
ขข่าวประเสรริฐเรรียบเรรียงโดยมมัทธริว
เลข่ม 2 (บททรีที่ 6-10)

โดย 

โอลลิเวอรร์ บบี กรบีน



คคานคา

เลล่มทบีที่สองของอรรถาธลิบายเกบีที่ยวกกับ ขข่าวประเสรริฐเรรียบเรรียงโดยมมัทธริว ครอบคลลุมบททบีที่ 6 ถถึง 10 ของ
กลิตตลิคลุณเลล่มนกันั้น คคาเทศนาบนภภูเขา ซถึที่งไดด้ถภูกเรลิที่มตด้นในบททบีที่ 5 (ถภูกรวมเขด้าไวด้ในเลล่ม 1 ของอรรถาธลิบายชลุดนบีนั้) ถภูก
สานตล่อในบททบีที่ 6 และปปิดทด้ายในบททบีที่ 7 คคาเทศนาขนาดยาวนบีนั้ไดด้ถภูกกลล่าวเพพที่อนคาเสนอลกักษณะเฉพาะตกัวของ
อาณาจกักรแหล่งสวรรคร์บนแผล่นดลินโลก งานรกับใชด้ปวงชนของพระเยซภูตล่อไปถภูกบกันทถึกไวด้ในบททบีที่ 8 และ 9 พรด้อม
กกับเรพที่องราวการอกัศจรรยร์มากมายถภูกรวมเขด้าไวด้ดด้วย ในบททบีที่ 10 เรามบีบกันทถึกเกบีที่ยวกกับคคาสกัที่งขององคร์พระผภูด้เปป็น
เจด้าของเราทบีที่มบีแกล่อกัครทภูตสลิบสองคนนกันั้นกล่อนทบีที่พระองคร์ทรงใชด้พวกเขาไปประกาศและรกักษาโรค นบีที่เปป็นบททบีที่
สคาคกัญมากๆ โดยมบีคคาเตพอนสตลิตล่างๆสคาหรกับสลิบสองคนนกันั้นเปป็นหลกักซถึที่งเปป็นผภูด้ทบีที่พระองคร์ตรกัสดด้วย และสคาหรกับยลุค
อาณาจกักรนกันั้น อยล่างไรกก็ตาม สล่วนหลกังของบทนบีนั้นคาเสนอหลกักการตล่างๆอกันเปป็นนลิรกันดรร์ซถึที่งเปป็นจรลิงเสมอ และ
ประยลุกตร์ใชด้ไดด้ในทลุกยลุคสมกัย

อกัครทภูตเปาโลบอกเราวล่า “พระคมัมภรีรร์ททุกตอนไดด้รกับการดลใจจากพระเจด้า และเปป็นประโยชนร์ในการ
สอน การตกักเตพอนวล่ากลล่าว การปรกับปรลุงแกด้ไขคนใหด้ดบี และการอบรมในเรพที่องความชอบธรรม” (2 ทธ. 3:16) 
เพราะเชพที่อเชล่นนบีนั้ เราจถึงนคาเสนอเลล่มทบีที่สองนบีนั้ โดยอธลิษฐานขอองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าทรงโปรดใหด้ความจรลิงตล่างๆทบีที่มบีอยภูล่
ในเลล่มนบีนั้เปป็นพรแกล่จลิตใจและชบีวลิตของผภูด้อล่านทกันั้งหลาย

-- ผผผู้แตข่ง



บททรีที่ 6
6:1 “จงระวกังใหด้ดบี ทล่านอยล่าทคาทานตล่อหนด้ามนลุษยร์เพพที่อจะใหด้เขาเหก็น มลิฉะนกันั้นทล่านจะไมล่ไดด้รกับบคาเหนก็จจากพระ
บลิดาของทล่านผภูด้ทรงสถลิตในสวรรคร์
6:2 เหตลุฉะนกันั้น เมพที่อทล่านทคาทาน อยล่าเปป่าแตรขด้างหนด้าทล่านเหมพอนคนหนด้าซพที่อใจคดกระทคาในธรรมศาลาและตาม
ถนน เพพที่อจะไดด้รกับการสรรเสรลิญจากมนลุษยร์ เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านวล่า เขาไดด้รกับบคาเหนก็จของเขาแลด้ว
6:3 ฝป่ายทล่านทกันั้งหลายเมพที่อทคาทาน อยล่าใหด้มพอซด้ายรภูด้การซถึที่งมพอขวากระทคานกันั้น
6:4 เพพที่อทานของทล่านจะเปป็นการลกับ และพระบลิดาของทล่านผภูด้ทอดพระเนตรเหก็นในทบีที่ลบีนั้ลกับ พระองคร์เองจะทรง
โปรดประทานบคาเหนก็จแกล่ทล่านอยล่างเปปิดเผย
6:5 เมพที่อทล่านทกันั้งหลายอธลิษฐาน อยล่าเปป็นเหมพอนคนหนด้าซพที่อใจคด เพราะเขาชอบยพนอธลิษฐานในธรรมศาลาและทบีที่
มลุมถนน เพพที่อจะใหด้คนทกันั้งปวงไดด้เหก็น เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านวล่า เขาไดด้รกับบคาเหนก็จของเขาแลด้ว
6:6 ฝป่ายทล่านเมพที่ออธลิษฐานจงเขด้าในหด้องชกันั้นใน และเมพที่อปปิดประตภูแลด้ว จงอธลิษฐานตล่อพระบลิดาของทล่านผภูด้ทรงสถลิต
ในทบีที่ลบีนั้ลกับ และพระบลิดาของทล่านผภูด้ทอดพระเนตรเหก็นในทบีที่ลบีนั้ลกับจะทรงโปรดประทานบคาเหนก็จแกล่ทล่านอยล่างเปปิด
เผย
6:7 แตล่เมพที่อทล่านอธลิษฐาน อยล่าใชด้คคาซนั้คาซากไรด้ประโยชนร์เหมพอนคนตล่างชาตลิ เพราะเขาคลิดวล่าพภูดมากหลายคคา พระ
จถึงจะทรงโปรดฟฟัง
6:8 เหตลุฉะนกันั้นทล่านอยล่าเปป็นเหมพอนเขาเลย เพราะวล่าสลิที่งไรซถึที่งทล่านตด้องการ พระบลิดาของทล่านทรงทราบกล่อนทบีที่
ทล่านทภูลขอแลด้ว
6:9 เหตลุฉะนกันั้น ทล่านทกันั้งหลายจงอธลิษฐานตามอยล่างนบีนั้วล่า ขด้าแตล่พระบลิดาของขด้าพระองคร์ทกันั้งหลาย ผภูด้ทรงสถลิตใน
สวรรคร์ ขอใหด้พระนามของพระองคร์เปป็นทบีที่เคารพสกักการะ
6:10 ขอใหด้อาณาจกักรของพระองคร์มาตกันั้งอยภูล่ ขอใหด้เปป็นไปตามพระทกัยของพระองคร์ ในสวรรคร์เปป็นอยล่างไร กก็ใหด้
เปป็นไปอยล่างนกันั้นในแผล่นดลินโลก
6:11 ขอทรงโปรดประทานอาหารประจคาวกันแกล่ขด้าพระองคร์ทกันั้งหลายในกาลวกันนบีนั้
6:12 และขอทรงโปรดยกหนบีนั้ของขด้าพระองคร์ เหมพอนขด้าพระองคร์ยกหนบีนั้ผภูด้ทบีที่เปป็นหนบีนั้ขด้าพระองคร์นกันั้น
6:13 และขออยล่านคาขด้าพระองคร์เขด้าไปในการทดลอง แตล่ขอทรงชล่วยขด้าพระองคร์ใหด้พด้นจากความชกัที่วรด้าย เหตลุวล่า
อาณาจกักรและฤทธลิธิ์เดชและสงล่าราศบีเปป็นของพระองคร์สพบๆไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน
6:14 เพราะวล่าถด้าทล่านยกการละเมลิดของเพพที่อนมนลุษยร์ พระบลิดาของทล่านผภูด้ทรงสถลิตในสวรรคร์จะทรงโปรดยกโทษ
ใหด้ทล่านดด้วย
6:15 แตล่ถด้าทล่านไมล่ยกการละเมลิดของเพพที่อนมนลุษยร์ พระบลิดาของทล่านจะไมล่ทรงโปรดยกการละเมลิดของทล่าน
เหมพอนกกัน
6:16 ยลิที่งกวล่านกันั้นเมพที่อทล่านถพออดอาหาร อยล่าทคาหนด้าเศรด้าหมองเหมพอนคนหนด้าซพที่อใจคด ดด้วยเขาแสรด้งทคาหนด้าใหด้
ผลิดปกตลิ เพพที่อจะใหด้คนเหก็นวล่าเขาถพออดอาหาร เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านวล่า เขาไดด้รกับบคาเหนก็จของเขาแลด้ว
6:17 ฝป่ายทล่านเมพที่อถพออดอาหาร จงชโลมทาศบีรษะและลด้างหนด้า



6:18 เพพที่อทล่านจะไมล่ปรากฏแกล่คนอพที่นวล่าถพออดอาหาร แตล่ใหด้ปรากฏแกล่พระบลิดาของทล่านผภูด้ทรงสถลิตในทบีที่ลบีนั้ลกับ 
และพระบลิดาของทล่านผภูด้ทอดพระเนตรเหก็นในทบีที่ลบีนั้ลกับ จะทรงโปรดประทานบคาเหนก็จแกล่ทล่านอยล่างเปปิดเผย
6:19 อยล่าสะสมทรกัพยร์สมบกัตลิไวด้สคาหรกับตกัวในโลก ทบีที่ตกัวมอดและสนลิมอาจทคาลายเสบียไดด้ และทบีที่ขโมยอาจขลุดชล่อง
ลกักเอาไปไดด้
6:20 แตล่จงสะสมทรกัพยร์สมบกัตลิไวด้สคาหรกับตกัวในสวรรคร์ ทบีที่ตกัวมอดและสนลิมทคาลายเสบียไมล่ไดด้ และทบีที่ไมล่มบีขโมยขลุดชล่อง
ลกักเอาไปไดด้
6:21 เพราะวล่าทรกัพยร์สมบกัตลิของทล่านอยภูล่ทบีที่ไหน ใจของทล่านกก็จะอยภูล่ทบีที่นกัที่นดด้วย
6:22 ตาเปป็นประทบีปของรล่างกาย เหตลุฉะนกันั้นถด้าตาของทล่านดบี ทกันั้งตกัวกก็จะเตก็มไปดด้วยความสวล่าง
6:23 แตล่ถด้าตาของทล่านชกัที่ว ทกันั้งตกัวของทล่านกก็จะเตก็มไปดด้วยความมพด เหตลุฉะนกันั้นถด้าความสวล่างซถึที่งอยภูล่ในตกัวทล่านมพด
ไป ความมพดนกันั้นจะหนาทถึบสกักเพบียงใด
6:24 ไมล่มบีผภูด้ใดปรนนลิบกัตลินายสองนายไดด้ เพราะเขาจะชกังนายขด้างหนถึที่งและจะรกักนายอบีกขด้างหนถึที่ง หรพอเขาจะ
นกับถพอนายฝป่ายหนถึที่งและจะดภูหมลิที่นนายอบีกฝป่ายหนถึที่ง ทล่านจะปรนนลิบกัตลิพระเจด้าและเงลินทองพรด้อมกกันไมล่ไดด้
6:25 เหตลุฉะนกันั้น เราบอกทล่านทกันั้งหลายวล่า อยล่ากระวนกระวายถถึงชบีวลิตของตนวล่า จะเอาอะไรกลิน หรพอจะเอาอะไร
ดพที่ม และอยล่ากระวนกระวายถถึงรล่างกายของตนวล่า จะเอาอะไรนลุล่งหล่ม ชบีวลิตสคาคกัญยลิที่งกวล่าอาหารมลิใชล่หรพอ และ
รล่างกายสคาคกัญยลิที่งกวล่าเครพที่องนลุล่งหล่มมลิใชล่หรพอ
6:26 จงดภูนกในอากาศ มกันมลิไดด้หวล่าน มลิไดด้เกบีที่ยว มลิไดด้สะสมไวด้ในยลุด้งฉาง แตล่พระบลิดาของทล่านทกันั้งหลายผภูด้ทรงสถลิต
ในสวรรคร์ทรงเลบีนั้ยงนกไวด้ ทล่านทกันั้งหลายมลิประเสรลิฐกวล่านกหรพอ
6:27 มบีใครในพวกทล่าน โดยความกระวนกระวาย อาจตล่อความสภูงใหด้ยาวออกไปอบีกสกักศอกหนถึที่งไดด้หรพอ
6:28 ทล่านกระวนกระวายถถึงเครพที่องนลุล่งหล่มทคาไม จงพลิจารณาดอกไมด้ทบีที่ทลุล่งนาวล่า มกันงอกงามเจรลิญขถึนั้นไดด้อยล่างไร 
มกันไมล่ทคางาน มกันไมล่ปฟัปั่นดด้าย
6:29 และเราบอกทล่านทกันั้งหลายวล่า ซาโลมอนเมพที่อบรลิบภูรณร์ดด้วยสงล่าราศบีของทล่าน กก็มลิไดด้ทรงเครพที่องงามเทล่าดอกไมด้
นบีนั้ดอกหนถึที่ง
6:30 เหตลุฉะนกันั้น ถด้าพระเจด้าทรงตกแตล่งหญด้าทบีที่ทลุล่งนาอยล่างนกันั้น ซถึที่งเปป็นอยภูล่วกันนบีนั้และรลุล่งขถึนั้นตด้องทลินั้งในเตาไฟ โอ ผภูด้มบี
ความเชพที่อนด้อย พระองคร์จะไมล่ทรงตกแตล่งทล่านมากยลิที่งกวล่านกันั้นหรพอ
6:31 เหตลุฉะนกันั้น อยล่ากระวนกระวายวล่า เราจะเอาอะไรกลิน หรพอจะเอาอะไรดพที่ม หรพอจะเอาอะไรนลุล่งหล่ม
6:32 (เพราะวล่าพวกตล่างชาตลิแสวงหาสลิที่งของทกันั้งปวงนบีนั้) แตล่วล่าพระบลิดาของทล่านผภูด้ทรงสถลิตในสวรรคร์ทรงทราบ
แลด้ววล่า ทล่านตด้องการสลิที่งทกันั้งปวงเหลล่านบีนั้
6:33 แตล่ทล่านทกันั้งหลายจงแสวงหาอาณาจกักรของพระเจด้า และความชอบธรรมของพระองคร์กล่อน แลด้วพระองคร์จะ
ทรงเพลิที่มเตลิมสลิที่งทกันั้งปวงเหลล่านบีนั้ใหด้แกล่ทล่าน
6:34 เหตลุฉะนกันั้น อยล่ากระวนกระวายถถึงพรลุล่งนบีนั้ เพราะวล่าพรลุล่งนบีนั้กก็จะมบีการกระวนกระวายสคาหรกับพรลุล่งนบีนั้เอง แตล่ละ
วกันกก็มบีทลุกขร์พออยภูล่แลด้ว”

ในบททบีที่ 5 คคาสอนของพระเยซภูผล่านจากการกระทคาไปยกังเหตลุจภูงใจและดคาเนลินเชล่นนบีนั้ตล่อไปในบททบีที่ 6



ในคคาเทศนาบนภภูเขา (ซถึที่งถภูกบกันทถึกไวด้ในมกัทธลิว บททบีที่ 5, 6 และ 7) พระเยซภูประทานลกักษณะเฉพาะตกัว
ตล่างๆและสลิทธลิพลิเศษตล่างๆของเหลล่าขด้าราชบรลิพารแหล่งอาณาจกักรพระเมสสลิยาหร์นกันั้น (บททบีที่ 5 ขด้อ 3-12) พระองคร์
ทรงชบีนั้ใหด้เหก็นอลิทธลิพลและความรกับผลิดชอบของเหลล่าขด้าราชบรลิพารแหล่งอาณาจกักรนกันั้น (บททบีที่ 5 ขด้อ 15, 16) จาก
นกันั้นพระองคร์กก็ตรกัสถถึงความสกัมพกันธร์ของพระองคร์เองทบีที่มบีตล่อพระราชบกัญญกัตลิดด้านศบีลธรรมและภารกลิจของพระองคร์ 
(บททบีที่ 5 ขด้อ 17-20) พระองคร์ตรกัสถถึงความสกัมพกันธร์ของพระองคร์ทบีที่มบีตล่อพระราชบกัญญกัตลิในลกักษณะทกัที่วไปและจาก
นกันั้นทรงชบีนั้ใหด้เหก็นความเหนพอกวล่าของหลกักศบีลธรรมทบีที่พระองคร์ทรงกคาชกับใหด้ปฏลิบกัตลิเมพที่อเทบียบกกับสลิที่งทบีที่ถภูกสอนและถภูก
ปฏลิบกัตลิโดยพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี, เหลล่าผภูด้นคาทางศาสนาแหล่งสมกัยนกันั้น พระองคร์ทรงยกภาพประกอบ
เรพที่องนบีนั้โดยตรกัสถถึงการฆาตกรรม (บททบีที่ 5 ขด้อ 21-26), การผลิดประเวณบีผกัวเมบียเขาและการหยล่ารด้าง (บททบีที่ 5 ขด้อ 
27-32), คคาสกัตยร์ปฏลิญาณตล่างๆ (บททบีที่ 5 ขด้อ 33-37), และคนๆหนถึที่งทบีที่ทคาใหด้อบีกคนบาดเจก็บเพพที่อแกด้แคด้นสคาหรกับ
การถภูกทคาใหด้บาดเจก็บ (บททบีที่ 5 ขด้อ 38-42) จากนกันั้นพระองคร์ทรงบกัญชาเหลล่าขด้าราชบรลิพารแหล่งอาณาจกักรนกันั้นใหด้
รกักศกัตรภูทกันั้งหลายของพวกเขา (บททบีที่ 5 ขด้อ 43-48)

คราวนบีนั้ในบททบีที่ 6 พระเยซภูทรงเตพอนเหลล่าสาวกของพระองคร์ใหด้ระวกังการทคาการดบีตล่างๆเพพที่ออวดแบบคน
หนด้าซพที่อใจคด --- การกระทคาทบีที่ชอบธรรมตล่างๆซถึที่งเปป็นแตล่ภายนอกเทล่านกันั้น พระองคร์ทรงใชด้ตกัวอยล่างสามแบบ: (1) 
การใหด้ทาน, (2) การอธลิษฐาน, (3) การถพออดอาหาร

การงานทบีที่ดบีตล่างๆจะตด้องถภูกกระทคาเพพที่อเหก็นแกล่การเหก็นชอบของพระเจผู้าแทนทบีที่จะเพพที่อการเหก็นชอบและ
คคาสรรเสรลิญของมนลุษยร์ สลิที่งทบีที่เรากระทคาเพพที่อคคาสรรเสรลิญของมนลุษยร์กก็ถภูกกระทคาอยล่างเปลล่าประโยชนร์ (บททบีที่ 6 ขด้อ
1-18)

สล่วนทด้ายสลุดของบททบีที่ 6 กลล่าวถถึงความสคาคกัญของการรกักพระเจด้าดด้วยใจ, จลิต, ความคลิดและกคาลกัง โดยชบีนั้
ใหด้เหก็นวล่าเราจะตด้องไมล่กระวนกระวายหรพอเปป็นกกังวลเกบีที่ยวกกับสลิที่งตล่างๆของโลก หากเรารกักพระเจด้าอยล่างสลินั้นสลุดใจ 
โดยแสวงหาอาณาจกักรของพระองคร์และความชอบธรรมของพระองคร์กล่อน ทลุกสลิที่งทบีที่เหลพอกก็จะถภูกจกัดการเอง

การนมมัสการแตข่ภายนอกถถูกประณาม
ขด้อ 1: “จงระวมังใหผู้ดรี ทข่านอยข่าททาทานตข่อหนผู้ามนทุษยร์เพพพื่อจะใหผู้เขาเหห็น มริฉะนมันั้นทข่านจะไมข่ไดผู้รมับบทาเหนห็จ

จากพระบริดาของทข่านผผผู้ทรงสถริตในสวรรคร์”
ในสคาเนาคกัดลอกกรบีกสล่วนใหญล่คคาตรงนบีนั้ทบีที่แปลเปป็น “ทาน” มบีความหมายวล่า ความชอบธรรม – ความ

ชอบธรรมทบีที่พระเยซภูตรกัสถถึงในบททบีที่ 5 ขด้อ 20 เมพที่อพระองคร์ตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “ถด้าความชอบ
ธรรมของทล่านไมล่ยลิที่งกวล่าความชอบธรรมของพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี ทล่านจะไมล่มบีวกันไดด้เขด้าในอาณาจกักร
แหล่งสวรรคร์”

“ทาน” (หรพอ “ความชอบธรรม”) บล่งบอกถถึงการกระทคาดบีตล่างๆหรพอการกระทคาตล่างๆทบีที่ชอบธรรม ซถึที่ง
รวมถถึงการใหด้ทาน, การอธลิษฐาน, และการถพออดอาหาร มกันเปป็นเรพที่องธรรมดาทบีที่คนๆหนถึที่งทบีที่รกักพระเจด้าจะกระทคา
สลิที่งตล่างๆทบีที่ชอบธรรม และการ “กระทคาความชอบธรรม” กก็เปป็นวลบีหนถึที่งทบีที่ถภูกใชด้บล่อยในพระคกัมภบีรร์ (ดภู เพลงสดลุดบี 
106:3, อลิสยาหร์ 58:2, 1 ยอหร์น 2:29 และ 3:10) แตล่เราจะตด้องไมล่กระทคาการชอบธรรมตล่างๆของเราเพบียงเพพที่อ
ใหด้มนลุษยร์เหก็น นกัที่นไมล่ไดด้หมายความวล่าการงานทบีที่ดบีตล่างๆของเราจะตด้องไมล่ใหด้มนลุษยร์ไดด้เหห็นเลย เพราะวล่าในมกัทธลิว 



5:16 พระเยซภูตรกัสวล่า “จงใหด้ความสวล่างของทล่านสล่องไปตล่อหนด้าคนทกันั้งปวงอยล่างนกันั้น เพพที่อวล่าเขาไดด้เหก็นความดรีทรีพื่
ทข่านททา และจะไดด้สรรเสรลิญพระบลิดาของทล่านผภูด้ทรงอยภูล่ในสวรรคร์” ดด้วยเหตลุนบีนั้การงานตล่างๆของเราจถึงจะตด้องถภูก
กระทคาเพพพื่อถวายเกรียรตริแดข่พระเจผู้า ไมล่ใชล่เพพที่อใหด้ไดด้คคาสรรเสรลิญของมนลุษยร์แมด้วล่ามนลุษยร์อาจเหห็นหรพอทราบถถึงการ
งานทบีที่ดบีตล่างๆของเรากก็ตาม เราจะตด้องไมล่กระทคาการงานทบีที่ดบีตล่างๆโดยมบีจลุดประสงคร์หรพอแผนการทบีที่จะใหด้ผภูด้คน
 “เหก็น” – หากแปลใหด้ครบถด้วนมากขถึนั้นกก็คพอ “โดยมบีทกัศนะทบีที่จะถภูกมองดภูหรพอถภูกจด้องมองโดยคนทกันั้งหลาย” คคา
กรลิยากรบีกทบีที่ถภูกใชด้ตรงนบีนั้มาจากรากคคากรบีกทบีที่เราไดด้คคาวล่า “โรงละคร” (theatre) เมพที่อเราคลิดถถึงโรงละครหนถึที่ง เรากก็
มกักคลิดถถึงสถานทบีที่แหล่งหนถึที่งทบีที่พวกนกักแสดงมาแสดง ไมล่วล่าจะบนจอภาพยนตรร์หรพอในละครเวทบี โดยมบีจลุดประสงคร์
เพพที่อทบีที่จะใหด้พวกคนดภูรกับชม ดกังนกันั้นเราจถึงเหก็นคนหนด้าซพที่อใจคดวล่าเปป็น “นกักแสดง” – ผภูด้หนถึที่งทบีที่เลล่นบทบาทหนถึที่ง 
และมบีนกักแสดงแบบนกันั้นอยภูล่มากมายในศาสนาทลุกวกันนบีนั้!

คคาสอนของพระเยซภูตรงนบีนั้หด้ามมลิใหด้ผภูด้ใดเสาะแสวงหาความเดล่นดกังในสลิที่งทบีที่เขากระทคาในนามของความ
เชพที่อแบบครลิสเตบียน หากเขาทคาสลิที่งทบีที่เขากระทคาและใหด้สลิที่งทบีที่เขาใหด้เพพที่อการประกาศใหด้ผภูด้คนไดด้รกับรภูด้และเพพที่อจลุด
ประสงคร์ในการดถึงดภูดความสนใจมาทบีที่ตกัวเขาเอง ซถึที่งทคาใหด้เขาไดด้รกับเสบียงปรบมพอจากผภูด้คน เขากก็จะไมล่ไดด้รกับ
บคาเหนก็จอะไรเลยสคาหรกับการดบีตล่างๆของเขา สลิที่งใดกก็ตามทบีที่ถภูกกระทคาในนามของความเชพที่อแบบครลิสเตบียนจะตด้อง
ถภูกกระทคาเพพที่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้า

อยล่าเขด้าใจผมผลิดนะครกับ มกันไมล่ใชล่เรพที่องผลิดทบีที่เหลล่าเพพที่อนมนลุษยร์ของเราจะชมเชยเราหากเราทคาสลิที่งหนถึที่งทบีที่
ชอบธรรมเพพที่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้า ยกตกัวอยล่างเชล่น ชายคนหนถึที่งทบีที่พระเจด้าทรงโปรดอวยพรใหด้เขามกัที่งมบีอาจ
ถวายเงลินกด้อนโตเพพที่อจลุดประสงคร์หนถึที่งทบีที่ชอบธรรม โดยถวายจากใจทบีที่ถภูกตด้องตล่อพระเจด้า และเหลล่าเพพที่อนมนลุษยร์
ของเขาอาจชมเชยเขาสคาหรกับการถวายทรกัพยร์ของเขา โดยแสดงออกถถึงความซาบซถึนั้งอยล่างเปปิดเผย แตล่ขณะทบีที่
ชายผภูด้นกันั้นทบีที่ถวายทรกัพยร์นกันั้นอาจไดผู้รมับคคาชมเชยของคนอพที่นๆ เขากก็มลิไดด้ถวายเพพที่อจลุดประสงคร์นกันั้น แตล่เพพที่อทบีที่พระเจด้า
จะทรงไดด้รกับเกบียรตลิและสงล่าราศบี

ความปรารถนาใดๆทบีที่จะใหด้ผภูด้คนยกยล่องชมเชยสคาหรกับสลิที่งทบีที่เรากระทคากก็ควรตกเปป็นรองความปรารถนาทบีที่
จะใหด้พระเจด้าไดด้รกับเกบียรตลิ เพพที่อทบีที่พระองคร์จะไดด้ทรงเหก็นชอบตล่อการกระทคาของเรา การทคาใหด้ตกเปป็นรองเชล่นนกันั้น
เปป็นเรพที่องยากมากๆเพราะความมกักใหญล่ใฝป่สภูงเปป็นหลกักการดกันั้งเดลิมอยล่างหนถึที่งของสกันดานมนลุษยร์; และความมกักใหญล่
ใฝป่สภูงซถึที่งเชล่นเดบียวกกับความโกรธกก็สามารถกลายเปป็นสลิที่งทบีที่บาปหนายลิที่งนกักไดด้ ดด้วยเหตลุนบีนั้พระเยซภูจถึงทรงเตพอนใหด้
ระวกังมกันตรงนบีนั้ ไมล่มบีทบีที่วล่างเลยสคาหรกับความมกักใหญล่ใฝป่สภูงสล่วนตกัวในการรกับใชด้ของครลิสเตบียน ลภูกา 17:10 บอกเรา
วล่าแมด้ในยามทบีที่เราไดด้กระทคาททุกสริพื่งซถึที่งพระองคร์ทรงบกัญชาเราแลด้ว เรากก็ควรกลล่าววล่า “ขผู้าพเจผู้าทมันั้งหลายเปป็นผผผู้รมับใชผู้
ทรีพื่ไมข่มรีบทุญคทุณตข่อนาย ขผู้าพเจผู้าไดผู้กระททาตามหนผู้าทรีพื่ซถึพื่งขผู้าพเจผู้าควรกระททาเทข่านมันั้น”

ผมรภูด้วล่ามบีผภูด้เชพที่อทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้วบางคนถวายเงลินกด้อนโตดด้วยใจทบีที่ถภูกตด้อง มบีผภูด้เชพที่อบางคนทบีที่รกับใชด้ในสถาน
ทบีที่ตล่างๆอกันโดดเดล่นและปรนนลิบกัตลิดด้วยเหตลุจภูงใจทบีที่ถภูกตด้อง พวกเขาไดด้รกับการยกยล่องชมเชย, ชพที่อของพวกเขาถภูกตลิด
ไวด้บนอาคารตล่างๆ, องคร์กรและงานมลิชชกัที่นตล่างๆถภูกตกันั้งชพที่อตามพวกเขา – แตล่คนเหลล่านบีนั้ไมล่ไดด้หลงระเรลิงไปกกับการ
ยกยล่องชมเชยดกังกลล่าว พวกเขาไมล่ไดด้แสวงหาการเปป็นทบีที่รภูด้จกักของผภูด้คน พวกเขาถวายหรพอปรนนลิบกัตลิเพพที่อถวาย
เกบียรตลิแดล่พระเจด้า ไมล่ใชล่เพพที่อคคาสรรเสรลิญของมนลุษยร์ แตล่นบีที่เปป็นขด้อยกเวด้นแทนทบีที่จะเปป็นกฎ เราทกันั้งหลายเปป็นมนลุษยร์ 



และเราตด้องระวกังความอล่อนแอแบบมนลุษยร์ตล่างๆในสกันดานของเราโดยการยอมใหด้พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรง
ควบคลุมความทะยานอยากของเราอยล่างเตก็มทบีที่ มลิฉะนกันั้น เรากห็จะไมข่ไดผู้รมับบทาเหนห็จอะไรเลยจากพระบริดาของเรา
ผผผู้ทรงอยผข่ในสวรรคร์

ขด้อ 2: “เหตทุฉะนมันั้น เมพพื่อทข่านททาทาน อยข่าเปป่าแตรขผู้างหนผู้าทข่านเหมพอนคนหนผู้าซพพื่อใจคดกระททาในธรรม
ศาลาและตามถนน เพพพื่อจะไดผู้รมับการสรรเสรริญจากมนทุษยร์ เราบอกความจรริงแกข่ทข่านวข่า เขาไดผู้รมับบทาเหนห็จของ
เขาแลผู้ว”

“เหตทุฉะนมันั้น” นคาเสนอสลิที่งทบีที่ตามมาในฐานะเปป็นการสรลุปความจากสลิที่งทบีที่มากล่อนหนด้า
“...เมพพื่อทท่านททาทาน...” เหก็นไดด้ชกัดวล่าพระเยซภูทรงเหมาเลยวล่าคนเหลล่านกันั้นทบีที่ประกาศตกัววล่าเปป็นสาวกของ

พระองคร์กก็จะกระทคาการงานตล่างๆทบีที่ชอบธรรม มกันเปป็นทบีที่คาดหวกังกกันในทลุกวกันนบีนั้วล่าเหลล่าสาวกของพระเยซภูเจด้าจะ
กระทคาความชอบธรรม แตล่เมพที่อเรากระทคาการชอบธรรมตล่างๆของเรา เรากก็จะตด้องไมล่ “เปป่าแตร” เพพที่อดถึงดภูด
ความสนใจมายกังสลิที่งทบีที่เรากระทคาอยภูล่ ไมล่วล่าพระเยซภูทรงหมายถถึงแตรจรลิงๆหรพอไมล่กก็ไมล่ใชล่เรพที่องสคาคกัญ ผมคงไมล่
ประหลาดใจเลยหากพวกคนหนด้าซพที่อใจคดบางคนในสมกัยนกันั้นเปป่าแตรจรลิงๆเวลาทบีที่พวกเขาถวายทรกัพยร์ มบีบางคน
ทลุกวกันนบีนั้ทบีที่ไมล่เปป่าแตร (แตรทองเหลพอง) แบบนกันั้นแลด้ว แตล่การประโคมขล่าวและเสบียงอถึกทถึกครถึกโครมของพวกเขากก็
ดกังยลิที่งกวล่าเสบียงแตรใดๆ! และหากมกันไมล่ใชล่เพพที่อการประโคมขล่าวและการประกาศใหด้สาธารณชนไดด้รกับรภูด้ พวกเขากก็
คงไมล่ทคาการดบีเหลล่านกันั้นทบีที่พวกเขากระทคา สลิที่งทบีที่พวกเขากระทคาในการงานชอบธรรมตล่างๆเปป็นสลิที่งทบีที่ถภูกตด้อง แตล่
ทกัศนคตลิและจลิตวลิญญาณทบีที่ทคาใหด้พวกเขากระทคาการงานเหลล่านกันั้นกก็เปป็นสลิที่งทบีที่ผลิด

พวกคนหนด้าซพที่อใจคดทบีที่พระเยซภูตรกัสถถึงนกันั้นกก็ถวายทรกัพยร์ “ในธรรมศาลาและตามถนน เพพพื่อจะไดผู้รมับการ
สรรเสรริญจากมนทุษยร์” พวกเขาอยากทบีที่จะแนล่ใจวล่าบรรดาคนทบีที่ “ใชล่” ในแวดวงศาสนาตล่างรกับรภูด้เกบีที่ยวกกับความโอบ
อด้อมอารบีของพวกเขาทบีที่มบีตล่องานขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า ดกังนกันั้นพวกเขาจถึงถวายทรกัพยร์ของตนในพระวลิหาร ซถึที่งเปป็น
ทบีทๆี่ พวกเขาจะถภูกพบเหก็นโดยพวกผภูด้นคาทางศาสนาคนอพที่นๆ หรพอไมล่กก็ในสถานทบีที่สาธารณะทบีที่เดล่นๆสกักแหล่งตามทด้อง
ถนนซถึที่งเปป็นทบีที่ๆผภูด้คนจะรภูด้วล่าพวกเขากคาลกังทคาอะไรอยภูล่อยล่างแนล่นอน ดกังนกันั้นพวกเขาจถึงจะไดด้รกับคคาสรรเสรลิญสคาหรกับ
การถวายอยล่างโอบอด้อมอารบีของตนหรพอสคาหรกับงานกลุศลใดกก็ตามทบีที่พวกเขากคาลกังทคาอยภูล่

“เราบอกความจรริงแกข่ทข่านวข่า เขาไดผู้รมับบทาเหนห็จของเขาแลผู้ว” คคากรลิยากรบีกตรงนบีนั้เปป็นคคาประสมและบล่ง
บอกถถึงความครบถผู้วน คนทบีที่กระทคาสลิที่งทบีที่พวกเขากระทคาเพพที่อใหด้คนยกยล่องกก็ไดด้รกับบคาเหนก็จของตนครบถผู้วนแลผู้ว
เมพที่อพวกเขาไดผู้รมับคคาสรรเสรลิญของมนลุษยร์ หากบลุคคลเชล่นนกันั้นเปป็นลภูกคนหนถึที่งของพระเจด้า เขากก็จะไมล่ไดด้รกับ
บคาเหนก็จใดๆเลยเมพที่อเขาไปถถึงสวรรคร์เพราะวล่าเขาไดด้รกับบคาเหนก็จนกันั้นทบีที่เขาแสวงหาไปแลด้วบนแผล่นดลินโลก คนเหลล่า
นกันั้นทบีที่ปรนนลิบกัตลิพระเจด้าเพพที่อใหด้คนสรรเสรลิญกก็จะไมล่ไดด้รกับคคาสรรเสรลิญของพระเจด้า เสบียงปรบมพอและคคาชมเชยของ
มนลุษยร์คพอบคาเหนก็จทกันั้งหมดทบีที่พวกเขาจะไดด้รกับ

ขด้อ 3 และ 4: “ฝป่ายทข่านทมันั้งหลายเมพพื่อททาทาน อยข่าใหผู้มพอซผู้ายรผผู้การซถึพื่งมพอขวากระททานมันั้น เพพพื่อทานของ
ทข่านจะเปป็นการลมับ และพระบริดาของทข่านผผผู้ทอดพระเนตรเหห็นในทรีพื่ลรีนั้ลมับ พระองคร์เองจะทรงโปรดประทาน
บทาเหนห็จแกข่ทข่านอยข่างเปปิดเผย”



พระเยซภูทรงใชด้คคาสรรพนามอด้างอลิงถถึงบลุคคลแบบเนด้นยนั้คาอบีกครกันั้ง – “ฝป่ายทท่านเมพพื่อททาทาน” – ซถึที่งตรง
ขด้ามกกับพวกคนหนด้าซพที่อใจคดเหลล่านกันั้น

“อยข่าใหผู้มพอซผู้ายรผผู้การซถึพื่งมพอขวากระททานมันั้น” ความหมายในทบีที่นบีนั้คพออะไร? นบีที่เปป็นคคาพภูดเปรบียบเปรยอยล่าง
แนล่นอน แตล่มกันแสดงภาพของคนๆหนถึที่งทบีที่ถวายทรกัพยร์ในแบบทบีที่เงบียบๆ, ไมล่โดดเดล่นอะไรจนถถึงขนาดเมพที่อมพอขวา
ของเขาถวายทรกัพยร์ใสล่จานนกันั้น มกันกก็ถภูกกระทคาอยล่างเงบียบๆและดด้วยความยคาเกรงมากเสบียจนแมด้แตล่มพอซด้ายของ
เขากก็ไมล่รภูด้วล่ามพอขวาของเขาไดด้ถวายทรกัพยร์ไปแลด้ว นกัที่นแหละคพอจลิตวลิญญาณในแบบทบีที่การกระทคาทบีที่ชอบธรรมตล่างๆ
ควรถภูกปฏลิบกัตลิ

“...เพพพื่อทานของทข่านจะเปป็นการลมับ” ความหมายตรงนบีนั้ไมล่เพบียงแสดงออกถถึงผลลมัพธร์เทล่านกันั้น แตล่จทุด
ประสงคร์ในการถวายนกันั้นดด้วย ทกัศนคตลิแหล่งใจของคลุณเปป็นเชล่นไร? คลุณกคาลกังถวายเพราะอะไร? คลุณเสาะหาทบีที่จะใหด้
คนสรรเสรลิญไหม หรพอคลุณเสาะหาทบีที่จะถวายเกบียรตลิพระเจด้าเทล่านกันั้น? นบีที่ไมล่ไดด้เรบียกรด้องใหด้การถวายทรกัพยร์ทลุกอยล่าง
หรพอการชล่วยเหลพอทลุกอยล่างทบีที่กระทคาตล่อคนยากจนตด้องถภูกกระทคาแบบลกับๆตราบใดทบีที่หกัวใจและจลุดประสงคร์นกันั้นถภูก
ตด้อง คนเหลล่านกันั้นทบีที่ไดด้รกับการชล่วยเหลพอ (หรพอองคร์กรนกันั้นทบีที่ไดด้รกับประโยชนร์) อาจใหด้คคาสรรเสรลิญมากเทล่าไหรล่กก็ไดด้
ตราบใดทบีที่ผภูด้ถวายนกันั้นมบีเหตลุจภูงใจทบีที่ถภูกตด้องในใจของเขา

“พระบริดาของทข่านผผผู้ทอดพระเนตรเหห็นในทรีพื่ลรีนั้ลมับ พระองคร์เองจะทรงโปรดประทานบทาเหนห็จแกข่ทข่าน
อยข่างเปปิดเผย” นบีที่ไมล่ไดด้หมายความวล่าพระเจด้าทรงเหก็นเฉพาะสลิที่งทบีที่กระทคาในทบีที่ลกับเทล่านกันั้น แตล่วล่าพระองคร์เองตล่าง
หากทรงสถลิตอยภูล่ในทบีที่ลบีนั้ลกับ เรามองไมล่เหก็นพระองคร์แตล่พระองคร์ทรงมองเหก็นเรา พระองคร์ทรงเหก็นสลิที่งทบีที่เรากระทคา
และพระองคร์ทรงจดบกันทถึกไวด้ ครลิสเตบียนทบีที่ถวายทรกัพยร์อยล่างเสบียสละหลายครกันั้งจากหกัวใจแหล่งความรกักและความ
ทลุล่มเทตล่อพระเจด้าจะไดด้รกับบคาเหนก็จจากพระบลิดาในสวรรคร์ พระเจด้าทรงใชด้คพน แมด้วล่าพระวจนะไมล่ไดด้บอกเราวล่าเรา
จะไดด้รกับการใชด้คพนบนโลกนบีนั้หรพอในนลิรกันดรร์กาลกก็ตาม ผมมบีความเชพที่อวล่าคนทบีที่ถวายทรกัพยร์ในจลิตวลิญญาณทบีที่ถภูกตด้อง
จะไดด้รกับบคาเหนก็จในชบีวลิตนบีนั้และจะไดด้รกับบคาเหนก็จในนลิรกันดรร์กาลดด้วย ผมรภูด้วล่าตกันั้งแตล่ผมไดด้รกับความรอดพระเจด้ากก็ทรง
อวยพรผมอยล่างบรลิบภูรณร์เกลินกวล่าทบีที่ผมจะจลินตนาการหรพอหวกังวล่าจะไดด้รกับ เมพที่อผมถวายทรกัพยร์อยล่างเสบียสละ ผม
เชพที่อดด้วยวล่าเหตลุผลทบีที่ครลิสเตบียนจคานวนมากไมล่มบีมากกวล่าทบีที่พวกเขามบีอยภูล่จากมลุมมองเกบีที่ยวกกับเงลินกก็คพอ เพราะวล่าพวก
เขาขบีนั้เหนบียวและเหก็นแกล่ตกัวตล่อพระเจด้าและตล่อเพพที่อนมนลุษยร์ของพวกเขาเหลพอเกลิน เราไมล่สามารถ “ใหด้มากกวล่าทบีที่
พระเจด้าทรงใหด้เรา” ไดด้ พระองคร์ไดด้ประทานของขวกัญทบีที่ยลิที่งใหญล่ทบีที่สลุดแลด้ว – พระบลุตรทบีที่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของ
พระองคร์

เมพที่อเราใหด้อยล่างจคากกัดจคาเขบีที่ย เรากก็ไดด้รกับอยล่างจคากกัดจคาเขบีที่ย แตล่เมพที่อเราใหด้อยล่างบรลิบภูรณร์ อยล่างเสบียสละ 
พระเจด้ากก็ทรงตอบแทนในหลากหลายวลิธบีผล่านทางพระพรตล่างๆอกันอเนกอนกันตร์ จากนกันั้น เมพที่อเราไปถถึงบกันั้นปลาย
แหล่งการเดลินทางของชบีวลิต จะมบีบคาเหนก็จหนถึที่งรอเราอยภูล่ในสวรรคร์ เรามบี “มรดกซถึที่งไมล่รภูด้เปปปั่อยเนล่า ปราศจากมลทลิน
และไมล่รล่วงโรย ซถึที่งไดด้รกักษาไวด้ในสวรรคร์เพพที่อทล่านทกันั้งหลาย” (1 ปต. 1:4) บคาเหนก็จของเราถภูกเกก็บรกักษาไวด้อยล่างแนล่
นอนพอๆกกับทบีที่เราถภูกเกก็บรกักษาไวด้ – โดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้า

มกันเปป็นความจรลิงทบีที่วล่าศาสนาเทบียมเทก็จทกันั้งหลายเนด้นเรพที่องการใหด้ทาน และเพราะขด้อเทก็จจรลิงนกันั้นผมจถึง
กลกัววล่าผภูด้เชพที่อแทด้จคานวนมากจะพลาดพระพรมากมายไปเพราะวล่าพวกเขาไมล่ไดด้เนด้นยนั้คาเรพที่องการใหด้ทานมากพอ 



ผมเชพที่อวล่าครลิสเตบียนแทด้บางคน ซถึที่งโดยปฏลิกลิรลิยาตามธรรมชาตลิทบีที่มบีตล่อคคาสอนผลิดของพวกนกักศาสนา ไมล่ไดด้เหก็น
คลุณคล่าทกัศนะแบบครลิสเตบียนทบีที่สคาคกัญนบีนั้อยล่างทบีที่พวกเขาควรจะเหก็น มกันไมล่เพบียงเปป็นสลิทธลิพลิเศษเทล่านกันั้นทบีที่จะใหด้ มกัน
เปป็นหนด้าทบีที่อยล่างหนถึที่งดด้วย เรพที่องนบีนั้ถภูกสอนในขด้อพระคคาหลายตอนในพระวจนะของพระเจด้า:

สลุภาษลิต 19:17 กลล่าววล่า “บลุคคลทบีที่เอก็นดภูคนยากจนกก็ใหด้พระเยโฮวาหร์ทรงยพม และพระองคร์จะทรง
ตอบแทนแกล่การกระทคาของเขา”

มกัทธลิว 10:42 สกัญญาวล่า “ผภูด้ใดจะเอานนั้คาเยก็นสกักถด้วยหนถึที่งใหด้คนเลก็กนด้อยเหลล่านบีนั้คนใดคนหนถึที่งดพที่ม เพราะ
นามแหล่งศลิษยร์ของเราเราบอกความจรลิงแกล่ทล่านทกันั้งหลายวล่า คนนกันั้นจะขาดบคาเหนก็จกก็หามลิไดด้”

ใน 2 โครลินธร์ 9:6-8 อกัครทภูตเปาโลสอนวล่า: “นบีที่แหละ คนทบีที่หวล่านเพบียงเลก็กนด้อยกก็จะเกบีที่ยวเกก็บไดด้เพบียงเลก็ก
นด้อย คนทบีที่หวล่านมากกก็จะเกบีที่ยวเกก็บไดด้มาก ทลุกคนจงใหด้ตามทบีที่เขาไดด้คลิดหมายไวด้ในใจ มลิใชล่ใหด้ดด้วยนถึกเสบียดาย มลิใชล่
ใหด้ดด้วยการฝปนใจ เพราะวล่าพระเจด้าทรงรกักคนนกันั้นทบีที่ใหด้ดด้วยใจยลินดบี และพระเจด้าทรงฤทธลิธิ์สามารถประทานพระคลุณ
อกันอลุดมทลุกอยล่างแกล่ทล่านทกันั้งหลาย เพพที่อใหด้ทล่านมบีทลุกสลิที่งทลุกอยล่างเพบียงพอสคาหรกับตกัวเสมอ ทกันั้งจะมบีสลิที่งของบรลิบภูรณร์
สคาหรกับงานทบีที่ดบีทลุกอยล่างดด้วย”

1 ทลิโมธบี 6:17-19 บกันทถึกคคาเตพอนสตลิอบีกประการของเปาโล: “จงกคาชกับคนเหลล่านกันั้นทบีที่มกัที่งมบีฝป่ายโลก อยล่า
ใหด้มบีใจถพอมานะทลิฐลิ อยล่าใหด้ความหวกังของเขาอลิงอยภูล่กกับทรกัพยร์อนลิจจกัง แตล่ใหด้หวกังในพระเจด้าผภูด้ทรงพระชนมร์อยภูล่ 
ผภูด้ทรงประทานสลิที่งสารพกัดใหด้แกล่เราอยล่างบรลิบภูรณร์ เพพที่อจะใหด้เราใชด้ดด้วยความปปีตลิยลินดบี จงกคาชกับเขาใหด้กระทคาการดบี 
ใหด้รที่คารวยในการดบีนกันั้น ใหด้มบีใจพรด้อมทบีที่จะใหด้ทาน ใหด้มบีใจกวด้างขวาง และสที่คาสมไวด้เปป็นรากอกันดบีสคาหรกับตกัวของตน
เผพที่อเวลาขด้างหนด้า เพพที่อวล่าเขาจะยถึดชบีวลิตนลิรกันดรร์ไวด้”

สลุดทด้าย ในฟปีลลิปปปี 4:19 เราอล่านพระสกัญญาอกันเปปีปั่ยมสลุขขด้อนบีนั้: “และพระเจด้าของขด้าพเจด้าจะประทานสลิที่ง
สารพกัดตามทบีที่ทล่านตด้องการนกันั้นจากทรกัพยร์อกันรลุล่งเรพองของพระองคร์โดยพระเยซภูครลิสตร์” (กรลุณาศถึกษามกัทธลิว 25:35-
45 ในการเชพที่อมโยงกกับขด้อพระคคาเหลล่านบีนั้)

มบีผภูด้กลล่าวไวด้วล่าสลิที่งเดบียวทบีที่มนลุษยร์สามารถพกตลิดตกัวไปสวรรคร์ไดด้กก็คพอสลิที่งทบีที่เขาไดด้ใหด้ไวด้บนแผล่นดลินโลก นกัที่น
ไมล่ใชล่พระคกัมภบีรร์กลล่าว แตล่มกันกก็มบีความจรลิงอยภูล่บด้างในคคากลล่าวนกันั้น การงานตล่างๆของเราไปกล่อนเรา และการงาน
ตล่างๆของเรากก็จะดคารงอยภูล่ตล่อไปจนกวล่าสลิที่งสารพกัดจะสคาเรก็จครบบรลิบภูรณร์:

“ตกันั้งแตล่นบีนั้สพบไปคนทกันั้งหลายทบีที่ตายในองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าจะเปป็นสลุข” และพระวลิญญาณตรกัสวล่า “จรลิงอยล่าง
นกันั้น เพพที่อเขาจะไดด้หยลุดพกักจากความเหนพที่อยยากของเขา และการงานทบีที่เขาไดด้กระทคานกันั้นจะตลิดตามเขาไป” (วว. 
14:13) 

ขด้อ 5: “เมพพื่อทข่านอธริษฐาน อยข่าเปป็นเหมพอนคนหนผู้าซพพื่อใจคด เพราะเขาชอบยพนอธริษฐานในธรรมศาลา
และทรีพื่มทุมถนน เพพพื่อจะใหผู้คนทมันั้งปวงไดผู้เหห็น เราบอกความจรริงแกข่ทข่านวข่า เขาไดผู้รมับบทาเหนห็จของเขาแลผู้ว”

หลกักการทกัที่วไปทบีที่ถภูกนคาเสนอในขด้อ 1 (ทบีที่วล่าการงานทบีที่ดบีตล่างๆตด้องถภูกกระทคาโดยปราศจากการประโคม
ขล่าวอกันไมล่เหมาะสมหรพอการทคาเพพที่ออวดเอาหนด้า) ประยลุกตร์ใชด้กกับการงานทบีที่ดบีทลุกประการ – การใหด้ทาน, การ
อธลิษฐาน, การถพออดอาหาร, สลิที่งใดกก็ตาม



“เมพพื่อทข่านอธริษฐาน อยข่าเปป็นเหมพอนคนหนผู้าซพพื่อใจคด” พระเยซภูไมล่ไดด้กคาลกังตคาหนลิพวกฟารลิสบีเหลล่านกันั้นทบีที่
ยพนขณะทบีที่พวกเขาอธลิษฐาน แตล่ทบีที่พวกเขายพน “ในธรรมศาลาและทรีพื่มทุมถนน” เพพที่อทบีที่คนอพที่นจะไดด้เหก็นและไดด้ยลิน
การอธลิษฐานของพวกเขา

ดภูเหมพอนวล่าการยพนเปป็นทล่าทางตามปกตลิสคาหรกับการอธลิษฐานในบางกรณบี นางฮกันนาหร์ยพนตอนทบีที่นาง
อธลิษฐานขอบลุตร (อล่าน 1 ซามภูเอล 1:26) กษกัตรลิยร์ซาโลมอนยพนตอนทบีที่เขาถวายคคาอธลิษฐานของตนในการอลุทลิศ
ถวายพระวลิหาร (1 พงศร์กษกัตรลิยร์ 8:22) พระเยซภูตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์เกบีที่ยวกกับการยพนเมพที่อพวกเขา
อธลิษฐาน (มาระโก 11:25) และทกันั้งฟารลิสบีและคนเกก็บภาษบีคนนกันั้นกก็ยพนเพพที่ออธลิษฐาน (ลภูกา 18:11-13) ความจรลิงทบีที่
พระเยซภูกคาลกังประกาศตรงนบีนั้ไมล่ใชล่เรพที่องตคาแหนล่งของรล่างกายในการอธลิษฐาน แตล่เปป็นเจตนาของหกัวใจ พระองคร์
ตรกัสวล่า “อยล่าเปป็นเหมพอนพวกคนหนด้าซพที่อใจคดทบีที่ชอบใหด้คนอพที่นเหก็น พวกเขาอธลิษฐานโดยยพนอยภูล่ในธรรมศาลา
ตล่างๆ เพพที่อทบีที่จะดถึงดภูดความสนใจมาทบีที่ตกัวเอง”

กลล่าวอบีกนกัยหนถึที่ง พวกเขาไมล่ไดด้มบีจลิตวลิญญาณแหล่งการอธลิษฐาน ซถึที่งเปป็นการสนทนากกับพระเจด้า พวกเขา
เปป็น “นกักแสดง” ซถึที่งเลล่นละครอยภูล่ โดยแสดงออกถถึงการคลิดวล่าตกัวเองเปป็นคนชอบธรรม มกันไมล่ใชล่เรพที่องผลิดทบีที่จะยพน
อธลิษฐาน, มกันไมล่ใชล่เรพที่องผลิดทบีที่จะอธลิษฐานในธรรมศาลา มกันคพอทล่าทบีของหกัวใจทบีที่พระเยซภูทรงประณาม คนเหลล่านบีนั้
อธลิษฐานไมล่เพบียงในธรรมศาลาเทล่านกันั้น แตล่ตามมลุมถนนทบีที่คนผล่านไปมาทบีที่คนอพที่นสามารถมองเหก็นพวกเขาไดด้จากทลุก
ทลิศทางดด้วย พวกเขาชอบใหด้คนเหก็นและยกยล่อง

พระคกัมภบีรร์พภูดถถึงทล่าทางสามแบบในการอธลิษฐาน: (1) ยพน – ดกังทบีที่กลล่าวไปแลด้ว; (2) คทุกเขข่า (2 พศด. 
6:13; ดนล. 6:10; ลก. 22:41; กจ. 7:60; 9:40; 20:36; 21:5); (3) หมอบกราบ – ในความทลุกขร์ใจจากสล่วนลถึก
หรพอใตด้ภาระหนกัก (กดว. 16:22; มธ. 26:39) หรพอในการนมกัสการ (ยชว. 5:14; วว. 11:16) ดกังนกันั้นผมขอกลล่าว
ซนั้คาวล่า – ไมล่ใชล่ทข่าทางในการอธลิษฐานทบีที่เปป็นสลิที่งสคาคกัญ แตล่เปป็นหมัวใจ พระเจด้าทรงมองดภูทบีที่หกัวใจ อาจมบีบางครกันั้งทบีที่เรา
จะยพนอธลิษฐาน บางครกันั้งเรากก็จะคลุกเขล่า และอาจมบีบางครกันั้งทบีที่ความทลุกขร์ใจจากสล่วนลถึกเกาะกลุมจลิตใจเราจนเราจะ
หมอบกราบในการอธลิษฐานตล่อพระพกักตรร์พระเจด้า และจะมบีบางครกันั้งอบีกทบีที่เรามบีภาระหนกักเหลพอเกลินจนเรา
อธลิษฐานไมล่ไหว ในเวลาเชล่นนกันั้นเราอาจคลุกเขล่าลง หรพอหมอบกราบลงบนเกด้าอบีนั้หรพอบนเตบียงเลย – และภายใตด้
สภาวะเชล่นนกันั้นพระวลิญญาณกก็ทรงอธลิษฐานเผพที่อเราเพราะวล่าพระองคร์ทรงทราบภาระนกันั้นทบีที่เรากคาลกังแบกอยภูล่ (อล่าน 
โรม 8:26,27)

“เราบอกความจรริงแกข่ทข่านวข่า เขาไดผู้รมับบทาเหนห็จของเขาแลผู้ว” พวกเขาอธลิษฐานเพพที่อใหด้คนเหก็นและ
ยกยล่อง และเมพที่อพวกเขาไดด้รกับความสนใจและคคาสรรเสรลิญของมนลุษยร์แลด้ว พวกเขากก็ไดด้รกับบคาเหนก็จเดบียวทบีที่พวก
เขาควรไดด้รกับแลด้ว จะไมล่มบีบคาเหนก็จใดเลยสคาหรกับพวกเขาในชบีวลิตโลกหนด้า

ขด้อ 6: “ฝป่ายทข่านเมพพื่ออธริษฐานจงเขผู้าในหผู้องชมันั้นใน และเมพพื่อปปิดประตผแลผู้ว จงอธริษฐานตข่อพระบริดาของ
ทข่านผผผู้ทรงสถริตในทรีพื่ลรีนั้ลมับ และพระบริดาของทข่านผผผู้ทอดพระเนตรเหห็นในทรีพื่ลรีนั้ลมับจะทรงโปรดประทานบทาเหนห็จแกข่
ทข่านอยข่างเปปิดเผย”

ตรงนบีนั้พระเยซภูทรงทคาใหด้เกลิดการประยลุกตร์ใชด้เปป็นแบบสล่วนตกัว – “ฝป่ายทท่าน (พวกทล่านแตล่ละคน) เมพพื่อ
อธริษฐานจงเขผู้าในหผู้องชมันั้นใน” คคากรบีกทบีที่แปลเปป็น “หด้องชกันั้นใน” บล่งบอกถถึงหด้องเกก็บของหรพอหด้องทบีที่คนๆหนถึที่ง



สามารถหลบไปพกักไดด้และไมล่ถภูกรบกวน เชล่น หด้องเกก็บของหรพอหด้องเพดาน แนล่นอนวล่าครลิสเตบียนแทด้ทลุกคนมบี
สถานทบีที่ดกังกลล่าวสคาหรกับการอธลิษฐาน! ตอนทบีที่ผมเพลิที่งบกังเกลิดใหมล่ ผมกก็ไมล่ไดด้เขด้าไปในหผู้องๆหนถึที่งเพพที่ออธลิษฐาน บนไรล่
ของพล่อผมมบีตด้นไมด้ตด้นหนถึที่งซถึที่งมบีลกักษณะเหมพอนรล่ม โดยกลิที่งกด้านและใบของมกันเกพอบแตะถถึงพพนั้นดลิน ตลอดชล่วงฤดภู
รด้อนนบีที่เปป็นสถานทบีที่ๆวลิเศษสคาหรกับการอธลิษฐาน ผมไปทบีที่นกัที่นใตด้กลิที่งกด้านทบีที่ใหด้รล่มเงาของตด้นไมด้นกันั้น และมบีความเปป็นสล่วน
ตกัวเกพอบสมบภูรณร์แบบ ทบีที่นกัที่นเองทบีที่ผมใชด้เวลาสล่วนใหญล่ในการตลิดสนลิทอกันมบีคล่ายลิที่งกกับองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าในชล่วงแรกๆ
ของการเปป็นครลิสเตบียนของผม

คคาฮบีบรภูคคาหนถึที่งซถึที่งมบีความหมายคลด้ายกกันถภูกแปลเปป็น “หด้องชกันั้นใน” (inner chamber) คคาเชล่นนกันั้นถภูกใชด้
ในอลิสยาหร์ 26:20 ทบีที่พระเจด้าทรงเชลิญชวนวล่า “มาเถลิด ชนชาตลิของขด้าพเจด้าเออ๋ย จงเขด้าในหด้องของเจด้าและปปิด
ประตภูเสบีย จงซล่อนตกัวเจด้าอยภูล่สกักพกักหนถึที่ง จนกวล่าพระพลิโรธจะผล่านไป” (ในภาคพกันธสกัญญาใหมล่ ดภูมกัทธลิว 24:26 
และลภูกา 12:3)

“...และเมพพื่อปปิดประตผแลผู้ว” ในภาษาเดลิมบล่งบอกวล่าประตภูนบีนั้ไมล่เพบียงจะตด้องถภูกปปิดเทล่านกันั้น แตล่ถภูกลกัที่นดาล
หรพอใสล่กลอนดด้วย ซถึที่งใหด้ความเปป็นสล่วนตกัวอกันสมบภูรณร์ เราพบภาพประกอบแบบตรงตกัวของเรพที่องนบีนั้ในภาคพกันธ
สกัญญาเดลิมเมพที่อเอลบีชาทคาใหด้บลุตรชายของหญลิงชาวชภูเนมคนนกันั้นกลกับมบีชบีวลิต อล่านเรพที่องนบีนั้ใน 2 พงศร์กษกัตรลิยร์ 4:18-37

มกันไมล่จคาเปป็นทบีที่เราจะตด้องอธลิษฐานในหด้องๆหนถึที่งทบีที่ปปิดประตภู นบีที่ไมล่ใชล่สลิที่งทบีที่พระเยซภูทรงหมายถถึงตรงนบีนั้ 
“หด้องชกันั้นใน” อาจเปป็นสถานทบีที่สกักแหล่งทบีที่มบีความเปป็นสกันโดษทบีที่เราหาไดด้ในธรรมชาตลิกก็ไดด้ ประเดก็นกก็คพอ การอยภูล่ตาม
ลคาพกังกกับพระเจด้า พระเยซภูทรงเทศนาสกัที่งสอนและอธลิษฐานในทบีที่กลางแจด้ง บล่อยครกันั้งในภภูเขาตล่างๆ (มาระโก 1:35; 
6:46; 14:32)

“พระบริดาของทข่านผผผู้ทอดพระเนตรเหห็นในทรีพื่ลรีนั้ลมับจะทรงโปรดประทานบทาเหนห็จแกข่ทข่านอยข่างเปปิดเผย” 
พระบลิดาในสวรรคร์ของเราทรงสกัพพกัญญภู พระองคร์ทรงทราบความคลิดและความมลุล่งหมายตล่างๆของหกัวใจ และ
พระองคร์จะทรงตอบคคาอธลิษฐานของเรา –อาจไมล่ใชล่ในแบบทบีที่เราอยากใหด้พระองคร์ตอบ แตล่พระองคร์จะทรงตอบ
แมด้หากวล่าคคาตอบคพอ “ไมข่” กก็ตาม ในยลุคสมกัยอกันเปปีปั่ยมสงล่าราศบีแหล่งพระคลุณนบีนั้เรามบีพระสกัญญาทบีที่วล่า “ถผู้าทข่านทมันั้ง
หลายเขผู้าสนริทอยผข่ในเรา (นกัที่นหมายความวล่าคลุณบกังเกลิดใหมล่แลด้ว) และถผู้อยคทาของเราฝฝังอยผข่ในทข่านแลผู้ว (นกัที่น
หมายความวล่าคลุณยอมจคานนตล่อองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า) ทข่านจะขอสริพื่งใดซถึพื่งทข่านปรารถนา ทข่านกห็จะไดผู้สริพื่งนมันั้น”
(ยอหร์น 15:7)

ขด้อ 7: “แตข่เมพพื่อทข่านอธริษฐาน อยข่าใชผู้คทาซนั้ทาซากไรผู้ประโยชนร์เหมพอนคนตข่างชาตริ เพราะเขาคริดวข่าพผดมาก
หลายคทา พระจถึงจะทรงโปรดฟฝัง”

โอด้ เราตด้องฟฟังคคาเตพอนสตลินบีนั้จากองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าจรลิงๆ! ความหมายของ “คทาซนั้ทาซากไรผู้ประโยชนร์” กก็
คพอการพภูดเรพที่องเดลิมซนั้คาๆ หรพอการกลล่าวประโยคเดลิมซนั้คาโดยใชด้คคาพภูดทบีที่ตล่างออกไป ประโยคหนถึที่งอาจถภูกกลล่าวไดด้
หลายแบบแตล่กก็ยกังมบีความหมายเหมพอนเดลิม เราพบตกัวอยล่างหนถึที่งของเรพที่องนบีนั้ใน 1 พงศร์กษกัตรลิยร์ 18:26 ทบีที่พวกผภูด้
พยากรณร์ของพระบาอกัล “รด้องออกพระนามพระบาอกัล ตกันั้งแตล่เวลาเชด้าจนเทบีที่ยงกลล่าววล่า “โอ ขผู้าแตข่พระบาอมัล 
ขอสดมับพวกขผู้าพเจผู้าเถริด” แตล่กก็ไมล่มบีเสบียงและไมล่มบีใครตอบ...”



คคาซนั้คาซากไรด้ประโยชนร์แบบนกันั้นยกังมบีคนพภูดอยภูล่เหมพอนเดลิมในประเทศมลุสลลิมทกันั้งหลาย – เชล่นเดบียวกกับใน
อเมรลิกา ตอนทบีที่ผมเดลินทางไปในอบียลิปตร์, ซบีเรบีย, และประเทศอพที่นๆทบีที่ศาสนาอลิสลามมบีคนนกับถพอเยอะ ผมกก็ไดด้ยลิน
การรด้องเรบียกใหด้อธลิษฐานและเหก็นผภูด้นมกัสการเหลล่านกันั้นคลุกเขล่าเพพที่อทบีที่จะอธลิษฐาน – ตามทด้องถนน, ในทลุล่งนา, ทบีที่ใด
กก็ตามทบีที่พวกเขาอยภูล่ตอนถถึงเวลาทบีที่จะอธลิษฐาน ชกัที่วโมงแหล่งการอธลิษฐานถภูกประกาศจากหอคอยสภูงและผภูด้คน
สามารถไดด้ยลินเสบียงคคาประกาศนกันั้นไปทกัที่วหมภูล่บด้านหรพอนครนกันั้น ไมล่วล่าผภูด้คนกคาลกังทคาอะไรอยภูล่ในขณะนกันั้น พวกเขากก็จะ
หยลุดเพพที่อทบีที่จะอธลิษฐาน บางครกันั้งกก็ยพน, บางครกันั้งกก็คลุกเขล่า, โดยใชด้ “คคาซนั้คาซากไรด้ประโยชนร์” เสมอ พวกเขาขถึนั้นตด้น
คคาอธลิษฐานของตนโดยการกลล่าวซนั้คาแลด้วซนั้คาอบีกในภาษาของพวกเขาวล่า “พระเจด้ายลิที่งใหญล่” จากนกันั้นพวกเขากก็
กลล่าวซนั้คาวลบีอพที่นๆ ซถึที่งบางวลบีพวกเขากก็ถภูกสกัที่งใหด้พภูดซนั้คาสามสลิบครกันั้ง บางวลบีกก็หนถึที่งรด้อยครกันั้ง เกบีที่ยวกกับพระเจด้าและฤทธลิธิ์
อคานาจของพระองคร์ ยกังมบีศาสนาเทบียมเทก็จอพที่นๆอบีกซถึที่งใชด้คคาซนั้คาซากไรด้ประโยชนร์ โดยกลล่าวคคาพภูดเดลิมๆซนั้คาแลด้วซนั้คา
อบีก หรพอไมล่กก็ทล่องคคาเหลล่านกันั้นใหด้ครบจคานวนครกันั้งทบีที่กคาหนด

อยล่างไรกก็ตาม เราไมล่ตด้องไปหาพวกมลุสลลิมหรพอศาสนาเทบียมเทก็จอพที่นๆเลยเพพที่อทบีที่จะพบผภูด้คนทบีที่ใชด้คคาซนั้คาซาก
ไรด้ประโยชนร์ในการอธลิษฐาน ผภูด้เชพที่อบางคนทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้วอยล่างแทด้จรลิงกก็กลล่าวเรพที่องเดลิมซนั้คาแลด้วซนั้คาอบีก ราวกกับวล่า
พระเจด้าไมล่ไดด้ยลินพวกเขาในครกันั้งแรก ขอพระเจด้าทรงโปรดหด้ามผมมลิใหด้วลิพากษร์วลิจารณร์ครลิสเตบียนคนอพที่นๆเลย แตล่
ผมเชพที่อวล่าการอธลิษฐานเปป็นหนถึที่งในพระพรยลิที่งใหญล่ทบีที่สลุดของเรา ผมไมล่ไดด้กคาลกังปป่าวประกาศวล่าผมรภูด้วลิธบีอธลิษฐานและ
คนอพที่นๆไมล่รภูด้วลิธบี แตล่หลายครกันั้งผภูด้เชพที่อทกันั้งหลายกก็เรลิที่มคคาอธลิษฐานของตนโดยการประกาศตล่อพระเจด้าวล่าพระองคร์ทรง
เปป็นพระเจด้า, พระองคร์ทรงยริพื่งใหญข่, และพวกเขาใชด้ถด้อยคคามากมายเพพที่อนลิยามพระเจด้าและดภูเหมพอนพยายามทบีที่จะ
ยกยอพระองคร์ พวกเขาใชด้คคาอยล่างเชล่น “พระบลิดาผภูด้ทรงเปปีปั่ยมพระคลุณ, ทรงพระกรลุณา, ทรงรกัก, ทรงเปปีปั่ยมดด้วย
พระเมตตา, และทรงฤทธลิธิ์ทกันั้งสลินั้นของเราทกันั้งหลาย, ผภูด้ทรงสถลิตอยภูล่ในสวรรคร์เจด้าขด้า” และคคาพภูดอพที่นๆทบีที่คลด้ายกกัน 
นอกจากนบีนั้ผภูด้เชพที่อจคานวนมากกก็ทวนพระนามของพระบลิดาซนั้คาแลด้วซนั้คาอบีกในการอธลิษฐาน – สลิบ, สลิบหด้า, ยบีที่สลิบ หรพอ
หด้าสลิบครกันั้ง โดยขถึนั้นอยภูล่กกับวล่าพวกเขาอธลิษฐานนานขนาดไหน

เราไมล่จคาเปป็นตด้องเตพอนความจคาพระเจด้าวล่าพระองคร์ทรงยลิที่งใหญล่, ทรงอล่อนโยน, อดกลกันั้นพระทกัย, 
ประเสรลิฐ, กรลุณา, และสลิที่งเหลล่านบีนั้ทกันั้งหมด เราไมล่จคาเปป็นตด้องเตพอนความจคาพระองคร์วล่าพระองคร์ทรงสกัพพกัญญภู, ทรง
เปปีปั่ยมดด้วยฤทธานลุภาพทกันั้งสลินั้น, ทรงอยภูล่ทลุกแหล่งหน พระเจด้าทรงรภูด้อยภูล่แลด้ววล่าพระองคร์ทรงเปป็นยกังไง, พระองคร์ทรงรภูด้
วล่าเราเปป็นยกังไง พระองคร์ทรงอยากใหด้เราเขด้ามาหาพระองคร์ในจลิตวลิญญาณทบีที่ถภูกตด้อง, ในพระนามของพระเยซภู, 
และทภูลพระองคร์เรพที่องคคาขอตล่างๆของเรา เราไมล่จคาเปป็นตด้องอธลิษฐานโดยใชด้ “คคาพภูดสวยหรภู” คพอคคาอธลิษฐานตล่างๆ
ทบีที่ตกแตล่งดด้วยคคาคลุณศกัพทร์สวยๆ เราแคล่ตด้องพภูดกกับพระเจด้าเหมพอนเดก็กพภูดกกับพล่อของตน หรพอเหมพอนกกับทบีที่เราพภูด
กกับหมอของเรา, ทนายของเรา, หรพอเพพที่อนรกักของเรา

เราตด้องนมกัสการพระเจด้าและสรรเสรลิญพระองคร์ในการอธลิษฐาน แตล่เราไมล่จคาเปป็นตด้องใชด้ “คคาซนั้คาซากไรด้
ประโยชนร์” โดยใชด้คคาเดลิมซนั้คาๆแบบไรด้ความหมาย จคาไวด้นะครกับวล่า พระเจด้าทรงเปป็นหล่วงคลุณมากกวล่าทบีที่คลุณเปป็น
หล่วงตกัวคลุณเองตกันั้งลด้านเทล่า หากคลุณเปป็นลภูกคนหนถึที่งของพระเจด้า พระองคร์กก็ทรงซพนั้อคลุณแลด้วโดยทางพระโลหลิตของ
พระบลุตรผภูด้เปป็นทบีที่รกักของพระองคร์ พระองคร์ทรงรกักคลุณดด้วยความรกักทบีที่ไมล่รภูด้สลินั้นสลุด และพระองคร์ทรงเปป็นหล่วงทลุกราย



ละเอบียดแหล่งชบีวลิตของคลุณ พระองคร์จะทรงฟฟังและตอบคคาอธลิษฐานของคลุณโดยทบีที่คลุณไมล่ตด้องใชด้คคาซนั้คาซากไรด้
ประโยชนร์เลย

บล่อยครกันั้งเราไดด้ยลินใครบางคนกลล่าววล่า “เขา (หรพอหลล่อน) อธลิษฐานไพเราะจกังเลย” อล่ะนะ มกันอาจมบี
โครงสรด้างทบีที่สวยงาม, สวยงามจากมลุมมองของคคาคลุณศกัพทร์ตล่างๆและวลบีสละสลวยทกันั้งหลาย – แตล่จงจคาไวด้วล่า 
พระเจด้าทรงมองดภูทบีที่หกัวใจและสคาหรกับพระองคร์คคาอธลิษฐานทบีที่งดงามคพอ คคาอธลิษฐานทบีที่มาจากหกัวใจทบีที่มลุล่งตรงสภูล่
พระเจด้า ไมล่ใชล่จากความคลิดทบีที่มลุล่งตรงสภูล่มนลุษยร์ แนล่นอนวล่ามบีสถานทบีที่สคาหรกับการอธลิษฐานรวมในการประชลุมนมกัสการ
ตล่างๆของเรา ผมเชพที่อในการอธลิษฐานรวม และผมไมล่เคยกลล่าวคคาเทศนาโดยทบีที่ไมล่อธลิษฐานรวมกล่อนเลย ไมล่วล่าจะ
ในครลิสตจกักร, โกดกังเกก็บสลินคด้า, คลุก, ทกัณฑสถาน, หรพอบนมลุมถนน ผมกก็อธลิษฐานกล่อนผมเทศนา; แตล่การอธลิษฐาน
ทบีที่ไดด้ผลมากทบีที่สลุดทบีที่ครลิสเตบียนสกักคนกระทคากก็คพอ ในทบีที่ลกับ ไมล่วล่าจะหลกังประตภูทบีที่ปปิดอยภูล่หรพอในทบีที่แจด้ง, ตามลคาพกังกกับ
พระเจด้า

พระผภูด้ชล่วยใหด้รอดของเราไมล่ไดด้ทรงหมายความตรงนบีนั้วล่าการอธลิษฐานอยล่างตล่อเนพที่องเปป็นเวลานานเปป็น
เรพที่องทบีที่ไมล่เหมาะสมในตกัวมกันเอง เพราะวล่าพระองคร์เองกก็ทรงอธลิษฐานตลอดทกันั้งคพนในบางครกันั้ง (ลภูกา 6:12) และ
พระองคร์กก็ตรกัสคคาอลุปมามากกวล่าหนถึที่งเรพที่องเพพที่อสนกับสนลุนความเพบียรพยายามในการอธลิษฐาน อาจมบีบางครกันั้งทบีที่ผภูด้
เชพที่อทกันั้งหลายทลุกวกันนบีนั้จะอธลิษฐานตลอดทกันั้งคพน แตล่มกันกก็ไมล่มบีสงล่าราศบีเลยในการอธลิษฐานเปป็นเวลานานเพบียงเพพที่อทบีที่
จะไดด้คคาอธลิษฐานยาวๆหรพอการพภูดซนั้คาซากเยอะๆ การอธลิษฐานแบบนกันั้นอาจเปป็นการหนด้าซพที่อใจคดไดด้ จะมบีบาง
ครกันั้งสคาหรกับการอธลิษฐานยาวๆ โดยอาจเปป็นการอธลิษฐานตลอดทกันั้งคพนกก็ไดด้ แตล่คคาอธลิษฐานไมล่จคาเปป็นตด้องยพดยาว
เพพที่อทบีที่พระเจด้าจะทรงไดด้ยลินและทรงตอบ

วลบี “อยข่าใชผู้คทาซนั้ทาซากไรผู้ประโยชนร์” (“use not vain repetition”) ไมล่ใชล่คคาแปลผลิดในพระคกัมภบีรร์ฉบกับ
คลิงเจมสร์ของเรา แตล่มกันกก็ไมล่ไดด้บอกถถึงสลิที่งทบีที่พระเยซภูทรงหมายถถึงตรงนบีนั้อยล่างครบถด้วน คคากรบีกทบีที่ใชด้ในวลบีนบีนั้มบีความ
หมายวล่าการพภูดตะกลุกตะกกัก, ภาษาทบีที่ไมล่ชกัดเจน หรพอการพภูดพลล่ามแบบสกับสนใดๆ พระเยซภูทรงบอกเราวล่าอยล่า
ทคา “เหมพอนคนตข่างชาตริ” – และผมคลิดวล่าคลุณจะเหก็นดด้วยวล่าพวกคนตล่างชาตลิ “พภูดพลล่าม” ผมอาจกลล่าวเสรลิม
พรด้อมกกับจลิตวลิญญาณทบีที่จรลิงใจและใจทบีที่ถล่อมลงวล่าเรามบี “การพภูดพลล่าม” ในการประชลุมนมกัสการตล่างๆแบบ
โปรเตสแตนตร์ของเราเหมพอนกกัน เหมพอนกกับทบีที่พวกผภูด้พยากรณร์ของพระบาอกัลพภูดพลล่ามตกันั้งแตล่เชด้าจนเทบีที่ยง ในโรง
มหรสพในเมพองเอเฟซกัสผภูด้คนเหลล่านกันั้นกก็ตะโกนนานสองชกัที่วโมงเชล่นกกันวล่า “พระไดอานล่าของชาวเอเฟซกัสเปป็น
ใหญล่!” (กลิจการ 19:34) เมพที่อฝภูงชนกลลุล่มใหญล่พภูดคคาเดลิมซนั้คาแลด้วซนั้คาอบีก มกันกก็เปป็น “การพภูดพลล่าม” และนกัที่นคพอความ
หมายทบีที่ถภูกแสดงออกของคคากรบีกตรงนบีนั้ พวกคนตล่างชาตลิ “พภูดพลล่าม” โดยคริดวข่า “พผดมากหลายคทา พระจถึงจะ
ทรงโปรดฟฝัง”

ขด้อ 8: “เหตทุฉะนมันั้นทข่านอยข่าเปป็นเหมพอนเขาเลย เพราะวข่าสริพื่งไรซถึพื่งทข่านตผู้องการ พระบริดาของทข่านทรง
ทราบกข่อนทรีพื่ทข่านทผลขอแลผู้ว”

จลุดประสงคร์ของการอธลิษฐานไมล่ใชล่เพพที่อบอกพระเจด้าถถึงสลิที่งทบีที่เราอยากไดด้ เพราะพระองคร์ทรงทราบดบีกวล่า
เราวล่าเราตด้องการสลิที่งใดและพระองคร์ทรงสกัญญาแลด้ววล่าจะตอบสนองความตด้องการตล่างๆของเรา (ฟป. 4:19) 



พระองคร์ทรงทราบความอยากตข่างๆของเราเชล่นกกัน แตล่พระองคร์ไมล่ไดด้ทรงสกัญญาวล่าจะจกัดหาทลุกสลิที่งทบีที่เราอยากไดด้
อยล่างทบีที่เราอยากไดด้มกัน

ใครบางคนอาจถามวล่า “เนพที่องจากพระเจด้าทรงทราบความตด้องการตล่างๆของเราและความปรารถนา
เหลล่านกันั้นแหล่งใจของเรา แลด้วทคาไมตด้องอธลิษฐานลล่ะ?” คคาตอบนกันั้นชกัดเจนอยภูล่แลด้ว: พระเจด้าทรงอยากใหด้ลภูกๆของ
พระองคร์เสนอคคาทภูลขอตล่างๆของพวกเขาตล่อพระองคร์เพราะวล่าการทคาเชล่นนบีนั้บล่งบอกถถึงความเชพที่อและความไวด้
วางใจ มกันแสดงออกถถึงการพถึที่งพาในสล่วนของลภูกของพระเจด้าทบีที่มบีตล่อพระบลิดาในสวรรคร์

พระเจด้าทรงอยากใหด้เราอธลิษฐานเพพที่ออด้างพระสกัญญาตล่างๆของพระองคร์ดด้วย ความลด้มเหลวทบีที่จะอด้าง
พระสกัญญาตล่างๆของพระองคร์กก็แสดงออกวล่าเราไมล่เชพที่อในพระสกัญญาเหลล่านกันั้น การแสดงออกถถึงความเชพที่อของเรา
เปป็นการแสดงออกวล่าเราเชพที่อวล่าพระเจด้าจะทรงรกักษาคคาตรกัสของพระองคร์และตอบสนองความตด้องการตล่างๆของ
เรา

จากนกันั้นแนล่นอนวล่าเราอธลิษฐานเพพที่อขอบคลุณพระเจด้าสคาหรกับพระพรตล่างๆทบีที่เราไดด้รกับแลด้วและเพพที่อ
นมกัสการพระองคร์สคาหรกับความประเสรลิฐและพระเมตตาของพระองคร์ทบีที่มบีตล่อเรา แมด้วล่าพระเจด้าทรงสกัพพกัญญภู, ทรง
ทราบทลุกสลิที่งในทลุกเวลาเกบีที่ยวกกับทลุกคน พระองคร์กก็ทรงอยากใหด้เราทภูลขอพระองคร์สคาหรกับสลิที่งทบีที่เราตด้องการหรพอ
ปรารถนา พระองคร์ทรงอยากใหด้เราเสนอคคาทภูลขอของเราโดยทางการอธลิษฐาน

การอธลิษฐานไมล่ไดด้ถภูกออกแบบมาเพพที่อทคาใหด้พระเจด้าทราบถถึงสถานะของเราหรพอความตด้องการของเรา 
แตล่เพพที่อทคาใหด้มนลุษยร์เหก็นถถึงการทบีที่เขาตด้องพถึที่งพาพระเจด้าอยล่างสลินั้นสลุดใจสคาหรกับทลุกสลิที่ง, เพพที่อกระพพอความปรารถนา
ในใจของเขาทบีที่จะวางใจพระเจด้าและแสวงหาพระเจด้าเปป็นอกันดกับแรกในทลุกสลิที่ง และเมพที่อเราใหด้พระเจด้าเปป็นทบีที่หนถึที่ง
และแสวงหาพระประสงคร์ของพระองคร์เหนพอสลิที่งอพที่นใดในชบีวลิตของเรา สลิที่งอพที่นๆทบีที่จคาเปป็นทกันั้งหมดกก็จะถภูกเพลิที่มเตลิมใหด้ 
(มธ. 6:33) ยากอบบอกเราวล่าเรา “ไมล่มบี” เพราะวล่าเรา “ไมล่ไดด้ขอ” เราขอและไมล่ไดด้รกับเพราะวล่าเรา “ขอผลิด” 
เพพที่อทบีที่เราจะ “หวกังไดด้ไปเพพที่อสนองราคะตกัณหาของเรา” (ยากอบ 4:2, 3)

มกันไมล่จคาเปป็นวล่าจะตด้องผลิดในการทบีที่เราอธริษฐานเรพพื่องเดริมซนั้คา และเรากก็ทคาแบบนบีนั้บล่อยๆเวลาทบีที่เรามบีภาระ
ใจอยล่างสลุดซถึนั้งและจรลิงจกัง การทคาซนั้คาไมล่ใชล่เรพที่องผลิด แตล่ใจทบีที่กระตลุด้นใหด้เกลิดการทคาซนั้คาตล่างหาก – ใจทบีที่ไมล่ไดด้มลุล่งเขด้าหา
พระเจด้า แตล่ปรารถนาทบีที่จะทคาใหด้คนทบีที่ฟฟังอยภูล่ประทกับใจแคล่นกันั้น จคาไวด้วล่าพระเยซภูเสดก็จเขด้าไปในสวนเกทเสมนบีและ
ทรงอธลิษฐานสามครกันั้ง โดยตรกัสคคาพภูดเดลิม (มธ. 26:39, 42, 44)

แตล่ความแตกตล่างระหวล่างคคาอธลิษฐานของพระครลิสตร์ในสวนเกทเสมนบีและคคาอธลิษฐานตล่างๆของพวกธร
รมาจารยร์และพวกฟารลิสบีนกันั้นปรากฏชกัดเจน: ความแตกตล่างนกันั้นอยภูล่ระหวล่าง “การพผดเยอะ” และการอธริษฐาน
เยอะ! คคาอธลิษฐานทบีที่แทด้จรลิงออกมาจากใจ มกันถภูกสล่งตรงไปยกังพระเจด้า และมกันไมล่ไดด้มบีจลุดประสงคร์ทบีที่จะทคาใหด้ผภูด้คน
ประทกับใจ 

การเปปิดเผยใหมข่เกรีที่ยวกมับการอธริษฐาน; คคาอธริษฐานแบบอยข่าง
ขด้อ 9-13: “เหตทุฉะนมันั้น ทข่านทมันั้งหลายจงอธริษฐานตามอยข่างนรีนั้วข่า ขผู้าแตข่พระบริดาของขผู้าพระองคร์ทมันั้งหลาย

ผผผู้ทรงสถริตในสวรรคร์ ขอใหผู้พระนามของพระองคร์เปป็นทรีพื่เคารพสมักการะ ขอใหผู้อาณาจมักรของพระองคร์มาตมันั้งอยผข่ 
ขอใหผู้เปป็นไปตามพระทมัยของพระองคร์ ในสวรรคร์เปป็นอยข่างไร กห็ใหผู้เปป็นไปอยข่างนมันั้นในแผข่นดรินโลก ขอทรงโปรด



ประทานอาหารประจทาวมันแกข่ขผู้าพระองคร์ทมันั้งหลายในกาลวมันนรีนั้ และขอทรงโปรดยกหนรีนั้ของขผู้าพระองคร์ เหมพอน
ขผู้าพระองคร์ยกหนรีนั้ผผผู้ทรีพื่เปป็นหนรีนั้ขผู้าพระองคร์นมันั้น และขออยข่านทาขผู้าพระองคร์เขผู้าไปในการทดลอง แตข่ขอทรงชข่วยขผู้า
พระองคร์ใหผู้พผู้นจากความชมัพื่วรผู้าย เหตทุวข่าอาณาจมักรและฤทธริธิ์เดชและสงข่าราศรีเปป็นของพระองคร์สพบๆไปเปป็นนริตยร์ 
เอเมน”

นบีที่ถภูกเรบียกกกันโดยทกัที่วไปวล่า “คคาอธลิษฐานขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า” แตล่จรลิงๆแลด้วมกันเปป็นคคาอธลิษฐานแบบ
อยล่างทบีที่พระเยซภูประทานใหด้แกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์ คทาอธริษฐานขององคร์พระผผผู้เปป็นเจผู้าถภูกพบในยอหร์นบททบีที่ 
17

คคาอธลิษฐานแบบอยล่างทบีที่ถภูกใหด้ไวด้ในขด้อพระคคาเหลล่านบีนั้ทบีที่เพลิที่งถภูกยกมานกันั้นแบล่งออกเปป็นสามสล่วน: (1) คคานคา,
(2) คคาขอตล่างๆ, (3) สล่วนสรลุป

คคานคา: “ขด้าแตล่พระบลิดาของขด้าพระองคร์ทกันั้งหลาย ผภูด้ทรงสถลิตในสวรรคร์”
คคาขอทบีที่หนถึที่ง: “ขอใหด้พระนามของพระองคร์เปป็นทบีที่เคารพสกักการะ”
คคาขอทบีที่สอง: “ขอใหด้อาณาจกักรของพระองคร์มาตกันั้งอยภูล่”
คคาขอทบีที่สาม: “ขอใหด้เปป็นไปตามพระทกัยของพระองคร์ ในสวรรคร์เปป็นอยล่างไร กก็ใหด้เปป็นไปอยล่างนกันั้นในแผล่น

ดลินโลก”
คคาขอทบีที่สบีที่: “ขอทรงโปรดประทานอาหารประจคาวกันแกล่ขด้าพระองคร์ทกันั้งหลายในกาลวกันนบีนั้”
คคาขอทบีที่หด้า: “ขอทรงโปรดยกหนบีนั้ของขด้าพระองคร์ เหมพอนขด้าพระองคร์ยกหนบีนั้ผภูด้ทบีที่เปป็นหนบีนั้ขด้าพระองคร์นกันั้น”
คคาขอทบีที่หก: “ขออยล่านคาขด้าพระองคร์เขด้าไปในการทดลอง แตล่ขอทรงชล่วยขด้าพระองคร์ใหด้พด้นจากความชกัที่ว

รด้าย”
สล่วนสรลุป: “เหตลุวล่าอาณาจกักรและฤทธลิธิ์เดชและสงล่าราศบีเปป็นของพระองคร์สพบๆไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน”
คคาอธลิษฐานแบบอยล่างนบีนั้หาใดเทบียบไมล่วล่าจะในหนกังสพออธลิษฐานเลล่มใดกก็ตาม มกันหาใดเทบียบในความ

งดงาม, หาใดเทบียบในความครอบคลลุม มกันไดด้ถภูกใหด้ไวด้, มลิใชล่เพพที่อถภูกกลล่าวซนั้คาแบบคคาตล่อคคา, แตล่เพพที่อใชด้เปป็นแบบ
อยล่าง การออกแบบของมกันแสดงออกถถึงทล่าทบีทบีที่เราควรอธลิษฐาน แตล่เราตด้องไมล่ลพมวล่าพระเยซภูไมล่ไดด้ประสงคร์ใหด้คคา
อธลิษฐานนบีนั้เปป็น “รภูปแบบ” ทบีที่ถภูกใชด้ซนั้คาแลด้วซนั้คาอบีก ขด้อพลิสภูจนร์ถถึงเรพที่องนบีนั้ถภูกพบในขด้อเทก็จจรลิงทบีที่วล่าเราไมล่พบบกันทถึกในทบีที่
ใดเลยวล่าพระเยซภูหรพอเหลล่าสาวกของพระองคร์เคยใชด้ถด้อยคคาเหลล่านบีนั้ทบีที่ถภูกบกันทถึกไวด้ตรงนบีนั้ ถถึงแมด้วล่าพวกเขาอธลิษฐาน
บล่อยกก็ตาม (กรลุณาศถึกษามกัทธลิว 26:39-44; ลภูกา 22:42; ยอหร์น บททบีที่ 17; กลิจการ 1:24) มบีพระคคาอบีกหลายตอน
ทบีที่พระเยซภูและเหลล่าสาวกอธลิษฐาน แตล่ไมล่มบีบกันทถึกไวด้เลยวล่าพวกเขาใชด้ถด้อยคคาแบบเดบียวกกับทบีที่ใหด้ไวด้ในคคาอธลิษฐาน
แบบอยล่างนบีนั้

คลุณจะสกังเกตเหก็นวล่าคคาอธลิษฐานทบีที่ครอบคลลุมนบีนั้สกันั้นแตล่ไดด้ผล มกันแสดงความยคาเกรงพระเจด้า ทลุกคคาลด้วน
เปปีปั่ยมดด้วยความหมาย คคาขอสามอกันแรกในคคาอธลิษฐานนบีนั้เพพที่อพระเจด้าและสงล่าราศบีของพระองคร์ – และนบีที่ควรเปป็น
เปป้าหมายหลกักของเราในการอธลิษฐาน คคาอธลิษฐานขออาหารประจคาวกัน (ความตด้องการของรล่างกายของเรา) ควร
ตามหลกังคคาสรรเสรลิญและการถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้า การเรบียกวล่า “พระบลิดาของเราทกันั้งหลาย” เปป็นคคาเรบียกทบีที่



ตบีเสมอ – แตล่สลิที่งทบีที่ตามมานกันั้นไมข่ตบีเสมอเลย เพราะวล่าพระบลิดาทบีที่เราอธลิษฐานถถึงนกันั้นทรงสถลิตอยภูล่ในสวรรคร์ และพระ
บลิดาในสวรรคร์กก็ทรงสมควรไดด้รกับความยคาเกรง, เกบียรตลิยศ, และสงล่าราศบีทกันั้งสลินั้น

พระคคาตอนนบีนั้ในพระวจนะของพระเจด้าถภูกเรบียกวล่า “คคาอธลิษฐานขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า” จากบกันทถึก
สมกัยแรกๆ เหลล่านกักประวกัตลิศาสตรร์ประกาศวล่าตกันั้งแตล่ปปี ค.ศ. 250 มาแลด้วชพที่อเรบียกนกันั้นถภูกใชด้มาตลอดโดยพวก
ครลิสเตบียน

กรลุณาสกังเกตวล่าคคาอธลิษฐานนบีนั้ไมล่มบีการอด้างอลิงถถึงการทคาหนด้าทบีที่คนกลางของพระผภูด้ทรงเปป็นคนกลางของ
เราเลย คพอพระเยซภูครลิสตร์ มกันไมล่กลล่าวถถึงการทภูลขอในพระนามของพระเยซภู เพราะวล่าพวกสาวกยกังไมล่ถภูกเตรบียม
พรด้อมสคาหรกับความจรลิงนกันั้น (กรลุณาอล่านยอหร์น 16:23-27)

คคาอธลิษฐานแบบอยล่างนบีนั้ เชล่นเดบียวกกับสล่วนอพที่นๆอบีกมากมายของพระวจนะของพระเจด้า ถภูกปรกับใหด้เขด้ากกับ
ชล่วงเวลาทบีที่มกันถภูกกลล่าวเปป็นพลิเศษ และการตบีความและการประยลุกตร์ใชด้คคาอธลิษฐานนบีนั้ตด้องถภูกกระทคาอยล่างเหมาะ
สม ผมเชพที่อวล่าในอาณาจกักรยลุคพกันปปีคคาอธลิษฐานนบีนั้จะถภูกใชด้อบีกครกันั้ง

กรลุณาสกังเกตดด้วยวล่าคคาพหภูพจนร์ถภูกใชด้ตลอดทกันั้งคคาอธลิษฐานนบีนั้ – “พระบริดาของขข้าพระองคค์ทททั้ง
หลาย...ขอทรงโปรดประทานอาหารประจทาวมันแกข่ขข้าพระองคค์ทททั้งหลายในกาลวมันนรีนั้...ขอทรงโปรดยกหนรีนั้ของขข้า
พระองคค์ทททั้งหลาย...ขออยข่านทาขข้าพระองคค์ทททั้งหลายเขผู้าไปในการทดลอง...ขอทรงชข่วยขข้าพระองคค์ทททั้งหลายใหผู้
พผู้นจากความชมัพื่วรผู้าย” นบีที่ดภูเหมพอนจะชบีนั้ใหด้เหก็นวล่าคคาอธลิษฐานนบีนั้ถภูกใชด้เพพที่อเปป็นแบบอยล่างสคาหรกับการอธลิษฐานรล่วม
กกันมากกวล่าทบีที่จะเปป็นการอธลิษฐานแบบสล่วนตกัว ดกังนกันั้นมกันจถึงถภูกบอกเปป็นนกัยวล่าเราจะตด้องอธลิษฐานเผพที่อผภูด้เชพที่อทลุกคน,
พบีที่นด้องชายหญลิงทลุกคนในพระครลิสตร์, แทนทบีที่จะอธลิษฐานเพพที่อตกัวเราเองเทล่านกันั้น

ในภาคพกันธสกัญญาเดลิมเราพบพระคคาตอนตล่างๆซถึที่งพภูดถถึงพระเจด้าวล่าเปป็นพระบลิดาของเรา ยกตกัวอยล่าง
เชล่น ในอลิสยาหร์ 63:16 เราอล่านวล่า “แนล่นอนพระองคร์ทรงเปป็นพระบลิดาของขด้าพระองคร์ทกันั้งหลาย แมด้อกับราฮกัมมลิไดด้
รภูด้จกักขด้าพระองคร์ และอลิสราเอลหาจคาขด้าพระองคร์ไดด้ไมล่ โอ ขด้าแตล่พระเยโฮวาหร์ พระองคร์ทรงเปป็นพระบลิดาและพระ
ผภูด้ไถล่ของขด้าพระองคร์ทกันั้งหลาย พระนามของพระองคร์ดคารงอยภูล่ตกันั้งแตล่นลิรกันดรร์กาล”

เพลงสดลุดบี 103:13 บอกเราวล่า “บลิดาสงสารบลุตรของตนฉกันใด พระเยโฮวาหร์ทรงสงสารบรรดาคนทบีที่
ยคาเกรงพระองคร์ฉกันนกันั้น”

จากนกันั้นในพระราชบกัญญกัตลิ 32:6 คคาถามนกันั้นถภูกถามวล่า “โอ ชนชาตลิโฉดเขลาและเบาความเออ๋ย ทล่านจะ
ตอบสนองพระเยโฮวาหร์อยล่างนบีนั้ละหรพอ พระองคร์มลิใชล่พระบลิดา ผภูด้ทรงไถล่ทล่านไวด้ดอกหรพอ ผภูด้ทรงสรรคร์ทล่าน และตกันั้ง
ทล่านไวด้แลด้ว”

กล่อนสมกัยของพระเยซภูบนแผล่นดลินโลกเคยมบีคนมากมายทบีที่มองวล่าพระเจด้าเปป็นบลิดาของคนทกันั้งปวง และนกัที่น
กก็เปป็นจรลิงในปฟัจจลุบกันเชล่นกกัน คนมากมายเชพที่อวล่าพระเจด้าเปป็นบลิดาของมนลุษยร์ทลุกคนและมนลุษยร์ทลุกคนเปป็นพบีที่นด้องกกัน
แตล่นบีที่ไมล่ไดด้ถภูกสอนในพระคกัมภบีรร์เลย พระเจด้าทรงเปป็นบลิดาของสลิที่งมบีชบีวลิตทกันั้งปวง หากมองจากมลุมมองของเนพนั้อหนกัง 
พระองคร์ทรงเปป็นผภูด้ใหด้กคาเนลิดชบีวลิต พระเจด้าทรงสรด้างมนลุษยร์ ดด้วยเหตลุนบีนั้พระเจด้าจถึงทรงเปป็นบลิดาของมนลุษยร์ในฐานะ
เปป็นสลิที่งมบีชบีวลิตอยล่างหนถึที่ง แตล่พระเจด้าไมข่ใชข่บลิดาของมนลุษยร์ทกันั้งปวงในฝป่ายวริญญาณ พระองคร์ทรงเปป็นพระบลิดาของ
คนเหลล่านกันั้นทบีที่ไดด้รกับการบกังเกลิดใหมล่แลด้วเทล่านกันั้น ในทบีที่นบีนั้พระเยซภูทรงนคาเสนอความจรลิงอกันมบีคล่ายลิที่งทบีที่เปรบียบเทบียบ



ความรภูด้สถึกตล่างๆของพล่อแมล่ทบีที่เปป็นมนลุษยร์ทบีที่มบีใหด้แกล่ลภูกๆของพวกเขา นอกจากนบีนั้ในมกัทธลิว 7:11 พระองคร์ทรงถามวล่า
“เหตลุฉะนกันั้น ถด้าทล่านทกันั้งหลายเองผภูด้เปป็นคนชกัที่ว ยกังรภูด้จกักใหด้ของดบีแกล่บลุตรของตน ยลิที่งกวล่านกันั้นสกักเทล่าใดพระบลิดาของ
ทล่านผภูด้ทรงสถลิตในสวรรคร์จะประทานของดบีแกล่ผภูด้ทบีที่ขอจากพระองคร์”

“ขผู้าแตข่พระบริดาของขผู้าพระองคร์ทมันั้งหลาย ผผผู้ทรงสถริตในสวรรคร์” พระเจด้าแมด้วล่าทรงสถลิตอยภูล่ทลุกหนทลุก
แหล่ง กก็ทรงถภูกนคาเสนอในพระคกัมภบีรร์วล่าทรงใหด้นลิเวศของพระองคร์, ทบีที่พคานกักของพระองคร์, อยภูล่ในสวรรคร์ สวรรคร์ชกันั้น
ทบีที่สามเปป็นพระนลิเวศของพระบลิดา ใน 2 โครลินธร์ 12:1-4 เปาโลกลล่าวถถึงชายผภูด้หนถึที่งทบีที่ไดด้ถภูกรกับขถึนั้นไปยกังสวรรคร์ชกันั้นทบีที่
สามและเหก็นและไดด้ยลินสลิที่งตล่างๆทบีที่ไมล่ทรงอนลุญาตใหด้พภูดถถึง พระเยซภูตรกัสวล่า “ในพระนริเวศของพระบริดาเรามบี
คฤหาสนร์หลายแหล่ง ... เราไปจกัดเตรบียมทบีที่ไวด้สคาหรกับทล่านทกันั้งหลาย” (ยอหร์น 14:2) ใชล่แลด้วครกับ พระเจด้าพระบลิดา
ทรงมบีบด้าน (พระนลิเวศ) สวรรคร์เปป็นบด้านของพระองคร์ แตล่พระองคร์ทรงสถลิตอยภูล่ทลุกหนทลุกแหล่ง – ทรงอยภูล่ทลุกทบีที่ทลุก
เวลา

“ขอใหผู้พระนามของพระองคร์เปป็นทรีพื่เคารพสมักการะ” การ “เคารพสกักการะ” อะไรบางอยล่างคพอการ
ทคาใหด้มกันมบีความศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ พระเจผู้าทรงศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ ดด้วยเหตลุนบีนั้พระนามของพระองคร์จถึงศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ ความหมายตรงนบีนั้
กก็คพอวล่า “โอ พระเจด้าขด้า ขอใหด้พระนามของพระองคร์เปป็นทบีที่เทลิดทภูนศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์อยภูล่ทลุกหนแหล่ง และไดด้รกับเกบียรตลิยศ
อกันสมควรจากมนลุษยร์” เมพที่อเราอธลิษฐานอยล่างจรลิงใจวล่า “ขอใหด้พระนามของพระองคร์เปป็นทบีที่เคารพสกักการะ” เรา
กก็กคาลกังนมกัสการพระเจด้าและแสดงออกถถึงความปรารถนาของเราทบีที่จะใหด้พระเจด้าเปป็นทบีที่สรรเสรลิญ, ไดด้รกับ
เกบียรตลิยศและสงล่าราศบีเหนพอทลุกสลิที่ง พระองคร์ทรงอยยท่เหนพอททุกสริพื่ง “ในเรริพื่มแรกนมันั้นพระเจข้า...” สลิที่งอพที่นทกันั้งปวงเปป็นอยภูล่
เพราะพระเจด้า ดด้วยเหตลุนบีนั้ ขอใหด้พระนามของพระองคร์เปป็นทบีที่เคารพสกักการะ (ศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์)

“ขอใหผู้อาณาจมักรของพระองคร์มาตมันั้งอยผข่” คคากรบีกตรงนบีนั้ทบีที่แปลเปป็น “อาณาจกักร” เทบียบเทล่ากกับคคาภาษา
อกังกฤษสามคคาของเรา: (1) kingdom, (2) reign, (3) kingship ดด้วยเหตลุนบีนั้เราจถึงอล่านไดด้วล่า “ขอใหผู้การครอง
ราชยค์ของพระองคร์มาถถึง” แนล่นอนวล่านบีที่หมายถถึงการครอบครองของพระครลิสตร์บนแผล่นดลินโลกนบีนั้ ยลิวทลุกคนทบีที่
ยคาเกรงพระเจด้ากคาลกังรอคอยกษกัตรลิยร์ของตนทบีที่จะเสดก็จมาและครอบครองจากพระทบีที่นกัที่งของดาวลิด (ศถึกษามาระโก 
15:43; ลภูกา 23:51) ยอหร์นผภูด้ใหด้รกับบกัพตลิศมา (และพระเยซภูดด้วย) ประกาศวล่าอาณาจกักรนกันั้นมาใกลด้แลด้ว (มธ. 3:2; 
4:17) นบีที่เปป็นการอด้างอลิงถถึงการครอบครองของพระเมสสลิยาหร์ในชล่วงยลุคพกันปปีนกันั้น, การครอบครองทบีที่ยลิวทกันั้งปวงทบีที่
ยคาเกรงพระเจด้ารอคอย ดด้วยเหตลุนบีนั้ สคาหรกับคนเหลล่านกันั้นทบีที่ฟฟังพระเยซภูอยภูล่ คคาอธลิษฐานทบีที่วล่า “ขอใหด้อาณาจกักรของ
พระองคร์มาตกันั้งอยภูล่” จถึงอด้างอลิงเปป็นพลิเศษถถึงการเขด้ามาของอาณาจกักรของพระองคร์บนแผล่นดลินโลก

มบีการอภลิปรายเปป็นอกันมากเกบีที่ยวกกับวล่าอาณาจกักรนบีนั้จะเปป็นอาณาจกักรหนถึที่งทบีที่ปรากฏแกล่ตา หรพอเปป็น
อาณาจกักรฝป่ายวลิญญาณภายในใจของผภูด้เชพที่อ พระคกัมภบีรร์เปปิดเผยความจรลิงทบีที่ชกัดเจนเกบีที่ยวกกับเรพที่องนบีนั้ไหม? อาณาจกักร
นกันั้นจะปรากฏแกล่ตาบนแผล่นดลินโลกไหม? หรพอมกันจะอยภูล่ภายในใจของมนลุษยร์? ใหด้เราดภูพระวจนะของพระเจด้า 
และหากเราสามารถเหก็นความจรลิงนกันั้นซถึที่งถภูกประกาศในพระวจนะ กก็ไมล่มบีเหตลุผลทบีที่จะสงสกัยสลิที่งทบีที่พระวจนะเปปิดเผย

ใน 1 โครลินธร์ 15:20-28 เราอล่านวล่า: “แตล่บกัดนบีนั้พระครลิสตร์ทรงเปป็นขถึนั้นมาจากความตายแลด้ว และทรงเปป็น
ผลแรกในพวกคนทกันั้งหลายทบีที่ไดด้ลล่วงหลกับไปแลด้วนกันั้น เพราะวล่าความตายไดด้อลุบกัตลิขถึนั้นเพราะมนลุษยร์คนหนถึที่งเปป็นเหตลุ
ฉกันใด การเปป็นขถึนั้นมาจากความตายกก็ไดด้อลุบกัตลิขถึนั้นเพราะมนลุษยร์ผภูด้หนถึที่งเปป็นเหตลุฉกันนกันั้น เพราะวล่าคนทกันั้งปวงตด้องตาย



เกบีที่ยวเนพที่องกกับอาดกัมฉกันใด คนทกันั้งปวงกก็จะกลกับไดด้ชบีวลิตเกบีที่ยวเนพที่องกกับพระครลิสตร์ฉกันนกันั้น แตล่วล่าทลุกคนจะเปป็นไปตาม
ลคาดกับ คพอพระครลิสตร์ทรงเปป็นผลแรก แลด้วภายหลกังกก็คพอคนทกันั้งหลายทบีที่เปป็นของพระครลิสตร์ ในเมพที่อพระองคร์จะเสดก็จ
มา

“ตล่อจากนกันั้นจะเปป็นวาระทบีที่สลุด เมพที่อพระองคร์จะทรงมอบอาณาจกักรไวด้แดล่พระเจด้าคพอพระบลิดา เมพที่อ
พระองคร์จะไดด้ทรงทคาลายการปกครอง และสลิทธลิอคานาจและอานลุภาพหมดแลด้ว เพราะวล่าพระองคร์จะตด้องทรง
ปกครองอยภูล่กล่อน จนกวล่าพระองคร์จะไดด้ทรงปราบศกัตรภูทกันั้งสลินั้นใหด้อยภูล่ใตด้พระบาทของพระองคร์ ศกัตรภูตกัวสลุดทด้ายทบีที่จะ
ทรงทคาลายนกันั้นกก็คพอความตาย เพราะวล่าพระองคร์ทรงปราบสลิที่งสารพกัดลงใตด้พระบาทของพระองคร์แลด้ว แตล่เมพที่อ
พระองคร์ตรกัสวล่าทรงปราบสลิที่งสารพกัดลงนกันั้น กก็เปป็นทบีที่ทราบชกัดวล่ายกเวด้นองคร์พระเจด้าผภูด้ทรงปราบสลิที่งสารพกัดใหด้อยภูล่ใตด้
พระองคร์ เมพที่อสลิที่งสารพกัดถภูกปราบใหด้อยภูล่ใตด้พระองคร์แลด้ว เมพพื่อนมันั้นองคร์พระบทุตรกห็จะอยผข่ใตผู้พระเจผู้าผผผู้ทรงปราบสริพื่ง
สารพมัดใหผู้อยผข่ใตผู้พระองคร์ เพพพื่อพระเจข้าจะทรงเปป็นเอกเปป็นใหญท่ในสสพื่งสารพทดทททั้งปวง”

พระคคาตอนนบีนั้แสดงใหด้เหก็นจนหมดขด้อสงสกัยวล่าการปกครองแบบกษกัตรลิยร์ของพระเจด้าผภูด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ใน
พระบทุตรของพระองคร์คพอเปป้าหมายสลุดทด้ายแหล่งประวกัตลิศาสตรร์ของความรอด เพพที่อทบีที่พระเจด้าจะทรงเปป็นเอกเปป็น
ใหญล่ในสลิที่งสารพกัดทกันั้งปวง ดด้วยเหตลุนบีนั้อาณาจกักรแหล่งสวรรคร์จถึงเปป็นใจความหลกักขกันั้นพพนั้นฐานของจรลิงแหล่งพระวจนะ
ของพระเจด้า เหลล่าผภูด้เชพที่อสมกัยแรกๆ, วลิสลุทธลิชนเหลล่านกันั้นในหลายศตวรรษกล่อนหนด้าเรา, เชพที่อในอาณาจกักรหนถึที่งทบีที่
ปรากฏแกล่ตาบนแผล่นดลินโลกนบีนั้ พระเยซภูทรงสอนเหลล่าสาวกของพระองคร์ใหด้อธลิษฐานวล่า “ขอใหด้อาณาจกักรของ
พระองคร์มาตกันั้งอยภูล่ ขอใหด้เปป็นไปตามพระทกัยของพระองคร์ ในสวรรคร์เปป็นอยล่างไร กก็ใหด้เปป็นไปอยล่างนกันั้นในแผล่นดลิน
โลก” และสกักวกันหนถึที่งพระประสงคร์ของพระเจด้าจะถภูกทคาใหด้สคาเรก็จบนแผล่นดลินโลกเหมพอนกกับทบีที่พระประสงคร์ของ
พระองคร์ขณะนบีนั้กคาลกังถภูกทคาใหด้สคาเรก็จอยภูล่ในสวรรคร์

คนมากมาย, เหลล่าครภูสอนพระคกัมภบีรร์รวมถถึงผภูด้เชพที่อทกัที่วไป, หลงลพมทบีที่จะเหก็นความแตกตล่างระหวล่าง
อาณาจกักรแหล่งสวรรคร์และอาณาจกักรของพระเจด้า แตล่เราตด้องแยกแยะสลิที่งหนถึที่งจากอบีกสลิที่ง

อาณาจมักรของพระเจข้ามบีความเปป็นสากลและอยภูล่ฝป่ายวลิญญาณ มกันรวมถถึงผภูด้เชพที่อทลุกคนในอดบีต, ปฟัจจลุบกัน, 
และอนาคต (ลภูกา 13:28, 29) เราสามารถเขด้าในอาณาจกักรของพระเจด้าไดด้โดยทางการอกัศจรรยร์แหล่งการบกังเกลิด
ใหมล่เทล่านกันั้น (ยอหร์น 3:3-7) – และทลุกคนทบีที่บกังเกลิดอยล่างแทด้จรลิงโดยพระวลิญญาณกก็เปป็นของอาณาจกักรของพระเจด้า

อาณาจมักรแหข่งสวรรคค์เกบีที่ยวขด้องกกับพระเมสสลิยาหร์, คนกลาง, และดาวลิด เปป้าหมายของมกันคพอการ
สถาปนาอาณาจกักรของพระเจด้าบนแผล่นดลินโลกนบีนั้ ซถึที่งเมพที่อถถึงตอนนกันั้นพระบลุตรของพระเจด้าจะประทกับบนพระทบีที่นกัที่ง
ของดาวลิดและครองราชยร์ในความชอบธรรม – กษกัตรลิยร์องคร์หนถึที่งทบีที่ปรากฏแกล่ตาบนพระทบีที่นกัที่งหนถึที่งทบีที่ปรากฏแกล่ตา
ในอาณาจกักรหนถึที่งจรลิงๆ (ดภู ลภูกา 1:32, 33)

อาณาจมักรของพระเจข้าไมล่ไดด้มาพรด้อมกกับการแสดงออกใหด้เหก็นภายนอก มกันอยภูล่ภายใน เมพที่อพวกฟารลิสบี
ถามพระเยซภูวล่าอาณาจกักรของพระเจด้าจะมาเมพที่อไหรล่ พระองคร์กก็ตรกัสตอบวล่า: “อาณาจกักรของพระเจด้าไมล่มาโดย
ใหด้เปป็นทบีที่สกังเกตไดด้ และเขาจะไมล่พภูดวล่า ‘มาดภูนบีที่’ หรพอ ‘ไปดภูโนล่น’ เพราะ ดภูเถลิด อาณาจมักรของพระเจผู้าอยผข่ภายใน
ทท่านทททั้งหลาย” (ลภูกา 17:20, 21) ในโรม 14:17 อกัครทภูตเปาโลประกาศวล่า “เพราะวล่าอาณาจกักรของพระเจด้านกันั้น
ไมล่ใชล่การกลินและการดพที่ม แตล่เปป็นความชอบธรรมและสกันตลิสลุขและความชพที่นชมยลินดบีในพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์”



อาณาจมักรแหข่งสวรรคค์เกบีที่ยวเนพที่องกกับอวกัยวะ มกันจะมบีการสคาแดงของมกันแบบครบถด้วน (ในสงล่าราศบี) บน
แผล่นดลินโลกนบีนั้ มกันจะผนวกรวมเขด้าในอาณาจกักรนลิรกันดรร์ของพระเจด้าเมพที่อพระครลิสตร์พระบลุตรทรงครอบครองแลด้ว
จนกระทกัที่งพระองคร์ทรงปราบศกัตรภูทกันั้งหมดลงใตด้พระบาทของพระองคร์แลด้ว เมพที่อถถึงเวลานกันั้นอาณาจกักรแหล่งสวรรคร์กก็
จะถภูกสล่งมอบแดล่พระเจด้าพระบลิดาและอาณาจกักรนกันั้น (การครอบครองยลุคพกันปปีของพระครลิสตร์) จะผนวกรวมเขด้า
ในอาณาจกักรของพระเจผู้าซถึที่งเปป็นนลิรกันดรร์และไมล่มบีวกันสลินั้นสลุดเลย

ผมไดด้ชบีนั้ใหด้เหก็นไปกล่อนหนด้านบีนั้แลด้วในการศถึกษาของเราวล่า “อาณาจกักรแหล่งสวรรคร์” เปป็นคคาเรบียกหนถึที่งทบีที่ถภูก
พบในกลิตตลิคลุณของมกัทธลิวเปป็นหลกักและมกันหมายถถึงการครอบครองแบบพระเมสสลิยาหร์ของพระเยซภูครลิสตร์เจด้าบน
แผล่นดลินโลกนบีนั้ จรลิงๆแลด้วคคาเรบียกนบีนั้อาจกลล่าวไดด้วล่าหมายถถึง การปกครองของฟป้าสวรรคร์เหนพอแผล่นดลินโลก ในบททบีที่
สองของดาเนบียลเราอล่านวล่า:

“ขณะเมพที่อพระองคร์ทอดพระเนตร มบีหลินกด้อนหนถึที่งถภูกตกัดออกมามลิใชล่ดด้วยมพอ กระทบปฏลิมากรทบีที่เทด้าอกัน
เปป็นเหลก็กปนดลิน กระทคาใหด้แตกเปป็นชลินั้นๆ แลด้วสล่วนเหลก็ก สล่วนดลิน สล่วนทองสกัมฤทธลิธิ์ สล่วนเงลินและสล่วนทองคคา กก็
แตกเปป็นชลินั้นๆพรด้อมกกัน กลายเปป็นเหมพอนแกลบจากลานนวดขด้าวในฤดภูรด้อน ลมกก็พกัดพาเอาไป จถึงหารล่องรอยไมล่
พบเสบียเลย แตล่กด้อนหลินทบีที่กระทบปฏลิมากรนกันั้นกลายเปป็นภภูเขาใหญล่จนเตก็มพลิภพ...และในสมกัยของกษกัตรลิยร์เหลล่านกันั้น 
พระเจข้าแหท่งฟฟ้าสวรรคค์จะทรงสถาปนาราชอาณาจมักรหนถึพื่ง ซถึพื่งไมข่มรีวมันททาลายเสรียไดผู้ หรพอราชอาณาจมักรนมันั้นจะไมข่
ตกไปแกข่ชนชาตริอพพื่น ราชอาณาจมักรนมันั้นจะกระททาใหผู้บรรดาราชอาณาจมักรเหลข่านรีนั้แตกเปป็นชรินั้นๆถถึงอวสาน และ
ราชอาณาจมักรนมันั้นจะตมันั้งมมัพื่นอยยท่เปป็นนสตยค์” (ดนล. 2:34, 35, 44)

จากนกันั้นในดาเนบียล 7:27 เราอล่านวล่า: “และอาณาจกักรกกับราชอาณาจกักรและความยลิที่งใหญล่แหล่งบรรดา
อาณาจกักรภายใตด้สวรรคร์ทกันั้งสลินั้น จะตด้องถภูกมอบไวด้แกล่ชลุมนลุมแหล่งวลิสลุทธลิชนขององคร์ผภูด้สภูงสลุดนกันั้น อาณาจกักรของทล่าน
จะเปป็นอาณาจมักรนริรมันดรร์ และราชอาณาจกักรทกันั้งสลินั้นจะปรนนลิบกัตลิและเชพที่อฟฟังทล่าน”

ศาสดาพยากรณร์ดาเนบียลกลล่าวชกัดเจนวล่าอาณาจกักรแหล่งสวรรคร์คพอ อาณาจกักรทบีที่พระเจด้าแหล่งสวรรคร์จะ
ทรงสถาปนาบนแผล่นดลินโลกนบีนั้หลกังจากทบีที่เหลล่าศกัตรภูของพระเจด้าถภูกทคาลายแลด้วโดยหลินกด้อนนกันั้นทบีที่ถภูกตกัดออกมาจาก
ภภูเขามลิใชล่ดด้วยมพอ (นบีที่หมายถถึงการถภูกทคาลายของระบบโลกของคนตล่างชาตลิเหลล่านกันั้นซถึที่งพญามารเปป็นเจด้าและผภูด้
ปกครอง สล่วน “หริน” กด้อนนกันั้นคพอพระเยซภูครลิสตร์เจด้า)

อาณาจกักรซถึที่งพระเจด้าแหล่งสวรรคร์จะทรงสถาปนาบนแผล่นดลินโลกนบีนั้คพอ อาณาจกักรทบีที่ทรงสกัญญาไวด้แกล่เชพนั้อ
สายของดาวลิด, อาณาจกักรนกันั้นทบีที่ถภูกพรรณนาโดยเหลล่าศาสดาพยากรณร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิมและถภูกยพนยกันใหด้แกล่
พระเยซภูผล่านทางคคาประกาศนกันั้น (ลภูกา 1:32, 33) เมพที่อยอหร์นผภูด้ใหด้รกับบกัพตลิศมา, ผภูด้นคาหนด้าของพระเยซภู, ปรากฏตกัว
ขถึนั้น เขากก็เทศนาวล่า “ทล่านทกันั้งหลายจงกลกับใจเสบียใหมล่ เพราะวล่าอาณาจกักรแหล่งสวรรคร์มาใกลด้แลด้ว” (มธ. 3:2) 
ขล่าวสารนบีนั้เรพที่องอาณาจกักรนกันั้นไดด้ถภูกประกาศจนกระทกัที่งชนชาตลิอลิสราเอลปฏลิเสธกษกัตรลิยร์ของตนและเรบียกรด้องใหด้
ประหารชบีวลิตพระองคร์เสบีย

เมพที่อพวกยลิวปฏลิเสธพระเยซภูและเรบียกรด้องใหด้ตรถึงพระองคร์เสบียทบีที่กางเขน พระเจด้ากก็ทรงหกันไปหาพวกคน
ตล่างชาตลิ และนกับตกันั้งแตล่วกันเพก็นเทคอสตร์นกันั้นเปป็นตด้นมา พระองคร์กก็ทรงเรบียกชนกลลุล่มหนถึที่งออกมาจากประชาชาตลิทกันั้ง
ปวงเพพที่อพระนามของพระองคร์ ครลิสตจกักร, เจด้าสาวของพระครลิสตร์, ประกอบดด้วยผภูด้เชพที่อทกันั้งปวงไมล่วล่าพวกเขาจะมบี



สกัญชาตลิใดกก็ตาม เมพที่อเจด้าสาวครบจคานวนแลด้วพระครลิสตร์จะทรงรกับผภูด้คนของพระองคร์ออกไปและพระเจด้าจะทรง
จกัดการกกับอลิสราเอลประชาชาตลิทบีที่ถภูกเลพอกสรรตามทบีที่ถภูกประกาศไวด้ในกลิจการ 15:13-18:

“ครกันั้นจบแลด้วและนลิที่งอยภูล่ ยากอบจถึงกลล่าววล่า “ทล่านพบีที่นด้องทกันั้งหลาย จงฟฟังขด้าพเจด้า ซบีโมนไดด้บอกแลด้ววล่า 
พระเจด้าไดด้ทรงเยบีที่ยมเยบียนคนตล่างชาตลิครกันั้งแรก เพพที่อจะทรงเลพอกชนกลลุล่มหนถึที่งออกจากเขาทกันั้งหลายเพพที่อพระนาม
ของพระองคร์ คคาของศาสดาพยากรณร์กก็สอดคลด้องกกับเรพที่องนบีนั้ ดกังทบีที่ไดด้เขบียนไวด้แลด้ววล่า ‘ภายหลกังเราจะกลกับมา และ
จะสรด้างพลกับพลาของดาวลิดซถึที่งพกังลงแลด้วขถึนั้นใหมล่ ทบีที่รด้างหกักพกังนกันั้นเราจะกล่อขถึนั้นอบีก และจะตกันั้งขถึนั้นใหมล่ เพพที่อคนอพที่นๆ
จะไดด้แสวงหาองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า คพอบรรดาคนตล่างชาตลิซถึที่งเขาเรบียกดด้วยนามของเรา องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าผภูด้ทรง
กระทคาสลิที่งทกันั้งปวงเหลล่านบีนั้ไดด้ตรกัสไวด้ พระเจด้าทรงทราบถถึงกลิจการทกันั้งปวงของพระองคร์ตกันั้งแตล่แรกสรด้างโลกมาแลด้ว’”

อาณาจกักรแหล่งสวรรคร์จะถภูกสถาปนาขถึนั้นหลกังจากการเสดก็จกลกับมาของกษกัตรลิยร์องคร์นกันั้นในสงล่าราศบีทกันั้งสลินั้น
ของพระองคร์ พระองคร์จะเสดก็จกลกับมาพรด้อมกกับเจด้าสาวของพระองคร์และเหลล่าทภูตสวรรคร์บรลิสลุทธลิธิ์ทกันั้งปวง 
เหตลุการณร์นบีนั้จะเกลิดขถึนั้นเมพที่อสลินั้นยลุคแหล่งความทลุกขร์ลคาบากนกันั้น (ในการเชพที่อมโยงกกับความจรลิงของพระคกัมภบีรร์อกัน
ชกัดเจนนบีนั้ กรลุณาศถึกษามกัทธลิว 24:29 ไปจนจบบททบีที่ 25, และลภูกา 19:12-27) 

อาณาจกักรทบีที่ทรงสกัญญาไวด้แกล่ดาวลิดและแกล่เชพนั้อสายของเขาดกังทบีที่ถภูกพรรณนาไวด้โดยพวกศาสดาพยากรณร์ 
(ดภู 2 ซามภูเอล 7:8-17 และเศคารลิยาหร์ 12:8 เปป็นตกัวอยล่าง) เขด้ามาในบกันทถึกของภาคพกันธสกัญญาใหมล่โดยไมล่ถภูก
เปลบีที่ยนแปลง เหลล่าศาสดาพยากรณร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิมและเหลล่าผภูด้เขบียนภาคพกันธสกัญญาใหมล่ไมล่ไดด้เหก็นขกัดแยด้ง
กกัน ในลภูกา 1:31-33 ทภูตสวรรคร์กาเบรบียลประกาศแกล่มารบียร์วล่าเธอจะเปป็นมารดาของกษกัตรลิยร์องคร์หนถึที่งผภูด้ซถึที่งจะ
ประทกับบนพระทบีที่นกัที่งของดาวลิดและครอบครองเหนพอวงศร์วานของยาโคบสพบๆไปเปป็นนลิตยร์

กษกัตรลิยร์องคร์นกันั้นไดด้ประสภูตลิจากมารบียร์หญลิงพรหมจารบีแลด้ว พระองคร์ทรงประสภูตลิในเมพองเบธเลเฮมตามทบีที่ถภูก
พยากรณร์ไวด้โดยพวกศาสดาพยากรณร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิม (อสย. 7:14; มคา. 5:2) (อล่านมกัทธลิว 1:18-25 และ 
2:1)

ผภูด้นคาหนด้าของกษกัตรลิยร์องคร์นกันั้นไดด้ประกาศวล่าอาณาจกักรนกันั้นมาใกลด้แลด้ว (มธ. 3:1,2) พระเยซภูครลิสตร์เจด้าทรง
ประกาศวล่าอาณาจกักรนกันั้นมาใกลด้แลด้ว (มธ. 4:17) พวกอกัครทภูตประกาศวล่าอาณาจกักรนกันั้นมาใกลด้แลด้ว แตล่ทกันั้งกษกัตรลิยร์
องคร์นกันั้นและอาณาจกักรนกันั้นไดด้ถภูกพวกยลิวปฏลิเสธเสบียแลด้ว ตอนแรกพวกเขาปฏลิเสธอาณาจกักรนกันั้นในทางศบีลธรรม
(มธ. 11:20-24)  และตล่อมาพวกเขากก็ปฏลิเสธมกันอยล่างเปป็นทางการ (มธ. 21:42, 43) แทนทบีที่จะสวมมงกลุฎ
พระองคร์ใหด้เปป็นกษกัตรลิยร์ของพวกเขาและใหด้พระองคร์ประทกับบนพระทบีที่นกัที่ง พวกเขากลกับสวมมงกลุฎหนามใหด้
พระองคร์และตรถึงพระองคร์เสบียทบีที่กางเขน

ในมกัทธลิว 16:18 กษกัตรลิยร์องคร์นกันั้นทรงประกาศวล่าพระองคร์จะสรด้างครลิสตจกักรของพระองคร์ – ขด้อลถึกลกับ
หนถึที่งซถึที่งถภูกปปิดซล่อนไวด้มาตกันั้งแตล่นลิรกันดรร์กาลแตล่ไดด้ถภูกเปปิดเผยแลด้วแกล่อกัครทภูตเปาโลโดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์และถภูก
อธลิบายในเอเฟซกัส 3:8-11:

“ทรงโปรดประทานพระคลุณนบีนั้แกล่ขด้าพเจด้า ผภูด้เปป็นคนเลก็กนด้อยกวล่าคนเลก็กนด้อยทบีที่สลุดในพวกวลิสลุทธลิชน
ทกันั้งหมด ทรงใหด้ขด้าพเจด้าประกาศแกล่คนตล่างชาตลิถถึงความไพบภูลยร์ของพระครลิสตร์ อกันหาทบีที่สลุดมลิไดด้ และทคาใหด้คนทกันั้ง
ปวงเหก็นวล่า อะไรคพอความเปป็นอกันหนถึที่งอกันเดบียวกกันแหล่งความลถึกลกับ ซถึที่งตกันั้งแตล่แรกสรด้างโลกทรงปปิดบกังไวด้ทบีที่พระเจด้า 



ผภูด้ทรงสรด้างสารพกัดทกันั้งปวงโดยพระเยซภูครลิสตร์ บกัดนบีนั้ทรงประสงคร์จะใหด้เทพผภูด้ครอบครองอาณาจกักรและเทพผภูด้มบี
อคานาจในสวรรคสถานรภูด้จกักพระปฟัญญาอกันซกับซด้อนของพระเจด้าโดยครลิสตจกักร ทกันั้งนบีนั้กก็เปป็นไปตามพระประสงคร์นลิรกัน
ดรร์ ซถึที่งพระองคร์ไดด้ทรงตกันั้งไวด้ในพระเยซภูครลิสตร์องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าของเรา”

การสคาเรก็จจรลิงของ “ขด้อลถึกลกับ” นบีนั้เกบีที่ยวกกับครลิสตจกักรภาคพกันธสกัญญาใหมล่ไดด้เรลิที่มตด้นในวกันเพก็นเทคอสตร์
นกันั้นและสพบตล่อมาในยลุคปฟัจจลุบกัน; แตล่เมพที่อการสคาเรก็จจรลิงของขด้อลถึกลกับนบีนั้เสรก็จสมบภูรณร์แลด้ว ครลิสตจกักรกก็จะถภูกรกับขถึนั้น
ไปในการรกับขถึนั้นไปนกันั้นเพพที่อพบกกับพระเยซภูในฟป้าอากาศตามทบีที่ถภูกพรรณนาไวด้โดยเปาโลในจดหมายฉบกับแรกของ
เขาทบีที่สล่งถถึงผภูด้เชพที่อเหลล่านกันั้นในเมพองเธสะโลนลิกา:

“ดด้วยวล่าองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าเองจะเสดก็จมาจากสวรรคร์ ดด้วยเสบียงกภูล่กด้อง ดด้วยสคาเนบียงของเทพบดบี และดด้วย
เสบียงแตรของพระเจด้า และคนทกันั้งปวงทบีที่ตายแลด้วในพระครลิสตร์จะเปป็นขถึนั้นมากล่อน หลกังจากนกันั้นเราทกันั้งหลายซถึที่งยกัง
เปป็นอยภูล่และเหลพออยภูล่ จะถภูกรกับขถึนั้นไปในเมฆพรด้อมกกับคนเหลล่านกันั้น เพพที่อจะไดด้พบองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าในฟป้าอากาศ 
อยล่างนกันั้นแหละเรากก็จะอยภูล่กกับองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าเปป็นนลิตยร์” (1 ธส. 4:16-17)

เมพที่อกษกัตรลิยร์เสดก็จกลกับมาพรด้อมกกับเจด้าสาวของพระองคร์ พระองคร์กก็จะฟปฟื้นคพนอาณาจกักรนกันั้นดด้วยพระองคร์
เอง พระองคร์จะทรงรวบรวมประชาชาตลิอลิสราเอลกลกับมาจากทบีที่สลุดปลายแผล่นดลินโลกและจะทรงครอบครองเปป็น
เวลาหนถึที่งพกันปปีอกันเปปีปั่ยมสงล่าราศบี (มธ. 24:27-31; ลก. 1:31-33; กจ. 15:13-17; วว. 20:1-6)

เมพที่ออาณาจกักรแหล่งสวรรคร์ถภูกสถาปนาบนแผล่นดลินโลกภายใตด้การปกครองของโอรสแหล่งสวรรคร์ของดา
วลิด มกันกก็จะมบีเปป้าหมายเพพที่อฟปฟื้นคพนสลิทธลิอคานาจของพระเจด้าบนแผล่นดลินโลก สลิที่งทรงสรด้างจะถภูกชล่วยใหด้พด้นจากคคา
แชล่งสาปนกันั้น (โรม 8:18-23) แผล่นดลินโลกอาจเรบียกไดด้ในตอนนบีนั้วล่าเปป็นมณฑลหนถึที่งแหล่งอาณาจกักรของพระเจด้า, 
มณฑลหนถึที่งซถึที่งไดด้กบฏตล่อพระองคร์แตล่ซถึที่งจะถภูกบรรจลุกลกับเขด้าไปใหมล่เมพที่อพระเยซภูทรงสล่งมอบอาณาจกักรนกันั้นใหด้แกล่
พระบลิดา บกัลลกังกร์นลิรกันดรร์นกันั้นเปป็นของพระเจด้าและของพระเมษโปดก (วว. 22:1-3)

ยลุคอาณาจกักรนกันั้น (การครอบครองหนถึที่งพกันปปีของพระครลิสตร์) ถพอวล่าเปป็นยลุคทบีที่เจก็ดและยลุคสลุดทด้ายซถึที่ง
เกบีที่ยวขด้องกกับชบีวลิตมนลุษยร์บนแผล่นดลินโลก มกันเปป็น “ยลุคแหล่งเวลากคาหนดครบบรลิบภูรณร์” (อฟ. 1:10) และคพออกัน
เดบียวกกันกกับอาณาจกักรนกันั้นทบีที่พระเจด้าทรงสกัญญาไวด้แกล่ดาวลิดและเชพนั้อสายของเขา ชล่วงเวลาแหล่งการบบีบบกังคกับและ
การปกครองแบบผลิดๆจะมาถถึงคราวสลินั้นสลุดเมพที่อพระเยซภูทรงขถึนั้นครองพระทบีที่นกัที่งของดาวลิดและอาณาจกักรของเขา 
(อสย. 11:1-5) แตล่กล่อนทบีที่พระเยซภูเสดก็จมาเพพที่อสถาปนาอาณาจกักรของพระองคร์ แผล่นดลินโลกจะถภูกถาโถมในการ
พลิพากษาซถึที่งไมล่เคยถภูกพานพบมากล่อนเลยนกับตกันั้งแตล่การทรงสรด้างมนลุษยร์ (มธ. 25:31-46; กจ. 17:31)

มกันจถึงไมล่ใชล่เรพที่องแปลกทบีที่ในคคาอธลิษฐานแบบอยล่างพระเยซภูทรงสอนเหลล่าสาวกของพระองคร์ใหด้อธลิษฐาน
วล่า “ขอใหด้อาณาจกักรของพระองคร์มาตกันั้งอยภูล่” เพราะวล่าเมพที่อถถึงเวลานกันั้นความเหนพที่อยยากและความอล่อนเปลบีนั้ยทบีที่
โลกเคยรภูด้จกักมาตกันั้งแตล่อาดกัมไดด้ทคาบาปจะมาถถึงคราวสลินั้นสลุดและจะเปปิดทางใหด้แกล่การหยลุดพกัก, สกันตลิสลุข, และ
บคาเหนก็จ: “และทบีที่จะทรงใหด้ทล่านทกันั้งหลายทบีที่รกับความยากลคาบากนกันั้น ไดด้รกับความบรรเทาดด้วยกกันกกับเรา เมพที่อพระ
เยซภูเจด้าจะปรากฏองคร์จากสวรรคร์ พรด้อมกกับหมภูล่ทภูตสวรรคร์ผภูด้มบีฤทธลิธิ์ของพระองคร์” (2 ธส. 1:7) “ฉะนกันั้นจถึงยกังมบีการ
หยลุดพกักสคาหรกับชนชาตลิของพระเจด้า” (ฮบ. 4:9) เมพที่อถถึงเวลานกันั้นความมพดบอดและการถภูกตบีสอนของอลิสราเอลจะ
มาถถึงคราวสลินั้นสลุด พระครลิสตร์องคร์ราชกันยร์จะทรงรวบรวมประชากรของพระองคร์มาจากทบีที่สลุดปลายของแผล่นดลิน



โลก พวกเขาจะถภูกพากลกับมายกังแผล่นดลินของตนและพวกเขาจะกลกับใจเชพที่อ (จงศถึกษาโรม บททบีที่ 11 และเอเสเคบี
ยล 39:25-29)

“ใครเคยไดด้ยลินสลิที่งอยล่างนบีนั้บด้าง ใครเคยไดด้เหก็นสลิที่งอยล่างนบีนั้บด้าง แผล่นดลินจะใหด้งอกขถึนั้นในวกันเดบียวหรพอ 
ประชาชาตลิจะคลอดมาในครภูล่เดบียวหรพอ เพราะพอศลิโยนปวดครรภร์ เธอกก็คลอดบลุตรทกันั้งหลายของเธอ” (อสย. 
66:8) ใชล่แลด้วครกับ มบีวาระหนถึที่งซถึที่งจะมาเมพที่อประชาชาตลิหนถึที่งจะถภูกใหด้กคาเนลิดในวกันเดบียว –ในครภูล่เดบียว ประชาชาตลิ
อลิสราเอลจะถภูกรวบรวมอบีกและถภูกพากลกับมายกังแผล่นดลินทบีที่พระเจด้าไดด้ทรงสกัญญาไวด้แกล่อกับราฮกัมภายใตด้พกันธสกัญญา
หนถึที่งทบีที่ไมล่อาจถภูกทคาลายไดด้เลย

“เวลากคาหนดของคนตล่างชาตลิ” จะสลินั้นสลุดลงในการถภูกชนของปฏลิมากรใหญล่ยกักษร์นกันั้นและการสถาปนา
อาณาจกักรแหล่งสวรรคร์ตามทบีที่ถภูกพรรณนาไวด้ในดาเนบียล 2:34, 35 และในวลิวรณร์ 19:15-21 จากนกันั้นจะเปป็นวกัน
เปปีปั่ยมสงล่าราศบีเมพที่อจอมกษกัตรลิยร์และจอมเจด้านายจะทรงกคาราบความชกัที่วรด้าย, ความอธรรม, และความไมล่ชอบธรรม
ทกันั้งสลินั้น แผล่นดลินโลกจะถภูกเตลิมเตก็มดด้วยความชอบธรรมและความบรลิสลุทธลิธิ์ สกันตลิสลุขจะครอบครอง สลิที่งทรงสรด้างทกันั้ง
ปวงจะถภูกชล่วยใหด้พด้นจากคคาแชล่งสาปนกันั้นและบลุตรทกันั้งหลายของพระเจด้าจะถภูกเผยใหด้ประจกักษร์ (อสย. 11:6-9; รม. 
8:19-21)

“แตล่พระเจด้า ผภูด้ทรงเปปีปั่ยมดด้วยพระกรลุณา เพราะเหตลุความรกักอกันใหญล่หลวง ซถึที่งพระองคร์ทรงรกักเรานกันั้นถถึง
แมด้วล่าเมพที่อเราตายไปแลด้วในการบาป พระองคร์ยกังทรงกระทคาใหด้เรามบีชบีวลิตอยภูล่กกับพระครลิสตร์ (ซถึที่งทล่านทกันั้งหลายรอด
นกันั้นกก็รอดโดยพระคลุณ) และพระองคร์ทรงใหด้เราเปป็นขถึนั้นมากกับพระองคร์ และทรงโปรดใหด้เรานกัที่งในสวรรคสถานกกับ
พระองคร์ในพระเยซภูครลิสตร์ เพพที่อวล่าในยลุคตล่อๆไป พระองคร์จะไดด้ทรงสคาแดงพระคลุณของพระองคร์อกันอลุดมเหลพอลด้น 
ในการซถึที่งพระองคร์ไดด้ทรงเมตตาเราในพระเยซภูครลิสตร์” (อฟ. 2:4-7)

อาณาจมักรของพระครริสตต์ทรีที่ปรากฏแกข่ตาบนแผข่นดรินโลก
เปป็นสริที่งทรีที่พระเจจ้าตจ้องทคาใหจ้เกริดขขขึ้น

ผมขอประกาศวล่าอาณาจกักรแหล่งสวรรคร์ทบีที่ปรากฏแกล่ตาโดยมบีพระครลิสตร์เปป็นกษกัตรลิยร์บนแผล่นดลินโลกนบีนั้
เปป็นเครพที่องยพนยกันทบีที่เพบียงพออยล่างเดบียวเทล่านกันั้นถถึงความสกัตยร์ซพที่อของพระเจด้าตล่อพระสกัญญาตล่างๆของพระองคร์ – 
และพระเจด้าไมล่สามารถผลิดพระสกัญญาตล่างๆของพระองคร์ไดด้เพราะวล่าพระองคร์ทรงมลุสาไมล่ไดด้ (ทต. 1:2; ฮบ. 
6:18) “…ถถึงแมด้ทลุกคนจะพภูดมลุสากก็ขอใหด้พระเจด้าทรงสกัตยร์จรลิงเถลิด...” (โรม 3:4) ดด้วยเหตลุนบีนั้อาณาจกักรของพระ
ครลิสตร์ทบีที่ปรากฏแกล่ตาจถึงเปป็นสริพื่งทรีพื่พระเจผู้าตผู้องททาใหผู้เกริดเพพที่อทบีที่พระเจด้าจะทรงทคาใหด้พระสกัญญาตล่างๆทบีที่ทรงกระทคา
ไวด้กกับอกับราฮกัมและเชพนั้อสายของเขานกันั้นสคาเรก็จจรลิง

แกล่ลภูกหลานเหลล่านกันั้นทบีที่เชพที่อของอกับราฮกัมผภูด้เปปีปั่ยมดด้วยความเชพที่อ พระเจด้าไดด้ทรงสกัญญาแผล่นดลินนกันั้นซถึที่งถภูก
ระบลุอยล่างชกัดเจนในปฐมกาล 15:5-7, 18:

“พระองคร์ (พระเจด้า) จถึงนคาทล่าน (อกับราฮกัม) ออกมากลางแจด้งและตรกัสวล่า “จงมองดภูฟป้าและนกับดวงดาว
ทกันั้งหลาย ถด้าเจด้าสามารถนกับมกันไดด้” และพระองคร์ตรกัสแกล่ทล่านวล่า “เชพนั้อสายของเจผู้าจะเปป็นเชข่นนมันั้น” ทล่านเชพที่อใน
พระเยโฮวาหร์ และพระองคร์ทรงนกับวล่าเปป็นความชอบธรรมแกล่ทล่าน พระองคร์ตรกัสแกล่ทล่านวล่า “เราคพอพระเยโฮวาหร์



ทบีที่ไดด้พาเจด้าออกจากเมพองเออรร์ของชาวเคลเดบีย เพพพื่อยกดรินแดนนรีนั้ใหผู้เปป็นมรดกแกข่เจผู้า”...ในวกันเดบียวกกันนกันั้นพระเย
โฮวาหร์ทรงกระทคาพกันธสกัญญากกับอกับรามวล่า “เราไดผู้ยกแผข่นดรินนรีนั้แกข่เชพนั้อสายของเจผู้าแลผู้ว ตมันั้งแตข่แมข่นนั้ทาอรียริปตร์ไป
จนถถึงแมข่นนั้ทาใหญข่ คพอแมข่นนั้ทายผเฟรตริส”

แตล่พระสกัญญาของพระเจด้าทบีที่มบีแกล่อกับราฮกัมไดด้ถภูกกระทคากล่อนพระราชบกัญญกัตลินกันั้นถภูกประทานใหด้ ดกังนกันั้น
พระสกัญญานกันั้นจถึงไมล่ไดด้มบีพพนั้นฐานอยภูล่บนพระราชบกัญญกัตลิ แตล่บนพระคลุณ ในปฐมกาล 12:1-3 เราอล่านวล่า: “พระเย
โฮวาหร์ไดด้ตรกัสแกล่อกับรามแลด้ววล่า “เจด้าจงออกไปจากประเทศของเจด้า จากญาตลิพบีที่นด้องของเจด้า และจากบด้านบลิดา
ของเจด้า ไปยกังแผล่นดลินทบีที่เราจะชบีนั้ใหด้เจด้าเหก็น เราจะทคาใหด้เจด้าเปป็นชนชาตลิใหญล่ชนชาตลิหนถึที่ง เราจะอวยพรเจด้า ทคาใหด้
เจด้ามบีชพที่อเสบียงใหญล่โต และเจด้าจะเปป็นแหลล่งพระพร เราจะอวยพรผภูด้ทบีที่อวยพรเจด้า และสาปแชล่งผภูด้ทบีที่สาปแชล่งเจด้า 
บรรดาครอบครกัวทกัที่วแผล่นดลินโลกจะไดด้รกับพระพรเพราะเจด้า”

อกัครทภูตเปาโล ผภูด้รกับใชด้ตล่อครลิสตจกักร กก็ประกาศพระสกัญญาของพระเจด้าทบีที่มบีแกล่อกับราฮกัมวล่าเปป็นพระสกัญญา
แหล่งพระคลุณเชล่นกกัน:

“ดด้วยวล่าพระคกัมภบีรร์วล่าอยล่างไร กก็วล่า ‘อกับราฮกัมไดด้เชพที่อพระเจด้า และพระองคร์ทรงนกับวล่าเปป็นความชอบ
ธรรมแกล่ทล่าน’...เพราะวล่าพระสกัญญาทบีที่ประทานแกล่อกับราฮกัมและผภูด้สพบเชพนั้อสายของทล่าน ทบีที่วล่าจะไดด้ทกันั้งพลิภพเปป็น
มรดกนกันั้นไมล่ไดด้มบีมาโดยพระราชบกัญญกัตลิ แตล่มบีมาโดยความชอบธรรมทบีที่เกลิดจากความเชพที่อ เพราะถด้าเขาเหลล่านกันั้นทบีที่
ถพอตามพระราชบกัญญกัตลิจะเปป็นทายาท ความเชพที่อกก็ไมล่มบีประโยชนร์อะไร และพระสกัญญากก็เปป็นอกันไรด้ประโยชนร์ 
เพราะพระราชบกัญญกัตลินกันั้นกระทคาใหด้ทรงพระพลิโรธ แตล่ทบีที่ใดไมล่มบีพระราชบกัญญกัตลิ ทบีที่นกัที่นกก็ไมล่มบีการละเมลิดพระราช
บกัญญกัตลิ ดด้วยเหตลุนบีนั้เองการทบีที่ไดด้รกับมรดกนกันั้นจถึงขถึนั้นอยภูล่กกับความเชพที่อ เพพที่อจะไดด้เปป็นตามพระคลุณ เพพที่อพระสกัญญานกันั้น
จะเปป็นทบีที่แนล่ใจแกล่ผภูด้สพบเชพนั้อสายของทล่านทลุกคน มลิใชล่แกล่ผภูด้สพบเชพนั้อสายทบีที่ถพอพระราชบกัญญกัตลิพวกเดบียว แตล่แกล่คนทบีที่มบี
ความเชพที่อเชล่นเดบียวกกับอกับราฮกัมผภูด้เปป็นบลิดาของพวกเราทลุกคน” (โรม 4:3, 13-16)

เนพที่องจากพระสกัญญาของพระเจด้าทบีที่มบีตล่ออกับราฮกัมไมล่ใชล่โดยพระราชบกัญญกัตลิแตล่โดยพระคลุณ พระสกัญญา
นกันั้นจถึงไมล่สามารถถภูกลบลด้างไดด้เพราะความลด้มเหลวของชนชาตลิอลิสราเอล พระสกัญญานกันั้นไมล่ไดด้มบีเงพที่อนไขอยภูล่บน
ความสกัตยร์ซพที่อของประชาชาตลินกันั้นแตล่ไดด้ถภูกกระทคาโดยพระเจด้าในความชอบธรรม – พระสกัญญาเนพองนลิตยร์ทบีที่ไมล่อาจ
ถภูกลบลด้างหรพอถภูกทคาลายไดด้เลย มกันมบีผลผภูกพกันไมล่เปลบีที่ยนแปลงเพราะเหก็นแกล่เกบียรตลิยศและความสกัตยร์จรลิงของ
พระเจด้า และเพราะเหก็นแกล่อกับราฮกัมมลิตรสหายของพระเจด้า “เพราะฉะนกันั้นจงกลล่าวแกล่วงศร์วานอลิสราเอล องคร์
พระผภูด้เปป็นเจด้าพระเจด้าตรกัสดกังนบีนั้วล่า โอ วงศร์วานอลิสราเอลเออ๋ย เรากคาลกังจะกระทคาอยภูล่แลด้ว ไมล่ใชล่เพพที่อเหก็นแกล่เจด้า แตล่
เพราะเหก็นแกล่นามบรลิสลุทธลิธิ์ของเรา ซถึที่งเจด้าไดด้ลบหลภูล่ทล่ามกลางประชาชาตลิซถึที่งเจด้าเขด้าไปอยภูล่นกันั้น” (อสค. 36:22) (ใน
การเชพที่อมโยงกกับเรพที่องนบีนั้ กรลุณาอล่านปฐมกาล 26:1-5 และเลวบีนลิตลิ 26:42)

อกัครทภูตเปาโลประกาศเชล่นกกันวล่า “บกัดนบีนั้ขด้าพเจด้าขอบอกวล่า พระเยซภูครลิสตร์ไดด้ทรงเปป็นผภูด้รกับใชด้สคาหรกับพวก
ทบีที่เขด้าสลุหนกัตในเรพพื่องเกรีพื่ยวกมับความจรริงของพระเจผู้า เพพที่อยพนยกันถถึงพระสกัญญาเหลล่านกันั้นทบีที่ไดด้ทรงกระทคาไวด้กกับ
บรรพบลุรลุษทกันั้งหลาย” (โรม 15:8)

พระสกัญญาตล่างๆของพระเจด้าแนล่นอนพอๆกกับพระเจด้าเอง และพระคกัมภบีรร์กก็กลล่าวชกัดเจนวล่าพระสกัญญา
ตล่างๆของพระเจด้าทบีที่มบีตล่ออกับราฮกัมและลภูกหลานของเขาไมล่อาจถภูกทคาลายไดด้เลย: “เพราะภภูเขาจะพรากจากไป 



และเนลินจะคลอนแคลน แตล่ความกรลุณาของเราจะไมล่พรากไปจากเจด้า และพกันธสกัญญาแหล่งสกันตลิภาพของเราจะ
ไมล่คลอนแคลนไป” พระเยโฮวาหร์ผภูด้มบีความเมตตาตล่อเจด้าตรกัสดกังนบีนั้” (อสย. 54:10)

พระสกัญญาตล่างๆของพระเจด้าแนล่นอนพอๆกกับวลิถบีของกลางวกันและกลางคพน: “พระเยโฮวาหร์ตรกัสดกังนบีนั้วล่า 
ถด้าเจด้าหกักพกันธสกัญญาของเราดด้วยวกัน และหกักพกันธสกัญญาของเราดด้วยคพนไดด้ จนวกันและคพนมาถถึงตามเวลากคาหนด
ไมล่ไดด้ แลด้วจถึงจะหกักพกันธสกัญญาของเราซถึที่งมบีตล่อดาวลิดผภูด้รกับใชด้ของเราไดด้ จนทล่านไมล่มบีโอรสทบีที่จะเสวยราชยร์บน
พระทบีที่นกัที่งของทล่าน...ถด้าเรามลิไดด้สถาปนาพกันธสกัญญาของเรากกับวกันและคพน และสถาปนากฎตล่างๆของฟป้าสวรรคร์
และแผล่นดลินโลกแลด้ว เราจถึงจะทอดทลินั้งเชพนั้อสายของยาโคบและดาวลิดผภูด้รกับใชด้ของเรา และจะไมล่เลพอกผภูด้หนถึที่งจาก
เชพนั้อสายของเขาใหด้ครอบครองเหนพอเชพนั้อสายของอกับราฮกัม อลิสอกัคและยาโคบ...” (ยรม. 33:20-26 บางสล่วน)

พระสกัญญาตล่างๆของพระเจด้านกันั้นแนล่นอนพอๆกกับกฎของดวงอาทลิตยร์และดวงดาวตล่างๆ: “พระเยโฮวาหร์
ผภูด้ทรงใหด้ดวงอาทลิตยร์เปป็นสวล่างกลางวกัน และทรงใหด้ระเบบียบตายตกัวของดวงจกันทรร์ และทรงใหด้บรรดาดวงดาวเปป็น
สวล่างกลางคพน ผภูด้ทรงกวนทะเลใหด้คลพที่นกคาเรลิบ พระนามของพระองคร์คพอพระเยโฮวาหร์จอมโยธา ตรกัสดกังนบีนั้วล่า “ถด้า
ระเบบียบตายตกัวนบีนั้ตด้องพรากไปจากตล่อหนด้าเรา แลด้วเชพนั้อสายของอลิสราเอลกก็จะตด้องหยลุดยกันั้งจากการเปป็น
ประชาชาตลิหนถึที่งตล่อหนด้าเราเปป็นนลิตยร์” พระเยโฮวาหร์ตรกัสดกังนบีนั้แหละ พระเยโฮวาหร์ตรกัสดกังนบีนั้วล่า “ถด้าฟป้าสวรรคร์
เบพนั้องบนเปป็นทบีที่วกัดไดด้ และรากฐานของพลิภพเบพนั้องลล่างเปป็นทบีที่ใหด้สคารวจไดด้ แลด้วเรากก็จะเหวบีที่ยงเชพนั้อสายอลิสราเอลทลินั้ง
ไปเสบียหมด ดด้วยเหตลุบรรดาการซถึที่งเขาไดด้กระทคานกันั้น” พระเยโฮวาหร์ตรกัสดกังนบีนั้แหละ” (ยรม. 31:35-37)

พระสกัญญาตล่างๆของพระเจด้าทบีที่มบีตล่ออลิสราเอลคงอยภูล่เปป็นนลิตยร์พอๆกกับฟป้าสวรรคร์ใหมล่และแผล่นดลินโลก
ใหมล่: “เพราะฟป้าสวรรคร์ใหมล่และแผล่นดลินโลกใหมล่ซถึที่งเราจะสรด้าง จะยกังอยภูล่ตล่อหนด้าเราฉกันใด” พระเยโฮวาหร์ตรกัส
ดกังนบีนั้ “เชพนั้อสายของเจด้าและชพที่อของเจด้าจะยกังอยภูล่ฉกันนกันั้น”” (อสย. 66:22)

เกบีที่ยวกกับพระสกัญญาของพระเจด้าในเรพที่องอาณาจกักรของพระครลิสตร์ทบีที่ปรากฏแกล่ตาบนแผล่นดลินโลก เรา
อล่านในเพลงสดลุดบีวล่า: “เราไดด้กระทคาพกันธสกัญญากกับผภูด้ทบีที่ถภูกเลพอกของเรา เราไดด้ปฏลิญาณกกับดาวลิดผภูด้รกับใชด้ของ
เรา...เราจะไมล่ฝป่าฝปนพกันธสกัญญาของเรา หรพอพลลิกแพลงถด้อยคคาทบีที่ออกไปจากรลิมฝปีปากของเรา เราปฏลิญาณดด้วย
ความบรลิสลุทธลิธิ์ของเราเดก็ดขาดวล่า เราจะไมล่มลุสาตล่อดาวลิด เชพนั้อสายของเขาจะดคารงอยภูล่เปป็นนลิตยร์ บกัลลกังกร์ของเขาจะ
ยพนนานอยล่างดวงอาทลิตยร์ตล่อหนด้าเรา จะสถาปนาไวด้อยล่างดวงจกันทรร์เปป็นนลิตยร์ และเหมพอนสกักขบีพยานอกันสกัตยร์ซพที่อ
ในทด้องฟป้า” (เพลงสดลุดบี 89:3, 34-37)

คคาพยากรณร์เหลล่านบีนั้เกบีที่ยวกกับอาณาจกักรของพระครลิสตร์ทบีที่ปรากฏแกล่ตาจะตด้องถภูกตบีความแบบตรงตกัว พวก
มกันไมล่เคยถภูกตกันั้งใจไวด้ใหด้ถภูกตบีความเปป็นฝป่ายวลิญญาณเลย อาณาจมักรของพระเจข้าเปป็นฝป่ายวลิญญาณ – มกันอยภูล่ภายใน
ผภูด้เชพที่อทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้ว; แตล่อาณาจมักรแหข่งสวรรคค์จะมาตกันั้งอยภูล่บนแผล่นดลินโลกนบีนั้ – อาณาจกักรหนถึที่งจรลิงๆพรด้อมกกับ
พระทบีที่นกัที่งหนถึที่งจรลิงๆและกษกัตรลิยร์องคร์หนถึที่งจรลิงๆ อาณาจกักรนกันั้นจะคงอยภูล่เปป็นเวลาหนถึที่งพกันปปีอกันเปปีปั่ยมสงล่าราศบี และ
จากนกันั้นในแผนการของพระเจด้าอาณาจกักรยลุคพกันปปีนกันั้นจะผนวกรวมเขด้าในอาณาจกักรนลิรกันดรร์นกันั้นและพระเจด้าและ
พระครลิสตร์ของพระองคร์จะทรงครอบครองอยภูล่เปป็นนลิตยร์ ไปตลอดหลายยลุคหลายสมกัย

คลุณอาจถามวล่าทคาไมผมถถึงกลล่าวถถึงอาณาจกักรแหล่งสวรรคร์อยล่างละเอบียดถบีที่ถด้วนขนาดนบีนั้ในคคาอธลิษฐานแบบ
อยล่าง ผมทคาเชล่นนบีนั้เพราะวล่าทล่ามกลางสมาชลิกครลิสตจกักรหลายลด้านคนในอเมรลิกาและทกัที่วโลก มบีคนรภูด้นด้อยมากเกบีที่ยว



กกับการครอบครองจรลิงๆของพระครลิสตร์บนแผล่นดลินโลก นล่าเศรด้าแตล่กก็เปป็นเชล่นนกันั้นทบีที่วล่า อาณาจกักรแหล่งสวรรคร์ไดด้ถภูก
ตบีความใหด้เปป็นฝป่ายวลิญญาณโดยพวกนกักเทศนร์และเหลล่าอาจารยร์สล่วนใหญล่ เนพที่องจากพระเยซภูทรงสอนเหลล่าสาวก
ของพระองคร์ใหด้อธลิษฐานวล่า “ขอใหด้อาณาจกักรของพระองคร์มาตกันั้งอยภูล่” ผมจถึงคลิดวล่าเราควรทราบทลุกสลิที่งทบีที่เราทราบ
ไดด้เกรีพื่ยวกมับอาณาจกักรนกันั้น ผมพถึที่งใหด้ขด้อพระคคาทบีที่แสดงใหด้เหก็นวล่าอาณาจกักรของพระครลิสตร์ทบีที่ปรากฏแกล่ตาบนแผล่น
ดลินโลกยพนยกันเรพที่องความสกัตยร์ซพที่อของพระเจด้า – นกัที่นคพอ พระเจด้าไมล่สามารถผลิดคคาตรกัสของพระองคร์ไดด้และ
อาณาจกักรนกันั้นเปป็นสลิที่งทบีที่พระเจด้าตด้องทคาใหด้เกลิดเพพที่อทบีที่พระองคร์จะรมักษาคคาตรกัสของพระองคร์ไดด้ 

ดกังนกันั้น อาณาจกักรแหล่งสวรรคร์ทบีที่ปรากฏแกล่ตาบนแผล่นดลินโลกจถึงตบีความคคาพยากรณร์เหลล่านกันั้นเกบีที่ยวกกับพระ
เมสสลิยาหร์แหล่งพระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิม และปราศจากอาณาจกักรทบีที่ปรากฏแกล่ตานกันั้น กก็ไมล่มบีทางทบีที่จะเขผู้าใจ
คคาพยากรณร์เหลล่านกันั้นไดด้เลย (จงศถึกษาอลิสยาหร์ 9:6,7; 53:8-12; มบีคาหร์ 5:2; เศคารลิยาหร์ 9:9; 11:12; 12:10; 
เพลงสดลุดบี 16:10; บททบีที่ 22; มกัทธลิว 2:1; 21:1-11; ลภูกา 1:31-33; 2:15; ยอหร์น 19:31-42)

จากนกันั้นจงทคาการเปรบียบเทบียบตล่อไปนบีนั้:
เปรบียบเทบียบ เพลงสดลุดบี 41:9 กกับ ยอหร์น 13:18
เปรบียบเทบียบ เศคารลิยาหร์ 13:7 กกับ มกัทธลิว 26:31
เปรบียบเทบียบ เพลงสดลุดบี 35:11 กกับ มกัทธลิว 26:59, 60
เปรบียบเทบียบ อลิสยาหร์ 50:6 กกับ มกัทธลิว 26:67
เปรบียบเทบียบ เศคารลิยาหร์ 11:13 กกับ มกัทธลิว 27:7-10
คลุณจะพบวล่าการเปรบียบเทบียบเหลล่านบีนั้ทกันั้งนล่าสนใจและใหด้ความกระจล่างแจด้ง
และคราวนบีนั้ผมขอถามคลุณวล่า เนพที่องจากคคาพยากรณร์เหลล่านบีนั้เกบีที่ยวกกับการเสดก็จมาครกันั้งแรกของพระครลิสตร์

ไดด้ถภูกทคาใหด้สคาเรก็จจรลิงอยล่างตามตกัวอกักษรและอยล่างครบถด้วนแลด้ว เหตลุใดเราจถึงไมล่ควรเชพที่อวล่าคคาพยากรณร์เหลล่านกันั้น
เกบีที่ยวกกับการเสดก็จมาครกันั้งทบีที่สองของพระองคร์จะถภูกทคาใหด้สคาเรก็จจรลิงตามตกัวอกักษรเชล่นกกันเลล่า? ไมล่มบีเหตลุผลใดเลยทบีที่
จะตบีความอาณาจกักรทบีที่ทรงสกัญญาไวด้นกันั้นบนแผล่นดลินโลกและการครอบครองของพระครลิสตร์จากพระทบีที่นกัที่งของดา
วลิดใหด้เปป็นฝป่ายวลิญญาณ 

ผมขอถามคลุณวล่า: พระเยซภูทรงไดด้รกับนนั้คาองลุล่นเปรบีนั้ยวฝป่ายวริญญาณสคาหรกับดพที่มขณะพระองคร์ทรงถภูกตรถึงอยภูล่
บนกางเขนบนกลโกธาไหมครกับ? หรพอมกันเปป็นนนั้คาองลุล่นเปรบีนั้ยวจรลิงๆ? คคาพยากรณร์นบีนั้ถภูกบกันทถึกไวด้ในเพลงสดลุดบี 
69:21 และถภูกทคาใหด้สคาเรก็จจรลิงในมกัทธลิว 27:48, มาระโก 15:36, และยอหร์น 19:29

พวกทหารทบีที่อยภูล่ใตด้กางเขนนกันั้นเลล่นพนกันกกันเพพที่อทบีที่จะไดด้เสพนั้อชกันั้นนอกไรด้ตะเขก็บตกัวหนถึที่งจรลิงๆ – หรพอนบีที่เปป็น
เสพนั้อชกันั้นนอกฝป่ายวลิญญาณ? คคาพยากรณร์นบีนั้ถภูกพบในเพลงสดลุดบี 22:18 และถภูกทคาใหด้สคาเรก็จจรลิงในมกัทธลิว 27:35 
และยอหร์น 19:23, 24

พระเจด้าผภูด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงกระจกัดกระจายชนชาตลิอลิสราเอลไปยกังทบีที่สลุดปลายแผล่นดลินโลก “ในเชลิง
อลุปมา” ดกังทบีที่ถภูกประกาศไวด้อยล่างชกัดเจนในพระราชบกัญญกัตลิ 4:27 ไหมครกับ? และประชาชาตลินกันั้นกระทกัที่งในตอนนบีนั้
กก็ “อยภูล่อยล่างไมล่มบีกษกัตรลิยร์ และไมล่มบีเจด้านายเปป็นเวลานาน ทกันั้งจะไมล่มบีการสกักการบภูชา หรพอเสาศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ หรพอเอโฟด



หรพอรภูปพระ” ในเชลิงอลุปมาเหรอครกับ? (ฮชย. 3:4) ทกันั้งประวกัตลิศาสตรร์ตามพระคกัมภบีรร์และฝป่ายโลกตล่างบกันทถึกการ
สคาเรก็จจรลิงของคคาพยากรณร์ทบีที่เกบีที่ยวขด้องกกับประชาชาตลิอลิสราเอล

การเสดก็จมาครกันั้งแรกของพระครลิสตร์ไดด้เกลิดขถึนั้นจรลิงตามตกัวอกักษรแลด้ว ไมล่ใชล่ในเชลิงอลุปมาหรพอฝป่ายวลิญญาณ 
ดด้วยเหตลุนบีนั้เราจถึงมบีเหตลุผลทลุกประการทบีที่จะเชพที่อวล่าการเสดก็จมาครกันั้งทบีที่สองของพระองคร์จะเกลิดขถึนั้นจรลิงตามตกัวอกักษร
เหมพอนกกับครกันั้งแรกนกันั้น พระครลิสตร์องคร์หนถึที่งจรลิงๆจะเสดก็จกลกับมายกังแผล่นดลินโลกนบีนั้และสถาปนาอาณาจกักรหนถึที่ง
จรลิงๆ พระองคร์จะประทกับบนพระทบีที่นกัที่งหนถึที่งจรลิงๆในกรลุงเยรภูซาเลก็มและพระองคร์จะทรงครอบครองเหนพอแผล่นดลิน
โลก – ไมล่ใชล่ในเชลิงอลุปมาหรพอฝป่ายวลิญญาณ แตล่ตามนกันั้นจรลิงๆ การครอบครองของพระองคร์จะเปป็นของจรลิงพอๆกกับ
การครอบครองของราชลินบีแหล่งอกังกฤษหรพอราชาหรพอราชลินบีองคร์ใดในประวกัตลิศาสตรร์

ในดด้านทบีที่มาและลกักษณะเฉพาะตกัวนกันั้น อาณาจกักรแหล่งสวรรคร์ไมล่ไดด้เปป็นของโลกปฟัจจลุบกันนบีนั้ (ยอหร์น 
18:36) แตล่แนล่นอนวล่ามกันมบีไวด้สคาหรมับโลกปฟัจจลุบกันนบีนั้ (มธ. 19:28) หลกังจากการฟปฟื้นคพนพระชนมร์ของพระเยซภู พวก
สาวกกก็ทภูลถามพระองคร์วล่า “พระองคร์เจด้าขด้า พระองคร์จะทรงตกันั้งราชอาณาจกักรขถึนั้นใหมล่ใหด้แกล่อลิสราเอลในครกันั้งนบีนั้
หรพอ” (กลิจการ 1:6) พระเยซภูมลิไดด้ทรงตคาหนลิเหลล่าสาวกทบีที่ถามคคาถามนกันั้นและพระองคร์ไมล่ไดด้บอกพวกเขาดด้วยวล่า
พวกเขาคลิดผลิดเพราะพวกเขามบีแนวคลิดตามแบบเนพนั้อหนกังเกบีที่ยวกกับอาณาจกักรนกันั้น พระองคร์มลิไดด้ปฏลิเสธการมาของ
อาณาจกักรนกันั้นบนแผล่นดลินโลกนบีนั้ในความหมายทบีที่ปรากฏแกล่ตาตามทบีที่พวกเขาหมายถถึง พวกเขาคาดหวกังใหด้
พระองคร์ประทกับบนพระทบีที่นกัที่งหนถึที่งในเยรภูซาเลก็มและครอบครองในฐานะกษกัตรลิยร์ของพวกเขา คคาตอบของ
พระองคร์ทบีที่มบีตล่อคคาถามของพวกเขามบีความเกบีที่ยวขด้องไมล่ใชล่กกับขผู้อเทห็จจรริงเรพที่องอาณาจกักรหนถึที่งจรลิงๆ แตล่เกบีที่ยวขด้อง
กกับเวลาเมพที่ออาณาจกักรนกันั้นจะถภูกสถาปนา พระองคร์ทรงบอกพวกเขาวล่า “ไมล่ใชล่ธลุระของทล่านทบีที่จะรภูด้เวลาและวาระ
ซถึที่งพระบลิดาไดด้ทรงกคาหนดไวด้โดยสลิทธลิอคานาจของพระองคร์” (กลิจการ 1:7)

ถด้อยคคาของพระเยซภูทบีที่ถภูกบกันทถึกไวด้ในมกัทธลิว 8:11 พลิสภูจนร์เพลิที่มเตลิมอบีกวล่าอาณาจกักรแหล่งสวรรคร์จะถภูก
สถาปนาขถึนั้นบนแผล่นดลินโลกนบีนั้เลย: “คนเปป็นอกันมากจะมาจากทลิศตะวกันออกและทลิศตะวกันตก จะมาเอนกายลง
กกันกกับอกับราฮกัมและอลิสอกัคและยาโคบในอาณาจกักรแหล่งสวรรคร์”

จากนกันั้นในมกัทธลิว 26:28,29 เมพที่อพระเยซภูทรงสถาปนาพลิธบีระลถึกถถึงการวายพระชนมร์ขององคร์พระผภูด้เปป็น
เจด้า พระองคร์กก็ตรกัสถถึงถด้วยนกันั้นวล่า “นบีที่เปป็นโลหลิตของเราอกันเปป็นโลหลิตแหล่งพกันธสกัญญาใหมล่ ซถึที่งตด้องหลกัที่งออกเพพที่อยก
บาปโทษคนเปป็นอกันมาก เราบอกทล่านทกันั้งหลายวล่า เราจะไมล่ดพที่มนนั้คาผลแหล่งเถาองลุล่นตล่อไปอบีกจนวกันนกันั้นมาถถึง คพอวกัน
ทบีที่เราจะดพที่มกกันใหมล่กกับพวกทล่านในอาณาจกักรแหล่งพระบลิดาของเรา”

ในจดหมายฉบกับทบีที่สองของเขาทบีที่สล่งถถึงชาวเมพองโครลินธร์เหลล่านกันั้น อกัครทภูตเปาโลเปรบียบเทบียบสงล่าราศบีแหล่ง
พกันธสกัญญาเกล่านกันั้นกกับสงล่าราศบีแหล่งพกันธสกัญญาใหมล่นกันั้น และพภูดถถึงความไมล่เชพที่อของชนชาตลิอลิสราเอลในกาลแหล่ง
ความมพดบอดของประชาชาตลินกันั้น:

“แตล่จลิตใจของเขากก็มพดบอดไป เพราะตลอดมาจนถถึงทลุกวกันนบีนั้ เมพที่อเขาอล่านพกันธสกัญญาเดลิม ผด้าคลลุมนกันั้นยกัง
คงอยภูล่มลิไดด้เปปิดออก แตล่ผด้าคลลุมนกันั้นไดด้เปปิดออกแลด้วโดยพระครลิสตร์ แตล่วล่าตลอดมาถถึงทลุกวกันนบีนั้ ขณะใดทบีที่เขาอล่านคคา
ของโมเสส ผด้าคลลุมนกันั้นกก็ยกังปปิดบกังใจของเขาไวด้ แตล่เมพที่อผภูด้ใดหกันกลกับมาหาองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า ผด้าคลลุมนกันั้นกก็จะเปปิด
ออก” (2 คร. 3:14-16)



คราวนบีนั้จงเปรบียบเทบียบพระคคาตอนนบีนั้กกับถด้อยคคาของโมเสสในอพยพ 34:33, 34: “เมพที่อทล่านพภูดจบแลด้วกก็
ใชด้ผด้าคลลุมหนด้าไวด้ แตล่เมพที่อไรทบีที่โมเสสเขด้าเฝป้าทภูลตล่อพระพกักตรร์พระเยโฮวาหร์ ทล่านกก็ปลดผด้านกันั้นออกเสบีย จนกวล่าจะ
กลกับออกมา แลด้วทล่านออกมาเลล่าใหด้คนอลิสราเอลฟฟังตามทบีที่ทล่านรกับพระบกัญชามาแลด้วนกันั้น”

ตอนนกันั้นเปาโลกคาลกังตกันั้งตาคอยใหด้ถถึงกาลสมกัยหนถึที่งเมพที่ออลิสราเอลในฐานะประชาชาตลิหนถึที่งจะหกันมาหาพระ
เมสสลิยาหร์ของพวกเขา เมพที่อผด้าคลลุมหนด้านกันั้นจะถภูกเอาออกไปเสบียจากใจของพวกเขาและพวกเขาจะไดด้รกับสงล่าราศบี
และอลิสรภาพทบีที่แทด้จรลิงตามทบีที่ทรงสกัญญาไวด้แกล่พวกเขาในพกันธสกัญญาทบีที่พระเจด้าทรงกระทคาไวด้กกับอกับราฮกัม ขด้อพระ
คคาทบีที่เพลิที่งยกมาจาก 2 โครลินธร์นบีนั้ เปป็นคคาพยานหนถึที่งทบีที่ชกัดเจนวล่าเปาโลคาดหวกังความรอดในอนาคตของชนชาตลิ
อลิสราเอลและอาณาจกักรหนถึที่งทบีที่ปรากฏแกล่ตาในอนาคต โมเสสเอาผด้าคลลุมหนด้าออกไปจากใบหนด้าของเขาทลุกครกันั้ง
ทบีที่เขาไปเขด้าเฝป้าองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า ในทคานองเดบียวกกัน เมพที่อชนชาตลิอลิสราเอลหกันมาหาพระเจด้า พวกเขากก็จะกลกับใจ
เชพที่อพระเยซภู, พระเมสสลิยาหร์ทบีที่แทด้จรลิงของพวกเขา ผด้าคลลุมหนด้านกันั้นจะถภูกเอาออกไปเสบียจากดวงตาของพวกเขา
และพวกเขาจะเขด้าใจวล่าสงล่าราศบีของโมเสสนกันั้นเทบียบไมล่ไดด้เลยกกับสงล่าราศบีแหล่งพระบลุตรทบีที่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของ
พระเจด้า

“พระวาทะไดด้ทรงสภาพของเนพนั้อหนกัง และทรงอยภูล่ทล่ามกลางเรา (และเราทกันั้งหลายไดด้เหก็นสงล่าราศบีของ
พระองคร์ คพอสงล่าราศบีอกันสมกกับพระบลุตรองคร์เดบียวทบีที่บกังเกลิดจากพระบลิดา) บรลิบภูรณร์ดด้วยพระคลุณและความ
จรลิง...เพราะวล่าไดด้ทรงประทานพระราชบกัญญกัตลินกันั้นทางโมเสส สล่วนพระคลุณและความจรลิงมาทางพระเยซภูครลิสตร์”
(ยอหร์น 1:14, 17)

“ขอใหผู้เปป็นไปตามพระทมัยของพระองคร์ ในสวรรคร์เปป็นอยข่างไร กห็ใหผู้เปป็นไปอยข่างนมันั้นในแผข่นดรินโลก” 
หากพระเยซภูไมล่ไดด้ประทกับบนพระทบีที่นกัที่งนกันั้นเพพที่อครอบครองบนแผล่นดลินโลกนบีนั้แลด้ว พระประสงคร์ของพระเจด้ากก็ไมล่
อาจถภูกปฏลิบกัตลิบนแผล่นดลินโลกไดด้เหมพอนกกับทบีที่ถภูกปฏลิบกัตลิในสวรรคร์ ตราบใดทบีที่มนลุษยร์ครอบครองอยภูล่บนแผล่นดลินโลก
นบีนั้และตราบใดทบีที่ซาตานยกังอยภูล่นอกเหวไมล่มบีกด้นนกันั้น พระประสงคร์ของพระเจด้ากก็จะยกังไมล่ถภูกปฏลิบกัตลิตามอยล่างสมบภูรณร์
แบบบนแผล่นดลินโลก คคาทภูลขอนบีนั้เกบีที่ยวขด้องกกับความคลิดทบีที่วล่ามนลุษยร์ผภูด้มบีศบีลธรรมนกันั้นจะตด้องปฏลิบกัตลิตามพระประสงคร์
ของพระเจด้าเหมพอนกกับในมกัทธลิว 7:21 และ 12:50 แนล่นอนวล่ากาลสมกัยหนถึที่งจะมาถถึงเมพที่อทลุกคนบนแผล่นดลินโลกจะ
ปฏลิบกัตลิตามพระประสงคร์ของพระเจด้าเพราะวล่าเฉพาะคนชอบธรรมเทล่านกันั้นจะอยภูล่บนแผล่นดลินโลกนบีนั้และความรภูด้เรพที่อง
องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าจะปกคลลุมแผล่นดลินโลกดลุจนนั้คาปกคลลุมทะเลอยภูล่ตอนนบีนั้ พญามารจะอยภูล่ในเหวนกันั้น โดยถภูกคลุมขกังไวด้
ทบีที่นกัที่นเปป็นเวลาหนถึที่งพกันปปี และมนลุษยร์จะปฏลิบกัตลิตามพระประสงคร์ของพระเจด้าบนแผล่นดลินโลกนบีนั้ บางคนปฏลิบกัตลิอยภูล่
ในวกันนบีนั้ แตล่คนเหลล่านบีนั้กก็มบีจคานวนนด้อย อยล่างไรกก็ตาม ในระหวล่างการครอบครองยลุคพกันปปีของพระครลิสตร์บนแผล่น
ดลินโลก “เขาทกันั้งหลายจะตบีดาบของเขาใหด้เปป็นผาลไถนา และหอกของเขาใหด้เปป็นขอลลิด ประชาชาตลิจะไมล่ยกดาบ
ตล่อสภูด้กกันอบีก เขาจะไมล่ศถึกษายลุทธศาสตรร์อบีกตล่อไป” (อสย. 2:4) เมพที่อนกันั้นพระประสงคร์ของพระเจด้ากก็จะถภูกปฏลิบกัตลิบน
แผล่นดลินโลกเหมพอนกกับทบีที่ถภูกปฏลิบกัตลิในสวรรคร์ 

พวกนกักศาสนศาสตรร์แบล่งแยกความหมายสามแบบของคคาวล่า “พระประสงคร์”: (1) พระประสงคร์ของ
พระเจด้าทบีที่เปป็นความมทุข่งหมาย, (2) พระประสงคร์ของพระเจด้าทบีที่เปป็นความปรารถนา, (3) พระประสงคร์ของพระเจด้า
ทบีที่เปป็นคทาบมัญชา



พระประสงคร์ของพระเจด้าทบีที่เปป็นความมทุข่งหมายลด้วนเกลิดขถึนั้นจรลิงเสมอ – ไมล่วล่าในสวรรคร์, บนแผล่นดลินโลก
นบีนั้, หรพอในนรก

พระประสงคร์ของพระเจด้าทบีที่เปป็นความปรารถนาไมล่ไดด้เกลิดขถึนั้นจรลิงเสมอบนแผล่นดลินโลกเหมพอนกกับทบีที่เกลิดขถึนั้น
จรลิงในสวรรคร์ ยกตกัวอยล่างเชล่น ความปรารถนาของพระเจด้าสคาหรกับกรลุงเยรภูซาเลก็มกก็คพอทบีที่ชาวกรลุงนกันั้นจะรกับความ
รอด (ลภูกา 13:34) – แตล่พวกเขาไมล่ยอมมารกับความรอด ชาวกรลุงเยรภูซาเลก็มเหลล่านกันั้นไดด้ปฏลิเสธพระครลิสตร์ของ
พระเจด้า พระประสงคร์ของพระเจด้าทบีที่เปป็นความปรารถนากก็คพอ ทบีที่คนทกันั้งปวงจะตกัดสลินใจรกับความรอด (2 ปต. 3:9) 
แตล่พวกเขากก็จะไมล่ทคาแบบนกันั้น คนเปป็นอกันมากปฏลิเสธทบีที่จะกลกับใจใหมล่ ดด้วยเหตลุนบีนั้พวกเขาจถึงพลินาศ

พระประสงคร์ของพระเจด้าทบีที่เปป็นคทาบมัญชาถภูกไมล่เชพที่อฟฟังโดยคนสล่วนใหญล่ เคยมบีอยภูล่กาลสมกัยหนถึที่งเมพที่อ
พระเจด้าทรงมองขด้ามความโฉดเขลาของมนลุษยร์ไปเสบีย “แตล่เดบีดี๋ยวนบีนั้พระองคร์ไดด้ตรกัสสกัที่งแกล่มนลุษยร์ทกันั้งปวงทกัที่วทลุกแหล่ง
ใหด้กลกับใจใหมล่” (กลิจการ 17:30) แตล่มบีหลายลด้านคนทบีที่จะอยภูล่ในนรกชกัที่วนลิรกันดรร์เพราะวล่าพวกเขาไมข่ยอมกลกับใจ
ใหมล่ พวกเขาไมล่ปฏลิบกัตลิตามพระประสงคร์ของพระเจด้าแตล่ดคาเนลินตามความประสงคร์อกันดพนั้อรกันั้นของตกัวเอง พระเยซภู
องคร์เดบียวเทล่านกันั้นทรงกลล่าวไดด้วล่า “เราทคาตามชอบพระทกัยพระองคร์ (พระบลิดา) เสมอ” (ยอหร์น 8:29) พระองคร์
ตรกัสวล่า “อาหารของเราคพอการกระทคาตามพระทกัยของพระองคร์ผภูด้ทรงใชด้เรามา และทคาใหด้งานของพระองคร์
สคาเรก็จ” (ยอหร์น 4:34) 

แตล่ในสวรรคร์, ในพระนลิเวศของพระเจด้า, ทลุกสลิที่งเกลิดขถึนั้นตามทบีที่พระเจด้าทรงประสงคร์และหวกังไวด้ ทลุกสลิที่งทบีที่
เกลิดขถึนั้นในพระนลิเวศของพระเจด้าลด้วนเปป็นทบีที่ชอบพระทกัยอยล่างสมบภูรณร์แบบในสายพระเนตรของพระเจด้า เราจะ
ตด้องอธลิษฐานขอใหด้เกลิดขถึนั้นแบบนกันั้นบนแผล่นดลินโลกนบีนั้ – และมกันจะเกลิดขถึนั้น, สกักวกันหนถึที่ง, แตล่ไมล่ใชล่โดยอาศกัยความ
สามารถของมนลุษยร์ มกันจะเกลิดขถึนั้นจรลิงผล่านทางการเสดก็จมาครกันั้งทบีที่สองของพระครลิสตร์เทล่านกันั้น เมพที่อพระองคร์ประทกับ
บนพระทบีที่นกัที่งของดาวลิดและทรงครอบครองเหนพอแผล่นดลินโลกนบีนั้ในฐานะกษกัตรลิยร์

“ขอทรงโปรดประทานอาหารประจทาวมันแกข่ขผู้าพระองคร์ทมันั้งหลายในกาลวมันนรีนั้” ดกังนกันั้นในขด้อ 11 จถึงเรลิที่ม
ตด้นสล่วนทบีที่สองของคคาอธลิษฐานแบบอยล่าง ซถึที่งเปป็นสล่วนของคคาอธลิษฐานนกันั้นทบีที่มบีคคาทภูลขอตล่างๆสคาหรกับตกัวเราเอง 
โครงสรด้างดด้านไวยากรณร์เปลบีที่ยนแปลงตรงนบีนั้ ประโยคกล่อนหนด้าเหลล่านกันั้นอธลิษฐานขอใหด้บางสลิที่งเกลิดขถึนั้นจรลิงตามการ
ทรงจกัดเตรบียมของพระเจด้า ประโยคทบีที่ตามมาตล่อไปนบีนั้ทภูลขอใหด้พระเจด้าประทานใหผู้และใหผู้อภมัยโดยตรง

“ขอทรงโปรดประทานอาหารประจทาวมันแกข่ขผู้าพระองคร์ทมันั้งหลายในกาลวมันนรีนั้” ขนมปฟัง (อาหาร) มกักถภูก
เรบียกวล่าเปป็น “เครพที่องคนั้คาจลุนแหล่งชบีวลิต” ตามทบีที่ถภูกใชด้ตรงนบีนั้ “ขนมปฝัง” หมายถถึงอาหารโดยทกัที่วไป – ทลุกสลิที่งทบีที่จคาเปป็น
เพพที่อการเลบีนั้ยงและดคารงชบีวลิตฝป่ายรล่างกาย (กรลุณาอล่าน มาระโก 3:20, 2 เธสะโลนลิกา 3:12, และสลุภาษลิต 30:8)

ผมไมล่เชพที่ออยล่างทบีที่บางคนสอนวล่ามบีการอด้างอลิงตรงนบีนั้ถถึงการบคารลุงเลบีนั้ยงฝป่ายวลิญญาณ ผมเชพที่อวล่านบีที่เกบีที่ยวขด้อง
กกับอาหารทบีที่จกับตด้องไดด้จรลิงๆ – และหากถด้อยคคาของพระเยซภูสอนเราใหด้อธลิษฐานขออาหารฝป่ายรข่างกาย เราตด้อง
ยลิที่งอธลิษฐานขออาหารฝป่ายวลิญญาณมากยริพื่งกวข่านมันั้นสมักเทข่าไรเพพที่อเสรลิมกคาลกังและคนั้คาจลุนมนลุษยร์ทบีที่อยภูล่ภายใน!

