกคำยนคันี้นแหล่งครลิสตจคักรพคันธ
สคัญญคำใหมล่ พระเยซถูทรงเปป็น “ลถูกแกะทบีที่ปรคำศจคำกตคคำหนลิหรออจกุดดล่คำงพรข้อย แทข้จรลิงพระเจข้คำไดข้ทรงดคคำรลิพระครลิสตร์
นคันี้นไวข้กล่อนทรงสรข้คำงโลก แตล่ทรงใหข้พระครลิสตร์ปรคำกฏพระองคร์ในวคำระสกุดทข้คำยนบีนี้ เพอที่อทล่คำนทคันี้งหลคำย” (1 ปต. 
1:19,20) พระครลิสตร์ไมล่เคยดข้อยกวล่คำพระบลิดคำ พระองคร์ทรงอยถูล่ในเรลิที่มแรกนคันี้นกทบพระบลิดคำ และพระบลิดคำทรงมบีชบีวลิต
ในพระองคร์เองฉคันใด พระบกุตรกร็ทรงมบีชบีวลิตในพระองคร์เองฉคันนคันี้น ดคังนคันี้นเมอที่อสองพคันปปทบีที่แลข้ว พระครลิสตร์ของ
พระเจข้คำไดข้ทรงกลคำยเปป็นบกุตรมนกุษยร์ พระเจข้คำผถูข้ทรงรคับสภคำพเนอนี้อหนคัง พระองคร์ทรงรคับกคำยหนซที่งซซที่งเหมออนกคับกคำย
ของเรคำ แตล่ไมล่มบีบคำป และในกคำยนคันี้นพระองคร์ไดข้ทรงกระทคคำสลิที่งซซที่งพระรคำชบคัญญคัตลิไมล่เคยกระทคคำ สลิที่งซซที่งพระรคำช
บคัญญคัตลิไมข่มททางทคคำไดข้เลย:

“เหตกุฉะนคันี้นบคัดนบีนี้กคำรปรคับโทษจซงไมล่มบีแกล่คนทคันี้งหลคำยทบีที่อยถูล่ในพระเยซถูครลิสตร์ ผถูข้ไมล่ดคคำเนลินตคำมฝฝ่คำยเนอนี้อหนคัง
แตล่ตคำมฝฝ่คำยพระวลิญญคำณ เพรคำะวล่คำกฎของพระวลิญญคำณแหล่งชบีวลิตในพระเยซถูครลิสตร์ ไดข้ทคคำใหข้ขข้คำพเจข้คำพข้นจคำกกฎ
แหล่งบคำปและควคำมตคำย เพรคำะสลิที่งซซที่งพระรคำชบคัญญคัตลิทคคำไมล่ไดข้เพรคำะเนอนี้อหนคังทคคำใหข้อล่อนกคคำลคังไปนคันี้น พระเจข้คำทรง
ใชข้พระบกุตรของพระองคร์มคำในสภคำพเสมออนเนอนี้อหนคังทบีที่บคำปและเพอที่อไถล่บคำป พระองคร์จซงไดข้ทรงปรคับโทษบคำปทบีที่อยถูล่
ในเนอนี้อหนคังเพอที่อควคำมชอบธรรมของพระรคำชบคัญญคัตลิจะไดข้สคคำเรร็จในพวกเรคำ ผถูข้ไมล่ดคคำเนลินตคำมฝฝ่คำยเนอนี้อหนคัง แตล่ตคำม
ฝฝ่คำยพระวลิญญคำณ” (รม. 8:1-4) 

“เนพนี้อหนทงททนี้งสรินี้น” หมคำยถซงมนกุษยชคำตลิทคันี้งสลินี้น ไมล่ใชล่ทกุกคนจะรคับควคำมรอด แตล่พระครลิสตร์ทรงมบีอทานาจ
เหนออเนอนี้อหนคังทคันี้งสลินี้น ผมเชอที่อวล่คำควคำมหมคำยตรงนบีนี้เหมออนกคันกคับในยอหร์น 3:16,17: “เพรคำะวล่คำพระเจข้คำทรงรคักโลก
จนไดข้ทรงประทคำนพระบกุตรองคร์เดบียวของพระองคร์ทบีที่บคังเกลิดมคำ เพอที่อผซูด้ใดทบีที่เชอที่อในพระบกุตรนคันี้นจะไมล่พลินคำศ แตล่มบี
ชบีวลิตนลิรคันดรร์ เพรคำะวล่คำพระเจข้คำไมล่ไดข้ทรงใชข้พระบกุตรของพระองคร์เขข้คำมคำในโลกเพอที่อจะพลิพคำกษคำโลก แตล่เพพที่อชข่วย
โลกใหด้รอดโดยพระบตุตรนทนี้น” คนทคันี้งโลกสามารถรคับควคำมรอดไดด้ แตล่โลกจะไมล่ไดข้รคับควคำมรอดเพรคำะวล่คำโลกไมล่
ยอมรคับขล่คำวประเสรลิฐไวข้ แตล่ทตุกคนททที่ฟปังและเชพที่อกร็จะกลคำยเปป็นอวคัยวะแหล่งพระกคำยของครลิสตจคักรพคันธสคัญญคำใหมล่



“เพพที่อใหด้พระบตุตรประทานชทวริตนริรทนดรห์แกข่คนททนี้งปวงททที่พระองคห์ทรงมอบแกข่พระบตุตรนทนี้น” นบีที่หมคำยควคำม
วล่คำบคำงคนถถูกเลออกใหข้รคับควคำมรอดขณะทบีที่คนออที่นๆถถูกเลออกใหข้ตกนรกหรออ? ไมล่ใชล่อยล่คำงแนล่นอนครคับ! นบีที่เนข้นยนี้คคำวล่คำ
ในกคำรปรซกษคำกคันชคัที่วนลิรคันดรร์ของตรบีเอกคำนกุภคำพ พระบลิดคำ พระบกุตร และพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ไดข้เหร็นพข้องตรงกคัน
เกบีที่ยวกคับแผนกคำรสคคำหรคับควคำมรอด-ทคันี้งสคำมพระภคำคทรงเหร็นพข้องตรงกคันเกบีที่ยวกคับครลิสตจคักรพคันธสคัญญคำใหมล่; 
และครลิสตจคักรในฐานะกายหนขที่งกร็ถถูกเลออกสรร ถถูกลลิขลิตไวข้ลล่วงหนข้คำ ถถูกประทคำนใหข้แกล่พระบกุตรแลข้ว; และนรกทคันี้ง
สลินี้นกร็ไมล่สคำมคำรถยคับยคันี้งกคำรครบบรลิบถูรณร์ของครลิสตจคักรไดข้-ซซที่งถถูกพถูดถซงในกลิจกคำร 20:28 วล่คำ “ครลิสตจคักรของ
พระเจข้คำ...ทบีที่พระองคร์ทรงไถล่ดข้วยพระโลหลิตของพระองคร์เอง”

เนอที่องจคำกพระเจข้คำทรงมบีอคคำนคำจสลิทธลิธิ์ขคำด ทรงทรคำบทกุกสลิที่ง ทรงพลคำนกุภคำพทคันี้งสลินี้น และทรงอยถูล่ทกุกหนทกุก
แหล่งในขณะเดบียวกคัน พระองคร์จซงทรงทรคำบวล่คำใครจะรคับควคำมรอด พระองคร์ทรงทรคำบวล่คำพวกเขคำจะรคับควคำมรอด
เมพที่อไร และทกุกสลิที่งเกบีที่ยวกคับมคัน แตล่นคัที่นกร็ไมล่ไดข้เปลบีที่ยนแปลงเจตจคคำนงเสรบีของมนกุษยร์ พระเยซถูประทคำนชบีวลิตนลิรคันดรร์
ใหข้แกล่ทกุกคนทบีที่ถถูกมอบไวข้แกล่พระองคร์จรลิงๆ แตล่นคัที่นไมล่ไดข้หมคำยควคำมวล่คำบคำงคนถถูกลลิขลิตลล่วงหนข้คำใหข้รคับควคำมรอด
ขณะทบีที่คนออที่นๆถถูกลลิขลิตลล่วงหนข้คำใหข้พลินคำศ กคำรไถล่มบีไวข้สคคำหรคับ “ผซูด้ใดกก็ตามททที่มทใจปรารถนา!”

ขข้อ 3: “และนทที่แหละคพอชทวริตนริรทนดรห์ คพอททที่เขารซูด้จทกพระองคห์ ผซูด้ทรงเปป็นพระเจด้าเททที่ยงแทด้องคห์เดทยว และ
รซูด้จทกพระเยซซูครริสตห์ททที่พระองคห์ทรงใชด้มา”

ผถูข้เชอที่อแทข้ทคันี้งหลคำยถถูกนคับวล่คำชอบธรรมแลข้วตอนนทนี้ เรคำถถูกแยกตคันี้งใหข้บรลิสกุทธลิธิ์แลข้วตอนนทนี้  เรคำมบีชบีวลิตนลิรคันดรร์
แลข้วตอนนทนี้ และควคำมลซกลคับของพระเจข้คำเกบีที่ยวกคับขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำเรคำจะไดข้รคับสงล่คำรคำศบีหลทงจากนทนี้กร็มบีอยถูล่ในกคำรมบี
ควคำมรถูข้ทบีที่ถถูกตข้อง, ควคำมรถูข้ททที่ชข่วยใหด้รอด, เกบีที่ยวกคับพระเจข้คำแทข้จรลิงองคร์เดบียว พระองคร์ผถูข้ทรงเปป็นอยถูล่มคำตคันี้งแตล่นลิรคันดรร์
กคำลไปจนถซงนลิรคันดรร์กคำล และในกคำรมบีควคำมรถูข้เกบีที่ยวกคับพระเยซถูครลิสตร์ผถูข้ซซที่งพระเจข้คำไดข้ทรงสล่งมคำชล่วยคนบคำปทคันี้ง
หลคำยใหข้รอดผล่คำนทคำงพระรคำชกลิจทบีที่เสรร็จสลินี้นแลข้วของพระองคร์และพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระองคร์ กคำรรถูข้จคัก
พระเจข้คำและพระครลิสตร์อยล่คำงถถูกตข้องคออ กคำรมบีชบีวลิตนลิรคันดรร์ และไมล่มบีสลิที่งทบีที่เรบียกวล่คำชบีวลิตนลิรคันดรร์ทบีที่แยกขาดจคำกทคันี้ง
พระบลิดคำและพระบกุตร: “ผถูข้ใดละเมลิดและไมล่อยถูล่ในหลคักคคคำสอนแหล่งพระครลิสตร์ ผถูข้นคันี้นกร็ไมล่มบีพระเจทา ผถูข้ใดอยถูล่ในหลคัก
คคคำสอนแหล่งพระครลิสตร์ ผถูข้นคันี้นกร็มบีทคันี้งพระบลิดคำและพระบกุตร” (2 ยอหร์น 9)

นบีที่ไมล่ไดข้หมคำยถซงควคำมเชอที่อทบีที่สมอง หรออควคำมรถูข้ทบีที่สมอง ยคำกอบ 2:19 ประกคำศวล่คำ “พวกปปศาจกก็เชพที่อเชข่น
กทน และกลคัวจนตคัวสคัที่น” ควคำมรถูข้ทบีที่ถถูกกลล่คำวถซงในทบีที่นบีนี้คออสลิที่งทบีที่สถลิตอยถูล่ในใจ:

“คออวล่คำถข้คำทล่คำนจะรคับดข้วยปคำกของทล่คำนวล่คำพระเยซถูทรงเปป็นองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ และเชอที่อในใจของทข่านวล่คำ
พระเจข้คำไดข้ทรงชกุบพระองคร์ใหข้เปป็นขซนี้นมคำจคำกควคำมตคำย ทล่คำนจะรอด ดด้วยวข่าความเชพที่อดด้วยใจกก็นทาไปสซูข่ความชอบ
ธรรม และกคำรยอมรคับดข้วยปคำกกร็นคคำไปสถูล่ควคำมรอด” (รม. 10:9,10)

สกุภคำษลิต 4:23 เตออนวล่คำ “จงรคักษคำใจของเจข้คำดข้วยควคำมระวคังระไวรอบดข้คำน เพราะแหลข่งแหข่งชทวริตเรริที่มตด้น
ออกมาจากใจ!”

เนอที่องจคำกมนกุษยร์เชอที่อดข้วยใจซซที่งนคคำไปสถูล่ควคำมชอบธรรม และเนอที่องจคำกสลิที่งตล่คำงๆในชบีวลิตลข้วนออกมคำจคำกใจ 
กคำรรถูข้จคักพระเยซถูในใจจซงจะสล่งผลตล่อชบีวลิตอยล่คำงแนล่นอน พระเยซถูในใจทรงกล่อเกลิดชบีวลิตใหมข่ เพรคำะวล่คำในพระครลิสตร์



เรคำเปป็นสลิที่งทรงสรข้คำงใหมล่: “เหตกุฉะนคันี้นถข้คำผถูข้ใดอยถูล่ในพระครลิสตร์ ผถูข้นคันี้นกร็เปป็นคนทบีที่ถถูกสรข้คำงใหมล่แลข้ว สลิที่งเกล่คำๆกร็ลล่วงไป 
ดถูเถลิด สลิที่งสคำรพคัดกลคำยเปป็นสลิที่งใหมล่ทคันี้งนคันี้น” (2 คร. 5:17)

ผถูข้เชอที่อแทข้ยล่อมรถูข้จคักองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำผล่คำนทคำงควคำมเชอที่อทบีที่ใจ: “พระองคร์ผถูข้ทบีที่ทล่คำนทคันี้งหลคำยยคังไมล่ไดข้เหร็น แตล่
ทล่คำนยคังรคักพระองคร์อยถูล่ แมข้วล่คำขณะนบีนี้ทล่คำนไมล่เหร็นพระองคร์ แตข่ทข่านยทงเชพที่อและชอที่นชม ดข้วยควคำมปปตลิยลินดบีเปป็นลข้นพข้น
เหลออทบีที่จะกลล่คำวไดข้ และเตร็มเปปปี่ยมดข้วยสงล่คำรคำศบี” (1 ปต. 1:8)

รคำกฐคำนสองเทล่คำแหล่งควคำมเชอที่อแบบครลิสเตบียนคออ กคำรรถูข้จคักพระเจข้คำ พระบลิดคำนลิรคันดรร์ พระเยโฮวคำหร์-กคำร
รถูข้จคักควคำมศคักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ของพระองคร์ ควคำมบรลิสกุทธลิธิ์ของพระองคร์ ควคำมเกลบียดชคังของพระองคร์ทบีที่มบีตล่อบคำป; และกคำร
รถูข้จคักพระครลิสตร์ของพระเจข้คำ พระบกุตรทบีที่บคังเกลิดมคำองคร์เดบียวของพระเจข้คำ-กคำรรถูข้จคักกคำรไถล่ของพระองคร์ ตคคำแหนล่ง
คนกลคำงของพระองคร์ พระคกุณของพระองคร์ และควคำมรคักของพระองคร์ทบีที่มบีตล่อคนบคำปทคันี้งหลคำย: “ขณะเมอที่อเรคำยคัง
ขคำดกคคำลคัง พระครลิสตร์กร็ไดข้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพอที่อชล่วยคนอธรรมในเวลคำทบีที่เหมคำะสม...แตล่พระเจข้คำทรงสคคำแดงควคำม
รคักของพระองคร์แกล่เรคำทคันี้งหลคำย คออขณะทบีที่เรคำยคังเปป็นคนบคำปอยถูล่นคันี้น พระครลิสตร์ไดข้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพอที่อเรคำ” (รม. 
5:6,8)

ความรซูด้ททที่ถซูกตด้องเกทที่ยวกทบพระเจด้า คออรคำกเหงข้คำแหล่งควคำมรอดทบีที่แทข้จรลิงทคันี้งสลินี้น และสกุภคำษลิต 1:7 บอกเรคำ
วล่คำ “ความยทาเกรงพระเยโฮวาหห์เปป็นบข่อเกริดของควคำมรถูข้” ไมล่มบีกคำรกลคับใจใหมล่ทบีที่แทข้จรลิงโดยปรคำศจคำกควคำม
ยคคำเกรงพระเจข้คำ ในปฐมกคำล 1:3 เรคำเรบียนรถูข้วล่คำความสวข่างคออ กคำรเรลิมตข้นของสลิที่งทรงสรข้คำง และในนคัยสคคำคคัญฝฝ่คำย
วลิญญคำณ ควคำมสวล่คำงคออกคำรเรลิที่มตข้นของควคำมรอด: “เพรคำะวล่คำพระเจข้คำองคร์นคันี้น ผถูข้ไดข้ตรคัสสคัที่งใหข้ควคำมสวล่คำงออกมคำ
จคำกควคำมมอด ไดข้ทรงสล่องสวล่คำงเขข้คำมคำในจลิตใจของเรคำ เพอที่อใหข้เรคำมบีควคำมสวล่คำงแหล่งควคำมรถูข้ถซงสงล่คำรคำศบีของพระเจข้คำ
ปรคำกฏในพระพคักตรร์ของพระเยซถูครลิสตร์” (2 คร. 4:6)

ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยจคคำเปป็นตข้องถถูก “สรข้คำงขซนี้นใหมล่ในควคำมรถูข้ตคำมแบบพระฉคำยของพระองคร์ผถูข้ไดข้ทรงสรข้คำงขซนี้น
นคันี้น” (คส. 3:10) เรคำควร “เตรบียมตคัวไวข้ใหข้พรข้อมเสมอ เพอที่อทล่คำนจะสคำมคำรถตอบทกุกคนทบีที่ถคำม... วล่คำ (เรคำ) มบีควคำม
หวคังใจเชล่นนบีนี้ดข้วยเหตกุผลประกคำรใด แตล่จงตอบดข้วยใจสกุภคำพและดข้วยควคำมยคคำเกรง” (1 ปต. 3:15) เปคำโลกลล่คำว
วล่คำ “ขข้คำพเจข้คำรถูข้จคักพระองคห์ทบีที่ขข้คำพเจข้คำไดข้เชอที่อ และขข้คำพเจข้คำเชอที่อมคัที่นวล่คำพระองคร์ทรงฤทธลิธิ์สคำมคำรถรคักษคำซซที่งขข้คำพเจข้คำไดข้
มอบไวข้กคับพระองคร์จนถซงวคันนคันี้น” (2 ทธ. 1:12)

ผมรถูข้จคักพระเจข้คำอยล่คำงถถูกตข้องไหม? ผมรถูข้จคักพระครลิสตร์อยล่คำงถถูกตข้องไหม? ผมตข้องถคำมคคคำถคำมเหลล่คำนบีนี้กคับตคัว
เองและยอมใหข้พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ตรวจคข้นใจของผมและประทคำนคคคำตอบทบีที่ถถูกตข้องแกล่ผม ทล่คำนผถูข้อล่คำนทบีที่รคัก คกุณ
ตข้องถคำมคคคำถคำมเหลล่คำนบีนี้กคับตคัวคกุณเอง กคำรรถูข้จคักพระเจข้คำโดยททที่ไมข่รซูด้จทกพระครริสตห์ คออกคำรรถูข้จคักพระองคร์ในฐคำนะไฟทบีที่
เผคำผลคำญ (ฮบ. 12:29) กคำรรถูข้จคักพระครริสตห์โดยปราศจากพระเจด้ากร็คงจะไมล่มบีคล่คำอะไรเลย ถซงแมข้วล่คำควคำมรถูข้แบบ
นคันี้นอคำจเปป็นไปไดข้กร็ตคำม เพรคำะวล่คำพระเยโฮวคำหร์พระเจข้คำทรงเปป็นผถูข้ทบีที่รคักโลกเสบียจนพระองคร์ไดข้ประทคำนพระบกุตร
ของพระองคร์มคำเปป็นผถูข้ลบลข้คำงพระอคำชญคำเพรคำะบคำป:

“แตล่บคัดนบีนี้ไดข้ปรคำกฏแลข้ววล่คำควคำมชอบธรรมของพระเจข้คำนคันี้นปรคำกฏนอกเหนออพระรคำชบคัญญคัตลิ ซซที่งพระ
รคำชบคัญญคัตลิกคับพวกศคำสดคำพยคำกรณร์เปป็นพยคำนอยถูล่ คออควคำมชอบธรรมของพระเจข้คำซซที่งทรงประทคำนโดยควคำมเชอที่อ
ในพระเยซถูครลิสตร์สคคำหรคับทกุกคนและแกล่ทกุกคนทบีที่เชอที่อ เพรคำะวล่คำคนทคันี้งหลคำยไมล่ตล่คำงกคัน เหตกุวล่คำทกุกคนทคคำบคำป และ



เสอที่อมจคำกสงล่คำรคำศบีของพระเจข้คำ แตล่พระเจข้คำทรงพระกรกุณคำใหข้เรคำเปป็นผถูข้ชอบธรรม โดยไมล่คลิดมถูลคล่คำ โดยทบีที่พระเยซถู
ครลิสตร์ทรงไถล่เรคำใหข้พข้นบคำปแลข้ว พระเจด้าไดด้ทรงตทนี้งพระเยซซูไวด้ใหด้เปป็นททที่ลบลด้างพระอาชญา โดยควคำมเชอที่อในพระ
โลหลิตของพระองคร์ เพอที่อสคคำแดงใหข้เหร็นควคำมชอบธรรมของพระองคร์ในกคำรทบีที่พระเจข้คำไดข้ทรงอดกลคันี้นพระทคัย และ
ทรงยกบคำปทบีที่ไดข้ทคคำไปแลข้วนคันี้น” (รม. 3:21-25)

เรคำจคคำเปป็นตข้องเหร็นพระเจข้คำองคร์หนซที่งผถูข้บรลิสกุทธลิธิ์และทรงเกลบียดชคังบคำป ผถูข้ไดข้ประทคำนพระบกุตรทบีที่บคังเกลิดมคำ
องคร์เดบียวของพระองคร์ คออพระผถูข้ชล่วยใหข้รอดองคร์หนซที่งผถูข้ทรงเปปปี่ยมดข้วยควคำมรคัก ควคำมเมตตคำและทรงลบมลทลิน
บคำป เรคำตข้องเหร็นพระเจข้คำพระบลิดคำและพระเจข้คำพระบกุตรหคำกเรคำบคังเกลิดใหมล่แลข้ว เพรคำะวล่คำตคำมทบีที่ 2 ยอหร์น 9 
เขบียนไวข้ ถข้คำเรคำปฏลิเสธพระบลิดคำ เรคำกร็ไมล่รถูข้จคักพระบกุตร และถข้คำเรคำปฏลิเสธพระบกุตร เรคำกร็ไมล่รถูข้จคักพระบลิดคำอยล่คำง
แนล่นอน ชบีวลิตนลิรคันดรร์คออกคำรรถูข้จคักพระเจข้คำและพระครลิสตร์ของพระเจข้คำ กคำรรถูข้จคักพระเจข้คำโดยปรคำศจคำกพระครลิสตร์ 
หรออกคำรรถูข้จคักพระครลิสตร์โดยปรคำศจคำกพระเจข้คำ คออกคำรไมล่รถูข้จคักททนี้งสองพระองคห์ในควคำมรอด พระเจข้คำพระบลิดคำทรง
รคักเรคำเสบียจนพระองคร์ไดข้สล่งพระเยซถูพระบกุตรมคำ และพระเยซถูพระบกุตรทรงรคักเรคำเสบียจนพระองคร์ไดข้สลินี้นพระชนมร์
บนกคำงเขนนคันี้นเพอที่อทบีที่กคำรไถล่จะถถูกทคคำใหข้เปป็นไปไดข้สคคำหรคับทกุกคนทบีที่ยอมเชอที่อ หนทคำงเดบียวทบีที่จะเขข้คำหคำพระเจข้คำคออใน
พระครลิสตร์ หนทคำงเดบียวทบีที่จะถซูกยอมรทบโดยพระเจข้คำคออในพระครลิสตร์ ในยอหร์น 14:6 พระเยซถูทรงประกคำศวล่คำ
 “เรคำเปป็นทคำงนคันี้น เปป็นควคำมจรลิง และเปป็นชบีวลิต ไมข่มทผซูด้ใดมาถขงพระบริดาไดด้นอกจากมาทางเรา!”

เหตกุใดพระเยซถูถซงตรคัสวล่คำ “พระองคห์ ผซูด้ทรงเปป็นพระเจด้าเททที่ยงแทด้องคห์เดทยว”? พระองคร์กคคำลคังบอกเปป็นนคัย
หรออวล่คำพระองคห์ไมข่ใชข่พระเจข้คำทบีที่แทข้จรลิง วล่คำพระบลิดคำเทล่คำนคันี้นทรงเปป็นพระเจข้คำทบีที่แทข้จรลิง? ไมล่ใชล่เลยครคับ! โดยกคำรชบีนี้ใหข้
เหร็น “พระเจข้คำเทบีที่ยงแทข้องคร์เดบียว” พระองคร์ทรงไมล่รวมพวกรถูปเคคำรพและพระเทบียมเทร็จทคันี้งหลคำย และทรงนคคำ
เสนอระเบบียบและระบบแหล่งควคำมรอดอคันยลิที่งใหญล่ของพระเจข้คำ 1 ยอหร์น 5:21 เตออนวล่คำ “ลถูกเลร็กๆทคันี้งหลคำยเออ๋ย 
จงระวคังรคักษคำตคัวไวข้ใหข้พข้นจคำกรถูปเคคำรพ” ในทบีที่นบีนี้ยอหร์นกคคำลคังกบีดกคันพวกรถูปเคคำรพและบรรดคำพระเทบียมเทร็จออก
ไปจคำกชบีวลิตของพวกคนตล่คำงชคำตลิ ใน 1 เธสะโลนลิกคำ 1:9 เปคำโลกลล่คำววล่คำ “คนเหลล่คำนคันี้นกร็ไดข้รคำยงคำนเกบีที่ยวกคับเรคำวล่คำ 
ทบีที่เรคำไดข้เขข้คำมคำหคำทล่คำนทคันี้งหลคำยนคันี้นเปป็นอยล่คำงไร และกลข่าวถขงการททที่ทข่านไดด้ละทรินี้งรซูปเคารพและหทนมาหาพระเจด้า 
เพพที่อรทบใชด้พระเจด้าผซูด้ทรงพระชนมห์อยซูข่และเททที่ยงแทด้” 

คคคำตรคัสในขข้อพระคคคำทบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่นบีนี้แถลงอยล่คำงชบีนี้เฉพคำะวล่คำพระเยโฮวคำหร์ทรงเปป็นพระเจข้คำแทข้จรลิงองคร์
เดบียว และเนอที่องจคำกพระเจข้คำพระบลิดคำ พระเจข้คำพระบกุตร และพระเจข้คำพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ทรงเปป็นหนซที่งเดบียวกคัน
ในแกล่นแทข้ พระภคำคทบีที่สองและทบีที่สคำมของตรบีเอกคำนกุภคำพจซงเปป็น “พระเจข้คำแทข้จรลิง” อยล่คำงแนล่นอนพอๆกคับทบีที่พระเย
โฮวคำหร์ทรงเปป็นพระเจข้คำแทข้จรลิง ในยอหร์น 10:30 พระเยซถูทรงประกคำศอยล่คำงเนข้นยนี้คคำวล่คำ “เรากทบพระบริดาของเรา
เปป็นอทนหนขที่งอทนเดทยวกทน” และในขข้อ 37 และ 38 ของบทเดบียวกคันนคันี้นพระองคร์ตรคัสวล่คำ “ถข้คำเรคำไมล่ปฏลิบคัตลิพระรคำช
กลิจของพระบลิดคำของเรคำ กร็อยล่คำเชอที่อในเรคำเลย แตล่ถข้คำเรคำปฏลิบคัตลิพระรคำชกลิจนคันี้น แมข้วล่คำทล่คำนมลิไดข้เชอที่อในเรคำ กร็จงเชอที่อ
เพรคำะพระรคำชกลิจนคันี้นเถลิด เพอที่อทล่คำนจะไดข้รถูข้และเชอที่อวล่คำพระบริดาทรงอยซูข่ในเรา และเราอยซูข่ในพระบริดา”

ใน 1 ยอหร์น 5:20 เรคำอล่คำนวล่คำ “และเรคำทคันี้งหลคำยรถูข้วล่คำพระบกุตรของพระเจข้คำเสดร็จมคำแลข้ว และไดข้ทรง
ประทคำนควคำมเขข้คำใจแกล่เรคำ เพอที่อใหข้เรคำรถูข้จคักพระองคร์ผถูข้เทบีที่ยงแทข้ และเรคำทคันี้งหลคำยอยถูล่ในพระองคร์ผถูข้เทบีที่ยงแทข้นคันี้น คออ
อยถูล่ในพระเยซถูครลิสตร์พระบกุตรของพระองคร์ นทที่แหละเปป็นพระเจทาเทอียิ่ยงแทท และเปป็นชบีวลิตนลิรคันดรร์” อยล่คำงไรกร็ตคำม 



คคคำตรคัสนบีนี้ไมล่ไดข้ตคัดพระเจข้คำพระบลิดคำออกไปเหมออนกคับทบีที่ขข้อทบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่นบีนี้ไมล่ไดข้ตคัดพระเจข้คำพระบกุตรออกไป 
เรคำตข้องเปรบียบเทบียบขข้อพระคคัมภบีรร์กคับขข้อพระคคัมภบีรร์หคำกเรคำหวคังวล่คำจะเขข้คำใจพระวจนะของพระเจข้คำ (1 คร. 2:12-
14)

ในระบบแหล่งควคำมรอด พระคคัมภบีรร์นคคำเสนอพระเจข้คำพระบลิดคำนลิรคันดรร์ในฐคำนะผถูข้ทรงสถลิตอยถูล่มคำตคันี้งแตล่ชคัที่วนลิ
รคันดรร์กคำล: “ในเรริที่มแรกนทนี้น พระเจทา...” (ปฐก. 1:1) พระเยซซูพระบตุตรทรงเตลิมเตร็มตคคำแหนล่งของคนกลคำงและผถูข้
วลิงวอนเผอที่อ ในตคคำแหนล่งนบีนี้เองทบีที่พระองคร์ตรคัสวล่คำ “พระบลิดคำของเรคำทรงเปป็นใหญล่กวล่คำเรคำ” (ยอหร์น 14:28) ใน
ทคคำนองเดบียวกคัน ในระหวล่คำงยกุคแหล่งพระคกุณนบีนี้ พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ทรงเปป็นผถูข้รคับใชข้ของตรบีเอกคำนกุภคำพ (จงศซกษคำ 
ลถูกคำ 14:17-23 และเปรบียบเทบียบยอหร์น 16:13)

ในวลบีสกุดทข้คำยของขข้อพระคคคำทบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่นบีนี้ เรคำอล่คำนวล่คำ “...และรซูด้จทกพระเยซซูครริสตห์ททที่พระองคห์ทรงใชด้
มา” “ทรงใชทมา” เปป็นวลบีทบีที่สคคำคคัญมคำกตรงนบีนี้ มคันชบีนี้ไปยคังควคำมเปป็นพระเจข้คำของพระครลิสตร์ (ยอหร์น 16:30) และชบีนี้
ไปยคังกคำรรคับสภคำพมนกุษยร์ของพระองคร์เชล่นกคัน  (กท. 4:4) มคันยคังชบีนี้ไปทบีที่ตคคำแหนล่งของพระองคร์ในฐคำนะคนกลคำง
และพระผถูข้ไถล่ดข้วย (ฮบ. 3:1)

ขข้อ 4: “ขด้าพระองคห์ไดด้ถวายเกทยรตริแดข่พระองคห์ในโลก ขด้าพระองคห์ไดด้กระททาพระราชกริจททที่พระองคห์ทรง
ใหด้ขด้าพระองคห์กระททานทนี้นสทาเรก็จแลด้ว”

“ขด้าพระองคห์ไดด้ถวายเกทยรตริแดข่พระองคห์” ในยอหร์น 8:29 พระเยซถูตรคัสวล่คำ “และพระองคร์ผถูข้ทรงใชข้เรคำมคำ
กร็ทรงสถลิตอยถูล่กคับเรคำ พระบลิดคำมลิไดข้ทรงทลินี้งเรคำไวข้ตคำมลคคำพคัง เพราะวข่าเราททาตามชอบพระททยพระองคห์เสมอ” 
พระองคร์ทรงถวคำยเกบียรตลิพระเจข้คำในทกุกรคำยละเอบียดแหล่งชบีวลิตของพระองคร์-ในถข้อยคคคำของพระองคร์ ในกคำร
อคัศจรรยร์ตล่คำงๆของพระองคร์ ในทตุกสริที่งไมล่วล่คำพระองคร์ทรงกระทคคำสลิที่งใดกร็ตคำมขณะทบีที่พระองคร์ยคังอยถูล่บนแผล่นดลินโลก 
พระองคร์ทรงรคักษคำพระรคำชบคัญญคัตลิอยล่คำงสมบถูรณร์แบบ โดยทคคำใหข้ทกุกตคัวอคักษรและทกุกขบีดสคคำเรร็จ ซคำตคำนไมล่สคำมคำรถ
พบควคำมดล่คำงพรข้อยใดๆในพระองคร์เลย พระองคร์ทรงประกคำศควคำมจรลิงเพอที่อตล่อตข้คำนควคำมนอกรบีตและคคคำสอนเทร็จ
ตล่คำงๆของพวกยลิว พระองคร์ทรงทคคำใหข้พระรคำชกลิจทบีที่พระเจข้คำไดข้ประทคำนใหข้พระองคร์กระทคคำจนสคคำเรร็จครบถข้วนและ
สมบถูรณร์แลข้ว

“ในโลก” (“บนแผล่นดลินโลก”) นล่คำจะหมคำยถซงชล่วงเวลคำทคันี้งหมดทบีที่พระเยซถูทรงอยถูล่บนแผล่นดลินโลกอยล่คำงไมล่
ตข้องสงสคัย ตคันี้งแตล่วคันทบีที่พระองคร์ไดข้ประสถูตลิจนกระทคัที่งพระองคร์เสดร็จกลคับไปหคำพระบลิดคำ

“ขด้าพระองคห์ไดด้กระททาพระราชกริจททที่พระองคห์ทรงใหด้ขด้าพระองคห์กระททานทนี้นสทาเรก็จแลด้ว” นบีที่หมคำยถซงพระ
รคำชกลิจแหล่งกคำรไถล่ พระเยซถูไดข้เสดร็จเขข้คำมคำในโลกเพอที่อกระทคคำภคำรกลิจหนซที่งเดบียว: เพพที่อสละวางชทวริตของพระองคห์-ซซที่ง
คคคำบคัญชคำนบีนี้พระองคร์ทรงไดข้รคับจคำกพระบลิดคำในสวรรคร์ (ยอหร์น 10:18) พระองคร์ทรงเรลิที่มพคันธกลิจรคับใชข้ปวงชนของ
พระองคร์ดข้วยพระเนตรจคับจข้องไปทบีที่กลโกธคำ และบคัดนบีนี้ภคำรกลิจของพระองคร์กร็ใกลข้จะเสรร็จสมบถูรณร์แลข้วและ
พระองคร์ทรงเขข้คำใกลข้กคำงเขนมคำกเหลออเกลินแลข้ว พระองคร์จซงทรงอธลิษฐคำนรคำวกคับวล่คำพระองคร์ทรงถถูกตรซงกคำงเขน
และถถูกทคคำใหข้เปป็นขซนี้นจคำกตคำยเรทยบรด้อยแลด้ว พระองคร์ทรงทรคำบวล่คำพระองคร์จะทรงสลินี้นพระชนมร์ พระองคร์ทรง
ทรคำบวล่คำพระองคร์จะทรงพริชริตควคำมมรณคำ นรก และหลกุมศพ พระองคร์ทรงทรคำบวล่คำพระองคร์จะเสดร็จขซนี้นสถูล่
พระทบีที่นคัที่งอคันเปปปี่ยมสงล่คำรคำศบีนคันี้น ณ เบอนี้องขวคำพระหคัตถร์ของพระเจข้คำ ในควคำมทรงสคัพพคัญญถูของพระองคร์ พระครลิสตร์



ตรคัสในทบีที่นบีนี้วล่คำพระองคร์ทรงททาสทาเรก็จแลด้วคออสลิที่งทบีที่พระองคร์ไดข้เสดร็จมคำเพอที่อทบีที่จะกระทคคำใหข้สคคำเรร็จ และเนอที่องจคำก
พระองคร์ไดข้เสดร็จมคำเพอที่อทคคำใหข้การไถข่สคคำเรร็จ พระองคร์จซงทรงทรคำบอยล่คำงแนล่นอนทบีที่สกุดวล่คำพระองคร์จะทคคำใหข้สลิที่งนคันี้น
สคคำเรร็จซซที่งพระองคร์ไดข้เสดร็จมคำเพอที่อทบีที่จะกระทคคำ นรกทคันี้งสลินี้นกร็หยกุดยคันี้งพระองคร์ไมล่ไดข้ หลคำยรข้อยปปกล่อนกคำรตรซงกคำงเขน
พระเยซถู ผถูข้แตล่งเพลงสดกุดบี-ภคำยใตข้กคำรดลใจ-ไดข้เขบียนเกบีที่ยวกคับตะปถูนคันี้นในพระหคัตถร์ของพระองคร์:

“บรรดคำสกุนคัขลข้อมรอบขข้คำพระองคร์ไวข้ คนทคคำชคัที่วหมถูล่หนซที่งลข้อมขข้คำพระองคร์ เขาแทงมพอแทงเทด้าขด้าพระองคห์”
(เพลงสดกุดบี 22:16)

ในกคำรปรซกษคำกคันของตรบีเอกคำนกุภคำพนลิรคันดรร์นคันี้น พระเยซถูพระบกุตรทรงเปป็นผถูข้ทบีที่พระเจข้คำพระบลิดคำไดข้ทรง
มอบหมคำยภคำรกลิจใหข้ชคคำระหนบีนี้บคำปและซอนี้อกคำรไถล่เพอที่อคนทคันี้งปวงทบีที่จะมคำหคำพระเจข้คำโดยทคำงพระโลหลิตทบีที่ไหลออก
และพระรคำชกลิจทบีที่เสรร็จสลินี้นแลข้วของพระเยซถู และเมอที่อพระบกุตรเสดร็จเขข้คำมคำในโลกนบีนี้ พระองคร์กร็ตรคัสวล่คำ “แลข้วขข้คำ
พระองคร์ทถูลวล่คำ “ดถูเถลิด ขข้คำพระองคร์มคำแลข้ว โอ พระเจข้คำขข้คำ เพอที่อจะกระทคคำตคำมนนี้คคำพระทคัยพระองคร์” (ในหนคังสออ
มข้วนกร็มบีเขบียนเรอที่องขข้คำพระองคร์)’” (ฮบ. 10:7)

เมอที่อโยเซฟและนคำงมคำรบียร์พบพระองคร์กคคำลคังคกุยกคับพวกผถูข้เชบีที่ยวชคำญในพระรคำชบคัญญคัตลิในพระวลิหคำรตอน
พระองคร์อคำยกุสลิบสองปป นคำงมคำรบียร์ไดข้กลล่คำวแกล่พระองคร์วล่คำ “ลถูกเออ๋ย ทคคำไมจซงทคคำแกล่เรคำอยล่คำงนบีนี้ ดถูเถลิด พล่อกคับแมล่
แสวงหคำเปป็นทกุกขร์นคัก” พระเยซถูทรงตอบกลคับไปวล่คำ “พวกทล่คำนเทบีที่ยวหคำฉคันทคคำไม พวกทข่านไมข่ทราบหรพอวข่า ฉทน
ตด้องกระททาพระราชกริจแหข่งพระบริดาของฉทน” (ลถูกคำ 2:48,49) ตล่อมคำ หลคังจคำกเขข้คำสถูล่กคำรปรนนลิบคัตลิปวงชนของ
พระองคร์แลข้ว พระองคร์ทรงประกคำศวล่คำ “อคำหคำรของเรคำคออกคำรกระทคคำตคำมพระทคัยของพระองคร์ผถูข้ทรงใชข้เรคำมคำ 
และทคคำใหข้งคำนของพระองคร์สคคำเรร็จ” (ยอหร์น 4:34) และบคัดนบีนี้ กล่อนทบีที่พระองคร์ทรงเดลินไมลร์สกุดทข้คำยไปสถูล่กลโกธคำ 
พระองคร์ทรงรข้องออกมคำในชคัยชนะวล่คำ “ขข้คำพระองคร์ไดข้กระทคคำพระรคำชกลิจทบีที่พระองคร์ทรงใหข้ขข้คำพระองคร์กระทคคำนคันี้น
สคคำเรร็จแลข้ว!”

พระองคร์ทรงรคักษคำพระรคำชบคัญญคัตลิอยล่คำงสมบถูรณร์แบบ-ทรงถถูกทดลองเหมออนอยล่คำงเรคำทกุกประกคำร ถซง
กระนคันี้นพระองคร์กร็ทรงปรคำศจคำกบคำป พระองคร์ทรงมบีชคัยตล่อบคำปและกคำรทดลองและทรงนคคำ “ควคำมชอบธรรมนลิ
รคันดรร์” เขข้คำมคำแลข้ว (ดนล. 9:24) พระองคร์ไดข้ทรง “กคคำจคัดควคำมบคำปไดข้โดยถวคำยพระองคร์เองเปป็นเครอที่องบถูชคำ” 
แลข้ว (ฮบ. 9:26) และทรงสล่งคอนสลิที่งซซที่งพระองคร์ “มลิไดข้ขโมยไป” (เพลงสดกุดบี 69:4) พระองคร์ไดข้ทรงถวคำยเกบียรตลิ
พระบลิดคำอยล่คำงแทข้จรลิงบนแผล่นดลินโลก และดข้วยเหตกุนบีนี้พระองคห์จขงทรงอยซูข่ในตทาแหนข่งททที่จะไดด้รทบเกทยรตริ:

“ฉะนบีนี้เรคำจะแบล่งสล่วนหนซที่งใหข้ทล่คำนกคับผถูข้ยลิที่งใหญล่ และทล่คำนจะแบล่งรคำงวคัลกคับคนแขร็งแรง เพรคำะทล่คำนเทจลิต
วลิญญคำณของทล่คำนถซงควคำมมรณคำ และถถูกนคับเขข้คำกคับบรรดคำผถูข้ละเมลิด ทล่คำนกร็แบกบคำปของคนเปป็นอคันมคำก และ
ทคคำกคำรอข้อนวอนเพอที่อผถูข้ละเมลิด” (อลิสยคำหร์ 53:12)

ขข้อ 5: “บทดนทนี้ โอ พระบริดาเจด้าขด้า ขอทรงโปรดใหด้ขด้าพระองคห์ไดด้รทบเกทยรตริตข่อพระพทกตรห์ของพระองคห์ 
คพอเกทยรตริซขที่งขด้าพระองคห์ไดด้มทรข่วมกทบพระองคห์กข่อนททที่โลกนทนี้มทมา”

ควคำมหมคำยในทบีที่นบีนี้จรลิงๆแลข้วกร็คออ “พระบลิดคำเจข้คำขข้คำ งคำนรคับใชข้บนโลกนบีนี้ของขข้คำพระองคร์ใกลข้จะสลินี้นสกุดแลข้ว
งคำนของขข้คำพระองคร์บนแผล่นดลินโลกเสรร็จสลินี้นแลข้ว และบคัดนบีนี้ขข้คำพระองคร์กคคำลคังทถูลขอพระองคร์ใหข้คอนสงล่คำรคำศบีทบีที่ขข้คำ
พระองคร์เคยมบีกคับพระองคร์กล่อนทบีที่โลกไดข้เปป็นขซนี้นมคำใหข้แกล่ขข้คำพระองคร์ ขอทรงคอนสถคำนทบีที่นคันี้นในตรบีเอกคำนกุภคำพทบีที่ไมล่



ถถูกแบล่งแยกใหข้แกล่ขข้คำพระองคร์ ตคคำแหนล่งทบีที่เทล่คำเทบียมรล่วมกคันนคันี้นกคับพระองคร์บนพระทบีที่นคัที่งนคันี้น ชล่วงเวลคำแหล่งกคำรดถู
หมลิที่นเหยบียดหยคำมขข้คำพระองคร์กคคำลคังเขข้คำมคำใกลข้แลข้ว ขข้คำพระองคร์เชอที่อฟฝังมคำตลอด-และจะเชอที่อฟฝังไปจนถซงควคำม
มรณคำแหล่งกคำงเขน บคัดนบีนี้ขอใหข้ขข้คำพระองคร์ไดข้รล่วมแบล่งปฝันสงล่คำรคำศบีทบีที่ขข้คำพระองคร์เคยมบีกคับพระองคร์กล่อนทบีที่โลกนบีนี้ไดข้
เรลิที่มตข้นขซนี้นอบีกครคันี้งเถลิด”

ในฮบีบรถู 12:2 เรคำถถูกบอกวล่คำพระเยซถูทรงเปป็น “ผถูข้รลิเรลิที่มควคำมเชอที่อ และผถูข้ทรงทคคำใหข้ควคำมเชอที่อของเรคำสคคำเรร็จ
เพรคำะเหร็นแกล่ควคำมยลินดบีทบีที่มบีอยถูล่ตรงหนข้คำนคันี้น พระองคร์ไดข้ทรงทนเอคำกคำงเขน ทรงถออวล่คำควคำมละอคำยไมล่เปป็นสลิที่ง
สคคำคคัญอะไร และไดข้เสดร็จประทคับเบอนี้องขวคำพระทบีที่นคัที่งของพระเจข้คำแลข้ว” และในฮบีบรถู 1:1-3 เรคำอล่คำนวล่คำ “ใน
โบรคำณกคำลพระเจข้คำไดข้ตรคัสดข้วยวลิธบีตล่คำงๆมคำกมคำยแกล่บรรพบกุรกุษทคำงพวกศคำสดคำพยคำกรณร์ แตล่ในวคันสกุดทข้คำยเหลล่คำนบีนี้
พระองคร์ไดข้ตรคัสแกล่เรคำทคันี้งหลคำยทคำงพระบกุตร ผถูข้ซซที่งพระองคร์ไดข้ทรงตคันี้งใหข้เปป็นผถูข้รคับสรรพสลิที่งทคันี้งปวงเปป็นมรดก 
พระองคร์ไดข้ทรงสรข้คำงกคัลปจคักรวคำลโดยพระบกุตร พระบตุตรทรงเปป็นแสงสะทด้อนสงข่าราศทของพระเจด้า และทรงมท
สภาวะเปป็นพริมพห์เดทยวกทนกทบพระองคห์ และทรงผดตุงสรรพสริที่งไวด้โดยพระดทารทสอทนทรงฤทธริธิ์ของพระองคห์ เมพที่อพระ
บตุตรไดด้ทรงชทาระบาปของเราดด้วยพระองคห์เองแลด้ว กก็ไดด้ทรงประทลับนลัยิ่ง ณ เบมืนั้องขวาพระหลัตถรของผผททรง
เดชานบุภาพเบมืนั้องบน”

กคำรทรงเปป็นอยถูล่มคำกล่อนแลข้วของพระครลิสตร์ถถูกสอนอยล่คำงชคัดเจนในทบีที่นบีนี้ แตล่มคันกร็ถถูกสอนอยล่คำงชคัดเจนเชล่น
กคันวล่คำพระบลิดคำและพระบกุตรทรงเปป็นสองพระภคำคทบีที่แตกตล่คำงกคัน สองบกุคคลทบีที่มบีสงล่คำรคำศบีเทล่คำเทบียมกคัน นบีที่เปป็นควคำม
จรลิงชคัที่วนลิรคันดรร์ของพระเจข้คำ เมอที่อพระเยซถูตรคัสวล่คำ “ขอทรงโปรดใหด้ขด้าพระองคห์ไดด้รทบเกทยรตริ” พระองคร์กร็กคคำลคังตรคัส
ในฐคำนะคนกลคำง ในฐคำนะพระเยซถูครลิสตร์มนกุษยร์ผถูข้นคันี้น (1 ทธ. 2:5) ในฐคำนะพระเยซซูพระองคร์ทรงถถูกดถูหมลิที่นเหยบียด
หยคำม และบคัดนบีนี้ในฐคำนะพระเยซซูครริสตห์ พระองคร์กคคำลคังอธลิษฐคำนขอกคำรไดข้รคับเกบียรตลิ มบีมนกุษยร์ผถูข้หนซที่งอยถูล่ในสวรรคร์
ตอนนบีนี้-มนกุษยร์ผถูข้หนซที่งทบีที่มบีรล่คำงกคำยอคันประกอบดข้วยเนอนี้อหนคังและกระดถูก และไดข้รคับสงล่คำรคำศบีแลข้วอยล่คำงแทข้จรลิง! และ
มนกุษยร์ผถูข้นคันี้น พระเยซถูครลิสตร์มนกุษยร์ผถูข้นคันี้น บคัดนบีนี้ประทคับนคัที่งอยถูล่บนพระทบีที่นคัที่งนคันี้น ณ เบอนี้องขวคำพระหคัตถร์ของพระเจข้คำแลข้ว
ในกคำรเชอที่อมโยงกคับเรอที่องนบีนี้ กรกุณคำศซกษคำลถูกคำ 24 ทคันี้งบท

ในกลิจกคำร 2:32-36 เรคำอล่คำนจคำกคคคำเทศนคำของเปโตรในวคันเพร็นเทคอสตร์นคันี้นวล่คำ “พระเยซถูนบีนี้พระเจข้คำไดข้
ทรงบคันดคำลใหข้คอนพระชนมร์แลข้ว ขข้คำพเจข้คำทคันี้งหลคำยเปป็นพยคำนในขข้อนบีนี้ เหตกุฉะนคันี้นเมอที่อพระหคัตถร์เบอนี้องขวคำของ
พระเจข้คำไดข้ทรงตคันี้งพระองคร์ขซนี้น และครคันี้นพระองคร์ไดข้ทรงรคับพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์จคำกพระบลิดคำตคำมพระสคัญญคำ 
พระองคร์ไดข้ทรงเทฤทธลิธิ์เดชนบีนี้ลงมคำ ดคังทบีที่ทล่คำนทคันี้งหลคำยไดข้ยลินและเหร็นแลข้ว เหตกุวล่คำทล่คำนดคำวลิดไมล่ไดข้ขซนี้นไปยคังสวรรคร์ 
แตล่ทล่คำนไดข้กลล่คำววล่คำ ‘องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำตรคัสกคับองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของขข้คำพเจข้คำวล่คำ จงนคัที่งทบีที่ขวคำมออของเรคำ จนกวล่คำ
เรคำจะกระทคคำใหข้ศคัตรถูของทล่คำนเปป็นแทล่นรองเทข้คำของทล่คำน’ เหตกุฉะนคันี้นใหข้วงศร์วคำนอลิสรคำเอลทคันี้งปวงทรคำบแนล่นอนวล่คำ 
พระเจด้าไดด้ทรงยกพระเยซซูนทนี้ ซขที่งทข่านททนี้งหลายไดด้ตรขงไวด้ททที่กางเขน ทรงตทนี้งขขนี้นใหด้เปป็นททนี้งองคห์พระผซูด้เปป็นเจด้าและเปป็น
พระครริสตห์!”

เปคำโลเขบียนถซงชคำวเมอองฟปลลิปปปเหลล่คำนคันี้นวล่คำ “ทล่คำนจงมบีนนี้คคำใจอยล่คำงนบีนี้ เหมออนอยล่คำงทบีที่พระเยซถูครลิสตร์ทรงมบี
ดข้วย พระองคร์ผถูข้ทรงอยถูล่ในสภคำพพระเจข้คำมลิไดข้ทรงเหร็นวล่คำกคำรเทล่คำเทบียมกคับพระเจข้คำนคันี้นเปป็นกคำรแยล่งชลิงเอคำไปเสบีย แตล่
ไดข้ทรงกระทคคำพระองคร์เองใหข้ไมล่มบีชอที่อเสบียงใดๆ และทรงรคับสภคำพอยล่คำงผถูข้รคับใชข้ ทรงถออกคคำเนลิดในลคักษณะของ



มนกุษยร์ และเมอที่อทรงปรคำกฏพระองคร์ในสภคำพมนกุษยร์แลข้ว พระองคร์กร็ทรงถล่อมพระองคร์ลง ยอมเชอที่อฟฝังจนถซงควคำม
มรณคำ กระทคัที่งควคำมมรณคำทบีที่กคำงเขน เหตตุฉะนทนี้นพระเจด้าจขงไดด้ทรงยกพระองคห์ขขนี้นอยข่างสซูงททที่สตุดดด้วย และไดด้ทรง
ประทานพระนามเหนพอนามททนี้งปวงใหด้แกข่พระองคห์ เพพที่อ ‘หทวเขข่าทตุกหทวเขข่า’ ในสวรรคห์กก็ดท ททที่แผข่นดรินโลกกก็ดท ใตด้
พพนี้นแผข่นดรินโลกกก็ดท ‘จะตด้องคตุกกราบลง’ นมทสการในพระนามแหข่งพระเยซซูนทนี้น และเพพที่อ ‘ลรินี้นทตุกลรินี้นจะยอมรทบ’ 
วข่าพระเยซซูครริสตห์ทรงเปป็นองคห์พระผซูด้เปป็นเจด้า อทนเปป็นการถวายพระเกทยรตริแดข่พระเจด้าพระบริดา” (ฟป. 2:5-11)

มบีอยถูล่สคำมสลิที่งทบีที่ผมอยคำกชบีนี้ใหข้เรคำสคังเกตเปป็นพลิเศษในขข้อพระคคคำทบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่:
อยล่คำงแรกคออ การโปรดประทานเกทยรตริยศซซที่งเปป็นเพรคำะ (และเปป็นผลทบีที่ตคำมมคำของ) พระรคำชกลิจทบีที่ถถูกทคคำ

เสรร็จสลินี้นและสมบถูรณร์แบบแลข้วของพระครลิสตร์: “ขอทรงโปรดใหด้ขด้าพระองคห์ไดด้รทบเกทยรตริ” โดยทคำงพระรคำชกลิจทบีที่
เสรร็จสลินี้นแลข้วของพระองคร์และเพรคำะวล่คำพระองคร์ทรงกระทคคำแตล่สลิที่งทบีที่พอพระทคัยพระเจข้คำเสมอ พระเยซถูจซงทรง
สมควรไดด้รทบเกบียรตลิ-และพระองคร์ทรงเปป็นผถูข้เดบียวเทล่คำนคันี้นทบีที่เรคำกลล่คำวเชล่นนคันี้นไดข้

อยล่คำงทบีที่สอง พระเยซถูตรคัสวล่คำ “ตข่อพระพทกตรห์ของพระองคห์” (“กคับพระองคร์เอง”)-ไมล่ใชล่ “โดยพระองคห์
เอง” แตล่เปป็น “กลับพระองคห์เอง” ซซที่งแสดงใหข้เหร็นกคำรสถลิตอยถูล่กคับพระเจข้คำนลิรคันดรร์และพระบลิดคำนลิรคันดรร์ พระองคร์ไมล่
ไดข้กคคำลคังขอทบีที่จะไดข้รคับเกบียรตลิโดยพระเจด้า แตล่ทบีที่จะไดข้รคับเกบียรตลิกลับพระเจด้า

ประกคำรทบีที่สคำม พระองคร์ทรงอธลิษฐคำนวล่คำ “คพอเกทยรตริซขที่งขด้าพระองคห์ไดด้มทรข่วมกทบพระองคห์กข่อนททที่โลกนทนี้มท
มา”-ไมล่ใชล่เกบียรตลิทบีที่พระองคร์เคยมบีกล่อนพระองคร์เสดร็จเขข้คำมคำในโลกในฐคำนะพระผถูข้ชล่วยใหข้รอด ผถูข้ทบีที่ถถูกสล่งมคำนคันี้น แตล่
เปป็นเกบียรตลิทบีที่พระองคร์เคยมบีกคับพระบลิดคำกข่อนโลกไดด้ถซูกสรด้างขขนี้นมา! เกบียรตลิเชล่นนคันี้นคออเกบียรตลิแหล่งควคำมเปป็นพระเจข้คำ
ทบีที่ไมล่มบีผถูข้ใดสรข้คำง เกบียรตลิแหล่งกคำรเปป็นผถูข้ทบีที่ไมล่ไดข้ถถูกใครสรข้คำงขซนี้นมคำ ผซูด้หนขที่งททที่เปป็นบตุคคล ไมล่ใชล่สภคำวะมบีอยถูล่จรลิงใน
อกุดมคตลิ ในทบีที่นบีนี้พระเยซถูกคคำลคังอธลิษฐคำนขอกคำรไดข้คอนมคำซซที่งเกบียรตลิทบีที่พระองคร์เคยมท ไมล่ใชล่เกบียรตลิทบีที่พระองคร์เคยไดด้รทบ 
พระองคร์กคคำลคังอธลิษฐคำนขอกคำรไดข้คอนมคำซซที่งสงล่คำรคำศบีทบีที่พระองคร์เคยมบีกคับพระบลิดคำในเรลิที่มแรกนคันี้นกล่อนกคำรเนรมลิต
สรข้คำงไดข้เรลิที่มตข้นขซนี้น

ขข้อ 6: “ขด้าพระองคห์ไดด้สทาแดงพระนามของพระองคห์แกข่คนททนี้งหลายททที่พระองคห์ไดด้ประทานใหด้แกข่ขด้า
พระองคห์จากมวลมนตุษยห์โลก คนเหลข่านทนี้นเปป็นของพระองคห์แลด้ว และพระองคห์ไดด้ประทานเขาใหด้แกข่ขด้าพระองคห์ 
และเขาไดด้รทกษาพระดทารทสของพระองคห์แลด้ว”

ในพระคคคำขข้อนบีนี้และขข้อตล่อๆไป เรคำจะสคังเกตเหร็นบกุคคลเหลล่คำนคันี้นทบีที่พระเยซถูครลิสตร์เจข้คำทรงอข้อนวอนเผอที่อ 
เรคำจะสคังเกตเหร็นลคักษณะเฉพคำะตคัวเหลล่คำนคันี้นทบีที่พระองคร์ทรงนทาเสนอพวกเขคำในคคคำอธลิษฐคำน และคคคำทถูลขอตล่คำงๆทบีที่
พระองคร์ทรงถวคำยเพอที่อพวกเขคำ มคันเปป็นเรอที่องแสนวลิเศษอยล่คำงแทข้จรลิงทบีที่ไดข้รถูข้วล่คำองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำและพระผถูข้ชล่วยใหข้
รอดของเรคำเสดร็จไปถซงพระเจข้คำพระบลิดคำในสวรรคร์ของพระองคร์ในฐคำนะผถูข้วลิงวอนเผอที่อ-คนกลคำง โดยทรงนคคำเสนอ
คนเหลล่คำนคันี้นทบีที่เปป็นของพระองคร์พรข้อมกคับพระองคร์เองในคคคำอธลิษฐคำน ขข้อเทร็จจรลิงนบีนี้ชล่วยใหข้เรคำนซกถซงคคคำพยคำกรณร์ใน
อลิสยคำหร์ 8:18:

“ดถูเถลิด ขข้คำพเจข้คำและบกุตรผถูข้ซซที่งพระเยโฮวคำหร์ทรงประทคำนแกล่ขข้คำพเจข้คำ เปป็นหมคำยสคคำคคัญและเปป็นกคำร
มหคัศจรรยร์ตล่คำงๆในอลิสรคำเอล จคำกพระเยโฮวคำหร์จอมโยธคำ ผถูข้ทรงประทคับบนภถูเขคำศลิโยน”



ในขข้อพระคคคำทบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่นบีนี้ เรคำมบีกคำรสคคำเรร็จจรลิงของสลิที่งทบีที่ถถูกแสดงเปป็นภคำพเลร็งลล่วงหนข้คำแลข้วโดย
มหคำปกุโรหลิตทบีที่ถถูกแตล่งตคันี้งและถถูกเจลิมตคันี้งของพระเจข้คำในอลิสรคำเอลในระหวล่คำงระบบของโมเสส: “อคำโรนจซงจะมบีชอที่อ
เหลล่คำบกุตรอลิสรคำเอลจคำรซกไวข้ทบีที่ทคับทรวงแหล่งกคำรพลิพคำกษคำตลิดไวข้ทบีที่หคัวใจของตน ใหข้เปป็นทบีที่ระลซกตล่อพระพคักตรร์พระเย
โฮวคำหร์เสมอ เมอที่อเขคำเขข้คำไปในทบีที่บรลิสกุทธลิธิ์นคันี้น” (อพย. 28:29)

พระครลิสตร์ทรงเปป็นมหคำปกุโรหลิตผถูข้ยลิที่งใหญล่ของเรา พระองคร์ทรงเปป็นผถูข้วลิงวอนเผอที่อของเรคำ คนกลคำงของเรคำ 
และในฐคำนะมหคำปกุโรหลิตของเรคำ พระองคร์เสดร็จเขข้คำเฝป้คำพระบลิดคำในกคำรอธลิษฐคำน โดยแบกชอที่อของเรคำไวข้บน
พระทคัยของพระองคร์ กคำรประทคำนเกบียรตลิของพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำ (ซซที่งเปป็นผลมคำจคำกพระรคำชกลิจทบีที่เสรร็จสลินี้นแลข้วของ
พระองคร์) ทคคำใหข้สลิที่งนบีนี้เปป็นจรลิงไดข้ พระองคร์ทรงสมควรไดข้รคับตคคำแหนล่งนคันี้นทบีที่บคัดนบีนี้พระองคร์ทรงถออครองอยถูล่ ณ เบอนี้อง
ขวคำพระหคัตถร์ของพระบลิดคำในสงล่คำรคำศบี

ในขข้อ 6 ถซง 8 ของบทนบีนี้ พระเยซถูทรงอธลิษฐคำนคคคำอธลิษฐคำนแหล่งการนทาเสนอ และในขข้อ 10 ถซง 12 
พระองคร์ทรงถวคำยคคคำอธลิษฐคำนแหล่งการวริงวอนเผพที่อ ในคคคำกลล่คำวขซนี้นตข้นของพระคคคำขข้อนบีนี้ องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำกคคำลคัง
อธลิษฐคำนเผอที่อผถูข้คนทบีที่เชอที่อของพระองคร์: เผอที่อเหลล่คำสคำวกของพระองคร์โดยตรง-แตล่โดยอข้อมนคันี้นพระองคห์กทาลทง
อธริษฐานเผพที่อผซูด้คนททที่เชพที่อของพระองคห์ทบุกคนตลอดททนี้งยตุคพระคตุณนทนี้

นล่คำสนใจตรงทบีที่วล่คำพระเยซถูไมล่ไดข้เรลิที่มคคคำอธลิษฐคำนของพระองคร์เพอที่อเหลล่คำสคำวกโดยทถูลขอพระเจข้คำใหข้อวยพร
และทคคำใหข้พวกเขคำรที่คคำรวย ถซงแมข้พระองคร์ทรงพรรณนาถขงคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่พระองคร์กคคำลคังจะอธลิษฐคำนเผอที่อพวกเขคำ
กร็ตคำม พระองคร์ทรงเรบียกพวกเขคำวล่คำ “คนททนี้งหลายททที่พระองคห์ไดด้ประทานใหด้แกข่ขด้าพระองคห์...คนเหลข่านทนี้นเปป็นของ
พระองคห์แลด้ว...เขาไดด้รทกษาพระดทารทสของพระองคห์แลด้ว” พระองคร์ตรคัสในทบีที่นบีนี้ถซงคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่ไดข้ยลินและเชอที่อพระ
วจนะแลข้วและดข้วยเหตกุนบีนี้จซงเปป็นบกุตรทคันี้งหลคำยของพระเจข้คำ โดยไดข้บทงเกริดจคำกพระวจนะแลข้ว (หนทคำงเดบียวทบีที่จะ
บทงเกริดใหมข่ไดข้-1 ปต. 1:23)

“ขด้าพระองคห์ไดด้สทาแดงพระนามของพระองคห์แกข่คนททนี้งหลายททที่พระองคห์ไดด้ประทานใหด้แกข่ขด้าพระองคห์
จากมวลมนตุษยห์โลก” นบีที่เปป็นพยคำนรคับรองขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำพระเยซถูไดข้ทรงเปปิดเผยพระเจข้คำแกล่มนกุษยร์แลข้ว ไดข้ทรงเผย
พระลคักษณะของพระเจข้คำใหข้ประจคักษร์และสคคำแดงควคำมรคัก ควคำมบรลิสกุทธลิธิ์ และควคำมสมบถูรณร์แบบของพระเจข้คำแลข้ว
“ไมล่มบีใครเคยเหร็นพระเจข้คำในเวลคำใดเลย พระบกุตรองคร์เดบียวทบีที่บคังเกลิดมคำ ผถูข้ทรงสถลิตในพระทรวงของพระบลิดคำ 
พระองคร์ไดข้ทรงสคคำแดงพระเจข้คำแลข้ว” (ยอหร์น 1:18) พระเยซถูไดข้เสดร็จมคำเพอที่อสคคำแดงพระเจข้คำ เพอที่อเปปิดเผยพระเจข้คำ
แกล่มนกุษยร์ และพระองคร์ทรงทคคำเชล่นนคันี้นจรลิงๆ พระเยซถูครลิสตร์เจข้คำ-พระบกุตรของพระเจข้คำและพระเจข้คำพระบกุตร-ทรง
เปป็นบกุคคลผถูข้เดบียวททที่สามารถสคคำแดงพระเจข้คำใหข้ประจคักษร์แกล่มนกุษยร์ไดข้ พระครริสตห์เพบียงผถูข้เดบียวสคำมคำรถกลล่คำวไดข้วล่คำ
 “ผถูข้ทบีที่ไดข้เหร็นเรคำกร็ไดข้เหร็นพระบลิดคำ” (ยอหร์น 14:9)

“คนเหลข่านทนี้นเปป็นของพระองคห์แลด้ว” นบีที่ไมล่ไดข้หมคำยควคำมวล่คำคนเหลล่คำนบีนี้เปป็นผถูข้ทบีที่พระเจข้คำไดข้ทรงเลออกใหข้ไดข้
รคับควคำมรอดขณะทบีที่คนออที่นๆถถูกเลออกใหข้ตกนรก สลิที่งทรงสรข้คำงทยันั้งปวงเปป็นของพระเจข้คำโดยกคำรทรงสรข้คำง พญคำมคำร
ไมล่ไดข้สรข้คำงอะไรขซนี้นมคำเลยอยล่คำงแนล่นอน-แตล่กคำรทรงสรข้คำงไมล่ไดข้ถถูกพถูดถซงในทบีที่นบีนี้ พระเยซถูกคคำลคังตรคัสถซงผถูข้เชอที่อทคันี้ง
หลคำยทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้ว หมถูล่ชนพลิเศษเฉพคำะทบีที่ไดข้รคับควคำมรอดโดยพระคกุณของพระเจข้คำผล่คำนทคำงกคำรอคัศจรรยร์แหล่ง



กคำรบคังเกลิดใหมล่ กคำรอคัศจรรยร์ทบีที่ถถูกกระทคคำโดยพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์เมอที่อผถูข้หนซที่งเชอที่อในพระรคำชกลิจทบีที่เสรร็จสลินี้นแลข้ว
และพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระเยซถู

ในเอเฟซคัส 1:4-6 เรคำอล่คำนวล่คำ: “ในพระเยซถูครลิสตร์นคันี้นพระองคร์ไดข้ทรงเลออกเรคำไวข้ ตคันี้งแตล่กล่อนทบีที่จะทรงเรลิที่ม
สรข้คำงโลก เพอที่อเรคำจะบรลิสกุทธลิธิ์และปรคำศจคำกตคคำหนลิตล่อพระพคักตรร์ของพระองคร์ดข้วยควคำมรคัก พระองคร์ทรงกคคำหนด
เรคำไวข้กล่อนตคำมทบีที่ชอบพระทคัยพระองคร์ใหข้เปป็นบกุตรโดยพระเยซถูครลิสตร์ เพอที่อจะใหข้เปป็นทบีที่สรรเสรลิญสงล่คำรคำศบีแหล่ง
พระคกุณของพระองคร์ ซซที่งโดยพระคกุณนคันี้นพระองคร์ทรงบคันดคำลใหข้เรคำเปป็นทบีที่ชอบพระทคัย ในผถูข้ทรงเปป็นทบีที่รคักของ
พระองคร์” แตล่นบีที่ไมล่ไดข้หมคำยควคำมวล่คำบคำงคนถถูกเลออกใหข้ไดข้รคับควคำมรอดขณะทบีที่คนออที่นๆถถูกเลออกใหข้ตกนรก!

ผมไดข้ชบีนี้ใหข้เหร็นไปหลคำยครคันี้งแลข้วในกคำรศซกษคำคข้นควข้คำเหลล่คำนบีนี้วล่คำครลิสตจคักรในฐคำนะกคำยหนซที่งไดข้ถถูกเลออกสรร
ถถูกเลออกแลข้วในพระครลิสตร์ กล่อนกคำรวคำงรคำกฐคำนของโลก เพรคำะวล่คำพระเจข้คำทรงมบีอคคำนคำจสลิทธลิธิ์ขคำด พระองคร์จซงทรง
ทรคำบอยถูล่แลข้วในเรลิที่มแรกนคันี้นวล่คำใครจะรคับควคำมรอดและใครจะไมข่รคับควคำมรอด แตล่กคำรทรงอคคำนคำจสลิทธลิธิ์ขคำดและ
กคำรทรงทรคำบลล่วงหนข้คำของพระเจข้คำเกบีที่ยวกคับสลิที่งทคันี้งปวงกร็ไมล่ไดข้เปลบีที่ยนแปลงควคำมรคับผลิดชอบของมนกุษยร์แตล่อยล่คำงใด
เลย พระเยซถูตรคัสวล่คำ “ทล่คำนทคันี้งหลคำยจงออกไปทคัที่วโลกประกคำศขล่คำวประเสรลิฐแกล่มนกุษยร์ทกุกคน” (มคำระโก 16:15) 
ผมขอถคำมคกุณวล่คำ พระเจข้คำจะสล่งสคำวกคนหนซที่งไปประกคำศขล่คำวประเสรลิฐแหล่งพระคกุณแกล่คนๆหนซที่งทบีที่ถถูกเลออกไวข้แลข้ว
ใหข้ตกนรกไหม? ไมล่อยล่คำงแนล่นอนครคับ! พระเยซถูตรคัสวล่คำ “อยล่คำใหข้สลิที่งซซที่งบรลิสกุทธลิธิ์แกล่สกุนคัข และอยล่คำโยนไขล่มกุกของทล่คำน
ใหข้แกล่สกุกร เกลออกวล่คำมคันจะเหยบียบยที่คคำเสบีย และจะหคันกลคับมคำกคัดตคัวทล่คำนดข้วย” (มธ. 7:6) ถข้คำพระเจข้คำทรงมอบ
หมคำยหนข้คำทบีที่แกล่คนทคันี้งหลคำยใหข้ไปประกคำศแกล่คนเหลล่คำนคันี้นทบีที่ถถูกเลออกไวข้แลข้วใหข้ตกนรก พระองคร์กร็คงกคคำลคังมอบ
หมคำยหนข้คำทบีที่แกล่คนทคันี้งหลคำยใหข้เอคำสลิที่งซซที่งบรลิสกุทธลิธิ์ไปใหข้แกล่พวกสกุนคัขและโยนไขล่มกุกไปตรงหนข้คำพวกสกุกร! แตล่พระองคร์
ไมล่ไดข้กระทคคำเชล่นนคันี้นเลย พระองคร์ไดข้ทรงมอบหมคำยหนข้คำทบีที่แกล่พวกสคำวกใหข้ประกคำศขล่คำวประเสรลิฐแกล่มนกุษยร์ทยันั้ง
ปวงเพรคำะวล่คำพระองคร์ไมล่ทรงประสงคร์ใหข้ผซูด้หนขที่งผซูด้ใดพลินคำศเลย ผมขอกลล่คำวซนี้คคำวล่คำ-ครลิสตจคักรในฐคำนะกคำยหนซที่งไดข้
ถถูกเลออกและถถูกกคคำหนดไวข้ลล่วงหนข้คำแลข้วกล่อนทบีที่พระเจข้คำทรงเนรมลิตสรข้คำงโลก; แตล่กคำยนคันี้นประกอบดข้วยบกุคคลทคันี้ง
หลคำยทบีที่เชอที่อในพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำหลทงจากไดด้ยรินขข่าวประเสรริฐแหข่งพระคตุณมหทศจรรยห์ของพระเจด้า!

“พระองคห์ไดด้ประทานเขาใหด้แกข่ขด้าพระองคห์” กลล่คำวอบีกนคัยหนซที่ง ทคคำไมพระเจข้คำทรงชล่วยเรคำใหข้รอด! เมอที่อ
เรคำรข้องทถูลพระเจข้คำ เมอที่อเรคำทถูลขอพระองคร์ใหข้มบีควคำมเมตตคำตล่อเรคำและยกโทษบคำปทคันี้งหลคำยของเรคำ ทคคำไม
พระองคร์ทรงสดคับฟฝังและตอบคคคำอธลิษฐคำนของเรคำ? คคคำตอบถถูกพบในเอเฟซคัส 4:32:

“และทล่คำนจงเมตตคำตล่อกคัน มบีใจเอร็นดถูตล่อกคัน และอภคัยโทษใหข้กคันเหมออนดคังทบีที่พระเจข้คำไดข้ทรงโปรด
อภคัยโทษใหข้ทล่คำน เพราะเหก็นแกว่พระครวิสตร”

นอกจคำกนบีนี้ ในเอเฟซคัส 2:1-7 เรคำอล่คำนวล่คำ “พระองคร์ทรงกระทคคำใหข้ทล่คำนทคันี้งหลคำยมบีชบีวลิตอยถูล่ แมข้วล่คำทล่คำนตคำย
แลข้วโดยกคำรละเมลิดและกคำรบคำป ครคันี้งเมอที่อกล่อนทล่คำนเคยดคคำเนลินตคำมวลิถบีของโลกนบีนี้ตคำมเจข้คำแหล่งอคคำนคำจในยล่คำน
อคำกคำศ คออวลิญญคำณทบีที่ครอบครองอยถูล่ในบกุตรแหล่งกคำรไมล่เชอที่อฟฝัง เมอที่อกล่อนเรคำทคันี้งปวงเคยประพฤตลิเปป็นพรรคพวก
กคับคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่ประพฤตลิตคำมตคัณหคำของเนอนี้อหนคังเชล่นกคัน คออกระทคคำตคำมควคำมปรคำรถนคำของเนอนี้อหนคังและควคำม
คลิดในใจ ตคำมสคันดคำนเรคำจซงเปป็นบกุตรแหล่งพระอคำชญคำเหมออนอยล่คำงคนออที่น 



“แตข่พระเจด้า (พระเจข้คำพระบลิดคำนลิรคันดรร์ ไมล่ใชล่พระเยซถูพระบกุตรทบีที่บคังเกลิดจคำกหญลิงพรหมจคำรบี) ผซูด้ทรงเปปปี่ยม
ดด้วยพระกรตุณา เพราะเหตตุความรทกอทนใหญข่หลวง (ของพระเจข้คำ) ซขที่งพระองคห์ทรงรทกเรานทนี้น ถขงแมด้วข่าเมพที่อเราตาย
ไปแลด้วในการบาป พระองคห์ยทงทรงกระททาใหด้เรามทชทวริตอยซูข่กทบพระครริสตห์ (ซขที่งทข่านททนี้งหลายรอดนทนี้นกก็รอดโดย
พระคตุณ) และพระองคห์ทรงใหด้เราเปป็นขขนี้นมากทบพระองคห์ และทรงโปรดใหด้เรานทที่งในสวรรคสถานกทบพระองคห์ใน
พระเยซซูครริสตห์ เพมืยิ่อวว่าในยบุคตว่อๆไป พระองคร (พระเจทา) จะไดททรงสทาแดงพระคบุณของพระองคร (ของ
พระเจทา) อลันอบุดมเหลมือลทน ในการซถึยิ่งพระองครไดททรงเมตตาเราในพระเยซผครวิสตร”

“และเขาไดด้รทกษาพระดทารทสของพระองคห์แลด้ว” ในยอหร์น 5:24 พระเยซถูตรคัสวล่คำ “เรคำบอกควคำมจรลิงแกล่
ทล่คำนทคันี้งหลคำยวล่คำ ถข้คำผถูข้ใดฟฝังคคคำของเรคำและเชอที่อในพระองคร์ผถูข้ทรงใชข้เรคำมคำ ผถูข้นคันี้นกร็มบีชบีวลิตนลิรคันดรร์ และไมล่ถถูกพลิพคำกษคำ
แตล่ไดข้ผล่คำนพข้นควคำมตคำยไปสถูล่ชบีวลิตแลข้ว”

เมอที่อเหลล่คำผถูข้ตลิดตคำมสล่วนใหญล่ของพระองคร์หคันหลคังกลคับและไมล่เดลินกคับพระองคร์อบีกตล่อไปแลข้ว พระเยซถูทรง
หคันมคำหคำสลิบสองคนนคันี้นและตรคัสวล่คำ “ทล่คำนทคันี้งหลคำยกร็จะจคำกเรคำไปดข้วยหรออ” เปโตรทถูลตอบวล่คำ “พระองคร์เจข้คำขข้คำ 
พวกขข้คำพระองคร์จะจคำกไปหคำผถูข้ใดเลล่คำ พระองคห์มทถทอยคทาซขที่งใหด้มทชทวริตนริรทนดรห์” (ยอหร์น 6:67,68)

เรคำกคคำลคังอภลิปรคำยสลิที่งตล่คำงๆอคันลซกลนี้คคำ ถข้อยคคคำทบีที่เรคำตข้องอล่คำนดข้วยควคำมเคคำรพยคคำเกรงและควคำมเกรงกลคัว
ตคำมแบบของพระเจข้คำมคำกเปป็นพลิเศษ เหลล่คำนบีนี้คออถข้อยคคคำทบีที่พระบกุตรของพระเจข้คำตรคัสแกล่พระบลิดคำนลิรคันดรร์ พระเยโฮ
วคำหร์พระเจข้คำ ถข้อยคคคำทบีที่เกบีที่ยวขข้องกคับผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้ว ขข้อพระคคคำตอนนบีนี้มบีหลคักคคคำสอนของพระเจข้คำ
และควคำมจรลิงอคันเปป็นนลิรคันดรร์ทบีที่พระเจข้คำตรบีเอกคำนกุภคำพเทล่คำนคันี้นสคำมคำรถสคคำแดงดข้วยควคำมแนล่ใจ ควคำมมคัที่นใจ และ
ควคำมเขข้คำใจอคันเตร็มเปปปี่ยม เรคำจะไมล่มบีวคันเขข้คำใจควคำมลซกลนี้คคำของสลิที่งทบีที่เรคำกคคำลคังศซกษคำคข้นควข้คำอยถูล่ตอนนบีนี้ไดข้อยล่คำงถล่องแทข้
แตล่มคันกร็ใหข้ควคำมชอที่นบคำนและกคำรปลอบประโลมใจอคันเหลออจะพรรณนคำแกล่เรคำทบีที่ไดข้รถูข้วล่คำพระเยซถูครลิสตร์มนกุษยร์ผถูข้นคันี้น 
ซซที่งบคัดนบีนี้ประทคับนคัที่งอยถูล่ ณ เบอนี้องขวคำพระหคัตถร์ของพระเจข้คำพระบลิดคำ ทรงหล่วงใยบกุตรทคันี้งหลคำยทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วของ
พระองคร์ผถูข้ซซที่งพระบลิดคำประทคำนใหข้แกล่พระองคร์แลข้ว

ขข้อ 7: “บทดนทนี้เขาททนี้งหลายรซูด้วข่า ทตุกสริที่งททที่พระองคห์ไดด้ประทานแกข่ขด้าพระองคห์นทนี้นมาจากพระองคห์”
นบีที่คออถข้อยคคคำแสนวลิเศษ โดยเฉพคำะอยล่คำงยลิที่งเมอที่อเรคำพลิจคำรณคำวล่คำถข้อยคคคำเหลล่คำนบีนี้ถถูกกลล่คำวถซงผถูข้ใด-หลคักๆแลข้ว

กร็คออ สคำวกสลิบเอร็ดคนนคันี้น ควคำมเชอที่อของพวกเขคำอล่อนแอ ควคำมรถูข้ของพวกเขคำมบีจคคำกคัด ชบีวลิตฝฝ่คำยวลิญญคำณของพวก
เขคำกร็ตอนี้นเขลิน พวกเขคำมบีใจทข้อถอยและหวคำดกลคัวไดข้อยล่คำงงล่คำยดคำยเหลออเกลิน! หลคังจคำกพระเยซถูตรคัสถข้อยคคคำชมเชย
เหลล่คำนบีนี้เพบียงไมล่นคำน พวกเขคำทกุกคนกร็ทอดทลินี้งพระองคร์เสบียและหนบีไป (มธ. 26:56; มก. 14:50)

มคันควรหนกุนใจเรคำเปป็นทบีที่สกุดทบีที่คคคำทถูลขออคันเปปปี่ยมสงล่คำรคำศบีเหลล่คำนคันี้นทบีที่พระเยซถูทรงทถูลขอเพอที่อพวกสคำวก 
(และเพอที่อผถูข้เชอที่อทกุกคน) มบีพอนี้นฐคำนอยถูล่บนกคำรทบีที่พวกเขคำไดข้รคับพระดทารทสนทนี้นแลข้ว พวกเขคำไดข้รคับคคคำพยคำนของพระเยซถู
แลข้วเกบีที่ยวกคับพระเจข้คำพระบลิดคำนลิรคันดรร์ พวกเขคำไดข้เชอที่อในควคำมรคักของพระองคร์แลข้ว-และนคัที่นคออคคคำเชอนี้อเชลิญของ
พระเจข้คำมคำยคังมนกุษยร์ทกุกคนวคันนบีนี้ จงเชพที่อในพระเยซซูครริสตห์เจด้า จงเชอที่อควคำมรคักของพระเจข้คำ จงเชอที่อพระวจนะของ
พระเจข้คำ ผถูข้ใดกร็ตคำมทบีที่ตข้อนรคับพระเยซถู (และหนทคำงเดบียวทบีที่จะตข้อนรคับพระองคร์คออ ตคำมขข้อตกลงแหล่งพระวจนะ) 
พระเจข้คำกร็ประทคำนอคคำนคำจแกล่พวกเขคำทบีที่จะกลคำยเปป็นบตุตรททนี้งหลายททที่บทงเกริดจากพระเจด้า (ยอหร์น 1:12,13)



กคำรรถูข้จคักพระเยซถูคออกคำรรถูข้จคักพระบลิดคำ กคำรรถูข้จคักพระบลิดคำคออกคำรรถูข้จคักพระเยซถู มคันไมล่ใชล่วล่คำเรคำมบีพรสวรรคร์
กบีที่อยล่คำง มคันไมล่ใชล่ขนคำดของพคันธกลิจทบีที่เรคำมบีหรออกคำรรคับใชข้เหลล่คำนคันี้นทบีที่เรคำกระทคคำในพระนคำมของพระเยซถู แตล่
เปป็นการรซูด้จทกและรทกพระเจด้าและกคำรรถูข้จคักและรคักพระเยซซู-นบีที่คออสลิที่งทบีที่แบล่งแยกเหลล่คำวลิสกุทธลิชนจคำกพวกคนบคำป ผถูข้
เชอที่อจคำกบรรดคำคนไมล่เชอที่อ บกุตรทคันี้งหลคำยของพระเจข้คำจคำกลถูกทคันี้งหลคำยของซคำตคำน

ขข้อ 8: “เพราะวข่าพระดทารทสททที่พระองคห์ตรทสประทานใหด้แกข่ขด้าพระองคห์นทนี้น ขด้าพระองคห์ไดด้ใหด้เขาแลด้ว และ
เขาไดด้รทบไวด้ และเขารซูด้แนข่วข่าขด้าพระองคห์มาจากพระองคห์ และเขาเชพที่อวข่า พระองคห์ไดด้ทรงใชด้ขด้าพระองคห์มา”

“เพราะวข่า” ในตอนตข้นของพระคคคำขข้อนบีนี้เชอที่อมโยงมคันกคับ “ทกุกสลิที่ง” ในขข้อกล่อนหนข้คำ “พระดทารทสททที่
พระองคห์ตรทสประทานใหด้แกข่ขด้าพระองคห์นทนี้น ขด้าพระองคห์ไดด้ใหด้เขาแลด้ว” พวกสคำวกไดข้ตข้อนรคับพระเยซถูในฐคำนะพระ
เมสสลิยคำหร์ผถูข้นคันี้นแลข้วขณะทบีที่ชคำวโลกประกคำศวล่คำพระองคร์เปป็นคนลวงโลก คนกลกุล่มเลร็กๆนคันี้นทบีที่เดลินกคับพระองคร์ไดข้
เรบียนรถูข้แลข้วผล่คำนทคำงถข้อยคคคำแสนวลิเศษของพระองคร์วล่คำพระองคร์ไดข้เสดร็จมคำจคำกพระเจข้คำ และถข้อยคคคำทบีที่พระองคร์ตรคัส
คออถข้อยคคคำทบีที่พระเจข้คำไดข้ประทคำนใหข้แกล่พระองคร์

“และเขาไดด้รทบไวด้... และเขาเชพที่อวข่า พระองคห์ไดด้ทรงใชด้ขด้าพระองคห์มา” พระวจนะคออสลิที่งเดบียวนคันี้นทบีที่ททาใหด้
พวกสาวกเชพที่อวล่คำพระเจข้คำพระบลิดคำนลิรคันดรร์ไดข้ทรงสล่งพระเยซถูเขข้คำมคำในโลก บคัดนบีนี้เรคำเหร็นวล่คำทคคำไมพระวลิญญคำณ
บรลิสกุทธลิธิ์ถซงทรงดลใจเปคำโลใหข้บคันทซกโรม 10:17: “ฉะนคันี้นควคำมเชอที่อเกลิดขซนี้นไดข้กร็เพรคำะกคำรไดข้ยลิน และกคำรไดข้ยลินเกลิด
ขซนี้นไดข้กร็เพรคำะกคำรประกคำศพระวจนะของพระเจข้คำ!” ควคำมเชอที่อทบีที่ชล่วยใหข้รอดมคำโดยกคำรไดข้ยลินพระวจนะของ
พระเจข้คำ เรคำตด้องไดข้ยลินพระวจนะกล่อนทบีที่เรคำจะสคำมคำรถเชอที่อในพระเยซถูอคันนคคำไปสถูล่ควคำมรอดไดข้ จคำกนคันี้นหลคังจคำกเรคำ
ไดข้รคับควคำมรอดแลข้ว ควคำมเชอที่อของเรคำจซงเขข้มแขร็งขซนี้น ประสบกคำรณร์ครลิสเตบียนของเรคำจซงลซกซซนี้งขซนี้น ควคำมสคำมคำรถ
ฝฝ่คำยวลิญญคำณของเรคำจซงเพลิที่มพถูนขซนี้นและมบีขนคำดใหญล่ขซนี้นขณะทบีที่เรคำศซกษคำคข้นควข้คำพระวจนะของพระเจข้คำตข่อไป

ควคำมรถูข้ฝฝ่คำยวลิญญคำณและกคำรแยกแยะฝฝ่คำยวลิญญคำณทบีที่แทข้จรลิงเปป็นผลของกคำรไดข้ยลินและรคับพระวจนะของ
พระเจข้คำ-วล่คำทบีที่จรลิง ควคำมสคคำคคัญของพระวจนะของพระเจข้คำเปป็นสลิที่งทบีที่เรคำจะไมล่มบีวคันรถูข้เลยตรคำบใดทบีที่เรคำยคังไปไมล่ถซง
สวรรคร์ ไมล่แปลกเลยทบีที่ซคำตคำนไดข้กระทคคำทกุกสลิที่งในอคคำนคำจชคัที่วรข้คำยของมคันเพอที่อหคักลข้คำงควคำมนล่คำเชอที่อถออและทคคำลคำย
พระวจนะ! ชล่คำงเปป็นเรอที่องนล่คำอกุล่นใจทบีที่ไดข้รถูข้วล่คำ “โอ ขด้าแตข่พระเยโฮวาหห์ พระวจนะของพระองคห์ปปักแนข่นอยซูข่ในสวรรคห์
เปป็นนริตยห์” (เพลงสดกุดบี 119:89)

ในพระคคคำขข้อนบีนี้พระเยซถูทรงบอกสลิที่งทบีที่พระองคร์ไดข้สอนเหลล่คำสคำวกของพระองคร์แลข้ว: พระองคร์ไดข้ทรง
กระทคคำสลิที่งทบีที่ไดข้ตกลงกคันแลข้วในกคำรปรซกษคำนลิรคันดรร์นคันี้นของตรบีเอกคำนกุภคำพเกบีที่ยวกคับควคำมรอดของคนบคำปทคันี้งหลคำย 
พระองคร์ไดข้ประทคำนแกล่เหลล่คำสคำวกของพระองคร์ คออถข้อยคคคำเหลล่คำนคันี้น ควคำมจรลิงเหลล่คำนคันี้น และหลคักคคคำสอนเหลล่คำ
นคันี้นทบีที่พระเจข้คำพระบลิดคำไดข้ทรงมอบไวข้แกล่พระองคร์เพอที่อทบีที่จะประทคำนใหข้แกล่มนกุษยร์ ถข้อยคคคำทบีที่พระองคร์ตรคัสและกคำร
งคำนเหลล่คำนคันี้นทบีที่พระองคร์ไดข้ทรงกระทคคำเปป็นถข้อยคคคำของพระบลิดคำและกคำรงคำนของพระบลิดคำ

ผมคลิดวล่คำมคันคงคกุข้มคล่คำกคับเวลคำและเนอนี้อทบีที่ในกคำรศซกษคำชกุดนบีนี้ทบีที่จะดถูพระคคคำบคำงขข้อทบีที่เกบีที่ยวขข้องกคับกคำรใชข้คคคำ
ตล่คำงๆทบีที่บล่งบอกถซงหลคักคคคำสอนเหลล่คำนคันี้นและควคำมจรลิงทบีที่พระเยซถูทรงสอน:

ยอหห์น 3:34: “เพรคำะพระองคร์ ผถูข้ทบีที่พระเจข้คำทรงใชข้มคำนคันี้น ทรงกลข่าวพระวจนะของพระเจด้า เพราะ
พระเจด้ามริไดด้ทรงประทานพระวริญญาณอยข่างจทากทดแดข่พระองคห์”



ยอหห์น 6:68: “ซบีโมนเปโตรทถูลตอบพระองคร์วล่คำ “พระองคร์เจข้คำขข้คำ พวกขข้คำพระองคร์จะจคำกไปหคำผถูข้ใดเลล่คำ 
พระองคห์มทถด้อยคทาซขที่งใหด้มทชทวริตนริรทนดรห์”

ยอหห์น 12:48: “ผถูข้ใดทบีที่ปฏลิเสธเรคำและไมล่รคับคคคำของเรคำ ผถูข้นคันี้นจะมบีสลิที่งหนซที่งพลิพคำกษคำเขคำ คพอคทาททที่เราไดด้
กลข่าวแลด้ว นทนี้นแหละจะพริพากษาเขาในวทนสตุดทด้าย”

ยอหห์น 14:10: “ทล่คำนไมล่เชอที่อหรออวล่คำ เรคำอยถูล่ในพระบลิดคำและพระบลิดคำทรงอยถูล่ในเรคำ คคคำซซที่งเรคำกลล่คำวแกล่
ทล่คำนทคันี้งหลคำยนคันี้น เรคำมลิไดข้กลล่คำวตคำมใจชอบ แตล่พระบลิดคำผถูข้ทรงสถลิตอยถูล่ในเรคำไดข้ทรงกระทคคำพระรคำชกลิจของ
พระองคร์”

มบีแตล่ถข้อยคคคำทบีที่ประทคำนใหข้แกล่เรคำตคำมทบีที่พระเจข้คำไดข้ประทคำนถข้อยคคคำเหลล่คำนคันี้นแกล่พระเยซถูเทล่คำนคันี้นคออถข้อยคคคำ
ทบีที่นคคำชบีวลิตนลิรคันดรร์มคำใหข้ พวกสคำวกไดข้เตร็มใจรทบถข้อยคคคำแหล่งควคำมจรลิงทบีที่พระเยซถูไดข้ประทคำนแกล่พวกเขคำจคำกพระเจข้คำ
แลข้ว พวกเขคำรถูข้และยอมรคับอยล่คำงเตร็มใจวล่คำพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยคำหร์และพระองคร์ทรงมคำจคำกพระเจข้คำ ชคำย
กลกุล่มเลร็กๆนบีนี้เชอที่อควคำมจรลิงจคำกสวรรคร์เหลล่คำนบีนี้ในขณะทบีที่คนหมถูล่ใหญล่ปฏลิเสธทบีที่จะรคับรถูข้วล่คำพระเยซถูไดข้เสดร็จมคำจคำก
พระเจข้คำหรออวล่คำพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยคำหร์ ผมขอบคกุณพระเจข้คำเหลออเกลินทบีที่พระเจข้คำไมล่ทรงรคังเกบียจหรออหคัก
ลข้คำงควคำมนล่คำเชอที่อถออของควคำมเชอที่ออคันอล่อนแอ พระองคร์ทรงใหข้เกบียรตลิควคำมเชอที่อและควคำมจรลิงใจแหล่งควคำมเชอที่อ ไมล่
วล่คำมคันจะอล่อนแอสคักเพบียงใด

ควคำมเชอที่อของพวกสคำวกนคันี้นอล่อนแอ แตล่พวกเขคำกร็มทควคำมเชอที่อ-และทล่คำนทบีที่รคัก สลิที่งสคคำคคัญกร็คออไมล่ใชล่วล่คำเรคำมบี
ควคำมเชอที่อททที่ยริที่งใหญข่ แตล่คออวล่คำเรคำมทควคำมเชอที่อในพระเจข้คำ พวกสคำวกทรคำบนข้อยมคำกเกบีที่ยวกคับกคำรสลินี้นพระชนมร์เพอที่อ
เปป็นเครอที่องสคัตวบถูชคำทบีที่พระเยซถูกคคำลคังจะสลินี้นพระชนมร์ พวกเขคำไดข้คคำดหวคังพระเมสสลิยคำหร์ผถูข้ซซที่งจะชล่วยชนชคำตลิ
อลิสรคำเอลใหข้รอดพข้นจคำกพวกโรมคันและสถคำปนคำอคำณคำจคักรหนซที่งทบีที่เปปปี่ยมสงล่คำรคำศบี และเมอที่อพระเยซถูทรงประกคำศวล่คำ
พระองคร์จะสลินี้นพระชนมร์ พวกเขคำกร็ไมล่ไดข้เขข้คำใจอยล่คำงถล่องแทข้ พวกเขคำทคคำใหข้มคันเขข้คำกคับควคำมคคำดหวคังตล่คำงๆของพวก
เขคำไมล่ไดข้ แตล่พวกเขคำรถูข้วล่คำพระองคร์ทรงเปป็นพระผถูข้ไถล่และพระผถูข้ชล่วยใหข้รอด พวกเขคำรถูข้วล่คำพระองคร์ทรงมคำจคำก
พระเจข้คำ พวกเขคำรถูข้วล่คำพระองคร์ตรคัสถข้อยคคคำทบีที่พระเจข้คำประทคำนใหข้พระองคร์ตรคัส พวกเขคำรถูข้วล่คำกคำรอคัศจรรยร์เหลล่คำนคันี้นทบีที่
พระองคร์ทรงกระทคคำเปป็นกคำรอคัศจรรยร์ตล่คำงๆของพระเจข้คำ และทคันี้งๆทบีที่ควคำมเชอที่อของพวกเขคำอล่อนแอ พระเยซถูกร็ทรง
ชมเชยพวกเขคำ

พระองคร์ทรงตคคำหนลิเหลล่คำสคำวกไปกล่อนหนข้คำนบีนี้แลข้วเพรคำะควคำมเชอที่ออคันอล่อนแอของพวกเขคำ พระองคร์ทรง
ตคคำหนลิพวกเขคำทบีที่ยอมรคับถข้อยคคคำแหล่งชบีวลิตอคันแสนวลิเศษของพระองคร์อยล่คำงอล่อนแอเหลออเกลิน พระองคร์ทรงตคคำหนลิ
พวกเขคำอยข่างรตุนแรงเพรคำะควคำมไมล่เชอที่อของพวกเขคำและเพรคำะควคำมผลิดออที่นๆ กระนคันี้นในคคคำอธลิษฐคำนของพระองคร์
ในทบีที่นบีนี้ ขณะทบีที่พระองคร์ทรงเปป็นตคัวแทนของพวกเขคำตล่อพระบลิดคำในสวรรคร์ในกคำรวลิงวอนเผอที่อ พระองคร์ไมล่ไดข้กลข่าว
ถขงควคำมอล่อนแอของพวกเขคำ ควคำมพลคันี้งเผลอของพวกเขคำ หรออควคำมผลิดพลคำดตล่คำงๆของพวกเขคำ พระองคร์แคล่
ประกคำศตล่อพระบลิดคำในสวรรคร์วล่คำ “พวกเขคำเคยเปป็นของพระองคร์ พระองคร์ไดข้ประทคำนพวกเขคำแกล่ขข้คำพระองคร์ ขข้คำ
พระองคร์ไดข้ใหข้พระวจนะแกล่พวกเขคำ พวกเขคำรทบพระวจนะนคันี้นไวด้แลด้ว และพวกเขคำรถูข้อยล่คำงแทข้จรลิงวล่คำขข้คำพระองคร์
คออพระเมสสลิยคำหร์-พระผถูข้ชล่วยใหข้รอด พระผถูข้ไถล่ พวกเขคำแนล่ใจวล่คำพระองคร์ไดข้ทรงสล่งขข้คำพระองคร์เขข้คำมคำในโลก”



ขข้อ 9: “ขด้าพระองคห์อธริษฐานเพพที่อเขา ขด้าพระองคห์มริไดด้อธริษฐานเพพที่อโลก แตข่เพพที่อคนเหลข่านทนี้นททที่พระองคห์
ไดด้ประทานแกข่ขด้าพระองคห์ เพราะวข่าเขาเปป็นของพระองคห์”

พระคคคำขข้อนบีนี้ขซนี้นตข้นดข้วยสล่วนทบีที่เปป็นการวริงวอนเผพที่อของคคคำอธลิษฐคำนของพระองคร์ และในขข้อพระคคคำตล่อๆไป
พระเยซถูทรงเอล่ยถซงสลิที่งเหลล่คำนคันี้นทบีที่พระองคร์ทรงทถูลขอเพอที่อเหลล่คำสคำวกของพระองคร์ พระองคร์ทรงอธลิษฐคำนขอใหข้
พวกเขคำ-อยล่คำงแรกคออ ถซูกพริททกษห์รทกษาไวด้; อยล่คำงทบีที่สองคออ ถซูกชทาระแยกตทนี้งใหด้บรริสตุทธริธิ์; อยล่คำงทบีที่สคำมคออ ถซูกททาใหด้
เปป็นหนขที่งเดทยวกทน; และอยล่คำงทบีที่สบีที่คออ ใหด้พวกเขาไดด้อยซูข่กทบพระองคห์ในสงข่าราศท 

ในทบีที่นบีนี้เรคำกคคำลคังอล่คำนเรอที่องรคำวทบีที่ถถูกบคันทซกไวข้ของสลิที่งทบีที่พระเยซถู (ในฐคำนะมหคำปกุโรหลิตผถูข้ยลิที่งใหญล่และผถูข้วลิงวอน
เผอที่อของเรคำ) ทรงกระทคคำเพอที่อผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำย ผมเชอที่อวล่คำกคำรวลิงวอนเผอที่อของพระองคร์ในทบีที่นบีนี้เพอที่อเหลล่คำสคำวกของ
พระองคร์แสดงใหข้เหร็นอยล่คำงถถูกตข้องถซงพระดคคำรลิของพระครลิสตร์ทบีที่มบีตล่อผถูข้เชอที่อทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วทกุกคนขณะทบีที่พระองคร์
ประทคับนคัที่ง ณ เบอนี้องขวคำพระหคัตถร์ของพระเจข้คำ มคันบคันทซกควคำมปรคำรถนคำตล่คำงๆของพระองคร์เพอที่อเรคำ ควคำมสน
พระทคัยตล่คำงๆของพระองคร์ในตคัวเรคำ และแสดงออกอยล่คำงถถูกตข้องถซงพระคกุณตล่คำงๆทบีที่พระองคร์ทรงอยคำกใหข้เรคำ
ครอบครอง ผถูข้เชอที่อทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วทกุกคนควรแสวงหคำสบีที่สลิที่งทบีที่ถถูกชบีนี้ใหข้เหร็นในทบีที่นบีนี้ และเมอที่อเรคำแสวงหา เรคำกร็ทรคำบ
แนล่นอนวล่คำเรคำมบีคนกลคำง, ผถูข้วลิงวอนเผอที่อ, และมหคำปกุโรหลิตผถูข้ยลิที่งใหญล่ผถูข้หนซที่งในสวรรคร์ผถูข้จะรคับประกคันวล่คำเรคำไมล่
อธลิษฐคำนอยล่คำงเปลล่คำประโยชนร์!

“ขด้าพระองคห์อธริษฐานเพพที่อเขา ขด้าพระองคห์มริไดด้อธริษฐานเพพที่อโลก” พระครลิสตร์ไมล่เคยอธลิษฐคำนวลิงวอนเผอที่อ
คนบคำปทคันี้งหลคำยในแบบทบีที่พลิเศษเหมออนกคับทบีที่พระองคร์ทรงวลิงวอนเผอที่อเหลล่คำผถูข้เชอที่อของพระองคร์ เรคำยอนและดคคำรงอยถูล่
ตล่อไปในพระคกุณเพรคำะวล่คำมบีผถูข้หนซที่งในสวรรคร์ทบีที่กคคำลคังวลิงวอนเผอที่อเรคำอยถูล่

พระเยซถูทรงรคักมนกุษยชคำตลิทคันี้งปวง พระองคร์ไดข้สลินี้นพระชนมร์เพอที่อรคับบคำปของคนทคันี้งโลก พระองคห์ไดด้
สรินี้นพระชนมห์เพพที่อมนบุษยรทบุกคน และโดยทคำงพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระองคร์ พระองคร์ไดข้ทรงจคัดหคำการไถข่อทน
เพทยงพอสทาหรทบทตุกคนแลข้ว ทกุกคนไดข้รคับเชลิญใหข้มคำรคับพระคกุณโดยไมล่ตข้องเสบียเงลินและปรคำศจคำกรคำคคำ พระคกุณถถูก
เสนอใหข้แกล่ทกุกคนโดยไมข่มทเงพที่อนไข ถข้คำผมไมล่เชอที่อสลิที่งทบีที่ผมเพลิที่งกลล่คำวไปนคันี้น ถข้คำผมไมล่เชอที่อวล่คำ “ผถูข้ใดทบีที่มบีใจปรคำรถนคำ” กร็
รคับควคำมรอดไดข้และพระเยซถูไดข้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพอที่อคนบคำปทกุกคนทบีที่เคยเกลิดมคำหรออทบีที่จะเกลิดมคำแลข้ว ผมกร็จะไมล่
ขซนี้นธรรมคำสนร์เพอที่อเทศนคำขล่คำวประเสรลิฐอบีกเลย! แตล่ผมเชอที่ออยล่คำงหนคักแนล่นเชล่นกคันวล่คำพระเยซถูทรงกระทคคำการงาน
พริเศษเพอที่อผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำย พระองคร์ทรงเปป็นคนกลคำงของเรคำ มหคำปกุโรหลิตของเรคำในสวรรคร์ซซที่งทคคำกคำรวลิงวอนเผอที่อ
เรคำในแบบทบีที่พลิเศษทบีที่พระองคร์ไมล่ทรงกระทคคำเพอที่อคนไมล่เชอที่อทคันี้งหลคำย

กล่อนทบีที่คกุณจะเรบียกผมวล่คำผถูข้พยคำกรณร์เทร็จ จงชคัที่งนนี้คคำหนคักถข้อยคคคำเหลล่คำนบีนี้และยอมใหข้พระวลิญญคำณเปป็นพยคำน
ใหข้กคำรวล่คำสลิที่งเหลล่คำนคันี้นเปป็นควคำมจรลิงหรออควคำมเทร็จ: พระเยซถูไดข้เสดร็จเขข้คำมคำในโลก และเพอที่อทบีที่พระองคร์จะทรง
สลินี้นพระชนมร์ พระองคร์ไดข้ทรงรคับกคำยหนซที่งทบีที่เหมออนกคับรล่คำงกคำยของเรคำยกเวข้นแตล่วล่คำพระองคร์ทรงไมล่มบีบคำป คล่คำจข้คำง
ของบคำปคออควคำมตคำย และมคันเปป็นเหตกุจคคำเปป็นของพระเจข้คำทบีที่ผถูข้หนซที่งตข้องชคคำระหนบีนี้นคันี้นหคำกจะมบีใครเปป็นอลิสระไดข้ 
พระเยซถูทรงเปป็นผถูข้เดบียวทบีที่สามารถชคคำระหนบีนี้นคันี้นไดข้ ดคังนคันี้นพระบกุตรของพระเจข้คำจซงไดข้กลคำยเปป็นบกุตรมนกุษยร์-กระนคันี้น
พระองคร์กร็ทรงเปป็นพระเจข้คำในเนอนี้อหนคัง และในพลคับพลคำแหล่งเนอนี้อหนคัง พระองคร์ไดข้ทรงชคคำระหนบีนี้บคำปนคันี้นแลข้ว ทรง
สละวคำงชบีวลิตของพระองคร์เพอที่อคนบคำปทคันี้งหลคำย โดยทคำงกคำรสลินี้นพระชนมร์ กคำรถถูกฝฝัง และกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ของ



พระองคร์ ตคำมทบีที่ถถูกพยคำกรณร์ไวข้ตคันี้งแตล่ปฐมกคำลจนถซงมคำลคำคบี พระองคร์ไดข้ทรงทคคำใหข้งคำนทบีที่พระองคร์ไดข้เสดร็จมคำเพอที่อทบีที่
จะกระทคคำนคันี้นสคคำเรร็จแลข้ว และเมอที่อพระองคร์ทรงสลินี้นพระชนมร์ พระเยซถูครลิสตร์มนกุษยร์ผถูข้นคันี้นกร็เสรร็จสลินี้นพระรคำชกลิจของ
พระองคร์เกบีที่ยวกคับกคำรไถล่ของคนบคำปทคันี้งหลคำยแลข้ว บยัดนทนั้ (ตคำมทบีที่กลล่คำวไวข้ในเอเฟซคัส 4:32) พระเจข้คำทรงชล่วยคน
บคำปทคันี้งหลคำยใหข้รอดเพรคำะเหร็นแกล่พระเยซถู คนไมล่เชอที่อไดข้ยลินขล่คำวประเสรลิฐ เขคำเชอที่อวล่คำพระครลิสตร์ไดข้ทรง
สลินี้นพระชนมร์เพอที่อรคับบคำปทคันี้งหลคำยของเรคำตคำมทบีที่มบีเขบียนไวข้ในพระคคัมภบีรร์ และเชอที่อวล่คำพระองคร์ไดข้ทรงเปป็นขซนี้นอบีกใน
วคันทบีที่สคำมตคำมทบีที่เขบียนไวข้ในพระคคัมภบีรร์ เมอที่อเชอที่อขล่คำวประเสรลิฐ คนบคำปคนนคันี้นกร็ไดข้รคับควคำมรอด-โดยพระคกุณของ
พระเจข้คำ ผล่คำนทคำงควคำมเชอที่อในพระโลหลิตทบีที่ไหลออกและพระรคำชกลิจทบีที่เสรร็จสลินี้นแลข้วของพระเยซถู ควคำมเชอที่อมคำโดย
กคำรไดข้ยลิน และกคำรไดข้ยลินมคำโดยพระวจนะ พระเยซถูทรงเปปิดเผยพระวจนะแลข้ว พระองคร์ทรงเปป็นพระวจนะ
(พระวคำทะ) และเมอที่อพระองคร์ไดข้สลินี้นพระชนมร์เพอที่อรคับบคำปของคนทคันี้งโลก พระองคร์กร็ตรคัสวล่คำ “สคคำเรร็จแลข้ว!” 
พระองคร์ทรงเปป็นขซนี้นจคำกอกุโมงคร์ฝฝังศพ และบคัดนบีนี้พระเยซถูครลิสตร์มนกุษยร์ผถูข้นคันี้น ซซที่งไดข้รคับสงล่คำรคำศบีแลข้วในรล่คำงกคำยทบีที่เปป็น
ขซนี้นจคำกตคำยของพระองคร์ กร็ประทคับนคัที่งทบีที่เบอนี้องขวคำพระหคัตถร์ของพระเจข้คำ มหคำปกุโรหลิตของเรคำเพอที่อทคคำกคำรวลิงวอน
เผอที่อเรคำ พระองคร์ตรคัสไวข้แลข้วอยล่คำงชคัดเจนวล่คำ “ขข้คำพระองคร์อธลิษฐคำนเพอที่อพวกเขา เพอที่อลถูกๆของขข้คำพระองคร์ คน
เหลล่คำนคันี้นทบีที่พระองคร์ไดข้ประทคำนใหข้แกล่ขข้คำพระองคร์แลข้ว ขด้าพระองคห์ไมว่ไดทอธริษฐานเพพที่อโลก” พระองคร์ทรง
สรินี้นพระชนมห์บนกางเขนนทนี้นเพอที่อทคคำใหข้ควคำมรอดเปป็นไปไดข้สคคำหรคับคนบคำปทคันี้งหลคำย พระองคร์ทรงพระชนมห์อยซูข่เพอที่อ
ทคคำกคำรวลิงวอนเผอที่อเหลล่คำวลิสกุทธลิชน

มนกุษยร์ไมล่เพบียงตข้องกคำรพระผถูข้ไถล่เทล่คำนคันี้น เขคำยคังตข้องกคำรพระผซูด้ชข่วยใหด้รอดดข้วย จงฟฝังถข้อยคคคำเหลล่คำนบีนี้ของ
เปคำโล:

“ขณะเมอที่อเรคำยคังขคำดกคคำลคัง พระครลิสตร์กร็ไดข้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพอที่อชล่วยคนอธรรมในเวลคำทบีที่เหมคำะ
สม...พระเจข้คำทรงสคคำแดงควคำมรคักของพระองคร์แกล่เรคำทคันี้งหลคำย คออขณะทบีที่เรคำยคังเปป็นคนบคำปอยถูล่นคันี้น พระครลิสตร์ไดข้
ทรงสลินี้นพระชนมร์เพอที่อเรคำ เพรคำะเหตกุนคันี้นเมอที่อเรคำเปป็นคนชอบธรรมแลข้วโดยพระโลหลิตของพระองคร์ ยริที่งกวข่านทนี้น เรา
จะพด้นจากพระพริโรธโดยพระองคห์ เพรคำะวล่คำถข้คำขณะทบีที่เรคำยคังเปป็นศคัตรถู เรคำไดข้กลคับคอนดบีกคับพระเจข้คำโดยทบีที่พระบกุตร
ของพระองคร์สลินี้นพระชนมร์ ยวิยิ่งกวว่านลันั้นออีกเมพที่อเรากลทบคพนดทแลด้ว เรากก็จะรอดโดยพระชนมรชอีพของพระองครแนว่
มลิใชล่เพบียงเทล่คำนคันี้น เรคำทคันี้งหลคำยยคังชอที่นชมยลินดบีในพระเจข้คำโดยทคำงพระเยซถูครลิสตร์องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำ เพรคำะ
โดยพระองคร์นคันี้นเรคำจซงไดข้กลคับคอนดบีกคับพระเจข้คำ” (รม. 5:6-11)

โปรดสคังเกต: “เรากก็จะรอด” นคัที่นคออ เพรคำะวล่คำพระเยซถูทรงพระชนมร์อยถูล่ เราจซงมบีชบีวลิตอยถูล่ ดข้วยเหตกุนบีนี้ สลิที่งทบีที่
พระเยซถูกคคำลคังตรคัสในขข้อพระคคคำทบีที่เรคำกคคำลคังศซกษคำอยถูล่กร็คออ “ขข้คำพระองคร์อธลิษฐคำนเผอที่อเหลล่คำสคำวกของขข้คำพระองคร์ 
คนของขข้คำพระองคร์เอง เพอที่อทบีที่พวกเขคำจะถถูกพลิทคักษร์รคักษคำไวข้ เพอที่อทบีที่พวกเขคำจะถถูกชคคำระแยกตคันี้งใหข้บรลิสกุทธลิธิ์ เพอที่อทบีที่
พวกเขคำจะเปป็นหนซที่งเดบียวกคันเหมออนกคับทบีที่เรคำทคันี้งสองเปป็นหนซที่งเดบียวกคัน และเพอที่อทบีที่พวกเขคำจะไดด้รทบสงข่าราศท ขข้คำ
พระองคร์อธลิษฐคำนคคคำอธลิษฐคำนนบีนี้เพอที่อลซูกๆของขด้าพระองคห์ ไมข่ใชข่เพพที่อโลก” ในดข้คำนหนซที่งเรคำตข้องไมล่ลอมวล่คำพระเยซถูใน
ฐคำนะคนกลคำงทรงทคคำงคำนๆหนซที่งทบีที่พลิเศษเพอที่อผถูข้คนทบีที่เชอที่อของพระองคร์เทล่คำนคันี้น ในอบีกดข้คำนนคันี้น เรคำตข้องไมล่ลอมวล่คำพระ
เยซถูทรงรคักทกุกคนและทรงจคัดหคำควคำมรอดใหข้แกล่ทกุกคน



พระเยซถูทรงอธลิษฐคำนวล่คำ “ขข้คำแตล่พระบลิดคำ ขอโปรดอภคัยโทษเขคำ เพรคำะวล่คำเขคำไมล่รถูข้วล่คำเขคำทคคำอะไร” (ลถูกคำ 
23:34) แตล่เรคำตข้องจดจคคำไวข้วล่คำคคคำอธลิษฐคำนนบีนี้ไดข้ถถูกถวคำยขณะทบีที่พระองคร์ยคังทรงอยถูล่บนแผล่นดลินโลกในกคำรทคคำหนข้คำทบีที่
พระผถูข้ชล่วยใหข้รอด คคคำอธลิษฐคำนวลิงวอนเผอที่อนบีนี้ซซที่งเรคำกคคำลคังศซกษคำอยถูล่ไดข้ถถูกอธลิษฐคำนรคำวกคับวล่คำพระองคร์ทรงถถูกตรซง
กคำงเขนแลข้ว ทรงถถูกฝฝัง และทรงเปป็นขซนี้นมคำแลข้ว พระองคร์ทรงอธลิษฐคำนคคคำอธลิษฐคำนนบีนี้ดข้วยควคำมมคัที่นใจวล่คำกคำร
สลินี้นพระชนมร์ กคำรถถูกฝฝัง และกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ของพระองคร์คออ ควคำมแนล่นอนอยล่คำงหนซที่ง

“โลก” อคำจถถูกพลิจคำรณคำจคำกสองแงล่มกุมทบีที่แตกตล่คำงกคัน: ยอหร์นผถูข้ใหข้รคับบคัพตลิศมคำกลล่คำวไวข้วล่คำ “จงดถูพระเมษ
โปดกของพระเจข้คำ ผถูข้ทรงรคับควคำมผลิดบคำปของโลกไปเสบีย” (ยอหร์น 1:29) และพระเยซถูเองตรคัสวล่คำ “เพรคำะวล่คำ
พระเจข้คำไมล่ไดข้ทรงใชข้พระบกุตรของพระองคร์เขข้คำมคำในโลกเพอที่อจะพลิพคำกษคำโลก แตล่เพอที่อชล่วยโลกใหข้รอดโดยพระบกุตร
นคันี้น” (ยอหร์น 3:17) เมอที่อมองไปทบีที่โลก (มนกุษยชคำตลิ) จคำกมกุมมองนบีนี้ แนล่นอนวล่คำพระเยซถูทรงรคักคนทคันี้งโลก พระองคร์
ไดข้เสดร็จมคำเพอที่อชล่วย “ผถูข้ใดกร็ตคำมทบีที่มบีใจปรคำรถนคำ” ใหข้ไดข้รคับควคำมรอด และขณะทบีที่พระองคร์ยคังทรงอยถูล่บนแผล่นดลิน
โลกในฐคำนะพระเยซถู พระผถูข้ชล่วยใหข้รอด พระองคร์กร็ทรงอธลิษฐคำนเผอที่อคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่ตรซงพระองคร์ทบีที่กคำงเขน แตล่เรคำ
ตข้องเหร็นโลกจคำกอบีกมกุมมองหนซที่งเชล่นกคัน:

โลก ในแบบทบีที่เปป็นอยถูล่นบีนี้ ถถูกปกครองโดยสล่วนใหญล่แลข้วโดยหลคักกคำรตล่คำงๆทบีที่ไมล่นคับถออพระเจข้คำ เมอที่อเรคำมอง
โลกจคำกแงล่มกุมนบีนี้และในนคัยสคคำคคัญนบีนี้ เรคำกร็เหร็นควคำมหมคำยของยอหร์น 14:17 อยล่คำงชคัดเจน ซซที่งเรคำอล่คำนเกบีที่ยวกคับ
 “พระวลิญญคำณแหล่งควคำมจรลิง ผถูข้ซซที่งโลกรคับไวข้ไมล่ไดข้ เพรคำะแลไมล่เหร็นพระองคร์และไมล่รถูข้จคักพระองคร์” กคำรอธลิษฐคำน
เผอที่อโลกเมอที่อเรคำมองมคันในแงล่มกุมนบีนี้กร็คงจะเปลล่คำประโยชนร์พอๆกคับกคำรอธลิษฐคำนเผอที่อเจด้าแหล่งโลกนบีนี้ เมอที่อเรคำลคำกเสข้น
แบล่งทบีที่เดล่นชคัดระหวล่คำงการวริงวอนเผพที่อของพระเยซถูครลิสตร์มนกุษยร์ผถูข้นคันี้น คนกลคำงผถูข้เดบียวทบีที่บคัดนบีนี้นคัที่งอยถูล่ทบีที่เบอนี้องขวคำ
พระหคัตถร์ของพระเจข้คำ และงานพริเศษนทนี้นทบีที่พระองคร์ทรงทคคำเพอที่อคนของพระองคร์เอง กคับงคำนโดยทคัที่วไปและงคำนใน
ฐคำนะคนกลคำงทบีที่พระองคร์ทรงทคคำเพอที่อมนกุษยชคำตลิ เรคำกร็จะไมล่พบควคำมขคัดแยข้งใดๆเลย

“ขด้าพระองคห์อธริษฐาน...เพพที่อคนเหลข่านทนี้นททที่พระองคห์ไดด้ประทานแกข่ขด้าพระองคห์ เพราะวข่าเขาเปป็นของ
พระองคห์” ในทบีที่นบีนี้มบีกคำรทวนซนี้คคำคคคำบรรยคำยลคักษณะของสลิบเอร็ดคนนคันี้นซซที่งพระเยซถูทรงใหข้ไวข้กล่อนหนข้คำนบีนี้แลข้ว เหลล่คำ
สคำวกของพระองคร์คออคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่พระบลิดคำไดข้ประทคำนใหข้แกล่พระองคร์-เพอที่อทบีที่จะไถล่ เพอที่อทบีที่จะชคคำระแยกตคันี้งไวข้ใหข้
บรลิสกุทธลิธิ์ เพอที่อทคคำใหข้เปป็นผถูข้ชอบธรรม สอน นคคำ และชล่วยใหข้รอด พวกเขคำเปป็นแกะของพระบลิดคำ พระบลิดคำทรงมอบ
พวกเขคำไวข้ในกคำรดถูแลของพระผถูข้เลบีนี้ยงทบีที่ดบีแลข้ว และดข้วยเหตกุนบีนี้พวกเขคำจซงกลคำยเปป็นความรทบผริดชอบของพระผถูข้
เลบีนี้ยง ดคังนคันี้นพระเยซถูกคคำลคังตรคัสในทบีที่นบีนี้วล่คำ “ขข้คำพระองคร์อธลิษฐคำนเปป็นพลิเศษเพอที่อคนของขข้คำพระองคร์ แกะทคันี้งหลคำย
แหล่งทกุล่งหญข้คำของขข้คำพระองคร์ ขข้คำพระองคร์มบีหนข้คำทบีที่ตข้องอธลิษฐคำนเผอที่อพวกเขคำ และทบีที่จะทถูลขอเผอที่อพวกเขคำคออทกุกสลิที่ง
ทบีที่พวกเขคำตข้องกคำร ขข้คำพระองคร์เปป็นผถูข้เลบีนี้ยงทบีที่ดบีนคันี้น และผถูข้เลบีนี้ยงทบีที่ดบียล่อมดถูแลแกะของเขคำ แมข้กระทคัที่งตคำยเพอที่อแกะ
เหลล่คำนคันี้นหคำกจคคำเปป็น คนเหลล่คำนคันี้นซซที่งพระองคร์ไดข้ประทคำนแกล่ขข้คำพระองคร์แลข้วเปป็นกรรมสลิทธลิธิ์พลิเศษเฉพคำะของขข้คำ
พระองคร์-แตล่พวกเขคำกร็เปป็นควคำมรคับผลิดชอบพลิเศษเฉพคำะของขข้คำพระองคร์เชล่นกคัน”

ขข้อ 10: “ทตุกสริที่งซขที่งเปป็นของขด้าพระองคห์กก็เปป็นของพระองคห์ และทตุกสริที่งซขที่งเปป็นของพระองคห์กก็เปป็นของขด้า
พระองคห์ และขด้าพระองคห์มทเกทยรตริในสริที่งเหลข่านทนี้น”



คคคำตรคัสนบีนี้ดถูเหมออนจะเปป็นเนอนี้อหคำแทรกเขข้คำมคำ แนล่นอนวล่คำมคันนคคำเสนอควคำมจรลิงของพระเจข้คำเกบีที่ยวกคับ
ควคำมเปป็นหนซที่งเดบียวกคันอคันสมบถูรณร์แบบและไมล่ขคำดตอนระหวล่คำงพระเจข้คำพระบลิดคำกคับพระเยซถูพระบกุตร เหลล่คำผถูข้รถูข้
ภคำษคำกรบีกบอกเรคำวล่คำคคคำแปลตรงตคัวในทบีที่นบีนี้คงจะเปป็น “สลิที่งเหลล่คำนคันี้น” ไมข่ใชข่คนเหลข่านทนี้น ดคังนคันี้นพระเยซถูจซงกคคำลคังตรคัส
กคับพระบลิดคำในสวรรคร์วล่คำ “ทกุกสลิที่งเปป็นสลิที่งตล่คำงๆของพระองคร์ และทกุกสลิที่งเปป็นสลิที่งตล่คำงๆของขข้คำพระองคร์ สลิที่งเหลล่คำนบีนี้
ไมล่ใชล่ของขข้คำพระองคร์มคำกกวล่คำทบีที่พวกมคันเปป็นของพระองคร์ และพวกมคันไมล่ใชล่ของพระองคร์มคำกกวล่คำทบีที่พวกมคันเปป็น
ของขข้คำพระองคร์ดข้วย” ตลอดทคันี้งงคำนรคับใชข้ของพระองคร์บนโลกนบีนี้ พระเยซถูทรงประกคำศอยถูล่เสมอถซงหลคักคคคำสอน
ของพระเจข้คำเรอที่องควคำมเปป็นหนซที่งเดบียวกคันอคันสมบถูรณร์แบบระหวล่คำงพระภคำคทคันี้งสคำมของตรบีเอกคำนกุภคำพ และใน
ขณะเดบียวกคันกร็ทรงรคักษคำกคำรแบล่งแยกทบีที่ชคัดเจนระหวล่คำงทคันี้งสคำมพระภคำคนคันี้น

“ขด้าพระองคห์มทเกทยรตริในสริที่งเหลข่านทนี้น” ผมเชอที่อวล่คำพระเยซถูกคคำลคังตรคัสในทบีที่นบีนี้ถซงสลิบเอร็ดคนนคันี้น พวกยลิวและฝถูง
ชนหมถูล่ใหญล่ทบีที่ไดข้ยลินพระองคร์กร็เกลบียดชคังและปฏลิเสธพระองคร์ แตล่คนกลกุล่มเลร็กๆนบีนี้เชอที่อในพระองคร์ เดลินกคับพระองคร์ 
และเชอที่อฟฝังพระองคร์ พวกเขคำถวคำยเกบียรตลิพระองคร์ และโดยกคำรทคคำเชล่นนบีนี้จซงนคคำสงล่คำรคำศบีมคำสถูล่พระองคร์ พระองคร์จซง
ทรงอธลิษฐคำนคคคำอธลิษฐคำนทบีที่พลิเศษทบีที่เปป็นกคำรวลิงวอนเผอที่อพวกเขคำ ตล่อมคำในคคคำอธลิษฐคำนของพระองคร์ พระองคร์ทรงชบีนี้
ใหข้เหร็นอยล่คำงเจคำะจงวล่คำพระองคร์ไมล่ไดข้อธลิษฐคำนเพอที่อคนเหลล่คำนบีนี้เทล่คำนคันี้น แตล่เพอที่อคนทคันี้งหลคำยซซที่งจะเชอที่อในพระองคร์ใน
ภคำยหลคังเชล่นกคันผล่คำนทคำงพระวจนะ-และสล่วนนคันี้นของคคคำอธลิษฐคำนของพระองคร์กร็รวมถซงคกุณและผมดข้วยซนี้คคำ

ขข้อ 11: “บทดนทนี้ขด้าพระองคห์จะไมข่อยซูข่ในโลกนทนี้อทก แตข่พวกเขายทงอยซูข่ในโลกนทนี้ และขด้าพระองคห์กทาลทงจะไป
หาพระองคห์ ขด้าแตข่พระบริดาผซูด้บรริสตุทธริธิ์ ขอพระองคห์ทรงโปรดพริททกษห์รทกษาบรรดาผซูด้ททที่พระองคห์ไดด้ประทานแกข่ขด้า
พระองคห์ไวด้โดยพระนามของพระองคห์ เพพที่อเขาจะเปป็นอทนหนขที่งอทนเดทยวกทน เหมพอนดทงขด้าพระองคห์กทบพระองคห์”

เรคำมบีถข้อยคคคำอคันนล่คำประทคับใจตรงนบีนี้ขณะทบีที่พระเยซถูทรงมอบผถูข้เชอที่อกลกุล่มเลร็กๆนบีนี้ของพระองคร์ไวข้กคับกคำร
พลิทคักษร์รคักษคำของพระบลิดคำในสวรรคร์! อบีกไมล่นคำนพวกเขคำกร็จะไมล่มบีพระองคร์อยถูล่ดข้วยใหข้เหร็นแลข้ว อบีกไมล่นคำนพวกเขคำ
จะเจอกคำรขล่มเหงทบีที่พระองคร์ทรงบอกพวกเขคำไปแลข้วกล่อนหนข้คำนบีนี้ จนถซงขณะนบีนี้พระองคร์ทรงเปป็นผถูข้อคำรคักขคำของ
พวกเขคำ เปป็นเพอที่อนทบีที่เพบียงพอสคคำหรคับทกุกสลิที่งและอยถูล่ดข้วยเสมอของพวกเขคำ พระองคร์ไดข้ทรงแบกรคับควคำมอล่อนแอ
ตล่คำงๆของพวกเขคำ ทรงชถูกคคำลคังพวกเขคำเวลคำทบีที่พวกเขคำอล่อนแอ ทรงปกปป้องพวกเขคำจคำกภคัยอคันตรคำยและจคำกผถูข้ชคัที่ว
รข้คำยนคันี้น บคัดนบีนี้เวลคำแหล่งกคำรจคำกไปของพระองคร์เขข้คำมคำใกลข้มคำกๆแลข้ว ชคัที่วโมงนคันี้นไดข้มคำถซงแลข้วเมอที่อพระองคร์จะทรง
ถถูกตรซงกคำงเขน ถถูกฝฝัง ถถูกชกุบใหข้เปป็นขซนี้น และในอบีกไมล่กบีที่วคันกร็จะเสดร็จกลคับไปหคำพระบลิดคำเพอที่อครอบครองทบีที่นคัที่ง ณ 
เบอนี้องขวคำพระหคัตถร์ของพระองคร์ ดข้วยเหตกุนบีนี้ พระองคร์จซงทรงฝคำกเหลล่คำสคำวกของพระองคร์ไวข้กคับกคำรดถูแลของพระ
บลิดคำ

“ขด้าแตข่พระบริดาผซูด้บรริสตุทธริธิ์ ขอพระองคห์ทรงโปรดพริททกษห์รทกษาบรรดาผซูด้ททที่พระองคห์ไดด้ประทานแกข่ขด้า
พระองคห์ไวด้โดยพระนามของพระองคห์” นบีที่เปป็นทบีที่เดบียวในขล่คำวประเสรลิฐทคันี้งสบีที่เลล่มทบีที่พระเยซถูทรงเรบียกพระบลิดคำวล่คำ 
“พระบลิดคำผถูข้บรลิสกุทธลิธิ์” บรริสตุทธริธิ์ตคำมทบีที่ถถูกใชข้ในทบีที่นบีนี้ชบีนี้ไปยคังและพรรณนคำถซงอกุปนลิสคัยของพระเจข้คำ ควคำมหมคำยรคำกของ
คคคำๆนบีนี้ในภคำษคำกรบีกคออ “การแยกออก” และดข้วยเหตกุนบีนี้จซงสอที่อวล่คำพระเจข้คำทรงถถูกแยกออกอยล่คำงสลินี้นเชลิงจคำกควคำมชคัที่ว
รข้คำย แตล่นบีที่เปป็นแคล่ความหมายเชริงลบเทล่คำนคันี้น เรคำตข้องพลิจคำรณคำวล่คำพระเจข้คำไมล่เพบียงถถูกแยกออกจคำกควคำมชคัที่วรข้คำย
เทล่คำนคันี้น แตล่พระองคร์ทรงถถูกยกขซนี้นสซูงเหนพอควคำมชคัที่วรข้คำย บคำป และควคำมไมล่บรลิสกุทธลิธิ์ทคันี้งปวงดข้วย พระเจข้คำไมล่สคำมคำรถ



ถถูกทดลองดข้วยควคำมชคัที่วรข้คำยเพรคำะวล่คำพระองคร์ทรงเปป็นควคำมบรลิสกุทธลิธิ์อคันสมบถูรณร์แบบ บรลิสกุทธลิธิ์อยล่คำงแทข้จรลิงใน
พระองคร์เอง พระเจข้คำทรงบรลิสกุทธลิธิ์เสมอมา พระองคร์ทรงเปป็นผถูข้บรลิสกุทธลิธิ์มคำโดยตลอด-และขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำพระองคร์
ทรงเปป็นผถูข้บรลิสกุทธลิธิ์กร็แสดงใหข้เหร็นวล่คำพระองคร์ทรงถถูกยกสถูงเหนออสลิที่งทรงสรข้คำงอคันมบีขบีดจคคำกคัดทคันี้งปวง:

“โอ ขข้คำแตล่องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ มบีผถูข้ใดบข้คำงทบีที่จะไมล่ยคคำเกรงพระองคร์ และไมล่ถวคำยพระเกบียรตลิแดล่พระนคำม
ของพระองคร์ เพราะวข่าพระองคห์ผซูด้เดทยวทรงเปป็นผผทบรวิสบุทธวิธิ์ ประชคำชคำตลิทคันี้งปวงจะมคำนมคัสกคำรจคคำเพคำะพระพคักตรร์
พระองคร์ เพรคำะวล่คำกคำรพลิพคำกษคำของพระองคร์ปรคำกฏแจข้งแลข้ว” (วว. 15:4) ความบรริสตุทธริธิ์อทนเดก็ดขาดคออแกล่นแทข้
ของพระเจข้คำของเรคำ

ในพระคคัมภบีรร์ ชอที่อเรบียกตล่คำงๆทบีที่ใชข้เรบียกพระเจข้คำหรออกลล่คำวถซงพระองคร์สอดคลด้องกทบคทาทซูลขอททที่ทซูลตข่อ
พระเจด้า ยกตคัวอยล่คำงเชล่น ในโรม 15:5 เปคำโลอธลิษฐคำนเผอที่อครลิสเตบียนเหลล่คำนคันี้นทบีที่กรกุงโรมวล่คำ “ขอพระเจด้าแหข่งความ
เพทยรและความชซูใจทรงโปรดชล่วยใหข้ทล่คำนมบีนนี้คคำหนซที่งใจเดบียวกคันตคำมอยล่คำงพระเยซถูครลิสตร์” เขคำอธลิษฐคำนเผอที่อชคำว
เมอองเธสะโลนลิกคำเหลล่คำนคันี้นวล่คำ “บคัดนบีนี้ ขอใหข้องคห์พระผซูด้เปป็นเจด้าแหข่งสทนตริสตุข ทรงโปรดประทคำนสทนตริสตุขใหข้แกล่ทล่คำน
ทคันี้งหลคำยทกุกเวลคำและทกุกทคำง ขอใหข้องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำดคคำรงอยถูล่กคับทล่คำนทกุกคนเถลิด” (2 ธส. 3:16)

ในขข้อพระคคคำทบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่นบีนี้ พระเยซถูกคคำลคังอธลิษฐคำนขอใหข้พระเจข้คำพลิทคักษร์รคักษคำเหลล่คำสคำวกของ
พระองคร์ใหด้บรริสตุทธริธิ์ตล่อไป และดข้วยเหตกุนบีนี้พระองคร์จซงทรงเรบียกพระบลิดคำวล่คำ “พระบริดาผซูด้บรริสตุทธริธิ์”-และเนอที่องจคำก
พระเยซถูกคคำลคังทถูลขอกคำรชล่วยใหข้พข้น กคำรพลิทคักษร์รคักษคำไวข้ กคำรทคคำใหข้เปป็นหนซที่งเดบียวกคัน และกคำรชคคำระแยกตคันี้งใหข้
บรลิสกุทธลิธิ์ของเหลล่คำผถูข้ตลิดตคำมของพระองคร์ พระองคร์จซงทรงทถูลขอพระบลิดคำใหข้ทคคำเพอที่อพวกเขคำคออสลิที่งซซที่งสอดคลข้อง
โดยตรงกคับอกุปนลิสคัยและพระลคักษณะของพระเจข้คำ มคันเปป็นควคำมปรคำรถนคำขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำทบีที่ผถูข้เชอที่อ
ทกุกคนเกลบียดชคังบคำปและเกลทยดชทงบาปตข่อไปดข้วยควคำมเกลบียดชคังททที่ลขกซขนี้งกวข่าเดริมขณะทบีที่เรคำดคคำเนลินชบีวลิตเพอที่อ
พระองคร์วคันตล่อวคันและเตลิบโตในพระคกุณของพระองคร์: “ทข่านผซูด้ททที่รทกพระเยโฮวาหห์ กก็จงเกลอียดชลังความชลัยิ่ว 
พระองคร์ทรงอคำรคักขคำชบีวลิตวลิสกุทธลิชนของพระองคร์ พระองคร์ทรงชล่วยเขคำใหข้พข้นจคำกมออของคนชคัที่ว” (เพลงสดกุดบี 
97:10)

“ขอพระองคห์ทรงโปรดพริททกษห์รทกษาบรรดาผซูด้ททที่พระองคห์ไดด้ประทานแกข่ขด้าพระองคห์ไวด้” เรคำควรหมคำยเหตกุ
ไวข้วล่คำเจร็ดครคันี้งในบทนบีนี้พระเยซถูทรงพถูดถซงผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยวล่คำเปป็นคนเหลข่านทนี้นททที่พระบริดาไดด้ประทานแกข่พระองคห์ 
พระองคร์ทรงเรบียกเชล่นนบีนี้ในขข้อ 2, สองครคันี้งในขข้อ 6 และในขข้อ 9,11,12 และ 24 คคคำอธลิษฐคำนของพระองคร์ทบีที่ขอใหข้
พระเจข้คำทรงโปรดพลิทคักษร์รคักษคำ “ลถูกเลร็กๆทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้ว” ของพระองคร์ไวข้แสดงใหข้เหร็นวล่คำพระองคร์ทรงใหข้
คกุณคล่คำอยล่คำงสถูงตล่อผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยและพระองคร์ทรงสนพระทคัยอยล่คำงลซกซซนี้งในพวกเรคำแตล่ละคน ตรงนบีนี้ในขข้อ 11 
พระองคร์กคคำลคังอธลิษฐคำนเผอที่อเหลล่คำสคำวกของพระองคร์เปป็นพลิเศษ พระองคร์ทรงหล่วงใยอยล่คำงยลิที่งและทรงเหร็นอกเหร็นใจ
คนกลกุล่มเลร็กๆนบีนี้ทบีที่ไดข้ตลิดตคำมพระองคร์ขณะทบีที่ฝถูงชนหมถูล่ใหญล่ไดข้ปฏลิเสธพระองคร์และหคันไปเสบียจคำกพระองคร์

ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยคออของขวคัญแหล่งควคำมรคักของพระเจข้คำทบีที่ประทคำนใหข้แกล่พระเยซถู ในยอหร์น 3:16 เรคำเรบียนรถูข้
วล่คำพระเจข้คำทรงรคักเรามคำกขนคำดไหน และในยอหร์น 3:35 เรคำเหร็นควคำมรคักของพระองคร์ทบีที่มบีตล่อพระบตุตรททที่บทงเกริด
มาองคห์เดทยวของพระองคห์-พระครลิสตร์ของพระองคร์ พระเยซถูพระผถูข้ชล่วยใหข้รอดของเรคำ พระเจข้คำทรงรคักโลกจน
พระองคร์ไดข้ประทคำนพระบกุตรทบีที่บคังเกลิดมคำองคร์เดบียวของพระองคร์เพอที่อทบีที่จะสรินี้นพระชนมห์เพอที่อโลก พระองคร์ทรงรคัก



พระบกุตรทบีที่บคังเกลิดมคำองคร์เดบียวของพระองคร์จนพระองคร์ไดข้ประทคำนครลิสตจคักรแกล่พระองคร์เพอที่อทบีที่จะเปป็นเจข้คำสคำว
ของพระองคร์ ในวคันเปปปี่ยมสงล่คำรคำศบีนคันี้นแหล่งกคำรรคับขซนี้นไปและกคำรเปป็นขซนี้นจคำกตคำยครคันี้งแรก ครลิสตจคักรจะถถูกมอบใหข้
แกล่พระเยซถู “ครลิสตจคักรทบีที่มบีสงล่คำรคำศบี... ไมล่มบีจกุดดล่คำงพรข้อย รลินี้วรอย หรออมลทลินใดๆเลย แตล่บรลิสกุทธลิธิ์ปรคำศจคำกตคคำหนลิ”
(อฟ. 5:27)

พระเยซถูทรงอธลิษฐคำนขอกคำรพลิทคักษร์รคักษคำไวข้ของเหลล่คำสคำวกของพระองคร์เพรคำะพระองคร์ทรงทรคำบวล่คำ
พระองคร์กคคำลคังจะปลล่อยพวกเขคำไวข้ในโลกอคันเปป็นศคัตรถู พระองคร์ทรงทรคำบวล่คำพวกเขคำจะถถูกทดลองอยล่คำงรกุนแรง 
ถถูกทดสอบ ถถูกขล่มเหง ถถูกเกลบียดชคัง พระองคร์ทรงทรคำบวล่คำยกเวข้นยอหร์นผถูข้เปป็นทบีที่รคัก พวกเขคำแตล่ละคนจะประทคับ
ตรคำคคคำพยคำนของตนดข้วยโลหลิตแหล่งชบีวลิตของพวกเขคำ-และแมข้แตล่ยอหห์นกร็ถถูกเนรเทศไปยคังเกคำะปฝัทมอส “เนอที่อง
ดข้วยพระวจนะของพระเจข้คำ และเนอที่องดข้วยคคคำพยคำนของพระเยซถูครลิสตร์” (วว. 1:9) ดข้วยเหตกุนบีนี้พระเยซถูจซงทรงทถูล
ขอพระบลิดคำของพระองคร์ใหข้พลิทคักษร์รคักษคำเหลล่คำสคำวกจคำกควคำมชคัที่วรข้คำย ใหข้ปกปป้องพวกเขคำไวข้จคำกกคำรถถูกเอคำชนะ
โดยซคำตคำน ใหข้รคักษคำพวกเขคำไวข้จคำกกคำรถถูกบดขยบีนี้และถถูกทคคำลคำยโดยกคำรขล่มเหง-กลล่คำวอบีกนคัยหนซที่ง พระองคร์ทรง
อธลิษฐคำนขอใหข้พวกเขคำไดข้รคับกคำรชล่วยใหข้พข้นจากทตุกกลอตุบายของพญามาร

“เพพที่อเขาจะเปป็นอทนหนขที่งอทนเดทยวกทน เหมพอนดทงขด้าพระองคห์กทบพระองคห์” ควคำมเปป็นหนซที่งเดบียวกคันในทบีที่นบีนี้
หมคำยถซงฤทธลิธิ์เดชของพระเจข้คำในกคำรกระทคคำกลิจในใจและชบีวลิตของผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำย ผถูข้เชอที่อทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วทกุกคน
เปป็นผถูข้มบีสล่วนในสภคำพของพระเจข้คำ: “ดข้วยเหตกุเหลล่คำนบีนี้พระองคร์จซงไดข้ทรงประทคำนพระสคัญญคำอคันประเสรลิฐและใหญล่
ยลิที่งแกล่เรคำ เพอที่อวล่คำดข้วยพระสคัญญคำเหลล่คำนบีนี้ ทล่คำนทคันี้งหลคำยจะพข้นจคำกควคำมเสอที่อมโทรมทบีที่มบีอยถูล่ในโลกนบีนี้เพรคำะตคัณหคำ 
และจะไดข้รคับสล่วนในสภคำพของพระองคร์” (2 ปต. 1:4)

ในกลิจกคำร 4:32 เรคำอล่คำนวล่คำ “คนทคันี้งปวงทบีที่เชอที่อนคันี้นเปป็นนนี้ทาหนขที่งใจเดทยวกทน และไมล่มบีใครอข้คำงวล่คำสลิที่งของทบีที่ตน
มบีอยถูล่เปป็นของตน แตล่ทคันี้งหมดเปป็นของกลคำง” เหลล่คำสมคำชลิกของครลิสตจคักรยกุคตข้นเปป็น “นนี้คคำหนซที่งใจเดบียวกคัน” (“มบีใจ
เดบียวกคันและจลิตใจเดบียวกคัน”) นบีที่เปป็นจรลิงเชล่นกคันเกบีที่ยวกคับผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้ววคันนบีนี้ เรคำเปป็นหนซที่ง
เดบียวกคันในพระครลิสตร์ เรคำเชอที่อพระวจนะของพระเจข้คำ เรคำเชอที่อในกคำรดลใจดข้คำนถข้อยคคคำและสริทธริอทานาจเดก็ดขาด
ของพระวจนะ เรคำเชอที่อในตรบีเอกคำนกุภคำพบรลิสกุทธลิธิ์-พระบลิดคำ พระบกุตร และพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ เรคำเชอที่อในพระ
รคำชกลิจทบีที่เสรร็จสลินี้นแลข้วของพระเยซถูวล่คำเพบียงพอสคคำหรคับควคำมรอด เรคำเชอที่อวล่คำเรคำไดข้รคับควคำมรอดโดยพระคบุณของ
พระเจทาโดยไมข่เพริที่มสริที่งใดเขด้าไปอทก ผถูข้เชอที่อทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วทกุกคนเปป็นหนซที่งเดทยวกยันในกคำรทบีที่เรคำกคคำลคัง “คอยควคำม
หวคังอคันมบีสกุข และกคำรปรคำกฏอคันทรงสงล่คำรคำศบีของพระเจข้คำใหญล่ยลิที่ง และพระเยซถูครลิสตร์พระผถูข้ชล่วยใหข้รอดของเรคำ”
(ทต. 2:13)

ผถูข้เชอที่อทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วทกุกคนเปป็นหนซที่งเดบียวกคันในกคำรทบีที่เรคำทกุกคนไดข้รคับบคัพตลิศมคำเขข้คำในพระกคำยของพระ
ครลิสตร์แลข้วโดยพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์: “ถซงกคำยนคันี้นเปป็นกคำยเดบียว กร็ยคังมบีอวคัยวะหลคำยสล่วน และบรรดคำอวคัยวะตล่คำงๆ
ของกคำยเดบียวนคันี้นแมข้จะมบีหลคำยสล่วนกร็ยคังเปป็นกคำยเดบียวกคันฉคันใด พระครลิสตร์กร็ทรงเปป็นฉคันนคันี้น เพรคำะวล่คำถซงเรคำจะ
เปป็นพวกยลิวหรออพวกตล่คำงชคำตลิ เปป็นทคำสหรออมลิใชล่ทคำสกร็ตคำม เรคำทคันี้งหลคำยไดข้รคับบคัพตลิศมคำโดยพระวลิญญคำณองคร์
เดบียวเขข้คำเปป็นกคำยอคันเดบียวกคัน และพระวลิญญคำณองคร์เดบียวกคันนคันี้นซคำบซล่คำนอยถูล่ เพราะวข่ารข่างกายมริไดด้ประกอบดด้วย
อวทยวะเดทยวแตข่ดด้วยหลายอวทยวะ” (1 คร. 12:12-14)



ขข้อ 12: “เมพที่อขด้าพระองคห์ยทงอยซูข่กทบคนเหลข่านทนี้นในโลกนทนี้ ขด้าพระองคห์กก็ไดด้พริททกษห์รทกษาพวกเขาไวด้โดย
พระนามของพระองคห์ ผซูด้ซขที่งพระองคห์ไดด้ประทานแกข่ขด้าพระองคห์ ขด้าพระองคห์ไดด้ปกปฟ้องเขาไวด้และไมข่มทผซูด้หนขที่งผซูด้ใด
เสทยไปนอกจากลซูกของความพรินาศ เพพที่อพระคทมภทรห์จะสทาเรก็จ”

“ขด้าพระองคห์กก็ไดด้พริททกษห์รทกษาพวกเขาไวด้โดยพระนามของพระองคห์” เหมออนกคันกคับในขข้อทบีที่แลข้ว ซซที่งถถูก
แปลเปป็น “โดยพระนามของพระองคห์” ซซที่งหมคำยถซงการพริททกษห์รทกษาไวด้โดยฤทธริธิ์เดชและพระลทกษณะตข่างๆของ
พระเจด้าพระบริดา ภคำยใตข้กคำรพลิทคักษร์รคักษคำไวข้เชล่นนคันี้น ไมล่มบีผถูข้ใดจะทคคำลคำยพวกเขคำไดข้

“ผซูด้ซขที่งพระองคห์ไดด้ประทานแกข่ขด้าพระองคห์ ขด้าพระองคห์ไดด้ปกปป้องเขาไวทและไมข่มทผซูด้หนขที่งผซูด้ใดเสทยไป” คคคำ
กรบีกตรงนบีนี้ทบีที่แปลเปป็น “ปกปป้อง” ไมล่ใชล่คคคำเดบียวกคันกคับทบีที่แปลเปป็น “พลิทคักษร์รคักษคำ” ในสล่วนแรกของขข้อนบีนี้ ในสล่วน
แรกของขข้อนบีนี้พริททกษห์รทกษาไวด้มบีควคำมหมคำยวล่คำ “ถนอมรทกษา” ขณะทบีที่ตรงนบีนี้มคันมบีควคำมหมคำยวล่คำ “ขข้คำพระองคร์ไดข้
ปกปฟ้องพวกเขคำไวข้จคำกภคัยอคันตรคำยเหมออนกคับผถูข้เลบีนี้ยงแกะคนหนซที่งปกปป้องฝถูงแกะของตนหรออเหมออนกคับทหคำรคน
หนซที่งปกปป้องทรคัพยร์สมบคัตลิ”

พระเยซถูทรงปกปป้องเหลล่คำสคำวกของพระองคร์อยล่คำงระมคัดระวคังเหลออเกลินจนไมข่มทพวกเขาสทกคนเดทยวไดข้
พลินคำศไป ไมล่มบีพวกเขคำสคักคนเดบียวไดข้สถูญไป-“นอกจากลซูกของความพรินาศ เพพที่อพระคทมภทรห์จะสทาเรก็จ” “ลถูกของ
ควคำมพลินคำศ” หมคำยถซงยถูดคำสอลิสคคำรลิโอท จคำกนคันี้นจซงเกลิดคคคำถคำมขซนี้นมคำวล่คำ “ยถูดคำสเปป็นผถูข้เชอที่อแทข้ไหม? เขคำเปป็นหนซที่ง
ในคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่ประทคำนใหข้แกล่พระเยซถูโดยพระบลิดคำในสวรรคร์ไหม? ยถูดคำสเคยบคังเกลิดใหมล่อยล่คำงแทข้จรลิงไหม? เขคำ
เคยอยถูล่ในพระคกุณ และเขคำหลข่นจากพระคกุณแลข้วไหม?”

คนเหลล่คำนคันี้นทบีที่เชอที่อวล่คำยถูดคำสเปป็นผถูข้เชอที่อแทข้ (และวล่คำเขคำไดข้หลล่นจคำกพระคกุณ) ใชข้พระคคคำขข้อนบีนี้เพอที่อสอนวล่คำคนๆ
หนซที่งอคำจบคังเกลิดใหมล่แลข้วอยล่คำงแทข้จรลิง-ถถูกชคคำระลข้คำงในพระโลหลิต รอดโดยพระคตุณแลด้ว-และจคำกนคันี้นกร็หลข่นจคำก
พระคกุณ สถูญเสบียควคำมรอด และอยถูล่ในนรกชคัที่วนลิรคันดร แตล่ถข้คำเรคำแยกแยะพระวจนะอยข่างถซูกตด้อง พระคคคำขข้อนบีนี้
สคำมคำรถถถูกใชข้จรลิงๆเพอที่อพลิสถูจนร์หลคักคคคำสอนเรอที่องกคำรหลล่นจคำกพระคกุณไหม? ใหข้เรคำดถูถข้อยคคคำของพระเยซถูตรงนบีนี้
อยล่คำงใกลข้ชลิดมคำกขซนี้น:

คคคำสคันธคำน “but” (“นอกจคำก”) ในพระคคคำขข้อนบีนี้แสดงความตรงกทนขด้าม ไมล่ใชล่การยกเวด้น ควคำมหมคำย
ตรงนบีนี้ไมข่ใชข่วข่า “ไมล่มบีสคักคนในคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่ประทคำนใหข้แกล่ขข้คำพระองคร์เสบียไป นอกจากลถูกของควคำมพลินคำศ” ผม
เชอที่อวล่คำควคำมหมคำยตรงตคัวในทบีที่นบีนี้คออ “พระบลิดคำเจข้คำขข้คำ ทกุกคนทบีที่พระองคร์ไดข้ประทคำนใหข้แกล่ขข้คำพระองคร์แลข้วนคันี้น ขข้คำ
พระองคร์ไดข้ปกปป้องไวข้แลข้ว ไมข่มทสทกคนเดทยวในพวกเขคำเสบียไป แตว่ (อยล่คำงไรกร็ตคำม) ทข่ามกลางคนกลตุข่มนทนี้มทอยซูข่ผซูด้หนขที่ง
ททที่เสอียไป-ยถูดคำส ลถูกของควคำมพลินคำศ”

กล่อนหนข้คำนบีนี้ในกคำรศซกษคำคข้นควข้คำของเรคำ (บททบีที่ 6 ขข้อ 70) พระเยซถูตรคัสแกล่เหลล่คำสคำวกของพระองคร์วล่คำ 
“เรคำเลออกพวกทล่คำนสลิบสองคนมลิใชล่หรออ และคนหนขที่งในพวกทข่านเปป็นมารรด้าย (a devil)” (ในภคำษคำกรบีกเดลิม ไมล่มบี
“a” ในพระคคคำขข้อนบีนี้ ดคังนคันี้นสลิที่งทบีที่พระเยซถูกคคำลคังตรคัสจรลิงๆแลข้วกร็คออวล่คำ “เรคำเลออกพวกทล่คำนสลิบสองคนมลิใชล่หรออ และ
คนหนขที่งในพวกทข่านเปป็นมารรทาย”) ขข้อ 71 จซงกลล่คำวชคัดเจนวล่คำพระองคร์กคคำลคังหมคำยถซงยถูดคำสอลิสคคำรลิโอท “เพรคำะ
วล่คำเขคำเปป็นผถูข้ทบีที่จะทรยศพระองคร์ คออคนหนซที่งในอคัครทถูตสลิบสองคน”



ซคำตคำนตรงขข้คำมกคับพระเจข้คำอยล่คำงชคัดเจน และปฏลิปฝักษร์ตล่อพระครลิสตร์กร็จะอยถูล่ฝฝ่คำยตรงขข้คำมกคับพระครลิสตร์
อยล่คำงแนล่นอน เมอที่อเหร็นขข้อเทร็จจรลิงนบีนี้แลข้ว ผมจซงขอถคำมคกุณวล่คำ: เนอที่องจคำกพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ไดข้ทรงสวมทคับมคำรบียร์
และพระบกุตรทบีที่บคังเกลิดมคำองคร์เดบียวของพระเจข้คำไดข้ถออกคคำเนลิด มคันจะเปป็นไปไมล่ไดข้หรออวล่คำพญคำมคำรกร็สคำมคำรถสวมทคับ
หญลิงคนหนซที่ง และยถูดคำส ซขที่งถซูกใหด้กทาเนริดโดยซาตาน จะเกลิดในลคักษณะเดบียวกคันไมล่ไดข้?

ยถูดคำสเปป็นกรณบียกเวข้นหนซที่งเดบียวเทล่คำนคันี้น ผมเชอที่อวล่คำพระคคัมภบีรร์สอนวล่คำสคักวคันหนซที่งเขคำจะรคับใชข้บนโลกนบีนี้อบีก-
ในตคัวตนของปฏลิปฝักษร์ตล่อพระครลิสตร์ พระเยซถูไมล่เคยเรบียกมนตุษยห์คนใดวล่คำ “ลถูกของควคำมพลินคำศ” เลย พระเยซถูทรง
เรบียกคนชคัที่วทคันี้งหลคำยวล่คำลซูกของซาตาน พวกคนบาป หรออคนอธรรม แตล่ในทบีที่นบีนี้พระองคร์ทรงชบีนี้ไปยคังยถูดคำสอยล่คำงชบีนี้
เฉพคำะวล่คำ “ลซูกของความพรินาศ”

ดคังนคันี้นจซงเกลิดคคคำถคำมขซนี้นมคำวล่คำ “ทคคำไมพระเยซถูถซงเลออกยถูดคำสใหข้เปป็นหนซที่งในสลิบสองคนนคันี้น?” คคคำตอบเดบียว
ทบีที่ผมสคำมคำรถใหข้ไดข้-และผมใหข้มคันดข้วยจลิตวลิญญคำณทบีที่ถล่อมลงและใจทบีที่จรลิงใจ-คออ พระรคำชบคัญญคัตลิ 29:29: “สริที่งลทนั้ลยับ
ทยันั้งปวงเปป็นของพระเยโฮวาหห์พระเจทาของเราทยันั้งหลาย…”

“...เพพที่อพระคทมภทรห์จะสทาเรก็จ” ไมล่ไดข้หมคำยควคำมวล่คำยถูดคำสเสบียไปเพอที่อทบีที่จะทคคำใหข้พระวจนะของพระเจข้คำ
สคคำเรร็จ ควคำมหมคำยกร็คออวล่คำพระคคัมภบีรร์ไดด้ถซูกททาใหด้สทาเรก็จแลด้วโดยกคำรเสบียไปของยถูดคำส กรกุณคำศซกษคำเพลงสดกุดบี 109
และหมคำยเหตกุขข้อ 8 เปป็นพลิเศษ ซซที่งเรคำยกขข้อควคำมมคำตรงนบีนี้: “ขอใหข้วคันเวลคำของเขคำนข้อย ขอใหข้อบีกผถูข้หนซที่งมคำยซด
ตคคำแหนล่งของเขคำ”

ยถูดคำสอลิสคคำรลิโอทไมล่ไดข้รคับควคำมรอด เขคำไมล่เคยเชอที่อดข้วยใจ เขคำไมล่เคยยอมรคับพระเยซถูในฐคำนะพระบกุตร
ของพระเจข้คำ พระเจข้คำแทข้จรลิงในเนอนี้อหนคัง เขคำไมล่เคยถถูกมอบไวข้แกล่พระเยซถูโดยพระบลิดคำ ยถูดคำสอลิสคคำรลิโอทคออชคำย
คนหนซที่งทบีที่ไรข้พระคกุณ

บคำงคนอคำจถคำมวล่คำ “แลข้วทคคำไมพระคคัมภบีรร์ถซงกลล่คำววล่คำยถูดคำสลด้มลล่ะ?” พระคคัมภบีรร์บอกเรคำจรริงๆวล่คำยถูดคำสไดข้
ลข้ม-แตล่เขคำลข้มจคำกตทาแหนข่งหนซที่ง ไมว่ใชว่จากพระคบุณของพระเจทา ในกลิจกคำร 1:15-26 เรคำอล่คำนวล่คำพวกอคัครทถูตไดข้
อธลิษฐคำนเกบีที่ยวกคับกคำรเลออกชคำยคนหนซที่งใหข้มคำแทนทบีที่ยถูดคำสทล่คำมกลคำงสลิบเอร็ดคนนคันี้นทบีที่เหลอออยถูล่ และในขข้อ 24 และ 
25 เรคำอล่คำนวล่คำ “พระองคร์เจข้คำขข้คำ ผถูข้ทรงทรคำบใจของมนกุษยร์ทคันี้งปวง ขอทรงสคคำแดงวล่คำในสองคนนบีนี้พระองคร์ทรงเลออก
คนไหน ใหด้รทบสข่วนในการปรนนริบทตรินทนี้ และรทบตทาแหนข่งเปป็นอทครทซูตแทนยผดาส ซถึยิ่งโดยการละเมวิดนลันั้นไดทหลงจาก
หนทาทอียิ่ไปยทงททที่ของตน”

ยถูดคำสลข้มไปจคำกงคำนรคับใชข้ จคำกหนข้คำทบีที่อคัครทถูต เขาไมข่ไดด้ลด้มจากพระคตุณ! อคัครทถูตคออผถูข้เรบียนรถูข้คนหนซที่ง คออผถูข้
หนซที่งทบีที่ตลิดตคำมอบีกคน ยถูดคำสไดด้ตริดตามพระเยซถู เขคำเดลินทล่คำมกลคำงอคัครทถูตคนออที่นๆทบีที่เหลออ แตล่เขาไมข่เคยไดด้รทบความ
รอดเลย

จงสคังเกตวลบีสกุดทข้คำยในกลิจกคำร 1:25: “…ไปยทงททที่ของตน” แนล่นอนวล่คำศพของยถูดคำสถถูกฝฝังในทกุล่งชล่คำงหมข้อ
นคันี้น จริตวริญญาณของเขคำตล่คำงหคำกทบีที่ไปยคัง “ททที่ของตน” ผมไมล่ทรคำบวล่คำนบีที่หมคำยถซงนรกโดยทคัที่วไปหรออชล่องแบล่งพลิเศษ
ในยมโลก แตล่ผมรถูข้วล่คำคคคำกลล่คำวเชล่นนคันี้นไมล่เคยถถูกกลล่คำวถซงคนออที่นในพระวจนะของพระเจข้คำทคันี้งเลล่มตคันี้งแตล่ปฐมกคำล
จนถซงวลิวรณร์! เมอที่อผซูด้ชอบธรรมตคำย จลิตวลิญญคำณของพวกเขคำกร็ไปยคังเมอองบรมสกุขเกษม คนชทที่วตคำย-และลอมตคำใน



นรก พระคคัมภบีรร์ไมล่ไดข้กลล่คำววล่คำยถูดคำสไดข้ตคำยและไปยทงนรก มคันกลล่คำววล่คำเขคำไดข้ลข้มจคำกงคำนรคับใชข้นคันี้นและหนข้คำทบีที่อคัคร
ทถูต “เพอที่อเขคำจะไปยคังททที่ของเขาเอง”

ผมเชอที่ออยล่คำงหนคักแนล่นวล่คำจลิตวลิญญคำณของยถูดคำสอลิสคคำรลิโอทจะอคำศคัยอยถูล่ในรล่คำงกคำยของปฏลิปฝักษร์ตล่อพระ
ครลิสตร์ คนแหล่งกคำรบคำปนคันี้น-ใชล่แลข้วครคับ พญามารในเนพนี้อหนทง-และเชอที่อวล่คำเขคำจะกระทคคำงคำนรคับใชข้ของปฏลิปฝักษร์ตล่อ
พระครลิสตร์

เปคำโลเขบียนไปถซงเหลล่คำครลิสเตบียนชคำวเมอองเธสะโลนลิกคำเกบีที่ยวกคับ “คนแหข่งการบาปนทนี้น ลผกแหว่งความ
พวินาศ” ผถูข้ซซที่งจะถถูกเปปิดเผยหลคังจคำกกคำรรคับขซนี้นไปของครลิสตจคักร เขคำไมล่ไดข้กลล่คำวเพบียงวล่คำ “คนแหล่งกคำรบคำปคน
หนซที่ง” แตล่ “คนแหข่งการบาปนลันั้น (เจคำะจง) ลถูกแหล่งควคำมพลินคำศ”-และพระเยซถูทรงบอกเรคำอยล่คำงชคัดแจข้งวล่คำ “ลถูก
ของควคำมพลินคำศ” คออยถูดคำสอลิสคคำรลิโอท ผถูข้ซซที่งไดข้ไปยคัง “ททที่ของตน” แลข้ว ผมเชอที่อ-และสอนอยล่คำงไมล่ขออภคัย-วล่คำจลิต
วลิญญคำณของยถูดคำสอลิสคคำรลิโอทจะสถลิตอยถูล่ในกคำยของปฏลิปฝักษร์ตล่อพระครลิสตร์-พญคำมคำรผถูข้รคับสภคำพมนกุษยร์ (กรกุณคำ
ศซกษคำขข้อพระคคคำทคันี้งตอนของ 2 เธสะโลนลิกคำ 2:1-12 และกลิจกคำร 1:15-20 ในกคำรเชอที่อมโยงกคับเรอที่องนบีนี้)

ผมหวคังใจวล่คำคกุณจะไมล่พลคำดเกบียรตลิยศอคันสถูงสล่งทบีที่พระเยซถูทรงใหข้แกล่พระคคัมภบีรร์ภคำคพคันธสคัญญคำเดลิมอยถูล่
เสมอ แมข้ขณะทบีที่พระองคร์ทรงอธลิษฐคำนตล่อพระบลิดคำในสวรรคร์ พระองคร์กร็ทรงอข้คำงอลิงไปยคังพระวจนะทบีที่เปป็นลคำย
ลคักษณร์อคักษรอยล่คำงเคคำรพยคคำเกรง พระองคร์ทรงยกขข้อควคำมจคำกหนคังสออเพลงสดกุดบีบล่อยๆ เชล่นเดบียวกคับเหลล่คำผถูข้เขบียน
ภคำคพคันธสคัญญคำใหมล่ไดข้กระทคคำ เรคำไมล่สคำมคำรถเรลิที่มทบีที่จะตระหนคักถซงควคำมสคคำคคัญของพระวจนะของพระเจข้คำไดข้เลย 
พญามารรถูข้ถซงควคำมสคคำคคัญของพระวจนะ และนคัที่นเปป็นเหตกุวล่คำทคคำไมมคันถซงทคคำทกุกสลิที่งในอคคำนคำจของมคันเพอที่อหคักลข้คำง
ควคำมนล่คำเชอที่อถออและทคคำลคำย “องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำตรคัสดคังนบีนี้”!

ขข้อ 13: “และบทดนทนี้ขด้าพระองคห์กทาลทงจะไปหาพระองคห์ และขด้าพระองคห์กลข่าวถขงสริที่งเหลข่านทนี้ในโลก เพพที่อ
เขาจะไดด้รทบความชพที่นชมยรินดทของขด้าพระองคห์อยข่างเตก็มเปปปี่ยม” 

พระเยซถูทรงอธลิษฐคำนคคคำอธลิษฐคำนนบีนี้ใหข้พวกสคำวกของพระองคร์ไดข้ยลิน เพอที่อทบีที่พวกเขคำจะไดข้รคับคคคำสคัที่งสอน
และกคำรปลอบประโลมใจ อบีกไมล่นคำนพระองคร์จะเสดร็จกลคับไปยคังสถคำนทบีที่ของพระองคร์เอง ณ เบอนี้องขวคำพระหคัตถร์
ของผถูข้ทรงเดชคำนกุภคำพ และในกคำรจคำกโลกนบีนี้ไป พระองคร์กร็กคคำลคังประทคำนสถคำนทบีที่ของพวกสคำวกใหข้แกล่พวกเขคำ-
สถคำนทบีที่ทบีที่พระองคร์ไดข้ทรงครอบครองบนโลกมคำกล่อน: พวกเขาจะตด้องสานตข่องานของพระองคห์ ในบททบีที่ 14 ขข้อ 
12 พระเยซถูตรคัสแกล่พวกสคำวกวล่คำ “เราบอกความจรริงแกข่ทข่านททนี้งหลายวข่า ผซูด้ททที่เชพที่อในเราจะกระททากริจการซขที่งเราไดด้
กระททานทนี้นดด้วย และเขาจะกระททากริจการททที่ยริที่งใหญข่กวข่านทนี้นอทก เพราะวข่าเราจะไปถขงพระบริดาของเรา” ควคำมจรลิง
เดบียวกคันนบีนี้ถถูกนคคำเสนอตลอดทคันี้งบททบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่

พระเยซถูทรงทคคำงคำนของพระองคร์เสรร็จสลินี้นแลข้วบนแผล่นดลินโลก พระองคร์ทรงถวคำยเกบียรตลิแดล่พระเจข้คำแลข้ว 
และบคัดนบีนี้พระองคร์ทรงพรข้อมแลข้วทบีที่จะถถูกยอมรคับในสงล่คำรคำศบีเพอที่อทบีที่จะครอบครองสถคำนทบีที่ของพระองคร์ ณ เบอนี้อง
ขวคำพระหคัตถร์ของพระเจข้คำ เนอที่องจคำกผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยถถูกทคคำใหข้เปป็นหนซที่งเดบียวกคับพระครลิสตร์แลข้ว (อฟ. 2:6; คส. 3:3) 
เรคำตข้องสคคำแดงลคักษณะเฉพคำะเดบียวกคับทบีที่พระองคห์ทรงสคคำแดงบนแผล่นดลินโลก เรคำจะไมล่มบีวคันดคคำเนลินชบีวลิตแบบทบีที่ไรข้
บคำปและบรลิสกุทธลิธิ์แบบเดบียวกคับพระเยซถูไดข้ทรงดคคำเนลินชบีวลิต แตล่เรคำสามารถเปป็นผถูข้ทบีที่ปราศจากการตริเตทยนไดข้ (1 ธส. 
5:23) เรคำสคำมคำรถครอบครองสถคำนทบีที่ๆพระองคร์ไดด้ทรงฝากไวด้ใหข้เรคำครอบครองในฐคำนะบกุตรทคันี้งหลคำยของ



พระเจข้คำไดข้ เรคำสคำมคำรถสคคำแดงพระเจข้คำแกล่ผถูข้ออที่น เรคำสคำมคำรถหวล่คำนเมลร็ดพอช แจกจล่คำยขล่คำวดบีแหล่งควคำมรอด และ
เกร็บเกบีที่ยวพอชผลเพอที่อถวคำยเกบียรตลิแดล่พระเจข้คำไดข้ เรคำไมล่เพบียงกล่อขซนี้นบนรคำกฐคำนทบีที่พระเยซถูทรงวคำงไวข้เพอที่อเรคำแลข้วใหข้
เรคำกล่อ เรคำไมล่เพบียงครอบครองสถคำนทบีที่ของพระองคร์บนโลกเบอนี้องลล่คำงนบีนี้เนอที่องจคำกพระองคร์ไดข้เสดร็จกลคับไปหคำพระ
บลิดคำแลข้วเทล่คำนคันี้น แตล่เรคำยคังรล่วมวงกคับพระองคร์ในควคำมเปปปี่ยมสกุขแหล่งสวรรคร์แบบเดบียวกคันดข้วย จงสคังเกตคคคำตรคัส
เหลล่คำนคันี้นทบีที่พระองคร์ตรคัสในบทนบีนี้เพอที่อใหข้ควคำมมคัที่นใจนบีนี้แกล่เรคำ:

“เพรคำะวล่คำพระดคคำรคัสทบีที่พระองคร์ตรคัสประทคำนใหข้แกล่ขข้คำพระองคร์นคันี้น ขข้คำพระองคร์ไดข้ใหข้เขคำแลข้ว” (ขข้อ 8)
“เพอที่อเขคำจะไดข้รคับควคำมชอที่นชมยลินดบีของขข้คำพระองคร์อยล่คำงเตร็มเปปปี่ยม” (ขข้อ 13)
“เขคำไมล่ใชล่ของโลก เหมออนดคังทบีที่ขข้คำพระองคร์ไมล่ใชล่ของโลก” (ขข้อ 16)
“พระองคร์ทรงใชข้ขข้คำพระองคร์มคำในโลกฉคันใด ขข้คำพระองคร์กร็ใชข้เขคำไปในโลกฉคันนคันี้น” (ขข้อ 18)
“ขข้คำพระองคร์ถวคำยตคัวของขข้คำพระองคร์เพรคำะเหร็นแกล่เขคำ เพอที่อใหข้เขคำรคับกคำรทรงชคคำระแตล่งตคันี้งไวข้” (ขข้อ 19)
“เกบียรตลิซซที่งพระองคร์ไดข้ประทคำนแกล่ขข้คำพระองคร์ ขข้คำพระองคร์ไดข้มอบใหข้แกล่เขคำ” (ขข้อ 22)
“เพอที่อควคำมรคักทบีที่พระองคร์ไดข้ทรงรคักขข้คำพระองคร์จะดคคำรงอยถูล่ในเขคำ” (ขข้อ 26)
ผมอดไมล่ไดข้ทบีที่จะสรรเสรลิญวล่คำ ฮคัลเลลถูยคำหร์! พระผถูข้ชล่วยใหข้รอดประเสรลิฐ! ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยมบีตคคำแหนล่ง 

อภลิสลิทธลิธิ์ เกบียรตลิยศ ควคำมรคับผลิดชอบ และควคำมมคัที่นใจอคันยลิที่งใหญล่! ไมล่แปลกเลยทบีที่เรคำรข้องเพลงวล่คำ “พระคกุณ
พระเจข้คำ นคันี้นแสนชอที่นใจ ชล่วยไดข้คนชคัที่วอยล่คำงฉคัน” พระคกุณพระเจข้คำแสนอคัศจรรยร์จรลิงๆ

ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยไมล่เพบียงไดข้รคับพระพรผข่านทางพระครลิสตร์ (กคำรสลินี้นพระชนมร์ กคำรถถูกฝฝัง และกคำรฟฟฟื้นคอน
พระชนมร์ของพระองคร์) เทล่คำนคันี้น เรคำยคังไดข้รคับพระพรกทบพระครลิสตร์ดข้วย เรคำเปป็นพลเมอองแหล่งสวรรคร์ ดข้วยเหตกุนบีนี้ เรคำ
จซงเปป็นคนตล่คำงถลิที่นและเปป็นนคักเดลินทคำงบนแผล่นดลินโลก จงสคังเกตในบทนบีนี้ของขล่คำวประเสรลิฐของยอหร์นวล่คำพระเยซถู
เจข้คำทรงบอกวล่คำผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยเปป็นพวกเดบียวกคับพระองคร์:

“เพอที่อเขคำจะเปป็นอคันหนซที่งอคันเดบียวกคัน เหมออนดคังขข้คำพระองคร์กคับพระองคร์” (ขข้อ 11,22)
“เขคำไมล่ใชล่ของโลก เหมออนดคังทบีที่ขข้คำพระองคร์ไมล่ใชล่ของโลก” (ขข้อ 14)
“พระองคร์ทรงใชข้ขข้คำพระองคร์มคำในโลกฉคันใด ขข้คำพระองคร์กร็ใชข้เขคำไปในโลกฉคันนคันี้น” (ขข้อ 18)
“ดคังทบีที่พระองคร์คออพระบลิดคำทรงสถลิตในขข้คำพระองคร์ และขข้คำพระองคร์ในพระองคร์ เพอที่อใหข้เขคำเปป็นอคันหนซที่ง

อคันเดบียวกคันกคับพระองคร์และกคับขข้คำพระองคร์ดข้วย” (ขข้อ 21) 
“เกบียรตลิซซที่งพระองคร์ไดข้ประทคำนแกล่ขข้คำพระองคร์ ขข้คำพระองคร์ไดข้มอบใหข้แกล่เขคำ” (ขข้อ 22) 
“เพอที่อโลกจะไดข้รถูข้วล่คำพระองคร์ทรงใชข้ขข้คำพระองคร์มคำ และพระองคร์ทรงรคักเขคำเหมออนดคังทบีที่พระองคร์ทรงรคัก

ขข้คำพระองคร์” (ขข้อ 23)
ในสล่วนทข้คำยของขข้อทบีที่เรคำศซกษคำอยถูล่นบีนี้พระเยซถูทรงอธลิษฐคำนวล่คำ “เพพที่อเขาจะไดด้รทบความชพที่นชมยรินดทของขด้า

พระองคห์อยข่างเตก็มเปปปี่ยม” ในบททบีที่ 15 ขข้อ 11 พระองคร์ตรคัสวล่คำ “นบีนี้คออสลิที่งทบีที่เรคำไดข้บอกแกล่ทล่คำนทคันี้งหลคำยแลข้ว เพอที่อ
ใหข้ความยรินดทของเราดคคำรงอยถูล่ในทล่คำน และใหข้ความยรินดทของทข่านเตร็มเปปปี่ยม” นบีที่คออควคำมยลินดบีหนซที่งเดบียวและพลิเศษ
เฉพคำะ คออกคำรปลอบประโลมภคำยในซซที่งพระครลิสตร์ประทคำนใหข้แกล่ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำย เปโตรเรบียกมคันวล่คำ “ควคำมปปตลิ
ยลินดบีเปป็นลข้นพข้นเหลออทบีที่จะกลล่คำวไดข้ และเตร็มเปปปี่ยมดข้วยสงล่คำรคำศบี” (1 ปต. 1:8) พระเยซถูทรงถล่คำยทอดควคำมยลินดบีทบีที่



ไมล่มบีภคำษคำใดบนโลกสคำมคำรถแสดงออกเปป็นคคคำพถูดไดข้ และเนอที่องจคำกวล่คำในขณะนบีนี้พระองคร์กคคำลคังจะทลินี้งพวกสคำวกใหข้
อยถูล่ในโลก พระองคร์จซงอยคำกใหข้พวกเขคำรถูข้จคักควคำมชอที่นชมยลินดบีหนซที่งเดบียวทบีที่พลิเศษเฉพคำะนบีนี้

ในคคคำอธลิษฐคำนวลิงวอนเผอที่อนบีนี้  พระครลิสตร์ทรงเปปิดเผยตคคำแหนล่งทบีที่ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยครอบครองอยถูล่ตล่อพระ
พคักตรร์พระเจข้คำพระบลิดคำ อคันเนอที่องมคำจคำกพระรคำชกลิจทบีที่เสรร็จสลินี้นแลข้วของพระองคร์ กคำรทบีที่พระองคร์ทรงพลิชลิตโลก เนอนี้อ
หนคัง พญคำมคำร ควคำมตคำย นรก และหลกุมศพ เครอที่องกบีดขวคำงทกุกอยล่คำงจซงถถูกเอคำออกไปแลข้ว มล่คำนนคันี้นขคำดตคันี้งแตล่บน
ตลอดลล่คำงแลข้ว และทคำงใหมล่ทบีที่มบีชบีวลิตไดข้ถถูกเปปิดใหข้แกล่ทกุกคนแลข้ว เรคำสคำมคำรถเขข้คำไปในทบีที่บรลิสกุทธลิธิ์ไดข้ และเรคำไดข้รคับ
เชลิญใหข้เขข้คำมคำใกลข้ “ดข้วยใจจรลิง ดข้วยควคำมเชอที่ออคันเตร็มเปปปี่ยม” นบีที่ถถูกแสดงออกในฮบีบรถู 10:19-22:

“เหตกุฉะนคันี้นพบีที่นข้องทคันี้งหลคำย เมอที่อเรคำมบีใจกลข้คำทบีที่จะเขข้คำไปในทบีที่บรลิสกุทธลิธิ์ทบีที่สกุดโดยพระโลหลิตของพระเยซถู ตคำม
ทคำงใหมล่และเปป็นทคำงทบีที่มบีชบีวลิต ซซที่งพระองคร์ไดข้ทรงเปปิดออกสคคำหรคับเรคำทคันี้งหลคำยโดยมล่คำนนคันี้น คออเนอนี้อหนคังของ
พระองคร์ และครคันี้นเรคำมบีมหคำปกุโรหลิตสคคำหรคับครอบครคัวของพระเจข้คำแลข้ว กร็ใหข้เรคำเขข้คำมคำใกลข้ดข้วยใจจรลิง ดข้วยควคำม
เชอที่ออคันเตร็มเปปปี่ยม มบีใจทบีที่ถถูกประพรมชคคำระพข้นจคำกกคำรวลินลิจฉคัยผลิดและชอบทบีที่ชคัที่วรข้คำย และมบีกคำยลข้คำงชคคำระดข้วยนนี้คคำอคัน
ใสบรลิสกุทธลิธิ์”

โดยทคำงพระรคำชกลิจทบีที่เสรร็จสลินี้นแลข้วของพระเยซถู พระบลิดคำของพระองคห์จซงทรงเปป็นพระบลิดคำของเรา ดคัง
นคันี้นเรคำจซงกลล่คำวไดข้อยล่คำงแทข้จรลิงวล่คำ “พระบริดาของขด้าพระองคห์ททนี้งหลาย ผซูด้ทรงสถริตในสวรรคห์” กคำลคำเทบีย 4:6 บอก
เรคำวล่คำ “และเพราะทล่คำนเปป็นบกุตรแลข้ว พระเจข้คำจซงทรงใชข้พระวลิญญคำณแหล่งพระบกุตรของพระองคร์เขข้คำมคำในใจของ
ทล่คำน รข้องวล่คำ “อคับบคำ” คออพระบลิดคำ” เรคำไมล่ใชล่พระบกุตรททที่บทงเกริดมาองคห์เดทยวของพระเจข้คำ แตล่เรคำเปป็นบกุตรทคันี้ง
หลคำยของพระเจข้คำ: “ทล่คำนทบีที่รคักทคันี้งหลคำย บลัดนอีนั้เราททนี้งหลายเปป็นบตุตรของพระเจด้า และยคังไมล่ปรคำกฏวล่คำตล่อไปเบอนี้อง
หนข้คำเรคำจะเปป็นอยล่คำงไร แตล่เรคำรถูข้วล่คำเมอที่อพระองคร์เสดร็จมคำปรคำกฏนคันี้น เรคำทคันี้งหลคำยจะเปป็นเหมออนพระองคร์ เพรคำะวล่คำ
เรคำจะเหร็นพระองคร์อยล่คำงทบีที่พระองคร์ทรงเปป็นอยถูล่นคันี้น” (1 ยอหร์น 3:2) 

เนพที่องจากเรคำเปป็นบกุตรทคันี้งหลคำยของพระเจข้คำโดยทคำงกคำรอคัศจรรยร์แหล่งกคำรบคังเกลิดใหมล่ “เรคำทคันี้งหลคำยกร็
รล่วมสคำมคัคคบีธรรมกคับพระบลิดคำ และกคับพระเยซถูครลิสตร์พระบกุตรของพระองคร์” (1 ยอหร์น 1:3)

ขข้อ 14: “ขด้าพระองคห์ไดด้มอบพระดทารทสของพระองคห์ใหด้แกข่เขาแลด้ว และโลกนทนี้ไดด้เกลทยดชทงเขา เพราะ
เขาไมข่ใชข่ของโลก เหมพอนดทงททที่ขด้าพระองคห์ไมข่ใชข่ของโลก”

ในขข้อ 8 พระเยซถูตรคัสวล่คำ “เพรคำะวล่คำพระดคคำรคัสทบีที่พระองคร์ตรคัสประทคำนใหข้แกล่ขข้คำพระองคร์นคันี้น ขข้คำพระองคร์
ไดข้ใหข้เขคำแลข้ว” และบคัดนบีนี้พระองคร์ทรงทวนซนี้คคำวล่คำ “ขด้าพระองคห์ไดด้มอบพระดทารทสของพระองคห์ใหด้แกข่เขาแลด้ว” นบีที่
เปป็นมคำกกวล่คำกคำรอธลิบคำยคคคำพยคำกรณร์ตล่คำงๆของภคำคพคันธสคัญญคำเดลิมทบีที่เกบีที่ยวขข้องกคับพระองคร์เอง พระเยซถูทรงเปป็น
ผถูข้รคับใชข้ทบีที่สมบถูรณร์แบบ ทกุกเชข้คำพระองคร์ทรงเฝป้คำคอยและหมคำยพซที่งพระเจข้คำสคคำหรคับถข้อยคคคำทบีที่จะประทคำนแกล่เหลล่คำ
สคำวกของพระองคร์ในวคันนคันี้นๆ และพระองคร์ทรงมอบทกุกคคคำทบีที่พระบลิดคำไดข้ประทคำนแกล่พระองคร์ใหข้แกล่พวกเขคำอยล่คำง
สคัตยร์ซอที่อ ควคำมยลินดบีของพระองคร์มคำโดยคคคำพยคำนวล่คำพระบลิดคำของพระองคร์ทรงเปป็นเชล่นไร และบคัดนบีนี้คคคำพยคำนนคันี้นกร็
จะเปป็นควคำมยลินดบีของเหลล่คำสคำวกของพระองคร์ ดคังนคันี้นพระองคร์จซงตรคัสวล่คำ “ขข้คำพระองคร์ไดข้มอบพระดคคำรคัสของ
พระองคร์ใหข้แกล่เขคำแลข้ว”



“และโลกนทนี้ไดด้เกลทยดชทงเขา” ยลิที่งเรคำยอมถวคำยตคัวอยล่คำงเตร็มทบีที่และแสดงออกถซงควคำมชอที่นชมยลินดบีในกคำร
ดคคำเนลินชบีวลิตครลิสเตบียนของเรคำมคำกเทล่คำไร-ไมล่ใชล่ควคำมยลินดบีแบบฉคำบฉวย ไมล่ใชล่เพรคำะอคำรมณร์พคำไป แตล่เปป็นควคำม
ชอที่นชมยลินดบีอคันบรลิสกุทธลิธิ์จคำกหคัวใจ-โลกกร็จะยลิที่งเกลบียดชคังเรคำมคำกเทล่คำนคันี้น แตล่เรคำมบีพระสคัญญคำของพระเจข้คำวล่คำถข้คำเรคำ
ทนทกุกขร์กคับพระองคร์ เรคำกร็จะครอบครองกคับพระองคร์ เรคำควรชอที่นชมยลินดบีและดบีใจทบีที่เรคำถถูกนคับวล่คำสมควรทบีที่จะทน
ทกุกขร์เพรคำะเหร็นแกล่พระองคร์ สมควรทบีที่จะถถูกเกลบียดชคังโดยพวกศคัตรถูของพระเยซถูครลิสตร์เพรคำะคคคำพยคำนของเรคำ 
เปคำโลอยคำกใหข้ครลิสเตบียนชคำวเมอองเธสะโลนลิกคำเหลล่คำนคันี้น “สมควรกคับอคำณคำจคักรของพระเจข้คำ ดด้วยเหตตุนทนี้นทข่านททนี้ง
หลายจขงกทาลทงทนทตุกขห์อยซูข่ดด้วย” (2 ธส. 1:5) และในขข้อ 11 เขคำกลล่คำวแกล่คนเหลล่คำนคันี้นวล่คำ “เหตกุฉะนคันี้นเรคำจซง
อธลิษฐคำนเพอที่อทล่คำนทคันี้งหลคำยเสมอ วล่คำพระเจข้คำของเรคำจะทรงถออวล่คำทล่คำนเปป็นผถูข้ทบีที่สมควรแกข่การททที่พระองคห์ไดด้ทรง
เรทยกนทนี้น และทรงบคันดคำลดข้วยฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ใหข้ควคำมประสงคร์ดบีทกุกประกคำร และกลิจกคำรแหล่งควคำมเชอที่อทกุก
อยล่คำงสคคำเรร็จ”

พระเยซถูเองตรคัสวล่คำ “เมอที่อเขคำจะตลิเตบียนขล่มเหงและนลินทคำวล่คำรข้คำยทล่คำนทคันี้งหลคำยเปป็นควคำมเทร็จเพราะเรา 
ทล่คำนกร็เปป็นสกุข จงชพที่นชมยรินดทอยข่างเหลพอลด้น เพราะวข่าบทาเหนก็จของทข่านมทบรริบซูรณห์ในสวรรคห์ เพรคำะเขคำไดข้ขล่มเหง
ศคำสดคำพยคำกรณร์ทคันี้งหลคำยทบีที่อยถูล่กล่อนทล่คำนเหมออนกคัน” (มธ. 5:11,12)

ใน 1 ยอหร์น 2:15-17 เรคำไดข้รคับบคัญชคำวล่คำ “อยข่ารทกโลกหรพอสริที่งของในโลก ถข้คำผถูข้ใดรคักโลก ควคำมรคักตล่อ
พระบลิดคำไมล่ไดข้อยถูล่ในผถูข้นคันี้น เพรคำะวล่คำสคำรพคัดซซที่งมบีอยถูล่ในโลก คออตคัณหคำของเนอนี้อหนคัง และตคัณหคำของตคำ และควคำม
เยล่อหยลิที่งในชบีวลิตไมล่ไดข้เกลิดจคำกพระบลิดคำ แตล่เกลิดจคำกโลก และโลกกคับสลิที่งยคัที่วยวนของโลกกคคำลคังผล่คำนพข้นไป แตล่ผถูข้ทบีที่
ประพฤตลิตคำมพระทคัยของพระเจข้คำกร็ดคคำรงอยถูล่เปป็นนลิตยร์!”

คนเหลล่คำนคันี้นทบีที่เปป็น “ของโลก” กร็อยถูล่ใตข้อคคำนคำจครอบครองของพระของโลกนทนี้ เจข้คำแหล่งอคคำนคำจในยล่คำน
อคำกคำศ-พญคำมคำร ตคำมทบีที่เปคำโลกลล่คำว เราเคยตลิดตคำมวลิถบีของโลก โดยสคันดคำนเรคำเคยเปป็นบกุตรแหล่งพระอคำชญคำ 
กคำรดคคำเนลินชบีวลิตของเรคำเคยอยถูล่ในตคัณหคำของเนอนี้อหนคัง และเรคำเคยทคคำตคำมควคำมปรคำรถนคำตล่คำงๆของเนอนี้อหนคัง (อล่คำน
เอเฟซคัส 2:1-10) เนอที่องจคำกลคักษณะเฉพคำะตคัวเหลล่คำนบีนี้ยคังเปป็นจรลิงอยถูล่ในชบีวลิตของคนไมข่เชพที่อททนี้งหลาย มคันจซงเปป็นเรอที่อง
ปกตลิธรรมดคำทบีที่พวกเขคำจะเกลบียดชคังผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยเพรคำะวล่คำเรคำไมข่ใชข่ของโลกแลข้ว เรคำไมล่ททาตามอยข่างโลก เรคำไมล่
ปฏลิบคัตลิตคำมนโยบคำยตล่คำงๆของโลกหรออหลคักกคำรตล่คำงๆของโลก

นอกจคำกนบีนี้ ชบีวลิตของผถูข้เชอที่อทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วอยล่คำงแทข้จรลิงและเตลิมเตร็มดข้วยพระวลิญญคำณกร็ปรคับโทษโลก 
“โดยความเชพที่อ เมพที่อพระเจด้าทรงเตพอนโนอาหรถขงเหตตุการณห์ททที่ยทงไมข่ปรากฏ ทข่านมทใจเกรงกลทวจทดแจงตข่อนาวา 
เพพที่อชข่วยครอบครทวของทข่านใหด้รอด และดด้วยเหตตุนทนี้เอง ทว่านจถึงไดทปรลับโทษแกว่โลก และไดด้เปป็นทายาทแหข่งความ
ชอบธรรม ซขที่งบทงเกริดมาจากความเชพที่อ” (ฮบ. 11:7) เหลล่คำคนชคัที่วทบีที่ไมล่นคับถออพระเจข้คำคลิดอกุบคำยตล่อสถูข้ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำย
และพถูดสลิที่งชคัที่วรข้คำยทกุกรถูปแบบตล่อสถูข้พวกเขคำ โลกชพที่นชมยรินดทเมอที่อครลิสเตบียนทคันี้งหลคำยทนทกุกขร์!

“...ขด้าพระองคห์ไมข่ใชข่ของโลก” ใน 1 โครลินธร์ 15:47,48 เรคำอล่คำนวล่คำ “มนกุษยร์เดลิมนคันี้น (อคำดคัม) กคคำเนลิดจคำก
ดลินและเปป็นมนกุษยร์ดลิน มนกุษยร์ทบีที่สองเปป็นองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำเสดร็จมคำจคำกสวรรคร์ มนกุษยร์ดลินผถูข้นคันี้นเปป็นอยล่คำงไร มนกุษยร์
ดลินทกุกคนกร็เปป็นอยล่คำงนคันี้น มนกุษยร์สวรรคร์ผถูข้นคันี้นเปป็นอยล่คำงไร มนกุษยร์สวรรคร์ทกุกคนกร็เปป็นอยล่คำงนคันี้น” พระเยซถูครลิสตร์เจข้คำ
ไมล่เคยเปป็นของโลกนบีนี้เลย พระองคร์ทรงถถูกแยกขคำดจคำกบคำปโดยสลินี้นเชลิง มนกุษยร์ทกุกคนลข้วนเกลิดมคำเปป็นคนบคำป แตล่



พระเยซถูทรงไรข้บคำป “มหาปตุโรหริตเชข่นนทนี้แหละททที่เหมาะสทาหรทบเรา คพอเปป็นผซูด้บรวิสบุทธวิธิ์ ปราศจากอบุบาย ไรทมลทวิน 
แยกจากคนบาปทลันั้งปวง ประททบอยซูข่สซูงกวข่าฟฟ้าสวรรคห์” (ฮบ. 7:26)

พระเยซถูตรคัสแกล่พวกยลิววล่คำ “ทล่คำนทคันี้งหลคำยมคำจคำกเบอนี้องลล่คำง เรามาจากเบพนี้องบน ทล่คำนเปป็นของโลกนบีนี้ เรา
ไมว่ไดด้เปป็นของโลกนทนี้” (ยอหร์น 8:23) เนอที่องจคำกผถูข้เชอที่ออยถูล่ในพระครลิสตร์และพระครลิสตร์ทรงอยถูล่ในผถูข้เชอที่อ (รม. 8:1; คส.
1:27) ผซูด้เชพที่อททนี้งหลายจซงไมล่ใชล่ของโลกนบีนี้ “เหตกุฉะนคันี้นถข้คำผถูข้ใดอยถูล่ในพระครลิสตร์ ผถูข้นคันี้นกร็เปป็นคนทบีที่ถถูกสรข้คำงใหมล่แลข้ว สลิที่ง
เกล่คำๆกร็ลล่วงไป ดถูเถลิด สลิที่งสคำรพคัดกลคำยเปป็นสลิที่งใหมล่ทคันี้งนคันี้น” (2 คร. 5:17)

ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยเปป็นผถูข้เขข้คำสล่วนดข้วยกคันในกคำรทรงเรบียกซซที่งมคำจคำกสวรรคร์: “เหตกุฉะนคันี้นทล่คำนพทที่นด้องอทน
บรริสตุทธริธิ์ ผซูด้เขด้าสข่วนดด้วยกทนในการทรงเรทยกซขที่งมาจากสวรรคห์นทนี้น จงพลิจคำรณคำอคัครทถูตและมหคำปกุโรหลิตซซที่งเรคำรคับเชอที่อ
อยถูล่นคันี้น คออพระเยซถูครลิสตร์” (ฮบ. 3:1)

ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยเปป็นพลเมอองแหล่งสวรรคร์: “ฝฝ่คำยเรคำเปป็นชคำวสวรรคร์ เรคำรอคอยพระผถูข้ชล่วยใหข้รอดซซที่งจะ
เสดร็จมคำจคำกสวรรคร์ คออพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำ” (ฟป. 3:20)

ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยมบีมรดกในสวรรคร์: “จงถวคำยสรรเสรลิญแดล่พระเจข้คำพระบลิดคำแหล่งพระเยซถูครลิสตร์องคร์พระผถูข้
เปป็นเจข้คำของเรคำ ผถูข้ไดข้ทรงพระมหคำกรกุณคำแกล่เรคำ ทรงโปรดใหข้เรคำบคังเกลิดใหมล่ เขข้คำสถูล่ควคำมหวคังใจอคันมบีชบีวลิตอยถูล่ โดย
กคำรคอนพระชนมร์จคำกควคำมตคำยของพระเยซถูครลิสตร์ และเพพที่อใหด้ไดด้รทบมรดกซขที่งไมข่รซูด้เปฟปี่อยเนข่า ปราศจากมลทรินและ
ไมข่รข่วงโรย ซถึยิ่งไดทรลักษาไวทในสวรรครเพมืยิ่อทว่านทลันั้งหลาย ซซที่งเปป็นผถูข้ทบีที่ฤทธลิธิ์เดชของพระเจข้คำไดข้ทรงคกุข้มครองไวข้ดข้วย
ควคำมเชอที่อใหข้ถซงควคำมรอด ซซที่งพรข้อมแลข้วทบีที่จะปรคำกฏในวคำระสกุดทข้คำย” (1 ปต. 1:3-5)

เมอที่อเหร็นขข้อพระคคัมภบีรร์เหลล่คำนบีนี้แลข้ว แนล่นอนวล่คำไมล่มบีขข้อสงสคัยเลยวล่คำเรคำซซที่งเปป็นผซูด้ททที่บทงเกริดใหมข่แลด้ว คออคน
ตล่คำงถลิที่นและนคักเดลินทคำงขณะทบีที่เรคำใชข้ชบีวลิตอยถูล่ชคัที่วครคำวบนแผล่นดลินโลก โลกนบีนี้ไมล่ใชล่บข้คำนของเรคำ เชล่นเดบียวกคับอคับรคำ
ฮคัม เรคำคอยทล่คำ “เพอที่อจะไดข้เมอองทบีที่มบีรคำก ซซที่งพระเจข้คำเปป็นนคำยชล่คำงและเปป็นผถูข้ทรงสรข้คำงขซนี้น” (ฮบ. 11:10)

ผมดบีใจเหลออเกลินทบีที่พระเยซถูทรงอธลิษฐคำนขอควคำมปลอดภคัยและกคำรพลิทคักษร์รคักษคำไวข้สคคำหรคับครลิสเตบียนทคันี้ง
หลคำยในโลกนบีนี้ ผมขอบคกุณพระเจข้คำจรลิงๆสคคำหรคับกคำรไถล่โดยทคำงพระโลหลิตอคันมบีคล่คำประเสรลิฐของพระองคร์ แตล่ผม
ขอบคกุณพระเจข้คำทบีที่พระองคร์ทรงพระชนมร์อยถูล่เพอที่อพริททกษห์รทกษาเรคำวคันตล่อวคัน เพอที่อชล่วยเรคำใหข้รอดพข้นจคำกโลกทบีที่เปป็น
ศคัตรถูและไมล่เปป็นมลิตรนบีนี้ทบีที่เรคำตข้องเดลินทคำงผล่คำนระหวล่คำงทคำงไปสถูล่บข้คำนในสวรรคร์ของเรคำ!

ดคำวลิดรข้องออกมคำวล่คำ “บรรดคำผถูข้ทบีที่กระทคคำชคัที่วแกล่ขข้คำพระองคร์ตอบแทนควคำมดบี เปป็นปฏลิปฝักษร์ของขข้คำพระองคร์
เพรคำะขข้คำพระองคร์ตลิดตคำมควคำมดบี” (เพลงสดกุดบี 38:20)

ยอหร์นผถูข้เปป็นทบีที่รคักเขบียนไวข้วล่คำ “พบีที่นข้องทคันี้งหลคำยของขข้คำพเจข้คำเออ๋ย อยล่คำประหลคำดใจถข้คำโลกนบีนี้เกลบียดชคังทล่คำน”
(1 ยอหร์น 3:13)

แตล่ทคันี้งๆทบีที่มบีกคำรขล่มเหงจคำกโลก ทคันี้งๆทบีที่มบีกคำรทดสอบและควคำมทกุกขร์ลคคำบคำกตล่คำงๆทบีที่ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยตข้อง
เผชลิญอยล่คำงแนล่นอน พระเยซถูกร็ไมล่ไดข้ทถูลขอใหข้เอคำผถูข้คนของพระองคร์ออกไปจคำกโลก พระองคร์แคล่ทรงสคัญญคำวล่คำจะ
ปกปป้องคกุข้มครองพวกเขคำ ดคังทบีที่แสดงใหข้เหร็นในพระคคคำขข้อถคัดไปของเรคำ

ขข้อ 15: “ขด้าพระองคห์ไมข่ไดด้ขอใหด้พระองคห์เอาเขาออกไปจากโลก แตข่ขอปกปฟ้องเขาไวด้ใหด้พด้นจากความ
ชทที่วรด้าย”



องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำทรงทรคำบวล่คำโลกทบีที่พระองคร์กคคำลคังจะทลินี้งพวกสคำวกใหข้อยถูล่ในนคันี้นจะไมล่ยอม
เปลบีที่ยนแปลง มคันจะไมล่เปลบีที่ยนไปในทคำงทบีที่ดบีขซนี้น กระนคันี้นแมข้ทรงทรคำบเชล่นนบีนี้  พระองคร์กร็ตรคัสชคัดเจนวล่คำพระองคร์ไมล่
ไดข้กคคำลคังทถูลขอใหข้พคำพวกเขคำออกไปจากโลก พระเจข้คำทรงสคำมคำรถเรบียกครลิสเตบียนทคันี้งหลคำยกลคับบข้คำนสถูล่สงล่คำรคำศบีไดข้
เลยทคันทบีทบีที่พวกเขคำไดข้รคับควคำมรอด แตล่ถข้คำเมอที่อพวกเขคำถถูกขล่มเหง พระองคร์ทรงพาพวกเขาออกไปจคำกโลกในทคันทบี
มคันกร็คงไมล่เปป็นผลดบีสคคำหรคับพวกเขคำ-และมคันคงไมล่เปป็นผลดบีสคคำหรคับโลกดข้วย

ครลิสเตบียนทคันี้งหลคำยปรคับโทษโลกผล่คำนทคำงกคำรดคคำเนลินชบีวลิตทบีที่ชอบธรรม และถซงแมข้เหลล่คำคนชคัที่วอคำจไมล่อล่คำน
พระคคัมภบีรร์ พวกเขากก็อข่านชทวริตของผซูด้คนของพระเจด้า และเมอที่อเรคำดคคำเนลินชบีวลิตทบีที่ปรคำศจคำกขข้อตลิเตบียน พวกเขคำกร็รคับรถูข้
วล่คำเรคำอยถูล่กคับพระเยซถู ดข้วยเหตกุนบีนี้พระเยซถูจซงไมล่ไดข้อธลิษฐคำนขอใหข้พคำพวกสคำวกออกไปจคำกโลก ออกไปจคำกกคำร
ขล่มเหง กคำรทดสอบตล่คำงๆ และควคำมทกุกขร์ลคคำบคำก พระองคร์ทรงอธลิษฐคำนขอใหข้พระเจข้คำรคักษคำพวกเขคำใหข้พข้นจคำก
ควคำมชคัที่วรข้คำย เพอที่อทบีที่พวกเขคำจะไมล่กลคำยเปป็นสข่วนหนขที่งของโลกทบีที่ชคัที่ว

ทล่คำนทบีที่รคัก ถซงแมข้เรคำอคำศคัยอยถูล่ทล่คำมกลคำงคนชคัที่วอคำยกุทบีที่ชคัที่วและวลิปลคำส เรากก็มทฤทธริธิ์อทานาจททที่จะเอาชนะ 
ชคัยชนะถถูกจคัดหคำใหข้แกล่เรคำแลข้วหคำกเรคำจะเพบียงวคำงใจและเชอที่อฟฝัง! “ดข้วยวล่คำผถูข้ใดทบีที่บคังเกลิดจคำกพระเจข้คำ กร็มบีชคัยชนะ
ตล่อโลก และนทที่แหละเปป็นชทยชนะซขที่งไดด้มทชทยตข่อโลก คมือความเชมืยิ่อของเราทลันั้งหลายนอียิ่เอง” (1 ยอหร์น 5:4)

อคัครทถูตเปคำโลใหข้คคคำเตออนและคคคำสคัญญคำในจดหมคำยของเขคำทบีที่สล่งถซงเหลล่คำผถูข้เชอที่อชคำวเมอองโครลินธร์: “เหตกุ
ฉะนคันี้นคนทบีที่คลิดวล่คำตคัวเองมคัที่นคงดบีแลข้ว กร็จงระวคังใหข้ดบี กลคัววล่คำจะลข้มลง ไมล่มบีกคำรทดลองใดๆเกลิดขซนี้นกคับทล่คำน นอก
เหนออจคำกกคำรทดลองซซที่งเคยเกลิดกคับมนกุษยร์ทคันี้งหลคำย แตล่พระเจข้คำทรงสคัตยร์ซอที่อ พระองคร์จะไมล่ทรงใหข้ทล่คำนตข้องถถูก
ทดลองเกรินกวข่าททที่ทข่านจะทนไดด้ แตข่เมพที่อทข่านถซูกทดลองนทนี้น พระองคห์จะทรงโปรดใหด้ทข่านมททางททที่จะหลทกเลทที่ยงไดด้
ดด้วย เพอที่อทล่คำนจะมบีกคคำลคังทนไดข้” (1 คร. 10:12,13)

แนล่นอนวล่คำเรคำไมล่ชอที่นชมควคำมทกุกขร์ลคคำบคำก ควคำมขคัดแยข้ง และกคำรขล่มเหง มคันคงจะแสนวลิเศษ (ในวลิธบีคลิด
ของเรคำ) ทบีที่จะไปสวรรคร์เลยโดยไมล่ตข้องเจอกคับกคำรขล่มเหงหรออควคำมปวดรข้คำวใจกล่อน แตล่จงฟฝังอคัครทถูตเปคำโลอบีก
ครคันี้ง:

“เหตกุฉะนคันี้นเมอที่อเรคำเปป็นคนชอบธรรมเพรคำะควคำมเชอที่อแลข้ว เรคำจซงมบีสคันตลิสกุขกคับพระเจข้คำทคำงพระเยซถูครลิสตร์
องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำ โดยทคำงพระองคร์ เรคำจซงไดข้เขข้คำในรล่มพระคกุณทบีที่เรคำยอนอยถูล่โดยควคำมเชอที่อ และเรคำชอที่นชม
ยลินดบีในควคำมหวคังใจวล่คำจะไดข้มบีสล่วนในสงล่คำรคำศบีของพระเจข้คำ ยลิที่งกวล่คำนคันี้น เราชพที่นชมยรินดทในความทตุกขห์ยากดด้วย เพรคำะ
เรคำรถูข้วล่คำควคำมทกุกขร์ยคำกนคันี้นทคคำใหข้เกลิดควคำมอดทน และควคำมอดทนทคคำใหข้เกลิดมบีประสบกคำรณร์ และประสบกคำรณร์
ทคคำใหข้เกลิดมบีควคำมหวคังใจ และควคำมหวคังใจมลิไดข้ทคคำใหข้เกลิดควคำมละอคำย เพรคำะเหตกุวล่คำควคำมรคักของพระเจข้คำไดข้หลคัที่ง
ไหลเขข้คำสถูล่จลิตใจของเรคำ โดยทคำงพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ ซซที่งพระองคร์ไดข้ประทคำนใหข้แกล่เรคำแลข้ว” (รม. 5:1-5)

ถข้คำเรคำไมล่ทนทกุกขร์ในโลกนบีนี้ ถข้คำเรคำไมล่เผชลิญกคับกคำรขล่มเหงและกคำรทดสอบตล่คำงๆ เรคำกร็คงไมล่ซคำบซซนี้งกคับพระ
เยซถูมคำกไดข้ถซงครซที่งเมอที่อเรคำไปถซงดลินแดนนคันี้นทบีที่งดงคำมกวล่คำกลคำงวคัน: “กร็สมอยถูล่แลข้วทบีที่พระองคร์ผถูข้เปป็นเจข้คำของสลิที่งสคำรพคัด
และผถูข้ทรงบคันดคำลใหข้สลิที่งสคำรพคัดบคังเกลิดขซนี้น จะใหข้ผถูข้ทบีที่เปป็นนคำยแหล่งควคำมรอดของเขคำนคันี้นไดข้ถซงทบีที่สคคำเรร็จโดยกคำรทน
ทกุกขร์ทรมคำน” (ฮบ. 2:10)



พระเจข้คำไมล่อยคำกใหข้ผถูข้คนของพระองคร์ไปอยถูล่อยล่คำงสคันโดษ ปปิดกคันี้นตคัวเองโดยอยถูล่หล่คำงไกลในสคคำนคักสงฆร์หรออ
สถคำนทบีที่แบบนคันี้น และซล่อนตคัวจคำกโลก เรคำเปป็นตคัวแทนของพระองคร์บนแผล่นดลินโลกและเรคำตด้องประกคำศพระ
วจนะและเปป็นพยคำนเพอที่อพระองคร์ โลกตข้องกคำรขล่คำวประเสรลิฐ และพระเจข้คำทรงสคัญญคำแลข้วเรอที่องชคัยชนะในพระ
เยซถู

พระวจนะของพระเจข้คำบคันทซกขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำวลิสกุทธลิชนทบีที่โดดเดล่นสคำมคนในสมคัยพคันธสคัญญคำเดลิมไดข้
อธลิษฐคำนขอทบีที่จะถถูกพคำออกไปเสบียจคำกโลกนบีนี้-แตล่พระเจข้คำไมล่ทรงตอบคคคำอธลิษฐคำนของพวกเขคำ เมอที่อชนชคำตลิ
อลิสรคำเอลขณะเดลินทคำงอยถูล่ในถลิที่นทกุรกคันดคำรบล่นและรข้องขอเนอนี้อเพอที่อรคับประทคำน โมเสสกร็เหนอที่อยหนล่คำยเพรคำะคคคำ
วลิพคำกษร์วลิจคำรณร์และคคคำบล่นตลอดของพวกเขคำจนเขคำอธลิษฐคำนวล่คำ “ขข้คำพระองคร์ไมล่สคำมคำรถหอบอกุข้มคนเหลล่คำนบีนี้แตล่
ลคคำพคังไดข้ เปป็นภคำระหนคักเกลินแกล่ขข้คำพระองคร์ ถข้คำพระองคร์จะทรงปฏลิบคัตลิแกล่ขข้คำพระองคร์อยล่คำงนบีนี้แลข้ว ขด้าพระองคห์ทซูล
วริงวอนตข่อพระองคห์ ถข้คำขข้คำพระองคร์เปป็นทบีที่โปรดปรคำนในสคำยพระเนตรของพระองคร์ ขอทรงประหารขด้าพระองคห์
เสทยททนททเถริด อยล่คำใหข้ขข้คำพระองคร์แลเหร็นควคำมชคัที่วรข้คำยของขข้คำพระองคร์เลย” (กดว. 11:14,15)

เอลทยาหห์อธลิษฐคำนขอควคำมตคำยเมอที่อเขคำหนบีไปจคำกควคำมกรลินี้วของนคำงเยเซเบลหลคังจคำกเขคำไดข้ฆล่คำพวกผถูข้
พยคำกรณร์ของพระบคำอคัลแลข้ว เขคำ “เดลินเขข้คำถลิที่นทกุรกคันดคำรไปเปป็นระยะทคำงวคันหนซที่งมคำนคัที่งอยถูล่ทบีที่ใตข้ตข้นไมข้จคคำพวกสนจถู
นลิเปอรร์ และทข่านทซูลขอใหด้ตทวทข่านตายเสทยทท วข่า “พอแลด้วพระองคห์เจด้าขด้า โอ ขด้าแตข่พระเยโฮวาหห์ บทดนทนี้ขอเอา
ชทวริตของขด้าพระองคห์ไปเสทย เพรคำะขข้คำพระองคร์กร็ไมล่ดบีไปกวล่คำบรรพบกุรกุษของขข้คำพระองคร์” (1 พงศร์กษคัตรลิยร์ 19:4)

โยนาหห์อธลิษฐคำนขอใหข้เขคำไดข้ตคำยเสบีย หลคังจคำกเขคำไดข้เชอที่อฟฝังองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำและไดข้เทศนคำกคำรกลคับใจ
ใหมล่แกล่นบีนะเวหร์ เมอองนคันี้นกร็กลคับใจใหมล่ เชอที่อพระเจข้คำ และไดข้รคับกคำรไวข้ชบีวลิต นบีที่ทคคำใหข้โยนคำหร์ไมล่พอใจมคำก และเขคำ
อธลิษฐคำนวล่คำ “โอ ขข้คำแตล่พระเยโฮวคำหร์ เพรคำะฉะนคันี้นบคัดนบีนี้ ขอพระองคห์ทรงเอาชทวริตของขด้าพระองคห์ไปเสทย เพราะ
วข่าขด้าพระองคห์ตายเสทยกก็ดทกวข่าอยซูข่!” (โยนคำหร์ 4:3)

มคันไมล่ใชล่แผนกคำรและพระประสงคร์ของพระเจข้คำทบีที่จะพคำผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยออกไปจคำกโลกทคันทบีทบีที่พวกเขคำไดข้
รคับควคำมรอด เรคำอยถูล่ในโลกเพอที่อถวคำยสงล่คำรคำศบีและเกบียรตลิแดล่พระเยซถูครลิสตร์เจข้คำ ในบททบีที่หกของหนคังสออฮบีบรถู เปคำโล
กลล่คำวถซง “สลิที่งซซที่งเกบีที่ยวกคับควคำมรอด” (ขข้อ 9) และในขข้อ 11 และ 12 เขคำกลล่คำววล่คำ “เรคำปรคำรถนคำใหข้ทล่คำนทคันี้งหลคำย
ทกุกคนแสดงควคำมตคันี้งใจจรลิงใหข้ถซงควคำมมคัที่นใจอยล่คำงเตร็มทบีที่แหล่งควคำมหวคังนคันี้นจนถซงทบีที่สกุดปลคำย เพมืยิ่อทว่านจะไมว่เปป็น
คนเฉมืยิ่อยชทา แตข่ใหด้ตามเยทที่ยงอยข่างแหข่งคนเหลข่านทนี้นททที่อาศทยความเชพที่อและความเพทยร จขงไดด้รทบตามพระสทญญาเปป็น
มรดก”

ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยไมล่อยถูล่ในโลกนบีนี้เพอที่อแสวงหคำเกบียรตลิยศและสงล่คำรคำศบีสคคำหรคับตคัวเอง เราจะไดด้รทบสงข่าราศทจาก
พระเยซซูในโลกททที่จะมานทนี้น พระเจข้คำไมล่เคยชล่วยผซูด้ใดใหข้รอดเพอที่อทบีที่จะนคัที่งลงและไมล่ทคคำอะไรเลย! พระองคร์ทรงมบีงคำน
รคับใชข้หนซที่ง งคำนบคำงอยล่คำง สคคำหรคับผถูข้ทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วทกุกคน และเรคำไมล่ควรกระวนกระวคำยใจทบีที่จะรคับบคคำเหนร็จของ
เรคำหรออออกไปจคำกโลกนบีนี้จนกวล่คำเรคำทคคำงคำนนคันี้นเสรก็จแลด้ว

มคันเปป็นเรอที่องสคคำคคัญมคำกสคคำหรคับเรคำทบีที่จะตระหนคักวล่คำพระเจข้คำผถูข้ทรงชข่วยเราใหด้รอดกร็ทรงสคำมคำรถทบีที่จะ
พริททกษห์รทกษาเรคำเชล่นกคัน เรคำไมล่สคำมคำรถพลิทคักษร์รคักษคำตคัวเรคำมคำกไปกวล่คำทบีที่เรคำสคำมคำรถชล่วยตคัวเองใหข้รอดไดข้ เราถซูก
พริททกษห์รทกษาไวด้โดยฤทธริธิ์เดชของพระเจด้า (1 ปต. 1:5) ในปฐมกคำล 20:6 พระเจข้คำตรคัสแกล่อคำบบีเมเลควล่คำ “เรคำจซง



ยคับยคันี้งเจข้คำไมล่ใหข้ทคคำบคำปตล่อเรคำ” ในกคำรตอบคคคำอธลิษฐคำนของเยเรมบียร์ทบีที่ทถูลขอเพอที่อชนชคำตลิอลิสรคำเอลพระเจข้คำตรคัสวล่คำ 
“เรคำจะกระทคคำพคันธสคัญญคำนลิรคันดรร์กคับเขคำทคันี้งหลคำยวล่คำ เรคำจะไมล่หคันจคำกกคำรกระทคคำควคำมดบีแกล่เขคำทคันี้งหลคำย และ
เราจะบรรจตุความยทาเกรงเราไวด้ในใจของเขาททนี้งหลาย เพพที่อวข่าเขาจะมริไดด้หทนไปจากเรา” (ยรม. 32:40)

ในเพลงสดกุดบี 125:3 เรคำอล่คำนวล่คำ “เพรคำะคทคำของคนชคัที่วจะไมข่พคักอยถูล่เหนออแผล่นดลินทบีที่ตกเปป็นสล่วนของคน
ชอบธรรม เกรงวล่คำคนชอบธรรมจะยอที่นมออออกกระทคคำควคำมชคัที่วชข้คำ” และเพลงสดกุดบี 23 ซซที่งเปป็นทบีที่รคักของผถูข้เชอที่อทกุก
คน สคัญญคำวล่คำพระเจข้คำจะทรงนคคำเรคำ “ไปในทคำงชอบธรรม เพรคำะเหร็นแกล่พระนคำมของพระองคร์” (ขข้อ 3) 

ขข้อ 16: “เขาไมข่ใชข่ของโลก เหมพอนดทงททที่ขด้าพระองคห์ไมข่ใชข่ของโลก”
นบีที่คออกคำรทวนซนี้คคำถข้อยคคคำในขข้อ 14 พระเยซถูทรงอธลิษฐคำนถข้อยคคคำเหลล่คำนบีนี้สองครคันี้ง-ไมล่ใชล่เพรคำะวล่คำพระเจข้คำ

ไมล่ไดข้ฟฝังพระองคร์ในครคันี้งแรกนคันี้น แตล่เพอที่อเนข้นยนี้คคำและประทคับเขข้คำไปในใจของพวกสคำวก คออขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำพวกเขคำ
อยถูล่ในโลกแตล่ไมล่ใชล่ของโลก พระเจข้คำไมล่จคคำเปป็นตข้องตรคัสสลิที่งใดเกลินรอบเดบียวเพอที่อทบีที่จะทคคำใหข้มคันสคัมฤทธลิธิ์ผล ดคังนคันี้นเมอที่อ
เรคำพบกคำรทวนซนี้คคำในพระคคัมภบีรร์ เรคำจซงควรแนล่ใจวล่คำเรคำเขข้คำใจและไดข้รคับประโยชนร์จคำกกคำรทวนซนี้คคำนคันี้น 

เนอที่องจคำกพระเยซถูกคคำลคังอธลิษฐคำนเปป็นพลิเศษเพอที่อกคำรพลิทคักษร์รคักษคำไวข้ของพวกสคำวกขณะทบีที่พวกเขคำเดลินทคำง
อยถูล่ในโลกทบีที่พวกเขคำจะไมล่พบกคำรปลอบประโลมจคำกเหลล่คำคนชคัที่วเลย มคันจซงอคำจเปป็นประโยชนร์และหนกุนใจทบีที่จะชบีนี้
ใหข้เหร็นวลิธบีเหลล่คำนคันี้นทบีที่ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยแตกตข่างจคำกโลก:

ประกคำรแรกคออ เรคำมบีสถานะททที่แตกตข่าง คนไมล่เชอที่อทคันี้งหลคำยมบีสถคำนะของตนในอาดทม ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยทบีที่
บคังเกลิดใหมล่แลข้วอยถูล่ในพระครริสตห์โดยความเชพที่อ คนไมล่เชอที่อทคันี้งหลคำยอยถูล่ใตข้กคำรพลิพคำกษคำลงโทษ ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำย “ไดข้
รคับกคำรยอมรคับในพระองคร์ผถูข้ทรงเปป็นทบีที่รคักนคันี้น”

ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยมบีลทกษณะเฉพาะททที่แตกตข่าง-สภคำพของพระเจข้คำ คนไมล่เชอที่อทคันี้งหลคำยอยถูล่ในเนอนี้อหนคัง ดข้วย
เหตกุนบีนี้พวกเขคำจซงเปป็นทบีที่พอพระทคัยพระเจข้คำไมล่ไดข้ ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยอยถูล่ในพระวลิญญคำณ ถถูกนคคำพคำโดยพระวลิญญคำณเพอที่อ
ทบีที่จะกระทคคำตคำมพระประสงคร์ของพระเจข้คำ

ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยมบีนายททที่แตกตข่าง พระเยซถูตรคัสแกล่พวกยลิววล่คำ “ทข่านททนี้งหลายมาจากพข่อของทข่านคพอพญา
มาร และทข่านใครข่จะททาตามความปรารถนาของพข่อทข่าน” (ยอหร์น 8:44) ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยเปป็นบกุตรของพระเจข้คำ 
และในฐคำนะบกุตรของพระเจข้คำทบีที่มบีหนข้คำทบีที่ตข้องปฏลิบคัตลิตคำม เรคำจซงอยถูล่ใตข้บคังคคับพระประสงคร์ของพระองคร์

ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยมบีจตุดมตุข่งหมายททที่แตกตข่างในชบีวลิต เรคำมกุล่งหมคำยทบีที่จะทคคำใหข้พระเจข้คำพอพระทคัย แตล่คนไมล่เชอที่อ
ทคันี้งหลคำยทคคำใหข้ตคัวเองพอใจ เรคำมกุล่งหมคำยทบีที่จะถวคำยเกบียรตลิแดล่พระเจข้คำ คนไมล่เชอที่อแสวงหคำเกบียรตลิสคคำหรคับตคัวเอง

ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยมบีความเปป็นพลเมพองททที่แตกตข่าง ควคำมเปป็นพลเมอองของเรคำอยถูล่ในสวรรคร์ซซที่งเรคำคอยทล่คำพระ
ผถูข้ชล่วยใหข้รอดจคำกทบีที่นคัที่น คนไมล่เชอที่อทคันี้งหลคำยเปป็นของแผล่นดลินโลกนบีนี้ เปป็นมนกุษยร์ดลิน พวกเขคำเปป็นพลเมอองของโลกทบีที่
ทอดตคัวอยถูล่ในควคำมชคัที่ว

ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยดคคำเนลินชทวริตททที่แตกตข่าง เพรคำะวล่คำเรคำเปป็นผถูข้ทบีที่ถถูกสรข้คำงใหมล่แลข้วในพระเยซถูครลิสตร์ สลิที่งเกล่คำๆกร็
ผล่คำนพข้นไป ทกุกสลิที่งกลคำยเปป็นสลิที่งใหมล่ทคันี้งนคันี้น คนไมล่เชอที่อทคันี้งหลคำยเดลินตคำม “มนกุษยร์เกล่คำ” คออตคัณหคำของเนอนี้อหนคัง พวก
เขคำทคคำสลิที่งตล่คำงๆของเนอนี้อหนคังเพรคำะวล่คำพวกเขคำไมล่ใชล่บกุตรทคันี้งหลคำยของพระเจข้คำ



ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยมบีลริขริตชทวริตททที่แตกตข่าง พระเยซถูตรคัสวล่คำ “เรคำไปจคัดเตรบียมทบีที่ไวข้สคคำหรคับทล่คำนทคันี้งหลคำย ... เรคำ
จะกลคับมคำอบีกรคับทล่คำนไปอยถูล่กคับเรคำ เพพที่อวข่าเราอยซูข่ททที่ไหนทข่านททนี้งหลายจะอยซูข่ททที่นทที่นดด้วย” (ยอหร์น 14:2,3) คนไมล่เชอที่อ
ทคันี้งหลคำยถถูกลลิขลิตไวข้แลข้วสคคำหรคับนรก ทกุกคนทบีที่ชอที่อของตนไมล่ถถูกพบในหนคังสออแหล่งชบีวลิตของพระเมษโปดกจะถถูกโยน
ลงไปในบซงไฟ (วว. 20:15)

ขข้อ 17: “ขอทรงโปรดชทาระเขาใหด้บรริสตุทธริธิ์ดด้วยความจรริงของพระองคห์ พระวจนะของพระองคห์เปป็นความ
จรริง”

ตอนแรกพระเยซถูทรงอธลิษฐคำนขอกคำรปกปป้องและกคำรพลิทคักษร์รคักษคำสคคำหรคับเหลล่คำสคำวกของพระองคร์และ
กคำรชล่วยพวกเขคำใหข้พข้นจคำกอคคำนคำจของโลกนบีนี้ บคัดนบีนี้พระองคร์ทรงอธลิษฐคำนขอการชทาระพวกเขาใหด้บรริสตุทธริธิ์ เพอที่อทบีที่
พวกเขคำจะถถูกทคคำใหข้บรลิสกุทธลิธิ์มคำกขซนี้น พระองคร์กคคำลคังอธลิษฐคำนขอใหข้พวกเขคำถถูกนคคำไปสถูล่พอนี้นดลินทบีที่สถูงกวล่คำเดลิม ควคำม
บรลิสกุทธลิธิ์ในระดคับทบีที่สถูงกวล่คำเดลิม และสลิที่งนบีนี้ตข้องถถูกกระทคคำผล่คำนทคำง “ความจรวิง” จคำกนคันี้น เพอที่อทบีที่เรคำจะไดข้ทรคำบและ
เขข้คำใจวล่คำควคำมจรลิงคพออะไร พระองคร์จซงตรคัสวล่คำ “พระวจนะของพระองคห์เปป็นความจรริง”

กคำรชทาระใหด้บรริสตุทธริธิ์ หมคำยควคำมวล่คำ “กคำรแยกไวข้ตล่คำงหคำก” คคคำๆนบีนี้อคำจถถูกใชข้เกบีที่ยวกคับบข้คำนหลคังหนซที่ง 
ภคำชนะอคันหนซที่ง สคัตวร์ตคัวหนซที่ง และอบีกหลคำยสลิที่ง พระเยซถูกคคำลคังอธลิษฐคำนเพอที่อเหลล่คำสคำวกของพระองคร์ และดคังนคันี้น
ควคำมหมคำยตรงนบีนี้กร็คออ เพอที่อทบีที่พวกเขคำจะถถูกชคคำระใหข้สะอคำดอยล่คำงถบีที่ถข้วนและอยล่คำงหมดจด และเพอที่อทบีที่พวกเขคำจะ
ดคคำเนลินชบีวลิตทบีที่ปรคำศจคำกกคำรตลิเตบียน

อคัครทถูตเปคำโลใหข้ควคำมกระจล่คำงเกบีที่ยวกคับกคำรชคคำระใหข้บรลิสกุทธลิธิ์ ตอนเขบียนหคำครลิสเตบียนเหลล่คำนคันี้นทบีที่เมอองเธสะ
โลนลิกคำ เขคำหนกุนใจคนเหลล่คำนคันี้นวล่คำ “จงชอที่นบคำนอยถูล่เสมอ จงอธลิษฐคำนอยล่คำงสมที่คคำเสมอ จงขอบพระคกุณในทกุกกรณบี 
…อยล่คำดคับพระวลิญญคำณ อยล่คำประมคำทคคคำพยคำกรณร์ จงพลิสถูจนร์ทกุกสลิที่ง สลิที่งทบีที่ดบีนคันี้นจงยซดถออไวข้ใหข้มคัที่น จงเวข้นเสบียจคำกสลิที่งทบีที่
ดถูเหมออนชคัที่วทกุกอยล่คำง และขอใหทองครพระเจทาแหว่งสลันตวิสบุขทรงตลันั้งทว่านเปป็นคนบรวิสบุทธวิธิ์หมดจด และขด้าพเจด้า
อธริษฐานตข่อพระเจด้าใหด้ทรงรทกษาททนี้งววิญญาณ จวิตใจและรว่างกายของทข่านไวด้ใหด้ปราศจากการตวิเตอียน จนถขงวทน
ททที่พระเยซซูครริสตห์องคห์พระผซูด้เปป็นเจด้าของเราเสดก็จมา” (1 ธส. 5:16-23)

จงสคังเกตวล่คำเปคำโลกลล่คำววล่คำ “หมดจด” ซซที่งหมคำยควคำมวล่คำหมดททนี้งตทว ผถูข้เชอที่อถถูกชคคำระใหข้บรลิสกุทธลิธิ์ในทาง
ตทาแหนข่งแลข้วชคัที่วเสบีนี้ยววลินคำทบีนคันี้นทบีที่เขคำบคังเกลิดใหมล่ เมอที่อเขคำถถูกยข้คำยจคำกอคำณคำจคักรของซคำตคำนเขข้คำมคำสถูล่อคำณคำจคักรของ
พระเจข้คำ แตล่เขคำถถูกชคคำระใหข้บรลิสกุทธลิธิ์แบบตข่อเนพที่องเมอที่อเขคำรคับประทคำนนนี้คคำนม ขนมปฝัง และเนอนี้อแหล่งพระวจนะ-กลล่คำว
อบีกนคัยหนซที่ง เมอที่อเขคำเตลิบโตในพระคกุณและเรลิที่มอกุทลิศตคัวมคำกขซนี้น ยอมจคคำนนอยล่คำงเตร็มเปปปี่ยมมคำกขซนี้นตล่อพระประสงคร์
ของพระเจข้คำ การชทาระใหด้บรริสตุทธริธิ์ในทางตทาแหนข่งเกลิดขซนี้นในทคันทบี การชทาระใหด้บรริสตุทธริธิ์แบบตข่อเนพที่องจะไมล่มบีวคันสลินี้น
สกุดจนกวล่คำเรคำไดข้เหร็นพระเยซถู องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำกคคำลคังอธลิษฐคำนในทบีที่นบีนี้เผอที่อผถูข้คนของพระองคร์ใหข้เพลิที่มพถูนขซนี้น
ในควคำมบรลิสกุทธลิธิ์และควคำมเปป็นอยล่คำงพระเจข้คำในทคำงปฏลิบคัตลิเมอที่อพวกเขคำดคคำเนลินชบีวลิตเพอที่อพระองคร์วคันตล่อวคันในโลกทบีที่
เปป็นศคัตรถู พระองคร์กคคำลคังอธลิษฐคำนวล่คำ “ขอทรงแยกผถูข้คนของขข้คำพระองคร์ออกจคำกบคำปวคันตล่อวคันโดยทคคำใหข้พวกเขคำมบี
ใจฝฝักใฝฝ่ในฝฝ่คำยวลิญญคำณมคำกขซนี้นเรอที่อยๆ อกุทลิศตคัวมคำกขซนี้นเรอที่อยๆตล่อพระประสงคร์ของพระเจข้คำ”

พระคคคำขข้อนบีนี้สอนเรอที่องควคำมสคคำคคัญสกุดขบีดของควคำมเปป็นอยล่คำงพระเจข้คำในทคำงปฏลิบคัตลิในกคำรดคคำเนลินชบีวลิต
แตล่ละวคัน มบีคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่ถถูกตข้อง-แมข้กระทคัที่งระวคังตคัวมคำกๆ-เกบีที่ยวกคับหลทกคทาสอน แตล่พวกเขคำไมล่อยถูล่ใตข้บคังคคับตล่อ



พระทคัยของพระครลิสตร์และดข้วยเหตกุนบีนี้พวกเขคำจซงไมล่ดคคำเนลินชบีวลิตแหล่งควคำมเปป็นอยล่คำงพระเจข้คำในทคำงปฏลิบคัตลิ พระเยซถู
ทรงอยคำกใหข้เรคำดคคำเนลินตคำมรอยพระบคำทของพระองคร์ ซซที่งโดยกคำรทคคำเชล่นนบีนี้เรคำกลคำยเปป็นเหมออนพระองคร์มคำกขซนี้น
เรอที่อยๆวคันตล่อวคัน เรคำควรอธลิษฐคำนทตุกวทนเพอที่อขอชบีวลิตทบีที่อกุทลิศตคัวมคำกขซนี้น ทบีที่พระครลิสตร์ทรงควบคกุมและพระวลิญญคำณ
ทรงเตลิมเตร็ม

จงพลิจคำรณคำขข้อเทร็จจรลิงอคันนล่คำยคคำเกรงนบีนี้ เพอที่อนครลิสเตบียนเออ๋ย: เรคำไดข้รคับทลันั้งหมดของพระครริสตห์ชคัที่วเสบีนี้ยว
วลินคำทบีทบีที่เรคำบคังเกลิดใหมล่-แตล่พระองคร์ไมล่จคคำเปป็นตข้องไดข้รคับททนี้งหมดของเรา! พระองคร์เสดร็จเขข้คำมคำในมนตุษยห์ภายในโดย
กคำรอคัศจรรยร์แหล่งกคำรบคังเกลิดใหมล่ แตล่เกลิดอะไรขซนี้นกคับรข่างกายลล่ะ? เรคำไดข้รคับบคัญชคำใหข้ถวคำยรล่คำงกคำยของเรคำเปป็น 
“เครอที่องบถูชคำทบีที่มบีชบีวลิต อคันบรลิสกุทธลิธิ์ และเปป็นทบีที่พอพระทคัยพระเจข้คำ ซซที่งเปป็นการปรนนริบทตริอทนสมควรของ (เรคำ) ทคันี้ง
หลคำย” (รม. 12:1)

โรม 6:11-13 บอกเรคำวล่คำ “เหมออนกคันเชล่นนคันี้นแหละ ทล่คำนทคันี้งหลคำยจงถออวล่คำ ทล่คำนไดข้ตคำยตล่อบคำปและมบี
ชบีวลิตอยถูล่เพอที่อพระเจข้คำ ในพระเยซถูครลิสตร์องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำ เหตตุฉะนทนี้นอยข่าใหด้บาปครอบงทากายททที่ตด้องตาย
ของทข่าน ซซที่งทคคำใหข้ตข้องเชอที่อฟฝังตคัณหคำของกคำยนคันี้น อยข่ายกอวทยวะของทข่านใหด้แกข่บาป ใหด้เปป็นเครพที่องใชด้ในการ
อธรรม แตข่จงถวายตทวของทข่านแดข่พระเจด้า เหมออนหนซที่งคนทบีที่เปป็นขซนี้นมคำจคำกควคำมตคำยแลข้ว และจงใหข้อวคัยวะของ
ทล่คำนเปป็นเครอที่องใชข้ในกคำรชอบธรรมถวคำยแดล่พระเจข้คำ” สลิที่งใดกร็ตคำมทบีที่เรคำกระทคคำควรถถูกกระทคคำเพอที่อเปป็นทบีที่ถวคำย
เกบียรตลิแดล่พระเจข้คำ และหลคักคคคำสอนทบีที่ถถูกตข้องแตข่ไมข่มทความเปป็นอยข่างพระเจด้าในทางปฏริบทตริกร็เปป็นคคคำพยคำนทบีที่ไมล่ไดข้
เรอที่องอยล่คำงแทข้จรลิงสคคำหรคับควคำมเชอที่อแบบครลิสเตบียนอคันบรลิสกุทธลิธิ์!

ควคำมแตกตล่คำงระหวล่คำงกคำรนคับวล่คำเปป็นผถูข้ชอบธรรมกคับกคำรชคคำระใหข้บรลิสกุทธลิธิ์ถถูกชบีนี้ใหข้เหร็นตรงนบีนี้เชล่นกคัน คกุณจะ
สคังเกตเหร็นวล่คำพระเยซถูไมล่ไดข้อธลิษฐคำนขอการนทบวข่าเปป็นผซูด้ชอบธรรมสคคำหรคับเหลล่คำสคำวก พวกเขคำถถูกนคับวล่คำเปป็นผถูข้ชอบ
ธรรมแลด้ว พระองคร์ทรงอธลิษฐคำนขอกคำรชคคำระพวกเขคำใหข้บรลิสกุทธลิธิ์ เรคำถถูกนคับวล่คำเปป็นผถูข้ชอบธรรมแลข้วโดยควคำมเชอที่อ 
(รม. 5:1) และกคำรนคับวล่คำเปป็นผถูข้ชอบธรรมกร็เปป็นงคำนหนซที่งทบีที่สมบถูรณร์แบบและเสรร็จสลินี้นแลข้ว โดยไมล่ตข้องถถูกทคคำซนี้คคำอบีก
เลย เมอที่อเรคำถถูกนคับวล่คำเปป็นผถูข้ชอบธรรมโดยควคำมเชอที่อในพระรคำชกลิจทบีที่เสรร็จสลินี้นแลข้วของพระเยซถู เรคำกร็ถถูกนคับวล่คำเปป็นผถูข้
ชอบธรรมหมดทตุกสข่วน-ไมล่ใชล่แคล่บคำงสล่วน กคำรนคับวล่คำเปป็นผถูข้ชอบธรรมถถูกยกใหข้เปป็นของเรคำโดยพระครลิสตร์ มคัน
สมบถูรณร์แบบและครบถข้วนแลข้วทคันทบีทบีที่เรคำไดข้รคับควคำมรอด ครบถด้วนเทข่าททที่มทนจะครบถด้วนไดด้ ไมล่มบีกคำรนคับวล่คำเปป็นผถูข้
ชอบธรรมหลายระดทบ

ในทคำงกลคับกคัน การชทาระใหด้บรริสตุทธริธิ์ คอองานททที่ถซูกกระททาในใจของเราโดยพระวริญญาณบรริสตุทธริธิ์เมอที่อเรคำรคับ
ประทคำนพระวจนะเปป็นอคำหคำรฝฝ่คำยวลิญญคำณและเดลินในควคำมสวล่คำงของพระคคัมภบีรร์ ดข้วยเหตกุนบีนี้ ตรคำบใดทบีที่เรคำยคังอยถูล่
ในชบีวลิตนบีนี้ กคำรชคคำระใหข้บรลิสกุทธลิธิ์ของเรคำกร็จะดคคำเนลินตล่อไป เรคำจะเตลิบโตในพระคกุณและกข้คำวหนข้คำในเรอที่องตล่คำงๆฝฝ่คำย
วลิญญคำณจนกระทคัที่งเรคำถถูกพคำไปอยถูล่กคับพระเยซถูในหมถูล่เมฆในฟป้คำอคำกคำศเมอที่อถซงกคำรรคับขซนี้นไปนคันี้น

บคำงคนเชอที่อหลคักคคคำสอนผลิดๆเรอที่องกคำรชคคำระใหข้บรลิสกุทธลิธิ์ททที่ถซูกยกใหด้ แตล่หลคักคคคำสอนแบบนคันี้นไมล่ถถูกพบใน
พระวจนะของพระเจข้คำ การชทาระใหด้บรริสตุทธริธิ์ไมข่ถซูกยกใหด้ ถข้คำมคันเปป็นแบบนคันี้น ทคคำไมพระเยซถูถซงอธริษฐานขอกคำร
ชคคำระใหข้บรลิสกุทธลิธิ์สคคำหรคับพวกสคำวกลล่ะ? กคำรชคคำระใหข้บรลิสกุทธลิธิ์มคำโดยและผล่คำนทคำงพระวจนะของพระเจข้คำ เมอที่อเรคำ
อล่คำนและฟฝังพระวจนะ พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์กร็ทรงทคคำใหข้ความจรริงอทนเปปปี่ยมอานตุภาพเหลข่านทนี้นแหล่งพระวจนะ



สคคำแดงอยล่คำงทรงพลคังมคำกขซนี้นตล่อใจและควคำมคลิดของเรคำ และเมอที่อเรคำเดลินในความสวข่างแหล่งพระวจนะ เรคำกร็
เตลิบโตอยล่คำงบรลิสกุทธลิธิ์มคำกขซนี้นวคันตล่อวคัน-ควคำมบรลิสกุทธลิธิ์ทบีที่จะไมล่หยกุดเตลิบโตเลย นทที่คออ “กคำรชคคำระใหข้บรลิสกุทธลิธิ์แบบตล่อ
เนอที่อง”

ในขข้อพระคคคำทบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่นบีนี้ พระเยซถูทรงชบีนี้ใหข้เหร็นควคำมสคคำคคัญของกคำรอล่คำน กคำรศซกษคำคข้นควข้คำ และ
กคำรรคับเอคำพระวจนะของพระเจข้คำมคำปฏลิบคัตลิ เรคำควรศซกษคำคข้นควข้คำพระวจนะ เรคำควรเขข้คำรล่วมกคำรประชกุมนมคัสกคำร
ตล่คำงๆทบีที่พระวจนะถถูกเทศนคำและสคัที่งสอน และเรคำควรรคับเอคำคคคำสอนในอรรถคำธลิบคำยตล่คำงๆทบีที่ดบีซซที่งถถูกรวบรวมโดย
บกุรกุษทคันี้งหลคำยทบีที่ยคคำเกรงพระเจข้คำ เพรคำะวล่คำสลิที่งเหลล่คำนบีนี้จะชล่วยเรคำใหข้เขข้คำใจพระวจนะและเตลิบโตในพระคกุณเชล่นกคัน 
มคันเปป็นควคำมจรลิงทบีที่วล่คำผถูข้เชอที่อทกุกคนทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วมบีพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ในใจของตน แตล่พระเจข้คำทรงเรบียกและ
ทรงเจลิมตคันี้งบกุรกุษทคันี้งหลคำยใหข้เปป็นภคำชนะทบีที่ถถูกเลออกสรรเพอที่ออธลิบคำยพระวจนะ และเรคำตข้องศซกษคำคข้นควข้คำและรคับ
ประโยชนร์จคำกสลิที่งทบีที่บกุรกุษเหลล่คำนคันี้นไดข้เขบียนตคำมทบีที่พระเจข้คำไดข้ประทคำนควคำมสวล่คำงและควคำมเปป็นผถูข้นคคำแกล่พวกเขคำ

กคำรชคคำระใหข้บรลิสกุทธลิธิ์ไมล่ใชล่ “กคำรงคำนทบีที่สองแหล่งพระคกุณ” อยล่คำงทบีที่บคำงคนเชอที่อและสอน มคันเปป็นการ
ททางานแบบตข่อเนพที่องแหล่งพระคกุณในใจของผถูข้เชอที่อเมอที่อเขคำศซกษคำและรคับประทคำนพระวจนะของพระเจข้คำเปป็นอคำหคำร
ฝฝ่คำยวลิญญคำณ พระครลิสตร์กคคำลคังอธลิษฐคำนในทบีที่นบีนี้เพอที่อคนทคันี้งหลคำยทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วและถถูกชคคำระใหข้บรลิสกุทธลิธิ์ในทาง
ตทาแหนข่งแลข้ว

เรคำตข้องระมคัดระวคังทบีที่จะแยกแยะพระวจนะของพระเจข้คำอยล่คำงถถูกตข้อง และดข้วยเหตกุนบีนี้มคันจซงเปป็นสลิที่งสคคำคคัญ
สคคำหรคับเรคำทบีที่จะตระหนคักวล่คำกคำรชคคำระใหข้บรลิสกุทธลิธิ์ไมข่ไดด้หมคำยถซงการถอนรากถอนโคนสภาพฝฝ่ายเนพนี้อหนทง พระคคคำ
ขข้อหนซที่งจะพลิสถูจนร์เรอที่องนบีนี้:

ในขข้อ 19 ของบทนบีนี้พระเยซถูตรคัสวล่คำ “ขข้คำพระองคร์ถวคำยตคัวของขข้คำพระองคร์เพรคำะเหร็นแกล่เขคำ” เนอที่องจคำก
พระเยซถูทรงไมล่มบีบคำป ไรข้ซซที่งสภคำวะของบคำปโดยสลินี้นเชลิง ควคำมหมคำยในทบีที่นบีนี้จซงเปป็นไดข้เพบียง “ขด้าพระองคห์แยกตทว
เองไวด้ตข่างหากเพรคำะเหร็นแกล่พวกเขคำ”

ในยถูดคำส ขข้อ 1 เรคำอล่คำนเกบีที่ยวกคับผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยวล่คำถถูก “ชทาระตทนี้งไวด้ใหด้บรริสตุทธริธิ์โดยพระเจด้าพระบริดา” และ
ในฮบีบรถู 10:10 เรคำอล่คำนวล่คำ “เรคำทคันี้งหลคำยไดด้รทบการทรงชทาระใหด้บรริสตุทธริธิ์ โดยการถวายพระกายของพระเยซซูครริสตห์
เพบียงครคันี้งเดบียวเทล่คำนคันี้น” ใน 2 เธสะโลนลิกคำ 2:13 และใน 1 เปโตร 1:2 เรคำอล่คำนเกบีที่ยวกคับผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยวล่คำถถูกชคคำระ
แยกตคันี้งใหข้บรลิสกุทธลิธิ์แลข้ว “โดยพระวริญญาณ”

ในขข้อ 15 ของบททบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่ พระเยซถูทรงอธลิษฐคำนวล่คำ “ขอปกปป้องเขคำไวข้ใหข้พข้นจคำกควคำมชคัที่ว
รข้คำย” ในทบีที่นบีนี้พระองคร์ทรงอธลิษฐคำนวล่คำ “ขอทรงโปรดชคคำระเขคำใหข้บรลิสกุทธลิธิ์ดข้วยควคำมจรลิงของพระองคร์” อคันกล่อน
หนข้คำ (“ขอปกปป้องเขคำไวข้ใหข้พข้นจคำกควคำมชคัที่วรข้คำย”) ถถูกทคคำใหข้มคัที่นคงและแนล่นอนโดยอคันหลคัง (“ขอทรงโปรดชคคำระ
เขคำใหข้บรลิสกุทธลิธิ์ดข้วยควคำมจรลิงของพระองคร์”) ตรคำบใดทบีที่เรคำอยถูล่ในพลคับพลคำแหล่งเนอนี้อหนคังนบีนี้ เรคำกร็มบีแนวโนข้มทบีที่จะ
สะดกุดและทคคำผลิดพลคำดหลคำยสลิที่ง แตล่ใน 1 ยอหร์น 2:1,2 เรคำอล่คำนวล่คำ “ลถูกเลร็กๆของขข้คำพเจข้คำเออ๋ย ขข้คำพเจข้คำเขบียน
ขข้อควคำมเหลล่คำนบีนี้ถซงทล่คำนทคันี้งหลคำย เพพที่อทข่านจะไดด้ไมว่ททาบาป และถด้าผซูด้ใดททาบาป เรากก็มทพระองคห์ผซูด้ชข่วยเหลพอสถริต
อยซูข่กทบพระบริดา คพอพระเยซซูครริสตห์ผซูด้ทรงชอบธรรมนทนี้น และพระองคร์ทรงเปป็นผถูข้ลบลข้คำงพระอคำชญคำทบีที่ตกกคับเรคำทคันี้ง
หลคำยเพรคำะบคำปของเรคำ และไมล่ใชล่แตล่บคำปของเรคำพวกเดบียว แตล่บคำปของมนกุษยร์ทคันี้งปวงในโลกดข้วย” ใน 1 ยอหร์น



1:9 พระเจข้คำทรงสคัญญคำวล่คำ “ถข้คำเรคำสารภาพบคำปของเรคำ พระองคร์ทรงสคัตยร์ซอที่อและเทบีที่ยงธรรม กร็จะทรงโปรดยก
บคำปของเรคำ และจะทรงชคคำระเรคำใหข้พข้นจคำกกคำรอธรรมทคันี้งสลินี้น”

“พระวจนะของพระองคห์เปป็นความจรริง” ทล่คำนทบีที่รคัก พระคคัมภบีรร์ไมล่ไดข้ “บรรจตุ” ควคำมจรลิง พระคทมภทรห์
เปป็นความจรริง! พระคคัมภบีรร์ไมล่ “บรรจตุ” พระวจนะของพระเจข้คำ มทนเปป็นพระวจนะของพระเจด้า พระคคัมภบีรร์เปป็น
ความจรริงอคันบรลิสกุทธลิธิ์ทบีที่ไมล่ถถูกเปลบีที่ยนแปลง เพรคำะวล่คำพระเจข้คำทรงเปป็นผถูข้แตล่งของพระคคัมภบีรร์และพระเจด้าทรงมตุสา
ไมข่ไดด้ (ทต. 1:2; ฮบ. 6:18)

ในมคำระโก 4:24 พระเยซถูทรงเตออนวล่คำ “จงเอาใจจดจข่อตข่อสริที่งททที่ทข่านฟปังใหด้ดท ทล่คำนจะตวงใหข้เขคำดข้วย
ทะนคำนอคันใด จะตวงใหข้ทล่คำนดข้วยทะนคำนอคันนคันี้น ทคันี้งจะเพลิที่มเตลิมใหข้อบีกแกล่ผถูข้ทบีที่ฟฝังแลข้ว” เรคำตข้องระมคัดระวคังจรลิงๆวล่คำ
เรคำไดข้ยลินอะไรและเรคำฟฝังใคร เพรคำะวล่คำวคันหนซที่งเรคำจะตข้องใหข้กคำรตล่อพระเจข้คำสคคำหรคับสลิที่งทบีที่เรคำไดข้ยลินและวล่คำเรคำไดข้ยลิน
มคันอยล่คำงไร นบีที่ถถูกกลล่คำวชคัดเจนมคำกๆในยอหร์น 12:46-48 พระเยซถูตรคัสวล่คำ “เรคำเขข้คำมคำในโลกเปป็นควคำมสวล่คำง เพอที่อผถูข้
ใดทบีที่เชอที่อในเรคำจะมลิไดข้อยถูล่ในควคำมมอด ถข้คำผถูข้ใดไดข้ยลินถข้อยคคคำของเรคำและไมล่เชอที่อ เรคำกร็ไมล่พลิพคำกษคำผถูข้นคันี้น เพรคำะวล่คำเรคำ
มลิไดข้มคำเพอที่อจะพลิพคำกษคำโลก แตล่มคำเพอที่อจะชล่วยโลกใหข้รอด ผถูข้ใดทบีที่ปฏลิเสธเรคำและไมล่รคับคคคำของเรคำ ผถูข้นคันี้นจะมบีสลิที่งหนซที่ง
พลิพคำกษคำเขคำ คพอคทาททที่เราไดด้กลข่าวแลด้ว นทนี้นแหละจะพริพากษาเขาในวทนสตุดทด้าย”

ขข้อ 18: “พระองคห์ทรงใชด้ขด้าพระองคห์มาในโลกฉทนใด ขด้าพระองคห์กก็ใชด้เขาไปในโลกฉทนนทนี้น”
เรคำตข้องจคคำใหข้ขซนี้นใจถซงขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำพระเยซถูกคคำลคังอธลิษฐคำนคคคำอธลิษฐคำนนบีนี้ใหด้เปป็นททที่ไดด้ยรินตล่อหนข้คำพวก

สคำวกของพระองคร์ ดคังนคันี้นพระองคร์จซงทรงอธลิษฐคำนในลคักษณะนบีนี้: “พระบลิดคำเจข้คำขข้คำ ขข้คำพระองคร์กคคำลคังอธลิษฐคำนขอ
กคำรชคคำระใหข้บรลิสกุทธลิธิ์ในแตล่ละวคันสคคำหรคับเหลล่คำสคำวกของขข้คำพระองคร์ เพรคำะตคคำแหนล่งของพวกเขคำบนแผล่นดลินโลกนบีนี้ 
พระองคร์ไดข้ทรงสล่งขด้าพระองคห์มคำแลข้วอยล่คำงไร ขข้คำพระองคร์กร็สล่งพวกเขคำไปอยล่คำงนคันี้น และขข้คำพระองคร์อธลิษฐคำนขอ
กคำรชคคำระพวกเขคำใหข้บรลิสกุทธลิธิ์ทบีที่เพลิที่มขซนี้นอบีก เพอที่อทบีที่พวกเขคำจะเดลินตคำมรอยขข้คำพระองคร์ เพอที่อทบีที่พวกเขคำจะเปป็นดวง
สวล่คำงตล่คำงๆในโลกอคันมอดมลิดขณะทบีที่พวกเขคำใหข้คคคำพยคำนเรอที่องพระคกุณทบีที่ชล่วยใหข้รอดของพระองคร์ พระบลิดคำเจข้คำขข้คำ 
ขข้คำพระองคร์ไดข้ดคคำเนลินชบีวลิตอคันบรลิสกุทธลิธิ์และชอบธรรม โดยแยกขคำดจคำกโลกมคำแลข้วอยล่คำงไร พวกเขากร็ตข้องดคคำเนลิน
ชบีวลิตแบบนคันี้นดข้วยหคำกพวกเขคำอยคำกสคำนตล่องคำนทบีที่ขข้คำพระองคร์จะฝคำกไวข้กคับพวกเขคำใหข้กระทคคำในโลกปฝัจจกุบคันอคันชคัที่ว
รข้คำยนบีนี้” ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยคออเหลล่คำพยคำนของพระเจข้คำในโลกนบีนี้ และถข้คำคคคำพยคำนของพยคำนผถูข้ใดจะสคัมฤทธลิธิ์ผล อกุปนลิสคัย
ของเขคำกร็ตข้องไรข้กคำรตลิเตบียนและพข้นคคคำครหคำ เพรคำะเหตกุนบีนี้เองพระเยซถูจซงทรงอธลิษฐคำนเปป็นพลิเศษเพอที่อกคำรชคคำระ
แยกตคันี้งเหลล่คำสคำวกของพระองคร์ใหข้บรลิสกุทธลิธิ์

“พระองคร์ทรงใชข้ขข้คำพระองคร์มคำในโลกฉคันใด ขข้คำพระองคร์กร็ใชข้เขคำไปในโลกฉคันนคันี้น”
ในบททบีที่ 20 ขข้อ 21 ของหนคังสออยอหร์นทบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่ พระเยซถูตรคัสแกล่เหลล่คำสคำวกของพระองคร์วล่คำ 

“สคันตลิสกุขจงดคคำรงอยถูล่กคับทล่คำนทคันี้งหลคำยเถลิด พระบลิดคำของเรคำทรงใชข้เรคำมคำฉคันใด เรคำกร็ใชข้ทล่คำนทคันี้งหลคำยไปฉคันนคันี้น” 
และใน 1 ยอหร์น 4:17 เรคำอล่คำนวล่คำ “ในขข้อนบีนี้แหละควคำมรคักของเรคำจซงสมบถูรณร์ เพอที่อเรคำทคันี้งหลคำยจะไดข้มบีควคำมกลข้คำ
ในวคันพลิพคำกษคำ เพรคำะวล่คำพระองครทรงเปป็นอยข่างไร เราททนี้งหลายกก็เปป็นอยข่างนทนี้นในโลกนทนี้”

พระเยซถูไดข้เสดร็จเขข้คำมคำในโลกนบีนี้เพอที่อประกคำศและสคคำแดงพระบลิดคำและสงล่คำรคำศบีของพระองคร์ พระองคร์ไดข้
เสดร็จมคำเพอที่อแสวงหคำและชล่วยผถูข้ทบีที่หลงหคำยไปนคันี้นใหข้รอด พระองคร์ไดข้เสดร็จมคำเปป็นพระผถูข้ชล่วยใหข้รอดผถูข้เปปปี่ยมพระ



กรกุณคำ อล่อนโยนและอดกลคันี้นพระทคัย ดข้วยเหตกุนบีนี้ถข้คำเรคำอยคำกเดลินตคำมรอยพระบคำทของพระองคร์ เรากก็ตด้องมท
ลทกษณะเฉพาะตทวตข่างๆแบบเดทยวกทน เรคำตข้องมบีภคำระใจสคคำหรคับทกุล่งนคำเหลล่คำนคันี้นทบีที่ขคำวพรข้อมสคคำหรคับกคำรเกร็บเกบีที่ยว
แลข้ว โดยทบีที่คนงคำนมบีนข้อยเหลออเกลิน เรคำคออเหลล่คำพยคำนของพระองคร์ เครอที่องมออของพระองคร์ เรคำจะตข้องบอกโลก
เกบีที่ยวกคับพระผถูข้ชล่วยใหข้รอด-และเนอที่องจคำกพระครลิสตร์ทรงเปปปี่ยมดข้วยพระคกุณและควคำมจรลิง เรคำจซงตข้องเปปปี่ยมดข้วย
พระคกุณและควคำมจรลิงเชล่นกคัน อยล่คำงไรนล่ะหรออ? เรคำเปปปี่ยมดข้วยพระคตุณเมอที่อเรคำมบีพระครลิสตร์และพระองคห์ทรง
ครอบครองเราอยข่างเตก็มเปปปี่ยม เรคำเปปปี่ยมดข้วยความจรริงเมอที่อเรคำศซกษคำคข้นควข้คำและรคับพระวจนะมคำปฏลิบคัตลิ

ขข้อ 19: “ขด้าพระองคห์ถวายตทวของขด้าพระองคห์เพราะเหก็นแกข่เขา เพพที่อใหด้เขารทบการทรงชทาระแตข่งตทนี้งไวด้
โดยความจรริงดด้วยเชข่นกทน”

นบีที่คออหนซที่งในขข้อพระคคคำเหลล่คำนคันี้นทบีที่เรคำสคำมคำรถอล่คำนซนี้คคำแลข้วซนี้คคำอบีกไดข้ และจคำกนคันี้นกร็สคำรภคำพวล่คำมนกุษยร์ไมล่มบี
วคันทบีที่จะหยคัที่งถซงและเขข้คำใจควคำมลซกลนี้คคำของมคันไดข้อยล่คำงถล่องแทข้! แนล่นอนวล่คำพระเยซถูเจข้คำไมล่ไดข้กคคำลคังตรคัสถซงกคำรชคคำระ
แยกตคันี้งใหข้บรลิสกุทธลิธิ์จคำกมกุมมองของกคำรกลคำยเปป็นผซูด้ศทกดห์สริทธริธิ์ บรริสตุทธริธิ์และไรด้มลทริน เพรคำะวล่คำพระองคร์ทรงเปป็นเชล่น
นคันี้นมคำตคันี้งแตล่เรลิที่มแรกแลข้ว ผมเชอที่อวล่คำสลิที่งทบีที่พระองคร์กคคำลคังตรคัสแกล่พระบลิดคำในสวรรคร์ตล่อหนข้คำเหลล่คำสคำวกของพระองคร์
เปป็นเชล่นนบีนี้: “ขข้คำพระองคร์ถวคำยตคัว (ชคคำระแยกตคันี้งและอกุทลิศตคัว) ขข้คำพระองคร์เอง ขข้คำแตล่พระบลิดคำ ในฐคำนะมหคำ
ปกุโรหลิตผถูข้ยลิที่งใหญล่ของพระองคร์ ขข้คำพระองคร์ถวคำยตทวขด้าพระองคห์เองในฐคำนะเครอที่องสคัตวบถูชคำหนซที่งเพอที่อทบีที่เหลล่คำสคำวก
ของขข้คำพระองคร์จะไดข้ถถูกชคคำระแยกตคันี้งใหข้บรลิสกุทธลิธิ์โดยควคำมจรลิงแหล่งพระวจนะ เพอที่อทบีที่พวกเขคำจะเปป็นเหลล่คำพยคำนทบีที่
บรลิสกุทธลิธิ์ ปรคำศจคำกกคำรตลิเตบียนสคคำหรคับขข้คำพระองคร์บนแผล่นดลินโลกนบีนี้ ขข้คำพระองคร์อยคำกใหข้ผถูข้คนของขข้คำพระองคร์ถถูก
ชคคำระแยกตคันี้งใหข้บรลิสกุทธลิธิ์และปรคำศจคำกกคำรตลิเตบียน รวมถซงถถูกไถล่และถถูกนคับวล่คำเปป็นผถูข้ชอบธรรมเชล่นกคัน ดข้วยเหตกุนบีนี้ 
ขข้คำพระองคร์จซงขอถวคำยเครอที่องสคัตวบถูชคำสถูงสกุดหนซที่งเดบียวของขข้คำพระองคร์-ไมล่เพบียงเพอที่อไถล่และนคับวล่คำผถูข้คนของขข้คำ
พระองคร์เปป็นผถูข้ชอบธรรมเทล่คำนคันี้น แตล่เพอที่อชทาระแยกตทนี้งพวกเขคำใหข้บรลิสกุทธลิธิ์ดข้วย”

ทลิตคัส 2:14 บอกเรคำวล่คำพระครลิสตร์ “ไดข้ทรงโปรดประทคำนพระองคร์เองใหข้เรคำ เพอที่อไถล่เรคำใหข้พข้นจคำกควคำม
ชคัที่วชข้คำทกุกอยล่คำง และทรงชคคำระเรคำใหข้บรลิสกุทธลิธิ์ เพอที่อใหข้เปป็นหมถูล่ชนพลิเศษเฉพคำะของพระองคร์ และเปป็นคนทบีที่ขวนขวคำย
กระทคคำกคำรดบี”

เอเฟซคัส 5:25,26 บอกเรคำวล่คำพระครลิสตร์ “ทรงรคักครลิสตจคักร และทรงประทคำนพระองคร์เองเพอที่อครลิสต
จคักร เพพที่อพระองคห์จะไดด้ทรงแยกตทนี้งไวด้ และชทาระครริสตจทกรนทนี้นใหด้บรริสตุทธริธิ์โดยการลด้างดด้วยนนี้ทาโดยพระวจนะ”

1 เปโตร 2:24 บอกเรคำวล่คำพระครลิสตร์ “ไดข้ทรงรคับแบกบคำปของเรคำไวข้ในพระกคำยของพระองคร์ทบีที่ตข้นไมข้นคันี้น
เพอที่อวล่คำเรคำทคันี้งหลคำยซขที่งตายจากบาปแลด้ว จะไดด้ดทาเนรินชทวริตตามความชอบธรรม ดข้วยรอยเฆบีที่ยนของพระองคร์ (เรคำ) 
ทคันี้งหลคำยจซงไดข้รคับกคำรรคักษคำใหข้หคำย”

ในคคคำประกคำศของพระองคร์เกบีที่ยวกคับกคำรชคคำระแยกตคันี้งใหข้บรลิสกุทธลิธิ์ของพระองคร์เอง พระเยซถูทรงดซงควคำม
สนใจของเรคำมคำยคังขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำพระองคร์ไดข้ทรงถวคำยพระองคร์เองเปป็นเครอที่องสคัตวบถูชคำเพอที่อลบมลทลินดข้วยควคำม
สมคัครใจและอยล่คำงเตร็มพระทคัย ไมล่มบีกคำรบคังคคับขถูล่เขร็ญเลย-พระองคร์ทรงกระทคคำเชล่นนคันี้นดข้วยควคำมเตร็มใจ พระองคร์ไดข้
ทรงสละวคำงชบีวลิตของพระองคร์ “เพราะเหก็นแกข่พวกเขา” และพระองคร์ไดข้ทรงชคคำระแยกตคันี้งพระองคร์เองใหข้บรลิสกุทธลิธิ์
เพรคำะเหร็นแกล่พวกเขคำ (และเรคำดข้วย)



สคคำหรคับผม ควคำมหมคำยอคันลขกซขนี้งกวข่าในทบีที่นบีนี้ใชข้กคับพระครลิสตร์-มนคุษยห์ผถูข้ไดข้รคับสงล่คำรคำศบีแลข้ว-ซซที่งถถูกแยกตคันี้งไวข้
ตล่คำงหคำกแลข้วเบอนี้องบน ณ เบอนี้องขวคำพระหคัตถร์ของผถูข้ทรงเดชคำนกุภคำพ มนคุษยห์ผถูข้นคันี้น ไมล่ใชล่พระวลิญญคำณ คออผถูข้ทบีที่นคัที่ง ณ 
เบอนี้องขวคำพระหคัตถร์ของพระเจข้คำวคันนบีนี้ ดคังนคันี้นเมอที่อนคัที่ง ณ เบอนี้องขวคำพระหคัตถร์ของผถูข้ทรงเดชคำนกุภคำพในฐานะมนตุษยห์ผซูด้
หนขที่งททที่ไดด้รทบสงข่าราศทแลด้ว พระองคร์จซงทรงเปป็นผถูข้ทบีที่ผถูข้เชอที่อรคักและนมคัสกคำร วคันนบีนี้พระเยซถูทรงถถูกแยกไวข้ตล่คำงหคำกจคำก
มนกุษยร์ทตุกคน-และจคำกสลิที่งตล่คำงๆในสวรรคร์ สลิที่งตล่คำงๆในแผล่นดลินโลก สลิที่งตล่คำงๆใตข้แผล่นดลินโลก พระนคำมของพระองคร์
อยถูล่เหนออนคำมทกุกนคำม พระองคร์ทรงถถูกแยกตคันี้งไวข้ตล่คำงหคำกในฐคำนะมนตุษยห์สวรรคห์ สถูงยลิที่งเหนออฟป้คำสวรรคร์ทคันี้งหมด ไดข้
รคับสงล่คำรคำศบีเหนออสงล่คำรคำศบีทคันี้งปวง

โดยควคำมมรณคำของพระครลิสตร์ เรคำจซงไดข้รคับควคำมรอดจคำกโทษของบคำป ถถูกไถล่จคำกกคำรพลิพคำกษคำปรคับ
โทษเปป็นนลิตยร์ พระองคร์ไดข้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพอที่อไถล่เรคำ พระองคร์ทรงพระชนมร์อยถูล่เสมอเพอที่อชล่วยเรคำใหข้รอดพข้น และ
เรคำถถูกพลิทคักษร์รคักษคำไวข้โดยทคำงฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์เพรคำะวล่คำพระองคร์ทรงพระชนมร์อยถูล่เพอที่อทคคำกคำรวลิงวอนเผอที่อเรคำ

ขข้อ 20: “ขด้าพระองคห์มริไดด้อธริษฐานเพพที่อคนเหลข่านทนี้พวกเดทยว แตข่เพพที่อคนททนี้งปวงททที่จะเชพที่อในขด้าพระองคห์
เพราะถด้อยคทาของเขา”

หลคังจคำกไดข้อธลิษฐคำนเพอที่อสคำวกสลิบเอร็ดคนนคันี้นแลข้ว ครคำวนบีนี้พระเยซถูทรงอธลิษฐคำนเผอที่อครลิสตจคักรทคันี้งหมด 
เผพที่อผซูด้เชพที่อททที่บทงเกริดใหมข่แลด้วทบุกคน คคคำอธลิษฐคำนของพระองคร์ในทบีที่นบีนี้มบีเพอที่อทกุกคนทบีที่จะเชอที่อในพระองคร์ผล่คำนทคำงกคำร
ประกคำศพระวจนะ เรอที่อยมคำจนถซงขณะนบีนี้เลย เรคำตข้องจคคำไวข้วล่คำพวกสคำวกเปป็นพวกแรกทบีที่ประกคำศขล่คำวสคำรแหล่ง
พระคกุณและ “พกุล่งชน” เขข้คำใสล่ศคัตรถูนคันี้น มคันเปป็นควคำมจรลิงทบีที่วล่คำครลิสเตบียนทกุกคนตข้องถถูกพลิทคักษร์รคักษคำไวข้โดยฤทธลิธิ์เดช
ของพระเจข้คำ (เพรคำะแนล่นอนวล่คำเรคำไมล่สคำมคำรถพลิทคักษร์รคักษคำตคัวเองไดข้) เรคำตข้องกคำรกคำรพลิทคักษร์รคักษคำและกคำรชคคำระ
แยกตคันี้งใหข้บรลิสกุทธลิธิ์ แตล่ชคำยสลิบเอร็ดคนนบีนี้ตข้องกคำรสลิที่งเหลล่คำนบีนี้มากเปป็นพริเศษซซที่งพระเยซถูทรงอธลิษฐคำนขอ พวกเขคำเปป็น
พวกแรกทบีที่เผชลิญหนข้คำกคับโลกทบีที่เปป็นศคัตรถูและไมล่เปป็นมลิตร-โลกทบีที่ปฏลิเสธและตรซงพระผถูข้ชล่วยใหข้รอดของพวกเขคำทบีที่
กคำงเขน โลกทบีที่ดถูเหมออนมกุล่งมคัที่นทบีที่จะเหยบียบยที่คคำควคำมเชอที่อแบบครลิสเตบียนทบีที่เปป็นของใหมล่นบีนี้ใหข้จมดลิน

จงสคังเกตวล่คำพระเยซถูตรคัสวล่คำ “คนททนี้งปวงททที่จะเชพที่อในขด้าพระองคห์เพราะถด้อยคทาของเขา” แนล่นอนวล่คำพวก
เขคำจะประกคำศพระวจนะของพระเจข้คำ และพระวจนะคออสลิที่งทบีที่นคคำมคำซซที่งควคำมรอด เปคำโลประกคำศวล่คำขล่คำวประเสรลิฐ
ของพระครลิสตร์ (พระวาทะ) “เปป็นฤทธลิธิ์เดชของพระเจข้คำ เพอที่อใหข้ทกุกคนทบีที่เชอที่อไดข้รคับควคำมรอด” (รม. 1:16) เรคำไดข้
รคับควคำมรอดโดยพระคกุณของพระเจข้คำ (อฟ. 2:8) แตล่พระคกุณกลคำยเปป็นของเรคำโดยความเชพที่อ และ “ควคำมเชอที่อ
เกลิดขซนี้นไดข้กร็เพรคำะกคำรไดข้ยลิน และกคำรไดข้ยลินเกลิดขซนี้นไดข้กร็เพรคำะกคำรประกคำศพระวจนะของพระเจข้คำ” (รม. 10:17) 
ผมขอกลล่คำวซนี้คคำสลิที่งทบีที่ผมไดข้กลล่คำวไปแลข้วหลคำยครคันี้งในกคำรศซกษคำคข้นควข้คำเหลล่คำนบีนี้: มทนเปป็นไปไมข่ไดด้เลยททที่จะไดด้รทบความ
รอดโดยททที่ไมข่ไดด้ยรินพระวจนะของพระเจด้ากข่อน

มคันทคคำใหข้จลิตวลิญญคำณของผมชกุล่มชอที่นและหนกุนใจผมอยถูล่เสมอเมอที่อผมระลซกไดข้วล่คำพระเยซถูทรงอธลิษฐคำนเผอที่อ
ผมแลข้ว พระองคร์ตรคัสวล่คำ “ขข้คำพระองคร์มลิไดข้อธลิษฐคำนเพอที่อคนเหลล่คำนบีนี้ (พวกสคำว) พวกเดบียว แตล่เพอที่อคนทคันี้งปวงทบีที่จะ
เชพที่อในขข้คำพระองคร์” ผมใสล่ชอที่อของผมไวข้ตรงนคันี้น พระเยซถูทรงอธลิษฐคำนเผอที่อผมเปป็นรคำยบกุคคลแลข้ว พระองคร์ทรง
อธลิษฐคำนเผอที่อทคันี้งครลิสตจคักรอคันประกอบดข้วยผถูข้เชอที่อทกุกคนตคันี้งแตล่วคันเพร็นเทคอสตร์นคันี้นเรอที่อยไปจนถซงกคำรรคับขซนี้นไปนคันี้น



มบีเจก็ดสริที่งในคคคำอธลิษฐคำนนบีนี้ทบีที่นล่คำสนใจเปป็นพลิเศษ คออสลิที่งตล่คำงๆทบีที่พระเยซถูไดข้ทรงอธลิษฐคำนขอพระบลิดคำใน
สวรรคร์ของเรคำใหข้ทรงกระทคคำเพอที่อผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำย: 

พระองคร์ทรงอธลิษฐคำนขอการพริททกษห์รทกษาไวด้ของเรคำ: “ขข้คำแตล่พระบลิดคำผถูข้บรลิสกุทธลิธิ์ ขอพระองคร์ทรงโปรด
พลิทคักษร์รคักษคำบรรดคำผถูข้ทบีที่พระองคร์ไดข้ประทคำนแกล่ขข้คำพระองคร์ไวข้” (ขข้อ 11)

พระองคร์ทรงอธลิษฐคำนขอความชพที่นชมยรินดทของเรคำ: “เพอที่อเขคำจะไดข้รคับควคำมชอที่นชมยลินดบีของขข้คำพระองคร์
อยล่คำงเตร็มเปปปี่ยม” (ขข้อ 13)

พระองคร์ทรงอธลิษฐคำนขอการปกปฟ้องของเรคำ: “แตล่ขอปกปป้องเขคำไวข้ใหข้พข้นจคำกควคำมชคัที่วรข้คำย (ผถูข้ชคัที่วรข้คำย
นคันี้น)” (ขข้อ 15)

พระองคร์ทรงอธลิษฐคำนขอการททาใหด้เปป็นหนขที่งเดทยวกทนของเรคำ: “เพอที่อเขคำทคันี้งหลคำยจะไดข้เปป็นอคันหนซที่งอคัน
เดบียวกคัน ดคังทบีที่พระองคร์คออพระบลิดคำทรงสถลิตในขข้คำพระองคร์ และขข้คำพระองคร์ในพระองคร์ เพอที่อใหข้เขคำเปป็นอคันหนซที่งอคัน
เดบียวกคันกคับพระองคร์และกคับขข้คำพระองคร์ดข้วย” (ขข้อ 21)

พระองคร์ทรงอธลิษฐคำนขอเพอที่อเรคำจะอยซูข่กทบพระองคห์ในสงข่าราศท: “ขข้คำพระองคร์ปรคำรถนคำใหข้คนเหลล่คำนคันี้นทบีที่
พระองคร์ไดข้ประทคำนใหข้แกล่ขข้คำพระองคร์ อยถูล่กคับขข้คำพระองคร์ในทบีที่ซซที่งขข้คำพระองคร์อยถูล่นคันี้นดข้วย” (ขข้อ 24)

พระองคร์ทรงอธลิษฐคำนขอเพอที่อเรคำจะเหก็นสงข่าราศทของพระองคห์: “เพอที่อเขคำจะไดข้เหร็นสงล่คำรคำศบีของขข้คำ
พระองคร์ซซที่งพระองคร์ไดข้ประทคำนแกล่ขข้คำพระองคร์” (ขข้อ 24) และนคัที่นจะเปป็นวคันแสนยลิที่งใหญล่ เมอที่อเรคำไดข้เหร็นสงล่คำรคำศบี
ของพระองคร์ในเมอองสวรรคร์นคันี้น!

พระเยซถูทรงอธลิษฐคำนขอเจร็ดสลิที่งนบีนี้เพอที่อผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยเพรคำะวล่คำผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยเปป็นของขวคัญแหล่ควคำมรคัก
ของพระบลิดคำทบีที่ประทคำนใหข้แกล่พระบกุตร (ขข้อ 9) ในขข้อ 9 และ 10 พระองคร์ทรงอธลิษฐคำนขอใหข้พระเจข้คำชคคำระแยก
ตคันี้งและรคักษคำผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยไวข้เพรคำะวล่คำ “พวกเขคำเปป็นของพระองคร์”-นคัที่นคออ ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยเปป็นของพระบลิดคำใน
สวรรคร์ เรคำเปป็นบกุตรทคันี้งหลคำยของพระองคร์

ตลอดทคันี้งคคคำอธลิษฐคำนวลิงวอนเผอที่อนบีนี้ กรกุณคำสคังเกตควคำมสคัมพคันธร์ของผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยทบีที่มบีตล่อโลก:
เรคำถถูกมอบใหข้แกล่พระเยซถูครลิสตร์เจข้คำออกมคำจคำกโลก (ขข้อ 6) 
เรคำถถูกละไวข้ในโลก (ขข้อ 11)
แตล่เรคำไมล่ใชล่ของโลก (ขข้อ 14)
ผถูข้เชอที่อทกุกคนทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วอยล่คำงแทข้จรลิง คนเหลล่คำนคันี้นทบีที่ดคคำเนลินชบีวลิตตคำมทคำงของพระเจข้คำในพระเยซถู

ครลิสตร์ จะถถูกเกลบียดชคังโดยโลก (ขข้อ 14)
ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยถถูกพลิทคักษร์รคักษคำไวข้จคำกควคำมชคัที่วรข้คำยของโลก (ขข้อ 15) เพรคำะวล่คำพระองคห์ผถูข้ทรงอยถูล่ในเรา

ทรงเปป็นใหญล่กวล่คำผถูข้นคันี้นทบีที่อยถูล่ในโลก (1 ยอหร์น 4:4)
ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยถถูกสล่งออกไปในโลกเพอที่อเปป็นพยคำนและใหข้กคำร เพอที่อแจกจล่คำยขล่คำวสคำรแหล่งขล่คำวประเสรลิฐ 

(ขข้อ 18) 
ผถูข้เชอที่อแทข้ทคันี้งหลคำย ซซที่งถถูกเชอที่อมเขข้คำในควคำมเปป็นหนซที่งเดบียวกคันของพระเจข้คำพระบลิดคำและพระเจข้คำพระบกุตร 

จะถวคำยเกบียรตลิแดล่พระเยซถูในโลกนบีนี้ (ขข้อ 23)



คคคำอธลิษฐคำนของพระเยซถูทบีที่ถถูกบคันทซกไวข้ในทบีที่นบีนี้จะมบีคล่คำประเสรลิฐยลิที่งสคคำหรคับเรคำมคำกขซนี้นเรอที่อยๆถข้คำเรคำจะระลซก
ถซงสภคำพกคำรณร์แวดลข้อมเหลล่คำนคันี้นทบีที่พระองคร์ทรงอธลิษฐคำน ณ ชล่วงเวลคำทบีที่พลิเศษเฉพคำะนบีนี้ พระองคร์ไดข้เดลินกคับเหลล่คำ
สคำวกของพระองคร์มคำนคำนกวล่คำสคำมปป พระองคร์ทรงทคคำใหข้งคำนทบีที่พระบลิดคำไดข้ทรงสล่งพระองคร์มคำใหข้กระทคคำสคคำเรร็จครบ
ถข้วนอยล่คำงสคัตยร์ซอที่อแลข้ว และพคันธกลิจบนโลกนบีนี้ของพระองคร์กคคำลคังใกลข้จะสลินี้นสกุดอยล่คำงรวดเรร็วแลข้ว คนเพบียงกลกุล่ม
เลร็กๆไดข้เชอที่อในพระองคร์แลข้ว ฝซูงชนหมซูข่ใหญข่นคันี้นไดข้ปฏลิเสธพระองคร์และเรบียกรข้องใหข้ประหคำรชบีวลิตพระองคร์เสบีย บคัดนบีนี้
พระองคร์ทรงเขข้คำใกลข้กลโกธคำแลข้ว และอบีกไมล่นคำนพระองคร์จะสลินี้นพระชนมร์ทบีที่นคัที่นระหวล่คำงโจรสองคน ควคำมเชอที่อของ
เหลล่คำสคำวกของพระองคร์ถถูกทดลองและถถูกทดสอบอยล่คำงหนคักแลข้ว พระองคร์ทรงบอกพวกเขคำแลข้ววล่คำอบีกไมล่นคำน
พระองคร์จะจคำกพวกเขคำไปและกลคับไปหคำพระบลิดคำของพระองคร์ และเพรคำะวล่คำนบีที่ทคคำใหข้พวกเขคำเปป็นทกุกขร์ใจและ
วข้คำวกุล่น พระองคร์จซงไดข้อธลิบคำยแกล่พวกเขคำแลข้ววล่คำ “ถข้คำเมลร็ดขข้คำวไมล่ไดข้ตกลงไปในดลินและเปฟปี่อยเนล่คำไป กร็จะอยถูล่เปป็น
เมลร็ดเดบียว แตล่ถข้คำเปฟปี่อยเนล่คำไปแลข้ว กร็จะงอกขซนี้นเกลิดผลมคำก” (ยอหร์น 12:24) พระเยซถูทรงเปป็น “เมลร็ดขข้คำว” นคันี้น

แตล่พระองคร์ทรงทรคำบพระสคัญญคำของพระเจข้คำ กคำรถวคำยพระองคร์เองเปป็นสกุดยอดเครอที่องสคัตวบถูชคำไดข้ถถูก
กคคำหนดไวข้ลล่วงหนข้คำแลข้วกล่อนกคำรวคำงรคำกฐคำนของโลก และพระองคร์ทรงทรคำบวล่คำชคัยชนะเปป็นเรอที่องทบีที่แนล่นอน ดคังนคันี้น
ถซงแมข้พระองคร์ไมล่ไดข้ตทนี้งตาคอยกคำงเขนนคันี้นเหมออนกคับวล่คำพระองคร์มบีควคำมสกุขกคับมคัน พระองคร์กร็ทรงเหร็นสงล่คำรคำศบีทบีที่อยถูล่
อบีกฟคำกนคันี้น ดคังนคันี้นพระองคร์จซงอธลิษฐคำนคคคำอธลิษฐคำนวลิงวอนเผอที่อนบีนี้โดยมบีเงคำแหล่งกลโกธคำทคำบทคับอยถูล่ และแนล่นอนวล่คำ 
ในวคันเหลล่คำนคันี้นแหล่งควคำมสคับสนวกุล่นวคำยและควคำมทกุกขร์ลคคำบคำกทบีที่ตคำมมคำ พวกสคำวกกร็มบีโอกคำสระลซกถซงถข้อยคคคำของ
พระเยซถูทบีที่ถถูกบคันทซกในทบีที่นบีนี้บล่อยครคันี้ง

ขข้อ 21: “เพพที่อเขาททนี้งหลายจะไดด้เปป็นอทนหนขที่งอทนเดทยวกทน ดทงททที่พระองคห์คพอพระบริดาทรงสถริตในขด้า
พระองคห์ และขด้าพระองคห์ในพระองคห์ เพพที่อใหด้เขาเปป็นอทนหนขที่งอทนเดทยวกทนกทบพระองคห์และกทบขด้าพระองคห์ดด้วย 
เพพที่อโลกจะไดด้เชพที่อวข่าพระองคห์ทรงใชด้ขด้าพระองคห์มา”

มคันคงเปป็นเรอที่องงล่คำยกวล่คำสคคำหรคับสริบเอก็ดคนนทนี้นทบีที่จะเปป็นหนซที่งเดบียวกคัน หคำกเทบียบกคับครลิสตจคักรวคันนบีนี้ เพรคำะ
วล่คำครลิสตจคักรไดข้เตลิบโตขซนี้นแลข้ว และยลิที่งมบีจคคำนวนมคำกเทล่คำไร มคันกร็ยลิที่งยคำกมคำกขซนี้นเทล่คำนคันี้นทบีที่จะเปป็นหนซที่งเดบียวกคันใน
ควคำมคลิด วลิญญคำณ และจกุดประสงคร์ พระเยซถูกคคำลคังอธลิษฐคำนในทบีที่นบีนี้เพอที่อทบีที่ทกุกคนทบีที่รวมกคันเปป็นครลิสตจคักรจะไดข้มบี
ควคำมคลิดอยล่คำงเดบียวกคัน มบีใจอยล่คำงเดบียวกคัน มบีกคำรปฏลิบคัตลิอยล่คำงเดบียวกคัน มบีหลคักคคคำสอนอยล่คำงเดบียวกคัน ถถูกรวมเขข้คำ
ดข้วยกคันในควคำมเปป็นหนซที่งเดบียวกคันเหมออนกคับทบีที่พระบลิดคำ พระบกุตร และพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ทรงเปป็นหนซที่งเดบียวกคัน
เมอที่อผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยมบีควคำมคลิดอยล่คำงเดบียวกคันและพรข้อมเพรบียงกคัน คนไมล่นคับถออพระเจข้คำกร็จะหมคำยเหตกุวล่คำเรคำเปป็นผถูข้ทบีที่
ถถูกสรข้คำงใหมล่แลข้วในพระเยซถูครลิสตร์ เปป็นพลเมอองของอบีกโลกหนซที่ง เปป็นคนตล่คำงถลิที่นและนคักเดลินทคำงบนแผล่นดลินโลก

แนล่นอนวล่คำควคำมเปป็นหนซที่งเดบียวกคันระหวล่คำงพระบลิดคำ พระบกุตรและพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์จะไมล่มบีวคันถซูกไดด้
มาจรริงๆโดยผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำย แตล่เรคำตข้องพากเพทยรเพอที่อใหข้ไดข้ควคำมเปป็นหนซที่งเดบียวกคันแบบนคันี้น โอข้ ใชล่แลข้วครคับ ควคำม
เปป็นหนซที่งเดบียวกคันสามารถมบีไดข้ เคลร็ดลคับของควคำมเปป็นหนซที่งเดบียวกคันเชล่นนคันี้นคออ เหมออนกคับทบีที่พระเยซถูตรคัสไวข้ “เพอที่อ
ใหข้เขคำเปป็นอคันหนซที่งอคันเดบียวกคันกคับพระองคร์และกคับขข้คำพระองคร์” ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วอยถูล่ในพระครลิสตร์
และพระครลิสตร์ทรงอยถูล่ในผถูข้เชอที่อ และเมอที่อเรคำเปป็นหนซที่งเดบียวกคันในพระองคร์ เรคำกร็สคำมคำรถมบีควคำมเปป็นหนซที่งเดบียวกคัน
ซซที่งกคันและกคันไดข้



ผมเชอที่อวล่คำควคำมหมคำยทบีที่ลซกซซนี้งกวล่คำในทบีที่นบีนี้อข้คำงอลิงถซงควคำมเปป็นหนซที่งเดบียวกคันในครลิสตจคักรภคำคพคันธสคัญญคำ
ใหมล่-ควคำมเปป็นหนซที่งเดบียวกคันระหวล่คำงยลิว คนตล่คำงชคำตลิ และคนทกุกชนชคันี้น เรคำทคุกคนเปป็นหนซที่งเดบียวกคัน กคคำแพงทบีที่กคันี้น
กลคำงนคันี้นไดข้ถถูกพคังลงแลข้ว ในเอเฟซคัส 2:11-18 เปคำโลเขบียนไวข้วล่คำ:

“เหตกุฉะนคันี้นทล่คำนจงระลซกวล่คำ เมอที่อกล่อนทล่คำนเคยเปป็นคนตล่คำงชคำตลิตคำมเนอนี้อหนคัง และพวกทบีที่รคับพลิธบีเขข้คำสกุหนคัต
ซซที่งกระทคคำแกล่เนอนี้อหนคังดข้วยมออเคยเรบียกทล่คำนวล่คำ เปป็นพวกทบีที่มลิไดข้เขข้คำสกุหนคัต จงระลซกวล่คำ ครคันี้งนคันี้นทล่คำนทคันี้งหลคำยเปป็นคน
อยถูล่นอกพระครลิสตร์ ขคำดจคำกกคำรเปป็นพลเมอองอลิสรคำเอลและไมล่มบีสล่วนในบรรดคำพคันธสคัญญคำซซที่งทรงสคัญญคำไวข้นคันี้น 
ไมล่มบีทบีที่หวคัง และอยถูล่ในโลกปรคำศจคำกพระเจข้คำ แตล่บคัดนบีนี้ในพระเยซถูครลิสตร์ ทล่คำนทคันี้งหลคำยซซที่งเมอที่อกล่อนอยถูล่ไกลไดข้เขข้คำมคำ
ใกลข้โดยพระโลหลิตของพระครลิสตร์

“เพราะวข่าพระองคห์ทรงเปป็นสทนตริสตุขของเรา เปป็นผซูด้ทรงกระททาใหด้ททนี้งสองฝฝ่ายเปป็นอทนหนขที่งอทนเดทยวกทน 
และทรงรมืนั้อกทาแพงทอียิ่กลันั้นระหวว่างสองฝฝ่ายลง และไดข้ทรงกคคำจคัดกคำรซซที่งเปป็นปฏลิปฝักษร์กคันในเนอนี้อหนคังของพระองคร์ 
คออกฎของพระบคัญญคัตลิซซที่งใหข้ถออศบีลตล่คำงๆนคันี้น เพอที่อจะกระทคคำใหข้ทคันี้งสองฝฝ่คำยเปป็นคนใหมข่คนเดทยวในพระองคร์ เชล่นนคันี้น
แหละจซงทรงกระทคคำใหข้เกลิดสคันตลิสกุข และเพอที่อพระองคร์จะทรงกระทคคำใหข้ทคันี้งสองพวกคอนดบีกคับพระเจข้คำ เปป็นกาย
เดอียวโดยกคำงเขนซซที่งเปป็นกคำรทคคำใหข้กคำรเปป็นปฏลิปฝักษร์ตล่อกคันหมดสลินี้นไป และพระองคร์ไดข้เสดร็จมคำประกคำศสคันตลิสกุขแกล่
ทล่คำนทบีที่อยถูล่ไกล และแกล่คนทบีที่อยถูล่ใกลข้ เพรคำะวล่คำพระองคร์ทรงทคคำใหข้เรคำทคันี้งสองพวกมบีโอกคำสเขข้คำเฝป้คำพระบลิดคำ โดยพระ
วริญญาณองคห์เดทยวกทน”

“เพพที่อโลกจะไดด้รซูด้วข่าพระองคห์ทรงใชด้ขด้าพระองคห์มา” นบีที่คออเหตกุผลหลคักทบีที่ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยควรเปป็นนนี้คคำหนซที่งใจ
เดบียวกคันและสมคัครสมคำนสคำมคัคคบี พระเยซถูตรคัสวล่คำ “ถข้คำเจข้คำทคันี้งหลคำยรคักกคันและกคัน ดคังนบีนี้แหละคนทคันี้งปวงกร็จะรถูข้ไดข้วล่คำ
เจข้คำทคันี้งหลคำยเปป็นสคำวกของเรคำ” (ยอหร์น 13:35) เมอที่อครลิสเตบียนทคันี้งหลคำยอคำศคัยอยถูล่ดข้วยกคันในควคำมเปป็นนนี้คคำหนซที่งใจ
เดบียวกคัน สคันตลิสกุข และควคำมรคักฉคันพบีที่นข้อง โลกกร็รคับรถูข้วล่คำเรคำไดข้อยถูล่กคับพระเยซถูและเรคำ “แตกตล่คำง” แตล่เมอที่อผถูข้คนในค
รลิสตจคักรทะเลคำะเบคำะแวข้งกคัน ไมล่ลงรอยกคันและแตกแยกกคัน ชคำวโลกกร็เฝป้คำมองดข้วยควคำมเหยบียดหยคำมและ
ประกคำศวล่คำคนไมล่เชอที่อทคันี้งหลคำยกร็ “ดบีพอๆกคับ” พวกสมคำชลิกครลิสตจคักร เมอที่อบรรดคำคนทบีที่ยคังไมล่รอดเหร็นผถูข้คนทบีที่อกุทลิศ
ตคัว ถวคำยตคัว และเปปปี่ยมดข้วยพระวลิญญคำณอคำศคัยอยถูล่ดข้วยกคันในควคำมรคักและควคำมเปป็นนนี้คคำหนซที่งใจเดบียวกคัน พวกเขคำกร็
ตระหนคักถซงขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำพระเจข้คำทรงอยถูล่ทล่คำมกลคำงควคำมเปป็นนนี้คคำหนซที่งใจเดบียวกคันเชล่นนคันี้น ผมกลล่คำวไปหลคำยครคันี้ง
แลข้วในกคำรประชกุมตล่คำงๆของผมวล่คำพวกคนคข้คำสกุรคำและพวกอคันธพคำลไมล่ใชล่ผถูข้ทบีที่ขคัดขวคำงอกุดมกคำรณร์ของพระครลิสตร์ 
บรรดาสมาชริกครริสตจทกรททที่บทงเกริดใหมข่แลด้วตข่างหากททที่เปป็นโฆษณาไมข่ไดด้เรพที่องใหด้แกข่พระเยซซูเพรคำะวลิธบีกคำรใชข้ชบีวลิตของ
พวกเขคำ สถคำนทบีที่ๆพวกเขคำไป และจลิตวลิญญคำณทบีที่พวกเขคำแสดงออกในกลิจกรรมประจคคำวคันของพวกเขคำ!

สบีที่ครคันี้งในคคคำอธลิษฐคำนนบีนี้พระเยซถูตรคัสถซงควคำมเปป็นนนี้คคำหนซที่งใจเดบียวกคันทล่คำมกลคำงผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำย (หมคำยเหตกุ
ขข้อ 11,21,22 และ 23) แนล่นอนวล่คำมคันตข้องเปป็นเรอที่องสคคำคคัญ ผมเสนอแนะอบีกครคันี้งวล่คำพระองคร์ทรงหมคำยถซงกคำรแบล่ง
แยกทบีที่เคยมบีอยถูล่ระหวล่คำงพวกยลิวกคับพวกคนตล่คำงชคำตลิ และบคัดนบีนี้พระองคร์ประทคับนคัที่งอยถูล่ ณ เบอนี้องขวคำพระหคัตถร์ของ
พระเจข้คำเพอที่อทคคำกคำรวลิงวอนเผอที่อทกุกคน พระองคร์กคคำลคังเรบียกผถูข้คนกลกุล่มหนซที่งออกมคำ “เพอที่อจะกระทคคำใหข้ทคันี้งสองฝฝ่คำย
เปป็นคนใหมล่คนเดบียวในพระองคร์ เชล่นนคันี้นแหละจซงทรงกระทคคำใหข้เกลิดสคันตลิสกุข” (อฟ. 2:15)



ขข้อ 22: “เกทยรตริซขที่งพระองคห์ไดด้ประทานแกข่ขด้าพระองคห์ ขด้าพระองคห์ไดด้มอบใหด้แกข่เขา เพพที่อเขาจะไดด้เปป็น
อทนหนขที่งอทนเดทยวกทน ดทงททที่พระองคห์กทบขด้าพระองคห์เปป็นอทนหนขที่งอทนเดทยวกทนนทนี้น”

มบีกคำรทวนซนี้คคำในทบีที่นบีนี้ถซงควคำมปรคำรถนคำขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำทบีที่อยคำกใหข้มบีควคำมเปป็นนนี้คคำหนซที่งใจ
เดบียวกคันทล่คำมกลคำงผถูข้คนของพระองคร์ พระองคร์ทรงประกคำศวล่คำ (เพอที่อผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยจะเปป็นหนซที่งเดบียวกคัน) “ขข้คำ
พระองคร์ประทคำนใหข้แกล่พวกเขคำ คออเกบียรตลิซซที่งพระเจข้คำพระบลิดคำนลิรคันดรร์ไดข้ประทคำนใหข้แกล่ขข้คำพระองคร์” นคัก
อรรถคำธลิบคำยพระคคัมภบีรร์ทบีที่โดดเดล่นหลคำยทล่คำนรถูข้สซกงกุนงงและเสนอควคำมเหร็นทบีที่แตกตล่คำงกคันหลคำยประกคำรเกบีที่ยวกคับ
ควคำมหมคำยทบีที่แนล่ชคัดของ “เกทยรตริซขที่งพระองคห์ไดด้ประทานแกข่ขด้าพระองคห์” เมอที่อพลิจคำรณคำสล่วนทข้คำยของพระคคคำขข้อนบีนี้ 
ผมเหร็นวล่คำพระเยซถูกคคำลคังตรคัสในทบีที่นบีนี้ถซงการประทานพระวริญญาณในวคันเพร็นเทคอสตร์ ในเอเฟซคัส 4:3 เปคำโลกลล่คำว
ถซง “ควคำมเปป็นนนี้คคำหนซที่งใจเดบียวของพระวลิญญคำณ” และ 1 เปโตร 4:14 กลล่คำวถซง “พระวลิญญคำณแหล่งสงล่คำรคำศบี” 
จคำกนคันี้นเปคำโลเขบียนถซงผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยในเมอองโครลินธร์วล่คำ:

“มลิใชล่เรคำจะคลิดถออวล่คำสลิที่งหนซที่งสลิที่งใดเกลิดจคำกควคำมสคำมคำรถของเรคำเอง แตล่วล่คำควคำมสคำมคำรถของเรคำมคำจคำก
พระเจข้คำ พระองคร์จซงทรงโปรดประทคำนใหข้เรคำสคำมคำรถเปป็นผถูข้ปฏลิบคัตลิไดข้ตคำมพคันธสคัญญคำใหมล่ มลิใชล่ตคำมตคัวอคักษร แตล่
ตคำมพระวลิญญคำณ ดข้วยวล่คำตคัวอคักษรนคันี้นประหคำรใหข้ตคำย แตล่พระวลิญญคำณนคันี้นประทคำนชบีวลิต แตล่ถข้คำกคำรปฏลิบคัตลิทบีที่นคคำ
ไปถซงควคำมตคำยตคำมตคัวอคักษรซซที่งไดข้เขบียนและจคำรซกไวข้ทบีที่แผล่นศลิลคำนคันี้น ยคังมบีรคัศมบี จนชนชคำตลิอลิสรคำเอลไมล่สคำมคำรถจข้อง
มองหนข้คำของโมเสสไดข้เพรคำะรคัศมบีจคำกใบหนข้คำของทล่คำนซซที่งเปป็นรคัศมบีทบีที่กคคำลคังเสอที่อมสถูญไป ดคังนคันี้นกคำรปฏลิบคัตลิตคำมพระ
วลิญญคำณจะไมล่มบีรคัศมบียลิที่งกวล่คำนคันี้นอบีกหรออ เพรคำะวล่คำถข้คำกคำรรคับใชข้สคคำหรคับปรคับโทษยคังมบีรคัศมบี กคำรรคับใชข้สคคำหรคับควคำม
ชอบธรรมกร็ยลิที่งมบีรคัศมบีมคำกกวล่คำนคันี้นอบีก อคันทบีที่จรลิงรคัศมบีซซที่งไดข้ทรงประทคำนใหข้นคันี้นกร็อคับแสงไปแลข้ว เพรคำะถถูกรคัศมบีอคันเลลิศ
ประเสรลิฐนคันี้นไดข้สล่องขล่มเสบียหมด เพรคำะถข้คำสลิที่งทบีที่ไดข้จคำงไปยคังเคยมบีรคัศมบีถซงเพบียงนคันี้น สลิที่งซซที่งจะดคคำรงอยถูล่กร็จะมบีรคัศมบีมคำก
ยลิที่งกวล่คำนคันี้นอบีก” (2 คร. 3:5-11) 

ผถูข้เชอที่อทกุกคนเปป็นผถูข้ถออครองพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ (รม. 8:9) เรคำถถูกนคับวล่คำชอบธรรมแลข้ว (บคังเกลิดจคำกพระ
วลิญญคำณแลข้ว) เมอที่อเรคำเชอที่อในพระรคำชกลิจทบีที่เสรร็จสลินี้นแลข้วของพระเยซถู (รม. 5:1; ยน. 3:5) เรคำทรคำบดข้วยวล่คำ “ผถูข้ทบีที่
พระองคร์ทรงโปรดใหข้เปป็นผถูข้ชอบธรรม พระองคร์กร็ทรงโปรดใหข้มบีสงล่คำรคำศบีดข้วย” (รม. 8:30) กรกุณคำสคังเกตวล่คำพระ
คคัมภบีรร์ไมล่ไดข้กลล่คำววล่คำเรคำจะถผกทคคำใหข้มบีสงล่คำรคำศบี ณ วคันหนซที่งในอนคำคต แตล่ “พระองคร์กร็ทรงโปรดใหข้มบีสงล่คำรคำศบีแลด้ว
ดข้วย (glorified)” คทากรริยารซูปอดทต นคัที่นคออ กคำรทคคำใหข้มบีสงล่คำรคำศบีในอนคำคตของผถูข้เชอที่อทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วเปป็นเรอที่องทบีที่
แนล่นอนรคำวกคับวล่คำมคันไดข้สคคำเรร็จลกุลล่วงแลข้ว! เมอที่อเรคำเหร็นพระองคร์ เรคำจะเปป็นเหมออนพระองคร์ (1 ยอหร์น 3:2)

นบีที่ไมล่ใชล่ควคำมคลิดเหร็นของมนกุษยร์: มคันเปป็นพระวจนะของพระเจด้าทบีที่ชคัดเจนและเขข้คำใจไดข้ เรคำไดข้รคับควคำม
รอดโดยพระคกุณของพระเจข้คำ และพระคกุณกลคำยเปป็นของเรคำโดยควคำมเชอที่อ เรคำถถูกนทบวข่าชอบธรรมโดยควคำมเชอที่อ 
เรคำดทาเนรินโดยควคำมเชอที่อ และสริที่งใดกก็ตามททที่ไมว่ไดทเกริดจากความเชพที่อกก็เปป็นบาป ฮบีบรถู 11:1 นลิยคำมควคำมเชอที่อวล่คำเปป็น 
“ควคำมแนล่ใจในสลิที่งทบีที่เรคำหวคังไวข้ เปป็นหลคักฐคำนมคัที่นใจวล่คำ สลิที่งทบีที่ยคังไมล่ไดข้เหร็นนคันี้นมบีจรลิง” มคันเปป็นสลิทธลิโดยกคคำเนลิดฝฝ่คำย
วลิญญคำณของเรคำทบีที่จะมบีควคำมมคัที่นใจอคันเปปปี่ยมสกุขในกคำรไถล่และชคัยชนะ-และมากกวข่านทนี้อทก: มคันยคังเปป็นสลิทธลิโดย
กคคำเนลิดฝฝ่คำยวลิญญคำณของเรคำดข้วยทบีที่จะมบีควคำมมคัที่นใจอคันเปปปี่ยมสกุขในกคำรไดข้รคับสงล่คำรคำศบี อคัครทถูตเปคำโลไดข้กลล่คำวในทบีที่นบีนี้
อบีกครคันี้ง:



“ถข้คำพระวลิญญคำณของพระเจข้คำทรงสถลิตอยถูล่ในทล่คำนทคันี้งหลคำยจรลิงๆแลข้ว ทล่คำนกร็มลิไดข้อยถูล่ฝฝ่คำยเนอนี้อหนคัง แตล่อยถูล่
ฝฝ่คำยพระวลิญญคำณ แตล่ถข้คำผถูข้ใดไมล่มบีพระวลิญญคำณของพระครลิสตร์ ผถูข้นคันี้นกร็ไมล่เปป็นของพระองคร์ และถข้คำพระครลิสตร์อยถูล่ใน
ทล่คำนทคันี้งหลคำยแลข้ว รล่คำงกคำยกร็ตคำยไปเพรคำะบคำป แตล่จลิตวลิญญคำณกร็มบีชบีวลิตเพรคำะควคำมชอบธรรม แตล่ถข้คำพระ
วลิญญคำณของพระองคร์ ผถูข้ทรงชกุบใหข้พระเยซถูเปป็นขซนี้นมคำจคำกควคำมตคำยทรงสถลิตอยถูล่ในทล่คำนทคันี้งหลคำย พระองคห์ผซูด้ทรง
ชตุบใหด้พระครริสตห์เปป็นขขนี้นมาจากความตายแลด้วนทนี้น จะทรงกระททาใหทกายซถึยิ่งตทองตายของทว่าน เปป็นขถึนั้นมาใหมว่
ดทวย โดยพระวริญญาณของพระองคห์ซขที่งทรงสถริตอยซูข่ในทข่านททนี้งหลาย” (รม. 8:9-11)

ควคำมเปป็นหนซที่งเดบียวกคันระหวล่คำงพระเยซถูกคับผถูข้เชอที่อกล่อใหข้เกลิดสงล่คำรคำศบีทบีที่เรคำชอที่นชมยลินดบีในทบีที่นบีนี้และสงล่คำรคำศบีทบีที่
เรคำจะไดข้รคับในควคำมเตร็มบรลิบถูรณร์ของมคัน ซซที่งเหมออนกคับสงล่คำรคำศบีของพระองคร์เลยดข้วยซนี้คคำ เพรคำะวล่คำเมอที่อเรคำเหต็น
พระองคร์ เรคำจะเปป็นเหมออนพระองคร์

ขข้อ 23: “ขด้าพระองคห์อยซูข่ในเขา และพระองคห์ทรงอยซูข่ในขด้าพระองคห์ เพพที่อเขาททนี้งหลายจะไดด้เปป็นอทนหนขที่ง
อทนเดทยวกทนอยข่างสมบซูรณห์ และเพพที่อโลกจะไดด้รซูด้วข่าพระองคห์ทรงใชด้ขด้าพระองคห์มา และพระองคห์ทรงรทกเขาเหมพอน
ดทงททที่พระองคห์ทรงรทกขด้าพระองคห์” 

ขข้อ 21 และ 22 กลล่คำวถซงควคำมเปป็นนนี้คคำหนซที่งใจเดบียวกคันและกคำรทคคำใหข้มบีสงล่คำรคำศบีของผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำย-ควคำม
เปป็นนนี้คคำหนซที่งใจเดบียวกคันบนแผล่นดลินโลก และกคำรทคคำใหข้มบีสงล่คำรคำศบีในควคำมครบบรลิบถูรณร์ของมคันเมอที่อพระเยซถูเสดร็จ
กลคับมคำเพอที่อรคับครลิสตจคักรของพระองคร์ ครคำวนบีนี้ในขข้อทบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่พระองคร์ตรคัสตล่อไปวล่คำ:

“ขด้าพระองคห์อยซูข่ในเขา...” ในโคโลสบี 1:27 เรคำอล่คำนวล่คำ “พระครลิสตร์ในทล่คำนทคันี้งหลคำย อคันเปป็นทบีที่หวคังแหล่ง
สงล่คำรคำศบี”

“และพระองคห์ทรงอยซูข่ในขด้าพระองคห์” ในยอหร์น 10:30 พระเยซถูตรคัสวล่คำ “เรคำกคับพระบลิดคำของเรคำเปป็น
อคันหนซที่งอคันเดบียวกคัน” จคำกนคันี้นใน 2 โครลินธร์ 5:19 เรคำถถูกบอกวล่คำพระเจข้คำทรงอยถูล่ในพระครลิสตร์ โดยทคคำใหข้โลกคอนดบี
กคันกคับพระองคร์เอง

“เพพที่อเขาททนี้งหลายจะไดด้เปป็นอทนหนขที่งอทนเดทยวกทนอยข่างสมบซูรณห์” นบีที่รวมเขข้คำไวข้ไมล่เพบียงสลิบเอร็ดคนนคันี้น แตล่ผถูข้
เชอที่อทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วทคุกคน มนกุษยร์ภคำยในถถูกทคคำใหข้สมบถูรณร์แบบทคันทบีตอนทบีที่รคับกคำรบคังเกลิดใหมล่: “…ซซที่งบคังเกลิดจคำก
พระวลิญญคำณกร็คออจลิตวลิญญคำณ” (ยอหร์น 3:6) และแนล่นอนวล่คำสล่วนของมนกุษยร์ทบีที่ถถูกใหข้บคังเกลิดโดยพระวลิญญคำณ
บรลิสกุทธลิธิ์นคันี้นสมบถูรณร์แบบแลข้ว แตล่เมอที่อบกุคคลใดกลคำยเปป็นผถูข้เชอที่อ เขคำกร็มบีสองสภคำพ เขคำเปป็นคนใหมล่แลข้ว-แตล่เขคำยคังมบี
ชบีวลิตอยถูล่ในพลคับพลคำแหล่งเนอนี้อหนคัง นคัที่นคออเหตกุผลทบีที่เปคำโลกลล่คำววล่คำ “เหตกุฉะนคันี้นคนทบีที่คลิดวล่คำตคัวเองมคัที่นคงดบีแลข้ว กร็จง
ระวคังใหข้ดบี กลคัววล่คำจะลข้มลง” (1 คร. 10:12) แตล่มบีชคัยชนะ เรคำเปป็นมคำกกวล่คำผถูข้พลิชลิตโดยทคำงพระครลิสตร์ (1 คร. 
10:13; รม. 8:31-39) ควคำมสมบถูรณร์แบบนบีนี้จะบรรลกุถซงควคำมครบบรลิบถูรณร์ของมคันเมอที่อพระเยซถูเสดร็จมคำรคับครลิสต
จคักร จคำกนคันี้นเรคำจะไมล่เพบียงสมบถูรณร์แบบในมนตุษยห์ภายในเทล่คำนคันี้น เรคำจะมบีรข่างกายทบีที่สมบถูรณร์แบบเชล่นกคันเหมออน
กคับพระกคำยทบีที่ไดข้รคับสงล่คำรคำศบีแลข้วของพระเยซถู เปคำโลกลล่คำวถซงเวลคำนคันี้นเมอที่อเรคำทกุกคน “จะบรรลกุถซงความเปป็นนนี้ทา
หนขที่งใจเดทยวกทนในความเชพที่อและในควคำมรถูข้ถซงพระบกุตรของพระเจข้คำ จนกวว่าเราจะโตเปป็นผผทใหญว่เตก็มทอียิ่คพอเตก็มถขง
ขนาดความไพบซูลยห์ของพระครริสตห์!” (อฟ. 4:13)



เรคำรถูข้วล่คำเมอที่อครลิสตจคักรถถูกมอบถวคำยแดล่พระเยซถูครลิสตร์เจข้คำ มคันจะเปป็น “ครลิสตจคักรทบีที่มบีสงล่คำรคำศบี... ไมล่มบีจกุด
ดล่คำงพรข้อย รลินี้วรอย หรออมลทลินใดๆเลย แตล่บรลิสกุทธลิธิ์ปรคำศจคำกตคคำหนลิ” (อฟ. 5:27)

ในฮบีบรถู 11:40 เปคำโลกลล่คำวถซงเหลล่คำวลิสกุทธลิชนสมคัยพคันธสคัญญคำเดลิม: “ดข้วยวล่คำพระเจข้คำทรงจคัดเตรบียมกคำร
อยล่คำงดบีกวล่คำไวข้สคคำหรคับเรคำทคันี้งหลคำย เพพที่อไมข่ใหด้เขาททนี้งหลายถขงทอียิ่สทาเรก็จนอกจากเรา”

เมอที่อครลิสตจคักรครบบรลิบถูรณร์และถถูกรคับขซนี้นไปพบกคับพระเยซถูในหมถูล่เมฆในฟป้คำอคำกคำศ มคันจะเปป็นครลิสตจคักร
ททที่สมบซูรณห์แบบซซที่งปรคำศจคำกรลินี้วรอยหรออดล่คำงพรข้อยใดๆทคันี้งนคันี้น เมอที่อนคันี้นจะมบีความเปป็นหนขที่งเดทยวกทนอทนสมบซูรณห์แบบ 
และเรคำจะอคำศคัยอยถูล่ในนครขคำวดกุจมกุกดคำอคันเปปปี่ยมสงล่คำรคำศบีนคันี้นทบีที่ขณะนบีนี้พระเยซถูกคคำลคังจคัดเตรบียมสคคำหรคับเจข้คำสคำวของ
พระองคร์ “เมอที่อพระครลิสตร์ผถูข้ทรงเปป็นชบีวลิตของเรคำจะทรงปรคำกฏ ขณะนทนี้นทข่านกก็จะปรากฏพรด้อมกทบพระองคห์ใน
สงข่าราศทดด้วย” (คส. 3:4)

เปคำโลเขบียนถซงชคำวเมอองเธสะโลนลิกคำเกบีที่ยวกคับเวลคำนคันี้น “เมอที่อพระองคร์จะเสดร็จมคำเพอที่อรคับเกบียรตลิในพวกวลิ
สกุทธลิชนของพระองคร์ และเพอที่อใหข้เปป็นทบีที่อคัศจรรยร์ใจแกล่คนทคันี้งปวงทบีที่เชอที่อ...” (2 ธส. 1:10)

“และพระองคห์ทรงรทกเขาเหมพอนดทงททที่พระองคห์ทรงรทกขด้าพระองคห์” มบีถข้อยคคคำไมล่เพบียงพอในทกุกภคำษคำของ
ทคันี้งโลกทบีที่จะอธลิบคำยควคำมลนี้คคำลซกของคคคำตรคัสนบีนี้ไดข้แมข้เพบียงเศษเสบีนี้ยวหนซที่ง! เหตกุผลทบีที่พระเจข้คำทรงรคักเราเหมออนอยล่คำงทบีที่
พระองคร์ทรงรคักพระเยซผกร็คออ เพรคำะพระรคำชกลิจทบีที่เสรร็จสลินี้นแลข้วของพระครลิสตร์ทบีที่ทรงกระทคคำเพอที่อเรคำ ทกุกสลิที่งทบีที่เรคำ
เพลลิดเพลลินในควคำมรอด ผลและประโยชนร์ทกุกอยล่คำงของมคัน ลข้วนเกลิดขซนี้นเพรคำะคกุณควคำมดบีแหล่งกคำรทรงพระชนมร์ 
กคำรสลินี้นพระชนมร์ กคำรถถูกฝฝัง และกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ของพระเยซถู พระเจข้คำทรงชล่วยเรคำใหข้รอดเพรคำะเหร็นแกล่พระ
ครลิสตร์ (อฟ. 4:32) พระเจข้คำ “ทรงบคันดคำลใหข้เรคำเปป็นทบีที่ชอบพระทคัย ในผถูข้ทรงเปป็นทบีที่รคักของพระองคร์” (อฟ. 1:6) 
“เพรคำะวล่คำเรคำเปป็นฝปพระหคัตถร์ของพระองคร์ ทบีที่ทรงสรข้คำงขซนี้นในพระเยซถูครลิสตร์ เพอที่อใหข้ประกอบกคำรดบีซซที่งพระเจข้คำไดข้
ทรงดคคำรลิไวข้ลล่วงหนข้คำเพอที่อใหข้เรคำดคคำเนลินตคำมนคันี้น” (อฟ. 2:10) 

เรคำถถูกไถล่ ไดข้รคับกคำรอภคัยโทษ ถถูกนคับวล่คำชอบธรรม ถถูกชคคำระแยกตคันี้งใหข้บรลิสกุทธลิธิ์ ถถูกทคคำใหข้เปป็นคนชอบธรรม
และไดด้รทบสงข่าราศทแลด้วในและโดยทคำงพระรคำชกลิจทบีที่เสรร็จสลินี้นแลข้วของพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำ พระเจข้คำพระบลิดคำทรงรคัก
พระเยซถูในฐคำนะเปป็นแบบพระฉคำยของพระองคร์-“พระบกุตรทรงเปป็นแสงสะทข้อนสงล่คำรคำศบีของพระเจข้คำ และทรงมบี
สภคำวะเปป็นพลิมพร์เดบียวกคันกคับพระองคร์” (ฮบ. 1:3) แตล่บคัดนบีนี้จงฟฝังถข้อยคคคำเหลล่คำนบีนี้เกบีที่ยวกคับผซูด้เชพที่อททนี้งหลาย: “อยล่คำพถูด
มกุสคำตล่อกคันเพรคำะวล่คำทล่คำนไดข้ถอดทลินี้งมนกุษยร์เกล่คำกคับกคำรปฏลิบคัตลิของมนกุษยร์นคันี้นเสบียแลข้ว และไดข้สวมมนกุษยร์ใหมล่ทบีที่กคคำลคัง
ทรงสรข้คำงขซนี้นใหมล่ในควคำมรถูข้ตามแบบพระฉายของพระองคห์ผผทไดททรงสรทางขซนั้นนยันั้น” (คส. 3:9,10)

พระเจข้คำทรงรคักพระเยซถูในฐคำนะพระบกุตรทบีที่บคังเกลิดมคำองคร์เดบียวของพระองคร์ พระองคร์ทรงรคักเราในฐคำนะ
“บกุตรทบีที่รคัก” (อฟ. 5:1) ในเยเรมบียร์ 31:3 เรคำอล่คำนวล่คำ “พระเยโฮวคำหร์ทรงปรคำกฏแกล่ขข้คำพเจข้คำแตล่กล่อน ตรคัสวล่คำ ‘เรา
ไดด้รทกเจด้าดด้วยความรทกนริรทนดรห์...” พระเจข้คำพระบลิดคำทรงรคักพระเยซถูดข้วย “ควคำมรคักนลิรคันดรร์” และพระองคร์ทรงรคัก
เรคำดข้วยควคำมรคักแบบเดบียวกคัน ในยอหร์น 13:1 เรคำถถูกบอกวล่คำ “พระองคร์ทรงรคักพวกของพระองคร์ซซที่งอยถูล่ในโลกนบีนี้ 
พระองคร์ทรงรคักเขคำจนถซงทบีที่สกุด” และในมคำลคำคบี 3:6 เรคำอล่คำนวล่คำ “เราคมือพระเยโฮวาหรไมว่มอีผลันแปร”



ควคำมจรลิงอคันยลิที่งใหญล่เหลล่คำนบีนี้นคคำกคำรใหข้ควคำมมคัที่นใจและกคำรปลอบประโลมใจมคำสถูล่บกุตรทคันี้งหลคำยของ
พระเจข้คำ ซซที่งเปป็นทบีที่เกลบียดชคังและถถูกขล่มเหงโดยโลกทบีที่ชคัที่วรข้คำย! ชล่คำงปลอบประโลมใจจรลิงๆทบีที่ไดข้รถูข้วล่คำพระเจข้คำพระบลิดคำ
ทรงรคักเราเหมออนกคับทบีที่พระองคร์ทรงรคักพระบกุตรทบีที่บคังเกลิดมคำองคร์เดบียวของพระองคร์

อคำจเปป็นกคำรดบีทบีที่จะเตออนควคำมจคคำผถูข้อล่คำนทคันี้งหลคำยของเรคำวล่คำครลิสตจคักรทบีที่พระเยซถูทรงอธลิษฐคำนอยล่คำง
รข้อนรนเพอที่อควคำมเปป็นนนี้คคำหนซที่งใจเดบียวกคันของพวกเขคำนคันี้นไมล่ใชล่ครริสตจทกรทด้องถริที่นททที่ปรากฏแกข่ตา มคันคออครลิสตจคักร
ของพระเจข้คำผถูข้ทรงพระชนมร์อยถูล่ (กลิจกคำร 20:28) ครลิสตจคักรทบีที่พระองคร์ทรงอธลิษฐคำนเผอที่อคออครลิสตจคักรทบีที่เปคำโลพถูด
ถซงในเอเฟซคัส 5:25-32:

“ฝฝ่คำยสคำมบีกร็จงรคักภรรยคำของตน เหมออนอยล่คำงทบีที่พระครลิสตร์ทรงรคักครลิสตจคักร และทรงประทคำนพระองคร์
เองเพอที่อครลิสตจคักร เพอที่อพระองคร์จะไดข้ทรงแยกตคันี้งไวข้ และชคคำระครลิสตจคักรนคันี้นใหข้บรลิสกุทธลิธิ์โดยกคำรลข้คำงดข้วยนนี้คคำโดย
พระวจนะ เพอที่อพระองคร์จะไดข้ทรงมอบครลิสตจคักรทบีที่มบีสงล่คำรคำศบีแดล่พระองคร์เอง ไมล่มบีจกุดดล่คำงพรข้อย รลินี้วรอย หรออมล
ทลินใดๆเลย แตล่บรลิสกุทธลิธิ์ปรคำศจคำกตคคำหนลิ เชล่นนคันี้นแหละ สคำมบีจซงควรจะรคักภรรยคำของตนเหมออนรคักกคำยของตนเอง 
ผถูข้ทบีที่รคักภรรยคำของตนกร็รคักตนเอง เพรคำะวล่คำไมล่มบีผถูข้ใดเกลบียดชคังเนอนี้อหนคังของตนเอง มบีแตล่เลบีนี้ยงดถูและทะนกุถนอม 
เหมออนองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำทรงกระทคคำแกล่ครลิสตจคักร เพรคำะวล่คำเรคำเปป็นอวคัยวะแหล่งพระกคำยของพระองคร์ แหล่งเนอนี้อ
หนคังของพระองคร์ และแหล่งกระดถูกของพระองคร์ ‘เพรคำะเหตกุนบีนี้ผถูข้ชคำยจะจคำกบลิดคำมคำรดคำของเขคำ จะไปผถูกพคันอยถูล่
กคับภรรยคำ และเขคำทคันี้งสองจะเปป็นเนอนี้ออคันเดบียวกคัน’ ขด้อนทนี้เปป็นขด้อลขกลทบททที่สทาคทญมาก แตว่วว่าขทาพเจทาพผดถถึงพระ
ครวิสตรกลับครวิสตจลักร”

พระเยซถูไมล่ไดข้กคคำลคังอธลิษฐคำนขอใหข้ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยเปป็นอคันหนซที่งอคันเดบียวกคันในวรินทยครลิสตจคักร รซูปแบบครลิสต
จคักร หรออการปกครองครลิสตจคักร พระองคร์ไมล่ไดข้กคคำลคังอธลิษฐคำนขอ “ครลิสตจคักรโลก” ในกคำรทบีที่ทกุกนลิกคำยมคำจคับมออ
กคันและเหร็นพข้องตรงกคันในเรอที่องรถูปแบบทบีที่เหมออนกคันของกคำรปกครองและกคำรนมคัสกคำร พระองคร์กคคำลคังอธลิษฐคำน
ขอความเปป็นนนี้ทาหนขที่งใจเดทยวกทนและความประสงคห์อยข่างเดทยวกทน หลคักคคคำสอนตคำมพระคคัมภบีรร์ทบีที่แทข้จรลิง และหลคัก
ปฏลิบคัตลิครลิสเตบียนทบีที่แทข้จรลิง พระองคร์กคคำลคังอธลิษฐคำนเผอที่อผถูข้เชอที่อทคุกคน เพอที่อทบีที่เรคำจะยอมจคคำนน อกุทลิศตคัว และชคคำระตคัว
ใหข้บรลิสกุทธลิธิ์อยล่คำงเตร็มเปปปี่ยมเหลออเกลินจนเรคำจะเปป็นหนซที่งเดบียวกคันในความคริด ในใจ ในความประสงคห์ ในเปฟ้าหมาย 
ถถูกทคคำใหข้เปป็นหนซที่งเดบียวกคันในแบบทบีที่คนไมล่เชอที่อทคันี้งหลคำยจะตข้องจคคำใจกลล่คำวยอมรคับวล่คำพระเยซถูทรงเปป็นพระเมสสลิ
ยคำหร์และพระองคร์ทรงเปป็นพระผถูข้ชล่วยใหข้รอด โดยทบีที่ทรงรคักผถูข้คนของพระองคร์ ชล่วยพวกเขคำใหข้รอด และทรง
พระชนมร์อยถูล่เพอที่อทคคำกคำรวลิงวอนเผอที่อพวกเขคำ!

ขข้อ 24: “พระบริดาเจด้าขด้า ขด้าพระองคห์ปรารถนาใหด้คนเหลข่านทนี้นททที่พระองคห์ไดด้ประทานใหด้แกข่ขด้าพระองคห์ 
อยซูข่กทบขด้าพระองคห์ในททที่ซขที่งขด้าพระองคห์อยซูข่นทนี้นดด้วย เพพที่อเขาจะไดด้เหก็นสงข่าราศทของขด้าพระองคห์ซขที่งพระองคห์ไดด้
ประทานแกข่ขด้าพระองคห์ เพราะพระองคห์ทรงรทกขด้าพระองคห์กข่อนททที่จะทรงสรด้างโลก”

ในทบีที่นบีนี้พระเยซถูทรงทถูลขอเรอที่องสกุดทข้คำยและเปป็นคคคำขอทบีที่สบีที่ในคคคำอธลิษฐคำนของพระองคร์เพอที่อเหลล่คำสคำวก 
พระองคร์ทรงอธลิษฐคำนขอการพริททกษห์รทกษาพวกเขา พระองคร์ทรงอธลิษฐคำนขอการชทาระแยกตทนี้งพวกเขาใหด้บรริสตุทธริธิ์ 
พระองคร์ทรงอธลิษฐคำนขอความเปป็นนนี้ทาหนขที่งใจเดทยวกทนของพวกเขา และบคัดนบีนี้พระองคร์ทรงอธลิษฐคำนขอใหด้พวกเขา
ไดด้อยซูข่กทบพระองคห์ในสงข่าราศท เพอที่อทบีที่พวกเขคำจะรล่วมแบล่งปฝันกคับพระองคร์ในสงล่คำรคำศบีนคันี้น



“ขด้าพระองคห์ปรารถนาใหด้คนเหลข่านทนี้น... อยซูข่กทบขด้าพระองคห์ในททที่ซขที่งขด้าพระองคห์อยซูข่นทนี้นดด้วย” เนอที่องจคำก
พระเยซถูทรงเปป็นหนซที่งเดบียวกคับพระบลิดคำ พระประสงคร์ของพระบลิดคำจซงเปป็นพระประสงคร์ของพระองคห์ และเพรคำะ
พระรคำชกลิจทบีที่เสรร็จสลินี้นแลข้วของพระองคร์ เพรคำะกคำรทคคำใหข้สคคำเรร็จลกุลล่วงแลข้วของพระองคร์ผล่คำนทคำงกคำรสลินี้นพระชนมร์ 
กคำรถถูกฝฝัง และกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ของพระองคร์ พระองคร์จซงทรงมบีสลิทธลิอคันสมบถูรณร์แบบทบีที่จะอธลิษฐคำนวล่คำ “ขข้คำ
พระองคร์ปรารถนา” พระองคร์ไดข้ทรงซอนี้อเหลล่คำสคำวกของพระองคร์แลข้วดข้วยรคำคคำอคันยลิที่งใหญล่แหล่งพระโลหลิตของ
พระองคร์ และพวกเขคำเปป็นของพระองคร์ในฐคำนะเปป็นกรรมสลิทธลิธิ์ทบีที่ถถูกซอนี้อแลข้วของพระองคร์เอง ดคังนคันี้น “ขข้คำพระองคร์
ปรคำรถนคำ” ของพระองคร์จซงตคันี้งอยถูล่บนสลิทธลิแหล่งสวรรคร์ซซที่งถถูกรคับรถูข้ (กรกุณคำอข้คำงอลิงไปยคังกคำรอภลิปรคำยของเรคำเกบีที่ยวกคับ
ขข้อ 4)

คคคำอธลิษฐคำนขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำทบีที่ขอใหข้เรคำไดข้อยถูล่กคับพระองคร์ในทบีที่ๆพระองคร์ทรงอยถูล่กร็ใหข้ควคำม
มคัที่นใจแกล่เรคำเกบีที่ยวกคับทบีที่อคำศคัยนลิรคันดรร์ของเรคำในฐคำนะผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้ว พระเยซถูตรคัสแกล่โจรบน
กคำงเขนคนนคันี้นวล่คำ “เรคำบอกควคำมจรลิงแกล่เจข้คำวล่คำ วคันนบีนี้เจข้คำจะอยถูล่กคับเรคำในเมอองบรมสกุขเกษม” (ลถูกคำ 23:43) เปคำโล
ใหข้ควคำมมคัที่นใจเหลล่คำผถูข้เชอที่อชคำวเมอองเธสะโลนลิกคำวล่คำ “องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำเองจะเสดร็จมคำจคำกสวรรคร์ ดข้วยเสบียงกถูล่กข้อง 
ดข้วยสคคำเนบียงของเทพบดบี และดข้วยเสบียงแตรของพระเจข้คำ และคนททนี้งปวงททที่ตายแลด้วในพระครริสตห์จะเปป็นขขนี้นมา
กข่อน หลทงจากนทนี้นเราททนี้งหลายซขที่งยทงเปป็นอยซูข่และเหลพออยซูข่ จะถซูกรทบขขนี้นไปในเมฆพรด้อมกทบคนเหลข่านทนี้น เพพที่อจะไดด้
พบองคห์พระผซูด้เปป็นเจด้าในฟฟ้าอากาศ อยว่างนลันั้นแหละเรากก็จะอยผว่กลับองครพระผผทเปป็นเจทาเปป็นนวิตยร เหตตุฉะนทนี้นจง
ปลอบใจกทนและกทนดด้วยถด้อยคทาเหลข่านทนี้เถริด” (1 ธส. 4:16-18)

พระเจข้คำไมล่ทรงพอพระทคัยทบีที่จะเปปิดเผยแกล่เรคำถซงสภคำพอคันครบบรลิบถูรณร์แหล่งสภคำวะในอนคำคตของเรคำ 
เปคำโลกลล่คำวแกล่เหลล่คำผถูข้เชอที่อในเมอองโครลินธร์วล่คำ “สลิบสบีที่ปปมคำแลข้วขข้คำพเจข้คำไดข้รถูข้จคักชคำยคนหนซที่งในพระครลิสตร์ เขคำถถูกรคับ
ขซนี้นไปยคังสวรรคร์ชคันี้นทบีที่สคำม (แตล่จะไปทคันี้งกคำย ขข้คำพเจข้คำไมล่ทรคำบ หรออไปโดยไมล่มบีกคำย ขข้คำพเจข้คำไมล่ทรคำบ พระเจข้คำทรง
ทรคำบ)...คออวล่คำคนนคันี้นถถูกรคับขซนี้นไปยคังเมอองบรมสกุขเกษม และไดข้ยลินวคำจคำซซที่งจะพถูดเปป็นคคคำไมล่ไดข้ และมนกุษยร์จะพถูด
ออกมคำกร็ตข้องหข้คำม” (2 คร. 12:2,4) มคันขคัดกคับกฎของพระเจข้คำทบีที่สภคำพอคันครบบรลิบถูรณร์แหล่งสภคำวะนลิรคันดรร์ของเรคำ
จะถถูกเปปิดเผยแกล่เรคำตอนนบีนี้-และควคำมคลิดอคันมบีขบีดจคคำกคัดของเรคำกร็คงไมล่สคำมคำรถทบีที่จะเขข้คำใจมคันดข้วย แตล่มคันเปป็น 
“ควคำมชอที่นชมยลินดบีอคันเหลออจะกลล่คำวและเปปปี่ยมดข้วยสงล่คำรคำศบี” ทบีที่ไดข้รถูข้วล่คำพระองครทรงอยซูข่ททที่ไหน เรากก็จะอยซูข่ททที่นทที่นดด้วย
เมอที่อครลิสตจคักรครบสมบถูรณร์ เรคำกร็จะถถูกรคับขซนี้นไปพบกคับพระเยซถูในหมถูล่เมฆในฟป้คำอคำกคำศ “และเรคำจะอยถูล่กคับองคร์
พระผถูข้เปป็นเจข้คำตลอดไปเปป็นนลิตยร์” นคัที่นจะเปป็นสคันตลิสกุขอคันสมบถูรณร์แบบ ควคำมชอที่นชมยลินดบีอคันสมบถูรณร์แบบ

“เพพที่อเขาจะไดด้เหก็นสงข่าราศทของขด้าพระองคห์ซขที่งพระองคห์ไดด้ประทานแกข่ขด้าพระองคห์” นบีที่ไมล่ไดข้หมคำยควคำม
วล่คำเรคำจะยอนและจข้องมองสงล่คำรคำศบีของพระครลิสตร์เหมออนกคับทบีที่เรคำจะยอนและจข้องมองภคำพอคันงดงคำมบนแผล่นดลินโลก
กคำรเหร็นสงล่คำรคำศบีของพระองคร์ในทบีที่นบีนี้หมคำยถซงการมทสข่วนรข่วมในสงล่คำรคำศบีของพระองคร์ การรข่วมแบข่งปปันและการ
เพลริดเพลรินสงล่คำรคำศบีของพระองคร์กคับพระองคร์

สงล่คำรคำศบีและเกบียรตลิยศของพระเยซถูเปป็นสลิที่งทบีที่ใกลข้ทบีที่สกุดและเปป็นทบีที่รคักยลิที่งทบีที่สกุดตล่อพระทคัยของพระเจข้คำ สงล่คำ
รคำศบีทบีที่พระเยซถูทรงมบีในโลกนบีนี้อยถูล่ในผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำย คนเหลล่คำนคันี้นทบีที่ถถูกไถล่แลข้ว และเพรคำะวล่คำสงล่คำรคำศบีของพระเยซถูและ
สงล่คำรคำศบีของบรรดคำผถูข้ถถูกไถล่แลข้วไมล่อคำจถถูกแยกขคำดจคำกกคันไดข้ เรคำจซงสคคำแดงสงล่คำรคำศบีและคคคำสรรเสรลิญของพระองคร์



เมอที่อเรคำดคคำเนลินชบีวลิตทบีที่ปรคำศจคำกกคำรตลิเตบียนและพข้นขข้อครหคำ ดคังนคันี้นพระเยซถูจซงทรงอธลิษฐคำนตล่อพระบลิดคำวล่คำ “ขข้คำแตล่
พระบลิดคำ คนเหลล่คำนบีนี้เปป็นของพระองคร์ ขอทรงสคคำแดงเกบียรตลิยศของขข้คำพระองคร์ สงล่คำรคำศบีของขข้คำพระองคร์ และคคคำ
สรรเสรลิญของขข้คำพระองคร์บนแผล่นดลินโลกในพวกเขคำ เพรคำะถข้คำพวกเขคำจะพลินคำศ เกบียรตลิยศและสงล่คำรคำศบีของขข้คำ
พระองคร์บนแผล่นดลินโลกกร็คงจะพลินคำศไปพรข้อมกคับพวกเขคำ”

เมอที่อพระเยซถูตรคัสวล่คำ “สงล่คำรคำศบีของขข้คำพระองคร์ซซที่งพระองคร์ไดข้ประทคำนแกล่ขข้คำพระองคร์” พระองคร์กร็กคคำลคัง
ตรคัสในทบีที่นบีนี้ถซงสงล่คำรคำศบีทบีที่พลิเศษมคำกๆซซที่งพระเจข้คำพระบลิดคำนลิรคันดรร์ไดข้ทรงกคคำหนดไวข้แกล่พระครลิสตร์ในพคันธสคัญญคำนลิรคัน
ดรร์เปป็นนลิตยร์ ในฐคำนะเปป็นบคคำเหนร็จสคคำหรคับพระรคำชกลิจทบีที่เสรร็จสลินี้นแลข้วของพระองคร์บนแผล่นดลินโลก: “เหตกุฉะนคันี้น
พระเจข้คำจซงไดข้ทรงยกพระองคร์ขซนี้นอยล่คำงสถูงทบีที่สกุดดข้วย และไดข้ทรงประทคำนพระนคำมเหนออนคำมทคันี้งปวงใหข้แกล่พระองคร์
เพอที่อ ‘หคัวเขล่คำทกุกหคัวเขล่คำ’ ในสวรรคร์กร็ดบี ทบีที่แผล่นดลินโลกกร็ดบี ใตข้พอนี้นแผล่นดลินโลกกร็ดบี ‘จะตข้องคกุกกรคำบลง’ นมคัสกคำรใน
พระนคำมแหล่งพระเยซถูนคันี้น และเพอที่อ ‘ลลินี้นทกุกลลินี้นจะยอมรคับ’ วล่คำพระเยซถูครลิสตร์ทรงเปป็นองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ อคัน
เปป็นกคำรถวคำยพระเกบียรตลิแดล่พระเจข้คำพระบลิดคำ” (ฟป. 2:9-11)

“เพราะพระองคห์ทรงรทกขด้าพระองคห์กข่อนททที่จะทรงสรด้างโลก” คคคำตรคัสนบีนี้ชบีนี้ไปยคังสงล่คำรคำศบีทบีที่พระครลิสตร์กคคำลคัง
ตรคัสถซงในทบีที่นบีนี้ สงล่คำรคำศบีในวคันนลิรคันดรร์นคันี้นคออสงล่คำรคำศบีซซที่งไดข้ถถูกจคัดเตรบียมไวข้สคคำหรคับพระองคร์มคำตลอดชคัที่วนลิรคันดรร์กคำล
กล่อนโลกไดข้มบีขซนี้นมคำ สงล่คำรคำศบีทบีที่อยถูล่มคำตคันี้งแตล่นลิรคันดรร์กคำลไปจนถซงนลิรคันดรร์กคำล เรคำถถูกไถล่ดข้วยพระโลหลิตอคันมบีคล่คำ
ประเสรลิฐของพระครลิสตร์ “แทข้จรลิงพระเจข้คำไดข้ทรงดคคำรลิพระครลิสตร์นคันี้นไวข้กล่อนทรงสรข้คำงโลก” (1 ปต. 1:20) มบี
กคคำหนดไวข้ลล่วงหนข้คำแลข้ววล่คำพระเมษโปดกจะตข้องหลคัที่งพระโลหลิตของพระองคร์และสละวคำงชบีวลิตของพระองคร์ ดข้วย
เหตกุนบีนี้สงข่าราศทททที่เราจะรข่วมแบข่งปปันกทบพระองคห์ไปตลอดชคัที่วนลิรคันดรร์กคำลจซงไดข้ถถูกกคคำหนดไวข้ลล่วงหนข้คำแลข้วเชข่นกทน ผม
ขอเตร็มใจยอมรคับวล่คำนบีที่เปป็นเรอที่องทบีที่ลซกลนี้คคำเกลินกวล่คำควคำมคลิดของเรคำจะเขข้คำใจไดข้ “ความรซูด้อยข่างนทนี้มหทศจรรยห์เกรินขด้า
พระองคห์ สซูงนทก ขด้าพระองคห์เอพนี้อมไมข่ถขง” (เพลงสดกุดบี 139:6)

ขข้อ 25: “โอ ขด้าแตข่พระบริดาผซูด้ชอบธรรม โลกนทนี้ไมข่รซูด้จทกพระองคห์ แตข่ขด้าพระองคห์รซูด้จทกพระองคห์ และคน
เหลข่านทนี้รซูด้วข่าพระองคห์ไดด้ทรงใชด้ขด้าพระองคห์มา”

นบีที่เปป็นทบีที่เดบียวทบีที่พระเยซถูทรงเรบียกพระเจข้คำวล่คำ “พระบริดาผซูด้ชอบธรรม” ไมล่ตข้องสงสคัยเลยวล่คำพระองคร์ทรงใชข้
ชอที่อเรบียกนบีนี้เพอที่อชบีนี้ใหข้เหร็นถซงควคำมตรงขข้คำมกคันอยล่คำงชคัดเจนระหวล่คำงควคำมชอบธรรมของพระเจข้คำกคับควคำมอธรรมของ
โลก-โลกซซที่งไดข้ถถูกสรข้คำงขซนี้นโดยพระองคร์แตล่กร็ไมล่ไดข้รถูข้จคักพระองคร์ (ยอหร์น 1:10)

“ขด้าพระองคห์รซูด้จทกพระองคห์” ใชล่แลข้วครคับ แมข้กระทคัที่งในพระกคำยอคันตที่คคำตข้อยของพระองคร์และในทล่คำมกลคำง
ควคำมอธรรมและควคำมชคัที่วทคันี้งสลินี้นในโลกทบีที่ “ตคัณหคำของเนอนี้อหคำ ตคัณหคำของตคำ และควคำมเยล่อหยลิที่งแหล่งชบีวลิต” ไดข้เปป็น
ใหญล่กวล่คำ พระเยซถูกร็ทรงกระทคคำสลิที่งเหลล่คำนคันี้นทบีที่ชอบพระทคัยพระบลิดคำในสวรรคร์เสมอ

“คนเหลข่านทนี้รซูด้วข่าพระองคห์ไดด้ทรงใชด้ขด้าพระองคห์มา” คนกลกุล่มเลร็กๆนบีนี้ แมข้อล่อนแอในควคำมเชอที่อ รถูข้สซกสคับสน
เกบีที่ยวกคับหลคำยสลิที่งและวข้คำวกุล่นในจลิตวลิญญคำณ ไดข้รถูข้จคักพระเจข้คำผล่คำนทคำงกคำรรถูข้จคักพระบกุตรของพระเจข้คำ และพวกเขคำกร็
ทรคำบและรคับสคำรภคำพวล่คำพระเจข้คำพระบลิดคำไดข้สล่งพระเยซถูเขข้คำมคำในโลกเพอที่อกระทคคำภคำรกลิจของพระเจข้คำ

ขข้อ 26: “ขด้าพระองคห์ไดด้ประกาศใหด้เขารซูด้จทกพระนามของพระองคห์ และจะประกาศใหด้เขารซูด้อทก เพพที่อ
ความรทกททที่พระองคห์ไดด้ทรงรทกขด้าพระองคห์จะดทารงอยซูข่ในเขา และขด้าพระองคห์จะอยซูข่ในเขา”



ในทบีที่นบีนี้พระเยซถูทรงสรกุปยล่อสลิที่งทบีที่พระองคร์ไดข้กระทคคำ (และยคังกคคำลคังกระทคคำอยถูล่ในขณะนคันี้น) เพอที่อผถูข้เชอที่อกลกุล่ม
เลร็กๆของพระองคร์ พระองคร์ไดข้ทรงสคคำแดงพระเจข้คำแกล่พวกเขคำแลข้ว พระองคร์ไดข้ทรงประกคำศพระนคำมของพระเจข้คำ
อกุปนลิสคัยของพระเจข้คำ พระลคักษณะตล่คำงๆของพระองคร์-และแมข้กระทคัที่งหลคังจคำกกคำรเสดร็จขซนี้นสถูล่สวรรคร์ของพระองคร์ 
พระองคร์กร็ยคังประกคำศขล่คำวสคำรอคันเปปปี่ยมสงล่คำรคำศบีนบีนี้ตข่อไปผล่คำนทคำงพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ ในสกุภคำษลิต 1:23 เรคำอล่คำนวล่คำ
“เรคำจะเทวลิญญคำณของเรคำใหข้เจข้คำ เรคำจะใหข้ถข้อยคคคำของเรคำแจข้งแกล่เจข้คำ” พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ไดข้เสดร็จมคำในวคันเพร็น
เทคอสตร์นคันี้น และโดยทคำงผถูข้รคับใชข้ทคันี้งหลคำยทบีที่เทศนคำควคำมจรลิง พระองคร์กร็กคคำลคังสคคำแดงขข้อควคำมขล่คำวประเสรลิฐแกล่ผถูข้
ใดกร็ตคำมและทกุกคนทบีที่ยอมฟฝัง

“เพพที่อความรทกททที่พระองคห์ไดด้ทรงรทกขด้าพระองคห์จะดทารงอยซูข่ในเขา และขด้าพระองคห์จะอยซูข่ในเขา” ในทบีที่นบีนี้
เรคำเหร็นควคำมปรคำรถนคำของพระบกุตรทบีที่อยคำกใหข้ควคำมรคักของพระบลิดคำดคคำรงอยถูล่ในใจของเหลล่คำสคำวกของพระองคร์ 
และเพอที่อทบีที่พระองคห์เองจะสถลิตอยถูล่ในใจของพวกเขคำ เรคำอล่คำนใน 1 ยอหร์น 2:28 วล่คำ “และบคัดนบีนี้ลถูกเลร็กๆทคันี้งหลคำย
เออ๋ย จงดทารงอยซูข่ในพระองคห์...”

พระเยซถูทรงอยคำกใหข้ควคำมรคักของพระบลิดคำซซมซคับเขข้คำสถูล่ใจของผถูข้เชอที่อทกุกคน พระองคร์ทรงอยคำกใหข้เรคำ
ดคคำรงอยถูล่ในพระองคร์-อกุทลิศตคัวและชคคำระตคัวอยล่คำงเตร็มทบีที่ และดคังนคันี้นพระองคร์จซงทรงอธลิษฐคำนวล่คำ “ขข้คำแตล่พระบลิดคำ ขข้คำ
พระองคร์ปรคำรถนคำใหข้เหลล่คำสคำวกของขข้คำพระองคร์รถูข้จคักและรถูข้สซกถซงควคำมรคักทบีที่พระองคร์ไดข้ทรงรคักขข้คำพระองคร์ และใหข้
ขข้คำพระองคร์ไดข้อคำศคัยอยถูล่ในใจของพวกเขคำเสมอไปโดยควคำมเชอที่อในกคำรดคคำเนลินชบีวลิตอคันบรลิสกุทธลิธิ์และอกุทลิศตคัว”

อคัครทถูตเปคำโลไดข้แสดงออกถซงควคำมปรคำรถนคำของเขคำทบีที่มบีตล่อชคำวเมอองเอเฟซคัสทบีที่พระครลิสตร์จะสถลิตอยถูล่ใน
ใจของพวกเขคำโดยควคำมเชอที่อ และทบีที่พวกเขคำจะ “หยคัที่งรคำกและตคันี้งมคัที่นคงอยถูล่ในควคำมรคัก” (อฟ. 3:17)

เขคำกลล่คำวแกล่พบีที่นข้องเหลล่คำนคันี้นทบีที่กรกุงโรมวล่คำ “ควคำมหวคังใจมลิไดข้ทคคำใหข้เกลิดควคำมละอคำย เพรคำะเหตกุวล่คำควคำมรคัก
ของพระเจข้คำไดข้หลคัที่งไหลเขข้คำสถูล่จลิตใจของเรคำ โดยทคำงพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ ซซที่งพระองคร์ไดข้ประทคำนใหข้แกล่เรคำแลข้ว”
(รม. 5:5)

ขณะทบีที่พระเยซถูกคคำลคังจะมคำถซงตอนจบของคคคำอธลิษฐคำนนบีนี้ เรคำควรหมคำยเหตกุไวข้วล่คำ “ความรยัก”-ไมล่ใชล่ 
“ควคำมเชอที่อ” หรออ “สงล่คำรคำศบี”-คออคคคำสกุดทข้คำย มคันชวนใหข้เรคำนซกถซงถข้อยคคคำของอคัครทถูตเปคำโลใน 1 โครลินธร์ 13:13: 
“ดคังนคันี้นยคังตคันี้งอยถูล่สคำมสลิที่ง คออควคำมเชอที่อ ควคำมหวคังใจ ควคำมรคัก แตข่ความรลักใหญข่ททที่สตุด”

ในขข้อ 23 ของบททบีที่เรคำศซกษคำอยถูล่นบีนี้ พระเยซถูตรคัสวล่คำ “ขข้คำพระองคร์อยถูล่ในเขคำ และพระองคร์ทรงอยถูล่ในขข้คำ
พระองคร์ เพอที่อเขคำทคันี้งหลคำยจะไดข้เปป็นอคันหนซที่งอคันเดบียวกคันอยล่คำงสมบถูรณร์” ควคำมรคักของพระเจข้คำพระบลิดคำดคคำรงอยถูล่ใน
ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยผล่คำนทคำงพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำ-“พระครลิสตร์ทรงสถลิตในทล่คำนอคันเปป็นทบีที่หวคังแหล่งสงล่คำรคำศบี” (คส. 1:27) ผถูข้
เชอที่อทคันี้งหลคำยอยถูล่ในพระครลิสตร์ (รม. 8:1) “ถถูกซล่อนไวข้กคับพระครลิสตร์ในพระเจข้คำ” (คส. 3:3) และ “ควคำมรคักของ
พระเจข้คำไดข้หลคัที่งไหลเขข้คำสถูล่จลิตใจของเรคำ โดยทคำงพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ ซซที่งพระองคร์ไดข้ประทคำนใหข้แกล่เรคำแลข้ว” (รม. 
5:5)

หลคังจคำกกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ของพระองคร์ พระเยซถูทรงเปปิดเผยพระนคำมของพระเจข้คำตล่อไปในระหวล่คำงสบีที่
สลิบวคันนคันี้นทบีที่พระองคร์ยคังอยถูล่บนแผล่นดลินโลกกล่อนกคำรเสดร็จขซนี้นสถูล่สวรรคร์ของพระองคร์ และหลทงจากทบีที่พระองคร์ไดข้เสดร็จ
ขซนี้นสถูล่สวรรคร์แลข้ว พระองคร์กร็ทรงเปปิดเผยพระนคำมของพระเจข้คำตล่อไปผล่คำนทคำงพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์เมอที่อเหลล่คำอคัคร



ทถูตประกคำศพระวจนะ พระองคร์ยทงทรงเปปิดเผยพระนคำมของพระองคร์ตล่อไปวคันนบีนี้โดยพคันธกลิจของพระวลิญญคำณ
ผล่คำนทคำงกคำรเทศนคำพระวจนะของพระเจข้คำโดยชคำยทคันี้งหลคำยทบีที่ถถูกเรบียกและถถูกเจลิมตคันี้งโดยพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ใหข้
เทศนคำควคำมจรลิง และสลิที่งนบีนี้จะเกลิดขซนี้นตล่อไปจนกวล่คำพระเยซถูเสดร็จมคำเพอที่อรคับคนของพระองคร์ไป 

เมอที่อใจถถูกควบคกุมโดยพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์และถถูกเตลิมเตร็มดข้วยควคำมรคักของพระเจข้คำ ชทวริตกร็จะถถูกควบคกุม
โดยควคำมรคักของพระเจข้คำเชล่นกคันและเรคำจะรคักซซที่งกคันและกคันอยล่คำงรข้อนรน ดข้วยใจอคันบรลิสกุทธลิธิ์ ดคังนคันี้นเรคำจซงจะ
สคคำแดงใหข้โลกทบีที่ชคัที่วนบีนี้ประจคักษร์ถซงชบีวลิตและอกุปนลิสคัยของพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำผถูข้ทรงสถลิตอยถูล่ภคำยในเรคำ ชบีวลิตเชล่นนคันี้นจะ
นคคำสงล่คำรคำศบีและเกบียรตลิยศมคำสถูล่พระเจข้คำพระบลิดคำและพระเยซถูพระผถูข้ชล่วยใหข้รอดของเรคำ นบีที่คออชบีวลิตแบบทบีที่จะเกร็บ
เกบีที่ยวบคคำเหนร็จอคันอกุดมในวคันยลิที่งใหญล่นคันี้นเมอที่อพระเยซถูประทคำนบคคำเหนร็จแกล่เหลล่คำผถูข้รคับใชข้ของพระองคร์สคคำหรคับกคำรทคคำ
หนข้คำทบีที่คนตข้นเรออนอคันสคัตยร์ซอที่อ

เพอที่อนผถูข้เชอที่อเออ๋ย เรคำเองกร็ควรอธลิษฐคำนขอสบีที่สลิที่งทบีที่พระเยซถูไดข้ทรงทถูลขอเพอที่อเหลล่คำสคำวกของพระองคร์:
การพริททกษห์รทกษาไวด้
การชทาระแยกตทนี้งใหด้บรริสตุทธริธิ์
ความเปป็นนนี้ทาหนขที่งใจเดทยวกทน
และสกุดทข้คำยคออ สงข่าราศทกทบพระเยซซูในเชข้คำทบีที่เปปปี่ยมสงล่คำรคำศบีนคันี้นแหล่งกคำรรคับขซนี้นไปและกคำรเปป็นขซนี้นจคำกตคำย!



บทททที่ 18
18:1 เมอที่อพระเยซถูตรคัสดคังนบีนี้แลข้ว พระองคร์ไดข้เสดร็จออกไปกคับเหลล่คำสคำวกของพระองคร์ขข้คำมลคคำธคำรขลิดโรนไปยคังสวน
แหล่งหนซที่ง พระองคร์เสดร็จเขข้คำไปในสวนนคันี้นกคับเหลล่คำสคำวก
18:2 ยถูดคำสผถูข้ทบีที่ทรยศพระองคร์กร็รถูข้จคักสวนนคันี้นดข้วย เพรคำะวล่คำพระเยซถูกคับเหลล่คำสคำวกของพระองคร์เคยมคำพบกคันทบีที่นคัที่น
บล่อยๆ
18:3 ยถูดคำสจซงพคำพวกทหคำรกคับเจข้คำหนข้คำทบีที่มคำจคำกพวกปกุโรหลิตใหญล่และพวกฟคำรลิสบี ถออโคมถออไตข้และเครอที่องอคำวกุธไป
ทบีที่นคัที่น
18:4 พระเยซถูทรงทรคำบทกุกสลิที่งทบีที่จะเกลิดขซนี้นกคับพระองคร์ พระองคร์จซงเสดร็จออกไปถคำมเขคำวล่คำ “ทล่คำนทคันี้งหลคำยมคำหคำ
ใคร”
18:5 เขคำทถูลตอบพระองคร์วล่คำ “มคำหคำเยซถูชคำวนคำซคำเรร็ธ” พระเยซถูตรคัสกคับเขคำวล่คำ “เรคำคออผถูข้นคันี้นแหละ” ยถูดคำสผถูข้
ทรยศพระองคร์กร็ยอนอยถูล่กคับคนเหลล่คำนคันี้นดข้วย
18:6 เมอที่อพระองคร์ตรคัสกคับเขคำทคันี้งหลคำยวล่คำ “เรคำคออผถูข้นคันี้นแหละ” เขคำทคันี้งหลคำยไดข้ถอยหลคังและลข้มลงทบีที่ดลิน
18:7 พระองคร์จซงตรคัสถคำมเขคำอบีกวล่คำ “ทล่คำนมคำหคำใคร” เขคำทถูลตอบวล่คำ “มคำหคำเยซถูชคำวนคำซคำเรร็ธ”
18:8 พระเยซถูตรคัสตอบวล่คำ “เรคำบอกทล่คำนแลข้ววล่คำเรคำคออผถูข้นคันี้น เหตกุฉะนคันี้นถข้คำทล่คำนแสวงหคำเรคำกร็จงปลล่อยคนเหลล่คำนบีนี้
ไปเถลิด”
18:9 ทคันี้งนบีนี้กร็เพอที่อพระดคคำรคัสจะสคคำเรร็จ ซซที่งพระเยซถูตรคัสไวข้แลข้ววล่คำ “คนเหลล่คำนคันี้นซซที่งพระองคร์ไดข้ประทคำนแกล่ขข้คำ
พระองคร์ไมล่ไดข้เสบียไปสคักคนเดบียว”
18:10 ซบีโมนเปโตรมบีดคำบ จซงชคักออกและฟฝันผถูข้รคับใชข้คนหนซที่งของมหคำปกุโรหลิต ถถูกหถูขข้คำงขวคำขคำดไป ชอที่อของผถูข้รคับใชข้
คนนคันี้นคออมคัลคคัส
18:11 พระเยซถูจซงตรคัสกคับเปโตรวล่คำ “จงเอคำดคำบใสล่ฝฝักเสบีย เรคำจะไมล่ดอที่มถข้วยซซที่งพระบลิดคำของเรคำประทคำนแกล่เรคำ
หรออ”
18:12 พวกพลทหคำรกคับนคำยทหคำรและเจข้คำหนข้คำทบีที่ของพวกยลิวจซงจคับพระเยซถูมคัดไวข้
18:13 แลข้วพคำพระองคร์ไปหคำอคันนคำสกล่อน เพรคำะอคันนคำสเปป็นพล่อตคำของคคำยคำฟคำสผถูข้ซซที่งเปป็นมหคำปกุโรหลิตประจคคำ
กคำรในปปนคันี้น
18:14 คคำยคำฟคำสผถูข้นบีนี้แหละทบีที่แนะนคคำพวกยลิววล่คำ ควรใหข้คนหนซที่งตคำยแทนพลเมอองทคันี้งหมด
18:15 ซบีโมนเปโตรไดข้ตลิดตคำมพระเยซถูไป และสคำวกอบีกคนหนซที่งกร็ตลิดตคำมไปดข้วย สคำวกคนนคันี้นเปป็นทบีที่รถูข้จคักของมหคำ
ปกุโรหลิต และเขคำไดข้เขข้คำไปกคับพระเยซถูถซงคฤหคำสนร์ของมหคำปกุโรหลิต
18:16 แตล่เปโตรยอนอยถูล่ขข้คำงนอกรลิมประตถู สคำวกอบีกคนหนซที่งนคันี้นทบีที่รถูข้จคักกคันกคับมหคำปกุโรหลิต จซงไดข้ออกไปและพถูดกคับ
หญลิงทบีที่เฝป้คำประตถู แลข้วกร็พคำเปโตรเขข้คำไป
18:17 ผถูข้หญลิงคนทบีที่เฝป้คำประตถูจซงถคำมเปโตรวล่คำ “ทล่คำนเปป็นสคำวกของคนนคันี้นดข้วยหรออ” เขคำตอบวล่คำ “ขข้คำไมล่เปป็น”
18:18 พวกผถูข้รคับใชข้กคับเจข้คำหนข้คำทบีที่กร็ยอนอยถูล่ทบีที่นคัที่นเอคำถล่คำนมคำกล่อไฟเพรคำะอคำกคำศหนคำว แลข้วกร็ยอนผลิงไฟกคัน เปโตรกร็ยอน
ผลิงไฟอยถูล่กคับเขคำดข้วย



18:19 มหคำปกุโรหลิตจซงไดข้ถคำมพระเยซถูถซงเหลล่คำสคำวกของพระองคร์ และคคคำสอนของพระองคร์
18:20 พระเยซถูตรคัสตอบทล่คำนวล่คำ “เรคำไดข้กลล่คำวใหข้โลกฟฝังอยล่คำงเปปิดเผย เรคำสคัที่งสอนเสมอทคันี้งในธรรมศคำลคำและทบีที่ใน
พระวลิหคำรทบีที่พวกยลิวเคยชกุมนกุมกคัน และเรคำไมล่ไดข้กลล่คำวสลิที่งใดอยล่คำงลคับๆเลย
18:21 ทล่คำนถคำมเรคำทคคำไม จงถคำมผถูข้ทบีที่ไดข้ฟฝังเรคำวล่คำ เรคำไดข้พถูดอะไรกคับเขคำ ดถูเถลิด เขคำรถูข้วล่คำเรคำกลล่คำวอะไร”
18:22 เมอที่อพระองคร์ตรคัสดคังนคันี้นแลข้ว เจข้คำหนข้คำทบีที่คนหนซที่งซซที่งยอนอยถูล่ทบีที่นคัที่นไดข้ตบพระเยซถูดข้วยฝฝ่คำมออของเขคำแลข้วพถูดวล่คำ 
“เจข้คำตอบมหคำปกุโรหลิตอยล่คำงนคันี้นหรออ”
18:23 พระเยซถูตรคัสตอบเขคำวล่คำ “ถข้คำเรคำพถูดผลิด จงเปป็นพยคำนในสลิที่งทบีที่ผลิดนคันี้น แตล่ถข้คำเรคำพถูดถถูก ทล่คำนตบเรคำทคคำไม”
18:24 อคันนคำสจซงใหข้พคำพระเยซถูซซที่งถถูกมคัดอยถูล่ไปหคำคคำยคำฟคำสผถูข้เปป็นมหคำปกุโรหลิตประจคคำกคำร
18:25 ซบีโมนเปโตรกคคำลคังยอนผลิงไฟอยถูล่ คนเหลล่คำนคันี้นจซงถคำมเปโตรวล่คำ “เจข้คำเปป็นสคำวกของคนนคันี้นดข้วยหรออ” เปโตร
ปฏลิเสธวล่คำ “ขข้คำไมล่เปป็น”
18:26 ผถูข้รคับใชข้คนหนซที่งของมหคำปกุโรหลิตซซที่งเปป็นญคำตลิกคับคนทบีที่เปโตรฟฝันหถูขคำดกร็กลล่คำวขซนี้นวล่คำ “ขข้คำเหร็นเจข้คำกคับทล่คำนผถูข้นคันี้น
ในสวนไมล่ใชล่หรออ”
18:27 เปโตรปฏลิเสธอบีกครคันี้งหนซที่ง และในทคันใดนคันี้นไกล่กร็ขคัน
18:28 เขคำจซงไดข้พคำพระเยซถูออกไปจคำกคคำยคำฟคำสไปยคังศคำลปรบีโทเรบียม เปป็นเวลคำเชข้คำตรถูล่ พวกเขคำเองไมล่ไดข้เขข้คำไป
ในศคำลปรบีโทเรบียม เพอที่อไมล่ใหข้เปป็นมลทลิน แตล่จะไดข้กลินปฝัสกคำไดข้
18:29 ปปลคำตจซงออกมคำหคำเขคำเหลล่คำนคันี้นแลข้วถคำมวล่คำ “พวกทล่คำนมบีเรอที่องอะไรมคำฟป้องคนนบีนี้”
18:30 เขคำตอบทล่คำนวล่คำ “ถข้คำเขคำไมล่ใชล่ผถูข้รข้คำย พวกขข้คำพเจข้คำกร็จะไมล่มอบเขคำไวข้กคับทล่คำน”
18:31 ปปลคำตจซงกลล่คำวแกล่เขคำวล่คำ “พวกทล่คำนจงเอคำคนนบีนี้ไปพลิพคำกษคำตคำมกฎหมคำยของทล่คำนเถลิด” พวกยลิวจซงเรบียน
ทล่คำนวล่คำ “กคำรทบีที่พวกขข้คำพเจข้คำจะประหคำรชบีวลิตคนใดคนหนซที่งนคันี้นเปป็นกคำรผลิดกฎหมคำย”
18:32 ทคันี้งนบีนี้เพอที่อพระดคคำรคัสของพระเยซถูจะสคคำเรร็จ ซซที่งพระองคร์ตรคัสวล่คำ พระองคร์จะทรงสลินี้นพระชนมร์อยล่คำงไร
18:33 ปปลคำตจซงเขข้คำไปในศคำลปรบีโทเรบียมอบีก และเรบียกพระเยซถูมคำทถูลถคำมพระองคร์วล่คำ “ทล่คำนเปป็นกษคัตรลิยร์ของพวก
ยลิวหรออ”
18:34 พระเยซถูตรคัสตอบทล่คำนวล่คำ “ทล่คำนถคำมอยล่คำงนคันี้นแตล่ลคคำพคังทล่คำนเองหรออ หรออมบีคนออที่นบอกทล่คำนถซงเรอที่องของ
เรคำ”
18:35 ปปลคำตทถูลตอบวล่คำ “เรคำเปป็นยลิวหรออ ชนชคำตลิของทล่คำนเองและพวกปกุโรหลิตใหญล่ไดข้มอบทล่คำนไวข้กคับเรคำ ทล่คำนทคคำ
ผลิดอะไร”
18:36 พระเยซถูตรคัสตอบวล่คำ “อคำณคำจคักรของเรคำมลิไดข้เปป็นของโลกนบีนี้ ถข้คำอคำณคำจคักรของเรคำมคำจคำกโลกนบีนี้ คนของเรคำ
กร็จะไดข้ตล่อสถูข้ไมล่ใหข้เรคำตกในเงอนี้อมมออของพวกยลิว แตล่บคัดนบีนี้อคำณคำจคักรของเรคำมลิไดข้มคำจคำกโลกนบีนี้”
18:37 ปปลคำตจซงทถูลถคำมพระองคร์วล่คำ “ถข้คำเชล่นนคันี้นทล่คำนเปป็นกษคัตรลิยร์หรออ” พระเยซถูตรคัสตอบวล่คำ “ทล่คำนพถูดวล่คำเรคำเปป็น
กษคัตรลิยร์ เพรคำะเหตกุนบีนี้เรคำจซงเกลิดมคำและเขข้คำมคำในโลก เพอที่อเรคำจะเปป็นพยคำนถซงควคำมจรลิง คนทคันี้งปวงซซที่งอยถูล่ฝฝ่คำยควคำม
จรลิงยล่อมฟฝังเสบียงของเรคำ”



18:38 ปปลคำตทถูลถคำมพระองคร์วล่คำ “ควคำมจรลิงคอออะไร” เมอที่อถคำมดคังนคันี้นแลข้วทล่คำนกร็ออกไปหคำพวกยลิวอบีก และบอก
เขคำวล่คำ “เรคำไมล่เหร็นคนนคันี้นมบีควคำมผลิดแมข้แตล่นข้อย
18:39 แตล่พวกทล่คำนมบีธรรมเนบียมใหข้เรคำปลล่อยคนหนซที่งใหข้แกล่ทล่คำนในเทศกคำลปฝัสกคำ ฉะนคันี้นทล่คำนจะใหข้เรคำปลล่อย
กษคัตรลิยร์ของพวกยลิวใหข้แกล่ทล่คำนหรออ”
18:40 คนทคันี้งหลคำยจซงรข้องขซนี้นอบีกวล่คำ “อยล่คำปลล่อยคนนบีนี้ แตล่จงปลล่อยบคำรคับบคัส” บคำรคับบคัสนคันี้นเปป็นโจร
 ในบทนบีนี้ยอหร์นเรลิที่มตข้นบคันทซกเกบีที่ยวกคับควคำมทกุกขร์ทรมคำนตล่คำงๆและกคำรตรซงกคำงเขนองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของ
เรคำ บทนบีนี้และบทตล่อๆไปนคคำเสนอชล่วงวคันทข้คำยๆแหล่งพคันธกลิจบนโลกนบีนี้ของพระครลิสตร์ ในทบีที่นบีนี้เรคำผล่คำนอยล่คำงรวดเรร็ว
จคำกคคคำอธลิษฐคำนวลิงวอนเผอที่อของพระองคร์ไปสถูล่กคำรไตล่สวนและตรซงกคำงเขนพระองคร์

เรคำจะพบวล่คำยอหร์นใหข้บคันทซกอคันครบถข้วนเกบีที่ยวกคับกคำรตรซงกคำงเขน โดยบคันทซกรคำยละเอบียดทบีที่นล่คำสนใจ
หลคำยอยล่คำงซซที่งไมล่ไดข้ถถูกใหข้ไวข้โดยมคัทธลิว มคำระโก และลถูกคำ อยล่คำงไรกร็ตคำม ขล่คำวประเสรลิฐทคันี้งสบีที่เลล่มนบีนี้ ซซที่งทกุกเลล่มไดข้รคับ
กคำรดลใจจคำกพระเจข้คำ กร็ใหข้บคันทซกอคันครบถข้วนเกบีที่ยวกคับพคันธกลิจบนโลกนบีนี้ขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำเมอที่อเรคำอล่คำนทคันี้งสบีที่
เลล่มอยล่คำงสอดคลข้องกคัน

พระเยซผเสดต็จมาถซงททที่สวนเกทเสมนท
ขข้อ 1: “เมพที่อพระเยซซูตรทสดทงนทนี้แลด้ว พระองคห์ไดด้เสดก็จออกไปกทบเหลข่าสาวกของพระองคห์ขด้ามลทาธารขริด

โรนไปยทงสวนแหข่งหนขที่ง พระองคห์เสดก็จเขด้าไปในสวนนทนี้นกทบเหลข่าสาวก”
“เมพที่อพระเยซซูตรทสดทงนทนี้แลด้ว...” นบีที่หมคำยถซงสลิที่งเหลล่คำนคันี้นทบีที่พระองคร์ไดข้ทรงสอนพวกเขคำในบททบีที่ 15 และ 

16 รวมถซงคคคำอธลิษฐคำนวลิงวอนเผอที่อของพระองคร์ตคำมทบีที่บคันทซกไวข้ในบททบีที่ 17 ดข้วย ในระบบของพคันธสคัญญคำเดลิม 
ตคคำแหนล่งปกุโรหลิตมบีหนข้คำทบีที่สทที่งสอนประชคำชน อธริษฐานเผอที่อพวกเขคำ และถวคำยเครอที่องสคัตวบถูชคำตล่คำงๆของพวกเขคำ 
พระเยซถูไดข้ทรงสคัที่งสอนมคำตลอด พระองคร์เพลิที่งอธลิษฐคำนเผอที่อเหลล่คำสคำวกของพระองคร์ (และเผอที่อผถูข้เชอที่อทกุกคน) และ
บคัดนบีนี้พระองคร์ทรงพรข้อมแลข้วทบีที่จะถวคำยสกุดยอดเครอที่องสคัตวบถูชคำ-เครอที่องสคัตวบถูชคำเดบียวทบีที่จะทคคำใหข้ควคำมบรลิสกุทธลิธิ์และ
ควคำมชอบธรรมของพระเจข้คำสคคำเรร็จ อคันเปป็นกคำรทคคำใหข้พระเจข้คำทรงเปป็นผถูข้ชอบธรรมไดข้ “และทรงโปรดใหข้ผถูข้ทบีที่เชอที่อใน
พระเยซถูเปป็นผถูข้ชอบธรรมดข้วย” (รม. 3:26)

“พระองคห์ไดด้เสดก็จออกไปกทบเหลข่าสาวกของพระองคห์ขด้ามลทาธารขริดโรนไป” ในหมคำยเหตกุตอนตข้นของ
บททบีที่ 17 เรคำพลิจคำรณคำขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำพระคคัมภบีรร์ขข้อนบีนี้ไมล่ไดข้บอกเรคำวล่คำคคคำอธลิษฐคำนวลิงวอนเผอที่อนบีนี้ถถูกถวคำยททที่ไหน 
และผมกลล่คำวไปแลข้ววล่คำควคำมคลิดเหร็นของผมคออ เหตกุกคำรณร์นบีนี้เกลิดขซนี้นกล่อนทบีที่พระเยซถูกคับเหลล่คำสคำวกของพระองคร์
ขข้คำมลคคำธคำรขลิดโรนไป ไมข่วข่าพระองคห์ทรงอยซูข่ททที่ไหนตอนทบีที่พระองคร์อธลิษฐคำนคคคำอธลิษฐคำนทบีที่ถถูกบคันทซกในบททบีที่ 17 เมอที่อ
ทรงอธลิษฐคำนเสรร็จ องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำและสคำวกกลกุล่มเลร็กๆของพระองคร์กร็ “ออกไป” จคำกสถคำนทบีที่แหล่งนคันี้น
และขข้คำมลคคำธคำรขลิดโรนเขข้คำไปในสวนเกทเสมนบี

ลคคำธคำรขลิดโรนตคันี้งอยถูล่ทคำงฝฝัปี่งตะวคันออกของกรกุงเยรถูซคำเลร็ม นบีที่คออลคคำธคำรเดบียวกคับทบีที่เรบียกวล่คำขริดโรนในภคำค
พคันธสคัญญคำเดลิม และคคคำฮบีบรถูนบีนี้มบีควคำมหมคำยตรงตคัววล่คำ “กระแสนนี้คคำเชบีที่ยวฤดถูหนคำว” ในฤดถูรข้อนลคคำธคำรนบีนี้แหข้งขอด 
และจคำกนคันี้นเมอที่อฤดถูใบไมข้ผลลิและฝนฤดถูหนคำวมคำ มคันกร็กลคำยเปป็นกระแสนนี้ทาเชทที่ยว



ดาวริดขข้คำมลคคำธคำรเลร็กๆสคำยเดบียวกคันนบีนี้ตอนทบีที่เขคำหนบีไปจคำกกรกุงเยรถูซคำเลร็มเพรคำะกคำรกบฏของอคับซคำโลม: 
“เมอที่อพลทคันี้งหมดเดลินผล่คำนไปเสบีย ชคำวเมอองนคันี้นทคันี้งสลินี้นกร็รข้องไหข้เสบียงดคัง กษคัตรลิยร์กร็เสดร็จขข้คำมลคคำธคำรขลิดโรน และพล
ทคันี้งหมดกร็ผล่คำนเขข้คำทคำงไปถลิที่นทกุรกคันดคำร” (2 ซมอ. 15:23)

ขข้คำงลคคำธคำรสคำยเดบียวกคันนบีนี้เองทบีที่อาสาเผคำรถูปเคคำรพของมคำรดคำของเขคำ: “แมข้วล่คำมคำอคำคคำหร์พระมคำรดคำของ
กษคัตรลิยร์อคำสคำ พระองคร์กร็ทรงถอดเสบียจคำกเปป็นพระรคำชชนนบี เพรคำะพระนคำงไดข้กระทคคำรถูปเคคำรพอคันนล่คำเกลบียด
นล่คำชคังในเสคำรถูปเคคำรพ อคำสคำทรงโคล่นรถูปเคคำรพของพระนคำงลง และบดและเผคำเสบียทบีที่ลคคำธคำรขลิดโรน” (2 พศด. 
15:16)

โยสริยาหห์เหวบีที่ยงผงคลบีของแทล่นบถูชคำรถูปเคคำรพเหลล่คำนคันี้นทบีที่เขคำไดข้ทคคำลคำยลงไปในลคคำธคำรขลิดโรน: “และแทล่น
บนหลคังคคำหข้องชคันี้นบนของอคำหคัส ซซที่งบรรดคำกษคัตรลิยร์ของยถูดคำหร์ไดข้สรข้คำงไวข้ และแทล่นบถูชคำซซที่งมนคัสเสหร์ไดข้สรข้คำงไวข้ใน
ลคำนทคันี้งสองของพระนลิเวศแหล่งพระเยโฮวคำหร์ กษคัตรลิยร์ทรงดซงลงมคำใหข้หคักเสบียทบีที่นคัที่น และทรงเหวบีที่ยงผงคลบีของมคันลง
ไปในลคคำธคำรขลิดโรน” (2 พกษ. 23:12)

ผถูข้รถูข้พระคคัมภบีรร์บคำงทล่คำนเชอที่อวล่คำพระเยซถูเสดร็จไปจคำกกรกุงเยรถูซคำเลร็มตคำมทคำงเดบียวกคับทบีที่แพะรคับบคำปถถูกไลล่
ออกไปทกุกปปตอนทบีที่มคันถถูกสล่งเขข้คำไปในถลิที่นทกุรกคันดคำรในวคันลบมลทลิน นบีที่คงจะนคคำเสนอกคำรเปรบียบเทบียบอคันสมเหตกุ
สมผล เนอที่องจคำกพระเยซถูกคคำลคังเดลินทคำงไปยคังกลโกธคำเพอที่อทคคำกคำรลบมลทลินผล่คำนทคำงกคำรหลคัที่งพระโลหลิตของ
พระองคร์

พระองคร์เสดร็จออกไปพรข้อมกคับเหลล่คำสคำวกของพระองคร์ ขข้คำมลคคำธคำรขลิดโรน “ไปยทงสวนแหข่งหนขที่ง 
พระองคห์เสดก็จเขด้าไปในสวนนทนี้นกทบเหลข่าสาวก” ไมล่มบีขข้อสงสคัยในควคำมคลิดของผมเลยวล่คำนบีที่คออสวนเกทเสมนบี เรคำ
ไมล่รถูข้วล่คำมคันเปป็นสวนแบบไหน แตล่มคันนล่คำจะเปป็นสวนตข้นมะกอกเทศ และไมล่ใชล่สวนทบีที่มบีดอกไมข้สวยๆและไมข้พกุล่มอยล่คำง
ทบีที่เรคำคลิดถซงสวนตล่คำงๆวคันนบีนี้ ผมไดข้ไปเยออนสถคำนทบีที่แหล่งนบีนี้ตอนทบีที่ผมอยถูล่ในปคำเลสไตนร์ และผมพบวล่คำมคันเตร็มไปดข้วยตข้น
มะกอกเทศ มบีคนบอกผมวล่คำหลคำยคนทบีที่รถูข้เกบีที่ยวกคับพวกตข้นไมข้ประกคำศวล่คำตข้นไมข้บคำงตข้นทบีที่นคัที่นวคันนบีนี้อคำจอยถูล่ทบีที่นคัที่นตอนทบีที่
พระเยซถูทรงใชข้สวนนคันี้นเปป็นทบีที่อธลิษฐคำนกร็ไดข้ (หลคังจคำกไดข้เหร็นลทาตด้นของตข้นไมข้เหลล่คำนบีนี้แลข้ว ผมจซงไมล่สงสคัยคคคำ
ประกคำศของพวกเขคำเลย!) นบีที่อคำจเปป็นสวนสคำธคำรณะกร็ไดข้ หรออมคันอคำจเปป็นสวนทบีที่มบีเจข้คำของกร็ไดข้ ไมล่วล่คำจะเปป็น
อยล่คำงไร เรคำกร็รถูข้จคำกขข้อพระคคัมภบีรร์หลคำยขข้อวล่คำพระเยซถูเสดร็จไปทบีที่นคัที่นบล่อยครคันี้งเพอที่อทบีที่จะอธลิษฐคำน

ผมพบวล่คำมคันเปป็นเรอที่องนล่คำสนใจทบีที่วล่คำกคำรลข้มลงของอคำดคัมไดข้เกลิดขซนี้นในสวนแหล่งหนซที่ง-สวนแหล่งหนซที่งทบีที่ยลิที่ง
ใหญล่ซซที่งถถูกปลถูกโดยพระหคัตถร์ของพระเจข้คำ และในสวนนคันี้นมบีตข้นไมข้ทกุกชนลิด “ทบีที่งคำมนล่คำดถูและทบีที่เหมคำะสคคำหรคับเปป็น
อคำหคำรงอกขซนี้นบนแผล่นดลินโลก มบีตข้นไมข้แหล่งชบีวลิตอยถูล่ทล่คำมกลคำงสวนดข้วย และมบีตข้นไมข้แหล่งควคำมรถูข้ดบีและรถูข้ชคัที่ว มบีแมล่นนี้คคำ
สคำยหนซที่งไหลออกจคำกเอเดนรดสวนนคันี้น...” (ปฐก. 2:9,10) ถซงกระนคันี้นในสวนแบบนคันี้น อาดทมไดด้ททาบาป-และ
เพรคำะควคำมไมล่เชอที่อฟฝังของเขคำ มนกุษยร์ทกุกคนจซงไดข้ตคำยฝฝ่คำยวลิญญคำณ

แตล่ขอบคกุณพระเจข้คำ ทบีที่สบีที่พคันปปตล่อมคำ พระเยซซูไดข้เสดร็จเขข้คำไปในสวนแหล่งหนซที่ง และทบีที่นคัที่นพระองคร์ไดข้พบกคับ
พญคำมคำรทบีที่มบีตคัวตนจรลิงๆ พรข้อมกคับพวกปปศคำจทคันี้งสลินี้นแหล่งนรก พระองคห์ทรงพริชริตวริญญาณเหลข่านทนี้และประจคำน
พวกมคัน “พระองคร์ทรงลบกรมธรรมร์ในขข้อบคัญญคัตลิตล่คำงๆทบีที่ตล่อตข้คำนเรคำอยถูล่ ซซที่งขคัดขวคำงเรคำและไดข้ทรงหยลิบเอคำไปเสบีย



ใหข้พข้น โดยทรงตรซงไวข้ทบีที่กคำงเขนของพระองคร์ พระองคห์ทรงปลดเจด้าผซูด้ครอบครองอาณาจทกรและเจด้าผซูด้มทอทานาจ
เสทย พระองคห์ไดด้ทรงประจานเขาและชนะเขาโดยกางเขนนทนี้น” (คส. 2:14,15)

ในสวนแหล่งหนซที่งบคำปไดข้ถออกคคำเนลิดขซนี้นบนแผล่นดลินโลก และโรคนคันี้นจซงไดข้เรลิที่มตข้นขซนี้นซซที่งเปป็นควคำมตคำยฝฝ่คำย
วลิญญคำณทบีที่แนล่นอนสคคำหรคับมนกุษยร์ แตล่ในสวนแหล่งหนซที่งเชล่นกคันทบีที่พระโลหลิตของพระเยซถูไดข้ถถูกทคคำใหข้หลคัที่งไหล (ยอหร์น
19:41)-วลิธบีรคักษคำโรคนคันี้นทบีที่ฆล่คำและทคคำใหข้พลินคำศ ดข้วยเหตกุผลบคำงอยล่คำงทบีที่พระเจข้คำเพบียงผถูข้เดบียวทบีที่รถูข้ ยอหห์นขข้คำมควคำม
ปวดรข้คำวของพระครลิสตร์ในสวนนคันี้นไปโดยไมล่กลล่คำวถซงเลย แตล่เรคำอคำจชบีนี้ใหข้เหร็นลคคำดคับของเหตกุกคำรณร์ตล่คำงๆในทบีที่นบีนี้ 
เนอที่องจคำกพวกมคันถถูกรวบรวมอยล่คำงงล่คำยดคำยจคำกมคัทธลิว มคำระโก และลถูกคำ:

ประกคำรแรก พระเยซถูและเหลล่คำสคำวกของพระองคร์ถออพลิธบีระลซกถซงองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ จคำกนคันี้นพระองคร์
ประทคำนคคคำเทศนคำทบีที่ยคำวนคันี้นซซที่งเรคำพบในบททบีที่ 15 และ 16 ของขล่คำวประเสรลิฐของยอหร์น คคคำเทศนคำซซที่งยอหร์น
เพบียงผถูข้เดบียวบคันทซกไวข้ จคำกนคันี้นในบททบีที่ 17 ของกคำรศซกษคำคข้นควข้คำของเรคำ พระเยซถูทรงอธลิษฐคำนคคคำอธลิษฐคำนวลิงวอน
เผอที่อของพระองคร์ และเมอที่อคคคำอธลิษฐคำนนคันี้นสลินี้นสกุดลง พระองคร์กร็เสดร็จขข้คำมลคคำธคำรขลิดโรนไปพรข้อมกคับเหลล่คำสคำวกของ
พระองคร์เขข้คำไปในสวนเกทเสมนบี ทบีที่นคัที่นพระองคร์ทรงเผชลิญหนข้คำกคับกองทคัพทคันี้งสลินี้นแหล่งควคำมชคัที่วและควคำมมอดฝฝ่คำย
วลิญญคำณ พระองคร์ทรงอธลิษฐคำนดข้วยควคำมปวดรข้คำวจนถซงขนคำดทบีที่เหงอที่อของพระองคร์กลคำยเปป็น “เหมออนโลหลิตไหล
หยดลงถซงดลินเปป็นเมร็ดใหญล่” (ลถูกคำ 22:44)

ทบีที่นบีที่เปป็นทบีที่ๆยถูดคำสไดข้พบพระองคร์เมอที่อเขคำมคำพรข้อมกคับพวกทหคำรเพอที่อจคับกกุมพระองคร์ เรคำไมล่รถูข้วล่คำเวลคำผล่คำน
ไปนคำนเทล่คำไรระหวล่คำงกคำรเสดร็จมคำถซงของพระเยซถูในสวนนคันี้นกคับกคำรทรยศและจคับกกุมพระองคร์ในเวลคำตล่อมคำของ
คอนนคันี้น อคำจผล่คำนไปหลคำยชคัที่วโมงกร็ไดข้

ทคคำไมพระเยซถูถซงเสดร็จไปจคำกกรกุงและเขข้คำไปในสวนนคันี้นหลคังจคำกอคำหคำรเยร็นมอนี้อสกุดทข้คำยและคคคำเทศนคำและ
คคคำอธลิษฐคำนของพระองคร์ในเวลคำตล่อมคำ? ผมเชอที่อวล่คำนบีที่เปป็นกคำรทคคำใหข้สคคำเรร็จจรลิงของภคำพเลร็งอยล่คำงหนซที่งในพคันธ
สคัญญคำเดลิม-นคัที่นคออ เพอที่อใหข้สอดคลข้องกคับคคคำสอนเกบีที่ยวกคับวคันทคคำกคำรลบมลทลิน สคัตวร์ทบีที่ถถูกฆล่คำสคคำหรคับเปป็นเครอที่องบถูชคำ
ไถข่บาป (ไมล่เหมออนกคับเครอที่องเผาบถูชคำ) ถถูกเผคำนอกคล่คำยนคันี้น (กรกุณคำศซกษคำเลวบีนลิตลิ 4:12-21; 16:27) ในลคักษณะ
เดบียวกคัน พระเยซถูเจข้คำ ซซที่งทรงถวคำยพระองคห์เองเพอที่อไถล่บคำป “ทรงทนทกุกขร์ทรมคำนภคำยนอกประตถูเมอองเชล่น
เดบียวกคัน” ตคำมทบีที่ประกคำศไวข้ในฮบีบรถู 13:12:

“เหตตุฉะนทนี้น พระเยซซูกก็ไดด้ทรงทนทตุกขห์ทรมานภายนอกประตซูเมพองเชข่นเดทยวกทน เพพที่อทรงชทาระประชาชน
ใหด้บรริสตุทธริธิ์ดด้วยพระโลหริตของพระองคห์เอง” กคำรทนทกุกขร์ทรมคำนเพอที่อลบมลทลินของพระองคร์ไดข้เรลิที่มตข้นในสวนเกท
เสมนบี และเมอที่อพระองคร์ทรงรคับประทคำนอคำหคำรเยร็นและอธลิษฐคำนแลข้ว พระองคร์กร็เสดร็จเขข้คำไปในสวนนคันี้นแทนทบีที่จะ
อยถูล่ตล่อในกรกุง

มบีกคำรทคคำใหข้สคคำเรร็จจรลิงอบีกประกคำรหนซที่งของภคำพเลร็งในพคันธสคัญญคำเดลิมในทบีที่นบีนี้: พระเยซถูซซที่งเสดร็จขข้คำมลคคำธคำร
ขลิดโรนโดยมบีพวกสคำวกของพระองคร์รล่วมเดลินทคำงไปดข้วยคลข้คำยกคับบคันทซกใน 2 ซคำมถูเอล 15 ตอนทบีที่ดคำวลิดถถูกทรยศ
โดยอคำหลิโธเฟลเพอที่อนของเขคำ ดข้วยนนี้คคำตคำอคันขมขอที่นดคำวลิดกคับเหลล่คำผถูข้ตลิดตคำมทบีที่สคัตยร์ซอที่อของเขคำขข้คำมลคคำธคำรเดบียวกคันนบีนี้
เมอที่อหลคำยรข้อยปปกล่อนหนข้คำ-และพระเยซถูครลิสตร์ ซซที่งประสถูตลิในเชพนี้อสายของดคำวลิด กร็ขข้คำมลคคำธคำรนบีนี้ในเวลคำเดบียวกคับทบีที่ยถู



ดคำสกคคำลคังขคำยพระองคร์ใหข้แกล่เหลล่คำศคัตรถูของพระองคร์ดข้วยรคำคคำของทคำสธรรมดคำๆคนหนซที่ง! (จงศซกษคำ 2 ซคำมถูเอล 
15 ขข้อ 23,30 และ 31)

การทรยศและการจยับกคุม
ขข้อ 2: “ยซูดาสผซูด้ททที่ทรยศพระองคห์กก็รซูด้จทกสวนนทนี้นดด้วย เพราะวข่าพระเยซซูกทบเหลข่าสาวกของพระองคห์เคยมา

พบกทนททที่นทที่นบข่อยๆ”
มคันไมล่ใชล่เหตกุบคังเอลิญทบีที่พระเยซถูเสดร็จเขข้คำไปในสวนนคันี้น และทบีที่ยถูดคำสพบพระองคร์ทบีที่นคัที่นดข้วย ขข้อ 4 บอกเรคำ

วล่คำพระเยซถูทรงทรคำบ “ทกุกสลิที่งทบีที่จะเกลิดขซนี้นกคับพระองคร์” พระองคร์ทรงทรคำบวล่คำพระองคร์จะถถูกทรยศโดยยถูดคำสคอน
นคันี้นและยถูดคำสจะนคคำพวกทหคำรมคำจคับกกุมพระองคร์ พระองคร์เสดร็จเขข้คำไปในสวนนคันี้นเหมออนกคับแมล่ทคัพคนหนซที่งจะเดลิน
หนข้คำเขข้คำสถูล่สมรภถูมลิเพอที่อเผชลิญหนข้คำกคับศคัตรถู พระองคร์ทรงทรคำบแนล่ชคัดวล่คำยถูดคำสจะทรยศพระองคร์อยล่คำงไรและทบีที่ไหน 
ดคังนคันี้นแทนทบีที่จะรอใหข้ยถูดคำสมคำถซงทบีที่สวนนคันี้นและควคำนหคำพระองคร์ พระองคร์ทรงพรข้อมอยถูล่ทบีที่นคัที่นเพอที่อทบีที่จะเผชลิญหนข้คำ
กคับยถูดคำสและทหคำรกลกุล่มนคันี้นเมอที่อพวกเขคำมคำถซงเพอที่อจคับกกุมพระองคร์

ยถูดคำสรถูข้วล่คำจะพบพระอคำจคำรยร์ของเขคำไดข้ทบีที่ไหน “เพราะวข่าพระเยซซูกทบเหลข่าสาวกของพระองคห์เคยมาพบ
กทนททที่นทที่นบข่อยๆ” สวนเกทเสมนบีเปป็นทบีที่อธลิษฐคำนโปรดของพระองคร์ โดยเฉพคำะอยล่คำงยลิที่งในชล่วงวคันทข้คำยๆของ
พระองคร์บนแผล่นดลินโลก และพระองคร์เสดร็จเขข้คำไปในสวนนคันี้นบล่อยๆกคับเหลล่คำสคำวกของพระองคร์เพอที่อทบีที่จะอธลิษฐคำน 
ลถูกคำ 21:37 บอกเรคำวล่คำ “กลคำงวคันพระองคร์ทรงสคัที่งสอนในพระวลิหคำร และกลคำงคอนกร็เสดร็จออกไปประทคับทบีที่ภถูเขคำ
ชอที่อมะกอกเทศ” ผมไมล่สงสคัยเลยวล่คำพระองคร์ใชข้เวลคำตลอดทคันี้งคอนในกคำรอธลิษฐคำนเมอที่อพระองคร์เสดร็จไปทบีที่นคัที่น ในลถูก
คำ 22:39 เรคำอล่คำนวล่คำ “ฝฝ่คำยพระองคร์เสดร็จออกไปยคังภถูเขคำมะกอกเทศตามเคย และเหลล่คำสคำวกของพระองคร์กร็ตคำม
พระองคร์ไปดข้วย”

มคันเปป็นเรอที่องนล่คำสนใจทบีที่จะสคังเกตวล่คำในครคำวกล่อนๆพระเยซถูทรงหนบีพข้นออกมคำจคำกเงอนี้อมมออของเหลล่คำศคัตรถู
ของพระองคร์และทรงหลบีกเลบีที่ยงคนเหลล่คำนคันี้นเพรคำะชคัที่วโมงของพระองคร์ยคังมคำไมล่ถซง ในยอหร์น 8:59 เรคำถถูกบอกวล่คำ
พวกเขคำหยลิบกข้อนหลินขซนี้นมคำ “จะขวข้คำงพระองคร์ แตล่พระเยซถูทรงหลบและเสดร็จออกไปจคำกพระวลิหคำร เสดร็จผล่คำน
ทล่คำมกลคำงเขคำเหลล่คำนคันี้น” ในยอหร์น 12:36 เรคำอล่คำนวล่คำพระองคร์ “เสดร็จจคำกไป และซล่อนพระองคร์ใหข้พข้นจคำกพวก
เขคำ” แตล่เมอที่อ “ชคัที่วโมง” ทบีที่รอคอยนคันี้นมคำถซง พระองคร์กร็เสดร็จไปยคังสถคำนทบีที่ทบีที่พระองคร์ทรงรถูข้วล่คำยถูดคำสจะนคคำพวกเจข้คำ
หนข้คำทบีที่และพวกทหคำรไปเพอที่อจคับกกุมพระองคร์

โดยกคำรเสดร็จเขข้คำไปในสวนนคันี้นคอนนคันี้น พระเยซถูทรงใหข้คคคำพยคำนสคำมประกคำร:
ประกคำรแรก พระองคห์เสดก็จไปสซูข่ความมรณาของพระองคห์อยข่างเตก็มใจและดด้วยความสมทครใจ พระองคร์

ทรงทรคำบวล่คำเมอที่อพระองคร์เสดร็จเขข้คำไปในสวนนคันี้น ยถูดคำสจะมคำทบีที่นคัที่นพรข้อมกคับพวกทหคำรเพอที่อจคับกกุมพระองคร์
ประกคำรทบีที่สอง พระองคห์ทรงททาใหด้พวกศทตรซูของพระองคห์พบพระองคห์ไดด้อยข่างสะดวก ยถูดคำสรถูข้วล่คำสวนนคันี้น