พระเจด้าทรงสกัญญาเรพที่องขนมปฟังประจคาวกัน พระองคร์ไมล่ทรงสกัญญาเรพที่องขนมปฟังสคาหรกับหนถึที่งสกัปดาหร์, หนถึที่ง
เดพอน, หรพอหนถึที่งปปีลล่วงหนด้า แตล่เมพที่อเราใหด้พระองคร์เปป็นทรีพื่หนถึพื่งในทลุกสลิที่ง เรากก็มกัที่นใจไดด้วล่าความตผู้องการตข่างๆของ
เราจะไดด้รกับการเตลิมเตก็ม ผมสามารถกลล่าวอยล่างสกัตยร์จรลิงไดด้วล่าตกันั้งแตล่พระเจด้าทรงชล่วยผมใหด้ไดด้รกับความรอด ผมกก็



ไมล่เคยขาดอาหารสกักมพนั้อเลย บางครกันั้งอาหารกก็ไมล่ใชล่ในแบบทบีที่ผมชอบ แตล่อาหารกก็อยภูล่ตรงหนด้าผมทลุกมพนั้อ มบีอยภูล่คราว
หนถึที่งในการรกับใชด้ของผมเมพที่อผมมบีเงลินเหลพออยภูล่เพบียงสลิบหด้าเซก็นตร์ ดด้วยเงลินสลิบหด้าเซก็นตร์นกันั้นผมซพนั้อแซนดร์วลิชอกันหนถึที่ง
และนนั้คาอกัดลม – และกล่อนทบีที่เวลาสคาหรกับอาหารมพนั้อถกัดไปมาถถึง ผมกก็ไดด้รกับอาหารอยล่างบรลิบภูรณร์จากครลิสเตบียนสอง
ทล่านในชลุมชนทบีที่ผมกคาลกังจกัดงานฟปฟื้นฟภูอยภูล่ในขณะนกันั้น

พระเจด้าประทานสลิที่งทบีที่เราตด้องการในวกันนบีนั้ใหด้แกล่เรา พรลุล่งนบีนั้จะจกัดการตกัวมกันเอง นกัที่นไมล่ไดด้หมายความวล่าเรา
ไมข่ควรมรีแผนการใดๆเลยสคาหรกับวกันพรลุล่งนบีนั้ มกันแคล่หมายความวล่าเราจะตด้องไวด้วางใจพระเจด้าวล่าจะทรงเตลิมเตก็ม
ความตด้องการตล่างๆของเราแบบวกันตล่อวกันตามทบีที่พระองคร์ทรงเหก็นสมควร เมพที่อพระเจด้าประทานมานาในถลิที่น
ทลุรกกันดาร พระองคร์กก็ประทานครกันั้งละแคล่พอรกับประทานสคาหรกับวกันเดบียว โมเสสสกัที่งชนชาตลิอลิสราเอลวล่า “ใหด้ทลุก
คนเกก็บเทล่าทบีที่พอรกับประทานอลิที่ม ใหด้เกก็บคนละโอเมอรร์ ตามจคานวนคนมากนด้อย ซถึที่งพกักอยภูล่ในเตก็นทร์ของตน’…แตล่
เมพที่อเขาใชด้โอเมอรร์ตวงคนทบีที่เกก็บไดด้มากกก็ไมล่มบีเหลพอ และคนทบีที่เกก็บไดด้นด้อยกก็หาขาดไมล่ ทลุกคนเกก็บไดด้เทล่าทบีที่คนหนถึที่งรกับ
ประทานพอดบี” 

โมเสสบอกประชาชนใหด้เกก็บไมล่เกลินกวล่าทบีที่พวกเขาจะตด้องการสคาหรกับวกันนกันั้นๆ พวกเขาจะตด้องไมล่เหลพอมา
นาไวด้จนถถึงวกันถกัดไป แตล่บางคนกก็ไมล่เชพที่อฟฟังโมเสสและ “เกก็บสล่วนหนถึที่งไวด้จนรลุล่งเชด้า อาหารนกันั้นกก็เนล่าเปป็นหนอนและ
บภูดเหมก็น” อยล่างไรกก็ตาม ในวกันทบีที่หก คพอวกันกล่อนวกันสะบาโต พวกเขาจะตด้องเกก็บมานาเปป็นสองเทล่า – เพบียงพอ
สคาหรกับวกันทบีที่หกและเพบียงพอสคาหรกับวกันสะบาโต, วกันแหล่งการหยลุดพกัก “เมพที่อเขาเกก็บไวด้จนถถึงวกันรลุล่งขถึนั้นตามโมเสส
สกัที่ง อาหารนกันั้นกก็มลิไดด้บภูดเหมก็นเปป็นหนอนเลย” และในวกันสะบาโตกก็ไมล่มบีมานาตกลงมาเลย ยกเวด้นแคล่วกันสะบาโต 
ชนชาตลิอลิสราเอลไดด้รกับอาหารอยล่างเพบียงพอสคาหรกับแตล่ละวกันเทล่านกันั้น (อล่านอพยพ 16:14-27)

เหมพอนกกับทบีที่พระเจด้าทรงดภูแลชนชาตลิอลิสราเอลแบบวกันตล่อวกัน พระองคร์กก็ทรงสกัญญาแลด้ววล่าจะเตลิมเตก็ม
ความตด้องการตล่างๆของเราในแตล่ละวกัน – และพระองคร์จะทรงกระทคา พระองคร์อาจไมล่ทรงเตลิมเตก็มทลุกความ
ปรารถนาและทลุกคคาขอ แตล่พระองคร์จะทรงเตลิมเตก็มความตผู้องการตข่างๆของเรา

เมพที่อพระเยซภูทรงมอบหมายภารกลิจและทรงใชด้สลิบสองคนนกันั้นไป (มธ. 10:1-15) พระองคร์กก็ทรงสกัที่งพวก
เขาวล่า “อยล่าหาเหรบียญทองคคา หรพอเงลิน หรพอทองแดงไวด้ในไถด้ของทล่าน หรพอยล่ามใชด้ตามทาง หรพอเสพนั้อคลลุมสองตกัว
หรพอรองเทด้า หรพอไมด้เทด้า เพราะวล่าผภูด้ทคางานสมควรจะไดด้อาหารกลิน” ชายเหลล่านบีนั้จะตด้องไมล่กกังวลและถภูกถล่วงดด้วย
เสพนั้อผด้าสคารอง– ไมล่แมด้แตล่เงลิน หรพอเสพนั้อคลลุมเผพที่ออบีกตกัว พวกเขาจะตด้องดคาเนลินชบีวลิตโดยความเชพที่อ โดยวางใจพระ
เยซภูสคาหรกับความตด้องการตล่างๆของพวกเขา นกัที่นเปป็นคคาสกัที่งทบีที่เฉพาะเจาะจงสคาหรกับอกัครทภูตสลิบสองคนนกันั้น และมกัน
มบีไวด้สคาหรกับกาลทบีที่เฉพาะเจาะจงนกันั้น ในยลุคสมกัยแหล่งพระคลุณนบีนั้มกันแตกตล่างออกไป; แตล่ถถึงกระนกันั้น เราจะตด้องไวด้
วางใจพระเจด้าวล่าจะทรงเตลิมเตก็มความตด้องการตล่างๆของเราเมพที่อเราใหด้อาณาจกักรของพระองคร์และความชอบ
ธรรมของพระองคร์มากล่อนในชบีวลิตของเรา 

“ขอทรงโปรดยกหนรีนั้ของขผู้าพระองคร์ เหมพอนขผู้าพระองคร์ยกหนรีนั้ผผผู้ทรีพื่เปป็นหนรีนั้ขผู้าพระองคร์นมันั้น” ในพระคคา
ขด้อนบีนั้ “หนรีนั้” ถภูกใชด้ในเชลิงเปรบียบเทบียบ มกันไมล่ไดด้หมายความวล่าเราตลิดหนบีนั้พระเจด้ากด้อนหนถึที่งจรลิงๆ แตล่คคาๆนบีนั้ถภูกใชด้ใน
ทบีที่นบีนั้เพพที่อหมายถถึงการละเมริดตข่างๆ, ความบาปตข่างๆ ลภูกหนบีนั้คพอคนเหลล่านกันั้นทบีที่ตลิดคด้างคนอพที่นสคาหรกับการอด้างสลิทธลิธิ์บาง
อยล่างในธลุรกรรมการคด้าในโลกธลุรกลิจ คนทบีที่ซพนั้ออะไรบางอยล่างจากอบีกคนกก็ถภูกผภูกพกันโดยหนด้าทบีที่ทบีที่จะตด้องชคาระเงลิน



ตามสกัญญา กลล่าวตามตกัวอกักษรกก็คพอ ไมล่อาจมบีธลุรกรรมอะไรแบบนกันั้นระหวล่างพระเจด้ากกับมนลุษยร์ไดด้เลย ดด้วยเหตลุนบีนั้
คคากลล่าวตรงนบีนั้จถึงตด้องถภูกใชด้ในเชลิงเปรบียบเทบียบ มนลุษยร์ไดด้ฝป่าฝปนพระราชบกัญญกัตลิของพระเจด้า, ไดด้ฝป่าฝปนขด้อผภูกมกัด
ตล่างๆแหล่งพระราชบกัญญกัตลินกันั้น; ดด้วยเหตลุนบีนั้มนลุษยร์จถึงตด้องไดด้รกับโทษของพระราชบกัญญกัตลินกันั้น “หนรีนั้” ตามทบีที่ถภูกใชด้ตรง
นบีนั้หมายถถึงการกระทคาผลิดตล่างๆตล่อพระเจด้า, การกระทคาผลิดตล่างๆซถึที่งไมล่มบีผภูด้ใดนอกจากพระเจด้าผภูด้ทรงเปป็นตรบีเอกานลุ
ภาพเทล่านกันั้นทรงยกโทษใหด้ไดด้ ลภูกา 11:4 เปป็นขด้อพระคคาตอนหนถึที่งทบีที่สอดคลด้องกกับเรพที่องนบีนั้ และคคาทบีที่ถภูกใชด้ตรงนกันั้นกก็
คพอ “บาปทมันั้งหลาย”

สล่วนทด้ายสลุดของพระคคาขด้อนบีนั้ – “เหมพอนขผู้าพระองคร์ยกหนรีนั้ผผผู้ทรีพื่เปป็นหนรีนั้ขผู้าพระองคร์นมันั้น” – บอกเราวล่า
ขนาดทบีที่เราคาดหวกังวล่าพระเจด้าจะทรงยกโทษเรานกันั้นกก็เทล่ากกับขนาดทบีที่เรายกโทษเพพที่อนมนลุษยร์ของเรา นกัที่นไมล่ไดด้
หมายความวล่าพระเจด้าทรงยกโทษเราเพราะวข่าเรายกโทษเพพที่อนมนลุษยร์ของเรา แตล่หมายความวล่าไมล่มบีการไมล่ยอม
ยกโทษในสล่วนของเราทบีที่จะกลายเปป็นอลุปสรรคตล่อการทบีที่เราจะไดด้รกับการยกโทษ พระเจด้าทรงยกโทษเราเพราะ
เหก็นแกล่พระครลิสตร์และเพราะเหก็นแกล่พระครลิสตร์ผผผู้เดรียวเทข่านมันั้น (อฟ. 4:32) พระองคร์ทรงยกโทษเราเพราะคลุณ
ความดบีแหล่งพระโลหลิตทบีที่หลกัที่งออกของพระเยซภู แตล่หากเราไมล่ยกโทษคนเหลล่านกันั้นทบีที่ทคาบาปตล่อเรา ใจของเรากก็ไมล่
ถภูกตด้องจคาเพาะพระเจด้าและเราไมล่จคาเปป็นตด้องคาดหวกังใหด้พระองคร์ยกโทษบาปตล่างๆทบีที่เรากระทคาตล่อพระองคร์เลย

ในมกัทธลิว 18:21-35 พระเยซภูทรงใหด้โครงรล่างและนลิยามกฎของการยกโทษ เปโตรทภูลถามพระองคร์วล่า 
“พระองคร์เจด้าขด้า หากพบีที่นด้องของขด้าพระองคร์จะกระทคาผลิดตล่อขด้าพระองคร์เรพที่อยไป ขด้าพระองคร์ควรจะยกความผลิด
ของเขาสกักกบีที่ครกันั้ง ถถึงเจก็ดครกันั้งหรพอ” พระเยซภูตรกัสตอบเขาวล่า “เรามลิไดด้วล่าเพบียงเจก็ดครกันั้งเทล่านกันั้น แตล่เจห็ดสริบครมันั้งคผณ
ดผู้วยเจห็ด”

จากนกันั้นพระเยซภูทรงใชด้ภาพประกอบเรพที่องกษกัตรลิยร์องคร์หนถึที่งผภูด้ซถึที่งในการคลิดบกัญชบีกกับเหลล่าผภูด้รกับใชด้ของ
พระองคร์ ทรงพบชายคนหนถึที่งทบีที่เปป็นหนบีนั้พระองคร์หนถึที่งหมพที่นตะลกันตร์แตล่ไมล่สามารถชคาระหนบีนั้ไดด้ ในตอนแรกกษกัตรลิยร์
องคร์นกันั้นทรงสกัที่งใหด้ขายตกัวผภูด้รกับใชด้คนนกันั้นกกับทกันั้งภรรยาของเขา, ลภูกของเขา และบรรดาสลิที่งของทบีที่เขามบีอยภูล่นกันั้นเอามา
ใชด้หนบีนั้ แตล่เมพที่อผภูด้รกับใชด้คนนกันั้นทรลุดตกัวลงและนมกัสการพระองคร์ โดยอด้อนวอนพระองคร์ใหด้แสดงความเมตตาและมบี
ความอดทนจนกวล่าเขาจะใชด้หนบีนั้ไดด้ กษกัตรลิยร์กก็ทรงมบีพระทกัยเมตตาตล่อเขาและยกหนบีนั้ทกันั้งหมด

จากนกันั้นผภูด้รกับใชด้คนนกันั้นกก็ออกไปและพบกกับเพพที่อนผภูด้รกับใชด้ดด้วยกกันทบีที่เปป็นหนบีนั้เขาหนถึที่งรด้อยเดนารลิอกัน  “จถึงจกับ
คนนกันั้นบบีบคอวล่า ‘จงใชด้หนบีนั้ใหด้ขด้า’”

เพพที่อนผภูด้รกับใชด้คนนกันั้นของเขากราบลงแทบเทด้าเขาและอด้อนวอนเขาใหด้มบีความอดทนและใหด้เวลาเขาทบีที่จะ
ใชด้หนบีนั้ แตล่แทนทบีที่จะมบีความอดทน หรพอยกหนบีนั้ใหด้เขาเหมพอนกกับทบีที่ตนไดด้รกับการยกหนบีนั้ ผภูด้รกับใชด้คนแรกกลกับใหด้ผภูด้รกับ
ใชด้คนทบีที่สองถภูกจกับขกังคลุกเสบีย

คราวนบีนั้เมพที่อผภูด้รกับใชด้คนอพที่นๆเหก็นวล่าเกลิดอะไรขถึนั้น พวกเขาจถึงมาทภูลกษกัตรลิยร์ จากนกันั้นกษกัตรลิยร์จถึงเรบียกผภูด้รกับใชด้
คนแรกนกันั้นมาและตรกัสแกล่เขาวล่า “เราไดด้โปรดยกหนบีนั้ใหด้เจด้าหมด เพราะเจด้าไดด้อด้อนวอนเรา เจด้าควรจะเมตตา
เพพที่อนผภูด้รกับใชด้ดด้วยกกัน เหมพอนเราไดด้เมตตาเจด้ามลิใชล่หรพอ” และกษกัตรลิยร์องคร์นกันั้นกก็มอบผภูด้รกับใชด้คนนกันั้นไวด้แกล่เจด้าหนด้าทบีที่ผภูด้
ทรมาน “จนกวล่าเขาจะใชด้หนบีนั้หมด”



จากนกันั้นพระเยซภูกก็ตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “พระบริดาของเราผผผู้ทรงสถริตในสวรรคร์จะทรง
กระททาแกข่ทข่านททุกคนอยข่างนมันั้น ถผู้าหากวข่าทข่านแตข่ละคนไมข่ยกโทษการละเมริดใหผู้แกข่พรีพื่นผู้องของทข่านดผู้วยใจกวผู้าง
ขวาง” นบีที่คพอกฎแหล่งการยกโทษในอาณาจกักรนกันั้น; แตล่ถถึงกระนกันั้น มกันกก็ไมล่ไดด้หมายความวล่าพระเจด้าทรงยกโทษเรา
เพราะวล่าเรายกโทษผภูด้อพที่น มกันหมายความวล่าหากเราไมล่มบีหกัวใจทบีที่เตก็มใจทบีที่จะยกโทษ ความไมล่เตก็มใจนกันั้นในสล่วนของ
เรากก็อยภูล่ตรงกลางระหวล่างเรากกับพระเจด้าและเราไมล่ตด้องคาดหวกังใหด้พระองคร์ยกโทษเราเลย (ในการเชพที่อมโยงกกับ
เรพที่องนบีนั้ กรลุณาอล่านมาระโก 11:26, ลภูกา 11:4, และเพลงสดลุดบี 18:25, 26)

“ขออยข่านทาขผู้าพระองคร์ทมันั้งหลายเขผู้าไปในการทดลอง” คคาทภูลขอนบีนั้คลด้ายกกับคคาอธลิษฐานของดาวลิดใน
เพลงสดลุดบี 141:4: “ขออยล่าใหด้จลิตใจขด้าพระองคร์เอนเอบียงไปหาความชกัที่วใดๆ หรพอใหด้ขด้าพระองคร์สาละวนอยภูล่กกับ
การชกัที่วรด้ายรล่วมกกับคนทบีที่ทคาความชกัที่วชด้า และขออยล่าใหด้ขด้าพระองคร์กลินของโอชะของเขา” ดกังนกันั้นคคาทภูลขอในทบีที่นบีนั้จถึง
มบีความหมายวล่า “ขออยล่าทรงอนลุญาตใหด้ขด้าพระองคร์ทกันั้งหลายถภูกทดลองใหด้ทคาบาปเถลิด”

คคาทบีที่แปลตรงนบีนั้วล่าเปป็น “การทดลอง” มบีความหมายวล่าความทลุกขร์ลคาบากหรพอการทดสอบ – สลิที่งใดกก็ตาม
ทบีที่จะทดสอบคลุณธรรมของเรา เราทราบวล่าพระเจด้าไมล่สามารถถภูกลล่อลวงดด้วยความชกัที่วรด้ายไดด้ และพระองคร์ไมล่ทรง
ลล่อลวงผภูด้ใดเลย (ยากอบ 1:13) ดกังนกันั้นการทดลองในทบีที่นบีนั้จถึงตด้องถภูกใชด้ในความหมายเรพที่องการทรงอนทุญาต ดกังนกันั้น
คคาทภูลขอนบีนั้จถึงถภูกตบีความไดด้วล่า “ขออยล่าทรงทคารด้ายขด้าพระองคร์ทกันั้งหลาย หรพออนลุญาตใหด้ขด้าพระองคร์ทกันั้งหลายถภูก
ทดลองใหด้ทคาบาปเลย ขออยล่าทรงทดสอบขด้าพระองคร์ทกันั้งหลาย ดด้วยรภูด้ความอล่อนแอของขด้าพระองคร์ทกันั้งหลาย ดด้วย
รภูด้วล่าขด้าพระองคร์ทกันั้งหลายเปป็นเพบียงฝลุป่นดลิน ขออยล่าทรงใหด้ขด้าพระองคร์ทกันั้งหลายถภูกทดสอบอยล่างหนกักเลย”

คคาทภูลขอในคคาอธลิษฐานแบบอยล่างนบีนั้บอกเปป็นนกัยอยล่างแนล่นอนวล่าพระเจด้าทรงควบคลุมผภูด้ทดลองนกันั้นจนถถึง
จลุดทบีที่วล่าพระองคร์ทรงชล่วยเราใหด้รอดพด้นจากการถภูกทดลองไดด้หากเราอธลิษฐานและมบีความเชพที่อในการชล่วยใหด้พด้น
ของพระองคร์ เปาโลเขบียนถถึงเหลล่าผภูด้เชพที่อในเมพองโครลินธร์วล่า: “ไมล่มบีการทดลองใดๆเกลิดขถึนั้นกกับทล่าน นอกเหนพอจาก
การทดลองซถึที่งเคยเกลิดกกับมนลุษยร์ทกันั้งหลาย แตข่พระเจผู้าทรงสมัตยร์ซพพื่อ พระองคร์จะไมข่ทรงใหผู้ทข่านตผู้องถผกทดลองเกริน
กวข่าทรีพื่ทข่านจะทนไดผู้ แตล่เมพที่อทล่านถภูกทดลองนกันั้น พระองคร์จะทรงโปรดใหด้ทล่านมบีทางทบีที่จะหลบีกเลบีที่ยงไดด้ดด้วย เพพที่อทล่าน
จะมบีกคาลกังทนไดด้” (1 คร. 10:13)

นอกจากนบีนั้ในการเชพที่อมโยงกกับเรพที่องนบีนั้กรลุณาศถึกษาโรม 8:28-39 และตระหนกักถถึงความหมายอกันถล่องแทด้
ของพระสกัญญาของพระเจด้าทบีที่วล่าเราเปป็น “ยลิที่งกวล่าผภูด้พลิชลิตโดยทางพระองคร์ผภูด้ไดด้ทรงรกักเรา”

มกันไมล่ใชล่เรพที่องผลิดทบีที่ผภูด้เชพที่อคนหนถึที่งจะอธลิษฐานขอใหด้พระเจด้าทรงชล่วยเขาใหด้พด้นจากความทลุกขร์ยากและการ
ถภูกทดสอบอกันรลุนแรงหากวล่านกัที่นเปป็นพระประสงคร์ของพระเจด้า พระเยซภูทรงอธลิษฐานวล่า “โอ พระบลิดาของขด้า
พระองคร์ ถด้าเปป็นไดด้ขอใหด้ถด้วยนบีนั้เลพที่อนพด้นไปจากขด้าพระองคร์เถลิด แตข่อยข่างไรกห็ดรี อยล่าใหด้เปป็นตามใจปรารถนาของ
ขด้าพระองคร์ แตข่ใหผู้เปป็นไปตามพระทมัยของพระองคร์” (มธ. 26:39) ดกังนกันั้นหากการทนทลุกขร์ตล่างๆ, ความทลุกขร์
ลคาบากตล่างๆ, และการทดสอบตล่างๆจะทคาใหด้เราแขก็งแกรล่งขถึนั้นในองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า, หากประสบการณร์เหลล่านกันั้น
จะทคาใหด้เราเปป็นครลิสเตบียนทบีที่เกลิดผลมากขถึนั้น เรากก็ควรเตก็มใจทบีที่จะยอมถภูกทดสอบ โดยมบีความมกัที่นใจวล่าสลิที่งทบีที่พระเจด้า
ทรงสล่งมานกันั้น พระองคร์จะชล่วยเราใหด้ผล่านพด้นไปไดด้ (ยากอบ 1:3)



“ขอทรงชข่วยขผู้าพระองคร์ทมันั้งหลายใหผู้พผู้นจากความชมัพื่วรผู้าย” ในภาษาเดลิมประโยคนบีนั้อล่านวล่า “ขอทรงชล่วย
ขด้าพระองคร์ทกันั้งหลายใหด้พด้นจากความชมัพื่วรผู้ายนมันั้น” ซถึที่งหมายถถึงผผผู้ชมัพื่วรผู้ายนมันั้น คพอพญามาร พระเยซภูเองตรกัสถถึงพญา
มารวล่าเปป็น “มารรด้าย” (มธ. 13:19) และใน 1 ยอหร์น 2:13, 14 และ 3:12 มกันกก็ถภูกเรบียกวล่าเปป็น “มารรด้ายนกันั้น” 
ความหมายของคคาทภูลขอนบีนั้กก็คพอวล่า “โอ องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า ขอทรงชล่วยขด้าพระองคร์ทกันั้งหลายใหด้พด้นจากอคานาจของ
พญามาร ขอทรงชล่วยขด้าพระองคร์ทกันั้งหลายใหด้พด้นจากบล่วงแรด้วและการทดลองตล่างๆของผภูด้ชกัที่วรด้ายนกันั้น”

จคาไวด้นะครกับ ผภูด้เชพที่อทบีที่รกัก พระเยซภูทรงเผชลิญกกับการทดลองทลุกอยล่างทบีที่นรกจะโยนใสล่พระองคร์ไดด้ และ
พระองคร์ทรงมบีชกัยชนะ พระองคร์ทรงพลิชลิตพญามารแลด้ว ดด้วยเหตลุนบีนั้ “เพราะเหตลุทบีที่พระองคร์ไดผู้ทรงทนททุกขร์ทรมาน
โดยถผกทดลองนมันั้น พระองคร์จถึงทรงสามารถชล่วยผภูด้ทบีที่ถภูกทดลองนกันั้นไดด้” (ฮบ. 2:18)

“เพราะวล่าเรามลิไดด้มบีมหาปลุโรหลิตทบีที่ไมล่สามารถจะเหก็นใจในความอล่อนแอของเรา แตข่ไดผู้ทรงถผกทดลอง
เหมพอนอยข่างเราททุกประการ ถถึงกระนมันั้นพระองคร์กห็ยมังปราศจากบาป ฉะนกันั้นขอใหด้เราทกันั้งหลายจงมบีใจกลด้าเขด้ามาถถึง
พระทบีที่นกัที่งแหล่งพระคลุณ เพพที่อเราจะไดด้รกับพระเมตตา และจะไดด้พบพระคลุณทบีที่จะชล่วยเราในขณะทบีที่ตด้องการ” (ฮบ. 
4:15, 16)

มบีหลายวลิธบีทบีที่พญามารทดลองผภูด้เชพที่อทกันั้งหลาย แตล่มกันไมล่ทดลองเราดด้วยวลิธบีเดบียวกกันหมด กกับบางคนมกันกก็มา
ในฐานะทภูตสวรรคร์แหล่งความสวล่าง กกับบางคนมกันกก็มาในฐานะสลิงโตคคาราม มกันทดลองบางคนผล่านทางตกัณหาแหล่ง
เนพนั้อหนกัง, บางคนกก็ผล่านทางความเยล่อหยลิที่งแหล่งชบีวลิต จงแนล่ใจไดด้เลยวล่าซาตานรภูด้ความอล่อนแอของทลุกคน และมกัน
ทดลอง ณ จลุดทบีที่อล่อนแอทบีที่สลุด โดยบล่อยครกันั้ง ณ เวลาทบีที่ไมล่ถภูกคาดคลิดไวด้มากทบีที่สลุด

พระเจด้าทรงพลิสภูจนร์อกับราฮกัม (ปฐก. 22:1-13) พระเจด้าทรงอนลุญาตใหด้ซาตานทดสอบความอดทนของ
โยบ (โยบ 1:12; 2:6) พระเยซภูทรงอนลุญาตใหด้ซาตาน “ฝฟัดรล่อน” เปโตรเหมพอนขด้าวสาลบี – แตล่พระองคร์ทรงรกับ
ประกกันเปโตรวล่าพระองคร์ไดด้ทรงอธลิษฐานเผพที่อเขาแลด้วเพพที่อความเชพที่อของเขาจะไมล่ไดด้ขาด (ลก. 22:31, 32) ดกังนกันั้น
จถึงไมล่มบีความขกัดแยด้งกกันเลยระหวล่างคคาทภูลขอตรงนบีนั้ในคคาอธลิษฐานแบบอยล่างกกับขด้อบกังคกับทบีที่ถภูกใหด้ไวด้ในยากอบ 1:2 
ทบีที่เราอล่านวล่า “พบีที่นด้องของขด้าพเจด้า เมพที่อทล่านทกันั้งหลายตกอยภูล่ในการทดลองตล่างๆกก็จงถพอวล่าเปป็นเรพที่องนล่ายลินดบีทกันั้งสลินั้น”

ผภูด้เชพที่อทกันั้งหลายทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้วทบีที่เปป็นคนถล่อมใจยล่อมไมล่ไวด้ใจตกัวเองเพราะวล่าเขารภูด้สถึกตกัวถถึงแนวโนด้มตล่างๆ
ทบีที่ยกังหลงเหลพออยภูล่ของเขาทบีที่จะทคาบาป และความอล่อนแอตล่างๆของเขาในการเหนบีที่ยวรกันั้งตนเองไมล่ใหด้ทคาบาป ดกัง
นกันั้นเขาจถึงอธลิษฐานตล่อพระเจด้าทบีที่เขาจะไมล่ถภูกนคาเขด้าไปสภูล่การทดลอง แตล่ทบีที่เขาจะถภูกนคาอด้อมหลลุมพรางตล่างๆ, บล่วง
แรด้วตล่างๆและการทดลองตล่างๆของพญามาร พระเยซภูทรงเตพอนเหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “จงเฝป้าระวกังและ
อธลิษฐาน เพพที่อทล่านจะไมล่เขด้าในการทดลอง จลิตใจพรด้อมแลด้วกก็จรลิง แตล่เนพนั้อหนมังยมังอข่อนกทาลมัง” (มธ. 26:41)

มกันถภูกตด้องตามพระคกัมภบีรร์ทบีที่เราอธลิษฐานวล่า “ขออยล่านคาขด้าพระองคร์ทกันั้งหลายเขด้าไปในการทดลอง” แตล่
หากพระเจด้าทรงอนลุญาตใหด้เราถภูกทดลอง เรากก็ชพที่นชมยลินดบีไดด้ (ยากอบ 1:2) เพราะวล่าเราถภูกรกับประกกันไดด้วล่า
พระองคร์จะประทานพละกคาลกังเพพที่อทบีที่จะเอาชนะไดด้ดด้วย (1 คร. 10:13) ดกังนกันั้นเราจถึงมบีชกัยชนะอกันยลิที่งใหญล่ – ไมล่ใชล่
สคาหรกับตกัวเราเองเทล่านกันั้น แตล่เปป็นชกัยชนะเพพที่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้าดด้วย พระเยซภูทรงสอนเหลล่าสาวกของ
พระองคร์ใหด้หลบีกเลบีที่ยงการถภูกขล่มเหงหากเปป็นไปไดด้ (มธ. 10:23) แตล่พระองคร์ทรงบอกพวกเขาเชล่นกกันใหด้ชพที่นชม
ยลินดบีเมพที่อการขล่มเหงตามทกันพวกเขา:



“บลุคคลผภูด้ใดตด้องถภูกขล่มเหงเพราะเหตลุความชอบธรรม ผภูด้นกันั้นเปป็นสลุข เพราะวล่าอาณาจกักรแหล่งสวรรคร์เปป็น
ของเขา เมพที่อเขาจะตลิเตบียนขล่มเหงและนลินทาวล่ารด้ายทล่านทกันั้งหลายเปป็นความเทก็จเพราะเรา ทล่านกก็เปป็นสลุข จงชพพื่นชม
ยรินดรีอยข่างเหลพอลผู้น เพราะวข่าบทาเหนห็จของทข่านมรีบรริบผรณร์ในสวรรคร์ เพราะเขาไดด้ขล่มเหงศาสดาพยากรณร์ทกันั้งหลาย
ทบีที่อยภูล่กล่อนทล่านเหมพอนกกัน” (มธ. 5:10-12)

ใชล่แลด้วครกับ ชกัยชนะเหนพอการทดลองและการขล่มเหงนคามาซถึที่งบคาเหนก็จนลิรกันดรร์ “ความสลุขยล่อมมบีแกล่คน
นกันั้นทบีที่สภูด้ทนการทดลอง เพราะเมพที่อปรากฏวล่าผภูด้นกันั้นทนไดด้แลด้ว เขาจะไดด้รกับมงกลุฎแหล่งชบีวลิต ซถึที่งองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าไดด้
ทรงสกัญญาไวด้แกล่คนทกันั้งหลายทบีที่รกักพระองคร์” (ยากอบ 1:12) ในโรม 8:18 อกัครทภูตเปาโลประกาศวล่า “เพราะ
ขด้าพเจด้าเหก็นวล่า ความทลุกขร์ลคาบากแหล่งสมกัยปฟัจจลุบกันนบีนั้ ไมล่สมควรทบีที่จะเอาไปเปรบียบกกับสงล่าราศบีซถึที่งจะเผยในเราทกันั้ง
หลาย”

“เหตทุวข่าอาณาจมักรและฤทธริธิ์เดชและสงข่าราศรีเปป็นของพระองคร์สพบๆไปเปป็นนริตยร์...” ความหมายตรงนบีนั้กก็
คพอวล่า “การครอบครองและการปกครองเปป็นของพระองคร์ พระองคร์ทรงมบีอคานาจควบคลุมเหนพอสลิที่งทกันั้งปวงและ
ทรงสกัที่งทลุกสลิที่งไดด้ตามพระประสงคร์ของพระองคร์ พระองคร์ทรงมบีฤทธลิธิ์เดชทบีที่จะทคาสลิที่งทบีที่ขด้าพระองคร์ทกันั้งหลายขอใหด้
สคาเรก็จไดด้ ขด้าพระองคร์ทกันั้งหลายเปป็นฝลุป่นดลิน ขด้าพระองคร์ทกันั้งหลายเปป็นสลิที่งทรงสรด้างทบีที่ขกัดสนและมบีขบีดจคากกัด พระองคร์
ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ ทรงฤทธานลุภาพทกันั้งสลินั้น ดด้วยเหตลุนบีนั้สลิที่งทกันั้งปวงจถึงเปป็นไปไดด้สคาหรกับพระองคร์” (แตล่เราตด้องจคาคคาทภูล
ขอของพระเยซภูไวด้ดด้วย: “อยล่าใหด้เปป็นตามใจปรารถนาของขด้าพระองคร์ แตล่ใหด้เปป็นไปตามพระทกัยของพระองคร์”) 
เราไมล่สามารถทภูลขอพระเจด้าใหด้ประทานสลิที่งตล่างๆทบีที่โงล่เขลาหรพอเหลาะแหละและคาดหวกังใหด้พระองคร์ตอบคคา
อธลิษฐานตล่างๆของเราไดด้ แตล่เมพที่อคคาขอตล่างๆของเราเปป็นไปเพพที่อประโยชนร์ของเราและสงล่าราศบีของพระองคร์ 
พระองคร์กก็ทรงเตก็มพระทกัยและอยากประทานตามคคาทภูลขอตล่างๆของเรา เรามบีความมกัที่นใจวล่าหากเราเขด้าสนลิทอยภูล่
ในพระองคร์และพระวจนะของพระองคร์เขด้าสนลิทอยภูล่ในเรา เรากก็ขอสลิที่งทบีที่เราปรารถนาและพระองคร์จะใหด้สคาเรก็จ
ตามคคาขอนกันั้น (ยอหร์น 15:7) อยล่างไรกก็ตาม มกันตด้องเกลิดขถึนั้นโดยอกัตโนมกัตลิทบีที่วล่าเมพที่อผภูด้ใดเขด้าสนลิทอยภูล่ในพระเยซภูและ
ถด้อยคคาของพระเยซภูเขด้าสนลิทอยภูล่ในใจของเขา เขากก็จะไมล่อธลิษฐานคคาอธลิษฐานตล่างๆทบีที่โงล่เขลา

“...สงข่าราศรีเปป็นของพระองคร์สพบๆไปเปป็นนริตยร์” พระเจด้าทรงคภูล่ควรกกับเกบียรตลิยศทกันั้งสลินั้น, คคาสรรเสรลิญทกันั้ง
สลินั้น, และสงล่าราศบีทกันั้งสลินั้น พระองคร์ทรงคภูล่ควรเพราะความประเสรลิฐของพระองคร์, เพราะความเมตตาของพระองคร์,
เพราะวล่าพระองคร์ทรงอดกลกันั้นพระทกัย, และเพราะวล่าพระองคร์ทรงทคาสคาเรก็จเพพที่อเราแลด้วซถึที่งสลิที่งทบีที่เราไมล่อาจทคาใหด้
สคาเรก็จไดด้เพพที่อตกัวเราเอง ดด้วยเหตลุนบีนั้เมพที่อเราอธลิษฐาน ไมล่วล่าจะเปป็นคคาทภูลขอใดกก็ตาม เรากก็ตด้องถวายเกบียรตลิพระองคร์
ในทลุกสลิที่งทบีที่เรากลล่าว

ผภูด้เชพที่อแทด้ยล่อมสรรเสรลิญพระเจด้าสคาหรกับอากาศทบีที่เขาหายใจ นนั้คาทบีที่เขาดพที่ม แสงแดดทบีที่จคาเปป็นเหลพอเกลินตล่อ
ชบีวลิต, สคาหรกับอาหารและเสพนั้อผด้า, สคาหรกับทบีที่คลุด้มศบีรษะของเขา ทลุกสลิที่งทบีที่มนลุษยชาตลิมบีลด้วนถภูกประทานใหด้โดยพระองคร์
ผภูด้ทรงเปป็นผภูด้ประทานของประทานอกันดบีเลลิศและสมบภูรณร์แบบทลุกประการ: “ของประทานอกันดบีทลุกอยล่าง และของ
ประทานอกันเลลิศทลุกอยล่างยล่อมมาจากเบพนั้องบน และสล่งลงมาจากพระบลิดาแหล่งบรรดาดวงสวล่าง ในพระบลิดาไมล่มบี
การแปรปรวน หรพอไมล่มบีเงาอกันเนพที่องจากการเปลบีที่ยนแปลง” (ยากอบ 1:17)



สงล่าราศบี, เกบียรตลิยศ, และคคาสรรเสรลิญแดล่พระเจด้าควรเปป็นสลิที่งแรกและสลิที่งหลกักทบีที่เราแสวงหาเวลาทบีที่เรา
อธลิษฐาน ความปรารถนาตล่างๆแหล่งใจของเราไมล่ควรถภูกอนลุญาตใหด้มากล่อนคคาพภูดทบีที่แสดงออกถถึงคคาสรรเสรลิญ, 
สงล่าราศบี, และเกบียรตลิยศแดล่พระนามของพระองคร์ แมด้กระทกัที่งในการแสวงหาพระพรตล่างๆจากพระองคร์ ทกันั้ง
ชกัที่วคราวและชกัที่วนลิรกันดรร์ เรากก็จะตด้องทคาเชล่นนกันั้นเพราะการไดด้รกับสลิที่งเหลล่านบีนั้จะถวายเกบียรตลิพระนามของพระเจด้า
และพระเยซภูครลิสตร์พระผภูด้ชล่วยใหด้รอดของเรา พระองคร์ทรงเปป็นผภูด้เนรมลิตสรด้างสรรพสลิที่งทกันั้งปวง “ในเรริพื่มแรกนมันั้น
พระเจผู้า” และในอวสานกก็พระเจด้า พระองคร์ทรงเปป็นอกัลฟาและโอเมกา, ปฐมและอวสาน พระองคร์ทรงเปป็นผภูด้ทบีที่
เปปีปั่ยมสงล่าราศบีเหนพอสลิที่งอพที่นใดทกันั้งสลินั้น ดด้วยเหตลุนบีนั้ความปรารถนาทบีที่เหก็นแกล่ตกัวและความทะเยอทะยานแบบโลกทลุก
อยล่างจถึงควรเปป็นรองในคคาอธลิษฐานตล่างๆของเรา และเมพที่อพระเจด้าทรงดคารงตคาแหนล่งทบีที่ถภูกตด้องในใจ, ชบีวลิต, และ
ความปรารถนาตล่างๆของเรา, เมพที่อพระองคร์ทรงเปป็น “ทลุกสลิที่งในทลุกอยล่าง” ของเรา เมพที่อนกันั้นเรากก็สามารถรภูด้ไดด้วล่าคคา
อธลิษฐานตล่างๆของเราจะไดด้รกับคคาตอบเพราะวล่าเราจะอธลิษฐานในพระประสงคร์ของพระเจด้าและเพพที่อถวายเกบียรตลิ
แดล่พระองคร์

“เอเมน!” คคาๆนบีนั้มบีทบีที่มาจากภาษาฮบีบรภูและมาจากคคากรลิยาหนถึที่งในภาษาฮบีบรภูซถึที่งบล่งบอกวล่า “หนกักแนล่น, 
สกัตยร์จรลิงและสกัตยร์ซพที่อ” มกันมบีความหมายวล่า “อยล่างแทด้จรลิง, แนล่นอน, ขอใหด้เปป็นดกังนกันั้น”

ขด้อ 14: “เพราะวข่าถผู้าทข่านยกการละเมริดของเพพพื่อนมนทุษยร์ พระบริดาของทข่านผผผู้ทรงสถริตในสวรรคร์จะทรง
โปรดยกโทษใหผู้ทข่านดผู้วย”

จากทลุกหกัวขด้อในคคาอธลิษฐานแบบอยล่าง เรพที่องนบีนั้เทล่านกันั้นถภูกกลล่าวถถึงเปป็นครกันั้งทบีที่สอง โดยถภูกเนด้นยนั้คาและขยาย
ความโดยการกลล่าวถถึงทกันั้งดด้านบวกและดด้านลบ นบีที่ควรทคาใหด้เราคลิดหนกักเกบีที่ยวกกับความสคาคกัญของการยกโทษหาก
เราอยากไดด้รกับการยกโทษ ผมตระหนกักวล่านบีที่เปป็นพพนั้นฐานดด้านบกัญญกัตลิ มกันอยภูล่ใตด้พระราชบกัญญกัตลิ ยลุคแหล่งพระคลุณยกัง
ไมล่ไดด้เรลิที่มตด้นตอนทบีที่คคาสกัที่งนบีนั้ถภูกประทานใหด้ ภายใตด้พระราชบกัญญกัตลิ การยกโทษมบีเงพที่อนไขอยภูล่บนจลิตใจแบบเดบียวกกัน 
ผมยกังประกาศเหมพอนเดลิมวล่าหากเราเกก็บงคาการไมล่ยกโทษไวด้ในใจของเรา พระเจด้ากก็จะไมล่ยกโทษเราเพราะวล่ามบีสลิที่ง
ขวางกกันั้นระหวล่างเรากกับพระเจด้า แตล่เมพที่อพระองคร์ทรงยกโทษเราจรริงๆ มกันกก็ไมล่ใชล่เพราะวล่าเราเตก็มใจทบีที่จะยกโทษ 
เราไดด้รกับการยกโทษเพราะเหก็นแกล่พระครลิสตร์

กฎของการยกโทษในยลุคแหล่งพระคลุณนบีนั้ถภูกพบในเอเฟซกัส 4:32: “และทล่านจงเมตตาตล่อกกัน มบีใจเอก็นดภูตล่อ
กกัน และอภมัยโทษใหผู้กมันเหมพอนดมังทรีพื่พระเจผู้าไดผู้ทรงโปรดอภมัยโทษใหผู้ทข่าน เพราะเหห็นแกท่พระครสสตค์”

ขด้อ 15: “แตข่ถผู้าทข่านไมข่ยกการละเมริดของเพพพื่อนมนทุษยร์ พระบริดาของทข่านจะไมข่ทรงโปรดยกการละเมริด
ของทข่านเหมพอนกมัน”

หนถึที่งในวลิธบีทบีที่แนล่นอนทบีที่สลุดในการเปลบีที่ยนศกัตรภูใหด้กลายเปป็นมลิตรกก็คพอ การแสดงออกถถึงการยกโทษแบบ
ครลิสเตบียน สมมตลิวล่าคนๆหนถึที่งไดด้ใสล่รด้ายคลุณและพภูดเกบีที่ยวกกับคลุณในแบบทบีที่นล่าอาย หากคลุณซถึที่งมบีจลิตใจทบีที่ถภูกตด้องไปหา
คนๆนกันั้นและรกับประกกันเขาวล่าคลุณไมล่คลิดแคด้นอะไรเขาเลย, วล่าคลุณยกโทษใหด้เขาแลด้วอยล่างสลินั้นสลุดใจ, มกันกก็จะทคาใหด้
ใจของเขาอล่อนลง แมด้วล่าเขาอาจทคาผลิดตล่อคลุณไปแลด้วเจก็บสลิบคภูณเจก็ดครกันั้งกก็ตาม แมด้หากวล่าใครบางคนปฏลิบกัตลิตล่อเรา
ในทางทบีที่ไมล่ดบีและไมล่ขอการยกโทษ เรากก็จะตด้องปฏลิบกัตลิตล่อคนๆนกันั้นดด้วยใจกรลุณา ไมล่ผภูกใจเจก็บตล่อเขา ไมล่พยายามทบีที่
จะ “เอาคพน” เขา และทคาดบีตอบแทนชกัที่วหากมบีโอกาส โดยการทคาเชล่นนกันั้นเรากก็จะนคาคนมาถถึงพระครลิสตร์ไดด้ซถึที่งไมล่



อาจนคามาไดด้โดยใชด้วลิธบีอพที่น ความกรลุณาในสล่วนของผภูด้เชพที่อทกันั้งหลายทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้วใหด้คล่าตอบแทนในชบีวลิตนบีนั้และใน
ชบีวลิตหนด้า

การทคาเพพที่ออวดภายนอกถถูกตคาหนริอรีกครมัขึ้งโดยพระเยซถู
ขด้อ 16: “ยริพื่งกวข่านมันั้นเมพพื่อทข่านถพออดอาหาร อยข่าททาหนผู้าเศรผู้าหมองเหมพอนคนหนผู้าซพพื่อใจคด ดผู้วยเขา

แสรผู้งททาหนผู้าใหผู้ผริดปกตริ เพพพื่อจะใหผู้คนเหห็นวข่าเขาถพออดอาหาร เราบอกความจรริงแกข่ทข่านวข่า เขาไดผู้รมับบทาเหนห็จ
ของเขาแลผู้ว”

นบีที่เปป็นการประยลุกตร์ใชด้ทบีที่สามของหลกักการทกัที่วไปเหลล่านกันั้นทบีที่พระเยซภูทรงกคาหนดเกบีที่ยวกกับการทคาใหด้คนเหก็น
ในการนมกัสการ – นกัที่นคพอ การทคาการงานทบีที่ดบีตล่างๆเพพที่อใหด้คนเหก็นและใหด้คนยกยล่อง, แทนทบีที่จะกระทคาการงานทบีที่ดบี
ตล่างๆเพพที่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้า ในขด้อ 2 ของบทนบีนั้พระองคร์ทรงเตพอนใหด้ระวกังการททาทานพรด้อมกกับการตบีฆด้อง
รด้องปป่าวและการประโคมขล่าวใหด้ผภูด้คนรกับรภูด้ เพพที่อใหด้ผภูด้คนยกยล่องชมเชย ในขด้อ 5 พระองคร์ทรงเตพอนใหด้ระวกังการ
อธริษฐานเพพที่อใหด้คนเหก็นและไดด้ยลิน ในพระคคาขด้อนบีนั้พระองคร์ทรงกลล่าวถถึงการถพออดอาหาร

อาจารยร์บางทล่านสอนวล่าพระคคาขด้อนบีนั้กลล่าวถถึงการอดอาหารโดยทกัที่วไปเชล่นเดบียวกกับการถพออดอาหารของ
แตล่ละคนในความหมายทางศาสนา การถพออดอาหารเปป็นเรพที่องทบีที่ปฏลิบกัตลิเปป็นปกตลิทล่ามกลางพวกยลิวทบีที่เครล่งศาสนา 
และพวกฟารลิสบีกก็ภาคภภูมลิใจมากๆอยล่างเหก็นไดด้ชกัดกกับระบบการถพออดอาหารของพวกเขา ในลภูกา 18:11, 12 ฟารลิ
สบีคนนกันั้นขอบคลุณพระเจด้าทบีที่เขา “ไมล่เหมพอนคนอพที่น” และวล่าเขาถพออดอาหาร “สกัปดาหร์ละสองหน” พวกนกัก
ศาสนาทบีที่กลายเปป็นพวกยถึดถพอรภูปแบบปกตลิแลด้วกก็ทคาสลิที่งทบีที่ตนสะดวกมากทบีที่สลุดกกับการถพอปฏลิบกัตลิตล่างๆทางศาสนา
ของตน และประวกัตลิศาสตรร์พระคกัมภบีรร์กก็บอกเราวล่าพวกฟารลิสบีถพออดอาหารในวกันทบีที่สองและวกันทบีที่หด้าของสกัปดาหร์ 
พวกเขาเลพอกวกันเหลล่านบีนั้เพราะวล่าประเพณบีประกาศวล่าโมเสสขถึนั้นไปบนภภูเขาซบีนายในวกันทบีที่หด้าของสกัปดาหร์และลง
มาจากภภูเขานกันั้นในวกันทบีที่สองของสกัปดาหร์ตล่อมา

“เมพพื่อทข่านถพออดอาหาร อยข่าททาหนผู้าเศรผู้าหมองเหมพอนคนหนผู้าซพพื่อใจคด...” การแปลตรงตกัวของคคากรบีก
ตรงนบีนั้ประกาศวล่า “อยล่ากลายเปป็นเหมพอนพวกคนหนด้าซพที่อใจคด” ซถึที่งบอกเปป็นนกัยถถึงการกกันบางวกันไวด้ตล่างหากและ
การทคาหนด้าตาใหด้มบีลกักษณะบางอยล่าง – นกัที่นคพอ ททาหนผู้าเศรผู้าหมอง

“...ดผู้วยเขาแสรผู้งททาหนผู้าใหผู้ผริดปกตริ...” ในบางโอกาสทบีที่บลุคคลหรพอประชาชาตลิถภูกขล่มเหงหรพอไดด้รกับความ
ทลุกขร์ยากอยล่างหนกัก มกันกก็เปป็นธรรมเนบียมปฏลิบกัตลิของชนชาตลิอลิสราเอลเสมอ (เชล่นเดบียวกกับประชาชาตลิชาวตะวกัน
ออกอพที่นๆดด้วย) ทบีที่จะแสดงความเศรด้าโศกและการถภูกดภูหมลิที่นเหยบียดหยามโดยการแตล่งกายในผด้ากระสอบและการ
เอาขบีนั้เถด้ามาทาศบีรษะและใบหนด้า นกัที่นคพอสลิที่งทบีที่พระเยซภูทรงหมายถถึงโดยการทบีที่พวกคนหนด้าซพที่อใจคดเหลล่านบีนั้ทคาหนด้า
ของตนใหด้ผลิดปกตลิ พวกเขาเปป็นนกักศาสนาทบีที่อดอาหารสกัปดาหร์ละสองหนและทคาหนด้าเศรด้าหมอง และสวมเสพนั้อผด้า
เชล่นนกันั้นและเอาขบีนั้เถด้ามาทาหนด้าของตนเพพที่อบล่งบอกถถึงความเครล่งศาสนาและความบรลิสลุทธลิธิ์ของพวกเขา พวกเขา
ทคาสลิที่งเหลล่านบีนั้เพพที่อทบีที่พวกเขาจะไดด้ “ใหผู้คนเหห็นวข่าเขาถพออดอาหาร” พวกเขาไมล่ไดด้ปฏลิบกัตลิสลิที่งเหลล่านกันั้นเพราะความ
ถล่อมใจอยล่างแทด้จรลิงตล่อพระพกักตรร์พระเจด้า

มบีสคานวนทบีที่กลล่าวกกันทล่ามกลางพวกยลิววล่า “คนทบีที่ทคาหนด้าของตนใหด้ดคา” – (สคานวนทบีที่ใชด้บล่อยทล่ามกลาง
พวกนกักเขบียนยลิวเพพที่อหมายถถึงการถพออดอาหาร) – “เพราะพระราชบกัญญกัตลิในโลกนบีนั้ พระเจด้าจะทรงทคาใหด้หนด้า



ของเขาสวล่างในโลกหนด้า” ดกังนกันั้นคนเหลล่านบีนั้จถึงกคาลกังพยายามทบีที่จะไดด้รกับความดบีความชอบโดยทางการงานตล่างๆ
ของมนลุษยร์

“เราบอกความจรริงแกข่ทข่านวข่า เขาไดผู้รมับบทาเหนห็จของเขาแลผู้ว” คนเหลล่านกันั้นทบีที่ปฏลิบกัตลิความหนด้าซพที่อใจคด
เชล่นนกันั้นอาจไดด้รกับคคาสรรเสรลิญจากมนลุษยร์ แตล่นกัที่นคพอบคาเหนก็จทกันั้งหมดทบีที่พวกเขาจะไดด้รกับ แมด้หากวล่าพวกเขาไดด้รกับ
ความรอดแลด้วอยล่างแทด้จรลิง พวกเขากก็จะไมล่ไดด้รกับบคาเหนก็จใดเลยในสวรรคร์เพราะวล่าพวกเขากคาลกังพยายามทคาใหด้
คนประทกับใจ ไมล่ใชล่เพพที่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้า เราอาจสามารถทคาใหด้ผภูด้คนคลิดวล่าเราเปป็นคนทบีที่เครล่งศาสนา แตล่
หากการทลุล่มเทของเราไมล่ไดด้ไปถถึงหกัวใจ เรากก็จะไมล่ไดด้รกับบคาเหนก็จใดเลยในโลกหนด้า

พวกยลิวมบีการถพออดอาหารสบีที่หนทบีที่เฉพาะเจาะจงในแตล่ละปปี: (1) พวกเขาถพออดอาหารเพพที่อระลถึกถถึงการ
ตกเปป็นเชลยของกรลุงเยรภูซาเลก็ม (2) พวกเขาถพออดอาหารเพพที่อระลถึกถถึงการถภูกทคาลายของพระวลิหาร (3) พวกเขา
ถพออดอาหารเพพที่อระลถึกถถึงการเสบียชบีวลิตของเกดาลลิยาหร์ (4) พวกเขาถพออดอาหารเพพที่อระลถึกถถึงการเรลิที่มตด้นของการ
โจมตบีกรลุงเยรภูซาเลก็ม (ตามคคากลล่าวของโจเซฟฟัสและนกักประวกัตลิศาสตรร์ทล่านอพที่นๆ การถพออดอาหารเหลล่านบีนั้ไมล่ไดด้ถภูก
สกัที่งโดยพระเจด้า แตล่เปป็นการคลิดขถึนั้นมาของพวกเขาเอง) นอกเหนพอจากสลิที่งเหลล่านบีนั้แลด้ว พวกเขายกังมบีการถพออดอาหา
รอพที่นๆอบีกตลอดทกันั้งปปี

ขด้อ 17 และ 18: “ฝป่ายทข่านเมพพื่อถพออดอาหาร จงชโลมทาศรีรษะและลผู้างหนผู้า เพพพื่อทข่านจะไมข่ปรากฏแกข่
คนอพพื่นวข่าถพออดอาหาร แตข่ใหผู้ปรากฏแกข่พระบริดาของทข่านผผผู้ทรงสถริตในทรีพื่ลรีนั้ลมับ และพระบริดาของทข่านผผผู้ทอด
พระเนตรเหห็นในทรีพื่ลรีนั้ลมับ จะทรงโปรดประทานบทาเหนห็จแกข่ทข่านอยข่างเปปิดเผย”

พระเยซภูทรงสอนเหลล่าสาวกของพระองคร์ใหด้แตล่งตกัวในวกันถพออดอาหารเหมพอนกกับทบีที่พวกเขาแตล่งในวกัน
อพที่นๆทกันั้งหมด นกัที่นคพอ พวกเขาจะตด้องไมล่สวมใสล่เสพนั้อผด้าทบีที่จะดถึงดภูดความสนใจมาทบีที่ตกัวเองอยล่างไมล่สมควรและ
ประกาศใหด้คนอพที่นๆรภูด้วล่าพวกเขากคาลกังถพออดอาหารอยภูล่

“ฝป่ายทท่านเมพพื่อถพออดอาหาร จงชโลมทาศรีรษะ” (คคาสรรพนามเอกพจนร์ทบีที่ถภูกใชด้ตรงนบีนั้บอกเปป็นนกัยวล่านบีที่
เกบีที่ยวขด้องกกับการถพออดอาหารแบบสล่วนตกัว – ของคนๆหนถึที่ง ไมล่ใชล่เปป็นกลลุล่ม)

การชโลมศบีรษะเปป็นธรรมเนบียมปฏลิบกัตลิทล่ามกลางพวกยลิว ซถึที่งถภูกปฏลิบกัตลิมาตกันั้งแตล่สมกัยแรกๆใน
ประวกัตลิศาสตรร์ของพวกเขา (จงศถึกษานางรภูธ 3:3; 2 ซามภูเอล 12:20; เพลงสดลุดบี 23:5, 92:10, 133:2; ปฟัญญา
จารยร์ 9:8; มกัทธลิว 26:7, และลภูกา 7:46) การชโลมศบีรษะถภูกละเวด้นไมล่กระทคาเมพที่อคนๆหนถึที่งอยภูล่ในความทลุกขร์ใจ
อยล่างหนกักหรพอเดพอดรด้อน (2 ซมอ. 14:2; ดนล. 10:3)

แลด้วการถพออดอาหารในยลุคแหล่งพระคลุณนบีนั้ลล่ะ? พระเยซภูตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์ราวกกับวล่า
พระองคร์ทรงเหก็นวล่าเปป็นเรพที่องแนล่นอนวล่าพวกเขาจะถพออดอาหารหลกังจากทบีที่พระองคร์เสดก็จกลกับไปหาพระบลิดาแลด้ว
(นบีที่เปป็นชล่วงตด้นๆแหล่งการรกับใชด้ของพระองคร์ และแนล่นอนวล่าสลิที่งตล่างๆอยภูล่ในชล่วงเปลบีที่ยนผล่าน) ในมกัทธลิว 9:15 ดภู
เหมพอนวล่าพระองคร์จะเหมาเอาดด้วยวล่าเหลล่าสาวกของพระองคร์จะถพออดอาหารหลกังจากทบีที่พระองคร์เสดก็จกลกับไป
หาพระบลิดาแลด้ว อยล่างไรกก็ตาม กรลุณาหมายเหตลุวล่ามกันเปป็นการถพออดอาหารแบบสมมัครใจเสมอทบีที่พระเยซภูตรกัสถถึง 
ไมล่มบีรล่องรอยใดเลยของการกคาหนดวกันหรพอฤดภูกาลของการถพออดอาหารในภาคพกันธสกัญญาใหมล่



ความเชพที่อแบบครลิสเตบียนไมล่ใชล่การถพอวกัน, กฎและระเบบียบขด้อบกังคกับตล่างๆ ความเชพที่อแบบครลิสเตบียนคพอ 
พระครริสตร์ในผผผู้เชพพื่อ – 365 วกันตล่อปปี, ยบีที่สลิบสบีที่ชกัที่วโมงตล่อวกัน ไมล่มบีวกันพลิเศษใดๆทบีที่จะตด้องระลถึกถถึงในยลุคสมกัยของ
ครลิสเตบียน ผมไมล่ไดด้กคาลกังกลล่าววล่ามกันเปป็นสลิที่งผลิดทบีที่จะถพอวกันอาทลิตยร์ หรพอวล่าเราไมล่ควรถพอวกันอบีสเตอรร์ แนล่นอนวล่าเรา
ควรเกก็บวกันหนถึที่งไวด้เพพที่อหยลุดพกักและระลถึกถถึงองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า แตล่ความเชพที่อแบบครลิสเตบียนไมล่ไดด้ขถึนั้นอยภูล่กกับวกัน
ตล่างๆหรพอโปรแกรมตล่างๆ ความเชพที่อแบบครลิสเตบียนขถึนั้นอยภูล่กกับพระครลิสตร์ในใจของคนๆนกันั้น

เมพที่อผภูด้ใดถพออดอาหารในยลุคสมกัยแหล่งพระคลุณนบีนั้ ผมกก็เชพที่อวล่าเขาควรมบีภาระใจ เดพอดรด้อนและเปป็นทลุกขร์ใจ
เหลพอเกลินเกบีที่ยวกกับดวงวลิญญาณทกันั้งหลายทบีที่หลงหายจนเขาไมล่มบีความปรารถนาใดๆเลยสคาหรกับอาหาร ผมไมล่เหก็น
ประโยชนร์อกันใดในการถพออดอาหารหากมกันเปป็นแคล่การงดเวด้นจากอาหารในเมพที่อขณะเดบียวกกันเรากก็หลิวและอยาก
รกับประทานอาหาร (ผมเชพที่อวล่าครลิสเตบียนทกันั้งหลายควรพอประมาณในทลุกสลิที่ง ซถึที่งรวมถถึงการรกับประทานอาหาร
ดด้วย พวกเราสล่วนใหญล่รกับประทานมากเกลินพอดบีและเราจะดบีกวล่านบีนั้เยอะในฝป่ายรข่างกายและฝป่ายจริตวริญญาณหาก
เรางดเวด้นเสบียจากการอลิที่มหนคาสคาราญมากเกลินไปเชล่นนกันั้น)

ในมกัทธลิว 9:15 พระเยซภูทรงสอนอยล่างชกัดเจนวล่าการถพออดอาหารเปป็นสลิที่งทบีที่ถภูกตด้องเฉพาะเมพที่อสภาวะของ
คนๆหนถึที่งทคาใหด้การถพออดอาหารเปป็นเรพที่องปกตลิธรรมดาทบีที่จะกระทคา ยกตกัวอยล่างเชล่น มกันคงเปป็นเรพที่องผลิดปกตลิ
ธรรมดาทบีที่จะถพออดอาหารเมพที่อเรามบีความสลุขสลุดๆ ความรอดของเรานคาความชพที่นชมยลินดบีอกันเหลพอจะกลล่าวและ
เปปีปั่ยมดด้วยสงล่าราศบีมาใหด้ เราควรมบีความสลุข, เราควรแสดงออกถถึงความชพที่นชมยลินดบี แตล่อาจมบีสกักครกันั้งทบีที่เรามบีภาระ
หนกัก, ความทลุกขร์ใจอยล่างหนกัก เมพที่อเราจะเวด้นเสบียจากการรกับประทานอาหารเพราะวล่าเราไมล่มบีความปรารถนาทบีที่
จะรกับประทาน ผมเคยตกอยภูล่ในสภาพนกันั้นมากกวล่าหนถึที่งหนตกันั้งแตล่พระเจด้าทรงชล่วยผมใหด้รอด

การถพออดอาหารเดบียวทบีที่ถภูกเรบียกรด้องโดยพระราชบกัญญกัตลิของโมเสสคพอ ในวกันแหล่งการลบมลทลินตามทบีที่
ถภูกนลิยามไวด้ในเลวบีนลิตลิ 16:29-34 (ในการเชพที่อมโยงกกับเรพที่องนบีนั้ อล่านเลวบีนลิตลิ 23:27, 29 และกลิจการ 27:9 ดด้วย) การ
ถพออดอาหารอพที่นๆทกันั้งปวงทบีที่ถภูกกลล่าวถถึงในพระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิม ไมล่วล่าจะกระทคาแบบทกันั้งประชาชาตลิหรพอ
สล่วนตกัว กก็เปป็นแบบสมกัครใจมากกวล่าทบีที่จะอยภูล่ใตด้คคาบกัญชา ผภูด้เชพที่อจคานวนมากทคาใหด้การถพออดอาหารเปป็นเรพที่องสคาคกัญ
จนเกลินจรลิง นบีที่เปป็นหนถึที่งในองคร์ประกอบตล่างๆของศาสนายภูดายและเมพที่อครลิสเตบียนทกันั้งหลายเนด้นยนั้คาการถพออด
อาหารมากเกลินพอดบี พวกเขากก็กคาลกังรวมศาสนายภูดายเขด้ามาในความเชพที่อแบบครลิสเตบียน นบีที่เปป็นความผลิดพลาด

สลิที่งทบีที่พระเยซภูทรงหมายถถึงกก็คพอวล่า เมพที่อเราถพออดอาหาร เมพที่อเราเวด้นเสบียจากอาหาร มกันกก็ควรถภูกกระทคา
ใหด้เปป็นการแสดงออกถถึงความถล่อมใจอยล่างสลุดซถึนั้งและความเศรด้าโศกเสบียใจ และไมล่คลิดทบีที่จะทคาใหด้คนทบีที่อยภูล่รอบตกัว
เราประทกับใจ ผภูด้เชพที่อทบีที่อยภูล่ใตด้ภาระหนถึที่งทบีที่หนกักพอทบีที่จะทคาใหด้เขาถพออดอาหารและอธลิษฐานกก็จะไมล่ปรารถนาทบีที่จะ
ปป่าวประกาศมกัน เขาจะเขด้าไปในสถานทบีที่ลกับของเขา อยภูล่ตามลคาพกังกกับพระเจด้า และการถพออดอาหารของเขาจะ
เปป็นการแสดงออกถถึงความรภูด้สถึกทบีที่มบีตล่อพระเจด้า, ความจรลิงจกังในความสกัมพกันธร์ของเขากกับพระเจด้า ดกังนกันั้นพระเจด้า
จถึงจะทรงเหก็นชอบกกับการทคาหนด้าทบีที่ผภูด้อารกักขาเชล่นนกันั้นและจะทรงตอบแทนการถพออดอาหารและการอธลิษฐาน
ของคนๆนกันั้น



กฎหมายแหข่งอาณาจมักรเรพที่องทรมัพยต์สมบมัตริ
ขด้อ 19: “อยข่าสะสมทรมัพยร์สมบมัตริไวผู้สทาหรมับตมัวในโลก ทรีพื่ตมัวมอดและสนริมอาจททาลายเสรียไดผู้ และทรีพื่ขโมย

อาจขทุดชข่องลมักเอาไปไดผู้”
กลล่าวในทางตคาแหนล่งแลด้ว ผภูด้เชพที่อทกันั้งหลายอยภูล่ในสวรรคร์แลด้วตอนนบีนั้ เรา “นกัที่งดด้วยกกันในสวรรคสถานใน

พระเยซภูครลิสตร์” (อฟ. 2:6) เรา “ถภูกซล่อนไวด้กกับพระครลิสตร์ในพระเจด้า” (คส. 3:3) เนพที่องจากนบีที่เปป็นความจรลิง 
ทรมัพยร์สมบมัตริของเราจถึงควรอยภูล่ในสวรรคร์เชข่นกมัน เพราะเหก็นถถึงขด้อเทก็จจรลิงนบีนั้ ขณะนบีนั้พระเยซภูจถึงทรงเปรบียบเทบียบ
ความแตกตล่างระหวล่างทรกัพยร์สมบกัตลิและความมกัที่งคกัที่งแหล่งแผล่นดลินโลกนบีนั้กกับทรกัพยร์สมบกัตลิและความมกัที่งคกัที่งแหล่งสวรรคร์
ทรกัพยร์สมบกัตลิแหล่งแผล่นดลินโลกจะเสพที่อมสลายไป ทรกัพยร์สมบกัตลิแหล่งสวรรคร์คงอยภูล่ชกัที่วนลิรกันดรร์

ในลภูกา 12:16-21 พระเยซภูประทานคคาอลุปมาเรพที่องเศรษฐบีโงล่ – ชายผภูด้ทบีที่ไรล่นาของตนเกลิดผลบรลิบภูรณร์มาก, 
มากเกลินกวล่าทบีที่เขาจะมบีทบีที่เกก็บ ดกังนกันั้นเขาจถึงรพนั้อยลุด้งฉางของตนและสรด้างใหมล่ใหด้ใหญล่กวล่าเดลิม เขากลล่าววล่า “ยทุผู้งฉาง
ของเรา...ขผู้าวของเรา...สมบมัตริของเรา...” โดยไมล่เคยรกับรภูด้เลยวล่าทกันั้งหมดทบีที่เขามบีนกันั้นพระเจด้าผภูด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ไดด้
ประทานใหด้แกล่เขา ในความหมายทบีที่แทด้จรลิงนกันั้นมกันไมล่ใชล่ของเขาเลยแมด้แตล่นลิดเดบียว แตล่เปป็นของเขาเพพที่อทบีที่จะถภูกใชด้
เพพที่อถวายเกบียรตลิพระเจด้าเทล่านกันั้น

เขาเกก็บทลุกสลิที่งทบีที่พระเจด้าไดด้ประทานแกล่เขาอยล่างบรลิบภูรณร์โดยเขาทคาเชล่นนกันั้นอยล่างเหก็นแกล่ตกัว จากนกันั้นเขากก็
กลล่าวแกล่จลิตใจของตนวล่า “จริตใจเออ๋ย เจผู้ามรีทรมัพยร์สมบมัตริมากเกห็บไวผู้พอหลายปปี จงอยผข่สบาย กริน ดพพื่ม และรพพื่นเรริง
เถริด” แตล่จากนกันั้นพระเจด้ากก็ตรกัสวล่า “เจผู้าคนโงข่ ในคพนวมันนรีนั้ชรีวริตของเจผู้าจะตผู้องเรรียกเอาไปจากเจผู้า แลผู้วของซถึพื่งเจผู้า
ไดผู้รวบรวมไวผู้นมันั้นจะเปป็นของใครเลข่า”

จากนกันั้นพระเยซภูทรงอธลิบายใหด้พวกสาวกของพระองคร์ฟฟังวล่า “คนทบีที่สที่คาสมทรกัพยร์สมบกัตลิไวด้สคาหรกับตกัว และ
มลิไดด้มกัที่งมบีจคาเพาะพระเจด้ากก็เปป็นเชล่นนกันั้นแหละ”

ในระหวล่างทบีที่องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าทรงอยภูล่บนแผล่นดลินโลก พวกยลิวเปป็นพล่อคด้า พวกเขาเปป็นคนทบีที่ชอบคด้าขาย 
และพวกเขายกังมบีลกักษณะเฉพาะตกัวแบบเดลิมอยภูล่หลายอยล่างจวบจนทลุกวกันนบีนั้ พวกเขารกักเงลินดด้วยใจลลุล่มหลง พวก
เขาหลายคนยกังเปป็นอยภูล่เหมพอนเดลิม – และคนตล่างชาตลิจคานวนมากกก็เปป็นเหมพอนกกัน สลิที่งทบีที่ถภูกกลล่าวตรงนบีนั้ไมล่เพบียงใชด้
กกับพวกยลิวเทล่านกันั้น แตล่ใชด้กกับคนทกันั้งปวงของทลุกยลุคสมกัยดด้วย “ดด้วยวล่าการรมักเงรินนกันั้นเปป็นรากเหงด้าแหล่งความชกัที่วทกันั้ง
สลินั้น” 1 ทลิโมธบี 6:10 ประกาศไวด้เชล่นนกันั้น

ในโคโลสบี 3:1,2  เราถภูกสอนวล่า “ถด้าทล่านรกับการทรงชลุบใหด้เปป็นขถึนั้นมาดด้วยกกันกกับพระครลิสตร์แลด้ว กก็จง
แสวงหาสลิที่งซถึที่งอยภูล่เบพนั้องบนในทบีที่ซถึที่งพระครลิสตร์ทรงประทกับขด้างขวาพระหกัตถร์ของพระเจด้า จงฝฟังความคลิดของทล่านไวด้
กกับสลิที่งทกันั้งหลายทบีที่อยภูล่เบพนั้องบน ไมล่ใชล่กกับสลิที่งทกันั้งหลายซถึที่งอยภูล่ทบีที่แผล่นดลินโลก” คคาสอนโดยทกัที่วไปตรงนบีนั้กก็คพอวล่าผภูด้เชพที่อทกันั้ง
หลายจะตด้องมบีใจคคานถึงถถึง, และพากเพบียรเพพที่อใหด้ไดด้มาซถึที่ง, ทรมัพยร์สมบมัตริแหข่งสวรรคร์ เพราะวล่าทรกัพยร์สมบกัตลิอยภูล่
ทบีที่ไหน ใจกก็ยถึดตลิดอยภูล่ทบีที่นกัที่น

เปโตรถวายสาธลุการแดล่พระเจด้าพระบลิดาขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าและพระผภูด้ชล่วยใหด้รอดของเราคพอพระเยซภู
ครลิสตร์ “ผภูด้ไดด้ทรงพระมหากรลุณาแกล่เรา ทรงโปรดใหด้เราบกังเกลิดใหมล่ เขด้าสภูล่ความหวกังใจอกันมบีชบีวลิตอยภูล่ โดยการคพน
พระชนมร์จากความตายของพระเยซภูครลิสตร์ และเพพที่อใหด้ไดด้รกับมรดกซถึที่งไมล่รภูด้เปปปั่อยเนล่า ปราศจากมลทลินและไมล่รล่วง



โรย ซถึที่งไดด้รกักษาไวด้ในสวรรคร์เพพที่อทล่านทกันั้งหลาย ซถึที่งเปป็นผภูด้ทบีที่ฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้าไดด้ทรงคลุด้มครองไวด้ดด้วยความเชพที่อใหด้
ถถึงความรอด ซถึที่งพรด้อมแลด้วทบีที่จะปรากฏในวาระสลุดทด้าย” (1 เปโตร 1:3-5)

“อยข่าสะสมทรมัพยร์สมบมัตริไวผู้สทาหรมับตมัวในโลก” กลล่าวอบีกนกัยหนถึที่งกก็คพอ ครลิสเตบียนทกันั้งหลายจะตด้องไมล่สที่คาสม
วมัตถทุสริพื่งของ พระเยซภูไมล่ทรงหด้ามผภูด้เชพที่อไมล่ใหด้สที่คาสมความมกัที่งคกัที่ง และมบีครลิสเตบียนทบีที่มกัที่งคกัที่งหลายคนทบีที่อลุทลิศตกัวใหด้แกล่เหตลุ
ของพระครลิสตร์ แตล่มกันเปป็นสลิที่งผลิดทบีที่จะทคาใหด้ความมกัที่งคกัที่งเปป็นพระเจด้า ไมล่วล่าจะเปป็นเงลินทอง, บด้านเรพอน, และทบีที่ดลิน 
หรพอสลิที่งใดกก็ตาม

พระเจด้าประทานของประทานในการทคาเงลินใหด้แกล่คนบางคน ทลุกสลิที่งทบีที่พวกเขาสกัมผกัสดภูเหมพอนจะกลาย
เปป็นทองคคา ทลุกธลุรกรรมนคาผลกคาไรมาสภูล่พวกเขา ในทางกลกับกกัน มบีหลายคนทบีที่แคล่พอหาเลบีนั้ยงชบีพไดด้ผล่านทางการทคา
ธลุรกลิจของพวกเขา นบีที่ไมล่ไดด้หมายความวล่าคนๆหนถึที่งเปป็นคนทบีที่ซพที่อสกัตยร์มากกวล่าอบีกคน หรพอวล่าคนๆหนถึที่งทคางานหนกัก
กวล่าอบีกคน ไมล่ใชล่ทลุกคนไดด้รกับของประทานทบีที่เปป็นความสามารถในการทคาเงลิน มบีบางคนทบีที่หาเงลินเกล่งทบีที่ถวายเกบียรตลิ
และคคาสรรเสรลิญแดล่พระเจด้าสคาหรกับสลิที่งทบีที่พวกเขามบี และทบีที่ถวายเงลินกด้อนโตแกล่งานมลิชชกัที่นตล่างๆและเหตลุอกันควร
อพที่นๆ โดยใชด้เงลินของพวกเขาเพพที่อชล่วยเผยแพรล่และประกาศขล่าวประเสรลิฐ ไมล่เลยครกับ มกันไมล่ใชล่ความบาปทบีที่จะทคา
เงลิน มกันไมล่ใชล่เงรินทบีที่เปป็นรากเหงด้าแหล่งความชกัที่วรด้ายทลุกอยล่าง แตล่เปป็นการรทกเงรินตล่างหาก ครลิสเตบียนทกันั้งหลายจะตด้อง
ไมล่รกักเงลินจนถถึงขนาดทบีที่พวกเขา “ทคาเงลินใหด้เปป็นทรกัพยร์สมบกัตลิ” โดยสที่คาสมมกันเพบียงเพราะเหก็นแกล่ความรที่คารวยหรพอ
บกัญชบีธนาคารทบีที่มบีขนาดใหญล่

“...ทรีพื่ตมัวมอดและสนริมอาจททาลายเสรียไดผู้...” เชล่นเดบียวกกับในประเทศชาวตะวกันออกสล่วนใหญล่ เสพนั้อผด้าทบีที่
สวมใสล่โดยพวกยลิว (โดยเฉพาะอยล่างยลิที่งในสมกัยขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าของเราบนแผล่นดลินโลก) มกักไมล่คล่อย
เปลบีที่ยนแปลงไปตามสมกัยนลิยม เพราะเหตลุนบีนั้เอง เสพนั้อผด้าจคานวนมหาศาลซถึที่งนล่าจะไดด้รกับตกทอดมาจากเหลล่า
บรรพบลุรลุษ จถึงมกักเปป็นสกัดสล่วนทบีที่ใหญล่โตของทรกัพยร์สลิที่งของๆคนๆหนถึที่ง

ยกตกัวอยล่างเชล่น โยเซฟใหด้เสพนั้อผด้าแกล่พบีที่ๆแตล่ละคนของเขา “คนละสทารมับ แตล่ใหด้เงลินแกล่เบนยามลินสามรด้อย
เหรบียญกกับเสพนั้อหผู้าสทารมับ” (ปฐก. 45:22)

กษกัตรลิยร์แหล่งซบีเรบียสล่ง “เงลินหนกักสลิบตะลกันตร์ ทองคคาหนกักหกพกันเชเขล และเสพนั้อสริบชทุด” ไปใหด้แกล่กษกัตรลิยร์
แหล่งอลิสราเอลในนามของนาอามานคนโรคเรพนั้อนนกันั้น (2 พงศร์กษกัตรลิยร์ 5:5)

ดกังนกันั้นคนๆหนถึที่ง โดยเฉพาะอยล่างยลิที่งหากเขาเปป็นคนมกัที่งมบี จถึงเปป็นเจด้าของเสพนั้อผด้าหลายชลุดมาก และเสพนั้อผด้า
เหลล่านบีนั้กก็ตกอยภูล่ในอกันตรายของการถภูกทคาลายโดยตกัวมอดไดด้เสมอ

“สนริม” กกัดกรล่อนหรพอกลินโลหะ แตล่ตรงนบีนั้มกันอาจถภูกเขด้าใจในความหมายแบบทกัที่วไปไดด้ – นกัที่นคพอ สลิที่งใด
กก็ตามทบีที่กกัดกลินหรพอทคาลายทรกัพยร์สลินกก็อาจเรบียกไดด้วล่าเปป็น “สนลิม” ยากอบ 5:2,3 ประกาศวล่า “ทรกัพยร์สมบกัตลิของ
ทล่านกก็ผทุพมังไป และมอดกก็กกัดกลินเสพนั้อผด้าของทล่าน ทองและเงลินของทล่านกก็เกริดสนริม และสนริมนกันั้นจะเปป็นพยานหลกัก
ฐานตล่อทล่าน ...”

“...และทรีพื่ขโมยอาจขทุดชข่องลมักเอาไปไดผู้” ในภาษาเดลิมนกันั้นคคาตรงนบีนั้ทบีที่แปลเปป็น “ขลุดชล่อง” กลล่าวถถึง
กคาแพงดลินเหนบียวซถึที่งบด้านบางหลกังถภูกสรด้างขถึนั้นมา โยบ 24:16 บอกเราเกบีที่ยวกกับคนเหลล่านกันั้นทบีที่ในความมพด “ขทุด



เขผู้าไปในเรพอนซถึที่งเขาหมายไวด้สคาหรกับตนเองในเวลากลางวกัน” (โยบกคาลกังพรรณนาถถึงคนเหลล่านกันั้นทบีที่กล่อเหตลุ
ฆาตกรรม, การคบชภูด้, หรพอการปลด้น)

บางคนคลิดถถึง “ทรมัพยร์สมบมัตริ” วล่าเปป็นเพบียงทองคคา, เงลิน, และอกัญมณบีมบีคล่าเทล่านกันั้น ทรกัพยร์สลินดกังกลล่าวยล่อม
ไมล่ “ขถึนั้นสนลิม” อยล่างแนล่นอน และตกัวมอดกก็คงไมล่ทคาใหด้พวกมกันเสพที่อมคล่า แตล่ขโมยสามารถ “ขลุดชล่อง” และขโมย
พวกมมันไปไดผู้ ดกังนกันั้นแมด้แตล่ทองคคา, เงลิน, และเพชรพลอยกก็เปป็นสลิที่งทบีที่เราไวด้ใจไมล่ไดด้ในโลกนบีนั้

ขด้อ 20: “แตข่จงสะสมทรมัพยร์สมบมัตริไวผู้สทาหรมับตมัวในสวรรคร์ ทรีพื่ตมัวมอดและสนริมททาลายเสรียไมข่ไดผู้ และทรีพื่
ไมข่มรีขโมยขทุดชข่องลมักเอาไปไดผู้”

สลิที่งตล่างๆทบีที่ทคาลายในโลกนบีนั้ไมล่สามารถแตะตด้องทรกัพยร์สมบกัตลิทบีที่เราสที่คาสมไวด้ในสวรรคร์ไดด้ พวกมกันจะอยภูล่ทบีที่นกัที่น
เมพที่อเราไปถถึงบด้านของเราในสวรรคร์ เพราะวล่าตมัวมอดไมล่สามารถทคาลายพวกมกันไดด้ สนริมไมล่สามารถกกัดกลินพวกมกัน
ไดด้ และขโมยกก็ไมล่สามารถขลุดชล่องเขด้าไปและลกักพวกมกันไปไดด้ ทรกัพยร์สมบกัตลิในสวรรคร์ของเราไมล่มบีทางถภูกทคาลาย
ไดด้, คงอยภูล่ชกัที่วนลิรกันดรร์, ถภูกเกก็บรกักษาไวด้โดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้า

“จงสะสมทรมัพยร์สมบมัตริไวผู้สทาหรมับตมัวในสวรรคร์” เราจะทคาอยล่างนบีนั้ไดด้อยล่างไร? เราสามารถสะสมทรกัพยร์
สมบกัตลิไวด้ในสวรรคร์โดยการทนทลุกขร์เพราะเหก็นแกล่ความชอบธรรมและโดยการทคาทลุกสลิที่งทบีที่เรากระทคาเพพที่อถวาย
เกบียรตลิแดล่พระเจด้า (มธ.5:12, 46; 6:6; 2 คร. 4:17)

เราสามารถสะสมทรกัพยร์สมบกัตลิไวด้ในสวรรคร์โดยการใชด้ทรกัพยร์สลิที่งของฝป่ายโลกในทางทบีที่ถภูกตด้อง – ไมล่ใชล่
เหมพอนกกับขลุนนางหนลุล่มผภูด้รที่คารวยคนนกันั้น (มธ. 19:16-22), ไมล่ใชล่เหมพอนกกับชาวนาผภูด้โลภมากคนนกันั้น (ลภูกา 12:16-
20), ไมล่ใชล่เหมพอนคนตด้นเรพอนอธรรมผภูด้นกันั้น (ลภูกา 16:1-13) หากเราใหด้สลิที่งทบีที่เรามบี แมด้แตล่นนั้คาเยก็นสกักแกด้วหนถึที่งใน
พระนามของพระเยซภูและเพพที่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้า เรากก็จะไดด้รกับบคาเหนก็จ (มธ. 10:42)

ใน 1 ทลิโมธบี 6:17-19 เราอล่านวล่า: “จงกคาชกับคนเหลล่านกันั้นทบีที่มมัพื่งมรีฝป่ายโลก อยล่าใหด้มบีใจถพอมานะทลิฐลิ อยล่าใหด้
ความหวกังของเขาอลิงอยภูล่กกับทรกัพยร์อนลิจจกัง แตล่ใหด้หวกังในพระเจด้าผภูด้ทรงพระชนมร์อยภูล่ ผภูด้ทรงประทานสลิที่งสารพกัดใหด้แกล่
เราอยล่างบรลิบภูรณร์ เพพที่อจะใหด้เราใชด้ดด้วยความปปีตลิยลินดบี จงกคาชกับเขาใหด้กระททาการดรี ใหด้รพื่ทารวยในการดรีนกันั้น ใหด้มรีใจ
พรผู้อมทรีพื่จะใหผู้ทาน ใหผู้มรีใจกวผู้างขวาง และสที่คาสมไวด้เปป็นรากอกันดบีสคาหรกับตกัวของตนเผพที่อเวลาขด้างหนด้า เพพที่อวล่าเขาจะ
ยถึดชบีวลิตนลิรกันดรร์ไวด้”

วลิวรณร์ 14:13 บอกเราวล่า “ตกันั้งแตล่นบีนั้สพบไปคนทกันั้งหลายทบีที่ตายในองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าจะเปป็นสลุข” และพระ
วลิญญาณตรกัสวล่า “จรลิงอยล่างนกันั้น เพพที่อเขาจะไดด้หยลุดพกักจากความเหนพที่อยยากของเขา และการงานทรีพื่เขาไดผู้กระททา
นมันั้นจะตริดตามเขาไป”

บคาเหนก็จอกันเปปีปั่ยมสงล่าราศบีทบีที่เราจะไดด้รกับนกันั้นไมล่ใชล่เปป็นสลิที่งทบีที่เราสมควรไดด้รกับเลย พวกมกันเปป็นของประทาน
แหล่งพระคลุณ หากไมล่ใชล่เพราะพระคทุณแลด้ว เรากก็คงไมล่ไดด้รกับสลิทธลิพลิเศษในการปรนนลิบกัตลิพระเยซภูและตรากตรคา
ทคางานหรพอทนทลุกขร์เพราะเหก็นแกล่พระนามของพระองคร์เลย แตล่พระเจด้าทรงเลพอกทบีที่จะเชพที่อมโยงบคาเหนก็จเหลล่านบีนั้
กกับ (และตามสกัดสล่วนของ) การทคาหนด้าทบีที่คนตด้นเรพอนและการทลุล่มเทของเราทบีที่มบีตล่อพระเยซภูครลิสตร์เจด้า (ในการเชพที่อม
โยงกกับเรพที่องนบีนั้กรลุณาศถึกษา 1 โครลินธร์ 3:12-15)

ขด้อ 21: “เพราะวข่าทรมัพยร์สมบมัตริของทข่านอยผข่ทรีพื่ไหน ใจของทข่านกห็จะอยผข่ทรีพื่นมัพื่นดผู้วย”



ในพระคกัมภบีรร์ใจไมล่ไดด้ถภูกกลล่าวถถึงตามแบบทกัศนะสมกัยใหมล่ของเราเกบีที่ยวกกับหกัวใจวล่าเปป็นศภูนยร์กลางแหล่ง
ความรภูด้สถึกเทล่านกันั้น ในพระวจนะของพระเจด้าใจเปป็นทบีที่ตกันั้งแหล่งอคานาจทลุกอยล่างของจลิตใจ – ความรภูด้สถึก, เชาวนร์
ปฟัญญา, ความมบีเหตลุผล, และเจตจคานง (การอด้างอลิงถถึงหมัวสมองวล่าเปป็นทบีที่ตกันั้งแหล่งเชาวนร์ปฟัญญาไมล่เปป็นทบีที่รภูด้จกักในพระ
คกัมภบีรร์เลย) ขด้อพระคคาหลายตอนถภูกเขด้าใจผลิดในทลุกวกันนบีนั้เพราะวล่าคนทกันั้งหลายไมล่นถึกถถึงการใชด้แบบนบีนั้ การเชพที่อมโยง
ในขด้อพระคคาทบีที่เราศถึกษาอยภูล่นบีนั้ชวนใหด้เราคลิดถถึงความรผผู้สถึกวล่าถภูกหมายถถึงเปป็นพลิเศษ (แตล่ไมล่จคากกัดเพบียงเทล่านบีนั้) เรา
ตด้องจคาไวด้วล่าความคริดตข่างๆของคนๆหนถึที่งเชล่นเดบียวกกับความรผผู้สถึกตข่างๆของเขาจะอยภูล่ในทบีที่ๆทรกัพยร์สมบกัตลิของเขาอยภูล่ 
จงเปรบียบเทบียบขด้อนบีนั้กกับโคโลสบี 3:2 ทบีที่เปาโลบอกเราใหด้ “ฝฟังความคลิดไวด้กกับสลิที่งทกันั้งหลายทบีที่อยภูล่เบพนั้องบน ไมล่ใชล่กกับสลิที่ง
ทกันั้งหลายซถึที่งอยภูล่ทบีที่แผล่นดลินโลก”

จงสกังเกตวล่าคคาสรรพนามเอกพจนร์ถภูกใชด้สองครกันั้งในพระคคาขด้อนบีนั้ – “ทรมัพยร์สมบมัตริของทท่านอยภูล่ทบีที่ไหน ใจ
ของทท่านกก็จะอยภูล่ทบีที่นกัที่นดด้วย” พระเยซภูกคาลกังตรกัสแกล่คนทมันั้งหลายเปป็นรายบทุคคลตรงนบีนั้ โดยทคาใหด้นบีที่เปป็นเรพที่องสล่วน
บลุคคลมากๆ มกันขถึนั้นอยภูล่กกับเราทบีที่จะเลพอกวล่าทรกัพยร์สมบกัตลิของเราจะอยภูล่ทบีที่ไหน ซถึที่งเปป็นการกคาหนดวล่าใจของเราจะมบี
ศภูนยร์กลางอยภูล่ทบีที่ไหน หากเรารกัก “สลิที่งของตล่างๆ” มากกวล่าทบีที่เรารกักพระเจด้าและความสนใจตล่างๆฝป่ายวลิญญาณ ใจ
ของเรากก็จะมบีศภูนยร์กลางอยภูล่ในสลิที่งของตล่างๆแหล่งแผล่นดลินโลก หากเรารกักพระเจด้าเปป็นอกันดกับหนถึที่งและปรนนลิบกัตลิพระ
เยซภูครลิสตร์เจด้าอยล่างเตก็มใจและอยล่างสกัตยร์ซพที่อ ใจของเรากก็จะมบีศภูนยร์กลางอยภูล่ในสวรรคร์และในสลิที่งตล่างๆทบีที่คงอยภูล่ชกัที่วนลิ
รกันดรร์

ผภูด้รกับใชด้ทกันั้งหลาย (ซถึที่งรวมถถึงตกัวผมเองดด้วย) ไมล่ไดด้เทศนาเพบียงพอเกบีที่ยวกกับการทคาหนด้าทบีที่คนตด้นเรพอนทบีที่สกัตยร์
ซพที่อ ประสบการณร์ทบีที่แสนวลิเศษทบีที่สลุดในโลกกก็คพอ การนคาดวงวลิญญาณทกันั้งหลายมาถถึงพระครลิสตร์ และผมเชพที่อวล่าความ
รกักแรกของพระเจด้าคพอ การชล่วยผภูด้หลงหายใหด้ไดด้รกับความรอด แตล่ผมกก็เชพที่อเชล่นกกันวล่าเราควรเนด้นยนั้คาความจรลิงของ
พระคกัมภบีรร์อยล่างตล่อเนพที่องเกบีที่ยวกกับความตด้องการเหลล่าคนตด้นเรพอนทบีที่ดบีและสกัตยร์ซพที่อ, เหลล่าทหารทบีที่ดบี, และเหลล่าคน
งานทบีที่พถึที่งพาไดด้สคาหรกับพระเยซภูเจด้า เพพที่อถวายเกบียรตลิพระนามอกันประเสรลิฐของพระองคร์

ทล่านผภูด้อล่านทบีที่รกัก ผมอยากรภูด้จรลิงๆวล่าคลุณกคาลกังสะสมทรกัพยร์สมบกัตลิไวด้ในสวรรคร์ – หรพอวล่าคลุณกคาลกังสะสม
ทรกัพยร์สมบกัตลิไวด้บนแผข่นดรินโลก? คลุณกคาลกังทคางานลล่วงเวลาเพพที่อทบีที่จะ “กด้าวหนด้า” ในชบีวลิตนบีนั้ไหม? หากสลิที่งของตล่างๆ
แหล่งชบีวลิตนบีนั้เปป็นความกกังวลหลกักของคลุณ คลุณกก็ตด้องตระหนกักวล่าสลิที่งเดบียวเทล่านกันั้นทบีที่คลุณเอาตลิดตกัวไปไดด้เมพที่อคลุณจากโลก
นบีนั้ไปจะเปป็นสลิที่งทบีที่คลุณไดด้กระทคาเพพที่อพระเยซภูในโลกนบีนั้ ไมล่มบีสลิที่งใดจะสภูญสลายในสวรรคร์ ไมล่มบีสลิที่งใดจะผลุพกังไป ไมล่มบี
ขโมยจะขลุดชล่องเขด้าไปและลกักสลิที่งทบีที่คลุณมบีอยภูล่ทบีที่นกัที่นไปไดด้ มรดกในสวรรคร์ของเรานกันั้น “ไมล่รภูด้เปปปั่อยเนล่า ปราศจาก
มลทลินและไมล่รล่วงโรย” มกันถภูกรมักษาไวผู้ในสวรรคร์เพพที่อเราทกันั้งหลาย (1 ปต. 1:4)

คนทกันั้งหลายทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้วเปป็น “ทายาทของพระเจด้า และเปป็นทายาทรล่วมกกับพระครลิสตร์” (โรม 
8:17) ดกังนกันั้นมกันจถึงเปป็นเรพที่องสคาคกัญทบีที่เราจะกคากกับดภูแลใจของเราและเชพที่อมตล่อใจของเรากกับสวรรคร์ พระเยซภู
ประทานเหตลุจภูงใจดด้านศบีลธรรมอกันยลิที่งใหญล่ในการรกักษาความปรารถนาตล่างๆของเราใหด้อยภูล่เหนพอวกัตถลุสลิที่งของตล่างๆ
แหล่งแผล่นดลินโลก นกัที่นคพอ ใจนกันั้นตด้อง – และจะ – ไปในทลิศทางของสลิที่งทบีที่เราใหด้คลุณคล่ามากทบีที่สลุด มนลุษยร์เราทกันั้งตกัวจะ
ถภูกแปลงสภาพใหด้เหมพอนกกับสลิที่งทบีที่เขาปรารถนาและดคาเนลินชบีวลิต มนลุษยร์ใหด้ทรกัพยร์สมบกัตลิของตนอยภูล่ทบีที่ไหน ความคลิด
ตล่างๆของเขากก็จะอยภูล่ทบีที่นกัที่นเปป็นธรรมดา ดกังนกันั้นสลิที่งมบีปฟัญญาทบีที่ควรกระทคากก็คพอ ปลล่อยใหด้ทลุกสลิที่งทบีที่เรามบีทคาหนด้าทบีที่เปป็น



แมล่เหลก็กดถึงเราไปในทลิศทางทบีที่ถภูกตด้อง – ไปสภูล่สวรรคร์ “ดด้วยวล่าซถึที่งปฟักใจอยภูล่กกับเนพนั้อหนกังกก็คพอความตาย และซถึที่งปฟักใจ
อยภูล่กกับพระวลิญญาณกก็คพอชบีวลิตและสกันตลิสลุข” (โรม 8:6) หากสลิที่งตล่างๆทบีที่ดบีทบีที่สลุดของเราอยภูล่ในสวรรคร์ ความคลิดและ
ความสนใจตล่างๆของเรากก็จะอยภูล่บนสลิที่งตล่างๆทบีที่อยภูล่เบพนั้องบนเชล่นกกัน แตล่หากทรกัพยร์สมบกัตลิชกันั้นดบีทบีที่สลุดของเราคพอทรกัพยร์
สลิที่งของฝป่ายโลก ใจของเรากก็จะถภูกผภูกมกัดอยภูล่กกับแผล่นดลินโลกโดยอกัตโนมกัตลิ

ขด้อ 22 และ 23: “ตาเปป็นประทรีปของรข่างกาย เหตทุฉะนมันั้นถผู้าตาของทข่านดรี ทมันั้งตมัวกห็จะเตห็มไปดผู้วยความ
สวข่าง แตข่ถผู้าตาของทข่านชมัพื่ว ทมันั้งตมัวของทข่านกห็จะเตห็มไปดผู้วยความมพด เหตทุฉะนมันั้นถผู้าความสวข่างซถึพื่งอยผข่ในตมัวทข่านมพด
ไป ความมพดนมันั้นจะหนาทถึบสมักเพรียงใด”

“ตาเปป็นประทรีปของรข่างกาย” คคากรบีกตรงนบีนั้ทบีที่แปลเปป็น ประทรีป (ตรงตกัวคพอ “ตะเกบียง”) เปป็นคคาเดบียว
กกับทบีที่ถภูกใชด้ในมกัทธลิว 5:15 ซถึที่งมบีความหมายวล่าแสงสวล่างใดกก็ตามทบีที่พกพาไดด้ ตาเปป็นประทบีปของรล่างกายเพราะวล่า
มกันเปป็นสล่วนของรล่างกายทบีที่มองเหก็น, สล่วนของรล่างกายซถึที่งใหด้ความสวล่างแกล่รล่างกาย

“ถผู้าตาของทข่านดรี...” นบีที่หมายถถึงดวงตาทบีที่ใหด้มองเหก็นภาพๆเดรียวของวกัตถลุหนถึที่งแทนทบีที่จะใหด้เหก็นภาพซผู้อน 
การเหก็นภาพซด้อนเปป็นประสบการณร์ทบีที่ชวนสกับสน ภาพทบีที่มกัวๆและพรล่าเลพอนปรากฏตล่อสายตา ดกังนกันั้นวกัตถลุทบีที่มอง
เหก็นนกันั้นจถึงไมล่ไดด้ถภูกเหก็นอยล่างชกัดเจนหรพอนลิที่งๆ นบีที่ถภูกพรรณนาในคคาศกัพทร์ทกัที่วไปมากกวล่าวล่าเปป็น “ตาไมล่ดบี” และปกตลิ
แลด้วกก็แสดงออกถถึงความชกัที่วรด้ายฝป่ายศบีลธรรม ดกังนกันั้นมกันจถึงถภูกใชด้ในมกัทธลิว 20:15 และในมาระโก 7:22

เนพที่องจากตาทบีที่ดบีทคาใหด้เหก็นภาพๆเดบียวของวกัตถลุหนถึที่ง ตาทบีที่ดบีจถึงมองเหก็นอยล่างชกัดเจนและไมล่ทคาใหด้เกลิดความ
สกับสนโดยการปนภาพเดบียวของมกันกกับภาพของวกัตถลุอพที่นๆ ดกังนกันั้นหากตาดบี “ทมันั้งตมัวกห็จะเตห็มไปดผู้วยความสวข่าง” – 
โดยไดด้รกับความสวล่างอยล่างทกัที่วถถึง

“แตข่ถผู้าตาของทข่านชทพื่ว...” ตาทบีที่ไมล่ดบีกก็ทคาใหด้เกลิดภาพตล่างๆของสลิที่งเดบียวกกัน หรพอปนวกัตถลุตล่างๆเขด้ามาใน
ภาพทบีที่ถผกททาใหผู้สมับสน และขณะทบีที่ตาดรีกก็มองเหห็นอยล่างทบีที่เปป็นจรลิง ตาทบีที่ไมล่ดบีในทางปฏลิบกัตลิแลด้วกก็มองไมล่เหก็นอะไร
เลย! ดกังนกันั้นหากตานกันั้นชกัที่ว “ทมันั้งตมัวของทข่านกห็จะเตห็มไปดผู้วยความมพด” – มพดอยล่างทกัที่วถถึง นบีที่เปป็นความหมายทบีที่ถภูกนคา
เสนอตรงนบีนั้ในถด้อยคคาของพระเยซภู

“ความสวข่างซถึพื่งอยผข่ในตมัวทข่าน” – ประทบีปแหล่งความคลิด, ดวงตาแหล่งจลิตใจ – คพอดวงตาทบีที่อยภูล่ภายใน มกัน
คพอดวงตาแหล่งจลิตใจทบีที่มองเหก็นและตระหนกักถถึงความจรลิงและความงาม เราเรบียกนบีที่วล่าเปป็น “เหตลุผล” หรพอ 
“สคานถึกผลิดชอบ” หากตาแหล่งจลิตใจ, ตาทบีที่อยภูล่ภายในนกันั้น, ไมล่เหก็นภาพแบบเดบีที่ยวๆ มกันกก็จะเปป็นเหมพอนกกับตาทบีที่ไมล่ดบี
นกันั้น นกัที่นกก็คพอ หากตาของจลิตใจเพล่งอยภูล่ทบีที่สลิที่งตล่างๆซถึที่งอยภูล่ในสวรรคร์บางครกันั้งและบางครกันั้งกก็เพล่งอยภูล่กกับสลิที่งตล่างๆทบีที่อยภูล่ฝป่าย
โลก เรากก็จะขาดแคลนอยล่างนล่าเศรด้าในการรกับรภูด้ความจรลิงและหนด้าทบีที่ตล่อพระเจด้าอยล่างชกัดเจน ภาพเหลล่านกันั้นกก็จะ
ถภูกปนกกันจนเรามองไมล่เหก็นสลิที่งใดอยล่างชกัดเจนจรลิงๆเลย พระเจด้าไมล่ทรงยอมตกเปป็นรองใครหนด้าไหนทกันั้งนกันั้น ดกังนกันั้น
หากเราอยากปรนนลิบกัตลิพระองคร์ เรากก็ตด้องปรนนลิบกัตลิพระองคร์ดด้วยใจ,  ความคลิด, และตกัวตน เราตด้องไมล่
กระวนกระวายเกบีที่ยวกกับสลิที่งตล่างๆทบีที่อยภูล่เพบียงชกัที่วคราว หากเราแสวงหาอาณาจกักรของพระองคร์และความชอบธรรม
ของพระองคร์กล่อน เรากก็สามารถวางใจพระองคร์วล่าจะทรงเตลิมเตก็มความตด้องการตล่างๆฝป่ายโลกของเราไดด้ ใจนกันั้น
ตด้องเพล่งดด้วยการจกับจด้องทบีที่แนล่วแนล่และมกัที่นคงไปทบีที่พระเจด้า ไมล่ใชล่ถภูกชกักนคาใหด้หล่างออกไปโดยเปป้าหมายและความ



กระวนกระวายตล่างๆฝป่ายโลก “ใหผู้เราฟฝังตอนสรทุปความกมันทมันั้งสรินั้นแลผู้ว คพอจงยคาเกรงพระเจด้า และรกักษาพระ
บกัญญกัตลิของพระองคร์ เพราะนรีพื่แหละเปป็นหนข้าททพื่ทททั้งสสทั้นของมนทุษยร์” (ปญจ. 12:13)

“เหตทุฉะนมันั้นถผู้าความสวข่างซถึพื่งอยผข่ในตมัวทข่านมพดไป ความมพดนมันั้นจะหนาททึบสทกเพทยงใด” เนพที่องจาก “ความ
สวล่าง” บล่งบอกถถึงความคลิดหรพอหลกักการตล่างๆแหล่งจลิตใจของคนๆหนถึที่ง หากหลกักการเหลล่านกันั้นมพดไป “ความมพด
นกันั้นจะหนาทถึบสกักเพบียงใด” ตาฝป่ายรล่างกายชบีนั้นคาความเคลพที่อนไหวตล่างๆของมนลุษยร์ และเมพที่อเราเหก็นใครคนหนถึที่ง
เดลินโดยใชด้ไมด้เทด้าหรพอมบีอบีกคนหนถึที่งชล่วยพยลุง เรากก็รภูด้สถึกทกันทบีถถึงความเหก็นอกเหก็นใจทบีที่มบีตล่อคนๆนกันั้นทบีที่สภูญเสบียการมอง
เหก็นของเขาไปแลด้ว ชล่างเปป็นเรพที่องนล่าเศรด้าจรลิงๆ! แตล่เมพที่อตาทรีพื่อยผข่ภายใน, จลิตใจ, ถภูกทคาใหด้ตกตที่คาลงและถภูกทคาใหด้มพด
ไป สถานการณร์นกันั้นกก็นล่าสงสารเหนพอคคาบรรยาย หากตาแหล่งจลิตใจจกับจด้องอยภูล่ทบีที่สลิที่งตล่างๆแหล่งแผล่นดลินโลกนบีนั้ ความ
มพดนกันั้นกก็มพดยลิที่งกวล่าและนล่าเศรด้ายลิที่งกวล่าความมพดบอดฝป่ายรล่างกายสกักเทล่าใด!

มบีหลายสลิที่งทบีที่สามารถทคาใหด้ตาแหล่งความคลิดมพดบอดไดด้ – สลิที่งตล่างๆอยล่างเชล่น ความเกลบียดชกัง, ความเหก็น
แกล่ตกัว, ความโลภ, ความทะเยอทะยานฝป่ายโลก, และสลิที่งอพที่นๆอบีกมากมายซถึที่งมบีเยอะเกลินกวล่าจะกลล่าวถถึงไดด้หมดใน
เวลาและพพนั้นทบีที่ๆมบีอยภูล่ตรงนบีนั้ ในฐานะผภูด้เชพที่อเราแตล่ละคนควรถามตกัวเองวล่า: “ตาแหล่งจลิตใจของฉกันเปป็นตาทบีที่ดบี, จกับ
จด้องอยภูล่ทบีที่พระเจด้า, สวรรคร์ และสลิที่งตล่างๆทบีที่คงอยภูล่ชกัที่วนลิรกันดรร์ไหม? หรพอการมองเหก็นฝป่ายวลิญญาณของฉกันเหก็นภาพ
มกัวๆและสกับสน?” ขอพระเจด้าทรงโปรดชล่วยเหลพอเราใหด้มบีตาทบีที่ดบีซถึที่งจกับจด้องอยภูล่ทบีที่สวรรคร์ดด้วยเถลิด!

ขด้อ 24: “ไมข่มรีผผผู้ใดปรนนริบมัตรินายสองนายไดผู้ เพราะเขาจะชมังนายขผู้างหนถึพื่งและจะรมักนายอรีกขผู้างหนถึพื่ง 
หรพอเขาจะนมับถพอนายฝป่ายหนถึพื่งและจะดผหมริพื่นนายอรีกฝป่ายหนถึพื่ง ทข่านจะปรนนริบมัตริพระเจผู้าและเงรินทองพรผู้อมกมันไมข่
ไดผู้”

แนล่นอนวล่านบีที่เปป็นขด้อเทก็จจรลิงทบีที่มกัที่นคงประการหนถึที่งทบีที่วล่าไมล่มบีผภูด้รกับใชด้คนใดสามารถปรนนลิบกัตลินายสองคนไป
พรด้อมๆกกันไดด้ มกันเปป็นไปไมล่ไดด้ทบีที่จะใหด้การรกับใชด้แบบเตก็มวกันแกล่คนสองคนในวกันเดบียวกกัน หากผภูด้รกับใชด้คนใด
พยายามทบีที่จะปรนนลิบกัตลินายสองคน เขากก็จะปรนนลิบกัตลิคนหนถึที่งเพราะความรกักและอบีกคนเพราะความเกลบียด นกัที่นกก็
คพอ เขาไมล่สามารถใหด้ความทลุล่มเททบีที่แทด้จรลิงแกล่นายสองคนไปพรด้อมๆกกันไดด้ ขด้อเทก็จจรลิงนบีนั้เปป็นทบีที่เขด้าใจโดยคนทกันั้ง
ปวงทบีที่มบีหกัวคลิด มกันเปป็นกฎอยล่างหนถึที่งของธรรมชาตลิมนลุษยร์ ความรกักสภูงสลุดของผภูด้รกับใชด้คนหนถึที่งสามารถจดจล่ออยภูล่ทบีที่
นายไดด้ครกันั้งละคนเทล่านกันั้น

ดด้วยเหตลุนบีนั้พระเยซภูจถึงทรงประกาศวล่าผภูด้รกับใชด้ของพระเจผู้าไมล่สามารถเปป็นผภูด้รกับใชด้ของพญามารไดด้ในเวลา
เดบียวกกัน คนทบีที่แสวงหาทบีที่จะสะสมทรกัพยร์สมบกัตลิไวด้บนแผล่นดลินโลกไมล่สามารถสะสมทรกัพยร์สมบกัตลิไวด้ในสวรรคร์ไดด้ใน
เวลาเดบียวกกัน เพราะฝป่ายหนถึที่งจะขกัดแยด้งกกับอบีกฝป่ายหนถึที่งอยล่างแนล่นอน ความจงรกักภกักดบีตด้องมอบใหด้ฝป่ายใดฝป่าย
หนถึที่งเทล่านกันั้น

“เงรินทอง” (แมมมอน) เปป็นคคาซบีเรบีย มกันเปป็นชพที่อของรภูปเคารพนกันั้นทบีที่ถภูกกราบไหวด้ในฐานะเปป็นพระแหล่ง
ความรที่คารวย ไมล่มบีบกันทถึกเลยวล่าพวกยลิวเคยกราบไหวด้รภูปเคารพทบีที่ใชด้ชพที่อนกันั้น แตล่พวกเขากก็ใชด้คคาๆนกันั้นเพพที่อบล่งบอกถถึง
ความมกัที่งคกัที่ง ความหมายตรงนบีนั้ตามทบีที่พระเยซภูทรงใชด้คคาๆนบีนั้กก็คพอวล่า: “ทข่านไมข่สามารถปรนนริบมัตริพระเจผู้าทรีพื่แทผู้จรริง
และขณะเดรียวกมันกห็สาละวนอยผข่กมับการไดผู้มาซถึพื่งความมมัพื่งคมัพื่งของโลกนรีนั้ไดผู้” คนเราตด้องเลพอก เขาตด้องปรนนลิบกัตลิ



พระเจด้าหรพอไมข่กกเงลินทอง เขาไมล่สามารถปรนนลิบกัตลิทกันั้งคภูล่ไปพรด้อมๆกกันไดด้ เพราะวล่าการรกับใชด้ทบีที่ใหด้แกล่ฝป่ายหนถึที่งกก็จะ
กคาจกัดการรกับใชด้ทบีที่ใหด้แกล่อบีกฝป่าย

วริธรีเดรียวทรีที่แกจ้ความกระวนกระวายไดจ้
การไวจ้วางใจในการทรงดถูแลของพระบริดา

ขด้อ 25: “เหตทุฉะนมันั้น เราบอกทข่านทมันั้งหลายวข่า อยข่ากระวนกระวายถถึงชรีวริตของตนวข่า จะเอาอะไรกริน 
หรพอจะเอาอะไรดพพื่ม และอยข่ากระวนกระวายถถึงรข่างกายของตนวข่า จะเอาอะไรนทุข่งหข่ม ชรีวริตสทาคมัญยริพื่งกวข่าอาหาร
มริใชข่หรพอ และรข่างกายสทาคมัญยริพื่งกวข่าเครพพื่องนทุข่งหข่มมริใชข่หรพอ”

เหลล่าผภูด้รภูด้พระคกัมภบีรร์เหก็นพด้องตรงกกันวล่าขด้อพระคคาทบีที่เหลพออยภูล่ในบทนบีนั้ถพอไดด้วล่าเปป็นพระคคาตอนทบีที่งดงามมาก
ทบีที่สลุดในพระวจนะของพระเจด้าทกันั้งหมด (เราพบความจรลิงเดบียวกกันถภูกนคาเสนอในลภูกา 12:22-31 โดยมบีการใชด้คคาทบีที่
แตกตล่างไปเพบียงเลก็กนด้อย) ถด้อยคคาของพระเยซภูในพระคคาตอนนบีนั้กลล่าวแกล่ความเขด้าใจและแกล่หกัวใจ เกบีที่ยวกกับ
ใจความหลกักตล่างๆทบีที่มบีความสคาคกัญอยล่างลถึกซถึนั้งและเปป็นสากล มนลุษยร์ทลุกคนลด้วนเปป็นกกังวลเกบีที่ยวกกับสลิที่งตล่างๆทบีที่ถภูก
กลล่าวถถึงตรงนบีนั้ คพอสลิที่งตล่างๆซถึที่งเกบีที่ยวขด้องกกับหนด้าทบีที่ในการทลุล่มเทตล่อพระเจด้าแบบทกันั้งหมดและหนถึที่งเดบียวเทล่านกันั้น นบีที่ถภูก
นคาเสนอในทางทบีที่ตรงขด้ามกกับความกระวนกระวายตล่างๆฝป่ายโลก 

มกันไมล่สมควรเลยทบีที่ครลิสเตบียนจะกระวนกระวายแมด้วล่าจะออกปากวล่าเปป็นลภูกคนหนถึที่งของพระเจด้ากก็ตาม 
การประพฤตลิเชล่นนกันั้นนคาการเหยบียดหยามมาสภูล่พระนามของพระเยซภูเพราะวล่ามกันแสดงออกถถึงการขาดความเชพที่อ 
พระเยซภูตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “จงมรีความเชพพื่อในพระเจผู้าเถริด” (มาระโก 11:22) และในฟปีลลิปปปี 
4:19 เราอล่านพระสกัญญานบีนั้: “และพระเจด้าของขด้าพเจด้าจะประทานสริพื่งสารพมัดตามทรีพื่ทข่านตผู้องการนมันั้นจากทรกัพยร์
อกันรลุล่งเรพองของพระองคร์โดยพระเยซภูครลิสตร์” พระเจด้าไมล่สามารถและจะไมล่มบีวกันผลิดคคาสกัญญาของพระองคร์!

ผมไมล่เหก็นความบาปใดทบีที่พระเยซภูทรงเตพอนเหลล่าสาวกของพระองคร์ใหด้ระวกังบล่อยครกันั้งและอยล่างจรลิงจกัง
มากไปกวล่าความบาปเรพที่องความกระวนกระวาย – การหล่วงพะวงทบีที่อยภูล่ไมล่สงบ, ทบีที่หกันเหความสนใจ, ทบีที่ไมล่ไวด้วางใจ
เกบีที่ยวกกับ “สริพื่งของตข่างๆ” แทนทบีที่จะกกังวลเกบีที่ยวกกับชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณ หลายครกันั้งความบาปเรพที่องความ
กระวนกระวายปลด้นชบีวลิตนลิรกันดรร์พรด้อมกกับความชพที่นชมยลินดบีฝป่ายวลิญญาณของมกันไปจากคนยากจน เหมพอนกกับทบีที่
การรกักเงลินทองปลด้นพระพรแบบเดบียวกกันเหลล่านกันั้นไปจากคนมกัที่งมบี

ขณะทบีที่พระองคร์ทรงอยภูล่กกับเหลล่าสาวกของพระองคร์บนแผล่นดลินโลก พระเยซภูกก็ทรงบกัญชาพวกเขาซนั้คาแลด้ว
ซนั้คาอบีกไมล่ใหด้กระวนกระวายเกบีที่ยวกกับสลิที่งของตล่างๆของโลกนบีนั้ เราตด้องยอมรกับวล่ามบีความระมมัดระวมังเกบีที่ยวกกับสลิที่งของ
ตล่างๆฝป่ายโลกนบีนั้ซถึที่งเปป็นหนด้าทบีที่ของผภูด้เชพที่อ มบีทกัศนคตลิทบีที่สมเหตลุสมผลซถึที่งเราจะตด้องมบีเกบีที่ยวกกับสลิที่งของตล่างๆฝป่ายโลก แตล่
เราตด้องระวกังเกรงวล่าเราจะมบี “ความระมกัดระวกัง” เชล่นนบีนั้มากเกลินไป

สลิที่งทบีที่พระเยซภูกคาลกังหด้ามตรงนบีนั้กก็คพอ ความกระวนกระวายทบีที่ทคาใหด้ใจไมล่สงบและทรมานซถึที่งครอบครอง
ความคลิดจนถถึงขนาดทบีที่วล่าผภูด้เชพที่อไมล่สามารถปรนนลิบกัตลิพระเจด้าหรพอชพที่นชมยลินดบีกกับสลิทธลิบลุตรหกัวปปีฝป่ายวลิญญาณของตน
ไดด้ ความกระวนกระวายเชล่นนกันั้นทคาใหด้ครลิสเตบียนเปป็นคนไรด้คล่าตล่อเหตลุของพระครลิสตร์และนคาความคลิดตล่างๆทบีที่ไมล่ไวด้
วางใจและไมล่เชพที่อมาสภูล่จลิตใจของเขา



เหก็นทบีเราจะตด้องยอมรกับในเรพที่องนบีนั้ พบีที่นด้องทบีที่รกัก: ความกระวนกระวายตข่างๆเปป็นผลของความไมข่เชพพื่อ และ
ความไมข่เชพพื่อเปป็นการดผหมริพื่นตข่อพระเจผู้าผผผู้ทรงมหริทธริฤทธริธิ์! พระเจด้าทรงสกัญญาแลด้ววล่าจะทรงเตลิมเตก็มความตด้องการ
ตล่างๆของเรา การคลางแคลงใจวล่าพระองคร์ทรงสามารถหรพอเตก็มพระทกัยทบีที่จะรมักษาคคาสกัญญานกันั้นกก็เทล่ากกับเปป็นการ
ใสล่เครพที่องหมายคคาถามไวด้รอบสตลิปฟัญญาและความดบีของพระเจด้าและการทรงจกัดเตรบียมของพระองคร์ ในมาระโก 
16:14 พระเยซภูทรงตคาหนลิพวกสาวกของพระองคร์อยล่างเขด้มงวดเพราะความไมล่เชพที่อของพวกเขา:

“ภายหลกังพระองคร์ทรงปรากฏแกล่สาวกสลิบเอก็ดคนเมพที่อเขาเอนกายลงรกับประทานอยภูล่ และทรงตลิเตบียน
เขาเพราะเขาไมล่เชพที่อและใจดพนั้อดถึง ดด้วยเหตลุทบีที่เขามลิไดด้เชพที่อคนซถึที่งไดด้เหก็นพระองคร์เมพที่อพระองคร์ทรงเปป็นขถึนั้นมาแลด้ว”

เมพที่อพระเยซภูทรงบอกเหลล่าสาวกของพระองคร์ไมล่ใหด้หล่วงพะวงเกบีที่ยวกกับชบีวลิตของพวกเขา หรพอเรพที่องอาหาร
และเครพที่องดพที่มหรพอเสพนั้อผด้า พระองคร์กก็ไมล่ไดด้หมายความวล่าผภูด้เชพที่อทกันั้งหลายควรนกัที่งอยภูล่เฉยๆไมล่ทคาอะไรและคาดหวกังใหด้
พระเจด้าเลบีนั้ยงดภูพวกเขาเหมพอนอยล่างทบีที่พระองคร์ทรงเลบีนั้ยงดภูเอลบียาหร์โดยพวกกานกันั้น อาหารประจคาวกันตด้องเปป็นสลิที่งทบีที่
ตผู้องลงแรง มลิฉะนกันั้นครลิสเตบียนจะกลายเปป็นความเหยบียดหยามตล่อพระนามของพระเยซภูและเหตลุแหล่งความเชพที่อ
แบบครลิสเตบียน ความเกบียจครด้านเปป็นความบาปอยล่างหนถึที่ง ไมล่มบีคนทบีที่เคารพตกัวเองคนใดควรคาดหวกังใหด้ผภูด้อพที่นมา
เตลิมเตก็มความตด้องการประจคาวกันตล่างๆของเขาโดยทางการทคางานหนกักของผผผู้อพพื่น เปาโลประกาศวล่าคนเหลล่านกันั้นทบีที่
ไมล่ยอมทคางานกก็ไมล่ควรรกับประทาน (2 ธส. 3:10) นล่าเศรด้าทบีที่ไมล่มบีคนอยล่างเชล่นเปาโลในตคาแหนล่งสภูงๆในรกัฐบาลทลุก
วกันนบีนั้!

ผมเชพที่อในการดภูแลคนยากจน และคนทบีที่พลิการจนไมล่สามารถทคางานไดด้กก็ควรไดด้รกับการดภูแลโดยคนเหลล่า
นกันั้นทบีที่โอกาสเอพนั้ออคานวยมากกวล่า แตล่คนทกันั้งหลายทบีที่รล่างกายครบสามสลิบสองและสามารถทคางานไดด้กก็ไมล่มบีสลิทธลิธิ์ทบีที่จะ
คาดหวกังใหด้ผภูด้อพที่นทคางานและเตลิมเตก็มความตด้องการตล่างๆของตน พระเจด้าจะประทานความสามารถ, สตลิปฟัญญา, 
และพละกคาลกังทบีที่จคาเปป็นใหด้เพพที่อทบีที่เราจะหาเลบีนั้ยงชบีพตกัวเราเองและคนทบีที่เรารกักไดด้หากเรายอมไวด้วางใจพระองคร์ – 
และหากถถึงเวลาทบีที่รล่างกายเราไมล่เอพนั้อตล่อการทคางานแลด้ว พระเจด้ากก็ยกังทรงสามารถเตลิมเตก็มความจคาเปป็นตล่างๆ
ประจคาวกันของชบีวลิตไดด้เหมพอนกกับทบีที่พระองคร์ทรงสกัญญาไวด้แลด้ว พระองคร์จะทรงดภูแลเราเมพที่อเราไวด้วางใจพระองคร์
ทลุกชกัที่วขณะ เราไมล่จคาเปป็นตด้องมบีความคลิดตล่างๆทบีที่กระวนกระวายสคาหรกับวกันพรลุล่งนบีนั้ เพราะวล่าวกันพรลุล่งนบีนั้ของเราพกัก
สงบอยภูล่กกับพระองคร์ “เปป็นการเหนพที่อยเปลล่าทบีที่ทล่านลลุกขถึนั้นแตล่เชด้ามพด นอนดถึก และกลินอาหารแหล่งความเศรด้าโศก 
เพราะพระองคร์ประทานแกล่ผภูด้ทบีที่รกักของพระองคร์ใหด้หลกับสบาย” (เพลงสดลุดบี 127:2)

ดาวลิดเปป็นพยานรกับรองวล่า “พระเยโฮวาหร์ทรงเปป็นผผผู้เลรีนั้ยงดผขผู้าพเจผู้า ขผู้าพเจผู้าจะไมข่ขมัดสน” (เพลงสดลุดบี 
23:1) ตล่อมาดาวลิดประกาศวล่า “ขด้าพเจด้าเคยหนลุล่ม และเดบีดี๋ยวนบีนั้แกล่แลด้ว แตข่ขผู้าพเจผู้ายมังไมข่เคยเหห็นคนชอบธรรมถผก
ทอดทรินั้ง หรพอเชพนั้อสายของเขาขอทาน” (เพลงสดลุดบี 37:25)

“อยข่ากระวนกระวายถถึงชรีวริตของตน” มนลุษยร์จะยลินดบีสละสลิที่งสารพกัดทบีที่ตนมบีเพพที่อทบีที่จะมบีชรีวริตอยภูล่ตล่อไปอบีกแคล่
ไมล่กบีที่วกันหรพอไมล่กบีที่ชกัที่วโมง เขายอมจล่ายเงลินของตน, ขายบด้านของตนและสลิที่งสารพกัดทบีที่ตนเปป็นเจด้าของ เพพที่อทบีที่จะซพนั้อ
การดภูแลทางการแพทยร์ทบีที่อาจรกักษาชบีวลิตของเขาใหด้อยภูล่ตล่อไปอบีกแมด้เพบียงนลิดเดบียว

แนล่นอนวล่ามบีวลิสลุทธลิชนบางคนผภูด้เปป็นทบีที่รกักของพระเจด้า ซถึที่งอาจนอนอยภูล่บนเตบียงแหล่งความทลุกขร์ทรมานและ
ความเจก็บปวดซถึที่งคลิดถถึงบด้านในสวรรคร์อยล่างแทด้จรลิง พวกเขาพรด้อมแลด้วทบีที่จะจากโลกนบีนั้ไปและอยภูล่กกับองคร์พระผภูด้เปป็น



เจด้า แตล่คนทกัที่วไป ตราบใดทบีที่เขาเปป็นผภูด้ทบีที่มบีเหตลุผล กก็ยถึดตลิดชบีวลิตไมล่วล่าจะเกลิดอะไรขถึนั้นกก็ตาม กระนกันั้นพระเยซภูกก็ทรง
บกัญชาผภูด้เชพที่อทกันั้งหลายไมล่ใหด้กระวนกระวายถถึงชบีวลิต พระเจด้าไมล่อยากใหด้เรากระวนกระวายเกบีที่ยวกกับวล่าเราจะมบีชบีวลิต
อยภูล่นานเทล่าใดหรพออบีกนานเทล่าใดเราถถึงจะไปพบพระองคร์ เราตด้องมอบสลิที่งเหลล่านบีนั้ไวด้ในพระหกัตถร์ของพระองคร์ 
พระองคร์สามารถทคาใหด้ชบีวลิตของเรายาวขถึนั้นหรพอสกันั้นลงไดด้ตามชอบพระทกัยพระองคร์

“ชรีวริตสทาคมัญยริพื่งกวข่าอาหารมริใชข่หรพอ และรข่างกายสทาคมัญยริพื่งกวข่าเครพพื่องนทุข่งหข่มมริใชข่หรพอ” ในยอหร์น 4:34 
พระเยซภูทรงเปป็นพยานรกับรองวล่า “อาหารของเราคพอการกระทคาตามพระทกัยของพระองคร์ผภูด้ทรงใชด้เรามา และ
ทคาใหด้งานของพระองคร์สคาเรก็จ” ใชล่แลด้วครกับ ชบีวลิตเปป็นมากกวล่าอาหารฝป่ายรล่างกาย, ของกลินเพพที่อตอบสนองความ
หลิว เรากลินเพพที่อทบีที่จะมบีชบีวลิตอยภูล่ตล่อไป แตล่ชบีวลิตทบีที่ไดด้รกับการบคารลุงเลบีนั้ยงเชล่นนกันั้นจะตด้องถภูกใชด้ในการทลุล่มเทและการ
ปรนนลิบกัตลิแดล่พระเจด้า อกัครทภูตเปาโลกลล่าววล่า “ขด้าพเจด้าไมล่ไดด้กลล่าวถถึงเรพที่องความขกัดสน เพราะขด้าพเจด้าจะมบีฐานะ
อยล่างไรกก็ตาม ขด้าพเจด้ากก็เรบียนรภูด้แลด้วทบีที่จะพอใจอยภูล่อยล่างนกันั้น ขด้าพเจด้ารภูด้จกักทบีที่จะเผชลิญกกับความตกตที่คา และรภูด้จกักทบีที่จะ
เผชลิญกกับความอลุดมสมบภูรณร์ ไมล่วล่าทบีที่ไหนหรพอในกรณบีใดๆ ขด้าพเจด้าไดด้รกับการสกัที่งสอนใหด้เผชลิญกกับความอลิที่มทด้องและ
ความอดอยาก ทกันั้งความสมบภูรณร์พภูนสลุขและความขกัดสน ขด้าพเจด้ากระทคาทลุกสลิที่งไดด้โดยพระครลิสตร์ผภูด้ทรงเสรลิมกคาลกัง
ขด้าพเจด้า” (ฟป. 4:11-13) เปาโลไดด้คด้นพบเมพที่อนานมาแลด้ววล่าชบีวลิตเปป็นมากกวล่าอาหารและเสพนั้อผด้า เขากลล่าววล่า 
“เพราะวข่าสทาหรมับขผู้าพเจผู้านมันั้น การมรีชรีวริตอยผข่กห็เพพพื่อพระครสสตค์ และการตายกก็ไดด้กคาไร” (ฟป. 1:21) ผภูด้เชพที่อทบีที่มบีความ
สกัมพกันธร์ทบีที่ถภูกตด้องกกับพระเจด้ากก็ไมล่มบีเวลากกังวลเกบีที่ยวกกับความตด้องการตล่างๆประจคาวกัน เขาหล่วงใยเรพที่องการรกับใชด้
พระเจด้าและเตก็มใจทบีที่จะใหด้พระเจด้าดภูแลเรพที่องความตด้องการตล่างๆฝป่ายโลกของเขา

ขด้อ 26: “จงดผนกในอากาศ มมันมริไดผู้หวข่าน มริไดผู้เกรีพื่ยว มริไดผู้สะสมไวผู้ในยทุผู้งฉาง แตข่พระบริดาของทข่านทมันั้ง
หลายผผผู้ทรงสถริตในสวรรคร์ทรงเลรีนั้ยงนกไวผู้ ทข่านทมันั้งหลายมริประเสรริฐกวข่านกหรพอ”

“จงดผนกในอากาศ” ดภูเผลินๆในตอนแรก การเปรบียบเทบียบนบีนั้ดภูเหมพอนอยภูล่หล่างไกล เราไมล่คลิดถถึงพวกนกวล่า
จะตด้องหวล่านหรพอเกก็บเกบีที่ยว หรพอ “สะสมไวด้ในยลุด้งฉาง” แตล่สลิที่งทบีที่พระเยซภูกคาลกังเนด้นกก็คพอ การเฝป้าดภูแลอกันอล่อนโยน
ของพระเจด้าอยภูล่เหนพอสลิที่งทรงสรด้างทกันั้งหลายของพระองคร์ – ทรงเอาใจใสล่จนถถึงขนาดทบีที่ไมล่มบีนกกระจอกสกักตกัวรล่วง
ลงสภูล่พพนั้นดลินโดยทบีที่พระองคร์ไมล่สกังเกตเหก็น (มธ. 10:29) สลิที่งใดกก็ตามทบีที่นกกลินกก็อยภูล่ทบีที่นกัที่นเพราะการทรงเลบีนั้ยงดภูของ
พระเจด้า ดกังนกันั้น เนพที่องจากพระเจด้าทรงเฝป้าดภูแลสลิที่งทรงสรด้างทกันั้งหลายของพระองคร์มากถถึงขนาดนกันั้น พระองคร์จะไมล่
ทรงดภูแลมนทุษยร์อยล่างแนล่นอนทบีที่สลุดหรพอ ซถึที่งเปป็นผภูด้ทบีที่พระองคร์ไดด้ทรงสรด้างตามแบบพระฉายของพระองคร์?

สลิที่งทบีที่เราตด้องเหก็นตรงนบีนั้กก็คพอวล่า พวกนกในอากาศและสลิที่งมบีชบีวลิตแหล่งปป่าและทะเลไดด้รกับการเลบีนั้ยงดภูโดย
ปราศจากโครงการ, แผนการ, หรพอความกระวนกระวายใดๆทบีที่เปป็นของพวกมกันเองเลย พระเจด้าทรงดภูแลพวกมกัน
– และพระองคร์จะทรงดภูแลบลุตรทกันั้งหลายของมนลุษยร์หากพวกเขาไวด้วางใจพระองคร์

“ทข่านทมันั้งหลายมริประเสรริฐกวข่านกหรพอ” ผภูด้เชพที่อทกันั้งหลายทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้วเปป็นทายาทของพระเจด้าและ
ทายาทรล่วมกกับพระครลิสตร์ และโดยความเชพที่อเหลล่าทายาทของพระเจด้ากก็ทะยานขถึนั้นสภูงกวล่าพวกนกในอากาศ! 
พระเจด้าทรงเปป็นผภูด้สรด้างของเรา, พระองคร์ทรงเปป็นองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าและเจด้านายของเรา เราเปป็นกรรมสลิทธลิธิ์ทบีที่ถภูก
ซพนั้อแลด้วของพระองคร์ พระองคร์ไดด้ทรงซพนั้อเราดด้วยราคาอกันสภูงยลิที่งแหล่งพระโลหลิตของพระบลุตรทบีที่บกังเกลิดมาองคร์เดบียว
ของพระองคร์ นอกเหนพอจากสลิที่งเหลล่านบีนั้ทกันั้งหมดแลด้ว พระองคร์ทรงเปป็นพระบสดาของเรา (แนล่นอนวล่าผมพภูดถถึงผภูด้เชพที่อ



ทกันั้งหลาย) และเนพที่องจากเราเปป็นลภูกๆของพระองคร์, บลุตรชายและบลุตรสาวทกันั้งหลายของพระองคร์, เราจถึงมบีคล่ามาก
ยลิที่งกวล่านกกระจอกมากมาย

ฝภูงนกในอากาศไมล่เพบียงมบีความไวด้วางใจอยล่างเตก็มทบีที่ในการดภูแลของพระเจด้าเทล่านกันั้น พวกมกันยกัง “รด้อง
เพลงอยภูล่ทล่ามกลางกลิที่งไมด้” (เพลงสดลุดบี 104:12) โดยรด้องเพลงอยล่างสลุดกคาลกังของพวกมกันเพพที่อถวายคคาสรรเสรลิญแดล่
พระผภูด้สรด้างของพวกมกันสคาหรกับการดภูแลอกันบรลิบภูรณร์ของพระองคร์เหนพอพวกมกัน หากเราสามารถทคาใหด้ตกัวเราเอง
ตระหนกักถถึงความสคาคกัญของการพถึที่งพาพระเจด้าอยล่างสลินั้นสลุดใจไดด้ เราเองกก็ควรรด้องเพลงและมบีความสลุขเชล่นกกัน 
โดยชพที่นชมยลินดบีและเปปีปั่ยมดด้วยคคาสรรเสรลิญ แทนทบีที่จะหดหภูล่, กกังวล, และกระวนกระวายเกบีที่ยวกกับความหล่วงพะวง
ตล่างๆของโลกนบีนั้และสลิที่งตล่างๆทบีที่จะเกลิดขถึนั้นในวกันพรลุล่งนบีนั้!

ขด้อ 27: “มรีใครในพวกทข่าน โดยความกระวนกระวาย อาจตข่อความสผงใหผู้ยาวออกไปอรีกสมักศอกหนถึพื่งไดผู้
หรพอ”

เหลล่าผภูด้รภูด้พระคกัมภบีรร์ตล่างเหก็นพด้องตรงกกันวล่าความหมายตรงนบีนั้กก็คพอ “มนลุษยร์คนใดสามารถเพลิที่มหนถึที่งศอกเขด้า
กกับชรีวริตของเขาไดด้?” มกันไมล่จคาเปป็นตด้องหมายถถึงความสภูงของรล่างกาย พระเจด้าทรงควบคลุมชบีวลิตของเรา และ
พระองคร์จะประทานวกันทกันั้งหลายแกล่เราทบีที่พระองคร์ทรงประสงคร์ทบีที่จะประทานแกล่เรา จากนกันั้นเมพที่อพระองคร์ทรง
พรด้อมทบีที่จะพาเราออกไปจากโลกนบีนั้ เรากก็ไมล่สามารถเพลิที่มอบีกชกัที่วขณะเดบียวเขด้ากกับชล่วงชบีวลิตของเราไดด้เลย! ผภูด้แตล่ง
เพลงสดลุดบีรด้องประกาศวล่า “ดภูเถลิด พระองคร์ทรงกระทคาใหด้วกันเวลาของขด้าพระองคร์ยาวสองสามฝป่ามพอเทล่านกันั้น ชกัที่ว
ชบีวลิตของขด้าพระองคร์ไมล่เทล่าไรเลยเฉพาะพระพกักตรร์พระองคร์ มนลุษยร์ทลุกคนดคารงอยภูล่อยล่างไรด้สาระแนล่ทบีเดบียว”
(เพลงสดลุดบี 39:5)

คคากรบีกทบีที่ถภูกใชด้ในวลบีนบีนั้อาจหมายถถึงความสภูงซถึที่งอด้างอลิงไปยกังสล่วนสภูงหรพอขนาดกก็ไดด้ แตล่มกันกก็มบีความหมาย
ไดด้ดด้วยวล่าระยะเวลาของชรีวริต ดกังนกันั้นไมล่วล่าคลุณจะกระวนกระวายขนาดไหนเกบีที่ยวกกับเรพที่องตล่างๆของวกันพรลุล่งนบีนั้ คลุณกก็
ไมล่สามารถเพลิที่มอบีกชกัที่วโมงเดบียวเขด้ากกับชบีวลิตของคลุณบนแผล่นดลินโลกนบีนั้ไดด้โดยการกมังวลเกบีที่ยวกกับวกันพรลุล่งนบีนั้!

ยากอบในถด้อยคคาทบีที่ไดด้รกับการดลใจจากพระเจด้ากก็ตคาหนลิการรกักโลกและความกระวนกระวายเกบีที่ยวกกับ
ธลุรกลิจ, เงลินทอง, และ “สลิที่งของตล่างๆ”:

“ดภูเถลิด ทล่านทบีที่พภูดวล่า “วกันนบีนั้หรพอพรลุล่งนบีนั้เราจะเขด้าไปในเมพองนกันั้นเมพองนบีนั้ และจะอยภูล่ทบีที่นกัที่นปปีหนถึที่ง และจะ
คด้าขายไดด้กคาไร” แตล่วล่าทล่านทกันั้งหลายไมล่รภูด้วล่าจะมบีเหตลุอะไรเกลิดขถึนั้นในวกันพรลุล่งนบีนั้ ชบีวลิตของทล่านเปป็นอะไรเลล่า กก็เปป็น
เหมพอนหมอกทบีที่ปรากฏอยภูล่แตล่ประเดบีดี๋ยวหนถึที่งแลด้วกก็หายไป ทล่านทกันั้งหลายควรจะพภูดวล่า “ถด้าองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าทรง
โปรด เราจะมบีชบีวลิตอยภูล่ และจะกระทคาสลิที่งนบีนั้หรพอสลิที่งนกันั้น”” (ยากอบ 4:13-15)

เราทลุกคนตล่างรภูด้วล่า “หมอก” คพออะไร – ไอนนั้คาทบีที่ออกมาจากกาตด้มนนั้คาชา, หมอกในตอนเชด้าตรภูล่ หมอก
ลอยขถึนั้นมา และมกันลอยขถึนั้นมายกังไมล่ทกันไร มกันกก็หายวกับไปในอากาศ หมอกปกคลลุมเนลินเขาทกันั้งหลายชกัที่วครภูล่หนถึที่งใน
ตอนเชด้าตรภูล่ แตล่พอดวงอาทลิตยร์ขถึนั้นหมอกนกันั้นกก็ลอยหายพด้นตาเราไป ยากอบกลล่าววล่าชบีวลิตของมนลุษยร์บนแผล่นดลิน
โลกนบีนั้กก็เปป็นเชล่นนกันั้น แมด้หากวล่าคนๆหนถึที่งมบีชบีวลิตอยภูล่ถถึงเจก็ดสลิบปปีซถึที่งเปป็นสล่วนทบีที่เขาไดด้รกับ ชบีวลิตของเขาบนแผล่นดลินโลกกก็
เปป็นเหมพอนความวข่างเปลข่าตามทบีที่พระเจด้าทรงนกับเวลา กระนกันั้นหากชล่วงเวลาไมล่กบีที่ปปีนกันั้นถภูกใชด้การเพพที่อนคาสงล่าราศบีมา
สภูล่พระเจด้า คนทบีที่ใชด้ชบีวลิตของตนเชล่นนกันั้นกก็ไดด้สะสมทรกัพยร์สมบกัตลิไวด้ในสวรรคร์ทบีที่จะคงอยภูล่ไปตลอดชกัที่วนลิรกันดรร์กาล! ใน



ทางตรงกกันขด้าม หากยกคคาตรกัสของพระเยซภูในมกัทธลิว 16:26 “เพราะถด้าผภูด้ใดจะไดผู้สริพื่งของสรินั้นทมันั้งโลก แตท่ตข้องสยญ
เสทยจสตวสญญาณของตน ผภูด้นกันั้นจะไดด้ประโยชนร์อะไร”

ดกังนกันั้นอยล่าทลุกขร์รด้อนไปเลย เพพที่อนทบีที่รกักเออ๋ย หากคลุณเปป็นผภูด้เชพที่อคนหนถึที่ง “จงวางใจในพระเยโฮวาหร์ และ
กระทคาความดบี ทล่านจถึงจะอาศกัยอยภูล่ในแผล่นดลินและจะไดด้รกับการเลบีนั้ยงดภูอยล่างแทด้จรลิง” (เพลงสดลุดบี 37:3) “จงมอบ
ทางของทล่านไวด้กกับพระเยโฮวาหร์ วางใจในพระองคร์ และพระองคร์จะทรงกระทคาใหด้สคาเรก็จ” (เพลงสดลุดบี 37:5) – 
และพระองคร์จะทรงทคาใหด้สลิที่งเหลล่านกันั้นสคาเรก็จซถึที่งจะทคาใหด้เกลิดผลดบีตล่อตกัวคลุณและเพพที่อถวายเกบียรตลิแดล่พระองคร์! 
ความกระวนกระวายสกักเทล่าใดในสล่วนของคลุณจะไมล่ทคาใหด้ชบีวลิตของคลุณยพดยาวขถึนั้นแมด้เพบียงชกัที่วขณะเดบียวเกลินกวล่า
เวลาทบีที่พระเจด้าทรงกคาหนดไวด้สคาหรกับคลุณ (ฮบีบรภู 9:27)

ขด้อ 28 และ 29: “ทข่านกระวนกระวายถถึงเครพพื่องนทุข่งหข่มททาไม จงพริจารณาดอกไมผู้ทรีพื่ททุข่งนาวข่า มมันงอกงาม
เจรริญขถึนั้นไดผู้อยข่างไร มมันไมข่ททางาน มมันไมข่ปฝัปั่นดผู้าย และเราบอกทข่านทมันั้งหลายวข่า ซาโลมอนเมพพื่อบรริบผรณร์ดผู้วยสงข่า
ราศรีของทข่าน กห็มริไดผู้ทรงเครพพื่องงามเทข่าดอกไมผู้นรีนั้ดอกหนถึพื่ง”

ดอกไมด้แหล่งทลุล่งนา เชล่นเดบียวกกับฝภูงนกในอากาศ โตขถึนั้นมาเองโดยไมล่มบีคนดภูแล ดกังนกันั้นพวกมกันกก็แสดงถถึง
การทรงดภูแลแบบจกัดเตรบียมของพระเจด้าผภูด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์เชล่นกกัน มบีดอกไมด้หลากหลายรภูปแบบ แตล่ตกันั้งแตล่แบบทบีที่
ธรรมดาทบีที่สลุดไปจนถถึงแบบทบีที่อลกังการมากทบีที่สลุดของดอกไมด้สวยงามเหลล่านบีนั้ พวกมกันกก็ถภูกตกแตล่งโดยพระบลิดาผภูด้สถลิต
ในสวรรคร์ กระนกันั้นมนทุษยร์ซถึที่งถภูกสรด้างตามแบบพระฉายของพระเจด้า โดยไดด้รกับพลกังในการใชด้เหตลุผล, อคานาจทบีที่จะ
ปกครองแผล่นดลินโลกและมบีอคานาจครอบครองเหนพอมกัน (ปฐก. 1:28) กก็เปป็นทลุกขร์รด้อนและวลิตกกกังวลเกบีที่ยวกกับสลิที่งทบีที่
เขา (หรพอเธอ) จะสวมใสข่! คนบางคนดภูเหมพอนจะเปป็นหล่วงเรพที่องเสพนั้อผผู้ามากกวล่าเปป็นหล่วงเรพที่องอาหารประจคาวกันเสบีย
อบีก ผมสงสกัยจรลิงๆวล่าพวกเขาเคยฉลุกคลิดขด้อเทก็จจรลิงเกบีที่ยวกกับขด้อพระคคาทบีที่เราศถึกษาอยภูล่บด้างไหม ทบีที่พระเยซภูทรงชบีนั้ใหด้
เหก็นอยล่างชกัดเจนเหลพอเกลินเกบีที่ยวกกับการทรงดภูแลของพระเจด้าเหนพอแมด้แตล่บรรดาดอกไมด้แหล่งทลุล่งนา?

ตอนนกันั้นเปป็นชล่วงอบีสเตอรร์ตอนทบีที่ผมไปเยพอนปาเลสไตนร์เมพที่อหลายปปีกล่อน ฤดภูใบไมด้ผลลิเพลิที่งเรลิที่มตด้น แตล่เนลิน
เขาในแควด้นยภูเดบียกก็ถภูกปกคลลุมไปดด้วยดอกปป๊อปปปีฟื้, ดอกลลิลลบีที่, และดอกไมด้อพที่นๆอบีกมากมายแลด้ว ผมอดคลิดถถึงพระ
คคาขด้อนบีนั้ไมล่ไดด้ขณะทบีที่ผมมองไปทกัที่วเนลินเขาเหลล่านกันั้นและเหก็นความงดงามแสนอกัศจรรยร์ของบรรดาดอกไมด้ปป่าทบีที่เบล่ง
บาน มกันเปป็นภาพทบีที่ทคาใหด้แทบลพมหายใจจรลิงๆ โดยเตพอนความจคาผมวล่าพระเจด้าทรงตกแตล่งบรรดาดอกไมด้แหล่งทลุล่ง
นาอยล่างอลกังการจน “ซาโลมอนเมพพื่อบรริบผรณร์ดผู้วยสงข่าราศรีของทข่าน กห็มริไดผู้ทรงเครพพื่องงามเทข่าดอกไมผู้นรีนั้ดอกหนถึพื่ง”

เราตด้องพลิจารณาวล่านบีที่อด้างอลิงถถึงซาโลมอน “เมพพื่อบรริบผรณร์ดผู้วยสงข่าราศรีของทข่าน” กลินความหมายมากกวล่า
เสพนั้อผผู้าอกันเปปีปั่ยมสงล่าราศบีของกษกัตรลิยร์, ฉลองพระองคร์ของเขา มกันรวมถถึงตคาแหนล่งกษกัตรลิยร์ของเขา, ความมกัที่งคกัที่งและ
กลิตตลิศกัพทร์ของเขาดด้วย – ทกันั้งหมดทบีที่เกบีที่ยวขด้องกกับการครองราชยร์อกันเปปีปั่ยมสงล่าราศบีของเขาในฐานะกษกัตรลิยร์ กระนกันั้น
พระเยซภูกก็ทรงบอกเราวล่าพระเจด้าทรงตกแตล่งบรรดาดอกไมด้แหล่งทลุล่งนาดด้วยความอลกังการมากกวล่าทบีที่ซาโลมอนรภูด้จกัก
ในสงข่าราศรีทมันั้งสรินั้นของเขา

ขด้อ 30: “เหตทุฉะนมันั้น ถผู้าพระเจผู้าทรงตกแตข่งหญผู้าทรีพื่ททุข่งนาอยข่างนมันั้น ซถึพื่งเปป็นอยผข่วมันนรีนั้และรทุข่งขถึนั้นตผู้องทรินั้งใน
เตาไฟ โอ ผผผู้มรีความเชพพื่อนผู้อย พระองคร์จะไมข่ทรงตกแตข่งทข่านมากยริพื่งกวข่านมันั้นหรพอ”



“หญผู้าทรีพื่ททุข่งนา” ตรงนบีนั้หมายถถึงสลิที่งใดกก็ตามทบีที่งอกขถึนั้นในปป่า (หรพอโดยปราศจากการเพาะเลบีนั้ยง) ในทลุล่ง
หญด้า ทบีที่คคาวล่า “หญด้า” ถภูกใชด้ในการกลล่าวถถึงพวกดอกไมด้กก็บอกเปป็นนกัยวล่าดอกไมด้เปป็นการผลลิตของพพชผกัก กลล่าวอบีก
นกัยหนถึที่ง มกันอยภูล่ทล่ามกลางสลิที่งเหลล่านกันั้นทบีที่งอกขถึนั้นเองในปป่าและถภูกใชด้เพพที่อเปป็นเชพนั้อเพลลิง พพชผกักมกักถภูกเรบียกวล่า “หญด้า”

“...ซถึพื่งเปป็นอยผข่วมันนรีนั้และรทุข่งขถึนั้นตผู้องทรินั้งในเตาไฟ” หญด้ามบีอายลุทบีที่สกันั้น มกันงอกขถึนั้นอยล่างรวดเรก็ว จากนกันั้นมกันกก็
ตายและถภูกเผาดด้วยไฟ การถภูก “ทลินั้งในเตาไฟ” หมายถถึงหญด้าทบีที่ตายแลด้วซถึที่งถภูกใชด้เปป็นเชพนั้อเพลลิง ในประเทศชาว
ตะวกันออกทกันั้งหลายผภูด้คนใชด้วลิธบีอบอาหารทบีที่แตกตล่างกกันไป (หรพอหลากหลาย) (นบีที่ยลิที่งเปป็นจรลิงในสมกัยของพระเยซภูบน
แผล่นดลินโลก) ในสมกัยแรกๆ พวกเขาอบอาหารในทรายบล่อยๆ ความรด้อนจากดวงอาทลิตยร์ทคาใหด้ทรายอลุล่น และการ
อบอาหารกก็ทคาไดด้จากความรด้อนในทรายนกันั้น

จากนกันั้นเตาอบกก็ถภูกสรด้างขถึนั้นมา – เตาอบทบีที่เคลพที่อนยด้ายไดด้ ซถึที่งทคาจากดลินเหนบียวหรพออลิฐ เมพที่อเวลาผล่านไป 
การผลลิตเตาหลุงตด้มกก็ไดด้เรลิที่มตด้นขถึนั้น พรด้อมกกับเตาอบทบีที่ถภูกสรด้างไวด้ในเตาหลุงตด้มทบีที่ทคาดด้วยเหลก็ก ในเวลาทบีที่พระเยซภู
กคาลกังตรกัสอยภูล่ตรงนบีนั้ ชนลิดของเตาอบทบีที่ถภูกใชด้แพรล่หลายมากทบีที่สลุดกก็ถภูกขลุดในพพนั้นดลิน ขลุดใหด้เปป็นชล่อง โดยใหด้มบีเสด้นผล่า
ศภูนยร์กลางประมาณสามฟลุตและลถึกหด้าฟลุต จากนกันั้นวางหลินหลายกด้อนไวด้ดด้านลล่างสลุดของชล่องทบีที่ถภูกขลุดนกันั้น และวาง
ไมด้หรพอหญด้าแหด้งไวด้บนกด้อนหลินเหลล่านกันั้นและเผาไมด้หรพอหญด้าแหด้งทบีที่นกัที่น ไฟนกันั้นกก็ทคาใหด้กด้อนหลินเหลล่านกันั้นรด้อน และ
เมพที่อเอาขบีนั้เถด้าออกไปแลด้ว วางขนมปฟังบนหลินทบีที่ถภูกทคาใหด้รด้อนแลด้วเหลล่านกันั้นเพพที่ออบ

ตอนทบีที่ผมไปเยพอนดลินแดนศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์นกันั้น ชาวชนบทบางคนใชด้เตาอบทบีที่ทคาจากดลินเหนบียวซถึที่งถภูกรองดด้วย
กด้อนหลินหลายกด้อน กองไฟจะถภูกกล่อขด้างใตด้ดลินเหนบียวนกันั้น และแปป้งบางๆถภูกวางไวด้ภายในเตาอบนกันั้น มกันทคาใหด้
อาหารสลุกไดด้อยล่างรวดเรก็วมากๆ

ความคลิดทบีที่ถภูกนคาเสนอในพระคคาขด้อนบีนั้กก็คพอวล่าหากพระเจด้าทรงตกแตล่งหญด้าแหล่งทลุล่งนา พพชผกักทบีที่อยภูล่ทบีที่นบีที่วกันนบีนั้
และพรลุล่งนบีนั้กก็ถภูกไฟเผา “โอ ผผผู้มรีความเชพพื่อนผู้อย พระองคร์จะไมข่ทรงตกแตข่งทท่านมากยริพื่งกวข่านมันั้นหรพอ” ดอกไมด้และตด้น
หญด้าไมล่เพบียงมบีชบีวลิตทบีที่สกันั้นมากๆเทล่านกันั้น พวกมกันไมล่ทคางานเพพที่อหาเลบีนั้ยงตกัวเองดด้วย พวกมกันไมล่มบีคลกังใหด้สะสมทรกัพยร์
สมบกัตลิดด้วย กระนกันั้นทกันั้งๆทบีที่ดอกไมด้และตด้นหญด้านกันั้นอล่อนแอและเหบีที่ยวแหด้งไปอยล่างรวดเรก็ว พวกมกันกก็ไมล่มบีความ
กระวนกระวายและความวด้าวลุล่นใจเพราะวล่าพวกมกันถภูกตกแตล่งและบคารลุงเลบีนั้ยงโดยพระเจด้าผภูด้ทรงเปป็นตรบีเอกานลุภาพ
และเนพที่องจากพระเจด้าทรงดภูแลสลิที่งทรงสรด้างทบีที่เลก็กนด้อยเหลล่านบีนั้ของพระองคร์ พระองคร์จะไมล่ทรงหล่วงใยสวกัสดลิภาพ
ของบลุตรทกันั้งหลายของพระองคร์ คพอบรรดาผภูด้ทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้วของพระองคร์มากยลิที่งกวล่านกันั้นหรพอ?

ดกังทบีที่ผมไดด้ชบีนั้ใหด้เหก็นแลด้วตกันั้งแตล่เราเรลิที่มตด้นการศถึกษาพระคคาตอนนบีนั้ นบีที่ไมล่ไดด้หมายความวล่าครลิสเตบียนควรนกัที่ง
อยภูล่เฉยๆและคาดหวกังใหด้พระเจด้าเอาอาหารมาวางไวด้บนโตต๊ะและแตล่งตกัวใหด้เราโดยทบีที่เราไมล่ทคาอะไรเลย เราจะตด้อง
“สาละวน” จนกวล่าพระเยซภูเสดก็จมาอบีกทบี (ลภูกา 19:13) นกัที่นหมายความวล่าเราจะตด้องทคากลิจธลุระของพระองคร์, 
โดยทคางานหนกัก, นคาวลิญญาณ, ทคาสริพื่งใดกห็ตามทรีพื่เรากระทคาเพพที่อถวายเกบียรตลิและสงล่าราศบีแดล่พระองคร์ โดยใหด้ผล
ประโยชนร์ตล่างๆของพระองคร์มาเปป็นอกันดกับหนถึที่งในชบีวลิตของเรา เมพที่อเราทคาสลิที่งเหลล่านกันั้นซถึที่งมกันเปป็นหนด้าทบีที่และสลิทธลิ
พลิเศษของเราทบีที่จะกระทคาในฐานะลภูกๆของพระเจด้า เรากก็จะเปป็นผภูด้ทบีที่มบีงานยลุล่งและมบีความสลุขโดยไมล่มบีเวลาทลุกขร์รด้อน
และวลิตกกกังวลเกบีที่ยวกกับสลิที่งเหลล่านกันั้นทรีพื่รองลงมา หากคลุณศถึกษาทกันั้งชบีวลิตของพระเยซภูบนแผล่นดลินโลกคลุณกก็จะสกังเกต
เหก็นวล่าพระองคร์ทรงทคานภูล่นทคานบีที่อยภูล่เสมอ และคนเหลล่านกันั้นทบีที่ดคาเนลินอยภูล่ใกลด้ชลิดกกับพระองคร์กก็งานยลุล่งมากๆ



มนลุษยชาตลิโดยทกัที่วไปมบีความคลิดเกบีที่ยวกกับคลุณคล่าในแบบทบีที่บลิดเบพอนไป มกันยากทบีที่มนลุษยร์จะตระหนกักวล่าอา
หารอรล่อยๆ, เสพนั้อผด้าดบๆี , และเงลินในธนาคารไมล่ใชล่ตกัวบล่งชบีนั้ถถึงความสทาเรห็จเสมอไป มนลุษยร์มองดภูทบีที่รภูปลกักษณร์
ภายนอก แตล่พระเจด้าทรงมองดภูทบีที่จลิตใจ ผภูด้เชพที่อนกันั้นงดงามในสายพระเนตรของพระเจด้าเมพที่อเขามองเหก็นสลิที่งตล่างๆใน
มลุมมองทบีที่ถภูกตด้อง – นกัที่นคพอ เมพที่อเขาไวด้วางใจพระเจด้าสคาหรกับสลิที่งสารพกัดและไมล่โลภ “สลิที่งของตล่างๆ” หรพอเปป็นทลุกขร์
รด้อนเกบีที่ยวกกับสลิที่งจคาเปป็นตล่างๆของชบีวลิต การสวมใสล่เสพนั้อผด้าและการประดกับตกแตล่งรล่างกายจะไมล่ทคาใหด้เรางดงามใน
สายพระเนตรของพระเจด้า สลิที่งเหลล่านบีนั้จะพลินาศไป ดกังนกันั้นใหด้เราไวด้วางใจพระเจด้าสคาหรกับอาหารและเสพนั้อผด้าและสลิที่ง
จคาเปป็นอพที่นๆ และใหด้เราใสล่ใจตล่อสลิที่งตล่างๆของจลิตวลิญญาณ, สลิที่งตล่างๆซถึที่งจะคงทนอยภูล่เปป็นนลิตยร์ ใหด้เราอยล่ามบีความผลิด
ในเรพที่อง “ความเชพที่อนด้อย” เลย

ขด้อ 31 และ 32: “เหตทุฉะนมันั้น อยข่ากระวนกระวายวข่า เราจะเอาอะไรกริน หรพอจะเอาอะไรดพพื่ม หรพอจะ
เอาอะไรนทุข่งหข่ม (เพราะวข่าพวกตข่างชาตริแสวงหาสริพื่งของทมันั้งปวงนรีนั้) แตข่วข่าพระบริดาของทข่านผผผู้ทรงสถริตในสวรรคร์
ทรงทราบแลผู้ววข่า ทข่านตผู้องการสริพื่งทมันั้งปวงเหลข่านรีนั้”

“เหตทุฉะนมันั้น” – นกัที่นคพอ เมพที่อพลิจารณาขด้อสนกับสนลุนทบีที่เพลิที่งถภูกนคาเสนอไปนกันั้น – เราจะตด้อง “ไมข่
กระวนกระวาย” (หรพอวลิตกกกังวล) เกบีที่ยวกกับวล่าเราจะกลิน ดพที่ม หรพอสวมใสล่อะไร ดอกไมด้แหล่งทลุล่งนาและนกใน
อากาศกก็ไมล่มบีความหล่วงพะวงเชล่นนกันั้น และเรามบีคล่ามากยลิที่งกวล่าพวกมกัน

“เพราะวข่าพวกตข่างชาตริแสวงหาสริพื่งของทมันั้งปวงนรีนั้” พวกตล่างชาตลิ (พวกคนทบีที่ไมล่นกับถพอพระเจด้า) 
กระวนกระวายเกบีที่ยวกกับสลิที่งตล่างๆทบีที่ตด้องจกัดเตรบียมของชบีวลิตนบีนั้ – แตล่พวกเขาไมข่รผผู้จมักพระบริดาผผผู้สถริตในสวรรคร์ พวก
เขาไมล่รภูด้วล่าพระองคร์ทรงสกัญญาไวด้วล่าจะเตลิมเตก็มความตด้องการตล่างๆของลภูกๆของพระองคร์ แตล่ผภูด้เชพที่อทกันั้งหลายไมล่มบี
ขด้อแกด้ตกัวเชล่นนกันั้น ดกังนกันั้นเหตลุใดเราจถึงควรอล่อนแอขนาดนกันั้นในความเชพที่อเลล่า?

“พระบริดาของทข่านผผผู้ทรงสถริตในสวรรคร์ทรงทราบแลผู้ววข่า ทข่านตผู้องการสริพื่งทมันั้งปวงเหลข่านรีนั้” พระเจด้าทรง
ทราบเกบีที่ยวกกับตกัวเรามากยลิที่งกวล่าทบีที่เรารภูด้เกบีที่ยวกกับตกัวเราเอง พระองคร์ทรงทราบความตด้องการทลุกอยล่างของเราวกันนบีนั้,
พระองคร์ทรงทราบวล่าวกันพรลุล่งนบีนั้แตล่ละวกันจะนคาอะไรมาบด้าง ดกังนกันั้นมกันจถึงสมเหตลุสมผลและถภูกตด้องทบีที่ผภูด้เชพที่อทกันั้งหลาย
จะฝากทลุกชกัที่วขณะของทลุกวกันไวด้กกับพระเยซภู โดยยอมรกับการทรงนคา, การปกปป้องคลุด้มครองและการดภูแลของ
พระองคร์ “...พระองคร์ไดด้ตรกัสไวด้แลด้ววล่า “เราจะไมล่ละทล่านหรพอทอดทลินั้งทล่านเลย” เพพที่อวล่าเราทกันั้งหลายจะกลล่าวดด้วย
ใจกลด้าวล่า ‘องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าทรงเปป็นพระผภูด้ชล่วยของขด้าพเจด้า ขด้าพเจด้าจะไมล่กลกัว มนลุษยร์จะทคาอะไรแกล่ขด้าพเจด้าไดด้
เลล่า’” (ฮบ. 13:5, 6)

ดกังทบีที่ถภูกพภูดถถึงไปแลด้วภายใตด้ขด้อ 8 ของบทนบีนั้ ขด้อเทก็จจรลิงทบีที่วล่าพระเจด้าทรงทราบความตด้องการตล่างๆของ
เรากล่อนทบีที่เราทผลขอสคาหรกับความตด้องการเหลล่านกันั้นเสบียอบีกไมล่ไดด้หมายความวล่าเราไมล่จคาเปป็นตด้องอธลิษฐาน มบี
สามกัคคบีธรรมและการรล่วมสนลิทอกันมบีคล่ายลิที่งสคาหรกับผภูด้เชพที่อเมพที่อเขาสนทนากกับพระเจด้า และพระบลิดาผภูด้ทรงสถลิตใน
สวรรคร์ทรงอยากใหด้เราสพที่อสารกกับพระองคร์ แตล่พระองคร์ไมล่ทรงอยากใหด้เรากระวนกระวายและพะวด้าพะวงเกบีที่ยว
กกับสลิที่งเหลล่านกันั้นซถึที่งพระองคร์ทรงสกัญญาไวด้แลด้ววล่าจะเตลิมเตก็มใหด้ พระองคร์ทรงอยากใหด้เรามบีความไวด้วางใจทบีที่สมบภูรณร์
แบบในพระองคร์ โดยพกักพลิงในความเชพที่อมกัที่นวล่าพระองคร์จะทรงรกักษาพระสกัญญาตล่างๆของพระองคร์



ขด้อ 33: “แตข่ทข่านทมันั้งหลายจงแสวงหาอาณาจมักรของพระเจผู้า และความชอบธรรมของพระองคร์กข่อน 
แลผู้วพระองคร์จะทรงเพริพื่มเตริมสริพื่งทมันั้งปวงเหลข่านรีนั้ใหผู้แกข่ทข่าน”

“ทท่านทททั้งหลายจงแสวงหาอาณาจมักรของพระเจผู้า...กข่อน....” ในพระคคาขด้อกล่อนหนด้าเราถภูกบอกวล่าพวก
ตล่างชาตลิแสวงหา “สลิที่งทกันั้งปวงเหลล่านบีนั้” – วกัตถลุขด้าวของตล่างๆ เชล่น อาหาร, เสพนั้อผด้า, บด้านเรพอน, ทบีที่ดลิน แตล่ผผผู้เชพพื่อทมันั้ง
หลายจะตด้องแสวงหาอาณาจกักรของพระเจด้า “และความชอบธรรมของพระองคร์” กท่อน พวกตล่างชาตลิปรนนลิบกัตลิ
พระแหล่ง “สริพื่งของตข่างๆ” พวกเขาไมข่รผผู้จมักพระเจด้าทบีที่แทด้จรลิง พวกเขาทคางานและดลินั้นรนเพพที่อทรกัพยร์สลิที่งของตล่างๆ
เพราะวล่านกัที่นคพอทกันั้งหมดทบีที่พวกเขารภูด้จกักเกบีที่ยวกกับชบีวลิต ครลิสเตบียนทกันั้งหลายซถึที่งรภูด้จกักพระเจด้าทบีที่แทด้จรลิงควรใหด้สริพื่งตข่างๆทรีพื่
เปป็นฝป่ายวริญญาณมากล่อน

คลุณเหก็นไหมครกับวล่า พระเยซภูไมล่เพบียงบกัญชาเราทกันั้งหลายใหด้หลรีกเลรีพื่ยงความกระวนกระวายฝป่ายโลก
เทล่านกันั้น พระองคร์ยกังประทานบางสริพื่งดรีๆใหผู้เรากระททาดด้วยแทนทบีที่จะเปป็นทลุกขร์รด้อนและกระวนกระวาย พระองคร์
ทรงบอกเราใหด้แสวงหาอาณาจกักรของพระเจด้ากล่อนสลิที่งอพที่นทกันั้งปวงและจะไมล่มบีทกันั้งเวลาและความจคาเปป็นทบีที่จะตด้อง
กระวนกระวายเกบีที่ยวกกับสลิที่งเหลล่านกันั้นทบีที่ทคาใหด้ชบีวลิตสะดวกสบายและนคาความชพที่นบานมาจากแงล่มลุมฝป่ายรล่างกาย 
เพราะวล่า “จะทรงเพริพื่มเตริมสริพื่งทมันั้งปวงเหลข่านรีนั้” ใหด้แกล่เรา เปาโลแนะนคาวล่า “อยล่าทลุกขร์รด้อนในสลิที่งใดๆเลย แตล่จงทภูล
เรพที่องความปรารถนาของทล่านทลุกอยล่างตล่อพระเจด้า ดด้วยการอธลิษฐาน การวลิงวอน กกับการขอบพระคลุณ” (ฟป. 
4:6)

ขกันั้นตอนแรกในการแสวงหาอาณาจกักรของพระเจด้ากก็คพอ การบกังเกลิดใหมล่ เพราะวล่าหากไมล่มบีการบกังเกลิด
ใหมล่ คนๆหนถึที่งกก็ไมล่สามารถเหก็นหรพอเขด้าในอาณาจกักรนกันั้นไดด้เลย (ยอหร์น 3:3, 5, 7) (กรลุณาอล่าน 1 เปโตร 1:18-
23 เชล่นกกัน) จากนกันั้น หลกังจากบกังเกลิดเขด้าในอาณาจกักรของพระเจด้าแลด้ว, บกังเกลิดจากเบพนั้องบน, เรากก็จะตด้อง
แสวงหาความชอบธรรมของพระองคร์ คราวนบีนั้นบีที่ไมล่ไดด้หมายถถึงความชอบธรรมซถึที่งเปป็นของเราโดยการยกใหด้ ซถึที่งถภูก
ยกใหด้แกล่เราตอนทบีที่เราบกังเกลิดใหมล่แลด้วโดยความเชพที่อในพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระเยซภู ความชอบธรรมซถึที่งพระ
เยซภูทรงบอกเราตรงนบีนั้ใหด้แสวงหาหมายความวล่า เราจะตด้องแสวงหาทางทรีพื่ถผกตผู้อง – ทางของพระเจด้า, ไมล่ใชล่ทาง
ของเรา หากเรายอมจคานนตล่อพระวลิญญาณ พระองคร์กก็จะทรงนคาเราเขด้าในทางทมันั้งหลายแหข่งความชอบธรรม 
(ทางทกันั้งหลายแหล่งการดคาเนลินชบีวลิตทบีที่ถภูกตด้อง) เพราะเหก็นแกล่พระนามของพระเยซภู

หลกังจากถภูกททาใหผู้เปป็นคนชอบธรรมแลด้วโดยทางการยกใหด้ ผภูด้เชพที่อทกันั้งหลายควร “หริวและกระหาย” ความ
ชอบธรรม (มธ. 5:6) แตล่ความชอบธรรมของเราตด้องเปป็นมากกวล่าการกระทคาทบีที่ปรากฏภายนอก มกันตด้องเปป็น
มากกวล่า “ความชอบธรรมของพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี” (มธ. 5:20) ความชอบธรรมทบีที่เราตด้องแสวงหา
เกบีที่ยวขด้องกกับชบีวลิตทบีที่อยภูล่ภายใน, จลุดประสงคร์และความปรารถนาของหกัวใจ (มธ. 5:21-48) แนล่นอนวล่าเราควร
ปฏลิบกัตลิการกระทคาตล่างๆทบีที่ชอบธรรมและกระทคาการชอบธรรมทกันั้งหลาย แตล่เราควรทคาสลิที่งเหลล่านบีนั้เพพที่อถวายเกบียรตลิ
พระเจด้า ไมล่ใชล่เพพที่อทบีที่จะใหด้คนยกยล่อง (มธ. 6:1-18)

เราไมล่ไดด้กลายเปป็นลภูกของพระเจด้าโดยการแสวงหาความชอบธรรม เรากลายเปป็นลภูกๆของพระเจด้าโดย
การเชพพื่อ และเมพที่อเราเชพพื่อ ความชอบธรรมของพระเจด้ากก็ถผกยกใหผู้แกล่เรา กลล่าวอบีกนกัยหนถึที่ง พระครสสตค์ทรงถผกททาใหผู้
เปป็นความชอบธรรมแกข่เรา (1 คร. 1:30) อยล่างไรกก็ตาม มกัทธลิวเปป็นกลิตตลิคลุณแหล่งอาณาจกักร และมกันไมล่ไดด้กลล่าวถถึง



ความชอบธรรมทบีที่ถภูกยกใหด้เปป็นหลกัก เราพบหลกักคคาสอนเรพที่องการถภูกยกใหด้ในจดหมายฝากตล่างๆของเปาโลเปป็น
หลกัก ซถึที่งพระเจด้าประทานขล่าวสารแหล่งยลุคครลิสตจกักรนบีนั้ใหด้แกล่เขา ขด้อเทก็จจรลิงเรพที่องความชอบธรรมทบีที่ถภูกยกใหด้มบีอยภูล่
มาตกันั้งแตล่เรลิที่มตด้นการกลกับใจใหมล่ของมนลุษยร์และการยกโทษบาป แตล่ความชอบธรรมทบีที่ถภูกยกใหด้ไมล่ปรากฏในภาค
พกันธสกัญญาเดลิม หรพอแมด้แตล่ในกลิตตลิคลุณทกันั้งสบีที่เลล่ม ดกังทบีที่มกันถภูกนคาเสนออยล่างชกัดเจนในจดหมายฝากเหลล่านกันั้นของ
เปาโล

อยล่างไรกก็ตาม นกัที่นไมล่ไดด้หมายความวล่ากลิตตลิคลุณเหลล่านกันั้นไมล่มบีขล่าวสารใดเลยสคาหรกับเราในยลุคแหล่งพระคลุณ
นบีนั้ หนกังสพอทกันั้งหกสลิบหกเลล่มของพระคกัมภบีรร์มบีอะไรบางอยล่างสคาหรกับเรา “พระคมัมภรีรร์ททุกตอนไดด้รกับการดลใจจาก
พระเจด้า และเปป็นประโยชนร์ในการสอน การตกักเตพอนวล่ากลล่าว การปรกับปรลุงแกด้ไขคนใหด้ดบี และการอบรมในเรพที่อง
ความชอบธรรม” (2 ทธ. 3:16)

ความจรลิงทบีที่ถภูกนคาเสนอในขด้อ 33 สรลุปรวมหลกักการยลิที่งใหญล่เหลล่านกันั้นทบีที่ถภูกใหด้ไวด้ในพระคคาตอนนบีนั้ซถึที่งรวมขด้อ
19 ถถึง 34 เขด้าไวด้ดด้วย – นกัที่นคพอ หากเราใหด้สลิที่งตล่างๆฝป่ายวลิญญาณมากล่อน สลิที่งตล่างๆฝป่ายโลกกก็จะตามมา พระเยซภูไมล่
ไดด้ทรงหด้ามเราไมล่ใหด้มบีทรกัพยร์สลิที่งของตล่างๆฝป่ายโลก แตล่ทรงเนด้นความจรลิงทบีที่วล่าเราตด้องใหด้อาณาจกักรนกันั้นมากข่อนหาก
เราหวกังวล่าสลิที่งตล่างๆทบีที่เปป็นรองลงมาจะถภูกเพลิที่มเตลิมเขด้าไป มกันไมล่ใชล่เรพที่องผลิดทบีที่ครลิสเตบียนจะมบีบด้านสวยๆ, แตล่งตกัวดบีๆ, 
ขกับรถเจอ๋งๆ, และเพลลิดเพลลินกกับความหรภูหราบางอยล่างของชบีวลิตนบีนั้ – หากเขาใหผู้พระเยซผมากข่อนในทลุกสลิที่งทบีที่เขาพภูด,
กระทคา, หรพอมบี หากผภูด้เชพที่อคนใดถวายแดล่พระเจด้าซถึที่งเวลา, เงลินทอง, และการปรนนลิบกัตลิทบีที่เปป็นสลิทธลิโดยชอบของ
พระองคร์ เขากก็มบีสลิทธลิธิ์ไดด้รกับสลิที่งดบีๆอกันใดกก็ตามของชบีวลิตทบีที่มาถถึงเขา

ผมไมล่อยากใหด้ผภูด้ใดคลิดวล่าผมใหด้พระเจด้าเปป็นทบีที่หนถึที่งในชบีวลิตของผมเสมอตกันั้งแตล่ผมไดด้รกับความรอด ผมทคาใหด้
องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าผลิดหวกังหลายครกันั้ง! แตล่ผมกลล่าวไดด้อยล่างสกัตยร์จรลิงวล่าความปรารถนาแหล่งหกัวใจของผมตกันั้งแตล่วกันทบีที่
ผมไดด้รกับความรอดคพอ การปรนนลิบกัตลิพระองคร์ดด้วยสลินั้นสลุดใจของผม และผมไมล่เคยยอมใหด้บด้านเรพอนหรพอทบีที่ดลิน – 
ผลประโยชนร์ใดๆทบีที่เปป็นวกัตถลุ – มาขวางทางผมไมล่ใหด้ไปทบีที่ไหนเมพที่อไรกก็ตามเพพที่อจกัดประชลุมฟปฟื้นฟภูและนคาวลิญญาณเลย
เทล่าทบีที่เปป็นไปไดด้ในแงล่ของมนลุษยร์ ผมไดด้เชพที่อฟฟังการทรงเรบียกของพระวลิญญาณมาตลอดหลายปปีแหล่งการรกับใชด้ของ
ผม และผมกก็ทราบเชล่นนบีนั้: พระเจด้าทรงเลบีนั้ยงดภูผม, ใหด้ผมมบีเสพนั้อผด้าสวมใสล่, และทรงดภูแลผมจรลิงๆ ผมไมล่เคยทคางาน
เพพที่อแลกกกับเงลินเดพอนเลย ทลุกสลิที่งทบีที่ผมมบี, รกับประทาน, หรพอสวมใสล่ในระหวล่างหลายปปีแหล่งการประกาศขล่าว
ประเสรลิฐของผมไดด้ถภูกมอบใหด้แกล่ผมโดยผภูด้คนของพระเจด้า เปป็นความจรลิงทบีที่วล่าผมไมล่ไดด้มบีทลุกสลิที่งทบีที่ผมอยากไดผู้ มบีบาง
สลิที่งทบีที่ผมอยากไดด้ – แตล่พระเจด้าทรงทราบวล่าสลิที่งเหลล่านกันั้นไมล่ใชล่สลิที่งทบีที่ดบีทบีที่สลุดสคาหรกับผม และพระองคร์ไมล่ประทานสลิที่ง
เหลล่านกันั้นใหด้ ใชล่แลด้วครกับ พระเจด้าทรงรกักษาพระสกัญญาตล่างๆของพระองคร์ พระองคร์ทรงดภูแลคนของพระองคร์ และ
พระองคร์ทรงเตลิมเตก็มความตด้องการตล่างๆของพวกเขา

ขด้อ 34: “เหตทุฉะนมันั้น อยข่ากระวนกระวายถถึงพรทุข่งนรีนั้ เพราะวข่าพรทุข่งนรีนั้กห็จะมรีการกระวนกระวายสทาหรมับพรทุข่ง
นรีนั้เอง แตข่ละวมันกห็มรีททุกขร์พออยผข่แลผู้ว”

บทนบีนั้มาถถึงจลุดสภูงสลุดพรด้อมกกับคคาบกัญชาทบีที่ถภูกทวนซนั้คาทบีที่วล่าผภูด้เชพที่อทกันั้งหลายจะตด้องไมล่กระวนกระวายและหล่วง
พะวงเกบีที่ยวกกับสลิที่งจคาเปป็นตล่างๆของชบีวลิตนบีนั้ – คคาบกัญชาหนถึที่งซถึที่งมบีพพนั้นฐานอยภูล่บนพระสกัญญากล่อนหนด้านกันั้นทบีที่วล่า 



เนพที่องจากพระเจด้าทรงหล่วงใยเกบีที่ยวกกับสวกัสดลิภาพของพวกนก, ดอกไมด้, ตด้นหญด้าแหล่งทลุล่งนา พระองคร์กก็จะทรงดภูแล
ลภูกๆของพระองคร์เองอยล่างแนล่นอน และเราไมล่จคาเปป็นตด้องกระวนกระวายเกบีที่ยวกกับวกันพรลุล่งนบีนั้

พระเจด้าทรงทราบทลุกอยล่างเกบีที่ยวกกับวกันพรลุล่งนบีนั้ พระองคร์ทรงทราบทลุกสลิที่งทลุกอยล่างมาตกันั้งแตล่นลิรกันดรร์กาล
จนถถึงนลิรกันดรร์กาล พระองคร์ทรงทราบทลุกสลิที่งเกบีที่ยวกกับทลุกคน ตกันั้งแตล่เรลิที่มแรกนกันั้นไปจนอวสานของกาลเวลา และยลุค
สมกัยตล่างๆอกันไมล่รภูด้จบซถึที่งรอคอยอยภูล่เบพนั้องหนด้า พระองคร์ทรงทราบความอล่อนแอตล่างๆแบบมนลุษยร์ของเรา 
“พระองคร์ทรงทราบโครงรล่างของเรา พระองคร์ทรงระลถึกวล่าเราเปป็นแตล่ผงคลบี” (เพลงสดลุดบี 103:14) พระองคร์ทรง
ทราบวล่าไมล่วล่าลภูกๆของพระองคร์จะอยภูล่ฝป่ายวลิญญาณสกักเทล่าใด ในความเปป็นมนลุษยร์ของพวกเขา พวกเขากก็มบีแนว
โนด้มทบีที่จะกระวนกระวาย, เปป็นทลุกขร์รด้อนและวลิตกกกังวล ดกังนกันั้นพระองคร์จถึงประทานความมกัที่นใจแกล่เราซนั้คาแลด้วซนั้คา
อบีก, ความมกัที่นใจเกบีที่ยวกกับความรกักของพระองคร์, ความหล่วงใยทบีที่มบีอยภูล่เสมอของพระองคร์สคาหรกับสวกัสดลิภาพของเรา, 
และการดภูแลของพระองคร์ทบีที่มบีอยภูล่เหนพอเรา “เหตลุฉะนกันั้น อยล่ากระวนกระวายถถึงพรลุล่งนบีนั้ เพราะวล่าพรลุล่งนบีนั้กก็จะมบีการก
ระวนกระวายสคาหรกับพรลุล่งนบีนั้เอง”

“แตข่ละวมันกห็มรีททุกขร์พออยผข่แลผู้ว” นบีที่ไมล่ไดด้หมายถถึงความชกัที่วรด้ายทางศรีลธรรม – นกัที่นคพอ ความชกัที่ว, ความ
อธรรม, และการเสเพลในความหมายทกัที่วไปของความบาป มกันหมายถถึงความชกัที่วรด้ายตามธรรมชาตริ – ความทลุกขร์
ทรมาน, ความเศรด้าเสบียใจ, ความทลุกขร์ระทม, ความผลิดหวกัง, ความยากลคาบากและนนั้คาตาของมนลุษยร์ สลิที่งเหลล่านบีนั้จะ
มาในวกันพรลุล่งนบีนั้ – และวกันมะรพนนบีนั้ และวมันพรทุข่งนรีนั้ทมันั้งหมดจนกวล่าจะถถึงวกันเปปีปั่ยมสงล่าราศบีนกันั้นเมพที่อพระเยซภูเสดก็จมายกัง
แผล่นดลินโลกนบีนั้เพพที่อครอบครองจากพระทบีที่นกัที่งของดาวลิด เมพพื่อนมันั้นความชกัที่วรด้ายทบีที่ถภูกนคาเขด้ามาในโลกนบีนั้โดยความบาปกก็
จะหายไปหมดสลินั้นและสกันตลิภาพจะมา ความรภูด้เรพที่ององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าจะปกคลลุมแผล่นดลินโลกและความชอบธรรม
จะปกครองโดยมบีอคานาจสภูงสลุด!