เปป็นทบีที่อธลิษฐคำนโปรดขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำ เขคำรถูข้วล่คำพระเยซถูเสดร็จไปทบีที่นคัที่นบล่อยๆ และเขคำรถูข้สซกแนล่ใจวล่คำเขคำ
จะพบพระองคร์ทบีที่นคัที่นคอนนคันี้น



ประกคำรทบีที่สคำม เราเหก็นความแขก็งกระดด้างและความโหดเหทนี้ยมของหทวใจของยซูดาส เขคำอยถูล่กคับพระเยซถูมคำ
หลคำยครคำวแลข้วอยล่คำงไมล่ตข้องสงสคัยตอนทบีที่พระผถูข้ชล่วยใหข้รอดทรงอธลิษฐคำนและสคัที่งสอนเหลล่คำสคำวกของพระองคร์ใน
สถคำนทบีที่แหล่งนคันี้นทบีที่ยถูดคำสนคคำพวกศคัตรถูของพระเยซถูมคำจคับกกุมพระองคร์

ผมคลิดวล่คำพวกเรคำสล่วนใหญล่มบีทบีที่อธลิษฐคำนโปรด แนล่นอนวล่คำเรคำอธลิษฐคำนทบีที่ไหนกร็ไดข้ เมอที่อไรกร็ไดข้ ภคำยใตข้
สถคำนกคำรณร์ใดกร็ไดข้ แตล่เมอที่อเรคำรถูข้สซกวล่คำมบีภคำระหนคักและสคำมคำรถใชข้เวลคำตคำมลคคำพคังในกคำรอธลิษฐคำน เรคำกร็มบีสถคำนทบีที่
โปรดทบีที่เรคำไปเพอที่อทบีที่จะอยถูล่ตคำมลคคำพคังกคับพระเจข้คำ ผมเหร็นควคำมเปป็นมนกุษยร์ของพระเยซถูเมอที่อผมอล่คำนตรงนบีนี้วล่คำพระองคร์
เสดร็จ “ไปทบีที่นคัที่นบล่อยๆ” เพอที่อทบีที่จะอธลิษฐคำน

ผมจคคำไดข้ดบีเกบีที่ยวกคับวคันแรกๆของประสบกคำรณร์กคำรเปป็นครลิสเตบียนของผม! ผมเคยอคำศคัยอยถูล่ในไรล่ และขข้คำง
นอกในสวนตข้นพบีช ผมพบสถคำนทบีที่โปรดใตข้ตข้นพบีชตข้นหนซที่งทบีที่ผมไปเพอที่อพถูดคกุยกคับพระเจข้คำ มคันเปป็นสถคำนทบีที่ๆเงบียบสงบ
ทบีที่ผมไดข้ออกมคำจคำกกคำรรบกวนและควคำมสคับสนวกุล่นวคำยของโลกรอบตคัวผม และบคำงทบีพระเจข้คำกร็ดถูเหมออนอยถูล่ใกลข้
ผมมคำกกวล่คำเดลิมเลร็กนข้อยเมอที่อผมโนข้มตคัวลงทบีที่นคัที่นเพอที่อพบกคับพระองคร์ในกคำรอธลิษฐคำน ผมขอกลล่คำวซนี้คคำวล่คำ-เรคำสคำมคำรถ
อธลิษฐคำนทบีที่ไหนกร็ไดข้ แตล่ผมเชอที่อวล่คำครลิสเตบียนสล่วนใหญล่มบีสถคำนทบีที่พลิเศษแหล่งหนซที่งทบีที่พวกเขคำพบวล่คำกคำรรล่วมสนลิทกคับ
พระเจข้คำหอมหวคำนกวล่คำทบีที่ออที่นเลร็กนข้อย นบีที่เปป็นจรลิงสคคำหรคับพระผถูข้ชล่วยใหข้รอดของเรคำ เกทเสมนทคออสถคำนทบีที่ๆพระองคร์
เสดร็จ “ไปบล่อยๆ” เพอที่อทบีที่จะอธลิษฐคำน

ขข้อ 3: “ยซูดาสจขงพาพวกทหารกทบเจด้าหนด้าททที่มาจากพวกปตุโรหริตใหญข่และพวกฟารริสท ถพอโคมถพอไตด้และ
เครพที่องอาวตุธไปททที่นทที่น”

ใครกร็ตคำมทบีที่จะศซกษคำขล่คำวประเสรลิฐทคันี้งสบีที่เลล่มอยล่คำงตคันี้งใจจะเหร็นทคันทบีวล่คำตคันี้งแตล่เวลคำทบีที่องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของ
เรคำถถูกจคับกกุมไปจนถซงกคำรตรซงกคำงเขน ยอหร์นขข้คำมหลคำยประเดร็นทบีที่ถถูกบคันทซกโดยผถูข้เขบียนขล่คำวประเสรลิฐอบีกสคำมทล่คำน
ทบีที่เหลออ-ยกตคัวอยล่คำงเชล่น เรคำสคังเกตเหร็นในทคันทบีวล่คำยอหร์นไมล่ไดข้กลล่คำวถซงกคำรตล่อรองของยถูดคำสกคับพวกปกุโรหลิตใหญล่
เพอที่อทบีที่จะทรยศองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำเพอที่อแลกกคับเงลินสคำมสลิบเหรบียญ แตล่เนอที่องจคำกพระคคัมภบีรร์ไดข้รคับกคำรดลใจดข้คำน
ถข้อยคคคำ เรคำจซงทรคำบวล่คำพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ประทคำนสล่วนนคันี้นแกล่ยอหร์นทบีที่เขคำจะตข้องบคันทซกลงไปเพอที่อกคำรเสรลิม
สรข้คำงเรคำ กคำรเตออนสตลิเรคำ และกคำรปลอบประโลมใจเรคำ ทคคำไมยอหร์นถซงไมล่กลล่คำวถซงทกุกสลิที่งทบีที่ถถูกใหข้ไวข้โดยมคัทธลิว 
มคำระโก และลถูกคำนคันี้นไมล่ใชล่เรอที่องทบีที่เรคำตข้องรถูข้

“พวกทหาร” คออกองทหคำรชคำวโรมคันทบีที่ยถูดคำสนคคำไปเพอที่อจคับกกุมพระเยซถู พรข้อมกคับผถูข้รคับใชข้บคำงคนของพวก
ปกุโรหลิตใหญล่และพวกฟคำรลิสบี ไมล่ตข้องสงสคัยเลยวล่คำพวกผถูข้นคคำทคำงศคำสนคำเหลล่คำนคันี้นตล่อรองกคับปปลคำตเพอที่อทบีที่จะใชข้เหลล่คำ
ทหคำรของเขคำในวคำระนบีนี้เพอที่อจคับกกุมนคักโทษทบีที่ผลิดธรรมดคำมคำกทบีที่สกุดผถูข้นบีนี้ ซซที่งพวกเขคำตคันี้งใจวล่คำจะปรคับโทษถซงตคำยใหข้ไดข้
ไมล่วล่คำจะตข้องแลกดข้วยอะไรกร็ตคำม

ผถูข้รถูข้พระคคัมภบีรร์บคำงทล่คำนเชอที่อวล่คำยถูดคำสนคคำทหคำรกลกุล่มหนซที่งมคำซซที่งนล่คำจะมบีจคคำนวนเทล่คำกคับหนซที่งในสลิบของทหคำร
กองหนซที่ง และดคังนคันี้นจซงนล่คำจะมบีจคคำนวนระหวล่คำงสบีที่รข้อยกคับหข้คำรข้อยคน นบีที่เปป็นเรอที่องทบีที่อคำจเปป็นไปไดข้ เนอที่องจคำกมคัทธลิว
บอกเรคำวล่คำยถูดคำสไดข้เขข้คำมคำในสวนนคันี้นพรข้อมกคับ “ประชคำชนเปป็นอคันมคำก” (มธ. 26:47)

“พวกเจด้าหนด้าททที่” คออพวกผถูข้รคับใชข้ชคำวยลิวของพวกปกุโรหลิตและพวกฟคำรลิสบี ทหคำรโรมคันเหลล่คำนคันี้นเกบีที่ยวขข้อง
กคับกองทหคำรประจคคำกคำรในกรกุงเยรถูซคำเลร็ม ดข้วยเหตกุนบีนี้ทคันี้งพวกคนตล่คำงชคำตลิและพวกยลิวจซงอยถูล่ในคนกลกุล่มนคันี้นทบีที่ไป



จคับกกุมพระเยซถู ไมล่ตข้องสงสคัยเลยวล่คำพวกเขคำกลคัววล่คำเพอที่อนๆของพระเยซถูอคำจพยคำยคำมชล่วยชบีวลิตพระองคร์ ซซที่งอคำจเปป็น
เหตกุผลทบีที่ตข้องพคำคนไปเยอะขนคำดนคันี้น นอกจคำกนบีนี้ ในครคำวออที่นๆตอนทบีที่พวกเขคำไดข้พยคำยคำมทบีที่จะจคับกกุมพระองคร์ 
พระองคร์กร็ทรงหนบีพข้นเงอนี้อมมออของพวกเขคำไปไดข้เสมอ ครคำวนบีนี้พวกเขคำมคำพรข้อมกคับ “ถพอโคมถพอไตด้และเครพที่อง
อาวตุธ” ซซที่งบล่งบอกวล่คำพวกเขคำตคันี้งใจวล่คำจะควคำนหคำจนกวล่คำพวกเขคำไดข้พบพระองคร์ และพวกเขคำตทนี้งใจแนข่วแนข่ทบีที่จะ
จคับพระองคร์

แตล่พวกเขคำไมล่จคคำเปป็นตข้องนคคำทหคำรและพวกเจข้คำหนข้คำทบีที่มคำเยอะแยะเลย พวกเขคำไมล่จคคำเปป็นตข้องถออโคมถออ
ไตข้และอคำวกุธมคำ พวกเขคำไมล่จคคำเปป็นตข้องควคำนหคำพระองคร์ พระองคร์กคคำลคังรอคอยพวกเขคำและพระองคร์ทรงยอม
จคคำนนตล่อพวกเขคำดข้วยควคำมสมคัครใจเพรคำะวล่คำ “ชคัที่วโมง” ของพระองคร์ไดข้มคำถซงแลข้ว มลิฉะนคันี้นพวกเขคำคงไมล่มบีทคำง
แตะตข้องพระองคร์ไดข้เลย

ขข้อ 4: “พระเยซซูทรงทราบทตุกสริที่งททที่จะเกริดขขนี้นกทบพระองคห์ พระองคห์จขงเสดก็จออกไปถามเขาวข่า “ทข่านททนี้ง
หลายมาหาใคร”

“พระเยซซูทรงทราบทตุกสริที่งททที่จะเกริดขขนี้นกทบพระองคห์...” กคำรทรงทรคำบลล่วงหนข้คำของพระครลิสตร์นคันี้นสมบถูรณร์
แบบ ไมล่มบี “เรอที่องประหลคำดใจ” ในชบีวลิตของพระองคร์เลย

ในบททบีที่ 13  ขข้อ 3 เรคำอล่คำนวล่คำ “พระเยซถูทรงทรคำบวล่คำพระบลิดคำไดข้ประทคำนสลิที่งทคันี้งปวงใหข้อยถูล่ในพระหคัตถร์
ของพระองคร์ และทรงทรคำบวล่คำพระองคร์มคำจคำกพระเจข้คำ และจะไปหคำพระเจข้คำ” จงสคังเกตควคำมตรงขข้คำมกคัน
ระหวล่คำงสองสลิที่งนคันี้นทบีที่พระเยซถูทรงทรคำบในพระคคคำสองขข้อนบีนี้: ในพระคคคำขข้อกล่อนหนข้คำพระองคร์ตรคัสถซงทกุกสลิที่งทบีที่ถซูก
มอบไวด้ในพระหคัตถร์ของพระองคร์แลข้ว ในทบีที่นบีนี้พระองคร์ตรคัสถซงทกุกสลิที่งทบีที่จะเกลิดขซนี้นกคับพระองคร์ทบีที่จะพรคำกทกุกสลิที่งไป
จากพระองคร์ แมข้กระทคัที่งชบีวลิตของพระองคร์ พระองคร์จะทรงถถูก “ตคัดออก” (ดนล. 9:26) และไมล่เหลอออะไรเลย ใน
บททบีที่ 13 ขข้อ 3 พระเยซถูกคคำลคังมองเลยพด้นกคำรทนทกุกขร์ทรมคำนตล่คำงๆของพระองคร์ เลยพข้นกคำงเขนนคันี้นไป สถูล่สงล่คำรคำศบี
ทบีที่ถถูกตคันี้งไวข้ตล่อพระพคักตรร์พระองคร์ ในขข้อพระคคคำทบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่นบีนี้ พระองคร์กคคำลคังมองไปทบีที่กลโกธคำโดยตรง

พระเยซถูทรงทนทกุกขร์ควคำมปวดรข้คำว ควคำมเจร็บปวด วลิบคัตลิ ควคำมทกุกขร์ระทม และควคำมทรมคำนทบีที่คนบคำป
ทคันี้งหลคำยคงจะตข้องทนทกุกขร์ไปตลอดชคัที่วนลิรคันดรร์กคำล และกคำรทนทกุกขร์ของพระองคร์ถถูกทคคำใหข้เลวรข้คำยมคำกกวล่คำเดลิม
เพรคำะการทรงทราบลข่วงหนด้าอทนสมบซูรณห์แบบของพระองคร์เกบีที่ยวกคับกคำรทนทกุกขร์เหลล่คำนคันี้น ผมเชอที่อวล่คำตคันี้งแตล่ชคัที่วขณะ
แรกๆแหล่งชบีวลิตบนโลกนบีนี้ของพระองคร์พระองคห์กก็ทรงทราบอยซูข่แลด้ว พระองคร์ทรงเหร็นแสข้นคันี้น มงกกุฎหนคำม แทล่น
สคคำหรคับถถูกเฆบีที่ยน กคำงเขนเกล่คำผลิวหยคำบนคันี้น เหลล่คำคนชคัที่วทบีที่โหดเหบีนี้ยมทบีที่ถอนเครคำจคำกพระพคักตรร์ของพระองคร์ 
พระองคร์ทรงทรคำบควคำมตคำยอคันแสนเจร็บปวดทบีที่รอคอยพระองคร์เมอที่อสลินี้นสกุดกคำรเดลินทคำงของพระองคร์บนแผล่นดลิน
โลก พระองคร์ทรงเหร็นมคันอยถูล่ทกุกชคัที่วขณะ ทกุกครคันี้งทบีที่พระองคร์ทรงเดลินผล่คำนเขข้คำไปในทกุล่งหญข้คำและเหร็นคนเลบีนี้ยงแกะคน
หนซที่งกคับฝถูงแกะของเขคำ พระองคร์ทรงทรคำบวล่คำพระองคห์คออลถูกแกะตคัวนคันี้นทบีที่จะถถูกถวคำยเปป็นเครอที่องสคัตวบถูชคำวคันหนซที่ง
เพอที่อไถล่บคำปของคนทคันี้งโลก เครอที่องสคัตวบถูชคำทกุกอยล่คำงในพระวลิหคำรเตออนควคำมจคคำพระองคร์วล่คำพระองคร์ทรงเปป็นสตุด
ยอดเครพที่องสทตวบซูชาทบีที่โลหลิตของมคันจะตข้องถถูกทคคำใหข้หลคัที่งออกวคันหนซที่งเพอที่อกคำรยกบคำป

ขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำพระเยซถูไดข้ “เสดก็จออกไป” ไมล่ไดข้หมคำยควคำมวล่คำพระองคร์เสดร็จไปจคำกสวนนคันี้น พระองคร์
แคล่เสดร็จมคำจคำกสถคำนทบีที่ๆพระองคร์ไดข้เสดร็จไปอธลิษฐคำนตคำมลคคำพคัง ขณะทบีที่พวกสคำวก (เปโตร ยคำกอบ และยอหร์น) 



นอนหลคับ มคัทธลิว 26:46 บอกเรคำวล่คำพระองคร์เสดร็จมคำจคำกทบีที่อธลิษฐคำนของพระองคร์ ทรงปลกุกเหลล่คำสคำวกใหข้ตอที่นจคำก
หลคับ และตรคัสแกล่พวกเขคำวล่คำ “ลกุกขซนี้นไปกคันเถลิด ดซูเถริด ผซูด้ททที่จะทรยศเรามาใกลด้แลด้ว!” จคำกนคันี้นพระองคร์กร็ “เสดก็จ
ออกไป” และตรคัสแกล่ยถูดคำสและคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่อยถูล่กคับเขคำวล่คำ “ทข่านททนี้งหลายมาหาใคร” พระองคร์ไมล่ไดข้ทรงรอใหข้ยถู
ดคำสชบีนี้ตคัวพระองคร์หรออรอใหข้พวกทหคำรประกคำศวล่คำพวกเขคำไดข้มคำเพอที่อจคับกกุมพระองคร์ พระองคห์ทรงเปป็นฝฝ่คำยเรลิที่มกคำร
สนทนคำ เหมออนกคับทบีที่พระองคร์ทรงกระทคคำในครคำวออที่นๆ (ดถูบททบีที่ 4 ขข้อ 7)

“ทข่านททนี้งหลายมาหาใคร” พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ทรงเนข้นยนี้คคำตรงนบีนี้ถซงควคำมเตร็มใจของพระครลิสตร์ทบีที่จะสละ
วคำงชบีวลิตของพระองคร์เพอที่อคนบคำปทคันี้งหลคำย ควคำมยลินยอมของพระองคร์ทบีที่จะออกไปและตคำยดข้วยควคำมตคำยทบีที่คน
บคำปนข่าจะตด้องตาย-กระทคัที่งควคำมมรณคำแหล่งกคำงเขน พระเยซถูทรงทราบวข่าทคคำไมยถูดคำสและพวกทหคำรและพวกคน
รคับใชข้ถซงมคำทบีที่นคัที่น ถซงกระนคันี้น พระองคร์กร็ทรงเดลินเขข้คำไปหคำพวกเขคำและถคำมคคคำถคำมนคันี้นเพอที่อทบีที่พระองคร์จะทรงยอม
จคคำนนตล่อพวกเขคำอยล่คำงเปป็นทคำงกคำร ชคัที่วโมงนคันี้นไดข้มคำถซงแลข้วทบีที่พระองคร์จะทรงถถูกจคับกกุม ถถูกไตล่สวน และถถูกตรซงทบีที่
กคำงเขนอคันหนซที่ง และพระองคร์ทรงเตร็มใจกข้คำวออกไปขข้คำงหนข้คำเพอที่อพบกคับศคัตรถูเหลล่คำนคันี้นทบีที่ไดข้มคำเพอที่อจคับกกุมพระองคร์

ขข้อ 5: “เขาทซูลตอบพระองคห์วข่า “มาหาเยซซูชาวนาซาเรก็ธ” พระเยซซูตรทสกทบเขาวข่า “เราคพอผซูด้นทนี้นแหละ”
ยซูดาสผซูด้ทรยศพระองคห์กก็ยพนอยซูข่กทบคนเหลข่านทนี้นดด้วย”

ไมล่ตข้องสงสคัยเลยวล่คำ หลคำยคนในกลกุล่มนบีนี้ไมล่ไดข้รถูข้จคักพระเยซถูโดยเคยเหร็นมคำกล่อน เพรคำะทคันี้งมคัทธลิวและมคำระ
โกบอกเรคำวล่คำยถูดคำสไดข้ใหข้สคัญญคำณแกล่คนเหลล่คำนคันี้นวล่คำ: “เรคำจะจกุบผถูข้ใด กร็เปป็นผถูข้นคันี้นแหละ” (มธ.26:48; มก. 14:44) 
เหร็นไดข้ชคัดวล่คำยถูดคำสยคังไมล่ไดข้ใหข้สคัญญคำณตอนทบีที่พระเยซถูตรคัสถคำมวล่คำ “ทล่คำนทคันี้งหลคำยมคำหคำใคร” พวกเขคำตอบกลคับวล่คำ
“มาหาเยซซูชาวนาซาเรก็ธ”

สลิที่งทบีที่พระเยซถูตรคัสในลคคำดคับถคัดมคำนคันี้นคงทคคำใหข้พวกเขคำทกุกคนตกตะลซง เพรคำะพระองคร์กลล่คำวคคคำรคับสคำรภคำพ
ดข้วยใจกลข้คำวล่คำ “เราคมือผผทนลันั้นแหละ!” คคคำสรรพนคำม “ผถูข้นคันี้น” ไมล่ไดข้อยถูล่ในภคำษคำกรบีกเดลิม มคันแคล่อล่คำนวล่คำ “เราเปป็น” 
ไมล่มบีขข้อสงสคัยในควคำมคลิดของผมเลยวล่คำพระเยซถูตรคัสเชล่นนคันี้นเพรคำะพระองคร์ทรงทรคำบวล่คำพวกปกุโรหลิตใหญล่และพวก
ฟคำรลิสบีคงจะจคคำไดข้วล่คำพระเจข้คำตรคัสอะไรเมอที่อโมเสสถคำมวล่คำเขคำควรจะกลล่คำววล่คำผถูข้ใดสล่งเขคำไปหคำชนชคำตลิอลิสรคำเอลใน
อบียลิปตร์ “พระเจข้คำจซงตรคัสกคับโมเสสวล่คำ ... “เจข้คำจงไปบอกชนชคำตลิอลิสรคำเอลวล่คำ ‘เราเปป็น ไดด้ทรงใชด้ขด้าพเจด้ามาหา
ทข่านททนี้งหลาย’” (อพย. 3:14) ยลิวทกุกคนทบีที่รถูข้จคักพระคคัมภบีรร์ภคำคพคันธสคัญญคำเดลิมคงจะจคคำชอที่อเรบียกนคันี้นไดข้วล่คำเปป็นของ
พระเยโฮวคำหร์พระเจข้คำ พระเจข้คำแหล่งอลิสรคำเอล พระเยซถูทรงอยคำกใหข้พวกปกุโรหลิตใหญล่และพวกฟคำรลิสบีรถูข้วล่คำแมข้กระทคัที่ง
ในชคัที่วโมงอคันมอดมลิดนคันี้นพระองคร์ยคังทรงประกคำศตคัววล่คำเปป็นหนขที่งเดทยวกทบพระเจด้า-พระเจข้คำในเนอนี้อหนคัง

“ยซูดาสผซูด้ทรยศพระองคห์กก็ยพนอยซูข่กทบคนเหลข่านทนี้นดด้วย” เรคำทรคำบจคำกคคคำกลล่คำวนบีนี้วล่คำขณะทบีที่ยถูดคำสยอนอยถูล่ทบีที่
นคัที่น เขคำกร็ไดข้เหร็นฤทธลิธิ์เดชแบบพระเจข้คำของพระเยซถูอบีกครคันี้ง และในกคำรสคคำแดงฤทธลิธิ์เดชนคันี้น เขคำกร็คงไดข้เหร็นอบีกครคันี้ง
ถซงขข้อพลิสถูจนร์ทบีที่วล่คำพระอคำจคำรยร์ทบีที่เขคำไดข้รล่วมเดลินมคำตลอดสคำมปปครซที่งนคันี้นเปป็นมคำกกวล่คำมนกุษยร์-ใชล่แลข้วครคับ พระองคร์
ทรงเปป็นพระเจข้คำแทข้จรลิง

ขข้อ 6: “เมพที่อพระองคห์ตรทสกทบเขาททนี้งหลายวข่า “เราคพอผซูด้นทนี้นแหละ” เขาททนี้งหลายไดด้ถอยหลทงและลด้มลง
ททที่ดริน”



กคำรอคัศจรรยร์ยลิที่งใหญล่ถถูกบคันทซกไวข้ในทบีที่นบีนี้ เมอที่อพระเยซถูตรคัสวล่คำ “เราเปป็น” ฝถูงชนหมถูล่ใหญล่ทบีที่ถอออคำวกุธมคำนคันี้นกร็
“ถอยหลทงและลด้มลงททที่ดริน!” พวกทหคำรโรมคันแทบจะไมล่รถูข้อะไรเลยเกบีที่ยวกคับพระเยซถู พวกเขคำไมข่สนอะไรเลยเกบีที่ยว
กคับพระองคร์ และแนล่นอนวล่คำพวกเขคำไมล่มบีเหตกุทบีที่จะตข้องกลทวพระองคร์ ดคังนคันี้นมคันจซงตข้องเปป็นฤทธริธิ์เดชแหข่งพระวจนะ
ทบีที่ทคคำใหข้พวกเขคำถอยหลคังและลข้มลงถซงดลิน

พระเจข้คำไดข้ตรคัสวคันหนซที่ง-และโลกกก็ไดด้อตุบทตริขขนี้น! (พระองคร์ทรงสคำมคำรถตรคัสคคคำๆหนซที่งและททาลายโลกนบีนี้และ
ทกุกสลิที่งทบีที่อยถูล่ในโลกไดข้อยล่คำงงล่คำยดคำยพอๆกคัน) มคันไมล่ใชล่เรอที่องยคำกทบีที่จะเชอที่อวล่คำเมอที่อพระเยซถูทรงประกคำศวล่คำ “เราเปป็น” 
ฤทธลิธิ์เดชแหล่งพระวจนะกร็ทคคำใหข้ฝถูงชนหมถูล่ใหญล่ทบีที่ถอออคำวกุธรคำบเปป็นหนข้คำกลอง ครคันี้งสกุดทข้คำยกล่อนกคำรตรซงกคำงเขน
พระองคร์ พระเยซถูทรงสคคำแดงฤทธลิธิ์เดชของพระเจข้คำทบีที่พระองคร์ไดข้ทรงใชข้มคำหลคำยครคำวกล่อนหนข้คำนคันี้น-ฤทธลิธิ์เดชเดบียว
กคับทบีที่พระองคร์ทรงทคคำใหข้คลอที่นและลมแรงสงบ พระองคร์ตรคัสคคคำๆหนซที่งและพวกผบีกร็ออกมคำจคำกชคำยและหญลิงทคันี้ง
หลคำยเหมออนๆกคัน พระองคร์ตรคัสคคคำๆหนซที่งและคนปฝ่วยกร็ไดข้รคับกคำรรคักษคำใหข้หคำย พวกคนตคำยกร็ออกมคำจคำกอกุโมงคร์
ฝฝังศพ พระองคร์ตรคัส-และคนตคำบอดกร็ไดข้รคับกคำรมองเหร็นของตนและพวกคนโรคเรอนี้อนถถูกรคักษคำใหข้หคำยสะอคำด

ผมเชอที่อวล่คำในกคำรทคคำกคำรอคัศจรรยร์นบีนี้ พระองคร์ทรงแสดงใหข้พวกสคำวกของพระองคร์ (และเหลล่คำศคัตรถูของ
พระองคร์) เหร็นวล่คำพระองคร์กคคำลคังยอมจทานนเพอที่อทบีที่จะถถูกตรซงกคำงเขน พระองคร์กคคำลคังจะสละวางชทวริตของพระองคห์ 
พระองคร์ พระองคร์ไมล่ไดข้กคคำลคังจะตคำยเพรคำะวล่คำพระองคร์กคคำลคังถถูกเอคำชนะโดยคนทบีที่มบีกคคำลคังมคำกกวล่คำ ถถูกจคับโดยใชข้
กคคำลคัง และปฟ้องกทนไมล่ใหข้เกลิดกคำรสลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์ไมล่ไดข้ พระองคร์กคคำลคังเสดร็จไปทบีที่กคำงเขนนคันี้นอยล่คำงเตร็มใจ 
เพอที่อทนทกุกขร์และชคคำระหนบีนี้บคำป เมอที่อเปโตรชคักดคำบของตนออกมคำและฟฝันหถูขข้คำงหนซที่งของคนใชข้ของมหคำปกุโรหลิตขคำด
พระเยซถูกร็ตรคัสแกล่เขคำวล่คำ “จงเอคำดคำบของทล่คำนใสล่ฝฝักเสบีย ดข้วยวล่คำบรรดคำผถูข้ถออดคำบจะพลินคำศเพรคำะดคำบ ทข่านคริดวข่า
เราจะอธริษฐานขอพระบริดาของเรา และในบทดเดทดี๋ยวนทนี้นพระองคห์จะทรงประทานทซูตสวรรคห์แกข่เรากวข่าสริบสองกอง
ไมข่ไดด้หรพอ แตล่ถข้คำเปป็นเชล่นนคันี้นพระคคัมภบีรร์ทบีที่วล่คำ จคคำจะตข้องเปป็นอยล่คำงนบีนี้ จะสคคำเรร็จไดข้อยล่คำงไร” (มธ. 26:52-54)

พระคคัมภบีรร์ไมล่บอกเรคำวล่คำชคำยเหลล่คำนบีนี้นอนกองอยถูล่บนพอนี้นดลินนคำนเทล่คำใด-มคันอคำจเปป็นเพบียงชคัที่วขณะเทล่คำนคันี้น 
มคันอคำจเปป็นหลคำยนคำทบีกร็ไดข้ สล่วนตคัวแลข้วผมเชอที่อวล่คำพวกเขคำถถูกทคคำใหข้นอนกองกคับพอนี้นและชล่วยเหลออตคัวเองไมล่ไดข้นคำน
พอทบีที่พระเยซถูกคับพวกสคำวกของพระองคร์จะหนบีไปไดข้ถข้คำพวกเขคำพยายามทบีที่จะหนบี แตล่พวกเขคำกร็ไมล่หนบี ถซงกระนคันี้น
ฝถูงชนหมถูล่ใหญล่นคันี้นกร็คงจคับพระเยซถูไปไมล่ไดข้อยถูล่ดบีหคำกพระองคร์ไมล่เตร็มใจทบีที่จะไป: “เมอที่อคนชคัที่วไดข้เขข้คำมคำหคำขข้คำพเจข้คำเพอที่อ
จะกลินเนอนี้อขข้คำพเจข้คำ คออปฏลิปฝักษร์และคถูล่อรลิของขข้คำพเจข้คำ เขคำไดข้สะดกุดและลข้มลง” (เพลงสดกุดบี 27:2)

ทล่คำนทบีที่รคัก จงคลิดเกบีที่ยวกคับเรอที่องนบีนี้: ถข้คำพระเยซถูทรงสคคำแดงฤทธลิธิ์เดชเชล่นนคันี้นตอนทบีที่พระองคร์กคคำลคังจะถซูก
พริพากษา พระองคร์จะทรงสคคำแดงฤทธลิธิ์เดชแบบใดเมอที่อพระองคร์เสดร็จมคำเพอที่อทบีที่จะพลิพคำกษคำเหลล่คำศคัตรถูของพระองคร์?
และพระองคร์จะเสดต็จมาในกคำรพลิพคำกษคำวคันหนซที่งแนล่นอน! ถข้คำพระองคร์ทรงมบีอคำนกุภคำพและฤทธลิธิ์เดชเชล่นนบีนี้ตอนทบีที่
พระองคร์กคคำลคังจะถถูกตรซงกคำงเขน พระองคร์จะทรงสคคำแดงฤทธลิธิ์เดชใดเมอที่อพระองคร์เสดร็จมคำเพอที่อครอบครองในควคำม
ชอบธรรม? นคัที่นจะเปป็นวคันเปปปี่ยมสงล่คำรคำศบีอยล่คำงแทข้จรลิง!

ขข้อ 7: “พระองคห์จขงตรทสถามเขาอทกวข่า “ทข่านมาหาใคร” เขาทซูลตอบวข่า “มาหาเยซซูชาวนาซาเรก็ธ”
พระเยซถูทรงทวนซนี้คคำคคคำถคำมของพระองคร์รคำวกคับวล่คำพระองคร์อยคำกทบีที่จะทดสอบผลกระทบของฤทธลิธิ์เดช

มหคัศจรรยร์ทบีที่พระองคร์เพลิที่งทรงสคคำแดงตล่อหนข้คำเหลล่คำศคัตรถูของพระองคร์ แตล่ยถูดคำสและคนออที่นๆทบีที่เหลออกร็มบีใจแขร็ง



กระดข้คำงเหลออเกลิน ใจของพวกเขคำดข้คำนชคำเหลออเกลินเพรคำะควคำมไมล่เชอที่อและควคำมเกลบียดชคัง จนทคันทบีทบีที่พวกเขคำลกุก
ขซนี้นจคำกพอนี้นดลิน พวกเขคำกร็พลิสถูจนร์โดยกคำรกระทคคำของพวกเขคำวล่คำทคันี้งๆทบีที่พวกเขคำไดข้เหร็นกคำรอคัศจรรยร์นคันี้นและทคันี้งๆทบีที่
พวกเขคำตกใจกลคัวเปป็นอคันมคำก พวกเขคำกร็ไมล่พรข้อมทบีที่จะกลคับใจใหมล่จคำกควคำมอธรรมของตนและควคำมตคันี้งใจแนล่ว
แนล่ของตนทบีที่จะปรคับโทษพระองคร์ถซงตคำย! พวกเขคำบคำงคนนล่คำจะดถูออกแลข้ววล่คำพระเจข้คำกคคำลคังกระทคคำกลิจ-แตล่พวกเขคำ
กร็ดถูไมล่ออก ผมกลล่คำวดข้วยควคำมยคคำเกรงและควคำมถล่อมใจวล่คำแมข้แตล่พระเจทากร็ไมล่สคำมคำรถชล่วยคนทบีที่แกลข้งโงล่และแกลข้ง
ตคำบอดไดข้!

พวกศคัตรถูของพระเยซถูเปป็นลถูกไกล่ในกคคำมออของพระองคร์แลข้ว ยอหร์น 19:11 บอกเรคำวล่คำไมล่มบีผถูข้ใดสคำมคำรถมบี
ฤทธลิธิ์เดชทบีที่จะตล่อสถูข้พระเยซถูไดข้หคำกพระเจข้คำพระบลิดคำไมล่ทรงอนกุญคำต พระเยซถูตรคัสแกล่ปปลคำตวล่คำ “ทข่านจะมทอทานาจ
เหนพอเราไมข่ไดด้ นอกจากจะประทานจากเบพนี้องบนใหด้แกข่ทข่าน” พระองคร์จะทรงเดลินจคำกพวกเขคำไปโดยไมล่รถูข้สซก
ระคคำยเคอองใดๆเลยกร็ไดข้หคำกพระองคร์ทรงเลออกทบีที่จะทคคำเชล่นนคันี้น

สลิที่งทบีที่เกลิดขซนี้นในสวนนคันี้นทคคำใหข้ทกุกคนทบีที่อยถูล่ทบีที่นคัที่นไมล่เหลออขข้อแกข้ตคัวใดๆ พวกเขคำนล่คำจะดถูออกแลข้วถซงตคัวตน
ทบีที่แทข้จรลิงของพระเยซถู ทหคำรโรมคันเหลล่คำนบีนี้อคำจไมล่เคยเหร็นพระองคร์มคำกล่อนคอนนคันี้น แตล่พวกเขคำกร็ไดข้เหร็นฤทธลิธิ์เดชทบีที่ไมล่
อคำจปฏลิเสธไดข้ของพระเจข้คำเมอที่อพระองคร์ตรคัสและฤทธลิธิ์เดชแหล่งคคคำตรคัสของพระองคร์ทคคำใหข้พวกเขคำนอนกองกคับพอนี้น 
โดยทบีที่ชล่วยเหลออตคัวเองไมล่ไดข้ ดคังนคันี้นในวคันพลิพคำกษคำพวกเขคำจะไมล่มบีขข้อแกข้ตคัวเลย! (ในกคำรเชอที่อมโยงกคับเรอที่องนบีนี้ กรกุณคำ
ศซกษคำเพลงสดกุดบี 27 ทคันี้งบท, เพลงสดกุดบี 35 ทคันี้งบท และเพลงสดกุดบี 40 ทคันี้งบท จงอล่คำนขข้อพระคคคำเหลล่คำนบีนี้และศซกษคำ
พวกมคันดข้วยตคันี้งใจอธลิษฐคำน)

ขข้อ 8: “พระเยซซูตรทสตอบวข่า “เราบอกทข่านแลด้ววข่าเราคพอผซูด้นทนี้น เหตตุฉะนทนี้นถด้าทข่านแสวงหาเรากก็จงปลข่อย
คนเหลข่านทนี้ไปเถริด”

พระเยซถูทรงสคคำแดงใหข้เหร็นอบีกครคันี้งถซงควคำมหล่วงใยอคันอล่อนโยนและควคำมรอบคอบของพระองคร์ทบีที่มบีตล่อ
เหลล่คำสคำวกทบีที่อล่อนแอ สคับสน และตกใจกลคัวของพระองคร์ แมข้กระทคัที่งในชคัที่วขณะทบีที่ลองใจนบีนี้ โดยเผชลิญหนข้คำกคับ
ชคัที่วโมงอคันนล่คำกลคัวเหลล่คำนคันี้นทบีที่รอคอยอยถูล่เบอนี้องหนข้คำ พระองคร์กร็ไมล่ไดข้กคคำลคังคลิดถซงตคัวเองเลย พระองคร์กคคำลคังคลิดถซงเหลล่คำ
สคำวกของพระองคร์และควคำมปลอดภคัยของพวกเขคำ ผมขอบคกุณพระเจข้คำจรลิงๆสคคำหรคับมหคำปกุโรหลิตของเรคำผถูข้ทรง
สคำมคำรถ “เหร็นใจในควคำมอล่อนแอของเรคำ” ผถูข้ทรง “ถถูกทดลองเหมออนอยล่คำงเรคำทกุกประกคำร ถซงกระนคันี้นพระองคร์กร็
ยคังปรคำศจคำกบคำป” ผมดบีใจเหลออเกลินทบีที่เรคำไดข้รคับเชลิญใหข้ “มบีใจกลข้คำเขข้คำมคำถซงพระทบีที่นคัที่งแหล่งพระคกุณ เพอที่อเรคำจะไดข้รคับ
พระเมตตคำ และจะไดข้พบพระคกุณทบีที่จะชล่วยเรคำในขณะทบีที่ตข้องกคำร” (ฮบ. 4:15,16)

ในฮบีบรถู 2:17 เรคำอล่คำนเกบีที่ยวกคับมหคำปกุโรหลิตของเรคำ “เหตกุฉะนคันี้นพระองคร์จซงทรงตข้องเปป็นเหมออนกคับพบีที่นข้อง
ทกุกอยล่คำง เพอที่อวล่คำพระองคร์จะไดข้ทรงเปป็นมหคำปกุโรหลิต ผถูข้กอปรดข้วยพระเมตตคำและควคำมสคัตยร์ซอที่อในกคำรทกุกอยล่คำงซซที่ง
เกบีที่ยวกคับพระเจข้คำ เพอที่อลบลข้คำงบคำปทคันี้งหลคำยของประชคำชน”

ฤทธลิธิ์เดชทบีที่ปกปป้องของพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำมบีอยถูล่เหนออบกุตรทบีที่เชอที่อทกุกคนของพระองคร์ “ทซูตสวรรคห์ของพระ
เยโฮวาหห์ไดด้ตทนี้งคข่ายลด้อมบรรดาผซูด้ททที่เกรงกลทวพระองคห์ และชข่วยเขาททนี้งหลายใหด้รอด” (เพลงสดกุดบี 34:7) ฤทธลิธิ์เดชทบีที่
ปกปป้องนบีนี้อธลิบคำยวล่คำทคคำไมเปโตรถซงไมล่ถถูกจคับกกุมตอนทบีที่เขคำฟฝันหถูคนใชข้ของมหคำปกุโรหลิตขคำด มคันอธลิบคำยดข้วยวล่คำทคคำไม
ยอหร์นถซงไมล่ถถูกจคับกกุมตอนทบีที่เขคำยอนอยถูล่ขข้คำงกคำงเขนนคันี้นกคับมคำรดคำของพระเยซถู เรคำยกเหตกุผลไดข้วล่คำเพรคำะชคำยเหลล่คำ



นบีนี้เกลบียดชคังพระเยซถูมคำกเหลออเกลิน พวกเขคำจซงเกลบียดชคังคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่ตลิดตคำมพระองคร์อยล่คำงสคัตยร์ซอที่อมคำตลอดกคำร
รคับใชข้ปวงชนของพระองคร์เชล่นกคัน แตล่ถข้อยคคคำของพระเยซถูจคับพวกศคัตรถูของพระองคร์ใสล่กกุญแจมออและขคัดขวคำงคน
เหลล่คำนคันี้นไมล่ใหข้จคับกกุมเหลล่คำสคำวกของพระองคร์

ขข้อ 9: “ททนี้งนทนี้กก็เพพที่อพระดทารทสจะสทาเรก็จ ซขที่งพระเยซซูตรทสไวด้แลด้ววข่า “คนเหลข่านทนี้นซขที่งพระองคห์ไดด้ประทาน
แกข่ขด้าพระองคห์ไมข่ไดด้เสทยไปสทกคนเดทยว”

นบีที่เปป็นกคำรทคคำใหข้สคคำเรร็จจรลิงของสล่วนหนซที่งของคคคำอธลิษฐคำนวลิงวอนเผอที่อของพระครลิสตร์: “ผถูข้ซซที่งพระองคร์ไดข้
ประทคำนแกล่ขข้คำพระองคร์ ขข้คำพระองคร์ไดข้ปกปป้องเขคำไวข้และไมล่มบีผถูข้หนซที่งผถูข้ใดเสบียไป” (บททบีที่ 17 ขข้อ 12) พระคคคำขข้อนบีนี้
เปป็นควคำมเหร็นแทรกเขข้คำมคำเพอที่ออธลิบคำยเหตกุกคำรณร์ทบีที่ถถูกบคันทซกไวข้ในทบีที่นบีนี้ คคคำตรคัสตรงนบีนี้ไมล่เกบีที่ยวขข้องอะไรเลยกคับความ
รอดของพวกสคำวก แตล่เกบีที่ยวขข้องกคับควคำมตคำยฝฝ่คำยรล่คำงกคำย ไมล่มบีสคำวกของพระองคร์สคักคนเดบียวถถูกทคคำลคำยในฝฝ่คำย
รล่คำงกคำย และแนล่นอนวล่คำพระองคร์ไมล่ไดข้กคคำลคังพถูดถซงชบีวลิตนลิรคันดรร์ในทบีที่นบีนี้

ณ ตอนนบีนี้ยถูดคำสยคังไมล่ไดข้จกุบองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำหรออกลล่คำววล่คำ “สวคัสดบี พระอคำจคำรยร์!” ถซงแมข้ยอหร์นไมล่ไดข้
บคันทซกมคันไวข้ มคันกร็นล่คำจะเปป็นตรงนบีนี้ทบีที่ยถูดคำสกข้คำวออกมคำขข้คำงหนข้คำและทรยศพระเยซถูดข้วยจกุบๆหนซที่ง-และจคำกนคันี้นพวก
เขคำกร็จคับพระองคร์ไป

ขข้อ 10: “ซทโมนเปโตรมทดาบ จขงชทกออกและฟปันผซูด้รทบใชด้คนหนขที่งของมหาปตุโรหริต ถซูกหซูขด้างขวาขาดไป ชพที่อ
ของผซูด้รทบใชด้คนนทนี้นคพอมทลคทส”

อคำวกุธตล่คำงๆของเนอนี้อหนคังไมล่สคำมคำรถเอคำชนะกคำรสถูข้รบฝฝ่คำยวลิญญคำณไดข้ ในทบีที่นบีนี้ เชล่นเดบียวกคับในครคำวออที่นๆ
หลคำยครคำว เปโตรแสดงออกถซงควคำมรข้อนรนมคำกกวล่คำควคำมรถูข้ เขคำมคัที่นใจมคำกเกลินไป เขคำลงมออในเนอนี้อหนคังและใน
ควคำมเรล่งรบีบ-และผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยวคันนบีนี้กร็กคคำลคังทคคำตคำมอยล่คำงเขคำอยถูล่เหมออนเดลิม! ในสวนเกทเสมนบีพระเยซถูทรงเตออน
เหลล่คำสคำวกแลข้วใหข้เฝป้คำระวคังและอธลิษฐคำน เกรงวล่คำพวกเขคำจะเขข้คำในกคำรทดลอง แตล่เปโตรกร็หลคับขณะทบีที่องคร์พระผถูข้
เปป็นเจข้คำทรงอธลิษฐคำน ถข้คำเขคำตอที่นอยถูล่ในระหวล่คำงประสบกคำรณร์ในสวนนคันี้นทคันี้งหมด ผมกร็สงสคัยวล่คำเขคำจะทคคำตคัวเหมออนทบีที่
เขคำไดข้กระทคคำในทบีที่นบีนี้และตอนทบีที่เขคำปฏลิเสธองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำในเวลคำตล่อมคำหรออไมล่

นบีที่เปป็นคคคำเตออนทบีที่จรลิงจคังสคคำหรคับผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยในปฝัจจกุบคัน เรคำอยถูล่ในเนอนี้อหนคังไมล่วล่คำเรคำจะอยถูล่ฝฝ่คำยวลิญญคำณ
ขนคำดไหนกร็ตคำม และเมอที่อเรคำเดลินในพระวลิญญคำณเทล่คำนคันี้น เรคำจซงจะไมล่ททาตามตคัณหคำตล่คำงๆของเนอนี้อหนคัง หนทคำง
เดบียวทบีที่จะเอคำชนะเนอนี้อหนคังไดข้คออ ยอมจคคำนนตล่อพระวลิญญคำณและเดลินตคำมทบีที่พระองคร์ทรงนคคำ เปโตรมบีใจกลข้คำมคำก
ในทบีที่นบีนี้ แตล่อบีกไมล่กบีที่ชคัที่วโมงตล่อมคำเขคำกร็เปป็นคนขบีนี้ขลคำดไปเลย

ไมล่มบีขข้อสงสคัยในควคำมคลิดของผมเลยวล่คำเปโตรเจตนคำทบีที่จะฆข่ามคัลคคัส-มลิฉะนคันี้นทคคำไมเขคำถซงเลร็งไปทบีที่ศบีรษะขอ
งมคัลคคัสแทนทบีที่จะเลร็งไปทบีที่ขคำหรออแขนของเขคำ? อคำจเปป็นไดข้วล่คำมคัลคคัสเปป็นคนแรกในฝถูงชนนคันี้นทบีที่ยอที่นมออมคำแตะตข้อง
พระเยซถู และเปโตรออกมคำปกปป้ององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเขคำทคันทบี แตล่พระหคัตถร์แหล่งฤทธลิธิ์เดชของพระเจข้คำกร็เบบีที่ยง
ดคำบของเขคำ และแทนทบีที่จะฟฝันหคัวของมคัลคคัสหลกุดจคำกบล่คำ แคล่หซูขข้คำงเดบียวของเขคำถถูกฟฝันขคำด ลถูกคำ 22:51 บอกเรคำ
วล่คำพระเยซถูทรงแตะตข้องหถูนคันี้นและทคคำใหข้มคันกลคับคอนดบีดคังเดลิม มนกุษยร์ผถูข้ใดบนแผล่นดลินโลกเคยสคำมคำรถสคคำแดงฤทธลิธิ์
เดชเชล่นนคันี้นไดข้? ไมล่มบีผถูข้ใดทบีที่ยอนอยถูล่ในฝถูงชนกลกุล่มนคันี้นทบีที่ไดข้เหร็นกคำรกระทคคำอคันยลิที่งใหญล่ทบีที่แสดงถซงควคำมเมตตคำและฤทธลิธิ์
เดชอคัศจรรยร์นบีนี้มบีขข้ออข้คำงใดๆทบีที่จะไมล่รถูข้วล่คำพระเยซถูทรงเปป็นพระเจข้คำแทข้จรลิงในเนอนี้อหนคัง และกคำรปฏลิเสธพระองคร์โดย



คนเหลล่คำนคันี้นทบีที่ไดข้เหร็นฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์กร็ทคคำใหข้คนเหลล่คำนคันี้นทบีที่จคับกกุมพระองคร์มบีควคำมผลิดมากขขนี้นไปอทกและบคำป
ของพวกเขคำเลวรข้คำยยลิที่งกวล่คำเดลิม

หคำกไมล่ใชล่เพรคำะฤทธลิธิ์เดชทบีที่ปกปป้องอคันเปปปี่ยมอคำนกุภคำพของพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำแลข้ว เหตกุกคำรณร์นบีนี้กร็คงจบลง
ในหคำยนะอยล่คำงแนล่นอน ลองคลิดถซงทหคำรและพวกคนใชข้เหลล่คำนคันี้นทกุกคนทบีที่ถอออคำวกุธสลิครคับ! คนเหลล่คำนคันี้นอคำจเขข้คำมคำ
รกุมยคคำพวกสคำวกสลิบเอร็ดคนนคันี้นและฆล่คำพวกเขคำหมดทกุกคนเลยกร็ไดข้-และคนเหลล่คำนคันี้นอคำจทคคำเชล่นนคันี้นจรลิงๆหคำกฤทธลิธิ์
เดชของพระเจข้คำไมล่ยคับยคันี้งพวกเขคำไวข้

เปโตรทคคำผลิดทบีที่ขคัดขอนผถูข้มบีอคคำนคำจ กคำรสถูข้รบฝฝ่คำยวลิญญคำณตล่คำงๆไมล่ไดข้ถถูกตล่อสถูข้ดข้วยดคำบ ไมข้ตะบอง หรออปฟน 
ครริสเตทยนสถูข้รบเหลล่คำศคัตรถูของพระครลิสตร์ดข้วยพระแสงแหล่งพระวลิญญคำณ ซซที่งกร็คออพระวจนะของพระเจข้คำ จงฟฝัง
ถข้อยคคคำเหลล่คำนคันี้นของเปคำโล และรคับพวกมคันเขข้คำไวข้ในใจของคกุณเองและรคับประโยชนร์จคำกพวกมคัน:

“พบีที่นข้องทคันี้งหลคำยของขข้คำพเจข้คำ สกุดทข้คำยนบีนี้ขอทล่คำนจงมบีกคคำลคังขซนี้นในองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ และในฤทธลิธิ์เดชอคัน
มหคันตร์ของพระองคร์ จงสวมยกุทธภคัณฑร์ทคันี้งชกุดของพระเจข้คำเพอที่อจะตล่อตข้คำนยกุทธอกุบคำยของพญคำมคำรไดข้ เพรคำะวล่คำเรคำ
ไมล่ไดข้ตล่อสถูข้กคับเนอนี้อหนคังและเลออดแตล่ตล่อสถูข้กคับเจข้คำผถูข้ครอบครองอคำณคำจคักร เจข้คำผถูข้มบีอคคำนคำจ เจข้คำผถูข้ปกครองควคำมมอดแหล่ง
โลกนบีนี้ ตล่อสถูข้กคับบรรดคำวลิญญคำณทบีที่ชคัที่วในสถคำนฟป้คำอคำกคำศ

“เหตกุฉะนคันี้นจงรคับยกุทธภคัณฑร์ทคันี้งชกุดของพระเจข้คำไวข้ เพอที่อทล่คำนจะไดข้ตล่อตข้คำนในวคันอคันชคัที่วรข้คำยนคันี้นและเมอที่อเสรร็จ
แลข้วจะยอนมคัที่นไดข้ เหตกุฉะนคันี้นทล่คำนจงยอนมคัที่น เอคำควคำมจรลิงคคำดเอว เอคำควคำมชอบธรรมเปป็นทคับทรวงเครอที่องปป้องกคัน
อก และเอคำขล่คำวประเสรลิฐแหล่งสคันตลิสกุข ซซที่งเปป็นเหตกุใหข้เกลิดควคำมพรคัที่งพรข้อมมคำสวมเปป็นรองเทข้คำ และพรข้อมกคับสลิที่ง
ทคันี้งหมดนบีนี้ จงเอคำควคำมเชอที่อเปป็นโลล่ ดข้วยโลล่นคันี้นทล่คำนจะไดข้ดคับลถูกศรเพลลิงของผถูข้ชคัที่วรข้คำยนคันี้นเสบีย จงเอคำควคำมรอดเปป็น
หมวกเหลร็กปป้องกคันศบีรษะและจงถออพระแสงของพระวลิญญคำณ คออพระวจนะของพระเจข้คำ จงอธลิษฐคำนวลิงวอนทกุก
อยล่คำงและจงขอโดยพระวลิญญคำณทกุกเวลคำ ทคันี้งนบีนี้จงระวคังตคัวดข้วยควคำมเพบียรทกุกอยล่คำง จงอธลิษฐคำนเพอที่อวลิสกุทธลิชนทกุก
คน” (อฟ. 6:10-18)

ขข้อ 11: “พระเยซซูจขงตรทสกทบเปโตรวข่า “จงเอาดาบใสข่ฝปักเสทย เราจะไมข่ดพที่มถด้วยซขที่งพระบริดาของเรา
ประทานแกข่เราหรพอ”

พระเยซถูเพลิที่งประกคำศพระองคร์เองวล่คำ “เราเปป็น” พระองคร์ประทคำนคคคำบคัญชคำแลข้ว และพวกศคัตรถูของ
พระองคร์กร็ยอมใหข้เหลล่คำสคำวกออกไปจคำกสวนนคันี้นโดยไมล่ไดข้รคับอคันตรคำยใดๆ แตล่ทคันี้งๆทบีที่พระองคร์ทรงมบีอคคำนคำจสลิทธลิธิ์
ขคำดอคันสมบถูรณร์แบบในฐคำนะพระเจข้คำในเนอนี้อหนคัง บคัดนบีนี้พระองคร์กร็ทรงยอมเชอที่อฟฝังพระประสงคร์ของพระบลิดคำและ
ทรงรคับจคำกพระหคัตถร์ของพระบลิดคำคออถข้วยอคันนล่คำกลคัวนคันี้นแหล่งควคำมทกุกขร์ทรมคำน ควคำมทกุกขร์โศกและวลิบคัตลิ พระองคร์
ไมล่เคยแอบคลิดเลยวล่คำจะไมข่ไดทดอที่มถข้วยนบีนี้จนถซงตะกอนชลินี้นสกุดทข้คำยของมคัน พระองคร์ผถูข้ทรงอคคำนคำจสลิทธลิธิ์ขคำดสถูงสกุดไดข้
ทรงถล่อมพระองคร์ลงและกลคำยเปป็นผถูข้รคับใชข้ พระองคร์ไดข้เสดร็จเขข้คำมคำในโลกเพอที่อทบีที่จะปรนนลิบคัตลิ เพอที่อทบีที่จะชล่วยใหข้รอด
เพพที่อททที่จะสละวางชทวริตของพระองคห์ เพพที่อเราจะไดด้มทชทวริต

“เราจะไมข่ดพที่มถด้วยซขที่งพระบริดาของเราประทานแกข่เราหรพอ” กลล่คำวอบีกนคัยหนซที่ง พระเยซถูตรคัสวล่คำ “เราจะ
ททาอะไรไดด้นอกจคำกดอที่มถข้วยทบีที่พระบลิดคำของเรคำไดข้ประทคำนใหข้เรคำดอที่ม?”



เรคำพบคคคำตรคัสทบีที่คลข้คำยๆกคันจคำกพระเยซถูในบททบีที่ 12 ขข้อ 27: “บคัดนบีนี้จลิตใจของเรคำเปป็นทกุกขร์และเรคำจะพถูด
วล่คำอะไร จะวล่คำ ‘ขข้คำแตล่พระบลิดคำ ขอทรงโปรดชล่วยขข้คำพระองคร์ใหข้พข้นเวลคำนบีนี้’ อยล่คำงนคันี้นหรออ หคำมลิไดข้ เพราะดด้วย
ความประสงคห์นทนี้เองเราจขงมาถขงเวลานทนี้!” เมอที่อพระองคร์ทรงมคำถซงขอบถข้วยแหล่งควคำมขมขอที่นในแบบทบีที่ไมล่อคำจถถูก
พรรณนคำไดข้ในภคำษคำของมนกุษยร์ จะใหข้พระองคร์ถอยกลคับหรออ? ไมล่เดร็ดขคำด! พระองคร์จะทรงดอที่มมคัน พระองคร์ไดข้
เสดร็จมคำเพอที่อกระทคคำตคำมพระประสงคร์ของพระบลิดคำ และพระประสงคร์ของพระบลิดคำพระองคร์จะกระทคคำ!

“ถข้วย” สคำมถข้วยถถูกกลล่คำวถซงในพระคคัมภบีรร์:
ในเพลงสดกุดบี 116:13 เรคำอล่คำนเกบีที่ยวกคับ “ถด้วยแหข่งความรอด” ผถูข้แตล่งเพลงสดกุดบีกลล่คำววล่คำ “ขข้คำพเจข้คำจะยก

ถข้วยแหล่งควคำมรอดและรข้องทถูลออกพระนคำมพระเยโฮวคำหร์”
ในเยเรมบียร์ 16:7 เรคำอล่คำนเกบีที่ยวกคับ “ถด้วยแหข่งความเลด้าโลมใจ” เยเรมบียร์เขบียนไวข้วล่คำ “จะไมล่มบีผถูข้ใดฉบีกตคัวเอง

เพอที่อเขคำเมอที่อไวข้ทกุกขร์ เพอที่อจะปลอบโยนเขคำเหตกุคนทบีที่ตคำยนคันี้น เพรคำะบลิดคำมคำรดคำของเขคำจะไมล่มบีใครมอบถข้วยแหล่ง
ควคำมเลข้คำโลมใจใหข้เขคำดอที่ม”

จคำกนคันี้นในเพลงสดกุดบี 11:6 เรคำอล่คำนเกบีที่ยวกคับถด้วยแหข่งความทตุกขห์ลทาบาก: “พระองคร์จะทรงเทบล่วงแรข้ว
ตล่คำงๆ เพลลิงและไฟกคคำมะถคันใสล่คนชคัที่ว ลมทบีที่แผดเผคำจะเปป็นสล่วนถข้วยของเขคำเหลล่คำนคันี้น” นอกจคำกนบีนี้ เกบีที่ยวกคับถข้วย
แหล่งควคำมทกุกขร์ลคคำบคำกเรคำอล่คำนในเยเรมบียร์ 25:15 วล่คำ “พระเยโฮวคำหร์พระเจข้คำแหล่งอลิสรคำเอลตรคัสกคับขข้คำพเจข้คำดคังนบีนี้วล่คำ 
“จงเอคำถด้วยนนี้ทาองตุข่นแหข่งความพริโรธนทนี้ไปจคำกมออเรคำ และบคังคคับบรรดคำประชคำชคำตลิซซที่งเรคำสล่งเจข้คำไปนคันี้นใหข้ดอที่มจคำก
ถข้วยนคันี้น!” และในเพลงสดกุดบี 75:8 เรคำอล่คำนวล่คำ “เพรคำะในพระหทตถห์ของพระเยโฮวาหห์มทถด้วยลซูกหนขที่ง มทนนี้ทาองตุข่นเปป็น
ฟอง ประสมไวข้ดบี พระองคร์ทรงเทของดอที่มจคำกถข้วยนคันี้นและคนชคัที่วของแผล่นดลินโลกทคันี้งสลินี้นจะดอที่มหมดทคันี้งตะกอน”

พระเยซผทรงถผกนคาตยัวไปอยผข่ตข่อหนทามหาปคุโรหริต
ขข้อ 12 และ 13: “พวกพลทหารกทบนายทหารและเจด้าหนด้าททที่ของพวกยริวจขงจทบพระเยซซูมทดไวด้ แลด้วพา

พระองคห์ไปหาอทนนาสกข่อน เพราะอทนนาสเปป็นพข่อตาของคายาฟาสผซูด้ซขที่งเปป็นมหาปตุโรหริตประจทาการในปปนทนี้น” 
ในขข้อนบีนี้และขข้อตล่อๆไปทบีที่ตคำมมคำ ยอหร์นผถูข้เปป็นทบีที่รคักใหข้รคำยละเอบียดตล่คำงๆทบีที่ถถูกละไวข้โดยมคัทธลิว มคำระโก 

และลถูกคำ ขล่คำวประเสรลิฐอบีกสคำมเลล่มทบีที่เหลออบอกเรคำวล่คำพระเยซถูทรงถถูกพคำตคัวไปอยถูล่ตล่อหนข้คำคายาฟาส แตล่ยอหร์นคน
เดบียวกลล่คำวถซงกคำรปรคำกฏตคัวของพระองคร์ตล่อหนข้คำอทนนาสกล่อน

พวกเขา “จทบพระเยซซูมทดไวด้ แลด้วพาพระองคห์ไป” ในฐคำนะพระบตุตรของพระเจด้า พระเยซถูทรงเปปิดโปง
ควคำมชคัที่วของทกุกคนทบีที่พระองคร์ทรงมบีปฏลิสคัมพคันธร์ดข้วย ในฐคำนะบตุตรมนตุษยห์พระองคร์ทรงนคคำเสนอพระองคร์เองใน
ควคำมถล่อมใจและอล่อนสกุภคำพ แมข้กระทคัที่งตล่อหนข้คำพวกศคัตรถูทบีที่รข้คำยกคำจทบีที่สกุดของพระองคร์ คนทคันี้งหลคำยทบีที่อยคำกฉบีก
พระองคร์เปป็นชลินี้นๆถข้คำพวกเขคำลงไมข้ลงมออกคับพระองคร์ไดข้ ในทบีที่นบีนี้เปป็นครคันี้งแรกในกคำรรคับใชข้บนโลกนบีนี้ของพระองคร์ เรคำ
เหร็นพระเยซถูเจข้คำถถูกมคัดไวข้ พระองคร์ทรงยอมอยถูล่ใตข้บคังคคับเหลล่คำศคัตรถูของพระองคร์เพอที่อใหข้พวกเขคำกระทคคำยที่คคำยบีตคำมใจ
ชอบ-ทรงยอมถถูกมคัด ถถูกเฆบีที่ยนตบี ถถูกสวมมงกกุฎหนคำม และถถูกตรซงกคำงเขน โดยทนทกุกขร์ทรมคำนแทนคนบคำป

คกุณเหร็นพระองคร์ไหม ทล่คำนทบีที่รคัก? พระเมษโปดกของพระเจด้า-พระองคร์ผถูข้ทรงเลบีนี้ยงอคำหคำรผถูข้หลิวโหย ทรง
รคักษคำคนเจร็บปฝ่วยใหข้หคำย ทรงเปปิดตคำคนตคำบอด ทรงรคักษคำคนโรคเรอนี้อนใหข้หคำยสะอคำด ทรงทคคำใหข้แขนขคำทบีที่เหบีที่ยว
ลบีบเหยบียดตรง ทรงทคคำใหข้คนตคำยกลคับมบีชบีวลิตขซนี้นอบีก! คกุณเหร็นพระองคร์ไหมขณะทบีที่พระองคร์ทรงถถูกจคับกกุมเหมออน



อคำชญคำกรธรรมดคำๆคนหนซที่ง ถถูกจคับและถถูกมคัดโดยมออคนชคัที่ว จคำกนคันี้นกร็ถถูกนคคำตคัวไปเพอที่อทบีที่จะถถูกทกุบตบีอยล่คำงโหด
เหบีนี้ยม ถถูกถล่มนนี้คคำลคำยรด ถถูกดถูหมลิที่นและเหยบียดหยคำมโดยฝถูงชนหมถูล่ใหญล่ และในทบีที่สกุดกร็ถถูกตรซงทบีที่กคำงเขนอคันหนซที่ง? 
พระเมษโปดกผถูข้เปป็นทบีที่รคักของพระเจข้คำทรงทนทกุกขร์สลิที่งเลวรข้คำยเหลล่คำนบีนี้กร็เพอที่อคกุณและเพอที่อผม พระองคร์จะทรงเรบียก
ทถูตสวรรคร์สลิบสองกองใหข้มคำปกปป้องพระองคร์กร็ไดข้ ททนี้งสวรรคห์คงจะมคำชล่วยพระองคร์เปป็นแนล่-แตล่พระองคร์ทรงเปป็นผถูข้
เดบียวทบีที่สคำมคำรถชคคำระหนบีนี้บคำปไดข้ และพระองคร์ทรงชคคำระมคันแลข้วดข้วยควคำมเตร็มใจเพอที่อทบีที่เรคำ (โดยทคำงพระองคร์) จะ
ไดข้ชอที่นชมยลินดบีกคับสงล่คำรคำศบีทบีที่เปป็นของพระองคร์มคำตลอดชคัที่วนลิรคันดรร์

คกุณเคยสงสคัยไหมวล่คำทคคำไมพวกเขคำถซงมทดพระเยซถู? อคำจเปป็นเพรคำะวล่คำยถูดคำสเตออนพวกเขคำวล่คำ “จงจทบกตุม
เขาไวด้ใหด้แนข่นหนาเถริด” (มธ. 26:48) (มคำระโกบอกเรคำวล่คำยถูดคำสแนะนคคำคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่พระองคร์ทรงทรยศองคร์พระ
ผถูข้เปป็นเจข้คำใหข้แกล่พวกเขคำวล่คำพวกเขคำควร “จคับกกุมเขคำไปใหด้มทที่นคง”-มคำระโก 14:44)

แตล่ผมเชอที่อวล่คำเหตกุผลหลคักทบีที่พระเยซถูทรงถถูกมคัดตอนทบีที่พระองคร์ถถูกจคับกกุมกร็คออ เพอที่อทบีที่จะทคคำใหข้ภคำพเลร็งและ
คคคำพยคำกรณร์ตล่คำงๆในภคำคพคันธสคัญญคำเดลิมสคคำเรร็จจรลิง ภคำพเลร็งทบีที่โดดเดล่นทบีที่สกุดของพระครลิสตร์ในกคำรทนทกุกขร์ของ
พระองคร์คออ อริสอทค และเมอที่ออคับรคำฮคัมพคำอลิสอคัคไปเพอที่อทบีที่จะถวคำยเขคำในควคำมเชอที่อฟฝังตล่อคคคำบคัญชคำของพระเจข้คำ สลิที่ง
แรกทบีที่อคับรคำฮคัมทคคำหลคังจคำกวคำงฟฟนสคคำหรคับไฟกร็คออ มทดอลิสอคัคและวคำงเขคำบนแทล่นบถูชคำ อล่คำนเรอที่องเตร็มไดข้ในปฐมกคำล
22:1-14

นบีที่เปป็นจรลิงเชล่นกคันสคคำหรคับสคัตวร์ตล่คำงๆทบีที่ถถูกถวคำย พวกมคันถถูกมคัดดข้วยเชออก: “พระเจข้คำทรงเปป็นพระเยโฮวคำหร์ 
ผถูข้ทรงประทคำนควคำมสวล่คำงแกล่เรคำ จงผถูกมคัดเครอที่องบถูชคำดข้วยเชออกไปถซงเชลิงงอนของแทล่นบถูชคำ” (เพลงสดกุดบี 118:27)

อยล่คำงไรกร็ตคำม ยคังมบีเหตกุผลอบีกประกคำรหนซที่งวล่คำทคคำไมพวกเขคำถซงมคัดองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำตอนทบีที่พวกเขคำจคับกกุม
พระองคร์: มนกุษยร์ทกุกคนลข้วนเกลิดมคำในบคำป ทกุกคนทบีที่ยคังไมล่ไดข้ถถูกสรข้คำงใหมล่ตกเปป็นเชลยของบคำปและพญคำมคำร ถถูก
มคัดโดยเครอที่องพคันธนคำกคำรตล่คำงๆของบคำป พระเยซถูทรงถถูกมคัดเพรคำะวล่คำพระองคร์ทรงเขข้คำแทนทบีที่เรคำ บาปของเรามทด
พระองคห์ไวด้ ในฐคำนะเปป็นตคัวแทนทบีที่ไรข้ตคคำหนลิของเรคำ พระองคร์ทรงรข้องออกมคำวล่คำ “เพรคำะควคำมชคัที่วไดข้ลข้อมขข้คำ
พระองคร์ไวข้อยล่คำงนคับไมล่ถข้วน ควคำมชคัที่วชข้คำของขข้คำพระองคร์ (ควคำมชคัที่วชข้คำของเราซซที่งพระองคร์ทรงแบกรคับ-1 เปโตร 
2:24; อสย. 53:5) ตคำมทคันขข้คำพระองคร์ จนขข้คำพระองคร์มองอะไรไมล่เหร็น มคันมคำกกวล่คำเสข้นผมบนศบีรษะขข้คำพระองคร์ 
จลิตใจของขข้คำพระองคร์กร็ฝฝ่อไป” (เพลงสดกุดบี 40:12) (อล่คำนเพลงสดกุดบี 40 ทคันี้งบท ซซที่งกลล่คำวถซงพระเมสสลิยคำหร์ ผถูข้รคับใชข้
ของพระเยโฮวคำหร์ ซซที่งเชอที่อฟฝังจนถซงควคำมมรณคำ) พระเยซถูครลิสตร์เจข้คำ พระเมษโปดกผถูข้ไรข้ตคคำหนลิของพระเจข้คำ ทรงถซูก
มทดเพอที่อทบีที่เรคำโดยทคำงกคำรถถูกมคัดของพระองคร์จะถซูกปลดปลข่อยใหด้เปป็นไท!

“แลด้วพาพระองคห์ไปหาอทนนาสกข่อน” คคคำอธลิบคำยทบีที่นล่คำเปป็นไปไดข้มคำกทบีที่สกุดสคคำหรคับกคำรทคคำเชล่นนบีนี้กร็คออ ใน
สมคัยของพระเยซถูบนแผล่นดลินโลก ตคคำแหนล่งมหคำปกุโรหลิตไมล่ไดข้ถถูกแตล่งตคันี้งตคำมทบีที่พระเจข้คำทรงกคคำหนดไวข้ ผถูข้คนถถูกแตล่ง
ตคันี้งใหข้รคับตคคำแหนล่งนบีนี้อยล่คำงไมล่เปป็นระเบบียบและไรข้ลคคำดคับขคันี้นตอน

ในระบบของพคันธสคัญญคำเดลิม มหคำปกุโรหลิตถถูกแตล่งตคันี้งโดยพระเจข้คำและรคับตคคำแหนล่งตลอดชบีวลิต (อพย. 
40:15; กดว. 35:25) แตล่ในสมคัยกล่อนกคำรรคับใชข้ขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำ มหคำปกุโรหลิตถซูกเลพอกตทนี้ง บคำงครคันี้งใหข้
รคับตคคำแหนล่งนคำนหนซที่งปป บคำงครคันี้งกร็นคำนกวล่คำนคันี้น พอสลินี้นวคำระของเขคำ เขคำกร็ถถูกถอดออกจคำกตคคำแหนล่งและปกุโรหลิตอบีก



คนหนซที่งกร็ถถูกเลออก ไลทห์ฟตุท (Lightfoot ผถูข้รถูข้พระคคัมภบีรร์ทล่คำนหนซที่ง-ผถูข้แปล) บอกเรคำวล่คำพระวลิหคำรหลคังทบีที่สองตคันี้งอยถูล่แคล่สบีที่
รข้อยยบีที่สลิบปป และในระหวล่คำงชล่วงเวลคำนคันี้นมบีมหคำปกุโรหลิตตคันี้งสคำมรข้อยคน

ตอนทบีที่พระเยซถูทรงอยถูล่บนแผล่นดลินโลก มบีชคำยหลคำยคนทบีที่ยคังมบีชบีวลิตอยถูล่ในขณะนคันี้นซซที่งไดข้รคับตคคำแหนล่งมหคำ
ปกุโรหลิต ดถูเหมออนวล่คำอคันนคำส หลคังจคำกเกษบียณจคำกตคคำแหนล่งนบีนี้แลข้ว ยคังอคำศคัยอยถูล่ในคฤหคำสนร์ของปกุโรหลิตกคับคคำยคำฟคำ
สลถูกเขยของเขคำ ผถูข้ซซที่งเปป็นมหคำปกุโรหลิตในปปนคันี้น และขข้อพระคคัมภบีรร์ทบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่กร็บล่งบอกวล่คำเขคำรคับหนข้คำทบีที่เปป็นผถูข้
ชล่วยและผถูข้แนะนคคำคนหนซที่ง ขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำเขคำเคยดคคำรงตคคำแหนล่งนบีนี้มคำกล่อนและแกล่กวล่คำคคำยคำฟคำสกร็นล่คำจะอธลิบคำยวล่คำ
ทคคำไมพระเยซถูถซงถถูกพคำตคัวไปอยถูล่ตล่อหนข้คำอคันนคำสกล่อนทบีที่พระองคร์ถถูกสล่งไปหคำคคำยคำฟคำส ควคำมสคัมพคันธร์อคันใกลข้ชลิด
ระหวล่คำงชคำยสองคนนบีนี้และขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำพวกเขคำทคันี้งคถูล่เกบีที่ยวขข้องกคับตคคำแหนล่งมหคำปกุโรหลิตในขณะเดบียวกคันกร็ถถูก
ยอนยคันในลถูกคำ 3:2 ซซที่งบอกเรคำวล่คำ “อทนนาสกทบคายาฟาสเปป็นมหาปตุโรหริต ครคำวนคันี้นพระวจนะของพระเจข้คำมคำถซง
ยอหร์นบกุตรชคำยเศคคำรลิยคำหร์ในถลิที่นทกุรกคันดคำร” นอกจคำกนบีนี้ในกลิจกคำร 4:6 เรคำกร็อล่คำนวล่คำ “ททนี้งอทนนาสมหาปตุโรหริต และ
คคำยคำฟคำส ยอหร์น อเลร็กซคำนเดอรร์ กคับคนออที่นๆทบีที่เปป็นญคำตลิของมหคำปกุโรหลิตนคันี้นดข้วย ไดข้ประชกุมกคันในกรกุง
เยรถูซคำเลร็ม”

เรคำเหร็นตรงนบีนี้ถซงควคำมไมล่คงเสข้นคงวคำของพวกยลิว พวกเขคำเปป็นผถูข้ยซดถออตคำมพระรคำชบคัญญคัตลิของโมเสส 
พวกเขคำประกคำศตคัววล่คำเปป็นผซูด้รทกษาพระรคำชบคัญญคัตลิ แตล่ในทบีที่นบีนี้ ในเรอที่องของตคคำแหนล่งมหคำปกุโรหลิต พวกเขคำกร็ไมข่ไดด้
ปฏริบทตริตามพระรคำชบคัญญคัตลิของโมเสส ในทบีที่นบีนี้เรคำเหร็นควคำมมอดบอดของพวกเขคำและกคำรแกลข้งโงล่ของพวกเขคำ

พวกยลิวไมล่มบีอคคำนคำจทบีที่จะตคัดสลินประหคำรชบีวลิตใครไดข้ แตล่พวกเขคำพคำตคัวพระเยซถูไปอยถูล่ตล่อหนข้คำมหคำปกุโรหลิต
และสภคำซคำนเฮดรลินซซที่งเปป็นทบีที่ๆพวกเขคำสคำมคำรถกลล่คำวหคำพระองคร์ในขข้อหคำนอกรบีตและหมลิที่นประมคำท ใหข้พระองคร์
ถถูกตคัดสลินวล่คำมบีควคำมผลิด และจคำกนคันี้นกร็มอบตคัวพระองคร์ไวข้กคับพวกโรมใหข้ตคัดสลินลงโทษประหคำรชบีวลิตไดข้

ขข้อ 14: “คายาฟาสผซูด้นทนี้แหละททที่แนะนทาพวกยริววข่า ควรใหด้คนหนขที่งตายแทนพลเมพองททนี้งหมด”
พระคคคำขข้อนบีนี้เปป็นคคคำอธลิบคำยแทรกเขข้คำมคำทบีที่มบีลคักษณะพลิเศษเฉพคำะของยอหร์นและเชอที่อมโยงกคับบททบีที่ 11 ขข้อ

49-52 ทบีที่คคำยคำฟคำสประกคำศวล่คำ “จะเปป็นประโยชนร์แกล่เรคำทคันี้งหลคำย ถข้คำจะใหข้คนตคำยเสบียคนหนซที่งเพอที่อประชคำชน 
แทนทบีที่จะใหข้คนทคันี้งชคำตลิตข้องพลินคำศ” คคำยคำฟคำสเปป็นคนทบีที่ยอที่นมตลิใหข้ประหคำรชบีวลิตพระเยซถู-ไมล่ใชล่ใหข้พระองคร์
สลินี้นพระชนมร์เพอที่อไถล่บคำปของคนทคันี้งโลก แตล่เพอที่อใหข้คนหนซที่งตคำยและชนชคำตลิอลิสรคำเอลจะไดข้รคับกคำรชล่วยใหข้พข้นในฝฝ่คำย
รล่คำงกคำย ไมล่ใชล่ฝฝ่คำยวลิญญคำณ สลิที่งทบีที่คคำยคำฟคำสกลล่คำวนคันี้นเปป็นเหตกุผลดข้คำนกคำรเมออง ดข้วยวล่คำพวกฟคำรลิสบีเพลิที่งประกคำศ
เกบีที่ยวกคับพระเยซถูวล่คำ “ถข้คำเรคำปลล่อยเขคำไวข้อยล่คำงนบีนี้ คนทคันี้งปวงจะเชอที่อถออเขคำ แลด้วพวกโรมกก็จะมารริบเอาททนี้งททที่และ
ชนชาตริของเราไป” (บททบีที่ 11 ขข้อ 48)

สภคำซคำนเฮดรลิน ซซที่งเปป็น “ศคำลฎบีกคำ” ของพวกยลิว ไดข้ออกคคคำตคัดสลินโทษไปแลข้วกล่อนทบีที่พระเยซถูทรงถถูก
จคับกกุมและถถูกไตล่สวนเสบียอบีก พวกเขคำวคำงแผนจะปรคับโทษพระองคร์ถซงตคำย และพวกเขคำตคันี้งใจวล่คำจะทคคำใหข้แผนกคำร
ทบีที่ตนวคำงไวข้สคคำเรร็จ ถซงแมข้พระองคร์ไมล่มบีควคำมผลิด พวกเขคำกร็ตคันี้งใจวล่คำจะปรคับโทษพระองคร์และตรซงพระองคร์ทบีที่กคำงเขน
คคคำตคัดสลินโทษพระองคร์ไดข้ถถูกชบีนี้ขคำดไวข้แลข้วกล่อนกคำรไตล่สวนเสบียอบีก

กคำรไตล่สวนพระเยซถูเปป็นปคำหบีที่ทบีที่ใหญล่โตทบีที่สกุดเทล่คำทบีที่เคยเกลิดขซนี้น ไมล่มบีอะไรถถูกกฎหมคำยเกบีที่ยวกคับมคันเลย ไมล่มบี
ควคำมยกุตลิธรรมในกคำรไตล่สวนนบีนี้เลย ขข้อกลล่คำวหคำเหลล่คำนคันี้นเทบียมเทร็จ พวกพยคำนเทร็จถถูกจข้คำงมคำใหข้กคำรปรคักปรคคำ



พระองคร์ คคคำตคัดสลินวล่คำ “มบีควคำมผลิดจรลิง!” ถถูกกคคำหนดไวข้แลข้วกล่อนเปปิดศคำลพลิจคำรณคำคดบีเสบียอบีก และโทษประหคำร
ชบีวลิตถถูกตคัดสลินชบีนี้ขคำดแลข้วกล่อนนคักโทษองคร์นคันี้นทรงถถูกจคับกกุมดข้วยซนี้คคำ!

มคันนล่คำชอที่นใจแกล่ดวงใจของผมทบีที่ไดข้เหร็นวล่คำพระเจข้คำทรงใชข้กคำรกระทคคำตล่คำงๆของเหลล่คำคนชคัที่ว-คนทบีที่เปป็นอยล่คำง
นโปเลบียน ฮลิตเลอรร์ มกุสโสลลินบี และคนออที่นๆ-ใหข้เปป็นขวคำน คข้อน กคำงเขน ดคำบ และปฟนของพระองคร์เพอที่อทคคำใหข้พระ
รคำชกลิจของพระองคร์รกุดหนข้คำไป ถซงแมข้ดถูเผลินๆแลข้วทคันี้งหมดนบีนี้ดถูเหมออนโหดรข้คำยทคำรกุณมคำกๆ พระเจข้คำกร็ทรงทคคำใหข้สลิที่ง
ตล่คำงๆทคคำงคำนเพอที่อถวคำยเกบียรตลิแดล่พระองคร์และเพอที่อควคำมกข้คำวหนข้คำไปแหล่งครลิสตจคักรของพระองคร์ ในอลิสยคำหร์ 10:5-
16 เรคำอล่คำนวล่คำ:

“โอ ชคำวอคัสซบีเรบียเออ๋ย ผซูด้เปป็นตะบองแหข่งความกรรินี้วของเรา และไมด้พลองในมพอของเขาคพอความเกรทนี้ยว
กราดของเรา เราจะใชด้เขาไปสซูด้ประชาชาตริอทนหนด้าซพที่อใจคด เราจะบทญชาเขาใหด้ไปสซูด้ชนชาตริททที่เรากรรินี้ว ไปเอาของ
รริบและฉวยเหยพที่อและใหด้เหยทยบยที่ทาลงเหมพอนเหยทยบเลนในถนน

“แตล่เขคำมลิไดข้ตคันี้งใจอยล่คำงนคันี้น และจลิตใจของเขคำกร็มลิไดข้คลิดอยล่คำงนคันี้น แตล่ในใจของเขคำคลิดจะทคคำลคำย และตคัด
ประชคำชคำตลิเสบียมลิใชล่นข้อย เพรคำะเขคำพถูดวล่คำ “ผถูข้บคังคคับบคัญชคำของขข้คำเปป็นกษคัตรลิยร์หมดมลิใชล่หรออ เมอองคคำลโนกร็เหมออน
เมอองคคำรเคมลิชมลิใชล่หรออ เมอองฮคำมคัทกร็เหมออนเมอองอคำรปฝัดมลิใชล่หรออ เมอองสะมคำเรบียกร็เหมออนเมอองดคำมคัสกคัสมลิใชล่หรออ
เหมออนอยล่คำงมออของเรคำไปถซงบรรดคำรคำชอคำณคำจคักรของรถูปเคคำรพ ซซที่งรถูปเคคำรพแกะสลคักของเขคำนคันี้นใหญล่กวล่คำของ
เยรถูซคำเลร็มและสะมคำเรบีย เรคำกร็จะไมล่ทคคำแกล่เยรถูซคำเลร็มกคับรถูปเคคำรพของเขคำดอกหรออ ดคังทบีที่เรคำไดข้ทคคำแกล่สะมคำเรบีย
และรถูปเคคำรพของเขคำ”

“ตล่อมคำเมอที่อองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำทรงสคคำเรร็จพระรคำชกลิจทคันี้งสลินี้นของพระองคร์ทบีที่ภถูเขคำศลิโยนและทบีที่เยรถูซคำเลร็ม
แลข้ว เรคำจะทรงลงทคัณฑร์แกล่ผลแหล่งจลิตใจจองหองของกษคัตรลิยร์แหล่งอคัสซบีเรบีย และสงล่คำรคำศบีแหล่งตคำยโสของเขคำ 
เพรคำะเขคำวล่คำ “ขข้คำไดข้กระทคคำกคำรนบีนี้ดข้วยกคคำลคังมออของขข้คำ และดข้วยสตลิปฝัญญคำของขข้คำ เพรคำะขข้คำมบีควคำมเขข้คำใจ ขข้คำไดข้
รอนี้อเขตแดนของชนชคำตลิทคันี้งหลคำย และไดข้ปลข้นทรคัพยร์สมบคัตลิของเขคำ ขข้คำไดข้โยนบรรดคำชคำวเมอองลงมคำอยล่คำงคนกลข้คำ
หคำญ มออของขข้คำไดข้ฉวยทรคัพยร์สมบคัตลิของชนชคำตลิทคันี้งหลคำยเหมออนฉวยรคังนก และอยล่คำงคนเกร็บไขล่ซซที่งละทลินี้งไวข้ ขข้คำกร็
รวบรวมแผล่นดลินโลกทคันี้งสลินี้นดคังนคันี้นแหละ และไมล่มบีผถูข้ใดขยคับปปกมคำปก หรอออข้คำปคำกหรออรข้องเสบียงจต๊อกแจต๊ก”

“ขวคำนจะคกุยขล่มคนทบีที่ใชข้มคันสกคัดนคันี้นหรออ หรออเลอที่อยจะทะนงตคัวเหนออผถูข้ทบีที่ใชข้มคันเลอที่อยนคันี้นหรออ เหมออนกคับ
วล่คำตะบองจะยกผถูข้ซซที่งถออมคันขซนี้นตบี หรอออยล่คำงไมข้พลองจะยกตคัวขซนี้นเหมออนกคับวล่คำมคันไมล่ทคคำดข้วยไมข้

“ฉะนคันี้น องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำจอมโยธคำจะทรงใหข้โรคผอมแหข้งมคำในหมถูล่พวกคนอข้วนพบี
ของเขคำ ภคำยใตข้เกบียรตลิของเขคำจะมบีกคำรไหมข้ใหญล่โตเหมออนอยล่คำงไฟไหมข้”

การปฏริเสธของเปโตร
ขข้อ 15: “ซทโมนเปโตรไดด้ตริดตามพระเยซซูไป และสาวกอทกคนหนขที่งกก็ตริดตามไปดด้วย สาวกคนนทนี้นเปป็นททที่

รซูด้จทกของมหาปตุโรหริต และเขาไดด้เขด้าไปกทบพระเยซซูถขงคฤหาสนห์ของมหาปตุโรหริต”
ยอหร์นไมล่ไดข้กลล่คำวถซงกคำรทบีที่พวกสคำวกสลิบเอร็ดคนนคันี้นหนบีไปตอนทบีที่พระเยซถูทรงถถูกจคับกกุม เขคำเลล่คำเกบีที่ยวกคับ

กคำรทบีที่เปโตรตลิดตคำมพระเยซถูไป แตล่ไมล่เหมออนกคับผถูข้เขบียนอบีกสคำมทล่คำนทบีที่เหลออ เขคำไมล่ไดข้กลล่คำววล่คำเปโตรตลิดตคำมไป 



“หล่คำงๆ” เขคำกลล่คำวเพบียงวล่คำ “ซทโมนเปโตรไดด้ตริดตามพระเยซซูไป และสาวกอทกคนหนขที่งกก็ตริดตามไปดด้วย” (“สคำวก
อบีกคนหนซที่ง” นบีนี้เชอที่อกคันวล่คำเปป็นยอหร์นเอง ดถูบททบีที่ 20 ขข้อ 2,3,4, และ 8)

เปโตรกระวนกระวคำยใจทบีที่จะรถูข้วล่คำพวกเขคำจะทคคำอะไรกคับพระเยซถู แตล่เขคำขคำดควคำมกลข้คำหคำญทบีที่จะอยถูล่
ใกลข้ๆพระองคร์อยล่คำงทบีที่สคำวกทบีที่แทข้จรลิงนข่าจะกระททา ไมล่มบีขข้อสงสคัยในควคำมคลิดของผมเลยวล่คำเปโตรรคักองคร์พระผถูข้เปป็น
เจข้คำของเรคำ เขคำละอคำยทบีที่วลิที่งหนบีไปและซล่อนตคัวและทลินี้งพระองคร์เสบียอยข่างสรินี้นเชริง-แตล่เขคำเปป็นคนขบีนี้ขลคำดฝฝ่คำย
วลิญญคำณ กลคัวทบีที่จะยอนหยคัดในเวลคำทบีที่ควคำมจงรคักภคักดบีเชล่นนคันี้นอคำจทคคำใหข้เขคำเสบียชบีวลิตไดข้ เปโตรมคัที่นใจในตคัวเองใน
เวลคำทบีที่เขคำควรทบีที่จะถล่อมใจ (ยอหร์น 13:37) เขคำนอนหลคับในเวลคำทบีที่เขคำควรทบีที่จะอธลิษฐคำน (มธ. 26:40) และเขคำ
ขคำดควคำมกลข้คำหคำญทบีที่จะยอนหยคัดเพอที่อองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเขคำ ถข้คำเปโตรถล่อมใจแทนทบีที่จะโอข้อวด ถข้คำเขคำอธลิษฐคำน
แทนทบีที่จะนอนหลคับ เขคำกร็คงมบีควคำมกลข้คำหคำญทบีที่จะเดลินกคับองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเขคำเขข้คำสถูล่หข้องโถงตคัดสลินคดบีนคันี้น 
และเขคำกร็คงไมล่ปฏลิเสธพระองคร์ 

“สคำวกอบีกคน” นคันี้น “เปป็นททที่รซูด้จทกของมหาปตุโรหริต และเขาไดด้เขด้าไปกทบพระเยซซูถขงคฤหาสนห์ของมหา
ปตุโรหริต” เรคำไมล่รถูข้วล่คำมหคำปกุโรหลิตไปรถูข้จคักกคับยอหร์นตคันี้งแตล่เมอที่อไร ไมล่มบีขข้อบล่งชบีนี้เกบีที่ยวกคับเรอที่องนบีนี้ในพระคคัมภบีรร์ ยลิวทบีที่
เครล่งครคัดทกุกคนขซนี้นไปยคังกรกุงเยรถูซคำเลร็มในชล่วงเทศกคำลเลบีนี้ยงทคำงศคำสนคำทบีที่สคคำคคัญๆ และมคันกร็เปป็นไปไดข้ทบีที่มหคำ
ปกุโรหลิตจะรถูข้จคักกคับยอหร์นในวลิธบีนคันี้น นอกจคำกนบีนี้ยอหร์นกร็นล่คำจะเปป็นหนซที่งในศลิษยร์ของยอหร์นผถูข้ใหข้รคับบคัพตลิศมคำ (ดถูกคำร
อภลิปรคำยของเรคำเกบีที่ยวกคับบททบีที่ 1 ขข้อ 35-37) และเนอที่องจคำกกรกุงเยรถูซคำเลร็มและทคัที่วทคันี้งแควข้นยถูเดบียออกไปฟฝังยอหร์น
ผถูข้ใหข้รคับบคัพตลิศมคำเทศนคำ มหคำปกุโรหลิตจซงอคำจเคยพบกคับสคำวกผถูข้เปป็นทบีที่รคักทล่คำนนบีนี้ในกคำรประชกุมรลิมแมล่นนี้คคำของเขคำครคันี้ง
ใดครคันี้งหนซที่ง

แตล่ไมล่วล่คำสองคนนบีนี้มคำรถูข้จคักกคันไดข้อยข่างไร เรคำกร็อล่คำนวล่คำ “สคำวกอบีกคนหนซที่ง” นบีนี้ไปกคับพระเยซถูเขข้คำไปใน
คฤหคำสนร์ของมหคำปกุโรหลิต สล่วนตคัวแลข้วผมเชอที่อวล่คำยอหร์นอยถูล่ใกลข้กคับพระเยซถูเจข้คำเทล่คำทบีที่พวกเขคำจะอนตุญาตใหข้เขคำอยถูล่
ไดข้

ขข้อ 16: “แตข่เปโตรยพนอยซูข่ขด้างนอกรริมประตซู สาวกอทกคนหนขที่งนทนี้นททที่รซูด้จทกกทนกทบมหาปตุโรหริต จขงไดด้ออกไป
และพซูดกทบหญริงททที่เฝฟ้าประตซู แลด้วกก็พาเปโตรเขด้าไป”

เมอที่อพวกเขคำมคำถซงบข้คำนของมหคำปกุโรหลิต “เปโตรยพนอยซูข่ขด้างนอกรริมประตซู” นบีที่เปป็นเรอที่องเลร็กนข้อยในบคันทซก
เกบีที่ยวกคับกคำรลข้มลงของเปโตรซซที่งมคัทธลิว มคำระโก และลถูกคำไมล่กลล่คำวถซง ไมล่ตข้องสงสคัยเลยวล่คำเปโตรกคคำลคังมบีกคำรสถูข้รบ
ครคันี้งใหญล่ขณะเขคำยอนอยถูล่ทบีที่นคัที่น เขคำรคักองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ แตล่เขคำเปป็นคนขบีนี้ขลคำด โดยกลคัวทบีที่จะรคับรถูข้ควคำมรคักนคันี้น มคัน
คงจะดบีกวล่คำเยอะสคคำหรคับเปโตรหคำกเขคำอยซูข่ขข้คำงนอกประตถูนคันี้น หรออหคำกเขคำวลิที่งหนบีไปกคับคนออที่นๆทบีที่เหลออ แตล่ยอหร์น 
ซซที่งเหร็นไดข้ชคัดวล่คำเปป็นทบีที่รถูข้จคักดบีในบข้คำนของคคำยคำฟคำส “พซูดกทบหญริงททที่เฝฟ้าประตซู” และเปโตรกร็ไดข้รคับอนกุญคำตใหข้เขข้คำมคำ
ในบข้คำนนคันี้น

ขข้อ 17: “ผซูด้หญริงคนททที่เฝฟ้าประตซูจขงถามเปโตรวข่า “ทข่านเปป็นสาวกของคนนทนี้นดด้วยหรพอ” เขาตอบวข่า “ขด้า
ไมข่เปป็น”



นบีที่ไมล่ใชล่ทหคำรโรมคันนคำยหนซที่งทบีที่ทข้คำทคำยเปโตร และไมล่ใชล่เจข้คำหนข้คำทบีที่ของพวกยลิวทบีที่ถออไมข้ตะบองหรออดคำบดข้วย
นบีที่คออหญลิงสคำวชคำวยลิวคนหนซที่ง! ดคังนคันี้นกคำรทรงจคัดเตรบียมของพระเจข้คำจซงทคคำใหข้เปโตรถล่อมใจและพระเจข้คำทรงตบีเขข้คำทบีที่
ควคำมหยลิที่งทะนงและควคำมมคัที่นใจในตคัวเองของเขคำผล่คำนทคำงภคำชนะทบีที่อล่อนแอกวล่คำ คออผถูข้หญลิงคนหนซที่ง

ไมล่วล่คำหญลิงสคำวคนนบีนี้อยคำกรถูข้อยคำกเหร็นเกบีที่ยวกคับเปโตร หรออวล่คำเธอจคับไดข้จคำกสคคำเนบียงของเขคำวล่คำเขคำเปป็นชคำว
แควข้นกคำลลิลบี หรออสบีหนข้คำของเขคำฟป้องวล่คำเขคำกคคำลคังหวคำดกลคัว เธอกร็สรกุปวล่คำเปโตรเปป็นเพอที่อนคนหนซที่งของสคำวกคนนคันี้น
ทบีที่ไดข้เขข้คำไปขข้คำงในกคับพระเยซถู และดคังนคันี้นเขคำจซงนล่คำจะเปป็นผถูข้ตลิดตคำมคนหนซที่งของชคำวนคำซคำเรร็ธผถูข้นคันี้นดข้วย

ซคำตคำนเปป็นผถูข้ทบีที่เหลบีที่ยมจคัดและเจข้คำเลล่หร์ตอนทบีที่มคันโจมตบีเปโตรพอๆกคับทบีที่มคันเคยเปป็นในสวนเอเดนตอนทบีที่มคัน
ทดลองเอวคำ มคันไมล่ไดข้ประกคำศดข้วยใจกลข้คำวล่คำพระเจข้คำทรงโกหกอคำดคัมและเอวคำ มคันแคล่ปลซูกความสงสทยในความ
คริดของเธอโดยกคำรถคำมคคคำถคำมงล่คำยๆกคับเธอวล่คำ-“จรริงหรพอทบีที่พระเจข้คำตรคัสวล่คำ...?” หญลิงสคำวทบีที่เฝป้คำประตถูในบข้คำนของ
คคำยคำฟคำสไมล่ไดข้ถคำมเปโตรวล่คำเขคำเปป็นสคำวกคนหนซที่งของพระครริสตห์หรออไมล่ เธอแคล่ถคำมวล่คำ “ทล่คำนเปป็นสคำวกของคน
นทนี้นดข้วยหรออ?” แตล่คคคำถคำมของเธอกร็ทคคำใหข้เปโตรตกใจกลคัว และเขคำกร็โกหกไปหนข้คำดข้คำนๆ เขคำประกคำศวล่คำ “ขด้าไมว่
เปป็น!”

ขข้อ 18: “พวกผซูด้รทบใชด้กทบเจด้าหนด้าททที่กก็ยพนอยซูข่ททที่นทที่นเอาถข่านมากข่อไฟเพราะอากาศหนาว แลด้วกก็ยพนผริงไฟกทน
เปโตรกก็ยพนผริงไฟอยซูข่กทบเขาดด้วย”

พระคคคำขข้อนบีนี้เปป็นกคำรเกรลิที่นนคคำสถูล่กคำรปฏลิเสธครคันี้งทบีที่สองและสคำมของเปโตรในขข้อ 25 และ 27 กองไฟไดข้ถถูก
กล่อขซนี้นในลคำนชคันี้นนอก และขณะทบีที่พวกเจข้คำหนข้คำทบีที่และพวกปกุโรหลิตใหญล่ยอนอยถูล่รอบกองไฟและผลิงไฟอยถูล่ เปโตรกร็
เขข้คำไปรล่วมวงกคับพวกเขคำดข้วย เขคำไมล่ไดข้ฉกุกคลิดเลยวล่คำกคำรยอมหนคำวตคำยเพอที่อพระเยซถูกร็ดบีกวล่คำกคำรอกุล่นสบคำยอยถูล่ขข้คำง
กองไฟของพญคำมคำร

แตล่เปโตรกร็หนคำวเยร็นทคันี้งฝฝ่คำยรล่คำงกคำยและฝฝ่คำยวลิญญคำณ ผถูข้เชอที่อทบีที่เปป็นเหมออนเปโตร คออตลิดตคำมพระครลิสตร์
แบบ “หล่คำงๆ” ในไมล่ชข้คำกร็จะเยร็นเฉบียบในจลิตใจของเขคำ และแนล่นอนวล่คำคนทบีที่เยร็นชคำฝฝ่คำยวลิญญคำณกร็จะแสวงหคำสลิที่ง
กระตกุข้นตล่คำงๆฝฝ่คำยเนอนี้อหนคังเพอที่อทบีที่จะไดข้รคับควคำมอบอกุล่นและควคำมสบคำย พญคำมคำรจะชล่วยอคคำนวยควคำมสะดวกเสมอ
สคคำหรคับคนทบีที่ถอยหลคังกลคับทบีที่จะผลิงไฟทบีที่ถถูกจกุดโดยเหลล่คำศคัตรถูของพระเยซถู-โลก เนอนี้อหนคัง และพญคำมคำร

“เปโตรกก็ยพนผริงไฟอยซูข่กทบเขาดด้วย” ในขข้อ 5 ยถูดคำสผถูข้ทรยศกร็ถถูกกลล่คำวถซงแบบนบีนี้เชล่นกคัน-เขคำยอนอยถูล่กคับคน
เหลล่คำนคันี้นทบีที่มคำเพอที่อจคับกกุมพระเยซถู ขณะนบีนี้เปโตรกคคำลคังรล่วมวงกคับคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่เปป็นศคัตรถูขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ เขคำ
ยอนอยถูล่ทล่คำมกลคำงคนเหลล่คำนคันี้นและผลิงไฟอยถูล่ โดยรล่วมสมคำคมกคับฝถูงชนกลกุล่มนคันี้นทบีที่เรบียกรข้องใหข้ประหคำรชบีวลิตพระเยซถู

ผมเชอที่อวล่คำเปโตรรคักพระผถูข้ชล่วยใหข้รอดอยล่คำงแทข้จรลิง และไมล่ตข้องสงสคัยเลยวล่คำขณะทบีที่เขคำยอที่นมออออกเพอที่อผลิง
ไฟและรถูข้สซกถซงควคำมอบอกุล่นของไฟ เขคำอยคำกทบีที่จะอยถูล่ใกลข้พระเยซถู ใจของเขคำปรคับโทษเขคำเพรคำะควคำมขบีนี้ขลคำดของ
เขคำ และถซงแมข้มออและรล่คำงกคำยของเขคำเรลิที่มทบีที่จะอกุล่นเพรคำะควคำมรข้อนของไฟนคันี้น เขคำกร็หนคำวสคัที่นสะทข้คำนอยถูล่ในจลิตใจ
ของตน! “แมข้ใจของคนทบีที่หคัวเรคำะกร็เศรข้คำ และทบีที่สกุดของควคำมชอที่นบคำนนคันี้นคออควคำมโศกสลด คนทบีที่มบีใจหคันกลคับจะไดข้
ผลจคำกทคำงของเขคำจนเตร็ม...” (สภษ. 14:13,14)

คคคำกรบีกตรงนบีนี้ทบีที่แปลเปป็น “ถข่านมากข่อไฟ” กร็ถถูกใชข้ในยอหร์น 21:9 เชล่นกคันเมอที่อพระเยซถูทรงปปิฟื้งปลคำเหนออ 
“ถล่คำนตลิดไฟ” นบีที่คออสองแหล่งในภคำคพคันธสคัญญคำใหมล่ทบีที่คคคำๆนบีนี้ถถูกใชข้ ผมเหร็นวล่คำมคันนล่คำสนใจอยล่คำงยลิที่งทบีที่เปโตรปฏริเสธ



องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำขข้คำงถล่คำนทบีที่ตลิดไฟและพระเยซถูทรงบคัญชคำเขคำใหข้เลบีนี้ยงเหลล่คำลถูกแกะของพระองคร์และแกะทคันี้งหลคำย
ของพระองคร์ขข้คำงถล่คำนทบีที่ตลิดไฟเชล่นกคัน (อล่คำน บททบีที่ 21 ขข้อ 15-17)

เชล่นเดบียวกคับครลิสเตบียนจคคำนวนมคำกวคันนบีนี้ เปโตรอยถูล่ “กคับฝถูงชน” เขคำพยคำยคำมทบีที่จะซล่อนขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำ
เขคำเปป็นสคำวกคนหนซที่งของพระเยซถูโดยกคำรปะปนไปกคับฝถูงชนทบีที่อยถูล่รอบกองไฟ เขคำพยคำยคำมทคคำตคัวใหข้สบคำยและ
ไมล่รถูข้สซกรถูข้สคำอะไรทล่คำมกลคำงเหลล่คำศคัตรถูของพระเยซถู-แตล่เขคำไมล่สคำมคำรถปปิดซล่อนขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำเขคำเปป็นสคำวกขององคร์
พระผถูข้เปป็นเจข้คำ และคบุณกก็ไมข่สามารถปปิดซข่อนมทนไดด้เชข่นกทน! ถข้คำคกุณบคังเกลิดใหมล่แลข้วอยล่คำงแทข้จรลิง พระวลิญญคำณ
บรลิสกุทธลิธิ์กร็ประทคับอยถูล่ภคำยในใจของคกุณ และคกุณไมล่สคำมคำรถปปิดซล่อนขข้อเทร็จจรลิงนคันี้นไดข้

ขข้อ 19: “มหาปตุโรหริตจขงไดด้ถามพระเยซซูถขงเหลข่าสาวกของพระองคห์ และคทาสอนของพระองคห์”
นบีที่เปป็นกคำรไตล่สวนเชลิงตกุลคำกคำรครคันี้งแรกขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำ มหคำปกุโรหลิตซคักถคำมเกบีที่ยวกคับเหลข่า

สาวกของพระองคร์-พวกเขคำเปป็นใคร พระองคร์มบีสคำวกกบีที่คน คนเหลล่คำนคันี้นดคคำรงตคคำแหนล่งอะไรในงคำนของพระองคร์
และแผนกคำรตล่คำงๆของพระองคร์?

จคำกนคันี้นเขคำกร็ถคำมพระเยซถูเกบีที่ยวกคับหลทกคทาสอนของพระองคร์ มบีอะไรถถูกรวมเขข้คำอยถูล่ในหลคักขข้อเชอที่อของ
พระองคร์บข้คำง พระองคร์เทศนคำอะไร พระองคร์ขอใหข้ผถูข้คนเชอที่อและทคคำอะไรเพอที่อทบีที่จะเปป็นเหลล่คำผถูข้ตลิดตคำมของ
พระองคร์? เขคำกคคำลคังพยคำยคำมทคคำใหข้พระเยซถูกลล่คำวยอมรคับอะไรสคักอยล่คำงเพอที่อทบีที่จะทคคำใหข้พระองคร์ถถูกตคันี้งขข้อหคำไดข้วล่คำ
สอนนอกรบีตและหมลิที่นประมคำทตล่อหนข้คำสภคำซคำนเฮดรลิน เพอที่อทบีที่จะปรคับโทษพระองคร์ใหข้รคับโทษถซงตคำยไดข้อยล่คำงเปป็น
ทคำงกคำร

แทนทบีที่จะตคันี้งขข้อหคำพระเยซถูและจคำกนคันี้นกร็เบลิกพวกพยคำนมคำพริสซูจนห์ขข้อหคำนคันี้น มหคำปกุโรหลิตกลคับดคคำเนลินกคำร
ตล่อไปตคำมรถูปแบบของศคำลเตบีนี้ย: เขาถามคทาถามตข่างๆเพพที่อททที่จะพยายามททาใหด้นทกโทษของเขาตริดกทบ ประกคำรแรก 
เขคำไมล่มบีสลิทธลิธิ์ตคำมกฎหมคำยทบีที่จะไตล่สวนพระเยซถู พวกโรมทนตล่คำงหคำกทบีที่มบีอคคำนคำจในกรกุงเยรถูซคำเลร็มในตอนนคันี้น และ
ปกุโรหลิตเปป็นเพบียงผถูข้นคคำทคำงศคำสนคำในอลิสรคำเอลเทล่คำนคันี้น ประกคำรทบีที่สอง คคคำถคำมเหลล่คำนคันี้นถถูกถคำมในลคักษณะประชด
ประชคันและดถูแคลน เหลล่คำสคำวกขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำไดข้ทลินี้งพระองคร์และหนบีไปแลข้ว และปกุโรหลิตผถูข้นบีนี้กร็รถูข้ดบี สลิที่งทบีที่เขคำ
ถคำมพระเยซถูจรลิงๆแลข้วกร็คออ “เหลล่คำสคำวกของทล่คำนอยซูข่ทบีที่ไหนเลล่คำ ทล่คำนรวบรวมคนเหลล่คำนบีนี้มคำอยถูล่รอบกคำยทล่คำนใน
ตอนแรกทคคำไม? พวกเขคำมบีประโยชนร์อะไรตล่อทล่คำน? พวกเขคำละทลินี้งทล่คำนไปแลข้วในเวลคำทบีที่ทล่คำนตข้องกคำรพวกเขคำมคำก
ทบีที่สกุดนะ”

ถข้คำปกุโรหลิตผถูข้นบีนี้จรลิงใจในกคำรซคักถคำมของเขคำเกบีที่ยวกคับพวกสคำวก เขคำกร็คงเรบียกคนเหลล่คำนคันี้นมคำใหข้กคำรเพอที่อ
พระเยซถูแลข้ว ยอหร์นผถูข้เปป็นทบีที่รคักกร็อยถูล่ใกลขๆ้  แตล่มหคำปกุโรหลิตกร็ไมล่ไดข้เรบียกตคัวเขคำมคำใหข้กคำร และเหตกุผลสคคำหรคับกคำรซคัก
ถคำมเกบีที่ยวกคับหลคักคคคำสอนของพระเยซถูกร็เพอที่อหลอกใหข้พระองคร์ตลิดกคับและมบีเหตกุทบีที่จะปรคับโทษพระองคร์ไดข้ (ในทบีที่สกุด
พวกเขคำกร็กลล่คำวหคำพระเยซถูวล่คำกล่อกคำรกบฏตล่อกคำรปกครองของพวกโรมคันและหมลิที่นประมคำทตล่อศคำสนคำของพวก
ยลิว)

ขข้อ 20: “พระเยซซูตรทสตอบทข่านวข่า “เราไดด้กลข่าวใหด้โลกฟปังอยข่างเปปิดเผย เราสทที่งสอนเสมอททนี้งในธรรม
ศาลาและททที่ในพระวริหารททที่พวกยริวเคยชตุมนตุมกทน และเราไมข่ไดด้กลข่าวสริที่งใดอยข่างลทบๆเลย”



พระเยซถูไมล่ไดข้ตรคัสวล่คำพระองคร์ไดข้กลล่คำวอยล่คำงเปปิดเผยตข่อหนด้าโลก แตล่ไดข้กลล่คำวอยล่คำงเปปิดเผยแกว่โลก คคคำ
ประกคำศของพระองคร์ทบีที่วล่คำพระองคร์ไดข้กลล่คำวอยข่างเปปิดเผยเปป็นกคำรตคคำหนลิโดยตรงตล่อมหคำปกุโรหลิตและคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่
เปป็นผถูข้สมรถูข้รล่วมคลิดตล่อสถูข้พระองคร์ พระองคห์ไดข้ตรคัสอยล่คำงเปปิดเผยแลข้ว-ตล่อหนข้คำพวกยลิวและแกล่คนทคันี้งโลก แตข่พวกเขา
ไดด้ปฏริเสธททที่จะไตข่สวนพระองคห์ในศาลททที่เปปิดเผย ขล่คำวสคำรของพระองคร์มบีใหข้สคคำหรคับคนทคันี้งโลก ไมล่ใชล่สคคำหรคับคนกลกุล่ม
เลร็กๆกลกุล่มเดบียว

“เราสทที่งสอนเสมอททนี้งในธรรมศาลาและททที่ในพระวริหาร” ในทบีที่นบีนี้พระเยซถูทรงปกปป้องควคำมจรลิง และควคำม
จรลิงไมล่เคยกลคัวควคำมสวล่คำง ควคำมจรลิงจะตคันี้งมคัที่นคงอยถูล่ พระเยซถูไดข้ทรงสคัที่งสอนและเทศนคำในสถคำนนมคัสกคำรทบีที่นล่คำเชอที่อ
ถออเหลล่คำนคันี้น ซซที่งพลิสถูจนร์แลข้ววล่คำพระองคร์ไมล่ใชล่ผถูข้ทบีที่ชคักจถูงใหข้คนไปนคับถออศคำสนคำใหมล่ และพระองคร์ไมล่ไดข้กคคำลคังเรบียกคน
ใหข้เขข้คำจคำรบีตศคำสนคำดข้วย พระองคร์ทรงใหข้เกบียรตลิธรรมศคำลคำเพรคำะวล่คำมคันเปป็นนลิเวศแหล่งกคำรอธลิษฐคำนของพระเจข้คำ 
พระองคร์ไดข้เสดร็จมคำในฐคำนะศคำสดคำพยคำกรณร์ของพระเจข้คำ และพระองคร์เสดร็จเขข้คำนลิเวศของพระเจข้คำซซที่งเปป็นทบีที่ๆพวก
ยลิวไปเพอที่อทบีที่จะนมคัสกคำร พระองคร์ทรงเทศนคำและสคัที่งสอนทบีที่นคัที่น และไมล่มบีขข้ออข้คำงใดๆเลยทบีที่มหคำปกุโรหลิตจะไมล่รถูข้แนล่ชคัด
วล่คำพระองคร์ไดข้ทรงสอนสริที่งใดและหลคักคคคำสอนของพระองคร์คอออะไร

“เราไมข่ไดด้กลข่าวสริที่งใดอยข่างลทบๆเลย” นบีที่ไมล่ไดข้หมคำยควคำมวล่คำพระเยซถูไมล่ไดข้ทรงสคัที่งสอนเหลล่คำสคำวกของ
พระองคร์เปป็นกคำรสล่วนตคัว แตล่เมอที่อพระองคร์ทรงสคัที่งสอนพวกเขคำเปป็นกคำรสล่วนตคัว พระองคร์แคล่ขยคำยควคำมและ
อธลิบคำยอยล่คำงถล่องแทข้มคำกขซนี้นเกบีที่ยวกคับสลิที่งทบีที่พระองคร์ไดข้ทรงเทศนคำในทบีที่สคำธคำรณะ นบีที่คออคคคำใหข้กคำรขององคร์พระผถูข้เปป็น
เจข้คำเองเกบีที่ยวกคับงคำนรคับใชข้ของพระองคร์ ดคังนคันี้นเรคำจซงทรคำบวล่คำนบีที่เปป็นควคำมจรลิง มคันแสดงใหข้เหร็นวล่คำพระองคร์ทรงเปป็น
พระอคำจคำรยร์ของปวงชนและไมล่ทรงเกร็บงคคำสล่วนใดของคคคำสคัที่งสอนของพระองคร์ไวข้จคำกคนกลกุล่มใดเลย พระองคร์ไมล่ไดข้
ตรคัสสลิที่งใดเปป็นกคำรสล่วนตคัวหรอออยล่คำงลคับๆรคำวกคับวล่คำพระองคร์ทรงมบีเหตกุใหข้ตข้องละอคำยเกบีที่ยวกคับมคันเลย พระเยซถูทรง
เปป็นควคำมสวล่คำงของโลก พระองคร์ทรงเปป็นควคำมจรลิง พระองคร์ทรงเปป็นพระเจข้คำผถูข้รคับสภคำพมนกุษยร์ พระองคร์ไมล่ไดข้
ตรคัสในทบีที่ลคับ พระองคร์ไมล่ไดข้พยคำยคำมทบีที่จะปปิดซล่อนหลคักคคคำสอนของพระองคร์ และหลคำยครคำวพระองคร์ทรงประกคำศ
อยล่คำงชคัดแจข้งถซงจกุดประสงคร์ของพระองคร์ในกคำรเสดร็จเขข้คำมคำในโลก

ไมล่ตข้องสงสคัยเลยวล่คำพวกปกุโรหลิตใหญล่และผถูข้นคคำทคำงศคำสนคำหลคำยคนในอลิสรคำเอลจดจคคำถข้อยคคคำของพระเย
โฮวคำหร์พระเจข้คำทบีที่ถถูกบคันทซกไวข้ในอลิสยคำหร์ 45:19 ไดข้: “เรคำมลิไดข้พถูดในทบีที่ลบีนี้ลคับ ในทบีที่มอดแหล่งแผล่นดลินโลก เรคำมลิไดข้กลล่คำว
แกล่เชอนี้อสคำยของยคำโคบวล่คำ ‘จงแสวงหคำเรคำในทบีที่ยกุล่งเหยลิง’ เรคำคออพระเยโฮวคำหร์พถูดควคำมชอบธรรม เรคำแจข้งสลิที่งทบีที่ถถูก
ตข้องใหข้ทรคำบ”

ผถูข้รคับใชข้ทคันี้งหลคำยแหล่งขล่คำวประเสรลิฐวคันนบีนี้ควรเดลินอยล่คำงเปปิดเผยและพถูดอยล่คำงเปปิดเผย เรคำเองกร็ไมล่มบีสลิที่งใดทบีที่
จะตข้องปปิดซล่อนเชล่นกคัน และแนล่นอนวล่คำเรคำไมล่ตข้องขออภคัยสคคำหรคับกคำรประกคำศพระวจนะของพระเจข้คำ อคัครทถูต
เปคำโลประกคำศวล่คำ “เพรคำะเหตกุทบีที่เรคำมบีกคำรรคับใชข้นบีนี้โดยไดข้รคับพระกรกุณคำ เรคำจซงไมล่ยล่อทข้อ
4:2 แตล่วล่คำเรคำไดข้สละทลินี้งกลิจกคำรตล่คำงๆทบีที่ไมล่ซอที่อสคัตยร์ซซที่งปปิดบคังซล่อนเรข้นไวข้ คออไมล่ไดข้ดคคำเนลินอยล่คำงมบีเลล่หร์เหลบีที่ยมและไมล่ไดข้
พลลิกแพลงพระวจนะของพระเจข้คำดข้วยวลิธบีกคำรอคันลล่อลวง แตล่เรคำไดข้มอบตคัวของเรคำไวข้กคับจลิตสคคำนซกผลิดชอบของคน
ทคันี้งปวง โดยสคคำแดงควคำมจรลิงในสคำยพระเนตรของพระเจข้คำ” (2 คร. 4:1,2)



มคันนล่คำสนใจทบีที่สกุดทบีที่ในคคคำตอบของพระองคร์ทบีที่ใหข้แกล่ปกุโรหลิตผถูข้นคันี้น พระเยซถูทรงใหข้โครงรล่คำงยล่อๆเกบีที่ยวกคับ
หลทกคทาสอนของพระองคร์-แตล่พระองคร์ไมล่ไดข้กลล่คำวถซงพวกสาวกของพระองคร์ พระองคร์ทรงเปป็นผถูข้เลบีนี้ยงแกะทบีที่ดบี และ
พระองคร์กคคำลคังปกปป้องแกะทคันี้งหลคำยของพระองคร์ พระองคร ไมล่ใชล่สคำวกเหลล่คำนคันี้น ไดข้มคำเพอที่อสละวคำงชบีวลิตของ
พระองคร์ ดข้วยเหตกุนบีนี้พระองคร์จซงทรงเปป็นฝฝ่คำยรคับผลิดชอบทคันี้งหมดและทรงเตร็มใจทบีที่จะแบกรคับกคำรลงโทษนคันี้น สลิที่งทบีที่
พวกสคำวกไดข้กระทคคำไมล่เกบีที่ยวขข้องอะไรเลยกคับสลิที่งทบีที่พวกปกุโรหลิตใหญล่กคคำลคังจะกระทคคำตล่อพระองคห์

“เราสทที่งสอนเสมอททนี้งในธรรมศาลาและททที่ในพระวริหาร” นล่คำสนใจทบีที่วล่คำพระเยซถูไมล่ไดข้ปฏลิเสธทบีที่จะเขข้คำไปใน
ธรรมศคำลคำและพระวลิหคำรเพอที่อทบีที่จะสคัที่งสอนถซงแมข้วล่คำกคำรฉข้อฉลมบีอยถูล่ดคำษดอที่นในศคำสนคำยลิว สบีที่ครคันี้งในขล่คำวประเสรลิฐของ
ยอหร์นเรคำอล่คำนวล่คำพระเยซถูทรงอยถูล่ในกรกุงเยรถูซคำเลร็มเพอที่อรล่วมเทศกคำลเลบีนี้ยงทคำงศคำสนคำเหลล่คำนคันี้น และแตล่ละครคันี้ง
พระองคร์กร็ตรคัสในพระวลิหคำร (วคำระเหลล่คำนบีนี้ถถูกบคันทซกในบททบีที่ 2:13; 5:1; 7:14 และ 10:22)

ขข้อ 21: “ทข่านถามเราททาไม จงถามผซูด้ททที่ไดด้ฟปังเราวข่า เราไดด้พซูดอะไรกทบเขา ดซูเถริด เขารซูด้วข่าเรากลข่าวอะไร”
ในทบีที่นบีนี้พระเยซถูทรงตคคำหนลิปกุโรหลิตผถูข้นคันี้นเกบีที่ยวกคับควคำมอยกุตลิธรรมอคันนล่คำเกลบียดทบีที่กคคำลคังถถูกกองสกุมบน

พระองคร์ผล่คำนทคำงกคำรซคักไซข้ไลล่เลบียงทบีที่เขคำกคคำลคังกระทคคำ พระเยซถูทรงถคำมเขคำวล่คำมคันสมเหตกุสมผลหรออถถูกตข้องหรออไมล่
ทบีที่จะขอใหข้นคักโทษกลล่คำวปรคักปรคคำตคัวเองโดยกคำรใหข้หลคักฐคำนซซที่งอคำจถถูกใชข้เพอที่อเลล่นงคำนเขคำไดข้ จะวล่คำไปแลข้วพระเยซถู
ทรงถคำมวล่คำ “เหตกุใดทล่คำนซซที่งเปป็นผถูข้พลิพคำกษคำถซงมคำเสคำะหคำขข้อมถูลจคำกเรคำซซที่งเปป็นนคักโทษของทล่คำนเลล่คำ? ทคคำไมถซงถคำม
เราเกบีที่ยวกคับเหลล่คำสคำวกของเรคำและหลคักคคคำสอนของเรคำ? ทคคำไมไมล่ไปถคำมคนพวกนคันี้นทบีที่ไดข้ยลินเรคำเทศนคำและสคัที่ง
สอนลล่ะ? ถคำมพวกเขาสลิวล่คำเรคำไดข้กลล่คำวอะไร”

ขข้อ 22: “เมพที่อพระองคห์ตรทสดทงนทนี้นแลด้ว เจด้าหนด้าททที่คนหนขที่งซขที่งยพนอยซูข่ททที่นทที่นไดด้ตบพระเยซซูดด้วยฝฝ่ามพอของเขา
แลด้วพซูดวข่า “เจด้าตอบมหาปตุโรหริตอยข่างนทนี้นหรพอ”

ภคำษคำกรบีกตรงนบีนี้จรลิงๆแลข้วอล่คำนวล่คำ “ตทเขด้าททที่ใบหนด้า” นบีที่อคำจเปป็นกคำรทคคำใหข้สคคำเรร็จจรลิงของมบีคคำหร์ 5:1: “โอ 
บกุตรสคำวแหล่งกองทคัพทหคำรเออ๋ย บคัดนบีนี้เจข้คำจงรวมกคันเปป็นกองทคัพ ศคัตรถูมคำลข้อมเรคำทคันี้งหลคำยไวข้ เขคำจะเอคำไมข้ตบีแกข้ม
ของผถูข้ปกครองอลิสรคำเอล”

พระเยซถูทรงใหข้คคคำตอบของพระองคร์ดข้วยใจกลข้คำแกล่ปกุโรหลิตผถูข้นคันี้น แตล่แมข้กระทคัที่งในควคำมกลข้คำของพระองคร์ 
พระองคร์กร็ยคังทรงอล่อนโยนและถล่อมใจ ในควคำมกรกุณคำพระองคร์ไดข้ทรงตอบคคคำถคำมตล่คำงๆทบีที่จรลิงๆแลข้วไมล่สมควรไดข้
รคับคคคำตอบเลย-และพระองคร์ทรงไดข้รคับสลิที่งใดเปป็นกคำรตอบแทน? กคำรตบีอยล่คำงคนขบีนี้ขลคำดจคำกหนซที่งในศคัตรถูเหลล่คำนคันี้น
ของพระองคร์ กคำรตบีครคันี้งแรกทบีที่กระทคคำตล่อพระกคำยอคันศคักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำและพระผถูข้ชล่วยใหข้รอดของ
เรคำพระเยซถูครลิสตร์ นทที่ไมข่ใชข่ทหารโรมทนนายหนขที่งทบีที่ตบีพระองคร์ แตล่เปป็นยลิวคนหนซที่ง ประชคำกรของพระองคร์เอง

ขข้อ 23: “พระเยซซูตรทสตอบเขาวข่า “ถด้าเราพซูดผริด จงเปป็นพยานในสริที่งททที่ผริดนทนี้น แตข่ถด้าเราพซูดถซูก ทข่านตบ
เราททาไม”

พระเยซถูทรงตอบเจข้คำหนข้คำทบีที่คนนคันี้นอยล่คำงใจเยร็นและดข้วยศคักดลิธิ์ศรบีขณะทบีที่พระองคร์ทรงตคักเตออนเขคำวล่คำ: “ถข้คำ
สลิที่งทบีที่เรคำไดข้กลล่คำวไปนคันี้นชคัที่ว กร็จงเปป็นพยคำนถซงควคำมชคัที่วของมคันในแบบทบีที่ยกุตลิธรรมและเปป็นระเบบียบเถลิด แตล่ถข้คำเรคำไดข้
พถูดควคำมจรลิง ทล่คำนมบีเหตกุอคันใดในกคำรตบีเรคำเลล่คำ?”



ในทบีที่นบีนี้พระเยซถูทรงแสดงใหข้เหร็นวล่คำขข้อบคังคคับทบีที่ยลิที่งใหญล่ของพระองคร์ในดข้คำนควคำมถล่อมใจ ศคักดลิธิ์ศรบีและ
ควคำมอดทนเปป็นสลิที่งทบีที่จะตข้องปฏลิบคัตลิและใชข้ในกคำรดคคำเนลินชบีวลิต ไมล่ใชล่แคล่สอน-ไมล่ใชล่แคล่แสดงออกใหข้คนออที่นเหร็น แตล่
ตข้องออกมคำจคำกใจ ถข้คำเรคำโมโหเวลคำทบีที่เรคำทคคำดบีตอบแทนควคำมชคัที่ว เรคำกร็ไมล่ไดข้ดบีไปกวล่คำพวกคนหนข้คำซอที่อใจคดเลย
 “คคคำตอบอล่อนหวคำนทคคำใหข้ควคำมโกรธเกรบีนี้ยวหคันไปเสบีย แตล่คคคำกคักขฬะเรข้คำโทสะ” (สภษ. 15:1) เรคำตข้องหนคักแนล่น 
แตล่เรคำควรพถูดอยล่คำงอล่อนโยนและดข้วยควคำมถล่อมใจ ตลอดกคำรไตล่สวนของพระองคร์อยล่คำงไรข้เกบียรตลิ พระเยซถูไมล่ไดข้
แสดงควคำมโกรธแคข้น หรออแสดงโทสะทบีที่ออกมคำจคำกเนอนี้อหนคังเลย พระองคร์ไมล่ไดข้แสดงอคำกคำรคลิดแคข้นใดๆ ตรงกคัน
ขข้คำม พระองคร์กลคับสงสารพวกยลิวทบีที่ไมล่มบีควคำมรถูข้และนล่คำสคังเวชเหลล่คำนบีนี้ทบีที่กคคำลคังเรบียกรข้องใหข้ประหคำรชบีวลิตพระเมสสลิ
ยคำหร์ของพวกเขคำ พระเยซถูทรงสคคำแดงควคำมสมบถูรณร์แบบในทกุกสลิที่ง

จงเปรบียบเทบียบควคำมตรงขข้คำมกคันของปฏลิกลิรลิยคำของพระเยซถูในทบีที่นบีนี้กคับปฏลิกลิรลิยคำของอคัครทถูตเปคำโลเมอที่อมหคำ
ปกุโรหลิตอคำนคำเนบียสคัที่งใหข้ตบีเขา เปคำโลกลล่คำววล่คำ “พระเจทาจะทรงตบเจทา ผซูด้เปป็นผนทงททที่ฉาบดด้วยปซูนขาว เจข้คำนคัที่ง
พลิพคำกษคำขข้คำตามพระรคำชบคัญญคัตลิ และยคังสคัที่งใหข้เขคำตบขข้คำซขที่งเปป็นการผริดพระรคำชบคัญญคัตลิหรออ?” จคำกนคันี้นวริญญาณ
ของเปคำโลกร็มบีชคัยชนะเหนออเนอนี้อหนคัง คนเหลล่คำนคันี้นทบีที่ขล่มเหงเขคำถคำมวล่คำ “เจข้คำพถูดหยคำบคคำยตล่อมหคำปกุโรหลิตของ
พระเจข้คำหรออ” และเปคำโลตอบกลคับไปวล่คำ “พบีที่นข้องทคันี้งหลคำย ขข้คำพเจข้คำไมล่ทรคำบวล่คำทล่คำนเปป็นมหคำปกุโรหลิต ดข้วยมบีคคคำ
เขบียนไวข้แลข้ววล่คำ ‘อยล่คำพถูดหยคำบชข้คำตล่อผถูข้ปกครองชนชคำตลิของเจข้คำเลย’” (อล่คำนบคันทซกเรอที่องรคำวทคันี้งหมดไดข้ในกลิจกคำร 
23:1-5)

เรคำไดข้เหร็นตรงนบีนี้ถซงควคำมแตกตล่คำงระหวล่คำงพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำผถูข้ทรงเปป็นพระเจข้คำในเนอนี้อหนคัง กคับอคัครทถูต
เปคำโล-ผถูข้ยลิที่งใหญล่ฝฝ่คำยวลิญญคำณทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วและอกุทลิศตคัวอยล่คำงเตร็มทบีที่-แตล่กร็มบีควคำมอล่อนแอตล่คำงๆของเนอนี้อหนคัง 
ไมล่มบีสคักครคันี้งทบีที่พระเยซถูตข้องถอนคคคำพถูดทบีที่พระองคร์ไดข้ตรคัสบนแผล่นดลินโลก พระองคร์ตรคัสควคำมจรลิง และพระองคร์ไมล่
จคคำเปป็นตข้องถอนคคคำพถูดทบีที่เปป็นควคำมจรลิง

ขข้อ 24: “อทนนาสจขงใหด้พาพระเยซซูซขที่งถซูกมทดอยซูข่ไปหาคายาฟาสผซูด้เปป็นมหาปตุโรหริตประจทาการ”
อคันนคำสสล่งพระเยซถูไปหคำคคำยคำฟคำส คคำยคำฟคำสจซงซคักถคำมพระองคร์อบีก แตล่เพรคำะไมล่พบเหตกุทบีที่จะปรคับโทษ

พระองคร์เขคำจซงสล่งพระองคร์ไปหคำปปลคำต
ขข้อ 25: “ซทโมนเปโตรกทาลทงยพนผริงไฟอยซูข่ คนเหลข่านทนี้นจขงถามเปโตรวข่า “เจด้าเปป็นสาวกของคนนทนี้นดด้วย

หรพอ” เปโตรปฏริเสธวข่า “ขด้าไมข่เปป็น”
ขณะทบีที่เปโตรกคคำลคังยอนผลิงไฟอยถูล่นคันี้น แสงสวล่คำงจคำกถล่คำนทบีที่ลกุกโพลงเหลล่คำนคันี้นกร็สคำดสล่องบนใบหนข้คำของเขคำ 

คนหนซที่งในชคำยเหลล่คำนคันี้นจคคำเขคำไดข้วล่คำเปป็นหนซที่งในเหลล่คำสคำวกขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำและถคำมวล่คำ “เจด้าเปป็นสาวกของ
คนนทนี้นดด้วยหรพอ” มบีหลคำยครคันี้งทบีที่ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยนคคำกคำรทดสอบ ควคำมทกุกขร์ลคคำบคำก และกคำรขล่มเหงตล่คำงๆมคำสถูล่ตคัวเอง
เมอที่อพวกเขคำไปทบีที่ๆพวกเขคำไมล่ควรไป และกคำรตกทบีที่นคัที่งลคคำบคำกของเปโตรในทบีที่นบีนี้กร็เปป็นแบบนคันี้น เหตกุผลเดบียวทบีที่ผถูข้เชอที่อ
คบหคำสมคำคมกคับพวกคนไมล่เชอที่อและเหลล่คำศคัตรถูของขล่คำวประเสรลิฐควรทบีที่จะเพอที่อเปป็นพยคำนแกล่คนเหลล่คำนคันี้นและชนะ
พวกเขคำเพอที่อพระครลิสตร์ ไมล่ใชล่นคัที่งอยล่คำงสบคำยใจกคับคนเหลล่คำนคันี้นขข้คำงกองไฟของคนเหลล่คำนคันี้นเอง เปโตรนคัที่งยองๆเพอที่อ
ผลิงไฟขข้คำงกองไฟของพญคำมคำร-ไมล่ใชล่เพอที่อทบีที่จะเปป็นพยคำนแกล่คนเหลล่คำนบีนี้ (เขคำขคำดควคำมกลข้คำทบีที่จะทคคำแบบนคันี้น) แตล่เพอที่อ
ทบีที่จะแฝงตคัวปะปนไปกคับฝถูงชนและดซูเหมพอนเปป็นหนขที่งในพวกเขา! เขคำกลคัวสลิที่งทบีที่อคำจเกลิดขซนี้นกคับเขคำถข้คำมบีคนคข้นพบวล่คำ



เขคำเปป็นคนหนซที่งทบีที่เคยเดลินกคับพระเยซถู บคำงทบีจคำกมกุมมองของเขคำในลคำนบข้คำนนคันี้น เขคำอคำจไดข้ยลินบทสนทนคำระหวล่คำง
มหคำปกุโรหลิตกคับพระเยซถู บคำงทบีเขคำไดข้ยลินปกุโรหลิตผถูข้นคันี้นซคักถคำมเกบีที่ยวกคับพวกสคำวก และเขคำคลิดเอคำเองวล่คำคนเหลล่คำนคันี้น
ทบีที่ไดข้ตลิดตคำมพระเยซถูอยล่คำงใกลข้ชลิดกร็จะถถูกจคับกกุมเชล่นกคันในไมล่ชข้คำและถถูกประหคำรชบีวลิตพรข้อมกคับพระอคำจคำรยร์ของ
พวกเขคำดข้วย ดข้วยเหตกุนบีนี้เขคำจซงปฏลิเสธอยล่คำงหนข้คำตคำยเรอที่องทบีที่วล่คำเขคำรถูข้จคักองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ

ขข้อ 26: “ผซูด้รทบใชด้คนหนขที่งของมหาปตุโรหริตซขที่งเปป็นญาตริกทบคนททที่เปโตรฟปันหซูขาดกก็กลข่าวขขนี้นวข่า “ขด้าเหก็นเจด้า
กทบทข่านผซูด้นทนี้นในสวนไมข่ใชข่หรพอ”

ลองนซกภคำพปฏลิกลิรลิยคำจคำกภคำยในของเปโตรในทบีนี้นบีนี้สลิครคับ! มบีคนเหร็นเขคำอยถูล่ในสวนนคันี้นกคับพระเยซถู-และเขคำ
ถถูกเหร็นโดยคนๆหนซที่งซซที่งเปป็นญคำตลิของมคัลคคัส ผถูข้ซซที่งเปโตรไดข้ฟฝันหถูของเขคำขคำดดข้วย แนล่นอนวล่คำคงไมล่มบีประโยชนร์อะไร
กคับกคำรปฏลิเสธตล่อไปเรอที่องควคำมเกบีที่ยวขข้องของเขคำกคับพระครลิสตร์! นบีที่หรออชคำยคนเดบียวกคันกคับทบีที่กล่อนหนข้คำนบีนี้ไมล่นคำนไดข้
ปฏลิญคำณวล่คำ “ถซงแมข้ขข้คำพระองคร์จะตข้องตคำยกคับพระองคร์ ขข้คำพระองคร์กร็จะไมล่ปฏลิเสธพระองคร์เลย!” นบีที่หรออชคำยทบีที่ไดข้
กลล่คำววล่คำ “แมข้คนททนี้งปวงจะสะดกุดใจ ขทาพระองครจะไมว่สะดบุดใจ”? (อล่คำน มคำระโก 14:26-31) แตล่ทคันี้งๆทบีที่เขคำยอนยคัน
เปป็นมคัที่นเปป็นเหมคำะเรอที่องควคำมรคักและควคำมสคัตยร์ซอที่อ และทคันี้งๆทบีที่ขข้อเทร็จจรลิงมบีอยถูล่วล่คำบคัดนบีนี้เขคำถถูกชบีนี้ตคัวแลข้วโดยคนๆ
หนซที่งทบีที่ไดข้เหก็นเขคำอยถูล่ทล่คำมกลคำงเหลล่คำสคำวกของพระเยซถูจรลิงๆ เขคำกร็ไมล่ไดข้เปลบีที่ยนแปลงคคคำปฏลิเสธของเขคำ ดคังทบีที่เรคำจะ
เหร็นในไมล่ชข้คำ

ขข้อ 27: “เปโตรปฏริเสธอทกครทนี้งหนขที่ง และในททนใดนทนี้นไกข่กก็ขทน”
ถข้คำใครสคักคนไดข้เสนอแนะวล่คำจกุดอล่อนทบีที่สกุดของเปโตรคออควคำมขบีนี้ขลคำดของเขคำ เขคำกร็คงเสบียใจอยล่คำงขมขอที่น-

และเพอที่อนๆของเขคำกร็คงเสบียใจเชล่นกคัน เขคำไดข้แสดงออกถซงควคำมกลข้คำหคำญอคันยลิที่งใหญล่เมอที่อไมล่กบีที่ชคัที่วโมงกล่อนไมล่ใชล่หรออ
เมอที่ออยถูล่ตล่อหนข้คำพวกทหคำรทบีที่ถอออคำวกุธเขคำไดข้ฟฝันหถูของมคัลคคัสขคำด? เขคำเปป็นผถูข้พถูดแทนกลกุล่มสคำวกนคันี้นมคำตลอดไมล่ใชล่
หรออ? และเขคำไดข้ปฏลิญคำณวล่คำจะทกุล่มเทใหข้แกล่พระอคำจคำรยร์อยล่คำงหกุนหคันพลคันแลล่นและอยล่คำงรข้อนรนไมล่ใชล่หรออ? 
กระนคันี้นพญคำมคำรกร็รถูข้จคักจกุดอล่อนของครลิสเตบียนทกุกคน และมคันโจมตบีเขข้คำทบีที่จกุดอล่อนเหลล่คำนคันี้น ถข้คำเปโตรถถูกจคับกกุม ถถูก
มคัด และถถูกลคำกตคัวไปเขข้คำหข้องโถงพลิจคำรณคำคดบีพรข้อมกคับพระเยซถู เขคำกร็อคำจหนคักแนล่นมคัที่นคงอยถูล่กร็ไดข้ แตล่ภคำยใตข้
สภคำพกคำรณร์เหลล่คำนคันี้น โดยยอนอยถูล่ลคคำพคังทล่คำมกลคำงพวกศทตรซูของพระเยซถู พญคำมคำรกร็รถูข้แนล่ชคัดวล่คำจะตข้องโจมตบีตรง
ไหน และเปโตรกร็ปฏลิญคำณวล่คำเขคำไมล่เคยรถูข้จคักพระเยซถูเลย

ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยสคำมคำรถเรบียนรถูข้บทเรบียนหลคำยอยล่คำงจคำกประสบกคำรณร์อคันนล่คำเศรข้คำทบีที่เปโตรมบีวคันนคันี้นไดข้ ไมล่วล่คำ
จะอกุทลิศตคัวและทกุล่มเทอยล่คำงจรลิงใจสคักเพบียงใด ผถูข้เชอที่อกร็อล่อนแอและชล่วยเหลออตคัวเองไมล่ไดข้เมอที่อพซที่งตนเอง แคล่ไมล่กบีที่
ชคัที่วโมงกล่อนทบีที่เปโตรปฏลิเสธองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำอยล่คำงหยคำบคคำย เขคำไดข้รล่วมรคับประทคำนอคำหคำรมอนี้อสกุดทข้คำยนคันี้น เขคำไดข้
ฟฝังคคคำอธลิษฐคำนวลิงวอนเผอที่อนคันี้น และเหนออสลิที่งออที่นใด เขาไดด้รทบคทาเตพอนลข่วงหนด้าแลด้ว พระเยซถูทรงบอกเขคำอยล่คำง
ชคัดเจนแลข้ววล่คำ “ซบีโมน ซบีโมนเออ๋ย ดถูเถลิด ซคำตคำนไดข้ขอทล่คำนทคันี้งหลคำยไวข้เพอที่อจะฝฝัดรล่อนทล่คำนทคันี้งหลคำยเหมออนฝฝัดขข้คำว
สคำลบี แตล่เรคำไดข้อธลิษฐคำนเผอที่อตคัวทล่คำน เพอที่อควคำมเชอที่อของทล่คำนจะไมล่ไดข้ขคำด...” (ลถูกคำ 22:31,32) ถซงกระนคันี้น ทคันี้งๆทบีที่
พระองคร์ทรงทคคำสลิที่งเหลล่คำนบีนี้ทคันี้งหมดซซที่งเปป็นประโยชนร์ตล่อเขคำ เปโตรกลคับกลคำยเปป็นคนขบีนี้ขลคำดและปฏลิเสธองคร์พระผถูข้
เปป็นเจข้คำของเขคำ



เรคำควรตระหนคักวล่คำหคำกไมล่มบีกคำรทรงนคคำของพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ เรากก็ไมข่เขด้มแขก็งไปกวข่าเปโตรเลย เมอที่อ
เรคำถถูกนคคำโดยพระวลิญญคำณเทล่คำนคันี้น เรคำจซงเปป็นมคำกกวล่คำผถูข้พลิชลิตโดยทคำงพระเยซถูครลิสตร์องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำ เรคำ
ยคังตข้องระมคัดระวคังเกบีที่ยวกคับชบีวลิตในกคำรอธลิษฐคำนของเรคำดข้วย หคำกเปโตรไดข้เฝป้คำระวคังและอธลิษฐคำนอยล่คำงทบีที่องคร์พระผถูข้
เปป็นเจข้คำทรงสคัที่งเขคำในสวนเกทเสมนบี เขคำกร็คงพบพระคกุณและควคำมชล่วยเหลออในเวลคำทบีที่เขคำตข้องกคำรมคำกทบีที่สกุด แตล่
แทนทบีที่จะอธลิษฐคำน เขคำกลคับนอนหลคับ! ขณะทบีที่พระเยซถูทรงอธลิษฐคำนดข้วยควคำมปวดรข้คำวจนทคคำใหข้เหงอที่อของ
พระองคร์กลคำยเปป็นเหมออน “โลหลิตหยดเปป็นเมร็ดใหญล่ๆ” เปโตรกร็นอนหลคับ และสลิที่งทบีที่เกลิดขซนี้นกคับเขคำในทบีที่นบีนี้ควร
เตออนเราไมล่ใหข้มคัที่นใจในตคัวเอง สะเพรล่คำในกคำรอธลิษฐคำนของเรคำ หรออคบหคำสมคำคมกคับพวกศคัตรถูขององคร์พระผถูข้เปป็น
เจข้คำ

เรคำสคำมคำรถไดข้รคับประโยชนร์จคำกควคำมขบีนี้ขลคำดของเปโตรเชล่นกคัน เขคำกลคัวคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่ไดข้จคับกกุมพระเยซถู
เกรงวล่คำตคัวเขคำเองอคำจถถูกมคัด ถถูกไตล่สวน และถถูกปรคับโทษไปพรข้อมกคับองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเขคำ “กคำรกลคัวคนวคำง
บล่วงไวข้ แตล่บกุคคลทบีที่วคำงใจในพระเยโฮวคำหร์กร็จะปลอดภคัย” (สภษ. 29:25) โมเสสไมล่ไดข้กลคัวฟาโรหห์ แตล่ตรงกคันขข้คำม
 “ทล่คำนยอมทนอยถูล่เหมออนประหนซที่งไดข้เหร็นพระองคร์ผถูข้ไมล่ทรงปรคำกฏแกล่ตคำ” (ฮบ. 11:27) พระเจข้คำทรงสคัญญคำแลข้ว
วล่คำจะไมล่ละทลินี้งหรออทอดทลินี้งเรคำเลย “เพพที่อวข่าเราททนี้งหลายจะกลข่าวดด้วยใจกลด้าวข่า ‘องคห์พระผซูด้เปป็นเจด้าทรงเปป็นพระผซูด้
ชข่วยของขด้าพเจด้า ขทาพเจทาจะไมว่กลลัว มนบุษยรจะททาอะไรแกว่ขทาพเจทาไดทเลว่า’” (ฮบ. 13:5,6)

เมอที่อเรคำศซกษคำบคันทซกของมคัทธลิว มคำระโก และลถูกคำ เรคำกร็พบวล่คำกคำรปฏลิเสธครคันี้งทบีที่สคำมของเปโตรมบีเสบียงดคัง
และเนข้นยนี้คคำมคำกยลิที่งกวล่คำสองครคันี้งแรกนคันี้น มคัทธลิวบอกเรคำวล่คำเมอที่อใครบคำงคนพถูดถซงเปโตรเปป็นครทนี้งททที่สองวล่คำ “คนนบีนี้ไดข้
อยถูล่กคับเยซถูชคำวนคำซคำเรร็ธดข้วย” เปโตรกร็ “ปฏริเสธอทกดด้วยคทาปฏวิญาณวข่า ‘ขข้คำไมล่รถูข้จคักคนนคันี้น!’” จคำกนคันี้นอบีกสคักพคักสคคำ
เนบียงของเปโตรกร็สล่อตคัวเขคำและอบีกคนกลล่คำววล่คำ “เจข้คำเปป็นคนหนซที่งในพวกนคันี้นแนล่แลข้ว” ครคำวนบีนี้มคัทธลิวบอกเรคำวล่คำเป
โตรเรลิที่มทบีที่จะ “สบถและสาบานวล่คำ “ขข้คำไมล่รถูข้จคักคนนคันี้น!” จคำกนคันี้นไกล่กร็ขคัน “เปโตรจซงระลซกถซงคคคำของพระเยซถูทบีที่ตรคัส
แกล่เขคำวล่คำ “กล่อนไกล่ขคัน ทล่คำนจะปฏลิเสธเรคำสคำมครคันี้ง” แลข้วเปโตรกร็ออกไปขข้คำงนอกรข้องไหข้อยล่คำงขมขอที่นยลิที่งนคัก” (มธ. 
26:69-75 บคำงสล่วน)

มาระโกบอกเรคำวล่คำเมอที่อสคำวใชข้คนนคันี้นกลล่คำวแกล่เปโตรวล่คำ “เจข้คำไดข้อยถูล่กคับเยซถูชคำวนคำซคำเรร็ธดข้วย” เขคำกร็
ปฏลิเสธวล่คำ: “ทบีที่เจข้คำวล่คำนคันี้นขข้คำไมล่รถูข้เรอที่องและไมล่เขข้คำใจ” ครคันี้งทบีที่สองทบีที่เขคำถถูกกลล่คำวหคำวล่คำเปป็นหนซที่งในพวกสคำวกขององคร์
พระผถูข้เปป็นเจข้คำ เขคำกร็ปฏลิเสธอบีกหน และจคำกนคันี้นใครบคำงคนกลล่คำวแกล่เขคำวล่คำ “เจข้คำเปป็นคนหนซที่งในพวกเขคำแนล่แลข้ว 
ดด้วยวข่าเจด้าเปป็นชาวกาลริลท และสทาเนทยงของเจด้ากก็สข่อไปทางเดทยวกทนดด้วย!” ณ จกุดนบีนี้ เปโตร “เรริที่มสบถและสาบาน
วล่คำ “คนทบีที่เจข้คำวล่คำนคันี้นขข้คำไมล่รถูข้จคัก”” และจคำกนคันี้นไกล่กร็ขคัน-และ “เปโตรจซงระลซกถซงคคคำทบีที่พระเยซถูตรคัสไวข้แกล่เขคำวล่คำ 
“กล่อนไกล่ขคันสองหน ทล่คำนจะปฏลิเสธเรคำสคำมครคันี้ง” เมพที่อเปโตรหวนคริดขขนี้นไดด้กก็รด้องไหด้” (มคำระโก 14:66-72 บคำง
สล่วน)

ในบคันทซกของลซูกาเกบีที่ยวกคับกคำรทบีที่เปโตรปฏลิเสธองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ เรคำอล่คำนวล่คำเมอที่อสคำวใชข้คนนคันี้นชบีนี้ตคัวเขคำใน
ตอนแรกนคันี้นวล่คำไดข้อยถูล่กคับพระเยซถู เขคำกร็กลล่คำววล่คำ “แมล่เออ๋ย คนนทนี้นขด้าไมข่รซูด้จทก!” สคักครถูล่หนซที่งอบีกคนกร็ชบีนี้ตคัวเขคำและกลล่คำว
วล่คำ “เจข้คำเปป็นคนหนซที่งในพวกนคันี้นดข้วย” และเปโตรตอบกลคับไปวล่คำ “พล่อเออ๋ย ขด้ามริไดด้เปป็น!” จคำกนคันี้นในประมคำณอบีก
ชคัที่วโมงหนซที่งใครบคำงคนไดข้กลล่คำววล่คำ “แนล่แลข้ว คนนบีนี้อยถูล่กคับเขคำดข้วย เพรคำะเขคำเปป็นชคำวกคำลลิลบี” จคำกนคันี้นเรคำอล่คำนวล่คำ 



“แตล่เปโตรพถูดวล่คำ “พล่อเออ๋ย ทบีที่ทล่คำนวล่คำนคันี้นขข้คำไมล่รถูข้เรอที่อง” เมอที่อเปโตรกคคำลคังพถูดยคังไมล่ทคันขคำดคคคำ ในทคันใดนคันี้นไกล่กร็ขคัน 
องคห์พระผซูด้เปป็นเจด้าทรงเหลทยวดซูเปโตร แลข้วเปโตรกร็ระลซกถซงคคคำขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำซซที่งพระองคร์ไดข้ตรคัสไวข้แกล่เขคำ
วล่คำ “กล่อนไกล่ขคัน ทล่คำนจะปฏลิเสธเรคำถซงสคำมครคันี้ง” แลด้วเปโตรกก็ออกไปขด้างนอกรด้องไหด้เปป็นทตุกขห์นทก” (ลถูกคำ 22:54-
62 บคำงสล่วน)

ยอหร์นผถูข้เปป็นทบีที่รคักไมล่กลล่คำวถซงขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำเปโตรสาบานตอนทบีที่เขคำปฏลิเสธองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเขคำ 
และเขคำไมล่ไดข้บอกเรคำวล่คำพระเยซถูทรงมองไปทบีที่เปโตรตอนทบีที่ไกล่ขคัน หรออทบีที่วล่คำเปโตร “ออกไปและรด้องไหด้” ในกคำรก
ลคับใจอคันขมขอที่น เหร็นไดข้ชคัดวล่คำ เมอที่อไกล่ขคัน เปโตรกร็ออกไปจคำกหข้องโถงนคันี้นและไมล่มบีใครพยคำยคำมทบีที่จะรคันี้งตคัวเขคำไวข้เลย 
ยอหร์นบอกเรคำแคล่วล่คำเมอที่อเปโตรปฏลิเสธเปป็นครคันี้งทบีที่สคำม “ในททนใดนทนี้นไกข่กก็ขทน”

ผมเตลิบโตมคำบนไรล่ และผมรถูข้วล่คำมคันไมล่มบีอะไรผลิดปกตลิเกบีที่ยวกคับไกล่ผถูข้ทบีที่ขคันตอนกลคำงคอนหรออตอนเชข้คำตรถูล่เลย 
เปป็นไปไดข้อยล่คำงยลิที่งทบีที่วล่คำไมล่มบีคนออที่นอบีกทบีที่สคังเกตวล่คำไกล่ตคัวนคันี้นขคันคอนนคันี้นขณะทบีที่พระเยซถูทรงยอนอยถูล่ตล่อหนข้คำมหคำปกุโรหลิต 
เปโตรคนเดบียวไดข้ยลินมคัน และมคันคงเปป็นเสบียงทบีที่เหมออนฟป้คำผล่คำในหถูของเขคำเพรคำะวล่คำมคันเตออนใจเขคำถซงบคำปของเขคำ 
และถซงคคคำเตออนทบีที่พระเยซถูไดข้ประทคำนใหข้เขคำกล่อนหนข้คำนคันี้น

ทล่คำนทบีที่รคัก ตรคำบใดทบีที่เรคำยคังอยถูล่บนโลกนบีนี้ตล่อไป ตรคำบใดทบีที่เรคำอคำศคัยอยถูล่ในพลคับพลคำแหล่งเนอนี้อหนคังเหลล่คำนบีนี้ 
กคำรลข้มลงของเปโตรกร็จะเปป็นตคัวอยล่คำงทบีที่มบีประโยชนร์ตล่อเรคำ โดยสอนเรคำวล่คำกคำรลข้มลงของครลิสเตบียนทบีที่โดดเดล่นและ
อกุทลิศตคัวทบีที่ละเลยทบีที่จะเฝป้คำระวคังและอธลิษฐคำน ทบีที่พซที่งพคำพละกคคำลคังของตคัวเองแทนทบีที่จะพซที่งพคำพระกรนลิรคันดรร์ของพระ
เยซถูและพซที่งพคำฤทธลิธิ์เดชของพระเจข้คำนคันี้นเปป็นกคำรลข้มลงทบีที่ใหญล่โตจรลิงๆ คกุณจะสคังเกตเหร็นวล่คำกคำรลข้มลงของเปโตรถถู
กบคันทซกไวข้ในหนคังสออขล่คำวประเสรลิฐททนี้งสทที่เลข่ม ถซงแมข้วล่คำไมล่ใชล่ทกุกเลล่มใหข้รคำยละเอบียดแตล่ละอยล่คำงในแบบทบีที่เหมออ
นกคันเปปปี๊ยบ และเรคำควรขอบคกุณพระเจข้คำจรลิงๆทบีที่ไมล่เพบียงการลด้มลงของเขคำถถูกบคันทซกไวข้เทล่คำนคันี้น แตล่เรคำยคังมบีบคันทซก
เกบีที่ยวกคับควคำมเมตตคำกรกุณคำอคันอล่อนโยนของพระเยซถูดข้วย ควคำมเมตตคำของพระองคร์ในกคำรชล่วยชคำยคนหนซที่งทบีที่ไดข้
พถูดหมลิที่นประมคำทและประกคำศวล่คำเขคำไมล่เคยรถูข้จคักพระองคร์เลยไดข้กลคับฟฟฟื้นตคัวขซนี้นใหมล่

ผมอยคำกชบีนี้ใหข้เหร็นในทบีที่นบีนี้วล่คำตคันี้งแตล่เวลคำนคันี้นทบีที่เปโตรปฏลิเสธองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำครคันี้งแรกจนกระทคัที่งเขคำออกไป
จคำกลคำนนคันี้นดข้วยนนี้คคำตคำอคันขมขอที่นแหล่งกคำรกลคับใจใหมล่ เวลคำผล่คำนไปแคข่ประมาณชลัยิ่วโมงเดอียวเทข่านทนี้น! และนคัที่นคออ
ชล่วงเวลคำแหล่งกคำรถอยหลคังกลคับทบีที่ผถูข้เชอที่อทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วอยล่คำงแทข้จรลิง ทบีที่ถถูกชคคำระลข้คำงดข้วยพระโลหลิตจะสคำมคำรถทน
ไดข้ ผถูข้คนทบีที่กลล่คำววล่คำตนเคยอยถูล่ในสภคำพถอยหลคังกลคับเปป็นเวลคำถซงยบีที่สลิบหรออสคำมสลิบปปอคำจจรลิงใจในการเชพที่อตคัวเองวล่คำ
เปป็นผถูข้ทบีที่ถอยหลคังกลคับ แตล่จรลิงๆแลข้วพวกเขคำไมล่เคยไดข้บคังเกลิดใหมล่เลย เมอที่อคนๆหนซที่งทบีที่รถูข้จคักพระเยซถูเจข้คำในควคำมจรลิง 
ในกคำรอภคัยโทษบคำปทบีที่ใหข้เปลล่คำๆและครบถข้วน คนทบีที่ไดข้รคับ “ควคำมชอที่นบคำนอคันเหลออจะกลล่คำวไดข้และเปปปี่ยมดข้วยสงล่คำ
รคำศบี” ยอมใหข้บคำปเขข้คำมคำคคัที่นกลคำงระหวล่คำงเขคำกคับองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเขคำ เขคำกร็ไมล่สคำมคำรถมบีควคำมสกุขกคับแกลบ
ของโลกไดข้นคำนนคัก คนทบีที่นล่คำสคังเวชทบีที่สกุดบนโลกคออผถูข้ทบีที่ถอยหลคังกลคับอยล่คำงแทข้จรลิง-และคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่มบีควคำมสกุขและ
เจรลิญรกุล่งเรอองในบคำปไดข้กร็ไมล่เคยไดข้บคังเกลิดใหมล่อยล่คำงแทข้จรลิงเลย

พระเยซผตข่อหนทาปอนทริอยัสปปีลาต
ขข้อ 28: “เขาจขงไดด้พาพระเยซซูออกไปจากคายาฟาสไปยทงศาลปรทโทเรทยม เปป็นเวลาเชด้าตรซูข่ พวกเขาเอง

ไมข่ไดด้เขด้าไปในศาลปรทโทเรทยม เพพที่อไมข่ใหด้เปป็นมลทริน แตข่จะไดด้กรินปปัสกาไดด้”



หลคำยสลิที่งทบีที่ไดข้เกลิดขซนี้นระหวล่คำงกคำรปรคำกฏตคัวขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำตล่อหนข้คำอคันนคำสและกคำรฟป้องกลล่คำวโทษ
พระองคร์ตล่อหนข้คำปปลคำตไมล่ไดข้ถถูกบคันทซกไวข้โดยยอหร์น ขข้อ 25 ของบทนบีนี้บอกเรคำวล่คำอคันนคำสสล่งพระองคร์ซขที่งถซูกจทบมทด
ไปหคำคคำยคำฟคำส จคำกนคันี้นยอหร์นบคันทซกเรอที่องกคำรปฏลิเสธสคำมครคันี้งของเปโตร และตคันี้งแตล่ตรงนคันี้นเรคำพบวล่คำพระเยซถู
ทรงถถูกนคคำตคัวไปยคังศคำลปรบีโทเรบียมเพอที่อมคำอยถูล่ตล่อหนข้คำปปลคำต ทคันี้งหมดทบีที่เกลิดขซนี้นตอนทบีที่พระองคร์ทรงปรคำกฏตคัวตล่อหนข้คำ
คคำยคำฟคำสไมล่ถถูกบคันทซกไวข้โดยยอหร์นผถูข้เปป็นทบีที่รคัก เรคำพบบคันทซกเรอที่องรคำวนคันี้นในมคัทธลิว 26:57-68; 27:1,2  และใน
มคำระโก 14:53 จนถซง 15:1 ลถูกคำบคันทซกมคันในบททบีที่ 22 ของขล่คำวประเสรลิฐของเขคำ ขข้อ 54 จนจบบทนคันี้น 

พระเยซถูทรงถถูกไตล่สวนและถถูกปรคับโทษในกคำรบลิดเบออนควคำมยกุตลิธรรมอยล่คำงนล่คำกลคัวทบีที่สกุดเทล่คำทบีที่เรคำเคย
รถูข้จคัก กคำรสอบสวนพระองคร์ตล่อหนข้คำคคำยคำฟคำสเปป็นเรอที่องตลกสลินี้นดบี คคำยคำฟคำสไดข้ออกบทลงโทษแลข้วกล่อนทบีที่เขคำ
ไตข่สวนพระเยซถูเสบียอบีก พระเมษโปดกผถูข้ไรข้ตคคำหนลิของพระเจข้คำ พระองคร์ผถูข้ไดข้เสดร็จเขข้คำมคำในโลกเพอที่อแสวงหคำและ
ชล่วยผถูข้ทบีที่หลงหคำยไปนคันี้นใหข้รอด ทรงยอนอยถูล่ตล่อหนข้คำเหลล่คำศคัตรถูของพระองคร์โดยถถูกมคัดมออแนล่น และอคำจถถูกมคัดเทข้คำ
ดข้วยซนี้คคำ พระองคร์ผถูข้ทรงเปป็นผถูข้พลิพคำกษคำแหล่งทคันี้งพลิภพกคคำลคังยอนอยถูล่ตล่อหนข้คำบกุตรคนหนซที่งของอคำดคัมผถูข้ลข้มลงในบคำปเพพที่อ
ททที่จะถถูกพลิพคำกษคำ! พระองคร์ผถูข้ทรงเปป็นองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำแหล่งสงล่คำรคำศบี จอมกษคัตรลิยร์ พระเจข้คำในเนอนี้อหนคัง ทรงถถูก
ปฏลิบคัตลิอยล่คำงหยคำบชข้คำทบีที่สกุดและถถูกทกุบตบีดข้วยคคคำดถูถถูกเหยบียดหยคำมอคันตที่คคำทรคำมทบีที่สกุดเทล่คำทบีที่มนกุษยร์จะคลิดคข้นไดข้ 
พระองคร์ผถูข้บรลิสกุทธลิธิ์หมดจดในทกุกสล่วน “เราเปป็น” ผถูข้ยลิที่งใหญล่ ทรงถถูกปรคับโทษใหข้สลินี้นพระชนมร์ในฐคำนะคนลวงโลก
และผถูข้หมลิที่นประมคำท พระองคร์ผถูข้ทรงเปป็นควคำมจรลิงทรงถถูกปรคับโทษผล่คำนทคำงคคคำพยคำนของพวกคนพถูดมกุสคำ 
พระองคร์ผถูข้ทรงเปป็นกคำรเปป็นขซนี้นจคำกตคำยนคันี้นและชบีวลิตนคันี้นทรงถถูกตคัดสลินใหข้รคับโทษประหคำรชบีวลิตในแบบทบีที่โหดรข้คำย
ทคำรกุณมคำกทบีที่สกุดเทล่คำทบีที่เรคำเคยรถูข้จคัก

ในมคัทธลิว 26:59,60 เรคำอล่คำนวล่คำ “พวกปกุโรหลิตใหญล่ พวกผถูข้ใหญล่ กคับบรรดคำสมคำชลิกสภคำไดข้หคำพยคำนเทร็จมคำ
เบลิกปรคักปรคคำพระเยซถู เพอที่อจะประหคำรพระองคร์เสบีย แตล่หคำหลคักฐคำนไมล่ไดข้ เออ ถซงแมข้มบีพยคำนเทร็จหลคำยคนมคำ
ใหข้กคำรกร็หคำหลคักฐคำนไมล่ไดข้ ในทบีที่สกุดกร็มบีพยคำนเทร็จสองคนมคำ”

สภคำซคำนเฮดรลินไมล่มบีสลิทธลิอคคำนคำจทบีที่จะสคัที่งประหคำรชบีวลิตใครไดข้ ดคังนคันี้นพวกเขคำจซงตข้องนคคำขข้อกลล่คำวหคำบคำง
อยล่คำงมคำปรคักปรคคำพระเยซถูเมอที่อพวกเขคำนคคำตคัวพระองคร์ไปอยถูล่ตล่อหนข้คำปปลคำต ผถูข้วล่คำฯของโรมกร็จะถคำมพวกเขคำวล่คำ 
“พวกทล่คำนนคคำขข้อกลล่คำวหคำใดมคำปรคักปรคคำชคำยผถูข้นบีนี้?” และพวกเขคำตข้องตคัดสลินใจวล่คำขข้อกลล่คำวหคำนคันี้นจะเปป็นอะไรดบี ดคัง
นคันี้นพวกเขคำจซงเรบียกพวกพยคำนเทร็จมคำ มบีหลายสริบคนทบีที่สคำมคำรถใหข้กคำรไดข้-และคงจะมคำใหข้กคำรแนล่นอน-วล่คำพระเยซถู
ไดข้รคักษคำพวกเขคำใหข้หคำย เลบีนี้ยงอคำหคำรพวกเขคำ ปลอบประโลมใจพวกเขคำ หลายรด้อยคนคงจะใหข้คคคำพยคำนรคับรอง
เกบีที่ยวกคับกคำรอคัศจรรยร์ตล่คำงๆของพระองคร์ แตล่คนเหลล่คำนบีนี้กร็ไมล่ไดข้ถถูกเรบียกตคัวใหข้มคำยคังคอกพยคำน พวกผถูข้นคคำทคำงศคำสนคำ
เหลล่คำนคันี้นแสวงหคำพวกพยคำนเทก็จทบีที่จะโกหกปรคักปรคคำพระองคร์

ภคำยใตข้ระบบของโมเสส จคคำเปป็นตข้องมบีพยคำนสองคนใหข้กคำรปรคักปรคคำคนๆหนซที่งกล่อนทบีที่คนๆนคันี้นจะถถูกปรคับ
โทษ: “ผถูข้ทบีที่ถถูกกลล่คำวโทษถซงตคำยนคันี้น ใหข้มบีพยคำนสองหรออสคำมปคำกยอนยคันวล่คำผถูข้นคันี้นมบีควคำมผลิด จซงใหข้ปรคับโทษถซงตคำยไดข้
อยล่คำลงโทษผถูข้ใดถซงตคำยดข้วยพยคำนปคำกเดบียว” (พบญ. 17:6) พระรคำชบคัญญคัตลิ 19:15 ประกคำศวล่คำ “อยล่คำใหข้พยคำน
ปคำกเดบียวยอนยคันกลล่คำวโทษผถูข้หนซที่งผถูข้ใด ไมล่วล่คำในเรอที่องควคำมชคัที่วชข้คำ หรออในเรอที่องควคำมผลิดใดๆ ซซที่งเขคำไดข้กระทคคำผลิดไป 
แตล่ตข้องมบีพยคำนสองหรออสคำมปคำก คคคำพยคำนนคันี้นจซงจะเปป็นทบีที่เชอที่อถออไดข้”



ดคังนคันี้นพยคำนสองปคำกจซงถถูกพบในทบีที่สกุดเพอที่อใหข้กคำรปรคักปรคคำพระเยซถู พวกเขคำกลล่คำววล่คำ “คนนบีนี้ไดข้วล่คำ ‘เรคำ
สคำมคำรถจะทคคำลคำยพระวลิหคำรของพระเจข้คำ และจะสรข้คำงขซนี้นใหมล่ในสคำมวคัน’” (มธ. 26:61) พวกเขคำกคคำลคังอข้คำงอลิงถซง
คคคำกลล่คำวทบีที่พระเยซถูตรคัสในยอหร์น 2:19 เมอที่อพระองคร์ตรคัสวล่คำ “ทคคำลคำยวลิหคำรนบีนี้เสบีย แลข้วเรคำจะยกขซนี้นในสคำมวคัน”-แตล่
พระองคร์กคคำลคังหมคำยถซงวลิหคำรทบีที่เปป็นรข่างกายของพระองคร์ ไมล่ใชล่พระวลิหคำรในกรกุงเยรถูซคำเลร็ม

คคำยคำฟคำสไมล่อคำจเขข้คำใจไดข้วล่คำทคคำไมพระเยซถูถซงไมล่ตอบขข้อกลล่คำวหคำทบีที่ถถูกนคคำมคำปรคักปรคคำพระองคร์ และใน
ทบีที่สกุดเขคำกลล่คำววล่คำ “เรคำสคัที่งใหข้ทล่คำนปฏลิญคำณโดยอด้างพระเจด้าผซูด้ทรงพระชนมห์อยซูข่ ใหข้บอกเรคำวล่คำ ทล่คำนเปป็นพระครลิสตร์
พระบกุตรของพระเจข้คำหรออไมล่” (มธ. 26:63)

คคำยคำฟคำสหมคำยควคำมวล่คำตนไดข้รคับกคำรแตล่งตคันี้งใหข้รคับตคคำแหนล่งโดยองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำพระเจข้คำ ซซที่งเรคำทกุกคน
อยถูล่ใตข้อคคำนคำจของพระองคร์ แตล่เขคำกองสกุมกคำรพลิพคำกษคำไวข้บนศบีรษะของเขคำเองโดยคคคำสคำรภคำพของเขคำทบีที่วล่คำเขคำ
รถูข้จคักพระเจข้คำผถูข้ทรงพระชนมร์อยถูล่และวล่คำเขคำรถูข้วล่คำมหคำปกุโรหลิตไดข้รคับกคำรแตล่งตคันี้งโดยพระเจข้คำ คออพระเจข้คำองคร์หนซที่งทบีที่ไมล่
ยอมถถูกลข้อเลบียน พระเจข้คำองคร์หนซที่งผถูข้ทรงเปป็นควคำมจรลิง แมด้รซูด้อยข่างนทนี้แลด้ว มหคำปกุโรหลิตกร็ยคังพยคำยคำมทบีที่จะปรคับโทษ
พระบตุตรของพระเจด้าผล่คำนทคำงพวกพยคำนทบีที่กลล่คำวคคคำมกุสคำ!

จคำกนคันี้นพระเยซถูกร็ตรคัส ในฐคำนะเปป็นคนอลิสรคำเอลคนหนซที่งทบีที่เชอที่อฟฝัง พระองคร์จซงจทาตด้องพถูด มคันเปป็นหนด้าททที่
ของพระองคร์ทบีที่จะพถูด นบีที่สอดคลข้องกคับพระรคำชบคัญญคัตลิ ตคำมทบีที่ถถูกพบในเลวบีนลิตลิ 5:1: “ถข้คำผถูข้ใดกระทคคำควคำมผลิดในขข้อ
ทบีที่ไดข้ยลินเสบียงแหล่งกคำรปฏลิญคำณตคัวและเปป็นพยคำน และแมข้วล่คำเขคำเปป็นพยคำนโดยทบีที่เขคำเหร็นหรออรถูข้เรอที่องกร็ตคำม แตล่เขคำ
ไมล่ยอมใหข้กคำรเปป็นพยคำน เขคำตข้องรคับโทษควคำมชคัที่วชข้คำของเขคำ” ใน 1 พงศร์กษคัตรลิยร์ 22:16 เรคำอล่คำนวล่คำ “แตล่กษคัตรลิยร์
ตรคัสกคับทล่คำนวล่คำ “เรคำไดข้ใหข้เจข้คำปฏลิญคำณกบีที่ครคันี้งแลข้ววล่คำ เจข้คำจะพถูดกคับเรคำแตล่ควคำมจรลิงในพระนคำมของพระเยโฮวคำหร์”

พระเยซถูทรง “ถออกคคำเนลิดใตข้พระรคำชบคัญญคัตลิ” (กท. 4:4) ดคังนคันี้นพระองคร์จซงทรงตอบคคำยคำฟคำส พระองคร์
ตรคัสวล่คำ “ทล่คำนวล่คำถถูกแลข้ว และยลิที่งกวล่คำนคันี้นอบีก เรคำบอกทล่คำนทคันี้งหลคำยวล่คำ ในเวลคำเบอนี้องหนข้คำนคันี้น ทล่คำนทคันี้งหลคำยจะไดข้
เหร็นบกุตรมนกุษยร์นคัที่งขข้คำงขวคำพระหคัตถร์ของผถูข้ทรงฤทธคำนกุภคำพ และเสดร็จมคำบนเมฆแหล่งฟป้คำสวรรคร์” (มธ. 26:64)

ปฏลิกลิรลิยคำของมหคำปกุโรหลิตทบีที่มบีตล่อคคคำตรคัสนบีนี้มบีควคำมเปป็นเอกลคักษณร์จรลิงๆ: “ขณะนทนี้นมหาปตุโรหริตจขงฉทกเสพนี้อ
ของตน แลด้ววข่า “เขาไดด้พซูดหมริที่นประมาทแลด้ว เราตด้องการพยานอะไรอทกเลข่า ดถูเถลิด บคัดนบีนี้ ทล่คำนทคันี้งหลคำยกร็ไดข้ยลิน
เขคำพถูดหมลิที่นประมคำทแลข้ว ทล่คำนทคันี้งหลคำยคลิดเหร็นอยล่คำงไร” คนทคันี้งปวงกร็ตอบวล่คำ “เขามทความผริดถขงตาย!” (มธ. 
26:65,66)

ในมคัทธลิว 27:1,2 เรคำอล่คำนวล่คำ “ครคันี้นรกุล่งเชข้คำ บรรดคำพวกปกุโรหลิตใหญล่และพวกผถูข้ใหญล่แหล่งประชคำชนปรซกษคำ
กคันดข้วยเรอที่องพระเยซถู เพอที่อจะประหคำรพระองคร์เสบีย เขคำจซงมคัดพระองคร์พคำไปมอบไวข้แกล่ปอนทลิอคัสปปลคำตเจข้คำเมออง” 
นบีที่จซงนคคำมคำสถูล่บคันทซกเรอที่องรคำวในขข้อพระคคคำทบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่ในบทนบีนี้ ทบีที่ยอหร์นบอกเรคำวล่คำพระเยซถูทรงถถูกนคคำตคัวไป
จคำกตล่อหนข้คำคคำยคำฟคำสไปยคังศคำลปรบีโทเรบียมเพอที่อปรคำกฏตคัวตล่อหนข้คำปปลคำต

เรคำอคำจหมคำยเหตกุวล่คำมคันเปป็นตอนเชด้า ตคำมทบีที่มคัทธลิว 27:1 กลล่คำว เมอที่อพระเยซถูทรงถถูกนคคำตคัวไปยคังศคำลปรบีโท
เรบียมเพอที่อทบีที่จะยอนอยถูล่ตล่อหนข้คำปปลคำต พระองคร์ทรงถถูกจคับกกุมตอนกลางคพน ดคังนคันี้นเรคำจซงทรคำบวล่คำพวกศคัตรถูของ
พระองคร์ไมล่หลคับไมล่นอนตลอดทคันี้งคอนเพอที่อทบีที่จะหคำใหข้พบ-และใชด้งาน-พวกพยคำนทบีที่โกหกเพอที่อปรคักปรคคำพระองคร์ เพอที่อ
ทบีที่จะมบีเหตกุผลบคำงประกคำรทบีที่จะใชข้ปรคับโทษพระองคร์เมอที่อพวกเขคำนคคำตคัวพระองคร์ไปอยถูล่ตล่อหนข้คำปปลคำต ควคำม



ปรคำรถนคำหนซที่งเดบียวของพวกเขคำตอนนบีนี้กร็คออ กคำรไดข้รคับกคำรยอนยคันเรอที่องโทษประหคำรชบีวลิตจคำกผถูข้วล่คำรคำชกคำรและจคำก
นคันี้นกร็ดคคำเนลินกคำรตล่อใหข้เสรร็จสลินี้นโดยเรร็วทบีที่สกุดเทล่คำทบีที่จะทคคำไดข้

พวกยลิวเหลล่คำนคันี้น “เองไมข่ไดด้เขด้าไปในศาลปรทโทเรทยม เพพที่อไมข่ใหด้เปป็นมลทริน แตข่จะไดด้กรินปปัสกาไดด้” อคำจมบี
คนถคำมวล่คำ “พวกยลิวจะกลินปฝัสกคำซซที่งยคังมคำไมล่ถซงไดข้อยล่คำงไร ในเมอที่อพระเยซถูกคับพวกสคำวกของพระองคร์ไดข้กลินปฝัสกคำ
ไปเมอที่อคอนกล่อนแลข้ว?” คกุณแนล่ใจไดข้เลยวล่คำพระเยซถูทรงกลินปฝัสกคำในเวลคำทบีที่เหมคำะเจคำะแลข้ว! แลข้วทคคำไมพวกปกุโรหลิต
ใหญล่และพวกผถูข้นคคำของพวกยลิวถซงกลินปฝัสกคำในวทนถทดมาลล่ะ? เหลล่คำผถูข้รถูข้พระคคัมภบีรร์ไดข้ใหข้คคคำตอบหลคำยประกคำรสคคำหรคับ
คคคำถคำมนบีนี้ พวกเขคำไมล่เหร็นพข้องตรงกคัน

พลิธบีปฝัสกคำไดข้ถถูกสถคำปนคำในบททบีที่สลิบสองของหนคังสอออพยพ (อล่คำนบทนคันี้นทคันี้งบท) พระเจข้คำไดข้ประทคำนคคคำสคัที่ง
ตล่คำงๆทบีที่เฉพคำะเจคำะจงแกล่ชนชคำตลิอลิสรคำเอลวล่คำจะตข้องทคคำอะไร และจะตข้องฆล่คำลถูกแกะปฝัสกคำเมอที่อไร ลถูกแกะนคันี้นจะ
ตข้องไมล่มบีตคคำหนลิหรออดล่คำงพรข้อย เปป็นตคัวผถูข้อคำยกุหนซที่งปป มคันจะตข้องถถูกนคคำมคำจคำกพวกแกะและพวกแพะและถถูกเกร็บไวข้
ในคอกแยกจคำกสคัตวร์ออที่นๆทคันี้งหมดจนกระทคัที่งถซงวคันทบีที่สลิบสบีที่ของเดออน “นลิสคำน”-(เดออนเมษคำยน ซซที่งเปป็นเดออนแรก
ของปปคนยลิว) ในวคันทบีที่สลิบสบีที่ของเดออนนลิสคำน ลถูกแกะนคันี้นจะตข้องถถูกฆล่คำในตอนเยร็น (อพย. 12:6)

จคำกนคันี้นเลออดของลถูกแกะนคันี้นจะตข้องถถูกทคำ “ทบีที่ไมข้วงกบประตถูทคันี้งสองขข้คำง และไมข้ขข้คำงบน ณ เรออนทบีที่เขคำ
เลบีนี้ยงกคันนคันี้นดข้วย” (อพย. 12:7)

ลถูกแกะนคันี้นจะตข้องถถูกรคับประทคำนคอนเดบียวกคันนคันี้น โดยถซูกปปิฟื้ง และพรข้อมกคับขนมปฝังไรข้เชอนี้อและผคักรสขม 
(อพย. 12:8)

จะตข้องไมล่เหลออสลิที่งใดจนถซงตอนเชข้คำ: “จงกลินใหข้หมดอยล่คำใหข้มบีเศษเหลออจนถซงเวลคำเชข้คำ เศษเหลออถซงเวลคำ
เชข้คำกร็ใหข้เผคำเสบีย เจข้คำทคันี้งหลคำยจงเลบีนี้ยงกคันดคังนบีนี้ คออใหข้คคำดเอว สวมรองเทข้คำ และถออไมข้เทข้คำไวข้ และรบีบกลินโดยเรร็ว กคำร
เลบีนี้ยงนบีนี้เปป็นปฝัสกคำของพระเยโฮวคำหร์” (อพย. 12:10,11)

ลถูกแกะปฝัสกคำนคันี้นเปป็นภคำพเลร็งถซงพระครลิสตร์ “พระเมษโปดกของพระเจข้คำ ผถูข้ทรงรคับควคำมผลิดบคำปของโลก
ไปเสบีย” (ยอหร์น 1:29) โลหลิตทบีที่ถถูกทคำทบีที่ประตถูนคันี้นเปป็นเครอที่องรคับประกคันของพระเจข้คำเรอที่องกคำรปกปป้องเมอที่อทถูตมรณะ
ผล่คำนเขข้คำมคำในแผล่นดลินอบียลิปตร์: “แตล่เลออดทบีที่บข้คำนทบีที่เจข้คำทคันี้งหลคำยอยถูล่นคันี้น จะเปป็นหมคำยสคคำคคัญสคคำหรคับเจข้คำ เมอที่อเรคำเหร็น
เลออดนคันี้นเรคำจะผล่คำนเวข้นเจข้คำทคันี้งหลคำยไป จะไมล่มบีภคัยพลิบคัตลิทคคำลคำยเจข้คำ ขณะทบีที่เรคำประหคำรประเทศอบียลิปตร์” (อพย. 
12:13) (กรกุณคำสคังเกต: นทที่คพอเลพอดของลซูกแกะปปัสกา ไมว่มอีสวิยิ่งใดถผกเพวิยิ่มเขทาออีก!) ดคังนคันี้นพระโลหลิตของพระเยซถูจซง
เปป็นเครอที่องรคับประกคันของพระเจข้คำเรอที่องกคำรปกปป้องของเรคำ: “…พระโลหริตของพระเยซซูครริสตห์พระบตุตรของ
พระองคห์ กก็ชทาระเราททนี้งหลายใหด้ปราศจากบาปททนี้งสรินี้น” (1 ยอหร์น 1:7)

“โดยนนี้คคำพระทคัยนคันี้นเองทบีที่เรคำทคันี้งหลคำยไดข้รคับกคำรทรงชคคำระใหข้บรลิสกุทธลิธิ์ โดยกคำรถวคำยพระกคำยของพระเยซถู
ครลิสตร์เพบียงครคันี้งเดบียวเทล่คำนคันี้น...เพรคำะวล่คำโดยกคำรทรงถวคำยบถูชคำหนเดบียว พระองคร์ไดข้ทรงกระทคคำใหข้คนทคันี้งหลคำยทบีที่
ถถูกชคคำระแลข้วถซงทบีที่สคคำเรร็จเปป็นนลิตยร์” (ฮบ. 10:10,14)

กคำรทคำเลออดในอบียลิปตร์นคันี้นเปป็นควคำมจคคำเปป็นของพระเจข้คำเพอที่อกคำรปกปป้องจคำกกคำรเสบียชบีวลิตของบกุตรหคัวปป 
ถข้คำเลออดนคันี้นไมล่ถถูกทคำตคำมทบีที่พระเจข้คำสคัที่ง บกุตรหคัวปปกร็จะตคำยแนล่นอน! แตล่กคำรกลินในเทศกคำลเลบีนี้ยงปฝัสกคำนคันี้นไมล่ใชล่
เงอที่อนไขแหล่งควคำมปลอดภคัย ชนชคำตลิอลิสรคำเอลในตอนนคันี้นไมล่ไดข้กรินเทศกาลเลทนี้ยงปปัสกา จนกระทคัที่งหลทงจากททที่ทถูต



มรณะไดข้ผล่คำนเขข้คำในแผล่นดลินอบียลิปตร์แลข้วและลถูกหคัวปปในบข้คำนของชคำวอบียลิปตร์ทกุกหลคังถถูกฆล่คำตคำย แตล่ถซงแมข้พวกเขคำไมล่
ไดข้กลินเทศกคำลเลบีนี้ยงปฝัสกคำ พวกเขคำกร็ไดข้รคับกคำรปกปป้อง กคำรกลินเทศกคำลเลบีนี้ยงปฝัสกคำเปป็นหนข้คำทบีที่อยล่คำงหนซที่ง มคันเปป็น
สลิทธลิพลิเศษอยล่คำงหนซที่ง แตล่มคันไมล่ใชล่เงอที่อนไขของพระเจข้คำสคคำหรคับเรอที่องควคำมปลอดภคัย (ศซกษคำอพยพ 12:34,39)

ในอพยพ 12:12,24 เรคำอล่คำนวล่คำ “เพรคำะในคอนวคันนคันี้น เรคำจะผล่คำนไปในประเทศอบียลิปตร์ และเรคำจะ
ประหคำรลถูกหคัวปปทคันี้งหมดในประเทศอบียลิปตร์ ทคันี้งของมนกุษยร์และของสคัตวร์ และเรคำจะพลิพคำกษคำลงโทษพระทคันี้งปวง
ของอบียลิปตร์ เรคำคออพระเยโฮวคำหร์...ทล่คำนทคันี้งหลคำยจงถออพลิธบีนบีนี้ใหข้เปป็นกฎถคำวรของทล่คำนและของลถูกหลคำนทล่คำน”

รคำยละเอบียดของกคำรถออเทศกคำลปฝัสกคำในเวลคำตล่อมคำแตกตล่คำงจคำกกคำรถออปฝัสกคำในประเทศอบียลิปตร์-ยก
ตคัวอยล่คำงเชล่น ในพระรคำชบคัญญคัตลิ 16:5,6 สคัตวร์นคันี้นไมล่สคำมคำรถถถูกฆล่คำในบข้คำนไดข้ แตล่ตข้องทบีที่สถคำนศคักดลิธิ์สลิทธลิธิ์สล่วนกลคำง
เทล่คำนคันี้น และเทศกคำลกลินขนมปฝังไรข้เชอนี้อกร็เรลิที่มเปป็นทบีที่รถูข้จคักในชอที่อเทศกาลเลทนี้ยงปปัสกาเชล่นกคัน เทศกคำลเลบีนี้ยงนบีนี้เปป็นภคำพ
เลร็งอยล่คำงหนซที่งถซงพระครลิสตร์ “ขนมปฝังนคันี้น” และเทศกคำลเลบีนี้ยงนบีนี้กลินเวลคำเจร็ดวคัน (อพย. 23:15) เทศกคำลเลบีนี้ยงปฝัสกคำ
นบีนี้เปป็นภคำพเลร็งถซงอคำหคำรเยร็นมอนี้อนคันี้นทบีที่เปป็นพลิธบีระลซกทบีที่ถถูกสถคำปนคำโดยพระเยซถู (มธ. 26:26-28; 1 คร. 11:23-26)

ผถูข้รถูข้พระคคัมภบีรร์ทบีที่โดดเดล่นสล่วนใหญล่ในอดบีตเชอที่อวล่คำกคำรกลินปฝัสกคำทบีที่ถถูกพถูดถซงในทบีที่นบีนี้ในขล่คำวประเสรลิฐของยอหร์น
ไมข่ไดด้หมายถขงกคำรฆล่คำลถูกแกะในวคันทบีที่สลิบสบีที่ของเดออนนลิสคำน (เหมออนปฝัสกคำในประเทศอบียลิปตร์) แตล่หมคำยถซงเทศกคำล
เลบีนี้ยงปฝัสกคำซซที่งกลินเวลคำเจร็ดวคันโดยเรริที่มตด้นคอนนคันี้น (วคันของคนยลิวเรลิที่มตข้นตอนดวงอคำทลิตยร์ตกดลิน-มธ. 26:17-20) พระ
เยซถูทรงกลินปฝัสกคำกคับพวกสคำวกของพระองคร์คอนนคันี้น และเจร็ดวคันทบีที่ตคำมมคำกร็ถถูกถออในฐคำนะเปป็นสทปดาหห์ปปัสกา 

นบีที่เปป็นคคคำอธลิบคำยเดบียวทบีที่สมเหตกุสมผลในสคำยตคำของผม ผมขอกลล่คำวซนี้คคำ: เรคำรถูข้วล่คำพระเยซถูทรงถออถซูกวทน
แลด้ว พระองคร์ทรงทคคำใหข้ทกุกตคัวอคักษรและทกุกขบีดของพระรคำชบคัญญคัตลิและพวกศคำสดคำพยคำกรณร์สคคำเรร็จแลข้ว (มธ. 
5:17) พระองคร์ทรงเปป็นกคำรทคคำใหข้สคคำเรร็จจรลิงของภคำพเลร็ง เทศกคำลเลบีนี้ยง วคันสคคำคคัญ และพลิธบีกรรมทกุกอยล่คำงในภคำค
พคันธสคัญญคำเดลิม ดข้วยเหตกุนบีนี้ พระองคร์จซงทรงถออวคันของพระเยโฮวคำหร์ และเหตกุผลเดบียวทบีที่สมเหตกุสมผลเกบีที่ยวกคับ
กคำรกระทคคำและคคคำพถูดตล่คำงๆของพวกยลิวในขข้อ 28 กร็คออวล่คำพวกเขคำหมคำยถซงเทศกาลเลทนี้ยงปฝัสกคำซซที่งกลินเวลคำเจร็ดวคัน 
และไมล่ไดข้หมคำยถซงวทนแรกนคันี้นเมอที่อลถูกแกะนคันี้นถถูกฆล่คำ

ศคำลปรบีโทเรบียมนคันี้นเปป็นทรคัพยร์สลินของพวกโรมคัน และกคำรทบีที่ยลิวคนใดจะเขข้คำในทบีที่ของคนตล่คำงชคำตลิ กร็จะ
ทคคำใหข้เขคำเปป็นมลทลิน ทคคำใหข้เขคำไมล่สะอคำดในทคำงพลิธบีกคำร และเขคำกร็คงไมล่มบีเวลคำทบีที่จะถถูกชคคำระใหข้สะอคำดกล่อนเทศกคำล
เลบีนี้ยงปฝัสกคำ เนอที่องจคำกยลิวทบีที่เครล่งครคัดทกุกคนรข้อนใจทบีที่จะรคับสล่วนในปฝัสกคำ พวกเขคำจซงไมล่ไปไกลเกลินกวล่คำทคำงเขข้คำสถูล่ศคำล
ปรบีโทเรบียม และปปลคำตกร็ออกมคำหคำพวกเขคำ ไมล่แปลกเลยทบีที่พระเยซถูตรคัสแกล่คนพวกนบีนี้วล่คำ “โอ เยรถูซคำเลร็มๆ ทบีที่ไดข้ฆล่คำ
บรรดคำศคำสดคำพยคำกรณร์ และเอคำหลินขวข้คำงผถูข้ทบีที่ไดข้รคับใชข้มคำหคำเจข้คำถซงตคำย เรคำใครล่จะรวบรวมลถูกของเจข้คำไวข้เนอองๆ 
เหมออนแมล่ไกล่กกลถูกอยถูล่ใตข้ปปกของมคัน แตล่เจข้คำไมล่ยอมเลยหนอ ดถูเถลิด ‘บข้คำนเมอองของเจข้คำจะถถูกละทลินี้งใหข้รกรข้คำงแกล่
เจข้คำ’ ดข้วยเรคำวล่คำแกล่เจข้คำทคันี้งหลคำยวล่คำ เจข้คำจะไมล่เหร็นเรคำอบีกจนกวล่คำเจข้คำจะกลล่คำววล่คำ ‘ขอใหข้พระองคร์ผถูข้เสดร็จมคำใน
พระนคำมขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำทรงพระเจรลิญ’” (มธ. 23:37-39)

คนเหลล่คำนบีนี้ ซซที่งแมข้วล่คำเครล่งศคำสนคำสกุดๆ และแทบจะคลคัที่งศคำสนคำดข้วยซนี้คคำในเรอที่องของพระรคำชบคัญญคัตลิของ
โมเสส กคคำลคังวคำงแผนกคำรตล่คำงๆทบีที่จะทคคำเรอที่องทบีที่ชคัที่วชข้คำทบีที่สกุดเทล่คำทบีที่มนกุษยร์เคยกระทคคำบนพอนี้นพลิภพนบีนี้-และกระนคันี้นพวก
เขคำกร็กลคัววล่คำตคัวเองจะเปป็นมลทริน! มบีหลคำยพคันคนในครลิสตจคักรตล่คำงๆวคันนบีนี้ทบีที่ “ธรรมะธรรมโม” สกุดๆภคำยนอก แตล่



ไมล่มบีกคำรชคคำระใจใหข้บรลิสกุทธลิธิ์เลย พวกเขคำพถูดมคำกเกบีที่ยวกคับรถูปแบบ พลิธบีกคำร และกฎขข้อบคังคคับตล่คำงๆ แตล่พวกเขคำสวม
หนข้คำกคำกแหล่งควคำมหนข้คำซอที่อใจคด พวกเขคำระมคัดระวคังเกบีที่ยวกคับกคำรประกอบพลิธบีกคำรตล่คำงๆ แตล่พวกเขคำไมล่
ตะขลิดตะขวงใจแตล่อยล่คำงใดเลยเกบีที่ยวกคับกคำรละเลยสลิที่งตล่คำงๆทบีที่สคคำคคัญมคำกกวล่คำ พวกเขคำเปป็นหล่วงมคำกๆเกบีที่ยวกคับวลิธบีอคัน
เหมคำะสมของกคำรรคับบคัพตลิศมคำหรออวล่คำจะตข้องใสล่สลิบชคักหนซที่งไวข้ทบีที่ไหน-แตล่พวกเขคำไมล่สนใจเลยเกบีที่ยวกคับกคำรดคคำเนลิน
ชบีวลิตทบีที่อยถูล่ฝฝ่คำยวลิญญคำณและเปป็นทบีที่พอพระทคัยตล่อพระเจข้คำ ศาสนาไดข้ตรซงพระเยซถูทบีที่กคำงเขนนคันี้นเมอที่อหลคำยรข้อยปปกล่อน 
และศคำสนคำกร็คงจะตรซงพระองคร์ทบีที่กคำงเขนวทนนทนี้หคำกพระองคร์จะเสดร็จมคำยคังแผล่นดลินโลกอบีก! แตล่เมอที่อพระครลิสตร์เสดร็จ
เขข้คำมคำในใจ กคำรถออพลิธบีกรรมกร็ออกไป พระครลิสตร์และกคำรถออพลิธบีกรรมอยถูล่รล่วมกคันไมล่ไดข้

ขข้อ 29: “ปปลาตจขงออกมาหาเขาเหลข่านทนี้นแลด้วถามวข่า “พวกทข่านมทเรพที่องอะไรมาฟฟ้องคนนทนี้”
ปปลคำตซซที่งไดข้ยลินวล่คำพวกปกุโรหลิตใหญล่และพวกผถูข้อคำวกุโสไดข้นคคำตคัวนคักโทษคนหนซที่งเขข้คำมคำในลคำนหนข้คำคฤหคำสนร์

ของเขคำและรถูข้วล่คำพวกเขคำไมล่ยอมเขด้าคฤหคำสนร์นคันี้นเกรงวล่คำพวกเขคำจะเปป็นมลทลิน จซงออกไปและพถูดคกุยกคับพวกเขคำ
“พวกทข่านมทเรพที่องอะไรมาฟฟ้องคนนทนี้?” กลล่คำวอบีกนคัยหนซที่ง “ชคำยผถูข้นบีนี้ไดข้กล่ออคำชญคำกรรมใด?” กฎหมคำยของ

ชคำวโรมคันหข้คำมไมล่ใหข้พลิพคำกษคำหรออปรคับโทษคนใดโดยไมล่ฟฝังขข้อกลล่คำวหคำหรออคคคำกลล่คำวโทษปรคักปรคคำเขคำกล่อน
ปปลคำตรถูข้อยล่คำงไมล่มบีขข้อสงสคัยวล่คำนคักโทษคนนบีนี้ตข้องเปป็นคนสทาคทญหรออนบีที่เปป็นเรพที่องคอขาดบาดตายอยล่คำง

แนล่นอนทบีที่ตข้องกคำรควคำมสนใจของเขคำ เพรคำะวล่คำลถูกคำ 23:1 บอกเรคำวล่คำ “เขคำทคันี้งปวง” ซซที่งรวมถซงสภคำซคำนเฮดรลิ
นทคันี้งหมดไดข้นคคำพระเยซถูเขข้คำไปในศคำลทบีที่อยถูล่หนข้คำคฤหคำสนร์ของผถูข้วล่คำรคำชกคำรของโรม ไมล่มบีทคำงทบีที่ปปลคำตจะไมล่รถูข้เรอที่อง
อะไรเลยเกบีที่ยวกคับสลิที่งทบีที่กคคำลคังเกลิดขซนี้นอยถูล่นบีนี้ เพรคำะวล่คำพวกปกุโรหลิตใหญล่ไดข้ขอทหคำรโรมคันไปกองหนซที่งเมอที่อคอนเอง และ
แนล่นอนวล่คำพวกเขคำคงทคคำสลิที่งนบีนี้ไมล่สคคำเรร็จโดยทบีที่ปปลคำตไมล่รถูข้และอนกุญคำต อยล่คำงนข้อยพวกเขคำกร็ตข้องอธลิบคำยวล่คำทคคำไมพวก
เขคำถซงตข้องกคำรทหคำรเหลล่คำนคันี้น

กฎหมคำยของชคำวโรมคันไมล่เพบียงเรบียกรข้องใหข้มบีกคำรยอที่นคคคำกลล่คำวโทษตล่อนคักโทษกล่อนทบีที่เขคำถถูกไตล่สวน มคันยคัง
เปปิดโอกคำสใหข้นคักโทษไดข้ใหข้กคำรเพอที่อตคัวเองดข้วย: “ไมล่ใชล่ธรรมเนบียมของชคำวโรมทบีที่จะมอบตคัวจคคำเลยใหข้ตคำยกล่อนทบีที่
โจทกร์กคับจคคำเลยมคำพรข้อมหนข้คำกคัน และใหข้จคคำเลยมบีโอกคำสแกข้คดบีในขข้อหคำนคันี้น” (กลิจกคำร 25:16) ดคังนคันี้นอคัครทถูต
เปคำโลจซงยอที่นอกุทธรณร์ถซงซบีซคำรร์ในระหวล่คำงกคำรตลิดคกุกครคันี้งหนซที่งของเขคำ เพอที่อใหข้สมกคับศคักดลิธิ์ศรบีแหล่งตคคำแหนล่งของเขคำ ปป
ลคำตจซงดคคำเนลินกคำรอยล่คำงมบีเกบียรตลิในกคำรเรบียกรข้องขอทรคำบขข้อกลล่คำวหคำทบีที่ปรคักปรคคำพระเยซถู

ขข้อ 30: “เขาตอบทข่านวข่า “ถด้าเขาไมข่ใชข่ผซูด้รด้าย พวกขด้าพเจด้ากก็จะไมข่มอบเขาไวด้กทบทข่าน”
พวกยลิวเหลล่คำนคันี้นรถูข้วล่คำพวกเขคำไมล่มบีหลทกฐานทบีที่มบีนนี้คคำหนคักซซที่งจะใชข้กลล่คำวโทษพระเยซถู และพวกเขคำกร็หวคังมคำ

กล่อนหนข้คำแลข้ววล่คำปปลคำตคงจะไมล่ถคำมคคคำถคำมแบบนคันี้น วล่คำเขคำคงจะเชอที่อคคคำพถูดของพวกเขคำไปเลยเนอที่องจคำกพวกเขคำ
เปป็นผถูข้นคคำฝฝ่คำยวลิญญคำณในอลิสรคำเอล ถซงอยล่คำงไรแลข้ว เขคำกร็อนกุญคำตใหข้พวกเขคำใชข้เหลล่คำทหคำรของเขคำในกคำรไปจคับกกุม
พระเยซถูแลข้ว ดข้วยเหตกุนบีนี้พวกเขคำจซงตอบกลคับไปวล่คำ “ถด้าเขาไมข่ใชข่ผซูด้รด้าย พวกขด้าพเจด้ากก็จะไมข่มอบเขาไวด้กทบทข่าน”

กลล่คำวอบีกนคัยหนซที่ง “ทล่คำนจะกลล่คำวหคำพวกเราหรออวล่คำจคับกกุมคนทบีที่ไมล่มบีควคำมผลิด? พวกเรคำเปป็นคนชอบธรรม 
เปป็นผถูข้นคคำแหล่งศคำสนคำของชคำวยลิวนะ ทล่คำนคลิดหรออวล่คำพวกเราจะนคคำคนทบีที่ไมล่มบีควคำมผลิดมคำรคับกคำรพลิพคำกษคำ? พวกเรคำ
ไดข้ไตล่สวนคดบีนบีนี้แลข้วและลงมตลิวล่คำนคักโทษผถูข้นบีนี้มบีควคำมผลิดจรลิง พวกเรคำแคล่มคำขออนกุญคำตจคำกโรมตคำมทบีที่จคคำเปป็นเพอที่อทบีที่
จะใหข้ตรซงเขคำเสบียทบีที่กคำงเขน”



ขข้อ 31: “ปปลาตจขงกลข่าวแกข่เขาวข่า “พวกทข่านจงเอาคนนทนี้ไปพริพากษาตามกฎหมายของทข่านเถริด” พวก
ยริวจขงเรทยนทข่านวข่า “การททที่พวกขด้าพเจด้าจะประหารชทวริตคนใดคนหนขที่งนทนี้นเปป็นการผริดกฎหมาย”

ปปลคำตบอกเปป็นนคัยในทบีที่นบีนี้วล่คำเขคำไมล่อยคำกมบีสล่วนเกบีที่ยวขข้องใดๆกคับกคำรตรซงพระเยซถูทบีที่กคำงเขน มคัทธลิวบอกเรคำ
วล่คำภรรยคำของปปลคำตเตพอนเขคำแลข้ว: “ขณะเมอที่อปปลคำตนคัที่งบคัลลคังกร์พลิพคำกษคำอยถูล่นคันี้น ภรรยคำของทล่คำนไดข้ใชข้คนมคำเรบียน
ทล่คำนวล่คำ “ทข่านอยข่าพทวพทนกทบเรพที่องของคนชอบธรรมนทนี้นเลย ดข้วยวล่คำวคันนบีนี้ดลิฉคันทกุกขร์ใจหลคำยประกคำรกคับควคำมฝฝัน
เกบีที่ยวกคับทล่คำนผถูข้นคันี้น” (มธ. 27:19)

“พวกทข่านจงเอาคนนทนี้ไปพริพากษาตามกฎหมายของทข่านเถริด” ปปลคำตพยคำยคำมทบีที่จะโยนควคำมรคับผลิดชอบ
ทคันี้งหมดไปใหข้พวกปกุโรหลิตใหญล่และสภคำซคำนเฮดรลิน นบีที่เทล่คำกคับเขคำกลล่คำววล่คำ “พวกทล่คำนอยคำกทคคำอะไรกคับนคักโทษของ
พวกทล่คำนกร็ทคคำไปเลยเถอะ เชลิญปรคับโทษเขคำและประหคำรชบีวลิตเขคำตคำมกฎหมคำยของพวกทล่คำนเถลิด แตล่ไดข้โปรดอยล่คำ
มคำรบกวนเรคำเลย” คคคำกรบีกตรงนบีนี้ทบีที่แปลเปป็น “พลิพคำกษคำ” มบีควคำมหมคำยมคำกกวล่คำแนวคลิดของเรคำเกบีที่ยวกคับกคำร
พลิพคำกษคำตคันี้งเยอะ มคันหมคำยถซงการปรทบโทษถขงตาย และตคำมพระรคำชบคัญญคัตลิของพวกยลิว กคำรประหคำรชบีวลิตแบบ
เดบียวทบีที่พวกเขคำไดข้รคับอนกุญคำตใหข้กระทคคำไดข้คออ กคำรเอคำหลินขวข้คำงใหข้ตคำย แตล่พระเยซถูไมล่ไดข้เสดร็จเขข้คำมคำในโลกเพอที่อทบีที่
จะถถูกหลินขวข้คำงจนตคำย พระองคร์ไดข้เสดร็จมคำเพอที่อทบีที่จะสลินี้นพระชนมร์บนกคำงเขนอคันหนซที่งตคำมทบีที่ไดข้ถถูกกคคำหนดไวข้ลล่วง
หนข้คำแลข้วกล่อนโลกนบีนี้ไดข้เรลิที่มมบีขซนี้น

ปปลคำตปรคำกฎวล่คำเปป็นคนทบีที่นล่คำสมเพชและนล่คำสคังเวชจรลิงๆ เขคำเปป็นผถูข้วล่คำรคำชกคำรของโรม แตล่เขคำกร็ไมล่หนคัก
แนล่น เขคำรถูข้วล่คำพระเยซถูไมล่มบีควคำมผลิด เขคำรถูข้อยถูล่แลข้ว “วล่คำพวกเขคำไดข้มอบพระองคร์ไวข้ดข้วยความอริจฉา” (มธ. 27:18) 
เขคำรถูข้ดข้วยวล่คำพระเยซถูไมล่ไดข้รคับกคำรไตล่สวนอคันยกุตลิธรรม แตล่ทคันี้งๆทบีที่รถูข้ขข้อเทร็จจรลิงเหลล่คำนบีนี้ เขคำกร็ไมล่มบีควคำมกลข้คำหคำญดข้คำน
ศบีลธรรมทบีที่จะปลล่อยพระองคร์เปป็นอลิสระ เขคำกลคัววล่คำพวกยลิวจะไมล่พอใจหคำกเขคำตคัดสลินใหข้นคักโทษผถูข้นบีนี้พข้นผลิด-และ 
“กคำรกลคัวคนวคำงบล่วงไวข้” (สภษ. 29:25)

มบีหลคำยคนทบีที่เปป็นเหมออนปปลคำตะวคันนบีนี้ พวกเขคำบคำงคนดคคำรงตคคำแหนล่งสถูงๆ และควคำมปรคำรถนคำอยล่คำงแรก
ของพวกเขคำกร็คออ กคำรเอคำใจผถูข้คนไมล่วล่คำพวกเขคำตข้องทคคำหรออไมล่ทคคำสลิที่งใดเพอที่อเอคำใจผถูข้คนกร็ตคำม หลคำยคนทบีที่ดคคำรง
ตคคำแหนล่งทบีที่มบีควคำมรคับผลิดชอบในรคัฐบคำลหรออในชกุมชนพยคำยคำมทบีที่จะเอคำใจสคำธคำรณชนแทนทบีที่จะทคคำสลิที่งทบีที่พวกเขคำรถูข้
วล่คำถถูกตข้องในฝฝ่คำยศบีลธรรมและฝฝ่คำยวลิญญคำณ นบีที่คออเสข้นทคำงทบีที่ปปลคำตไดข้เดลินไปในวคันทบีที่พวกเขคำนคคำพระเยซถูไปยคังกล
โกธคำ

ในลถูกคำ 23:2 พวกยลิวบอกปปลคำตวล่คำ “เรคำไดข้พบคนนบีนี้ยกุยงชนชคำตลิของเรคำและหข้คำมมลิใหข้สล่งสล่วยแกล่ซบีซคำรร์ 
และวล่คำตคัวเองเปป็นพระครลิสตร์กษคัตรลิยร์องคร์หนซที่ง” นบีที่เปป็นขข้อกลล่คำวหคำทบีที่รข้คำยแรงมคำกๆในสคำยตคำของโรม ถซงแมข้วล่คำมคัน
ไมล่เปป็นควคำมจรลิงสคักเพบียงใดกร็ตคำม

แตล่กคำรยกเหตกุผลของปปลคำตกร็บอกเขคำวล่คำพวกยลิวและพวกสมคำชลิกแหล่งสภคำซคำนเฮดรลินคงจะไมล่ปรคับโทษ
คนใดถซงตคำยหคำกคนๆนคันี้นสคำมคำรถ (หรออประสงคร์) ทบีที่จะปลดปลล่อยพวกเขคำจคำกอคคำนคำจปกครองของโรม ดคังนคันี้น
คดบีทบีที่ปรคักปรคคำพระเยซถูจซงคงเปป็นเรอที่องควคำมแตกตล่คำงทคำงศคำสนคำและอคตลิทคำงศคำสนคำ มคำกกวล่คำเปป็นเรอที่อง
อคำชญคำกรรมทคำงกคำรเมออง 



“การททที่พวกขด้าพเจด้าจะประหารชทวริตคนใดคนหนขที่งนทนี้นเปป็นการผริดกฎหมาย” เมอที่อพวกยลิวพถูดแบบนบีนี้ พวก
เขคำกร็เอคำชนะควคำมพยคำยคำมของปปลคำตทบีที่จะโยนคดบีนบีนี้กลคับมคำใสล่มออของพวกเขคำและถอนตคัวเสบียจคำกมคัน เรคำไดข้
พลิจคำรณคำแลข้วถซงขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำภคำยใตข้กฎหมคำยของชคำวโรมคัน พวกยลิวไมล่สคำมคำรถบคังคคับใชข้โทษประหคำรชบีวลิตไดข้ 
โรมเทล่คำนคันี้นทบีที่มบีสลิทธลิอคคำนคำจนคันี้น

โดยคคคำพยคำนของพวกยลิวเองในทบีที่นบีนี้ พวกเขคำกร็ประกคำศถซงกคำรทคคำใหข้คคคำพยคำกรณร์ของยคำโคบในปฐมกคำล 
49:10 สคคำเรร็จจรลิงตคำมตคัวอคักษร: “ธคำรพระกรจะไมล่ขคำดไปจคำกยถูดคำหร์ หรออผถูข้ทรงตคันี้งพระรคำชบคัญญคัตลิจะไมล่ขคำดไป
จคำกหวล่คำงเทข้คำของเขคำ จนกวล่คำชบีโลหร์จะมคำ และชนชคำตลิทคันี้งหลคำยจะรวบรวมเขข้คำกคับผถูข้นคันี้น” พวกยลิวสคำรภคำพในทบีที่นบีนี้
ตล่อหนข้คำปปลคำตวล่คำธคำรพระกรไดด้พรากไปเสทยจคำกยถูดคำหร์แลข้วและพวกเขคำไมล่มบีผถูข้ประทคำนพระรคำชบคัญญคัตลิแหล่ง
ประชคำชคำตลิของพวกเขคำเองอบีกตล่อไปแลข้ว พวกเขคำอยถูล่ภคำยใตข้อคคำนคำจของคนตล่คำงชคำตลิแลข้ว เปป็นขข้คำแผล่นดลินของโรม

ขข้อ 32: “ททนี้งนทนี้เพพที่อพระดทารทสของพระเยซซูจะสทาเรก็จ ซขที่งพระองคห์ตรทสวข่า พระองคห์จะทรงสรินี้นพระชนมห์
อยข่างไร”

ในบททบีที่ 3 ขข้อ 14 พระเยซถูทรงประกคำศแลข้ววล่คำ “โมเสสไดข้ยกงถูขซนี้นในถลิที่นทกุรกคันดคำรฉคันใด บกุตรมนกุษยร์จะ
ตข้องถถูกยกขซนี้นฉคันนคันี้น” ในบททบีที่ 12 ขข้อ 32 พระองคร์ตรคัสวล่คำ “และเรคำ ถข้คำเรคำถถูกยกขซนี้นจคำกแผล่นดลินโลกแลข้ว เรคำกร็
จะชคักชวนคนทคันี้งปวงใหข้มคำหคำเรคำ” ถข้คำพวกยลิวมบีสลิทธลิอคคำนคำจทบีที่จะประหคำรชบีวลิตพระเยซถู พวกเขคำกร็คงทคคำไปแลข้ว แตล่
กคำรสลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์กร็คงเกลิดขซนี้นโดยกคำรถถูกหลินขวข้คำงจนตคำย และดคังทบีที่กลล่คำวถซงไปแลข้วกล่อนหนข้คำนบีนี้ 
พระองคร์ทรงถถูกกคคำหนดไวข้ลล่วงหนข้คำแลข้ววล่คำจะตข้องสลินี้นพระชนมร์บนกคำงเขนนคันี้น นคัที่นคออ “ถถูกยกขซนี้น”

เมอที่อพวกยลิวเหลล่คำนคันี้นกลล่คำววล่คำ “กคำรทบีที่พวกขข้คำพเจข้คำจะประหคำรชบีวลิตคนใดคนหนซที่งนคันี้นเปป็นกคำรผลิด
กฎหมคำย” พวกเขคำกร็ทคคำใหข้ถข้อยคคคำเหลล่คำนคันี้นสคคำเรร็จจรลิงทบีที่พระเยซถูตรคัสแกล่เหลล่คำสคำวกของพระองคร์กล่อนหนข้คำนคันี้นใน
กคำรรคับใชข้ของพระองคร์: “เมอที่อพระเยซถูจะเสดร็จขซนี้นไปยคังกรกุงเยรถูซคำเลร็ม ขณะอยถูล่ตคำมหนทคำงไดข้พคำเหลล่คำสคำวกสลิบ
สองคนไปแตล่ลคคำพคัง และตรคัสกคับเขคำวล่คำ “ดถูเถลิด เรคำทคันี้งหลคำยจะขซนี้นไปยคังกรกุงเยรถูซคำเลร็ม และบกุตรมนกุษยร์จะถถูก
ทรยศใหข้อยถูล่กคับพวกปกุโรหลิตใหญล่และพวกธรรมคำจคำรยร์ และเขคำเหลล่คำนคันี้นจะปรคับโทษทล่คำนถซงตคำย และจะมอบทล่คำน
ไวข้กคับคนตล่คำงชคำตลิใหข้เยคำะเยข้ยเฆบีที่ยนตบี และใหข้ตรซงไวข้ทบีที่กคำงเขน และวคันทบีที่สคำมทล่คำนจซงจะกลคับฟฟฟื้นขซนี้นมคำใหมล่” (มธ. 
20:17-19)

กคำรไตล่สวนพระเยซถูตล่อหนข้คำปปลคำตเปป็นอบีกตคัวอยล่คำงหนซที่งของควคำมอยกุตลิธรรมทบีที่ถถูกตวงใหข้แกล่พระองคร์-โดย
อคันนคำสในตอนแรก ตล่อมคำกร็โดยคคำยคำฟคำส และบคัดนบีนี้โดยผถูข้วล่คำรคำชกคำรของโรม กฎหมคำยของโรมกคคำหนดใหข้
นคักโทษและบรรดคำผถูข้ทบีที่กลล่คำวโทษเขคำมคำเผชลิญหนข้คำกคันเพอที่อทบีที่นคักโทษผถูข้นคันี้นจะมบีโอกคำสตอบขข้อกลล่คำวหคำตล่คำงๆทบีที่นคคำมคำ
ปรคักปรคคำเขคำไดข้ (กลิจกคำร 23:27-29; 25:16) แตล่ปปลคำตไมล่ใหข้สลิทธลิพลิเศษนคันี้นแกล่พระเยซถู เขคำไตล่สวนพระองคร์ในฐคำนะ
ศคัตรถูคนหนซที่งของซบีซคำรร์-แตล่พวกยลิวตล่คำงหคำก ไมล่ใชล่พวกโรมคัน ทบีที่ไดข้กลล่คำวหคำพระองคร์ ถข้คำพระองคร์ทรงตล่อตข้คำนสลิทธลิ
อคคำนคำจและสลิทธลิตล่คำงๆของจคักรพรรดลิจรลิงๆ ทคคำไมทคำงกคำรของโรมถซงไมล่เปป็นฝฝ่คำยเรลิที่มจคับกกุมพระองคร์และเรบียกรข้อง
ใหข้พระองคร์ถถูกไตล่สวนขข้อหคำกบฏเลล่คำ? มบีแตล่พวกยลิวทบีที่ใหข้กคำรปรคักปรคคำพระเยซถู ไมล่มบีพยคำนทบีที่เปป็นคนตล่คำงชคำตลิเลย

ขข้อ 33: “ปปลาตจขงเขด้าไปในศาลปรทโทเรทยมอทก และเรทยกพระเยซซูมาทซูลถามพระองคห์วข่า “ทข่านเปป็น
กษทตรริยห์ของพวกยริวหรพอ”



ปปลคำตคงสคับสนงกุนงงนล่คำดถู พระเยซถูไมล่ไดข้กคคำลคังสวมใสล่ผข้คำสบีมล่วงและผข้คำปฝ่คำนเนอนี้อละเอบียด พระองคร์ไมล่ทรงมบี
เสอนี้อผข้คำหรอออากทปกริรริยาของกษคัตรลิยร์องคร์หนซที่งดข้วย พระองคร์ทรงถล่อมใจ และแนล่นอนวล่คำเสพนี้อผด้าของพระองคร์กร็เปป็น
แบบธรรมดคำมคำกๆ ถซงกระนคันี้นปปลคำตกร็ทรคำบแนล่นอนเกบีที่ยวกคับกคำรเสดร็จเขข้คำนครบรลิสกุทธลิธิ์แบบผถูข้มบีชคัยชนะของพระ
เยซถูแคล่ไมล่กบีที่วคันกล่อนหนข้คำนคันี้น เมอที่อหลคำยพคันคนโหล่รข้องตข้อนรคับพระองคร์ในฐคำนะจอมกษคัตรลิยร์และปถูเสอนี้อผข้คำของพวก
เขคำตคำมเสข้นทคำงของลคำนข้อยตคัวนคันี้นซซที่งพระองคร์ทรงขบีที่เขข้คำกรกุง และถข้คำเขคำรถูข้ เขคำกร็จคคำไดข้แนล่นอนเกบีที่ยวกคับฝถูงชนเหลล่คำ
นคันี้นทบีที่โหล่รข้องตข้อนรคับพระองคร์ ถซงแมข้วล่คำพวกผซูด้นทาแหล่งชนชคำตลิอลิสรคำเอลเกลบียดชคังพระองคร์และกคคำลคังเรบียกรข้องใหข้
ประหคำรชบีวลิตพระองคร์กร็ตคำม ปปลคำตเคยไดข้ยลินเรอที่องคนปฝ่วยไดข้รคับกคำรรคักษคำใหข้หคำยและพวกคนตคำยทบีที่ถถูกชกุบชบีวลิต
โดยชคำยผถูข้นบีนี้ และเมอที่อเหร็นพระองคร์ถถูกมคัด ในสภคำพทบีที่ชล่วยเหลออตคัวเองไมล่ไดข้ และดถูเหมออนจะสลินี้นหวคัง เขคำจซงถคำมวล่คำ 
“ทข่านเปป็นกษทตรริยห์ของพวกยริวหรพอ?”