“ความชมัพื่วรผู้าย” (ความทลุกขร์) ถภูกใชด้ตรงนบีนั้ในความหมายเดบียวกกับทบีที่เราพบมกันในอาโมส 3:6, ปฟัญญาจารยร์
7:14 (ทบีที่มกันถภูกแปลเปป็น “ความททุกขร์ยาก”), ปฟัญญาจารยร์ 12:1, และในลภูกา 16:25 ทบีที่อกับราฮกัมกลล่าวแกล่เศรษฐบี
คนนกันั้นวล่า “ลภูกเออ๋ย เจด้าจงระลถึกวล่าเมพที่อเจด้ายกังมบีชบีวลิตอยภูล่ เจด้าไดด้ของดบีสคาหรกับตกัว และลาซารกัสไดด้ของเลว...” เศรษฐบี
คนนกันั้นใหด้ “สลิที่งของตล่างๆ” มาเปป็นอกันดกับหนถึที่ง เขามบีความสบาย, ตคาแหนล่ง, ความมกัที่งคกัที่ง ในทางกลกับกกัน ลาซารกัส
ขอทานทนททุกขร์ในชบีวลิตนบีนั้ เขาเปป็นโรคเรพนั้อน พวกสลุนกัขเปป็นนางพยาบาลพวกเดบียวทบีที่เขามบี – พวกมกันมาเลบียแผล
ของเขา ไมล่มบีใครใหด้อาหารเขา และเขาอด้อนวอนขอเศษอาหารทบีที่ตกจากโตต๊ะของเศรษฐบีผภูด้นกันั้น ความทลุกขร์เหลล่านบีนั้
ถภูกกลล่าวถถึงวล่าเปป็น “ของเลว” ดกังนกันั้นพรลุล่งนบีนั้จะนคาความทลุกขร์, ความปวดรด้าวใจ, ความยากลคาบาก, และความ
เศรด้าโศกซถึที่งเปป็นสล่วนของมกันมา – แตล่ไมล่มบีความจคาเปป็นทบีที่จะตด้องขอยพมจากวกันพรลุล่งนบีนั้! ความทลุกขร์ของวมันนรีนั้กก็เพบียง
พอแลด้ว

โอ ขด้าแตล่พระเจด้า ขอทรงโปรดชล่วยขด้าพระองคร์ทกันั้งหลายทบีที่เปป็นผภูด้เชพที่อใหด้ไวด้วางใจในพระองคร์อยล่างสลินั้น
สลุดใจและดคาเนลินชบีวลิตในความจรลิงแหล่งถด้อยคคาเหลล่านบีนั้โดยผภูด้เขบียนเพลงนกันั้นดด้วยเถลิด:

ททุกลมหายใจขผู้าฯอยผข่ในความรมักใหญข่ ททุกลมหายใจขผู้าฯไดผู้รมับชรีวริตใหมข่
มองดผพระพมักตรร์จนใบหนผู้าขผู้าฯผข่องใส ขผู้าฯเปป็นของพระองคร์อยผข่ททุกลมหายใจ



บทททพื่ 7
7:1 “อยล่ากลล่าวโทษเขา เพพที่อทล่านจะไมล่ตด้องถภูกกลล่าวโทษ
7:2 เพราะวล่าทล่านทกันั้งหลายจะกลล่าวโทษเขาอยล่างไร ทล่านจะตด้องถภูกกลล่าวโทษอยล่างนกันั้น และทล่านจะตวงใหด้เขา
ดด้วยทะนานอกันใด ทล่านจะไดด้รกับตวงดด้วยทะนานอกันนกันั้น
7:3 เหตลุไฉนทล่านมองดภูผงทบีที่อยภูล่ในตาพบีที่นด้องของทล่าน แตล่ไมล่ยอมพลิจารณาไมด้ทกันั้งทล่อนทบีที่อยภูล่ในตาของทล่านเอง
7:4 หรพอเหตลุไฉนทล่านจะกลล่าวแกล่พบีที่นด้องของทล่านวล่า ‘ใหด้เราเขบีที่ยผงออกจากตาของทล่าน’ แตล่ดภูเถลิด ไมด้ทกันั้งทล่อนกก็อยภูล่
ในตาของทล่านเอง
7:5 ทล่านคนหนด้าซพที่อใจคด จงชกักไมด้ทกันั้งทล่อนออกจากตาของทล่านกล่อน แลด้วทล่านจะเหก็นไดด้ถนกัด จถึงจะเขบีที่ยผงออก
จากตาพบีที่นด้องของทล่านไดด้
7:6 อยล่าใหด้สลิที่งซถึที่งบรลิสลุทธลิธิ์แกล่สลุนกัข และอยล่าโยนไขล่มลุกของทล่านใหด้แกล่สลุกร เกลพอกวล่ามกันจะเหยบียบยที่คาเสบีย และจะหกัน
กลกับมากกัดตกัวทล่านดด้วย
7:7 จงขอแลด้วจะไดด้ จงหาแลด้วจะพบ จงเคาะแลด้วจะเปปิดใหด้แกล่ทล่าน
7:8 เพราะวล่าทลุกคนทบีที่ขอกก็ไดด้รกับ คนทบีที่แสวงหากก็พบ และคนทบีที่เคาะกก็จะเปปิดใหด้เขา
7:9 ในพวกทล่านมบีใครบด้างทบีที่จะเอากด้อนหลินใหด้บลุตร เมพที่อเขาขอขนมปฟัง
7:10 หรพอใหด้งภูเมพที่อบลุตรขอปลา
7:11 เหตลุฉะนกันั้น ถด้าทล่านทกันั้งหลายเองผภูด้เปป็นคนชกัที่ว ยกังรภูด้จกักใหด้ของดบีแกล่บลุตรของตน ยลิที่งกวล่านกันั้นสกักเทล่าใดพระบลิดา
ของทล่านผภูด้ทรงสถลิตในสวรรคร์จะประทานของดบีแกล่ผภูด้ทบีที่ขอจากพระองคร์
7:12 เหตลุฉะนกันั้น สลิที่งสารพกัดซถึที่งทล่านปรารถนาใหด้มนลุษยร์ทคาแกล่ทล่าน จงกระทคาอยล่างนกันั้นแกล่เขาเหมพอนกกัน เพราะวล่า
นบีที่คพอพระราชบกัญญกัตลิและคคาของศาสดาพยากรณร์
7:13 จงเขด้าไปทางประตภูแคบ เพราะวล่าประตภูใหญล่และทางกวด้างนกันั้นนคาไปถถึงความพลินาศ และคนทบีที่เขด้าไปทางนกันั้น
มบีมาก
7:14 เพราะวล่าประตภูซถึที่งนคาไปถถึงชบีวลิตนกันั้นกก็คกับและทางกก็แคบ ผภูด้ทบีที่หาพบกก็มบีนด้อย
7:15 จงระวกังผภูด้พยากรณร์เทก็จทบีที่มาหาทล่านนลุล่งหล่มดลุจแกะ แตล่ภายในเขารด้ายกาจดลุจสลุนกัขปป่า
7:16 ทล่านจะรภูด้จกักเขาไดด้ดด้วยผลของเขา มนลุษยร์เกก็บผลองลุล่นจากตด้นไมด้หนามหรพอ หรพอวล่าเกก็บผลมะเดพที่อจากตด้นผกัก
หนาม
7:17 ดกังนกันั้นแหละตด้นไมด้ดบีทลุกตด้นยล่อมใหด้แตล่ผลดบี ตด้นไมด้เลวกก็ยล่อมใหด้ผลเลว
7:18 ตด้นไมด้ดบีจะเกลิดผลเลวไมล่ไดด้ หรพอตด้นไมด้เลวจะเกลิดผลดบีกก็ไมล่ไดด้
7:19 ตด้นไมด้ทลุกตด้นซถึที่งไมล่เกลิดผลดบียล่อมตด้องถภูกฟฟันลงและทลินั้งเสบียในไฟ
7:20 เหตลุฉะนกันั้น ทล่านจะรภูด้จกักเขาไดด้เพราะผลของเขา
7:21 มลิใชล่ทลุกคนทบีที่รด้องแกล่เราวล่า ‘พระองคร์เจด้าขด้า พระองคร์เจด้าขด้า’ จะไดด้เขด้าในอาณาจกักรแหล่งสวรรคร์ แตล่ผภูด้ทบีที่
ปฏลิบกัตลิตามพระทกัยพระบลิดาของเราผภูด้ทรงสถลิตในสวรรคร์จถึงจะเขด้าไดด้



7:22 เมพที่อถถึงวกันนกันั้นจะมบีคนเปป็นอกันมากรด้องแกล่เราวล่า ‘พระองคร์เจด้าขด้า พระองคร์เจด้าขด้า ขด้าพระองคร์ไดด้พยากรณร์ใน
พระนามของพระองคร์ และไดด้ขกับผบีออกในพระนามของพระองคร์ และไดด้กระทคาการมหกัศจรรยร์เปป็นอกันมากใน
พระนามของพระองคร์มลิใชล่หรพอ’
7:23 เมพที่อนกันั้นเราจะแจด้งแกล่เขาวล่า ‘เราไมล่เคยรภูด้จกักเจด้าเลย เจด้าผภูด้กระทคาความชกัที่วชด้า จงไปเสบียใหด้พด้นจากเรา’
7:24 เหตลุฉะนกันั้นผภูด้ใดทบีที่ไดด้ยลินคคาเหลล่านบีนั้ของเราและประพฤตลิตาม เขากก็เปรบียบเสมพอนผภูด้ทบีที่มบีสตลิปฟัญญาสรด้างเรพอน
ของตนไวด้บนศลิลา
7:25 ฝนกก็ตกและนนั้คากก็ไหลทล่วม ลมกก็พกัดปะทะเรพอนนกันั้น แตล่เรพอนมลิไดด้พกังลง เพราะวล่ารากตกันั้งอยภูล่บนศลิลา
7:26 แตล่ผภูด้ทบีที่ไดด้ยลินคคาเหลล่านบีนั้ของเราและไมล่ประพฤตลิตาม เขากก็เปรบียบเสมพอนผภูด้ทบีที่โงล่เขลาสรด้างเรพอนของตนไวด้บน
ทราย
7:27 ฝนกก็ตกและนนั้คากก็ไหลทล่วม ลมกก็พกัดปะทะเรพอนนกันั้น เรพอนนกันั้นกก็พกังทลายลง และการซถึที่งพกังทลายนกันั้นกก็ใหญล่ยลิที่ง
นกัก”
7:28 ตล่อมาครกันั้นพระเยซภูตรกัสถด้อยคคาเหลล่านบีนั้เสรก็จแลด้ว ประชาชนกก็อกัศจรรยร์ใจดด้วยคคาสกัที่งสอนของพระองคร์
7:29 เพราะวล่าพระองคร์ไดด้ทรงสกัที่งสอนเขาดด้วยสลิทธลิอคานาจ ไมล่เหมพอนพวกธรรมาจารยร์

บทนบีนั้เปป็นการสานตล่อของคคาเทศนาบนภภูเขา (มกันยกังเปป็นบทปปิดทผู้ายในคคาเทศนาบนภภูเขาดด้วย) ในบทนบีนั้
พระมหากษกัตรลิยร์ทรงนคาเสนอหลกักการตล่างๆแหล่งอาณาจกักรนกันั้นบนแผล่นดลินโลก คพอ อาณาจกักรของพระเมสสลิยาหร์ 
ถด้อยคคาเหลล่านบีนั้ถภูกกลล่าวแกล่เหลล่าสาวกขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าของเราในฐานะเปป็นพวกยลิวทบีที่เชพที่อ หลกักๆแลด้วคพอ 
พวกเขาเปป็นตกัวแทนของชนชาตลิอลิสราเอลในความสกัมพกันธร์ของประชาชาตลินกันั้นตล่ออาณาจกักรแหล่งสวรรคร์เมพที่อมกันถภูก
สถาปนาขถึนั้น

หลกักการเหลล่านกันั้นทบีที่ถภูกแจกแจงและคคาสกัที่งเหลล่านกันั้นทบีที่ถภูกใหด้ไวด้ในทบีที่นบีนั้ถภูกกลล่าวแกล่สาวกเหลล่านกันั้นในฐานะ
เปป็นเหลล่าทายาทของอาณาจกักรแหล่งสวรรคร์บนแผล่นดลินโลก พวกมกันไมล่ไดด้ถภูกใหด้ไวด้เพพที่อการปกครองครลิสตจกักรภาค
พกันธสกัญญาใหมล่อยข่างทรีพื่เปป็นเชข่นนมันั้น แมด้วล่าขด้อเทก็จจรลิงทบีที่วล่าพวกมกันบรลิบภูรณร์ไปดด้วยความจรลิงฝป่ายศบีลธรรมตล่างๆทบีที่ยลิที่ง
ใหญล่ซถึที่งเปป็นจรลิงเสมอและใชด้การอยภูล่เสมอแสดงใหด้เราเหก็นวล่าพวกมกันมบีความจรลิงฝป่ายวลิญญาณอยภูล่จรลิงๆสคาหรกับเรา
ในยลุคครลิสตจกักรนบีนั้กก็ตาม

มบีความแตกตล่างอยล่างแทด้จรลิงระหวล่างกฎหมายฝป่ายศบีลธรรมและหลมักการฝป่ายศบีลธรรมซถึที่งกฎหมายดกัง
กลล่าวมบีพพนั้นฐานอยภูล่บนมกัน ยกตกัวอยล่างเชล่น พระเจด้าไดด้ประทานพระราชบกัญญกัตลิแกล่โมเสส และพระราชบกัญญกัตลิกก็
ประกาศวล่า “เจผู้าอยข่าฆท่าคน” พพนั้นฐานของบกัญญกัตลิขด้อนบีนั้คพอ หลกักการฝป่ายศบีลธรรมอกันเปป็นนลิรกันดรร์ทบีที่วล่าฆาตกรรม
เปป็นสลิที่งผลิด มกันเปป็นบาปอยล่างหนถึที่งทบีที่มนลุษยร์จะฆล่าเพพที่อนมนลุษยร์ของตน แตล่พระเจด้าไมล่เคยตรกัสแกล่ครลิสตจกักรวล่า “เจด้า
อยล่าฆล่าคน” พระองคร์ไมล่ไดด้ใหด้ครลิสตจกักรอยภูล่ใตด้สล่วนใดของพระราชบกัญญกัตลิเลย อยล่างไรกก็ตาม ทกันั้งๆทบีที่ขด้อเทก็จจรลิง
เปป็นเชล่นนบีนั้ หลมักการฝป่ายศรีลธรรมของบกัญญกัตลิเรพที่องฆาตกรรมกก็สอนเราวล่าฆาตกรรมเปป็นสลิที่งผลิด และหลกักการฝป่าย
ศบีลธรรมนกันั้นกก็ยกังเปป็นความจรลิงในวกันนบีนั้พอๆกกับตอนทบีที่พระเจด้าตรกัสบกัญชาจากภภูเขาซบีนายและทรงเขบียนพระราช
บกัญญกัตลิของพระองคร์บนแผล่นศลิลาเหลล่านกันั้น! ดกังนกันั้นพระองคร์ไมล่ไดด้ทรงละเลยทบีที่จะประทานหลมักการตข่างๆของพระ
ราชบกัญญกัตลิแกล่ครลิสตจกักร แมด้วล่าพระองคร์ไมล่ไดด้ใหด้ครลิสตจกักรอยภูล่ใตผู้พระราชบกัญญกัตลิกก็ตาม



ครลิสตจกักรภาคพกันธสกัญญาใหมล่อยภูล่ใตด้พระคทุณ “เพราะวล่าพระครสสตค์ทรงเปป็นจจุดจบของพระราชบมัญญมัตริ 
เพพที่อใหด้ทลุกคนทบีที่มบีความเชพที่อไดด้รกับความชอบธรรม” (โรม 10:4) ดกังนกันั้น “บาปจะมบีอคานาจเหนพอทล่านทกันั้งหลายตล่อไป
กก็หามลิไดด้ เพราะวล่าทล่านทกันั้งหลายมลิไดด้อยภูล่ใตด้พระราชบกัญญกัตลิ แตล่อยภูล่ใตด้พระคลุณ” (โรม 6:14)

ทรงประณามการกลข่าวโทษผถูจ้อพที่น
ขด้อ 1 และ 2: “อยข่ากลข่าวโทษเขา เพพพื่อทข่านจะไมข่ตผู้องถผกกลข่าวโทษ เพราะวข่าทข่านทมันั้งหลายจะกลข่าวโทษ

เขาอยข่างไร ทข่านจะตผู้องถผกกลข่าวโทษอยข่างนมันั้น และทข่านจะตวงใหผู้เขาดผู้วยทะนานอมันใด ทข่านจะไดผู้รมับตวงดผู้วย
ทะนานอมันนมันั้น”

“อยข่ากลข่าวโทษเขา...” การตกัดสลินทบีที่ถภูกหด้ามมลิใหด้กระทคาตรงนบีนั้ไมล่ไดด้หมายถถึงการตกัดสลินพลิพากษาแบบ
ทางการในศาลพลิจารณาคดบีตล่างๆ เหมพอนกกับทบีที่ “อยล่าใหด้คคาปฏลิญาณ” (มธ. 5:34) ไมล่ไดด้หด้ามการใหด้คคาปฏลิญาณใน
ศาลแพล่ง

พระเยซภูกก็มลิไดด้ทรงหด้ามการแสดงความคลิดเหก็นเกบีที่ยวกกับอลุปนลิสกัยและการประพฤตลิของคนอพที่นๆดด้วย 
เพราะวล่า “การตกัดสลิน” ดกังกลล่าวเปป็นสลิที่งทบีที่ถผกตผู้องเสมอหากเรามบีวลิธบีในการตกัดสลิน – นกัที่นคพอ “ทล่านจะรภูด้จกักเขาไดด้
ดด้วยผลของเขา” (มธ. 7:16, 20) ยอหร์น 7:24 บกันทถึกถด้อยคคาเหลล่านบีนั้ของพระเยซภู: “อยล่าตกัดสลินตามทรีพื่เหห็น
ภายนอก แตล่จงตมัดสรินตามชอบธรรมเถลิด” พระเจด้าเพบียงผภูด้เดบียวทรงทอดพระเนตรเหก็นจลิตใจ แตล่หากบลุคคลใดดพที่ม
เหลด้า, เลล่นการพนกัน, พภูดสบถ, และออกผลตล่างๆแหล่งความบาปเปป็นปกตลิ เรากก็ไมล่ไดด้กคาลกัง “ตกัดสลิน” คนๆนกันั้นเมพที่อ
เรากลล่าววล่าเขาเปป็นคนบาป เพราะวล่าคนๆนกันั้นทบีที่ทคาบาปอยภูล่ตล่อไปเรพที่อยๆกก็ไมล่ไดด้มาจากพระเจด้า (1 คร. 6:9, 10)

พระเยซภูเองทรงตคาหนลิความคลิดผลิดๆและความชกัที่วรด้าย พวกอกัครทภูตกก็กระทคาเชล่นกกัน และเปาโลกคาชกับทลิ
โมธบีคนหนลุล่มวล่า “จงประกาศพระวจนะ ใหด้ขะมกักเขมด้นทบีที่จะทคาการทกันั้งในขณะทบีที่มบีโอกาสและไมล่มบีโอกาส จงวข่า
กลข่าว หผู้ามปราม และตมักเตพอนดด้วยความอดทนทลุกอยล่างและการสกัที่งสอน” (2 ทธ. 4:2)

เมพที่อพระเยซภูตรกัสวล่า “อยข่ากลข่าวโทษเขา”  พระองคร์กก็กคาลกังตรกัสถถึงการดล่วนตกัดสลินผภูด้อพที่นตามอคาเภอใจ – 
การตกัดสลินทบีที่มกักไมล่ยลุตลิธรรม, ไมล่มบีใจกรลุณา, ไมล่มบีมภูลเหตลุและไมล่เปป็นแบบครลิสเตบียนสลุดๆ การปฏลิบกัตลิเชล่นนกันั้นเปป็นเรพที่อง
ปกตลิธรรมดาอยล่างนล่าเศรด้ากระทกัที่งในปฟัจจลุบกัน และผภูด้คนทบีที่มบีแนวโนด้มทบีที่จะดล่วนตกัดสลินคนอพที่นมากทบีที่สลุดกก็เปป็นเหมพอนพ
วกฟารลิสบี พวกเขาแสดงตกัววล่านกับถพอศาสนา – และจากนกันั้นกก็ประณามผภูด้อพที่น เหมพอนอยล่างฟารลิสบีคนนกันั้นประณาม
คนเกก็บภาษบีผภูด้นกันั้นในลภูกา 18:9-14 กระนกันั้นพระเยซภูกก็ตรกัสถถึงชายสองคนนบีนั้วล่าคนเกห็บภาษรีคนนมันั้นกห็กลมับไปบผู้านโดย
เปป็นผผผู้ชอบธรรมแทนทบีที่จะเปป็นฟารลิสบีคนนกันั้น

“...เพพพื่อทข่านจะไมข่ตผู้องถผกกลข่าวโทษ” นบีที่ไมล่ไดด้หมายถถึงการตกัดสลินซถึที่งเพพที่อนมนลุษยร์ของเราอาจตกัดสลินเราไดด้
หากเราตกัดสลินเขา เราตด้องพลิจารณาวล่าการพลิพากษาของพระเจผู้าสอดคลด้องกกับมลุมมองของคคาเทศนาทกันั้งหมดทบีที่มบี
อยภูล่ในคคาเทศนาบนภภูเขา และคคาเทศนาบนภภูเขากก็สอนวล่าในสลิที่งสารพกัดเราควรเคารพผภูด้อพที่นเหมพอนอยล่างทบีที่เราอยาก
ใหด้ผภูด้อพที่นเคารพเรา นกัที่นคพอ หากเราไมล่ยกโทษผภูด้อพที่น เรากก็ไมล่ตด้องหวกังใหด้พระเจด้ายกโทษเรา (มธ. 6:15) หากเราไมล่
แสดงความเมตตาตล่อผภูด้อพที่น เรากก็ไมล่ตด้องหวกังใหด้พระเจด้ามบีพระเมตตาตล่อเรา (มธ. 5:7) พระเจด้าจะทรงปฏลิบกัตลิกกับ
เราเหมพอนอยล่างทบีที่เราปฏลิบกัตลิกกับผภูด้อพที่น เพราะวล่าสลิที่งตล่างๆในชบีวลิตลด้วนออกมาจากใจ และพระเจด้าทรงทอดพระเนตร



ดภูทบีที่จลิตใจ ดกังนกันั้นเราจะตด้องไมล่ตกัดสลินเพพที่อนมนลุษยร์ของเรา และพระเจด้าจะไมล่ทรงถภูกบกังคกับใหด้ตด้องตกัดสลินเราในแบบ
เดบียวกกัน

อยล่างไรกก็ตาม เราจะตด้องไมล่คลิดวล่าการทบีที่เราแคล่ไมล่ตกัดสลินผภูด้อพที่น แลด้วเรากก็จะไมล่ถภูกพระเจด้าตกัดสลิน ความจรลิง
ทบีที่ถภูกนคาเสนอตรงนบีนั้เปป็นเพบียงวล่าหากเราไมล่มบีจลิตใจทบีที่ยกโทษตล่อเพพที่อนมนลุษยร์ของเรา เรากก็ไมล่อาจหวกังใหด้พระเจด้ามบี
จลิตใจทบีที่ยกโทษตล่อเราไดด้

“ทข่านทมันั้งหลายจะกลข่าวโทษเขาอยข่างไร...ทข่านจะตวงใหผู้เขาดผู้วยทะนานอมันใด” นคาเสนอหลกักการ
เดบียวกกัน ยกเวด้นในขนาดทบีที่รลุนแรงกวล่า มาตรฐานการตกัดสลินใดกก็ตามทบีที่เราใชด้กกับผภูด้อพที่นกก็จะถภูกนคามาใชด้กกับเราเชล่นกกัน
ในโรม 14:10 อกัครทภูตเปาโลถามวล่า “แตล่ตกัวทล่านเลล่า เหตลุไฉนทล่านจถึงกลล่าวโทษพบีที่นด้องของทล่าน หรพอเหตลุไฉนทล่าน
จถึงดภูหมลิที่นพบีที่นด้องของทล่าน เพราะวข่าเราทจุกคนตผู้องยพนอยผข่หนผู้าบมัลลมังกร์พริพากษาของพระครริสตร์”

ลภูกากลล่าวถถึงความจรลิงเรพที่องเดบียวกกันโดยใชด้ถด้อยคคาทบีที่แตกตล่างออกไป ในลภูกา 6:38 พระเยซภูทรงอธลิบาย
วล่า “จงใหด้ และทล่านจะไดด้รกับดด้วย และในตกักของทล่านจะไดด้รกับตวงดด้วยทะนานถด้วนยกัดสกัที่นแนล่นพภูนลด้นใสล่ใหด้ เพราะ
วล่าทล่านจะตวงใหด้เขาดด้วยทะนานอกันใด จะตวงใหด้ทล่านดด้วยทะนานอกันนกันั้น” (ประโยคสลุดทด้ายในพระคคาขด้อนบีนั้ เชล่น
เดบียวกกับในขด้อ 2 ของบททบีที่เราศถึกษากกันอยภูล่ เปป็นคคาสลุภาษลิตหนถึที่งทบีที่พวกยลิวใชด้บล่อยๆในสมกัยขององคร์พระผภูด้เปป็น
เจด้าของเรา)

มบีพระคคาตอนอพที่นๆอบีกมากมายในพระวจนะของพระเจด้าซถึที่งหด้ามการตกัดสลินผภูด้อพที่นอยล่างรลุนแรงและไมล่มบีเหตลุ
ยกตกัวอยล่างเชล่น ในกาลาเทบีย 6:1 อกัครทภูตเปาโลบอกเราวล่า “พบีที่นด้องทกันั้งหลาย ถด้าผภูด้ใดถภูกครอบงคาอยภูล่ในความผลิด
บาป ทล่านซถึที่งอยภูล่ฝป่ายพระวลิญญาณ จงชล่วยผภูด้นกันั้นดด้วยใจอล่อนสลุภาพใหด้เขากลกับตกันั้งตกัวใหมล่ โดยคลิดถถึงตกัวเอง เกรงวล่า
ทล่านจะถภูกชกักจภูงใหด้หลงไปดด้วย”

ในโรม 2:1-3 เปาโลเขบียนภายใตด้การดลใจวล่า: “เหตลุฉะนกันั้น โอ มนลุษยร์เออ๋ย ไมล่วล่าทล่านจะเปป็นใคร เมพที่อ
ทล่านกลล่าวโทษผภูด้อพที่นนกันั้น ทล่านไมล่มบีขด้อแกด้ตกัวเลย เพราะเมพที่อทล่านกลล่าวโทษผภูด้อพที่น ทล่านกก็ไดด้กลล่าวโทษตกัวเองดด้วย 
เพราะวล่าทล่านทบีที่กลล่าวโทษเขากก็ยกังประพฤตลิอยภูล่อยล่างเดบียวกกับเขา แตล่เรารภูด้แนล่วล่าการทบีที่พระเจด้าทรงพลิพากษาลงโทษ
คนทบีที่ประพฤตลิเชล่นนกันั้นกก็เปป็นตามความจรลิง โอ มนลุษยร์เออ๋ย ทล่านทบีที่กลล่าวโทษคนทบีที่ประพฤตลิเชล่นนกันั้น และทล่านเองยกัง
ประพฤตลิเชล่นเดบียวกกับเขา ทล่านคลิดหรพอวล่าทล่านจะพด้นจากการพลิพากษาลงโทษของพระเจด้าไดด้”

จากนกันั้นใน 1 โครลินธร์ 11:31 เปาโลเตพอนวล่า “เพราะถด้าเราจะพลิจารณาตกัวเราเอง เราจะไมล่ตด้องถภูก
ทคาโทษ”

ขด้อ 3 และ 4: “เหตทุไฉนทข่านมองดผผงทรีพื่อยผข่ในตาพรีพื่นผู้องของทข่าน แตข่ไมข่ยอมพริจารณาไมผู้ทมันั้งทข่อนทรีพื่อยผข่ใน
ตาของทข่านเอง หรพอเหตทุไฉนทข่านจะกลข่าวแกข่พรีพื่นผู้องของทข่านวข่า ‘ใหผู้เราเขรีพื่ยผงออกจากตาของทข่าน’ แตข่ดผเถริด ไมผู้
ทมันั้งทข่อนกห็อยผข่ในตาของทข่านเอง”

คคากรบีกตรงนบีนั้ทบีที่แปลเปป็น “ผง” บล่งบอกถถึงเศษไมด้, ฟางชลินั้นเลก็กๆ, ขยะขนาดเลก็กจลิดี๋ว – อนลุภาคขนาดจลิดี๋ว
ของสสารแปลกปลอมใดกก็ตามทบีที่จะทคาใหด้ดวงตาของคนๆหนถึที่งระคายเคพอง ในทางกลกับกกัน “ไมผู้ทมันั้งทข่อน” กก็บล่ง
บอกถถึงไมด้ชลินั้นใหญล่เชล่น ทล่อนไมด้ทบีที่ถภูกใชด้ในการทคาเปป็นโครงสรด้างในการสรด้างบด้าน แนล่นอนวล่าวลบีหลกังนบีนั้มบีลกักษณะ
แบบกลล่าวเกลินจรลิง เหมพอนกกับในมกัทธลิว 19:24 ทบีที่พระเยซภูตรกัสถถึงอภูฐทบีที่ลอดรภูเขก็ม หรพอในมกัทธลิว 23:24 ทบีที่พระเยซภู



ทรงกลล่าวหาพวกฟารลิสบีวล่ากรองลภูกนนั้คาออกและกลพนตกัวอภูฐเขด้าไป อกันเปป็นการกลล่าวคคาพภูดเปรบียบเทบียบแบบเกลิน
จรลิง

มภูลเหตลุสคาหรกับการตลิเตบียนตรงนบีนั้ไมล่ใชล่วล่าคนๆหนถึที่งเหก็นความบกพรล่องของอบีกคน แตล่เปป็นการทบีที่ขณะทรีพื่
มองเหห็นขด้อบกพรล่องตล่างๆของอบีกคน (ไมล่วล่าพวกมกันจะเลก็กขนาดไหนกก็ตาม) เขากลกับไมล่พลิจารณาขผู้อบกพรข่อง
ตข่างๆของตมัวเอง (ซถึที่งอาจใหญล่โตกวล่าขด้อบกพรล่องของพบีที่นด้องของเขาหลายเทล่าเลย)

คนเหลล่านบีนั้ทบีที่พระเยซภูทรงเรบียกวล่าพวกคนหนด้าซพที่อใจคดคอยตลิดตามพระองคร์อยภูล่ตลอด – คอยฟฟังและ
คด้นหาบางสลิที่งทบีที่พวกเขาจะใชด้กลล่าวหาพระองคร์และทคาลายการรกับใชด้ของพระองคร์ไดด้ พวกเขาสามารถเหก็นฟางชรินั้น
เลห็กๆในดวงตาของพบีที่นด้องคนหนถึที่ง แตล่ไมล่ยอมทบีที่จะคลิดพลิจารณาถถึงไมผู้ทข่อนขนาดใหญข่ทบีที่อยภูล่ในดวงตาของพวกเขาเอง
เลย

“เหตทุไฉนทข่านจะกลข่าวแกข่พรีพื่นผู้องของทข่านวข่า ‘ใหผู้เราเขรีพื่ยผงออกจากตาของทข่าน’” นกัที่นคพอ “ทล่านจะใชด้คคา
พภูดแบบไหนกลล่าวเตพอนความจคาพบีที่นด้องของทล่านวล่าเขามบีเศษผงอยภูล่ในตาของเขา?”

“...แตข่ดผเถริด ไมข้ทททั้งทท่อนกห็อยผข่ในตาของทข่านเอง!” กลล่าวอบีกนกัยหนถึที่ง “ทล่านจะรภูด้สถึกมบีเสรบีภาพทบีที่จะกลล่าว
โทษพรีพื่นผู้องของทล่านสคาหรกับความผลิดพลาดเลก็กๆของเขาไดด้อยล่างไรในเมพที่อตกัวทล่านเองมบีความผริดพลาดทรีพื่ใหญข่โตยริพื่ง
กวข่าความผลิดนกันั้นทบีที่ทล่านกคาลกังกลล่าวโทษเขา?”

พระเยซภูกคาลกังสอนอะไรตรงนบีนั้? พระองคร์กคาลกังเตพอนความจคาเราวล่าเรามกักจะเหก็น “ผง” (การกระทคาผลิด
เลก็กๆ) ในชบีวลิตของเพพที่อนบด้านของเราและมองขด้ามการกระทคาผลิดทบีที่ใหญล่โตกวล่าเสบียอบีกในชบีวลิตของเราเอง ขด้อบก
พรล่องเลก็กๆในตกัวผภูด้อพที่นกก็ปรากฏชกัดแจด้งตล่อเราขณะทบีที่เราละเลยทบีที่จะเหก็นขด้อบกพรล่องทบีที่ปรากฏชกัดแจด้งในตกัวเราเอง 
ขอพระเจด้าทรงโปรดชล่วยเราใหด้พด้นจากจลิตใจเชล่นนกันั้นดด้วยเถลิด!

ขด้อ 5: “ทข่านคนหนผู้าซพพื่อใจคด จงชมักไมผู้ทมันั้งทข่อนออกจากตาของทข่านกข่อน แลผู้วทข่านจะเหห็นไดผู้ถนมัด จถึงจะ
เขรีพื่ยผงออกจากตาพรีพื่นผู้องของทข่านไดผู้”

“คนหนผู้าซพพื่อใจคด” ถภูกใชด้ตรงนบีนั้โดยมบีความหมายเดบียวกกันกกับในบททบีที่ 6 ขด้อ 2 ทบีที่บล่งบอกวล่าคนเหลล่านกันั้นทบีที่
เปป็นแบบนกันั้นไมล่ไดด้ถภูกถพอวล่าโฉดเขลาเกบีที่ยวกกับเรพที่องฝป่ายวลิญญาณตล่างๆ นกัที่นคพอ พวกเขาไมล่ไดด้เปป็นเพบียงคนทบีที่หลอกตกัว
เองเทล่านกันั้น ซถึที่งไมล่รภูด้จรลิงๆเกบีที่ยวกกับไมด้ทกันั้งทล่อนทบีที่อยภูล่ในตาของพวกเขา แตล่พวกเขาแสรผู้งทคาเปป็นวล่าตกัวเองไมล่มบีขด้อบก
พรล่องใดๆเลย นบีที่สอดคลด้องกกับ “แตข่ไมข่ยอมพริจารณา” ในขด้อ 3 ของบทนบีนั้ พวกเขารภูด้วล่า “ไมด้ทกันั้งทล่อน” อยภูล่ในตา
ของตนแตล่พวกเขากก็ไมล่พลิจารณามกัน การหลอกตกัวเองมกักไมล่คล่อยมบีอยภูล่จรลิงโดยปราศจากการมบีความหนด้าซพที่อใจคด
อยภูล่บด้าง – และในทางกลกับกกันดด้วย

“จงชมักไมผู้ทมันั้งทข่อนออกจากตาของทข่านกข่อน...” เราไมล่สามารถตกัดสลินผภูด้อพที่นไดด้อยล่างยลุตลิธรรมจนกวล่าเราไดด้
ตกัดสลินตกัวเราเองแลด้วกล่อน การแกด้ไขขด้อบกพรล่องตล่างๆของตกัวเราเองจะทคาใหด้มกันเหมาะสมมากขถึนั้นทบีที่เราจะแกด้ไข
ขด้อบกพรล่องตล่างๆของผภูด้อพที่น “แลผู้วทข่านจะเหห็นไดผู้ถนมัด...” การตระหนกัก, การประเมลิน, และการกคาจกัดขด้อบกพรล่อง
ตล่างๆของตกัวเราเองยกังชล่วยใหด้เราสามารถตระหนกักถถึงขด้อบกพรล่องตล่างๆและเหก็นความตด้องการตล่างๆของผภูด้อพที่นเชล่น
กกัน



เหลล่านกักเทศนร์ของพระเจด้าถภูกสกัที่งสอนวล่า “จงวล่ากลล่าว หด้ามปราม และตกักเตพอน” (2 ทธ. 4:2) แตล่เรายกัง
ถภูกสกัที่งสอนใหด้เปป็นคนทบีที่ “ไมข่มรีขผู้อตทาหนริ” (1 ทธ. 3:10) และ “จงมทุข่งมมัพื่นในความชอบธรรม ในทางของพระเจด้า 
ความเชพที่อ ความรกัก ความอดทน และความอล่อนสลุภาพ” (1 ทธ. 6:11) เชล่นกกัน เราถภูกสกัที่งสอนใหด้เปป็นผภูด้ทบีที่ “ตคาหนลิ
และไมล่มบีความผลิด เปป็น ‘บลุตรทบีที่ปราศจากตคาหนลิของพระเจด้า’ ในทล่ามกลาง ‘ยลุคทบีที่คดโกงและวลิปลาส’ ทล่าน
ปรากฏในหมภูล่พวกเขาดลุจดวงสวล่างตล่างๆในโลก” (ฟป. 2:15)

เมพที่อพระเยซภูทรงสล่งสลิบสองคนนกันั้นไปทคาภารกลิจแรกของพวกเขา พระองคร์กก็ทรงสกัที่งสอนพวกเขาวล่า “จง
ฉลาดเหมพอนงภู และไมล่มบีภกัยเหมพอนนกเขา” (มธ. 10:16) พระเยซภูยกังทรงสอนอยภูล่ตลอดวล่าเราไมล่ควร “ปากด้อน
หลิน” ใสล่ผภูด้อพที่นนอกเสบียจากวล่าชบีวลิตของเราเองจะผล่านการทดสอบไดด้ เมพที่อผภูด้หญลิงคนนกันั้นทบีที่ถภูกจกับฐานลล่วงประเวณบีถภูก
นคาตกัวมาหาพระองคร์ พระองคร์กก็ตรกัสแกล่คนเหลล่านกันั้นทบีที่นคาตกัวนางมาวล่า “ผภูด้ใดในพวกทล่านทรีพื่ไมข่มรีบาป กก็ใหด้ผภูด้นกันั้นเอา
หลินขวด้างเขากล่อน” – และคนเหลล่านกันั้นทบีที่กลล่าวหาหญลิงนกันั้น ซถึที่งถภูกจลิตสคานถึกผลิดชอบปรกับโทษ กก็ถอยหนบีไปและทลินั้ง
นางไวด้ตามลคาพกังกกับพระเยซภู (อล่าน ยอหร์น 8:1-11)

แตล่หลายครกันั้งประชาชนของพระเจด้ากก็ไมล่ยอมตระหนกักถถึงความบกพรล่องตล่างๆของตกัวเองแมด้วล่าพวกเขา
กลล่าวโทษความบกพรล่องตล่างๆทบีที่เลก็กกวล่าในตกัวผภูด้อพที่นกก็ตาม เราพบตกัวอยล่างหนถึที่งของเรพที่องนบีนั้ในภาคพกันธสกัญญาเดลิม 
ใน 2 ซามภูเอล 12:1-14 ทบีที่นาธกันเลล่าใหด้ดาวลิดฟฟังเกบีที่ยวกกับเศรษฐบีคนนกันั้นทบีที่มบีฝภูงสกัตวร์มากมาย กระนกันั้นกก็ยกังเอาลภูกแกะ
ตกัวนด้อยตกัวเดบียวของคนยากจนคนนกันั้นมาทคาอาหารเลบีนั้ยง เรพที่องราวของพฤตลิกรรมเชล่นนกันั้นทคาใหด้ดาวลิดโมโหมากจน
เขากลล่าวแกล่นาธกันวล่า “ผภูด้ชายทบีที่กระทคาเชล่นนกันั้นจะตด้องตายแนล่ และจะตด้องคพนแกะใหด้สบีที่เทล่า เพราะเขาไดด้กระทคา
อยล่างนบีนั้ และเพราะวล่าเขาไมล่มบีเมตตาจลิต” จากนกันั้นนาธกันกก็บอกดาวลิดวล่า “พระองคร์นกัที่นแหละคพอชายคนนกันั้น” และ
เขากก็อธลิบายใหด้ดาวลิดฟฟังวล่าพระเจด้าไดด้ประทานอาณาจกักรหนถึที่ง, และเหลล่าภรรยา, และทรกัพยร์สมบกัตลิ, และสลิที่ง
สารพกัดทบีที่พระทกัยกษกัตรลิยร์จะปรารถนาแกล่ดาวลิด – กระนกันั้นดาวลิดกก็ยกังสกัที่งฆล่าอลุรบีอาหร์คนฮลิตไทตร์เพพที่อทบีที่ตกัวเอง, กษกัตรลิยร์
แหล่งอลิสราเอล, จะไดด้นางบกัทเชบาภรรยาของอลุรบีอาหร์ (อล่าน 2 ซามภูเอล บททบีที่ 11)

ดาวลิดพรด้อมทบีที่จะสกัที่งประหารชบีวลิตชายผภูด้หนถึที่งทบีที่ไดด้กระทคาบาปในการขโมยลภูกแกะของเพพที่อนบด้านของตน –
กระนกันั้นตกัวเขาเองกก็มบีความผลิดในบาปอกันนล่าเกลบียดเหลล่านกันั้น คพอ การเลล่นชภูด้และฆาตกรรม เขาสามารถมองเหก็นผง
ในตาของพบีที่นด้องของเขาแตล่กลกับมองไมล่เหก็นไมด้ทกันั้งทล่อนทบีที่อยภูล่ในตาของเขาเอง เราทลุกคนลด้วนเปป็นมนลุษยร์ เราทลุกคน
กก็เปป็นเหมพอนดาวลิด และหากไมล่ใชล่เพราะความเมตตาของพระเจด้าแลด้ว เราทลุกคนกก็คงตด้องอยภูล่ในนรกตลอดชกัที่ว
นลิรกันดร

ประการแรก เราไมล่มบีสลิทธลิธิ์กลล่าวโทษเพพที่อนมนลุษยร์ของเราหากตกัวเราเองมบีความผลิดในเรพที่องขด้อบกพรล่อง
ตล่างๆทบีที่ใหญล่โต (หรพอใหญล่โตกวล่า) พอๆกกับขด้อบกพรล่องเหลล่านกันั้นทบีที่เรากลล่าวโทษเขา ประการทบีที่สอง เราจะไมล่ไดด้รกับ
ผลดบีใดๆเลยโดยการตคาหนลิหรพอการชบีนั้ใหด้เหก็นขด้อบกพรล่องตล่างๆของอบีกคนในเมพที่อเรา (อยล่างคนหนด้าซพที่อใจคด) กก็มบี
ขด้อบกพรล่องตล่างๆทบีที่ปรากฏชกัดเจนของตกัวเราเองซถึที่งเราไมล่ไดด้ทคาอะไรเลยเกบีที่ยวกกับพวกมกัน พระเยซภูทรงชบีนั้ใหด้เหก็น
อยล่างชกัดเจนวล่ากล่อนอพที่นเราตด้องเหก็นและแกด้ไขขด้อบกพรล่องและขด้อดด้อยตล่างๆของตกัวเราเองกล่อนทบีที่เราจะไปตกัดสลิน
ขด้อบกพรล่องตล่างๆและการกระทคาตล่างๆของผภูด้อพที่น เมพที่อเราทคาเชล่นนบีนั้ ความประพฤตลิของเรากก็จะไมล่เปป็นแบบคนหนด้า
ซพที่อใจคด



ขด้อ 6: “อยข่าใหผู้สริพื่งซถึพื่งบรริสทุทธริธิ์แกข่สทุนมัข และอยข่าโยนไขข่มทุกของทข่านใหผู้แกข่สทุกร เกลพอกวข่ามมันจะเหยรียบยพื่ทา
เสรีย และจะหมันกลมับมากมัดตมัวทข่านดผู้วย”

“สริพื่งซถึพื่งบรริสทุทธริธิ์” ในทบีที่นบีนั้หมายถถึงขนมปฟังหนด้าพระพกักตรร์ซถึที่งถภูกใชด้ในการนมกัสการของพระวลิหาร – หรพอ
หมายถถึงอาหารรภูปแบบใดกก็ตามซถึที่งไดด้ถภูกถวายบนแทล่นบภูชา โดยเฉพาะอยล่างยลิที่งเนพนั้อของเครพที่องสกัตวบภูชาตล่างๆ (ใน
ภาคพกันธสกัญญาเดลิมมกันถภูกเรบียกวล่า “เนพนั้อบรลิสลุทธลิธิ์” – ฮกักกกัย 2:12; ยรม. 11:15) แนล่นอนวล่ามกันคงจะเปป็นบาป
ใหญล่โตทบีที่จะใหด้เนพนั้อเชล่นนกันั้นแกล่พวกสลุนกัข มบีเนพนั้อบางอยล่างทบีที่โยนใหด้แกล่พวกสลุนกัขไดด้ แตล่ไมล่ใชล่เนพนั้อทบีที่โลหลิตถภูกเอาออกมา
จากมกันในเครพที่องสกัตวบภูชาทบีที่ถภูกถวายบนแทล่นบภูชา (อล่าน อพยพ 22:31)

ไมล่มบีการเปรบียบเทบียบกกันระหวล่าง “พวกสทุนมัข” ทบีที่ถภูกกลล่าวถถึงตรงนบีนั้กกับสกัตวร์เลบีนั้ยงทบีที่คลุณอาจมบีอยภูล่ในสนาม
หลกังบด้านของคลุณ พวกสลุนกัขในโลกตะวกันออก – โดยเฉพาะอยล่างยลิที่งในสมกัยของพระเยซภู – ปป่าเถพที่อนมากกวล่า, 
ดลุรด้ายมากกวล่า, ชอบเหล่าหอนและกกัดกกัน, สรด้างความรคาคาญแกล่ผภูด้คนอยล่างมาก พวกมกันวลิที่งกกันเปป็นฝภูง กลินซากศพ
เปป็นอาหาร ฆล่าพวกแกะและแพะ พวกมกันเทบีที่ยวไปตามทด้องถนนของเมพองตล่างๆ กลินซากศพและเศษขยะ เชล่น
เดบียวกกับสลุกร พวกมกันถพอวล่าเปป็นสกัตวร์มลทลินและเปป็นทบีที่รกังเกบียจเปป็นพลิเศษตล่อพวกยลิว ในพระคกัมภบีรร์ พวกมกันมกักถภูก
เชพที่อมโยงกกับการตลิเตบียน, การเหยบียดหยาม, หรพอการรกังเกบียจ (กรลุณาอล่าน 1 ซามภูเอล 17:43; 24:14; 1 พงศร์
กษกัตรลิยร์ 14:11; 21:19; 2 พงศร์กษกัตรลิยร์ 8:13; โยบ 30:1; สลุภาษลิต 26:11; อลิสยาหร์ 66:3; มกัทธลิว 15:26, 27; ฟปี
ลลิปปปี 3:2; และวลิวรณร์ 22:15)

“และอยข่าโยนไขข่มทุกของทข่านใหผู้แกข่สทุกร เกลพอกวข่ามมันจะเหยรียบยพื่ทาเสรีย และจะหมันกลมับมากมัดตมัวทข่าน
ดผู้วย” นบีที่เปป็นการกลล่าวซนั้คาภายใตด้อบีกภาพเปรบียบหนถึที่ง นบีที่ทคาใหด้คคาสอนนบีนั้มบีความสคาคกัญมากขถึนั้นไปอบีก เพราะวล่าพระ
เยซภูไมล่จคาเปป็นตด้องกลล่าวสลิที่งใดเวด้นเพบียงครกันั้งเดบียวเพพที่อทคาใหด้มกันเปป็นเชล่นนกันั้น ดกังนกันั้นสลิที่งใดกก็ตามทบีที่พระองคร์ตรกัสซนั้คา โดย
เฉพาะอยล่างยลิที่งในพระคคาตอนเดบียวกกัน จถึงเปป็นเรพที่องทบีที่สคาคกัญมากๆตล่อเรา

ใน 2 เปโตร 2:22 เราอล่านวล่า “พฤตลิกรรมไดด้เกลิดกกับเขาตามสลุภาษลิตซถึที่งเปป็นความจรลิงวล่า “สทุนมัขไดด้กลกับ
กลินสลิที่งทบีที่มกันสคารอกออกมาแลด้ว และสทุกรทบีที่ไดด้ชคาระลด้างตกัวแลด้วกก็กลกับลลุยลงไปนอนในปลกักอบีก” นบีที่เปป็นเพบียงอบีก
ตกัวอยล่างหนถึที่งของการเหยบียดหยามทบีที่พวกยลิวมองสลุนกัขและสลุกร ดกังนกันั้นมกันจถึงไมล่จคาเปป็นทบีที่พระเยซภูจะตด้องอธลิบายแกล่
พวกยลิววล่าพระองคร์ทรงหมายความวล่าอะไรทบีที่ทรงหด้ามพวกเขาไมล่ใหด้สลิที่งบรลิสลุทธลิธิ์ตล่างๆแกล่พวกสลุนกัขหรพอโยนอกัญมณบีมบี
คล่าตล่างๆตล่อหนด้าพวกสลุกร พวกสลุนกัขคงไมล่สนใจสลิที่งบรลิสลุทธลิธิ์ตล่างๆ และพวกสลุกรคงจะเหยบียบยที่คาอกัญมณบีตล่างๆใตด้เทด้า
ของพวกมกันในโคลน

ในพระคคาขด้อกล่อนหนด้าเหลล่านกันั้นพระเยซภูทรงตคาหนลิคนเหลล่านกันั้นทบีที่ชอบตกัดสลินเพพที่อนมนลุษยร์ของตน, คน
เหลล่านกันั้นทบีที่ชอบตคาหนลิคนอพที่นๆสคาหรกับขด้อบกพรล่องตล่างๆซถึที่งเลก็กนด้อยกวล่าขด้อบกพรล่องตล่างๆทบีที่ตนเองมบีอยภูล่ ในทบีที่นบีนั้ ซถึที่ง
ไมล่มบีการเชพที่อมโยงกกับสลิที่งทบีที่มากล่อนหนด้า พระองคร์ทรงเตพอนใหด้ระวกังการกระทคาทบีที่สลุดโตล่งในทางตรงกกันขด้าม – นกัที่นคพอ
เราตด้องไมล่กลล่าวโทษผภูด้อพที่น แตล่เรากก็ไมล่ควรเอาสลิที่งบรลิสลุทธลิธิ์ตล่างๆไปใหด้แกล่คนเหลล่านกันั้นทบีที่ไมล่เหก็นคลุณคล่าของสลิที่งตล่างๆทบีที่
เปป็นฝป่ายวลิญญาณ คนเชล่นนกันั้นมบีแตล่จะปฏลิเสธความจรลิงตล่างๆอกันบรลิสลุทธลิธิ์และเหยบียบยที่คาความจรลิงเหลล่านกันั้นใตด้ฝป่าเทด้า 
การกระทคาทบีที่สลุดโตล่งและไรด้ปฟัญญาทกันั้งสองอยล่างนบีนั้มกักมาเจอกกันบล่อยๆ หากพญามารไมล่สามารถตด้อนคนๆหนถึที่งใหด้ไป



ยกังสลุดโตล่งในทลิศทางหนถึที่งไดด้ มกันกก็จะพยายามตด้อนเขาใหด้ไปยกังอบีกดด้านสลุดโตล่งทบีที่เหลพอ คนเหลล่านกันั้นทบีที่กลล่าวโทษอยล่าง
รลุนแรงมากทบีที่สลุดกก็มกักเปป็นผภูด้ทบีที่ถภูกหลอกงล่ายทบีที่สลุด

เราสามารถใชด้คคาสอนขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าของเราตรงนบีนั้เปป็นคคาเตพอนใหด้ระวกังความรด้อนรนแบบผลิดๆใน
การพยายามทบีที่จะนคาผภูด้คนมาถถึงพระครลิสตร์เชล่นกกัน มบีบางครกันั้งทบีที่เราควรเปป็นพยานแกล่ผภูด้อพที่น และมบีบางครกันั้งทบีที่เราควร
เงบียบเสบีย มกันไมล่ใชล่การถวายเกบียรตลิพระเจด้าเสมอไปทบีที่เราจะกลล่าวคคาพยานใหด้คนอพที่นไดด้ยลิน แนล่นอนวล่าเราควรใหด้
ชรีวริตของเราเปป็นพยานในทลุกชกัที่วขณะของทลุกวกัน แตล่การพภูดใหด้คนอพที่นไดด้ยลินกก็ไมล่ใชล่เรพที่องดบีทบีที่สลุดเสมอไป บางครกันั้งการ
เงบียบเสบียกก็ดบีกวล่า และพระวลิญญาณจะทรงนคาวล่าเราควรพภูดเมพที่อไหรล่ เราตด้องปฏลิบกัตลิกกับผภูด้คนทบีที่แตกตล่างกกันโดยใชด้วลิธบี
ทบีที่แตกตล่างกกันไป พระเจด้าทรงรกักคนบาปทลุกคนและมกันเปป็นความปรารถนาของพระองคร์ทบีที่คนบาปทลุกคนจะตกัดสลิน
ใจรกับความรอด แตล่มบีบางครกันั้งทบีที่เราจะทคาใหด้เกลิดสลิที่งดบีมากกวล่าโดยการอธลิษฐานอยล่างรด้อนรนและดคาเนลินชบีวลิต
ครลิสเตบียนทบีที่เสมอตด้นเสมอปลายตล่อหนด้าคนๆหนถึที่ง มากกวล่าทบีที่จะพยายามอธลิบายแผนการแหล่งความรอดแกล่คนๆ
นกันั้น ในเมพที่อเขามบีทล่าทบีตล่อตด้านพระเจด้าและมบีแตล่จะปฏลิเสธความจรลิงอกันบรลิสลุทธลิธิ์นกันั้นทบีที่เราใหด้ 

ผมเชพที่อในการประกาศขล่าวประเสรลิฐตามบด้าน แตล่ผมไมล่เชพที่อในทกัศนคตลิทบีที่เจด้ากบีนั้เจด้าการเวลาทบีที่การประกาศ
ขล่าวประเสรลิฐเชล่นนกันั้นกคาลกังดคาเนลินการอยภูล่ กลล่าวอบีกนกัยหนถึที่ง หากคนเหลล่านกันั้นทบีที่กคาลกังทคาการประกาศขล่าวประเสรลิฐ
ตามบด้านกดออดทบีที่หนด้าประตภูบด้าน, ระบลุจลุดประสงคร์ของการมาเยพอนของพวกเขาและจากนกันั้นกก็ไดด้รกับเชลิญใหด้
เขด้าไปในบด้านหลกังหนถึที่ง พวกเขากก็ควรเขด้าไปในบด้านหลกังนกันั้นอยล่างแนล่นอนทบีที่สลุดและภายใตด้การทรงนคาของพระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ กระทคาสลิที่งทบีที่พวกเขาสามารถกระทคาไดด้เพพที่อเหตลุของพระครลิสตร์ แตล่ขล่าวประเสรลิฐไมล่สามารถถภูก
ยมัดเยรียดใหด้แกล่ผภูด้หนถึที่งผภูด้ใดไดด้ และหากครลิสเตบียนทบีที่ไปเยพอนบด้านหลกังหนถึที่งในความสนใจทบีที่จะเผยแพรล่ขล่าวประเสรลิฐ
ไมล่ไดด้รกับเชลิญใหด้เขด้าไปในบด้าน เขากก็ไมล่ควรพยายามโตด้เถบียงหรพอยกัดเยบียดขล่าวสารของตนแกล่คนๆนกันั้นทบีที่ไมล่อยากจะ
ฟฟังมกัน

ในการประชลุมเตก็นทร์ของผมเมพที่อหลายปปีกล่อน ขณะจกัดงานฟปฟื้นฟภูทกัที่วกรลุงในเมพองทางตอนใตด้เมพองหนถึที่ง ผม
กก็ไดด้รกับจดหมายฉบกับหนถึที่งจากคนๆหนถึที่งทบีที่ไมล่ยอมรกับการมบีอยภูล่จรลิงของพระเจด้า (นกักอเทวนลิยม) ซถึที่งทด้าทายผมใหด้
โตด้วาทบีกกันซถึที่งเขาเสนอวล่าควรถภูกจกัดในเตก็นทร์ทบีที่ผมกคาลกังประกาศขล่าวประเสรลิฐอยภูล่ เมพที่อการประชลุมนมกัสการเรลิที่มตด้น
ในคพนนกันั้น ผมกก็อล่านจดหมายฉบกับนกันั้นใหด้ทบีที่ประชลุมฟฟังและจากนกันั้นกก็ขอรด้องผภูด้เขบียนจดหมายฉบกับนกันั้นใหด้ออกมาขด้าง
หนด้าหากเขาอยภูล่ทบีที่นกัที่นดด้วย ในทกันใดนกันั้น ชายคนหนถึที่งกก็ยกมพอขถึนั้นและตะโกนวล่า “ผมเปป็นนกักอเทวนลิยมคนนกันั้นเอง
แหละ”

ผมทภูลขอพระเจด้าใหด้ประทานสตลิปฟัญญาแกล่ผมและทคาใหด้ผมใจสงบ และจากนกันั้นผมกก็กลล่าวแกล่นกักอ
เทวนลิยมคนนกันั้นวล่า: “คลุณครกับ คลุณเชพที่อไหมครกับวล่ามบีพระเจด้าอยภูล่องคร์หนถึที่ง?” เขาตอบกลกับมาวล่า “ไมล่ ผมไมข่เชพพื่อวล่ามบี
พระเจด้าอยภูล่องคร์หนถึที่ง”

จากนกันั้นผมกก็ถามเขาวล่า “คลุณเชพที่อไหมครกับวล่าพระคกัมภบีรร์เปป็นพระวจนะของพระเจผู้า?” เขาตอบกลกับมา
ในเชลิงปฏลิเสธเหมพอนเดลิม

“คลุณเคยใชด้คคาพภูดหยาบคายไหมครกับ?” ผมถามไป “เคยสลิ เวลาทบีที่ผมอยากจะใชด้นกัที่นแหละ” เขาตอบ
กลกับมา



“และคลุณเอล่ยพระนามของพระเจด้าโดยใชด้กกับคคาพภูดหยาบคายนกันั้นไหมครกับ?” ผมถามเขา เขาตอบกลกับ
มาวล่า “ใชล่ ผมใชด้ คลุณถามทคาไม?” และผมกลล่าวแกล่เขาวล่า “ททาไมคทุณถถึงใชผู้คทาสบถในพระนามของพระองคร์หนถึพื่ง
ทรีพื่ไมข่มรีตมัวตนอยผข่จรริงลข่ะครมับ?”

จากนกันั้นผมกก็บอกชายคนนกันั้นไป ดด้วยความสลุภาพมากเทล่าทบีที่ผมจะทคาไดด้ วล่าเขาไมล่สามารถยพนบน
ธรรมาสนร์ซถึที่งไดด้ถภูกทคาใหด้บรลิสลุทธลิธิ์แลด้วโดยคคาอธลิษฐานและการเทศนาพระวจนะของพระเจด้า และปฏลิเสธพระเจด้าผภูด้
ไดด้ทรงชล่วยผมใหด้รอด, ประทานอลุปกรณร์ทบีที่ผมกคาลกังใชด้อยภูล่ และโดยทางการรกับใชด้ทบีที่พระองคร์ไดด้ทรงเรบียกผมใหด้มา
ทคางานไดด้ชล่วยดวงวลิญญาณหลายพกันดวงใหด้ไดด้รกับความรอดแลด้ว – และผมกก็ปฏลิเสธคคาเชลิญใหด้โตด้วาทบีของเขา

หลกังจากการประชลุมนกันั้นสลุภาพบลุรลุษทล่านหนถึที่งไดด้ออกมาขด้างหนด้าและตคาหนลิผม เขาบอกผมวล่าผมนล่าจะ
พยายามนคานกักอเทวนลิยมคนนกันั้นใหด้มาถถึงพระเยซภู และบางทบีหากผมยอมใหด้เขาขถึนั้นมาบนธรรมาสนร์สคาหรกับการ
โตด้วาทบีนกันั้นทบีที่เขาขอ ผมกก็อาจจภูงใจเขาไดด้วล่าพระเยซภูทรงเปป็นพระบลุตรของพระเจด้า, พระผภูด้ชล่วยใหด้รอดของคนบาป
ทกันั้งหลาย ผมตอบชายคนนกันั้นดด้วยคคาพภูดเหลล่านบีนั้: “อยล่าโยนไขล่มลุกของทล่านไปตรงหนด้าสลุกร อยล่าใหด้สลิที่งซถึที่งบรลิสลุทธลิธิ์แกล่
สลุนกัข ชายคนนกันั้นทบีที่ภาคภภูมลิใจเหลพอเกลินในความเชพที่อแบบอเทวนลิยมของเขาเคยอล่านและศถึกษาพระคกัมภบีรร์แลด้ว และ
หากพระคกัมภบีรร์ไมล่ไดด้ทคาใหด้เขาเชพที่อวล่ามบีพระเจด้าอยภูล่องคร์หนถึที่ง ผมกก็แนล่ใจวล่าไมข่มรีสริพื่งใดทรีพื่ผมจะกลข่าวไดผู้ทบีที่จะทคาใหด้เขา
เชพที่อ”

ผมตด้องรกับผลิดชอบตล่ออลุปกรณร์ทบีที่พระเจด้าไดด้ประทานแกล่ผม เตก็นทร์หลกังนกันั้น, ทบีที่นกัที่งเหลล่านกันั้น, เครพที่องมพอเหลล่า
นกันั้น, ธรรมาสนร์นกันั้น, หลอดไฟเหลล่านกันั้น, ระบบลคาโพงนกันั้น – สลิที่งเหลล่านบีนั้ลด้วนถภูกซพนั้อมาดด้วยเงลินของพระเจด้า ซถึที่งถภูกใหด้
แกล่ผมโดยผภูด้คนของพระเจด้า ผมเปป็นผภูด้ดภูแลสลิที่งของเหลล่านบีนั้และผมจะตด้องใหด้การตล่อพระเจด้าสคาหรกับวลิธบีทบีที่พวกมกันถภูก
ใชด้งาน ดกังนกันั้นผมจถึงไมล่อาจยอมใหด้นกักอเทวนลิยมคนหนถึที่งมาเทศนาสกัที่งสอนเรพที่องการไมล่ยอมรกับการมบีอยภูล่จรลิงของ
พระเจด้าโดยใชด้อลุปกรณร์ทบีที่ถภูกชคาระใหด้บรลิสลุทธลิธิ์แดล่พระเจด้าแลด้วไดด้

ผมไมล่ยอมเสบียเวลาในการโตด้เถบียงกกับพวกนกักอเทวนลิยม, พวกทบีที่สงสกัยเรพที่องการมบีอยภูล่จรลิงของพระเจด้า, 
“พวกนกักคลิดเสรบี”, พวกพยานพระยะโฮวา, พวกมอรร์มอน หรพอพวกอพที่นใดทบีที่ปฏลิเสธวล่าพระเยซภูทรงเปป็นพระบลุตรทบีที่
บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจด้า, หนทางเดบียวแหล่งความรอด และวล่าพระโลหลิตของพระเยซภูเปป็นฤทธลิธิ์เดชเดบียวทบีที่
ชคาระใหด้สะอาดไดด้ การเขด้าไปอภลิปรายกกับคนพวกนกันั้นหรพอการโตด้แยด้งกกับพวกเขาคพอการโยนไขล่มลุกไปตรงหนด้าพวก
สลุกรและการใหด้สลิที่งซถึที่งบรลิสลุทธลิธิ์แกล่พวกสลุนกัข

พระวจนะของพระเจด้าใหด้คคาสกัที่งสอนทบีที่ชกัดเจนเกบีที่ยวกกับเรพที่องเหลล่านบีนั้ ใน 2 ยอหร์น 7-11 เราอล่านวล่า:
“ผภูด้ลล่อลวงเปป็นอกันมากออกเทบีที่ยวไปในโลก คพอคนทบีที่ไมล่รกับวล่าพระเยซภูครลิสตร์ไดด้เสดก็จมาเปป็นมนลุษยร์ คนนกันั้น

แหละเปป็นผภูด้ลล่อลวงและเปป็นปฏลิปฟักษร์ตล่อพระครลิสตร์ ทล่านทกันั้งหลายจงระวกังตกัวใหด้ดบี เพพที่อเราจะไดด้ไมล่สภูญเสบียสลิที่งทบีที่เรา
ไดด้กระทคามาแลด้ว แตล่จะไดด้รกับบคาเหนก็จเตก็มทบีที่ ผภูด้ใดละเมลิดและไมล่อยภูล่ในพระโอวาทของพระครลิสตร์ ผภูด้นกันั้นกก็ไมล่มบี
พระเจด้า ผภูด้ใดอยภูล่ในพระโอวาทของพระครลิสตร์ ผภูด้นกันั้นกก็มบีทกันั้งพระบลิดาและพระบลุตร ถผู้าผผผู้ใดมาหาทข่านและไมข่นทาพระ
โอวาทนรีนั้มาดผู้วย อยข่ารมับเขาไวผู้ในเรพอน และอยข่าขอพรใหผู้เขาเลย เพราะวข่าผผผู้ทรีพื่ขอพรใหผู้เขา กห็เขผู้าสข่วนในการกระ
ททาชมัพื่วของเขานมันั้น”



พระคคาตอนนบีนั้ไมล่ไดด้บอกเราใหด้นคาคนพวกนบีนั้เขด้ามาในบด้านของเราและพยายามชกักจภูงพวกเขาใหด้มาถถึงพระ
ครลิสตร์ ตรงกกันขด้ามเลยครกับ เราจะตด้องไมล่เชลิญพวกเขาเขด้ามาในบด้าน, เราจะตด้องไมล่ใชด้เวลาในการใหด้สลิที่งซถึที่งบรลิสลุทธลิธิ์
แกล่พวกเขา, บรรดาไขล่มลุกแหล่งขล่าวประเสรลิฐ ไมล่มบีประโยชนร์อกันใดในการพยายามทบีที่จะทคาใหด้พวกสลุนกัขเหก็นคลุณคล่า
ของสลิที่งตล่างๆทบีที่บรลิสลุทธลิธิ์ ไมล่มบีประโยชนร์อกันใดในการเสนออกัญมณบีอกันมบีคล่า, ไขล่มลุกเมก็ดหนถึที่ง, ใหด้แกล่สลุกรตกัวหนถึที่ง

นานๆทบีนกักอเทวนลิยมหรพอคนทบีที่สงสกัยเรพที่องการมบีอยภูล่จรลิงของพระเจด้าถถึงจะถภูกนคามาเหก็นความสวล่างแหล่ง
ความจรลิง ผมจคาไดด้วล่าตอนหนถึที่งขณะทบีที่ผมกคาลกังจกัดงานฟปฟื้นฟภูในครลิสตจกักรแหล่งหนถึที่ง และพรด้อมกกับศลิษยาภลิบาลของ
ครลิสตจกักรนกันั้นผมไปเยพอนบด้านของนกักอเทวนลิยมคนหนถึที่งซถึที่งปป่วยใกลด้ตาย พวกเราไปทบีที่บด้านหลกังนกันั้นตามคคาขอของ
ภรรยาของชายผภูด้นกันั้น

เมพที่อเราเขด้าไปในหด้องนอนของชายคนนกันั้นผภูด้ปป่วยอยภูล่ ผภูด้รกับใชด้กก็เดลินไปทบีที่เตบียง กลุมมพอของนกักอเทวนลิยมคน
นกันั้นไวด้อยล่างอบอลุล่น และกลล่าววล่า: “ผมเปป็นศลิษยาภลิบาลของครลิสตจกักรทบีที่ภรรยาคลุณไปรล่วมประชลุม และเธอขอรด้อง
ผมใหด้มาและอธลิษฐานกกับคลุณหากคลุณจะอนลุญาตครกับ”

นกักอเทวนลิยมคนนกันั้น ซถึที่งแมด้วล่าจะปป่วยหนกัก ไมล่ยอมใหด้ศลิษยาภลิบาลคนนกันั้นอธลิษฐานตล่อหนด้าเขา และ
ขอรด้องเขาใหด้ไปเสบีย ศลิษยาภลิบาลคนนกันั้นถามวล่า “หากผมอธลิษฐานเผพที่อคลุณไมล่ไดด้ มบีอะไรอยล่างอพที่นทบีที่ผมจะทคาเพพที่อ
คลุณไดด้ไหมครกับ?” พรด้อมกกับการกกัดฟฟันในนนั้คาเสบียงของเขาชายคนนกันั้นตอบวล่า “มบีสลิ – คลุณไปทบีที่กองฟปนนกัที่นและตกัด
ฟปนใหด้ภรรยาผมกก็ไดด้ เธอตด้องทคางานนกันั้นเองตลอดเลยตกันั้งแตล่ผมปป่วย”

บด้านนกันั้นอยภูล่ในชนบทและครอบครกัวนกันั้นกก็ยากจน พวกเขาหลุงตด้มอาหารโดยใชด้ฟปน ซถึที่งถภูกเผาในเตาแบบ
โบราณ มกันเปป็นชล่วงหนด้าหนาว และบด้านหลกังนกันั้นกก็ไดด้รกับความอบอลุล่นจากกองไฟในเตาผลิงเกล่าๆ ผภูด้รกับใชด้คนนกันั้นรบีบ
วางพระคกัมภบีรร์ของเขา, ถอดเสพนั้อคลลุมของตนออก, และรบีบไปจกัดการกกับกองฟปนนกันั้น โดยเหวบีที่ยงขวานเปป็นเวลา
เกพอบชกัที่วโมง พวกเราชล่วยกกันแบกกองฟปนนกันั้นเขด้ามาในบด้านและเอามาใสล่ในกลล่องเกก็บฟปนจนเตก็ม โดยทลินั้งฟปนทบีที่
เหลพอซถึที่งถภูกตกัดและพรด้อมใชด้งานแลด้วในลานนอกบด้าน จากนกันั้นเรากก็นคาฟปนบางสล่วนมาขด้างในบด้านสคาหรกับเตาผลิง จา
กนกันั้นศลิษยาภลิบาลทล่านนกันั้นกก็กลกับมาทบีที่ขด้างเตบียงของนกักอเทวนลิยมคนนกันั้นและถามเขาวล่ามบีอะไรอยล่างอพที่นอบีกไหมทบีที่เรา
จะทคาไดด้เพพที่อเขา และเขากก็กลล่าววล่า “ไมล่มบีแลด้ว ขอบคลุณครกับ แคล่นกันั้นแหละ” ไมล่มบีการอล่านพระคกัมภบีรร์ ไมล่มบีการ
อธลิษฐานเผพที่อในหด้องของชายปป่วยผภูด้นบีนั้

หลายวกันและหลายสกัปดาหร์ผล่านไป ในทบีที่สลุด ประมาณสองเดพอนหลกังจากทบีที่ผมไปเยบีที่ยมบด้านของนกักอ
เทวนลิยมคนนกันั้น ผมกก็ไดด้รกับจดหมายฉบกับหนถึที่งจากศลิษยาภลิบาลทล่านนกันั้นซถึที่งบอกผมวล่าเขามบีประสบการณร์อกัน
แสนสลุขของการนคาชายคนนกันั้นมาถถึงองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า! ขณะทบีที่เขาอาการแยล่ลงและความตายเขด้ามาใกลด้เรพที่อยๆ 
เขากก็เรลิที่มถามคคาถามตล่างๆเกบีที่ยวกกับครลิสตจกักร, พระคกัมภบีรร์, และสลิที่งตล่างๆของพระเจด้า ในทบีที่สลุดเขากก็ขอรด้องภรรยา
ของเขา – ครลิสเตบียนคนหนถึที่งทบีที่อลุทลิศตกัวและยคาเกรงพระเจด้า – ใหด้ใชด้คนไปตาม “นกักเทศนร์ทบีที่ตกัดฟปนคนนกันั้น” มา ศลิษ
ยาภลิบาลทล่านนกันั้นมานกัที่งขด้างเตบียงของชายปป่วยใกลด้ตายผภูด้นกันั้น และนคาเขาผล่านเขด้าประตภูแหล่งความรอดอยล่างอล่อน
โยนโดยใชด้พระวจนะอกันมบีคล่าประเสรลิฐของพระเจด้า

หากผภูด้รกับใชด้ทล่านนกันั้นพยายามบกังคกับนกักอเทวนลิยมคนนกันั้นใหด้ฟฟังพระวจนะของพระเจด้าในการไปเยพอนครกันั้ง
แรกทบีที่บด้าน เขากก็คงทคาใหด้เกลิดความเปป็นศกัตรภูซถึที่งอาจจะยกังหลงเหลพออยภูล่ และคงไมล่มบีโอกาสทบีที่จะนคาชายปป่วยคนนกันั้น



ใหด้มาถถึงองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าไดด้ แตล่พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงนคาผภูด้เชพที่อ และพระองคร์จะทรงใหด้เรารภูด้วล่าเมพที่อไรคพอเวลา
ทบีที่จะตกัดฟปน และเมพที่อไรคพอเวลาทบีที่จะนคาเสนอแผนการแหล่งความรอด

บางครกันั้งวลิธบีเดบียวของเราทบีที่จะรภูด้ไดด้วล่าพระวลิญญาณจะทรงใหด้เราทคาอะไรกก็คพอ พภูดออกไป – และจากนกันั้นกก็
เปป็นพยานตล่อไปหรพอหยลุดเปป็นพยานตามผลลกัพธร์และโอกาสตล่างๆ เหมพอนกกับทบีที่พระเยซภูทรงอธลิบายไวด้ในมกัทธลิว 
10:12-14: 

“ขณะเมพที่อทล่านขถึนั้นเรพอน จงใหด้พรแกล่ครกัวเรพอนนกันั้น ถด้าครกัวเรพอนนกันั้นสมควรรกับพร กก็ใหด้สกันตลิสลุขของทล่านอยภูล่
กกับเรพอนนกันั้น แตล่ถด้าครกัวเรพอนนกันั้นไมล่สมควรรกับพร กก็ใหด้สกันตลิสลุขนกันั้นกลกับคพนมาสภูล่ทล่าน ถด้าผภูด้ใดไมล่ตด้อนรกับทล่านทกันั้งหลาย
และไมล่ฟฟังคคาของทล่าน เมพที่อจะออกจากเรพอนนกันั้นเมพองนกันั้น จงสะบกัดผงคลบีทบีที่ตลิดเทด้าของทล่านออกเสบีย”

เมพที่อเปาโลและบารนาบกัสเผชลิญกกับการตล่อตด้านจากพวกยลิวมากเหลพอเกลินจนพวกเขาถภูกขกัดขวางในการ
ประกาศพระวจนะของพระเจด้า พวกเขากก็กลล่าวแกล่คนเหลล่านกันั้นทบีที่ตล่อตด้านพวกเขาวล่า: “จคาเปป็นทบีที่จะตด้องกลล่าวพระ
วจนะของพระเจด้าใหด้ทล่านทกันั้งหลายฟฟังกล่อน แตข่เมพพื่อทข่านทมันั้งหลายปฝัดเสรีย และตมัดสรินวข่าตนไมข่สมควรทรีพื่จะไดผู้ชรีวริตนริ
รมันดรร์ ดภูเถลิด พวกเราจะบล่ายหนด้าไปหาคนตล่างชาตลิ” (กลิจการ 13:46)

มบีเวลาทบีที่จะตด้องพภูดออกไป และมบีเวลาทบีที่จะตด้องเงบียบเสบีย เมพที่อเรากคาลกังปฏลิบกัตลิกกับผภูด้คนทบีที่แสดงออกอยล่าง
ชกัดเจนวล่าพวกเขาไมล่สามารถทบีที่จะเหก็นคลุณคล่าสลิที่งตล่างๆฝป่ายวลิญญาณไดด้ เรากก็ไมล่ควรอธลิบายความจรลิงอกันลถึกซถึนั้งตล่างๆ
แหล่งพระวจนะบรลิสลุทธลิธิ์ของพระเจด้าแกล่พวกเขา เมพที่อเราตด้องรกับมพอกกับผภูด้คนทบีที่ทคาตกัวเหมพอนพวกสลุนกัขหรพอพวกสลุกร 
เรากก็ไมล่ควรกลล่าวถถึงพระโลหลิตอกันมบีคล่าประเสรลิฐของพระเมษโปดกของพระเจด้า และเราไมล่ควรพภูดถถึงพระคลุณ
มหกัศจรรยร์ของพระเจด้า เพราะวล่าคนเชล่นนกันั้นมบีแตล่จะเหยบียบยที่คาไขล่มลุกเลอคล่าเหลล่านบีนั้ลงใตด้ฝป่าเทด้า เราไมล่สามารถเพลิก
เฉยคนเหลล่านกันั้นทบีที่หลงหายไดด้ – แตล่เรากก็ไมล่สามารถยกัดเยบียดขล่าวสารแหล่งความรอดใหด้แกล่พวกเขาและยกัที่วยลุพวก
เขาใหด้ “หกันกลกับมาและกกัดเรา” ไดด้เชล่นกกัน

วลิสลุทธลิชนทกันั้งหลายไมล่ใชล่คนโงล่เขลา เราเปป็นผภูด้ครอบครองลกักษณะแบบพระเจด้า พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรง
สถลิตอยภูล่ภายในใจของเรา และพระองคร์ทรงเปป็นผภูด้แยกแยะความจรลิงทลุกประการ พระองคร์ทรงทราบใจของมนลุษยร์
ทลุกคน ดกังนกันั้นเราจถึงตด้องใชด้สตลิปฟัญญาตามทบีที่พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงนคาพาเรา เราจะตด้องไมล่ตกันั้งตกัวเปป็นตลุลาการ – 
แตล่แนล่นอนวล่าเราสามารถตรวจสอบผลไดด้ และ “ทล่านจะรภูด้จกักเขาไดด้โดยผลของเขา”

หลมักคคาสอนของพระเยซถูเรพที่องการอธริษฐาน
ขด้อ 7 และ 8: “จงขอแลผู้วจะไดผู้ จงหาแลผู้วจะพบ จงเคาะแลผู้วจะเปปิดใหผู้แกข่ทข่าน เพราะวข่าททุกคนทรีพื่ขอ

กห็ไดผู้รมับ คนทรีพื่แสวงหากห็พบ และคนทรีพื่เคาะกห็จะเปปิดใหผู้เขา”
ขด้อพระคคาเหลล่านบีนั้นคาเสนอสามรภูปแบบทบีที่แตกตล่างกกันของการทคาใหด้ความตด้องการตล่างๆและความ

ปรารถนาตล่างๆของเราเปป็นทบีที่ทราบตล่อพระบลิดาผภูด้สถลิตในสวรรคร์ของเรา:
1. “จงขอ – แลผู้วจะไดผู้” เราจะตด้องขอในพระนามของพระเยซภูและตามพระประสงคร์ของพระเจด้า ใน

ยอหร์น 14:13 พระเยซภูทรงสกัญญาเหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “สลิที่งใดทบีที่ทล่านทกันั้งหลายจะขอในนามของเรา เราจะ
กระทคาสลิที่งนกันั้น เพพที่อวล่าพระบลิดาจะทรงไดด้รกับเกบียรตลิทางพระบลุตร”



2. “จงหา – แลผู้วจะพบ” หากคคาตอบไมล่ไดด้มาถถึงตอนทบีที่เราขอ เรากก็ตด้องหา – แสวงหาสลิที่งใดกก็ตามทบีที่
อาจกคาลกังขกัดขวางคคาอธลิษฐานตล่างๆของเราอยภูล่, แสวงหาพระประสงคร์ของพระเจด้า, แสวงหาความปปีตลิยลินดบีของ
พระเจด้า, และพากเพบียรตล่อไปในการอธลิษฐาน

3. “จงเคาะ -- แลผู้วจะเปปิดใหผู้แกข่ทข่าน” นบีที่ถภูกใชด้เพพที่อหมายถถึงการเคาะประตภู โดยขอใหด้มกันถภูกเปปิด วลิวรณร์
3:20 นคาเสนอพระเยซภูขณะกคาลกังเคาะประตภูของดวงใจทบีที่ถภูกปปิดอยภูล่ โดยทรงเคาะ, ขอรด้องทบีที่จะเขด้าไปขด้างใน หาก
ผภูด้ใดจะยอมเปปิดรกับพระองคร์ ในการอธลิษฐาน เราจะตด้องเคาะ – และเคาะอยภูล่ตล่อไปจนกวล่าพระเจด้าจะทรงตอบ 
และพระองคร์จะทรงตอบ คคาตอบอาจจะเปป็น “ไมล่ไดด้!” แตล่หากเราพากเพบียรในการอธลิษฐาน พระเจด้ากก็จะทรง
ตอบ

ในลภูกา 11:5-8 พระเยซภูประทานคคาอลุปมาเรพที่องหนถึที่งซถึที่งใหด้ภาพประกอบเรพที่องนบีนั้อยล่างชกัดเจนมากๆ:
“ผภูด้ใดในพวกทล่านมบีมลิตรสหายคนหนถึที่ง และจะไปหามลิตรสหายนกันั้นในเวลาเทบีที่ยงคพนพภูดกกับเขาวล่า ‘เพพที่อน

เออ๋ย ขอใหด้ฉกันยพมขนมปฟังสามกด้อนเถลิด เพราะเพพที่อนของฉกันคนหนถึที่งเพลิที่งเดลินทางมาหาฉกัน และฉกันไมล่มบีอะไรจะใหด้
เขารกับประทาน’ ฝป่ายมลิตรสหายทบีที่อยภูล่ขด้างในจะตอบวล่า ‘อยล่ารบกวนฉกันเลย ประตภูกก็ปปิดเสบียแลด้ว ทกันั้งพวกลภูกกก็นอน
รล่วมเตบียงกกับฉกันแลด้ว ฉกันจะลลุกขถึนั้นหยลิบใหด้ทล่านไมล่ไดด้’

“เราบอกทล่านทกันั้งหลายวล่า แมด้เขาจะไมล่ลลุกขถึนั้นหยลิบใหด้คนนกันั้นเพราะเปป็นมลิตรสหายกกัน แตล่วล่าเพราะ
วลิงวอนมากเขด้า เขาจถึงจะลลุกขถึนั้นหยลิบใหด้ตามทบีที่เขาตด้องการ”

เพราะเราขอตล่อไป, เพราะเราหาตล่อไป, เพราะเราเคาะตล่อไป พระเจด้าจะทรงตอบ “เพราะวข่าททุกคนทรีพื่
ขอกห็ไดผู้รมับ คนทรีพื่แสวงหากห็พบ และคนทรีพื่เคาะกห็จะเปปิดใหผู้เขา” พระเจด้าไมล่ประทานสลิที่งนกันั้นทบีที่เราขอเสมอไป แตล่เมพที่อ
พระองคร์ไมล่ประทานสลิที่งนกันั้นทบีที่เราทภูลขอ พระองคร์กก็ประทานบางสลิที่งทบีที่ดบีกวล่าใหด้ มกันอาจดผไมล่ดบีกวล่าจากมลุมมองของ
เรา แตล่เราตด้องจคาไวด้วล่า “ทจุกสสพื่งททางานรท่วมกทนเพพพื่อใหผู้เกริดผลอมันดรีแกข่คนทมันั้งหลายทรีพื่รมักพระเจผู้า คพอคนทมันั้งปวงทรีพื่
พระองคร์ไดผู้ทรงเรรียกตามพระประสงคร์ของพระองคร์” (โรม 8:28) ดกังนกันั้นสลิที่งใดกก็ตามทบีที่พระเจด้าประทานใหด้ในการ
ตอบคคาอธลิษฐานตล่างๆของเรากก็จะดบีตล่อตกัวเราและเปป็นทบีที่ถวายเกบียรตลิแดล่พระองคร์ แมด้วล่าเราอาจไมล่สามารถ
แยกแยะจลุดประสงคร์หรพอความมลุล่งหมายของพระองคร์ในการประทานมกันกก็ตาม พระเจด้าไมล่จคาเปป็นตด้องอธลิบาย
การกระทคาตล่างๆของพระองคร์แกล่เรา เราตด้องวางใจพระองคร์อยล่างสลินั้นสลุดใจจนถถึงขนาดทบีที่ไมล่วล่าจลุดประสงคร์หรพอ
ความมลุล่งหมายของพระองคร์คพอสริพื่งใดกห็ตาม เรากก็จะยอมรกับมกันดด้วยการขอบพระคลุณเพราะวล่ามกันเปป็นพระ
ประสงคร์ของพระเจด้าสคาหรกับเรา

ในยากอบ 4:3 เราอล่านวล่า: “ทล่านขอและไมล่ไดด้รกับ เพราะทล่านขอผลิด หวกังไดด้ไปเพพที่อสนองราคะตกัณหา
ของทล่าน” เมพที่อเราอธลิษฐานขออะไรบางอยล่างเพพที่อสนองเนพนั้อหนกัง เพพที่อทบีที่จะเอาไปสนอง “ราคะตกัณหา” ตล่างๆของ
เรา หรพอเพพที่อนคาความพถึงพอใจและคคาสรรเสรลิญมาสภูล่อกัตตาทบีที่เยล่อหยลิที่ง เรากก็ไมล่จคาเปป็นตด้องคาดหวกังคคาตอบ แตล่เมพที่อ
เราขอในความเชพที่อ ถภูกนคาพาโดยพระวลิญญาณ และดด้วยจลุดประสงคร์ทบีที่ซพที่อตรงเพพที่อทบีที่จะใชด้สลิที่งทบีที่เราอธลิษฐานขอนกันั้น
เพพที่อทบีที่พระนามของพระเจด้าจะไดด้รกับเกบียรตลิ พระองคร์กก็จะประทานตามคคาอธลิษฐานของเรา “และนบีที่คพอความมกัที่นใจ
ทบีที่เรามบีตล่อพระองคร์ คพอถด้าเราทภูลขอสลิที่งใดตามพระประสงคร์ของพระองคร์ พระองคร์กก็ทรงโปรดฟฟังเรา” (1 ยอหร์น 
5:14)



ยอหร์น 15:7 ใหด้พระสกัญญาอกันประเสรลิฐนบีนั้แกล่เราจากรลิมฝปีพระโอษฐร์ของพระเยซภู: “ถผู้าทข่านทมันั้งหลายเขผู้า
สนริทอยผข่ในเรา (ซถึที่งหมายความวล่าทล่านทกันั้งหลายบกังเกลิดใหมล่แลด้ว) และถผู้อยคทาของเราฝฝังอยผข่ในทข่านแลผู้ว (ซถึที่ง
หมายความวล่าทล่านทกันั้งหลายอลุทลิศตกัวตล่อพระเจด้าแลด้ว) ทข่านจะขอสริพื่งใดซถึพื่งทข่านปรารถนา ทข่านกห็จะไดผู้สริพื่งนมันั้น” ผภูด้เชพที่อ
ทบีที่ใจของตนสอดคลด้องอยล่างลงตกัวกกับพระประสงคร์ของพระเจด้าจะไมล่ประสบความยากลคาบากเลยในชบีวลิตการ
อธลิษฐานของเขา

ขด้อ 9 และ 10: “ในพวกทข่านมรีใครบผู้างทรีพื่จะเอากผู้อนหรินใหผู้บทุตร เมพพื่อเขาขอขนมปฝัง หรพอใหผู้งผเมพพื่อบทุตรขอ
ปลา”

กด้อนหลินทบีที่มบีลกักษณะกลมและเรบียบกก็อาจมบีรภูปรล่างคลด้ายกกับขนมปฟังแถวหรพอขนมปฟังกด้อน แตล่พล่อแมล่คนใด
เลล่า หากลภูกของตนขอขนมปฟัง จะใหผู้กด้อนหลินแบบนกันั้นแกล่ลภูก? คงไมล่มบีพล่อแมล่ทบีที่มบีหกัวคลิดคนใดทคาแบบนกันั้นอยล่าง
แนล่นอน

ในสายตาของเดก็กเลก็กๆคนหนถึที่ง ปลาตกัวหนถึที่งอาจมบีรภูปรล่างคลด้ายกกับงภูตกัวหนถึที่ง แตล่คงไมล่มบีพล่อแมล่คนใดจะ
พยายามหลอกลภูกโดยการยพที่นงภูทบีที่มบีพลิษถถึงตายใหด้แกล่ลภูกแนล่ๆ! กลล่าวอบีกนกัยหนถึที่งกก็คพอ เมพที่อลภูกคนใดขออาหาร คงไมล่มบี
พล่อแมล่คนใดจะใหด้ยาพลิษทบีที่มบีอกันตรายถถึงตายแกล่ลภูกคนนกันั้นซถึที่งจะฆล่าเขาแทนทบีที่จะบคารลุงเลบีนั้ยงเขา เชล่นนกันั้นแหละ พระ
บลิดาผภูด้สถลิตในสวรรคร์ของเรากก็จะไมล่ประทานสลิที่งซถึที่งดภูเหมพอนสวยงามและมบีประโยชนร์ แตล่ในความเปป็นจรลิงนกันั้นมบี
อกันตรายและมบีอคานาจทคาลายลด้างแกล่ลภูกของพระองคร์ 

พระเจด้าทรงยลิที่งใหญล่กวล่าพล่อแมล่ฝป่ายโลกและพระองคร์ทรงรกักไดด้อยล่างลถึกซถึนั้งมากกวล่า พระองคร์ทรงอล่อน
โยนตล่อลภูกๆของพระองคร์มากกวล่าบลิดาฝป่ายโลกคนใดจะรกักไดด้ พระองคร์ทรงสกัญญาแลด้ววล่าจะเตลิมเตก็มความ
ตด้องการตล่างๆของเรา (ฟป. 4:19) และพระองคร์ทรงทราบความตด้องการตล่างๆของเราดบีกวล่าทบีที่เราทราบ พล่อแมล่
ฝป่ายโลกไมล่ใหด้สลิที่งทบีที่ลภูกขอแกล่ลภูกเสมอไป แตล่กลกับใหด้สลิที่งทบีที่ดบีทบีที่สลุดสคาหรกับลภูก ลภูกๆบางครกันั้งกก็อยากไดด้สลิที่งตล่างๆทบีที่อาจ
ทคาใหด้พวกเขาพลิการหรพอทคาลายพวกเขา และในกรณบีดกังกลล่าวพล่อแมล่กก็ใหด้สลิที่งทบีที่เปป็นประโยชนร์แกล่ลภูกแทน อกัครทภูต
เปาโลอธลิษฐานสามครกันั้งขอใหด้ “หนาม” ในเนพนั้อของเขาถภูกเอาออกไป พระเจด้าไมล่ไดด้เอาหนามนกันั้นออกไป แตล่ทรง
ตอบเปาโลวล่า “พระคจุณของเรากห็มรีพอสทาหรมับเจผู้าแลผู้ว เพราะความอล่อนแอมบีทบีที่ไหน เดชของเรากก็มบีฤทธลิธิ์ขถึนั้นเตก็ม
ขนาดทบีที่นกัที่น” และเปาโลชพที่นชมยลินดบีในความอล่อนแอตล่างๆของตน เพพที่อทบีที่ฤทธลิธิ์เดชของพระครลิสตร์จะไดด้สถลิตอยภูล่บน
ตกัวเขา (อล่าน 2 โครลินธร์ 12:7-10)

ขด้อ 11: “เหตทุฉะนมันั้น ถผู้าทข่านทมันั้งหลายเองผผผู้เปป็นคนชมัพื่ว ยมังรผผู้จมักใหผู้ของดรีแกข่บทุตรของตน ยริพื่งกวข่านมันั้นสมัก
เทข่าใดพระบริดาของทข่านผผผู้ทรงสถริตในสวรรคร์จะประทานของดรีแกข่ผผผู้ทรีพื่ขอจากพระองคร์”

ในขด้อนบีนั้พระเยซภูทรงเตพอนความจคาเราวล่าแมด้แตล่พล่อแมล่ทบีที่ดบีทบีที่สลุดกก็ยกังอล่อนแอและไมล่คภูล่ควร พวกเขาไมล่
สมบภูรณร์แบบและหลายครกันั้งกก็ลคาเอบียงรกักลภูกคนหนถึที่งมากกวล่าอบีกคน แตล่พระเจด้าไมล่ใชล่ผภูด้ทบีที่ไมล่สมบภูรณร์แบบและ
พระเจด้าไมล่ทรงเลพอกปฏลิบกัตลิ พระองคร์ทรงบรลิสลุทธลิธิ์, ชอบธรรมและยลุตลิธรรม

ถถึงกระนกันั้น “ผผผู้เปป็นคนชมัพื่ว” – เสพที่อมทรามอยล่างทบีที่พล่อแมล่ฝป่ายโลกเปป็น – พวกเขากก็ไมล่ใหด้สลิที่งตล่างๆแกล่ลภูกทบีที่
จะทคารด้ายและเปป็นอกันตรายตล่อลภูก พล่อฝป่ายโลก “ยมังรผผู้จมักใหผู้ของดรีแกข่บทุตรของตน” และมบีความชพที่นชมยลินดบีใหญล่ยลิที่ง
ในการใหด้สลิที่งตล่างๆแกล่ลภูกของตนซถึที่งจะทคาใหด้พวกเขามบีความสลุข, สลุขภาพดบีและแขก็งแรง



หากนบีที่เปป็นความจรลิงเกบีที่ยวกกับมนลุษยร์ทบีที่ตายไดด้, พล่อแมล่ฝป่ายโลก, พระบลิดาผภูด้สถลิตในสวรรคร์ของเราจะ
ประทานของดบีแกล่ลภูกๆของพระองคร์เมพที่อพวกเขาทภูลขอ “ยริพื่งกวข่านมันั้นสมักเทข่าใด”? ไมล่มบีมนลุษยร์คนใดรกักไดด้เหมพอน
อยล่างทบีที่พระเจด้าทรงรกัก ไมล่มบีมนลุษยร์คนใดมบีสตลิปฟัญญาไดด้อยล่างทบีที่พระเจด้าทรงมบีพระปฟัญญา ไมล่มบีมนลุษยร์คนใดสามารถ
มองเหก็นอนาคตลล่วงหนด้าไดด้เหมพอนอยล่างทบีที่พระเจด้าทรงมองเหก็น และไมล่มบีมนลุษยร์คนใดสามารถวางแผนเพพที่อลภูกๆ
ของพระองคร์ไดด้เหมพอนอยล่างทบีที่พระเจด้าสามารถวางแผนและทคาใหด้สคาเรก็จตามจลุดประสงคร์ของพระองคร์ในชบีวลิตของ
ลภูกๆของพระองคร์ โดยมาตรฐานการเปรบียบเทบียบใดกก็ตาม พระบลิดาผภูด้สถลิตในสวรรคร์ทรงเหนพอกวล่าพล่อฝป่ายโลกทกันั้ง
หลาย หลายครกันั้ง พล่อแมล่กก็อยากทคาบางสลิที่งเพพที่อลภูกๆของตนซถึที่งตกัวพวกเขาไมล่มบีเงลินพอทบีที่จะทคาไดด้ แตล่พระบลิดาผภูด้สถลิต
ในสวรรคร์ของเราทรงเปป็นเจด้าของฝภูงสกัตวร์บนภภูเขาตกันั้งพกันยอด (เพลงสดลุดบี 50:10) และความมกัที่งคกัที่งของจกักรวาลกก็
เปป็นของพระองคร์! พระองคร์ทรงสามารถจรลิงๆทบีที่จะเตลิมเตก็มทลุกความตด้องการของลภูกทลุกคนของพระองคร์

พระเยซภูเจด้าทรงเชลิญชวนเราใหด้แสดงความเปป็นสข่วนตมัวในคคาทภูลขอตล่างๆของเรา ตล่อไปนบีนั้เปป็นขด้อพระคคา
เจก็ดขด้อซถึที่งใชด้คคาสรรพนาม “ขผู้าพระองคร์”:

คนบาปทรีพื่สทานถึกผริดถภูกเชลิญชวนใหด้อธลิษฐานวล่า “ขด้าแตล่พระเจด้า ขอทรงโปรดพระเมตตาแกล่ขจ้าพระองคต์ผภูด้
เปป็นคนบาปเถลิด” (ลภูกา 18:13)

วริสทุทธริชนถภูกเชลิญชวนใหด้อธลิษฐานวล่า “ขอทรงรกักษาขจ้าพระองคต์ดกังแกด้วตา ขอทรงซล่อนขจ้าพระองคต์ไวด้
ภายใตด้รล่มปปีกของพระองคร์” (เพลงสดลุดบี 17:8)

นมักเรรียนทบีที่ปรารถนาอยากไดด้สตลิปฟัญญากก็ถภูกเชลิญชวนใหด้อธลิษฐานวล่า “โอ ขด้าแตล่พระเยโฮวาหร์ ขอทรง
กระทคาใหด้ขจ้าพระองคต์รภูด้จกักพระมรรคาของพระองคร์ ขอทรงสอนวลิถบีของพระองคร์แกล่ขจ้าพระองคต์” (เพลงสดลุดบี 
25:4)

ทหารทรีพื่ถผกลองใจกก็ถภูกเชลิญชวนใหด้อธลิษฐานวล่า “ขออยล่าใหด้ศกัตรภูของขจ้าพระองคต์ไดด้ไชโยเหนพอขจ้า
พระองคต์” (เพลงสดลุดบี 25:2 วรรคหลกัง)

สาวกทรีพื่วทุข่นวายใจถภูกเชลิญชวนใหด้อธลิษฐานวล่า “พระองคร์เจด้าขด้า ชล่วยขจ้าพระองคต์ดด้วย” (มธ. 14:30)
ผผผู้เชพพื่อทรีพื่ปรารถนาการทรงชรีนั้นทาอธลิษฐานวล่า “ขอทรงนคาขจ้าพระองคต์ไปในมรรคานลิรกันดรร์” (เพลงสดลุดบี 

139:24 วรรคหลกัง)
คนใกลผู้ตายทบีที่ไมล่เคยมบีโอกาสกลายเปป็นครลิสเตบียนจนกระทกัที่งชกัที่วขณะกล่อนใกลด้ตายของตน กก็ถภูกเชลิญชวน

ใหด้อธลิษฐานวล่า “พระองคร์เจด้าขด้า ขอพระองคร์ทรงระลถึกถถึงขจ้าพระองคต์” (ลภูกา 23:42) 
การมลุล่งมกัที่นในการอธลิษฐานทบีที่จรลิงใจ, จรลิงจกังและใจเชพที่อคพอ การเตลิบโตในฝป่ายวลิญญาณ คคาอธลิษฐานทบีที่

จรลิงใจ แมด้บางทบีอาจตะกลุกตะกกัก ของผภูด้เชพที่อคนหนถึที่งคพอดนตรบีอกันไพเราะในพระกรรณของพระเจด้า พระองคร์ทรง
เชลิญชวนลภูกๆทลุกคนของพระองคร์ใหด้ทคาใหด้คคาทภูลขอตล่างๆของตนเปป็นทบีที่ทราบ: “จงทภูลเรพที่องความปรารถนาของ
ทล่านทลุกอยล่างตล่อพระเจด้า ดด้วยการอธลิษฐาน การวลิงวอน กกับการขอบพระคลุณ” (ฟป. 4:6)

คคาอธลิษฐานควรประกอบดด้วยคคาทภูลขอ, คคาวลิงวอน, และการอด้อนวอนเผพที่อ เราเสนอคทาทผลขอของเราตล่อ
พระเจด้าเกบีที่ยวกกับพระพรสล่วนตกัวตล่างๆ เราวริงวอนขอการทคาใหด้พระสกัญญาตล่างๆของพระองคร์สคาเรก็จตล่อเรา เรา
อผู้อนวอนเผพพื่อผภูด้อพที่น – เราควรอธลิษฐานเผพที่อกกันและกกัน



การอธลิษฐานจะขกับไลล่ความเฉพที่อยชาในการดคาเนลินชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณออกไปและจะนคาชบีวลิตชบีวาและ
สลุขภาพฝป่ายวลิญญาณมาใหด้ บางครกันั้งลภูกๆของพระเจด้ากก็ดคาเนลินชบีวลิตในแบบทบีที่ทคาใหด้พวกเขาอยภูล่ในตคาแหนล่งทบีที่
พระเจด้าไมล่สามารถตอบคคาอธลิษฐานตล่างๆของพวกเขาไดด้และในทบีที่ๆฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ไมล่อาจแตะตด้องพวกเขา
ไดด้ เชล่นใน 1 เปโตร 3:7 ความบาปในคล่ายพกักนกันั้นไดด้ขกัดขวางคคาอธลิษฐานตล่างๆของโยชภูวา (ยชว. 7:10-12) จน
กระทกัที่งผภูด้ละเมลิดเหลล่านกันั้นถภูกจกัดการเสบีย (อล่านโยชภูวา บททบีที่ 7) ความไมข่เชพพื่อจะขกัดขวางคคาอธลิษฐาน เพราะวล่าความ
เชพพื่อคพอเงพที่อนไขทบีที่ถภูกผภูกตลิดอยภูล่กกับการทคาใหด้พระสกัญญาของพระเจด้าสคาเรก็จวล่าจะทรงตอบคคาอธลิษฐาน: “แตล่ถด้าไมล่มบี
ความเชพที่อแลด้ว จะเปป็นทบีที่พอพระทกัยของพระองคร์กก็ไมล่ไดด้เลย เพราะวล่าผภูด้ทบีที่จะมาหาพระเจด้าไดด้นกันั้นตด้องเชพที่อวล่า
พระองคร์ทรงดคารงพระชนมร์อยภูล่ และพระองคร์ทรงเปป็นผภูด้ประทานบคาเหนก็จใหด้แกล่ทลุกคนทบีที่ปลงใจแสวงหาพระองคร์”
(ฮบ. 11:6)

“คนทกันั้งหลายควรอธลิษฐานอยผข่เสมอ” (ลภูกา 18:1) ลด้อแหล่งการทคาหนด้าทบีที่คนตด้นเรพอนหมลุนไดด้อยล่างราบรพที่น
มากขถึนั้นเยอะเมพที่อพวกมกันถภูกหลล่อลพที่นโดยการอธลิษฐาน และหากเราอยากเปป็นคนตด้นเรพอนทบีที่ดบีเพพที่อพระเจด้า หากเรา
อยากเดลินอยล่างเกลิดผลเพพที่อพระองคร์ เรากก็ตด้อง “อธลิษฐานอยล่างสมที่คาเสมอ” (1 ธส. 5:17) นบีที่ไมล่ไดด้หมายความวล่า
เราจะตด้องคลุกเขล่าหรพอเงยหนด้าขถึนั้นมองฟป้าสวรรคร์อยภูล่ตลอดเวลา แตล่หมายความวล่าเราจะตด้องอยภูล่ในทกัศนคตลิของการ
อธลิษฐาน โดยเชพที่อมตล่อกกับพระสลุรเสบียงของพระเจด้าและไมล่มบีสลิที่งใดคกัที่นกลางระหวล่างเราและการรล่วมสนลิทของเรา
กกับพระองคร์

กฎทองคคา
(สรรุปยข่อเรพที่องความชอบธรรมในภาคพมันธสมัญญาเดริม)

ขด้อ 12: “เหตทุฉะนมันั้น สริพื่งสารพมัดซถึพื่งทข่านปรารถนาใหผู้มนทุษยร์ททาแกข่ทข่าน จงกระททาอยข่างนมันั้นแกข่เขาเหมพอน
กมัน เพราะวข่านรีพื่คพอพระราชบมัญญมัตริและคทาของศาสดาพยากรณร์”

ทลุกสลิที่งทบีที่พระเยซภูทรงสอนกล่อนหนด้านกันั้นในคคาเทศนาบนภภูเขานคาขถึนั้นไปสภูล่และใหด้ขด้อสนกับสนลุนสรลุปยล่อนบีนั้เกบีที่ยว
กกับความชอบธรรมในภาคพกันธสกัญญาเดลิม “เหตทุฉะนมันั้น” – นกัที่นคพอ เพราะคคากลล่าวทบีที่มากล่อนหนด้า คคากลล่าวทบีที่ตาม
มาจถึงเปป็นความจรลิง (หรพอควรเปป็นความจรริง) ในชบีวลิตของบลุคคลทบีที่ปรนนลิบกัตลิพระเจด้า นบีที่คพอกลิตตลิคลุณแหล่งอาณาจกักร 
แตล่พวกเราทบีที่เปป็นอวกัยวะตล่างๆแหล่งพระกายของพระครลิสตร์สามารถไดด้รกับประโยชนร์จากคคาสกัที่งสอนทบีที่ถภูกใหด้ไวด้ตรงนบีนั้ 
ตามทบีที่พระเยซภูประทานกฎของพระองคร์ซถึที่งถภูกเรบียกกกันโดยทกัที่วไปวล่า “กฎทองคคา”

พระองคร์ตรกัสวล่า “จงเอาใจเขามาใสล่ใจเรา และจากนกันั้นจงปฏลิบกัตลิตล่อเขาเหมพอนอยล่างทบีที่ทล่านอยากใหด้เขา
ปฏลิบกัตลิตล่อทล่านภายใตด้สถานการณร์เดบียวกกัน” นบีที่คพอกฎของกษกัตรลิยร์สคาหรกับการดคาเนลินชบีวลิตทบีที่ชอบธรรม – ขด้อบกังคกับ
หนถึที่งซถึที่งพรด้อมใชด้งานและใชด้การไดด้และถภูกตด้องอยภูล่เสมอ แนล่นอนวล่าเราควรปฏลิบกัตลิตล่อผภูด้อพที่นเหมพอนอยล่างทบีที่เราอยาก
ใหด้พวกเขาปฏลิบกัตลิตล่อเรา โลกจะวลิเศษขนาดไหนหากมนลุษยร์ทลุกคนปฏริบมัตริกฎทองคคาจรลิงๆ! ในความเปป็นจรลิงแลด้ว 
มกันจะเปป็นยลุคพกันปปี จะไมล่มบีการตกเปป็นทาส, ไมล่มบีสงคราม, ไมล่มบีการตรากตรคาทคางานและเหนก็ดเหนพที่อย, ไมล่มบีการ
ทะเลาะวลิวาท, ไมล่มบีการจบีนั้ปลด้น, ไมล่มบีการฆล่ากกัน, ไมล่มบีความอยลุตลิธรรม จะมบีแตล่ความรมักอมันบรริสทุทธริธิ์ – ความรกักใน
แบบทบีที่พระเจด้าทรงใสล่ไวด้ภายในใจของมนลุษยร์ “พระเจด้าทรงเปป็นความรกัก” (1 ยอหร์น 4:8) เราไดด้ยลินเยอะเกบีที่ยวกกับ



ความรกักทลุกวกันนบีนั้ แตล่ความรกักทบีที่เรากคาลกังไดด้ยลินนกันั้นไมล่ใชล่ความรกักแบบทบีที่กระตลุด้นคนๆหนถึที่งใหด้ปฏลิบกัตลิสลิที่งทบีที่ถภูกกลล่าวใน
พระคคาขด้อนบีนั้

หนทางเดบียวทบีที่เปป็นไปไดด้ทบีที่จะดคาเนลินชบีวลิตตามกฎเชล่นนกันั้น (และนบีที่ควรเปป็นระเบบียบปฏลิบกัตลิของผภูด้เชพที่อทลุกคน)
กก็คพอ การรกักพระเจด้าดด้วยใจ, จลิต, ความคลิด, และกคาลกัง เมพพื่อนมันั้นมกันกก็จะเปป็นไปไดด้ทบีที่จะดคาเนลินชบีวลิตตามสลิที่งทบีที่พระเยซภู
ทรงประกาศตรงนบีนั้ไดด้ในระดกับหนถึที่ง หากกฎนบีนั้ของการดคาเนลินชบีวลิตถภูกปฏลิบกัตลิโดยคนทกันั้งปวงทบีที่เรบียกตกัวเองวล่าเปป็น
ครลิสเตบียนทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้ว เรากก็จะนคาพาขล่าวแหล่งความรอดไปยกังทบีที่สลุดปลายแผล่นดลินโลกและหลายลด้านคนจะ
เชพที่อวล่าพระครลิสตร์เคยทรงพระชนมร์อยภูล่ – ใชล่แลด้วยมังทรงพระชนมร์อยผข่ คคาอธลิษฐานของผภูด้เชพที่อแตล่ละคนควรจะเปป็น
 “โอ พระองคร์เจด้าขด้า ขอทรงสอนขด้อบกังคกับอกันเรบียบงล่ายและงดงามนบีนั้แหล่งความรกักแกล่ขจ้าพระองคต์ ขอทรงจารถึก
มกันไวด้บนดวงใจของขด้าพระองคร์และโปรดชล่วยเหลพอขด้าพระองคร์ทบีที่จะดคาเนลินชบีวลิตอยล่างเตก็มเปปีปั่ยมตามกฎนบีนั้ททุกวมัน
ขณะทบีที่ขด้าพระองคร์ใชด้ชบีวลิตปะปนกกับผภูด้อพที่นดด้วยเถลิด” 

การถพอปฏลิบกัตลิตาม “กฎทองคคา” นบีนั้จะทคาใหด้เราเปป็นคนทบีที่ไมข่ลทาเอรียงและยทุตริธรรมในการปฏลิบกัตลิกกับเพพที่อน
มนลุษยร์ของเรา ความเหก็นแกล่ตกัว, ความใจจพดใจดคา, การฆาตกรรม, การลกักขโมย, และการปฏลิบกัตลิอพที่นๆอบีกมากมาย
ทบีที่ไมล่ชอบธรรมกก็จะถภูกทคาลายไปอยล่างสลินั้นเชลิง ใครบางคนเคยกลล่าววล่าสคาหรกับการดคาเนลินชบีวลิตทบีที่ถภูกตด้องนกันั้นกฎ
ทองคคาเปป็นเหมพอนลด้อถล่วงดลุลเปป็นสคาหรกับเครพที่องจกักร นกัที่นหมายความวล่ากฎทองคคา หากถภูกนคาไปปฏลิบกัตลิ จะปป้องกกัน
ไมล่ใหด้เกลิดความไมล่ซพที่อตรงและความผลิดปกตลิทลุกประการในโลกธลุรกลิจเชล่นเดบียวกกับในการดคาเนลินชบีวลิตฝป่ายศบีลธรรม

“เพราะวข่านรีพื่คพอพระราชบมัญญมัตริและคทาของศาสดาพยากรณร์” นบีที่คพอสรลุปยล่อและสาระสคาคกัญของภาค
พกันธสกัญญาเดลิมทกันั้งหมด ตกันั้งแตล่ปฐมกาลจนถถึงมาลาคบี – สรลุปยล่อทบีที่หาใดเทบียบซถึที่งแสดงออกถถึงทลุกสลิที่งทบีที่ “พระราช
บมัญญมัตริและคทาของศาสดาพยากรณร์” ตด้องการ พระเยซภูไดด้เสดก็จมาเพพที่อทคาใหด้พระราชบกัญญกัตลิและคคาของศาสดา
พยากรณร์สคาเรก็จ (มธ. 5:17) และพระองคร์ประทานขด้อบกังคกับหนถึที่งเดบียวในทบีที่นบีนั้, กฎทบีที่ใชด้การไดด้อกันเรบียบงล่ายขด้อ
เดบียว, สคาหรกับการกคากกับดภูแลความประพฤตลิของเราในฐานะครลิสเตบียน ขด้อบกังคกับนบีนั้คพอการประยลุกตร์ใชด้หลกักการทบีที่
วล่า “ทล่านจงรกักเพพที่อนบด้านของทล่านเหมพอนรกักตกัวเอง” และมกันทคางานรล่วมกกับ “ทล่านจงรกักองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า
พระเจด้าของทล่านดด้วยสลินั้นสลุดใจของทล่าน, และดด้วยสลินั้นสลุดจลิตของทล่าน, และดด้วยสลินั้นสลุดความคลิดของทล่าน” ใน
มกัทธลิว 22:40 พระเยซภูทรงประกาศวล่า “พระราชบกัญญกัตลิและคคาพยากรณร์ทกันั้งสลินั้นกก็ขถึนั้นอยภูล่กกับพระบกัญญกัตลิสองขด้อ
นบีนั้”

เหก็นไดด้ชกัดวล่าพระเยซภูไมล่ไดด้หมายความทบีที่จะตรกัสตรงนบีนั้วล่าขด้อกคาหนดทกันั้งหมดของพระวจนะของพระเจผู้า 
(ทบีที่เกบีที่ยวขด้องกกับหนด้าทบีที่ทลุกประการ) ถภูกสรลุปยล่อในกฎทองคคานบีนั้ แตล่เปป็นเพบียงขด้อกคาหนดทกันั้งหมดทบีที่เกบีที่ยวขด้องกกับ
หนด้าทบีที่ของเราทบีที่มบีตล่อเพพพื่อนมนทุษยร์ของเรา เปาโลกลล่าวถถึงเรพที่องนบีนั้วล่า “พระราชบกัญญกัตลิทกันั้งสลินั้นนกันั้นสรลุปไดด้เปป็นคคาเดบียว
คพอวล่า ‘จงรกักเพพที่อนบด้านเหมพอนรกักตนเอง’” (กท. 5:14)

โลกกลล่าววล่า “จงปฏลิบกัตลิตล่อเพพที่อนมนลุษยร์ของทล่านเหมพอนอยล่างทบีที่เขาไดด้ปฏลิบกัตลิตล่อทล่าน” จงใหด้ความกรลุณา
ตอบแทนความกรลุณา จงแกด้แคด้นตอบแทนการทคาใหด้บาดเจก็บ” แตล่พระเยซภูตรกัสวล่า “จงปฏลิบกัตลิตล่อเพพที่อนมนลุษยร์
ของทล่านเหมพอนอยล่างทบีที่ทล่านอยากไดด้รกับการปฏลิบกัตลิ จงยกโทษและอดกลกันั้น” กลล่าวอบีกนกัยหนถึที่ง เหมพอนอยล่างทบีที่ถภูก
แสดงออกในคคากลล่าวทกัที่วไปทล่ามกลางพวกยลิวในสมกัยของพระเยซภูบนแผล่นดลินโลกทบีที่วล่า “สลิที่งใดทบีที่ทล่านเกลบียด อยล่า



ทคาสลิที่งนกันั้นตล่อผภูด้อพที่น” หนทางเดบียวทบีที่เปป็นไปไดด้ทบีที่จะเรลิที่มตด้นดคาเนลินชบีวลิตตามความจรลิงทบีที่ถภูกใหด้ไวด้ในทบีที่นบีนั้คพอ การบกังเกลิด
ใหมล่และถภูกนคาพาโดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์

มนลุษยร์ทบีที่ปราศจากพระเจด้านกันั้นเหก็นแกล่ตกัว, เยล่อหยลิที่ง, ไมล่ไดด้ปฏลิบกัตลิกกับผภูด้อพที่นอยล่างงล่ายดายเหมพอนอยล่างทบีที่ตน
อยากไดด้รกับการปฏลิบกัตลิ แตล่เมพที่อพระเยซภูเสดก็จเขด้ามาในใจ ทลุกสลิที่งกก็ถภูกเปลบีที่ยนแปลงเพราะวล่าเมพที่อนกันั้นเขากก็กลายเปป็น
ผภูด้ทบีที่ถภูกสรด้างใหมล่: “เหตลุฉะนกันั้นถด้าผภูด้ใดอยภูล่ในพระครลิสตร์ ผภูด้นกันั้นกก็เปป็นคนทบีที่ถภูกสรด้างใหมล่แลด้ว สลิที่งเกล่าๆกก็ลล่วงไป ดภูเถลิด สลิที่ง
สารพกัดกลายเปป็นสลิที่งใหมล่ทกันั้งนกันั้น” (2 คร. 5:17)

สองทางนมัขึ้น
ขด้อ 13 และ 14: “จงเขผู้าไปทางประตผแคบ เพราะวข่าประตผใหญข่และทางกวผู้างนมันั้นนทาไปถถึงความพรินาศ 

และคนทรีพื่เขผู้าไปทางนมันั้นมรีมาก เพราะวข่าประตผซถึพื่งนทาไปถถึงชรีวริตนมันั้นกห็คมับและทางกห็แคบ ผผผู้ทรีพื่หาพบกห็มรีนผู้อย”
ในทบีที่นบีนั้ เหมพอนทบีที่พระองคร์ทรงปฏลิบกัตลิเปป็นประจคา พระเยซภูทรงใชด้ภาษาทบีที่ทลุกคนเขด้าใจไดด้ พระองคร์ทรง

เปรบียบเทบียบหนทางสภูล่ชบีวลิตกกับทางเขด้าผล่านทางประตภูหนถึที่ง – ประตภู “แคบ” และประตภู “กวผู้าง”
“จงเขผู้าไปทางประตผแคบ” คคาวล่า “แคบ” ในทบีที่นบีนั้หมายถถึง เขด้าไปยาก การประยลุกตร์ใชด้ตรงนบีนั้มบีความ

หมายวล่าทางไปสภูล่สวรรคร์นกันั้นแคบ – และแมด้วล่าความรอดเปป็นของประทานของพระเจด้า, ไมล่ใชล่เกลิดจากการกระทคา
ตล่างๆ, พระเจด้าพระบลิดากก็ทรงซพนั้อการไถล่ของเรามาไดด้อยล่างยากลคาบากผล่านทางการทนทลุกขร์, การสลินั้นพระชนมร์, 
การถภูกฝฟังไวด้และการฟปฟื้นคพนพระชนมร์ของพระบลุตรทบีที่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์

พระเยซภูทรงเปป็นทางนกันั้น พระองคร์ทรงเปป็นประตถูนกันั้น และหากพระองคร์มลิไดด้ทรงจกัดเตรบียมทางนกันั้นและ
จกัดหาประตภูนกันั้น กก็คงไมล่มบีทางเขด้าไปในสวรรคร์สคาหรกับเรา ทางเขด้าสภูล่สวรรคร์นกันั้นเปป็นทางแคบ และเราไมล่พบทางนกันั้น
โดยบกังเอลิญ เราตด้องตมัดสรินใจอยล่างชกัดเจนทรีพื่จะเขผู้าในทางแคบนกันั้นและจากนกันั้นเราตด้องแสวงหาทางแคบนกันั้นตามทบีที่
มกันถภูกใหด้ไวด้ในพระวจนะของพระเจด้า มบี “ทางตล่างๆ” มากมาย แตล่ “ทางตล่างๆ” ทกันั้งหมดนกันั้นนคาไปสภูล่ความตาย:
 “มบีทางหนถึที่งซถึที่งคนเราดภูเหมพอนถภูก แตล่มกันสลินั้นสลุดลงทบีที่ทางตล่างๆของความมรณา” (สภษ. 16:25) ทางแหข่งชทวสตมบี
หนถึที่งเดบียวเทล่านกันั้น

ดาวริดกก็เขบียนถถึงสองทางนกันั้นเชล่นกกัน เขาประกาศวล่า “บลุคคลผภูด้ไมล่ดคาเนลินตามคคาแนะนคาของคนอธรรม 
หรพอยพนอยภูล่ในทางของคนบาป หรพอนกัที่งอยภูล่ในทบีที่นกัที่งของคนทบีที่ชอบเยาะเยด้ย ผภูด้นกันั้นกก็เปป็นสลุข แตล่ความปปีตลิยลินดบีของผภูด้นกันั้น
อยภูล่ในพระราชบกัญญกัตลิของพระเยโฮวาหร์ เขาไตรล่ตรองถถึงพระราชบกัญญกัตลิของพระองคร์ทกันั้งกลางวกันและกลางคพน 
เขาจะเปป็นเชล่นตด้นไมด้ทบีที่ปลภูกไวด้รลิมธารนนั้คา ซถึที่งเกลิดผลตามฤดภูกาล และใบกก็จะไมล่เหบีที่ยวแหด้ง การทลุกอยล่างซถึที่งเขา
กระทคากก็จะจคาเรลิญขถึนั้น

“คนอธรรมไมล่เปป็นเชล่นนกันั้น แตล่เปป็นเหมพอนแกลบซถึที่งลมพกัดกระจายไป เหตลุฉะนกันั้นคนอธรรมจะไมล่ยกัที่งยพน
อยภูล่ไดด้เมพที่อถถึงการพลิพากษา หรพอคนบาปไมล่ยพนยงในทบีที่ชลุมนลุมของคนชอบธรรม เพราะพระเยโฮวาหร์ทรงทราบทาง
ของคนชอบธรรม แตล่ทางของคนอธรรมจะพลินาศไป” (เพลงสดลุดบี 1) 

“เพราะวข่าประตผใหญข่และทางกวผู้างนมันั้นนทาไปถถึงความพรินาศ” ในการคลิดถถึงสองทางนกันั้นทบีที่พระเยซภูตรกัสถถึง
ในทบีที่นบีนั้ ผมกก็มกักคลิดถถึงถนนสองสาย – สายหนถึที่ง ซถึที่งเปป็นถนนแคบๆในชนบทแบบทบีที่ผมเคยใชด้เดลินทางโดยรถเกวบียน
บนไรล่นาของพล่อผมตอนทบีที่ผมยกังเปป็นเดก็ก สล่วนอบีกสายหนถึที่งนกันั้นเปป็นถนนกวด้างทบีที่มบีไฟสล่องสวล่างแบบซภูเปอรร์ไฮเวยร์



หรพอถนนทบีที่ไมล่จคากกัดความเรก็ว บนถนนสายชนบทเสด้นนกันั้นรถอบีกคกันกก็วลิที่งแซงไมล่ไดด้ ไมล่มบีทบีที่พอใหด้รถวลิที่งแซง ดกังนกันั้นจถึง
ไมล่มบีผภูด้ใดพยายามทบีที่จะแซงหนด้าคนอพที่น และทลุกคนกก็กคาลกังเดลินทางไปในทลิศทางเดบียวกกันเพราะวล่าไมล่มบีจลุดใหด้เลบีนั้ยว
กลกับ มกันไมล่ใชล่ถนนทบีที่ราบเรบียบ มกันมบีการขถึนั้นเนลินและลงเนลินอยภูล่ในถนนเสด้นนกันั้น ใชล่ครกับ มกันแคบ และมบีคนไมล่เยอะ
ทบีที่เดลินทางอยภูล่บนถนนเสด้นนบีนั้

ในทางกลกับกกัน ทางหลวงทบีที่เปป็นถนนสายกวด้างนกันั้นใหด้ทกันั้งความสะดวกในการเดลินทางและความเรก็ว 
ทางหลวงบางเสด้นนกันั้นกวด้างขนาดมบีหกถถึงสลิบสองชล่องจราจร โดยใหด้โอกาสคนทบีที่มบีรถวลิที่งเรก็วทบีที่สลุดทบีที่จะแซงหนด้าทลุกสลิที่ง
บนถนนเสด้นนกันั้นหากเขาปรารถนาทบีที่จะแซง ทางหลวงทกันั้งหลายถภูกสล่องสวล่างอยล่างเจลิดจด้า – โดยไฟหนด้ารถของนกัก
เดลินทางเหลล่านกันั้น หากไมล่ใชล่โดยวลิธบีอพที่น ความสะดวกตล่างๆนกันั้นมบีใหด้ตลอดการเดลินทาง – อาหาร, เครพที่องดพที่ม, แผนทบีที่
ถนน, สลิที่งใดกก็ตามทบีที่นกักเดลินทางผภูด้นกันั้นปรารถนา ใชล่แลด้วครกับ ทางหลวงทบีที่เปป็นทางกวด้างนกันั้นเชลิญชวนใหด้มา เรา
สามารถเดลินทางจากเมพองหนถึที่งไปอบีกเมพองหนถึที่งไดด้ในเวลาอกันสกันั้นโดยการใชด้ทางหลวง และในหลายพพนั้นทบีที่มบีฝภูงชน
มากมายทบีที่เดลินทางดด้วยความเรก็วสภูง โดยขกับไปตามโคด้งสบายๆของทางหลวงทบีที่ลาดยางและสวยเสด้นนกันั้น

ถนนสายกวด้างทบีที่นคาไปสภูล่ความพลินาศกก็เปป็นแบบนกันั้น “คนทรีพื่เขผู้าไปทางนมันั้นมรีมาก” หลายลด้านคนทลุกวกันนบีนั้
กคาลกังไปตามทางกวด้างนกันั้น โดยไมล่กลกัวถถึงอนาคต ใชด้ชบีวลิตเพพที่อตอนนบีนั้เทล่านกันั้น การไปนรกเปป็นเรพที่องงล่าย ทบีที่คนๆหนถึที่ง
ตด้องกระทคากก็คพอ แคข่ปฏริเสธพระเยซผ! คลุณไมล่จคาเปป็นตด้องเมาเหลด้า, คลุณไมล่จคาเปป็นตด้องฆล่าคน, คลุณไมล่จคาเปป็นตด้องเลล่น
ชภูด้หรพอขโมยสลิที่งใดเลย แคล่ทคาตกัวตามสบาย, ผล่อนคลาย, และเดลินทางไปในทางกวด้างนกันั้น แคล่ไมข่ททาอะไรเลยเกรีพื่ยว
กมับพระเยซผ – และคลุณกก็จะลงเอยในนรก: “ผภูด้ทบีที่เชพที่อในพระบลุตรกก็ไมล่ตด้องถภูกพลิพากษาลงโทษ แตล่ผผผู้ทรีพื่มสไดข้เชพพื่อกห็ตผู้อง
ถผกพริพากษาลงโทษอยยท่แลข้ว เพราะเขามริไดผู้เชพพื่อในพระนามพระบทุตรองคร์เดรียวทรีพื่บมังเกริดจากพระเจผู้า” (ยอหร์น 
3:18) 

มบีทางเดบียวเทล่านกันั้น แมด้วล่าอาจมบี “ทางตล่างๆ” มากมาย พระเยซภูทรงประกาศวล่า “เราเปป็นทางนททั้น เปป็น
ความจรสง และเปป็นชทวสต ไมข่มรีผผผู้ใดมาถถึงพระบริดาไดผู้นอกจากมาทางเรา” (ยอหร์น 14:6) แตล่คนสล่วนใหญล่ชอบเสด้น
ทางทบีที่มบีการตล่อตด้านนด้อยทบีที่สลุด ดด้วยเหตลุนบีนั้คนจคานวนมากจถึงไปตามทางกวด้างทบีที่นคาไปสภูล่ความพลินาศ หลายลด้านคน
กคาลกังเดลินทางไปในทางกวด้างของ “ศาสนา” มบีศาสนาเยอะแยะจคานวนมากในโลกนบีนั้ และหลายศาสนากก็นล่าดถึงดภูด
ศาสนาสล่วนใหญล่กก็มบีความจรลิงอยภูล่บด้างในหลกักคคาสอนของพวกมกัน แตล่มบีศาสนาแทด้จรลิงหนถึพื่งเดรียวเทข่านมันั้น – ความ
เชพพื่อแบบครริสเตรียน พระเยซภูตรกัสวล่า “จงตามเรามา – และเราจะใหด้เจด้าแบกกางเขน จงมากกับเรา – และพวกเรา
จะเทบียมแอกเขด้าดด้วยกกัน จงทนทลุกขร์กกับเรา – และเจด้าจะครอบครองกกับเรา” มนลุษยร์ไมล่ชอบคลิดเกบีที่ยวกกับการทน
ความทลุกขร์ยาก พวกเขาไมล่ชอบคลิดเกบีที่ยวกกับกางเขนหรพอแอก พวกเขาอยากไดด้ทาง “งล่ายๆ”, ทางทบีที่มบีการตล่อตด้าน
นด้อยมากหรพอไมล่มบีการตล่อตด้านเลย ดกังนกันั้นพวกเขาจถึงเลพอก “ทางตล่างๆ” ของศาสนาอกันหลากหลายซถึที่งเปป็นสล่วน
หนถึที่งของทางกวด้างนกันั้นทบีที่นคาไปสภูล่ความพลินาศ

คนอพที่นๆกก็เดลินตาม “ทางตล่างๆ” แหล่งความมมัพื่งมรี ขลุนนางหนลุล่มผภูด้รที่คารวยคนนกันั้นทบีที่วลิที่งมาหาพระเยซภู ซบกราบ
ลงตล่อเบพนั้องพระพกักตรร์พระองคร์และถามพระองคร์วล่าเขาจะรอดไดด้อยล่างไร กก็เตก็มใจทบีที่จะวางใจพระเยซภูดด้วยจลิต
วลิญญาณของเขาแตล่ไมล่ใชล่ดด้วยทรกัพยร์สลิที่งของของเขา เมพที่อพระเยซภูทรงสกัที่งเขาใหด้ขายทรกัพยร์สลิที่งของๆเขา, ยกเงลินใหด้



แกล่คนยากจน, และแบกกางเขนตามพระองคร์ไป ชายหนลุล่มผภูด้นกันั้นกก็ “เสบียใจ แลด้วออกไปเปป็นทลุกขร์เพราะเขามบี
ทรกัพยร์สลิที่งของเปป็นอกันมาก” (อล่าน มาระโก 10:17-22)

มบี “ทางตล่างๆ” อยภูล่มากมายและหลากหลายซถึที่งคนเดลินทางไปบน “ทางกวด้าง” นกันั้นไดด้ และพญามารกก็
ทคาใหด้แนล่ใจวล่าทางเหลล่านกันั้นสล่วนใหญล่นล่าดถึงดภูดและเชลิญชวนใหด้เขด้ามา พวกเสรบีนลิยมและพวกสมกัยใหมล่กลล่าววล่ามกัน
เปป็นความคลิดทบีที่คกับแคบทบีที่จะสอนวล่าคนเราตด้องรกับการบกังเกลิดใหมล่เพพที่อทบีที่จะไดด้รกับความรอด พวกเขากลล่าววล่าหาก
คนๆหนถึที่งมบีความจรลิงใจในสลิที่งทบีที่ตนเชพที่อ ศาสนาของคนๆนกันั้นกก็ดบีพอๆกกับศาสนาของคนอพที่น แตล่ตามทบีที่พระวจนะของ
พระเจด้ากลล่าว นบีที่ไมล่ใชล่ความจรลิงเลย ตามทบีที่พระวจนะของพระเจด้ากลล่าว พระเยซภูทรงเปป็นทางนมัขึ้น และทลุกคนทบีที่
อยากเขด้าในสวรรคร์โดยทางอพที่นกก็เปป็นขโมยและโจร (ยอหร์น 10:1, 9) คนเหลล่านกันั้นทบีที่เดลินทางไปในทางกวด้างกก็กคาลกัง
ไปตามเสด้นทางแหล่งความมกักงล่ายและการบคารลุงบคาเรอตกัวเองไมล่วล่าเสด้นทางนกันั้นจะนคาไปสภูล่แหล่งหนใดกก็ตาม พวกเขา
ไปตามความอยากตล่างๆและสกันดานตามเนพนั้อหนกังของตน คนเหลล่านกันั้นทบีที่ไปตามทางแคบนกันั้นกคาลกังดคาเนลินชบีวลิต
ตามพระวจนะของพระเจด้าแมด้วล่าคนสล่วนใหญล่เรบียกพวกเขาวล่า “พวกประหลาด...พวกใจแคบ...พวกบด้าศาสนา” 
กก็ตาม พวกเขาดคาเนลินตามความเชพที่อมกัที่นแหล่งจลิตใจของตนตามทบีที่พวกเขาศถึกษาพระคกัมภบีรร์ พวกเขา “เพรียรเขด้าไป
ทางประตภูคกับแคบ” (ลภูกา 13:24)

พระเยซถูทรงเตพอนใหจ้ระวมังพวกครถูสอนเทกจ
และพวกผถูจ้พยากรณต์เทกจ

ขด้อ 15: “จงระวมังผผผู้พยากรณร์เทห็จทรีพื่มาหาทข่านนทุข่งหข่มดทุจแกะ แตข่ภายในเขารผู้ายกาจดทุจสทุนมัขปป่า”
นบีที่ไมล่ใชล่เหตลุบกังเอลิญทบีที่ถด้อยคคาเหลล่านบีนั้ของพระเยซภูถภูกกลล่าวทกันทบีหลกังจากคคาประกาศของพระองคร์เกบีที่ยวกกับ

สองทางนกันั้น เพราะวล่าในการแสวงหาทางแคบนมันั้นคนเราอาจถภูกชกักจภูงใหด้หลงโดยพวกครภูสอนเทก็จไดด้ – หรพอพวก
ผภูด้รกับใชด้เทบียม มบีครภูสอนเทก็จอยภูล่ทล่ามกลางพวกยลิวในสมกัยขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าของเรา, คนทกันั้งหลายทบีที่ภายนอกดภู
นล่าเลพที่อมใส, เครล่งศบีลธรรม, แตล่ภายในใจนกันั้นพวกเขาเปป็น “สลุนกัขปป่า” (มธ. บททบีที่ 23) ไมล่ตด้องสงสกัยเลยวล่าในทบีที่นบีนั้
พระเยซภูทรงหมายถถึงพวกคนหนด้าซพที่อใจคดทบีที่ดภูนล่าเลพที่อมใส แตล่ในมกัทธลิว บททบีที่ 24 พระองคร์ทรงเตพอนเกบีที่ยวกกับพวก
ครภูสอนเทก็จและพวกผภูด้พยากรณร์เทก็จในสมกัยทบีที่เรามบีชบีวลิตอยภูล่นบีนั้เชล่นกกัน:

“ระวกังใหด้ดบี อยล่าใหด้ผภูด้ใดลล่อลวงทล่านใหด้หลง ดด้วยวล่าจะมบีหลายคนมาตล่างอด้างนามของเรา กลล่าววล่า ‘เรา
เปป็นพระครลิสตร์’ เขาจะลล่อลวงคนเปป็นอกันมากใหด้หลงไป...จะมบีผภูด้พยากรณร์เทก็จหลายคนเกลิดขถึนั้นและลล่อลวงคนเปป็น
อกันมากใหด้หลงไป ความรกักของคนเปป็นอกันมากจะเยพอกเยก็นลง เพราะความชกัที่วชด้าจะแผล่ขยายออกไป...ในเวลานกันั้น
ถด้าผภูด้ใดจะบอกพวกทล่านวล่า ‘ดภูเถลิด พระครลิสตร์อยภูล่ทบีที่นบีที่’ หรพอ ‘อยภูล่ทบีที่โนล่น’ อยล่าไดด้เชพที่อเลย ดด้วยวล่าจะมบีพระครลิสตร์
เทบียมเทก็จและผภูด้พยากรณร์เทบียมเทก็จเกลิดขถึนั้นหลายคน และจะทคาหมายสคาคกัญอกันใหญล่และการมหกัศจรรยร์ ถด้าเปป็นไป
ไดด้จะลล่อลวงแมด้ผภูด้ทบีที่ทรงเลพอกสรรใหด้หลง ดภูเถลิด เราไดด้บอกทล่านทกันั้งหลายไวด้กล่อนแลด้ว เหตลุฉะนกันั้น ถด้าใครจะบอก
ทล่านทกันั้งหลายวล่า ‘ดภูเถลิด ทล่านผภูด้นกันั้นอยภูล่ในถลิที่นทลุรกกันดาร’ กก็จงอยล่าออกไป หรพอจะวล่า ‘ดภูเถลิด อยภูล่ทบีที่หด้องลกับ’ กก็จงอยล่า
เชพที่อ” (มธ. 24:4-26 บางสล่วน)

ในกลิจการ 20:28-31 อกัครทภูตเปาโลเตพอนผภูด้เชพที่อเหลล่านกันั้นในเมพองเอเฟซกัสเกบีที่ยวกกับ “สลุนกัขปป่าอกันรด้าย”:



“เพราะฉะนกันั้นทล่านทกันั้งหลายจงระวกังตกัวใหด้ดบี และจงรกักษาฝภูงแกะทบีที่พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไดด้ทรงตกันั้งทล่านไวด้
ใหด้เปป็นผภูด้ดภูแล และเพพที่อจะไดด้บคารลุงเลบีนั้ยงครลิสตจกักรของพระเจด้า ทบีที่พระองคร์ทรงไถล่ดด้วยพระโลหลิตของพระองคร์เอง 
ขด้าพเจด้าทราบอยภูล่วล่า เมพที่อขด้าพเจด้าไปแลด้ว จะมบีสลุนกัขปป่าอกันรด้ายเขด้ามาในหมภูล่พวกทล่าน และจะไมล่ละเวด้นฝภูงแกะไวด้เลย
จะมบีบางคนในหมภูล่พวกทล่านเองขถึนั้นกลล่าวบลิดเบพอนความจรลิง เพพที่อจะชกักชวนพวกสาวกใหด้หลงตามเขาไป เหตลุ
ฉะนกันั้นจงตพที่นตกัวอยภูล่และจคาไวด้วล่า ขด้าพเจด้าไดด้สกัที่งสอนเตพอนสตลิทล่านทลุกคนดด้วยนนั้คาตาไหล ทกันั้งกลางวกันกลางคพนตลอด
สามปปีมลิไดด้หยลุดหยล่อน”

พวกครภูสอนเทก็จไดด้มาถถึงในแควด้นกาลาเทบียเรบียบรด้อยแลด้ว และเปาโลกก็เขบียนไปหาครลิสเตบียนชาวแควด้น
กาลาเทบียเหลล่านกันั้น โดยประกาศความประหลาดใจของเขาทบีที่วล่าพวกเขาบางคนไดด้ฟฟังคคาสอนเทก็จ ในกาลาเทบีย 
1:6-9 เราอล่านวล่า:

“ขด้าพเจด้าประหลาดใจนกักทบีที่ทล่านทกันั้งหลายไดด้ผลินหนด้าหนบีโดยเรก็วจากพระองคร์ ผภูด้ไดด้ทรงเรบียกทล่านใหด้เขด้าใน
พระคลุณของพระครลิสตร์ และไดด้ไปหาขล่าวประเสรลิฐอพที่น ซถึที่งมลิใชล่อยล่างอพที่นดอก แตล่วล่ามบีบางคนทบีที่ทคาใหด้ทล่านยลุล่งยาก 
และปรารถนาทบีที่จะบลิดเบพอนขล่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ แตล่แมด้วล่าเราเองหรพอทภูตสวรรคร์ ถด้าประกาศขล่าว
ประเสรลิฐอพที่นแกล่ทล่าน ซถึที่งขกัดกกับขล่าวประเสรลิฐทบีที่เราไดด้ประกาศแกล่ทล่านไปแลด้วกก็ใหด้ผภูด้นกันั้นถภูกสาปแชล่ง ตามทบีที่เราไดด้พภูด
ไวด้กล่อนแลด้ว บกัดนบีนั้ขด้าพเจด้าพภูดอบีกวล่า ถด้าผภูด้ใดประกาศขล่าวประเสรลิฐอพที่นแกล่ทล่านทบีที่ขกัดกกับขล่าวประเสรลิฐซถึที่งทล่านไดด้รกับไวด้
แลด้ว ผภูด้นกันั้นจะตด้องถภูกสาปแชล่ง” (กรลุณาอล่าน กาลาเทบีย 2:4 และ 5:12 เชล่นกกัน)

เปโตรใหด้คคาเตพอนทบีที่จรลิงจกังเกบีที่ยวกกับพวกครภูทบีที่ละทลินั้งความจรลิงทบีที่จะปฏลิเสธการไถล่โดยพระโลหลิตนกันั้น พวก
เขาจะเทศนาขล่าวประเสรลิฐทบีที่ปราศจากพระโลหลิตและคนจคานวนมากจะตามพวกเขาไป:

“แตล่วล่าไดด้มบีผภูด้พยากรณร์เทก็จทล่ามกลางประชาชนทกันั้งหลายดด้วย เชข่นเดรียวกมับทรีพื่จะมรีอาจารยร์เทห็จทข่ามกลาง
ทข่านทมันั้งหลาย ผภูด้ซถึที่งจะแอบเอาลกัทธลิทบีที่ออกนอกลภูล่นอกทางอกันจะนคาไปสภูล่ความหายนะเขด้ามาดด้วย และจะปฏลิเสธ
องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าผภูด้ไดด้ทรงไถล่เขาไวด้ และจะนคาความพลินาศอยล่างฉกับพลกันมาถถึงตนเอง จะมบีหลายคนประพฤตลิตาม
ทางแหล่งการสาปแชล่งของเขา และเพราะคนเหลล่านกันั้นเปป็นเหตลุ ทางแหล่งความจรลิงจะถภูกกลล่าวรด้าย และดด้วยความ
โลภเขาจะกลล่าวคคาตลบตะแลงเพพที่อคด้ากคาไรจากทล่านทกันั้งหลาย การลงโทษคนเหลล่านกันั้นทบีที่ไดด้ถภูกพลิพากษานานมา
แลด้วจะไมล่เนลินชด้า และความหายนะของเขากก็จะไมล่หลกับใหลไป” (2 ปต. 2:1-3)

กระทกัที่งกล่อนสลินั้นสลุดศตวรรษแรกแหล่งความเชพที่อแบบครลิสเตบียน พวกปฏลิปฟักษร์ตล่อพระครลิสตร์ (พวกครภูสอน
เทก็จ) ไดด้รลุกรานเขด้ามาในชลุมชนตล่างๆของครลิสเตบียนแลด้ว ยอหร์นผภูด้เปป็นทบีที่รกักเขบียนไวด้วล่า:

“ลภูกเลก็กๆทกันั้งหลายเออ๋ย บกัดนบีนั้เปป็นวาระสลุดทด้ายแลด้ว และตามทบีที่ทล่านทกันั้งหลายไดด้ยลินไดด้ฟฟังมาวล่า ปฏลิปฟักษร์
ตล่อพระครลิสตร์จะมา บกัดนบีนั้ปฏลิปฟักษร์ตล่อพระครลิสตร์กก็มบีอยภูล่มากแลด้ว ฉะนกันั้นเราจถึงรภูด้วล่าบกัดนบีนั้เปป็นวาระสลุดทด้ายแลด้ว เขา
เหลล่านกันั้นไดด้ออกไปจากพวกเรา แตล่เขาเหลล่านกันั้นกก็ไมล่ใชล่พวกเรา เพราะวล่าถด้าเขาเปป็นพวกของเรา เขาจะอยภูล่กกับเรา
ตล่อไป แตล่เขาไดด้ออกไปแลด้ว ซถึที่งกก็เปป็นทบีที่ปรากฏชกัดแลด้ววล่า เขาเหลล่านกันั้นหาใชล่พวกของเราทลุกคนไมล่” (1 ยอหร์น 
2:18, 19)

ยอหร์นยกังเตพอนดด้วยวล่าเราไมล่ควรเชพที่อทลุกวลิญญาณ แตล่ควรทคาใหด้แนล่ใจวล่าวลิญญาณเหลล่านกันั้นมาจากพระเจด้า
หรพอไมล่:



“ทล่านทบีที่รกักทกันั้งหลาย อยล่าเชพที่อวลิญญาณเสบียทลุกๆวลิญญาณ แตล่จงพลิสภูจนร์วลิญญาณเหลล่านกันั้นวล่ามาจากพระเจด้า
หรพอไมล่ เพราะวล่ามบีผภูด้พยากรณร์เทก็จเปป็นอกันมากออกเทบีที่ยวไปในโลก โดยขด้อนบีนั้ทล่านทกันั้งหลายกก็จะรภูด้จกักพระวลิญญาณ
ของพระเจด้า คพอวลิญญาณทกันั้งปวงทบีที่ยอมรกับวล่าพระเยซภูครลิสตร์ไดด้เสดก็จมาเปป็นมนลุษยร์ วลิญญาณนกันั้นกก็มาจากพระเจด้า 
และวลิญญาณทกันั้งปวงทบีที่ไมล่ยอมรกับวล่าพระเยซภูครลิสตร์ไดด้เสดก็จมาเปป็นมนลุษยร์ วลิญญาณนกันั้นกก็ไมล่ไดด้มาจากพระเจด้า 
วลิญญาณนกันั้นแหละเปป็นปฏลิปฟักษร์ตล่อพระครลิสตร์ ซถึที่งทล่านทกันั้งหลายไดด้ยลินวล่าจะมา และบกัดนบีนั้กก็อยภูล่ในโลกแลด้ว ลภูกเลก็กๆ
ทกันั้งหลายเออ๋ย ทล่านเปป็นฝป่ายพระเจด้า และไดด้ชนะเขาเหลล่านกันั้น เพราะวล่าพระองคร์ (พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์) ผภูด้สถลิตอยภูล่
ในทล่านทกันั้งหลายเปป็นใหญล่กวล่าผภูด้นกันั้น (พญามาร) ทบีที่อยภูล่ในโลก” (1 ยอหร์น 4:1-4)

จากนกันั้นในจดหมายฝากฉบกับทบีที่สองของยอหร์น เขาเตพอนดด้วยคคาพภูดทบีที่ชกัดเจนใหด้ระวกังการคบหาสมาคม
ใดๆกกับพวกครภูสอนเทก็จ ใน 2 ยอหร์น 7-11 เราอล่านวล่า:

“เพราะวล่ามบีผภูด้ลล่อลวงเปป็นอกันมากออกเทบีที่ยวไปในโลก คพอคนทบีที่ไมล่รกับวล่าพระเยซภูครลิสตร์ไดด้เสดก็จมาเปป็น
มนลุษยร์ คนนกันั้นแหละเปป็นผภูด้ลล่อลวงและเปป็นปฏลิปฟักษร์ตล่อพระครลิสตร์ ทล่านทกันั้งหลายจงระวกังตกัวใหด้ดบี เพพที่อเราจะไดด้ไมล่
สภูญเสบียสลิที่งทบีที่เราไดด้กระทคามาแลด้ว แตล่จะไดด้รกับบคาเหนก็จเตก็มทบีที่ ผภูด้ใดละเมลิดและไมล่อยภูล่ในพระโอวาทของพระครลิสตร์ ผภูด้
นกันั้นกก็ไมล่มบีพระเจด้า ผภูด้ใดอยภูล่ในพระโอวาทของพระครลิสตร์ ผภูด้นกันั้นกก็มบีทกันั้งพระบลิดาและพระบลุตร ถด้าผภูด้ใดมาหาทล่านและ
ไมล่นคาพระโอวาทนบีนั้มาดด้วย อยล่ารกับเขาไวด้ในเรพอน และอยล่าขอพรใหด้เขาเลย เพราะวข่าผผผู้ทรีพื่ขอพรใหผู้เขา กห็เขผู้าสข่วน
ในการกระททาชมัพื่วของเขานมันั้น”

ใน 2 โครลินธร์ 11:13-15 เปาโลกลล่าวถถึงพวกครภูสอนเทก็จและพวกผภูด้พยากรณร์เทก็จวล่าเปป็นผภูด้รกับใชด้ทบีที่ถภูกแตล่ง
ตกันั้งโดยพญามาร:

“เพราะคนอยล่างนกันั้นเปป็นอกัครทภูตเทบียม เปป็นคนงานทบีที่หลอกลวง ปลอมตกัวเปป็นอกัครทภูตของพระครลิสตร์ 
การกระทคาเชล่นนกันั้นไมล่แปลกประหลาดเลย ถถึงซาตานเองกก็ยกังปลอมตกัวเปป็นทภูตสวรรคร์แหล่งความสวล่างไดด้เหตลุฉะนกันั้น
จถึงไมล่เปป็นการแปลกอะไรทบีที่ผภูด้รกับใชด้ของซาตานจะปลอมตกัวเปป็นผภูด้รกับใชด้ของความชอบธรรม ทด้ายทบีที่สลุดของเขาจะ
เปป็นไปตามการกระทคาของเขา”

มบีผภูด้รกับใชด้ทบีที่แทด้จรลิงแหล่งขล่าวประเสรลิฐอยภูล่จคานวนมาก แตล่ขณะทบีที่เหลล่านกักเทศนร์ทบีที่แทด้จรลิงของพระเจด้ากคาลกัง
เทศนาความจรลิงอกันบรลิสลุทธลิธิ์อยภูล่นกันั้น พวกผภูด้พยากรณร์เทก็จหลายพกันคนทกัที่วโลกกก็กคาลกังเทศนาคคาสอนผลิดและเผยแพรล่
ยาพลิษผล่านทางหนด้ากระดาษทบีที่ถภูกตบีพลิมพร์

ขด้อเทก็จจรลิงทบีที่วล่าพระเยซภูตรกัสถถึงพวกครภูสอนเทก็จเหลล่านบีนั้วล่านลุล่งหล่ม “หนมังแกะ” กก็หมายความวล่าพวกเขามบี
รภูปลกักษณร์ภายนอกของครลิสเตบียน พวกเขาอด้างตกัววล่าเปป็นผภูด้ตลิดตามพระเยซภู และหลายครกันั้งคคากลล่าวอด้างดกังกลล่าวกก็
ถภูกโฆษณาโดยการสวมใสล่ “เสพนั้อคลลุมทางศาสนา” บางชนลิด, เครพที่องแตล่งกายทบีที่แยกตกันั้งพวกเขาไวด้ตล่างหากในฐานะ
เปป็นนกักศาสนาทบีที่ทคางานเตก็มเวลา พวกเขาอาจเปป็น – และบล่อยครกันั้งกก็เปป็น – ผภูด้มบีการศถึกษาสภูง พรด้อมกกับใบ
ปรลิญญาตล่างๆจากโรงเรบียนสอนศาสนา เมพที่อตกัดสลินจากรภูปลกักษณร์ภายนอกทกันั้งสลินั้น พวกเขากก็ดภูเหมพอนจะเปป็นผภูด้รกับ
ใชด้ทบีที่แทด้จรลิงแหล่งขล่าวประเสรลิฐ – แตล่ภายในนมันั้น, ในใจของพวกเขา, พวกเขากก็ยกังไมล่ไดด้กลกับใจใหมล่, พวกเขาไมล่ใชล่ผภูด้
ตลิดตามแทด้จรลิงของพระเยซภู พวกเขาแคล่กคาลกังสวมใสล่เครพพื่องแตข่งกายเหลล่านกันั้นและเลบียนแบบผภูด้รกับใชด้ทบีที่แทด้จรลิงของ
พระครลิสตร์อยภูล่เทล่านกันั้น เหมพอนกกับทบีที่สลุนกัขปป่าตกัวหนถึที่งอาจสรด้างความเสบียหายในฝภูงแกะไดด้ พวกครภูสอนเทก็จกก็สามารถ



กล่อความเสบียหายใหญล่โตในชบีวลิตของคนเหลล่านกันั้นทบีที่ฟฟังพวกเขาและปฏลิบกัตลิตามคคาสอนตล่างๆของพวกเขาไดด้เชล่นกกัน 
สลุนกัขปป่าเปป็นสกัตวร์ทบีที่ทคาอกันตรายถถึงตาย เจด้าเลล่หร์และมบีกคาลกังมาก ผภูด้พยากรณร์เทก็จกก็ทคาอกันตรายถถึงตายและเจด้าเลล่หร์
เชล่นกกัน และเขามบีอคานาจมากเพราะวล่าเขาไดด้รกับพลกังจากพญามาร

ขด้อ 16: “ทข่านจะรผผู้จมักเขาไดผู้ดผู้วยผลของเขา มนทุษยร์เกห็บผลองทุข่นจากตผู้นไมผู้หนามหรพอ หรพอวข่าเกห็บผล
มะเดพพื่อจากตผู้นผมักหนาม”

“ทข่านจะรผผู้จมักเขาไดผู้...” ดกังนกันั้นเราจถึงเหก็นวล่ามกันเปป็นไปไดด้ทบีที่ผภูด้เชพที่อจะดภูพวกผภูด้พยากรณร์เหลล่านบีนั้ออกถถึงแมด้วล่า
พวกเขาจะปรากฏตกัวโดยอคาพรางตกัวเปป็นผภูด้รกับใชด้ทบีที่แทด้จรลิงแหล่งขล่าวประเสรลิฐกก็ตาม พระเยซภูทรงบอกเราวล่าผลของ
พวกเขาจะเปป็นพยานรกับรองสกันดานทบีที่แทด้จรลิงของพวกเขา พวกเขาอาจแตล่งกายเหมพอนผภูด้รกับใชด้ขององคร์พระผภูด้เปป็น
เจด้าของเรา พวกเขาอาจยพนอยภูล่ในธรรมาสนร์เดบียวกกับธรรมาสนร์ทบีที่ผภูด้รกับใชด้คนหนถึที่งของพระเยซภูครลิสตร์เคยยพน พวก
เขาอาจดภูเครล่งศาสนาอยล่างลถึกซถึนั้ง – แตล่ผลของพวกเขาจะเปป็นพยานรกับรองความจรลิงหรพอความเทก็จแหล่งรภูป
ลกักษณร์ภายนอกของพวกเขา เราไมล่ตกัดสลินตด้นไมด้ตด้นหนถึที่งโดยชนลิดของใบทบีที่มกันงอกออกมา แตล่โดยชนลิดของผลทบีที่
มกันใหด้ออกมา แนล่นอนวล่าหากตด้นไมด้ตด้นหนถึที่งออกผลเปป็นลผกพรีช คงไมล่มบีใครเรบียกมกันเปป็นอยล่างอพที่นนอกจาก ตผู้นพรีช 
หลกักการเดบียวกกันนบีนั้กก็เปป็นจรลิงในแงล่มลุมฝป่ายวลิญญาณ ผภูด้รกับใชด้คนหนถึที่งอาจดภูดบี เขาอาจจกัดการประชลุมนมกัสการไดด้
อยล่างสงล่างาม เขาอาจทคาใหด้ผภูด้ฟฟังของเขา “รภูด้สถึกดบี” โดยวลิธบีทบีที่เขาเทศนา แตล่การประชลุมนมกัสการนกันั้นออกผลในรภูป
แบบใด? นกัที่นแหละคพอบททดสอบทบีที่แทด้จรลิงของผภูด้รกับใชด้คนหนถึที่งและงานรกับใชด้ของเขา

“มนทุษยร์เกห็บผลองทุข่นจากตผู้นไมผู้หนามหรพอ หรพอวข่าเกห็บผลมะเดพพื่อจากตผู้นผมักหนาม” เราไมล่เกก็บผลไมด้ชนลิด
หนถึที่งจากตด้นไมด้อบีกชนลิด และผลทบีที่ถภูกเกก็บมาจากตด้นไมด้ตด้นหนถึที่งกก็เปป็นผลแบบนกันั้นเพราะตด้นทบีที่ออกผลนกันั้น สลิที่งตล่างๆ
ของชบีวลิตลด้วนออกมาจากใจ (สภษ. 4:23) และเมพที่อคนๆหนถึที่งกระทคาสลิที่งตล่างๆซถึที่งเปป็นของโลกและพญามาร ผลของ
คนๆนกันั้นกก็กคาลกังเปป็นพยานรกับรองวล่าเขาเปป็นคนแบบใดในใจของเขา นกัที่นคพอ ผลทบีที่เขาแสดงออกมาบอกเราวล่าเขา
ไมล่ใชล่ผภูด้รกับใชด้ของพระครลิสตร์แตล่เปป็นของซาตาน

ยากอบ 3:11, 12 ถามคคาถามนบีนั้ทบีที่วล่า “บล่อนนั้คาพลุจะมบีนนั้คาจพดและนนั้คากรล่อยพลุล่งออกมาจากชล่องเดบียวกกันไดด้
หรพอ พบีที่นด้องทกันั้งหลายของขด้าพเจด้า ตด้นมะเดพที่อจะออกผลเปป็นมะกอกเทศไดด้หรพอ หรพอเถาองลุล่นจะออกผลเปป็นมะเดพที่อ
ไดด้หรพอ เชล่นเดบียวกกันไมล่มบีบล่อนนั้คาพลุใดจะใหด้ทกันั้งนนั้คาเคก็มและนนั้คาจพดไดด้” มนลุษยร์ออกผลตล่างๆซถึที่งประกาศวล่าพวกเขาเปป็น
คนแบบใดในใจของตน

ขด้อ 17: “ดมังนมันั้นแหละตผู้นไมผู้ดรีททุกตผู้นยข่อมใหผู้แตข่ผลดรี ตผู้นไมผู้เลวกห็ยข่อมใหผู้ผลเลว”
“ผลดท...ผลเลว” – ไมล่มบีพพนั้นทบีที่ตรงกลาง ตด้นไมด้ดรีจะออกผลดบี และตด้นไมด้เลวกก็จะออกผลเลว
“เลว” ในพระคคาขด้อนบีนั้หมายความวล่าตด้นไมด้ตด้นนกันั้นไมข่เคยเปป็นตด้นไมด้ดรีเลย เราอาจคลิดวล่าตด้นไมด้ตด้นนกันั้นเคย

เปป็นตด้นไมด้ดบีมากล่อนและไดด้กลายเปป็นตด้นไมด้เลว แตล่คคาๆนบีนั้ในภาษากรบีกบล่งบอกอยล่างชกัดเจนวล่าตด้นไมด้ตด้นนกันั้นไรด้
ประโยชนร์มาตกันั้งแตล่แรกแลด้ว มกันไมล่เคยออกผลอะไรทบีที่รกับประทานไดด้หรพอมบีประโยชนร์เลย)

ขด้อ 18: “ตผู้นไมผู้ดรีจะเกริดผลเลวไมข่ไดผู้ หรพอตผู้นไมผู้เลวจะเกริดผลดรีกห็ไมข่ไดผู้”



พระคคาขด้อกล่อนหนด้ากลล่าวขด้อเทก็จจรลิงเกบีที่ยวกกับธรรมชาตลิ พระคคาขผู้อนรีนั้สอนเราอยล่างชกัดเจนวล่าขด้อเทก็จจรลิงนบีนั้
จะเปป็นอพที่นไปไมล่ไดด้จากองคร์ประกอบของสลิที่งตล่างๆ จงหมายเหตลุการเปรบียบเทบียบระหวล่างถด้อยคคาของพระเยซภูในทบีที่
นบีนั้และในมกัทธลิว 12:33-35 ทบีที่พระองคร์ตรกัสวล่า:

“จงกระทคาใหด้ตด้นไมด้ดบีและผลของตด้นไมด้นกันั้นดบี หรพอกระทคาใหด้ตด้นไมด้เลวและผลของตด้นไมด้นกันั้นเลว เพราะ
เราจะรภูด้จกักตด้นไมด้ดด้วยผลของมกัน โอ ชาตลิงภูรด้าย เจด้าเปป็นคนชกัที่วแลด้วจะพภูดความดบีไดด้อยล่างไร ดด้วยวล่าปากยล่อมพภูดจาก
สลิที่งทบีที่เตก็มอยภูล่ในใจ คนดบีกก็เอาของดบีมาจากคลกังดบีแหล่งใจนกันั้น คนชกัที่วกก็เอาของชกัที่วมาจากคลกังชกัที่ว”

ขด้อ 19: “ตผู้นไมผู้ททุกตผู้นซถึพื่งไมข่เกริดผลดรียข่อมตผู้องถผกฟฝันลงและทรินั้งเสรียในไฟ”
ในการเชพที่อมโยงกกับถด้อยคคาของพระเยซภูตรงนบีนั้ จงเปรบียบเทบียบถด้อยคคาของยอหร์นผภูด้ใหด้รกับบกัพตลิศมาตอนทบีที่

พวกฟารลิสบีและพวกสะดภูสบีมาหาเขาเพพที่อทบีที่จะรกับบกัพตลิศมา เขากลล่าวแกล่คนเหลล่านกันั้นวล่า:
“ครกันั้นยอหร์นเหก็นพวกฟารลิสบีและพวกสะดภูสบีพากกันมาเปป็นอกันมากเพพที่อจะรกับบกัพตลิศมา ทล่านจถึงกลล่าวแกล่เขา

วล่า “โอ เจด้าชาตลิงภูรด้าย ใครไดด้เตพอนเจด้าใหด้หนบีจากพระอาชญาซถึที่งจะมาถถึงนกันั้น เหตลุฉะนกันั้นจงพลิสภูจนร์การกลกับใจของ
เจด้าดด้วยผลทบีที่เกลิดขถึนั้น อยล่านถึกเหมาเอาในใจวล่า เรามบีอกับราฮกัมเปป็นบลิดา เพราะเราบอกเจด้าทกันั้งหลายวล่า พระเจด้าทรง
ฤทธลิธิ์สามารถจะใหด้บลุตรเกลิดขถึนั้นแกล่อกับราฮกัมจากกด้อนหลินเหลล่านบีนั้ไดด้ บกัดนบีนั้ขวานวางไวด้ทบีที่โคนตด้นไมด้แลด้ว ดกังนกันั้นทลุกตด้น
ทบีที่ไมล่เกลิดผลดบีจะตด้องตกัดแลด้วโยนทลินั้งในกองไฟ” (มธ. 3:7-10)

ผภูด้คนเหลล่านกันั้นเขด้าใจวล่าพระเยซภูทรงหมายถถึงอะไรเมพที่อพระองคร์ตรกัสถถึงการโคล่นตด้นไมด้และการโยนมกันเขด้า
ในกองไฟ เจด้าของสวนผลไมด้ไมล่ยอมใหด้ตด้นไมด้ทบีที่ไมล่เกลิดผลอยภูล่ตล่อไปในสวนผลไมด้นกันั้น หากตด้นไมด้ใดไมล่ออกผลดบี พวก
เขากก็ฟฟันมกันทลินั้งเสบีย, ทคาลายมกัน, และปลภูกอบีกตด้นแทนทบีที่มกัน

ขด้อ 20: “เหตทุฉะนมันั้น ทข่านจะรผผู้จมักเขาไดผู้เพราะผลของเขา” 
มบีความเหก็นทบีที่แตกตล่างกกันทล่ามกลางเหลล่าผภูด้รภูด้พระคกัมภบีรร์วล่า “ผล” ทบีที่เราใชด้ตกัดสลินอบีกคนหนถึที่งนกันั้นเปป็น

ตกัวแทนของ ชรีวริต หรพอ คทาสอนของคนๆนกันั้น หลายคนเชพที่อวล่าผลเหลล่านกันั้นชบีนั้ไปยกังหลมักคทาสอนทบีที่คนๆหนถึที่งสอน แตล่
ผมเชพที่อวล่าเมพที่อเราเปรบียบเทบียบขด้อความในขด้อพระคคาตล่างๆทบีที่เหลพอของบทนบีนั้ เราจะเหก็นวล่าการประยลุกตร์ใชด้นกันั้น ใชด้
กกับทมันั้งการงานตข่างๆและชรีวริตของคนๆหนถึที่ง ผมเชพที่อวล่าพระเยซภูกคาลกังตรกัสตรงนบีนั้ถถึงชบีวลิตประจคาวกันและอลุปนลิสกัยสล่วน
ตกัวของคนๆหนถึที่ง และผลกระทบของหลกักคคาสอนทบีที่คนๆนกันั้นสอน

พระเยซภูทรงนคาเสนออยล่างชกัดเจนขด้อเทก็จจรลิงทบีที่วล่าพวกผภูด้พยากรณร์เทก็จแสรด้งทคาตกัวเปป็นผผผู้พยากรณร์แทผู้, 
สมาชลิกแหล่งฝภูงแกะทบีที่แทด้จรลิงของพระเจด้า พวกเขาโอด้อวดในการดคาเนลินชบีวลิตทบีที่ถภูกเสแสรด้งวล่าบรลิสลุทธลิธิ์และคคาสอนทบีที่
ถภูกตด้อง แตล่ชบีวลิตภายในของพวกเขาไมข่บรลิสลุทธลิธิ์และคทาสอนของพวกเขากห็ไมข่ถผกตผู้อง พวกเขาใหด้ความจรลิงเพบียง
พอทบีที่จะอคาพรางพลิษรด้าย, คคาโกหกตล่างๆของพญามาร, ทบีที่พวกเขานคาเสนอ เราเหก็นสลิที่งนบีนั้ในคคาพภูดทบีที่ถภูกกลล่าวเกบีที่ยว
กกับผภูด้รกับใชด้ทบีที่โดดเดล่นบางคน ผภูด้คนกลล่าววล่า “มกันเปป็นความจรลิงทบีที่วล่าเขารล่วมสามกัคคบีธรรมกกับพวกเสรบีนลิยมและยอม
ใหด้พวกสมกัยใหมล่สนกับสนลุนเขา แตล่ทกันั้งๆทบีที่ขด้อเทก็จจรลิงกก็คพอวล่าเขาทคางานกกับพวกเสรบีนลิยมและพวกสมกัยใหมล่ คลุณกก็
ตด้องยอมรกับวล่าเขาเทศนาขล่าวประเสรลิฐ”

ทล่านทบีที่รกัก พญามารรภูด้เกบีที่ยวกกับขล่าวประเสรลิฐมากกวล่าทบีที่นกักเทศนร์หลายคนรภูด้เกบีที่ยวกกับขล่าวประเสรลิฐ และมกัน
สามารถกลล่าวคคาเทศนาอกันเกลิดผลมากๆไดด้ – แตล่นกัที่นกก็ไมล่ไดด้เปลบีที่ยนแปลงขด้อเทก็จจรลิงทบีที่วล่ามกันคพอพญามาร! คนมบี



การศถึกษาหลายคนสามารถสอนบทเรบียนรวบีดบๆี ไดด้ – นกัที่นคพอ เหมพอนกกับทบีที่คนสล่วนใหญล่มองวล่าบทเรบียนหนถึที่งถภูก
สอนเปป็นอยล่างดบี แตล่ตลอดทางนกันั้น คนๆนกันั้นอาจหยล่อนเมลก็ดพกันธลุร์แหล่งคคาสอนผลิดสองสามเรพที่อง, แทรกความคลิด
เหก็นของตกัวเองเปป็นครกันั้งคราวหรพอประกาศขด้อความทบีที่วล่า “มกันอาจเปป็นแบบนกันั้น” หรพอ “บางทบีมกันกก็เปป็นแบบนบีนั้” 
นลิดหนล่อย ซถึที่งเปป็นการเพาะการตบีความผลิดๆในความคลิดของคนเหลล่านกันั้นทบีที่ฟฟังเขา แนล่นอนวล่าพญามารสามารถ
ทคางานไดด้อยล่างสกัมฤทธลิธิ์ผลมากขถึนั้นภายในครลิสตจกักรแหล่งหนถึที่งมากกวล่าทบีที่มกันจะทคางานไดด้จากภายนอก ดด้วยเหตลุนบีนั้
พวกครภูสอนเทก็จจถึงมบีอยภูล่เสมอมาและจะมบีอยภูล่เสมอไปจนกวล่าพระเยซภูเสดก็จมาและทรงแยกของจรลิงออกจากของ
ปลอม

ตามทบีที่ 1 เปโตร 2:6 วล่าไวด้ ลภูกทบีที่บกังเกลิดใหมล่อยล่างแทด้จรลิงของพระเจด้าสามารถตรวจจกับคคาสอนผลิดไดด้: 
“เพราะมบีคคาเขบียนไวด้ในพระคกัมภบีรร์ดด้วยวล่า ‘ดภูเถลิด เราวางศลิลากด้อนหนถึที่งลงในศลิโยน เปป็นศลิลามลุมเอกทบีที่ทรงเลพอก
แลด้ว และเปป็นศลิลาทบีที่มบีคล่าอกันประเสรลิฐ และผภูด้ใดทบีที่เชพที่อในพระองคร์นกันั้นกก็จะไมล่ไดด้รกับความอกับอาย’” พระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธิ์จะทรงเปปิดเผยพวกครภูและนกักเทศนร์ทบีที่สอนผลิดๆ

ขวานและไฟรอคอยเหลล่าคนชกัที่ว ไมล่วล่าพวกเขาจะดภูเปป็นคนดบีสกักเทล่าใดในชบีวลิตนบีนั้ ในฐานะเปป็นตกัวแทนของ
ตด้นไมด้ พวกเขาอาจออกใบสวยๆ, มบีใบดกรมรพที่น – แตล่ใบกก็ไมล่สรด้างรายไดด้ ใบเหมาะสคาหรกับใหด้รล่มเงาสบาย แตล่
ตด้นไมด้ทบีที่ใหด้รล่มเงามบีแนวโนด้มทบีที่จะทคาใหด้ผภูด้คนเปป็นคนเกบียจครด้าน พระเยซภูกคาลกังมองหาตด้นไมด้ตล่างๆทบีที่ออกผล (ยอหร์น 
15:1-16) และเมพที่อพระองคร์เสดก็จมาเพพที่อพลิพากษาในความชอบธรรม พระองคร์กก็จะทรงแยกของจรลิงออกจากของ
ปลอม

เราอาจควรพลิจารณาตรงนบีนั้วล่า ไมล่ใชล่แคล่คนเหลล่านกันั้นทบีที่หวล่านพลิษรด้ายเทล่านกันั้นทบีที่จะถภูกฟฟันทลินั้งเสบีย แตล่คนเหลล่า
นกันั้นทบีที่ “เปป็นหมกัน” ดด้วย – คนเหลล่านกันั้นทบีที่ไมล่ออกผลใดๆเลย จากแงล่มลุมฝป่ายวลิญญาณ การฟฟังความจรลิงแตล่ปฏลิเสธทบีที่
จะเชพที่อฟฟังความจรลิงนกันั้นกก็เปป็นอกันตรายพอๆกกับการรภูด้จกักความจรลิงและยกังเทศนาคคาสอนผลิดหรพอเทก็จ มนลุษยร์ทกันั้ง
หลายจะถภูกพลิพากษาโดยองคร์ตลุลาการผภูด้ชอบธรรม ไมล่ใชล่เพราะสลิที่งทบีที่พวกเขาทคาเทล่านกันั้น แตล่เพราะสลิที่งทบีที่พวกเขานล่า
จะไดด้กระทคาและมลิไดด้กระทคาดด้วย คนทบีที่มบีโอกาสหลายครกันั้งทบีที่จะรกับการบกังเกลิดใหมล่ แตล่กลกับปฏลิเสธโอกาสเหลล่านกันั้น
เสบียจะถภูกพลิพากษาเพราะโอกาสเหลล่านกันั้นทบีที่เขาไดด้ปฏลิเสธเสบีย

จงสกังเกตวล่าพระเจด้ามลิไดด้ทรงกคาหนดใหด้เราฟฝันทรินั้งตผู้นไมผู้นมันั้นและเผามมันในไฟเสรีย แตล่มกันเปป็นสลิทธลิพลิเศษ
ของเราทบีที่จะแยกแยะระหวล่างของจรลิงและของปลอม พระเจด้าทรงทคาใหด้ผภูด้เชพที่อมบีความรภูด้นบีนั้เพพที่อทบีที่จะชล่วยเราใหด้พด้น
จากอลิทธลิพลของพวกครภูสอนเทก็จ หากคลุณเปป็นลภูกคนหนถึที่งของพระเจด้า ผมกก็ขอรด้องคลุณวล่าอยล่าเปปิดรกับตล่อหลกักคคา
สอนเทก็จหรพอยอมใหด้พวกครภูสอนผลิดเขด้ามาในบด้านของคลุณและอธลิบายหลกักคคาสอนของพวกเขา มกันเปป็นเรพที่อง
อกันตรายทบีที่จะเปปิดรกับความคลิดตล่อคคาสอนผลิด เราถภูกบกัญชาไมล่ใหด้รล่วมสามกัคคบีธรรมกกับการงานตล่างๆแหล่งความมพด
อกันปราศจากผล แตล่เราจะตด้อง “ออกมาจากทล่ามกลางคนเหลล่านกันั้น” และแยกออกไวด้จคาเพาะพระเจด้า (อล่าน
เอเฟซกัส 5:11 และ 2 โครลินธร์ 6:14-17) เราถภูกหด้ามไมล่ใหด้ตด้อนรกับผภูด้ใด – อาจารยร์, นกักเทศนร์, มลิชชกันนารบี, ผภูด้
ประกาศขล่าวประเสรลิฐ หรพอสมาชลิกธรรมดา – เขด้ามาในบด้านของเราหากเขาสอนหลกักคคาสอนอพที่นใดนอกจาก
หลกักคคาสอนของพระเยซภูครลิสตร์เจด้า และเราไดด้รกับคคาเตพอนวล่าหากเราขอพรใหด้คนเชล่นนกันั้น เรากก็เปป็นผภูด้มบีสล่วนใน
การกระทคาตล่างๆทบีที่ชกัที่วรด้ายของเขา (2 ยอหร์น 7-11) ใชล่ครกับ เราสามารถดภูออกวล่าใครเปป็นครภูสอนเทก็จและพวกผภูด้



พยากรณร์เทก็จ และในฐานะเปป็นลภูกของพระเจด้าเราจะตด้องไมล่ยอมฟฟังคคาสอนเทก็จของพวกเขา เมพที่อครลิสเตบียนแทด้
คนใดไดด้ยลินผภูด้รกับใชด้คนหนถึที่งทบีที่สอนผลิด เขากก็ไมล่ตด้องฟฟังนานเลยกวล่าทบีที่เขาจะตรวจจมับคคาสอนผลิดไดด้ พระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธิ์จะทรงรกับประกกันวล่าผภูด้เชพที่อดภูออกวล่านกัที่นเปป็นเมลก็ดพกันธลุร์ทบีที่มบีพลิษทบีที่กคาลกังถภูกหวล่านโดยผภูด้พยากรณร์เทก็จคนหนถึที่ง

ภมัยของการกลข่าวยอมรมับโดยปราศจากความเชพที่อ;
จรุดจบของผถูจ้พยากรณต์เทกจ

ขด้อ 21: “มริใชข่ททุกคนทรีพื่รผู้องแกข่เราวข่า ‘พระองคร์เจผู้าขผู้า พระองคร์เจผู้าขผู้า’ จะไดผู้เขผู้าในอาณาจมักรแหข่ง
สวรรคร์ แตข่ผผผู้ทรีพื่ปฏริบมัตริตามพระทมัยพระบริดาของเราผผผู้ทรงสถริตในสวรรคร์จถึงจะเขผู้าไดผู้”

มกันเปป็นเรพที่องอกันตรายทบีที่จะกลล่าวยอมรกับวล่าเปป็นผภูด้เชพที่อขณะทบีที่ใจไมล่มบีความเชพที่อทบีที่ชล่วยใหด้รอด ในขด้อ 21 ถถึง 
23 พระเยซภูทรงเตพอนถถึงความพรินาศและจทุดจบของพวกคนหนด้าซพที่อใจคดและพวกผภูด้พยากรณร์เทก็จ และพรด้อมกกับ
คคาเตพอนทบีที่ขถึงขกังนบีนั้พระองคร์ทรงกลล่าวปปิดทด้ายคคาเทศนาบนภภูเขา

“มริใชข่ททุกคนทรีพื่รผู้องแกข่เราวข่า ‘พระองคร์เจผู้าขผู้า พระองคร์เจผู้าขผู้า’” – นกัที่นคพอ ไมล่ใชล่ทลุกคนทบีที่ประกาศวล่าตน
เปป็นผภูด้ตลิดตามของพระครลิสตร์ – “จะไดผู้เขผู้าในอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์” มบีแคล่คนจคานวนนด้อยเทล่านกันั้น, กลล่าวในแงล่รด้อย
ละ, จะไดด้เขด้าในอาณาจกักรนกันั้น ลภูกากลล่าวคคาประกาศแบบเดบียวกกันนบีนั้ แตล่ใชด้ถด้อยคคาทบีที่แตกตล่างออกไป ในลภูกา 
9:59-62 เราอล่านวล่า:

“พระองคร์ (พระเยซภู) ตรกัสแกล่อบีกคนหนถึที่งวล่า “จงตามเรามาเถลิด” แตล่คนนกันั้นทภูลตอบวล่า “พระองคร์เจด้าขด้า 
ขอทรงโปรดใหด้ขด้าพระองคร์ไปฝฟังศพบลิดาขด้าพระองคร์กล่อน” พระเยซภูจถึงตรกัสกกับเขาวล่า “ปลล่อยใหด้คนตายฝฟังคน
ตายของเขาเองเถลิด แตล่สล่วนทล่านจงไปประกาศอาณาจกักรของพระเจด้า” อบีกคนหนถึที่งทภูลวล่า “พระองคร์เจด้าขด้า ขด้า
พระองคร์จะตามพระองคร์ไป แตล่ขออนลุญาตใหด้ขด้าพระองคร์ไปลาคนทบีที่อยภูล่ในบด้านของขด้าพระองคร์กล่อน” พระเยซภู
ตรกัสกกับเขาวล่า “ผภูด้ใดเอามพอจกับคกันไถแลด้วหกันหนด้ากลกับเสบีย ผภูด้นกันั้นกก็ไมล่สมควรกกับอาณาจกักรของพระเจด้า”

เราไมล่กลด้าตกัดสลิน การพลิพากษาเปป็นของพระเจด้า แตล่เมพที่อเราตรวจสอบผลของเหลล่าสมาชลิกของครลิสตจกักร
ทกันั้งหลายในชลุมชนของเรา สมาชลิกเหลล่านกันั้นกบีที่คนกกันทบีที่เราสามารถไวด้ใจไดด้วกันอาทลิตยร์แลด้ววกันอาทลิตยร์เลล่า เดพอนแลด้ว
เดพอนเลล่าตลอดทกันั้งปปี? กบีที่คนพรด้อมเสมอทบีที่จะทคางาน, อธลิษฐาน, ถวาย, ไป --- หรพออยผข่ตข่อ, หากจคาเปป็น? กบีที่คน
พรด้อมเสมอทบีที่จะรกับตคาแหนล่งทบีที่มบีเกบียรตลิหรพอตด้อยตที่คา? หากกลล่าวในแบบสล่วนตกัวมากขถึนั้น คลุณรภูด้จกักกบีที่คนทบีที่คลุณจะขอ
ใหด้เขาอธลิษฐานเผพที่อหากคลุณรภูด้วล่าชบีวลิตของคลุณขถึนั้นอยภูล่กกับคคาอธลิษฐานอกันจรลิงจกังของผภูด้ชอบธรรม? มบีคนทบีที่ตามทางของ
พระเจด้าหลายคนทบีที่ดคาเนลินชบีวลิตทบีที่แยกออก แตล่ในแงล่รด้อยละ ผมสงสกัยจรลิงๆวล่าสมาชลิกครลิสตจกักรกบีที่คนกกันเปป็นผภูด้ทบีที่
บกังเกลิดใหมล่แลด้วอยล่างแทด้จรลิงและรภูด้จกักพระเจด้าในความรอดทบีที่แทด้จรลิง?

การพภูดซนั้คาทบีที่วล่า “พระองคร์เจด้าขด้า พระองคร์เจด้าขด้า” บล่งบอกถถึงความจรลิงจกัง คนมากมายทลุกวกันนบีนั้เปป็นผภูด้ทบีที่
จรลิงจกังและจรลิงใจในกลิจกรรมทางศาสนาทกันั้งสลินั้นของพวกเขา – แตล่พญามารทคาใหด้พวกเขางข่วนอยผข่กมับบรรดา
กริจกรรมทางศาสนาของพวกเขาเหลพอเกรินจนพวกเขาไมล่มบีเวลาทบีที่จะแสวงหาองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า, กลกับใจจากบาป
ตล่างๆของพวกเขา, และบกังเกลิดใหมล่อยล่างแทด้จรลิง! สมาชลิกครลิสตจกักรจคานวนมหาศาลสาละวนอยภูล่กกับ “ศาสนา” 
เหลพอเกลินจนพวกเขาไมล่มบีเวลาเหลพอทบีที่จะปรนนลิบกัตลิพระเยซภู ในหลายกรณบีเหลพอเกลินทลุกวกันนบีนั้ ครลิสตจกักรตล่างๆกคาลกัง



พยายามทบีที่จะทคางานของรกัฐบาล, องคร์กรเพพที่อสกังคมตล่างๆ และกลลุล่มทางโลกอพที่นๆอบีกมากมาย ครลิสตจกักรของ
พระเจด้าผภูด้ทรงพระชนมร์อยภูล่มบีภารกริจหนถึพื่งเดรียว – นกัที่นคพอ การออกไปสมัพื่งสอนชนททุกชาตริ ใหผู้รมับบมัพตริศมาใน
พระนามแหข่งพระบริดา พระบทุตร และพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ สอนเขาใหผู้ถพอรมักษาสริพื่งสารพมัดซถึพื่งพระเยซผไดผู้สมัพื่งไวผู้ 
(มธ. 28:19, 20)

สคาหรกับการศถึกษาคด้นควด้าเพลิที่มเตลิมเกบีที่ยวกกับคนเหลล่านกันั้นทบีที่รกับเชพที่อแตล่ปากแตล่ไมล่ไดด้เชพที่อทบีที่ใจ เราควรพลิจารณา
เรพที่องของหญลิงพรหมจารบีสลิบคนนกันั้นตามทบีที่ถภูกบกันทถึกไวด้ในมกัทธลิว 25:1-13 หญลิงพรหมจารบีทกันั้งสลิบคนนกันั้นออกไปพบ
กกับเจด้าบล่าว: พวกเธอทกันั้งสลิบคนเอาตะเกบียงไปดด้วย และขณะทบีที่พวกเธอรอเจด้าบล่าวอยภูล่นกันั้น ทกันั้งสลิบคนกก็หลกับไป แตล่
หญลิงพรหมจารบีโงล่หด้าคนนกันั้นไมล่ไดด้เอานนั้คามกันสคาหรกับตะเกบียงของตนไปดด้วย และเมพที่อมบีเสบียงรด้องประกาศวล่า “ดภูเถลิด 
เจด้าบล่าวมาแลด้ว” หญลิงพรหมจารบีโงล่เหลล่านกันั้นกก็กลล่าวแกล่หญลิงพรหมจารบีมบีปฟัญญาเหลล่านกันั้นวล่า “ขอแบล่งนนั้คามกันของ
ทล่านใหด้เราบด้าง เพราะตะเกบียงของเราดกับอยภูล่” 

หญลิงพรหมจารบีมบีปฟัญญาเหลล่านกันั้น ซถึที่งไดด้เอานนั้คามกันไปเพบียงพอสคาหรกับตะเกบียงของตน กก็ตอบกลกับไปวล่า: 
“ทคาอยล่างนกันั้นไมล่ไดด้ เกรงวล่านนั้คามกันจะไมล่พอสคาหรกับเราและเจด้า จงไปหาคนขาย ซพนั้อสคาหรกับตกัวเองจะดบีกวล่า” ขณะ
ทบีที่พวกหญลิงพรหมจารบีโงล่ไปซพนั้อนนั้คามกันสคาหรกับตะเกบียงของตน เจด้าบล่าวกก็มาถถึง และหญลิงเหลล่านกันั้นทบีที่พรผู้อมแลผู้วกก็
เขด้าไปในงานสมรสกกับเขา – และประตผกห็ถผกปปิดเสรีย! หญลิงพรหมจารบีโงล่หด้าคนนกันั้นยพนอยภูล่ขด้างนอกรด้องวล่า “ทข่านเจผู้า
ขผู้าๆ ขอเปปิดใหผู้ขผู้าพเจผู้าทมันั้งหลายดผู้วย” เจด้าบล่าวตอบกลกับมาวล่า “เราไมล่รภูด้จกักพวกเจด้า!”

มกันเปป็นไปไดด้อยล่างยลิที่งทบีที่คนๆหนถึที่งจะรด้องอยล่างเครล่งศาสนาวล่า “พระองคร์เจด้าขด้า พระองคร์เจด้าขด้า” แตล่กก็ไมล่มบี
องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าในใจของเขา พระเยซภูทรงถามพวกฟารลิสบีและพวกคนหนด้าซพที่อใจคดเหลล่านกันั้นวล่า “เหตลุไฉนทล่าน
ทกันั้งหลายจถึงเรบียกเราวล่า ‘พระองคร์เจด้าขด้า พระองคร์เจด้าขด้า’ แตข่ไมข่กระททาตามทรีพื่เราบอกนมันั้น” (ลภูกา 6:46) แนล่นอน
วล่านบีที่เหมพอนกกับการตรกัสวล่า “เหตลุไฉนทล่านทกันั้งหลายจถึงเรบียกเราวล่า ‘พระองคร์เจด้าขด้า พระองคร์เจด้าขด้า’ แตล่ไมล่กระทคา
ตามความประสงคร์ของเรา?” มกันคพอการทคาตกัวแบบปากไมล่ตรงกกับใจทบีที่จะเสแสรด้งวล่าพระเยซภูเปป็นองคร์พระผภูด้เปป็น
เจด้า – แตล่กก็ไมล่เชพที่อฟฟังพระวจนะของพระองคร์ พฤตลิกรรมเชล่นนกันั้นเปป็นผลของความไมล่เชพที่อ หลายพกันคนบนแผล่นดลิน
โลกทลุกวกันนบีนั้ประกอบพลิธบีกรรมและรภูปแบบทางศาสนาหลายอยล่าง, กลล่าวคคาสวดภาวนาตล่างๆและทวนซนั้คาหลกักขด้อ
เชพที่อตล่างๆ, กลล่าววล่า “พระองคร์เจด้าขด้า พระองคร์เจด้าขด้า” และ “พระเจด้าผภูด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์” – แตล่พวกเขากก็ไมล่รภูด้จกัก
พระเยซภูครลิสตร์เจด้าในฐานะพระผภูด้ชล่วยใหด้รอด คนทบีที่รผผู้จมักทางนกันั้นแตล่กก็ปฏริเสธทบีที่จะวางใจพระเยซภูและรกับความรอดจะ
ทนทลุกขร์การลงโทษอกันแสนสาหกัสในนรกมากกวล่าพวกคนปป่าผภูด้นล่าสงสารทบีที่ไมล่เคยไดด้ยลินพระนามของพระเยซภู!

การพภูดวล่า “พระองคร์เจด้าขด้า พระองคร์เจด้าขด้า” นกันั้นยกังไมล่พอ คลุณอาจเชพที่อพระคกัมภบีรร์ คลุณอาจเชพที่อวล่า
พระเจด้าทรงเปป็นพระเจด้า และเชพที่อวล่าพระเยซภูเคยมบีชบีวลิตอยภูล่, ไดด้สลินั้นพระชนมร์, และเปป็นขถึนั้นมาอบีก คลุณอาจเชพที่อดด้วย
หมัวสมองของคลุณ – แตล่คนเชพที่อดด้วยหมัวใจตล่างหากซถึที่งนคาไปสภูล่ความชอบธรรม (โรม 10:10) ดกังนกันั้นมกันจถึงเปป็นไปไดด้ทบีที่
จะมบีความรภูด้ทบีที่หกัวสมองและยกังไมล่มบีพระครลิสตร์ในหกัวใจของคลุณอยภูล่เหมพอนเดลิม – และความเชพที่อแบบครลิสเตบียนกก็คพอ 
“พระครริสตร์ผผผู้ทรงสถริตในทท่านทททั้งหลาย อกันเปป็นทบีที่หวกังแหล่งสงล่าราศบี” (คส. 1:27) เมพที่อบลุคคลใดบกังเกลิดใหมล่แลด้ว
อยล่างแทด้จรลิง เขากก็อยภูล่ในพระครริสตต์ (โรม 8:1; คส. 3:3)



พระเยซภูทรงอธลิบายวล่าไมล่ใชล่ทลุกคนทบีที่กลล่าววล่า “พระองคร์เจด้าขด้า พระองคร์เจด้าขด้า” จะไดด้เขด้าในอาณาจกักร
แหล่งสวรรคร์ “แตข่ผผผู้ทรีพื่ปฏริบมัตริตามพระทมัยพระบริดาของเราผผผู้ทรงสถริตในสวรรคร์จถึงจะเขผู้าไดผู้” เนพที่องจากเราจคาเปป็น
ตด้องปฏลิบกัตลิตามพระทกัยของพระเจด้าหากเราอยากเขด้าในอาณาจกักรนกันั้น เราจถึงอยากทราบอยล่างแนล่นอนวล่าพระ
ประสงคร์ของพระเจด้าคพออะไรและเราจะปฏริบมัตริตามพระประสงคร์ของพระองคร์ไดด้อยล่างไร มบีพระคคาตอนใดบด้าง
ไหมทบีที่บอกเราวล่าพระประสงคร์ของพระเจด้าคพออะไร? แนล่นอนวล่ามบีพระคคาตอนดกังกลล่าว! ในยอหร์น 6:38-40 เรา
อล่านถด้อยคคาของพระเยซภู:

“เราไดด้ลงมาจากสวรรคร์ มลิใชล่เพพที่อกระทคาตามความประสงคร์ของเราเอง แตล่เพพที่อกระทคาตามพระประสงคร์
ของพระองคร์ผภูด้ทรงใชด้เรามา ... เพราะนทพื่แหละเปป็นพระประสงคร์ของผผผู้ทรีพื่ทรงใชผู้เรามานมันั้น ททพื่จะใหข้ทจุกคนททพื่เหห็น
พระบจุตร และเชพพื่อในพระบจุตรไดข้มทชทวสตนสรทนดรค์ และเราจะใหด้ผภูด้นกันั้นฟปฟื้นขถึนั้นมาในวกันสลุดทด้าย”

พระประสงคร์ของพระบลิดาถภูกกลล่าวไวด้อยล่างชกัดเจนในทบีที่นบีนั้ พระประสงคร์ของพระองคร์กก็คพอ ทบีที่เราจะเชพที่อใน
พระเยซภูผภูด้ไดด้เสดก็จเขด้ามาในโลกเพพที่อตอบสนองพระราชบกัญญกัตลิของพระเจด้า, ความชอบธรรมของพระเจด้า, ความ
บรลิสลุทธลิธิ์ของพระเจด้า, และเพพที่อชคาระหนบีนั้บาปและทคาใหด้การไถล่คนบาปเปป็นจรลิงไดด้ พระเยซภูไดด้เสดก็จมาเพพที่อถวาย
เกรียรตริพระเจด้า, เพพที่อกระทคาตามพระประสงคร์ของพระเจด้า, และเพพที่อกระททาพระราชกริจทบีที่พระเจด้าไดด้ประทานแกล่
พระองคร์ใหด้เสรก็จสลินั้น พระองคร์ทรงกระทคาพระราชกลิจนกันั้นสคาเรก็จครบถด้วนแลด้วและทรงทคาใหด้พระเจด้าพระบลิดาพอ
พระทกัยอยล่างครบบรลิบภูรณร์แลด้ว ดด้วยเหตลุนบีนั้พระประสงคร์ของพระบลิดาสคาหรกับเราทมันั้งหลายกก็คพอ ทบีที่เราจะเชพที่อในพระ
บลุตรของพระองคร์ เรากลายเปป็นบลุตรทกันั้งหลายของพระเจด้าโดยการเชพที่อในพระเยซภูและตด้อนรกับพระองคร์ใหด้เปป็น
พระผภูด้ชล่วยใหด้รอดสล่วนตกัวของเรา:

“แตล่สล่วนบรรดาผภูด้ทบีที่ตด้อนรกับพระองคร์ พระองคร์ทรงประทานอคานาจใหด้เปป็นบลุตรของพระเจด้า คพอคนทกันั้ง
หลายทบีที่เชพที่อในพระนามของพระองคร์ ซถึที่งมลิไดด้เกลิดจากเลพอด หรพอความประสงคร์ของเนพนั้อหนกัง หรพอความประสงคร์
ของมนลุษยร์ แตล่เกลิดจากพระเจด้า” (ยอหร์น 1:12, 13)

พระเจด้าทรงรกักเราเพราะเหก็นแกล่พระครลิสตร์, พระองคร์ทรงชล่วยเราใหด้รอดเพราะเหก็นแกล่พระครลิสตร์ (อฟ. 
4:32) และหนทางเดบียวทบีที่จะทคาใหด้พระเจด้าพอพระทกัยไดด้อยภูล่ในพระครลิสตร์ เราเปป็นทบีที่ยอมรกับ “ในพระองคร์ผภูด้ทรง
เปป็นทบีที่รกัก” เทล่านกันั้น (อฟ. 1:6) นกัที่นแหละคพอหนทางเดบียวทบีที่เราจะเหก็นพระเจด้าในสกันตลิสลุขไดด้

ขด้อ 22: “เมพพื่อถถึงวมันนมันั้นจะมรีคนเปป็นอมันมากรผู้องแกข่เราวข่า ‘พระองคร์เจผู้าขผู้า พระองคร์เจผู้าขผู้า ขผู้าพระองคร์
ไดผู้พยากรณร์ในพระนามของพระองคร์ และไดผู้ขมับผรีออกในพระนามของพระองคร์ และไดผู้กระททาการมหมัศจรรยร์
เปป็นอมันมากในพระนามของพระองคร์มริใชข่หรพอ’”

“คนเปป็นอทนมากจะกลข่าววข่า...” คลุณสามารถใสล่คนหลายพกันคน, หลายหมพที่นคนหรพอหลายแสนคนเทล่าทบีที่
จะใสล่ไดด้ในคคาเดบียวนกันั้น, “คนเปป็นอมันมาก” โดยมาตรฐานตล่างๆของเรา ไมล่กบีที่พกันคนกก็คงเรบียกวล่า “คนเปป็นอกันมาก”
ไดด้อยล่างแนล่นอน แตล่ตามทบีที่พระเจด้าทรงคลิดและเหก็น จะตด้องใชด้กบีที่หมพที่นคนกกันถถึงจะเรบียกไดด้วล่า “คนเปป็นอกันมาก”?

“เมพพื่อถทึงวทนนททั้นจะมรีคนเปป็นอมันมากรผู้องแกข่เราวข่า...” อาจมบีหลายสลิที่งทบีที่คนชกัที่วจะไมล่มบีวกันกระทคาในชบีวลิตนบีนั้ 
พวกเขาอาจไมล่เคยรล่วมประชลุมกกับครลิสตจกักรเลย พวกเขาอาจไมล่เคยคลุกเขล่าลงและรด้องทภูลตล่อพระเจด้าเลย พวก



เขาอาจไมล่เคยยอมรกับวล่ามรีพระเจผู้าอยภูล่องคร์หนถึที่งเลย! แตล่มบีอยภูล่สลิที่งหนถึที่งทบีที่คนทบีที่ไมล่นกับถพอพระเจด้าทลุกคนทบีที่มบีชบีวลิตอยภูล่และ
ตายไปจะถภูกบกังคกับใหด้กระทคา:

“เพราะมบีคคาเขบียนไวด้วล่า ‘องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าไดด้ตรกัสวล่า “เรามรีชรีวริตอยผข่ฉมันใด หมัวเขข่าททุกหมัวเขข่าจะตผู้องคทุก
กราบลงตข่อเรา และลรินั้นททุกลรินั้นจะตผู้องรผู้องสรรเสรริญพระเจผู้า”’ ฉะนกันั้นเราทลุกคนจะตด้องทภูลเรพที่องราวของตกัวเองตล่อ
พระเจด้า” (โรม 14:11, 12)

แนล่นอนพอๆกกับทบีที่วล่ามบีพระเจด้าอยภูล่องคร์หนถึที่ง หกัวเขล่าทลุกหกัวเขล่าจะคลุกกราบลงตล่อพระองคร์ในวกันหนถึที่งและ
ลลินั้นทลุกลลินั้นจะกลล่าวยอมรกับวล่าพระเยซภูทรงเปป็นพระครลิสตร์ เพพที่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้า เพพที่อนทบีที่ยกังไมล่ไดด้รกับความ
รอดผภูด้เปป็นทบีที่รกักครกับ คลุณอาจไมล่เคยคลุกเขล่าลงตล่อเบพนั้องพระพกักตรร์พระเจด้าขณะทบีที่คลุณยกังมบีชบีวลิตอยภูล่เลย แตล่ “ในวมัน
นมันั้น” คลุณจะคลุกเขล่าลงตล่อเบพนั้องพระพกักตรร์พระองคร์ (“วกันนกันั้น” เปป็นคคาหนถึที่งทบีที่ถภูกใชด้บล่อยในภาคพกันธสกัญญาเดลิมโดย
พวกศาสดาพยากรณร์ มกันบล่งบอกถถึงวาระแหล่งการพลิพากษา, การสคาเรก็จครบถด้วนของอาณาจกักรของพระเมสสลิ
ยาหร์และวกันแหล่งการพลิพากษาซถึที่งตกแกล่มนลุษยร์ กรลุณาศถึกษา ลภูกา 10:12, 2 เธสะโลนลิกา 1:10, 2 ทลิโมธบี 1:12, 18
และ 4:8, และวลิวรณร์ 16:14)

ในทบีที่นบีนั้องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าของเราทรงเรลิที่มตด้นสกัที่งสอนเหลล่าผภูด้ฟฟังของพระองคร์เกบีที่ยวกกับวกันใหญล่นกันั้นแหล่งการ
พลิพากษาเมพที่อพระองคร์จะทรงเปป็นผภูด้พลิพากษา ในยอหร์น 5:22-27 เราอล่านวล่า:

“เพราะวล่าพระบลิดามลิไดด้ทรงพลิพากษาผภูด้ใด แตข่พระองคร์ไดผู้ทรงมอบการพริพากษาทมันั้งสรินั้นไวผู้กมับพระบทุตร 
เพพที่อคนทกันั้งปวงจะไดด้ถวายเกบียรตลิแดล่พระบลุตรเหมพอนทบีที่เขาถวายเกบียรตลิแดล่พระบลิดา ผภูด้ใดไมล่ถวายเกบียรตลิแดล่พระ
บลุตร ผภูด้นกันั้นกก็ไมล่ถวายเกบียรตลิแดล่พระบลิดาผภูด้ทรงใชด้พระบลุตรมา ... เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านทกันั้งหลายวล่า เวลาทบีที่
กคาหนดนกันั้นใกลด้จะถถึงแลด้ว และบกัดนบีนั้กก็ถถึงแลด้ว คพอเมพที่อผภูด้ทบีที่ตายแลด้วจะไดด้ยลินพระสลุรเสบียงแหล่งพระบลุตรของพระเจด้า 
และบรรดาผภูด้ทบีที่ไดด้ยลินจะมบีชบีวลิต เพราะวล่าพระบลิดาทรงมบีชบีวลิตในพระองคร์เองฉกันใด พระองคร์กก็ไดด้ทรงประทานใหด้
พระบลุตรมบีชบีวลิตในพระองคร์ฉกันนกันั้น และไดผู้ทรงประทานใหผู้พระบทุตรมรีสริทธริอทานาจทรีพื่จะพริพากษาดผู้วย เพราะ
พระองคร์ทรงเปป็นบลุตรมนลุษยร์” 

จงสกังเกตวล่า “คนเปป็นอมันมาก” เหลล่านกันั้นจะกลล่าวอะไรแกล่พระเยซภู “ในวมันนมันั้น”: 
“พระองคร์เจด้าขด้า พระองคร์เจด้าขด้า ขด้าพระองคร์ไดผู้พยากรณร์ในพระนามของพระองคร์มลิใชล่หรพอ?” 
“พระองคร์เจด้าขด้า พระองคร์เจด้าขด้า ขผู้าพระองคร์ไดผู้ขมับผรีออกในพระนามของพระองคร์” 
“พระองคร์เจด้าขด้า พระองคร์เจด้าขด้า ขด้าพระองคร์ไดผู้กระททาการมหมัศจรรยร์เปป็นอมันมากในพระนามของ

พระองคร์”
สามสลิที่ง ซถึที่งทกันั้งหมดถภูกกระทคาในพระนามของพระเยซภู แตล่สามสลิที่งนบีนั้ไมล่ชล่วยใหด้รอด การพยากรณร์หมายถถึง

การบอกลล่วงหนด้า แตล่มกันยกังหมายถถึงการกลข่าวออกไปซถึที่งสลิที่งทบีที่ถภูกบอกลล่วงหนด้าดด้วย ดกังนกันั้นผภูด้รกับใชด้, ผภูด้ประกาศขล่าว
ประเสรลิฐ, มลิชชกันนารบีและครภูสอนรวบีทลุกคนพยากรณร์เพราะวล่าเขา (หรพอเธอ) กคาลกังกลล่าวออกไปซถึที่งสลิที่งทบีที่ถภูกบอก
ลล่วงหนด้า แตล่นกัที่นไมล่ไดด้หมายความวล่าคนเหลล่านบีนั้ไดด้รกับความรอด มบีผภูด้รกับใชด้หลายคนในธรรมาสนร์ทกัที่วโลกวกันนบีนั้ทบีที่อล่าน
พระคกัมภบีรร์, เทศนาคคาเทศนา, ซถึที่งมบีการฝฝึกอบรมและการศถึกษาของผภูด้รกับใชด้และทบีที่ยพนเพพที่อใหด้สลิที่งทบีที่พวกเขาตกันั้งใจวล่า
เปป็นขล่าวสารของขล่าวประเสรลิฐ – แตล่คนเหลล่านบีนั้กก็ไมล่ไดด้รกับความรอด คนใดกก็ตามทบีที่ไดด้รกับการศถึกษามาเปป็นอยล่างดบี



สามารถสอนชกันั้นเรบียนรวบีไดด้จากมลุมมองทางประวกัตลิศาสตรร์เกบีที่ยวกกับพระคกัมภบีรร์ โดยใหด้คคาบรรยายทบีที่ดบีเกบีที่ยวกกับ
ใจความหลกักบางเรพที่องในพระคกัมภบีรร์ แตล่คนเหลล่านบีนั้จคานวนมากทบีที่สอนและเทศนาและอธลิษฐานและทคางานกก็ไมล่เคย
ไดด้บกังเกลิดใหมล่เลย

ยลิที่งไปกวล่านกันั้น มกันเปป็นไปไดด้ทบีที่พวกปปีศาจจะออกไปจากเหลล่าคนชกัที่วผล่านทางงานรกับใชด้ของคนๆหนถึที่งทบีที่อล่าน
พระวจนะของพระเจด้าและประกาศพระวจนะนกันั้น ถถึงแมด้วล่าตกัวผภูด้สอนเองอาจไมล่ไดด้บกังเกลิดใหมล่กก็ตาม พระวจนะ
ของพระเจด้าคพอฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้าซถึที่งนคาไปสภูล่ความรอด พระวจนะของพระเจด้าคพอสลิที่งทบีที่มบีชบีวลิตและเปปีปั่ยมดด้วยฤทธลิธิ์
และคมกวล่าดาบสองคมใดๆ พระวจนะนคามาซถึที่งความเชพที่อ ดด้วยเหตลุนบีนั้เมพที่อพระวจนะถภูกอล่าน ถถึงแมด้วล่าคนทบีที่อล่าน
พระวจนะนกันั้นอาจไมล่ใชล่ครลิสเตบียน คนเหลล่านกันั้นทบีที่ฟฟังกก็สามารถไดด้รกับพระวจนะ, ถภูกชลุบใหด้เปป็นขถึนั้นในใจของพวกเขา,
และเมลก็ดพพชซถึที่งไมล่รภูด้เปปปั่อยเนล่ากก็งอกเงยขถึนั้นไปสภูล่ชบีวลิตนลิรกันดรร์ ใชล่แลด้วครกับ มกันเปป็นไปไดด้ทบีที่คนทบีที่ไมล่รอดจะอล่านพระ
คกัมภบีรร์, กลล่าวคคาบรรยาย, และบางคนในผภูด้ฟฟังเหลล่านกันั้นของเขากลกับใจเชพที่อ คนไมล่เชพที่อสามารถไดด้ยลินพระวจนะของ
พระเจด้า และโดยทางพระวจนะนกันั้นเขากก็ถภูกชกักนคาใหด้มาถถึงพระครลิสตร์และไดด้รกับความรอดโดยทางความเชพที่อ ถถึง
แมด้วล่าคนทบีที่กลล่าวขด้อความนกันั้นจากพระวจนะตกัวเขาเองอาจไมล่ไดด้รกับความรอดกก็ตาม

“ไดผู้กระททาการมหมัศจรรยร์เปป็นอมันมากในพระนามของพระองคร์” กลล่าวอบีกนกัยหนถึที่ง “ขด้าพระองคร์ทกันั้ง
หลายถวายเงลินเยอะแยะ ขด้าพระองคร์ทกันั้งหลายสรด้างงานมลิชชกัที่นตล่างๆ ขด้าพระองคร์ทกันั้งหลายสนกับสนลุนงานมลิชชกัที่น
ตล่างๆ ขด้าพระองคร์ทกันั้งหลายซพนั้อรถบกัสสคาหรกับชกันั้นเรบียนรวบี ขด้าพระองคร์ทกันั้งหลายทาสบีอาคารครลิสตจกักรและปภูพรมใหมล่
ขด้าพระองคร์ทกันั้งหลายทคาสลิที่งวลิเศษหลายอยล่าง และขด้าพระองคร์ทกันั้งหลายกระทคาสลิที่งเหลล่านกันั้นในพระนามของพระเยซภู 
พระองคร์เจด้าขด้า พระองคร์จะมาไลล่ขด้าพระองคร์ทกันั้งหลายแบบนบีนั้ไมล่ไดด้แนล่นอน!”

ขด้อ 23: “เมพพื่อนมันั้นเราจะแจผู้งแกข่เขาวข่า ‘เราไมข่เคยรผผู้จมักเจผู้าเลย เจผู้าผผผู้กระททาความชมัพื่วชผู้า จงไปเสรียใหผู้พผู้น
จากเรา’”

“เราไมข่เคยรผผู้จมักเจผู้าเลย!” คคากรบีกตรงนบีนั้ทบีที่แปลวล่า “ไมล่เคย” มบีความหมายวล่า “ไมข่เลยแมผู้สมักครมันั้งเดรียว” 
มกันเทบียบเทล่ากกับคคาวล่า “ไมล่มบีวกัน, ไมล่มบีทางเดก็ดขาด” ของเรา ดกังนกันั้นคนเหลล่านบีนั้จถึงไมล่ใชล่คนทบีที่ครกันั้งหนถึที่งเคยไดด้รกับความ
รอดและจากนกันั้นกก็สภูญเสบียความรอดของตนไป พวกเขาไมล่เคยรภูด้จกักพระเยซภูครกันั้งหนถึที่งและจากนกันั้นกก็ไปเสบียจาก
พระองคร์ พวกเขาไมล่เคยไดด้รกับความรอดเลยแมด้แตล่นลิดเดบียว พระเยซภูกคาลกังตรกัสวล่า “เราไมล่เคยรภูด้จกักพวกเจด้าใน
ฐานะลภูกทบีที่บกังเกลิดใหมล่ของพระเจด้าเลย เราไมล่เคยรภูด้จกักพวกเจด้าในฐานะประชากรของเราเลย” พระองคร์ทรงรภูด้จกัก
พวกเขาในฐานะเปป็นบลุคคลและพระองคร์ทรงรภูด้วล่าพวกเขากคาลกังทคาอะไรอยภูล่ แตล่พวกเขาไมล่เคยเปป็นลภูกๆของ
พระองคร์โดยการบกังเกลิดฝป่ายวลิญญาณเลย

ในยอหร์น 10:14 พระเยซภูทรงประกาศวล่า “เรา...รภูด้จกักแกะของเรา และแกะของเรากก็รภูด้จกักเรา” ในกาลา
เทบีย 4:9 เปาโลประกาศวล่าผภูด้เชพที่อทกันั้งหลายรภูด้จกักพระเจด้าและพระเจด้าทรงรภูด้จกักผภูด้เชพที่อเหลล่านกันั้น ใน 1 โครลินธร์ 8:3 
เปาโลกลล่าวเชล่นกกันวล่า “แตล่ถด้าผภูด้ใดรกักพระเจด้า พระองคร์กก็ทรงรภูด้จกักผภูด้นกันั้น” ดกังนกันั้นขอใหด้เรายอมรกับเถอะวล่า: คน
เหลข่านรีนั้ไมข่เคยรผผู้จมักพระเยซผในการยกโทษบาปเลย และพระองคร์ไมข่เคยรผผู้จมักพวกเขาในฐานะลผกๆของพระองคร์เลย 
ดกังนกันั้นมกันจถึงเปป็นไปไดด้ทบีที่จะทคาสลิที่งยลิที่งใหญล่ตล่างๆสคาเรก็จในพระนามขององคร์พระผผผู้เปป็นเจผู้าแตล่กก็ไมล่ใชล่ลภูกของพระเจด้า!



คนมากมายเขด้ารล่วมกกับครลิสตจกักรดด้วยเหตลุผลหลายประการ – เพพที่อเขด้าสกังคม, เพพที่อธลุรกลิจ, เพพที่อ “กลกับ
เนพนั้อกลกับตกัวใหมล่” – แตล่พวกเขากก็มลิไดด้บกังเกลิดใหมล่ พวกเขาไดด้รกับการลด้างชคาระในอล่างบกัพตลิศมาแตล่พวกเขาไมล่ไดด้ถภูก
ลด้างชคาระในพระโลหลิต นนั้คาไมล่ชคาระใหด้สะอาดจากความบาป พระโลหลิตของพระเยซภูตล่างหากทบีที่ชคาระใหด้สะอาดจาก
ความบาป (1 ยอหร์น 1:7) มกันไมล่ใชล่นนั้คาในพลิธบีบกัพตลิศมาทบีที่ทคาใหด้เราเขด้ามาอยภูล่ในครอบครกัวของพระเจด้า แตล่เปป็นบกัพ
ตลิศมาของพระวลิญญาณตล่างหาก: “เพราะวล่าถถึงเราจะเปป็นพวกยลิวหรพอพวกตล่างชาตลิ เปป็นทาสหรพอมลิใชล่ทาสกก็ตาม 
เราทกันั้งหลายไดด้รกับบกัพตลิศมาโดยพระวลิญญาณองคร์เดบียวเขด้าเปป็นกายอกันเดบียวกกัน และพระวลิญญาณองคร์เดบียวกกัน
นกันั้นซาบซล่านอยภูล่” (1 คร. 12:13) 

“จงไปเสรียใหผู้พผู้นจากเรา…” ทลุกคนทบีที่อล่านขด้อความเหลล่านบีนั้อยภูล่วกันหนถึที่งจะไดด้ยลินพระเยซภูตรกัสวล่า “ดบีมาก – 
จงเขด้าปรบีดบีรล่วมสลุขกกับนายของเจด้าเถลิด” หรพอ “จงถอยไปจากเราเขด้าไปในความพลินาศเปป็นนลิตยร์!” มกันเปป็นขด้อเทก็จ
จรลิงทบีที่มกัที่นคงทบีที่วล่าทลุกหกัวเขล่าจะคลุกกราบลงตล่อเบพนั้องพระพกักตรร์พระเจด้า, ทลุกลลินั้นจะกลล่าวยอมรกับวล่าพระเยซภูครลิสตร์ทรง
เปป็นองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า และทลุกคนจะตด้องใหด้การเกบีที่ยวกกับตกัวเองตล่อพระเจด้า ดกังนกันั้นหากคลุณไมล่ทราบจนหมดขด้อ
สงสกัยวล่าคลุณไดด้รกับการชคาระใหด้สะอาดโดยพระโลหลิตแลด้ว ผมกก็ขอวลิงวอนคลุณ ณ บกัดนบีนั้ใหด้ “แนล่ใจเรพที่องการทรง
เรบียกและการทรงเลพอกของทล่านทกันั้งหลาย” (2 เปโตร 1:10)

“เจผู้าผผผู้กระททาความชมัพื่วชผู้า” ในภาษากรบีกประโยคนบีนั้อล่านวล่า “เจด้าทกันั้งหลายผภูด้ละเมลิดพระราชบกัญญกัตลิ; เจด้า
ทกันั้งหลายผภูด้เปป็นคนไรด้พระราชบกัญญกัตลิ” (กรลุณาอล่าน 1 ยอหร์น 3:4) เทล่าทบีที่เกบีที่ยวขด้องกกับความดบีแบบมนลุษยร์ มบีคนทบีที่ไมล่
รอดจคานวนมากทบีที่กระทคาความดบีมากมาย พวกเขาบรลิจาคเงลินใหด้แกล่การกลุศลตล่างๆ, พวกเขาชล่วยสรด้างโรง
พยาบาลตล่างๆ, พวกเขาสล่งคนหนลุล่มสาวเขด้าวลิทยาลกัย, พวกเขาบรลิจาคเงลินกด้อนโตใหด้แกล่ครลิสตจกักรและโรงเรบียน
หลายแหล่ง แตล่ไมล่วล่าคนๆหนถึที่งจะทคาดบีมากขนาดไหน หากเขาไมล่ปฏลิบกัตลิตามพระประสงคร์ของพระเจด้า เขากก็กคาลกัง
กระทคาความชกัที่วชด้า สลิที่งใดกก็ตามทบีที่ไมล่ถภูกสรด้างขถึนั้นเพพที่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้ากก็ไมล่ไดด้มาจากความเชพที่อ และ “การก
ระทคาใดๆกก็ตามทบีที่มลิไดด้กระทคาดด้วยความเชพที่อกก็เปป็นบาปทกันั้งสลินั้น” (โรม 14:23)

รากฐานสองชนริด
ขด้อ 24 และ 25: “เหตทุฉะนมันั้นผผผู้ใดทรีพื่ไดผู้ยรินคทาเหลข่านรีนั้ของเราและประพฤตริตาม เขากห็เปรรียบเสมพอนผผผู้ทรีพื่มรี

สตริปฝัญญาสรผู้างเรพอนของตนไวผู้บนศริลา ฝนกห็ตกและนนั้ทากห็ไหลทข่วม ลมกห็พมัดปะทะเรพอนนมันั้น แตข่เรพอนมริไดผู้พมังลง 
เพราะวข่ารากตมันั้งอยผข่บนศริลา”

“เหตทุฉะนมันั้น” ชบีนั้กลกับไปยกังสลิที่งทบีที่เพลิที่งถภูกกลล่าวขณะทบีที่พระเยซภูสรลุปยล่อคคาเทศนาของพระองคร์ตรงนบีนั้ (ขด้อ 24 
ถถึง 27 นคาเสนอสรลุปยล่อของสลิที่งทบีที่ถภูกกลล่าวไปแลด้วในคคาเทศนาบนภภูเขา, สรลุปยล่อโดยรวมของเนพนั้อหาทกันั้งหมด)

“ผผผู้ใด” (ผภูด้ใดกก็ตาม) รวมทลุกคนและไมล่ไดด้ตกัดทลินั้งผภูด้ใดเลย พระคกัมภบีรร์ไมล่ไดด้สอนเรพที่องการลบมลทลินบาป
แบบจคากกัด พระครลิสตร์ไดด้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพพที่อบาปของคนทกันั้งโลก (ยอหร์น 3:16; 1 ยอหร์น 2:2) “ผผผู้ใดทบีที่จะรด้อง
ออกพระนามขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้ากก็จะรอด” (โรม 10:13)

“ผผผู้ใดทรีพื่ไดผู้ยรินคทาเหลข่านรีนั้ของเรา...” คคาเหลล่านบีนั้ คพอพระวจนะของพระเจด้า ความเชพที่อมาโดยการไดด้ยลิน และ
การไดด้ยลินโดยพระวจนะ (โรม 10:17) เราไดด้รกับความรอดโดยพระคลุณผล่านทางความเชพที่อ (อฟ. 2:8) ดด้วยเหตลุนบีนั้



คนทบีที่ไดด้ยลินพระวจนะของพระเจด้าและกระทคาสลิที่งทบีที่พระวจนะบอกเขาใหด้กระทคาจถึงเปรบียบเสมพอน “ผผผู้ทรีพื่มรีสตริ
ปฝัญญาสรผู้างเรพอนของตนไวผู้บนศสลา”

เราทลุกคนกคาลกังกล่อสรด้างอยภูล่ ไมล่วล่าเราจะรภูด้ตกัวหรพอไมล่กก็ตาม ทลุกวกันทบีที่เราดคาเนลินชบีวลิต เรากคาลกังกล่อสรด้าง
สคาหรกับนลิรกันดรร์กาล – ความพลินาศนลิรกันดรร์ หรพอบคาเหนก็จนลิรกันดรร์ในสวรรคร์ นบีที่ไมล่ไดด้หมายความวล่าเราไดด้รกับความ
รอดโดยการงานตล่างๆ แตล่เราจะไดด้รกับบคาเหนก็จสคาหรกับการทคาหนด้าทบีที่คนตด้นเรพอนของเรา ดด้วยเหตลุนบีนั้ไมล่วล่าเรารอด
แลด้วหรพอไมล่รอด เรากก็กคาลกังกล่อสรด้างอยภูล่ คนทบีที่ไดด้ยลินและรกับพระวจนะของพระเจด้ากก็กทาลมังสรผู้างบนศริลา – พระเยซภู
ครลิสตร์ผภูด้ทรงเปป็นศลิลา

ศลิลานบีนั้ หรพอภาพเลห็งของศลิลานบีนั้ ถภูกกลล่าวถถึงในภาคพกันธสกัญญาเดลิมหลายครกันั้ง ในอพยพ 17:6 พระเจด้า
ทรงบกัญชาโมเสสใหด้ตบีศลิลานกันั้น และนนั้คาทบีที่ใหด้ชบีวลิตกก็ไหลออกมาจากศลิลานกันั้นสคาหรกับบรรดาผภูด้เดลินทางเหนก็ดเหนพที่อยไดด้
ดพที่ม ในกกันดารวลิถบี 20:8 โมเสสไดด้รกับบกัญชาใหด้พผดกกับศลิลานกันั้นเพพที่อทบีที่มกันจะใหด้นนั้คาแกล่ฝภูงชนดพที่ม แนล่นอนวล่าศลิลานกันั้นเปป็น
ภาพเลก็งถถึงพระเยซภูครลิสตร์เจด้า, พระศลิลาแหล่งความรอดของเรา

ในเพลงสดลุดบี 28:1 ดาวลิดรด้องทภูลวล่า “โอ ขด้าแตล่พระเยโฮวาหร์ ขด้าพระองคร์รด้องทภูลตล่อพระองคร์ ศลิลาของ
ขด้าพระองคร์...” ในเพลงสดลุดบี 31:2, 3 ดาวลิดอธลิษฐานวล่า “ขอพระองคร์ทรงเปป็นศลิลาเขด้มแขก็งของขด้าพระองคร์... 
พระองคร์ทรงเปป็นศลิลาและเปป็นปป้อมปราการของขด้าพระองคร์...” ในเพลงสดลุดบี 61:2 เขาอธลิษฐานวล่า “...ขอทรงนคา
ขด้าพระองคร์มาถถึงศลิลาทบีที่สภูงกวล่าขด้าพระองคร์” ในเพลงสดลุดบี 62:2 ผภูด้แตล่งเพลงสดลุดบีประกาศวล่า “พระองคร์เทล่านกันั้น
ทรงเปป็นศลิลา และเปป็นความรอดของขด้าพเจด้า...” จากนกันั้นในเพลงสดลุดบี 89:26 เขารด้องทภูลวล่า “พระองคร์ทรงเปป็น
พระบลิดาของขด้าพระองคร์ พระเจด้าของขด้าพระองคร์ และเปป็นศลิลาแหล่งความรอดของขด้าพระองคร์” 

ใน 1 โครลินธร์ 10:4 เปาโลประกาศวล่าเหลล่าบรรพบลุรลุษชาวอลิสราเอล “ไดด้ดพที่มนนั้คาซถึที่งไหลออกมาจากศลิลา
ฝป่ายจลิตวลิญญาณทบีที่ตลิดตามเขามา ศลิลานกันั้นคพอพระครลิสตร์” ในมกัทธลิว 16:18 พระเยซภูตรกัสแกล่เปโตรวล่า “...บนศริลานบีนั้
เราจะสรด้างครลิสตจกักรของเราไวด้ และประตภูแหล่งนรกจะมบีชกัยตล่อครลิสตจกักรนกันั้นกก็หามลิไดด้” พระเยซภูทรงเปป็นศลิลาซถึที่งค
รลิสตจกักรถภูกสรด้างขถึนั้นบนนกันั้น

ดาเนบียลกลล่าวถถึงหรินกด้อนนกันั้น และหลินกด้อนนกันั้นทบีที่เขาพภูดถถึงคพอพระเยซภู ในดาเนบียล 2:34 เราอล่านเกบีที่ยวกกับ
หลินกด้อนนกันั้นซถึที่งถภูกตกัดออกมามลิใชล่ดด้วยมพอ ในมกัทธลิว 21:44 พระเยซภูทรงประกาศวล่า “ผภูด้ใดลด้มทกับศลิลานบีนั้ ผภูด้นกันั้นจะ
ตด้องแตกหกักไป แตล่ศลิลานบีนั้จะตกทกับผภูด้ใด กก็จะบดขยบีนั้ผภูด้นกันั้นจนแหลกเปป็นผลุยผง” เปโตรพภูดถถึงหลินกด้อนนบีนั้วล่าเปป็น “ศลิลา
มลุมเอกทบีที่ทรงเลพอกแลด้ว และเปป็นศลิลาทบีที่มบีคล่าอกันประเสรลิฐ และผภูด้ใดทบีที่เชพที่อในพระองคร์นกันั้นกก็จะไมล่ไดด้รกับความอกับอาย”
(1 ปต. 2:6) ลภูกา 20:17 พภูดถถึงหลินกด้อนนกันั้นซถึที่งพวกชล่างกล่อไดด้ปฏลิเสธเสบียแตล่ซถึที่งถภูกทคาใหด้เปป็นศลิลามลุมเอกแลด้ว

ใชล่แลด้วครกับ พระเยซภูเจด้าทรงเปป็นศลิลานกันั้น รากฐานเดบียวทบีที่จะตด้องกล่อสรด้างบนนกันั้น: “เพราะวล่าผภูด้ใดจะวาง
รากอพที่นอบีกไมล่ไดด้แลด้ว นอกจากทบีที่วางไวด้แลด้วคพอพระเยซภูครลิสตร์” (1 คร. 3:11)

“ฝนกห็ตกและนนั้ทากห็ไหลทข่วม ลมกห็พมัดปะทะเรพอนนมันั้น” – แตล่บด้านของผภูด้ทบีที่มบีสตลิปฟัญญานกันั้นมลิไดด้พกังลงเพราะ
วล่ามกันถภูกกล่อรากอยภูล่บนศริลา จงสกังเกตวล่าพระเยซภูไมล่ไดด้ตรกัสถถึงหลกังคา, ผนกัง, หรพอหนด้าตล่างของบด้านหลกังนบีนั้ พระองคร์
ตรกัสถถึงรากฐานเทล่านกันั้น คนทบีที่มบีสตลิปฟัญญาจะวางรากฐานทบีที่ดบีและมกัที่นคงเพพที่อสรด้างบด้านของตนบนนกันั้น มกันไมล่ใชล่



หลกังคา, เพดาน, หนด้าตล่าง, หรพอผนกังทบีที่เปป็นตกัวตกัดสลินชบีนั้ขาดความแขก็งแรงของสลิที่งปลภูกสรด้างนกันั้น มกันคพอรากฐานนกันั้น
ตล่างหาก

นบีที่ใหด้ภาพประกอบขด้อเทก็จจรลิงทบีที่วล่าคนๆหนถึที่งอาจดคาเนลินชบีวลิตทบีที่ดบีและสะอาดฝป่ายศบีลธรรมและยกังไมล่ไดด้รกับ
ความรอดอยภูล่ดบี มบีความแตกตล่างมหาศาลระหวล่างการดคาเนลินชบีวลิตทรีพื่ดรีและการดคาเนลินชบีวลิตทรีพื่ชอบธรรม หนทาง
เดบียวทบีที่จะกลายเปป็นผภูด้ชอบธรรมคพอ การบกังเกลิดใหมล่ เพราะวล่าความชอบธรรมเปป็นสริพื่งทรีพื่ถผกยกใหผู้ เราไมล่ไดด้บรรลลุถถึง
ความชอบธรรมโดยทางการงานทบีที่ดบีตล่างๆ แตล่โดยทางการยกใหด้ “อกับราฮกัมไดด้เชพที่อพระเจด้า และพระองคร์ทรงนกับ
วล่า (ทรงยกใหด้) เปป็นความชอบธรรมแกล่ทล่าน” (โรม 4:3) และพระคลุณทบีที่ชข่วยใหผู้รอดกก็รมักษาไวผู้ในความรอดเชล่นกกัน
พระเจด้าทรงสกัญญาแกล่ลภูกทลุกคนของพระองคร์วล่า “พระคลุณของเรากก็เพบียงพอสคาหรกับเจด้า” พายลุหลายลภูกจะมา ลม
จะพกัด นนั้คาทล่วมจะซกัดสาดใสล่เรา – แตล่หากเราถภูกวางรากฐานมกัที่นคงบนพระศลิลานลิรกันดรร์, พระเยซภูครลิสตร์เจด้า, 
บรรดาพายลุแหล่งนรกกก็จะทคาลายเราไมล่ไดด้

ขด้อ 26 และ 27: “แตข่ผผผู้ทรีพื่ไดผู้ยรินคทาเหลข่านรีนั้ของเราและไมข่ประพฤตริตาม เขากห็เปรรียบเสมพอนผผผู้ทรีพื่โงข่เขลา
สรผู้างเรพอนของตนไวผู้บนทราย ฝนกห็ตกและนนั้ทากห็ไหลทข่วม ลมกห็พมัดปะทะเรพอนนมันั้น เรพอนนมันั้นกห็พมังทลายลง และการ
ซถึพื่งพมังทลายนมันั้นกห็ใหญข่ยริพื่งนมัก”

ยอหร์นผภูด้เปป็นทบีที่รกักทคาใหด้คคากลล่าวนบีนั้หนกักแนล่นมากยลิที่งขถึนั้นไปอบีกเมพที่อพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงดลใจเขาใหด้
เขบียนถด้อยคคาเหลล่านบีนั้:

“ถด้าเรายกังรกับพยานหลกักฐานของมนลุษยร์ พยานหลกักฐานของพระเจด้ากก็ยลิที่งใหญล่กวล่า เพราะนบีที่คพอพยาน
หลกักฐานของพระเจด้าซถึที่งพระองคร์ไดด้ทรงเปป็นพยานถถึงพระบลุตรของพระองคร์ ผภูด้ทบีที่เชพที่อในพระบลุตรของพระเจด้ากก็มบี
พยานอยภูล่ในตกัวเอง ผภูด้ทบีที่ไมล่เชพที่อพระเจด้ากก็ไดด้กระทคาใหด้พระองคร์เปป็นผภูด้ตรกัสมลุสา เพราะเขามลิไดด้เชพที่อพยานหลกักฐานทบีที่
พระเจด้าไดด้ทรงเปป็นพยานถถึงพระบลุตรของพระองคร์ และพยานหลกักฐานนกันั้นกก็คพอวล่า พระเจด้าไดด้ทรงโปรดประทาน
ชบีวลิตนลิรกันดรร์แกล่เราทกันั้งหลาย และชบีวลิตนบีนั้มบีอยภูล่ในพระบลุตรของพระองคร์ ผภูด้ทบีที่มบีพระบลุตรกก็มบีชบีวลิต ผภูด้ทบีที่ไมล่มบีพระบลุตรของ
พระเจด้ากก็ไมล่มบีชบีวลิต ขด้อความเหลล่านบีนั้ขด้าพเจด้าไดด้เขบียนมาถถึงทล่านทกันั้งหลายทบีที่เชพที่อในพระนามของพระบลุตรของ
พระเจด้า เพพที่อทล่านทกันั้งหลายจะไดด้รภูด้วล่าทล่านมบีชบีวลิตนลิรกันดรร์ และเพพที่อทล่านจะไดด้เชพที่อในพระนามของพระบลุตรของ
พระเจด้า” (1 ยอหร์น 5:9-13)

“ผผผู้ทรีพื่ไดผู้ยรินคทาเหลข่านรีนั้ของเราและไมข่ประพฤตริตาม” กก็ตราหนด้าพระเจด้าวล่าเปป็นผภูด้มลุสาเพราะวล่าพวกเขาไมล่
เชพที่อคคาพยานทบีที่ถภูกใหด้ไวด้ในพระวจนะของพระเจด้าเกบีที่ยวกกับพระบลุตรของพระองคร์, พระเยซภูครลิสตร์เจด้า คนเหลล่านกันั้นทบีที่
ไดด้ยลินพระวจนะของพระเจด้าดด้วยหภูของตนแตล่ไมล่ยอมฟฟังดด้วยหภูของมนลุษยร์ภายใน ทบีที่จะใหด้เขาไมล่เคยไดด้ยลินแผนการ
แหล่งความรอดตามทบีที่ถภูกเปปิดเผยในพระคกัมภบีรร์กก็คงดบีกวล่าดด้วยซนั้คา เราไดด้รกับบกัญชาใหด้เปป็นคนทรีพื่ประพฤตริตามพระ
วจนะนกันั้นและ “ไมล่ใชล่เปป็นแตล่เพบียงผภูด้ฟฟังเทล่านกันั้น” ซถึที่งเปป็นการหลอกลวงตกัวเราเอง (ยากอบ 1:22)

ในถด้อยคคาของพระเยซภู คนทบีที่ไดด้ยลินพระวจนะของพระเจด้าและจงใจปฏลิเสธมกันเสบียกก็เปรบียบเสมพอนผผผู้ทรีพื่โงข่
เขลา “สรผู้างเรพอนของตนไวผู้บนทราย” นบีที่เปป็นภาพประกอบทบีที่ดบีและเขด้าใจงล่าย อกันทบีที่จรลิงแลด้ว ทรายเปป็นแคล่เศษ
เลก็กจลิดี๋วของศลิลาทบีที่ถภูกชะลด้างโดยนนั้คาของแมล่นนั้คาสายตล่างๆและมหาสมลุทรตล่างๆจนดลินชกันั้นบนสลุดหรพอผงคลบีดลินทกันั้งหมด
ถภูกชะลด้างออกไปและเหลพอแตล่เมก็ดเลก็กๆเทล่านกันั้น ทรายเปป็นสลิที่งทบีที่สวยงาม โดยเฉพาะอยล่างยลิที่งตามแนวชายฝฟัปั่งซถึที่ง



เปป็นทบีที่ๆมกันทอดตกัวอยภูล่เปป็นสบีขาวและสะทด้อนแสงระยลิบระยกับของดวงอาทลิตยร์ แตล่ทรายกก็เปป็นสลิที่งทบีที่ไวด้ใจไมล่ไดด้เชล่นกกัน
มกันเปลบีที่ยนรภูปรล่างไปมา มกันมด้วนตกัวและกระจายตกัวไปตามกระแสนนั้คาและกระแสลม คนทบีที่กล่อสรด้างบนทรายกก็
กคาลกังเชลิญชวนหายนะใหด้เขด้ามาและไมล่มบีใครทบีที่มบีสามกัญสคานถึกจะสรด้างบด้านหลกังหนถึที่งโดยมรีแคข่ทรายเปป็นรากฐาน
รองรมับอยผข่ขผู้างใตผู้มมัน

คนมากมายกล่อสรด้างบน “ศาสนา” มบีศาสนาทบีที่นล่าดถึงดภูดอยภูล่มากมาย และเกพอบทลุกศาสนากก็ยอมรกับบาง
สข่วนของพระวจนะของพระเจด้า แตล่พระคมัมภรีรร์ททุกตอนไดด้รกับการดลใจจากพระเจด้า, ออกมาจากลมหายใจของ
พระเจด้า, และหากเรายอมรกับบางสล่วนของพระคกัมภบีรร์ เรากก็ตด้องยอมรกับทลุกสล่วนของพระคกัมภบีรร์ หากเรากลล่าววล่า
เราเชพที่อสล่วนหนถึที่งของพระคกัมภบีรร์แตล่ไมล่เชพที่ออบีกสล่วนหนถึที่ง จรลิงๆแลด้วเรากก็กคาลกังกลล่าววล่าเราไมล่เชพที่อสล่วนใดของพระ
คกัมภบีรร์เลย พระเยซภูครลิสตร์เจด้าทรงเปป็นรากฐานเดบียวเทล่านกันั้นทบีที่เราสามารถสรด้างบนนกันั้นและมกัที่นใจไดด้วล่าบรรดาพายลุ
ชบีวลิตจะไมล่ทคาลายอาคารนบีนั้ไดด้ พระเยซภูทรงเปป็นพระวาทะในกายเนพนั้อหนกัง (ยอหร์น 1:1, 14) และไมล่มบีรากฐานอพที่น
ใดอบีกทบีที่จะกล่อสรด้างเพพที่อคงอยภูล่ชกัที่วนลิรกันดรร์ไดด้ เหมพอนกกับทบีที่ดวงอาทลิตยร์ขถึนั้นในยามเชด้าและตกในยามเยก็น พายลุลภูกตล่างๆ
กก็จะมาสกักวกันหนถึที่ง – และคนเหลล่านกันั้นทบีที่ไดด้สรด้างบนทราย, คนเหลล่านกันั้นทบีที่ไมล่ไดด้กคาลกังยพนอยภูล่บนพระเยซภูครลิสตร์เจด้า, กก็
จะลด้มลง และการลด้มลงของพวกเขาจะใหญล่โตยลิที่งนกัก!

พระเจด้าทรงเปป็นพระเจด้าผภูด้ยลิที่งใหญล่ และสลิที่งใดกก็ตามทบีที่พระองคร์ทรงกระทคาหรพอจกัดเตรบียมใหด้นกันั้นกก็ยลิที่งใหญล่:
ความรกักของพระเจด้านกันั้นยลิที่งใหญล่ (อฟ. 2:4)
พระเจด้าทรงชล่วยเราใหด้รอดดด้วยความรอดอกันยลิที่งใหญล่ (ฮบ. 2:3)
พระเจด้าประทานความชพที่นชมยลินดบีใหญล่ยลิที่งแกล่เรา (ลภูกา 2:10; กลิจการ 8:8; 15:3; 1 ปต. 1:8)
พระเจด้าทรงเสรลิมพลกังเราและรกักษาเราไวด้ดด้วยฤทธลิธิ์เดชอกันยลิที่งใหญล่ (กลิจการ 4:33; 1 ปต. 1:5)
พระเจด้าประทานการรล่วมสนลิทอกันแสนหวานพรด้อมกกับความปปีตลิยลินดบีเปป็นอกันมาก (เพลงซาโลมอน 2:3)
พระเจด้าประทานสกันตลิภาพอกันยลิที่งใหญล่ (เพลงสดลุดบี 119:165)
พระเจด้าผภูด้ไดด้ทรงกระทคาสลิที่งใหญล่โตตล่างๆ (เพลงสดลุดบี 71:19) วกันหนถึที่งจะเสดก็จมาพรด้อมกกับพระบลุตรของ

พระองคร์และจะทรงรกับเราใหด้ไปอยภูล่กกับพระองคร์เอง (ทลิตกัส 2:11-15)
แตล่ทล่านทบีที่รกัก จงจคาไวด้วล่า – แนล่นอนพอๆกกับทบีที่ความรมักของพระเจด้านกันั้นยลิที่งใหญล่, แนล่นอนพอๆกกับทบีที่

พระคทุณของพระเจด้านกันั้นยลิที่งใหญล่ การพริพากษาของพระองคร์กห็ยริพื่งใหญข่พอๆกมันและความพลินาศทบีที่พระองคร์จะทรงเท
ออกเหนพอคนชกัที่วกก็จะใหญล่โต! ทกันทบีหลกังจากการถภูกรกับขถึนั้นไปของครลิสตจกักรเมพที่อคนชอบธรรมทลุกคนจะถภูกรกับตกัว
ออกไปจากแผล่นดลินโลก ความทลุกขร์ลคาบากใหญล่ยลิที่งจะมาสภูล่ชาวแผล่นดลินโลกทกันั้งปวง – ความทลุกขร์ลคาบาก “อยล่างทบีที่
ไมล่เคยมบีตกันั้งแตล่เรลิที่มโลกมาจนถถึงเวลานบีนั้ และจะไมล่มบีตล่อไปอบีกเลย” (มธ. 24:21)

เปโตรบอกเราวล่าทด้องฟป้าจะลล่วงไปดด้วยเสบียงอกันดกังสนกัที่น (2 ปต. 3:10) นบีที่จะเกลิดขถึนั้นเมพที่อสลินั้นยลุคพกันปปีกล่อน
การเรลิที่มตด้นของนลิรกันดรร์กาลแหล่งนลิรกันดรร์กาล เมพที่อเราจะมบีทด้องฟป้าใหมล่และแผล่นดลินโลกใหมล่ ซถึที่งจะเปป็นบด้านของ
บรรดาผภูด้ทบีที่ถภูกไถล่แลด้ว โลกธาตลุเหลล่านกันั้นจะละลายไปดด้วยความรด้อนอกันแรงกลด้า โลกกกับบรรดาการงานของโลกจะ
ถภูกเผาไหมด้ และทด้องฟป้าจะระเบลิดออก และจะลล่วงไปดด้วยเสบียงอกันดกังสนกัที่น



ยอหร์นผภูด้เปป็นทบีที่รกักบอกเราวล่าจะเกลิดแผล่นดลินไหวครกันั้งใหญล่ ดวงดาวตล่างๆจะรล่วงลงมา ภภูเขาตล่างๆจะสกัที่น
สะเทพอน และเกาะตล่างๆจะถภูกเคลพที่อนออกจากทบีที่ของพวกมกัน บรรดาคนใหญล่คนโต – เหลล่านายทหารและ
กษกัตรลิยร์หลายองคร์ – จะอด้อนวอนพระเจด้าใหด้ทรงปลล่อยใหด้ภภูเขาและโขดหลินตล่างๆลด้มทกับพวกเขาเพราะวล่า “วทน
สสาคทญแหท่งพระพสโรธของพระองคค์มาถถึงแลผู้ว และผภูด้ใดจะทนอยภูล่ไดด้เลล่า?” (วว. 6:12-17)

การพลิพากษาทบีที่ตามหลกังการพลิพากษาอกันนล่ากลกัวถภูกเทออกลงบนแผล่นดลินโลกขณะทบีที่ยอหร์นผภูด้เปป็นทบีที่รกัก
บกันทถึกขด้อความทบีที่ไดด้รกับการดลใจทบีที่พระเจด้าประทานแกล่เขาขณะทบีที่เขาใชด้เวลาโดดเดบีที่ยวหลายปปีบนเกาะปฟัทมอสใน
ฐานะผภูด้ถภูกเนรเทศ คลุณจะพบมกันถภูกบกันทถึกไวด้ทกันั้งหมดในหนกังสพอวลิวรณร์ สลุดทด้ายแลด้ว เมพที่อทภูตสวรรคร์องคร์ทบีที่เจก็ดเทขกัน
แหล่งพระพลิโรธของพระเจด้า “มบีพระสรุรเสรียงดมังออกมาจากพระทบีที่นกัที่งในพระวลิหารแหล่งสวรรคร์วล่า “สคาเรก็จแลด้ว””
(วว. 16:17) จากนกันั้นในวลิวรณร์บททบีที่ 20 ยอหร์นบอกเลล่าเกบีที่ยวกกับพระทรีที่นมัที่งใหญข่สรีขาว (ขด้อ 11) ซถึที่งเหลล่าคนชกัที่วจะ
ถภูกพลิพากษาหนด้าพระทบีที่นกัที่งนกันั้น

ใชล่แลด้วครกับ พระเจผู้าทรงยสพื่งใหญท่ พระองคร์ทรงยลิที่งใหญล่ในความรกัก, ยลิที่งใหญล่ในพระคลุณ, ยลิที่งใหญล่ในความ
เมตตา, ยลิที่งใหญล่ในสลิที่งสารพกัดทบีที่พระองคร์ไดด้ทรงกระทคา, กคาลกังกระทคาอยภูล่, และจะทรงกระทคาเพพที่อลภูกๆของ
พระองคร์; แตล่ทบีที่ยลิที่งใหญล่พอๆกกันกก็คพอ การพลิพากษาทบีที่จะถภูกเทออกเหนพอแผล่นดลินโลกนบีนั้และซถึที่งถภูกกคาหนดไวด้มา
ตลอดชกัที่วนลิรกันดรร์กาลสคาหรกับคนเหลล่านกันั้นทบีที่ปฏลิเสธความรกักของพระองคร์และหกันหลกังของตนใหด้พระบลุตรผภูด้เปป็นทบีที่รกัก
ของพระองคร์ผภูด้ไดด้ทรงชคาระคล่าแหล่งการไถล่ของเราเรบียบรด้อยแลด้ว! ผมขอกลล่าวซนั้คาวล่า – การไมล่เคยไดด้ยลินพระวจนะ
อกันประเสรลิฐของพระเจด้าและแผนการแหล่งความรอดกก็ยกังดบีกวล่าการไดด้ยลิน – และปฏลิเสธสลิที่งทบีที่พระองคร์ทรงยพที่น
เสนอ!

ขด้อ 28 และ 29: “ตข่อมาครมันั้นพระเยซผตรมัสถผู้อยคทาเหลข่านรีนั้เสรห็จแลผู้ว ประชาชนกห็อมัศจรรยร์ใจดผู้วยคทาสมัพื่ง
สอนของพระองคร์ เพราะวข่าพระองคร์ไดผู้ทรงสมัพื่งสอนเขาดผู้วยสริทธริอทานาจ ไมข่เหมพอนพวกธรรมาจารยร์”

“ตข่อมาครมันั้นพระเยซผตรมัสถผู้อยคทาเหลข่านรีนั้เสรห็จแลผู้ว...” คคาเทศนานบีนั้สลินั้นสลุดลงแลด้ว องคร์ผภูด้รกับใชด้ทรงสลินั้นสลุดคคา
เทศนาของพระองคร์แลด้ว พระเยซภูทรงเปป็นเจด้าแหล่งนกักเทศนร์ทกันั้งปวงและคนเหลล่านบีนั้ไมล่เคยไดด้ยลินคคาเทศนาแบบนบีนั้มา
กล่อนเลย! มบีผภูด้กลกับใจเชพที่อบด้างไหม? ไมล่มบีบกันทถึกเลยวล่ามบีใครสกักคนกด้าวออกมาขด้างหนด้าและทภูลพระเยซภูวล่า “ขด้า
พระองคร์อยากตลิดตามพระองคร์” ทลุกถด้อยคคาทบีที่พระองคร์ตรกัสเปป็นความจรลิงของพระเจด้า แตล่แมด้แตล่ความจรลิงทบีที่ถภูก
เทศนาอยล่างสมบภูรณร์แบบเชล่นนกันั้นกก็จะตด้องถภูกรกับในใจของผภูด้ฟฟังหากมกันจะตด้องนคามาซถึที่งความรอด

“ประชาชนกห็อมัศจรรยร์ใจ” นกัที่นคพอทกันั้งหมดทบีที่เกลิดขถึนั้นแกล่หกัวใจของคนเหลล่านกันั้นทบีที่ไดด้ยลินพระเยซภูตรกัสคคา
เทศนาบนภภูเขางกันั้นหรพอ? และเหตลุใดพวกเขาจถึง “อกัศจรรยร์ใจ” เลล่า? ผมเชพที่อวล่ามบีอยภูล่สองสลิที่งเกบีที่ยวกกับคคาเทศนาของ
องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าของเราทบีที่ทคาใหด้พวกเขาอกัศจรรยร์ใจ: (1) แกข่นสารแหล่งคคาสอนของพระองคร์ – พวกเขาไมล่เคย
ไดด้ยลินหลกักคคาสอนแบบทบีที่พระองคร์ประกาศเลย: และ (2) วริธรีการแหล่งการสอนของพระองคร์ – พวกเขาไมล่เคย
ไดด้ยลินผภูด้ใดพภูดเหมพอนกกับทบีที่พระเยซภูตรกัส

ถด้อยคคาของพระองคร์เปป็นสลิที่งใหมล่สคาหรกับพวกเขา พระองคร์มลิไดด้ตรกัสสลิที่งทบีที่พระองคร์ตรกัสโดยอาศกัยสลิทธลิ
อคานาจของผภูด้อพที่น แตล่ทรงประกาศพระองคร์เองครกันั้งแลด้วครกันั้งเลล่าวล่าทรงเปป็นผภูด้ทบีที่มบีฤทธลิธิ์เดช พระองคร์ประทานแกล่พวก
เขาซถึที่งสลิที่งทบีที่พระราชบกัญญกัตลิไดด้กลล่าวไวด้ – และจากนกันั้นกก็ทรงเสรลิมวล่า “แตล่เราบอกทล่านทกันั้งหลายวล่า...” ซถึที่งเปป็นการ



ประกาศพระองคร์เองวล่าทรงเปป็นองคร์ตลุลาการ, พระเมสสลิยาหร์, ผภูด้นกันั้นทบีที่ทรงสกัญญาไวด้ เหมพอนกกับทบีที่แมด้แตล่พวกศกัตรภู
ของพระองคร์กก็กลล่าวยอมรกับในเวลาตล่อมาวล่า “ไมท่เคยมรีผผผู้ใดพผดเหมพอนคนนมันั้นเลย” (ยอหร์น 7:46)

มบีครกันั้งอพที่นๆอบีกเมพที่อพระเยซภูทรงทคาใหด้พวกผภูด้ฟฟังของพระองคร์อกัศจรรยร์ใจ ในมาระโก 1:21, 22 เราถภูกบอก
วล่า “พอถถึงวกันสะบาโตพระองคร์ไดด้เสดก็จเขด้าไปในธรรมศาลาเทศนาสกัที่งสอน เขาทมันั้งหลายกห็อมัศจรรยร์ใจดผู้วยคทาสมัพื่ง
สอนของพระองคร์ เพราะวข่าพระองคร์ไดผู้ทรงสมัพื่งสอนเขาดผู้วยสริทธริอทานาจ หาเหมพอนพวกธรรมาจารยร์ไมข่”

ในบทเดบียวกกันนกันั้น เราไดด้รกับการบอกเลล่าเกบีที่ยวกกับชายคนนกันั้นทบีที่ถภูกผบีโสโครกเขด้าสลิง และผบีทบีที่อยภูล่ภายในตกัว
เขากก็รด้องออกมาวล่า “พระเยซภูชาวนาซาเรก็ธ ปลล่อยเราไวด้ เราเกบีที่ยวขด้องอะไรกกับทล่านเลล่า ทล่านมาเพพที่อจะทคาลายเรา
หรพอ เรารภูด้วล่าทล่านเปป็นผภูด้ใด ทล่านคพอองคร์บรลิสลุทธลิธิ์ของพระเจด้า” จากนกันั้นพระเยซภูทรงสคาทกับวลิญญาณชกัที่วนกันั้นและสกัที่งมกัน
ใหด้ออกมาจากชายผภูด้นกันั้น “และเมพที่อผบีโสโครกทคาใหด้คนนกันั้นชกักและรด้องเสบียงดกังแลด้ว มกันกก็ออกมาจากเขา คนทมันั้งปวง
กห็ประหลาดใจนมักจถึงถามกกันวล่า “การนบีนั้เปป็นอยล่างไรหนอ นบีที่เปป็นคคาสกัที่งสอนใหมล่อะไร ทล่านสกัที่งผบีโสโครกดด้วยสลิทธลิ
อคานาจและมกันกก็เชพที่อฟฟังทล่าน” (มาระโก 1:23-27) ในเหตลุการณร์ตอนนบีนั้พวกผบียพนยกันวล่าพระเยซภูทรงเปป็นองคร์
บรลิสลุทธลิธิ์ของพระเจด้า แตล่ถถึงแมด้วล่าประชาชนเหลล่านกันั้นอกัศจรรยร์ใจและตกตะลถึง พวกเขากก็ไมล่ยอมรกับพระองคร์วล่าเปป็น
พระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาและเชพที่อพระองคร์ในฐานะพระผภูด้ชล่วยใหด้รอด ชล่างเปป็นเรพที่องนล่าเศรด้าจรลิงๆเมพที่อพวกผบี
กลล่าวยอมรกับพระองคร์และคนทกันั้งหลายไมล่ยอมรกับ!

ในมกัทธลิว 22:23-33 เราอล่านเกบีที่ยวกกับการสนทนากกันระหวล่างพระเยซภูกกับพวกสะดภูสบีเกบีที่ยวกกับหลกักคคาสอน
เรพที่องการเปป็นขถึนั้นจากตาย และเมพที่อพระเยซภูทรงสกัที่งสอนเสรก็จแลด้วในหกัวขด้อนกันั้น ฝภูงชนทบีที่ไดด้ยลินพระองคร์กก็
กก็ “ประหลาดใจดด้วยคคาสกัที่งสอนของพระองคร์”

“พระองคร์ไดผู้ทรงสมัพื่งสอนเขาดผู้วยสริทธริอทานาจ” ไมล่มบีขด้ออด้างเลยสคาหรกับพวกธรรมาจารยร์และพวกปลุโรหลิต
ใหญล่ทบีที่จะไมล่ยอมรกับพระเยซภูครลิสตร์เจด้าใหด้เปป็นพระเมสสลิยาหร์ทบีที่แทด้จรลิง ความจรลิงนกันั้นถภูกนคาเสนออยล่างชกัดเจนแลด้วใน
คคาเทศนาบนภภูเขา ขด้อเทก็จจรลิงทบีที่วล่าพระองคร์ทรงสกัที่งสอนดด้วยสริทธริอทานาจหมายความวล่าพระองคร์ทรงสกัที่งสอนดด้วย
ฤทธริธิ์เดช ถด้อยคคาของพระองคร์เปป็นถด้อยคคาซถึที่งเปปีปั่ยมดด้วยฤทธลิธิ์เดช และเมพที่อทรงยกขด้อความจากพระคกัมภบีรร์ภาคพกันธ
สกัญญาเดลิมพระองคร์กก็ทรงเสรลิมเสมอวล่า “แตล่เราบอกทล่านทกันั้งหลายวล่า” ซถึที่งแสดงใหด้เหก็นวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระ
บลุตรของพระเจด้า, องคร์พระผภูด้พลิพากษาคนทกันั้งปวง (จงหมายเหตลุมกัทธลิว 5:17-44 และ 7:21 เปป็นพลิเศษ)

แทด้จรลิงแลด้ว ประชาชนเหลล่านกันั้นตระหนกักถถึงบางสลิที่งในพระองคร์ซถึที่งพวกเขาไมล่เคยพบเหก็นมากล่อนเลย – 
สลิทธลิอคานาจ, ฤทธลิธิ์เดชทบีที่ไมล่เคยถภูกพบเหก็นในพวกอาจารยร์มพออาชบีพของพวกเขา พระเยซภูมลิไดด้ทรงตกันั้งคคาถามตล่างๆ
หรพอกลล่าวดด้วยความลกังเลใจเลย และพระองคร์มลิไดด้ชบีนั้พวกเขาใหด้ไปหาสลิทธลิอคานาจอพที่นดด้วยเพราะวล่าพระองคร์ทรง
เปป็นผภูด้นกันั้นทรีพื่มรีสลิทธลิอคานาจ พระองคร์ตรกัสอยล่างกษกัตรลิยร์, พรด้อมกกับฤทธลิธิ์เดช, และถด้อยคคาของพระองคร์กก็ทะลลุทะลวง
จลิตใจของพวกเขาและทคาใหด้พวกเขาอกัศจรรยร์ใจ; แตล่ฝภูงชนมหาศาลนกันั้นไมล่ไดด้เปปิดหกัวใจของตนตล่อขด้อความของ
พระองคร์และพวกเขาปฏลิเสธพระองคร์ในตกัวตนทบีที่แทด้จรลิงของพระองคร์

พวกธรรมาจารยร์สอนพระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิม พวกเขาถพอวล่ามกันเปป็นกลิจธลุระทบีที่จะอธลิบายและ
ประยลุกตร์ใชด้คคาสอนตล่างๆของพระคกัมภบีรร์ – รล่วมกกับประเพณบีตล่างๆและการตกัดสลินใจตล่างๆของพวกยลิว ซถึที่งพวกเขา
เพลิที่มเขด้ากกับคคาสอนตล่างๆของตน กลล่าวอบีกนกัยหนถึที่ง แทนทบีที่จะอล่านคคาพยากรณร์ตล่างๆของภาคพกันธสกัญญาเดลิมและ



เชพที่อคคาพยากรณร์เหลล่านกันั้นตามทบีที่พวกมกันถภูกเขบียนไวด้ พวกเขากลกับตบีความพระคกัมภบีรร์และสรด้างหลกักคคาสอนตล่างๆ
ของตนโดยอลิงสลิทธลิอคานาจของบรรดาครภูในอดบีตแทนทบีที่จะเปป็นถด้อยคคาของศาสดาพยากรณร์เหลล่านกันั้น แตล่ในขณะทบีที่
พวกธรรมาจารยร์ยกคคาพภูดของบรรดาครภูในอดบีตอยล่างตล่อเนพที่อง พระเยซภูตรกัสดด้วยสลิทธลิอคานาจและทรงถพอวล่า
พระองคร์เองตด้องรกับผลิดชอบตล่อขด้อความเหลล่านกันั้นทบีที่ถภูกกลล่าววล่าเปป็นความจรลิง พระองคร์มลิไดด้ถามวล่าคนอพที่นสอนหรพอ
กลล่าวอะไร พระองคร์กลล่าวขด้อความตล่างๆของพระองคร์วล่ามาจากพระเจด้า

ยลิที่งกวล่านกันั้น พระเยซภูมลิไดด้ทรงลกังเลทบีที่จะประกาศวล่าลลิขลิตชกัที่วนลิรกันดรร์ของคนๆหนถึที่งขถึนั้นอยภูล่กกับความสกัมพกันธร์
ของคนๆนกันั้นทบีที่มบีตล่อพระองคร์เอง (มธ. 7:23) พระองคร์ตรกัสชกัดเจนวล่า “การทคาความดบีตล่างๆ” ไมล่พอทบีที่จะชล่วยใหด้
รอดไดด้ การรด้องทภูลวล่า “พระองคร์เจด้าขด้า พระองคร์เจด้าขด้า” ไมล่เพบียงพอ “การพยากรณร์” ไมล่เพบียงพอ คนเราตด้อง
ปฏลิบกัตลิตามพระประสงคร์ของพระบลิดาผภูด้สถลิตในสวรรคร์ และพระประสงคร์ของพระบลิดากก็คพอ ทบีที่คนทกันั้งหลายจะเชพที่อ
พระบลุตรของพระองคร์, พระเยซภู ประชาชนเหลล่านกันั้นอกัศจรรยร์ใจดด้วยคคาสกัที่งสอนของพระองคร์ ซถึที่งแนล่นอนวล่าตรง
ขด้ามกกับคคาสอนของพวกธรรมาจารยร์ พวกเขาไมล่อาจปฏลิเสธฤทธลิธิ์เดชแหล่งถด้อยคคาของพระองคร์ไดด้ แตล่พวกเขากก็
มลิไดด้กลล่าวยอมรกับพระองคร์ใหด้เปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา

มบีอาจารยร์และนกักเทศนร์จคานวนมากทลุกวกันนบีนั้ทบีที่ทคาเหมพอนกกับทบีที่พวกธรรมาจารยร์ไดด้กระทคา พวกเขาไปหา
เหลล่าอาจารยร์มหาวลิทยาลกัยของตนหรพอเหลล่าผภูด้นคาประจคานลิกายของตนสคาหรกับการตบีความขด้อพระคกัมภบีรร์ตล่างๆ 
แทนทบีที่จะยอมรกับพระวจนะของพระเจด้าใหด้เปป็นสลิทธลิอคานาจสลุดทด้าย พวกเขากลกับไปหา “เหลล่าปปิตาจารยร์” แทนทบีที่
จะไปหาพระบริดา “ในเรลิที่มแรกนกันั้นพระเจจ้า...” (ปฐก. 1:1) “ในเรลิที่มแรกนกันั้นพระวาทะทรงเปป็นอยภูล่แลด้ว และพระ
วาทะทรงอยภูล่กกับพระเจด้า และพระวาทะทรงเปป็นพระเจผู้า” (ยอหร์น 1:1) พระวจนะของพระเจด้าถภูกปฟักแนล่นเปป็น
นลิตยร์ในสวรรคร์ (เพลงสดลุดบี 119:89) มนลุษยร์ไมล่อาจเปลบีที่ยนแปลงมกันไดด้ “องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าตรกัสดกังนบีนั้” เปป็นอกันจบ
เรพที่อง และแทนทบีที่จะแสวงหาสลิที่งทบีที่ “เหลล่าปปิตาจารยร์” ประจคานลิกายเชพที่อและสกัที่งสอน เราควรคด้นดภูในพระราช
บกัญญกัตลิแหล่งเสรบีภาพอกันสมบภูรณร์แบบ, พระวจนะทบีที่ไมล่ถภูกแกด้ไขของพระเจด้า, ความสวล่างทบีที่นคาความรอดมาสภูล่หกัวใจทบีที่
มพดมลิด

แมด้วล่าคคาเทศนาบนภภูเขาเปป็นกลิตตลิคลุณแหล่งอาณาจกักรนกันั้น เรากก็จคาเปป็นตด้องฟฟังถด้อยคคาของพระเยซภูตามทบีที่
ถด้อยคคาเหลล่านกันั้นปรกับใชด้กกับเราไดด้ในปฟัจจลุบกัน เราจคาเปป็นตด้องฟฟังพระองคร์เมพที่อพระองคร์ทรงตกักเตพอน, ตคาหนลิ, และ
เตพอนวล่า “ประตภูซถึที่งนคาไปถถึงชบีวลิตนกันั้นกก็คกับและทางกก็แคบ ผภูด้ทบีที่หาพบกก็มบีนด้อย” เราจคาเปป็นตด้องฟฟังพระองคร์เมพที่อ
พระองคร์ทรงเตพอนวล่า “คนเปป็นอกันมากจะกลล่าวแกล่เราในวกันนกันั้นวล่า พระองคร์เจผู้าขผู้า พระองคร์เจผู้าขผู้า – แตล่พวกเขา
จะไมล่ไดด้เขด้าในอาณาจกักรแหล่งสวรรคร์เพราะวล่าพวกเขามลิไดด้ปฏลิบกัตลิตามพระประสงคร์ของพระเจด้า” เราจคาเปป็นตด้อง
ฟฟังพระองคร์เมพที่อพระองคร์ทรงหนลุนใจเราใหด้อธลิษฐาน – “จงขอแลด้วจะไดด้ จงหาแลด้วจะพบ จงเคาะแลด้วจะเปปิดใหด้
แกล่ทล่าน”

จากนกันั้นเราตด้องชพที่นชมยลินดบีในความมกัที่นใจอกันเปปีปั่ยมสลุขทบีที่วล่าผภูด้ใดกก็ตามทบีที่ฟฟังคคาตรกัสของพระเยซภูและ
ประพฤตลิตามคคาตรกัสเหลล่านกันั้นกก็กคาลกังสรด้างบนศลิลานกันั้น และเมพที่อบรรดาพายลุแหล่งนรกซกัดกระหนที่คาเราและพลกังแหล่ง
ผภูด้ทบีที่ถภูกแชล่งสาปถาโถมเขด้าใสล่เรา เรากก็จะไมล่ลด้มลง



ขอบคลุณพระเจด้าสคาหรกับคคาเทศนาบนภภูเขา มกันเปป็นกลิตตลิคลุณแหล่งอาณาจกักรนกันั้น แนล่ทบีเดบียว แตล่มกันกก็มบี
อะไรหลายอยล่างทบีที่จะใหด้กคาลกังใจเราเพพที่อทบีที่จะดคาเนลินชบีวลิตในแบบทบีที่ครลิสเตบียนทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้วควรดคาเนลินชบีวลิต เรา
ควรอธลิษฐานทลุกวกันขอใหด้พระเจด้าทรงทคาใหด้เรามบีรสเคก็ม เพพที่อทบีที่ทลุกสลิที่งทบีที่เราพภูดและกระทคาจะทคาใหด้ผภูด้อพที่นกระหาย
หาความชอบธรรม เราตด้องรกักษาตะเกบียงของเราใหด้ลลุกจด้าอยภูล่เสมอ เพพที่อทบีที่คนอพที่นๆจะไดด้เหก็นพระเยซภูในการดคาเนลิน
ชบีวลิตประจคาวกันของเรา



บททรีที่ 8
8:1 เมพที่อพระองคร์เสดก็จลงมาจากภภูเขาแลด้ว คนเปป็นอกันมากไดด้ตลิดตามพระองคร์ไป
8:2 ดภูเถลิด มบีคนโรคเรพนั้อนมานมกัสการพระองคร์แลด้วทภูลวล่า “พระองคร์เจด้าขด้า เพบียงแตล่พระองคร์จะโปรด กก็จะทรง
บกันดาลใหด้ขด้าพระองคร์สะอาดไดด้”
8:3 พระเยซภูทรงยพที่นพระหกัตถร์ถภูกตด้องเขา แลด้วตรกัสวล่า “เราพอใจแลด้ว จงสะอาดเถลิด” ในทกันใดนกันั้นโรคเรพนั้อนของ
เขากก็หาย
8:4 ฝป่ายพระเยซภูตรกัสสกัที่งเขาวล่า “อยล่าบอกเลล่าใหด้ผภูด้ใดฟฟังเลย แตล่จงไปสคาแดงตกัวแกล่ปลุโรหลิต และถวายเครพที่องถวาย
ตามซถึที่งโมเสสไดด้สกัที่งไวด้ เพพที่อเปป็นหลกักฐานตล่อคนทกันั้งหลาย”
8:5 เมพที่อพระเยซภูเสดก็จเขด้าไปในเมพองคาเปอรนาอลุม มบีนายรด้อยคนหนถึที่งมาอด้อนวอนพระองคร์
8:6 ทภูลวล่า “พระองคร์เจด้าขด้า ผภูด้รกับใชด้ของขด้าพระองคร์เปป็นอกัมพาตอยภูล่ทบีที่บด้าน ทนทลุกขร์เวทนามาก”
8:7 พระเยซภูจถึงตรกัสกกับเขาวล่า “เราจะไปรกักษาเขาใหด้หาย”
8:8 นายรด้อยผภูด้นกันั้นทภูลวล่า “พระองคร์เจด้าขด้า ขด้าพระองคร์ไมล่สมควรทบีที่จะรกับเสดก็จพระองคร์เขด้าใตด้ชายคาของขด้า
พระองคร์ ขอพระองคร์ตรกัสเทล่านกันั้น ผภูด้รกับใชด้ของขด้าพระองคร์กก็จะหายโรค
8:9 เพราะเหตลุวล่าขด้าพระองคร์เปป็นคนอยภูล่ใตด้วลินกัยทหาร แตล่กก็ยกังมบีทหารอยภูล่ใตด้บกังคกับบกัญชาขด้าพระองคร์ ขด้าพระองคร์
จะบอกแกล่คนนบีนั้วล่า ‘ไป’ เขากก็ไป บอกแกล่คนนกันั้นวล่า ‘มา’ เขากก็มา บอกผภูด้รกับใชด้ของขด้าพระองคร์วล่า ‘จงทคาสลิที่งนบีนั้’ 
เขากก็ทคา”
8:10 ครกันั้นพระเยซภูทรงไดด้ยลินดกังนกันั้นกก็ประหลาดพระทกัยนกัก ตรกัสกกับบรรดาคนทบีที่ตามพระองคร์วล่า “เราบอกความ
จรลิงแกล่ทล่านทกันั้งหลายวล่า เราไมล่เคยพบความเชพที่อทบีที่ไหนมากเทล่านบีนั้แมด้ในอลิสราเอล
8:11 เราบอกทล่านทกันั้งหลายวล่า คนเปป็นอกันมากจะมาจากทลิศตะวกันออกและทลิศตะวกันตก จะมาเอนกายลงกกันกกับ
อกับราฮกัมและอลิสอกัคและยาโคบในอาณาจกักรแหล่งสวรรคร์
8:12 แตล่บรรดาลภูกของอาณาจกักรจะตด้องถภูกขกับไลล่ไสสล่งออกไปในทบีที่มพดภายนอก ทบีที่นกัที่นจะมบีเสบียงรด้องไหด้ขบเขบีนั้ยว
เคบีนั้ยวฟฟัน”
8:13 แลด้วพระเยซภูจถึงตรกัสกกับนายรด้อยวล่า “ไปเถลิด ทล่านไดด้เชพที่ออยล่างไร กก็ใหด้เปป็นแกล่ทล่านอยล่างนกันั้น” และในเวลานกันั้น
เอง ผภูด้รกับใชด้ของเขากก็หายเปป็นปกตลิ
8:14 ครกันั้นพระเยซภูเสดก็จเขด้าไปในเรพอนของเปโตร พระองคร์กก็ทอดพระเนตรเหก็นแมล่ยายของเปโตรนอนปป่วยจกับไขด้
อยภูล่
8:15 พระองคร์ทรงถภูกตด้องมพอนาง ไขด้นกันั้นกก็หาย นางจถึงลลุกขถึนั้นปรนนลิบกัตลิเขาทกันั้งหลาย
8:16 พอคที่คาลง เขาพาคนเปป็นอกันมากทบีที่มบีผบีเขด้าสลิงมาหาพระองคร์ พระองคร์กก็ทรงขกับผบีออกดด้วยพระดคารกัสของ
พระองคร์ และบรรดาคนเจก็บปป่วยนกันั้น พระองคร์กก็ไดด้ทรงรกักษาใหด้หาย
8:17 ทกันั้งนบีนั้เพพที่อจะใหด้สคาเรก็จตามพระวจนะโดยอลิสยาหร์ศาสดาพยากรณร์ทบีที่วล่า ‘ทล่านไดด้แบกความเจก็บไขด้ของเราทกันั้ง
หลาย และหอบโรคของเราไป’
8:18 ครกันั้นพระเยซภูทอดพระเนตรเหก็นประชาชนเปป็นอกันมากมาลด้อมพระองคร์ไวด้ พระองคร์จถึงตรกัสสกัที่งใหด้ขด้ามฟากไป



8:19 ขณะนกันั้นมบีธรรมาจารยร์คนหนถึที่งมาหาพระองคร์ทภูลวล่า “อาจารยร์เจด้าขด้า ทล่านไปทางไหน ขด้าพเจด้าจะตามทล่าน
ไปทางนกันั้น”
8:20 พระเยซภูจถึงตรกัสกกับเขาวล่า “สลุนกัขจลินั้งจอกยกังมบีโพรง และนกในอากาศยกังมบีรกัง แตล่บลุตรมนลุษยร์ไมล่มบีทบีที่ทบีที่จะวาง
ศบีรษะ”
8:21 อบีกคนหนถึที่งในพวกสาวกของพระองคร์ทภูลพระองคร์วล่า “พระองคร์เจด้าขด้า ขอทรงโปรดใหด้ขด้าพระองคร์ไปฝฟังศพ
บลิดาขด้าพระองคร์กล่อน”
8:22 พระเยซภูจถึงตรกัสกกับเขาวล่า “จงตามเรามาเถลิด ปลล่อยใหด้คนตายฝฟังคนตายของเขาเองเถลิด”
8:23 เมพที่อพระองคร์เสดก็จลงเรพอ พวกสาวกของพระองคร์กก็ตามพระองคร์ไป
8:24 ดภูเถลิด เกลิดพายลุใหญล่ในทะเลจนคลพที่นซกัดทล่วมเรพอ แตล่พระองคร์บรรทมหลกับอยภูล่
8:25 และพวกสาวกของพระองคร์ไดด้มาปลลุกพระองคร์ ทภูลวล่า “พระองคร์เจด้าขด้า ขอโปรดชล่วยพวกเราเถลิด เรากคาลกัง
จะพลินาศอยภูล่แลด้ว”
8:26 พระองคร์จถึงตรกัสกกับเขาวล่า “เหตลุไฉนเจด้าจถึงหวาดกลกัว โอ เจด้าผภูด้มบีความเชพที่อนด้อย” แลด้วพระองคร์ทรงลลุกขถึนั้น
หด้ามลมและทะเล คลพที่นลมกก็สงบเงบียบทกัที่วไป
8:27 คนเหลล่านกันั้นกก็อกัศจรรยร์ใจพภูดกกันวล่า “ทล่านผภูด้นบีนั้เปป็นคนอยล่างไรหนอ จนชกันั้นลมและทะเลกก็เชพที่อฟฟังทล่าน”
8:28 ครกันั้นพระองคร์ทรงขด้ามฟากไปถถึงแดนกาดาราแลด้ว มบีคนสองคนทบีที่มบีผบีสลิงไดด้ออกจากอลุโมงคร์ฝฟังศพมาพบพระ
องคร์ พวกเขาดลุรด้ายนกัก จนไมล่มบีผภูด้ใดอาจผล่านไปทางนกันั้นไดด้
8:29 ดภูเถลิด เขารด้องตะโกนวล่า “พระเยซภูผภูด้เปป็นพระบลุตรของพระเจด้า เราเกบีที่ยวขด้องอะไรกกับทล่านเลล่า ทล่านมาทบีที่นบีที่
เพพที่อจะทรมานพวกเรากล่อนเวลาหรพอ”
8:30 ไกลจากทบีที่นกัที่นมบีสลุกรฝภูงใหญล่กคาลกังหากลินอยภูล่
8:31 ผบีเหลล่านกันั้นไดด้อด้อนวอนพระองคร์วล่า “ถด้าทล่านขกับพวกเราออก กก็ขอใหด้เขด้าอยภูล่ในฝภูงสลุกรนกันั้นเถลิด”
8:32 พระองคร์จถึงตรกัสแกล่ผบีเหลล่านกันั้นวล่า “ไปเถอะ” ผบีเหลล่านกันั้นกก็ออกไปเขด้าสลิงอยภูล่ในฝภูงสลุกร ดภูเถลิด สลุกรทกันั้งฝภูงนกันั้นกก็
วลิที่งกระโดดจากหนด้าผาชกันลงไปในทะเล และจมนนั้คาตายจนสลินั้น
8:33 ฝป่ายคนเลบีนั้ยงสลุกรกก็หนบีเขด้าไปในนคร เลล่าบรรดาเหตลุการณร์ซถึที่งเปป็นไปนกันั้น กกับเหตลุทบีที่เกลิดขถึนั้นแกล่คนทบีที่มบีผบีเขด้าสลิง
อยภูล่นกันั้น
8:34 ดภูเถลิด คนทกันั้งนครพากกันออกมาพบพระเยซภู เมพที่อพบพระองคร์แลด้ว เขาจถึงอด้อนวอนขอใหด้พระองคร์ไปเสบียจาก
เขตแดนของเขา

ในบทนบีนั้เราพบการอกัศจรรยร์กลลุล่มหนถึที่งทบีที่โดดเดล่น หลกังจากไดด้เลล่าเรพที่องคคาเทศนาบนภภูเขาเสรก็จสลินั้นแลด้ว มกัทธลิ
วกก็ยด้อนกลกับมาเลล่าเหตลุการณร์ตล่างๆทบีที่เกลิดขถึนั้นกล่อนคคาเทศนานกันั้น ขณะนกันั้นพระเยซภูกคาลกังทล่องไปทกัที่วแควด้นกาลลิลบี โดย
มบี “คนหมภูล่ใหญล่” ตลิดตามพระองคร์ไป (มธ. 4:23-25) เพราะทรงพระเมตตาตล่อฝภูงชนมหาศาลนกันั้น (มธ. 5:1) 
พระองคร์จถึงเสดก็จขถึนั้นไปยกังภภูเขาลภูกนกันั้นและตรกัสคคาเทศนาทบีที่ถภูกบกันทถึกไวด้ในบททบีที่ 5, 6 และ 7 ซถึที่งเรารภูด้จกักในชพที่อคคา
เทศนาบนภภูเขา มกันเปป็นคคาเทศนาขนาดยาว และมกันถภูกใหด้ไวด้เพพที่อนคาเสนอลกักษณะเฉพาะตกัวของอาณาจกักรแหล่ง



สวรรคร์บนแผล่นดลินโลกและเพพที่อแกด้ไขความคลิดผลิดๆของพวกยลิวเกบีที่ยวกกับอาณาจกักรนกันั้นและการครอบครองของ
พระเมสสลิยาหร์

เมพที่อคคาเทศนาบนภภูเขาถภูกกลล่าวจบ พระเยซภูกก็เสดก็จลงมายกังหลุบเขาเบพนั้องลล่างอบีก ฝภูงชนหมภูล่ใหญล่ยกังตลิดตาม
พระองคร์ไปอยภูล่ และเมพที่อพระองคร์มาถถึงหลุบเขานกันั้นแลด้วพระองคร์กก็ทรงกระทคาการอกัศจรรยร์ตล่างๆทบีที่พลิเศษอบีกและ
พลิสภูจนร์โดยฤทธลิธิ์เดชในการกระทคาสลิที่งมหกัศจรรยร์ของพระองคร์วล่าพระองคร์ทรงสกัที่งสอนและตรกัสดด้วยสลิทธลิอคานาจอยล่าง
แทด้จรลิง เหมพอนกกับทบีที่ถภูกประกาศไวด้ในมกัทธลิว 7:29 พวกยลิว – โดยเฉพาะอยล่างยลิที่งพวกธรรมาจารยร์, พวกผภูด้ใหญล่
และพวกปลุโรหลิต – นล่าจะทราบจากการอกัศจรรยร์ตล่างๆของพระองคร์แลด้ววล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ ใน
ยอหร์น 14:11 พระองคร์ตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “จงเชพที่อเราเถลิดวล่าเราอยภูล่ในพระบลิดาและพระบลิดาทรง
อยภูล่ในเรา หรพอมลิฉะนกันั้นกก็จงเชพพื่อเราเพราะกริจการเหลข่านมันั้นเถริด”

สลิทธลิอคานาจทบีที่พระองคร์ทรงใชด้สกัที่งสอนและลกักษณะเฉพาะตกัวของการอกัศจรรยร์เหลล่านกันั้นทบีที่พระองคร์ทรง
กระทคานล่าจะเพบียงพอแลด้วทบีที่จะเปปิดเผยตกัวตนทบีที่แทด้จรลิงของพระองคร์จนหมดขด้อสงสกัยแกล่ผภูด้ใดกก็ตามทบีที่ไดด้ศถึกษาคคา
พยากรณร์เหลล่านกันั้นแหล่งภาคพกันธสกัญญาเดลิม – โดยเฉพาะอยล่างยลิที่งหลกังจากทบีที่พระองคร์ไดด้ทรงแจกแจงกฎเหลล่านกันั้น
สคาหรกับอาณาจกักรนกันั้นทบีที่พระองคร์จะทรงปกครอง

พระเยซถูทรงรมักษาคนโรคเรพขึ้อน
ขด้อ 1 และ 2: “เมพพื่อพระองคร์เสดห็จลงมาจากภผเขาแลผู้ว คนเปป็นอมันมากไดผู้ตริดตามพระองคร์ไป ดผเถริด มรีคน

โรคเรพนั้อนมานมมัสการพระองคร์แลผู้วทผลวข่า “พระองคร์เจผู้าขผู้า เพรียงแตข่พระองคร์จะโปรด กห็จะทรงบมันดาลใหผู้ขผู้า
พระองคร์สะอาดไดผู้”

เรพที่องราวเกบีที่ยวกกับการอกัศจรรยร์เดบียวกกันนบีนั้ถภูกบอกเลล่าในมาระโก 1:40-45 และในลภูกา 5:12-14 เราไดด้
หมายเหตลุแลด้ววล่าเมพที่อพระเยซภูเสดก็จลงมาจากภภูเขา ฝภูงชนหมภูล่ใหญล่กก็ยกังตลิดตามพระองคร์อยภูล่ “ดผเถริด มรีคนโรคเรพนั้อน
มา...” ลภูกา 5:12 บอกเราวล่าชายผภูด้นบีนั้ “เปป็นโรคเรพนั้อนเตห็มทมันั้งตมัว” ลภูกายกังบอกเราดด้วยวล่าเหตลุการณร์นบีนั้เกลิดขถึนั้น “ใน
เมพองหนถึที่ง” เราไมล่ถภูกบอกวล่าชายคนหนถึที่งทบีที่ “เปป็นโรคเรพนั้อนเตก็มทกันั้งตกัว” สามารถฝป่าฝภูงชนทบีที่ตลิดตามพระเยซภูเขด้ามา
ใน “เมพองหนถึที่ง” นกันั้นไดด้อยล่างไร และเราไมล่ถภูกบอกดด้วยวล่าชายโรคเรพนั้อนคนนบีนั้ทราบไดด้อยล่างไรวล่าพระเยซภูกคาลกัง
เสดก็จมาทางเขา โรคเรพนั้อนเปป็นโรคทบีที่นล่ากลกัวทบีที่สลุดของมนลุษยชาตลิ และมกันกก็ตลิดตล่อไดด้งล่ายเหลพอเกลินจนหากวล่าใคร
กก็ตามเขด้าใกลด้คนโรคเรพนั้อนคนหนถึที่ง คนโรคเรพนั้อนคนนกันั้นตด้องถอยหล่างออกไปและรด้องบอกวล่า “มลทลิน! มลทลิน!” แตล่
แมด้วล่าขด้อเทก็จจรลิงเปป็นเชล่นนบีนั้ คนโรคเรพนั้อนคนนบีนั้กก็ยกังมาหาพระเยซภู เขาไปทบีที่นกัที่นไดด้อยล่างไรหรพอเขาทราบไดด้อยล่างไรวล่า
จะพบพระเยซภูไดด้ทบีที่ไหนไมล่ใชล่เรพที่องสคาคกัญ เรพที่องสคาคกัญกก็คพอการอกัศจรรยร์เรพที่องทบีที่เขาไดด้รกับการรกักษาใหด้หาย!

โรคเรพนั้อนสคาแดงตกัวมกันเองออกมาบนผลิวหนกัง มกันมบีลกักษณะคลด้ายกกับโรคทบีที่เราเรบียกวล่า ขรีนั้กลาก อยล่างไร
กก็ตาม มกันไมล่ปรากฏในลกักษณะเดบียวกกันเสมอไป – และกล่อนทบีที่มกันปรากฏบนผลิวหนกัง มกันกก็ฝฟังรากลถึกลงไปใน
กระดภูกของคนๆนกันั้นแลด้ว ซถึที่งสล่งผลตล่อไขกระดภูกและขด้อตล่อของรล่างกายคนๆนกันั้น รอยจนั้คาตล่างๆเรลิที่มปรากฏในทกันทบี 
และเชพที่อกกันวล่าบางครกันั้งพวกมกันปรากฏตอนทบีที่คนๆหนถึที่งทบีที่ตลิดโรคเรพนั้อนเกลิดโมโหอยล่างฉกับพลกันหรพอหวาดกลกัวอยล่าง
ฉกับพลกัน (กรลุณาอล่าน กกันดารวลิถบี 12:10 และ 2 พงศาวดาร 26:19)



ตามทบีที่ผภูด้รภูด้เกบีที่ยวกกับเรพที่องนบีนั้กลล่าวไวด้ มบีโรคเรพนั้อนอยภูล่สามชนลิด: (1) โรคเรพนั้อนขาว, (2) โรคเรพนั้อนดคา, (3) โรค
เรพนั้อนแดง รอยจนั้คาของโรคเรพนั้อนปกตลิแลด้วปรากฏบนใบหนด้ากล่อน ใกลด้กกับดวงตาหรพอจมภูก และเพลิที่มจคานวนมากขถึนั้น
ตามความรลุนแรงของโรค จนในทบีที่สลุดรอยจนั้คานกันั้นปกคลลุมไปทกันั้งตกัว แตล่ไมล่วล่าโรคเรพนั้อนจะปรากฏในรภูปแบบใด มกันกก็
เปป็นโรคทบีที่นล่ากลกัวและทคาอกันตรายถถึงตายไดด้ มกันไมล่ไดด้ฆล่าคนทบีที่เปป็นอยล่างรวดเรก็วเสมอไป คนทบีที่เปป็นโรคเรพนั้อนอาจมบี
ชบีวลิตอยภูล่ไดด้นานยบีที่สลิบหรพอสามสลิบปปี หรพอจนถถึงหด้าสลิบปปี โรคเรพนั้อนสพบทอดทางพกันธลุกรรมเชล่นเดบียวกกับตลิดตล่อถถึงกกันไดด้
ผล่านทางการสกัมผกัส และสามารถถภูกสล่งตล่อไปยกังชกัที่วอายลุทบีที่สามและสบีที่ ดกังนกันั้นคนๆหนถึที่งจถึงอาจเกลิดมาพรด้อมกกับโรค
เรพนั้อนและอาจมบีชบีวลิตอยภูล่จนถถึงอายลุหด้าสลิบปปี – หลายปปีแหล่งความทลุกขร์ระทมทบีที่ไมล่อาจบรรยายเปป็นภาษามนลุษยร์ไดด้
อยล่างครบถด้วน

เหมพอนกกับระยะสลุดทด้ายของโรคมะเรก็ง โรคเรพนั้อนคพอ ความมรณาทบีที่มบีชบีวลิต เมพที่อโรคนบีนั้ทวบีความรลุนแรงมาก
ขถึนั้น นลินั้วมพอกก็หลลุดออก บางครกันั้งแขนขด้างหนถึที่งกก็หลลุดออกตรงขด้อศอก หรพอมพอขด้างหนถึที่งเปปปั่อยเนล่าและหลลุดออกตรง
ขด้อมพอ ทกันั้งรล่างกายเปปปั่อยเนล่าไปทบีละนด้อยๆ ชบีวลิตของคนโรคเรพนั้อนคพอชบีวลิตแหล่งความเจก็บปวดและความอกับอาย

โมเสสผภูด้ไดด้รกับคคาสกัที่งจากพระเยโฮวาหร์ ใหด้ขด้อปฏลิบกัตลิตล่างๆเพพที่อแยกแยะโรคเรพนั้อนจากโรคอพที่นๆทกันั้งหมด 
และขด้อปฏลิบกัตลิเหลล่านบีนั้ถภูกบกันทถึกไวด้ในเลวบีนลิตลิ บททบีที่ 13 ในสมกัยนกันั้นคนใดทบีที่ถภูกคลิดวล่าเปป็นโรคเรพนั้อนจะตด้องถภูกแยก
ออกตล่างหากจากชลุมนลุมชนอลิสราเอลจนกวล่าจะตกัดสลินชบีนั้ขาดไดด้วล่าเขาเปป็นโรคเรพนั้อนจรลิงๆหรพอไมล่ หากไมล่เปป็น 
ปลุโรหลิตกก็ประกาศวล่าเขาสะอาดและเขากก็กลกับเขด้ามาในชลุมนลุมชนไดด้ แตล่หากเขาถภูกตกัดสลินวล่าเปป็นโรคเรพนั้อน ปลุโรหลิต
กก็จะตด้องประกาศวล่าคนๆนกันั้นไมล่สะอาด เขาจะตด้องถภูกสล่งตกัวออกไปอยภูล่ตามลคาพกังนอกคล่ายนกันั้น และเสพนั้อผด้าทบีที่เขาเคย
สวมใสล่จะตด้องถภูกเผาไฟเสบีย

อยล่างไรกก็ตาม มบีบกัญญกัตลิหนถึที่งเชล่นกกันสคาหรกับการชคาระคนโรคเรพนั้อนใหด้สะอาด (อล่านเลวบีนลิตลิ บททบีที่ 14) และ
หากคนโรคเรพนั้อนคนใดถภูกพบวล่าไดด้รกับการชคาระใหด้สะอาดหรพอหายจากโรคเรพนั้อนของตนแลด้ว ปลุโรหลิตกก็ประกาศวล่า
คนๆนกันั้นสะอาดและเขาถภูกรกับเขด้ามาในคล่ายไดด้อบีก เราจะศถึกษาเพลิที่มเตลิมเกบีที่ยวกกับ “การชคาระใหด้สะอาด” นบีนั้ตล่อไป
อบีกนลิดหนล่อยในบทนบีนั้

ในภาคพกันธสกัญญาเดลิมเราพบขด้อพระคคาตอนตล่างๆซถึที่งประกาศวล่าโรคเรพนั้อนบางครกันั้งกก็เปป็นการพลิพากษาทบีที่
เฉพาะเจาะจงจากพระเจด้า ซถึที่งถภูกสล่งมายกังบลุคคลตล่างๆทบีที่ไดด้กบฏตข่อพระเจด้า (พวกยลิวเรบียกโรคเรพนั้อนวล่าเปป็น “นลินั้ว
ของพระเจด้า”) เมพที่อมลิเรบียมและอาโรนวลิจารณร์โมเสส พระเจด้ากก็สล่งโรคเรพนั้อนมายกังมลิเรบียม (กดว. 12:10) แตล่โมเสส
อธลิษฐานเผพที่อนาง และพระเจด้าทรงรกักษานางใหด้หาย อล่านเรพที่องราวทกันั้งหมดในกกันดารวลิถบี บททบีที่ 12 (กรลุณาอล่าน
พระราชบกัญญกัตลิ 24:8, 9 เชล่นกกัน)

ในพระคกัมภบีรร์ โรคเรพนั้อนเปป็นภาพอยล่างหนถึที่งของความบาปและคนโรคเรพนั้อนกก็เปป็นภาพอยล่างหนถึที่งของผภูด้ทบีที่
ตายแลด้วในความบาป ในเพลงสดลุดบี 51:7 ดาวลิดอธลิษฐานวล่า “ขอทรงชคาระขด้าพระองคร์ดด้วยตด้นหลุสบ ขด้าพระองคร์
จถึงจะสะอาด” ซถึที่งบล่งบอกวล่าเขาเหก็นตกัวเองวล่าเปป็นคนโรคเรพนั้อนในฝป่ายวลิญญาณหลกังจากไดด้กระทคาบาปอกันชกัที่วรด้าย
เหลล่านกันั้นคพอ การเลล่นชภูด้และการฆล่าคน และเขาอธลิษฐานขอใหด้พระเจด้าทรงชคาระเขาใหด้สะอาดจากบาปตล่างๆของ
เขาและคพนความชพที่นบานในความรอดแกล่เขา



มาระโกบอกเราวล่าคนโรคเรพนั้อนคนนบีนั้ทบีที่มาหาพระเยซภู “คลุกเขล่าลง” และทภูลวลิงวอนขอรกับการรกักษาใหด้
หาย ลภูกาบอกเราวล่าเขาไดด้มาหาพระเยซภู “ซบหนด้าลงถถึงดลิน” และทภูลขอการรกักษาใหด้หาย ขด้อพระคคาของเราใน
มกัทธลิวบอกเราวล่าคนโรคเรพนั้อนผภูด้นบีนั้มาหาพระเยซภู “และนมมัสการพระองคร์” ซถึที่งจรลิงๆแลด้วรวมสลิที่งทบีที่กลิตตลิคลุณเลล่มอพที่นๆ
กลล่าวเขด้าไวด้ดด้วย ไมล่มบีขด้อสงสกัยในเรพที่องความจรลิงใจแหล่งการรด้องขอของคนโรคเรพนั้อนผภูด้นบีนั้เลย ดกังนกันั้นจถึงไมล่มบีขด้อสงสกัย
เลยวล่าเขาอาจจะคลุกเขล่าลงตล่อหนด้าพระเยซภู หรพออาจเพราะภาระหนกักแหล่งความปรารถนาของเขาทบีที่จะรกับการ
รกักษาใหด้หายเขากก็อาจกด้มกราบลงตล่อหนด้าพระองคร์เลยกก็เปป็นไดด้

“พระองคร์เจผู้าขผู้า เพรียงแตข่พระองคร์จะโปรด กห็จะทรงบมันดาลใหผู้ขผู้าพระองคร์สะอาดไดผู้” คนโรคเรพนั้อนผภูด้นบีนั้
เรบียกพระเยซภูวล่า “พระองคร์เจผู้าขผู้า (องคร์พระผผผู้เปป็นเจผู้า)” ซถึที่งแสดงใหด้เหก็นวล่าเขาตระหนกักวล่าพระองคร์ไมล่ใชล่คน
ธรรมดา เขาไมล่ไดด้กลล่าววล่า “ถด้าพระองคร์ททาไดผู้” เหมพอนกกับบลิดาผภูด้สลินั้นหวกังคนนกันั้นในมาระโก 9:22 สลิที่งทบีที่เขากกังวลกก็
คพอ ความเตห็มพระทมัยขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า เขากลล่าววล่า “เพรียงแตข่พระองคร์จะโปรด กห็จะทรงบมันดาลใหผู้ขผู้า
พระองคร์สะอาดไดผู้” นบีที่เปป็นการแสดงออกถถึงความเชพที่ออกันยลิที่งใหญล่ของเขา จงสกังเกตวล่าเขาไมล่ไดด้กลล่าววล่า “หาก
พระองคร์ประสงคร์ พระองคร์กก็ทคาใหด้ขด้าพระองคร์ดรีขถึนั้นไดด้” เขากลล่าววล่า “พระองคร์สามารถทคาใหด้ขด้าพระองคร์สะอาด
ไดด้ – หายดรีเปป็นปลลิดทลินั้ง, หายดบีรด้อยเปอรร์เซก็นตร์”

มกันกก็เปป็นเชล่นนกันั้นกกับคนบาปทบีที่มาหาพระเยซภูพรด้อมกกับความรภูด้ทบีที่วล่าพระเยซภูทรงชล่วยเขาใหด้รอดจากบาป
ตล่างๆของเขาและชคาระเขาใหด้สะอาดจากความชกัที่วชด้าไดด้ คนโรคเรพนั้อนคนนกันั้นไดด้มาหาพระเยซภูฉกันใด คนบาปกก็ตด้อง
มาหาพระเยซภูฉกันนกันั้น (พระเยซภูไดด้เสดก็จมาแลผู้ว พระองคร์ไดด้ทรงกระทคาทลุกสลิที่งทบีที่พระองคร์กระทคาไดด้แลด้วในการทบีที่
พระองคร์ทรงสลินั้นพระชนมร์เพราะบาปตล่างๆของเราตามทบีที่มบีเขบียนไวด้ในพระคกัมภบีรร์ – กระทกัที่งความมรณาแหล่ง
กางเขนนกันั้น บกัดนบีนั้มกันขถึนั้นอยภูล่กกับคนบาปแลด้วทบีที่จะมาหาพระองคต์) 

คนบาปตด้องมาหาพระเยซภู โดยเชพที่อวล่าพระเยซภูทรงมบีฤทธลิธิ์อคานาจทบีที่จะชล่วยใหด้รอดไดด้ – แตล่ขอบคลุณ
พระเจด้าทบีที่คนบาปไมล่จคาเปป็นตด้องกลล่าววล่า “หากมมันเปป็นพระประสงคค์ของพระองคร์” เพราะวล่าเรารภูด้วล่ามกันเปป็นพระ
ประสงคร์ของพระเจด้าทบีที่จะชล่วยทลุกคนทบีที่ยอมมาหาพระองคร์โดยพระเยซภูครลิสตร์ใหด้ไดด้รกับความรอด มกันไมล่ใชล่พระ
ประสงคร์ขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าเลยทบีที่ผภูด้ใดจะตด้องพลินาศ แตล่ทบีที่คนทกันั้งปวงจะมาถถึงการกลกับใจใหมล่และรกับความรอด 
(2 ปต. 3:9)

พระวจนะของพระเจด้ากลล่าวชกัดเจนมากๆวล่า “ผผผู้ใดทบีที่จะรผู้องออกพระนามขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้ากก็จะ
รอด” (โรม 10:13) พระเยซภูทรงสกัญญาวล่า “ผภูด้ทรีพื่มาหาเรา เรากก็จะไมล่ทลินั้งเขาเลย” (ยอหร์น 6:37) คนบาปไมล่
จคาเปป็นตด้องอธลิษฐานวล่า “พระองคร์เจด้าขด้า หากมกันเปป็นพระประสงคร์ของพระองคร์ ขอทรงโปรดชล่วยขด้าพระองคร์ใหด้
รอดดด้วยเถลิด” เมพที่อเราอธลิษฐานเผพที่อบรรดาคนทบีที่เรารกักซถึที่งเปป็นผภูด้ทบีที่ยกังไมล่ไดด้รกับความรอด เรากก็ไมล่จคาเปป็นตด้องกลล่าววล่า
“พระองคร์เจด้าขด้า หากมกันเปป็นพระประสงคร์ของพระองคร์ ขอทรงโปรดชล่วยพวกเขาใหด้ไดด้รกับความรอดดด้วยเถลิด” 
พระวจนะของพระองคร์บอกเราอยล่างชกัดเจนวล่ามกันเปป็นพระประสงคร์ของพระองคร์ทบีที่จะชล่วยทลุกคนทบีที่ยอมมาหา
พระองคร์ในความเชพที่อใหด้ไดด้รกับความรอด ดกังนกันั้นคนบาปทบีที่ยอมมาหาพระเยซภูในความเชพที่อและรด้องขอการชล่วยใหด้
รอดกห็จะไดผู้รมับความรอด เราไมล่สามารถสกัที่งพระเจด้าใหด้พระองคร์ชล่วยผภูด้คนทบีที่เรารกักซถึที่งเปป็นผภูด้หลงหายใหด้ไดด้รกับความ
รอดไดด้ แตล่เราสามารถอธริษฐานไดด้ โดยรภูด้วล่ามกันเปป็นพระประสงคร์ของพระองคร์ทบีที่จะชล่วยพวกเขาใหด้รอด และจาก



นกันั้นกก็ปลล่อยใหด้พระองคร์จกัดการวล่าพระองคร์จะกระทคาเมพพื่อไหรข่ เปาโลและสลิลาสกลล่าวแกล่นายคลุกชาวเมพองฟปีลลิปปปีวล่า 
“จงเชพที่อวางใจในพระเยซภูครลิสตร์เจด้า และทข่านจะรอดไดผู้ -- ทททั้งครอบครทวของทท่านดข้วย” (กลิจการ 16:31)

ยอหร์น 15:7 สกัญญาวล่า “ถด้าทล่านทกันั้งหลายเขด้าสนลิทอยภูล่ในเรา และถด้อยคคาของเราฝฟังอยภูล่ในทล่านแลด้ว ทข่าน
จะขอสริพื่งใดซถึพื่งทข่านปรารถนา ทข่านกห็จะไดผู้สริพื่งนมันั้น” ผมเชพที่อวล่าหากเราอด้างพระสกัญญานกันั้น เรากก็สามารถอธลิษฐานใหด้
ผภูด้คนทบีที่เรารกักเกลิดการฟป้องใจ และจากนกันั้นกก็อธลิษฐานตล่อไปจนกวล่าพวกเขาจะรกับความรอด แมด้วล่าพวกเขาอาจไมล่
รกับความรอดขณะทบีที่เรายกังมบีชบีวลิตอยภูล่ พระเจด้ากก็จะทรงชล่วยพวกเขาใหด้รอดหากเราอด้างสลิทธลิธิ์ในตกัวพวกเขาโดยอาศกัย
พระวจนะของพระองคร์

ขด้อ 3: “พระเยซผทรงยพพื่นพระหมัตถร์ถผกตผู้องเขา แลผู้วตรมัสวข่า “เราพอใจแลผู้ว จงสะอาดเถริด” ในทมันใดนมันั้น
โรคเรพนั้อนของเขากห็หาย”

“พระเยซผทรงยพพื่นพระหมัตถร์ถยกตข้องเขา” พระเยซภูไดด้เสดก็จมามลิใชล่เพพที่อทคาลายพระราชบกัญญกัตลิ แตล่เพพที่อ
ทคาใหด้มกันสคาเรก็จครบถด้วน (มธ. 5:17) และ “พระครลิสตร์ทรงเปป็นจจุดจบของพระราชบกัญญกัตลิ เพพที่อใหด้ทลุกคนทบีที่มบีความ
เชพที่อไดด้รกับความชอบธรรม” (โรม 10:4) ในการแตะตด้องคนโรคเรพนั้อนผภูด้นบีนั้ พระเยซภูไดด้ทรงกระทคาใหด้พระราช
บกัญญกัตลิสคาเรก็จ เพราะวล่าในเลวบีนลิตลิ 5:3 ชนชาตลิอลิสราเอลถภูกหด้ามมลิใหด้แตะตด้อง “มลทลินของคน จะเปป็นสลิที่งใดๆซถึที่ง
เปป็นมลทลิน อกันเปป็นสลิที่งทบีที่กระทคาใหด้คนนกันั้นเปป็นมลทลิน...” ภายใตด้พระราชบกัญญกัตลิ การแตะตด้องคนโรคเรพนั้อนคนหนถึที่ง
กก็เปป็นเหมพอนกกับการรกักษาโรคในวกันสะบาโต (ซถึที่งพวกฟารลิสบีกลล่าวหาพระเยซภูในมกัทธลิว 12:9-14) หรพอการเดก็ดรวง
ขด้าวกลินในวกันสะบาโต (มาระโก 2:23-28) เมพที่อพระเยซภูทรงเตพอนความจคาพวกฟารลิสบีวล่าพระองคร์ทรงเปป็นเจผู้าแหล่ง
วกันสะบาโตดด้วย

นอกจากนบีนั้ภายใตด้พระราชบกัญญกัตลิ ประชาชนกก็ถภูกหด้ามมลิใหด้แตะตด้องศพคนตาย (กดว. 5:2; 19:11, 13, 
16) เอลบียาหร์และเอลบีชาแตะตด้องคนตายในการกระทคาการอกัศจรรยร์ตล่างๆ – เอลบียาหร์ตอนทบีที่เขาทคาใหด้บลุตรชาย
ของหญลิงมล่ายคนนกันั้นฟปฟื้นคพนชบีวลิตโดยอาศกัยฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้า (1 พกษ. 17:17-24); เอลบีชาตอนทบีที่เขาทคาใหด้บลุตร
ชายของหญลิงชาวชภูเนมฟปฟื้นคพนชบีพ (2 พกษ. 4:32-36) ขอบคลุณพระเจด้าทบีที่ฤทธลิธิ์เดชอกันมหกันตร์ซถึที่งสามารถฝปนกฎ
ธรรมชาตลิตล่างๆนกันั้นมบีอคานาจเหนพอกวล่าบรรดาบกัญญกัตลิทางศาสนาและพลิธบีการตล่างๆเชล่นกกัน! เราไมล่ไดด้อยภูล่ภายใตด้พระ
ราชบกัญญกัตลิแลด้ววกันนบีนั้ เราอยภูล่ภายใตด้พระคลุณ และพระเยซภูทรงเปป็นผภูด้ทบีที่นคาพระคลุณลงมาสภูล่มนลุษยร์ พระองคร์ทรง
บรลิบภูรณร์ดด้วยพระคลุณและความจรลิง (ยอหร์น 1:14) “เพราะวล่าไดด้ทรงประทานพระราชบมัญญมัตรินกันั้นทางโมเสส สล่วน
พระคทุณและความจรริงมาทางพระเยซภูครลิสตร์” (ยอหร์น 1:17) 

การทบีที่พระเยซภูทรงแตะตด้องคนโรคเรพนั้อนผภูด้นบีนั้เปป็นสกัญลกักษณร์แสดงถถึงการทบีที่พระองคร์ทรงรกับสภาพของเรา
ไป พระองคร์ทรงรกับสภาพของเราไปจรลิงๆ (ฮบ. 2:14, 16) และถถึงแมด้วล่าพระองคร์ไมล่ทรงมบีบาป พระองคร์กก็ทรง
แบกรกับบาปตล่างๆของเราไปในพระกายของพระองคร์เองและตรถึงบาปเหลล่านกันั้นทบีที่กางเขน (1 ปต. 2:24) พระบลุตร
ผภูด้ไรด้บาปของพระเจด้าไดด้ทรงถภูกทคาใหด้เปป็นความบาปเพพที่อเรา “เพพที่อทบีที่เราจะไดด้ถภูกทคาใหด้เปป็นความชอบธรรมของ
พระเจด้าในพระองคร์” (2 คร. 5:21)

“จงสะอาดเถลิด” ในทกันใดนกันั้นโรคเรพนั้อนของเขากก็หาย” ไมล่เคยมบีผภูด้ใดมาหาพระเยซภูพรด้อมกกับความถล่อมใจ
และความจรลิงใจเหมพอนอยล่างทบีที่คนโรคเรพนั้อนผภูด้นบีนั้มบี และจากไปโดยไมล่ไดด้รกับสลิที่งทบีที่เขาทภูลขอ! ไมล่มบีคนบาปคนใดทบีที่



แสวงหาอยล่างจรลิงใจทบีที่จะรกับความรอดทบีที่จะไมล่ไดด้รกับความรอด คนโรคเรพนั้อนผภูด้นกันั้นถภูกทคาใหด้หายสะอาดในทมันทรี คน
บาปทบีที่แสวงหาความรอดอยล่างซพที่อตรงและอยล่างจรลิงใจจะไดด้รกับความรอดเมพที่อเขาทภูลขอความรอด และความรอด
ของเขาจะเกลิดขถึนั้นในทกันทบีและสมบภูรณร์เหมพอนกกับการรกักษาคนโรคเรพนั้อนผภูด้นบีนั้ใหด้หาย! ตอนทบีที่พระเยซภูทรงดคาเนลินอยภูล่
บนแผล่นดลินโลก พระองคร์ทรงลบลด้างกฎทกันั้งปวงแหล่งยารกักษาโรค, วลิทยาศาสตรร์ และสลิที่งอพที่นๆทกันั้งสลินั้นทบีที่เกบีที่ยวขด้องกกับ
ธรรมชาตลิและศาสนาเพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็นการทคาใหด้สคาเรก็จจรลิงของพระราชบกัญญกัตลิของพระเจด้า, ความชอบ
ธรรมของพระเจด้า, ความบรลิสลุทธลิธิ์ของพระเจด้า, และพระประสงคร์ของพระเจด้า พระองคร์ทรงแตะตด้องคนโรคเรพนั้อน
ทบีที่ไมล่สะอาดผภูด้นบีนั้ – แตล่พระองคร์เองยกังทรงสะอาดอยภูล่เหมพอนเดลิม พระองคร์ทรงเอาบาปตล่างๆของเราไปและแบกรกับ
พวกมกันไวด้ในพระกายของพระองคร์เองไปสภูล่กางเขนนกันั้น – แตล่พระองคร์เองกก็ยกังไมล่มบีบาปเหมพอนเดลิม!

ขด้อ 4: “ฝป่ายพระเยซผตรมัสสมัพื่งเขาวข่า “อยข่าบอกเลข่าใหผู้ผผผู้ใดฟฝังเลย แตข่จงไปสทาแดงตมัวแกข่ปทุโรหริต และถวาย
เครพพื่องถวายตามซถึพื่งโมเสสไดผู้สมัพื่งไวผู้ เพพพื่อเปป็นหลมักฐานตข่อคนทมันั้งหลาย”

“อยข่าบอกเลข่าใหผู้ผผผู้ใดฟฝังเลย” นบีที่ตด้องไมล่ถภูกเขด้าใจวล่าเปป็นคคาสกัที่งแบบถาวร แตล่แคล่จนกวล่าชายคนนกันั้นไดด้ไป
แสดงตกัวแกล่ปลุโรหลิตและถภูกประกาศอยล่างเปป็นทางการวล่าสะอาดแลด้วเทล่านกันั้น มกันเปป็นหนด้าทบีที่ของคนโรคเรพนั้อนทบีที่หาย
สะอาดแลด้วทบีที่จะรบีบไปหาปลุโรหลิตทกันทบี (ลนต. 14:2) และหากพระเยซภูไมล่ไดด้ตรกัสสกัที่งเขาวล่า “อยล่าบอกเลล่าใหด้ผภูด้ใดฟฟัง
เลย” เขากก็คงไปเลล่าเรพที่องนบีนั้ใหด้ทลุกคนทบีที่เขาพบเจอฟฟังตลอดทางเปป็นแนล่! การทคาใหด้หายสะอาดนบีนั้เกลิดขถึนั้นในแควด้นกา
ลลิลบี และจากพพนั้นทบีที่นกันั้นไปยกังกรลุงเยรภูซาเลก็มคลิดเปป็นระยะทางสบีที่สลิบหรพอหด้าสลิบไมลร์ ชายคนนกันั้นอาจไดด้พภูดคลุยกกับคน
จคานวนมากระหวล่างแควด้นกาลลิลบีและกรลุงเยรภูซาเลก็ม อกันเปป็นการทคาใหด้เขาไปพบปลุโรหลิตลล่าชด้าไปหลายชกัที่วโมง หรพอ
อาจถถึงกกับเปป็นวกันเลยกก็ไดด้

นอกจากนบีนั้ เกพอบไมล่มบีขด้อยกเวด้น พระเยซภูไมล่ทรงปป่าวรด้องเกบีที่ยวกกับการอกัศจรรยร์ตล่างๆของพระองคร์ เหตลุใด
จถึงตด้องหด้ามเชล่นนบีนั้? สล่วนหนถึที่งอาจเปป็นเพราะวล่าผภูด้คนอาจตพที่นเตด้นใหญล่โตเพราะไดด้ยลินเรพที่องการอกัศจรรยร์ตล่างๆของ
พระองคร์จนอาจคลิดวล่าพระองคร์กคาลกังจะสถาปนาอาณาจกักรหนถึที่งบนแผล่นดลินโลกแลด้ว แนล่นอนวล่านบีที่จะปลลุกเรด้า
ความเปป็นศกัตรภูของพวกผภูด้นคายลิวและทางการโรม และขกัดขวางอลิสรภาพของพระองคร์ในการเทศนาสกัที่งสอน เราเหก็น
จากมาระโก 1:45 วล่าการไมล่ปฏลิบกัตลิตามขด้อหด้ามนบีนั้ คนโรคเรพนั้อนทบีที่หายสะอาดกก็กล่อใหด้เกลิดการหยลุดชะงกักอยล่าง
รลุนแรงตล่อการทคางานขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าของเรา: “แตล่คนนกันั้นเมพที่อออกไปแลด้วกก็ตกันั้งตด้นปป่าวรด้องมากมายใหด้เลพที่อง
ลพอไป จนพระเยซผจะเสดห็จเขผู้าไปในเมพองอยข่างเปปิดเผยตข่อไปไมข่ไดผู้ แตล่ตด้องประทกับภายนอกในทบีที่เปลบีที่ยว และมบีคน
ทลุกแหล่งทลุกตคาบลมาหาพระองคร์” (กรณบีทบีที่เปป็นขด้อยกเวด้นถภูกบกันทถึกไวด้ในมาระโก 5:19 และลภูกา 8:39 ทบีที่พระเยซภู
ทรงสกัที่งชายคนหนถึที่งใหด้ปป่าวประกาศสลิที่งทบีที่พระองคร์ไดด้ทรงกระทคาเพพที่อเขา แตล่ไมล่มบีอกันตรายใดๆในเขตแดนนกันั้น – ทลิศ
ตะวกันออกเฉบียงใตด้ของทะเลกาลลิลบี – ทบีที่ผภูด้คนจะตพที่นเตด้นและเหก็นชอบกกับการตกันั้งพระองคร์ใหด้เปป็นกษกัตรลิยร์ ตรงกกัน
ขด้าม ผภูด้คนทบีที่นกัที่นไมล่ชอบพระองคร์ ซถึที่งเปป็นสลิที่งทบีที่ควรแกด้ไข) อยล่างไรกก็ตาม เหตลุผลทบีที่สคาคกัญทบีที่สลุดกก็คพอวล่า พระองคร์ไมล่
อยากใหด้คนเหลล่านกันั้นทบีที่ไดด้รกับการรกักษาแลด้วโอผู้อวดเรพที่องทบีที่พวกเขาไดด้รกับการรกักษาใหด้หาย มกัทธลิว 12:14-21 บอก
เราวล่าเพราะเหตลุใด:

“ฝป่ายพวกฟารลิสบีกก็ออกไปปรถึกษากกันถถึงพระองคร์วล่า จะทคาอยล่างไรจถึงจะฆล่าพระองคร์ไดด้ แตล่เมพที่อพระเยซภู
ทรงทราบ พระองคร์จถึงไดด้เสดก็จออกไปจากทบีที่นกัที่น และคนเปป็นอกันมากกก็ตามพระองคร์ไป พระองคร์กก็ทรงรกักษาเขาใหด้



หายโรคสลินั้นทลุกคน แลด้วพระองคร์ทรงกคาชกับหด้ามเขามลิใหด้แพรล่งพรายวล่าพระองคร์คพอผภูด้ใด ทมันั้งนรีนั้เพพพื่อคทาทรีพื่ไดผู้กลข่าวไวผู้
แลผู้วโดยอริสยาหร์ศาสดาพยากรณร์จะสทาเรห็จ ซถึที่งวล่า ‘ดภูเถลิด ผภูด้รกับใชด้ของเราซถึที่งเราไดด้เลพอกสรรไวด้ ทบีที่รกักของเรา ผภูด้ซถึที่ง
จลิตใจเราโปรดปราน เราจะเอาวลิญญาณของเราสวมทล่านไวด้ ทล่านจะประกาศการพลิพากษาแกล่พวกตล่างชาตลิ ทล่าน
จะไมล่ทะเลาะวลิวาท และไมล่รด้องเสบียงดกัง ไมล่มบีใครไดด้ยลินเสบียงของทล่านตามถนน ไมด้อด้อชนั้คาแลด้วทล่านจะไมล่หกัก ไสด้
ตะเกบียงเปป็นควกันแลด้วทล่านจะไมล่ดกับ กวล่าทล่านจะทคาใหด้การพลิพากษามบีชกัยชนะ และพวกตล่างชาตลิจะวางใจในนาม
ของทล่าน’”

เพพที่อใหด้สอดคลด้องกกับความจรลิงทบีที่เปป็นคคาพยากรณร์ทบีที่ถภูกบกันทถึกไวด้ในพระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิม 
พระองคร์จะตด้องเปป็นทบีที่รภูด้จกักในฐานะพระครลิสตร์ของพระเจด้า – พระเมสสลิยาหร์และศาสดาพยากรณร์ทบีที่โมเสสไดด้กลล่าว
ถถึง – ไมล่ใชล่โดยทางฤทธลิธิ์เดชอกันมหกันตร์ของพระองคร์ในการทคาการอกัศจรรยร์ แตล่โดยผลลมัพธร์อกันยลิที่งใหญล่แหล่งพระราช
กลิจของพระองคร์บนแผล่นดลินโลก หลกังจากทบีที่พระเยซภูเสดก็จกลกับไปหาพระบลิดาแลด้ว พวกอกัครทภูตกก็พภูดถถึงการฟฟฟื้นคพน
พระชนมร์ของพระองคร์เปป็นหลกัก ไมล่ใชล่การอกัศจรรยร์ตล่างๆของพระองคร์ พวกเขาพภูดถถึงการอกัศจรรยร์ตล่างๆของ
พระองคร์ซถึที่งเปป็นเรพที่องธรรมดา แตล่พวกเขาประกาศการฟปฟื้นคพนพระชนมร์ของพระองคร์ ในกลิจการ 2:22-24 เปโต
รพภูดถถึงการอกัศจรรยร์เหลล่านกันั้นของพระเยซภูและการฟปฟื้นคพนพระชนมร์ของพระองคร์ในยล่อหนด้าเดบียวกกัน:

“ทล่านทกันั้งหลายผภูด้เปป็นชนชาตลิอลิสราเอล ขอฟฟังคคาเหลล่านบีนั้เถลิด คพอพระเยซภูชาวนาซาเรก็ธ เปป็นผภูด้ทบีที่พระเจด้า
ทรงโปรดชบีนั้แจงใหด้ทล่านทกันั้งหลายทราบโดยการอมัศจรรยร์ การมหมัศจรรยร์และหมายสทาคมัญตข่างๆ ซถึที่งพระเจด้าไดด้ทรง
กระทคาโดยพระองคร์นกันั้น ทล่ามกลางทล่านทกันั้งหลาย ดกังทบีที่ทล่านทราบอยภูล่แลด้ว พระองคร์นบีนั้ทรงถภูกมอบไวด้ตามทบีที่พระเจด้า
ไดด้ทรงดคารลิแนล่นอนลล่วงหนด้าไวด้กล่อน ทล่านทกันั้งหลายไดด้ใหด้คนชกัที่วจกับพระองคร์ไปตรถึงทบีที่กางเขนและประหารชบีวลิตเสบีย 
พระเจผู้าไดผู้ทรงบมันดาลใหผู้พระองคร์คพนพระชนมร์ ดผู้วยทรงกทาจมัดความเจห็บปวดแหข่งความตายเสรีย เพราะวข่าความ
ตายจะครอบงทาพระองคร์ไวผู้ไมข่ไดผู้”

การอกัศจรรยร์อกันทรงฤทธลิธิ์ตล่างๆเปป็นหมายสคาคกัญอยล่างแนล่นอนถถึงฤทธลิธิ์เดชทบีที่พระเยซภูทรงมบี แตล่พวกสาวก
ของพระองคร์ ซถึพื่งรวมถถึงอมัครทผตเปาโลดผู้วย กห็กระททาการอมัศจรรยร์อมันทรงฤทธริธิ์ตข่างๆเชข่นกมัน แตล่พระเยซภูทรงมบี
มากกวล่าแคล่ฤทธลิธิ์เดชทบีที่จะกระทคาการอกัศจรรยร์ตล่างๆ เมพที่อโมงยามอกันมพดมลิดไดด้มาถถึง ซถึที่งพระองคร์ไดด้เสดก็จเขด้ามาใน
โลกเพพที่อจลุดประสงคร์นกันั้น และพระองคร์ไดด้เผชลิญหนด้ากกับพลกังอกันชกัที่วรด้ายทกันั้งมวลในการตล่อสภูด้ครกันั้งใหญล่ซถึที่งจบลงดด้วย
ชกัยชนะอกันสมบภูรณร์และเดก็ดขาดของพระองคร์ พระองคร์กก็ทรงยที่คาบล่อยที่คาองลุล่นเพบียงลคาพกัง พระองคร์ไดด้เสดก็จมาเพพที่อ
แบกกางเขนนกันั้น เพพที่อทนทลุกขร์และรกับโทษแทนคนบาป และพระองคร์ทรงกระทคาเชล่นนกันั้น – เพบียงลคาพกัง

“จงไปสทาแดงตมัวแกข่ปทุโรหริต และถวายเครพพื่องถวายตามซถึพื่งโมเสสไดผู้สมัพื่งไวผู้ เพพพื่อเปป็นหลมักฐานตข่อคนทมันั้ง
หลาย” รภูปลกักษณร์ภายนอกของชายผภูด้นบีนั้ ซถึที่งไดด้รกับการชคาระใหด้สะอาดจากโรคเรพนั้อนแลด้ว เปป็นคคาพยานทกันั้งแกข่และ
ตข่อสผผู้พวกปลุโรหลิต อยล่างไรกก็ตาม เขากก็มลิไดด้เชพที่อฟฟังพระเยซภู แทนทบีที่จะตามทบีที่ไดด้รกับคคาสกัที่ง เขากลกับปป่าวประกาศทกัที่ว
ทลุกหนทลุกแหล่งเรพที่องขด้อเทก็จจรลิงเกบีที่ยวกกับการทบีที่เขาหายสะอาดแลด้ว จนถถึงขนาดทบีที่พระเยซภูไมล่สามารถเขด้าไปในเมพอง
นกันั้นไดด้อยล่างเปปิดเผยอบีกตล่อไป



เรพที่องราวอมันเปปปี่ยมดจ้วยความหมาย
และงดงามเกรีที่ยวกมับนกสองตมัว

“เครพพื่องถวายตามซถึพื่งโมเสสไดผู้สมัพื่งไวผู้” แกล่คนโรคเรพนั้อนทบีที่หายสะอาดแลด้วใหด้นคามาถวายนคาเสนอภาพอกันยลิที่ง
ใหญล่ของพระผภูด้ชล่วยใหด้รอด ผมคลิดวล่าเรามบีเวลาและพพนั้นทบีที่ๆจะพภูดถถึงเครพที่องถวายนกันั้นในทบีที่นบีนั้ ขด้อพระคคาสคาหรกับเรพที่อง
นบีนั้ถภูกพบในเลวบีนลิตลิ 14:1-7:

“พระเยโฮวาหร์ตรกัสกกับโมเสสวล่า “ตล่อไปนบีนั้จะเปป็นพระราชบกัญญกัตลิเรพที่องคนเปป็นโรคเรพนั้อนในวกันชคาระตกัว
ของเขา ใหด้พาเขามาหาปลุโรหลิต และใหด้ปลุโรหลิตออกไปนอกคล่าย และใหด้ปลุโรหลิตทคาการตรวจ ดภูเถลิด ถด้าผภูด้ปป่วยหาย
จากโรคเรพนั้อนแลด้ว กก็ใหด้ปลุโรหลิตบกัญชาเขาใหด้จกัดของสคาหรกับผภูด้จะรกับการชคาระ คพอนกสะอาดทบีที่มบีชบีวลิตสองตกัว ไมด้สนสบี
ดารร์ กกับดด้ายสบีแดง และตด้นหลุสบ ใหด้ปลุโรหลิตบกัญชาใหด้ฆล่านกตกัวหนถึที่งในภาชนะดลินขด้างบนนนั้คาไหล 

“สคาหรกับนกตกัวทบีที่ยกังเปป็นอยภูล่นกันั้น ใหด้ปลุโรหลิตเอานกตกัวทบีที่ยกังเปป็นอยภูล่กกับไมด้สนสบีดารร์ ดด้ายสบีแดง ตด้นหลุสบ จลุล่ม
เขด้าไปในเลพอดของนกทบีที่ถภูกฆล่าขด้างบนนนั้คาไหล และใหด้ปลุโรหลิตประพรมคนทบีที่จะรกับการชคาระจากโรคเรพนั้อนนกันั้นเจก็ด
ครกันั้ง แลด้วประกาศวล่า เขาสะอาด และใหด้ปลล่อยนกตกัวทบีที่ยกังมบีชบีวลิตนกันั้นไปในทด้องทลุล่ง”

นกพวกนบีนั้เปป็นนกกระจอก (ตามทบีที่อรรถาธลิบายพระคกัมภบีรร์เลล่มหนถึที่งกลล่าวไวด้) ในเพลงสดลุดบี 102:7 โดย
ทางพระวลิญญาณพระเยซภูตรกัสถถึงพระองคร์เองวล่าเปป็นเหมพอนนกกระจอกตกัวหนถึที่ง นกกระจอกเปป็นนกจคาพวกหนถึที่ง
ทบีที่ไมล่สลกักสคาคกัญมากทบีที่สลุด (กระจอก, ไรด้คล่า) ในหมภูล่นกทกันั้งหลาย มกันตกัวเลก็ก มกันไมล่มบีขนสวยงาม มกันรด้องเพลงไมล่
ไพเราะ มกันเปป็นเพบียงนกตกัวเลก็กจลิดี๋วทบีที่ไมล่สวยงามอะไร ทบีที่กระจอกและไมล่สวยงามพอๆกกันกก็คพอ พระบลุตรของ
พระเจด้าเมพที่อพระองคร์ไดด้ทรงปรากฏตกัวแกล่อลิสราเอลประชากรของพระองคร์เพพที่อชล่วยพวกเขาใหด้รอดพด้นจากความ
บาปและการตกเปป็นทาส พระองคร์ทรงถภูกดภูหมลิที่น, ถภูกปฏลิเสธและในทบีที่สลุดกก็ถภูกปรกับโทษและถภูกตรถึงกางเขน 
พระองคร์ทรง “ถภูกมนลุษยร์ดภูหมลิที่นและทอดทลินั้ง เปป็นคนทบีที่รกับความเศรด้าโศกและคลุด้นเคยกกับความระทมทลุกขร์ และดกังผภูด้
หนถึที่งซถึที่งคนทนมองดภูไมล่ไดด้ ทล่านถภูกดภูหมลิที่น และเราทกันั้งหลายไมล่ไดด้นกับถพอทล่าน” (อสย. 53:3)

ของถวายของคนโรคเรพนั้อนทบีที่หายสะอาดแลด้วจะตด้องเปป็น “นกสองตมัว” นกสองตกัวนบีนั้นคาเสนอลกักษณะ
สองประการของพระเยซภูครลิสตร์เจด้า:

1. พระองคร์ทรงเปป็นผภูด้ทบีที่มาจากสวรรคร์: “ไมล่มบีผภูด้ใดไดด้ขถึนั้นไปสภูล่สวรรคร์นอกจากทล่านทบีที่ลงมาจากสวรรคร์ คพอ
บลุตรมนลุษยร์ผภูด้ทรงสถลิตในสวรรคร์นกันั้น” (ยอหร์น 3:13) 

2. พระองคร์ทรงเปป็นผภูด้ทบีที่มาจากแผล่นดลินโลก: “ดด้วยเหตลุวล่า มบีพระเจด้าองคร์เดบียวและมบีคนกลางแตล่ผภูด้เดบียว
ระหวล่างพระเจด้ากกับมนลุษยร์ คพอพระเยซภูครลิสตร์ผภูด้ทรงสภาพเปป็นมนทุษยร์” (1 ทธ. 2:5)

นกสองตกัวนกันั้นทบีที่คนโรคเรพนั้อนนคามาตด้องเปป็นนกทบีที่มรีชรีวริตและพวกมกันตด้องสะอาด นบีที่บอกเปป็นนกัยถถึงความ
ไมล่มบีบาปของพระบลุตรของพระเจด้า: “เพราะวล่าเรามลิไดด้มบีมหาปลุโรหลิตทบีที่ไมล่สามารถจะเหก็นใจในความอล่อนแอของ
เรา แตล่ไดด้ทรงถภูกทดลองเหมพอนอยล่างเราทลุกประการ ถถึงกระนมันั้นพระองคร์กห็ยมังปราศจากบาป” (ฮบ. 4:15) 



ไมผู้ทบีที่คนโรคเรพนั้อนนคามาเพพที่อทบีที่จะถภูกใชด้ในของถวายนบีนั้คพอ “ไมผู้สนสรีดารร์” ไมด้สนสบีดารร์เปป็นไมด้ทบีที่มบีกลลิที่นหอ
มมากๆ และมกันมบีคลุณสมบกัตลิในการถนอมรกักษาเชล่นกกัน เปป็นทบีที่ทราบกกันโดยทกัที่วไปวล่าตภูด้เสพนั้อผด้าทบีที่บลุดด้วยไมด้สนสบีดารร์
หรพอหบีบทบีที่ทคาจากไมด้สนสบีดารร์จะปกปป้องเสพนั้อผด้าจากตกัวมอดและแมลงตล่างๆ

ผมไมล่ไดด้กคาลกังกลล่าววล่าไมด้กางเขนของพระเยซภูทคาจากไมด้สนสบีดารร์ แตล่ไมด้กางเขนของพวกโรมทบีที่พระองคร์
ทรงถภูกตรถึงบนนกันั้นไดด้กลายเปป็นแทล่นบภูชาหนถึที่งในสายพระเนตรของพระเจด้า ซถึที่งจากแทล่นบภูชานกันั้นกลลิที่นหอมฟลุป้งแหล่ง
การถวายบภูชาของพระบลุตรไดด้ลอยขถึนั้นไปสภูล่พระบลิดาผภูด้สถลิตในสวรรคร์ และเครพที่องบภูชาอกันสมบภูรณร์แบบและเปป็นทบีที่
พอพระทกัยทบีที่พระเยซภูไดด้ถวายนกันั้นกก็ถวายเกบียรตลิพระบลิดาผภูด้ไดด้ทรงสล่งพระองคร์เขด้ามาในโลกเพพที่อรกับโทษแทนคน
บาป เพพที่อทบีที่จะประทาน “พระองคร์เองเพพที่อเราใหด้เปป็นเครพที่องถวาย และเครพที่องบภูชาแดล่พระเจด้าเพพที่อเปป็นกลลิที่น
สลุคนธรสอกันหอมหวาน” (อฟ. 5:2)

ตด้องมบีดผู้ายสรีแดงในของถวายนบีนั้ มบี “ดด้ายแดง” เสด้นเดบียวเทล่านกันั้นทบีที่พระเจด้าทรงยอมรกับ คพอดด้ายแดงซถึที่ง
ปราศจากมกันแลด้วกก็ไมล่มบีของถวายใดจะเปป็นทบีที่พอพระทกัยตล่อพระเจด้าไดด้เลย หากปราศจากเครพที่องบภูชาดด้ายแดง 
(การหลกัที่งพระโลหลิต) กก็ไมล่มบีการยกโทษบาปเลย (ฮบ. 9:22) แตล่พระโลหลิตของพระเยซภูชคาระใหด้สะอาดจากบาป
ทมันั้งสรินั้น (1 ยอหร์น 1:7)

“ตผู้นหทุสบ” เปป็นพพชทบีที่อล่อนแอทบีที่สลุดในธรรมชาตลิทกันั้งหมด มกันงอกขถึนั้นจากทล่ามกลางโขดหลิน โดยยถึดและ
เกาะโขดหลินเพพที่อการคนั้คาจลุนและการสนกับสนลุน ตด้นหลุสบเปป็นภาพเลก็งถถึงความเชพที่อ ความเชพที่อในตกัวมกันเองกก็ไมล่มบีคล่า
อะไร ความเชพที่อเชพที่อพระเจด้าเพบียงเพราะวล่าพระเจด้าทรงเปป็นพระเจด้า ความเชพที่อไมล่ใชล่การเหก็น, การรภูด้สถึก, การรภูด้รส, 
หรพอการจกับตด้อง ความเชพที่อคพอสลิที่งทบีที่เตลิมเตก็มความตด้องการนกันั้น มกันคพอสลิที่งทบีที่เชพที่อมระหวล่างความอล่อนแอของเราและ
พละกคาลกังของพระเจด้า ในของถวายของคนโรคเรพนั้อน ดด้ายแดงนกันั้นถภูกใชด้เพพที่อมกัดตด้นหลุสบเขด้ากกับไมด้สนสบีดารร์นกันั้น 
และพรด้อมกกับสลิที่งนบีนั้เลพอดกก็ถภูกทาทกับดด้วย มกันคพอความเชพที่อทบีที่ทาพระโลหลิตของพระเยซภูทบีที่ตรงหกัวใจเพพที่อชคาระใหด้
สะอาดจากความบาป และปราศจากความเชพที่อมกันกก็เปป็นไปไมล่ไดด้เลยทบีที่จะทคาใหด้พระเจด้าพอพระทกัย ปราศจาก
ความเชพที่อมกันกก็เปป็นไปไมล่ไดด้เลยทบีที่จะไดด้รกับความรอด และสลิที่งใดกก็ตามทบีที่ไมล่ไดด้เกลิดจากความเชพที่อกก็เปป็นบาปทกันั้งสลินั้น ไมล่
วล่าพระเยซภูทรงบรลิสลุทธลิธิ์ขนาดไหน ไมล่วล่าพระโลหลิตของพระองคร์บรลิสลุทธลิธิ์ขนาดไหน และทกันั้งๆทบีที่ขด้อเทก็จจรลิงกก็คพอวล่า
ขณะนบีนั้พระองคร์ประทกับอยภูล่เบพนั้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจด้าโดยทคาการวลิงวอนทภูลขอเผพที่อเราทกันั้งหลาย หาก
ปราศจากความเชพพื่อแลผู้วทกันั้งหมดทบีที่พระองคร์ไดด้ทรงกระทคากก็จะไมล่เกลิดประโยชนร์อกันใดเลยแกล่เรา! ทลุกสลิที่งทบีที่เราไดด้รกับ
จากพระเจด้าตด้องเปป็นโดยความเชพที่อ เราไดด้รกับความรอดโดยพระคลุณ แตล่พระคลุณทบีที่ชล่วยใหด้รอดกก็กลายเปป็นของเรา
โดยทางความเชพที่อ (อฟ. 2:8) “บกัดนบีนั้ความเชพที่อคพอความแนล่ใจในสลิที่งทบีที่เราหวกังไวด้ เปป็นหลกักฐานมกัที่นใจวล่า สลิที่งทบีที่ยกังไมล่ไดด้
เหก็นนกันั้นมบีจรลิง” (ฮบ. 11:1)

ผมเชพที่อวล่ามกันสอดคลด้องกกับพระคกัมภบีรร์ทบีที่จะกลล่าววล่า ไมล่ใชล่ผภูด้เชพที่อทลุกคนมบีความเชพที่อในระดกับทบีที่เทล่ากกัน – นกัที่น
คพอ บางคนมบีความเชพที่อทบีที่เขด้มแขก็งกวล่าคนอพที่นๆ แตล่ความเชพที่อทบีที่อล่อนแอทบีที่สลุดทบีที่คนๆหนถึที่งแสดงออกในพระโลหลิตทบีที่
หลกัที่งออกของพระเยซภูกก็จะนคาความรอดอกันเปปีปั่ยมสงล่าราศบีมาใหด้, ความรอดอกันสมบภูรณร์แบบซถึที่งถภูกซพนั้อแลด้วโดยพระ
เยซภูดด้วยพระโลหลิตอกันมบีคล่าประเสรลิฐของพระองคร์เอง



ปลุโรหลิตทบีที่ไดด้รกับการเจลิมและไดด้รกับการแตล่งตกันั้งของพระเจด้าภายใตด้ระบบของโมเสสกก็ออกไปภายนอกคล่าย
เพพที่อฆล่านกตกัวนกันั้นสคาหรกับเปป็นของถวายของคนโรคเรพนั้อน พระเยซผกก็ทรง “ทนทลุกขร์ทรมานภายนอกประตภูเมพองเชล่น
เดบียวกกัน” (ฮบ. 13:12)

ยลิที่งกวล่านกันั้น ปลุโรหลิตกก็ทคาทลุกสลิที่งในสล่วนทบีที่เกบีที่ยวขด้องกกับเครพที่องบภูชา คนโรคเรพนั้อนไมล่ไดด้ทคาอะไรเลยนอกจากมา
หาปลุโรหลิตเพพที่อทคาการถวายของถวายนกันั้น ในทคานองเดบียวกกันพระเยซผกก็ทรงกระทคาทลุกสลิที่ง พระองคร์ไดด้ทรงกระทคา
ทลุกรายละเอบียดของพระราชกลิจนกันั้นทบีที่พระองคร์ไดด้เสดก็จมาเพพที่อกระทคา, พระองคร์ทรงจกัดเตรบียมทลุกสลิที่งทบีที่ถภูกตด้องการ, 
และพระองคร์เองทรงประกาศการเสรก็จสมบภูรณร์ของพระราชกลิจนกันั้นเมพที่อพระองคร์ตรกัสวล่า “สคาเรก็จแลด้ว” (ยอหร์น 
19:30) เราไมล่ไดด้รกับความรอด “ดด้วยการกระทคาทบีที่ชอบธรรมของเราเอง แตล่พระองคร์ (พระเจด้า) ทรงพระกรลุณา
ชคาระใหด้เรามบีใจบกังเกลิดใหมล่ และทรงสรด้างเราขถึนั้นมาใหมล่โดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ พระองคร์นกันั้นไดด้ทรงประทานแกล่
เราทกันั้งหลายอยล่างบรลิบภูรณร์ โดยพระเยซภูครลิสตร์พระผภูด้ชล่วยใหด้รอดของเรา” (ทต. 3:5, 6)

เรา “เปป็นคนชอบธรรมไดด้กก็โดยอาศกัยความเชพที่อนอกเหนพอการประพฤตลิตามพระราชบกัญญกัตลิ” (โรม 
3:28)

“ดด้วยวล่าซถึที่ง (เรา) ทกันั้งหลายรอดนกันั้นกก็รอดโดยพระคลุณเพราะความเชพที่อ และมลิใชล่โดยตกัว (เรา) ทกันั้งหลาย
เอง...” (อฟ. 2:8, 9)

“ในผภูด้อพที่นความรอดไมล่มบีเลย ดด้วยวล่านามอพที่นซถึที่งใหด้เราทกันั้งหลายรอดไดด้ ไมล่ทรงโปรดใหด้มบีในทล่ามกลาง
มนลุษยร์ทกัที่วใตด้ฟป้า” (กจ. 4:12)

พระเยซภูทรงจล่ายคล่าไถล่แลด้ว พระองคร์ทรงซพนั้อความรอดของเราแลด้ว พระองคร์ไดด้ทรงกระทคาการลบมลทลิน
เพราะบาปของเราทกันั้งหลายและในพระองคร์เราไดด้รกับความครบบรลิบภูรณร์ ความรอดเปป็นของขวกัญของพระองคร์ทบีที่
ประทานใหด้แกล่เรา โดยทางความเชพที่อ ความเชพที่อมาโดยการไดด้ยลินและการไดด้ยลินโดยพระวจนะของพระเจด้า (โรม 
10:17)  ดกังนกันั้นจถึงไมล่มบีอะไรเหลพอใหด้คนบาปกระทคาแลด้วนอกจากมาและเขด้าเฝป้าพระเยซภูและทภูลขอพระคลุณทบีที่ชล่วย
ใหด้รอดของพระองคร์ (อล่าน มกัทธลิว 11:28-30 และยอหร์น 6:37)

เมพที่อของถวายนกันั้นไดด้ถภูกถวายเพพที่อคนโรคเรพนั้อนแลด้ว นกตกัวหนถึที่งในสองตกัวนกันั้นกก็ถภูกฆล่า “ในภาชนะดริน” 
ภาชนะดลินเปป็นภาพเลก็งถถึงพระกายของพระเยซภู พระองคร์ทรงรกับกายหนถึที่งซถึที่งเหมพอนกกับรล่างกายของเราทกันั้งหลาย 
และพระคกัมภบีรร์กก็บอกเราอยล่างชกัดเจนวล่ารล่างกายของเราเปป็นภาชนะดลิน “เพพที่อใหด้เหก็นวล่าฤทธลิธิ์เดชอกันเลลิศนกันั้นเปป็น
ของพระเจด้า ไมล่ไดด้มาจากตกัวเราเอง” (2 คร. 4:7) ดกังนกันั้น ในนกตกัวนกันั้นทบีที่ถภูกฆล่าบนภาชนะดลินเราจถึงเหก็นภาพเลก็ง
อกันงดงามของพระครลิสตร์ผภูด้ทรงถภูกประหารในพระกายทบีที่ตายไดด้ของพระองคร์เพพที่อการยกโทษบาป

จงสกังเกตดด้วยวล่านกตกัวนกันั้นถภูกฆล่าตายโดยคคาบกัญชาของพระเจด้า – “พระเยโฮวาหร์ตรกัสกกับโมเสสวล่า...” 
มกันเปป็นโดยพระประสงคร์และคคาบกัญชาของพระเจด้าผภูด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทบีที่พระเยซภูครลิสตร์เจด้าของเราไดด้เสดก็จจากพระ
ทรวงของพระบลิดาและเสดก็จเขด้ามาในโลกนบีนั้, ประสภูตลิจากมารบียร์หญลิงพรหมจารบี, เพพที่อทนทลุกขร์, หลกัที่งพระโลหลิตและ
สลินั้นพระชนมร์ดด้วยความมรณาแหล่งกางเขนนกันั้น พระองคร์ทรงถภูกทดลองเหมพอนอยล่างเราทลุกประการ กระนกันั้น
พระองคร์กก็ยกังปราศจากบาป พระองคร์ทรงพลิชลิตโลก, เนพนั้อหนกัง, พญามาร, ความตาย, นรกและหลลุมศพแลด้วเพพที่อทบีที่
เราจะเปป็นยลิที่งกวล่าผภูด้พลิชลิตโดยทางพระองคร์ 



พระเจด้า “มลิไดด้ทรงหวงพระบลุตรของพระองคร์เอง แตล่ไดด้ทรงโปรดประทานพระบลุตรนกันั้นเพพที่อเราทกันั้ง
หลาย...” (โรม 8:32)

“พระเจด้าทรงรกักโลก จนไดด้ทรงประทานพระบลุตรองคร์เดบียวของพระองคร์ทบีที่บกังเกลิดมา เพพที่อผภูด้ใดทบีที่เชพที่อใน
พระบลุตรนกันั้นจะไมล่พลินาศ แตล่มบีชบีวลิตนลิรกันดรร์” (ยอหร์น 3:16)

“ในขด้อนบีนั้แหละเปป็นความรกัก มลิใชล่ทบีที่เรารกักพระเจด้า แตล่ทบีที่พระองคร์ทรงรกักเรา และทรงใชด้พระบลุตรของ
พระองคร์ใหด้เปป็นผภูด้ลบลด้างพระอาชญาทบีที่ตกกกับเราทกันั้งหลาย เพราะบาปของเรา” (1 ยอหร์น 4:10)

นกตกัวนกันั้นถภูกฆล่า “ขผู้างบนแมข่นนั้ทาไหล” นนั้คาไหลเปป็นสกัญลกักษณร์อยล่างหนถึที่งของพระวจนะและพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธิ์ในการกระทคากลิจ, สกัญลกักษณร์ของพระวจนะนกันั้นทบีที่ถภูกทคาใหด้มบีชบีวลิตและเคลพที่อนไหวโดยการกระทคากลิจของ
พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ เราบกังเกลิดโดยพระวลิญญาณ (ยอหร์น 3:5) เราถภูกใหด้กคาเนลิดโดยพระวจนะ (ยากอบ 1:18) 
พระเยซภูตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “ทล่านทกันั้งหลายไดด้รกับการชคาระใหด้สะอาดแลด้วดผู้วยถผู้อยคทาทบีที่เราไดด้
กลล่าวแกล่ทล่าน” (ยอหร์น 15:3) เอเฟซกัส 5:25, 26 บอกเราวล่าพระครลิสตร์ไดด้ประทานพระองคร์เองเพพที่อครลิสตจกักร
 “เพพที่อพระองคร์จะไดด้ทรงแยกตกันั้งไวด้ และชคาระครลิสตจกักรนกันั้นใหด้บรลิสลุทธลิธิ์โดยการลด้างดด้วยนนั้คาโดยพระวจนะ”

ในยอหร์น 7:38, 39 พระเยซภูตรกัสถถึงการเสดก็จมาของพระวลิญญาณ: “ผภูด้ทบีที่เชพที่อในเรา ตามทบีที่พระคกัมภบีรร์ไดด้
กลล่าวไวด้แลด้ววล่า ‘แมข่นนั้ทาทรีพื่มรีนนั้ทาประกอบดผู้วยชรีวริตจะไหลออกมาจากภายในผภูด้นกันั้น’” (สลิที่งทบีที่พระองคร์ตรกัสนกันั้นหมายถถึง
พระวลิญญาณซถึที่งผภูด้ทบีที่เชพที่อในพระองคร์จะไดด้รกับ เหตลุวล่ายกังไมล่ไดด้ประทานพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ใหด้ เพราะพระเยซภูยกัง
มลิไดด้รกับสงล่าราศบี)”

นนั้คาเปป็นสกัญลกักษณร์แสดงถถึงพระวจนะของพระเจด้า นนั้ทาไหล (นนั้คาทบีที่มบีชบีวลิต) เปป็นสกัญลกักษณร์แสดงถถึงพระ
วจนะและพระวริญญาณทบีที่กระทคากลิจรล่วมกกันเพพที่อกล่อใหด้เกลิดชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณ พระเยซภู “โดยพระวริญญาณนริรมันดรร์
ไดผู้ทรงถวายพระองคร์เองแดข่พระเจผู้าเปป็นเครพพื่องบผชาอมันปราศจากตทาหนริ” (ฮบ. 9:14)

จงสกังเกตวล่านกตมัวเดรียวเทข่านมันั้นในสองตกัวนบีนั้ถภูกฆล่าตาย เลพอดของนกตกัวทบีที่ถภูกฆล่ากก็ถภูกนคาไปทานกตกัวทบีที่มบีชบีวลิต
อยภูล่ ซถึที่งจากนกันั้นกก็ถภูกปลล่อยใหด้บลินจากไป ดกังนกันั้นนกตกัวทบีที่มบีชบีวลิตอยภูล่จถึงถภูกทคาใหด้เปป็นพวกเดบียวกกับนกตกัวทบีที่ถภูกฆล่าตายนกันั้น

ในพระคกัมภบีรร์ทกันั้งเลล่ม ไมล่มบีภาพใดอบีกแลด้วของการฟปฟื้นคพนพระชนมร์ของพระเยซภูครลิสตร์เจด้าทบีที่นล่าประทกับมาก
ไปกวล่านบีนั้ พระองคร์ทรงเปป็นขถึนั้นอบีกในวกันทบีที่สามตามทบีที่มบีพยากรณร์ไวด้ แตล่ในพระกายทบีที่เปป็นขถึนั้นของพระองคร์พระองคร์กก็
ทรงแบกรกับเครพที่องหมายแหล่งความมรณาดด้วย – รอยตะปภูในพระหกัตถร์และพระบาทของพระองคร์ ผมเชพที่อวล่าเราจ
เหก็นรอยตะปภูเหลล่านกันั้นเมพที่อเราเหก็นพระองคร์ พระองคร์ไดด้ทรงเปป็นขถึนั้นอบีกในพระกายเดบียวกกับทบีที่พระองคร์ไดด้ทรง
สลินั้นพระชนมร์ – กายเดลิมซถึพื่งไดผู้รมับสงข่าราศรีแลผู้ว พระกายนบีนั้เองทบีที่มบีเครพที่องหมายแหล่งกางเขนนกันั้น, เครพที่องหมายแหล่ง
ความมรณาทบีที่พระองคร์ไดด้ทรงผล่านพด้นมาแลด้ว ในพระกายนบีนั้พระองคร์ทรงสคาแดงพระองคร์เองแกล่พวกสาวกของ
พระองคร์และตรกัสแกล่พวกเขาวล่า “จงดภูมพอของเราและเทด้าของเราวล่า เปป็นเราเอง จงคลคาตกัวเราดภู เพราะวล่าผบีไมล่มบี
เนพนั้อและกระดภูกเหมพอนทล่านเหก็นเรามบีอยภูล่นกันั้น” เมพพื่อตรมัสอยข่างนมันั้นแลผู้ว พระองคร์ทรงสทาแดงพระหมัตถร์และพระบาท
ใหผู้เขาเหห็น” (ลภูกา 24:39, 40) พระองคร์ตรกัสแกล่โธมกัสผภูด้สงสกัยวล่า “จงยพที่นนลินั้วมาทบีที่นบีที่และดภูมพอของเรา จงยพที่นมพอออก
คลคาทบีที่สรีขผู้างของเรา อยล่าขาดความเชพที่อเลย แตล่จงเชพที่อเถลิด” (ยอหร์น 20:27)



เมพที่อพระเยซภูเสดก็จมาเพพที่อสถาปนาอาณาจกักรนกันั้น “นกัยนร์ตาทลุกดวงจะเหก็นพระองคร์” (วว. 1:7) – ใชล่แลด้ว
ครกับ แมด้แตล่คนเหลล่านกันั้นทบีที่ไดด้ตรถึงพระองคร์ทบีที่กางเขนนกันั้น เศคารลิยาหร์ 13:6 บอกเราวล่าพวกยลิวจะเหก็นพระองคร์ 
“และผภูด้หนถึที่งจะถามพระองคร์วล่า ‘ทคาไมทล่านมบีแผลในมพอทกันั้งสอง’” พระเยซภูจะทรงตอบวล่า ‘เราไดด้แผลนกันั้นในเรพอน
ของพวกเพพที่อนของเรา’”

พระครลิสตร์ไดด้ทรงสลินั้นพระชนมร์ครกันั้งเดบียวพอ เพพที่อทบีที่จะไมล่สลินั้นพระชนมร์อบีกเลย บกัดนบีนั้พระองคร์ทรงถพอ
ลภูกกลุญแจแหล่งความตาย (วว. 1:18) โดยทางการถวายบภูชาเพบียงครกันั้งเดบียว พระองคร์ทรงทคาใหด้พระเจด้าพอพระทกัย
เปป็นนลิตยร์ และมกันจะไมล่จคาเปป็นอบีกเลยทบีที่พระองคร์จะตด้องถวายเครพที่องบภูชาเพราะความบาป (ฮบ. 9:24-26; 10:12) 
พระครลิสตร์ไดด้ทรงสลินั้นพระชนมร์, พระองคร์ทรงถภูกชลุบใหด้เปป็นขถึนั้นจากตาย, และ “ความตายหาครอบงคาพระองคร์ตล่อ
ไปไมล่” (โรม 6:9)

นกตกัวทบีที่มบีชบีวลิตซถึที่งเปรอะเปปฟื้อนดด้วยเลพอดของนกตกัวทบีที่ถภูกฆล่าและถภูกปลล่อยใหด้เปป็นอลิสระ บลินขถึนั้นไปในทด้องฟป้า
มลุล่งสภูล่สวรรคร์ นบีที่เปป็นภาพเลก็งอยล่างหนถึที่งในคคาพยากรณร์ทบีที่วล่าพระเยซภูจะเสดก็จขถึนั้นไปสภูล่สวรรคร์และประทกับอยภูล่กกับพระ
บลิดา วกันนบีนั้มบีมนลุษยร์อยภูล่คนหนถึที่งในสวรรคร์, บลุรลุษผภูด้หนถึที่งทบีที่มบีเนพนั้อหนกังและกระดภูก, พระเยซภูครลิสตร์มนลุษยร์ผภูด้นกันั้น (1 ทธ. 
2:5; ฮบ. 8:1; 9:24)

เมพที่อนกตกัวทบีที่มบีชบีวลิตซถึที่งเปรอะเปปฟื้อนดด้วยเลพอดของเครพที่องบภูชานกันั้น บลินขถึนั้นไปในทด้องฟป้า มกันกก็ยกังมบีเลพอดซถึที่งมกัน
ถภูกประพรมอยภูล่ (หรพอทบีที่มกันถภูกจลุล่มลงไปในนกันั้น) ผมเชพที่ออยล่างเนด้นยนั้คาวล่าเมพที่อพระเยซภูครลิสตร์เจด้าไดด้เสดก็จขถึนั้นสภูล่สวรรคร์ 
พระองคร์ทรงเอาพระโลหลิตแหล่งการถวายบภูชาของพระองคร์ตลิดตกัวไปดด้วย และทรงนคาพระโลหลิตนกันั้นไปไวด้บนแทล่น
บภูชาแหล่งสวรรคร์เพพที่อเปป็นอนลุสรณร์ชกัที่วนลิรกันดรร์ไปตลอดหลายยลุคสมกัยทบีที่ไมล่รภูด้จบเพพที่อเปป็นทบีที่ระลถึกวล่าการถวายบภูชาครกันั้ง
เดบียวนกันั้นไดด้ถภูกกระทคาเพราะความบาปแลด้ว – การถวายบภูชาทบีที่ทคาใหด้ความบรลิสลุทธลิธิ์, ความชอบธรรม, และพระ
ราชบกัญญกัตลิบรลิสลุทธลิธิ์ของพระเจด้าสคาเรก็จเปป็นนลิตยร์

ภายใตด้พระราชบกัญญกัตลิของโมเสส คนโรคเรพนั้อนแตล่ละคนตด้องมารกับการชคาระใหด้สะอาดเอง คนโรคเรพนั้อน
คนหนถึที่งไมล่อาจรกับการชคาระใหด้สะอาดเพพที่ออบีกคนไดด้ ดกังนกันั้นความรอดจถึงเปป็นเรพที่องของใครของมกัน คนๆหนถึที่งไมล่อาจ
รกับความรอดเพพที่ออบีกคนไดด้ แตล่ละคนตด้องมาหาพระเยซภูและรกับการประพรมพระโลหลิตดด้วยตกัวเอง พระเยซภูครลิสตร์
เจด้า, มหาปลุโรหลิตทบีที่ยลิที่งใหญล่ของเราผภูด้ซถึที่งบกัดนบีนั้ประทกับอยภูล่ ณ เบพนั้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจด้าตด้องชคาระเราใหด้สะอาด
ในพระโลหลิตของพระองคร์เอง – มลิฉะนกันั้นเรากก็ไมล่มบีการชคาระใหด้สะอาดเลย พระเยซภูทรงชล่วยคนทลุกคนทบีที่มาหา
พระองคร์ในความเชพที่อใหด้ไดด้รกับความรอด

ในกรณบีของการชคาระคนโรคเรพนั้อนคนหนถึที่งใหด้สะอาด ปลุโรหลิตถภูกสกัที่งใหด้ประพรมเลพอดนกันั้นเจก็ดครกันั้ง แตล่เมพที่อ
องคร์มหาปลุโรหลิตของเราทรงชคาระเราใหด้สะอาดดด้วยพระโลหลิตอกันมบีคล่าประเสรลิฐของพระองคร์เอง เรากก็ไดด้รกับการ
ชคาระใหด้สะอาดอยล่างสมบภูรณร์แบบ ปราศจากตคาหนลิหรพอดล่างพรด้อยใดๆ พระโลหลิตของพระเยซภูครลิสตร์, พระบลุตร
ของพระเจด้า, “ชคาระเราทกันั้งหลายใหด้ปราศจากบาปทมันั้งสรินั้น” (1 ยอหร์น 1:7) พระเยซภูทรงชล่วยใหด้รอดดด้วยความ
รอดอกันสมบภูรณร์แบบ “ในพระองคร์นกันั้นสภาพของพระเจด้าดคารงอยภูล่อยล่างบรลิบภูรณร์ และ (เราทกันั้งหลาย) ไดด้ความครบ
บรลิบภูรณร์ในพระองคร์...” (คส. 2:9, 10)



เลพอดทบีที่ถภูกประพรมนกันั้นเปป็นขด้อพลิสภูจนร์ทบีที่มบีชบีวลิตและเปป็นพยานอกันยลิที่งใหญล่ของคนโรคเรพนั้อนวล่าเขาไดด้รกับการ
ชคาระใหด้สะอาดจากโรคเรพนั้อนของตนแลด้ว หากใครบางคนถามเขาวล่า “เจด้ารภูด้ไดด้ยกังไงวล่าเจด้าไมล่ไดด้เปป็นคนโรคเรพนั้อน
แลด้ว? เจด้ามบีหลกักฐานอะไรวล่าเจด้าหายสะอาดแลด้ว?” เขากก็ชบีนั้ขถึนั้นไปทบีที่นกตกัวนกันั้นทบีที่บลินอยภูล่บนทด้องฟป้า เขาอาจกลล่าววล่า 
“นกัที่นไง ขด้อพลิสภูจนร์วล่าขด้าถภูกชคาระใหด้สะอาดแลด้ว เลพอดทบีที่เปปฟื้อนนกตกัวนกันั้นคพอพยานของขด้า อยล่ามามองขด้าเลย แตล่จง
มองไปทบีที่เลพอดนกันั้นทบีที่อยภูล่บนตกัวพยานทบีที่มบีชบีวลิตนกันั้นเถลิด”

พระเจด้าตรกัสแกล่ชนอลิสราเอลวล่า “เมพที่อเราเหก็นเลพอดนกันั้นเราจะผล่านเวด้นเจด้าทกันั้งหลายไป...” (อพย. 12:13) 
พระโลหลิตของพระเยซภูชคาระใหด้สะอาด มกันเปป็นขด้อพลิสภูจนร์จากพระเจด้าของเราวล่าเราสะอาดแลด้ว เราชบีนั้ไปทบีที่พระเยซภู
ไมล่ใชล่ทบีที่ชบีวลิตของเราเอง เราชบีนั้ไปทบีที่พระองคร์ผภูด้ทรงแบกรกับเครพที่องหมายแหล่งกลโกธา ดกังนกันั้นเราจถึงกลล่าวพรด้อมกกับโยบ
ไดด้วล่า “ดภูเถลิด เดบีดี๋ยวนบีนั้เองพยานของขด้ากก็อยภูล่บนสวรรคร์ และพระองคร์ผภูด้รกับรองขด้ากก็อยภูล่ในทบีที่สภูง” (โยบ 16:19) พระ
โลหลิตของพระเมษโปดกเปป็นเครพที่องรกับประกกันจากพระเจด้าของเราวล่าเราจะเขด้าในสวรรคร์

พระเยซถูทรงรมักษาผถูจ้รมับใชจ้ของนายรจ้อย
ขด้อ 5 และ 6: “เมพพื่อพระเยซผเสดห็จเขผู้าไปในเมพองคาเปอรนาอทุม มรีนายรผู้อยคนหนถึพื่งมาอผู้อนวอนพระองคร์ 

ทผลวข่า “พระองคร์เจผู้าขผู้า ผผผู้รมับใชผู้ของขผู้าพระองคร์เปป็นอมัมพาตอยผข่ทรีพื่บผู้าน ทนททุกขร์เวทนามาก”
ในมกัทธลิว 4:13 เราเรบียนรภูด้วล่าพระเยซภูเสดก็จออกจากเมพองนาซาเรก็ธและ “มาประทกับทบีที่เมพองคาเปอรนา

อลุม” ลภูกา 4:16-30 บอกเราวล่าเหตทุใดพระองคร์ถถึงเสดก็จออกจากเมพองนาซาเรก็ธ – นกัที่นคพอ ชาวเมพองนกันั้นขกับไลล่
พระองคร์ออกมา พวกเขา “ลลุกขถึนั้นผลกักพระองคร์ออกจากเมพอง พาไปยกังแงล่ของเงพนั้อมเขาทบีที่เมพองของเขา ซถึที่งตกันั้งอยภูล่
บนเนลินนกันั้น หมายจะผลกักพระองคร์ลงไป แตล่พระองคร์ทรงดคาเนลินผล่านทล่ามกลางเขาพด้นไป”

ในชล่วงเวลาสามปปีนกันั้นแหล่งการรกับใชด้ปวงชนของพระองคร์ พระเยซภูทรงใชด้เวลาเยอะมากในและรอบๆ
เมพองคาเปอรนาอลุม ในสมกัยนกันั้นมกันเปป็นนครทบีที่เจรลิญ, เปป็นเมพองหลวงทบีที่ใหญล่โต ประชากรสล่วนใหญล่ของเมพองนกันั้น
เปป็นพวกคนตล่างชาตลิ แตล่ปฟัจจลุบกันแมด้แตล่ทบีที่ตกันั้งแนล่ชกัดของอดบีตนครทบีที่ใหญล่โตนกันั้นกก็ไมล่เปป็นทบีที่ทราบ

การอกัศจรรยร์ทบีที่โดดเดล่นหลายประการขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าของเราไดด้ถภูกกระทคาในเมพองคาเปอรนาอลุม 
และในมกัทธลิว 11:20-24 พระองคร์กก็ทรงประกาศถถึงการพลิพากษาทบีที่จะมบีแกล่เมพองนกันั้นเพราะความไมล่เชพที่อของมกัน:

“แลด้วพระองคร์กก็ทรงตกันั้งตด้นตลิเตบียนเมพองตล่างๆทบีที่พระองคร์ไดด้ทรงกระทคาการอลิทธลิฤทธลิธิ์เปป็นสล่วนมาก เพราะ
เขามลิไดด้กลกับใจเสบียใหมล่ “วลิบกัตลิแกล่เจด้า เมพองโคราซลิน วลิบกัตลิแกล่เจด้า เมพองเบธไซอลิดา ... และฝป่ายเจผู้า เมพองคาเปอร
นาอทุม ซถึที่งถภูกยกขถึนั้นเทบียมฟป้าแลด้ว เจด้าจะตด้องลงไปถถึงนรกตล่างหาก ดด้วยวล่าการอลิทธลิฤทธลิธิ์ซถึที่งไดด้กระทคาในทล่ามกลาง
เจด้านกันั้น ถด้าไดด้กระทคาในเมพองโสโดม เมพองนกันั้นจะไดด้ตกันั้งอยภูล่จนทลุกวกันนบีนั้ แตล่เราบอกเจด้าวล่า ในวกันพลิพากษา โทษเมพอง
โสโดมจะเบากวล่าโทษของเจด้า”

“มรีนายรผู้อยคนหนถึพื่งมาอผู้อนวอนพระองคร์...” นายรด้อยชาวโรมคนหนถึที่งเปป็นผภูด้บกัญชาการทหารโรมหนถึที่ง
รด้อยนาย ในเขตปกครองตล่างๆของโรม กองทหารของโรมไปประจคาการเพพที่อพลิทกักษร์รกักษาสกันตลิภาพและความเปป็น
ระเบบียบเรบียบรด้อย อกันเปป็นการทคาใหด้ผภูด้คนอยภูล่ใตด้บกังคกับโรมตล่อไป

“ทผลวข่า “พระองคร์เจผู้าขผู้า ผผผู้รมับใชผู้ของขผู้าพระองคร์เปป็นอมัมพาตอยผข่ทรีพื่บผู้าน...” ในลภูกา 7:1-10 เราพบบกันทถึก
ของลภูกาเกบีที่ยวกกับการอกัศจรรยร์เดบียวกกันนบีนั้ ลภูกามบีความเฉพาะเจาะจงมากกวล่าเลก็กนด้อยและบอกเราวล่านายรด้อยผภูด้นบีนั้



ไดด้สล่งพวกผภูด้ใหญล่ของพวกยลิวและจากนกันั้นกก็สล่งมลิตรสหายบางคนไป มกัทธลิวละเวด้นรายละเอบียดเหลล่านบีนั้และนคาเสนอ
นายรด้อยผภูด้นบีนั้วล่าทคาสลิที่งตล่างๆเอง ซถึที่งจรลิงๆแลด้วเขาไดด้กระทคาผล่านทางผภูด้อพที่น ในทคานองเดบียวกกัน ในยอหร์น 19:1 มบี
กลล่าวไวด้วล่าปปีลาต “ใหด้เอาพระเยซภูไปโบยตบี” – ซถึที่งแนล่นอนวล่าเขาไมล่ไดด้โบยตบีดด้วยมพอของเขาเอง แตล่ผล่านทางคน
เหลล่านกันั้นทบีที่อยภูล่ใตด้บกังคกับบกัญชาของเขา คคากลล่าวแบบทบีที่คลด้ายๆกกันกก็เปป็นเรพที่องปกตลิทล่ามกลางพวกเราเอง ทกันั้งใน
วรรณกรรมและในชบีวลิตประจคาวกัน มบีคคากลล่าวทบีที่เปป็นจรลิงทบีที่เราคลุด้นหภูทบีที่วล่า “คนทบีที่ทคาบางสลิที่งผล่านทางอบีกคนกก็ทคาสลิที่งนกันั้น
ดด้วยตกัวเขาเอง”

ลภูกาบอกเราเชล่นกกันวล่าผภูด้รกับใชด้ของนายรด้อยคนนบีนั้เปป็นผภูด้ทบีที่ “ทบีที่นายรกักมาก” และวล่าเขา “ปป่วยเกพอบจะตาย
แลผู้ว” จากนกันั้นนายรด้อยคนนบีนั้กก็ไดด้ยลินเกบีที่ยวกกับพระเยซภูและการอกัศจรรยร์ยลิที่งใหญล่ตล่างๆทบีที่พระองคร์กคาลกังกระทคาอยภูล่ 
และเขากก็เชพที่อแนล่วล่าพระเยซภูทรงสามารถรกักษาผภูด้รกับใชด้ของเขาทบีที่เขารกักมากนกันั้นใหด้หายไดด้

เราพภูดถถึงเรพที่อง “อมัมพาต” ไปแลด้วตอนทบีที่เราศถึกษามกัทธลิว 4:24 ดกังนกันั้นเราจะไมล่ถกเรพที่องนกันั้นมากนกักตรงนบีนั้ 
ชพที่อนบีนั้ถภูกตกันั้งใหด้แกล่ความเจก็บปป่วยหลากหลายรภูปแบบในสมกัยของพระเยซภู ถถึงแมด้วล่าทลุกวกันนบีนั้ชพที่อนบีนั้ถภูกใชด้กกับโรคๆหนถึที่ง
ทบีที่ทคาใหด้อยภูล่เฉยไมล่ไดด้และการสกัที่นเทลินั้มในหลายสล่วนของรล่างกายกก็ตาม ในบางกรณบีมกันกก็สรด้างความเจก็บปวดยลิที่งนกัก 
ทคาใหด้เปป็นตะครลิวอยล่างรลุนแรง – และในบางกรณบีผภูด้ทบีที่ปป่วยเปป็นอกัมพาตในสมกัยนกันั้นกก็อาจเสบียชบีวลิตไดด้ เหก็นไดด้ชกัดวล่า
ผภูด้รกับใชด้ของนายรด้อยคนนบีนั้เปป็นโรคนกันั้นในรภูปแบบทบีที่รด้ายแรงมากๆ เพราะพระคกัมภบีรร์บอกเราวล่าเขา “ทนททุกขร์
เวทนามาก”

ขด้อ 7: “พระเยซผจถึงตรมัสกมับเขาวข่า “เราจะไปรมักษาเขาใหผู้หาย””
โปรดสกังเกตวล่าพระเยซภูมลิไดด้ตรกัสวล่า “เดบีดี๋ยวเราจะไปดภูวล่าจะทคาอะไรไดด้บด้าง” และพระองคร์มลิไดด้ตรกัสดด้วย 

เหมพอนอยล่างพวกนกักรกักษาโรคสมกัยใหมล่กลล่าววล่า “เราจะไปรกักษาเขาใหด้หาย – ถผู้าเขามรีความเชพพื่อทรีพื่จะรมักษาใหผู้
หายไดผู้นะ” ผมกลล่าวไปแลด้ววล่าผมเชพที่อในการรกักษาโรคทบีที่มาจากพระเจด้า – และนกัที่นกก็เปป็นความจรลิง ผมคงลงหลลุม
และจลิตวลิญญาณของผมคงไปอยภูล่ในเมพองบรมสลุขเกษมนานแลด้วหากพระเจด้ามลิไดด้ทรงรกักษาผมใหด้หายโรคมากกวล่า
หนถึที่งครกันั้งตอนทบีที่ผมปป่วยเกพอบจะตาย พระเจด้าไดด้ทรงแตะตด้องรล่างกายของผมในแบบทบีที่อกัศจรรยร์มากๆ แตล่ผมไมล่
เคยอด้างตกัววล่ามบีของประทานในการรกักษาโรคเลย ผมรภูด้วล่าพระเจด้าทรงทคาไดด้ – และพระองคร์กก็ยกังทรงรกักษาคนเจก็บ
ปป่วยใหด้หายไดด้อยภูล่ และผมเชพที่อวล่ามบีคนอยภูล่ไมล่กบีที่คนทบีที่พระองคร์ไดด้ประทานของประทานในการรกักษาโรค แตล่ผมรภูด้วล่ามบี
คนอพที่นๆทบีที่หากคาไรจากคนเจก็บปป่วยโดยการทคางานรกับใชด้ภายใตด้ฉากบกังหนด้าของการรกักษาโรค พระเยซภูไมล่เคย
รกักษาโรคไมล่หาย พระองคร์ไมล่เคยลด้มเหลวในการรกักษาคนเหลล่านกันั้นทบีที่มาขอรกับการรกักษาโรคจากพระองคร์ใหผู้หาย
เปป็นปลริดทรินั้ง พระองคร์ไมล่ซกักถามกรณบีของผภูด้รกับใชด้ของนายรด้อยคนนบีนั้ พระองคร์มลิไดด้ถามวล่าเขาปป่วยมานานขนาดไหน
แลด้ว, ตอนเขาเรลิที่มปป่วยเขามบีอาการอยล่างไร, หรพอคคาถามอพที่นใดทบีที่เกบีที่ยวขด้องกกับผภูด้รกับใชด้คนนกันั้น พระองคร์ตรกัสเพบียงวล่า 
“เราจะไปรทกษาเขาใหข้หาย”

ขด้อ 8: “นายรผู้อยผผผู้นมันั้นทผลวข่า “พระองคร์เจผู้าขผู้า ขผู้าพระองคร์ไมข่สมควรทรีพื่จะรมับเสดห็จพระองคร์เขผู้าใตผู้ชายคา
ของขผู้าพระองคร์ ขอพระองคร์ตรมัสเทข่านมันั้น ผผผู้รมับใชผู้ของขผู้าพระองคร์กห็จะหายโรค”

“พระองคร์เจผู้าขผู้า ขผู้าพระองคร์ไมข่สมควร...” ความถล่อมใจเชล่นนกันั้นแสดงออกถถึงขด้อเทก็จจรลิงทบีที่วล่าชายผภูด้นบีนั้เชพที่อ
ในบรรดาศกักดลิธิ์แบบพระเจด้าของพระองคร์ผภูด้ทบีที่เขาไดด้มาขอความชล่วยเหลพอเพพที่อผภูด้รกับใชด้ของตน เขาไมล่ถพอวล่าบด้านของ



เขาคภูล่ควรทบีที่จะตด้อนรกับแขกทบีที่ยลิที่งใหญล่เชล่นนกันั้น เราไมล่ถภูกบอกวล่าเขาตระหนกักถถึงความเปป็นพระเจด้าของพระเยซภู หรพอ
วล่าเขาเชพที่อวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ทบีที่พวกยลิวรอคอย แตล่ทบีที่แนล่นอนทบีที่สลุดกก็คพอวล่าเขาตระหนกักวล่าพระองคร์
ทรงแตกตล่างจากคนอพที่นๆ เราตด้องจคาไวด้วล่านายรด้อยผภูด้นบีนั้เปป็นหนถึที่งในขด้าราชการผภูด้ทรงเกบียรตลิของโรมในกองทกัพโรม 
เขาไมล่ใชล่ตาสบีตาสา หรพอเปป็นคนทบีที่ปกตลิแลด้วมบีนลิสกัยไมล่เอาหนด้าและขบีนั้เกรงใจ หากเขาเปป็นคนแบบนกันั้น เขากก็คงไมล่
สามารถบกังคกับบกัญชาทหารโรมหนถึที่งรด้อยนายไดด้ กระนกันั้นเขากก็ถล่อมตกัวลงตล่อพระพกักตรร์พระเยซภู โดยรภูด้สถึกวล่าบด้าน
ของตนไมล่คภูล่ควรทบีที่จะใหด้พระองคร์เสดก็จเขด้าไป แทนทบีที่จะตด้องใหด้พระองคร์เสดก็จไปถถึงทบีที่บด้าน เขากลกับกลล่าววล่า “ขอ
พระองคร์ตรมัสเทข่านมันั้น ผผผู้รมับใชผู้ของขผู้าพระองคร์กห็จะหายโรค”

ขด้อ 9: “เพราะเหตทุวข่าขผู้าพระองคร์เปป็นคนอยผข่ใตผู้วรินมัยทหาร แตข่กห็ยมังมรีทหารอยผข่ใตผู้บมังคมับบมัญชาขผู้าพระองคร์ 
ขผู้าพระองคร์จะบอกแกข่คนนรีนั้วข่า ‘ไป’ เขากห็ไป บอกแกข่คนนมันั้นวข่า ‘มา’ เขากห็มา บอกผผผู้รมับใชผู้ของขผู้าพระองคร์วข่า ‘จง
ททาสริพื่งนรีนั้’ เขากห็ททา””

คคาขอของนายรด้อยผภูด้นบีนั้ถภูกแสดงออกในลกักษณะทบีที่เหมาะสมกกับผภูด้ทบีที่เปป็นทหาร เขาคลุด้นเคยกกับการมบีอคานาจ
สกัที่งการและออกคคาสกัที่งตล่างๆ เขาเปป็นคนทบีที่อยภูล่ “ใตผู้วรินมัยทหาร” ดด้วยเหตลุนบีนั้เขาจถึงตด้องเชพที่อฟฟังผภูด้บกังคกับบกัญชาของเขา
แมด้ในขณะทบีที่สกัที่งการคนเหลล่านกันั้นทบีที่อยภูล่ใตด้สลิทธลิอคานาจของเขา กลล่าวอบีกนกัยหนถึที่ง เขากคาลกังทภูลพระเยซภูวล่า “ขด้า
พระองคร์อยภูล่ใตด้บกังคกับบกัญชาผภูด้อพที่น และมกันกก็คงไมล่ยากทบีที่ขด้าพระองคร์จะเชพที่อฟฟังคคาสกัที่งการจากพระองคร์” นบีที่เปป็นหลกัก
ฐานทบีที่แสดงวล่าเขาเชพที่อวล่าพระเยซภูทรงมบียศสภูงกวล่าตกัวเขาเอง เขาเชพที่อวล่าพระเยซภูทรงมบีฤทธลิธิ์อคานาจทบีที่จะสกัที่งโรคนบีนั้ใหด้
ออกไปจากผภูด้รกับใชด้ทบีที่เจก็บปป่วยคนนกันั้นไดด้ พระองคร์เพบียงแคล่ตด้องตรกัสคคาสกัที่งนกันั้นเทล่านกันั้น

ขด้อ 10: “ครมันั้นพระเยซผทรงไดผู้ยรินดมังนมันั้นกห็ประหลาดพระทมัยนมัก ตรมัสกมับบรรดาคนทรีพื่ตามพระองคร์วข่า 
“เราบอกความจรริงแกข่ทข่านทมันั้งหลายวข่า เราไมข่เคยพบความเชพพื่อทรีพื่ไหนมากเทข่านรีนั้แมผู้ในอริสราเอล””

พระเยซภูทรงประหลาดพระทกัยกกับความเชพที่อของชายคนนบีนั้ “ความเชพพื่อ” ตามทบีที่ถภูกใชด้ตรงนบีนั้หมายถถึง
ความมมัพื่นใจหรพอความเชพพื่อ นายรด้อยผภูด้นบีนั้มบีความเชพที่อในความสามารถขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าทบีที่จะรกักษาโรคตล่างๆใหด้
หายไดด้ นกัที่นไมล่จคาเปป็นตด้องหมายความวล่าเขามบีความเชพที่อทรีพื่ชข่วยใหผู้รอด เขาอาจไดด้รกับความรอดในเวลาตล่อมา – 
หรพออาจในวกันนกันั้นเลย เมพที่อผภูด้รกับใชด้ของเขาไดด้รกับการรกักษาใหด้หายโรคอยล่างฉกับพลกัน แตล่ไมล่มบีสลิที่งใดทบีที่จะนคาเราใหด้เชพที่อ
วล่าเขาแสดงออกถถึงความเชพที่อทบีที่ทคาใหด้คนๆหนถึที่งเปป็นลภูกของพระเจด้า

ดกังทบีที่ถภูกชบีนั้ใหด้เหก็นในบกันทถึกของลภูกาเกบีที่ยวกกับการอกัศจรรยร์นบีนั้ เราถภูกบอกวล่านายรด้อยผภูด้นบีนั้สล่ง “ผภูด้ใหญล่บางคน
ของพวกยลิว” ไปหาพระเยซภูเพพที่อผภูด้รกับใชด้ของเขา ขด้อเทก็จจรลิงทบีที่วล่านายรด้อยผภูด้นบีนั้, คนโรมคนหนถึที่งทบีที่มบีอคานาจสกัที่งการ, มบี
มลิตรสหายเชล่นนกันั้นทล่ามกลางพวกยลิวกก็ปรากฏชกัดในคคาพยานทบีที่พวกยลิวใหด้เกบีที่ยวกกับนายรด้อยผภูด้นบีนั้ พวกเขากลล่าววล่า
นายรด้อยผภูด้นบีนั้เปป็นคนทบีที่ “สมควร” , วล่าเขารกักชนชาตลิยลิว, และวล่าเขาไดด้สรด้างธรรมศาลาใหด้พวกเขา (ลภูกา 7:3-5) 
เขาไดด้แสดงออกวล่าตกัวเขาเปป็นคนทบีที่มบีความเมตตากรลุณา ทกันั้งๆทบีที่อาชบีพการงานของเขาในฐานะทหารโรมนายหนถึที่ง
จคาเปป็นตด้องมบีระเบบียบวลินกัยและความเฉบียบขาดเปป็นปกตลิกก็ตาม กลิตตลิศกัพทร์ของพระเยซภูไดด้เลพที่องลพอไปทล่ามกลางพวก
ยลิว และอาจเปป็นเพราะการทบีที่เขาเปป็นมลิตรสหายกกับบรรดาผภูด้ทบีที่มบีอคานาจทล่ามกลางพวกยลิว นายรด้อยผภูด้นบีนั้จถึงไดด้รกับ
ทราบขด้อมภูลเกบีที่ยวกกับการอกัศจรรยร์ตล่างๆของพระเยซภู



“เราไมข่เคยพบความเชพพื่อทรีพื่ไหนมากเทข่านรีนั้แมผู้ในอริสราเอล” “อลิสราเอล” คพอชพที่อทบีที่ถภูกตกันั้งใหด้แกล่ยาโคบ
เพราะวล่าเขามบีอคานาจกกับพระเจด้า (ปฐก. 32:27, 28) เขาพากเพบียรในการปลนั้คาสภูด้กกับทภูตสวรรคร์องคร์นกันั้นตลอดทกันั้ง
คพน โดยไมล่ยอมแพด้จนกวล่าเขาจะไดด้รกับการอวยพร ซถึที่งพลิสภูจนร์ความเชพที่อของเขาในพระเจด้าและพลกังของเขากกับ
พระเจด้า ชพที่อ “อริสราเอล” มาจากคคาฮบีบรภูสองคคาทบีที่บล่งบอกถถึง “เจด้านาย” และ “พระเจด้า” ดกังนกันั้นยาโคบจถึงเปป็น
เจผู้านายคนหนถึพื่งของพระเจผู้า เขาเปป็นหนถึที่งในพวกอกัครปปิตา และเขามบีบทบาทสคาคกัญในการดคารงอยภูล่ตล่อไปของ
ชนชาตลิอลิสราเอล, ประชาชาตลิทบีที่ถภูกเลพอกสรรของพระเจด้า

ชพที่ออริสราเอลถภูกตกันั้งใหด้แกล่ประชาชาตลินกันั้นจนถถึงสมกัยของกษกัตรลิยร์เยโรโบอกัม ในสมกัยนกันั้น แคล่สลิบตระกภูลทบีที่
กบฏเทล่านกันั้นไดด้รกับชพที่อนกันั้นและถภูกเรบียกสพบตล่อมาวล่าเปป็นประชาชาตลิ (หรพอวงศร์วาน) แหล่งอลิสราเอล หลกังจากการก
วาดตด้อนเปป็นเชลยโดยบาบลิโลน ชพที่อนกันั้นกก็ถภูกตกันั้งใหด้แกล่ยลิวทลุกคน (จงศถึกษามกัทธลิว 10:6, กลิจการ 7:42, ฮบีบรภู 8:8, 
และมาระโก 15:32)

สลิที่งทบีที่พระเยซภูกคาลกังตรกัสจรลิงๆแลด้วกก็คพอวล่า “ชายคนนบีนั้ไดด้แสดงออกถถึงความมกัที่นใจในตกัวเรามากเหลพอเกลิน
ซถึที่งเราไมล่เคยพบมากล่อนเลยทล่ามกลางพวกยลิว, ประชากรของเราเองผภูด้ซถึที่งเราไดด้มาหา”

ยอหร์น 4:46-53 เลล่าเรพที่องราวเกบีที่ยวกกับขลุนนางคนนกันั้นทบีที่บลุตรของเขาเกพอบจะตายแลด้ว ขลุนนางผภูด้นกันั้นมาหา
พระเยซภูและวลิงวอนพระองคร์ใหด้มาทบีที่บด้านของเขาและรกักษาบลุตรของเขาใหด้หาย เขาไมล่ไดด้กลล่าวเหมพอนอยล่างนาย
รด้อยผภูด้นบีนั้ทบีที่กลล่าววล่า “ขอพระองคร์ตรกัสเทล่านกันั้นและมกันจะสคาเรก็จ”  พระเยซภูตรกัสแกล่เขาวล่า “หากพวกเจด้าไมล่เหก็น
หมายสคาคกัญและการอกัศจรรยร์ตล่างๆ พวกเจด้ากก็จะไมล่เชพที่อเลย” แตล่ขลุนนางผภูด้นกันั้นอด้อนวอนวล่า “ขอทล่านโปรดมา
เถลิด...กล่อนทบีที่ลภูกของขด้าจะตาย!” จากนกันั้นพระเยซภูตรกัสแกล่เขาวล่า “กลกับไปเถลิด ลภูกชายของเจด้าจะไมล่ตาย” และชาย
คนนกันั้นกก็เชพพื่อพระดทารมัสทบีที่พระเยซภูไดด้ตรกัสแกล่เขา และเขากก็ไป เมพที่อเขามาถถึงบด้าน เขากก็ทราบวล่าบลุตรของเขาไดด้รกับ
การรกักษาใหด้หายแลด้วตอนทบีที่พระเยซภูตรกัสวล่า “ลภูกของเจด้าจะไมล่ตาย”

เรพที่องราวเหตลุการณร์ตอนนบีนั้ปปิดทด้ายดด้วยถด้อยคคาทบีที่นล่ายลินดบี “...และทล่านเอง (ขลุนนางผภูด้นกันั้น) กก็เชพที่อ (ไดด้รกับ
ความรอด) พรด้อมทกันั้งครกัวเรพอนของทล่านดด้วย” ดกังนกันั้นขลุนนางผภูด้นบีนั้, ครอบครกัวของเขา, และทลุกคนทบีที่อยภูล่ในครกัวเรพอน
ของเขากก็เชพที่ออกันนคาไปสภูล่ความรอด

ความเรบียบงล่ายและบคาเหนก็จของความเชพที่อถภูกใหด้ภาพประกอบอยล่างชกัดเจนมากๆในกลิตตลิคลุณทกันั้งสบีที่เลล่ม มบี
เหตลุการณร์หลายตอนทบีที่ประชาชนเหลล่านกันั้นแคล่เชพพื่อคทาตรมัสของพระเยซภูครลิสตร์เจด้าและไดด้รกับการอวยพร:

นายรด้อยผภูด้นบีนั้ในมกัทธลิว 8:5-13 เชพที่อคคาตรกัสของพระเยซภูเจด้าและผภูด้รกับใชด้ของเขากก็ไดด้รกับการรกักษาใหด้หาย
ชายคนทบีที่มพอลบีบไดด้เชพที่อพระเยซภูและไดด้รกับการรกักษาใหด้หายเมพที่อพระเยซภูตรกัสวล่า “จงเหยบียดมพอออกเถลิด”

(มธ. 12:13)
ชายตาบอดสองคนนกันั้นทภูลตอบวล่า “เชพที่อ พระเจด้าขด้า” แกล่คคาตรกัสของพระเยซภูครลิสตร์เจด้าเมพที่อพระองคร์ทรง

ถามพวกเขาวล่าพวกเขาเชพที่อไหมวล่าพระองคร์ทรงรกักษาพวกเขาใหด้หายไดด้ พระองคร์ทรงแตะตด้องดวงตาของพวก
เขาและ “ตาของพวกเขากก็ถภูกเปปิดออก” (มธ. 9:28-30)

คนโรคเรพนั้อนสลิบคนนกันั้นเชพที่อคคาตรกัสของพระเยซภูเมพที่อพระองคร์ตรกัสวล่า “จงไปแสดงตกัวแกล่พวกปลุโรหลิตเถลิด” 
พวกเขาไปและ “ตล่อมาเมพที่อกคาลกังเดลินไป เขาทกันั้งหลายกก็หายสะอาด” (ลภูกา 17:14)



คนเกก็บภาษบีคนหนถึที่ง ซถึที่งเปป็นทบีที่เกลบียดชกังและดภูหมลิที่นโดยคนอพที่นๆ เชพที่อคคาตรกัสของพระเยซภูเมพที่อพระเยซภูตรกัส
วล่า “ศกักเคบียสเออ๋ย จงรบีบลงมา เพราะวล่าเราจะตด้องพกักอยภูล่ในบด้านของทล่านวกันนบีนั้” เขาลงมา – และความรอดไดด้มา
ถถึงบด้านของเขาในวกันนกันั้น (ลภูกา 19:5-9)

เมพที่อเรากคากกับดภูแลความคลิดของเราและทางทกันั้งหลายของเราโดย “ตกัวกคากกับดภูแล” แหล่งพระวจนะของ
พระเจด้า เรากก็พลิสภูจนร์วล่าเรามบีความเชพที่อในพระเจด้าและวล่าพระองคร์กคาลกังนคาวลิถบีทกันั้งหลายของเรา ผภูด้แตล่งเพลงสดลุดบี
กลล่าววล่า “ขด้าพระองคร์หวกัง” (วางใจ หรพอมบีความเชพที่อ) “ในพระวจนะของพระองคร์” (เพลงสดลุดบี 119:114) พระ
วจนะของพระเจด้าคพอสมอของผภูด้เชพที่อและมกันชล่วยใหด้เราไมล่หลลุดลอยไปในพายลุ (1 ยอหร์น 2:14)

ความรอดมาโดยการฟฟังพระวจนะของพระเจด้า (โรม 10:17) ความเชพที่อถภูกแสดงภาพแทนภายใตด้ภาพ
เปรบียบหรพอตกัวอยล่างตล่างๆมากมายในพระวจนะ ยกตกัวอยล่างเชล่น:

ความเชพที่อคพอ เทด้าทบีที่เดลินมาหาพระครลิสตร์เมพที่อพระองคร์ทรงเชลิญชวนวล่า “จงมาหาเรา” (มธ. 11:28)
ความเชพที่อคพอ มพอทบีที่เหยบียดออกและรกับของประทานของพระเจด้า (ยอหร์น 1:12, 13)
ความเชพที่อคพอ ประสาทสกัมผกัสทบีที่รกับรภูด้รสและมองเหก็นวล่าองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าทรงเปปีปั่ยมพระกรลุณาคลุณ (1 ปต.