ผถูข้เขบียนขล่คำวประเสรลิฐทคันี้งสบีที่คนบคันทซกคคคำถคำมนบีนี้ ผมไมล่สงสคัยเลยวล่คำปปลคำตรถูข้อยล่คำงลคับๆวล่คำนบีที่ไมล่ใชล่ชคำยธรรมดคำๆ
คนหนซที่ง และเหร็นไดข้ชคัดวล่คำเขคำคลิดวล่คำพระองคร์อาจเปป็นกษคัตรลิยร์องคร์หนซที่ง ดข้วยเหตกุนบีนี้เขคำจซงสอบสวนพระเยซถูในฐคำนะ
กษคัตรลิยร์องคร์หนซที่ง เขคำตทดสรินโทษพระองคร์ในฐคำนะกษคัตรลิยร์องคร์หนซที่ง และเขคำตรขงกางเขนพระองคร์ในฐคำนะกษคัตรลิยร์
องคร์หนซที่ง “และไดข้เอคำถข้อยคคคำขข้อหคำทบีที่ลงโทษพระองคร์ไปตลิดไวข้เหนออพระเศบียร ซซที่งอล่คำนวล่คำ “ผผทนทนั้คคือเยซผกษยัตรริยห์ของ
ชนชาตริยริว” (มธ. 27:37)

ผมคลิดวล่คำสลิที่งทบีที่รบกวนจลิตใจปปลคำตมคำกทบีที่สกุดกร็คออวล่คำ เขคำไมล่รถูข้วล่คำพระเยซถูจะทรงปกครองเหนอออคำณคำจคักร
แบบใด หรออวล่คำอคำณคำจคักรนคันี้นมบีอคคำนคำจทบีที่จะลข้มลข้คำงกคำรปกครองของโรมหรออไมล่ คคคำถคำมของเขคำอคำจแสดงออกถซง
ทคันี้งควคำมสนใจใครล่รถูข้และกคำรเหยบียดหยคำม

ขข้อ 34: “พระเยซซูตรทสตอบทข่านวข่า “ทข่านถามอยข่างนทนี้นแตข่ลทาพทงทข่านเองหรพอ หรพอมทคนอพที่นบอกทข่านถขง
เรพที่องของเรา”

พระเยซถูไมล่อคำจตอบคคคำถคำมของปปลคำตวล่คำ “ใชล่” หรออ “ไมล่ใชล่” ไดข้ พระองคร์ทรงเปป็นกษคัตรลิยร์องคร์หนซที่ง 
พระองคร์ทรงเปป็นจอมกษคัตรลิยร์ แตล่พระองคร์ไมล่ใชล่กษคัตรลิยร์องคร์หนซที่งทบีที่ตล่อตข้คำนซบีซคำรร์ พระองคร์ไมล่ใชล่กษคัตรลิยร์องคร์หนซที่งทบีที่
มบีแผนกคำรทบีที่จะลข้มลข้คำงโรม ถข้คำพระองคร์ตรคัสวล่คำ “ใชล่ เรคำคออกษคัตรลิยร์องคร์หนซที่ง” ปปลคำตในควคำมไมล่เชอที่อและควคำมไมล่รถูข้
ฝฝ่คำยวลิญญคำณของเขคำกร็คงคลิดวล่คำพระองคร์ไดข้เสดร็จมคำเพอที่อลข้มลข้คำงกคำรปกครองของโรม ในทคำงกลคับกคัน ถข้คำพระองคร์
ตรคัสวล่คำ “ไมล่ใชล่ เรคำไมข่ใชข่กษคัตรลิยร์องคร์หนซที่ง” พระองคร์กร็คงปฏลิเสธควคำมจรลิง ผมไมล่สงสคัยเลยวล่คำปปลคำตเคยไดข้ยลินคคคำสคัที่ง
สอนของพระเยซถูทบีที่วล่คำ “ของของซบีซคำรร์จงถวคำยแกล่ซบีซคำรร์ และของของพระเจข้คำจงถวคำยแดล่พระเจข้คำ” (มธ. 22:21; 
มก. 12:17; ลก. 20:25) แนล่นอนวล่คำผถูข้วล่คำรคำชกคำรโรมคนนบีนี้เคยไดข้ยลินวล่คำพระเยซถูทรงปลบีกตคัวและทรงซล่อนตคัวเมอที่อฝถูง
ชนพยคำยคำมทบีที่จะบทงคทบพระองคร์ใหข้กลคำยเปป็นกษคัตรลิยร์ นบีที่ไมล่ใชล่คดบีระหวล่คำงพระเยซถูกคับปปลคำต หรออระหวล่คำงพระเยซถู
กคับโรม มคันเปป็นคดบีระหวล่คำงพระเยซถูกคับชนชคำตลิของพระองคร์เอง คออชนชคำตลิอลิสรคำเอล แตล่ปปลคำตเปป็นคนทบีที่มบีอคคำนคำจ
ตคัดสลินใจ เขคำเปป็นคนทบีที่กลล่คำวไดข้วล่คำ “ตรซงเขคำเสบียทบีที่กคำงเขน” หรออ “ปลล่อยเขคำไปเถลิด” ดคังนคันี้นพระเยซถูจซงกคคำลคัง
กดดคันปปลคำตใหข้ตระหนคักถซงหนข้คำทบีที่รคับผลิดชอบของเขคำในฐคำนะผถูข้วล่คำรคำชกคำร

ขข้อ 35: “ปปลาตทซูลตอบวข่า “เราเปป็นยริวหรพอ ชนชาตริของทข่านเองและพวกปตุโรหริตใหญข่ไดด้มอบทข่านไวด้
กทบเรา ทข่านททาผริดอะไร”



ปปลคำตเลบีที่ยงคคคำถคำมทบีที่พระเยซถูเพลิที่งถคำมเขคำไป และในคคคำถคำมทบีที่เขคำถคำมตรงนบีนี้ เขคำกร็ปฏลิเสธกคำรมบีสล่วนไดข้สล่วน
เสบียของเขคำในคดบีนบีนี้และหลบเลบีที่ยงควคำมรคับผลิดชอบสล่วนตคัวของเขคำ เขคำกลล่คำววล่คำ “เรคำไมล่ใชล่ยลิว และเรคำไมล่สนใจ
เกบีที่ยวกคับศคำสนคำของพวกยลิว ขข้อพลิพคำทของทล่คำนไมล่ใชล่เรอที่องทบีที่เรคำสนใจเลย ทล่คำนไดข้ททาอะไรลงไปเลล่คำจนชนชคำตลิของ
ทล่คำนเองนคคำตคัวทล่คำนมคำอยถูล่ตล่อหนข้คำเรคำและเรบียกรข้องใหข้ประหคำรชบีวลิตทล่คำนเสบีย?”

ขข้อ 36: “พระเยซซูตรทสตอบวข่า “อาณาจทกรของเรามริไดด้เปป็นของโลกนทนี้ ถด้าอาณาจทกรของเรามาจากโลกนทนี้
คนของเรากก็จะไดด้ตข่อสซูด้ไมข่ใหด้เราตกในเงพนี้อมมพอของพวกยริว แตข่บทดนทนี้อาณาจทกรของเรามริไดด้มาจากโลกนทนี้”

ปปลคำตถคำมไปแลข้ววล่คำ “ทล่คำนเปป็นกษคัตรลิยร์ของพวกยลิวหรออ” พระเยซถูทรงเรลิที่มตอบคคคำถคำมนคันี้นตรงนบีนี้: 
“อาณาจทกรของเรามริไดด้เปป็นของโลกนทนี้”-นคัที่นคออ “อคำณคำจคักรของเรคำไมล่เหมออนกคับอคำณคำจคักรของทล่คำน และมคันไมล่
เหมออนกคับอคำณคำจคักรใดๆทบีที่อยถูล่บนโลกดข้วย อคำณคำจคักรของเรคำไมล่ไดข้ถถูกปป้องกคันโดยพวกทหคำรหรอออคำวกุธใดๆของ
โลกนบีนี้ อคำณคำจคักรของเรคำไมล่ไดข้ถถูกเรลิที่มตข้นโดยมนกุษยร์ มคันไมล่ไดข้มคำจคำกอคคำนคำจ ควคำมมคัที่งคคัที่ง หรออสตลิปฝัญญคำของมนกุษยร์
มคันมบีแหลล่งกคคำเนลิดของมคันในสวรรคร์ อาณาจทกรของเราปกครองเหนพอใจและความประสงคห์ททนี้งหลายของมนตุษยห์ 
มคันไมล่พซที่งพคำภคำษบี กองทคัพ หรอออคำวกุธทคันี้งหลคำย มคันไมล่ใชล่อคำณคำจคักรทบีที่จะลกุกขซนี้นและทคคำลคำยโรม เรคำไมล่ไดข้ถถูกไตล่สวน
วคันนบีนี้เพรคำะวล่คำเรคำไดข้กบฏตล่อสลิทธลิอคคำนคำจของโรม แตล่เพรคำะเพอที่อนรล่วมชคำตลิของเรคำไดข้ปฏลิเสธเรคำในฐคำนะพระเมสสลิ
ยคำหร์ของพวกเขคำ”

อคำณคำจคักรของพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำสคำมคำรถดคคำรงอยถูล่ไดข้โดยไมล่ตข้องมบีอคคำนคำจเหลล่คำนคันี้นของโลกนบีนี้ แตล่
อคำณคำจคักรเหลล่คำนคันี้นของโลกนบีนี้ดคคำรงอยถูล่ตล่อไปไดข้ไมล่นคำนโดยปรคำศจคำกอคคำนคำจของพระครลิสตร์ ไมล่วล่คำจะเปป็นคนๆหนซที่ง 
ครอบครคัวหนซที่ง หรอออคำณคำจคักรหนซที่ง คนๆนคันี้นหรอออคคำนคำจนคันี้นทบีที่เพลิกเฉยพระครลิสตร์จะลข้มลงอยล่คำงแนล่นอน ดคำเนบีย
ลบอกเรคำวล่คำพระเจข้คำ “ทรงปกครองอยถูล่เหนออรคำชอคำณคำจคักรของมนกุษยร์ และประทคำนรคำชอคำณคำจคักรนคันี้นแกล่ผถูข้ทบีที่
พระองคร์จะประทคำน และตคันี้งผถูข้ทบีที่ดข้อยทบีที่สกุดใหข้อยถูล่เหนออ” (ดนล. 4:17) (อล่คำนดคำเนบียล 4:25,32 และ 2:20,21 เชล่น
กคัน)

ทกุกรคัฐบคำลบนแผล่นดลินโลกตข้องใหข้กคำรตล่อพระเจข้คำ และไมข่มทรคัฐบคำลใดสคำมคำรถหรออจะเจรลิญรกุล่งเรอองไดข้นคำน
นคักโดยปรคำศจคำกพระพรตล่คำงๆของพระเจข้คำ มคันอคำจเจรลิญรกุล่งเรอองและเตลิบโตชคัที่วระยะเวลคำหนซที่ง แตล่รคัฐบคำลทบีที่ลอม
พระเจข้คำกร็จะลข้มลงอยล่คำงแนล่นอน ทตุกรคัฐบคำลควรแสวงหคำทบีที่จะสล่งเสรลิมควคำมรคัก ควคำมอดกลคันี้นใจ ควคำมซอที่อตรง 
ควคำมจรลิง และกคำรรคักนวลสงวนตคัวทล่คำมกลคำงประชคำชนทบีที่อยถูล่ใตข้ปกครอง-และควคำมเชอที่อแบบครลิสเตบียนคออสลิที่งเดบียว
ทบีที่จะกล่อใหข้เกลิดคกุณสมบคัตลิเหลล่คำนบีนี้ รคัฐบคำลใดทบีที่ไมล่สล่งเสรลิมควคำมเชอที่อแบบครลิสเตบียนกร็ไมล่มบีปฝัญญคำและไมล่ดบี พระเจข้คำจะ
ทรงใหข้เกบียรตลิประชคำชคำตลิทบีที่ถวคำยเกบียรตลิพระองคร์ แตล่เมอที่อเหลล่คำคนชคัที่วมบีอคคำนคำจ พระพลิโรธของพระเจข้คำกร็จะตกลงมคำ
ไมล่ชข้คำกร็เรร็วอยล่คำงแนล่นอน อเมรลิกคำกลคำยเปป็นประชคำชคำตลิทบีที่ยลิที่งใหญล่ทบีที่สกุดบนแผล่นดลินโลกเพรคำะวล่คำเหลล่คำบรรพบกุรกุษ
ของเรคำเปป็นผถูข้ทบีที่ยคคำเกรงพระเจข้คำ รคัฐธรรมนถูญของเรคำไดข้ถถูกเขบียนขซนี้นโดยมบีพระคคัมภบีรร์เปป็นรคำกฐคำนของมคัน เหลล่คำผถูข้นคคำ
คนแรกๆของเรคำเปป็นผถูข้ทบีที่ยคคำเกรงพระเจข้คำ และเรคำยคังมบีคนแบบนคันี้นเหลอออยถูล่ไมล่กบีที่คนทบีที่ดคคำรงตคคำแหนล่งสถูงๆ อเมรลิกคำ
เปป็นประชคำชคำตลิทบีที่ยลิที่งใหญล่เพรคำะวล่คำอยล่คำงนข้อยมคันไดด้ใหด้เกทยรตริพระเจข้คำมคำตลอดหลคำยปป

“ถด้าอาณาจทกรของเรามาจากโลกนทนี้ คนของเรากก็จะไดด้ตข่อสซูด้ไมข่ใหด้เราตกในเงพนี้อมมพอของพวกยริว” ถข้คำ
อคำณคำจคักรของพระครลิสตร์เปป็นอคำณคำจคักรแบบทบีที่ปปลคำตหมคำยถซง ถข้คำพระองคร์ทรงเปป็นกษคัตรลิยร์ทบีที่ปกครองเหนออดลิน



แดนฝฝ่คำยโลก เหลล่คำสคำวกของพระองคร์กร็คงหยลิบจคับอคำวกุธเพอที่อปป้องกคันไมล่ใหข้พระองคร์ถถูกจคับกกุมและถถูกตรซงกคำงเขน
ไปแลข้ว

“แตข่บลัดนอีนั้อาณาจทกรของเรามริไดด้มาจากโลกนทนี้” ในขข้อ 35 ปปลคำตกลล่คำวแกล่พระเยซถูวล่คำ “ชนชาตริของทข่าน
เองและพวกปกุโรหลิตใหญล่ไดข้มอบทล่คำนไวข้กคับเรคำ” ถข้อยคคคำเหลล่คำนบีนี้ใหข้ขข้อพลิสถูจนร์ทบีที่ชคัดเจนถซงควคำมผลิดของชนชคำตลิ
อลิสรคำเอล โดยทคำงคคคำพยคำนของปปลคำต (ผถูข้ซซที่งเปป็นตคัวแทนอคคำนคำจของโลกในขณะนคันี้น) เปป็นทบีที่ทรคำบกคันแนล่นอนวล่คำ
ชนชคำตลิอลิสรคำเอลไดข้ปฏลิเสธกษคัตรลิยร์ของพวกเขคำ ไมล่ยอมรคับพระเมสสลิยคำหร์ของพวกเขคำ และขคำยประชคำชคำตลิของ
พวกเขคำไวข้ในมออของอบีกผถูข้หนซที่ง “อคำณคำจคักรของเรคำมลิไดข้เปป็นของโลกนบีนี้...อคำณคำจคักรของเรคำมลิไดข้มคำจคำกทบีที่นบีที่” ไมล่ไดข้
ถถูกประกคำศโดยพระเยซถูเจข้คำจนกระทคัที่งหลทงจากททที่ชนชคำตลิอลิสรคำเอลไดข้ปฏลิเสธพระองคร์และเรบียกรข้องใหข้ประหคำร
ชบีวลิตพระองคร์แลข้ว

ในยกุคสมคัยนบีนี้ อคำณคำจคักรของพระครลิสตร์ไมข่ใชข่อคำณคำจคักรฝฝ่คำยโลก บคัดนบีนี้มคันอยถูล่ในใจของคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่เชอที่อ
ในพระองคร์ แตล่วคันหนซที่งกคคำลคังจะมคำเมอที่อพระองคร์จะเสดร็จกลคับมคำและครองรคำชยร์บนแผล่นดลินโลก และอคำณคำจคักร
ของพระองคร์จะปรากฏแกข่ตา พระองคร์จะประทคับบนพระทบีที่นคัที่งของดคำวลิดเพอที่อครองรคำชยร์ และครลิสตจคักรจะครอบ
ครองกคับพระองคร์เหนออพลิภพทคันี้งสลินี้น แลข้วแผล่นดลินโลกจะเตร็มไปดข้วยควคำมรถูข้เกบีที่ยวกคับพระองคร์และสงล่คำรคำศบีของ
พระองคร์ดกุจนนี้คคำปกคลกุมทะเลอยถูล่ตอนนบีนี้ จะมทสคันตลิสกุขบนแผล่นดลินโลก ควคำมปรคำรถนคำดบีตล่อมนกุษยร์ทคันี้งหลคำย-แตล่กร็ตล่อ
เมอที่อพระองคร์เสดร็จมคำครคันี้งทบีที่สองเทล่คำนคันี้น นคัที่นคออควคำมหวคังอคันเปปปี่ยมสกุขของครลิสตจคักร เรคำกคคำลคังตคันี้งตคำคอยกคำร
ปรคำกฏอคันเปปปี่ยมสงล่คำรคำศบีนคันี้นของพระเจข้คำยลิที่งใหญล่และพระผถูข้ชล่วยใหข้รอดของเรคำคออพระเยซถูครลิสตร์ผถูข้จะเสดร็จมคำเพอที่อ
ครอบครองในควคำมชอบธรรม และแผล่นดลินโลกนบีนี้กร็จะเปป็นสวนเอเดนทบีที่ยลิที่งใหญล่หนซที่งเดบียว!

ขข้อ 37: “ปปลาตจขงทซูลถามพระองคห์วข่า “ถด้าเชข่นนทนี้นทข่านเปป็นกษทตรริยห์หรพอ” พระเยซซูตรทสตอบวข่า “ทข่าน
พซูดวข่าเราเปป็นกษทตรริยห์ เพราะเหตตุนทนี้เราจขงเกริดมาและเขด้ามาในโลก เพพที่อเราจะเปป็นพยานถขงความจรริง คนททนี้งปวง
ซขที่งอยซูข่ฝฝ่ายความจรริงยข่อมฟปังเสทยงของเรา”

ปปลคำตไมล่เขข้คำใจคคคำตรคัสนบีนี้ นคักโทษผถูข้นบีนี้ทบีที่ยอนอยถูล่ตล่อหนข้คำเขคำมบีอคำกคำรสคคำรวม เงบียบ และไมล่หวคำดกลคัว 
พระองคร์ทรงพถูดถซงอคำณคำจคักรของพระองคร์ โดยประกคำศวล่คำมคันไมล่ใชล่ของโลกนบีนี้ จคำกนคันี้นพระองคร์ทรงประกคำศวล่คำ
วคันหนซที่งกคคำลคังจะมคำเมอที่อพระองคร์จะทรงเปป็นกษคัตรลิยร์และเหลล่คำผถูข้รคับใชข้ของพระองคร์จะครอบครองกคับพระองคร์ สลิที่ง
เหลล่คำนบีนี้เกลินควคำมเขข้คำใจของปปลคำต ในขข้อ 33 เขคำไดข้ถคำมพระเยซถูวล่คำ “ทล่คำนเปป็นกษคัตรลิยร์ของพวกยริวหรออ” เขคำไมล่ไดข้
ถคำมคคคำถคำมเดลิมตรงนบีนี้ เขคำแคล่ถคำมวล่คำ “ถด้าเชข่นนทนี้นทข่านเปป็นกษลัตรวิยรหรพอ” ซซที่งบอกเปป็นนคัยวล่คำปปลคำตพอใจทบีที่พระเยซถู
จะไมล่พยคำยคำมลข้มลข้คำงกคำรปกครองของเขคำ และตอนนบีนี้เขคำเรลิที่มสนใจมคำกขซนี้นเลร็กนข้อย และไมล่เยคำะเยข้ยมคำกนคักแลข้ว 
บคำงทบีอคำจอยากรซูด้อยากเหก็นมคำกกวล่คำสนใจ

“เพราะเหตตุนทนี้เราจขงเกริดมาและเขด้ามาในโลก เพพที่อเราจะเปป็นพยานถขงความจรริง” หคำกปปลคำตมบีใจทบีที่เปปิด
ออกและควคำมคลิดทบีที่เปปิดรคับ แนล่นอนวล่คำเขคำกร็คงจะเหร็นและรคับรถูข้ควคำมจรลิง และคงรคับสคำรภคำพไปแลข้ววล่คำพระเยซถู
ทรงเปป็นผถูข้ใด แตล่ใจและควคำมคลิดของเขคำถถูกปปิดโดยไมล่รคับควคำมจรลิง พระเยซถูทรงเชอที่อมโยงกคับอคำณคำจคักรของ
พระองคร์คออขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำพระองคร์ทรงอยถูล่บนโลกเพอที่อเปป็นพยคำนถซงควคำมจรลิง-พระองคร์ทรงเปป็นควคำมจรลิง 



พระองคร์ทรงเปป็นกษยัตรริยห์องคร์หนซที่งจรลิงๆ คออกษคัตรลิยร์ของพวกยลิวและกษคัตรลิยร์แหล่งสงล่คำรคำศบี แตล่พระองคร์ทรงมบีชอที่อ
เรบียกทบีที่สถูงกวล่คำ “กษคัตรลิยร์” พระองคห์ทรงเปป็นพระเจด้าในเนพนี้อหนทง

พระองคร์คออพยคำนทบีที่รคับรองควคำมจรลิง พระองคร์กคคำลคังเทศนคำควคำมจรลิงแกล่ปปลคำตในขณะนคันี้นเลย และควคำม
จรลิงนคันี้นกร็คงจะปลดปลล่อยปปลคำตใหข้เปป็นอลิสระไปแลข้วหคำกเขคำเพบียงรคับมคันไวข้

“คนททนี้งปวงซขที่งอยซูข่ฝฝ่ายความจรริงยข่อมฟปังเสทยงของเรา” เฉพคำะคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่อยคำกรถูข้ควคำมจรลิงกร็สามารถรถูข้
มคันไดข้ 2 เปโตร 3:5 พถูดถซงคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่ “แกลข้งไมล่รถูข้” ทกุกคนทบีที่มบีควคำมปรคำรถนคำในใจของตนทบีที่จะรถูข้จคักพระเยซถูกร็
จะฟฝังควคำมจรลิงเกทที่ยวกทบพระเยซถู และควคำมจรลิงนคันี้นคออพระวจนะของพระเจข้คำ (ยอหร์น 17:17) เรคำไดข้รคับกคำร
บคังเกลิดใหมล่ผล่คำนทคำงพระวจนะ เมลร็ดพอชทบีที่ไมล่รถูข้เปฟปี่อยเนล่คำ (1 ปต. 1:23) ปปลคำตกคคำลคังยอนอยถูล่ตล่อเบอนี้องพระพคักตรร์ควคำม
จรลิง เขคำกคคำลคังฟฝังผถูข้ทรงเปป็นพยคำนถซงควคำมจรลิง พระเยซถูตรคัสถข้อยคคคำแหล่งควคำมจรลิงแกล่ปปลคำตซซที่งคงจะชล่วยจลิต
วลิญญคำณของเขคำใหข้รอดไดข้หคำกเขคำเพบียงเชอที่อถข้อยคคคำเหลล่คำนคันี้น

ขข้อ 38: “ปปลาตทซูลถามพระองคห์วข่า “ความจรริงคพออะไร” เมพที่อถามดทงนทนี้นแลด้วทข่านกก็ออกไปหาพวกยริว
อทก และบอกเขาวข่า “เราไมข่เหก็นคนนทนี้นมทความผริดแมด้แตข่นด้อย”

“ความจรริงคพออะไร” คคคำถคำมนบีนี้ไมล่จรลิงใจเลย มคันเยร็นชคำ เยข้ยหยคัน และจข้องจคับผลิด มบีอยถูล่หลคำยกต๊ก หลคำย
หลคักปรคัชญคำ หลคำยสคคำนคัก และหลคำยศคำสนคำในสมคัยนคันี้น บข้คำงกร็เปป็นของพวกโรม บข้คำงกร็ของคนอบียลิปตร์ บข้คำงกร็ของ
ชคำวกรบีก-และไมล่ตข้องสงสคัยเลยวล่คำปปลคำตไดข้สคคำรวจพวกมคันมคำหมดแลข้ว! ยกตคัวอยล่คำงเชล่น กคัลลลิโอคลิดวล่คำควคำมเชอที่อ
แบบครลิสเตบียนเปป็นเพบียง “กคำรโตข้แยข้งกคันถซงเรอที่องถข้อยคคคำกคับชอที่อ” (กลิจกคำร 18:15) ไมล่ตข้องสงสคัยเลยวล่คำปปลคำตเปป็น
คนทบีที่ไมล่เชอที่อในศคำสนคำใดๆเลย ดคังนคันี้นเขคำจซงถคำมอยล่คำงเยคำะเยข้ยวล่คำ “ควคำมจรลิงคคืออะไร”

“เมพที่อถามดทงนทนี้นแลด้วทข่านกก็ออกไปหาพวกยริวอทก และบอกเขาวข่า “เราไมข่เหก็นคนนทนี้นมทความผริดแมด้แตข่
นด้อย” ปปลคำตกคังวล และไมล่สบคำยใจ ภรรยาของเขคำเตออนเขคำแลข้ววล่คำไมล่ใหข้ไปยกุล่งเกบีที่ยวกคับกคำรไตล่สวนพระเยซถู บท
สนทนคำของเขคำกคับชคำวนคำซคำเรร็ธผถูข้นบีนี้เปป็นเรอที่องชวนสคับสนงกุนงงมคำกกวล่คำกลล่คำวหคำ และเขคำไมล่พบสลิที่งใดเลยในกคำร
ไตล่สวนนคักโทษผถูข้นบีนี้ของเขคำทบีที่จะบล่งชบีนี้วล่คำพระองคร์ทรงสมควรถถูกจคคำคกุกหรออประหคำรชบีวลิต สล่วนตคัวแลข้ว ผมเชอที่อวล่คำ
ถข้อยคคคำของพระเยซถูทคคำใหข้ปปลคำตประทคับใจมคำกยลิที่งกวล่คำเขคำจะยอมรคับ ผมแนล่ใจวล่คำเขคำดถูออกวล่คำองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ
ทรงเปป็นมคำกกวล่คำมนกุษยร์ธรรมดคำๆคนหนซที่ง และผมแนล่ใจเปป็นสองเทล่คำวล่คำเขคำรถูข้วล่คำพระเยซถูทรงไมล่มบีควคำมผลิด และ
เนอที่องจคำกเขคำไมล่พบควคำมผลิดใดๆในพระองคร์เลย เขคำกร็ควรปลล่อยพระองคร์ไปเสบียทคันทบี-แตล่เขคำกร็ไมล่ไดข้เชอที่อฟฝังเสบียง
แหล่งใจวลินลิจฉคัยผลิดชอบของเขคำ แทนทบีที่จะทคคำอยล่คำงนคันี้น เขคำกลคับพยคำยคำมเลบีที่ยงประเดร็นโดยกคำรเตออนควคำมจคคำพวก
ยลิวเรอที่องธรรมเนบียมของพวกเขคำในกคำรปลล่อยนคักโทษคนหนซที่งในฤดถูกคำลนบีนี้ และเขคำถคำมคนเหลล่คำนคันี้นวล่คำพวกเขคำ
อยคำกใหข้เขคำปลล่อยนคักโทษคนไหนในชล่วงเทศกคำลเลบีนี้ยงนบีนี้

ขข้อ 39: “แตข่พวกทข่านมทธรรมเนทยมใหด้เราปลข่อยคนหนขที่งใหด้แกข่ทข่านในเทศกาลปปัสกา ฉะนทนี้นทข่านจะใหด้เรา
ปลข่อยกษทตรริยห์ของพวกยริวใหด้แกข่ทข่านหรพอ”

ยอหร์นไมล่บอกเรคำมคำกนคักวล่คำเกลิดอะไรขซนี้นในทบีที่นบีนี้ แตล่มคำระโกบคันทซกเหตกุกคำรณร์เหลล่คำนคันี้นอยล่คำงชคัดเจน:
“ในเทศกคำลเลบีนี้ยงนคันี้น ปปลคำตเคยปลล่อยนคักโทษคนหนซที่งใหข้เขคำตคำมทบีที่เขคำขอ มบีคนหนซที่งชอที่อบคำรคับบคัสซซที่งตข้อง

จคคำอยถูล่ในจคคำพวกคนกบฏ ผถูข้ทบีที่ไดข้กระทคคำกคำรฆคำตกรรมในกคำรกบฏนคันี้น ประชคำชนจซงไดข้รข้องเสบียงดคัง เรลิที่มขอปปลคำตใหข้



ทคคำตคำมทบีที่ทล่คำนเคยทคคำใหข้เขคำนคันี้น ปปลคำตไดข้ถคำมเขคำวล่คำ “ทล่คำนทคันี้งหลคำยปรคำรถนคำจะใหข้เรคำปลล่อยกษคัตรลิยร์ของพวกยลิว
หรออ” เพรคำะทล่คำนรถูข้อยถูล่แลข้ววล่คำ พวกปกุโรหลิตใหญล่ไดข้มอบพระองคร์ไวข้ดข้วยควคำมอลิจฉคำ แตล่พวกปกุโรหลิตใหญล่ยกุยง
ประชคำชนใหข้ขอปปลคำตปลล่อยบคำรคับบคัสแทนพระเยซถู ฝฝ่คำยปปลคำตจซงถคำมเขคำอบีกวล่คำ “ทล่คำนทคันี้งหลคำยจะใหข้เรคำทคคำ
อยล่คำงไรแกล่คนนบีนี้ ซซที่งทล่คำนทคันี้งหลคำยเรบียกวล่คำกษคัตรลิยร์ของพวกยลิว”  เขคำทคันี้งหลคำยรข้องตะโกนอบีกวล่คำ “ตรซงเขคำเสบียทบีที่
กคำงเขนเถลิด”  ปปลคำตจซงถคำมเขคำทคันี้งหลคำยวล่คำ “ตรซงทคคำไม เขคำไดข้ทคคำผลิดประกคำรใด” แตล่ประชคำชนยลิที่งรข้องวล่คำ “ตรซง
เขคำเสบียทบีที่กคำงเขนเถลิด”  ปปีลาตปรารถนาจะเอาใจประชาชน จขงปลข่อยบารทบบทสใหด้เขา และเมพที่อไดด้ใหด้โบยตท
พระองคห์แลด้ว กก็มอบพระเยซซูใหข้เขคำเอคำไปตรซงไวข้ทบีที่กคำงเขน” (มคำระโก 15:6-15)

ลซูกากร็ใหข้เหตกุกคำรณร์ตล่คำงๆทบีที่เกลิดขซนี้น ณ สล่วนนบีนี้ของกคำรไตล่สวนเชล่นกคัน:
“ปปลคำตจซงวล่คำแกล่พวกปกุโรหลิตใหญล่กคับประชคำชนวล่คำ “เรคำไมล่เหร็นวล่คำคนนบีนี้มบีควคำมผลิด” เขคำทคันี้งหลคำยยลิที่งกลล่คำว

แขร็งแรงวล่คำ “คนนบีนี้ยกุยงพลเมอองใหข้วกุล่นวคำย และสคัที่งสอนทคัที่วตลอดยถูเดบีย ตคันี้งแตล่กคำลลิลบีจนถซงทบีที่นบีที่” เมอที่อปปลคำตไดข้ยลินถซง
แควข้นกคำลลิลบี ทล่คำนจซงถคำมวล่คำคนนบีนี้เปป็นชคำวกคำลลิลบีหรออ เมอที่อทรคำบแลข้ววล่คำพระองคร์ทรงเปป็นคนอยถูล่ในทข้องทบีที่ของเฮโรด 
ทล่คำนจซงสล่งพระองคร์ไปหคำเฮโรด ผถูข้กคคำลคังอยถูล่ในกรกุงเยรถูซคำเลร็มในเวลคำนคันี้น เมอที่อเฮโรดไดข้เหร็นพระเยซถูกร็มบีควคำมยลินดบี
มคำก ดข้วยนคำนมคำแลข้วทล่คำนอยคำกจะพบพระองคร์ เพรคำะไดข้ยลินถซงพระองคร์หลคำยประกคำร และหวคังวล่คำคงจะไดข้เหร็น
พระองคร์ทคคำกคำรอคัศจรรยร์บข้คำง ทล่คำนจซงซคักถคำมพระองคร์เปป็นหลคำยขข้อ แตล่พระองคร์หคำทรงตอบประกคำรใดไมล่ ฝฝ่คำย
พวกปกุโรหลิตใหญล่และพวกธรรมคำจคำรยร์กร็ยอนขซนี้นฟป้องพระองคร์แขร็งแรงมคำก เฮโรดกคับพวกทหคำรของทล่คำนกระทคคำตล่อ
พระองคร์อยล่คำงดถูหมลิที่น เยคำะเยข้ย เอคำเสอนี้อทบีที่งคำมยลิที่งสวมใหข้พระองคร์ และสล่งกลคับไปหคำปปลคำตอบีก

ครคำวนบีนี้ ปปลคำตกลล่คำวแกล่พวกยลิวเหลล่คำนคันี้นวล่คำ “ทล่คำนทคันี้งหลคำยไดข้พคำคนนบีนี้มคำหคำเรคำฟป้องวล่คำเขคำไดข้ยกุยง
ประชคำชน ดถูเถลิด เรคำไดข้สอบถคำมตล่อหนข้คำทล่คำนทคันี้งหลคำย และไมล่เหร็นวล่คำคนนบีนี้มบีควคำมผลิดในขข้อทบีที่ทล่คำนทคันี้งหลคำยฟป้องเขคำ
นคันี้น และเฮโรดกร็ไมล่เหร็นวล่คำเขคำมบีควคำมผลิดดข้วย เพรคำะเรคำไดข้สล่งพวกทล่คำนทคันี้งหลคำยไปหคำเฮโรด ดถูเถลิด คนนบีนี้ไมล่ไดข้ทคคำ
ผลิดอะไรซซที่งสมควรจะมบีโทษถซงตคำย เหตกุฉะนคันี้น เมอที่อเรคำเฆบีที่ยนเขคำแลข้ว เรคำกร็จะปลล่อยเสบีย” (เพรคำะทล่คำนตข้องปลล่อย
คนหนซที่งใหข้เขคำทคันี้งหลคำยในเทศกคำลเลบีนี้ยงนคันี้น) แตล่คนทคันี้งปวงรข้องขซนี้นพรข้อมกคันวล่คำ “กคคำจคัดคนนบีนี้เสบีย และจงปลล่อยบคำ
รคับบคัสใหข้เรคำเถลิด”... ปปลคำตจซงสคัที่งใหข้เปป็นไปตคำมทบีที่เขคำทคันี้งหลคำยปรคำรถนคำ ทข่านจขงปลข่อยคนททที่เขาขอนทนี้น ซขที่งตริดคตุก
อยซูข่เพราะการจลาจลและการฆาตกรรม แตข่ทข่านไดด้มอบพระเยซซูไวด้ตามใจเขา” (ลถูกคำ 23:4-25 บคำงสล่วน)

ในทบีที่นบีนี้เรคำเหร็นตคัวตนทบีที่แทข้จรลิงของปปลคำต-ขบีนี้ขลคำด อล่อนแอ สองจลิตสองใจ เขคำรถูข้วล่คำพระเยซถูไมล่มบีควคำมผลิด 
เขคำรถูข้วล่คำในควคำมยกุตลิธรรม พระองคร์ควรถถูกปลล่อยเปป็นอลิสระ แตล่ถข้คำปปลคำตทคคำใหข้พวกยลิวเหลล่คำนคันี้นไมล่พอใจ กร็อคำจเกลิด
กคำรจลคำจลซซที่งจะทคคำใหข้เขคำไมล่เปป็นทบีที่โปรดปรคำนของซบีซคำรร์-และพวกยลิวเหลล่คำนคันี้นคงจะไปแจข้งใหข้ซบีซคำรร์ทรคำบเรอที่อง
รคำวทคันี้งหมดอยล่คำงแนล่นอน เพรคำะวล่คำในบททบีที่ 19 ขข้อ 12 ของหนคังสออทบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่พวกเขคำกลล่คำววล่คำ “ถข้คำทล่คำน
ปลล่อยชคำยคนนบีนี้ ทล่คำนกร็ไมล่ใชล่มลิตรของซบีซคำรร์ ผถูข้ใดทบีที่ตคันี้งตคัวเปป็นกษคัตรลิยร์กร็พถูดตล่อสถูข้ซบีซคำรร์!”

เปป็นไปไดข้อยล่คำงยลิที่งทบีที่วล่คำปปลคำตหวคังวล่คำจะสคำมคำรถทคคำใหข้พวกยลิวเหลล่คำนคันี้นพอใจและยคังปลล่อยพระเยซถูเปป็น
อลิสระไดข้ เขคำเตร็มใจทบีที่จะปรคับโทษชคำยทบีที่ไรข้ควคำมผลิดคนหนซที่งและตคัดสลินใหข้เขคำรคับโทษประหคำรชบีวลิต จคำกนคันี้นถข้คำเขคำ
สคำมคำรถทคคำใหข้พวกยลิวปลข่อยพระองคร์ไปในเทศกคำลปฝัสกคำเพอที่อใหข้สอดคลข้องกคับธรรมเนบียมของพวกเขคำ ทตุกคนกร็คง
มบีควคำมสกุข แตล่ถข้คำเขคำมบีอกุบคำยแบบนคันี้น มคันกร็ใชข้ไมล่ไดข้ผลเลย



“แตข่พวกทข่านมทธรรมเนทยม...” เรคำไมล่รถูข้วล่คำธรรมเนบียมนบีนี้เรลิที่มตข้นเมอที่อไร เพรคำะวล่คำไมล่มบีบคันทซกเกบีที่ยวกคับกคำรเรลิที่ม
ตข้นของมคันเลยในประวคัตลิศคำสตรร์โลกหรออประวคัตลิศคำสตรร์พระคคัมภบีรร์ แตล่ปปลคำตเหร็นโอกคำสในทคันทบีทบีที่จะทคคำใหข้พวกยลิว
เหลล่คำนคันี้นพอใจและทคคำใหข้เขคำหคำยรถูข้สซกผลิด

มคำระโก 15:8 บอกเปป็นนคัยวล่คำทคันทบีทบีที่ปปลคำตออกมคำจคำกคฤหคำสนร์ของเขคำ ฝถูงชนกร็เรลิที่มโหล่รข้องขอใหข้เขคำใหข้
สลิทธลิพลิเศษแกล่พวกเขคำทบีที่จะเลออกนคักโทษทบีที่จะไดข้รคับกคำรปลดปลล่อย ตคำมธรรมเนบียม ณ ชล่วงเวลคำนบีนี้ แลข้วปปลคำตกร็
ถคำมวล่คำ “ทข่านททนี้งหลายปรารถนาจะใหด้เราปลข่อยกษทตรริยห์ของพวกยริวหรพอ”

ขข้อ 40: “คนททนี้งหลายจขงรด้องขขนี้นอทกวข่า “อยข่าปลข่อยคนนทนี้ แตข่จงปลข่อยบารทบบทส” บารทบบทสนทนี้นเปป็นโจร”
ในภคำษคำกรบีก “รข้อง” มบีควคำมหมคำยตรงตคัววล่คำ ตะโกน! เมอที่อปปลคำตแนะนคคำใหข้พวกเขคำขอใหข้เขคำปลล่อยพระ

เยซถู พวกยลิวกร็เรลิที่มเดออดดคำลและตะโกนออกมคำวล่คำ “อยข่าปลข่อยคนนทนี้ แตว่จงปลข่อยบารลับบลัส!”
“บารทบบทสนทนี้นเปป็นโจร” (คคคำกรบีกทบีที่ถถูกใชข้ในทบีที่นบีนี้มบีควคำมหมคำยวล่คำ “โจร”) บคำรคับบคัสไมล่ใชล่แคล่หคัวขโมยกระ

จอกๆ เขคำเปป็นนคักฆล่คำเลออดเยร็นทบีที่ชคัที่วรข้คำยผถูข้ซซที่งใชข้กคคำลคังแยล่งชลิงสลิที่งทบีที่เขคำอยคำกไดข้ ลถูกคำบอกเรคำวล่คำเขคำเปป็นฆคำตกร
ในบคันทซกของมททธริวเกบีที่ยวกคับกคำรไตล่สวนนบีนี้ เรคำเรบียนรถูข้วล่คำพวกปกุโรหลิตใหญล่และพวกผถูข้อคำวกุโสเปป็นผถูข้ทบีที่โนข้ม

นข้คำวฝถูงชนใหข้ขอบคำรคับบคัสและทคคำลคำยพระเยซถูเสบีย มคันไมล่ใชล่กคำรตคัดสลินใจของประชคำชนธรรมดคำซซที่งพวกเขคำกระทคคำ
โดยไมล่ไดข้รคับควคำมชล่วยเหลออจคำกเหลล่คำผถูข้นคคำของพวกเขคำ มคันเปป็นกคำรตคัดสลินใจของพวกผถูข้ปกครองทบีที่ประชคำชน
รข้องขอบคำรคับบคัส

มคัทธลิวบอกเรคำวล่คำ “เมอที่อปปลคำตเหร็นวล่คำไมล่ไดข้กคำรมบีแตล่จะเกลิดวกุล่นวคำยขซนี้น ทข่านกก็เอานนี้ทาลด้างมพอตข่อหนด้าหมซูข่ชน 
แลด้ววข่า “เราไมว่มอีผวิดดทวยเรมืยิ่องโลหวิตของคนชอบธรรมคนนอีนั้ เจทารลับธบุระเอาเองเถวิด” บรรดาหมซูข่ชนเรทยนวข่า “ใหท
โลหวิตของเขาตกอยผว่แกว่เราทลันั้งบบุตรของเราเถวิด” (มธ. 27:24,25)

พวกยลิวตคัดสลินใจแลข้วในวคันนคันี้น และตทนี้งแตข่ททที่พวกเขคำไดข้รข้องขอโจรและฆคำตกรคนหนซที่งแทนทบีที่จะรข้องขอ
พระบกุตรของพระเจข้คำ พวกยลิวกร็ถถูกปลข้น ถถูกฆล่คำตคำยไปหลคำยลข้คำนคน ถถูกขล่มเหงในทกุกซอกมกุมของแผล่นดลินโลก 
พวกเขคำไดข้ทนทกุกขร์ในฐานะประชาชาตริหนขที่งในแบบทบีที่ไมล่มบีชนชคำตลิออที่นใดเคยทนทกุกขร์ หนแลข้วหนเลล่คำพวกเขคำถถูก
ทคคำใหข้นองเลออด พวกเขคำรข้องขอสลิที่งนบีนี้เองเมอที่อพวกเขคำกลล่คำววล่คำ “ขอใหข้โลหลิตของเยซถูตกอยถูล่บนเรคำและบนลถูกหลคำน
ของเรคำเถลิด!”

มบีควคำมหมคำยเชลิงพยคำกรณร์ตรงนบีนี้: “บารทบบทส” มบีควคำมหมคำยวล่คำ “ลถูกของพล่อ”-แตล่พล่อคนไหน? แนล่นอน
วล่คำนบีที่ชบีนี้ไปยคังวคันนคันี้นเมอที่อพวกยลิวจะยอมรคับปฏลิปฝักษร์ตล่อพระครลิสตร์ พญคำมคำรทบีที่รคับสภคำพมนกุษยร์ เมอที่อเขคำนคัที่งในพระ
วลิหคำรและประกคำศวล่คำเขคำคออพระเจข้คำ (อล่คำน 2 เธสะโลนลิกคำ 2:1-8) ปฏลิปฝักษร์ตล่อพระครลิสตร์จะเปป็นพระเมสสลิยคำหร์
ปลอม แตล่พวกยลิวซซที่งไดข้ปฏลิเสธพระเมสสลิยคำหร์ททที่แททจรริงของตน จะยอมรคับคนลวงโลกผถูข้นคันี้นใหข้เปป็นพระเจข้คำและ
นมคัสกคำรเขคำ ในยอหร์น 5:43 พระเยซถูทรงบอกประชคำชนของพระองคร์วล่คำ “เรคำไดข้มคำในพระนคำมพระบลิดคำของเรคำ
และทล่คำนทคันี้งหลคำยมลิไดข้รคับเรคำ ถข้คำผถูข้ออที่นจะมคำในนคำมของเขคำเอง ทล่คำนทคันี้งหลคำยกร็จะรคับผถูข้นคันี้น”

เรคำเหร็นในกคำรกระทคคำของพวกยลิววคันนคันี้นวล่คำมนกุษยร์ทบีที่ยคังไมล่ไดข้ถถูกสรข้คำงใหมล่สคำมคำรถเปป็นคนทบีที่ใจแขร็งกระดข้คำง
และกระหคำยเลออดไดข้ขนคำดไหน! มบีแตล่พระกคำยทบีที่บอบชนี้คคำและพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระเยซถูเทล่คำนคันี้นทบีที่จะทคคำใหข้
พวกยลิวพอใจไดข้ เปโตรเตออนควคำมจคคำพวกเขคำถซงเรอที่องนบีนี้หลคังจคำกวคันเพร็นเทคอสตร์นคันี้นเมอที่อเขคำเทศนคำคคคำเทศนคำเรอที่อง



ทบีที่สองของเขคำ เขคำกลล่คำววล่คำ “พระเจข้คำของอคับรคำฮคัม อลิสอคัค และยคำโคบ คออพระเจข้คำแหล่งบรรพบกุรกุษของเรคำ ไดข้ทรง
โปรดประทคำนพระเกบียรตลิแดล่พระเยซถูพระบกุตรของพระองคร์ ผถูข้ซซที่งทล่คำนทคันี้งหลคำยไดข้มอบไวข้แลข้ว และไดข้ปฏลิเสธ
พระองคร์ตล่อหนข้คำปปลคำต เมอที่อเขคำตคันี้งใจจะปลล่อยพระองคร์ไป แตข่ทข่านททนี้งหลายไดด้ปฏริเสธพระองคห์ซขที่งเปป็นองคห์บรริสตุทธริธิ์
และชอบธรรม และไดด้ขอใหด้เขาปลข่อยฆาตกรใหด้ทข่านททนี้งหลาย จซงฆล่คำพระองคร์ผถูข้ทรงเปป็นเจข้คำชบีวลิตเสบีย ผถูข้ซซที่งพระเจข้คำ
ไดข้ทรงโปรดใหข้เปป็นขซนี้นมคำจคำกควคำมตคำย เรคำเปป็นพยคำนในเรอที่องนบีนี้” (กลิจกคำร 3:13-15)



บทททที่ 19
19:1 ขณะนคันี้นปปลคำตจซงใหข้เอคำพระเยซถูไปโบยตบี
19:2 และพวกทหคำรกร็เอคำหนคำมสคำนเปป็นมงกกุฎสวมพระเศบียรของพระองคร์ และใหข้พระองคร์สวมเสอนี้อสบีมล่วง
19:3 แลข้วทถูลวล่คำ “ทล่คำนกษคัตรลิยร์ของพวกยลิว ขอทรงพระเจรลิญ” และเขคำกร็ตบพระองคร์ดข้วยฝฝ่คำมออ
19:4 ปปลคำตจซงออกไปอบีกและกลล่คำวแกล่คนทคันี้งหลคำยวล่คำ “ดถูเถลิด เรคำพคำคนนบีนี้ออกมคำใหข้ทล่คำนทคันี้งหลคำยเพอที่อใหข้ทล่คำนรถูข้วล่คำ
เรคำไมล่เหร็นวล่คำเขคำมบีควคำมผลิดสลิที่งใดเลย”
19:5 พระเยซถูจซงเสดร็จออกมคำทรงมงกกุฎทคคำดข้วยหนคำมและทรงเสอนี้อสบีมล่วง และปปลคำตกลล่คำวแกล่เขคำทคันี้งหลคำยวล่คำ “ดถู
คนนบีนี้ซลิ”
19:6 ฉะนคันี้นเมอที่อพวกปกุโรหลิตใหญล่และพวกเจข้คำหนข้คำทบีที่ไดข้เหร็นพระองคร์ เขคำทคันี้งหลคำยรข้องอซงวล่คำ “ตรซงเขคำเสบีย ตรซงเขคำ
เสบีย” ปปลคำตกลล่คำวแกล่เขคำวล่คำ “พวกทล่คำนเอคำเขคำไปตรซงเองเถลิด เพรคำะเรคำไมล่เหร็นวล่คำเขคำมบีควคำมผลิดเลย”
19:7 พวกยลิวตอบทล่คำนวล่คำ “พวกเรคำมบีกฎหมคำย และตคำมกฎหมคำยนคันี้นเขคำควรจะตคำย เพรคำะเขคำไดข้ตคันี้งตคัวเปป็นพระ
บกุตรของพระเจข้คำ”
19:8 ฉะนคันี้นครคันี้นปปลคำตไดข้ยลินดคังนคันี้น ทล่คำนกร็ตกใจกลคัวมคำกขซนี้น
19:9 ทล่คำนเขข้คำไปในศคำลปรบีโทเรบียมอบีกและทถูลพระเยซถูวล่คำ “ทล่คำนมคำจคำกไหน” แตล่พระเยซถูมลิไดข้ตรคัสตอบประกคำร
ใด
19:10 ปปลคำตจซงทถูลพระองคร์วล่คำ “ทล่คำนจะไมล่พถูดกคับเรคำหรออ ทล่คำนไมล่รถูข้หรออวล่คำเรคำมบีอคคำนคำจทบีที่จะตรซงทล่คำนทบีที่กคำงเขน 
และมบีอคคำนคำจทบีที่จะปลล่อยทล่คำนไดข้”
19:11 พระเยซถูตรคัสตอบวล่คำ “ทล่คำนจะมบีอคคำนคำจเหนออเรคำไมล่ไดข้ นอกจคำกจะประทคำนจคำกเบอนี้องบนใหข้แกล่ทล่คำน เหตกุ
ฉะนคันี้นผถูข้ทบีที่มอบเรคำไวข้กคับทล่คำนจซงมบีควคำมผลิดบคำปมคำกกวล่คำทล่คำน”
19:12 ตคันี้งแตล่นคันี้นไปปปลคำตกร็หคำโอกคำสทบีที่จะปลล่อยพระองคร์ แตล่พวกยลิวรข้องอซงวล่คำ “ถข้คำทล่คำนปลล่อยชคำยคนนบีนี้ ทล่คำนกร็
ไมล่ใชล่มลิตรของซบีซคำรร์ ผถูข้ใดทบีที่ตคันี้งตคัวเปป็นกษคัตรลิยร์กร็พถูดตล่อสถูข้ซบีซคำรร์”
19:13 เมอที่อปปลคำตไดข้ยลินดคังนคันี้น ทล่คำนจซงพคำพระเยซถูออกมคำ แลข้วนคัที่งบคัลลคังกร์พลิพคำกษคำ ณ ทบีที่เรบียกวล่คำ ลคำนปถูศลิลคำ ภคำษคำ
ฮบีบรถูเรบียกวล่คำ กคับบคำธคำ
19:14 วคันนคันี้นเปป็นวคันเตรบียมปฝัสกคำ เวลคำประมคำณเทบีที่ยง ทล่คำนพถูดกคับพวกยลิววล่คำ “ดถูเถลิด นบีที่คออกษคัตรลิยร์ของทล่คำนทคันี้ง
หลคำย”
19:15 แตล่เขคำทคันี้งหลคำยรข้องอซงวล่คำ “เอคำเขคำไปเสบีย เอคำเขคำไปเสบีย ตรซงเขคำเสบียทบีที่กคำงเขน” ปปลคำตพถูดกคับเขคำวล่คำ 
“ทล่คำนจะใหข้เรคำตรซงกษคัตรลิยร์ของทล่คำนทคันี้งหลคำยทบีที่กคำงเขนหรออ” พวกปกุโรหลิตใหญล่ตอบวล่คำ “เวข้นแตล่ซบีซคำรร์แลข้ว เรคำ
ไมล่มบีกษคัตรลิยร์”
19:16 แลข้วปปลคำตจซงมอบพระองคร์ใหข้เขคำพคำไปตรซงทบีที่กคำงเขน และเขคำพคำพระเยซถูไป
19:17 และพระองคร์ทรงแบกกคำงเขนของพระองคร์ไปยคังสถคำนทบีที่แหล่งหนซที่งซซที่งเรบียกวล่คำ สถคำนทบีที่กะโหลกศบีรษะ 
ภคำษคำฮบีบรถูเรบียกวล่คำ กลโกธคำ
19:18 ณ ทบีที่นคันี้น เขคำตรซงพระองคร์ไวข้ทบีที่กคำงเขนกคับคนอบีกสองคน คนละขข้คำงและพระเยซถูทรงอยถูล่กลคำง



19:19 ปปลคำตใหข้เขบียนคคคำประจคำนตลิดไวข้บนกคำงเขน และคคคำประจคำนนคันี้นวล่คำ “เยซถูชคำวนคำซคำเรร็ธ กษคัตรลิยร์ของพวก
ยลิว”
19:20 พวกยลิวเปป็นอคันมคำกจซงไดข้อล่คำนคคคำประจคำนนบีนี้ เพรคำะทบีที่ซซที่งเขคำตรซงพระเยซถูนคันี้นอยถูล่ใกลข้กคับกรกุง และคคคำนคันี้นเขบียน
ไวข้เปป็นภคำษคำฮบีบรถู ภคำษคำกรบีก และภคำษคำลคำตลิน
19:21 ฉะนคันี้นพวกปกุโรหลิตใหญล่ของพวกยลิวจซงเรบียนปปลคำตวล่คำ “ขออยล่คำเขบียนวล่คำ ‘กษคัตรลิยร์ของพวกยลิว’ แตล่ขอเขบียน
วล่คำ ‘คนนบีนี้บอกวล่คำ เรคำเปป็นกษคัตรลิยร์ของพวกยลิว’”
19:22 ปปลคำตตอบวล่คำ “สลิที่งใดทบีที่เรคำเขบียนแลข้วกร็แลข้วไป”
19:23 ครคันี้นพวกทหคำรตรซงพระเยซถูไวข้ทบีที่กคำงเขนแลข้ว เขคำทคันี้งหลคำยกร็เอคำฉลองพระองคร์แบล่งออกเปป็นสบีที่สล่วนใหข้ทหคำร
ทกุกคนคนละสล่วน และเอคำฉลองพระองคร์ชคันี้นในดข้วย ฉลองพระองคร์ชคันี้นในนคันี้นไมล่มบีตะเขร็บ ทอตคันี้งแตล่บนตลอดลล่คำง
19:24 เหตกุฉะนคันี้นเขคำจซงพถูดกคันวล่คำ “เรคำอยล่คำฉบีกแบล่งกคันเลย แตล่ใหข้เรคำจคับสลคำกกคันจะไดข้รถูข้วล่คำใครจะไดข้” ทคันี้งนบีนี้เพอที่อ
พระคคัมภบีรร์จะสคคำเรร็จทบีที่วล่คำ ‘เสอนี้อผข้คำของขข้คำพระองคร์ เขคำแบล่งปฝันกคัน สล่วนเสอนี้อของขข้คำพระองคร์นคันี้น เขคำกร็จคับสลคำกกคัน’ 
พวกทหคำรจซงไดข้กระทคคำดคังนบีนี้
19:25 ผถูข้ทบีที่ยอนอยถูล่ขข้คำงกคำงเขนของพระเยซถูนคันี้น มบีมคำรดคำของพระองคร์กคับนข้คำสคำวของพระองคร์ มคำรบียร์ภรรยคำของเคล
โอฟฝัส และมคำรบียร์ชคำวมคักดคำลคำ
19:26 ฉะนคันี้นเมอที่อพระเยซถูทอดพระเนตรเหร็นมคำรดคำของพระองคร์ และสคำวกคนทบีที่พระองคร์ทรงรคักยอนอยถูล่ใกลข้ 
พระองคร์ตรคัสกคับมคำรดคำของพระองคร์วล่คำ “หญลิงเออ๋ย จงดถูบกุตรของทล่คำนเถลิด”
19:27 แลข้วพระองคร์ตรคัสกคับสคำวกคนนคันี้นวล่คำ “จงดถูมคำรดคำของทล่คำนเถลิด” และตคันี้งแตล่เวลคำนคันี้นมคำ สคำวกคนนคันี้นกร็รคับ
นคำงมคำอยถูล่ในบข้คำนของตน
19:28 หลคังจคำกนคันี้นพระเยซถูทรงทรคำบวล่คำ ทกุกสลิที่งสคคำเรร็จแลข้ว เพอที่อพระคคัมภบีรร์จะสคคำเรร็จจซงตรคัสวล่คำ “เรคำกระหคำยนนี้คคำ”
19:29 มบีภคำชนะใสล่นนี้คคำองกุล่นเปรบีนี้ยววคำงอยถูล่ทบีที่นคัที่น เขคำจซงเอคำฟองนนี้คคำ ชกุบนนี้คคำองกุล่นเปรบีนี้ยวใสล่ปลคำยไมข้หกุสบชถูขซนี้นใหข้ถซง
พระโอษฐร์ของพระองคร์
19:30 เมอที่อพระเยซถูทรงรคับนนี้คคำองกุล่นเปรบีนี้ยวแลข้ว พระองคร์ตรคัสวล่คำ “สคคำเรร็จแลข้ว” และทรงกข้มพระเศบียรลงปลล่อยพระ
วลิญญคำณจลิตออกไป
19:31 เพรคำะวคันนคันี้นเปป็นวคันเตรบียม พวกยลิวจซงขอใหข้ปปลคำตทกุบขคำของผถูข้ทบีที่ถถูกตรซงใหข้หคัก และใหข้เอคำศพไปเสบีย เพอที่อ
ไมล่ใหข้ศพคข้คำงอยถูล่ทบีที่กคำงเขนในวคันสะบคำโต (เพรคำะวคันสะบคำโตนคันี้นเปป็นวคันใหญล่)
19:32 ดคังนคันี้นพวกทหคำรจซงมคำทกุบขคำของคนทบีที่หนซที่ง และขคำของอบีกคนหนซที่งทบีที่ถถูกตรซงอยถูล่กคับพระองคร์
19:33 แตล่เมอที่อเขคำมคำถซงพระเยซถูและเหร็นวล่คำพระองคร์สลินี้นพระชนมร์แลข้ว เขคำจซงมลิไดข้ทกุบขคำของพระองคร์
19:34 แตล่ทหคำรคนหนซที่งเอคำทวนแทงทบีที่สบีขข้คำงของพระองคร์ และโลหลิตกคับนนี้คคำกร็ไหลออกมคำทคันทบี
19:35 คนนคันี้นทบีที่เหร็นกร็เปป็นพยคำน และคคคำพยคำนของเขคำกร็เปป็นควคำมจรลิง และเขคำกร็รถูข้วล่คำเขคำพถูดควคำมจรลิง เพอที่อทล่คำน
ทคันี้งหลคำยจะไดข้เชอที่อ
19:36 เพรคำะสลิที่งเหลล่คำนบีนี้เกลิดขซนี้นเพอที่อขข้อพระคคัมภบีรร์จะสคคำเรร็จซซที่งวล่คำ ‘พระอคัฐลิของพระองคร์จะไมล่หคักสคักซบีที่เดบียว’
19:37 และมบีขข้อพระคคัมภบีรร์อบีกขข้อหนซที่งวล่คำ ‘เขคำทคันี้งหลคำยจะมองดถูพระองคร์ผถูข้ซซที่งเขคำเองไดข้แทง’



19:38 หลคังจคำกนบีนี้โยเซฟชคำวบข้คำนอคำรลิมคำเธบีย ซซที่งเปป็นสคำวกลคับๆของพระเยซถูเพรคำะกลคัวพวกยลิว กร็ไดข้ขอพระศพ
พระเยซถูจคำกปปลคำต และปปลคำตกร็ยอมใหข้ โยเซฟจซงมคำอคัญเชลิญพระศพพระเยซถูไป
19:39 ฝฝ่คำยนลิโคเดมคัส ซซที่งตอนแรกไปหคำพระเยซถูในเวลคำกลคำงคอนนคันี้นกร็มคำดข้วย เขคำนคคำเครอที่องหอมผสม คออมดยอบ
กคับกฤษณคำหนคักประมคำณสคำมสลิบกวล่คำกลิโลกรคัมมคำดข้วย
19:40 พวกเขคำอคัญเชลิญพระศพพระเยซถู และเอคำผข้คำปฝ่คำนกคับเครอที่องหอมพคันพระศพนคันี้นตคำมธรรมเนบียมฝฝังศพของ
พวกยลิว
19:41 ในสถคำนทบีที่พระองคร์ถถูกตรซงทบีที่กคำงเขนนคันี้นมบีสวนแหล่งหนซที่ง ในสวนนคันี้นมบีอกุโมงคร์ฝฝังศพใหมล่ทบีที่ยคังไมล่ไดข้ฝฝังศพผถูข้ใด
เลย
19:42 เพรคำะวคันนคันี้นเปป็นวคันเตรบียมของพวกยลิว และเพรคำะอกุโมงคร์นคันี้นอยถูล่ใกลข้ เขคำจซงบรรจกุพระศพพระเยซถูไวข้ทบีที่นคัที่น
 ไมล่มบีทบีที่ใดเลยในพระคคัมภบีรร์ทคันี้งเลล่มทบีที่เรคำพบอคคำนคำจสลิทธลิธิ์ขคำดของพระเจข้คำทบีที่ถถูกแสดงออกอยล่คำงชคัดเจนขนคำด
นบีนี้ในบคันทซกเรอที่องคคคำพถูดของปปลคำตเกบีที่ยวกคับพระเยซถูคลิรสตร์เจข้คำ พระเจข้คำทรงอคคำนคำจสลิทธลิธิ์ขคำด พระองคร์ทรงทรคำบ
เบอนี้องปลคำยตคันี้งแตล่เบอนี้องตข้น พระองคร์ทรงทรคำบทกุกสลิที่งททที่อยซูข่ระหวข่างเบอนี้องตข้นและเบอนี้องปลคำยนคันี้น และควคำมรอดของ
เรคำไดข้ถถูกวคำงแผนไวข้และถถูกกคคำหนดไวข้ลล่วงหนข้คำแลข้วโดยพระเจข้คำกล่อนกคำรวคำงรคำกฐคำนของโลก (1 ปต. 1:18-20) 
แตล่อคคำนคำจสลิทธลิธิ์ขคำดของพระเจข้คำไมล่มบีสล่วนเกบีที่ยวขข้องใดๆกคับเจตจคคำนงเสรบีของมนกุษยร์-และปปลคำตกร็แนล่ใจวล่คำพระเยซถู
ทรงไมล่มบีควคำมผลิดในกคำรกระทคคำผลิดใดๆเลย ดคังนคันี้นกคำรตคัดสลินใจทบีที่เขคำกระทคคำจซงเปป็นกคำรตคัดสลินใจของเขคำเอง

ยอหร์นบคันทซกขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำสคำมครคันี้งหลคังจคำกปปลคำตไตล่สวนพระเยซถู ซคักไซข้ไลล่เลบียงพระองคร์ และ
สอบสวนพระองคร์อบีก เขคำกร็รคับสคำรภคำพวล่คำ “เรคำไมล่พบควคำมผลิดในตคัวเขคำเลย” (บททบีที่ 18 ขข้อ 38; บททบีที่ 19 ขข้อ 
4,6) ลถูกคำ 23:20 บอกเรคำวล่คำปปลคำต “มบีนนี้คคำใจใครล่จะปลล่อยพระเยซถู” ขข้อ 22 ของบทเดบียวกคันนคันี้นบอกเรคำวล่คำปปลคำ
ตกลล่คำวแกล่พวกยลิววล่คำ “เรคำไมล่เหร็นเขคำทคคำผลิดอะไรทบีที่สมควรจะมบีโทษถซงตคำย เหตกุฉะนคันี้นเมอที่อเรคำเฆบีที่ยนเขคำแลข้วกร็จะ
ปลล่อยเสบีย” จคำกนคันี้นในกลิจกคำร 3:13 เรคำอล่คำนวล่คำปปลคำต “ตทนี้งใจจะปลข่อยพระองคห์ไป” ขข้อพระคคัมภบีรร์เหลล่คำนบีนี้พลิสถูจนร์
จนหมดขข้อสงสคัยวล่คำปปลคำตเชอที่อเปป็นกคำรสล่วนตคัววล่คำพระเยซถูไมล่ไดข้กระทคคำสลิที่งใดทบีที่สมควรรคับโทษถซงตคำยเลย

ถซงแมข้มบีกคคำหนดไวข้ลล่วงหนข้คำแลข้ววล่คำพระเยซถูตข้องสลินี้นพระชนมร์บนกคำงเขนนคันี้น ปปลคำตกร็ไมล่ใชล่เครอที่องจคักรหรออ
หกุล่นเชลิด เมอที่อพระเยซถูตรคัสแกล่เขคำวล่คำ “คนทคันี้งปวงซซที่งอยถูล่ฝฝ่คำยควคำมจรลิงยล่อมฟฝังเสบียงของเรคำ” พระองคร์กคคำลคังตรคัสแกล่
ใจวลินลิจฉคัยผลิดชอบของปปลคำต แตล่ผถูข้ปกครองชคำวโรมคันผถูข้นบีนี้ถคำมอยล่คำงเยข้ยหยคันวล่คำ “ควคำมจรลิงคคืออะไร?”-และจคำกนคันี้น
กร็ออกไปจคำกหข้องโดยไมล่ใหข้โอกคำสพระเยซถูไดข้ตอบเลย

ภรรยาของปปลคำต-ซซที่งนล่คำจะเปป็นเพอที่อนทบีที่ดบีทบีที่สกุดเทล่คำทบีที่เขคำเคยมบี-ฝคำกคคคำเตออนมคำใหข้เขคำแลข้ว: “ขณะเมอที่อปปลคำ
ตนคัที่งบคัลลคังกร์พลิพคำกษคำอยถูล่นคันี้น ภรรยคำของทล่คำนไดข้ใชข้คนมคำเรบียนทล่คำนวล่คำ “ทข่านอยข่าพทวพทนกทบเรพที่องของคนชอบธรรม
นทนี้นเลย ดด้วยวข่าวทนนทนี้ดริฉทนทตุกขห์ใจหลายประการกทบความฝปันเกทที่ยวกทบทข่านผซูด้นทนี้น” (มธ. 27:19)

ปปลคำตพยคำยคำมทบีที่จะเลบีที่ยงประเดร็นนบีนี้ ในยอหร์น 18:31 เขคำกลล่คำวแกล่พวกยลิววล่คำ “พวกทข่านจงเอาคนนทนี้ไป
พลิพคำกษคำตคำมกฎหมคำยของทล่คำนเถลิด” จคำกนคันี้นเมอที่อเขคำพบวล่คำพระเยซถูเปป็นชคำวแควข้นกคำลลิลบีและอยถูล่ภคำยใตข้ทข้องทบีที่
ปกครองของเฮโรด เขคำกร็สล่งพระองคร์ไปหคำเฮโรด “ผถูข้กคคำลคังอยถูล่ในกรกุงเยรถูซคำเลร็มในเวลคำนคันี้น” (ลถูกคำ 23:7) ดคังนคันี้น
เขคำจซงพยคำยคำมทบีที่จะโยนควคำมรคับผลิดชอบจคำกตคัวเองไปใหข้เฮโรด-แตล่เฮโรดกร็สล่งคอนนคักโทษผถูข้นบีนี้มคำใหข้ปปลคำต! ใน



ยอหร์น 18:39 ปปลคำตหคำทคำงโนข้มนข้คำวพวกยลิวใหข้ปลล่อยพระเยซถูไปแทนบคำรคับบคัส แตล่กลยกุทธร์ของเขคำกร็ลข้มเหลวอบีก 
ปปลคำตผถูข้นล่คำสงสคำรทบีที่ทคคำตคัวไมล่ถถูก! สกุดทข้คำยเขคำกร็เรบียกใหข้นคคำอล่คำงนนี้คคำมคำและลข้คำงมออของตนตล่อหนข้คำฝถูงชนเหลล่คำนคันี้น โดย
พยคำยคำมทบีที่จะลข้คำงพระโลหลิตของพระเยซถูออกไปจคำกมออของเขคำและโยนควคำมผลิดเรอที่องกคำรตรซงกคำงเขนนคันี้นไปทบีที่
ศบีรษะของพวกยลิว พระเยซถูทรงถถูกตรซงกคำงเขน “ตคำมทบีที่พระเจข้คำไดข้ทรงดคคำรลิแนล่นอนลล่วงหนข้คำไวข้กล่อน” (กลิจกคำร 
2:23)

พระครริสตห์ตข่อหนทาปปีลาต
ขข้อ 1: “ขณะนทนี้นปปลาตจขงใหด้เอาพระเยซซูไปโบยตท”
คคคำภคำษคำอคังกฤษของเรคำไมล่แมข้แตล่บอกเปป็นนทยถซงควคำมทกุกขร์ทรมคำนอคันนล่คำกลคัวทบีที่พระเยซถูทรงสถูข้ทนกล่อน

พระองคร์เสดร็จไปยคังกคำงเขนนคันี้นดข้วยซนี้คคำ ประวคัตลิศคำสตรร์พระคคัมภบีรร์บอกเรคำวล่คำพวกนคักโทษภคำยใตข้กคำรปกครองของ
ชคำวโรมคันถถูกโบยตบีกล่อนทบีที่พวกเขคำถถูกตรซงกคำงเขน และหลคำยครคันี้งพวกเขคำตคำยเพรคำะถถูกโบย และยคังไปไมล่ถซง
กคำงเขน

กคำรโบยของชคำวโรมคันเปป็นเครอที่องมอออคันโหดรข้คำยทคำรกุณของกคำรลงโทษ มคันทคคำจคำกสคำยหนคังอคันปป้อมๆทบีที่
ตลิดกคับดข้คำมทบีที่มบีนนี้คคำหนคักมคำก และปลคำยของสคำยหนคังเหลล่คำนคันี้นมบีชลินี้นโลหะหรออกระดถูกแหลมคมถถูกผถูกไวข้อยถูล่ พวก
นคักโทษทบีที่ถถูกโบยมคักถถูกตบีจนจคคำแทบไมล่ไดข้ โดยกคำรโบยแตล่ละครคันี้งบคำดลซกเขข้คำไปในเนอนี้อหนคังของเหยอที่อ-ซซที่งถถูกถอด
เสอนี้อผข้คำออกและเปปิดแผล่นหลคังเพอที่อรคับกคำรโบย เรคำเขข้คำใจไดข้เปป็นอยล่คำงดบีวล่คำทคคำไมอลิสยคำหร์กลล่คำวถซงพระเยซถูวล่คำ “ทล่คำน
ไมล่มบีรถูปรล่คำงหรออควคำมสวยงคำม และเมอที่อเรคำทคันี้งหลคำยจะมองทล่คำน ไมล่มบีควคำมงคำมทบีที่เรคำจะพซงปรคำรถนคำทล่คำน” (อสย. 
53:2)-แตล่ขอบคกุณพระเจข้คำ “ดด้วยรอยเฆทที่ยนของพระองคร เราจขงหายดท!” (อสย. 53:5)

มบีผถูข้เสนอแนะวล่คำพระเยซถูนล่คำจะถถูกเฆบีที่ยนหนคักยลิที่งกวล่คำนคักโทษคนออที่นๆเสบียอบีกเพรคำะวล่คำปปลคำตหวคังวล่คำเมอที่อ
พวกยลิวเหร็นพระองคร์หลทงจากถถูกเฆบีที่ยนแลข้ว พวกเขคำคงจะพอใจทบีที่จะปลล่อยพระองคร์ไป ผถูข้วล่คำรคำชกคำรชคำวโรมคันผถูข้นบีนี้
พยคำยคำมเอคำใจพวกยลิวโดยกคำรปฏลิบคัตลิหยคำบชข้คำตล่อพระเยซถูมคำกเทล่คำทบีที่จะทคคำไดข้ ในขณะเดบียวกคันกร็หวคังวล่คำจะทคคำใหข้
ตคัวเองหคำยรถูข้สซกผลิดโดยกคำรไมล่ประหคำรชบีวลิตพระเยซถู แตล่ทคันี้งๆทบีที่พระองคร์ถถูกเฆบีที่ยนหนคักขนคำดนคันี้น พวกยลิวกร็ยคังเรบียก
รข้องใหข้ตรซงพระองคร์เสบียทบีที่กคำงเขน

ใน 1 เปโตร 2:21-25 เรคำอล่คำนวล่คำ “ดข้วยวล่คำทล่คำนทคันี้งหลคำยทรงถถูกเรบียกไวข้สคคำหรคับเหตกุกคำรณร์นคันี้น เพรคำะวล่คำ
พระครริสตห์ไดด้ทรงรทบทนทตุกขห์ทรมานเพพที่อเราททนี้งหลาย ใหข้เปป็นแบบอยล่คำงแกล่เรคำ เพอที่อทล่คำนจะไดข้ตคำมรอยพระบคำท
ของพระองคร์ พระองคร์ไมล่ไดข้ทรงกระทคคำบคำปเลย และไมล่ไดข้พบอกุบคำยในพระโอษฐร์ของพระองคร์เลย เมอที่อเขคำกลล่คำว
คคคำหยคำบคคำยตล่อพระองคร์ พระองคร์ไมล่ไดข้ทรงกลล่คำวตอบเขคำดข้วยคคคำหยคำบคคำยเลย เมอที่อพระองคร์ทรงทนทกุกขร์ 
พระองคร์ไมล่ไดข้ทรงมคำดรข้คำย แตล่ทรงมอบเรอที่องของพระองคร์ไวข้แดล่พระเจข้คำผถูข้ทรงพลิพคำกษคำอยล่คำงชอบธรรม พระองคห์
เองไดด้ทรงรทบแบกบาปของเราไวด้ในพระกายของพระองคห์ททที่ตด้นไมด้นทนี้น เพพที่อวข่าเราททนี้งหลายซขที่งตายจากบาปแลด้ว จะ
ไดด้ดทาเนรินชทวริตตามความชอบธรรม ดทวยรอยเฆอียิ่ยนของพระองคร ทว่านทลันั้งหลายจถึงไดทรลับการรลักษาใหทหาย เพรคำะ
วล่คำทล่คำนทคันี้งหลคำยเปป็นเหมออนแกะทบีที่พลคัดฝถูงไป แตล่บคัดนบีนี้ไดข้กลคับมคำหคำพระผถูข้เลบีนี้ยง และศลิษยคำภลิบคำลแหล่งจลิตวลิญญคำณ
ของทล่คำนทคันี้งหลคำยแลข้ว”



ขข้อ 2 และ 3: “และพวกทหารกก็เอาหนามสานเปป็นมงกตุฎสวมพระเศทยรของพระองคห์ และใหด้พระองคห์
สวมเสพนี้อสทมข่วง แลด้วทซูลวข่า “ทข่านกษทตรริยห์ของพวกยริว ขอทรงพระเจรริญ” และเขากก็ตบพระองคห์ดด้วยฝฝ่ามพอ”

ตคำมทบีที่มคัทธลิว 27:27 กลล่คำว เหตกุกคำรณร์นบีนี้เกลิดขซนี้นใน “ศคำลคำปรบีโทเรบียม” ซซที่งเปป็นหข้องๆหนซที่งทบีที่พวกทหคำรโรม
พคักอคำศคัยอยถูล่ โดยพรข้อมเสมอทบีที่จะทคคำสลิที่งใดทบีที่ผถูข้วล่คำรคำชกคำรอคำจเรบียกตคัวพวกเขคำใหข้กระทคคำ ชคำยเหลล่คำนบีนี้เปป็นผถูข้
เชบีที่ยวชคำญในศลิลปะแหล่งกคำรทรมคำนพวกนคักโทษ สลิที่งทบีที่พวกเขคำกระทคคำในทบีที่นบีนี้ถถูกกระทคคำในกคำรลข้อเลบียน เยคำะเยข้ย
และเหยบียดหยคำม พระเยซถูทรงประกคำศแลข้ววล่คำพระองคร์ทรงเปป็นกษคัตรลิยร์ของพวกยลิว แตล่ชคำยชคัที่วเหลล่คำนบีนี้ไมล่เชอที่อ
พระองคร์ ดข้วยเหตกุนบีนี้หลคังจคำกทบีที่พวกเขคำเฆบีที่ยนพระองคร์แลข้ว พวกเขคำกร็ลข้อเลบียนพระองคร์โดยกคำรเอคำมงกกุฎหนคำม
สวมพระเศบียรของพระองคร์และเอคำเสอนี้อคลกุมสบีมล่วงมคำสวมใหข้พระองคร์

มบีถข้อยคคคำไมล่เพบียงพอในทกุกภคำษคำของคนทคันี้งโลกทบีที่จะบรรยคำยไดข้อยล่คำงเพบียงพอถซงกคำรทรมคำนอคันนล่คำกลคัว 
กคำรดถูถถูก และกคำรเหยบียดหยคำมทบีที่พระองคร์ทรงสถูข้ทนดข้วยนนี้คคำมออของพวกคนทบีที่ทรมคำนพระองคร์ พวกเขคำ “เอา
หนามสานเปป็นมงกตุฎสวมพระเศทยรของพระองคห์” ผมเคยเหร็นพกุล่มไมข้หนคำมทบีที่มบีหนคำมแหลมคมยคำวๆมคำแลข้ว ซซที่ง
พบเหร็นเปป็นปกตลิมคำกๆในปคำเลสไตนร์ เมอที่อผมไปเยออนทบีที่นคัที่น มลิชชคันนคำรบีทล่คำนหนซที่งทบีที่ไดข้อยถูล่ในประเทศนคันี้นมคำมคำกกวล่คำ
สคำมสลิบปปแลข้วบอกผมวล่คำพวกคนเลบีนี้ยงแกะใชข้หนคำมเหลล่คำนคันี้นเพอที่อทคคำเปป็นคอกแกะ พกุล่มไมข้เหลล่คำนคันี้นถถูกปลถูกใหข้อยถูล่ชลิด
กคัน และเมอที่อพวกมคันโตพวกมคันกร็ทคคำกคคำแพงทบีที่แหลมคมและอคันตรคำยมคำกจนคนหรออสคัตวร์กร็ผล่คำนรคันี้วนคันี้นไปไมล่ไดข้โดยทบีที่
ไมล่ถถูกบคำดเปป็นชลินี้นๆโดยหนคำมแหลมนล่คำเกลบียดเหลล่คำนคันี้น เชอที่อกคันวล่คำพวกทหคำรโรมเหลล่คำนคันี้นเอคำพกุล่มไมข้หนคำมชนลิดนบีนี้
มคำสคำนเปป็นมงกกุฎหนคำมใหข้พระเยซถู จคำกนคันี้นพวกเขคำกร็กดมคันลงบนพระเศบียรของพระองคร์จนกระทคัที่งโลหลิตไหล
ออกมคำจคำกภคำยใตข้หนคำมแหลมเหลล่คำนคันี้น

ผมเชอที่อวล่คำมงกกุฎหนคำมนคันี้นเปป็นสคัญลคักษณร์อยล่คำงหนซที่ง ซซที่งประกคำศวล่คำอคำณคำจคักรของพระครลิสตร์ไมล่ไดข้เปป็น
ของโลกนบีนี้ เมอที่อพระองคร์ทรงถถูกสวมมงกกุฎหนคำม พระองคร์กร็สวมมงกกุฎทบีที่เปป็นคคคำสคำปแชล่งของแผล่นดลินโลก เพรคำะ
วล่คำเมอที่อพระเจข้คำทรงสคำปแชล่งแผล่นดลินโลก พระองคร์ไดข้ตรคัสวล่คำ “แผล่นดลินจะงอกตข้นไมข้ทบีที่มบีหนคำมและผคักทบีที่มบีหนคำมแกล่
เจข้คำ...” (ปฐก. 3:17,18) มงกกุฎหนคำมทบีที่อยถูล่บนพระเศบียรของพระผถูข้ชล่วยใหข้รอดนคคำเสนอสคัญลคักษณร์อคันเดล่นชคัดของ
ผลทบีที่ตคำมมคำทบีที่เลวรข้คำยเหลล่คำนคันี้นของกคำรลข้มลงของอคำดคัม และของคคคำสคำปแชล่งทบีที่ถถูกวคำงบนพระเศบียรของพระเมษ
โปดกของพระเจข้คำผถูข้ไรข้ตคคำหนลิ พระเจข้คำผถูข้รคับโทษแทนคนบคำปทคันี้งหลคำย

“และใหด้พระองคห์สวมเสพนี้อสทมข่วง” นบีที่กร็ถถูกกระทคคำในกคำรลข้อเลบียนเชล่นกคัน เพอที่อแสดงใหข้ฝถูงชนเหลล่คำนคันี้นเหร็น
วล่คำคคคำประกคำศทบีที่วล่คำพระเยซถูเปป็นกษคัตรลิยร์องคร์หนซที่งนคันี้นเหลวไหลสลินี้นดบี พวกเขคำเลออกเสอนี้อคลกุมสบีมล่วงตคัวหนซที่งเพรคำะวล่คำ
พวกจคักรพรรดลิและพวกผถูข้ปกครองสวม “ผข้คำปฝ่คำนสบีมล่วงเนอนี้อละเอบียด” ดคังนคันี้นพวกทหคำรทบีที่เยคำะเยข้ยและถคำกถคำง
เหลล่คำนคันี้นจซงกองสกุมกคำรเหยบียดหยคำมเปป็นสองเทข่าลงบนองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำ ไมล่ตข้องสงสคัยเลยวล่คำนบีที่คออเสอนี้อ
คลกุมตคัวเดบียวกคับทบีที่เฮโรดและคนของเขคำไดข้สวมใหข้องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำ ในลถูกคำ 23:11 เรคำอล่คำนวล่คำหลคังจคำกทบีที่
เฮโรดไดข้ถคำมคคคำถคำมพระเยซถูแลข้ว เขคำ “กคับพวกทหคำรของเขคำกระทคคำตล่อพระองคร์อยล่คำงดถูหมลิที่น เยคำะเยข้ย เอคำเสอนี้อทบีที่
งคำมยลิที่งสวมใหข้พระองคร์ และสล่งกลคับไปหคำปปลคำตอบีก” สบีมล่วงเปป็นสบีสคันสดใส และไมล่ตข้องสงสคัยเลยวล่คำมคันทคคำใหข้พระ
เยซถูสะดกุดตคำเปป็นอคันมคำกขณะทบีที่พระองคร์ทรงถถูกนคคำตคัวไปตคำมทข้องถนนจคำกคฤหคำสนร์ของเฮโรดไปยคังบข้คำนของปป
ลคำตและเมอที่อพระองคร์ทรงถถูกนคคำตคัวออกมคำจคำกบข้คำนของปปลคำต ซซที่งเปป็นทบีที่ๆพวกยลิวจคคำนวนมคำกกคคำลคังรออยถูล่ แตล่ทล่คำน



ทบีที่รคัก พระเยซถูทรงสวมเสอนี้อคลกุมแหล่งกคำรลข้อเลบียน ควคำมอคับอคำย และกคำรเหยบียดหยคำมเพพที่อททที่เราจะไดด้สวมเสพนี้อ
คลตุมแหข่งความชอบธรรม เพอที่อทบีที่เราจะไดข้ยอนอยถูล่ตล่อพระพคักตรร์พระเจข้คำในเชข้คำวคันเปป็นขซนี้นจคำกตคำยอคันยลิที่งใหญล่นคันี้นโดย
สวมเสอนี้อคลกุมทบีที่บรลิสกุทธลิธิ์และขคำวสะอคำด!

ในสภคำพทบีที่ยคังไมล่ไดข้ถถูกสรข้คำงใหมล่ มนกุษยร์กร็เกลบียดชคังพระเจข้คำเสมอ เยเรมบียร์ 17:9 ประกคำศวล่คำ “จริตใจกก็เปป็น
ตทวลข่อลวงเหนพอกวข่าสริที่งใดททนี้งหมด มทนเสพที่อมทรามอยข่างรด้ายททเดทยว ผซูด้ใดจะรซูด้จทกใจนทนี้นเลข่า” ภคำยใตข้กคำรดลใจของ
พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ อคัครทถูตเปคำโลเขบียนไวข้วล่คำ “เหตกุวล่คำใจซซที่งปฝักอยถูล่กคับเนอนี้อหนคังนคันี้นกร็เปป็นศคัตรถูตล่อพระเจข้คำ เพรคำะ
หคำไดข้อยถูล่ใตข้บคังคคับพระรคำชบคัญญคัตลิของพระเจข้คำไมล่ และทบีที่จรลิงจะอยถูล่ใตข้บคังคคับพระรคำชบคัญญคัตลินคันี้นไมข่ไดด้ เพรคำะฉะนคันี้น
คนทคันี้งหลคำยทบีที่อยถูล่ฝฝ่คำยเนอนี้อหนคังจะเปป็นทบีที่ชอบพระทคัยพระเจข้คำกร็หามริไดด้” (รม. 8:7, 8)

จคำกนคันี้นในโรม 3:10-18 เปคำโลใหข้คคคำบรรยคำยทบีที่ชคัดเจนของคนทบีที่ยคังไมล่ไดข้ถถูกสรข้คำงใหมล่-ภคำพอคันนล่คำกลคัว
และชวนสะอลิดสะเอบียนของสคันดคำนมนกุษยร์ทบีที่ปรคำศจคำกพระครลิสตร์:

“ตคำมทบีที่มบีเขบียนไวข้แลข้ววล่คำ ‘ไมล่มบีผถูข้ใดเปป็นคนชอบธรรมสคักคนเดบียว ไมล่มบีเลย ไมล่มบีคนทบีที่เขข้คำใจ ไมล่มบีคนทบีที่
แสวงหคำพระเจข้คำ เขคำทกุกคนหลงทคำงไปหมด เขคำทคันี้งปวงเปป็นคนไรข้คล่คำเหมออนกคันทคันี้งสลินี้น ไมล่มบีสคักคนเดบียวทบีที่ทคคำดบี ไมล่มบี
เลย

“ลคคำคอของเขคำคออหลกุมฝฝังศพทบีที่เปปิดอยถูล่ เขคำใชข้ลลินี้นของเขคำในกคำรลล่อลวง ภคำยใตข้รลิมฝปปคำกของเขคำมบีพลิษ
ของงถูรข้คำย ปคำกของเขคำเตร็มดข้วยคคคำแชล่งดล่คำและคคคำขมขอที่น เทข้คำของเขคำวล่องไวในกคำรทคคำใหข้นองเลออด ในทคำงเดลินของ
เขคำมบีควคำมพลินคำศและควคำมทกุกขร์ และเขคำไมล่รถูข้จคักทคำงแหล่งสคันตลิสกุข ในแววตคำของเขคำไมล่มบีควคำมเกรงกลคัว
พระเจข้คำ!’”

ในกคำรเฆบีที่ยนและกคำรลข้อเลบียนพระเยซถู ขข้อเทร็จจรลิงอคันนล่คำกลคัวเหลล่คำนบีนี้ถถูกประกคำศอยล่คำงชคัดเจน ควคำมชคัที่ว
อคันเหลออขนคำดของใจทบีที่ไมล่ไดข้ถถูกสรข้คำงใหมล่และควคำมเลวทรคำมของบคำปไมล่เคยถถูกแสดงใหข้เหร็นอยล่คำงชคัดเจนขนคำดนบีนี้
มคำกล่อนหรออนคับแตล่นคันี้นเปป็นตข้นมคำเหมออนกคับตอนทบีที่พระเยซถูทรงถถูกมอบไวข้ในมออของเหลล่คำคนอธรรมเพอที่อทบีที่จะถถูก
ตรซงกคำงเขนตคำมคคคำขอของพวกยลิวเหลล่คำนคันี้น ในทบีที่นบีนี้พระเจข้คำผถูข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงถอนกคำรยคับยคันี้งทคันี้งสลินี้นออกไป และ
ควคำมเสอที่อมทรคำมของมนกุษยร์กร็สคคำแดงตคัวในแบบทบีที่ไมล่เคยมบีมคำกล่อน! ชคัที่วโมงนคันี้นมคำถซงแลข้วเมอที่อพระเยซถูจะทรงชคคำระ
หนบีนี้บคำปและซอนี้อกคำรไถล่เพอที่อคนบคำปทบีที่นล่คำสงสคำรและหลงหคำย ชคัที่วโมงนคันี้นเมอที่อซคำตคำนจะทคคำใหข้สข้นเทข้คำของพระเยซถู
ฟกชนี้คคำตคำมทบีที่ถถูกประกคำศไวข้ในปฐมกคำล 3:15

เนอที่องจคำกพระเยซถูกคคำลคังจะทคคำกคำรลบมลทลินบคำป บคำปจซงตข้องถถูกเปปิดเผยในควคำมนล่คำเกลบียดนล่คำกลคัวและ
อคคำนคำจทบีที่ทคคำใหข้ถซงตคำยไดข้ทคันี้งสลินี้นของมคัน บคำปคออควคำมไรข้ซซที่งกฎหมคำย 1 ยอหร์น 3:4 นลิยคำมบคำปวล่คำเปป็น “กคำรละเมลิด
พระรคำชบคัญญคัตลิ” ปปลคำตกคันหลคักกคำรทคันี้งสลินี้นแหล่งกฎหมคำยและควคำมถถูกตข้องไวข้ตล่คำงหคำกเมอที่อเขคำมอบพระเยซถูไวข้กคับ
ฝถูงชนทบีที่ไรข้กฎหมคำยเพอที่อทบีที่จะถถูกตรซงกคำงเขน

บคำปคออควคำมชคัที่วชข้คำ ควคำมชคัที่วชข้คำคออควคำมอยกุตลิธรรม และไมล่มบีควคำมยกุตลิธรรมในสลิที่งทบีที่พวกทหคำรโรมคันเหลล่คำ
นคันี้นกระทคคำตล่อพระเยซถูเลย พระองคร์ทรงรคับทกุกกคำรทกุบตบี ทกุกคคคำแชล่งสคำป ทกุกควคำมเจร็บปวด และควคำมเจร็บปวด
รวดรข้คำวทคันี้งสลินี้นทบีที่ไมล่อคำจบรรยคำยเปป็นคคคำพถูดไดข้ทบีที่ควรตกแกล่เรา เรคำในฐคำนะเปป็นคนบคำปควรไดข้รคับควคำมเจร็บปวด



รวดรข้คำวทคันี้งสลินี้นของนรก-และนคัที่นคออสลิที่งทบีที่องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำและพระผถูข้ชล่วยใหข้รอดของเรคำทรงสถูข้ทนเพอที่อทบีที่คกุณกคับผม
จะไดข้ไมล่ตข้องรคับโทษอคันนล่คำกลคัวเพรคำะบคำป!

“ทข่านกษทตรริยห์ของพวกยริว ขอทรงพระเจรริญ!” จงฟฝังคคคำเยข้ยหยคันของทหคำรโรมคันเหลล่คำนคันี้น ไมล่ตข้องสงสคัย
เลยวล่คำพวกเขคำเชอที่อเรอที่องตล่คำงๆทบีที่เปป็นเทร็จเกบีที่ยวกคับพระเยซถู-ทบีที่วล่คำพระองคร์ทรงเปป็นลถูกนอกสมรส คนลวงโลก ผถูข้
พยคำกรณร์เทร็จ พวกเขคำกองสกุมคคคำเหยบียดหยคำมทคันี้งสลินี้นทบีที่พวกเขคำจะสรรหคำไดข้ลงบนพระองคร์กล่อนทบีที่พวกเขคำตรซง
พระองคร์ทบีที่กคำงเขนระหวล่คำงโจรสองคนในทบีที่สกุด! พวกเขคำเฆบีที่ยนตบีพระองคร์ดข้วยแสข้ของโรมทบีที่ทคคำใหข้ถซงตคำยไดข้ พวกเขคำ
เอคำมงกกุฎหนคำมสวมใหข้พระองคร์ซซที่งฉบีกเนอนี้อหนคังของพระองคร์ พวกเขคำเอคำเสอนี้อคลกุมแบบกษคัตรลิยร์มคำสวมใหข้พระองคร์
และคคคำนคับพระองคร์อยล่คำงลข้อเลบียนในฐคำนะกษคัตรลิยร์!

“และเขากก็ตบพระองคห์ดด้วยฝฝ่ามพอ” อลิสยคำหร์ 50:6 พยคำกรณร์เกบีที่ยวกคับกคำรเฆบีที่ยนพระเยซถู จนถซงกคำรตบ
พระองคร์ทบีที่ถถูกกลล่คำวถซงในทบีที่นบีนี้ดข้วย: “ขด้าพเจด้าหทนหลทงใหด้แกข่ผซูด้ททที่โบยตทขด้าพเจด้า และหทนแกด้มใหด้แกข่คนททที่ดขงเครา
ขด้าพเจด้าออก ขด้าพเจด้าไมข่หนทหนด้าจากความอายแกข่การถข่มนนี้ทาลายรด!”

อลิสยคำหร์ 53:2-5 กร็พยคำกรณร์เกบีที่ยวกคับเรอที่องนบีนี้เชล่นกคัน: “…เพรคำะทล่คำนจะเจรลิญขซนี้นตล่อพระพคักตรร์พระองคร์
อยล่คำงตข้นไมข้อล่อน และเหมออนรคำกแตกหนล่อมคำจคำกพอนี้นดลินแหข้ง ทล่คำนไมล่มบีรถูปรล่คำงหรออควคำมสวยงคำม และเมอที่อเรคำทคันี้ง
หลคำยจะมองทล่คำน ไมล่มบีควคำมงคำมทบีที่เรคำจะพซงปรคำรถนคำทล่คำน ทล่คำนไดข้ถถูกมนกุษยร์ดถูหมลิที่นและทอดทลินี้ง เปป็นคนทบีที่รคับ
ควคำมเศรข้คำโศกและคกุข้นเคยกคับควคำมระทมทกุกขร์ และดคังผถูข้หนซที่งซซที่งคนทนมองดถูไมล่ไดข้ ทล่คำนถถูกดถูหมลิที่น และเรคำทคันี้ง
หลคำยไมล่ไดข้นคับถออทล่คำน แนล่ทบีเดบียวทล่คำนไดข้แบกควคำมระทมทกุกขร์ของเรคำทคันี้งหลคำย และหอบควคำมเศรข้คำโศกของเรคำ
ไป กระนคันี้นเรคำทคันี้งหลคำยกร็ยคังถออวล่คำทล่คำนถถูกตบี คออพระเจข้คำทรงโบยตบีและขล่มใจ แตข่ทข่านถซูกบาดเจก็บเพราะความ
ละเมริดของเราทลันั้งหลาย ทข่านฟกชนี้ทาเพราะความชทที่วชด้าของเรา การตทสอนอทนททาใหด้เราททนี้งหลายปลอดภทยนทนี้นตก
แกข่ทข่าน ททที่ตด้องฟกชนี้ทานทนี้นกก็ใหด้เราหายดท”

ควคำมคลิดทบีที่มบีขบีดจคคำกคัดและอล่อนแอของเรคำไมล่มบีทคำงทบีที่จะเขข้คำใจควคำมหมคำยอคันครบถข้วนของสลิที่งทบีที่พระบกุตรผถูข้
เปปปี่ยมสกุขของพระเจข้คำ ผถูข้ทรงไมล่มบีบคำปและปรคำศจคำกตคคำหนลิ ไดข้ทรงทนทกุกขร์แทนเรคำเมอที่อพระองคร์ทรงแบกรคับกคำรตบี
สอนแหล่งสคันตลิสกุขของเรคำและทรงสถูข้ทนรอยเฆบีที่ยนเหลล่คำนคันี้นซซที่งทคคำใหข้เรคำหคำยดบี! ถข้คำเรคำไมล่สคำมคำรถตระหนคักถซงควคำม
เจร็บปวด ควคำมปวดรข้คำว ควคำมทกุกขร์ระทม และวลิบคัตลิอคันนล่คำกลคัวของนรกนลิรคันดรร์ทบีที่ลกุกไหมข้ดข้วยไฟและกคคำมะถคัน
ตลอดไปเปป็นนลิตยร์ เรคำกร็ไมล่มบีวคันทบีที่จะซคำบซซนี้งกคำงเขนนคันี้นไดข้อยล่คำงเตร็มทบีที่เลย หคำกเรคำอยคำกทรคำบ (แมข้เพบียงสคักเลร็ก
นข้อย) ถซงควคำมเพบียงพอของกคำรรคับโทษแทนของพระผถูข้ชล่วยใหข้รอด  เรคำกร็ตข้องตระหนคักวล่คำบคำปของเรคำสมควรไดข้
รคับโทษกคำรตกนรกเปป็นนลิตยร์ พรข้อมกคับควคำมเจร็บปวดรวดรข้คำวทกุกอยล่คำงทบีที่นลิรคันดรร์กคำลเชล่นนคันี้นจะถมทคับลงบนเรคำไดข้!
พระเยซถูครลิสตร์เจข้คำทรงถถูกตบตบีแทนเรคำ กคำรตบีพระองคร์คออควคำมรอดของเรคำ พระองคร์ทรงถถูกตบีเพอที่อทบีที่เรคำจะไดข้เปป็น
ไท

ขข้อ 4: “ปปลาตจขงออกไปอทกและกลข่าวแกข่คนททนี้งหลายวข่า “ดซูเถริด เราพาคนนทนี้ออกมาใหด้ทข่านททนี้งหลายเพพที่อ
ใหด้ทข่านรซูด้วข่า เราไมข่เหก็นวข่าเขามทความผริดสริที่งใดเลย”

“จขง” ชบีนี้ยข้อนกลคับไปยคังสลิที่งทบีที่ถถูกกลล่คำวในขข้อ 1 ถซง 3 กคำรสนทนคำสล่วนตคัวของเขคำกคับพระเยซถูทคคำใหข้ปปลคำต
เชอที่อวล่คำนคักโทษผถูข้นบีนี้ไมล่มบีควคำมผลิด วล่คำพระองคร์ไมล่ไดข้กระทคคำผลิดในเรอที่องใดเลย และวล่คำ “ไมข่มทความผริดในพระองคห์” 



นคักกคำรเมอองเจข้คำเลล่หร์คนนบีนี้รคับสคำรภคำพสคำมครคันี้งถซงควคำมไรข้ซซที่งควคำมผลิดของนคักโทษผถูข้นบีนี้ทบีที่ยอนอยถูล่ตล่อหนข้คำเขคำ ผมเชอที่อวล่คำ
ณ จกุดนบีนี้ของกคำรไตล่สวน ปปลคำตตคันี้งใจอยล่คำงเตร็มทบีที่วล่คำจะสล่งคอนพระเยซถูใหข้แกล่พวกยลิวและไมล่มบีอะไรเกบีที่ยวขข้องกคับคดบีนบีนี้
อบีก แตล่เมอที่อกคำรไตล่สวนดคคำเนลินตล่อไปและภคัยคกุกคคำมตล่คำงๆทบีที่มบีตล่อเกบียรตลิยศทคำงกคำรเมอองของเขคำเองเรลิที่มชคัดเจนมคำก
ขซนี้น ในทบีที่สกุดเขคำกร็ยอมตคำมคคคำขอของพวกยลิวและตคัดสลินลงโทษพระเยซถูใหข้ตคำยบนกคำงเขน

ผมเหร็นวล่คำมคันเปป็นเรอที่องทบีที่ผลิดธรรมดคำ ทบีที่คคคำประกคำศเรอที่องควคำมไรข้ซซที่งควคำมผลิดขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของ
เรคำไมล่ไดข้ถถูกกลล่คำวโดยชนชคำตลิของพระองคร์เอง แตล่โดยผถูข้ปกครองชคำวโรมคันทบีที่ไมล่นคับถออพระเจข้คำคนนบีนี้! คคคำกลล่คำวเชล่น
นคันี้นคงจะไมล่ใชล่เรอที่องทบีที่ผลิดธรรมดคำขนคำดนบีนี้หคำกมคันออกมคำจคำกสคำวกคนหนซที่งของพระองคร์ หรออจคำกหนซที่งในหข้คำพคันคน
ทบีที่หลิวนคันี้นทบีที่พระองคร์ไดข้ทรงเลบีนี้ยงขนมปฝังและปลคำเหลล่คำนคันี้น หรออจคำกคนใดคนหนซที่งทบีที่พระองคร์ทรงรคักษคำใหข้หคำย แตล่
แทนทบีที่จะเปป็นแบบนคันี้น มคันกลคับออกมคำจคำกชคำยผถูข้นบีนี้ทบีที่คคคำตคัดสลินลงโทษของเขคำอนกุญคำตใหข้พวกยลิวตรซงพระเมสสลิ
ยคำหร์ของพวกเขคำทบีที่กคำงเขนไดข้ คออองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำและพระผถูข้ชล่วยใหข้รอดของเรคำ

หคำกผมมบีโอกคำสไดข้กลล่คำวคทาพซูดแคข่เพทยงประโยคเดทยวแกล่คนทคันี้งโลก ผมคลิดวล่คำผมคงจะใสล่คคคำพถูดของปปลคำต
ไวข้ในคคคำพถูดของผมและตะโกนใหข้คนทคันี้งโลกไดข้ยลินวล่คำ “ผมไมข่พบความผริดใดๆในพระเยซผเลย!” พระองคร์ไดข้ทรง
กระทคคำบคำงสลิที่งเพอที่อผมทบีที่ไมล่มบีใครออที่นทคคำไดข้-พระองคห์ทรงชข่วยจริตวริญญาณของผมใหด้รอดแลด้ว พระองคร์ทรงกระทคคำ
บคำงสลิที่งเพอที่อผมทกุกวคันทบีที่ไมล่มบีใครออที่นสคำมคำรถทคคำไดข้-พระองคห์ทรงพริททกษห์รทกษาผมทกุกชคัที่วขณะ และพระองคร์ไมล่เพบียงไถล่
ผมใหข้พข้นจคำกโทษของบคำปแลข้วเทล่คำนคันี้น-พระองคร์ทรงชล่วยผมใหข้รอดแลข้วจคำกอทานาจของบคำปดข้วย ในอนคำคต
พระองคร์จะทรงกระทคคำบคำงสลิที่งอบีกเพอที่อผมทบีที่ไมล่มบีใครออที่นสคำมคำรถทคคำไดข้-พระองคร์กคคำลคังจคัดเตรบียมสถคำนทบีที่แหล่งหนซที่ง
สคคำหรคับผม และพระองคร์จะเสดร็จมคำอบีกทบีเพอที่อรคับผมไปอยถูล่กคับพระองคร์และจะประทคำนรล่คำงกคำยทบีที่ไดข้รคับสงล่คำรคำศบีใหข้
แกล่ผมซซที่งเหมออนกคับพระกคำยทบีที่ฟฟฟื้นคอนพระชนมร์แลข้วของพระองคร์เองซซที่งเปปปี่ยมสงล่คำรคำศบี (ยอหร์น 14:1-6; 1 ยอหร์น 
3:1-3) จคำกนคันี้นผมจะไดข้รคับกคำรปลดปลล่อยใหข้เปป็นไทจคำกการมทอยซูข่ของบคำป ใชล่แลข้วครคับ ผมคงจะตอที่นเตข้นยลินดบีสกุดๆ
ทบีที่ไดข้มบีโอกคำสตะโกนบอกคนทคันี้งโลกวล่คำ “ผมไมข่พบความผริดใดๆในพระเยซผเลย!”

เรคำไมล่ตข้องกคำรขข้อพระคคัมภบีรร์ใดๆเพอที่อพริสซูจนห์ควคำมไรข้ผลิดและควคำมไรข้บคำปของพระเยซถู ในฐคำนะพระบกุตร
ของพระเจข้คำ พระเจข้คำผถูข้ทรงรคับสภคำพมนกุษยร์ พระองคร์จะทรงเปป็นอยล่คำงออที่นไปไมล่ไดข้เลย-แตล่ผมอยคำกใหข้เรคำดถูขข้อพระ
คคคำเจร็ดตอนทบีที่ประกาศควคำมไรข้บคำปของพระองคร์และควคำมสมบถูรณร์แบบของพระองคร์ ถซงแมข้เรคำไมล่ตข้องกคำรขข้อ
พลิสถูจนร์เรอที่องอกุปนลิสคัยแบบพระเจข้คำของพระองคร์กร็ตคำม:

มททธริว 27:4:  หลคังจคำกยถูดคำสรถูข้ตคัววล่คำตนไดข้ทคคำอะไรลงไป เขคำกร็รข้องออกมคำวล่คำ “ขด้าพเจด้าไดด้ททาบาปททที่ไดด้
ทรยศโลหริตอทนบรริสตุทธริธิ์!”

ยอหห์น 18:38: ปปลคำตกลล่คำวแกล่พวกยลิวเหลล่คำนคันี้นวล่คำ “เราไมข่เหก็นคนนทนี้นมทความผริดแมด้แตข่นด้อย”
ยอหห์น 19:6: เมอที่อพวกยลิวรข้องตล่อไปวล่คำ “ตรซงเขคำเสบีย!” ปปลคำตกร็กลล่คำวแกล่พวกเขคำวล่คำ “พวกทล่คำนเอคำเขคำไป

ตรซงเองเถลิด เพราะเราไมข่เหก็นวข่าเขามทความผริดเลย!”
ลซูกา 23:14,15: ปปลคำตกลล่คำวแกล่พวกยลิววล่คำ “เรคำไดข้สอบถคำมตล่อหนข้คำทล่คำนทคันี้งหลคำย และไมข่เหก็นวข่าคนนทนี้มท

ความผริดในขข้อทบีที่ทล่คำนทคันี้งหลคำยฟป้องเขคำนคันี้น และเฮโรดกก็ไมข่เหก็นวข่าเขามทความผริดดด้วย เพราะเราไดด้สข่งพวกทข่านททนี้ง
หลายไปหาเฮโรด ดซูเถริด คนนทนี้ไมข่ไดด้ททาผริดอะไรซขที่งสมควรจะมทโทษถขงตาย”



ลซูกา 23:41: จคำกกคำงเขนนคันี้นโจรทบีที่สคคำนซกผลิดรข้องบอกเพอที่อนอคำชญคำกรของตน ซซที่งใกลข้ตคำยอยถูล่บนกคำงเขน
ทบีที่อยถูล่ตรงขข้คำมนคันี้นวล่คำ “เรคำกร็สมกคับโทษนคันี้นจรลิง เพรคำะเรคำไดข้รคับสมกคับกคำรทบีที่เรคำไดข้กระทคคำ แตข่ทข่านผซูด้นทนี้หาไดด้กระททา
ผริดประการใดไมข่!”

มททธริว 27:54: “บคัดนบีนี้ เมอที่อนคำยรข้อยและทหคำรทบีที่เฝป้คำพระเยซถูอยถูล่ดข้วยกคันไดข้เหร็นแผล่นดลินไหวและเหตกุกคำรณร์
เหลล่คำนคันี้นซซที่งบคังเกลิดขซนี้น กร็พคำกคันครคัที่นครข้คำมยลิที่งนคัก จซงพถูดกคันวล่คำ “แทด้จรริงทข่านผซูด้นทนี้เปป็นพระบบุตรของพระเจทา!”

ขข้อ 5: “พระเยซซูจขงเสดก็จออกมาทรงมงกตุฎททาดด้วยหนามและทรงเสพนี้อสทมข่วง และปปลาตกลข่าวแกข่เขาททนี้ง
หลายวข่า “ดซูคนนทนี้ซริ”

คคคำกรบีกทบีที่แปลเปป็น “ออกมคำ” ในขข้อนบีนี้และในขข้อถคัดไปมบีควคำมหมคำยตรงตคัววล่คำ “ขข้คำงนอก หรออภคำยนอก”
มคันเปป็นคคคำกรบีกเดบียวกคับทบีที่ถถูกใชข้ในมคัทธลิว 12:46 ทบีที่เรคำอล่คำนวล่คำ “ขณะทบีที่พระองคร์ยคังตรคัสกคับประชคำชนอยถูล่นคันี้น ดถูเถลิด 
มคำรดคำและพวกนข้องชคำยของพระองคร์พคำกคันมคำยอนอยถูล่ภายนอกประสงคร์จะสนทนคำกคับพระองคร์” มคันเปป็นคคคำกรบีก
เดบียวกคับทบีที่ถถูกใชข้ในวลิวรณร์ 22:14,15: “คนทคันี้งหลคำยทบีที่ประพฤตลิตคำมพระบคัญญคัตลิของพระองคร์กร็เปป็นสกุข เพอที่อวล่คำเขคำ
จะไดข้มบีสลิทธลิธิ์ในตข้นไมข้แหล่งชบีวลิต และเพอที่อเขคำจะไดข้เขข้คำไปในเมอองนคันี้นโดยทคำงประตถู ดข้วยวล่คำภายนอกนทนี้นมบีสกุนคัข คนใชข้
เวทมนตรร์ คนลล่วงประเวณบี ฆคำตกร คนไหวข้รถูปเคคำรพ คนใดทบีที่รคักและกระทคคำกคำรมกุสคำ”

“พระเยซซูจขงเสดก็จออกมาทรงมงกตุฎททาดด้วยหนามและทรงเสพนี้อสทมข่วง” คกุณเหร็นพระองคร์ขณะทบีที่พระองคร์
ทรงยอนอยถูล่ทบีที่นคัที่นไหม โดยทรงยอมจคคำนนตล่อเหลล่คำศคัตรถูของพระองคร์อยล่คำงอล่อนสกุภคำพ เปป็นตคัวตลกใหข้ประชคำชนดถู 
เปป็นผถูข้ทบีที่ถถูกเยข้ยหยคัน? พระองคร์ทรงสวมผข้คำคลกุมสบีมล่วงแหล่งกคำรลข้อเลบียน แผล่นหลคังของพระองคร์มบีเลออดไหลเพรคำะ
กคำรเฆบีที่ยนตบีอยล่คำงทคำรกุณ และพระโลหลิตทบีที่ไหลลงมคำตคำมพระพคักตรร์ของพระองคร์จคำกหนคำมเหลล่คำนคันี้นทบีที่ทลิที่มแทงคลินี้ว
ของพระองคร์ องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำแหล่งฟป้คำสวรรคร์และแผล่นดลินโลก กษคัตรลิยร์แหล่งสงล่คำรคำศบีผถูข้หคำใดเทบียบ ทรงเผชลิญหนข้คำ
กคับฝถูงชนทบีที่โหล่รข้องเยข้ยหยคันนคันี้น-และพระองคร์ทรงทคคำเชล่นนบีนี้เพอที่อเรา “เพรคำะทล่คำนทคันี้งหลคำยรถูข้จคักพระคกุณของพระเยซถู
ครลิสตร์องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำวล่คำ แมข้พระองคร์มคัที่งคคัที่ง พระองคร์กร็ยคังทรงยอมเปป็นคนยคำกจน เพรคำะเหร็นแกล่ทล่คำนทคันี้ง
หลคำยเพอที่อทล่คำนทคันี้งหลคำยจะไดข้เปป็นคนมคัที่งมบี เนอที่องจคำกควคำมยคำกจนของพระองคร์” (2 คร. 8:9)

“และปปลาตกลข่าวแกข่เขาททนี้งหลายวข่า “ดผคนนอีนั้ซวิ” ผถูข้รถูข้พระคคัมภบีรร์บคำงทล่คำนเสนอแนะวล่คำปปลคำตกลล่คำวถข้อยคคคำ
เหลล่คำนบีนี้ในกคำรดถูถถูกเหยบียดหยคำม-นคัที่นคออ “ดถูชคำยผถูข้นบีนี้ทบีที่พวกทล่คำนกลล่คำวหคำวล่คำตคันี้งตนเปป็นกษคัตรลิยร์สลิ! เหร็นไหมวล่คำเขคำเปป็น
คนทบีที่ชล่วยเหลออตคัวเองไมล่ไดข้และนล่คำสมเพชขนคำดไหน?” คนออที่นๆกร็เสนอแนะวล่คำเขคำพถูดจคำกหคัวใจทบีที่สงสคำรรคำวกคับวล่คำ
จะกลล่คำวแกล่พวกยลิวเหลล่คำนคันี้นวล่คำ “ดถูชคำยผถูข้นล่คำสงสคำรคนนบีนี้ทบีที่เลออดไหลโซมกคำยและปกปป้องตคัวเองไมล่ไดข้คนนบีนี้สลิทบีที่พวก
ทล่คำนอยคำกใหข้เรคำตรซงทบีที่กคำงเขน! เขคำยคังถถูกลงโทษไมล่พออบีกหรออ? ทคคำไมพวกทล่คำนถซงไมล่พอใจสคักทบีกคับสลิที่งทบีที่เรคำไดข้
กระทคคำแกล่เขคำแลข้ว?”

ผมเชอที่อวล่คำปปลคำตพถูดเพรคำะควคำมสงสคำร โดยเชอที่อเตร็มรข้อยเกบีที่ยวกคับควคำมไรข้ผลิดขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำและ
หคำทคำงทบีที่จะหลบีกเลบีที่ยงกคำรตคัดสลินโทษประหคำรชบีวลิตพระองคร์ แตล่เขคำขคำดควคำมกลข้คำในเรอที่องควคำมเชอที่อมคัที่นของเขคำ 
เขคำเปป็นคนขบีนี้ขลคำดเกลินไปและกลคัวเกลินไปวล่คำจะสถูญเสบียควคำมชอที่นชอบในหมถูล่พวกยลิวและผถูข้ปกครองชคำวโรมคันคน
ออที่นๆ



ขข้อ 6: “ฉะนทนี้นเมพที่อพวกปตุโรหริตใหญข่และพวกเจด้าหนด้าททที่ไดด้เหก็นพระองคห์ เขาททนี้งหลายรด้องอขงวข่า “ตรขงเขา
เสทย ตรขงเขาเสทย” ปปลาตกลข่าวแกข่เขาวข่า “พวกทข่านเอาเขาไปตรขงเองเถริด เพราะเราไมข่เหก็นวข่าเขามทความผริดเลย”

ปปลคำตผถูข้นล่คำสงสคำร! พวกยลิวเหลล่คำนคันี้นคงจะไมล่พอใจจนกวล่คำจะเหร็นพระเยซถูถถูกตรซงทบีที่กคำงเขน พวกเขคำมองดถู
ชคำยผถูข้นคันี้นทบีที่ยอนอยถูล่ตล่อหนข้คำพวกเขคำ-ภคำพทบีที่นล่คำสงสคำร-แตล่มคันไมล่ไดข้แตะตข้องใจของพวกเขคำเลย พวกเขคำไมล่รถูข้สซกรถูข้สคำ
อะไรทคันี้งนคันี้นนอกจคำกควคำมเกลบียดชคังทบีที่มบีใหข้แกล่พระองคร์

“เขาททนี้งหลายรด้องอขงวข่า “ตรขงเขาเสทย ตรขงเขาเสทย”” คกุณจะสคังเกตเหร็นวล่คำพวกปตุโรหริตใหญข่เปป็นผถูข้ทบีที่นคคำ
เสบียงรข้องขอใหข้ตรซงพระครลิสตร์ทบีที่กคำงเขน และพวกเจข้คำหนข้คำทบีที่กร็รล่วมวงดข้วย โดยรข้องขอโลหลิตของพระองคร์-และ
แนล่นอนวล่คำพวกประชคำชนกร็ทคคำตคำมผถูข้นคคำเหลล่คำนคันี้น มคันคออ “ศคำสนคำ” ทบีที่ไดข้ตรซงพระเยซถูทบีที่กคำงเขนนคันี้นเมอที่อเกออบสอง
พคันปปกล่อน และศคำสนคำกร็คงตรซงพระองคร์ทบีที่กคำงเขนวคันนบีนี้หคำกพระองคร์เสดร็จเขข้คำมคำในโลกโดยเทศนคำคคคำเทศนคำเดลิมทบีที่
พระองคร์ไดข้ทรงเทศนคำในตอนนคันี้น! ศคัตรถูทบีที่เขข้มแขร็งทบีที่สกุดของควคำมเชอที่อแบบครลิสเตบียนวคันนบีนี้คออ เหลล่คำผถูข้นคคำทคำงศคำสนคำ
ในตคคำแหนล่งสถูงๆทบีที่ปฏลิเสธคคคำสอนพอนี้นฐคำนตล่คำงๆแหล่งควคำมเชอที่อนคันี้นและกคำรดลใจดข้คำนถข้อยคคคำของพระคคัมภบีรร์

“พวกทข่านเอาเขาไปตรขงเองเถริด เพราะเราไมข่เหก็นวข่าเขามทความผริดเลย” กลล่คำวอบีกนคัยหนซที่ง ปปลคำตกลล่คำว
แกล่พวกยลิวเหลล่คำนคันี้นวล่คำ “ถข้คำพวกทล่คำนอยคำกใหข้ผถูข้ทบีที่ไรข้ควคำมผลิดคนนบีนี้ถถูกตรซงกคำงเขน พวกทข่านจงพคำเขคำไปและตรซง
เขคำเสบียทบีที่กคำงเขนเถลิด!”

ผมรคับรถูข้ไดข้ตรงนบีนี้วล่คำปปลคำตรถูข้สซกขยะแขยงฝถูงชนทบีที่ยอนอยถูล่ตล่อหนข้คำเขคำ เขคำตระหนคักถซงควคำมไรข้กฎหมคำยของ
พวกเขคำ เขคำรถูข้วล่คำพวกเขคำไมล่มบีเหตกุผลอคันชอบทบีที่จะตรซงกคำงเขนพระเยซถู และ “ทล่คำนรถูข้อยถูล่แลข้ววล่คำเขคำไดข้มอบพระองคร์
ไวข้ดข้วยควคำมอลิจฉคำ” (มธ. 27:18) (มคำระโก 15:10 กลล่คำววล่คำปปลคำตรถูข้วล่คำพวกปตุโรหริตใหญข่ไดข้มอบพระเยซถูไวข้เพรคำะ
ควคำมอลิจฉคำ) พวกยลิวเหลล่คำนคันี้นรคับสคำรภคำพไปแลข้ววล่คำพวกเขาไมล่สคำมคำรถประหคำรชบีวลิตพระเยซถูไดข้อยล่คำงถถูกกฎหมคำย
(ยอหร์น 18:31) และถซงแมข้ผถูข้วล่คำรคำชกคำรของโรมไดข้ไตล่สวนและซคักไซข้ไลล่เลบียงพระองคร์แลข้วและรคับสคำรภคำพไปแลข้ว
สคำมครคันี้งวล่คำเขคำไมล่พบควคำมผลิดใดในพระองคร์เลย พวกยลิวเหลล่คำนคันี้นกร็ยคังเรบียกรข้องตล่อไปใหข้เขคำตคัดสลินประหคำรชบีวลิต
พระเยซถู-โดยการตรขงกางเขน

ขข้อ 7: “พวกยริวตอบทข่านวข่า “พวกเรามทกฎหมาย และตามกฎหมายนทนี้นเขาควรจะตาย เพราะเขาไดด้ตทนี้ง
ตทวเปป็นพระบตุตรของพระเจด้า”

ขข้อกลล่คำวหคำทางการเมพองทบีที่ถถูกนคคำมคำใชข้ปรคักปรคคำพระเยซถูลข้มเหลวไปแลข้ว ดคังนคันี้นพวกปกุโรหลิตใหญล่จซงนคคำขข้อ
กลล่คำวหคำใหมข่มคำปรคักปรคคำพระองคร์ตอนนบีนี้ พระองคร์ไมล่ไดข้กระทคคำผลิดตล่อรคัฐบคำลโรมเลย และปปลคำตกร็ปฏลิเสธทบีที่จะปรคับ
โทษพระองคร์ดข้วยขข้อหคำทคำงกคำรเมอองใดๆ ดคังนคันี้นพวกยลิวจซงกลล่คำวโทษพระเยซถูวล่คำพถูดหมลิที่นประมคำท พวกเขคำกลล่คำว
วล่คำพระองคร์ไดข้กระทคคำผลิดตล่อกฎหมคำยของพวกเขคำ ดถูเหมออนวล่คำพวกเขคำเพลิกเฉยขข้อเสนอแนะของปปลคำตทบีที่ใหข้พวก
เขาพคำตคัวพระเยซถูไปและตรซงกคำงเขนพระองคร์ และเนอที่องจคำกผถูข้วล่คำรคำชกคำรของโรมไดข้ปฏลิเสธทบีที่จะปรคับโทษนคักโทษ
ผถูข้นบีนี้ในฐคำนะผถูข้กระทคคำผลิดทคำงกคำรเมอองและศคัตรถูคนหนซที่งของโรม บคัดนบีนี้พวกเขคำกลล่คำวหคำพระองคร์วล่คำหมลิที่นประมคำท
พระเจข้คำและกฎหมคำยของพวกยลิว พวกเขคำกลล่คำววล่คำ “เขาไดด้ตทนี้งตทวเปป็นพระบตุตรของพระเจด้า”-และตคำมกฎหมคำย
ของพวกยลิว นคัที่นทคคำใหข้พระองคร์เปป็นคนพถูดหมลิที่นประมคำท กคำรพถูดหมลิที่นประมคำทมบีโทษถซงตคำย



เมอที่อพวกยลิวเหลล่คำนคันี้นอข้คำงอลิงถซง “กฎหมคำย” ของพวกเขคำ พวกเขคำกร็นล่คำจะกคคำลคังคลิดถซงเลวบีนลิตลิ 24:16: “ผถูข้
ใดทบีที่เหยบียดหยคำมพระนคำมของพระเยโฮวคำหร์จะตข้องถถูกโทษถซงตคำยเปป็นแนล่ และใหข้ชกุมนกุมชนทคันี้งหมดเอคำหลินขวข้คำง
เขคำ คนตล่คำงดข้คำวหรออชคำวเมอองกร็ดบี เมอที่อเขคำเหยบียดหยคำมพระนคำมของพระเยโฮวคำหร์ จะตข้องถถูกโทษถซงตคำย” พวก
ยลิวเหลล่คำนคันี้นกคคำลคังเรบียกรข้องใหข้ปปลคำตประหคำรชบีวลิตพระเยซถูเพรคำะวล่คำพระองคร์ไดข้หมริที่นประมาท “กฎหมาย” ของ
พวกเขา และถซงกระนคันี้นพวกเขคำเองกร็ไมล่ไดข้เคคำรพกฎหมคำยของตน เพรคำะวล่คำภคำยใตข้กฎหมคำยของยลิว กคำร
ประหคำรชบีวลิตตข้องกระทคคำโดยการเอาหรินขวด้าง แตล่คกุณจะสคังเกตเหร็นวล่คำพวกเขคำไมล่ไดข้เรบียกรข้องใหข้เอคำหลินขวข้คำงพระ
เยซถู พวกเขคำเรบียกรข้องใหข้ตรขงกางเขนพระองคร์ พวกเขคำเปป็นคนหนข้คำซอที่อใจคดในทบีที่นบีนี้ เหมออนกคับทบีที่พวกเขคำไดข้เปป็นมคำ
ตลอดกคำรไตล่สวนแบบลข้อเลบียนและกคำรปรคับโทษพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำ

พวกยลิวเหลล่คำนคันี้นนคคำขด้อกลข่าวหาเจก็ดขด้อมคำปรคักปรคคำพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำ:
พวกเขคำกลล่คำวหคำพระองคร์วล่คำขถูล่วล่คำจะททาลายพระวริหารของพวกเขา: “ในทบีที่สกุดกร็มบีพยคำนเทร็จสองคนมคำ 

กลล่คำววล่คำ “คนนบีนี้ไดข้วล่คำ ‘เรคำสคำมคำรถจะทคคำลคำยพระวลิหคำรของพระเจข้คำ และจะสรข้คำงขซนี้นใหมล่ในสคำมวคัน’” (มธ. 
26:60,61)

พวกเขคำกลล่คำวหคำพระองคร์วล่คำเปป็นผซูด้รด้าย: “ปปลคำตจซงออกมคำหคำเขคำเหลล่คำนคันี้นแลข้วถคำมวล่คำ “พวกทล่คำนมบีเรอที่อง
อะไรมคำฟป้องคนนบีนี้” เขคำตอบทล่คำนวล่คำ “ถข้คำเขคำไมล่ใชล่ผถูข้รข้คำย พวกขข้คำพเจข้คำกร็จะไมล่มอบเขคำไวข้กคับทล่คำน” (ยอหร์น 
18:29,30)

พวกเขคำกลล่คำววล่คำพระองคห์ไดด้ยตุยงประชาชาตรินทนี้น: “และเขคำเรลิที่มฟป้องพระองคร์วล่คำ “เรคำไดข้พบคนนบีนี้ยกุยง
ชนชคำตลิของเรคำ...” (ลถูกคำ 23:2)

พวกเขคำกลล่คำววล่คำพระองคร์ทรงตข่อตด้านการเสทยสข่วยใหด้ซทซารห์: “เรคำไดข้พบคนนบีนี้...หข้คำมมลิใหข้สล่งสล่วยแกล่ซบีซคำรร์ 
และวล่คำตคัวเองเปป็นพระครลิสตร์กษคัตรลิยร์องคร์หนซที่ง” (ลถูกคำ 23:2) 

พวกเขคำกลล่คำวหคำพระองคร์วล่คำยตุยงประชาชน-ซซที่งแนล่นอนวล่คำจะทคคำใหข้เกลิดกคำรลกุกฮออตล่อสถูข้โรม: “คนนบีนี้ยกุยง
พลเมอองใหข้วกุล่นวคำย และสคัที่งสอนทคัที่วตลอดยถูเดบีย ตคันี้งแตล่กคำลลิลบีจนถซงทบีที่นบีที่” (ลถูกคำ 23:5)

พวกเขคำกลล่คำวหคำพระองคร์วล่คำตทนี้งตนเปป็นกษทตรริยห์: “เรคำไดข้พบคนนบีนี้...วล่คำตคัวเองเปป็นพระครลิสตร์กษคัตรลิยร์องคร์
หนซที่ง” (ลก. 23:2)

พวกเขคำกลล่คำววล่คำพระองคร์ตทนี้งตนเปป็นพระบตุตรของพระเจด้า: “ปปลคำตกลล่คำวแกล่เขคำวล่คำ “พวกทล่คำนเอคำเขคำไป
ตรซงเองเถลิด เพรคำะเรคำไมล่เหร็นวล่คำเขคำมบีควคำมผลิดเลย” พวกยลิวตอบทล่คำนวล่คำ “พวกเรคำมบีกฎหมคำย และตคำมกฎหมคำย
นคันี้นเขคำควรจะตคำย เพรคำะเขคำไดข้ตคันี้งตคัวเปป็นพระบกุตรของพระเจข้คำ” (ยอหร์น 19:6,7)

ขข้อ 8 และ 9: “ฉะนทนี้นครทนี้นปปลาตไดด้ยรินดทงนทนี้น ทข่านกก็ตกใจกลทวมากขขนี้น ทข่านเขด้าไปในศาลปรทโทเรทยมอทก
และทซูลพระเยซซูวข่า “ทข่านมาจากไหน” แตข่พระเยซซูมริไดด้ตรทสตอบประการใด”

“ครทนี้นปปลาตไดด้ยรินดทงนทนี้น ทข่านกก็ตกใจกลทวมากขขนี้น” มบีกคำรตบีควคำมหลคำกหลคำยแบบเกบีที่ยวกคับควคำมกลคัวของ
ปปลคำต บข้คำงกร็เสนอแนะวล่คำเขคำกลคัวพวกยลิว บข้คำงกร็เสนอแนะวล่คำเขคำกลคัววล่คำจะไมล่สคำมคำรถชล่วยพระเยซถูใหข้พข้นจคำกกคำร
ถถูกตรซงกคำงเขนไดข้ กระนคันี้นคนออที่นๆกร็เชอที่อวล่คำเขคำกลคัวกคำรตคัดสลินใจผลิด-ไมล่วล่คำจะโดยกคำรตรซงกคำงเขนพระเยซถูหรออโดย
กคำรอนกุญคำตใหข้พระองคร์เปป็นอลิสระ สล่วนตคัวแลข้วผมเชอที่อวล่คำคคคำกลล่คำวตรงนบีนี้เนข้นคคคำวล่คำ “ฉะนทนี้น” ซซที่งชบีนี้ยข้อนกลคับไปยคัง



ขข้อพระคคคำกล่อนหนข้คำทบีที่พวกยลิวประกคำศวล่คำ “เขคำไดข้ตคันี้งตคัวเปป็นพระบตุตรของพระเจด้า” ผมเชอที่อวล่คำนบีที่คออสลิที่งทบีที่ทคคำใหข้ปป
ลคำตตกใจกลคัว ทบีที่เขคำ “ตกใจกลทวมากขถึนั้น” นคันี้นบล่งบอกวล่คำเขคำไมล่ไดข้กลคัว ณ ตอนนทนี้เทข่านทนี้น แตล่เขคำกลคัวมคำกล่อนหนข้คำ
นบีนี้แลข้วและบคัดนบีนี้เขคำกร็เรลิที่มกลคัวยริที่งกวข่าเดริมเสบียอบีก

ผมเชอที่อวล่คำปปลคำตเชอที่อสนลิทใจมคำตคันี้งแตล่ตข้นวล่คำพระเยซถูไมล่ใชล่คนธรรมดคำๆ ผมคลิดวล่คำเขคำมบีควคำมกลคัวอยถูล่ในใจ
ของเขคำ และเมอที่อเขคำเรบียนรถูข้มคำกขซนี้นเรอที่อยๆเกบีที่ยวกคับนคักโทษผถูข้นบีนี้ ควคำมกลคัวของเขคำกร็ทวบีควคำมรกุนแรงมคำกขซนี้น ไมล่ตข้อง
สงสคัยเลยวล่คำปปลคำตเคยเหร็นอคำชญคำกรมากมายทบีที่ถถูกปรคับโทษและถถูกประหคำรชบีวลิต-บข้คำงกร็มบีควคำมผลิด บข้คำงกร็ไมล่มบี
ควคำมผลิดและถถูกกลล่คำวหคำอยล่คำงเปป็นเทร็จ แตล่เขคำไมล่เคยไตล่สวนนคักโทษคนออที่นใดทบีที่เหมออนอยล่คำงชายผซูด้นทนี้เลย นอกจคำก
นบีนี้ ผมไมล่สงสคัยเลยวล่คำคคคำเตออนอคันจรลิงจคังทบีที่ปปลคำตไดข้รคับจคำกภรรยคำของเขคำ (มธ. 27:19) ทคคำใหข้เขคำคลิดหนคัก และ
บคัดนบีนี้พวกยลิวกร็กคคำลคังบอกเขคำวล่คำบกุคคลทบีที่ไมล่ธรรมดคำผถูข้นบีนี้เรบียกตคัวเองวล่คำ “พระบตุตรของพระเจด้า” ไมล่แปลกทบีที่ปปลคำต 
“ตกใจกลทวมากขขนี้น!”

“ทข่านมาจากไหน?” มคันมบีนคัยสคคำคคัญและควรหมคำยเหตกุไวข้ทบีที่ปปลคำตไมล่ไดข้ถคำมวล่คำ “ทล่คำนเปป็นใคร?” เขคำไมล่
ไดข้ถคำมดข้วยวล่คำ “ทข่านเปป็นพระบกุตรของพระเจข้คำหรออ?” เขคำถคำมวล่คำ “ทข่านมาจากไหน?” และเหร็นไดข้ชคัดวล่คำปปลคำตไมล่
ไดข้หมคำยถซงแหลข่งททที่มาแบบมนตุษยห์ของพระเยซถู เขคำสล่งพระองคร์ไปหคำเฮโรดแลข้วในฐคำนะชคำวแควข้นกคำลลิลบีคนหนซที่ง
(ลถูกคำ 23:5-7) และแนล่นอนวล่คำเขคำเคยไดข้ยลินเรอที่องกคำรอคัศจรรยร์ตล่คำงๆและกคำรงคำนตล่คำงๆทบีที่องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำ
ไดข้ทรงกระทคคำ “ทคัที่วแควข้นยถูเดบีย” ผมปฝักใจเชอที่อวล่คำคคคำถคำมของเขคำไมล่ไดข้ถถูกถคำมเพรคำะควคำมอยคำกรถูข้ แตล่เปป็นเพรคำะ
เขคำ “ตกใจกลคัวมคำกขซนี้น” ตล่คำงหคำก เขคำงงและลคคำบคำกใจ เขคำแคล่ไมล่อคำจเขข้คำใจทกุกสลิที่งทบีที่กคคำลคังเกลิดขซนี้นในทบีที่นบีนี้ บคำงทบีเขคำ
ถคำมตคัวเองวล่คำ “จะเปป็นอยล่คำงไรหคำกชคำยผถูข้นบีนี้มาจากเบคืนั้องบนจรลิงๆ? จะเปป็นอยล่คำงไรหคำกเขคำเปป็นพระเจข้คำองคร์หนซที่ง
จรลิงๆ?” และดข้วยคคคำถคำมเหลล่คำนบีนี้ทบีที่วนเวบียนอยถูล่ในหคัวของเขคำ ปปลคำตจซงนคคำตคัวพระเยซถูเขข้คำไปในศคำลปรบีโทเรบียมอบีก-
ไมล่ตข้องสงสคัยเลยวล่คำเขคำหวคังวล่คำพระองคร์อคำจเปปิดเผยบคำงสลิที่งเกบีที่ยวกคับพระองคร์เองทบีที่จะทคคำใหข้ผถูข้วล่คำรคำชกคำรสคำมคำรถมบี
จกุดยอนทบีที่ชคัดเจนและชล่วยพระองคร์ใหข้พข้นจคำกมออของฝถูงชนทบีที่อยคำกจะฆล่คำพระองคร์ซซที่งรอคอยอยถูล่นอกคฤหคำสนร์ไดข้ ดคัง
นคันี้นเขคำจซงถคำมพระองคร์เปป็นกคำรสล่วนตคัววล่คำ “ทล่คำนมคำจคำกไหน?”

“แตว่พระเยซผมวิไดทตรลัสตอบประการใด!” พระเยซถูทรงตอบปปลคำตไปกล่อนหนข้คำนบีนี้แลข้ว นบีที่เปป็นคคคำถคำมทบีที่หก
ทบีที่ผถูข้วล่คำรคำชกคำรไดข้ถคำมพระองคร์ ในบททบีที่ 18 ขข้อ 33 เขคำไดข้ถคำมวล่คำ “ทข่านเปป็นกษทตรริยห์ของพวกยริวหรพอ” ในบททบีที่ 
18 ขข้อ 35   เขคำไดข้ถคำมวล่คำ “เราเปป็นยริวหรพอ” และ “ทข่านททาผริดอะไร” ในบททบีที่ 18 ขข้อ 37 เขคำถคำมวล่คำ “ถด้าเชข่น
นทนี้นทข่านเปป็นกษทตรริยห์หรพอ” และในบททบีที่ 18 ขข้อ 38 เขคำถคำมวล่คำ “ความจรริงคพออะไร” สคคำหรคับคคคำถคำมเหลล่คำนบีนี้ทกุกขข้อ
พระเยซถูทรงใหข้คคคำตอบ แตล่บคัดนบีนี้เมอที่อปปลคำตถคำมวล่คำ “ทล่คำนมคำจคำกไหน” พระองคห์ไมข่ทรงใหด้คทาตอบอะไรเขาเลย

ควคำมเงบียบขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ ณ จกุดนบีนี้พลิสถูจนร์วล่คำคคคำถคำมของปปลคำตไมล่สมควรไดข้รคับคคคำตอบ เขคำไมล่ไดข้
ปรคำรถนคำทบีที่จะทรคำบเรอที่องนบีนี้เพรคำะเหร็นแกล่จลิตวลิญญคำณของเขคำเอง หคำกเขคำจรลิงใจโดยปรคำรถนคำทบีที่จะรถูข้จคักพระเยซถู
ในฐคำนะพระผถูข้ชล่วยใหข้รอดของเขคำเอง เขคำกร็คงจะไดข้รคับคคคำตอบไปแลข้ว เพรคำะวล่คำพระเยซถูไมล่เคยปปิดประตถูแหล่ง
ควคำมรอดใสล่ผถูข้ใด ณ เวลคำใดเลย สคคำหรคับผมแลข้ว ควคำมเงบียบของพระองคร์เปป็นพยคำนรคับรองวล่คำพระองคร์ทรงรถูข้วล่คำปป
ลคำตกคคำลคังหคำทคำงออกจคำกภคำวะตคัดสลินใจลคคำบคำกของเขคำ มคำกกวล่คำจะเปป็นกคำรแสวงหคำทคำงแหล่งควคำมรอด เขคำไดข้
ประกคำศไปแลข้ววล่คำนคักโทษผถูข้นบีนี้ไมล่มบีควคำมผลิด เขคำประกคำศซนี้คคำแลข้วซนี้คคำอบีกวล่คำเขคำไมล่พบควคำมผลิดในพระองคร์เลย และ



เขคำกร็จงใจเมลินคคคำเตออนจคำกภรรยคำของเขคำทบีที่วล่คำเขคำไมล่ควรยกุล่งเกบีที่ยวอะไรกคับ “ผถูข้ชอบธรรมคนนคันี้น” เขคำยคังถคำมไป
แลข้วดข้วยวล่คำ “ควคำมจรลิงคอออะไร”-แตล่เขคำกร็ไมล่รอฟฝังคคคำตอบ เขคำผลคักไสใจวลินลิจฉคัยผลิดชอบของตคัวเองและสคัที่งใหข้โบย
ตบีพระเยซถู โดยยอมใหข้พระองคร์ถถูกดถูหมลิที่นเหยบียดหยคำมและถถูกปฏลิบคัตลิอยล่คำงทคำรกุณ แลข้วทคคำไมพระเยซถูถซงควรบอก
เขคำดข้วยเลล่คำวล่คำพระองคร์ทรงมคำจคำกไหน? กคำรกระทคคำตล่คำงๆของปปลคำตเรอที่อยมคำจนถซงตอนนบีนี้ทคคำใหข้เขคำไมล่มบีสลิทธลิธิ์ใดๆ
แลข้วทบีที่จะไดข้รคับกคำรเปปิดเผยเพลิที่มเตลิมเกบีที่ยวกคับนคักโทษทบีที่ไมล่ธรรมดคำทบีที่สกุดผถูข้นบีนี้ “บกุคคลทบีที่ถถูกตคักเตออนบล่อยๆ แตล่ยคังแขร็ง
คอ ประเดบีดี๋ยวจะถถูกทคคำลคำย จซงรคักษคำไมล่ไดข้” (สภษ. 29:1)

ขข้อ 10: “ปปลาตจขงทซูลพระองคห์วข่า “ทข่านจะไมข่พซูดกทบเราหรพอ ทข่านไมข่รซูด้หรพอวข่าเรามทอทานาจททที่จะตรขงทข่าน
ททที่กางเขน และมทอทานาจททที่จะปลข่อยทข่านไดด้”

ปปลคำตชลินกคับกคำรทบีที่พวกนคักโทษหมอบกรคำบลงตล่อหนข้คำเขคำและอข้อนวอน โดยยอมทคคำอะไรไดข้ทคันี้งนคันี้นเพอที่อทบีที่
จะไดข้รคับควคำมกรกุณคำจคำกเขคำ ควคำมเงบียบของชคำยผถูข้นบีนี้เปป็นประสบกคำรณร์ใหมล่สคคำหรคับเขคำ และเขคำทคันี้งโมโหและ
ประหลคำดใจ

“ทข่านไมข่รซูด้หรพอวข่าเรามทอทานาจททที่จะตรขงทข่านททที่กางเขน และมทอทานาจททที่จะปลข่อยทข่านไดด้” คคคำกรบีกตรงนบีนี้ทบีที่
แปลเปป็น “อคคำนคำจ” อคำจแปลไดข้วล่คำ “สลิทธลิอคคำนคำจหรอออคคำนคำจทบีที่ไดข้รคับมอบหมคำย” ปปลคำตอวดอข้คำงอทานาจของตน-
แตล่เขคำเปป็นคนขบีนี้ขลคำด กลคัวซบีซคำรร์ กลคัวพวกยลิว กลคัวทบีที่จะขคัดขอนควคำมเหร็นของคนสล่วนใหญล่ เขคำอยคำกเอคำใจพวกยลิว
เขคำอยคำกเอคำใจซบีซคำรร์ และในขณะเดบียวกคันเขคำกร็อยคำกหคำยรถูข้สซกผลิดและโยนควคำมรคับผลิดชอบเรอที่องกคำรตรซงกคำงเขน
พระเยซถูไปใหข้คนออที่น เขคำมทอคคำนคำจทบีที่จะปลล่อยตคัวพระเยซถู แตล่เขคำกร็กลคัวทบีที่จะใชด้อคคำนคำจนคันี้น อยล่คำงไรกร็ตคำม เขคำกร็
กคคำลคังพยคำยคำมทคคำใหข้นคักโทษพระองคร์นบีนี้เชอที่อวล่คำมคันเปป็นเรอที่องโงล่เขลคำทบีที่จะปฏลิเสธทบีที่จะตอบคคคำถคำมตล่คำงๆของเขคำ

ขข้อ 11: “พระเยซซูตรทสตอบวข่า “ทข่านจะมทอทานาจเหนพอเราไมข่ไดด้ นอกจากจะประทานจากเบพนี้องบนใหด้
แกข่ทข่าน เหตตุฉะนทนี้นผซูด้ททที่มอบเราไวด้กทบทข่านจขงมทความผริดบาปมากกวข่าทข่าน”

พระเยซถูจะทรงทคคำใหข้ลลินี้นของปปลคำตเปป็นอคัมพคำตเลยกร็ไดข้เมอที่อเขคำพถูดถข้อยคคคำทบีที่โอหคังและอวดดบีในขข้อ 10 
พระองคร์จะทรงทคคำใหข้หคัวใจชคัที่วๆของเขคำหยกุดเตข้นเลยกร็ไดข้ ซซที่งจะทคคำใหข้เขคำตกนรกเดบีดี๋ยวนคันี้นเลย แตล่พระองคร์กร็ไมล่
ทรงใชข้อคคำนคำจแบบพระเจข้คำของพระองคร์ตล่อเขคำเลย พระองคร์ทรงตอบอยล่คำงใจเยร็นวล่คำ “ทข่านจะมทอทานาจเหนพอเรา
ไมว่ไดท นอกจากจะประทานจากเบมืนั้องบนใหด้แกข่ทข่าน”

ในคคคำตอบของพระองคร์ พระเยซถูทรงถวคำยเกบียรตลิพระนคำมของพระบลิดคำ ทรงตคคำหนลิปปลคำต และในขณะ
เดบียวกคันกร็ทรงใหข้คคคำพยคำนแบบเปป็นทคำงกคำรเกบีที่ยวกคับตคัวตนของพระองคร์เองและควคำมสคัมพคันธร์ของพระองคร์ทบีที่มบีตล่อ
พระเจข้คำพระบลิดคำ พระองคร์ทรงรคับรถูข้อคคำนคำจของปปลคำต-แตล่ไมล่ใชล่ในแบบทบีที่ปปลคำตคคำดหวคังใหข้มคันถถูกรคับรถูข้ พระเยซถูทรง
หมคำยถซงอคคำนคำจทบีที่มคำจคำกเบอนี้องบน อคคำนคำจทบีที่ถถูกจคคำกคัดตคำมชอบพระทคัยของพระเจข้คำและไมล่ใชล่ตคำมควคำมปรคำรถนคำ
ของมนกุษยร์

กลล่คำวอบีกนคัยหนซที่ง สลิที่งใดกร็ตคำมทบีที่ปปลคำตกระทคคำตล่อพระเยซถูกร็จะไดข้รคับอนกุญคำตโดยอคคำนคำจของพระเจข้คำผถูข้ทรง
มหลิทธลิฤทธลิธิ์ เพรคำะวล่คำพระองคร์ผถูข้เดบียวทรงมบีอคคำนคำจสลิทธลิธิ์ขคำดและทรงอคคำนคำจสถูงสกุด ปปลคำตคงจะเขข้คำใจอคคำนคำจนบีนี้ไดข้
นข้อยกวล่คำ และเขคำจซงมบีควคำมผลิดนข้อยกวล่คำพวกยลิวเหลล่คำนคันี้นทบีที่รถูข้วล่คำอคคำนคำจทคันี้งสลินี้นมคำจคำกพระเจข้คำ ในพระรคำชบคัญญคัตลิ 
32:39-42 พระเจข้คำทรงประกคำศวล่คำ: “จงดถูเถลิด ตคัวเรคำ คออเรคำนบีที่แหละเปป็นผถูข้นคันี้น นอกจคำกเรคำไมล่มบีพระเจข้คำออที่นใด เรคำ



ฆล่คำใหข้ตคำย และเรคำกร็ใหข้มบีชบีวลิตอยถูล่ เรคำทคคำใหข้บคำดเจร็บ และเรคำกร็รคักษคำใหข้หคำย ไมล่มบีผถูข้ใดจะชล่วยใหข้พข้นมออเรคำไดข้ เพรคำะ
เรคำชถูมออขซนี้นถซงสวรรคร์ และปฏลิญคำณวล่คำ ดคังทบีที่เรคำดคคำรงอยถูล่เปป็นนลิตยร์ ถข้คำเรคำลคับดคำบอคันวคำววคับของเรคำ และมออของเรคำ
ยซดกคำรพลิพคำกษคำไวข้ เรคำจะแกข้แคข้นศคัตรถูของเรคำ และตอบแทนผถูข้ทบีที่เกลบียดเรคำ เรคำจะใหข้ลถูกธนถูของเรคำเมคำโลหลิต และ
ดคำบของเรคำจะกลินเนอนี้อหนคัง ดข้วยโลหลิตของผถูข้ทบีที่ถถูกฆล่คำและของเชลย ตคันี้งแตล่เรลิที่มแกข้แคข้นตล่อศคัตรถู”’

ปปลคำตและพวกยลิวเหลล่คำนคันี้นเปป็นเพบียงเครอที่องมออในพระหคัตถร์ของพระเจข้คำผถูข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ และอคคำนคำจของ
พระองคร์กร็สคำมคำรถทคคำลคำยลข้คำงพวกเขคำไดข้ในชคัที่วเสบีนี้ยววลินคำทบี แตล่เนอที่องจคำกมบีกคคำหนดไวข้ลล่วงหนข้คำแลข้วกล่อนกคำรวคำง
รคำกฐคำนของโลกวล่คำพระเมษโปดกผถูข้ไรข้ตคคำหนลิและไรข้บคำปของพระเจข้คำจะทรงชคคำระรคำคคำนคันี้นและซอนี้อกคำรไถล่สคคำหรคับ
คนบคำปทคันี้งหลคำย พระเจข้คำจซงทรงอนกุญคำตใหข้พวกยลิวเหลล่คำนคันี้นและปปลคำตกระทคคำยที่คคำยบีกคับพระเยซถูไดข้ตคำมใจชอบ ณ 
เวลคำทบีที่ถถูกกคคำหนดไวข้แลข้วในแผนกคำรนลิรคันดรร์ของพระองคร์

พระเยซถูทรงรคับรถูข้สลิทธลิอคคำนคำจของปปลคำตเหมออนกคับทบีที่พระองคร์ทรงยอมรคับศคำลแพล่งทคันี้งหลคำยในสมคัยของ
พระองคร์ พระองคร์ทรงเคคำรพกฎหมคำย แมข้จนกระทคัที่งถซงทบีที่สกุดปลคำยแหล่งชบีวลิตฝฝ่คำยโลกของพระองคร์ พระองคร์ไมล่ไดข้
ปฏลิเสธอคคำนคำจของโรมทบีที่มบีเหนออพวกยลิว แตล่พระองคร์ทรงยพนกรานวล่คำแมข้แตล่อคคำนคำจนคันี้นกร็มคำจคำกเบอนี้องบน

ภคำยใตข้กคำรทรงนคคำอคัครทถูตเปคำโลเขบียนวล่คำ “ทกุกคนจงยอมอยถูล่ใตข้บคังคคับของผถูข้ทบีที่มบีอคคำนคำจ เพรคำะวล่คำไมข่มท
อคคำนคำจใดเลยทบีที่มลิไดข้มคำจคำกพระเจข้คำ และผถูข้ทบีที่ทรงอคคำนคำจนคันี้นพระเจด้าทรงแตข่งตทนี้งขขนี้น” (รม. 13:1) และในสกุภคำษลิต 
8:15,16 เรคำอล่คำนวล่คำ “โดยเรคำนบีที่แหละกษคัตรลิยร์จซงปกครอง และผถูข้ครอบครองจซงตรคำกฎหมคำยทบีที่ยกุตลิธรรม โดยเรคำนบีที่
แหละเจข้คำนคำยและขกุนนคำงไดข้ครอบครอง คออบรรดคำผถูข้พลิพคำกษคำของแผล่นดลินโลก”

“ผซูด้ททที่มอบเราไวด้กทบทข่านจขงมทความผริดบาปมากกวข่าทข่าน” ในลถูกคำ 22:22 พระเยซถูตรคัสวล่คำ “เพรคำะบกุตร
มนกุษยร์จะเสดร็จไปเหมออนไดข้ทรงดคคำรลิไวข้แตล่กล่อนแลข้ว แตข่วริบทตริแกข่ผซูด้นทนี้นททที่ทรยศพระองคห์!” พระดคคำรลิลล่วงหนข้คำทคันี้งหลคำย
ของพระเจข้คำ (1 ปต. 1:18-20) ไมล่ยกเลลิกบคำปและควคำมผลิดของมนกุษยร์ทบีที่กระททาตามพระดคคำรลิของพระองคร์ ขข้อเทร็จ
จรลิงนบีนี้ถถูกเปปิดเผยอยล่คำงชคัดเจนในขข้อพระคคคำตอนทบีที่เพลิที่งยกมคำจคำกลถูกคำ

ในโรม 9:17-24 เรคำอล่คำนวล่คำ: “เพรคำะมบีขข้อพระคคัมภบีรร์ทบีที่กลล่คำวแกล่ฟคำโรหร์วล่คำ ‘เพรคำะเหตกุนบีนี้เองเรคำใหข้เจข้คำมบี
ตคคำแหนล่งสถูง กร็เพอที่อจะแสดงฤทธคำนกุภคำพของเรคำโดยเจข้คำและเพอที่อใหข้นคำมของเรคำถถูกประกคำศออกไปทคัที่วโลก’ เหตกุ
ฉะนคันี้นพระองคร์จะทรงพระกรกุณคำแกล่ผถูข้ใด กร็จะทรงพระกรกุณคำผถูข้นคันี้น และพระองคร์จะทรงใหข้ผถูข้ใดมบีใจแขร็งกระดข้คำง กร็
จะทรงใหข้ผถูข้นคันี้นมบีใจแขร็งกระดข้คำง แลข้วทล่คำนกร็จะกลล่คำวแกล่ขข้คำพเจข้คำวล่คำ “ถข้คำเชล่นนคันี้น ทคคำไมพระองคร์จซงยคังทรงตลิเตบียน 
เพรคำะวล่คำผถูข้ใดจะขคัดขอนพระทคัยของพระองคร์ไดข้” โอ มนกุษยร์เออ๋ย ดถูกล่อน ทล่คำนคออผถูข้ใดเลล่คำซซที่งทล่คำนจะโตข้ตอบกคับ
พระเจข้คำไดข้ สลิที่งซซที่งถถูกทคคำขซนี้นแลข้วนคันี้นจะกลคับวล่คำแกล่ผถูข้ทคคำไดข้หรออวล่คำ “ทล่คำนไดข้กระทคคำขข้คำพเจข้คำอยล่คำงนบีนี้ทคคำไม” สล่วนชล่คำง
ปฝัฟื้นหมข้อ ไมล่มบีสลิทธลิธิ์ทบีที่จะเอคำดลินกข้อนเดบียวกคันมคำปฝัฟื้นเปป็นภคำชนะอคันมบีเกบียรตลิอคันหนซที่ง และภคำชนะอคันไมล่มบีเกบียรตลิอคัน
หนซที่งหรออ แลข้วถข้คำโดยทรงประสงคร์จะสคคำแดงกคำรลงพระอคำชญคำ และทรงใหข้ฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ปรคำกฏ 
พระเจข้คำไดข้ทรงอดกลคันี้นพระทคัยไวข้ชข้คำนคำนตล่อผถูข้เหลล่คำนคันี้น ทบีที่เปป็นภคำชนะอคันสมควรแกล่พระอคำชญคำ ซซที่งเตรบียมไวข้
สคคำหรคับควคำมพลินคำศ เพอที่อจะไดข้ทรงสคคำแดงสงล่คำรคำศบีอคันอกุดมของพระองคร์แกล่บรรดคำผถูข้ทบีที่เปป็นภคำชนะแหล่งพระเมตตคำ 
ซซที่งพระองคร์ไดข้ทรงจคัดเตรบียมไวข้กล่อนใหข้สมกคับสงล่คำรคำศบี คออเรคำทคันี้งหลคำยทบีที่พระองคร์ไดข้ทรงเรบียกมคำแลข้ว มลิใชล่จคำกยลิว
พวกเดบียว แตล่จคำกพวกตล่คำงชคำตลิดข้วย” 



พระเยซถูทรงยอมจคคำนนตล่อสลิทธลิอคคำนคำจของปปลคำตอยล่คำงถล่อมพระทคัย-ขณะเดบียวกคันกร็ทรงประกคำศวล่คำสลิทธลิ
อคคำนคำจเชล่นนคันี้นไดข้รคับอนกุญคำตโดยพระเยโฮวคำหร์พระเจข้คำแตล่ผถูข้เดบียว อยล่คำงไรกร็ตคำม ในคคคำตรคัสของพระองคร์ในทบีที่นบีนี้ 
พระองคร์ทรงประกคำศพระองคร์เองวล่คำเปป็นผถูข้พลิพคำกษคำมนกุษยร์ทคันี้งหลคำยขณะทบีที่พระองคร์ทรงกคคำหนดสคัดสล่วนและ
เปรบียบเทบียบควคำมผลิดของผถูข้วล่คำรคำชกคำรของโรมกคับควคำมผลิดของพวกยลิวทบีที่ไดข้มอบพระองคร์ใหข้แกล่ปปลคำต ในกคำรทคคำ
เชล่นนบีนี้พระองคร์ทรงคงไวข้ซซที่งควคำมเปป็นพระเจข้คำของพระองคร์และศคักดลิธิ์ศรบีแหล่งควคำมเปป็นพระเจข้คำของพระองคร์จนถซง
ทบีที่สกุดปลคำย

พระเยซถูทรงสอนอยล่คำงชคัดเจนในทบีที่นบีนี้ถซงระดคับตล่คำงๆของบคำปและควคำมผลิด ใชล่แลข้วครคับ จะมบีกคำรลงโทษ
หลคำยระดคับในบซงไฟนคันี้น พระวจนะของพระเจข้คำประกคำศอยล่คำงชคัดแจข้งวล่คำ “ผถูข้รคับใชข้นคันี้นทบีที่ไดข้รถูข้นนี้คคำใจของนคำย และ
มลิไดข้เตรบียมตคัวไวข้ มลิไดข้กระทคคำตคำมนนี้คคำใจนคำย จะตข้องถถูกเฆบีที่ยนมคำก แตล่ผถูข้ทบีที่มลิไดข้รถูข้ แลข้วไดข้กระทคคำสลิที่งซซที่งสมจะถถูกเฆบีที่ยน 
กร็จะถถูกเฆบีที่ยนนข้อย ผถูข้ใดไดข้รคับมคำก จะตข้องเรบียกเอคำจคำกผถูข้นคันี้นมคำก และผถูข้ใดไดข้รคับฝคำกไวข้มคำก กร็จะตข้องทวงเอคำจคำกผถูข้
นคันี้นมคำก” (ลถูกคำ 12:47,48)

ขข้อ 11 บคันทซกถข้อยคคคำสกุดทข้คำยทบีที่พระเยซถูตรคัสในระหวล่คำงกคำรไตล่สวนพระองคร์แบบหลอกๆ จคำกตรงนบีนี้ไป
จนถซงกคำงเขน พระองคร์ทรงทคคำใหข้คคคำพยคำกรณร์ของอลิสยคำหร์ 53:7 สคคำเรร็จจรลิง: “...เหมออนลถูกแกะทบีที่ถถูกนคคำไปฆล่คำ 
และเหมพอนแกะททที่เปป็นใบด้อยซูข่หนด้าผซูด้ตทดขนของมทนฉทนใด ทข่านกก็ไมข่ปรริปากของทข่านเลยฉทนนทนี้น”

ขข้อ 12: “ตทนี้งแตข่นทนี้นไปปปลาตกก็หาโอกาสททที่จะปลข่อยพระองคห์ แตข่พวกยริวรด้องอขงวข่า “ถด้าทข่านปลข่อยชายคน
นทนี้ ทข่านกก็ไมข่ใชข่มริตรของซทซารห์ ผซูด้ใดททที่ตทนี้งตทวเปป็นกษทตรริยห์กก็พซูดตข่อสซูด้ซทซารห์”

ตลอดกคำรไตล่สวนนบีนี้ ปปลคำตไมล่ไดข้แสดงออกถซงควคำมปรคำรถนคำทบีที่จะประหคำรชบีวลิตพระเยซถูเลย แตล่บทดนทนี้เขคำ
พยคำยคำมหนทกกวข่าเดริมทบีที่จะชล่วยพระองคร์ใหข้พข้นจคำกกคำงเขน “ตทนี้งแตข่นทนี้นไปปปลาตกก็หาโอกาสททที่จะปลข่อยพระองคห์” 
เหร็นไดข้ชคัดวล่คำปปลคำตทลินี้งพระเยซถูไวข้ในศคำลปรบีโทเรบียมและกลคับมคำยคังฝถูงชนชคำวยลิวทบีที่อยถูล่ขข้คำงนอก เพอที่อวลิงวอนพวกเขคำ
ใหข้ยอมใหข้เขคำปลล่อยพระเยซถูไป แตล่พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ไมล่ทรงเหร็นสมควรทบีที่จะบอกเรคำวล่คำเขคำพถูดอะไรตอนนคันี้น 
เขคำคงอข้อนวอนพวกเขคำอยล่คำงจรลิงจคังมคำกเปป็นพลิเศษ เพรคำะวล่คำครคำวนบีนี้ขข้อเรบียกรข้องของพวกเขคำทบีที่ใหข้ตรซงกคำงเขน
พระเยซถูมบีคคคำขถูล่มคำถซงตคัวปปลคำตเองดข้วย: “ถด้าทข่านปลข่อยชายคนนทนี้ ทข่านกก็ไมข่ใชข่มริตรของซทซารห์!” 

ปปลคำตผถูข้นล่คำสงสคำร! สลิที่งทบีที่พวกยลิวเหลล่คำนคันี้นกลล่คำวแกล่เขคำสรกุปไดข้ดคังนบีนี้: “มคันไมล่สคคำคคัญวล่คำควคำมรถูข้สซกสข่วนตทวของ
ทล่คำนตล่อเยซถูผถูข้นบีนี้จะเปป็นยคังไง มคันไมล่สคคำคคัญวล่คำทล่คำนมบีควคำมรถูข้สซกสล่วนตคัวอยล่คำงไรเกบีที่ยวกคับพวกเรา-แตล่ทล่คำนนล่คำจะคลิดถซง
ควคำมรถูข้สซกขององคห์จทกรพรรดริดบีกวล่คำนะ! ชคำยผถูข้นบีนี้ไดข้ประกคำศวล่คำเขคำเปป็นกษคัตรลิยร์องคร์หนซที่ง และผถูข้ใดทบีที่อข้คำงตคัวเปป็น
กษคัตรลิยร์กร็กคคำลคังพถูดตล่อตข้คำนซบีซคำรร์ ดคังนคันี้นถข้คำทล่คำนปลล่อยเขคำเปป็นอลิสระ ทล่คำนกร็ไมล่ใชล่เพอที่อนของซบีซคำรร์-และทล่คำนกร็รถูข้วล่คำนคัที่น
จะสล่งผลอยล่คำงไรตล่อสถคำนะทคำงกคำรเมอองของทล่คำน”

ใชล่แลข้วครคับ ปปลคำตรถูข้วล่คำควคำมไมล่พอใจของซบีซคำรร์จะสล่งผลตล่อเขคำอยล่คำงไรในฐคำนะผถูข้วล่คำรคำชกคำร เขคำไดข้รคับ
กคำรแตล่งตคันี้งโดยซบีซคำรร์ และแมข้เขคำรถูข้วล่คำพวกยลิวไมล่ไดข้มบีควคำมรคักหรออควคำมเคคำรพนคับถออตล่อซบีซคำรร์เลย เขคำกร็รถูข้วล่คำพวก
เขคำจะรบีบสล่งขล่คำวไปบอกโรมวล่คำผถูข้วล่คำรคำชกคำรไดข้เพลิกเฉยผลประโยชนร์อคันดบีขององคร์จคักรพรรดลิ-และปปลคำตกร็จะเดออด
รข้อนใหญล่ ควคำมเดออดรข้อนทบีที่จะทคคำใหข้อคำชบีพทคำงกคำรเมอองของเขคำตข้องจบสลินี้นลง



ขข้อ 13: “เมพที่อปปลาตไดด้ยรินดทงนทนี้น ทข่านจขงพาพระเยซซูออกมา แลด้วนทที่งบทลลทงกห์พริพากษา ณ ททที่เรทยกวข่า ลาน
ปซูศริลา ภาษาฮทบรซูเรทยกวข่า กทบบาธา”

เมอที่อตข้องพลิจคำรณคำเกบีที่ยวกคับซบีซคำรร์ ปปลคำตกร็รถูข้วล่คำเขคำตข้องยอมทคคำตคำมขข้อเรบียกรข้องของพวกยลิวและปรคับโทษ
นคักโทษทบีที่ไมล่มบีควคำมผลิดผถูข้นบีนี้ดข้วยโทษประหคำรชบีวลิต ถข้คำเขคำยอมปลล่อยพระเยซถูเปป็นอลิสระ องคร์จคักรพรรดลิกร็จะไดข้รคับ
แจข้งวล่คำผถูข้วล่คำรคำชกคำรของเขคำไดข้ปลล่อยนคักโทษคนหนซที่งทบีที่อข้คำงตคัววล่คำเปป็นกษคัตรลิยร์ และกคำรกระทคคำดคังกลล่คำวกร็อคำจถออไดข้
วล่คำเปป็นกคำรกบฏตล่อรคัฐบคำลโรมหคำกซบีซคำรร์เลออกทบีที่จะตบีควคำมเชล่นนคันี้น ดคังนคันี้นปปลคำตจซงนคคำตคัวนคักโทษของตนออกมคำ 
และขซนี้นนคัที่งในทบีที่ของเขคำใน “บทลลทงกห์พริพากษา ณ ททที่เรทยกวข่า ลานปซูศริลา ภาษาฮทบรซูเรทยกวข่า กทบบาธา” นบีที่อยถูล่นอก
คฤหคำสนร์ในลคำน ในพอนี้นทบีที่ๆถถูกปถูดข้วยศลิลคำซซที่งอยถูล่ตลิดกคับคฤหคำสนร์ ประวคัตลิศคำสตรร์เกบีที่ยวกคับเรอที่องรคำวในพระคคัมภบีรร์บอก
เรคำวล่คำ “บคัลลคังกร์พลิพคำกษคำ”  ในแควข้นตล่คำงๆของโรมในสมคัยนคันี้นคออสถคำนทบีที่ๆตคัดสลินคดบีควคำม มคันเปป็นพอนี้นทบีที่เปปิดโลล่ง 
และผถูข้พลิพคำกษคำนคัที่งบนบคัลลคังกร์ทบีที่อยถูล่บนพอนี้นทบีที่ถถูกยกสถูงซซที่งถถูกปกคลกุมดข้วยหลินอล่อน สลิที่งทบีที่ยอหร์นหมคำยถซงกร็คออวล่คำสถคำน
ทบีที่เดทยวกทนในภคำษคำกรบีกทบีที่ถถูกเรบียกวล่คำ “ลานปซูศริลา” กร็ถถูกเรบียกในภคำษคำฮบีบรถูวล่คำ “กทบบาธา” (คคคำกรบีก “ลานปซูศริลา”
หมคำยถซงหรินอข่อน และคคคำฮบีบรถู “กทบบาธา” มบีควคำมหมคำยวล่คำ สถานททที่ๆถซูกยกสซูง ดคังนคันี้นจคำกสองคคคำนบีนี้เรคำจซงมบีรถูป
แบบและวคัสดกุของสถคำนทบีที่ๆเปป็นบคัลลคังกร์พลิพคำกษคำ)

ปปลคำตลข้มเหลวในควคำมพยคำยคำมของเขคำทบีที่จะชล่วยพระเยซถูใหข้พข้น เขคำจะไมล่ขคัดขวคำงพวกยลิวเหลล่คำนคันี้นอบีก
ตล่อไปแลข้ว เพรคำะวล่คำนคัที่นคงจะทคคำใหข้เขคำตข้องเสบียสละตคัวเอง ปปลคำตผถูข้นล่คำสงสคำรและไมล่หนคักแนล่น! หนซที่งในคนขบีนี้ขลคำด
มคำกทบีที่สกุดในประวคัตลิศคำสตรร์ เขคำขซนี้นนคัที่งบนบคัลลคังกร์พลิพคำกษคำตล่อหนข้คำผถูข้คนและประกคำศโทษประหคำรชบีวลิตโดยกคำรตรซง
กคำงเขน คออคคคำตคัดสลินโทษทบีที่จะตรซงพระบกุตรของพระเจข้คำบนกคำงเขนอคันหนซที่งของชคำวโรมคัน

คคาปฏริเสธสคุดททาย
ขข้อ 14: “วทนนทนี้นเปป็นวทนเตรทยมปปัสกา เวลาประมาณเททที่ยง ทข่านพซูดกทบพวกยริววข่า “ดซูเถริด นทที่คพอกษทตรริยห์

ของทข่านททนี้งหลาย”
“วทนเตรทยมปปัสกา” ไมล่ไดข้หมคำยควคำมวล่คำนบีที่คออชคัที่วโมงสคคำหรคับกคำรเตรบียมมพนี้อปปัสกา นบีที่คออวคันททที่มากข่อนวคันสะ

บคำโตใหญล่นคันี้นของสทปดาหห์ปปัสกา และมคันเปป็นทบีที่รถูข้จคักในหมถูล่พวกยลิววล่คำ “วคันเตรบียม” คออวคันทบีที่พวกเขคำเตรบียมพรข้อม
สคคำหรคับสะบคำโตปฝัสกคำ ซซที่งเปป็น “วคันใหญล่” (ขข้อ 31) 

เวลาทบีที่ถถูกระบกุในพระคคคำขข้อนบีนี้-(“เวลาประมาณเททที่ยง” คออ “ชคัที่วโมงทบีที่หก”)-ไดข้ทคคำใหข้หลคำยคนรถูข้สซกสคับสน 
มบีผถูข้เสนอแนะวล่คำมบีควคำมขคัดแยข้งกคันระหวล่คำงคคคำกลล่คำวนบีนี้กคับคคคำกลล่คำวในมคำระโก 15:25 ทบีที่เรคำอล่คำนวล่คำ “เมอที่อเขคำตรซง
พระองคร์ไวข้นคันี้นเปป็นเวลคำเชด้าสามโมง” อยล่คำงไรกร็ตคำม ไมข่มทควคำมคลคำดเคลอที่อนเลยระหวล่คำงคคคำกลล่คำวสองตอนนคันี้น: 
มาระโกพถูดถซงชคัที่วโมงตอนทบีที่พระเยซถูทรงถซูกตรขงททที่กางเขนนทนี้นจรลิงๆ ยอหร์นกคคำลคังพถูดถซงกคำรเตรบียมปปัสกา ไมล่ใชล่เวลคำ
ของวคัน ควคำมหมคำยกร็คออ “มคันเปป็นกคำรเตรบียมปฝัสกคำ และประมคำณชคัที่วโมงทบีที่หกหลคังจคำกกคำรเตรบียมนคันี้นไดข้เรลิที่มตข้น”

ทคคำไมถซงตข้องมบีกคำรบคันทซกรคำยละเอบียดยลิบยล่อยขนคำดนคันี้นเกบีที่ยวกคับชคัที่วโมงของกคำรเตรบียมและชคัที่วโมงของ
กคำรตรซงกคำงเขน? ผมเชอที่อวล่คำพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ไดข้ประทคำนบคันทซกนบีนี้แกล่เรคำเพอที่อทบีที่เรคำจะไดข้เปรบียบเทบียบเวลคำทคันี้ง
สองนคันี้น พวกยลิวไดข้ทคคำงคำนอยล่คำงไมล่รถูข้จคักเหนร็ดเหนอที่อยนคำนหกชคัที่วโมงในกคำรเตรบียมพรข้อมสคคำหรคับสะบคำโตทบีที่ใกลข้เขข้คำ



มคำนคันี้น-และในระหวล่คำงหกชคัที่วโมงถทดไปนทนี้นพระเยซถูทรงทคคำงคำนทบีที่ยลิที่งใหญล่นคันี้นสคคำเรร็จเสรร็จสลินี้น คอองคำนซซที่งจะนคคำ
ประชคำกรอลิสรคำเอลเขข้คำสถูล่กคำรหยกุดพคักนลิรคันดรร์นคันี้นซซที่งสะบคำโตเปป็นภคำพๆหนซที่งของมคัน (ฮบ. 4:9)

“ดซูเถริด นทที่คพอกษทตรริยห์ของทข่านททนี้งหลาย!” นบีที่เปป็นถข้อยคคคำลข้อเลบียนอยล่คำงไมล่ตข้องสงสคัย แตล่มคันกร็เปป็นถข้อยคคคำ
แหล่งควคำมจรลิงเพรคำะวล่คำพระเยซถูทรงเปป็นกษคัตรลิยร์ของพวกเขคำ นล่คำเศรข้คำทบีที่พวกเขคำจคคำพระองคร์ไมล่ไดข้!

ขข้อ 15: “แตข่เขาททนี้งหลายรด้องอขงวข่า “เอาเขาไปเสทย เอาเขาไปเสทย ตรขงเขาเสทยททที่กางเขน” ปปลาตพซูดกทบ
เขาวข่า “ทข่านจะใหด้เราตรขงกษทตรริยห์ของทข่านททนี้งหลายททที่กางเขนหรพอ” พวกปตุโรหริตใหญข่ตอบวข่า “เวด้นแตข่ซทซารห์แลด้ว 
เราไมข่มทกษทตรริยห์”

เพรคำะความรทกอทนยริที่งใหญข่ของพระเจข้คำ ควคำมมรณคำของพระเยซถูจซงไดข้ถถูกกคคำหนดไวข้แลข้วกล่อนกคำรวคำง
รคำกฐคำนของโลก และบคัดนบีนี้เพรคำะความเกลทยดชทงอทนใหญข่โตขนคำดนบีนี้ คนบคำปทคันี้งหลคำยจซงกคคำลคังเรบียกรข้องใหข้
ประหคำรชบีวลิตพระองคร์เสบีย!

คคคำพยคำกรณร์สองเรอที่องไดข้ถถูกทคคำใหข้สคคำเรร็จจรลิงแลข้วในทบีที่นบีนี้:
อริสยาหห์ 49:7: “พระเยโฮวคำหร์ ผถูข้ไถล่ของอลิสรคำเอลและองคร์บรลิสกุทธลิธิ์ ตรคัสแกล่ผถูข้ทบีที่คนดถูหมลิที่นและแกล่ผถูข้ทบีที่

ประชคำชคำตลิรคังเกบียจ ผถูข้เปป็นผถูข้รคับใชข้ของผถูข้ครอบครองทคันี้งหลคำย ดคังนบีนี้วล่คำ “กษคัตรลิยร์ทคันี้งหลคำยจะทอดพระเนตรและทรง
ลกุกยอน บรรดคำเจข้คำนคำยจะกรคำบลง เพรคำะเหตกุพระเยโฮวคำหร์ผถูข้สคัตยร์ซอที่อ องคร์บรลิสกุทธลิธิ์ของอลิสรคำเอล จะทรงเลออกสรร
เจข้คำ”

อริสยาหห์ 53:3: “ทล่คำนไดข้ถถูกมนกุษยร์ดถูหมลิที่นและทอดทลินี้ง เปป็นคนทบีที่รคับควคำมเศรข้คำโศกและคกุข้นเคยกคับควคำม
ระทมทกุกขร์ และดคังผถูข้หนซที่งซซที่งคนทนมองดถูไมล่ไดข้ ทล่คำนถถูกดถูหมลิที่น และเรคำทคันี้งหลคำยไมล่ไดข้นคับถออทล่คำน”

“ปปลคำตพถูดกคับเขคำวล่คำ “ทข่านจะใหด้เราตรขงกษทตรริยห์ของทข่านททนี้งหลายททที่กางเขนหรพอ”” ผมไมล่รถูข้วล่คำคคคำถคำมนบีนี้
ถถูกถคำมเปป็นกคำรลข้อเลบียนหรออวล่คำเพรคำะควคำมสงสคำร แตล่มคันเปป็นครคันี้งสกุดทข้คำยทบีที่ปปลคำตใหข้โอกคำสพวกยลิวทบีที่จะปลล่อย
ตคัว-หรออตรซงกคำงเขน-พระเมสสลิยคำหร์ของพวกเขคำ และคคคำตอบของพวกเขคำกร็นคคำควคำมอคับอคำยมคำสถูล่ชนชคำตลิยลิวไป
ตลอดอบีกหลคำยรข้อยปปตล่อมคำ:

“พวกปตุโรหริตใหญข่ตอบวข่า “เวทนแตว่ซอีซารรแลทว เราไมว่มอีกษลัตรวิยร!” นล่คำอคับอคำยจรลิงๆทบีที่ประชคำชนอลิสรคำเอล
รข้องออกมคำวล่คำ “ไมล่มบีกษคัตรลิยร์องคร์ใดนอกจคำกซทซารห์” และพวกเขคำกร็อยถูล่ใตข้คคคำตคัดสลินนคันี้นนคับตคันี้งแตล่โมงนคันี้นเปป็นตข้นมคำ 
นคับตคันี้งแตล่ชคัที่วโมงนคันี้นทบีที่พวกเขคำตรซงกษคัตรลิยร์ของพวกเขคำทบีที่กคำงเขนและปลล่อยตคัวบคำรคับบคัส ชนชคำตลิอลิสรคำเอลกร็ “ไมล่มบี
กษคัตรลิยร์ และไมล่มบีเจข้คำนคำยเปป็นเวลคำนคำน ทคันี้งจะไมล่มบีกคำรสคักกคำรบถูชคำ...” (ฮชย. 3:4)

ขข้อ 16: “แลด้วปปลาตจขงมอบพระองคห์ใหด้เขาพาไปตรขงททที่กางเขน และเขาพาพระเยซซูไป”
ทบีที่ถถูกบคันทซกไวข้ตรงนบีนี้คออบทสรกุปของกคำรไตล่สวนทบีที่อยกุตลิธรรมมคำกทบีที่สกุด และโหดรข้คำยทคำรกุณมคำกทบีที่สกุดเทล่คำทบีที่

เคยมบีมคำ! กลิจกคำร 8:33 บอกเรคำวล่คำ “ในครคำวทบีที่ทล่คำนถถูกเหยบียดลงนคันี้น ทล่คำนไมล่ไดข้รคับควคำมยกุตลิธรรมเสบียเลย และผถูข้ใด
เลล่คำจะประกคำศเกบีที่ยวกคับพงศร์พคันธกุร์ของทล่คำน เพรคำะวล่คำชบีวลิตของทล่คำนตข้องถถูกตคัดเสบียจคำกแผล่นดลินโลกแลข้ว”

“ปปลคำตจซงสคัที่งใหข้เปป็นไปตคำมทบีที่เขคำทคันี้งหลคำยปรคำรถนคำ” (ลถูกคำ 23:24) ปปลคำตมอบพระเยซถูใหข้แกล่พวก
ปกุโรหลิตใหญล่และพวกผถูข้นคคำทคำงศคำสนคำอยล่คำงเปป็นทคำงกคำรและอนกุญคำตใหข้ประหคำรชบีวลิตพระองคร์ไดข้โดยกคำรตรซง
กคำงเขน



คคคำวล่คำ “มอบ” มบีควคำมสคคำคคัญมคำกๆตรงนบีนี้ เพรคำะวล่คำพระเยซถูทรงถถูกมอบเพราะการกระททาผริดตข่างๆของ
เรา: “พระองคร์ผถูข้มลิไดข้ทรงหวงพระบกุตรของพระองคร์เอง แตล่ไดข้ทรงโปรดประทคำนพระบกุตรนคันี้นเพอที่อเรคำทคันี้งหลคำย ถข้คำ
เชล่นนคันี้นพระองคร์จะไมล่ทรงโปรดประทคำนสลิที่งสคำรพคัดใหข้เรคำทคันี้งหลคำย ดข้วยกคันกคับพระบกุตรนคันี้นหรออ” (รม. 8:32) 
พระองคร์ทรง “ถถูกมอบไวข้เพรคำะกคำรละเมลิดของเรคำ และไดข้ทรงฟฟฟื้นขซนี้นจคำกควคำมตคำยเพอที่อใหข้เรคำเปป็นคนชอบ
ธรรม” (รม. 4:25) พระครลิสตร์ทรงถถูกมอบไวข้แกล่ควคำมมรณคำ เพอที่อทบีที่ทกุกคนทบีที่เชอที่อในพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของ
พระองคร์จะถถูกชล่วยใหข้พข้นจคำกควคำมตคำยนลิรคันดรร์และถถูกปลดปลล่อยใหข้เปป็นไทจคำกกคำรปรคับโทษของบคำป พระองคร์
ทรงรคับโทษแทนเรคำแลข้ว

“และเขาพาพระเยซซูไป” ไมล่มบีกคำรชคักชข้คำเลยระหวล่คำงกคำรปรคับโทษนคันี้นกคับกคำรตรซงกคำงเขนพระเยซถู 
พระองคร์เสดร็จจคำกกคำรพลิพคำกษคำไปสถูล่กคำรประหคำรชบีวลิตในทคันทบี ผมไมล่เชอที่อวล่คำพวกปกุโรหลิตใหญล่เหลล่คำนคันี้นไดข้เอคำมออจคับ
พระองคร์และพคำพระองคร์ไปจรลิงๆ แตล่พวกเขคำเปป็นตคัวกคำรและเปป็นคนกลคำงในกคำรสคัที่งตรซงกคำงเขนพระเยซถู คคคำ
พลิพคำกษคำออกมคำไมล่ทคันไร พวกคนทบีที่ขล่มเหงเหลล่คำนคันี้นกร็รบีบทคคำกคำรตคัดสลินโทษอยล่คำงรวดเรร็ว พวกเขคำอคำจกลคัววล่คำปปลคำ
ตจะเปลบีที่ยนใจหรออวล่คำอคำจมบีกคำรลกุกฮออทล่คำมกลคำงพวกประชคำชน กวล่คำพวกเขคำจะทคคำใหข้ปปลคำตตคัดสลินใจตคำมทบีที่พวก
เขคำตข้องกคำรไดข้กร็ใชข้เวลคำนคำนมคำกแลข้ว และพวกเขคำไมล่อยคำกเสบีที่ยงทบีที่จะใหข้ปปลคำตกลคับคคคำหรออยกเลลิกคคคำตคัดสลินนคันี้นเสบีย

ขข้อ 17: “และพระองคห์ทรงแบกกางเขนของพระองคห์ไปยทงสถานททที่แหข่งหนขที่งซขที่งเรทยกวข่า สถานททที่กะโหลก
ศทรษะ ภาษาฮทบรซูเรทยกวข่า กลโกธา”

พวกศคัตรถูของพระเยซถูไมล่ยอมเสบียเวลคำไปเปลล่คำๆเลยในกคำรตคัดสลินโทษโดยกคำรตรซงกคำงเขน พวกเขคำนคคำ
ตคัวพระองคร์จคำกกคำรพลิพคำกษคำไปยคังกลโกธคำทคันทบี

ทกุกรคำยละเอบียดของกคำรทนทกุกขร์ตล่คำงๆของพระเยซถูไดข้ถถูกนคคำเสนอในคคคำพยคำกรณร์หรออภคำพเลร็งบคำงอยล่คำง
แลข้ว ยกตคัวอยล่คำงเชล่น ในเลวบีนลิตลิ 16:27 เรคำอล่คำนวล่คำ “เขคำจะเอคำวคัวซซที่งเปป็นเครอที่องบถูชคำไถล่บคำป และแพะซซที่งเปป็น
เครอที่องบถูชคำไถล่บคำป ทบีที่อคำโรนเอคำเลออดไปทคคำกคำรลบมลทลินสถคำนบรลิสกุทธลิธิ์นคันี้นไปเสบียขข้คำงนอกคล่คำย และเขคำจะเผคำเนอนี้อ
หนคังและมถูลเสบียดข้วยไฟ”

พระเยซถูทบีที่แบกกคำงเขนของพระองคร์และออกไปนคันี้นถถูกนคคำเสนอเปป็นภคำพเลร็งอคันงดงคำมในปฐมกคำล 22:6 
เมอที่ออคับรคำฮคัมนคคำฟฟนสคคำหรคับเครอที่องเผคำบถูชคำ “ใสล่บล่คำอลิสอคัคบกุตรชคำยของตน ถออไฟและมบีดแลข้วพล่อลถูกไปดข้วยกคัน”

พระเยซถูทบีที่เสดร็จออกไปจคำกกรกุงเยรถูซคำเลร็มเปป็นตคัวอยล่คำงของคคคำสอนของเปคำโลในฮบีบรถู 13:12,13: “เหตกุ
ฉะนคันี้น พระเยซถูกร็ไดข้ทรงทนทกุกขร์ทรมคำนภคำยนอกประตถูเมอองเชล่นเดบียวกคัน เพอที่อทรงชคคำระประชคำชนใหข้บรลิสกุทธลิธิ์ดข้วย
พระโลหลิตของพระองคร์เอง เพรคำะฉะนคันี้น ใหข้เรคำทคันี้งหลคำยออกไปหคำพระองคร์ภคำยนอกคล่คำยนคันี้น และยอมรคับคคคำดถู
หมลิที่นเหยบียดหยคำมเพอที่อพระองคร์”

ณ จกุดนบีนี้ในชคัที่วโมงทข้คำยๆขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำกล่อนกคำรสลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์ ขล่คำวประเสรลิฐทบีที่
เหลอออบีกสคำมเลล่มใหข้รคำยละเอบียดตล่คำงๆทบีที่ยอหร์นไมล่ไดข้ใหข้ไวข้ ในมคัทธลิว 27:32 เรคำถถูกบอกวล่คำ “ขณะทบีที่พวกเขคำออกไป
นคันี้น เขคำไดข้พบชคำวไซรบีนคนหนซที่งชอที่อซบีโมน เขคำจซงเกณฑร์คนนคันี้นใหข้แบกกคำงเขนของพระองคร์ไป” ขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำ
ชคำยคนนบีนี้ถซูกเกณฑห์ใหข้แบกกคำงเขนนคันี้นบล่งบอกวล่คำไมล่มบีสคักคนเดบียวในฝถูงชนหมถูล่ใหญล่นคันี้นทบีที่มบีควคำมกรกุณคำสงสคำรตล่อ



พระเยซถู-แมข้แตล่คนเหลล่คำนคันี้นทบีที่ไดข้อข้คำงตคัววล่คำเปป็นมลิตรสหคำยของพระองคร์กร็ขคำดควคำมกลข้คำทบีที่จะอคำสคำแบกกคำงเขนของ
พระองคร์

พวกเขคำ “ไปยทงสถานททที่แหข่งหนขที่งซขที่งเรทยกวข่า สถานททที่กะโหลกศทรษะ ภาษาฮทบรซูเรทยกวข่า กลโกธา” 
สคคำนวนทบีที่วล่คำ “ภาษาฮทบรซูเรทยกวข่า” ถถูกใชข้ในขข้อ 13 ของบทนบีนี้เพอที่อเชอที่อมโยงกคับกคำรตรซงกคำงเขนพระเยซถู และคคคำ
เดบียวกคันนบีนี้กร็ถถูกใชข้ในยอหร์น 5:2 ทบีที่ขข้คำงสระเบเธสดคำในควคำมเมตตคำพระเยซถูทรงรคักษคำชคำยคนหนซที่งใหข้หคำยผถูข้ซซที่งเคย
เปป็นอคัมพคำตมคำตลอดหลคำยปป ตรงกคันขข้คำม ทบีที่กลโกธคำเรคำเหร็นควคำมโหดเหบีนี้ยมของเหลล่คำศคัตรถูของพระองคร์ ทบีที่เบเธ
สดคำพระองคร์ไดข้ทรงสคคำแดงควคำมเมตตคำ ควคำมกรกุณคำ และควคำมอล่อนโยน แตล่ทบีที่กลโกธคำเหลล่คำศคัตรถูของพระองคร์
ไมว่มอีความเมตตา ไมว่มอีความกรตุณาสงสาร พวกเขคำปปตลิยลินดบีในควคำมทคำรกุณทบีที่ถถูกกองสกุมบนพระองคร์

ขข้อ 18: “ณ ททที่นทนี้น เขาตรขงพระองคห์ไวด้ททที่กางเขนกทบคนอทกสองคน คนละขด้างและพระเยซซูทรงอยซูข่กลาง”
พระคคคำขข้อนบีนี้บคันทซกกคำรสคคำเรร็จจรลิงของคคคำพยคำกรณร์อยล่คำงนข้อยสองเรอที่องในภคำคพคันธสคัญญคำเดลิม:
ประกคำรแรก มคันทคคำใหข้คคคำประกคำศเรอที่องลทกษณะทบีที่องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำจะตข้องสลินี้นพระชนมร์นคันี้น

สคคำเรร็จจรลิง หนซที่งพคันปปกล่อนพระเยซถูเสดร็จไปทบีที่กลโกธคำ ผถูข้แตล่งเพลงสดกุดบีประกคำศวล่คำ “พระเจข้คำขข้คำ บรรดคำสกุนคัขลข้อม
รอบขข้คำพระองคร์ไวข้ คนทคคำชคัที่วหมถูล่หนซที่งลข้อมขข้คำพระองคร์ เขคำแทงมออแทงเทข้คำขข้คำพระองคร์” (เพลงสดกุดบี 22:16) กคำร
สคคำเรร็จจรลิงอคันเฉพคำะเจคำะจงของคคคำพยคำกรณร์นบีนี้เปป็นสลิที่งทบีที่เรคำควรหมคำยเหตกุไวข้จรลิงๆ มคันเปป็นธรรมเนบียมของพวกยลิว
ทบีที่จะประหคำรชบีวลิตผถูข้คนโดยการเอาหรินขวด้าง ไมล่ใชล่โดยกคำรตรซงกคำงเขน ปปลคำตจะสคัที่งพวกเขคำใหข้เอคำหลินขวข้คำงพระ
เยซถูกร็ไดข้ แตล่ไมข่มทสทกคทาเดทยวของคคคำพยคำกรณร์ของพระเจข้คำทบีที่จะลข้มเหลวไดข้-ไมล่แมข้แตล่คคคำพยคำกรณร์เกบีที่ยวกคับกคำร
สลินี้นพระชนมร์ของพระบกุตรของพระองคร์เพอที่อกคำรยกโทษบคำป ดคังนคันี้นปปลคำตจซงปลล่อยตคัวพระเยซถูใหข้แกล่พวกยลิวเหลล่คำ
นคันี้นเพอที่อทบีที่จะถถูกประหคำรชบีวลิตโดยกคำรตรซงกคำงเขน ซซที่งเปป็นวลิธบีกคำรประหคำรชบีวลิตของชคำวโรมคัน และแมข้กระทคัที่งภคำยใตข้
กคำรปกครองของชคำวโรมคัน วลิธบีนบีนี้กร็ถถูกใชข้สคคำหรคับพวกอคำชญคำกรทบีที่ตที่คคำชข้คำทบีที่สกุดและใจแขร็งกระดข้คำงทบีที่สกุดเทล่คำนคันี้น

คคคำพยคำกรณร์เรอที่องทบีที่สองทบีที่ถถูกทคคำใหข้สคคำเรร็จจรลิงในทบีที่นบีนี้ไดข้ถถูกประกคำศในอลิสยคำหร์ 53:12: “ฉะนบีนี้เรคำจะแบล่ง
สล่วนหนซที่งใหข้ทล่คำนกคับผถูข้ยลิที่งใหญล่ และทล่คำนจะแบล่งรคำงวคัลกคับคนแขร็งแรง เพรคำะทล่คำนเทจลิตวลิญญคำณของทล่คำนถซงควคำม
มรณคำ และถถูกนคับเขข้คำกคับบรรดคำผถูข้ละเมลิด ทล่คำนกร็แบกบคำปของคนเปป็นอคันมคำก และทคคำกคำรอข้อนวอนเพอที่อผถูข้ละเมลิด”
เมอที่อถถูกตรซงกคำงเขนอยถูล่ระหวล่คำงโจรสองคน พระเยซถูจซงถซูกนทบเขด้ากทบบรรดาผซูด้ละเมริด โดยพวกยลิวเหลล่คำนคันี้นมบีจกุด
ประสงคร์ทบีที่จะทคับถมและซนี้คคำเตลิมพระองคร์มคำกขซนี้นไปอบีก พวกเขคำแทบจะไมล่รถูข้เลยวล่คำพวกเขคำกคคำลคังทคคำใหข้คคคำพยคำกรณร์
เกบีที่ยวกคับพระเมสสลิยคำหร์ของพวกเขคำสคคำเรร็จจรลิง!

ใครบคำงคนอคำจสงสคัยวล่คำทคคำไมพระเจข้คำถซงทรงอนกุญคำตใหข้พระบกุตรแหล่งควคำมรคักของพระองคร์ถถูกกระทคคำ
ยที่คคำยบีอยล่คำงโหดรข้คำยทคำรกุณเชล่นนคันี้น เรคำตข้องตระหนคักวล่คำพระเจข้คำผถูข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงอนกุญคำตใหข้เปป็นแบบนคันี้นเพรคำะ
วล่คำพระเยซถูกคคำลคังรคับโทษแทนคนบคำป และพระเจข้คำประทคำนภคำพทบีที่แทข้จรลิงใหข้แกล่เรคำของสลิที่งทบีที่เรคำสมควรไดข้รคับ! พระ
เยซถูทรงรคับควคำมอคับอคำย ควคำมอคัปยศอดสถู และกคำรพลิพคำกษคำปรคับโทษ และควคำมทรมคำนนลิรคันดรร์เพรคำะวล่คำ
พระองคร์กคคำลคังรคับโทษแทนเราในตอนนคันี้น ควคำมเจร็บปวดรวดรข้คำวอคันเหลออจะกลล่คำวทบีที่ตกบนพระองคร์นล่คำจะตกบน
เราเพรคำะบคำปทคันี้งหลคำยของเรคำ ทคุกคนไดข้ทคคำบคำปและเสอที่อมจคำกสงล่คำรคำศบีของพระเจข้คำ ไมล่มบีผถูข้ใดเปป็นคนชอบธรรม



สคักคนเดบียว-ไมล่มบี ไมล่เลยสคักคนเดบียว และถข้คำพระเยซถูไมล่ทรงรคับโทษแทนเรคำ เรคำทกุกคนกร็คงตข้องไปอยถูล่ในบซงไฟนคันี้น
ชคัที่วนลิรคันดรร์ คงไมล่มบีพวกเรคำสคักคนจะหนบีพข้นไปไดข้!

ควคำมรคักของพระครลิสตร์ทบีที่มบีใหข้แกล่คนบคำปทคันี้งหลคำยนคันี้นยลิที่งใหญล่เหลออเกลินจนแมข้กระทคัที่งในชคัที่วโมงใกลข้ตคำย
ของพระองคร์ ในชคัที่วขณะทข้คำยๆแหล่งกคำรเสบียสละอคันยลิที่งใหญล่ของพระองคร์ พระองคร์กร็ยคังทรงฉวยดกุข้นไฟอคันหนซที่งออก
จคำกกคำรเผคำไหมข้ พระองคร์ทรงดซงผถูข้หนซที่งออกจคำกหลกุมมรณคำและพคำเขคำไปยคังเมอองบรมสกุขเกษมในวคันนคันี้น:

“ฝฝ่คำยคนหนซที่งในผถูข้รข้คำยทบีที่ถถูกตรซงไวข้จซงพถูดหยคำบชข้คำตล่อพระองคร์วล่คำ “ถข้คำทล่คำนเปป็นพระครลิสตร์ จงชล่วยตคัวเอง
กคับเรคำใหข้รอดเถลิด” แตล่อบีกคนหนซที่งหข้คำมปรคำมเขคำวล่คำ “เจข้คำกร็ไมล่เกรงกลคัวพระเจข้คำหรออ เพรคำะเจข้คำเปป็นคนถถูกโทษ
เหมออนกคัน และเรคำกร็สมกคับโทษนคันี้นจรลิง เพรคำะเรคำไดข้รคับสมกคับกคำรทบีที่เรคำไดข้กระทคคำ แตล่ทล่คำนผถูข้นบีนี้หคำไดข้กระทคคำผลิด
ประกคำรใดไมล่”  แลข้วคนนคันี้นจซงทถูลพระเยซถูวล่คำ “พระองคร์เจข้คำขข้คำ ขอพระองคร์ทรงระลซกถซงขข้คำพระองคร์เมอที่อพระองคร์
เสดร็จเขข้คำในอคำณคำจคักรของพระองคร์” ฝฝ่ายพระเยซซูทรงตอบเขาวข่า “เราบอกความจรวิงแกว่เจทาวว่า วลันนอีนั้เจทาจะอยผว่
กลับเราในเมมืองบรมสบุขเกษม” (ลถูกคำ 23:39-43)

ขข้อ 19: “ปปลาตใหด้เขทยนคทาประจานตริดไวด้บนกางเขน และคทาประจานนทนี้นวข่า “เยซผชาวนาซาเรก็ธ 
กษลัตรวิยรของพวกยวิว”

เหตกุผลทบีที่ปปลคำตตลิดคคคำประจคำนนบีนี้เหนออกคำงเขนของพระเยซถูเปป็นบคำงสลิที่งทบีที่เรคำไมล่มบีทคำงรถูข้แนล่นอนไดข้ บคำงทบี
เขคำอคำจตลิดมคันเพรคำะควคำมโมโหและควคำมรคคำคคำญใจพวกยลิวเหลล่คำนคันี้น บคำงทบีเจตนคำของเขคำกร็คอออคำจเพอที่อทคคำใหข้
พวกเขคำรคคำคคำญและดถูถถูกพวกเขคำ บคำงทบีปปลคำตอคำจเชอที่อจรลิงๆวล่คำพระเยซถูทรงเปป็นกษคัตรลิยร์ของพวกยลิว แตล่ไมล่วล่คำเขคำ
มบีจกุดมกุล่งหมคำยใดกร็ตคำม พระหคัตถร์อคันทรงฤทธลิธิ์ของพระเจข้คำกร็จคัดกคำรสลิที่งตล่คำงๆจนแมข้กระทคัที่งบนกคำงเขนนคันี้นองคร์พระผถูข้
เปป็นเจข้คำของเรคำกร็ยคังทรงไดข้ชอที่อวล่คำเปป็น “กษคัตรลิยร์” พระองคร์ไดด้เสดก็จมาเพอที่อทบีที่จะเปป็นกษคัตรลิยร์ และถซงแมข้จะไมล่ไดข้รคับ
กคำรยอมรคับจคำกเหลล่คำขข้คำแผล่นดลินของพระองคร์ พระองคร์กร็ทรงดคคำเนลินชบีวลิต ทรงสลินี้นพระชนมร์ และทรงฟฟฟื้นขซนี้นใหมล่ใน
ฐคำนะจอมกษคัตรลิยร์และจอมเจข้คำนคำย

เมอที่อเรคำอล่คำนหนคังสออขล่คำวประเสรลิฐทคันี้งสบีที่เลล่มอยล่คำงตคันี้งใจ เรคำกร็จะสคังเกตเหร็นวล่คำผถูข้เขบียนขล่คำวประเสรลิฐแตล่ละ
ทล่คำนใหข้คคคำประจคำนนคันี้นในรถูปแบบทบีที่แตกตล่คำงกคันเลร็กนข้อย เวอรร์ชคัที่นเหลล่คำนคันี้นไมล่ไดข้ขทดแยด้งกคัน แตล่ไมล่มบีคคคำประจคำนสอง
อคันใดทบีที่ถถูกเขบียนเหมออนกคันทกุกอยล่คำง คคคำอธลิบคำยกร็งล่คำยมคำกเมอที่อเรคำพลิจคำรณคำวล่คำมคันไดข้ถถูกเขบียนในสคำมภคำษคำทบีที่แตก
ตล่คำงกคัน ประเดร็นเดบียวทบีที่เหมออนกคันกร็คออ “กษทตรริยห์ของพวกยริว”-และผถูข้เขบียนแตล่ละทล่คำนกร็กลล่คำวเชล่นนคันี้น

ขข้อ 20: “พวกยริวเปป็นอทนมากจขงไดด้อข่านคทาประจานนทนี้ เพราะททที่ซขที่งเขาตรขงพระเยซซูนทนี้นอยซูข่ใกลด้กทบกรตุง และ
คทานทนี้นเขทยนไวด้เปป็นภาษาฮทบรซู ภาษากรทก และภาษาลาตริน” 

จงสคังเกตวล่คำพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ทรงใสล่ภคำษคำฮบีบรถูเปป็นอคันดคับแรก นบีที่คออภคำษคำของพวกยลิว ภคำษคำของ
ศคำสนคำในสมคัยนคันี้น กรทกเปป็นภคำษคำแหล่งวลิทยคำศคำสตรร์ ปรคัชญคำ และวคัฒนธรรม มคันถถูกใชข้โดยผถูข้คนทบีที่คงแกล่เรบียน ลา
ตรินเปป็นภคำษคำของกฎหมคำย ภคำษคำทบีที่ถถูกใชข้โดยพวกโรมคัน ดคังนคันี้นทกุกคนทบีที่มคำรวมตคัวกคันรอบกคำงเขนของพระเยซถูจซง
สคำมคำรถอล่คำนคคคำประจคำนของปปลคำตในภคำษคำของตคัวเองไดข้ และในโลกของศคำสนคำ วลิทยคำศคำสตรร์ และกฎหมคำย
พระครลิสตร์ทรงเปป็นกษทตรริยห์ในตอนนคันี้น-และยคังทรงเปป็นอยถูล่เหมออนเดลิม พระองคร์ทรงเปป็นการเปปิดเผยสตุดทด้ายของ



พระเจด้าททที่แทด้จรริง “ทรงเปป็นแสงสะทข้อนสงล่คำรคำศบีของพระเจข้คำ และทรงมบีสภคำวะเปป็นพลิมพร์เดบียวกคันกคับพระองคร์”
(ฮบ. 1:3) พระองคร์ตรคัสแกล่ฟปลลิปวล่คำ “ผถูข้ทบีที่ไดข้เหร็นเรคำกร็ไดข้เหร็นพระบลิดคำ” (ยอหร์น 14:9)

พระเยซถูทรงเปป็นขตุมพลทงแหข่งวริทยาศาสตรห์ททที่แทด้จรริงททนี้งมวล “พระองคร์ทรงดคคำรงอยถูล่กล่อนสรรพสลิที่งทคันี้งปวง 
และสรรพสลิที่งทคันี้งปวงเปป็นระเบบียบอยถูล่โดยพระองคห์” (คส. 1:17)

พระองคร์ทรงเปป็นผซูด้ประทานกฎททที่แทด้จรริงและทรงเปป็นผซูด้บทงคทบใชด้กฎททที่แทด้จรริง พระองคร์ทรงเปป็น “จตุดจบ
ของพระรคำชบคัญญคัตลิ เพอที่อใหข้ทกุกคนทบีที่มบีควคำมเชอที่อไดข้รคับควคำมชอบธรรม” (รม. 10:4) เปคำโลบอกเรคำในโรม 8:2-4 
วล่คำ “เพรคำะวล่คำกฎของพระวลิญญคำณแหล่งชบีวลิตในพระเยซถูครลิสตร์ ไดข้ทคคำใหข้ขข้คำพเจข้คำพข้นจคำกกฎแหล่งบคำปและควคำมตคำย
เพรคำะสลิที่งซซที่งพระรคำชบคัญญคัตลิทคคำไมล่ไดข้เพรคำะเนอนี้อหนคังทคคำใหข้อล่อนกคคำลคังไปนคันี้น พระเจข้คำทรงใชข้พระบกุตรของพระองคร์
มคำในสภคำพเสมออนเนอนี้อหนคังทบีที่บคำปและเพอที่อไถล่บคำป พระองคร์จซงไดข้ทรงปรคับโทษบคำปทบีที่อยถูล่ในเนอนี้อหนคัง เพอที่อความ
ชอบธรรมของพระราชบทญญทตริจะไดข้สคคำเรร็จในพวกเรคำ ผถูข้ไมล่ดคคำเนลินตคำมฝฝ่คำยเนอนี้อหนคัง แตล่ตคำมฝฝ่คำยพระวลิญญคำณ”

ขข้อ 21: “ฉะนทนี้นพวกปตุโรหริตใหญข่ของพวกยริวจขงเรทยนปปลาตวข่า “ขออยข่าเขทยนวข่า ‘กษทตรริยห์ของพวกยริว’ 
แตข่ขอเขทยนวข่า ‘คนนทนี้บอกวข่า เราเปป็นกษทตรริยห์ของพวกยริว’”

นบีที่เปป็นทบีที่เดบียวในพระคคัมภบีรร์ทบีที่พวกผถูข้ปกครองทคำงศคำสนคำถถูกเรบียกวล่คำเปป็น “พวกปตุโรหริตใหญข่ของพวกยวิว” 
พวกเขคำไมล่ใชล่ปกุโรหลิตของพระเจด้าอบีกตล่อไปแลข้ว พวกเขคำไดข้ปฏลิเสธพระเมสสลิยคำหร์ของตน และพระเจข้คำทรงกคัน
ศคำสนคำยถูดคำยออกไปตล่คำงหคำกแลข้ว พระเยซถูทรงเขข้คำใกลข้ชคัที่วขณะนคันี้นแลข้วทบีที่พระองคร์จะทรงรข้องวล่คำ “สคคำเรร็จแลข้ว!” 
นคัที่นคออจกุดจบของศคำสนคำยถูดคำยและเปป็นกคำรเรลิที่มตข้นของสมคัยแหล่งพระคกุณมหคัศจรรยร์ของพระเจข้คำ มล่คำนในพระวลิหคำร
ถถูกฉบีกขคำดเปป็นสองทล่อนจคำกบนตลอดลล่คำงเมอที่อพระเยซถูทรงสลินี้นพระชนมร์บนกคำงเขนนคันี้น และโดยเครอที่องบถูชคำหนซที่ง
เดบียวนคันี้นทบีที่บรลิสกุทธลิธิ์ทบีที่สกุดกร็ถถูกเปปิดออกแกล่คนททนี้งปวงแลข้ว พระเยซถูไดข้ทรงพลิชลิตโลก เนอนี้อหนคัง และพญคำมคำร อบีกไมล่
นคำนพระองคร์จะทรงพลิชลิตควคำมตคำย นรก และหลกุมศพ... “พระเจข้คำไดข้ทรงบคันดคำลใหข้พระองคร์คอนพระชนมร์ ดข้วย
ทรงกคคำจคัดควคำมเจร็บปวดแหล่งควคำมตคำยเสบีย เพรคำะวล่คำควคำมตคำยจะครอบงคคำพระองคร์ไวข้ไมล่ไดข้” (กลิจกคำร 2:24) ดคัง
นคันี้นเมอที่อพระเยซถูตรคัสวล่คำ “สคคำเรร็จแลข้ว”  มคันกร็สคาเรต็จแลทวแมข้พระองคร์ยคังไมล่ไดข้เปป็นขซนี้นจคำกตคำยกร็ตคำม พระองคร์ทรง
สทญญาแลด้ววล่คำจะเปป็นขซนี้นอบีก และพระสคัญญคำนคันี้นกร็ทคคำใหข้กคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ของพระองคร์เปป็นเรอที่องทบีที่แนล่นอน
รคำวกคับวล่คำมคันสคคำเรร็จเรบียบรข้อยแลข้ว

““ขออยข่าเขทยนวข่า ‘กษทตรริยห์ของพวกยริว’ แตข่ขอเขทยนวข่า ‘คนนทนี้บอกวว่า เราเปป็นกษทตรริยห์ของพวกยริว’” 
คคคำประจคำนของปปลคำตทบีที่ตลิดอยถูล่เหนออกคำงเขนของพระเยซถูถถูกมองวล่คำเปป็นคคคำดถูถถูก มคันเปป็นกคำรโจมตบีควคำมหยลิที่งทะนง
ของพวกปกุโรหลิตใหญล่และพวกผถูข้นคคำทคำงศคำสนคำทล่คำมกลคำงพวกยลิว โดยกคำรประกคำศวล่คำพระเยซถูเปป็นกษคัตรลิยร์ของ
พวกยลิว ปปลคำตจซงกคคำลคังประกคำศเชล่นกคันวล่คำพวกยลิวกคคำลคังจะตรขงกางเขนกษคัตรลิยร์ของพวกเขคำเหมออนเปป็นอคำชญคำกร
ธรรมดคำๆคนหนซที่ง ดคังนคันี้นพวกเขคำจซงขอรข้องเขคำใหข้เปลบีที่ยนคคคำประจคำนนคันี้นเพอที่อทบีที่คนเหลล่คำนคันี้นทบีที่อล่คำนมคันจะไดข้คลิดวล่คำ
พระเยซถูเปป็นคนลวงโลกคนหนซที่ง เปป็นคนหนซที่งทบีที่แคล่อด้างตทววล่คำเปป็นกษคัตรลิยร์ของพวกเขคำ

ขข้อ 22: “ปปลาตตอบวข่า “สริที่งใดททที่เราเขทยนแลด้วกก็แลด้วไป”
ผมตด้องขอชมปปลคำตในทบีที่นบีนี้ เขคำหนคักแนล่นไดข้ในเวลคำทบีที่เขคำเหร็นวล่คำมบีโอกคำสทบีที่จะหนคักแนล่น-และในทบีที่นบีนี้เขคำ

แสดงควคำมกลข้คำหคำญออกมคำมคำกกวล่คำผถูข้นคคำทคำงศคำสนคำบคำงคนในสมคัยนบีนี้เสบียอบีก! สล่วนตคัวแลข้ว ผมเชอที่อวล่คำเขคำเชอที่อสนลิท



ใจวล่คำพระเยซถูไมล่ไดข้เปป็นของโลกนบีนี้ แนล่นอนวล่คำเขคำรถูข้จนไมล่มบีขข้อสงสคัยวล่คำนบีที่ไมล่ใชล่บกุคคลธรรมดคำๆคนหนซที่ง และถซงแมข้
เขคำขคำดควคำมกลข้คำทบีที่จะปลล่อยพระองคร์เปป็นอลิสระเมอที่อเขคำรถูข้วล่คำพระองคร์ทรงไมล่มบีควคำมผลิด ดข้วยใจกลข้คำและหนคักแนล่น
เขคำกร็ปฏลิเสธทบีที่จะเปลบีที่ยนชอที่อเรบียกนคันี้นทบีที่เขคำไดข้ตลิดไวข้บนกคำงเขนของพระเยซถู ใจของปปลคำตนคันี้นชคัที่วและไมล่เชอที่อ แตล่เขคำกร็
นคับถออพระเยซถู-และเขคำมองพวกยลิวเหลล่คำนคันี้นอยล่คำงดถูหมลิที่นเหยบียดหยคำมเพรคำะเขคำรถูข้วล่คำพวกเขคำไดข้ใหข้กคำรเปป็นเทร็จ
เพอที่อปรคักปรคคำพระเยซถู

ขข้อ 23: “ครทนี้นพวกทหารตรขงพระเยซซูไวด้ททที่กางเขนแลด้ว เขาททนี้งหลายกก็เอาฉลองพระองคห์แบข่งออกเปป็นสทที่
สข่วนใหด้ทหารทตุกคนคนละสข่วน และเอาฉลองพระองคห์ชทนี้นในดด้วย ฉลองพระองคห์ชทนี้นในนทนี้นไมข่มทตะเขก็บ ทอตทนี้งแตข่
บนตลอดลข่าง”

“ครทนี้นพวกทหารตรขงพระเยซซูไวด้ททที่กางเขนแลด้ว” ไมล่ไดข้หมคำยควคำมวล่คำเหตกุกคำรณร์ตรซงกคำงเขนเหลล่คำนคันี้นสลินี้น
สกุดลงแลข้วและพระเยซถูทรงสลินี้นพระชนมร์แลข้ว แตล่วล่คำพวกทหคำรไดข้จคัดกคำรตอกตะปถูตรซงพระองคร์เขข้คำกคับกคำงเขนนคันี้น
และยกกคำงเขนนคันี้นเขข้คำทบีที่ของมคันระหวล่คำงโจรสองคนนคันี้นแลข้ว หลคังจคำกตรซงพระเยซถูทบีที่กคำงเขนนคันี้นและตลิดคคคำ
ประจคำนของปปลคำตเหนออพระเศบียรของพระองคร์แลข้ว พวกทหคำรกร็เรลิที่มแบล่งเสอนี้อผข้คำของพระองคร์ในหมถูล่พวกเขคำเอง

พวกเขคำ “เอาฉลองพระองคห์แบข่งออกเปป็นสทที่สข่วนใหด้ทหารทตุกคนคนละสข่วน” นบีที่เปป็นธรรมเนบียมปฏลิบคัตลิ
ปกตลิในสมคัยนคันี้น-เสอนี้อผข้คำของคนทบีที่ถถูกประหคำรชบีวลิตถถูกยกใหข้แกล่เพชฌฆคำต ในกรณบีนบีนี้ เสอนี้อผข้คำเหลล่คำนคันี้นถถูกยกใหข้แกล่
ทหคำรโรมคันสบีที่นคำยนคันี้นทบีที่ปฏลิบคัตลิตคำมคคคำสคัที่งของปปลคำตในกคำรประหคำรชบีวลิตพระเยซถู พวกเขคำมบีสลิทธลิธิ์ตคำมกฎหมคำยทบีที่จะ
เอคำเสอนี้อผข้คำของพระองคร์ พระองคร์ทรงถถูกถอดเสอนี้อผข้คำ (นล่คำจะลงมคำถซงสล่วนเอว) กล่อนพระองคร์ทรงถถูกตรซงทบีที่กคำงเขน
นคันี้น

องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำตข้องทนทกุกขร์ควคำมอคับอคำยเหลออจะกลล่คำวขณะทบีที่พระองคร์ทรงถถูกตรซงอยถูล่ทบีที่นคัที่น 
พระกคำยทบีที่ถถูกทรมคำนของพระองคร์เปลออยเปลล่คำใหข้ฝถูงชนคนชคัที่วเหลล่คำนคันี้นจดจข้อง! พระองคร์ผถูข้ทรงเปป็นจลิตวลิญญคำณ
ทบีที่แทข้จรลิงแหล่งควคำมกรกุณคำ ควคำมสงล่คำงคำม และควคำมสกุภคำพเรบียบรข้อยบคัดนบีนี้ทรงถถูกประจคำนใหข้อคับอคำยตล่อหนข้คำคนชคัที่ว
เหลล่คำนคันี้นทบีที่ถคำกถคำงและดล่คำวล่คำผถูข้ซซที่งเรบียกรข้องใหข้ประหคำรชบีวลิตพระองคร์เสบีย นบีที่ถถูกนคคำเสนอในเพลงสดกุดบี 22:16-18 ทบีที่
เรคำอล่คำนวล่คำ “บรรดาสตุนทขลด้อมรอบขด้าพระองคห์ไวด้ คนททาชทที่วหมซูข่หนขที่งลด้อมขด้าพระองคห์ เขาแทงมพอแทงเทด้าขด้า
พระองคห์ ขทาพระองครนลับกระดผกทลันั้งหลายของขทาพระองครไดทเปป็นชวินั้นๆ เขาจทองมองและยวินั้มเยาะขทาพระองคร 
เสพนี้อผด้าของขด้าพระองคห์เขาแบข่งปปันกทน สข่วนเสพนี้อของขด้าพระองคห์นทนี้นเขากก็จทบสลากกทน”

ขณะทบีที่ฝถูงชนเหลล่คำนคันี้นลข้อเลบียนและเยข้ยหยคัน พวกทหคำรกร็แบล่งเสอนี้อผข้คำไมล่กบีที่ชลินี้นเหลล่คำนคันี้นทบีที่พระเยซถูทรงมบี 
(ผมแนล่ใจวล่คำเสอนี้อผข้คำเหลล่คำนคันี้นมบีไมล่กบีที่ชลินี้น เพรคำะวล่คำพระองคร์ผถูข้ทรงเปป็นทคำยคำทโดยชอบทบีที่รคับควคำมมคัที่งคคัที่งแหล่งสวรรคร์
เปป็นมรดกทรงเปป็นผถูข้ทบีที่ยคำกจนทบีที่สกุดขณะทบีที่พระองคร์ทรงอยถูล่บนแผล่นดลินโลก)

“และเอาฉลองพระองคห์ชทนี้นในดด้วย ฉลองพระองคห์ชทนี้นในนทนี้นไมข่มทตะเขก็บ ทอตทนี้งแตข่บนตลอดลข่าง” เมอที่อ
พวกทหคำรมคำถซงเสพนี้อชทนี้นในของพระเยซถู (โดยนล่คำจะเจตนคำทบีที่จะฉบีกมคันออกเปป็นสบีที่สล่วน และแบล่งมคันทล่คำมกลคำงพวก
เขคำเอง) พวกเขคำกร็รถูข้ตคัววล่คำนบีที่เปป็นเสอนี้อทบีที่ไมล่ธรรมดคำทบีที่สกุดเทล่คำทบีที่พวกเขคำเคยพบเหร็น! มคันไมล่มบีตะเขร็บ มคันถถูกทอ “ตคันี้งแตล่
บนตลอดลล่คำง” เปป็นชลินี้นเดบียว



ผมสงสคัยมคำตลอดวล่คำใครเปป็นคนททาเสอนี้อตคัวนคันี้นใหข้พระเยซถู หรออจะเปป็นมารดาของพระองคร์ ซซที่งถคักทอ
ควคำมรคักและควคำมทกุล่มเทเขข้คำไปในดข้คำยแตล่ละเสข้น? บคำงทบีมารธาอคำจทคคำมคัน เธอเปป็นผถูข้ทบีที่หล่วงใยเหลออเกลินเกบีที่ยวกคับ
ควคำมสบคำยและควคำมผคำสกุกของพระอคำจคำรยร์ของเธอ หรอออคำจจะเปป็นมคำรบียร์ชคำวมคักดคำลคำ ผถูข้ซซที่งพระเยซถูไดข้ขคับผบีเจร็ด
ตนออกจคำกตคัวนคำง พระคคัมภบีรร์ไมล่ไดข้ใหข้เบคำะแสใดๆเลยวล่คำใครทคคำเสอนี้อตคัวนคันี้น และแนล่นอนวล่คำถข้คำพระเจข้คำทรงอยคำก
ใหข้เรคำทรคำบ พระองคร์กร็คงเปปิดเผยมคันในพระวจนะของพระองคร์ไปแลข้ว-แตล่สลิที่งหนซที่งทบีที่เรคำทรคำบแนล่นอนกร็คออ: 
บตุคคลผซูด้หนขที่งไดข้ใชข้เวลคำหลคำยชคัที่วโมงในกคำรทคคำงคำนดข้วยควคำมรคักในกคำรออกแบบและถคักทอเสอนี้อผข้คำตคัวนคันี้น เสอนี้อชคันี้นใน
ทบีที่ไรข้ตะเขร็บ “ทอตคันี้งแตล่บนตลอดลล่คำง” แนล่นอนวล่คำดข้คำยแตล่ละเสข้นไดข้ถถูกรข้อยดข้วยมออทบีที่อกุทลิศโดยไมล่หวงสลิที่งใดไวข้ตล่อ
พระองคร์ทบีที่เสอนี้อตคัวนคันี้นไดข้ถถูกทคคำขซนี้น

ผมชอบคลิดวล่คำเสอนี้อผข้คำตคัวนบีนี้เปป็นตคัวแทนของความประพฤตริและอตุปนริสทยขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำ มคัน
เปป็นเสอนี้อชคันี้นนอกของพระองคร์ ควคำมเปป็นผข้คำชลินี้นเดบียวของมคันบล่งบอกถซงความเปป็นหนขที่งเดทยว โดยกลล่คำวถซงควคำม
สมบถูรณร์แบบอคันไมล่ขคำดตอนแหล่งทคำงทคันี้งหลคำยของพระองคร์

ในพระคคัมภบีรร์ เสอนี้อชคันี้นนอกหรออเสอนี้อคลกุมกลล่คำวถซงควคำมชอบธรรม อลิสยคำหร์ 61:10 กลล่คำววล่คำ “ขข้คำพเจข้คำจะ
เปรมปรบีดลิธิ์อยล่คำงยลิที่งในพระเยโฮวคำหร์ จลิตใจของขข้คำพเจข้คำจะลลิงโลดในพระเจข้คำของขข้คำพเจข้คำ เพรคำะพระองคห์ไดด้ทรง
สวมขด้าพเจด้าดด้วยเสพนี้อผด้าแหข่งความรอด พระองคร์ทรงคลกุมขข้คำพเจข้คำดข้วยเสพนี้อแหข่งความชอบธรรม อยล่คำงเจข้คำบล่คำว
ประดคับตคัวดข้วยเครอที่องประดคับ และอยล่คำงเจข้คำสคำวตกแตล่งตคัวดข้วยเพชรนลิลจลินดคำ”

เมอที่อบตุตรนด้อยหลงหายกลคับมคำบข้คำน “บลิดคำสคัที่งผถูข้รคับใชข้ของตนวล่คำ “จงรทบไปเอาเสพนี้ออยข่างดทททที่สตุดมาสวมใหด้
เขา และเอคำแหวนมคำสวมนลินี้วมออ กคับเอคำรองเทข้คำมคำสวมใหข้เขคำ” (ลถูกคำ 15:22)

เมอที่ออคำดคัมและเอวคำไดข้ทคคำบคำป พวกเขคำกร็เหร็นควคำมเปลออยเปลล่คำของตคัวเอง และพวกเขคำทคคำเครอที่องปกปปิด
ดข้วยใบมะเดอที่อเพอที่อปกปปิดตคัวเอง แตล่พระเจข้คำทรงประณคำมเครอที่องปกปปิดทบีที่พวกเขคำทคคำขซนี้นเองและหล่มกคำยพวกเขคำ
ดข้วย “เสอนี้อคลกุมดข้วยหนคังสคัตวร์” (ปฐก. 3:21) อคำดคัมทบีที่บคำปหนคำถถูกสวมเสอนี้อผข้คำใหข้โดยพระเจข้คำผถูข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ แตล่
บาปของบตุตรททนี้งหลายของอาดทมไดด้ถอดเสมืนั้อผทาพระบตุตรของพระเจด้า อคำดคัมคนแรกนทนี้นถถูกสวมเสอนี้อผข้คำใหข้โดย
พระเจข้คำในสวนเอเดน อคำดคัมคนหลทง ผถูข้ซซที่งไมล่มบีบคำป ทรงถถูกถอดเสอนี้อผข้คำโดยเหลล่คำคนชคัที่วและถถูกตรซงทบีที่กคำงเขน เพอที่อ
ทบีที่เราทยันั้งหลายจะถถูกหล่มกคำยดข้วยควคำมชอบธรรมของพระเจข้คำ ใชล่แลข้วครคับ เมอที่อเรคำเชอที่อในพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำและ
วคำงใจพระองคร์ใหข้เปป็นพระผถูข้ชล่วยใหข้รอดของเรคำ พระเจข้คำกร็ทรงเอคำเสพนี้อคลตุมททที่ดทททที่สตุดของสวรรคร์มคำสวมใสล่ใหข้เรคำ: 
พระองคห์ทรงหข่มกายเราดด้วยเสพนี้อคลตุมแหข่งความชอบธรรม ควคำมชอบธรรมของพระบกุตรทบีที่บคังเกลิดมคำองคร์เดบียวของ
พระองคร์!

ขข้อ 24: “เหตตุฉะนทนี้นเขาจขงพซูดกทนวข่า “เราอยข่าฉทกแบข่งกทนเลย แตข่ใหด้เราจทบสลากกทนจะไดด้รซูด้วข่าใครจะไดด้” 
ททนี้งนทนี้เพพที่อพระคทมภทรห์จะสทาเรก็จททที่วข่า ‘เสพนี้อผด้าของขด้าพระองคห์ เขาแบข่งปปันกทน สข่วนเสพนี้อของขด้าพระองคห์นทนี้น เขากก็จทบ
สลากกทน’ พวกทหารจขงไดด้กระททาดทงนทนี้”

ในทบีที่นบีนี้ ดคังทบีที่กลล่คำวถซงไปแลข้วกล่อนหนข้คำนบีนี้ คออกคำรสคคำเรร็จจรลิงของเพลงสดกุดบี 22:18-คคคำพยคำกรณร์ทบีที่ถถูกกลล่คำว
หนซที่งพคันปปกล่อนทบีที่มคันเกลิดขซนี้นจรลิงบนกลโกธคำ ทหคำรเหลล่คำนคันี้นดถูออกวล่คำเสอนี้อตคัวนคันี้นขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำไมล่ธรรมดคำ
และเปป็นเสอนี้อทบีที่พลิเศษมคำกๆ และแทนทบีที่จะฉบีกมคันออกจคำกกคัน พวกเขคำจซงตกลงทบีที่จะจคับสลคำกเพอที่อทบีที่จะไดข้เสอนี้อตคัวนคันี้น



และในกคำรทคคำเชล่นนคันี้นพวกเขคำกร็ใหข้หลคักฐคำนเกบีที่ยวกคับควคำมจรลิงแหล่งพระวจนะของพระเจข้คำโดยไมล่รถูข้ตคัว ทคันี้งๆทบีที่ไมล่รถูข้
และไมล่ไดข้เจตนคำ พวกเขคำเพลิที่มเขข้คำกคับพยคำนหมถูล่ใหญล่นคันี้นทบีที่ใหข้กคำรรคับรองและพลิสถูจนร์วล่คำพระคคัมภบีรร์เปป็นพระวจนะของ
พระเจข้คำทบีที่ไดข้รคับกคำรดลใจดข้คำนถข้อยคคคำ ซซที่งเปลบีที่ยนแปลงไมล่ไดข้ ปฏลิเสธไมล่ไดข้ และมบีอคคำนคำจสลิทธลิธิ์ขคำดเปป็นนลิตยร์

ใชล่แลข้วครคับ พระเจข้คำทรงควบคกุมอยถูล่ โดยกคคำกคับทกุกรคำยละเอบียดของสลิที่งตล่คำงๆทบีที่เกลิดขซนี้นรอบกคำงเขนนคันี้น 
ไมล่มบีสคักคคคำเดบียวของพระองคร์ทบีที่จะลข้มเหลวไป คคคำพยคำกรณร์ทกุกเรอที่องเกบีที่ยวกคับกคำรเสดร็จมคำครคันี้งแรกของพระครลิสตร์ไดข้
ถถูกทคคำใหข้สคคำเรร็จจรลิงแลข้วตคำมตคัวอคักษร คคคำพยคำกรณร์เหลล่คำนคันี้นเกบีที่ยวกคับกคำรสลินี้นพระชนมร์และกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ของ
พระองคร์ไดข้ถถูกทคคำใหข้สคคำเรร็จจรลิงแลข้วตคำมตคัวอคักษร และคคคำพยคำกรณร์เหลล่คำนคันี้นเกบีที่ยวกคับกคำรเสดร็จมคำครคันี้งทบีที่สองของ
พระองคร์กร็จะถถูกทคคำใหข้สคคำเรร็จจรลิงตคำมตคัวอคักษรเชข่นกทนในเวลคำทบีที่กคคำหนดไวข้ของพระเจข้คำ!

ขข้อ 25: “ผซูด้ททที่ยพนอยซูข่ขด้างกางเขนของพระเยซซูนทนี้น มทมารดาของพระองคห์กทบนด้าสาวของพระองคห์ มารทยห์
ภรรยาของเคลโอฟปัส และมารทยห์ชาวมทกดาลา”

ผถูข้เขบียนขล่คำวประเสรลิฐทคันี้งสบีที่ทล่คำนใหข้รคำยละเอบียดทบีที่ครบถข้วนเกบีที่ยวกคับกคำรสลินี้นพระชนมร์ของพระเยซถู กคำร
ประสถูตลิของพระองคร์ กคำรรคับบคัพตลิศมคำของพระองคร์ และกคำรถถูกทดลองของพระองคร์ถถูกพรรณนคำไวข้โดยผถูข้เขบียน
ขล่คำวประเสรลิฐสองทข่าน แตล่กคำรอคัศจรรยร์และคคคำเทศนคำหลคำยตอนของพระองคร์ถถูกพบในขล่คำวประเสรลิฐเลข่มเดทยว
เทล่คำนคันี้น อยล่คำงไรกร็ตคำม ควคำมสคคำคคัญสถูงสกุดของกคำรถถูกตรซงกคำงเขนของพระองคร์ถถูกประกคำศโดยขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำกคำร
ทนทกุกขร์ตล่คำงๆและกคำรสลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์ถถูกบคันทซกไวข้อยข่างละเอทยดโดยมคัทธลิว มคำระโก ลถูกคำ และยอหร์น

กคำรตรซงกคำงเขนพระเยซถูคออหคัวใจ จลิตใจ และกระแสโลหลิตของควคำมเชอที่อแบบครลิสเตบียน กคำร
สลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์บนกคำงเขนนคันี้นคออแกนกลคำงของวงลข้อแหล่งควคำมรอด และซบีที่ลข้อทกุกซบีที่ของวงลข้อนคันี้นกร็ออก
มคำจคำกแกนกลคำงนคันี้น ถข้คำกคำรตรซงกคำงเขนถถูกเอคำออกไปจคำกขล่คำวประเสรลิฐทคันี้งสบีที่เลล่ม พระคคัมภบีรร์ของเรคำกร็คงกลคำย
เปป็นหนคังสออเลล่มหนซที่งทบีที่ไมล่มบีขล่คำวสคำร เพรคำะวล่คำกคำงเขนคพอแหลข่งกทาเนริดของขล่คำวสคำรแหล่งควคำมรอด “และถข้คำไมล่มบี
โลหลิตไหลออกแลข้ว กร็จะไมล่มบีกคำรอภคัยบคำปเลย” (ฮบ. 9:22) หคำกไมล่มบีกคำรทนทกุกขร์ตล่คำงๆของพระเยซถู เรคำกร็คงไมล่มบี
พระผถูข้ชล่วยใหข้รอดเลย!

ผถูข้เขบียนขล่คำวประเสรลิฐทคันี้งสบีที่ทล่คำนนบีนี้นคคำเสนอพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำในลคักษณะอคันเปป็นเอกลคักษณร์ของพระองคร์
เอง:

มททธริวเขบียนเพอที่อพวกยลิวเปป็นหลคัก และดคังนคันี้นเขคำจซงนคคำเสนอพระครลิสตร์ในฐคำนะบตุตรของดาวริด กษทตรริยห์
แหข่งอริสราเอล ทกุกสลิที่งในขล่คำวประเสรลิฐเลล่มนคันี้นสนคับสนกุนใจควคำมหลคักนบีนี้

มาระโกแสดงใหข้เหร็นพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำในฐคำนะคนงานของพระเจด้า และงคำนเขบียนทคันี้งหมดของเขคำกร็ชบีนี้
โดยตรงไปทบีที่ผถูข้รคับใชข้องคร์นบีนี้และงคำนรคับใชข้ของพระองคร์

ลซูกานคคำเสนอองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำในฐคำนะบตุตรมนตุษยห์และใชข้เวลคำเยอะในกคำรชบีนี้ใหข้เหร็นควคำมสมบถูรณร์แบบ
ทคันี้งหลคำยแบบมนกุษยร์ของพระองคร์ โดยทบีที่ควคำมเหร็นอกเหร็นใจของพระองคร์มกุล่งตรงมคำยคังมนกุษยชคำตลิ

ยอหห์นผซูด้เปป็นททที่รทกประกคำศพระเยซถูในฐคำนะพระบตุตรของพระเจด้าผซูด้ทรงมหริทธริฤทธริธิ์ พระเจข้คำผถูข้รคับสภคำพ
มนกุษยร์ พระวคำทะผถูข้ทรงชบีวลิต เขคำบรรยคำยเยอะแยะเกบีที่ยวกคับสงล่คำรคำศบีตล่คำงๆแบบพระเจข้คำและยศศคักดลิธิ์แบบพระเจข้คำ
และพระเดชคำนกุภคำพแหล่งตคัวตนขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ



ยอหร์นไมล่ไดข้ใหข้บคันทซกเกบีที่ยวกคับควคำมปวดรข้คำวของพระเยซถูในสวนเกทเสมนบี แตล่ยอหร์นเพทยงผซูด้เดทยวบอกเรคำ
วล่คำเมอที่อพระเยซถูตรคัสวล่คำ “เราเปป็น” คนเหลล่คำนคันี้นทบีที่มคำจคับกกุมพระองคร์กร็ลข้มถอยหลคังลงถซงพอนี้นดลิน ในเหตกุกคำรณร์ตอนนบีนี้
ยอหร์นชบีนี้ใหข้เหร็นควคำมเปป็นพระเจข้คำของพระเยซถู-“เราเปป็น” ผถูข้ยลิที่งใหญล่นคันี้น พระเจด้าในเนพนี้อหนทง

นอกจคำกนบีนี้ ยอหร์นไมล่ไดข้ใหข้รคำยละเอบียดเกบีที่ยวกคับสลิที่งทบีที่เกลิดขซนี้นตอนทบีที่พระเยซถูทรงปรคำกฏตคัวตล่อหนข้คำคคำยคำ
ฟคำส แตล่เขคำพรรณนคำเรอที่องกคำรไตล่สวนตล่อหนข้คำอคันนคำสอยล่คำงละเอบียดยลิบ และเขคำเปป็นผถูข้เขบียนขล่คำวประเสรลิฐทล่คำน
เดบียวทบีที่บคันทซกสลิที่งทบีที่พระเยซถูตรคัสแกล่ปปลคำตเกบีที่ยวกคับอคำณคำจคักรนคันี้น: “อคำณคำจคักรของเรคำมลิไดข้เปป็นของโลกนบีนี้ ถข้คำ
อคำณคำจคักรของเรคำมคำจคำกโลกนบีนี้ คนของเรคำกร็จะไดข้ตล่อสถูข้ไมล่ใหข้เรคำตกในเงอนี้อมมออของพวกยลิว แตล่บคัดนบีนี้อคำณคำจคักรของ
เรคำมลิไดข้มคำจคำกโลกนบีนี้” (บททบีที่ 18 ขข้อ 36)

ยอหร์นเปป็นผถูข้เดบียวทบีที่บคันทซกคคคำพยคำนทบีที่วล่คำพระเยซถูไดข้เสดร็จเขข้คำมคำในโลกเพอที่อเปป็นพยคำนถซงควคำมจรลิง: 
“เพรคำะเหตกุนบีนี้เรคำจซงเกลิดมคำและเขข้คำมคำในโลก เพอที่อเรคำจะเปป็นพยคำนถซงควคำมจรลิง” (บททบีที่ 18 ขข้อ 37 บคำงสล่วน)

ยอหร์นผถูข้เดบียวบอกเรคำเกบีที่ยวกคับคคคำประกคำศขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำทบีที่วล่คำปปลคำตไมล่อคำจมบีอคคำนคำจตล่อสถูข้พระองคร์
ไดข้เลยนอกเสบียจคำกวล่คำอคคำนคำจนคันี้นถถูกยกใหข้โดยพระเจข้คำ (บททบีที่ 19 ขข้อ 11) และบคัดนบีนี้ในขข้อพระคคคำตอนทบีที่เรคำศซกษคำ
กคันอยถูล่นบีนี้ยอหร์นเลล่คำเกบีที่ยวกคับเสอนี้อมหคัศจรรยร์ตคัวนบีนี้ทบีที่ไมล่มบีตะเขร็บ ซซที่งพวกทหคำรพนคันกคันรอบกคำงเขนนคันี้น ขล่คำวประเสรลิฐ
เลล่มออที่นๆทบีที่เหลออไมล่ใหข้บคันทซกทบีที่นล่คำสนใจนบีนี้

ในขข้อพระคคคำตล่คำงๆทบีที่ตคำมมคำ ยอหร์นบอกเรคำวล่คำขคำของพระเยซถูไมล่หคัก (ขข้อ 33) และพระโลหลิตและนนี้คคำกร็พกุล่ง
ออกมคำจคำกสบีขข้คำงทบีที่ถถูกแทงของพระองคร์ (ขข้อ 34) สคำวกผถูข้เปป็นทบีที่รคักของพระองคร์ไมล่ไดข้บคันทซกเสบียงรข้องอคันสลินี้นหวคัง
นคันี้นของพระเยซถู “พระเจข้คำของขข้คำพระองคร์! พระเจข้คำของขข้คำพระองคร์! ไฉนพระองคร์ทรงทอดทลินี้งขข้คำพระองคร์เสบีย?” 
แตล่เขคำเปป็นผถูข้ทบีที่ใหข้เสบียงรข้องอคันกซกกข้องแหล่งชคัยชนะขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ: “สคาเรต็จแลทว!” ยอหร์นใหข้ขข้อมถูลทบีที่วล่คำโย
เซฟและนลิโคเดมคัสมคำพรข้อมกคับเครอที่องหอมรคำคคำแพงเหลล่คำนคันี้นเพอที่อชโลมพระศพของพระเยซถู และอข้อนวอนปปลคำต
ใหข้พวกเขคำเอคำพระศพไปฝฝัง ขล่คำวประเสรลิฐทคันี้งสบีที่เลล่ม ซซที่งถถูกเขบียนโดยชคำยสบีที่คนภคำยใตข้กคำรดลใจของพระวลิญญคำณ
บรลิสกุทธลิธิ์ มบีเนอนี้อหคำทบีที่แตกตล่คำงกคันอยถูล่บข้คำง ซซที่งเมอที่อถถูกอล่คำนอยล่คำงสอดคลข้องกคันกร็ใหข้ขข้อพลิสถูจนร์ทบีที่ชคัดเจนและไมล่อคำจโตข้แยข้ง
ไดข้เรอที่องกคำรดลใจดข้คำนถข้อยคคคำของพระวจนะของพระเจข้คำ

“ผซูด้ททที่ยพนอยซูข่ขด้างกางเขนของพระเยซซูนทนี้น มทมารดาของพระองคห์” มบีคนหลคำยกลกุล่มอยถูล่รอบกคำงเขนนคันี้นในวคัน
นคันี้น กลโกธคำตคันี้งอยถูล่ในจกุดทบีที่หลคำยพคันคนสคำมคำรถยอนอยถูล่รอบ “สถคำนทบีที่กะโหลกศบีรษะ” โดยอยถูล่ในระยะทบีที่มองเหร็น
กคำงเขนทคันี้งสคำมนคันี้นไดข้ ยลิวหลคำยพคันคนอยถูล่ทบีที่นคัที่น โดยสะใจชคัที่วๆของตน กระหคำยโลหลิตของชคำยผถูข้นบีนี้ทบีที่พวกเขคำตรซง
กคำงเขนในฐคำนะคนลวงโลกและคนพถูดหมลิที่นประมคำท พวกทหคำรโรมคันอยถูล่ทบีที่นคัที่น-บคำงคนเขข้คำเวรอยถูล่ คนออที่นๆกร็อยถูล่ทบีที่
นคัที่นเพรคำะควคำมอยคำกรถูข้อยคำกเหร็นอยล่คำงไมล่ตข้องสงสคัย

แตล่พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ทรงเอล่ยชอที่อคนอบีกกลกุล่มหนซที่ง-คนเหลล่คำนคันี้นทบีที่อยถูล่ทบีที่นคัที่นเพรคำะความรทก คนกลกุล่มเลร็กๆ
นบีนี้มบีเพบียงหข้คำคน-แตล่ในพระคคัมภบีรร์ หข้คำคออตคัวเลขแทนพระคตุณ และมคันถถูกใชข้หลคำยครคันี้งในพระคคัมภบีรร์ ยกตคัวอยล่คำงเชล่น
มบีศาลาหด้าหลทงทบีที่สระเบเธสดคำ มบีหญริงพรหมจารทททที่มทปปัญญาหด้าคน และขนมปปังหด้ากด้อนซซที่งเลบีนี้ยงฝถูงชนเหลล่คำนคันี้น โดย
ทคัที่วไปแลข้ว คนหลคำยกลกุล่มนคันี้นทบีที่อยถูล่รอบกคำงเขนของพระเยซถูเปป็นภคำพเลร็งถซงคนบคำปทคันี้งหลคำย-ควคำมเสอที่อมทรคำมสลินี้น
ดบีของมนกุษยชคำตลิ แตล่หข้คำคนนบีนี้คออถข้วยรคำงวคัลแหล่งพระคกุณทบีที่ชล่วยใหข้รอดของพระเจข้คำ



ประกคำรแรก มบีมคำรบียร์มารดาของพระเยซซู ไมล่ตข้องสงสคัยเลยวล่คำบคัดนบีนี้นคำงตระหนคักแลข้วถซงควคำมหมคำยทบีที่แทข้
จรลิงของถข้อยคคคำทบีที่สลิเมโอนกลล่คำวแกล่นคำงในพระวลิหคำรเมอที่อสคำมสลิบปปกล่อนหนข้คำ: “…แลข้วสลิเมโอนกร็อวยพรแกล่เขคำ แลข้ว
กลล่คำวแกล่นคำงมคำรบียร์มคำรดคำของพระกกุมคำรนคันี้นวล่คำ “ดถูกล่อนทล่คำน ทรงตคันี้งพระกกุมคำรนบีนี้ไวข้เปป็นเหตกุใหข้หลคำยคนในพวก
อลิสรคำเอลลข้มลงหรออยกตคันี้งขซนี้น และจะเปป็นหมคำยสคคำคคัญซซที่งคนปฏลิเสธ เพอที่อควคำมคลิดในใจของคนเปป็นอคันมคำกจะไดข้
ปรคำกฏแจข้ง (เออ ถซงจริตใจของทข่านเองกต็ยยังจะถผกดาบแทงทะลคุดทวย)” (ลถูกคำ 2:34,35) บคัดนบีนี้มคำรบียร์กคคำลคังเหร็น
ถข้อยคคคำเหลล่คำนบีนี้สคคำเรร็จจรลิง-ชล่คำงเปป็นภคำพทบีที่ชวนสยดสยองสคคำหรคับแมล่คนหนซที่งทบีที่ตข้องมองดถู! บกุตรชคำยของนคำงไมล่ไดข้
ทคคำรข้คำยผถูข้ใดเลย พระองคร์ไดข้เลบีนี้ยงอคำหคำรผถูข้ทบีที่หลิวโหย รคักษคำคนเจร็บปฝ่วยใหข้หคำย เปปิดตคำของผถูข้ทบีที่ตคำบอด ทคคำใหข้คนโรค
เรอนี้อนหคำยสะอคำด ทคคำใหข้คนงล่อยเดลินไดข้ แตล่ไมล่มบีกคำรกลล่คำวถซงผถูข้ใดในคนเหลล่คำนบีนี้วล่คำอยถูล่รอบกคำงเขนนคันี้นเลย แมข้แตล่พวก
สคำวก ยกเวข้น “สคำวกคนทบีที่พระเยซถูทรงรคัก” กร็ทลินี้งพระองคร์และหนบีไปกคันหมดแลข้ว หลคำยพคันคนนคันี้นทบีที่พระองคร์ไดข้
ทรงเลบีนี้ยงอคำหคำร รคักษคำใหข้หคำย อวยพร และปลอบประโลมใจไดข้หคันหนข้คำหนบีไปเสบียแลข้ว-แตล่มารดาของพระองคห์
อยถูล่ทบีที่นคัที่นใกลข้พระองคร์ โดยนล่คำจะอยถูล่ใกลข้เทล่คำทบีที่นคำงไดข้รคับอนกุญคำตใหข้เขข้คำไปใกลข้ไดข้

มคันเปป็นเรอที่องอคันตรคำยสคคำหรคับนคำงมคำรบียร์ทบีที่จะอยถูล่ตรงนคันี้น แตล่นคำงลอมภคัยอคันตรคำยทคันี้งหมดทบีที่อคำจเกลิดกคับตคัว
เอง และผถูข้เขบียนขล่คำวประเสรลิฐทคันี้งสบีที่ทล่คำนไมล่ไดข้บคันทซกสคักคคคำเดบียวทบีที่นคำงกลล่คำวในระหวล่คำงชล่วงเวลคำทบีที่นคำงยอนอยถูล่ขข้คำง
กคำงเขนนคันี้น เหร็นไดข้ชคัดวล่คำนคำงทนทกุกขร์ควคำมปวดรข้คำวใจของนคำงในควคำมเงบียบอคันไมล่ขคำดตอน ฝถูงชนลข้อเลบียนและ
เยข้ยหยคันขณะทบีที่พวกเขคำผล่คำนมคำทบีที่กคำงเขนนคันี้น โดยสคัที่นศบีรษะของตนและ “บกุข้ยรลิมฝปปคำก” (เพลงสดกุดบี 22:7) ใตข้
กคำงเขนนคันี้นพวกทหคำรโรมคันพนคันกคันเพอที่อทบีที่จะเอคำเสอนี้อผข้คำขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ และในทล่คำมกลคำงกคำรลข้อเลบียน 
กคำรเยคำะเยข้ย และกคำรดถูถถูกดถูแคลนเหลล่คำนคันี้นมคำรดคำของพระองคร์ยอนอยถูล่-เฝป้คำมองและไดข้ยลินสลิที่งเหลล่คำนบีนี้ทคันี้งหมด เรคำ
ไมล่สคำมคำรถทรคำบไดข้หรออจลินตนคำกคำรไดข้วล่คำใจของนคำงมคำรบียร์รถูข้สซกอยล่คำงไรในระหวล่คำงชคัที่วโมงอคันเลวรข้คำยเหลล่คำนคันี้น แตล่
เรคำตข้องรคับสคำรภคำพวล่คำนคำงเปป็นหญลิงทบีที่เขข้มแขร็งคนหนซที่ง ผถูข้หญลิงสล่วนใหญล่คงจะแสดงควคำมอล่อนแอแบบผถูข้หญลิงออก
มคำ โดยเปป็นลมลข้มพคับและรข้องไหข้ขมขอที่นในแบบทบีที่ควบคกุมตคัวเองไมล่ไดข้ไปแลข้ว-แตล่ไมล่ใชล่นคำงมคำรบียร์ มคำรดคำของพระ
เยซถู

หญลิงคนทบีที่สองทบีที่ถถูกเอล่ยชอที่อในคนกลกุล่มเลร็กๆนบีนี้คออ มคำรบียร์ภรรยคำของเคลโอฟฝัส เรคำทรคำบนข้อยมคำกเกบีที่ยวกคับ
หญลิงผถูข้นบีนี้ โดยขข้อพระคคคำทบีที่เรคำศซกษคำอยถูล่บอกเพบียงวล่คำนคำงเปป็นภรรยคำของเคลโอฟฝัสและเปป็นนข้องสคำวของมคำรดคำของ
พระเยซถู แตล่ขข้ออข้คำงอลิงเพบียงอยล่คำงเดบียวนบีนี้กร็เพบียงพอแลข้วทบีที่จะพลิสถูจนร์ควคำมจงรคักภคักดบีของนคำงทบีที่มบีตล่อองคร์พระผถูข้เปป็น
เจข้คำของนคำง นคำงอยถูล่ทบีที่นคัที่นในชคัที่วโมงอคันนล่คำเศรข้คำนคันี้นเมอที่อพระองคร์ทรงตข้องกคำรมลิตรสหคำยมคำกทบีที่สกุด

หญลิงคนทบีที่สคำมในกลกุล่มนบีนี้คออ มคำรบียร์ชคำวมคักดคำลคำ ผถูข้ซซที่งพระเยซถูไดข้ขคับผบีเจร็ดตนออกจคำกตคัวนคำง พระเยซถูทรง
ปรคำกฏแกล่นคำงเปป็นคนแรกหลคังจคำกกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ของพระองคร์ (ยอหร์น 20:11-18)

นบีที่มบีนคัยสคคำคคัญจรลิงๆทบีที่หญลิงแตล่ละคนเหลล่คำนบีนี้มบีชอที่อวล่คำ มารทยห์-ชอที่อหนซที่งทบีที่มบีควคำมหมคำยวล่คำ “ควคำมขมขอที่น” ใคร
เลล่คำจะสงสคัยวล่คำใจของพวกนคำงเตก็มไปดด้วยควคำมขมขอที่น ควคำมปวดรข้คำว และควคำมทกุกขร์ระทมขณะทบีที่พวกนคำงเปป็น
ประจคักษร์พยคำนถซงกคำรสลินี้นพระชนมร์ของพระเมษโปดกของพระเจข้คำ? 



ผถูข้หญลิงคนทบีที่สบีที่ทบีที่ยอนอยถูล่ใกลข้กคำงเขนวคันนคันี้นคออ มคำรดคำของยอหห์น นคำงไมล่ถถูกกลล่คำวถซงในทบีที่นบีนี้ แตล่มคัทธลิวบอก
เรคำวล่คำนคำงอยถูล่ทบีที่นคัที่น: “ทบีที่นคัที่นมบีหญลิงหลคำยคน...ในพวกนคันี้นมบีมคำรบียร์ชคำวมคักดคำลคำ มคำรบียร์มคำรดคำของยคำกอบและโยเสส 
และมารดาของบตุตรเศเบดท” (มธ. 27:55,56)

สมคำชลิกคนทบีที่หข้คำของคนกลกุล่มเลร็กๆนบีนี้คออ ยอหร์นเอง “สาวกคนททที่พระเยซซูทรงรทก” เทล่คำทบีที่พระวจนะเปปิดเผย
ใหข้เรคำทรคำบ ยอหร์นเปป็นสคำวกผถูข้เดบียวทบีที่อยถูล่ทบีที่นคัที่นตอนทบีที่พระเยซถูกคคำลคังใกลข้สลินี้นพระชนมร์บนกคำงเขนนคันี้น

ขข้อ 26: “ฉะนทนี้นเมพที่อพระเยซซูทอดพระเนตรเหก็นมารดาของพระองคห์ และสาวกคนททที่พระองคห์ทรงรทกยพน
อยซูข่ใกลด้ พระองคห์ตรทสกทบมารดาของพระองคห์วข่า “หญริงเออ๋ย จงดซูบตุตรของทข่านเถริด”

บนกคำงเขนนคันี้น พระเยซถูทรงทคคำงคำนทบีที่ยลิที่งใหญล่ทบีที่สกุดเทล่คำทบีที่เคยถถูกกระทคคำ-ในสวรรคร์ ในแผล่นดลินโลก หรออใน
กคำรทรงสรข้คำงทคันี้งหมด: พระองคห์กทาลทงแบกบาปของคนททนี้งโลกในทตุกยตุคสมทยและตลอดชทที่วนริรทนดรห์ไวด้ในพระกาย
ของพระองคห์เอง! นบีที่เปป็นสลิที่งทบีที่ไมข่มทมนตุษยห์คนใดสคำมคำรถกระทคคำไดข้-และไมล่มบีผถูข้ใดสคำมคำรถซคำบซซนี้งมคันไดข้อยล่คำงถล่องแทข้ 
มคันเปป็นไปไมล่ไดข้ทบีที่สมองของมนกุษยร์จะเขข้คำใจภคำระทบีที่พระเยซถูทรงแบกรคับขณะทบีที่พระองคร์ทรงถถูกตรซงอยถูล่บนกคำงเขน
นคันี้น-กระนคันี้นในชคัที่วโมงทบีที่เลวรข้คำยนคันี้นเมอที่อพระองคร์ทรงถถูกทอดทลินี้งโดยมนกุษยร์ และอบีกไมล่นคำนจะทรงถถูกทอดทลินี้งโดย
พระเจข้คำเอง พระองคห์กก็ไมข่ทรงลพมสายสทมพทนธห์ฝฝ่ายโลกของพระองคห์ พระองคร์ทรงเหร็นมคำรดคำของพระองคร์ยอนอยถูล่
กคับยอหร์น สคำวกผถูข้เปป็นทบีที่รคัก และพระองคร์ทรงใหข้เกบียรตลินคำงในตอนนคันี้นเหมออนกคับทบีที่พระองคร์ไดข้ทรงใหข้เกบียรตลินคำง
มคำรบียร์กคับพล่อเลบีนี้ยงของพระองคร์คออโยเซฟตอนทบีที่พระองคร์ยคังทรงเปป็นเดร็กหนกุล่ม (ลถูกคำ 2:51) (พระคคัมภบีรร์ไมล่บอกเรคำ
วล่คำโยเซฟอยถูล่ทบีที่ไหน ณ เวลคำอคันนล่คำเศรข้คำนบีนี้ บคำงคนเชอที่อวล่คำเขคำเสบียชบีวลิตไปแลข้วเมอที่อหลคำยปปกล่อนหนข้คำ) แตล่นคำงมคำรบียร์อยถูล่
ทบีที่นคัที่น และพระเยซถูทรงใหข้เกบียรตลินคำงแมข้กระทคัที่งในชคัที่วโมงทบีที่มอดมลิดทบีที่สกุดของพระองคร์บนแผล่นดลินโลก

“หญริงเออ๋ย จงดซูบตุตรของทข่านเถริด” สองครคันี้งในขล่คำวประเสรลิฐของยอหร์นพระเยซถูทรงเรบียกนคำงมคำรบียร์วล่คำ 
“หญลิงเออ๋ย” ในบททบีที่ 2 ขข้อ 4 เมอที่อมคำรดคำของพระองคร์บอกพระองคร์วล่คำไมล่มบีนนี้คคำองกุล่นทบีที่งคำนสมรส พระองคร์กร็ตรคัสแกล่
นคำงวล่คำ “หญลิงเออ๋ย ขข้คำพเจข้คำเกบีที่ยวขข้องอะไรกคับทล่คำนเลล่คำ เวลคำของขข้คำพเจข้คำยคังไมล่มคำถซง” ในทบีที่นบีนี้ ขณะตรคัสแกล่นคำงจคำก
กคำงเขนนคันี้น พระองคร์กร็ทรงเรบียกนคำงวล่คำ “หญลิงเออ๋ย” อบีกครคันี้ง แตล่ชอที่อเรบียกนบีนี้ไมล่ใชล่เปป็นกคำรเสบียมคำรยคำทหรออไมล่ใหข้
ควคำมเคคำรพ ในยอหร์น 20:13 พวกทถูตสวรรคร์ทบีที่อกุโมงคร์ฝฝังศพนคันี้นกลล่คำวแกล่มคำรบียร์ชคำวมคักดคำลคำวล่คำ “หญริงเออ๋ย รข้องไหข้
ทคคำไม” ในขข้อ 15 ของบทเดบียวกคันนคันี้นพระเยซซูทรงถคำมนคำงวล่คำ “หญริงเออ๋ย รข้องไหข้ทคคำไม” ผมเชอที่อวล่คำกล่อนหนข้คำนคันี้น
พระเยซถูเคยเรบียกนคำงมคำรบียร์วล่คำ “แมล่” แตล่ในกคำรสลินี้นพระชนมร์พระองคร์ทรงยกุตลิควคำมสคัมพคันธร์ฝฝ่คำยโลกทกุกอยล่คำงของ
พระองคร์ และตคันี้งแตล่กลโกธคำเปป็นตข้นไป แมข้แตล่มคำรดคำของพระองคร์กร็ถถูกเชอที่อมโยงกคับพระองคร์โดยควคำมสคัมพคันธร์
ฝฝ่คำยวลิญญคำณเทล่คำนคันี้น เมอที่อนคำงมคำรบียร์ไดข้เหร็นกคำรสลินี้นพระชนมร์ของพระเยซถูบนกคำงเขนนคันี้น นคำงกร็กคคำลคังเหร็นพระองคร์
เปป็นครคันี้งสกุดทข้คำยในฐคำนะบกุตรชคำยของพระองคร์ในเนอนี้อหนคัง พระองคร์จะเสดร็จออกมคำจคำกอกุโมงคร์ฝฝังศพนคันี้นใน
รล่คำงกคำยฝฝ่คำยวลิญญคำณ พระผถูข้ชล่วยใหข้รอดของโลก จอมเจข้คำนคำย และจอมกษคัตรลิยร์

ผถูข้เชอที่อทตุกคนถถูกทคคำใหข้เปป็นหนซที่งเดบียวกคับพระเยซถูโดยสคำยใยทบีที่ใกลข้ชลิดมคำกกวล่คำสคำยใยฝฝ่คำยโลกทคันี้งหลคำย ใน 
2 โครลินธร์ 5:16 เปคำโลประกคำศวล่คำ “เหตกุฉะนคันี้นตคันี้งแตล่นบีนี้ไปเรคำจะไมล่พลิจคำรณคำผถูข้ใดตคำมเนอนี้อหนคัง แมข้วล่คำเมอที่อกล่อนเรคำ
เคยพลิจคำรณคำพระครลิสตร์ตคำมเนอนี้อหนคังกร็จรลิง แตล่เดบีดี๋ยวนบีนี้เรคำจะไมล่พลิจคำรณคำพระองคร์เชล่นนคันี้นอบีก”



นคำงมคำรบียร์ไมล่ถถูกกลล่คำวถซงเลยแมข้แตล่นลิดเดบียววล่คำเกบีที่ยวขข้องกคับการฟฟฟื้นคพนพระชนมห์ของพระเยซถู แตล่นคำงอยถูล่
ดข้วยกคับหนซที่งรข้อยยบีที่สลิบคนนคันี้นทบีที่รอคอยกคำรเสดร็จมคำของพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์อยถูล่ในหข้องชคันี้นบนนคันี้น ในกลิจกคำร 1:14 
เรคำอล่คำนวล่คำ “พวกเขคำรล่วมใจกคันอธลิษฐคำนอข้อนวอนตล่อเนอที่องพรข้อมกคับพวกผถูข้หญลิง และมารทยห์มารดาของพระเยซซู
และพวกนข้องชคำยของพระองคร์ดข้วย”

กลล่คำวอบีกนคัยหนซที่ง นคำงมคำรบียร์คออหนซที่งในคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่รอคอย-นคำงอยถูล่กทบพวกเขคำ ไมล่ใชล่อยถูล่เหนพอพวกเขคำ 
นคำงไมล่ไดข้เหนออกวล่คำพวกเขคำในแงล่ใดเลย นคำงอยถูล่ในหข้องชคันี้นบนนคันี้นเพอที่อทบีที่จะรคับฤทธลิธิ์เดชทบีที่จะกลคำยเปป็นพยคำนคน
หนซที่งทบีที่มบีประสลิทธลิผล และนคำงไดข้รคับคคคำสคัที่งเหมออนกคับทบีที่คนออที่นๆทบีที่เหลออไดข้รคับคคคำสคัที่งนคันี้น

ในชคัที่วขณะทข้คำยๆของพระองคร์บนแผล่นดลินโลกในฐคำนะบกุตรมนกุษยร์ พระเยซถูทรงรคับประกคันมคำรดคำของ
พระองคร์วล่คำนคำงจะไมล่ตข้องใชข้ชบีวลิตบนโลกนบีนี้เพบียงลคคำพคัง ยอหร์นจะรคักและดถูแลนคำงเหมออนกคับทบีที่พระองคร์เองไดข้ทรงรคัก
และดถูแลนคำง-และแนล่นอนวล่คำไมล่มบีสลิที่งใดในพระคคัมภบีรร์ทบีที่จะบล่งชบีนี้วล่คำพระเยซถูไมล่ไดข้รคักและหล่วงใยมคำรดคำของพระองคร์
เลย ดคังนคันี้นขณะทบีที่พระองคร์ใกลข้จะจบชบีวลิตฝฝ่คำยโลกของพระองคร์ พระองคร์จซงทรงจคัดเตรบียมสคคำหรคับอนคำคตของนคำง
โดยกคำรทคคำใหข้นคำงเปป็นมรดกทบีที่มบีชบีวลิตสคคำหรคับยอหร์น สคำวกผถูข้เปป็นทบีที่รคักคนนคันี้น

ขข้อ 27: “แลด้วพระองคห์ตรทสกทบสาวกคนนทนี้นวข่า “จงดซูมารดาของทข่านเถริด” และตทนี้งแตข่เวลานทนี้นมา สาวก
คนนทนี้นกก็รทบนางมาอยซูข่ในบด้านของตน”

กลล่คำวอบีกนคัยหนซที่ง พระเยซถูตรคัสแกล่ยอหร์นวล่คำ “จงเคคำรพนคับถออมคำรดคำของเราเหมออนเปป็นมคำรดคำของทข่าน 
จงรคับนคำงไปและดถูแลนคำงเหมออนกคับทบีที่ทล่คำนดถูแลมคำรดคำของทล่คำนเอง” “และตทนี้งแตข่เวลานทนี้นมา สาวกคนนทนี้นกก็รทบ
นางมาอยซูข่ในบด้านของตน”

ควคำมรคักแบบพระเจด้าและแบบมนตุษยห์ขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำถถูกแสดงออกในทบีที่นบีนี้อยล่คำงมหคัศจรรยร์
เหลออเกลิน-พระเจข้คำทบีที่แทข้จรลิง แตล่กร็เปป็นมนกุษยร์ทบีที่แทข้จรลิง ในฐคำนะมนกุษยร์ พระองคร์ทรงระลซกถซงมคำรดคำของพระองคร์
และทรงเลบีนี้ยงดถูนคำง ในฐคำนะพระเจข้คำ พระองคร์ทรงเปป็นศบีรษะของครลิสตจคักร (อฟ. 5:23) ประมกุขแหล่งครอบครคัว
ของพระเจข้คำ

ไมล่มบีขข้อสงสคัยเลยวล่คำลถูกคนออที่นๆของนคำงมคำรบียร์ไมล่เหมคำะสมหรออพรข้อมทบีที่จะดถูแลนคำงในยคำมแกล่ชรคำ ใน
เพลงสดกุดบี 69:8 มบีพยคำกรณร์ไวข้วล่คำ “ขข้คำพระองคร์กลคำยเปป็นแขกแปลกหนข้คำของพบีที่นข้อง และเปป็นคนตล่คำงดข้คำวของ
บตุตรแหข่งมารดาขด้าพระองคห์” บคำงคนสอนวล่คำนคำงมคำรบียร์ไมข่มทบกุตรคนออที่นๆแลข้ว วล่คำบกุตรคนเดบียวเทล่คำนคันี้น คออพระเยซผ 
ไดข้เกลิดจคำกนคำง มลิฉะนคันี้น พระองคร์กร็คงไมล่ฝคำกนคำงใหข้ยอหห์นดถูแล แนล่นอนวล่คำพระเยซถูทรงเปป็นบตุตรหทวปปของนคำง 
ทรงถถูกปฏลิสนธลิโดยพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์กล่อนทบีที่นคำงมคำรบียร์และโยเซฟไดข้แตล่งงคำนกคัน แตล่ตคำมทบีที่มคัทธลิว 13:55,56 
กลล่คำว นคำงมคำรบียร์มทบกุตรคนออที่นๆจรลิงๆ: เมอที่อพระเยซถูกคคำลคังสคัที่งสอนอยถูล่ในธรรมศคำลคำ “ในบข้คำนเมอองของพระองคร์เอง”
ผถูข้คนกร็ถคำมวล่คำ “คนนบีนี้เปป็นลถูกชล่คำงไมข้มลิใชล่หรออ มคำรดคำของเขคำชอที่อมคำรบียร์มลิใชล่หรออ และนด้องชายของเขาชอที่อยคำกอบ โย
เสส ซบีโมน และยถูดคำสมลิใชล่หรออ และนด้องสาวททนี้งหลายของเขากร็อยถูล่กคับเรคำมลิใชล่หรออ” แตล่จคำกขข้อควคำมทบีที่เพลิที่งถถูกยก
มคำจคำกเพลงสดกุดบี 69 เรคำกร็สคันนลิษฐคำนไดข้วล่คำบกุตรคนออที่นๆของนคำงมคำรบียร์ไดข้ปฏริเสธพระเยซถูและไมล่ยอมรคับพระองคร์
ในฐคำนะพระเมสสลิยคำหร์ (ยอหร์น 7:1-5) ดคังนคันี้นพระองคร์จซงทรงฝคำกกคำรดถูแลมคำรดคำของพระองคร์ไวข้ในมออของผถูข้ทบีที่
พระองคร์ทรงทรคำบวล่คำรคักพระองคร์และจะยคังคงสคัตยร์ซอที่อตล่อควคำมไวข้วคำงใจนคันี้นทบีที่ไดข้ทรงมอบไวข้แกล่เขคำ



นอกจคำกนบีนี้ ในขข้อพระคคคำทบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่ เรคำพบขข้อพลิสถูจนร์ของพระคคัมภบีรร์วล่คำนคำงมคำรบียร์มคำรดคำของพระ
เยซถูไมล่ไดข้ถถูกตคันี้งใจใหข้ไดข้รคับกคำรนคับถออในฐคำนะพระเจข้คำ พระเจข้คำไมล่เคยประสงคร์ทบีที่จะใหข้ผถูข้ใดอธลิษฐคำนตล่อนคำงมคำรบียร์
หรออบถูชคำนคำง นคำงเปป็นหญลิงคนหนซที่งทล่คำมกลคำงหญลิงคนออที่นๆ และสคำมคัญสคคำนซกกร็สอนวล่คำเนอที่องจคำกนคำงมคำรบียร์ตข้องกคำร
กคำรดถูแลแบบมนกุษยร์และพระเยซถูทรงฝคำกนคำงไวข้ในกคำรดถูแลของยอหร์นผถูข้เปป็นทบีที่รคัก นคำงจซงไมล่สคำมคำรถทบีที่จะดถูแล 
ปกปป้อง หรออตอบคคคำอธลิษฐคำนใหข้คนออที่นๆไดข้อยล่คำงแนล่นอน! แมข้กระทคัที่งในคคคำประกคำศเรอที่องกคำรประสถูตลินคันี้น ตอนทบีที่กคำ
เบรบียลพถูดกคับนคำงเกบีที่ยวกคับกคำรประสถูตลิของพระเยซถู เขคำกลล่คำวแกล่นคำงวล่คำ “เธอผถูข้ซซที่งเปป็นทบีที่ทรงโปรดปรคำนมคำก จง
จคคำเรลิญเถลิด องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำทรงสถลิตอยถูล่กคับเธอ เธอไดด้รทบพระพรทว่ามกลางสตรทททนี้งปวง” (ลถูกคำ 1:28) คกุณจะ
สคังเกตเหร็นวล่คำทถูตสวรรคร์องคร์นบีนี้กลล่คำววล่คำ “ทล่คำมกลคำง” ไมล่ใชล่เหนพอหรออสซูงกวข่าหญลิงคนออที่นๆ นคำงมคำรบียร์ไมล่เคยถถูก
ตคันี้งใจใหข้เปป็นคนกลคำงระหวล่คำงพระเจข้คำกคับมนกุษยร์เลย: “ดข้วยเหตกุวล่คำ มบีพระเจข้คำองคร์เดบียวและมทคนกลางแตว่ผผทเดอียว
ระหวข่างพระเจด้ากทบมนตุษยห์ คพอพระเยซผครวิสตรผผททรงสภาพเปป็นมนบุษยร” (1 ทธ. 2:5)

ขข้อ 28: “หลทงจากนทนี้นพระเยซซูทรงทราบวข่า ทตุกสริที่งสทาเรก็จแลด้ว เพพที่อพระคทมภทรห์จะสทาเรก็จจขงตรทสวข่า “เรา
กระหายนนี้ทา”

จงอล่คำนขข้อพระคคคำนบีนี้อบีกครคันี้ง จงอล่คำนมคันอยล่คำงชข้คำๆ ดข้วยใจอธลิษฐคำน และจงวลิเครคำะหร์ทกุกคคคำ พระเยซถูทรง
ทรคำบ “วข่า ทตุกสริที่งสทาเรก็จแลด้ว” นบีที่เปป็นครคันี้งทบีที่หข้คำแลข้วทบีที่พระองคร์ตรคัสจคำกกคำงเขนนคันี้น มคันคออหลคังจคำกสคำมชคัที่วโมงแหล่ง
ควคำมมอดไดข้ปกคลกุมแผล่นดลินนคันี้นแลข้ว มคันคออหลคังจคำกทบีที่พระเจข้คำทรงหคันพระพคักตรร์ของพระองคร์ไปเสบีย ทรงถอน
พระพคักตรร์ของพระองคร์ไปจคำกพระเยซถูแลข้วจรลิงๆ มคันคออหลคังจคำกทบีที่พระองคร์ไดข้ทรงทนทกุกขร์ควคำมดกุเดออดแหล่ง
พระพลิโรธทบีที่ถถูกเทออกของพระเจข้คำผถูข้บรลิสกุทธลิธิ์องคร์หนซที่ง ทรงทนทกุกขร์เพอที่อคนบคำปทคันี้งหลคำย และรคับโทษแทนคนบคำป 
จคำกนคันี้นเมอที่อใกลข้สลินี้นสกุดชคัที่วโมงอคันนล่คำกลคัวเหลล่คำนคันี้น พระองคร์กร็ทรงรข้องออกมคำวล่คำ “กคคำลคังของขข้คำพระองคร์กร็เหบีที่ยวแหข้ง
ไปอยล่คำงควคำมรข้อนในหนข้คำแลข้ง” (เพลงสดกุดบี 32:4) กลล่คำวอบีกนคัยหนซที่งคออ “เรากระหายนนั้คา!”

พระเยซถู ผถูข้ทรงทรคำบทตุกสริที่ง ทรงทรคำบวล่คำเรอที่องนบีนี้ถถูกพยคำกรณร์ไวข้แลข้วหลคำยรข้อยปปกล่อนหนข้คำนคันี้น ในเพลง
ครที่คคำครวญ 1:13 มบีบอกไวข้ลล่วงหนข้คำแลข้ววล่คำ “พระองคร์ไดข้ทรงกระทคคำใหข้ขข้คำพเจข้คำโดดเดบีที่ยวอข้คำงวข้คำง และอล่อนระอคำ” 
แตล่ทบีที่นล่คำกลคัวพอๆกคับควคำมกระหคำยของพระเยซถูกร็คออ พระองคร์ไมล่ไดข้รข้องขอนนี้คคำเพอที่อบรรเทคำควคำมทกุกขร์ทรมคำนของ
พระองคร์หรออใหข้ควคำมชกุล่มชอนี้นแกล่รลิมฝปปคำกทบีที่แหข้งผคำกของพระองคร์ เนอที่องจคำกพระองคร์ไดข้เสดร็จเขข้คำมคำในโลกเพอที่อ
กระทคคำตคำมพระประสงคร์ของพระเจข้คำและเพอที่อทคคำพระรคำชกลิจตล่คำงๆของพระเจข้คำ-และทคคำมคันอยล่คำงสมบถูรณร์แบบ-
พระองคร์ทรงรข้องวล่คำ “เรคำกระหคำยนนี้คคำ”-ไมข่ใชข่เพอที่อดคับควคำมกระหคำยของพระองคร์ แตล่เพอที่อทคคำใหข้พระบลิดคำของ
พระองคร์ในสวรรคร์ทรงพอพระทคัย ดข้วยวล่คำในควคำมตคำย เชล่นเดบียวกคับในชบีวลิต พระองคร์ทรงทคคำสลิที่งเหลล่คำนคันี้นทบีที่ชอบ
พระทคัยพระเจข้คำเสมอ

ใชล่แลข้วครคับ พระผถูข้สรข้คำงลคคำธคำรทกุกสคำย บล่อนนี้คคำพกุ แมล่นนี้คคำ และแหลล่งนนี้คคำทกุกแหล่งทบีที่ใหข้ควคำมสดชอที่นทรงทรคำบ
ควคำมทรมคำนของควคำมกระหคำยนนี้คคำ มคันเปป็นหนซที่งในควคำมทกุกขร์ทรมคำนเหลล่คำนคันี้นทบีที่มคำพรข้อมกคับควคำมตคำยโดยกคำร
ตรซงกคำงเขน นบีที่คออขข้อพลิสถูจนร์แหล่งควคำมเปป็นมนกุษยร์ของพระครลิสตร์-พระเจข้คำ แตล่กร็เปป็นมนกุษยร์-ไมข่ใชข่ยอดมนตุษยห์ แตล่
ทรง “ถถูกทคคำใหข้เปป็นเหมออนอยล่คำงพวกพบีที่นข้องของพระองคร์ทกุกประกคำร” โดยทบีที่ปรคำศจคำกบคำป พระองคร์ไมล่ใชล่
พระเจทาททที่เปป็นเหมพอนมนตุษยห์ และพระองคร์กร็ไมล่ใชล่มนบุษยรททที่เปป็นพระเจด้าดข้วย พระองคร์ทรงเปป็นพระเจข้คำในเรริที่มแรก



นทนี้น พระองคร์เคยอยถูล่กทบพระเจข้คำ แตล่บคัดนบีนี้พระองคร์ทรงเปป็นมนกุษยร์ตลอดไปเปป็นนลิตยร์ พระเยซถูครลิสตร์มนกุษยร์ผถูข้นคันี้น ซซที่ง
บคัดนบีนี้ประทคับอยถูล่ ณ เบอนี้องขวคำพระหคัตถร์ของพระเจข้คำ

ถซงกระนคันี้นเมอที่อพระวคำทะไดข้ทรงรคับสภคำพเนอนี้อหนคัง พระองคร์กร็ไมล่ไดข้เลลิกเปป็นพระเจข้คำเลย พระองคร์ไมล่ไดข้
วคำงคกุณลคักษณะตล่คำงๆแบบพระเจข้คำของพระองคร์ไวข้ตล่คำงหคำก

ในฐคำนะมนกุษยร์ พระองคห์ทรงเหนพที่อยลด้าในพระกายไดด้: ในมคำระโก 4:38 พระองคร์ทรงหลคับอยถูล่ในเรออเลร็ก
ลคคำนคันี้น โดยหนกุนหมอนใบหนซที่ง เหมออนคกุณและผม และพคำยกุใหญล่กร็พคัดโหมขซนี้นมคำ และพวกสคำวกกร็ปลกุกพระองคร์ใหข้
ตอที่นโดยรข้องวล่คำ “อคำจคำรยร์เจข้คำขข้คำ ขข้คำพเจข้คำทคันี้งหลคำยกคคำลคังจะพลินคำศอยถูล่” พระองคร์ทรงลกุกขซนี้นและหข้คำมพคำยกุนคันี้น และ
ทรงนคคำควคำมสงบเงบียบมคำสถูล่ทะเลทบีที่ปฝัปี่นปฝ่วนนคันี้น พระองคร์ทรง “เหนร็ดเหนอที่อยกคับกคำรเดลินทคำงของพระองคร์” เมอที่อ
พระองคร์ทรงหยกุดพคักทบีที่บล่อนนี้คคำของยคำโคบซซที่งเปป็นทบีที่ๆกคำรสนทนคำของพระองคร์กคับหญลิงชคำวสะมคำเรบียผถูข้นคันี้นเกลิดขซนี้น
(ยอหร์น 4:6-29)

ในฐคำนะมนกุษยร์ พระองคห์ทรงหริวเปป็น: “ครคันี้นเวลคำเชข้คำขณะทบีที่พระองคร์เสดร็จกลคับไปยคังกรกุงอบีก พระองคร์กร็
ทรงหลิวพระกระยคำหคำร และเมอที่อพระองคร์ทรงทอดพระเนตรเหร็นตข้นมะเดอที่อตข้นหนซที่งอยถูล่รลิมทคำง พระองคร์กร็ทรง
ดคคำเนลินเขข้คำไปใกลข้ เหร็นตข้นมะเดอที่อนคันี้นไมล่มบีผลมบีแตล่ใบเทล่คำนคันี้น จซงตรคัสกคับตข้นมะเดอที่อนคันี้นวล่คำ “เจข้คำจงอยล่คำมบีผลอบีกตล่อ
ไป” ทคันใดนคันี้นตข้นมะเดอที่อกร็เหบีที่ยวแหข้งไป” (มธ. 21:18,19)

ในฐคำนะมนกุษยร์ พระองคห์ทรงหลทที่งนนี้ทาตาแหข่งความเมตตากรตุณา (ยอหร์น 11:35)
ในฐคำนะมนกุษยร์ พระองคห์ทรงรซูด้สขกถขงความจทาเปป็นของการอธริษฐาน: “ครคันี้นเวลคำเชข้คำมอดพระองคร์ไดข้ทรงลกุก

ขซนี้นเสดร็จออกไปยคังทบีที่เปลบีที่ยว และทรงอธลิษฐคำนทบีที่นคัที่น” (มคำระโก 1:35)
ในฐคำนะมนกุษยร์ พระเยซซูทรงชพที่นชมยรินดท: “ในโมงนคันี้นเอง พระเยซถูทรงมบีควคำมเปรมปรบีดลิธิ์ในพระวลิญญคำณ 

จซงตรคัสวล่คำ “โอ ขข้คำแตล่พระบลิดคำ ผถูข้เปป็นเจข้คำแหล่งฟป้คำสวรรคร์และแผล่นดลินโลก ขข้คำพระองคร์ขอบพระคกุณพระองคร์ทบีที่
พระองคร์ไดข้ทรงปปิดบคังสลิที่งเหลล่คำนบีนี้ไวข้จคำกคนมบีปฝัญญคำและคนสกุขกุมรอบคอบ และไดข้ทรงเปปิดเผยสลิที่งเหลล่คำนบีนี้แกล่ทคำรก
นข้อย ขข้คำแตล่พระบลิดคำ ทบีที่เปป็นอยล่คำงนคันี้นกร็เพรคำะเปป็นทบีที่ชอบพระทคัยในสคำยพระเนตรของพระองคร์” (ลถูกคำ 10:21)

ในฐคำนะมนกุษยร์ พระองคห์ทรงเปป็นทตุกขห์ใจ: “ฉะนคันี้นเมอที่อพระเยซถูทอดพระเนตรเหร็นเธอรข้องไหข้ และพวก
ยลิวทบีที่มคำกคับเธอรข้องไหข้ดข้วย พระองคร์กร็ทรงครที่คคำครวญรข้อนพระทคัยและทรงเปป็นทกุกขร์” (ยอหร์น 11:33)

ถซงกระนคันี้นแมข้พระองคร์ทรงมบีคกุณลคักษณะตล่คำงๆแบบมนกุษยร์ทคันี้งสลินี้นนบีนี้ พระองคร์กร็ไมล่เคยวคำงควคำมเปป็น
พระเจข้คำของพระองคร์ไวข้ตล่คำงหคำกเลย พระองคร์ไมล่ไดข้เปป็นพระเจข้คำนข้อยลงเพรคำะควคำมเปป็นมนกุษยร์ของพระองคร์เลย

ขข้อ 29: “มทภาชนะใสข่นนี้ทาองตุข่นเปรทนี้ยววางอยซูข่ททที่นทที่น เขาจขงเอาฟองนนี้ทา ชตุบนนี้ทาองตุข่นเปรทนี้ยวใสข่ปลายไมด้หตุสบชซู
ขขนี้นใหด้ถขงพระโอษฐห์ของพระองคห์”

ในมคัทธลิว 27:34 พวกเขคำยอที่นนนี้คคำองกุล่นเปรบีนี้ยวระคนกคับของขมใหข้พระเยซถู พระองคร์ทรงปฏลิเสธมคัน แตล่เรคำ
ตข้องไมล่สคับสนประโยคสองตอนนบีนี้เขข้คำดข้วยกคัน นนี้ทาองตุข่นเปรทนี้ยวระคนของขมคออของผสมทบีที่ถถูกใหข้แกล่พวกอคำชญคำกร
เพอที่อทคคำใหข้ดข้คำนชคำตล่อควคำมเจร็บปวดของกคำรถถูกตรซงกคำงเขน และองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำทรงปฏลิเสธของแบบนบีนี้ 
พระองคร์ทรงทนทกุกขร์ควคำมปวดรข้คำวทคันี้งสลินี้นทบีที่กคำรตรซงกคำงเขนจะนคคำมคำใหข้ และพระองคร์ไมล่ทรงยอมรคับสลิที่งใดเพอที่อ



ทคคำใหข้ควคำมเจร็บปวดนคันี้นลดนข้อยลง ควคำมคลิดของพระองคร์ในขณะนคันี้นชคัดเจนและควคำมจคคำของพระองคร์กร็ไมล่ฟฝัปี่น
เฟฟอนจนกระทคัที่งชคัที่วขณะนคันี้นทบีที่พระองคร์ทรงสล่งจลิตวลิญญคำณของพระองคร์กลคับคอนใหข้พระเจข้คำ

แตล่พระองคร์ไมล่ไดข้ปฏลิเสธทบีที่จะดอที่มนนี้คคำองกุล่นเปรบีนี้ยวนคันี้น พระองคร์ทรงรคับมคันในควคำมเชอที่อฟฝังตล่อพระประสงคร์
ของพระบลิดคำในสวรรคร์ ใครสคักคน-นล่คำจะเปป็นทหคำรโรมคันนคำยหนซที่ง-เอคำฟองนนี้คคำจกุล่มนนี้คคำองกุล่นเปรบีนี้ยวและดคันมคันไปทบีที่รลิม
ฝปปคำกทบีที่แหข้งผคำกของพระเยซถู โดยไมล่รถูข้ตคัววล่คำเขคำกคคำลคังทคคำใหข้คคคำพยคำกรณร์ทบีที่ถถูกกลล่คำวเมอที่อหลคำยรข้อยปปกล่อนหนข้คำสคคำเรร็จ
จรลิง: “เขคำใหข้ดบีหมบีแกล่ขข้คำพระองคร์เปป็นอคำหคำร ใหข้นนี้คคำสข้มสคำยชถูแกล่ขข้คำพระองคร์ดอที่มแกข้กระหคำย” (เพลงสดกุดบี 69:21)

ถทอยคคาททที่ยริที่งใหญข่ททที่สคุดเทข่าททที่เคยกลข่าวบนแผข่นดรินโลก
ขข้อ 30: “เมพที่อพระเยซซูทรงรทบนนี้ทาองตุข่นเปรทนี้ยวแลด้ว พระองคห์ตรทสวข่า “สทาเรก็จแลด้ว” และทรงกด้มพระเศทยร

ลงปลข่อยพระวริญญาณจริตออกไป”
ในภคำษคำกรบีก “สทาเรก็จแลด้ว” คออคคคำๆเดบียวเทล่คำนคันี้น-“เทะเทะเลสไท!” มคันอคำจแปลไดข้วล่คำ “สคคำเรร็จ

แลข้ว...เสรร็จสลินี้นแลข้ว...เสรร็จสมบถูรณร์แลข้ว” ดคังนคันี้นเมอที่อพระเยซถูทรงรข้องออกมคำวล่คำ “เทะเทะเลสไท!” พระองคร์จซง
กคคำลคังตรคัสวล่คำ “เรคำไดข้ทคคำใหข้ทกุกรคำยละเอบียดของกคำรไถล่เสรก็จสมบซูรณห์แลด้ว เรคำไดข้ทคคำใหข้จกุดประสงคร์ทบีที่เรคำไดข้เขข้คำมคำใน
โลกสทาเรก็จลตุลข่วงแลด้ว เรคำไดข้ทคคำใหข้ทกุกตคัวอคักษรและทกุกขบีดของพระรคำชบคัญญคัตลิและพวกศคำสดคำพยคำกรณร์สคคำเรร็จจรลิง
แลข้ว เรคำไดข้ทคคำใหข้ควคำมชอบธรรม ควคำมศคักดลิธิ์สลิทธลิธิ์และควคำมบรลิสกุทธลิธิ์ของพระเจข้คำสมประสงคร์แลข้ว เราททาใหด้
แผนการของการไถข่เสรก็จสวินั้นแลด้ว! บคัดนบีนี้เรคำพรข้อมแลข้วทบีที่จะกลคับไปหคำพระบลิดคำในสวรรคร์ของเรคำ” 

มบีเหตกุผลหลคำยประกคำรทบีที่วล่คำทคคำไมผมถซงกลล่คำววล่คำ “เทะเทะเลสไท” เปป็นคคคำยลิที่งใหญล่ทบีที่สกุดเทล่คำทบีที่เคยถถูกพถูด
บนแผล่นดลินโลก:

1. มคันถถูกกลล่คำวโดยบตุคคลททที่ยริที่งใหญข่ททที่สตุดเทล่คำทบีที่เคยมบีชบีวลิตอยถูล่-บกุคคลผซูด้เดทยวในสวรรคร์ บนแผล่นดลินโลก หรออ
ในสลิที่งทรงสรข้คำงทคันี้งปวงผถูข้ทรงสคำมคำรถทคคำงคำนทบีที่ตข้องถถูกทคคำใหข้สคคำเรร็จหคำกพระเจข้คำจะทรงเปป็นผถูข้ชอบธรรมและยคังทรง
ทคคำใหข้คนอธรรมเปป็นคนชอบธรรมไดข้ พระเยซถูไดข้เสดร็จมคำยคังแผล่นดลินโลกเพอที่อจกุดประสงคร์หนซที่งเดบียวเทล่คำนคันี้น-เพอที่อ
กระทคคำตคำมพระประสงคร์ของพระบลิดคำในสวรรคร์ พระองคร์ไมล่ไดข้เสดร็จมคำเพอที่อทบีที่จะวคำงแบบอยล่คำง เพอที่อกล่อตคันี้งศคำสนคำ
ทบีที่ยลิที่งใหญล่ หรออเพอที่อสถคำปนคำครลิสตจคักรแบบของโลก พระองคร์ไดข้เสดร็จมคำเพอที่อชคคำระหนบีนี้บคำป เพอที่อทคคำกคำรลบมลทลิน
สคคำหรคับจลิตวลิญญคำณ มบีเพบียงพระเยซถูผถูข้เดบียวทบีที่สคำมคำรถทคคำใหข้พระทคัยยลิที่งใหญล่ของพระเจข้คำอลิที่มหนคคำอยล่คำงสมบถูรณร์ไดข้ 
พระองคร์ทรงทคคำใหข้ควคำมปรคำรถนคำทกุกอยล่คำงสคคำเรร็จ ทรงทคคำตคำมทกุกขข้อกคคำหนด ทรงกระทคคำทกุกสลิที่งภคำยใตข้สภคำพ
กคำรณร์ทกุกอยล่คำงทบีที่ชอบพระทคัยพระเจข้คำเสมอ (ยอหร์น 8:29) และเมอที่อพระองคร์เสดร็จมคำถซงอวสคำนแหล่งกคำรรคับใชข้บน
โลกนบีนี้ของพระองคร์ พระองคร์กร็กลล่คำวไดข้วล่คำ “เทะเทะเลสไท! สทาเรก็จแลด้ว!”

2. “เทะเทะเลสไท” เปป็นคคคำยลิที่งใหญล่ทบีที่สกุดเทล่คำทบีที่เคยถถูกกลล่คำวเพรคำะวล่คำมทนสทาแดงคทาประกาศททที่ยริที่งใหญข่
ททที่สตุดเทข่าททที่เคยถซูกปฝ่าวประกาศบนแผข่นดรินโลก คกุณอคำจถคำมวล่คำ “การประสซูตริของพระเยซซูเปป็นคคคำประกคำศทบีที่ยลิที่ง
ใหญล่ทบีที่สกุดมลิใชล่หรออ?” ไมล่ใชล่ครคับ! เพรคำะกคำรประสถูตลิของพระองคร์ ชบีวลิตของพระองคร์ แบบอยล่คำงทบีที่พระองคร์ทรงวคำง
ไวข้แลข้ว และกคำรอคัศจรรยร์ทกุกอยล่คำงทบีที่พระองคร์ไดข้ทรงกระทคคำนคันี้นไมล่มบีประโยชนร์อะไรเลยแมข้แตล่นลิดเดบียวในสล่วนทบีที่
เกบีที่ยวขข้องกคับกคำรไถล่ หคำกพระเยซถูไมล่ทรงถถูกยกขซนี้นจคำกแผล่นดลินโลก กร็คงไมข่มทกคำรไถล่เลย (ยอหร์น 3:14; 12:32) 
กคำงเขนของพระเยซถูเปป็นเหตกุจคคำเปป็นของพระเจข้คำ: ไมล่มบีกคำงเขน กร็ไมล่มบีควคำมรอด! พระเจข้คำไมล่สคำมคำรถใหข้คนชคัที่วพข้น



ผลิดไดข้หคำกไมล่ไดข้รคับตคัวแทนผถูข้หนซที่งทบีที่ไมล่มบีบคำป และพระบกุตรของพระเจข้คำกร็ทรงเปป็นผถูข้เดบียวทบีที่สคำมคำรถทคคำหนข้คำทบีที่
ตคัวแทนนคันี้นไดข้

“และตคำมพระรคำชบคัญญคัตลิถออวล่คำ เกออบทกุกสลิที่งจะถถูกชคคำระดข้วยโลหลิต และถด้าไมข่มทโลหริตไหลออกแลด้ว กก็จะ
ไมข่มทการอภทยบาปเลย” (ฮบ. 9:22) ดข้คำยแดงเสข้นนคันี้นทอดยคำวจคำกสวนเอเดนไปจนถซงวลิวรณร์ เลออดทคันี้งหมดของ
สทตวห์ททนี้งหลายตคันี้งแตล่สวนเอเดนไปจนถซงกลโกธคำชบีนี้ไปยคังพระเมษโปดกของพระเจข้คำซซที่งปรคำศจคำกตคคำหนลิหรออดล่คำง
พรข้อย กคำรอภคัยโทษทคันี้งหมดตคันี้งแตล่กลโกธคำเปป็นตข้นไปมบีพอนี้นฐคำนอยถูล่บนพระรคำชกลิจทบีที่เสรร็จสลินี้นแลข้วของพระเยซถู หคำก
พระองคร์ไมล่ไดข้ทคคำพระรคำชกลิจทบีที่พระบลิดคำทรงใชข้พระองคร์ใหข้มคำกระทคคำจนเสรร็จสลินี้นแลข้ว ควคำมรอดกร็คงไมล่มบีทคำงเปป็น
จรลิงไดข้ เพรคำะวล่คำหคำกไมล่มบีพระโลหลิตของพระองคร์ กร็คงไมล่มบีกคำรชคคำระใหข้สะอคำด ไมล่มบีกคำรอภคัยโทษบคำปเลย

ในอลิสยคำหร์ 64:6 เรคำถถูกบอกวล่คำ “ขข้คำพระองคร์ทกุกคนไดข้กลคำยเปป็นเหมออนสลิที่งทบีที่ไมล่สะอคำด และการกระททา
อทนชอบธรรมของขด้าพระองคห์ททนี้งสรินี้นเหมพอนเสพนี้อผด้าททที่สกปรก ขข้คำพระองคร์ทกุกคนเหบีที่ยวลงอยล่คำงใบไมข้ และควคำมชคัที่ว
ชข้คำของขข้คำพระองคร์ทคันี้งหลคำยไดข้พคัดพคำขข้คำพระองคร์ไปเหมออนลม” แตล่อคัครทถูตเปคำโลรคับประกคันเรคำวล่คำพระครริสตห์ทรง
ถถูกตคันี้ง “ใหด้เปป็นปปัญญา ความชอบธรรม การแยกตทนี้งไวด้ และการไถว่โทษ สทาหรทบเราททนี้งหลาย” (1 คร. 1:30)

เรคำตข้องตระหนคักถซงควคำมจรลิงของกคำลคำเทบีย 2:20: “ขข้คำพเจข้คำถถูกตรซงไวข้กคับพระครลิสตร์แลข้ว แตล่ขข้คำพเจข้คำกร็
ยคังมบีชบีวลิตอยถูล่ ไมข่ใชข่ขด้าพเจด้าเองมทชทวริตอยซูข่ตข่อไป แตข่พระครริสตห์ตข่างหากททที่ทรงมทชทวริตอยซูข่ในขด้าพเจด้า และชบีวลิตซซที่ง
ขข้คำพเจข้คำดคคำเนลินอยถูล่ในรล่คำงกคำยขณะนบีนี้ ขข้คำพเจข้คำดคคำเนลินอยถูล่โดยควคำมเชอที่อในพระบกุตรของพระเจข้คำ ผถูข้ไดข้ทรงรคักขข้คำพเจข้คำ
และไดข้ทรงสละพระองคร์เองเพอที่อขข้คำพเจข้คำ”

โรม 8:1 สคัญญคำวล่คำ “เหตกุฉะนคันี้นบทดนทนี้การปรทบโทษจขงไมข่มทแกข่คนททนี้งหลายททที่อยซูข่ในพระเยซซูครริสตห์ ผถูข้ไมล่
ดคคำเนลินตคำมฝฝ่คำยเนอนี้อหนคัง แตล่ตคำมฝฝ่คำยพระวลิญญคำณ” และโคโลสบี 2:9,10 กร็ประกคำศวล่คำควคำมบรลิบถูรณร์ของตรบีเอกคำ
นกุภคำพกร็ดคคำรงอยถูล่ในพระครลิสตร์ และเรา “ครบบรริบซูรณห์ในพระองคร” สลิที่งใดจะถถูกเพลิที่มเขข้คำกคับควคำมครบบรลิบถูรณร์แลข้ว
ไดข้เลล่คำ?

“องคร์พระเยซถูเจข้คำ
ทรงใชข้หนบีนี้ของขข้คำฯ

ใจเตร็มดข้วยบคำป มลทลินมคัว-
พระองคร์ลข้คำงใหข้สะอคำด!”

3. “เทะเทะเลสไท” เปป็นคคคำยลิที่งใหญล่ทบีที่สกุดเทล่คำทบีที่เคยถถูกกลล่คำวเพราะขอบเขตของมทน: มคันเกบีที่ยวขข้องกคับ
จคคำนวนผถูข้คนทบีที่เยอะทบีที่สกุดเทล่คำทบีที่เคยไดข้รคับผลกระทบจคำกคคคำประกคำศออที่นใด-มคันครอบคลกุมมนกุษยร์ทกุกคนนคับตคันี้งแตล่
อคำดคัมเปป็นตข้นมคำ และทกุกคนททที่จะเกริดมาระหวล่คำงสมคัยปฝัจจกุบคันนบีนี้กคับกคำรสคคำเรร็จครบถข้วนของสลิที่งสคำรพคัด ตลอดหลคำย
รข้อยปป คคคำประกคำศและคคคำปฝ่คำวรข้องตล่คำงๆไดข้ถถูกกลล่คำวซซที่งสล่งผลตล่อคนจคคำนวนมคำก แตล่ไมล่เคยมบีคคคำประกคำศออที่นใดทบีที่
แตะตข้องทกุกคนตคันี้งแตล่กคำรเรลิที่มตข้นของกคำลเวลคำไปจนสลินี้นสกุดยกุคทคันี้งหลคำย กล่อนกลโกธคำผถูข้คนทบีที่มบีควคำมเชอที่อไดข้ตคันี้งตคำ
คอยพระเมษโปดกผถูข้ถถูกตรซงบนกคำงเขนนคันี้น ซซที่งพระโลหลิตของพระองคร์ไดข้ถถูกทคคำใหข้หลคัที่งออกเพอที่อกคำรยกโทษบคำป 
และตคันี้งแตล่กลโกธคำเปป็นตข้นมคำผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยกร็มองยข้อนกลคับไปยคังพระโลหลิตของพระเมษโปดกผถูข้ปรคำศจคำกตคคำหนลิ
หรออดล่คำงพรข้อย พระองคร์ผถูข้ไดข้ทรงสละวคำงชบีวลิตของพระองคร์เพอที่อทบีที่เรคำทคันี้งหลคำยจะไดข้มบีชบีวลิต กลโกธคำเปป็นศถูนยร์กลคำง



แหล่งแผนกคำรนลิรคันดรร์ของพระเจข้คำ และปรคำศจคำกพระรคำชกลิจทบีที่เสรร็จสลินี้นแลข้วของพระเยซถู กร็คงไมข่มทสทกคนเดทยวถถูก
นคับวล่คำชอบธรรมโดยไมล่คลิดคล่คำจคำกบคำปทคันี้งปวงและยอนอยถูล่ตล่อพระพคักตรร์พระเจข้คำโดยไมล่ถถูกพลิพคำกษคำปรคับโทษ

4. “เทะเทะเลสไท” เปป็นคคคำยลิที่งใหญล่ทบีที่สกุดเทล่คำทบีที่เคยถถูกกลล่คำวเพราะวข่ามทนประกาศชทยชนะททที่ยริที่งใหญข่ททที่สตุด
เทข่าททที่เคยไดด้มา ตคันี้งแตล่วคันนคันี้นทบีที่ลถูซบีเฟอรร์ถถูกขคับออกจคำกสวรรคร์ (อสย. 14:12-15; อสค. 28:11-15) มคันไดข้กล่อ
สงครคำมตล่อสถูข้กคับพระเจข้คำผถูข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์อยล่คำงไมล่รถูข้จคักหยกุดหยล่อน ซคำตคำนเปป็นผถูข้หนซที่งทบีที่ถถูกสรข้คำงขซนี้น แตล่พระเจข้คำไมล่
ไดข้ทรงสรข้คำงมคันใหข้เปป็นอยล่คำงทบีที่มคันเปป็นอยถูล่ตอนนบีนี้ มคันไดข้ถถูกสรข้คำงขซนี้นใหข้เปป็น “ลซูซทเฟอรห์ โอรสแหล่งรกุล่งอรกุณ”, “เครถูบผถูข้
พลิทคักษร์ทบีที่ไดข้เจลิมตคันี้งไวข้” มคันเคยเปป็นอคันดคับสองรองจคำกตรบีเอกคำนกุภคำพเทล่คำนคันี้นในเรอที่องของอคคำนคำจ และเอเสเคบียลกร็
ประกคำศวล่คำมคัน “เตร็มดข้วยสตลิปฝัญญคำ และมบีควคำมงคำมอยล่คำงพรข้อมสรรพ” ปราศจากตทาหนริในวริธทการททนี้งหลายของ
มทนตคันี้งแตล่วคันทบีที่มคันไดข้ถถูกสรข้คำงขซนี้นมคำจนกระทคัที่งควคำมชคัที่วชข้คำไดข้ถถูกพบในมคัน สล่วนตคัวแลข้ว ผมเชอที่อวล่คำลถูซบีเฟอรร์เปป็นอคัคร
เทวทถูตตนหนซที่ง โดยอคำจเปป็นหทวหนด้าของอคัครเทวทถูตเหลล่คำนคันี้นดข้วย พระเยซถูตรคัสวล่คำ “เรคำไดข้เหร็นซคำตคำนตกจคำก
สวรรคร์เหมออนฟป้คำแลบ” (ลถูกคำ 10:18) และตคันี้งแตล่เวลคำนคันี้นทบีที่มคันกร็สถูญเสบียสถคำนทบีที่ของมคันในกลิจกคำรของพระเจข้คำ มคัน
กร็พยคำยคำมทบีที่จะขคัดขวคำงจกุดประสงคร์และแผนงคำนของพระเจข้คำมคำตลอด แตล่มคันไดข้ตล่อสถูข้ในกคำรสถูข้รบทบีที่มคันตข้องพล่คำยแพข้
และเมอที่อพระเยซถูทรงรข้องประกคำศวล่คำ “เทะเทะเลสไท!” เสบียงรข้องนคันี้นกร็หมคำยถซงชคัยชนะอคันเดร็ดขคำดสคคำหรคับ
พระองคร์เองและควคำมพล่คำยแพข้อคันเดร็ดขคำดสคคำหรคับอคำณคำจคักรของซคำตคำน มคันยคังทคคำงคำนอยถูล่เหมออนเดลิม แตล่มคันเปป็นผถูข้
ทบีที่พล่คำยแพข้แลข้ว-และมคันกร็รซูด้ดบี ในเวลคำอคันดบีของพระเจข้คำเอง เมอที่อถซงเวลคำทบีที่ถซูกกทาหนดไวด้ ซคำตคำนจะถถูกโยนลงในบซงไฟ
นคันี้นทบีที่ลกุกไหมข้ดข้วยกคคำมะถคัน เพอที่อทบีที่จะถถูกทรมคำนตลอดไปเปป็นนลิตยร์ (วว. 20:10)

ซคำตคำนไดข้เหร็นกคำรอคัศจรรยร์แหล่งกคำรเนรมลิตสรข้คำงมนกุษยร์ และเพบียงไมล่นคำนมคันกร็พยคำยคำมหคำทคำงทบีที่จะ
ทคคำลคำยจตุดประสงคห์ของพระเจข้คำในกคำรเนรมลิตสรข้คำงนคันี้น มคันไดข้ทดลองเอวคำใหข้ฝฝ่คำฝฟนขข้อหข้คำมเดบียวทบีที่พระเจข้คำทรง
กคคำหนดไวข้สคคำหรคับคถูล่สคำมบีภรรยคำนคันี้น เอวคำไดข้ยอมจคคำนนตล่อกคำรทดลองนคันี้น นคำงไดข้รคับประทคำนผลไมข้ตข้องหข้คำมนคันี้น 
เธอเอคำมคันใหข้แกล่อคำดคัมและเขากร็รคับประทคำน และเพรคำะควคำมไมล่เชอที่อฟฝังของเขคำทบีที่มบีตล่อคคคำสคัที่งของพระเจข้คำ บคำปจซง
ไดข้ตกทอดมคำยคังเผล่คำพคันธกุร์มนกุษยร์ทคันี้งหมด

ในปฐมกคำล 3:15 พระเจข้คำไดข้ทรงประกคำศแกล่ซคำตคำนวล่คำ “เรคำจะใหข้เจข้คำกคับหญลิงนบีนี้เปป็นปฏลิปฝักษร์กคัน ทคันี้งเชอนี้อ
สคำยของเจข้คำกคับเชอนี้อสคำยของนคำง เชอนี้อสคำยของนคำงจะกระทคคำใหข้หคัวของเจข้คำฟกชนี้คคำ และเจข้คำจะกระทคคำใหข้สข้นเทข้คำของ
ทล่คำนฟกชนี้คคำ”-และทคันทบีทบีที่พระเจข้คำทรงประกคำศควคำมเปป็นศคัตรถูระหวล่คำงเชอนี้อสคำยของหญลิงนคันี้นกคับเชอนี้อสคำยของงถูนคันี้น 
พญามารกก็ประกาศสงครามตล่อสถูข้เชอนี้อสคำยของหญลิงนคันี้นและคอยหคำทคำงขคัดขวคำงจกุดประสงคร์ของพระเจข้คำ

ในตอนนคันี้นเองซคำตคำนไดข้เรลิที่มอกุบคำยชคัที่วรข้คำยของมคันสคคำหรคับแผนกคำรทบีที่ไมล่รถูข้จบสลินี้นของมคันเพอที่อทบีที่จะทคคำใหข้แปด
เปฟฟื้อนและทคคำลคำยเชอนี้อสคำยนคันี้นทบีที่จะทคคำใหข้หคัวของมคันฟกชนี้คคำ กคำรเคลอที่อนไหวแรกของมคันเพอที่อทคคำใหข้สลิที่งนบีนี้สคคำเรร็จถถูก
บคันทซกไวข้ในบททบีที่สบีที่ของปฐมกคำล (โปรดอล่คำนทคันี้งบท) บกุตรชคำยสองคน (คคำอลินและอคำแบล) ไดข้ถออกคคำเนลิดใหข้แกล่อคำดคั
มและเอวคำ ไมล่ตข้องสงสคัยเลยวล่คำซคำตคำนคลิดวล่คำอคำแบลคออเชอนี้อสคำยผถูข้นคันี้น หรออเปป็นผถูข้ทบีที่เชอนี้อสคำยนคันี้นจะมคำโดยทคำงวงศร์
ตระกถูลของเขคำ และโดยกคำรกระทคคำกลิจผล่คำนทคำงคคำอลิน มคันจซงประสบควคำมสคคำเรร็จในการฆข่าอคำแบล แตล่ควคำม
พยคำยคำมตล่คำงๆของมคันกร็ไมล่เกลิดผลอคันใด เพรคำะวล่คำในขข้อ 25 ของบทนคันี้นเรคำอล่คำนวล่คำ “อคำดคัมไดข้สมสถูล่กคับภรรยคำของ



เขคำอบีกครคันี้งหนซที่ง นคำงไดข้คลอดบกุตรชคำยคนหนซที่ง และเรบียกชอที่อของเขคำวล่คำเสท นคำงพถูดวล่คำ “เพราะวข่าพระเจด้าทรง
โปรดใหด้ขด้าพเจด้ามทเชมืนั้อสายออีกคนหนถึยิ่งแทนอาแบล ผซูด้ซขที่งถซูกคาอรินฆข่าตาย”

ควคำมพยคำยคำมถคัดไปของซคำตคำนเพอที่อทบีที่จะยคับยคันี้งเชอนี้อสคำยของหญลิงนคันี้นถถูกบคันทซกในปฐมกคำลบททบีที่ 6 ในขข้อ 
2 ของบทนคันี้นเรคำอล่คำนวล่คำ “บกุตรชคำยทคันี้งหลคำยของพระเจข้คำเหร็นวล่คำบกุตรสคำวทคันี้งหลคำยของมนกุษยร์สวยงคำม และพวก
เขคำรคับเธอทคันี้งหลคำยไวข้เปป็นภรรยคำตคำมชอบใจของพวกเขคำ” จคำกกคำรสมสถูล่กคันระหวล่คำงบกุตรชคำยทคันี้งหลคำยของ
พระเจข้คำกคับบกุตรสคำวทคันี้งหลคำยของมนกุษยร์ พวกมนกุษยร์ยคักษร์ไดข้ถออกคคำเนลิดขซนี้น-ภคำษคำฮบีบรถูอล่คำนวล่คำ “พวกคนประหลาด
ททที่โหดรด้าย” ผล่คำนทคำงอกุบคำยของซคำตคำน บรรดคำผถูข้ทบีที่อคำศคัยอยถูล่บนแผล่นดลินโลกไดข้กลคำยเปป็นคนทบีที่เสอที่อมทรคำมเหลออเกลิน
ควคำมชคัที่วของมนกุษยร์ทคัที่วโลกชล่คำงใหญล่โตเหลออเกลิน จนองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำทรงเสบียพระทคัยทบีที่ไดข้สรด้างมนกุษยร์ขซนี้นมคำ 
พระองคร์ตรคัสวล่คำ “เรคำจะทคคำลคำยมนกุษยร์ทบีที่เรคำไดข้สรข้คำงมคำจคำกพอนี้นแผล่นดลินโลก ทคันี้งมนกุษยร์และสคัตวร์และสคัตวร์เลอนี้อย
คลคำนและนกในอคำกคำศ เพรคำะวล่คำเรคำเสบียใจทบีที่เรคำไดข้สรข้คำงพวกเขคำมคำ” (ปฐก. 6:1-7 บคำงสล่วน)

แผนกคำรของซคำตคำนลข้มเหลวอบีกครคันี้ง เพรคำะวล่คำในปฐมกคำล 6:8 เรคำอล่คำนวล่คำ “แตว่โนอาหรเปป็นททที่
โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหห์” พระเจข้คำทรงสคัที่งโนอคำหร์ใหข้สรข้คำงเรออลคคำหนซที่ง และโนอคำหร์เชอที่อฟฝัง
พระเจข้คำ “เพอที่อชล่วยครอบครคัวของทล่คำนใหข้รอด และดข้วยเหตกุนบีนี้เอง ทล่คำนจซงไดข้ปรคับโทษแกล่โลก และไดข้เปป็นทคำยคำท
แหล่งควคำมชอบธรรม ซซที่งบคังเกลิดมคำจคำกควคำมเชอที่อ” (ฮบ. 11:7) แนล่นอนวล่คำเรคำทรคำบวล่คำเรออนคันี้นเปป็นภคำพเลร็งอยล่คำง
หนซที่งของพระครลิสตร์

ครคันี้งแลข้วครคันี้งเลล่คำซคำตคำนไดข้พยคำยคำมทบีที่จะทคคำใหข้แปดเปฟฟื้อนและทคคำลคำยเชอนี้อสคำยทบีที่ทรงสคัญญคำไวข้นคันี้น โนอคำหร์
เมคำเหลข้คำ (ปฐก. 9:20,21); อคับรคำฮคัมโกหกเกบีที่ยวกคับนคำงซคำรคำหร์ ภรรยคำของเขคำ (ปฐก. 12:10-20; 20:1-11); พวก
พบีที่ๆของโยเซฟขคำยเขคำใหข้ไปเปป็นทคำสคนอบียลิปตร์ในควคำมพยคำยคำมทบีที่จะทคคำลคำยเขคำ (ปฐก. 37:2-28) แตล่พระเจข้คำทรง
ระลซกถซงโยเซฟเหมออนกคับทบีที่พระองคร์ไดข้ทรงระลซกถซงโนอคำหร์และอคับรคำฮคัม และแผนกคำรตล่คำงๆของซคำตคำนกร็ถถูกขคัด
ขวคำงอบีกหน

แตล่มคันไมล่ยอมแพข้ ครคันี้งหนซที่งดถูเหมออนวล่คำมคันอคำจประสบควคำมสคคำเรร็จดข้วยซนี้คคำในควคำมพยคำยคำมตล่คำงๆของมคัน
ทบีที่จะทคคำลคำยเชอนี้อสคำยของหญลิงนคันี้น เพรคำะวล่คำมบีเพบียงเดก็กชายตทวนด้อยคนเดทยวเหลอออยถูล่ซซที่งเชอนี้อสคำยจะมคำผล่คำนทคำงเขคำ
ไดข้ แตล่พระเจข้คำทรงทคคำใหข้แนล่ใจวล่คำเดร็กชคำยตคัวนข้อยคนนบีนี้ถถูกซล่อนไวข้และไดข้รคับกคำรปกปป้องจนถซงเวลคำทบีที่เขคำจะถถูกนคคำ
มคำนคัที่งบนพระทบีที่นคัที่งไดข้อยล่คำงปลอดภคัย (อล่คำนบคันทซกเรอที่องรคำวนบีนี้ใน 2 พงศคำวดคำร 22:10 จนถซง 23:11) ผล่คำนทคำงเดร็ก
คนนบีนี้ วงศร์วคำนนคันี้นสอบตล่อเรอที่อยมคำจนกระทคัที่งเชอนี้อสคำยทบีที่ทรงสคัญญคำไวข้นคันี้น คออ พระเยซถู ไดข้เสดร็จเขข้คำมคำในโลก-แตล่แมข้
กระทคัที่งในตอนนคันี้น พญคำมคำรกร็ไมล่ยอมแพข้!

ในบททบีที่สองของมคัทธลิว เรคำอล่คำนวล่คำเมอที่อพระเยซถูประสถูตลิในเมอองเบธเลเฮม พวกนคักปรคำชญร์จคำกทลิศตะวคัน
ออกไดข้มคำยคังกรกุงเยรถูซคำเลร็มโดยกลล่คำววล่คำ “กกุมคำรทบีที่บคังเกลิดมคำเปป็นกษคัตรลิยร์ของชนชคำตลิยลิวนคันี้นอยถูล่ทบีที่ไหน เรคำไดข้เหร็น
ดคำวของทล่คำนปรคำกฏขซนี้นในทลิศตะวคันออก เรคำจซงมคำหวคังจะนมคัสกคำรทล่คำน” นบีที่ทคคำใหข้เฮโรดผถูข้เปป็นกษคัตรลิยร์วกุล่นวคำยใจ 
และเขคำเรบียกพวกนคักปรคำชญร์มคำเพอที่อสอบถคำมพวกเขคำวล่คำดคำวนคันี้นไดข้ปรคำกฏ ณ เวลาใด และเขคำสคัที่งคนเหลล่คำนคันี้นใหข้
มคำแจข้งแกล่เขคำดข้วยเมอที่อพวกเขคำไดข้พบพระกกุมคำรแลข้วเพอที่อทบีที่เขคำจะไดข้นมคัสกคำรพระองคร์เชล่นกคัน แตล่จงฟฝังสลิที่งนบีนี้: “และ



พวกนทกปราชญห์ไดทยวินคทาเตมือนจากพระเจทาในความฝปัน มริใหด้กลทบไปเฝฟ้าเฮโรด เขาจขงกลทบไปยทงบด้านเมพองของ
ตนทางอพที่น!”

เฮโรดไมล่ไดข้อยคำกทบีที่จะนมคัสกคำรพระเยซถูเลยแมข้แตล่นลิดเดบียว เขคำอยคำกทบีที่จะทคคำลคำยพระองคร์ แตล่พระเจข้คำ
ทรงปกปป้องพระบกุตรของพระองคร์ เชอนี้อสคำยของหญลิงนคันี้น พระผถูข้ชล่วยใหข้รอดทบีที่กคำรไถล่ทบีที่ทรงสคัญญคำไวข้นคันี้นจะมคำผล่คำน
ทคำงพระองคร์ เฮโรดกรลินี้วโกรธยลิที่งนคักเพรคำะวล่คำพวกนคักปรคำชญร์ไดข้ทคคำลคำยแผนกคำรของเขคำจนเขคำ “จซงใชข้คนไปฆล่คำ
เดร็กทคันี้งหมดในบข้คำนเบธเลเฮมและทบีที่ใกลข้เคบียงทคันี้งสลินี้น ตคันี้งแตล่อคำยกุสองขวบลงมคำ ซซที่งพอดบีกคับเวลคำทบีที่ทล่คำนไดข้ถคำมพวก
นคักปรคำชญร์อยล่คำงถข้วนถบีที่นคันี้น”

แตล่เฮโรดไมล่ไดข้ตระหนคักถซงควคำมแนล่นอนแหล่งแผนกคำรนลิรคันดรร์ของพระเจข้คำ ทถูตสวรรคร์องคร์หนซที่งไดข้ปรคำกฏ
แกล่โยเซฟในควคำมฝฝัน โดยกลล่คำววล่คำ “จงลกุกขซนี้นพคำกกุมคำรกคับมคำรดคำหนบีไปประเทศอบียลิปตร์ และคอยอยถูล่ทบีที่นคัที่นจนกวล่คำ
เรคำจะบอกเจข้คำ เพรคำะวล่คำเฮโรดจะแสวงหคำกกุมคำรเพอที่อจะประหคำรชบีวลิตเสบีย” ดคังนคันี้นโยเซฟจซงพคำพระเยซถูกคับมคำรดคำ
ของพระองคร์ไปตอนกลางคพน และ “ไปยคังประเทศอบียลิปตร์ และไดข้อยถูล่ทบีที่นคัที่นจนเฮโรดสลินี้นพระชนมร์ ทคันี้งนบีนี้เกลิดขซนี้นเพอที่อ
จะใหข้สคคำเรร็จตคำมพระวจนะขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำซซที่งไดข้ตรคัสไวข้โดยศคำสดคำพยคำกรณร์วล่คำ ‘เรคำไดข้เรบียกบกุตรชคำยของ
เรคำออกมคำจคำกประเทศอบียลิปตร์’” (มธ. 2:1-18 บคำงสล่วน)

ครคันี้งแลข้วครคันี้งเลล่คำซคำตคำนไดข้พยคำยคำมทบีที่จะทคคำลคำยพระเยซถู แตล่แผนกคำรทคันี้งหมดของมคันกร็ลข้มเหลว แมข้
กระทคัที่งหลคังจคำกทบีที่องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำทรงเขข้คำสถูล่กคำรรคับใชข้ปวงชนของพระองคร์แลข้ว บคำงครคำวพวกยลิวกร็หยลิบกข้อนหลิน
ขซนี้นมคำเพอที่อทบีที่จะขวข้คำงพระองคร์ (ยอหร์น 8:59; 10:31) แตล่พวกเขคำกร็ขวข้คำงกข้อนหลินเหลล่คำนคันี้นไมล่ไดข้ พระองคร์ไมล่ไดข้เสดร็จ
เขข้คำมคำในโลกเพอที่อทบีที่จะถถูกหลินขวข้คำง พระองคร์ไดข้เสดร็จมคำเพอที่อทบีที่จะถถูกยกขซนี้นบนกคำงเขนอคันหนซที่ง “เพพที่อผซูด้ใดททที่เชพที่อใน
พระองคห์จะไมข่พรินาศ แตข่มทชทวริตนริรทนดรห์” (ยอหร์น 3:15)

มบีอยถูล่ครคำวหนซที่ง ขณะทบีที่พระองคร์ทรงสคัที่งสอนอยถูล่ในธรรมศคำลคำทบีที่เมอองนคำซคำเรร็ธ ประชคำชนเรลิที่มรถูข้สซกโกรธยลิที่ง
นคักจนพวกเขคำ “ลกุกขซนี้นผลคักพระองคร์ออกจคำกเมออง พคำไปยคังแงล่ของเงอนี้อมเขคำทบีที่เมอองของเขคำ ซซที่งตคันี้งอยถูล่บนเนลินนคันี้น 
หมายจะผลทกพระองคห์ลงไป แตว่พระองครทรงดทาเนวินผว่านทว่ามกลางเขาพทนไป” (ลถูกคำ 4:16-30)

ไมล่มบีควคำมสงสคัยในหคัวของผมเลยวล่คำนรกทคันี้งหมดไดข้รล่วมมออกคันตล่อสถูข้พระเยซถูในสวนเกทเสมนบีขณะทบีที่
พระองคร์ทรงอธลิษฐคำนคอนนคันี้น และผมเชอที่อวล่คำพญคำมคำรเองไดข้นคคำกคำรโจมตบีนคันี้นในควคำมพยคำยคำมทบีที่จะฆล่คำพระเมษ
โปดกของพระเจข้คำกล่อนทบีที่พระองคร์ไปถซงกคำงเขนนคันี้นพรข้อมกคับเครอที่องสคัตวบถูชคำทบีที่มบีผลชคัที่วนลิรคันดรร์ของพระองคร์ ผมเชอที่อ
วล่คำนคัที่นคออเหตกุผลทบีที่พระเยซถูทรงอธลิษฐคำนในควคำมปวดรข้คำวยลิที่งนคักจนเหงอที่อของพระองคร์ “เปป็นเหมออนโลหลิตไหลหยด
ลงถซงดลินเปป็นเมร็ดใหญล่” (ลถูกคำ 22:44)

พระองคร์อาจสลินี้นพระชนมร์ไดข้ภคำยใตข้กคำรเฆบีที่ยนตบีอคันทคำรกุณทบีที่พวกทหคำรโรมคันไดข้กระทคคำตล่อพระองคร์กล่อน
กคำรตรซงกคำงเขนนคันี้น พระองคร์อาจสลินี้นพระชนมร์ไดข้ภคำยใตข้นนี้คคำหนคักของกคำงเขนนคันี้นระหวล่คำงทคำงไปสถูล่กลโกธคำ แนล่นอน
วล่คำซคำตคำนไดข้ทคคำเตร็มทบีที่เพอที่อทบีที่จะทคคำลคำยพระองคร์กล่อนพระองคร์เสดร็จไปถซงกลโกธคำเพอที่อทบีที่พระองคร์จะไมล่ถถูกยกขซนี้นและ
ชคักนคคำคนทคันี้งหลคำยใหข้มคำหคำพระองคร์เอง (ยอหร์น 12:32) 

แตล่นรกทคันี้งสลินี้นกร็ไมล่อคำจมบีชคัยตล่อแผนกคำรและแผนงคำนของพระเจข้คำซซที่งไดข้กคคำหนดไวข้ลล่วงหนข้คำแลข้ววล่คำพระ
บกุตรทบีที่ไรข้ตคคำหนลิของพระเจข้คำตข้องสลินี้นพระชนมร์บนกคำงเขนนคันี้น พระองคร์ทรงเดลินหนข้คำไปสถูล่กลโกธคำ และทบีที่นคัที่นพระองคร์



ทรงชคคำระโทษสถูงสกุดเพรคำะบคำป ตคำมแผนงคำนทบีที่ถถูกรล่คำงไวข้โดยตรบีเอกคำนกุภคำพบรลิสกุทธลิธิ์กล่อนกคำรวคำงรคำกฐคำนของโลก
เสบียอบีก! และเมอที่อพระเยซถูทรงรข้องออกมคำวล่คำ “สคาเรต็จแลทว!” การสซูด้รบททที่ยริที่งใหญข่ททที่สตุดตลอดกาลกก็ไดด้ผซูด้ชนะแลด้ว

บนกคำงเขนนคันี้นสองนลิรคันดรร์กคำลไดข้มคำบรรจบกคัน: พระเยซถูทรงเหยบียดพระหคัตถร์ขข้คำงหนซที่งออกและทรงรคับ
บคำปทคันี้งหมดตคันี้งแตล่อคำดคัมจนถซงกลโกธคำไป ดข้วยพระหคัตถร์อบีกขข้คำงนคันี้นพระองคร์ทรงเหยบียดไปจนถซงอวสคำนแหล่งยกุค
สมคัยทคันี้งหลคำยและทรงรคับบคำปในอนคำคตทคันี้งหมดของมนกุษยชคำตลิ โดยตรซงพวกมคันทคันี้งหมดทบีที่กคำงเขนของพระองคร์ 
ดข้วยเหตกุนบีนี้มคันจซงไมล่ใชล่คทาถามเรพที่องบาปอบีกตล่อไปแลข้ว แตล่เปป็นคทาถามเรพที่องพระบบุตรตล่คำงหคำก: “ทข่านททนี้งหลายคริด
เหก็นอยข่างไรเรพที่องพระครวิสตร? พระองคห์ทรงเปป็นบตุตรของใคร?” ทล่คำนทบีที่รคัก คกุณตอบคคคำถคำมนคันี้นอยล่คำงไรจะเปป็นตคัว
ชบีนี้ขคำดวล่คำคกุณใชข้เวลคำชคัที่วนลิรคันดรร์กคำลทบีที่ไหน เพรคำะวล่คำควคำมรอดขซนี้นอยถูล่กคับกคำรเชอที่อในและกคำรรคับพระรคำชกลิจทบีที่เสรร็จ
สลินี้นแลข้วของพระเยซถูบนกคำงเขนนคันี้น ทกุกคนทบีที่ตข้อนรคับพระองคร์โดยควคำมเชอที่อกร็กลคำยเปป็นบกุตรทคันี้งหลคำยของพระเจข้คำ 
โดยถถูกใหข้บคังเกลิดเขข้คำในครอบครคัวของพระเจข้คำ

ผมขอกลล่คำวซนี้คคำวล่คำ: “เทะเทะเลสไท” เปป็นคคคำทบีที่ยลิที่งใหญล่ทบีที่สกุดเทล่คำทบีที่เคยถถูกกลล่คำวมคำ มคันถถูกกลล่คำวโดยบตุคคล
ททที่ยริที่งใหญข่ททที่สตุดเทล่คำทบีที่เคยมบีชบีวลิตอยถูล่ มคันไดข้สคคำแดงคทาประกาศททที่ยริที่งใหญข่ททที่สตุดเทล่คำทบีที่เคยถถูกประกคำศ คออคคคำประกคำศทบีที่
สข่งผลตข่อผซูด้คนมากกวข่าคคคำประกคำศใดๆไมล่วล่คำจะกล่อนหนข้คำนคันี้นหรออนคับแตล่นคันี้นเปป็นตข้นมคำ และมคันประกาศชทยชนะททที่
ยริที่งใหญข่ททที่สตุดเทล่คำทบีที่เคยไดข้มคำ ผมขอกลล่คำวรล่วมกคับเปคำโลวล่คำ “จงขอบพระคบุณพระเจทาเพราะของประทานซถึยิ่ง
พระองครทรงประทานนลันั้นทอียิ่เหลมือจะพรรณนาไดท!” (2 คร. 9:15)

“และทรงกด้มพระเศทยรลงปลข่อยพระวริญญาณจริตออกไป” ตลอดกคำรศซกษคำคข้นควข้คำเหลล่คำนบีนี้ทคันี้งหมด ผมไดข้
เนข้นยนี้คคำขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำทกุกสลิที่งเกบีที่ยวกคับพระเยซถูลข้วนมบีเอกลคักษณร์เฉพคำะตคัว และลคคำดคับกคำรกระทคคำตล่คำงๆของ
พระองคร์ในทบีที่นบีนี้กร็เปป็นหลคักฐคำนแสดงถซงควคำมเปป็นเอกลคักษณร์นคันี้น “พระองคห์ทรงกด้มพระเศทยร” บอกเปป็นนคัยวล่คำ
จนถซงชคัที่วขณะนคันี้นพระองคร์ไดข้ทรงยกพระเศบียรตคันี้งตรง ตลอดหลคำยชคัที่วโมงแหล่งควคำมทกุกขร์ทรมคำนอคันหคำใดเปรบียบ
ของพระองคร์บนกคำงเขนนคันี้นพระองคร์ไมล่ไดข้สลบไสลเลย ทบีที่ผลิดธรรมดคำมคำกยลิที่งกวล่คำกร็คออควคำมหมคำยของคคคำกรบีกทบีที่ถถูก
ใชข้ในทบีที่นบีนี้ เพรคำะวล่คำมคันไมล่ไดข้สอที่อวล่คำพระเศบียรของพระองคร์ตกไปขด้างหนด้า แตล่วล่คำพระองคร์ทรงกด้มพระเศทยรของ
พระองคห์อยล่คำงใจเยร็นและนล่คำยคคำเกรง ไมล่มบีคนใกลข้ตคำยทบีที่ไหนเคยแสดงใหข้เหร็นอคำกคำรทบีที่สงล่คำงคำมเชล่นนบีนี้มคำกล่อนเลย!

เจต็ดคคาตรยัสนยันั้นจากกางเขน
พระเยซถูตรคัสเจร็ดหนจคำกกคำงเขนนคันี้น และคคคำตรคัสทคันี้งเจร็ดนคันี้นแสดงออกถซงควคำมสมบถูรณร์แบบของพระองคร์

ในฐคำนะพระวคำทะทบีที่รคับสภคำพเนอนี้อหนคัง:
1. พระองคร์ตรคัสกคำรยกโทษใหข้สคคำหรคับคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่ไดข้ตรซงพระองคร์ทบีที่กคำงเขนนคันี้น: “ขข้คำแตล่พระบลิดคำ ขอ

โปรดอภคัยโทษเขคำ เพรคำะวล่คำเขคำไมล่รถูข้วล่คำเขคำทคคำอะไร” (ลถูกคำ 23:34)
2. พระองคร์ตรคัสควคำมรอดแกล่โจรทบีที่สคคำนซกผลิดผถูข้นคันี้น: “เรคำบอกควคำมจรลิงแกล่เจข้คำวล่คำ วคันนบีนี้เจข้คำจะอยถูล่กคับเรคำใน

เมอองบรมสกุขเกษม” (ลถูกคำ 23:43)
3. พระองคร์ตรคัสควคำมรคักและควคำมทกุล่มเทแกล่และสคคำหรคับมคำรดคำของพระองคร์: “หญริงเออ๋ย จงดซูบตุตรของ

ทข่านเถริด!” แลข้วพระองคร์ตรคัสกคับสคำวกคนนคันี้น (ยอหร์น) วล่คำ “จงดซูมารดาของทข่านเถริด”” (ขข้อ 26, 27 บทนบีนี้)



4. พระองคร์ตรคัสถข้อยคคคำแหล่งควคำมปวดรข้คำวในแบบทบีที่โลกนบีนี้ไมล่เคยรถูข้จคักหรออไดข้ยลิน: “ครคันี้นประมคำณบล่คำย
สคำมโมงพระเยซถูทรงรข้องเสบียงดคังวล่คำ “เอลบี เอลบี ลคำมคำสะบคักธคำนบี” แปลวล่คำ “พระเจข้คำของขข้คำพระองคร์ พระเจข้คำของ
ขข้คำพระองคร์ ไฉนพระองคร์ทรงทอดทลินี้งขข้คำพระองคร์เสบีย” (มธ. 27:46)

5. พระองคร์ตรคัสถซงควคำมทกุกขร์ทรมคำนฝฝ่คำยรล่คำงกคำยของพระองคร์: พระองคร์ตรคัสวล่คำ “เรากระหายนนี้ทา” (ขข้อ
28 บทนบีนี้)

6. พระองคร์ตรคัสถข้อยคคคำทบีที่ยลิที่งใหญล่ทบีที่สกุดเทล่คำทบีที่เคยถถูกเอล่ย โดยประกคำศชคัยชนะทบีที่ยลิที่งใหญล่ทบีที่สกุดเทล่คำทบีที่เคยไดข้
มคำ: “เทะเทะเลสไท! สคคำเรร็จแลข้ว!” (ขข้อ 30 บทนบีนี้)

7. พระองคร์ตรคัสถข้อยคคคำแหล่งควคำมพอใจ แหล่งสคันตลิสกุขในพระทคัยของพระองคร์ โดยรถูข้วล่คำพระองคร์ไดข้ทคคำงคำน
ของพระองคร์บนแผล่นดลินโลกสคคำเรร็จแลข้วและไดข้ทคคำใหข้พระบลิดคำในสวรรคร์พอพระทคัยอยล่คำงสมบถูรณร์แลข้ว ดข้วยควคำม
มคัที่นใจและควคำมพอใจพระองคร์สคำมคำรถกลล่คำวไดข้วล่คำ “พระบริดาเจด้าขด้า ขด้าพระองคห์ฝากจริตวริญญาณของขด้าพระองคห์
ไวด้ในพระหทตถห์ของพระองคห์” (ลถูกคำ 23:46) พระองคร์ทรงปลข่อยจริตวริญญาณของพระองคห์ออกไปจรลิงๆ พระองคร์
ทรงสละวางชทวริตของพระองคห์เหมออนกคับทบีที่พระองคร์ไดข้ตรคัสไวข้ในยอหร์น 10:15-18

กระดผกของพระองคห์ไมข่หยักเลยสยักซทที่
ขข้อ 31: “เพราะวทนนทนี้นเปป็นวทนเตรทยม พวกยริวจขงขอใหด้ปปลาตทตุบขาของผซูด้ททที่ถซูกตรขงใหด้หทก และใหด้เอาศพ

ไปเสทย เพพที่อไมข่ใหด้ศพคด้างอยซูข่ททที่กางเขนในวทนสะบาโต (เพราะวทนสะบาโตนทนี้นเปป็นวทนใหญข่)”
“พวกยริว” ในทบีที่นบีนี้หมคำยถซงแคล่พวกปกุโรหลิตใหญล่ พวกขกุนนคำงและพวกผถูข้นคคำทคำงศคำสนคำแหล่งอลิสรคำเอล

เทล่คำนคันี้น-คนกลกุล่มเดบียวกคับทบีที่ไดข้เรบียกรข้องใหข้ปปลคำตตรซงกคำงเขนพระเยซถู
“วทนเตรทยม” นคันี้นหมคำยถซงวคันทบีที่มคำกล่อนวคันสะบคำโตปฝัสกคำซซที่งเปป็น “วคันใหญล่” วคันใหญล่ในปปนคันี้น และหคำกไมล่

ทคคำอะไรสคักอยล่คำงเพอที่อเรล่งกคำรประหคำรชบีวลิตพระเยซถู พระศพของพระองคร์กร็คงอยถูล่บนกคำงเขนนคันี้นตล่อไปจนกระทคัที่งถซง
“วคันใหญล่” นบีนี้ และคงจะผลิดพระรคำชบคัญญคัตลิของพวกยลิว (พบญ. 21:22, 23) และศพคนตคำยกร็คงจะถถูกแขวนไป
ตลอดวคันสะบคำโตนคันี้นทคันี้งๆทบีที่เหร็นพระวลิหคำรอยถูล่เตร็มสองตคำ

ดคังนคันี้นพวกยลิวเหลล่คำนคันี้นจซง “ขอใหด้ปปลาตทตุบขาของผซูด้ททที่ถซูกตรขงใหด้หทก” บล่อยครคันี้งสลิที่งนบีนี้ถถูกกระทคคำเพอที่อเปป็นวลิธบี
เรล่งใหข้ตคำยเรร็วขซนี้น เพรคำะวล่คำมคันไมล่ใชล่เรอที่องผลิดธรรมดคำทบีที่พวกอคำชญคำกรจะแขวนอยถูล่บนกคำงเขนนคำนหลคำยวคันกล่อนทบีที่
ควคำมตคำยจะมคำทวงชบีวลิตพวกเขคำไป-และพวกยลิวเหลล่คำนคันี้นกร็ไมล่ตระหนคักเลยวล่คำไมล่วล่คำพวกเขคำจะทคคำอะไรกร็ตคำม พระ
เยซถูกร็จะสลินี้นพระชนมร์ในวลินคำทบีทบีที่พระองคร์ทรงถซูกกทาหนดแลด้วใหข้สลินี้นพระชนมร์

ขข้อ 32: “ดทงนทนี้นพวกทหารจขงมาทตุบขาของคนททที่หนขที่ง และขาของอทกคนหนขที่งททที่ถซูกตรขงอยซูข่กทบพระองคห์”
มบีผถูข้เสนอแนะวล่คำกคำงเขนสองอคันนคันี้นของโจรสองคนนคันี้นถถูกตคันี้งใหข้อยถูล่ในตคคำแหนล่งทบีที่อยถูล่ดข้คำนหนข้คำมคำกกวล่คำเลร็ก

นข้อย โดยทบีที่กคำงเขนของพระเยซถูอยถูล่ตรงกลคำง โดยถถูกจคัดวคำงเพอที่อทบีที่ผถูข้ถถูกประหคำรเหลล่คำนคันี้นจะเหร็นหนข้คำกคันและกคันไดข้
ถข้คำกคำงเขนเหลล่คำนคันี้นอยถูล่ในตคคำแหนล่งรถูปสคำมเหลบีที่ยม โดยทบีที่โจรสองคนนคันี้นอยถูล่ขข้คำงหนข้คำ พวกทหคำรเหลล่คำนคันี้นกร็คงเรลิที่มตข้น
ทบีที่กคำงเขนสองอคันนคันี้นทบีที่พวกเขคำมคำถซงกล่อน กคำรจคัดวคำงแบบนบีนี้อคำจเปป็นสคำเหตกุทบีที่วล่คำทคคำไมโจรทบีที่สคคำนซกผลิดคนนคันี้น
สคำมคำรถอล่คำนคคคำประจคำนเหนออพระเศบียรขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำไดข้ ซซที่งประกคำศวล่คำพระองคร์เปป็น “กษคัตรลิยร์
ของพวกยลิว”



คคคำกรบีกตรงนบีนี้ทบีที่แปลเปป็น “ทตุบ” มบีควคำมหมคำยมคำกกวล่คำคคคำภคำษคำอคังกฤษของเรคำ (broke) มคันหมคำยถซง 
“ทคคำใหข้แตกเปป็นชลินี้นๆ”-นคัที่นคออ ดข้วยเครอที่องมออบคำงอยล่คำง นล่คำจะเปป็นคข้อนหนคักๆอคันหนซที่ง กระดถูกขคำเหลล่คำนคันี้นถถูกทคคำใหข้
ปฝ่นจรลิงๆเพอที่อทบีที่จะเรล่งใหข้ตคำยเรร็วขซนี้น 

เรคำอคำจหมคำยเหตกุในทบีที่นบีนี้ดข้วยวล่คำพวกทหคำรโรมคันทคคำใหข้ขข้อพระคคัมภบีรร์สคคำเรร็จจรลิงโดยไมล่รถูข้ตคัวเมอที่อพวกเขคำหคัก
ขคำของโจรทบีที่สคคำนซกผลิดคนนคันี้น พระเยซถูไดข้ตรคัสแกล่เขคำแลข้ววล่คำ “วลันนอีนั้เจด้าจะอยซูข่กทบเราในเมพองบรมสตุขเกษม” และ
โดยกคำรทคคำใหข้เขคำตคำยเรร็วขซนี้น พวกทหคำรจซงทคคำใหข้เขคำสคำมคำรถเขข้คำเมอองบรมสกุขเกษมไดข้ในวคันนคันี้นเลยตคำมทบีที่พระเยซถู
ทรงสคัญญคำไวข้ มลิฉะนคันี้นเขคำกร็คงมบีชบีวลิตอยถูล่ตล่อไปอบีกหลคำยวคันบนกคำงเขนนคันี้น

ขข้อ 33: “แตข่เมพที่อเขามาถขงพระเยซซูและเหก็นวข่าพระองคห์สรินี้นพระชนมห์แลด้ว เขาจขงมริไดด้ทตุบขาของพระองคห์”
นบีที่เปป็นหลคักฐคำนเพลิที่มเตลิมวล่คำพระเยซถูทรงสลินี้นพระชนมร์ในควคำมมรณคำทบีที่เปป็นเอกลคักษณร์ ตะปถูทบีที่ตอกเขข้คำไปใน

มออและเทข้คำไมล่ไดข้ทลิที่มแทงอวคัยวะสคคำคคัญ และเหยอที่อทบีที่ถถูกตรซงกคำงเขนกร็เลออดไหลอยล่คำงชข้คำมคำกๆ ดคังนคันี้นควคำมตคำยจซง
ชข้คำมคำกกวล่คำจะมคำ ขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำพระเยซถูทรงสลินี้นพระชนมร์หลคังจคำกแคข่หกชทที่วโมงบนกคำงเขนนคันี้นไมล่ใชล่เรอที่องปกตลิ
ธรรมดคำทบีที่คคำดวล่คำจะเกลิด และปปลคำตกร็ประหลคำดใจจนถซงขนคำดเรบียกนคำยรข้อยผถูข้นคันี้นมคำและสอบถคำมเกบีที่ยวกคับ
ผลลคัพธร์ทบีที่พลิเศษเหนออธรรมดคำนบีนี้ของกคำรตรซงกคำงเขนองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำ (มคำระโก 15:44,45)

นอกจคำกนบีนี้ ขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำพระเยซถู “สรินี้นพระชนมห์แลด้ว” กร็เปป็นพยคำนรคับรองวล่คำไมล่มบีผถูข้ใดเอคำชบีวลิตของ
พระองคร์ไปจคำกพระองคร์ พวกยลิวเรทยกรด้องใหข้ประหคำรชบีวลิตพระองคร์-แตล่พวกเขคำกร็ไมล่ไดข้ฆล่คำพระองคร์ ปปลคำตยรินยอม
ใหข้ประหคำรชบีวลิตพระองคร์-แตล่เขคำกร็ไมล่ไดข้ฆล่คำพระองคร์ พวกทหคำรโรมคันเหลล่คำนคันี้นตรขงพระองคห์ททที่กางเขนนทนี้น-แตล่พวก
เขคำกร็มลิไดข้ฆล่คำพระองคร์ พระองครไดทสละวางชอีววิตของพระองครดทวยใจสมลัครของพระองครเอง: ในยอหร์น 10:17,18
พระเยซถูทรงประกคำศวล่คำ “ดข้วยเหตกุนบีนี้พระบลิดคำของเรคำจซงทรงรคักเรคำ เพรคำะเรคำสละชบีวลิตของเรคำ เพอที่อจะรคับชบีวลิตนคันี้น
คอนมคำอบีก ไมข่มทผซูด้ใดชริงชทวริตไปจากเราไดด้ แตข่เราสละชอีววิตดทวยใจสมลัครของเราเอง เรามทสริทธริททที่จะสละชทวริตนทนี้น 
และมทสริทธริททที่จะรทบคพนอทก พระบคัญชคำนบีนี้เรคำไดข้รคับมคำจคำกพระบลิดคำของเรคำ”

พวกคนทบีที่จข้องจคับผลิดบคำงคนวคันนบีนี้ยคังเชอที่ออยถูล่วล่คำพระเยซถูไมล่ไดข้สลินี้นพระชนมร์ พวกเขคำกลล่คำววล่คำพระองคร์แคล่
สลบไปและจคำกนคันี้นกร็ฟฟฟื้นขขนี้นมาอทกหลคังจคำกทบีที่พระองคร์ทรงถถูกวคำงในอกุโมงคร์นคันี้นแลข้ว แตล่พวกทหคำรโรมคันเหลล่คำนคันี้น
ใหข้กคำรตล่อสถูข้ทฤษฎบีนบีนี้ ชคำยเหลล่คำนบีนี้รถูข้จคักงคำนของพวกเขคำ พวกเขคำเคยเหร็นคนจคคำนวนมคำกตคำยมคำแลข้ว พวกเขคำคงไมล่
เพลิกเฉยคคคำสคัที่งของปปลคำตเปป็นแนล่หคำกพวกเขคำไมล่แนล่ใจเตร็มรข้อยวล่คำชคำยผถูข้อยถูล่บนกคำงเขนอคันกลคำงนคันี้นตคำยไปแลข้วเมอที่อ
พวกเขคำมคำถซงกคำงเขนนคันี้นเพอที่อทบีที่จะหคักขคำของพระองคร์ ดคังนคันี้นคคคำพยคำกรณร์จซงถถูกทคคำใหข้สคคำเรร็จจรลิงอบีกครคันี้งโดยทหคำร
ทบีที่ไมล่เชอที่อเหลล่คำนบีนี้ (ดถู ขข้อ 36)

ขข้อ 34: “แตข่ทหารคนหนขที่งเอาทวนแทงททที่สทขด้างของพระองคห์ และโลหริตกทบนนี้ทากก็ไหลออกมาททนทท”
นบีที่เปป็นหนซที่งในกคำรอคัศจรรยร์ทบีที่ยลิที่งใหญล่ทบีที่สกุดทบีที่ถถูกบคันทซกในพระวจนะของพระเจข้คำทคันี้งเลล่ม: โลหลิตทบีที่ไหลจคำก

ศพคนตคำยกร็คงเปป็นเรอที่องนล่คำอคัศจรรยร์แลข้ว แตล่โลหวิตกลับนนั้ทาไหลจากสทขด้างททที่ถซูกแทงของพระเยซซู-ไหลในเวลา
เดทยวกทน แตข่กก็แยกขาดจากกทน! นบีที่คออคคคำพยคำนวล่คำพระเจข้คำไดข้ประทคำนชบีวลิตนลิรคันดรร์ใหข้แกล่เรคำแลข้ว และชบีวลิตนคันี้นอยถูล่ใน
พระบกุตรทบีที่บคังเกลิดมคำองคร์เดบียวของพระองคร์:



“มบีพยคำนอยถูล่สคำมพยคำนในแผล่นดลินโลก คออพระวลิญญคำณ นนี้คคำ และพระโลหลิต และพยคำนทคันี้งสคำมนบีนี้
สอดคลข้องกคัน ถข้คำเรคำยคังรคับพยคำนหลคักฐคำนของมนกุษยร์ พยคำนหลคักฐคำนของพระเจข้คำกร็ยลิที่งใหญล่กวล่คำ เพรคำะนบีที่คออพยคำน
หลคักฐคำนของพระเจข้คำซซที่งพระองคร์ไดข้ทรงเปป็นพยคำนถซงพระบกุตรของพระองคร์ ผถูข้ทบีที่เชอที่อในพระบกุตรของพระเจข้คำกร็มบี
พยคำนอยถูล่ในตคัวเอง ผถูข้ทบีที่ไมล่เชอที่อพระเจข้คำกร็ไดข้กระทคคำใหข้พระองคร์เปป็นผถูข้ตรคัสมกุสคำ เพรคำะเขคำมลิไดข้เชอที่อพยคำนหลคักฐคำนทบีที่
พระเจข้คำไดข้ทรงเปป็นพยคำนถซงพระบกุตรของพระองคร์ และพยคำนหลคักฐคำนนคันี้นกร็คออวล่คำ พระเจข้คำไดข้ทรงโปรดประทคำน
ชบีวลิตนลิรคันดรร์แกล่เรคำทคันี้งหลคำย และชบีวลิตนบีนี้มบีอยถูล่ในพระบกุตรของพระองคร์ ผถูข้ทบีที่มบีพระบกุตรกร็มบีชบีวลิต ผถูข้ทบีที่ไมล่มบีพระบกุตรของ
พระเจข้คำกร็ไมล่มบีชบีวลิต” (1 ยอหร์น 5:8-12)

รคำกฐคำนของครลิสตจคักรถถูกวคำงแลข้วในทบีที่นบีนี้: สบีขข้คำงทบีที่ถถูกเปปิดออกของพระเยซถูใหข้นนี้คคำและโลหลิตออกมคำ-นนี้คคำ 
พระวจนะททที่มทชทวริต และโลหลิต ธคำรสบีแดงเขข้มทบีที่ชทาระใหด้สะอาดจากบาปททนี้งสรินี้น ทคันี้งสองสลิที่งนบีนี้ไมล่อคำจถถูกแยกขคำดจคำก
กคันไดข้ นนี้คคำนคันี้น (คออพระวจนะ) เปป็นสลิที่งทบีที่นคคำควคำมเชอที่อทบีที่ชล่วยใหข้รอดมคำใหข้: “ฉะนคันี้นควคำมเชอที่อเกลิดขซนี้นไดข้กร็เพรคำะกคำร
ไดข้ยลิน และกคำรไดข้ยลินเกลิดขซนี้นไดข้กร็เพรคำะกคำรประกคำศพระวจนะของพระเจข้คำ” (รม. 10:17) และโดยพระโลหลิตอคัน
มบีคล่คำประเสรลิฐนคันี้นเรคำจซงไดข้รคับกคำรยกโทษบคำป: “…และถข้คำไมล่มบีโลหลิตไหลออกแลข้ว กร็จะไมล่มบีกคำรอภคัยบคำปเลย”
(ฮบ. 9:22)

ขข้อ 35: “คนนทนี้นททที่เหก็นกก็เปป็นพยาน และคทาพยานของเขากก็เปป็นความจรริง และเขากก็รซูด้วข่าเขาพซูดความจรริง
เพพที่อทข่านททนี้งหลายจะไดด้เชพที่อ”

นบีที่บล่งบอกวล่คำยอหร์นเปป็นประจคักษร์พยคำนคนหนซที่งทบีที่ไดข้เหร็นสลิที่งทบีที่เกลิดขซนี้นทคันี้งหมดทบีที่กคำรตรซงกคำงเขนนคันี้น ตคำมทบีที่
เขคำบคันทซกในบทนบีนี้ เขคำยคังใหข้คคคำพยคำนทบีที่เขคำประสบมคำกคับตคัวเองในจดหมคำยฝคำกฉบคับแรกของเขคำดข้วย: “นบีที่แหละ
คออผถูข้ทบีที่ไดข้เสดร็จมคำดด้วยนนี้ทาและพระโลหริต คออพระเยซถูครลิสตร์ ไมล่ใชล่ดข้วยนนี้คคำอยล่คำงเดบียว แตล่ดข้วยนนี้คคำและพระโลหลิต และ
พระวลิญญคำณทรงเปป็นพยคำนเพรคำะพระวลิญญคำณทรงเปป็นควคำมจรลิง” (1 ยอหร์น 5:6)

ขข้อ 36: “เพราะสริที่งเหลข่านทนี้เกริดขขนี้นเพพที่อขด้อพระคทมภทรห์จะสทาเรก็จซขที่งวข่า ‘พระอทฐริของพระองคห์จะไมข่หทกสทกซทที่
เดทยว’”

ในทบีที่นบีนี้สคำวกผถูข้เปป็นทบีที่รคักยกคคคำพถูดมคำจคำกเพลงสดกุดบี 34:20 ซซที่งเปป็นถข้อยคคคำทบีที่ถถูกทคคำใหข้สคคำเรร็จจรลิงตคำมตคัว
อคักษร ณ เวลคำนบีนี้เลย พระเจข้คำทรงรคักษคำกระดถูกทกุกซบีที่ของพระบกุตรทบีที่บคังเกลิดมคำองคร์เดบียวของพระองคร์ไวข้เพรคำะวล่คำมบี
พยคำกรณร์ไวข้แลข้วหลคำยรข้อยปปกล่อนหนข้คำนบีนี้ และพระวจนะของพระเจข้คำกร็ไมล่สคำมคำรถถถูกเปลบีที่ยนแปลงหรออถถูกทคคำลคำย
ไดข้ ปปลคำตสคัที่งพวกทหคำรของเขคำใหข้หคักขคำของชคำยเหลล่คำนคันี้นทบีที่อยถูล่บนกคำงเขนสคำมอคันนคันี้น-แตล่ทหคำรโรมคันททนี้งหมดรวม
กคันพรข้อมกคับกองทหารททนี้งสรินี้นของซทซารห์กร็ไมล่สคำมคำรถหคักกระดถูกสคักซบีที่เดบียวในพระกคำยของพระเยซถูไดข้ เพรคำะวล่คำ
พระเจข้คำทรงกคคำหนดไวข้แลข้ววล่คำทคคำไมล่ไดข้!

นอกจคำกนบีนี้ ทบีที่วล่คำไมล่มบีกระดถูกสคักซบีที่เดบียวในพระกคำยของพระเยซถูถถูกหคักกร็เปป็นกคำรทคคำใหข้ภคำพเลร็งหนซที่งสคคำเรร็จ
จรลิงภคำยใตข้พระรคำชบคัญญคัตลิของโมเสส: ในอพยพ 12:46 เรคำอล่คำนเกบีที่ยวกคับลถูกแกะปฝัสกคำวล่คำ “ใหข้กลินปฝัสกคำแตล่ใน
บข้คำน อยล่คำเอคำเนอนี้อไปนอกบข้คำน และอยข่าหยักกระดผกของมยันเลย”



ตลอดระยะเวลคำหนซที่งพคันหข้คำรข้อยปป ชนชคำตลิอลิสรคำเอลไดข้ถออพระรคำชบคัญญคัตลิเรอที่องปฝัสกคำ แตล่พวกเขคำไมล่รถูข้
เลยถซงควคำมหมคำยของถข้อยคคคำในพระรคำชบคัญญคัตลิของพวกเขคำตคำมทบีที่ถถูกประยกุกตร์ใชข้ในทบีที่นบีนี้ ถข้คำกระดถูกสคักซบีที่หนซที่งใน
พระกคำยของพระเยซถูถถูกหคัก พระวจนะของพระเจด้ากร็คงถถูกทคคำลคำยไปแลข้ว และสลิที่งนบีนี้ไมล่อคำจเกลิดขซนี้นไดข้เลย

ขข้อ 37: “และมทขด้อพระคทมภทรห์อทกขด้อหนขที่งวข่า ‘เขาททนี้งหลายจะมองดซูพระองคห์ผซูด้ซขที่งเขาเองไดด้แทง’”
นบีที่เปป็นขข้ออข้คำงอลิงไปยคังคคคำพยคำกรณร์ของเศคคำรลิยคำหร์ 12:10 ซซที่งเปป็นคคคำพยคำกรณร์ทบีที่ถถูกทคคำใหข้สคคำเรร็จจรลิงไป

แลข้วเพบียงบคำงสล่วน: “และเรคำจะเทวลิญญคำณแหล่งพระคกุณและกคำรวลิงวอนบนรคำชวงศร์ดคำวลิดและชคำวเยรถูซคำเลร็ม 
เขาททนี้งหลายจะมองดซูเราผซูด้ซขที่งเขาเองไดด้แทง เขคำจซงจะไวข้ทกุกขร์เพอที่อทล่คำนเหมออนคนไวข้ทกุกขร์เพอที่อบกุตรชคำยคนเดบียวของ
ตน และจะรข้องไหข้อยล่คำงขมขอที่นเพอที่อทล่คำน เหมออนอยล่คำงคนรข้องไหข้อยล่คำงขมขอที่นเพอที่อบกุตรหคัวปปของตน” คคคำพยคำกรณร์นบีนี้
จะมบีกคำรสคคำเรร็จจรลิงอคันสมบถูรณร์ของมคันเมอที่อพระเยซถูเสดร็จมคำครคันี้งทบีที่สองและยอนบนภถูเขคำมะกอกเทศ:

“ในวคันนคันี้นพระบคำทของพระองคร์จะยอนอยถูล่ทบีที่ภถูเขคำมะกอกเทศ ซซที่งอยถูล่หนข้คำเมอองเยรถูซคำเลร็มดข้คำนตะวคันออก 
และภถูเขคำมะกอกเทศนคันี้นจะแยกออกตรงกลคำงจคำกทลิศตะวคันออกไปทลิศตะวคันตก โดยมบีหกุบเขคำกวข้คำงมคำกคคัที่นอยถูล่ 
ภถูเขคำครซที่งหนซที่งจซงจะถอยไปทคำงเหนออ และอบีกครซที่งหนซที่งจะถอยไปทคำงใตข้” (ศคย. 14:4)

เมอที่อถซงตอนนคันี้นชนชคำตลิอลิสรคำเอลจะจคคำพระองคร์ไดข้เพรคำะรอยแผลเปป็นในพระหคัตถร์และพระบคำทของ
พระองคร์: “และถข้คำผถูข้ใดจะถคำมเขคำวล่คำ ‘ทคคำไมทล่คำนมบีแผลในมออทคันี้งสอง’ เขคำจะตอบวล่คำ ‘ขข้คำพเจข้คำไดข้แผลนคันี้นในเรออน
ของพวกเพอที่อนของขข้คำพเจข้คำ’” (ศคย. 13:6)

การฝฝังพระศพของพระเยซผ
ขข้อ 38: “หลทงจากนทนี้โยเซฟชาวบด้านอารริมาเธทย ซขที่งเปป็นสาวกลทบๆของพระเยซซูเพราะกลทวพวกยริว กก็ไดด้

ขอพระศพพระเยซซูจากปปลาต และปปลาตกก็ยอมใหด้ โยเซฟจขงมาอทญเชริญพระศพพระเยซซูไป”
พระเจข้คำทรงมบีอคคำนคำจเหนออทกุกสลิที่งทบีที่จะขคัดขวคำงไมล่ใหข้รคำยละเอบียดใดของคคคำพยคำกรณร์สคคำเรร็จจรลิง พวก

โรมคันเหลล่คำนคันี้นไมล่เคยปลล่อยใหข้เหยอที่อทบีที่ถถูกตรซงกคำงเขนถถูกวคำงในอกุโมงคร์ฝฝังศพ มคันผลิดกฎหมคำยของชคำวโรมคันทบีที่จะฝฝัง
ศพของอคำชญคำกรทบีที่ถถูกตรซงกคำงเขน ดคังนคันี้นพระเยซถูซซที่งทรง “ถถูกนคับเขข้คำกคับผถูข้ละเมลิดเหลล่คำนคันี้น” กร็คงไมล่ไดข้รคับเกบียรตลิ
แหล่งงคำนศพ พระองคร์คงจะไมล่ถถูกฝฝังศพหคำกปฏลิบคัตลิตคำมกฎหมคำยของชคำวโรมคัน ดคังนคันี้นอคคำนคำจสลิทธลิธิ์ขคำดของ
พระเจข้คำจซงถถูกแสดงใหข้เหร็นอบีกครคันี้งในทบีที่นบีนี้ เพรคำะวล่คำเมอที่อโยเซฟขอพระศพของพระเยซถู ปปลคำตกร็ยอมใหข้ตคำมคคคำขอ
ของเขคำ

นบีที่เปป็นครคันี้งแรกทบีที่โยเซฟชคำวบข้คำนอคำรลิมคำเธบียถถูกกลล่คำวถซงในพระคคัมภบีรร์ ไมล่มบีบคันทซกเกบีที่ยวกคับกคำรกระทคคำใดๆ
ของเขคำเรอที่อยมคำจนถซงตอนนบีนี้ และเรคำไมล่ไดข้ยลินเกบีที่ยวกคับเขคำหลทงจากทบีที่เขคำนคคำพระศพของพระเยซถูไปไวข้ในอกุโมงคร์
ใหมล่ของเขคำ เขคำรคักพระเยซถู แตล่กล่อนหนข้คำนคันี้นเขคำเปป็นสคำวกลทบๆคนหนซที่ง “เพราะกลทวพวกยริว”

ในทบีที่นบีนี้คออคคคำพยคำนทบีที่แสดงถซงฤทธลิธิ์เดชแหล่งกคำงเขน: โยเซฟชคำวบข้คำนอคำรลิมคำเธบียเคยอล่อนแอกล่อนหนข้คำนบีนี้ใน
เรอที่องตล่คำงๆฝฝ่คำยวลิญญคำณขณะทบีที่พระเยซถูยคังมบีชบีวลิตอยถูล่ แตล่ในทบีที่นบีนี้เขคำเสบีที่ยงชบีวลิตของตนโดยกคำรขอพระศพขององคร์
พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเขคำ เขคำกคคำลคังขอบคำงสลิที่งซซที่งภคำยใตข้กฎหมคำยของชคำวโรมคันตคำมปกตลิคงจะถถูกปฏลิเสธไปแลข้ว และ
ปปลคำตอคำจปรคับโทษเขคำใหข้รคับโทษประหคำรชบีวลิตไดข้ในฐคำนะเปป็นหนซที่งในผถูข้ตลิดตคำมของพระเยซถู กระนคันี้นเขคำกร็ออกมคำ



ขข้คำงหนข้คำอยล่คำงเปปิดเผย-(มคำระโก 15:43 กลล่คำววล่คำ “กลด้า”)-และขอพระศพของพระเยซถูในเวลคำทบีที่แมข้แตล่เหลล่คำสคำวก
กร็กระจคัดกระจคำยและหนบีไปดข้วยควคำมหวคำดกลคัว

ขข้อ 39: “ฝฝ่ายนริโคเดมทส ซขที่งตอนแรกไปหาพระเยซซูในเวลากลางคพนนทนี้นกก็มาดด้วย เขานทาเครพที่องหอมผสม 
คพอมดยอบกทบกฤษณาหนทกประมาณสามสริบกวข่ากริโลกรทมมาดด้วย”

นริโคเดมทสถถูกกลล่คำวถซงสคำมครคันี้งในพระคคัมภบีรร์ เขคำถถูกกลล่คำวถซงครคันี้งแรกตอนทบีที่เขคำมคำหคำพระเยซถูตอนกลคำง
คอน ครคันี้งทบีที่สองทบีที่เรคำอล่คำนเกบีที่ยวกคับเขคำคออตอนทบีที่เขคำกลล่คำวปกปป้องพระเยซถูตล่อหนข้คำสภคำของพวกยลิว (ยอหร์น 
7:50,51) และในขข้อทบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่นบีนี้เขคำมคำพรข้อมกคับโยเซฟเพอที่อขอพระศพของพระเยซถูและชล่วยเรอที่องกคำรฝฝัง
ศพพระองคร์ พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ทรงระมคัดระวคังทกุกครคันี้งทบีที่นลิโคเดมคัสถถูกกลล่คำวถซง ทบีที่จะระบกุตคัวตนเขคำ-ไมล่ใชล่โดยชอที่อ
เทล่คำนคันี้น แตล่วล่คำเปป็นผถูข้ทบีที่ “มคำหคำพระเยซถูตอนกลคำงคอน” (สล่วนตคัวแลข้วผมเชอที่อวล่คำเขคำไดข้รคับควคำมรอดคอนนคันี้น แตล่ถข้คำเขคำ
ไมล่ไดข้รอดคอนนคันี้น เขคำกร็ไดข้รคับกคำรบคังเกลิดใหมล่อยล่คำงแนล่นอนหลคังจคำกนคันี้นไมล่นคำน)

กคำรปรนนลิบคัตลิทบีที่นลิโคเดมคัสและโยเซฟชคำวบข้คำนอคำรลิมคำเธบียไดข้กระทคคำถวคำยแดล่พระเยซถูในกคำรฝฝังพระศพ
พระองคร์จะไมล่มบีวคันถถูกลอมเลออน ชอที่อของพวกเขคำถถูกบคันทซกไวข้ในทบีที่นบีนี้ และไมล่วล่คำขล่คำวประเสรลิฐนบีนี้ถถูกประกคำศในทบีที่ใด
กร็ตคำมทคันี้งสองชอที่อนคันี้นกร็จะถถูกเรบียกโดยเหลล่คำผถูข้รคับใชข้แหล่งขล่คำวประเสรลิฐ กคำรรคับใชข้ใดกร็ตคำมทบีที่กระทคคำถวคำยแดล่พระ
ครลิสตร์ แมข้มคันเปป็นเพบียงนนี้คคำเยร็นสคักถข้วยทบีที่ใหข้ในพระนคำมของพระองคร์ กร็จะไมล่มบีวคันถถูกมองขข้คำมหรออขคำดบคคำเหนร็จเลย

นลิโคเดมคัสนคคำ “เครพที่องหอมผสม คพอมดยอบกทบกฤษณา” ตลิดตคัวมคำดข้วย-เครอที่องหอมตล่คำงๆทบีที่จะใชข้ชโลม
พระศพขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำสคคำหรคับกคำรฝฝังศพ เครอที่องหอมเหลล่คำนบีนี้คงคลิดเปป็นเงลินเยอะพอสมควรเลย เพรคำะวล่คำ
พวกมคัน “หนทกประมาณสามสริบกวข่ากริโลกรทม”-และนคัที่นกร็เปป็นเครอที่องเทศทบีที่เยอะมคำกจรลิงๆ!

ผถูข้เขบียนขล่คำวประเสรลิฐทคันี้งสบีที่ทล่คำนเอล่ยชอที่อโยเซฟชคำวบข้คำนอคำรลิมคำเธบียในฐคำนะเปป็นผถูข้นคคำคนหนซที่งในธกุรกรรมครคันี้ง
นบีนี้ และแตล่ละทล่คำนกร็กลล่คำวอะไรบคำงอยล่คำงเกบีที่ยวกคับเขคำ:

มททธริวบอกเรคำวล่คำเขคำเปป็นเศรษฐบีคนหนซที่ง: “ครคันี้นถซงเวลคำพลบคที่คคำ มบีเศรษฐบีคนหนซที่งมคำจคำกบข้คำนอคำรลิมคำเธบีย
ชอที่อโยเซฟ เปป็นสคำวกของพระเยซถูดข้วย” (มธ. 27:57)

มาระโกพรรณนคำถซงเขคำวล่คำเปป็น “ทบีที่นคับถออของคนทคันี้งปวง ทคันี้งกคคำลคังคอยทล่คำอคำณคำจคักรของพระเจข้คำดข้วย”
(มคำระโก 15:43)

ลซูกาบอกเรคำวล่คำเขคำเปป็น “สมคำชลิกสภคำ เปป็นคนดบีและชอบธรรม (ทล่คำนมลิไดข้ยอมเหร็นดข้วยในมตลิและกคำรก
ระทคคำของเขคำทคันี้งหลคำย) ทล่คำนเปป็นชคำวบข้คำนอคำรลิมคำเธบียหมถูล่บข้คำนพวกยลิว และเปป็นผถูข้คอยทล่คำอคำณคำจคักรของพระเจข้คำ”
(ลถูกคำ 23:50,51)

จคำกนคันี้นในขข้อพระคคคำตอนทบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่นบีนี้ ยอหห์นผซูด้เปป็นททที่รทกนคคำเสนอเขคำวล่คำเปป็น “สคำวกลคับๆของพระ
เยซถูเพรคำะกลคัวพวกยลิว” จนกระทคัที่ง ณ เวลคำนบีนี้โยเซฟกข้คำวออกมคำขข้คำงหนข้คำและขอพระศพของพระเยซถูอยล่คำงเปปิด
เผยสคคำหรคับกคำรฝฝัง

จคำกพระคคัมภบีรร์เรคำทรคำบวล่คำนลิโคเดมคัสและโยเซฟชคำวบข้คำนอคำรลิมคำเธบียไมล่ใชล่ยลิวทบีที่โดดเดล่นพวกเดบียวทบีที่เปป็นสคำ
วกลคับๆขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำ เพรคำะวล่คำยอหร์น 12:42 ประกคำศอยล่คำงชคัดแจข้งวล่คำ “อยล่คำงไรกร็ดบีแมข้ในพวก
ขกุนนคำงกร็มทหลายคนเชพที่อในพระองคห์ดด้วย แตข่เขาไมข่ยอมรทบพระองคห์อยข่างเปปิดเผยเพราะกลทวพวกฟารริสท เกรงวข่า



เขาจะถซูกไลข่ออกจากธรรมศาลา” นลิโคเดมคัสและโยเซฟมบีควคำมกลข้คำหคำญทบีที่จะกข้คำวออกมคำและถวคำยเกบียรตลิพระ
เยซถูในยคำมทบีที่กคำรทคคำเชล่นนคันี้นหมคำยถซงกคำรเสบีที่ยงชบีวลิตของพวกเขคำ

ขข้อ 40: “พวกเขาอทญเชริญพระศพพระเยซซู และเอาผด้าปฝ่านกทบเครพที่องหอมพทนพระศพนทนี้นตาม
ธรรมเนทยมฝปังศพของพวกยริว”

จงหมคำยเหตกุลคักษณะอคันแนล่ชคัดของกคำรจคัดเตรบียมพระศพของพระเยซถูสคคำหรคับกคำรฝฝัง:
พระองคร์ไมล่ไดข้ถถูกวคำงพระศพในโลงหรออชล่องเกร็บศพเหมออนกคับทบีที่เรคำฝฝังคนทบีที่เรคำรคักวคันนบีนี้ พระศพของ

พระองคร์ถถูกหล่อในผข้คำปฝ่คำนทบีที่ถถูกกคำงออกพรข้อมกคับเครอที่องหอมตล่คำงๆ-ซซที่งนล่คำจะอยถูล่ในรถูปผงละเอบียด มคำระโก 15:46 
บอกเรคำวล่คำโยเซฟ “ไดข้ซอนี้อผด้าปฝ่านเนพนี้อละเอทยด (รคำคคำแพง) และเชลิญพระศพลงมคำเอคำผข้คำปฝ่คำนพคันหกุข้มไวข้ แลข้วเชลิญ
พระศพไปประดลิษฐคำนไวข้ในอกุโมงคร์ซขที่งไดด้สกทดไวด้ในศริลา...”

ขข้อ 41: “ในสถานททที่พระองคห์ถซูกตรขงททที่กางเขนนทนี้นมทสวนแหข่งหนขที่ง ในสวนนทนี้นมทอตุโมงคห์ฝปังศพใหมข่ททที่ยทงไมข่
ไดด้ฝปังศพผซูด้ใดเลย”

อคำดคัมไดข้ทคคำบคำปในสวนแหล่งหนซที่ง และเพรคำะบคำปของเขคำควคำมตคำยจซงเคลอที่อนมคำสถูล่มนกุษยชคำตลิทคันี้งปวง ใน
สวนอบีกแหล่งหนซที่งตรงนบีนี้ อคำดคัมคนหลคังไดข้ชคคำระหนบีนี้บคำปและจคัดเตรบียมเมลร็ดทบีที่ไมล่รถูข้เปฟปี่อยเนล่คำทบีที่นคคำมคำซซที่งกคำรบคังเกลิด
ใหมล่และชบีวลิตนลิรคันดรร์

พระเยซถูทรงถถูกวคำงพระศพใน “อตุโมงคห์ฝปังศพใหมข่ททที่ยทงไมข่ไดด้ฝปังศพผซูด้ใดเลย” และมคัทธลิว 27:60 บอกเรคำ
วล่คำอกุโมงคร์นคันี้นเปป็นของโยเซฟเอง ตคันี้งแตล่พระองคร์ประสถูตลิจนพระองคร์สลินี้นพระชนมร์ พระเยซถูทรงไมล่เปป็นเจข้คำของสลิที่งใด
เลยทบีที่เปป็นทรคัพยร์สลินของโลกนบีนี้ พระองคร์ประสถูตลิในรคำงหญข้คำทบีที่ถถูกยอม พระองคร์ทรงยอมเรออลคคำหนซที่งซซที่งพระองคร์ทรง
เทศนคำจคำกเรออนคันี้น พระองคร์ทรงยอมมอนี้อเทบีที่ยงของเดร็กชคำยตคัวนข้อยคนหนซที่งซซที่งพระองคร์ทรงใชข้เลบีนี้ยงแขกหข้คำพคันคน 
พระองคร์เสดร็จเขข้คำกรกุงเยรถูซคำเลร็มโดยขบีที่ลคำตคัวหนซที่งทบีที่ถถูกยอมมคำ และบคัดนบีนี้ในควคำมมรณคำพระองคร์ทรงนอนในอกุโมงคร์ทบีที่
ถถูกยอม ใน 2 โครลินธร์ 8:9 อคัครทถูตเปคำโลกลล่คำววล่คำ “เพรคำะทล่คำนทคันี้งหลคำยรถูข้จคักพระคกุณของพระเยซถูครลิสตร์องคร์พระผถูข้
เปป็นเจข้คำของเรคำวล่คำ แมข้พระองคร์มคัที่งคคัที่ง พระองคห์กก็ยทงทรงยอมเปป็นคนยากจน เพราะเหก็นแกข่ทข่านททนี้งหลายเพพที่อทข่าน
ททนี้งหลายจะไดด้เปป็นคนมทที่งมท เนพที่องจากความยากจนของพระองคห์”

ขข้อ 42: “เพราะวทนนทนี้นเปป็นวทนเตรทยมของพวกยริว และเพราะอตุโมงคห์นทนี้นอยซูข่ใกลด้ เขาจขงบรรจตุพระศพพระ
เยซซูไวด้ททที่นทที่น”

วคันของพวกยลิวเรลิที่มตข้นตอนหกโมงเยร็นและกลินเวลคำตคันี้งแตล่ดวงอคำทลิตยร์ตกจนถซงดวงอคำทลิตยร์ตก เมอที่อเรคำ
พลิจคำรณคำวล่คำพระเยซถูทรงสละจลิตวลิญญคำณตอนบล่คำยสคำมโมง เรคำกร็ตระหนคักวล่คำเหลออเพบียงสคำมชคัที่วโมงกล่อนถซงสะบคำ
โตปฝัสกคำสคคำหรคับโยเซฟและนลิโคเดมคัสทบีที่จะนคคำพระศพของพระองคร์ลงมคำจคำกกคำงเขน จคัดเตรบียมพระศพสคคำหรคับ
กคำรฝฝัง และวคำงพระศพนคันี้นในอกุโมงคร์ ขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำ “อตุโมงคห์นทนี้นอยซูข่ใกลด้” กร็เปป็นขข้อดบีสคคำหรคับพวกเขคำ พระเจข้คำ
ทรงดถูแลทกุกรคำยละเอบียดแหล่งแผนกคำรและแผนงคำนของพระองคร์อยล่คำงสมบถูรณร์แบบจรลิงๆ!