2:3)
ความเชพที่อคพอ ดวงตาซถึที่งเพล่งมองทบีที่พระครลิสตร์และพลิสภูจนร์ความจรลิงแหล่งพระสกัญญาของพระองคร์ทบีที่วล่า “จง

หกันมาหาเราและรกับการชล่วยใหด้รอด” (อสย. 45:22)
ความเชพที่อคพอ สกัมผกัสซถึที่งมาในการตลิดตล่อกกับพระเยซภูครลิสตร์เจด้าและพบฤทธลิธิ์เดชทบีที่รกักษาใหด้หายแหล่งพระคลุณ

ทบีที่ชล่วยใหด้รอดของพระองคร์ (มาระโก 5:25-34)
ความเชพที่อคพอ หภูซถึที่งไดด้ยลินพระสลุรเสบียงของพระเจด้าและเชพที่อฟฟังคคาบกัญชาของพระองคร์ (ยอหร์น 10:27)
ความเชพที่อคพอ การเตด้นของหกัวใจซถึที่งตอบสนองตล่อการทคาใหด้มบีชบีวลิตของพระวลิญญาณผภูด้ประทานชบีวลิตของ

พระเจด้าผภูด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ (โรม 15:13)
ความเชพที่อมบีความมกัที่นใจในสลิที่งทบีที่ไมล่อาจมองเหก็นไดด้ ความเชพที่อไมล่รด้องขอคคาอธลิบาย “เราดคาเนลินโดยความ

เชพที่อ มลิใชล่ตามทบีที่ตามองเหก็น” (2 คร. 5:7) คนทบีที่แสดงออกถถึงความเชพที่อทบีที่แทด้จรลิงกก็ไมล่มองหาหลกักฐาน – ไมล่วล่าจะใน
ความรภูด้สถึกหรพอในสภาพการณร์แวดลด้อมตล่างๆทบีที่อยภูล่รล่วมกกับเรา ความเชพที่อทบีที่แทด้จรลิงไมล่รด้องขอ “ความรภูด้สถึกตล่างๆ” 
ความเชพที่อทบีที่แทด้จรลิงพกักพลิงอยภูล่บนบางสลิที่งทบีที่ไมล่ขถึนั้นอยภูล่กกับอารมณร์เลย

หนทางแหล่งความเชพที่อไมล่ใชล่หนทางแหล่งความพยายาม เมพที่อเราวางใจอบีกคนหนถึที่งใหด้ทคาบางสลิที่งเพพที่อเรา เรา
กก็ไมล่พยายามทคาสลิที่งนกันั้นดด้วยตกัวเราเอง ดกังนกันั้นความเชพที่อทบีที่แทด้จรลิงในพระเจด้าจถึงไมล่ใชล่การพยายามทบีที่จะชล่วยตกัวเราเอง
ใหด้รอด และไมล่ใชล่การพยายามทบีที่จะชล่วยพระเจด้าใหด้ชล่วยเราใหด้รอดดด้วย ความเชพที่อของจรลิงคพอ การเชพที่อพระเจด้า
เทล่านกันั้น ผภูด้ไดด้ทรงรกักเรามากเหลพอเกลินจนพระองคร์ไดด้ประทานพระบลุตรองคร์เดบียวทบีที่บกังเกลิดมาของพระองคร์เพพที่อทบีที่เรา
จะไดด้รกับความรอด

หนทางแหล่งความเชพที่อไมล่ใชล่หนทางแหล่งการพถึที่งพาอลุปนลิสกัยหรพอคคาสกัญญาของมนลุษยร์อบีกคนหนถึที่ง แตล่พถึที่งพา
พระเจด้าและพระวจนะของพระเจด้าแตล่อยล่างเดบียวเทล่านกันั้น เพพที่อนมนลุษยร์จะทคาใหด้เราผลิดหวกัง แตล่หากความเชพที่อของ
เราพกักพลิงอยภูล่ในพระเจด้า เรากก็จะไมล่มบีวกันผลิดหวกังเลย ความเชพที่อเพล่งมองไปทบีที่พระเจด้าผภูด้ทรงรกักเราและกระทคากลิจเพพที่อ



เราในการทบีที่พระองคร์ทรงเสนอและจกัดเตรบียมการลบมลทลินบาปเหมพอนกกับทบีที่พระองคร์ไดด้ทรงสกัญญาไวด้ผล่านทาง
เหลล่าศาสดาพยากรณร์ในพระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิม

ความเชพที่อเพล่งมองไปทบีที่พระเจด้าและไมล่ยอมกระทคาสลิที่งใดเลยโดยปราศจากพระเจผู้า นอกจากเพพที่อทบีที่จะ
ปฏลิบกัตลิตามเงพที่อนไขเหลล่านกันั้นทบีที่พระเจด้าทรงกคาหนดไวด้พรด้อมกกับพระสกัญญาของพระองคร์ – เชล่น เงพที่อนไขเหลล่านกันั้นทบีที่
ทรงกคาหนดไวด้ในยอหร์น 15:7: “ถผู้าทข่านทมันั้งหลายเขผู้าสนริทอยผข่ในเรา และถข้อยคสาของเราฝฝังอยผข่ในทท่านแลผู้ว ทล่าน
จะขอสลิที่งใดซถึที่งทล่านปรารถนา ทล่านกก็จะไดด้สลิที่งนกันั้น”

สล่วนทบีที่ใหญล่กวล่าของการสภูด้รบแหล่งความเชพที่อในการสงครามทบีที่ไมล่รภูด้จบในชบีวลิตของผภูด้เชพที่อทกันั้งหลายกก็คพอ การ
กบีดกกันไมล่ใหด้ผภูด้เชพที่อเขด้ามาแทรกแซงเพพที่อตกัวเขาเอง – นกัที่นคพอ การระวกังตกัวทบีที่จะไมล่พยายามชล่วยพระเจด้ากระทคาสลิที่งทบีที่
พระองคร์ทรงสกัญญาแลด้ววล่าจะกระทคา พระเจด้าจะทรงกระทคาสลิที่งทบีที่พระองคร์ทรงสกัญญาไวด้และพระองคร์ไมล่ตด้องการ
ความชล่วยเหลพอของเรา (แนล่นอนวล่า ผมกคาลกังหมายถถึง ความเชพที่อทบีที่ชล่วยใหด้รอด, ความเชพที่อทบีที่นคามาซถึที่งชกัยชนะ)

ความไมล่เชพที่อปฏลิเสธทบีที่จะรอคอยพระเจด้า
ความไมล่เชพที่อรบีบเรล่งทบีที่จะนคาหนด้าพระเจด้า โดยพยายามทบีที่จะทคางานนกันั้นดด้วยตกัวเอง
ความไมล่เชพที่อปฏลิเสธทบีที่จะรกับสลิที่งทบีที่พระเจด้าทรงจกัดเตรบียมไวด้สคาหรกับมนลุษยร์ – ทกันั้งฝป่ายรล่างกายและฝป่าย

วลิญญาณ
ในทางตรงกกันขด้าม ความเชพที่อยล่อมเชพที่อวล่าพระเจด้าทรงสามารถกระทคามากยลิที่งกวล่าสลิที่งใดกก็ตามทบีที่เราคลิดหรพอ

ทภูลขอ ความเชพที่อยล่อมเชพที่อวล่าพระเจด้าทรงสามารถและเตก็มพระทกัยทบีที่จะเตลิมเตก็มความตด้องการทลุกอยล่างของเราตาม
ทรกัพยร์ของพระองคร์ในสงล่าราศบีโดยพระเยซภูครลิสตร์ ความเชพที่อนคามาซถึที่งพระคลุณเพพที่อสภูด้ทนการทดสอบ โดยรอคอย
หากจคาเปป็นจนกวล่าพระเจด้าทรงพรด้อมทบีที่จะกระทคาเพพที่อเรา คพอสลิที่งทบีที่เราไดด้ทภูลขอพระองคร์ใหด้กระทคา

อบีกสล่วนหนถึที่งทบีที่ยลิที่งใหญล่ของการกระทคากลิจของความเชพที่อเพพที่อตกัวเราเองกก็คพอ การตล่อสภูด้กกับความไมล่เชพที่อ – 
การปฏลิเสธทบีที่จะมองไปยกังสลิที่งเหลล่านกันั้นซถึที่งทคาใหด้ทด้อใจ, ทคาใหด้หมดกคาลกังใจ และทคาลายชกัยชนะของเราในชบีวลิตฝป่าย
วลิญญาณ พญามารระแวดระวกัง ทคางานอยภูล่ตลอดเวลา และหนถึที่งในบล่วงแรด้วทบีที่ใชด้ไดด้ผลมากทบีที่สลุดของมกันกก็คพอ ความ
สงสมัย บล่อยครกันั้งสภาพการณร์แวดลด้อมตล่างๆทบีที่อยภูล่รอบตกัวเราในตกัวพวกมกันเองกก็จะทคาใหด้เราทด้อใจอยภูล่แลด้ว แตล่เรา
ตด้องจคาไวด้วล่าพระเจด้าทรงเปป็นพระเจด้าแหล่งสภาพการณร์แวดลด้อมทกันั้งมวลและพระองคร์ทรงสามารถชล่วยเราใหด้พด้น
จากสลิที่งทบีที่เปป็นไปไมล่ไดด้สคาหรกับเรา เพราะวล่าสลิที่งทกันั้งปวงเปป็นไปไดด้กกับพระเจด้า อยล่างไรกก็ตาม หลายครกันั้งพระองคร์ทรง
รอคอยทบีที่จะเปปีปั่ยมดด้วยพระกรลุณาคลุณจนกวล่าความมกัที่นใจในตกัวเอง, ความหวกังในตกัวเอง และความพยามยามตล่างๆ
ของเรานกันั้นถภูกใชด้จนหมดแลด้ว พระองคร์เพบียงขอใหด้เราไวด้วางใจพระองคร์ – และพระองคร์ทรงมบีสลิทธลิธิ์ทบีที่จะไดด้รกับ
ความไวด้วางใจจากเราเพราะวล่าพระองคร์ไมล่เคยผลิดคคาสกัญญาเลยสกักขด้อเดบียว

ขด้อ 11: “เราบอกทข่านทมันั้งหลายวข่า คนเปป็นอมันมากจะมาจากทริศตะวมันออกและทริศตะวมันตก จะมา
เอนกายลงกมันกมับอมับราฮมัมและอริสอมัคและยาโคบในอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์”

“จากทริศตะวมันออกและทริศตะวมันตก” ถภูกใชด้ในพระวจนะของพระเจด้าเพพที่อบล่งบอกถถึงชาวโลกทกันั้งหมด 
(อล่าน อลิสยาหร์ 45:6 และ 59:19) นายรด้อยในขด้อ 5 ของบททบีที่เราศถึกษาอยภูล่เปป็นคนตล่างชาตลิ และพระเยซภูแคล่กคาลกัง
ตรกัสตรงนบีนั้วล่าการมาของคนตล่างชาตลิคนหนถึที่งผภูด้นบีนั้ชบีนั้ไปยกังการมาของคนอบีกมากมายเหมพอนกกับเขา คนเหลล่านกันั้นจะมา



จากทลิศตะวกันออกและจากทลิศตะวกันตก จากทลิศเหนพอและจากทลิศใตด้ จากทกัที่วทกันั้งโลก พวกเขาจะกลกับใจเชพที่อขล่าว
ประเสรลิฐและรกับความรอด เหมพอนกกับทบีที่อกับราฮกัม, อลิสอกัค, และยาโคบไดด้รกับความรอด

คนเหลล่านกันั้น “จะมาเอนกายลง” ในภาษาเดลิมนบีที่หมายถถึงการนกัที่งเพพที่อรกับประทานอาหาร อกันทบีที่จรลิงแลด้ว
พวกเขากก็ไมล่ไดด้นกัที่ง พวกเขาเอนกายทบีที่โตต๊ะรกับประทานอาหาร นบีที่หมายถถึงงานเลบีนั้ยงสกังสรรคร์ ดด้วยเหตลุนบีนั้ความ
ชพที่นบานแหล่งสวรรคร์ถภูกเปรบียบวล่าเปป็นเหมพอนการกลินเลบีนั้ยงหรพองานรพที่นเรลิง (จงศถึกษามกัทธลิว 26:29, ลภูกา 14:15 
และ 22:30)

จงระลถึกวล่าถถึงแมด้วล่าในสมกัยนกันั้นมบีคนตล่างชาตลิจคานวนมากทบีที่ฟฟังพระเยซภู พระองคร์กก็กคาลกังกลล่าวถด้อยคคาของ
พระองคร์แกล่พวกยลิวเปป็นหลกัก พวกยลิวในตอนนกันั้นคลิดวล่าตกัวเองเปป็นผภูด้ทบีที่เหนพอกวล่าชนชาตลิอพที่นๆทกันั้งหมด แตล่พระเยซภู
ทรงเตพอนความจคาพวกเขาตรงนบีนั้วล่านายรด้อยทบีที่เปป็นคนตล่างชาตลิผภูด้นบีนั้ไดด้แสดงออกถถึงความเชพที่อในแบบทบีที่พระองคร์ไมล่
เคยพบในชนชาตลิอลิสราเอลเลย และในทคานองเดบียวกกันคนตล่างชาตลิคนอพที่นๆอบีกจคานวนมากจากทกัที่วทกันั้งโลกจะมา
และนกัที่งลงในทบีที่ๆมบีเกบียรตลิในอาณาจกักรแหล่งสวรรคร์ รล่วมกกับอกับราฮกัม, อลิสอกัค, และยาโคบ

ในสายตาของพวกยลิว ไมล่มบีบลุคคลใดทบีที่ยลิที่งใหญล่ไปกวล่าอกับราฮกัม – และแนล่นอนวล่าอลิสอกัคและยาโคบเปป็น
บลุรลุษทบีที่มบีความเชพที่อยลิที่งใหญล่และมบีฐานะอกันสภูงเชล่นกกัน ดด้วยเหตลุนบีนั้พระเยซภูจถึงกคาลกังสอนชนชาตลินกันั้นทบีที่ปฏลิเสธพระองคร์
ในทบีที่นบีนั้วล่าสกักวกันหนถึที่งพวกคนตล่างชาตลิจะรกับขล่าวประเสรลิฐและจะมาจากทกัที่วโลกเพพที่อนกัที่งในอาณาจกักรแหล่งสวรรคร์ในทบีที่
ตล่างๆอกันมบีเกบียรตลิ พรด้อมกกับบรรดาลภูกหลานทบีที่ไดด้รกับเกบียรตลิของอลิสราเอลซถึที่งจะอยภูล่ทบีที่นกัที่นดด้วย

ขด้อ 12: “แตข่บรรดาลผกของอาณาจมักรจะตผู้องถผกขมับไลข่ไสสข่งออกไปในทรีพื่มพดภายนอก ทรีพื่นมัพื่นจะมรีเสรียง
รผู้องไหผู้ขบเขรีนั้ยวเครีนั้ยวฟฝัน”

“บรรดาลผกของอาณาจมักร” หมายถถึง ชนชาตลิอลิสราเอล, ประชาชาตลิทบีที่ถภูกเลพอกสรรของพระเจด้า พวก
เขาเปป็นชนชาตลิทบีที่รอคอยใหด้อาณาจกักรนกันั้นมาถถึง, คนเหลล่านกันั้นทบีที่ไดด้รกับคคาสกัญญาเรพที่องอาณาจกักรนกันั้น พระเยซภูทรงใชด้
คคากลล่าวตรงนบีนั้ เพพที่อทบีที่พวกเขาจะไดด้ไมล่เขด้าใจผลิดวล่าพระองคร์กคาลกังตรกัสถถึงใครอยภูล่

พวกยลิวคลิดวล่าพวกเขาเปป็นคนโปรดของพระเจด้าและจะเปป็น “ชนชกันั้นสภูง” แหล่งสวรรคร์ มกันเปป็นความจรลิงทบีที่
วล่าพวกเขาเปป็น “แกด้วตาดวงใจของพระเจด้า”, ประชาชาตลิทบีที่ถภูกเลพอกสรรของพระองคร์, ประชากรทบีที่ถภูกเลพอกของ
พระองคร์ พระเจด้าทรงปกปป้องพวกเขาและทรงเลบีนั้ยงดภูพวกเขาในวลิธบีตล่างๆมากมายทบีที่แสนอกัศจรรยร์ตลอดยลุคสมกัย
ภาคพกันธสกัญญาเดลิม มกันเปป็นความจรลิงเชล่นกกันทบีที่วล่าขล่าวประเสรลิฐไดด้มาถถึงพวกยลิวกล่อน แตล่พวกยลิวไดด้รกับ – และ
ปฏลิเสธ – โอกาสของตนเสบียแลด้ว บกัดนบีนั้ขล่าวประเสรลิฐมบีมาถถึง “ผภูด้ใดกก็ตามทบีที่ประสงคร์” ผภูด้คนจากทลุกชนชาตลิกคาลกังไดด้
รกับความรอดวกันนบีนั้และจะรวมกกันเปป็นเจด้าสาวของพระครลิสตร์

คคากลล่าวทบีที่พระเยซภูตรกัสตรงนบีนั้ทคาใหด้พวกผภูด้นคายลิวบางคนตกใจอยล่างไมล่ตด้องสงสกัย พระเยซภูทรงบอกพวกเขา
วล่า “บรรดาลภูกของอาณาจกักรจะตผู้องถผกขมับไลข่ไสสข่งออกไปในทรีพื่มพดภายนอก” – และนบีที่หมายถถึงบถึงไฟนกันั้น, การ
ลงโทษชกัที่วนลิรกันดรร์ และพระเยซภูมลิไดด้ตรกัสขด้อความของพระองคร์แบบละมลุนละมล่อม พระองคร์ทรงเตพอนความ
จคาพวกยลิววล่าในทบีที่มพดภายนอกนกันั้น มบี “เสรียงรผู้องไหผู้ขบเขรีนั้ยวเครีนั้ยวฟฝัน”

ขด้อ 13: “แลผู้วพระเยซผจถึงตรมัสกมับนายรผู้อยวข่า “ไปเถริด ทข่านไดผู้เชพพื่ออยข่างไร กห็ใหผู้เปป็นแกข่ทข่านอยข่างนมันั้น” 
และในเวลานมันั้นเอง ผผผู้รมับใชผู้ของเขากห็หายเปป็นปกตริ”



“ไปเถริด” นกัที่นคพอ “จงกลกับไปทคาหนด้าทบีที่ตล่างๆตามปกตลิของเจด้าเถลิด อยล่ากระวนกระวายเลย อยล่าวลิตกเลย
จงใหด้ใจของเจด้าผล่อนคลายเถลิด”

“ทข่านไดผู้เชพพื่ออยข่างไร กห็ใหผู้เปป็นแกข่ทข่านอยข่างนมันั้น” กลล่าวอบีกนกัยหนถึที่ง “เจด้าจะไดด้รกับการอกัศจรรยร์ตามความ
เชพที่อของเจด้า เจด้าไดด้มาขอรกับการรกักษาผภูด้รกับใชด้ของเจด้า การทบีที่เจด้ามานกันั้นเปป็นพยานรกับรองวล่าเจด้าเชพที่อวล่าเราสามารถ
กระทคาสลิที่งทบีที่เจด้าขอไดด้ เจด้าเชพที่ออยล่างไร การอกัศจรรยร์นกันั้นกก็จะเกลิดขถึนั้นอยล่างนกันั้น”

“และในเวลานมันั้นเอง ผผผู้รมับใชผู้ของเขากห็หายเปป็นปกตริ” นกัที่นคพอวลิธบีทบีที่พระเยซภูทรงกระทคากลิจ ผภูด้รกับใชด้คนนกันั้น
ไดด้รกับการรกักษาใหด้หายในทกันทบีและเปป็นปลลิดทลินั้ง ผภูด้เชพที่อทกันั้งหลายเปป็นผภูด้ครบบรลิบภูรณร์ในพระเยซภู และสลิที่งใดกก็ตามทบีที่
เราทภูลขอในพระนามของพระองคร์ โดยมบีใจเชพที่อ พระองคร์กก็จะทรงกระทคา พระเจด้าไมล่อาจผลิดคคาสกัญญาของ
พระองคร์ไดด้ แตล่เราควรจคาไวด้วล่าแมด้แตล่พระเยซภู ในสวนเกทเสมนบี กก็ทรงอธลิษฐานวล่า “พระบลิดาเจด้าขด้า ขออยล่าใหด้
เปป็นไปตามใจปรารถนาของขด้าพระองคร์ แตล่ใหด้เปป็นไปตามพระประสงคร์ของพระองคร์” เราไมล่ควรอธลิษฐานแบบ
เรบียกรด้องเดก็ดขาด เราควรใหด้คคาทภูลขอตล่างๆของเราเปป็นทบีที่ทราบตล่อพระเจด้า และจากนกันั้นกก็เชพที่อวล่าพระองคร์จะทรง
ตอบคคาอธลิษฐานนกันั้นตามพระประสงคร์ของพระองคร์ พระองคร์ทรงทราบความตด้องการตล่างๆของเราดบีกวล่าทบีที่เรา
ทราบความตด้องการเหลล่านกันั้น

พระเยซถูทรงรมักษาแมข่ยายของเปโตร
ขด้อ 14: “ครมันั้นพระเยซผเสดห็จเขผู้าไปในเรพอนของเปโตร พระองคร์กห็ทอดพระเนตรเหห็นแมข่ยายของเปโต

รนอนปป่วยจมับไขผู้อยผข่”
เราพบบกันทถึกเกบีที่ยวกกับการทบีที่พระเยซภูทรงรกักษาแมล่ยายของเปโตรใหด้หายปป่วยในมาระโก 1:29-31 และ

ในลภูกา 4:38, 39 เชล่นกกัน มาระโกบอกเราวล่าซบีโมนเปโตรและอกันดรภูวร์นด้องชายของเขาอาศกัยอยภูล่ดด้วยกกัน เขายกัง
บอกเราดด้วยวล่ายากอบและยอหร์นไปกกับเปโตรและอกันดรภูวร์ยกังบด้านของเปโตร และเสรลิมวล่ากล่อนการอกัศจรรยร์นกันั้น 
พวกเขาพภูดกกับพระเยซภูเกบีที่ยวกกับความเจก็บปป่วยของแมล่ยายของเปโตร

ขด้อเทก็จจรลิงทบีที่วล่าเปโตรมบีแมล่ยายกก็พลิสภูจนร์อยล่างแนล่นอนวล่าเขาแตล่งงานในขณะนกันั้น หรพอเคยแตล่งงานมากล่อน
ภรรยาของเขาไมล่ถภูกกลล่าวถถึงตรงนบีนั้ แตล่นางอาจอยภูล่ในเหตลุการณร์ดด้วยและแคล่ไมล่ถภูกกลล่าวถถึงเฉยๆ หรพอนางอาจตาย
ไปแลด้วกก็ไดด้

มบีหลายศาสนาทบีที่หด้ามไมล่ใหด้ผภูด้รกับใชด้ของพวกเขาแตล่งงาน มบีบางศาสนาดด้วยทบีที่สอนวล่าเปโตรเปป็นประมลุข
ของครลิสตจกักร, ศลิลาทบีที่พระเยซภูไดด้ทรงสรด้างครลิสตจกักรไวด้บนนกันั้น, และวล่าเปโตรเปป็นผภูด้ดภูแลคนแรกของครลิสตจกักร 
หากเปป็นเชล่นนกันั้นจรลิงทบีที่วล่าพวกผภูด้รกับใชด้ไมล่ควรแตล่งงาน เหตลุใดพระเยซภูถถึงไมล่บอกขด้อเทก็จจรลิงนบีนั้แกล่เปโตรในขณะนกันั้น
เลล่า? และเหตลุใดเขาถถึงไมล่ถภูกองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าปฏลิเสธแตล่กลกับถภูกเลพอกใหด้เปป็นหนถึที่งในอกัครทภูตสลิบสองคนนกันั้นเลล่า?

ตามทบีที่ 1 ทลิโมธบี 3:2-5 กลล่าวไวด้ การแตล่งงานเปป็นสลิที่งทบีที่ดบีกวล่าอยล่างแนล่นอน และมกันมบีบกัญชาไวด้วล่าเจด้าหนด้าทบีที่
หรพอผภูด้นคาในครลิสตจกักรควรแตล่งงาน ไมล่มบีขด้อใดเลยในพระคกัมภบีรร์ทบีที่หด้ามไมล่ใหด้นกักเทศนร์คนใดแตล่งงาน ฮบีบรภู 13:4 
ประกาศวล่าการสมรสเปป็นทบีที่นกับถพอในคนทมันั้งปวง – กรลุณาหมายเหตลุวล่าคนทมันั้งปวง – และนกัที่นกก็รวมถถึงนกักเทศนร์ทกันั้ง
หลายพรด้อมกกับคนอพที่นๆทลุกคนดด้วย

ขด้อ 15: “พระองคร์ทรงถผกตผู้องมพอนาง ไขผู้นมันั้นกห็หาย นางจถึงลทุกขถึนั้นปรนนริบมัตริเขาทมันั้งหลาย”



“พระองคร์ทรงถผกตผู้องมพอนาง” เมพที่อพระเยซภูทรงแตะตด้อง หญลิงคนนกันั้นกก็ไดด้รกับการรกักษาใหด้หายทกันทบีและ
เปป็นปลลิดทลินั้ง ไขด้นกันั้นไมล่ไดด้คล่อยๆลดลงทบีละองศา, ลดลงทบีละนด้อยทลุกๆวกัน เราถภูกบอกวล่า “ไขผู้นมันั้นกห็หาย (ไปจาก
นาง)” และการรกักษาใหด้หายเปป็นปลลิดทลินั้งกก็ปรากฏชกัดเจนในขด้อเทก็จจรลิงทบีที่วล่า “นางจถึงลทุกขถึนั้นปรนนริบมัตริเขาทมันั้ง
หลาย” หญลิงผภูด้นบีนั้ซถึที่งเกพอบจะเสบียชบีวลิตอยภูล่แลด้วเพราะพลิษไขด้กลกับหายปป่วยอยล่างฉกับพลกัน และพอลลุกขถึนั้นจากเตบียงคน
ปป่วยของนางๆกก็กลายเปป็นเจด้าบด้านผภูด้ตด้อนรกับแขกเหรพที่อในบด้านของนาง เมพที่อไขด้ไปจากคนๆหนถึที่งโดยเปป็นกระบวน
การตามธรรมชาตลิ มกันกก็ทคาใหด้ผภูด้ปป่วยอล่อนแรงและจคาเปป็นตด้องฟปฟื้นฟภูพละกคาลกังกล่อนทบีที่จะทคางานหนกักๆไดด้ แตล่นบีที่
เปป็นการจากไปของไขด้แบบเหนพอธรรมชาตลิ ซถึที่งถภูกทคาใหด้เกลิดขถึนั้นโดยสกัมผกัสแสนอกัศจรรยร์ของพระเยซภู และหญลิงนกันั้น
กก็ลลุกขถึนั้นทกันทบีและเรลิที่มดภูแลความตด้องการตล่างๆของบรรดาแขกของนาง, จกัดเตรบียมอาหาร ฯลฯ ผมไมล่สงสกัยเลยวล่า
นางนคาอาหารอรล่อยๆทบีที่ถภูกจกัดเตรบียมมาอยล่างดบีมาวางไวด้ตรงหนด้าพวกเขา

ใหด้เราดภูตกัวอยล่างอพที่นๆในกลิตตลิคลุณเลล่มตล่างๆทบีที่พระเยซภูทรงแตะตด้องผภูด้คนและรกักษาพวกเขาใหด้หาย:
เราอาจเรบียกการชคาระคนโรคเรพนั้อนใหด้หายสะอาดวล่าเปป็น “สกัมผกัสทบีที่ชคาระใหด้สะอาด” (มาระโก 1:41, 

42)
การรกักษาแมล่ยายของเปโตรใหด้หายเปป็น “สกัมผกัสทบีที่ทคาใหด้ไขด้ลด” (มธ. 8:15)
พระองคร์ทรงขกับไลล่ความมพดบอดและทรงเปปิดตาของคนตาบอด นบีที่คพอ “สกัมผกัสทบีที่ขกับไลล่ไป” (มธ. 9:29, 

30; 20:34)
พระองคร์ทรงแตะตด้องเหลล่าสาวกของพระองคร์และตรกัสวล่า “อยล่ากลกัวเลย” นบีที่เปป็น “สกัมผกัสทบีที่ปลอบ

ประโลม” ของพระองคร์ (มธ. 17:7)
พระองคร์ทรงแตะตด้องลลินั้นของคนเปป็นใบด้หภูหนวกและชายคนนกันั้นกก็พภูดไดด้ นบีที่คพอ “สกัมผกัสแหล่งการชล่วยใหด้

พด้น” ของพระองคร์ (มาระโก 7:33-35)
พระองคร์ทรง “ถภูกตด้องโลง” – และชลุบชบีวลิตบลุตรชายของหญลิงมล่ายนกันั้นขถึนั้นมาใหมล่ นบีที่คพอ “สกัมผกัสอกันเปปีปั่ยม

พระกรลุณา” ของพระองคร์ (ลภูกา 7:13-15)
พระองคร์ทรงถภูกตด้องผภูด้รกับใชด้ของมหาปลุโรหลิตและทคาใหด้หภูของเขาทบีที่ถภูกตกัดขาดกลกับเปป็นเหมพอนเดลิม นบีที่คพอ 

“สกัมผกัสแหล่งการซล่อมแซม” ของพระองคร์ (ลภูกา 22:50, 51)
ขด้อ 16: “พอคพื่ทาลง เขาพาคนเปป็นอมันมากทรีพื่มรีผรีเขผู้าสริงมาหาพระองคร์ พระองคร์กห็ทรงขมับผรีออกดผู้วยพระ

ดทารมัสของพระองคร์ และบรรดาคนเจห็บปป่วยนมันั้น พระองคร์กห็ไดผู้ทรงรมักษาใหผู้หาย”
ชพที่อเสบียงของพระเยซภูแพรล่สะพกัดไปอยล่างรวดเรก็ว การอกัศจรรยร์ตล่างๆทบีที่พระองคร์ไดด้ทรงกระทคาทคาใหด้ฝภูงชน

มากมายมารวมตกัวกกัน และคนจคานวนมากทบีที่มบีมลิตรสหายหรพอคนทบีที่พวกเขารกักซถึที่งเจก็บปป่วยดด้วยโรคตล่างๆกก็พาคนรกัก
และเพพที่อนฝภูงมาหาพระเยซภูเพพที่อรกับการรกักษาใหด้หาย และจงสกังเกตวล่า: “บรรดาคนเจห็บปป่วยนมันั้น พระองคร์กห็ไดผู้ทรง
รมักษาใหผู้หาย”

คลุณแนล่ใจไดด้เลยวล่าพระเยซภูมลิไดด้ทรงกระทคาการอกัศจรรยร์ตล่างๆเพพที่อดถึงดภูดฝภูงชน พระองคร์ไมล่เคยทคาการ
อกัศจรรยร์ใดเพพที่อนคาความสบายมาสภูล่พระองคร์เองหรพอเพพที่อทบีที่จะเปป็นทบีที่นล่าตพที่นตาตพที่นใจเลย พระองคร์จะทรงสนกับสนลุน
ขด้อเทก็จจรลิงเรพที่องฤทธลิธิ์เดชอกันยลิที่งใหญล่ของพระองคร์โดยกระทคาการอกัศจรรยร์ตล่างๆซถึที่งไมล่เปป็นประโยชนร์แกล่ผภูด้ใด, การ



อกัศจรรยร์ตล่างๆทบีที่จะไมล่นคาความสบายหรพอพระพรมาสภูล่ผภูด้ใดเลย กก็กระทคาไดด้ แตล่การอกัศจรรยร์ทลุกครกันั้งทบีที่พระองคร์ทรง
กระทคาไดด้นคามาซถึที่งความสบาย, การไชโย, และสลุขภาพมาสภูล่คนเหลล่านกันั้นทบีที่พระองคร์ทรงกระทคาการอกัศจรรยร์นกันั้นๆ
แกล่พวกเขา

โรคภกัยไขด้เจก็บทลุกอยล่าง, ความตด้องการทลุกรภูปแบบถภูกเปป็นตกัวแทนในฝภูงชนเหลล่านกันั้น บางคนถภูกพวกผบีเขด้า
สลิง – เตก็มไปดด้วยพวกปปีศาจ พระเยซภูทรงขกับพวกผบีเหลล่านกันั้นออกไป ไมล่วล่าจะเปป็นโรคอะไร พระองคร์กก็ทรงรกักษา
พวกเขาใหด้หายสลินั้นทลุกคน พระองคร์ทรงทคาเชล่นนกันั้นไดด้อยล่างไร? ขด้อพระคคาทบีที่เราศถึกษาอยภูล่บอกเราวล่า: “พระองคร์กห็
ทรงขมับผรีออกดผู้วยพระดสารทสของพระองคค์ และบรรดาคนเจห็บปป่วยนมันั้น พระองคร์กห็ไดผู้ทรงรมักษาใหผู้หาย” พระองคร์
แคล่ตรกัสคคาๆหนถึที่งและพวกผบีกก็ออกไป พระองคร์แคล่ตรกัสคคาๆหนถึที่งและคนปป่วยกก็ไดด้รกับการรกักษาใหด้หาย ขอบคลุณ
พระเจด้า พระวจนะของพระองคร์ยกังเปปีปั่ยมดด้วยฤทธลิธิ์เดชในวกันนบีนั้อยภูล่เหมพอนเดลิม 

ขด้อ 17: “ทมันั้งนรีนั้เพพพื่อจะใหผู้สทาเรห็จตามพระวจนะโดยอริสยาหร์ศาสดาพยากรณร์ทรีพื่วข่า ‘ทข่านไดผู้แบกความเจห็บ
ไขผู้ของเราทมันั้งหลาย และหอบโรคของเราไป’”

เหตลุการณร์เหลล่านกันั้นทบีที่เพลิที่งเกลิดขถึนั้น, การอกัศจรรยร์เหลล่านกันั้น, ไดด้ถภูกพยากรณร์ไวด้แลด้วโดยศาสดาพยากรณร์อลิส
ยาหร์หลายรด้อยปปีกล่อนทบีที่พวกมกันเกลิดขถึนั้นจรลิงๆ และเหตลุการณร์เหลล่านกันั้นไดด้เกลิดขถึนั้นจรลิงเหมพอนทบีที่ถภูกพยากรณร์ไวด้เพราะ
วล่าพระเจด้าทรงสกัพพกัญญภู ทรงทราบตอนจบตกันั้งแตล่ตอนตด้น และพระองคร์ทรงเปปิดเผยแกล่อลิสยาหร์วล่าจะเกลิดอะไรขถึนั้น
ในระหวล่างการรกับใชด้บนโลกนบีนั้ของพระเยซภู

นบีที่ไมล่ไดด้หมายความวล่าพระเจด้าทรงกระทคาสลิที่งเหลล่านบีนั้โดยทางพระครลิสตร์เพพที่อทบีที่พระวจนะของพระองคร์จะไดด้
ไมล่ลด้มเหลว มกันกลกับหมายความวล่าเหตลุการณร์เหลล่านบีนั้แคล่ตด้องเกลิดขถึนั้นเพราะวล่าพระเจด้าทรงเปป็นพระเจด้าและบรรดา
ทางและกลิจการตล่างๆของพระเจด้าเปป็นทบีที่ทราบ, ถภูกวางแผน, และถภูกทคาใหด้เสรก็จสลินั้นมาตกันั้งแตล่นลิรกันดรร์กาลจนถถึงนลิรกัน
ดรร์กาล พระเจด้าทรงเปป็น “เราเปป็น” องคร์นลิรกันดรร์ ดด้วยเหตลุนบีนั้พระองคร์จถึงทรงทราบทลุกสลิที่งมาตกันั้งแตล่เรลิที่มแรกไปจนถถึง
อวสานของกาลเวลาและไปตลอดทลุกยลุคสมกัย

“ทข่านไดผู้แบกความเจห็บไขผู้ของเราทมันั้งหลาย และหอบโรคของเราไป” นบีที่มาจากอลิสยาหร์ 53:4: “แนล่ทบี
เดบียวทล่านไดด้แบกความระทมทลุกขร์ของเราทกันั้งหลาย และหอบความเศรด้าโศกของเราไป” ขด้อพระคคาทกันั้งตอนถภูกพบ
ในอลิสยาหร์ 52:13 จนถถึง 53:12 ไมล่มบีขด้อสงสกัยเลยวล่านบีที่หมายถถึงการทนทลุกขร์ตล่างๆของพระเยซภูเจด้าเพพที่อมนลุษยร์ 
พระองคร์ทรงแทนทบีที่มนลุษยร์ พระองคร์ทรงเปป็นตกัวแทนของเรา ดด้วยเหตลุนบีนั้พระองคร์จถึงทรงทนทลุกขร์สลิที่งสารพกัดทบีที่ความ
บาปและนรกจะใชด้ทคารด้ายพระองคร์ไดด้ (1 ปต. 2:24)

มกันเปป็นเรพที่องยากทบีที่จะประยลุกตร์ใชด้คคาพยากรณร์นบีนั้กกับการทบีที่พระเยซภูเจด้าตด้องรกักษาโรคภกัยไขด้เจก็บทลุกรภูปแบบ 
หากพระองคร์ทรงรกับโรคตล่างๆของเราและความทลุกขร์โศกของเราไปจรลิงๆเหมพอนกกับทบีที่พระองคร์ทรงเอาบาปของ
เราไป เรากก็คงไมล่มบีวกันปป่วยหรพอมบีความโศกเศรด้าหรพอความเจก็บปวดเลยเพราะวล่าเมพที่อสลิที่งทบีที่บกังเกลิดจากพระเจด้า (จลิต
วลิญญาณ) ไดด้บกังเกลิดจากพระเจด้าแลด้ว มกันกก็ไมล่ทคาบาปหลกังจากทบีที่การบกังเกลิดใหมล่นกันั้นเกลิดขถึนั้นแลด้ว พระเยซภูทรงบอก
นลิโคเดมกัสวล่า “ซถึที่งบกังเกลิดจากเนพนั้อหนกังกก็เปป็นเนพนั้อหนกัง และซถึที่งบกังเกลิดจากพระวลิญญาณกก็คพอจลิตวลิญญาณ” (ยอหร์น 
3:6) จากนกันั้นใน 1 ยอหร์น 3:6-10 เราถภูกบอกวล่าเมพที่อคนใดบกังเกลิดใหมล่ เมลก็ดพกันธลุร์ของพระเจด้า (พระวจนะ) กก็อยภูล่
ตล่อไปในตกัวเขาและเขาทคาบาปไมล่ไดด้เพราะวล่าเขาบกังเกลิดจากพระเจด้าแลด้ว ตราบใดทบีที่เรายกังอยภูล่ในรล่างกายทบีที่ตายไดด้



นบีนั้ เรากก็จะรภูด้จกักความเจก็บปวดและความโศกเศรด้าและความผลิดหวกัง แตล่เมพที่อเราบกังเกลิดจากพระวลิญญาณแลด้ว เรากก็
รภูด้วล่าทกันั้งหมดนบีนั้เปป็นไปเพพที่อใหด้เกลิดผลดบีตล่อตกัวเราและเพพที่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้า ผภูด้เชพที่อไมล่ไดด้เจก็บปป่วยอกันเปป็นผลจาก
บาปตกันั้งแตล่เรลิที่มแรก แตล่หลายครกันั้งพระเจด้าทรงอนลุญาตใหด้เราทนทลุกขร์เพพที่อทบีที่จะฝฝึกวลินกัยเรา

วลิสลุทธลิชนบางคนทบีที่อลุทลิศตกัวใหด้แกล่พระเจด้ามากทบีที่สลุดกก็ทนทลุกขร์โรคภกัยตล่างๆและความปวดรด้าวแหล่งจลิตใจ
หลายอยล่าง – และเปป็นอยล่างนกันั้นมานานหลายปปีเหลพอเกลิน ในบางกรณบีพวกเขากก็เปป็นอยล่างนกันั้นตล่อไปจนกวล่าพวก
เขาจากชบีวลิตนบีนั้ไปอยภูล่กกับองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า แตล่ความทลุกขร์เจก็บปวดเหลล่านบีนั้ไมล่ใชล่การลงโทษ หลายครกันั้งพวกมกันถภูกใชด้
โดยองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าเพพที่อนคาผภูด้อพที่นมาถถึงพระครลิสตร์ และบางครกันั้งความเจก็บปวดและความทลุกขร์ยากกก็ถภูกอนลุญาตใหด้
เกลิดขถึนั้นกกับตกัวเราเพพที่อฝฝึกวลินกัยเราเพพที่อใหด้เกลิดประโยชนร์ตล่อตกัวเราเอง

ในหลายกรณบี พระเจด้าทรงไดด้รกับสงล่าราศบีจากวลิสลุทธลิชนคนหนถึที่งของพระองคร์ทบีที่เจก็บปป่วยมากกวล่าทบีที่
พระองคร์จะไดด้รกับหากคนๆนกันั้นสลุขภาพแขก็งแรงดบี ดด้วยเหตลุนบีนั้เราจถึงไมล่มบีสลิทธลิธิ์ไปตกันั้งคคาถามความเจก็บปป่วยของผภูด้เชพที่อ
คนใด หากคนใดเปป็นพยานรกับรองวล่าเขาเปป็นผภูด้เชพที่อทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้ว, วล่าเขารกักองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า, มกันกก็ไมล่สคาคกัญ
วล่าจะเกลิดอะไรขถึนั้นกกับเขา เราไมล่มบีสลิทธลิธิ์ทบีที่จะไปตกัดสลินเขา  หลายครกันั้งเมพที่อเหตลุการณร์นล่าเศรด้าเกลิดขถึนั้นกกับครอบครกัวๆ
หนถึที่ง เรากก็พรด้อมทบีที่จะตกัดสลินและไวทบีที่จะทถึกทกักเอาเองวล่าใครบางคนในครอบครกัวนกันั้นไดด้กระทคาความบาปทบีที่รด้ายแรง
บางอยล่าง นบีที่ไมล่จคาเปป็นตด้องเปป็นความจรลิง คนๆหนถึที่งไมล่ไดด้ทนทลุกขร์เพราะความบาปทบีที่เฉพาะเจาะจงทบีที่เขาหรพอเธอไดด้
กระทคาเสมอไป แตล่ความทลุกขร์ยากอาจนคาคนทบีที่เขารกัก, ครอบครกัว, เพพที่อนๆ หรพอแมด้แตล่เพพที่อนบด้านของเขาใหด้เขด้ามา
ใกลด้พระเจด้ามากขถึนั้น ครลิสเตบียนคนนกันั้นควรกลล่าววล่า “ฉกันอยากใหด้ชบีวลิตของฉกันเปป็นทบีที่ถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้าจนถถึง
ขบีดสลุดเทล่าทบีที่ฉกันจะทคาไดด้ หากฉกันสามารถถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้าไดด้มากขถึนั้นโดยการเจก็บปป่วยฝป่ายรล่างกาย ฉกันกก็
เตก็มใจ”

คนบางคนประกาศเปป็นคคาสอนเลยวล่าการรกักษาความเจก็บปป่วยคพอ การลบมลทลินนกันั้น, วล่าพระเยซภูไดด้ทรง
หลกัที่งพระโลหลิตของพระองคร์เพพที่อรกักษาโรคตล่างๆของเรา, และวล่าใครกก็ตามทบีที่มบีความเชพที่อเพบียงพอกก็สามารถรกับการ
รกักษาใหด้หายไดด้จากโรคใดกก็ตาม คนเหลล่านบีนั้อาจมบีเจตนาดบี แตล่พวกเขากก็ไดด้รกับขด้อมภูลมาผลิดๆ จงศถึกษาชบีวลิตของ
เปาโล ไมล่มบีวลิสลุทธลิชนคนใดทบีที่เคยมบีชบีวลิตอยภูล่ทบีที่อลุทลิศตกัวมากไปกวล่าอกัครทภูตเปาโลแลด้ว แตล่กระนกันั้นเขากก็ยอมรกับ
สารภาพเกบีที่ยวกกับ “หนามในเนพนั้อ” ซถึที่งเขาไดด้อธลิษฐานขอพระเจด้าถถึงสามครกันั้งใหด้ทรงโปรดเอาออกไป พระเจด้าไมล่
ทรงเหก็นวล่าเหมาะสมทบีที่จะเอาหนามนกันั้นออกไป พระองคร์ตรกัสเพบียงวล่า “พระคลุณของเรากก็เพบียงพอสคาหรกับเจด้า
แลด้ว”

มบีกรณบีอพที่นๆทบีที่เปป็นเชล่นนกันั้นอบีกทล่ามกลางเหลล่าวลิสลุทธลิชนของพระเจด้า หลายครกันั้งมกันไมล่ใชล่พระประสงคร์ของ
พระเจด้าทบีที่จะรกักษาคนๆหนถึที่งใหด้หายอยล่างอกัศจรรยร์ พระเจด้าทรงทราบวล่าอะไรดบีทบีที่สลุดสคาหรกับเรา และเนพที่องจากทลุก
สลิที่งทคางานรล่วมกกันเพพที่อใหด้เกลิดผลดบีแกล่เราและเพพที่อถวายเกบียรตลิแดล่พระองคร์ เราจถึงตด้องเตก็มใจทบีที่จะยอมใหด้องคร์พระผภูด้
เปป็นเจด้ากระทคาสลิที่งทบีที่ดบีทบีที่สลุดสคาหรกับเราและเปป็นสลิที่งทบีที่จะนคาสงล่าราศบีมาสภูล่พระองคร์มากขถึนั้น

ขด้อ 18: “ครมันั้นพระเยซผทอดพระเนตรเหห็นประชาชนเปป็นอมันมากมาลผู้อมพระองคร์ไวผู้ พระองคร์จถึงตรมัสสมัพื่ง
ใหผู้ขผู้ามฟากไป”



พระเยซภูทรงอยภูล่ในเมพองคาเปอรนาอลุม ซถึที่งเปป็นนครหนถึที่งทบีที่อยภูล่ตรงมลุมดด้านทลิศตะวกันตกเฉบียงเหนพอของ
ทะเลกาลลิลบี ดด้วยเหตลุนบีนั้ “อบีกฟาก” จถึงเปป็นเขตแดนทบีที่อยภูล่ทางดด้านทลิศตะวกันออกของทะเลกาลลิลบี หากพระเยซภูทรง
เปป็นเหมพอนพวกนกักเทศนร์สมกัยใหมล่ พระองคร์กก็คงถามผภูด้คนวล่าพวกเขากบีที่คนอยากใหด้พระองคร์อยภูล่ตล่ออบีกสองสามวกัน 
ความเปป็นทบีที่นลิยมของพระองคร์กคาลกังเพลิที่มขถึนั้นเรพที่อยๆ และพระองคร์จะประทกับตล่อในทบีทๆี่ พระองคร์ทรงอยภูล่อบีกนานเลย
กก็ไดด้ แตล่พระเยซภูทรงหนบีจากความเปป็นทบีที่นลิยม พระองคร์ไมล่เคยเสาะแสวงหาหนทางแหล่งความงล่ายดายหรพอคคา
สรรเสรลิญของมนลุษยร์ พระองคร์ตระหนกักวล่าฝภูงชนใหญล่โตอาจกลายเปป็นสลิที่งอกันตรายและรด้อนรนเกลินพอดบีไดด้ และดกัง
นกันั้นเพพที่อเหตลุผลอกันดบีทบีที่พระเจด้าเทล่านกันั้นทรงทราบและไมล่ทรงเหก็นสมควรทบีที่จะเปปิดเผยตรงนบีนั้ พระเยซภูจถึงทรงสกัที่งพวก
สาวกของพระองคร์ใหด้ไปยกังอบีกฟากของทะเลกาลลิลบี

ผมแนล่ใจวล่าพวกเราสล่วนใหญล่ทบีที่เปป็นผภูด้รกับใชด้ยลินดบีตด้อนรกับชพที่อเสบียงบล่อยเกลินไป องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าของเรา
ทรงหลบีกเลบีที่ยงการเปป็นทบีที่รภูด้จกักอยภูล่บล่อยๆ มนลุษยร์อาจถภูกชวนใหด้หลงหรพอไดด้รกับอลิทธลิพลอยล่างมากจากเหตลุจภูงใจและ
ความปรารถนาตล่างๆทบีที่อยภูล่ตที่คากวล่า แตล่สลิที่งเหลล่านบีนั้ไมล่มบีอยภูล่ในชบีวลิตของพระเยซภูเลย พวกมกันไมล่มบีอคานาจเหนพอพระองคร์
เราไมล่ควรอยภูล่ตล่อบนฟากทบีที่เราจะไดด้รกับคคาชมเชยและกลายเปป็นคนดกัง เราควร “ออกเดลินทางไปยกังอบีกฟาก” และ
เรลิที่มการรกับใชด้ทบีที่สดใหมล่ทบีที่นกัที่น, ชล่วยเหลพอคนเหลล่านกันั้นทบีที่กคาลกังรอคอยและรด้องไหด้อยภูล่ ในภาษาของกลิจการ 16:9 “ขอ
โปรดมาชล่วยพวกขด้าพเจด้าในแควด้นมาซลิโดเนบียเถลิด!” อบีกฟากนกันั้นอาจเปป็นฟากทบีที่มบีความตด้องการเยอะสลุด และหาก
นกัที่นเปป็นความจรลิง เรากก็ควรทลินั้งฝภูงชนไวด้และไปหาคนกลลุล่มเลก็กๆกวล่า เคยมบี – และผมแนล่ใจวล่ายกังมบีอยภูล่ในปฟัจจลุบกัน – 
ไมล่กบีที่คนทบีที่แสดงออกถถึงพระคลุณหรพอคลุณภาพขด้อนบีนั้ ยกตกัวอยล่างเชล่น ในกลิจการบททบีที่ 8 เราอล่านวล่าฟปีลลิปกคาลกังมบีความ
สคาเรก็จมากพอสมควรในเมพองสะมาเรบีย เขาประกาศพระครลิสตร์ และผภูด้คนกก็มาและเหก็นการอกัศจรรยร์ตล่างๆของเขา 
เขากคาลกังขกับพวกผบีออก มบีงานรกับใชด้ทบีที่ประสบความสคาเรก็จมากๆ แตล่องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าตรกัสแกล่เขาวล่า “จงลลุกขถึนั้นไป
ยกัง...เมพองกาซา ซถึที่งเปป็นทางปป่าทราย” (กลิจการ 8:26)

ฟปีลลิปไมล่ไดด้ตกันั้งคคาถามคคาสกัที่งขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า เขาออกเดลินทางจากสะมาเรบียในทกันทบีซถึที่งเปป็นทบีที่ๆเขา
กคาลกังกลายเปป็นคนดกัง และเรลิที่มเดลินทางไปยกังปป่าทรายนกันั้น จากนกันั้นเขากก็รภูด้วล่าเพราะเหตลุใด ทบีที่นกัที่นมบีชายคนหนถึที่งกคาลกัง
เดลินทางมาซถึที่งหลิวกระหายความชอบธรรม – และฟปีลลิปกก็นคาเขาเขด้ามาอยภูล่ในทางแหล่งความรอด เขาไดด้รกับความ
รอด, ไดด้รกับบกัพตลิศมา และเดลินทางตล่อไปดด้วยความยลินดบี – เปป็นผภูด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐทบีที่มบีไฟลลุกโชนพรด้อมกกับ
ความรอดในใจของเขาและไมล่ตด้องสงสกัยเลยวล่ามบีขล่าวสารแหล่งความรอดอยภูล่ทบีที่รลิมฝปีปากของเขาสคาหรกับทลุกคนทบีที่เขา
พบเจอ – ในครกัวเรพอนของเขาและตลอดทกัที่วแถบชนบทของเขา

มกันเปป็นเรพที่องแสนวลิเศษทบีที่จะรกับใชด้แกล่ฝภูงชนมหาศาล – และผมกก็ไดด้รกับโอกาสพลิเศษในการพภูดกกับฝภูงชน
ใหญล่โตในงานรกับใชด้ของผม แตล่ผมกก็เคยจกัดงานประชลุมฟปฟื้นฟภูในครลิสตจกักรขนาดเลก็กทบีที่สลุดในอเมรลิกาเชล่นกกัน – ค
รลิสตจกักรตล่างๆทบีที่จลุคนไดด้ไมล่เกลินสามสลิบคน ประสบการณร์ทบีที่อบอลุล่นหกัวใจมากทบีที่สลุดบางตอนแหล่งการรกับใชด้นาน
สามสลิบหกปปีของผม (ณ ปปี 1971) ไดด้เกลิดขถึนั้น มลิใชล่ในการประชลุมของฝภูงชนมหาศาลทบีที่คนนกับหมพที่นมารวมตกัวกกัน 
แตล่ในครลิสตจกักรเลก็กๆทบีที่คนสามสลิบถถึงสบีที่สลิบคนมารล่วมประชลุม พระเยซผทรงรกับใชด้แกล่บทุคคลเปป็นรายตมัว ในหลาย
โอกาส และแนล่นอนวล่าผภูด้รกับใชด้ยล่อมไมล่ดบีไปกวล่านายของตน เราควรทภูลองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าของเราวล่า “ขด้าพระองคร์
จะไปยกังทบีที่ๆพระองคร์ทรงอยากใหด้ขด้าพระองคร์ไป – ไมล่วล่าจะไปยกังฝภูงชนใหญล่โต, คนกลลุล่มเลก็กๆ, หรพอบลุคคลเปป็นราย



ตกัว” จากนกันั้นเราควรทภูลวล่า “ขด้าพระองคร์จะกลล่าวสลิที่งทบีที่พระองคร์ทรงอยากใหด้ขด้าพระองคร์กลล่าว และขด้าพระองคร์จะ
เปป็นสลิที่งทบีที่พระองคร์ทรงอยากใหด้ขด้าพระองคร์เปป็น” เมพที่อเรากระทคาสลิที่งเหลล่านบีนั้อยล่างสลินั้นสลุดใจ ชบีวลิตของเรากก็จะเปป็นทบีที่
ถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้าและเราสามารถกลล่าวไดด้อยล่างทบีที่พระเยซภูตรกัสในชล่วงวกันทด้ายๆแหล่งการสกัญจรบนโลกนบีนั้ของ
พระองคร์วล่า “ขด้าพระองคร์ไดด้กระทคาพระราชกลิจทบีที่พระองคร์ทรงใหด้ขด้าพระองคร์กระทคานกันั้นสคาเรก็จแลด้ว” (ยอหร์น 
17:4)

กษมัตรริยต์ทรงแยกแยะเหลข่าสาวกทรีที่แทจ้จรริงของพระองคต์
ขด้อ 19: “ขณะนมันั้นมรีธรรมาจารยร์คนหนถึพื่งมาหาพระองคร์ทผลวข่า “อาจารยร์เจผู้าขผู้า ทข่านไปทางไหน ขผู้าพเจผู้า

จะตามทข่านไปทางนมันั้น””
ในขด้อ 18 เราเรบียนรภูด้วล่า เมพที่อทรงเหก็นฝภูงชนหมภูล่ใหญล่มารายลด้อมพระองคร์ พระเยซภูทรงบกัญชา “ใหด้ออก

เดลินทางไปยกังอบีกฟาก” ไมล่ตด้องสงสกัยเลยวล่า ขณะทบีที่พวกเขากคาลกังเตรบียมพรด้อมทบีที่จะออกเรพอเพพที่อขด้ามทะเลกาลลิลบี 
บทสนทนาทบีที่ถภูกบกันทถึกไวด้ในขด้อ 19 ถถึง 22 ไดด้เกลิดขถึนั้น มาระโกไมล่ไดด้กลล่าวถถึงบทสนทนานบีนั้เลย ลภูกา ในบททบีที่ 9 ขด้อ 
57-62 บกันทถึกบทสนทนาทบีที่คลด้ายๆกกันระหวล่างพระเยซภูกกับ “ชายคนหนถึที่ง” ตรงนบีนั้ในมกัทธลิวเราถภูกบอกวล่า “ธรรมา
จารยร์คนหนถึพื่ง” ไดด้มาหาพระเยซภู

“อาจารยร์เจผู้าขผู้า ทข่านไปทางไหน ขผู้าพเจผู้าจะตามทข่านไปทางนมันั้น” เราควรสกังเกตวล่าชายผภูด้นบีนั้ไมข่ไดผู้รมับเชริญ
ใหด้มาตลิดตามพระเยซภู เราทราบวล่าทลุกคนไดด้รกับเชลิญ (มธ. 11:28) – แตล่พระเยซภูไมล่ไดด้เลพอกเขาออกมาและเรบียก
เขาเปป็นรายบลุคคลโดยตรกัสวล่า “จงตามเรามาเถลิด” เหมพอนกกับทบีที่พระองคร์ทรงกระทคากกับมกัทธลิวและคนอพที่นๆ ผม
เชพที่อวล่า “ธรรมาจารยร์” คนนบีนั้รภูด้สถึกตพที่นเตด้นยลิที่งนกักเพราะการอกัศจรรยร์เหลล่านกันั้นทบีที่เขาไดด้เหก็นและอาจเกลิดความคาด
หวกังวล่าโดยการตลิดตามพระเยซภู เขานล่าจะไดด้รกับประโยชนร์ในทางโลกมหาศาล แตล่เพราะทรงสกัพพกัญญภูและทรง
ทราบใจของชายผภูด้นบีนั้ พระเยซภูทรงเตพอนความจคาเขาทกันทบีวล่าพระบลุตรของพระเจด้าไมล่มบีทบีทๆี่ จะวางพระเศบียรของ
พระองคร์ พระองคร์ทรงทดสอบความจรลิงใจของชายผภูด้นบีนั้ทกันทบีซถึที่งเขามบีใจรด้อนรนเกลินพอดบีและอยากเปป็นผภูด้ตลิดตาม

ขด้อ 20: “พระเยซผจถึงตรมัสกมับเขาวข่า “สทุนมัขจรินั้งจอกยมังมรีโพรง และนกในอากาศยมังมรีรมัง แตข่บทุตรมนทุษยร์ไมข่มรี
ทรีพื่ทรีพื่จะวางศรีรษะ””

“สทุนมัขจรินั้งจอกยมังมรีโพรง และนกในอากาศยมังมรีรมัง...” “สลุนกัขจลินั้งจอกและนก” พระบลุตรของพระเจด้าตรกัส
วล่า “มบีสถานทบีที่พกักพลิง แตล่บลุตรมนลุษยร์ไมล่มบีบด้านและไมล่มบีหมอน (นกัที่นคพอ ไมล่มบีทบีที่อาศกัยเปป็นหลกักแหลล่ง) สลุนกัขจลินั้งจอก
และนกมบีมากกวล่าทบีที่เรามบีเสบียอบีก” หากพระเยซภูไมล่ทรงทราบวล่าชายผภูด้นบีนั้มบีใจโลภเหก็นแกล่เงลิน เหตลุใดพระองคร์จถึงทรง
ชบีนั้ใหด้เหก็นถถึงความยากจนของพระองคร์เองเลล่า? ไมล่มบีบกันทถึกไวด้เลยวล่าพระองคร์ทรงตอบคนไหนอบีกในลกักษณะทบีที่
คลด้ายกกัน

“...บทุตรมนทุษยร์...” พระเยซภูไมล่ไดด้ทรงใชด้คคาสรรพนามแทนตกัวเอง “เรา” แตล่ตรกัสวล่า “บทุตรมนทุษยร์ไมล่มบีทบีทๆี่
จะวางศบีรษะ” คคากลล่าวนบีนั้ (“บลุตรมนลุษยร์”) หมายถถึงพระเยซผเอง ไมล่มบีชพที่อเรบียกใดถภูกใชด้เพพที่อชบีนั้ไปยกังพระเยซภูในฐานะ
พระผภูด้ชล่วยใหด้รอดมากกวล่าชพที่อนบีนั้แลด้ว วลบีนบีนั้ไมล่เคยถภูกประยลุกตร์ใชด้กกับพระองคร์โดยบลุคคลอพที่นใดอบีกนอกจากพระองคร์
เอง ยกเวด้นในกลิจการ 7:56, วลิวรณร์ 1:13 และวลิวรณร์ 14:14 เราควรหมายเหตลุไวด้วล่าเมพที่อตรกัสถถึงพระองคร์เอง 



พระองคร์กก็ทรงใชด้ชพที่อเรบียกนบีนั้มากกวล่าชพที่ออพที่นใด (พระองคร์ตรกัสถถึงพระองคร์เองวล่าเปป็น “บลุตรมนลุษยร์” มากกวล่าเจก็ดสลิบ
ครกันั้งในกลิตตลิคลุณทกันั้งสบีที่เลล่ม”

เราเรบียนรภูด้จากยอหร์น 12:34 วล่าพวกยลิวเขด้าใจวลบีนบีนั้วล่าหมายถถึง พระเมสสริยาหร์ และจากลภูกา 22:67-70 
วล่าพวกเขาเหก็นความแตกตล่างเลก็กนด้อยมากระหวล่างการเรบียกพระองคร์วล่า “บลุตรมนลุษยร์” และ “พระบลุตรของ
พระเจด้า” วลบี “พระบลุตรของพระเจด้า” บล่งบอกถถึงความเกบีที่ยวขด้องแบบพลิเศษระหวล่างพระเจด้ากกับพระครลิสตร์: 
“ทล่านทกันั้งหลายจะกลล่าวหาทล่านทบีที่พระบลิดาไดด้ทรงตกันั้งไวด้ และทรงใชด้เขด้ามาในโลกวล่า ‘ทล่านกลล่าวคคาหมลิที่นประมาท’ 
เพราะเราไดด้กลล่าววล่า ‘เราเปป็นบทุตรของพระเจผู้า’ อยล่างนกันั้นหรพอ” (ยอหร์น 10:36) ชพที่อเรบียก “บลุตรมนลุษยร์” บล่งบอก
ถถึงความเกบีที่ยวขด้องแบบพลิเศษระหวล่างพระเยซภูกกับมนทุษยร์ ไมล่ตด้องสงสกัยเลยวล่าพระเยซภูทรงใชด้ชพที่อนบีนั้เพพที่อบล่งบอกถถึง
ความหข่วงใยและความกรทุณาของพระองคร์ทบีที่มบีตล่อมนลุษยร์, ความสนใจลถึกซถึนั้งของพระองคร์ในมนลุษยร์, ความรมักอกันยลิที่ง
ใหญล่ของพระองคร์ทบีที่มบีเพพที่อมนลุษยร์, และความเตห็มพระทมัยของพระองคร์ทบีที่จะรกับโทษแทนมนลุษยร์และชคาระหนบีนั้บาป
เพพที่อทบีที่ทลุกคนทบีที่เชพที่อในพระองคร์จะไดด้กลายเปป็นบลุตรของพระเจด้าโดยทางการอกัศจรรยร์แหล่งการบกังเกลิดใหมล่

“...ไมข่มรีทรีพื่ทรีพื่จะวางศรีรษะ” พระเยซภูเปป็นคนแปลกหนด้าในโลกทบีที่พระองคร์ทรงเนรมลิตสรด้าง “พระองคร์ทรง
สรด้างสริพื่งทมันั้งปวงขถึนั้นมา และในบรรดาสลิที่งทบีที่เปป็นมานกันั้น ไมล่มบีสกักสลิที่งเดบียวทบีที่ไดด้เปป็นมานอกเหนพอพระองคร์” (ยอหร์น 1:3)
– และ “พระองคร์ทรงอยภูล่ในโลก และพระองคร์ไดด้ทรงสรด้างโลก และโลกหาไดผู้รผผู้จมักพระองคร์ไมข่” (ยอหร์น 1:10)

ขด้อ 21: “อรีกคนหนถึพื่งในพวกสาวกของพระองคร์ทผลพระองคร์วข่า “พระองคร์เจผู้าขผู้า ขอทรงโปรดใหผู้ขผู้า
พระองคร์ไปฝฝังศพบริดาขผู้าพระองคร์กข่อน”

ชายคนแรกนกันั้นเรก็วเกลินไป เขามบีใจรด้อนรนเกลินพอดบี ชายคนทบีที่สอง – “อรีกคนหนถึพื่งในพวกสาวกของ
พระองคร์” – กก็ชด้าเกลินไป เขาอยากจะทคาอยล่างอพที่นกล่อน จากนกันั้นจถึงคล่อยเชพที่อฟฟังองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า คคาวล่า “สาวก” 
ในทบีที่นบีนั้บล่งบอกถถึงคนทรีพื่เรรียนรผผู้และถภูกใชด้เพพที่อแยกประเภทเหลล่าผภูด้ตลิดตามของพระเยซภูเพราะวล่าพวกเขาตลิดตาม
พระองคร์ในฐานะเปป็นอาจารยร์ของพวกเขา คคาวล่า “สาวก” ไมล่จคาเปป็นตด้องหมายความวล่าชายคนนบีนั้เปป็นครลิสเตบียนทบีที่
บกังเกลิดใหมล่แลด้วหรพอวล่าเขาอลุทลิศตกัวใหด้แกล่การดคาเนลินชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณ ชายผภูด้นบีนั้เปป็นเพบียงหนถึที่งในคนจคานวนมากทบีที่
ตลิดตามพระเยซภูในฐานะเปป็นอาจารยร์ทบีที่ยลิที่งใหญล่หรพอบลุรลุษผภูด้หนถึที่งทบีที่กระทคาการอกัศจรรยร์ใหญล่โตตล่างๆ ผภูด้คนตลิดตาม
พระองคร์ดด้วยเหตลุผลอกันหลากหลาย – และเราอล่านในยอหร์น 6:66 วล่า “ตกันั้งแตล่นกันั้นมาสาวกของพระองคร์หลายคน
กห็ทผู้อถอยไมล่ตลิดตามพระองคร์อบีกตล่อไป”

มบีคนมากมายทลุกวกันนบีนั้ทบีที่คลิดวล่าเมพที่อพวกเขาอล่านเกบีที่ยวกกับสาวกคนหนถึที่ง นกัที่นกก็หมายถถึงลภูกคนหนถึที่งทบีที่บกังเกลิด
ใหมล่แลด้วของพระเจด้า แตล่นบีที่ไมล่จคาเปป็นตด้องเปป็นความจรลิง หลกังจากทบีที่พระเยซภูทรงรกักษาชายคนนกันั้นทบีที่เกลิดมาตาบอด
ใหด้หายแลด้ว (ยอหร์น บททบีที่ 9) เรากก็ถภูกบอกวล่าพวกยลิว “เยด้ยชายคนนกันั้นวล่า “แกเปป็นศริษยร์ของเขา แตล่เราเปป็นศริษยร์
ของโมเสส” (ยอหร์น 9:28) ยผดาส อริสคารริโอท เปป็นหนถึที่งในสาวกเหลล่านกันั้น เขาเปป็นหนถึที่งในสริบสองคนนมันั้นดด้วยซนั้คา 
แตล่พระเยซภูตรกัสวล่า “เราเลพอกพวกทล่านสลิบสองคนมลิใชล่หรพอ และคนหนถึที่งในพวกทล่านเปป็นมารรผู้าย (a devil)” 
(ยอหร์น 6:70) ในภาษากรบีก ไมล่มบี “a” – ดกังนกันั้นพระเยซภูจถึงตรกัสวล่า “เราเลพอกพวกทล่านสลิบสองคนมลิใชล่หรพอ และ
คนหนถึที่งในพวกทล่านเปป็นมารรผู้าย (devil)” อยล่าถามผมวล่าทคาไมพระเยซภูถถึงเลพอกยภูดาส คคาตอบเดบียวทบีที่ผมใหด้ไดด้คพอ
คคาตอบจากพระคกัมภบีรร์ – เพพพื่อพระคมัมภรีรร์จะสทาเรห็จ: “เมพที่อขด้าพระองคร์ยกังอยภูล่กกับคนเหลล่านกันั้นในโลกนบีนั้ ขด้าพระองคร์



กก็ไดด้พลิทกักษร์รกักษาพวกเขาไวด้โดยพระนามของพระองคร์ ผภูด้ซถึที่งพระองคร์ไดด้ประทานแกล่ขด้าพระองคร์ ขด้าพระองคร์ไดด้
ปกปป้องเขาไวด้และไมข่มรีผผผู้หนถึพื่งผผผู้ใดเสรียไปนอกจากลผกของความพรินาศ เพพพื่อพระคมัมภรีรร์จะสทาเรห็จ” (ยอหร์น 17:12)

“ขอทรงโปรดใหผู้ขผู้าพระองคร์ไปฝฝังศพบริดาขผู้าพระองคร์กข่อน” คพอคคาทภูลขอของสาวกคนนบีนั้ นบีที่ไมล่ไดด้ถภูกตกันั้งใจ
ใหด้หมายความวล่าบลิดาผภูด้นกันั้นเสบียชบีวลิตแลด้วในขณะนกันั้น เขาอาจเสบียชบีวลิตไปแลด้วกก็ไดด้ อยล่างไรกก็ตาม มกันอาจแคล่
หมายความวล่าเขาทภูลขอพระเยซภูใหด้อนลุญาตใหด้เขาไดผู้ดผแลบลิดาของตนจนกวล่าบลิดาของเขาเสบียชบีวลิต และจากนกันั้น
เขาจถึงจะตลิดตามพระเยซภูและรกับใชด้พระองคร์ คนมากมายมบีทกัศนคตลิแบบนบีนั้ในปฟัจจลุบกัน – และดภูเผลินๆมกันกก็เปป็นคคา
ทภูลขอทบีที่สมเหตลุสมผลทบีที่คนๆหนถึที่งจะทภูลขอ มกันเปป็นความจรลิงทบีที่วล่าเราควรเลบีนั้ยงดภูคนทบีที่เรารกัก และผมกก็เชพที่อวล่าเมพที่อ
พล่อแมล่ของเราเรลิที่มแกล่เฒล่า เรากก็ควรทคาทลุกสลิที่งทบีที่ทคาไดด้เพพที่อดภูแลพวกเขา แตล่ผมกก็เชพที่อเชล่นกกันวล่าหากเราจะแสวงหา
อาณาจกักรของพระเจด้ากข่อน พระเจด้ากก็จะทรงดภูแลทลุกสลิที่งทบีที่เหลพอ (มธ. 6:33)

ในบกันทถึกของลภูกาเกบีที่ยวกกับเหตลุการณร์ตอนนบีนั้ เราอล่านวล่า “พระองคร์ตรกัสแกล่อบีกคนหนถึที่งวล่า “จงตามเรามา
เถลิด” (ลภูกา 9:59) นบีที่บอกเราวล่าพระเยซภูทรงเชริญชวนชายผภูด้นบีนั้ (ของมกัทธลิว 8:21) ใหด้ตลิดตามพระองคร์ไป มกัทธลิวไมล่
ไดด้กลล่าวถถึงคคาเชลิญชวนของพระเยซภู แตล่นกัที่นกก็ไมล่ไดด้หมายความวล่ามบีความขกัดแยด้งกกันระหวล่างมกัทธลิวกกับลภูกา สลิที่ง
สคาคกัญกก็คพอวล่า คคาทภูลขอของเขาถภูกปฏลิเสธโดยองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า

ขด้อ 22: “พระเยซผจถึงตรมัสกมับเขาวข่า “จงตามเรามาเถริด ปลข่อยใหผู้คนตายฝฝังคนตายของเขาเองเถริด””
“จงตามเรามาเถริด” พระเยซภูกคาลกังสอนตรงนบีนั้วล่าเราจะตด้องใหด้สริพื่งสทาคมัญทรีพื่สทุดมากข่อน การตริดตามพระ

ครริสตร์เปป็นสลิที่งทบีที่สคาคกัญทบีที่สลุด และหนด้าทบีที่แรกของครลิสเตบียนทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้วทลุกคน, ผภูด้ตลิดตามทลุกคนของพระครลิสตร์,
คพอการชบีนั้นคาผภูด้คนใหด้มาหาพระเยซภู เพพที่อชล่วยคนทบีที่กคาลกังจะพลินาศและเพพที่อดภูแลคนเหลล่านกันั้นทบีที่กคาลกังตายในความบาป
จลิตวลิญญาณทบีที่ตายไปแลด้วในการละเมลิดและในความบาปตล่างๆ (อฟ. 2:1; 1 ทธ. 5:6) มบีความสคาคกัญมากกวล่าและ
มบีคล่ามากกวล่าการฝฟังคนทบีที่ตายไปแลด้วฝป่ายรล่างกาย

“...ปลข่อยใหผู้คนตายฝฝังคนตายของเขาเองเถริด” คคาวล่า “คนตาย” ถภูกใชด้โดยพระเยซภูในทบีที่นบีนั้โดยมบีความ
หมายทบีที่แตกตล่างกกันสองประการ เหก็นไดด้ชกัดวล่านบีที่เปป็นคคากลล่าวทบีที่ยด้อนแยด้งกกัน อยล่างไรกก็ตาม พระเยซภูทรงใชด้คคานบีนั้ใน
ความหมายทกันั้งสองนบีนั้เพพที่อสพที่อขด้อความหนถึที่งทบีที่สคาคกัญมากๆแกล่จลิตใจ ในสมกัยของการรกับใชด้บนโลกนบีนั้ขององคร์พระผภูด้
เปป็นเจด้าของเรา พวกยลิวใชด้คคาวล่า “คนตาย” บล่อยๆเพพที่อแสดงถถึงความไมล่แยแสตล่อสลิที่งๆหนถึที่งหรพอเพพที่อแสดงวล่าสลิที่งๆ
นกันั้นไมล่มบีอลิทธลิพลใดๆเหนพอพวกเขา มกันถภูกใชด้เชล่นนกันั้นในตกัวอยล่างตล่อไปนบีนั้: ผภูด้เชพที่อทกันั้งหลายถภูกกลล่าววล่าตายไปแลผู้วตข่อ
โลกและตายไปแลผู้วตข่อพระราชบมัญญมัตริ (โรม 7:4) ผภูด้เชพที่อทกันั้งหลายทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้วกก็ตายไปแลผู้วอยข่างแทผู้จรริงตข่อ
ความบาป (โรม 6:11) เราตายไปแลด้วตล่อโลก, ตล่อพระราชบกัญญกัตลิ, ตล่อความบาป – ซถึที่งหมายความวล่าเราไมล่อยภูล่
ภายใตด้อริทธริพลหรพอการควบคทุมของโลก, หรพอพระราชบกัญญกัตลิ, หรพอความบาป เราเปป็นอริสระ – และเทล่าทบีที่
เกบีที่ยวขด้องกกับสลิที่งเหลล่านบีนั้ซถึที่งมบีอคานาจเหนพอเรา มกันกก็เหมพอนราวกกับวล่าพวกมกันไมล่มบีตกัวตนอยภูล่จรลิงเลย ผมไมล่ไดด้กคาลกัง
บอกเปป็นนกัยวล่าพระเจด้าทรงทคาลายพระราชบกัญญกัตลิไปแลด้ว ไมล่เลยสกักนลิด แตล่พระครลิสตร์ทรงเปป็นการทคาใหด้สคาเรก็จ
จรลิงของพระราชบกัญญกัตลิและพระครลิสตร์ทรงเปป็นจทุดจบของพระราชบกัญญกัตลิแกล่ผภูด้เชพที่อทกันั้งหลายทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้ว 
(โรม 10:4) เราไมล่ไดด้อยภูล่ภายใตด้พระราชบกัญญกัตลิแตล่อยภูล่ภายใตด้พระคลุณ (โรม 6:14)



สลิที่งทบีที่พระเยซภูทรงหมายถถึงตอนทบีที่พระองคร์ตรกัสวล่า “ปลข่อยใหผู้คนตายฝฝังคนตายของเขาเองเถริด” กก็คพอวล่า 
“ปลล่อยใหด้คนเหลล่านกันั้นทบีที่ตายไปแลด้วในความบาปฝฟังคนเหลล่านกันั้นทบีที่ตายไปแลด้วฝป่ายรล่างกายเถลิด” ศพคนตายไมล่
ตอบสนองอะไรแลด้วตล่อความอนลิจจกัง, ความสนลุกสนาน, ความหรภูหรา และกลิจกรรมทบีที่เกลิดขถึนั้นรอบกายนกันั้น สลิที่งใด
กก็ตามทบีที่คนทกันั้งหลายกระทคาไมล่สล่งผลอกันใดตล่อศพคนตาย คนทกันั้งหลายทบีที่ยกังไมล่ไดด้บกังเกลิดใหมล่กก็ตายไปแลด้วฝป่าย
วริญญาณ พวกเขาตายไปแลด้วในการละเมลิดและความบาปตล่างๆ ในถด้อยคคาของอกัครทภูตเปาโล “สล่วนผภูด้หญลิงทบีที่
ปลล่อยตกัวในการสนลุกสนานนกันั้น กห็ตายแลผู้วทมันั้งเปป็นๆอยผข่” (1 ทธ. 5:6) ดด้วยเหตลุนบีนั้ จงปลล่อยใหด้คนตายฝป่ายวริญญาณ
ฝฟังคนตายฝป่ายรข่างกายของพวกเขาเถลิด และจงปลล่อยใหด้คนเหลล่านกันั้นทบีที่มรีชรีวริตอยผข่ฝป่ายวริญญาณนคาขล่าวสารแหล่งชบีวลิต
ไปประกาศแกล่คนเหลล่านกันั้นทบีที่ตายฝป่ายวริญญาณเถลิด คนเหลล่านกันั้นทบีที่ตายไปแลด้วในความบาปกก็คพอคนจคาพวกทบีที่พระ
เยซภูทรงหมายถถึงตรงนบีนั้ นบีที่เทล่ากกับพระองคร์ตรกัสวล่า “จงปลล่อยใหด้คนเหลล่านกันั้นทบีที่ไมล่สนใจในสลิที่งตล่างๆฝป่ายวลิญญาณ – 
คนทกันั้งหลายทบีที่ตายไปแลด้วในความบาป – จกัดการเรพที่องนบีนั้เถลิด หนด้าทบีที่ของเจด้ากก็คพอ ตลิดตามเรามาและสรด้างสาวกทกันั้ง
หลายผล่านทางขล่าวดบีแหล่งขล่าวประเสรลิฐ”

ผมชบีนั้ใหด้เหก็นอบีกครกันั้งวล่าพระเยซภูในขณะนกันั้น (และในขณะนรีนั้) ทรงสกัพพกัญญภู พระองคร์ทรงทราบใจของชาย
หนลุล่มผภูด้นบีนั้และเหตลุใดเขาถถึงกลล่าวคคาพภูดอยล่างทบีที่เขากลล่าว อาจมบีเหตลุผลมากกวล่าหนถึที่งอยล่างวล่าเพราะเหตลุใดพระเยซภู
ถถึงทรงกลล่าวสลิที่งทบีที่ดภูเหมพอนเปป็นคคาสกัที่งทบีที่โหดแกล่ชายผภูด้นบีนั้ทบีที่กลล่าววล่า “ขด้าพระองคร์จะตลิดตามพระองคร์ไป แตล่ขอใหด้ขด้า
พระองคร์ฝฟังบลิดาของขด้าพระองคร์กล่อน” เหตลุผลประการหนถึที่งอาจเปป็น เพพพื่อทดสอบอทุปนริสมัยของชายผภูด้นบีนั้ หากชายผภูด้
นบีนั้รกักพระเยซภูอยล่างทบีที่เขาควรรกักพระองคร์เพพที่อทบีที่จะกลายเปป็นหนถึที่งในผภูด้ตลิดตามของพระองคร์ เขากก็คงจะเตก็มใจทบีที่จะ
เสบียสละททุกสริพื่ง แมด้แตล่สลิที่งทบีที่เขารกักมากทบีที่สลุดในชบีวลิต และเขากก็คงจะเตก็มใจตลิดตามพระเยซภูภายใตด้สภาพการณร์
แวดลด้อมทบีที่ลองใจมากทบีที่สลุด พระเยซภูทรงบอกเหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “ผภูด้ใดทบีที่รกักบลิดามารดายลิที่งกวล่ารกักเรากก็ไมล่
สมกกับเรา และผภูด้ใดรกักบลุตรชายหญลิงยลิที่งกวล่ารกักเรา ผภูด้นกันั้นกก็ไมล่สมกกับเรา” (มธ. 10:37) ถด้อยคคาของพระองคร์ในลภูกา 
14:26 กก็รลุนแรงยลิที่งกวล่าเสบียอบีก: “ถด้าผภูด้ใดมาหาเรา และไมข่ชมังบลิดามารดา บลุตรภรรยา และพบีที่นด้องชายหญลิง แมด้ทกันั้ง
ชบีวลิตของตนเองดด้วย ผผผู้นมันั้นจะเปป็นสาวกของเราไมข่ไดผู้”

อาจมบีเหตลุผลอบีกประการหนถึที่งทบีที่พระเยซภูตรกัสคคาขอทบีที่ดภูเหมพอนโหดนบีนั้ หากชายผภูด้นบีนั้กลกับไปหาครอบครกัว
และมลิตรสหายของเขาตอนนรีนั้ พวกเขากก็อาจลด้อเลบียนเขาหรพอเยด้ยหยกันเขาและชบีนั้ใหด้เขาเหก็นวล่าเขาควรอยภูล่ทบีที่บด้านกกับ
ครอบครกัวของเขาแทนทบีที่จะไปตลิดตามชาวนาซาเรก็ธคนนบีนั้ทบีที่ไดด้กล่อใหด้เกลิดความตพที่นเตด้นมากเหลพอเกลินไปทกัที่วแถบ
ชนบท หากเขากลกับไปหาครอบครกัวเพพที่อรล่วมงานศพ (แมด้หากวล่าบลิดาของเขาเสบียชบีวลิตไปแลด้วจรลิงๆ ณ เวลานบีนั้) 
พวกเขากก็อาจพยายามโนด้มนด้าวเขาใหด้อยภูล่ตล่อและไมล่กลกับไปหาพระเยซภู ในระบบของยลิวการไวด้ทลุกขร์มกักกลินเวลาตล่อ
เนพที่องนานสามสลิบวกันหลกังจากทบีที่ผภูด้เปป็นทบีที่รกักคนหนถึที่งเสบียชบีวลิต พระเยซภูเจด้าทรงทราบใจของชายคนนบีนั้ และพระองคร์
ทรงรภูด้จกักธรรมชาตลิของมนลุษยร์ พระองคร์นล่าจะทรงเหก็นวล่าหากชายผภูด้นบีนั้กลกับไปฝฟังศพบลิดาของเขาจรลิงๆ เขาอาจถภูก
ขอรด้องใหด้ทคาการจกัดแจงตล่างๆสคาหรกับงานศพและการจกัดเตรบียมสคาหรกับพวกผภูด้ไวด้ทลุกขร์ ทกันั้งหมดนบีนั้อาจทคาใหด้ใจของ
ชายผภูด้นบีนั้วอกแวกจนถถึงขนาดทบีที่เขาลพมวล่าเขาเคยสกัญญาพระเยซภูวล่าจะตลิดตามพระองคร์

ผมพรด้อมทบีที่จะยอมรกับวล่ากรณบีตรงนบีนั้ไมล่ปกตลิธรรมดา มกันเปป็นคคาประกาศทรีพื่แรงจากพระเยซภู สมมตลิวล่าบลิดา
ของชายผภูด้นบีนั้ตายไปแลด้วและเปป็นศพจรลิงๆ ดภูเหมพอนมกันจะโหดเลก็กนด้อยทบีที่พระผภูด้ชล่วยใหด้รอดจะตรกัสวล่า “จงลพมบลิดา



ทบีที่ตายไปแลด้วของเจด้าและจงใหด้คนอพที่นจกัดการเรพที่องงานศพเถลิด เจด้าจงมาเดบีดี๋ยวนบีนั้และตามเรามาเถลิด” นกัที่นเปป็นคคาขอ
ทบีที่เดห็ดขาดมากๆ แตล่พระเยซภูกคาลกังสอนตรงนบีนั้วล่าไมล่มบีสลิที่งใดบนแผล่นดลินโลกนบีนั้ทบีที่มบีความสคาคกัญเทล่ากกับการประกาศแกล่
คนทบีที่ตายแลด้วฝป่ายวลิญญาณดด้วยเมลก็ดพกันธลุร์ทบีที่ใหด้ชบีวลิตแหล่งขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของพระเจด้า มกันไมล่สคาคกัญวล่าสลิที่ง
นกันั้นจะเปป็นอะไรหรพอมกันดภูเหมพอนจะเปป็นเรพที่องทบีที่สคาคกัญมากขนาดไหน เราจะตด้องละทลินั้งสลิที่งสารพกัดและใหด้การเดลิน
ตามรอยพระบาทของพระองคร์มาเปป็นอกันดกับหนถึที่ง – และทลุกยล่างกด้าวทบีที่พระองคร์ดคาเนลินไป, ทลุกถด้อยคคาทบีที่พระองคร์
ทรงเอล่ย, และทลุกสลิที่งทบีที่พระองคร์ไดด้กระทคา ลด้วนเปป็นไปเพพที่อถวายเกบียรตลิพระบลิดาโดยการนคาผภูด้คนใหด้มาถถึงความรภูด้
เกบีที่ยวกกับความรอด

การตลิดตามพระเยซภูวกันแลด้ววกันเลล่าเปป็นหนด้าทบีที่ของผภูด้เชพที่อ, หนด้าทบีที่ทบีที่จะเอาไวด้กล่อนไมล่ไดด้แมด้ในกรณบีของความ
เจก็บปป่วย, ความตาย หรพอเหตลุการณร์นล่าเศรด้าใดกก็ตามทบีที่อาจเกลิดกกับเรา มกันเปป็นหนด้าทบีที่ของบลุตรทกันั้งหลายทบีที่จะเชพที่อฟฟัง
บลิดามารดาของตนและทบีที่จะเคารพพล่อแมล่ของตน, ทบีที่จะมบีความกรลุณาตล่อพวกเขาและทบีที่จะดภูแลพวกเขาตราบเทล่า
ทบีที่ลภูกๆจะดภูแลพล่อแมล่ของตนไดด้ แตล่เราจะตด้องไมข่ทลินั้งพระเยซภูเจด้าหรพอลด้มเหลวทบีที่จะใหด้พระองคร์เปป็นทบีที่หนถึที่งในชบีวลิต
ของเรา แมด้แตล่เพพที่อทบีที่จะดภูแลพล่อแมล่ฝป่ายโลกของเรากก็ตาม พระองคร์จะตด้องมาเปป็นทรีพื่หนถึพื่งเสมอ มลิตรสหาย, สลิที่งของ
ตล่างๆ, และแมด้แตล่ญาตลิสนลิทรล่วมสายเลพอด – ซถึที่งรวมถถึงพล่อแมล่ของเราดด้วย – จะตด้องถภูกทอดทลินั้งเพราะเหก็นแกล่พระ
ครลิสตร์ นบีที่ไมล่ไดด้หมายความวล่าเราไมล่รมักพล่อแมล่ของเรา มกันแคล่หมายความวล่าเรารกักพระเยซผดด้วยสลินั้นสลุดใจ, จลิต, ความ
คลิด, ตกัวตน, และกคาลกังของเรา และวล่าเรารกักดวงวลิญญาณทกันั้งหลายเหมพอนกกับทบีที่พระองคร์ทรงรกักพวกเขาเทล่าทบีที่เรา
จะทคาเชล่นนกันั้นไดด้

นอกเหนพอจากชายสองคนนกันั้นทบีที่ถภูกกลล่าวถถึงโดยมกัทธลิวในบททบีที่ 8  ขด้อ 19 ถถึง 22 นบีนั้แลด้ว ลภูกากก็ใหด้กรณบีทบีที่
สามดด้วย: “อบีกคนหนถึที่งทภูลวล่า “พระองคร์เจด้าขด้า ขด้าพระองคร์จะตามพระองคร์ไป แตล่ขออนลุญาตใหด้ขด้าพระองคร์ไปลา
คนทบีที่อยภูล่ในบด้านของขด้าพระองคร์กล่อน” พระเยซภูตรกัสกกับเขาวล่า “ผภูด้ใดเอามพอจกับคกันไถแลด้วหกันหนด้ากลกับเสบีย ผภูด้นกันั้นกก็
ไมล่สมควรกกับอาณาจกักรของพระเจด้า” (ลภูกา 9:61-62) ถถึงแมด้วล่ามกัทธลิวไมล่ไดด้กลล่าวถถึงกรณบีทบีที่สามนบีนั้ มกันกก็เปป็นเรพที่อง
นล่าสนใจ ทกันั้งหมดทบีที่ชายคนนบีนั้ทภูลขอกก็แคล่ กลกับบด้านไปกลล่าวคคาลา แตล่ถถึงกระนกันั้น พวกคนทบีที่เขารกักกก็อาจทคาทลุกสลิที่งทบีที่
พวกเขาทคาไดด้เพพที่อโนด้มนด้าวเขาใหด้คลิดเกบีที่ยวกกับเรพที่องนบีนั้นานกวล่าเดลิมอบีกนลิดหนล่อย พวกเขาอาจกลล่าววล่า “อยล่ารบีบรด้อน
ไปนกักเลย” และ “เจด้าแนล่ใจหรพอวล่าเจด้ารภูด้วล่าเจด้าทคาอะไรอยภูล่?” ดกังนกันั้นพระเยซภูในความทรงสกัพพกัญญภูของพระองคร์
จถึงทรงเตพอนใจชายผภูด้นบีนั้ เหมพอนกกับทบีที่พระองคร์ไดด้กระทคากกับสองคนแรกนกันั้น – และพระองคร์กคาลกังเตพอนใจเราดด้วย –
วล่าเมพที่อการทรงเรบียกจากพระครลิสตร์มาถถึง เราจะตด้องไมล่ยอมใหด้สริพื่งใดหรพอใครหนผู้าไหนมาฉลุดรกันั้งเราจากการเชพที่อฟฟัง
การทรงเรบียกนกันั้นทกันทบี

คราวนบีนั้ใหด้เราดภูทบีที่ชายสามคนนบีนั้อบีกทบี, สองคนในมกัทธลิวและคนหนถึที่งในลภูกา ชายคนแรกกลล่าววล่า “ทล่านไป
ทางไหน ขด้าพเจด้าจะตามทล่านไปทางนกันั้น” นกัที่นคพอทกันั้งหมดทบีที่เขากลล่าว พระเยซภูมลิไดด้ตรกัสวล่า “จงตามเรามาเถลิด” 
ชายผภูด้นบีนั้ซถึที่งไดด้เหก็นฤทธลิธิ์เดชของพระเยซภูและความอกัศจรรยร์ของสลิที่งทบีที่พระองคร์กคาลกังกระทคา กลล่าวเพบียงวล่า “ขด้าจะ
ตามทล่านไปทลุกหนทลุกแหล่ง” พระเยซภูทรงเตพอนความจคาเขาวล่าพระองคร์ทรงเปป็นบลุรลุษแหล่งความยากจน – “สลุนกัข
จลินั้งจอกและนกยกังมบีมากกวล่าทบีที่เรามบีเสบียอบีก”



ชายคนทบีที่สองกลล่าววล่า “ขด้าพระองคร์จะตลิดตามพระองคร์ไป แตล่ขอใหด้ขด้าพระองคร์ฝฟังศพบลิดาของขด้า
พระองคร์กล่อน” พระเยซภูตรกัสวล่า “จงตามเรามาเถลิด ปลล่อยใหด้คนอพที่นจกัดการเรพที่องงานศพเถลิด”

ชายคนทบีที่สามกลล่าววล่า “ขด้าพระองคร์จะตลิดตามพระองคร์ไป แตล่แคล่ขอใหด้ขด้าพระองคร์กลกับบด้านไปและ
กลล่าวคคาลากกับมลิตรสหายและครอบครกัวของขด้าพระองคร์เถลิด” และพระเยซภูตรกัสวล่า “หากเจด้าถภูกเรบียกใหด้ตามเรา
มาและหกันกลกับไป เจด้ากก็ไมล่เหมาะสคาหรกับอาณาจกักรของพระเจด้า” ดกังนกันั้นเราจถึงเหก็นวล่าการทรงเรบียกใหด้ตลิดตาม
พระเยซภูคพอ การทรงเรบียกทบีที่ตด้องยอมจคานนอยล่างสลินั้นสลุดใจ – ไมล่ใชล่แคล่วลิญญาณ, จลิตใจ และรล่างกายเทล่านกันั้น แตล่
มลิตรสหาย, คนทบีที่เรารกัก, และสลิที่งสารพกัด ผมอยากรภูด้จกังวล่ามบีสาวกทรีพื่แทผู้จรริงกบีที่คนวกันนบีนั้

ขอใหด้ผมสรลุปยล่อสาวกสามคนนบีนั้ภายใตด้สามหกัวขด้อ:
1. สาวกทรีพื่หทุนหมันพลมันแลข่นหรพอรรีบรผู้อนเกรินไป เขาทคาสลิที่งทบีที่เขาทคาทกันทบีโดยไมล่ยกันั้งคลิด เขาไมล่ฉลุกคลิด เขาไมล่

ไตรล่ตรองเกบีที่ยวกกับสลิที่งทบีที่เขาอาสาจะทคา – นกัที่นคพอ ตลิดตามพระเยซภูไปทบีที่ใดกก็ตามภายใตด้เงพที่อนไขใดๆกก็ตาม
2. สาวกทรีพื่ผมัดวมันประกมันพรทุข่งหรพอตริดพมัน ไมล่วล่าเขาอาจดภูจรลิงใจสกักเพบียงใด เขากก็เปป็นสาวกทบีที่ผกัดวกันประกกัน

พรลุล่งหรพอตลิดพกัน ใจของเขาตลิดพกันอยภูล่กกับบลิดาของเขาพรด้อมๆกกับการตลิดตามพระเยซภู และนกัที่นจะไมล่ไดด้ผล
3. สาวกทรีพื่ลมังเล สาวกคนทบีที่สามมบีความปรารถนาทบีที่จะตลิดตามพระเยซภูแตล่เขากก็มองกลกับไปทบีที่บด้านของเขา

และมลิตรสหายของเขาดด้วย จากคคาเตพอนทบีที่ถภูกใหด้ไวด้ในทบีที่นบีนั้ซถึที่งเตพอนใหด้ระวกัง “การมองกลกับไป” เหก็นไดด้ชกัดวล่าความ
เปป็นสาวกของชายผภูด้นบีนั้ไมล่ไดด้ถด้วนถบีที่ การแยกออกของเขาจากโลกไมล่ใชล่ทกันั้งหมดและครบถด้วน คราวนบีนั้นบีที่ไมล่ใชล่กรณบี
ของการกลมับไป แตล่เปป็นเพบียงการมองกลมับไป (เรามบีตกัวอยล่างทบีที่ชกัดเจนของเรพที่องนบีนั้ในกรณบีของโลท – ปฐก. 19:26,
ลภูกา 17:32) เขาไมล่ไดด้ขอกลกับไปเพพที่อทบีที่จะอยภูล่ แคล่เพพที่อทบีที่จะกลล่าวคคาลา มกันไมล่ใชล่การกลกับไปหาโลกจรลิงๆทบีที่เรากคาลกัง
พภูดถถึงอยภูล่นบีนั้ แตล่เปป็นความลกังเลใจทบีที่จะหกักดลิบกกับโลกอยล่างเดก็ดขาดและอยล่างสลินั้นเชลิง, ทบีที่จะตกัดสายสกัมพกันธร์ทกันั้งหมด
กกับโลก ภาพประกอบทบีที่ถภูกใหด้ไวด้ – นกัที่นคพอ การเอามพอจกับคกันไถและมองกลกับไป – กก็ชกัดเจนยลิที่งนกัก ในแบบทบีที่พระ
เยซภูเทล่านกันั้นประทานภาพประกอบใหด้ไดด้ คนเหลล่านกันั้นทบีที่รภูด้จกักสลิที่งใดเกบีที่ยวกกับการไถนากก็ประทกับใจทบีที่สลุดกกับมกัน คนทบีที่
กคาลกังไถนาอยภูล่ไมล่สามารถใหด้ตาขด้างหนถึที่งมองทบีที่รอยไถและตาอบีกขด้างมองไปขด้างหลกังเขาไดด้ – เพราะวล่าทกันทบีทบีที่เขา
หกันกลกับไปมอง รอยไถนกันั้นกก็เรลิที่มเบบีนั้ยวและมกันไมล่ควรเปป็นเชล่นนกันั้นอยล่างแนล่นอน สาวกคนนกันั้นกก็จะมบีหนด้าทบีที่ๆบกพรล่อง
ตล่อพระเจด้าเชล่นกกันเมพที่อเขาละสายตาแมด้เพบียงชกัที่วขณะเดบียวไปจากการเดลินตามรอยพระบาทของพระเยซภู

ผมเคยเหก็นบางกรณบีทบีที่เปป็นแบบนบีนั้ในงานรกับใชด้ของผม ณ เวลานบีนั้ผมรภูด้จกักคนหนลุล่มสาวทบีที่เปป็นพยานรกับรอง
วล่าพวกเขาไดด้รกับการทรงเรบียกใหด้ทคางานมลิชชกัที่นอยล่างแนล่นอน แตล่พอเรบียนจบจากมหาวลิทยาลกัย พวกเขากก็กลกับไป
บด้าน, เจอเพพที่อนเกล่าคนหนถึที่ง, ตกหลลุมรกัก, แตล่งงานกกัน, ลงหลกักปฟักฐาน, และตอนนบีนั้กก็กคาลกังสรด้างครอบครกัวอยภูล่ 
พวกเขากคาลกังสล่งเงลินไปชล่วยงานมลิชชกัที่น ซถึที่งกก็เปป็นสลิที่งทบีที่ดบีงาม แตล่พวกเขากคาลกังพยายามทคาใหด้ตกัวเองสบายใจโดยการ
สล่งเงลินไป ในเมพที่อพวกเขาควรไปเอง บกัดนบีนั้ขอพระเจด้าทรงโปรดหด้ามผมมลิใหด้ตกัดสลินผภูด้ใด – แตล่เมพที่อคนๆหนถึที่งเปป็น
พยานรกับรองวล่าเขาถภูกเรบียกใหด้ทคางานรกับใชด้หรพองานมลิชชกัที่น ผมกก็ไมล่เชพที่อวล่าพระเจด้าทรงเปลบีที่ยนการทรงเรบียกนกันั้น
และนคาพาเขาใหด้อยภูล่บด้านและสรด้างครอบครกัว มกันเปป็นสลิที่งดบีงามทบีที่จะสรด้างครอบครกัว ชรีวริตคผข่เปป็นสลิที่งดบีงาม – แตล่ไมล่มบี
สลิที่งใดบนแผล่นดลินโลกทบีที่ดบีงามเทล่ากกับการตามรอยพระบาทของพระเยซภู



คคาเตพอนขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าตรงนบีนั้ไมล่ไดด้หด้ามการอคาลาคนทบีที่เรารกัก พระองคร์กคาลกังเตพอนใหด้ระวกังผลทบีที่
ตามมาอกันนล่ากลกัวของการกลกับไปบด้าน – เกรงวล่าการสวมกอด, การจภูบลา, และนนั้คาตาของความสกัมพกันธร์ฝป่ายโลก
จะปรากฏวล่ามบีพลกังมากเกลินและสาวกคนนกันั้นกก็อยภูล่ตล่อทบีที่บด้านแทนทบีที่จะตลิดตามพระครลิสตร์ ดด้วยเหตลุนบีนั้ เราจถึงเรบียกคน
นบีนั้วล่าเปป็นสาวกทบีที่ลกังเล

พระเยซถูทรงทคาใหจ้พายรุในทะเลสงบ
ขด้อ 23: “เมพพื่อพระองคร์เสดห็จลงเรพอ พวกสาวกของพระองคร์กห็ตามพระองคร์ไป”
ผภูด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐสามทล่านนบีนั้, มกัทธลิว, มาระโก, และลภูกา, เลล่าเรพที่องของการทบีที่พระเยซภูทรงทคาใหด้

เกลิดความสงบทล่ามกลางพายลุใหญล่ ตามทบีที่มาระโกกลล่าว มกันเปป็นตอนเยก็น – นล่าจะตอนทบีที่ดวงอาทลิตยร์ตกแลด้ว และ
นล่าจะเปป็นวกันเดบียวกกับทบีที่พระเยซภูไดด้ตรกัสคคาอลุปมาเหลล่านกันั้นทกันั้งหมดทบีที่ถภูกบกันทถึกไวด้ในมกัทธลิว 13 หากเราเปรบียบเทบียบ 
มาระโก 4:35-41 เรากก็เหก็นวล่าเขาใหด้เหตลุการณร์ตอนนบีนั้เกลิดขถึนั้นในวกันเดบียวกกับทบีที่พระเยซภูตรกัสคคาอลุปมาเหลล่านกันั้นทบีที่เรา
มบีในมกัทธลิว 13 เมพที่อเหก็นวล่าฝภูงชนหมภูล่ใหญล่ทบีที่อยภูล่รอบพระองคร์ไมล่ไดด้ออกเดลินทางไปแมด้ตอนทบีที่ดวงอาทลิตยร์ตกแลด้ว พระ
เยซภูกก็ประทานคคาสกัที่งใหด้ออกเดลินทาง “ไปยกังอบีกฟาก” – นกัที่นคพอ อบีกฟากของทะเลกาลลิลบี, ไปยกังเขตแดนเปเรอาทบีที่
เปลบีที่ยวมากกวล่า

“เมพพื่อพระองคร์เสดห็จลงเรพอ...” มาระโกบอกเราวล่า “เมพที่อลาประชาชนแลด้ว เขาจถึงเชลิญพระองคร์อยข่างทรีพื่
พระองคร์ทรงเปป็นเสดก็จไปในเรพอทบีที่พระองคร์ประทกับอยภูล่นกันั้น...” (มาระโก 4:36)  ความหมายตรงนบีนั้กก็คพอวล่า พวกเขา
ไมล่ไดด้จกัดเตรบียมอะไรสคาหรกับการเดลินทางครกันั้งนกันั้น พระเยซภูเสดก็จเขด้าไปในเรพออยล่างทบีที่พระองคร์ทรงเปป็นอยภูล่จรลิงๆ หลกัง
จากทรงทคางานรกับใชด้ปวงชนอยล่างเหนก็ดเหนพที่อยมาตลอดทกันั้งวกัน ลภูกากลล่าววล่า “พระองคร์เสดก็จลงเรพอกมับเหลข่า
สาวกของพระองคร์” (ลภูกา 8:22) ขณะทบีที่ตรงนบีนั้ในมกัทธลิวเราอล่านวล่า “พวกสาวกของพระองคร์กห็ตามพระองคร์ไป” 
ไมล่วล่าจะยกังไง พระเยซภูและเหลล่าสาวกของพระองคร์กก็อยภูล่ดด้วยกกันในเรพอลคานกันั้น

ผมอยากชบีนั้ใหด้เหก็นตรงนบีนั้วล่ามกันเปป็นเรพที่องทบีที่มบีปฟัญญาเสมอทบีที่จะตลิดตามพระเยซภู – และพวกสาวกกก็ตลิดตาม
พระองคร์ไป เราปลอดภกัยเสมอในการตลิดตามพระองคร์ แตล่แมด้ในยามทบีที่เราดคาเนลินกกับพระองคร์ เรากก็ไมล่ไดด้การรกับ
ประกกันวล่าเราจะรอดพด้นจากความทลุกขร์ยากทลุกอยล่าง พวกสาวกอยภูล่กกับพระเยซภูในเรพอลคานกันั้น และนกัที่นกก็เปป็นทบีที่ๆ
เปปีปั่ยมสงล่าราศบีทบีที่ควรอยภูล่อยล่างแนล่นอน แตล่พายลุตล่างๆกก็อาจมาไดด้แมด้ในยามทบีที่เราอยภูล่ใกลด้ชลิดกกับพระองคร์กก็ตาม

ขด้อ 24: “ดผเถริด เกริดพายทุใหญข่ในทะเลจนคลพพื่นซมัดทข่วมเรพอ แตข่พระองคร์บรรทมหลมับอยผข่”
กล่อนการเดลินทางนกันั้นสลินั้นสลุดลง “ดผเถริด เกริดพายทุใหญข่ในทะเล” เหลล่านกักประวกัตลิศาสตรร์บอกเราวล่าในสมกัย

นกันั้นพายลุรลุนแรงทบีที่เกลิดขถึนั้นอยล่างฉกับพลกันจะพกัดลงมาบนทะเลกาลลิลบีโดยเกพอบปราศจากคคาเตพอน – และนบีที่กก็เปป็นจรลิง
แมด้ในสมกัยนบีนั้เชล่นกกัน ทะเลนกันั้นถภูกหด้อมลด้อมดด้วยโกรกธาร ซถึที่งดภูเหมพอนทคาหนด้าทบีที่เปป็นกรวยเพพที่อดถึงลมลงออกมาจาก
เนลินเขาตล่างๆทบีที่อยภูล่บนทะเลเลก็กนกันั้น 

เรพอลคาเลก็กนกันั้นทบีที่พระเยซภูนกัที่งโดยสารพรด้อมกกับเหลล่าสาวกดภูเหมพอนจะตกอยภูล่ในอกันตรายครกันั้งใหญล่ และ
กลล่าวในแงล่มนลุษยร์ ไมล่ตด้องสงสกัยเลยวล่ามกันกคาลกังจะจมแลด้ว จคาไวด้วล่า คนเหลล่านบีนั้เคยอยภูล่ในทะเลมาหลายตล่อหลาย
ครกันั้งแลด้ว และพวกเขาคงไมล่ตกใจกลกัวกกับพายลุลภูกเลก็กๆเปป็นแนล่ นบีที่เปป็นพายลุลภูกใหญข่ยมักษร์ และพวกเขารภูด้วล่าเรพอลคานกันั้น



จะจมแนล่หากไมล่ทคาอะไรสกักอยล่างในทกันทบี มกัทธลิวบอกเราวล่าพายลุลภูกนกันั้นรลุนแรงเหลพอเกลินและคลพที่นกก็ซกัดสภูงเหลพอเกลิน
จน “คลพพื่นซมัดทข่วมเรพอ”

“แตข่พระองคร์บรรทมหลมับอยผข่” ทกันั้งๆทบีที่เกลิดพายลุ พระเยซภูกก็กคาลกังพกักผล่อน ไมล่หวกัที่นไหวไปกกับความสกับสนใน
ขณะนกันั้น มาระโกบกันทถึกวล่าพระองคร์ “บรรทมหนลุนหมอนหลกับอยภูล่ทบีที่ทด้ายเรพอ” (มาระโก 4:38)

ขด้อ 25: “และพวกสาวกของพระองคร์ไดผู้มาปลทุกพระองคร์ ทผลวข่า “พระองคร์เจผู้าขผู้า ขอโปรดชข่วยพวกเรา
เถริด เรากทาลมังจะพรินาศอยผข่แลผู้ว””

“พวกสาวกของพระองคร์ไดผู้มาปลทุกพระองคร์” ผมแนล่ใจวล่าสาวกเหลล่านกันั้นวลุล่นวายใจมากๆทบีที่พระเยซภูทรง
หลกับปลุปุ๋ยในเมพที่ออกันตรายนกันั้นใหญล่โตขนาดนกันั้น พวกเขาไมล่เขด้าใจการกระทคาของพระองคร์ ผมไมล่รภูด้วล่าพวกเขารอนาน
ขนาดไหน แตล่ในทบีที่สลุดพวกเขากก็รลุดไปหาพระเยซภูและอลุทานดด้วยความกลกัวและความหวาดหวกัที่นวล่า “อาจารยร์
เจด้าขด้า อาจารยร์เจด้าขด้า ขด้าพเจด้าทกันั้งหลายกคาลกังจะพลินาศอยภูล่แลด้ว!” (ลภูกา 8:24) ในมกัทธลิวตรงนบีนั้เราพบวล่า “พระองคร์
เจผู้าขผู้า ขอโปรดชข่วยพวกเราเถริด เรากทาลมังจะพรินาศอยผข่แลผู้ว” “อาจารยร์เจด้าขด้า อาจารยร์เจด้าขด้า” ของลภูกาบล่งบอก
ถถึงความจรลิงจกังแบบพลิเศษในสล่วนของสาวกเหลล่านกันั้น อกันทบีที่จรลิงพวกเขากก็เกพอบจะเสบียสตลิอยภูล่แลด้ว และพวกเขารด้อง
ทภูลตล่อพระองคร์ผภูด้ซถึที่งพวกเขารภูด้สถึกแนล่ใจวล่าสามารถทคาอะไรสกักอยล่างเกบีที่ยวกกับสถานการณร์ยากลคาบากทบีที่พวกเขา
กคาลกังเผชลิญอยภูล่ไดด้

ถด้อยคคาทบีที่ถภูกบกันทถึกไวด้โดยมาระโกตามทบีที่ถภูกกลล่าวโดยพวกสาวกเพพที่อปลลุกพระเยซภูจากการหลกับสบายของ
พระองคร์ในทล่ามกลางพายลุนกันั้นคพอ ถด้อยคคาทบีที่เกพอบจะเปป็นคคาตคาหนลิ ถด้อยคคาเหลล่านกันั้นดภูเหมพอนจะบอกเปป็นนกัยวล่าพวก
สาวกคลิดวล่าพระเยซภูไมล่ทรงคลิดถถึงความปลอดภกัยของพวกเขา, วล่าพระองคร์ไมล่ทรงหล่วงพวกเขา: “อาจารยร์เจด้าขด้า 
ขด้าพเจด้าทกันั้งหลายกคาลกังจะพลินาศอยภูล่แลด้ว ทข่านไมข่ทรงเปป็นหข่วงบผู้างหรพอ” จงสกังเกตวล่าพวกเขากลล่าววล่า “ขด้าพเจด้าทกันั้ง
หลาย” – และนกัที่นกก็รวมถถึงพระเยซภูเจด้าเชล่นเดบียวกกับตกัวพวกเขาเองไวด้ดด้วย พวกเขาไมล่รภูด้อยล่างแนล่นอนในใจของ
พวกเขาเองวล่าพระองคร์เปป็นพระเจด้าในกายเนพนั้อหนกัง ถถึงแมด้วล่าพวกเขาไดด้เหก็นการอกัศจรรยร์ตล่างๆทบีที่นล่าจะทคาใหด้พวก
เขาเชพที่อมกัที่นเกบีที่ยวกกับเรพที่องนบีนั้กก็ตาม แมด้กระทกัที่ง ณ เวลานบีนั้พวกเขากก็บอกเปป็นนกัยวล่าพระองคร์อาจพลินาศไปพรด้อมกกับ
พวกเขาดด้วยหากไมล่ทคาอะไรสกักอยล่างในทกันทบี

ขด้อ 26: “พระองคร์จถึงตรมัสกมับเขาวข่า “เหตทุไฉนเจผู้าจถึงหวาดกลมัว โอ เจผู้าผผผู้มรีความเชพพื่อนผู้อย” แลผู้วพระองคร์
ทรงลทุกขถึนั้นหผู้ามลมและทะเล คลพพื่นลมกห็สงบเงรียบทมัพื่วไป”

“เหตทุไฉนเจผู้าจถึงหวาดกลมัว โอ เจผู้าผผผู้มรีความเชพพื่อนผู้อย” มกัทธลิวบกันทถึกถด้อยคคาของพระเยซภูทบีที่ตคาหนลิสาวก
เหลล่านกันั้นกล่อนเพราะความกลกัวของพวกเขาและการขาดความเชพที่อของพวกเขา ขณะทบีที่ในบกันทถึกเหตลุการณร์ของ
มาระโกและของลภูกา คคาตคาหนลินบีนั้ตามหลมังการทคาใหด้ลมพายลุสงบ นบีที่ไมล่ใชล่เรพที่องสคาคกัญ มกันไมล่ใชล่การขกัดแยด้งกกัน พระ
เยซภูจะทรงตคาหนลิพวกเขาทกันั้งกล่อนและหลกังการทคาใหด้ลมพายลุสงบกก็ไดด้ อาจเปป็นไปไดด้วล่าพระองคร์ทรงตคาหนลิพวกเขา
กล่อนพระองคร์ทรงทคาใหด้ทะเลสงบ และตล่อจากนกันั้นในทกันทบี พระองคร์กก็ทรงชบีนั้ใหด้พวกเขาเหก็นวล่าพวกเขาไมล่มบีความ
เชพที่อ โดยรภูด้วล่าพระองคร์ทรงอยภูล่บนเรพอดด้วยและยกังคาดวล่าเรพอลคานกันั้นจะจม โดยสล่วนตกัวแลด้ว ผมเชพที่อวล่าพระเยซภูตรกัส
แกล่สาวกเหลล่านกันั้นกล่อน โดยทรงนคาความสงบเขด้ามาสภูล่จลิตใจของพวกเขา จากนกันั้นหลกังจากทรงนคาความสงบและ



สกันตลิสลุขมาสภูล่ใจของพวกเขาแลด้ว พระองคร์กก็ทรงหด้ามทะเล ซถึที่งหลกังจากนกันั้นพระองคร์กก็ทรงหกันมาหาพวกเขาและใน
ลกักษณะทบีที่สลุขลุมมากขถึนั้นทรงตคาหนลิพวกเขาทบีที่พวกเขาขาดความเชพที่อ

ผมไดด้ประกาศแลด้วตลอดการรกับใชด้ของผมวล่าบาปทบีที่นล่าเกลบียดทบีที่สลุดทบีที่มนลุษยร์กระทคาตล่อพระเจด้าคพอ บาป
แหล่งความไมล่เชพที่อ ความไมล่เชพที่อเปป็นการดภูถภูกตล่อพระเจด้าผภูด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ เนพที่องจากพระเจด้าทรงเปป็นพระเจผู้า จถึง
ไมล่มบีสลิที่งใดทบีที่ยากเกลินไปสคาหรกับพระองคร์ ในถด้อยคคาของอกัครทภูตเปาโล พระองคร์ทรงกระทคาไดด้อยล่างบรลิบภูรณร์ยลิที่งกวล่า
ทบีที่เราจะคลิดหรพอขอ (อฟ. 3:20) และพระองคร์ทรงเปป็นความครบบรลิบภูรณร์ของเรา

มกันเปป็นเรพที่องดบีทบีที่จะชบีนั้ใหด้เหก็นตรงนบีนั้วล่าพระเยซภูมลิไดด้พภูดถถึงชายเหลล่านบีนั้วล่าพวกเขาปราศจากความเชพที่อ แตล่
พระองคร์ทรงตคาหนลิพวกเขาเพราะเหตลุ “ความเชพที่อนผู้อย” ของพวกเขา มาระโกกลล่าวคคาตรกัสนบีนั้วล่า “ทล่านยกังไมล่มบี
ความเชพที่อหรพอ” นบีที่ไมล่ไดด้หมายความวล่าพวกเขาไมล่มบีความเชพที่อบผู้างเลยไมล่วล่าจะคราวใด แตล่ในขณะนกันั้นเมพที่อดภูเหมพอน
วล่าชบีวลิตของพวกเขาตกอยภูล่ในอกันตรายครกันั้งใหญล่ พวกเขากก็ไมล่แสดงออกถถึงความเชพที่อและพวกเขากลกับแสดงออกถถึง
ความกลกัวแทน เมพที่อเรากลกัว เรากก็ไมล่สามารถไวด้วางใจและมบีความเชพที่อไดด้อยล่างทบีที่เราควร

พวกสาวกเหลล่านกันั้นไมล่ไดด้ปราศจากความกลกัวอยล่างสลินั้นเชลิงหรพออยล่างทกันั้งหมด – เพราะวล่าการเชพที่อแมด้
กระทกัที่งในทล่ามกลางความไมล่เชพที่อของพวกเขา พวกเขากก็หกันไปพถึที่งบลุรลุษทบีที่หลกับอยภูล่บนหมอนทบีที่อยภูล่ดด้านทด้ายของเรพอ
นกันั้น เมพที่อความกลกัวของพวกเขาเรลิที่มเลวรด้ายเหลพอเกลินจนพวกเขาทนไมล่ไหวอบีกตล่อไปแลด้ว พวกเขากก็รบีบไปหา
พระองคร์เพราะวล่าลถึกลงไปในใจของพวกเขา พวกเขากก็เชพที่อวล่าบลุรลุษผภูด้นบีนั้สามารถทคาอะไรบางอยล่างเกบีที่ยวกกับพายลุนกันั้น
ไดด้ พวกเขามบีความเชพที่อ แตล่ชกัที่วขณะหนถึที่งพวกเขายอมใหด้เนพนั้อหนกังมาปลด้นเอาสกันตลิสลุขอกันสมบภูรณร์นกันั้นทบีที่อลิสยาหร์กลล่าว
ถถึงไปจากพวกเขา: “ใจแนล่วแนล่ในพระองคร์นกันั้น พระองคร์ทรงรกักษาไวด้ในสกันตลิภาพอกันสมบภูรณร์ เพราะเขาวางใจใน
พระองคร์” (อลิสยาหร์ 26:3) ลภูกาบอกเราวล่าพระเยซภูทรงถามวล่า “ความเชพที่อของเจด้าอยภูล่ทรีพื่ไหน” (ลภูกา 8:25) ใชล่แลด้ว
ครกับ พวกเขามบีความเชพที่อ แตล่พวกเขากก็เปป็นเหมพอนทหารทบีที่มบีอาวลุธอยภูล่อกันหนถึที่งแตล่ไมล่สามารถหยลิบมกันมาใชด้ไดด้ใน
ยามทบีที่เขาตด้องการมกันมากทบีที่สลุด ชายเหลล่านบีนั้มบีความเชพที่อ – แตล่เพราะความกลกัวของพวกเขา พวกเขาจถึงไมล่สามารถ
แสดงออกถถึงความเชพที่อนกันั้นในยามทบีที่พวกเขาตด้องการมกันมากทบีที่สลุด

พวกสาวกไมล่ไดด้ทคาบาปในการแสวงหาความชล่วยเหลพอจากพระเยซภู พวกเขาตด้องการความชล่วยเหลพอ
ของพระองคร์ และพระองคร์ทรงอยากทบีที่จะชล่วย บาปของพวกเขาอยภูล่ในความไมล่เชพที่อทบีที่ไดด้นคาความหวาดกลกัวมาสภูล่ใจ
ของพวกเขา พระเยซภูตรกัสถามวล่า “เหตทุไฉนเจผู้าจถึงหวาดกลมัว” กลล่าวอบีกนกัยหนถึที่ง พระเยซภูกคาลกังตรกัสแกล่พวกเขาวล่า
“พวกเจด้านล่าจะรภูด้วล่าเรพอลคาทบีที่พระผภูด้ชล่วยใหด้รอดนกัที่งโดยสารอยภูล่นกันั้นไมล่มบีทางพลินาศไดด้” คราวนบีนั้นบีที่ไมล่ใชล่แนวคลิดทบีที่เชพที่อ
โชคชะตา (fatalism) นบีที่เปป็นเพบียงความเชพพื่อ (faith) ในมาระโก 11:22 พระเยซภูตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์
วล่า “จงมบีความเชพที่อในพระเจด้าเถลิด” และเปาโลบอกเราในฮบีบรภู 11:6 วล่าปราศจากความเชพที่อ มกันกก็เปป็นไปไมข่ไดผู้ทรีพื่
จะททาใหผู้พระเจผู้าพอพระทมัย เปาโลบอกเราอบีกครกันั้งวล่า “สลิที่งใดกก็ตามทบีที่ไมข่ไดผู้มาจากความเชพที่อกก็เปป็นบาป” (โรม 
14:23) ดด้วยเหตลุนบีนั้ สาวกเหลล่านบีนั้จถึงไดด้กระทคาบาปในการทบีที่พวกเขาไมล่มบีความเชพที่อทบีที่จะเชพที่อวล่าพระเยซภูทรงเปป็นผภูด้
ควบคลุมสถานการณร์นกันั้น

“แลผู้วพระองคร์ทรงลทุกขถึนั้นหผู้ามลมและทะเล คลพพื่นลมกห็สงบเงรียบทมัพื่วไป” เราตด้องสกังเกตคคาวล่า “หผู้าม” 
(rebuked) เปป็นพลิเศษ คคาๆนบีนั้ถภูกใชด้โดยมกัทธลิว, มาระโก, และลภูกา และมกันเปป็นคคาๆหนถึที่งทบีที่รลุนแรงมาก (ในลภูกา 



4:39 พระเยซภูทรง “หด้าม” ไขผู้) มาระโกบอกเราวล่าพระเยซภูทรง “หด้ามลมและตรกัสแกล่ทะเลวล่า “จงสงบเงบียบซลิ””
(มาระโก 4:39) เรารภูด้วล่าพญามารมบีฤทธลิธิ์มาก แตล่ขอบคลุณพระเจด้า พระเจด้าของเราทรงมหริทธริฤทธริธิ์ เรารภูด้วล่าพญา
มารเปป็น “เจด้าแหล่งอคานาจในยล่านอากาศ” (อฟ. 2:2) แตล่เรากก็ทราบเชล่นกกันวล่าพระเจด้าจะทรงเปป็นผภูด้ตกัดสลินชบีนั้ขาด
และสกักวกันหนถึที่งสลิที่งทรงสรด้างทกันั้งปวงจะถภูกชล่วยใหด้พด้นจากการแชล่งสาปนกันั้น สลิที่งทรงสรด้างไดด้ถภูกทคาใหด้ตกอยภูล่ใตด้อคานาจ
ของความอนลิจจกัง ไมล่ใชล่ดด้วยความเตก็มใจ แตล่สกักวกันหนถึที่งสลิที่งทรงสรด้างทกันั้งปวง ซถึที่งรวมถถึงโลกธาตลุเหลล่านกันั้นดด้วย จะไดด้
รกับการชล่วยใหด้พด้นและสกันตลิสลุขจะครอบครอง:

“เพราะวล่าสรรพสลิที่งเหลล่านกันั้นตด้องเขด้าอยภูล่ในอคานาจของอนลิจจกัง ไมล่ใชล่ตามใจชอบของตนเอง แตล่เปป็นไป
ตามพระองคร์ผภูด้ทรงบกันดาลใหด้เขด้าอยภูล่นกันั้นดด้วยมบีความหวกังใจ วล่าสรรพสลิที่งเหลล่านกันั้นจะไดด้รอดจากอคานาจแหล่งความ
เปปปั่อยเนล่า และจะเขด้าในเสรบีภาพซถึที่งมบีสงล่าราศบีแหล่งบลุตรทกันั้งหลายของพระเจด้าดด้วย” (โรม 8:20, 21)

“...คลพพื่นลมกห็สงบเงรียบทมัพื่วไป” ธรรมชาตลิในโมงยามแหล่งการปลลุกปฟัปั่นอกันปป่าเถพที่อนทบีที่สลุดของเธอ, ในชกัที่ว
ขณะแหล่งพายลุทบีที่รลุนแรงทบีที่สลุดลภูกหนถึที่งของเธอ, รภูด้จกักพระสลุรเสบียงขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าของเธอ เธอเชพที่อฟฟังพระ
สลุรเสบียงของพระองคร์ดด้วยความยลินดบี เธอกลกับมาสวามลิภกักดลิธิ์ตล่อพระองคร์ดด้วยความยลินดบี – และคลพที่นเหลล่านกันั้นกก็สงบ
รอบเรพอเลก็กลคานกันั้นอยล่างเงบียบๆ สลิที่งทบีที่เปป็นพรแกล่ผมมากทบีที่สลุดและปลลุกเรด้าสล่วนลถึกทบีที่สลุดของผมกก็คพอขด้อเทก็จจรลิงทบีที่วล่า
ทกันั้งหมดทบีที่พระเยซภูตด้องทคากก็คพอ ตรมัสพระวจนะ พระวจนะของพระองคร์เทล่านกันั้นกก็เพบียงพอแลด้ว พระเยซภูไมล่จคาเปป็น
ตด้องทคาเหมพอนทบีที่โมเสสไดด้กระทคา คพอ เหยบียดไมด้เทด้าออกเหนพอนนั้คาลถึก (อพย. 14:16, 21, 27) พระองคร์ไมล่จคาเปป็น
ตด้องใชด้เครพที่องมพอชล่วยใดๆเหมพอนทบีที่โมเสสจคาเปป็นตด้องใชด้ นอกจากพระองคร์เองเพพที่อกระทคาพระราชกลิจอกันทรงฤทธลิธิ์
ของพระองคร์ – นอกจากพระวจนะของพระองคร์เทล่านกันั้น เมพที่อพระเยซภูตรกัสวล่า “จงสงบเงบียบซลิ” เรากก็อล่านวล่า 
“แลด้วลมกก็หยลุดมบีความสงบเงบียบทกัที่วไป” (มาระโก 4:39)

ขด้อ 27: “คนเหลข่านมันั้นกห็อมัศจรรยร์ใจพผดกมันวข่า “ทข่านผผผู้นรีนั้เปป็นคนอยข่างไรหนอ จนชมันั้นลมและทะเลกห็เชพพื่อฟฝัง
ทข่าน””

“คนเหลข่านมันั้นกห็อมัศจรรยร์ใจ” มาระโกบอกเราวล่ามบีเรพอเลก็กลคาอพที่นๆอบีกทบีที่มาพรด้อมกกับพระเยซภูและสาวก
เหลล่านกันั้น และผมแนล่ใจวล่าคนเหลล่านกันั้นทบีที่อยภูล่บนเรพอลคาอพที่นๆทบีที่เหลพอกก็อกัศจรรยร์ใจอยล่างยลิที่งพอๆกกันและพวกเขากก็
ประหลาดใจเหมพอนกกับสาวกเหลล่านบีนั้เมพที่อพวกเขาไดด้เหก็นพายลุสงบในทกันทบี

ดด้วยความอกัศจรรยร์ใจเหลพอประมาณ คนเหลล่านบีนั้กลล่าววล่า “ทข่านผผผู้นรีนั้เปป็นคนอยข่างไรหนอ จนชมันั้นลมและ
ทะเลกห็เชพพื่อฟฝังทข่าน!” นบีที่ดภูเหมพอนจะสะทด้อนความรภูด้สถึกของผภูด้แตล่งเพลงสดลุดบีเมพที่อเขารด้องทภูลวล่า “โอ ขด้าแตล่พระเยโฮ
วาหร์พระเจด้าจอมโยธา ขด้าแตล่พระเยโฮวาหร์ ผภูด้ใดจะทรงฤทธานลุภาพเทล่าเทบียมพระองคร์ ดด้วยความสกัตยร์สลุจรลิตของ
พระองคร์รอบพระองคร์ พระองคร์ทรงปกครองการเดพอดดาลของทะเล เมพพื่อคลพพื่นสผงขถึนั้นพระองคร์ทรงใหผู้สงบ” (เพลง
สดลุดบี 89:8, 9)

เนพที่องจากพระเยซภูทรงมบีฤทธลิธิ์อคานาจทบีที่จะหยลุดพายลุและทคาใหด้ทะเลสงบไดด้ เหตลุใดพระองคร์จถึงไมล่ทรงหด้าม
มกันตกันั้งแตล่แรกและชล่วยชายเหลล่านบีนั้ทบีที่พระองคร์ทรงรกักใหด้พด้นจากความกลกัวทบีที่พวกเขาสภูด้ทนเลล่า? คคาตอบนกันั้นงล่ายนลิด
เดบียว พระเยซภูกคาลกังสอนบทเรบียนหนถึที่งแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์ พระองคร์ทรงอยากใหด้พวกเขารภูด้จกักพระองคร์ใน
ฐานะองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า พระองคร์ทรงอยากใหด้พวกเขาตระหนกักถถึงฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์และปรนนลิบกัตลิพระองคร์



ไมล่เพบียงในความรกักแทด้เทล่านกันั้นแตล่ในความยคาเกรงพระเจด้าดด้วย พระองคร์ทรงปรารถนาทบีที่จะสอนพวกเขาวล่าในการ
ใกลด้ชลิดกกับพระองคร์มบีความปลอดภกัยและการชล่วยใหด้พด้นจากภกัยอกันตรายทกันั้งปวง แตล่ถถึงแมด้วล่าบลุคคลผภูด้ใดอยภูล่ใกลผู้
พระองคร์ นบีที่กก็ไมล่ไดด้รกับประกกันวล่าภกัยอกันตรายจะไมล่ปรากฏ เมพที่อภกัยมาถถึง เรากก็ควรไดด้รกับการชภูกคาลกังในมนลุษยร์ทบีที่อยภูล่
ภายใน ความเชพที่อของเราควรถภูกทคาใหด้เพลิที่มขถึนั้น เราไมล่ควรกลกัว เราควรเชพที่อและไวด้วางใจ ผภูด้เชพที่อทลุกคนตด้องการ
ความเชพที่อทบีที่เขด้มแขก็งขถึนั้น เพราะวล่าเราไมล่ไดด้ตล่อสภูด้กกับเหลล่าศกัตรภูทบีที่มบีรภูปกายเทล่านกันั้น แตล่ตล่อสภูด้กกับเจด้าแหล่งโลกนบีนั้ (พญา
มาร) และตล่อสภูด้กกับเหลล่าผภูด้ครอบครองแหล่งความชกัที่วฝป่ายวลิญญาณในสถานสภูงทกันั้งหลาย แตล่ขอบคลุณพระเจด้า เราเปป็น
มากกวล่าผภูด้พลิชลิตโดยทางพระองคร์ผภูด้ไดด้ทรงรกักเรา, พระเยซภูเจด้า, ผภูด้ไดด้ทรงพลิชลิตโลก, เนพนั้อหนกัง, และพญามาร, ความ
ตาย, นรก, และหลลุมศพแลด้ว กรลุณาสกังเกตขด้อพระคคาตอนตล่อไปนบีนั้ของพระคกัมภบีรร์: 

“พบีที่นด้องทกันั้งหลายของขด้าพเจด้า สลุดทด้ายนบีนั้ขอทล่านจงมบีกคาลกังขถึนั้นในองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า และในฤทธลิธิ์เดชอกัน
มหกันตร์ของพระองคร์ จงสวมยลุทธภกัณฑร์ทกันั้งชลุดของพระเจด้าเพพที่อจะตล่อตด้านยลุทธอลุบายของพญามารไดด้ เพราะวล่าเรา
ไมล่ไดด้ตล่อสภูด้กกับเนพนั้อหนกังและเลพอดแตล่ตล่อสภูด้กกับเจด้าผภูด้ครอบครองอาณาจกักร เจด้าผภูด้มบีอคานาจ เจด้าผภูด้ปกครองความมพดแหล่ง
โลกนบีนั้ ตล่อสภูด้กกับบรรดาวลิญญาณทบีที่ชกัที่วในสถานฟป้าอากาศ

“เหตลุฉะนกันั้นจงรกับยลุทธภกัณฑร์ทกันั้งชลุดของพระเจด้าไวด้ เพพที่อทล่านจะไดด้ตล่อตด้านในวกันอกันชกัที่วรด้ายนกันั้นและเมพที่อเสรก็จ
แลด้วจะยพนมกัที่นไดด้ เหตลุฉะนกันั้นทล่านจงยพนมกัที่น เอาความจรลิงคาดเอว เอาความชอบธรรมเปป็นทกับทรวงเครพที่องปป้องกกัน
อก และเอาขล่าวประเสรลิฐแหล่งสกันตลิสลุข ซถึที่งเปป็นเหตลุใหด้เกลิดความพรกัที่งพรด้อมมาสวมเปป็นรองเทด้า และพรด้อมกกับสลิที่ง
ทกันั้งหมดนบีนั้ จงเอาความเชพที่อเปป็นโลล่ ดด้วยโลล่นกันั้นทล่านจะไดด้ดกับลภูกศรเพลลิงของผภูด้ชกัที่วรด้ายนกันั้นเสบีย จงเอาความรอดเปป็น
หมวกเหลก็กปป้องกกันศบีรษะและจงถพอพระแสงของพระวลิญญาณ คพอพระวจนะของพระเจด้า จงอธลิษฐานวลิงวอนทลุก
อยล่างและจงขอโดยพระวลิญญาณทลุกเวลา ทกันั้งนบีนั้จงระวกังตกัวดด้วยความเพบียรทลุกอยล่าง จงอธลิษฐานเพพที่อวลิสลุทธลิชนทลุก
คน” (อฟ. 6:10-18)

“ถด้าเชล่นนกันั้นเราจะวล่าอยล่างไร ถด้าพระเจด้าทรงอยภูล่ฝป่ายเราใครจะขกัดขวางเรา พระองคร์ผภูด้มลิไดด้ทรงหวงพระ
บลุตรของพระองคร์เอง แตล่ไดด้ทรงโปรดประทานพระบลุตรนกันั้นเพพที่อเราทกันั้งหลาย ถด้าเชล่นนกันั้นพระองคร์จะไมล่ทรงโปรด
ประทานสลิที่งสารพกัดใหด้เราทกันั้งหลาย ดด้วยกกันกกับพระบลุตรนกันั้นหรพอ ใครจะฟป้องคนเหลล่านกันั้นทบีที่พระเจด้าไดด้ทรงเลพอกไวด้ 
พระเจด้าทรงเปป็นผภูด้ทบีที่ทคาใหด้เราเปป็นคนชอบธรรมแลด้ว ใครเลล่าจะเปป็นผภูด้ปรกับโทษอบีก กก็คพอพระครลิสตร์ผภูด้ทรง
สลินั้นพระชนมร์แลด้ว และยลิที่งกวล่านกันั้นอบีกไดด้ทรงคพนพระชนมร์ ทรงสถลิต ณ เบพนั้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจด้า และทรง
อธลิษฐานขอเพพที่อเราทกันั้งหลายดด้วย

“แลด้วใครจะใหด้เราทกันั้งหลายขาดจากความรกักของพระครลิสตร์ไดด้เลล่า จะเปป็นความยากลคาบาก หรพอความ
ทลุกขร์ หรพอการขล่มเหง หรพอการกกันดารอาหาร หรพอการเปลพอยกาย หรพอการถภูกโพยภกัย หรพอการถภูกคมดาบหรพอ
ตามทบีที่เขบียนไวด้แลด้ววล่า ‘เพราะเหก็นแกล่พระองคร์ ขด้าพระองคร์ทกันั้งหลายจถึงถภูกประหารวกันยกังคที่คา และนกับวล่าเปป็นเหมพอน
แกะสคาหรกับจะเอาไปฆล่า’ แตล่วล่าในเหตลุการณร์ทกันั้งปวงเหลล่านบีนั้ เรามบีชกัยเหลพอลด้นโดยพระองคร์ผภูด้ไดด้ทรงรกักเราทกันั้งหลาย
เพราะขด้าพเจด้าเชพที่อมกัที่นวล่า แมด้ความตาย หรพอชบีวลิต หรพอบรรดาทภูตสวรรคร์ หรพอเจด้าผภูด้ครอบครองอาณาจกักร หรพอ
เจด้าผภูด้มบีอคานาจ หรพอสลิที่งซถึที่งอยภูล่ในปฟัจจลุบกันนบีนั้ หรพอสลิที่งซถึที่งจะมาในภายหนด้า หรพอซถึที่งสภูง หรพอซถึที่งลถึก หรพอสลิที่งอพที่นใดๆทบีที่ไดด้



ทรงสรด้างแลด้วนกันั้น จะไมล่สามารถกระทคาใหด้เราทกันั้งหลายขาดจากความรกักของพระเจด้า ซถึที่งมบีอยภูล่ในพระเยซภูครลิสตร์
องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าของเราไดด้” (โรม 8:31-39)

ผภูด้แตล่งเพลงสดลุดบีกลล่าววล่า “ผภูด้ทบีที่ลงเรพอไปในทะเล ทคาอาชบีพอยภูล่บนนนั้คากวด้างใหญล่ เขาไดด้เหก็นพระราชกลิจของ
พระเยโฮวาหร์ และการมหกัศจรรยร์ของพระองคร์ในทบีที่นนั้คาลถึก” (เพลงสดลุดบี 107:23, 24)

ในพระคกัมภบีรร์ ทะเลเปป็นสกัญลกักษณร์อยล่างหนถึที่งของโลกทบีที่อยภูล่ไมล่สลุขและบาปหนาทบีที่เราอาศกัยอยภูล่ในนกันั้น 
(กรลุณาศถึกษาอลิสยาหร์ 57:20; ดาเนบียล 7:2, 3; และวลิวรณร์ 13:1) จากมลุมมองฝป่ายวลิญญาณ เราอาจกลล่าวไดด้วล่าคน
ทกันั้งหลายทบีที่ “ทคาธลุรกลิจ” เพพที่อองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าในโลกทบีที่มบีลมพายลุรลุนแรงนบีนั้ – และนบีที่คพอโลกใบหนถึที่งทบีที่มบีพายลุและลม
แรง – ลองมองดภูพระราชกลิจตล่างๆขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า และพวกเขากก็เหก็นการมหกัศจรรยร์ตล่างๆของพระองคร์อยภูล่
ทลุกวกัน เมพที่อผมมองยด้อนกลกับไปในการรกับใชด้ของผมนานกวล่าคล่อนศตวรรษ ผมกก็เหก็นไดด้วล่าพระเจด้าทรงชล่วยผมใหด้
พด้นจากพายลุรลุนแรงหลายลภูกจรลิงๆ – และผมขอสรรเสรลิญพระองคร์ทบีที่ทรงทคาแบบนกันั้น ในขณะนกันั้นผมไมล่เขด้าใจวล่า
เพราะเหตลุใดพระเจด้าถถึงทรงยอมใหด้โมงยามทบีที่ลองใจเหลล่านกันั้นเกลิดขถึนั้นกกับผม แตล่หลกังจากทบีที่ดวงอาทลิตยร์ขถึนั้นฉายแสง
และลมแรงหยลุดพกัดแลด้ว ผมกก็เขด้าใจไดด้วล่าเพราะเหตลุใด และถถึงแมด้วล่าผมไมล่เขผู้าใจมกันเสมอไป ผมกก็เชพที่อ โรม 8:28: 
“และเรารผผู้วข่าทจุกสสพื่งททางานรข่วมกมันเพพพื่อใหผู้เกริดผลดรีแกข่คนทมันั้งหลายทรีพื่รมักพระเจผู้า คพอคนทกันั้งปวงทบีที่พระองคร์ไดด้ทรง
เรบียกตามพระประสงคร์ของพระองคร์” หลายครกันั้งพระเจด้าทรงยอมใหด้สลิที่งตล่างๆเกลิดขถึนั้นภายนอกเพพที่อเสรลิมกคาลกังเรา
ภายใน

ในคคาพยากรณร์ของอลิสยาหร์ เราอล่านวล่า “ดด้วยมบีเดก็กคนหนถึที่งเกลิดมาเพพที่อเรา มบีบลุตรชายคนหนถึที่งประทานมา
ใหด้เรา และการปกครองจะอยภูล่ทบีที่บล่าของทล่าน และจะเรบียกนามของทล่านวล่า “ผภูด้ทบีที่มหกัศจรรยร์ ทบีที่ปรถึกษา พระเจด้า
ผภูด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ พระบลิดานลิรกันดรร์ องคต์สมันตริราช” เพพที่อการปกครองของทล่านจะเพลิที่มพภูนยลิที่งขถึนั้น และสกันตลิภาพจะ
ไมล่มบีทบีที่สลินั้นสลุดเหนพอพระทบีที่นกัที่งของดาวลิด และเหนพอราชอาณาจกักรของพระองคร์ ทบีที่จะสถาปนาไวด้ และเชลิดชภูไวด้ดด้วย
ความยลุตลิธรรมและดด้วยความเทบีที่ยงธรรม ตกันั้งแตล่บกัดนบีนั้เปป็นตด้นไปจนนลิรกันดรร์กาล ความกระตพอรพอรด้นของพระเยโฮ
วาหร์จอมโยธาจะกระทคาการนบีนั้” (อลิสยาหร์ 9:6, 7)  พระองคร์ทรงเปป็นเจด้าแหล่งสกันตลิ และพระองคร์ตรกัสสกันตลิแกล่ใจ
ของมนลุษยร์ทบีที่วลุล่นวายและถภูกพายลุพกัดกระหนที่คา: “ขด้าพระองคร์จะไดด้ฟฟังความทบีที่พระเจด้าพระเยโฮวาหร์จะตรกัส เพราะ
พระองคร์จะตรมัสความสมันตริแกข่ประชาชนของพระองคร์ และแกข่วริสทุทธริชนของพระองคร์...” (เพลงสดลุดบี 85:8)

ในยลุคสมกัยนบีนั้ ครลิสตจกักรภาคพกันธสกัญญาใหมล่คพอพระกายของพระครลิสตร์ พระครลิสตร์ทรงเปป็นศบีรษะและ
รากฐานของครลิสตจกักรและพระผภูด้ชล่วยใหด้รอดของกายนกันั้น (กรลุณาศถึกษาเอเฟซกัส 5:23-33 และ 1 โครลินธร์ 3:11) 
บกัดนบีนั้ครลิสตจกักรดภูเหมพอนจะพล่ายแพด้ในการสภูด้รบ, คลพที่นดภูเหมพอนจะซกัดทล่วมเรพอลคานด้อยนกันั้น – นกัที่นคพอ ครลิสตจกักร ใน
ชลุมชมสล่วนใหญล่ทกันั้งหลาย ครลิสตจกักรแทผู้กก็มบีขนาดเลก็ก เหลล่าผภูด้เชพที่อทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้วอยล่างแทด้จรลิง, ทบีที่ยคาเกรงพระเจด้า
และแยกออกไมล่ไดด้มบีจคานวนเยอะแยะ และจากภาพทบีที่ปรากฏภายนอก ดภูเหมพอนวล่าเรพอหาปลาลคาเลก็กนบีนั้กคาลกังจะ
ถภูกควที่คาโดยคลพที่นอกันทรงพลกังแหล่งโลก แตล่คลุณเชพที่อใจไดด้เลยวล่าประตภูนรกจะไมล่มบีทางมบีชกัยตล่อครลิสตจกักรเดก็ดขาด (มธ.
16:18) คลุณเชพที่อใจไดด้เลยวล่าพระเยซภู – พระเยซภูองคร์เดบียวกกับทบีที่บรรทมอยภูล่ทด้ายเรพอลคานด้อยนกันั้นบนหมอนใบหนถึที่งใน
คพนทบีที่มบีลมพายลุพกัดกระหนที่คาเมพที่อนานมาแลด้ว – จะทรงนคาพาครลิสตจกักรของพระองคร์ฝป่าพายลุไปไดด้อยล่างปลอดภกัย 



และเราจะไปถถึงยกังจลุดหมายปลายทางของเราโดยปราศจากความเสบียหายใดๆ เราไมล่ไดด้เปป็นเพบียงผภูด้พลิชลิต เราเปป็น
มากกวท่าผผผู้พริชริตโดยทางพระองคร์ผภูด้ไดด้ทรงรกักเรา 

พระเยซถูทรงขมับพวกผรีออกทรีที่แดนเกอรต์กาซรี
ขด้อ 28: “ครมันั้นพระองคร์ทรงขผู้ามฟากไปถถึงแดนกาดาราแลผู้ว มรีคนสองคนทรีพื่มรีผรีสริงไดผู้ออกจากอทุโมงคร์ฝฝัง

ศพมาพบพระองคร์ พวกเขาดทุรผู้ายนมัก จนไมข่มรีผผผู้ใดอาจผข่านไปทางนมันั้นไดผู้”
ในการศถึกษาการอกัศจรรยร์เรพที่องการขกับผบีออก เราตด้องเปรบียบเทบียบบกันทถึกของมกัทธลิวกกับเรพที่องราวทบีที่ถภูกเลล่า

ไวด้ในมาระโก 5:1-20 และลภูกา 8:26-39 การอกัศจรรยร์ทบีที่มากล่อน (การทคาใหด้ทะเลสงบทล่ามกลางพายลุรลุนแรงลภูก
หนถึที่ง) แสดงใหด้เหก็นถถึงฤทธลิธิ์เดชของพระครลิสตร์ทบีที่ทรงมบีเหนพอพลกังตล่างๆของธรรมชาตลิ การอกัศจรรยร์ในพระคคาตอนนบีนั้
แสดงใหด้เราเหก็นฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ทบีที่ทรงมบีเหนพอเหลข่าวริญญาณชมัพื่วและยมโลก โดยสล่วนตกัวแลด้ว ผมรภูด้สถึกวล่าการ
อกัศจรรยร์นบีนั้ยลิที่งใหญล่กวล่าการอกัศจรรยร์ของการทคาใหด้พายลุบนทะเลกาลลิลบีสงบเสบียอบีก องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าของเราทรง
แสดงใหด้เหก็นฤทธานลุภาพอกันยลิที่งใหญล่กวล่ามากในการขกับพวกผบีออก – นกัที่นคพอ ในการนคาสกันตลิสลุขและความสงบมาสภูล่
จลิตใจทบีที่ถภูกทคาใหด้คลลุด้มคลกัที่ง – เมพที่อเทบียบกกับการนคาความสงบเงบียบมาสภูล่ผพนนนั้คาทบีที่ถภูกซกัดไปมา คนเหลล่านกันั้นทบีที่อยภูล่ในเรพอ
นด้อยลคานกันั้นกคาลกังสงสกัย พวกเขาถามวล่า “ทล่านผภูด้นบีนั้เปป็นคนอยล่างไรหนอ? พระครลิสตร์ทรงเปป็นบลุคคลแบบใดกกัน? 
แมด้แตล่ลม, คลพที่น, และพายลุกก็เชพที่อฟฟังพระองคร์!” หากพวกเขาจะยอมฟฟังพวกผบีขณะทบีที่พวกมกันออกไปจากคนทบีที่ถภูกผบี
เขด้านกันั้น พวกเขากก็จะเรบียนรภูด้วล่าบลุรลุษไมล่ธรรมดาผภูด้นบีนั้ทรงเปป็นผภูด้ใด ผบีเหลล่านกันั้นรกับสารภาพอยล่างพรด้อมใจวล่า “พวกเรารภูด้
วล่าทล่านเปป็นใคร”

“ครมันั้นพระองคร์ทรงขผู้ามฟากไป...” – นกัที่นคพอ อบีกฟากของทะเลกาลลิลบี ตามทบีที่ระบลุไวด้ในขด้อ 18 เชล่นกกัน จลุด
ทบีที่พระองคร์เสดก็จไปถถึงนกันั้นอยภูล่ระดกับตที่คากวล่าตอนกลางของทะเลนกันั้นเลก็กนด้อย เพราะวล่าพระเยซภูและคณะของ
พระองคร์ไดด้เดลินทางไปจากอาณาเขตของเมพองคาเปอรนาอลุม การเดลินทางนกันั้นจถึงนล่าจะมบีระยะทางประมาณสลิบ
ไมลร์

“...ถถึงแดนกาดาราแลผู้ว” บางคนอาจคลิดวล่ามบีความสกับสนเลก็กนด้อยตรงนบีนั้เมพที่อเราเปรบียบเทบียบขด้อพระคคาทบีที่
มบีเนพนั้อหาตรงกกันในมาระโก 5:1 และลภูกา 8:26 กกับขด้อทบีที่เราศถึกษาอยภูล่ตรงนบีนั้ แตล่จรลิงๆแลด้วไมล่มบีความขกัดแยด้งกกันเลย 
สคาเนาคกัดลอกทบีที่ดบีทบีที่สลุดอล่านวล่า “กาดารา” ในมกัทธลิว และ “เกอรร์กาซรี” ในมาระโกและลภูกา (“เกอรร์กาซรี” ตามทบีที่
แหลล่งหนถึที่งวล่าไวด้ เปป็นคคาอล่านทบีที่ผลิดของคคาวล่า กาดารา และควรถภูกปฏลิเสธเสบีย) ชพที่อ “เกอรร์กาซบี” มบีตด้นกคาเนลิดมาจาก
หมภูล่บด้านเลก็กๆแหล่งหนถึที่งทบีที่เรบียกวล่า เกราซา ซถึที่งตกันั้งอยภูล่ประมาณตอนกลางของชายฝฟัปั่งดด้านทลิศตะวกันออกของทะเลกา
ลลิลบี และพรรณนาถถึงเขตแดนทบีที่การอกัศจรรยร์นบีนั้ไดด้ถภูกกระทคา มบีอลุโมงคร์ฝฟังศพโบราณหลายแหล่งในภภูเขาทบีที่อยภูล่ตลิดกกับ
หมภูล่บด้านนกันั้น และใกลด้กกันนกันั้นกก็มบีหนด้าผาสภูงชกันเหมพอนกกับทบีที่ถภูกพรรณนาไวด้ในบกันทถึกเหตลุการณร์ตอนทบีที่สลุกรฝภูงนกันั้น
กระโจนลงไปในทะเล (เมพองเลก็กๆแหล่งนบีนั้จะตด้องไมล่ถภูกสกับสนกกับเมพองใหญล่เมพองหนถึที่งซถึที่งมบีชพที่อเดบียวกกัน ซถึที่งตกันั้งอยภูล่หล่าง
ไปประมาณสามสลิบไมลร์จากทะเลกาลลิลบี)

ชพที่อ “แดนกาดารา” บล่งบอกถถึงพพนั้นทบีที่ทบีที่ลด้อมรอบและทบีที่เปป็นของเมพองกาดารา เมพองหนถึที่งทบีที่คนรภูด้จกักดบีตกันั้งอยภูล่
หล่างไปไมล่กบีที่ไมลร์ทางทลิศตะวกันออกเฉบียงใตด้ของทะเลกาลลิลบี (ซากปรกักหกักพกังของเมพองกาดารายกังพบเหก็นอยภูล่ไดด้
มากมาย และผมไดด้มบีโอกาสไปเยพอนซากปรกักหกักพกังเหลล่านบีนั้ตอนทบีที่ผมอยภูล่ในดลินแดนศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์) กาดาราเปป็นเมพอง



สคาคกัญในแวล่นแควด้นนกันั้น ซถึที่งรวมถถึงเมพองเกราซาและเขตแดนทบีที่อยภูล่ลด้อมรอบดด้วย เนพที่องจากเขตแดนทบีที่อยภูล่รอบ
เมพองๆหนถึที่งปกตลิแลด้วกก็เปป็นของเมพองๆนกันั้นและถภูกเรบียกตามชพที่อเมพองนกันั้น เราจถึงเหก็นไดด้วล่าเพราะเหตลุใดประชาชน
เหลล่านกันั้นจถึงอาจถภูกเรบียกวล่าเปป็นทกันั้งชาวแดนเกอรร์กาซรีและชาวแดนกาดารา

“มรีคนสองคนทรีพื่มรีผรีสริงไดผู้ออกจากอทุโมงคร์ฝฝังศพมาพบพระองคร์” มาระโกและลภูกาเอล่ยถถึงคนๆเดบียวทบีที่ถภูก
พวกผบีเขด้าสลิง อยล่างไรกก็ตาม เราควรสกังเกตวล่าทกันั้งมาระโกและลภูกาไมล่ไดด้กลล่าวเลยวล่า ไมข่มรีมากกวข่าหนถึที่งคน คคา
อธลิบายทบีที่ชกัดเจนของเรพที่องนบีนั้กก็คพอวล่า มบีชายสองคนแตล่คนหนถึที่งแขก็งแรงกวล่าอบีกคน ซถึที่งมกักเปป็นแบบนบีนั้เสมอ เมพที่อ
คนนอกกฎหมายสองคนรล่วมเปป็นพกันธมลิตร กก็มกักมบีคนหนถึที่งเปป็นผภูด้นคาเสมอถถึงแมด้วล่ามบีกกันแคล่สองคนกก็ตาม ไมล่ตด้อง
สงสกัยเลยวล่ามบีคนอพที่นๆอบีกทบีที่ถภูกผบีสลิงในพพนั้นทบีที่นกันั้น แตล่สองคนนบีนั้ไดด้มาพบพระเยซภู และคนทบีที่แขก็งแรงกวล่า (จากมลุมมอง
ของพลกังพวกผบี) กก็คพอคนทบีที่พภูดกกับพระเยซภูขณะทบีที่อบีกคนกก็แคล่พภูดตามสลิที่งทบีที่คนทบีที่เปป็นผภูด้นคาพภูดเทล่านกันั้น เหก็นไดด้ชกัดวล่าคน
นบีนั้แหละคพอคนทบีที่มาระโกและลภูกาพภูดถถึง (มาระโก 5:2; ลภูกา 8:27)

เทล่าทบีที่เกบีที่ยวขด้องกกับผม มกันไมล่สคาคกัญวล่ามบีคนถภูกผบีสลิงคนเดบียว, สองคน, หรพอครถึที่งโหล ผมมบีขด้อสนกับสนลุนจาก
พระคกัมภบีรร์สคาหรกับการกลล่าวเชล่นนกันั้นไหมครกับ? แนล่นอนครกับวล่าผมมบี จงฟฟังถด้อยคคาของยอหร์นผภูด้เปป็นทบีที่รกัก: “มบีอบีก
หลายสลิที่งทบีที่พระเยซภูไดด้ทรงกระทคา ถจ้าจะเขรียนไวจ้ใหจ้หมดทรุกสริที่ง ขจ้าพเจจ้าคาดวข่า แมจ้หมดทมัขึ้งโลกกกนข่าจะไมข่พอไวจ้
หนมังสพอทรีที่จะเขรียนนมัขึ้น” (ยอหร์น 21:25) ไมล่มบีทางทบีที่จะทราบไดด้วล่าพระเยซภูทรงชล่วยคนถภูกผบีสลิงกบีที่คนใหด้รอดพด้นจาก
เหลล่าวลิญญาณชกัที่ว ไมล่มบีทางทบีที่จะทราบไดด้วล่าพระองคร์ทรงชคาระคนโรคเรพนั้อนกบีที่คนใหด้หายสะอาดหรพอพระองคร์ทรง
รกักษาคนตาบอดกบีที่คนใหด้หาย หากทลุกสลิที่งทบีที่พระองคร์ไดด้ทรงกระทคาและทลุกสลิที่งทบีที่พระองคร์ไดด้ตรกัสไวด้ถภูกเขบียนลงไป ทกันั้ง
โลกกก็คงจลุหนกังสพอเหลล่านกันั้นไมล่หมด ผมเชพที่อตามนมันั้นจรริงๆ

“ทรีพื่มรีผรีสริง” ในภาษากรบีกอล่านตรงตกัววล่า “พวกคนทบีที่มบีปปีศาจ” หรพอ “พวกคนทบีที่ถภูกทคาใหด้เปป็นปปีศาจ” 
อาจารยร์สอนพระคกัมภบีรร์หลายทล่านตลอดหลายปปีไดด้ตกันั้งคคาถามวล่าบกันทถึกเหลล่านบีนั้เกบีที่ยวกกับการขกับพวกผบีออกควรถภูก
ตบีความตามตกัวอกักษร, เปป็นเชลิงเปรบียบเทบียบ, หรพอเปป็นอลุปมาหรพอไมล่ แมด้แตล่เหลล่าผภูด้รภูด้พระคกัมภบีรร์ทรีพื่ถพอวข่าโดดเดข่นกก็
สงสกัยความจรลิงทบีที่วล่าพวกผบีจรลิงๆออกมาจากชายเหลล่านบีนั้ โดยสล่วนตกัวแลด้ว ผมไมล่เคยตกันั้งคคาถามพระคกัมภบีรร์เลยเกบีที่ยว
กกับการมบีอยภูล่จรลิงของพวกผบีเหลล่านบีนั้ เมพที่อเราพลิจารณาขด้อเทก็จจรลิงเหลล่านบีนั้ของพระคกัมภบีรร์ทบีที่ถภูกใหด้ไวด้อยล่างชกัดเจน กก็ไมล่มบี
ขด้อสรลุปอพที่นเลยนอกจากวล่าพวกผบีมบีอยภูล่จรลิง มกัทธลิว, มาระโก, และลภูกากลล่าวถถึงพวกมกันวล่าเปป็นพวกผรีจรริงๆ มบีบกันทถึก
ไวด้วล่าพระเยซภูเองกก็ตรกัสถถึงพวกมกันวล่าเปป็นพวกผรีจรริงๆและตรมัสกมับวลิญญาณชกัที่วเหลล่านกันั้นดด้วยซนั้คา

มาระโกเลล่าเหตลุการณร์ตอนทบีที่พระเยซภูทรงขกับพวกผบีออกในเมพองคาเปอรนาอลุม ในธรรมศาลาแหล่งนกันั้นมบี
ชายคนหนถึที่งทบีที่มบีผบีโสโครกเขด้าสลิง และผบีโสโครกนกันั้นรด้องออกมาและกลล่าวแกล่พระเยซภูวล่า “ปลล่อยเราไวด้ตามลคาพกัง
เถลิด” จงสกังเกตคคาพหภูพจนร์ “เรา” จากนกันั้นผบีโสโครกนกันั้นกก็ถามวล่า “พระเยซภูชาวนาซาเรก็ธ ปลล่อยเราไวด้ เรา
เกบีที่ยวขด้องอะไรกกับทล่านเลล่า ทล่านมาเพพที่อจะทคาลายเราหรพอ เรารภูด้วล่าทล่านเปป็นผภูด้ใด ทล่านคพอองคร์บรลิสลุทธลิธิ์ของพระเจด้า”
จากนกันั้น “พระเยซภูจถึงตรกัสหด้ามมมันวล่า “เจด้าจงนลิที่งเสบีย ออกมาจากเขาซลิ” และเมพที่อผบีโสโครกทคาใหด้คนนกันั้นชกักและรด้อง
เสบียงดกังแลด้ว มกันกก็ออกมาจากเขา คนทกันั้งปวงกก็ประหลาดใจนกักจถึงถามกกันวล่า “การนบีนั้เปป็นอยล่างไรหนอ นบีที่เปป็นคคาสกัที่ง
สอนใหมล่อะไร ทล่านสกัที่งผบีโสโครกดด้วยสลิทธลิอคานาจและมกันกก็เชพที่อฟฟังทล่าน” (มาระโก 1:21-27)



ในบกันทถึกนบีนั้ ผบีนกันั้นพภูดถถึง “เรา” ดภูเหมพอนวล่ามกันเปป็น โฆษก ทบีที่พภูดแทนผบีเหลล่านกันั้นทกันั้งหมด – “เรารภูด้วล่าทล่าน
เปป็นผภูด้ใด” จากนกันั้นมกันกก็กลล่าววล่า “ทล่านคพอองคร์บรลิสลุทธลิธิ์ของพระเจด้า” แตล่พระเยซภูตรกัสหด้ามมมัน (เอกพจนร์) มกันเปป็น
โฆษกทบีที่พภูดแทนผบีจคานวนมากเหลล่านกันั้นทบีที่เขด้าสลิงชายคนนกันั้น และพระเยซภูทรงบกัญชามมันใหด้ออกมาเสบีย ผบีโสโครกนกันั้น
ทคาใหด้คนนกันั้นชกักและรด้องเสบียงดกัง และออกมาจากเขา – และผภูด้คนกก็อกัศจรรยร์ใจและกลล่าววล่า “พวกผบีโสโครกเชพที่อ
ฟฟังพระองคร์”

หลกังจากประสบการณร์บนภภูเขาจคาแลงพระกายนกันั้น พระเยซภูทรงรกักษาเดก็กชายคนหนถึที่งทบีที่ถภูกพวกผบีเขด้าสลิง 
ผบีเหลล่านกันั้นไดด้ทคาใหด้เดก็กหนลุล่มผภูด้นบีนั้ตกนนั้คาและตกไปในกองไฟ และพวกสาวกทบีที่อยภูล่ตบีนเขากก็ไมล่อาจรกักษาเดก็กหนลุล่มคนนบีนั้
ใหด้หายไดด้ เมพที่อพระเยซภูเสดก็จลงมาจากภภูเขา พระองคร์กก็ทรงรกักษาเขาใหด้หายทกันทบี และสาวกเหลล่านกันั้นกก็ถามวล่า
เพราะเหตลุใดพวกเขาจถึงรกักษาเขาใหด้หายไมล่ไดด้ พระเยซภูตรกัสตอบวล่า “ผบีอยล่างนบีนั้จะขกับใหด้ออกไมล่ไดด้เลย เวด้นแตล่โดย
การอธลิษฐานและการอดอาหาร” (มาระโก 9:29)

ในลภูกา บททบีที่ 10 เรามบีบกันทถึกเหตลุการณร์หนถึที่งทบีที่นล่าสนใจมากๆ ซถึที่งในบกันทถึกนกันั้นเจก็ดสลิบคนทบีที่พระเยซภูทรงใชด้
ออกไปเปป็นพยานไดด้รกับสารภาพวล่าพวกผบีกก็อยภูล่ใตด้บกังคกับพวกเขา:

“ฝป่ายสาวกเจก็ดสลิบคนนกันั้นกลกับมาดด้วยความปรบีดบีทภูลวล่า “พระองคร์เจด้าขด้า ถถึงผรีทมันั้งหลายกก็ไดด้อยภูล่ใตด้บกังคกับ
ของพวกขด้าพระองคร์โดยพระนามของพระองคร์” พระองคร์ตรกัสกกับเขาทกันั้งหลายวล่า “เราไดจ้เหกนซาตานตกจาก
สวรรคต์เหมพอนฟฟ้าแลบ” (ตรงนบีนั้พระเยซภูทรงเปป็นพยานรกับรองวล่าซาตานเปป็นบลุคคลๆหนถึที่งทบีที่มบีอยภูล่จรลิง – นกัที่นคพอ 
บทุคคลทรีพื่มรีตมัวตนอยผข่จรริง พระองคร์ตรกัสวล่า “เราเหก็นมกันรล่วงจากสวรรคร์ดลุจฟป้าแลบ” ผมเชพที่อวล่าซาตานเปป็นวลิญญาณทบีที่
มบีตกัวตนและวล่าในสมกัยขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าของเรามกันทคางานในตกัวผภูด้คนในอคานาจของพวกผบี ผบีเหลล่านบีนั้พภูดคลุย
และรด้องออกมาและทคาใหด้ผภูด้คนชกักและลด้มลงและทคารด้ายตกัวเอง ซาตานเปป็นบทุคคลๆหนถึพื่ง ไมล่ใชล่อลิทธลิพลหนถึที่ง) 
“ดภูเถลิด เราไดด้ใหด้พวกทล่านมบีอคานาจเหยบียบงภูรด้ายและแมลงปป่อง และมบีอคานาจใหญล่ยลิที่งกวล่ากคาลกังศกัตรภู ไมล่มบีสลิที่งหนถึที่งสลิที่ง
ใดจะทคาอกันตรายแกล่ทล่านไดด้เลย แตล่วล่าอยล่าเปรมปรบีดลิธิ์ในสลิที่งนบีนั้ คพอทบีที่พวกผบีอยภูล่ใตด้บกังคกับของทล่าน แตข่จงเปรมปรรีดริธิ์
เพราะชพพื่อของทท่านจดไวข้ในสวรรคค์”

“ในโมงนกันั้นเอง พระเยซภูทรงมบีความเปรมปรบีดลิธิ์ในพระวลิญญาณ จถึงตรกัสวล่า “โอ ขด้าแตล่พระบลิดา ผภูด้เปป็นเจด้า
แหล่งฟป้าสวรรคร์และแผล่นดลินโลก ขด้าพระองคร์ขอบพระคลุณพระองคร์ทบีที่พระองคร์ไดด้ทรงปปิดบกังสลิที่งเหลล่านบีนั้ไวด้จากคนมบี
ปฟัญญาและคนสลุขลุมรอบคอบ และไดด้ทรงเปปิดเผยสลิที่งเหลล่านบีนั้แกล่ทารกนด้อย ขด้าแตล่พระบลิดา ทบีที่เปป็นอยล่างนกันั้นกก็เพราะ
เปป็นทบีที่ชอบพระทกัยในสายพระเนตรของพระองคร์ พระบลิดาของเราไดด้ทรงมอบสลิที่งสารพกัดใหด้แกล่เรา และไมล่มบีใครรภูด้
วล่าพระบลุตรเปป็นผภูด้ใดนอกจากพระบลิดา และไมล่มบีใครรภูด้วล่าพระบลิดาเปป็นผภูด้ใดนอกจากพระบลุตร และผภูด้ทบีที่พระบลุตร
ประสงคร์จะสคาแดงใหด้รภูด้

“พระองคร์ทรงเหลบียวหลกังไปทางเหลล่าสาวกตรกัสเฉพาะแกล่พวกเขาวล่า “นกัยนร์ตาทกันั้งหลายทบีที่ไดด้เหก็นการณร์
ซถึที่งพวกทล่านไดด้เหก็นกก็เปป็นสลุข เพราะเราบอกทล่านทกันั้งหลายวล่า ศาสดาพยากรณร์หลายคน และกษกัตรลิยร์หลายองคร์ 
ปรารถนาจะเหก็นซถึที่งทล่านทกันั้งหลายเหก็นอยภูล่นบีนั้ แตล่เขามลิเคยไดด้เหก็น และอยากจะไดด้ยลินซถึที่งทล่านทกันั้งหลายไดด้ยลิน แตล่เขา
มลิเคยไดด้ยลิน” (ลภูกา 10:17-24)