ผมสงสคัยอยถูล่บล่อยๆวล่คำยอหร์นผถูข้เปป็นทบีที่รคักไดข้ยอที่นมออชล่วยในกคำรฝฝังพระศพของพระเยซถูหรออไมล่ มคันคงเปป็นงคำน
หนคักสคคำหรคับชคำยแคล่สองคน เพรคำะวล่คำพระเยซถูทรงเปป็นชคำยทบีที่โตเตร็มวคัย และนอกจคำกนบีนี้เครอที่องหอมอบีกสคำมสลิบกวล่คำ
กลิโลกรคัมกร็คงเปป็นภคำระใหญล่สคคำหรคับพวกเขคำ ดถูเหมออนจะสมเหตกุสมผลทบีที่สคำวกผถูข้ทบีที่พระเยซถูทรงรคัก ซซที่งไดข้อยถูล่ใกลข้



กคำงเขนนคันี้นในระหวล่คำงหลคำยชคัที่วโมงแหล่งกคำรตรซงกคำงเขน นล่คำจะอยถูล่ชล่วยในกคำรฝฝังพระศพ แตล่พระคคัมภบีรร์ไมล่บอกเรคำ
วล่คำเขคำอยถูล่ชล่วยหรออไมล่

ดคังนคันี้นพระองคร์ผถูข้ไดข้ประสซูตริจคำกหญลิงพรหมจคำรบีคนหนซที่งจซงไดข้ถถูกวคำงในอกุโมงคร์พรหมจคำรบี เพอที่อทบีที่จะอยถูล่ตล่อ
นคำนสคำมวคันและจคำกนคันี้นกร็ออกมคำตคำมทบีที่พระองคร์ไดข้ทรงสคัญญคำไวข้ เพรคำะวล่คำเปป็นไปไมล่ไดข้ทบีที่ควคำมตคำยจะรคันี้งพระองคร์
ไวข้ไดข้ ดคังนคันี้น “เพรคำะสลิที่งซซที่งพระรคำชบคัญญคัตลิทคคำไมล่ไดข้เพรคำะเนอนี้อหนคังทคคำใหข้อล่อนกคคำลคังไปนคันี้น พระเจข้คำทรงใชข้พระบกุตร
ของพระองคร์มคำในสภคำพเสมออนเนอนี้อหนคังทบีที่บคำปและเพอที่อไถล่บคำป พระองคร์จซงไดข้ทรงปรคับโทษบคำปทบีที่อยถูล่ในเนอนี้อหนคัง 
เพอที่อควคำมชอบธรรมของพระรคำชบคัญญคัตลิจะไดข้สคคำเรร็จในพวกเรคำ ผถูข้ไมล่ดคคำเนลินตคำมฝฝ่คำยเนอนี้อหนคัง แตล่ตคำมฝฝ่คำยพระ
วลิญญคำณ” (รม. 8:3,4)

“โดยเหตกุทบีที่พระรคำชบคัญญคัตลินคันี้นไดข้เปป็นแตล่เงคำของสลิที่งดบีทบีที่จะมคำภคำยหนข้คำ มลิใชล่ตคัวจรลิงของสลิที่งนคันี้นทบีเดบียว พระ
รคำชบคัญญคัตลินคันี้นจะใชข้เครอที่องบถูชคำทบีที่เขคำถวคำยทกุกปปๆเสมอมคำกระทคคำใหข้ผถูข้ถวคำยสคักกคำรบถูชคำนคันี้นถซงทบีที่สคคำเรร็จไมล่ไดข้ เพรคำะ
ถข้คำเปป็นเชล่นนคันี้นไดข้ เขคำคงไดข้หยกุดกคำรถวคำยเครอที่องบถูชคำแลข้วมลิใชล่หรออ เพรคำะถข้คำผถูข้นมคัสกคำรนคันี้นไดข้รคับกคำรชคคำระใหข้
บรลิสกุทธลิธิ์ครคันี้งหนซที่งแลข้ว เขคำคงจะไมล่รถูข้สซกวล่คำมบีบคำปอบีกตล่อไป แตล่กคำรถวคำยเครอที่องบถูชคำนคันี้นเปป็นเหตกุใหข้ระลซกถซงควคำม
บคำปทกุกปปๆ เพรคำะเลออดวคัวผถูข้และเลออดแพะไมล่สคำมคำรถชคคำระควคำมบคำปไดข้

“ดคังนคันี้นเมอที่อพระองคร์เสดร็จเขข้คำมคำในโลกแลข้ว พระองคร์ไดข้ตรคัสวล่คำ ‘เครอที่องสคัตวบถูชคำและเครอที่องบถูชคำพระองคร์
ไมล่ทรงประสงคร์ แตล่พระองคร์ไดข้ทรงจคัดเตรบียมกคำยสคคำหรคับขข้คำพระองคร์ เครอที่องเผคำบถูชคำและเครอที่องบถูชคำไถล่บคำป 
พระองคร์ไมล่ทรงพอพระทคัย แลข้วขข้คำพระองคร์ทถูลวล่คำ “ดถูเถลิด ขข้คำพระองคร์มคำแลข้ว โอ พระเจข้คำขข้คำ เพอที่อจะกระทคคำตคำม
นนี้คคำพระทคัยพระองคร์” (ในหนคังสออมข้วนกร็มบีเขบียนเรอที่องขข้คำพระองคร์)’ เมอที่อพระองคร์ตรคัสดคังนบีนี้แลข้ววล่คำ “เครอที่องสคัตวบถูชคำ
และเครอที่องบถูชคำและเครอที่องเผคำบถูชคำและเครอที่องบถูชคำไถล่บคำป พระองคร์ไมล่ทรงประสงคร์และไมล่ทรงพอพระทคัย” ซซที่ง
เขคำไดข้บถูชคำตคำมพระรคำชบคัญญคัตลินคันี้น แลข้วพระองคร์จซงตรคัสวล่คำ “ดถูเถลิด ขข้คำพระองคร์มคำแลข้ว โอ พระเจข้คำขข้คำ เพอที่อจะ
กระทคคำตคำมนนี้คคำพระทคัยพระองคร์” พระองคร์ทรงยกเลลิกระบบเดลิมนคันี้นเสบีย เพอที่อจะทรงตคันี้งระบบใหมล่ โดยนนี้คคำพระทคัย
นคันี้นเองทบีที่เรคำทคันี้งหลคำยไดข้รคับกคำรทรงชคคำระใหข้บรลิสกุทธลิธิ์ โดยกคำรถวคำยพระกคำยของพระเยซถูครลิสตร์เพทยงครยันั้งเดทยว
เทข่านยันั้น” (ฮบ. 10:1-10)

“สคคำเรร็จแลข้ว! เทะเทะเลสไท!”



บทททที่ 20
20:1 วคันแรกของสคัปดคำหร์เวลคำเชข้คำมอด มคำรบียร์ชคำวมคักดคำลคำมคำถซงอกุโมงคร์ฝฝังศพ เธอเหร็นหลินออกจคำกปคำกอกุโมงคร์อยถูล่
แลข้ว
20:2 เธอจซงวลิที่งไปหคำซบีโมนเปโตรและสคำวกอบีกคนหนซที่งทบีที่พระเยซถูทรงรคักนคันี้น และพถูดกคับเขคำวล่คำ “เขคำเอคำองคร์พระผถูข้
เปป็นเจข้คำออกไปจคำกอกุโมงคร์แลข้ว และพวกเรคำไมล่รถูข้วล่คำเขคำเอคำพระองคร์ไปไวข้ทบีที่ไหน”
20:3 เปโตรจซงออกไปยคังอกุโมงคร์กคับสคำวกคนนคันี้น
20:4 เขคำจซงวลิที่งไปทคันี้งสองคน แตล่สคำวกคนนคันี้นวลิที่งเรร็วกวล่คำเปโตรจซงมคำถซงอกุโมงคร์กล่อน
20:5 เขคำกข้มลงมองดถูเหร็นผข้คำปฝ่คำนวคำงอยถูล่ แตล่เขคำไมล่ไดข้เขข้คำไปขข้คำงใน
20:6 ซบีโมนเปโตรตคำมมคำถซงภคำยหลคัง แลข้วเขข้คำไปในอกุโมงคร์เหร็นผข้คำปฝ่คำนวคำงอยถูล่
20:7 และผข้คำพคันพระเศบียรของพระองคร์ไมล่ไดข้วคำงอยถูล่กคับผข้คำออที่น แตล่พคับไวข้ตล่คำงหคำก
20:8 แลข้วสคำวกคนนคันี้นทบีที่มคำถซงอกุโมงคร์กล่อนกร็เขข้คำไปดข้วย เขคำไดข้เหร็นและเชอที่อ
20:9 เพรคำะวล่คำขณะนคันี้นเขคำยคังไมล่เขข้คำใจขข้อพระคคัมภบีรร์ทบีที่วล่คำ พระองคร์จะตข้องฟฟฟื้นขซนี้นมคำจคำกควคำมตคำย
20:10 แลข้วสคำวกทคันี้งสองกร็กลคับไปยคังบข้คำนของตน
20:11 แตล่ฝฝ่คำยมคำรบียร์ยอนรข้องไหข้อยถูล่นอกอกุโมงคร์ ขณะทบีที่รข้องไหข้อยถูล่เธอกข้มลงมองดถูทบีที่อกุโมงคร์
20:12 และไดข้เหร็นทถูตสวรรคร์สององคร์สวมเสอนี้อขคำวนคัที่งอยถูล่ ณ ทบีที่ซซที่งเขคำวคำงพระศพพระเยซถู องคร์หนซที่งอยถูล่เบอนี้องพระ
เศบียร และองคร์หนซที่งอยถูล่เบอนี้องพระบคำท
20:13 ทถูตทคันี้งสองพถูดกคับมคำรบียร์วล่คำ “หญลิงเออ๋ย รข้องไหข้ทคคำไม” เธอตอบทถูตทคันี้งสองวล่คำ “เพรคำะเขคำเอคำองคร์พระผถูข้เปป็น
เจข้คำของขข้คำพเจข้คำไปเสบียแลข้ว และขข้คำพเจข้คำไมล่ทรคำบวล่คำเขคำเอคำพระองคร์ไปไวข้ทบีที่ไหน”
20:14 เมอที่อมคำรบียร์พถูดอยล่คำงนคันี้นแลข้ว กร็หคันกลคับมคำและเหร็นพระเยซถูประทคับยอนอยถูล่ แตล่ไมล่ทรคำบวล่คำเปป็นองคร์พระเยซถู
20:15 พระเยซถูตรคัสถคำมเธอวล่คำ “หญลิงเออ๋ย รข้องไหข้ทคคำไม เจข้คำตคำมหคำผถูข้ใด” มคำรบียร์สคคำคคัญวล่คำพระองคร์เปป็นคนทคคำสวน
จซงตอบพระองคร์วล่คำ “นคำยเจข้คำขข้คำ ถข้คำทล่คำนไดข้เอคำพระองคร์ไป ขอบอกใหข้ดลิฉคันรถูข้วล่คำเอคำพระองคร์ไปไวข้ทบีที่ไหน และดลิฉคัน
จะรคับพระองคร์ไป”
20:16 พระเยซถูตรคัสกคับเธอวล่คำ “มคำรบียร์เออ๋ย” มคำรบียร์จซงหคันมคำและทถูลพระองคร์วล่คำ “รคับโบนบี” ซซที่งแปลวล่คำ อคำจคำรยร์
20:17 พระเยซถูตรคัสกคับเธอวล่คำ “อยล่คำแตะตข้องเรคำ เพรคำะเรคำยคังมลิไดข้ขซนี้นไปหคำพระบลิดคำของเรคำ แตล่จงไปหคำพวกพบีที่
นข้องของเรคำ และบอกเขคำวล่คำ เรคำจะขซนี้นไปหคำพระบลิดคำของเรคำและพระบลิดคำของทล่คำนทคันี้งหลคำย และไปหคำพระเจข้คำ
ของเรคำและพระเจข้คำของทล่คำนทคันี้งหลคำย”
20:18 มคำรบียร์มคักดคำลคำจซงไปบอกพวกสคำวกวล่คำ เธอไดข้เหร็นองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำแลข้ว และพระองคร์ไดข้ตรคัสคคคำเหลล่คำนคันี้น
กคับเธอ
20:19 คที่คคำวคันนคันี้นซซที่งเปป็นวคันแรกของสคัปดคำหร์ เมอที่อสคำวกปปิดประตถูหข้องทบีที่พวกเขคำอยถูล่แลข้วเพรคำะกลคัวพวกยลิว พระเยซถู
ไดข้เสดร็จเขข้คำมคำประทคับยอนอยถูล่ทล่คำมกลคำงเขคำ และตรคัสกคับเขคำวล่คำ “สคันตลิสกุขจงดคคำรงอยถูล่กคับทล่คำนทคันี้งหลคำยเถลิด”
20:20 ครคันี้นพระองคร์ตรคัสอยล่คำงนคันี้นแลข้ว พระองคร์ทรงใหข้เขคำดถูพระหคัตถร์และสบีขข้คำงของพระองคร์ เมอที่อพวกสคำวกเหร็น
องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำแลข้ว เขคำกร็มบีควคำมยลินดบี



20:21 พระเยซถูจซงตรคัสกคับเขคำอบีกวล่คำ “สคันตลิสกุขจงดคคำรงอยถูล่กคับทล่คำนทคันี้งหลคำยเถลิด พระบลิดคำของเรคำทรงใชข้เรคำมคำ
ฉคันใด เรคำกร็ใชข้ทล่คำนทคันี้งหลคำยไปฉคันนคันี้น”
20:22 ครคันี้นพระองคร์ตรคัสดคังนคันี้นแลข้วจซงทรงระบคำยลมหคำยใจออกเหนออเขคำ และตรคัสกคับเขคำวล่คำ “ทล่คำนทคันี้งหลคำยจง
รคับพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์เถลิด
20:23 ถข้คำทล่คำนจะยกควคำมผลิดบคำปของผถูข้ใด ควคำมผลิดบคำปนคันี้นกร็จะถถูกยกเสบีย และถข้คำทล่คำนจะใหข้ควคำมผลิดบคำปตลิดอยถูล่
กคับผถูข้ใด ควคำมผลิดบคำปกร็จะตลิดอยถูล่กคับผถูข้นคันี้น”
20:24 แตล่ฝฝ่คำยโธมคัสทบีที่เขคำเรบียกกคันวล่คำ ดลิดกุมคัส ซซที่งเปป็นสคำวกคนหนซที่งในสลิบสองคนนคันี้น ไมล่ไดข้อยถูล่กคับพวกเขคำเมอที่อพระ
เยซถูเสดร็จมคำ
20:25 สคำวกออที่นๆจซงบอกโธมคัสวล่คำ “เรคำไดข้เหร็นองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำแลข้ว” แตล่โธมคัสตอบเขคำเหลล่คำนคันี้นวล่คำ “ถข้คำขข้คำไมล่
เหร็นรอยตะปถูทบีที่พระหคัตถร์ของพระองคร์ และไมล่ไดข้เอคำนลินี้วของขข้คำแยงเขข้คำไปทบีที่รอยตะปถูนคันี้น และไมล่ไดข้เอคำมออของขข้คำ
แยงเขข้คำไปทบีที่สบีขข้คำงของพระองคร์แลข้ว ขข้คำจะไมล่เชอที่อเลย”
20:26 ครคันี้นลล่วงไปแปดวคันแลข้ว เหลล่คำสคำวกของพระองคร์อยถูล่ดข้วยกคันขข้คำงในอบีก และโธมคัสกร็อยถูล่กคับพวกเขคำดข้วย 
ประตถูปปิดแลข้ว พระเยซถูเสดร็จเขข้คำมคำและประทคับยอนอยถูล่ทล่คำมกลคำงเขคำและตรคัสวล่คำ “สคันตลิสกุขจงดคคำรงอยถูล่กคับทล่คำนทคันี้ง
หลคำยเถลิด”
20:27 แลข้วพระองคร์ตรคัสกคับโธมคัสวล่คำ “จงยอที่นนลินี้วมคำทบีที่นบีที่และดถูมออของเรคำ จงยอที่นมออออกคลคคำทบีที่สบีขข้คำงของเรคำ อยล่คำ
ขคำดควคำมเชอที่อเลย แตล่จงเชอที่อเถลิด”
20:28 โธมคัสทถูลตอบพระองคร์วล่คำ “องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของขข้คำพระองคร์ และพระเจข้คำของขข้คำพระองคร์”
20:29 พระเยซถูตรคัสกคับเขคำวล่คำ “โธมคัสเออ๋ย เพรคำะทล่คำนไดข้เหร็นเรคำทล่คำนจซงเชอที่อ ผถูข้ทบีที่ไมล่เหร็นเรคำแตล่เชอที่อกร็เปป็นสกุข”
20:30 พระเยซถูไดข้ทรงกระทคคำหมคำยสคคำคคัญออที่นๆอบีกหลคำยประกคำรตล่อหนข้คำเหลล่คำสคำวกของพระองคร์ ซซที่งไมล่ไดข้จดไวข้
ในหนคังสออมข้วนนบีนี้
20:31 แตล่กคำรทบีที่ไดข้จดเหตกุกคำรณร์เหลล่คำนบีนี้ไวข้กร็เพอที่อทล่คำนทคันี้งหลคำยจะไดข้เชอที่อวล่คำ พระเยซถูทรงเปป็นพระครลิสตร์พระบกุตร
ของพระเจข้คำ และเมอที่อมบีควคำมเชอที่อแลข้ว ทล่คำนกร็จะมบีชบีวลิตโดยพระนคำมของพระองคร์

การฟฟฟื้นคคืนพระชนมห์ฝฝ่ายรข่างกายของพระเยซผ
กคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ของพระเยซถูไดข้ถถูกประกคำศเปป็นครคันี้งแรกในปฐมกคำล 3:15 และตลอดทคัที่วภคำคพคันธ

สคัญญคำเดลิม เรคำพบคคคำพยคำกรณร์อบีกมคำกมคำยเกบีที่ยวกคับกคำรเสดร็จมคำของพระองคร์ คคคำพยคำกรณร์ตล่คำงๆเกบีที่ยวกคับกคำรทน
ทกุกขร์ของพระองคร์ ควคำมมรณคำของพระองคร์ และกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ของพระองคร์ พระเจข้คำไดข้ประกคำศแกล่
ซคำตคำนแลข้ววล่คำ “(เชอนี้อสคำยของหญลิงนบีนี้) จะกระทคคำใหข้หคัวของเจข้คำฟกชนี้คคำ และเจข้คำจะกระทคคำใหข้สข้นเทข้คำของทล่คำน
ฟกชนี้คคำ” เพอที่อทบีที่คคคำพยคำกรณร์นบีนี้จะกลคำยเปป็นจรลิงและหคัวของซคำตคำนจะถถูกทคคำใหข้ฟกชนี้คคำ กคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์จซงเปป็นสลิที่ง
ทบีที่จคคำเปป็นของพระเจข้คำ ซคำตคำนจะทคคำใหข้สข้นเทข้คำของพระเยซถูฟกชนี้คคำ-และมคันกร็ทคคำเชล่นนคันี้นจรลิงๆบนกลโกธคำ แตล่กล่อน
กคำรเรลิที่มตข้นยกุคพคันปปพระเยซถูจะทรงเอคำซคำตคำนขคังในเหวลซกนคันี้นดข้วยพระองคร์เอง “แลข้วไดข้ลคัที่นกกุญแจประทคับตรคำ 
เพอที่อไมล่ใหข้มคันลล่อลวงบรรดคำประชคำชคำตลิไดข้อบีกตล่อไป จนครบกคคำหนดพทนปป” จคำกนคันี้นพอเรลิที่มตข้นยกุคนลิรคันดรร์พระองคร์



จะทรงโยนซคำตคำนลงไปในบซงไฟและกคคำมะถคันนคันี้น ซซที่งเปป็นทบีที่ๆมคันจะถถูก “ทรมคำนทคันี้งกลคำงวคันและกลคำงคอนตลอด
ไปเปป็นนริตยห์” (วว. 20:1-10)

ภคำคพคันธสคัญญคำเดลิมนคคำเสนอภคำพเลร็งมคำกมคำยเกบีที่ยวกคับกคำรทนทกุกขร์ ควคำมมรณคำ และกคำรฟฟฟื้นคอน
พระชนมร์ขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำ นาวานคันี้นเปป็นภคำพเลร็งถซงพระเยซถูทบีที่พลิชลิตโลก เนอนี้อหนคัง พญคำมคำร ควคำม
ตคำย นรก และหลกุมศพ-มคันลอยผล่คำนนนี้คคำเหลล่คำนคันี้นแหล่งกคำรพลิพคำกษคำและมคำเกยบนแผล่นดลินโลกทบีที่ถถูกชคคำระใหข้สะอคำด
แลข้ว: “…ครคำวเมอที่อพระเจข้คำทรงโปรดงดโทษไวข้นคำน คออครคันี้งโนอคำหร์ เมอที่อกคคำลคังจคัดแจงตล่อนคำวคำ ในนคำวคำนคันี้นไดข้รอด
จคำกนนี้คคำนข้อยคน คออแปดคน เชล่นเดบียวกคัน บคัดนบีนี้พลิธบีบคัพตลิศมคำกร็เปป็นภคำพทบีที่รอดแกล่เรคำทคันี้งหลคำย (ไมล่ใชล่ดข้วยชคคำระรคำคบี
แหล่งเนอนี้อหนคัง แตล่โดยใหข้มบีใจวลินลิจฉคัยผลิดและชอบอคันดบีจคคำเพคำะพระเจข้คำ) โดยซซที่งพระเยซถูครลิสตร์ไดข้ทรงเปป็นขซนี้นมคำจคำก
ตคำย” (1 ปต. 3:20,21)

กคำรถวคำยอลิสอคัคของอคับรคำฮคัมเปป็นภคำพเปรบียบอคันสมบถูรณร์แบบของกคำรสลินี้นพระชนมร์ กคำรถถูกฝฝัง และกคำร
ฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ของพระเยซถู เมอที่ออลิสอคัคถคำมวล่คำ “ลถูกแกะสคคำหรคับเครอที่องเผคำบถูชคำอยถูล่ทบีที่ไหน” อคับรคำฮคัมกร็ตอบวล่คำ 
“พระเจด้าจะทรงจทดหาลซูกแกะสทาหรทบพระองคห์เองเปป็นเครอที่องเผคำบถูชคำ” จคำกนคันี้นเมอที่ออคับรคำฮคัมหยลิบมบีดมคำเพอที่อทบีที่จะ
ฆล่คำอลิสอคัค ทถูตสวรรคร์องคร์หนซที่งกร็พถูดกคับเขคำและกลล่คำววล่คำ “อยล่คำแตะตข้องเดร็กนคันี้นหรออกระทคคำอะไรแกล่เขคำเลย...อคับรคำ
ฮคัมเงยหนข้คำขซนี้นมองดถู และดถูเถลิด ขข้คำงหลคังทล่คำนมบีแกะผซูด้ตทวหนขที่ง เขาของมทนตริดอยซูข่ในพตุข่มไมด้ทขบ อคับรคำฮคัมกร็ไปจคับแกะ
ผถูข้ตคัวนคันี้นมคำถวคำยเปป็นเครอที่องเผคำบถูชคำแทนบกุตรชคำยของทล่คำน” (ปฐก. 22:1-14)

อคัครทถูตเปคำโลพถูดถซงเรอที่องนบีนี้ในฮบีบรถู 11:17-19: “โดยควคำมเชอที่อ เมอที่ออคับรคำฮคัมถถูกลองใจกร็ไดข้ถวคำยอลิสอคัค
เปป็นเครอที่องบถูชคำ นบีที่แหละทล่คำนผถูข้ไดข้รคับพระสคัญญคำเหลล่คำนคันี้นกร็ไดข้ถวคำยบกุตรชคำยคนเดบียวของตนทบีที่ไดข้ใหข้กคคำเนลิดมคำ คออ
บกุตรทบีที่มบีพระดคคำรคัสไวข้วล่คำ ‘เขคำจะเรบียกเชอนี้อสคำยของเจข้คำทคำงสคำยอลิสอคัค’ ทข่านเชพที่อวข่าพระเจด้าทรงฤทธริธิ์สามารถใหด้อริส
อทคเปป็นขขนี้นมาจากความตายไดด้ และทข่านไดด้รทบบตุตรนทนี้นกลทบคพนมาอทก ประหนถึยิ่งวว่าบบุตรนลันั้นเปป็นขถึนั้นมาจากตาย”

ลถูกหลคำนของอลิสรคำเอลไดข้ขข้คำมทะเลแดงไปบนดลินแหข้งสามวทนหลคังจคำกทบีที่พวกเขคำไดข้ฆล่คำลถูกแกะปฝัสกคำนคันี้น-
ภคำพเลร็งอยล่คำงหนซที่งของผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยทบีที่ถถูกทคคำใหข้เปป็นขซนี้นและถถูกรคับขซนี้นไปอยถูล่กคับพระเยซถูในหมถูล่เมฆในฟป้คำอคำกคำศ

กคำรทบีที่โยนาหห์อยถูล่ในทข้องวคำฬสคำมวคันสคำมคอนนคันี้นกร็เปป็นภคำพเลร็งอยล่คำงหนซที่งของกคำรทบีที่องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของ
เรคำทรงอยถูล่ในใจกลคำงของแผล่นดลินโลกสคำมวคันสคำมคอนอยล่คำงแนล่นอน

ในเพลงสดกุดบี 16:9-11 เรคำอล่คำนวล่คำ “เพรคำะฉะนคันี้นจลิตใจของขข้คำพเจข้คำจซงยลินดบีและจลิตวลิญญคำณของขข้คำพเจข้คำ
กร็ปรบีดคำ เนอนี้อหนคังของขข้คำพเจข้คำจะพคักพลิงอยถูล่ในควคำมหวคังใจดข้วย เพราะพระองคห์จะไมข่ทรงทรินี้งจริตวริญญาณของขด้า
พระองคห์ไวด้ในนรก ททนี้งจะไมข่ทรงใหด้องคห์บรริสตุทธริธิ์ของพระองคห์เปฟปี่อยเนข่าไป พระองคห์จะทรงสทาแดงวริถทแหข่งชทวริตแกข่
ขด้าพระองคห์ ตล่อพระพคักตรร์พระองคร์มบีควคำมชอที่นบคำนอยล่คำงเปปปี่ยมลข้น ในพระหคัตถร์ขวคำของพระองคร์มบีควคำม
เพลลิดเพลลินอยถูล่เปป็นนลิตยร์”

ไมล่มบีผถูข้รคับใชข้คนใดบนแผล่นดลินโลกเชอที่อในพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระเยซถูมคำกกวล่คำผม และไมล่นล่คำจะมบีผถูข้รคับ
ใชข้คนใดทบีที่เทศนคำหคัวขข้อนคันี้นบล่อยครคันี้งกวล่คำผม-ดข้วยวล่คำถด้าไมข่มทโลหลิตไหลออกแลข้ว กร็จะไมล่มบีกคำรอภคัยบคำปเลย แตล่มคัน
จคคำเปป็นพอๆกคันทบีที่เรคำตข้องเทศนคำการฟฟฟื้นคพนพระชนมห์ เพรคำะวล่คำถข้คำพระเยซถูไมล่ไดข้ทรงฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ฝฝ่คำยรล่คำงกคำย



จคำกควคำมตคำย กร็คงไมล่มบีควคำมหวคังเลยสคคำหรคับเรคำ เปคำโลแสดงออกถซงควคำมสคคำคคัญของกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ใน
จดหมคำยของเขคำทบีที่สล่งถซงครลิสตจคักรชคำวเมอองโครลินธร์:

“แตล่ถข้คำเทศนคำวล่คำพระครลิสตร์ไดข้ทรงฟฟฟื้นขซนี้นมคำจคำกตคำยแลข้ว เหตกุใดพวกทล่คำนบคำงคนยคังกลล่คำววล่คำ กคำรฟฟฟื้นขซนี้น
มคำจคำกตคำยไมล่มบี แตล่ถข้คำกคำรฟฟฟื้นขซนี้นมคำจคำกตคำยไมล่มบี พระครลิสตร์กร็หคำไดข้ทรงเปป็นขซนี้นมคำไมล่ ถข้คำพระครลิสตร์มลิไดข้ทรงเปป็น
ขซนี้นมคำ กคำรเทศนคำของเรคำนคันี้นกร็เปลล่คำประโยชนร์ ทคันี้งควคำมเชอที่อของทล่คำนทคันี้งหลคำยกร็เปลล่คำประโยชนร์ดข้วยและกร็จะ
ปรคำกฏวล่คำเรคำอข้คำงพยคำนเทร็จในเรอที่องพระเจข้คำ เพรคำะเรคำอข้คำงพยคำนถซงพระเจข้คำวล่คำพระองคร์ไดข้ทรงบคันดคำลใหข้พระ
ครลิสตร์เปป็นขซนี้นมคำ แตล่ถข้คำคนตคำยไมล่เปป็นขซนี้นมคำแลข้ว พระองคร์กร็ไมล่ไดข้ทรงบคันดคำลใหข้พระครลิสตร์เปป็นขซนี้นมคำ

“เพราะวข่าถด้าคนตายไมข่เปป็นขขนี้นมา พระครริสตห์กก็ไมข่ไดด้ทรงเปป็นขขนี้นมา และถด้าพระครริสตห์ไมข่ไดด้ทรงเปป็นขขนี้น
มา ความเชพที่อของทข่านกก็ไรด้ประโยชนห์ ทข่านกก็ยทงตกอยซูข่ในบาปของตน และคนททนี้งหลายททที่ลข่วงหลทบในพระครริสตห์ กก็
พรินาศไปดด้วย ถด้าพวกเรามทความหวทงใจในพระครริสตห์ในชทวริตนทนี้เทข่านทนี้น เรากก็เปป็นพวกทอียิ่นว่าสลังเวชทอียิ่สบุดในบรรดา
คนทลันั้งปวง” (1 คร. 15:12-19) 

กคำรเทศนคำเรอที่องกลโกธคำเพบียงอยล่คำงเดบียวนคันี้นยคังไมล่พอ เพรคำะวล่คำเรคำไมล่สคำมคำรถแยกกคำรสลินี้นพระชนมร์และ
กคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ของพระเยซถูออกจคำกกคันไดข้ ใน 1 โครลินธร์ 15:1-4 เปคำโลใหข้คคคำนลิยคำมขล่คำวประเสรลิฐวล่คำ:

“ยลิที่งกวล่คำนบีนี้ พบีที่นข้องทคันี้งหลคำย ขข้คำพเจข้คำขอใหข้ทล่คำนคคคำนซงถซงขล่คำวประเสรลิฐทบีที่ขข้คำพเจข้คำเคยประกคำศแกล่ทล่คำนทคันี้ง
หลคำย ซซที่งทล่คำนไดข้ยอมรคับไวข้ อคันเปป็นฐคำนซซที่งทล่คำนทคันี้งหลคำยตคันี้งมคัที่นอยถูล่ และซซที่งทคคำใหข้ทล่คำนรอดดข้วย ถข้คำทล่คำนยซดหลคักคคคำ
สอนทบีที่ขข้คำพเจข้คำไดข้ประกคำศไวข้แกล่ทล่คำนทคันี้งหลคำยนคันี้น เวข้นเสบียแตล่ทล่คำนไดข้เชอที่ออยล่คำงไรข้ประโยชนร์ เรอที่องซซที่งขข้คำพเจข้คำรคับไวข้
นคันี้น ขข้คำพเจข้คำไดข้ประกคำศแกล่ทล่คำนทคันี้งหลคำยกล่อน คออวล่คำพระครริสตห์ไดททรงวายพระชนมรเพราะบาปของเราททนี้งหลาย 
ตคำมทบีที่เขบียนไวข้ในพระคคัมภบีรร์ และทรงถผกฝปังไวด้ แลข้ววทนททที่สามพระองครทรงเปป็นขถึนั้นมาใหมว่ตคำมทบีที่มบีเขบียนไวข้ในพระ
คคัมภบีรร์นคันี้น”

พระเยซถู “ทรงถถูกมอบไวข้เพรคำะกคำรละเมลิดของเรคำ และไดข้ทรงฟฟฟื้นขซนี้นจคำกควคำมตคำยเพอที่อใหข้เรคำเปป็นคน
ชอบธรรม” (รม. 4:25) ถข้คำพระองคร์ยคังอยถูล่ในอกุโมงคร์ฝฝังศพนคันี้นตล่อไป เรคำกร็คงไมล่มบีควคำมรอด ไมล่มบีกคำรทคคำใหข้เปป็นคน
ชอบธรรมเลย

นบีที่เปป็นเพรคำะวล่คำพวกอคัครทถูตเปป็นประจคักษร์พยคำนถซงกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ของพระองคร์ พวกเขคำจซงพถูดดข้วย
ควคำมกลข้คำขนคำดนคันี้น:

กคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์เปป็นหคัวใจของขล่คำวสคำรทบีที่เปโตรกลล่คำวในวคันเพร็นเทคศเตนคันี้น: “ทล่คำนทคันี้งหลคำยผถูข้เปป็น
ชนชคำตลิอลิสรคำเอล ขอฟฝังคคคำเหลล่คำนบีนี้เถลิด คออพระเยซถูชคำวนคำซคำเรร็ธ เปป็นผถูข้ทบีที่พระเจข้คำทรงโปรดชบีนี้แจงใหข้ทล่คำนทคันี้งหลคำย
ทรคำบโดยกคำรอคัศจรรยร์ กคำรมหคัศจรรยร์และหมคำยสคคำคคัญตล่คำงๆ ซซที่งพระเจข้คำไดข้ทรงกระทคคำโดยพระองคร์นคันี้น 
ทล่คำมกลคำงทล่คำนทคันี้งหลคำย ดคังทบีที่ทล่คำนทรคำบอยถูล่แลข้ว พระองคร์นบีนี้ทรงถถูกมอบไวข้ตคำมทบีที่พระเจข้คำไดข้ทรงดคคำรลิแนล่นอนลล่วง
หนข้คำไวข้กล่อน ทล่คำนทคันี้งหลคำยไดข้ใหข้คนชคัที่วจคับพระองคร์ไปตรซงทบีที่กคำงเขนและประหคำรชบีวลิตเสบีย พระเจด้าไดด้ทรงบทนดาล
ใหด้พระองคห์คพนพระชนมห์ ดด้วยทรงกทาจทดความเจก็บปวดแหข่งความตายเสทย เพราะวข่าความตายจะครอบงทา
พระองคห์ไวด้ไมข่ไดด้



“เพรคำะดคำวลิดไดข้ทรงกลล่คำวถซงพระองคร์วล่คำ ‘ขข้คำพเจข้คำไดข้เหร็นองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำตรงหนข้คำขข้คำพเจข้คำเสมอ 
เพรคำะวล่คำพระองคร์ประทคับทบีที่มออขวคำของขข้คำพเจข้คำ เพอที่อขข้คำพเจข้คำจะมลิไดข้หวคัที่นไหว เพรคำะฉะนคันี้นจลิตใจของขข้คำพเจข้คำจซง
ยลินดบี และลลินี้นของขข้คำพเจข้คำจซงเปรมปรบีดลิธิ์ ยลิที่งกวล่คำนบีนี้เนอนี้อหนคังของขข้คำพเจข้คำจะพคักพลิงอยถูล่ในควคำมหวคังใจดข้วย เพรคำะ
พระองคห์จะไมข่ทรงทรินี้งจริตวริญญาณของขด้าพระองคห์ไวด้ในนรก ททนี้งจะไมข่ทรงใหด้องคห์บรริสตุทธริธิ์ของพระองคห์เปฟปี่อยเนข่าไป 
พระองคร์ไดข้ทรงโปรดใหข้ขข้คำพระองคร์ทรคำบทคำงแหล่งชบีวลิตแลข้ว พระองคร์จะทรงโปรดใหข้ขข้คำพระองคร์มบีควคำมยลินดบีเตร็ม
เปปปี่ยมดข้วยสบีพระพคักตรร์อคันชอบพระทคัยของพระองคร์’

“ทล่คำนพบีที่นข้องทคันี้งหลคำย ขข้คำพเจข้คำมบีใจกลข้คำทบีที่จะกลล่คำวแกล่ทล่คำนทคันี้งหลคำยถซงดคำวลิดบรรพบกุรกุษของเรคำวล่คำ ทล่คำน
สลินี้นพระชนมร์แลข้วถถูกฝฝังไวข้ และอกุโมงคร์ฝฝังศพของทล่คำนยคังอยถูล่กคับเรคำจนถซงทกุกวคันนบีนี้ ทล่คำนเปป็นศคำสดคำพยคำกรณร์และ
ทรคำบวล่คำพระเจข้คำตรคัสสคัญญคำไวข้แกล่ทล่คำนดข้วยพระปฏลิญคำณวล่คำ พระองคร์จะทรงประทคำนผถูข้หนซที่งจคำกบคันี้นเอวของทล่คำน 
และตคำมเนอนี้อหนคังนคันี้น พระองคห์จะทรงยกพระครริสตห์ใหด้ประททบบนพระททที่นทที่งของทข่าน ดคำวลิดกร็ทรงลล่วงรถูข้เหตกุกคำรณร์นบีนี้
กล่อน จซงทรงกลข่าวถขงการคพนพระชนมห์ของพระครริสตห์วล่คำ จลิตวลิญญคำณของพระองคร์ไมล่ตข้องละไวข้ในนรก ทคันี้งพระ
มคังสะของพระองคร์กร็ไมล่เปฟปี่อยเนล่คำไป พระเยซถูนบีนี้พระเจข้คำไดข้ทรงบคันดคำลใหข้คอนพระชนมร์แลข้ว ขข้คำพเจข้คำทคันี้งหลคำยเปป็น
พยคำนในขข้อนบีนี้” (กลิจกคำร 2:22-32)

เปโตรและยอหร์นเทศนคำกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์หลคังจคำกรคักษคำชคำยงล่อยคนนคันี้นทบีที่ประตถูพระวลิหคำรใหข้หคำย:
“เมอที่อคนงล่อยทบีที่หคำยนคันี้นยคังยซดเปโตรและยอหร์นอยถูล่ ฝถูงคนกร็วลิที่งไปหคำทล่คำนทบีที่เฉลบียงพระวลิหคำรซซที่งเรบียกวล่คำ 

เฉลบียงของซคำโลมอน ดข้วยควคำมอคัศจรรยร์ใจยลิที่งนคัก พอเปโตรแลเหร็นกร็กลล่คำวแกล่คนเหลล่คำนคันี้นวล่คำ 
“ทล่คำนชนชคำตลิอลิสรคำเอลทคันี้งหลคำย ไฉนทล่คำนพคำกคันประหลคำดใจดข้วยคนนบีนี้ เขมข้นดถูเรคำทคคำไมเลล่คำ อยล่คำงกคับวล่คำ

เรคำทคคำใหข้คนนบีนี้เดลินไดข้โดยฤทธลิธิ์หรออควคำมบรลิสกุทธลิธิ์ของเรคำเอง พระเจข้คำของอคับรคำฮคัม อลิสอคัค และยคำโคบ คออพระเจข้คำ
แหล่งบรรพบกุรกุษของเรคำ ไดข้ทรงโปรดประทคำนพระเกบียรตลิแดล่พระเยซถูพระบกุตรของพระองคร์ ผถูข้ซซที่งทล่คำนทคันี้งหลคำยไดข้
มอบไวข้แลข้ว และไดข้ปฏลิเสธพระองคร์ตล่อหนข้คำปปลคำต เมอที่อเขคำตคันี้งใจจะปลล่อยพระองคร์ไป

“แตล่ทล่คำนทคันี้งหลคำยไดข้ปฏลิเสธพระองคร์ซซที่งเปป็นองคร์บรลิสกุทธลิธิ์และชอบธรรม และไดข้ขอใหข้เขคำปลล่อยฆคำตกรใหข้
ทล่คำนทคันี้งหลคำย จซงฆล่คำพระองคร์ผถูข้ทรงเปป็นเจข้คำชบีวลิตเสบีย ผผทซซที่งพระเจทาไดททรงโปรดใหทเปป็นขซนั้นมาจากความตาย เรา
เปป็นพยานในเรคืที่องนทนั้ โดยควคำมเชอที่อในพระนคำมของพระองคร์ พระนคำมนคันี้นจซงไดข้กระทคคำใหข้คนนบีนี้ซซที่งทล่คำนทคันี้งหลคำย
เหร็นและรถูข้จคักมบีกคคำลคังขซนี้น คออควคำมเชอที่อซซที่งเปป็นไปโดยพระองคร์ไดข้กระทคคำใหข้คนนบีนี้หคำยปกตลิตล่อหนข้คำทล่คำนทคันี้งหลคำย”
(กลิจกคำร 3:11-16)

เมอที่อพวกอคัครทถูตถถูกเรบียกตคัวใหข้ไปอยถูล่ตล่อหนข้คำสภคำซคำนเฮดรลิน พวกเขคำกร็เทศนคำเรอที่องกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์: 
“ขณะนคันี้นเปโตรประกอบดข้วยพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์กลล่คำวแกล่เขคำวล่คำ “ทล่คำนผถูข้ครอบครองพลเมอองและพวกผถูข้ใหญล่
ทคันี้งหลคำยของอลิสรคำเอล ถข้คำทล่คำนทคันี้งหลคำยจะถคำมพวกเรคำในวคันนบีนี้ถซงกคำรดบีซซที่งไดข้ทคคำแกล่คนปฝ่วยนบีนี้วล่คำ เขคำหคำยเปป็นปกตลิ
ดข้วยเหตกุอคันใดแลข้ว กร็ใหข้ทล่คำนทคันี้งหลคำยกคับบรรดคำชนอลิสรคำเอลทรคำบเถลิดวล่คำ โดยพระนคำมของพระเยซถูครลิสตร์ชคำวนคำ
ซคำเรร็ธ ซซที่งทล่คำนทคันี้งหลคำยไดข้ตรซงไวข้ทบีที่กคำงเขน และซซที่งพระเจทาไดททรงโปรดใหทคคืนพระชนมห์ โดยพระองคร์นคันี้นแหละ
ชคำยคนนบีนี้ไดข้หคำยโรคเปป็นปกตลิแลข้วจซงยอนอยถูล่ตล่อหนข้คำทล่คำน พระองคร์เปป็น ‘ศลิลคำ’ ทบีที่ทล่คำนทคันี้งหลคำยผถูข้เปป็น ‘ชล่คำงกล่อไดข้



ปฏลิเสธเสบีย ไดข้กลคับกลคำยเปป็นศลิลคำมกุมเอกแลข้ว’ ในผถูข้ออที่นควคำมรอดไมล่มบีเลย ดข้วยวล่คำนคำมออที่นซซที่งใหข้เรคำทคันี้งหลคำยรอดไดข้
ไมล่ทรงโปรดใหข้มบีในทล่คำมกลคำงมนกุษยร์ทคัที่วใตข้ฟป้คำ” (กลิจกคำร 4:8-12)

พวกเขคำเทศนคำเรอที่องกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ตอนทบีที่เหลล่คำผถูข้ปกครองแหล่งอลิสรคำเอลสคัที่งพวกเขคำไมล่ใหข้กลล่คำวใน
พระนคำมของพระเยซถู พวกเขคำตอบวล่คำ “ขข้คำพเจข้คำทคันี้งหลคำยจคคำตข้องเชอที่อฟฝังพระเจข้คำยลิที่งกวล่คำเชอที่อฟฝังมนกุษยร์ พระเยซผซขที่ง
ทข่านททนี้งหลายไดด้ฆข่าเสทยโดยแขวนไวด้ททที่ตด้นไมด้นทนี้น พระเจด้าแหข่งบรรพบตุรตุษของเราไดด้ทรงบทนดาลใหด้เปป็นขถึนั้นมาใหมว่
...เรคำทคันี้งหลคำยจซงเปป็นพยคำนของพระองคร์ถซงเรอที่องเหลล่คำนบีนี้...” (กลิจกคำร 5:17-33 ใหข้บคันทซกเรอที่องรคำวแบบเตร็มๆ)

เมอที่อเปโตรเขข้คำไปในบข้คำนของโครเนลลิอคัสพรข้อมกคับขล่คำวสคำรแหล่ง “ความรอดโดยพระคตุณผข่านทางความ
เชพที่อ” เขคำกร็เทศนคำเรอที่องกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ของพระเยซถู (กรกุณคำอล่คำนกลิจกคำรบททบีที่ 10)

เมอที่อเปคำโลเทศนคำในธรรมศคำลคำในเมอองอคันทลิโอก เขคำกร็เทศนคำเรอที่องกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ โดยยกขข้อควคำม
จคำกเพลงสดกุดบี 16:10 และกลล่คำววล่คำ “พระองคห์ซขที่งพระเจด้าไดด้ทรงใหด้เปป็นขขนี้นมานทนี้น มริไดด้ประสบความเปฟปี่อยเนข่า
เลย” (กลิจกคำร 13:37)

ไมล่มบีผถูข้ใดไดข้เหร็นกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์นคันี้นจรลิงๆ แตล่ในบทนบีนี้ของขล่คำวประเสรลิฐของยอหร์น เรคำพบบคันทซกเกบีที่ยว
กคับกคำรปรคำกฏตคัวหลคำยครคันี้งของพระเยซถูแกล่เหลล่คำสคำวกของพระองคร์และคนออที่นๆหลคังจคำกพระองคร์ทรงเปป็นขซนี้น
จคำกอกุโมงคร์ฝฝังศพแลข้ว พระเจข้คำไมล่ทรงอนกุญคำตใหข้ตคำมนกุษยร์ไดข้เหร็นเหตกุกคำรณร์ทบีที่ยลิที่งใหญล่ทบีที่สกุดในประวคัตลิศคำสตรร์นบีนี้ ทคันี้ง
ในประวคัตลิศคำสตรร์พระคคัมภบีรร์และในประวคัตลิศคำสตรร์โลก และพระองคร์ไมล่ทรงอนกุญคำตใหข้ดวงตคำมนกุษยร์ไดข้เพล่งมอง
พระเยซถูในระหวล่คำงชคัที่วขณะเหลล่คำนคันี้นทบีที่ปวดรข้คำวทบีที่สกุดของพระองคร์ขณะทบีที่พระองคร์ทรงถถูกตรซงอยถูล่บนกคำงเขนนคันี้น
ดข้วย พระเจข้คำทรงแผล่ควคำมมอดใหข้ปกคลกุมทคัที่วแผล่นดลินโลกทคันี้งหมดในระหวล่คำงชล่วงเวลคำอคันเลวรข้คำยทบีที่สกุดนบีนี้แหล่งกคำรทน
ทกุกขร์ของพระบกุตรของพระองคร์ ควคำมเจร็บปวดรวดรข้คำวในแบบทบีที่ควคำมคลิดของมนกุษยร์ไมล่อคำจเขข้คำใจไดข้หรออถข้อยคคคำ
ของมนกุษยร์ไมล่อคำจอธลิบคำยอยล่คำงเพบียงพอไดข้

ควคำมมอดดคคำปกคลกุมพระพคักตรร์พระครลิสตร์ขณะทบีที่พระองคร์ทรงทคคำกคำรลบมลทลินบนกคำงเขนนคันี้นของ
พระองคร์ พระเจข้คำไมล่ทรงอนกุญคำตใหข้มนกุษยร์เดลินดลินไดข้เพล่งมองพระรคำชกลิจอคันไมล่รถูข้สลินี้นสกุดของพระองคร์ในกคำร
สลินี้นพระชนมร์ของพระบกุตรของพระองคร์  มนกุษยร์ไดข้เหร็นวลิธบีอคันชคัที่วชข้คำและทคำรกุณทบีที่พระเยซถูทรงถถูกปฏลิบคัตลิในระหวล่คำง
กคำรลข้อเลบียนแหล่งกคำรไตล่สวนพระองคร์ มนกุษยร์ไดข้เหร็นขข้อเทร็จจรลิงอคันเลวรข้คำยเกบีที่ยวกคับกคำรตรซงกคำงเขนนคันี้นและกคำร
หนบีไปของพวกสคำวกเมอที่อพวกเขคำละทลินี้งองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของพวกเขคำและแสวงหคำควคำมปลอดภคัยสคคำหรคับตคัวพวก
เขคำเอง แตล่เมอที่อพระเจข้คำทรงวคำงบนพระบกุตรทบีที่บคังเกลิดมคำองคร์เดบียวของพระองคร์ซซที่งความชทที่วชด้าของเราทตุกคน เมอที่อ
พระเจข้คำทรงทคคำใหข้จลิตวลิญญคำณของพระองคร์เปป็นเครอที่องบถูชคำเพอที่อลบลข้คำงบคำปของเรคำ พระองคร์กร็ทรงทคคำใหข้ทคันี้ง
จคักรวคำลมอดสนลิทและไมล่ยอมใหข้นคัยนร์ตคำของมนกุษยร์ไดข้มองดถูสล่วนของพระองคร์ในควคำมมรณคำของพระเยซถู พระเจข้คำ
เพบียงผถูข้เดบียวทรงเปป็นประจคักษร์พยคำนถซงภคำพอคันนล่คำกลคัวนคันี้น พระองคร์เพบียงผถูข้เดบียวทรงรถูข้สซกถซงผลกระทบเตร็มๆของ
ชคัที่วขณะทบีที่เลวรข้คำยนคันี้น

ผมรถูข้วล่คำมคันเปป็นไปไมล่ไดข้ทบีที่เรคำจะเขข้คำใจวล่คำพระเยซถูพระเมษโปดกนคันี้นทรงถถูกตบีโดยพระเจข้คำพระบลิดคำจรลิงๆ 
แตล่พระเจข้คำทรงเรบียกรข้องตคัวแทนทบีที่สมบถูรณร์แบบ และสลิที่งทบีที่พระเจข้คำทรงเรบียกรข้อง พระเจทาเพทยงผซูด้เดทยวกก็ทรงจทดหา
ใหด้ไดด้:



“เหตกุวล่คำทกุกคนทคคำบคำป และเสอที่อมจคำกสงล่คำรคำศบีของพระเจข้คำ แตล่พระเจข้คำทรงพระกรกุณคำใหข้เรคำเปป็นผถูข้ชอบ
ธรรม โดยไมล่คลิดมถูลคล่คำ โดยทบีที่พระเยซถูครลิสตร์ทรงไถล่เรคำใหข้พข้นบคำปแลข้ว พระเจทาไดด้ทรงตทนี้งพระเยซซูไวด้ใหด้เปป็นททที่
ลบลด้างพระอาชญา โดยความเชพที่อในพระโลหริตของพระองคห์ เพอที่อสคคำแดงใหข้เหร็นควคำมชอบธรรมของพระองคร์ใน
กคำรทบีที่พระเจข้คำไดข้ทรงอดกลคันี้นพระทคัย และทรงยกบคำปทบีที่ไดข้ทคคำไปแลข้วนคันี้น และเพอที่อจะสคคำแดงควคำมชอบธรรมของ
พระองคร์ในปฝัจจกุบคันนบีนี้วล่คำพระองคร์ทรงเปป็นผถูข้ชอบธรรม และทรงโปรดใหข้ผถูข้ทบีที่เชอที่อในพระเยซถูเปป็นผถูข้ชอบธรรมดข้วย”
(รม. 3:23-26) พระเจทาเองทรงเปป็นผถูข้ทบีที่ “ตคันี้ง” พระเยซถูไวข้

ในกคำรไหลออกของพระโลหลิตอคันมบีคล่คำประเสรลิฐของพระเมษโปดกของพระเจข้คำ แกข่นแทด้ของกคำรลบ
มลทลินนคันี้นไดข้ถถูกสคคำแดงบนกคำงเขนนคันี้น และถด้าไมข่มทกคำรไหลออกของพระโลหลิตของพระองคร์แลข้ว กคำรลบมลทลินกร็
ไมล่อคำจเกลิดขซนี้นไดข้เลย พระเจข้คำทรงเปป็นผซูด้สทาแดง พระเมษโปดกทรงเปป็นผซูด้ถซูกสทาแดง และพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของ
พระองคร์คออแกล่นแทข้แหล่งกคำรลบมลทลินนคันี้น

“แตข่พระเจด้าทรงสทาแดงความรทกของพระองคห์แกข่เราททนี้งหลาย คพอขณะททที่เรายทงเปป็นคนบาปอยซูข่นทนี้น พระ
ครริสตห์ไดด้ทรงสรินี้นพระชนมห์เพพที่อเรา” (รม. 5:8) ขล่คำวประเสรลิฐแหล่งพระคกุณมหคัศจรรยร์ของพระเจข้คำคออขข้อเทร็จจรลิงอคัน
เปปปี่ยมสงล่คำรคำศบีเกบีที่ยวกคับกคำรกระทคคำหนซที่งทบีที่เปปปี่ยมสงล่คำรคำศบีทบีที่สกุด: พระเจด้าแหข่งพระคตุณไดด้สทาแดงความรทกของพระองคห์
แกข่เราททนี้งหลาย-และในควคำมรคักของพระองคร์พระองคห์ทรงใหด้พระองคห์เองเขด้ามามทสข่วนรข่วมกคับกคำรสลินี้นพระชนมร์อคัน
นล่คำกลคัวของพระครลิสตร์บนกคำงเขนนคันี้นเพอที่อคนบคำปทคันี้งหลคำย เรคำเหร็นภคำพทบีที่ตรงขข้คำมกคันอยล่คำงชคัดเจนในเรอที่องนบีนี้: มคัน
เปป็นไปไดข้ทบีที่มนคุษยห์จะเสบียสละตคัวเองเพอที่อคนดทสคักคน แตล่พระเจทาทรงเสทยสละพระองคห์เองเพพที่อคนเลวททนี้งหลาย-คน
บคำปทคันี้งหลคำยทบีที่ชคัที่วชข้คำและไมล่มบีกคคำลคังซซที่งเปป็นเหลล่คำศคัตรถูของพระองคร์

“เพรคำะสลิที่งซซที่งพระรคำชบคัญญคัตลิทคคำไมล่ไดข้เพรคำะเนอนี้อหนคังทคคำใหข้อล่อนกคคำลคังไปนคันี้น พระเจข้คำทรงใชข้พระบกุตรของ
พระองคร์มคำในสภาพเสมพอนเนอนี้อหนคังทบีที่บคำปและเพอที่อไถล่บคำป พระองคร์จซงไดข้ทรงปรคับโทษบคำปทบีที่อยถูล่ในเนอนี้อหนคัง”
(รม. 8:3) การลบมลทรินของพระครลิสตร์อธลิบคำยการรทบสภาพมนตุษยห์ของพระองคร์-นคัที่นคออ กคำรรคับสภคำพมนกุษยร์ไดข้
เกลิดขซนี้นเพอที่อทบีที่บคำปของโลกจะไดข้ถถูกเอคำออกไปเสบียโดยกคำรถวคำยพระกคำยของพระเยซถูครลิสตร์ครทนี้งเดทยวมบีผลตลอด
ไปเปป็นนลิตยร์ โดยไมล่ตข้องถถูกทคคำซนี้คคำอบีกเลย โดยเครพที่องบซูชาเดทยวของพระองคร์ พระองคร์ทรงทคคำใหข้พระเจข้คำพอพระทคัย
ตลอดไปเปป็นนลิตยร์

พระลคักษณะแทข้จรลิงของพระเจข้คำ-ควคำมบรลิสกุทธลิธิ์ของพระองคร์และควคำมชอบธรรมของพระองคร์-เรบียกรข้อง
ใหข้พระองคร์ปรคับโทษบคำป และพระองคร์ไดข้ทรงกระทคคำสลิที่งนบีนี้ในแบบทบีที่พลิเศษ: พระองคห์ทรงพริพากษาพระครวิสตร 
พระบตุตรททที่บทงเกริดมาองคห์เดทยวของพระองคห์ เพพที่อเรา พระเยซถูเจข้คำทรงรคับพระกคำยเนอนี้อหนคัง อคันเปป็นกคำรระบกุ
ตคัวพระองคร์ใหข้เปป็นเหมออนกคับบคำปของผถูข้เชอที่อ พระองครไมข่ไดด้กระททาบาปใดเลย แตล่พระเจข้คำทรงทคคำใหข้พระองคร์เปป็น
บคำป (ไมล่ใชล่คนบคำป) เพพที่อเรา: “เพรคำะวล่คำพระเจข้คำไดข้ทรงกระทคคำพระองคร์ผถูข้ทรงไมล่มบีบคำป ใหข้เปป็นควคำมบคำปเพรคำะ
เหร็นแกล่เรคำ เพอที่อเรคำจะไดข้เปป็นคนชอบธรรมของพระเจข้คำทคำงพระองคร์” (2 คร. 5:21)

พระเยซซูไดด้ประทานพระองคห์เอง ใหข้เปป็นเครอที่องบถูชคำไถล่บคำป เพอที่อทบีที่ทกุกคนทบีที่เชอที่อในพระโลหลิตทบีที่ไหลออก
และพระรคำชกลิจทบีที่เสรร็จสลินี้นแลข้วของพระองคร์จะไดข้รคับกคำรปลดปลล่อยใหข้เปป็นไทจคำกโทษและอทานาจของบคำป พระ
ครลิสตร์ทรงตอบพระเจข้คำสคคำหรคับบคำปของมนกุษยร์ พระองคร์ทรงพลิพคำกษคำบคำปในพระกคำยของพระองคร์เองบน



กคำงเขนนคันี้น ดคังนคันี้นเมอที่อเรคำเชอที่อในพระองคร์และใหข้ควคำมไวข้วคำงใจของเรคำอยถูล่ในพระโลหลิตทบีที่ไหลออกและพระรคำชกลิจ
ทบีที่เสรร็จสลินี้นแลข้วของพระองคร์ เรคำกร็ถถูกทคคำใหข้เปป็น “ควคำมชอบธรรมของพระเจข้คำในพระองคห์” พระองคร์ทรงถถูกทคคำใหข้
เปป็นคคคำสคำปแชล่งเพพที่อททที่เราจะไดด้รทบการชข่วยใหด้พด้นจคำกกคำรสคำปแชล่งของบคำป: “พระครลิสตร์ทรงไถล่เรคำใหข้พข้นควคำม
สคำปแชล่งแหล่งพระรคำชบคัญญคัตลิ โดยกคำรทบีที่พระองคร์ทรงยอมถถูกสคำปแชล่งเพอที่อเรคำ เพรคำะมบีคคคำเขบียนไวข้วล่คำ ‘ทกุกคนทบีที่
ตข้องถถูกแขวนไวข้บนตข้นไมข้กร็ตข้องถถูกสคำปแชล่ง’” (กท. 3:13)

พระเจด้าจะไมข่ทรงงดโทษคนชทที่วเลย (นฮม. 1:3) ในพระรคำชบคัญญคัตลิ 13:6-10 พระองคร์ทรงสคัที่งโมเสสไมล่
ใหข้ไวข้ชบีวลิตคนนทบถพอรซูปเคารพ แตล่ใหข้ประหคำรชบีวลิตคนนคันี้นเสบีย คคคำเตออนของพระเจข้คำเกบีที่ยวกคับพวกคนนคับถออรถูป
เคคำรพถถูกทวนซนี้คคำในพระรคำชบคัญญคัตลิ 29:18-28

พระเจข้คำไมล่ทรงไวข้ชบีวลิตซาอซูลเมอที่อเขคำไมล่เชอที่อฟฝังคคคำสคัที่งเหลล่คำนคันี้นใน 1 ซคำมถูเอล 15:3-9 และไมล่ทคคำลคำยอคำกคัก 
กษคัตรลิยร์ของคนอคำมคำเลข เขคำเกร็บสคัตวร์ดบๆี ไวข้และไวข้ชบีวลิตกษคัตรลิยร์องคร์นคันี้น ดคังนคันี้นพระเจข้คำจซงทรงเอคำอคำณคำจคักรของ
เขคำไปจคำกเขคำ: “และซคำมถูเอลเรบียนซคำอถูลวล่คำ “ขข้คำพเจข้คำจะไมล่กลคับไปกคับทล่คำน เพรคำะทล่คำนทอดทลินี้งพระวจนะของ
พระเยโฮวคำหร์ และพระเยโฮวคำหร์ทรงถอดทล่คำนจคำกเปป็นกษคัตรลิยร์เหนอออลิสรคำเอล”...และซคำมถูเอลเรบียนทล่คำนวล่คำ “ใน
วคันนบีนี้พระเยโฮวคำหร์ไดข้ทรงฉบีกรคำชอคำณคำจคักรอลิสรคำเอลเสบียจคำกทล่คำนแลข้ว และทรงมอบใหข้แกล่ผถูข้ออที่นทบีที่ดบีกวล่คำทล่คำน” (1 
ซมอ. 15:26,28)

พระเจข้คำไมล่ไวข้ชบีวลิตฟาโรหห์เมอที่อกษคัตรลิยร์ชคำวอบียลิปตร์ผถูข้นบีนี้กลข้คำกบฏตล่อพระองคร์ “พระองคร์ทรงปลล่อยควคำมกรลินี้ว
ดกุรข้คำยของพระองคร์มคำเหนออเขคำ ทคันี้งพระพลิโรธ ควคำมกรลินี้วและควคำมทกุกขร์ลคคำบคำก โดยสล่งเหลล่คำทถูตสวรรคร์ชคัที่วรข้คำย
ทล่คำมกลคำงเขคำ พระองคร์ทรงเปปิดวลิถบีใหข้แกล่ควคำมกรลินี้วของพระองคร์ พระองคร์มลิไดข้ทรงเวข้นจลิตวลิญญคำณเขคำไวข้จคำก
ควคำมตคำย แตล่ประทคำนชบีวลิตของเขคำแกล่โรคระบคำด พระองคร์ทรงประหคำรลถูกหคัวปปทคันี้งสลินี้นในอบียลิปตร์...” (เพลงสดกุดบี 
78:49-51) อล่คำนเรอที่องรคำวทคันี้งหมดไดข้ในอพยพ บททบีที่ 5 ถซง 14

พระเจข้คำไมล่ทรงละเวข้นโทษทซูตสวรรคห์เหลข่านทนี้นททที่ไดด้ททาบาป “แตล่ไดข้ทรงผลคักเขคำลงไปสถูล่นรก และไดข้มคัดเขคำ
ไวข้ดข้วยเครอที่องจองจคคำแหล่งควคำมมอด คกุมไวข้จนกวล่คำจะถซงเวลคำทรงพลิพคำกษคำ” (2 ปต. 2:4)

พระองคร์ไมล่ทรงละเวข้นโทษผซูด้คนในสมทยของโนอาหห์ เปโตรบอกเรคำวล่คำพระเจข้คำ “ไมล่ไดข้ทรงยกเวข้นมนกุษยร์
โลกครคันี้งโบรคำณ แตล่ไดข้ทรงชล่วยโนอคำหร์ผถูข้ประกคำศควคำมชอบธรรมกคับคนออที่นอบีกเจร็ดคนใหข้รอด เมอที่อครคำวทบีที่พระองคร์
ไดข้ทรงบคันดคำลใหข้นนี้คคำทล่วมโลกของคนอธรรม” (2 ปต. 2:5) เรอที่องรคำวทคันี้งหมดถถูกใหข้ไวข้ในปฐมกคำล บททบีที่ 6 และ 7

พระเจข้คำไมล่ไดข้ละเวข้นโทษชนชาตริอริสราเอล โดยกคำรตคัดพวกเขคำออกจคำกพระพรนคันี้นทบีที่พวกเขคำคงจะไดข้รคับ
หคำกพวกเขคำเชอที่อพระองคร์ เพรคำะควคำมไมล่เชอที่อของพวกเขคำ พวกเขคำจซงถถูกพลิพคำกษคำ “เขคำถถูกหคักออกกร็เพรคำะเขคำ
ไมล่เชอที่อ แตล่ทบีที่ทล่คำนอยถูล่ไดข้กร็เพรคำะควคำมเชอที่อเทล่คำนคันี้น อยล่คำเยล่อหยลิที่งไปเลย แตล่จงเกรงกลคัว เพราะวข่าถด้าพระเจด้ามริไดด้ทรง
งดโทษกวิยิ่งเหลว่านลันั้นทอียิ่เปป็นกวิยิ่งเดวิม กก็เกรงวข่าพระองคห์จะไมข่ทรงงดโทษทข่านเหมพอนกทน” (รม. 11:20,21)

เหนออสลิที่งออที่นใด พระเจด้าไมข่ไดด้ทรงละเวด้นโทษพระองครเอง: “พระองคร์ผถูข้มลิไดข้ทรงหวงพระบกุตรของ
พระองคร์เอง แตล่ไดข้ทรงโปรดประทคำนพระบกุตรนคันี้นเพอที่อเรคำทคันี้งหลคำย ถข้คำเชล่นนคันี้นพระองคร์จะไมล่ทรงโปรดประทคำน
สลิที่งสคำรพคัดใหข้เรคำทคันี้งหลคำย ดข้วยกคันกคับพระบกุตรนคันี้นหรออ” (รม. 8:32)



อลิสยคำหร์ไดข้ประกคำศเชล่นกคันวล่คำ “ใครเลล่คำไดข้เชอที่อสลิที่งทบีที่เขคำไดข้ยลินจคำกเรคำทคันี้งหลคำย พระกรของพระเยโฮวคำหร์ไดข้
ทรงสคคำแดงแกล่ผถูข้ใด เพรคำะทล่คำนจะเจรลิญขซนี้นตล่อพระพคักตรร์พระองคร์อยล่คำงตข้นไมข้อล่อน และเหมออนรคำกแตกหนล่อมคำ
จคำกพอนี้นดลินแหข้ง ทล่คำนไมล่มบีรถูปรล่คำงหรออควคำมสวยงคำม และเมอที่อเรคำทคันี้งหลคำยจะมองทล่คำน ไมล่มบีควคำมงคำมทบีที่เรคำจะพซง
ปรคำรถนคำทล่คำน ทล่คำนไดข้ถถูกมนกุษยร์ดถูหมลิที่นและทอดทลินี้ง เปป็นคนทบีที่รคับควคำมเศรข้คำโศกและคกุข้นเคยกคับควคำมระทมทกุกขร์ 
และดคังผถูข้หนซที่งซซที่งคนทนมองดถูไมล่ไดข้ ทล่คำนถถูกดถูหมลิที่น และเรคำทคันี้งหลคำยไมล่ไดข้นคับถออทล่คำน แนข่ททเดทยวทข่านไดด้แบกความ
ระทมทตุกขห์ของเราททนี้งหลาย และหอบความเศรด้าโศกของเราไป กระนทนี้นเราททนี้งหลายกก็ยทงถพอวข่าทข่านถซูกตท คพอ
พระเจทาทรงโบยตอีและขว่มใจ” (อสย. 53:1-4)

“ทคำงของพระเจข้คำอคันยลิที่งใหญล่และลซกลคับซซที่งไมล่มบีใครปฏลิเสธไดข้กร็คออ พระเจข้คำทรงปรคำกฏในเนอนี้อหนคัง พระ
วลิญญคำณไดข้ทรงพลิสถูจนร์แลข้ว หมถูล่ทถูตสวรรคร์กร็เหร็น และมบีผถูข้ประกคำศพระองคร์แกล่ชนตล่คำงชคำตลิ มบีชคำวโลกเชอที่อถออ
พระองคร์ และพระองคร์ทรงถถูกรคับขซนี้นไปในสงล่คำรคำศบี” (1 ทธ. 3:16)

หากเราจะไดด้รทบการงดโทษ พระเจข้คำกร็ไมล่อคำจงดโทษพระเยซซูไดข้ แตล่บคัดนบีนี้มคันเปป็นขข้อเทร็จจรลิงอคันเปปปี่ยมสงล่คำ
รคำศบีทบีที่ผถูข้ใดทบีที่ยอมเชอที่อในพระเยซถู วคำงใจในพระโลหลิตทบีที่ไหลออกและพระรคำชกลิจทบีที่เสรร็จสลินี้นแลข้วของพระองคร์ เขคำกร็
จะไดข้รคับกคำรละเวข้นโทษเพรคำะเหร็นแกล่ผผทเดทยว-พระเยซถู พระเมษโปดกผถูข้ไรข้ตคคำหนลิของพระเจข้คำ เพรคำะวล่คำพระองคห์
ทรงถถูกทคคำใหข้ฟกชนี้คคำโดยพระเยโฮวคำหร์ เพรคำะวล่คำพระองคห์ทรงถถูก “ตบีโดยพระเจข้คำ” เราจซงสคำมคำรถไดข้รคับกคำรละเวข้น
โทษโดยทคำงควคำมเชอที่อในพระองคห์:

“แตล่สล่วนบรรดคำผถูข้ทบีที่ตข้อนรคับพระองคร์ พระองคร์ทรงประทคำนอคคำนคำจใหข้เปป็นบกุตรของพระเจข้คำ คออคนทคันี้ง
หลคำยทบีที่เชอที่อในพระนคำมของพระองคร์ ซซที่งมลิไดข้เกลิดจคำกเลออด หรออควคำมประสงคร์ของเนอนี้อหนคัง หรออควคำมประสงคร์
ของมนกุษยร์ แตว่เกวิดจากพระเจทา” (ยอหร์น 1:12,13)

ทคันี้งสคำมพระภคำคของตรบีเอกคำนกุภคำพทรงกระทคคำกลิจในควคำมเชอที่อมโยงกคันกคับกคำรรคับสภคำพมนกุษยร์ (ฮบ. 
10:5; ฟป. 2:7; ลก. 1:35)

ทคันี้งสคำมพระภคำคของตรบีเอกคำนกุภคำพมบีสล่วนรล่วมในกคำรลบมลทลินบคำป (อสย. 53:6-10; อฟ. 5:2; ฮบ. 
9:14)

ในทคคำนองเดบียวกคัน พระบลิดคำ พระบกุตร และพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ทรงกระทคคำกลิจในควคำมเชอที่อมโยงกคับ
การฟฟฟื้นคพนพระชนมห์ฝฝ่ายรข่างกายของพระเยซถู (รม. 6:4; 8:11; ยน. 10:17)

และพระเจข้คำพระบลิดคำ พระเจข้คำพระบกุตร และพระเจข้คำพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ทรงมบีสล่วนในกคำรรคับสภคำพ
มนกุษยร์ กคำรลบมลทลิน และกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ฝฝ่คำยรล่คำงกคำยฉคันใด ทคันี้งสคำมพระภคำคของตรบีเอกคำนกุภคำพกร็ทรง
กระทคคำกลิจรล่วมกคันในสล่วนทบีที่เกบีที่ยวขข้องกคับควคำมรอดของเรคำฉคันนคันี้น

ขข้อ 1: “วทนแรกของสทปดาหห์เวลาเชด้ามพด มารทยห์ชาวมทกดาลามาถขงอตุโมงคห์ฝปังศพ เธอเหก็นหรินออกจากปาก
อตุโมงคห์อยซูข่แลด้ว”

องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำผถูข้ทรงเปป็นขซนี้นแลข้วทรงปรคำกฏตคัวสลิบเอร็ดครคันี้งระหวล่คำงกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ของพระองคร์
และกคำรเสดร็จขซนี้นสถูล่สวรรคร์ของพระองคร์:

1. พระองคร์ทรงปรคำกฏแกล่มคำรบียร์ชคำวมคักดคำลคำตอนทบีที่นคำงอยถูล่เพบียงลคคำพคัง (มคำระโก 16:9; ยอหร์น 20:14)



2. พระองคร์ทรงปรคำกฏแกล่ผถูข้หญลิงบคำงคนทบีที่กลคับมคำจคำกอกุโมงคร์นคันี้น (มธ. 28:8-10)
3. พระองคร์ทรงปรคำกฏแกล่ซบีโมนเปโตรตอนทบีที่เขคำอยถูล่เพบียงลคคำพคัง (ลถูกคำ 24:34)
4. พระองคร์ทรงปรคำกฏแกล่สคำวกสองคนในระหวล่คำงทคำงไปบข้คำนเอมมคำอถูส (ลถูกคำ 24:13-16)
5. พระองคร์ทรงปรคำกฏแกล่สคำวกเหลล่คำนคันี้นทบีที่รวมตคัวกคันทบีที่กรกุงเยรถูซคำเลร็ม แตล่โธมคัสไมล่ไดข้อยถูล่กคับพวกเขคำดข้วย 

(ยอหร์น 20:19-24)
6. พระองคร์ทรงปรคำกฏแกล่พวกเขคำอบีกครคันี้งในอบีกหนซที่งสคัปดคำหร์ตล่อมคำเมอที่อโธมคัสอยถูล่ดข้วย (ยอหร์น 20:26)
7. พระองคร์ทรงปรคำกฏแกล่สคำวกเจร็ดคนทบีที่กคคำลคังหคำปลคำอยถูล่ทบีที่ทะเลกคำลลิลบี (ยอหร์น 21:1,2)
8. พระองคร์ทรงปรคำกฏแกล่อคัครทถูตสลิบเอร็ดคนนคันี้น (และอคำจมบีคนออที่นๆดข้วย) บนภถูเขคำลถูกหนซที่งในแควข้นกคำลลิ

ลบี (มธ. 28:16-20)
9. พระองคร์ทรงปรคำกฏแกล่พวกพบีที่นข้องมคำกกวล่คำหข้คำรข้อยคนในครคำวเดบียว (1 คร. 15:6)
10. พระองคร์ทรงปรคำกฏแกล่ยคำกอบตอนทบีที่เขคำอยถูล่ลคคำพคัง (1 คร. 15:7)
11. กล่อนกคำรเสดร็จขซนี้นสถูล่สวรรคร์ของพระองคร์ไมล่นคำน พระองคร์ทรงปรคำกฏแกล่อคัครทถูตทกุกคน (และอคำจมบี

คนออที่นๆดข้วย) บนภถูเขคำมะกอกเทศ
ในตอนนคันี้นเองพวกเขคำไดข้มองดถูพระองคร์ขณะทบีที่พระองคร์ทรงถถูกรคับขซนี้นไป “และมบีเมฆคลกุมพระองคร์ใหข้พข้น

สคำยตคำของเขคำ” (กลิจกคำร 1:1-12)
“วทนแรกของสทปดาหห์เวลาเชด้ามพด มารทยห์ชาวมทกดาลามา...” ยอหร์นและมคำระโกกลล่คำวชคัดเจนวล่คำมคำรบียร์ชคำว

มคักดคำลคำอยถูล่ลคคำพคังตอนทบีที่พระเยซถูทรงปรคำกฏแกล่นคำง (มคำระโก 16:9; ยอหร์น 20:11-15) มคัทธลิวบอกเรคำวล่คำมคำรบียร์
ชคำวมคักดคำลคำและ “มคำรบียร์อบีกคนหนซที่ง” มคำทบีที่อกุโมงคร์ฝฝังศพดข้วยกคัน วล่คำพวกนคำงไดข้เหร็นทถูตสวรรคร์องคร์หนซที่งและไดข้ยลิน
คคคำประกคำศวล่คำพระเยซถูทรงเปป็นขซนี้นแลข้ว (มธ. 28:1-7) พวกนคำงวลิที่งไปเพอที่อนคคำขล่คำวเรอที่องกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ไปบอก
พวกสคำวก พระเยซถูทรงพบกคับพวกนคำงกลคำงทคำงและหญลิงทคันี้งสองคนนบีนี้ไดข้เหร็นพระองคร์ในเวลคำเดบียวกคัน มบีความ
ขทดแยด้งกทนในทบีที่นบีนี้ไหม? บคันทซกเรอที่องรคำวทคันี้งสองตอนนบีนี้จะเขข้คำกคันไดข้อยล่คำงไร?

หลคังจคำกตคันี้งใจศซกษคำบคันทซกเรอที่องรคำวทคันี้งหมดทบีที่ถถูกใหข้ไวข้เกบีที่ยวกคับกคำรปรคำกฏตคัวของพระเยซถูระหวล่คำงกคำร
ฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ของพระองคร์กคับกคำรเสดร็จขซนี้นสถูล่สวรรคร์ของพระองคร์ เรคำสรกุปไดข้วล่คำมคำรบียร์ชคำวมคักดคำลคำและ “มคำรบียร์
อบีกคนหนซที่ง” นคันี้นไมล่ไดข้อยถูล่ลคคำพคังทบีที่อกุโมงคร์ฝฝังศพนคันี้นในเชข้คำวคันคอนพระชนมร์นคันี้น (อล่คำนมคำระโก 16:1, ลถูกคำ 23:55,56 
และ 24:1; จงเปรบียบเทบียบขข้อพระคคคำตอนเหลล่คำนบีนี้กคับมคัทธลิว 28:1 และมคันจะเรลิที่มชคัดเจนวล่คำมบีผถูข้หญลิงหลคำยคนอยถูล่
กคับมคำรบียร์สองคนนคันี้น)

เมอที่อพวกนคำงเขข้คำมคำใกลข้อกุโมงคร์ฝฝังศพนคันี้น หญลิงเหลล่คำนคันี้นกร็เหร็นอกุโมงคร์ฝฝังศพทบีที่เปปิดอยถูล่ กข้อนหลินนคันี้นถถูกกลลินี้ง
ออกไปแลข้ว มคำรบียร์ชคำวมคักดคำลคำนซกวล่คำพระศพของพระเยซถูถถูกขโมยไปหรออถถูกเอคำไปแลข้ว และโดยไมล่ลคังเลเลยแมข้
เพบียงชคัที่วขณะเดบียวนคำงวลิที่งไปบอกขล่คำวนบีนี้แกล่เปโตรและยอหร์น เรคำพบบคันทซกนบีนี้ในขข้อ 1 และ 2 ของบททบีที่เรคำศซกษคำ
กคันอยถูล่

จคำกนคันี้นในขณะทบีที่มคำรบียร์ชคำวมคักดคำลคำไปจคำกอกุโมงคร์นคันี้น หญลิงคนออที่นๆทบีที่อยถูล่กคับนคำงกร็ขซนี้นไปทบีที่อกุโมงคร์นคันี้นและ
พบวล่คำพระศพของพระเยซถูไมล่อยถูล่แลข้ว พวกนคำงไดข้เหร็นทถูตสวรรคร์เหลล่คำนคันี้นและถถูกบอกวล่คำพระเยซถูทรงเปป็นขซนี้นแลข้ว 



และพวกนคำงไดข้รคับคคคำสคัที่งใหข้ไปบอกเหลล่คำสคำวกของพระองคร์ พวกนคำงไปจคำกอกุโมงคร์นคันี้นเพอที่อบอกขล่คำวเรอที่องกคำรฟฟฟื้น
คอนพระชนมร์ บข้คำงกร็ไปทคำงหนซที่ง บข้คำงกร็ไปอบีกทคำงหนซที่ง

ขณะทบีที่พวกนคำงไปแลข้ว มคำรบียร์ชคำวมคักดคำลคำกร็กลทบมาทบีที่อกุโมงคร์นคันี้นพรข้อมกคับเปโตรและยอหร์นหลคังจคำกทบีที่ผถูข้
หญลิงคนออที่นๆทบีที่เหลออไปจคำกอกุโมงคร์นคันี้นแลข้ว มคันสมเหตกุสมผลทบีที่วล่คำเปโตรและยอหร์นอคำจวลิที่งเรร็วกวล่คำมคำรบียร์ และดข้วย
เหตกุนบีนี้พวกเขคำจซงมคำถซงทบีที่อกุโมงคร์นคันี้นกล่อนนคำง พวกเขคำไดข้เหร็นวล่คำอกุโมงคร์นคันี้นวล่คำงเปลล่คำ และพวกเขคำกร็จคำกไปเสบีย โดย
ทลินี้งมคำรบียร์ไวข้ใหข้ยอนอยถูล่ขข้คำงอกุโมงคร์นคันี้นและรข้องไหข้อยถูล่ จคำกนคันี้นนคำงไดข้เหร็นทถูตสวรรคร์เหลล่คำนคันี้น หลคังจคำกนคันี้นทคันทบีนคำงกร็ไดข้
เหร็นองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำเอง และพระองคร์ทรงพถูดคกุยกคับนคำงตคำมทบีที่บคันทซกไวข้ในขข้อ 17 ของบทนบีนี้: “พระเยซถูตรคัสกคับ
เธอวล่คำ “อยล่คำแตะตข้องเรคำ เพรคำะเรคำยคังมลิไดข้ขซนี้นไปหคำพระบลิดคำของเรคำ แตล่จงไปหคำพวกพบีที่นข้องของเรคำ และบอกเขคำ
วล่คำ เรคำจะขซนี้นไปหคำพระบลิดคำของเรคำและพระบลิดคำของทล่คำนทคันี้งหลคำย และไปหคำพระเจข้คำของเรคำและพระเจข้คำของ
ทล่คำนทคันี้งหลคำย”

ในระหวล่คำงนคันี้น ผถูข้หญลิงคนออที่นๆทบีที่เหลออกร็กคคำลคังนคคำขล่คำวสคำรเรอที่องกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ไปบอกสคำวกคนออที่นๆ
ในหลคำยสล่วนของกรกุงนคันี้น มคำรบียร์ (ภรรยคำของเคลโอฟฝัส) และสะโลเมกคคำลคังอยถูล่ระหวล่คำงทคำงตอนทบีที่พระเยซถูมคำพบ
กคับพวกนคำง-แนล่นอนวล่คำไมล่นคำนนคักหลคังจคำกทบีที่พระองคร์ทรงปรคำกฏแกล่มคำรบียร์ชคำวมคักดคำลคำแลข้ว ผถูข้หญลิงคนออที่นๆทบีที่
เหลออไมล่ไดข้เหร็นพระองคร์ แตล่บอกขล่คำวเรอที่องกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ของพระองคร์แกล่สคำวกคนออที่นๆในพอนี้นทบีที่กรกุง
เยรถูซคำเลร็ม ตคำมทบีที่พวกนคำงไดข้รคับคคคำสคัที่งใหข้กระทคคำ 

หลคังจคำกนบีนี้ไมล่นคำน พระเยซถูทรงปรคำกฏแกล่เปโตร ผถูข้ซซที่งกลคับมคำทบีที่อกุโมงคร์นคันี้นเปป็นครคันี้งทบีที่สองเมอที่อเขคำไดข้ยลิน
เรอที่องทบีที่มคำรบียร์ชคำวมคักดคำลคำรคำยงคำนวล่คำนคำงไดข้พถูดคกุยกคับพระเยซถู

วคันเดบียวกคันนคันี้น พระเยซถูทรงรล่วมเดลินไปกคับสคำวกสองคนนคันี้นบนเสข้นทคำงไปบข้คำนเอมมคำอถูส พวกเขคำไดข้
ออกไปจคำกกรกุงเยรถูซคำเลร็มแลข้วหลคังจคำกทบีที่นคำงโยอคันนคำและผถูข้หญลิงเหลล่คำนคันี้นทบีที่อยถูล่กคับนคำงไดข้รคำยงคำนวล่คำเหร็นทถูต
สวรรคร์เหลล่คำนคันี้น พบอกุโมงคร์ฝฝังศพเปปิดอยถูล่ และไดข้รคับขล่คำวสคำรวล่คำพระเยซถูทรงเปป็นขซนี้นจคำกตคำยแลข้ว

ในตอนเยร็นวคันเดบียวกคันนคันี้นพระเยซถูทรงปรคำกฏแกล่พวกอคัครทถูตและคนออที่นๆทบีที่อยถูล่กคับพวกเขคำ โธมคัสไมล่ไดข้
อยถูล่ดข้วยในตอนนคันี้น

ยอหร์นบอกเรคำแคล่วล่คำมคำรบียร์ชคำวมคักดคำลคำมคำทบีที่อกุโมงคร์นคันี้นแตข่เชด้าตรซูข่ (กล่อนดวงอคำทลิตยร์ขซนี้นดข้วยซนี้คคำ) และเหร็น
กข้อนหลินนคันี้นถถูกเอคำออกไปจคำกปคำกอกุโมงคร์นคันี้นแลข้ว มคัทธลิวใหข้รคำยละเอบียดเพลิที่มเตลิมเกบีที่ยวกคับเรอที่องนบีนี้มคำกกวล่คำยอหร์นใหข้
เลร็กนข้อย ในมคัทธลิว 28:2-4 เรคำอล่คำนวล่คำ “ดถูเถลิด ไดข้เกลิดแผล่นดลินไหวใหญล่ยลิที่งนคัก เพรคำะทถูตสวรรคร์ขององคร์พระผถูข้เปป็น
เจข้คำไดข้ลงมคำจคำกสวรรคร์ กลลินี้งกข้อนหลินนคันี้นออกจคำกปคำกอกุโมงคร์ แลข้วกร็นคัที่งอยถูล่บนหลินนคันี้น ใบหนข้คำของทถูตนคันี้นเหมออน
แสงฟป้คำแลบ เสอนี้อของทถูตนคันี้นกร็ขคำวเหมออนหลิมะ พวกยคำมทบีที่เฝป้คำอยถูล่กลคัวทถูตองคร์นคันี้นจนตคัวสคัที่น และเปป็นเหมออนคน
ตคำย”

กข้อนหลินทบีที่ไดข้วคำงปปิดปคำกอกุโมงคร์นคันี้นเปป็นหลินกข้อนใหญล่มคำก มคันนล่คำจะหนคักหลคำยพคันปอนดร์เลย-และในทบีที่นบีนี้
เรคำเรบียนรถูข้วล่คำมคันถถูกกลลินี้งออกไปแลข้วโดยทถูตสวรรคร์องคร์หนซที่ง พระครลิสตร์จะทรงเอคำหลินกข้อนนคันี้นออกไปเองอยล่คำง
งล่คำยดคำยกร็ทคคำไดข้ หรออพระองคร์จะทรงออกมคำจคำกอกุโมงคร์ฝฝังศพโดยทบีที่ไมข่ตด้องขยทบหลินกข้อนนคันี้นเลยกร็ทคคำไดข้ เมอที่อลาซา
รทสถถูกเรบียกใหข้ออกมคำจคำกอกุโมงคร์ฝฝังศพ มออมนกุษยร์กร็เอคำหลินกข้อนนคันี้นออกไปจคำกปคำกอกุโมงคร์ของเขคำ ตคำมทบีที่พระเยซถู



ทรงบคัญชคำพวกเขคำ แตล่หลินปปิดปคำกอกุโมงคร์ของพระเยซถูถถูกเอคำออกไปโดยมออผซูด้มาจากสวรรคห์ ตคำมคคคำสคัที่งของ
พระเจข้คำผถูข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ ในสลิที่งสคำรพคัดพระเยซถูตข้องมบีควคำมเปป็นเอกเปป็นใหญล่

ขข้อ 2: “เธอจขงวริที่งไปหาซทโมนเปโตรและสาวกอทกคนหนขที่งททที่พระเยซซูทรงรทกนทนี้น และพซูดกทบเขาวข่า “เขา
เอาองคห์พระผซูด้เปป็นเจด้าออกไปจากอตุโมงคห์แลด้ว และพวกเราไมข่รซูด้วข่าเขาเอาพระองคห์ไปไวด้ททที่ไหน”

ผถูข้รถูข้พระคคัมภบีรร์หลคำยทล่คำนใหข้เหตกุผลหลคำยประกคำรวล่คำทคคำไมมคำรบียร์ถซงไปหคำเปโตรและยอหร์น สคำวกสองคนนบีนี้
ดถูเหมออนจะใกลข้ชลิดกคับพระเยซถูเจข้คำมคำกกวล่คำคนออที่นๆทบีที่เหลออ ยอหห์นคออ “สคำวกผถูข้เปป็นทบีที่รคัก” และเรคำถถูกบอกอยล่คำง
ชคัดเจนวล่คำเขคำและเปโตรอยถูล่ในกลกุล่มสคำมคนนคันี้นทบีที่เปป็นประจคักษร์พยคำนผถูข้ไดข้รคับควคำมโปรดปรคำนบนภถูเขคำจคคำแลงพระ
กคำย (มธ. 17:1-8) พระเยซถูทรงพคำสคำมคนนบีนี้เขข้คำไปในสวนเกทเสมนบีดข้วยตอนทบีที่พระองคร์เสดร็จไปทบีที่นคัที่นเพอที่อทบีที่จะ
อธลิษฐคำนกล่อนทรงถถูกจคับกกุมและถถูกไตล่สวนไมล่นคำน: “แลข้วพระเยซถูทรงพคำสคำวกมคำยคังทบีที่แหล่งหนซที่งเรบียกวล่คำ เกทเสมนบี
แลข้วตรคัสกคับสคำวกวล่คำ “จงนคัที่งอยถูล่ทบีที่นบีที่ขณะเมอที่อเรคำจะไปอธลิษฐคำนทบีที่โนล่น” พระองคร์กร็พคำเปโตรกคับบกุตรชคำยทคันี้งสอง
ของเศเบดบีไปดข้วย พระองคร์ทรงเรลิที่มโศกเศรข้คำและหนคักพระทคัยยลิที่งนคัก” (มธ. 26:36, 37)

แมข้กระทคัที่งหลคังจคำกกคำรจคับกกุมพระเยซถูแลข้ว เปโตรและยอหร์นกร็ยคังอยถูล่ใกลขๆ้ เหมออนเดลิม เปป็นควคำมจรลิงทบีที่วล่คำ
เปโตรตคำมไป “หล่คำงๆ” และทบีที่วล่คำเขคำกลคับถอยหลคังอยล่คำงนล่คำเศรข้คำกล่อนทบีที่กคำรไตล่สวนคอบหนข้คำไปไดข้มคำกนคัก แตล่อยล่คำง
นข้อยเขคำกร็อยถูล่ทบีที่นคัที่นขณะทบีที่คนออที่นๆทบีที่เหลออกคคำลคังซล่อนตคัวอยถูล่ทบีที่ไหนสคักแหล่ง มทแตข่ยอหห์นทบีที่ไดข้เหร็นกคำรกลคับถอยหลคังของ
เปโตร-และเขคำนล่คำจะไดข้เหร็นนนี้คคำตคำอคันขมขอที่นแหล่งกคำรกลคับใจใหมล่นคันี้นหลคังจคำกทบีที่พระเยซถูทรงหคันมคำและมองมคำทบีที่เป
โตร ผมชอบคลิดวล่คำมลิตรภคำพอคันใกลข้ชลิดและสวยงคำมมบีอยถูล่จรลิงระหวล่คำงยอหร์นกคับเปโตร ควคำมใกลข้ชลิดของพวกเขคำ
กคับองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำคออเหตกุผลอคันมบีตรรกะนคันี้นทบีที่มคำรบียร์วลิที่งไปหคำพวกเขาแทนทบีที่จะไปหคำสคำวกคนออที่นๆทบีที่เหลออเมอที่อ
นคำงพบวล่คำหลินกข้อนนคันี้นถถูกกลลินี้งออกไปจคำกปคำกอกุโมงคร์นคันี้นแลข้วทบีที่เคยวคำงพระศพของพระเยซถูไวข้

“เขาเอาองคห์พระผซูด้เปป็นเจด้าออกไปจากอตุโมงคห์แลด้ว และพวกเราไมข่รซูด้วข่าเขาเอาพระองคห์ไปไวด้ททที่ไหน” มคำ
รบียร์รคักพระเยซถูเจข้คำดข้วยสลินี้นสกุดใจของนคำง แตล่นคำงกคคำลคังเดลินโดยใชข้สคำยตคำ ไมล่ใชล่โดยควคำมเชอที่อ เมอที่อนคำงเหร็นวล่คำหลิน
กข้อนนคันี้นถถูกเอคำออกไปจคำกปคำกอกุโมงคร์ของพระองคร์แลข้ว นคำงกร็สรกุปทคันทบีวล่คำใครบคำงคนขโมยพระศพของพระองคร์
ไปแลข้ว นคำงไมล่คลิดเลยวล่คำพระองคร์ทรงมบีชบีวลิตอยถูล่และไดข้เดลินออกมคำจคำกอกุโมงคร์นคันี้นแลข้วตคำมทบีที่พระองคร์ทรงประกคำศ
แลข้ววล่คำพระองคร์จะกระทคคำ อคำจเปป็นไดข้วล่คำมคำรบียร์ไมล่ไดข้ยลินพระเยซถูตรคัสจรลิงๆวล่คำพระองคร์จะทรงเปป็นขซนี้นในวคันทบีที่สคำม 
แตล่แนล่นอนวล่คำนคำงไดข้ยลินเรอที่องนบีนี้แลข้วจคำกคนออที่นๆ หคำกไมล่ใชล่จคำกพระเยซถูเอง นคำงไมล่ไดข้มบีพระวจนะทบีที่เปป็นลคำยลคักษณร์
อคักษรแบบสมบถูรณร์เหมออนอยล่คำงทบีที่เรคำมบีวคันนบีนี้ ทบีที่เรคำสคำมคำรถมองยข้อนกลคับไปและเหร็นกลโกธคำและกคำรฟฟฟื้นคอน
พระชนมร์ในฐคำนะเปป็นขข้อเทร็จจรลิงอยล่คำงหนซที่งทบีที่สคคำเรร็จจรลิงแลข้ว เมอที่อไมล่เหร็นพระศพขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของนคำง 
มคำรบียร์กร็ไมล่รถูข้วล่คำพระองคร์ทรงอยถูล่ทบีที่ไหน และควคำมคลิดเดบียวของนคำงกร็คออวล่คำใครสคักคนมคำลคักพระองคร์ไปแลข้ว

ขข้อ 3: “เปโตรจขงออกไปยทงอตุโมงคห์กทบสาวกคนนทนี้น”
เมอที่อมคำรบียร์บอกพวกเขคำวล่คำหลินกข้อนนคันี้นถถูกเอคำออกไปแลข้วและพระศพของพระเยซถูไมล่อยถูล่แลข้ว เปโตรและ

ยอหร์นจซงรบีบไปทบีที่อกุโมงคร์นคันี้นเพอที่อทบีที่จะเหร็นกคับตคำวล่คำสลิที่งเหลล่คำนบีนี้มบีควคำมหมคำยวล่คำอะไร นอกจคำกนบีนี้ ภคำยใตข้พระรคำช
บคัญญคัตลิของโมเสส หญริงคนหนขที่งไมล่มบีคกุณสมบคัตลิเหมคำะสมทบีที่จะเปป็นพยคำนไดข้ ควคำมจรลิงประกคำรหนซที่งถถูกประกคำศ 



“ดข้วยคคคำพยคำนสองสคำมปคำก”-แตข่พยานเหลข่านทนี้นตด้องเปป็นผผทชาย ดคังนคันี้นเรคำจซงมบีพยคำนทบีที่ยอมรคับไดข้สองคน-เปโตร
และยอหร์น-ทบีที่จะใหข้กคำรรคับรองเรอที่องอกุโมงคร์ฝฝังศพทบีที่วล่คำงเปลล่คำนคันี้น

ขข้อ 4: “เขาจขงวริที่งไปททนี้งสองคน แตข่สาวกคนนทนี้นวริที่งเรก็วกวข่าเปโตรจขงมาถขงอตุโมงคห์กข่อน”
ขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำพวกเขคำวริที่งไปนคันี้นเปป็นหลคักฐคำนทบีที่แสดงถซงควคำมตอที่นเตข้นและควคำมกระวนกระวคำยใจของ

พวกเขคำ และยอหร์นวลิที่งเรร็วกวล่คำเปโตร มบีผถูข้เสนอแนะวล่คำเหตกุกคำรณร์นบีนี้เกลิดขซนี้นเพรคำะวล่คำเปโตรรถูข้สซกผลิดเพรคำะกคำรทบีที่เขคำ
ไดข้ปฏลิเสธพระเยซถูกล่อนกคำรตรซงกคำงเขน แตล่นบีที่ดถูเหมออนไมล่ตรงตคำมหลคักตรรกะ หคำกเขคำยคังรถูข้สซกผลิดอยถูล่เพรคำะวล่คำเขคำ
ไดข้ปฏลิเสธองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำกล่อนหนข้คำนบีนี้ เขคำกร็คงไมล่ไปทบีที่อกุโมงคร์นคันี้นเลย-และแนล่นอนวล่คำเขคำกร็คงไมล่วริที่งไป นอกจคำกนบีนี้
หคำกเขคำยคังรถูข้สซกผลิด เขคำกร็คงไมล่เขด้าไปในอกุโมงคร์นคันี้น ตคำมทบีที่ขข้อ 6 บอกเรคำวล่คำเขคำเขข้คำไป ขข้อสรกุปทบีที่สมเหตกุสมผล
มคำกกวล่คำกร็คงเปป็นวล่คำยอหร์นวลิที่งเรร็วกวล่คำเปโตรเพรคำะวล่คำเขคำหนกุล่มกวล่คำ

แตล่ไมล่วล่คำเหตกุผลจะเปป็นอะไรกร็ตคำม ขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำยอหร์นวริที่งเรก็วกวข่าเปโตรกร็ไมล่จคคำเปป็นตข้องหมคำยควคำมวล่คำ
เขคำรทกพระเยซถูมคำกกวล่คำทบีที่เปโตรรคัก วลิสกุทธลิชนมคำกมคำยของพระเจข้คำวคันนบีนี้วลิที่งไมล่ไดข้เลยแมข้แตล่นลิดเดบียว พวกเขคำอยถูล่บน
เตบียงในโรงพยคำบคำลและนคัที่งรถเขร็นผถูข้ปฝ่วย ควคำมทกุล่มเททบีที่มบีใหข้แกล่พระเยซถูไมล่ไดข้ถถูกวคัดขนคำดโดยกคำรออกกคคำลคังกคำย 
แตล่โดยสลิที่งทบีที่เรคำทคคำเพอที่อพระองคร์ดข้วยจลิตใจทบีที่ถถูกตข้องในกคำรเผยแพรล่ขล่คำวประเสรลิฐและกคำรชนะดวงวลิญญคำณทคันี้ง
หลคำย

ขข้อ 5: “เขากด้มลงมองดซูเหก็นผด้าปฝ่านวางอยซูข่ แตข่เขาไมข่ไดด้เขด้าไปขด้างใน”
มบีผถูข้เสนอแนะเหตกุผลหลคำยประกคำรวล่คำทคคำไมยอหร์นถซงไมล่เขข้คำไปในอกุโมงคร์นคันี้นตอนทบีที่เขคำไปถซงและพบวล่คำมคัน

วล่คำงเปลล่คำ ตล่อมคำอบีกสคักครถูล่เขคำกร็เขข้คำไป (ขข้อ 8) ดคังนคันี้นมคันจซงไมล่ไดข้เปป็นตคำมทบีที่บคำงคนเสนอแนะวล่คำเขคำกลคัววล่คำจะเปป็น
มลทลินในทคำงพลิธบีกคำร ผมอยคำกคลิดวล่คำเนอที่องจคำกยอหร์นเปป็นคนทบีที่อล่อนอคำวกุโสกวล่คำในสองคนนบีนี้ หคำกมบีเหตกุผลทบีที่แทข้จรลิง
ใดๆวล่คำทคคำไมเขคำถซงลคังเลทบีที่จะเขข้คำไปในอกุโมงคร์นคันี้น มคันกร็เปป็นเพรคำะวล่คำเปโตรอคำวกุโสมคำกกวล่คำเขคำ และเพรคำะควคำม
เคคำรพนคับถออทบีที่มบีใหข้แกล่ผถูข้ทบีที่อคำวกุโสกวล่คำเขคำจซงรอและยอมใหข้เปโตรเขข้คำไปในอกุโมงคร์นคันี้นกล่อน นอกจคำกนบีนี้ดคังทบีที่ไดข้ชบีนี้ใหข้
เหร็นไปแลข้วกล่อนหนข้คำนบีนี้ จคคำเปป็นตข้องมบีพยคำนสองคนทบีที่จะใหข้กคำรรคับรองเพอที่อทบีที่จะยอนยคันควคำมจรลิงประกคำรหนซที่ง

เรคำถถูกบอกตรงนบีนี้วล่คำยอหร์นกด้มลงเพอที่อมองเขข้คำไปขข้คำงในอกุโมงคร์นคันี้น ในสมคัยนคันี้นอกุโมงคร์ฝฝังศพหลคำยแหล่งเปป็น
ถนี้คคำ อกุโมงคร์นบีนี้ถถูกเจคำะเขข้คำไปในดข้คำนขข้คำงของเนลินเขคำทบีที่เปป็นศลิลคำ และในดข้คำนหลคังของอกุโมงคร์คออสถคำนทบีที่ๆถถูกเจคำะไวข้
เพอที่อวคำงศพ ผมเคยเหร็นอกุโมงคร์ฝฝังศพในสวนใกลข้กคับกลโกธคำซซที่งเชอที่อกคันวล่คำเปป็นอกุโมงคร์ทบีที่พระศพของพระเยซถูเคยถถูก
วคำง และผมไดข้เหร็นสถคำนทบีที่ๆถถูกเจคำะทบีที่พระศพเคยถถูกวคำง มคันจทาเปป็นทบีที่จะตข้องกข้มลงเพอที่อทบีที่จะมองเขข้คำไปในอกุโมงคร์
แบบนคันี้นเพอที่อทบีที่จะเหร็นวล่คำศพๆหนซที่งยคังอยถูล่ในสถคำนทบีที่เลร็กๆทบีที่ถถูกเจคำะไวข้สคคำหรคับมคันหรออไมล่

เมอที่อยอหร์นมองเขข้คำไปขข้คำงในเขคำกร็เหร็นผข้คำปฝ่คำนเหลล่คำนคันี้นทบีที่ใชข้หล่อพระศพของพระเยซถู ภคำษคำกรบีกบอกเปป็น
นคัยวล่คำผข้คำหล่อศพเหลล่คำนคันี้นไมล่ไดข้ถถูกแกะออก แตล่วคำงอยถูล่เปป็นระเบบียบเหมออนกคับทบีที่พวกมคันเปป็นตอนทบีที่พวกมคันเคยหล่อ
พระศพของพระเยซถู ภคำพของผข้คำเหลล่คำนคันี้นทคคำใหข้ยอหร์นพอใจเพรคำะเมอที่อนคันี้นเขคำรถูข้แลข้ววล่คำไมล่มบีศคัตรถูคนใดมคำขโมยพระ
ศพขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเขคำไป เขคำเขข้คำใจในทคันทบีวล่คำกคำรอคัศจรรยร์อยล่คำงหนซที่งไดข้เกลิดขซนี้นแลข้ว

ขข้อ 6 และ 7: “ซทโมนเปโตรตามมาถขงภายหลทง แลด้วเขด้าไปในอตุโมงคห์เหก็นผด้าปฝ่านวางอยซูข่ และผด้าพทนพระ
เศทยรของพระองคห์ไมข่ไดด้วางอยซูข่กทบผด้าอพที่น แตข่พทบไวด้ตข่างหาก”



ยอหร์นมคำทบีที่อกุโมงคร์นคันี้นแลข้ว เขคำไดข้เหร็นกข้อนหลินนคันี้นถถูกกลลินี้งออกไปแลข้ว แตล่เขคำหยกุดอยถูล่ทบีที่ปคำกอกุโมงคร์เพอที่อ
มองเขข้คำไปขข้คำงใน เขคำไมล่ไดข้เขข้คำไป จคำกนคันี้นเปโตรกร็ตคำมเขคำมคำตลิดๆ-และผมไมล่คลิดวล่คำเขคำหยตุดทบีที่ปคำกอกุโมงคร์นคันี้นดข้วย
ซนี้คคำ มคันคงตรงกคับนลิสคัยของเขคำและลคักษณะทบีที่หกุนหคันพลคันแลล่นของเขคำทบีที่จะเขข้คำไปในอกุโมงคร์นคันี้นทคันทบี ควคำมรอดโดย
พระคกุณยล่อมเปลบีที่ยนแปลงจลิตใจ แตล่อคำรมณร์ขคันี้นพอนี้นฐคำนของคนๆหนซที่งไมล่ถถูกเปลบีที่ยนแปลงโดยพระคกุณ เปโตรเปป็น
คนทบีที่หกุนหคันพลคันแลล่นอยถูล่ตลอดในทคันี้งคคคำพถูดและกคำรกระทคคำ ผมนซกภคำพออกไดข้อยล่คำงงล่คำยดคำยวล่คำในควคำมตอที่นเตข้น
ของเขคำ เขคำไมล่ไดข้หยกุดจนกระทคัที่งเขคำอยถูล่ขข้คำงในอกุโมงคร์นคันี้นแลข้วและไดข้เหร็นผข้คำหล่อศพเหลล่คำนคันี้นกองอยถูล่ตรงนคันี้น

เหลล่คำผถูข้รถูข้ภคำษคำกรบีกบอกเรคำวล่คำมบีคคคำสองคคคำทบีที่แตกตล่คำงกคันทบีที่ถถูกใชข้ในขข้อพระคคคำตอนนบีนี้เพอที่อแสดงออกถซงการ
มองเหก็น ยอหร์นไดข้เหร็นแบบชทาเลพอง-กลล่คำวอบีกนคัยหนซที่ง เขคำไดข้ชคคำเลอองเขข้คำไปในอกุโมงคร์ และสลิที่งทบีที่เขคำเหร็นกร็ทคคำใหข้เขคำ
เชอที่อวล่คำกคำรอคัศจรรยร์อยล่คำงหนซที่งไดข้เกลิดขซนี้นแลข้ว แตล่เปโตรมองในฐานะคนดซู เขคำตรวจสอบสภคำพแวดลข้อม ตคันี้งใจ
ตรวจดถูทกุกสลิที่ง และจคำกนคันี้นเขคำเองกร็เชอที่อวล่คำมบีกคำรอคัศจรรยร์อยล่คำงหนซที่งเกลิดขซนี้นเชล่นกคัน กคำรชคคำเลอองดถูแบบไวๆทคคำใหข้
ยอหร์นพอใจแลข้ว แตล่เปโตรตข้องทคคำกคำรสคคำรวจตรวจตรคำบคำงอยล่คำงกล่อนทบีที่เขคำจะพอใจ ชคำยแตล่ละคนประพฤตลิตคัวใน
แบบทบีที่เปป็นลคักษณะเฉพคำะตคัวของเขคำเอง-ซซที่งนล่คำจะสอนเรคำวล่คำเรคำตข้องยอมเหร็นแกล่ควคำมหลคำกหลคำยอคันมคำกมคำยใน
ลคักษณะเฉพคำะตคัวของผถูข้เชอที่อแตล่ละคนทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วและยคคำเกรงพระเจข้คำวคันนบีนี้

สลิที่งทบีที่เปโตรและยอหร์นเหร็นคออหลคักฐคำนทบีที่ชคัดเจนของกคำรดคคำเนลินกคำรทบีที่เปป็นระเบบียบ ผข้คำปฝ่คำนเหลล่คำนคันี้นอยถูล่ใน
ทบีที่ของพวกมคัน ผข้คำพคันพระเศบียรทบีที่เคยพคันรอบพระเศบียรของพระเยซถูวคำงอยถูล่ตล่คำงหคำกอยล่คำงเปป็นระเบบียบ โดยแยก
จคำกผข้คำปฝ่คำนเหลล่คำนคันี้น ไมล่มบีรล่องรอยของควคำมเรล่งรบีบเลย แนล่นอนวล่คำพวกขโมยคงไมล่ยอมเสบียเวลคำหรออลคคำบคำกใน
กคำรมข้วนเกร็บผข้คำพคันพระเศบียรนคันี้นและวคำงมคันไวข้ในทบีที่แหล่งหนซที่ง และจคัดวคำงผข้คำปฝ่คำนเหลล่คำนคันี้นอยล่คำงเปป็นระเบบียบในอบีก
ทบีที่หนซที่งเปป็นแนล่ หคำกพระศพนคันี้นถถูกขโมยไป พวกขโมยกร็คงเอคำผข้คำเหลล่คำนคันี้นและทกุกอยล่คำงไปหมด

ขข้อ 8: “แลด้วสาวกคนนทนี้นททที่มาถขงอตุโมงคห์กข่อนกก็เขด้าไปดด้วย เขาไดด้เหก็นและเชพที่อ”
บคำงทบียอหร์นอคำจไดข้ยลินเปโตรรข้องอกุทคำนจคำกขข้คำงในอกุโมงคร์นคันี้น หรออบคำงทบีเปโตรอคำจเรบียกเขคำจคำกขข้คำงใน

อกุโมงคร์ ไมล่วล่คำจะอยล่คำงไร จคำกนคันี้นยอหร์นกร็เขข้คำไปในอกุโมงคร์ทบีที่ไมล่มบีพระศพนคันี้น ผมคลิดวล่คำยอหร์นตระหนคักถซงขข้อเทร็จจรลิง
เรอที่องกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำแลข้ว และคคคำกลล่คำวทบีที่วล่คำ “เขาไดด้เหก็นและเชพที่อ” กร็ประยกุกตร์ใชข้กคับ
กคำรตระหนคักรถูข้นคันี้นแทนทบีที่จะหมคำยถซงกคำรเชอที่อทบีที่นคคำไปสถูล่ควคำมรอด มคันไมล่ไดข้หมคำยควคำมวล่คำยอหร์นไมล่เคยกลคับใจเชอที่อ
เลยจนกระทคัที่งถซงตอนนบีนี้ เพรคำะแนล่นอนวล่คำเรคำรถูข้วล่คำเขคำเปป็นผถูข้เชอที่อทบีที่อกุทลิศตคัวคนหนซที่งและไดข้เดลินกคับพระเยซถูมคำตลอด
กคำรรคับใชข้บนโลกนบีนี้ของพระองคร์ สลิที่งทบีที่เขคำเชอที่อในทบีที่นบีนี้กร็คออวล่คำพระเยซถูทรงเปป็นขซนี้นจคำกตคำยแลข้ว และอคำจเปป็นไดข้วล่คำ
ยอหร์นคออผซูด้แรกทบีที่เขข้คำใจควคำมจรลิงทบีที่แสนมหคัศจรรยร์นบีนี้ เขคำไมล่ไดข้กคคำลคังเชอที่อไปสซูข่ความรอด แตล่เชอที่อเรอที่องการฟฟฟื้นคพน
พระชนมห์ฝฝ่ายรข่างกายของพระเยซซู

ขข้อ 9: “เพราะวข่าขณะนทนี้นเขายทงไมข่เขด้าใจขด้อพระคทมภทรห์ททที่วข่า พระองคห์จะตด้องฟฟฟื้นขขนี้นมาจากความตาย”
ภคำษคำกรบีกในทบีที่นบีนี้อล่คำนตรงตคัววล่คำ “เพรคำะพวกเขคำยคังไมล่รถูข้” ควคำมหมคำยกร็คออวล่คำ จนถซงเวลคำนบีนี้เปโตรและ

ยอหร์น เชล่นเดบียวกคับสคำวกคนออที่นๆทบีที่เหลออและเหลล่คำผถูข้ตลิดตคำมของพระเยซถู ยคังไมล่เขข้คำใจอยล่คำงถล่องแทข้ถซงควคำมหมคำย
ของถข้อยคคคำของพระเยซถูเมอที่อพระองคร์ทรงบอกพวกเขคำแลข้ววล่คำพระองคร์จะทรงเปป็นขซนี้นจคำกตคำย



ไมล่มบีบอกไวข้วล่คำ “ขด้อพระคทมภทรห์” ใดถถูกหมคำยถซงในทบีที่นบีนี้ ผมเชอที่อวล่คำมคันหมคำยถซงคคคำสอนของภคำคพคันธสคัญญคำ
เดลิม ทคันี้งในภคำพเลร็งและในเหตกุกคำรณร์ตล่คำงๆทบีที่เปป็นภคำพเลร็งในสมคัยภคำคพคันธสคัญญคำเดลิม ซซที่งชบีนี้มคำยคังพระเมษโปดกของ
พระเจข้คำ ผถูข้ทรงถถูกตบีและถถูกทคคำใหข้เปป็นขซนี้นจคำกตคำยแลข้ว มคันอคำจชบีนี้มคำยคังบทนทขกเรพที่องราวททนี้งหมดเกบีที่ยวกคับพระเมษ
โปดกผถูข้จะเสดร็จมคำนคันี้น ตคันี้งแตล่ปฐมกคำล 3:15 จนกระทคัที่งพระองคร์ไดข้เสดร็จมคำแลข้วในเวลคำทบีที่ครบกคคำหนด (กท. 4:4)

จงสคังเกตคคคำกลล่คำวทบีที่วล่คำ “ททที่วข่า พระองคห์จะตทองฟฟฟื้นขขนี้นมาจากความตาย” นบีที่จะตข้องถถูกเขข้คำใจตคำมตคัวอคักษร
มคันคออควคำมจคคำเปป็นของพระเจข้คำทบีที่พระเยซถูตข้องเปป็นขซนี้นจคำกตคำยเพอที่อทบีที่จะซอนี้อกคำรไถล่ของเรคำและทคคำพระรคำชกลิจทบีที่
พระบลิดคำไดข้ทรงสล่งพระองคร์ใหข้มคำกระทคคำจนสคคำเรร็จ พระองคห์ตด้องตาย-แตล่พระองคร์ตข้องฟฟฟื้นขขนี้นใหมข่เชล่นกคันเพอที่อทบีที่จะ
กลคำยเปป็นผถูข้รคับโทษแทนเรคำเพอที่อทบีที่เรคำจะไดข้รคับควคำมรอดจคำกบคำป

สคำวกเหลล่คำนคันี้นและคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่ตลิดตคำมพระเยซถูอคำจลอมถข้อยคคคำของพระองคร์ไปชคัที่วขณะเกบีที่ยวกคับกคำรฟฟฟื้น
คอนพระชนมร์ของพระองคร์ในวคันทบีที่สคำม แตล่เหลข่าศทตรซูของพระองคร์ไมล่ไดข้ลอม พวกปกุโรหลิตใหญล่และพวกฟคำรลิสบีมคำหคำปป
ลคำตและกลล่คำววล่คำ “วคันตล่อมคำ คออวคันถคัดจคำกวคันตระเตรบียม พวกปกุโรหลิตใหญล่และพวกฟคำรลิสบีพคำกคันไปหคำปปลคำต 
เรบียนวล่คำ “เจด้าคตุณขอรทบ ขด้าพเจด้าททนี้งหลายจทาไดด้วข่า คนลข่อลวงผซูด้นทนี้น เมพที่อเขายทงมทชทวริตอยซูข่ไดด้พซูดวข่า ‘ลข่วงไปสามวทน
แลด้วเราจะเปป็นขขนี้นมาใหมข่’ เหตกุฉะนคันี้น ขอไดข้มบีบคัญชคำสคัที่งเฝป้คำอกุโมงคร์ใหข้แขร็งแรงจนถซงวคันทบีที่สคำม เกลออกวล่คำสคำวกของ
เขคำจะมคำในตอนกลคำงคอน และลคักเอคำศพไป แลข้วจะประกคำศแกล่ประชคำชนวล่คำ เขคำเปป็นขซนี้นมคำจคำกควคำมตคำยแลข้ว 
และกคำรหลอกลวงครคันี้งนบีนี้จะรข้คำยแรงยลิที่งกวล่คำครคันี้งกล่อนอบีก” ปปลคำตจซงบอกเขคำวล่คำ “พวกทล่คำนจงเอคำยคำมไปเถลิด จงไป
เฝป้คำใหข้แขร็งแรงเทล่คำทบีที่ทล่คำนจะทคคำไดข้” เขาจขงไปททาอตุโมงคห์ใหด้มทที่นคง ประททบตราไวด้ททที่หริน และวางยามประจทาอยซูข่”
(มธ. 27:62-66) แตล่กคคำลคังพลทคันี้งหมดของซคำตคำนไมล่อคำจมบีชคัยตล่อแผนกคำรและแผนงคำนทบีที่ถถูกกคคำหนดไวข้ลล่วงหนข้คำ
แลข้วของพระเจข้คำผถูข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ไดข้ พระเยซถูทรงเปป็นขซนี้นในวคันทบีที่สคำมตคำมทบีที่ทรงสคัญญคำไวข้ และเพรคำะวล่คำพระองคห์
ทรงมบีชบีวลิตอยถูล่ เราจซงมบีชบีวลิต!

ขข้อ 10: “แลด้วสาวกททนี้งสองกก็กลทบไปยทงบด้านของตน”
อกุโมงคร์นคันี้นวล่คำงเปลล่คำ พระศพของพระเยซถูไมล่อยถูล่แลข้ว ผข้คำหล่อพระศพเหลล่คำนคันี้นอยถูล่ทบีที่นคัที่นเหมออนกคับทบีที่พวกมคัน

เคยหล่อพระศพของพระองคร์ แตล่พระศพขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำไดข้เปป็นขซนี้นแลข้ว เมอที่อเชอที่อเรอที่องนบีนี้แลข้ว เปโตรและยอหร์
นกร็ไมล่เหร็นเหตกุผลอคันใดทบีที่จะตข้องอยถูล่ตล่ออบีกตล่อไปทบีที่อกุโมงคร์อคันวล่คำงเปลล่คำนคันี้น ดคังนคันี้นพวกเขคำจซงกลคับไปยคังบข้คำนของตน 
โดยรถูข้วล่คำบคัดนบีนี้พระเยซถูไดข้ทรงกระทคคำสลิที่งทบีที่พระองคร์ทรงสคัญญคำไวข้แลข้ววล่คำจะกระทคคำจรลิงๆ

ขข้อ 11 และ 12: “แตข่ฝฝ่ายมารทยห์ยพนรด้องไหด้อยซูข่นอกอตุโมงคห์ ขณะททที่รด้องไหด้อยซูข่เธอกด้มลงมองดซูททที่อตุโมงคห์ และ
ไดด้เหก็นทซูตสวรรคห์สององคห์สวมเสพนี้อขาวนทที่งอยซูข่ ณ ททที่ซขที่งเขาวางพระศพพระเยซซู องคห์หนขที่งอยซูข่เบพนี้องพระเศทยร และ
องคห์หนขที่งอยซูข่เบพนี้องพระบาท”

ทคคำไมมคำรบียร์จซงยคังอยถูล่ทบีที่อกุโมงคร์นคันี้น? ทคคำไมนคำงถซงไมล่ไปในเมอที่อเปโตรและยอหร์นจคำกไปแลข้ว? พระคคคำขข้อนบีนี้ไมล่
บอกเรคำวล่คำทคคำไมนคำงถซงยคังอยถูล่ทบีที่นคัที่นตล่อเพบียงลคคำพคังหลคังจคำกทบีที่คนออที่นๆไปแลข้ว แตล่ผมเชอที่อวล่คำนคำงอยถูล่ใกลข้อกุโมงคร์นคันี้น
เพบียงเพราะวข่านางเปป็นผซูด้หญริงคนหนขที่ง ผถูข้หญลิงคออสลิที่งทรงสรข้คำงทบีที่พลิเศษของพระเจข้คำ พระองคร์ไดข้ทรงเนรมลิตสรข้คำง
แผล่นดลินโลกและสรรพสลิที่งทคันี้งปวงในแผล่นดลินโลก พระองคร์ไดข้ทรงสรข้คำงผถูข้ชคำยและใหข้เขคำตคันี้งชอที่อสคัตวร์ทกุกชนลิด แตล่ในสลิที่ง
ทรงสรข้คำงทคันี้งหมด อคำดคัมไมล่พบผถูข้ใดเลยทบีที่จะเปป็นคถูล่อกุปถคัมภร์ของเขคำ พระเจข้คำทรงเหร็นควคำมเปลล่คำเปลบีที่ยวของผถูข้ชคำย 



พระองคร์ทรงเหร็นวล่คำชบีวลิตของชคำยผถูข้นคันี้นไมล่สมบถูรณร์ครบถข้วน และพระองคร์ไดข้ทรงสรข้คำงผถูข้หญลิงเพอที่อทบีที่จะเปป็นเพอที่อน
คถูล่คลิดและคถูล่อกุปถคัมภร์ของเขคำ ผถูข้หญลิงมบีควคำมสคำมคำรถทบีที่มคำกกวล่คำผถูข้ชคำยในเรอที่องควคำมรคักและควคำมซคำบซซนี้งรถูข้คกุณ พระ
เยซถูไดข้ทรงขคับผบีเจร็ดตนออกจคำกมคำรบียร์ชคำวมคักดคำลคำ และนคำงซคำบซซนี้งและรคักพระองคร์มคำกเหลออเกลินจนนคำงลคังเลใจ
ทบีที่จะไปจคำกสถคำนทบีที่แหล่งสกุดทข้คำยทบีที่นคำงรถูข้วล่คำพระองคร์เคยอยถูล่ ถซงแมข้บคัดนบีนี้นคำงคลิดวล่คำใครบคำงคนไดข้ขโมยพระศพของ
พระองคร์ไปกร็ตคำม กคำรกระทคคำตล่คำงๆของนคำงแสดงออกถซงควคำมเปป็นผถูข้หญลิงตคำมแบบฉบคับ ขณะทบีที่เปโตรกคับยอหร์น
ประพฤตลิตคัวในแบบทบีที่สมกคับควคำมเปป็นผถูข้ชคำย

จงพลิจคำรณคำควคำมแตกตล่คำงแมข้กระทคัที่งในวคันนบีนี้ระหวล่คำงผถูข้ชคำยกคับผถูข้หญลิง เมอที่อคนทบีที่เรคำรคักถถูกหยล่อนลงไปใน
หลกุมศพ สล่วนใหญล่แลข้วพวกผถูข้ชคำยมคักเดลินไปจคำกสกุสคำน ขณะทบีที่ผถูข้เปป็นแมล่หรออภรรยคำมคักตข้องไดข้รคับควคำมชล่วยเหลออ
หรออถถูกพยกุงไป เนอที่องจคำกมคันเปป็นธรรมชคำตลิของผถูข้หญลิงทบีที่จะรคักอยล่คำงลซกซซนี้งมคำกกวล่คำผถูข้ชคำย เธอจซงเปป็นทตุกขห์อยล่คำง
ลซกลนี้คคำมคำกกวล่คำในควคำมเศรข้คำโศกเพรคำะกคำรสถูญเสบียผถูข้เปป็นทบีที่รคัก มคำรบียร์มบีควคำมปรคำรถนคำในใจของนคำงทบีที่ไมล่ยอมรคับ
กคำรเตลิมเตร็มและนคำงไมล่อคำจไปจคำกสถคำนทบีที่ๆเคยวคำงพระศพขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของนคำงไดข้ ขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำ
พระศพของพระองคร์ไมล่อยถูล่แลข้วไมล่ไดข้ทคคำใหข้นคำงพอใจ ทคันี้งๆทบีที่ขข้อเทร็จจรลิงมบีอยถูล่วล่คำอกุโมงคร์นคันี้นวล่คำงเปลล่คำและผข้คำหล่อพระ
ศพเหลล่คำนคันี้นวคำงอยถูล่ในทบีที่ของพวกมคันอยล่คำงเปป็นระเบบียบ นคำงกร็ไมล่พซงพอใจทบีที่วล่คำพระเยซถูทรงเปป็นขขนี้นจคำกตคำยแลข้ว
จรลิงๆ ในควคำมไมล่แนล่ใจของนคำง นคำงอยถูล่ตล่อขข้คำงอกุโมงคร์นคันี้น และเพรคำะเปป็นทกุกขร์ใจอยล่คำงหนคัก นางจขงรด้องไหด้

“ขณะททที่รด้องไหด้อยซูข่เธอกด้มลงมองดซูททที่อตุโมงคห์” มคันคงเปป็นเรอที่องยคำกทบีที่จะจลินตนคำกคำรวล่คำททาไมมคำรบียร์ถซงมอง
เขข้คำไปในอกุโมงคร์นคันี้น แนล่นอนวล่คำเปโตรและยอหร์นไดข้บอกนคำงแลข้ววล่คำพวกเขคำไดข้พบอะไรขข้คำงใน แนล่นอนวล่คำนคำงรถูข้วล่คำ
อกุโมงคร์นคันี้นวล่คำงเปลล่คำแลข้ว แตล่ใจของนคำงกร็ไมล่ยอมเชอที่องล่คำยๆ บคำงทบีเพรคำะควคำมหวคังทบีที่มบีหลงเหลอออยถูล่เพบียงเลร็กนข้อย 
บคำงทบีเพรคำะนคำงไมล่รถูข้วล่คำจะทคคำอะไรอยล่คำงออที่นอบีก นคำงจซงกข้มลงและมองเขข้คำไปขข้คำงในอกุโมงคร์วล่คำงเปลล่คำทบีที่เปปิดอยถูล่นคันี้น-
และนคำงไดข้เหร็นภคำพอคันแสนมหคัศจรรยร์!

นคำงไดข้เหร็น “ทซูตสวรรคห์สององคห์สวมเสพนี้อขาวนทที่งอยซูข่ ณ ททที่ซขที่งเขาวางพระศพพระเยซซู องคห์หนขที่งอยซูข่เบพนี้อง
พระเศทยร และองคห์หนขที่งอยซูข่เบพนี้องพระบาท” เหร็นไดข้ชคัดวล่คำผถูข้มคำจคำกสวรรคร์เหลล่คำนบีนี้ไดข้มคำและจคำกไปแลข้ว และจคำก
นคันี้นกร็กลคับมคำอบีก-ในแบบทบีที่ไมล่ปรคำกฏแกล่ตคำ เหนออธรรมชคำตลิ และอธลิบคำยไมล่ไดข้ (เทล่คำทบีที่สมองมนกุษยร์จะเขข้คำใจไดข้) เป
โตรและยอหร์นไมล่ไดข้เหร็นพวกเขคำตอนทบีที่เขาททนี้งสองเขข้คำไปในอกุโมงคร์นคันี้น แตล่เมอที่อมคำรบียร์มองเขข้คำไปขข้คำงในหลคังจคำกทบีที่
สคำวกสองคนนคันี้นไปแลข้ว นคำงกร็ไมล่เพบียงเหก็นทถูตสวรรคร์เหลล่คำนคันี้นเทล่คำนคันี้น นคำงไดข้พซูดคตุยกคับพวกเขคำดข้วย

ทถูตสวรรคร์เหลล่คำนบีนี้แตล่งกคำย “ในชตุดขาว” ซซที่งเปป็นสคัญลคักษณร์แหล่งควคำมบรลิสกุทธลิธิ์ ควคำมสมบถูรณร์แบบ ควคำม
ไรข้บคำป ปลอดจคำกควคำมเปป็นมลทลินและครคำบเลอะทคันี้งปวง สบีขคำวเปป็นสบีของเสอนี้อผข้คำของพระครลิสตร์ตอนทบีที่พระองคร์
ทรงจคคำแลงพระกคำย (มธ. 17:2) และชกุดขคำวจะถถูกสวมใสล่โดยบรรดคำผถูข้ทบีที่ถถูกไถล่แลข้วในสงล่คำรคำศบี (วว. 3:4; 7:9; 
19:7,8) 

เรคำควรสคังเกตตทาแหนข่งของทถูตสวรรคร์สององคร์นบีนี้ในอกุโมงคร์นคันี้น: องคร์หนซที่งนคัที่งอยถูล่ทบีที่พระเศบียร และอบีกองคร์ทบีที่
พระบคำทของจกุดทบีที่พระเยซถูเคยนอนอยถูล่ ผมเชอที่อวล่คำพระเจข้คำทรงวคำงพวกเขคำแบบนบีนี้เพอที่ออคำรคักขคำพระกคำยของพระ
เมษโปดกขณะทบีที่พระองคร์ทรงนอนอยถูล่ในอกุโมงคร์นคันี้น ในเพลงสดกุดบี 91:11 เรคำอล่คำนวล่คำ “เพรคำะพระองคร์จะรคับสคัที่ง
เหลล่คำทถูตสวรรคร์ของพระองคร์ในเรอที่องทล่คำน...”



พวกทถูตสวรรคร์ไมล่ไดข้ถถูกใหข้กคคำเนลิด พวกเขคำเปป็นสริที่งทรงสรด้างของพระเจข้คำ พวกเขคำเปป็นผถูข้รคับใชข้ของพระเจข้คำ
ผถูข้ปรนนลิบคัตลิใหข้แกล่คนเหลล่คำนคันี้นทบีที่รคับควคำมรอดเปป็นมรดก (ฮบ. 1:14) พวกเขคำปรคำกฏตคัวแบบฉคับพลคัน อยล่คำงเหนออ
ธรรมชคำตลิ ตคำมทบีที่พระเจข้คำทรงมอบหมคำยภคำรกลิจแกล่พวกเขคำ ไมล่วล่คำผถูข้เชอที่อคนหนซที่งเดลินไปทบีที่ไหนกร็ตคำม เหลล่คำทถูต
สวรรคร์กร็รล่วมเดลินไปดข้วย เรคำมองไมข่เหก็นพวกเขคำ แตล่เรคำรถูข้วล่คำพวกเขคำอยถูล่ดข้วยกคับเรคำเพรคำะวล่คำพระวจนะของ
พระเจข้คำประกคำศเชล่นนคันี้น: “ทถูตสวรรคร์ของพระเยโฮวคำหร์ไดข้ตคันี้งคล่คำยลข้อมบรรดคำผถูข้ทบีที่เกรงกลคัวพระองคร์ และชล่วยเขคำ
ทคันี้งหลคำยใหข้รอด” (เพลงสดกุดบี 34:7)

ทถูตสวรรคร์องคร์หนซที่งประกคำศแกล่มคำรบียร์หญลิงพรหมจคำรบีผถูข้นคันี้นวล่คำเธอจะเปป็นมคำรดคำของพระบกุตรองคร์เดบียว
ของพระเจข้คำ (ลถูกคำ 1:26-38) เหลล่คำทถูตสวรรคร์ประกคำศเรอที่องกคำรประสถูตลิของพระเยซถู (ลถูกคำ 2:8-14) เหลล่คำทถูต
สวรรคร์ปรนนลิบคัตลิพระองคร์เมอที่อพระองคร์ทรงเผชลิญหนข้คำกคับพญคำมคำรตคัวจรลิงบนภถูเขคำแหล่งกคำรทดลอง (มธ. 4:11) 
ทถูตสวรรคร์องคร์หนซที่งมคำเพอที่อชถูกคคำลคังพระองคร์เมอที่อพระองคร์ทรงอธลิษฐคำนอยถูล่ในสวนเกทเสมนบี (ลถูกคำ 22:43) และใน
บททบีที่เรคำกคคำลคังศซกษคำอยถูล่นบีนี้ เหลล่คำทถูตสวรรคร์กร็ประกคำศการฟฟฟื้นคพนพระชนมห์ของพระองคห์

ขข้อ 13: “ทซูตททนี้งสองพซูดกทบมารทยห์วข่า “หญริงเออ๋ย รด้องไหด้ททาไม” เธอตอบทซูตททนี้งสองวข่า “เพราะเขาเอา
องคห์พระผซูด้เปป็นเจด้าของขด้าพเจด้าไปเสทยแลด้ว และขด้าพเจด้าไมข่ทราบวข่าเขาเอาพระองคห์ไปไวด้ททที่ไหน”

ทถูตสวรรคร์เหลล่คำนบีนี้พถูดอยล่คำงอล่อนโยนกคับมคำรบียร์-พวกเขคำรถูข้วล่คำทคคำไมนคำงถซงรข้องไหข้ แตล่พวกเขคำถคำมคคคำถคำมนบีนี้
เพอที่อกระตกุข้นควคำมคลิดของนคำงและทคคำใหข้นคำงคลิดอยล่คำงจรลิงจคัง พวกเขคำอยคำกใหข้นคำงตอบเพอที่อตคัวนคำงเองวล่คำนคำงมบีเหตตุ
ผลจรลิงๆไหมทบีที่ตข้องรข้องไหข้ พระเยซถูทรงประกคำศไปแลข้วอยล่คำงชคัดเจนวล่คำพระองคร์จะทรงเปป็นขซนี้นในวคันทบีที่สคำม และ
เมอที่อพบวล่คำอกุโมงคร์นคันี้นวล่คำงเปลล่คำมคำรบียร์จซงนล่คำจะตระหนคักวล่คำเกลิดอะไรขซนี้นแลข้วและนคำงจซงนล่คำจะชอที่นชมยลินดบีแทนทบีที่จะ
รที่คคำไหข้ แตล่นคำงคลิดออกไดข้อยล่คำงเดบียวเทล่คำนคันี้น: พระศพขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของนคำงหคำยไปจคำกอกุโมงคร์ฝฝังศพของ
พระองคร์แลข้ว และนคำงไมล่รถูข้เลยวล่คำพระศพนคันี้นถถูกเอคำไปไวข้ทบีที่ไหนแลข้ว นคัยสคคำคคัญฝฝ่คำยวลิญญคำณของอกุโมงคร์ทบีที่วล่คำงเปลล่คำ
นคันี้นไมล่ไดข้ฝฝ่คำเขข้คำไปถซงควคำมคลิดทบีที่วข้คำวกุล่นของนคำง นคำงกคคำลคังคลิดในแงล่ของสลิที่งทบีที่เปป็นธรรมชคำตลิเทล่คำนคันี้น นคำงรถูข้วล่คำองคร์พระ
ผถูข้เปป็นเจข้คำไดข้สลินี้นพระชนมร์แลข้วเมอที่อพระองคร์ทรงถถูกนคคำลงมคำจคำกกคำงเขน นคำงรถูข้วล่คำพระองคร์ทรงถถูกจคัดเตรบียมสคคำหรคับ
กคำรฝฝังและถถูกวคำงในอกุโมงคร์นบีนี้แลข้ว และบคัดนบีนี้นคำงกร็มคำแลข้วพรข้อมกคับเครอที่องหอมตล่คำงๆเพอที่อทบีที่จะชโลมพระศพของ
พระองคร์ (มคำระโก 16:1) เพบียงเพอที่อทบีที่จะพบวล่คำพระองคร์ไมล่อยถูล่เสบียแลข้ว! นคำงตอบทถูตสวรรคร์เหลล่คำนคันี้นดข้วยถข้อยคคคำทบีที่
แทบจะเหมออนกคับทบีที่นคำงใชข้ในกคำรพถูดกคับเปโตรและยอหร์นเลย:

“เขาเอาองคห์พระผซูด้เปป็นเจด้าของขด้าพเจด้าไปเสทยแลด้ว และขด้าพเจด้าไมข่ทราบวข่าเขาเอาพระองคห์ไปไวด้
ททที่ไหน!” นคำงกลล่คำวแกล่เปโตรกคับยอหร์นไปกล่อนหนข้คำนบีนี้วล่คำ “องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ” และในทบีที่นบีนี้นคำงกลล่คำววล่คำ “องคร์พระผถูข้
เปป็นเจข้คำของขทาพเจทา” แตล่ในทคันี้งสองกรณบีนคันี้นนคำงกลล่คำววล่คำ “พวกเขาเอคำพระศพของพระองคร์ไปแลข้ว” และนคำง
ไมล่รถูข้เลยวล่คำนคำงกคคำลคังพถูดถซงผถูข้ใด นคำงไมล่รถูข้วล่คำ “พวกเขา” ทบีที่วล่คำนบีนี้หมคำยถซงใคร

ขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำมคำรบียร์ไมล่ไดข้ตกใจเลยเพรคำะทถูตสวรรคร์เหลล่คำนคันี้นกร็บล่งบอกถซงควคำมโศกเศรข้คำอคันมคำกมคำย
ของนคำง นคำงไมล่ไดข้แสดงอคำกคำรประหลคำดใจเลยเมอที่อเหร็นพวกเขคำถซงแมข้นคำงดถูออกอยล่คำงแนล่นอนวล่คำพวกเขคำเปป็นผถูข้
ทบีที่มคำจคำกสวรรคร์ พวกเขคำไมล่ไดข้ทคคำใหข้นคำงคลิดเรอที่องออที่น นคำงไมล่ไดข้กลคัวพวกเขคำ นคำงคลิดไดข้แตล่ในแงล่ของเกลิดอะไรขซนี้นกคับ
พระศพขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของนคำง



ขข้อ 14: “เมพที่อมารทยห์พซูดอยข่างนทนี้นแลด้ว กก็หทนกลทบมาและเหก็นพระเยซซูประททบยพนอยซูข่ แตข่ไมข่ทราบวข่าเปป็น
องคห์พระเยซซู”

มคำรบียร์พะวงเกบีที่ยวกคับพระศพของพระเยซถูมคำกเหลออเกลินจนนคำงหคันหลคังใหข้แกล่ทถูตสวรรคร์สององคร์นคันี้นผถูข้ซซที่ง
นคำงกคคำลคังยอนอยถูล่ตล่อหนข้คำพวกเขคำ แมข้แตล่เหลล่คำทถูตสวรรคร์กร็ไมล่ไดข้ทคคำใหข้นคำงชอที่นชอบหรออสนใจเปป็นพลิเศษเลย

“กก็หทนกลทบมาและเหก็นพระเยซซูประททบยพนอยซูข่” ควคำมทกุล่มเทขนคำดนคันี้นเชล่นของมคำรบียร์ไมล่เคยถถูกมองขข้คำม
โดยพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำเลย พระองคร์ทรงปรคำกฏแกล่นคำงกล่อน พระองคร์ทรงสนทนคำกคับนคำงกล่อน ควคำมรคักของนคำงทบีที่
มบีตล่อพระองคร์ไดข้ทคคำใหข้นคำงอยถูล่ตล่อขข้คำงอกุโมงคร์ฝฝังศพนคันี้นหลคังจคำกทบีที่เปโตรกคับยอหร์นไปแลข้ว และควคำมรคักนคันี้นกร็ไดข้รคับ
บคคำเหนร็จ นคำงเปป็นผถูข้แรกทบีที่ไดข้เหร็นพระครลิสตร์ผถูข้ทรงฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ นคำงเปป็นผถูข้แรกทบีที่ไดข้ยลินพระองคร์ตรคัส

แตล่นคำง “ไมข่ทราบวข่าเปป็นองคห์พระเยซซู” มบีผถูข้เสนอแนะวล่คำมคำรบียร์จคคำไมล่ไดข้วล่คำนคัที่นคออพระเยซถูเพรคำะวล่คำดวงตคำ
ของนคำงเตร็มไปดข้วยนนี้คคำตคำ-แตล่ผมไมล่เหร็นดข้วย หคำกนคัที่นเปป็นควคำมจรลิง นคำงกร็คงดถูไมล่ออกวล่คำนคัที่นคออเหลล่คำทถูตสวรรคร์ใน
อกุโมงคร์นคันี้น ผมเชอที่อวล่คำนคำงดถูไมล่ออกวล่คำนคัที่นคออพระเยซถูเพรคำะวล่คำดวงตคำของนคำง “ถซูกบทงไวด้” ผมเชอที่อวล่คำพระเจข้คำทรง
ขคัดขวคำงไมล่ใหข้นคำงจคคำพระเยซถูไดข้ในขณะนคันี้น เมอที่อพระเยซถูทรงเดลินรล่วมไปกคับสคำวกสองคนนคันี้นขณะทบีที่พวกเขคำเดลิน
ทคำงไปหมถูล่บข้คำนเอมมคำอถูสภคำยหลคังในวคันเดบียวกคันนคันี้น พวกเขคำกร็จคคำพระองคร์ไมล่ไดข้เพรคำะวล่คำ “ตาเขาฟางไปและจคคำ
พระองคร์ไมล่ไดข้” (ลถูกคำ 24:16)

ผมเชอที่อวล่คำพระกคำยของพระเยซถูในตอนทบีที่มคำรบียร์เหร็นพระองคร์ครคันี้งแรกนคันี้นแตกตล่คำงจคำกพระกคำยทบีที่ไดข้ถถูกวคำง
ในอกุโมงคร์นคันี้น แตกตล่คำงจคำกพระกคำยทบีที่พระองคร์ทรงกลคับมคำเมอที่อพวกสคำวกซบทบีที่พระบคำทของพระองคร์และจคับ
พระองคร์ไวข้ ในขณะนคันี้น พระองคร์เพลิที่งออกมคำจคำกอกุโมงคร์ฝฝังศพ พระองคร์ยคังไมล่ไดข้เสดร็จขซนี้นไปหคำพระบลิดคำในสวรรคร์-
และมคำรบียร์กคคำลคังแสวงหคำพระศพขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของนคำงแบบทบีที่พระศพนคันี้นเคยเปป็นตอนทบีที่พระองคร์ทรงถถูก
วคำงในอกุโมงคร์นคันี้น แตล่เรคำจะตข้องรถูข้จคักพระองคร์ไมล่ใชล่ตคำมอยล่คำงเนอนี้อหนคังอบีกตล่อไปแลข้ว (2 คร. 5:16) ตคันี้งแตล่กคำรฟฟฟื้นคอน
พระชนมร์ของพระองคร์เรคำจะตข้องรถูข้จคักพระองคร์ในฐคำนะประมกุขของสลิที่งทรงสรข้คำงใหมล่นคัที่นคออครลิสตจคักรพคันธสคัญญคำ
ใหมล่ มคันคงจะเปป็นเรอที่องเลร็กจรลิงๆสคคำหรคับพระเยซถู พระผถูข้เนรมลิตสรข้คำงฟป้คำสวรรคร์และแผล่นดลินโลกและสลิที่งสคำรพคัดทบีที่
อยถูล่ในนคันี้น ทบีที่จะมบีรถูปลคักษณร์ทบีที่มคำรบียร์จะจคคำพระองคร์ไมล่ไดข้ มคันคงเปป็นเรอที่องงล่คำยพอๆกคันสคคำหรคับพระองคร์ทบีที่จะทคคำใหข้
ดวงตคำของนคำงไมล่สคำมคำรถแยกแยะตคัวตนทบีที่แทข้จรลิงของพระองคร์ไดข้

ขข้อ 15: “พระเยซซูตรทสถามเธอวข่า “หญริงเออ๋ย รด้องไหด้ททาไม เจด้าตามหาผซูด้ใด” มารทยห์สทาคทญวข่าพระองคห์
เปป็นคนททาสวนจขงตอบพระองคห์วข่า “นายเจด้าขด้า ถด้าทข่านไดด้เอาพระองคห์ไป ขอบอกใหด้ดริฉทนรซูด้วข่าเอาพระองคห์ไปไวด้
ททที่ไหน และดริฉทนจะรทบพระองคห์ไป”

“รด้องไหด้ททาไม เจด้าตามหาผซูด้ใด” พระเยซถูตรคัสอยล่คำงอล่อนโยนมคำกๆกคับมคำรบียร์-และกระนคันี้นในถข้อยคคคำของ
พระองคร์เรคำกร็หมคำยเหตกุกคำรตคคำหนลิแบบนกุล่มนวล พระองคร์ทรงทรคำบวล่คำทคคำไมนคำงถซงกคคำลคังรข้องไหข้ พระองคร์ทรง
ทรคำบวล่คำนคำงแสวงหคำผถูข้ใด แตล่พระองคร์ทรงถคำมคคคำถคำมเหลล่คำนบีนี้กคับนคำงเพอที่อทบีที่จะดซงดถูดควคำมสนใจของนคำง ตอนนคันี้น
นคำงคลิดถซงเรอที่องออที่นไมล่ออกเลยนอกจคำกขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำนคำงไมล่พบพระศพของพระองคร์ผถูข้ทบีที่นคำงรคักมคำกเหลออเกลิน 
และพระเยซถูไมล่สคำมคำรถสอที่อสคำรขข้อควคำมทบีที่มบีชบีวลิตกคับนคำงไดข้จนกวล่คำพระองคร์ทคคำใหข้นคำงหยกุดและคลิด ในกคำรถคำม
คคคำถคำมนคำง พระองคร์กคคำลคังเตออนควคำมจคคำนคำงอยล่คำงนกุล่มนวลวล่คำพระองคร์ไดข้ตรคัสแลข้วอยล่คำงชคัดเจนวล่คำพระองคร์จะทรง



สละวคำงชบีวลิตของพระองคร์และวล่คำพระองคร์จะเอคำชบีวลิตนคันี้นคอนมคำอบีก-แตล่นคำงกร็ลอมเสบียแลข้ว หรออไมล่นคำงกร็ไมล่เขข้คำใจ
ควคำมหมคำยของสลิที่งทบีที่พระองคร์ตรคัสไปแลข้ว ควคำมคลิดของนคำงยคังจดจล่ออยถูล่กคับกคำรหคำพระศพทบีที่หคำยไปขององคร์พระผถูข้
เปป็นเจข้คำของนคำงใหข้เจอ

“นายเจด้าขด้า ถด้าทข่านไดด้เอาพระองคห์ไป ขอบอกใหด้ดริฉทนรซูด้วข่าเอาพระองคห์ไปไวด้ททที่ไหน และดริฉทนจะรทบ
พระองคห์ไป!” สคำมครคันี้งในทบีที่นบีนี้มคำรบียร์เรบียกพระเยซถูวล่คำ “พระองคร์” โดยไมล่ลคคำบคำกทบีที่จะบอกชคำยผถูข้นบีนี้ (ผถูข้ซซที่งนคำงคลิดวล่คำ
เปป็นคนสวน) เลยถซงชอที่อของพระองคร์ผถูข้ทบีที่นคำงแสวงหคำ เหร็นไดข้ชคัดวล่คำนคำงคลิดวล่คำทกุกคนในทคัที่วทคันี้งแถบชนบทนคันี้นรถูข้วล่คำ
นคำงแสวงหคำผถูข้ใด

เรคำอคำจสคังเกตเหร็นเชล่นกคันวล่คำมคำรบียร์ไมล่ไดข้พลิจคำรณคำวล่คำนคำง ซซที่งเปป็นหญลิงคนหนซที่ง คงจะไมล่สคำมคำรถยกศพของ
ชคำยคนหนซที่งและเคลอที่อนยข้คำยมคันไปทบีที่ใดไดข้! นคำงหมกมกุล่นอยถูล่กคับควคำมคลิดหนซที่งเดบียวของนคำงมคำกเหลออเกลินจนนคำง
กลข้คำกลล่คำววล่คำ “ขอบอกใหข้ดลิฉคันรถูข้วล่คำเอคำพระองคร์ไปไวข้ทบีที่ไหน และดริฉทนจะรทบพระองคห์ไป!”

ขข้อ 16: “พระเยซซูตรทสกทบเธอวข่า “มารทยห์เออ๋ย” มารทยห์จขงหทนมาและทซูลพระองคห์วข่า “รทบโบนท” ซขที่งแปลวข่า 
อาจารยห์”

เมอที่อพระเยซถูตรคัสกคับมคำรบียร์ในขข้อทบีที่แลข้ว พระองคร์ทรงเรบียกนคำงวล่คำ “หญลิงเออ๋ย” ครคำวนบีนี้พระองคร์ทรงเรบียก
ชพที่อของนคำง เมอที่อพระองคร์ทรงเรบียกนคำงวล่คำ “หญลิงเออ๋ย” พระองคร์กร็ทรงพถูดในฐคำนะพระเจด้า แตล่เมอที่อพระองคร์ตรคัสวล่คำ
“มารทยห์เออ๋ย” พระองคร์กร็กคคำลคังพถูดในฐคำนะพระผถูข้ไถล่และพระผถูข้ชล่วยใหข้รอดของนคำง

ในยอหร์น 10:4 และ 27 เรคำอล่คำนวล่คำ “เมอที่อทล่คำนตข้อนแกะของทล่คำนออกไปแลข้วกร็เดลินนคคำหนข้คำ และแกะ
กร็ตคำมทล่คำนไปเพราะรซูด้จทกเสทยงของทข่าน...แกะของเรคำยล่อมฟฝังเสบียงของเรคำ และเรารซูด้จทกแกะเหลข่านทนี้น และแกะนคันี้น
ตคำมเรคำ” พระเยซถูทรงเรบียกมคำรบียร์วล่คำ “หญลิงเออ๋ย” เพอที่อทคคำใหข้นคำงรถูข้วล่คำพระองคร์ทรงเปป็นพระเจข้คำ-ไดข้รคับกคำรยกชถู
เหนออสลิที่งทรงสรข้คำงทคันี้งปวงและควคำมสคัมพคันธร์แบบมนกุษยร์ทกุกอยล่คำง แตล่พระองคร์ทรงเรบียกนคำงวล่คำ “มคำรบียร์เออ๋ย” ใน
ฐคำนะเปป็นคนหนซที่งของพระองคร์เองผถูข้ซซที่งพระองคร์ทรงรคัก พระเจข้คำตรคัสแกล่โมเสสวล่คำ “เรารซูด้จทกเจด้าตามชพที่อของเจด้า 
และเจข้คำกร็ไดข้รคับควคำมกรกุณคำในสคำยตคำของเรคำดข้วย” (อพย. 33:12 วรรคทข้คำย)

“บคัดนบีนี้ พระเยโฮวคำหร์ผถูข้ไดข้สรข้คำงทล่คำน โอ ยคำโคบ พระองคร์ผถูข้ไดข้ทรงปฝัฟื้นทล่คำน โอ อลิสรคำเอล ตรคัสดคังนบีนี้วล่คำ 
“อยล่คำกลคัวเลย เพราะเราไดด้ไถข่เจด้าแลด้ว เราไดด้เรทยกเจด้าตามชพที่อ เจด้าเปป็นของเรา” (อสย. 43:1)

“มารทยห์จขงหทนมาและทซูลพระองคห์วข่า “รทบโบนท” ซขที่งแปลวข่า อาจารยห์” ใชล่แลข้วครคับ พระผถูข้เลบีนี้ยงไมล่เพบียง
ทรงรถูข้จคักแกะของพระองคร์ดข้วยชอที่อเทล่คำนคันี้น แตล่แกะกร็รถูข้จคักเสบียงของพระผถูข้เลบีนี้ยงเชล่นกคัน มคำรบียร์ตอบสนองตล่อเสบียงของ
พระเยซถู: ทคันทบีทบีที่พระองคร์ตรคัส นคำงกร็รข้องออกมคำวล่คำ “พระอาจารยห์!” กคำรกลคับใจใหมล่ทบีที่แทข้จรลิงไมล่ใชล่กคำร “หคันกลคับ
มคำ” เพรคำะวล่คำกคำรหคันกลทบมาคออกคำรหคันหนข้คำไปในทลิศทคำงเดลิม กคำรกลคับใจใหมล่ทบีที่แทข้จรลิงคออกคำร “เปลบีที่ยนควคำมคลิด
อยล่คำงสลินี้นเชลิง” คนบคำปยล่อมตคำยไปแลข้วในกคำรละเมลิดทคันี้งหลคำยและบคำป กคำรบคังเกลิดใหมล่คออกคำรหคันมคำสถูล่ชบีวลิต มาสซูข่
พระเยซซู คออหคันไปเสบียจคำกโลก เนอนี้อหนคัง และพญคำมคำร มคำรบียร์เปลทที่ยนความคริดอยข่างสรินี้นเชริง กล่อนหนข้คำนคันี้นนคำงกคคำลคัง
มองตรงไปสถูล่สถคำนทบีที่แหล่งควคำมตคำย แตล่เมอที่อพระเยซถูทรงเรบียกนคำง นคำงกร็หคันมคำหคำพระองคร์และเรบียกพระองคร์วล่คำ 
“พระอคำจคำรยร์”



ขข้อ 17: “พระเยซซูตรทสกทบเธอวข่า “อยข่าแตะตด้องเรา เพราะเรายทงมริไดด้ขขนี้นไปหาพระบริดาของเรา แตข่จงไป
หาพวกพทที่นด้องของเรา และบอกเขาวข่า เราจะขขนี้นไปหาพระบริดาของเราและพระบริดาของทข่านททนี้งหลาย และไป
หาพระเจด้าของเราและพระเจด้าของทข่านททนี้งหลาย”

คคคำประกคำศในขข้อพระคคคำนบีนี้จะไมล่มบีวคันถถูกเขข้คำใจอยล่คำงถล่องแทข้จนกวล่คำเรคำเหร็นพระเยซถูในชคันี้นเรบียนพระคคัมภบีรร์
ในสวรรคร์และพระองคร์ทรงอธลิบคำยแกล่เรคำวล่คำพระองคร์ทรงหมคำยควคำมวล่คำอะไรกคันแนล่เมอที่อพระองคร์ตรคัสวล่คำ “อยข่า
แตะตด้องเรา” แนล่นอนวล่คำพระองคร์ไมล่ไดข้ตรคัสเชล่นนคันี้นเพรคำะวล่คำมคันจะเปป็นบคำปหรออเปป็นสลิที่งผลิดสคคำหรคับมคำรบียร์ทบีที่จะแตะ
ตข้องพระกคำยทบีที่เปป็นขซนี้นแลข้วของพระองคร์ เพรคำะวล่คำหลคังจคำกนคันี้นไมล่นคำนพระองคร์กร็ทรงยอมใหข้ผถูข้หญลิงคนออที่นๆทบีที่ไดข้อยถูล่
ทบีที่อกุโมงคร์นคันี้นแตะตข้องพระองคร์ไดข้: “ขณะทบีที่หญลิงเหลล่คำนคันี้นไปบอกสคำวกของพระองคร์ ดถูเถลิด พระเยซถูไดข้เสดร็จพบเขคำ
และตรคัสวล่คำ “จงจคคำเรลิญเถลิด” หญริงเหลข่านทนี้นกก็มากอดพระบาทของพระองคห์ และนมทสการพระองคห์” (มธ. 28:9)  
ผล่คำนไปแคล่สคัปดคำหร์เดบียวหลคังจคำกทบีที่พระองคร์ตรคัสแกล่มคำรบียร์วล่คำ “อยข่าแตะตข้องเรคำ” และพระองคร์ตรคัสแกล่โธมคัสวล่คำ
 “จงยอที่นนลินี้วมคำทบีที่นบีที่และดถูมออของเรคำ จงยอที่นมออออกคลคคำทบีที่สบีขข้คำงของเรคำ อยล่คำขคำดควคำมเชอที่อเลย แตล่จงเชอที่อเถลิด”
(ยอหร์น 20:27) ดคังนคันี้นมคันคงไมล่ใชล่เรอที่องทบีที่ผริดอยล่คำงแนล่นอนสคคำหรคับมคำรบียร์ทบีที่จะแตะตข้องพระองคร์

ตคำมทบีที่ Liddell and Scott’s Lexicon กลล่คำวไวข้ คคคำกรบีกในทบีที่นบีนี้ทบีที่แปลเปป็น “แตะตด้อง” มบีควคำมหมคำยวล่คำ
“ยซดไวข้แนล่น เกคำะไมล่ปลล่อย รคันี้งไวข้ ฉกุดไวข้ หรออฉวยไวข้” และนคัที่นคออสลิที่งทบีที่พระเยซถูไมล่สคำมคำรถอนกุญคำตใหข้มคำรบียร์กระทคคำ
ไดข้ในขณะนคันี้น

“เพราะเรายทงมริไดด้ขขนี้นไปหาพระบริดาของเรา” ไมล่ตข้องสงสคัยเลยวล่คำเมอที่อมคำรบียร์จคคำพระเยซถูไดข้นคำงกร็ซบลง
แทบพระบคำทของพระองคร์และดข้วยควคำมชอที่นชมยลินดบีนคำงกร็กคคำลคังจะสวมกอดพระองคร์ ในกคำรเทลิดทถูนและกคำร
นมคัสกคำรนคำงคงจะจถูบพระบคำทของพระเยซถูไปแลข้วเหมออนกคับหญลิงผถูข้นคันี้นไดข้กระทคคำในลถูกคำ 7:36-50 แตล่พระเยซถู
ทรงทรคำบวล่คำมคำรบียร์กคคำลคังจะทคคำอะไร และพระองคร์ทรงหข้คำมนคำงไมล่ใหข้แตะตข้องพระองคร์เพราะวข่าพระองคห์ยทงไมข่ไดด้
เสดก็จขขนี้นไปหาพระบริดาในสวรรคห์

ในวคันนคันี้นทบีที่มคำรบียร์ไดข้รคับคคคำบคัญชคำวล่คำ “อยล่คำแตะตข้องเรคำ” มหคำปกุโรหลิตของพระเจข้คำกร็โบกฟฝ่อนขข้คำวทบีที่เปป็นผล
แรกตล่อพระพคักตรร์พระเยโฮวคำหร์ขณะทบีที่พระองคร์ (พระองคห์เองผถูข้ทรงเปป็นผลแรกจคำกพวกคนตคำย) จะทรงทคคำใหข้
ภคำพเลร็งนบีนี้สคคำเรร็จจรลิงในกคำรนคคำเสนอพระองคร์เองตล่อพระพคักตรร์พระเยโฮวคำหร์พระเจข้คำ “แตล่บคัดนบีนี้พระครลิสตร์ทรงเปป็น
ขซนี้นมคำจคำกควคำมตคำยแลข้ว และทรงเปป็นผลแรกในพวกคนทคันี้งหลคำยทบีที่ไดข้ลล่วงหลคับไปแลข้วนคันี้น” (1 คร. 15:20) พระ
เยซถูทรงเปป็นผลแรก และพระองคร์ไดข้เสดร็จมคำเพอที่อทคคำใหข้ภคำพเลร็งทกุกอยล่คำงในสมคัยพคันธสคัญญคำเดลิมสคคำเรร็จจรลิง:

“พระเยโฮวคำหร์ตรคัสกคับโมเสสวล่คำ “จงกลล่คำวแกล่คนอลิสรคำเอลวล่คำ เมอที่อเจข้คำมคำถซงแผล่นดลินซซที่งเรคำใหข้เจข้คำ และ
เกบีที่ยวพอชผลของแผล่นดลินนคันี้น เจข้คำจงเอคำฟฝ่อนขข้คำวทบีที่เกบีที่ยวในรกุล่นแรกนคคำไปใหข้ปกุโรหลิต และปกุโรหลิตจะนคคำฟฝ่อนขข้คำวนคันี้น 
แกวล่งไปแกวล่งมคำถวคำยตล่อพระพคักตรร์พระเยโฮวคำหร์ เพอที่อเจข้คำจะเปป็นทบีที่โปรดปรคำน รกุล่งขซนี้นหลคังวคันสะบคำโตปกุโรหลิตจะ
แกวล่งถวคำย” (ลนต. 23:9-11)

มคัทธลิว มคำระโก และลถูกคำไมล่ไดข้บคันทซกคคคำเตออนสตลิของพระเยซถูทบีที่วล่คำ “อยล่คำแตะตข้องเรคำ” แตล่ยอหร์นนคคำ
เสนอพระเยซถูในฐคำนะพระเจด้าแทด้จรริงในเนพนี้อหนทง และเนอที่องจคำกพระองคร์กคคำลคังจะจคำกโลกนบีนี้ไปแลข้ว และเสดร็จ
กลคับไปหคำพระบลิดคำในฐคำนะมหคำปกุโรหลิตผถูข้ยลิที่งใหญล่ของเรคำ มคำรบียร์จซงตข้องไมล่ผถูกพคันกคับพระกคำยของพระองคร์ มนตุษยห์



ททที่ปรากฏแกข่ตาทบีที่เดลินบนแผล่นดลินโลก ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยจะตข้องรถูข้จคักพระองคร์ในฐคำนะศบีรษะและรคำกฐคำนของครลิสต
จคักรพคันธสคัญญคำใหมล่ ประมกุขของควคำมสคัมพคันธร์แบบใหมล่ระหวล่คำงพระเจข้คำกคับมนกุษยร์ “เพรคำะวล่คำเรคำเปป็นอวคัยวะแหล่ง
พระกคำยของพระองคร์ แหล่งเนอนี้อหนคังของพระองคร์ และแหล่งกระดถูกของพระองคร์” (อฟ. 5:30)

“จงไปหาพวกพทที่นด้องของเรา และบอกเขาวข่า เราจะขขนี้นไปหาพระบริดาของเราและพระบริดาของทข่านททนี้ง
หลาย และไปหาพระเจด้าของเราและพระเจด้าของทข่านททนี้งหลาย” มคำรบียร์ไดข้รคับเกบียรตลิในกคำรทบีที่พระเยซถูทรงมอบ
หมคำยภคำรกลิจนคำงใหข้เปป็นผถูข้แรกทบีที่จะเปป็นพยคำนถซงกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ของพระองคร์ โดยไปแจข้งขล่คำวแกล่คนออที่นๆ คน
ออที่นๆไดข้เหร็นอกุโมงคร์ฝฝังศพทบีที่วล่คำงเปลล่คำ-แตข่มารทยห์ไดด้เหก็นพระเยซผ! หญลิงคนหนซที่งไดข้ชโลมพระองคร์สคคำหรคับกคำรฝฝังพระ
ศพของพระองคร์ (ยอหร์น 12:1-7) และหญลิงคนหนซที่งเปป็นผถูข้แรกทบีที่พระองคร์ทรงเปปิดเผยพระองคร์เองแกล่นคำงในสงล่คำ
รคำศบีแหล่งกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ของพระองคร์ พระเจข้คำทรงใหข้เกบียรตลิอยล่คำงสถูงแกล่หญลิงทคันี้งหลคำยทบีที่มบีใจบรลิสกุทธลิธิ์และอกุทลิศ
ตคัวในกคำรนคคำควคำมรอดลงมคำสถูล่มนกุษยร์ และพระองคร์ทรงใหข้เกบียรตลิและทรงใชข้กคำรหญลิงทคันี้งหลคำยทบีที่อกุทลิศตคัววคันนบีนี้ใน
งคำนรคับใชข้แหล่งกคำรชนะวลิญญคำณในยกุคพระคกุณนบีนี้

นบีที่เปป็นครคันี้งแรกทบีที่พระเยซถูตรคัสถซงเหลล่คำผถูข้ตลิดตคำมของพระองคร์ในฐคำนะเปป็น “พวกพทที่นด้อง” ในยอหร์น 12:24
พระองคร์ตรคัสแกล่พวกเขคำไปแลข้ววล่คำ “เรคำบอกควคำมจรลิงแกล่ทล่คำนวล่คำ ถข้คำเมลร็ดขข้คำวไมล่ไดข้ตกลงไปในดลินและเปฟปี่อยเนล่คำ
ไป กร็จะอยถูล่เปป็นเมลร็ดเดบียว แตล่ถข้คำเปฟปี่อยเนล่คำไปแลข้ว กร็จะงอกขซนี้นเกลิดผลมคำก” “เมลก็ดขด้าว” ทบีที่วล่คำนบีนี้คออพระเยซถู และ
เมอที่อพระองคร์ทรงกลคับมคำจคำกแดนคนตคำยแลข้ว พระองคร์ทรงกลคำยเปป็นผลแรกของกคำรเปป็นขซนี้นจคำกตคำย “บตุตร
หทวปปทข่ามกลางพวกพทที่นด้องเปป็นอทนมาก” (รม. 8:29) ชล่คำงเปป็นเรอที่องทบีที่แสนวลิเศษทบีที่พระครลิสตร์ไมล่ทรงละอคำยทบีที่จะเรบียก
พวกเรคำวล่คำ “พวกพบีที่นข้อง” (ฮบ. 2:11)

“เราจะขขนี้นไปหาพระบริดาของเราและพระบริดาของทข่านททนี้งหลาย และไปหาพระเจด้าของเราและ
พระเจด้าของทข่านททนี้งหลาย” ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วถถูกนคคำเขข้คำมคำอยถูล่ในตคคำแหนล่งเดบียวกคับทบีที่พระเยซซูทรงมบี
กคับพระบลิดคำในสวรรคร์ เรคำนคัที่งดข้วยกคันในสวรรคสถคำนกคับพระเยซถู (อฟ. 2:6) เรคำถถูกซล่อนไวข้กคับพระครลิสตร์ใน
พระเจข้คำ (คส. 3:3) 

เมอที่อพระเยซถูทรงสละวคำงชบีวลิตของพระองคร์เพอที่อเรคำ พระองคร์กร็ปลดพระองคร์เองจคำกเรคำในควคำมหมคำย
ฝฝ่คำยรล่คำงกคำย และบคัดนบีนี้เรคำถถูกผถูกตลิดกคับพระองคร์ในอคำณคำจคักรฝฝ่คำยวลิญญคำณแลข้ว เรคำจะตข้องไมล่ยซดตลิดกคับพระองคร์
ในรถูปแบบฝฝ่คำยโลกของพระองคร์ เรคำจะตข้องวคำงใจในพระองคร์จคำกมกุมมองฝฝ่คำยวลิญญคำณตล่คำงหคำก กลข่าวในแงข่
ตทาแหนข่งแลด้วเรคำอยถูล่กคับพระองคร์ในสวรรคร์ตอนนบีนี้ดข้วยซนี้คคำ และวคันหนซที่งพระองคร์จะทรงเรบียกเรคำใหข้ไปพบกคับ
พระองคร์ในหมถูล่เมฆในฟป้คำอคำกคำศ และในกคำรเปป็นขซนี้นจคำกตคำยครคันี้งแรกนคันี้นเรคำจะถถูกทคคำใหข้เปป็นเหมออนพระองคร์ (1 
ธส. 4:13-18; 1 ยอหร์น 3:1-3)

พระเยซถูไมล่ไดข้ตรคัสแกล่มคำรบียร์วล่คำ “จงไปบอกเหลล่คำสคำวกของเรคำวล่คำเรคำเปป็นขขนี้นแลด้ว” พระองคร์ตรคัสวล่คำ “จงไป
บอกพวกเขคำวล่คำเราจะขถึนั้นไป” พระองคร์ทรงอยคำกใหข้พวกเขคำเขข้คำใจวล่คำพระองคร์ไมล่ไดข้กลคับมคำจคำกแดนคนตคำยเพอที่อ
ทบีที่จะอยถูล่กคับพวกเขคำตล่อไปบนแผล่นดลินโลก ในยอหร์น 16:7 พระองคร์ทรงอธลิบคำยแกล่พวกเขคำแลข้ววล่คำกคำรทบีที่พระองคร์
เสดร็จจคำกไปนคันี้นกร็เหมคำะสมแลข้ว มลิฉะนคันี้นพระผถูข้ปลอบประโลมใจกร็จะไมล่เสดร็จมคำ และบคัดนบีนี้พระองคร์ทรงสคัที่งมคำรบียร์



ใหข้ไปบอกพวกเขคำวล่คำพระองคร์กคคำลคังจะเสดร็จขซนี้นไปในฟป้คำสวรรคร์เพอที่อทบีที่จะประทคับนคัที่งทบีที่เบอนี้องขวคำพระหคัตถร์ของพระ
บลิดคำในฐคำนะตคัวแทนและมหคำปกุโรหลิตของพวกเขคำ

ในมคัทธลิว 28:10 พระเยซถูทรงบอกหญลิงเหลล่คำนคันี้นวล่คำ “จงไปบอกพวกพบีที่นข้องของเรคำใหข้ไปยคังแควข้นกคำลลิลบี 
และพวกเขคำจะไดข้พบเรคำทบีที่นคัที่น” แตล่พระองคร์ไมล่ไดข้เอล่ยชอที่อสถคำนทบีที่นคัดพบแหล่งหนซที่งบนแผล่นดลินโลกเมอที่อพระองคร์
ประทคำนขล่คำวสคำรของมารทยห์ใหข้แกล่นคำงเพอที่อไปบอกแกล่พวกสคำวก พระองคร์แคล่สล่งขล่คำวไปบอกพวกเขคำวล่คำพระองคร์
กคคำลคังจะเสดร็จขซนี้นไปหคำพระบลิดคำ

เหลล่คำนคักเทศนร์ของพระเจข้คำเทศนคำหลคำยครคันี้งเกบีที่ยวกคับเรอที่องกลโกธคำ เรคำเทศนคำหลคำยครคันี้งเกบีที่ยวกคับเรอที่องกคำร
เปป็นขซนี้นจคำกตคำย แตล่ผมเกรงวล่คำพวกเรคำสล่วนใหญล่ไมล่ไดข้ใหข้เวลคำและควคำมสคคำคคัญมคำกพอเกบีที่ยวกคับเรอที่องการเสดก็จขขนี้น
ไปของพระครลิสตร์ หคำกพระองคร์ทรงดคคำเนลินชบีวลิตอคันสมบถูรณร์แบบบนแผล่นดลินโลก (แตล่ไมล่ไดข้เจอกคับกลโกธคำ) ชบีวลิตทบีที่
สมบถูรณร์แบบของพระองคร์กร็คงชล่วยเรคำใหข้รอดไมล่ไดข้ หคำกพระองคร์ทรงสลินี้นพระชนมร์ แตล่ยคังอยถูล่ในอกุโมงคร์ฝฝังศพตล่อไป
ควคำมมรณคำของพระองคร์กร็คงชล่วยเรคำใหข้รอดไมล่ไดข้ พระองคร์ไดข้สลินี้นพระชนมร์เพรคำะบคำปของเรคำทคันี้งหลคำย “ตคำมทบีที่มบี
เขบียนไวข้ในพระคคัมภบีรร์” แตล่ชบีวลิตทบีที่ไรข้บคำปของพระองคร์บวกกคับกคำรสลินี้นพระชนมร์เปป็นเครอที่องบถูชคำของพระองคร์กร็คง
ชล่วยเรคำใหข้รอดไมล่ไดข้หคำกพระองคร์ไมล่ทรงเปป็นขซนี้นจคำกตคำย แมข้หคำกวล่คำพระองคร์ทรงเปป็นขซนี้น แตข่ยทงอยซูข่บนแผข่นดริน
โลกนทนี้ตข่อไป กคำรรคับใชข้ของพระองคร์เพอที่อเรคำกร็คงไมล่สมบถูรณร์ครบถข้วนเพรคำะวล่คำพระองคห์เสดก็จขขนี้นไปแลด้วเพพที่อททาการ
ทซูลขอวริงวอนเพพที่อเรา!

“ใครเลล่คำจะเปป็นผถูข้ปรคับโทษอบีก กก็คพอพระครวิสตรผซูด้ทรงสรินี้นพระชนมห์แลด้ว และยลิที่งกวล่คำนคันี้นอบีกไดข้ทรงคอน
พระชนมร์ ทรงสถลิต ณ เบอนี้องขวคำพระหคัตถร์ของพระเจข้คำ และทรงอธริษฐานขอเพพที่อเราททนี้งหลายดด้วย” (รม. 8:34)

“ในโบรคำณกคำลพระเจข้คำไดข้ตรคัสดข้วยวลิธบีตล่คำงๆมคำกมคำยแกล่บรรพบกุรกุษทคำงพวกศคำสดคำพยคำกรณร์ แตล่ในวคัน
สกุดทข้คำยเหลล่คำนบีนี้พระองคร์ไดข้ตรคัสแกล่เรคำทคันี้งหลคำยทคำงพระบกุตร ผถูข้ซซที่งพระองคร์ไดข้ทรงตคันี้งใหข้เปป็นผถูข้รคับสรรพสลิที่งทคันี้งปวง
เปป็นมรดก พระองคร์ไดข้ทรงสรข้คำงกคัลปจคักรวคำลโดยพระบกุตร พระบกุตรทรงเปป็นแสงสะทข้อนสงล่คำรคำศบีของพระเจข้คำ 
และทรงมบีสภคำวะเปป็นพลิมพร์เดบียวกคันกคับพระองคร์ และทรงผดกุงสรรพสลิที่งไวข้โดยพระดคคำรคัสอคันทรงฤทธลิธิ์ของพระองคร์ 
เมพที่อพระบตุตรไดด้ทรงชทาระบาปของเราดด้วยพระองคห์เองแลด้ว กก็ไดททรงประทลับนลัยิ่ง ณ เบมืนั้องขวาพระหลัตถรของ
ผผททรงเดชานบุภาพเบมืนั้องบน” (ฮบ. 1:1-3)

กคำรประสถูตลิจคำกหญลิงพรหมจคำรบี ชบีวลิตทบีที่ไรข้บคำป กคำรสลินี้นพระชนมร์ กคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ และกคำรเสดร็จขซนี้น
ไปของพระเมษโปดกผถูข้ไรข้ตคคำหนลิของพระเจข้คำ-และบคัดนบีนี้กคำรทถูลขอวลิงวอนของพระองคร์ในฐคำนะพระเยซถูครลิสตร์
มนกุษยร์ผถูข้นคันี้น มหคำปกุโรหลิตของเรคำ-คออขข้อเทร็จจรลิงทบีที่เปป็นรคำกฐคำนยลิที่งใหญล่ทคันี้งหลคำยทบีที่ควรถถูกเทศนคำในควคำมเปป็นหนซที่ง
เดบียวกคัน โดยไมล่ถถูกแยกขคำดจคำกกคันเลย

“เหตกุฉะนคันี้นพระองคร์จซงทรงตข้องเปป็นเหมออนกคับพบีที่นข้องทกุกอยล่คำง เพอที่อวล่คำพระองคร์จะไดข้ทรงเปป็นมหคำปกุโรหลิต
ผถูข้กอปรดข้วยพระเมตตคำและควคำมสคัตยร์ซอที่อในกคำรทกุกอยล่คำงซซที่งเกบีที่ยวกคับพระเจข้คำ เพอที่อลบลข้คำงบคำปทคันี้งหลคำยของ
ประชคำชน” (ฮบ. 2:17)

“เพรคำะวล่คำเรคำมลิไดข้มบีมหคำปกุโรหลิตทบีที่ไมล่สคำมคำรถจะเหร็นใจในควคำมอล่อนแอของเรคำ แตล่ไดข้ทรงถถูกทดลอง
เหมออนอยล่คำงเรคำทกุกประกคำร ถซงกระนคันี้นพระองคร์กร็ยคังปรคำศจคำกบคำป ฉะนคันี้นขอใหข้เรคำทคันี้งหลคำยจงมบีใจกลข้คำเขข้คำมคำถซง



พระทบีที่นคัที่งแหล่งพระคกุณ เพอที่อเรคำจะไดข้รคับพระเมตตคำ และจะไดข้พบพระคกุณทบีที่จะชล่วยเรคำในขณะทบีที่ตข้องกคำร” (ฮบ. 
4:15,16)

“ดข้วยเหตกุวล่คำ มบีพระเจข้คำองคร์เดบียวและมบีคนกลคำงแตล่ผถูข้เดบียวระหวล่คำงพระเจข้คำกคับมนกุษยร์ คออพระเยซถูครลิสตร์
ผถูข้ทรงสภคำพเปป็นมนกุษยร์” (1 ทธ. 2:5)

ขข้อ 18: “มารทยห์มทกดาลาจขงไปบอกพวกสาวกวข่า เธอไดด้เหก็นองคห์พระผซูด้เปป็นเจด้าแลด้ว และพระองคห์ไดด้ตรทส
คทาเหลข่านทนี้นกทบเธอ”

มคำรบียร์ไมล่ไดข้โมโหเพรคำะคคคำตคักเตออนขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำเกบีที่ยวกคับกคำรทบีที่นคำงแตะตข้องพระองคร์ เชล่นเดบียว
กคับผถูข้รคับใชข้คนหนซที่งทบีที่ทกุล่มเทและเชอที่อฟฝัง นคำงกระทคคำตคำมทบีที่พระองคร์ทรงบคัญชคำนคำงและไปตคำมหคำพวกสคำวกทคันทบี
เพอที่อบอกพวกเขคำวล่คำนคำงไดข้เหก็นองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ และพระองคร์ไดข้ฝคำกขล่คำวนคำงมคำบอกแกล่พวกเขคำ

ผมชอบคลิดวล่คำมคำรบียร์ไปยคังบข้คำนของเปโตรกล่อนออที่น และนคำงแจข้งขล่คำวนบีนี้แกล่เปโตรและยอหร์นกล่อนใครๆ ผม
แนล่ใจวล่คำนคำงบอกขล่คำวดบีนบีนี้แกล่ทกุกคนทบีที่นคำงพบเจอ และผมเชอที่อวล่คำนคำงวริที่งไป โดยไมล่เสบียเวลคำแมข้สคักชคัที่วขณะในกคำรเผย
แพรล่ขล่คำวดบีเรอที่องกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ แตล่มคำระโก 16:10,11 ใหข้บคันทซกเกบีที่ยวกคับผลกระทบทบีที่ขล่คำวสคำรของนคำงมบีตล่อ
พวกสคำวก:

“มารทยห์จขงไปบอกพวกคนททที่เคยอยซูข่กทบพระองคห์แตข่กข่อน เขากทาลทงรด้องไหด้เปป็นทตุกขห์อยซูข่ เมพที่อเขาไดด้ยรินวข่า
พระองคห์ทรงพระชนมห์อยซูข่ และมารทยห์ไดด้เหก็นพระองคห์แลด้ว เขากก็ไมว่เชมืยิ่อ!”