ใชล่แลด้วครกับ เจก็ดสลิบคนนกันั้นทบีที่พระเยซภูทรงสล่งออกไปเปป็นคภูล่ๆเพพที่อประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งอาณาจกักรนกันั้น
ไดด้ประกาศวล่าพวกเขามบีความสลุข พวกเขากลกับมาหาพระองคร์พรด้อมกกับความปปีตลิยลินดบียลิที่งนกักและทภูลวล่า “พระองคร์
เจด้าขด้า พวกผบีอยภูล่ใตด้บกังคกับขด้าพระองคร์ทกันั้งหลายโดยทางพระนามของพระองคร์ ขด้าพระองคร์ทกันั้งหลายสามารถชล่วย
ผภูด้คนใหด้พด้นจากพวกผบีไดด้ พวกขด้าพระองคร์ขกับพวกผบีออกไดด้” แตล่พระเยซภูทรงตคาหนลิพวกเขาแบบเบาะๆและตรกัส
วล่า “อยล่าเปรมปรบีดลิธิ์ทบีที่พวกเจด้ามบีอคานาจเหนพอพวกผบี แตล่จงเปรมปรบีดลิธิ์ทบีที่ชพที่อของพวกเจด้าถภูกจดไวด้แลด้วในสวรรคร์”

ประสบการณร์เหลล่านบีนั้ทบีที่ถภูกบกันทถึกไวด้ในพระวจนะของพระเจด้าเปป็นของจรริง ไมล่ใชล่เรพที่องแตล่ง พวกมกัน
เกบีที่ยวขด้องกกับพวกผรีจรริงๆและผผผู้คนจรริงๆ ผมเชพที่อวล่าในสมกัยนบีนั้และโมงยามนบีนั้มบีคนจคานวนมากทบีที่มบีชบีวลิตอยภูล่ซถึที่งถผกผรีสริง –
เหมพอนกกับทบีที่คนเหลล่านบีนั้ถภูกผบีสลิงในสมกัยของพระเยซภู ผบีเหลล่านกันั้นไมล่เคยสภูญสลินั้นฤทธลิธิ์เดชของพวกมกันเลย; เหลข่าผผผู้รมับใชผู้
และพวกผผผู้นทาทางศาสนาคพอผภูด้ทบีที่ไดด้สภูญสลินั้นฤทธลิธิ์เดชของตนไปเสบียแลด้ว – ไมล่ใชล่ผบีเหลล่านกันั้น

มกันเปป็นความจรลิงทบีที่วล่าพระเยซภูทรงยกับยกันั้งคคาพยานของพวกผบี ลภูกาบอกเราวล่า “ผบีกก็ออกมาจากคนหลาย
คนดด้วย รด้องวล่า “ทล่านเปป็นพระครลิสตร์พระบลุตรของพระเจด้า” ฝป่ายพระองคร์กก็ทรงหผู้ามมสใหข้มทนพยด เพราะวล่ามกันรภูด้
แลด้ววล่าพระองคร์เปป็นพระครลิสตร์” (ลภูกา 4:41) เหตลุผลทบีที่พระเยซภูทรงยกับยกันั้งคคาพยานของผบีเหลล่านบีนั้กก็อาจเปป็นเพราะ
วล่าพวกศกัตรภูของพระองคร์กก็จะทราบวล่าพระองคร์ทรงเปป็นบลุคคลหนถึที่งทบีที่พวกผบีรภูด้จกัก คนเหลล่านกันั้น (พวกผภูด้นคาทาง
ศาสนา) กก็จะกลล่าวแกล่ประชาชนวล่าพระเยซภูและซาตานกคาลกังทคางานรล่วมกกันเพพที่อหลอกลวงพวกเขาเกบีที่ยวกกับพระ
เมสสลิยาหร์ของพวกเขา เราไดด้เรบียนรภูด้ในเวลาตล่อมา (ลภูกา 11:14-23; มธ. 12:22-30) วล่าพวกเขากลล่าวหาพระเยซภู
วล่ากระทคาการอกัศจรรยร์ตล่างๆโดยอคานาจของพญามาร พวกเขากลล่าววล่าพระองคร์ทรงขกับผบีออกโดยเบเอลเซบกับ 
เจด้าแหล่งพวกผบี ถถึงแมด้วล่าพระเยซภูทรงหด้ามคคาพยานของพวกผบี ถด้อยคคาของพวกมกันทบีที่กลล่าววล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระ
บลุตรของพระเจด้ากก็พลิสภูจนร์จนหมดขด้อสงสกัยวล่าพวกมกันมบีความรผผู้ทรีพื่เหนพอมนทุษยร์ ขด้อเทก็จจรลิงเหลล่านกันั้นทบีที่ผมไดด้กลล่าวไป
แลด้วพลิสภูจนร์จนหมดขด้อสงสกัยวล่าประสบการณร์เหลล่านกันั้นทบีที่พระเยซภูทรงขกับพวกผบีออกเปป็นประสบการณร์ของจรริงกกับ
คนทรีพื่มรีตมัวตนอยผข่จรริงๆซถึที่งไดด้ถภูกผบีเขด้าสลิง

ขอใหด้ผมไดด้ไปไกลกวล่าเดลิมอบีกกด้าวหนถึที่งและตอบขด้อโตด้แยด้งอบีกประการหนถึที่งทบีที่ถภูกยกโดยเหลล่าศกัตรภูของการ
ดลใจดด้านถด้อยคคาของพระคกัมภบีรร์ มบีคนเหลล่านกันั้นทบีที่กลล่าววล่าการถภูกผบีสลิงตามทบีที่ถภูกพรรณนาไวด้ในหนกังสพอกลิตตลิคลุณเลล่ม
ตล่างๆมบีอาการคลด้ายกกับโรคบางโรค เชล่น ลมบด้าหมภูและวลิกลจรลิต มกันเปป็นไปไดด้ทบีที่การถภูกผบีสลิงอาจทคาใหด้เกลิดอาการ
วลิกลจรลิต – และในบางกรณบี ผมกก็เชพที่อวล่ามกันทคาใหด้เกลิดแบบนกันั้นจรลิงๆ – แตล่แนล่นอนวล่าไมล่ใชล่ในทลุกกรณบี มบีผผผู้เชพพื่อ
หลายคนทบีที่ไดด้เสบียสตลิไปแลด้วและอยภูล่ในสถานบคาบกัดผภูด้วลิกลจรลิต แตล่นบีที่กก็ไมล่ไดด้หมายความวล่าพวกเขาไมล่รอดหรพอวล่า
พวกผบีไดด้เขด้าสลิงจลิตใจหรพอวลิญญาณของพวกเขาแลด้ว โรคบางโรคสามารถทคาใหด้คนเสบียสตลิไดด้

อยล่างไรกก็ตาม ผมกก็เชพที่อวล่ามบีชายและหญลิงหลายคนในปฟัจจลุบกันทบีที่ถภูกควบคลุมอยล่างสลินั้นเชลิงโดยพวกผบีจนพวก
เขาเสบียสตลิเปป็นชล่วงๆและบางคนกก็เสบียสตลิไปตลอดชกัที่วชบีวลิตทบีที่เหลพอของพวกเขาและจะตด้องใชด้ชบีวลิตทบีที่เหลพออยภูล่ของ
พวกเขาในหด้องทบีที่บลุนวม

โรคลมบผู้าหมผไมล่ใชล่การถภูกผบีสลิง ความวริกลจรริตทลุกประเภทไมล่ใชล่การถภูกผบีสลิง – แตล่พวกผบีสามารถทคาใหด้
รล่างกายของคนๆหนถึที่งเจก็บปป่วยและสามารถทคาใหด้จริตใจของคนๆหนถึที่งปป่วยไดด้อยล่างแนล่นอน ผมเชพที่อวล่าหลายคนทบีที่
เจก็บปป่วย, คนเหลล่านกันั้นทบีที่ปป่วยเปป็นระยะเวลานาน, อาจถภูกพวกผบีโจมตบีไดด้งล่ายกวล่าคนเหลล่านกันั้นทบีที่มบีรล่างกายแขก็งแรง 



แตล่ขอใหด้ผมเนด้นยนั้คาวล่าถถึงแมด้วล่าคนๆหนถึที่งอาจลด้มปป่วยในรล่างกายของตนดด้วยโรคบางอยล่างทบีที่มบีอาการคลด้ายกกับการ
ถภูกผบีสลิง – และถถึงแมด้วล่าจลิตใจของเขาเกลิดปป่วยขถึนั้นมา – นรีพื่กห็ไมข่ไดผู้หมายความวข่าคนๆนกันั้นไมล่รอดหรพอจะสภูญเสบีย
ความรอดถถึงแมด้วล่าเขาอาจเสบียชบีวลิตดด้วยอาการลด้มปป่วยทางจลิตกก็ตาม

ในหนกังสพอขล่าวประเสรลิฐเลล่มตล่างๆ การถภูกผบีสลิงมกักถภูกกลล่าวถถึงคภูล่กกับโรคตล่างๆของรล่างกายและของจลิตใจ 
อยข่างไรกห็ตาม มกันกก็ถภูกกลล่าวอยล่างชกัดเจนวล่ามรีความแตกตข่างระหวล่างโรคฝป่ายรล่างกายและการถภูกผบีสลิง (กรลุณา
ศถึกษามกัทธลิว 4:24, มกัทธลิว 8:16, และมาระโก 1:34)

ในหลายคราว ประชาชนพภูดถถึงพระเยซภูวล่า “ทล่านมบีผบีสลิง” (ยอหร์น 7:20; 8:48-52; 10:20) หากจะแปล
ใหด้ถภูกตด้อง คคากลล่าวนกันั้นควรอล่านวล่า “ทล่านเปป็นบผู้า (เสบียสตลิ) ไปแลด้ว” คนเหลล่านกันั้นทบีที่ถภูกผบีสลิงกก็เปป็นบด้าจรลิงๆ ใน
ยอหร์น 10:20 เราอล่านวล่า “เขามบีผบีสลิงและเปป็นบผู้า” ดกังนกันั้น จถึงไมล่มบีเหตลุผลทบีที่จะละทลินั้งคคาประกาศทบีที่ชกัดแจด้งของพระ
วจนะของพระเจด้าเกบีที่ยวกกับพวกผบีและการถภูกผบีสลิง มบีผภูด้คนในปฟัจจลุบกัน – เหมพอนกกับทบีที่เคยมบีในสมกัยขององคร์พระผภูด้
เปป็นเจด้าของเรา – ผภูด้ทบีที่ถภูกควบคลุมโดยพวกผบี พวกเขาวลิกลจรลิต พวกเขาเปป็นบด้า – ถภูกควบคลุมอยล่างสลินั้นเชลิงโดย
อคานาจของพญามาร นกัที่นเปป็นเหตลุวล่าทคาไมเราถถึงมบีอาชญากรรมทบีที่ไรด้เหตลุผลและผลิดมนลุษยร์มากมายเหลพอเกลิน มบีคน
เหลล่านกันั้นทบีที่ถภูกสลิงโดยผบีแหล่งยาเสพตลิด, ผบีแหล่งสลุรา, หรพอผบีแหล่งตกัณหา – และพวกเขาจะฆล่าโดยปราศจากจลิตสคานถึก
ผลิดชอบใดๆและปราศจากความเมตตาทบีที่มบีตล่อเหยพที่อของตน

การขกับเหลล่าวลิญญาณชกัที่วและพวกผบีออกโดยพระเยซภูและโดยพวกอกัครทภูตเปป็นสกัญญาณบอกถถึงการ
ปรากฏของพระผภูด้ชล่วยใหด้รอดของเหลล่าคนบาปและของฤทธลิธิ์เดชแหล่งขล่าวประเสรลิฐ ฤทธลิธิ์เดชทบีที่พระเยซภูทรงมบีเพพที่อ
ขกับเหลล่าวลิญญาณชกัที่วและพวกผบีออกเปป็นขด้อพลิสภูจนร์ถถึงภารกลิจแบบพระเจด้าของพระองคร์บนแผล่นดลินโลกนบีนั้ การ
อกัศจรรยร์เหลล่านกันั้นนล่าประทกับใจ เพราะวล่าพวกมกันแสดงออกถถึงชกัยชนะเหนพอพญามารโดยพระเยซภูเจด้า ผมขอ
กลล่าวซนั้คาวล่า: ประสบการณร์เหลล่านกันั้นทบีที่ถภูกบกันทถึกไวด้ในกลิตตลิคลุณเลล่มตล่างๆเปป็นของจรริง หากพวกมกันไมข่ใชข่ของจรลิง
ทกันั้งหมด เรากก็ไมล่มบีเหตลุผลทบีที่จะเชพที่อวล่าบกันทถึกใดในกลิตตลิคลุณเปป็นของจรลิง ผมรภูด้วล่ามบีคคาอลุปมาตล่างๆ – และพวกมกันกก็ถภูก
บอกวล่าเปป็นคคาอลุปมา; มบีสมัญลมักษณร์ตข่างๆ – และพวกมกันกก็ถภูกบอกวล่าเปป็นสกัญลกักษณร์ แตล่เรพที่องราวเหลล่านกันั้นทบีที่เราไดด้
รกับจากบกันทถึกของกลิตตลิคลุณเปป็นบมันทถึกเหตทุการณร์จรริงเกบีที่ยวกกับผผผู้คนทรีพื่มรีตมัวตนอยผข่จรริงซถึที่งถภูกเขด้าสลิงโดยพวกผรีทรีพื่มรีอยผข่
จรริง และพระเยซภูไดด้ทรงกระทคาการอมัศจรรยร์ตข่างๆทรีพื่เปป็นของจรริงในชบีวลิตของพวกเขา 

กริตตริคทุณของยอหร์น ไมล่ไดด้กลล่าวถถึงการขกับผบีออกของพระเยซภู แตล่ยอหร์นกก็พภูดถถึงขด้อเทก็จจรลิงเรพที่องการถภูกผบี
สลิง ดกังทบีที่มบีระบลุไวด้ในยอหร์น 7:20, ยอหร์น 8:48-52, และยอหร์น 10:20 (เราตด้องจคาไวด้วล่ายอหร์นกลล่าวถถึงเหตลุการณร์
ตล่างๆในการรกับใชด้ของพระเยซภูนด้อยมากซถึที่งถภูกบกันทถึกไวด้ในมกัทธลิว, มาระโก และลภูกา ในกลิตตลิคลุณของยอหร์น เราพบ
งานสมรสทบีที่บด้านคานา, เรพที่องของนลิโคเดมกัส, ขนมปฟังทบีที่มบีชบีวลิตทบีที่ลงมาจากสวรรคร์, ประตภู, ทางนกันั้น, ความจรลิงและ
ชบีวลิต กลิตตลิคลุณของยอหร์นเปป็นหนกังสพอความรอด – และกลุญแจทบีที่ไขสภูล่กลิตตลิคลุณเลล่มนบีนั้ถภูกพบในยอหร์น 20:30,31: 
“พระเยซภูไดด้ทรงกระทคาหมายสคาคกัญอพที่นๆอบีกหลายประการตล่อหนด้าเหลล่าสาวกของพระองคร์ ซถึที่งไมล่ไดด้จดไวด้ใน
หนกังสพอมด้วนนบีนั้ แตล่การทรีพื่ไดผู้จดเหตทุการณร์เหลข่านรีนั้ไวผู้กห็เพพพื่อทข่านทมันั้งหลายจะไดผู้เชพพื่อวข่า พระเยซผทรงเปป็นพระครริสตร์
พระบทุตรของพระเจผู้า และเมพพื่อมรีความเชพพื่อแลผู้ว ทข่านกห็จะมรีชรีวริตโดยพระนามของพระองคร์”)



“ออกจากอทุโมงคร์ฝฝังศพ...” คนเหลล่านบีนั้ทบีที่ถภูกผบีสลิงทบีที่ออกมาพบพระเยซภูไดด้เลพอกทบีที่จะอาศกัยอยภูล่ในสลุสานหรพอ
ไมล่พวกเขากก็ถผกขมับไลข่ไปทบีที่นกัที่นโดยผภูด้คนทบีที่กลกัวพวกเขา พวกเขาอาศกัยอยภูล่ในถนั้คาและโพรงทบีที่ถภูกเจาะเขด้าไปในศลิลาซถึที่ง
เปป็นทบีที่ๆพวกยลิวฝฟังศพคนตายหลายตล่อหลายครกันั้ง อลุโมงคร์ฝฟังศพดกังกลล่าวยกังถภูกพบไดด้อยภูล่ในเทพอกเขาทางทลิศตะวกัน
ออกของพพนั้นทบีที่ตอนใตด้ของทะเลกาลลิลบี คคากลล่าวในลภูกา 8:27 ทบีที่วล่า “มบีชายคนหนถึที่งจากเมพองนกันั้นมาพบพระองคร์” 
ไมล่ไดด้หมายความวล่าเขาออกมาจากเมพองนกันั้นเพพที่อมาพบพระเยซภู แตล่ชายทบีที่อาศกัยอยภูล่ในอลุโมงคร์ฝฟังศพเหลล่านกันั้นเปป็น
พลเมพองของเมพองนกันั้น

“...พวกเขาดทุรผู้ายนมัก” มาระโกใหด้รายละเอบียดเพลิที่มเตลิมในบกันทถึกของเขา เขากลล่าววล่า “...ไมล่มบีผภูด้ใดจะ
ผภูกมกัดตกัวเขาไดด้ แมด้จะลล่ามดด้วยโซล่ตรวนกก็ไมล่อยภูล่ เพราะวล่าไดด้ลล่ามโซล่ใสล่ตรวนหลายหนแลด้ว เขากก็หกักโซล่และฟาด
ตรวนเสบีย ไมข่มรีผผผู้ใดมรีแรงพอทรีพื่จะททาใหผู้เขาสงบไดผู้” (มาระโก 5:3, 4)

“...จนไมข่มรีผผผู้ใดอาจผข่านไปทางนมันั้นไดผู้” นบีที่บอกเปป็นนกัยวล่าผภูด้คนหวาดกลกัวทบีที่จะเดลินทางบนถนนใกลด้อลุโมงคร์
ฝฟังศพเหลล่านกันั้นซถึที่งเปป็นทบีที่ๆพวกคนทบีที่ถภูกผบีสลิงอาศกัยอยภูล่ ชายเคราะหร์รด้ายเหลล่านบีนั้ทบีที่ถภูกผบีสลิงรลุดออกมาพบพระเยซภูและ
คนเหลล่านกันั้นทบีที่อยภูล่กกับพระองคร์เหมพอนกกับทบีที่พวกเขาไดด้กระทคาบล่อยๆกกับคนอพที่นๆทบีที่ผล่านมาตามถนนเสด้นนกันั้น

ขด้อ 29: “ดผเถริด เขารผู้องตะโกนวข่า “พระเยซผผผผู้เปป็นพระบทุตรของพระเจผู้า เราเกรีพื่ยวขผู้องอะไรกมับทข่านเลข่า 
ทข่านมาทรีพื่นรีพื่เพพพื่อจะทรมานพวกเรากข่อนเวลาหรพอ””

“ดผเถริด...” ตอนตด้นของพระคคาขด้อนบีนั้กคาลกังเรบียกรด้องความสนใจแบบพลิเศษไปยกังสลิที่งทบีที่จะตามมา เรามบี
ขด้อความแบบนบีนั้ในขด้อ 24, 32 และ 34   ของบทนบีนั้ วลบีนบีนั้ถภูกใชด้บล่อยในกลิตตลิคลุณของมกัทธลิว

“เขารผู้องตะโกนวข่า “พระเยซผผผผู้เปป็นพระบทุตรของพระเจผู้า เราเกรีพื่ยวขผู้องอะไรกมับทข่านเลข่า...” – ความ
หมายตรงตกัวกก็คพอ “(มบี) อะไรแกล่เราและทล่านเลล่า” ซถึที่งเปป็นวลบีหนถึที่งทบีที่ถภูกพบในภาษาฮบีบรภูและกรบีก ซถึที่งมบีความหมาย
อยล่างชกัดเจนวล่า “พวกเรามบีอะไรทบีที่เหมพอนกกันเลล่า?” ผบีเหลล่านกันั้นกคาลกังถามพระเยซภูวล่าพวกมกันมบีอะไรทบีที่เหมพอนกกับ
พระองคร์ วลบีนบีนั้จรลิงๆแลด้วกก็แสดงออกถถึงการตคาหนลิแบบรลุนแรง (เชล่นใน 2 ซามภูเอล 16:10 และเอสรา 4:3) หรพอ
เปป็นการขกับไลล่แบบเบาะๆ (ยอหร์น 2:4) ตามแตล่สภาพการณร์แวดลด้อม, ความสกัมพกันธร์ของบลุคคลเหลล่านกันั้นทบีที่
เกบีที่ยวขด้อง และอากกัปกลิรลิยาในการเอล่ยคคาพภูดนกันั้น ในทบีที่นบีนั้ดภูเหมพอนวล่าผบีเหลล่านกันั้นตคาหนลิพระเยซภูทบีที่เขด้ามาแทรกแซง
พวกมกัน พวกมกันรภูด้วล่าพระองคร์ทรงเปป็น “พระบทุตรของพระเจผู้า”

“ทข่านมาทรีพื่นรีพื่เพพพื่อจะทรมานพวกเรากข่อนเวลาหรพอ” พวกผบีทบีที่สลิงชายเหลล่านบีนั้รภูด้วล่าความทรมานอกันนล่ากลกัว
รอคอยพวกมกันอยภูล่ ณ ชล่วงเวลาในอนาคต พวกมกันกลกัวหกัวหดเมพที่อไดด้คลิดวล่าพระบลุตรของพระเจด้าอาจจะนคาการ
ลงโทษนบีนั้มาสภูล่พวกมกันในขณะนกันั้นเลย พวกมกันรภูด้เยอะเกบีที่ยวกกับแผนการของพระเจด้า: พวกมกันรภูด้ลล่วงหนด้าวล่าพระเยซภู
จะเสดก็จมายกังแผล่นดลินโลกในตอนนกันั้น; พวกมกันรภูด้วล่าพระองคร์ไดด้เสดก็จมาแลด้ว และพวกมกันรภูด้วล่าในยลุคนลิรกันดรร์ ซาตาน
และภภูตผบีปปีศาจทกันั้งปวงจะถภูกทรมานในบถึงไฟ แตล่พวกมกันตคาหนลิพระเยซภูในทบีที่นบีนั้เพราะดภูเหมพอนวล่าพระองคร์ไดด้เสดก็จ
มาเพพที่อจกับพวกมกันไปโยนทลินั้งบถึงไฟกล่อนเวลาทบีที่ทรงกคาหนดไวด้

ยภูดาสเปปิดเผยแกล่เราวล่า “และเหลล่าทภูตสวรรคร์ทบีที่ไมล่ไดด้รกักษาเทวสภาพของตน แตล่ไดด้ละทลินั้งถลิที่นฐานของตน
นกันั้น พระองคร์กห็ไดผู้ทรงจองจทาไวผู้ดผู้วยโซข่ตรวนอมันเปป็นนริรมันดรร์ ขมังไวผู้ในทรีพื่มพดจนกวข่าจะถถึงการพสพากษาในวทนสสาคทญ
ยสพื่งนททั้น” (ยภูดาส 6) เราเหก็นตรงนบีนั้วล่ายภูดาสกลล่าวถถึงการทรมานในอนาคตวล่าเรลิที่มตด้น ณ การพริพากษาในวมันสทาคมัญ



ยริพื่งนมันั้น ในวลิวรณร์เราอล่านวล่าซาตานและเหลล่าวลิญญาณผภูด้แทนของมกันจะถภูกทรมานทกันั้งกลางวกันและกลางคพนตลอด
ไปเปป็นนลิตยร์: “สล่วนพญามารทบีที่ลล่อลวงเขาเหลล่านกันั้นกก็ถภูกโยนลงไปในบถึงไฟและกคามะถกัน ทบีที่สกัตวร์รด้ายและผภูด้พยากรณร์
เทก็จอยภูล่นกันั้น และมกันตผู้องทนททุกขร์ทรมานทมันั้งกลางวมันและกลางคพนตลอดไปเปป็นนริตยร์” (วว. 20:10)

มกันเปป็นเรพที่องนล่าสนใจ รวมถถึงใหด้ขด้อมภูลดบีดด้วย ทบีที่จะหมายเหตลุพฤตลิกรรมของคนถภูกผบีสลิงเหลล่านบีนั้ในการ
ศถึกษาของเราในมกัทธลิว พวกเขาวลิที่งมาหาพระเยซภูอยล่างดลุรด้ายราวกกับวล่าจะโจมตบีพระองคร์และพยายามทบีที่จะทคาลาย
พระองคร์และเหลล่าผภูด้ตลิดตามของพระองคร์เสบีย – จากนกันั้นพวกเขากก็ซบหนด้าลงและนมกัสการพระองคร์ (มาระโก 5:6;
ลภูกา 8:28) แตล่คราวนบีนั้พวกเขากลล่าวถด้อยคคาทบีที่แสดงถถึงการตคาหนลิ, ความหวาดหวกัที่นและความกลกัว ความขกัดแยด้ง
ในตกัวเองเชล่นนบีนั้ – การเปลบีที่ยนแปลงแบบปลุบปฟับของอารมณร์ตล่างๆเชล่นนบีนั้ – ดภูเหมพอนเปป็นเรพที่องปกตลิธรรมดาสคาหรกับ
คนทบีที่ถภูกพวกผบีเขด้าสลิง ตอนแรกคนเชล่นนบีนั้จะรด้องประกาศวล่าเขาเคารพพระเจด้า, พระครลิสตร์ และพระคกัมภบีรร์มาก
ขนาดไหน โดยตระหนกักถถึงความตด้องการของเขาในชกัที่วขณะนกันั้นแหล่งความกลกัว – จากนกันั้นในชกัที่วขณะถกัดมาเขากก็
จะพภูดถด้อยคคาหยาบชด้าหมลิที่นประมาทตล่อพระเจด้าผภูด้ประทานอากาศใหด้เขาหายใจ ผมแนล่ใจวล่าเรามบีคนแบบนกันั้นในค
รลิสตจกักรตล่างๆของเราทลุกวกันนบีนั้ ตลอดชกัที่วระยะเวลาหนถึที่งพวกเขาดภูเหมพอนอลุทลิศตกัวแดล่พระครลิสตร์ – และจากนกันั้นอยภูล่
ดบๆี พวกเขากก็กลายเปป็นศกัตรภูของครลิสตจกักร, ศลิษยาภลิบาล, และทลุกคนทบีที่พยายามทคางานขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า 
และพวกเขาทคาสลิที่งเลวรผู้ายตล่างๆทบีที่เกพอบเกลินทบีที่จะจลินตนาการไดด้ คนทบีที่ถภูกพวกผบีเขด้าสลิงมบีแนวโนด้มทบีที่จะทคาอะไรไดผู้ทมันั้ง
นมันั้น 

ขด้อ 30: “ไกลจากทรีพื่นมัพื่นมรีสทุกรฝผงใหญข่กทาลมังหากรินอยผข่”
“ไกลจากทรีพื่นมัพื่น” บล่งบอกถถึงระยะทางมากบด้างนด้อยบด้าง ตามแตล่สภาพการณร์แวดลด้อม มกันไมล่ไดด้หมายถถึง

จคานวนหลาหรพอฟลุตในทลุกกรณบี เหก็นไดด้ชกัดวล่ามกัทธลิวประสงคร์ทบีที่จะแสดงใหด้เหก็นวล่าฝภูงสลุกรนกันั้นอยภูล่หล่างไกลเกลินกวล่าทบีที่
จะตกใจกลกัวเพราะเสบียงกรบีดรด้องของคนทบีที่ถภูกผบีสลิงเหลล่านบีนั้ มาระโกและลภูกาแคล่เผยใหด้เราเหก็นวล่ามบีสลุกรฝภูงหนถึที่งอยภูล่
ใกลด้ๆ พวกเขาไมล่ไดด้กลล่าววล่าอยภูล่ใกลด้ขนาดไหนหรพออยภูล่หล่างออกไปเทล่าไหรล่ มาระโกเสรลิมวล่าสลุกรฝภูงนกันั้นอยภูล่ใกลด้กกับ
ภภูเขาเหลล่านกันั้น (มาระโก 5:11) ขณะทบีที่ลภูกากลล่าววล่าพวกมกัน “หากลินอยภูล่ทบีที่ภภูเขา” (ลภูกา 8:32) แนล่นอนวล่าภภูเขานกันั้น
หมายถถึงเทพอกเขาซถึที่งทอดยาวใกลด้ฝฟัปั่งตะวกันออกของทะเลกาลลิลบี 

“...มรีสทุกรฝผงใหญข่กทาลมังหากรินอยผข่” มาระโกบอกเราวล่ามบี “ประมาณสองพกันตกัว” (มาระโก 5:13) อยล่างไร
กก็ตาม ไมล่วล่าจะมบีสองพกันตกัว, สามพกันตกัว หรพอสองรด้อยตกัวกก็ไมล่สคาคกัญ จคานวนของสลุกรไมล่ใชล่สลิที่งสคาคกัญ ขผู้อเทห็จจรริง
เกรีพื่ยวกมับการอมัศจรรยร์นมันั้นตล่างหากทบีที่เปป็นสลิที่งสคาคกัญ

ขด้อ 31: “ผรีเหลข่านมันั้นไดผู้อผู้อนวอนพระองคร์วข่า “ถผู้าทข่านขมับพวกเราออก กห็ขอใหผู้เขผู้าอยผข่ในฝผงสทุกรนมันั้นเถริด”
“ผรีเหลข่านมันั้นไดผู้อผู้อนวอนพระองคร์...” คคาภาษาอกังกฤษของเรา “devil” มาจาก diabolos (ดริอาบอล

อส) ชพที่อภาษากรบีกของมกันผภูด้ทบีที่ถภูกเรบียกในพระคกัมภบีรร์วล่า “ซาตาน” คคากรบีกนบีนั้ (ดริอาบอลอส) ถภูกใชด้ในพระคกัมภบีรร์กกับ
ซาตานเทข่านมันั้น มกันไมข่เคยถภูกใชด้เกบีที่ยวกกับพวกผบีหรพอเหลล่าวลิญญาณชกัที่วเลย คคาทบีที่แปลเปป็น “พวกผบี” (demons) คพอ 
daimon (ไดมอน) และคคาของเรา “demoniac” (คนถภูกผบีสลิง) กก็มาจาก daimonion (ไดมอนริออน) คคาวล่า 
“devil” เรลิที่มเปป็นทบีที่คลุด้นเคยในการใชด้ภาษาอกังกฤษเพพที่อบล่งบอกถถึงซาตานหรพอไมล่กก็หนถึที่งในลภูกสมลุนของมกัน และดด้วย



เหตลุผลดกังกลล่าวจถึงมบีหลายแหล่งในภาคพกันธสกัญญาใหมล่ทบีที่เรามบีคคาวล่า “devil” ในเมพที่อจรลิงๆแลด้วคคาวล่า “demon” 
ควรถภูกใชด้

มบี devil (พญามาร) เดรียวและมบีหลาย demons (พวกผบี) ทบีที่ปฏลิบกัตลิงานในอาณาจกักรของพญามาร – 
และมกันมบีอาณาจกักรทบีที่เปป็นระเบบียบจรลิงๆ พระเยซภูทรงเปป็นพยานรกับรองเกบีที่ยวกกับอาณาจกักรของซาตาน เมพที่อพวก
ฟารลิสบีกลล่าวคคาหมลิที่นประมาทตล่อพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ พระเยซภูกก็ประทานบทเรบียนหนถึที่งแกล่พวกเขาเกบีที่ยวกกับพวกผบี
และบาปทบีที่อภกัยใหด้ไมล่ไดด้ เราจะศถึกษาพระคคาตอนนบีนั้อยล่างละเอบียดเมพที่อเราไปถถึงมกัน แตล่ขอใหด้ผมใหด้ขด้อความนกันั้นแกล่
คลุณตรงนบีนั้ และคลุณจะเหก็นวล่าพญามาร – ผผผู้เปป็นซาตาน – มบีอาณาจกักรหนถึที่งจรลิงๆ และในอาณาจกักรนกันั้นมกันมบีพวกผบี
ยศสผงและพวกผบียศตพื่ทา ยกตกัวอยล่างเชล่น เบเอลเซบมับ เปป็นเจผู้าแหล่งพวกผบี จงสกังเกตถด้อยคคาของพระเยซภูในมกัทธลิว 
12:22-30:

“ขณะนกันั้นเขาพาคนหนถึที่งมบีผบีเขด้าสลิงอยภูล่ ทกันั้งตาบอดและเปป็นใบด้มาหาพระองคร์ พระองคร์ทรงรกักษาใหด้หาย 
คนตาบอดและใบด้นกันั้นจถึงพภูดจถึงเหก็นไดด้ และคนทกันั้งปวงกก็อกัศจรรยร์ใจถามกกันวล่า “คนนบีนั้เปป็นบลุตรของดาวลิดมลิใชล่หรพอ” 
แตล่พวกฟารลิสบีเมพที่อไดด้ยลินดกังนกันั้นกก็พภูดกกันวล่า “ผภูด้นบีนั้ขกับผบีออกไดด้กก็เพราะใชด้อคานาจเบเอลเซบภูลผภูด้เปป็นนายผบีนกันั้น”

“ฝป่ายพระเยซภูทรงทราบความคลิดของเขาจถึงตรกัสกกับเขาวล่า “ราชอาณาจกักรใดๆซถึที่งแตกแยกกกันเองกก็จะ
รกรด้างไป เมพองใดๆหรพอครกัวเรพอนใดๆซถึที่งแตกแยกกกันเองจะตกันั้งอยภูล่ไมล่ไดด้ และถด้าซาตานขกับซาตานออกมกันกก็
แตกแยกกกันในตกัวมกันเอง แลด้วอาณาจมักรของมมันจะตกันั้งอยภูล่อยล่างไรไดด้ และถด้าเราขกับผบีออกโดยเบเอลเซบภูล พวก
พด้องของทล่านทกันั้งหลายขกับมกันออกโดยอคานาจของใครเลล่า เหตลุฉะนกันั้นพวกพด้องของทล่านเองจะเปป็นผภูด้ตกัดสลินกลล่าว
โทษพวกทล่าน แตล่ถด้าเราขกับผบีออกดด้วยพระวลิญญาณของพระเจด้า อาณาจกักรของพระเจด้ากก็มาถถึงทล่านแลด้ว หรพอใคร
จะเขด้าไปในเรพอนของคนทบีที่มบีกคาลกังมากและปลด้นเอาทรกัพยร์ของเขาอยล่างไรไดด้ เวด้นแตล่จะจกับคนทบีที่มบีกคาลกังมากนกันั้นมกัด
ไวด้เสบียกล่อน แลด้วจถึงจะปลด้นทรกัพยร์ในเรพอนนกันั้นไดด้ ผภูด้ทบีที่ไมล่อยภูล่ฝป่ายเรากก็เปป็นปฏลิปฟักษร์ตล่อเรา และผภูด้ทบีที่ไมล่รวบรวมไวด้กกับ
เรากก็เปป็นผภูด้กระทคาใหด้กระจกัดกระจายไป”

ในบกันทถึกเกบีที่ยวกกับพวกคนทบีที่ถภูกผบีสลิงตรงนบีนั้ในมกัทธลิว บททบีที่ 8 เราไมล่ถภูกบอกวล่าชายเหลล่านบีนั้ถภูกสลิงโดยผบีตน
เดบียว, ผบีสองตน หรพอผบีหลายตน อยล่างไรกก็ตาม มาระโกและลภูกาบอกเราวล่าพวกเขาถภูกสลิงโดยพวกผบีกองหนถึที่ง 
(มาระโก 5:9; ลภูกา 8:30) – และทหารโรมกองหนถึที่งในสมกัยขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าของเรากก็มบีจคานวนมากถถึง 
6,000 นาย อบีกครกันั้งทบีที่การอมัศจรรยร์นกันั้นตล่างหากทบีที่เปป็นสลิที่งสคาคกัญ และไมล่ใชล่จคานวนของพวกผบี (อยล่างไรกก็ตาม ผมกก็
เชพที่อจรลิงๆวล่าเรามบีผภูด้คนบนแผล่นดลินโลกทลุกวกันนบีนั้ทบีที่ถภูกสลิงโดยพวกผบีกองหนถึที่ง และบางคนอาจถภูกสลิงโดยผบีจคานวนเยอะ
ยลิที่งกวล่านกันั้นกก็ไดด้)

“ถผู้าทข่านขมับพวกเราออก...” จงสกังเกตภาษาของผบีเหลล่านบีนั้ พวกมกันทราบดบีถถึงขด้อเทก็จจรลิงทบีที่วล่าพระเยซภู
ทรงสามารถขกับพวกมกันออกจากคนเหลล่านกันั้นทบีที่ถภูกผบีสลิงไดด้ พวกมกันกลล่าวตล่อไปวล่า “กห็ขอใหผู้เขผู้าอยผข่ในฝผงสทุกรนมันั้น
เถริด” พวกมกันกคาลกังกลล่าววล่า “หากทล่านจะขกับพวกเราออกจรลิงๆ จงอนลุญาตใหด้เราเขด้าไปอยภูล่ในสลุกรฝภูงนกันั้นเถลิด” 
พวกผบีไมล่มบีรล่างกายและไมล่อาจทคาอะไรไดด้เลยโดยปราศจากรล่างกายทบีที่พวกมกันจะทคาสลิที่งตล่างๆไดด้ในรล่างกายนกันั้น พวก
มกันเปป็นวลิญญาณหรพอภภูตลิ และพวกมกันเขด้าสลิงรล่างของคนและสกัตวร์และกระทคากลิจผล่านทางรล่างกายเหลล่านบีนั้



ในการเดลินทางแบบมลิชชกันนารบีของผม ผมไดด้มบีโอกาสใชด้เวลาหกสกัปดาหร์ในปป่าดงดลิบแหล่งแอฟรลิกากกับ
พวกปปิปิ๊กมบีที่และชนเผล่าอพที่นๆ มลิชชกันนารบีเหลล่านกันั้น – ผภูด้ซถึที่งอยภูล่ทบีที่นกัที่นมานานหลายปปีแลด้ว – สามารถเลล่าเรพที่องราวทบีที่เกลิด
ขถึนั้นจรลิงเกบีที่ยวกกับการเขด้าสลิงของผบี ทกันั้งในคนและสกัตวร์ตล่างๆ ไมล่ตด้องสงสกัยเลยวล่าหมอผรี (witch doctors) ถภูกผบีสลิง 
แนล่นอนวล่าผมแนล่ใจวล่ามบีพวกหมอผบีทบีที่เปป็นของปลอม เหมพอนกกับทบีที่เรามบีพวกหมอดภูเกต๊ๆในแผล่นดลินของเราทลุกวกันนบีนั้ 
แตล่พวกหมอผบีของจรริง – และเมพที่อผมกลล่าววล่าของจรลิง ผมกก็หมายถถึง ทรีพื่อทุทริศตมัว – กก็ถภูกเขด้าสลิงโดยพวกผบีอยล่างไมล่มบี
ขด้อสงสกัย มลิชชกันนารบีคนหนถึที่งในแอฟรลิกาเลล่าใหด้ผมฟฟังเกบีที่ยวกกับเหตลุการณร์ตอนหนถึที่งเมพที่อมผู้าตกัวหนถึที่งถภูกพวกผบีเขด้าสลิง 
เขายกังเลล่าเกบีที่ยวกกับเหตลุการณร์ตอนอพที่นๆอบีกทบีที่พวกสกัตวร์ถภูกพวกผบีโจมตบีขณะทบีที่ผภูด้คนไดด้รกับความรอดในการประชลุม
ตล่างๆ

ผมสามารถเลล่าไดด้ยาวเลยเกบีที่ยวกกับการกลกับใจเชพที่อครกันั้งหนถึที่งทบีที่โดดเดล่นในงานรกับใชด้ของผม เมพที่อผมเชพที่อ
อยล่างสนลิทใจเลยวล่าพวกผบีไดด้ออกมาจากผภูด้หญลิงคนหนถึที่งและเขด้าไปสลิงแมวสกัตวร์เลบีนั้ยงของเธอ คพนนกันั้นทบีที่หญลิงคนนบีนั้ไดด้
รกับความรอดในบด้านของเธอ – เมพที่อเธอรด้องทภูลตล่อพระเจด้าในนนั้คาตาอกันขมขพที่นแหล่งการกลกับใจใหมล่ เพพที่อขอการยก
โทษและความรอด – เจด้าเหมบียวนกันั้นกก็อยภูล่ใกลดๆ้  ทกันทบีทบีที่หญลิงผภูด้นบีนั้ตด้อนรกับพระเยซภู เจด้าแมวนกันั้นกก็กรบีดรด้องในแบบทบีที่
ผมไมล่เคยไดด้ยลินแมวทบีที่ไหนกรบีดรด้องแบบนบีนั้มากล่อน มกันวลิที่งไปชนประตภูมลุด้งลวดอยล่างแรงเสบียจนมกันทะลลุมลุด้งลวดนกันั้น
และมลุด้งลวดนกันั้นฉบีดขาดจากขอบประตภู, กรบีดรด้องหายไปในยามคที่คาคพน และไมล่ถภูกพบเหก็นอบีกเลย ผมรภูด้วล่าเรพที่องทบีที่ผม
เพลิที่งเลล่าไปนบีนั้อาจฟฟังดภูเหลวไหลสคาหรกับบางคน แตล่ไมล่มบีขด้อสงสกัยเลยวล่ามบีคนอพที่นๆอบีกทบีที่มบีประสบการณร์แบบทบีที่คลด้ายๆ
กกันในชบีวลิตของพวกเขา นบีที่ไมล่ใชล่อะไรทบีที่บางคนเลข่าใหผู้ผมฟฝัง มกันเปป็นอะไรทบีที่เคยเกลิดขถึนั้นจรลิงในการรกับใชด้ของผมเอง 
และผมไดผู้เหห็นกมับตาและไดด้ยลินกกับหภูของผมเอง ใชล่แลด้วครกับ มบีหลายคนบนแผล่นดลินโลกทลุกวกันนบีนั้ทบีที่ถภูกผบีสลิง – ทบีที่ถภูก
ครอบครองอยล่างเตก็มทบีที่โดยพวกผบีเหมพอนกกับชายเหลล่านบีนั้ทบีที่ถภูกลล่ามโซล่และอาศกัยอยภูล่ในอลุโมงคร์ฝฟังศพ ใชด้หลินเชพอด
เฉพอนตกัวเอง รด้องอถึงและกรบีดรด้อง

ขด้อ 32: “พระองคร์จถึงตรมัสแกข่ผรีเหลข่านมันั้นวข่า “ไปเถอะ” ผรีเหลข่านมันั้นกห็ออกไปเขผู้าสริงอยผข่ในฝผงสทุกร ดผเถริด 
สทุกรทมันั้งฝผงนมันั้นกห็วริพื่งกระโดดจากหนผู้าผาชมันลงไปในทะเล และจมนนั้ทาตายจนสรินั้น”

“พระองคร์จถึงตรมัสแกข่ผรีเหลข่านมันั้นวข่า “ไปเถอะ”” ผมไมล่คลิดวล่าเราทคาผลิดเมพที่อเรากลล่าววล่าอยล่างนด้อยกก็เคยมบี
อยภูล่ครกันั้งหนถึที่งทบีที่พระเยซภูทรงตอบคคาอธลิษฐานของพวกผบี มบีหลายคนทบีที่กลล่าววล่าพวกเขารภูด้วล่าพวกเขาไดด้รกับความรอด
แลด้วเพราะวล่าพระเยซภูเคยตอบคคาอธลิษฐานหนถึที่งสคาหรกับพวกเขาครกันั้งหนถึที่ง แตล่ขอใหด้ผมเตพอนคลุณวล่า: อยข่าใหผู้ความ
รอดของคทุณขถึนั้นอยผข่กมับคคาอธลิษฐานหนถึที่งทบีที่ไดด้รกับคคาตอบ เพราะวล่าเรามบีตรงนบีนั้อยล่างนด้อยหนถึที่งกรณบีทบีที่พระเยซภูทรงตอบ
คคาอธลิษฐานของพวกผรี พวกมกันขอใหด้พระองคร์อนลุญาตพวกมกันใหด้เขด้าไปสลิงสลุกรเหลล่านกันั้น และพระองคร์ทรงอนลุญาต
พวกมกันใหด้กระทคาเชล่นนกันั้นไดด้ ดกังนกันั้นพระองคร์จถึงประทานตามคคาขอของพวกมกัน ยกเวด้นคคาอธลิษฐานของคนบาป
เพพที่อขอความรอด (เชล่นใน ลภูกา 18:13, 14) พระเจด้าไมล่ทรงฟฟังพวกคนบาปเมพที่อพวกเขาอธลิษฐาน (ยอหร์น 9:31) –
แตล่อาจเปป็นไดด้วล่าบางคนกคาลกังใชด้ชบีวลิตอยภูล่บนความหวกังลมๆแลด้งๆเพบียงเพราะวล่าครกันั้งหนถึที่งในความทลุกขร์ใจอยล่างหนกัก
พวกเขาเคยอธลิษฐานและปวดรด้าว และดภูเหมพอนวล่าสลิที่งทบีที่พวกเขาไดด้อธลิษฐานขอไดด้เกลิดขถึนั้นจรลิง หากคลุณกคาลกังใหด้
ความรอดของคลุณอยภูล่บนประสบการณร์แบบนกันั้น ขอพระเจด้าทรงโปรดหด้ามมลิใหด้คลุณทคาแบบนกันั้นตล่อไป



โปรดจคาไวด้วล่า เราไดด้รกับความรอดโดยพระคทุณ ผล่านทางความเชพที่อในพระโลหลิตทบีที่หลกัที่งออกของพระเมษ
โปดกของพระเจด้า และหากคลุณยกังไมล่ไดด้เอาความเชพที่อและความไวด้วางใจของคลุณวางในพระโลหลิตทบีที่หลกัที่งออกของ
พระองคร์ คลุณกก็ไมข่รอด – ไมล่วล่าคลุณจะเคยทคาอะไรอยล่างอพที่นมาหรพอคลุณอาจเคยมบีประสบการณร์อพที่นใดมากก็ตาม หาก
คลุณจคาไมล่ไดด้วล่าครกันั้งหนถึที่งคลุณเคยแสดงออกถถึงความเชพที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรก็จสลินั้นแลด้วของพระเยซภู – เมพที่อคลุณไดด้
ตด้อนรกับพระองคร์ใหด้เปป็นพระผภูด้ชล่วยใหด้รอดของคลุณ – ผมกก็ขอรด้องคลุณใหด้ทคาเชล่นนกันั้นเดบีดี๋ยวนบีนั้เลย จงกระทคามกันเดรีดี๋ยวนรีนั้
– เพราะวล่าวกันนบีนั้คพอวกันแหล่งความรอด บมัดนรีนั้เปป็น “เวลาอกันชอบ” (2 คร. 6:2) “อยข่าคทุยอวดถถึงพรทุข่งนรีนั้ เพราะเจผู้า
ไมข่ทราบวข่าวมันหนถึพื่งๆจะนทาอะไรมาใหผู้บผู้าง” (สภษ. 27:1) “จงแสวงหาพระเยโฮวาหร์ เมพที่อจะพบพระองคร์ไดด้ จง
ทภูลพระองคร์ ขณะพระองคร์ทรงอยภูล่ใกลด้” (อสย. 55:6) – เพราะวล่า “มบีขด้อกคาหนดสคาหรกับมนลุษยร์ไวด้แลด้ววล่าจะตด้อง
ตายหนหนถึที่ง และหลกังจากนกันั้นกก็จะมบีการพริพากษา” (ฮบ. 9:27) 

ใชล่แลด้วครกับ พระเยซภูประทานตามคคาขอของผบีเหลล่านกันั้น พระองคร์ตรกัสเพบียงวล่า “ไปเถอะ” – และผบีเหลล่า
นกันั้นกก็ออกไปจากชายพวกนกันั้นและ “ไปเขผู้าสริงอยผข่ในฝผงสทุกร” กลล่าวอบีกนกัยหนถึที่ง พวกมกันออกจากรล่างของชายเหลล่า
นกันั้นและเขด้าไปอยภูล่ในรล่างของฝภูงสลุกร มาระโกบอกเราวล่ามบีสลุกรประมาณ 2,000 ตกัว (มาระโก 5:13) – และเมพที่อผบี
เหลล่านกันั้นเขด้าไปในรล่างพวกมกัน “สทุกรทมันั้งฝผงนมันั้นกห็วริพื่งกระโดดจากหนผู้าผาชมันลงไปในทะเล และจมนนั้ทาตายจนสรินั้น” 
ตามทบีที่ลภูกา 8:32 กลล่าว สลุกรเหลล่านกันั้นกคาลกังหากลินอยภูล่รลิมภภูเขา และเมพที่อพวกผบีเขด้าไปสลิงพวกมกัน พวกมกันกก็กลายเปป็น
บด้า พวกมกันเสบียสตลิ; พวกมกันวลิกลจรลิต; พวกมกันเปป็นบผู้า – และพวกมกันไมล่เพบียงวลิที่งลงไปตามไหลล่เขาเทล่านกันั้น พวก
มกันวลิที่งอยข่างรทุนแรง – นล่าจะทถึนั้งและกกัดกกันเองดด้วย นล่าจะลด้มทกับกกัน เกลพอกกลลินั้งไปบนพพนั้น จนกระทกัที่งสลุกรตกัว
สลุดทด้ายกลลินั้งตกไปในนนั้คาและพลินาศไป คคาวล่า “พลินาศ” มบีความหมายงล่ายๆวล่า “ตาย”

คนเหลล่านกันั้นทบีที่เกลบียดชกังองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าและพยายามทบีที่จะทคาลายพระวจนะของพระเจด้าถามวล่า “มกัน
จะเปป็นสลิที่งทบีที่ถภูกตด้องสคาหรกับพระเยซภูเจด้าไดด้อยล่างไรกกับการทคาลายทรกัพยร์สลินอกันมบีคล่ามากขนาดนกันั้น? มกันจะถภูกตด้อง
สคาหรกับพระองคร์ไดด้อยล่างไรกกับการทคาลายอาหารมากมายขนาดนกันั้นในเมพที่อมบีผภูด้คนทบีที่หลิวโหยอยภูล่เยอะแยะเหลพอเกลิน
ในแผล่นดลินนกันั้น?” พวกเจด้าของสลุกรเหลล่านบีนั้คพอ พวกยลิว อาจเปป็นไดด้วล่าพวกเขาไดด้วล่าจด้างพวกคนอาหรกับหรพอชนชาตลิ
อพที่นใหด้มาดภูแลสลุกรเหลล่านกันั้น แตล่เจด้าของเหลล่านกันั้นกก็เปป็นคนยลิวอยล่างไมล่ตด้องสงสกัย มกันเปป็นการผลิดพระราชบกัญญกัตลิของ
พระเจด้าทบีที่ยลิวคนหนถึที่งจะมบีสล่วนเกบีที่ยวขด้องใดๆกกับสลุกร ดด้วยเหตลุนบีนั้ ยลิวเหลล่านบีนั้จถึงทคาธลุรกลิจคผู้าสทุกรเถพพื่อน เพราะเหตลุนบีนั้
เอง พระเยซภูจถึงมบีสลิทธลิอกันสมบภูรณร์ภายใตด้พระราชบกัญญกัตลิของพระเจด้าทบีที่จะทคาลายสลุกรเถพที่อนเหลล่านบีนั้ ดกังนกันั้นจถึงไมล่มบีผภูด้
ใดมบีสริทธริธิ์ทบีที่จะถามวล่าทคาไมพระเยซภูถถึงทคาอยล่างนบีนั้หรพอทคาไมพระเยซภูถถึงทคาอยล่างนกันั้น จคาไวด้วล่า พระเจด้าทรงมบีอคานาจ
สลิทธลิธิ์ขาด และพระเยซภูตรกัสยอมรกับครกันั้งแลด้วครกันั้งเลล่าวล่าพระองคร์ไดด้เสดก็จเขด้ามาในโลกเพพที่อทบีที่จะกระทคาพระราชกลิจ
ของพระบลิดาของพระองคร์ เพพที่อกระทคาสลิที่งเหลล่านกันั้นทบีที่พระบลิดาทรงบอกพระองคร์ใหด้กระทคา หากพระบลิดาของ
พระองคร์ทรงบกัญชาพระองคร์ใหด้กระทคาสลิที่งนบีนั้ พระองคร์กก็ทรงเชพที่อฟฟัง นอกจากนบีนั้พระองคร์ทรงเปป็นพระเจด้าในกายเนพนั้อ
หนกัง และเหตลุใดพระองคร์จถึงทรงทคาแบบนบีนั้กก็ไมล่ใชล่เรพที่องทบีที่คลุณหรพอผมจะตด้องกกังวล พระองคร์ทรงมบีสลิทธลิธิ์ทบีที่จะกระทคา
สลิที่งใดกก็ตามทบีที่พระองคร์ทรงปรารถนา พระองคร์ทรงเปป็นผภูด้เนรมลิตสรด้างสรรพสลิที่งทกันั้งปวง – สลิที่งสารพกัดไดด้ถภูกเนรมลิต
สรด้างโดยพระองคร์และเพพพื่อพระองคร์ – และเราไมล่มบีสลิทธลิธิ์ถามวล่า “ทคาไม?” เกบีที่ยวกกับสลิที่งใดกก็ตามทบีที่พระองคร์ทรง
กระทคาหรพอสลิที่งใดกก็ตามทบีที่พระองคร์ทรงอนลุญาต



คนอพที่นๆกก็ถามวล่าทคาไมผบีเหลล่านกันั้น ซถึที่งหลกังจากขออนลุญาตอยล่างจรลิงจกังทบีที่จะเขด้าไปสลิงสลุกรเหลล่านกันั้น ถถึง
ทคาลายสลิที่งทบีที่พวกมกันไดด้เขด้าไปสลิงทกันทบี ผมเชพที่อวล่าพวกผบีชอบทบีที่จะทคารด้ายคนหรพอสกัตวร์ และผมเชพที่อวล่าพวกมกันยลินดบี
มากๆในการทคาลายทรกัพยร์สลิน นอกจากนบีนั้ พวกมกันอาจทคาลายสลุกรเหลล่านกันั้นเพพที่อทบีที่จะทคาใหด้พวกเจด้าของมบีใจเกลบียด
ชกังพระเยซภู – ซถึที่งเปป็นผลลกัพธร์ทบีที่เกลิดขถึนั้นตามมาจรลิงๆ

ขด้อ 33: “ฝป่ายคนเลรีนั้ยงสทุกรกห็หนรีเขผู้าไปในนคร เลข่าบรรดาเหตทุการณร์ซถึพื่งเปป็นไปนมันั้น กมับเหตทุทรีพื่เกริดขถึนั้นแกข่คน
ทรีพื่มรีผรีเขผู้าสริงอยผข่นมันั้น”

“ฝป่ายคนเลรีนั้ยงสทุกร” หมายถถึงคนเหลล่านกันั้นทบีที่พาสลุกรไปหากลินและดภูแลพวกมกัน เราไมล่ทราบวล่าพวกเขา
ตด้อนพวกมกันเขด้าดด้วยกกันอยล่างไร แตล่พวกเขาเปป็นตล่อพวกมกันเหมพอนกกับทบีที่คนเลบีนั้ยงแกะเปป็นตล่อฝภูงแกะ เมพที่อพวกคน
เลบีนั้ยงสลุกรเหก็นวล่าสลุกรของตนถภูกทคาลายเสบียแลด้ว พวกเขากก็ “หนรีเขผู้าไปในนคร เลข่าบรรดาเหตทุการณร์” ซถึที่งเปป็นไป
นกันั้นใกลด้ทะเลกาลลิลบี ซถึที่งเปป็นทบีที่ๆสลุกรเหลล่านกันั้นกคาลกังหากลินและเปป็นทบีที่ๆคนถภูกผบีสลิงเหลล่านกันั้นอาศกัยอยภูล่ สลิที่งทบีที่สคาคกัญทบีที่สลุด
ในความคลิดของพวกคนเลบีนั้ยงสลุกรเหลล่านกันั้นกก็คพอ การสภูญเสบียสลุกรเหลล่านกันั้น ผมแนล่ใจวล่าพวกคนเลบีนั้ยงสลุกรเหลล่านกันั้น
สงสกัยวล่าจะเกลิดอะไรขถึนั้นกกับพวกเขา พวกเขานล่าจะคลิดวล่าพวกเจด้าของสลุกรจะลงโทษตน ขด้อเทก็จจรลิงทบีที่วล่าพวกเขา
เลล่าเกบีที่ยวกกับการรกักษาใหด้หายและการชล่วยคนถภูกผบีสลิงเหลล่านกันั้นใหด้รอดพด้นเปป็นเรพที่องรองถกัดจากการสภูญเสบียสลุกร
เหลล่านกันั้น พวกเขาเลล่าทลุกเรพที่อง ไมล่ใชล่เพพที่อถวายเกบียรตลิและสงล่าราศบีใดๆแดล่พระเยซภู แตล่นล่าจะเพพที่อทคาใหด้พวกเจด้าของ
สลุกรเชพที่อวล่าพวกตน (คนเลบีนั้ยงสลุกร) ไมล่อาจปป้องกกันไมล่ใหด้เรพที่องนกันั้นเกลิดขถึนั้นและพวกตนไมล่มบีสล่วนรภูด้เหก็นกกับสลิที่งทบีที่ดภู
เหมพอนเปป็นหายนะนบีนั้เลย

ขด้อ 34: “ดผเถริด คนทมันั้งนครพากมันออกมาพบพระเยซผ เมพพื่อพบพระองคร์แลผู้ว เขาจถึงอผู้อนวอนขอใหผู้
พระองคร์ไปเสรียจากเขตแดนของเขา”

“ดผเถริด...” อบีกครกันั้งทบีที่เราถภูกดถึงความสนใจมายกังขด้อเทก็จจรลิงทบีที่วล่าบางสลิที่งทบีที่โดดเดล่นกคาลกังจะเกลิดขถึนั้นหรพอกคาลกัง
จะถภูกเปปิดเผย

“คนทมันั้งนครพากมันออกมาพบพระเยซผ” บกัดนบีนั้ นบีที่เปป็นเรพพื่องแสนวริเศษ มกันเปป็นความจรลิงทบีที่วล่าสลุกรจคานวน 
2,000 ตกัวหรพอมากกวล่านกันั้นจมนนั้คาตาย และนบีที่เปป็นความสภูญเสบียครกันั้งใหญล่ – แตล่อยล่างนด้อยชายสองคนกก็ไดด้รกับการ
ชล่วยใหด้พด้นจากพวกผบีและคนทกันั้งเมพองไดด้มาเจอกกับพระเมษโปดกของพระเจด้า คนทมันั้งนครออกมาพบกกับบลุรลุษผภูด้นบีนั้ทบีที่
ไดด้กระทคาสลิที่งนบีนั้ทบีที่พวกคนเลบีนั้ยงสลุกรรายงาน ลภูกาบอกเราวล่า “ฝป่ายคนเลบีนั้ยงสลุกรเมพที่อเหก็นเหตลุการณร์ทบีที่เกลิดขถึนั้น ตล่างกก็
หนบีไปเลล่าเรพที่องนกันั้นทมันั้งในเมพองและนอกเมพอง” (ลภูกา 8:34) พวกเขาไมล่เพบียงเขด้าไปในเมพองเทล่านกันั้น พวกเขาเขด้าไป
ในทด้องทลุล่งดด้วย – พวกเขาไปยกังทลุกหนทลุกแหล่งและเลล่าใหด้ทลุกคนฟฟังวล่าพวกเขาไดด้เหก็นสลิที่งทบีที่เกลิดขถึนั้น คลุณคงนถึกภาพ
ฝภูงชนทบีที่พระเยซภูทรงมบีในวกันนกันั้นไดด้ (จงระลถึกวล่าหากทลุกสลิที่งทบีที่พระเยซภูไดด้กระทคาและตรกัสถภูกเขบียนลงในหนกังสพอตล่างๆ
ทกันั้งโลกกก็คงไมล่พอเกก็บหนกังสพอเหลล่านกันั้นทบีที่จะถภูกเขบียน – ยอหร์น 21:25)

เราไมล่มบีบกันทถึกตรงนบีนั้วล่าพระเยซภูตรกัสคคาเทศนาหนถึที่งหรพอวล่าพระองคร์ประทานขด้อปฏลิบกัตลิใดๆแกล่ประชาชน
เหลล่านกันั้น แตล่ผมเชพที่อวล่าพระองคร์ตรกัสคคาเทศนาหนถึที่งโดยวลิธบีใดวลิธบีหนถึที่ง – บางทบีอาจผล่านทางสายพระเนตรทบีที่เปปีปั่ยม
ดด้วยพระกรลุณาและความอล่อนโยนของพระองคร์หรพอผล่านทางถด้อยคคาทบีที่ไมล่ถภูกบกันทถึกไวด้ในทบีที่นบีนั้ ผมขอยนั้คาเตพอนคลุณอบีก
ครกันั้งวล่าไมล่ใชล่ทลุกสลิที่งทบีที่พระเยซภูตรกัสมบีอยภูล่ในพระคกัมภบีรร์ และไมล่ใชล่ทลุกสลิที่งทบีที่พระองคร์ทรงกระททาถภูกบกันทถึกไวด้ในพระ



คกัมภบีรร์ดด้วย ขอบคลุณพระเจด้าสคาหรกับถด้อยคคาเหลล่านบีนั้ทบีที่เรามบี ขอบคลุณพระเจด้าสคาหรกับภาคพกันธสกัญญาใหมล่ เรามบีในนบีนั้
เพบียงพอทบีที่จะทคาใหด้เราสาละวนตล่อไปแลด้ว – กกับการศถึกษาคด้นควด้าและการเทศนา – ตราบใดทบีที่เรายกังมบีชบีวลิตอยภูล่ 
และเราไมล่ตด้องกกังวลเกบีที่ยวกกับสลิที่งเหลล่านกันั้นซถึที่งไมล่ถภูกบกันทถึกไวด้ แตล่ผมนถึกภาพไมล่ออกเลยวล่าพระเยซภูจะทรงปลล่อยใหด้
โอกาสทองนกันั้นหลลุดลอยไปไดด้ และผมเชพที่อวล่าบางคนในฝภูงชนเหลล่านกันั้นทบีที่ออกมาพบพระเยซภูวกันนกันั้นไปตล่อยกังสถานทบีที่
อพที่นๆเพพที่อฟฟังพระองคร์และดภูวล่าพระองคร์ทรงกระทคาอะไร

“เขาจถึงอผู้อนวอนขอใหผู้พระองคร์ไปเสรียจากเขตแดนของเขา” นบีที่ไมล่จคาเปป็นตด้องหมายความวล่าทลุกคนลง
คะแนนเสบียงขอใหด้พระเยซภูเสดก็จไปจากทบีที่นกัที่น พวกขลุนนาง, พวกผภูด้นคา, พวกเจด้าของสลุกรเหลล่านกันั้นขอรด้องพระองคร์
ใหด้ไปเสบีย แตล่ประชาชนคนธรรมดายล่อมไมล่มบีทางเลพอกใดๆอยล่างไมล่ตด้องสงสกัย – ไมล่มบีใครถามพวกเขาวล่าพวกเขา
อยากใหด้พระองคร์เสดก็จจากไปหรพอไมล่ ผมยกังเชพที่ออยภูล่เหมพอนเดลิมวล่าพระเยซภูทรงสล่งสารถถึงประชาชนในวกันนกันั้นดด้วย
วลิธบีใดวลิธบีหนถึที่ง

คนเหลล่านบีนั้ขอรด้องพระองคร์ใหด้เสดก็จออกไปจากเขตแดนของพวกเขาเพราะเหตลุใด – นกัที่นคพอ ใหด้ออกไป
จากชลุมชนของพวกเขา? พวกเจด้าของสลุกรยล่อมอยากใหด้พระองคร์เสดก็จไปเสบียเพราะการสภูญเสบียทรกัพยร์สลินของพวก
เขา บางทบีพวกผภูด้นคาคนอพที่นๆในชลุมชนนกันั้นกลกัววล่าพวกเขาจะสภูญเสบียทรกัพยร์สลินเชล่นกกัน อาจเปป็นไดด้วล่ามบียลิวคนอพที่นๆ
บางคนทบีที่อยภูล่ในธลุรกลิจคด้าสลุกรเถพที่อนเชล่นกกัน เราไมล่ทราบ ผมแนล่ใจวล่าพวกผภูด้นคาเหลล่านกันั้นบางคนของชลุมชนนกันั้นไมล่
สบายใจเพราะการแสดงออกของฤทธานลุภาพของพระเจด้า และพวกเขารภูด้สถึกผลิดเมพที่ออยภูล่ตล่อพระพกักตรร์พระเยซภู
ครลิสตร์เจด้า

พระเยซภูเสดก็จไปจากสถานทบีที่แหล่งนกันั้นแบบเงบียบเชบียบมากๆ ผมรกับประกกันคลุณไดด้วล่าพระองคร์จะไมล่ทรงอยภูล่
ตล่อในทบีที่ๆคนไมล่ตด้องการพระองคร์ อยล่างไรกก็ตาม พระองคร์กก็ทรงฝากพยานสองคนทบีที่ยลิที่งใหญล่ไวด้ขด้างหลกัง คพอในคน
ถภูกผบีสลิงเหลล่านกันั้นทบีที่พระองคร์ทรงรกักษาใหด้หายแลด้ว ลภูกาบอกเราวล่าคนทบีที่เคยถภูกผบีสลิงนกันั้นขอรด้องทบีที่จะไปกกับพระเยซภู
ดด้วย อยล่างไรกก็ตาม พระเยซภูไมล่ทรงอนลุญาตใหด้เขาไปจากชลุมชนของเขา แตล่กลกับบกัญชาเขาใหด้อยภูล่ตล่อ: “คนทบีที่ผบีออก
จากตกัวนกันั้นอด้อนวอนขอตลิดตามพระองคร์ แตล่พระเยซภูสล่งเขาออกไป ตรกัสสกัที่งวล่า “จงกลกับไปบด้านเรพอนของตกัว และ
บอกถถึงเรพที่องการใหญล่ซถึที่งพระเจด้าไดด้ทรงกระทคาแกล่เจด้า” แลด้วคนนกันั้นกก็ไปประกาศแกล่คนทกันั้งเมพองถถึงเหตลุการณร์ใหญล่
ยลิที่งทบีที่พระเยซภูไดด้ทรงกระทคาแกล่ตน” (ลภูกา 8:38, 39)

มาระโกปปิดทด้ายบกันทถึกของตนเกบีที่ยวกกับการรกักษาคนถภูกผบีสลิงแหล่งกาดาราใหด้หายในลกักษณะนบีนั้:
“เมพที่อพระองคร์กคาลกังเสดก็จลงเรพอ คนทบีที่ผบีไดด้สลิงแตล่กล่อนนกันั้นไดด้อด้อนวอนขอตลิดตามพระองคร์ไป พระเยซภูไมล่

ทรงอนลุญาต แตล่ตรกัสแกล่เขาวล่า “จงไปหาพวกพด้องของเจด้าทบีที่บด้าน แลด้วบอกเขาถถึงเรพที่องเหตลุการณร์ใหญล่ซถึที่งองคร์พระ
ผภูด้เปป็นเจด้าไดด้ทรงกระทคาแกล่เจด้า และไดด้ทรงพระเมตตาแกล่เจด้าแลด้ว” ฝป่ายคนนกันั้นกก็ทภูลลา แลด้วเรลิที่มประกาศในแควด้น
ทศบลุรบีถถึงเหตลุการณร์ใหญล่ทบีที่พระเยซภูไดด้ทรงกระทคาแกล่เขา และคนทกันั้งปวงกก็ประหลาดใจนกัก” (มาระโก 5:18-20)

ดกังนกันั้นมาระโกจถึงเปปิดเผยแกล่เราวล่าชายคนนกันั้นเชพที่อฟฟังคคาบกัญชาทบีที่พระเยซภูเจด้าประทานแกล่เขาในทกันทบี เขา
ไมล่ถามวล่าทคาไมพระเยซภูถถึงไมล่ทรงอนลุญาตใหด้เขาไปกกับพระองคร์ดด้วย เขาทภูลขอพระเยซภูใหด้ทรงอนลุญาตใหด้เขาไปกกับ
พระองคร์ดด้วย แตล่พระเยซภูตรกัสเพบียงวล่า “จงไปหาพวกพด้องของเจด้าทบีที่บด้าน” ผมไมล่ทราบแนล่ชกัดวล่าบด้านของเขาอยภูล่
ทบีที่ไหนหรพอวล่าเขามบีเพพที่อนฝภูงกบีที่คน แตล่เขามบีบด้านอยภูล่ทบีที่ไหนสกักแหล่งและเขามบีมลิตรสหาย พระเยซภูทรงอยากใหด้เขาเปป็น



พยานแกล่ครอบครกัวและเพพที่อนๆของเขาและแสดงใหด้พวกเขาเหก็นวล่าเขาไดด้รกับการรกักษาใหด้หายแลด้วและไดด้รกับการ
ชล่วยใหด้พด้นจากการถภูกผบีสลิงอกันนล่ากลกัวซถึที่งไดด้บกังคกับเขาใหด้ไปอยภูล่ตามอลุโมงคร์ฝฟังศพ พระเยซภูทรงอยากใหด้ผภูด้คนรภูด้วล่า
พระองคร์ทรงประสงคร์ทบีที่จะมบีความเมตตากรลุณาตล่อพวกเขาและพระองคร์ทรงอยากรกักษาพวกเขาใหด้หาย – แตล่
พวกเขากก็ปฏลิเสธเสบีย ดกังนกันั้นชายผภูด้นบีนั้จถึงจากไปและเรลิที่มเปป็นพยานในทกันทบีเกบีที่ยวกกับสลิที่งยลิที่งใหญล่เหลล่านกันั้นทบีที่พระเยซภูไดด้
ทรงกระทคาเพพที่อเขา

มบีคนมากมายทลุกวกันนบีนั้ทบีที่กคาลกังอธลิษฐานขอใหด้องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าทรงใชด้ตน แตล่พวกเขาอยากใหด้พระองคร์
ทรงใชด้พวกเขาในแบบทบีที่โดดเดข่นเปป็นพริเศษ – ไปทคางานมลิชชกัที่น, บนธรรมาสนร์, สอนชกันั้นเรบียนรวบี, รด้องเพลงในคณะ
นกักรด้อง, เปป็นประธานของคณะกรรมการหรพอผภูด้อคานวยการของสมาคมอะไรสกักอยล่าง โอกาสอกันยลิที่งใหญล่ทบีที่สลุดบน
แผล่นดลินโลกนบีนั้คพอ การเปป็นพยานแกข่ผผผู้คน พระเยซภูทรงมบีเวลาเปป็นพยานแกล่ผภูด้คนตล่างๆ เชล่น นลิโคเดมกัส, หญลิงชาวสะ
มาเรบียผภูด้นกันั้น, บารทลิเมอกัส, และคนอพที่นๆ ขอพระเจด้าทรงโปรดชล่วยผมมลิใหด้เปป็นคนทบีที่สทาคมัญเหลพอเกริน, ใหญข่โตเหลพอ
เกริน หรพองานยทุข่งเหลพอเกริน จนผมไมล่ยอมหาเวลาทบีที่จะเปป็นพยานแกล่คนๆหนถึที่งหรพอชล่วยเหลพอคนๆหนถึที่งทบีที่แสวงหาคคา
ปรถึกษาของผม พระเจด้าทรงชล่วยคนๆหนถึที่งใหด้รอดเพพที่อทบีที่เขาจะรมับใชผู้ และการรกับใชด้ทบีที่ยลิที่งใหญล่ทบีที่สลุดคพอ การประกาศ
ขล่าวประเสรลิฐแกล่บลุคคลตล่างๆ – การเปป็นพยานแกล่ผภูด้คนทกันั้งหลายเมพที่อเรามบีปฏลิสกัมพกันธร์กกับพวกเขา



บททรีที่ 9
9:1 และพระองคร์กก็เสดก็จลงเรพอขด้ามฟากไปยกังเมพองของพระองคร์
9:2 ดภูเถลิด เขาหามคนอกัมพาตคนหนถึที่งซถึที่งนอนอยภูล่บนทบีที่นอนมาหาพระองคร์ เมพที่อพระเยซภูทอดพระเนตรเหก็นความ
เชพที่อของเขาทกันั้งหลาย จถึงตรกัสกกับคนอกัมพาตวล่า “ลภูกเออ๋ย จงชพที่นใจเถลิด บาปของเจด้าไดด้รกับการอภกัยแลด้ว”
9:3 ดภูเถลิด พวกธรรมาจารยร์บางคนคลิดในใจวล่า “คนนบีนั้พภูดหมลิที่นประมาท”
9:4 ฝป่ายพระเยซภูทรงทราบความคลิดของเขาจถึงตรกัสวล่า “เหตลุไฉนทล่านทกันั้งหลายคลิดชกัที่วอยภูล่ในใจเลล่า
9:5 ทบีที่จะวล่า ‘บาปของเจด้าไดด้รกับการอภกัยแลด้ว’ หรพอจะวล่า ‘จงลลุกขถึนั้นเดลินไปเถลิด’ นกันั้น ขด้างไหนจะงล่ายกวล่ากกัน
9:6 แตล่เพพที่อทล่านทกันั้งหลายจะไดด้รภูด้วล่า บลุตรมนลุษยร์มบีสลิทธลิอคานาจในโลกทบีที่จะโปรดยกความผลิดบาปไดด้” (พระองคร์จถึง
ตรกัสสกัที่งคนอกัมพาตวล่า) “จงลลุกขถึนั้นยกทบีที่นอนกลกับไปบด้านเถลิด”
9:7 เขาจถึงลลุกขถึนั้นไปบด้านของตน
9:8 เมพที่อประชาชนเปป็นอกันมากเหก็นดกังนกันั้น เขากก็อกัศจรรยร์ใจ แลด้วพากกันสรรเสรลิญพระเจด้า ผภูด้ไดด้ทรงประทานสลิทธลิ
อคานาจเชล่นนกันั้นแกล่มนลุษยร์
9:9 ครกันั้นพระเยซภูเสดก็จเลยทบีที่นกัที่นไป กก็ทอดพระเนตรเหก็นชายคนหนถึที่งชพที่อมกัทธลิวนกัที่งอยภูล่ทบีที่ดล่านเกก็บภาษบี จถึงตรกัสกกับเขา
วล่า “จงตามเรามาเถลิด” เขากก็ลลุกขถึนั้นตามพระองคร์ไป
9:10 ตล่อมาเมพที่อพระเยซภูเอนพระกายลงเสวยอยภูล่ในเรพอน ดภูเถลิด มบีคนเกก็บภาษบีและคนบาปอพที่นๆหลายคนเขด้ามา
เอนกายลงรล่วมสคารกับกกับพระองคร์และกกับพวกสาวกของพระองคร์
9:11 เมพที่อพวกฟารลิสบีเหก็นแลด้ว กก็กลล่าวแกล่พวกสาวกของพระองคร์วล่า “ทคาไมอาจารยร์ของทล่านจถึงรกับประทาน
อาหารรล่วมกกับคนเกก็บภาษบีและคนบาปเลล่า”
9:12 เมพที่อพระเยซภูทรงไดด้ยลินเชล่นนกันั้นจถึงตรกัสกกับพวกเขาวล่า “คนปกตลิไมล่ตด้องการหมอ แตล่คนเจก็บปป่วยตด้องการหมอ
9:13 ทล่านทกันั้งหลายจงไปเรบียนรภูด้ความหมายของขด้อความทบีที่วล่า ‘เราประสงคร์ความเมตตา ไมล่ประสงคร์เครพที่องสกัตว
บภูชา’ ดด้วยวล่าเรามลิไดด้มาเพพที่อจะเรบียกคนชอบธรรม แตล่มาเรบียกคนบาปใหด้กลกับใจเสบียใหมล่”
9:14 แลด้วพวกสาวกของยอหร์นมาหาพระองคร์ทภูลวล่า “เหตลุไฉนพวกขด้าพระองคร์และพวกฟารลิสบีถพออดอาหา
รบล่อยๆ แตล่พวกสาวกของพระองคร์ไมล่ถพออดอาหาร”
9:15 พระเยซภูจถึงตรกัสกกับเขาวล่า “สหายของเจด้าบล่าวเปป็นทลุกขร์โศกเศรด้าเมพที่อเจด้าบล่าวยกังอยภูล่กกับเขาไดด้หรพอ แตล่วกันนกันั้น
จะมาถถึงเมพที่อเจด้าบล่าวจะตด้องจากเขาไป เมพที่อนกันั้นเขาจะถพออดอาหาร
9:16 ไมล่มบีผภูด้ใดเอาทล่อนผด้าทอใหมล่มาปะเสพนั้อเกล่า เพราะวล่าผด้าทบีที่ปะเขด้านกันั้น เมพที่อหดจะทคาใหด้เสพนั้อเกล่าขาดกวด้างออกไป
อบีก
9:17 และไมล่มบีผภูด้ใดเอานนั้คาองลุล่นใหมล่มาใสล่ในถลุงหนกังเกล่า ถด้าทคาอยล่างนกันั้นถลุงหนกังจะขาด นนั้คาองลุล่นจะรกัที่ว ทกันั้งถลุงหนกังกก็จะ
เสบียไปดด้วย แตล่เขายล่อมเอานนั้คาองลุล่นใหมล่ใสล่ในถลุงหนกังใหมล่ แลด้วทกันั้งสองอยล่างกก็อยภูล่ดบีดด้วยกกันไดด้”
9:18 เมพที่อพระองคร์กคาลกังตรกัสคคาเหลล่านบีนั้แกล่เขานกันั้น ดภูเถลิด มบีขลุนนางคนหนถึที่งมานมกัสการพระองคร์แลด้วทภูลวล่า “ลภูกสาว
ของขด้าพระองคร์พถึที่งตาย ขอพระองคร์เสดก็จไปวางพระหกัตถร์ของพระองคร์บนตกัวเขา แลด้วเขาจะฟปฟื้นขถึนั้นอบีก”
9:19 ฝป่ายพระเยซภูจถึงทรงลลุกขถึนั้นเสดก็จตามเขาไป และพวกสาวกของพระองคร์กก็ตามไปดด้วย



9:20 ดภูเถลิด มบีผภูด้หญลิงคนหนถึที่งเปป็นโรคตกเลพอดไดด้สลิบสองปปีมาแลด้วแอบมาขด้างหลกัง ถภูกตด้องชายฉลองพระองคร์
9:21 เพราะนางคลิดในใจวล่า “ถด้าเราไดด้แตะตด้องฉลองพระองคร์เทล่านกันั้น เรากก็จะหายโรค”
9:22 ฝป่ายพระเยซภูทรงเหลบียวหลกังทอดพระเนตรเหก็นนางจถึงตรกัสวล่า “ลภูกสาวเออ๋ย จงชพที่นใจเถลิด ความเชพที่อของเจด้า
ทคาใหด้เจด้าหายเปป็นปกตลิ” นกับตกันั้งแตล่เวลานกันั้น ผภูด้หญลิงนกันั้นกก็หายปป่วยเปป็นปกตลิ
9:23 ครกันั้นพระเยซภูเสดก็จเขด้าไปในเรพอนของขลุนนางนกันั้น ทอดพระเนตรเหก็นพวกเปป่าปปีปั่และคนเปป็นอกันมากชลุลมลุนกกัน
อยภูล่
9:24 พระองคร์จถึงตรกัสกกับเขาวล่า “จงถอยออกไปเถลิด ดด้วยวล่าเดก็กหญลิงคนนบีนั้ยกังไมล่ตาย เปป็นแตล่นอนหลกับอยภูล่” เขากก็
พากกันหกัวเราะเยาะพระองคร์
9:25 แตล่เมพที่อทรงขกับฝภูงคนออกไปแลด้ว พระองคร์ไดด้เสดก็จเขด้าไปจกับมพอเดก็กหญลิง และเดก็กหญลิงนกันั้นกก็ลลุกขถึนั้น
9:26 แลด้วกลิตตลิศกัพทร์นบีนั้กก็ลพอไปทกัที่วแควด้นนกันั้น
9:27 ครกันั้นพระเยซภูเสดก็จไปจากทบีที่นกัที่น กก็มบีชายตาบอดสองคนตามพระองคร์มารด้องวล่า “บลุตรดาวลิดเจด้าขด้า ขอเมตตา
ขด้าพระองคร์ทกันั้งหลายเถลิด”
9:28 และเมพที่อพระองคร์เสดก็จเขด้าไปในเรพอน ชายตาบอดทกันั้งสองกก็เขด้ามาหาพระองคร์ พระเยซภูตรกัสถามเขาวล่า “เจด้า
เชพที่อหรพอวล่า เราสามารถจะกระทคาการนบีนั้ไดด้” เขาทภูลพระองคร์วล่า “เชพที่อ พระเจด้าขด้า”
9:29 แลด้วพระองคร์ทรงถภูกตด้องตาของพวกเขาตรกัสวล่า “ใหด้เปป็นไปตามความเชพที่อของเจด้าเถลิด”
9:30 แลด้วตาของพวกเขากก็กลกับเหก็นดบี พระเยซภูไดด้ทรงกคาชกับเขาอยล่างแขก็งขกันวล่า “จงระวกังอยล่าใหด้ผภูด้ใดรภูด้เลย”
9:31 แตล่เมพที่อเขาไปจากทบีที่นกัที่นแลด้ว กก็เผยแพรล่กลิตตลิศกัพทร์ของพระองคร์ทกัที่วแควด้นนกันั้น
9:32 ขณะเมพที่อพระเยซภูและเหลล่าสาวกกคาลกังเสดก็จออกไปจากทบีที่นกัที่น ดภูเถลิด มบีผภูด้พาคนใบด้คนหนถึที่งทบีที่มบีผบีสลิงอยภูล่มาหา
พระองคร์
9:33 เมพที่อทรงขกับผบีออกแลด้วคนใบด้นกันั้นกก็พภูดไดด้ หมภูล่คนกก็อกัศจรรยร์ใจพภูดกกันวล่า “ไมล่เคยเหก็นการกระทคาเชล่นนบีนั้ใน
อลิสราเอลเลย”
9:34 แตล่พวกฟารลิสบีกลล่าววล่า “คนนบีนั้ขกับผบีออกดด้วยฤทธลิธิ์ของนายผบี”
9:35 พระเยซภูไดด้เสดก็จดคาเนลินไปตามนครและหมภูล่บด้านโดยรอบ ทรงสกัที่งสอนในธรรมศาลาของเขา ประกาศขล่าว
ประเสรลิฐแหล่งอาณาจกักรนกันั้น ทรงรกักษาโรคและความปป่วยไขด้ทลุกอยล่างของพลเมพองใหด้หาย
9:36 และเมพที่อพระองคร์ทอดพระเนตรเหก็นประชาชนกก็ทรงสงสารเขา ดด้วยเขาอลิดโรยกระจกัดกระจายไปดลุจฝภูง
แกะไมล่มบีผภูด้เลบีนั้ยง
9:37 แลด้วพระองคร์ตรกัสกกับพวกสาวกของพระองคร์วล่า “การเกก็บเกบีที่ยวนกันั้นเปป็นการใหญล่นกักหนา แตล่คนงานยกังนด้อย
อยภูล่
9:38 เหตลุฉะนกันั้น พวกทล่านจงอด้อนวอนพระองคร์ผภูด้ทรงเปป็นเจด้าของการเกก็บเกบีที่ยวนกันั้น ใหด้สล่งคนงานมาในการเกก็บ
เกบีที่ยวของพระองคร์”



พระเยซถูเสดกจกลมับไปยมังเมพองคาเปอรนาอรุม
ขด้อ 1: “และพระองคร์กห็เสดห็จลงเรพอขผู้ามฟากไปยมังเมพองของพระองคร์”
เหลล่าผภูด้รภูด้พระคกัมภบีรร์ทบีที่โดดเดล่นทบีที่สลุดเหก็นพด้องตรงกกันวล่าพระคคาขด้อนบีนั้ควรไปอยภูล่ในบททบีที่ 8 – นกัที่นคพอ แทนทบีที่

จะเปป็นขด้อ 1 ของบททบีที่ 9 มกันควรเปป็นขด้อ 35 ของบททบีที่ 8 เราตด้องจคาไวด้วล่าพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์มลิไดด้ประทานพระ
วจนะของพระเจด้าใหด้เปป็นบทตล่างๆและขด้อตล่างๆ ผมขอบคลุณพระเจด้าทบีที่พระคกัมภบีรร์ถภูกแบล่งออกเปป็นบทและขด้อ
ตล่างๆ แตล่เราตด้องจคาไวด้วล่านบีที่เปป็นสลิที่งทบีที่ถภูกกระทคาโดยมนทุษยร์และไมล่ไดด้รกับการดลใจเหมพอนกกับทบีที่ขด้อความแหล่งพระ
วจนะของพระเจด้าไดด้รกับการดลใจดด้านถด้อยคคา ประโยคในขด้อนบีนั้เปป็นตอนทด้ายของเรพที่องเลล่าซถึที่งเรลิที่มตด้นทบีที่ขด้อ 18 ของ
บทกล่อนหนด้า และไมล่วล่าจะอยล่างไร ประโยคนบีนั้ควรไปอยภูล่ในบทนกันั้น 

“และพระองคร์กห็เสดห็จลงเรพอ…” มาระโกและลภูกาเลล่าวล่าเมพที่อพระเยซภูเจด้าไดด้เสดก็จลงเรพอแลด้ว ชายคนนกันั้นทบีที่
ไดด้รกับการชล่วยใหด้พด้นจากพวกผบีกก็อด้อนวอนพระเยซภูใหด้ทรงอนลุญาตใหด้เขาตลิดตามพระองคร์ไปดด้วย แตล่พระเยซภูทรง
ปฏลิเสธ และทรงบกัญชาเขาใหด้กลกับไปยกังบด้านของเขาและยกังเพพที่อนฝภูงของเขาและบอกพวกเขาวล่าพระเจด้าไดด้ทรง
กระทคาสลิที่งใดเพพที่อเขา พระเยซภูเสดก็จเขด้าไปในเรพอนกันั้นและ “ขผู้ามฟากไปยมังเมพองของพระองคร์” จงสกังเกตวล่าคาเปอร
นาอลุมถภูกเรบียกวล่าเปป็น “เมพองของพระองคร์” และทบีที่เมพองนบีนั้เองพระเยซภูทรงกระทคาพระราชกลิจอกันทรงฤทธลิธิ์มากมาย
ของพระองคร์ ในมกัทธลิว 4:13 เราพบวล่าพระเยซภูเสดก็จออกไปจากเมพองนาซาเรก็ธและเสดก็จมาประทกับอยภูล่ในเมพองคา
เปอรนาอลุม: “เมพที่อเสดก็จออกจากเมพองนาซาเรก็ธแลด้ว พระองคร์กก็มาประทกับทบีที่เมพองคาเปอรนาอลุม ซถึที่งอยภูล่รลิมทะเลทบีที่
เขตแดนเศบภูลลุนและนกัฟทาลบี” พระเยซภูประสภูตลิในเมพองเบธเลเฮก็ม พระองคร์ทรงไดด้รกับการเลบีนั้ยงดภูจนเตลิบใหญล่ใน
เมพองนาซาเรก็ธในบด้านของโยเซฟ พล่อเลบีนั้ยงของพระองคร์ และมารบียร์มารดาของพระองคร์ แตล่คาเปอรนาอทุมเปป็นทบีที่
อยภูล่อาศกัยของพระองคร์

การรมักษาคนเปป็นอมัมพาตใหจ้หาย
ขด้อ 2: “ดผเถริด เขาหามคนอมัมพาตคนหนถึพื่งซถึพื่งนอนอยผข่บนทรีพื่นอนมาหาพระองคร์ เมพพื่อพระเยซผทอด

พระเนตรเหห็นความเชพพื่อของเขาทมันั้งหลาย จถึงตรมัสกมับคนอมัมพาตวข่า “ลผกเออ๋ย จงชพพื่นใจเถริด บาปของเจผู้าไดผู้รมับการ
อภมัยแลผู้ว”

“ดผเถริด...” – จงใสล่ใจฟฟัง หรพอจงสกังเกตดภูอยล่างจรลิงจกัง ในทบีที่นบีนั้เรามบีถด้อยคคาทบีที่เราสกังเกตเหก็นในบททบีที่ 8 ขด้อ 
2, 24, 29, 32 และ 34 – ถด้อยคคาซถึที่งดถึงดภูดความสนใจของคนๆนกันั้น โดยบล่งบอกวล่าบางสลิที่งทบีที่โดดเดล่นกคาลกังจะเกลิด
ขถึนั้น

“เขาหามคนอมัมพาตคนหนถึพื่งซถึพื่งนอนอยผข่บนทรีพื่นอนมาหาพระองคร์” คคากรลิยากรบีกตรงนบีนั้อล่านตรงตกัววล่า 
“กคาลกังพามา” นกัที่นคพอ ขณะนกันั้นพวกเขากคาลกังเขด้ามาหาพระเยซภูพรด้อมกกับชายปป่วยคนหนถึที่งนอนอยภูล่บนทบีที่นอน 
ทบีที่นอนนกันั้นคพอ ฟภูกทบีที่บางมากๆ หรพอมกันอาจจะเปป็นผด้านวมหนาๆผพนหนถึที่งซถึที่งมบีขนสกัตวร์เปป็นวกัสดลุภายในกก็ไดด้ สคาหรกับ
คนเหลล่านบีนั้จรลิงๆแลด้วนบีที่กก็คพอทบีที่นอน พวกเขามกักปภูฟภูกบางๆหรพอผด้านวมนบีนั้บนพพนั้นหด้องหรพอพพนั้นดลินและจะนอนบนนกันั้น 
ทบีที่นอนอกันนบีนั้นล่าจะถภูกวางลงในโครงทบีที่คลด้ายกกับสลิที่งทบีที่เรารภูด้จกักวล่าเปป็นเปลหามเพพที่อทบีที่คนเหลล่านบีนั้ทบีที่กคาลกังนคาชายผภูด้นบีนั้มาหา
พระเยซภูจะไดด้แบกเขามาไดด้โดยไมล่ลคาบากมากนกัก มกันคงจะเกพอบเปป็นไปไมล่ไดด้ทบีที่จะแบกคนๆหนถึที่งทบีที่ชล่วยเหลพอตกัว



เองไมล่ไดด้ขนาดนกันั้นโดยปราศจากเปลหามในรภูปแบบใดรภูปแบบหนถึที่ง (ผมไมล่อยากใหด้คลุณคลิดวล่าทลุกคนนอนบนพพนั้น
หด้องหรพอพพนั้นดลิน คนเหลล่านกันั้นทบีที่มบีฐานะทางการเงลินดบีกวล่ากก็มบีทบีที่นอน ไมล่ทกันสมกัยเหมพอนกกับเตบียงของเราสมกัยนบีนั้ แตล่กก็
ยกขถึนั้นสภูงจากพพนั้นแบบเตบียงของเรา เราอล่านในมาระโก 4:21 วล่า “เขาเอาเทบียนมาสคาหรกับตกันั้งไวด้... ใตผู้เตรียงนอน
หรพอ” – และโดยธรรมดาแลด้วมกันคงเปป็นไปไมล่ไดด้เลยทบีที่จะเอาเทบียนไปวางไวด้ใตด้เตบียงหากมกันเปป็นฟภูกหรพอผด้านวมทบีที่
ถภูกปภูบนพพนั้นหด้อง)

เราเรบียนรภูด้จากกลิตตลิคลุณของมาระโกวล่าชายสรีพื่คนนคาคนอกัมพาตผภูด้นบีนั้ใสล่เตบียงมาหาพระเยซภู (มาระโก 2:3) 
เมพที่อพวกเขามาถถึงบด้านทบีที่พระเยซภูกคาลกังสกัที่งสอนอยภูล่ มบีฝภูงชนมากมายอยภูล่ทบีที่นกัที่นและพวกเขาเขด้าไปในบด้านนกันั้นพรด้อม
กกับสหายทบีที่ปป่วยของพวกเขาไมล่ไดด้ ดด้วยเหตลุนบีนั้ พวกเขาจถึงขถึนั้นไปบนหลกังคาบด้าน รพนั้อหลกังคาออก และหยล่อนชายผภูด้
นกันั้นบนทบีที่นอนลงมาอยภูล่ตล่อพระพกักตรร์พระเยซภูเจด้า

ผมใชด้พระคคาขด้อนบีนั้หลายครกันั้งในการประชลุมประกาศขล่าวประเสรลิฐ มบีขด้อความทรีพื่มรีพลมังอยภูล่ตรงนบีนั้ซถึที่งเปป็นทบีที่
ตด้องการอยล่างมหาศาลในยลุคสมกัยของเรา มกันทคาใหด้ผมสดชพที่นอยภูล่เสมอ – ตกันั้งแตล่ครกันั้งแรกทบีที่ผมไดด้อล่านเรพที่องราวการ
รกักษาชายผภูด้นบีนั้ใหด้หาย – วล่าเพพที่อนสบีที่คนนกันั้นทบีที่นคาเขามาหาพระเยซภูไมล่ยอมใหด้สริพื่งใดมาขกัดขวางพวกเขาจากการมาถถึง
พระเยซภูและนคาเพพที่อนทบีที่เจก็บปป่วยของพวกเขามาอยภูล่แทบพระบาทของพระองคร์ หากพวกเขาเปป็นเหมพอนครลิสต
จกักรหลายแหล่งทบีที่เปป็นแบบเสรบีนลิยมและสมกัยใหมล่ในปฟัจจลุบกัน ชายผภูด้นล่าสงสารคนนบีนั้กก็คงตายไปแลด้วขณะทบีที่ศลิษยาภลิ
บาลและเหลล่าผภูด้ชล่วยฯแตล่งตกันั้งคณะกรรมการเพพที่อไตล่สวนความเปป็นไปไดด้ของการรพนั้อหลกังคาออกไป, อบีกคณะ
กรรมการหนถึที่งเพพที่อระดมทลุนเพพที่อหาเงลินมาเปลบีที่ยนหลกังคา และจากนกันั้นกก็อบีกคณะกรรมการหนถึที่งเพพที่อจด้างผภูด้รกับเหมา
มาทคางานนกันั้น แตล่ชายสบีที่คนนบีนั้ไมล่ไดด้กกังวลเกบีที่ยวกกับหลกังคา, เงลินทบีที่จะเอามาเปลบีที่ยนหลกังคา หรพอวล่าเจด้าของบด้านจะ
กลล่าวอะไรเกบีที่ยวกกับหลกังคาบด้านของตน พวกเขามลุล่งมกัที่นทบีที่จะพาเพพที่อนของตนมาหาพระเยซภู – และพวกเขากก็ททา
เชข่นนมันั้น ผมขอประกาศแกล่คลุณวล่าหากเรามบีคนแบบชายสบีที่คนนบีนั้ในครลิสตจกักรตล่างๆของเราในปฟัจจลุบกัน เรากก็คงพลลิก
โลกควที่คาเพพที่อพระเยซภูไดด้!

“เมพพื่อพระเยซผทอดพระเนตรเหห็นความเชพพื่อของเขาทมันั้งหลาย...” สคาหรกับผมแลด้ว นบีที่เปป็นสลิที่งทบีที่สคาคกัญมากๆ 
ขอใหด้เราหยลุดตรงนบีนั้และอล่านถด้อยคคาเหลล่านบีนั้อบีกครกันั้ง: “พระเยซผทอดพระเนตรเหห็นความเชพพื่อของเขาทททั้งหลาย” 
จงสกังเกตวล่ามกันไมล่ใชล่ความเชพที่อของชายปป่วยคนนกันั้นทบีที่ทคาใหด้เกลิดการรกักษาใหด้หาย มกันคพอความเชพที่อของชายสรีพื่คนนมันั้น
ทรีพื่พาเขามาหาพระเยซผ พวกนกักรกักษาโรคสมกัยใหมล่บอกคนเจก็บปป่วยจคานวนมากวล่าเหตลุผลทบีที่พวกเขาถภูกรกักษาใหด้
หายไมล่ไดด้กก็คพอวล่า พวกเขาไมล่มบีความเชพที่อมากพอ บกัดนบีนั้ผมเชพที่อในการรกักษาใหด้หายทบีที่เปป็นมาจากพระเจด้า ผม
สามารถเปป็นพยานรกับรองเปป็นการสล่วนตกัวไดด้วล่าพระเจด้าทรงรกักษาใหด้หาย ผมเคยเกพอบเสบียชบีวลิตมากกวล่าหนถึที่งครกันั้ง 
และผมไดด้เหก็นหลุบเขาเงามกัจจลุราชมาแลด้วจรลิงๆ ผมมบีชบีวลิตอยภูล่วกันนบีนั้และกคาลกังเตรบียมตด้นฉบกับสคาหรกับอรรถาธลิบายนบีนั้
เพราะวล่าพระเจผู้าไดผู้ทรงรมักษาผมใหผู้หายในฐานะเปป็นคคาตอบตล่อคคาอธลิษฐานของคนนกับหมพที่นทบีที่รกับฟฟังรายการ
ถล่ายทอดวลิทยลุ The Gospel Hour อยภูล่ทลุกวบีที่วกัน ใชล่ครกับ ผมเชพที่อในการรกักษาใหด้หายทบีที่เปป็นมาจากพระเจด้า – แตล่ผม
กก็เชพที่อในสภูตรของพระคกัมภบีรร์ ผมเชพที่อวล่ามบีชายและหญลิงหลายคนทลุกวกันนบีนั้ทบีที่มบีของประทานในการอธลิษฐานเพพที่อคน
เจก็บปป่วย แตล่ผมไมล่เชพที่อในวลิธบีการทบีที่ถภูกใชด้โดยคนจคานวนมากทบีที่อด้างตกัววล่ามบีของประทานในการรกักษาโรค คนเจก็บ
ปป่วยและเปป็นอกัมพาตทบีที่ยากจนจคานวนมากถภูกขนสล่งในรถพยาบาลเปป็นระยะทางหลายไมลร์ไปยกังเตก็นทร์, หอ



ประชลุม, คลกังสลินคด้า หรพอทบีที่ประชลุมอพที่น เพบียงเพพที่อทบีที่จะถภูกสล่งกลกับบด้านในรถพยาบาลคกันเดลิมนกันั้น หลกังจากทบีที่ผภูด้รกักษา
โรคอธลิษฐานเพพที่อพวกเขา (ปกตลิแลด้วในทบีที่เปลบีที่ยว) เขากก็ประกาศวล่าเหตลุผลทบีที่คนเหลล่านกันั้นไมล่ไดด้รกับการรกักษาใหด้หา
ยอยล่างอกัศจรรยร์กก็คพอวล่า พวกเขาแคล่ไมล่มบีความเชพที่อมากพอ ผมขอบคลุณพระเจด้าทบีที่ผมจะไมล่ยพนอยภูล่รล่วมกกับคนเหลล่า
นกันั้นทบีที่บกัลลกังกร์พลิพากษา ขอพระเจด้าทรงโปรดเวทนาคนบางคนทลุกวกันนบีนั้ทบีที่อด้างตกัวเยอะเหลพอเกลินและทบีที่ทคานด้อยเหลพอ
เกลินในเรพที่องของการรกักษาใหด้หายทบีที่เปป็นมาจากพระเจด้า ขอผมกลล่าวซนั้คาวล่า: ผมเชพที่อจรริงๆในการรกักษาใหด้หายทบีที่เปป็น
มาจากพระเจด้า ผมรภูด้วล่าพระเจด้าทรงสามารถรกักษาโรคใดกห็ไดผู้ – แตล่ผมไมข่เชพพื่อในวริธรีการเหลข่านมันั้นทบีที่ถภูกใชด้โดยพวก
นกักรกักษาโรคสมกัยใหมล่ทบีที่อด้างตกัววล่า “เปป็นมาจากพระเจด้า”

ชายอกัมพาตผภูด้นกันั้น เทล่าทบีที่เราทราบ ไมล่ไดด้รด้องขอใหด้ถภูกหามมาหาพระเยซภู เทล่าทบีที่เราทราบ เขาไมล่เชพที่อในใจ
ของเขาวล่าพระเยซภูทรงกระทคาการอกัศจรรยร์เชล่นนกันั้นไดด้ – แตล่เพพที่อนๆของเขาเชพพื่อ พวกเขาทราบเกบีที่ยวกกับพระเยซภู
มากขนาดไหน เราไมล่รภูด้ บางทบีพวกเขาอาจเคยเขด้ารล่วมการประชลุมตล่างๆของพระองคร์หลายครกันั้ง บางทบีพวกเขา
อาจเคยเหก็นการอกัศจรรยร์ตล่างๆของพระองคร์หลายครกันั้ง ไมล่วล่าจะยกังไง พวกเขากก็เชพที่อวล่าพระเยซภูทรงสามารถและ
จะทรงยอมรกักษาเพพที่อนทบีที่ปป่วยของพวกเขาใหด้หาย ดด้วยเหตลุนบีนั้ พวกเขาจถึงเตรบียมเปลหาม วางเขาลงบนเปลหาม
นกันั้นและพาเขามายกังบด้านหลกังทบีที่พระเยซภูกคาลกังสกัที่งสอนอยภูล่ เพราะเหตลุฝภูงชนมหาศาล พวกเขาจถึงรพนั้อหลกังคาออก ยก
ชายผภูด้นกันั้นขถึนั้นมาบนหลกังคา จากนกันั้นกก็หยล่อนเขาลงไปอยภูล่แทบพระบาทของพระเยซภู

ตามทบีที่บกันทถึกของลภูกากลล่าว พระเยซภูทรงมบีฝภูงชนทบีที่มบียศถาบรรดาศกักดลิธิ์พอสมควรในบด้านหลกังนกันั้นในวกัน
นกันั้น: “คราวนกันั้นวกันหนถึที่งเมพที่อพระองคร์ทรงสกัที่งสอนอยภูล่ มบีพวกฟารริสรีและพวกธรรมาจารยร์ฝป่ายพระราชบมัญญมัตรินกัที่งอยภูล่
ดด้วย เปป็นผภูด้มาจากทลุกเมพองในแควด้นกาลลิลบี แควด้นยภูเดบีย และจากกรลุงเยรภูซาเลก็ม ฤทธลิธิ์เดชขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้ากก็
สถลิตอยภูล่เพพที่อจะรกักษาเขาใหด้หายโรค” (ลก. 5:17) จงสกังเกตวล่ามบีพวกฟารลิสบีและพวกธรรมาจารยร์ฝป่ายพระราช
บกัญญกัตลิออกมาจากททุกเมพองของแควด้นกาลลิลบีและแควด้นยภูเดบีย และจากกรลุงเยรภูซาเลก็ม – และเราอล่านวล่าฤทธลิธิ์เดช
ของพระเจด้าสถลิตอยภูล่เพพที่อรกักษาพวกเขาใหด้หาย ผมสามารถมองเหก็นพวกคนดกังในแวดวงศาสนาเหลล่านกันั้นนกัที่งอยภูล่
พรด้อมกกับสมลุดเลล่มเลก็กๆและดลินสอเพพที่อจดขด้อความตล่างๆ โดยพยายามหาขด้อความบางอยล่างทบีที่พวกเขาจะใชด้กลล่าว
หาพระเยซภูไดด้วล่าเปป็นคนลวงโลก ขณะทบีที่พวกเขากคาลกังจดขด้อความตล่างๆอยภูล่ ทกันใดนกันั้นพวกเขากก็ไดด้ยลินเสบียงบน
หลกังคา และจากนกันั้นพวกเขากก็ถถึงกกับประหลาดใจทบีที่เปลหามอกันหนถึที่งถภูกหยล่อนลงมาและคนอกัมพาตคนหนถึที่งกก็มาอยภูล่
ทบีที่พระบาทของพระเยซภู

ผมแนล่ใจวล่าพวกฟารลิสบีและพวกธรรมาจารยร์ฝป่ายพระราชบกัญญกัตลิคงรภูด้สถึกอกับอายขายหนด้าเลก็กนด้อยเมพที่อ
พระเยซภูทรงหยลุดการบรรยายของพระองคร์และทรงเรลิที่มรกักษาคนปป่วยผภูด้นบีนั้ทบีที่ชล่วยเหลพอตกัวเองไมล่ไดด้ทกันทบี แตล่คลุณเชพที่อ
ใจไดด้เลยวล่าพระเยซภูไมล่เคยยลุล่งเกลินกวล่าทบีที่จะชล่วยเหลพอคนทบีที่ตด้องการความชล่วยเหลพอ เนพที่องจากพระองคร์ทรง
สกัพพกัญญภูในวกันนกันั้น – เชล่นเดบียวกกับตกันั้งแตล่นลิรกันดรร์กาลไปจนตลอดนลิรกันดรร์กาล – พระองคร์จถึงทรงทราบใจของพวก
ธรรมาจารยร์และพวกผภูด้นคาทางศาสนาเหลล่านกันั้น พระองคร์ทรงทราบวล่าพวกเขาไมล่มบีความเชพที่อและไมล่ยอมตด้อนรกับ
พระองคร์ แตล่พระองคร์กก็ทรงทราบใจของชายสบีที่คนนกันั้นเชล่นกกันทบีที่ไดด้นคาคนปป่วยอกัมพาตมาและวางเขาทบีที่พระบาทของ
พระองคร์ เนพที่องจากพระองคร์ทรงทราบใจของพวกเขา พระองคร์จถึงทรงใหด้เกบียรตลิความเชพที่อของพวกเขาและทรง
เรลิที่มรกักษาเพพที่อนของพวกเขาทบีที่อยภูล่บนเปลหามนกันั้นทกันทบี



พระเยซภูทรงมองลงไปทบีที่ชายปป่วยผภูด้นล่าสงสารคนนกันั้น – ซถึที่งเขาคงตกัวสกัที่น, ตกัวซบีด และอล่อนแรงจากการเดลิน
ทางอกันผลิดปกตลิทบีที่เพพที่อนๆของเขาจกัดใหด้อยล่างไมล่ตด้องสงสกัย ดด้วยความอล่อนโยนในแบบทบีที่พระองคร์เทล่านกันั้นทรง
แสดงออกไดด้ พระเยซภู “ตรมัสกมับคนอมัมพาตวข่า “ลผกเออ๋ย จงชพพื่นใจเถสด” นกัที่นคพอ “อยล่ากลกัวเลย อยล่ารภูด้สถึกขายหนด้า 
อยล่าหวาดวลิตกเลย จงชพที่นใจเถลิด! เราจะทคาบางสลิที่งทบีที่เปป็นของจรลิงเพพที่อเจด้าและเพพที่อใหด้เกบียรตลิความเชพที่อของเพพที่อนๆ
ของเจด้า” และจากนกันั้นพระเยซภูกก็ตรกัสวล่า “บาปของเจผู้าไดผู้รมับการอภมัยแลผู้ว” ในขด้อความภาษาเดลิม ตคาแหนล่งของ
คคากรบีกเหลล่านกันั้นเนด้นคคาวล่า “ไดผู้รมับการอภมัย” ไมล่ตด้องสงสกัยเลยวล่าผภูด้คนทบีที่อยภูล่ทบีที่นกัที่น โดยเฉพาะอยล่างยลิที่งพวกธรรมา
จารยร์ฝป่ายพระราชบกัญญกัตลิ ตล่างประหลาดใจเหลพอขนาดกกับถด้อยคคาเหลล่านบีนั้ แทนทบีที่จะรกักษาชายคนนบีนั้ใหด้หายโดย
ตรกัสวล่า “เจด้าไดด้รกับการรกักษาใหด้หายแลด้ว” พระเยซภูกลกับตรกัสวล่า “บาปของเจด้าไดด้รกับการอภกัยแลด้ว” ผมไมล่ไดด้กคาลกัง
บอกเปป็นนกัยวล่ารล่างกายของชายผภูด้นกันั้นไมล่ไดด้รกับการรกักษาใหด้หาย เขาไดผู้รมับการรมักษาใหผู้หายแลผู้ว – แตล่สลิที่งทบีที่ทคาใหด้
พวกธรรมาจารยร์เหลล่านกันั้นประหลาดใจกก็คพอวล่าพระเยซภูตรกัสวล่า “บาปของเจด้าไดด้รกับการอภกัยแลด้ว”

มบีความเปป็นไปไดด้วล่าโรคในกรณบีนบีนั้เปป็นผลมาจากการใชด้ชบีวลิตแบบสลุรลุล่ยสลุรล่ายบางรภูปแบบ คพอแบบทบีที่ไมล่ทคาใหด้
เกลิดโรคอกัมพาตบล่อยนกัก จงเปรบียบเทบียบชายคนนกันั้นทบีที่สระเบธซาธา ผภูด้ซถึที่งเปป็นอกัมพาตและอยภูล่ทบีที่นกัที่นในสภาพนกันั้นมา
หลายปปีแลด้ว พระเยซภูตรกัสแกล่เขาวล่า “จงลลุกขถึนั้นยกแครล่ของเจด้าและเดลินไปเถลิด” และเขากก็ไดด้รกับการรกักษาใหด้หาย
จากโรคอกัมพาตของเขาทกันทบี หลกังจากทบีที่เขาหายโรคแลด้ว พระเยซภูกก็ทรงเตพอนเขาวล่า เขาจะตด้องไมข่ททาบาปอรีก 
เกรงวล่าบางสลิที่งทบีที่เลวรด้ายกวล่าจะเกลิดกกับเขา (คลุณอล่านทกันั้งเรพที่องไดด้ในยอหร์น 5:5-15)

อยล่างไรกก็ตาม ผมกก็ไมล่อยากใหด้คลุณคลิดวล่าผมเชพที่อวล่าโรคอกัมพาตและโรคตล่างๆทลุกรภูปแบบเปป็นผลมาจาก
ความบาปแบบพลิเศษในสล่วนของคนๆนกันั้น ความคลิดนบีนั้แพรล่หลายทล่ามกลางพวกยลิวในสมกัยขององคร์พระผภูด้เปป็น
เจด้าของเรา แตล่ในยอหร์น 9:3 และในลภูกา 13:2-5 พระเยซภูทรงแกด้ไขความเชพที่อผลิดๆของพวกเขาเกบีที่ยวกกับเรพที่องนบีนั้ 
หลายครกันั้งผภูด้คนทนทลุกขร์ในรล่างกายของตน ไมล่ใชล่เพราะความบาป แตล่เพราะวล่าพระเจด้าทรงไดด้รกับเกบียรตลิเพราะ
คนๆนกันั้นผล่านทางการทนทลุกขร์มากกวล่าทบีที่พระองคร์จะทรงไดด้รกับหากคนๆนกันั้นสบายดบี ไมล่มบีขด้อสงสกัยในความคลิดของ
ผมเลยวล่าคนปป่วยจคานวนมากไดด้ถภูกใชด้การโดยองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าเพพที่อนคาคนบาปทบีที่ใจแขก็งทกันั้งหลายใหด้มาถถึงพระเจด้า
จนผภูด้รกับใชด้ทกันั้งหลาย – และแมด้แตล่คนทบีที่เปป็นพยานแบบสล่วนตกัว – คงไมล่ยอมแตะตด้องเลย รอยยลินั้มอกันอล่อนโยน, 
ใบหนด้าทบีที่สดใส, และถด้อยคคาหนลุนใจจากคนเจก็บปป่วยไดด้ทคาใหด้คนบาปทบีที่ใจแขก็งมบีใจอล่อนลง เมพที่อคคาเทศนาจาก
ธรรมาสนร์ไมล่มบีผลอะไรเลยตล่อคนๆนกันั้น ดกังนกันั้นเมพที่อเรารภูด้วล่าเราบกังเกลิดใหมล่แลด้วและเรายอมจคานนตล่อพระเจด้า เรากก็ไมล่
ควรทลุกขร์รด้อนเกบีที่ยวกกับความเจก็บปป่วยตล่างๆของเราและเคราะหร์รด้ายตล่างๆของเรา – เพราะวล่าเราแนล่ใจไดด้เลยวล่า
ททุกสริพื่ง เมพที่อถภูกรวมเขด้าดด้วยกกันแลด้ว จะเปป็นไปเพพที่อเกลิดผลดบีแกล่เราและถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้า (โรม 8:28) 

ในระหวล่างการอยภูล่ชกัที่วคราวบนโลกของพระองคร์ พระเยซภูตรกัสถด้อยคคาทบีที่วล่า “จงชพพื่นใจเถริด” สามครกันั้ง มบีคคา
เทศนาทบีที่ไดด้ผลมากๆในแตล่ละขด้อพระคคาเหลล่านบีนั้ซถึที่งถด้อยคคาเหลล่านบีนั้ถภูกกลล่าวโดยองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า:

1. “ความชพพื่นใจ” ทรีพื่บาปตข่างๆไดผู้รมับการยกโทษ นบีที่ถภูกพบในขด้อพระคคาทบีที่เรากคาลกังศถึกษากกันอยภูล่นบีนั้ เมพที่อผภูด้ใด
รภูด้วล่าความบาปตล่างๆของตนไดด้รกับการอภกัยแลด้ว เขากก็มบีเรพที่องใหด้ยลินดบี ดกังนกันั้นเขาจถึงมบีความชพที่นชมยลินดบีทบีที่บาปตล่างๆไดด้
รกับการยกโทษ



2. “ความชพพื่นใจ” ทรีพื่ไดผู้รมับการชข่วยใหผู้พผู้นจากความกลมัว นบีที่กก็ถภูกพบในกลิตตลิคลุณของมกัทธลิวเชล่นกกัน คพนหนถึที่ง
พวกสาวกอยภูล่ในพายลุบนทะเลกาลลิลบี คลพที่นกคาลกังถาโถมเรพอนด้อยนกันั้นไปมา ลมกก็พกัดตด้าน และดภูเหมพอนวล่าเรพอนกันั้นจะ
จมลง ในยามทบีที่สบีที่ของคพนนกันั้น พระเยซภูเสดก็จดคาเนลินมาบนทะเลนกันั้น เปป็นธรรมดาเมพที่อพวกสาวกเหก็นพระองคร์เดลินมา
บนนนั้คา “เขากก็ตกใจนกัก พภูดกกันวล่า “เปป็นผบี” เขาจถึงรด้องอถึงไปเพราะความกลกัว” (อยล่าวลิจารณร์ชายเหลล่านบีนั้เดก็ดขาดทบีที่
กลกัวหากคทุณไมล่เคยเหก็นคนๆหนถึที่งเดลินบนนนั้คาในพายลุในโมงยามทบีที่มพดมลิดทบีที่สลุดแหล่งคที่คาคพน หากคลุณเจอกกับ
ประสบการณร์นบีนั้และมกันไมล่ทคาใหด้คลุณกลกัว กก็จงวลิจารณร์ชายเหลล่านบีนั้เถลิด แตล่ถด้าไมล่ อยล่าประณามพวกเขาทบีที่กลกัว) จาก
นกันั้นเราอล่านวล่า “ในทกันใดนกันั้นพระเยซภูตรกัสกกับเขาวล่า “จงชพพื่นใจเถริด คพอเราเอง อยท่ากลทวเลย”” (มธ. 14:22-27)

มกันไมล่สคาคกัญวล่าพายลุทบีที่กระหนที่คาเราจะเลวรด้ายมากขนาดไหนขณะทบีที่เราเดลินทางไปในชบีวลิตและทล่องไปใน
ทะเลแหล่งกาลเวลา เรามบีความมกัที่นใจวล่าพระเยซภูจะไมล่ทรงละเราหรพอทอดทลินั้งเราเลย (ฮบ. 13:5, 6; มธ. 28:20) 
เราอด้างไดด้อยล่างใจกลด้าวล่าพระเจด้าทรงเปป็นผภูด้ชล่วยเหลพอของเรา – และถด้าพระเจด้าทรงอยภูล่ฝป่ายเรา ใครจะตล่อสภูด้เรา
ไดด้? เราเปป็นยลิที่งกวล่าผภูด้พลิชลิตโดยทางพระองคร์ผภูด้ทรงรกักเรา ดด้วยเหตลุนบีนั้ผภูด้เชพที่อทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้วทลุกคนจถึงควรชพที่นใจและ
ไมล่ควรกลกัวเพราะวล่าพระเยซภูทรงอยภูล่ใกลด้เสมอในเวลาทบีที่เราตด้องการพระองคร์มากทบีที่สลุด

3. “ความชพพื่นใจ” แหข่งชมัยชนะ  นบีที่ถภูกบกันทถึกในกลิตตลิคลุณของยอหร์น: “เราไดด้บอกเรพที่องนบีนั้แกล่ทล่าน เพพที่อทล่าน
จะไดด้มบีสกันตลิสลุขในเรา ในโลกนบีนั้ทล่านจะประสบความทลุกขร์ยาก แตข่จงชพพื่นใจเถริด เพราะวข่าเราไดข้ชนะโลกแลข้ว”
(ยอหร์น 16:33) เรามบีความมกัที่นใจตรงนบีนั้วล่าเราจะมบีชกัยชนะเหนพอโลก พระเยซภูไดด้เสดก็จเขด้ามาในโลกในกายหนถึที่งซถึที่ง
เหมพอนกกับรล่างกายของเรา – กายหนถึที่งแหล่งการถภูกเหยบียดหยาม, กายแหล่งเนพนั้อหนกัง พระองคร์ทรงถภูกทดลอง
เหมพอนอยล่างเราในทลุกประการ แตล่กก็ทรงปราศจากบาป พระองคร์ทรงถภูกทดสอบในทลุกดด้านทบีที่มนลุษยร์จะถภูกทดสอบ
ไดด้โดยพญามารและเหลล่าทภูตแหล่งนรก กระนกันั้นพระองคร์กก็ทรงพลิชลิตโลก, เนพนั้อหนกัง, พญามาร, ความตาย, นรก, 
และหลลุมศพ

พระเยซภูทรงประกาศในยอหร์น 16:33 วล่า “ในโลกนบีนั้ทข่านจะประสบความททุกขร์ยาก” และเปาโลยนั้คาเตพอน
เราวล่าหากผภูด้ใดจะดคาเนลินชบีวลิตตามทางพระเจด้าในพระเยซภูครลิสตร์ เขากก็จะทนททุกขร์การขข่มเหง (2 ทธ. 3:12) คนทบีที่
ดคาเนลินชบีวลิตเพพที่อพระเจด้าและใหด้ความสวล่างของตนฉายแสงเพพที่อความชอบธรรมจะถภูกขล่มเหง ไมล่มบีบางทรีอาจเปป็น
อยข่างนมันั้น หรพอคริดวข่าเปป็นอยข่างนมันั้นเกบีที่ยวกกับเรพที่องนบีนั้เลย มกันเปป็นเรพพื่องทรีพื่แนข่นอน ทลุกคนทบีที่ดคาเนลินชบีวลิตตามทางพระเจด้า
จะถภูกขล่มเหง – และยลิที่งพวกเขาอลุทลิศตกัวมากเทล่าไร โลกและพญามารกก็ยลิที่งจะเกลบียดชกังพวกเขามากขถึนั้นเทล่านกันั้น แตล่
จงชพที่นใจเถริด! พระเยซภูเคยดคารงพระชนมร์อยภูล่ในโลกนบีนั้ และพระองคร์ทรงถภูกทดลองเหมพอนอยล่างเรา พระองคร์ทรง
ถภูกขล่มเหง ใชล่แลด้วครกับ พระองคร์ทรงทนทลุกขร์กระทกัที่งจนพระโลหลิตตก (ฮบ. 12:1-4) – และพระองคร์ทรงรกับปาก
เราวล่าเราจะมบีชกัยตล่อโลก “ดด้วยวล่าผภูด้ใดทบีที่บกังเกลิดจากพระเจด้า กห็มรีชมัยชนะตข่อโลก และนบีที่แหละเปป็นชกัยชนะซถึที่งไดด้มบีชกัย
ตล่อโลก คพอความเชพพื่อของเราทมันั้งหลายนรีพื่เอง” (1 ยอหร์น 5:4)

กลกับมาทบีที่ขด้อ 2 ของมกัทธลิว บททบีที่ 9 มบีบทเรบียนอบีกเรพที่องทบีที่เราตด้องเรบียนรภูด้จากบกันทถึกตรงนบีนั้ ผมไดด้ชบีนั้ใหด้เหก็นไป
แลด้ววล่ามกันไมล่ใชล่ความเชพที่อของคนๆนกันั้นทบีที่อยภูล่บนเปลหามทบีที่นคามาซถึที่งฤทธลิธิ์เดชทบีที่รกักษาใหด้หายและพระคลุณทบีที่ชล่วยใหด้
รอด มกันคพอความเชพที่อของชายสบีที่คนนกันั้นทบีที่พาเขามาและทคาใหด้เขาสามารถมาอยภูล่ทบีที่พระบาทของพระเยซภูไดด้ เมพที่อทรง
เหก็นความเชพที่อของพวกเขา พระเยซภูกก็ตรกัสแกล่คนอกัมพาตนกันั้นวล่า “บาปของเจด้าไดด้รกับการอภกัยแลด้ว” สลิที่งทบีที่ผมอยากชบีนั้



ใหด้เหก็นตอนนบีนั้กก็คพอวล่า มกันคพอความเชพที่อของสหายสบีที่คนนบีนั้ทบีที่พาชายผภูด้นบีนั้มายกังสถานทบีที่แหล่งพระพร กลล่าวอบีกนกัยหนถึที่ง 
ความเชพที่อของพวกเขาเกลิดเปป็นการกระทคา (อล่านยากอบ 2:14-26) มกันเปป็นความจรลิงทบีที่วล่าพระเยซภูทรงเปป็นผภูด้ยก
โทษบาปตล่างๆของเขาและรกักษารล่างกายของเขาใหด้หาย แตล่เพพที่อนสบีที่คนนบีนั้ไดผู้พาเขามาหาพระเยซผ พวกเขามบีความ
เชพที่อ และพวกเขาแสดงออกถถึงความเชพที่อของตน – พวกเขาททาอะไรบางอยล่าง พวกเขาไมล่ไดด้แคล่พภูดถถึงมกันเทล่านกันั้น 
พวกเขาไมล่ไดด้แคล่กลล่าววล่า “เราเชพที่อวล่ามกันเปป็นไปไดด้” พวกเขาพาเขามาหาพระเยซผจรริงๆ

ในมกัทธลิว 15 เรามบีบกันทถึกเกบีที่ยวกกับหญลิงชาวซบีเรบียฟปีนลิเซบียทบีที่มาหาพระเยซภูเพพที่อลภูกสาวของนาง พระคกัมภบีรร์
บอกเราวล่ามารดาคนนกันั้นคพอผภูด้ทบีที่มบีความปรารถนาทบีที่จะมาหาพระเยซภู คนเปป็นแมล่คพอผภูด้ทบีที่รด้องทภูลตล่อพระองคร์และ
กลล่าววล่า “โอ พระองคร์ผภูด้ทรงเปป็นบลุตรดาวลิดเจด้าขด้า ขอทรงโปรดเมตตาขด้าพระองคร์เถลิด ลภูกสาวของขด้าพระองคร์มบีผบี
สลิงอยภูล่เปป็นทลุกขร์ลคาบากยลิที่งนกัก” เราไมล่มบีขด้อความตรงไหนทบีที่บอกเปป็นนกัยวล่าเดก็กสาวคนนกันั้นขอรผู้องทบีที่จะไป, ปรารถนา
ทบีที่จะไป หรพอเคยรผู้องทผลตข่อพระเยซผ ผภูด้เปป็นแมข่คพอคนทบีที่มบีภาระใจและปวดรด้าว คพอผภูด้ทบีที่ตกัดสลินใจวล่าหากลภูกสาวของ
นางสามารถตลิดตล่อสกัมพกันธร์กกับพระเยซภูไดด้ เธอกก็จะไดด้รกับการชล่วยใหด้พด้นจากผบีนกันั้น พระเยซภูมลิไดด้ทรงตอบนาง และ
พวกสาวกกก็กลล่าววล่า “ไลล่นางไปเสบียเถลิด” – แตล่หญลิงนกันั้นมบีความเชพที่อและไมข่ยอมจากไป  นางนมกัสการพระเยซภู
และนางรด้องออกมาวล่า “พระองคร์เจด้าขด้า ขอทรงโปรดชล่วยขด้าพระองคร์เถลิด!” พระเยซภูทรงยนั้คาเตพอนนางวล่ามกันไมล่ใชล่
เรพที่องทบีที่ถภูกตด้องทบีที่จะเอาขนมปฟังของลภูกๆโยนใหด้แกล่พวกสลุนกัข และนางกลล่าววล่า “จรลิงพระองคร์เจด้าขด้า แตล่สลุนกัขนกันั้น
ยล่อมกลินเดนทบีที่ตกจากโตต๊ะนายของมกัน” จากนกันั้นพระเยซภูทรงสารภาพวล่า “โอ หญริงเออ๋ย ความเชพพื่อของเจผู้ากห็มาก 
ใหผู้เปป็นไปตามความปรารถนาของเจผู้าเถริด” และลภูกสาวของเขากก็หายเปป็นปกตลิตกันั้งแตล่ขณะนกันั้น (มธ. 15:21-28) 
จงศถึกษาขด้อพระคคาเหลล่านบีนั้อยล่างตกันั้งใจ และคลุณจะเหก็นวล่ามกันคพอความเชพที่อของผผผู้เปป็นแมข่ทบีที่ทคาใหด้การอกัศจรรยร์นบีนั้กลาย
เปป็นจรลิงไดด้

ในมกัทธลิว 17 หลกังจากทบีที่พระเยซภูทรงอยภูล่บนภภูเขาจคาแลงพระกายนกันั้นและไดด้เสดก็จกลกับมายกังตบีนเขาแลด้ว 
บลิดาคนหนถึที่งกก็มาซบหนด้าลงตล่อพระพกักตรร์พระองคร์และทภูลวล่า “พระองคร์เจด้าขด้า ขอทรงพระเมตตาแกล่บลุตรชาย
ของขด้าพระองคร์ ดด้วยวล่าเขาเปป็นคนบด้า มบีความทลุกขร์เวทนามาก เพราะเคยตกไฟตกนนั้คาบล่อยๆ ขด้าพระองคร์ไดด้พา
เขามาหาพวกสาวกของพระองคร์ แตล่พวกสาวกนกันั้นรกักษาเขาใหด้หายไมล่ไดด้” ขด้อพระคคาตล่างๆทบีที่ตามมาเปปิดเผยแกล่
เราวล่าพระเยซภูตรกัสสคาทกับผบีนกันั้นและผบีนกันั้นออกไปจากเดก็กคนนกันั้น และเขาหายเปป็นปกตลิตกันั้งแตล่เวลานกันั้น (มธ. 17:14-
21) นบีที่กก็เหมพอนเดลิมอบีก ไมล่ใชล่เดก็กนกันั้น แตล่เปป็นผผผู้เปป็นพข่อทบีที่มบีความปรารถนานกันั้น เขาแบกเดก็กนกันั้นมาหาพระเยซภูและ
เสนอคคาทภูลขอ เขาซบหนด้าลงดด้วยความถล่อมใจและรด้องทภูลพระเยซภูเพพที่อบลุตรชายของเขา และการอกัศจรรยร์หนถึที่ง
ไดด้ถภูกกระทคา

ในกลิตตลิคลุณของมาระโก เรามบีอบีกกรณบีหนถึที่งทบีที่โดดเดล่นทบีที่คนหนถึที่งถภูกชล่วยใหด้พด้นจากพวกผบีเพราะความเชพที่อ
ของเพพที่อนๆ พระเยซภูเสดก็จออกไปจากเขตแดนเมพองไทระและเมพองไซดอนและเสดก็จมายกังทะเลกาลลิลบีผล่านทาง
พพนั้นทบีที่ของแควด้นทศบลุรบี และเราอล่านวล่า: “เขาพาชายหผหนวกพผดตริดอข่างคนหนถึพื่งมาหาพระองคค์ แลผู้วทยลอข้อนวอน
ขอพระองคค์ใหผู้ทรงวางพระหมัตถร์บนคนนมันั้น” กรลุณาสกังเกต – “พวกเขาพามา” เราไมล่ทราบวล่าพวกเขาเปป็นใคร 
เราทราบวล่าชายผผผู้นมันั้นไมล่ไดด้เขบียนพระคกัมภบีรร์ เพราะวล่าหากเขาเขบียน เขากก็คงยกความดบีความชอบใหด้แกล่คนเหลล่านบีนั้
โดยการเอล่ยชพที่อพวกเขา – แตล่พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไมล่ทรงเอล่ยชพที่อพวกเขา พระองคร์ทรงชบีนั้ใหด้เหก็นวล่าพวกเขาพาคน



หภูหนวกผภูด้นล่าสงสารทบีที่พภูดตลิดอล่างคนหนถึที่งมา จากนกันั้นเราอล่านวล่า “พวกเขาทผลอผู้อนวอนพระองคร์” นบีที่คพอพวกเขา – 
ไมล่ใชล่เขา – ทบีที่มาอด้อนวอน พวกเขาอด้อนวอนพระเยซภูใหด้แตะตด้องเพพที่อนของเขา ขด้อพระคคาตล่างๆทบีที่ตามมาบอกเรา
วล่าพระเยซภูทรงพาเขาออกไปตล่างหากจากฝภูงชน ทรงเอานลินั้วพระหกัตถร์ของพระองคร์ยอนเขด้าทบีที่หภูของชายผภูด้นกันั้น และ
เขากก็ไดด้รกับการรกักษาใหด้หายและไดด้รกับการชล่วยใหด้พด้นจากพวกผบี (มาระโก 7:31-37) เทล่าทบีที่บกันทถึกนบีนั้เปปิดเผย ชายผภูด้
นบีนั้ไมล่ไดด้รด้องขอใหด้คนพาเขาไปหาพระเยซภู และหลกังจากทบีที่เขามาถถึงแลด้วเขากก็ทคาเพบียงสลิที่งเดบียวเทล่านกันั้น – เขายอม
จคานนตล่อพระเยซภู พวกเขาและพระเยซภูทคาทบีที่เหลพอ

ดกังนกันั้นเราจถึงเหก็นวล่า ในบกันทถึกทกันั้งสบีที่เรพที่องทบีที่ถภูกใหด้ไวด้ ความเชพพื่อของคนอพพื่นๆถภูกเนด้นความสคาคกัญ: มกันคพอ
ความเชพที่อของชายสรีพื่คนนมันั้น (มาระโก 2:3) ในกรณบีของชายอกัมพาตคนนกันั้น, หญริงนมันั้นทบีที่บลุตรสาวมบีผบีสลิง, บริดาผผผู้นมันั้นทบีที่
บลุตรชายเปป็นบด้า, และ “พวกเขา” ทบีที่มบีเพพที่อนคนหนถึที่งซถึที่งหภูหนวกและพภูดไมล่ไดด้

ผมเชพที่อสลิที่งทบีที่เปาโลและสลิลาสกลล่าวแกล่นายคลุกชาวฟปีลลิปปปีนกันั้น นายคลุกคนนกันั้นถามวล่า “ทล่านเจด้าขด้า ขด้าพเจด้า
จะตด้องทคาอยล่างไรจถึงจะรอดไดด้” เปาโลกกับสลิลาสจถึงกลล่าววล่า “จงเชพพื่อวางใจในพระเยซผครริสตร์เจผู้า และทข่านจะรอด
ไดผู้ทททั้งครอบครทวของทท่านดข้วย” (กลิจการ 16:30, 31) ผมเชพที่อวล่าหากพล่อและแมล่คนใดจะดคาเนลินชบีวลิตเพพที่อพระเจด้า
อยล่างทบีที่พวกเขาควรกระทคา พวกเขากก็สามารถอธริษฐานไดผู้จรริงๆใหด้ลภูกๆของตนเกลิดการฟป้องใจและพวกเขาจะไดด้
เหก็นลภูกๆรกับความรอด ถถึงแมด้วล่าอาจไมล่ใชล่ในเวลาทบีที่พวกเขาอยากเหก็นลภูกๆไดด้รกับความรอดกก็ตาม ใชล่แลด้วครกับ ผม
เชพที่อในความรอดของทมันั้งครอบครมัวเมพที่อพล่อแมล่ดคาเนลินชบีวลิตเพพที่อพระเจด้าอยล่างทบีที่พวกเขาควรดคาเนลินและอธลิษฐาน
อยล่างทบีที่พวกเขาควรอธลิษฐาน

ดกังนกันั้นผมจถึงเชพที่อเชล่นกกันวล่าเมพที่อคนกลลุล่มหนถึที่งเรลิที่มสนใจในความรอดของคนๆหนถึที่งมากเสบียจนพวกเขาไมล่
ยอมแพด้ พวกเขากก็สามารถอธลิษฐานใหด้คนๆนกันั้นเกลิดการฟป้องใจไดด้ เมพที่อนกันั้นพวกเขาตด้องพยายามทบีที่จะทคาใหด้คนๆนกันั้น
มาอยภูล่ใตด้เสบียงแหล่งขล่าวประเสรลิฐ – ไมล่วล่าจะโดยการฟฟังรายการครลิสเตบียนทางวลิทยลุ, เขด้ารล่วมการประชลุมฟปฟื้นฟภู, หรพอ
ใหด้เขาไดด้อล่านใบปลลิวและหนกังสพอขล่าวประเสรลิฐ ผมเชพที่อวล่าเรากคาลกังยอมใหด้พญามารมบีชกัยเหนพอเราในโอกาสทบีที่ยลิที่ง
ใหญล่ทบีที่สลุดทบีที่มนลุษยร์เคยมบีในการนคาผภูด้คนมาถถึงพระเยซภู – นกัที่นคพอ การเผยแพรล่ขล่าวประเสรลิฐผล่านทางการประกาศ
แบบสล่วนตกัวพรด้อมกกับกลลุล่มอธลิษฐานตล่างๆทบีที่อธลิษฐานเผพที่อคนบาปทกันั้งหลายและพยายามอยล่างเตก็มทบีที่ทบีที่จะทคาใหด้คน
เหลล่านกันั้นไดด้ยลินขล่าวประเสรลิฐ พระเจด้าทรงใหด้เกบียรตลิความเชพที่อ และปราศจากความเชพที่อมกันกก็เปป็นไปไมล่ไดด้เลยทบีที่จะ
ทคาใหด้พระองคร์พอพระทกัย (ฮบ. 11:6)

ขด้อ 3: “ดผเถริด พวกธรรมาจารยร์บางคนคริดในใจวข่า “คนนรีนั้พผดหมริพื่นประมาท””
“ดผเถริด...” ถด้อยคคาของพระเยซภูกล่อใหด้เกลิดความสกัที่นสะเทพอนมากทบีเดบียวทล่ามกลางพวกธรรมาจารยร์และ

ผภูด้นคาทางศาสนาเหลล่านกันั้น
“พวกธรรมาจารยร์บางคน...” มบีพวกฟารลิสบีและพวกธรรมาจารยร์แหล่งพระราชบกัญญกัตลิอยภูล่ทบีที่นกัที่นดด้วย ซถึที่งไดด้

ออกมาจากหมภูล่บด้านทลุกแหล่งของแควด้นกาลลิลบีและแควด้นยภูเดบียและจากกรลุงเยรภูซาเลก็ม ดกังทบีที่เราไดด้หมายเหตลุไวด้ในลภูก
า 5:17 พวกอาจารยร์และผภูด้นคาทางศาสนาเหลล่านบีนั้ “คริดในใจวข่า “คนนรีนั้พผดหมริพื่นประมาท”” พระเยซภูทรงทราบวล่า
พวกเขากคาลกังคลิดอะไรอยภูล่ พวกเขาไมล่จคาเปป็นตด้องพภูดออกมาดกังๆเลย (และพระองคร์ทรงทราบทลุกความคลิดทบีที่เรา
เคยมบี)



เหตลุใดพวกเขาจถึงกลล่าววล่า “คนนบีนั้พภูดหมลิที่นประมาท”? การพภูดหมลิที่นประมาทหมายความวล่าอะไร? คคา
กรบีกนบีนั้ทบีที่เรายพมมาใชด้บล่งบอกถถึง การพผดในเชริงกข่อความเสรียหายหรพออยข่างดผหมริพื่น, การพผดใสข่รผู้ายหรพอการใหผู้รผู้าย ใน
ความคลิดของพวกยลิว นบีที่หมายถถึงการดข่าวข่าพระเจผู้า, การดผหมริพื่นพระเจผู้า, หรพอการกลข่าวสริพื่งใดในทางทรีพื่ไมข่ยทาเกรง
ตข่อพระเจผู้า พวกธรรมาจารยร์กลล่าววล่าพระเยซภูพภูดหมลิที่นประมาทเพราะพระองคร์ตรกัสวล่าพระองคร์ทรงมบีฤทธลิธิ์ทบีที่จะ
อภกัยบาปไดด้ พวกเขากลล่าววล่าฤทธลิธิ์เดชเชล่นนกันั้นเปป็นของพระเจด้าผภูด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์แตล่องคร์เดบียว – ซถึที่งเปป็นความจรลิง 
แตล่พวกเขาไมล่ยอมรกับรภูด้วล่าพระเยซผทรงเปป็นพระเจผู้าในกายเนพนั้อหนกัง (2 คร. 5:19) มาระโกและลภูกาบอกเราวล่า
พวกเขาถามคคาถามทบีที่วล่า “ใครเลล่าจะยกโทษบาปไดด้ (นกัที่นคพอ สามารถยกโทษบาปไดด้) เวด้นแตล่พระเจด้าเทล่านกันั้น?” 
บลุคคลผภูด้นบีนั้ทบีที่อด้างวล่ามบีฤทธลิธิ์อคานาจทบีที่จะยกโทษบาปไดด้อด้างตกัววล่าเทล่าเทบียมกกับพระเจด้า และในสายตาของพวกยลิว 
บลุคคลผภูด้นกันั้นไดด้กลล่าวคคาหมลิที่นประมาทหรพอพภูดถด้อยคคาดภูถภูกในสายพระเนตรของพระเจด้า

ขด้อ 4: “ฝป่ายพระเยซผทรงทราบความคริดของเขาจถึงตรมัสวข่า “เหตทุไฉนทข่านทมันั้งหลายคริดชมัพื่วอยผข่ในใจเลข่า”
“ฝป่ายพระเยซผทรงทราบความคริดของเขา...” พระเยซภูทรงสกัพพกัญญภู พระองคร์ทรงเปป็นเชล่นนกันั้นมาตลอดนลิ

รกันดรร์กาลทบีที่ผล่านพด้นเราไปแลด้วและจะทรงเปป็นเชล่นนกันั้นไปอบีกตลอดชกัที่วนลิรกันดรร์กาลทบีที่อยภูล่เบพนั้องหนด้าเรา ในมาระโก
เราอล่านวล่าพระองคร์ “ทรงทราบในพระทมัยวล่าเขาคลิดในใจอยล่างนกันั้น” (มาระโก 2:8) นบีที่พลิสภูจนร์ใหด้เหก็นจนหมดขด้อ
สงสกัยวล่าพระองคร์ทรงเปป็นยอดมนทุษยร์และทรงมบีการรกับรภูด้แบบยอดมนลุษยร์ (ในการเชพที่อมโยงกกับเรพที่องนบีนั้ จงศถึกษา
มาระโก 12:15; ลภูกา 6:8; 9:47; ยอหร์น 2:24, 25; 4:29)

“เหตทุไฉนทข่านทมันั้งหลายคริดชมัพื่วอยผข่ในใจเลข่า” ในพระคกัมภบีรร์ใจของมนลุษยร์ถภูกถพอวล่าไมล่เพบียงเปป็นทบีที่ตกันั้งแหล่ง
ความรภูด้สถึกตล่างๆเทล่านกันั้น แตล่เปป็นทบีที่ตกันั้งแหล่งความคริดตข่างๆดด้วย พระเยซภูทรงทราบวล่าชายเหลล่านบีนั้ไมล่ถภูกตด้องในใจของ
ตน ดกังนกันั้นพระองคร์จถึงถามวล่า “เหตลุไฉนทล่านทกันั้งหลายคลิดชกัที่วอยภูล่ในใจเลล่า” จากนกันั้นพระองคร์ไมล่เพบียงตรกัสตอบดด้วย
การตคาหนลิแบบเบาะๆเทล่านกันั้น แตล่พระองคร์ประทานขด้อพลิสภูจนร์ดด้วยวล่าพระองคร์มลิไดด้กลล่าวคคาหมลิที่นประมาท

ขด้อ 5: “ทรีพื่จะวข่า ‘บาปของเจผู้าไดผู้รมับการอภมัยแลผู้ว’ หรพอจะวข่า ‘จงลทุกขถึนั้นเดรินไปเถริด’ นมันั้น ขผู้างไหนจะงข่าย
กวข่ากมัน”

พระเยซภูทรงถามผภูด้นคาทางศาสนาเหลล่านบีนั้วล่า: “อกันไหนจะงล่ายกวล่ากกัน? การพภูดเรพที่องหนถึที่งกก็งล่ายพอๆกกับ
การพภูดอบีกเรพที่อง มกันเปป็นไปไดผู้ทบีที่พระเจด้าจะทรงอภกัยโทษบาปและมกันเปป็นไปไดผู้ทบีที่พระเจด้าจะทรงทคาใหด้ชายคนนบีนั้เดลิน
ไดด้ มกันเปป็นไปไมข่ไดผู้ทบีที่มนทุษยร์จะอภกัยโทษบาป และมกันเปป็นไปไมล่ไดด้ทบีที่มนลุษยร์จะทคาใหด้ชายผภูด้นบีนั้ยกทบีที่นอนของตนและ
เดลินไปไดด้ ดด้วยเหตลุนบีนั้ เหตลุไฉนพวกทล่านจถึงกคาลกังคลิดความคลิดชกัที่วๆเหลล่านบีนั้ในใจของพวกทล่านเกบีที่ยวกกับสลิที่งทบีที่เราเพลิที่ง
กลล่าวไปนกันั้น? มกันกก็คงงล่ายพอๆกกันทบีที่เราจะกลล่าววล่า ‘จงลลุกขถึนั้นและเดลินไปเถลิด’”

ชายเหลล่านบีนั้ไดด้เหก็นการอกัศจรรยร์ตล่างๆมากมายทบีที่เมพองคาเปอรนาอลุม แตล่พวกเขากก็ไมล่ยอมรกับรภูด้วล่าพระเยซภู
ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ทบีที่ทรงสกัญญาไวด้นกันั้นซถึที่งเหลล่าศาสดาพยากรณร์ไดด้กลล่าวถถึง – ใชล่แลด้วครกับ พระบลุตรของ
พระเจด้าทบีที่เสดก็จมาในกายเนพนั้อหนกัง

พวกเสรบีนลิยมอยากใหด้เราเชพที่อวล่าพระเยซภูทรงพถึที่งพาคคาสอนตล่างๆของพระองคร์เพพที่อชกักจภูงผภูด้คนใหด้เชพที่อวล่า
พระองคร์ทรงเปป็นผภูด้ใด และวล่าพระองคร์มลิไดด้พถึที่งพาการอกัศจรรยร์ตล่างๆของพระองคร์เลยไมล่วล่าจะเปป็นสลิที่งใดกก็ตาม แตล่
ในกรณบีนบีนั้ พระเยซภูไมล่เพบียงทรงทคาใหด้เชพที่อโดยคคาตรกัสของพระองคร์เทล่านกันั้น แตล่พระองคร์ทรงชบีนั้ใหด้เหก็นถถึงฤทธลิธิ์เดชของ



พระองคร์ในการทคาการอกัศจรรยร์ซถึที่งสนกับสนลุนความจรลิงแหล่งพระวจนะของพระองคร์ดด้วย เมพที่อพระองคร์ทรงถามพวก
ฟารลิสบีและผภูด้นคาทางศาสนาเหลล่านบีนั้วล่าการยกความผลิดบาปหรพอการรกักษารล่างกายใหด้หาย อกันไหนจะงล่ายกวล่ากกัน 
พระองคร์กก็กคาลกังตรกัสวล่า “เรามบีสลิทธลิธิ์ทบีที่จะทคาไดด้ทกันั้งสองอยล่าง เราคพอพระเมสสลิยาหร์ทบีที่ทรงสกัญญาไวด้ พระผภูด้ชล่วยใหด้
รอด, องคร์ผภูด้เปป็นพระเจด้า”

ขด้อ 6: “แตข่เพพพื่อทข่านทมันั้งหลายจะไดผู้รผผู้วข่า บทุตรมนทุษยร์มรีสริทธริอทานาจในโลกทรีพื่จะโปรดยกความผริดบาปไดผู้”
(พระองคร์จถึงตรมัสสมัพื่งคนอมัมพาตวข่า) “จงลทุกขถึนั้นยกทรีพื่นอนกลมับไปบผู้านเถริด””

“แตข่เพพพื่อทข่านทมันั้งหลายจะไดผู้รผผู้วข่า บทุตรมนทุษยร์มรีสริทธริอทานาจในโลกทรีพื่จะโปรดยกความผริดบาปไดผู้...” กลล่าว
อบีกนกัยหนถึที่ง “เราอยากใหด้พวกทล่านแนล่ใจวล่าเรามบีสลิทธลิธิ์, อคานาจ และสลิทธลิอคานาจทบีที่จะยกความผลิดบาปไดด้เพราะวล่า
เราเปป็นพระเจด้า-มนลุษยร์ – บลุตรมนลุษยร์ แตล่กก็เปป็นพระบลุตรของพระเจด้าเชล่นกกัน เราเปป็นมนลุษยร์อยล่างแทด้จรลิงและเปป็น
พระเจด้าอยล่างแทด้จรลิง” และนกัที่นแหละคพอสลิที่งทบีที่พระเยซภูทรงเปป็นในตอนนกันั้น (และในตอนนรีนั้) พระองคร์ทรงมบีกายเนพนั้อ
หนกังในตอนนกันั้นเหมพอนกกับรล่างกายของเรา ยกเวด้นเพบียงไมล่มบีบาป พระองคร์ทรงเปป็นมนลุษยร์ทบีที่ไรด้ทบีที่ตลิและพระองคร์ทรง
เปป็นพระเจด้าทบีที่ไรด้ทบีที่ตลิ พระองคร์ทรงเปป็นพระเจผู้า-มนทุษยร์ – บลุตรมนลุษยร์และพระบลุตรของพระเจด้า พระเยซภูมลิไดด้ทรง
ขอโทษทบีที่พระองคร์ไดด้ตรกัสเชล่นนกันั้นแกล่ชายปป่วยผภูด้นกันั้น ตรงกกันขด้ามพระองคร์ตรกัสแกล่คนเหลล่านกันั้นทบีที่วลิจารณร์พระองคร์วล่า 
“เราอยากใหด้พวกทล่านรภูด้วล่าเรามบีอคานาจทบีที่จะยกความผลิดบาปบนแผล่นดลินโลกนบีนั้ไดด้เลย”

ในกลิตตลิคลุณเลล่มตล่างๆ ดกังทบีที่ไดด้ถภูกชบีนั้ใหด้เหก็นกล่อนหนด้านบีนั้แลด้ว พระเยซภูทรงใชด้คคาวล่า “บทุตรมนทุษยร์” ในหลาย
วาระเพพที่อบล่งบอกวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระผภูด้ชล่วยใหด้รอด นกัที่นคพอ พระองคร์ไดด้ทรงกลายเปป็นบลุตรมนลุษยร์เพพที่อทบีที่จะรกับ
โทษแทนมนลุษยร์และเพพที่อชลิมความตายเพพที่อมนลุษยร์ทลุกคน พระเจผู้าพระวริญญาณนริรมันดรร์ไมล่อาจตายไดด้ แตล่พระเยซภู
ในฐานะบลุตรมนลุษยร์, พระเจด้าในกายเนพนั้อหนมัง, ไดด้ทรงสลินั้นพระชนมร์จรริงๆบนกางเขนนกันั้น

คคากรบีกทบีที่ถภูกแปลเปป็น “สริทธริอทานาจ” ถภูกใชด้หลายครกันั้งทกัที่วภาคพกันธสกัญญาใหมล่ ความหมายของคคาๆนบีนั้
หลกักๆแลด้วคพอ สริทธริอทานาจ หรพอ สริทธริ และในบางแหล่งมกันกก็บล่งบอกถถึงความสามารถและพลมังเชล่นกกัน คคากรบีกนบีนั้
บล่อยครกันั้งสพที่อความคลิดทกันั้งสองแบบ – นกัที่นคพอ สริทธริพริเศษและอทานาจ – ในคคากลล่าวเดบียวกกัน เราพบวล่านบีที่เปป็นความ
จรลิงในยอหร์น 1:12 และยอหร์น 19:10 เมพที่อพระเยซภูตรกัสคคาเทศนาบนภภูเขาเสรก็จแลด้ว ประชาชนกก็อกัศจรรยร์ใจกกับ
หลกักคคาสอนของพระองคร์ – เพราะวล่า “พระองคร์ไดด้ทรงสกัที่งสอนเขาดด้วยสลิทธลิอคานาจ ไมล่เหมพอนพวกธรรมาจารยร์”
(มธ. 7:29) ในบทปปิดทด้ายของมกัทธลิว พระเยซภูตรกัสวล่า “ฤทธานจุภาพทททั้งสสทั้นในสวรรคร์กห็ดรี ในแผข่นดรินโลกกห็ดรี ทรง
มอบไวผู้แกข่เราแลผู้ว” (มธ. 28:18) ดด้วยเหตลุนบีนั้ คคานบีนั้ทบีที่ถภูกแปลเปป็น “สลิทธลิอคานาจ” ทกัที่วภาคพกันธสกัญญาใหมล่จถึงบล่ง
บอกถถึงการอนลุญาต, สลิทธลิพลิเศษ, สลิทธลิอคานาจ, ความสามารถ, ฤทธลิธิ์เดช; และในบางครกันั้งมกันกก็บล่งบอกถถึงทกันั้งสริทธริ
อทานาจและฤทธริธิ์เดชในประโยคเดบียวกกัน พระเยซภูทรงมบีสริทธริอทานาจทบีที่จะยกความผลิดบาป, พระองคร์ทรงมบีฤทธริธิ์เดช
ทบีที่จะยกความผลิดบาป – และพระองคร์ไมล่ทรงขอโทษพวกคนทบีที่วลิจารณร์พระองคร์ทบีที่พระองคร์ไดด้ตรกัสอยล่างชกัดเจนแกล่
ชายปป่วยอกัมพาตคนนกันั้นวล่า “บาปของเจด้าไดด้รกับการอภกัยแลด้ว”

ปกตลิแลด้วพวกยลิวคลิดถถึงการอภกัยโทษบาปวล่าเปป็นสลิที่งทบีที่พระเจด้าผภูด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ในสวรรคร์เบพนั้องบนเทล่านกันั้น
ทรงกระทคาไดด้ แตล่พระเยซภูทรงแสดงใหด้พวกเขาเหก็นวล่าบลุตรมนลุษยร์ทรงมบีสลิทธลิอคานาจบนแผล่นดลินโลกนบีนั้ทบีที่จะยก
ความผลิดบาปไดด้ ในยอหร์นบททบีที่ 5 พระเยซภูตรกัสตอบคนเหลล่านกันั้นทบีที่วลิจารณร์พระองคร์วล่า “เพราะวล่าพระบลิดาทรงมบี



ชบีวลิตในพระองคร์เองฉกันใด พระองคร์กก็ไดด้ทรงประทานใหด้พระบลุตรมบีชบีวลิตในพระองคร์ฉกันนกันั้น และไดด้ทรงประทานใหด้
พระบลุตรมบีสริทธริอทานาจทรีพื่จะพริพากษาดผู้วย เพราะพระองคค์ทรงเปป็นบจุตรมนจุษยค์” (ยอหร์น 5:26, 27)

“พระองคร์จถึงตรมัสสมัพื่งคนอมัมพาตวข่า “จงลทุกขถึนั้นยกทรีพื่นอนกลมับไปบผู้านเถริด” ชายคนนกันั้นนล่าจะกคาลกังนกัที่งอยภูล่ใน
หด้องทบีที่พระเยซภูกคาลกังสกัที่งสอนอยภูล่ โดยรอคอยและสงสกัยวล่าจะเกลิดอะไรขถึนั้นตล่อไป พระเยซภูมลิไดด้ทรงกด้าวออกไปขด้าง
หนด้าดด้วยทล่าทบีและอากกัปกลิรลิยาแบบโอด้อวดและตรกัสวล่า “เราจะแสดงใหด้เจด้าเหก็นวล่าเรามบีฤทธลิธิ์เดชใด” ไมล่เลยครกับ 
พระองคร์แคล่บอกชายอกัมพาตคนนกันั้นใหด้ยกทบีที่นอนของเขาและกลกับบด้านไป ผมนถึกภาพออกวล่าคลุณคงไดด้ยลินเสบียงเขก็ม
ตกพพนั้นเลย ไมล่ตด้องสงสกัยเลยวล่า เกลิดความเงบียบสงกัดในขณะนกันั้น ผภูด้คนยพนดด้วยความใจจดใจจล่อ – บด้างกก็หวกัง, บด้างกก็
กลกัว, บด้างกก็อยากรภูด้วล่าจะเกลิดอะไรขถึนั้น

ขด้อ 7: “เขาจถึงลทุกขถึนั้นไปบผู้านของตน”
มกันคงเปป็นเรพที่องทบีที่นล่าตพที่นเตด้นมากเลยสคาหรกับสบีที่คนนกันั้นทบีที่พาชายผภูด้นกันั้นมาและแกล่คนอพที่นๆทบีที่รภูด้จกักเขา เมพที่อเขา

ลทุกขถึนั้นและหยลิบทบีที่นอนของเขาและเรลิที่มเดลินออกไปจากบด้านหลกังนกันั้น! ขด้อเทก็จจรลิงทบีที่วล่าเขาเดลินออกไปจากบด้านหลกัง
นกันั้นดด้วยกคาลกังของเขาเอง, โดยไมล่มบีใครชล่วยเหลพอ, แบกเปลหามนกันั้นทบีที่เพพที่อนๆของเขาใชด้หามเขามาทบีที่นกัที่น, พลิสภูจนร์ใหด้
เหก็นวล่าพระเยซภูทรงรกักษาเขาใหด้หายเปป็นปลลิดทลินั้งแลด้ว เขามบีพละกคาลกังฝป่ายรล่างกายอยล่างครบถด้วนเมพที่อเขาออกไป
จากหด้องนกันั้นทบีที่พระเยซภูประทกับอยภูล่และ “ไปบผู้านของตน”

ลภูกาบอกเราวล่าชายผภูด้นกันั้นจากไปพรด้อมกกับรด้องสรรเสรลิญพระเจด้า: “ในทกันใดนกันั้น เขาจถึงลลุกขถึนั้นตล่อหนด้าคน
ทกันั้งปวง ยกทบีที่นอนซถึที่งเขาไดด้นอนนกันั้น กลกับไปบด้านของตน พลางรด้องสรรเสรลิญพระเจด้า” (ลภูกา 5:25) เราไมล่ทราบ
วล่าเขารด้องสรรเสรลิญพระเจด้าอยล่างไร บางทบีเขากคาลกังโหล่รด้อง บางทบีเขากคาลกังหกัวเราะ เราไมล่รภูด้ – แตล่เขามบีสลิทธลิทลุก
ประการทบีที่จะจากไปพรด้อมกกับสรรเสรลิญพระเจด้าอยล่างแนล่นอน

ผมแนล่ใจวล่าพวกธรรมาจารยร์, พวกอาจารยร์สอนศาสนา, เหลล่าผภูด้ปกครองของพวกยลิวทบีที่อยภูล่ทบีที่นกัที่นในวกันนกันั้น
ตล่างตกตะลถึงกกับสลิที่งทบีที่พวกเขาไดด้เหก็น พวกเขาอกัศจรรยร์ใจและยพนอด้าปากคด้าง ไมล่รภูด้วล่าจะลงมพออะไรตล่อไปดบี

ขด้อ 8: “เมพพื่อประชาชนเปป็นอมันมากเหห็นดมังนมันั้น เขากห็อมัศจรรยร์ใจ แลผู้วพากมันสรรเสรริญพระเจผู้า ผผผู้ไดผู้ทรง
ประทานสริทธริอทานาจเชข่นนมันั้นแกข่มนทุษยร์”

“ประชาชนเปป็นอมันมาก” ในทบีที่นบีนั้หมายถถึงฝภูงชนเหลล่านกันั้น เราไมล่ทราบวล่ามบีกบีที่คนอยภูล่ทบีที่นกัที่น แตล่ตด้องมบีเยอะพอ
สมควรอยล่างแนล่นอน เพราะวล่าพวกเขาไดด้มายกังพพนั้นทบีที่แหล่งนกันั้นจากทลุกหมภูล่บด้านและทลุกเมพองตลอดทกัที่วแถบชนบทนกันั้น
ทกันั้งหมด และ “เมพพื่อประชาชนเปป็นอมันมากเหห็นดมังนมันั้น เขากห็อมัศจรรยร์ใจ” คคากรบีกทบีที่แปลเปป็น “อมัศจรรยร์ใจ” บล่งบอก
วล่า “กลกัว” ประชาชนเหลล่านกันั้นไมล่ไดด้ยพนสงสกัยวล่าเพลิที่งเกลิดอะไรขถึนั้น แตล่จรลิงๆแลด้วพวกเขากลมัว โดยรภูด้วล่าพวกเขาเพลิที่ง
ไดด้เหก็นการอกัศจรรยร์ใหญล่โตทบีที่มนลุษยร์ธรรมดาไมล่อาจกระทคาไดด้ พวกเขาตระหนกักวล่าพวกเขาอยภูล่ตล่อเบพนั้องพระพกักตรร์
พระองคร์ผภูด้ทรงแสดงออกถถึงฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้า พวกเขารภูด้วล่าไมล่มบีผภูด้ใดนอกจากพระเจด้าสามารถยกความผลิดบาป
ไดด้ และบลุรลุษเยซภูผภูด้นบีนั้ไดด้ยกความผลิดบาปและรกักษากายคนๆหนถึที่งอยล่างเปปีปั่ยมสงล่าราศบี

“...แลผู้วพากมันสรรเสรริญพระเจผู้า...” ผภูด้คนเหลล่านกันั้นเพลิที่งเหก็นการอกัศจรรยร์ใหญล่ทบีที่ทคาใหด้พวกเขาหวาดหวกัที่น
ยลิที่งนกัก พวกเขาอกัศจรรยร์ใจ พวกเขากลกัว จลิตสคานถึกผลิดชอบของพวกเขาถภูกทคาใหด้สกัที่นคลอน ไมล่ตด้องสงสกัยเลยวล่า มบี
ความไมล่สบายใจแบบเจก็บปวดอยภูล่ในใจของคนเปป็นอกันมาก แตล่พวกเขากก็ไดด้สตลิอยล่างรวดเรก็วและสรรเสรลิญพระเจด้า



“ผผผู้ไดผู้ทรงประทานสริทธริอทานาจเชข่นนมันั้นแกข่มนทุษยร์” ลภูกาบอกเราวล่า “คนทกันั้งปวงกก็อกัศจรรยร์ใจและไดด้สรรเสรลิญ
พระเจด้า ตล่างเตก็มไปดด้วยความกลกัวและพภูดวล่า “วกันนบีนั้เราไดด้เหก็นสลิที่งแปลกประหลาด” (ลภูกา 5:26) เหก็นไดด้ชกัดวล่า
พวกเขาเชพที่อวล่าพระเยซภูทรงเปป็นเพบียงมนทุษยร์คนหนถึที่งเทล่านกันั้น พวกเขาสรรเสรลิญพระเจด้าเพราะวล่าพระองคร์ไดด้
ประทานฤทธลิธิ์เดชเชล่นนกันั้นแกล่มนทุษยร์ – โดยใหด้พระเยซภูอยภูล่ในตคาแหนล่งของมนทุษยร์คนหนถึพื่งเทข่านมันั้น พระเจด้าไดด้
ประทานฤทธลิธิ์เดชเชล่นนกันั้นแกล่มนลุษยร์ผภูด้หนถึที่ง แตล่พระเยซภูทรงเปป็นมากกวข่ามนลุษยร์คนหนถึที่ง – พระองคร์ทรงเปป็น
พระเจผู้า-มนทุษยร์

เราอกัศจรรยร์ใจกกับความมพดบอดของยลิวเหลล่านบีนั้และเราถามวล่าเพราะเหตลุใดพวกเขาจถึงไมล่ตระหนกักถถึงพระ
เมสสลิยาหร์ของพวกเขา อยล่างไรกก็ตาม เราไมล่จคาเปป็นตด้องอกัศจรรยร์ใจแตล่อยล่างใด – เพราะเราเหก็นการอกัศจรรยร์
ตล่างๆทบีที่ยลิที่งใหญล่กวล่าเสบียอบีกอยภูล่รอบตกัวเราทลุกวกันนบีนั้ และเราตระหนกักถถึงพระหกัตถร์ของพระเจด้าในหลายหนทางเหลพอ
เกลิน แตล่ทกันั้งๆทบีที่พระเจด้าทรงยลิที่งใหญล่และทรงดบีตล่อประชาชาตลิของเรา, ครอบครกัวตล่างๆของเรา, และบด้านเรพอนทกันั้ง
หลายของเรา คนมากมายกก็ยกังปฏลิเสธทบีที่จะยอมรกับสลิทธลิอคานาจของพระเจด้าและขด้อเทก็จจรลิงทบีที่วล่าหากพวกเขาไมล่
ตด้อนรกับพระเยซภูใหด้เปป็นพระผภูด้ชล่วยใหด้รอดของตน พวกเขากก็จะเหก็นพระเจด้าในการพลิพากษาและไมล่ใชล่ในสกันตลิสลุข มบี
หลายลด้านคนบนแผล่นดลินโลกทลุกวกันนบีนั้ทบีที่รภูด้วล่ามบีองคร์ผภูด้สภูงสลุดอยภูล่องคร์หนถึที่ง แตล่พวกเขากก็ปฏลิเสธทบีที่จะตด้อนรกับพระบลุตร
ของพระองคร์ใหด้เปป็นพระผภูด้ชล่วยใหด้รอดของตน

เปาโลพรรณนาถถึงคนเหลล่านบีนั้ใน 2 ทลิโมธบี 4:3-5: “เพราะจะถถึงเวลาทบีที่คนจะทนตล่อคคาสอนอกันถภูกตด้องไมล่
ไดด้ แตล่เขาจะรวบรวมครภูไวด้ใหด้สอนในสลิที่งทบีที่เขาชอบฟฟัง ตามความปรารถนาของตนเอง และเขาจะบล่ายหภูจากความ
จรลิง หกันไปฟฟังเรพที่องนลิยายตล่างๆ ฝป่ายทล่านจงระวกังระไวอยภูล่ในการทกันั้งปวง จงอดทนตล่อความทลุกขร์ยากลคาบาก จงทคา
หนด้าทบีที่ของผภูด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ และจงกระทคาการรกับใชด้ของทล่านใหด้สคาเรก็จ”

เปโตรพรรณนาถถึงคนกลลุล่มเดบียวกกันในถด้อยคคาเหลล่านบีนั้: “จงรภูด้ขด้อนบีนั้กล่อน คพอในวกันสลุดทด้ายคนทบีที่ชอบเยาะ
เยด้ยจะเกลิดขถึนั้นและดคาเนลินตามใจปรารถนาชกัที่วของตน และจะถามวล่า “คคาทบีที่ทรงสกัญญาไวด้วล่าพระองคร์จะเสดก็จมา
นกันั้นอยภูล่ทบีที่ไหน เพราะวล่าตกันั้งแตล่บรรพบลุรลุษหลกับลล่วงไปแลด้ว สลิที่งทกันั้งปวงกก็เปป็นอยภูล่เหมพอนทบีที่ไดด้เปป็นอยภูล่ตกันั้งแตล่เดลิมทรงสรด้าง
โลก” เพราะวข่าเขาแกลผู้งลพมขผู้อนรีนั้เสรีย คพอโดยคคาตรกัสของพระเจด้า ฟป้าสวรรคร์ไดด้อลุบกัตลิขถึนั้นตกันั้งแตล่โบราณ และแผล่นดลิน
โลกจถึงไดด้บกังเกลิดขถึนั้นแยกออกจากนนั้คาและทล่ามกลางนนั้คา โดยเหตลุเหลล่านกันั้น พระองคร์จถึงไดด้ทรงบกันดาลใหด้นนั้คามาทล่วม
ทคาลายโลกทบีที่มบีอยภูล่ในเวลานกันั้น แตล่วล่าทด้องฟป้าอากาศและแผล่นดลินโลกทบีที่อยภูล่เดบีดี๋ยวนบีนั้ พระองคร์ทรงเกก็บงคาไวด้โดยคคาตรกัส
นกันั้นสคาหรกับใหด้ไฟเผา คพอเกก็บไวด้จนถถึงวกันทรงพลิพากษาและวกันพลินาศแหล่งบรรดาคนอธรรม” (2 ปต. 3:3-7)

การทรงเรรียกมมัทธริวคนเกกบภาษรี
ขด้อ 9: “ครมันั้นพระเยซผเสดห็จเลยทรีพื่นมัพื่นไป กห็ทอดพระเนตรเหห็นชายคนหนถึพื่งชพพื่อมมัทธริวนมัพื่งอยผข่ทรีพื่ดข่านเกห็บภาษรี 

จถึงตรมัสกมับเขาวข่า “จงตามเรามาเถริด” เขากห็ลทุกขถึนั้นตามพระองคร์ไป”
“ครมันั้นพระเยซผเสดห็จเลยทรีพื่นมัพื่นไป...” ในกลิตตลิคลุณของมาระโกมบีชบีนั้ใหด้เหก็นอยล่างชกัดเจนวล่าเหตลุการณร์นบีนั้เกลิดขถึนั้น

ทกันทบีหลกังจากการรกักษาคนอกัมพาตนกันั้นหายแลด้ว (มาระโก 2:12-14) แนล่นอนวล่ามกัทธลิวบอกเปป็นนกัยแบบนบีนั้เชล่นกกัน
ตรงนบีนั้ดด้วยคคากลล่าวทบีที่วล่า “เลยทรีพื่นมัพื่นไป” หลกังจากการอกัศจรรยร์นกันั้นและหลกังจากชายทบีที่ไดด้รกับการรกักษาใหด้หายคนนกันั้น
จากไปแลด้ว พระเยซภูกก็เสดก็จไปจากพพนั้นทบีที่แหล่งนกันั้นทกันทบีและพระองคร์ “ทอดพระเนตรเหห็นชายคนหนถึพื่งชพพื่อมมัทธริว” 



ในบกันทถึกของลภูกาเขามบีชพที่อวล่า “เลวบี” และมาระโกเรบียกเขาวล่าเปป็น “เลวบีบลุตรชายอกัลเฟอกัส” ในสมกัยขององคร์พระ
ผภูด้เปป็นเจด้าของเรา มกันเปป็นเรพที่องปกตลิธรรมดามากๆทบีที่คนจะมบีสองชพที่อ; ดกังนกันั้นชายคนนบีนั้ทบีที่มบีชพที่อวล่ามกัทธลิวกก็เปป็นทบีที่รภูด้จกักใน
ชพที่อเลวบีบลุตรชายของอกัลเฟอกัสเชล่นกกัน มกันเปป็นเรพที่องปกตลิทบีที่วล่าเนพที่องจากองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าทรงใชด้มกัทธลิวเพพที่อเขบียน
กลิตตลิคลุณทบีที่มบีชพที่อของเขา เขาจถึงใชด้เฉพาะชพที่อทบีที่ผภูด้คนรภูด้จกักเขาในฐานะเปป็นหนถึที่งในอกัครทภูตสลิบสองคนนกันั้น (ดภู มกัทธลิว 
10:3; มาระโก 3:18, และลภูกา 6:15) มกัทธลิว เชล่นเดบียวกกับอกัครทภูตเปาโล ไมล่ไดด้ใชด้ชพที่อทบีที่เขาใชด้กล่อนเขาไดด้พบกกับ
พระเยซภู (เปาโลเคยเปป็นเซาโลแหล่งทารร์ซกัส แตล่เขากก็ไมล่ไดด้ใชด้ชพที่อนกันั้นหลกังจากทบีที่เขากลกับใจรกับเชพที่อแลด้ว) ลภูกาบอกเรา
วล่ามกัทธลิวเปป็นคนเกก็บภาษบี – ซถึที่งหมายความวล่าเขาเปป็นคนทบีที่ทคาหนด้าทบีที่เกก็บภาษบี (ลภูกา 5:27) มาระโกบอกเปป็นนกัยวล่า
เขาเปป็นคนเกก็บภาษบี และในมกัทธลิว 10:3 เขากก็ถภูกเรบียกวล่า “มกัทธลิวคนเกก็บภาษบี”

มกัทธลิวกคาลกัง “นมัพื่งอยผข่ทรีพื่ดข่านเกห็บภาษรี” พจนานลุกรมพระคกัมภบีรร์สล่วนใหญล่แบล่งแยกเจด้าหนด้าทบีที่เกก็บภาษบีของ
ดข่านเกห็บภาษรี (customs house) ออกจากคนเกก็บภาษบีคนอพที่นๆ ภาษบีทบีที่เรบียกเกก็บโดยเจด้าหนด้าทบีที่ของดล่านเกก็บภาษบี
ปกตลิแลด้วกก็อยภูล่ในรภูปของคล่าผล่านทาง “ดล่านเกก็บภาษบี” (receipt of customs) ในกรณบีของมกัทธลิวนบีที่นล่าจะเปป็น
สถานทบีที่แหล่งหนถึที่งสคาหรกับเกก็บเงลินคล่าผล่านทางสคาหรกับการจกับปลาและการคด้าขายทบีที่เปป็นผลประโยชนร์จากทะเลสาบ:
“ฝป่ายพระองคร์ไดด้เสดก็จไปตามชายทะเลอบีก… เมพที่อพระองคร์กคาลกังเสดก็จไปนกันั้น พระองคร์กก็ทอดพระเนตรเหก็นเลวบี
บลุตรชายอกัลเฟอกัสนกัที่งอยภูล่ทบีที่ดล่านเกก็บภาษบี...” (มาระโก 2:13, 14) คนโรมเกก็บภาษบีททุกอยข่าง เหมพอนกกับเหลล่ากษกัตรลิยร์
ชาวซบีเรบียกล่อนพวกเขาไดด้กระทคา

เมพที่อพระเยซภูทรงเหก็นมกัทธลิว “จถึงตรมัสกมับเขาวข่า “จงตามเรามาเถริด” พระเยซภูไมล่ไดด้ใหด้คคาสกัญญาตล่างๆแกล่
มกัทธลิว พระองคร์ไมล่ไดด้ทรงบอกเปป็นนกัยถถึงเงลินเดพอนทบีที่เขาจะไดด้รกับแนล่ๆหรพอรกับประกกันเขาวล่าเขาจะมบีทบีที่พกักอาศกัย
สะดวกสบายและมบีอาหารรกับประทานสามมพนั้อตล่อวกัน พระเยซภูตรกัสเพบียงวล่า “จงตามเรามาเถริด” (สลิที่งตล่างๆไดด้
เปลบีที่ยนแปลงไปอยล่างมหาศาลนกับตกันั้งแตล่พระเยซภูไดด้ทรงเรบียกและมอบหมายงานแกล่อกัครทภูตสลิบสองคนนกันั้น) จากนกันั้
นมกัทธลิวกก็ “ลทุกขถึนั้นตามพระองคร์ไป” ลภูกาเสรลิมวล่า “เขากก็ละทรินั้งสริพื่งสารพมัด ลลุกขถึนั้นตามพระองคร์ไป” (ลภูกา 5:28) 
มกัทธลิวไมล่ไดด้บอกเราวล่าเขาละทรินั้งสริพื่งสารพมัดและตลิดตามพระเยซภูไป หากเขาบอกเชล่นนกันั้น เขากก็คงจะยกยล่องตกัวเอง 
และผภูด้เขบียนกลิตตลิคลุณทกันั้งสบีที่ทล่านกก็ไมล่ไดด้มบีความผลิดในเรพที่องการกลล่าวคคายกยล่องตนเอง มกัทธลิวไมล่ไดด้เอล่ยถถึงการละทลินั้งสลิที่ง
ใดเลย โดยกลล่าวแคล่วล่าเขาลลุกขถึนั้นและตลิดตามพระเยซภูไปเทล่านกันั้น บางทบีมกัทธลิวอาจเคยไดด้ยลินพระเยซภูตรกัสในการ
ประชลุมหลายครกันั้งแลด้วทบีที่ไดด้ถภูกจกัดขถึนั้นในพพนั้นทบีที่ของทะเลกาลลิลบี หากเขาไมล่เคยไดผู้ยรินพระเยซภูมากล่อน เขากก็ตด้องเคย
เหห็นพระองคร์ขณะทบีที่พระองคร์เสดก็จผล่านไปมาตรงสถานทบีที่ๆเขาเกก็บคล่าผล่านทางอยล่างแนล่นอน

เหตลุผลทบีที่มกัทธลิวทลินั้งตคาแหนล่งเกก็บภาษบีของตนและตลิดตามพระเยซภูไปทมันทรีนกันั้นกก็คพอ ฤทธริธิ์เดชแหข่งถผู้อยคทา
ของพระเยซผ คคาตรกัสของพระองคร์แตะตด้องผภูด้ทบีที่ยอมฟฟังดด้วยหกัวใจ – และมมัทธริวกห็ฟฝังดผู้วยหมัวใจ พวกเจด้าหนด้าทบีที่ทบีที่ถภูก
สล่งไปจกับกลุมพระเยซภูไดด้กลกับมาโดยไมล่ไดด้นคาตกัวพระองคร์มาดด้วย โดยยอมรกับสารภาพแกล่พวกขลุนนางของพวกยลิววล่า
“ไมท่เคยมรีผผผู้ใดพผดเหมพอนคนนมันั้นเลย” (ยอหร์น 7:32-46) พระเยซภูตรกัสแกล่พวกสาวกของพระองคร์วล่า “ถผู้อยคทาซถึที่ง
เราไดด้กลล่าวกกับทล่านทกันั้งหลายนกันั้น เปป็นจริตวริญญาณและเปป็นชรีวริต” (ยอหร์น 6:63) ดกังนกันั้น มกันคพอถด้อยคคาของพระเยซภู
ทบีที่ดถึงมกัทธลิวออกมาจากทบีที่นกัที่งของดล่านเกก็บภาษบีนกันั้นและเขด้ามาสภูล่ทลุล่งนาแหล่งการประกาศขล่าวประเสรลิฐ ไมล่มบีคคาสกัญญา



หรพอการรกับประกกันใดๆ – มบีแตล่การทรงเรบียกธรรมดาๆทบีที่วล่า “จงตามเรามาเถริด” และความเชพที่อฟฟังในทกันทบีของผภูด้
นกันั้นทบีที่สละทลินั้งสลิที่งสารพกัดและตลิดตามพระเยซภูไป

เราควรหมายเหตลุไวด้วล่าสล่วนใหญล่ของอกัครทภูตสลิบสองคนนกันั้นทบีที่ตลิดตามพระเยซภูไปดภูเหมพอนจะเปป็นคนทบีที่มบี
ฐานะตที่คาตด้อยมากๆ แตล่มกัทธลิวอยภูล่ในชนชกันั้นของพวกคนเกก็บภาษบีทบีที่ถภูกดภูหมลิที่นเกลบียดชกังมากกวล่าใครๆในสมกัยของ
พระเยซภู เงลินทกันั้งหมดทบีที่พวกเขาเกก็บไดด้จากประชาชนซถึที่งเกลินและมากกวล่าทบีที่รกัฐบาลโรมเรบียกรด้อง พวกเขากก็เกก็บไวด้
กกับตนเอง ชายบางคนเหลล่านบีนั้เปป็นพวกใจไมด้ไสด้ระกคา และโดยปกตลิแลด้วประชาชนทกัที่วไปกก็จกัดประเภทคนเกก็บภาษบี
ทลุกคนในอยภูล่ในกลลุล่มเดบียวกกัน พวกนกักประวกัตลิศาสตรร์ทบีที่ไดด้บกันทถึกประวกัตลิศาสตรร์ของยลุคสมกัยนกันั้นบอกเราวล่าพวกคน
เกก็บภาษบีทรีพื่ดข่านเกห็บภาษรีจกัดอยภูล่ในกลลุล่มพลิเศษ และพวกเขาเปป็นทบีที่เกลบียดชกังมากยลิที่งกวล่าคนเกก็บภาษบีธรรมดาๆเสบียอบีก
เหตลุผลกก็คพอวล่า การขภูดรบีดของพวกเขาเกลิดขถึนั้นบล่อยครกันั้งกวล่าและชกัดเจนกวล่าการขภูดรบีดของคนเกก็บภาษบีพวกอพที่น 
มกัทธลิวนกัที่งเกก็บภาษบีอยภูล่ใกลด้กกับทะเลกาลลิลบีและเกก็บภาษบีจากพวกชาวประมงตลอดทกันั้งวกันทลุกวกัน เขาเปป็นทบีที่เกลบียดชกัง
โดยคนจคานวนมากแบบเขด้าไสด้

คนเกก็บภาษบีชพที่อกระฉล่อนผภูด้นบีนั้ มกัทธลิว และฆาตกรผภูด้นกันั้น เซาโลแหล่งทารร์ซกัส คงไมล่ไดด้ถภูกเลพอกโดยพวกสมกัย
ใหมล่นลิยมและพวกเสรบีนลิยมใหด้กลายเปป็นผภูด้นคาในงานศาสนาของพวกเขาในปฟัจจลุบกันเดก็ดขาด แตล่พระเจด้าทรงเลพอก
คนแบบนกันั้น และหลายครกันั้งพวกเขากก็กลายเปป็นทหารทรีพื่เกข่งกาจทรีพื่สทุดในสมรภภูมลิขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าและเปป็น
พยานทรีพื่ยอดเยรีพื่ยมทรีพื่สทุดทบีที่รกับรองถถึงพระคลุณทบีที่ชล่วยใหด้รอดของพระองคร์ เปาโลกลล่าวถถึงเรพที่องนบีนั้ใน 1 โครลินธร์ 1:26-
31:

“พบีที่นด้องทกันั้งหลาย จงพลิจารณาดภูวล่า พวกทล่านทบีที่พระเจด้าไดด้ทรงเรบียกมานกันั้นเปป็นคนพวกไหน มบีนด้อยคนทบีที่
โลกนลิยมวล่ามบีปฟัญญา มบีนด้อยคนทบีที่มบีอคานาจ มบีนด้อยคนทบีที่มบีตระกภูลสภูง แตล่พระเจด้าไดด้ทรงเลพอกสลิที่งทบีที่โลกถพอวล่าโงล่เขลา 
เพพที่อจะทคาใหด้คนมบีปฟัญญาอกับอาย และพระเจด้าไดด้ทรงเลพอกสลิที่งทบีที่โลกถพอวล่าอล่อนแอ เพพที่อทคาใหด้คนทบีที่แขก็งแรงอกับอาย 
พระเจผู้าไดผู้ทรงเลพอกสริพื่งทรีพื่โลกถพอวข่าตพื่ทาตผู้อย และสริพื่งทรีพื่ถผกดผหมริพื่น ทกันั้งทรงเลพอกสลิที่งเหลล่านกันั้นซถึที่งยกังมลิไดด้เกลิดเปป็นตกัวจรลิง
ดด้วย เพพที่อจะไดด้ทคาลายสลิที่งซถึที่งเปป็นตกัวจรลิงอยภูล่แลด้ว เพพที่อมลิใหด้เนพนั้อหนกังใดๆอวดตล่อพระพกักตรร์พระองคร์ไดด้ โดยพระองคร์
ทล่านจถึงอยภูล่ในพระเยซภูครลิสตร์ เพราะพระเจด้าทรงตกันั้งพระองคร์ใหด้เปป็นปฟัญญา ความชอบธรรม การแยกตกันั้งไวด้ และ
การไถล่โทษ สคาหรกับเราทกันั้งหลาย เพพที่อใหด้เปป็นไปตามทบีที่เขบียนวล่า ‘ใหด้ผภูด้โอด้อวด อวดองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า’”

พระเยซถูทรงตอบพวกฟารริสรี
ขด้อ 10: “ตข่อมาเมพพื่อพระเยซผเอนพระกายลงเสวยอยผข่ในเรพอน ดผเถริด มรีคนเกห็บภาษรีและคนบาปอพพื่นๆ

หลายคนเขผู้ามาเอนกายลงรข่วมสทารมับกมับพระองคร์และกมับพวกสาวกของพระองคร์”
ลภูกาบอกเราวล่า “ภายหลกังเหตลุการณร์เหลล่านบีนั้พระองคร์ไดด้เสดก็จออกไป และทอดพระเนตรเหก็นคนเกก็บ

ภาษบีคนหนถึที่ง ชพที่อเลวบีนกัที่งอยภูล่ทบีที่ดล่านเกก็บภาษบี พระองคร์จถึงตรกัสกกับเขาวล่า “จงตามเรามาเถลิด” เขากก็ละทลินั้งสลิที่งสารพกัด 
ลลุกขถึนั้นตามพระองคร์ไป เลวรีไดผู้จมัดใหผู้มรีการเลททั้ยงใหญท่ในเรพอนของตนเพพที่อเปป็นเกบียรตลิยศแดล่พระองคร์ มบีคนมากมาย
เปป็นคนเกก็บภาษบีและคนอพที่นๆมาเอนกายลงรกับประทานดด้วยกกัน” (ลภูกา 5:27-29) มกัทธลิวกลล่าวเพบียงวล่า “พระเยซผ
เอนพระกายลงเสวยอยผข่ในเรพอน” เขาไมล่ไดด้เนด้นวล่ามกันเปป็นเรพอนของเขาหรพอวล่ามกันเปป็นการเลบีนั้ยงใหญล่ซถึที่งมบีเหลล่ามลิตร
สหายของเขาทบีที่เปป็นคนเกก็บภาษบีมารล่วมงานดด้วย ขด้อเทก็จจรลิงทบีที่วล่าเขาจกัดใหด้มบี “การเลบีนั้ยงใหญล่” กก็บอกเปป็นนกัยวล่า



มกัทธลิวไมล่ใชล่คนจน แตล่มบีทรกัพยร์สลินเงลินทองอยภูล่บด้างเทล่าทบีที่เกบีที่ยวขด้องกกับสมบกัตลิของโลก ไมล่มบีขด้อสงสกัยเลยวล่าเขาสละทลินั้ง
หนด้าทบีที่การงานทบีที่หาเงลินไดด้มากทบีที่ทคาอยภูล่กกับรกัฐบาลเพพที่อทบีที่จะตลิดตามพระเยซภู พระวจนะของพระเจด้าบอกเราวล่าเขา
สละทลินั้งสริพื่งสารพมัด เขาหกันหลกังใหด้แกล่ทลุกสลิที่งเพพที่อทบีที่จะกลายเปป็นสาวกคนหนถึที่งของพระเยซภูครลิสตร์เจด้า

“ดผเถริด” – นกัที่นคพอ จงสกังเกตสลิที่งทบีที่จะถภูกกลล่าวตล่อไปนบีนั้ใหด้ดบีๆ – “มรีคนเกห็บภาษรีและคนบาปอพพื่นๆหลายคน
เขผู้ามาเอนกายลง...” พวกคนเกก็บภาษบีและเพพที่อนรล่วมงานของมกัทธลิว คพอ บรรดาคนทบีที่ทคางานใหด้แกล่รกัฐบาลในสาขา
เดบียวกกันกกับเขา พวกยลิวชลินกกับการเรบียกคนทกันั้งปวงวล่า “คนบาป” คพอผภูด้ทบีที่ฝป่าฝปนพระราชบกัญญกัตลิดด้านศบีลธรรมหรพอ
พลิธบีการ พวกฟารลิสบีและเหลล่าผภูด้นคาทางศาสนาไมล่อยากแตะตด้องหรพอขด้องเกบีที่ยวกกับคนเหลล่านกันั้น เพราะวล่าพวกเขา
ดภูถภูกคนเหลล่านกันั้นและเหยบียดหยามคนเหลล่านกันั้นยลิที่งนกัก ในมาระโก 2:15 เราอล่านวล่าคนเหลล่านบีนั้ “ตลิดตาม” พระเยซภู 
ราวกกับวล่าดด้วยความสมกัครใจของพวกเขาเอง นบีที่ไมล่ไดด้ขกัดแยด้งกกับความคลิดทบีที่วล่ามกัทธลิวเชลิญพวกเขามา ขณะทบีที่มกัน
บอกเปป็นนกัยวล่าการเลบีนั้ยงใหญล่นบีนั้เปป็นงานสาธารณะและไมล่ใชล่การรกับประทานมพนั้อเยก็นแบบสล่วนตกัว นบีที่นล่าจะอธลิบาย
ขด้อเทก็จจรลิงทบีที่วล่าพวกฟารลิสบีดภูเหมพอนจะมาในฐานะผภูด้สกังเกตการณร์เทล่านกันั้น แคล่อยากมาเหก็นและไดด้ยลินสลิที่งทบีที่ตนอยาก
ตามทบีที่ขด้อ 11 ในมกัทธลิวบททบีที่ 9 นบีนั้ดภูเหมพอนจะบอกเปป็นนกัย

“...รข่วมสทารมับกมับพระองคร์และกมับพวกสาวกของพระองคร์” มกัทธลิวเตรบียมงานเลบีนั้ยงตด้อนรกับนบีนั้เพพที่อเปป็น
เกบียรตลิแกล่พระอาจารยร์ของเขา เขาอาจไมล่ไดด้เขด้าใจถล่องแทด้วล่าพระเยซภูทรงเปป็นพระบลุตรของพระเจด้าและพระเมส
สลิยาหร์ทบีที่ทรงสกัญญาไวด้ แตล่เขากก็ตระหนกักวล่าบลุรลุษผภูด้นบีนั้เปป็นมากกวล่าคนปกตลิธรรมดา มกัทธลิวไดด้รกับเกบียรตลิทบีที่ถภูกขอใหด้
ตลิดตามพระองคร์ และเขากก็จกัดการเลบีนั้ยงใหญล่นบีนั้และเชลิญเพพที่อนสนลิททลุกคนของเขาใหด้มา – และคนอพที่นๆทลุกคนทบีที่มบี
ใจประสงคร์ – รล่วมงานเลบีนั้ยงตด้อนรกับนบีนั้และมบีสามกัคคบีธรรมกกับพระอาจารยร์ผภูด้ยลิที่งใหญล่ผภูด้ซถึที่งเขาไดด้เลพอกแลด้วทบีที่จะ
ตลิดตาม

เรานถึกภาพไมล่ออกวล่าเกลิดอะไรขถึนั้นในโมงยามแหล่งการกลินเลบีนั้ยงและการสนทนานกันั้น ผมไมล่ทราบเรพที่องนบีนั้: 
พระเยซภูไมล่ไดด้ทรงใสล่ความเยก็นชาในการรล่วมสามกัคคบีธรรม พระเยซภูทรงเปป็นผภูด้ทบีที่อบอลุล่นและถล่อมพระทกัยมากๆ 
พระองคร์สามารถพภูดคลุยกกับกษกัตรลิยร์และชาวนาไดด้ พระองคร์สามารถพภูดคลุยกกับชนชกันั้นสภูงหรพอขอทานตาบอดไดด้
อยล่างสบายๆ พระองคร์ทรงเปป็นพระเจด้าในกายเนพนั้อหนกัง และพระเจด้าทรงรกักโลก – คนทททั้งโลก – จนพระองคร์มบี
พระทกัยกรลุณาอยล่างลถึกซถึนั้งตล่อมนลุษยร์ทลุกคน พระองคร์ทรงรกักคนมกัที่งมบีและพระองคร์ทรงอยากชล่วยพวกเขาใหด้รอด; 
พระองคร์ทรงรกักยาจกและคนโรคเรพนั้อนผภูด้ยากไรด้ และพระองคร์ทรงอยากชล่วยพวกเขาใหด้รอด ดด้วยเหตลุนบีนั้ มกันจถึง
ไมล่ใชล่เรพที่องยากทบีที่จะสนทนาวลิสาสะกกับพระเยซภู พระองคร์ไมล่ไดด้เยล่อหยลิที่งและเยก็นชาและโอหกังเหมพอนพวกรกับบบี แตล่
พระองคร์ทรงมบีพระทกัยอล่อนสลุภาพและนอบนด้อม พระองคร์ทรงอล่อนโยน และพระองคร์ทรงชนะใจพวกเดก็กๆไดด้ ทคา
ใหด้เดก็กๆเหลล่านกันั้นมานกัที่งอยภูล่บนเขล่าของพระองคร์ และใชด้พวกเขาเปป็นแบบอยล่างในการตรกัสคคาเทศนาเรพที่องหนถึที่งทบีที่ยลิที่ง
ใหญล่ (มธ. 18:1-10)

มกันไมล่สคาคกัญจรลิงๆวล่าพระเยซภูตรกัสอะไรในงานเลบีนั้ยงตด้อนรกับในเรพอนของเลวบีนกันั้น สลิที่งใดกก็ตามทบีที่พระองคร์
ตรกัสคพอถด้อยคคาแหล่งจลิตวลิญญาณและความสวล่าง พระองคร์ไดด้เสดก็จมาเพพที่อประกาศพระเจด้า และสลิที่งใดกก็ตามทบีที่
พระองคร์ตรกัสคพอ พระวจนะของพระเจด้า พระวจนะของพระเจด้าจะทคาใหด้หกัวใจอบอลุล่นหรพอไมล่กก็ทคาใหด้เกลิดการฟป้อง
ใจอยล่างลถึกซถึนั้งทบีที่ผลกักไสคนๆนกันั้นออกไปจากตล่อหนด้าพระวจนะ พระวจนะฟป้องใจและชกักนคาใหด้เขด้ามาใกลด้ แตล่ขณะ



ทบีที่พระวจนะฟป้องใจ หากผภูด้ใดปฏลิเสธทบีที่จะถภูกชกักนคาใหด้เขด้ามาใกลด้ คนๆนกันั้นกก็จะถภูกผลกักไสออกไปไกลยลิที่งขถึนั้นเรพที่อยๆ
จากการฟป้องใจ ไมล่มบีผภูด้ใดเปป็นเหมพอนเดลิมหลกังจากไดด้ยลินพระวจนะของพระเจด้า

ขด้อ 11: “เมพพื่อพวกฟารริสรีเหห็นแลผู้ว กห็กลข่าวแกข่พวกสาวกของพระองคร์วข่า “ททาไมอาจารยร์ของทข่านจถึงรมับ
ประทานอาหารรข่วมกมับคนเกห็บภาษรีและคนบาปเลข่า”

“เมพพื่อพวกฟารริสรีเหห็นแลผู้ว...” ดกังทบีที่ไดด้หมายเหตลุไวด้แลด้ว ดภูเหมพอนวล่าพวกฟารลิสบีเหลล่านบีนั้อยภูล่ทบีที่นกัที่นเพพที่อทบีที่จะดภูวล่า
กคาลกังเกลิดอะไรขถึนั้น – เพพที่อวลิพากษร์วลิจารณร์และจกับผลิด เหก็นไดด้ชกัดวล่าพวกเขาไมล่ใชล่แขกทบีที่มารล่วมการเลบีนั้ยงใหญล่นกันั้น 
หากพวกเขาเปป็นแขก พวกเขากก็คงนกัที่งอยภูล่ทบีที่โตต๊ะรล่วมสคารกับกกับพระเยซภูและคนอพที่นๆไปแลด้ว แทนทบีที่จะบล่นเกบีที่ยวกกับ
ขด้อเทก็จจรลิงทบีที่วล่าพระองคร์รกับประทานอาหารรล่วมกกับพวกคนเกก็บภาษบีและคนบาป ไมล่ตด้องสงสกัยเลยวล่าพวกเขา
เบบียดเสบียดตกัวเขด้ามาในหด้องจกัดเลบีนั้ยงนกันั้นกล่อนทบีที่การกลินเลบีนั้ยงนกันั้นสลินั้นสลุดลงเพบียงเพพที่อทบีที่จะดภูวล่ากคาลกังเกลิดอะไรขถึนั้น เรา
พบประสบการณร์แบบคลด้ายๆกกันในลภูกา 7:36-38 ทบีที่เรามบีบกันทถึกวล่าขณะทบีที่พระเยซภูกคาลกังรกับประทานมพนั้อเยก็นอยภูล่ทบีที่
บด้านของบลุคคลทบีที่โดดเดล่นผภูด้หนถึที่ง หญลิงคนนกันั้นแทรกตกัวเขด้ามาในหด้องนกันั้นทบีที่พระเยซภูกคาลกังรกับประทานอยภูล่และซบลง
แทบพระบาทของพระองคร์ คนเหลล่านกันั้นทบีที่อยภูล่ทบีที่นกัที่นไมล่ไดด้แสดงอาการประหลาดใจแตล่อยล่างใดและเจด้าภาพกก็ไมล่ไดด้
แสดงอาการทกักทด้วงอะไรดด้วย

“พวกเขากลข่าวแกข่พวกสาวกของพระองคร์วข่า ททาไมอาจารยร์ของทข่านจถึงรมับประทานอาหารรข่วมกมับคน
เกห็บภาษรีและคนบาปเลข่า” ในสมกัยนกันั้น ตามธรรมเนบียมยลิวและความคลิดตล่างๆทางศาสนา คนทบีที่อด้างตกัววล่าเปป็นฟารลิ
สบีหรพอเปป็นคนเครล่งศาสนาควรหลบีกเลบีที่ยงการรล่วมสามกัคคบีธรรมทลุกประเภทและการสนทนาทลุกอยล่างกกับพวกคน
เกก็บภาษบีและคนบาป ไมล่เพบียงมบีการคกัดคด้านทางสมังคมตล่อการรล่วมเสวนากกับคนทบีที่มบีลกักษณะตที่คาทรามเหลล่านบีนั้เทล่านกันั้น
แตล่ยกังมบีความกลกัวอยภูล่เสมอเกบีที่ยวกกับการเปป็นมลทรินในทางพริธรีดด้วย หากพวกเขาไปตลิดตล่อสกัมพกันธร์กกับคนๆหนถึที่งทบีที่เปป็น
มลทลินในทางพลิธบี พวกเขากก็จะเปป็นมลทลินไปดด้วย (จงสกังเกตมาระโก 7:4)

พวกผภูด้นคาทางศาสนาวลิพากษร์วลิจารณร์พระเยซภูบล่อยๆทบีที่พระองคร์คบหาสมาคมกกับพวกคนเกก็บภาษบีและคน
บาป พระองคร์ทรงสนทนากกับหญลิงคนนกันั้นทบีที่ถภูกจกับไดด้ขณะลล่วงประเวณบี, หญลิงชาวสะมาเรบียผภูด้นกันั้น, และหญลิงผภูด้นกันั้นทบีที่
ลภูกสาวของนางถภูกผบีรบกวนอยล่างหนกัก พระองคร์ทรงถภูกวลิพากษร์วลิจารณร์ทบีที่ไปสนทนาแบบสล่วนตกัวกกับคนอลุปนลิสกัยตที่คา
ทรามเหลล่านบีนั้ แตล่นกัที่นกก็ไมล่ไดด้ทคาใหด้พระเยซภูวลิตกแตล่อยล่างใด เพราะวล่าพระองคร์ไดผู้เสดห็จมาเพพที่อทบีที่จะแสวงหาและชล่วย
ผภูด้ทบีที่หลงหายใหด้รอด ไมล่วล่าคนๆหนถึที่งจะมบีอลุปนลิสกัยแบบใดหรพอไมล่วล่าคนอพที่นๆจะคลิดอยล่างไรเกบีที่ยวกกับคนๆนกันั้น พระเยซภู
กก็ไมล่ทรงเหก็นวล่ามกันจะแตกตล่างตรงไหนเลย พระองคร์ทรงรกักททุกคนและพระองคร์ไดด้เสดก็จมาเพพที่อทบีที่จะชข่วยทลุกคนทบีที่
จะยอมใหด้พระองคร์ชล่วยพวกเขาใหด้รอด ดกังนกันั้น พระองคร์จถึงไมล่ใสล่พระทกัยกกับคนเหลล่านกันั้นทบีที่วลิจารณร์พระองคร์ และ
ทรงมบีเวลาเสมอสคาหรกับดวงวลิญญาณทบีที่หลงหายผภูด้นล่าสงสาร

ขด้อ 12: “เมพพื่อพระเยซผทรงไดผู้ยรินเชข่นนมันั้นจถึงตรมัสกมับพวกเขาวข่า “คนปกตริไมข่ตผู้องการหมอ แตข่คนเจห็บปป่วย
ตผู้องการหมอ”

“เมพพื่อพระเยซผทรงไดผู้ยรินเชข่นนมันั้น...” พวกฟารลิสบีถามเหลล่าสาวกวล่าเพราะเหตลุใดพระอาจารยร์ของพวกเขา
ถถึงกคาลกังรกับประทานกกับพวกคนเกก็บภาษบีและคนบาป และพวกสาวกกก็เอาคคาถามนบีนั้ไปถามพระเยซภูอบีกทบี จงจคาไวด้
วล่าสาวกเหลล่านบีนั้เปป็นเพบียงเดก็กทารกในโรงเรบียนของพระครลิสตร์; พวกเขายกังไมล่เปป็นอลิสระโดยสมบภูรณร์จากประเพณบี



และพลิธบีตล่างๆของยลิว หรพอการรกับรภูด้แบบยลิวของพวกเขาเกบีที่ยวกกับพระเมสสลิยาหร์และพระราชกลิจทบีที่พระองคร์จะทรง
กระทคา พวกเขาอาจมบีคคาถามอยภูล่ในหกัวของตนวล่าเพราะเหตลุใดพระเยซภูถถึงกคาลกังคบหาสมาคมอยภูล่กกับพวกคนเกก็บ
ภาษบีและคนบาป แนล่นอนวล่าพวกฟารลิสบีกคาลกังถภูกใชด้งานโดยพญามาร พวกเขาเปป็นนกักวลิจารณร์ทบีที่เจด้าเลล่หร์และเหลบีที่ยม
จกัดทบีที่ยอมใหด้ซาตานใชด้งานตนในหลายวาระ พวกเขาหวกังวล่าจะปฟัปั่นหกัวสาวกเหลล่านกันั้นใหด้ทลินั้งพระอาจารยร์ของพวก
เขาเสบีย พวกเขาหวกังวล่ามกัทธลิวจะปฏลิเสธพระองคร์และเกก็บภาษบีตล่อไป

เพพที่อตอบคคาถามนบีนั้ พระเยซภู “จถึงตรมัสกมับพวกเขาวข่า “คนปกตริไมข่ตผู้องการหมอ แตข่คนเจห็บปป่วยตผู้องการ
หมอ” ภาพประกอบนบีนั้ชกัดเจนแจล่มแจอ๋ว หมอยล่อมไปอยภูล่ทล่ามกลางคนเจห็บปป่วย ดกังนกันั้นเหตลุใดพระอาจารยร์แหล่ง
ความรอด – พระผภูด้ชล่วยใหด้รอดของเหลล่าคนบาป – ถถึงไมล่ควรไปทล่ามกลางเหลข่าคนบาปเลล่า? เหตลุใดพระองคร์ถถึง
ไมล่ควรปะปนและสลุงสลิงอยภูล่กกับคนเหลล่านกันั้นทบีที่ตด้องการถภูกชล่วยใหด้พด้นจากความมพดและถภูกนคาเขด้ามาอยภูล่ในอาณาจกักร
แหล่งความสวล่างเลล่า? หนถึที่งในความผลิดพลาดตล่างๆทบีที่ใหญล่โตของครลิสตจกักรทกันั้งหลายในปฟัจจลุบกันกก็คพอวล่าพวกเขารอ
คอยใหด้ “เหลล่าคนเกก็บภาษบีและคนบาป” มาหาพวกเขา วลิธบีการของพระเจด้าและแผนงานของพระเจด้าในยลุค
พระคลุณนบีนั้กก็คพอ ใหด้ผภูด้เชพที่อทกันั้งหลายออกไปหาคนบาป ผมไมล่ไดด้หมายความวล่าเราจะตด้องเขด้าสล่วนในบาปตล่างๆของ
พวกเขา และผมไมล่ไดด้หมายความวล่าเราจะตด้องรล่วมสามกัคคบีธรรมกกับความชกัที่วชด้าตล่างๆของพวกเขา – แตล่เราจะนคา
วลิญญาณพวกเขาไดด้อยล่างไรหากเราไมล่ไปยกังทบีที่ๆพวกเขาอยภูล่?

ครลิสตจกักรเปป็นโรงอาหารฝป่ายวลิญญาณ และครลิสเตบียนทกันั้งหลายปรารถนาและหลิวโหยสลิที่งเหลล่านกันั้นทบีที่ถภูกพบ
ในพระนลิเวศของพระเจด้า คนบาปทกันั้งหลายตายในความบาป พวกเขาอยภูล่ในความมพดและถภูกทคาใหด้พลิกลพลิการโดย
ความชกัที่วชด้า มนลุษยร์ธรรมดาไมล่หลิวกระหายสลิที่งตล่างๆของพระวลิญญาณ แตล่หลิวกระหายสลิที่งตล่างๆของเนพนั้อหนกัง ดด้วย
เหตลุนบีนั้พวกเราทบีที่รภูด้จกักองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าจถึงตด้องนคาขล่าวสารแหล่งความสวล่างไปประกาศแกล่พวกเขา เราตด้องนคาอาหาร
แหล่งชบีวลิตไปใหด้แกล่พวกเขา พวกเขาจะไมล่ยอมมาแสวงหาอาหารนกันั้นจนกวล่าเราสรด้างความหลิวใหด้เกลิดขถึนั้นในใจของ
พวกเขากล่อนโดยการใหด้พระวจนะของพระเจด้าแกล่พวกเขา เมพที่อพวกเขาเรลิที่มหลิวสลิที่งตล่างๆของพระเจด้าแลด้ว พวกเขา
กก็จะแสวงหาสถานทบีที่ๆพระวจนะของพระเจด้าถภูกเทศนา

ผมขอประกาศวล่าวลิธบีทบีที่พระเจด้าทรงกคาหนดไวด้สคาหรกับยลุคสมกัยนบีนั้คพอ “ทล่านทกันั้งหลายจงออกไปทกัที่วโลก
ประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่มนลุษยร์ทลุกคน” (มาระโก 16:15) อยล่าไปครลิสตจกักรและรอคอยใหด้ “มนลุษยร์ทลุกคน” มาทบีที่
นกัที่น แตล่จงไปยกังสถานทบีที่ๆ “มนลุษยร์ทลุกคน” อยผข่ – ในบด้าน, ในรด้านคด้า, หรพอตามไรล่นา – และจงบอกพวกเขาเกบีที่ยว
กกับพระเยซภูและเกบีที่ยวกกับขล่าวประเสรลิฐอกันเปปีปั่ยมสงล่าราศบีทบีที่นคามาซถึที่งความรอด

ขด้อ 13: “ทข่านทมันั้งหลายจงไปเรรียนรผผู้ความหมายของขผู้อความทรีพื่วข่า ‘เราประสงคร์ความเมตตา ไมข่ประสงคร์
เครพพื่องสมัตวบผชา’ ดผู้วยวข่าเรามริไดผู้มาเพพพื่อจะเรรียกคนชอบธรรม แตข่มาเรรียกคนบาปใหผู้กลมับใจเสรียใหมข่””

“ทข่านทมันั้งหลายจงไปเรรียนรผผู้ความหมายของขผู้อความทรีพื่วข่า…” ตามทบีที่เหลล่านกักประวกัตลิศาสตรร์กลล่าว พวก
รกับบบีชอบใชด้วลบี “ทข่านทมันั้งหลายจงไปเรรียนรผผู้” นบีที่บล่งบอกวล่าคนเราตด้องการขด้อมภูลเพลิที่มเตลิมเกบีที่ยวกกับหกัวขด้อทบีที่กคาลกังถภูก
อภลิปรายอยภูล่นกันั้น ถด้อยคคาของพระเยซภูตรงนบีนั้เปป็นคคาตคาหนลิแบบรลุนแรงมากๆตล่อพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี
เหลล่านกันั้นทบีที่อด้างตกัววล่าเปป็นผภูด้ดภูแลรกักษาพระคกัมภบีรร์ ขด้อพระคคาตอนทบีที่พระองคร์ทรงอด้างอลิงถถึงนกันั้นเปป็นสลิที่งทบีที่พวกเขาคลุด้น
เคย เพราะวล่าพวกเขาเคยอล่านมกันหลายครกันั้งแลด้วในภาคพกันธสกัญญาเดลิม พวกเขาจคามกันไดด้ขถึนั้นใจ แตล่พวกเขากก็ไมล่รภูด้



อะไรเลยเกบีที่ยวกกับความหมายฝป่ายวลิญญาณของมกัน เมพที่อภาคพกันธสกัญญาเดลิมถภูกแยกแยะและถภูกเขด้าใจอยล่างถภูก
ตด้อง มกันกก็สอดคลด้องกกับถด้อยคคาและคคาสอนของพระเยซภูครลิสตร์เจด้า ในทบีที่นบีนั้พระองคร์ทรงเชลิญพวกเขาใหด้เรบียนรภูด้ความ
หมายของถด้อยคคาเหลล่านบีนั้ทบีที่วล่า “เราประสงคร์ความเมตตา ไมข่ประสงคร์เครพพื่องสมัตวบผชา” นบีที่คพอความจรลิงทบีที่ถภูก
ประกาศในโฮเชยา 6:6: “เพราะเราประสงคร์ความเมตตาไมล่ประสงคร์เครพที่องสกัตวบภูชา เราประสงคร์ความรภูด้ใน
พระเจด้ายลิที่งกวล่าเครพที่องเผาบภูชา”

การแปลแบบตรงตกัวของคคาฮบีบรภูในพระคคาขด้อนบีนั้บล่งบอกถถึงความกรลุณาและความเมตตาตล่อผภูด้คนและ
ความยคาเกรงตล่อพระเจด้า คคาวล่า piety (ความยทาเกรง) และ pity (ความสงสาร) มาจากรากคคาเดบียวกกัน พระเยซภู
กคาลกังยนั้คาเตพอนพวกฟารลิสบีตรงนบีนั้วล่าพวกเขาควรมบีใจกรลุณาและแสดงความเมตตาแทนทบีที่จะยโส, เยล่อหยลิที่ง และไรด้
ความเมตตาแบบทบีที่พวกเขาหลายคนเปป็น คคากลล่าวทบีที่วล่า “ไมข่ประสงคร์เครพพื่องสมัตวบผชา” จะตด้องไมล่ถภูกตบีความตาม
ตกัวอกักษร แตล่เปป็นสคานวนทบีที่แสดงออกถถึงการทบีที่พระองคร์ทรงประสงคร์ความเมตตามากกวล่าเครพที่องสกัตวบภูชาแบบ
ภายนอก หากเราจะพลบีกายใหด้ไฟเผาและมอบทรกัพยร์สลิที่งของทกันั้งหมดของเราใหด้แกล่คนยากจนแตล่ไมล่แสดงความ
เมตตาและความกรลุณา เรากก็ไมล่ไดด้ทคาประโยชนร์อกันใดเลย ความรกักของพระเจด้าจะกล่อใหด้เกลิดความกรลุณา, ความ
เมตตาและความเหก็นอกเหก็นใจเสมอ และผภูด้ทบีที่ไมล่แสดงออกถถึงคลุณลกักษณะเหลล่านบีนั้กก็ไมล่มบีความรกักของพระเจด้า ใน
ลภูกา 14:11-14 เราอล่านวล่า:

“เพราะวล่าผภูด้ใดทบีที่ไดด้ยกตกัวขถึนั้นจะตด้องถภูกเหยบียดลง และผภูด้ทบีที่ถล่อมตกัวลงนกันั้นจะไดด้รกับการยกขถึนั้น” ฝป่าย
พระองคร์ตรกัสกกับคนทบีที่เชลิญพระองคร์วล่า “เมพที่อทล่านจะทคาการเลบีนั้ยง จะเปป็นกลางวกันหรพอเวลาเยก็นกก็ตาม อยล่าเชลิญ
เฉพาะเหลล่ามลิตรสหาย หรพอพบีที่นด้องหรพอญาตลิหรพอเพพที่อนบด้านทบีที่มกัที่งมบี เกลพอกวล่าเขาจะเชลิญทล่านอบีก และทล่านจะไดด้รกับ
การตอบแทน แตล่เมพที่อทล่านทคาการเลบีนั้ยง จงเชลิญคนจน คนพลิการ คนงล่อย คนตาบอด และทล่านจะเปป็นสลุขเพราะวล่า
เขาไมล่มบีอะไรจะตอบแทนทล่าน ดด้วยวล่าทล่านจะไดด้รกับตอบแทนเมพที่อคนชอบธรรมเปป็นขถึนั้นมาจากความตายแลด้ว”

ในการนมกัสการของพวกยลิว เครพที่องสกัตวบภูชาเปป็นสลิที่งสคาคกัญทบีที่สลุดของเรพที่องภายนอกตล่างๆของศาสนา สลิที่งทบีที่
พระเยซภูกคาลกังตรกัสในทบีที่นบีนั้กก็คพอ: “เราปรารถนาความกรลุณา, ใจทบีที่อล่อนโยน, ความรภูด้สถึกตล่างๆและการประพฤตลิทบีที่
กรลุณาตล่อผภูด้อพที่น – โดยเฉพาะอยล่างยลิที่งตล่อคนเหลล่านกันั้นทบีที่ขกัดสนและคนเหลล่านกันั้นทบีที่กคาลกังทนทลุกขร์อยภูล่ เราปรารถนาสลิที่งนบีนั้
มากกวล่าเรพที่องภายนอกตล่างๆของศาสนา เราประสงคร์ความกรลุณาและเราไมล่ยอมรกับเครพที่องสกัตวบภูชาหากไรด้ซถึที่ง
ความกรลุณา” หากผภูด้ใดแสดงออกแตล่สลิที่งภายนอกตล่างๆของศาสนา ชบีวลิตเชล่นนกันั้นกก็เปป็นทบีที่ขกัดเคพองตล่อพระเจด้าและไมล่
เปป็นทบีที่พอพระทกัยเลย จริตวริญญาณตล่างหากทบีที่เปป็นสลิที่งสคาคกัญ ไมล่ใชล่เนพนั้อหนกัง เหลล่าผภูด้นคาทางศาสนาในสมกัยนกันั้นระมกัด
ระวกังสลุดๆทบีที่จะหลบีกเลบีที่ยงสลิที่งใดกก็ตามทบีที่จะทคาใหด้ตนเปป็นมลทลินในทางพลิธบี พวกเขาพยายามเปป็นพลิเศษทบีที่จะหลบีกเลบีที่ยง
การเปป็นมลทลินใดๆทบีที่เปป็นภายนอกหรพอในทางพลิธบีซถึที่งพวกเขาอาจจะเจอไดด้จากการสลุงสลิงกกับพวกคนเกก็บภาษบีและ
คนบาป – แตล่พวกเขาไมล่กระตพอรพอรด้นเลยทบีที่จะแสดงใหด้คนเหลล่านกันั้นเหก็นความกรลุณา, ความเมตตา, และพระคลุณ
หรพอทบีที่จะทคาดบีตอบแทนชกัที่ว

มกัทธลิวเปป็นผภูด้เขบียนกลิตตลิคลุณผภูด้เดบียวทบีที่บกันทถึกคคากลล่าวนบีนั้ซถึที่งเอามาจากภาคพกันธสกัญญาเดลิม เขาอด้างอลิงถถึงคคา
พยากรณร์ตล่างๆของภาคพกันธสกัญญาเดลิมบล่อยๆซถึที่งถภูกทคาใหด้สคาเรก็จจรลิงในพระเยซภูครลิสตร์เจด้า นบีที่เปป็นเรพที่องปกตลิ



ธรรมดาเนพที่องจากมกัทธลิวเขบียนสคาหรกับพวกยลิวโดยเฉพาะ และกลิตตลิคลุณของเขากก็เปป็นกลิตตลิคลุณแหล่งอาณาจกักร พระ
คคาตอนเดบียวกกันกกับทบีที่ถภูกยกมาตรงนบีนั้ถภูกใชด้อบีกครกันั้งในมกัทธลิว 12:7

“...ดผู้วยวข่าเรามริไดผู้มาเพพพื่อจะเรรียกคนชอบธรรม แตข่มาเรรียกคนบาปใหผู้กลมับใจเสรียใหมข่” พวกยลิวไดด้ถาม
กล่อนหนด้านกันั้นวล่าเพราะเหตลุใดพระเยซภูจถึงรกับประทานกกับพวกคนเกก็บภาษบีและคนบาป พระองคร์ทรงตอบวล่า “เรา
ไดด้เขด้ามาในโลกเพพที่อจลุดประสงคร์นกันั้นเอง เราไดด้มาเพพที่อเรบียกคนบาปทกันั้งหลายใหด้กลกับใจเสบียใหมล่ และการประพฤตลิ
ของเรากก็สอดคลด้องอยล่างเหมาะเจาะกกับภารกลิจและงานรกับใชด้ของเรา เรามลิไดด้มาเพพที่อเรบียกบรรดาคนทบีที่ชอบธรรม
– เรามาเพพที่อเรบียกบรรดาคนทบีที่ไมล่ชอบธรรม” โดยสกันดานแลด้วไมล่มบีมนลุษยร์คนใดเปป็นคนชอบธรรมเลย (จงศถึกษา
เพลงสดลุดบี 14:3; โรม 1:18-32; 3:10-12) อยล่างไรกก็ตาม พวกฟารลิสบีกก็เสแสรผู้งวล่าเปป็นคนชอบธรรม พระเยซภูอาจ
ทรงหมายความโดยคคาตอบของพระองคร์ในทบีที่นบีนั้วล่า พระองคร์มลิไดด้เสดก็จมาเพพที่อทบีที่จะเรบียกคนพรรคร์นกันั้นใหด้กลกับใจเสบีย
ใหมล่ โดยทรงทราบวล่าพวกเขาจะปฟัดทลินั้งความพยายามของพระองคร์เสบีย การถพอวล่าตนชอบธรรมเปป็นสลิที่งทบีที่พระเจด้า
ทรงสะอลิดสะเอบียน เพราะวล่าความชอบธรรมของเรากก็เปรบียบเหมพอนผด้าขบีนั้รลินั้วสกปรกในสายพระเนตรของ
พระองคร์: “ขด้าพระองคร์ทลุกคนไดด้กลายเปป็นเหมพอนสลิที่งทบีที่ไมล่สะอาด และการกระททาอมันชอบธรรมของขผู้าพระองคร์
ทมันั้งสรินั้นเหมพอนเสพนั้อผผู้าทรีพื่สกปรก ขด้าพระองคร์ทลุกคนเหบีที่ยวลงอยล่างใบไมด้ และความชกัที่วชด้าของขด้าพระองคร์ทกันั้งหลายไดด้
พกัดพาขด้าพระองคร์ไปเหมพอนลม” (อสย. 64:6)

มบีการปลอบประโลมใจ, ความหวกัง และความมกัที่นใจอยภูล่ในการไดด้ทราบวล่าพระเยซภูไดด้เสดก็จมาเพพที่อชล่วย
แมด้แตล่คนบาปทบีที่เลวทรามทบีที่สลุดใหด้รอด ใครบางคนเคยกลล่าววล่าเมพที่อมนลุษยร์เรลิที่มตที่คาทรามจนไมล่มบีใครตด้องการเขา – 
ไมล่แมด้แตล่แมล่ของเขา – องคร์พระผผผู้เปป็นเจผู้ากก็จะทรงตด้อนรกับเขา, ลด้างบาปของเขาออกไป และทคาใหด้เขาขาวกวล่า
หลิมะ พระเจผู้าเทข่านมันั้นทรงสามารถรกักคนบาปทบีที่ชกัที่วชด้า ตที่คาทราม นล่าสมเพชไดด้ แตล่พระเจด้ากห็ทรงรมักคนทบีที่เลวทราม
ทบีที่สลุดและพระครลิสตร์ไดด้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพพที่อผภูด้ทบีที่อธรรมทบีที่สลุด

ขด้อ 14: “แลผู้วพวกสาวกของยอหร์นมาหาพระองคร์ทผลวข่า “เหตทุไฉนพวกขผู้าพระองคร์และพวกฟารริสรีถพอ
อดอาหารบข่อยๆ แตข่พวกสาวกของพระองคร์ไมข่ถพออดอาหาร””

“แลผู้ว” บล่งบอกวล่าบทสนทนาตรงนบีนั้เกลิดขถึนั้นตล่อจากอกันกล่อนหนด้าทกันทบี: “…พวกสาวกของยอหร์นมาหา
พระองคร์” สาวกเหลล่านบีนั้ของยอหร์นทบีที่ถพออดอาหารเหมพอนพวกฟารลิสบีคพอใคร? เราตด้องจคาไวด้วล่ามกันเปป็นจลุดประสงคร์
ของงานรกับใชด้ของยอหร์นผภูด้ใหด้รกับบกัพตลิศมา ทบีที่จะนคาผภูด้คนใหด้มาเชพที่อพระเยซภูวล่าทรงเปป็นกษกัตรลิยร์ผภูด้จะเสดก็จมานกันั้นและ
ใหด้ตลิดตามพระองคร์ไปเมพที่อพระองคร์ทรงปรากฏตกัว ยอหร์นระวกังตกัวอยล่างมากทบีที่จะไมล่ใหด้ฝภูงชนมหาศาลเหลล่านกันั้นคลิด
วล่าตนเปป็นพระเมสสลิยาหร์ ดกังทบีที่ถภูกหมายเหตลุในขด้อพระคคาตล่อไปนบีนั้:

“ทล่านไดด้ยอมรกับ และมลิไดด้ปฏลิเสธ แตล่ไดด้ยอมรกับวล่า “ขผู้าพเจผู้าไมข่ใชข่พระครริสตร์”” (ยอหร์น 1:20)
“ทล่านทกันั้งหลายเองกก็ไดด้เปป็นพยานของขด้าพเจด้าวล่า ขด้าพเจด้าไดด้พภูดวล่า ขผู้าพเจผู้ามริใชข่พระครริสตร์ แตล่ขด้าพเจด้าไดด้

รกับพระบกัญชาใหด้นคาเสดก็จพระองคร์ ทล่านทบีที่มบีเจด้าสาวนกัที่นแหละคพอเจด้าบล่าว แตล่สหายของเจด้าบล่าวทบีที่ยพนฟฟังเจด้าบล่าว กก็
ชพที่นชมยลินดบีอยล่างยลิที่งเมพที่อไดด้ยลินเสบียงของเจด้าบล่าว ฉะนกันั้นความปปีตลิยลินดบีของขด้าพเจด้าจถึงเตก็มเปปีปั่ยมแลด้ว พระองคร์ตผู้อง
ทรงยริพื่งใหญข่ขถึนั้น แตข่ขผู้าพเจผู้าตผู้องดผู้อยลง” (ยอหร์น 3:28-30)



“เปาโลจถึงวล่า “ยอหร์นใหด้รกับบกัพตลิศมาสคาแดงถถึงการกลกับใจใหมล่กก็จรลิง แลด้วบอกคนทกันั้งปวงใหผู้เชพพื่อใน
พระองคร์ผผผู้จะเสดห็จมาภายหลมังคพอพระเยซผครริสตร์”” (กลิจการ 19:4)

อยล่างไรกก็ตาม ทกันั้งๆทบีที่ยอหร์นทคาทลุกอยล่างเพพที่อชบีนั้ผภูด้คนใหด้มาหาพระเยซภูในฐานะพระเมสสลิยาหร์ กก็ยกังมบีบางคน
ทบีที่ไมล่ยอมเชพที่อฟฟังคคาเตพอนสตลิของเขา – และเมพที่อพระเยซภูทรงมบีสาวกมากกวล่ายอหร์น (ยอหร์น 4:1) พวกเขากก็เรลิที่ม
อลิจฉา: “สาวกของยอหร์นจถึงไปหายอหร์นและพภูดวล่า “รกับบบี ทล่านทบีที่อยภูล่กกับอาจารยร์ฟากแมล่นนั้คาจอรร์แดนขด้างโนด้น ผภูด้ทบีที่
อาจารยร์เปป็นพยานถถึงนกันั้น ดภูเถลิด ทล่านผภูด้นกันั้นใหด้บกัพตลิศมาและคนทกันั้งปวงกก็พากกันไปหาทล่าน”” (ยอหร์น 3:26) “สาวก
ของยอหร์น” ทบีที่มบีใจอลิจฉาเหลล่านบีนั้ยกังคงยถึดมกัที่นใหด้เขาเปป็นผภูด้นคาของตนเพบียงผภูด้เดบียวอยภูล่ตล่อไป เหลล่านกักประวกัตลิศาสตรร์
บอกเราวล่าจนถถึงศตวรรษทบีที่สองยกังมบีพวกนอกรบีตทบีที่เชพที่อวล่าแทด้จรลิงแลด้วยอหร์นผภูด้ใหด้บกัพตลิศมาคพอพระเมสสลิยาหร์ ไมล่มบี
ทางทบีที่จะทราบไดด้วล่าสาวกของยอหร์นเหลล่านบีนั้มบีอยภูล่กบีที่คนทบีที่ปฏลิเสธทบีที่จะทลินั้งเขาและหกันมาหาพระเยซภู เขาบอกคนเหลล่า
นกันั้นวล่าเขาตด้องดด้อยลงและพระเยซภูจะทรงยลิที่งใหญล่ขถึนั้น แตล่พวกเขากก็ไมล่ยอมเหก็นความจรลิงขด้อนบีนั้ เราทราบวล่าการทบีที่
พวกเขาถพออดอาหารบล่อยๆเหมพอนกกับทบีที่พวกฟารลิสบีกระทคา (ลภูกา 18:12) พลิสภูจนร์วล่าพวกเขาไมล่ไดด้เปลบีที่ยนแปลงไป
จากหลกักปฏลิบกัตลิตล่างๆแบบยลิวของตนจรลิงๆเลย

“เหตทุไฉนพวกขผู้าพระองคร์และพวกฟารริสรีถพออดอาหารบข่อยๆ แตข่พวกสาวกของพระองคร์ไมข่ถพออด
อาหาร” คคาถามเกบีที่ยวกกับการถพออดอาหารและคคาตอบขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าตล่อคคาถามนบีนั้ (ขด้อ 14 ถถึง 17) 
สามารถถภูกพบไดด้ในมาระโก 2:18-22 และลภูกา 5:33-39 เชล่นกกัน

เปป็นไปไดด้วล่าสาวกเหลล่านบีนั้ของยอหร์นผภูด้ใหด้รกับบกัพตลิศมาพบการปลอบประโลมใจ, พละกคาลกังและการหนลุน
ใจในวลิธบีการปฏลิเสธตนเองของการถพออดอาหาร จากมาระโก 2:18 ดภูเหมพอนวล่าดด้วยเหตลุผลบางประการพวกเขา
ถพออดอาหารตามเวลาทบีที่เฉพาะเจาะจง มกันอาจเปป็นชล่วงวกันปกตลิแหล่งการถพออดอาหารของพวกเขา หรพออาจเปป็น
ไดด้วล่าพวกเขากคาลกังถพออดอาหารเพราะการทบีที่ยอหร์นถภูกจคาคลุก พวกยลิวทบีที่เครล่งครกัดไมล่เพบียงถพออดอาหารในบางวกัน
และบล่อยครกันั้งมากๆเทล่านกันั้น แตล่ในหลายกรณบีพวกเขาถพออดอาหารโดยเกบีที่ยวขด้องกกับสลิที่งตล่างๆหรพอโอกาสตล่างๆทบีที่ไมล่
สลกักสคาคกัญเลย พวกเขาเปป็นพวกสลุดโตล่งในเรพที่องประเพณบีตล่างๆของบรรพบลุรลุษของพวกเขา

ขด้อ 15: “พระเยซผจถึงตรมัสกมับเขาวข่า “สหายของเจผู้าบข่าวเปป็นททุกขร์โศกเศรผู้าเมพพื่อเจผู้าบข่าวยมังอยผข่กมับเขาไดผู้
หรพอ แตข่วมันนมันั้นจะมาถถึงเมพพื่อเจผู้าบข่าวจะตผู้องจากเขาไป เมพพื่อนมันั้นเขาจะถพออดอาหาร”

(คคาตอบทบีที่พระเยซภูทรงใหด้แกล่เหลล่าสาวกของยอหร์นถภูกสพที่อผล่านทางภาพประกอบสามเรพที่อง ซถึที่งถภูกใหด้ไวด้ใน
ขด้อ 15 ถถึง 17  ลภูกา 5:39 ใหด้ภาพประกอบเรพที่องทบีที่สบีที่)

ในสมกัยนกันั้นเมพที่อมบีงานสมรส งานรพที่นเรลิงเหลล่านกันั้นบางครกันั้งกก็กลินเวลาตลอดทกันั้งสกัปดาหร์ คคาตรงนบีนั้ทบีที่ถภูกแปล
เปป็น “ไดผู้หรพอ” ถภูกวางในตคาแหนล่งดกังกลล่าวเพพที่อเนด้นยนั้คา – นกัที่นคพอ “จะเปป็นไปไดผู้หรพอ หรพอพวกทข่านคริดหรพอวข่าคน
เหลล่านบีนั้ทบีที่ไดด้รกับเชลิญมางานสมรสจะถพออดอาหารในระหวล่างวาระเชล่นนบีนั้?” ภาษากรบีกตรงนบีนั้มบีอนลุภาคทบีที่พลิเศษมากๆ
ซถึที่งบล่งบอกวล่าคคาตอบจะตด้องเปป็นไมล่และคคาตอบไมล่มบีทางเปป็นใชล่โดยเดก็ดขาด

“...สหายของเจผู้าบข่าว…” คคาวล่า “บลุตรชาย” ถภูกใชด้ในภาษากรบีกตรงนบีนั้ และมกันสพที่อถถึงความสกัมพกันธร์ทบีที่ใกลด้
ชลิดตล่อผภูด้เปป็นบลิดา ในกรณบีนบีนั้มกันสพที่อถถึงแขกเหลล่านกันั้นทบีที่ไดด้รกับเชลิญใหด้มางานสมรส และ “สหายของเจด้าบล่าว” กก็บล่ง
บอกถถึงเหลล่าผภูด้รล่วมงานทบีที่เปป็นคนพลิเศษ จงสกังเกตคคากลล่าวของยอหร์นผภูด้ใหด้รกับบกัพตลิศมา (ยอหร์น 3:29) เกบีที่ยวกกับ



ความสกัมพกันธร์ของเขาเองทบีที่มบีตล่อพระเยซภู: “ทล่านทบีที่มบีเจด้าสาวนกัที่นแหละคพอเจด้าบล่าว แตล่สหายของเจผู้าบข่าวทบีที่ยพนฟฟังเจด้า
บล่าว กก็ชพที่นชมยลินดบีอยล่างยลิที่งเมพที่อไดด้ยลินเสบียงของเจด้าบล่าว ฉะนกันั้นความปปีตลิยลินดบีของขด้าพเจด้าจถึงเตก็มเปปีปั่ยมแลด้ว” (อล่านผภูด้
วลินลิจฉกัย 14:11 ทบีที่แซมสกันผภูด้เปป็นเจด้าบล่าว มบี “เพพพื่อนสามสลิบคน”) ดด้วยเหตลุนบีนั้ นบีที่จถึงเปป็นวลิธบีทบีที่เหมาะสมในการตอบ
คคาถามเหลล่าสาวกของยอหร์น (ครลิสตจกักรคพอเจด้าสาวของพระครลิสตร์และพระองคร์ทรงเปป็นเจด้าบล่าว – อฟ. 5:23-
32; วว. 19:7, 8; 21:9)

“แตข่วมันนมันั้นจะมาถถึงเมพพื่อเจผู้าบข่าวจะตผู้องจากเขาไป” คคาวล่า “จะมาถถึง” มบีลกักษณะเนด้นยนั้คามากๆตรงนบีนั้ 
เพราะคคาวล่า “เมพพื่อ” อล่านวล่า “เมพพื่อใดกห็ตามทรีพื่” ซถึที่งบล่งบอกวล่าเวลาของการหายตกัวไปของเจด้าบล่าวนกันั้นไมล่แนล่นอน นบีที่
เปป็นครกันั้งแรกในกลิตตลิคลุณของมกัทธลิวทบีที่พระเยซภูทรงอด้างอลิงถถึงการสลินั้นพระชนมร์ของพระองคร์และทรงบอกเปป็นนกัยวล่า
พระองคร์จะเสดก็จจากไป

“...เมพพื่อนมันั้นเขาจะถพออดอาหาร” เราทราบวล่าปกตลิแลด้วการถพออดอาหารเปป็นการแสดงออกถถึงความเศรด้า
โศก ดกังนกันั้น การถพออดอาหารจถึงเปป็นเรพที่องทบีที่ไมล่ปกตลิธรรมดาและไมล่เหมาะสมอยล่างแนล่นอนเมพที่อจกัดงานสมรสหรพอ
ในวาระใดแหล่งความชพที่นชมยลินดบีและความรพที่นเรลิง พวกสาวกกคาลกังชพที่นชมยลินดบีในประสบการณร์ของพวกเขากกับ
พระอาจารยร์ของพวกเขา, พระเยซภูครลิสตร์เจด้า – การแคล่ไดด้อยภูล่ตล่อเบพนั้องพระพกักตรร์พระองคร์, ไดด้เหก็นการอกัศจรรยร์
ตล่างๆของพระองคร์, การเดลินและพภูดคลุยกกับพระองคร์ แตล่เวลานกันั้นจะมาถถึงเมพที่อพวกเขาจะถพออดอาหารเพราะวล่า
พวกเขาจะเศรด้าโศกและมกันจะเปป็นสลิที่งทบีที่เหมาะสมทบีที่พวกเขาจะถพออดอาหาร – แตล่ไมล่ใชล่ตอนนบีนั้ นบีที่เปป็นวาระแหล่ง
ความรพที่นเรลิง ไมล่ใชล่ความเศรด้าโศก

ในทบีที่นบีนั้พระเยซภูกคาลกังหมายถถึงความเศรด้าโศกทบีที่จะมาสภูล่จลิตใจของชายเหลล่านบีนั้เมพที่อพวกเขาเหก็นพระองคร์ถภูก
ตรถึงอยภูล่บนกางเขนอกันทารลุณนกันั้น – และพวกเขากก็เศรด้าโศกยริพื่งนมักตอนทบีที่พระองคร์ถภูกตรถึงกางเขน อยล่างไรกก็ตาม 
หลกังจากการฟปฟื้นคพนพระชนมร์ของพระองคร์และการเสดก็จกลกับขถึนั้นไปสภูล่พระบลิดา ความเศรด้าโศกของพวกเขากก็ถภูก
เปลบีที่ยนเปป็นความชพที่นชมยลินดบีอกันเหลพอจะกลล่าวและเปปีปั่ยมดด้วยสงล่าราศบี กรลุณาศถึกษายอหร์น 16:22-33, กลิจการ 
2:32-36, และกลิจการ 3:13-16 มบีขด้อพระคกัมภบีรร์อพที่นๆอบีกมากมายทบีที่บอกเราถถึงความชพที่นชมยลินดบีและความสลุขทบีที่
สาวกเหลล่านบีนั้มบีหลกังจากการฟปฟื้นคพนพระชนมร์และการเสดก็จขถึนั้นสภูล่สวรรคร์ของพระเยซภู – แมด้มกันเปป็นความจรลิงทบีที่วล่า
ไมล่ใชล่ทลุกสลิที่งเปป็นความชพที่นบานและความรพที่นเรลิงหลกังจากทบีที่พระองคร์เสดก็จจากไปกก็ตาม พวกสาวกของพระองคร์โศก
เศรด้าและทลุกขร์ใจในหลายโอกาส และพวกเขาถพออดอาหารในหลายโอกาส – เหมพอนกกับทบีที่ผภูด้เชพที่อทกันั้งหลายถพออด
อาหารบางครกันั้งในปฟัจจลุบกัน

ผมเชพที่อวล่ามบีวาระทบีที่จะถพออดอาหาร แตล่มกันไมล่ใชล่สลิที่งทบีที่ทคาไดด้ตามอคาเภอใจหรพอถภูกเรบียกรด้องในศาสนาแบบ
ครลิสเตบียน ผมเชพที่อการถพออดอาหารแบบทบีที่เหมาะสมและเปป็นทบีที่พอพระทกัยตล่อพระเจด้าคพอสลิที่งทบีที่ถภูกกระทคาเมพที่อผภูด้เชพที่อ
คนหนถึที่งทลุกขร์ใจและมบีภาระหนกักเสบียจนเขาไมล่มบีความปรารถนาทบีที่จะรกับประทานอาหาร; ความปรารถนาเดบียวของ
เขาคพอ การสนทนากกับพระเจด้าและรกับประทานอาหารจากสวรรคร์และนนั้คาทบีที่มบีชบีวลิตเพพที่อรกับการเสรลิมกคาลกังในวาระ
เชล่นนกันั้น ในบางโอกาสการถพออดอาหารกก็เปป็นสลิที่งทบีที่เหมาะสมมากๆ แตล่ในโอกาสอพที่นๆมกันกก็ไมล่เหมาะสมอยล่าง
แนล่นอน



เราไมล่มบีบกันทถึกใดเลยเกบีที่ยวกกับการทบีที่พระเยซภูทรงถพออดอาหารอบีกหลกังจากสบีที่สลิบวกันนกันั้นแหล่งการถพออด
อาหารกล่อนทบีที่พระองคร์ทรงเผชลิญหนด้ากกับพญามารแบบตกัวตล่อตกัว แตล่เราทราบวล่าพวกอกัครทภูตและผภูด้เชพที่อคนอพที่นๆใน
สมกัยขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าของเราไดด้ถพออดอาหารในโอกาสพลิเศษตล่างๆกระทกัที่งหลกังจากการเสดก็จขถึนั้นสภูล่สวรรคร์ของ
พระองคร์แลด้ว (ศถึกษา กลิจการ 13:2; 14:23; 2 โครลินธร์ 11:27)

ในศาสนาแบบครลิสเตบียน ไมล่มบีกฎตายตกัวหรพอระเบบียบขด้อบกังคกับสคาหรกับการถพออดอาหาร เราถพออด
อาหารไดด้หากเรารภูด้สถึกวล่าถภูกนคาพาใหด้ทคาเชล่นนกันั้น – แตล่ไมล่มบีบกัญญกัตลิใดทรีพื่บมัญชาเราใหด้ถพออดอาหาร เราควรรกับ
ประทานหรพอไมล่ควรรกับประทานตามแตล่ภาระตล่างๆ, ความปรารถนาตล่างๆของเรา หรพอตามแตล่โอกาสทบีที่เกลิดขถึนั้น 
หากการถพออดอาหารเปป็นสลิที่งทบีที่เหมาะสมภายใตด้สภาพการณร์แวดลด้อมเหลล่านกันั้นและจะยกังใหด้เกลิดผลดบี กก็จงถพออด
อาหารเถลิด แตล่หากมกันถภูกกระทคาเพพที่ออวดหรพอเพพที่อดถึงดภูดความสนใจ มกันกก็ไมล่ไดด้ถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้าเลย ไมล่วล่า
เราจะรกับประทานหรพอไมล่รกับประทาน หรพอสลิที่งใดกก็ตามทบีที่เรากระทคา เราจะตด้องกระทคาทลุกสลิที่งเพพที่อถวายเกบียรตลิแดล่
พระเจด้า (1 คร. 10:31)

คคาอรุปมาเรพที่องเสพขึ้อผจ้าและถรุงหนมัง
ขด้อ 16: “ไมข่มรีผผผู้ใดเอาทข่อนผผู้าทอใหมข่มาปะเสพนั้อเกข่า เพราะวข่าผผู้าทรีพื่ปะเขผู้านมันั้น เมพพื่อหดจะททาใหผู้เสพนั้อเกข่า

ขาดกวผู้างออกไปอรีก”
มกันเปป็นความจรลิงทบีที่วล่าการถพออดอาหารเปป็นสล่วนหนถึที่งของระบบของโมเสส การถพออดอาหารทรีพื่ถผกกทากมับ

ควบคทุมถภูกกคาชกับโดยโมเสสใหด้กระทคาในวกันลบมลทลินเทล่านกันั้น ถถึงกระนกันั้นบกัดนบีนั้มกันกก็ถภูกปฏลิบกัตลิอยภูล่บล่อยๆทล่ามกลาง
พวกยลิว นบีที่คล่อนขด้างสอดคลด้องกกับจลิตวลิญญาณอกันแตกตล่างของยลุคสมกัยเกล่านกันั้น แตล่มกันไมล่เขด้ากกันกกับจลิตวลิญญาณแหล่ง
กลิตตลิคลุณ มกันไมล่ใชล่ความบาปทบีที่พวกฟารลิสบีและเหลล่าสาวกของยอหร์นจะถพออดอาหารหากพวกเขากระทคามกันดด้วย
จลิตวลิญญาณทบีที่ถภูกตด้อง แตล่ในทบีที่นบีนั้พวกเขากคาลกังทคาเรพที่องเลก็กใหด้กลายเปป็นเรพที่องใหญล่ โดยเนด้นสลิที่งทบีที่ปรากฏภายนอก
มากกวล่าจลิตวลิญญาณทบีที่อยภูล่ภายใน การถพออดอาหารแบบถผกกทากมับควบคทุม – หรพอการถพออดอาหารในบางวกันเปป็น
ระยะเวลาหนถึที่ง – ไมล่มบีบอกไวด้ในกลิตตลิคลุณแหล่งพระคลุณของพระเจด้าเลย มกันเปป็นโดยพระคทุณ, ของประทานของ
พระเจด้า, ทบีที่เราไดด้รกับความรอดและเราถภูกพลิทกักษร์รกักษาไวด้โดยฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ การถพออดอาหารแบบทบีที่ถภูก
กคากกับควบคลุมไมล่เปป็นสล่วนหนถึที่งของยลุคสมกัยแหล่งพระคลุณนบีนั้เลย

ในขด้อ 16 และ 17 พระเยซภูทรงใชด้ภาพประกอบสองเรพที่องทบีที่คนรภูด้จกักดบีเพพที่อแสดงใหด้เหก็นวล่าพกันธสกัญญาใหมล่
ไมล่สามารถถภูกปนกกับอกันเกล่าไดด้ มกัทธลิวไมล่เรบียกนบีที่วล่าเปป็นคคาอลุปมา แตล่ลภูกาเรบียก: “พระองคร์ยกังตรกัสคทาอทุปมาขผู้อหนถึพื่ง
แกล่เขาดด้วยวล่า “ไมล่มบีผภูด้ใดฉบีกทล่อนผด้าจากเสพนั้อใหมล่มาปะเสพนั้อเกล่า ถด้าทคาอยล่างนกันั้นเสพนั้อใหมล่นกันั้นจะขาดเสบียไป ทกันั้งทล่อน
ผด้าทบีที่เอามาจากเสพนั้อใหมล่นกันั้นกก็จะไมล่สมกกับเสพนั้อเกล่าดด้วย ไมล่มบีผภูด้ใดเอานนั้คาองลุล่นใหมล่มาใสล่ในถลุงหนกังเกล่า ถด้าทคาอยล่างนกันั้น
นนั้คาองลุล่นใหมล่จะทคาใหด้ถลุงหนกังเกล่าขาดไป และนนั้คาองลุล่นจะรกัที่ว ถลุงหนกังกก็จะเสบียไปดด้วย แตล่นนั้คาองลุล่นใหมล่ตด้องใสล่ในถลุงหนกัง
ใหมล่ ทกันั้งสองจะถนอมรกักษาดด้วยกกันไดด้ ไมล่มบีผภูด้ใดเมพที่อดพที่มนนั้คาองลุล่นเกล่าแลด้ว จะอยากไดด้นนั้คาองลุล่นใหมล่ทกันทบี เพราะเขาวล่า
 ‘ของเกล่านกันั้นกก็ดบีกวล่า’” (ลภูกา 5:36-39) ใชล่แลด้วครกับ นบีที่คพอภาพประกอบแบบตลิดดลิน ซถึที่งแสดงใหด้เหก็นวล่าพกันธ
สกัญญาใหมล่ไมข่สามารถถภูกปนเขด้ากกับอกันเกล่าไดด้; พระราชบกัญญกัตลิและพระคลุณจะปนกกันไมล่ไดด้



“ไมข่มรีผผผู้ใดเอาทข่อนผผู้าทอใหมข่มาปะเสพนั้อเกข่า” เราคงกลล่าวในสมกัยนบีนั้วล่า “ไมล่มบีใครปะเสพนั้อเกล่าดด้วยผด้าใหมล่
หรอก” คคากรบีกตรงนบีนั้อล่านตรงตกัววล่า “เอาผด้ามาปะชลินั้นทบีที่ไมล่เตก็ม” – นกัที่นคพอ ผด้าใหมล่สล่วนหนถึที่งหรพอชลินั้นหนถึที่งมาวางบน
เสพนั้อผด้าเกล่าตกัวหนถึที่งเพพที่อปปิดรอยขาดในเสพนั้อผด้าตกัวนกันั้น คคาทบีที่แปลเปป็น “เสพนั้อผผู้า” ในทบีที่นบีนั้ตด้องถภูกเขด้าใจในความหมาย
ทกัที่วไป และบล่งบอกไมล่เพบียงเสพนั้อผด้าชกันั้นนอกเทล่านกันั้น แตล่เสพนั้อผด้าใดกก็ตามทบีที่สวมใสล่โดยมนลุษยร์ (มธ. 5:40; 9:20) ทบีที่
หมายถถึงนบีนั้ไมล่ใชล่แคล่ผด้าใหมล่เทล่านกันั้น เพราะวล่านกัที่นกก็ถภูกใชด้สคาหรกับปะผด้าอยภูล่บล่อยๆ – แตล่เปป็นผด้าซถึที่งยกังไมล่ไดด้ถภูกทคาเสรก็จ
สมบภูรณร์ สล่วนหนถึที่งของแปรรภูปผด้าทบีที่ทคาจากขนสกัตวร์กก็คพอ การทคาใหด้มกันหดตกัว ผด้าขนสกัตวร์ชลินั้นหนถึที่งทบีที่ยกังไมล่ถภูกทคาเสรก็จ
สมบภูรณร์กก็จะหดตกัวครกันั้งแรกทบีที่มกันเปปียกและจะฉบีกเปป็นธรรมดาหรพอทคาใหด้ผด้าเกล่านกันั้นขาด รอยขาดอกันหลกังนบีนั้ในผด้านกันั้น
กก็จะ “ถผกททาใหผู้แยข่ลง” เมพที่อเทบียบกกับรอยขาดเดลิมนกันั้น (เมพที่อเราศถึกษาคคาอลุปมานบีนั้เราตด้องจคาไวด้วล่าเสพนั้อผด้าของพวกยลิว
ในสมกัยนกันั้นปกตลิแลด้วเปป็นขนสกัตวร์ทกันั้งหมด ถถึงแมด้วล่าเราอาจไมล่เขด้าใจสลิที่งทบีที่พระเยซภูตรกัสตรงนบีนั้อยล่างถล่องแทด้ พวกยลิว
เหลล่านบีนั้กก็เขด้าใจวล่าพระองคร์กคาลกังตรกัสเกบีที่ยวกกับอะไรอยล่างชกัดเจน) 

ขด้อ 17: “และไมข่มรีผผผู้ใดเอานนั้ทาองทุข่นใหมข่มาใสข่ในถทุงหนมังเกข่า ถผู้าททาอยข่างนมันั้นถทุงหนมังจะขาด นนั้ทาองทุข่นจะรมัพื่ว 
ทมันั้งถทุงหนมังกห็จะเสรียไปดผู้วย แตข่เขายข่อมเอานนั้ทาองทุข่นใหมข่ใสข่ในถทุงหนมังใหมข่ แลผู้วทมันั้งสองอยข่างกห็อยผข่ดรีดผู้วยกมันไดผู้”

คคากรบีกทบีที่ถภูกแปลเปป็น bottles (ขวด) ในฉบกับภาษาอกังกฤษ จรลิงๆแลด้วคพอ “skins” (หนกังสกัตวร์) ตอนทบีที่
ผมอยภูล่ในดลินแดนศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์เมพที่อไมล่กบีที่ปปีกล่อน ผมไดด้เหก็นหนกังสกัตวร์ทบีที่ถภูกใชด้ขนถล่ายนนั้คา และผมแนล่ใจวล่าในบางโอกาส
หนกังสกัตวร์เหลล่านบีนั้เคยถภูกใชด้สคาหรกับนนั้คาองลุล่น หนกังสกัตวร์ทบีที่ผมเหก็นคพอ หนกังแกะซถึที่งถภูกฟอกเรบียบรด้อยแลด้ว และสกัตวร์เหลล่า
นกันั้นกก็ถภูกถลกหนกังในแบบทบีที่วล่าหนกังสกัตวร์นกันั้นสามารถนคามาเยก็บเขด้าดด้วยกกันไดด้อยล่างแนล่นหนา โดยใชด้ขบีนั้ผถึนั้งเพพที่อกกันไมล่ใหด้
นนั้คาเขด้าทางรอยตะเขก็บ แนล่นอนวล่า ตด้องมบีปลายเปปิดดด้านหนถึที่ง

(ในพพนั้นทบีที่บางตอนของดลินแดนพระคกัมภบีรร์ กระทกัที่งในยลุคอวกาศสมกัยใหมล่นบีนั้ หลายสลิที่งกก็ถภูกกระทคาใน
ปฟัจจลุบกันเหมพอนกกับทบีที่พวกมกันเคยถภูกกระทคาเมพที่อสองพกันปปีกล่อน ยกตกัวอยล่างเชล่น ผมเคยเหก็นพวกคนอาหรกับนวด
ขด้าวสาลบีดด้วยแทล่งไมด้ พวกเขาแคล่เอาขด้าวสาลบีของตนมาวางเปป็นกองบนพพนั้นดลิน ใชด้แทล่งไมด้ตบีมกันใหด้ทกัที่ว จากนกันั้นกก็ยก
ฟางขถึนั้นและปลล่อยมกันใหด้หลล่นลงมา สายลมกก็จะพกัดพาฟางไป และเมลก็ดหนกักของขด้าวสาลบีกก็จะรล่วงลงบนผพนผด้าใบ
ทบีที่ถภูกวางบนพพนั้นดลิน พอหกันมาดภูฝฟัปั่งของคนยลิวบด้าง ผมกก็เคยเหก็นรถ Caterpillar ลากเครพที่องจกักรทกันสมกัยทบีที่ตกัดขด้าว
สาลบี, นวดมกัน, และทคาฟางใหด้เปป็นมกัด ดด้านหลกังรถเครพที่องจกักรนกันั้นมบีรถพล่วงซถึที่งฟางเปป็นมกัดเหลล่านกันั้นถภูกบรรทลุกลงไป 
คนเหลล่านบีนั้ทกันสมกัยพอๆกกับพวกเราในอเมรลิกา ขณะทบีที่เหลล่าเพพที่อนบด้านของพวกเขาซถึที่งหล่างออกไปไมล่กบีที่หลาใชด้แทล่ง
ไมด้ตบีขด้าวสาลบีออกมา)

นกักอรรถาธลิบายสล่วนใหญล่เหก็นพด้องตรงกกันวล่าถลุงหนกังทบีที่ถภูกกลล่าวถถึงในพระคคาขด้อนบีนั้หลกักๆแลด้วเปป็นหนกังแพะ
เพราะวล่าหนกังแพะมบีความเหนบียวมากกวล่าหนกังของแกะหรพอลภูกแกะ ไมล่สคาคกัญวล่าหนกังนกันั้นถภูกเกก็บรกักษาไวด้ดบีขนาด
ไหน พอเวลาผล่านไปมกันกก็จะเรลิที่มแขก็งและแตก และจคาเปป็นตด้องซล่อมมกัน ดกังนกันั้นผภูด้คนจถึงไมล่ “เอานนั้ทาองทุข่นใหมข่มาใสข่
ในถทุงหนมังเกข่า” – เพราะวล่านนั้คาองลุล่นใหมล่ทบีที่เอามาใสล่ในถลุงหนกังเกล่าจะเกลิดกต๊าซและพองตกัว และทคาใหด้ถลุงหนกังระเบลิด
ออก ดกังนกันั้น “นนั้ทาองทุข่นจะรมัพื่ว ทมันั้งถทุงหนมังกห็จะเสรียไปดผู้วย” ถลุงหนกังใหมข่จะยพดตกัวหรพอยอมขยายตกัวตามการพองนกันั้น

มกันเปป็นความผลิดพลาดทบีที่จะคลิดเอาเองวล่าพวกยลิวเหลล่านกันั้นทลุกคนตด้องจคาใจใชด้ถลุงหนกังใสล่นนั้คาเพราะวล่าพวก
เขาไมล่มรีภาชนะอพที่นใดอบีกทบีที่จะใชด้ขนถล่ายหรพอกกักเกก็บของเหลว พวกเขามบีภาชนะตล่างๆทบีที่ทคาดด้วยโลหะ, ทองคคา, 



เครพที่องปฟัฟื้นดลินเผา, แกด้ว, กระเบพนั้องเคลพอบ, หลิน และปภูนสอ มบีการพลิสภูจนร์โดยประวกัตลิศาสตรร์และโบราณคดบีแลด้ววล่า
ภาชนะดกังกลล่าวถภูกทคาขถึนั้นโดยพวกคนอบียลิปตร์ในยลุคตด้นมากๆและถภูกซพนั้อและใชด้งานโดยพวกยลิว ในมกัทธลิว 26:6, 7 
เราพบวล่ามบีการกลล่าวถถึงผอบ: “ในคราวทบีที่พระเยซภูทรงประทกับอยภูล่หมภูล่บด้านเบธานบีในเรพอนของซบีโมนคนโรคเรพนั้อน 
ขณะเมพที่อพระองคร์ทรงเอนพระกายลงเสวยอยภูล่ มบีหญลิงผภูด้หนถึที่งถพอผอบนนั้คามกันหอมราคาแพงมากมาเฝป้าพระองคร์ 
แลด้วเทนนั้คามกันนกันั้นบนพระเศบียรของพระองคร์” (จงศถึกษาเยเรมบียร์ 19:1 และเพลงครที่คาครวญ 4:2 เชล่นกกัน)

คคาอลุปมาหรพอภาพประกอบเรพที่องทบีที่สองทบีที่พระเยซภูตรกัสตรงนบีนั้มบีลกักษณะเหมพอนกกับอกันแรก เราพบวล่าพระ
เยซภูตรกัสคคาอลุปมาเปป็นคภูล่อยภูล่บล่อยๆ ภาพประกอบทกันั้งสองเรพที่องนบีนั้ถภูกนคามาจากชบีวลิตปกตลิของประชาชนธรรมดาใน
สมกัยนกันั้น ผมชอบคคาเทศนาตล่างๆของพระเยซภู, คคาสอนตล่างๆขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าของเรา เพราะวล่าพระองคร์ทรง
ตลิดดลินเหลพอเกลิน คลุณจะไมล่พบถด้อยคคาใดเลยในคคาเทศนาตล่างๆของพระองคร์ทบีที่คลุณตด้องไปคด้นดภูความหมายใน
พจนานลุกรม พระองคร์ตรกัสถถึงทะเล, ผภูด้หวล่านพพช, ดอกไมด้ และนกกระจอก พระองคร์ตรกัสถถึงสลุนกัขจลินั้งจอก, นก, 
รกังนก, แมล่ไกล่และลภูกไกล่ พระองคร์ตรกัสเกบีที่ยวกกับเสพนั้อผด้าทบีที่จคาเปป็นตด้องถภูกปะชลุนและเกบีที่ยวกกับถลุงหนกังซถึที่งถภูกใชด้เปป็นขวด
นนั้คาในสมกัยนกันั้น คนทกันั้งปวงเขด้าใจภาษาตลิดดลินแบบนบีนั้

ตอนเขบียนถถึงชาวเมพองโครลินธร์เหลล่านกันั้น ซถึที่งขถึนั้นชพที่อในการพภูดเปป็นภาษาตล่างๆ เปาโลเตพอนสตลิพวกเขาใหด้พภูด
ถด้อยคคาทบีที่เขด้าใจงล่ายเสมอ (1 คร. 14:6-11) หนถึที่งในความจคาเปป็นยลิที่งใหญล่ทบีที่สลุดในธรรมาสนร์ปฟัจจลุบกันทกัที่วโลกกก็คพอ ทบีที่
เหลล่าผภูด้รกับใชด้จะลงมายกังแผล่นดลินโลกและกลล่าวภาษาทบีที่คนทกัที่วไปตามทด้องถนนจะเขด้าใจไดด้

พระเยซภูประทานใหด้ตรงนบีนั้ในมกัทธลิว 9:17 คพอภาพประกอบทบีที่เรบียบงล่ายแตล่ชกัดเจนของความจรลิงทบีที่วล่าพกันธ
สกัญญาใหมล่จะไมล่ปนกกับพกันธสกัญญาเกล่า สลิที่งทบีที่พระองคร์กคาลกังตรกัสกก็คพอวล่าการรวมเขด้าดด้วยกกันของพกันธสกัญญาเกล่า
และใหมล่จะไมล่เพบียงไมล่เหมาะสมเทล่านกันั้นแตล่จะกล่อความเสบียหายและมบีราคาแพงมากดด้วย การรวมกกันของทกันั้งสอง
สลิที่งจะทคาลายแทนทบีที่จะสล่งเสรลิมสลิที่งทบีที่พระเมสสลิยาหร์ไดด้เสดก็จมาเพพที่อกระทคา ในภาพประกอบนบีนั้ พระเยซภูทรงเสรลิมคคา
กลล่าวหนถึที่งในแงล่บวกทบีที่เขด้าใจไดด้:

“แตข่เขายข่อมเอานนั้ทาองทุข่นใหมข่ใสข่ในถทุงหนมังใหมข่ แลผู้วทมันั้งสองอยข่างกห็อยผข่ดรีดผู้วยกมันไดผู้” มกันเปป็นความจรลิงทบีที่วล่า
พระเยซภูกคาลกังประทานคคาตอบแกล่คคาถามเกบีที่ยวกกับการถพออดอาหาร แตล่นบีที่มบีการประยลุกตร์ใชด้ทบีที่กวด้างกวล่าเดลิมเยอะ
และขยายออกไปยกังทลุกสลิที่งทบีที่เกบีที่ยวขด้องกกับยลุคเดลิมและยลุคใหมล่ – นกัที่นคพอ พระราชบกัญญกัตลิและพระคลุณ พวกมกันไมล่
ปนกกัน พวกมกันปนกกันไมข่ไดผู้ หากมนลุษยร์ถภูกทคาใหด้ชอบธรรมโดยพระราชบกัญญกัตลิหรพอสล่วนใดของมกัน พระครลิสตร์กก็
ทรงสลินั้นพระชนมร์โดยเปลล่าประโยชนร์ พระครลิสตร์ไดด้เสดก็จมาเพพที่อทคาใหด้พระราชบกัญญกัตลิสคาเรก็จ (มธ. 5:17) และ
พระองคร์ทรงทคาใหด้มกันสทาเรห็จแลผู้วทลุกจลุดและทลุกขบีด ดด้วยเหตลุนบีนั้ “พระครลิสตร์ทรงเปป็นจลุดจบของพระราชบกัญญกัตลิ 
เพพที่อใหด้ทลุกคนทบีที่มบีความเชพที่อไดด้รกับความชอบธรรม” (โรม 10:4)

ถถึงแมด้วล่าตรงนบีนั้และในอบีกหลายแหล่งพระเยซภูทรงสอนอยล่างชกัดเจนวล่าพระราชบกัญญกัตลิและพระคลุณจะไมล่
ปนกกัน กก็ยกังมบีอยภูล่หลายพกันคนทลุกวกันนบีนั้ทบีที่พยายามปนทกันั้งสองเขด้าดด้วยกกัน พวกเขาประกาศหกัวขด้อคคาเทศนาวล่า 
“พระคลุณ” และกล่อนทบีที่พวกเขาเทศนาไปไดด้สลิบนาทบี พวกเขากก็กคาลกังปนพระราชบกัญญกัตลิและพระคลุณเขด้าดด้วยกกัน
แลด้ว พระคลุณเปป็นของประทานทบีที่ใหด้เปลล่าของพระเจด้า – ทรีพื่เราไมข่ดรีพอ ทรีพื่เราไมข่ไดผู้ลงแรง ทรีพื่เราไมข่สมควรไดผู้รมับ เรา
ไดด้รกับความรอดโดยพระคลุณ และพระคทุณเทข่านมันั้น แมด้แตล่ความเชพที่อทบีที่เราบอกวล่าเปป็นของเรา พระคลุณทบีที่ชล่วยใหด้รอด



กก็เปป็นของประทานของพระเจด้า เพราะวล่าความเชพที่อมาโดยการไดด้ยลิน และการไดด้ยลินโดยพระวจนะของพระเจด้า 
(โรม 10:17) ดด้วยเหตลุนบีนั้การไถล่จถึงเปป็นมาจากองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า; องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าทรงเปป็นความรอดของเรา – 
พระองคร์ทรงเปป็นความครบบรริบผรณร์ของเราและความเตห็มเปปีปั่ยมของเรา เราเปป็นทบีที่ยอมรกับในพระองคร์ผภูด้ทรงเปป็น
ทบีที่รกัก (อฟ. 1:6) และพระเจด้าทรงชล่วยเราใหด้รอดเพราะเหก็นแกล่พระเยซภู (อฟ. 4:32; 1 ยอหร์น 2:12)

หากไมล่มบีพลกับพลา, เทศกาลเลบีนั้ยงตล่างๆ, ของถวายตล่างๆและวกันสคาคกัญตล่างๆของเขา ยลิวกก็ไมล่รอด เขาไมล่
อาจนมกัสการหรพอพบการยกโทษบาปของตนไดด้ มกันเปป็นเรพที่องจคาเปป็นทบีที่ยลิวตด้องพบพระเจด้า ณ สถานทบีที่ๆกคาหนด, ณ
เวลาทบีที่กคาหนด, ในรภูปแบบทบีที่กคาหนด โดยทางปลุโรหลิตทบีที่เอาเครพที่องบภูชาของเขาไปและนคาโลหลิตเขด้าไปในพลกับพลา
นกันั้น ปฟัจจลุบกันนกักเทศนร์จคานวนมากและหลายศาสนายกังปฏลิบกัตลิตามพลิธบีกรรมตล่างๆแบบในหนกังสพอเลวบีนลิตลิและ
พยายามปนสลิที่งภายนอกเหลล่านบีนั้เขด้ากกับการสถลิตอยภูล่ภายในของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ หลายครกันั้งนกักเทศนร์ถภูกมอง
เหมพอนเปป็นปลุโรหลิต เราไมล่เรรียกเขาวล่าปลุโรหลิต แตล่เราสารภาพความผลิดพลาดตล่างๆและความบาปตล่างๆของเราตล่อ
เขาแทนทบีที่จะคลุกเขล่าลงและเขด้าไปดด้วยใจกลด้าในทบีที่บรลิสลุทธลิธิ์ทบีที่สลุดโดยทางมหาปลุโรหลิตผภูด้ยลิที่งใหญล่ของเรา, พระเยซภู
ครลิสตร์เจด้า (ฮบ. 10:19) คนมากมายไปหานกักเทศนร์เพราะวล่าพวกเขาคลิดวล่าปราศจากนกักเทศนร์แลด้วมกันกก็เปป็นไปไมล่
ไดด้เลยทบีที่พวกเขาจะตลิดตล่อพระเจด้าไดด้ – แตล่มกันไมล่ใชล่เลย นกักเทศนร์ทลุกวกันนบีนั้บล่อยครกันั้งถภูกมองราวกกับเปป็นคนกลางระ
หวล่างคนๆนกันั้นกกับพระเจด้า

ครลิสตจกักรจคานวนมากบอกเปป็นนกัย – ถถึงแมด้วล่าพวกเขาไมล่พภูดมกันออกมากก็ตาม – วล่าผภูด้เชพที่อไมล่สามารถ
นมกัสการไดด้ยกเวด้นทบีที่ครริสตจมักร เขาตด้องทคาการถวายทลุกสลิที่งของเขาในครลิสตจกักรและกระทคากลิจกรรมทางศาสนา
ทลุกอยล่างของเขาในครลิสตจกักร บกัดนบีนั้ผมเชพที่อในระบบ, ในบกันทถึกตล่างๆ, ในความเหมาะสม, และในความเปป็น
ระเบบียบ แตล่พระเยซภูตรกัสวล่า “ดด้วยวล่ามบีสองสามคนประชลุมกกันทบีที่ไหนๆในนามของเรา เราจะอยภูล่ทล่ามกลางเขาทบีที่
นกัที่น” (มธ. 18:20) มบีผภูด้เชพที่อหลายคนทบีที่ถพอเทศกาลและงานเลบีนั้ยงตล่างๆทางศาสนามากมาย และบด้านทบีที่พวกเขามา
ประชลุมกกันเพพที่อนมกัสการกก็ถภูกมองราวกกับเปป็นสถานทบีที่ศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ ลถึกๆในใจของพวกเขาๆรภูด้สถึกวล่ามกันเปป็นสถานทบีที่แหล่ง
เดบียวทบีที่พวกเขาจะนมกัสการไดด้ – แตล่มนลุษยร์สามารถนมกัสการพระเจด้าในอวกาศทบีที่อยภูล่สภูงนกันั้นไดด้ในยานอวกาศ! 
ขอบคลุณพระเจด้าสคาหรกับเหลล่ามนลุษยร์อวกาศของเราทบีที่อล่านขด้อพระคกัมภบีรร์ในการไปเยพอนดวงจกันทรร์ครกันั้งแรกของ
พวกเขา มนลุษยร์สามารถนมกัสการพระเจด้าทรีพื่ไหนกห็ไดผู้ เพราะวล่าผภูด้เชพที่อทกันั้งหลายนมกัสการในจลิตวลิญญาณและในความ
จรลิง ไมล่ใชล่ในอาคารตล่างๆและรายการตล่างๆ

ผมกลล่าวเชล่นนบีนั้ในจลิตวลิญญาณแหล่งความรกักแบบครลิสเตบียนและไมล่ใชล่ในการประชดประชกันหรพอการ
เหยบียดหยามอกันนล่าเกลบียด – แตล่หลายครกันั้งหากผภูด้ใดมาเยพอนในครลิสตจกักรแหล่งหนถึที่งทบีที่เขาไมล่เคยมาและเขาไมล่ไดด้เขด้า
รล่วมรายการหนถึที่ง เขากก็รภูด้สถึกอกับอายมากกวล่าหนถึที่งหนเมพที่อเขาไมล่รภูด้วล่าจะตด้องยพน, หรพอจะตด้องกด้มศบีรษะ หรพอจะตด้อง
เขด้ารล่วมในการทวนหลกักขด้อเชพที่อหรพอรภูปแบบอะไรบางอยล่าง หลายครกันั้งเมพที่อนกักเทศนร์ทบีที่มาเยพอนคนหนถึที่งถภูกเรบียกใหด้
อธลิษฐานจบการประชลุม เขากก็ขายหนด้าเมพที่อเขาปปิดทด้ายคคาอธลิษฐานของตนโดยกลล่าววล่า “อธลิษฐานในพระนาม
พระเยซภูเจด้า เอเมน” เพบียงเพพที่อทบีที่จะถภูกกลบคคาวล่า “เอเมน” ของเขาโดยการรด้องเพลงของคณะนกักรด้องประสาน
เสบียงทบีที่ไดด้รกับการฝฝึกมาเปป็นอยล่างดบีซถึที่งรด้องเพลงคคาวล่า “เอเมน” อยภูล่เสมอแทนทบีที่จะอนลุญาตใหด้คนทบีที่อธลิษฐานกลล่าว
คคาๆนกันั้น ผมไมล่ชอบทบีที่จะวลิพากษร์วลิจารณร์ และผมเชพที่อในความเปป็นระเบบียบของการประชลุมนมกัสการ – แตล่ผมไมล่



เชพที่อวล่าเราควร “จกัดโปรแกรม” ใหด้พระวลิญญาณออกไปจากการประชลุมนมกัสการตล่างๆของเราและมบีความเปป็น
ทางการเหลพอเกลินจนเหลล่าผภูด้มาเยพอนรภูด้สถึกไมล่อบอลุล่นและผลิดทบีที่ผลิดทางเพราะวล่าพวกเขาไมล่รภูด้วล่าจะตด้องทคาอะไรกกันแนล่ 
หากพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ทรงนคา ผภูด้เชพที่อทลุกคนกก็จะทราบวล่าจะตด้องทคาอะไรและจะมบีสล่วนรล่วมเมพที่อไหรล่

การรมักษาหญริงทรีที่เปป็นโรคตกเลพอดคนนมัขึ้น
การชรุบชรีวริตบรุตรสาวของไยรมัส

ขด้อ 18: “เมพพื่อพระองคร์กทาลมังตรมัสคทาเหลข่านรีนั้แกข่เขานมันั้น ดผเถริด มรีขทุนนางคนหนถึพื่งมานมมัสการพระองคร์แลผู้ว
ทผลวข่า “ลผกสาวของขผู้าพระองคร์พถึพื่งตาย ขอพระองคร์เสดห็จไปวางพระหมัตถร์ของพระองคร์บนตมัวเขา แลผู้วเขาจะฟฟฟื้น
ขถึนั้นอรีก””

(การอกัศจรรยร์สองครกันั้งทบีที่ถภูกบกันทถึกไวด้ในขด้อ 18 จนถถึง 26 ของบทนบีนั้กก็ถภูกบกันทถึกไวด้ในมาระโก 5:22-43 
และลภูกา 8:41-56 เชล่นกกัน)

ขณะทบีที่พระเยซภูกคาลกังตรกัสอยภูล่ โดยตอบคคาถามนกันั้นเกบีที่ยวกกับการถพออดอาหาร “มรีขทุนนางคนหนถึพื่งมา” ผภูด้มา
คลุกเขล่าลง “และนมมัสการพระองคร์” ลภูกาบอกเราวล่าชพที่อของชายผภูด้นบีนั้คพอ ไยรกัส และวล่าเขาเปป็น “นายธรรมศาลา” 
มกัทธลิวใหด้เฉพาะขด้อเทก็จจรลิงหลกักๆเหมพอนเคย เขาไมล่เนด้นชพที่อของชายผภูด้นบีนั้หรพอตคาแหนล่งหนด้าทบีที่ของเขา ธรรมศาลาทบีที่
วล่านบีนั้อยภูล่ทบีที่เมพองคาเปอรนาอลุมซถึที่งเปป็นทบีที่ๆพระเยซภูประทกับอยภูล่ในขณะนกันั้น (มธ. 9:1) ชายคนนบีนั้มายกังธรรมศาลายลิว
แหล่งนกันั้น, ฝป่าฝภูงชนทบีที่นล่าจะมารวมตกัวกกันทบีที่นกัที่น, และทภูลพระเยซภูวล่า “ลผกสาวของขผู้าพระองคร์พถึพื่งตาย ขอพระองคร์
เสดห็จไปวางพระหมัตถร์ของพระองคร์บนตมัวเขา แลผู้วเขาจะฟฟฟื้นขถึนั้นอรีก”

ลภูกาบอกเราวล่าชายผภูด้นบีนั้มบีลภูกสาวเพบียงคนเดบียว อายลุประมาณสลิบสองปปี และเธอกก็นอนปป่วยใกลด้ตาย (ลภูกา
8:42) มาระโกกลล่าววล่าเดก็กสาวผภูด้นบีนั้ “เกพอบจะตายแลด้ว” (มาระโก 5:23) ถถึงแมด้วล่ามกัทธลิวบกันทถึกวล่าเธอ “พถึพื่งตาย” 
กก็ไมล่มบีความคลาดเคลพที่อนหรพอความขกัดแยด้งกกันตรงนบีนั้ ตอนทบีที่ชายผภูด้นบีนั้จากเดก็กสาวมา เธอกก็เกพอบตายแลด้ว เธออาจ
กคาลกังหายใจรวยรลินอยภูล่กก็ไดด้ตอนทบีที่เขารบีบออกจากบด้านเพพที่อมายกังธรรมศาลาทบีที่พระเยซภูประทกับอยภูล่ บลิดาไมล่ทราบวล่า
ลภูกสาวยกังมบีชบีวลิตอยภูล่หรพอตายไปแลด้ว แตล่เขารภูด้วล่าเธอใกลด้ตายแลด้วตอนทบีที่เขาจากเธอมา เขายกังทราบในใจของตน
ดด้วยวล่าถถึงแมด้วล่าลภูกสาวสลินั้นลมแลด้ว พระเยซภูกก็ทรงสามารถประทานชบีวลิตใหด้แกล่เธอไดด้อบีก

ตล่อมาในบกันทถึกทบีที่ใหด้ไวด้โดยมาระโกและลภูกา เราถภูกบอกวล่าขณะทบีที่พระเยซภูกคาลกังเดลินทางไปยกังบด้านของ
ขลุนนางผภูด้นบีนั้ ผภูด้สพที่อสารคนหนถึที่งกก็มาและประกาศวล่าเดก็กสาวนกันั้นตายเสบียแลด้ว พระเยซภูทรงบอกขลุนนางผภูด้นกันั้นไมล่ใหด้กลกัว
และทรงเดลินทางตล่อไปยกังบด้านหลกังนกันั้น มกัทธลิวไมล่กลล่าวถถึงสล่วนนบีนั้ของเหตลุการณร์ – แตล่กก็เหมพอนเดลิม ไมล่มบีเหตลุผลใดทบีที่
ตด้องคลิดวล่ามบีความคลาดเคลพที่อนหรพอความขกัดแยด้งกกัน ไมล่มบีเลย ดกังทบีที่เราไดด้หมายเหตลุไปแลด้ว มกัทธลิวกคาลกังใหด้ขด้อเทก็จ
จรลิงพพนั้นๆแกล่เราเกบีที่ยวกกับการอกัศจรรยร์ใหญล่นบีนั้

ขลุนนางผภูด้นบีนั้ขอรด้องพระเยซภูใหด้เสดก็จไปและวางพระหกัตถร์ของพระองคร์บนลภูกสาวของเขา ไยรกัสคลิดวล่ามกัน
จคาเปป็นทบีที่พระเยซภูจะตด้องแตะตผู้องตกัวเธอเพพที่อทบีที่จะทคาใหด้เธอกลกับมามบีชบีวลิตอบีกหรพอเพพที่อรกักษาเธอใหด้หาย ขลุนนางผภูด้
หนถึที่งในเมพองเดบียวกกันนกันั้นคลิดแบบเดบียวกกัน ในยอหร์น 4:46-53 เรามบีบกันทถึกเกบีที่ยวกกับขลุนนางคนนกันั้นทบีที่มาหาพระเยซภู
และขอรด้องพระองคร์ใหด้เสดก็จไปยกังบด้านของเขาและรกักษาบลุตรชายของเขาใหด้หาย ซถึที่งบลุตรนกันั้นเกพอบจะตายแลด้ว ใน



ระหวล่างทบีที่ทรงสนทนากกับขลุนนางผภูด้นบีนั้อยภูล่นกันั้น พระเยซภูกก็ทรงบอกเขาใหด้กลกับบด้านไป วล่าบลุตรชายของเขาจะไมล่ตาย 
ขลุนนางคนนกันั้นเชพที่อพระเยซภู และเดก็กหนลุล่มนกันั้นไดด้รกับการรกักษาใหด้หาย

ขด้อ 19: “ฝป่ายพระเยซผจถึงทรงลทุกขถึนั้นเสดห็จตามเขาไป และพวกสาวกของพระองคร์กห็ตามไปดผู้วย”
คคาทภูลขอการชล่วยเหลพอแบบจรลิงใจในชล่วงเวลาแหล่งความตด้องการอกันสลินั้นหวกังไมล่เคยถภูกปฏลิเสธโดยพระ

เยซภูเจด้า พระองคร์ทรงลลุกขถึนั้นและเสดก็จตามไยรกัสไป “และพวกสาวกของพระองคร์กห็ตามไปดผู้วย” นอกจากนบีนั้ ตาม
ทบีที่มาระโก 5:24 กลล่าวไวด้ ฝภูงชนเหลล่านกันั้นทบีที่ไดด้ฟฟังพระเยซภูมาโดยตลอดกก็ตลิดตามพระองคร์ไปดด้วย โดยอยากเหก็นวล่า
พระองคร์จะทรงรกักษาเดก็กสาวผภูด้นกันั้นใหด้หายและชลุบเธอใหด้เปป็นขถึนั้นจากตายหรพอไมล่ หรพอวล่าพระองคร์จะทรงกระทคา
เชล่นนกันั้นไมล่สคาเรก็จ

ขด้อ 20: “ดผเถริด มรีผผผู้หญริงคนหนถึพื่งเปป็นโรคตกเลพอดไดผู้สริบสองปปีมาแลผู้วแอบมาขผู้างหลมัง ถผกตผู้องชายฉลอง
พระองคร์”

มกัทธลิว, มาระโก, และลภูกา ทกันั้งสามคนบกันทถึกการอกัศจรรยร์นบีนั้ในตอนกลางของเหตลุการณร์ของการทคาใหด้
ลภูกสาวของไยรกัสเปป็นขถึนั้น พระคลุณเชล่นนบีนั้มบีอยภูล่ในพระเยซภู, เจด้าแหล่งชบีวลิต ขณะทบีที่พระองคร์กคาลกังรบีบรลุดไปเพพที่อกระทคา
ใหด้พระราชกลิจหนถึที่งแหล่งฤทธลิธิ์เดชและการอกัศจรรยร์สคาเรก็จ พระองคร์กก็ทรงสามารถกระทคาอบีกพระราชกลิจหนถึที่งสคาเรก็จ
ขณะทบีที่พระองคร์กคาลกังเสดก็จเดลินทางไปนกันั้น

มาระโกและลภูกาใหด้ขด้อเทก็จจรลิงตล่างๆมากกวล่ามกัทธลิวเกบีที่ยวกกับการอกัศจรรยร์นกันั้น มกัทธลิวเลล่าเหตลุการณร์ตอน
นกันั้นอยล่างยล่อๆและขด้ามรายละเอบียดตล่างๆทบีที่มาระโกและลภูกานคาเสนออยล่างชกัดเจน (หากเราไมล่มบีกลิตตลิคลุณทกันั้งสบีที่เลล่ม 
เรากก็คงพลาดไปหลายเรพที่องซถึที่งเราไดด้รกับโดยการศถึกษาคด้นควด้าทกันั้งสบีที่เลล่มรล่วมกกัน พระสตลิปฟัญญาไดด้วางแผนไวด้แบบนบีนั้ 
พระองคร์ผภูด้ทรงแตล่งกลิตตลิคลุณทกันั้งสบีที่เลล่มไดด้ทรงนคาชายเหลล่านบีนั้ใหด้บกันทถึกสลิที่งทบีที่พระองคร์ (พระเจด้า) ทรงปรารถนาใหด้พวก
เขาเขบียน เนพที่องจากกลิตตลิคลุณทกันั้งสบีที่เลล่มมบีผภูด้แตล่งเปป็นพระเจด้า พวกมกันจถึงเตลิมเตก็มกกันและกกัน ไมล่มบีความขกัดแยด้งกกัน ไมล่มบี
ขด้อผลิดพลาดใดๆเลย พระเจด้าทรงดลใจมกัทธลิว, มาระโก, ลภูกา และยอหร์น และพวกเขาจดสลิที่งทบีที่พระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธิ์ทรงบอกพวกเขาใหด้เขบียน)

การปรากฏตกัวและการรกักษาหญลิงทบีที่เปป็นโรคตกเลพอดคนนกันั้นใหด้หายคงเปป็นประสบการณร์อกันแสนเจก็บปวด
สคาหรกับบลิดาผภูด้นบีนั้ทบีที่กระวนกระวายเกบีที่ยวกกับลภูกสาวของเขา ผภูด้ซถึที่งเขารภูด้สถึกวล่าเสบียชบีวลิตไปแลด้ว ทลุกวลินาทบีมบีคล่ายลิที่งและ
สคาคกัญมากตล่อเขา มารบียร์และมารร์ธาเจอกกับการทดสอบและชล่วงเวลาแหล่งความกระวนกระวายเชล่นนกันั้นเมพที่อลาซา
รมัสเกพอบจะตายอยภูล่แลด้วและพวกเธอใชด้คนไปตามพระเยซภูมา และพระองคร์มลิไดด้เสดก็จมาโดยทกันทบี เราทราบวล่า
ลาซารกัสเสบียชบีวลิต และพระเยซภูทรงจกัดการกกับสถานการณร์นกันั้นเมพที่อพระองคร์ทรงชลุบเขาใหด้เปป็นขถึนั้นจากตาย – แตล่
คลุณแนล่ใจไดด้เลยวล่ามารบียร์และมารร์ธาตด้องเผชลิญกกับหลายชกัที่วโมงแหล่งการทดสอบและความปวดรด้าวใจอกันแสน
ทรมาน 

พระเยซภูทรงยลินยอมตามไยรกัสไปยกังบด้านของเขา “ฝป่ายพระเยซภูไดด้เสดก็จไปกกับคนนกันั้น มบีคนเปป็นอกันมาก
ตามพระองคร์ไป และเบบียดเสบียดพระองคร์” (มาระโก 5:24) ในฝภูงชนหมภูล่ใหญล่นกันั้นทบีที่เบบียดเสบียดพระเยซภู มบี “ผผผู้หญริง
คนหนถึพื่งเปป็นโรคตกเลพอดไดผู้สริบสองปปีมาแลผู้ว” หญลิงผภูด้นล่าสงสารคนนบีนั้ “ไดด้ทนทลุกขร์ลคาบากมากเพราะมบีหมอหลาย
คนมารกักษา และไดด้เสบียทรกัพยร์จนหมดสลินั้น โรคนกันั้นกก็มลิไดด้บรรเทาแตล่ยลิที่งกคาเรลิบขถึนั้น” (มาระโก 5:26) ลภูกาบอกเราวล่า



เธอ “ไดด้ใชด้ทรกัพยร์ทกันั้งหมดของเธอเปป็นคล่าหมอ ไมข่มรีผผผู้ใดรมักษาใหผู้หายไดผู้” (ลภูกา 8:43) เธอมบีอาการแยล่ลงแทนทบีที่จะ
ดบีขถึนั้น

“...แอบมาขผู้างหลมัง...” หรพอ “มาหาพระองคร์จากทางดด้านหลกัง” ไมล่ตด้องสงสกัยเลยวล่า นบีที่เปป็นเพราะความ
อายสล่วนหนถึที่ง และสล่วนหนถึที่งเปป็นเพราะความลกังเลใจทบีที่จะดถึงดภูดความสนใจของผภูด้อพที่นมายกังความเจก็บปป่วยอกันแปลก
ประหลาดนบีนั้ของเธอ และบางทบีอาจเปป็นเพราะวล่าพระราชบกัญญกัตลิถพอวล่าเธอเปป็นมลทลินในทางพลิธบี (ลนต. 15:25) 
เธอคงจะถภูกขกับไลล่ออกไปแลด้วหากมบีคนรภูด้วล่าเธอเขด้ามาในฝภูงชนในสภาพนกันั้น เพราะวล่าใครกก็ตามทบีที่แตะตด้องเธอกก็จะ
เปป็นมลทลินเหมพอนกกัน ไมล่วล่าจะยกังไง เธอกก็มา – และเธอ “ถผกตผู้องชายฉลองพระองคร์”

ขด้อ 21: “เพราะนางคริดในใจวข่า “ถผู้าเราไดผู้แตะตผู้องฉลองพระองคร์เทข่านมันั้น เรากห็จะหายโรค”
ความเชพที่อ! เธอมบีความเชพที่อทรีพื่เปป็นของแทผู้และเปป็นของจรริง! เธอเชพที่ออยล่างจรลิงใจวล่าหากเธอไดด้เอามพอสกัมผกัส

แมด้เพบียงเสพนั้อผด้าของพระองคร์ เธอกก็จะไดด้รกับการรกักษาใหด้หาย ผมไมล่รภูด้วล่าเธอเชพที่อหรพอไมล่วล่าพระเยซภูทรงเปป็นพระเมส
สลิยาหร์ แตล่เธอเชพที่อวล่ามบีฤทธลิธิ์อคานาจแปลกประหลาดอยภูล่ในตกัวบลุรลุษผภูด้นบีนั้ และหากเธอไดด้เขด้าใกลด้พระองคร์มากพอเธอกก็
จะไดด้รกับการรกักษาใหด้หายสคาหรกับรล่างกายของเธอ มกันเปป็นไปไดด้เหมพอนกกับทบีที่บางคนเสนอแนะวล่าเธออาจยกใหด้
ฤทธลิธิ์อคานาจอกันศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์นกันั้นมาจากเสพนั้อผด้าของพระองคร์หรพอชายเสพนั้อทบีที่ถภูกสวมใสล่ตามคคาบกัญชาของพระเจด้า เรา
ทราบวล่าคนอลิสราเอลไดด้รกับคคาสกัที่งผล่านทางโมเสสใหด้สวมใสล่พภูล่แบบพลิเศษทบีที่ชายเสพนั้อของพวกเขา:

“พระเยโฮวาหร์ตรกัสกกับโมเสสวล่า “จงพภูดกกับคนอลิสราเอลและสกัที่งเขาใหด้ทคาพภูล่ทบีที่มลุมชายเสพนั้อตลอดชกัที่วอายลุ
ของเขา ใหด้เอาดด้ายสบีฟป้าตลิดพภูล่ทบีที่มลุมทลุกมลุม เพพที่อเจด้าจะมองดภูพภูล่นกันั้น และจดจคาพระบกัญญกัตลิทกันั้งสลินั้นของพระเยโฮวาหร์ 
และปฏลิบกัตลิตาม เพพที่อเจด้าจะไมล่กระทคาอะไรตามความพอใจพอตาของเจด้าซถึที่งเจด้ามกักหลงตามนกันั้น เพพที่อวล่าเจด้าจะ
จดจคาและกระทคาตามบกัญญกัตลิทกันั้งสลินั้นของเรา และเปป็นคนบรลิสลุทธลิธิ์แดล่พระเจด้าของเจด้า” (กดว. 15:37-40)

“ทล่านจงทคาพภูล่หด้อยไวด้ทบีที่มลุมทกันั้งสบีที่ของชายเสพนั้อคลลุมของทล่าน ซถึที่งทล่านใชด้คลลุมตกัว” (พบญ. 22:12)
พวกยลิว – โดยเฉพาะอยล่างยลิที่งพวกฟารลิสบีทบีที่ชอบอวดเบล่ง – ใหด้ความสคาคกัญตล่อพภูล่นบีนั้มากๆ เราถภูกบอกใน

มกัทธลิว 23:5 วล่าพวกผภูด้นคาทางศาสนาทล่ามกลางพวกฟารลิสบีสวมเสพนั้อทบีที่มบีพผข่หผู้อยอมันยาว พวกเขาไมล่ไดด้ลพมคคาสกัที่งของ
พระเจด้าทบีที่มบีตล่อโมเสส

ขด้อ 22: “ฝป่ายพระเยซผทรงเหลรียวหลมังทอดพระเนตรเหห็นนางจถึงตรมัสวข่า “ลผกสาวเออ๋ย จงชพพื่นใจเถริด 
ความเชพพื่อของเจผู้าททาใหผู้เจผู้าหายเปป็นปกตริ” นมับตมันั้งแตข่เวลานมันั้น ผผผู้หญริงนมันั้นกห็หายปป่วยเปป็นปกตริ”

“ฝป่ายพระเยซผทรงเหลรียวหลมัง” หากพระเยซภูทรงอนลุญาต หญลิงผภูด้นบีนั้กก็คงจากไปและเกก็บเรพที่องการอกัศจรรยร์
นกันั้นทบีที่เกลิดขถึนั้นกกับตกัวเธอเปป็นความลกับไปแลด้ว (แนล่นอนวล่า เมพที่อเธอกลกับไปหาญาตลิพบีที่นด้องของเธอทบีที่บด้าน พวกเขากก็คง
ซกักถามเธอและคงจะทราบวล่าเธอหายดบีแลด้ว) แตล่พระเยซภูไมล่ทรงยอมใหด้เธอเปป็นสาวกแบบลกับๆคนหนถึที่งของ
พระองคร์ มาระโกกลล่าววล่า “บกัดเดบีดี๋ยวนกันั้น พระเยซภูทรงรภูด้สถึกวล่าฤทธลิธิ์ซล่านออกจากพระองคร์แลด้ว จถึงเหลบียวหลกังใน
ขณะทบีที่ฝภูงชนเบบียดเสบียดกกันนกันั้นตรกัสวล่า “ใครถภูกตด้องเสพนั้อของเรา”” (มาระโก 5:30) บกัดนบีนั้อยล่าคลิดเปป็นอกันขาดวล่า
ฤทธลิธิ์เดชในการรกักษาโรคไดด้ออกไปจากพระเยซภูโดยทบีที่พระองคร์ไมล่ทรงประสงคร์ อยล่าคลิดเอาเองวล่าสลิที่งทบีที่เกลิดขถึนั้นตรงนบีนั้
คพอ การอกัศจรรยร์แหล่งการรกักษาโรคทบีที่พระองคร์ไมล่รภูด้ตกัวหรพอไมล่สมกัครพระทกัย ในอบีกคราวหนถึที่ง “ประชาชนตล่างกก็
พยายามทบีที่จะถภูกตด้องพระองคร์ เพราะวล่ามบีฤทธลิธิ์ซล่านออกจากพระองคร์รกักษาเขาใหด้หายทลุกคน” (ลภูกา 6:19)



พระเยซภูองคร์นบีนั้ผภูด้ซถึที่งหญลิงคนนกันั้นไดด้แตะตด้องและไดด้รกับการรกักษาใหด้หายอยล่างยลิที่งใหญล่ ทรงเปป็นพระเยซภูองคร์
เดบียวกกับทบีที่ทรงเหก็นนาธานาเอลใตด้ตด้นมะเดพที่อนกันั้น (ยอหร์น 1:48) นบีที่คพอพระเยซภูองคร์เดบียวกกับทบีที่ “ไมล่มบีความจคาเปป็นทบีที่
จะมบีพยานในเรพที่องมนลุษยร์ ดด้วยพระองคร์เองทรงทราบวล่าอะไรมบีอยภูล่ในมนลุษยร์” (ยอหร์น 2:25) พระเยซภูองคร์เดบียวกกัน
นบีนั้ทรงทราบวล่าหญลิงคนนกันั้นไดด้แตะตด้องพระองคร์ และในความทรงสกัพพกัญญภูของพระองคร์ๆกก็ทรงทราบวล่าเธอปป่วย
และไดด้ใชด้เงลินเลบีนั้ยงชบีพทกันั้งหมดของเธอไปกกับพวกหมอทบีที่ไมล่ไดด้ทคาประโยชนร์ใหด้กกับเธอเลย เพราะความทรงสกัพพกัญญภู
ของพระองคร์ พระองคร์จถึงทรงทราบวล่าเธอไดด้แสดงออกถถึงความเชพที่อจากใจของเธอ และพระองคร์ทรงรกักษาเธอใหด้
หายเพราะเหตลุความเชพที่อนบีนั้

ขด้อเทก็จจรลิงทบีที่พระเยซภูทรงถามวล่า “ใครแตะตด้องเสพนั้อผด้าของเรา?” ไมข่ไดด้บอกเปป็นนกัยวล่าพระองคร์ไมล่ทรง
ทราบวล่าใครไดด้แตะตด้องพระองคร์ พระองคร์ทรงถามคคาถามนกันั้นดด้วยจลุดประสงคร์อบีกประการหนถึที่งตล่างหาก หากหญลิง
นกันั้นประสบความสคาเรก็จในการไปจากฝภูงชนและเกก็บความลกับเรพที่องการอกัศจรรยร์นกันั้นทบีที่ไดด้ถภูกกระทคาในกายของเธอ
ไวด้กกับตกัวแลด้ว เธอกก็คงไมล่ไดด้ซาบซถึนั้งกกับของประทานแสนมหกัศจรรยร์ทบีที่พระเยซภูไดด้ประทานใหด้แกล่เธอ พระเยซภู – 
ผภูด้ทรงทราบวล่ามบีอะไรอยภูล่ในมนลุษยร์และทรงทราบวล่ามนลุษยร์นกันั้นเปราะบางและอล่อนแอขนาดไหน – ทรงทคาใหด้เธอ
ออกมาจากการหลบซล่อนตกัวของเธอและรกับสารภาพตล่อหนด้าคนอพที่นวล่าเธอไดด้มาแสวงหาการรกักษาโรคและวล่าโดย
การแตะตด้องชายเสพนั้อของพระองคร์เธอกก็ไดด้รกับการรกักษาใหด้หายเปป็นปลลิดทลินั้งแลด้ว

การถามวล่าใครไดด้แตะตด้องพระองคร์ไมล่ไดด้ขกัดแยด้งกกับขด้อเทก็จจรลิงทบีที่วล่าพระองคร์ทรงทราบอยภูล่ตลอดเวลาวล่าผภูด้
นกันั้นเปป็นใคร คลุณจคาไดด้ในสวนเอเดนวล่าพระเจด้าทรงรด้องเรบียกหาอาดกัมวล่า “เจด้าอยภูล่ทบีที่ไหน?” (ปฐก. 3:9) พระเจด้า
ทรงทราบวล่าเขาอยภูล่ทบีที่ไหนอยภูล่ตลอดเวลา พระเจด้าตรกัสแกล่คาอรินเหมพอนกกันวล่า “อาแบลนด้องชายของเจด้าอยภูล่
ทบีที่ไหน?” (ปฐก. 4:9)  พระเจด้าทรงทราบวล่าคาอลินไดด้ฆล่าอาแบลแลด้ว พระองคร์กคาลกังประทานโอกาสแกล่คนๆนกันั้น 
เหมพอนกกับทบีที่พระเยซภูทรงกระทคาในทบีที่นบีนั้ ทบีที่จะรกับสารภาพตล่อหนด้าคนอพที่นเกบีที่ยวกกับความตด้องการและเกบีที่ยวกกับการ
อกัศจรรยร์เชล่นกกัน หากตนไดด้รกับการอกัศจรรยร์นกันั้น

ดกังนกันั้นเหตลุใดจถึงตด้องมบีคคาถามทบีที่วล่า “ใครไดด้แตะตด้องเสพนั้อผด้าของเรา?” หรพออยล่างทบีที่เราอล่านในลภูกาวล่า “ใคร
ไดด้แตะตด้องเรา?”  -- ในเมพที่อมบีฝภูงชนหมภูล่ใหญล่หด้อมลด้อมพระองคร์อยภูล่โดยเบบียดเสบียดและผลกักดกันกกันและกกันอยล่าง
หยาบคาย? เหตลุผลสคาหรกับคคาถามนบีนั้อาจชล่วยเราใหด้เหก็นบางสลิที่งทบีที่งดงามมากๆทบีที่เราควรชพที่นชมอยล่างลถึกซถึนั้งมากๆ มบี
ฝภูงชนหมภูล่ใหญล่อยภูล่รอบตกัวพระเยซภู และไมล่ตด้องสงสกัยเลยวล่าพระองคร์ทรงถภูกแตะตด้องโดยคนจคานวนมากจากทลุก
ดด้าน แตล่จากหมภูล่ชนนกันั้นทบีที่แตะตด้องพระองคร์ คนเดทยวเทท่านททั้นไดผู้แตะตผู้องพระองคร์ดผู้วยสมัมผมัสแหข่งความเชพพื่อ ผมไมล่
เชพที่อวล่าหญลิงผภูด้นบีนั้เปป็นเพบียงคนเดบียวในฝภูงชนนกันั้นทบีที่เจก็บปป่วยหรพอทนทลุกขร์อยภูล่ พระเจด้าไมล่ทรงเลพอกทบีที่จะเปปิดเผยแกล่เรา
วล่ามบีคนอพที่นๆทบีที่เจก็บปป่วยอยภูล่ในฝภูงชนกลลุล่มนกันั้นหรพอไมล่ แตล่ถด้ามบี กก็ไมล่ตด้องสงสกัยเลยวล่าพวกเขาหลายคนไดด้แตะตด้องพระ
เยซภู – แตล่พวกเขามลิไดด้แตะตด้องพระองคร์ในความเชพที่อ เหมพอนอยล่างทบีที่ผภูด้หญลิงคนนบีนั้ไดด้กระทคา

ปราศจากความเชพที่อ กก็เปป็นไปไมล่ไดด้เลยทบีที่จะทคาใหด้พระเจด้าพอพระทกัย และสลิที่งใดกก็ตามทบีที่ไมล่ไดด้เกลิดจาก
ความเชพที่อกก็เปป็นบาป (ฮบ. 11:6; รม. 14:23) คนเหลล่านกันั้นทบีที่แตะตด้องพระองคร์โดยเชพที่อในใจของตนวล่าพระองคร์ทรง
สามารถทบีที่จะกระทคาสลิที่งทบีที่พวกเขาทภูลขอ กก็จะไดผู้รมับสลิที่งทบีที่พวกเขาทภูลขอ แตล่หากเราแตะตด้องพระองคร์ในคคา
อธลิษฐานในความไมล่เชพที่อและปราศจากความเชพที่อ เรากก็ไมล่ตด้องคาดหวกังวล่าจะไดด้รกับสลิที่งใดเลยจากพระเจด้า พระเจผู้า



ทรงใหผู้เกรียรตริความเชพพื่อ – และสลิที่งทบีที่นล่าเกลบียดทบีที่สลุดบนแผล่นดลินโลกนบีนั้ในสายพระเนตรของพระเจด้ากก็คพอ ความไมล่
เชพที่อ หรพอการปฏลิเสธทบีที่จะเชพที่อสลิที่งทบีที่พระเจด้าไดด้ตรกัสแลด้ว คนมากมายอยภูล่เตก็มครลิสตจกักรตล่างๆของเราในอเมรลิกาและ
ทกัที่วโลกในเชด้าวกันอาทลิตยร์ผภูด้ซถึที่งภายนอกนกันั้น “แตะตด้อง” พระองคร์เหมพอนอยล่างฝภูงชนหมภูล่ใหญล่นบีนั้ไดด้กระทคา พวกเขา
กลล่าวทวนหลกักขด้อเชพที่อ พวกเขารด้องเพลงสรรเสรลิญและบทเพลงตล่างๆ พวกเขาอล่านขด้อพระคกัมภบีรร์โตด้ตอบ และ
พวกเขาถพอศบีลศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ตล่างๆและกฎตล่างๆของครลิสตจกักร กระนกันั้นพวกเขากก็ไมล่ไดด้แตะตด้องพระเจด้าดด้วยสกัมผกัสแหล่ง
ความเชพที่อ ดด้วยรลิมฝปีปากของพวกเขาๆกลล่าวยอมรกับพระองคร์ แตล่ใจของพวกเขาอยภูล่หล่างไกลจากพระองคร์

เหลล่าสาวกตล่างอกัศจรรยร์ใจกกันหมดทลุกคน และเปโตร ผภูด้ซถึที่งเปป็นโฆษกใหด้แกล่กลลุล่มสาวกนกันั้นกก็กลล่าววล่า: 
“อาจารยร์เจด้าขด้า กก็เปป็นเพราะประชาชนเบบียดเสบียดพระองคร์ และพระองคร์ยกังทรงถามอบีกหรพอวล่า ‘ใครไดด้ถภูกตด้อง
เรา’” (ลภูกา 8:45) พระเยซภูทรงยพนยกันขด้อเทก็จจรลิงนกันั้นอบีกครกันั้งในคคาตอบแกล่คคาถามของเปโตร: “มบีผภูด้หนถึที่งไดด้ถภูกตด้อง
เรา เพราะเรารภูด้สถึกวล่าฤทธลิธิ์ไดด้ซล่านออกจากตกัวเรา” (ลภูกา 8:46) ในมาระโก 5:32 เราอล่านวล่า: “พระองคร์ทอด
พระเนตรดภูรอบ ประสงคร์จะเหก็นผภูด้หญลิงทบีที่ไดด้กระทคาสลิที่งนกันั้น” เมพที่อเหก็นแลด้ววล่าตนไมล่สามารถหนบีพด้นพระเนตรทบีที่ตรวจ
คด้น, อล่อนโยนและเปปีปั่ยมพระกรลุณาของพระเยซภูไดด้ หญลิงผภูด้นกันั้นจถึงตระหนกักวล่าตนไมล่อาจปปิดซล่อนสลิที่งทบีที่เธอกระทคาไดด้
อบีกตล่อไป ดกังนกันั้น “เธอกก็เขด้ามาตกัวสกัที่นกราบลงตรงพระพกักตรร์พระองคร์ ทภูลพระองคร์ตล่อหนด้าคนทกันั้งปวงวล่า เธอไดด้ถภูก
ตด้องพระองคร์เพราะเหตลุอะไร และไดด้หายโรคในทกันใดนกันั้น” (ลภูกา 8:47)

นบีที่แหละคพอการรกักษาโรคโดยพระเจด้าแบบทบีที่ผมเชพที่อ ผมเชพที่อวล่าพระเจด้าทรงสามารถกระทคาไดด้มากยลิที่งกวล่า
สลิที่งใดกก็ตามทบีที่เราคลิดหรพอทภูลขอ และผมเชพที่อวล่าเมพที่อพระเจด้าทรงรกักษาใหด้หาย พระองคร์กก็ทรงกระทคามกันอยล่าง
สมบภูรณร์แบบ เมพที่อพระเจด้าทรงกระทคาการอกัศจรรยร์หนถึที่ง มกันกก็ไมล่ใชล่แบบครถึที่งๆกลางๆ มกันเปป็นการอกัศจรรยร์ทบีที่
สมบภูรณร์แบบ ผมไมล่อยากใหด้ใครเขด้าใจผลิด – ผมไมล่ใชล่คนชอบประชดประชกัน และผมไมล่ใชล่คนชอบลบหลภูล่ แตล่วลิธบี
การของพระเยซภูนกันั้นแตกตล่างอยล่างสลินั้นเชลิงจากวลิธบีการของพวกนกักรกักษาโรค “แบบพระเจด้า” ทบีที่คนเชพที่อวล่ามบีฤทธลิธิ์
มากในสมกัยของเรา พวกเขาใหด้คนเหลล่านกันั้นทบีที่มาขอการอธลิษฐานกรอกขด้อมภูลเพพที่อเปปิดเผยเกบีที่ยวกกับโรคของตน จาก
นกันั้นบกัตรเหลล่านบีนั้กก็ถภูกนคาไปใหด้แกล่นกักรกักษาโรคและถภูกศถึกษากล่อนทบีที่คนเหลล่านกันั้นจะตล่อแถวเพพที่อรกับการรกักษา หญลิงใน
ขด้อพระคคาของเรานบีนั้เปป็น “โรคตกเลพอด” และแนล่นอนวล่ามกันเปป็นเรพที่องนล่าอายสลุดๆ พระเยซภูซถึที่งแสดงออกถถึงความ
กรลุณาใหญล่ยลิที่งและความเหก็นอกเหก็นใจ ไมล่ทรงดถึงเธอออกมาประจานและทคาใหด้เธออกับอายขายหนด้าโดยการถาม
เธอวล่าเธอเปป็นโรคอะไรและหลายคคาถามเกบีที่ยวกกับความเจก็บปป่วยของเธอ พระองคร์ทรงรมักษาเธอใหผู้หาย จากนกันั้น
จถึงคล่อยเปปิดเผยตกัวเธอแกล่ฝภูงชน – และเธอรกับสารภาพตล่อหนด้าฝภูงชนเกบีที่ยวกกับการอกัศจรรยร์นกันั้นซถึที่งไดด้ถภูกกระทคาใน
ชบีวลิตของเธอ

เมพที่อเธอซบหนด้าลงตล่อพระพกักตรร์พระเยซภูและรกับสารภาพวล่าเธอเปป็นคนทบีที่ไดด้แตะตด้องชายเสพนั้อของ
พระองคร์และไดด้รกับการรกักษาใหด้หายโรค พระเยซภูกก็ตรกัสดด้วยถด้อยคคาทบีที่เปปีปั่ยมพระกรลุณาและใหด้กคาลกังใจวล่า “ลผกสาว
เออ๋ย จงชพพื่นใจเถริด ความเชพพื่อของเจผู้าททาใหผู้เจผู้าหายเปป็นปกตริ” ตรงนบีนั้เรามบีคคาพยานของพระเยซภูวล่ามกันคพอ ความเชพพื่อ
ทบีที่ไดด้รกักษาเธอใหด้หายโรค ผมไมล่ไดด้กคาลกังบอกเปป็นนกัยวล่าเธอเขด้าใจในใจของเธอทลุกสลิที่งเกบีที่ยวกกับพระเยซภูและฤทธลิธิ์เดช
ของพระองคร์ทบีที่ชล่วยใหด้รอด, ทบีที่รกักษาโรค และทบีที่ทคาใหด้คนตายเปป็นขถึนั้นอบีกไดด้ ผมแนล่ใจวล่าเธอไมล่รภูด้อะไรมากนกักเกบีที่ยว
กกับเรพที่องฝป่ายวลิญญาณตล่างๆ แตล่มกันไมล่ใชล่สตริปฝัญญาทบีที่นคาการอกัศจรรยร์ตล่างๆมาใหด้ – มกันคพอความเชพพื่อในพระเจผู้าตล่าง



หาก ถถึงแมด้วล่าความเชพที่อของหญลิงผภูด้นบีนั้ไมล่ไดด้สมบภูรณร์แบบในรภูปแบบของมกัน มกันกก็เปป็นความเชพที่อทบีที่แทด้จรลิงตรงทบีที่วล่าเธอ
มบีความเชพที่อในบลุคคลทบีที่ถภูกตด้องและมกันนคาคคาตอบมาสภูล่ความตด้องการของเธอ โดยเนพนั้อแทด้แลด้วความเชพที่อของเธอเปป็น
ของจรลิง ในรภูปแบบมกันกก็ไมล่ไดด้สมบภูรณร์แบบ ความเชพที่อทบีที่เธอไดด้แสดงออกในพระเยซภูนกันั้นเปป็นทล่อทบีที่พรทบีที่เธอ
ปรารถนาไหลผล่านมาไดด้ เมพที่อเธอแตะตด้องชายเสพนั้อของพระองคร์โดยความเชพพื่อ “ผภูด้หญลิงนกันั้นรภูด้สถึกตกัววล่าโรคหายแลด้ว”
(มาระโก 5:29)

มบีบกันทถึกตอนอพที่นๆอบีกในพระคกัมภบีรร์ทบีที่การรกักษาโรคเปป็นผลโดยตรงมาจากความเชพที่อในสล่วนของผภูด้ทบีที่เจก็บ
ปป่วยนกันั้น:

มมัทธริว 9:29: “แลด้วพระองคร์ทรงถภูกตด้องตาของพวกเขาตรกัสวล่า “ใหด้เปป็นไปตามความเชพพื่อของเจผู้าเถลิด””
มาระโก 10:52: “พระเยซภูตรกัสแกล่เขาวล่า “จงไปเถลิด ความเชพพื่อของเจผู้าไดด้กระทคาใหด้เจด้าหายปกตลิแลด้ว”
ลผกา 17:19: “แลด้วพระองคร์ตรกัสกกับคนนกันั้นวล่า “จงลลุกขถึนั้นไปเถลิด ความเชพพื่อของเจผู้าไดด้กระทคาใหด้ตกัวเจด้า

หายปกตลิ”
ความเชพที่อของหญลิงผภูด้นบีนั้ไดด้กระทคาใหด้เกลิดการอกัศจรรยร์นกันั้น ฤทธลิธิ์เดชของพระครลิสตร์ไดด้ทคาใหด้เธอหายเปป็น

ปกตลิ เชล่นเดบียวกกัน พระคลุณชล่วยเราใหด้รอด – แตล่ความเชพที่อทบีที่จะรกับพระคลุณนกันั้นมาเปป็นของเราตด้องถภูกแสดงออกมา
ในสล่วนของเรา เราไดด้รกับความรอดโดยพระคลุณผล่านทางความเชพที่อ; ความเชพที่อนคามาซถึที่งพระคลุณทบีที่ชล่วยใหด้รอด 
อยล่างไรกก็ตาม ความเชพที่อมาโดยการไดด้ยลิน และการไดด้ยลินโดยพระวจนะของพระเจด้า:

“เพราะวล่า ‘ผภูด้ใดทบีที่จะรด้องออกพระนามขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้ากก็จะรอด’ แตล่ผภูด้ทบีที่ยกังไมล่เชพที่อในพระองคร์จะ
ทภูลขอตล่อพระองคร์อยล่างไรไดด้ และผภูด้ทบีที่ยกังไมล่ไดด้ยลินถถึงพระองคร์จะเชพที่อในพระองคร์อยล่างไรไดด้ และเมพที่อไมล่มบีผภูด้ใด
ประกาศใหด้เขาฟฟัง เขาจะไดด้ยลินอยล่างไรไดด้ และถด้าไมล่มบีใครใชด้เขาไป เขาจะไปประกาศอยล่างไรไดด้ ตามทบีที่มบีคคาเขบียน
ไวด้แลด้ววล่า ‘เทด้าของคนเหลล่านกันั้นทบีที่ประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งสกันตลิสลุข และประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งสลิที่งอกัน
ประเสรลิฐ กก็งามสกักเทล่าใด’... ฉะนกันั้นความเชพพื่อเกริดขถึนั้นไดผู้กห็เพราะการไดผู้ยริน และการไดผู้ยรินเกริดขถึนั้นไดผู้กห็เพราะการ
ประกาศพระวจนะของพระเจผู้า” (โรม 10:13-17)

เราถภูกทคาใหด้ชอบธรรมโดยความเชพที่อ แตล่พระครลิสตร์ทรงทคาใหด้เราเปป็นผภูด้ชอบธรรม ความเชพที่อไมล่ใชล่พระพร
นกันั้น แตล่เปป็นทข่อทบีที่เราไดด้รกับพระพรนกันั้น พระครริสตร์ทรงถภูกทคาใหด้เปป็นปฟัญญา ความชอบธรรม การแยกตกันั้งไวด้ และการ
ไถล่โทษ สคาหรกับเราทกันั้งหลาย (1 คร. 1:30) พระครลิสตร์ทรงเปป็นความเพบียงพอของเรา – เราครบบรลิบภูรณร์ใน
พระองคร์ และเมพที่อพระครลิสตร์ผภูด้ทรงเปป็นชบีวลิตของเราทรงปรากฏ เรากก็จะ “ปรากฏพรด้อมกกับพระองคร์ในสงล่าราศบี
ดด้วย” (คส. 3:4)

เมพที่อพระเยซภูตรกัสแกล่หญลิงนกันั้นวล่า “จงไปเปป็นสลุขเถลิด” (ลภูกา 8:48) พระองคร์กก็ไมล่ไดด้หมายความเพบียงวล่า 
“จงกลกับไปบด้านและมบีความสลุขกกับสลุขภาพของเจด้าเถลิด” พระองคร์ทรงหมายความวล่า “จงไปในพระครลิสตร์เถลิด จง
ไปในสกันตลิสลุขเถลิด จงเขด้าในสกันตลิสลุข นกัที่นคพอ จงเขด้าในชบีวลิตใหมล่โดยทางการอกัศจรรยร์นกันั้นแหล่งพระคลุณของพระเจด้า” 
พระองคร์ตรกัสแกล่นางวล่า “จงหายโรคนบีนั้เถลิด” (มาระโก 5:34) – “นมับตมันั้งแตข่เวลานมันั้น ผผผู้หญริงนมันั้นกห็หายปป่วยเปป็น
ปกตริ”



ขด้อ 23 และ 24: “ครมันั้นพระเยซผเสดห็จเขผู้าไปในเรพอนของขทุนนางนมันั้น ทอดพระเนตรเหห็นพวกเปป่าปปีปั่และ
คนเปป็นอมันมากชทุลมทุนกมันอยผข่ พระองคร์จถึงตรมัสกมับเขาวข่า “จงถอยออกไปเถริด ดผู้วยวข่าเดห็กหญริงคนนรีนั้ยมังไมข่ตาย เปป็น
แตข่นอนหลมับอยผข่” เขากห็พากมันหมัวเราะเยาะพระองคร์”

หลกังจากรกักษาหญลิงทบีที่เปป็นโรคตกเลพอดคนนกันั้นหายแลด้ว พระเยซภูกก็เสดก็จเดลินทางตล่อไปยกังบด้านของไยรกัส
ทกันทบี มาระโกบอกเราวล่าขณะทบีที่พระเยซภูกคาลกังสนทนากกับหญลิงทบีที่เปป็นโรคตกเลพอดคนนกันั้น “ลภูกสาวของทล่านตาย
เสบียแลด้ว ยกังจะรบกวนอาจารยร์ทคาไมอบีกเลล่า” (มาระโก 5:35) กลล่าวอบีกนกัยหนถึที่งพวกเขากลล่าววล่า “ทคาไมทล่านตด้อง
ใหด้พระเยซภูเหนก็ดเหนพที่อยเดลินทางไปเลล่าในเมพที่อเดก็กสาวนกันั้นตายเสบียแลด้ว? ใหด้พระองคร์มาตอนนบีนั้กก็ไมล่มบีประโยชนร์
อะไรแลด้ว” แตล่บลิดาผภูด้นกันั้นรภูด้สถึกแตกตล่างเกบีที่ยวกกับเรพที่องทกันั้งหมดนบีนั้ เขาเชพที่อในใจของตนวล่าพระเยซภูทรงทคาอะไรบาง
อยล่างไดด้ถถึงแมด้วล่าลภูกสาวของเขาตายไปแลด้วกก็ตาม

ทกันทบีทบีที่พระเยซภูทรงไดด้ยลินขล่าวนกันั้นจากผภูด้สล่งสาร “พระองคร์จถึงตรกัสแกล่นายธรรมศาลาวล่า “อยล่าวลิตกเลย จง
เชพที่อเทล่านกันั้นเถลิด” (มาระโก 5:36) มบีบางสลิที่งทบีที่ผลิดปกตลิธรรมดาและเปปีปั่ยมพระคลุณมากๆในถด้อยคคาทบีที่วล่า “ทกันทบีทบีที่” 
กล่อนทบีที่พญามารจะสามารถเพาะเมลก็ดเลก็กๆเมลก็ดหนถึที่งแหล่งความสงสกัยในความคลิดและหกัวใจของไยรกัส พระเยซภูกก็
ตรกัสแกล่เขาในทกันทบีวล่า “อยล่ากลกัวเลย – จงเชพที่อเทล่านกันั้นเถลิด เมพที่อเจด้าไดด้มาหาเรา เจด้ากก็กลล่าววล่าเดก็กนกันั้นตายเสบียแลด้ว 
เจด้ามบีความเชพที่อตอนนบีนั้เหมพอนกกับทบีที่เจด้ามบีในตอนนกันั้น เจด้ามบีความเชพที่อทบีที่ไดด้นคาเจด้าใหด้มาหาเรา อยล่าสงสกัยแมด้สกักชกัที่ว
ขณะเลยวล่าเราสามารถทบีที่จะกระทคาสลิที่งทบีที่เจด้าไดด้รด้องขอไดด้”

พระเยซภูทรงเดลินทางไปยกังบด้านของขลุนนางผภูด้นกันั้น และทบีที่นกัที่นพระองคร์ “ทอดพระเนตรเหห็นพวกเปป่าปปีปั่และ
คนเปป็นอมันมากชทุลมทุนกมันอยผข่” ขอใหด้ผมชบีนั้ใหด้เหก็นอะไรบางอยล่างตรงนบีนั้ทบีที่เรามองไมล่เหก็นหากเราแคล่อล่านบกันทถึกตอนนบีนั้
แบบผล่านๆ: เดก็กสาวผภูด้นกันั้นไมล่นล่าจะเสบียชบีวลิตนานนกัก กระนกันั้นพวกคนเปป่าปปีปั่และพวกรกับจด้างไวด้ทลุกขร์กก็อยภูล่ทบีที่นกัที่นและ
เรลิที่มรด้องไหด้ ครที่คาครวญ, กรบีดรด้อง และเลล่นดนตรบีกกันแลด้ว เราเหก็นจากบกันทถึกตอนนบีนั้วล่าพวกเขากคาลกังวางแผนสคาหรกับ
งานศพ – พวกเขาไมล่ไดด้กคาลกังคาดหวกังการอกัศจรรยร์ ผมแนล่ใจวล่าคนเดบียวเทล่านกันั้นทบีที่เชพที่ออยล่างสลุดหกัวใจวล่าพระเยซภู
ทรงสามารถรกักษาเดก็กสาวนกันั้นใหด้หายไดด้กก็คพอ บลิดาของเธอ เขาคพอคนทบีที่ไปตามพระเยซภูมา และเขาเปป็นผภูด้เดบียวทบีที่มบี
ความเชพที่อวล่าเธอจะไดด้รกับการรกักษาใหด้หาย ทลุกคนทบีที่เหลพอในครอบครกัวของเธอและพวกคนรกับใชด้ไดด้เตรบียมการ
ตล่างๆสคาหรกับงานศพเสรก็จเรบียบรด้อยแลด้ว และเมพที่อพระเยซภูเสดก็จมาถถึง พวกเขากก็เรลิที่มไวด้ทลุกขร์กกันแลด้ว “พวกเปป่าปปีปั่” 
ในทบีที่นบีนั้หมายถถึงคนเหลล่านกันั้นทบีที่ถภูกจด้างมาเลล่นเครพที่องดนตรบี นอกเหนพอจากดนตรบีงานศพแลด้ว ผภูด้คนในโลกตะวกันออก
ยกังเคยรที่คาไหด้เพพที่อคนตายโดยการกรบีดเนพนั้อ ทถึนั้งผมของตน และกรบีดรด้องอยล่างขมขพที่นดด้วย – “สข่งเสรียงดมัง” (กรลุณา
สกังเกตเยเรมบียร์ 9:17, 18; 16:6, 7; และเอเสเคบียล 24:16, 17) 

บรรดาครอบครกัวไมล่พอใจกกับการโศกเศรด้าและครที่คาครวญดด้วยตกัวพวกเขาเอง แตล่พวกเขาจผู้างคนทกันั้ง
หลายใหด้มาครที่คาครวญเพพที่อผภูด้ตาย (จงศถึกษาอาโมส 5:16 และเยเรมบียร์ 9:20) ขณะทบีที่โหยหวนอยภูล่นกันั้นพวกเขากก็ชบีนั้ใหด้
เหก็นสลิที่งดบีๆทกันั้งหมดเกบีที่ยวกกับผภูด้ตาย, คลุณความดบีและการเสบียสละทบีที่ผภูด้ตายไดด้กระทคา พวกเขาจะกลล่าวถถึงความงาม
ของหญลิงเหลล่านกันั้นและพละกคาลกังและความสามารถของชายเหลล่านกันั้น ตามทบีที่พวกนกักประวกัตลิศาสตรร์วล่าไวด้ หลาย
ครกันั้งพวกคนไวด้ทลุกขร์จะกรบีดรด้องเสบียงดกังและถามผภูด้ตายวล่าเหตลุใดเขาถถึงทลินั้งคนทบีที่เขารกักและครอบครกัวไปในเมพที่อเขามบี
ทรกัพยร์สลิที่งของมากมายเหลพอเกลินและเปป็นทบีที่รกักมากเหลพอเกลิน พวกเขาไมล่พอใจกกับแคล่การครที่คาครวญและการรที่คาไหด้



เทล่านกันั้น แตล่พวกคนทบีที่มบีฐานะยกังจด้างพวกนกักดนตรบีใหด้มาเลล่นดนตรบีขณะทบีที่พวกเขาแสดงความเศรด้าโศกอบีกดด้วย การ
ไวด้ทลุกขร์นบีนั้จะดคาเนลินตล่อเนพที่องนานแปดวกัน ชล่างเปป็นภาระหนกักเสบียจรลิงสคาหรกับครอบครกัวและเหลล่าเพพที่อนสนลิทของผภูด้
ตาย! ในกรณบีของกษกัตรลิยร์องคร์หนถึที่งหรพอบลุคคลทบีที่โดดเดล่นและมบีชพที่อเสบียงมากๆ การไวด้ทลุกขร์กก็ดคาเนลินตล่อเนพที่องนาน
หนถึที่งเดพอน พวกนกักดนตรบีและพวกคนไวด้ทลุกขร์ทบีที่ถภูกจด้างมากก็จะครที่คาครวญและเลล่นดนตรบีทบีที่บด้านผภูด้ตาย และจากนกันั้น
ขบวนแหล่งานศพกก็จะเดลินไปยกังสลุสาน, คนพวกนบีนั้กก็จะตามไปดด้วย โดยกรบีดรด้องและครที่คาครวญและเลล่นเครพที่อง
ดนตรบีของตน

ดกังทบีที่ไดด้กลล่าวไวด้แลด้ว คนบางคนจะโศกเศรด้าโดยกรบีดตกัวเองและทถึนั้งเสด้นผมออกจากศบีรษะของตน อยล่างไร
กก็ตาม พวกยลิวถภูกหด้ามโดยพระราชบกัญญกัตลิมลิใหด้ทถึนั้งเสด้นผมของตนหรพอกรบีดเนพนั้อของตน (ลนต. 19:28; พบญ. 
14:1) ดด้วยเหตลุนบีนั้พวกเขาจถึงตด้องจคาใจแสดงความโศกเศรด้าของตนออกมาดด้วยวลิธบีอพที่น – พวกเขาเลยทคาอยล่างนกันั้น
โดยการกรบีดรด้อง, โหยหวน และดด้วยเสบียงดนตรบี นอกจากนบีนั้ หลายครกันั้งพวกเขากก็จะเอาเสพนั้อผด้าของตนมาปปิดบกัง
คางของตน นกัที่นคพอ พวกเขาจะดถึงเสพนั้อผด้าชกันั้นนอกขถึนั้นมาเหนพอคางของตน และใบหนด้าของพวกเขาจะไมล่ถภูกมอง
เหก็นไดด้ยกเวด้นจากรลิมฝปีปากขถึนั้นไปเทล่านกันั้น หลายครกันั้งพวกเขาจะไมล่ยอมอาบนนั้คาหรพอชโลมตกัวเหมพอนทบีที่พวกเขาทคา
เปป็นปกตลิเลย พวกเขาไมล่ยอมพภูดคลุยกกับผภูด้คนทบีที่จะมารล่วมแบล่งปฟันความทลุกขร์โศกของพวกเขา หลายครกันั้งพวกเขาจะ
ซกัดขบีนั้เถด้าหรพอผงคลบีดลินขถึนั้นไปในอากาศ และบางครกันั้งพวกผภูด้ชายจะนอนลงและปกคลลุมตกัวเองดด้วยขบีนั้เถด้าและผงคลบี
ดลิน (กรลุณาหมายเหตลุโยบ 1:20; 2:8, 12; 2 ซามภูเอล 1:2-4; 14:2; 15:30)

การใชด้พวกเปป่าปปีปั่และพวกคนไวด้ทลุกขร์ทบีที่รกับจด้างกรบีดรด้องในโอกาสนบีนั้ทบีที่เรากคาลกังศถึกษาอยภูล่ ถถึงแมด้วล่ามกันเปป็น
เรพที่องโงล่เขลา มกันกก็สอดคลด้องอยล่างเครล่งครกัดกกับธรรมเนบียมปฏลิบกัตลิในซบีกโลกตะวกันออก มกันยกังเปป็นธรรมเนบียม
ปฏลิบกัตลิอยภูล่เหมพอนเดลิมทบีที่พวกญาตลๆิ และมลิตรสหายทบีที่สนลิทของผภูด้ทบีที่ใกลด้ตายจะมารวมตกัวกกันรอบเตบียง และทกันทบีทบีที่
คนๆนกันั้นสลินั้นลม บรรดาคนทบีที่เขารกักและเพพที่อนๆกก็จะเรลิที่มกรบีดรด้องและรด้องไหด้เสบียงดกัง โดยตบีอกของตนเพพที่อบล่งบอกถถึง
ความโศกเศรด้าแบบสลุดๆ ครอบครกัวทบีที่ยากจนกก็ไมล่มบีเงลินจด้างพวกนกักดนตรบี แตล่ไยรกัสนล่าจะเปป็นคนมกัที่งมบี – อยล่างนด้อย
เขากก็ยกังดบีกวล่าคนจคานวนมากในแงล่ของฐานะทางการเงลิน และดด้วยเหตลุนบีนั้เขาจถึงสามารถจด้างพวกคนเปป่าปปีปั่ไดด้

พระเยซภูตรกัสแกล่พวกครที่คาครวญเหลล่านกันั้นวล่า “จงถอยออกไปเถริด” เรากก็คงจะกลล่าวแบบนบีนั้วล่า: “กรลุณา
หลบีกทางใหด้เราหนล่อย ใหด้เราเขด้าไปในหด้องทบีที่เดก็กสาวคนนกันั้นนอนอยภูล่เถลิด” ตอนทบีที่พระเยซภูตรกัสแกล่ฝภูงชนนกันั้นวล่า “ขอ
ทางหนล่อย” พระองคร์กก็ยกังทรงอยภูล่ในหด้องรกับรองของบด้านหลกังนกันั้น

“...ดผู้วยวข่าเดห็กหญริงคนนรีนั้ยมังไมข่ตาย เปป็นแตข่นอนหลมับอยผข่” เราไมล่ควรคลิดวล่าองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าทรง
หมายความวล่าเดก็กนกันั้นไมล่ไดด้ตายไปแลด้วจรริงๆ เราเหก็นหลกักฐานทลุกอยล่างทบีที่แสดงใหด้เหก็นแลด้ววล่าเดก็กหญลิงนกันั้นไดด้เสบีย
ชบีวลิตไปแลด้ว และพระองคร์กก็ทรงกระทคากลิจนกันั้นดด้วยพระองคร์เอง และแสดงใหด้ผภูด้คนเหลล่านกันั้นเหก็นวล่าพระองคร์ทรง
ทคาใหด้เธอเปป็นขถึนั้นจากตาย อาจเปป็นไดด้วล่าคนบางคนเหลล่านกันั้นมบีความคลิดแบบพวกสะดภูสบี และพวกเขาเขด้าใจวล่าการ
ทบีที่เธอตายไปแลด้วนกันั้น เธอกก็ไมข่มรีตมัวตนอยผข่อรีกตข่อไป และเธอไมล่มบีทางถภูกทคาใหด้เปป็นขถึนั้นไดด้อบีก (ดภู มกัทธลิว 22:23)

สคานวนของพระผภูด้ชล่วยใหด้รอดของเราทบีที่วล่าเดก็กหญลิงนกันั้น “นอนหลมับอยผข่” กก็ยพนยกันวล่ารล่างกายนกันั้นไดด้ตายไป
แลด้ว, จลิตวลิญญาณยกังมบีชบีวลิตอยภูล่, และเธอจะถภูกชลุบใหด้เปป็นขถึนั้นอบีก เราพบวล่าคคาเดบียวกกันนบีนั้ถภูกใชด้เกบีที่ยวกกับลาซารกัส ใน
ยอหร์นบททบีที่ 11 ลาซารกัสปป่วย มารบียร์และมารร์ธาใชด้คนไปตามพระเยซภู แตล่พระองคร์มลิไดด้เสดก็จมาถถึงจนกระทกัที่งลาซา



รกัสตายไปแลด้วสบีที่วกัน พระเยซภูตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่าลาซารกัสไมล่ไดด้ตาย แตล่กคาลกังนอนหลกับอยภูล่: “…
พระองคร์ตรกัสดกังนกันั้นแลด้วจถึงตรกัสกกับเขาวล่า “ลาซารมัสสหายของเราหลมับไปแลผู้ว แตล่เราไปเพพที่อจะปลลุกเขาใหด้ตพที่น” 
พวกสาวกของพระองคร์ทภูลวล่า “พระองคร์เจด้าขด้า ถด้าเขาหลกับอยภูล่เขากก็จะสบายดบี” แตล่พระเยซภูตรกัสถถึงความตายของ
ลาซารกัส แตล่พวกสาวกคลิดวล่าพระองคร์ตรกัสถถึงการนอนหลกับพกักผล่อน ฉะนกันั้นพระเยซภูจถึงตรกัสกกับเขาตรงๆวล่า “ลาซา
รมัสตายแลผู้ว” (ยอหร์น 11:11-14) เรายกังพบทบีที่อพที่นๆอบีกในภาคพกันธสกัญญาใหมล่ทบีที่พวกอกัครทภูตกลล่าวถถึงวลิสลุทธลิชนทกันั้ง
หลายทบีที่ไดด้จากชบีวลิตนบีนั้ไปแลด้ววล่าหลกับไป (อล่าน กลิจการ 7:60, 1 โครลินธร์ 15:6-18, 1 เธสะโลนลิกา 4:13-15, และ 2 
เปโตร 3:4)

ลาซารกัสอยภูล่ในอลุโมงคร์ฝฟังศพและเรลิที่มเปปปั่อยเนล่าแลด้ว แตล่ตรงนบีนั้เดก็กหญลิงผภูด้นบีนั้เพลิที่งเสบียชบีวลิตไปไมล่นาน พระเยซภู
ทรงบอกคนเหลล่านกันั้นวล่า “ไมล่มบีเหตลุเลยสคาหรกับการสล่งเสบียงดกังและการครที่คาครวญและการเตรบียมจกัดงานศพนบีนั้ จะ
ไมล่มบีงานศพเดก็ดขาด” พระเยซภูไมล่เคยเทศนาในงานศพเลย – พระองคร์ทรงเลลิกงานศพทลุกงานทบีที่พระองคร์เสดก็จไป
รล่วม

“เขากห็พากมันหมัวเราะเยาะพระองคร์” นบีที่หมายความไดด้เพบียงอยล่างเดบียวเทล่านกันั้นวล่าใครๆกก็เหก็นแลด้ววล่าเดก็ก
หญลิงนกันั้นตายไปแลด้ว ลภูกากลล่าววล่า “คนทมันั้งปวงกห็พากมันหมัวเราะเยาะพระองคร์ เพราะรผผู้วข่าเดห็กนมันั้นตายแลผู้ว” (ลภูกา 
8:53) มกันคงดภูเหมพอนเปป็นเรพที่องโงล่เขลาทบีที่พระเยซภูจะตรกัสถถึงเธอวล่านอนหลกับอยภูล่ในเมพที่อพวกเขารภูด้วล่าเธอตายไปแลด้ว 
พระเยซภูทรงกระทคาการอกัศจรรยร์หลายประการและทรงกระทคากลิจอกันยลิที่งใหญล่มากมายของพระองคร์ในเมพองคาเป
อรนาอลุม – และอาจเปป็นไดด้วล่าผภูด้คนเหลล่านกันั้นคลิดเอาเองวล่าพระองคร์จะทรงพยายามรกักษาเดก็กหญลิงคนนบีนั้ใหด้หาย แตล่
พวกเขาคลิดวล่าความพยายามนกันั้นเปป็นเรพที่องเหลวไหล เพราะวล่าเธอตายไปแลด้วอยล่างไมล่ตด้องสงสกัย และเทล่าทบีที่พวก
เขาทราบ พระเยซภูกก็เสดก็จมาถถึงสายเกลินไปแลด้ว 

จนถถึงขณะนกันั้นพระเยซภูยกังไมล่เคยทคาใหด้ใครเปป็นขถึนั้นจากตายเลย และพวกเขากก็ไมล่นล่าคลิดวล่าพระองคร์ทรง
เสนอทบีที่จะกระทคาเชล่นนกันั้นในตอนนบีนั้ดด้วย การหกัวเราะเยาะของพวกเขาแสดงใหด้เหก็นวล่าพวกเขาไมล่พรด้อมเลยสกักนลิดทบีที่
จะเชพที่อในพระองคร์ใหด้เปป็นพระเมสสลิยาหร์, ศาสดาพยากรณร์ผภูด้นกันั้นทบีที่โมเสสพภูดถถึง พวกเขาไมล่พรด้อมทบีที่จะเชพที่อวล่า
พระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์ของพระเจด้า ทกันั้งๆทบีที่พระองคร์ไดด้ทรงกระทคาการอกัศจรรยร์เหลล่านกันั้น พวกเขาไมล่ยอมเชพที่อ
วล่าพระองคร์ทรงเปป็นมากกวล่าแคล่อาจารยร์ทบีที่เหนพอธรรมดาผภูด้หนถึที่ง

คนไวด้ทลุกขร์ทบีที่เยาะเยด้ยเหลล่านบีนั้ทคาใหด้ผมนถึกถถึงคนมากมายทลุกวกันนบีนั้ทกัที่วอเมรลิกาและทกัที่วโลกทบีที่หกัวเราะเยาะ 
“ศาสนาสมกัยเกล่า” เมพที่อผมใชด้คคาวล่า “ศาสนาสมกัยเกล่า” ผมกก็กคาลกังพภูดถถึงครลิสตศาสนา – แบบทบีที่ถภูกนกับถพอโดยเหลล่า
บรรพบลุรลุษของเราทบีที่ไดด้มอบประเทศอเมรลิกาทบีที่ยลิที่งใหญล่นบีนั้ใหด้แกล่เรา พวกเขาไดด้มายกังทบีที่นบีที่ไมล่ใชล่เพพที่อแสวงหาทองคคา 
แตล่มาแสวงหาพระเจผู้า พวกเขาไดด้มายกังทบีที่นบีที่เพราะพวกเขาเบพที่อเหลพอเกลินกกับการถภูกบกังคกับใหด้นมกัสการตามแบบ
ของศาสนจกักรในแผล่นดลินเกลิดของพวกเขา ยกักษร์ใหญล่ฝป่ายวลิญญาณเหลล่านบีนั้ฝป่าคลพที่นทะเลและขถึนั้นบกบนชายฝฟัปั่งของ
แผล่นดลินใหมล่ พวกเขาหลิวโซและเหนก็บหนาว และหลายคนสลินั้นชบีวลิต แตล่พวกเขากก็ไมล่หยลุดบากบกัที่นตล่อไป และ
อเมรลิกาเปป็นประชาชาตลิทบีที่ยลิที่งใหญล่อยล่างทบีที่มกันเปป็นวกันนบีนั้เพราะรากฐานทบีที่ไดด้ถภูกวางลงโดยเหลล่าบรรพบลุรลุษของเรา มบี
คนมากมายทลุกวกันนบีนั้ทบีที่หกัวเราะและลด้อเลบียนความรอดทบีที่ถภูกซพนั้อมาดด้วยพระโลหลิตแหล่งพระคกัมภบีรร์และการอกัศจรรยร์
แหล่งการบกังเกลิดใหมล่ แตล่ผมขอเตพอนคนเหลล่านกันั้นทบีที่หกัวเราะ จงฟฟังถด้อยคคาเหลล่านบีนั้ทบีที่ตรวจคด้นใจในสลุภาษลิต 1:22-33:



““คนเขลาเออ๋ย เจด้าจะรกักความเขลาไปนานสกักเทล่าใด คนมกักเยาะเยด้ยจะปปีตลิยลินดบีในการเยาะเยด้ยนาน
เทล่าใด และคนโงล่จะเกลบียดความรภูด้นานเทล่าใด จงหกันกลกับเพราะคคาตกักเตพอนของเรา ดภูเถลิด เราจะเทวลิญญาณของ
เราใหด้เจด้า เราจะใหด้ถด้อยคคาของเราแจด้งแกล่เจด้า เพราะเราไดด้เรบียกแลด้วและเจด้าปฏลิเสธ เราเหยบียดมพอออกและไมล่มบี
ใครสนใจ เจด้ามลิไดด้รกับรภูด้ในบรรดาคคาแนะนคาของเรา และไมล่ยอมรกับคคาตกักเตพอนของเราเลย ฝป่ายเราจะหกัวเราะเยด้ย
ความหายนะของเจด้า เราจะเยาะเมพที่อความหวาดกลกัวลานมากระทบเจด้า เมพที่อความหวาดกลกัวของเจด้ามาถถึงอยล่าง
การรกรด้างวล่างเปลล่า และความพลินาศของเจด้ามาถถึงอยล่างลมหมลุน เมพที่อความซถึมเศรด้าและความปวดรด้าวมาถถึงเจด้า

“แลด้วเขาจะทภูลเรา แตล่เราจะไมล่ตอบ เขาจะแสวงหาเราอยล่างขยกันขกันแขก็ง แตล่จะไมล่พบเรา เพราะวล่าเขา
เกลบียดความรภูด้ และไมล่เลพอกเอาความยคาเกรงพระเยโฮวาหร์ เขาไมล่รกับคคาแนะนคาของเราเลย แตล่กลกับดภูหมลิที่นคคาตกัก
เตพอนของเราทกันั้งสลินั้น เพราะฉะนกันั้นเขาจะกลินผลแหล่งทางของเขา และอลิที่มดด้วยกลวลิธบีของเขาเอง เพราะการหกันกลกับ
ของคนโงล่จะฆล่าเขา และความเจรลิญของคนโงล่จะทคาลายเขา แตล่บลุคคลผภูด้ฟฟังเราจะอยภูล่อยล่างปลอดภกัย เขาจะอยภูล่
อยล่างสลุขสงบปราศจากความคลิดพรกัที่นพรถึงในความชกัที่วรด้าย”

ขด้อ 25: “แตข่เมพพื่อทรงขมับฝผงคนออกไปแลผู้ว พระองคร์ไดผู้เสดห็จเขผู้าไปจมับมพอเดห็กหญริง และเดห็กหญริงนมันั้นกห็ลทุก
ขถึนั้น”

ทบีที่วล่า “เมพพื่อทรงขมับฝผงคนออกไปแลผู้ว” – หรพอถภูกผลมักไสออกไปแลผู้ว – กก็บอกเปป็นนกัยถถึงการมบีเวลาจคากกัด
หรพอความเรล่งดล่วน หลกังจากไดด้ขกับไลล่ฝภูงชนนกันั้นออกไปจากบด้านแลด้ว พระเยซภูกก็เสดก็จเขด้าไปในหด้องนอนชกันั้นในทบีที่ศพ
นกันั้นนอนอยภูล่ พระองคร์ทรงอนลุญาตใหด้สาวกสามคนของพระองคร์เทล่านกันั้น (เปโตร, ยากอบ และยอหร์น) รวมถถึงบลิดา
และมารดาของเดก็กนกันั้นเขด้าไปในหด้องทบีที่เดก็กหญลิงทบีที่ตายแลด้วนกันั้นนอนอยภูล่ (อล่านมาระโก 5:37-40 และลภูกา 8:51) 
มกันเปป็นสลิที่งสคาคกัญตล่อพระเยซภูและตล่อบกันทถึกของกลิตตลิคลุณทบีที่วล่าควรมบีเหลล่าประจกักษร์พยานทบีที่เหก็นการอกัศจรรยร์ทบีที่
พระองคร์กคาลกังจะกระทคา พระองคร์จถึงทรงอนลุญาตใหด้สาวกสามคนนบีนั้และพล่อแมล่ของเดก็กหญลิงนกันั้นเขด้าไปในหด้องนกันั้น
กกับพระองคร์ดด้วย จงสกังเกตวล่าพยานหด้าคนไดด้เขด้าไป – และจคานวนเทล่านบีนั้กก็เพบียงพอทบีที่จะสนกับสนลุนขด้อเทก็จจรลิง
ประการหนถึที่งในสมกัยนกันั้น (เปป็นทบีที่แนล่นอนแลด้ววล่าเดก็กหญลิงนกันั้นเสบียชบีวลิตแลด้ว เพราะวล่าผภูด้สล่งสารไดด้มาพบกกับพระเยซภู
และคณะของพระองคร์ระหวล่างทางไปยกังบด้านหลกังนกันั้นและแจด้งขลุนนางผภูด้นกันั้นวล่าลภูกสาวของเขาไดด้เสบียชบีวลิตแลด้ว) พระ
ราชบกัญญกัตลิระบลุไวด้วล่าดด้วยคคาพยานของคนสองคน ความจรลิงประการหนถึที่งกก็เปป็นอกันถภูกรกับรอง (พบญ. 19:15; มธ.
18:16) แตล่ในทบีที่นบีนั้พระเยซภูทรงเชลิญหผู้าคน – และหด้ากก็เปป็นเลขแหล่งพระคลุณ มกันเปป็นเพราะพระคทุณและความรกัก
ของพระเจด้า เดก็กสาวคนนบีนั้จถึงถภูกทคาใหด้กลกับเปป็นขถึนั้นสภูล่ชบีวลิตอบีก

นล่าสนใจตรงทบีที่วล่าเปโตร, ยากอบและยอหร์นอยภูล่กกับพระเยซภูในทบีที่นบีนั้ดด้วย มบีอบีกสองเหตลุการณร์ทบีที่พระองคร์ทรง
พาสาวกสามคนนบีนั้ไปกกับพระองคร์ดด้วย: เหตลุการณร์แรกคพอ บนภภูเขาจคาแลงพระกายนกันั้น เมพที่อพระองคร์ทรงจคาแลง
พระกายและโมเสสและเอลบียาหร์ไดด้ลงมา; จากนกันั้นในสวนเกทเสมนบี เมพที่อพระองคร์ทรงอธลิษฐานและทรงเหงพที่อออก
เปป็นเหมพอนเลพอดหยดใหญล่ๆ (กรลุณาศถึกษามาระโก 9:2; 14:33; และ 2 เปโตร 1:17, 18) ไมล่มบีเหตลุผลทบีที่จะตด้อง
คาดเดาเลยวล่าเพราะเหตลุใดพระเยซภูจถึงทรงเชลิญชายสามคนนบีนั้ไปในโอกาสเหลล่านบีนั้และมลิไดด้ทรงเชลิญอกัครทภูตคน
อพที่นๆทบีที่เหลพอ มบีเหตลุผลประการหนถึที่งซถึที่งพระเจด้าไมล่ทรงเหก็นสมควรทบีที่จะเปปิดเผยแกล่เรา ดกังนกันั้นเราจถึงไมล่มบีสลิทธลิธิ์ทบีที่จะ
คาดเดา เรายอมรกับมกันใหด้เปป็นพระประสงคร์ของพระเจด้าโดยความเชพที่อ



ในบรรยากาศแหล่งความเชพที่อ ไมล่ใชล่ตล่อหนด้าพวกชอบมลุงทบีที่อยากรภูด้อยากเหก็น การอกัศจรรยร์อกันทรงฤทธลิธิ์ไดด้
ถภูกกระทคา พระเยซภู “ทรงจมับมพอเดห็กนมันั้น” และตรกัสเพบียงวล่า “ลภูกเออ๋ย จงลลุกขถึนั้นเถลิด” (ลภูกา 8:54) ดกังนกันั้นพระเยซภู
จถึงทรงสคาทกับความตาย, ชบีวลิตไดด้เขด้ามาในกายเธอ และ “เดห็กหญริงนมันั้นกห็ลทุกขถึนั้น” (เราอล่านคคาบกัญชาอบีกสองประการ
ทบีที่ออกมาจากพระโอษฐร์ของพระเยซภูตล่อหนด้าศพเหลล่านกันั้น: “ชายหนลุล่มเออ๋ย เราสกัที่งเจด้าวล่า ลลุกขถึนั้นเถลิด” ในลภูกา 7:14 
และ “ลาซารกัสเออ๋ย จงออกมาเถลิด” ในยอหร์น 11:43)

พระเยซภูไมล่เคยมบีความผลิดในการโอด้อวดทางศาสนาเลย พระองคร์จะทรงทคากก็ไดด้ในสมกัยนกันั้น แตล่พระองคร์กก็
มลิไดด้กระทคา – และพระองคร์คงไมล่มบีทางกระทคาเดก็ดขาด ถถึงแมด้หากวล่าพระองคร์ยกังมบีชบีวลิตอยภูล่ในกายเนพนั้อหนกังบนแผล่น
ดลินโลกจนถถึงบกัดนบีนั้กก็ตาม พระองคร์ไดด้เสดก็จมา “เพพที่อจะแสวงหาและชล่วยผภูด้ทบีที่หลงหายไปนกันั้นใหด้รอด” (ลภูกา 19:10) 
พระองคร์ไดด้เสดก็จมาเพพที่อทบีที่จะกระทคาตามพระประสงคร์ของพระบลิดาและเพพที่อถวายเกบียรตลิพระบลิดา – ไมข่ใชข่เพพที่อ
สรด้างชพที่อสคาหรกับพระองคร์เอง ทกันั้งหมดทบีที่พระองคร์ไดด้ทรงกระทคาลด้วนเพพที่อถวายเกบียรตลิพระเจด้าพระบลิดา

การทคาใหด้เดก็กหญลิงนบีนั้เปป็นขถึนั้นจากตายเปป็นภาพอกันงดงามแหล่งความรอด คนบาปทลุกคนลด้วนตายไปแลด้วใน
การละเมลิดและในการบาปตล่างๆ เปาโลบอกเราวล่า “สล่วนผภูด้หญลิงทบีที่ปลล่อยตกัวในการสนลุกสนานนกันั้น กห็ตายแลผู้วทมันั้ง
เปป็นๆอยผข่” (1 ทธ. 5:6) จากนกันั้น “พระองคร์ทรงกระทคาใหด้ทล่านทกันั้งหลายมบีชบีวลิตอยภูล่ แมด้วล่าทล่านตายแลผู้วโดยการ
ละเมริดและการบาป” (อฟ. 2:1) เมพที่อคนบาปทบีที่ตายแลด้วปรารถนาทบีที่จะถภูกชล่วยใหด้พด้นจากความตายฝป่ายวลิญญาณ 
หากเขาเพบียงแตล่ยอมฟฟังถด้อยคคาอกันเรบียบงล่ายของพระเยซภู เขากก็จะถภูกชลุบใหด้เปป็นขถึนั้นจากตายและถภูกทคาใหด้มบีชบีวลิต 
พระคกัมภบีรร์สอนวล่า “ผภูด้ใดทบีที่จะรด้องออกพระนามขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้ากก็จะรอด” (โรม 10:13) และอบีกครกันั้ง “แตล่
สล่วนบรรดาผภูด้ทบีที่ตด้อนรกับพระองคร์ พระองคร์ทรงประทานอคานาจใหด้เปป็นบลุตรของพระเจด้า คพอคนทกันั้งหลายทบีที่เชพที่อใน
พระนามของพระองคร์” (ยอหร์น 1:12)

ดกังนกันั้นในการเปป็นขถึนั้นจากตายของคนบาปทบีที่ตายไปแลด้ว พระคคาขด้อสกันั้นๆสกักขด้อในพระคกัมภบีรร์หลายครกันั้งกก็
เปป็น “ระเบลิดไดนาไมทร์” ของพระวลิญญาณทบีที่เปปิดใจทบีที่แขก็งและยอมใหด้นนั้คาแหล่งชบีวลิต, อาหารแหล่งชบีวลิต, ความสวล่าง
แหล่งชบีวลิตเขด้าไปในใจนกันั้นไดด้ มกันไมล่จคาเปป็นเลยทบีที่คนบาปสกักคนจะตด้องทล่องขด้อพระคคาตล่างๆและบทตล่างๆหรพอ
อธลิษฐานคคาอธลิษฐานยาวๆ เพบียงแคล่ตด้อนรกับพระเยซภู, ทภูลออกพระนามของพระองคร์, เชพที่อในพระองคร์, วางใจ
พระองคร์แคล่นกันั้น พระเยซภูตรกัสวล่า “ผภูด้ทบีที่มาหาเรา เรากก็จะไมล่ทลินั้งเขาเลย” (ยอหร์น 6:37) นกัที่นเปป็นอกันจบเรพที่อง พระ
วจนะของพระเจด้าเปป็นฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้าทบีที่นคาไปสภูล่ความรอด (โรม 1:16) พระวจนะของพระเจด้าเปป็นเมลก็ดทบีที่
ไมล่รภูด้เปปปั่อยเนล่าทบีที่นคามาซถึที่งชบีวลิต (1 ปต. 1:23) พระเจด้าทรงใหด้กคาเนลิดเราโดยพระวจนะ (ยากอบ 1:18, 21) พระเยซภู
ตรกัสวล่า “เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านทกันั้งหลายวล่า ถด้าผภูด้ใดฟฟังคคาของเราและเชพที่อในพระองคร์ผภูด้ทรงใชด้เรามา ผภูด้นกันั้นกก็มบี
ชบีวลิตนลิรกันดรร์ และไมล่ถภูกพลิพากษา แตข่ไดผู้ผท่านพข้นความตายไปสยท่ชทวสตแลข้ว” (ยอหร์น 5:24) 

ลภูกาเปป็นหมอ (คส. 4:14) และในบกันทถึกของเขาเกบีที่ยวกกับการทคาใหด้บลุตรสาวของไยรกัสเปป็นขถึนั้นจากตาย
เขากลล่าววล่า “แลด้วจลิตวลิญญาณ (หรพอลมหายใจ) กก็กลกับเขด้าในเดก็กนกันั้น” (ลก. 8:55) ซถึที่งพลิสภูจนร์วล่านบีที่เปป็นการ
อกัศจรรยร์หนถึที่งทบีที่ยลิที่งใหญล่ – การฟปฟื้นคพนจากตาย ไมล่ใชล่การฟปฟื้นตกัวจากอาการเจก็บปป่วย จลิตวลิญญาณของเดก็กหญลิงผภูด้นบีนั้ไดด้
กลกับมาจากโลกทบีที่เรามองไมล่เหก็นและกลกับมารวมกกับรล่างกายของเธอ พวกยลิวมบีตคานานสมกัยโบราณเรพที่องหนถึที่งทบีที่วล่า
เมพที่อผภูด้ใดตายไป วลิญญาณและจลิตของเขากก็วนเวบียนอยภูล่ใกลด้ๆกกับรล่างกายเปป็นระยะเวลาไมล่กบีที่วกันกล่อนทบีที่ในทบีที่สลุดจะ



จากไปสภูล่อบีกโลกหนถึที่ง เปาโลใหด้ความกระจล่างแกล่เรพที่องนบีนั้เมพที่อเขาบอกเราวล่า “การออกไปจากรล่างกายนบีนั้กก็เทล่ากกับ
เปป็นการไดด้อยภูล่กกับองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า” (2 คร. 5:8)

การทคาใหด้เดก็กหญลิงผภูด้นบีนั้เปป็นขถึนั้นจากตายเปป็นการอกัศจรรยร์ทบีที่ยลิที่งใหญล่อยล่างแนล่นอน เรารภูด้วล่าไมล่มบีผภูด้ใดนอกจาก
พระเยซภู, ไมล่มบีฤทธลิธิ์อคานาจใดนอกจากฤทธลิธิ์เดชของพระครลิสตร์, สามารถทคาใหด้คนตายเปป็นขถึนั้นไดด้ ผมพภูดถถึงทกันั้ง
ความตายฝป่ายรข่างกายและความตายฝป่ายวริญญาณ  ไมล่มบีผภูด้ใดเวด้นแตล่พระเยซภูสามารถทคาใหด้กายของคนทบีที่เรารกักซถึที่ง
ไดด้ตายจากเราไปแลด้วกลกับเปป็นขถึนั้นไดด้อบีก และนบีที่จะเกลิดขถึนั้นในการรกับขถึนั้นไปนกันั้น (1 ธส. 4:13-18) พระเยซภูผภูด้เดบียว
ทรงสามารถทคาใหด้คนทรีพื่ตายแลผู้วฝป่ายวริญญาณเปป็นขถึนั้นจากตายไดด้ พระองคร์ทรงมบีฤทธลิธิ์อคานาจทบีที่จะทคาใหด้เราเปป็นขถึนั้น
และใหด้เรานกัที่งดด้วยกกันในสวรรคสถานในพระเยซภูครลิสตร์ (กรลุณาศถึกษาเอเฟซกัส 2:1-10 อยล่างตกันั้งใจ)

ลภูกาเลล่าวล่าเมพที่อพระเยซภูทรงแตะตด้องเดก็กหญลิงผภูด้นบีนั้และเธอลลุกขถึนั้น พระองคร์กก็ “ตรกัสสกัที่งใหด้เอาอาหารมาใหด้
เขากลิน” (ลก. 8:55) นบีที่พลิสภูจนร์ใหด้ผมเหก็นวล่าพระเยซภูทรงทราบและทรงหล่วงใยเกบีที่ยวกกับทลุกความตด้องการของเรา 
พระองคร์ทรงคลิดถถึงความตด้องการฝป่ายรล่างกายของเดก็กหญลิงผภูด้นบีนั้ในขณะนกันั้น รวมถถึงความตด้องการฝป่ายวลิญญาณของ
เธอดด้วย 

มบีประเดก็นฝป่ายวลิญญาณทบีที่ยลิที่งใหญล่อบีกประการหนถึที่งทบีที่เราตด้องเนด้นยนั้คาตรงนบีนั้ ถถึงแมด้วล่าพระเยซภูไดด้ทรงกระทคา
การอกัศจรรยร์เหนพอธรรมชาตลิทบีที่ยลิที่งใหญล่แกล่เดก็กคนนบีนั้และไดด้ทคาใหด้เธอกลกับมามบีชบีวลิตแลด้ว ชบีวลิตทบีที่เธอมบีบกัดนบีนั้กก็ตด้อง
พถึที่งพากฎธรรมชาตลิตล่างๆ ในทบีที่นบีนั้พระเยซภูทรงทคาหนด้าทบีที่เปป็นแพทยร์ผภูด้ยลิที่งใหญล่ผภูด้รกักษาทกันั้งจลิตวลิญญาณและรล่างกาย ใน
คคาบกัญชาของพระองคร์ทบีที่สกัที่งใหด้นคาอาหารทบีที่อรล่อยและบคารลุงสลุขภาพมาใหด้เดก็กหญลิงผภูด้นบีนั้ พระเยซภูกก็ทรงกระทคาเหมพอน
กกับทบีที่คลุณหมอใจดบีและเอาใจใสล่คนไหนพถึงกระทคาในสถานการณร์ทบีที่คลด้ายๆกกัน พระเยซภูทรงทราบวล่ารล่างกายของ
เธอตด้องการกคาลกัง และดด้วยเหตลุนบีนั้เธอจถึงตด้องรกับประทานอาหาร พระองคร์ไดด้ประทานชบีวลิตใหด้แกล่เธอตอนทบีที่เธอตาย
ไปแลด้ว คราวนบีนั้พระองคร์ทรงบกัญชาบลิดาและมารดาของเดก็กหญลิงใหด้นคาอาหารมาใหด้แกล่เธอ พระองคร์ทรงกระทคาสลิที่ง
ทบีที่ไมล่มบีมนลุษยร์อพที่นใดกระทคาไดด้ แตล่พระองคร์มลิไดด้กระทคาการอกัศจรรยร์ใดๆเพพที่อใหผู้อาหารเธอ พระองคร์ทรงบกัญชาคนทบีที่
เธอรกักใหด้กระทคาสลิที่งนบีนั้

พระเยซภูจะทรงทคาใหด้เราเปป็นขถึนั้นจากตายฝป่ายวลิญญาณ แตล่เราถภูกบกัญชาใหด้รกับประทานพระวจนะของ
พระองคร์เพพที่อการเตลิบโตฝป่ายวลิญญาณ: “เชล่นเดบียวกกับทารกแรกเกลิด จงปรารถนานนั้คานมอกันบรลิสลุทธลิธิ์แหล่งพระวจนะ 
เพพที่อจะทคาใหด้ทข่านทมันั้งหลายเตริบโตขถึนั้น” (1 ปต. 2:2) ตอนทบีที่เขบียนไปหาชาวเมพองโครลินธร์เหลล่านกันั้น เปาโลกลล่าววล่า 
“ขด้าพเจด้าใหด้ทล่านทกันั้งหลายรกับประทานนนั้คานม และไมล่ใชล่อาหารแขก็ง...ดด้วยวล่าทล่านทกันั้งหลายยกังอยภูล่ฝป่ายเนพนั้อหนกัง” 
เหตลุผลทบีที่พวกเขาเปป็นทารกทบีที่รกับประทานนนั้คานมแทนทบีที่จะเปป็นผภูด้ใหญล่ทบีที่รกับประทานอาหารแขก็ง (กลล่าวในฝป่าย
วลิญญาณ) กก็เปป็นเพราะวล่าพวกเขา “ยกังอยภูล่ฝป่ายเนพนั้อหนกัง” พวกเขาแตกแยกกกันและกคาลกังโตด้เถบียงกกันเกบีที่ยวกกับคนทบีที่
ใหด้บกัพตลิศมาพวกเขา (กรลุณาศถึกษา 1 โครลินธร์ 3:1-10)

มบีเหตลุผลอบีกประการหนถึที่งทบีที่พระเยซภูทรงบกัญชาเดก็กหญลิงนกันั้นใหด้รกับประทานอาหาร: คนบางคนทบีที่นกัที่นอาจ
พภูดวล่าเธอเปป็นผบี และการรกับประทานอาหารตล่อหนด้าพวกเขากก็พลิสภูจนร์ความเปป็นจรลิงของการอกัศจรรยร์นกันั้น

การแตะตด้องศพคนตายนบีนั้ ซถึที่งเหมพอนกกับการแตะตด้องคนโรคเรพนั้อนผภูด้นกันั้น (มธ. 8:3) หรพอการถภูกแตะตด้อง
โดยหญลิงผภูด้นกันั้นทบีที่เปป็นโรคตกเลพอด กก็จะเกลิดผลกระทบในการกล่อใหด้เกลิดความเปป็นมลทลินดด้านพลิธบี ตามทบีที่พระราช



บกัญญกัตลิกลล่าว (อล่านเลวบีนลิตลิ 5:2, 3; บททบีที่ 15; กกันดารวลิถบี 19:11-22) แตล่พระเยซภูทรงกด้าวขด้ามพระราชบกัญญกัตลิไป 
พระองคร์มลิไดด้ทรงใชด้พระราชบกัญญกัตลิในทางทรีพื่ผริด เพราะวล่าพระองคร์ไดด้เสดก็จมาเพพที่อทคาใหด้พระราชบกัญญกัตลิสคาเรก็จ 
พระองคร์ทรงแตะตด้องเดก็กหญลิงนกันั้นทบีที่ตายไปแลด้ว, พระองคร์ทรงอนลุญาตใหด้หญลิงทบีที่เปป็นโรคตกเลพอดผภูด้นกันั้นแตะตด้อง
พระองคร์ และในโอกาสอพที่นๆพระองคร์กก็ทรงแตะตด้องพวกคนโรคเรพนั้อน ในกรณบีทกันั้งหมดเหลล่านบีนั้ แทนทบีที่พระเยซภูจะ
เปป็นมลทลินเพราะการสกัมผกัสสลิที่งทบีที่ถภูกหด้ามไวด้โดยพระราชบกัญญกัตลิ พระองคร์กลกับทรงชคาระใหด้หายสะอาด

ในมาระโก 5:41 และลภูกา 8:54 เราเรบียนรภูด้วล่าพระเยซภูไมล่เพบียงแตะตผู้องเดก็กหญลิงผภูด้นบีนั้ แตล่พระองคร์ตรมัสแกล่
เธอดด้วย (จคาไวด้วล่าพระวจนะของพระเจด้าคมยลิที่งกวล่าดาบสองคมใดๆ, พระวจนะของพระเจด้ามบีชบีวลิตและทรงพลานลุ
ภาพ, และพระวจนะของพระเจด้าคพอชบีวลิต) มกัทธลิวบอกเราเพบียงวล่าพระเยซภูทรงจกับมพอของเธอ และเธอกก็ลลุกขถึนั้น 
มาระโกและลภูกาบอกเราดด้วยวล่าพระเยซภูทรงบกัญชาพล่อแมล่ไมล่ใหด้บอกเลล่าวล่าเกลิดอะไรขถึนั้น (เพพที่อเชพที่อมโยงกกับเรพที่องนบีนั้ 
ดภูมกัทธลิว 8:4 อบีกครกันั้ง)

ขด้อ 26: “แลผู้วกริตตริศมัพทร์นรีนั้กห็ลพอไปทมัพื่วแควผู้นนมันั้น”
ทกันั้งๆทบีที่ขด้อเทก็จจรลิงมบีอยภูล่วล่าพระเยซภูทรงกคาชกับพล่อแมล่ไมล่ใหด้บอกเลล่าวล่าเกลิดอะไรขถึนั้น (มาระโก 5:43, ลภูกา 

8:56) “แลผู้วกริตตริศมัพทร์นรีนั้กห็ลพอไปทมัพื่วแควผู้นนมันั้น” วลบี “ทมัพื่วแควผู้นนมันั้น” กลล่าวถถึงแควด้นกาลลิลบี พพนั้นทบีที่ๆอยภูล่ตลิดกกับเมพองคา
เปอรนาอลุม หญลิงผภูด้นกันั้นทบีที่ถภูกรกักษาใหด้หายจากโรคตกเลพอดดด้วยเหตลุผลประการหนถึที่งถภูกสกัที่งใหด้บอกเลล่าการอกัศจรรยร์
นกันั้นทบีที่ไดด้ถภูกกระทคาในกายของเธอ สล่วนไยรกัสและภรรยาของเขา ดด้วยเหตลุผลอบีกประการหนถึที่ง กลกับถภูกหด้ามมลิใหด้
บอกเลล่าวล่าเกลิดอะไรขถึนั้นกกับลภูกสาวตกัวนด้อยของตน พระเยซภูทรงสกัพพกัญญภู (ในขณะนกันั้นและขณะนบีนั้) ดด้วยเหตลุนบีนั้มกัน
จถึงไมล่นล่าเปป็นไปไดด้วล่าพระองคร์ทรงคาดหวกังใหด้เรพที่องนบีนั้ถภูกปปิดบกังตล่อไปไดด้ อยล่างไรกก็ตาม พระองคร์นล่าจะทรงบกัญชา
พวกเขาไมล่ใหด้บอกเลล่าผภูด้ใดเพราะพระองคร์ทรงไมล่อยากใหด้เกลิดความตพที่นเตด้นซถึที่งปกตลิแลด้วกก็เกลิดขถึนั้นตล่อจากการ
อกัศจรรยร์ทบีที่ยลิที่งใหญล่อยล่างการทคาใหด้คนตายเปป็นขถึนั้น

การอกัศจรรยร์เรพที่องการทคาใหด้เปป็นขถึนั้นจากตายนบีนั้ชบีนั้ไปยกังการเปป็นขถึนั้นจากตายของเหลล่าวลิสลุทธลิชนในการรกับขถึนั้น
ไปนกันั้น เมพที่อเราจะเหก็นบรรดาคนทบีที่เรารกักอบีกซถึที่งไดด้จากไปกล่อนหนด้าเรา ผมมบีครอบครกัวและเพพที่อนๆซถึที่งอยภูล่อบีกฟาก
แลด้ว และหากเรามบีชบีวลิตอยภูล่จนกระทกัที่งพระเยซภูเสดก็จมา คนเหลล่านกันั้นทบีที่เรารกักทบีที่ตายไปแลด้วในพระครลิสตร์กก็จะถภูก
ทคาใหด้เปป็นขถึนั้นมากล่อน จากนกันั้นเราทบีที่ยกังมบีชบีวลิตอยภูล่กก็จะรล่วมวงกกับพวกเขาและเราทกันั้งสองพวกจะถภูกรกับขถึนั้นดด้วยกกันไป
พบกกับพระเยซภูในหมภูล่เมฆในฟป้าอากาศ – “อยล่างนกันั้นแหละเรากก็จะอยภูล่กกับองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าเปป็นนลิตยร์” (1 ธส. 
4:13-17)

พญามารเปป็น “เจด้าแหล่งอคานาจในยล่านอากาศ” (อฟ. 2:2) มกันเปป็นราชาแหล่งแผล่นดลินโลกในขณะนบีนั้ แตล่
วกันเปปีปั่ยมสงล่าราศบีสกักวกันหนถึที่งมกันจะถภูกกคาราบและพระเยซภูจะทรงครอบครองอยล่างยลิที่งใหญล่สภูงสลุด พระเยซภูตรกัสวล่
า “เราเปป็นเหตลุใหด้คนทกันั้งปวงเปป็นขถึนั้นและมบีชบีวลิต ผภูด้ทบีที่เชพที่อในเรานกันั้น ถถึงแมด้วล่าเขาตายแลด้วกก็ยกังจะมบีชบีวลิตอบีก และผภูด้ใดทบีที่
มบีชบีวลิตและเชพที่อในเราจะไมล่ตายเลย” (ยอหร์น 11:25, 26) พระองคร์ทรงมบีสลิทธลิธิ์ตรกัสวล่า “จงลลุกขถึนั้นเถลิด” – และเมพที่อ
พระองคร์ตรกัสเชล่นนกันั้น คนตายกก็ออกมามบีชบีวลิต และเมพที่อพระเยซภูทรงประกาศสกัที่งวล่า “จงขถึนั้นมาบนนบีนั้เถลิด” เหลล่าวลิ
สลุทธลิชนกก็จะถภูกรกับขถึนั้นไป, บรรดาผภูด้ทบีที่ตายในพระครลิสตร์จะถภูกชลุบใหด้เปป็นขถึนั้น – และนรกทกันั้งสลินั้นและอคานาจแหล่งความ
มพดจะไมล่อาจหยลุดยกันั้งการเปป็นขถึนั้นอกันเปปีปั่ยมสงล่าราศบีนกันั้นไดด้! เปาโลบอกชาวเมพองโครลินธร์วล่า “เราจะไมล่ลล่วงหลกับหมด



ทลุกคน แตล่เราจะถภูกเปลบีที่ยนแปลงใหมล่หมด ในชกัที่วขณะเดบียว ในพรลิบตาเดบียว เมพที่อเปป่าแตรครกันั้งสลุดทด้าย เพราะวล่าจะ
มบีเสบียงแตร และคนทรีพื่ตายแลผู้วจะเปป็นขทึทั้นมาปราศจากเปปปื่อยเนท่า แลผู้วเราทมันั้งหลายจะถผกเปลรีพื่ยนแปลงใหมข่” (1 โค
รลินธร์ 15:51, 52)

มกันจะเปป็นประโยชนร์แกล่เราในทบีที่นบีนั้ทบีที่จะเปรบียบเทบียบความเหมพอนและความตล่างของการทคาใหด้เปป็นขถึนั้นจาก
ตายทบีที่ถภูกบกันทถึกไวด้สามครกันั้งนบีนั้ซถึที่งพระครลิสตร์ไดด้ทรงกระทคา: ลภูกสาวของไยรกัส, บลุตรชายของหญลิงมล่ายผภูด้นกันั้น (ลภูกา 
7:11-15) และลาซารกัส (ยอหร์น 11:1-44) ลภูกสาวของนายธรรมศาลาผภูด้นบีนั้เพลิที่งเสบียชบีวลิตนล่าจะแคล่ไมล่กบีที่ชกัที่วโมงอยล่าง
นานสลุด บลุตรชายของหญลิงมล่ายผภูด้นกันั้นเสบียชบีวลิตไปแลด้วนานกวล่าและกคาลกังถภูกแบกใสล่โลงไปยกังสลุสาน ลาซารกัสอยภูล่ใน
อลุโมงคร์ฝฟังศพไปแลด้วนานสบีที่วกันและเรลิที่มเปปปั่อยเนล่าแลด้ว พระเยซภูทรงทคาใหด้เขาทกันั้งสามเปป็นขถึนั้นจากตาย ซถึที่งเปป็นภาพทบีที่
แสดงใหด้เหก็นจนหมดขด้อสงสกัยวล่าพระองคร์ทรงเปป็นผภูด้นกันั้นทบีที่สามารถประทานชบีวลิตใหด้แกล่คนทกันั้งปวงทบีที่ตายแลด้วฝป่าย
วริญญาณ ไมล่วล่าพวกเขาจะ “ตาย” ไปแลด้วนานขนาดไหน พระองคร์ทรงเปป็นการเปป็นขถึนั้นจากตายและชรีวริต และ
เรามบีชบีวลิตโดยทางพระนามของพระองคร์

ในกรณบีของเดก็กหญลิงผภูด้นบีนั้ ทลุกสลิที่งเงบียบสงบในหด้องทบีที่เธอนอนอยภูล่ และการอกัศจรรยร์นกันั้นไดด้ถภูกกระทคาดด้วย
ความงล่ายดายและความสงบเงบียบ ไมล่มบีการแสดงอกันตพที่นตาหรพอโอด้อวด ซถึที่งแสดงใหด้เหก็นวล่ามกันเปป็นเรพที่องจลิจิ๊บจต๊อยทบีที่
พระเยซภูจะทรงเรบียกจลิตวลิญญาณของคนๆหนถึที่งมาจากโลกทบีที่เรามองไมล่เหก็นและทคาใหด้จลิตวลิญญาณนกันั้นกลกับรวมเขด้า
กกับรล่างกายผภูด้นกันั้นอบีก การทบีที่พระเยซภูจะทรงกระทคาการอกัศจรรยร์แหล่งการรกับขถึนั้นไปนกันั้นกก็จะไมล่ใชล่เรพที่องทบีที่ยากกวล่าการทบีที่
พระองคร์ทรงทคาใหด้เดก็กหญลิงตกัวนด้อยผภูด้นบีนั้เปป็นขถึนั้นจากตาย

ในการทคาใหด้ชายหนลุล่มผภูด้นกันั้นเปป็นขถึนั้น คพอบลุตรชายของหญลิงมล่ายคนนกันั้น พระเยซภู “ทรงถภูกตด้องโลง” และ
ตรกัสแกล่ชายหนลุล่มทบีที่ตายไปแลด้วนกันั้นวล่า “ลลุกขถึนั้นเถลิด” – และเขากก็ลลุกขถึนั้น เมพที่อลาซารกัสถภูกชลุบใหด้เปป็นขถึนั้น พระเยซภูตรกัส
เสบียงดกังวล่า “ลาซารกัสเออ๋ย จงออกมาเถลิด” การทคาใหด้ลาซารกัสเปป็นขถึนั้นเปป็นการอกัศจรรยร์ทบีที่ยลิที่งใหญล่กวล่าและโดดเดล่น
กวล่าการอกัศจรรยร์อบีกสองครกันั้งนกันั้นเพราะวล่ารล่างกายของเขาเรลิที่มเปปปั่อยเนล่าแลด้ว ประเดก็นกก็คพอวล่า พระเยซภูไมล่ประสบ
ความยากลคาบากใดๆเลยในการทคาใหด้คนทกันั้งสามเปป็นขถึนั้นจากตาย

(การทคาใหด้เปป็นขถึนั้นจากตายสามครกันั้งนบีนั้นล่าจะถภูกเลพอกมาจากกรณบีเชล่นนบีนั้อบีกหลายครกันั้ง เพพที่อนคามาใสล่ไวด้ใน
บกันทถึกของกลิตตลิคลุณ ไมล่มบีใครทราบวล่าพระเยซภูทรงทคาใหด้กบีที่คนเปป็นขถึนั้นจากตายขณะทบีที่พระองคร์ยกังทรงอยภูล่บนโลกนบีนั้ ดภู
ลภูกา 7:22 แนล่นอนวล่าการอกัศจรรยร์ทกันั้งสามครกันั้งนบีนั้อลุดมไปดด้วยคคาสอนฝป่ายวลิญญาณสคาหรกับจลิตใจของเรา)

การเสบียชบีวลิตของบลุตรสาวอายลุสลิบสองปปีของไยรกัสยนั้คาเตพอนเราวล่าเดห็กๆเสบียชบีวลิต เชล่นเดบียวกกับผภูด้ใหญล่ – 
เพราะความตายไมล่เลพอกหนด้าผภูด้ใด เหตลุผลทบีที่เดก็กเลก็กๆเสบียชบีวลิตกก็คพอวล่า มนลุษยร์ทลุกคนเกลิดมาในความบาป (อล่าน โรม
3:9-23 และกาลาเทบีย 3:22) ผมไมล่ไดด้กคาลกังบอกเปป็นนกัยวล่าเดก็กเลก็กๆคนหนถึที่งเสบียชบีวลิตเพราะความบาปของเขา 
เพราะวล่าหลายครกันั้งเดก็กทารกเลก็กๆคนหนถึที่ง – ซถึที่งไมล่รภูด้อะไรเลยเกบีที่ยวกกับความบาป – กก็เสบียชบีวลิตและจากไปยกังโลก
อพที่น ผมแคล่กคาลกังกลล่าววล่าเพราะความไมล่เชพที่อฟฟังของมนลุษยร์คนเดบียว (อาดกัม) ความตายจถึงตกแกล่มนลุษยร์ทกันั้งปวง – 
ทกันั้งเดก็กและชรา (โรม 5:12-19) นอกจากนบีนั้ คนทมันั้งปวงตายเพราะวล่ามบีกทาหนดไวผู้แลผู้ววล่ามนลุษยร์จะตด้อง “ตายหน
หนถึที่ง” (ฮบ. 9:27)



เดก็กๆตด้องการพระผภูด้ชล่วยใหด้รอด และเมพที่อพวกเขาโตพอทบีที่จะรภูด้ถภูกผลิดและทบีที่จะตระหนกักวล่าพระครลิสตร์ไดด้
ทรงสลินั้นพระชนมร์เพพที่อพวกเขา พวกเขากก็จะตด้องรกับการบกังเกลิดใหมล่ หากเดก็กคนใดตายไปกล่อนทบีที่เขามบีอายลุถถึงเกณฑร์
ทบีที่จะรภูด้ดบีชกัที่ว พระคลุณของพระเจด้ากก็ดภูแลเดก็กไรด้เดบียงสาผภูด้นกันั้น เดก็กคนหนถึที่งจะมบีอายลุถถึงเกณฑร์ทบีที่จะรภูด้สถึกผลิดและรกับผลิด
ชอบเมพที่อใดนกันั้นเปป็นเรพที่องทบีที่ฟฟันธงไมล่ไดด้ หลายสลิที่งขถึนั้นอยภูล่กกับสภาพแวดลด้อมของเดก็กในชล่วงปฐมวกัยของเขา เดก็กทบีที่ถภูก
เลบีนั้ยงดภูมาในบด้านของผภูด้รกับใชด้พระเจด้ากก็ยล่อมมบีอายลุถถึงเกณฑร์รภูด้ดบีชกัที่วกล่อนเดก็กทบีที่ถภูกเลบีนั้ยงมาในบด้านของคนขายเหลด้า 
เดก็กคนทบีที่ไมล่เคยไดด้ยลินพระนามของพระเยซภูหรพอพระเจด้านอกจากตอนทบีที่ไดด้ยลินคคาสบถ, ทบีที่ไมล่เคยถภูกพาไปยกังครลิสต
จกักร, และไมล่เคยมบีคนอล่านพระคกัมภบีรร์ใหด้เขาฟฟัง, กก็ยล่อมไมล่เขด้าใจเรพที่องฝป่ายวลิญญาณตล่างๆในชล่วงปฐมวกัยของเขา
เหมพอนอยล่างทบีที่ลภูกของผภูด้รกับใชด้พระเจด้าจะเขด้าใจ

บลุตรชายของหญลิงมล่ายคนนกันั้น – ซถึที่งแนล่นอนวล่าเปป็นชายหนลุล่มทบีที่รล่างกายแขก็งแรงกล่อนทบีที่เขาเสบียชบีวลิต – เปป็น
ภาพของคนหนลุล่มสาวสมกัยนบีนั้ทบีที่ไดด้หลงเจลิที่นไปไกลจากพระเจด้าและทบีที่ตด้องรกับการบกังเกลิดใหมล่ ขอบคลุณพระเจด้าทบีที่มบีคน
หนลุล่มสาวจคานวนมากในปฟัจจลุบกันทบีที่รกักองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าและปรนนลิบกัตลิพระองคร์ มบีหลายพกันคนในโรงเรบียน
ครลิสเตบียนตล่างๆทบีที่เตรบียมตกัวสคาหรกับงานรกับใชด้, งานมลิชชกัที่น, และงานครลิสเตบียนอพที่นๆแบบเตก็มเวลา แตล่ในทางกลกับ
กกัน กก็มบีคนหนลุล่มสาวอบีกหลายลด้านคนทบีที่รกักโลก พวกเขาดพที่มเหลด้า, พวกเขาใชด้ยาเสพตลิด, พวกเขากระทคาบาปอยล่าง
เปปิดเผย --- และดภูเหมพอนพวกเขาจะทด้าทายพระเจด้า, พระผภูด้สรด้างของพวกเขา, ใหด้มาจกัดการกกับพวกเขาดด้วย แตล่
พระวจนะของพระเจด้าบกัญชาไวด้วล่า: “ในปปีเดพอนแหข่งปฐมวมัยของเจผู้า เจด้าจงระลถึกถถึงพระผภูด้เนรมลิตสรด้างของเจด้า”
(ปญจ. 12:1) หากมบีคนหนลุล่มสาวผภูด้ใดทรีพื่ยมังไมข่ไดผู้รมับความรอดกคาลกังอล่านขด้อความเหลล่านบีนั้อยภูล่ – ถถึงแมด้วล่าคลุณเปป็นคน
แขก็งแรง, รภูปหลล่อ, มบีการศถึกษา – ผมกก็ขอวลิงวอนคลุณทบีที่จะยอมใหด้พระเยซภูครลิสตร์เจด้าชลุบคลุณเปป็นขถึนั้นจากความตาย
ฝป่ายวลิญญาณและประทานชบีวลิตนลิรกันดรร์ใหด้แกล่คลุณ

ลาซารมัส ซถึที่งตายไปแลด้วสบีที่วกันกล่อนทบีที่พระเยซภูเสดก็จไปถถึง กก็เปป็นภาพของคนเหลล่านกันั้นทบีที่ใจแขก็งกระดด้างใน
ความบาป พวกเขาทคาบาปมานานเสบียจนหกัวใจและความคลิดของพวกเขาถภูกความบาปทคาใหด้ดด้านชา, วลิปรลิต และ
บลิดเบบีนั้ยว ชบีวลิตของพวกเขาแสดงออกมาวล่าพระของพวกเขาคพอพญามารและมกันบอกพวกเขาวล่าจะตด้องทคาอะไร 
และพวกเขากก็เรลิที่มเลวรด้ายลงทลุกทบีๆ ยลิที่งลาซารกัสอยภูล่ในอลุโมงคร์ฝฟังศพนานเทล่าใด ศพของเขากก็ยลิที่งเปปปั่อยเนล่ามากขถึนั้น
เทล่านกันั้น แตล่พระเยซภูตรกัสเพบียงวล่า “ลาซารกัสเออ๋ย จงออกมาเถลิด!” – และเขากก็ออกมา โดยมบีผด้าพกันมพอและเทด้า 
จากนกันั้นพระเยซภูกก็ตรกัสวล่า “จงแกผู้แลผู้วปลข่อยเขาไปเถริด”

เพพที่อนทบีที่รกักของผมครกับ ไมล่วล่าคลุณอาจกคาลกังใชด้ชบีวลิตในความบาปและความอธรรมมานานสกักเพบียงไหน 
หากคลุณจะยอมฟฟัง คลุณกก็จะไดด้ยลินพระสลุรเสบียงของพระเยซภูขณะพระองคร์ตรกัสเชลิญชวนวล่า “บรรดาผภูด้ทคางาน
เหนก็ดเหนพที่อยและแบกภาระหนกักจงมาหาเรา และเราจะใหด้ทล่านทกันั้งหลายหายเหนพที่อยเปป็นสลุข” (มธ. 11:28) ไมล่วล่า
คนๆหนถึที่งไดด้ปฏลิเสธพระองคร์มานานขนาดไหน พระองคร์กก็ยกังเชลิญชวนผผผู้ใดกห็ตามทรีพื่ประสงคร์ใหด้มาและดพที่มนนั้คาแหล่ง
ชบีวลิตโดยไมล่เสบียคล่า พระองคร์ทรงสามารถและเตก็มพระทกัยทบีที่จะชล่วยคลุณใหด้รอด ทบีที่จะชล่วยคลุณใหด้พด้นจากการปรกับ
โทษแหล่งนรก และใสล่สภาพแบบพระเจด้าและชบีวลิตใหมล่ไวด้ในตกัวคลุณ (2 ปต. 1:4) ทบีที่คลุณตด้องทคากก็คพอ ยอมรกับวล่าคลุณ
ตด้องการพระบลุตรของพระเจด้า คพอพระเยซภูครลิสตร์พระผภูด้ชล่วยใหด้รอด และจากนกันั้นในความเชพที่อจงทภูลขอพระองคร์ใหด้



เสดก็จเขด้ามาในใจของคลุณ, ยกโทษบาปของคลุณ, และชล่วยจลิตวลิญญาณของคลุณใหด้รอด – และพระองคร์จะทรง
กระททา!