พระเยซผทรงปรากฏแกข่พวกสาวก
โธมยัสไมข่ไดทอยผข่ดทวย

ขข้อ 19: “คที่ทาวทนนทนี้นซขที่งเปป็นวทนแรกของสทปดาหห์ เมพที่อสาวกปปิดประตซูหด้องททที่พวกเขาอยซูข่แลด้วเพราะกลทวพวก
ยริว พระเยซซูไดด้เสดก็จเขด้ามาประททบยพนอยซูข่ทข่ามกลางเขา และตรทสกทบเขาวข่า “สทนตริสตุขจงดทารงอยซูข่กทบทข่านททนี้งหลาย
เถริด”

“คที่ทาวทนนทนี้น”-นคัที่นคออ คที่คคำวคันฟฟฟื้นคอนพระชนมร์นคันี้น-“ซขที่งเปป็นวทนแรกของสทปดาหห์...พวกสาวกมาชตุมนตุมกทน” 
ในวคันนบีนี้เองพวกสคำวกมคำชกุมนกุมกคัน แยกตคัวจคำกโลก เพอที่อทบีที่จะอธลิษฐคำนและอภลิปรคำยสลิที่งเหลล่คำนคันี้นทบีที่มคำรบียร์ไดข้บอก
พวกเขคำ หลคังจคำกกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ พวกสคำวกมคำเจอกคันวคันแรกของสคัปดคำหร์เสมอ คออวคันทบีที่ตล่อจคำกวคันสะบคำโต
ของพวกยลิว นบีที่คออวคันขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ วคันอคำทลิตยร์ของเรคำ “วคันสะบคำโต” ไมล่ใชล่คคคำทบีที่จะตข้องถถูกใชข้ในยกุค
พระคกุณนบีนี้ เพรคำะวล่คำไมล่มบีสลิที่งทบีที่เรบียกกคันวล่คำเปป็น “วคันสะบคำโต” ของครลิสเตบียน

วคันสะบคำโตแรกนคันี้นคออวคันแหล่งกคำรหยกุดพคักของพระเจด้า-ไมว่ใชว่การหยตุดพทกของมนตุษยห์ เพรคำะวล่คำมนกุษยร์ไมล่
ไดข้กระทคคำสลิที่งใดเลยทบีที่จะตข้องหยกุดพคักจคำกมคัน ในปฐมกคำล 2:1-3 เรคำอล่คำนวล่คำ “ดทงนทนี้ฟฟ้าและแผข่นดรินโลกและบรรดา
บรริวารกก็ถซูกสรด้างขขนี้นใหด้สทาเรก็จ ในวทนททที่เจก็ดพระเจด้ากก็เสรก็จงานของพระองคห์ซขที่งพระองคห์ไดด้ทรงสรด้างมาแลด้วนลันั้น 
และในวลันทอียิ่เจก็ดพระองครทรงพลักการงานทลันั้งสวินั้นของพระองครซถึยิ่งพระองครไดททรงสรทางมาแลทวนลันั้น พระเจด้าทรง
อวยพระพรวทนททที่เจก็ดและทรงตทนี้งวทนนทนี้ไวด้เปป็นวทนบรริสตุทธริธิ์ เพราะในวทนนทนี้นพระองคห์ไดด้ทรงหยตุดพทกจากการงานททนี้ง
สรินี้นของพระองคห์ซขที่งพระเจด้าไดด้ทรงเนรมริตสรด้างไวด้แลด้วนทนี้น” ภคำษคำฮบีบรถูอล่คำนตรงตคัววล่คำ “พระองคร์ทรงสะบาโตในวคัน



ทบีที่เจร็ดนคันี้น” คคคำวล่คำ “สะบคำโต” มบีควคำมหมคำยวล่คำ หยตุดพทก คออหยกุดจคำกกคำรงคำนทคันี้งหมด พระเจข้คำทรงเสรร็จสลินี้นกคำร
เนรมลิตสรข้คำงแลข้ว ดคังนคันี้นพระองคร์จซงทรง “สะบคำโต” ในวคันทบีที่เจร็ดนคันี้น พระเจข้คำทรงหยกุดพคัก-แตล่ไมล่ใชล่เพรคำะวล่คำ
พระองคร์ทรงเหนร็ดเหนอที่อย: “ทล่คำนไมล่เคยรถูข้หรออ ทล่คำนไมล่เคยไดข้ยลินหรออ พระเยโฮวาหห์ทรงเปป็นพระเจด้าเนพองนริตยห์ 
คพอพระผซูด้สรด้างททที่สตุดปลายแผข่นดรินโลก พระองคห์มริไดด้ทรงอข่อนเปลทนี้ย หรมือเหนก็ดเหนมืยิ่อย ควคำมเขข้คำพระทคัยของ
พระองคร์กร็เหลออทบีที่จะหยคัที่งรถูข้ไดข้” (อสย. 40:28)

วคันสะบคำโตถถูกประทคำนใหข้แกล่ชนชคำตลิอลิสรคำเอล (และแกล่ชนชคำตลิอลิสรคำเอลพวกเดทยวเทข่านยันั้น) เพอที่อเปป็นกฎ
เกณฑร์และคคคำบคัญชคำหนซที่ง-แตข่มทนถซูกประทานใหด้หลลังจากททที่ลซูกแกะปปัสกาตทวแรกนทนี้นถซูกฆข่าแลด้ว ควคำมตคำยของลถูก
แกะปฝัสกคำนคันี้นเปป็นสคัญลคักษณร์ทบีที่แสดงถซงควคำมมรณคำของพระเมษโปดกของพระเจข้คำ: “…เพรคำะพระครลิสตร์ผถูข้ทรง
เปป็นปฝัสกคำของเรคำ ไดข้ถถูกฆล่คำบถูชคำเพอที่อเรคำเสบียแลข้ว เหตกุฉะนคันี้นใหข้เรคำถออปฝัสกคำนคันี้น มลิใชล่ดข้วยเชอนี้อเกล่คำหรออดข้วยเชอนี้อของ
ควคำมชคัที่วชข้คำเลวทรคำม แตว่ดทวยขนมปปังไรทเชมืนั้อคมือความจรวิงใจและความจรวิง” (1 คร. 5:7,8)

วคันสะบคำโตถถูกเปปิดเผยแกล่ชนชคำตลิอลิสรคำเอลเปป็นครคันี้งแรกในกคำรเกร็บมคำนคำ: “โมเสสจซงบอกวล่คำ “วคันนบีนี้จง
กลินอคำหคำรนคันี้น เพรคำะวล่คำวคันนบีนี้เปป็นวคันสะบคำโตของพระเยโฮวคำหร์ วคันนบีนี้ทล่คำนจะไมล่พบอคำหคำรอยล่คำงนคันี้นในทกุล่งเลย จง
เกก็บหกวทน แตข่ในวทนททที่เจก็ดซขที่งเปป็นสะบาโตจะไมข่มทเลย” (อพย. 16:25,26) มคำนคำคออขนมปฝังจคำกสวรรคร์ซซที่งเลบีนี้ยงชบีพ
ชนชคำตลิอลิสรคำเอลในกคำรเดลินทคำงถลิที่นทกุรกคันดคำรของพวกเขคำ พระเยซซูคออ “ขนมปฝังแหล่งชบีวลิต” และผถูข้ใดกร็ตคำมทบีที่จะ
กลินขนมปฝังนคันี้นจะไมล่หลิวอบีกเลยและจะไมล่ตคำยเลย พระเยซถูเองทรงประกคำศวล่คำ “เรคำเปป็นอคำหคำรทบีที่ธคคำรงชบีวลิตซซที่งลงมคำ
จคำกสวรรคร์ ถข้คำผถูข้ใดกลินอคำหคำรนบีนี้ ผถูข้นคันี้นจะมบีชบีวลิตนลิรคันดรร์ และอคำหคำรทบีที่เรคำจะใหข้เพอที่อเปป็นชบีวลิตของโลกนคันี้นกร็คออเนอนี้อ
ของเรคำ…เรคำบอกควคำมจรลิงแกล่ทล่คำนทคันี้งหลคำยวล่คำ ถข้คำทล่คำนไมล่กลินเนอนี้อและดอที่มโลหลิตของบกุตรมนกุษยร์ ทล่คำนกร็ไมล่มบีชบีวลิตใน
ตคัวทล่คำน ผถูข้ทบีที่กลินเนอนี้อและดอที่มโลหลิตของเรคำกร็มบีชบีวลิตนลิรคันดรร์ และเรคำจะใหข้ผถูข้นคันี้นฟฟฟื้นขซนี้นมคำในวคันสกุดทข้คำย” (ยอหร์น 
6:51-54) กรกุณคำศซกษคำยอหร์น 6:30-59 ทคันี้งหมด

วคันสะบคำโตซซที่งถถูกเปปิดเผยแกล่ลถูกหลคำนของอลิสรคำเอลโดยและผล่คำนทคำงมคำนคำนคันี้นมบีลคักษณะเปป็นเชลิง
สคัญลคักษณร์และคคคำพยคำกรณร์: มคันประกคำศวล่คำพระเจข้คำจะทรงพบกคำรหยกุดพคักในมนกุษยร์อบีกครคันี้ง-แตล่คราวนทนี้มนกุษยร์ผถูข้
นคันี้นจะทรงทคคำตคำมขข้อกคคำหนดทกุกประกคำรของพระเจข้คำ ในรล่คำงกคำยหนซที่งซซที่งถถูกทคคำใหข้เปป็นเหมออนมนกุษยร์คนแรกนคันี้น 
คอออคำดคัม พระองคร์จะทรงทคคำตคำมขข้อเรบียกรข้องทกุกประกคำรแหล่งควคำมชอบธรรมของพระเจข้คำผล่คำนทคำงกคำรดคคำเนลิน
ชบีวลิตทบีที่ไรข้บคำป และจคำกนคันี้นโดยกคำรสละวคำงชบีวลิตของพระองคร์และเอคำมคันคอนมคำอบีกพระองคร์จะทรงกลคำยเปป็นผซูด้ไถข่
ของคนบาปททนี้งหลายตลอดชทที่วนริรทนดรห์-กคำรนคับวล่คำชอบธรรมแกล่คนทคันี้งปวงทบีที่จะเชอที่อในพระองคร์ กคำรลบมลทลิน
สคคำหรคับบคำปทคันี้งหลคำยของมนกุษยชคำตลิ คนกลคำงระหวล่คำงพระเจข้คำกคับมนกุษยร์

ทบีที่ภถูเขคำซบีนคำย วคันสะบคำโตทบีที่ถถูกเปปิดเผยครคันี้งแรกในกคำรเกร็บมคำนคำนคันี้นถถูกทคคำใหข้เปป็นสล่วนหนซที่งของพระ
บคัญญคัตลิสลิบประกคำร มคันถถูกใหข้เปป็นบคัญญคัตลิขข้อทบีที่สบีที่และกลคำยเปป็นพระรคำชบคัญญคัตลิแกล่ชนชคำตลิอลิสรคำเอล:

“จงระลซกถซงวคันสะบคำโต ถออเปป็นวคันบรลิสกุทธลิธิ์ จงทคคำกคำรงคำนทคันี้งสลินี้นของเจข้คำหกวคัน แตล่วคันทบีที่เจร็ดนคันี้นเปป็นสะบคำ
โตของพระเยโฮวคำหร์พระเจข้คำของเจข้คำ ในวคันนคันี้นอยล่คำกระทคคำกคำรงคำนใดๆ ไมล่วล่คำเจข้คำเอง หรออบกุตรชคำย บกุตรสคำวของ
เจข้คำ หรออทคำสทคำสบีของเจข้คำ หรออสคัตวร์ใชข้งคำนของเจข้คำ หรออแขกทบีที่อคำศคัยอยถูล่ในประตถูเมอองของเจข้คำ” (อพย. 20:8-10)



วคันสะบคำโตไดข้ถถูกประทคำนใหข้แกข่ชนชาตริอริสราเอลเพอที่อเปป็นหมคำยสคคำคคัญเนอองนลิตยร์ระหวล่คำงลถูกหลคำนของ
อลิสรคำเอลกคับพระเยโฮวคำหร์พระเจข้คำ เพอที่อแยกตคันี้งพวกเขคำใหข้บรลิสกุทธลิธิ์ออกจคำกชนชคำตลิและประชคำชคำตลิออที่นทคันี้งปวง: 
“เหตกุฉะนบีนี้ ชนชคำตลิอลิสรคำเอลจงรคักษคำวคันสะบคำโตไวข้ คออถออวคันสะบคำโตตลอดชคัที่วอคำยกุของเขคำเปป็นพคันธสคัญญคำเนออง
นลิตยร์ เปป็นหมายสทาคทญระหวข่างเรากทบชนชาตริอริสราเอลวล่คำ ในหกวคันพระเยโฮวคำหร์ไดข้ทรงสรข้คำงฟป้คำสวรรคร์และแผล่น
ดลินโลก แตล่ในวคันทบีที่เจร็ดพระองคร์ไดข้ทรงงดกคำรงคำนไวข้ และไดข้ทรงหยล่อนพระทคัยในวคันนคันี้น’” (อพย. 31:16,17)

ชนชคำตลิอลิสรคำเอลไมล่เพบียงไดข้รคับคคคำบคัญชคำใหข้รทกษาวคันสะบคำโตเทล่คำนคันี้น แตล่ถข้คำผถูข้ใดในพวกเขคำฝฝ่คำฝฟนมคัน พวก
เขคำจะทนทกุกขร์กคับโทษแหล่งควคำมตคำย: “จงทคคำงคำนแตล่ในกคคำหนดหกวคัน แตล่ในวคันทบีที่เจร็ดเปป็นวคันสะบคำโต เปป็นวคัน
หยกุดพคักสงบ เปป็นวคันบรลิสกุทธลิธิ์แดล่พระเยโฮวคำหร์ ผซูด้ใดททางานในวทนสะบาโตนทนี้นตด้องถซูกลงโทษถขงตายเปป็นแนข่” (อพย. 
31:15)

กคันดคำรวลิถบี 15:33-36 บคันทซกสลิที่งทบีที่เกลิดขซนี้นแกล่ชคำยผถูข้หนซที่งทบีที่ถถูกจคับไดข้วล่คำเกก็บฟฟนในวคันสะบคำโต: 
“ผถูข้ทบีที่พบเขคำเกร็บฟฟนกร็พคำเขคำมคำหคำโมเสสและอคำโรน และมคำหคำชกุมนกุมชนทคันี้งหมด เขคำจซงจคคำคนนคันี้นไวข้ 

เพรคำะยคังไมล่แจข้งวล่คำจะกระทคคำอยล่คำงไรแกล่เขคำ และพระเยโฮวาหห์ตรทสกทบโมเสสวข่า “ชายผซูด้นทนี้นตด้องถซูกโทษถขงตาย
เปป็นแนข่ ชตุมนตุมชนททนี้งหมดตด้องเอาหรินขวด้างเขาททที่นอกคข่าย” และชกุมนกุมชนทคันี้งหมดจซงพคำเขคำมคำนอกคล่คำย และเอคำ
หลินขวข้คำงเขคำจนตคำย ตคำมทบีที่พระเยโฮวคำหร์ทรงบคัญชคำโมเสส”

พระเจข้คำไดข้ประทคำนวคันสะบคำโตใหข้แกล่ชนชคำตลิอลิสรคำเอล พระองคร์ทรงบคังคคับใชข้โทษประหคำรชบีวลิตแกล่คน
เหลล่คำนคันี้นทบีที่ละเมลิดคคคำบคัญชคำของพระองคร์ และโทษนคันี้นไมล่เคยถถูกดคัดแปลง แกข้ไข หรออยกเลลิกเลย โทษประหคำรชบีวลิต
สคคำหรคับกคำรฝฝ่คำฝฟนวคันสะบคำโตเปป็นสล่วนหนซที่งของพระรคำชบคัญญคัตลิมคำกพอๆกคับทบีที่วทนสะบาโตเองเปป็นสล่วนหนซที่งของ
พระรคำชบคัญญคัตลิ และวคันสะบคำโตกร็เปป็นสล่วนหนซที่งของพระรคำชบคัญญคัตลิวคันนบีนี้มคำกพอๆกคับทบีที่มคันเคยเปป็นในสมคัยทบีที่
พระเจข้คำทรงบคัญชคำมคันใหข้ถซูกททาใหด้เปป็นพระรคำชบคัญญคัตลิแกล่ชนชคำตลิอลิสรคำเอล พระเจข้คำไมล่เคยเปลบีที่ยนควคำมคลิดของ
พระองคร์เกบีที่ยวกคับพระรคำชบคัญญคัตลิ วคันสะบคำโต หรออบคำป; แตล่ “พระเจด้าผซูด้สถริตในองคห์พระครริสตห์ทรงใหด้โลกนทนี้คพนดท
กทนกทบพระองคห์เอง มลิไดข้ทรงถออโทษในกคำรละเมลิดของเขคำ และทรงมอบพระวจนะแหล่งกคำรคอนดบีกคันนคันี้นไวข้กคับเรคำ”
(2 คร.5:19)

ดคังนคันี้น “สลิที่งซซที่งพระรคำชบคัญญคัตลิทคคำไมล่ไดข้เพรคำะเนอนี้อหนคังทคคำใหข้อล่อนกคคำลคังไปนคันี้น พระเจข้คำทรงใชข้พระบกุตร
ของพระองคร์มคำในสภคำพเสมออนเนอนี้อหนคังทบีที่บคำปและเพอที่อไถล่บคำป พระองคร์จซงไดข้ทรงปรคับโทษบคำปทบีที่อยถูล่ในเนอนี้อหนคัง 
เพพที่อความชอบธรรมของพระราชบทญญทตริจะไดด้สทาเรก็จในพวกเรา ...” (รม. 8:3,4) ดคังนคันี้นเรคำจซงเหร็นวล่คำ “พระครริสตห์
ทรงเปป็นจบุดจบของพระราชบทญญทตริ เพมืยิ่อใหททบุกคนทอียิ่มอีความเชมืยิ่อไดด้รทบความชอบธรรม” (รม. 10:4)

พระรคำชบคัญญคัตลิถถูกประทคำนใหด้แกข่ชนชาตริอริสราเอลโดยเฉพาะ คนตล่คำงชคำตลิไมข่เคยอยถูล่ใตข้พระรคำชบคัญญคัตลิ
นคันี้นเลย: “เพรคำะเมอที่อชนตล่คำงชคำตลิซขที่งไมข่มทพระราชบทญญทตริไดข้ประพฤตลิตคำมพระรคำชบคัญญคัตลิโดยปกตลิวลิสคัย คนเหลล่คำนบีนี้
แมด้ไมข่มทพระราชบทญญทตริกร็เปป็นพระรคำชบคัญญคัตลิแกล่ตคัวเอง” (รม. 2:14)

“เพรคำะวล่คำบคำปจะมบีอคคำนคำจเหนออทล่คำนทคันี้งหลคำยตล่อไปกร็หคำมลิไดข้ เพราะวข่าทข่านททนี้งหลายมริไดด้อยซูข่ใตด้พระราช
บทญญทตริ แตข่อยซูข่ใตด้พระคตุณ” (รม. 6:14)



“เหตกุฉะนคันี้นถข้คำผถูข้ใดอยถูล่ในพระครลิสตร์ ผถูข้นคันี้นกร็เปป็นคนทบีที่ถถูกสรข้คำงใหมล่แลข้ว สลิที่งเกล่คำๆกร็ลล่วงไป ดถูเถลิด สลิที่งสคำรพคัด
กลคำยเปป็นสลิที่งใหมล่ทคันี้งนคันี้น” (2 คร. 5:17)

“ถข้คำพระวลิญญคำณของพระเจข้คำทรงสถลิตอยถูล่ในทล่คำนทคันี้งหลคำยจรลิงๆแลข้ว ทล่คำนกร็มลิไดข้อยถูล่ฝฝ่คำยเนอนี้อหนคัง แตล่อยถูล่
ฝฝ่คำยพระวลิญญคำณ แตล่ถข้คำผถูข้ใดไมล่มบีพระวลิญญคำณของพระครลิสตร์ ผถูข้นคันี้นกร็ไมล่เปป็นของพระองคร์ และถข้คำพระครลิสตร์อยถูล่ใน
ทล่คำนทคันี้งหลคำยแลข้ว รล่คำงกคำยกร็ตคำยไปเพรคำะบคำป แตล่จลิตวลิญญคำณกร็มบีชบีวลิตเพรคำะควคำมชอบธรรม” (รม. 8:9,10)

ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยวคันนบีนี้ไมล่มบีอะไรเกบีที่ยวขข้องกคับวคันสะบคำโตของยลิวเหมออนกคับทบีที่ชบีวลิตไมล่มบีอะไรเกบีที่ยวขข้องกคับ
ควคำมตคำย (“ดข้วยวล่คำตคัวอคักษรนคันี้นประหคำรใหข้ตคำย แตล่พระวลิญญคำณนคันี้นประทคำนชบีวลิต”-2 คร. 3:6 วรรคหลคัง) พระ
ครลิสตร์ทรงเปป็น “จตุดจบของพระราชบทญญทตริสคคำหรคับควคำมชอบธรรม” แกล่ผถูข้เชอที่อทกุกคนอยล่คำงแทข้จรลิง ดข้วยเหตกุนบีนี้
ครลิสเตบียนทคันี้งหลคำยวคันนบีนี้จซงนมคัสกคำรในวคันแรกของสคัปดคำหร์ วคันขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ วคันทบีที่พระเยซถูทรงเปป็นขซนี้น
จคำกตคำยแลข้ว

มคัทธลิวบอกเรคำวล่คำมคำรบียร์ชคำวมคักดคำลคำและ “มคำรบียร์อบีกคนหนซที่ง” นคันี้นมคำทบีที่อกุโมงคร์ฝฝังศพ “ภคำยหลคังวคันสะบคำ
โต เวลคำใกลข้รกุล่งเชข้คำวทนตด้นสทปดาหห์” (มธ. 28:1)

มคำระโกบอกเรคำวล่คำเมอที่อวคันสะบคำโตนคันี้นผล่คำนพข้นไปแลข้ว มคำรบียร์ชคำวมคักดคำลคำและมคำรบียร์มคำรดคำของยคำกอบไดข้
มคำทบีที่อกุโมงคร์นคันี้น “เวลคำรกุล่งเชข้คำวทนตด้นสทปดาหห์” (มคำระโก 16:1,2)

ลซูกาประกคำศวล่คำ “แตล่เชข้คำมอดในวทนตด้นสทปดาหห์ ผถูข้หญลิงเหลล่คำนคันี้นจซงนคคำเครอที่องหอมทบีที่เขคำไดข้จคัดเตรบียมไวข้มคำถซง
อกุโมงคร์...” (ลถูกคำ 24:1)

และในทบีที่สกุด ยอหห์นบอกเรคำวล่คำ “วทนแรกของสทปดาหห์เวลคำเชข้คำมอด มคำรบียร์ชคำวมคักดคำลคำมคำถซงอกุโมงคร์ฝฝัง
ศพ...” (ยอหร์น 20:1)

“วทนตด้นสทปดาหห์” ตคำมทบีที่ถถูกกลล่คำวถซงในบทนบีนี้คออ รกุล่งอรกุณของวคันใหมล่ วคันแหล่งอกุโมงคร์ฝฝังศพทบีที่วล่คำงเปลล่คำ วคัน
ของพระครลิสตร์ผถูข้ทรงเปป็นขซนี้นแลข้วผถูข้ทรงเปป็นจตุดจบของพระราชบทญญทตริแกล่คนเหลล่คำนคันี้นทบีที่เชอที่อ

ในเลวบีนลิตลิ 23:9-11 เรคำอล่คำนวล่คำ “พระเยโฮวคำหร์ตรคัสกคับโมเสสวล่คำ “จงกลล่คำวแกล่คนอลิสรคำเอลวล่คำ เมอที่อเจข้คำมคำ
ถซงแผล่นดลินซซที่งเรคำใหข้เจข้คำ และเกบีที่ยวพอชผลของแผล่นดลินนคันี้น เจข้คำจงเอคำฟฝ่อนขข้คำวทบีที่เกบีที่ยวในรกุล่นแรกนคคำไปใหข้ปกุโรหลิต 
และปกุโรหลิตจะนคคำฟฝ่อนขข้คำวนคันี้น แกวล่งไปแกวล่งมคำถวคำยตล่อพระพคักตรร์พระเยโฮวคำหร์ เพอที่อเจข้คำจะเปป็นทบีที่โปรดปรคำน 
รตุข่งขขนี้นหลลังวทนสะบาโตปกุโรหลิตจะแกวล่งถวคำย”

“รกุล่งขซนี้นหลคังวคันสะบคำโต” คออวคันตข้นสคัปดคำหร์อยล่คำงแนล่นอน กคำรเรลิที่มตข้นของสคัปดคำหร์ใหมข่-และพระเยซถูทรง
ทคคำใหข้ภคำพเลร็งนบีนี้สคคำเรร็จจรลิงแลข้ว: พระองคห์ทรงเปป็นขขนี้นจากตายแลด้วในวทนตด้นสทปดาหห์เพอที่อเปป็นกคำรทคคำใหข้สคคำเรร็จจรลิง
ของฟฝ่อนขข้คำวทบีที่เปป็นผลแรกนคันี้น: “แตล่บคัดนบีนี้พระครลิสตร์ทรงเปป็นขซนี้นมคำจคำกควคำมตคำยแลข้ว และทรงกลคำยเปป็นผลแรก
ในพวกคนทคันี้งหลคำยทบีที่ไดข้ลล่วงหลคับไปแลข้วนคันี้น” (1 คร. 15:20) 

กวล่คำพคันปปกล่อนวคันเกลิดของครลิสตจคักร พระครลิสตร์ (ซซที่งตรคัสโดยพระวลิญญคำณผล่คำนทคำงดคำวลิด) ไดข้ประกคำศวคัน
ตข้นสคัปดคำหร์วล่คำเปป็นวคันขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ: “ศลิลคำซซที่งชล่คำงกล่อไดข้ปฏลิเสธเสบีย ไดข้กลคับกลคำยเปป็นศลิลคำมกุมเอกแลข้ว กคำร
นบีนี้เปป็นมคำจคำกพระเยโฮวคำหร์ เปป็นกคำรมหคัศจรรยร์ประจคักษร์แกล่ตคำเรคำ นทที่เปป็นวทนซขที่งพระเยโฮวาหห์ไดด้ทรงสรด้าง เรคำจะ
เปรมปรบีดลิธิ์และยลินดบีในวคันนคันี้น” (เพลงสดกุดบี 118:22-24)



สมคำชลิกพวกแรกของครลิสตจคักรพคันธสคัญญคำใหมล่นมคัสกคำรในวคันตข้นสคัปดคำหร์-วทนขององคห์พระผซูด้เปป็นเจด้า 
ไมล่ใชล่วคันสะบคำโตของพวกยลิว: “ในวทนตด้นสทปดาหห์เมอที่อพวกสคำวกประชกุมกคันทคคำพลิธบีหคักขนมปฝัง เปคำโลกร็กลล่คำวสคัที่งสอน
เขคำ เพรคำะวล่คำวคันรกุล่งขซนี้นจะลคำไปจคำกเขคำแลข้ว ทล่คำนไดข้กลล่คำวยอดยคำวไปจนเทบีที่ยงคอน” (กลิจกคำร 20:7)

พระเยซถูทรงเปป็นขซนี้นจคำกตคำยในวคันตข้นสคัปดคำหร์ และในระหวล่คำงสบีที่สลิบวคันนคันี้นทบีที่พระองคร์ทรงอยถูล่บนแผล่นดลิน
โลกหลทงจากกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ พระองคร์ไมล่ไดข้พบกคับพวกสคำวกของพระองคร์แมด้สทกครทนี้งเดทยวในวคันสะบคำโต: 
พระองคร์ทรงพบกคับพวกเขคำในวคันตข้นสคัปดคำหร์เสมอ มคันคออในวคันตข้นสคัปดคำหร์ทบีที่พระองคร์ทรงหคักขนมปฝังกคับพวกเขคำ 
มคันคออในวคันตข้นสคัปดคำหร์ทบีที่พระองคร์ประทคำนพระมหคำบคัญชคำแกล่พวกเขคำเพอที่อเผยแพรล่ขล่คำวประเสรลิฐ-และในวคันทบีที่สบีที่
สลิบหลคังจคำกกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ของพระองคร์ พระองคร์กร็เสดร็จกลคับขซนี้นไปสถูล่สวรรคร์เพอที่อประทคับนคัที่ง ณ เบอนี้องขวคำ
พระหคัตถร์ของพระบลิดคำในฐคำนะมหคำปกุโรหลิตของครลิสตจคักรของพระองคร์ (กลิจกคำร 1:3-9)

มคันคออในวคันตข้นสคัปดคำหร์ทบีที่พระองคร์ทรงเปปิดเผยพระองคร์เองแกล่ยอหร์นผถูข้เปป็นทบีที่รคักซซที่งถถูกเนรเทศไปอยถูล่บน
เกคำะปฝัทมอส (วว. 1:10) ในวคันตข้นสคัปดคำหร์พระองคร์ประทคำนขล่คำวสคำรใหข้แกล่ยอหร์นเพอที่อสล่งถซงครลิสตจคักรทคันี้งเจร็ดแหล่ง
ในแควข้นเอเชบีย ในวคันตข้นสคัปดคำหร์พระองคร์ประทคำนวลิวรณร์ใหข้แกล่ยอหร์น-หลินยอดบนสกุดแหล่งพบีระมลิดของพระคคัมภบีรร์

ในจดหมคำยฝคำกทกุกฉบคับ เชล่นเดบียวกคับวลิวรณร์ วคันตข้นสคัปดคำหร์โดดเดล่นมคำกกวล่คำวคันออที่นๆทคันี้งหมดในฐคำนะเปป็น
วคันนยันั้นทบีที่ประทคำนใหข้แกล่ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยในยกุคพระคกุณนบีนี้ ไมล่มบีสคักทบีที่เดบียวในพคันธสคัญญคำใหมล่ทบีที่พระเยซถูทรงบคัญชคำพวก
อคัครทถูตของพระองคร์ (หรออผถูข้เชอที่อคนออที่นๆ) ใหข้ถออวคันสะบคำโต ครลิสเตบียนจะตข้องถออวล่คำทตุกวทนเปป็นวคันบรลิสกุทธลิธิ์ถวคำยแดล่
องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ แตล่ในยกุคพระคกุณนบีนี้เรคำจะตข้องมคำรวมตคัวกคันและนทาของถวายตข่างๆของเราเขด้ามาในพระนริเวศ
ของพระเจด้าในวคันตข้นสคัปดคำหร์ (1 คร. 16:2)

มคันเปป็นควคำมจรลิงทบีที่วล่คำอคัครทถูตเปคำโลสอนบล่อยๆในธรรมศคำลคำในวคันสะบคำโตของพวกยลิว แตล่เขคำไปทบีที่นคัที่น
เพอที่อพถูดกคับพวกยลิว และนคัที่นคออวคันทบีที่คนเหลล่คำนคันี้นมคำประชกุมกคันเพอที่อนมคัสกคำร วคันสะบคำโตคออวคันทบีที่เปคำโลมบีโอกคำสทบีที่
จะสล่งมอบขล่คำวสคำรแหล่งพระคกุณใหข้แกล่ชนชคำตลิของเขคำเองผถูข้ซซที่งเขคำปรคำรถนคำอยล่คำงยลิที่งทบีที่จะเหร็นพวกเขคำไดข้รคับควคำม
รอด โรม 9:1-3 แสดงออกถซงควคำมทกุล่มเทของเปคำโลในกคำรทบีที่จะเหร็นชนชคำตลิอลิสรคำเอลถถูกนคคำมคำถซงพระครลิสตร์:

“ขข้คำพเจข้คำพถูดตคำมควคำมจรลิงในพระครลิสตร์ ขข้คำพเจข้คำไมล่ไดข้มกุสคำ ใจสคคำนซกผลิดชอบของขข้คำพเจข้คำเปป็นพยคำนฝฝ่คำย
ขข้คำพเจข้คำโดยพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ดข้วย วล่คำ ขข้คำพเจข้คำมบีควคำมทกุกขร์หนคักและเสบียใจเสมอมลิไดข้ขคำด เพราะวข่าขด้าพเจด้า
ปรารถนาจะใหด้ขด้าพเจด้าเองถซูกสาปใหด้ตทดขาดจากพระครริสตห์ เพราะเหก็นแกข่พทที่นด้องของขด้าพเจด้า คพอญาตริของ
ขด้าพเจด้าตามเนพนี้อหนทง” เปคำโลเตร็มใจทบีที่จะใหข้ตคัวเขคำเองไมข่ไดด้รทบความรอดเพอที่อทบีที่จะเหร็นชนชคำตลิอลิสรคำเอลไดข้รคับ
ควคำมรอด และดข้วยเหตกุผลนคันี้นเองเขคำจซงไปยคังธรรมศคำลคำในวคันสะบคำโตของพวกยลิวเพอที่อทบีที่จะประกคำศขล่คำว
ประเสรลิฐแกล่พวกเขคำ

“คที่ทาวทนนทนี้นซขที่งเปป็นวทนแรกของสทปดาหห์ เมพที่อสาวกปปิดประตผหทองททที่พวกเขาอยซูข่แลด้ว... พระเยซซูไดด้เสดก็จเขด้า
มาประททบยพนอยซูข่ทข่ามกลางเขา” ยอหร์นเปป็นผถูข้เขบียนขล่คำวประเสรลิฐผถูข้เดบียวทบีที่บอกเรคำวล่คำประตถูหข้องทบีที่พวกสคำวกมคำ
ประชกุมกคันนคันี้นปปิดอยถูล่ พวกเขคำเอคำกลอนมคำพคำดประตถูไวข้เพรคำะพวกเขคำกลคัวพวกยลิว เกรงวล่คำพวกเขคำจะถถูก
ประหคำรชบีวลิตเพรคำะเปป็นเหลล่คำผถูข้ตลิดตคำมของพระเยซถู แตล่พระองคร์ไดข้ทรงพลิชลิตโลก เนอนี้อหนคัง พญคำมคำร ควคำมตคำย 
นรก และหลกุมศพแลข้ว และกลอนประตถูอคันหนซที่งกร็ไมล่สคำมคำรถปปิดกคันี้นพระองคห์ไวข้ไดข้ พระองคร์ทรงเขข้คำหข้องนคันี้นโดยไมล่



ตข้องเปปิดประตถูหรออเอคำกลอนออกไปเลย ในกลิจกคำร 12:5-11 ทซูตสวรรคห์องคร์หนซที่งเปปิดประตถูคกุกและปลล่อยเปโตร
ใหข้เปป็นอลิสระ แตล่พระเยซถูไมข่ตด้องใชด้ทถูตสวรรคร์องคร์หนซที่งเพอที่อเปปิดประตถูนคันี้น-พระองคร์ทรงเขข้คำหข้องนคันี้นโดยทบีที่ประตถูยทง
ปปิดอยซูข่ นบีที่คออควคำมจรลิงทบีที่เปปปี่ยมสงล่คำรคำศบี! วคันหนซที่งเราจะมบีรล่คำงกคำยทบีที่เหมออนกคับพระกคำยทบีที่เปป็นขซนี้นจคำกตคำยของพระ
เยซถู (1 ยอหร์น 3:2; 1 คร. 15:42-44)

จงพลิจคำรณคำคคคำทคักทคำยขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำทบีที่มบีแกล่เหลล่คำสคำวกของพระองคร์ในกคำรพบกคันครคันี้งแรกนบีนี้หลคัง
จคำกกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ของพระองคร์ เปโตรไดข้ปฏลิเสธพระองคร์อยล่คำงหยคำบคคำยในระหวล่คำงกคำรไตล่สวนของ
พระองคร์ และสคำวกทตุกคนกร็ทลินี้งพระองคร์และหนบีไป (ถซงแมข้ในเวลคำตล่อมคำยอหร์นไดข้กลคับมคำและอยถูล่ดข้วยตอนทบีที่
พระองคร์ถถูกตรซงทบีที่กคำงเขนกร็ตคำม) พระเยซถูจะถถูกคาดหวทงใหข้ทคักทคำยเหลล่คำผถูข้ตลิดตคำมทบีที่อล่อนแอและนล่คำสคังเวชเหลล่คำนบีนี้
อยล่คำงไร? พระองคร์จะทรงเรบียกรข้องเหตกุผลสคคำหรคับกคำรกระทคคำตล่คำงๆของพวกเขคำไหม? พระองคร์จะทรงตคคำหนลิและ
วลิจคำรณร์พวกเขคำไหม? พระวจนะของพระเจข้คำบอกเรคำใหข้ตคักเตออน ตคคำหนลิ และหนกุนใจ (ทต. 2:15; 2   ทธ. 4:2)-
และมทวาระทบีที่จะเอล่ยชอที่อบคำป รข้องเสบียงดคัง และไมล่ยคับยคันี้งไวข้ แตล่พระเยซถูคออสกุดยอดนคักเทศนร์ พระองคร์ทรงทรคำบ
แนล่ชคัดวล่คำจะตข้องกลล่คำวอะไรและจะตข้องกลล่คำวมคันเมอที่อไร ใจของผมไดข้รคับกคคำลคังใจเพรคำะถข้อยคคคำของพระองคร์เมอที่อ
พระองคร์ทรงทคักทคำยเหลล่คำสคำวกของพระองคร์เปป็นครคันี้งแรกนคับตคันี้งแตล่เสดร็จออกมคำจคำกอกุโมงคร์ฝฝังศพ ไมล่มบีคคคำตคคำหนลิ 
ไมล่มบีคคคำดล่คำวล่คำ ไมล่มบีกคำรเตออนใหข้ระลซกถซงควคำมอล่อนแอและควคำมลข้มเหลวของพวกเขคำ แตล่เปป็นคคคำทคักทคำยอคันอล่อน
โยนทบีที่วล่คำ “สทนตริสตุขจงดทารงอยซูข่กทบทข่านททนี้งหลายเถริด!”

ขข้อควคำมของพวกทถูตสวรรคร์ตอนทบีที่พระองคร์ประสถูตลิคออ “สคันตลิสกุขบนแผล่นดลินโลก ควคำมปรคำรถนคำดบีแกล่
มนกุษยร์ทคันี้งหลคำย” พระองคร์ทรงเปป็นองคร์สคันตลิรคำช และวคันหนซที่งพระองคร์จะทรงนคคำสคันตลิสกุขททที่ยทที่งยพนมคำสถูล่โลกทบีที่วกุล่นวคำย
นบีนี้ จะไมว่มอีสทนตริสตุขตรคำบใดทบีที่ซคำตคำนยคังมบีอคคำนคำจอยถูล่ แตล่เมอที่อพระเยซถูทรงโยนมคันลงไปในเหวนคันี้นและประทคับตรคำมคัน
ไวข้ จะมบีสคันตลิสกุขบนแผล่นดลินโลกและควคำมปรคำรถนคำดบีทล่คำมกลคำงมนกุษยร์ทคันี้งหลคำย พระเยซถูจอมรคำชคำจะประทคับบน
พระทบีที่นคัที่งของดคำวลิดบรรพบกุรกุษของพระองคร์ และควคำมรถูข้เกบีที่ยวกคับองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำจะปกคลกุมแผล่นดลินโลกดกุจนนี้คคำ
ปกคลกุมทะเล ถซงแมข้วล่คำเรคำไมล่มบี “สคันตลิสกุขบนแผข่นดรินโลก” วคันนบีนี้ เรคำกร็สามารถมบีสคันตลิสกุขในใจของเรคำไดข้ เพรคำะ
พระเยซถูตรคัสวล่คำ “เรคำมอบสคันตลิสกุขไวข้ใหข้แกล่ทล่คำนแลข้ว สทนตริสตุขของเรา เรคำใหข้แกล่ทล่คำน” (ยอหร์น 14:27) ในยอหร์น 
16:33 พระองคร์ตรคัสวล่คำ “เรคำไดข้บอกเรอที่องนบีนี้แกล่ทล่คำน เพอที่อทล่คำนจะไดข้มบีสคันตลิสกุขในเรา”

ขข้อ 20: “ครทนี้นพระองคห์ตรทสอยข่างนทนี้นแลด้ว พระองคห์ทรงใหด้เขาดซูพระหทตถห์และสทขด้างของพระองคห์ เมพที่อ
พวกสาวกเหก็นองคห์พระผซูด้เปป็นเจด้าแลด้ว เขากก็มทความยรินดท”

ผมแนล่ใจวล่คำเรคำไมล่อคำจวคัดไดข้วล่คำพวกสคำวกตกตะลซงมคำกขนคำดไหนเมอที่อพระเยซถูทรงปรคำกฏตคัวทล่คำมกลคำง
พวกเขคำขณะทบีที่ประตถูและหนข้คำตล่คำงหข้องนคันี้นถถูกใสล่กลอนไวข้อยถูล่ พระองคร์ทรงแสดงพระหคัตถร์ของพระองคร์และสบีขข้คำงทบีที่
เปป็นแผลของพระองคร์ใหข้พวกเขคำดถู เพอที่อชคักจถูงพวกเขคำวล่คำพระองคร์ทรงเปป็นคนเดบียวกคับทบีที่พวกเขคำเคยรล่วมเดลินเปป็น
เวลคำสคำมปปครซที่งจรลิงๆ พระเยซซูคนเดริม แตล่บคัดนบีนี้ในพระกคำยทบีที่ไมล่รถูข้เปฟปี่อยเนล่คำของพระองคร์ พระองคร์ทรงเปป็นมนกุษยร์
คนหนซที่ง-ไมล่ใชล่วลิญญคำณตนหนซที่ง ไมล่ใชล่ทถูตสวรรคร์องคร์หนซที่ง แตล่เปป็นมนคุษยห์คนหนซที่ง ผถูข้ชคำยคนเดบียวกคันกคับทบีที่บคัดนบีนี้นคัที่งอยถูล่
เบอนี้องขวคำพระหคัตถร์ของพระเจข้คำในสวรรคร์แลข้ว (1 ทธ. 2:5)



ลถูกคำบอกเรคำวล่คำพระเยซถูตรคัสแกล่เหลล่คำสคำวกทบีที่ตกตะลซงนคันี้นวล่คำ “จงดถูมพอของเราและเทด้าของเราวล่คำ เปป็นเรคำ
เอง จงคลคคำตคัวเรคำดถู เพรคำะวล่คำผบีไมล่มบีเนอนี้อและกระดถูกเหมออนทล่คำนเหร็นเรคำมบีอยถูล่นคันี้น” (ลถูกคำ 24:39) ยอหห์นกลล่คำวถซง
สทขด้างทบีที่ถถูกแทงของพระองคร์เปป็นพลิเศษ: “ครคันี้นพระองคร์ตรคัสอยล่คำงนคันี้นแลข้ว พระองคร์ทรงใหข้เขคำดถูพระหคัตถร์และ
สทขด้างของพระองคห์” มบีเหตกุผลทบีที่พลิเศษอยถูล่ประกคำรหนซที่งวล่คำทคคำไมยอหร์นพถูดถซงสบีขข้คำงทบีที่เปป็นแผลขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ
สคำวกผถูข้เปป็นทบีที่รคักนคคำเสนอพระเยซถูในฐคำนะพระเจด้าในเนพนี้อหนทง พระบบุตรททที่บทงเกริดมาองคห์เดทยวของพระเจด้า 
พระองคร์คออกคำรสคคำเรร็จจรลิงของภคำพเลร็ง-นาวานทนี้น พระองคร์ทรงเปป็นนาวาของเรา และประตซูกก็อยซูข่ตรงดทานขทาง
ของนาวานทนี้น สบีขข้คำงของพระเยซถูถถูกเปปิดออกเพอที่อทบีที่เรคำจะเขข้คำไปโดยควคำมเชอที่อในพระโลหลิตทบีที่ไหลออกและพระรคำช
กลิจทบีที่เสรร็จสลินี้นแลข้วของพระองคร์

“เมพที่อพวกสาวกเหก็นองคห์พระผซูด้เปป็นเจด้าแลด้ว เขากก็มทความยรินดท” แนล่นอนวล่คำไมล่มบีคคคำพถูดใดสคำมคำรถบรรยคำย
ถซงควคำมรถูข้สซกของคนเหลล่คำนบีนี้ไดข้เมอที่อพวกเขคำรถูข้แลข้ววล่คำพวกเขคำกคคำลคังอยถูล่ตล่อเบอนี้องพระพคักตรร์ขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำทบีที่
เปป็นขซนี้นแลข้วของพวกเขคำจรลิงๆ ควคำมกลคัวของพวกเขคำมลคำยหคำยไป ใจของพวกเขคำเตร็มเปปปี่ยมดข้วยควคำมหวคัง และ
พวกเขคำไดข้รคับสทนตริสตุข พระเยซถูทรงรคักษคำคคคำสคัญญคำของพระองคร์ทบีที่วล่คำจะกลคับมคำจคำกควคำมตคำย: “ฉคันใดกร็ดบีขณะนบีนี้
ทล่คำนทคันี้งหลคำยมบีควคำมทกุกขร์โศก แตล่เราจะเหก็นทข่านอทก และใจทข่านจะชพที่นชมยรินดท และไมข่มทผซูด้ใดชข่วงชริงความชพที่นชม
ยรินดทไปจากทข่านไดด้” (ยอหร์น 16:22)

เมอที่อผมอล่คำนขข้อพระคคคำตอนนบีนี้ ผมกร็คลิดวล่คำ “เราจะททาอะไรเมพที่อเราเหก็นพระเยซซูเปป็นครทนี้งแรก?” คกุณนซก
ภคำพออกไหมวล่คำเรคำจะทคคำอะไรเมอที่อเรคำเหร็นพระพคักตรร์ของพระองคร์เปป็นครคันี้งแรก เมอที่อเรคำยอนอยถูล่ตล่อเบอนี้องพระพคักตรร์
ของพระองคร์เปป็นครคันี้งแรก?

ลถูกคำใหข้บคันทซกเรอที่องรคำวทบีที่แสนวลิเศษเกบีที่ยวกคับกคำรปรคำกฏตคัวครคันี้งนบีนี้ของพระเยซถู และผมคลิดวล่คำมคันคงคกุข้มคล่คำ
กคับเวลคำของเรคำทบีที่จะศซกษคำขข้อพระคคคำตอนนบีนี้จคำกขล่คำวประเสรลิฐของลถูกคำ รล่วมไปกคับขข้อทบีที่เรคำศซกษคำอยถูล่นบีนี้:

“เมอที่อเขคำทคันี้งสองกคคำลคังเลล่คำเหตกุกคำรณร์เหลล่คำนคันี้น พระเยซถูเองทรงยอนอยถูล่ทบีที่ทล่คำมกลคำงเขคำ และตรคัสกคับเขคำวล่คำ 
“ทล่คำนทคันี้งหลคำยจงเปป็นสกุขเถลิด” ฝฝ่ายเขาททนี้งหลายสะดตุด้งตกใจกลทวคริดวข่าเหก็นผท” 

“พระองคร์จซงตรคัสแกล่เขคำวล่คำ “ทล่คำนทคันี้งหลคำยวกุล่นวคำยใจททาไม เหตกุไฉนควคำมคลิดสนเทล่หร์จซงบคังเกลิดขซนี้นในใจ
ของทล่คำนทคันี้งหลคำยเลล่คำ จงดถูมออของเรคำและเทข้คำของเรคำวล่คำ เปป็นเรคำเอง จงคลคคำตคัวเรคำดถู เพรคำะวล่คำผบีไมล่มบีเนพนี้อและ
กระดซูกเหมออนทล่คำนเหร็นเรคำมบีอยถูล่นคันี้น” (ชบีวลิตของเนอนี้อหนคังอยถูล่ในเลออด ตคำมทบีที่กลล่คำวไวข้ในเลวบีนลิตลิ 17:11 และพระเยซถู
ไดข้ประทคำนพระโลหลิตของพระองคร์เพอที่อควคำมรอดของคนบคำปทคันี้งหลคำย พระองคร์ไดข้ทรงถวคำยพระโลหลิตนคันี้นแดล่
พระบลิดคำในสวรรคร์แลข้วและจคำกนคันี้นกร็เสดร็จกลคับมคำยคังแผล่นดลินโลกเพอที่อทบีที่จะปรคำกฏตคัวตล่อหนข้คำพวกสคำวกในรข่างกาย
ททที่เปป็นเนพนี้อหนทงและกระดซูก-ไมล่มบีโลหลิต-รล่คำงกคำยหนซที่งทบีที่ไมล่รถูข้เปฟปี่อยเนล่คำ)

“เมอที่อตรคัสอยล่คำงนคันี้นแลข้ว พระองคร์ทรงสคคำแดงพระหคัตถร์และพระบคำทใหข้เขคำเหร็น เมอที่อเขคำทคันี้งหลคำยยคังไมล่
ปลงใจเชอที่อ เพรคำะเปป็นเรอที่องนล่คำยลินดบีอยล่คำงเหลออเชอที่อ และกคคำลคังประหลคำดใจอยถูล่ พระองคร์จซงตรคัสถคำมเขคำวล่คำ “พวก
ทล่คำนมบีอคำหคำรกลินทบีที่นบีที่บข้คำงไหม” เขคำกร็เอคำปลคำยล่คำงชลินี้นหนซที่งกคับรวงผซนี้งชลินี้นหนซที่งมคำถวคำยพระองคร์ พระองคร์ทรงรคับมคำ
เสวยตล่อหนข้คำเขคำทคันี้งหลคำย



“พระองคร์ตรคัสกคับเขคำวล่คำ “นบีที่เปป็นถข้อยคคคำของเรคำ ซซที่งเรคำไดข้บอกไวข้แกล่ทล่คำนทคันี้งหลคำยเมอที่อเรคำยคังอยถูล่กคับทล่คำน
วล่คำ บรรดคำคคคำทบีที่เขบียนไวข้ในพระรคำชบคัญญคัตลิของโมเสส และในคคัมภบีรร์ศคำสดคำพยคำกรณร์ และในหนคังสออสดกุดบีกลล่คำวถซง
เรคำนคันี้น จคคำเปป็นจะตข้องสคคำเรร็จ” ครคันี้งนคันี้น พระองคร์ทรงบคันดคำลใหข้ใจเขคำทคันี้งหลคำยเกลิดควคำมสวล่คำงขซนี้นเพอที่อจะไดข้เขข้คำใจ
พระคคัมภบีรร์” (ลถูกคำ 24:36-45)

พระเยซถูไมล่เพบียงเชลิญชวนสคำวกเหลล่คำนคันี้นใหข้แตะตด้องพระองคร์และดถูวล่คำพระองคร์ไมล่ใชล่ผบีหรออวลิญญคำณตน
หนซที่งเทล่คำนคันี้น พระองคห์ยทงทรงขออาหารดด้วย พวกเขคำเอคำปลคำยล่คำงกคับรวงผซนี้งมคำถวคำยพระองคร์และพระองคร์ทรงรคับ
ประทคำนตล่อหนข้คำพวกเขคำ อคันเปป็นกคำรใหข้ขข้อพลิสถูจนร์เพลิที่มเตลิมวล่คำพระองคร์ทรงเปป็นคนจรลิงๆ

ใครบคำงคนอคำจถคำมวล่คำเราจะกลินในสวรรคร์หรออไมล่ เรคำจะมบีรล่คำงกคำยทบีที่เหมออนกคับพระกคำยทบีที่เปป็นขซนี้นแลข้ว
ของพระเยซถู พระองคห์ทรงรคับประทคำนปลคำยล่คำงกคับรวงผซนี้ง และนบีที่กร็คงบล่งบอกวล่คำเราสคำมคำรถรคับประทคำนไดข้หคำกเรคำ
ปรคำรถนคำเชล่นนคันี้น-แตล่มคันกร็จะไมล่จคคำเปป็นทบีที่เรคำตข้องรคับประทคำนเพอที่อทบีที่จะมบีชบีวลิตอยถูล่ตล่อไป ยกตคัวอยล่คำงเชล่น ในวลิวรณร์ 
22:1,2 เรคำอล่คำนวล่คำ “ทล่คำนไดข้ชบีนี้ใหข้ขข้คำพเจข้คำดถูแมล่นนี้คคำบรลิสกุทธลิธิ์ทบีที่มบีนนี้คคำแหล่งชบีวลิต ใสเหมออนแกข้วผลซก ไหลออกมคำจคำก
พระทบีที่นคัที่งของพระเจข้คำ และของพระเมษโปดก ทล่คำมกลคำงถนนในเมอองนคันี้นและรลิมแมล่นนี้คคำทคันี้งสองฟคำกมบีตด้นไมด้แหข่ง
ชทวริต ซถึยิ่งออกผลสวิบสองชนวิด ออกผลทตุกๆเดพอน และใบของตข้นไมข้นคันี้นสคคำหรคับรคักษคำบรรดคำประชคำชคำตลิใหข้หคำย” 
จะมบีผลไมข้มคำกมคำย ตข้นไมข้นคันี้นจะออกผลใหข้เกร็บกลินทกุกเดออน-และถข้คำไมล่มบีใครกรินในบข้คำนนลิรคันดรร์นคันี้นของผถูข้ทบีที่ถถูกไถล่
แลข้ว กร็คงมบีผลไมข้มคำกมคำยทบีที่จะตข้องเสบียเปลล่คำอยล่คำงแนล่นอน!

ขข้อ 21: “พระเยซซูจขงตรทสกทบเขาอทกวข่า “สทนตริสตุขจงดทารงอยซูข่กทบทข่านททนี้งหลายเถริด พระบริดาของเราทรง
ใชด้เรามาฉทนใด เรากก็ใชด้ทข่านททนี้งหลายไปฉทนนทนี้น”

เมอที่อพระเยซถูทรงทคักทคำยพวกสคำวกดข้วย “สคันตลิสกุขจงดคคำรงอยถูล่กคับทล่คำนทคันี้งหลคำยเถลิด” พระองคร์กร็ทรงทรคำบ
วล่คำพวกเขคำตกใจกลคัวและตกตะลซงเหลออขนคำด และพระองคร์ตรคัสสคันตลิสกุขแกล่ใจและควคำมคลิดของพวกเขคำเพอที่อทบีที่
พวกเขคำจะจคคำพระองคร์ไดข้ในฐคำนะมนกุษยร์คนหนซที่งและไมล่ใชล่ในฐคำนะผบีตนหนซที่ง ครทนี้งททที่สองทบีที่พระองคร์ตรคัสสคันตลิสกุขแกล่
พวกเขคำ พระองคร์กร็ทรงทคคำเชล่นนคันี้นเพรคำะวล่คำพระองคร์กคคำลคังสล่งพวกเขคำเขข้คำไปในโลกทบีที่ไมล่เปป็นมลิตร

ในคคคำอธลิษฐคำนวลิงวอนเผอที่อของพระองคร์ พระเยซถูตรคัสแกล่พระบลิดคำในสวรรคร์วล่คำ “พระองคร์ทรงใชข้ขข้คำ
พระองคร์มคำในโลกฉคันใด ขข้คำพระองคร์กร็ใชข้เขคำไปในโลกฉคันนคันี้น...ขข้คำพระองคร์มลิไดข้อธลิษฐคำนเพอที่อคนเหลล่คำนบีนี้พวกเดบียว 
แตล่เพอที่อคนทคันี้งปวงทบีที่จะเชอที่อในขข้คำพระองคร์เพรคำะถข้อยคคคำของเขคำ” (ยอหร์น 17:18,20)

มคันเปป็นเรอที่องแสนวลิเศษทบีที่ไดข้รถูข้วล่คำพระเยซถูตรคัสสคันตลิสกุขแกล่เหลล่คำสคำวกของพระองคร์กล่อนทบีที่พระองคร์สล่งพวก
เขคำเขข้คำไปในโลกทบีที่ไมล่เปป็นมลิตรและเปป็นศคัตรถู-แตล่พระองคร์ไมล่ไดข้กคคำลคังตรคัสแกล่พวกเขคำแตล่พวกเดบียว พระองคร์กคคำลคัง
ตรคัสแกข่ผซูด้เชพที่อทตุกคนตลอดยกุคพระคกุณนบีนี้ แมข้กระทคัที่งตอนนบีนี้พระองคร์กร็ตรคัสสคันตลิสกุขแกล่ใจของลถูกๆของพระองคร์กล่อน
พระองคร์ทรงบคัญชคำพวกเขคำใหข้ไปและเปป็นพยคำนแกล่โลกทบีที่ไมล่เชอที่อ

เรคำหมคำยพซที่งพระองคร์เพอที่อสคันตลิสกุขและพละกคคำลคัง โดยทคำงพระองคร์เรคำไมล่เพบียงมบีสทนตริสตุขกลับพระเจด้า
เทล่คำนคันี้น เรคำยคังมบีสทนตริสตุขของพระเจด้าอยถูล่ภคำยในใจของเรคำดข้วย:

“เหตกุฉะนคันี้นเมอที่อเรคำเปป็นคนชอบธรรมเพรคำะควคำมเชอที่อแลข้ว เราจขงมทสทนตริสตุขกลับพระเจด้าทางพระเยซซู
ครริสตห์องคห์พระผซูด้เปป็นเจด้าของเรา” (รม. 5:1)



“แลข้วสทนตริสตุขแหว่งพระเจด้า ซซที่งเกลินควคำมเขข้คำใจทกุกอยล่คำง จะคกุข้มครองจลิตใจและควคำมคลิดของทล่คำนไวข้ใน
พระเยซถูครลิสตร์” (ฟป. 4:7)

สคันตลิสกุขกทบพระเจข้คำและสคันตลิสกุขของพระเจข้คำเปป็นสลิที่งจคคำเปป็นของพระเจข้คำสคคำหรคับกคำรรคับใชข้ทบีที่สคัมฤทธลิธิ์ผล 
และปรคำศจคำกสองสลิที่งนบีนี้เรคำกร็จะไมล่มบีควคำมปรคำรถนคำทบีที่จะนคคำคนอพที่นๆเขข้คำมคำสถูล่สคันตลิสกุขของพระเจข้คำ เรคำจะไมล่พบ
ควคำมชอที่นชมยลินดบีในกคำรชนะดวงวลิญญคำณทคันี้งหลคำย ในฐคำนะเปป็นบกุตรทคันี้งหลคำยของพระเจข้คำ ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยยคังเปป็น
บตุตรททนี้งหลายแหข่งสทนตริสตุขดข้วย แตล่เรคำจะตข้องไมล่เกร็บสคันตลิสกุขไวข้ในใจของเรคำและลข้มเหลวทบีที่จะแบล่งปฝันมคันกคับคน
ออที่นๆ เรคำเปป็นผซูด้นทาสารแหข่งสทนตริสตุขและเรคำมบีขล่คำวสคำรทบีที่แทข้จรลิงแหล่งสคันตลิสกุขหนขที่งเดทยวเทข่านทนี้น เรคำตข้องสล่งมอบ
ขล่คำวสคำรนคันี้นแกล่โลกทบีที่เปป็นศคัตรถู พระเยซถูไดข้เสดร็จเขข้คำมคำในโลกเพอที่อประกคำศพระเจข้คำพระบลิดคำ (ยอหร์น 1:18) 
พระองคร์ทรงสล่งเราเขข้คำไปในโลกเพอที่อประกคำศสคันตลิสกุขของพระเจข้คำทบีที่เขข้คำมคำสถูล่หคัวใจโดยควคำมเชอที่อในพระรคำชกลิจทบีที่
เสรร็จสลินี้นแลข้วของพระบกุตรของพระเจข้คำบนกลโกธคำ-และหากไมข่มทกลโกธากก็ไมว่มอีสทนตริสตุขสทาหรทบใจมนตุษยห์เลย!

ขข้อ 22: “ครทนี้นพระองคห์ตรทสดทงนทนี้นแลด้วจขงทรงระบายลมหายใจออกเหนพอเขา และตรทสกทบเขาวข่า “ทข่าน
ททนี้งหลายจงรทบพระวริญญาณบรริสตุทธริธิ์เถริด”

“ทรงระบายลมหายใจออกเหนพอเขา” คออคคคำกลล่คำวทบีที่ไมล่เหมออนใคร มคันยอนหยคัดเพบียงลคคำพคังในภคำคพคันธ
สคัญญคำใหมล่ ไมล่มบีบคันทซกออที่นใดอบีกเกบีที่ยวกคับพระเยซถูเจข้คำ “ระบคำยลมหคำยใจ” เหนออผถูข้ใด และคคคำกรบีกเดบียวกคันนบีนี้กร็ไมล่
ไดข้ถถูกใชข้ทบีที่ไหนอบีก

คคคำประกคำศทบีที่วล่คำพระเยซถูทรงระบายลมหายใจเหนพอพวกสาวกมบีควคำมหมคำยวล่คำอะไร? มนกุษยร์ไดข้ถซูกสรด้าง
จคำกผงคลบีดลิน พระเจข้คำ “ทรงระบคำยลมปรคำณแหล่งชบีวลิตเขข้คำทคำงจมถูกของเขคำ และมนกุษยร์จซงเกลิดเปป็นจลิตวลิญญคำณมบี
ชบีวลิตอยถูล่” (ปฐก. 2:7) ผมเชอที่อวล่คำพระวจนะของพระเจข้คำกคคำลคังสอนในทบีที่นบีนี้วล่คำหนทคำงเดบียวทบีที่มนตุษยห์ธรรมดาจะกลคำย
เปป็นสลิที่งทรงสรข้คำงใหมล่ในพระเยซถูครลิสตร์ไดข้คออ โดยทางฤทธริธิ์เดชททที่ใหด้ชทวริตของพระวริญญาณบรริสตุทธริธิ์ หคำกเรคำยคังไมล่
บคังเกลิดโดยพระวลิญญคำณ เรคำกร็ยคังไมล่ไดข้รคับควคำมรอด และแนล่นอนวล่คำเรคำไมล่ถถูกมอบหมคำยภคำรกลิจใหข้เปป็นพยคำนทคันี้ง
หลคำย

ผมไมล่ไดข้กคคำลคังเสนอแนะวล่คำพวกสคำวกไมล่ใชล่ผถูข้เชอที่อจนกระทคัที่งพระเยซถูทรงระบคำยลมหคำยใจเหนออพวกเขคำ 
พวกเขาเปป็นผซูด้เชพที่อแลด้ว-แตล่พวกเขคำเปป็นผถูข้เชอที่อภคำยใตข้ระบบเกล่คำ พระเยซถูทรงบอกพวกเขคำกล่อนหนข้คำนบีนี้แลข้ววล่คำพระ
วลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์จะไมล่เพบียงอยถูล่กทบพวกเขคำเทล่คำนคันี้น แตล่จะทรงอยถูล่ในพวกเขคำ และนบีที่คออกคำรเรลิที่มตข้นของชบีวลิตนลิรคันดรร์ 
พระองคร์ตรคัสแกล่นลิโคเดมคัสวล่คำ “ถข้คำผถูข้ใดไมล่ไดข้บคังเกลิดจคำกนนี้คคำและพระวริญญาณ ผถูข้นคันี้นจะเขข้คำในอคำณคำจคักรของพระเจข้คำ
ไมล่ไดข้” (ยอหร์น 3:5) ในยอหร์น 6:44 พระองคร์ทรงประกคำศวล่คำ “ไมล่มบีผถูข้ใดมคำถซงเรคำไดข้นอกจคำกพระบลิดคำผถูข้ทรงใชข้เรคำ
มคำจะทรงชคักนคคำใหข้เขคำมคำ...”-และในยอหร์น 6:63 พระองคร์ตรคัสวล่คำ “จริตวริญญาณเปป็นททที่ใหด้มทชทวริต สล่วนเนอนี้อหนคังไมล่มบี
ประโยชนร์อคันใด ถข้อยคคคำซซที่งเรคำไดข้กลล่คำวกคับทล่คำนทคันี้งหลคำยนคันี้น เปป็นจลิตวลิญญคำณและเปป็นชบีวลิต”

ในโรม 8:1,2 อคัครทถูตเปคำโลบอกเรคำวล่คำ “เหตกุฉะนคันี้นบคัดนบีนี้กคำรปรคับโทษจซงไมล่มบีแกล่คนทคันี้งหลคำยทบีที่อยถูล่ในพระ
เยซถูครลิสตร์ ผถูข้ไมล่ดคคำเนลินตคำมฝฝ่คำยเนอนี้อหนคัง แตข่ตามฝฝ่ายพระวริญญาณ เพรคำะวล่คำกฎของพระวลิญญคำณแหล่งชบีวลิตในพระ
เยซถูครลิสตร์ ไดข้ทคคำใหข้ขข้คำพเจข้คำพข้นจคำกกฎแหล่งบคำปและควคำมตคำย”



พระวลิญญคำณคออผถูข้ทบีที่ทคคำใหข้เปป็นขซนี้นและทคคำใหข้เรคำมบีชบีวลิตอยถูล่ พระวลิญญคำณทรงทคคำใหข้เรคำเปป็นผถูข้ทบีที่ถถูกสรข้คำงใหมล่
ในพระเยซถูครลิสตร์: “ถข้คำพระวลิญญคำณของพระเจข้คำทรงสถลิตอยถูล่ในทล่คำนทคันี้งหลคำยจรลิงๆแลข้ว ทล่คำนกร็มลิไดข้อยถูล่ฝฝ่คำยเนอนี้อ
หนคัง แตล่อยถูล่ฝฝ่คำยพระวลิญญคำณ แตล่ถข้คำผถูข้ใดไมล่มบีพระวลิญญคำณของพระครลิสตร์ ผถูข้นคันี้นกร็ไมล่เปป็นของพระองคร์” (รม. 8:9) 
เอเฟซคัส 4:30 เตออนวล่คำ “และอยข่าททาใหด้พระวริญญาณบรริสตุทธริธิ์ของพระเจด้าเสทยพระททย เพราะโดยพระวริญญาณ
นทนี้นทข่านไดด้ถซูกประททบตราหมายทข่านไวด้จนถขงวทนททที่ทรงไถข่ใหด้รอด”

เปคำโลบอกเรคำวล่คำ “ทรงสรข้คำงมนกุษยร์คนเดลิมคอออคำดคัมเปป็นจริตวริญญาณมทชทวริตอยซูข่’ แตล่อคำดคัมผถูข้ซซที่งมคำภคำยหลคัง
นคันี้น (พระเยซถูครลิสตร์เจข้คำ) เปป็นวริญญาณผซูด้ประสาทชทวริต” (1 คร. 15:45) ในปฐมกคำล 2:7   พระเจข้คำพระบลิดคำนลิรคัน
ดรร์ทรงระบคำยลมหคำยใจเขข้คำรถูจมถูกของอคำดคัมและเขคำกลคำยเปป็นจลิตวลิญญคำณทบีที่มบีชบีวลิต ในขข้อทบีที่เรคำกคคำลคังศซกษคำกคันอยถูล่
นบีนี้พระเยซซูทรงระบคำยลมหคำยใจเหนออพวกอคัครทถูตและพวกเขคำกลคำยเปป็นสลิที่งทรงสรข้คำงใหมล่ในพระเยซถูครลิสตร์ (2 
คร. 5:17) ในเอเสเคบียล 37:9,10 พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ทรงระบคำยลมหคำยใจเหนออชนชคำตลิอลิสรคำเอลและกระดถูก
แหข้งเหลล่คำนคันี้นกร็เรลิที่มมบีชบีวลิต และในอลิสยคำหร์ 11:4 เรคำถถูกบอกวล่คำวคันหนซที่งพระเจข้คำจะทรงทคคำลคำยคนชคัที่ว “ดด้วยลมแหข่ง
รริมฝปปากของทข่าน”

กคำลคำเทบีย 4:1-7 ใหข้ควคำมสวล่คำงเกบีที่ยวกคับขข้อทบีที่เรคำกคคำลคังศซกษคำอยถูล่เชล่นกคัน:
“แลข้วขข้คำพเจข้คำขอพถูดวล่คำ ตรคำบใดทบีที่ทคำยคำทยคังเปป็นเดร็กอยถูล่เขคำกร็ไมล่ตล่คำงอะไรกคับทคำสเลย ถซงแมข้เขคำจะเปป็น

เจข้คำของทรคัพยร์สมบคัตลิทคันี้งปวง แตล่เขคำกร็อยถูล่ใตข้บคังคคับของผถูข้ปกครองและผถูข้ดถูแล จนถซงเวลคำทบีที่บลิดคำไดข้กคคำหนดไวข้ 
“ฝฝ่ายเรากก็เหมพอนกทน เมอที่อเปป็นเดร็กอยถูล่ เรคำกร็เปป็นทคำสอยถูล่ใตข้บคังคคับโลกธรรม แตล่เมอที่อครบกคคำหนดแลข้ว 

พระเจข้คำกร็ทรงใชข้พระบกุตรของพระองคร์มคำประสถูตลิจคำกสตรบีเพศ และทรงถออกคคำเนลิดใตข้พระรคำชบคัญญคัตลิ เพพที่อจะทรง
ไถข่คนเหลข่านทนี้นททที่อยซูข่ใตด้พระราชบทญญทตริ เพอที่อใหข้เรคำไดข้รคับฐคำนะเปป็นบกุตร

“และเพรคำะทล่คำนเปป็นบกุตรแลข้ว พระเจข้คำจซงทรงใชข้พระวลิญญคำณแหล่งพระบกุตรของพระองคร์เขข้คำมคำในใจ
ของทล่คำน รข้องวล่คำ “อคับบคำ” คออพระบลิดคำ เหตตุฉะนทนี้นทข่านจขงไมข่ใชข่ทาสอทกตข่อไป แตข่เปป็นบตุตร และถด้าเปป็นบตุตรแลด้ว
ทข่านกก็เปป็นทายาทของพระเจด้าโดยทางพระครริสตห์”

พวกสคำวกไดข้รคับกคำรบคังเกลิดจคำกเบอนี้องบนแลข้วกข่อนพระเยซถูตรคัสวล่คำ “ทล่คำนทคันี้งหลคำยจงรคับพระวลิญญคำณ
บรลิสกุทธลิธิ์เถลิด” พวกเขคำเปป็นบกุตรทคันี้งหลคำยของพระเจข้คำแลข้ว แตข่พวกเขายทงอยซูข่ภายใตด้ระบบของโมเสส บคัดนบีนี้พวกเขคำ
ไมล่ใชล่ทคำสอบีกตล่อไปแลข้ว แตล่เปป็นบกุตรทคันี้งหลคำย-เหลล่คำทคำยคำทของพระเจข้คำและทคำยคำทรล่วมกคันกคับพระครลิสตร์

พวกสคำวกเปป็นคนทบีที่แตกตล่คำงไปจคำกเดลิมหลคังจคำกทบีที่พระเยซถูทรงระบคำยลมหคำยใจเหนออพวกเขคำและตรคัส
วล่คำ “ทล่คำนทคันี้งหลคำยจงรคับพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์เถลิด” หคำกเรคำศซกษคำบทสกุดทข้คำยในหนคังสออขล่คำวประเสรลิฐแตล่ละเลล่ม 
และบทแรกของหนคังสออกลิจกคำร เรคำจะพบขข้อพลิสถูจนร์วล่คำควคำมไมล่เชอที่อของพวกเขคำ ควคำมอล่อนแอตล่คำงๆของพวกเขคำ 
ควคำมสคับสนของพวกเขคำ และควคำมงกุนงงของพวกเขคำหมดสลินี้นไปแลข้ว เมอที่อพวกเขคำยอนกคับพระเยซถูบนภถูเขคำ
มะกอกเทศขณะทบีที่พระองคร์ทรงสอนพวกเขคำเกบีที่ยวกคับวคันเพร็นเทคศเตนคันี้น เมอที่อพระองคร์ทรงเรลิที่มลอยขซนี้นไปและเมฆ
กข้อนหนซที่งรคับพระองคร์ออกไปพข้นสคำยตคำของพวกเขคำ พวกเขคำกร็ไมล่ใชล่เหลล่คำสคำวกทบีที่อล่อนแอ งกุนงงและไมล่เชอที่อแบบทบีที่
พวกเขคำเคยเปป็นตอนทบีที่พวกเขคำไปจคำกอกุโมงคร์ฝฝังศพนคันี้นหลคังจคำกกคำรตรซงกคำงเขน ในลถูกคำ 24:51-53 เรคำอล่คำนวล่คำ 
“ตล่อมคำเมอที่อทรงอวยพรอยถูล่นคันี้น พระองคร์จซงไปจคำกเขคำ แลข้วทรงถถูกรคับขซนี้นไปสถูล่สวรรคร์ เขาททนี้งหลายจขงนมทสการ



พระองคห์ แลด้วกลลับไปยลังกรบุงเยรผซาเลก็ม มอีความยวินดอีเปป็นอลันมาก เขาททนี้งหลายอยซูข่ในพระวริหารทตุกวทน สรรเสรริญ
และเทริดทซูนพระเจด้า เอเมน!” ควคำมชอที่นชมยลินดบีทบีที่ทล่วมทข้นใจของพวกเขคำคออควคำมชอที่นชมยลินดบีทบีที่พระวลิญญคำณ
บรลิสกุทธลิธิ์ไดข้ใสล่ไวข้ภคำยในพวกเขคำแลข้ว: “เพรคำะวล่คำอคำณคำจคักรของพระเจข้คำนคันี้นไมล่ใชล่กคำรกลินและกคำรดอที่ม แตล่เปป็นควคำม
ชอบธรรมและสคันตลิสกุขและควคำมชอที่นชมยลินดบีในพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์” (รม. 14:17)

ในวคันเพร็นเทคศเตนคันี้นพวกสคำวกไดด้รทบบทพตริศมาในพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ และบคัพตลิศมคำนบีนี้กร็ใสล่พวกเขคำไวข้
ในครลิสตจคักรพคันธสคัญญคำใหมล่และใหข้พวกเขคำไดข้มบีฤทธลิธิ์เดชทบีที่จะกลคำยเปป็นเหลล่คำพยคำนทบีที่สคัมฤทธลิธิ์ผล แตล่หข้คำสลิบวคัน
กข่อนวคันเพร็นเทคศเตนคันี้นพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์กร็ประทคับอยถูล่ภคำยในพวกเขคำและสถลิตอยถูล่ในใจของพวกเขคำแลข้ว พระ
เยซถูไดข้ประทคำนใหข้พวกเขคำไดข้รคับควคำมสวล่คำงและควคำมรถูข้เกบีที่ยวกคับควคำมจรลิงของพระเจข้คำซซที่งจนถซงขณะนคันี้นพวกเขคำ
ยคังไมล่ไดข้ถออเปป็นกรรมสลิทธลิธิ์ พวกเขคำรคักองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของตน พวกเขคำมบีควคำมสกุขทบีที่ไดข้อยถูล่ตล่อเบอนี้องพระพคักตรร์
ของพระองคร์ แตล่พวกเขคำขคำดควคำมรถูข้อยล่คำงนล่คำเศรข้คำเกบีที่ยวกคับจกุดประสงคร์ทบีที่แทข้จรลิงของพระองคร์ในกคำรเสดร็จเขข้คำมคำ
ในโลกและพวกเขคำขคำดควคำมรถูข้เกบีที่ยวกคับความจทาเปป็นททที่พระองคห์ตด้องสรินี้นพระชนมห์และความแนข่นอนของการฟฟฟื้น
คพนพระชนมห์ของพระองคห์ แตล่เมอที่อพระองคร์ทรงระบคำยลมหคำยใจเหนออพวกเขคำ พระองคร์กร็ประทคำนพระวลิญญคำณ
แหล่งควคำมรถูข้และควคำมเขข้คำใจแกล่พวกเขคำ ความสวข่างคออสลิที่งแรกทบีที่ไดข้ถถูกสรข้คำงในกคำรเนรมลิตสรข้คำง (ปฐก. 1:3) และ
ความสวข่างในหทวใจคออกคำรเรลิที่มตข้นของควคำมรอดทบีที่แทข้จรลิง กคำรเขข้คำมคำของพระวจนะนคคำมคำซซที่งควคำมสวล่คำง (เพลง
สดกุดบี 119:130)

ขข้อ 23: “ถด้าทข่านจะยกความผริดบาปของผซูด้ใด ความผริดบาปนทนี้นกก็จะถซูกยกเสทย และถด้าทข่านจะใหด้ความ
ผริดบาปตริดอยซูข่กทบผซูด้ใด ความผริดบาปกก็จะตริดอยซูข่กทบผซูด้นทนี้น” 

พระคคคำขข้อนบีนี้ถถูกเขข้คำใจผลิด ถถูกใชข้ในทคำงทบีที่ผลิดและถถูกใชข้อยล่คำงผลิดๆ มคำตลอดหลคำยรข้อยปป คนกลกุล่มหนซที่งใชข้ขข้อ
นบีนี้เพอที่อมอบอคคำนคำจใหข้แกล่เหลล่คำบคำทหลวงของตนทบีที่จะยกโทษบคำปไดข้ แตล่ไมข่มทมนตุษยห์คนใดเคยมบีอคคำนคำจเชล่นนคันี้นเลย 
มทแตข่พระเยซผเพทยงผซูด้เดทยวททที่สามารถยกโทษบาปไดด้ (กรกุณคำอล่คำนลถูกคำ 5:17-26)

กคำรทบีที่จะเขข้คำใจพระคคคำขข้อนบีนี้ไดข้เรคำตข้องรถูข้วล่คำองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำกคคำลคังตรคัสกคับผถูข้ใด และเรคำตข้องพลิจคำรณคำเวลา
ทบีที่ถข้อยคคคำเหลล่คำนบีนี้ถถูกกลล่คำว พระเยซถูกคาลยังพผดกคับใครในทบีที่นบีนี้? พระองคร์กคคำลคังพถูดกคับพวกอคัครทถูตของพระองคร์โดย
เฉพคำะ พถูดกคับเหลล่คำสคำวกโดยทคัที่วไป พถูดกคับผถูข้รคับใชข้ทตุกคน? ถข้คำถข้อยคคคำเหลล่คำนบีนี้มบีไวข้สทาหรทบสาวกทตุกคน พวกเขคำกร็ไมล่
สคำมคำรถมอบอคคำนคำจทบีที่จะยกโทษบคำปใหข้แกล่คนกลกุล่มใดกลกุล่มหนซที่งโดยเฉพาะอยล่คำงแนล่นอน (พวกผถูข้รคับใชข้ พวก
บคำทหลวง หรออพวกผถูข้ประกคำศขล่คำวประเสรลิฐ) ควคำมเชอที่อแบบนคันี้นไมล่เพบียงไมข่สมเหตตุสมผลเทล่คำนคันี้น มคันยคังขคำดขข้อ
สนคับสนกุนจคำกพระคคัมภบีรร์ดข้วย ในทคำงกลคับกคัน ถข้คำพระเยซถูกคคำลคังพถูดกคับเฉพคำะอคัครทถูตสลิบคนนคันี้นทบีที่อยถูล่ในหข้องนคันี้นกคับ
พระองคร์ ดคังนคันี้นคนทคันี้งหลคำยวคันนบีนี้ทบีที่อข้คำงวล่คำมบีอคคำนคำจทบีที่จะยกโทษบคำปกร็สอนผลิดมากกวข่าเดริมเสบียอบีก เพรคำะวล่คำพวก
อคัครทถูตไมล่ใชล่ปกุโรหลิตในขณะนคันี้น และพวกเขคำไมล่เคยไดข้กลายเปป็นปกุโรหลิตดข้วย (พวกปตุโรหริตในความหมายปปัจจตุบทน 
เททยบไดด้กทบพวกบาทหลวง เพราะใชด้คทาภาษาอทงกฤษเดทยวกทนคพอ priests-ผถูข้แปล)

ถข้คำพระเยซถูประทคำนอคคำนคำจทบีที่จะยกโทษบคำปใหข้แกล่พวกสคำวกในตอนนคันี้น และถข้คำอคคำนคำจนคันี้นจะตข้องถถูกสล่ง
ตล่อมคำยคังคนออที่นๆ ทคคำไมเรคำถซงไมล่พบวล่คำเรอที่องนบีนี้ถถูกกลล่คำวถซงในจดหมคำยฝคำกฉบคับตล่คำงๆเลย? ไมล่มบีสคักคคคำเดบียวใน
หนคังสออกลิจกคำร ในจดหมคำยฝคำกฉบคับใด หรออในวลิวรณร์ทบีที่กลล่คำววล่คำมนตุษยห์คนใดยกควคำมผลิดบคำปหรออใหข้ควคำมผลิด



บคำปตลิดอยถูล่ไดข้ ไมล่มบีกคำรกลล่คำวถซงในจดหมคำยฝคำกทบีที่เขบียนถซงครลิสตจคักรตล่คำงๆเลย (หนคังสออโรมจนถซงหนคังสออเธสะโลนลิ
กคำ) หรออในจดหมคำยฝคำกถซงศลิษยคำภลิบคำล (ทลิโมธบีจนถซงฟปเลโมน) เกบีที่ยวกคับชนชคันี้นปกุโรหลิต (หรออบกุคคลทบีที่เปป็นปกุโรหลิต) 
ผถูข้ซซที่งไดข้รคับมอบอคคำนคำจทบีที่จะยกโทษควคำมผลิดบคำปไดข้ ภคำคพคันธสคัญญคำใหมล่ไมล่แมข้แตล่กลข่าวถขงตคคำแหนล่งปกุโรหลิตในค
รลิสตจคักร เรคำมทมหคำปกุโรหลิตผถูข้ยลิที่งใหญล่-พระเยซถู ผถูข้ประทคับ ณ เบอนี้องขวคำพระหคัตถร์ของพระบลิดคำ-และในพระองคห์ผซูด้
เชพที่อทตุกคนเปป็นกษทตรริยห์และปตุโรหริตในควคำมหมคำยฝฝ่คำยวลิญญคำณ:

“แตล่ทล่คำนทคันี้งหลคำยเปป็นชคำตลิทบีที่พระองคร์ทรงเลออกไวข้แลข้ว เปป็นพวกปกุโรหลิตหลวง เปป็นประชคำชคำตลิบรลิสกุทธลิธิ์ 
เปป็นชนชคำตลิของพระองคร์โดยเฉพคำะ เพอที่อทล่คำนทคันี้งหลคำยจะไดข้สคคำแดงพระบคำรมบีของพระองคร์ ผถูข้ไดข้ทรงเรบียกทล่คำนทคันี้ง
หลคำยใหข้ออกมคำจคำกควคำมมอด เขข้คำไปสถูล่ควคำมสวล่คำงอคันมหคัศจรรยร์ของพระองคร์” (1 ปต. 2:9)

ไมล่วล่คำถข้อยคคคำในขข้อพระคคคำทบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่นบีนี้ถถูกกลล่คำวแกล่พวกสคำวกแบบเหมคำรวมหรออแกล่พวกอคัครทถูต
แตล่พวกเดบียวเทล่คำนคันี้น คคคำกลล่คำวตรงนบีนี้กร็ไมล่มบีขข้อสนคับสนกุนใดๆเลยทบีที่พวกบคำทหลวงจะใชข้อข้คำงไดข้วล่คำตนมบีอคคำนคำจทบีที่จะ
ยกโทษควคำมผลิดบคำปหรออฟฝังคคคำสคำรภคำพจคำกคนบคำปทคันี้งหลคำยไดข้

ครคำวนบีนี้แลด้วเรพที่องเวลาททที่ถด้อยคทาเหลข่านทนี้ถซูกกลข่าว-คคคำกลล่คำวนบีนี้ถถูกกลล่คำวในยกุคหรออสมทยใด? แนล่นอนวล่คำมคันคออ
กล่อนทบีที่ครริสตจทกรไดข้ถออกคคำเนลิดขซนี้นมคำ เพรคำะวล่คำครลิสตจคักรไดข้ถออกคคำเนลิดในวคันเพร็นเทคศเตนคันี้น ถข้อยคคคำเหลล่คำนบีนี้ถถูก
กลล่คำวในชล่วงเปลบีที่ยนผล่คำน และพวกมคันถถูกกลล่คำวแกล่พวกอคัครทถูตซขที่งเปป็นกลตุข่มคนประเภทหนขที่งโดยเฉพาะ นคับตคันี้งแตล่
อคัครทถูตเปคำโลจคำกโลกนบีนี้ไปสวรรคร์แลข้ว กร็ไมล่มบีอคัครทถูตคนออที่นอบีกเลย ไมล่มบีพวกเขคำเลยสคักคนวทนนทนี้ ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำย
ลล่ะ? มทครทบ ผถูข้รคับใชข้ทคันี้งหลคำยลล่ะ? มทครทบ ผถูข้ประกคำศขล่คำวประเสรลิฐทคันี้งหลคำยลล่ะ? มทครทบ พวกอคัครทถูตลล่ะ? ไมว่มอีแลทว
ครลับ! คนเหลล่คำนคันี้นเปป็นเหลล่คำบกุรกุษทบีที่ไดข้รคับฤทธลิธิ์เดชพลิเศษทบีที่จะกระทคคำกคำรอคัศจรรยร์ตล่คำงๆ และไมล่มบีมนกุษยร์คนใดนคับ
ตคันี้งแตล่เปคำโลเคยกระทคคำกคำรอคัศจรรยร์แบบนคันี้นเลย พวกอคัครทถูตไมล่เคยถถูกตคันี้งใจวล่คำจะตข้องมบีผถูข้สอบทอดเลย พระเจข้คำไมล่
ไดข้ทรงเรบียกและแตล่งตคันี้งพวกอคัครทถูตในครลิสตจคักรพคันธสคัญญคำใหมล่ มบีเหลล่คำศลิษยคำภลิบคำล อคำจคำรยร์ มลิชชคันนคำรบี ผถูข้
ประกคำศขล่คำวประเสรลิฐ แตล่ไมล่มบีพวกอคัครทถูตแลข้ว

เมอที่อพระเยซถูเสดร็จมคำอบีกทบีและหยลิบยอที่นอคำณคำจคักรนคันี้นใหข้แกล่ชนชคำตลิอลิสรคำเอล จะมบีบกุรกุษหลคำยคนทบีที่มบีฤทธลิธิ์
เดชเหนออธรรมชคำตลิทบีที่กระทคคำกคำรอคัศจรรยร์ตล่คำงๆทบีที่ยลิที่งใหญล่อบีกครคันี้ง: “และเรคำจะใหข้ฤทธลิธิ์อคคำนคำจแกล่พยคำนทคันี้งสองของ
เรคำ และเขคำจะพยคำกรณร์ตลอดพคันสองรข้อยหกสลิบวคัน นกุล่งหล่มดข้วยผข้คำกระสอบ...พยคำนทคันี้งสองมบีฤทธลิธิ์ปปิดทข้องฟป้คำไดข้ 
เพอที่อไมล่ใหข้ฝนตกในระหวล่คำงวคันเหลล่คำนคันี้นทบีที่เขคำกคคำลคังพยคำกรณร์ และมบีฤทธลิธิ์อคคำนคำจเหนออนนี้คคำทคคำใหข้กลคำยเปป็นเลออดไดข้ 
และมบีฤทธลิธิ์บคันดคำลใหข้ภคัยพลิบคัตลิตล่คำงๆกระหนที่คคำโลก กบีที่ครคันี้งกร็ไดข้ตคำมควคำมปรคำรถนคำของเขคำ” (วว. 11:3,6)

ถข้อยคคคำของพระเยซถูในขข้อทบีที่ยบีที่สลิบสคำมถถูกใหข้ไวข้เพอที่อเชอที่อมโยงกคับถข้อยคคคำในขข้อ 22-นคัที่นคออ พระองคร์ทรง
ระบคำยลมหคำยใจเหนออพวกสคำวกและพวกเขคำไดข้รคับพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ พระองคร์ไมล่ไดข้สถคำปนคำตคคำแหนล่งสมณะ 
พระองคร์ไมล่ไดข้ตรคัสวล่คำ “บคัดนบีนี้เรคำตคันี้งพวกทล่คำนใหข้เปป็นปตุโรหริต” ไมล่วล่คำพระองคร์ทรงตคันี้งพระทคัยใหข้พวกสคำวกเขข้คำใจสลิที่ง
ใดกร็ตคำม พระองคร์ไมล่ไดข้บอกเปป็นนคัยแกล่พวกเขคำอยล่คำงแนล่นอนวล่คำพระองคร์ไดข้ประทคำนตคคำแหนล่งหนซที่งแกล่พวกเขคำซซที่ง
พวกเขคำจะตข้องสล่งตล่อใหข้แกล่คนออที่นๆ-และพวกเขคำไมล่ไดข้อข้คำงวล่คำมบีสลิทธลิธิ์นบีนี้ดข้วย ไมล่มบีอคัครทถูตคนใดเคยกลล่คำวแกล่ผถูข้ใดเลย
วล่คำ “โดยอคคำนคำจนบีนี้ขข้คำพเจข้คำยกโทษบคำปของทล่คำน” คคคำสคำรภคำพเดบียวทบีที่นคคำกคำรยกควคำมผลิดบคำปมคำใหข้ในยกุคพระคกุณนบีนี้
คออ คคคำสคำรภคำพของเรคำตล่อพระเจข้คำในพระนคำมของพระเยซถู ยอหร์นบอกเรคำวล่คำ “ถข้คำเรคำสารภาพบคำปของเรคำ 



พระองคร์ (พระเยซผ) ทรงสคัตยร์ซอที่อและเทบีที่ยงธรรม กร็จะทรงโปรดยกบคำปของเรคำ และจะทรงชคคำระเรคำใหข้พข้นจคำก
กคำรอธรรมทคันี้งสลินี้น” (1 ยอหร์น 1:9) เมอที่อผถูข้เชอที่อคนใดทคคำบคำป พระเยซผ (ไมล่ใชล่บคำทหลวง ศลิษยคำภลิบคำล หรออผถูข้
ประกคำศขล่คำวประเสรลิฐ) ทรงเปป็นผซูด้ลบลด้างพระอาชญา: “และพระองคร์ทรงเปป็นผถูข้ลบลข้คำงพระอคำชญคำทบีที่ตกกคับเรคำ
ทคันี้งหลคำยเพรคำะบคำปของเรคำ และไมล่ใชล่แตล่บคำปของเรคำพวกเดบียว แตล่บคำปของมนกุษยร์ทคันี้งปวงในโลกดข้วย” (1 
ยอหร์น 2:2) 

ผมตข้องสคำรภคำพวล่คำผมไมล่เขข้คำใจอยล่คำงถล่องแทข้ถซงควคำมหมคำยของถข้อยคคคำของพระเยซถูในทบีที่นบีนี้ แตล่ผมรถูข้จรลิงๆ
วล่คำในหมคำยควคำมทบีที่เครล่งครคัดทบีที่สกุด ภารกริจททที่มอบหมายใหด้และตทาแหนข่งหนด้าททที่ของพวกอคัครทถูตเกบีที่ยวขข้องกคับชล่วง
เวลคำทบีที่เฉพคำะเจคำะจงนคันี้น และถถูกจคคำกคัดเฉพคำะสคคำหรคับพวกเขคำและอคัครทถูตเปคำโลเทล่คำนคันี้น

พวกอคัครทถูตมบีคกุณสมบคัตลิตล่คำงๆในกคำรเปป็นผถูข้รคับใชข้ทบีที่พลิเศษเฉพคำะสคคำหรคับพวกเขคำและพวกเขคำเพบียงเทล่คำนคันี้น
พวกเขคำไมล่สคำมคำรถ (และไมล่ไดข้) สล่งตล่อคกุณสมบคัตลิเหลล่คำนบีนี้ใหข้แกล่ผถูข้ออที่น:

พวกเขคำยอนยคันคคคำสอนของตนโดยกคำรอคัศจรรยร์ตล่คำงๆ
พวกเขคำบคำงคนไดข้รคับกคำรดลใจโดยพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์เพอที่อเขบียนสล่วนตล่คำงๆของพคันธสคัญญคำใหมล่
พวกเขคำมบีอคคำนคำจทบีที่จะแยกแยะวลิญญคำณตล่คำงๆเชล่นในกรณบีของเปโตรทบีที่จคัดกคำรกคับอคำนคำเนบียและสคัปฟปรคำ 

(กลิจกคำร 5:1-11)
พวกเขคำประกคำศขล่คำวประเสรลิฐโดยปรคำศจคำกขข้อผลิดพลคำด โดยเทศนคำดข้วยควคำมถถูกตข้องทบีที่ไมล่รถูข้ผลิดพลคำด 

พวกเขคำไมล่ทคคำอะไรผลิดพลคำดเลยในกคำรตบีควคำมตล่คำงๆของพวกเขคำ
ในคกุณสมบคัตลิทคันี้งหมดเหลล่คำนบีนี้พวกเขคำยอนหยคัดเพบียงลคคำพคัง พวกเขคำไมล่มบีผถูข้สอบทอดเลย พวกอคัครทถูตมบี

คกุณสมบคัตลิเปป็นพลิเศษสคคำหรคับชล่วงเวลคำทบีที่เฉพคำะเจคำะจงนคันี้นและสคคำหรคับงคำนพลิเศษนคันี้นทบีที่พวกเขคำตข้องทคคำ ตทาแหนข่ง
ของพวกเขามทหนขที่งเดทยวซขที่งไดด้เรริที่มตด้นและสรินี้นสตุดลงแลด้วพรด้อมกทบพวกเขา 

พวกอคัครทถูตไมล่สคำมคำรถมบีอคคำนคำจทบีที่จะยกควคำมผลิดบคำปไดข้-และพวกเขคำไมล่ไดข้อด้างวล่คำมบีอคคำนคำจเชล่นนคันี้นดข้วย 
นคัที่นคอออคคำนคำจพลิเศษของพระเจข้คำแตล่เพบียงผถูข้เดบียว ในบข้คำนของโครเนลลิอคัสเปโตรประกคำศวล่คำ “ศคำสดคำพยคำกรณร์ทคันี้ง
หลคำยยล่อมเปป็นพยคำนถซงพระองคร์วล่คำ ผซูด้ใดททที่เชพที่อถพอในพระองครนทนี้นจะไดด้รทบการทรงยกความผริดบาปของเขา 
เพราะพระนามของพระองคร” (กลิจกคำร 10:43)

เปคำโลเทศนคำวล่คำ “เหตกุฉะนคันี้นทล่คำนพบีที่นข้องทคันี้งหลคำย จงเขข้คำใจเถลิดวล่คำ โดยพระองคห์นทนี้นแหละ (พระเยซถู) จขง
ไดด้ประกาศการยกความผริดแกข่ทข่านททนี้งหลาย และโดยพระองครนทนี้น ทตุกคนททที่เชพที่อจะพด้นโทษไดด้ทตุกอยข่าง ซขที่งจะพด้น
ไมข่ไดด้โดยพระราชบทญญทตริของโมเสส” (กลิจกคำร 13:38,39)

เปคำโลประกคำศแกล่ผถูข้เชอที่อชคำวเมอองโครลินธร์เหลล่คำนคันี้นวล่คำ “ถข้คำพวกทล่คำนจะยกโทษใหข้ผถูข้ใด ขข้คำพเจข้คำกร็ยกโทษใหข้
ผถูข้นคันี้นดข้วย เพรคำะถข้คำขข้คำพเจข้คำยกโทษใหข้คนใดๆ ขข้คำพเจข้คำไดข้ยกโทษใหข้ผถูข้นคันี้นเพรคำะเหร็นแกล่ทล่คำนทคันี้งหลคำยตข่อพระ
พทกตรห์พระครวิสตร” (2 คร. 2:10)

มคันเปป็นควคำมจรลิงทบีที่วล่คำพวกอคัครทถูตมบีสลิทธลิอคคำนคำจและฤทธลิธิ์เดชอคันเปป็นเอกลคักษณร์ แตล่พวกเขคำไมล่ไดข้สล่งตล่อ
สลิทธลิอคคำนคำจและฤทธลิธิ์เดชนบีนี้ใหข้แกล่ผถูข้ใดเลย



ผมเชอที่อวล่คำถข้อยคคคำในขข้อทบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่นบีนี้ตข้องหมคำยควคำมวล่คำพวกอคัครทถูตมทสวิทธวิอทานาจททที่จะประกาศ
คนเหลล่คำนคันี้นทบีที่ไดข้รคับกคำรยกโทษแลข้วและคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่ยคังไมล่ไดข้รคับกคำรยกโทษ เหมออนกคับทบีที่ปกุโรหลิตยลิวมบีสลิทธลิอคคำนคำจ
ทบีที่จะประกคำศคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่สะอคำดแลข้วและคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่ยคังเปป็นมลทลินในกรณบีของโรคเรอนี้อน

ควคำมเปป็นเอกลคักษณร์ของกคำรเทศนคำและสลิทธลิอคคำนคำจของพวกอคัครทถูตกร็คออวล่คำ ชคำยเหลล่คำนบีนี้ไมล่ไดข้มบีพระ
วจนะทบีที่เปป็นลคำยลคักษณร์อคักษรเหมออนอยล่คำงทบีที่เรคำมบีวคันนบีนี้ พวกเขาพผดโดยการดลใจ และ (รวมถซงอคัครทถูตเปคำโล) 
พวกเขคำเปป็นพวกสกุดทข้คำยทบีที่พถูดพระวจนะทบีที่ไดข้รคับกคำรดลใจ ตคันี้งแตล่ยอหร์นผถูข้เปป็นทบีที่รคักไดข้เขบียนวริวรณห์ ไมล่มบีมนกุษยร์คนใด
ทบีที่พถูดหรออเขบียนภคำยใตข้กคำรดลใจของพระเจข้คำเหมออนกคับทบีที่พวกอคัครทถูตไดข้กระทคคำ เมอที่อพวกเขคำพถูด พวกเขคำกร็กคคำลคัง
พถูดถข้อยคคคำทบีที่พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ประทคำนใหข้แกล่พวกเขคำ เมอที่อพวกเขคำกลล่คำววล่คำ “จงกลทบใจ จงเชพที่อ และบาปของ
ทข่านททนี้งหลายกก็ไดด้รทบการอภทย” ถข้อยคคคำของพวกเขคำกร็มบีสริทธริอทานาจเพรคำะวล่คำพวกเขคำกคคำลคังพถูดถข้อยคคคำททที่ไดด้รทบการ
ดลใจ ถข้อยคคคำซซที่งคกุณและผมอข่านตอนนบีนี้ พวกเขคำพถูดดข้วยสลิทธลิอคคำนคำจ และเดบีดี๋ยวนบีนี้ผถูข้รคับใชข้ทคันี้งหลคำยของพระเจข้คำกร็
อล่คำนและเทศนคำสลิที่งทบีที่พวกเขคำไดข้กลล่คำวดข้วยสริทธริอทานาจเดทยวกทน

ชคำยผถูข้เดบียวทบีที่พถูดดข้วยสลิทธลิอคคำนคำจเกบีที่ยวกคับบคำปทคันี้งหลคำยทบีที่ไดข้รคับกคำรยกโทษ (หรออเรอที่องฝฝ่คำยวลิญญคำณออที่น
ใด) คออชคำยผถูข้นคันี้นทบีที่กลล่คำวพระวจนะของพระเจข้คำ พระเยซถูทรงประกคำศวล่คำ “ผถูข้ใดทบีที่ปฏลิเสธเรคำและไมล่รคับคคคำของเรคำ ผถูข้
นคันี้นจะมบีสลิที่งหนซที่งพลิพคำกษคำเขคำ คออคคคำทบีที่เรคำไดข้กลล่คำวแลข้ว นคันี้นแหละจะพลิพคำกษคำเขคำในวคันสกุดทข้คำย” (ยอหร์น 12:48) 
บคัดนบีนี้ “สลิที่งทบีที่สมบถูรณร์แบบ” ไดข้มคำถซงแลข้ว (1 คร. 13:10) และผถูข้รคับใชข้ทคันี้งหลคำยกร็ไดข้รคับบคัญชคำใหข้ “ประกคำศพระ
วจนะ” (2 ทธ. 4:2)-และเมอที่อเรคำประกคำศพระวจนะเรคำกร็พถูดดข้วยสลิทธลิอคคำนคำจ

หนทคำงเดบียวทบีที่พวกอคัครทถูตไดด้ยกควคำมผลิดบคำปกร็คออ โดยกคำรประกคำศขล่คำวประเสรลิฐแหล่งพระคกุณของ
พระเจข้คำ และพวกเขคำมบีสลิทธลิอคคำนคำจทบีที่จะประกคำศวล่คำทกุกคนทบีที่เชอที่อในพระเยซถูและกลคับใจใหมล่ในพระนคำมของ
พระองคร์กร็ไดข้รคับกคำรยกควคำมผลิดบคำปและไดข้รคับชบีวลิตนลิรคันดรร์แลข้ว (กลิจกคำร 10:43) หนทคำงเดบียวทบีที่พวกอคัครทถูตใหข้
ควคำมผลิดบคำปตริดอยซูข่กร็คออโดยกคำรประกคำศพระพลิโรธของพระเจข้คำแกล่ทกุกคนทบีที่ปฏลิเสธทบีที่จะฟฝังขล่คำวประเสรลิฐแหล่ง
พระคกุณและเชอที่อในพระเยซถู กล่อนพระองคร์เสดร็จขซนี้นไปไมล่นคำน พระเยซถูตรคัสแกล่เหลล่คำสคำวกวล่คำ “พระองคร์ตรคัสกคับ
เขคำวล่คำ “มบีคคคำเขบียนไวข้อยล่คำงนคันี้นวล่คำ พระครลิสตร์จะตข้องทนทกุกขร์ทรมคำน และเปป็นขซนี้นมคำจคำกควคำมตคำยในวคันทบีที่สคำม 
และจะตด้องประกาศในพระนามของพระองครเรพที่องการกลทบใจใหมข่ และเรพที่องยกบาปททที่วทตุกประเทศ ตคันี้งตข้นทบีที่กรกุง
เยรถูซคำเลร็ม ทล่คำนทคันี้งหลคำยเปป็นพยคำนดข้วยขข้อควคำมเหลล่คำนคันี้น” (ลถูกคำ 24:46-48)

เมอที่อพลิจคำรณคำขข้อพระคคัมภบีรร์เหลล่คำนบีนี้แลข้ว อยล่คำใหข้เรคำยกใหข้แกล่ผถูข้รคับใชข้ทคันี้งหลคำยคออ อคคำนคำจทบีที่พระเจข้คำ
ประทคำนใหข้แกล่พระบกุตรของพระองคร์เทล่คำนคันี้น กคำรถออวล่คำผถูข้รคับใชข้หรออบคำทหลวงคนใดวล่คำเปป็นคนกลคำงผถูข้หนซที่งระหวล่คำง
พระเจข้คำกคับจลิตวลิญญคำณของคนๆหนซที่ง กคำรสคำรภคำพบคำปแบบสล่วนตคัวกคับคนๆนคันี้นและรคับกคำรยกโทษบคำปแบบสล่วน
ตคัวจคำกคนๆนคันี้นเปป็นหลคักคคคำสอนหนซที่งซซที่งไมล่มบีในพระวจนะของพระเจข้คำเลย มคันคออระบบหนซที่งทบีที่มนกุษยร์ทคคำขซนี้นมคำ-ซซที่ง
เปป็นอคันตรคำยถซงตคำยและหมลิที่นประมคำทพระเจข้คำ!

ขข้อ 24: “แตข่ฝฝ่ายโธมทสททที่เขาเรทยกกทนวข่า ดริดตุมทส ซขที่งเปป็นสาวกคนหนขที่งในสริบสองคนนทนี้น ไมข่ไดด้อยซูข่กทบพวก
เขาเมพที่อพระเยซซูเสดก็จมา” 



เรคำไมล่ทรคำบมคำกนคักเกบีที่ยวกคับโธมคัส แตล่เขคำดถูเหมออนจะเปป็นคนๆหนซที่งทบีที่มบีชบีวลิตอยถูล่ในควคำมหวคำดกลคัว ควคำม
สลินี้นหวคังและควคำมหดหถูล่ เมอที่อพระเยซถูทรงบอกพวกสคำวกของพระองคร์วล่คำลคำซคำรคัสตคำยแลข้วและวล่คำพระองคร์กคคำลคังจะ
เสดร็จไปยคังหมถูล่บข้คำนเบธคำนบี โธมคัสกร็กลล่คำววล่คำ “ใหข้พวกเรคำไปดข้วยเถลิด เพพที่อจะไดด้ตายดด้วยกทนกทบพระองคห์” (ยอหร์น 
11:16) ในทบีที่นบีนี้เขคำแสดงใหข้เหร็นควคำมเชอที่อทบีที่นข้อยจรลิงๆในควคำมสคำมคำรถและฤทธลิธิ์เดชของพระเยซถูทบีที่จะดถูแลเขคำไมล่วล่คำ
สภคำพกคำรณร์แวดลข้อมจะเปป็นเชล่นไร

เมอที่อพระเยซถูตรคัสวล่คำ “ทล่คำนทรคำบวล่คำเรคำจะไปทบีที่ไหนและทล่คำนกร็รถูข้จคักทคำงนคันี้น” โธมคัสกร็กลล่คำววล่คำ “พระองคร์
เจข้คำขข้คำ พวกขข้คำพระองคร์ไมข่ทราบวล่คำพระองคร์จะเสดร็จไปทบีที่ไหน พวกขข้คำพระองคร์จะรถูข้จคักทางนทนี้นไดข้อยล่คำงไร” (ยอหร์น
14:4,5)  จคำกบคันทซกเรอที่องรคำวเหลล่คำนบีนี้เรคำตข้องวคำดภคำพอกุปนลิสคัยและลคักษณะเฉพคำะตคัวของโธมคัส

พระวจนะของพระเจข้คำไมล่บอกเรคำวล่คำททาไมโธมคัสถซงไมล่ไดข้อยถูล่กคับอคัครทถูตคนออที่นๆทบีที่เหลออตอนทบีที่พระเยซถูทรง
ปรคำกฏแกล่พวกเขคำครคันี้งแรกนคันี้น แตล่ไมล่วล่คำเหตกุผลทบีที่เขคำไมล่อยถูล่จะเปป็นอะไรกก็ตาม เขคำกร็พลคำดพระพรหนซที่งและมบีชบีวลิต
อยถูล่ในควคำมหวคำดกลคัวสงสคัยตลอดทคันี้งสคัปดคำหร์ตล่อมคำนคันี้น เรคำควรหมคำยเหตกุวล่คำสคำวกคนออที่นๆทบีที่เหลออไมล่ไดข้ตคคำหนลิเขคำทบีที่
เขคำไมล่อยถูล่คอนนคันี้น เมอที่อเขคำมคำรล่วมวงดข้วย พวกเขคำกร็แคล่บอกเขคำวล่คำ “เราไดด้เหก็นองคห์พระผซูด้เปป็นเจด้าแลด้ว!”

ขข้อ 25: “สาวกอพที่นๆจขงบอกโธมทสวข่า “เราไดด้เหก็นองคห์พระผซูด้เปป็นเจด้าแลด้ว” แตข่โธมทสตอบเขาเหลข่านทนี้นวข่า 
“ถด้าขด้าไมข่เหก็นรอยตะปซูททที่พระหทตถห์ของพระองคห์ และไมข่ไดด้เอานรินี้วของขด้าแยงเขด้าไปททที่รอยตะปซูนทนี้น และไมข่ไดด้เอา
มพอของขด้าแยงเขด้าไปททที่สทขด้างของพระองคห์แลด้ว ขด้าจะไมข่เชพที่อเลย”

นบีที่เปป็นทบีที่เดบียวในภคำคพคันธสคัญญคำใหมล่ทบีที่ตะปซูถถูกกลล่คำวถซง พวกโรมคันไมล่ไดข้ตอกตะปถูตรซงเหยอที่อของพวกเขคำทบีที่
กคำงเขนเสมอไป บคำงครคันี้งพวกเขคำกร็มทดพวกเหยอที่อทบีที่นคัที่น-แตล่ตะปถูถถูกตอกเขข้คำไปในพระหคัตถร์และพระบคำทของพระ
เยซถูในกคำรทคคำใหข้เพลงสดกุดบี 22:16 สคคำเรร็จจรลิง: “พระเจข้คำขข้คำ บรรดคำสกุนคัขลข้อมรอบขข้คำพระองคร์ไวข้ คนทคคำชคัที่วหมถูล่หนซที่ง
ลข้อมขข้คำพระองคร์ เขาแทงมพอแทงเทด้าขด้าพระองคห์”

“สคำวกออที่นๆจซงบอกโธมคัสวล่คำ “เราไดด้เหก็นองคห์พระผซูด้เปป็นเจด้าแลด้ว”” เรคำไมล่ถถูกบอกวล่คำสคำวกคนออที่นๆทบีที่เหลออ
อยถูล่ทบีที่ไหนตอนทบีที่พวกเขคำพถูดถข้อยคคคำเหลล่คำนบีนี้แกล่โธมคัส-และเรคำไมล่ทรคำบวล่คำถข้อยคคคำเหลล่คำนบีนี้ถถูกกลล่คำวเมพที่อไร ผมเชพที่อวล่คำ
มคันเปป็นเยร็นวคันเดบียวกคันกคับทบีที่พระเยซถูทรงปรคำกฏแกล่พวกเขคำครคันี้งแรกนคันี้น โธมคัสนล่คำจะเขข้คำมคำขข้คำงในหลคังจคำกทบีที่พระ
เยซถูเสดร็จไปจคำกหข้องชคันี้นบนนคันี้นไมล่นคำน ผมนซกภคำพออกเลยวล่คำทคันี้งสลิบคนทบีที่เหลออนคันี้นรข้องออกมคำดข้วยควคำมชอที่นชม
ยลินดบีทบีที่พวกเขคำไดข้เหร็นพระเยซถู

แตล่โธมคัสตอบกลคับในทคันทบีวล่คำถข้คำเขคำไมล่ไดข้เหร็นพระองคร์กทบตา และถข้คำเขคำไมล่ไดข้แตะตข้องรอยตะปถูเหลล่คำนคันี้น
และแยงมออของเขคำเขข้คำไปในสบีขข้คำงทบีที่เปป็นแผลขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ เขากก็จะไมข่ยอมเชพที่อเลย ชล่คำงนล่คำเศรข้คำจรลิงๆ! 
สคำวกคนออที่นๆทบีที่เหลออทกุกคนไดข้เหร็นพระเยซถูแลข้ว แตล่โธมคัสกลคับปฏลิเสธทบีที่จะเชอที่อคคคำพยคำนของเพอที่อนแทข้เหลล่คำนบีนี้ผถูข้ซซที่ง
เขคำไดข้รล่วมสคำมคัคคบีธรรมมคำนคำนกวล่คำสคำมปป นบีที่เปป็นวคำระทบีที่ศคักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ และโธมคัสกร็ทคคำบคำปอยล่คำงรข้คำยแรง-เพรคำะเขคำไมล่
เพบียงปฏลิเสธทบีที่จะเชอที่อขล่คำวสคำรเรอที่องการฟฟฟื้นคพนพระชนมห์เทล่คำนคันี้น เขคำยคังปฏลิเสธทบีที่จะเชอที่อวล่คำพบีที่นข้องของเขคำกคคำลคังบอก
ควคำมจรลิงดข้วย

ผมแนล่ใจวล่คำควคำมเชอที่อของโธมคัสในพระเยซถูในฐคำนะพระเมสสลิยคำหร์นคันี้นเขข้มแขร็งพอๆกคับควคำมเชอที่อของพวก
อคัครทถูตคนออที่นๆทบีที่เหลออ แตล่ทคันี้งเขคำและคนออที่นๆทบีที่เหลออไมล่ไดข้เขข้คำใจกคำรตรซงกคำงเขนและกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์อยล่คำง



ถล่องแทข้ นอกจคำกนบีนี้พวกยริวกร็เชอที่อเรอที่องวลิญญคำณตล่คำงๆและกคำรปรคำกฏตคัวของพวกทถูตสวรรคร์ในฐคำนะเปป็นผถูข้นคคำสคำร
จคำกพระเจข้คำดข้วย และเนอที่องจคำกโธมคัสเปป็นยลิวคนหนซที่ง เขคำจซงนล่คำจะคลิดวล่คำพวกอคัครทถูตคนออที่นๆทบีที่เหลออไดข้เหร็น
วลิญญคำณตนหนซที่งหรออผบีของพระเยซถู

นบีที่คออสลิที่งทบีที่เกลิดขซนี้นตอนทบีที่เปโตรถถูกจคคำคกุกโดยเฮโรด เขคำกคคำลคังนอนอยถูล่ระหวล่คำงยคำมสองคน ถถูกลล่คำมโซล่สอง
เสข้น แตล่ทถูตสวรรคร์ขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำไดข้มคำและปลล่อยเขคำเปป็นอลิสระ เปโตรไปทบีที่บข้คำนของยอหร์นมคำระโกทคันทบี 
ซซที่งเปป็นทบีที่ๆครลิสเตบียนเหลล่คำนคันี้นกคคำลคังมบีกคำรประชกุมอธลิษฐคำนกคันอยถูล่ และสคำวใชข้คนหนซที่งกร็มคำดถูทบีที่ประตถูเมอที่อไดข้ยลินเขคำ
เคคำะ เธอวลิที่งไปบอกคนออที่นๆทบีที่เหลออวล่คำเปโตรอยถูล่ทบีที่นคัที่น แตล่ “คนทคันี้งหลคำยจซงพถูดกคับหญลิงนคันี้นวล่คำ “เจข้คำเปป็นบข้คำ” แตล่
หญลิงคนนคันี้นยอนยคันวล่คำเปป็นอยล่คำงนคันี้นจรลิง เขคำทคันี้งหลคำยจซงวล่คำ “เปป็นทซูตสวรรคห์ประจทาตทวเปโตร” ฝฝ่คำยเปโตรยคังยอน
เคคำะประตถูอยถูล่ เมอที่อเขคำเปปิดประตถูเหร็นทล่คำน กร็อคัศจรรยร์ใจ” (กลิจกคำร 12:5-17 ใหข้บคันทซกเรอที่องรคำวแบบเตร็มๆ)

ผมแนล่ใจวล่คำโธมคัสเชอที่อวล่คำอคัครทถูตสลิบคนนคันี้นไดข้เหร็นบางสริที่ง แตล่พวกเขคำไดข้เหร็นรข่างกายของพระเยซซูหรออ? ไมล่
เขคำไมล่มบีทคำงเชอที่อเรอที่องนคันี้นเดร็ดขคำด-ถข้คำเขคำไมล่ไดข้แตะตข้องรล่คำงกคำยนคันี้นและเหร็นมคันดข้วยตคำของเขคำเอง ผมไมล่ไดข้กคคำลคัง
แกข้ตคัวหรออแกข้ตล่คำงใหข้โธมคัส-ถซงอยล่คำงไรแลข้วเรคำกร็ไมล่สคำมคำรถแกข้ตคัวใหข้เขคำไดข้ทคันี้งหมดอยถูล่ดบี เพรคำะวล่คำเขคำไดข้ยลินพระเยซถู
ตรคัสมคำหลคำยครคันี้งแลข้วเกบีที่ยวกคับกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ซซที่งจะตข้องเกลิดขซนี้นสคำมวคันหลคังจคำกกคำรตรซงกคำงเขนพระองคร์ 
และเขคำไดข้เหร็นกคำรเปป็นขซนี้นจคำกตคำยของลาซารทสแลข้ว แนล่นอนวล่คำถข้คำพระเยซถูทรงสคำมคำรถทคคำใหข้คนๆหนซที่งซซที่งตคำยมคำ
สบีที่วคันแลข้วเปป็นขซนี้นจคำกตคำยไดข้ พระองคร์เองกร็สคำมคำรถกลคับมคำจคำกตคำยไดข้เชล่นกคัน!

พระเยซผทรงปรากฏแกข่พวกสาวก
โธมยัสอยผข่ดทวย

ขข้อ 26: “ครทนี้นลข่วงไปแปดวทนแลด้ว เหลข่าสาวกของพระองคห์อยซูข่ดด้วยกทนขด้างในอทก และโธมทสกก็อยซูข่กทบพวก
เขาดด้วย ประตซูปปิดแลด้ว พระเยซซูเสดก็จเขด้ามาและประททบยพนอยซูข่ทข่ามกลางเขาและตรทสวข่า “สทนตริสตุขจงดทารงอยซูข่กทบ
ทข่านททนี้งหลายเถริด”

นบีที่นล่คำจะเปป็นบข้คำนหลคังเดบียวกคันและหข้องเดบียวกคันกคับทบีที่พวกสคำวกมคำชกุมนกุมกคันตอนทบีที่พระเยซถูทรงปรคำกฏ
แกล่พวกเขคำครทนี้งแรกนทนี้น-และประตซูกก็ปปิดอทกครทนี้ง ใครบคำงคนอคำจถคำมวล่คำทคคำไมพวกสคำวกถซงยคังหวคำดกลคัวอยถูล่เหมออน
เดลิม ยคังมคำประชกุมกคันหลคังประตถูทบีที่ปปิดอยถูล่เหมออนเดลิมหลคังจคำกกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำแลข้วแปด
วคัน เรคำตข้องไมล่ลอมวล่คำพวกผถูข้ปกครองในอลิสรคำเอลไดข้กลล่คำวหคำพวกสคำวกวล่คำขโมยพระศพของพระเยซถูไป (มธ.28:11-
15) และดข้วยเหตกุนบีนี้พวกเขคำจซงตข้องระมคัดระวคังในทกุกเรอที่องเพอที่อควคำมปลอดภคัยของพวกเขคำเอง ดคังนคันี้นพวกเขคำจซงมคำ
ประชกุมกคันหลคังประตถูทบีที่ปปิดอยถูล่

แตล่ถซงแมข้วล่คำประตถูเหลล่คำนคันี้นถถูกใสล่กลอนไวข้อยถูล่ พระเยซถูกร็ทรงปรคำกฏทล่คำมกลคำงพวกสคำวกในทคันทบีและนคคำ
คคคำทคักทคำยอคันเดลิมนคันี้นทบีที่เปปปี่ยมพระคกุณมคำใหข้: “สทนตริสตุขจงดทารงอยซูข่กทบทข่านททนี้งหลายเถริด”

ขข้อ 27: “แลด้วพระองคห์ตรทสกทบโธมทสวข่า “จงยพที่นนรินี้วมาททที่นทที่และดซูมพอของเรา จงยพที่นมพอออกคลทาททที่สทขด้างของ
เรา อยข่าขาดความเชพที่อเลย แตข่จงเชพที่อเถริด”



พระเยซถูทรงทรคำบวล่คำโธมคัสไดข้กลล่คำวอะไร ไมล่มบีใครบอกพระองคร์ เพรคำะวล่คำไมล่มบีสคำวกคนใดไดข้เหร็นพระองคร์
นคับตคันี้งแตล่แปดวคันกล่อนหนข้คำ-แตล่ในควคำมทรงสคัพพคัญญถูของพระองคร์ พระองคร์ทรงทรคำบคคคำประกคำศทบีที่โธมคัสไดข้กลล่คำว
ถซงกระนคันี้นพระองคร์กร็ยคังปฏลิบคัตลิอยล่คำงนกุล่มนวลกคับสคำวกทบีที่ไมล่เชอที่อคนนบีนี้ พระองคร์ทรงเชลิญชวนเขคำใหข้มคำแตะตข้องรอย
แผลเปป็นในพระหคัตถร์และสบีขข้คำงของพระองคร์และเหร็นดข้วยตคำเขคำเองวล่คำพระองคร์ไมล่ใชล่ผบีหรออวลิญญคำณตนหนซที่ง

เมอที่อพระเยซถูทรงเชลิญชวนโธมคัสใหข้แหยล่นลินี้วมออของเขคำเขข้คำมคำในรอยแผลเปป็นเหลล่คำนคันี้นและยคัดมออของเขคำ
เขข้คำมคำในสบีขข้คำงของพระองคร์ พระองคร์กร็ทรงชบีนี้ใหข้เหร็นสลิที่งซซที่งเปป็นพอนี้นฐคำนเดบียวเทล่คำนคันี้นสคคำหรคับสคันตลิสกุขทบีที่แทข้จรลิง พระ
เยซถูทรงซอนี้อสคันตลิสกุขแลข้วบนกลโกธคำ และหคำกไมล่มบีรอยแผลเปป็นเหลล่คำนคันี้นในพระหคัตถร์และสบีขข้คำงของพระองคร์ กร็ไมข่
อาจมทสคันตลิสกุขทบีที่แทข้จรลิงไดข้เลย 

ผมเชอที่อวล่คำพระคคคำขข้อนบีนี้ตอบคคคำถคำมทบีที่วล่คำ “เราจะเหร็นรอยแผลเปป็นในพระหคัตถร์และพระบคำทและสบีขข้คำง
ของพระเยซถูไหมเมอที่อเรคำพบกคับพระองคร์ในสงล่คำรคำศบี?” ผมเชอที่อวล่คำเรคำจะเหก็น! พระเยซถูทรงอยถูล่ในพระกคำยทบีที่เปป็นขซนี้น
จคำกตคำยแลข้วตอนทบีที่พระองคร์ทรงเชลิญชวนโธมคัสใหข้ตรวจสอบรอยแผลเปป็นเหลล่คำนคันี้น รล่คำงกคำยของวลิสกุทธลิชนทคันี้ง
หลคำยทบีที่นอนหลคับในผงคลบีดลินจะถถูกทคคำใหข้เปป็นขซนี้นแบบไมล่รถูข้เปฟปี่อยเนล่คำ-ถซูกททาใหด้กลทบมทชทวริตอทก ไมล่ใชล่ถถูกสรข้คำงใหมล่-
และเรคำจะรถูข้จคักเหมออนอยล่คำงทบีที่เรคำถถูกรถูข้จคักแลข้ว ผมจะรถูข้จคักลถูกๆของผมและลถูกๆของผมกร็จะรถูข้จคักผม อคัครทถูตเปคำโล
ประกคำศวล่คำ “เพรคำะวล่คำบคัดนบีนี้เรคำเหร็นสลคัวๆเหมออนดถูในกระจก แตล่เวลคำนคันี้นจะไดข้เหร็นหนข้คำกคันชคัดเจน เดบีดี๋ยวนบีนี้
ขข้คำพเจข้คำรถูข้แตล่สล่วนหนซที่ง แตล่เวลคำนคันี้นขข้คำพเจข้คำจะรถูข้แจข้งเหมออนไดข้รถูข้จคักขข้คำพเจข้คำแลข้วดข้วย” (1 คร. 13:12) 

ผมเชอที่อวล่คำเศคคำรลิยคำหร์ 13:6  เปป็นขข้อพลิสถูจนร์เพลิที่มเตลิมเกบีที่ยวกคับเรอที่องนบีนี้: “และถข้คำผถูข้ใดจะถคำมเขคำวล่คำ ‘ทคคำไม
ทล่คำนมบีแผลในมออทคันี้งสอง’ เขคำจะตอบวล่คำ ‘ขข้คำพเจข้คำไดข้แผลนคันี้นในเรออนของพวกเพอที่อนของขข้คำพเจข้คำ’”

เปคำโลบอกเรคำวล่คำรล่คำงกคำยจะถถูกหวล่คำนในควคำมเปฟปี่อยเนล่คำ ถถูกทคคำใหข้มบีชบีวลิตอบีกในควคำมไมล่เปฟปี่อยเนล่คำ... ถถูก
หวล่คำนในควคำมไรข้เกบียรตลิ ถถูกทคคำใหข้มบีชบีวลิตอบีกในสงล่คำรคำศบี...ถถูกหวล่คำนในควคำมอล่อนแอ ถถูกทคคำใหข้มบีชบีวลิตอบีกในฤทธลิธิ์
เดช...ถถูกหวล่คำนเปป็นรล่คำงกคำยธรรมดคำ ถถูกทคคำใหข้มบีชบีวลิตอบีกเปป็นรล่คำงกคำยฝฝ่คำยวลิญญคำณ (1 คร. 15:42-44) พระเยซถูทรง
อยถูล่ในพระกคำยทบีที่เปป็นขซนี้นจคำกตคำยของพระองคร์ตอนทบีที่พวกสาวกจคคำไดข้วล่คำนคัที่นคออพระองคร์ และผมไมล่พบตรงไหนเลย
ในพระคคัมภบีรร์ทบีที่บล่งชบีนี้วล่คำเราจะไมล่สคำมคำรถมองเหร็นรอยตะปถูในพระหคัตถร์และพระบคำทของพระองคร์และรอยแผลนคันี้น
ในสบีขข้คำงของพระองคร์ เหมออนกคับทบีที่โธมคัสไดข้เหร็นแลข้ว

“อยข่าขาดความเชพที่อเลย แตข่จงเชพที่อเถริด” ในคคคำเตออนสตลินบีนี้พระเยซถูทรงตคคำหนลิโธมคัสอยล่คำงนกุล่มนวลและใน
ขณะเดบียวกคันกร็ตบีสอนเขคำเพรคำะคคคำประกคำศของเขคำทบีที่แสดงออกถซงควคำมไมล่เชอที่อดข้วย ความสงสทยคออบคำปทบีที่เปป็นจกุด
อล่อนของโธมคัส-และผมเกรงวล่คำพวกเรคำหลคำยคนวคันนบีนี้กร็มบีควคำมผลิดในบคำปเดบียวกคันนคันี้น เรคำควรอธลิษฐคำนอยล่คำง
สมที่คคำเสมอและศซกษคำพระวจนะทกุกวคัน เพอที่อควคำมเชอที่อของเรคำจะถถูกเพลิที่มพถูนขซนี้น พระเจข้คำทรงใหข้เกบียรตลิควคำมเชอที่อ 
และ “แตล่ถข้คำไมล่มบีควคำมเชอที่อแลข้ว จะเปป็นทบีที่พอพระทคัยของพระองคร์กร็ไมล่ไดข้เลย” (ฮบ. 11:6)

ขข้อ 28: “โธมทสทซูลตอบพระองคห์วข่า “องคห์พระผซูด้เปป็นเจด้าของขด้าพระองคห์ และพระเจด้าของขด้าพระองคห์”
“โธมคัสทบีที่ไมล่เชอที่อ” ถถูกแปลงสภคำพอยล่คำงฉคับพลคันกลคำยเปป็นผถูข้นมคัสกคำรทบีที่ยคคำเกรงพระเจข้คำ! ไมล่มบีทบีที่วล่คำงในใจ

ของเขคำอบีกตล่อไปสคคำหรคับควคำมไมล่เชอที่อ เขคำไมล่จคคำเปป็นตข้องแหยล่นลินี้วของเขคำเขข้คำไปในรอยแผลเปป็นในพระหคัตถร์ขององคร์
พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเขคำหรออยคัดมออของเขคำเขข้คำไปในสบีขข้คำงทบีที่เปป็นแผลของพระองคร์ เขคำไดข้ปฏลิญคำณไปแลข้ววล่คำเขคำจะไมล่



ยอมเชอที่อหคำกเขคำไมล่ไดข้ทคคำสลิที่งนบีนี้ แตล่เขคำเปลบีที่ยนควคำมคลิดแลข้วเมอที่อเขคำไดข้เหร็นพระเยซถูและไดข้ยลินพระองคร์ตรคัส เขคำเชอที่อ
โดยไมข่ตด้องสคัมผคัสองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ (นบีที่ปรคำกฏชคัดเจนในขข้อ 29)

“องคห์พระผซูด้เปป็นเจด้าของขด้าพระองคห์ และพระเจด้าของขด้าพระองคห์!” คคคำกลล่คำวนบีนี้ไมล่ถถูกพบทบีที่ไหนอบีกใน
หนคังสออขล่คำวประเสรลิฐทคันี้งสบีที่เลล่ม ไมล่มบีทบีที่ไหนอบีกทบีที่ผถูข้ใดเคยเรบียกพระเยซถูวล่คำ “พระเจด้า” แมข้วล่คำกล่อนหนข้คำนคันี้นเขคำสงสคัย
และควคำมเชอที่อของเขคำอล่อนแอ หลคังจคำกทบีที่ควคำมสงสคัยของเขคำไดข้รคับกคำรตอบสนองแลข้ว โธมคัสกร็ใหข้คคคำพยคำนทบีที่
แขร็งแกรล่งทบีที่สกุดเกบีที่ยวกคับควคำมเปป็นพระเจข้คำของพระครลิสตร์เทล่คำทบีที่เคยออกมคำจคำกรลิมฝปปคำกของมนกุษยร์เดลินดลินเรอที่อยมคำ
จนถซงขณะนคันี้น บคัดนบีนี้โธมคัสไดข้รคับพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์แลข้ว เหมออนกคับทบีที่สคำวกอบีกสลิบคนนคันี้นไดข้รคับแลข้ว เพรคำะวล่คำ 
“ไมล่มบีผถูข้ใดอคำจพถูดวล่คำพระเยซถูเปป็นองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ นอกจคำกผถูข้ทบีที่พถูดโดยพระวริญญาณบรริสตุทธริธิ์” (1 คร. 12:3)

ขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำพระเยซถูทรงอนตุญาตใหข้โธมคัสเรบียกพระองคร์วล่คำ “พระเจด้า” คออขข้อพลิสถูจนร์เพลิที่มเตลิมถซงควคำม
เปป็นพระเจข้คำของพระองคร์ เมอที่อเปโตรเขข้คำไปในบข้คำนของโครเนลลิอคัส ชคำยผถูข้ยคคำเกรงพระเจข้คำคนนคันี้นกร็หมอบกรคำบลงทบีที่
เทข้คำของเปโตรเพอที่อทบีที่จะนมคัสกคำรเขคำ “ฝฝ่คำยเปโตรจซงจคับตคัวโครเนลลิอคัสใหข้ลกุกขซนี้นและกลล่คำววล่คำ “จงยอนขซนี้นเถลิด 
ขด้าพเจด้ากก็เปป็นแตข่มนตุษยห์เหมพอนกทน”” (กลิจกคำร 10:25,26)

เรอที่องแบบเดบียวกคันเกลิดขซนี้นกคับเปคำโลและบคำรนคำบคัสในเมอองลลิสตรคำ ประชคำชนอยคำกทบีที่จะถวคำยเครอที่อง
สคักกคำรบถูชคำแกล่พวกเขคำและนมคัสกคำรพวกเขคำ แตล่เปคำโลและบคำรนคำบคัสกลล่คำววล่คำ “ทล่คำนทคันี้งหลคำย เหตกุไฉนทล่คำนจซง
ทคคำกคำรอยล่คำงนบีนี้ เราเปป็นคนธรรมดาเชข่นเดทยวกทนกทบทข่านททนี้งหลาย และมคำประกคำศใหข้ทล่คำนกลคับจคำกสลิที่งไรข้ประโยชนร์
เหลล่คำนบีนี้ ใหข้มคำหคำพระเจข้คำผถูข้ทรงพระชนมร์...” (กลิจกคำร 14:11-18)

ยอหห์นผซูด้เปป็นททที่รทกหมอบกรคำบลงเพอที่อทบีที่จะนมคัสกคำรทถูตสวรรคร์องคร์นคันี้น  (วว. 22:8,9) แตล่ทถูตสวรรคร์องคร์
นคันี้นกลล่คำวแกล่เขคำวล่คำ “อยข่าเลย ดข้วยวล่คำขข้คำพเจข้คำเปป็นเพอที่อนผถูข้รคับใชข้เชล่นเดบียวกคับทล่คำน และพวกพบีที่นข้องของทล่คำนคออพวก
ศคำสดคำพยคำกรณร์ และพวกทบีที่ถออรคักษคำถข้อยคคคำในหนคังสออนบีนี้ จงนมทสการพระเจด้าเถริด”

แตล่เมอที่อโธมคัสกลล่คำววล่คำ “องคห์พระผซูด้เปป็นเจด้าของขด้าพระองคห์ และพระเจด้าของขด้าพระองคห์” พระเยซถูไมล่ไดข้
ตคคำหนลิเขคำ พระองคร์ทรงยอมรทบกคำรนมคัสกคำรเชล่นนคันี้นเพรคำะวล่คำโธมคัสไดข้พถูดควคำมจรลิง พระเยซซูทรงเปป็นองคห์พระผซูด้
เปป็นเจด้าและพระเจทา ควคำมเปป็นพระเจข้คำของพระองคร์คออจกุดศถูนยร์กลคำงของวงลข้อแหล่งควคำมจรลิงเหลล่คำนคันี้นซซที่งเปป็น
รคำกฐคำนของควคำมเชอที่อแบบครลิสเตบียน ถข้คำพระเยซถูไมล่ไดข้เปป็นพระเจข้คำในเนอนี้อหนคังจรลิงๆ กคำรลบมลทลินของพระองคร์ 
ควคำมเปป็นปกุโรหลิตของพระองคร์ พระราชกริจททนี้งสรินี้นแหข่งการไถข่ของพระองคห์ กร็คงเปป็นสลิที่งไรข้คล่คำและหมลิที่นประมคำท
พระเจข้คำ ควคำมเปป็นพระเจข้คำของพระองคร์ถถูกสอนทคัที่วพระวจนะของพระเจข้คำพรข้อมกคับหลคักฐคำนทบีที่นรกทคันี้งสลินี้นไมล่อคำจ
ทคคำลคำยหรออลข้มลข้คำงไดข้

ขข้อ 29: “พระเยซซูตรทสกทบเขาวข่า “โธมทสเออ๋ย เพราะทข่านไดด้เหก็นเราทข่านจขงเชพที่อ ผซูด้ททที่ไมข่เหก็นเราแตข่เชพที่อกก็
เปป็นสตุข”

นบีที่เปป็นคคคำเตออนหนซที่งถซงคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่แสวงหคำหมคำยสคคำคคัญตล่คำงๆและควคำมรถูข้สซกตล่คำงๆ พระเยซถูทรงยอมรคับ
คคคำรคับสคำรภคำพของโธมคัสทบีที่วล่คำ “องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของขข้คำพระองคร์ และพระเจข้คำของขข้คำพระองคร์”-แตล่พระองคร์กร็
ทรงเตออนใจเขคำดข้วยวล่คำเขคำไดข้เชอที่อเพรคำะสลิที่งทบีที่เขคำเหก็น มบีพรทบีที่ยลิที่งใหญล่กวล่คำในการเชพที่อพระเจทาเทข่านทนี้น “ดข้วยวล่คำพระ
คคัมภบีรร์วล่คำอยล่คำงไร กร็วล่คำ ‘อทบราฮทมไดทเชมืยิ่อพระเจด้า และพระองคร์ทรงนคับวล่คำเปป็นควคำมชอบธรรมแกล่ทล่คำน’” (รม. 4:3)



คนเหลล่คำนคันี้นทบีที่ถวคำยเกบียรตลิพระเจข้คำมคำกทบีที่สกุดคออคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่เชอที่อพระองคร์โดยปรคำศจคำกหมคำยสคคำคคัญหรออ “ควคำม
รถูข้สซก” ทคันี้งหลคำย ผมขอบคกุณพระเจข้คำทบีที่เรคำไมล่ไดข้รคับควคำมรอดโดยความรซูด้สขกตข่างๆ ควคำมรถูข้สซกผคันแปรไดข้-แตล่พระคกุณ
ของพระเจข้คำไมล่เคยเปลบีที่ยนแปลง: “พระเยซซูครริสตห์ยทงทรงเหมพอนเดริมในเวลาวานนทนี้ และเวลาวทนนทนี้ และตข่อๆไป
เปป็นนริจกาล” (ฮบ. 13:8)

เปโตรเขบียนภคำยใตข้กคำรดลใจวล่คำ: “จงถวคำยสรรเสรลิญแดล่พระเจข้คำพระบลิดคำแหล่งพระเยซถูครลิสตร์องคร์พระผถูข้
เปป็นเจข้คำของเรคำ ผถูข้ไดข้ทรงพระมหคำกรกุณคำแกล่เรคำ ทรงโปรดใหข้เรคำบคังเกลิดใหมล่ เขข้คำสถูล่ควคำมหวคังใจอคันมบีชบีวลิตอยถูล่ โดย
กคำรคอนพระชนมร์จคำกควคำมตคำยของพระเยซถูครลิสตร์ และเพอที่อใหข้ไดข้รคับมรดกซซที่งไมล่รถูข้เปฟปี่อยเนล่คำ ปรคำศจคำกมลทลินและ
ไมล่รล่วงโรย ซซที่งไดข้รคักษคำไวข้ในสวรรคร์เพอที่อทล่คำนทคันี้งหลคำย ซซที่งเปป็นผถูข้ทบีที่ฤทธลิธิ์เดชของพระเจข้คำไดข้ทรงคกุข้มครองไวข้ดข้วยควคำม
เชอที่อใหข้ถซงควคำมรอด ซซที่งพรข้อมแลข้วทบีที่จะปรคำกฏในวคำระสกุดทข้คำย ในควคำมรอดนคันี้นทล่คำนทคันี้งหลคำยชอที่นชมยลินดบีเปป็นอยล่คำง
ยลิที่ง ถซงแมข้วล่คำเดบีดี๋ยวนบีนี้จคคำเปป็นทบีที่ทล่คำนจะตข้องเปป็นทกุกขร์ใจชคัที่วขณะหนซที่ง ดข้วยกคำรถถูกทดลองตล่คำงๆ เพอที่อกคำรลองดถูความ
เชพที่อของทล่คำน อคันประเสรลิฐยลิที่งกวล่คำทองคคคำซซที่งพลินคำศไปไดข้ ถซงแมข้วล่คำควคำมเชอที่อนคันี้นถถูกลองดข้วยไฟ จะไดข้เปป็นเหตกุใหข้เกลิด
ควคำมสรรเสรลิญ เกลิดเกบียรตลิและสงล่คำรคำศบี ในเวลคำทบีที่พระเยซซูครริสตห์จะเสดร็จมคำปรคำกฏพระองครผผททอียิ่ทว่านทลันั้งหลายยลัง
ไมว่ไดทเหก็น แตข่ทข่านยทงรทกพระองคห์อยซูข่ แมด้วข่าขณะนทนี้ทว่านไมว่เหก็นพระองคร แตข่ทข่านยทงเชพที่อและชพที่นชม ดด้วยความปปตริ
ยรินดทเปป็นลด้นพด้นเหลพอททที่จะกลข่าวไดด้ และเตก็มเปปปี่ยมดด้วยสงข่าราศท แลด้วจริตวริญญาณของทข่านททนี้งหลายจขงไดด้รทบความ
รอดเปป็นผลสตุดทด้ายแหข่งความเชมืยิ่อ” (1 ปต. 1:3-9)

ตคำมถข้อยคคคำเหลล่คำนบีนี้ซซที่งเปโตรเขบียน ควคำมชอที่นชมยลินดบีทบีที่ควคำมรอดนคคำมคำใหข้นคันี้นเหลพอททที่จะกลข่าวไดด้ และ
เปาโลพถูดถซง “สทนตริสตุขแหล่งพระเจข้คำ ซซที่งเกรินความเขด้าใจทตุกอยข่าง” (ฟป. 4:7) มคันเปป็นไปไมล่ไดข้ทบีที่จะพรรณนคำถซง
ควคำมชอที่นชมยลินดบีและสคันตลิสกุขทบีที่มคำสถูล่หคัวใจเมอที่อเรคำเชอที่อในพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำ เรคำไมล่ไดข้รทบความรอดโดยควคำมรถูข้สซก 
กคำรมองเหร็น หรออหมคำยสคคำคคัญตล่คำงๆ เรคำไมล่มทชทวริตอยซูข่โดยควคำมรถูข้สซก กคำรมองเหร็น หรออหมคำยสคคำคคัญตล่คำงๆ เราไดด้
รทบความรอดโดยพระคบุณ ผว่านทางความเชมืยิ่อ เราถซูกพวิทลักษรรลักษาไวด้โดยฤทธริธิ์เดชของพระเจด้าผข่านทางความเชพที่อ
และ “สริที่งใดกก็ตามททที่ไมว่ไดทเกวิดจากความเชพที่อกก็เปป็นบาปททนี้งสรินี้น!” (รม. 14:23)

เราไมล่เคยเหร็นพระเยซถูตคัวเปป็นๆ-แตล่เรคำรถูข้วล่คำพระองคร์เคยมบีชบีวลิตอยถูล่ ไดข้สลินี้นพระชนมร์ ทรงเปป็นขซนี้นแลข้ว และรถูข้
วล่คำบคัดนบีนี้พระองคร์ประทคับอยถูล่ในสงล่คำรคำศบี ณ เบอนี้องขวคำพระหคัตถร์ของผถูข้ทรงเดชคำนกุภคำพ เรคำทรคำบควคำมจรลิงเหลล่คำนบีนี้
โดยคคคำพยคำนของพระวจนะของพระเจข้คำ เพรคำะวล่คำพระเจด้าทรงโกหกไมข่ไดด้: “ฝฝ่คำยพระเจข้คำเมอที่อพระองคร์ทรงหมคำย
พระทคัยจะสคคำแดงใหข้ผถูข้ทบีที่รคับคคคำทรงสคัญญคำนคันี้นเปป็นมรดกรถูข้ใหข้แนล่ใจยลิที่งขซนี้นวล่คำ พระดทารริของพระองคห์จะแปรปรวนไมข่
ไดด้ พระองคร์จซงไดข้ทรงใหข้คคคำปฏลิญคำณไวข้ดข้วย เพอที่อดข้วยสองประกคำรนคันี้นททที่เปลทที่ยนแปลงไมข่ไดด้ ในทบีที่ซซที่งพระเจทาจะตรลัส
มบุสาไมว่ไดทนลันั้น เรคำซซที่งไดข้หนบีมคำหคำทบีที่ลบีนี้ภคัยนคันี้นจขงจะไดด้รทบการหนตุนนนี้ทาใจอยข่างจรริงจทง ทบีที่จะฉวยเอคำควคำมหวคังซซที่งมบีอยถูล่
ตรงหนข้คำเรคำ” (ฮบ. 6:17,18)

ในทลิตคัส 1:2 เปคำโลพถูดถซง “(ควคำมหวคัง) วข่าจะไดด้ชทวริตนริรทนดรห์ ซขที่งพระเจด้าผผทไมว่สามารถตรลัสมบุสา ไดด้ทรง
สทญญาไวด้ตทนี้งแตข่กข่อนสรด้างโลก”

เรคำทรคำบควคำมจรลิงเหลล่คำนบีนี้จคำกพระคคัมภบีรร์เพรคำะวล่คำพระเยซถูทรงสถลิตอยถูล่ในใจของผถูข้เชอที่อทกุกคน: “และโดย
เหตกุนบีนี้เรคำจซงรซูด้วล่คำเรคำอยถูล่ฝฝ่คำยควคำมจรลิง และจะไดข้ตคันี้งใจของเรคำใหข้แนล่วแนล่จคคำเพคำะพระองคร์ เพรคำะถข้คำใจของเรคำกลล่คำว



โทษตคัวเรคำ พระเจข้คำทรงเปป็นใหญล่กวล่คำใจของเรคำ และพระองคร์ทรงทรคำบทกุกสลิที่ง ทข่านททที่รทกททนี้งหลาย ถด้าใจของเรา
ไมข่ไดด้กลข่าวโทษเรา เรากก็มทความมทที่นใจจทาเพาะพระเจด้า” (1 ยอหร์น 3:19-21)

ควคำมเชอที่อซซที่งมบีพอนี้นฐคำนอยถูล่บนพระวจนะของพระเจข้คำอยล่คำงเดบียวเทล่คำนคันี้น โดยปรคำศจคำกกคำรมองเหร็น หมคำย
สคคำคคัญ กคำรมหคัศจรรยร์ ควคำมรถูข้สซก ควคำมตอที่นเตข้น หรออควคำมเยร็นยะเยออกทคันี้งหลคำย คออสลิที่งทบีที่พระครลิสตร์ทรงประกคำศ
วล่คำเปป็นสกุข! บคำปทบีที่นล่คำเกลบียดทบีที่สกุดและดถูหมลิที่นเหยบียดหยคำมมคำกทบีที่สกุดเทล่คำทบีที่มนกุษยร์เดลินดลินจะกระทคคำตล่อพระเจข้คำผถูข้
บรลิสกุทธลิธิ์องคร์หนซที่งคออ บาปในเรพที่องความไมว่เชมืยิ่อ:

“ผถูข้ทบีที่เชอที่อในพระบกุตรของพระเจข้คำกร็มบีพยคำนอยถูล่ในตคัวเอง ผซูด้ททที่ไมว่เชมืยิ่อพระเจด้ากก็ไดทกระททาใหทพระองครเปป็นผผท
ตรลัสมบุสา เพรคำะเขคำมลิไดข้เชอที่อพยคำนหลคักฐคำนทบีที่พระเจข้คำไดข้ทรงเปป็นพยคำนถซงพระบกุตรของพระองคร์” (1 ยอหร์น 
5:10)

กคุญแจไขเปปิดขข่าวประเสรริฐของยอหห์น
ขข้อ 30 และ 31: “พระเยซซูไดด้ทรงกระททาหมายสทาคทญอพที่นๆอทกหลายประการตข่อหนด้าเหลข่าสาวกของ

พระองคห์ ซขที่งไมข่ไดด้จดไวด้ในหนทงสพอมด้วนนทนี้ แตข่การททที่ไดด้จดเหตตุการณห์เหลข่านทนี้ไวด้กก็เพพที่อทข่านททนี้งหลายจะไดด้เชพที่อวข่า พระ
เยซซูทรงเปป็นพระครริสตห์พระบตุตรของพระเจด้า และเมพที่อมทความเชพที่อแลด้ว ทข่านกก็จะมทชทวริตโดยพระนามของพระองคห์”

หนคังสออทกุกเลล่มในพระคคัมภบีรร์มบีกกุญแจดอกหนซที่ง บคำงครคันี้งกกุญแจนคันี้นกร็ถถูกพบอยถูล่ขข้คำงประตถูหนข้คำ บคำงครคันี้งเรคำ
พบมคันอยถูล่ขข้คำงประตถูหลคัง แตล่ในหนคังสออแตล่ละเลล่มมบีขข้อ (หรออหลคำยขข้อ) ทบีที่เปป็นกกุญแจซซที่งอธลิบคำยควคำมจรลิงดข้คำนหลคัก
คคคำสอนหลคักเหลล่คำนคันี้นทบีที่ถถูกนคคำเสนอในหนคังสออเลล่มนคันี้นโดยเฉพคำะ ยกตคัวอยล่คำงเชล่น ใน 1 ยอหร์น กกุญแจหข้อยอยถูล่ขข้คำง
ประตถูหนข้คำเลย: “และเรคำเขบียนขข้อควคำมเหลล่คำนบีนี้ถซงทล่คำนทคันี้งหลคำย เพพที่อความยรินดทของทข่านจะไดด้เตก็มเปปปี่ยม” (1 
ยอหร์น 1:4) จดหมคำยฝคำกฉบคับแรกของยอหร์นไดข้ชอที่อวล่คำเปป็น “หนทงสพอแหข่งความชมืยิ่นชมยวินดอี”

กกุญแจไขสถูล่หนทงสพอวริวรณห์ กร็หข้อยอยถูล่ขข้คำงประตถูหนข้คำเชล่นกคัน: “จงเขบียนเหตกุกคำรณร์ซขที่งเจด้าไดด้เหก็น และ
เหตกุกคำรณร์ททที่กทาลทงเปป็นอยซูข่ขณะนทนี้ กคับทคันี้งเหตกุกคำรณร์ซขที่งจะเกริดขขนี้นในภายหนด้าดด้วย” (วว. 1:19)

แตล่ในขล่คำวประเสรลิฐของยอหร์นกกุญแจอยถูล่ใกลข้ตอนจบของหนคังสออเลล่มนบีนี้ สองขข้อสกุดทข้คำยนบีนี้ในบททบีที่ 20 ไข
เปปิด “ขล่คำวประเสรลิฐแหล่งควคำมรอด” ใหข้เรคำ

“พระเยซซูไดด้ทรงกระททาหมายสทาคทญอพที่นๆอทกหลายประการ... ซขที่งไมข่ไดด้จดไวด้ในหนทงสพอมด้วนนทนี้” ไมล่มบีทคำงทบีที่
จะรถูข้ไดข้วล่คำพระเยซถูทรงกระทคคำกคำรอคัศจรรยร์กบีที่อยล่คำงในระหวล่คำงกคำรปรนนลิบคัตลิปวงชนของพระองคร์ พระคทาขด้อ
สตุดทด้ายของขล่คำวประเสรลิฐของยอหร์นประกคำศวล่คำพระองคร์ทรงกระทคคำหลคำยสลิที่งเหลออเกลิน “ถข้คำจะเขบียนไวข้ใหข้หมดทกุก
สลิที่ง ... แมด้หมดททนี้งโลกกร็นล่คำจะไมล่พอไวข้หนคังสออทบีที่จะเขบียนนคันี้น”-และผมยอมรคับพระคคคำขข้อนคันี้นตคำมตคัวอคักษร! ผมเชอที่อ
วล่คำถข้คำทกุกสลิที่งทบีที่พระเยซถูไดข้ทรงกระทคคำและทกุกสลิที่งทบีที่พระองคร์ไดข้ตรคัสถถูกบคันทซกไวข้หมด โลกกร็คงไมล่สคำมคำรถจกุหนคังสออ
เหลล่คำนคันี้นทบีที่คงตข้องถถูกเขบียนไวข้ไดข้

ยอหร์นกลล่คำวชคัดเจนวล่คำมบีหลคำยสลิที่งทบีที่เขคำไมล่ไดข้เขบียน ยกตคัวอยล่คำงเชล่น มบีหมคำยสคคำคคัญออที่นๆซซที่งประกคำศการฟฟฟื้น
คพนพระชนมห์ฝฝ่ายรข่างกายของพระเยซซูซซที่งถถูกบคันทซกไวข้โดยคนออที่นๆ แตล่ยอหร์นไมล่ไดข้บคันทซกลงไป:

ในลถูกคำ 24 เรคำอล่คำนเกบีที่ยวกคับกคำรทบีที่พระเยซถูทรงรล่วมเดลินไปกคับสคำวกสองคนนคันี้นระหวล่คำงทคำงไปบข้คำนเอมมคำ
อถูส “แตล่ตคำเขคำฟคำงไปและจคคำพระองคร์ไมล่ไดข้” (ขข้อ 16)  ในบทเดบียวกคันนคันี้นลถูกคำเลล่คำเกบีที่ยวกคับกคำรทบีที่องคร์พระผถูข้เปป็น



เจข้คำรคับประทคำนปลคำยล่คำงและรวงผซนี้ง (ขข้อ 41-43) และในขข้อ 45 ของบทนคันี้นเรคำอล่คำนวล่คำ “ครคันี้งนคันี้น พระองคร์ทรง
บคันดคำลใหข้ใจเขคำทคันี้งหลคำยเกลิดควคำมสวล่คำงขซนี้นเพอที่อจะไดข้เขข้คำใจพระคคัมภบีรร์”

มคัทธลิว 28:18-20 บคันทซกพระมหคำบคัญชคำ: “พระเยซถูจซงเสดร็จเขข้คำมคำใกลข้ แลข้วตรคัสกคับเขคำวล่คำ “ฤทธคำนกุภคำพ
ทคันี้งสลินี้นในสวรรคร์กร็ดบี ในแผล่นดลินโลกกร็ดบี ทรงมอบไวข้แกล่เรคำแลข้ว เหตกุฉะนคันี้น ทล่คำนทคันี้งหลคำยจงออกไปสคัที่งสอนชนทกุก
ชคำตลิ ใหข้รคับบคัพตลิศมคำในพระนคำมแหล่งพระบลิดคำ พระบกุตร และพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ สอนเขคำใหข้ถออรคักษคำสลิที่งสคำรพคัด
ซซที่งเรคำไดข้สคัที่งพวกทล่คำนไวข้ ดถูเถลิด เรคำจะอยถูล่กคับทล่คำนทคันี้งหลคำยเสมอไป จนกวล่คำจะสลินี้นโลกเอเมน”

ใชล่แลข้วครคับ มบีหนคังสออเลล่มออที่นๆทบีที่ใหข้ควคำมกระจล่คำงเรคำเกบีที่ยวกคับชล่วงตล่คำงๆของกคำรรคับใชข้ขององคร์พระผถูข้เปป็น
เจข้คำ-แมข้กระทคัที่งกคำรสลินี้นพระชนมร์ กคำรถถูกฝฝัง และกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ของพระองคร์-ทบีที่ยอหร์นไมล่ไดข้บคันทซกไวข้ แตล่เขคำ
อธลิบคำยวล่คำ “แตข่การททที่ไดด้จดเหตตุการณห์เหลข่านทนี้ไวด้กก็เพพที่อทข่านททนี้งหลายจะไดด้เชพที่อวข่า พระเยซซูทรงเปป็นพระครริสตห์พระ
บตุตรของพระเจด้า และเมพที่อมทความเชพที่อแลด้ว ทข่านกก็จะมทชทวริตโดยพระนามของพระองคห์” ดคังนคันี้นพระวลิญญคำณ
บรลิสกุทธลิธิ์จซงประทคำนเหตตุผลสคคำหรคับหมคำยสคคำคคัญตล่คำงๆเรอที่องกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ทบีที่ยอหร์นผถูข้เปป็นทบีที่รคักไดข้บคันทซกไวข้ สลิที่ง
เหลล่คำนคันี้นไมล่ไดข้ถถูกเขบียนเพบียงเพอที่อจะใหข้ขข้อมถูลเชลิงประวคัตลิศคำสตรร์เกบีที่ยวกคับขด้อเทก็จจรริงเหลข่านทนี้นเรอที่องกคำรฟฟฟื้นคอน
พระชนมร์ของพระเยซถู พวกมคันถถูกเขบียนเพพที่อททที่เราจะเชมืยิ่อในพระองคห์ และในกคำรเชอที่อ เรคำกร็มบีชบีวลิตนลิรคันดรร์

เนอที่องจคำกขล่คำวประเสรลิฐของยอหร์นเปป็น “หนคังสออควคำมรอด” การเชพที่อพระเจด้าจซงถถูกเนข้นยนี้คคำในทบีที่นบีนี้ไมล่
เหมออนทบีที่ไหนอบีกในพระวจนะของพระเจข้คำทคันี้งเลล่ม:

ควคำมเชอที่อทบีที่ชล่วยใหข้รอดตข้องมบีเปป้คำหมคำยอยถูล่ในพระเจข้คำในพระภคำคของพระบกุตรทบีที่บคังเกลิดมคำองคร์เดบียวของ
พระองคร์ คออพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำ: “จงเชอที่อในทล่คำนทบีที่พระเจข้คำทรงใชข้มคำนคันี้น” (ยอหร์น 6:29; 14:1)

การรทบประกทนของควคำมเชอที่อทบีที่ชล่วยใหข้รอดคออ พระเจข้คำในสลิทธลิอคคำนคำจแหล่งพระวจนะของพระองคร์-พระ
วคำทะทบีที่ไดข้อยถูล่ในเรลิที่มแรกนคันี้นกทบพระเจข้คำ พระวคำทะนคันี้นทบีที่ทรงเปป็นพระเจข้คำในตอนนคันี้น: “พวกเขคำเชอที่อพระคคัมภบีรร์”
(ยอหร์น 2:22; 4:50)

การทรงเรทยกของควคำมเชอที่อทบีที่ชล่วยใหข้รอดคออ พระครลิสตร์ในพระรคำชกลิจแบบตคัวแทนของพระองคร์บน
กคำงเขนนคันี้น-พระองคร์ทรงสมคัครใจสละวคำงชบีวลิตของพระองคร์ ไมล่มบีผถูข้ใดเอคำชบีวลิตนคันี้นไปจคำกพระองคร์ พระองคร์ไดด้
ประทานชบีวลิตของพระองคร์ “เพอที่อคนทคันี้งปวงจะไดข้เชอที่อโดยทคำงพระองคร์” (ยอหร์น 1:7; 3:16-18)

ผลลทพธห์ของควคำมเชอที่อทบีที่ชล่วยใหข้รอดคออควคำมรอด เรคำไดข้รคับควคำมรอดโดยพระคตุณของพระเจข้คำ (อฟ. 
2:8,9) พระคตุณของพระเจข้คำนคคำมคำซซที่งความรอด (ทต. 2:11) แตล่ความเชพที่อนคคำมคำซซที่งพระคกุณ (รม. 3:22-24) มคันคออ
ความเชพที่อทบีที่ทคคำใหข้เรคำทคันี้งหลคำยเปป็นบกุตร (ยอหร์น 1:12) โดยทคำงความเชพที่อ กคำรพลิพคำกษคำปรคับโทษจซงถถูกเอคำออกไป 
(ยอหร์น 3:18) โดยทคำงความเชพที่อ ควคำมพซงพอใจอคันครบบรลิบถูรณร์จซงเปป็นของเรคำ และเรคำกลคำยเปป็นพระพรแกล่ผถูข้ออที่น
(ยอหร์น 7:37,38)  ความเชพที่อททที่แทด้จรริงกล่อใหข้เกลิดกคำรงคำนตล่คำงๆทบีที่ถวคำยเกบียรตลิพระเจข้คำ (ยอหร์น 14:12) และควคำม
เชอที่อทบีที่ไมข่กล่อเกลิดกคำรงคำนตล่คำงๆทบีที่ถวคำยเกบียรตลิพระเจข้คำกร็เปป็นควคำมเชอที่อททที่ตายแลด้ว (ยคำกอบ 2:26)

ฤทธริธิ์เดชของควคำมเชอที่อทบีที่ชล่วยใหข้รอดขจคัดควคำมมอดไปเสบีย: “เรคำเขข้คำมคำในโลกเปป็นควคำมสวล่คำง เพอที่อผถูข้ใดทบีที่
เชอที่อในเรคำจะมลิไดข้อยถูล่ในควคำมมอด” (ยอหร์น 12:46) เรคำถถูกชล่วยใหข้พข้นแลข้ว “จคำกอคคำนคำจแหล่งควคำมมอด” และถถูก 
“ยข้คำย” เขข้คำมคำในอคำณคำจคักรแหล่งพระบกุตรทบีที่รคักของพระองคร์แลข้ว-อคำณคำจคักรแหล่งควคำมสวล่คำง (คส. 1:13)



คทาสารภาพแหล่งควคำมเชอที่อทบีที่ชล่วยใหข้รอดคออ “ขข้คำพระองคร์ทคันี้งหลคำยกร็เชอที่อและแนล่ใจแลข้ววล่คำ พระองคร์ทรง
เปป็นพระครลิสตร์พระบกุตรของพระเจข้คำผถูข้ทรงดคคำรงพระชนมร์” (ยอหร์น 6:69) “ผถูข้ใดเชอที่อวล่คำพระเยซถูทรงเปป็นพระครลิสตร์
ผถูข้นคันี้นกร็บคังเกลิดจคำกพระเจข้คำ และทกุกคนทบีที่รคักพระองคร์ผถูข้ทรงใหข้กคคำเนลิดนคันี้นกร็รคักคนทบีที่บคังเกลิดจคำกพระองคร์ดข้วย” (1 
ยอหร์น 5:1) “ถข้คำทล่คำนจะรคับดข้วยปคำกของทล่คำนวล่คำพระเยซถูทรงเปป็นองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ และเชอที่อในจลิตใจของทล่คำนวล่คำ
พระเจข้คำไดข้ทรงชกุบพระองคร์ใหข้เปป็นขซนี้นมคำจคำกควคำมตคำย ทล่คำนจะรอด” (รม. 10:9)

การขาดความเชพที่อ (ควคำมไมล่เชอที่อ) ไดข้ทคคำใหข้ทกุกคนทบีที่รข้องขอนนี้คคำสคักหยดในนรกวคันนบีนี้ถถูกพลิพคำกษคำลงโทษ มคัน
ไมล่ใชล่บาปททนี้งหลาย (พหถูพจนร์) ทบีที่ทคคำใหข้คนตกนรก มคันคออบาป (เอกพจนร์) พระเยซถูไดข้เสดร็จมคำเพอที่อเอคำ “บาปของ
โลก”-ควคำมไมล่เชอที่อ (ยอหร์น 1:29) ไปเสบีย “ผถูข้ทบีที่มริไดทเชคืที่อกร็ตข้องถถูกพลิพคำกษคำลงโทษอยถูล่แลข้ว” (ยอหร์น 3:18)

คนๆหนซที่งตข้องทคคำอะไรเพอที่อทบีที่จะตกนรก? เลล่นกคำรพนคัน? ดอที่มเหลข้คำ? โกหก? โกง ขโมย หรออฆล่คำคน? ไมข่ใชข่
เลย! ผมขอกลล่คำวซนี้คคำ: “ผซูด้ททที่มวิไดทเชมืยิ่อกก็ตด้องถซูกพริพากษาลงโทษอยผว่แลทว” ทกุกคนทบีที่อยถูล่ในบซงไฟชคัที่วนลิรคันดรร์จะอยถูล่ทบีที่นคัที่น
เพรคำะความไมข่เชพที่อ พระวจนะของพระเจข้คำกลล่คำวเรอที่องนบีนี้ชคัดเจนมคำกๆ: “ผผททอียิ่ไมว่เชมืยิ่อจะตทองถผกลงพระอาชญา”
(มคำระโก 16:16 วรรคหลคัง)

“ผถูข้ทบีที่เชอที่อในพระบกุตรกร็มบีชบีวลิตนลิรคันดรร์ ผซูด้ททที่ไมว่เชมืยิ่อในพระบตุตรกก็จะไมข่เหก็นชทวริต แตข่พระพวิโรธของพระเจทา
ตกอยผว่กลับเขา” (ยอหร์น 3:36)

คคคำกรบีกทบีที่ใชข้แทน “เชพที่อ” ปรคำกฏเกข้คำสลิบเกข้คำครคันี้งในขล่คำวประเสรลิฐของยอหร์น คคคำนบีนี้คออ พริสเตะอซูโอ ซซที่งมคำ
จคำกพริสตริส ซซที่งมคำจคำกคคคำกรลิยคำหลคัก เพะอริโธ ซซที่งมบีควคำมหมคำยวล่คำ “ชคักจถูงโดยขข้อโตข้แยข้ง โดยกคำรเปรบียบเทบียบ; กคำร
ทคคำใหข้สงบหรออทคคำใหข้คอนดบีกคันโดยใชข้วลิธบีออที่นๆทบีที่ยกุตลิธรรม; กคำรยอมจคคำนนตล่อหลคักฐคำน; กคำรพซที่งพคำโดยควคำมแนล่ใจ
ภคำยใน”

คคคำเดบียวกคันนบีนี้กร็ถถูกใชข้ในทบีที่ออที่นๆในพระคคัมภบีรร์เชล่นกคัน:
ในกลิจกคำร 5:40 มคันถถูกแปลเปป็น “ยอมเหก็นดด้วย”
ใน 1 ยอหร์น 3:19 มคันถถูกแปลเปป็น “ตทนี้งใจ...ใหด้แนข่วแนข่”
ในกลิจกคำร 17:4 มคันถถูกแปลเปป็น “เชพที่อ”
ใน 2 เธสะโลนลิกคำ 3:4 มคันถถูกแปลเปป็น “ความมทที่นใจ”
ในกคำลคำเทบีย 3:1 มคันถถูกแปลเปป็น “เชพที่อฟปัง”
ในโรม 8:38 มคันถถูกแปลเปป็น “เชพที่อมทที่น”
ในฟปลลิปปป 2:24 มคันถถูกแปลเปป็น “ไวด้วางใจ”
และในกลิจกคำร 23:21 มคันถถูกแปลเปป็น “ฟปัง” (ยอมจคคำนน)
ในขล่คำวประเสรลิฐของยอหร์นเรคำพบหลคำยขข้อทบีที่อข้คำงอลิงถซงผลลทพธห์ในทางปฏริบทตริของควคำมเชอที่อแทข้จรลิงทบีที่ชล่วย

ใหข้รอด ควคำมเชอที่อทบีที่แทข้จรลิงกลล่คำวยอมรคับพระเยซถูเสมอ และผลลคัพธร์ในทคำงปฏลิบคัตลิของควคำมเชอที่อทบีที่ชล่วยใหข้รอดยล่อม
กล่อใหข้เกลิดความอริที่มหนทากลับพระเยซซู: “พระเยซถูตรคัสกคับเขคำวล่คำ “เรคำเปป็นอคำหคำรแหล่งชบีวลิต ผถูข้ทบีที่มคำหคำเรคำจะไมล่หลิวอบีก 
และผถูข้ทบีที่เชอที่อในเรคำจะไมล่กระหคำยอบีกเลย” (ยอหร์น 6:35)



ผลลคัพธร์ในทคำงปฏลิบคัตลิของควคำมเชอที่อทบีที่ชล่วยใหข้รอดยล่อมสคคำแดงตคัวมคันเองในกคำรงคำนตล่คำงๆทบีที่ถวคำยเกบียรตลิ
พระเจข้คำ: “เรคำบอกควคำมจรลิงแกล่ทล่คำนทคันี้งหลคำยวล่คำ ผถูข้ทบีที่เชอที่อในเรคำจะกระทคคำกลิจกคำรซซที่งเรคำไดข้กระทคคำนคันี้นดข้วย และเขคำ
จะกระทคคำกลิจกคำรทบีที่ยลิที่งใหญล่กวล่คำนคันี้นอบีก เพรคำะวล่คำเรคำจะไปถซงพระบลิดคำของเรคำ” (ยอหร์น 14:12)

ผลลคัพธร์ในทคำงปฏลิบคัตลิของควคำมเชอที่อทบีที่ชล่วยใหข้รอดคออ กคำรเดลินตคำมรอยพระบคำทของพระเยซถู: “เรคำเขข้คำมคำ
ในโลกเปป็นควคำมสวล่คำง เพอที่อผถูข้ใดทบีที่เชอที่อในเรคำจะมลิไดข้อยถูล่ในควคำมมอด” (ยอหร์น 12:46)

ผลลคัพธร์ในทคำงปฏลิบคัตลิของควคำมเชอที่อแทข้จรลิงทบีที่ชล่วยใหข้รอดคออพระพรแหล่งชบีวลิตนลิรคันดรร์ และเรารผทวข่าเรามท
ชทวริตนริรทนดรห์: “ผถูข้ทบีที่เชอที่อในพระบกุตรของพระเจข้คำกร็มบีพยานอยผข่ในตยัวเอง ผถูข้ทบีที่ไมล่เชอที่อพระเจข้คำกร็ไดข้กระทคคำใหข้พระองคร์
เปป็นผถูข้ตรคัสมกุสคำ เพรคำะเขคำมลิไดข้เชอที่อพยคำนหลคักฐคำนทบีที่พระเจข้คำไดข้ทรงเปป็นพยคำนถซงพระบกุตรของพระองคร์ และพยคำน
หลคักฐคำนนคันี้นกร็คออวล่คำ พระเจข้คำไดข้ทรงโปรดประทคำนชบีวลิตนลิรคันดรร์แกล่เรคำทคันี้งหลคำย และชทวริตนทนั้มทอยผข่ในพระบคุตรของ
พระองคห์ ผถูข้ทบีที่มบีพระบกุตรกร็มบีชบีวลิต ผถูข้ทบีที่ไมล่มบีพระบกุตรของพระเจข้คำกร็ไมล่มบีชบีวลิต ขข้อควคำมเหลล่คำนบีนี้ขข้คำพเจข้คำไดข้เขบียนมคำถซง
ทล่คำนทคันี้งหลคำยทบีที่เชอที่อในพระนคำมของพระบกุตรของพระเจข้คำ เพคืที่อทข่านทยันั้งหลายจะไดทรผทวข่าทข่านมทชทวริตนริรยันดรห์ และ
เพอที่อทล่คำนจะไดข้เชอที่อในพระนคำมของพระบกุตรของพระเจข้คำ” (1 ยอหร์น 5:10-13) คนเหลล่คำนคันี้นทบีที่ยอนกรคำนวล่คำเรคำไมล่
สคำมคำรถรซูด้ไดข้วล่คำเรคำบคังเกลิดใหมล่แลข้ว พวกเขคำกร็ไมล่เคยไดข้รคับควคำมรอดเลย เพรคำะวล่คำไมล่มบีควคำมรอดเลยหคำกไมล่มบี
ควคำมมคัที่นใจ!

ทล่คำนทบีที่รคัก คคุณเคยเชอที่อในพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำเพอที่อรคับควคำมรอดแลข้วหรออยคัง? หรออคกุณแคล่ “เขข้คำรล่วมกคับค
รลิสตจคักร” ทบีที่คกุณถถูกโหวตใหข้เขข้คำเปป็นสมคำชลิกและรคับบคัพตลิศมคำในนนี้คคำ?

นคำยคกุกชคำวเมอองฟปลลิปปปผถูข้นคันี้นถคำมเปคำโลกคับสลิลคำสวล่คำ “ทล่คำนเจข้คำขข้คำ ขด้าพเจด้าจะตด้องททาอยข่างไรจขงจะรอด
ไดด้?” พวกเขคำตอบกลคับไปวล่คำ “จงเชอที่อวคำงใจในพระเยซถูครลิสตร์เจข้คำ และทล่คำนจะรอดไดข้ทคันี้งครอบครคัวของทล่คำนดข้วย”
“ทล่คำนทคันี้งสองจซงกลล่คำวสคัที่งสอนพระวจนะขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำใหข้นคำยคกุก และคนทคันี้งปวงทบีที่อยถูล่ในบข้คำนของเขคำฟฝัง 
ในกลคำงคอนชคัที่วโมงเดบียวกคันนคันี้นเอง นคำยคกุกจซงพคำเปคำโลกคับสลิลคำสไปลข้คำงแผลทบีที่ถถูกเฆบีที่ยน และในขณะนคันี้นนคำยคกุกกร็ไดข้
รคับบคัพตลิศมคำพรข้อมทคันี้งครคัวเรออนของเขคำ แลข้วไดข้พคำทล่คำนทคันี้งสองเขข้คำไปในบข้คำนของเขคำ จคัดโตต๊ะเลบีนี้ยงทล่คำนแสดงความ
ยรินดทอยข่างยริที่ง เพรคำะไดข้เชอที่อถออพระเจข้คำพรข้อมกคับทคันี้งครอบครคัวแลข้ว” (กลิจกคำร 16:30-34)

หคำกคกุณยคังไมล่ไดข้รคับควคำมรอด หคำกคกุณไมล่รผทวล่คำคกุณไดข้รคับควคำมรอดแลข้ว ผมกร็ขอเชลิญชวนคกุณใหข้ “เชอที่อใน
พระเยซถูครลิสตร์เจข้คำ” และไมล่วล่คำคกุณเปป็นใครกก็ตาม ไมล่วล่คำคกุณเปป็นอะไรกก็ตาม คกุณกร็จะไดข้รคับควคำมรอด-และคกุณจะรผท
วล่คำคกุณไดข้รคับควคำมรอด และคกุณเองกร็ชอที่นชมยลินดบีไดข้เชล่นกคัน!



บทททที่ 21
21:1 ภคำยหลคังเหตกุกคำรณร์เหลล่คำนบีนี้พระเยซถูไดข้ทรงสคคำแดงพระองคร์แกล่เหลล่คำสคำวกอบีกครคันี้งหนซที่งทบีที่ทะเลทลิเบเรบียส และ
พระองคร์ทรงสคคำแดงพระองคร์อยล่คำงนบีนี้
21:2 คออ ซบีโมนเปโตร โธมคัสทบีที่เรบียกวล่คำ ดลิดกุมคัส และนคำธคำนคำเอลชคำวบข้คำนคคำนคำแควข้นกคำลลิลบี และบกุตรชคำยทคันี้งสอง
ของเศเบดบี และสคำวกของพระองคร์อบีกสองคนกคคำลคังอยถูล่ดข้วยกคัน
21:3 ซบีโมนเปโตรบอกเขคำวล่คำ “ขข้คำจะไปจคับปลคำ” เขคำทคันี้งหลคำยจซงพถูดกคับทล่คำนวล่คำ “เรคำจะไปกคับทล่คำนดข้วย” เขคำกร็
ออกไปลงเรออทคันทบี แตล่คอนนคันี้นเขคำจคับปลคำไมล่ไดข้เลย
21:4 แตล่ครคันี้นรกุล่งเชข้คำพระเยซถูประทคับยอนอยถูล่ทบีที่ฝฝัปี่ง แตล่เหลล่คำสคำวกไมล่รถูข้วล่คำเปป็นพระเยซถู
21:5 พระเยซถูจซงตรคัสถคำมเขคำวล่คำ “ลถูกเออ๋ย มบีอคำหคำรบข้คำงหรออเปลล่คำ” เขคำทถูลตอบพระองคร์วล่คำ “ไมล่มบี”
21:6 พระองคร์ตรคัสกคับเขคำทคันี้งหลคำยวล่คำ “จงทอดอวนลงทคำงดข้คำนขวคำเรออเถลิด แลข้วจะไดข้ปลคำบข้คำง” เขคำจซงทอดอวน
ลงและไดข้ปลคำเปป็นอคันมคำกจนลคำกอวนขซนี้นไมล่ไดข้
21:7 สคำวกคนทบีที่พระเยซถูทรงรคักจซงบอกเปโตรวล่คำ “เปป็นองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ” เมอที่อซบีโมนเปโตรไดข้ยลินวล่คำเปป็นองคร์พระ
ผถูข้เปป็นเจข้คำ เขคำกร็หยลิบเสอนี้อคลกุมชคำวประมงของเขคำมคำสวมรคัดไวข้ (เพรคำะเขคำเปลออยเปลล่คำอยถูล่) แลข้วกร็กระโดดลงทะเล
21:8 แตล่สคำวกออที่นๆนคันี้นนคัที่งเรออเลร็กๆมคำ ลคำกอวนทบีที่ตลิดปลคำเตร็มนคันี้นมคำดข้วย (เพรคำะเขคำอยถูล่ไมล่หล่คำงจคำกฝฝัปี่งนคัก ไกล
ประมคำณหนซที่งรข้อยเมตรเทล่คำนคันี้น)
21:9 เมอที่อเขคำขซนี้นมคำบนฝฝัปี่ง เขคำกร็เหร็นถล่คำนตลิดไฟอยถูล่ และมบีปลคำวคำงอยถูล่ขข้คำงบนและมบีขนมปฝัง
21:10 พระเยซถูตรคัสกคับเขคำทคันี้งหลคำยวล่คำ “เอคำปลคำทบีที่ไดข้เมอที่อกบีนี้นบีนี้มคำบข้คำง”
21:11 ซบีโมนเปโตรจซงไปลคำกอวนขซนี้นฝฝัปี่ง อวนตลิดปลคำใหญล่เตร็ม มบีหนซที่งรข้อยหข้คำสลิบสคำมตคัว และถซงมคำกอยล่คำงนคันี้นอวน
กร็ไมล่ขคำด
21:12 พระเยซถูตรคัสกคับเขคำทคันี้งหลคำยวล่คำ “เชลิญมคำรคับประทคำนอคำหคำรกคันเถลิด” และในพวกสคำวกไมล่มบีใครกลข้คำถคำม
พระองคร์วล่คำ “ทล่คำนคออผถูข้ใด” เพรคำะเขคำรถูข้อยถูล่วล่คำเปป็นองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ
21:13 พระเยซถูทรงเขข้คำมคำหยลิบขนมปฝังแจกใหข้เขคำและทรงหยลิบปลคำแจกดข้วย
21:14 นบีที่เปป็นครคันี้งทบีที่สคำมทบีที่พระเยซถูทรงสคคำแดงพระองคร์แกล่พวกสคำวกของพระองคร์ หลคังจคำกทบีที่พระองคร์ทรงคอน
พระชนมร์
21:15 เมอที่อรคับประทคำนอคำหคำรเสรร็จแลข้วพระเยซถูตรคัสกคับซบีโมนเปโตรวล่คำ “ซบีโมนบกุตรชคำยโยนคำหร์เออ๋ย ทล่คำนรคักเรคำ
มคำกกวล่คำพวกเหลล่คำนบีนี้หรออ” เขคำทถูลตอบพระองคร์วล่คำ “ถถูกแลข้ว พระองคร์เจข้คำขข้คำ พระองคร์ทรงทรคำบวล่คำขข้คำพระองคร์รคัก
พระองคร์” พระองคร์ตรคัสสคัที่งเขคำวล่คำ “จงเลบีนี้ยงลถูกแกะของเรคำเถลิด”
21:16 พระองคร์ตรคัสกคับเขคำครคันี้งทบีที่สองอบีกวล่คำ “ซบีโมนบกุตรชคำยโยนคำหร์เออ๋ย ทล่คำนรคักเรคำหรออ” เขคำทถูลตอบพระองคร์วล่คำ
“ถถูกแลข้ว พระองคร์เจข้คำขข้คำ พระองคร์ทรงทรคำบวล่คำขข้คำพระองคร์รคักพระองคร์” พระองคร์ตรคัสกคับเขคำวล่คำ “จงเลบีนี้ยงแกะ
ของเรคำเถลิด”



21:17 พระองคร์ตรคัสกคับเขคำครคันี้งทบีที่สคำมวล่คำ “ซบีโมนบกุตรชคำยโยนคำหร์เออ๋ย ทล่คำนรคักเรคำหรออ” เปโตรกร็เปป็นทกุกขร์ใจทบีที่
พระองคร์ตรคัสถคำมเขคำครคันี้งทบีที่สคำมวล่คำ “ทล่คำนรคักเรคำหรออ” และเขคำทถูลพระองคร์วล่คำ “พระองคร์เจข้คำขข้คำ พระองคร์ทรง
ทรคำบทกุกสลิที่ง พระองคร์ทรงทรคำบวล่คำ ขข้คำพระองคร์รคักพระองคร์” พระเยซถูตรคัสกคับเขคำวล่คำ “จงเลบีนี้ยงแกะของเรคำเถลิด
21:18 เรคำบอกควคำมจรลิงแกล่ทล่คำนวล่คำ เมอที่อทล่คำนยคังหนกุล่มทล่คำนคคำดเอวเอง และเดลินไปไหนๆตคำมทบีที่ทล่คำนปรคำรถนคำ แตล่
เมอที่อทล่คำนแกล่แลข้วทล่คำนจะเหยบียดมออของทล่คำนออก และคนออที่นจะคคำดเอวทล่คำน และพคำทล่คำนไปทบีที่ทบีที่ทล่คำนไมล่ปรคำรถนคำ
จะไป”
21:19 ทบีที่พระองคร์ตรคัสอยล่คำงนคันี้นเพอที่อแสดงวล่คำ เปโตรจะถวคำยเกบียรตลิแดล่พระเจข้คำดข้วยควคำมตคำยอยล่คำงไร ครคันี้น
พระองคร์ตรคัสอยล่คำงนคันี้นแลข้วจซงสคัที่งเปโตรวล่คำ “จงตคำมเรคำมคำเถลิด”
21:20 เปโตรเหลบียวหลคังเหร็นสคำวกคนทบีที่พระเยซถูทรงรคักตคำมมคำ คออสคำวกทบีที่เอนตคัวลงทบีที่พระทรวงของพระองคร์เมอที่อ
รคับประทคำนอคำหคำรเยร็นอยถูล่นคันี้น และทถูลถคำมวล่คำ “พระองคร์เจข้คำขข้คำ ผถูข้ทบีที่จะทรยศพระองคร์คออใคร”
21:21 เมอที่อเปโตรเหร็นสคำวกคนนคันี้นจซงทถูลถคำมพระเยซถูวล่คำ “พระองคร์เจข้คำขข้คำ คนนบีนี้จะเปป็นอยล่คำงไร”
21:22 พระเยซถูตรคัสกคับเขคำวล่คำ “ถข้คำเรคำอยคำกจะใหข้เขคำอยถูล่จนเรคำมคำนคันี้น จะเปป็นเรอที่องอะไรของทล่คำนเลล่คำ ทล่คำนจงตคำม
เรคำมคำเถลิด”
21:23 เหตกุฉะนคันี้นคคคำทบีที่วล่คำ สคำวกคนนคันี้นจะไมล่ตคำย จซงลออไปทล่คำมกลคำงพวกพบีที่นข้อง แตล่พระเยซถูมลิไดข้ตรคัสแกล่เขคำวล่คำ 
“สคำวกคนนคันี้นจะไมล่ตคำย” แตล่ตรคัสวล่คำ “ถข้คำเรคำอยคำกจะใหข้เขคำอยถูล่จนเรคำมคำนคันี้น จะเปป็นเรอที่องอะไรของทล่คำนเลล่คำ”
21:24 สคำวกคนนบีนี้แหละ ทบีที่เปป็นพยคำนถซงเหตกุกคำรณร์เหลล่คำนบีนี้และเปป็นผถูข้ทบีที่เขบียนสลิที่งเหลล่คำนบีนี้ไวข้ และเรคำทรคำบวล่คำคคคำ
พยคำนของเขคำเปป็นควคำมจรลิง
21:25 มบีอบีกหลคำยสลิที่งทบีที่พระเยซถูไดข้ทรงกระทคคำ ถข้คำจะเขบียนไวข้ใหข้หมดทกุกสลิที่ง ขข้คำพเจข้คำคคำดวล่คำ แมข้หมดทคันี้งโลกกร็นล่คำจะ
ไมล่พอไวข้หนคังสออทบีที่จะเขบียนนคันี้น เอเมน

ขข้อเรริที่มตด้นเหลล่คำนคันี้นของขล่คำวประเสรลิฐของยอหร์นมบีลคักษณะเปป็นอารทมภบท และบทปปิดทข้คำยนบีนี้กร็ใหข้ปปัจฉริม
กถา ในบททบีที่ 1 พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ทรงสอนอยล่คำงชคัดเจนวล่คำพระครลิสตร์ทรงอยถูล่ “ในเรริที่มแรกนทนี้น” กคับพระบลิดคำ 
ในพระทรวงของพระบลิดคำ และวล่คำพระองคร์ไดข้เสดร็จมคำจากพระบลิดคำเพพที่อประกาศพระบริดาและซอนี้อกคำรไถล่เพอที่อคน
บคำปผถูข้นล่คำสงสคำรทคันี้งหลคำยทบีที่สมควรตกนรก บททบีที่ 1 แสดงใหข้เหร็นชบีวลิตนลิรคันดรร์ของพระครลิสตร์กข่อนพระองคร์ไดข้ทรง
ถถูกสคคำแดงใหข้ประจคักษร์ในเนอนี้อหนคังในโลก ในบทสกุดทข้คำยนบีนี้เรคำเหร็นอทานาจฝฝ่ายวริญญาณของพระครริสตห์ในโลก ถซง
แมข้วล่คำบคัดนบีนี้พระองคร์ทรงอยถูล่ในสวรรคร์โดยประทคับอยถูล่ ณ เบอนี้องขวคำพระหคัตถร์ของพระบลิดคำกร็ตคำม พระเยซถูครลิสตร์
มนกุษยร์ผถูข้นคันี้นในรข่างกายหนขที่งประทคับอยถูล่ ณ เบอนี้องขวคำพระหคัตถร์ของผถูข้ทรงเดชคำนกุภคำพเบอนี้องบน-แตล่พระองคร์กร็สถริตอยซูข่
ในใจของผซูด้เชพที่อทตุกคนเชล่นกคันในพระภคำคของพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ “ถข้คำผถูข้ใดไมล่มบีพระวลิญญคำณของพระครลิสตร์ ผถูข้นคันี้น
กร็ไมล่เปป็นของพระองคร์” (รม. 8:9)

ในบทนบีนี้เรคำเหร็นพวกสคำวกอยถูล่บนทะเลกคำลลิลบี พระเยซถูเจข้คำไมล่ทรงอยถูล่กคับพวกเขคำแลข้วแตล่ทรงชบีนี้นคคำจคำก
ชคำยฝฝัปี่ง นบีที่ชบีนี้ใหข้เหร็นขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยวคันนบีนี้อยถูล่ในโลก และถซงแมข้องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำไมล่ทรงอยถูล่กคับ
เรคำอบีกตล่อไปแลข้วในพระกคำย พระองคร์กร็ทรงชบีนี้นคคำเรคำจคำกเบอนี้องขวคำพระหคัตถร์ของพระบลิดคำในสวรรคร์ พระองคร์ทรง



นคคำเรคำ กคคำกคับชบีนี้ทคำงเรคำ จคัดหคำสคคำหรคับทกุกควคำมตข้องกคำรของเรคำ และพระองคร์ทรงสคัญญคำแลข้ววล่คำจะไมข่มทวทนละทลินี้ง
หรออทอดทลินี้งเรคำเลย (ฮบ. 13:5)

นอกจคำกนบีนี้ในบทปปิดทข้คำยนบีนี้ของขล่คำวประเสรลิฐของยอหร์น พระเยซถูทรงรคับประกคันเรคำวล่คำพระองคร์จะเสดร็จ
มคำอบีกทบีเพอที่อรคับเรคำใหข้ไปอยถูล่กคับพระองคร์ และจนกวล่คำพระองคร์เสดร็จกลคับมคำ พระองคร์กร็ทรงกคคำชคับเรคำวล่คำ “จงเลทนี้ยง
ลซูกแกะททนี้งหลายของเรา...จงเลทนี้ยงแกะททนี้งหลายของเรา”

ในบทนบีนี้เรคำจะเหร็นควคำมไรข้ผลของกคำรรคับใชข้ในเนอนี้อหนคังและกคำรทคคำตคำมอคคำเภอใจ เปโตรกลล่คำววล่คำ “ขข้คำจะ
ไปจคับปลคำ” และสคำวกคนออที่นๆทบีที่เหลออกร็ประกคำศในทคันทบีวล่คำ “เรคำจะไปกคับทล่คำนดข้วย” พระเจข้คำไมล่ไดข้บอกเปโตรใหข้
ไปจคับปลคำ และพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ไมล่ไดข้ทรงนคคำสคำวกคนออที่นๆทบีที่เหลออใหข้ไปกคับเขคำดข้วย พวกเขคำกคคำลคังทคคำตคำม
ควคำมประสงคร์ของตคัวเองและกคำรนคคำของมนกุษยร์ พวกเขคำตรคำกตรคคำทคคำงคำนในพลคังงคำนของเนอนี้อหนคัง ดคังนคันี้นพวกเขคำ
จซงลงแรงไปสถูญเปลล่คำ แตล่เมอที่อพระเยซถูทรงปรคำกฏตคัวบนชคำยฝฝัปี่งและประทคำนขข้อปฏลิบคัตลิตล่คำงๆแกล่พวกเขคำ พวกเขคำ
กร็ททาตามคคคำสคัที่งตล่คำงๆของพระองคร์และไดข้รคับพระพรอยล่คำงบรลิบถูรณร์-อวนของพวกเขคำเตก็มไปดด้วยปลคำ! พระเยซถูยคัง
ทรงเลบีนี้ยงดถูคนของพระองคร์อยล่คำงเปปปี่ยมพระกรกุณคำเหมออนเดลิม แตล่เรคำตข้องวคำงใจพระองคร์สคคำหรคับกคำรทรงนคคำและ
ปฏลิบคัตลิตคำมคคคำสคัที่งตล่คำงๆของพระองคร์หคำกเรคำอยคำกมบีพระพรอทนบรริบซูรณห์ พระพรแบบทบีที่พระองคร์ทรงอยคำกทบีที่จะ
ประทคำนใหข้

ในบทสกุดทข้คำยนบีนี้ พระเยซถูทรงชบีนี้ใหข้เหร็นเชล่นกคันวล่คำความมตุข่งหมายททที่ถซูกตด้องหนซที่งเดบียวสคคำหรคับหนข้คำทบีที่คนตข้น
เรออนแบบครลิสเตบียนคออ ความรลักทอียิ่มอีตว่อพระครวิสตร สลิที่งใดกร็ตคำมทบีที่เรคำทคคำควรถถูกกระทคคำเพอที่อถวคำยเกบียรตลิแดล่
พระองคร์และเพรคำะวล่คำเรคำรคักพระองคร์ ไมล่ใชล่เพรคำะควคำมมคักใหญล่ใฝฝ่สถูงสล่วนตคัวหรออควคำมปรคำรถนคำทบีที่จะใหข้ตคัวเอง
ไดข้รคับเกบียรตลิ

ในพระคคคำขข้อปปิดทข้คำยเหลล่คำนบีนี้พระเยซถูทรงชบีนี้ใหข้เหร็นอคคำนคำจของพระองคร์ทบีที่จะกคคำหนดและลคักษณะของการ
เสทยชทวริตของผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้ว และสกุดทข้คำยแลข้ว พระองคร์ทรงรคับประกคันเรคำวล่คำพระองคร์จะเสดร็จมคำ
อบีกทบี ครลิสเตบียนทคันี้งหลคำยจะตข้องไมล่เฝป้คำคอยควคำมตคำย แตล่เฝป้คำคอยชทวริต-“คอยควคำมหวคังอคันมบีสกุข และกคำรปรคำกฏ
อคันทรงสงล่คำรคำศบีของพระเจข้คำใหญล่ยลิที่ง และพระเยซถูครลิสตร์พระผถูข้ชล่วยใหข้รอดของเรคำ” (ทต. 2:13)

กคำรอคัศจรรยร์ทบีที่ถถูกบคันทซกไวข้ในบทสกุดทข้คำยนบีนี้เปป็นกคำรอคัศจรรยร์เดบียวทบีที่ถถูกบคันทซกไวข้ซซที่งพระเยซถูทรงกระทคคำ
หลคังจคำกกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ของพระองคร์ (แนล่นอนวล่คำนอกเหนออจคำกการปรากฏตทวหลายครทนี้งอคันนล่คำอคัศจรรยร์ของ
พระองคร์) และบคันทซกนบีนี้ไมล่ถถูกพบทบีที่ใดอบีกในหนคังสออขล่คำวประเสรลิฐทคันี้งสบีที่เลล่ม

ขข้อ 1: “ภายหลทงเหตตุการณห์เหลข่านทนี้พระเยซซูไดด้ทรงสทาแดงพระองคห์แกข่เหลข่าสาวกอทกครทนี้งหนขที่งททที่ทะเลทริ
เบเรทยส และพระองคห์ทรงสทาแดงพระองคห์อยข่างนทนี้”

“ภายหลทงเหตตุการณห์เหลข่านทนี้” พถูดถซงสลิที่งเหลล่คำนคันี้นทบีที่ถถูกบคันทซกในบททบีที่แลข้วทบีที่พระเยซถูทรงปรคำกฏแกล่พวก
สคำวกในสองวคำระ จนถซงจกุดนบีนี้กคำรปรคำกฏตคัวหลคำยครคันี้งของพระองคร์มบีเพอที่อใหข้ควคำมมคัที่นใจสคำวกเหลล่คำนคันี้นวล่คำพระองคร์
คออพระเยซซูคนเดริมกคับทบีที่พวกเขคำเคยรล่วมเดลินและรคับใชข้มคำนคำนกวล่คำสคำมปป แตล่บทดนทนี้พระองคร์ตรคัสถข้อยคคคำตล่คำงๆทบีที่มบี
นคัยสคคำคคัญยลิที่งใหญล่ในดข้คำนคคคำพยคำกรณร์ซซที่งเกบีที่ยวขข้องกคับควคำมสคัมพคันธร์ในอนคำคตระหวล่คำงพระองคร์กคับเหลล่คำสคำวกของ
พระองคร์



“พระเยซซูไดด้ทรงสทาแดงพระองคห์แกข่เหลข่าสาวกอทกครทนี้งหนขที่ง” นบีที่ทคคำใหข้เกลิดคคคำถคำมขซนี้นมคำโดยอคัตโนมคัตลิวล่คำ 
พระเยซถูทรงอยถูล่ทบีที่ไหนในระหวล่คำงทบีที่พระองคร์ไมข่ถถูกพบเหร็นโดยเหลล่คำสคำวก เมอที่อพระองคร์ไมล่ไดข้ทรงสคคำแดงหรออแสดง
ตคัวพระองคร์เอง? เหร็นไดข้ชคัดวล่คำพระองคร์ไมล่ไดข้ทรงอยถูล่กคับสคำวกเหลล่คำนคันี้นตลอดเวลาในระหวล่คำงสบีที่สลิบวคันนคันี้นระหวล่คำง
กคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ของพระองคร์กคับกคำรเสดร็จขซนี้นไปของพระองคร์ พระองคร์ทรงไปเยบีที่ยมพวกเขคำในหลคำยวคำระ 
แตล่พระองคร์ไมล่ไดข้ทรงอยถูล่กคับพวกเขคำทคันี้งวคัน ทกุกวคัน (แนล่นอนวล่คำผมกคคำลคังพถูดถซงมนตุษยห์ผซูด้นทนี้น พระเยซถูครลิสตร์ ชายผซูด้
เปป็นขขนี้นจากตายแลด้วทบีที่บคัดนบีนี้นคัที่งอยถูล่ ณ เบอนี้องขวคำพระหคัตถร์ของผถูข้ทรงเดชคำนกุภคำพ) ในฐานะพระเจทาพระองคห์ทรงอยซูข่
ทตุกหนทตุกแหข่ง แตล่พระองคร์ทรงอยถูล่ทบีที่ไหนในฐานะมนตุษยห์ตอนทบีที่พระองคร์ไมล่ทรงถถูกพบเหร็นโดยสคำวกเหลล่คำนคันี้นใน
ระหวล่คำงสบีที่สลิบวคันของพระองคร์บนแผล่นดลินโลกหลคังจคำกกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ของพระองคร์? พระคคัมภบีรร์ไมล่บอกเรคำวล่คำ
พระองคร์ทรงอยถูล่ทบีที่ไหน เรคำทรคำบวล่คำพระองคร์ทรงปรคำกฏแกล่เหลล่คำสคำวกของพระองคร์ตลอดชล่วงสบีที่สลิบวคันนคันี้น: “…ไดข้
ทรงแสดงพระองคร์แกล่คนพวกนคันี้น ดข้วยหลคักฐคำนหลคำยอยล่คำง พลิสถูจนร์อยล่คำงแนล่นอนทบีที่สกุดวล่คำพระองคร์ทรงพระชนมร์อยถูล่
และไดข้ทรงปรคำกฏแกล่เขคำทคันี้งหลคำยถซงสบีที่สลิบวคัน และไดข้ทรงกลล่คำวถซงเรอที่องอคำณคำจคักรของพระเจข้คำ” (กลิจกคำร 1:3) 
ระหวล่คำงเวลคำแหล่งกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ของพระองคร์และกคำรเสดร็จขซนี้นไปของพระองคร์ พระองคร์ทรงปรคำกฏแกล่ตคำ
และไมล่ปรคำกฏแกล่ตคำ พระองคร์ทรงปรคำกฏอยล่คำงฉคับพลคันและจคำกนคันี้นกร็หายตทวไปเหมออนอยล่คำงทบีที่พระองคร์ไดข้เสดร็จ
มคำ-แตล่พระองคร์เสดร็จไปทบีที่ไหนเรคำไมล่ถถูกบอก มคันเปป็นทบีที่พอพระทคัยพระเจข้คำทบีที่จะเปปิดเผยใหข้เรคำรถูข้แคล่นบีนี้ และเรคำจะ
ยอมรคับมคันในฐคำนะเปป็นควคำมจรลิงจคำกพระเจข้คำและไมล่วข้คำวกุล่นเกบีที่ยวกคับวล่คำพระเยซถูทรงอยถูล่ทบีที่ไหนในระหวล่คำงชล่วงเวลคำ
นคันี้นทบีที่พวกสคำวกไมล่ไดข้เหร็นพระองคร์

ทะเลทริเบเรทยสทบีที่พระเยซถูทรงสคคำแดงพระองคร์เอง ณ เวลคำนบีนี้มบีอบีกชอที่อคออ ทะเลกาลริลท และบคำงครคันี้งมคันกร็ถถูก
เรบียกวล่คำทะเลสาบเยนเนซาเรท มคันคออแหลล่งนนี้คคำจอดทบีที่มบีควคำมยคำวประมคำณสลิบสองไมลร์และกวข้คำง 6.75 ไมลร์ ซซที่ง
แมล่นนี้คคำจอรร์แดนไหลผล่คำนกลคำงมคัน มคันอยถูล่ตที่คคำกวล่คำระดคับนนี้คคำทะเลของทะเลเมดลิเตอรร์เรเนบียน 655 ฟกุต

ทะเลทลิเบเรบียสนบีนี้ (หรออทะเลกคำลลิลบี) มบีควคำมนล่คำสนใจสคคำหรคับครลิสเตบียนทกุกคน เพรคำะวล่คำกคำรอคัศจรรยร์ทบีที่ยลิที่ง
ใหญล่ทบีที่สกุดหลคำยครคันี้งทบีที่พระเยซถูทรงกระทคคำในระหวล่คำงกคำรรคับใชข้บนโลกนบีนี้ของพระองคร์ไดข้ถถูกกระทคคำใกลข้ชคำยฝฝัปี่ง
ทะเลนบีนี้ ยกตคัวอยล่คำงเชล่น นบีที่เปป็นทบีที่ๆพระเยซถูทรงเดลินบนนนี้คคำและเสดร็จมคำหคำพวกสคำวกของพระองคร์ในทล่คำมกลคำงพคำยกุ
ลถูกหนซที่ง (มธ. 14:22-34)

นบีที่เปป็นทบีที่ๆพระเยซถูในอบีกครคำวหนซที่งทรงทคคำใหข้คลอที่นและลมสงบโดยกคำรกลล่คำวเพบียงคคคำๆหนซที่งเทล่คำนคันี้น (มธ. 
8:23-27)

บนทะเลกคำลลิลบีนบีนี้เอง พระองคร์ทรงใหข้สคำวกบคำงคนของพระองคร์ไดข้จคับปลคำอยล่คำงนล่คำอคัศจรรยร์ คออปลคำเยอะ
เหลออเกลินจนอวนขคำด (ลถูกคำ 5:1-6)

จคำกนนี้คคำของทะเลกคำลลิลบีนบีนี้เองทบีที่เปโตรจคับปลคำตคัวนคันี้นซซที่งในปคำกของมคันมบีเงลินเพอที่อจล่คำยคล่คำบคคำรกุงพระวลิหคำ
รสคคำหรคับเปโตรและพระเยซถู (มธ. 17:24-27)

ใกลข้ทบีที่นบีที่เองทบีที่พระเยซถูทรงเลบีนี้ยงคนหข้คำพคันคนดข้วยขนมปฝังหข้คำกข้อนกคับปลคำสองตคัว (มธ. 14:15-21)



ทบีที่นบีที่เองทบีที่พระเยซถูทรงขคับผบีกองหนซที่งออกจคำกชคำยผถูข้นคันี้นแหล่งเมอองกคำดคำรคำ โดยทคคำใหข้ผบีเหลล่คำนคันี้นเขข้คำไปสลิง
สกุกรฝถูงหนซที่ง “สกุกรทคันี้งฝถูงกร็วลิที่งพกุล่งกระโดดจคำกหนข้คำผคำชคันลงไปในทะเลสคำบสคคำลคักนนี้คคำตคำย” เพรคำะกคำรอคัศจรรยร์ครคันี้งนบีนี้
ชคำวเมอองนคันี้นจซงอข้อนวอนพระเยซถูใหข้ไปเสบียจคำกเขตแดนของพวกเขคำ (ลถูกคำ 8:26-39)

เมอองโครคำซลิน เมอองเบเธสดคำ เมอองเบธไซดคำ และเมอองคคำเปอรนคำอกุมลข้วนตคันี้งอยถูล่ใกลข้ทะเลกคำลลิลบี และใน
เมอองเหลล่คำนบีนี้เองพระเยซถูไดข้ทรงกระทคคำพระรคำชกลิจอคันทรงฤทธลิธิ์ทบีที่สกุดหลคำยประกคำรของพระองคร์ ในระหวล่คำงสคำมปป
ครซที่งนคันี้นแหล่งกคำรปรนนลิบคัตลิปวงชนขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ ไมล่มบีทบีที่ออที่นใดอบีกทบีที่พระองคร์ทรงกระทคคำกคำรอคัศจรรยร์
มคำกมคำยขนคำดนคันี้นและทรงกระทคคำกคำรงคำนทบีที่โดดเดล่นมคำกมคำยขนคำดนคันี้นเชล่นในเขตแดนรอบทะเลกคำลลิลบี ซซที่งในทบีที่นบีนี้
ถถูกเรบียกวล่คำเปป็น “ทะเลทลิเบเรบียส”

มคันไมล่ใชล่เหตกุบคังเอลิญทบีที่พระเยซถูทรงปรคำกฏแกล่เหลล่คำสคำวกของพระองคร์ในพอนี้นทบีที่ๆคกุข้นเคยนบีนี้ และเมอที่อพวก
เขคำจคคำพระองคร์ไดข้ขณะทบีที่พระองคร์ทรงยอนอยถูล่บนฝฝัปี่ง แนข่นอนวข่าพวกเขคำถถูกเตออนใหข้ระลซกถซงกคำรอคัศจรรยร์อคันทรง
ฤทธลิธิ์ทคันี้งสลินี้นทบีที่พวกเขคำไดข้เหร็นทบีที่นคัที่นกล่อนกคำรตรซงกคำงเขนของพระองคร์ บคำงทบีพวกเขคำอคำจจคคำไดข้วล่คำพระองคร์ไดด้ทรง
เรทยกพวกเขาจคำกเรออหคำปลคำของพวกเขคำและอวนของพวกเขคำตคำมแนวชคำยฝฝัปี่งเหลล่คำนบีนี้เมอที่อสคำมปปกวล่คำๆกล่อนหนข้คำ
นคันี้น โดยเชลิญชวนพวกเขคำใหข้ตลิดตคำมพระองคร์และกลคำยเปป็น “ผถูข้หคำคนดคัที่งหคำปลคำ” และทบีที่นบีที่เองทบีที่พระองคร์จะ
ประทคำนคคคำสคัที่งสกุดทข้คำยหลคำยประกคำรของพวกเขคำใหข้แกล่พวกเขคำกล่อนทบีที่พระองคร์เสดร็จขซนี้นกลคับไปหคำพระบลิดคำ

“พระองคห์ทรงสทาแดงพระองคห์อยข่างนทนี้” บอกเรคำใหข้รถูข้วล่คำรคำยละเอบียดเลร็กนข้อยแตล่ละอยล่คำงของบคันทซกเรอที่อง
รคำวนบีนี้มบีควคำมสคคำคคัญและเรคำจะตข้องอล่คำนขข้อตล่คำงๆทบีที่ตคำมมคำดข้วยควคำมระมคัดระวคังเปป็นพลิเศษ โดยใหข้ควคำมใสล่ใจแบบ
ไมล่ขคำดตอนแกล่สลิที่งทบีที่ถถูกบคันทซกอยถูล่ในพวกมคัน

ขข้อ 2: “คพอ ซทโมนเปโตร โธมทสททที่เรทยกวข่า ดริดตุมทส และนาธานาเอลชาวบด้านคานาแควด้นกาลริลท และบตุตร
ชายททนี้งสองของเศเบดท และสาวกของพระองคห์อทกสองคนกทาลทงอยซูข่ดด้วยกทน”

พระครลิสตร์ทรงปรคำกฏในทบีที่นบีนี้ตล่อหนข้คำสคำวกเจร็ดคน เจก็ดคออตคัวเลขของพระเจข้คำสคคำหรคับควคำมสมบถูรณร์แบบ 
และเนอที่องจคำกพยคำนเจร็ดคนไดข้เหร็นพระเยซถู พวกเขคำจซงสคำมคำรถใหข้หลคักฐคำนทบีที่ไมล่อคำจปฏลิเสธไดข้เกบีที่ยวกคับสลิที่งทบีที่เกลิดขซนี้น
ในเวลคำนคันี้น พยคำนเจร็ดคนไดข้เหร็นพระองคร์ รคับประทคำนมอนี้อเชข้คำทบีที่พระองคร์ทรงเตรบียมใหข้พวกเขคำ และไดข้ฟฝังถข้อยคคคำ
ตล่คำงๆของพระองคร์

เรคำไมล่ถถูกบอกวล่คำททาไมสาวกแคข่เจก็ดคนอยถูล่ทบีที่นคัที่น ดถูเหมออนเปป็นเรอที่องสมเหตกุสมผลทบีที่วล่คำทคันี้งสลิบเอร็ดคนนคันี้นไดข้
เขข้คำไปในแควข้นกคำลลิลบีเมอที่อเทศกคำลปฝัสกคำนคันี้นสลินี้นสกุดลง ตคำมทบีที่องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำไดข้ทรงบคัญชคำพวกเขคำใหข้ไป (มธ. 
28:10) แตล่เรคำไมล่ถถูกบอกวล่คำทคคำไมแคล่เจร็ดคนนบีนี้ถซงอยถูล่ทบีที่นคัที่น ณ เวลคำทบีที่เฉพคำะเจคำะจงนบีนี้

เรคำคกุข้นเคยเปป็นอยล่คำงดบีแลข้วกคับเปโตรและโธมคัส เรคำทรคำบนข้อยมคำกเกบีที่ยวกคับนคำธคำนคำเอล เรคำอล่คำนเกบีที่ยวกคับ
เขคำในยอหร์น 1:45-51 ทบีที่ฟปลลิปพบเขคำและพคำเขคำไปหคำพระเยซถู และพระคคคำขข้อทบีที่เรคำศซกษคำอยถูล่นบีนี้บอกเรคำวล่คำบข้คำน
ของเขคำอยถูล่ในหมซูข่บด้านคานา อคันเปป็นทบีที่ซซที่งพระเยซถูทรงกระทคคำกคำรอคัศจรรยร์ครคันี้งแรกของพระองคร์โดยกคำรเปลบีที่ยนนนี้คคำ
ใหข้กลคำยเปป็นนนี้คคำองกุล่นทบีที่งคำนสมรสหนซที่ง



“บตุตรชายททนี้งสองของเศเบดท” เปป็นชคำวประมงกล่อนทบีที่พระเยซถูทรงเรบียกพวกเขคำ และในมคัทธลิว 10:2 เรคำ
อล่คำนเกบีที่ยวกคับ “ยคำกอบบกุตรชคำยเศเบดบี กคับยอหร์นนข้องชคำยของเขคำ” ดคังนคันี้นยคำกอบและยอหร์นจซงอยถูล่ทล่คำมกลคำงเจร็ด
คนนคันี้นทบีที่อยถูล่ในเชข้คำอคันนล่คำจดจคคำนบีนี้ตอนทบีที่พระเยซถูทรงพบกคับพวกเขคำบนชคำยฝฝัปี่งของทะเลกคำลลิลบี

จคำกนคันี้นยอหร์นกลล่คำวถซง “สาวกของพระองคห์อทกสองคน” แตล่เขคำไมล่ไดข้เอล่ยชอที่อคนเหลล่คำนคันี้น
ขข้อ 3: “ซทโมนเปโตรบอกเขาวข่า “ขด้าจะไปจทบปลา” เขาททนี้งหลายจขงพซูดกทบทข่านวข่า “เราจะไปกทบทข่าน

ดด้วย” เขากก็ออกไปลงเรพอททนทท แตข่คพนนทนี้นเขาจทบปลาไมข่ไดด้เลย”
“ขด้าจะไปจทบปลา” เหมออนกคับทบีที่เปป็นลคักษณะเฉพคำะตคัวของเปโตร เขคำคออผถูข้ทบีที่เปป็นฝฝ่คำยรลิเรลิที่มและนคคำทคำง

กลคับไปสถูล่เรออหคำปลคำ เขคำเปป็นผถูข้นคคำโดยธรรมชคำตลิ และไมล่วล่คำจะใหข้เกลิดผลดบีหรออแยล่ เขคำกร็ไปจนสกุดทคำง เมอที่อเขคำ
ตลิดตคำมองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ เขคำกร็ตลิดตคำมอยล่คำงสลินี้นสกุดใจ และเมอที่อเขคำปฏริเสธพระองคร์ กคำรปฏลิเสธของเขคำกร็หนคัก
แนล่น แมข้กระทคัที่งถถูกยอนยคันดข้วยคคคำปฏลิญคำณหนซที่ง

เรคำนซกภคำพออกวล่คำ ณ เวลคำนบีนี้พวกสคำวกอยถูล่ไมล่สกุข ไมล่แนล่ใจ ไมล่รถูข้วล่คำจะหคันไปทคำงไหนหรออจะทคคำอะไร พวก
เขคำไมล่ไดข้หคำเวลคำทบีที่จะอธลิษฐคำนขอกคำรทรงนคคำของพระเจข้คำ-บคำงทบี ณ จกุดนคันี้นในกคำรรคับใชข้ของพวกเขคำ พวกเขคำอคำจ
ไมล่รถูข้แนล่ชคัดวล่คำจะอธลิษฐคำนใหข้สคัมฤทธลิธิ์ผลอยข่างไรดท ขณะทบีที่องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำเคยอยถูล่กคับพวกเขคำตคัวเปป็นๆ พวกเขคำกร็
ไมล่เคยตข้องอธลิษฐคำน และบคัดนบีนี้เมอที่อไมล่มบีกคำรชบีนี้ทคำงของพระองคร์แลข้ว พวกเขคำกร็ไมล่รถูข้วล่คำจะตข้องทคคำอะไร จคำกนคันี้นเปโตร
ทบีที่ชอบทคคำตคำมอคคำเภอใจกร็ประกคำศวล่คำ “ขข้คำจะไปจคับปลคำ” และคนออที่นๆทบีที่เหลออกร็พรข้อมในทคันทบีทบีที่จะตคำมเขคำไป

ในทบีที่นบีนี้เรคำเหร็นอยล่คำงชคัดเจนวล่คำกคำรตคัดสลินใจผลิดๆในควคำมเปป็นผถูข้นคคำจะสล่งผลกระทบในทคำงเสบียหคำยตล่อคน
เหลล่คำนคันี้นทบีที่ตคำมมคำ ผถูข้นคคำทคันี้งหลคำยในครลิสตจคักรควรหคำเวลคำทบีที่จะอธลิษฐคำนอยถูล่เสมอ และแนล่ใจเรอที่องกคำรทรงนคคำของ
พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ เกรงวล่คำกคำรตคัดสลินใจทบีที่ผลิดๆพวกเขคำจะนคคำคนออที่นใหข้หลงทคำงไปดข้วย

ไมล่มบีอะไรผลิดเกบีที่ยวกคับการจทบปลา มคันเปป็นวลิธบีหนซที่งทบีที่มบีเกบียรตลิทบีที่จะหคำเลบีนี้ยงชบีพ และในสมคัยของเปโตรมคัน
เปป็นวลิธบีหนซที่งทบีที่ปกตริมคำกๆของกคำรหคำเลบีนี้ยงชบีพ แตล่ชคำยเหลล่คำนบีนี้กคคำลคังหคำปลคำในเมอที่อพวกเขคำควรออกตคำมหคำดวง
วลิญญคำณทคันี้งหลคำย และนคัที่นคออสลิที่งทบีที่นคคำมคำซซที่งควคำมลข้มเหลวอยล่คำงสลินี้นเชลิงของพวกเขคำ พวกเขคำเคยมบีอคำชบีพเปป็นชคำว
ประมงกล่อนทบีที่พระเยซถูทรงเรบียกพวกเขคำใหข้ตลิดตคำมพระองคร์ไป พวกเขคำรถูข้จคักนนี้คคำเหลล่คำนคันี้นของทะเลกคำลลิลบี เพรคำะวล่คำ
พวกเขคำเคยจคับปลคำทบีที่นคัที่นกล่อนทบีที่พวกเขคำทลินี้งแหอวนของตนเพอที่อตลิดตคำมพระเยซถู ดข้วยเหตกุนบีนี้ขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำพวกเขคำ
จคับปลคำไมล่ไดข้เลยตลอดทคันี้งคอนนคันี้นของกคำรทคคำงคำนหนคักดข้วยอวนของพวกเขคำกร็พลิสถูจนร์วล่คำพวกเขคำไมล่ไดข้อยถูล่ในพระ
ประสงคร์ของพระเจข้คำ พระเยซถูทรงบอกพวกเขคำอยล่คำงชคัดเจนแลข้ววล่คำ “เพราะถด้าแยกจากเราแลด้วทข่านจะททาสริที่งใด
ไมข่ไดด้เลย” (ยอหร์น 15:5)

เหลล่คำผถูข้รถูข้ภคำษคำกรบีกบอกเรคำวล่คำ “เรพอลทาหนขที่ง” อล่คำนตรงตคัววล่คำ “เรพอลทานลันั้น” ซซที่งบอกเปป็นนคัยวล่คำชคำวประมง
บคำงคนเหลล่คำนบีนี้-อคำจเปป็นเปโตร-ไมล่ไดข้ทลินี้งอกุปกรณร์หคำปลคำของพวกเขคำตอนทบีที่พวกเขคำทลินี้งแหอวนเหลล่คำนคันี้นเพอที่อ
ตลิดตคำมพระเยซถู นบีที่อคำจเปป็นสคำเหตกุทบีที่เรออลคคำนคันี้นยคังวล่คำงพรข้อมใหข้พระเยซถูทรงใชข้งคำนตอนทบีที่ฝถูงชนเหลล่คำนคันี้นเบบียดเสบียด
พระองคร์จน “พระองคร์จซงเสดร็จลงไปประทคับในเรออ และบรรดคำคนเหลล่คำนคันี้นกร็ยอนอยถูล่บนฝฝัปี่ง” (มธ. 13:2) และนบีที่
อคำจเปป็นสคำเหตกุของขข้อเทร็จจรลิงทบีที่วล่คำเรออลคคำนคันี้นพรข้อมใหข้พวกเขคำใชข้งคำนตอนทบีที่สคำวกเจร็ดคนนคันี้นตคัดสลินใจทบีที่จะไปจคับ
ปลคำและ “ออกไปลงเรพอททนทท แตว่คมืนนลันั้นเขาจลับปลาไมว่ไดทเลย!”



ขข้อ 4: “แตข่ครทนี้นรตุข่งเชด้าพระเยซซูประททบยพนอยซูข่ททที่ฝปัปี่ง แตข่เหลข่าสาวกไมข่รซูด้วข่าเปป็นพระเยซซู”
“ครทนี้นรตุข่งเชด้า...” มบีแสงสลคัวๆนข้อยมคำกหรออไมล่มบีเลยในปคำเลสไตนร์ เมอที่อดวงอคำทลิตยร์ลคับขอบฟป้คำในเวลคำเยร็น 

มคันกร็มพดทคันทบี และเมอที่อดวงอคำทลิตยร์ขซนี้นในตอนเชข้คำ มคันกร็ขซนี้นอยล่คำงรวดเรร็ว โดยนคคำมคำซซที่งแสงอรกุณฉคับพลคัน
“พระเยซซูประททบยพนอยซูข่ททที่ฝปัปี่ง!” ผมชอบคลิดวล่คำองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเรคำทรงปรคำกฏอยล่คำงฉคับพลคันในทบีที่นบีนี้ 

เหมออนกคับทบีที่พระองคร์ทรงปรคำกฏตอนทบีที่พวกสคำวกรวมตคัวกคันในหข้องชคันี้นบนนคันี้นโดยทบีที่ประตถูปปิดอยถูล่ ในพระกคำยทบีที่
เปป็นขซนี้นของพระองคร์พระองคร์ไดข้เสดร็จมคำและจคำกนคันี้นกร็จคำกไป ทรงปรคำกฏตคัวและกร็หคำยตคัวไปตคำมควคำมประสงคร์
ของพระองคร์เอง และเนอที่องจคำกพระองคร์ทรงอยถูล่ในพระกคำยทบีที่ไดข้รคับสงล่คำรคำศบีของพระองคร์แลข้วในเชข้คำทบีที่ถถูกกลล่คำวถซง
ในทบีที่นบีนี้ ผมจซงเหร็นวล่คำพระองคร์คงจะไมข่เดลินอยล่คำงสบคำยๆเลบียบชคำยฝฝัปี่งมคำ

“เหลข่าสาวกไมข่รซูด้วข่าเปป็นพระเยซซู” สคำวกเหลล่คำนคันี้นไดข้กลคับมคำสถูล่อคำชบีพเดลิมของพวกเขคำแลข้ว ควคำมคลิดของ
พวกเขคำในขณะนคันี้นจดจล่ออยถูล่กคับควคำมตข้องกคำรตล่คำงๆฝฝ่คำยรล่คำงกคำย และพวกเขคำไมล่ไดข้กคคำลคังคคำดหวคังวล่คำจะเหร็นองคร์
พระผถูข้เปป็นเจข้คำทบีที่เปป็นขซนี้นแลข้ว เชล่นเดบียวกคับมคำรบียร์ชคำวมคักดคำลคำ พวกเขคำจคคำพระองคร์ไมล่ไดข้ พวกเขคำไมล่รถูข้ตคัววล่คำพระองคร์
ทรงอยถูล่ดข้วย ผมอยคำกรถูข้จรลิงๆวล่คำบล่อยครคันี้งขนคำดไหนทบีที่เราอยถูล่ตล่อเบอนี้องพระพคักตรร์ของพระองคร์และเรคำดถูไมล่ออกวล่คำ
นคัที่นคออพระองคร์? พระองคร์ทรงสคัญญคำแลข้ววล่คำจะไมล่ละทลินี้งเรคำหรออทอดทลินี้งเรคำเลย และพระองคร์คออควคำมชล่วยเหลออ
ทบีที่พรข้อมเสมอในเวลคำทบีที่เรคำเดออดรข้อน ขอพระเจข้คำทรงโปรดชล่วยเหลออเรคำใหข้ตระหนคักถซงกคำรสถลิตอยถูล่ดข้วยของ
พระองคร์ทกุกชคัที่วขณะในแตล่ละวคัน!

ขข้อ 5: “พระเยซซูจขงตรทสถามเขาวข่า “ลซูกเออ๋ย มทอาหารบด้างหรพอเปลข่า” เขาทซูลตอบพระองคห์วข่า “ไมข่มท”
คคคำกรบีกทบีที่แปลเปป็น “ลซูกเออ๋ย” เปป็นคคคำเรบียกทบีที่คกุข้นเคยและเปป็นมลิตร เหมออนกคับทบีที่เรคำจะเรบียก “เดร็กๆเออ๋ย” 

หรออ “หนกุล่มๆเออ๋ย” เวลคำเรบียกคนหนกุล่มกลกุล่มหนซที่ง พระเยซถูทรงพถูดอยล่คำงอบอกุล่นกคับพวกเขคำ
“มทอาหารบด้างหรพอเปลข่า?” พระเยซถูทรงทราบวล่คำสคำวกเหลล่คำนคันี้นไมล่มบีอคำหคำร พระองคร์ทรงทรคำบวล่คำพวก

เขคำทคคำงคำนหนคักตลอดทคันี้งคอนอยล่คำงสถูญเปลล่คำ พระองคร์ทรงถคำมคคคำถคำมนบีนี้เพอที่อกระตกุข้นเตออนควคำมคลิดของพวกเขคำและ
เรลิที่มกคำรสนทนคำกคับพวกเขคำ เหมออนกคับทบีที่พระองคร์ทรงขอนนี้คคำดอที่มจคำกหญลิงชคำวสะมคำเรบียผถูข้นคันี้นทบีที่บล่อนนี้คคำของยคำโคบ
(ยอหร์น 4:7)

“อาหาร” (meat) ตคำมทบีที่ถถูกใชข้ในภคำษคำกรบีกมบีควคำมหมคำยวล่คำอะไรกก็ไดด้ททที่รทบประทานไดด้ เมอที่อเราคลิดถซง 
meat เรคำกร็คลิดถซงเนอนี้อบคำงอยล่คำง-เนอนี้อวคัว เนอนี้อหมถู เนอนี้อเปป็ดไกล่; แตล่ในขข้อพระคคคำของเรคำมคันหมคำยถซงสลิที่งใดทบีที่ดบีทบีที่จะรคับ
ประทคำน สลิที่งใดทบีที่ดบีสคคำหรคับกคำรบคคำรกุงเลบีนี้ยงรล่คำงกคำย อคันทบีที่จรลิง พระเยซถูกคคำลคังถคำมหคำคคคำสคำรภคำพจคำกพวกเขคำ คคคำ
กลล่คำวยอมรคับวล่คำพวกเขคำจคับปลคำตคัวเลร็กๆสคักตคัวไมล่ไดข้ดข้วยซนี้คคำ

“เขาทซูลตอบพระองคห์วข่า “ไมข่มท”” พวกเขคำทคคำงคำนหนคักตลอดทคันี้งคอนโดยไมล่ไดข้ปลคำเลยสคักตคัว นคัที่นคออ
รคำงวคัลของกคำรรคับใชข้ทบีที่ตคำมใจตคัวเอง! ผลลคัพธร์ตล่คำงๆของกคำรรคับใชข้แบบนคันี้นจะเปป็นหมคัน วล่คำงเปลล่คำ และสถูญเปลล่คำ
เสมอ พระเยซถูตรคัสวล่คำ “ถข้คำผถูข้ใดจะปรนนลิบคัตลิเรคำ ใหข้ผถูข้นคันี้นตามเรามา” (ยอหร์น 12:26 วรรคตข้น)-และเปาโลบอก
เรคำวล่คำ “เหตกุฉะนคันี้นพบีที่นข้องทบีที่รคักของขข้คำพเจข้คำ ทล่คำนจงตคันี้งมคัที่นอยถูล่ อยล่คำหวคัที่นไหว จงปฏลิบคัตลิงคำนขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำใหข้
บรลิบถูรณร์ทกุกเวลคำ ดข้วยวล่คำทล่คำนทคันี้งหลคำยรถูข้วล่คำ ในองครพระผผทเปป็นเจทาการของทข่านจะไรด้ประโยชนห์กก็หามริไดด้” (1 คร. 
15:58)



การรยับใชทททที่พระครริสตห์ทรงกคากยับกต็นคามาซซที่งผลลยัพธห์
ขข้อ 6: “พระองคห์ตรทสกทบเขาททนี้งหลายวข่า “จงทอดอวนลงทางดด้านขวาเรพอเถริด แลด้วจะไดด้ปลาบด้าง” เขา

จขงทอดอวนลงและไดด้ปลาเปป็นอทนมากจนลากอวนขขนี้นไมข่ไดด้”
เรคำอคำจนซกภคำพออกวล่คำสคำวกเหลล่คำนคันี้นรถูข้สซกผลิดหวคัง ทข้อใจ และแนล่นอนวล่คำพวกเขคำเหนอที่อยและหลิว จคำกนคันี้น

บกุคคลผถูข้นคันี้นทบีที่อยถูล่บนฝฝัปี่งกร็รข้องบอกพวกเขคำวล่คำ “จงทอดอวนลงทางดด้านขวาเรพอเถริด”-และพวกเขคำกร็เชอที่อฟฝังในทคันทบี
โดยปรคำศจคำกคคคำถคำมและปรคำศจคำกขข้อโตข้แยข้ง บคำงทบีสลิทธลิอคคำนคำจในพระสกุรเสบียงขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำอคำจทคคำใหข้
พวกเขคำตข้องเชอที่อฟฝัง หรออบคำงทบีพวกเขคำกคคำลคังเรลิที่มรถูข้ตคัวแลข้ววล่คำคนแปลกหนข้คำทบีที่อยถูล่บนฝฝัปี่งนคันี้นหคำใชล่คนแปลกหนข้คำไมล่

“เขาจขงทอดอวนลงและไดด้ปลาเปป็นอทนมากจนลากอวนขขนี้นไมข่ไดด้” แนล่นอนวล่คำสคำวกเหลล่คำนคันี้นคงนซกขซนี้นไดข้
แลข้วถซงอบีกครคำวหนซที่ง (ซซที่งลถูกคำบคันทซกไวข้) เมอที่อพวกเขคำไดข้ทคคำงคำนหนคักตลอดทคันี้งคอนโดยจคับปลคำไมล่ไดข้เลย ลถูกคำบอกเรคำ
วล่คำชคำวประมงเหลล่คำนคันี้น (ในครคำวนคันี้น) ไดข้ออกมคำจคำกเรออลคคำตล่คำงๆของพวกเขคำแลข้วและกคคำลคังซคักอวนของพวกเขคำ
หลคังจคำกคที่คคำคอนแหล่งกคำรทคคำงคำนหนคักทบีที่ไรข้ผล พระเยซถูเสดร็จขซนี้นเรออของเปโตรและทรงนคัที่งลงและสคัที่งสอนประชคำชนทบีที่
อยถูล่บนฝฝัปี่ง จคำกนคันี้นพระองคร์กร็ตรคัสแกล่เปโตรวล่คำ “จงถอยออกไปทบีที่นนี้คคำลซกหยล่อนอวนตล่คำงๆลงจคับปลคำ” เปโตรตอบ
กลคับวล่คำ “ขข้คำพระองคร์ทคันี้งหลคำยทอดอวนคอนยคังรกุล่ง ไมล่ไดข้อะไรเลย แตล่ขข้คำพระองคร์จะหยล่อนอวนลงตคำมพระดคคำรคัส
ของพระองคร์” และ “เมอที่อเขคำหยล่อนลงแลข้ว กร็ลข้อมปลคำไวข้เปป็นอคันมคำก จนอวนของเขาขาด” (ลถูกคำ 5:1-6) แตล่จง
สคังเกต: พระเยซถูตรคัสวล่คำ “จงหยล่อนอวนตข่างๆ (พหถูพจนร์)” เปโตรตอบกลคับไปวล่คำ “ขข้คำพระองคร์จะหยล่อนอวน 
(เอกพจนร์)” แนล่นอนวล่คำเมอที่อเปโตรหยล่อนอวนเดทยวแทนทบีที่จะหยล่อนอวนเหลล่คำนคันี้นทคันี้งหมด ปลคำมหคำศคำลเหลล่คำนคันี้นกร็
ทคคำใหข้อวนนคันี้นขคำด ถข้คำเขคำไดข้หยล่อนอวนเหลล่คำนคันี้นทคันี้งหมดตคำมทบีที่พระเยซถูทรงสคัที่งเขคำใหข้กระทคคำ เขคำกร็คงเกร็บปลคำ
จคคำนวนมหคำศคำลทบีที่จคับมคำอยล่คำงนล่คำอคัศจรรยร์ไดข้ทคันี้งหมด รวมถซงหลบีกเลบีที่ยงกคำรทคคำใหข้อวนนคันี้นขคำดดข้วย 

อยล่คำงไรกร็ตคำม ในครคำวนบีนี้ พวกเขคำเชอที่อฟฝังองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำโดยปรคำศจคำกคคคำถคำม และพวกเขคำจคับปลคำไดข้
จคคำนวนมหคำศคำล-มคำกมคำยเหลออเกลินจนพวกเขคำไมล่สคำมคำรถลคำกอวนเขข้คำมคำไดข้ทคันทบี เมอที่อเรคำเชอที่อฟฝังองคร์พระผถูข้เปป็น
เจข้คำและแสวงหคำนนี้คคำพระทคัยของพระองคร์สคคำหรคับชบีวลิตของเรคำ เรคำกร็จะประสบควคำมสคคำเรร็จในกลิจกคำรทคันี้งหลคำยทบีที่
พระองคร์ทรงมอบหมคำยใหข้เรคำกระทคคำ มคันอคำจเปป็นในโลกธกุรกลิจ มคันอคำจเปป็นในกคำรรคับใชข้ กคำรเสคำะดวงวลิญญคำณ
ของคนทคันี้งหลคำยดกุจหคำปลคำ แตล่ไมล่วล่คำพระองคร์ทรงนคคำเรคำไปททที่ไหนกก็ตาม หคำกเรคำเดลินตคำมกคำรทรงนคคำของพระองคร์
และไวข้วคำงใจพระองคร์สคคำหรคับผลลคัพธร์ เรคำกร็วคำงใจไดข้เรอที่องพระพรและผลลคัพธร์ตล่คำงๆทบีที่โดดเดล่น

พระเยซถูตรคัสแกล่สคำวกเหลล่คำนคันี้นแลข้ววล่คำ “ทล่คำนจงตคำมเรคำมคำเถลิด และเราจะตลันั้งทข่านใหข้เปป็นผถูข้หคำคนดคังหคำ
ปลคำ” (มคำระโก 1:17) ควคำมสคคำเรร็จในงคำนรคับใชข้ของพระเจข้คำไมล่ไดข้ถถูกตคัดสลินโดยกคำรมบีโวหคำรดบี กคำรศซกษคำ หรออ
บกุคลลิกภคำพทบีที่ปรคับตคัวเขข้คำกคับคนออที่นไดข้ แตข่โดยฤทธริธิ์เดชของพระเจทาในชบีวลิตของผถูข้รคับใชข้คนนคันี้น ไมล่มบีผถูข้ใดสคำมคำรถมคำ
ถซงพระเยซถูไดข้เวข้นแตล่พระบลิดคำ (โดยทคำงพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์) ทรงชคักนคคำเขคำ (ยอหร์น 6:44) และผถูข้รคับใชข้ทคันี้งหลคำย
ไมล่สคำมคำรถหวคังวล่คำจะนคคำผถูข้คนมคำถซงพระเยซถูไดข้นอกเสบียจคำกวล่คำพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ทรงนทา

พระเยซถูทรงประกคำศวล่คำ “ฤทธานตุภาพททนี้งสรินี้นในสวรรคห์กก็ดท ในแผข่นดรินโลกกก็ดท ทรงมอบไวด้แกข่เราแลด้ว”
(มธ. 28:18) และเรคำทรคำบวล่คำในกคำรรคักษคำพระบคัญญคัตลิตล่คำงๆของพระองคร์ “มทบทาเหนก็จอลันใหญว่ยวิยิ่ง” (เพลงสดกุดบี 
19:11)



ขข้อ 7: “สาวกคนททที่พระเยซซูทรงรทกจขงบอกเปโตรวข่า “เปป็นองคห์พระผซูด้เปป็นเจด้า” เมพที่อซทโมนเปโตรไดด้ยรินวข่า
เปป็นองคห์พระผซูด้เปป็นเจด้า เขากก็หยริบเสพนี้อคลตุมชาวประมงของเขามาสวมรทดไวด้ (เพราะเขาเปลพอยเปลข่าอยซูข่) แลด้วกก็
กระโดดลงทะเล”

ยอหร์นผถูข้เปป็นทบีที่รคักคออคนแรกในสคำวกเจร็ดคนนคันี้นทบีที่จคคำพระเยซถูไดข้ เพรคำะควคำมทกุล่มเทอคันลซกซซนี้งของเขคำทบีที่มบีใหข้
แกล่องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเขคำ เขคำจซงมบีกคำรรคับรถูข้ทบีที่เฉบียบคมกวล่คำ และแนล่นอนวล่คำกคำรจคับปลคำอคันแสนอคัศจรรยร์นคันี้น
ทคคำใหข้เขคำเชอที่อวล่คำชคำยผถูข้อยถูล่บนฝฝัปี่งจะเปป็นใครอพที่นไมข่ไดด้นอกจคำกพระเยซถู พอหคันไปหคำเปโตรเขคำรข้องออกมคำวล่คำ “เปป็น
องคห์พระผซูด้เปป็นเจด้า!” และเปโตรกร็มบีพฤตลิกรรมทบีที่หกุนหคันพลคันแลล่นตคำมปกตลิของเขคำ: เขคำ “หยริบเสพนี้อคลตุมชาว
ประมงของเขามาสวมรทดไวด้ ... แลด้วกก็กระโดดลงทะเล” เรออลคคำนคันี้นชข้คำไมล่ทคันใจเปโตร เขคำตข้องไปถซงองคร์พระผถูข้เปป็น
เจข้คำใหข้เรร็วทบีที่สกุดเทล่คำทบีที่ทคคำไดข้-และโดยไมล่คลิดถซงผลทบีที่ตคำมมคำหรออสตลิปฝัญญคำของสลิที่งทบีที่เขคำกคคำลคังทคคำอยถูล่ เขคำกระโดดลงไป
ในนนี้คคำและวล่คำยนนี้คคำไปหรออไมล่กร็เดลินลกุยนนี้คคำมคำถซงฝฝัปี่ง โดยปลล่อยใหข้คนออที่นๆทบีที่เหลออนคคำอวนทบีที่มบีปลคำเตร็มเขข้คำมคำและ
จคัดกคำรหนข้คำทบีที่รคับผลิดชอบออที่นๆ

คคคำกรบีกตรงนบีนี้ทบีที่แปลเปป็น “เสพนี้อคลตุมชาวประมง” ถถูกพบในขข้อพระคคคำตอนนบีนี้เทล่คำนคันี้น เรคำถถูกบอกวล่คำพวก
ชคำวประมงถอดเสอนี้อชคันี้นนอกนบีนี้ไวข้ตล่คำงหคำกเวลคำทบีที่พวกเขคำกคคำลคังจคับปลคำหรออหยล่อนอวนตล่คำงๆลงไป มคันคลกุมสล่วนบน
ของรล่คำงกคำย และเมอที่อเรคำอล่คำนวล่คำเปโตร “เปลออยเปลล่คำ” นคัที่นกร็ไมล่จคคำเปป็นตข้องหมคำยควคำมวล่คำเขคำไมล่ไดข้สวมเสอนี้อผข้คำเลย
สคักชลินี้น สล่วนบนของรล่คำงกคำยเขคำเปลออยเปลล่คำ เพรคำะเขคำไดข้ถอดเสอนี้อคลกุมชคำวประมงของเขคำออกขณะทคคำกคำรลคำก
อวนเหลล่คำนคันี้น แตล่ถซงแมข้วล่คำแคล่บคำงสล่วนของรล่คำงกคำยของเขคำเทล่คำนคันี้นทบีที่เปลออยเปลล่คำ เหร็นไดข้ชคัดวล่คำเขคำรถูข้สซกวล่คำจคคำเปป็น
ตข้องหคำเสอนี้อผข้คำมคำคลกุมตคัวตล่อเบอนี้องพระพคักตรร์องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ มคันเปป็นเรอที่องทบีที่ปกตริธรรมดาและเปป็นระเบทยบอยล่คำง
สมบถูรณร์แบบสคคำหรคับเขคำทบีที่จะถอดเสอนี้อคลกุมตคัวนอกของเขคำขณะทบีที่จคัดกคำรกคับอวนเหลล่คำนคันี้น แตล่เนอที่องจคำกพระเจข้คำ
ทรงคลกุมกคำยอคำดคัมและเอวคำ พระองคร์กร็ทรงคคำดหวคังใหข้มนกุษยร์ (ซซที่งถถูกสรข้คำงตคำมแบบพระฉคำยของพระองคร์เอง) 
สวมใสล่เสอนี้อผข้คำ

ขข้อ 8: “แตข่สาวกอพที่นๆนทนี้นนทที่งเรพอเลก็กๆมา ลากอวนททที่ตริดปลาเตก็มนทนี้นมาดด้วย (เพราะเขาอยซูข่ไมข่หข่างจากฝปัปี่ง
นทก ไกลประมาณหนขที่งรด้อยเมตรเทข่านทนี้น)”

สคำวกคนออที่นทบีที่เหลออไมล่ไดข้กระโจนลงนนี้คคำและวล่คำยนนี้คคำหรออลกุยนนี้คคำมคำขซนี้นฝฝัปี่งเหมออนอยล่คำงเปโตรไดข้กระทคคำ 
พวกเขคำสละเวลคำเพอที่อลคำกอวนทบีที่จคับปลคำไดข้อยล่คำงอคัศจรรยร์นคันี้นมคำขซนี้นบกและจคำกนคันี้นกร็นคคำเรออมคำเขข้คำฝฝัปี่ง-แตล่นคัที่น
หมคำยควคำมวล่คำพวกเขคำรคักพระเยซถูนข้อยกวล่คำเปโตรอยล่คำงนคันี้นหรออ? ผมไมล่คลิดอยล่คำงนคันี้น พวกเขคำอยถูล่ในเรออตล่อไปเพอที่อ
ดถูแลปลคำทบีที่พวกเขคำจคับมคำไดข้และดซงปลคำเหลล่คำนคันี้นมคำถซงฝฝัปี่งอยล่คำงปลอดภคัย พวกเขคำสคัตยร์ซอที่อในกคำรดถูแลสลิที่งทบีที่องคร์พระ
ผถูข้เปป็นเจข้คำไดข้ประทคำนใหข้แกล่พวกเขคำจคำกมกุมมองของควคำมจคคำเปป็นตล่คำงๆของชบีวลิตนบีนี้ หคำกพวกเขคำหกุนหคันพลคันแลล่นเห
มออนอยล่คำงเปโตร พวกเขคำกร็คงสถูญเสบียสลิที่งทบีที่องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำไดข้วคำงไวข้ในมออของพวกเขคำอยล่คำงนล่คำอคัศจรรยร์เชล่นนคันี้น
ไปแลข้ว เรคำตข้องชอที่นชมควคำมรข้อนรนของเปโตรในควคำมทกุล่มเทของเขคำทบีที่มบีตล่อพระเยซถู แตล่เรคำตข้องชอที่นชมคนออที่นๆทบีที่
เหลอออยล่คำงเทล่คำเทบียมดข้วยผถูข้ซซที่งอยถูล่ตล่อในเรออเพอที่อชล่วยอวนและปลคำเหลล่คำนคันี้นใหข้ปลอดภคัย

ไมล่มบีสลิที่งใดถถูกกลล่คำวเกบีที่ยวกคับกคำรทบีที่เปโตรมาถขงพระเยซถูกล่อนสคำวกคนออที่นๆทบีที่เหลออ และไมล่มบีบคันทซกใดๆ
เกบีที่ยวกคับสลิที่งทบีที่ถถูกกลล่คำวหรออสลิที่งทบีที่เกลิดขซนี้นระหวล่คำงเปโตรกคับพระเยซถูเมอที่อทคันี้งสองพบกคันบนชคำยฝฝัปี่งนคันี้นดข้วย



ขข้อ 9: “เมพที่อเขาขขนี้นมาบนฝปัปี่ง เขากก็เหก็นถข่านตริดไฟอยซูข่ และมทปลาวางอยซูข่ขด้างบนและมทขนมปปัง”
เรคำทรคำบจคำกประวคัตลิศคำสตรร์ทบีที่ถถูกใหข้ไวข้ในหนคังสออเหลล่คำนคันี้นของโมเสสเกบีที่ยวกคับกคำรเดลินทคำงของชนชคำตลิ

อลิสรคำเอลจคำกอบียลิปตร์ไปสถูล่คคำนคำอคัน วล่คำพระเจข้คำทรงจคัดหคำอคำหคำรสคคำหรคับพวกเขคำในถลิที่นทกุรกคันดคำร เชล่นนคันี้นแลข้ว มคัน
เปป็นเรอที่องทบีที่ประหลคำดหรออไมล่ทบีที่พระเยซถูทรงจคัดเตรบียมมอนี้อเชข้คำอยล่คำงนล่คำอคัศจรรยร์ใหข้แกล่เหลล่คำสคำวกทบีที่เหนร็ดเหนอที่อยของ
พระองคร์บนชคำยฝฝัปี่งทะเลกคำลลิลบี? กองไฟนคันี้น ปลคำนคันี้น ขนมปฝังทบีที่ถถูกจคัดเตรบียมไวข้นคันี้น-ทคันี้งหมดเหลล่คำนบีนี้ถถูกเนรมลิตสรข้คำง
โดยพระองคร์ พระองคร์ทรงประสงคห์ใหข้มคันเปป็น และมคันกร็ถถูกกระทคคำ-อคำหคำรสคคำหรคับควคำมตข้องกคำรฝฝ่คำยรล่คำงกคำยของ
เหลล่คำผถูข้ตลิดตคำมของพระองคร์ พระเยซถูทรงรถูข้จคักชคำยเหลล่คำนบีนี้ พระองคร์ทรงทรคำบวล่คำควคำมเชอที่อของพวกเขคำอล่อนแอ-แตล่
ในควคำมทรงสคัพพคัญญถูของพระองคร์ พระองคร์กร็ทรคำบเชล่นกคันวล่คำพวกเขคำจะเขข้มแขร็งขซนี้น วล่คำพวกเขคำจะสคำนตล่องคำน
ของพระองคร์บนโลกนบีนี้อยล่คำงสคัตยร์ซอที่อหลคังจคำกทบีที่พระองคร์เสดร็จขซนี้นกลคับไปหคำพระบลิดคำแลข้ว และพระองคร์ทรงเลบีนี้ยงดถู
พวกเขคำและจคัดหคำสคคำหรคับควคำมตข้องกคำรตล่คำงๆของพวกเขคำแมข้กระทคัที่งในชคัที่วโมงนบีนี้เมอที่อพวกเขคำไดข้ตลิดตคำมควคำม
ประสงคร์ของพวกเขคำเองแทนทบีที่จะแสวงหคำพระประสงคร์ของพระองคห์

มคันเปป็นทบีที่ชอบพระทคัยพระเจข้คำทบีที่จะอวยพรลถูกๆของพระองคร์และจคัดหคำสคคำหรคับทกุกควคำมตข้องกคำรของ
พวกเขคำ “เพรคำะพระเยโฮวคำหร์พระเจข้คำทรงเปป็นดวงอคำทลิตยร์และเปป็นโลล่ พระเยโฮวคำหร์จะทรงประทคำนควคำมกรกุณคำ
และเกบียรตลิ พระองคห์จะมริไดด้ทรงหวงของดทอทนใดไวด้เลยจากบตุคคลผซูด้ดทาเนรินในความเททที่ยงธรรม” (เพลงสดกุดบี 
84:11) ดคำวลิดประกคำศวล่คำ “ขข้คำพเจข้คำเคยหนกุล่ม และเดบีดี๋ยวนบีนี้แกล่แลข้ว แตล่ขข้คำพเจข้คำยคังไมล่เคยเหร็นคนชอบธรรมถถูกทอด
ทลินี้ง หรออเชอนี้อสคำยของเขคำขอทคำน” (เพลงสดกุดบี 37:25) พระองคร์จะทรงจคัดหคำสคคำหรคับควคำมตข้องกคำรฝฝ่คำยโลกของ
เรคำเชล่นเดบียวกคับควคำมตข้องกคำรฝฝ่คำยวลิญญคำณของเรคำหคำกเรคำจะเพบียงยอมใหข้พระองคร์ทคคำเชล่นนคันี้น พระเยซถูทรง
สคัญญคำวล่คำ “แตล่ทล่คำนทคันี้งหลคำยจงแสวงหคำอคำณคำจคักรของพระเจข้คำ และควคำมชอบธรรมของพระองคร์กล่อน แลด้ว
พระองคห์จะทรงเพริที่มเตริมสริที่งททนี้งปวงเหลข่านทนี้ใหด้แกข่ทข่าน” (มธ. 6:33)

คคคำกรบีกทบีที่แปลเปป็น “ถข่านตริดไฟ” ถถูกพบเพบียงสองแหล่งเทล่คำนคันี้นในภคำคพคันธสคัญญคำใหมล่-ตรงนบีนี้ และใน
ยอหร์น 18:18 ทบีที่พวกศคัตรถูของพระเยซถู “เอคำถล่คำนมคำกล่อไฟเพรคำะอคำกคำศหนคำว แลข้วกร็ยอนผลิงไฟกคัน เปโตรกก็ยพนผริง
ไฟอยซูข่กทบเขาดด้วย” มคันคออขข้คำงถล่คำนตลิดไฟนทนี้นเองทบีที่เปโตรไดข้กลคับถอยหลคัง และบคัดนบีนี้ขข้คำง “ถล่คำนตลิดไฟ” ทบีที่ถถูกจกุดใหข้
ลกุกโดยพระเยซถู เขคำกร็จะไดข้รคับหนข้คำทบีที่ทบีที่ถถูกมอบหมคำยของเขคำ: “จงเลทนี้ยงลซูกแกะททนี้งหลายของเรา...จงเลทนี้ยงแกะททนี้ง
หลายของเรา”

แนล่นอนวล่คำพระผถูข้ทรงเนรมลิตสรข้คำงสลิที่งสคำรพคัดสคำมคำรถจคัดเตรบียมขนมปฝังและปลคำไดข้โดยไมข่ตด้องจกุดไฟใหข้ลกุก
แตล่ผมเชอที่อวล่คำพระองคร์ทรงกล่อกองไฟนคันี้นเพอที่อเตออนใจเปโตรใหข้ระลซกถซงคอนนคันี้นทบีที่เขคำไดข้ปฏลิเสธองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของ
เขคำ

ขข้อ 10: “พระเยซซูตรทสกทบเขาททนี้งหลายวข่า “เอาปลาททที่ไดด้เมพที่อกทนี้นทนี้มาบด้าง”
ในทบีที่นบีนี้พระเยซถูทรงเรบียกสคำวกเหลล่คำนคันี้นใหข้นทาเสนอขด้อพริสซูจนห์ทบีที่วล่คำในกคำรหยล่อนอวนลงตคำมคคคำบคัญชคำของ

พระองคร์ กคำรทคคำงคำนหนคักของพวกเขคำไมล่ไดข้สถูญเปลล่คำ ดคังนคันี้นพระองคร์จซงกคคำลคังสอนพวกเขคำวล่คำเคลร็ดลคับของควคำม
สคคำเรร็จคออ กคำรฟฝังพระวจนะของพระองคร์ รคับมคันไวข้ เชอที่อฟฝังมคัน และปฏลิบคัตลิตคำมคคคำบคัญชคำของพระองคร์ ขล่คำวสคำร
เดบียววคันนบีนี้ทบีที่จะชคักนคคำผถูข้คนใหข้มคำถซงพระเยซถูคออพระวจนะของพระเจข้คำ พระวจนะนคคำมคำซซที่งควคำมเชอที่อทบีที่ชล่วยใหข้รอด 



หากไมข่มทพระวจนะกร็ไมข่อาจมทควคำมเชอที่อทบีที่แทข้จรลิงไดข้ในพระรคำชกลิจทบีที่เสรร็จสลินี้นแลข้วของพระเยซถู และปราศจาก
ความเชพที่อในพระราชกริจททที่เสรก็จสรินี้นแลด้วของพระองคห์กก็ไมข่อาจมทความรอดไดด้เลย “ฉะนคันี้นควคำมเชอที่อเกลิดขซนี้นไดข้กร็
เพรคำะกคำรไดข้ยลิน และกคำรไดข้ยลินเกลิดขซนี้นไดข้กร็เพรคำะกคำรประกคำศพระวจนะของพระเจข้คำ” (รม. 10:17) มคันเปป็นเรอที่อง
ทบีที่มบีเกบียรตลิทบีที่จะทคคำงคำนหนคักดข้วยมออของเรคำ ทบีที่จะหคำเลบีนี้ยงชบีพโดยกคำรทคคำงคำนอคันสกุจรลิต แตล่ถข้คำพระเจข้คำทรงเรบียกเรคำ
ใหข้ทคคำงคำนหนคักดข้วยอวนขล่คำวประเสรลิฐและหคำผถูข้คนดคัที่งหคำปลคำ เรคำกร็ตข้องเชอที่อฟฝัง มคันคงจะบคำปหนคำทบีที่จะทคคำอยล่คำงออที่น

ขข้อ 11: “ซทโมนเปโตรจขงไปลากอวนขขนี้นฝปัปี่ง อวนตริดปลาใหญข่เตก็ม มทหนขที่งรด้อยหด้าสริบสามตทว และถขงมาก
อยข่างนทนี้นอวนกก็ไมข่ขาด”

แนล่นอนวล่คำพระคคคำขข้อนบีนี้ไมล่ไดข้บอกเปป็นนคัยวล่คำเปโตรลคำกอวนขซนี้นฝฝัปี่งคนเดทยว ขข้อ 6 บอกเรคำวล่คำสคำวกเหลล่คำ
นคันี้นไมล่สคำมคำรถลคำกอวนเขข้คำมคำไดข้เพรคำะ “ปลคำเปป็นอคันมคำก” และขข้อทบีที่เรคำศซกษคำอยถูล่กร็บอกเรคำวล่คำพวกมคันเปป็น
 “ปลคำใหญข่” เหตกุฉะนคันี้นชคำยคนเดบียว แมข้กระทคัที่งคนทบีที่มบีรล่คำงกคำยแขร็งแรงอยล่คำงทบีที่เปโตรเปป็นอยล่คำงเหร็นไดข้ชคัดกร็ตคำม กร็
คงพบวล่คำเปป็นไปไมล่ไดข้เลยทบีที่จะเอคำปลคำแบบนคันี้นมคำขซนี้นฝฝัปี่งไดข้ดข้วยตคัวคนเดบียว มคันคงจะสมเหตกุสมผลมคำกกวล่คำทบีที่เขคำไป
รล่วมวงกคับสคำวกคนออที่นๆทบีที่เหลออและพวกเขคำชล่วยกคันดซงอวนนคันี้นขซนี้นฝฝัปี่ง

กคำรอคัศจรรยร์สองประกคำรเกลิดขซนี้นในทบีที่นบีนี้: ประกคำรแรก กคำรจคับปลคำมหคำศคำลไดข้นคันี้นหลคังจคำกกคำรทคคำงคำน
หนคักอคันสถูญเปลล่คำคอนหนซที่ง และจคำกนคันี้น ทคันี้งๆทบีที่มบี “ปลาใหญข่” มคำกมคำยขนคำดนคันี้น อวนนคันี้นกร็ไมล่ขคำด ซซที่งทคันี้งหมดนคันี้น
เปป็นผลมคำจคำกควคำมเชอที่อฟฝังทบีที่มบีตล่อคคคำบคัญชคำของพระเยซถู เมอที่อเรคำปฏลิบคัตลิตคำมพระวจนะของพระเจข้คำ เรคำเองกร็มคัที่นใจ
ไดข้ถซงควคำมสคคำเรร็จและจะไมล่มบีควคำมผลิดพลคำดอคันนล่คำเศรข้คำใดๆเลย กคำรทคคำตคำมควคำมประสงคร์ของเราเองคออกคำรเชอนี้อ
เชลิญควคำมลข้มเหลว

ไมล่มบีคคคำอธลิบคำยจคำกพระคคัมภบีรร์วล่คำทคคำไมอวนนคันี้นถซงมบีปลคำ “หนขที่งรด้อยหด้าสริบสามตทว” หรออวล่คำทคคำไมจทานวน
ของปลคำเหลล่คำนคันี้นถถูกกลล่คำวถซง มบีขข้อเสนอแนะมคำกมคำยและกคำรคคำดเดคำเยอะแยะเกบีที่ยวกคับเรอที่องนบีนี้ แตล่ถข้คำพระ
วลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ทรงอยคำกใหข้เรคำทราบวล่คำทคคำไมถซงมบีปลคำหนซที่งรข้อยหข้คำสลิบสคำมตคัว พระองคร์กร็คงบอกเรคำไปแลข้ว 
บคำงทบีสคำวกเหลล่คำนคันี้นอคำจรถูข้ บคำงทบีนบีที่อคำจเปป็นบทเรบียนหนซที่งสคคำหรคับพวกเขคำเทล่คำนคันี้น ผมเหร็นวล่คำนบีที่เปป็นหนซที่งในทบีที่เหลล่คำ
นคันี้นทบีที่จะประยกุกตร์ใชข้พระรคำชบคัญญคัตลิ 29:29: “สริที่งลทนี้ลทบททนี้งปวงเปป็นของพระเยโฮวาหห์พระเจด้าของเราททนี้งหลาย...” 

เรคำไมล่ถถูกบอกวล่คำสคำวกเหลล่คำนคันี้นททาอะไรกคับปลคำทบีที่พวกเขคำจคับมคำไดข้อยล่คำงนล่คำอคัศจรรยร์ ถข้คำผมคคำดเดคำเกบีที่ยว
กคับเรอที่องนบีนี้ ผมกร็คงคลิดวล่คำพวกเขคำนคคำพวกมคันเขข้คำไปในเมอองและขคำยพวกมคัน นบีที่ดถูเหมออนเปป็นเรอที่องทบีที่สมเหตกุสมผล 
เพรคำะแนล่นอนวล่คำพวกเขคำตข้องกคำรเงลิน และพระเยซถูไมล่เคยสล่งเสรลิมกคำรทคคำใหข้เสบียเปลล่คำ ในกคำรเลบีนี้ยงอคำหคำรคนหข้คำ
พคันคนนคันี้น เมอที่ออคำหคำรนคันี้นถถูกรคับประทคำนเสรร็จแลข้ว พระองคร์ตรคัสแกล่พวกสคำวกวล่คำ “จงเกร็บเศษอคำหคำรทบีที่เหลออไวข้ 
เพพที่อไมข่ใหด้มทสริที่งใดเสทยไป” (ยอหร์น 6:12) และพวกเขคำเกร็บ “เศษอคำหคำร” เหลล่คำนคันี้นไดข้สลิบสองกระบกุงเตร็ม คออสลิบ
สองคนนคันี้นไดข้คนละกระบกุง ดคังนคันี้นเรคำจซงทรคำบวล่คำไมล่วล่คำพวกเขคำทคคำอะไรกคับปลคำเหลล่คำนคันี้นในครคำวนบีนี้โดยเฉพคำะ พวก
มคันไมล่ไดข้เสบียเปลล่คำ



พระเยซผจะทรงจยัดเตรทยมสคาหรยับ
ความตทองการตข่างๆของเราวยันนทนั้

ขข้อ 12: “พระเยซซูตรทสกทบเขาททนี้งหลายวข่า “เชริญมารทบประทานอาหารกทนเถริด” และในพวกสาวกไมข่มท
ใครกลด้าถามพระองคห์วข่า “ทข่านคพอผซูด้ใด” เพราะเขารซูด้อยซูข่วข่าเปป็นองคห์พระผซูด้เปป็นเจด้า”

เพอที่อใหข้เขข้คำกคับใจควคำมหลคักของ “ขล่คำวประเสรลิฐควคำมรอด” คคคำเชลิญชวน “เชริญมา” จซงถถูกพบในขล่คำว
ประเสรลิฐเลล่มนบีนี้สคำมครคันี้ง:

ในชล่วงวคันแรกๆของกคำรรคับใชข้ขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ เมอที่อหกุบเขคำจอรร์แดนเปป็นสถคำนทบีที่แหล่งหนซที่งทบีที่มบี
กลิจกรรมมคำกมคำยพรข้อมกคับฝถูงชนมหคำศคำลทบีที่ออกไปฟฝังยอหร์นผถูข้ใหข้รคับบคัพตลิศมคำ เรคำอล่คำนบคันทซกเรอที่องรคำวนบีนี้เกบีที่ยวกคับ
คคคำเชลิญชวนแรกนคันี้น:

“รกุล่งขซนี้นอบีกวคันหนซที่งยอหร์นกคคำลคังยอนอยถูล่กคับสคำวกของทล่คำนสองคน และทล่คำนมองดถูพระเยซถูขณะทบีที่พระองคร์
ทรงดคคำเนลินและกลล่คำววล่คำ “จงดถูพระเมษโปดกของพระเจข้คำ” สคำวกสองคนนคันี้นไดข้ยลินทล่คำนพถูดเชล่นนบีนี้ เขคำจซงตลิดตคำม
พระเยซถูไป พระเยซถูทรงเหลบียวหลคังและทอดพระเนตรเหร็นเขคำตคำมพระองคร์มคำ จซงตรคัสถคำมเขคำวล่คำ “ทล่คำนหคำ
อะไร” และเขคำทคันี้งสองทถูลพระองคร์วล่คำ “รคับบบี” (ซซที่งแปลวล่คำอคำจคำรยร์) “ทล่คำนอยถูล่ทบีที่ไหน” พระองคร์ตรคัสตอบเขคำวล่คำ 
“มาดผเถวิด” เขคำกร็ไปและเหร็นทบีที่ซซที่งพระองคร์ทรงอคำศคัยและวคันนคันี้นเขคำกร็ไดข้พคักอยถูล่กคับพระองคร์...” (ยอหร์น 1:35-39) 
หนซที่งในสคำวกเหลล่คำนคันี้นคอออคันดรถูวร์ และหลคังจคำกใชข้เวลคำวคันนคันี้นกคับพระเยซถู เขคำกร็ไมล่เหมออนเดลิมอบีกเลย

คคคำเชลิญชวนททที่สองถถูกพบในยอหร์น 7:37,38: 
“ในวคันสกุดทข้คำยของเทศกคำลซซที่งเปป็นวคันใหญล่นคันี้น พระเยซถูทรงยอนและประกคำศวล่คำ “ถข้คำผถูข้ใดกระหคำย ผถูข้นคันี้น

จงมาหาเราและดพที่ม ผถูข้ทบีที่เชอที่อในเรคำ ตคำมทบีที่พระคคัมภบีรร์ไดข้กลล่คำวไวข้แลข้ววล่คำ ‘แมล่นนี้คคำทบีที่มบีนนี้คคำประกอบดข้วยชบีวลิตจะไหล
ออกมคำจคำกภคำยในผถูข้นคันี้น’” พระเยซถูกคคำลคังตรคัสถซงนนี้คคำททที่มทชทวริตในทบีที่นบีนี้ พระองคร์ทรงเปป็นนนี้คคำแหล่งชบีวลิต และดวง
วลิญญคำณทบีที่หลิวกระหคำยกร็สคำมคำรถพบควคำมอลิที่มหนคคำไดข้ในกคำรดอที่มจคำกนนี้คคำนคันี้นอยล่คำงเสรบี เมอที่อเรคำดอที่มจคำกนนี้คคำทบีที่มบีชบีวลิตนคันี้น 
มคันกร็ไหลผล่คำนเขข้คำตคัวเรคำในฐคำนะแมข่นนี้ทา โดยเปป็นพรแกล่ผถูข้ออที่น

คคคำเชลิญชวนททที่สามถถูกพบในขข้อพระคคคำตอนทบีที่เรคำศซกษคำกคันอยถูล่ สคำวกเหลล่คำนคันี้นไดข้ทคคำงคำนหนคักดข้วยอวนของ
พวกเขคำตลอดทคันี้งคอนโดยจคับปลคำไมล่ไดข้เลยสคักตคัว พวกเขคำเหนอที่อย ทข้อใจ พล่คำยแพข้ พระเยซถูทรงเปลบีที่ยนควคำมพล่คำย
แพข้ของพวกเขคำใหข้กลคำยเปป็นชคัยชนะอคันเปปปี่ยมสงล่คำรคำศบีดข้วยคคคำเชลิญชวนอคันเรบียบงล่คำยของพระองคร์วล่คำ “เชวิญมารลับ
ประทานอาหารกลันเถวิด” ในทบีที่นบีนี้เรคำไดข้เหร็นกคำรเลบีนี้ยงดถูของพระเจข้คำสคคำหรคับคนของพระองคร์เอง ผล่คำนทคำงฤทธลิธิ์เดช
แบบพระเจข้คำของพระองคร์ และคคคำเชลิญชวนของพระองคร์ยคังเปป็นเหมออนเดลิมวคันนบีนี้:

แกล่คนเหลล่คำนคันี้นทบีที่สงสทย พระองคร์ทรงเชลิญชวนวล่คำ “มาดผเถริด”
แกล่ทกุกคนทบีที่กระหาย พระองคร์ทรงเชลิญชวนวล่คำ “มาดมืยิ่มเถริด”
ทกุกคนทบีที่หลิวขนมปฝังแหล่งชบีวลิตไดข้รคับคคคำเชลิญวล่คำ “เชริญมารลับประทานเถริด”
พระครลิสตร์ทรงสคำมคำรถเปปิดเผยพระองคร์เองแกล่เรคำไดข้วคันนบีนี้ พระองคร์ทรงสคำมคำรถเตลิมเตร็มควคำมกระหคำย

ของเรคำและควคำมหลิวของเรคำไดข้ พระองคร์ทรงสคำมคำรถตอบสนองทกุกควคำมตข้องกคำรของเรคำไดข้-แตล่เรคำตข้องแสวงหคำ



อคำณคำจคักรของพระองคร์กล่อนหคำกเรคำหวคังใหข้พระองคร์ทคคำสลิที่งเหลล่คำนบีนี้เพอที่อเรคำ เรคำตข้องดคคำเนลินชบีวลิตในพระวจนะของ
พระองคร์ โดยแสวงหคำพระประสงคร์และกคำรทรงนคคำของพระองคร์ในทกุกสลิที่งทบีที่เรคำกระทคคำ พระองคร์จะชล่วยเรคำใหข้รอด
คนี้คคำจกุนเรคำ ตอบสนองควคำมตข้องกคำรตล่คำงๆของเรคำ-ทคันี้งฝฝ่คำยวลิญญคำณและฝฝ่คำยรล่คำงกคำย-และจะไปกคับเรคำ “จนกระทคัที่ง
ถซงทบีที่สกุด”

กคำรกระทคคำตล่คำงๆขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำในกคำรจคัดเตรบียมมอนี้อเชข้คำใหข้แกล่เหลล่คำสคำวกทบีที่เหนร็ดเหนอที่อยของ
พระองคร์แสดงใหข้เหร็นควคำมกรกุณคำอคันอล่อนโยนของพระองคร์สคคำหรคับควคำมตข้องกคำรฝฝ่คำยรล่คำงกคำยของพวกเขคำและ
ควคำมคลิดทบีที่ทข้อแทข้ของพวกเขคำ ถซงแมข้พระองคร์ทรงอยถูล่ในพระกคำยทบีที่เปป็นขซนี้นแลข้วของพระองคร์ พระองคร์กร็ทรงทราบ
ควคำมตข้องกคำรตล่คำงๆของพวกเขคำ และในควคำมอล่อนโยนและควคำมรคักพระองคร์ทรงจคัดเตรบียมสคคำหรคับควคำมตข้องกคำร
เหลล่คำนคันี้น ใชล่แลข้วครคับ ในพระกคำยทบีที่เปป็นขซนี้นแลข้วและไดข้รคับสงล่คำรคำศบีแลข้วของพระองคร์ พระองคร์ทรงเปป็นคนเดลิมทบีที่
เปปปี่ยมดข้วยควคำมรคัก ควคำมเมตตคำกรกุณคำ เพบียงพอสคคำหรคับทกุกสลิที่งเหมออนกคับตอนทบีที่พระองคร์ทรงเดลินกคับสคำวกเหลล่คำ
นคันี้นกล่อนกคำรถถูกตรซงกคำงเขนของพระองคร์ และพระวจนะของพระองคร์บอกเรคำอยล่คำงชคัดเจนวล่คำแมด้กระททที่งวทนนทนี้
พระองคร์กร็สคำมคำรถ “เหก็นใจในความอข่อนแอของเรา” เพรคำะวล่คำพระองคร์ทรง “ถซูกทดลองเหมพอนอยข่างเราทตุก
ประการ ถซงกระนคันี้นพระองคร์กร็ยคังปรคำศจคำกบคำป” (ฮบ. 4:15)

“และในพวกสาวกไมข่มทใครกลด้าถามพระองคห์วข่า “ทข่านคพอผซูด้ใด” พวกสคำวกยอนตกตะลซงเมอที่อไดข้เหร็นพระ
เยซถูและอคำหคำรทบีที่พระองคร์ไดข้ทรงจคัดเตรบียมเพอที่อพวกเขคำ แตล่พวกเขคำไมล่ไดข้ถคำมวล่คำ “ทล่คำนคออผถูข้ใด” เพรคำะวล่คำพวก
เขคำพซงพอใจอยล่คำงเตร็มเปปปี่ยมวล่คำนคัที่นคออองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ ไมล่ตข้องสงสคัยเลยวล่คำควคำมคลิดของพวกเขคำเตร็มไปดข้วยควคำม
เคคำรพยคคำเกรงทบีที่มบีตล่อพระองคร์ผถูข้ทรงปรคำกฏตคัวและหคำยตคัวไดข้ตคำมใจชอบในลคักษณะเหนออธรรมชคำตลิ มคันดถูสมเหตกุ
สมผลทบีที่จะสคันนลิษฐคำนวล่คำพระเยซถูทรงจคัดเตรบียมสคคำหรคับเหลล่คำสคำวกของพระองคร์ในหลคำยครคำวกล่อนกคำรตรซง
กคำงเขนนคันี้น แตล่ครคำวนบีนี้โดยเฉพคำะไมล่ใชล่เรอที่องปกตลิธรรมดคำสคคำหรคับพวกเขคำ และพระองคร์ตรคัสแกล่เรคำวคันนบีนี้วล่คำ “ดถูเถลิด
เรคำยอนเคคำะอยถูล่ทบีที่ประตถู ถข้คำผถูข้ใดไดข้ยลินเสบียงของเรคำ และเปปิดประตถู เราจะเขด้าไปหาผซูด้นทนี้น และจะรทบประทาน
อาหารรข่วมกทบเขา และเขาจะรทบประทานอาหารรข่วมกทบเรา” (วว. 3:20)

ขข้อ 13: “พระเยซซูทรงเขด้ามาหยริบขนมปปังแจกใหด้เขาและทรงหยริบปลาแจกดด้วย”
ชคำยฝฝัปี่งทะเลกคำลลิลบีเปป็นเขตแดนทบีที่ชคำยเหลล่คำนบีนี้คกุข้นเคย พวกเขคำเคยอยถูล่ทบีที่นคัที่นกคับพระเยซถูมคำหลคำยครคันี้งแลข้ว

กล่อนหนข้คำนคันี้น-และบคัดนบีนี้ขณะทบีที่พระองคร์ทรงรคับประทคำนและดอที่มตล่อหนข้คำพวกเขคำและนคคำอคำหคำรทบีที่พระองคร์ไดข้ทรง
จคัดเตรบียมไวข้สคคำหรคับพวกเขคำมคำเสลิรร์ฟพวกเขคำ พวกเขคำจะสงสทยอบีกไดข้อยล่คำงไร? กคำรกระทคคำตล่คำงๆของพระองคร์และ
ถข้อยคคคำของพระองคร์แสดงออกชคัดเจนวล่คำพวกเขคำจะตข้องหมคำยพซที่งพระองคร์ตข่อไปเพอที่อทบีที่จะตอบสนองควคำม
ตข้องกคำรตล่คำงๆของพวกเขคำ เหมออนกคับทบีที่พวกเขคำไดข้พซที่งพคำพระองคร์ในระหวล่คำงกคำรรคับใชข้บนโลกนบีนี้ของพระองคร์ ถซง
แมข้ในพระกคำยทบีที่เปป็นขซนี้นแลข้วของพระองคร์ พระองคร์กร็ยคังทรงทรคำบควคำมตข้องกคำรตล่คำงๆของพวกเขคำอยถูล่เหมออนเดลิม 
พระองคร์ยคังทรงสคำมคำรถตอบสนองควคำมตข้องกคำรเหลล่คำนคันี้นไดข้อยถูล่เหมออนเดลิม และพระองคร์ทรงอยคำกใหข้พวกเขคำ
เขข้คำใจวล่คำพวกเขคำจะตข้องหมคำยพซที่งพระองคร์สคคำหรคับกคำรเลบีนี้ยงดถูและกคำรคนี้คคำจกุนแมข้กระทคัที่งหลคังจคำกพระองคร์เสดร็จขซนี้น
กลคับไปหคำพระบลิดคำแลข้วกร็ตคำม



(บคันทซกนบีนี้ไมล่บอกเรคำวล่คำพระเยซถูทรงรคับประทคำนกคับเหลล่คำสคำวกของพระองคร์ในครคำวนบีนี้ แตล่ดถูเหมออนวล่คำ
พระองคร์คงจะทคคำเชล่นนคันี้น ถซงแมข้พระองคร์ไมล่จคคำเปป็นตข้องรคับประทคำนเพอที่อทบีที่จะมบีกคคำลคังวคังชคำตล่อไปกร็ตคำม ดถูเหมออนจะ
เปป็นเรอที่องปกตลิธรรมดคำทบีที่พระองคร์จะรคับประทคำนเปป็นเพอที่อนพวกเขคำ เหมออนกคับทบีที่พระองคร์ไดข้ทรงรคับประทคำนปลคำ
ยล่คำงกคับรวงผซนี้งในหข้องชคันี้นบนนคันี้น)

ในปฐมกคำล 18 ทบีที่อคับรคำฮคัมตข้อนรคับทถูตสวรรคร์เหลล่คำนคันี้น เรคำอล่คำนวล่คำ “ขข้คำพเจข้คำขอควคำมกรกุณคำจคำกทล่คำน
ยอมใหข้เอคำนนี้คคำนลิดหนล่อยมคำลข้คำงเทข้คำของทล่คำน และใหข้ทล่คำนทคันี้งหลคำยพคักใตข้ตข้นไมข้เถลิด ขข้คำพเจข้คำจะไปเอคำอคำหคำรหนล่อย
หนซที่งมคำใหข้และขอใหข้ทล่คำนชอที่นใจเถลิด หลคังจคำกนคันี้นจซงคล่อยออกเดลินทคำง เพรคำะวล่คำทล่คำนมคำยคังผถูข้รคับใชข้ของทล่คำนแลข้ว” 
ทล่คำนเหลล่คำนคันี้นจซงวล่คำ “จงทคคำตคำมทบีที่เจข้คำกลล่คำวเถลิด”

“อคับรคำฮคัมรบีบเขข้คำไปในเตร็นทร์หคำนคำงซคำรคำหร์และพถูดวล่คำ “จงรบีบเอคำแปป้งละเอบียดสคำมถคังมคำนวดแลข้วทคคำขนม
บนเตคำ” อคับรคำฮคัมจซงวลิที่งไปทบีที่ฝถูงสคัตวร์เอคำลถูกวคัวอล่อนและดบีตคัวหนซที่งมอบใหข้ชคำยหนกุล่มคนหนซที่งและเขคำกร็รบีบปรกุงเปป็น
อคำหคำร เขาเอาเนย นนี้ทานมและลซูกวทวซขที่งเขาไดด้ปรตุงแลด้วนทนี้นมาวางไวด้ตข่อหนด้าทข่านเหลข่านทนี้น และเขายพนอยซูข่ขด้างทข่าน
เหลข่านทนี้นใตด้ตด้นไมด้แลทวทว่านเหลว่านลันั้นไดทรลับประทาน” (ขข้อ 4-8) ดคังนคันี้นมคันจซงไมล่ใชล่เรอที่องทบีที่ไรข้เหตกุผลทบีที่จะสคันนลิษฐคำน
วล่คำองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ ในพระกคำยทบีที่เปป็นขซนี้นแลข้วของพระองคร์ ทรงรคับประทคำนกคับเหลล่คำสคำวกของพระองคร์วคันนคันี้น
บนชคำยฝฝัปี่งทะเลกคำลลิลบี

มคันเปป็นธรรมเนบียมปกตลิสคคำหรคับพระเยซถูทบีที่จะขอบพระคกุณกล่อนรคับประทคำนอคำหคำร ในยอหร์น 6:11 ทบีที่
พระองคร์ทรงเลบีนี้ยงคนหข้คำพคันคนนคันี้น เรคำอล่คำนวล่คำพระองคร์ “ทรงหยลิบขนมปฝังนคันี้น และเมพที่อขอบพระคตุณแลด้ว กร็ทรง
แจกแกล่พวกสคำวก และพวกสคำวกแจกแกล่บรรดคำคนทบีที่นคัที่งอยถูล่นคันี้น และใหด้ปลาดด้วย...” แตล่เรคำสคังเกตในขข้อพระคคคำ
ตอนทบีที่เรคำศซกษคำอยถูล่นบีนี้วล่คำพระองคร์ไมล่ไดข้ขอบพระคกุณกล่อนอคำหคำรมอนี้อนคันี้น 

เมอที่อพระองคร์ทรงเลบีนี้ยงอคำหคำรหข้คำพคันคนนคันี้น พระองคร์กคคำลคังกระทคคำในฐคำนะมนบุษยรททที่สมบซูรณห์แบบ-ผถูข้รคับใชข้
ทบีที่ปรนนลิบคัตลิสคคำหรคับควคำมตข้องกคำรของผถูข้ออที่น ในฐานะพระเยซซูครริสตห์ททที่เปป็นมนตุษยห์พระองคร์ทรงขอบพระคกุณพระเจข้คำ
สคคำหรคับสลิที่งทบีที่พระเจข้คำไดข้ประทคำนใหข้แกล่พวกเขคำในวคำระนคันี้น ในทบีที่นบีนี้บนชคำยฝฝัปี่ง โดยรคับประทคำนอคำหคำรเชข้คำกคับเหลล่คำ
สคำวกของพระองคร์ พระองคร์ไมล่ไดข้ขอบพระคกุณเพรคำะวล่คำพระองคร์ทรงไดข้รคับสงล่คำรคำศบีแลข้ว พระองคร์ทรงอยถูล่ในพระ
กคำยแหล่งกคำรเปป็นขซนี้นจคำกตคำยของพระองคร์ และพระองคร์ทรงอยคำกใหข้พวกเขคำจคคำพระองคร์ไดข้แลข้วตอนนบีนี้ ไมล่เพบียง
ในฐคำนะพระเยซถูพระผซูด้ชข่วยใหด้รอดเทล่คำนคันี้น แตล่ในฐคำนะองคห์พระผซูด้เปป็นเจด้าแหข่งชทวริตของพวกเขา พระเจทาในเนพนี้อ
หนทงเชล่นกคัน เมอที่อพระองคร์ทรงเลบีนี้ยงอคำหคำรหข้คำพคันคนนคันี้น ความเปป็นมนตุษยห์ของพระองคร์ปรคำกฏเดล่นชคัดมคำกกวล่คำ ใน
ทบีที่นบีนี้ถซงแมข้วล่คำพระองคร์ทรงหล่วงใย (ในตอนนคันี้นและตอนนบีนี้อยถูล่เหมออนเดลิม) เกบีที่ยวกคับควคำมตข้องกคำรฝฝ่คำยรล่คำงกคำยของ
เหลล่คำสคำวกของพระองคร์ พระองคร์กร็ไดข้รคับสงล่คำรคำศบีและเกบียรตลิยศเปป็นมงกกุฎแลข้ว พระครลิสตร์ผถูข้ไดข้รคับสงล่คำรคำศบี

ในลถูกคำ 12:37 โดยพถูดถซงกคำรเสดร็จมคำครคันี้งทบีที่สองของพระองคร์ พระองคร์ตรคัสวล่คำ “ผถูข้รคับใชข้ซซที่งนคำยมคำพบ
กคคำลคังคอยเฝป้คำอยถูล่กร็เปป็นสกุข เรคำบอกควคำมจรลิงแกล่ทล่คำนทคันี้งหลคำยวล่คำ นายนทนี้นจะคาดเอวไวด้และใหด้ผซูด้รทบใชด้เหลข่านทนี้น
เอนกายลงและนายนทนี้นจะมาปรนนริบทตริเขา” ใชล่แลข้วครคับ พระองคร์จะใหข้ลถูกๆของพระองคร์ “กลินผลจคำกตข้นไมข้แหล่ง
ชบีวลิต ทบีที่อยถูล่ในทล่คำมกลคำงอกุทยคำนสวรรคร์ของพระเจข้คำ” และพระองคร์จะเลบีนี้ยงพวกเขคำดข้วย “มคำนคำทบีที่ซล่อนอยถูล่” (วว. 
2:7,17)



ขข้อ 14: “นทที่เปป็นครทนี้งททที่สามททที่พระเยซซูทรงสทาแดงพระองคห์แกข่พวกสาวกของพระองคห์ หลทงจากททที่พระองคห์
ทรงคพนพระชนมห์”

มบีกคำรอภลิปรคำยมคำกมคำยเกบีที่ยวกคับกคำรกลล่คำวถซง “ครทนี้งททที่สาม” นบีนี้ แนล่นอนวล่คำนบีที่ไมล่ใชล่ครคันี้งทบีที่สคำมทบีที่พระเยซถูถซูก
พบเหก็นหลคังจคำกกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์ของพระองคร์ พระองคร์ทรงถถูกพบเหร็นมคำหลคำยครคำวกล่อนหนข้คำนคันี้นแลข้วโดย
คนหลคำยคน พระองคร์ทรงปรคำกฏแกล่มคำรบียร์ชคำวมคักดคำลคำ พระองคร์ทรงปรคำกฏแกล่นคำงโยอคันนคำและผถูข้หญลิงคนออที่นๆ
ทบีที่เหลออ พระองคร์ทรงปรคำกฏแกล่ซบีโมนเปโตร และแกล่สคำวกสองคนนคันี้นระหวล่คำงทคำงไปหมถูล่บข้คำนเอมมคำอถูส พระองคร์
ทรงปรคำกฏสองครทนี้งในหข้องชคันี้นบนนคันี้นทบีที่มบีพวกสคำวกอยถูล่-ครคันี้งหนซที่งตอนทบีที่โธมคัสไมล่อยถูล่ทบีที่นคัที่น และอบีกครคันี้งเมอที่อโธมคัสอยถูล่
ดข้วย

ควคำมหมคำยในพระคคคำขข้อนบีนี้ตข้องเปป็นวล่คำนทที่คพอครทนี้งททที่สามททที่พระองคห์ทรงปรากฏเมพที่อสาวกของพระองคห์
จทานวนหนขที่งมารวมตทวอยซูข่ดด้วยกทน กคำรปรคำกฏหข้คำครคันี้งแรกนคันี้นเกลิดขซนี้นในวคันเดบียวกคันกคับทบีที่พระองคร์ทรงเปป็นขซนี้นจคำก
ตคำย และกคำรปรคำกฏครคันี้งทบีที่หกคออ หนซที่งสคัปดคำหร์หลทงจากกคำรฟฟฟื้นคอนพระชนมร์นคันี้น กคำรปรคำกฏเหลล่คำนคันี้นทคันี้งหมดถถูก
บคันทซกไวข้ในบททบีที่แลข้ว

พระคคคำสลิบสบีที่ขข้อแรกนบีนี้ในบทสกุดทข้คำยของขล่คำวประเสรลิฐของยอหร์นรวมกคันเปป็นขข้อพระคคคำตอนหนซที่งทบีที่ไมล่
ธรรมดคำ โดยถถูกมอบใหข้แกล่เรคำเพอที่อสอที่อควคำมจรลิงฝฝ่คำยวลิญญคำณทบีที่ยลิที่งใหญล่ทคันี้งหลคำยภคำยใตข้ภคำพเปรบียบของเรออ อวน 
ปลคำ กองไฟ สลิที่งเหลล่คำนบีนี้เปป็นควคำมจรลิงสคคำหรคับยกุคพระคกุณนบีนี้ขณะทบีที่เรคำตคันี้งตคำคอยกคำรเสดร็จมคำขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ
ในกคำรรคับขซนี้นไปนคันี้น ในบคันทซกเรอที่องรคำวเหลล่คำนบีนี้คออบทเรบียนฝฝ่คำยวลิญญคำณทคันี้งหลคำยทบีที่องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำทรงอยคำกใหข้
เรคำเรบียนรถูข้

ประกคำรแรกคออ กคำรปรคำกฏตคัวทบีที่โดดเดล่นครคันี้งนบีนี้ของพระเยซถูแกล่เหลล่คำสคำวกของพระองคร์เตออนใจเรคำใหข้
ระลซกถซงหนข้คำทบีที่หลคักของผถูข้รคับใชข้ทคันี้งหลคำยแหล่งขล่คำวประเสรลิฐ (และครลิสตจคักรทคันี้งหมด) ในระหวล่คำงยกุคพระคกุณนบีนี้ ผถูข้
เชอที่อทคันี้งหลคำยจะตข้องเปป็น “ผซูด้หาคนดทที่งหาปลา” พระเยซถูทรงบอกเหลล่คำสคำวกของพระองคร์วล่คำ “ปราศจากเราทข่าน
ททนี้งหลายททาอะไรไมข่ไดด้เลย” นบีที่ถถูกพลิสถูจนร์ใหข้พวกเขคำเหร็นแลข้วเมอที่อพวกเขคำตคัดสลินใจดด้วยตทวเองทบีที่จะไปจคับปลคำและ
จคำกนคันี้นกร็หคำปลคำทคันี้งคอนโดยไมล่ไดข้ปลคำเลยสคักตคัว จคำกนคันี้นควคำมพยคำยคำมทบีที่ไรข้ผลของพวกเขคำถถูกเปรบียบเทบียบใหข้เหร็น
ควคำมแตกตล่คำงกคับปลามหาศาลทบีที่เตร็มอวนของพวกเขคำเมอที่อพวกเขคำทอดอวนตคำมคคคำสคัที่งขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ

วคันนบีนี้ เชล่นเดบียวกคับในตอนนคันี้น ผถูข้รคับใชข้ของพระเจข้คำทคคำอะไรไมล่ไดข้เลยโดยปรคำศจคำกพระเยซถู โดยปรคำศจคำก
กคำรทรงนคคำของพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ มคันเปป็นทบีที่พอพระทคัยพระเยซถูทบีที่จะประทคำนควคำมสคคำเรร็จใหข้แกล่เหลล่คำนคักเทศนร์
ของพระองคร์และแกล่ผถูข้รคับใชข้ทบีที่สคัตยร์ซอที่อทกุกคนของพระองคร์ มคันเปป็นควคำมชอที่นชมยลินดบีของพระองคร์ทบีที่จะเหร็นงคำนของ
พระองคร์เตลิบโตและงอกงคำม แตล่เมอที่อเรคำวคำงแผนของเรคำเองและเลออกทคำงตล่คำงๆของเรคำเอง พระเจด้ากก็อวยพรเรา
ไมข่ไดด้ เมอที่อเรคำเดลินตคำมกคำรทรงนคคำของพระองคร์เทล่คำนคันี้น พระองคร์จซงจะสคำมคำรถอวยพรผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยอยล่คำงบรลิบถูรณร์
ไดข้วคันนบีนี้ เรคำเปป็น “ผถูข้หคำคนดคัที่งหคำปลคำ” ใชล่แลข้วครคับ-แตข่เราตด้องใชด้อวนขข่าวประเสรริฐ!

มอนี้อเชข้คำทบีที่พระเยซถูทรงจคัดเตรบียมใหข้เหลล่คำสคำวกของพระองคร์วคันนคันี้นบอกเปป็นนคัยเชล่นกคันถซงงานเลทนี้ยงอภริเษก
สมรสของพระเมษโปดก เมอที่อพระเยซถูเสดร็จมคำรคับเจข้คำสคำวของพระองคร์ ครลิสตจคักรพคันธสคัญญคำใหมล่: 



“ขอใหข้เรคำทคันี้งหลคำยรล่คำเรลิงยลินดบีและถวคำยพระเกบียรตลิแดล่พระองคร์ เพรคำะวล่คำถซงเวลคำมงคลสมรสของพระ
เมษโปดกแลข้ว และมเหสบีของพระองคร์ไดข้เตรบียมตคัวพรข้อมแลข้ว และทรงโปรดใหข้เธอสวมผข้คำปฝ่คำนเนอนี้อละเอบียด 
สะอคำดและขคำว เพรคำะผข้คำปฝ่คำนเนอนี้อละเอบียดนคันี้นเปป็นควคำมชอบธรรมของพวกวลิสกุทธลิชน” และทถูตสวรรคร์องคร์นคันี้นสคัที่ง
ขข้คำพเจข้คำวล่คำ “จงเขบียนไวข้เถลิดวล่คำ ควคำมสกุขมบีแกล่คนทคันี้งหลคำยทบีที่ไดข้รคับเชลิญมคำในกคำรมงคลสมรสของพระเมษโปดก” 
และทล่คำนบอกขข้คำพเจข้คำวล่คำ “ถข้อยคคคำเหลล่คำนบีนี้เปป็นพระดคคำรคัสแทข้ของพระเจข้คำ” (วว. 19:7-9)

ผมเชอที่อวล่คำกคำรปรคำกฏตคัวแบบฉคับพลคันของพระเยซถู ณ โมงยามททที่มพดมริดในชทวริตของเหลข่าสาวกของ
พระองคห์ชบีนี้ไปยคังกคำรรคับขซนี้นไปของครลิสตจคักร ชคำยเหลล่คำนบีนี้เปป็นชคำวประมงผถูข้มบีประสบกคำรณร์ กคำรจคับปลคำเปป็นอคำชบีพ
เตร็มเวลคำของพวกเขคำจนกระทคัที่งพระเยซถูไดข้ทรงเรบียกพวกเขคำใหข้ทลินี้งแหอวนของพวกเขคำและตลิดตคำมพระองคร์ แตล่ดถู
เหมออนวล่คำพวกเขคำสถูญเสบียควคำมสคำมคำรถของตนทบีที่จะทคคำอคำชบีพเดลิมของตนใหข้ไดข้ดบีเสบียแลข้ว และมคันเปป็นคที่คคำคอนทบีที่มอด
มลิดสคคำหรคับพวกเขคำ จคำกนคันี้นพระเยซถูกร็ทรงปรคำกฏตคัว-และทกุกสลิที่งกร็เปลบีที่ยนแปลงอยล่คำงฉคับพลคันจคำกควคำมมอดเปป็น
ควคำมสวล่คำง จคำกควคำมเศรข้คำเปป็นควคำมชอที่นชมยลินดบีและสงล่คำรคำศบี! ผมเชอที่อวล่คำกคำรรคับขซนี้นไปของครลิสตจคักรนคันี้นเขข้คำมคำ
ใกลข้แลข้ว คที่คคำคอนลล่วงเลยไปมคำกแลข้ว และกคำรเสดร็จมคำขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำกร็เกลิดขซนี้นไดข้ทกุกเมอที่อ อบีกไมล่นคำนเรคำจะ
ไดข้ยลินเสบียงแตรทบีที่จะเรบียกเรคำใหข้ขซนี้นไปพบกคับพระเยซถูในฟป้คำอคำกคำศ:

“ดด้วยวข่าองคห์พระผซูด้เปป็นเจด้าเองจะเสดก็จมาจากสวรรคห์ ดด้วยเสทยงกซูข่กด้อง ดด้วยสทาเนทยงของเทพบดท และ
ดด้วยเสทยงแตรของพระเจด้า และคนททนี้งปวงททที่ตายแลด้วในพระครริสตห์จะเปป็นขขนี้นมากข่อน หลทงจากนทนี้นเราททนี้งหลายซขที่ง
ยทงเปป็นอยซูข่และเหลพออยซูข่ จะถซูกรทบขขนี้นไปในเมฆพรด้อมกทบคนเหลข่านทนี้น เพพที่อจะไดด้พบองคห์พระผซูด้เปป็นเจด้าในฟฟ้าอากาศ
อยข่างนทนี้นแหละเรากก็จะอยซูข่กทบองคห์พระผซูด้เปป็นเจด้าเปป็นนริตยห์” (1 ธส. 4:16,17)

เหตคุจผงใจททที่ยอมรยับไดทหนซที่งเดทยวสคาหรยับการรยับใชท
ขข้อ 15: “เมพที่อรทบประทานอาหารเสรก็จแลด้วพระเยซซูตรทสกทบซทโมนเปโตรวข่า “ซทโมนบตุตรชายโยนาหห์เออ๋ย 

ทข่านรทกเรามากกวข่าพวกเหลข่านทนี้หรพอ” เขาทซูลตอบพระองคห์วข่า “ถซูกแลด้ว พระองคห์เจด้าขด้า พระองคห์ทรงทราบวข่าขด้า
พระองคห์รทกพระองคห์” พระองคห์ตรทสสทที่งเขาวข่า “จงเลทนี้ยงลซูกแกะของเราเถริด”

กล่อนกคำรลข้มลงของเปโตร พระเยซถูทรงเตออนเขคำแลข้ววล่คำซคำตคำนจะทดสอบเขคำ: พระองคร์ตรคัสแกล่เปโตรวล่คำ
“ซบีโมน ซบีโมนเออ๋ย ดถูเถลิด ซคำตคำนไดข้ขอพวกทล่คำนไวข้เพอที่อจะฝฝัดรล่อนพวกทล่คำนเหมออนฝฝัดขข้คำวสคำลบี แตล่เรคำไดข้อธลิษฐคำน
เผอที่อตคัวทล่คำน เพอที่อควคำมเชอที่อของทล่คำนจะไมล่ไดข้ขคำด และเมอที่อทล่คำนไดข้หคันกลคับแลข้ว จงชถูกคคำลคังพบีที่นข้องทคันี้งหลคำยของทล่คำน”
เปโตรตอบกลคับคคคำเตออนนบีนี้ไปวล่คำ “พระองคร์เจข้คำขข้คำ ขข้คำพระองคร์พรข้อมแลข้วทบีที่จะไปกคับพระองคร์ ถซงจะตข้องตลิดคกุกและ
ถซงควคำมตคำยกร็ดบี” (ลถูกคำ 22:31-33)

คกุณจะสคังเกตเหร็นวล่คำพระเยซถูไมล่ไดข้อธลิษฐคำนขอเพอที่อเปโตรจะไมข่ลด้มลง ในควคำมทรงฤทธลิธิ์ทคันี้งสลินี้นของ
พระองคร์ พระองคร์สคำมคำรถปฟ้องกทนเขคำไมล่ใหข้ลข้มลงไดข้ สลิที่งทบีที่พระองคร์ทรงอธลิษฐคำนขอกร็คออ ทบีที่ความเชพที่อของเปโตรจะ
ไมล่ขคำด มคันจคคำเปป็นทบีที่เปโตรจะตข้องถถูกสอนบทเรบียนหนซที่งเกบีที่ยวกคับสภคำพทบีที่แทข้จรลิงของใจของเขคำ เขคำตข้องเรบียนรถูข้
ควคำมไรข้คล่คำของกคำรมคัที่นใจในตคัวเองและควคำมจรลิงของสกุภคำษลิต 16:18: “ความเยข่อหยริที่งเดรินหนด้าการถซูกททาลาย 
และจริตใจททที่ยโสนทาหนด้าการลด้ม” กคำรฝฝัดรล่อนของซคำตคำนทคคำใหข้จลิตวลิญญคำณของเปโตรถล่อมลงและทคคำใหข้เขคำใหข้
ควคำมไวข้วคำงใจของตนอยถูล่ในพระผถูข้ชล่วยใหข้รอดแทนทบีที่จะในตคัวเขคำเอง



มคันคออวคันแสนสกุขในชบีวลิตของผถูข้เชอที่อคนใดกร็ตคำมเมอที่อเขคำตระหนคักวล่คำเขคำไมล่ใชล่คถูล่ปรคับสคคำหรคับพญคำมคำรเลย 
พระเยซถูครลิสตร์เจข้คำทรงเปป็นผถูข้เดบียวทบีที่เคยชนะซคำตคำนในถลิที่นของมคัน (มธ. 4:1-11) บคำงครคันี้งแมข้แตล่ผถูข้เชอที่อทบีที่อกุทลิศตคัวกร็
ตข้องเผชลิญกคับประสบกคำรณร์อคันนล่คำเศรข้คำในชบีวลิตของตนกล่อนทบีที่เขคำตระหนคักถซงควคำมอล่อนแอของตคัวเอง แมข้แตล่อคัคร
ทถูตเปคำโล หนซที่งในผถูข้ยลิที่งใหญล่ฝฝ่คำยวลิญญคำณของพระเจข้คำ กร็ประกคำศวล่คำ “เหตกุฉะนคันี้นขข้คำพเจข้คำจซงยลินดบีโอข้อวดในบรรดคำ
ควคำมอล่อนแอของขข้คำพเจข้คำ เพพที่อฤทธริธิ์เดชของพระครริสตห์จะไดด้อยซูข่ในขด้าพเจด้า เหตกุฉะนคันี้นเพรคำะเหร็นแกล่พระครลิสตร์ 
ขข้คำพเจข้คำจซงชอที่นใจในควคำมอล่อนแอของขข้คำพเจข้คำ ในกคำรถถูกวล่คำกลล่คำวตล่คำงๆ ในกคำรขคัดสน ในกคำรถถูกขล่มเหง ในกคำรยคำก
ลคคำบคำก เพราะวว่าขทาพเจทาอว่อนแอเมมืยิ่อใด ขทาพเจทากก็จะแขก็งแรงมากเมมืยิ่อนลันั้น” (2 โครลินธร์ 12:9,10) กคำรมคัที่นใจใน
ตคัวเองคออลคักษณะเฉพคำะตคัวอยล่คำงหนซที่งของเนอนี้อหนคัง

พระเจข้คำทรงนทาเรคำ พระองคร์ไมล่ทรงผลทกดทนเรคำ พระองคร์ทรงเปป็นผถูข้เลบีนี้ยงทบีที่ดบี และพระองคร์ทรงนคคำเหมออน
กคับทบีที่ผถูข้เลบีนี้ยงแกะทบีที่ดบีควรกระทคคำ แตล่เมอที่อแกะปฏลิเสธทบีที่จะตคำม พวกมคันกร็ตกในบล่วงแรข้วตล่คำงๆและตข้องทนทกุกขร์กคับผล
ทบีที่ตคำมมคำเหลล่คำนคันี้น เมอที่อเรคำไมล่เชอที่อฟฝัง พระเจข้คำกร็ตบีสอนเรคำเพรคำะพระองคร์ทรงรคักเรคำ:

“เพรคำะองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำทรงตบีสอนผถูข้ทบีที่พระองคร์ทรงรคัก และเมอที่อพระองคร์ทรงรคับผถูข้ใดเปป็นบกุตร พระองคร์
กร็ทรงเฆบีที่ยนตบีผถูข้นคันี้น’ ถข้คำทล่คำนทคันี้งหลคำยทนเอคำกคำรตบีสอน พระเจข้คำยล่อมทรงปฏลิบคัตลิตล่อทล่คำนเหมออนทล่คำนเปป็นบกุตร ดข้วย
วล่คำมบีบกุตรคนใดเลล่คำทบีที่บลิดคำไมล่ไดข้ตบีสอนเขคำบข้คำง แตล่ถข้คำทล่คำนทคันี้งหลคำยไมล่ไดข้ถถูกตบีสอนเชล่นเดบียวกคับคนทคันี้งปวง ทล่คำนกร็ไมล่
ไดข้เปป็นบกุตร แตล่เปป็นลถูกทบีที่ไมล่มบีพล่อ...ดคังนคันี้นกคำรตบีสอนทกุกอยล่คำงเมอที่อกคคำลคังถถูกอยถูล่นคันี้นไมล่เปป็นกคำรชอที่นใจเลย แตล่เปป็นกคำร
เศรข้คำใจ แตล่ภคำยหลคังกร็กระทคคำใหข้เกลิดผลเปป็นควคำมสกุขสคคำรคำญแกล่บรรดคำคนทบีที่ตข้องทนอยถูล่นคันี้น คออควคำมชอบธรรมนคันี้น
เอง” (ฮบ. 12:6-11) ในกคำรเชอที่อมโยงกคับเรอที่องนบีนี้ ขอแนะนคคำใหข้อล่คำนบททบีที่สลิบสองทคันี้งบทของหนคังสออฮบีบรถู

ผมดบีใจเหลออเกลินทบีที่พระเยซถูไมล่เพบียงอธลิษฐคำนเผอที่อเปโตรและสคำวกคนออที่นๆทบีที่เหลออเทล่คำนคันี้น แตล่เผอที่อผถูข้เชอที่อทกุก
คนดข้วย-ซซที่งรวมถซงคกุณและผม ในยอหร์น 17:20 เรคำอล่คำนวล่คำ “ขข้คำพระองคร์มลิไดข้อธลิษฐคำนเพอที่อคนเหลล่คำนบีนี้พวกเดบียว 
แตข่เพพที่อคนททนี้งปวงททที่จะเชพที่อในขด้าพระองคห์เพรคำะถข้อยคคคำของเขคำ” เพอที่อทบีที่จะตระหนคักถซงควคำมจรลิงอคันเตร็มเปปปี่ยมของ
พระคคคำขข้อนบีนี้ จงใสล่ชพที่อของคตุณในพระคคคำขข้อนบีนี้-นคัที่นคออ: “ขข้คำพระองคร์มลิไดข้อธลิษฐคำนเพอที่อคนเหลล่คำนบีนี้พวกเดบียว แตล่เพอที่อ
จอหร์น บรคำวนร์ (หรออแมรบีที่ กรบีน หรออไมล่วล่คำชอที่อของคกุณจะเปป็นอะไรกก็ตาม) ทบีที่จะเชอที่อในขข้คำพระองคร์”

ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยเปป็นมคำกกวล่คำผถูข้พลิชลิตโดยทคำงพระครลิสตร์ แตล่โดยทคำงพระองคร์เทข่านทนี้น (รม. 8:37) บททบีที่แปด
ของหนคังสออโรมเปป็นหนซที่งในบทโปรดของผมในพระวจนะของพระเจข้คำทคันี้งเลล่ม-มคันขขนี้นตด้นในพระครลิสตร์และมคันสรินี้น
สตุดในพระครลิสตร์ และชบีวลิตครลิสเตบียนกร็เปป็นอยล่คำงนคันี้นเชล่นกคัน ในโรม 8:1 เรคำอล่คำนวล่คำ “เหตกุฉะนคันี้นบคัดนบีนี้กคำรปรคับโทษ
จซงไมล่มบีแกข่คนททนี้งหลายททที่อยซูข่ในพระเยซซูครริสตห์ ผถูข้ไมล่ดคคำเนลินตคำมฝฝ่คำยเนอนี้อหนคัง แตล่ตคำมฝฝ่คำยพระวลิญญคำณ”-และใน
พระคคคำขข้อสกุดทข้คำยของบทนคันี้นเรคำอล่คำนวล่คำ “หรออซซที่งสถูง หรออซซที่งลซก หรออสลิที่งออที่นใดๆทบีที่ไดข้ทรงสรข้คำงแลข้วนคันี้น จะไมล่
สคำมคำรถกระทคคำใหข้เรคำทคันี้งหลคำยขคำดจคำกควคำมรคักของพระเจข้คำ ซขที่งมทอยซูข่ในพระเยซซูครริสตห์องคห์พระผซูด้เปป็นเจด้าของเรา
ไดด้”

พระครลิสตร์ในเราคออควคำมมคัที่นใจของเรคำในเรอที่องชคัยชนะ พระองคร์ทรงเปป็นผถูข้พลิชลิตโลก เนอนี้อหนคัง พญคำมคำร 
ควคำมตคำย นรก และหลกุมศพ



“พระเยซซูตรทสกทบซทโมนเปโตรวข่า “ซทโมนบตุตรชายโยนาหห์เออ๋ย ทข่านรทกเรามากกวข่าพวกเหลข่านทนี้หรพอ” นบีที่
เรลิที่มตข้นบทสนทนคำทบีที่นล่คำสนใจอยล่คำงลซกซซนี้งในลคักษณะเฉพคำะตคัวและสคคำคคัญสกุดๆในขข้อควคำมของมคัน เรคำตข้องอธลิษฐคำน
ขอพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ใหข้ทรงเปปิดใจและควคำมคลิดของเรคำเพอที่อทบีที่เรคำจะสคำมคำรถเขข้คำใจขข้อควคำมทบีที่ถถูกบคันทซกในทบีที่นบีนี้
สคคำหรคับกคำรสคัที่งสอนและกคำรเสรลิมสรข้คำงเรคำไดข้

ททาไมพระเยซถูถซงตรคัสแกข่เปโตรโดยตรง? ผมเชอที่อวล่คำนบีที่เปป็นเพรคำะวล่คำไมล่มบีใครในสคำวกคนออที่นๆทบีที่เหลออทบีที่
กลข่าวอด้างมากเทล่คำกคับทบีที่เปโตรกลล่คำวอข้คำงวคันกล่อนกคำรตรซงกคำงเขนนคันี้น ไมล่มบีสคำวกคนออที่นอวดอข้คำงอยล่คำงมคัที่นใจขนคำดนคันี้น
วล่คำเขคำจะไมล่มบีวคันหคันกลคับและทอดทลินี้งองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเขคำเลย เปโตรอวดอข้คำงวล่คำเขคำจะไปกคับพระองคร์จนถซง
ตลิดคกุกหรออถซงควคำมตคำยกร็ดบี-กระนคันี้นเมอที่อเวลคำทดสอบมคำถซง ไมล่มบีสคำวกคนออที่นทบีที่ปรคำกฏวล่คำไมล่มคัที่นคงขนคำดนคันี้นและ
อล่อนแอขนคำดนคันี้นในชคัที่วโมงทบีที่มอดมลิดเหลล่คำนคันี้นกล่อนพระเยซถูทรงถถูกตรซงกคำงเขนไมล่นคำน

พระเยซถูจะทรงเรบียกเปโตรไปตล่คำงหคำกและพถูดคกุยกคับเขคำเปป็นกคำรสล่วนตคัวกร็ทคคำไดข้แทนทบีที่จะพถูดตล่อหนข้คำ
พยคำนหกคน แตล่เรคำเกบีที่ยวสลิที่งทบีที่เรคำหวล่คำน และเปโตรไดข้ปฏริเสธพระเยซถูตล่อหนข้คำพยคำนหลคำยคน-ตล่อหนข้คำพวกศทตรซู
ขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ! มคันเปป็นควคำมจรลิงทบีที่วล่คำเปโตรไดข้รข้องไหข้เปป็นนนี้คคำตคำแหล่งกคำรกลคับใจใหมล่และพระเยซถูทรงยก
โทษใหข้เขคำแลข้ว แตล่เขคำตข้องถถูกสอนเพอที่อทบีที่วล่คำควคำมลข้มเหลวแบบเดบียวกคันนบีนี้จะไมล่เกลิดขซนี้นอบีก เปโตรปฏลิเสธพระเยซถู
สคำมครคันี้งตล่อหนข้คำพยคำนหลคำยคน ดคังนคันี้นเขคำจซงตข้องถถูกถคำมสคำมครคันี้งวล่คำ “ทล่คำนรคักเรคำหรออ?” และเขคำตข้องตอบตล่อ
หนข้คำพยคำนหลคำยคน ดคังนคันี้นพระเยซถูจซงทรงเตออนใจเขคำใหข้ระลซกถซงกคำรลข้มลงของเขคำ ควคำมหยลิที่งยโสของเขคำ ควคำม
มคัที่นใจมคำกเกลินไปของเขคำ กคำรขคำดกคำรอธลิษฐคำนของเขคำ และควคำมไวข้วคำงใจของเขคำในพละกคคำลคังของเขคำเอง

ใชล่แลข้วครคับ เปโตรไดข้รคับกคำรยกโทษแลข้ว-แตล่เขคำยคังไมล่ไดข้กลคับคอนสถูล่ตคคำแหนล่งของเขคำอยล่คำงเตร็มเปปปี่ยมใน
ฐคำนะผถูข้รคับใชข้แหล่งขล่คำวประเสรลิฐทบีที่ไดข้รคับควคำมไวข้วคำงใจและผถูข้หคำปลคำดคัที่งหคำคน นบีที่คออสลิที่งทบีที่พระเยซถูทรงเรลิที่มทบีที่จะ
กระทคคำตล่อหนข้คำสคำวกอบีกหกคนนคันี้น เพรคำะวล่คำในควคำมทรงสคัพพคัญญถูของพระองคร์ พระองคร์ทรงทรคำบควคำมเปป็นไป
ไดข้ทบีที่วล่คำบคำงคนในพวกทบีที่เหลอออคำจกลล่คำวอข้คำงไดข้วล่คำเพรคำะควคำมอล่อนแอและกคำรถอยกลคับของเปโตร เขคำจซงไมข่
เหมาะสมทบีที่จะเปป็นผถูข้รคับใชข้คนหนซที่งแหล่งขล่คำวประเสรลิฐ โดยกคำรทคคำใหข้เขคำกลคับคอนสถูล่สคำมคัคคบีธรรมและสลิทธลิอคคำนคำจอคัน
เตร็มเปปปี่ยม พระเยซถูจซงทรงปป้องกคันไมล่ใหข้ควคำมเปป็นไปไดข้เชล่นนคันี้นเกลิดขซนี้น หลคังจคำกบทสนทนคำนบีนี้ แนล่นอนวล่คำไมล่มบีผถูข้ใด
กลข้คำกลล่คำววล่คำเปโตรไมล่ไดข้มบีสลิทธลิอคคำนคำจแบบเดบียวกคับทบีที่ประทคำนใหข้แกล่สคำวกคนออที่นๆทบีที่เหลออ พวกเขคำกลล่คำวไมล่ไดข้วล่คำ
เขคำไดข้สถูญเสบียสลิทธลิธิ์ของตนในตคคำแหนล่งอคัครทถูตอคันสมบถูรณร์แลข้ว พระเยซถูทรงถคำมเขคำตล่อหนข้คำคนออที่น ทรงยกโทษใหข้
เขคำตล่อหนข้คำคนออที่น และทรงมอบหมายหนด้าททที่แกข่เขาตข่อหนด้าคนอพที่นทบีที่จะทคคำงคำนของอคัครทถูตคนหนซที่ง พรข้อมกคันกคับ
คนออที่นๆในกลกุล่มสคำวกนคันี้น

โดยกคำรตรคัสโดยตรงแกล่เปโตร พระเยซถูทรงชบีนี้ใหข้เขคำเหร็นเชล่นกคันถซงคกุณสมบคัตลิหลคักของสคำวกคนหนซที่งและ
ผถูข้รคับใชข้คนหนซที่ง-ไมล่ใชล่คนแบบทบีที่พรข้อมทบีที่จะตล่อสถูข้ดข้วยดคำบเมอที่อถถูกยคัที่วยกุ ไมล่ใชล่คนทบีที่เสบียงดคังเอะอะ เตร็มไปดข้วยควคำม
รข้อนรนทบีที่หกุนหคันพลคันแลล่นโดยปรคำศจคำกควคำมรคัก ผถูข้รคับใชข้ทบีที่แทข้จรลิงแหล่งขล่คำวประเสรลิฐตข้องอดกลคันี้น อดทน อล่อนโยน
มบีใจรคัก จกุดมกุล่งหมคำยแรกของเขคำควรเปป็นกคำรรคักอยล่คำงทบีที่พระเยซถูทรงรคัก กคำรปรนนลิบคัตลิอยล่คำงทบีที่พระเยซถูทรง
ปรนนลิบคัตลิ และกคำรตระหนคักวล่คำทกุล่งนคำเหลล่คำนคันี้นขคำวพรข้อมเกบีที่ยวแลข้วโดยทบีที่พวกคนงคำนมบีนข้อยเหลออเกลิน ในควคำมรคัก
และควคำมนกุล่มนวลเขคำควรออกไปตคำมหคำผถูข้หลงหคำย นคคำพวกเขคำเขข้คำมคำในคอก และหลคังจคำกทบีที่พวกเขคำกลคำยเปป็น



เหลล่คำสมคำชลิกของฝถูงแกะนคันี้นแลข้ว เขคำกร็ควรเลบีนี้ยงดถูลถูกแกะเหลล่คำนคันี้นและเฝป้คำระวคังแกะเหลล่คำนคันี้น เปโตรอยถูล่ใน
โรงเรบียนของพระเจข้คำในทบีที่นบีนี้ และพระครลิสตร์ทรงสคัที่งสอนบทเรบียนทคันี้งหลคำยทบีที่ยลิที่งใหญล่แหล่งควคำมจรลิงแกล่เขคำทบีที่เรากร็
ตข้องเรบียนรถูข้เชล่นกคัน (ในกคำรเชอที่อมโยงกคับเรอที่องนบีนี้ กรกุณคำอล่คำน 1 โครลินธร์ บททบีที่ 13 ทบีที่เปคำโลพถูดถซงพระคกุณตล่คำงๆแบบ
ครลิสเตบียน)

คกุณจะสคังเกตเหร็นวล่คำพระเยซถูไมล่ไดข้ถคำมวล่คำ “เปโตร ทล่คำนเชอที่อไหมวล่คำเรคำคออพระบตุตรของพระเจด้า?” 
พระองคร์ไมล่ไดข้ถคำมวล่คำ “เปโตร ทล่คำนไดข้บทงเกริดใหมข่แลข้วหรออยคัง?” พระองคร์ทรงถคำมคคคำถคำมทบีที่เรบียบงล่คำยมคำกๆและ
ตรวจคข้นใจ: “เปโตร ทข่านรทกเราหรพอ?” คคคำตอบทบีที่ถถูกตข้องสคคำหรคับคคคำถคำมนบีนี้จะดถูแลคคคำถคำมออที่นๆทบีที่เหลออทบีที่พระองคร์
อคำจถคำม

กคำรใชข้คคคำของคคคำถคำมนบีนี้-“ทล่คำนรคักเรคำมากกวข่าพวกเหลข่านทนี้หรพอ?”-ไดข้ทคคำใหข้เกลิดคคคำถคำมและขข้อเสนอแนะ
มคำกมคำยเกบีที่ยวกคับวล่คำพระเยซถูทรงหมคำยควคำมวล่คำอะไรโดยใชข้วลบี “มคำกกวล่คำพวกเหลล่คำนบีนี้” ผมเหร็นวล่คำเนอที่องจคำกเปโตร
ไดข้อวดอด้างมคำกกวล่คำสคำวกคนใดและจคำกนคันี้นกร็ลด้มเหลวอยล่คำงนล่คำเวทนคำมคำกกวล่คำสคำวกคนใด พระเยซถูจซงกคคำลคังถคำม
เขคำวล่คำ “เปโตร เมอที่อทล่คำนมองยข้อนกลคับไปทบีที่กลโกธคำโดยเหร็นทกุกสลิที่งทบีที่เกลิดขซนี้นแลข้ว ทข่านรทกเราอยว่างแททจรวิงมากกวข่า
คนอพที่นๆเหลข่านทนี้หรพอ? ทล่คำนไดข้สทตยห์ซพที่อมากกวข่าพวกเขคำหรออ?” ดคังนคันี้นพระองคร์จซงกคคำลคังแสดงใหข้เปโตรเหร็นสถคำนทบีที่
ของเขคำทล่คำมกลคำงสคำวกคนออที่นๆทบีที่เหลออ เขคำกคคำลคังรคับใชข้เพรคำะควคำมรคักอคันลซกซซนี้งของเขคำทบีที่มบีใหข้แกล่องคร์พระผถูข้เปป็น
เจข้คำหรออ? หรออเขคำกคคำลคังรคับใชข้อยล่คำงหกุนหคันพลคันแลล่น พรข้อมกคับควคำมรข้อนรนแตล่ปรคำศจคำกควคำมรถูข้? เปคำโลแนะนคคำทลิ
โมธบีคนหนกุล่มวล่คำ “ฝฝ่คำยผถูข้รคับใชข้ขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำตด้องไมข่เปป็นคนททที่ชอบการทะเลาะวริวาท แตข่ตด้องมทใจสตุภาพตข่อ
คนททนี้งปวง เหมาะททที่จะเปป็นครซูและมทความอดทน ดด้วยความอข่อนสตุภาพจงสอนคนเหลข่านทนี้นททที่ตข่อสซูด้กทบตทวเอง ถข้คำ
พระเจข้คำอคำจจะทรงโปรดใหข้เขคำกลคับใจเสบียใหมล่มคำรคับควคำมจรลิง” (2 ทธ. 2:24,25)

“ถซูกแลด้ว พระองคห์เจด้าขด้า พระองคห์ทรงทราบวข่าขด้าพระองคห์รทกพระองคห์” เปโตรรถูข้วล่คำพระเยซถูทรงทรคำบ
วล่คำสลิที่งใดอยถูล่ในใจของเขคำ เขคำจคคำคอนนคันี้นไดข้ทบีที่เขคำไดข้ปฏลิเสธองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเขคำ และในควคำมถล่อมใจอคันจรลิงใจ
เขคำตอบวล่คำ “พระองคร์เจข้คำขข้คำ พระองคร์ทรงทรคำบขข้อผลิดพลคำดและควคำมอล่อนแอทกุกอยล่คำงของขข้คำพระองคร์ 
พระองคร์ทรงทรคำบกคำรขคำดควคำมเชอที่อของขข้คำพระองคร์ แตล่ทคันี้งๆทบีที่ทรงทรคำบเชล่นนคันี้น พระองคร์กร็ทรงทรคำบเชล่นกคันวล่คำ
ขข้คำพระองคร์รคักพระองคร์!” ผมคงไมล่ประหลคำดใจถข้คำเปโตรสงสคัยอยล่คำงจรลิงใจวล่คำ “ยอหร์นและคนออที่นๆทบีที่เหลออรคัก
พระองคร์มคำกเทล่คำกคับขข้คำหรออ? พวกเขคำจะรคักพระองคร์ไดข้มากกวข่าหรออ?”

เมอที่อเปโตรสคำรภคำพควคำมรคักของเขคำทบีที่มบีใหข้แกล่พระเยซถูตล่อหนข้คำคนออที่น ครคำวนบีนี้พระเยซถูทรงมอบหมคำย
หนข้คำทบีที่แกล่เขคำตล่อหนข้คำคนออที่นสคคำหรคับงคำนรคับใชข้ในอนคำคตของเขคำ โดยประทคำนโอกคำสแกล่เขคำทบีที่จะพริสซูจนห์ควคำมรคักทบีที่
เขคำกลล่คำวอข้คำง: “จงเลทนี้ยงลซูกแกะของเราเถริด!”  พระวคำทะทรงเปป็นขนมปฝังแหล่งชบีวลิต เปคำโลพถูดถซง “อคำหคำรแขร็ง” 
แหล่งพระวจนะ (1 คร. 3:2) และเปโตรพถูดถซง “นนี้ทานมอคันบรลิสกุทธลิธิ์แหล่งพระวจนะ” (1 ปต. 2:2) เมอที่อพระเยซถูตรคัส
วล่คำ “จงเลบีนี้ยงลถูกแกะทคันี้งหลคำยของเรคำเถลิด” พระองคร์กร็ทรงหมคำยควคำมวล่คำเปโตรจะตข้องเปป็นผถูข้รคับใชข้ทบีที่สคัตยร์ซอที่อแหล่ง
พระวจนะ โดยเลบีนี้ยงฝถูงแกะนคันี้น ดถูแลตคัวทบีที่อล่อนแอและเฝป้คำระวคังแกะเหลล่คำนคันี้น

บคำงครคันี้งเรคำกร็ทคคำประโยชนร์ชคัที่วนลิรคันดรร์มคำกกวล่คำโดยกคำรเลบีนี้ยงบรรดคำสมคำชลิกครลิสตจคักรทบีที่อล่อนแอ ตที่คคำตข้อย
และไมล่สคคำคคัญเมอที่อเทบียบกคับกคำรพยคำยคำมทบีที่จะชล่วยเหลออสมคำชลิกบคำงคนทบีที่รถูข้สซกวล่คำตนเตลิบโตเตร็มทบีที่แลข้วและไมล่



ตข้องกคำรควคำมชล่วยเหลออใดๆ ยกตคัวอยล่คำงเชล่น มบีครลิสเตบียนบคำงคนทบีที่ยรินดทรคับหนข้คำทบีที่เปป็นอคำจคำรยร์สอนชคันี้นเรบียนพระ
คคัมภบีรร์ผถูข้ใหญล่ในกคำรสอนรวบีวคำรศซกษคำ แตล่ถข้คำพวกเขคำถถูกเรบียกใหข้สอนชคันี้นเรบียนผซูด้เรริที่มตด้น พวกเขคำกร็ปฏริเสธ กคำรเลบีนี้ยง
 “ลถูกแกะ” เปป็นกคำรรคับใชข้ทบีที่ยลิที่งใหญล่ พระเยซถูทรงอยคำกใหข้เปโตรเขข้คำใจวล่คำเขคำไมล่อคำจพลิสถูจนร์ควคำมรคักของเขคำทบีที่มบีใหข้
แกล่พระองคร์ไดข้โดยกคำรยซดควคำมเปป็นเอกเปป็นใหญล่ แสวงหคำตคคำแหนล่งสถูงๆ หรออพยคำยคำมทบีที่จะผงคำดขซนี้นเหนออคนออที่นๆ
ควคำมรคักทบีที่มบีตล่อพระครลิสตร์ถถูกแสดงออกและถถูกพลิสถูจนร์ในกคำรรคับใชข้ดข้วยใจรคักและถล่อมใจ

เปโตรไมล่เคยลอมบทเรบียนนบีนี้ เพรคำะวล่คำในเวลคำตล่อมคำ ในจดหมคำยฝคำกฉบคับแรกของเขคำ เขคำเขบียนถซงครลิสต
จคักรวล่คำ “ขข้คำพเจข้คำจซงตคักเตออนบรรดคำผถูข้ปกครองในพวกทล่คำนทคันี้งหลคำย ในฐคำนะทบีที่ขข้คำพเจข้คำกร็เปป็นผถูข้ปกครองคนหนซที่ง
เชล่นกคัน และเปป็นพยคำนถซงควคำมทกุกขร์ทรมคำนของพระครลิสตร์ และมบีสล่วนทบีที่จะรคับสงล่คำรคำศบีอคันจะมคำปรคำกฏภคำยหลคัง
ดข้วย จงเลทนี้ยงฝซูงแกะของพระเจด้าททที่อยซูข่กทบทข่าน จงเอาใจใสข่ดซูแล ไมข่ใชข่ดด้วยความฝฟนใจ แตข่ดด้วยความเตก็มใจ ไมข่ใชข่
ดด้วยการเหก็นแกข่ทรทพยห์สริที่งของอทนเปป็นมลทริน แตข่ดด้วยใจพรด้อม และไมข่ใชข่เหมพอนเปป็นเจด้านายททที่ขข่มขทที่ผซูด้สพบทอดของ
พระเจด้า แตข่เปป็นแบบอยข่างแกข่ฝซูงแกะนทนี้น และเมอที่อพระผถูข้เลบีนี้ยงใหญล่จะเสดร็จมคำปรคำกฏ ทล่คำนทคันี้งหลคำยจะรคับมงกกุฎ
แหล่งสงล่คำรคำศบีทบีที่รล่วงโรยไมล่ไดข้เลย” (1 ปต. 5:1-4)

พระคกุณของพระเจข้คำสรข้คำงควคำมเปลบีที่ยนแปลงในตคัวเปโตรจรลิงๆ! และวลิสคัยทคัศนร์ของเขคำกร็ครอบคลกุมไป
ไกลจรลิงๆเมอที่อเขคำเตริบโตในพระคกุณและในควคำมรถูข้แหล่งองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำและพระผถูข้ชล่วยใหข้รอดของเขคำพระเยซถู
ครลิสตร์ กคำรสนทนคำของเขคำกคับพระเยซถูเชข้คำวคันนคันี้นรลิมทะเลกคำลลิลบีเกลิดผลรข้อยเทล่คำหรออมคำกกวล่คำนคันี้น

ขข้อ 16: “พระองคห์ตรทสกทบเขาครทนี้งททที่สองอทกวข่า “ซทโมนบตุตรชายโยนาหห์เออ๋ย ทข่านรทกเราหรพอ” เขาทซูล
ตอบพระองคห์วข่า “ถซูกแลด้ว พระองคห์เจด้าขด้า พระองคห์ทรงทราบวข่าขด้าพระองคห์รทกพระองคห์” พระองคห์ตรทสกทบเขา
วข่า “จงเลทนี้ยงแกะของเราเถริด”

พระคคคำขข้อนบีนี้มบีควคำมคลข้คำยคลซงกคัน (แตล่ไมล่เหมออนกคันทกุกประกคำร) กคับขข้อกล่อนหนข้คำ เรคำหมคำยเหตกุวล่คำพระ
เยซถูไมล่ไดข้ถคำมตรงนบีนี้วล่คำ “ทล่คำนรคักเรคำมากกวข่าพวกเหลข่านทนี้หรพอ?” นอกจคำกนบีนี้ ในทบีที่นบีนี้คคคำบคัญชคำคออ “จงเลบีนี้ยงแกะของ
เรคำเถลิด” แทนทบีที่จะเปป็น “จงเลบีนี้ยงลซูกแกะททนี้งหลายของเรคำเถลิด” โดยคคคำวล่คำ “แกะ” พระเยซถูทรงหมคำยถซงเหลล่คำ
สมคำชลิกแหล่งฝถูงแกะนคันี้นทบีที่ลนี้คคำหนข้คำมคำกกวล่คำในควคำมเชอที่อนคันี้นและในประสบกคำรณร์ครลิสเตบียนของพวกเขคำ แตล่ทคันี้งลถูก
แกะและแกะกร็ตข้องกคำรกคำรเอคำใจใสล่ดถูแลจคำกผถูข้รคับใชข้ทบีที่สคัตยร์ซอที่อ

“ถซูกแลด้ว พระองคห์เจด้าขด้า พระองคห์ทรงทราบวข่าขด้าพระองคห์รทกพระองคห์” เหลล่คำผถูข้รถูข้ภคำษคำกรบีกบอกเรคำวล่คำมบี
คคคำกรบีกสองคทา โดยคคคำหนซที่งมบีพลคังมคำกกวล่คำอบีกคคคำทบีที่เหลออ ซซที่งทคันี้งสองคคคำถถูกแปลเปป็น “รคัก” ในขข้อพระคคคำตอนนบีนี้ เพอที่อ
ทบีที่จะซอที่อตรงตล่อภคำษคำกรบีก หนซที่งในคคคำเหลล่คำนบีนี้ควรถถูกแปลเปป็น “รทก” และอบีกคคคำควรถถูกแปลเปป็น “ชอบ” ในทคันี้งสอง
ขข้อ (ขข้อ 15 และขข้อ 16) พระเยซซูทรงใชข้คคคำทบีที่มบีพลคังมคำกกวล่คำซซที่งถถูกแปลอยล่คำงถถูกตข้องแลข้ววล่คำ “รคัก” แตล่เมอที่อเปโตร
ตอบ เขคำใชข้คคคำทบีที่อข่อนกวล่คำซซที่งควรถถูกแปลเปป็น “ชอบ”-นคัที่นคออ “พระองคร์เจข้คำขข้คำ พระองคร์ทรงทรคำบวล่คำขข้คำพระองคร์
มทความชอบใหข้แกล่พระองคร์” เปโตรไมล่ไดข้พถูดอยล่คำงอวดอข้คำงตรงนบีนี้เหมออนทบีที่เขคำไดข้กระทคคำตอนทบีที่เขคำประกคำศวล่คำเขคำ
จะไมล่มบีวคันทอดทลินี้งองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเขคำเลย เหร็นไดข้ชคัดวล่คำเขคำไมล่ไดข้รถูข้สซกมคัที่นใจเหลออเกลินเกบีที่ยวกคับควคำมรคักของ
เขคำหลคังจคำกทบีที่ไดข้ทคคำเรอที่องผลิดพลคำดอคันนล่คำเศรข้คำขนคำดนคันี้นในคอนทบีที่องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำทรงถถูกจคับกกุม



บคำงคนประกคำศวล่คำเปโตรมบีอคคำนคำจเหนออกวล่คำอคัครทถูตคนออที่นๆทบีที่เหลออ แตล่หลคักคคคำสอนเชล่นนคันี้นไมล่ไดข้มคำจคำก
พระคคัมภบีรร์ เปโตรไมล่เคยใชข้อคคำนคำจเหนอออคัครทถูตคนออที่นๆทบีที่เหลออเลย แตล่เมอที่อคนอมืยิ่นๆสว่งเขาไป เขากก็เชพที่อฟปัง: “เมอที่อ
พวกอคัครทถูตซซที่งอยถูล่ในกรกุงเยรถูซคำเลร็มไดข้ยลินวล่คำ ชคำวสะมคำเรบียไดข้รคับพระวจนะของพระเจข้คำแลข้ว จขงใหด้เปโตรกทบ
ยอหห์นไปหาเขา” (กลิจกคำร 8:14) เรคำมบีบคันทซกของเหตกุกคำรณร์ตอนหนซที่งเมอที่อเปคำโลตทาหนริเปโตรอยข่างเปปิดเผย และ
เปโตรกร็เงบียบเสบียง สคคำหรคับบคันทซกเรอที่องรคำวแบบเตร็มๆ อล่คำนกคำลคำเทบีย 2:11-18 ปกตลิแลข้วเปโตรเปป็นคนหกุนหคันพลคัน
แลล่น และบล่อยครคันี้งเขคำเปป็นผถูข้พถูดแทนคนกลกุล่มนคันี้น โดยเปป็นฝฝ่คำยเรลิที่มกล่อนบล่อยๆ-แตล่นบีที่ไมล่ไดข้สล่งผลเปป็นกคำรมบีอคคำนคำจ
เหนออกวล่คำคนออที่นๆของเขคำ

ขข้อ 17: “พระองคห์ตรทสกทบเขาครทนี้งททที่สามวข่า “ซทโมนบตุตรชายโยนาหห์เออ๋ย ทข่านรทกเราหรพอ” เปโตรกก็เปป็น
ทตุกขห์ใจททที่พระองคห์ตรทสถามเขาครทนี้งททที่สามวข่า “ทข่านรทกเราหรพอ” และเขาทซูลพระองคห์วข่า “พระองคห์เจด้าขด้า 
พระองคห์ทรงทราบทตุกสริที่ง พระองคห์ทรงทราบวข่า ขด้าพระองคห์รทกพระองคห์” พระเยซซูตรทสกทบเขาวข่า “จงเลทนี้ยงแกะ
ของเราเถริด”

คคคำถคำมนคันี้นถถูกถคำมเปป็นครคันี้งทบีที่สคำมวล่คำ “ซทโมนบตุตรชายโยนาหห์เออ๋ย ทข่านรทกเราหรพอ” และจคำกนคันี้นเรคำสคังเกต
เหร็นวล่คำ “เปโตรกก็เปป็นทตุกขห์ใจ” เพรคำะวล่คำพระเยซถูทรงถคำมคคคำถคำมนคันี้นซนี้คคำซซที่งเขคำไดข้ตอบยอนยคันไปแลข้วสองครคันี้ง เปโตร
ตอบเปป็นครคันี้งทบีที่สคำม แตล่เขคำใชข้ภคำษคำทบีที่มบีพลคังมคำกขซนี้นตรงนบีนี้ เพรคำะเขคำอข้คำงควคำมทรงสคัพพคัญญถูของพระเยซถูอยล่คำง
หนคักแนล่นกวล่คำแตล่กล่อน เขคำกลล่คำววล่คำ “พระองคห์เจด้าขด้า พระองคห์ทรงทราบทบุกสวิยิ่ง!”

ในทบีที่นบีนี้เปโตรสคำรภคำพวล่คำพระเยซถูทรงเปป็นพระเจข้คำในเนอนี้อหนคังอยล่คำงแนล่นอน เพรคำะวล่คำพระเจทาเพทยงผซูด้
เดทยวทรงทราบ “ทบุกสวิยิ่ง”

ในขข้อพระคคคำทคันี้งสคำมขข้อนบีนี้เรคำสคังเกตเหร็นวล่คำพระเยซถูตรคัสวล่คำ “ลซูกแกะของเรา...แกะของเรา” ลถูกแกะ
และแกะเหลล่คำนคันี้นเปป็นของพระองคห์ ไมล่ใชล่ของเปโตร ผถูข้รคับใชข้บคำงคนวคันนบีนี้ตข้องเรบียนรถูข้วล่คำฝถูงแกะนคันี้นเปป็นของพระเจข้คำ
ไมล่ใชล่ของพวกเขคำ พวกเขคำตคันี้งตนเปป็น “เจข้คำนคำยทบีที่ขล่มขบีที่ผถูข้สอบทอดของพระเจข้คำ” แทนทบีที่จะรคับตคคำแหนล่งอคันเปป็นสลิทธลิ
โดยชอบของพวกเขคำในฐคำนะผถูข้เลบีนี้ยงรองทคันี้งหลคำย พวกเขคำกลคำยเปป็น “เจข้คำนคำย” ของครลิสตจคักรและบรลิหคำรมคัน
รคำวกคับวล่คำพวกเขคำเปป็นเจข้คำของมคัน แบบนคันี้นไมล่สอดคลข้องกคับคคคำสคัที่งทบีที่พระเยซถูไดข้ประทคำนใหข้แกล่เปโตร

“จงเลทนี้ยงแกะของเราเถริด” มบีคคคำกรบีกสองคคคำทบีที่ถถูกแปลเปป็น “เลทนี้ยง” คคคำหนซที่งมบีควคำมหมคำยวล่คำ “กคำรจคัดหคำ
อคำหคำรและหญข้คำ” และถถูกใชข้ในขข้อ 15 และ 17  อบีกคคคำทบีที่เหลออนคันี้นมบีควคำมหมคำยไมล่เพบียงจคัดหคำอคำหคำรเทล่คำนคันี้น แตล่
ยคัง “นคคำและชบีนี้ทคำง ทคคำงคำนของผถูข้เลบีนี้ยงแกะ” ผถูข้เลบีนี้ยงแกะทบีที่ดบีไมล่เพบียงเลทนี้ยงฝถูงแกะของตนเทล่คำนคันี้น เขคำยคังนคคำพวกมคัน
อข้อมหลกุมพรคำงและภคัยอคันตรคำยตล่คำงๆ และปกปป้องพวกมคันใหข้พข้นจคำกพวกสกุนคัขปฝ่คำทบีที่อคำจเขข้คำคอกแกะในครคำบของ
แกะดข้วย กคำรเลบีนี้ยงเปป็นสล่วนหนซที่งของควคำมรคับผลิดชอบของผถูข้เลบีนี้ยงแกะ แตล่กคำรเปป็นผถูข้เลบีนี้ยงแกะทบีที่ดบีนคันี้นมบีอะไร
มคำกกวล่คำแคล่กคำรจคัดหคำหญข้คำใหข้แกล่ฝถูงแกะ

ขข้อพระคคคำเหลล่คำนบีนี้มบีควคำมจรลิงทบีที่ครลิสตจคักรในยกุคพระคกุณนบีนี้จคคำเปป็นตข้องเรบียนรถูข้และเชอที่อฟฝัง พระเยซถูทรงถคำม
เปโตรวล่คำ “ทข่านรทกเราหรพอ?” ควคำมรคักทบีที่มบีใหข้แกล่พระครลิสตร์คออพระคกุณทบีที่สคคำคคัญทบีที่สกุดทบีที่ครลิสเตบียนคนใดจะมบีไดข้ และ
แนล่นอนวล่คำมคันเปป็นพระคกุณทบีที่สคคำคคัญทบีที่สกุดทบีที่ผซูด้รทบใชด้คนใดจะมบีไดข้! มคันไมล่สคคำคคัญวล่คำคนๆหนซที่งจะรข้อนรนขนคำดไหน ไดข้
รคับกคำรฝฝึกฝนมคำดบีและมบีกคำรศซกษคำดบีขนคำดไหน หรออวล่คำเขคำมบีโวหคำรสละสลวยขนคำดไหน กคำรรคับใชข้ของเขคำจะมบีคล่คำ



เพบียงนลิดเดบียวตล่ออคำณคำจคักรของพระเจข้คำถข้คำเขคำไมล่มบีพระคกุณทบีที่ยลิที่งใหญล่ทบีที่สกุดนคันี้น-ความรลัก ผมขอใหข้คกุณเปปิดไปดถูบททบีที่
สลิบสคำมของ 1 โครลินธร์อบีกครคันี้ง ทบีที่เปคำโลปปิดทข้คำยควคำมเหร็นทบีที่ยอดยคำวของเขคำดข้วยถข้อยคคคำเหลล่คำนบีนี้: “ดคังนคันี้นยคังตคันี้งอยถูล่
สคำมสลิที่ง คออควคำมเชอที่อ ควคำมหวคังใจ ความรยัก แตว่ความรลักใหญว่ทอียิ่สบุด!” ผถูข้เชอที่อคนหนซที่งอคำจขคำดในหลคำยดข้คำน เขคำ
อคำจไมล่มบีกคำรฝฝึกฝนและกคำรศซกษคำทบีที่เขคำตข้องกคำร เขคำอคำจไมล่มบีพรสวรรคร์แบบทบีที่คนออที่นๆอบีกมคำกมคำยมบี แตล่ถข้คำใจของ
เขคำลข้นเอล่อดข้วยควคำมรคักทบีที่มบีใหข้แกล่พระเยซถู เขคำกร็สคำมคำรถชนะดวงวลิญญคำณทคันี้งหลคำยไดข้และถวคำยเกบียรตลิแดล่พระเจข้คำ
ซซที่งรคับประกคันบคคำเหนร็จอคันเตร็มเปปปี่ยมในสวรรคร์

ควคำมรคักใหด้กทาเนริดควคำมรคัก พระเจทาทรงเปป็นความรทก พระเจข้คำทรงรคักเรคำและไดข้ทรงสล่งพระบกุตรแหล่ง
ควคำมรคักของพระองคร์มคำเพอที่อสลินี้นพระชนมร์แทนเรคำ พระเยซถูไมล่ไดข้ถคำมเปโตรวล่คำ “ทล่คำนมบีกคำรศซกษคำดบีไหม?” 
พระองคร์ไมล่ไดข้ถคำมวล่คำ “ทล่คำนมบีโวหคำรดบีไหม?” พระองคร์ไมล่ไดข้ถคำมวล่คำ “ทล่คำนเขข้คำสคังคมเกล่งไหม?” ไมล่ครคับ พระองคร์
ตรคัสถคำมเพบียงวล่คำ “เปโตร ทข่านรลักเราไหม?” ถข้คำเรคำรคักพระเยซถูอยล่คำงทบีที่เรคำควรรคัก เรคำกร็จะรคักผถูข้ทบีที่หลงหคำยเหลล่คำนคันี้น
มคำกพอทบีที่จะออกไปตคำมทคำงหลวงและพกุล่มไมข้เหลล่คำนคันี้นและชนะพวกเขคำมคำเพอที่อพระองคห์!

ผมไมล่สงสคัยเลยวล่คำหลคังจคำกกคำรฟฟฟื้นฟถูของเขคำแลข้ว เปโตรรคักพระเยซถูอยล่คำงลซกซซนี้งมคำกกวล่คำทบีที่เคย และเมอที่อ
เขคำกลคำยเปป็นชคำยชรคำ เขคำกร็ระลซกถซงวคันนคันี้นบนชคำยฝฝัปี่งทะเลกคำลลิลบีเมอที่อพระเยซถูไดข้ทรงขอกคำรยอนยคันเรอที่องควคำมรคัก
สคำมครคันี้ง และจคำกนคันี้นกร็บคัญชคำเขคำใหข้เลบีนี้ยงแกะและลถูกแกะเหลล่คำนคันี้นแหล่งฝถูงแกะของพระเจข้คำ ควคำมทรงจคคำเหลล่คำนคันี้น
มบีคล่คำยลิที่งตล่อเปโตร และ “มบีคล่คำอคันประเสรลิฐ” กลคำยเปป็นคคคำๆหนซที่งทบีที่จะถถูกใชข้บล่อยครคันี้งในจดหมคำยฝคำกเหลล่คำนคันี้นของ
เขคำ ซซที่งถถูกเขบียนภคำยใตข้กคำรดลใจของพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ สคคำหรคับเขคำแลข้ว ไมล่มบีขล่คำวสคำรใดทบีที่มบีคล่คำอคันประเสรลิฐ
มคำกเทล่คำกคับขล่คำวสคำรแหล่งพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระเมษโปดกผถูข้ปรคำศจคำกตคคำหนลิหรออรลินี้วรอยใดๆ

ใน 1 เปโตร 1:18,19 เขคำเขบียนวล่คำ “ทล่คำนรถูข้วล่คำ พระองคร์ไดข้ทรงไถล่ทล่คำนทคันี้งหลคำยออกจคำกกคำรประพฤตลิอคัน
หคำสคำระมลิไดข้ ซซที่งทล่คำนไดข้รคับเปป็นประเพณบีตล่อจคำกบรรพบกุรกุษของทล่คำน มลิไดข้ไถล่ไวข้ดข้วยสลิที่งทบีที่เสอที่อมสลคำยไดข้ เชล่นเงลินและ
ทอง แตข่ทรงไถข่ดด้วยพระโลหริตอลันมอีราคามากของพระครริสตห์ ดคังเลออดลถูกแกะทบีที่ปรคำศจคำกตคคำหนลิหรออจกุดดล่คำง
พรข้อย”

ใน 1 เปโตร 2:6,7 เขคำเขบียนไวข้วล่คำ “เพรคำะมบีคคคำเขบียนไวข้ในพระคคัมภบีรร์ดข้วยวล่คำ ‘ดถูเถลิด เรคำวคำงศลิลคำกข้อน
หนซที่งลงในศลิโยน เปป็นศริลามตุมเอกททที่ทรงเลพอกแลด้ว และเปป็นศริลาทอียิ่มอีคว่าอลันประเสรวิฐ และผถูข้ใดทบีที่เชอที่อในพระองคร์นคันี้นกร็
จะไมล่ไดข้รคับควคำมอคับอคำย’ เหตตุฉะนทนี้นพระองคห์ทรงมอีคว่าอลันประเสรวิฐสทาหรทบทข่านททนี้งหลายททที่เชพที่อ แตล่สคคำหรคับคนทคันี้ง
หลคำยทบีที่ไมล่เชอที่อฟฝังนคันี้น ‘ศลิลคำซซที่งชล่คำงกล่อไดข้ปฏลิเสธเสบีย ไดข้กลคับกลคำยเปป็นศลิลคำมกุมเอกแลข้ว’”

นบีที่ฟฝังดถูไมล่เหมออนชคำยผถูข้นคันี้นทบีที่เมอที่อคอนกล่อนกคำรตรซงกคำงเขนไดข้พถูดสบถและประกคำศสคำมครคันี้งวล่คำ “ขข้คำไมล่รถูข้จคัก
ชคำวนคำซคำเรร็ธคนนคันี้น ขข้คำไมล่เคยเจอเขคำมคำกล่อน เขคำไมล่ใชล่เพอที่อนของขข้คำ!” หลคังจคำกประสบกคำรณร์นคันี้นบนชคำยฝฝัปี่งทะเล
กคำลลิลบี เปโตรไดข้พบทบีที่หลบภคัยจคำกพคำยกุชบีวลิตหลคังศลิลคำมกุมเอกนคันี้น คออพระเยซถู ในศลิลคำนคันี้นเขคำไดข้พบพละกคคำลคัง และ
สคคำหรคับเขคำศลิลคำมกุมเอกนบีนี้ “มทคข่าอทนประเสรริฐ” เปโตรรถูข้สซก “อคับอคำย” คอนทบีที่เขคำปฏลิเสธพระเยซถูจรลิงๆ แตล่หลคังจคำก
บทเรบียนนบีนี้ในควคำมถล่อมใจเขคำกร็ไมล่อคับอคำยอบีกตล่อไป!



จดหมคำยฝคำกฉบคับทบีที่สองของเปโตรขซนี้นตข้นดข้วยคคคำคคคำนคับนบีนี้: “ซบีโมนเปโตร ผถูข้รคับใชข้และอคัครทถูตของพระ
เยซถูครลิสตร์ เรทยน ทข่านททนี้งหลายททที่ไดด้รทบความเชพที่ออลันประเสรวิฐอยข่างเดทยวกทนกทบเรา โดยควคำมชอบธรรมของ
พระเจข้คำและพระเยซถูครลิสตร์พระผถูข้ชล่วยใหข้รอดของเรคำทคันี้งหลคำย”

เปโตรเตลิบโตในพระคกุณหลคังจคำกประสบกคำรณร์ทบีที่ทะเลกคำลลิลบีนคันี้น เขคำตระหนคักวล่คำขล่คำวประเสรลิฐทบีที่ถถูกมอบ
ไวข้แกล่เขคำนคันี้นครอบคลกุมมคำกกวล่คำแคล่กคำรกลคับคอนดบีกคับพระเจข้คำ กคำรไถล่จคำกบคำป และควคำมรอดจคำกนรก มคันเปป็น
เรอที่องทบีที่สกุดแสนวลิเศษทบีที่ไดข้รคับควคำมรอดโดยพระคกุณของพระเจข้คำและกลคับคอนดบีกคับพระเจข้คำโดยฤทธลิธิ์อคคำนคำจแหล่ง
กคำงเขนนคันี้น แตล่กคำรกลคับคอนดบีกคันและกคำรไถล่เปป็นเพบียงจกุดเรลิที่มตข้นเทล่คำนคันี้น-ไมข่ใชข่จตุดจบ-แหล่งควคำมรอดของเรคำ พระ
เยซถูทรงบคัญชคำเปโตรวล่คำ “จงเลบีนี้ยงลถูกแกะทคันี้งหลคำยของเรคำ...จงเลบีนี้ยงแกะของเรคำ”-และคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่จะเลบีนี้ยงคน
ออที่นๆกร็ตข้องถถูกเลบีนี้ยงกล่อน วคันนคันี้น เปโตรเรลิที่มทบีที่จะรคับอคำหคำรจคำกพระวคำทะทบีที่มบีชบีวลิต นนี้คคำนมนคันี้น ขนมปฝังนคันี้น อคำหคำร
แขร็งนคันี้น และจคำกนคันี้นเขคำจซงสคำมคำรถเลบีนี้ยงคนออที่นๆไดข้

พระคกุณทบีที่ชล่วยใหข้รอดกลคำยเปป็นของเรคำทคันทบีเมอที่อเรคำใชข้ควคำมเชอที่อในพระรคำชกลิจทบีที่เสรร็จสลินี้นแลข้วของพระ
เยซถู แตล่ตรคำบใดทบีที่เรคำมบีชบีวลิตอยถูล่บนแผล่นดลินโลก เรคำกร็เตลิบโตในพระคกุณไดข้และประสบกคำรณร์ครลิสเตบียนของเรคำกร็
ขยคำยใหญล่ไดข้ เรคำควรประกคำศพรข้อมกคับอคัครทถูตเปคำโลวล่คำ “พบีที่นข้องทคันี้งหลคำย ขข้คำพเจข้คำไมล่ถออวล่คำขข้คำพเจข้คำไดข้ฉวยไวข้ไดข้
แลข้ว แตข่ขด้าพเจด้าททาอยข่างหนขที่ง คพอลพมสริที่งททที่ผข่านพด้นมาแลด้วเสทย และโนด้มตทวออกไปหาสริที่งททที่อยซูข่ขด้างหนด้า ขด้าพเจด้า
กทาลทงบากบทที่นมตุข่งไปสซูข่หลทกชทย เพพที่อจะไดด้รทบรางวทลซขที่งพระเจด้าไดด้ทรงเรทยกจากเบพนี้องบนใหด้เราไปรทบในพระเยซซู
ครริสตห์” (ฟป. 3:13,14)

เปโตรเปป็นผถูข้ทบีที่ประกคำศวล่คำ “ดข้วยเหร็นแลข้ววล่คำฤทธลิธิ์เดชอคันศคักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ของพระองคร์ ไดข้ใหข้สลิที่งสคำรพคัดแกล่เรคำทบีที่
จะใหข้มบีชบีวลิตและทคำงทบีที่เปป็นอยล่คำงพระเจข้คำ โดยรถูข้จคักพระองคร์ผถูข้ไดข้ทรงเรบียกเรคำใหข้ถซงสงล่คำรคำศบีและคกุณธรรม ดข้วยเหตกุ
เหลล่คำนบีนี้พระองคร์จซงไดข้ทรงประทคำนพระสทญญาอลันประเสรวิฐและใหญว่ยวิยิ่งแกล่เรคำ เพอที่อวล่คำดข้วยพระสคัญญคำเหลล่คำนบีนี้ 
ทล่คำนทคันี้งหลคำยจะพข้นจคำกควคำมเสอที่อมโทรมทบีที่มบีอยถูล่ในโลกนบีนี้เพรคำะตคัณหคำ และจะไดข้รคับสล่วนในสภคำพของพระองคร์” 
(2 ปต. 1:3,4)

บคันทซกทบีที่มบีอยถูล่ในหนคังสออขล่คำวประเสรลิฐทคันี้งสบีที่เลล่มทบีที่พถูดถซงอคัครทถูตเปโตรแสดงใหข้เรคำเหร็นวล่คำพระโลหลิตของ
พระเยซถูครลิสตร์และพระวลิญญคำณของพระเจข้คำผถูข้ทรงพระชนมร์อยถูล่สคำมคำรถยกแมข้กระทคัที่งคนทบีที่นล่คำสคังเวช ไมล่มคัที่นคงและ
ไรข้ควคำมเชอที่อขซนี้นมคำไดข้ และตคันี้งเขคำใหข้อยถูล่เหนออควคำมลข้มเหลวและควคำมอล่อนแอทคันี้งหลคำยของเขคำ โดยสรข้คำงเขคำใหข้
เปป็นเครอที่องมออชลินี้นหนซที่งแหล่งพระพรแกล่หลคำยพคันคนทบีที่ตข้องกคำรรถูข้จคักขล่คำวประเสรลิฐแหล่งพระโลหริตอทนมทคข่าประเสรริฐ
ของพระครลิสตร์ ศริลามตุมเอกททที่มทคข่าประเสรริฐ ความเชพที่ออทนมทคข่าประเสรริฐ และพระสทญญาอทนมทคข่าประเสรริฐเหลข่า
นทนี้น!

เวลาและลยักษณะของการเสทยชทวริต
ของเปโตรถผกบอกลข่วงหนทา

ขข้อ 18 และ 19: “เราบอกความจรริงแกข่ทข่านวข่า เมพที่อทข่านยทงหนตุข่มทข่านคาดเอวเอง และเดรินไปไหนๆตาม
ททที่ทข่านปรารถนา แตข่เมพที่อทข่านแกข่แลด้วทข่านจะเหยทยดมพอของทข่านออก และคนอพที่นจะคาดเอวทข่าน และพาทข่านไป



ททที่ททที่ทข่านไมข่ปรารถนาจะไป” ททที่พระองคห์ตรทสอยข่างนทนี้นเพพที่อแสดงวข่า เปโตรจะถวายเกทยรตริแดข่พระเจด้าดด้วยความ
ตายอยข่างไร ครทนี้นพระองคห์ตรทสอยข่างนทนี้นแลด้วจขงสทที่งเปโตรวข่า “จงตามเรามาเถริด”

นบีที่คออ “เรคำบอกควคำมจรลิงแกล่ทล่คำนวล่คำ” อคันสกุดทข้คำย ซซที่งเปป็นวลบีทบีที่เรคำคกุข้นเคยเหลออเกลินในขล่คำวประเสรลิฐของ
ยอหร์น และถข้อยคคคำเหลล่คำนบีนี้ถถูกกลล่คำวแกล่เปโตร ในลถูกคำ 22:33 เปโตรไดข้ประกคำศวล่คำเขคำพรข้อมทบีที่จะตลิดตคำมพระเยซถู
ไปจนถซงคกุก-หรออถขงความตาย ในทบีที่นบีนี้พระเยซถูทรงรคับประกคันเขคำวล่คำสลิที่งนบีนี้ ซซที่งเปป็นเกบียรตลิยศสถูงสกุดทบีที่จะมคำถซงวลิสกุทธลิ
ชนคนหนซที่งไดข้นคันี้น จะถถูกประทคำนใหข้แกล่เขคำ เพรคำะวล่คำกคำรทบีที่เขคำเลบีนี้ยงดถูฝถูงแกะของพระเจข้คำนคันี้นสกุดทข้คำยแลข้วจะนคคำเขคำ
ไปสถูล่กคำรพลบีชบีพแบบมรณะสคักขบี เขคำจะถถูกบคังคคับใหข้ตข้องเหยบียดมออของเขคำออก เขคำจะถถูกมคัด และเขคำจะถถูกแบก
ไปยคังทบีที่ๆเขคำคงไมล่เตร็มใจทบีที่จะไป-จนถซงคกุกและจนถซงควคำมตคำย

พระคคัมภบีรร์ไมล่บรรยคำยการเสทยชทวริตจรลิงๆของเปโตร แตล่ประวคัตลิศคำสตรร์พระคคัมภบีรร์และบคันทซกเรอที่องรคำว
สมคัยโบรคำณเปป็นพยคำนถซงคคคำพยคำกรณร์ของพระเยซถูในทบีที่นบีนี้ พวกนคักประวคัตลิศคำสตรร์บอกเรคำวล่คำเปโตรประสบควคำม
ตคำยโดยกคำรถถูกตรซงกคำงเขน และเมอที่อพวกเพชฌฆคำตของเขคำพรข้อมแลข้วทบีที่จะตรซงเขคำทบีที่กคำงเขน เขคำกร็ขอรข้องทบีที่จะ
ถถูกตรซงกคำงเขนกลคับหคัว ซซที่งประกคำศวล่คำเขคำไมล่สมควรทบีที่จะตคำยเหมออนอยล่คำงทบีที่องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเขคำไดข้
สลินี้นพระชนมร์

ผมเชอที่อวล่คำเปโตรหมายความตคำมทบีที่พถูดจรลิงๆเมอที่อเขคำประกคำศวล่คำ “พระองคร์เจข้คำขข้คำ ขข้คำพระองคร์พรข้อมทบีที่จะ
ไปกคับพระองคร์ไมล่วล่คำจะตลิดคกุกหรออถซงควคำมตคำยกร็ดบี” เขคำเตก็มใจทบีที่จะมอบชบีวลิตของตนเพอที่อพระเยซถู แตล่เนอนี้อหนคังนคันี้น
อล่อนแอ-อล่อนแอกวล่คำทบีที่เปโตรตระหนคัก จคำกนคันี้นเมอที่อเขคำเตลิบโตในพระคกุณและเรลิที่มเขข้มแขร็งในองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ 
เขคำกร็นคับวล่คำเปป็นเกบียรตลิทบีที่จะตคำยอยล่คำงมรณะสคักขบีเพอที่อถวคำยเกบียรตลิแดล่พระเมษโปดกของพระเจข้คำและเพอที่อเหร็นแกล่
ขล่คำวประเสรลิฐ กคำรเลบีนี้ยงลถูกแกะและแกะเหลล่คำนคันี้นคงจะไมล่นคคำคคคำสรรเสรลิญและบคคำเหนร็จฝฝ่ายโลกมคำใหข้เขคำ ในทคำง
ตรงกคันขข้คำม มคันจะนคคำกคำรทนทกุกขร์ กคำรขล่มเหง กคำรตลิดคกุก และควคำมตคำยมคำใหข้ และมคันไดข้เกลิดขซนี้นเหมออนอยล่คำงทบีที่
พระเยซถูตรคัสไวข้แลข้ววล่คำจะเกลิดขซนี้น

“เมพที่อทข่านยทงหนตุข่ม” ไมล่จคคำเปป็นตข้องหมคำยควคำมวล่คำเปโตรเปป็นชคำยชรคำแลข้วในตอนนคันี้น พระเยซถูแคล่กคคำลคังชบีนี้
ใหข้เหร็นวล่คำเมอที่อเปโตรเปป็นเดร็กหนกุล่มหรออเปป็นชคำยหนกุล่มทบีที่ละอล่อนกวล่คำนบีนี้เยอะ เขคำกร็เดลินไปในทบีที่ๆเขคำเลออกทบีที่จะเดลิน คคคำ
ตรคัสนบีนี้มบีไวข้เพบียงเพอที่อทบีที่จะเตออนใจเปโตรวล่คำตอนเปป็นหนกุล่ม เขคำเคยมบีอลิสรภคำพและควคำมเปป็นอลิสระ-ชคำวประมงหนกุล่ม 
ดคคำเนลินชบีวลิตแบบอลิสรเสรบีและผจญภคัยบนทะเลกคำลลิลบี

“เมพที่อทข่านแกข่แลด้ว” อยล่คำงนข้อยกร็รคับประกคันเปโตรวล่คำเขคำมบีเวลคำรคับใชข้อบีกหลคำยปป จะมบีวคำระตล่คำงๆแหล่งกคำร
ขล่มเหงและควคำมยคำกลคคำบคำก และในบคันี้นปลคำยเขคำจะเผชลิญกคับควคำมตคำยแบบมรณะสคักขบีเพรคำะเหร็นแกล่ขล่คำว
ประเสรลิฐ แตล่ในระหวล่คำงนบีนี้เขคำจะรคับใชข้องคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของเขคำในพทนธกริจแหล่งขล่คำวประเสรลิฐ คอองคำนรคับใชข้ทบีที่จะมบี
ไปถซงวคัยชรคำ

“ทข่านจะเหยทยดมพอของทข่านออก และคนอพที่นจะคาดเอวทข่าน และพาทข่านไปททที่ททที่ทข่านไมข่ปรารถนาจะไป”
นบีที่ชบีนี้ไปยคังเวลคำนคันี้นเมอที่อเปโตรจะถถูกจคับกกุม ถถูกขคังคกุก เพชฌฆคำตจะสคัที่งเขคำใหข้เหยบียดมออของเขคำออก และเขคำจะถถูก
มคัดและนคคำตคัวไปประหคำรชบีวลิตแบบมรณะสคักขบี นบีที่ไมล่ไดข้หมคำยควคำมวล่คำเปโตรจะขทดขพนกคำรประหคำรชบีวลิตเขคำ มคัน
หมคำยควคำมวล่คำเขคำจะถถูกพคำตคัวไปยคังทบีที่ๆปกตลิแลข้วเขคำคงไมล่อยคำกหรออเตร็มใจทบีที่จะไป พระเยซถูไมล่ไดข้สคัญญคำเหลล่คำ



สคำวกของพระองคร์วล่คำจะมบีชบีวลิตทบีที่รคำบรอที่น ในกรณบีนบีนี้พระองคร์ทรงรคับปคำกเปโตรเรอที่องผลทบีที่ตคำมมคำเหลล่คำนคันี้นแหล่งงคำน
รคับใชข้ของเขคำ สลิที่งทบีที่เขคำตข้องแลกในกคำรเลบีนี้ยงลถูกแกะและแกะเหลล่คำนคันี้นอยล่คำงสคัตยร์ซอที่อ

ไมล่มบีผถูข้เชอที่อคนใดมทความสตุขกคับกคำรทนทกุกขร์ พระเยซถูไมล่ไดข้มบีควคำมสกุขกคับกลโกธคำ พระองคร์ทรงสถูข้ทน
กคำงเขนนคันี้น ทรงถออวล่คำควคำมละอคำยไมล่เปป็นสลิที่งสคคำคคัญอะไร เพรคำะเหร็นแกล่ควคำมชอที่นชมยลินดบีทบีที่ตคันี้งอยถูล่ตล่อพระพคักตรร์
พระองคร์ (ฮบ. 12:2) สคคำหรคับครลิสเตบียน เรคำนคับวล่คำมคันเปป็นสลิทธลิพลิเศษทบีที่สคำมคำรถรล่วมแบล่งปฝันกคับพระครลิสตร์ เพรคำะ
เรคำรถูข้วล่คำถข้คำเรคำทนทกุกขร์กคับพระองคร์ เรคำกร็จะครอบครองกคับพระองคร์เชล่นกคัน (รม. 8:17; 2 ทธ. 2:12) ครลิสเตบียนทคันี้ง
หลคำยไมล่ปรคำรถนคำทบีที่จะตคำย พวกเขคำไมล่มบีควคำมสกุขกคับควคำมคลิดทบีที่จะตคำย แตล่บกุคคลทบีที่บคังเกลิดใหมล่แลข้วอยล่คำงแทข้จรลิง
ยล่อมไมล่กลทวทบีที่จะตคำย

มบีควคำมแตกตล่คำงมหคำศคำลระหวล่คำงกคำรกลคัวทบีที่จะตคำยกคับกคำรกระวนกระวคำยทบีที่จะตคำย ผมหวคังใจวล่คำผมจะ
ยคังมบีชบีวลิตอยถูล่เมอที่อกคำรรคับขซนี้นไปนคันี้นเกลิดขซนี้น ผมหวคังวล่คำจะเปป็นหนซที่งในคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่สคำมคำรถโหล่รข้องไดข้วล่คำ “โอ ควคำม
ตคำยเออ๋ย เหลร็กในของเจข้คำอยถูล่ทบีที่ไหน? โอ หลกุมศพเออ๋ย ชคัยชนะของเจข้คำอยถูล่ทบีที่ไหน?” จะมบีหลคำยคนทบีที่ยคังมบีชบีวลิตอยถูล่ตอน
ทบีที่กคำรรคับขซนี้นไปนคันี้นเกลิดขซนี้น และวลิสกุทธลิชนเหลล่คำนคันี้นจะถถูกเปลบีที่ยนแปลงอยล่คำงฉคับพลคัน “ในพรลิบตคำเดบียว” และถถูกรคับ
ขซนี้นไปพบกคับพระเยซถูในหมถูล่เมฆในฟป้คำอคำกคำศ (1 คร. 15:51-55) ผมปรคำรถนคำทบีที่จะอยถูล่ทล่คำมกลคำงคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่
ไดข้ยลินเสบียงแตรของพระเจข้คำและเสบียงเรบียกนคันี้นทบีที่จะพคำเรคำไปพบกคับพระเยซถูในฟป้คำอคำกคำศ ผมขอกลล่คำวซนี้คคำวล่คำ ผมไมล่
กระวนกระวคำยทบีที่จะตคำย ผมอยคำกมบีชบีวลิตอยถูล่ตรคำบใดทบีที่พระเจข้คำจะทรงอนกุญคำตใหข้ผมมบีชบีวลิตอยถูล่ แตล่ผมไมล่กลทวทบีที่จะ
ตคำย: “ในควคำมรคักนคันี้นไมล่มบีควคำมกลคัว แตล่ความรทกททที่สมบซูรณห์นทนี้นกก็ไดด้ขจทดความกลทวเสทย ดข้วยวล่คำควคำมกลคัวทคคำใหข้
ทกุกขร์ทรมคำน และผถูข้ทบีที่มบีควคำมกลคัวกร็ยคังไมล่มบีควคำมรคักทบีที่สมบถูรณร์” (1 ยอหร์น 4:18) พระเยซซูในใจนทนี้นทรงเปป็นควคำม
รคักทบีที่สมบถูรณร์แบบ!

ผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยอคำจครที่คคำครวญ แตล่พวกเขคำจะไมล่บล่นอยล่คำงไมล่พอใจหคำกพวกเขคำเตร็มเปปปี่ยมดข้วยควคำมรคักของ
พระเจข้คำ ถถูกควบคกุมและถถูกนคคำโดยพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ เปคำโลและสลิลคำสตลิดคกุกทบีที่เมอองฟปลลิปปป พวกเขคำถถูกทกุบตบี 
พวกเขคำถถูกขคังอยถูล่ในหข้องขคังชคันี้นในสกุดโดยทบีที่เทข้คำของพวกเขคำถถูกจคับใสล่ขอที่อไวข้อยล่คำงแนล่นหนคำ แตล่เมอที่อถซงเทบีที่ยงคอนพวก
เขคำกร็อธลิษฐคำนและรข้องเพลงสรรเสรลิญแดล่พระเจข้คำ อล่คำนเรอที่องรคำวเตร็มๆไดข้ในบททบีที่สลิบหกของหนคังสออกลิจกคำร

ไมล่มบีทคำงทบีที่จะทรคำบไดข้วล่คำเหลล่คำนคักอรรถคำธลิบคำยจะตบีควคำมสลิที่งทบีที่พระเยซถูตรคัสแกล่เปโตรในทบีที่นบีนี้อยล่คำงไรถข้คำพระ
วลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ทรงตคัดขข้อ 19 ออกไป! คคคำกลล่คำวทบีที่วล่คำ “ความตายอยข่างไร” ในภคำษคำกรบีกอล่คำนวล่คำ “ควคำมตคำย
แบบไหน” ขข้อ 18 พรรณนคำถซงควคำมตคำยทบีที่เปโตรจะตคำย และเหลล่คำผถูข้รถูข้พระคคัมภบีรร์กร็เหร็นพข้องตรงกคันวล่คำมคัน
พรรณนคำถซงควคำมตคำยโดยกคำรถถูกตรซงกคำงเขน

ผมขอบคกุณพระเจข้คำเหลออเกลินสคคำหรคับขข้อ 19 เพรคำะวล่คำมคันสอนอยล่คำงชคัดเจนและอยล่คำงไมล่ผลิดเพบีนี้ยนวล่คำผถูข้เชอที่อ
สคำมคำรถถวายเกทยรตริพระเจด้าไดข้ในควคำมตคำยเชล่นเดบียวกคับในชบีวลิต วคันนบีนี้พระเจข้คำกคคำลคังเรบียกเรคำใหข้มทชทวริตอยซูข่เพอที่อ
พระองคร์ พระองคร์ทรงอยคำกใหข้รล่คำงกคำยของเรคำเปป็นเครอที่องบถูชคำทบีที่มบีชบีวลิต (รม. 12:1)-แตล่ถข้คำวคันนคันี้นมคำถซงเมอที่อเรคำตข้อง
ประทคับตรคำคคคำพยคำนของเรคำดข้วยโลหลิตของเรคำ เรคำกร็สคำมคำรถถวคำยเกบียรตลิพระเจข้คำในควคำมตคำยไดข้อยล่คำงแนล่นอน

เหลล่คำนคักประวคัตลิศคำสตรร์ครลิสตจคักรบอกเรคำวล่คำผถูข้ทบีที่ตคำยแบบมรณะสคักขบีในสมคัยของ “มคำรบียร์ผถูข้กระหคำย
เลออด” และผถูข้ปกครองทบีที่โหดเหบีนี้ยมคนออที่นๆ ไดข้ถวคำยเกบียรตลิพระเจข้คำโดยควคำมตคำยมคำกกวล่คำโดยชบีวลิต เมอที่อวลิสกุทธลิชน



คนหนซที่งของพระเจข้คำเดลินไปทบีที่เสคำประหคำรพรข้อมกคับเชลิดหนข้คำอยล่คำงภคำคภถูมลิใจเปป็นพยคำนถซงสคันตลิสกุขและควคำมชอที่นชม
ยลินดบีในใจของตนและสลินี้นชบีพพรข้อมกคับรอยยลินี้มบนใบหนข้คำของเขคำ เขคำกร็ใหข้คคคำพยคำนทบีที่พวกคนทบีที่ปฏลิเสธพระเจข้คำ 
พวกคนไมล่ยอมรคับกคำรมบีอยถูล่จรลิงของพระเจข้คำ และพวกฆคำตกรจะไมล่มบีวคันลอม

เมอที่อพระเยซถูตรคัสแกล่เปโตรวล่คำ “จงตามเรามาเถริด” ผมเชอที่อวล่คำพระองคร์ไมล่ไดข้หมคำยควคำมแคล่ใหข้เปโตรตลิด
ตคำมพระองคร์ในขณะนทนี้น แตล่ยคังหมคำยควคำมวล่คำเขคำจะตข้องตลิดตคำมพระองคร์ไปตลอดชบีวลิต กคำรประชกุมมอนี้อเชข้คำนคันี้นสลินี้น
สกุดลงและพระเยซถูทรงบคัญชคำเปโตรใหข้ทลินี้งเรออเหลล่คำนคันี้นและแหอวนเหลล่คำนคันี้นและมคำดข้วยกคันกคับพระองคร์ ใหข้ตลิดตคำม
พระองคร์ไมล่ใชล่แคล่วคันนคันี้น แตล่ตลอดชบีวลิตและกคำรรคับใชข้ของอคัครทถูตผถูข้นคันี้น ตคันี้งแตล่วคันนคันี้นเปป็นตข้นไป

พระเยซถูยคังทรงเปป็นเหมออนเดลิมวคันนบีนี้ พระองคร์ตรคัสแกล่เรคำทกุกคนวล่คำ “จงมคำหคำเรคำ...จงเรบียนรถูข้จคำกเรคำ...จง
ตคำมเรคำมคำ”: “บรรดคำผถูข้ทคคำงคำนเหนร็ดเหนอที่อยและแบกภคำระหนคักจงมคำหคำเรคำ และเรคำจะใหข้ทล่คำนทคันี้งหลคำยหคำย
เหนอที่อยเปป็นสกุข จงเอคำแอกของเรคำแบกไวข้ แลข้วเรบียนจคำกเรคำ เพรคำะวล่คำเรคำมบีใจอล่อนสกุภคำพและถล่อมลง และทล่คำนทคันี้ง
หลคำยจะพบทบีที่สงบสกุขในใจของตน ดข้วยวล่คำแอกของเรคำกร็แบกงล่คำย และภคำระของเรคำกร็เบคำ” (มธ. 11:28-30)

ขข้อ 20 และ 21: “เปโตรเหลทยวหลทงเหก็นสาวกคนททที่พระเยซซูทรงรทกตามมา คพอสาวกททที่เอนตทวลงททที่พระ
ทรวงของพระองคห์เมพที่อรทบประทานอาหารเยก็นอยซูข่นทนี้น และทซูลถามวข่า “พระองคห์เจด้าขด้า ผซูด้ททที่จะทรยศพระองคห์คพอ
ใคร” เมพที่อเปโตรเหก็นสาวกคนนทนี้นจขงทซูลถามพระเยซซูวข่า “พระองคห์เจด้าขด้า คนนทนี้จะเปป็นอยข่างไร”

ธรรมชคำตลิของเปโตรถถูกขคับใหข้เดล่นชคัดโดยลคักษณะเฉพคำะตคัวสคำมประกคำร: ประกคำรแรก เขคำเปป็นคน
หตุนหทนพลทนแลข่น-ผมสงสคัยวล่คำเหลล่คำเพอที่อนสคำวกของเขคำเคยรถูข้ไหมวล่คำจะคคำดหวคังอะไรจคำกเขคำไดข้ตล่อไป ประกคำรทบีที่
สอง เขคำเปป็นคนทบีที่ชอบซทกถาม ประกคำรทบีที่สคำม เขคำเปป็นคนทบีที่เจด้าอารมณห์-เขคำอคำจมบีควคำมสกุขสกุดๆชคัที่วขณะหนซที่ง และ
เศรข้คำสกุดๆในอบีกชคัที่วขณะตล่อมคำ

มอนี้อเชข้คำรลิมทะเลนคันี้นสลินี้นสกุดลงแลข้ว แตล่พวกสคำวกเหลล่คำนคันี้นยคังอยถูล่เปป็นเพอที่อนพระเยซถูตล่อไป มคันเปป็นเรอที่องแสน
วลิเศษทบีที่ไดข้อยถูล่ตล่อพระพคักตรร์พระองคร์ ทบีที่ไดข้แนล่ใจวล่คำพระองคร์ทรงเปป็นขซนี้นแลข้ว เปโตรไดข้รคับคคคำบคัญชคำของตนแลข้ว-“จง
เลบีนี้ยงลถูกแกะทคันี้งหลคำยของเรคำ...จงเลบีนี้ยงแกะของเรคำ...จงตคำมเรคำมคำเถลิด” ทคันใดนคันี้นเปโตรกร็มองไปทบีที่ยอหร์น 
(“สคำวกทบีที่พระเยซถูทรงรคัก”) และถคำมวล่คำ “พระองคห์เจด้าขด้า คนนอีนั้จะเปป็นอยข่างไร?” กลล่คำวอบีกนคัยหนซที่งกร็คออ 
“พระองคร์เจข้คำขข้คำ พระองคร์ทรงสคัที่งขข้คำพระองคร์แลข้วเกบีที่ยวกคับสลิที่งทบีที่ขด้าพระองคห์จะตข้องทคคำ จนถซงลคักษณะกคำรเสบียชบีวลิต
ของขข้คำพระองคร์ คราวนทนี้แลด้วยอหห์นลข่ะ? จะเกลิดอะไรขซนี้นกคับเขา? หนข้คำทบีที่ตล่คำงๆของเขาจะเปป็นเชล่นไร?”

หนซที่งในจกุดอล่อนทบีที่ใหญล่โตทบีที่สกุดของเปโตรคออ กคำรมองไปทบีที่คนออที่น คลิดเกบีที่ยวกคับคนออที่น และพยคำยคำมทบีที่จะ
เอคำใจคนออที่น เขคำสนใจเกบีที่ยวกคับยอหร์นและสลิที่งทบีที่ยอหร์นจะตข้องกระทคคำมคำกกวล่คำทบีที่เขคำสนใจหนข้คำทบีที่ๆตคัวเขคำเองเพลิที่งไดข้
รคับมคำ คคคำตคคำหนลิขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำนคันี้นนกุล่มนวล แตล่มคันกร็เปป็นคคคำตคคำหนลิอยถูล่ดบีขณะทบีที่พระองคร์ทรงตอบคคคำถคำมของ
เปโตร

ขข้อ 22: “พระเยซซูตรทสกทบเขาวข่า “ถด้าเราอยากจะใหด้เขาอยซูข่จนเรามานทนี้น จะเปป็นเรพที่องอะไรของทข่านเลข่า 
ทข่านจงตามเรามาเถริด”

กลล่คำวอบีกนคัยหนซที่งกร็คออ “เปโตรเออ๋ย ถข้คำเรคำเปป็นองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำของทล่คำนและถข้คำทล่คำนจะตข้องทคคำตคำม
ควคำมประสงคร์ของเรคำโดยกคำรเลบีนี้ยงลถูกแกะของเรคำและแกะของเรคำ ถข้คำทล่คำนอยคำกจะเปป็นผถูข้เลบีนี้ยงรองของเรคำ ทข่าน



กก็ตด้องใหด้สายตาของทข่านจดจข่ออยซูข่ททที่เรา-ไมล่ใชล่ทบีที่ยอหร์นหรออทบีที่คนออที่นๆ สลิที่งทบีที่เกลิดขซนี้นกคับยอหร์นไมล่ใชล่กงกคำรอะไรของ
ทล่คำน”

ขข้อ 20 บอกเรคำวล่คำเปโตรเหลทยวหลทงและเหร็นยอหร์นตคำมมคำ ถข้คำเปโตรใหข้สคำยตคำของตนมองตรงไปขข้คำง
หนข้คำตล่อไปแทนทบีที่จะเหลบียวกลคับไปดถูขข้คำงหลคังเขคำ เขคำกร็คงไมล่คลิดทบีที่จะถคำมคคคำถคำมนคันี้นทบีที่นคคำคคคำตคคำหนลิมคำใหข้จคำกพระ
เยซถู พระองคร์เพลิที่งบคัญชคำเปโตรวล่คำ “จงตามเรามาเถริด” และถข้คำเปโตรมองตรงไปขข้คำงหนข้คำตล่อไป โดยตลิดตคำมพระ
เยซถู เขคำกร็คงไมล่มบีโอกคำสทบีที่จะอยคำกรถูข้อยคำกเหร็นเกบีที่ยวกคับยอหห์น 

วลิสกุทธลิชนของพระเจข้คำไมล่ควรหคันกลคับไปมอง หคำกเรคำอยถูล่ในทบีที่ๆพระเจข้คำทรงอยคำกใหข้เรคำอยถูล่ หคำกเรคำกคคำลคัง
ทคคำสลิที่งทบีที่พระองคร์ทรงเรบียกเรคำใหข้กระทคคำ เชล่นนคันี้นแลข้วคคคำบคัญชคำของเรคำกร็คออ จงทคคำมคันใหข้ดบี และถข้คำเรคำทคคำเตร็มทบีที่เพอที่อ
พคันธกลิจทบีที่พระเจข้คำไดข้ประทคำนใหข้แกล่เรคำ เรคำกร็จะไดข้รคับบคคำเหนร็จครบถข้วนเมอที่อสลินี้นสกุดกคำรเดลินทคำงของชบีวลิต-และไมล่มบี
เวลคำทบีที่จะอยคำกรถูข้อยคำกเหร็นหรออวลิพคำกษร์วลิจคำรณร์เกบีที่ยวกคับสลิที่งทบีที่คนออที่นกคคำลคังทคคำอยถูล่! พระเจข้คำทรงกระทคคำกลิจกคับบตุคคล
เปป็นรายตทว พระองคร์ทรงเรทยกเรคำแตล่ละคน และผถูข้เชอที่อแตล่ละคนมบีงคำนรคับใชข้ของตคัวเอง ผถูข้เชอที่อแตล่ละคนเปป็นคนตข้น
เรออนของพระเจข้คำ และถข้คำเรคำทคคำสลิที่งทบีที่พระองคร์ทรงสทที่งเรคำใหข้กระทคคำ เรคำกร็จะยกุล่งเสบียจนเรคำไมล่มบีเวลคำทบีที่จะถคำมคคคำถคำม
ตล่คำงๆเกบีที่ยวกคับงคำนรคับใชข้หรออหนข้คำทบีที่คนตข้นเรออนของเพอที่อนครลิสเตบียนทคันี้งหลคำยของเรคำ

ในบทสกุดทข้คำยของคคคำพยคำกรณร์ทบีที่พระเจข้คำประทคำนใหข้แกล่ดคำเนบียล เรคำอล่คำนวล่คำ “ขข้คำพเจข้คำไดข้ยลินแตล่ไมล่เขข้คำใจ 
แลข้วขข้คำพเจข้คำจซงพถูดวล่คำ “โอ นายเจด้าขด้า สริที่งเหลข่านทนี้จะลงเอยอยข่างไร” พระองคร์ตรคัสวล่คำ “ดาเนทยลเออ๋ย ไปเถอะ 
เพราะวข่าถด้อยคทาเหลข่านทนี้นกก็ถซูกปปิดไวด้แลด้วและถซูกประททบตราไวด้จนถขงวาระสตุดทด้าย...แตข่เจด้าจงไปจนวาระททที่สตุดเถริด 
และเจด้าจะไดด้หยตุดพทกสงบ และจะยพนขขนี้นในสข่วนททที่กทาหนดใหด้เจด้า เมพที่อสรินี้นสตุดวทนททนี้งหลายนทนี้น” (ดนล. 12:8,9,13) 
ดคำเนบียลไมล่เขข้คำใจทกุกอยล่คำงทบีที่เขคำไดข้เขบียน แตล่พระเจข้คำทรงรคับประกคันเขคำวล่คำเมอที่อถซงเวลคำครบกคคำหนดถข้อยคคคำเหลล่คำนคันี้น
จะถซูกเขด้าใจ และดคำเนบียลไมล่จคคำเปป็นตข้องเปป็นทกุกขร์รข้อนเกบีที่ยวกคับมคันเลย ถข้คำเรคำในฐคำนะผถูข้เชอที่อมองไปยคังองคร์พระผถูข้
เปป็นเจข้คำ เชอที่อฟฝังพระองคร์ เดลินตคำมรอยพระบคำทของพระองคร์ และแสวงหคำพระประสงคร์ของพระองคร์สคคำหรคับชบีวลิต
ของเรคำเอง เรคำกร็จะมบีควคำมสกุขและไดข้รคับพระพรจคำกองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำ-และเรคำกร็จะไมล่วข้คำวกุล่นใจเกบีที่ยวกคับคนออที่นๆ

พระเยซถูทรงทราบวล่คำจะเกลิดอะไรขซนี้นกคับยอหร์น พระองคร์ทรงรถูข้วล่คำยอหร์นจะถถูกเนรเทศไปยคังเกคำะปฝัทมอส
เพรคำะคคคำพยคำนของเขคำ และเขคำจะอยถูล่ตคัวคนเดบียวในกคำรถถูกเนรเทศเปป็นเวลคำหลคำยวคัน แตล่กคำรเปปิดเผยเรอที่องนบีนี้แกล่
เปโตรจะเปป็นประโยชนร์อะไรเลล่คำ? มคันจะมบีแตล่ทคคำใหข้เขคำเศรข้คำใจ และพระเยซถูทรงรถูข้วล่คำเปโตรจะมบีควคำมผลิดหวคังและ
กคำรขล่มเหง กคำรทดสอบและควคำมทกุกขร์ลคคำบคำกทคันี้งหลคำยมคำกพออยถูล่แลข้ว โดยทบีที่ไมล่ตข้องพยคำยคำมแบกภคำระของ
ยอหห์นดข้วย มคันสล่งผลดบีตล่อเปโตรทบีที่เขคำไมล่รถูข้วล่คำจะเกลิดอะไรขซนี้นกคับยอหร์น

คกุณเคยหยกุดเพอที่อทบีที่จะขอบพระคกุณพระเจข้คำบข้คำงไหมทบีที่พระองคร์ไมล่ใหข้เรคำรถูข้วล่คำพรกุล่งนบีนี้จะเกลิดอะไรขซนี้น? ถข้คำ
พระองคร์จะทรงเปปิดเผยวคันพรกุล่งนบีนี้ของเรคำ เรคำกร็คงไมล่มบีสคักชคัที่วขณะแหล่งควคำมพซงพอใจและสคันตลิสกุขอคันสมบถูรณร์เลย! 
พระเจข้คำทรงทรคำบวคันพรกุล่งนบีนี้ของเรคำแตล่ละวคันจนถซงวคันนคันี้นทบีที่พระองคร์ทรงเรบียกเรคำกลคับบข้คำน แตล่ผมดบีใจทบีที่เรคำมทชทวริต
ดทารงอยซูข่โดยควคำมเชอที่อ ดทาเนรินโดยควคำมเชอที่อ และทกุกลมหคำยใจเรคำถถูกพลิทคักษร์รคักษคำไวข้ในควคำมรคักของพระองคร์



ขข้อ 23: “เหตตุฉะนทนี้นคทาททที่วข่า สาวกคนนทนี้นจะไมข่ตาย จขงลพอไปทข่ามกลางพวกพทที่นด้อง แตข่พระเยซซูมริไดด้ตรทส
แกข่เขาวข่า “สาวกคนนทนี้นจะไมข่ตาย” แตข่ตรทสวข่า “ถด้าเราอยากจะใหด้เขาอยซูข่จนเรามานทนี้น จะเปป็นเรพที่องอะไรของทข่าน
เลข่า”

เพรคำะสลิที่งทบีที่พระเยซถูตรคัสแกล่เปโตรในทบีที่นบีนี้ ประเพณบีแรกในครลิสตจคักรจซงไดข้ถออกคคำเนลิดขซนี้น มคันกลคำยเปป็นคคคำ
กลล่คำวทคัที่วไปในสมคัยนคันี้นทล่คำมกลคำงผถูข้เชอที่อทคันี้งหลคำยวล่คำยอหร์นจะไมล่มบีวคันตคำย เขคำจะมบีชบีวลิตอยถูล่จนกระทคัที่งพระเยซถูเสดร็จ
มคำยคังแผล่นดลินโลกเปป็นครคันี้งทบีที่สอง บคำงคนนล่คำจะเชอที่อวล่คำยอหร์นจะถถูกรคับขซนี้นไปเหมออนอยล่คำงเอโนคและเอลบียคำหร์ และ
คนออที่นๆกร็คลิดวล่คำเขคำจะมบีชบีวลิตอยถูล่จนกระทคัที่งพระเยซถูเสดร็จกลคับมคำจรลิงๆเพอที่อสถคำปนคำอคำณคำจคักรนคันี้น แตล่ยอหร์นกลล่คำว
ชคัดเจนมคำกๆวล่คำพระเยซถูไมล่ไดข้ทรงหมคำยควคำมแบบนคันี้นเลย พระองคร์ไมล่ไดข้ตรคัสวล่คำยอหร์นจะมบีชบีวลิตอยถูล่จนกระทคัที่ง
พระองคร์เสดร็จกลคับมคำ และพระองคร์ไมล่ไดข้ตรคัสวล่คำยอหร์นจะไมล่ตคำยดข้วย พระองคร์ตรคัสวล่คำ “ถทาเรคำอยคำกจะใหข้เขคำอยถูล่
จนเรคำมคำนคันี้น...”

เรคำเหร็นในทบีที่นบีนี้วล่คำประเพณบีสคำมคำรถเรลิที่มตข้นไดข้อยล่คำงงล่คำยดคำยเพบียงไร วล่คำควคำมจรลิงสคำมคำรถถถูกบลิดเบออนและ
ถถูกเขข้คำใจผลิดไดข้อยล่คำงงล่คำยดคำยขนคำดไหน เรคำไมล่จคคำเปป็นตข้องเพลิที่มกคำรสคันนลิษฐคำนใดๆเขข้คำกคับพระวจนะของพระเจข้คำ 
เรคำจคคำเปป็นตข้องอล่คำนมคันแบบคคคำตล่อคคคำ บรรทคัดตล่อบรรทคัด และใหข้พระวจนะกลล่คำวสลิที่งทบีที่มคันกลล่คำวโดยไมล่ตข้องเพลิที่มสลิที่งทบีที่
เรคำคลิดหรออสคันนลิษฐคำนเขข้คำไป พระวจนะของพระเจข้คำคออตคคำรคำเรบียนของเรคำ มคันคออควคำมจรลิง และเรคำไมล่กลข้คำหคันเห
ไปจคำกมคัน

เมอที่อเอคำคคคำเลร็กๆนคันี้นออกไป-“ถทา”-กร็คงจะทคคำใหข้คคคำตรคัสขององคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำอล่คำนวล่คำ “เราอยากจะใหข้
เขคำอยถูล่จนเรคำมคำ” ดคังนคันี้นเรคำจซงเหร็นวล่คำโดยกคำรเอคำคคคำๆหนซที่งออกไปหรออเตลิมคคคำๆหนซที่งเขข้คำไป ขข่าวสารแหล่งพระ
วจนะกร็อคำจถถูกบลิดเบออนและทคคำใหข้เสบียหคำยไดข้ สคำวกคนออที่นๆทบีที่เหลออไดข้ยลินสลิที่งทบีที่พระเยซถูตรคัสแกล่เปโตร และเหร็นไดข้
ชคัดวล่คำคนหนซที่งในพวกเขคำ ในกคำรเอคำควคำมนบีนี้ไปบอกตล่อ กร็เลล่คำซนี้คคำอยข่างไมข่ถซูกตด้องหรออคนเหลล่คำนคันี้นทบีที่ไดด้ยรินเรอที่องรคำว
นคันี้นกร็นคคำไปบอกตล่ออยล่คำงไมล่ถถูกตข้อง และคคคำกลล่คำวนคันี้นกร็กลคำยเปป็นเรอที่องทบีที่เชอที่อกคันโดยทคัที่วไปในแถบชนบทนคันี้นวล่คำ
ยอหห์นจะไมข่ตาย

ขข้อ 24: “สาวกคนนทนี้แหละ ททที่เปป็นพยานถขงเหตตุการณห์เหลข่านทนี้และเปป็นผซูด้ททที่เขทยนสริที่งเหลข่านทนี้ไวด้ และเรา
ทราบวข่าคทาพยานของเขาเปป็นความจรริง”

โดยสอดคลข้องกคับควคำมถล่อมใจอคันเปป็นธรรมเนบียมปกตลิของเขคำ ยอหร์นไมล่เอล่ยชอที่อของตนแตล่เรบียกตคัวเองวล่คำ
เปป็น “สาวกคนนทนี้แหละ ททที่เปป็นพยานถขงเหตตุการณห์เหลข่านทนี้” เขคำเขบียนตคำมทบีที่พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ประทคำนถข้อยคคคำ
แกล่เขคำ และเขคำเปป็นพยคำนรคับรองในทบีที่นบีนี้วล่คำเขคำบอกควคำมจรลิงตคำมทบีที่พระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ทรงดลใจเขคำใหข้เขบียน 
เขคำประกคำศวล่คำคคคำพยคำนของหนคังสออนบีนี้เปป็นทบีที่เชอที่อถออไดข้เพรคำะวล่คำทกุกคคคำในมคันเปป็นควคำมจรลิง

ขข้อ 25: “มทอทกหลายสริที่งททที่พระเยซซูไดด้ทรงกระททา ถด้าจะเขทยนไวด้ใหด้หมดทตุกสริที่ง ขด้าพเจด้าคาดวข่า แมด้หมดททนี้ง
โลกกก็นข่าจะไมข่พอไวด้หนทงสพอททที่จะเขทยนนทนี้น เอเมน”

ผมเชอที่อสลิที่งทบีที่พระคคคำขข้อนบีนี้ประกคำศตามตทวอทกษร ไมล่มบีผถูข้ใดจะทรคำบไดข้ในชบีวลิตนบีนี้วล่คำพระเยซถูไดข้ทรงกระทคคำ
กคำรอคัศจรรยร์กบีที่อยล่คำง พระองคร์ไดข้ทรงกระทคคำกบีที่สลิที่ง และพระองคร์ไดข้ตรคัสกบีที่คคคำทบีที่ไมล่ไดข้ถถูกบคันทซกไวข้ในหนคังสออใดๆเลย-



และถข้คำสลิที่งเหลล่คำนคันี้นทคันี้งหมดถซูกเขทยนไวด้ เรอที่องรคำวเหลล่คำนคันี้นกร็คงตข้องใชข้หนคังสออหลคำยเลล่มจนทคันี้งโลกคงไมล่สคำมคำรถจกุ
หนคังสออเหลล่คำนคันี้นไดข้!

ยกตคัวอยล่คำงเชล่น ในขล่คำวประเสรลิฐของมคัทธลิวเรคำอล่คำนวล่คำ: “พระเยซถูไดข้เสดร็จไปทคัที่วแควข้นกคำลลิลบี ทรงสคัที่งสอน
ในธรรมศคำลคำของเขคำ ทรงประกคำศขล่คำวประเสรลิฐแหล่งอคำณคำจคักรนคันี้น และทรงรคักษคำโรคภคัยไขข้เจร็บทกุกอยล่คำงของ
ชคำวเมอองใหข้หคำย กลิตตลิศคัพทร์ของพระองคร์กร็เลอที่องลออไปทคัที่วประเทศซบีเรบีย เขคำจซงพคำบรรดคำคนปฝ่วยเปป็นโรคตล่คำงๆ คน
ทบีที่ทนทกุกขร์เวทนคำ คนผบีเขข้คำสลิง คนบข้คำ และคนเปป็นอคัมพคำตมคำหคำพระองคร์ พระองคร์กร็ทรงรคักษคำเขคำใหข้หคำย และมบี
คนหมถูล่ใหญล่มคำจคำกแควข้นกคำลลิลบี และแควข้นทศบกุรบี และกรกุงเยรถูซคำเลร็ม และแควข้นยถูเดบีย และแมล่นนี้คคำจอรร์แดนฟคำก
ขข้คำงโนข้น ตลิดตคำมพระองคร์ไป” (มธ. 4:23-25)

ในพระคคคำตอนสคันี้นๆนบีนี้ตอนเดบียว จงสคังเกตกคำรอคัศจรรยร์เหลล่คำนคันี้น กคำรรคักษคำโรคเหลล่คำนคันี้น คคคำเทศนคำเหลล่คำ
นคันี้นทบีที่ถถูกเทศนคำ ซซที่งไมล่ถถูกบคันทซกไวข้นอกจคำกในคคคำกลล่คำวอคันเรบียบงล่คำยทบีที่วล่คำพระเยซถูไดข้ทรงกระทคคำสลิที่งเหลล่คำนบีนี้

เมอที่อยอหร์นผถูข้ใหข้รคับบคัพตลิศมคำสล่งพวกศลิษยร์ไปถคำมพระเยซถูวล่คำ “ทล่คำนเปป็นผถูข้ทบีที่จะมคำนคันี้นหรออ หรออเรคำจะตข้อง
คอยหคำผถูข้ออที่น” ฝฝ่คำยพระเยซถูตรคัสตอบพวกเขคำวล่คำ “จงไปแจข้งแกล่ยอหร์นอบีกครคันี้งถซงสลิที่งทบีที่ทล่คำนไดข้ยลินและไดข้เหร็น คออวล่คำ
คนตคำบอดกร็หคำยบอด คนงล่อยเดลินไดข้ คนโรคเรอนี้อนหคำยสะอคำด คนหถูหนวกไดข้ยลินไดข้ คนตคำยแลข้วเปป็นขซนี้นมคำ และ
ขล่คำวประเสรลิฐกร็ประกคำศแกล่คนอนคำถคำ” (มธ. 11:2-5) อบีกครคันี้งทบีที่ไมล่มบีรคำยละเอบียดถถูกใหข้ไวข้-แคล่คคคำกลล่คำวงล่คำยๆทบีที่เปป็น
ขข้อเทร็จจรลิงเกบีที่ยวกคับกลิจกรรมมคำกมคำยทบีที่เกลิดขซนี้นตคำมมคำไมล่วล่คำพระเยซถูเสดร็จไปทบีที่ใดกร็ตคำม

หคำกเรคำมบีรคำยงคำนแบบละเอบียดเกบีที่ยวกคับกคำรอคัศจรรยร์ทกุกอยล่คำงทบีที่พระเยซถูทรงกระทคคำ โลกนบีนี้กร็คงเตร็มลข้นไป
ดข้วยหนคังสออมคำกมคำย แตล่ขอบคกุณพระเจข้คำสคคำหรคับขล่คำวประเสรลิฐของยอหร์น ขล่คำวประเสรลิฐทบีที่บอกเรคำวล่คำพระเจข้คำทรง
รคักเรคำและไดข้ประทคำนพระเยซถูใหข้มคำสลินี้นพระชนมร์แทนเรคำ ขอบคกุณพระเจข้คำสคคำหรคับขล่คำวประเสรลิฐเลล่มนบีนี้ทบีที่บอกเรคำ
ใหข้ฟปังพระวจนะของพระองคร์ เชพที่อพระวจนะของพระองคร์ และควคำมรอดกร็เปป็นของเรคำ ใน “ขล่คำวประเสรลิฐควคำม
รอด” นบีนี้ เรคำเรบียนรถูข้วล่คำพระเยซถูทรงเปป็นนนี้คคำแหล่งชบีวลิต ขนมปฝังแหล่งชบีวลิต ควคำมสวล่คำงของโลก ทคำงนคันี้น ควคำมจรลิงนคันี้น 
และชบีวลิตนคันี้น!

นบีที่ไมล่ไดข้หมคำยควคำมวล่คำสลิที่งเหลล่คำนคันี้นทบีที่ไมล่ถถูกบคันทซกไวข้ทบีที่พระเยซถูไดข้ทรงกระทคคำนคันี้นเปป็นสลิที่งไมล่สคคำคคัญ พระองคร์
ไมล่เคยตรคัสถข้อยคคคำใดทบีที่เปลล่คำประโยชนร์ พระองคร์ไมล่เคยทคคำสลิที่งใดทบีที่ไมล่สคคำคคัญหรออเปป็นเรอที่องเลร็กนข้อย แตล่คนเหลล่คำนคันี้นทบีที่
ไมล่เชอที่อสลิที่งตล่คำงๆทบีที่ถถูกเขบียนไวข้ในขล่คำวประเสรลิฐทคันี้งสบีที่เลล่มนบีนี้-มคัทธลิว มคำระโก ลถูกคำ และยอหร์น-กร็คงไมล่เชอที่อหคำกพวกเขคำมบี
โลกทบีที่เตร็มไปดข้วยหนคังสออมคำกมคำยเกบีที่ยวกคับพระเยซถูและงคำนรคับใชข้และภคำรกลิจของพระองคร์บนแผล่นดลินโลกนบีนี้!

เมอที่อเศรษฐบีคนนคันี้นเงยหนข้คำขซนี้นในนรกและอข้อนวอนอคับรคำฮคัมใหข้สล่งลคำซคำรคัสไปเตออนพบีที่นข้องหข้คำคนของเขคำไมล่
ใหข้มคำยคังสถคำนทบีที่อคันเลวรข้คำยนคันี้น อคับรคำฮคัมกร็ตอบกลคับวล่คำ “‘เขคำมบีโมเสสและพวกศคำสดคำพยคำกรณร์นคันี้นแลข้ว ใหข้เขคำฟฝัง
คนเหลล่คำนคันี้นเถลิด’ เศรษฐบีนคันี้นจซงวล่คำ ‘มลิไดข้ อคับรคำฮคัมบลิดคำเจข้คำขข้คำ แตล่ถข้คำคนหนซที่งจคำกหมถูล่คนตคำยไปหคำเขคำ เขคำจะกลคับ
ใจเสบียใหมล่’ แตล่อคับรคำฮคัมตอบเขคำวล่คำ ‘ถด้าเขาไมข่ฟปังโมเสสและพวกศาสดาพยากรณห์ แมทคนหนถึยิ่งจะเปป็นขถึนั้นมาจาก
ความตาย เขากก็จะยทงไมข่เชพที่อ’” (ลถูกคำ 16:27-31)

ผมขอบคกุณพระเจข้คำจรลิงๆสคคำหรคับขล่คำวประเสรลิฐของยอหร์น ผมไดข้เทศนคำคคคำเทศนคำจคำกขล่คำวประเสรลิฐเลล่ม
นบีนี้มคำกกวล่คำจคำกหนคังสออเลล่มออที่นใดในพระคคัมภบีรร์ทคันี้งเลล่ม ผมไดข้เหร็นผถูข้คนบคังเกลิดใหมล่เมอที่อถซงจกุดสถูงสกุดของคคคำเทศนคำ



ตล่คำงๆทบีที่ถถูกเทศนคำจคำกขล่คำวประเสรลิฐเลล่มนบีนี้มคำกกวล่คำจคำกหนคังสออเลล่มออที่นใดในพระคคัมภบีรร์ และผมจะใชข้ขล่คำวสคำรของ
มคันตล่อไปตรคำบใดทบีที่พระเจข้คำยคังทรงใหข้ผมอยถูล่บนแผล่นดลินโลกเพอที่อเทศนคำพระวจนะของพระองคร์! ทคันี้งหมดทบีที่เรคำตข้องรถูข้
เพอที่อทบีที่จะบคังเกลิดใหมล่และกลคำยเปป็นลถูกคนหนซที่งของพระเจข้คำถถูกพบในขล่คำวประเสรลิฐของยอหร์น

แทข้จรลิงแลข้ว “ทคำงของพระเจข้คำอคันยลิที่งใหญล่และลซกลคับซซที่งไมล่มบีใครปฏลิเสธไดข้กร็คออ พระเจข้คำทรงปรคำกฏใน
เนอนี้อหนคัง พระวลิญญคำณไดข้ทรงพลิสถูจนร์แลข้ว หมถูล่ทถูตสวรรคร์กร็เหร็น และมบีผถูข้ประกคำศพระองคร์แกล่ชนตล่คำงชคำตลิ มบีชคำวโลก
เชอที่อถออพระองคร์ และพระองคร์ทรงถถูกรคับขซนี้นไปในสงล่คำรคำศบี” (1 ทธ. 3:16) กคำรรคับสภคำพมนกุษยร์เปป็นสลิที่งจคคำเปป็นของ
พระเจข้คำถข้คำพระเจข้คำจะทรงเปป็นผถูข้ชอบธรรมและยคังทคคำใหข้คนอธรรมเปป็นคนชอบธรรมไดข้ พระองคร์ผถูข้ทบีที่ดคคำรงอยถูล่กล่อน
แลข้วและเปป็นผถูข้เดบียวทบีที่บคังเกลิดมคำจคำกพระบลิดคำตข้องใหข้นลิยคำมและปกปป้องลคักษณะเฉพคำะแหล่งกคำรรคับสภคำพมนกุษยร์ใน
ฐคำนะเปป็นกคำรกระทคคำทบีที่ชคัดเจนของพระเยโฮวคำหร์พระเจข้คำ และไมล่ใชล่กคำรกระทคคำของมนกุษยร์เลยแมข้แตล่นลิดเดบียว 
มนกุษยร์ไมล่มบีสล่วนเกบีที่ยวขข้องอะไรเลยกคับกคำรรคับสภคำพมนกุษยร์นคันี้น พระวจนะกลล่คำวชคัดเจนวล่คำผซูด้หญริงไมล่สคำมคำรถปฏลิสนธลิ
บกุคคลไดข้แมข้กระทคัที่งในโลกธรรมชคำตลิ: “เพรคำะวล่คำขณะนคันี้นเขคำ (เลวบี) ยทงอยซูข่ในเอวของบวิดาของเขา (อคับรคำฮคัม) 
ขณะทบีที่เมลคบีเซเดคไดข้พบกคับอคับรคำฮคัม” (ฮบ. 7:10)

มนกุษยร์ทบีที่บคำปหนคำไมล่สคำมคำรถใหข้กคคำเนลิดธรรมชคำตลิมนกุษยร์ทบีที่ไรข้บคำปไดข้ และสลิที่งซซที่งไดข้บคังเกลิดจคำกมคำรบียร์นคันี้นคออ
ธรรมชคำตลิมนกุษยร์ทบีที่ไรข้บคำป ธรรมชคำตลิทบีที่ถถูกสรข้คำงขซนี้นไดข้โดยและผล่คำนทคำงกคำรกระทคคำแบบแทรกแซงทบีที่แสนอคัศจรรยร์
ของพระเจข้คำผถูข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์เทล่คำนคันี้น และเมอที่อพระเยโฮวคำหร์พระเจข้คำ พระบลิดคำนลิรคันดรร์ ทรงปกคลกุมมคำรบียร์ในพระ
ภคำคของพระวลิญญคำณบรลิสกุทธลิธิ์ เธอกร็ตคันี้งครรภร์และคลอดบกุตรชคำยหคัวปปของเธอซซที่งมบีควคำมเปป็นมนกุษยร์ทบีที่พระเจข้คำเอง
ไดข้ทรงสรข้คำงขซนี้น

พระเจข้คำเพบียงผถูข้เดบียวสคำมคำรถจคัดหคำสลิที่งทบีที่พระเจข้คำทรงเรบียกรข้องเพอที่อทคคำกคำรลบมลทลินบคำป ถข้คำจะตข้อง
ทคคำกคำรลบมลทลิน ผถูข้หนซที่งทบีที่ไมข่มทบาปกร็ตข้องตคำย แตล่พระเจด้าทรงตายไมข่ไดด้ พระองคร์ทรงเปป็นอยถูล่มคำตคันี้งแตล่นลิรคันดรร์กคำล
จนถซงนลิรคันดรร์กคำล ดข้วยเหตกุนบีนี้ผถูข้นคันี้นทบีที่จะถถูกถวคำยเปป็นเครอที่องบถูชคำเพอที่อลบมลทลินบคำปจซงตข้องมบีสภคำพของมนตุษยห์ แตล่
เปป็นสภคำพของมนกุษยร์ทบีที่ไมข่มทบาป และพระเจข้คำผถูข้บรลิสกุทธลิธิ์และไรข้บคำปเพบียงผถูข้เดบียวทรงสคำมคำรถสรข้คำงสภคำพเชล่นนคันี้นไดข้ 
ดคังนคันี้นเพอที่อทบีที่ตคัวแทนผถูข้นบีนี้จะทนทกุกขร์ควคำมมรณคำ เพอที่อทคคำกคำรลบมลทลินบคำป และชลิมควคำมตคำยเพอที่อมนกุษยร์ทกุกคน 
พระเจข้คำจซงตข้องมคำรคับสภคำพมนกุษยร์

ในฐคำนะพระบกุตรของพระเจข้คำและพระเจข้คำพระบกุตรนลิรคันดรร์องคร์นคันี้น พระเยซถูทรงอยถูล่ในเรลิที่มแรกนคันี้นกคับ
พระบลิดคำมคำตลอดชคัที่วนลิรคันดรร์กคำล เพรคำะตคคำแหนล่งของพระบกุตรและหนข้คำทบีที่ของพระองคร์ในตรบีเอกคำนกุภคำพนคันี้น 
พระองคร์จซงทรงเปป็นผถูข้เดบียวของตรบีเอกคำนกุภคำพทบีที่สคำมคำรถรคับสภคำพเนอนี้อหนคังไดข้ ดข้วยเหตกุนบีนี้พระเยซถูจซงทรงเปป็น
พระเจข้คำทบีที่ทรงปรคำกฏในเนอนี้อหนคัง และในพระองคร์เรคำเหร็นพระวคำทะผถูข้รคับสภคำพมนกุษยร์ ในฐคำนะพระเจข้คำในเนอนี้อ
หนคัง พระเยซถูไดข้เสดร็จไปทบีที่กคำงเขนนคันี้น ทรงถวคำยควคำมเปป็นมนกุษยร์อคันสมบถูรณร์แบบของพระองคร์เปป็นเครอที่องบถูชคำ 
เครพที่องสทตวบซูชานลันั้นเพพที่อไถข่บาป ซขที่งถซูกถวายหนเดทยวพอ และมทผลตลอดไปเปป็นนริตยห์

สลิที่งใดเลล่คำทบีที่ทคคำใหข้พระเจข้คำทรงพอพระทคัย? มคันคออกคำรอคัศจรรยร์เหลล่คำนคันี้นทบีที่พระเยซถูทรงกระทคคำขณะทบีที่
พระองคร์ทรงอยถูล่บนโลกนบีนี้หรออ? พระเยซถูทรงประกคำศวล่คำ “เรคำทคคำตคำมชอบพระทคัย (พระบลิดคำ) เสมอ” (ยอหร์น 
8:29) นทที่หรพอคออสลิที่งทบีที่ทคคำใหข้พระเจข้คำพอพระทคัย? มคันคออควคำมทกุกขร์ทรมคำนอคันนล่คำกลคัวทบีที่พระเยซถูไดข้ทรงสถูข้ทนในสวน



เกทเสมนบีหรออตอนทบีที่เหงอที่อของพระองคร์กลคำยเปป็นเหมออนหยดเลออด? มคันคออควคำมทกุกขร์ทรมคำนอคันเลวรข้คำยของ
พระองคร์หรออเมอที่อพระองคร์ทรงรข้องออกมคำวล่คำ “พระเจข้คำของขข้คำพระองคร์! พระเจข้คำของขข้คำพระองคร์! ไฉนพระองคร์
ทรงทอดทลินี้งขข้คำพระองคร์เสบีย?” ไมล่ใชล่เลยครคับ มคันไมล่ใชล่สลิที่งเหลล่คำนบีนี้ทบีที่ตอบสนองควคำมบรลิสกุทธลิธิ์ ควคำมชอบธรรม และ
ควคำมสมบถูรณร์แบบของพระเจข้คำ มทนคพอคตุณคข่าอทนไมข่มทขทดจทากทดแหข่งความเปป็นบบุคคลทอียิ่ไรทขอีดจทากลัดของพระบตุตรททที่
บทงเกริดมาองคห์เดทยวนทนี้น! มทนคพอบบุคคลผผทนลันั้นททที่ไดด้ถวายเครพที่องสทตวบซูชานทนี้น มทนคพอพระเยซผ

และพระองคร์ผถูข้ไดข้ทคคำกคำรลบมลทลินบคำปแลข้วจะเสดร็จมคำอบีกทบีเพอที่อมคำรคับเรคำในเชข้คำอคันเปปปี่ยมสงล่คำรคำศบีนคันี้นแหล่ง
กคำรเปป็นขซนี้นจคำกตคำยครคันี้งแรกเมอที่อบรรดคำผถูข้ทบีที่ตคำยแลข้วในพระครลิสตร์จะถถูกทคคำใหข้เปป็นขซนี้นและวลิสกุทธลิชนทคันี้งหลคำยทบีที่มบี
ชบีวลิตอยถูล่จะถถูกรคับขซนี้นไปดข้วยกคันกคับคนเหลล่คำนคันี้นเพอที่อไปพบกคับองคร์พระผถูข้เปป็นเจข้คำในหมถูล่เมฆในฟป้คำอคำกคำศ พระองคร์
ทรงเปป็นบตุตรหทวปปนคันี้น: “และอบีกครคันี้งหนซที่งเมอที่อพระองคร์ทรงนคคำพระบกุตรหคัวปปองคร์ทบีที่ไดข้บคังเกลิดนคันี้นใหข้เสดร็จเขข้คำมคำใน
โลก พระองคร์กร็ตรคัสวล่คำ ‘ใหข้บรรดคำพวกทถูตสวรรคร์ทคันี้งสลินี้นของพระเจข้คำนมคัสกคำรทล่คำน’” (ฮบ. 1:6)

ขล่คำวประเสรลิฐอคันแสนสกุขนบีนี้ของยอหร์นบอกเรคำเกบีที่ยวกคับสลิที่งเหลล่คำนบีนี้ และกลล่คำวถซงพวกมคันอยล่คำงชคัดเจน พระ
ครลิสตร์ไดข้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพอที่อไถล่เรคำ พระองคร์ทรงพระชนมร์อยถูล่เพอที่อทคคำกคำรวลิงวอนเผอที่อเรคำ ชบีวลิตครลิสเตบียนหนซที่งเดทยว
เทล่คำนคันี้นไดข้เรลิที่มตข้นขซนี้นในเมอองเบธเลเฮมแหล่งแควข้นยถูเดบียและไดข้สลินี้นสกุดลงทบีที่กคำงเขนนคันี้น และชบีวลิตนคันี้นคออพระเยซถู ชบีวลิต
ครลิสเตบียนออที่นๆทกุกชบีวลิตเรลิที่มตข้นทบีที่กคำงเขนนคันี้น และวคันหนซที่งเรคำจะพบกคับพระเยซถูในหมถูล่เมฆในฟป้คำอคำกคำศและหลคังจคำก
ยกุคแหล่งควคำมทกุกขร์ลคคำบคำกนคันี้นเรคำจะกลคับมคำยคังแผล่นดลินโลกกคับพระองคร์เพอที่อทบีที่จะครอบครองเปป็นเวลคำหนซที่งพคันปปอคัน
เปปปี่ยมสงล่คำรคำศบี!

ทล่คำนผถูข้อล่คำนทบีที่รคัก คคุณบคังเกลิดใหมล่แลข้วหรออยคัง? คคุณไดข้รคับควคำมรอดอยล่คำงแทข้จรลิงโดยพระคกุณของพระเจข้คำ
ผล่คำนทคำงควคำมเชอที่อในพระรคำชกลิจทบีที่เสรร็จสลินี้นแลข้วของพระเยซถูหรออยคัง? ขณะทบีที่ผมจะปปิดทข้คำยอรรถคำธลิบคำยเลล่มนบีนี้ ผม
ขอกข้มศบีรษะและอธลิษฐคำนอยล่คำงถล่อมใจวล่คำถข้คำคกุณไมล่ใชล่ผถูข้เชอที่อ คกุณจะศซกษคำขล่คำวประเสรลิฐของยอหร์น อล่คำนมคันซนี้คคำแลข้ว
ซนี้คคำอบีก จนกวล่คำคกุณไดข้รคับควคำมรอด

“พระเยซถูไดข้ทรงกระทคคำหมคำยสคคำคคัญออที่นๆอบีกหลคำยประกคำรตล่อหนข้คำเหลล่คำสคำวกของพระองคร์ ซซที่งไมล่ไดข้จด
ไวข้ในหนคังสออมข้วนนบีนี้ แตล่กคำรทบีที่ไดข้จดเหตกุกคำรณร์เหลล่คำนบีนี้ไวข้กร็เพพที่อทข่านททนี้งหลายจะไดด้เชพที่อวล่คำ พระเยซถูทรงเปป็นพระ
ครลิสตร์พระบกุตรของพระเจข้คำ และเมอที่อมบีควคำมเชอที่อแลข้ว ทข่านกก็จะมทชทวริตโดยพระนามของพระองคห์” (บททบีที่ 20 ขข้อ 
30,31)