ในการทคาใหด้บลุตรสาวของไยรกัสเปป็นขถึนั้นจากตาย มบีภาพแบข่งยทุคทบีที่ถภูกนคาเสนอเชล่นกกัน:
เดก็กหญลิงคนนบีนั้เปป็นบลุตรสาวของขลุนนางยลิวผภูด้หนถึที่ง (มาระโก 5:22) และดด้วยเหตลุนบีนั้จถึงเปป็นภาพของชนชาตลิ

อลิสราเอล “ธลิดาแหล่งศลิโยน” ขลุนนางผภูด้นบีนั้ทภูลตล่อพระเยซภูวล่า “ลผกสาวของขผู้าพระองคร์ตายเสรียแลผู้วตอนนรีนั้” – และ
เราอล่านในคคาพยากรณร์ของเอเสเคบียลเกบีที่ยวกกับชนชาตลิอลิสราเอลวล่า “ดภูเถลิด เขาทกันั้งหลายกลล่าววล่า ‘กระดภูกของเรา
แหด้ง และความหวกังของเรากก็สลินั้นไป เราไดด้ถภูกตกัดสล่วนของเราออกเสบีย’...” (อสค. 37:11) กษกัตรลิยร์ของพวกยลิวไดด้
ทรงเรลิที่มการเดลินทางของพระองคร์เพพที่อทคาใหด้ “ธลิดาแหล่งศลิโยน” เปป็นขถึนั้นจากตายแลด้ว

เราไดด้อล่านวล่าเมพที่อผภูด้เปป็นบลิดา (ไยรกัส) ไดด้บอกถถึงความตด้องการแหล่งหกัวใจของเขา พระเยซภูกก็ทรงลลุกขถึนั้นและ
เสดก็จตามชายผภูด้มบีใจปวดรด้าวคนนบีนั้ไป “และเหลข่าสาวกของพระองคร์กห็ตามไปดผู้วย” เมพที่อพระเยซภูเสดก็จมาเพพที่อทคาใหด้
ชนชาตลิอลิสราเอลเปป็นขถึนั้นจากตาย เหลล่าวลิสลุทธลิชนของพระองคร์จะมากกับพระองคร์: “เอโนคคนทบีที่เจก็ดนกับแตล่อาดกัมไดด้
พยากรณร์ถถึงคนเหลล่านบีนั้ดด้วยวล่า “ดผเถริด องคร์พระผผผู้เปป็นเจผู้าไดผู้เสดห็จมาพรผู้อมกมับพวกวริสทุทธริชนของพระองคร์หลาย
หมพพื่น” (ยภูดาส 14)

ระหวล่างเสดก็จไปเพพที่อทคาใหด้เดก็กหญลิงผภูด้นกันั้นเปป็นขถึนั้น พระเยซภูกก็ทรงถภูกทคาใหด้ลล่าชด้าโดยหญลิงผภูด้หนถึที่งทบีที่เปป็นโรคทบีที่
รกักษาไมล่หาย ซถึที่งพระองคร์ทรงรกักษาใหด้หาย นางเปป็นภาพของครลิสตจกักร ซถึที่งไดด้รกับความรอดระหวล่างทางขณะทบีที่
ชนชาตลิอลิสราเอลนอนตายอยภูล่และสลินั้นหวกังในหวล่างเขาทบีที่เตก็มไปดด้วยกระดภูกแหด้ง (อสค. บททบีที่ 37) โดยรอคอยใหด้
พระเยซภูเสดก็จมา ครลิสตจกักรถภูกทคาใหด้เปป็นขถึนั้นและถภูกทคาใหด้สมบภูรณร์ครบถด้วนแลด้ว โดยพรด้อมทบีที่จะถภูกถวายเปป็นค
รลิสตจกักรทบีที่ไรด้จลุดดล่างพรด้อย ปราศจากรลินั้วรอยหรพอความเหบีที่ยวยล่นใดๆ (อฟ. 5:27) เมพที่อครลิสตจกักรถภูกทคาใหด้สมบภูรณร์
ครบถด้วนและยลุคสมกัยนบีนั้มาถถึงจลุดจบ พระเยซภูกก็จะเสดก็จกลกับมาและทคาใหด้ “ธลิดาแหล่งศลิโยน” เปป็นขถึนั้น

พระเยซภูเสดก็จไปถถึงบด้านของนายธรรมศาลาผภูด้นบีนั้ และผมเชพที่อวล่าพระองคร์ทรงไดด้ยลินเสบียงรที่คาไหด้และกรบีดรด้อง
นานแลด้วกล่อนพระองคร์เสดก็จไปถถึง เมพที่อพระองคร์เสดก็จไปถถึงจรลิงๆ พระองคร์กก็ตรกัสวล่า “จงถอยออกไปเถริด ดผู้วยวข่า
เดห็กหญริงคนนรีนั้ยมังไมข่ตาย เปป็นแตข่นอนหลมับอยผข่” นบีที่เปป็นคคากลล่าวทบีที่ฝภูงชนถพอวล่าโงล่เขลา และพวกเขาหกัวเราะเยาะ
พระองคร์ ถถึงกระนกันั้นพระเยซภูกก็ทรงไลล่ฝภูงชนนกันั้นออกไปและทรงทคาใหด้เดก็กหญลิงผภูด้นกันั้นเปป็นขถึนั้นจากตาย นกัที่นแหละจะ
เปป็นตอนทบีที่พระเยซภูเสดก็จมาในการพลิพากษาคนชกัที่วและเพพที่อชล่วยบรรดาผภูด้ทบีที่ถภูกเลพอกสรรของพระองคร์ใหด้รอดพด้น
จากตาย คพอแกด้วตาดวงใจของพระองคร์ – ชนชาตลิอลิสราเอล

พวกนกักดนตรบีอยภูล่ทบีที่บด้านของไยรกัสโดยเลล่นเครพที่องดนตรบี และพวกคนรที่คาไหด้กก็รที่คาไหด้อยภูล่ทบีที่นกัที่น ทลุกวกันนบีนั้ กลล่าว
ในแงล่ฝป่ายวลิญญาณ คนไมล่เชพที่อทลุกคนกก็พรด้อมทบีที่จะจกัดวงดนตรบีเพพที่อเลล่นดนตรบีใหด้แกล่งานศพของชนชาตลิอลิสราเอล 
เพราะวล่าทลุกคนเหก็นพด้องตรงกกันวล่าชนชาตลิอลิสราเอลตายไปแลด้วและพระเจด้าทรงทลินั้งประชาชาตลินบีนั้แลด้วและจะไมล่
กลกับมาหาพวกเขาอบีกเลย เรามบีกลลุล่มคนทบีที่เรบียกตกัวเองวล่า “British Israel” ซถึที่งประกาศวล่าพระเจด้าไดด้ประทานพระ
สกัญญาทกันั้งสลินั้นทบีที่ทรงกระทคาไวด้กกับอกับราฮกัมใหด้แกล่ครริสตจมักรแลด้ว แตล่พวกเขากก็คลิดผลิดจรลิงๆ เมพที่อพระเยซภูเสดก็จมา 
พระองคร์จะทรงขกับไลล่ฝภูงชนกลลุล่มนบีนั้ออกไปจากเบพนั้องพระพกักตรร์พระองคร์ และจากนกันั้นชนชาตลิอลิสราเอลกก็จะลลุกขถึนั้น
และชพที่อเสบียงของเธอจะขจรขจายออกไปยกังทบีที่สลุดปลายของแผล่นดลินโลก



โอด้ ใชล่แลด้วครกับ วกันอกันเปปีปั่ยมสงล่าราศบีนกันั้นกคาลกังจะมาเมพที่อประชาชาตลิหนถึที่งจะถภูกคลอดในวกันเดบียว (อสย. 
66:8; รม. 11:26) พระเยซภูจอมกษกัตรลิยร์จะประทกับบนพระทบีที่นกัที่งของดาวลิดบรรพบลุรลุษของพระองคร์ในกรลุง
เยรภูซาเลก็มและครอบครองเหนพอวงศร์วานของยาโคบสพบๆไปเปป็นนลิตยร์ แผล่นดลินโลกจะอลุดมไปดด้วยความรภูด้เรพที่ององคร์
พระผภูด้เปป็นเจด้าดลุจนนั้คาปกคลลุมทะเลอยภูล่ตอนนบีนั้ จะไมล่มบีการแชล่งสาปอบีกตล่อไป และแผล่นดลินโลกนบีนั้จะกลายเปป็นสวน
เอเดนใหญล่ยกักษร์แหล่งเดบียว นกัที่นจะเปป็นวกันแสนสลุขอกันเปปีปั่ยมสงล่าราศบีสกักเพบียงใด! มกันคงเปป็นวกันทบีที่ยลิที่งใหญล่จรลิงๆทบีที่บด้าน
ของไยรกัสเมพที่อผภูด้คนชพที่นชมยลินดบีเพราะเดก็กหญลิงผภูด้นบีนั้ถภูกทคาใหด้กลกับฟปฟื้นคพนสภูล่ชบีวลิต วกันอกันยลิที่งใหญล่ทบีที่สลุดแหล่งความชพที่นชม
ยลินดบียกังมาไมล่ถถึง!

การรมักษาชายตาบอดสองคนใหจ้หาย
ขด้อ 27: “ครมันั้นพระเยซผเสดห็จไปจากทรีพื่นมัพื่น กห็มรีชายตาบอดสองคนตามพระองคร์มารผู้องวข่า “บทุตรดาวริด

เจผู้าขผู้า ขอเมตตาขผู้าพระองคร์ทมันั้งหลายเถริด”
มกัทธลิวเปป็นผภูด้เดบียวในพวกผภูด้เขบียนกลิตตลิคลุณทบีที่บกันทถึกการอกัศจรรยร์อกันพลิเศษนบีนั้ (และเรพที่องการรกักษาคนผบีเขด้าทบีที่

เปป็นใบด้ทบีที่เกลิดตล่อจากเรพที่องนบีนั้ดด้วย) นบีที่เปป็นบกันทถึกครกันั้งแรกทบีที่ถภูกใหด้ไวด้ในหนกังสพอกลิตตลิคลุณเลล่มตล่างๆเรพที่องการเปปิดตาคน
ตาบอด การรกักษาเหลล่านบีนั้ถภูกกระทคาจรลิงๆ และพวกมกันเปป็นการทคาใหด้คคากลล่าวทบีที่เปป็นคคาพยากรณร์สคาเรก็จจรลิงเกบีที่ยว
กกับงานรกับใชด้ของพระเมสสลิยาหร์:

“จงดภูผภูด้รกับใชด้ของเรา ผภูด้ซถึที่งเราเชลิดชภู ผภูด้เลพอกสรรของเรา ผภูด้ซถึที่งใจเราปปีตลิยลินดบี เราไดด้เอาวลิญญาณของเรา
สวมทล่านไวด้แลด้ว ทล่านจะสล่งความยลุตลิธรรมออกไปใหด้แกล่บรรดาประชาชาตลิ...เราคพอพระเยโฮวาหร์ เราไดด้เรบียกเจด้า
มาดด้วยความชอบธรรม เราจะยถึดมพอเจด้าและจะรกักษาเจด้าไวด้ เราจะใหด้เจด้าเปป็นตกัวพกันธสกัญญาของมนลุษยชาตลิ เปป็น
ความสวล่างแกล่บรรดาประชาชาตลิ เพพพื่อเบริกตาคนทรีพื่ตาบอด เพพที่อนคาผภูด้ถภูกจองจคาออกมาจากคลุก นคาผภูด้ทบีที่นกัที่งในความ
มพดออกมาจากเรพอนจคา” (อสย. 42:1, 6, 7)

“พระวลิญญาณแหล่งองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าพระเจด้าสถลิตอยภูล่บนขด้าพเจด้า เพราะวล่าพระเยโฮวาหร์ไดด้ทรงเจลิมตกันั้ง
ขด้าพเจด้าไวด้ใหด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐมายกังผภูด้ทบีที่ถล่อมใจ พระองคร์ไดด้ทรงใชด้ขด้าพเจด้าใหด้รกักษาคนทบีที่ชอกชนั้คาระกคาใจ ใหด้
รด้องประกาศอลิสรภาพแกล่บรรดาเชลย และบอกการเปปิดเรพอนจคาออกใหด้แกล่ผภูด้ทบีที่ถภูกจองจคา” (พรด้อมกกับขด้อพระ
คกัมภบีรร์นบีนั้ อล่านลภูกา 4:17, 18)

คราวนบีนั้จงสกังเกตคคาพยากรณร์ตล่อไปนบีนั้เชล่นกกัน:
“ในวกันนกันั้นคนหภูหนวกจะไดด้ยลินถด้อยคคาของหนกังสพอ และตาของคนตาบอดจะเหก็นออกมาจากความคลลุด้ม

และความมพดของเขา”  (อสย. 29:18)
“แลด้วนกัยนร์ตาของคนตาบอดจะเปปิดออก แลด้วหภูของคนหภูหนวกจะเบลิก” (อสย. 35:5)
เราอล่านบล่อยๆในกลิตตลิคลุณเลล่มตล่างๆทบีที่พระเยซภูทรงเปปิดตาคนตาบอด (มธ. 11:5; 12:22; 15:30; 20:34; 

21:14; มาระโก 8:22-25; ยอหร์น 9:1-7) ดด้วยเหตลุผลบางประการ โรคตาบอดเปป็นสลิที่งทบีที่พบบล่อยในบรรดา
ประเทศโลกตะวกันออกมากกวล่าทบีที่พบในแผล่นดลินอเมรลิกาของเรา มบีผภูด้เสนอวล่าเหตลุผลอาจเปป็นเพราะปรลิมาณ
มหาศาลของฝลุป่นทบีที่อยภูล่ในอากาศในแผล่นดลินนกันั้น, การนอนกลางแจด้ง, และขด้อเทก็จจรลิงทบีที่วล่าหมวกทบีที่ผภูด้คนสวมไมล่ไดด้



ปกปป้องนกัยนร์ตาของพวกเขาจากการเปลบีที่ยนแปลงแบบฉกับพลกันจากบด้านมพดๆไปสภูล่แสงแดดจด้าจนพรล่าตาทบีที่อยภูล่ขด้าง
นอก

เราไมล่ทราบวล่าพระเยซภูทรงอยภูล่ตล่อทบีที่บด้านของไยรกัสนานเทล่าใด พระองคร์อาจเสดก็จจากไปหลกังจากทรง
ทคาใหด้บลุตรสาวของไยรกัสเปป็นขถึนั้นไมล่นาน – และขณะทบีที่พระองคร์เสดก็จไปตามถนนเสด้นนกันั้น “ชายตาบอดสองคน
ตามพระองคร์มา” อาจมบีคนทบีที่พวกเขารกักหรพอเพพที่อนๆของพวกเขาจภูงพวกเขามาขณะทบีที่พวกเขาตามพระเยซภูไป
ตามถนนเสด้นนกันั้น ชายสองคนนบีนั้อาจกคาลกังนกัที่งขด้างถนนขอทานอยภูล่ เหมพอนชายคนนกันั้นในลภูกา 18:35 กก็ไดด้ – และ
เมพที่อพวกเขาคด้นพบวล่าพระเยซภูกคาลกังเสดก็จมา พวกเขากก็เรลิที่มสล่งเสบียงรด้องวล่า “ขอเมตตาขผู้าพระองคร์ทมันั้งหลายเถริด” 
เมพที่อพวกเขารด้องขอความเมตตา พวกเขากก็เรบียกพระเยซภูวล่า “บทุตรดาวริดเจผู้าขผู้า” ซถึที่งบอกเปป็นนกัยวล่าพวกเขาเชพที่อวล่า
พระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ทบีที่ทรงสกัญญาไวด้นกันั้น ชพที่อเรบียกแบบกษกัตรลิยร์นบีนั้ “บทุตรดาวริด” กก็ถภูกใชด้โดยหญลิงชาว
ซบีเรบียฟปีนลิเซบียคนนกันั้น (มธ. 15:22) และโดยชายตาบอดเหลล่านกันั้นทบีที่เมพองเยรบีโคเชล่นกกัน (มธ. 20:30, 31) นอกจากนบีนั้ 
กรลุณาอล่านเอเสเคบียล 34:23, 24; มกัทธลิว 21:9; มาระโก 10:47; และลภูกา 1:32; 18:38, 39

หากผภูด้ใดอยากรภูด้วล่าทคาไมชายตาบอดสองคนนบีนั้เชพที่อวล่าพระเยซภูทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ขณะทบีที่คนอพที่นๆทบีที่มอง
เหก็นไดด้กลกับไมข่เชพที่อ ผมกก็ตอบไดด้อยล่างเปปิดเผยโดยการถามวล่าเหตลุใดจถึงมบีความแตกตล่างทบีที่คลด้ายกกันในตอนนบีนั้ – เหตลุ
ใดบางคนถถึงเชพที่อและบางคนกก็ไมล่เชพที่อ (อล่านกลิจการ 28:23, 24) หากพระเจด้าผภูด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงอยากใหด้เรา
ทราบคคาตอบ พระองคร์กก็คงใสล่มกันไวด้ตรงนบีนั้ในขด้อพระคกัมภบีรร์เหลล่านบีนั้แลด้ว “สลิที่งลรีนั้ลมับทกันั้งปวงเปป็นของพระเยโฮวาหร์
พระเจผู้าของเราทกันั้งหลาย แตล่สลิที่งทรงสทาแดงนกันั้นเปป็นของเราทกันั้งหลาย...” (พบญ. 29:29)

ขด้อ 28: “และเมพพื่อพระองคร์เสดห็จเขผู้าไปในเรพอน ชายตาบอดทมันั้งสองกห็เขผู้ามาหาพระองคร์ พระเยซผตรมัส
ถามเขาวข่า “เจผู้าเชพพื่อหรพอวข่า เราสามารถจะกระททาการนรีนั้ไดผู้” เขาทผลพระองคร์วข่า “เชพพื่อ พระเจผู้าขผู้า”

“และเมพพื่อพระองคร์เสดห็จเขผู้าไปในเรพอน...” นบีที่หมายถถึงบด้านทบีที่พระเยซภูเสดก็จกลกับมาหลกังจากทบีที่ไปบด้านของ
ขลุนนางผภูด้นกันั้นแลด้ว (ขด้อ 23) มกันอาจเปป็นบด้านของมกัทธลิว (ขด้อ 10) หรพอของเปโตร (บททบีที่ 8 ขด้อ 14) – หรพอบด้านหลกัง
อพที่นทบีที่เมพองคาเปอรนาอลุมกก็ไดด้

“...ชายตาบอดทมันั้งสองกห็เขผู้ามาหาพระองคร์” นกัที่นคพอ พวกเขาตามพระองคร์เขด้าไปในบด้านหลกังนกันั้น พวก
เขาแสดงใหด้เหก็นถถึงความมลุล่งมกัที่นทบีที่จะพากเพบียรจนกวล่าพวกเขาไดด้รกับการมองเหก็นของตน

คคาทภูลขอแรกของชายตาบอดสองคนนบีนั้คพอ ขอความเมตตา (ขด้อ 27) เมพที่อพวกเขารด้องขอความเมตตา
และมาหาพระเยซภู พระองคร์กก็ทรงถามคคาถามพวกเขาขด้อหนถึที่งวล่า: “เจผู้าเชพพื่อหรพอวข่า เราสามารถจะกระททาการนรีนั้
ไดผู้” ผมชอบคคาตอบทบีที่ชายตาบอดสองคนนบีนั้ใหด้ พวกเขากลล่าวเพบียงวล่า “เชพพื่อ พระเจผู้าขผู้า” ถถึงแมด้วล่าพวกเขาไดด้
ตลิดตามพระองคร์และรด้องเรบียกหาพระองคร์ กระนกันั้นพระเยซภูกก็ทรงตด้องการคคากลล่าวรกับสารภาพแบบเปปิดเผยเรพที่อง
ความเชพที่อของพวกเขา ในหลายวาระ พระเยซภูตรกัสแกล่คนเหลล่านกันั้นทบีที่มาขอพระพรตล่างๆจากพระองคร์วล่า “ใหด้เปป็น
ไปตามความเชพที่อของเจด้าเถลิด” พระเจด้าทรงใหด้เกบียรตลิความเชพที่อ ความไมล่เชพที่อเปป็นการดภูถภูกตล่อพระเจด้า: “แตข่ถผู้าไมข่มรี
ความเชพพื่อแลผู้ว จะเปป็นทรีพื่พอพระทมัยของพระองคร์กห็ไมข่ไดผู้เลย” (ฮบ. 11:6) “การกระทคาใดๆกก็ตามทบีที่มริไดผู้กระทคา
ดด้วยความเชพที่อกก็เปป็นบาปทกันั้งสลินั้น” (โรม 14:23)



หนทางเดบียวทบีที่เปป็นไปไดด้ทบีที่ชายเหลล่านบีนั้จะมบีความเชพที่อไดด้กก็คพอ การทบีที่พวกเขาเคยไดด้ยลินถด้อยคคาของพระเยซภู
ดด้วยหภูของตนหรพอมบีใครบางคนนคาขล่าวสารนกันั้นมาบอกพวกเขาเกบีที่ยวกกับการอกัศจรรยร์ตล่างๆของพระเยซภู พระวจนะ
ของพระเจด้านคามาซถึที่งความเชพที่อ และหากไมล่มบีพระวจนะของพระเจด้า กก็ไมล่อาจมบีความเชพที่อทบีที่จะนคาพระพรฝป่าย
วลิญญาณมาจากพระบลิดาในสวรรคร์ไดด้: “ฉะนกันั้นความเชพที่อเกลิดขถึนั้นไดด้กก็เพราะการไดด้ยลิน และการไดด้ยลินเกลิดขถึนั้นไดด้กก็
เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจด้า” (โรม 10:17)

ความเชพพื่อคพอมพอทรีพื่ยพพื่นออกไปรกับของขวกัญของพระเจด้า ของขวกัญของพระเจด้ากลายเปป็นของเราเมพที่อเรายพที่น
มพอแหล่งความเชพที่อออกไปรกับพระพรตล่างๆจากพระเยซภู (ยอหร์น 1:12; 16:24)

ความเชพพื่อคพอดวงตาทบีที่มองเขด้าไปในสลิที่งทบีที่คนมองไมล่เหก็นซถึที่งอยภูล่เหนพอเหตลุผลของมนลุษยร์ ในการมองเขด้าไปใน
สลิที่งทบีที่คนมองไมล่เหก็น ความเชพที่อกก็มองเหก็นสลิที่งตล่างๆซถึที่งอยภูล่เหนพอจลินตนาการของมนลุษยร์ (ฮบ. 11:1)

ความเชพพื่อคพอการตอบสนองของหมัวใจตล่อการทรงเรบียกของพระเยซภูเจด้าผล่านทางพระวจนะของพระองคร์ 
(โรม 10:9, 10)

ความเชพพื่อคพอการพถึพื่งพาของจริตวริญญาณตล่อพระเยซภูครลิสตร์เจด้า โดยวางใจในพระองคร์แตล่เพบียงผภูด้เดบียวและ
มลิใชล่ผภูด้อพที่น (2 ทธ. 1:12)

ความเชพพื่อคพอขผู้อตข่อทบีที่เชพที่อมตล่อเรากกับพระครลิสตร์และพระเจด้า (ฮบ. 10:22)
ความเชพพื่อคพอสายไฟทบีที่ไฟฟป้าแหล่งฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้าไหลผล่านจากพระเจด้ามาสภูล่ใจของเรา มกันสพที่อสาร

ขด้อความของพระเจด้ามาสภูล่ใจของเราและคคาทภูลขอของเราไปถถึงพระทกัยของพระเจด้า (กท. 3:5)
ความเชพพื่อคพอผผผู้ควบคทุมทบีที่ทคาใหด้เทด้าวลิที่งในความเชพที่อฟฟังอกันชพที่นบานและวล่องไว นบีที่ถภูกแสดงเปป็นภาพประกอบ

ในการอกัศจรรยร์นกันั้นแหล่งเมพองเยรบีโค เมพที่อชนชาตลิอลิสราเอลเชพที่อฟฟังพระเจด้าและเดลินรอบกคาแพงเมพองตามทบีที่พระองคร์
ทรงสกัที่ง และกคาแพงเหลล่านกันั้นกก็พกังลง (ฮบ. 11:30)

ความเชพที่อฟฟังพลิสภูจนร์ใหด้เหก็นความเชพที่อ ปราศจากความเชพที่อฟฟัง กก็ไมล่มบีความเชพที่อเลย ดกังนกันั้นเราจถึงรด้องเพลง
วล่า “ไมล่มบีทางอพที่นเทบีที่ยงธรรม พระเยซภูโปรดใหด้ความสลุข แกล่ผภูด้เชพที่อและฟฟังคคา”  เราอาจกลล่าวแบบนบีนั้วล่า  -- การ
วางใจคพอการเชพที่อฟฟัง เมพที่อเราวางใจพระเจด้า เรากก็เชพพื่อฟฝังพระเจด้า – และถด้าเราไมล่เชพที่อฟฟังพระเจด้า นกัที่นกก็เปป็นขด้อ
พลิสภูจนร์วล่าเราไมล่วางใจพระเจด้า

ขด้อ 29 และ 30: “แลผู้วพระองคร์ทรงถผกตผู้องตาของพวกเขาตรมัสวข่า “ใหผู้เปป็นไปตามความเชพพื่อของเจผู้า
เถริด” แลผู้วตาของพวกเขากห็กลมับเหห็นดรี พระเยซผไดผู้ทรงกทาชมับเขาอยข่างแขห็งขมันวข่า “จงระวมังอยข่าใหผู้ผผผู้ใดรผผู้เลย”

“แลผู้วพระองคร์ทรงถผกตผู้องตาของพวกเขา” ตรงนบีนั้เรามบีบกันทถึกครกันั้งแรกเกบีที่ยวกกับการทบีที่พระเยซภูทรงถภูก
ตด้องตาของคนตาบอด ดภูเหมพอนวล่าสล่วนใหญล่แลด้วพระเยซภูทรงใชด้วลิธบีการนบีนั้เวลารกักษาคนตาบอด คนเหลล่านกันั้นทบีที่ตา
ปกตลิกก็สามารถมองเหก็นความกรลุณาในพระเนตรของพระเยซภู และเมพที่อพวกเขามองดภูพระพกักตรร์ของพระองคร์ 
พวกเขากก็ไดด้เหก็นถถึงความปรารถนาทบีที่พระองคร์ทรงมบีทบีที่จะชล่วยเหลพอคนเหลล่านกันั้นทบีที่กคาลกังทนทลุกขร์อยภูล่ แตล่ชายตาบอด
เหลล่านบีนั้ไมล่อาจมองเหก็นพระเนตรทบีที่เปปีปั่ยมกรลุณาและอล่อนโยนของพระองคร์และความปรารถนาทบีที่จะอวยพรซถึที่งพระ
เยซภูทรงแสดงออกในสบีพระพกักตรร์ของพระองคร์ไดด้ ดด้วยเหตลุนบีนั้ การแตะตด้องดวงตาของคนตาบอดจถึงเปป็นการ
กระทคาอกันเมตตาและเปปีปั่ยมกรลุณาตามธรรมชาตลิในสล่วนของพระเยซภู (อล่านมกัทธลิว 20:34 และยอหร์น 9:6) 



ชายเหลล่านบีนั้พลิสภูจนร์ใหด้เหก็นวล่าพวกเขามบีความเชพที่อในพระเยซภูโดยการตามพระองคร์เขด้าไปในเรพอนนกันั้น พวก
เขารกับสารภาพความเชพที่อของตนในพระเยซภูเมพที่อพวกเขากลล่าววล่า “เชพพื่อ พระเจผู้าขผู้า” ดด้วยเหตลุนบีนั้พระองคร์จถึงทรง
แตะตด้องดวงตาของพวกเขา และทกันใดนกันั้น “ตาของพวกเขากห็กลมับเหห็นดรี” สกัมผกัสของพระครลิสตร์ทคาใหด้เราเหก็น
ความหลากหลายของการรกักษาในการอกัศจรรยร์มากมายเหลล่านกันั้นทบีที่พระเยซภูไดด้ทรงกระทคา เราไดด้อล่านวล่าครกันั้งหนถึที่ง
พระองคร์ทรงใชด้โคลนทบีที่ทคาดด้วยนนั้คาลาย – ความชลุล่มชพนั้นจากพระโอษฐร์ของพระเมษโปดกของพระเจด้า – เพพที่อรกักษา
ชายตาบอดคนหนถึที่ง (ยอหร์น 9:6, 7) ในครกันั้งอพที่นๆ พระองคร์เพบียงแคล่ตรมัส และการอกัศจรรยร์นกันั้นกก็เกลิดขถึนั้น (มธ. 8:13;
ลก. 18:42; ยน. 11:43)

เมพที่อพระเยซภูทรงแตะตด้องดวงตาของชายตาบอดสองคนนกันั้น ดวงตาของพวกเขากก็เปปิดทกันทบี หลกังจาก
ทรงเปปิดดวงตาของพวกเขาแลด้ว “พระเยซผไดผู้ทรงกทาชมับเขาอยข่างแขห็งขมัน” มลิใหด้บอกเลล่าผภูด้ใด คคากรบีกทบีที่แปลเปป็น 
“อยข่างแขห็งขมัน” หมายถถึง “อยล่างเขด้มงวด” เราพบคคากรบีกเดบียวกกันนบีนั้ในมาระโก 1:43 สคานวนทบีที่พระเยซภูทรงใชด้
ตรงนบีนั้บอกเปป็นนกัยวล่าพระองคร์จะทรงไมล่พอพระทกัยเปป็นอยล่างมากหากพวกเขาไมล่เชพที่อฟฟังคคาสกัที่งของพระองคร์ ใน
มกัทธลิว 8:4 พระเยซภูไดด้ประทานคคาบกัญชาเดบียวกกันแกล่คนโรคเรพนั้อนทบีที่พระองคร์เพลิที่งรกักษาใหด้หายวล่า: “อยล่าบอกเลล่าใหด้
ผภูด้ใดฟฟังเลย” 

เมพที่อพระเยซภูทรงสกัที่งชายสองคนนกันั้นในทบีที่นบีนั้วล่า “จงระวมังอยข่าใหผู้ผผผู้ใดรผผู้เลย” เราตด้องไมล่คลิดเอาเองวล่าพระองคร์
ทรงหมายความจรลิงๆวล่าไมล่ควรมบีผภูด้ใดทราบวล่าเกลิดอะไรขถึนั้นกกับพวกเขา เพราะวล่ามบีพยานเหก็นการอกัศจรรยร์นบีนั้หลาย
คน สลิที่งทบีที่พระองคร์ไมล่อยากใหด้พวกเขาทคากก็คพอ บอกทลุกคนทบีที่พวกเขาพบเจอและประกาศการอกัศจรรยร์นบีนั้แกล่คน
เหลล่านกันั้นทบีที่เปป็นศกัตรภูของพระองคร์ ผภูด้ซถึที่งจะประกาศวล่าพระองคร์กคาลกังทคาการอกัศจรรยร์ตล่างๆผล่านทางอคานาจของพญา
มาร (ดกังทบีที่เราเหก็นวล่าพวกเขาไดด้กระทคาตล่อไป)

หากคลุณอล่านมาระโก 1:45 และลภูกา 5:15 คลุณกก็จะเหก็นวล่าเพราะคนโรคเรพนั้อนผภูด้นกันั้นไมล่ทคาตามทบีที่พระองคร์
ทรงขอรด้องเขาใหด้กระทคา เขาจถึงเปป็นเหตลุใหด้เกลิดการขกัดจกังหวะอยล่างรลุนแรงในงานรกับใชด้ขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าของ
เราในขณะนกันั้น อาจเปป็นไดด้วล่าพระเยซภูตรกัสแกล่ชายเหลล่านบีนั้พรด้อมกกับการเนด้นยนั้คาและความเขด้มงวดทบีที่มากกวล่าเดลิม
ตรงนบีนั้เพราะวล่าคคาขอกล่อนหนด้านกันั้นของพระองคร์ไดด้ถภูกเพลิกเฉยเสบีย

ขด้อ 31: “แตข่เมพพื่อเขาไปจากทรีพื่นมัพื่นแลผู้ว กห็เผยแพรข่กริตตริศมัพทร์ของพระองคร์ทมัพื่วแควผู้นนมันั้น”
ชายสองคนนบีนั้กก็ไมล่สนคคาขอรด้องของพระเยซภูเชล่นกกัน พวกเขาเลล่าใหด้ทลุกคนฟฟังเกบีที่ยวกกับการอกัศจรรยร์ใหญล่

นกันั้นทบีที่พระองคร์ไดด้ทรงกระทคาแกล่พวกเขา และชพที่อเสบียงของพระองคร์กก็แพรล่สะพกัดไปทกัที่วแถบชนบทนกันั้น เมพที่อพวกเขา
ไปจากพระเยซภูแลด้ว พวกเขากก็ตพที่นเตด้นและเตก็มลด้นดด้วยความชพที่นบานเหลพอเกลินจนพวกเขาเกก็บความรภูด้สถึกของตนไวด้
ไมล่อยภูล่ และพวกเขาเรลิที่มบอกเลล่าสลิที่งทบีที่ไดด้เกลิดขถึนั้นกกับตน อยล่างไรกก็ตาม พวกเขาไดด้ฝป่าฝปนคคาบกัญชาทบีที่ชกัดเจนของพระ
เยซภูเมพที่อพวกเขาปป่าวประกาศการอกัศจรรยร์นกันั้นทบีที่พระองคร์ไดด้ทรงกระทคาแกล่ดวงตาของพวกเขา

บางคนพยายามหาขด้ออด้างเรพที่องความไมล่เชพที่อฟฟังของชายสองคนนบีนั้โดยอด้างวล่ามกันเปป็นเรพที่องปกตลิธรรมดา
มากๆ และคงคลิดวล่าทบีที่พวกเขากระทคากก็เพพที่อถวายเกบียรตลิพระองคร์ แตล่มกันกก็ยกังเปป็นความผลิดพลาดอยภูล่ดบี สลิที่งใดจะเปป็น
ทบีที่พอพระทกัยตล่อพระองคร์หรพอถวายเกบียรตลิแดล่พระองคร์มากเทล่ากกับความเชพที่อฟฟังแบบเรบียบงล่ายและไมล่ตกันั้งคคาถาม
เลล่า?



ขอบคลุณพระเจด้าทบีที่เราไมล่ไดด้ถภูกบกัญชาใหด้เงบียบเสบียงวกันนบีนั้ แตล่เรากลกับถภูกบกัญชาใหด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่
ชนทลุกผภูด้ เพพที่อเปปิดเผยการมหกัศจรรยร์แหล่งพระคลุณอกัศจรรยร์ของพระเจด้า ขอพระเจด้าทรงโปรดชล่วยคลุณและผมทบีที่จะ
เปป็นคนสกัตยร์ซพที่อในการประกาศขล่าวดบีทบีที่วล่าพระครลิสตร์ไดด้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพราะบาปของเราตามทบีที่มบีเขบียนไวด้ในพระ
คกัมภบีรร์และวล่าผภูด้ใดกก็ตามทบีที่จะทภูลออกพระนามของพระองคร์กก็จะไดด้รกับความรอด ขอพระเจด้าทรงโปรดชล่วยเรา
ประกาศขล่าวสารทบีที่ชล่วยใหด้รอดนบีนั้ดด้วยเถลิด

ผรีตนหนขที่งถถูกขมับออก
ขด้อ 32: “ขณะเมพพื่อพระเยซผและเหลข่าสาวกกทาลมังเสดห็จออกไปจากทรีพื่นมัพื่น ดผเถริด มรีผผผู้พาคนใบผู้คนหนถึพื่งทรีพื่มรีผรี

สริงอยผข่มาหาพระองคร์”
ขณะทบีที่ชายสองคนนบีนั้จากไปเพพที่อเรลิที่มประกาศขล่าวดบีทบีที่วล่าพระเยซภูไดด้ทรงเปปิดตาของพวกเขาแลด้ว “มรีผผผู้พา

คนใบผู้คนหนถึพื่งทรีพื่มรีผรีสริงอยผข่มาหาพระองคร์” จงสกังเกตคคาวล่า “ดผเถริด” – นบีที่เปป็นกรณบีทบีที่นล่าตกใจ ชายผภูด้นบีนั้ไมล่ไดด้มาดด้วย
ความสมกัครใจของเขาเองเหมพอนอยล่างชายตาบอดสองคนนกันั้น แตล่ “มบีผภูด้” (they – พวกเขา) พาเขามา พระ
คกัมภบีรร์ไมล่ไดด้ใสล่คคาวล่า “พวกเขา” เราไมล่รภูด้วล่า “พวกเขา” เปป็นใคร แตล่ “พวกเขา” พาชายทบีที่นล่าสงสารทบีที่ถภูกผบีสลิงคนนบีนั้
มาหาพระเยซภู เราไมล่ไดด้อล่านวล่า “พวกเขา” ขอรด้องพระเยซภูใหด้กระทคาการอกัศจรรยร์หนถึที่งแกล่เพพที่อนของพวกเขา แตล่
ดด้วยเหตลุผลแลด้วเราเหก็นวล่าชายใบด้ผภูด้นบีนั้พภูดไมล่ไดด้ ดกังนกันั้น “พวกเขา” ทบีที่พาเขามาจถึงนล่าจะขอรด้องพระเยซภูใหด้ทคาใหด้เขา
พภูดไดด้

ขอพระเจด้าทรงโปรดชล่วยเราใหด้นคาบรรดาคนทบีที่เปป็นใบด้ฝป่ายวริญญาณผภูด้นล่าสงสารมาหาพระเยซภู – คนทกันั้ง
หลายทบีที่ถภูกเขด้าสลิงโดยพวกผบีและไมล่สามารถบอกความตด้องการของตนตล่อพระเจด้าไดด้เพราะวล่าพวกเขาพภูดไมล่ไดด้ 
เมพที่อมองจากแงล่มลุมฝป่ายวลิญญาณ มนลุษยร์ธรรมดายล่อมไมล่รกับสลิที่งตล่างๆของพระเจด้า สลิที่งเหลล่านกันั้นเปป็นความโงล่เขลาใน
สายตาของเขา และเขาไมล่อาจรภูด้จกักสลิที่งเหลล่านกันั้นไดด้ (1 คร. 2:14) มกันขถึนั้นอยภูล่กกับเราทกันั้งหลายทบีที่รภูด้จกักองคร์พระผภูด้เปป็น
เจด้าทบีที่จะพภูดออกไปและทบีที่จะทภูลขอตล่อพระเจด้าเผพที่อคนเหลล่านกันั้นทบีที่เปป็นใบด้ฝป่ายวลิญญาณ, ตาบอดฝป่ายวลิญญาณ, และ
ถภูกผบีสลิง

ขด้อ 33: “เมพพื่อทรงขมับผรีออกแลผู้วคนใบผู้นมันั้นกห็พผดไดผู้ หมผข่คนกห็อมัศจรรยร์ใจพผดกมันวข่า “ไมข่เคยเหห็นการกระททา
เชข่นนรีนั้ในอริสราเอลเลย”

จงสกังเกตวล่าพระเยซภูเจด้าไมล่ทรงจกัดการกกับอาการตล่างๆแตล่ทรงตรงดลิที่งไปยกังสาเหตลุของอาการเหลล่านกันั้นเลย
– วลิญญาณชกัที่วนกันั้น มกันคพอผบีตนนกันั้นทบีที่ไดด้ทคาใหด้ชายผภูด้นล่าสงสารคนนบีนั้พภูดไมล่ไดด้ “เมพพื่อทรงขมับผรีออกแลผู้วคนใบผู้นมันั้นกห็พผด
ไดผู้” พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไมล่ทรงเหก็นสมควรทบีที่จะเปปิดเผยแกล่เราวล่าชายผภูด้นบีนั้พภูดวล่าอะไร มกันคงนล่าสนใจยลิที่งทบีที่ไดด้รภูด้
ถด้อยคคาแรกทบีที่เขาเอล่ยออกมา แตล่พระเจด้าไมล่ทรงอยากใหด้เรารภูด้ มลิฉะนกันั้นพระองคร์กก็คงใหด้เขบียนลงในทบีที่นบีนั้แลด้วโดยการ
ดลใจของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ มกันไมล่สคาคกัญวล่าเขากลล่าวอะไร เพราะวล่าการอกัศจรรยร์นบีนั้ไมล่ใชล่สลิที่งทบีที่เขากลล่าว แตล่ขด้อ
เทก็จจรลิงทบีที่วล่าเขาพผดไดด้แลด้ว

การอกัศจรรยร์นบีนั้ยลิที่งใหญล่เสบียจน “หมผข่คนอมัศจรรยร์ใจ” นกัที่นคพอ พวกเขาตกตะลถึงและอกัศจรรยร์ใจ และพวก
เขารกับสารภาพวล่า “ไมข่เคยเหห็นการกระททาเชข่นนรีนั้ในอริสราเอลเลย” ไมล่มบีสลิที่งใดทบีที่ปกตลิธรรมดาเกบีที่ยวกกับพระเยซภู
ครลิสตร์เจด้า – ทลุกสลิที่งเกบีที่ยวกกับพระองคร์ลด้วนพลิเศษเหนพอธรรมดา ผมเชพที่อโดยสล่วนตกัววล่าพระองคร์ทรงมบีรล่างกายทบีที่สภูง



ใหญล่เกลินธรรมดา ผมไมล่เชพที่อวล่าพระองคร์ทรงเปป็นคนทบีที่อล่อนแอ หากคลุณจะศถึกษาชบีวลิตของพระครลิสตร์ – สลิที่งเหลล่านกันั้น
ทบีที่พระองคร์ไดด้ทรงเผชลิญ, การทคางานเหนก็ดเหนพที่อยหลายชกัที่วโมง, ระยะทางหลายไมลร์ทบีที่พระองคร์ทรงดคาเนลิน – คลุณ
กก็จะเหก็นพด้องวล่าพระองคร์ทรงเปป็นชายชาตรรีในทลุกกระเบบียดนลินั้ว ไมล่มบีสลิที่งใดทบีที่ปกตริธรรมดาเกบีที่ยวกกับพระองคร์เลย 
พระองคร์ทรงทคาใหด้ผภูด้คนทบีที่พระองคร์ทรงตลิดตล่อสกัมพกันธร์ดด้วยประหลาดใจเสมอ พระองคร์ทรงมบีฤทธลิธิ์มหกันตร์ พระองคร์
ตรกัสถด้อยคคาทบีที่เปปีปั่ยมดด้วยความกรลุณา – และพระองคร์กก็ถล่อมพระทกัยลงเหมพอนลภูกแกะตกัวหนถึที่ง

ฝภูงชนเหลล่านกันั้นไวมากๆทบีที่จะแสดงความชพที่นชมของพวกเขาและพวกเขาอกัศจรรยร์ใจกกับการอกัศจรรยร์เชล่น
นกันั้น แตล่เราไมล่พบตรงไหนเลยวล่าฝภูงชนเหลล่านกันั้นโดยรวมใหด้ความเชพที่อของตนอยภูล่ในพระเยซภูในฐานะพระเมสสลิยาหร์, 
พระผภูด้ชล่วยใหด้รอด, พระบลุตรของพระเจด้า การอกัศจรรยร์ใจกกับอะไรบางอยล่างทบีที่ผลิดปกตลิธรรมดานกันั้นเปป็นเรพที่องหนถึที่ง 
แตล่การมบีความเชพพื่อกก็เปป็นคนละเรพที่องเลย คนจคานวนมากอกัศจรรยร์ใจกกับจกักรวาลนบีนั้ – ทด้องฟป้า, อวกาศ, กด้อนเมฆ, 
ฟป้าแลบ, สายลม – แตล่พวกเขาไมล่เคยฉลุกคลิดและยอมรกับวล่ามบีพระเจด้าอยภูล่องคร์หนถึที่งผภูด้ทรงอยภูล่เบพนั้องหลกังสลิที่งเหลล่านบีนั้
ทกันั้งหมด มกันไมล่ใชล่สลิทธลิพลิเศษของเราเทล่านกันั้นทบีที่ไดด้เชพพื่อ แตล่มกันเปป็นหนด้าทบีที่ของเราดด้วยทบีที่จะยคาเกรงพระเจด้าและทบีที่จะ
รกักษาบกัญญกัตลิตล่างๆของพระองคร์ ผภูด้คนไมล่ไดด้เปลบีที่ยนแปลงไปมากนกัก –พวกเขายกังอกัศจรรยร์ใจอยภูล่เหมพอนเดลิม แตล่มบี
คนจคานวนไมล่เยอะทบีที่เชพที่ออกันนคาไปสภูล่ความรอดและการยอมจคานนอยล่างสลินั้นสลุดใจตล่อพระเจด้า

“ใหด้เราฟฟังตอนสรลุปความกกันทกันั้งสลินั้นแลด้ว คพอจงยทาเกรงพระเจผู้า และรมักษาพระบมัญญมัตริของพระองคร์ 
เพราะนรีพื่แหละเปป็นหนผู้าทรีพื่ทมันั้งสรินั้นของมนทุษยร์ ดด้วยวล่าพระเจด้าจะทรงเอาการงานทลุกประการเขด้าสภูล่การพลิพากษา 
พรด้อมดด้วยสลิที่งเรด้นลกับทลุกอยล่าง ไมล่วล่าดบีหรพอชกัที่ว” (ปญจ. 12:13, 14)

ขด้อ 34: “แตข่พวกฟารริสรีกลข่าววข่า “คนนรีนั้ขมับผรีออกดผู้วยฤทธริธิ์ของนายผรี”
ขณะทบีที่ผภูด้คนกคาลกังแสดงความประหลาดใจและความอกัศจรรยร์ใจอยภูล่นกันั้น เหลล่าผภูด้นคาทางศาสนากก็กคาลกัง

กลล่าววล่าพระเยซภูกคาลกังขกับพวกผบีออกโดยทางเจด้าของพวกผบี คคากรบีกตรงนบีนั้อล่านวล่า “ในการเปป็นหนถึที่งเดบียวกกับ” หรพอ
“โดยอคานาจทบีที่ไดด้รกับจาก” เจด้าแหล่งพวกผบี คคากลล่าวหาทบีที่ดภูถภูกนบีนั้เปป็นบาปอกันรด้ายแรง พระเยซภูทรงประกาศในมกัทธลิว
12:22-32 วล่านบีที่เปป็นบาปอยล่างหนถึที่งซถึที่งจะไมล่ไดด้รกับการอภกัยโทษในโลกนบีนั้หรพอในโลกทบีที่จะมานกันั้น

ในขด้อ 3 ของบทนบีนั้ พวกฟารลิสบีและพวกธรรมาจารยร์กลล่าวในใจของตนวล่าพระเยซภูเปป็นคนพภูดหมลิที่น
ประมาทเพราะพระองคร์ไดด้ตรกัสแกล่คนอกัมพาตผภูด้นกันั้นวล่า “บาปของเจด้าไดด้รกับการอภกัยแลด้ว” พวกเขากลล่าวหา
พระองคร์วล่าพภูดหมลิที่นประมาท และจากนกันั้นพวกเขากก็วลิพากษร์วลิจารณร์พระองคร์ทบีที่คบหาสมาคมกกับพวกคนเกก็บภาษบี
และพวกคนบาป (ขด้อ 11) คราวนบีนั้พวกเขาเรลิที่มมบีใจกลด้าและขมขพที่นมากขถึนั้น โดยกลล่าวหาพระองคร์วล่าเปป็นพวกเดบียว
กกับพญามารและไดด้รกับอคานาจทบีที่จะกระทคาการอกัศจรรยร์ตล่างๆจากพวกผบี ฝภูงชนเหลล่านกันั้นประหลาดใจและอกัศจรรยร์
ใจกกับการอกัศจรรยร์อกันทรงฤทธลิธิ์เหลล่านกันั้นของพระเยซภู แตล่พวกฟารลิสบีพยายามทบีที่จะหาเหตลุผลมาอธลิบายการอกัศจรรยร์
ตล่างๆของพระองคร์ การยอมรกับความจรลิงเกบีที่ยวกกับพระเยซภูและการอกัศจรรยร์เหลล่านกันั้นทบีที่พระองคร์ไดด้ทรงกระทคากก็จะ
ลดทอนอภลิสลิทธลิธิ์ของพวกเขาเองทล่ามกลางประชาชน ดกังนกันั้นพวกเขาจถึงทคาทลุกสลิที่งทบีที่ตนทคาไดด้เพพที่อหาเหตลุผลมา
อธลิบายสลิที่งเหลล่านกันั้นทบีที่พระเยซภูกคาลกังกระทคาอยภูล่ทล่ามกลางคนเจก็บปป่วยและคนทบีที่ถภูกผบีเขด้า



การรกักษาใหด้หายนบีนั้เปป็นตกัวปปิดทด้ายการอกัศจรรยร์ตล่างๆทบีที่มาเปป็นชลุดอกันโดดเดล่น – ตกัวอยล่างตล่างๆของพระ
ราชกลิจมหกัศจรรยร์ขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าของเราทล่ามกลางประชาชนเหลล่านกันั้น – ซถึที่งมกัทธลิวใหด้ไวด้แกล่เราในบททบีที่ 8 
และ 9 

พระเยซถูทรงเทศนาสมัที่งสอนและรมักษาโรคในแควจ้นกาลริลรี
ขด้อ 35: “พระเยซผไดผู้เสดห็จดทาเนรินไปตามนครและหมผข่บผู้านโดยรอบ ทรงสมัพื่งสอนในธรรมศาลาของเขา 

ประกาศขข่าวประเสรริฐแหข่งอาณาจมักรนมันั้น ทรงรมักษาโรคและความปป่วยไขผู้ททุกอยข่างของพลเมพองใหผู้หาย”
พระเยซภูไมล่ทรงตอบโตด้หรพอโตด้เถบียงกกับพวกฟารลิสบีเหลล่านกันั้นทบีที่กลล่าวหาพระองคร์วล่ารล่วมมพอกกับพญามาร คคา

ตอบของพระองคร์ทบีที่ใหด้แกล่คคาใสล่รด้ายทบีที่พวกเขาโยนมาใหด้พระองคร์กก็คพอ การสกัที่งสอนและการเทศนาเพลิที่มมากขถึนั้น การ
ประกาศขล่าวดบีทบีที่วล่าความรอดไดด้ถภูกนคาลงมาสภูล่มนลุษยร์แลด้ว ขอพระเจด้าทรงโปรดชล่วยเราทบีที่จะตอบบรรดาศกัตรภูของ
เราโดยการกระทคาดบี เราไมข่เคยชนะการโตด้เถบียงเลย เราจะตด้องไมล่โตด้แยด้งเรพที่องขด้อพระคกัมภบีรร์ตล่างๆ เราจะตด้อง
ประกาศพระวจนะ ทบีที่จะพรด้อมเสมอทกันั้งทบีที่มบีโอกาสและไมล่มบีโอกาส ทบีที่จะวล่ากลล่าว, หด้ามปราม, และตกักเตพอน “ดด้วย
ความอดทนทลุกอยล่างและการสกัที่งสอน” (2 ทธ. 4:2) พระวจนะของพระเจด้าจะไมล่กลกับมาโดยเสบียเปลล่า แตล่จะ
กระทคาตามความมลุล่งหมายทบีที่พระวจนะนกันั้นถภูกสล่งไป – เพราะวล่าพระวจนะมบีชบีวลิตและทรงพลานลุภาพและคมกวล่า
ดาบสองคมใดๆ

“พระเยซผไดผู้เสดห็จดทาเนรินไปตามนครและหมผข่บผู้านโดยรอบ...” ไมล่มบีสถานทบีที่แหล่งใดทบีที่เลก็กเกลินกวล่าทบีที่พระ
เยซภูจะทรงไปเยพอนไดด้ หมภูล่บด้านแหล่งหนถึที่งในสมกัยนกันั้นกก็มบีขนาดเลก็กมากๆเปป็นปกตลิและประกอบดด้วยไมล่กบีที่ครอบครกัว
เทล่านกันั้น แตล่ทบีที่ใดกก็ตามทบีที่พระองคร์เสดก็จไป พระองคร์กก็ทรงสกัที่งสอน “ในธรรมศาลาของพวกเขา” ธรรมศาลาเหลล่านบีนั้
เปป็นเพบียงสถานทบีที่สคาหรกับการทคาตามรภูปแบบและประเพณบีเทล่านกันั้น แตล่พระเยซภูทรงเปลบีที่ยนธรรมศาลาเหลล่านบีนั้ใหด้
กลายเปป็นวลิทยาลกัยพระครลิสตธรรมโดย “ประกาศขข่าวประเสรริฐแหข่งอาณาจมักรนมันั้น” งานรกับใชด้ของพระเยซภูมบีสาม
ประการ: การอธริบายของเกข่า, การประกาศของใหมข่, และการกระททาการอมัศจรรยร์ตข่างๆแกล่คนเหลล่านกันั้นทบีที่เจก็บ
ปป่วย

“...ทรงรมักษาโรคและความปป่วยไขผู้ททุกอยข่าง” นล่าสนใจทบีที่จะหมายเหตลุคคาวล่า “ททุกอยข่าง” นบีที่แสดงใหด้เหก็น
ความครอบคลลุมของฤทธลิธิ์เดชอกันมหกันตร์ในการรกักษาโรคของพระเยซภูครลิสตร์เจด้า พระองคร์ทรงรกักษา “ความปป่วย
ไขผู้ททุกอยข่าง” ใหด้หาย และพระองคร์ทรงรกักษา “โรคททุกอยข่าง” ใหด้หาย และพระองคร์ทรงกระทคาสลิที่งนบีนั้ “ทข่ามกลาง
ประชาชน” โดยไมล่สนวล่าพวกเขารวยหรพอจน, ฉลาดหรพอโฉดเขลา, ทาสหรพอไท พระองคร์ทรงรกักษาใครกห็ตาม
และททุกคนทบีที่มาหาพระองคร์ จคาไวด้วล่าพระเยซภูเจด้ากคาลกังประกาศ “ขข่าวประเสรริฐแหข่งอาณาจมักรนมันั้น” และการ
รกักษาโรคกก็ไปพรด้อมกกับมกันอยล่างอกัตโนมกัตลิ พระเยซภูกคาลกังกระทคาภารกลิจดด้านการแพทยร์รวมถถึงทกัวรร์ประกาศขล่าว
ประเสรลิฐดด้วย ขอบคลุณพระเจด้าสคาหรกับผภูด้ทรงรกักษาโรคทบีที่ยลิที่งใหญล่ – พระองคร์ผภูด้ไมล่เคยรกักษาไมล่หายสกักเคสเดบียว

ขด้อ 36: “และเมพพื่อพระองคร์ทอดพระเนตรเหห็นประชาชนกห็ทรงสงสารเขา ดผู้วยเขาอริดโรย
กระจมัดกระจายไปดทุจฝผงแกะไมข่มรีผผผู้เลรีนั้ยง”



ฝภูงชนหมภูล่ใหญล่มาหาพระเยซภู – พระวจนะประกาศวล่า “หมผข่ชน” และนบีที่จะเปป็นจคานวนเทล่าใดกก็ไดด้ใน
ภาษาของพระคกัมภบีรร์ มบีกบีที่รด้อยคนหรพอกบีที่พกันคน เราไมล่รภูด้ แตล่หมภูล่ชนนกันั้นไดด้มา – และเมพที่อพระเยซภูทรงเหก็นพวกเขา 
พระองคร์ “กห็ทรงสงสารเขา”

“...ดผู้วยเขาอริดโรย” คคาวล่า “อริดโรย” ทบีที่ถภูกใชด้ตรงนบีนั้มบีความหมายวล่า เหนพพื่อยลผู้า, หมดแรง, มรีภาระหนมัก 
พระเยซภูทรงเหก็นประชาชนเหลล่านบีนั้แบกภาระหนกักในเรพที่องศาสนา พวกฟารลิสบีสกัที่งสอนประเพณบีตล่างๆของมนลุษยร์ แตล่
พวกเขาไมล่รภูด้เลยเกบีที่ยวกกับฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้าและพวกเขาละเลย “ขผู้อสทาคมัญแหข่งพระราชบมัญญมัตริ” (มธ. 23:23) 
พวกเขาเนด้นการถพออดอาหาร, การถวายสลิบลด, และการโอด้อวดทางศาสนาภายนอกแทนทบีที่จะเนด้นความจรลิง
ตล่างๆฝป่ายวลิญญาณอกันลถึกซถึนั้งแหล่งมนลุษยร์ทบีที่อยภูล่ภายใน

เรามบีการทคาซนั้คาแบบนบีนั้ในปฟัจจลุบกัน นบีที่เปป็นโลกทางศาสนาทบีที่เราอาศกัยอยภูล่ มบีสมาชลิกครลิสตจกักรและผภูด้คนทบีที่
เครล่งศาสนาบนแผล่นดลินโลกทลุกวกันนบีนั้มากกวล่าทบีที่เคยมบีมา แตล่สมาชลิกครลิสตจกักรทกันั้งหลายกก็ไมล่จคาเปป็นวล่าตด้องเปป็นของ
พระเจด้าโดยทางการอกัศจรรยร์แหล่งการบกังเกลิดใหมล่ ศาสนาไมข่ชข่วยใหผู้รอด เราถภูกชคาระใหด้สะอาดจากความบาปโดย
พระโลหริตของพระเยซผ – ไมล่ใชล่โดยศาสนาหรพอการเปป็นสมาชลิกครลิสตจกักร พระเยซภูทรงเปป็นผภูด้เลบีนั้ยงแกะทบีที่ดบี และผภูด้
เลบีนั้ยงแกะทบีที่ดบีองคร์นบีนั้ไดด้ประทานชบีวลิตของพระองคร์เพพที่อฝภูงแกะ เมพที่อเรากลล่าวพรด้อมกกับดาวลิดไดด้วล่า “องคร์พระผภูด้เปป็น
เจด้าทรงเปป็นผภูด้เลบีนั้ยงของขด้าพเจด้า” เรากก็จะกลล่าวไดด้วล่า “ขด้าพเจด้าจะไมล่ขกัดสน”  เรากลล่าวไดด้ดด้วยวล่า “แนล่ทบีเดบียวทบีที่
ความดบีและความเมตตาจะตลิดตามขด้าพเจด้าไปตลอดวกันคพนชบีวลิตของขด้าพเจด้า และขด้าพเจด้าจะอยภูล่ในพระนลิเวศของ
พระเยโฮวาหร์สพบไปเปป็นนลิตยร์”

เพราะวล่าผภูด้คนเหลล่านกันั้นอลิดโรยและ “กระจมัดกระจายไป” พวกเขากก็ทคาใหด้พระเยซภูนถึกถถึงฝภูง “แกะทรีพื่ไมข่มรี
ผผผู้เลรีนั้ยง” พวกเขาขาดการชบีนั้นคา พวกเขาไมล่มบีผภูด้ใดทบีที่จะนคาพวกเขาไป พวกเขากระตพอรพอรด้นทบีที่จะเรบียนรภูด้ แตล่พวกเขา
ไมล่มบีเหลล่าครภูอาจารยร์ทบีที่กคาลกังสอนความจรลิง แกะทบีที่ไมล่มบีผภูด้เลบีนั้ยงกก็นล่าสงสารจรลิงๆ เพราะวล่าพวกมกันชล่วยเหลพอตกัวเอง
ไมล่ไดด้เลย พวกมกันไมล่มบีคนคอยใหด้อาหาร, ใหด้นนั้คา, ใหด้อยภูล่รวมเปป็นฝภูง, ปกปป้องดภูแล และเหตลุการณร์นล่าเศรด้าจะเกลิดแกล่
ฝภูงแกะเชล่นนกันั้นเปป็นแนล่ มนลุษยร์ทบีที่ปราศจากพระเจด้ากก็นล่าสงสารยลิที่งกวล่า – พวกเขาไมล่เพบียงชข่วยเหลพอตมัวเองไมข่ไดผู้
เทล่านกันั้น แตล่พวกเขายกังสรินั้นหวมังและมลุล่งหนด้าไปสภูล่นรก

พระเยซภูเจด้าทรงสะเทพอนพระทกัยเมพที่อพระองคร์ทรงเหก็นหมภูล่ชนเหลล่านกันั้น พระทกัยของพระองคร์เปป็นทลุกขร์โศก
และพระองคร์ทรงเกลิดความสงสารพวกเขายลิที่งนกัก สลิที่งทบีที่พระเยซภูทรงเหก็นไมล่เพบียงสล่งผลกระทบตล่อพระเนตรของ
พระองคร์เทล่านกันั้นแตล่ยกังแตะตด้องพระทมัยของพระองคร์ดด้วย พระเมษโปดกของพระเจด้าทรงเกลิดความสงสารและ
ความรกักอยล่างสลุดพระทกัยตล่อฝภูงชนผภูด้หลงหายทบีที่นล่าเวทนาเหลล่านบีนั้ ผมอยากรภูด้จรลิงๆวล่าองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าของเราทรง
รภูด้สถึกอยล่างไรเมพที่อพระองคร์ทรงมองลงมายกังผภูด้คนหลายพกันลด้านชบีวลิตบนแผล่นดลินโลกวกันนบีนั้ ไมล่มบีผภูด้ใดทราบไดด้วล่ามบี
ครลิสเตบียนจรลิงๆอยภูล่กบีที่คนกกัน แตล่ขณะทบีที่พระเยซภูทรงมองลงมาพระองคร์กก็ทรงเหก็นหกัวใจของทลุกคน มนลุษยร์มองดภูทบีที่รภูป
ลกักษณร์ภายนอก แตล่พระเจด้าทรงทอดพระเนตรทบีที่จลิตใจ – และพระองคร์ทรงทราบวล่ากบีที่คนไดด้รกับความรอดและกบีที่
คนเปป็นผภูด้หลงหาย ผมอยากรภูด้จรลิงๆวล่าพระองคร์ทรงรภูด้สถึกอยล่างไรเมพที่อพระองคร์มองไปทบีที่ฝภูงชนเหลล่านกันั้นทบีที่เปป็นเหมพอน
แกะทบีที่ไมล่มบีผภูด้เลบีนั้ยงและจากนกันั้นพระองคร์กก็ทรงมองมาทบีที่เราทกันั้งหลายทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้วและทรงเหก็นวล่าเรากคาลกังทคา
นด้อยจรลิงๆเพพที่อทบีที่จะนคาฝภูงชนเหลล่านบีนั้มาหาพระองคร์ แนล่นอนวล่าพระองคร์ทรงเกลิดพระทกัยสงสารในวกันนบีนั้ และ



แนล่นอนวล่าพระองคร์กคาลกังตรกัสแกล่คลุณและแกล่ผม คพอสลิที่งทบีที่พระองคร์ไดด้ตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์ในขด้อพระคคา
ตล่อไปนบีนั้

ขด้อ 37: “แลผู้วพระองคร์ตรมัสกมับพวกสาวกของพระองคร์วข่า “การเกห็บเกรีพื่ยวนมันั้นเปป็นการใหญข่นมักหนา แตข่
คนงานยมังนผู้อยอยผข่”

“การเกห็บเกรีพื่ยวนมันั้นเปป็นการใหญข่นมักหนา” ในทบีที่นบีนั้พระเยซภูทรงเหก็นฝภูงชนเหลล่านกันั้นวล่าเปป็นเหมพอนการเกก็บ
เกบีที่ยวใหญล่ – ทลุล่งธกัญพพชสบีทองทบีที่ลมพกัดไหวซถึที่งพรด้อมทบีที่จะเกก็บเกบีที่ยวแลด้ว (หากธกัญพพชไมล่ถภูกเกก็บเกบีที่ยวเมพที่อพรด้อมแลด้ว 
สล่วนหกัวทบีที่หนกักของขด้าวสาลบีกก็รล่วงลงสภูล่พพนั้นดลินและเปปปั่อยเนล่าไป) พระเยซภูทรงเหก็นไมล่เพบียงทลุล่ง “ธกัญพพช” สบีทองอกัน
กวด้างใหญล่ทบีที่พรด้อมทบีที่จะถภูกเกก็บเกบีที่ยวเทล่านกันั้น แตล่พระองคร์ทรงเหก็นคนงานไมข่กรีพื่คนเทข่านมันั้นดด้วย คนทบีที่เสแสรด้งวล่าเปป็น
นกันั้นมบีเยอะ แตล่คนทคางานนกันั้นมบีนด้อย “ฟป่อนขด้าว”  พรด้อมทบีที่จะถภูกเกก็บรวบรวมแลด้ว – หมภูล่ชนมหาศาลพรด้อมทบีที่จะถภูก
สอนแลด้ว แตล่ไมล่มบีใครทบีที่จะสอนพวกเขา “ขด้าวสาลบี” พรด้อมสคาหรกับถภูกเกบีที่ยวดด้วยเคบียวแลด้ว แตล่มบีคนงานนด้อยทบีที่จะ
เกก็บเกบีที่ยวพพชผล ฝภูงชนเหลล่านกันั้นกคาลกังรล่อนเรล่ไปทกัที่วโดยโหยหาบางสลิที่งทบีที่จะทคาใหด้พวกเขาอลิที่มใจ แตล่พวกคนงานกก็มบี
จคานวนนด้อยเหลพอเกลินเมพที่อเทบียบฝภูงชนมหาศาลเหลล่านกันั้น

ขด้อ 38: “เหตทุฉะนมันั้น พวกทข่านจงอผู้อนวอนพระองคร์ผผผู้ทรงเปป็นเจผู้าของการเกห็บเกรีพื่ยวนมันั้น ใหผู้สข่งคนงานมา
ในการเกห็บเกรีพื่ยวของพระองคร์”

ฝภูงชนเหลล่านกันั้นกคาลกังมารวมตกัวรอบพระเยซภูโดยพรด้อมทบีที่จะฟฟังขล่าวประเสรลิฐเรพที่องพระเมสสลิยาหร์ แตล่พวก
คนงานกก็มบีจคานวนนด้อยเหลพอเกลิน ดด้วยเหตลุนบีนั้พระเยซภูจถึงทรงสกัที่งเหลล่าสาวกใหด้ “อธริษฐาน...ผผผู้ทรงเปป็นเจผู้าของการ
เกห็บเกรีพื่ยวนมันั้น” เพพที่อทบีที่พระองคร์จะทรง “สข่งคนงานมา” เกก็บเกบีที่ยวธกัญพพชสบีทอง – การเกก็บเกบีที่ยวดวงวลิญญาณทกันั้ง
หลายทบีที่หลิวกระหายขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณทบีที่ชล่วยใหด้รอดของพระเจด้า

ผภูด้เกก็บเกบีที่ยวธกัญพพชตด้องรภูด้วลิธบีตวกัดเคบียวเกบีที่ยว หากเขาไมล่รภูด้วล่าเขากคาลกังทคาอะไรอยภูล่ เขากก็จะทคาลายธกัญพพชและ
ทคาใหด้มกันกระจกัดกระจายไป – และนบีที่เปป็นสลิที่งสคาคกัญมากกวล่าหลายลด้านเทล่าในสล่วนทบีที่เกบีที่ยวขด้องกกับดวงวลิญญาณของ
มนลุษยร์ พระเจด้าเทล่านกันั้นทรงสามารถสล่งเหลล่าคนงานไปเกก็บเกบีที่ยวดวงวลิญญาณทกันั้งหลายผล่านทางการประกาศความ
รอดทบีที่ถภูกซพนั้อดด้วยพระโลหลิตแหล่งกลโกธา และพระองคร์ทรงบกัญชาเราใหด้อธลิษฐานตล่อพระเจด้าเพพที่อทบีที่พระองคร์จะทรง
สล่งเหลล่าผภูด้เกบีที่ยวไปในการเกก็บเกบีที่ยวนกันั้น

ผมแนล่ใจวล่ามบีบางคนทบีที่อล่านขด้อความเหลล่านบีนั้ซถึที่งเคยพภูดวล่า “ไมล่มบีอะไรทบีที่ฉกันจะทคาไดด้เลย ฉกันไปทคางาน
มลิชชกัที่นตล่างแดนไมล่ไดด้หรอก ฉกันเปป็นศลิษยาภลิบาลดภูแลครลิสตจกักรกก็ไมล่ไดด้ ฉกันสอนรวบีไมล่เปป็น ฉกันเปป็นผภูด้ประกาศขล่าว
ประเสรลิฐไมล่ไดด้ ฉกันเขบียนหนกังสพอหรพอใบปลลิวกก็ไมล่ไดด้” เพพที่อนของผมครกับ มบีสลิที่งหนถึที่งทบีที่คลุณกระทคาไดด้ ซถึที่งเปป็นหนถึที่งใน
สลิที่งทบีที่ยลิที่งใหญล่ทบีที่สลุด – หากไมล่ใชล่สริพื่งนมันั้นทรีพื่ยริพื่งใหญข่ทรีพื่สทุด – ของงานรกับใชด้ทกันั้งปวง: คลุณอธริษฐานไดด้ มบีคนมากมายทบีที่สอน
รวบีไดด้; มบีคนมากมายทบีที่กลล่าวคคาเทศนาจากธรรมาสนร์ไดด้ – แตล่ผมเกรงวล่ามบีนด้อยคนทบีที่ทราบจรลิงๆวล่าจะตด้องอธลิษฐาน
อยล่างไร หากคลุณเทศนาไมล่เปป็น, หากคลุณสอนไมล่เปป็น, หากคลุณไปทคางานมลิชชกัที่นตล่างแดนไมล่ไดด้, บางทบีคลุณอาจเปป็น
หนถึที่งในคนหายากเหลล่านกันั้นทบีที่พระเจด้าทรงเรบียกใหด้อธลิษฐานเผพที่อคนอพที่น จงอธลิษฐานสลิครกับ! จงอธลิษฐานเผพที่อเหลล่า
ผภูด้รกับใชด้; จงอธลิษฐานเผพที่อพวกมลิชชกันนารบี; และจงอธลิษฐานขอใหด้พระเจด้าทรงสล่งคนงานใหมล่ๆเขด้าไปในทลุล่งเกก็บเกบีที่ยว
อกันกวด้างใหญล่ของโลกนบีนั้



บางครกันั้งการอยภูล่กก็มบีเกบียรตลิมากกวล่าไป; บางครกันั้งการอยภูล่กก็กข่อใหผู้เกริดประโยชนร์มากกวล่าไป มกันอาจสงข่างาม
นผู้อยกวข่าเยอะ – แตล่เราไมล่ไดด้กคาลกังแสวงหาสงข่าราศรีและความสงข่างาม; เรากคาลกังเสาะหาทบีที่จะถวายเกรียรตริพระ
เยซผเจผู้าผภูด้ไดด้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพพที่อเรา และหนทางทบีที่จะถวายเกบียรตลิพระองคร์กก็คพอ การยกชภูพระนามของพระองคร์
และชบีนั้ไปยกังพระเมษโปดกของพระเจด้าผภูด้ไดด้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพพที่อชล่วยพวกเขาใหด้รอด



บททรีที่ 10
10:1 เมพที่อพระองคร์ทรงเรบียกสาวกสลิบสองคนของพระองคร์มาแลด้ว พระองคร์กก็ประทานอคานาจใหด้เขาขกับผบีโสโครก
ออกไดด้ และใหด้รกักษาโรคและความเจก็บไขด้ทลุกอยล่างใหด้หายไดด้
10:2 อกัครทภูตสลิบสองคนนกันั้นมบีชพที่อดกังนบีนั้ คนแรกชพที่อซบีโมนทบีที่เรบียกวล่าเปโตร กกับอกันดรภูวร์นด้องชายของเขา ยากอบบลุตร
ชายเศเบดบี กกับยอหร์นนด้องชายของเขา
10:3 ฟปีลลิปและบารโธโลมลิว โธมกัสและมกัทธลิวคนเกก็บภาษบี ยากอบบลุตรชายอกัลเฟอกัส และเลบเบอกัสผภูด้ทบีที่มบีชพที่ออบีกวล่า
ธกัดเดอกัส
10:4 ซบีโมนชาวคานาอกันและยภูดาสอลิสคารลิโอทผภูด้ทบีที่ไดด้ทรยศพระองคร์นกันั้น
10:5 สลิบสองคนนบีนั้พระเยซภูทรงใชด้ใหด้ออกไปและสกัที่งเขาวล่า “อยล่าไปทางทบีที่ไปสภูล่พวกตล่างชาตลิ และอยล่าเขด้าไปในเมพอง
ของชาวสะมาเรบีย
10:6 แตล่วล่าจงไปหาแกะหลงของวงศร์วานอลิสราเอลดบีกวล่า
10:7 จงไปพลางประกาศพลางวล่า ‘อาณาจกักรแหล่งสวรรคร์มาใกลด้แลด้ว’
10:8 จงรกักษาคนเจก็บปป่วยใหด้หาย คนโรคเรพนั้อนใหด้หายสะอาด คนตายแลด้วใหด้ฟปฟื้น และจงขกับผบีใหด้ออก ทล่านทกันั้ง
หลายไดด้รกับเปลล่าๆ กก็จงใหด้เปลล่าๆ
10:9 อยล่าหาเหรบียญทองคคา หรพอเงลิน หรพอทองแดงไวด้ในไถด้ของทล่าน
10:10 หรพอยล่ามใชด้ตามทาง หรพอเสพนั้อคลลุมสองตกัว หรพอรองเทด้า หรพอไมด้เทด้า เพราะวล่าผภูด้ทคางานสมควรจะไดด้อาหาร
กลิน
10:11 เมพที่อทล่านมาถถึงนครใดหรพอเมพองใด จงสพบดภูวล่าใครเปป็นคนเหมาะสมในทบีที่นกันั้น แลด้วจงไปอาศกัยกกับผภูด้นกันั้นจนกวล่า
จะจากไป
10:12 ขณะเมพที่อทล่านขถึนั้นเรพอน จงใหด้พรแกล่ครกัวเรพอนนกันั้น
10:13 ถด้าครกัวเรพอนนกันั้นสมควรรกับพร กก็ใหด้สกันตลิสลุขของทล่านอยภูล่กกับเรพอนนกันั้น แตล่ถด้าครกัวเรพอนนกันั้นไมล่สมควรรกับพร กก็
ใหด้สกันตลิสลุขนกันั้นกลกับคพนมาสภูล่ทล่าน
10:14 ถด้าผภูด้ใดไมล่ตด้อนรกับทล่านทกันั้งหลายและไมล่ฟฟังคคาของทล่าน เมพที่อจะออกจากเรพอนนกันั้นเมพองนกันั้น จงสะบกัดผงคลบีทบีที่
ตลิดเทด้าของทล่านออกเสบีย
10:15 เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านวล่า ในวกันพลิพากษานกันั้น โทษของเมพองโสโดมและเมพองโกโมราหร์ จะเบากวล่าโทษ
ของเมพองนกันั้น
10:16 ดภูเถลิด เราใชด้พวกทล่านไปดลุจแกะอยภูล่ทล่ามกลางฝภูงสลุนกัขปป่า เหตลุฉะนกันั้นทล่านจงฉลาดเหมพอนงภู และไมล่มบีภกัย
เหมพอนนกเขา
10:17 แตล่จงระวกังผภูด้คนไวด้ใหด้ดบี เพราะพวกเขาจะมอบทล่านทกันั้งหลายไวด้กกับศาล และจะเฆบีที่ยนทล่านในธรรมศาลา
ของเขา
10:18 และทล่านจะถภูกนคาตกัวไปอยภูล่ตล่อหนด้าเจด้าเมพองและกษกัตรลิยร์เพราะเหก็นแกล่เรา เพพที่อทล่านจะไดด้เปป็นพยานตล่อเขา
และตล่อคนตล่างชาตลิ



10:19 แตล่เมพที่อเขามอบทล่านไวด้นกันั้น อยล่าเปป็นกกังวลวล่าจะพภูดอะไรหรพออยล่างไร เพราะเมพที่อถถึงเวลา คคาทบีที่ทล่านจะพภูด
นกันั้นจะทรงประทานแกล่ทล่านในเวลานกันั้น
10:20 เพราะวล่าผภูด้ทบีที่พภูดมลิใชล่ตกัวทล่านเอง แตล่เปป็นพระวลิญญาณแหล่งพระบลิดาของทล่าน ผภูด้ตรกัสทางทล่าน
10:21 แมด้วล่าพบีที่กก็จะมอบนด้องใหด้ถถึงความตาย พล่อจะมอบลภูก และลภูกกก็จะทรยศตล่อพล่อแมล่ใหด้ถถึงแกล่ความตาย
10:22 ทล่านจะถภูกคนทกันั้งปวงเกลบียดชกังเพราะเหก็นแกล่นามของเรา แตล่ผภูด้ใดทบีที่ทนไดด้ถถึงทบีที่สลุด ผภูด้นกันั้นจะรอด
10:23 แตล่เมพที่อเขาขล่มเหงทล่านในเมพองนบีนั้ จงหนบีไปยกังอบีกเมพองหนถึที่ง เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านวล่า กล่อนทบีที่ทล่านจะไป
ทกัที่วเมพองตล่างๆในอลิสราเอล บลุตรมนลุษยร์จะเสดก็จมา
10:24 ศลิษยร์ไมล่ใหญล่กวล่าครภู และทาสไมล่ใหญล่กวล่านายของตน
10:25 ซถึที่งศลิษยร์จะไดด้เปป็นเสมอครภูของตน และทาสเสมอนายของตนกก็พออยภูล่แลด้ว ถด้าเขาไดด้เรบียกเจด้าบด้านวล่าเบเอล
เซบภูล เขาจะเรบียกลภูกบด้านของเขามากยลิที่งกวล่านกันั้นสกักเทล่าใด
10:26 เหตลุฉะนกันั้นอยล่ากลกัวเขา เพราะวล่าไมล่มบีสลิที่งใดปปิดบกังไวด้ทบีที่จะไมล่ตด้องเปปิดเผย หรพอการลกับทบีที่จะไมล่เผยใหด้
ประจกักษร์
10:27 ซถึที่งเรากลล่าวแกล่พวกทล่านในทบีที่มพด ทล่านจงกลล่าวในทบีที่สวล่าง และซถึที่งทล่านไดด้ยลินกระซลิบทบีที่หภู ทล่านจงประกาศ
จากดาดฟป้าหลกังคาบด้าน
10:28 อยล่ากลกัวผภูด้ทบีที่ฆล่าไดด้แตล่กาย แตล่ไมล่มบีอคานาจทบีที่จะฆล่าจลิตวลิญญาณ แตล่จงกลกัวพระองคร์ผภูด้ทรงฤทธลิธิ์ทบีที่จะใหด้ทกันั้งจลิต
วลิญญาณทกันั้งกายพลินาศในนรกไดด้
10:29 นกกระจอกสองตกัวเขาขายบาทหนถึที่งมลิใชล่หรพอ แตล่ถด้าพระบลิดาของทล่านไมล่ทรงเหก็นชอบ นกนกันั้นแมด้สกักตกัว
เดบียวจะตกลงถถึงดลินกก็ไมล่ไดด้
10:30 ถถึงผมของทล่านทกันั้งหลายกก็ทรงนกับไวด้แลด้วทลุกเสด้น
10:31 เหตลุฉะนกันั้นอยล่ากลกัวเลย ทล่านทกันั้งหลายกก็มบีคล่ากวล่านกกระจอกหลายตกัว
10:32 เหตลุดกังนกันั้นผภูด้ใดจะรกับเราตล่อหนด้ามนลุษยร์ เราจะรกับผภูด้นกันั้นตล่อพระพกักตรร์พระบลิดาของเราผภูด้ทรงสถลิตในสวรรคร์
ดด้วย
10:33 แตล่ผภูด้ใดจะปฏลิเสธเราตล่อหนด้ามนลุษยร์ เราจะปฏลิเสธผภูด้นกันั้นตล่อพระพกักตรร์พระบลิดาของเราผภูด้ทรงสถลิตในสวรรคร์
ดด้วย
10:34 อยล่าคลิดวล่าเรามาเพพที่อจะนคาสกันตลิภาพมาสภูล่โลก เรามลิไดด้นคาสกันตลิภาพมาใหด้ แตล่เรานคาดาบมา
10:35 ดด้วยวล่าเรามาเพพที่อจะใหด้ลภูกชายหมางใจกกับบลิดาของตน และลภูกสาวหมางใจกกับมารดาและลภูกสะใภด้
หมางใจกกับแมล่สามบี
10:36 และผภูด้ทบีที่อยภูล่รล่วมเรพอนเดบียวกกัน กก็จะเปป็นศกัตรภูตล่อกกัน
10:37 ผภูด้ใดทบีที่รกักบลิดามารดายลิที่งกวล่ารกักเรากก็ไมล่สมกกับเรา และผภูด้ใดรกักบลุตรชายหญลิงยลิที่งกวล่ารกักเรา ผภูด้นกันั้นกก็ไมล่สมกกับ
เรา
10:38 และผภูด้ใดทบีที่ไมล่รกับเอากางเขนของตนตามเราไป ผภูด้นกันั้นกก็ไมล่สมกกับเรา
10:39 ผภูด้ทบีที่จะเอาชบีวลิตของตนรอดจะกลกับเสบียชบีวลิต แตล่ผภูด้ทบีที่สภูด้เสบียชบีวลิตของตนเพราะเหก็นแกล่เรากก็จะไดด้ชบีวลิตรอด



10:40 ผภูด้ทบีที่รกับทล่านทกันั้งหลายกก็รกับเรา และผภูด้ทบีที่รกับเรากก็รกับพระองคร์ทบีที่ทรงใชด้เรามา
10:41 ผภูด้ทบีที่รกับศาสดาพยากรณร์เพราะนามแหล่งศาสดาพยากรณร์นกันั้น กก็จะไดด้บคาเหนก็จอยล่างทบีที่ศาสดาพยากรณร์พถึงไดด้
รกับ และผภูด้ทบีที่รกับผภูด้ชอบธรรมเพราะนามแหล่งผภูด้ชอบธรรมนกันั้น กก็จะไดด้บคาเหนก็จอยล่างทบีที่ผภูด้ชอบธรรมพถึงไดด้รกับ
10:42 และผภูด้ใดจะเอานนั้คาเยก็นสกักถด้วยหนถึที่งใหด้คนเลก็กนด้อยเหลล่านบีนั้คนใดคนหนถึที่งดพที่ม เพราะนามแหล่งศลิษยร์ของเราเรา
บอกความจรลิงแกล่ทล่านทกันั้งหลายวล่า คนนกันั้นจะขาดบคาเหนก็จกก็หามลิไดด้”

สริบสองคนนมัขึ้นไดจ้รมับคคาสมัที่งและถถูกสข่งไป
ขด้อ 1: “เมพพื่อพระองคร์ทรงเรรียกสาวกสริบสองคนของพระองคร์มาแลผู้ว พระองคร์กห็ประทานอทานาจใหผู้เขา

ขมับผรีโสโครกออกไดผู้ และใหผู้รมักษาโรคและความเจห็บไขผู้ททุกอยข่างใหผู้หายไดผู้”
ในมาระโก 6:7-13 และลภูกา 9:1-6 เราพบบกันทถึกเรพที่องการสล่งพวกอกัครทภูตออกไปเชล่นกกัน ในมาระโก 

3:13-19 และลภูกา 6:13-16 ชพที่อของพวกเขาถภูกใหด้ไวด้ หากเราอยากเหก็นความแตกตล่างอกันเปป็นเอกลกักษณร์เฉพาะ
ตกัวระหวล่างการทรงมอบหมายงานทบีที่พระเยซภูไดด้ประทานใหด้แกล่อกัครทภูตสลิบสองคนนบีนั้และงานทบีที่ประทานใหด้แกล่เจก็ด
สลิบคนนกันั้นทบีที่พระองคร์ทรงสล่งไปเปป็นคภูล่ๆ เราควรเปรบียบเทบียบบททบีที่เราศถึกษาอยภูล่นบีนั้กกับลภูกา 10:1-16

ในพระคคาตอนนบีนั้พระเยซภู “ทรงเรรียกสาวกสริบสองคนของพระองคร์มา” และทรงมอบหมายงานใหด้พวก
เขา โดยประทาน “อทานาจใหผู้เขาขมับผรีโสโครกออกไดผู้” และอคานาจทบีที่จะรมักษาโรคและความเจก็บไขด้ทลุกอยล่างใหด้
หายไดด้ พวกเขามบีอคานาจทบีที่จะรกักษาไมล่เพบียงบางโรคเทล่านกันั้น แตล่ทรุกโรค – “โรคและความเจห็บไขผู้ททุกอยข่าง” ผม
เชพที่อในการรกักษาโรคใหด้หายแบบพระเจด้าเทล่ากกับคนอพที่นๆบนแผล่นดลินโลก เหมพอนกกับทบีที่ผมไดด้กลล่าวไวด้กล่อนแลด้ว – 
แตล่ผมขอกลล่าวซนั้คาวล่าผมไมล่เชพที่อในวลิธบีการสมกัยใหมล่บางวลิธบีทบีที่ถภูกใชด้โดยพวกนกักรกักษาโรคบางคนตามสไตลร์ของตนเอง
พระเยซภูทรงมอบหมายพวกสาวกใหด้รกักษาโรค และพวกเขากก็รกักษาโรค เราจะพภูดถถึงการรกักษาโรคแบบพระเจด้า
และอคานาจเหนพอพวกผบีอยล่างละเอบียดมากกวล่านบีนั้ในการศถึกษาของเรา

ขด้อ 2-4: “อมัครทผตสริบสองคนนมันั้นมรีชพพื่อดมังนรีนั้ คนแรกชพพื่อซรีโมนทรีพื่เรรียกวข่าเปโตร กมับอมันดรผวร์นผู้องชายของเขา
ยากอบบทุตรชายเศเบดรี กมับยอหร์นนผู้องชายของเขา ฟปีลริปและบารโธโลมริว โธมมัสและมมัทธริวคนเกห็บภาษรี ยากอบ
บทุตรชายอมัลเฟอมัส และเลบเบอมัสผผผู้ทรีพื่มรีชพพื่ออรีกวข่าธมัดเดอมัส ซรีโมนชาวคานาอมันและยผดาสอริสคารริโอทผผผู้ทรีพื่ไดผู้ทรยศ
พระองคร์นมันั้น”

ถถึงแมด้วล่านบีที่เปป็นครกันั้งแรกทบีที่มกัทธลิวเอข่ยชพพื่อพวกอกัครทภูต การคมัดเลพอกสลิบสองคนนบีนั้กก็เกลิดขถึนั้นไปแลด้วกล่อนหนด้านบีนั้ 
(ดภูมาระโก 3:13-19 และลภูกา 6:13-16) ตรงนบีนั้พระเยซภูกคาลกังสล่งพวกเขาออกไปเปป็นคภูล่ๆ (มาระโก 6:7) เพพที่อไปทคา
ภารกลิจหนถึที่ง

คคาวล่า “อกัครทภูต” (apostle) มบีความหมายตรงตกัววล่า “ถภูกใชด้ไป” หรพอ “คนหนถึที่งทบีที่ถภูกสล่งไป” และเปป็นคคา
ทบีที่ถภูกใชด้ครกันั้งแรกตรงนบีนั้โดยมกัทธลิว แตล่องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าของเราประทานชพที่อนกันั้นแกล่สลิบสองคนนบีนั้ตอนทบีที่พระองคร์ทรง
คกัดเลพอกพวกเขา (ลภูกา 6:13) ตามทบีที่ Lightfoot กลล่าว “นบีที่เปป็นชพที่อเรบียกอยล่างหนถึที่งซถึที่งใชด้เรบียกคนเหลล่านกันั้นทบีที่ถภูก
สล่งตกัวจากเมพองแมล่โดยพวกผภูด้ปกครองของชนชาตลินกันั้นไปทคาภารกลิจในตล่างแดน โดยเฉพาะอยล่างยลิที่งคนเหลล่านกันั้นทบีที่
ถภูกกคาชกับใหด้เกก็บรวบรวมบรรณาการซถึที่งถภูกจล่ายใหด้แกล่การปรนนลิบกัตลิในพระวลิหาร”



ชพที่อเรบียก “เหลข่าอมัครทผต” ถภูกตกันั้งใหด้แกล่สลิบสองคนนบีนั้โดยมบีความหมายทบีที่พลิเศษ แตล่มกันไมล่ไดด้ถภูกจคากกัดแคล่
พวกเขาเทล่านกันั้น มมัทธรีอมัส ถภูกเพลิที่มเขด้ากกับสลิบสองคนนกันั้น (กลิจการ 1:26) และเปาโล “ถภูกเรบียกใหด้เปป็นอกัครทภูตคน
หนถึที่ง” (โรม 1:1) ยากอบ นด้องชายขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าและบารนาบกัสกก็ถภูกเรบียกวล่าอกัครทภูต (กท. 1:19; กจ. 
14:14) เราพบคคานบีนั้ถภูกใชด้ในความหมายทบีที่กวด้างกวล่าเยอะในพระคคาตอนอพที่นๆ เชล่นในโรม 16:7 ชพที่อนบีนั้กก็ยกังถภูก
ประยลุกตร์ใชด้กกับพระเยซภูครลิสตร์ในฮบีบรภู 3:1 ดด้วย ซถึที่งเราอล่านเกบีที่ยวกกับ “อกัครทภูตและมหาปลุโรหลิตซถึที่งเรารกับเชพที่ออยภูล่นกันั้น 
คพอพระเยซภูครลิสตร์” (พระเยซภูไดด้เสดก็จมาเพพที่อกระทคาตามพระประสงคร์ของพระเยโฮวาหร์พระเจด้า ผภูด้ไดด้ทรงสล่ง
พระองคร์มา)

พวกอกัครทภูตเปป็นกลลุล่มคนทบีที่ไมล่มบีใครเหมพอน พวกเขาไดด้รกับการทรงเรบียกในวาระทรีพื่พริเศษ และสคาหรกับ
ภารกริจทรีพื่พริเศษ คนบางคนอผู้างตมัววล่าเปป็นอกัครทภูต แตล่พวกเขาไมล่ไดด้มบี “สกัญญาณตล่างๆของอกัครทภูต” ใหด้เรา
พลิจารณา “สกัญญาณ (หรพอฉลาก) ของอกัครทภูต” เหลล่านบีนั้กกัน:

1. พวกเขาถภูกเลพอกโดยตรงโดยพระเยซภูเจด้าเอง หรพอ เชล่นในกรณบีของบารนาบกัส ถภูกเลพอกโดยตรงโดย
พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ (มธ. 10:1, 2; มก. 3:13-15; ลก. 6:13; กจ. 9:6-15; 13:2; 22:10-15; และ รม. 1:1)

2. พวกอกัครทภูตไดด้รกับของประทานตล่างๆแบบเฉพาะเจาะจง, อคานาจทบีที่จะกระทคาการอกัศจรรยร์ตล่างๆซถึที่ง
เปป็นเครพที่องหมายรกับรองจากพระเจด้าเกบีที่ยวกกับตคาแหนล่งหนด้าทบีที่นกันั้น (มธ. 10:1; มก. 3:14, 15; ลก. 9:1, 2; กจ. 
5:15, 16; 16:16-18; 28:8, 9)

3. พวกอกัครทภูตไดด้ประกาศอาณาจกักรแหล่งสวรรคร์แกล่ชนชาตลิอลิสราเอลเทล่านกันั้น พวกเขาเปป็นผภูด้นคาขล่าวดบีนกันั้น
มาประกาศ (มธ. 10:5, 6) พวกเขาประกาศวล่า “อาณาจกักรแหล่งสวรรคร์มาใกลด้แลด้ว” (มธ. 10:7) พวกเขาสาธลิต
ใหด้เหก็นอคานาจตล่างๆของอาณาจกักรนกันั้น (มธ. 10:8)

4. คลุณสมบกัตลิทบีที่ขาดไมล่ไดด้เลยทบีที่พระเจด้าทรงกคาหนดไวด้ของอกัครทภูตคนหนถึที่งกก็คพอวล่า เขาควรเปป็นประจกักษร์
พยานแกล่ตาเรพที่องการฟปฟื้นคพนพระชนมร์ของพระเยซภูครลิสตร์เจด้า เปโตรกลล่าวเรพที่องนบีนั้ชกัดเจนกล่อนการเลพอกมกัทธบีอกัสเพพที่อ
มาแทนทบีที่ยภูดาส อลิสคารลิโอท: “เหตลุฉะนกันั้นในบรรดาชายเหลล่านบีนั้ทบีที่เปป็นพวกเดบียวกกับเราเสมอตลอดเวลาทบีที่พระเยซภู
เจด้าไดด้เสดก็จเขด้าออกกกับเรา คพอตกันั้งแตล่บกัพตลิศมาของยอหร์น จนถถึงวกันทบีที่พระองคร์ทรงถภูกรกับขถึนั้นไปจากเรา คนหนถึพื่งใน
พวกนรีนั้จะตผู้องตมันั้งไวผู้ใหผู้เปป็นพยานกมับเราถถึงการคพนพระชนมร์ของพระองคร์” (กลิจการ 1:21, 22) เปาโลบอกชาว
เมพองโครลินธร์วล่า: “ขด้าพเจด้ามลิไดด้เปป็นอมัครทผตหรพอ ขด้าพเจด้ามลิไดด้มบีเสรบีภาพหรพอ ขผู้าพเจผู้ามริไดผู้เหห็นพระเยซผครริสตร์องคร์
พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราหรพอ...” (1 คร. 9:1) “ครกันั้นหลกังทบีที่สลุดพระองคร์ทรงปรากฏแกข่ขผู้าพเจผู้าดผู้วย ผภูด้เปป็นเสมพอนเดก็ก
ทบีที่คลอดกล่อนกคาหนด” (1 คร. 15:8)

5. พระเยซภูไดด้ประทานลภูกกลุญแจเหลล่านกันั้นของอาณาจกักรแหล่งสวรรคร์ใหด้แกล่อกัครทภูตเปโตร (มธ. 16:19) 
และเราจะอภลิปรายเรพที่องนบีนั้เมพที่อเราไปถถึงบททบีที่สลิบหกของมกัทธลิว

6. ความสกัมพกันธร์ในอนาคตของพวกอกัครทภูตกกับอาณาจกักรนกันั้นจะเปป็นตคาแหนล่งของเหลล่าผภูด้พลิพากษาเหนพอ
สลิบสองตระกภูลของชนชาตลิอลิสราเอล (มธ. 19:28)



มบีอยภูล่สบีที่รายชพที่อของอกัครทภูตทกันั้งสลิบสองคนทบีที่ถภูกบกันทถึกไวด้ในภาคพกันธสกัญญาใหมล่ และไมล่มบีสองรายชพที่อใดทบีที่
ตรงกกันอยล่างสมบภูรณร์แบบ อยล่างไรกก็ตาม นบีที่ไมล่ไดด้หมายความวล่าหรพอบอกเปป็นนกัยวล่ามบีความคลาดเคลพที่อนหรพอความ
ขกัดแยด้งกกันในสบีที่รายชพที่อทบีที่ถภูกใหด้ไวด้นบีนั้ ขอใหด้ผมใหด้รายชพที่อทกันั้งสบีที่อกันแกล่คลุณตรงนบีนั้:
มมัทธริว 10:2-4 มาระโก 3:16-19 ลผกา 6:14-16 กริจการ 1:13
ซบีโมน เปโตร
อกันดรภูวร์

ซบีโมน เปโตร
ยากอบ บลุตรเศเบดบี

ซบีโมน เปโตร
อกันดรภูวร์

เปโตร
ยากอบ

ยากอบบลุตรเศเบดบี
ยอหร์นนด้องชายของเขา

ยอหร์นนด้องชายยากอบ
อกันดรภูวร์

ยากอบ
ยอหร์น

ยอหร์น
อกันดรภูวร์

ฟปีลลิป
บารร์โธโลมลิว

ฟปีลลิป
บารร์โธโลมลิว

ฟปีลลิป
บารร์โธโลมลิว

ฟปีลลิป
โธมกัส

โธมกัส
มกัทธลิว คนเกก็บภาษบี

มกัทธลิว
โธมกัส

มกัทธลิว
โธมกัส

บารร์โธโลมลิว
มกัทธลิว

ยากอบบลุตรชายอกัลเฟอกัส
เลบเบอกัส (ธกัดเดอกัส)*

ยากอบบลุตรชายอกัลเฟอกัส
เลบเบอกัส (ธกัดเดอกัส)*

ยากอบบลุตรชายอกัลเฟอกัส
ซบีโมน เศโลเท

ยากอบบลุตรชายอกัลเฟอกัส
ซบีโมน เศโลเท

ซบีโมนชาวคานาอกัน
ยภูดาส อลิสคารลิโอท

ซบีโมนชาวคานาอกัน
ยภูดาส อลิสคารลิโอท

ยภูดาส นด้องชายยากอบ*
ยภูดาส อลิสคารลิโอท

ยภูดาส นด้องชายยากอบ*

* นบีที่เปป็นคนเดบียวกกัน ตามทบีที่ผภูด้รภูด้พระคกัมภบีรร์หลายทล่านกลล่าว
เราสกังเกตเหก็นในทกันทบีวล่า แมด้จะมบีการเรบียงลคาดกับทบีที่หลากหลาย ซบีโมน เปโตรกก็ถภูกบอกชพที่อเปป็นคนแรก

เสมอและยภูดาส อลิสคารลิโอท เปป็นคนสลุดทด้ายเสมอ เราควรหมายเหตลุไวด้เชล่นกกันวล่าสบีที่คนแรกในทลุกรายชพที่อนบีนั้คพอ พบีที่
นด้องสองคภูล่ทบีที่การทรงเรบียกของพวกเขาใหด้ตลิดตามพระเยซภูถภูกกลล่าวถถึงในตอนแรกสลุด ยลิที่งไปกวล่านกันั้น เราสกังเกตเหก็น
ในแตล่ละรายชพที่อเหลล่านบีนั้วล่าสามกลลุล่มๆละสบีที่คนถภูกนคาโดยเปโตร, ฟปีลลิป, และยากอบตามลคาดกับ และแตล่ละกลลุล่มมบีสบีที่
คนเดลิมเสมอ ยกเวด้นการตกัดทลินั้งยภูดาส อลิสคารลิโอทในรายชพที่อทบีที่ใหด้ไวด้ในหนกังสพอกลิจการ

กรลุณาสกังเกตคคาเหลล่านบีนั้ในขด้อ 2 ของมกัทธลิวบททบีที่ 10 อบีกครกันั้ง: “อมัครทผตสริบสองคนนมันั้นมรีชพพื่อดมังนรีนั้ คนแรก
ชพพื่อซรีโมนทรีพื่เรรียกวข่าเปโตร...” ซบีโมน เปโตร เปป็นคนแรก ไมล่เพบียงในเรพที่องของการทรงเรบียกเทล่านกันั้น แตล่เปป็นคนแรก
ในเรพที่องยศศกักดลิธิ์ดด้วย นบีที่เปป็นเรพที่องทบีที่ปฏลิเสธไมล่ไดด้และสามารถมองเหก็นไดด้อยล่างชกัดเจนเมพที่อเราสกังเกตวล่าเขาถภูกเอล่ยชพที่อ
เปป็นคนแรกเสมอในรายชพที่อเหลล่านบีนั้ของพวกอกัครทภูต เปโตรไมล่เพบียงถผกเอข่ยชพพื่อเปป็นคนแรกเทล่านกันั้น แตล่เขายกังมบีความ
โดดเดล่นในหลายวาระในฐานะผภูด้นคาของสลิบสองคนนกันั้นดด้วย

ยกตกัวอยล่างเชล่น เปโตรมกักพภูดแทนคนกลลุล่มนกันั้น: “แลผู้วเปโตรทภูลพระองคร์วล่า ดภูเถลิด ขด้าพระองคร์ทกันั้งหลาย
ไดด้สละสลิที่งสารพกัด และไดด้ตลิดตามพระองคร์มา พวกขด้าพระองคร์จถึงจะไดด้อะไรบด้าง” (มธ. 19:27) “ฝป่ายเปโตรทผล
พระองคร์วล่า “พระองคร์เจด้าขด้า พระองคร์ไดด้ตรกัสคคาอลุปมานกันั้นแกล่พวกขด้าพระองคร์หรพอ หรพอตรกัสแกล่คนทกันั้งปวง” (ลภูกา
12:41)



บางครกันั้งเปโตรกก็ตอบคคาถามตล่างๆซถึที่งถภูกกลล่าวแกล่อกัครทภูตเหลล่านกันั้นทลุกคน มบีอยภูล่คราวหนถึที่งเมพที่อพระเยซภู
กคาลกังตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์ “พระองคร์ตรกัสถามเขาวล่า “แลด้วพวกทล่านเลล่าวล่าเราเปป็นผภูด้ใด” ซรีโมนเปโตร
ทผลตอบวล่า “พระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์พระบลุตรของพระเจด้าผภูด้ทรงพระชนมร์อยภูล่” (มธ. 16:15, 16) อบีกคราว
หนถึที่งพระเยซภูตรกัส “กกับสลิบสองคนนกันั้นวล่า “ทล่านทกันั้งหลายกก็จะจากเราไปดด้วยหรพอ” ซรีโมนเปโตรทผลตอบพระองคร์
วข่า “พระองคร์เจด้าขด้า พวกขด้าพระองคร์จะจากไปหาผภูด้ใดเลล่า พระองคร์มบีถด้อยคคาซถึที่งใหด้มบีชบีวลิตนลิรกันดรร์” (ยอหร์น 6:67, 
68)

มบีอยภูล่หลายครกันั้งเมพที่อพระเยซภูตรกัสแกล่เปโตรในฐานะเปป็นตกัวหลกักทล่ามกลางสามคนนกันั้นซถึที่งเปป็นเหลล่าสาวกคน
โปรด (เปโตร, ยากอบ, และยอหร์น): “พระองคร์จถึงเสดก็จกลกับมายกังสาวกเหลล่านกันั้น เหก็นเขานอนหลกับอยภูล่ และตรมัส
กมับเปโตรวล่า “เปป็นอยล่างไรนะ ทล่านทกันั้งหลายจะคอยเฝป้าอยภูล่กกับเราสกักชกัที่วเวลาหนถึที่งไมล่ไดด้หรพอ” (มธ. 26:40)

บางครกันั้งเปโตรกก็ถภูกคนอพที่นเรบียกในฐานะเปป็นตกัวแทนของกลลุล่มสาวกนกันั้น: “เมพที่อพระองคร์กกับเหลล่าสาวกมา
ถถึงเมพองคาเปอรนาอลุมแลด้ว พวกคนเกก็บคล่าบคารลุงพระวลิหารมาหาเปโตรถามวล่า “อาจารยร์ของทล่านไมล่เสบียคล่าบคารลุง
พระวลิหารหรพอ” (มธ. 17:24) ในกลิจการ 2:37 เราอล่านวล่า: “เมพที่อคนทกันั้งหลายไดด้ยลินแลด้วกก็รภูด้สถึกแปลบปลาบใจ จถึง
กลข่าวแกข่เปโตรและอกัครทภูตอพที่นๆวล่า “ทล่านพบีที่นด้องทกันั้งหลาย เราจะทคาอยล่างไรดบี”

หลกังจากการเสดก็จขถึนั้นสภูล่สวรรคร์ของพระเยซภู เปโตรกก็ปรากฏตกัวในฐานะเปป็นผภูด้พภูดแทนพวกอกัครทภูต: “ครา
วนกันั้นเปโตรจถึงไดผู้ยพนขถึนั้นทข่ามกลางเหลข่าสาวก ... และกลล่าววล่า “ทล่านพบีที่นด้องทกันั้งหลาย...” (กลิจการ 1:15, 16) “ฝป่าย
เปโตรไดผู้ยพนขถึนั้นกมับอมัครทผตสริบเอห็ดคน และไดผู้กลข่าวแกข่คนทมันั้งปวงดผู้วยเสรียงอมันดมังวล่า “ทล่านชาวยภูเดบียและบรรดา
คนทบีที่อยภูล่ในกรลุงเยรภูซาเลก็ม จงทราบเรพที่องนบีนั้ และฟฟังถด้อยคคาของขด้าพเจด้าเถลิด” (กลิจการ 2:14) “ขณะนมันั้นเปโตร
ประกอบดด้วยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์กลข่าวแกข่เขาวข่า “ทล่านผภูด้ครอบครองพลเมพองและพวกผภูด้ใหญล่ทกันั้งหลายของ
อลิสราเอล” (กลิจการ 4:8) “ฝป่ายเปโตรกกับอกัครทภูตอพที่นๆตอบวล่า “ขด้าพเจด้าทกันั้งหลายจคาตด้องเชพที่อฟฟังพระเจด้ายลิที่งกวล่า
เชพที่อฟฟังมนลุษยร์” (กลิจการ 5:29)

เมพที่อการประชลุมสภาครลิสตจกักรครกันั้งแรกถภูกจกัดขถึนั้น เปโตรกลล่าวคคาเทศนาแรก; และดภูเหมพอนวล่าคคาเทศนา
นบีนั้เปป็นตกัวตกัดสลินขด้อยลุตลิเกบีที่ยวกกับปฟัญหาทบีที่สภาเผชลิญในขณะนกันั้น: “เมพที่อโตด้แยด้งกกันมากแลด้ว เปโตรจถึงยพนขถึนั้นกลข่าวแกข่
เขาวล่า “ทล่านพบีที่นด้องทกันั้งหลาย ทล่านทกันั้งหลายทราบอยภูล่วล่า คราวกล่อนนกันั้นพระเจด้าไดด้ทรงเลพอกขด้าพเจด้าเองจากพวก
ทล่านทกันั้งหลาย ใหด้เปป็นผภูด้ประกาศพระวจนะแหล่งขล่าวประเสรลิฐใหด้คนตล่างชาตลิฟฟังและเชพที่อ” (กลิจการ 15:7)

ในความสกัพพกัญญภูของพระองคร์ พระเยซภูทรงทราบวล่าเปโตรเปป็นชายทบีที่มบีใจกลด้าและเปปีปั่ยมดด้วยพลกัง และ
นล่าจะเปป็นเพราะเหตลุนบีนั้เองพระองคร์จถึงไดด้ประทาน “ลภูกกลุญแจแหล่งอาณาจกักรนกันั้น” แกล่เขา (มธ. 16:19) เปโตรใชด้
ลภูกกลุญแจเหลล่านกันั้นไมล่เพบียงเพพที่อเปปิดประตภูเทล่านกันั้นแตล่เพพที่อปปิดมกันอบีกดด้วย เขาใชด้ลภูกกลุญแจเหลล่านกันั้นในการปปิดประตภู
นกันั้นในบกันทถึกทบีที่ถภูกใหด้ไวด้ในกลิจการ 5:3-5:

“ฝป่ายเปโตรจถึงถามวล่า “อานาเนบีย เหตลุไฉนซาตานจถึงทคาใหด้ใจของเจด้าเตก็มไปดด้วยการมลุสาตล่อพระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ และทคาใหด้เจด้าเกก็บคล่าทบีที่ดลินสล่วนหนถึที่งไวด้ เมพที่อทบีที่ดลินยกังอยภูล่กก็เปป็นของเจด้ามลิใชล่หรพอ เมพที่อขายแลด้วเงลินกก็
ยกังอยภูล่ในอคานาจของเจด้ามลิใชล่หรพอ มบีเหตลุอะไรเกลิดขถึนั้นใหด้เจด้าคลิดในใจเชล่นนกันั้นเลล่า เจด้ามลิไดด้มลุสาตล่อมนลุษยร์แตล่ไดด้มลุสาตล่อ
พระเจด้า” 



“เมพที่ออานาเนบียไดด้ยลินคคาเหลล่านกันั้นกก็ลด้มลงตาย และเมพที่อคนทกันั้งปวงไดด้ยลินเรพที่องกก็พากกันสะดลุด้งตกใจกลกัวอยล่าง
ยลิที่ง”

จากนกันั้นเรามบีบกันทถึกตอนทบีที่เปโตรใชด้ลภูกกลุญแจเหลล่านกันั้นเพพที่อเปปิดประตภูในวกันเพก็นเทคอสตร์นกันั้น:
“ฝป่ายเปโตรไดด้ยพนขถึนั้นกกับอกัครทภูตสลิบเอก็ดคน และไดด้กลล่าวแกล่คนทกันั้งปวงดด้วยเสบียงอกันดกังวล่า “ทล่านชาวยภู

เดบียและบรรดาคนทบีที่อยภูล่ในกรลุงเยรภูซาเลก็ม จงทราบเรพที่องนบีนั้ และฟฟังถด้อยคคาของขด้าพเจด้าเถลิด ดด้วยวล่าคนเหลล่านบีนั้มลิไดด้
เมาเหลด้าองลุล่นเหมพอนอยล่างทบีที่ทล่านคลิดนกันั้น เพราะวล่าเปป็นเวลาสามโมงเชด้า แตล่เหตลุการณร์นบีนั้เกลิดขถึนั้นตามคคาซถึที่งโยเอล
ศาสดาพยากรณร์ไดด้กลล่าวไวด้วล่า

“‘พระเจด้าตรกัสวล่า ตล่อมาในวกันสลุดทด้าย เราจะเทพระวลิญญาณของเรามาเหนพอเนพนั้อหนกังทกันั้งปวง บลุตรชาย
บลุตรสาวของทล่านจะพยากรณร์ คนหนลุล่มของทล่านจะเหก็นนลิมลิต และคนแกล่จะฝฟันเหก็น ในคราวนกันั้นเราจะเทพระ
วลิญญาณของเราบนทาสและทาสบีของเรา และคนเหลล่านกันั้นจะพยากรณร์... และจะเปป็นเชล่นนบีนั้คพอผภูด้ใดทบีที่จะรด้องออก
พระนามขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้ากก็จะรอด’

“ทล่านทกันั้งหลายผภูด้เปป็นชนชาตลิอลิสราเอล ขอฟฟังคคาเหลล่านบีนั้เถลิด คพอพระเยซภูชาวนาซาเรก็ธ เปป็นผภูด้ทบีที่พระเจด้า
ทรงโปรดชบีนั้แจงใหด้ทล่านทกันั้งหลายทราบโดยการอกัศจรรยร์ การมหกัศจรรยร์และหมายสคาคกัญตล่างๆ ซถึที่งพระเจด้าไดด้ทรง
กระทคาโดยพระองคร์นกันั้น ทล่ามกลางทล่านทกันั้งหลาย ดกังทบีที่ทล่านทราบอยภูล่แลด้ว พระองคร์นบีนั้ทรงถภูกมอบไวด้ตามทบีที่พระเจด้า
ไดด้ทรงดคารลิแนล่นอนลล่วงหนด้าไวด้กล่อน ทล่านทกันั้งหลายไดด้ใหด้คนชกัที่วจกับพระองคร์ไปตรถึงทบีที่กางเขนและประหารชบีวลิตเสบีย 
พระเจด้าไดด้ทรงบกันดาลใหด้พระองคร์คพนพระชนมร์ ดด้วยทรงกคาจกัดความเจก็บปวดแหล่งความตายเสบีย เพราะวล่าความ
ตายจะครอบงคาพระองคร์ไวด้ไมล่ไดด้... พระเยซภูนบีนั้พระเจด้าไดด้ทรงบกันดาลใหด้คพนพระชนมร์แลด้ว ขด้าพเจด้าทกันั้งหลายเปป็น
พยานในขด้อนบีนั้ เหตลุฉะนกันั้นเมพที่อพระหกัตถร์เบพนั้องขวาของพระเจด้าไดด้ทรงตกันั้งพระองคร์ขถึนั้น และครกันั้นพระองคร์ไดด้ทรงรกับ
พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์จากพระบลิดาตามพระสกัญญา พระองคร์ไดด้ทรงเทฤทธลิธิ์เดชนบีนั้ลงมา ดกังทบีที่ทล่านทกันั้งหลายไดด้ยลิน
และเหก็นแลด้ว เหตลุวล่าทล่านดาวลิดไมล่ไดด้ขถึนั้นไปยกังสวรรคร์ แตล่ทล่านไดด้กลล่าววล่า ‘องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าตรกัสกกับองคร์พระผภูด้
เปป็นเจด้าของขด้าพเจด้าวล่า จงนกัที่งทบีที่ขวามพอของเรา จนกวล่าเราจะกระทคาใหด้ศกัตรภูของทล่านเปป็นแทล่นรองเทด้าของทล่าน’ 
เหตลุฉะนกันั้นใหด้วงศร์วานอลิสราเอลทกันั้งปวงทราบแนล่นอนวล่า พระเจด้าไดด้ทรงยกพระเยซภูนบีนั้ ซถึที่งทล่านทกันั้งหลายไดด้ตรถึงไวด้ทบีที่
กางเขน ทรงตกันั้งขถึนั้นใหด้เปป็นทกันั้งองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าและเปป็นพระครลิสตร์”...

“คนทกันั้งหลายทบีที่รกับคคาของเปโตรดด้วยความยลินดบีกก็รกับบกัพตลิศมา ในวกันนกันั้นมบีคนเขด้าเปป็นสาวกเพลิที่มอบีก
ประมาณสามพกันคน” (กลิจการ 2:14-41 บางสล่วน)

เปโตรยกังใชด้ลภูกกลุญแจเหลล่านกันั้นในการนคาเสนอขล่าวประเสรลิฐแกล่โครเนลลิอกัสและคนในบด้านเรพอนของเขา
ดด้วย ทภูตสวรรคร์องคร์หนถึที่งบอกโครเนลลิอกัสใหด้ “ใชด้คนไปยกังเมพองยกัฟฟาเชลิญซบีโมนทบีที่เรบียกวล่าเปโตรมา เปโตรอาศกัยอยภูล่
กกับคนหนถึที่งชพที่อซบีโมนเปป็นชล่างฟอกหนกัง บด้านของเขาอยภูล่รลิมฝฟัปั่งทะเล เปโตรจะบอกทล่านวล่าทล่านควรจะทคาอะไร”…

“...โครเนลลิอกัสกคาลกังคอยรกับรองอยภูล่ และเชลิญญาตลิพบีที่นด้องกกับเพพที่อนสนลิทใหด้มาประชลุมกกันอยภูล่แลด้ว ครกันั้นเป
โตรเขด้าไป โครเนลลิอกัสกก็ตด้อนรกับเปโตร และหมอบทบีที่เทด้ากราบไหวด้ทล่าน ฝป่ายเปโตรจถึงจกับตกัวโครเนลลิอกัสใหด้ลลุกขถึนั้น
และกลล่าววล่า “จงยพนขถึนั้นเถลิด ขด้าพเจด้ากก็เปป็นแตล่มนลุษยร์เหมพอนกกัน” เมพที่อกคาลกังสนทนากกันอยภูล่ เปโตรจถึงเขด้าไปแลเหก็น
คนเปป็นอกันมากมาพรด้อมกกัน จถึงกลล่าวแกล่คนเหลล่านกันั้นวล่า “ทล่านทกันั้งหลายทราบแลด้ววล่า คนชาตลิยลิวนกันั้นจะคบใหด้สนลิท



กกับคนตล่างชาตลิหรพอเขด้าเยบีที่ยมกก็เปป็นทบีที่พระราชบกัญญกัตลิหด้ามไวด้ แตล่พระเจด้าไดด้ทรงสคาแดงแกล่ขด้าพเจด้าแลด้ววล่า ไมล่ควร
เรบียกคนหนถึที่งคนใดวล่าเปป็นทบีที่หด้ามหรพอมลทลิน...

“ฝป่ายเปโตรจถึงกลล่าววล่า “ขด้าพเจด้าเหก็นจรลิงแลด้ววล่า พระเจด้าไมล่ทรงเลพอกหนด้าผภูด้ใด แตล่คนใดๆในทลุกชาตลิทบีที่
เกรงกลกัวพระองคร์และประพฤตลิตามทางชอบธรรมกก็เปป็นทบีที่ชอบพระทกัยพระองคร์ พระดคารกัสทบีที่พระเจด้าไดด้ทรงฝาก
ไวด้กกับชนชาตลิอลิสราเอล คพอการประกาศขล่าวดบีเรพที่องสกันตลิสลุขโดยพระเยซภูครลิสตร์ (ผภูด้เปป็นองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าของคนทกันั้ง
ปวง) ขด้าพเจด้ากลล่าววล่า พระดคารกัสนกันั้นทล่านทกันั้งหลายกก็รภูด้ คพอเรพที่องทบีที่ไดด้เลล่ากกันตกันั้งแตล่ตด้นทบีที่แควด้นกาลลิลบี ไปจนตลอดทกัที่ว
แควด้นยภูเดบีย ภายหลกังการบกัพตลิศมาทบีที่ยอหร์นไดด้ประกาศนกันั้น คพอเรพที่องพระเยซภูชาวนาซาเรก็ธวล่า พระเจด้าไดด้ทรงเจลิม
พระองคร์ดด้วยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์และดด้วยฤทธานลุภาพอยล่างไร และพระเยซภูเสดก็จไปกระทคาคลุณประโยชนร์และ
รกักษาบรรดาคนซถึที่งถภูกพญามารเบบียดเบบียน ดด้วยวล่าพระเจด้าไดด้ทรงสถลิตกกับพระองคร์เราทกันั้งหลายเปป็นพยานถถึง
กลิจการทกันั้งปวง ซถึที่งพระองคร์ทรงกระทคาในแผล่นดลินของชนชาตลิยลิวและในกรลุงเยรภูซาเลก็ม พระองคร์นกันั้นเขาไดด้ฆล่าและ
แขวนไวด้ทบีที่ตด้นไมด้ ในวกันทบีที่สามพระเจด้าไดด้ทรงใหด้พระองคร์คพนพระชนมร์และทรงใหด้ปรากฏ มลิใชล่ทรงใหด้ปรากฏแกล่คน
ทกัที่วไป แตล่ทรงปรากฏแกล่เหลล่าพวกพยานซถึที่งพระเจด้าไดด้ทรงเลพอกไวด้แตล่กล่อน คพอทรงปรากฏแกล่พวกเราทบีที่ไดด้รกับ
ประทานและดพที่มกกับพระองคร์ เมพที่อพระองคร์ทรงคพนพระชนมร์แลด้วพระองคร์ทรงสกัที่งใหด้เราทกันั้งหลายประกาศแกล่คนทกันั้ง
ปวง และเปป็นพยานวล่าพระเจด้าไดด้ทรงตกันั้งพระองคร์ไวด้เปป็นผภูด้พลิพากษาทกันั้งคนเปป็นและคนตาย ศาสดาพยากรณร์ทกันั้ง
หลายยล่อมเปป็นพยานถถึงพระองคร์วล่า ผภูด้ใดทบีที่เชพที่อถพอในพระองคร์นกันั้นจะไดด้รกับการทรงยกความผลิดบาปของเขา เพราะ
พระนามของพระองคร์”

“เมพที่อเปโตรยกังกลล่าวคคาเหลล่านกันั้นอยภูล่ พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์กก็เสดก็จลงมาสถลิตกกับคนทกันั้งปวงทบีที่ฟฟังพระวจนะ
นกันั้น ฝป่ายพวกทบีที่ไดด้เขด้าสลุหนกัตซถึที่งเชพที่อถพอแลด้ว คพอคนทบีที่มาดด้วยกกันกกับเปโตรกก็ประหลาดใจ เพราะวล่าของประทานแหล่ง
พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไดด้ลงมาบนคนตล่างชาตลิดด้วย เพราะเขาไดด้ยลินคนเหลล่านกันั้นพภูดภาษาตล่างๆและยกยล่อง
สรรเสรลิญพระเจด้า” (กลิจการ 10:5-46 บางสล่วน)

ขด้อเทก็จจรลิงเหลล่านบีนั้ทบีที่ถภูกใหด้ไวด้เกบีที่ยวกกับเปโตรแนล่นอนวล่าไมล่เกบีที่ยวขด้องอะไรเลยกกับการทบีที่อกัครทภูตคนนกันั้นเปป็น
ศลิลาซถึที่งพระเยซภูทรงสรด้างครลิสตจกักรไวด้บนนกันั้น และไมล่มบีการบอกเปป็นนกัยอะไรเลยตรงนบีนั้วล่าเปโตรเปป็นพระสกันตะปา
ปาเหนพอครลิสตจกักร เขาเปป็นโฆษกผภูด้พภูดแทนพวกอกัครทภูต และพระเยซภูไดด้ประทานลภูกกลุญแจเหลล่านกันั้นแหล่ง
อาณาจกักรนกันั้นแกล่เขา เขาเทศนาขล่าวประเสรลิฐและประกาศการเปปิดและการปปิดประตภูแหล่งอาณาจกักรนกันั้น ไมล่มบีรล่อง
รอยของการทบีที่เปโตรเปป็นผภูด้ทบีที่เหนพอกวล่าคนอพที่นๆในจดหมายฝากฉบกับใดเลยซถึที่งถภูกเขบียนหลกังจากสมกัยแรกๆของค
รลิสตจกักร เมพที่อเปโตรถภูกกลล่าวถถึงในจดหมายฝากฉบกับตล่างๆ เขากก็เปป็นเพบียงหนถึที่งในอกัครทภูตเหลล่านกันั้นและไมล่ไดด้เปป็น
หกัวหนด้าหรพอผภูด้นคา จงสกังเกตถด้อยคคาของเปาโลเกบีที่ยวกกับเขา: 

“เราไมล่มบีสลิทธลิธิ์ทบีที่จะพาพบีที่นด้องซถึที่งเปป็นภรรยาไปไหนๆดด้วยกกัน เหมพอนอยล่างอกัครทภูตอพที่นๆ และบรรดานด้อง
ชายขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าและเคฟาส (เปโตร) หรพอ” (1 คร. 9:5)

“แตล่ตรงกกันขด้าม เมพที่อเขาเหก็นวล่า ขด้าพเจด้าไดด้รกับมอบใหด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่คนเหลล่านกันั้นทบีที่ไมล่ถพอพลิธบี
เขด้าสลุหนกัต เชล่นเดบียวกกับเปโตรไดด้รกับมอบใหด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่คนทบีที่ถพอพลิธบีเขด้าสลุหนกัต (เพราะวล่า พระองคร์ผผผู้



ไดผู้ทรงดลใจเปโตรใหด้เปป็นอกัครทภูตไปหาพวกทบีที่ถพอพลิธบีเขด้าสลุหนกัต กห็ไดผู้ทรงดลใจขผู้าพเจผู้าใหด้ไปหาคนตล่างชาตลิเหมพอน
กกัน)” (กท. 2:7, 8)

ในจดหมายฝากสองฉบกับทบีที่ถภูกเขบียนโดยปากกาทบีที่ไดด้รกับการดลใจของเปโตร เราไมล่มบีสกักคทาเดรียวทบีที่บอก
เปป็นนกัยวล่าเขาเหนพอกวล่าอกัครทภูตคนอพที่นๆหรพอสมาชลิกคนอพที่นๆของครลิสตจกักรภาคพกันธสกัญญาใหมล่ในแงล่ใดเลย ทลุก
สลิที่งชบีนั้ไปในทางทบีที่ตล่อสภูด้กกับหลกักคคาสอนดกังกลล่าวแทนทบีที่จะสนกับสนลุนหลกักคคาสอนดกังกลล่าว เปโตรเตพอนสตลิเหลล่าผภูด้นคาค
รลิสตจกักรใหด้เปป็นคนทบีที่ถล่อมใจ ไมล่เสาะแสวงหาเกบียรตลิ: “ขด้าพเจด้าจถึงตกักเตพอนบรรดาผภูด้ปกครองในพวกทล่านทกันั้งหลาย
ในฐานะทบีที่ขด้าพเจด้ากก็เปป็นผภูด้ปกครองคนหนถึที่งเชล่นกกัน และเปป็นพยานถถึงความทลุกขร์ทรมานของพระครลิสตร์ และมบีสล่วน
ทบีที่จะรกับสงล่าราศบีอกันจะมาปรากฏภายหลกังดด้วย จงเลบีนั้ยงฝภูงแกะของพระเจด้าทบีที่อยภูล่กกับทล่าน จงเอาใจใสล่ดภูแล ไมล่ใชล่
ดด้วยความฝปนใจ แตล่ดด้วยความเตก็มใจ ไมล่ใชล่ดด้วยการเหก็นแกล่ทรกัพยร์สลิที่งของอกันเปป็นมลทลิน แตล่ดด้วยใจพรด้อม และ
ไมข่ใชข่เหมพอนเปป็นเจผู้านายทรีพื่ขข่มขรีพื่ผผผู้สพบทอดของพระเจผู้า แตข่เปป็นแบบอยข่างแกข่ฝผงแกะนมันั้น” (1 ปต. 5:1-3)

ใน 2 เปโตร 1:1 เขากลล่าวแกล่ผภูด้เชพที่อทกันั้งหลายทบีที่ “ไดด้รกับความเชพที่ออกันประเสรลิฐอยล่างเดบียวกกันกกับเรา โดย
ความชอบธรรมของพระเจด้าและพระเยซภูครลิสตร์พระผภูด้ชล่วยใหด้รอดของเราทกันั้งหลาย” ดกังนกันั้นเราจถึงเหก็นวล่าเปโตรไมล่
ไดด้บอกเปป็นนกัยวล่าตนเหนพอกวล่าอกัครทภูตคนอพที่นๆทบีที่เหลพอหรพอผภูด้เชพที่อคนอพที่นๆแมด้แตล่นลิดเดบียวเลย

ชพที่อ “เคฟาส” ถภูกตกันั้งใหด้แกล่เปโตรโดยพระเยซภูครลิสตร์เจด้าเองตอนทบีที่พระองคร์ทรงพบเขาครกันั้งแรก: “อกันดรภูวร์
จถึงพาซบีโมนไปเฝป้าพระเยซภู และเมพที่อพระเยซภูทรงทอดพระเนตรเขาแลด้วจถึงตรกัสวล่า “ทล่านคพอซบีโมนบลุตรชายโยนาหร์
เขาจะเรรียกทข่านวข่าเคฟาส” ซถึที่งแปลวล่าศริลา” (ยอหร์น 1:42) ทกันั้งเคฟาส (ในภาษาอาราเมค) และเปโตร (ในภาษา
กรบีก) มบีความหมายวล่า “หลินหรพอศลิลาขนาดเลก็ก” ในมกัทธลิว 16:18 เราอล่านวล่าพระเยซภูทรงบอกเปโตรวล่า “ฝป่ายเรา
บอกทล่านดด้วยวล่า ทล่านคพอเปโตร และบนศลิลานบีนั้เราจะสรด้างครลิสตจกักรของเราไวด้ และประตภูแหล่งนรกจะมบีชกัยตล่อค
รลิสตจกักรนกันั้นกก็หามลิไดด้”

“อมันดรผวร์” อกัครทภูตคนทบีที่สองทบีที่ถภูกเอล่ยชพที่อตรงนบีนั้ในมกัทธลิว บททบีที่ 10 เปป็นสาวกคนหนถึที่งของยอหร์นผภูด้ใหด้รกับ
บกัพตลิศมา เราอล่านในกลิตตลิคลุณของยอหร์นวล่า: “รลุล่งขถึนั้นอบีกวกันหนถึที่งยอหร์นกคาลกังยพนอยภูล่กกับสาวกของทข่านสองคนและ
ทล่านมองดภูพระเยซภูขณะทบีที่พระองคร์ทรงดคาเนลินและกลล่าววล่า “จงดภูพระเมษโปดกของพระเจด้า” สาวกสองคนนกันั้น
ไดด้ยลินทล่านพภูดเชล่นนบีนั้ เขาจถึงตลิดตามพระเยซภูไป พระเยซภูทรงเหลบียวหลกังและทอดพระเนตรเหก็นเขาตามพระองคร์
มา จถึงตรกัสถามเขาวล่า “ทล่านหาอะไร” และเขาทกันั้งสองทภูลพระองคร์วล่า “รกับบบี” (ซถึที่งแปลวล่าอาจารยร์) “ทล่านอยภูล่
ทบีที่ไหน” พระองคร์ตรกัสตอบเขาวล่า “มาดภูเถลิด” เขากก็ไปและเหก็นทบีที่ซถึที่งพระองคร์ทรงอาศกัยและวกันนกันั้นเขากก็ไดด้พกักอยภูล่
กกับพระองคร์ เพราะขณะนกันั้นประมาณสบีที่โมงเยก็นแลด้ว 

“คนหนถึพื่งในสองคนทรีพื่ไดผู้ยรินยอหร์นพผด และไดผู้ตริดตามพระองคร์ไปนมันั้น คพออมันดรผวร์นผู้องชายของซรีโมนเปโตร
แลด้วอกันดรภูวร์กก็ไปหาซบีโมนพบีที่ชายของตนกล่อน และบอกเขาวล่า “เราไดด้พบพระเมสสลิยาหร์แลด้ว” ซถึที่งแปลวล่าพระ
ครลิสตร์” (ยอหร์น 1:35-41) 

หลกังจากทบีที่ยอหร์นผภูด้ใหด้รกับบกัพตลิศมาชบีนั้ไปยกังพระเยซภูในฐานะเปป็นพระเมษโปดกของพระเจด้าแกล่อกันดรภูวร์และ
สาวกอบีกคนแลด้ว พวกเขากก็จากยอหร์นผภูด้ใหด้รกับบกัพตลิศมาและตลิดตามพระเยซภู พวกเขาถามพระองคร์วล่าพระองคร์
อาศกัยอยภูล่ทบีที่ไหนและกลกับไปบด้านกกับพระองคร์เพพที่อใชด้เวลาตลอดทกันั้งวกันทบีที่เหลพอนกันั้น – และมมันเปป็นการไปเยพอนทรีพื่ลพม



ไมข่ลงของพวกเขา! อกันดรภูวร์ประทกับใจเสบียจนเขาไปตามพบีที่ชายของตน คพอเปโตร และพาเขามาหาพระเยซภู พวก
เขาไมล่ไดด้ตลิดตามพระองคร์ไปตลอดนกับตกันั้งแตล่ตอนนกันั้น แตล่พวกเขาไดด้รกับการทรงเรบียกทบีที่จรลิงจกังมากกวล่าเดลิมในภาย
หลกัง เรามบีบกันทถึกนบีนั้ในมกัทธลิว 4:17-20:

“ตกันั้งแตล่นกันั้นมาพระเยซภูไดด้ทรงตกันั้งตด้นประกาศวล่า “จงกลกับใจเสบียใหมล่ เพราะวล่าอาณาจกักรแหล่งสวรรคร์มา
ใกลด้แลด้ว” ขณะทบีที่พระเยซภูทรงดคาเนลินอยภูล่ตามชายทะเลกาลลิลบี กก็ทอดพระเนตรเหก็นพรีพื่นผู้องสองคน คพอซรีโมนทรีพื่เรรียก
วข่าเปโตร กมับอมันดรผวร์นผู้องชายของเขา กคาลกังทอดอวนอยภูล่ทบีที่ทะเล เพราะเขาเปป็นชาวประมง พระองคร์ตรมัสกมับเขา
วข่า “จงตามเรามาเถริด และเราจะตกันั้งทล่านใหด้เปป็นผภูด้หาคนดกัที่งหาปลา” เขาทมันั้งสองไดผู้ละอวนตามพระองคร์ไปทมันทรี”

“ยากอบบทุตรชายเศเบดรี  กมับยอหร์นนผู้องชายของเขา” เปป็นหลุด้นสล่วนในการจกับปลากกับเปโตรและอกันดรภูวร์:
“ยากอบและยอหร์นบทุตรชายของเศเบดรี ผผผู้รข่วมงานกมับซรีโมนกก็ประหลาดใจเหมพอนกกัน พระเยซภูตรกัสแกล่ซบีโมนวล่า 
“อยล่ากลกัวเลย ตกันั้งแตล่นบีนั้ไปทล่านจะเปป็นผภูด้จกับคน” (ลก. 5:10) ชายเหลล่านบีนั้กก็ทลินั้งอวนของตนเชล่นกกัน (ลก. 5:11 กลล่าว
วล่าพวกเขา “ละทรินั้งสริพื่งสารพมัด”) และทกันั้งสบีที่คนนบีนั้ – เปโตร, อกันดรภูวร์, ยากอบ, และยอหร์น – ไดด้ตลิดตามพระเยซภูเจด้า
ไปและกลายเปป็น “ผภูด้จกับคน” อยล่างแทด้จรลิง

“ฟปีลริป” เปป็นผภูด้ทบีที่มาจากเมพองเบธไซดา ซถึที่งเปป็นเมพองเกลิดของอกันดรภูวร์และเปโตร (ยอหร์น 1:44) ในวกันถกัด
จากตอนทบีที่อกันดรภูวร์ไปเยบีที่ยมพระเยซภู “วกันรลุล่งขถึนั้นพระเยซภูตกันั้งพระทกัยจะเสดก็จไปยกังแควด้นกาลลิลบี และพระองคร์ทรงพบ
ฟปีลริปจถึงตรกัสกกับเขาวล่า “จงตามเรามา” (ยอหร์น 1:43) ทกันั้งอมันดรผวร์และฟปีลริปเปป็นชพที่อกรบีก ในกลิตตลิคลุณของยอหร์น เรา
อล่านเกบีที่ยวกกับอกัครทภูตสองทล่านนบีนั้วล่า: “ในหมภูล่คนทกันั้งหลายทบีที่ขถึนั้นไปนมกัสการในเทศกาลเลบีนั้ยงนกันั้นมบีพวกกรบีกบด้าง พวก
กรบีกนกันั้นจถึงไปหาฟปีลริป ซถึที่งมาจากหมภูล่บด้านเบธไซดาในแควด้นกาลลิลบี และพภูดกกับทล่านวล่า “ทล่านเจด้าขด้า พวกขด้าพเจด้า
ใครล่จะเหก็นพระเยซภู” ฟปีลลิปจถึงไปบอกอกันดรภูวร์ และอกันดรภูวร์กกับฟปีลลิปจถึงไปทภูลพระเยซภู” (ยอหร์น 12:20-22)

“บารโธโลมริว” เปป็นชพที่อฮบีบรภูเกล่าแกล่ชพที่อหนถึที่ง และมบีความหมายวล่า “บลุตรชายของธกัลมกัย” ผภูด้รภูด้พระคกัมภบีรร์ทบีที่
โดดเดล่นหลายทล่านเชพที่อวล่าบารโธโลมลิวเปป็นคนเดบียวกกันกกับนาธานาเอลแหล่งบด้านคานาในแควด้นกาลลิลบี ซถึที่งถภูกกลล่าว
ถถึงในยอหร์น 1:45-51 จากยอหร์น 21:2 เปป็นธรรมดาทบีที่เราจะคลิดเอาเองวล่านาธานาเอลเปป็นหนถึที่งในสลิบสองคนนกันั้น 
เนพที่องจากฟปีลลิปเปป็นคนพานาธานาเอลมาหาพระเยซภู (ยอหร์น 1:45) และเนพที่องจากบารโธโลมลิวตล่อจากฟปีลลิปทกันทบี
ในรายชพที่อพวกอกัครทภูตของมกัทธลิว มกันจถึงดภูเหมพอนเปป็นไปไดด้อยล่างยลิที่งทบีที่นาธานาเอลและบารโธโลมลิวจะเปป็นคนๆ
เดบียวกกัน

“โธมมัส” ในภาษากรบีกบางครกันั้งกก็ถภูกแปลเปป็น “ดลิดลุมกัส” ซถึที่งมบีความหมายวล่า “แฝด” (ยอหร์น 11:16; 
20:24; 21:2) เรพที่องราวเหตลุการณร์ตล่างๆเกบีที่ยวกกับชบีวลิตของเขาถภูกพบในยอหร์น 11:16, ยอหร์น 14:1-6, และยอหร์น 
20:24-29 ถถึงแมด้วล่าโธมกัสแสดงออกถถึงความสงสกัยและความไมล่เชพที่อตอนทบีที่ถภูกบอกเกบีที่ยวกกับองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าทบีที่
ทรงฟปฟื้นคพนพระชนมร์แลด้ว เขากก็ไมล่สมควรถภูกเรบียกวล่า “โธมกัสทบีที่สงสกัย” ในความหมายปกตลิของวลบีนบีนั้ มกันเปป็นความ
จรลิงทบีที่วล่าเขาเชพที่องชด้าทบีที่จะเชพที่อ แตล่เมพที่อเขาปฟักใจเชพที่อในทบีที่สลุด เขากก็เอล่ยหนถึที่งในคคาสารภาพทบีที่สภูงสล่งทบีที่สลุดในหนกังสพอ
กลิตตลิคลุณทกันั้งสบีที่เลล่ม: “องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าของขด้าพระองคร์ และพระเจด้าของขด้าพระองคร์” (ยอหร์น 20:28)



“มมัทธริวคนเกห็บภาษรี” เหก็นไดด้ชกัดวล่าเปป็นอกัครทภูตคนนกันั้นทบีที่พระเยซภูทรงเรบียกในมกัทธลิว 9:9 ผภูด้บกันทถึกเรพที่องราว
ของกลิตตลิคลุณเลล่มนบีนั้ทบีที่เรากคาลกังศถึกษาอยภูล่ ในกลิตตลิคลุณของมกัทธลิว อกัครทภูตทล่านนบีนั้เอล่ยชพที่อของตนเพบียงสองครกันั้ง (มธ. 
9:9; 10:3) ประวกัตลิศาสตรร์ในเวลาตล่อมาของมกัทธลิวไมล่เปป็นทบีที่ทราบและประเพณบีเหลล่านกันั้นกก็เชพที่อถพอไมล่ไดด้

“...ยากอบบทุตรชายอมัลเฟอมัส (เคลโอปฝัส)” (ตามทบีที่เหลล่าผภูด้รภูด้พระคกัมภบีรร์บางทล่านไดด้บอกไวด้ ชพที่อกรบีกสองชพที่อ
นบีนั้,  อมัลเฟอมัส และเคลโอปฝัส เปป็นชพที่อเดลิมทบีที่เรบียกไดด้สองแบบ) ในยอหร์น 19:25 เราอล่านวล่า “ผภูด้ทบีที่ยพนอยภูล่ขด้างกางเขน
ของพระเยซภูนกันั้น มบีมารดาของพระองคร์กกับนผู้าสาวของพระองคร์ มารรียร์ภรรยาของเคลโอปฝัส และมารบียร์ชาวมกักดา
ลา” มาระโกกลล่าววล่า “มบีพวกผภูด้หญลิงมองดภูอยภูล่แตล่ไกล ในพวกผภูด้หญลิงนกันั้นมบีมารบียร์ชาวมกักดาลา มารรียร์มารดาของ
ยากอบนผู้อยและของโยเสส และนางสะโลเม” (มาระโก 15:40) จากพระคกัมภบีรร์ขด้ออด้างอลิงเหลล่านบีนั้ บางคนเชพที่อวล่า
 “ยากอบนผู้อย” คพอ “ยากอบบทุตรชายของอมัลเฟอมัส” ทบีที่ถภูกกลล่าวถถึงตรงนบีนั้ในมกัทธลิว บททบีที่ 10 หากนบีที่เปป็นความจรลิง
(ตามทบีที่สโกฟปิลดร์กลล่าว) ยากอบผภูด้นบีนั้กก็เปป็นบลุตรชายของอกัลเฟอกัส (เคลโอปฟัส) และมารบียร์ (นด้องสาวของนางมารบียร์
มารดาของพระเยซภู) และเปป็นพบีที่นด้องของโยเสส (มาระโก 15:40) ดกังนกันั้นเขาจถึงเปป็นลภูกพบีที่ลภูกนด้องของพระเยซภูเจด้า –
หรพอตามการใชด้แบบยลิว, “นด้อง” ขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า (กท. 1:19) เขาถภูกเรบียกวล่ายากอบ “นด้อย” (มาระโก 
15:40) – ตรงตกัวคพอ ตมัวเลห็ก นกัที่นคพอ ตกัวเตบีนั้ยกวล่ายากอบบลุตรชายของเศเบดบี หากเราไมล่ยอมรกับทรรศนะนบีนั้ แตล่สรลุป
แทนวล่ายากอบผภูด้นบีนั้เปป็นคนละคนกกับ “ยากอบนด้องชายขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าของเรา” เรากก็แทบไมล่รภูด้อะไรเกบีที่ยว
กกับอกัครทภูตผภูด้นบีนั้เลย

“...และเลบเบอมัสผผผู้ทรีพื่มรีชพพื่ออรีกวข่าธมัดเดอมัส” อาจารยร์สอนพระคกัมภบีรร์หลายทล่านไมล่เหก็นพด้องตรงกกันเกบีที่ยวกกับ
ชพที่อสองชพที่อทบีที่ถภูกใหด้ไวด้ตรงนบีนั้สคาหรกับอกัครทภูตทล่านนบีนั้ มบีความยลุล่งยากในการเหก็นพด้องตรงกกันทกันั้งจากมลุมมองของสคาเนา
คกัดลอกอกันหลากหลายและคคาถามตล่างๆทบีที่ผลุดขถึนั้นมาจากรายชพที่ออพที่นๆทบีที่เหลพอของพวกอกัครทภูต อยล่างไรกก็ตาม ผภูด้รภูด้
พระคกัมภบีรร์สล่วนใหญล่กก็เหก็นพด้องตรงกกันวล่า ไมล่วล่าสคาเนาคกัดลอกฉบกับไหนเปป็นของจรลิง อกัครทภูตผภูด้นบีนั้กก็เปป็นคนเดบียวกกัน
กกับ “ยภูดาส...ของยากอบ” ทบีที่ถภูกใหด้ไวด้ในรายชพที่อพวกอกัครทภูตในลภูกาบททบีที่ 6 และกลิจการบททบีที่ 1

“...ซรีโมนชาวคานาอมัน” ชพที่อนบีนั้เทบียบเทล่ากกับคคากรบีก “เศโลเท” ทบีที่ถภูกพบในลภูกาและกลิจการ เราอาจทถึกทกัก
วล่ากล่อนการกลกับใจรกับเชพที่อของชายผภูด้นบีนั้ เขาเคยอยภูล่ในกลลุล่ม Zealots ซถึที่งเปป็นกต๊กทางการเมพอง คนเหลล่านบีนั้ไดด้รกับชพที่อ
ของตนมาจากการกระทคาของพวกเขาทบีที่ตล่อตด้านคนเหลล่านกันั้นทบีที่ฝป่าฝปนพระราชบกัญญกัตลิ พวกเขาทคาตกัวเปป็นศาลเตบีนั้ย
และลงโทษบรรดาผภูด้ทบีที่กระทคาผลิดพระราชบกัญญกัตลิ คนกลลุล่มนบีนั้ในทบีที่สลุดไดด้นคาความพลินาศยล่อยยกับมาสภูล่กรลุงเยรภูซาเลก็ม

“ยผดาสอริสคารริโอทผผผู้ทรีพื่ไดผู้ทรยศพระองคร์นมันั้น” คพออกัครทภูตคนสลุดทด้ายทบีที่ถภูกเอล่ยชพที่อ ชล่างเปป็นการปปิดทด้ายราย
ชพที่อเหลล่าอกัครทภูตตรงนบีนั้ในมกัทธลิวทบีที่นล่าเศรด้า ตามทบีที่ยอหร์น 6:71 กลล่าว ยภูดาสเปป็นบลุตรของซบีโมน: “พระองคร์ทรง
หมายถถึงยผดาสอริสคารริโอทบทุตรชายซรีโมน เพราะวล่าเขาเปป็นผภูด้ทบีที่จะทรยศพระองคร์ คพอคนหนถึที่งในอกัครทภูตสลิบสอง
คน” เขานล่าจะเปป็นชาวเมพองเครลิโอท ซถึที่งเปป็นเมพองหนถึที่งในตระกภูลยภูดาหร์ (ยชว. 15:20, 25)

เราจะศถึกษาเพลิที่มเตลิมเกบีที่ยวกกับยภูดาสอลิสคารลิโอทในกลิตตลิคลุณเลล่มนบีนั้ภายหลกัง เพราะวล่ามบีหลายสลิที่งทบีที่ตด้องเรบียน
รภูด้เกบีที่ยวกกับเขา เหตลุใดองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าจถึงทรงเลพอกเขา ในเมพที่อกลิตตลิคลุณของยอหร์นบอกเราอยล่างชกัดเจนวล่าเขาเปป็น
“มารรด้าย” (ยอหร์น 6:70) ในตอนแรกเขาเปป็นคนแบบไหนกกันแนล่? เราจะศถึกษาชะตากรรมของเขาในตอนจบ
ของงานรกับใชด้ของเขาเชล่นกกัน เมพที่อเขาลด้มไปจากตคาแหนล่งอกัครทภูต เราอล่านในหนกังสพอกลิจการวล่าเขาลด้ม (กลิจการ 



1:25) – แตล่เขาไดด้ลด้มไปจากสลิที่งใดกกัน? เราจะเหก็นเมพที่อเราศถึกษาเพลิที่มเตลิมเกบีที่ยวกกับยภูดาสในภายหลกังในอรรถาธลิบาย
เลล่มนบีนั้

ภารกริจของสริบสองคนนมัขึ้น
พระเยซภูทรงเรบียกอกัครทภูตสลิบสองคนนบีนั้มาหาพระองคร์และประทานคคาสกัที่งตล่างๆแกล่พวกเขากล่อนทบีที่จะทรง

สล่งพวกเขาออกไป ขด้อความในขด้อพระคคาตล่างๆตล่อไปนบีนั้ถภูกกลล่าวในคราวเดบียวกกัน เราไมล่ทราบวล่าคคาบกัญชาและคคา
สกัที่งตล่างๆอกันจรลิงจกังของมกันถภูกกลล่าวซนั้คาบล่อยแคล่ไหนในคราวอพที่นๆ คคาสกัที่งหลายประการถภูกกลล่าวซนั้คาตอนทบีที่พระองคร์
ทรงสล่งเจก็ดสลิบคนนกันั้นออกไป ซถึที่งถภูกบกันทถึกไวด้ในลภูกาบททบีที่ 10 หกัวใจของขด้อความทบีที่ประทานแกล่สลิบสองคนนบีนั้คพอ 
การเตรบียมทางของพระมหากษกัตรลิยร์ แตล่มกันกก็รวมถถึงคคาสกัที่งตล่างๆสคาหรกับเหลล่าผภูด้รกับใชด้และมลิชชกันนารบีแหล่งขล่าว
ประเสรลิฐในยลุคสมกัยนบีนั้เชล่นกกัน ขด้อความทบีที่พระเยซภูตรกัสตรงนบีนั้อาจแบล่งออกไดด้เปป็นสามสล่วน:

สล่วนแรกของขด้อความนบีนั้อยภูล่ในขด้อ 5 ถถึง 15 พระเยซภูทรงสกัที่งสาวกเหลล่านกันั้นวล่าจะตด้องไปหาใครและพวก
เขาจะตด้องกลล่าวขด้อความใด พวกเขาจะตด้องกลล่าวขด้อความนกันั้นตล่อไปทบีที่วล่าอาณาจกักรแหล่งสวรรคร์มาใกลด้แลด้ว และ
พระองคร์ทรงสกัที่งพวกเขาอยล่างเฉพาะเจาะจงเกบีที่ยวกกับการพลิพากษาทบีที่จะตกแกล่คนเหลล่านกันั้นทบีที่ปฏลิเสธคคาเทศนาของ
ชายเหลล่านบีนั้และยกังอยภูล่ในความไมล่เชพที่อและความสงสกัยแบบจด้องจกับผลิดตล่อไป

สล่วนทบีที่สองของขด้อความนบีนั้อยภูล่ในขด้อ 16 ถถึง 23 และกลล่าวถถึงภารกลิจโดยทกัที่วไปของเหลล่าอกัครทภูตหลกังจากทบีที่
องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าทรงถภูกรกับไปจากพวกเขาแลด้ว ในการเทศนาแกล่พวกยลิวและคนตล่างชาตลิ (ขด้อ 17 และ 18) 
พระเยซภูตรกัสชกัดเจนวล่าพวกสาวกจะไมล่เปป็นทบีที่ตด้อนรกับแบบอด้าแขนรกับโดยทลุกคน แตล่วล่าพระองคร์กคาลกังสล่งพวกเขาไป
ดลุจแกะทบีที่เขด้าไปอยภูล่ทล่ามกลางพวกสลุนกัขปป่า พวกเขาถภูกสกัที่งใหด้มบีปฟัญญาและไรด้พลิษภกัย พวกเขาคาดหวกังไดด้วล่าจะถภูก
จกับกลุม, ถภูกสล่งตกัวใหด้แกล่สภาตล่างๆ, และถภูกทลุบตบี พระเยซภูทรงรกับประกกันพวกเขาวล่าพระวลิญญาณของพระบลิดาจะ
สถลิตอยภูล่กกับพวกเขาและตรกัสแกล่พวกเขาและผล่านทางพวกเขา ครอบครกัวตล่างๆจะหกันมาตล่อสภูด้กกันเองและทคาใหด้
เหลล่าสมาชลิกในครกัวเรพอนของพวกเขาถภูกฆล่าตาย เหลล่าอกัครทภูตไดด้รกับการรกับประกกันวล่าพวกเขาจะเปป็นทบีที่เกลบียดชกัง
เพราะเหก็นแกล่พระนามของพระองคร์ แตล่หากพวกเขายกังคงสกัตยร์ซพที่อตล่อไป พวกเขากก็จะไดด้รกับการชล่วยใหด้รอดพด้น
จากการขล่มเหง, การเยาะเยด้ย, และการทนทลุกขร์ทกันั้งปวงนบีนั้ จากนกันั้นพระเยซภูทรงสกัที่งพวกเขาวล่าเมพที่อการขล่มเหงเรลิที่ม
รด้ายแรงมากๆในเมพองหนถึที่ง พวกเขากก็จะตด้องหนบีไปยกังอบีกเมพองหนถึที่ง ในเนพนั้อหาสล่วนนบีนั้มบีการบอกลล่วงหนด้าถถึงสลิที่งทบีที่จะ
เกลิดขถึนั้นและหนด้าทบีที่ของเหลล่าอาจารยร์ผภูด้สอนขล่าวประเสรลิฐไปจนสลินั้นยลุคนบีนั้

สล่วนทบีที่สาม (ขด้อ 24 ถถึง 42) ซถึที่งเปป็นสล่วนทบีที่ยาวทบีที่สลุดและมบีนนั้คาหนกักมากทบีที่สลุดของขด้อความนบีนั้ ถภูกกลล่าว
โดยตรง (พรด้อมกกับการอด้างอลิงเปป็นครกันั้งคราวถถึงอกัครทภูตสลิบสองคนนกันั้นและภารกลิจของพวกเขา) แกล่สาวกทลุกคน 
พระองคร์ตรกัสถถึงตคาแหนล่งของพวกเขาในโลกนบีนั้, เหตลุผลทบีที่พวกเขาควรมบีกคาลกังใจ, หนด้าทบีที่ตล่างๆของพวกเขา, และใน
ทบีที่สลุดพระองคร์ทรงรกับปากพวกเขาถถึงบคาเหนก็จอกันยลิที่งใหญล่สคาหรกับการรกับใชด้และการทคาหนด้าทบีที่คนตด้นเรพอนอกันสกัตยร์
ซพที่อ

กล่อนทบีที่จะไปตล่อยกังการอภลิปรายแบบขด้อตล่อขด้อของเราของบทนบีนั้ ขอใหด้ผมไดด้ใหด้โครงรล่างยล่อๆแกล่คลุณเกบีที่ยว
กกับเนพนั้อหาสล่วนแรกของขด้อความนบีนั้ (ขด้อ 5-15):

ในขด้อ 5 และ 6 เรามบีตคาแหนล่งทบีที่ตกันั้งของสถานทบีที่ๆพวกเขาจะตด้องไปเยพอนและรกับใชด้



ในขด้อ 7 และ 8 เรามบีจลุดประสงคร์ของการประกาศขล่าวประเสรลิฐของพวกเขาและความพยายามตล่างๆ
แบบมลิชชกันนารบีของพวกเขา

ในขด้อ 9 และ 10 เรามบีอลุปกรณร์หรพอเครพที่องมพอเครพที่องใชด้ตล่างๆของอกัครทภูตเหลล่านบีนั้
ในขด้อ 11 ถถึง 14 เรามบีขด้อปฏลิบกัตลิในภารกลิจของพวกเขา
ในขด้อ 15 เรามบีคคาเตพอนเรพที่องการพลิพากษาทบีที่จะมบีแกล่เมพองทบีที่ปฏลิเสธพวกเขา พระเยซภูทรงใหด้คคาเตพอนนบีนั้

เพพที่อทคาใหด้พวกอกัครทภูตตระหนกักถถึงความสคาคกัญของภารกลิจทบีที่พระองคร์ทรงใชด้พวกเขาไปกระทคาและหนด้าทบีที่ทบีที่
พระองคร์ทรงมอบหมายแกล่พวกเขา

วลิบกัตลิจงมบีแกล่ชายคนนกันั้นทบีที่พระเจด้าประทานตคาแหนล่งในการเทศนา, สกัที่งสอน หรพองานรกับใชด้อพที่นในพระนาม
ของพระองคร์แกล่เขา และจากนกันั้นชายคนนกันั้นกก็ไมล่ปฏลิบกัตลิตามคคาสกัที่งตล่างๆทบีที่ถภูกบอกไวด้อยล่างชกัดเจนแลด้วในพระวจนะ
ของพระเจด้า ชายเหลล่านบีนั้ไมล่ไดด้ออกไปโดยไมล่รภูด้เรพที่องรภูด้ราวอะไรเลย พวกเขาไดด้รกับการแจด้งขด้อมภูลและไดด้รกับการตระ
เตรบียมอยล่างดบีสคาหรกับทลุกสลิที่งทบีที่พวกเขาจะเผชลิญในวกันขด้างหนด้า

ขด้อ 5 และ 6: “สริบสองคนนรีนั้พระเยซผทรงใชผู้ใหผู้ออกไปและสมัพื่งเขาวข่า “อยข่าไปทางทรีพื่ไปสผข่พวกตข่างชาตริ 
และอยข่าเขผู้าไปในเมพองของชาวสะมาเรรีย แตข่วข่าจงไปหาแกะหลงของวงศร์วานอริสราเอลดรีกวข่า”

“อยข่าไปทางทรีพื่ไปสผข่พวกตข่างชาตริ และอยข่าเขผู้าไปในเมพองของชาวสะมาเรรีย” นบีที่ไมล่ใชล่คคาแนะนคาโดยทกัที่วไป 
มกันเปป็นคทาบมัญชาของพระเจด้าจากพระเยซภู ชาวสะมาเรบียเปป็นคนตล่างชาตลิทบีที่อาศกัยอยภูล่ในเขตแดนระหวล่างแควด้นยภู
เดบียและแควด้นกาลลิลบี พวกเขาสล่วนใหญล่เปป็นคนตล่างชาตลิทบีที่นกับถพอรภูปเคารพซถึที่งเปป็นผภูด้ทบีที่กษกัตรลิยร์แหล่งอกัสซบีเรบียไดด้นคามา
จากบาบลิโลนและสถานทบีที่อพที่นๆทบีที่เขาไปพลิชลิตมา ศาสนาของชาวสะมาเรบียเหลล่านบีนั้เปป็นการผสมกกันระหวล่างการ
นกับถพอรภูปเคารพและความพยายามอกันเปลล่าประโยชนร์ทบีที่จะนมกัสการพระเจด้าทบีที่แทด้จรลิง (กรลุณาศถึกษา 2 พงศร์
กษกัตรลิยร์ 17:24-41)

พวกยลิวไมล่มบีการตลิดตล่อสกัมพกันธร์ในแงล่ใดเลยกกับชาวสะมาเรบีย ประวกัตลิศาสตรร์พระคกัมภบีรร์บอกเราวล่าพวกยลิว
อธลิษฐานในตอนเชด้าขอใหด้พระเจด้าชล่วยใหด้พวกเขาไมล่ตด้องเจอหนด้าชาวสะมาเรบียสกักคนในวกันนกันั้น ความรภูด้สถึกเชล่นนบีนั้
ถภูกชบีนั้ใหด้เหก็นในบททบีที่สบีที่ของกลิตตลิคลุณของยอหร์น: “หญลิงชาวสะมาเรบียทภูลพระองคร์วล่า “ไฉนทล่านผภูด้เปป็นยลิวจถึงขอนนั้คาดพที่ม
จากดลิฉกันผภูด้เปป็นหญลิงสะมาเรบีย เพราะพวกยลิวไมล่คบหาชาวสะมาเรบียเลย” (ยอหร์น 4:9) อยล่างไรกก็ตาม เราเหก็นจาก
ยอหร์น 4:29-42 วล่าชาวสะมาเรบียเหลล่านบีนั้มบีใจทบีที่เปปิดรกับองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าและภารกลิจของพระองคร์มากกวล่าพวกยลิว 
หญลิงทบีที่บล่อนนั้คานกันั้นไดด้ยลินและยอมรกับถด้อยคคาของพระเมสสลิยาหร์และไดด้รกับความรอด จากนกันั้นนางกก็เขด้าไปในเมพอง 
เลล่าคคาพยานของตน และการฟปฟื้นฟภูครกันั้งใหญล่ไดด้เกลิดขถึนั้น

ขด้อเทก็จจรลิงทบีที่วล่าพระเยซภูทรงหด้ามพวกอกัครทภูตมลิใหด้ประกาศขล่าวสารแหล่งอาณาจกักรนกันั้นแกล่พวกคนตล่างชาตลิ
นกันั้นตกันั้งอยภูล่บนเหตลุผลดด้านความยลุตลิธรรม ไมล่ใชล่เพราะวล่าพระองคร์ไมล่ทรงรกักพวกเขา พระครลิสตร์ทรงรกักคนทมันั้งโลก 
พระองคร์ไดด้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพราะบาปของคนทมันั้งโลก พระเจด้าทรงมบีแผนการหนถึที่ง – และเมพที่อครบกคาหนด สลิที่ง
ตล่างๆกก็เกลิดขถึนั้นตามแบบทบีที่พระเจด้าไดด้ทรงวางแผนไวด้เสมอกล่อนโลกเรลิที่มมบีมา นบีที่เปป็นเพราะวล่าพระเจด้าทรงอคานาจ
สลิทธลิธิ์ขาด, ทรงฤทธานลุภาพทกันั้งสลินั้น, ทรงทราบทลุกสลิที่ง และทรงอยภูล่ทลุกหนแหล่ง หลกังจากการฟปฟื้นคพนพระชนมร์ของ
พระองคร์ พระเยซภูกก็ทรงสกัที่งชายเหลล่านบีนั้ใหด้รอคอยอยภูล่ในกรลุงเยรภูซาเลก็มจนกวล่าพวกเขาถภูกทคาใหด้เพบียบพรด้อมสคาหรกับ



งานรกับใชด้นกันั้น, การประกาศขล่าวประเสรลิฐ, และความพยายามตล่างๆในการทคางานมลิชชกันนารบี (ลภูกา 24:49; 
กลิจการ 1:4-8) ในตอนนกันั้นพระองคร์มลิไดด้ทรงหด้ามพวกเขาไมล่ใหด้พภูดแกล่บลุคคลอพที่นยกเวด้นพวกยลิวแลด้ว แตล่ทรงมอบ
หมายภารกลิจพวกเขาใหด้ไปหาคนทมันั้งโลก และไปหามนทุษยร์ททุกผผผู้: “แตล่ทล่านทกันั้งหลายจะไดด้รกับพระราชทานฤทธลิธิ์เดช
เมพที่อพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์จะเสดก็จมาเหนพอทล่าน และทล่านทกันั้งหลายจะเปป็นพยานฝป่ายเราทกันั้งในกรลุงเยรภูซาเลก็ม ทกัที่ว
แควด้นยภูเดบีย แควด้นสะมาเรบีย และจนถถึงทบีที่สลุดปลายแผล่นดลินโลก” (กลิจการ 1:8) ในกลิจการบททบีที่ 8 เราเหก็นผลลกัพธร์
บางอยล่างของการประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่ชาวกรลุงเยรภูซาเลก็ม, แควด้นยภูเดบีย, แควด้นสะมาเรบีย และ “ทบีที่สลุดปลาย
แผล่นดลินโลก” 

อยล่างไรกก็ตาม ในภารกลิจแรกนบีนั้ พระเยซภูทรงสกัที่งพวกอกัครทภูตใหด้ไปหา “แกะหลงของวงศร์วานอริสราเอล” 
เทล่านกันั้น ในเอเฟซกัส 2:14 เราอล่านวล่า “เพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็นสกันตลิสลุขของเรา เปป็นผภูด้ทรงกระทคาใหด้ทกันั้งสองฝป่าย
(ยลิวและตล่างชาตลิ) เปป็นอกันหนถึที่งอกันเดบียวกกัน และทรงรพนั้อกคาแพงทบีที่กกันั้นระหวล่างสองฝป่ายลง” กล่อนทบีที่พระเยซภูทรงรพนั้อ
กคาแพงทบีที่กกันั้นกลางนกันั้นลง ขล่าวประเสรลิฐถภูกมอบหมายใหด้ประกาศแกล่พวกยลิวเทล่านกันั้น พวกเขาเปป็นประชากรทบีที่
ปรากฏแกล่ตาของพระเจด้า พวกเขาเปป็นผภูด้ทบีที่ถภูกเลพอกสรร พวกเขาเปป็น “แกะหลง” – ไมล่ใชล่แคล่ในความหมายทบีที่วล่า
คนบาปทกันั้งปวงเปป็นแกะหลงเทล่านกันั้น แตล่พวกเขาหลงหายไปจากพระผภูด้เลบีนั้ยงทบีที่แทด้จรลิงผภูด้ไดด้เสดก็จมาเพพที่อเสาะ
แสวงหาทลุกคนทบีที่จะยอมรกับพระองคร์เปป็นพระเมสสลิยาหร์ดด้วย พวกเขาเปป็นแกะซถึที่งไดด้ถภูกนคาใหด้หลงเจลิที่นไปและถภูก
ทอดทลินั้ง ถภูกปลล่อยใหด้รล่อนเรล่ไปจากทางทบีที่ถภูกตด้องเพราะเหลล่าผภูด้เลบีนั้ยงแกะทบีที่ไมล่สกัตยร์ซพที่อ (อล่าน เอเสเคบียล 34:2-6)

บางคนอาจถามวล่าเพราะเหตลุใดพระเยซภูจถึงทรงสกัที่งสลิบสองคนนกันั้นใหด้ไปหาพวกยริว – “แกะหลงของวงศร์
วานอลิสราเอล” – และไมข่ไปหาชาวสะมาเรบียหรพอพวกคนตล่างชาตลิ คคาตอบกก็คพอวล่าพระเจด้าไดด้ทรงกระทคาพกันธ
สกัญญาหนถึที่งกกับอกับราฮกัม ขล่าวสารนกันั้นไปยกัง “พวกยลิวกล่อน” และจากนมันั้นจถึงไปยกัง “พวกกรบีก” (คนตล่างชาตลิ) อกัคร
ทภูตเปาโลกลล่าววล่า: “ดด้วยวล่าขด้าพเจด้าไมล่มบีความละอายในเรพที่องขล่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ เพราะวล่าขล่าวประเสรลิฐ
นกันั้นเปป็นฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้า เพพที่อใหด้ทลุกคนทบีที่เชพที่อไดด้รกับความรอด พวกยริวกข่อน และพวกกรบีกดด้วย” (โรม 1:16) 
พวกยลิวไดผู้รมับขล่าวสารนกันั้นกล่อน แตล่พวกเขาไดผู้ปฏริเสธขล่าวสารนกันั้น และดกังทบีที่เราจะเหก็นตล่อไปในกลิตตลิคลุณของมกัทธลิว 
พระเยซภูทรงหกันไปหา “พวกสลุนกัข” ตล่างชาตลิแลด้ว

ขด้อ 7: “จงไปพลางประกาศพลางวข่า ‘อาณาจมักรแหข่งสวรรคร์มาใกลผู้แลผู้ว’”
สลิบสองคนนกันั้นไดด้รกับคคาสกัที่งใหด้ประกาศขล่าวสารเดบียวกกันกกับทบีที่ยอหร์นผภูด้ใหด้รกับบกัพตลิศมาไดด้ประกาศและเปป็น

ขล่าวสารทบีที่พระเยซภูเองไดด้ทรงเรลิที่มงานรกับใชด้ของพระองคร์ในแควด้นกาลลิลบี (มธ. 3:2; 4:17) ในทคานองเดบียวกกัน เมพที่อ
เจก็ดสลิบคนนกันั้นถภูกสล่งออกไปเปป็นคภูล่ๆ พวกเขากก็ไดด้รกับคคาสกัที่งใหด้ประกาศวล่าอาณาจกักรแหล่งสวรรคร์มาใกลด้แลด้ว (ลภูกา 
10:9) 

ขด้อ 8: “จงรมักษาคนเจห็บปป่วยใหผู้หาย คนโรคเรพนั้อนใหผู้หายสะอาด คนตายแลผู้วใหผู้ฟฟฟื้น และจงขมับผรีใหผู้ออก
ทข่านทมันั้งหลายไดผู้รมับเปลข่าๆ กห็จงใหผู้เปลข่าๆ”

“จงรมักษาคนเจห็บปป่วยใหผู้หาย” ขด้อความภาษากรบีกตรงนบีนั้ไมล่มบีคคานคาหนด้านาม “the” ภาษาเดลิมอล่านวล่า 
“จงรกักษาคนทกันั้งหลายทบีที่เจก็บปป่วยใหด้หาย” กลล่าวอบีกนกัยหนถึที่ง พวกอกัครทภูตไมล่ไดด้ถภูกบกัญชาใหด้รกักษาคนเจก็บปป่วยททุก
คนทบีที่พวกเขาพบเจอ พวกเขานล่าจะจคากกัดการอกัศจรรยร์ตล่างๆของพวกเขา เหมพอนอยล่างทบีที่พระเยซภูเองทรงกระทคา 



ใหด้อยภูล่แคล่คนเหลล่านกันั้นทบีที่แสดงความปรารถนาทบีที่จะรกับการรกักษาใหด้หายและคนทบีที่แสดงความเชพที่อในพระเยซภู – และ
ในกรณบีนบีนั้คพอ ความเชพที่อในเหลล่าผภูด้แทนของพระองคร์

พวกเขาจะตด้องรกักษา “คนโรคเรพนั้อนใหผู้หายสะอาด คนตายแลผู้วใหผู้ฟฟฟื้น และจงขมับผรีใหผู้ออก” ชายเหลล่านบีนั้
มบีการเจลิมแบบพลิเศษและเฉพาะเจาะจงสคาหรกับตคาแหนล่งหนด้าทบีที่ของพวกเขา พวกเขามบีของประทานหลายอยล่าง 
และพวกเขาใชด้ของประทานเหลล่านบีนั้เพพที่อประกาศวล่าอาณาจกักรแหล่งสวรรคร์ (หรพอการปกครองของสวรรคร์บนแผล่น
ดลินโลก) มาใกลด้แลด้ว (เมพที่ออกัครทภูตพวกเดลิมเหลล่านกันั้นจากแผล่นดลินโลกนบีนั้ไปแลด้ว ตคาแหนล่งนกันั้น – ตามทบีที่พระเยซภูไดด้
ทรงตกันั้งขถึนั้นตอนทบีที่พระองคร์ทรงเรบียกสลิบสองคนนกันั้น – กก็สลินั้นสลุดลงแลด้ว)

“ทข่านทมันั้งหลายไดผู้รมับเปลข่าๆ กห็จงใหผู้เปลข่าๆ” คคากลล่าวนบีนั้มบีความหมายวล่า “อยล่าคลิดเงลิน” หรพอ “อยล่าตกันั้ง
ราคาสลิที่งทบีที่ทล่านกระทคา” ตล่อมาในจดหมายฝากฉบกับตล่างๆของเขา เปโตรเตพอนสตลิผภูด้รกับใชด้ทกันั้งหลายมลิใหด้ประกาศ
ขล่าวประเสรลิฐเพราะเหก็นแกล่ “ทรกัพยร์สลิที่งของอกันเปป็นมลทลิน” หรพอเพพที่อเงลิน (1 ปต. 5:2) การรกักเงลินเปป็น “รากเหงด้า
แหล่งความชกัที่วรด้ายทลุกอยล่าง” (1 ทธ. 6:10) และคนทบีที่รกักเงลินกก็ไมล่อาจรกักพระเจด้าไดด้อยล่างสลินั้นสลุดใจ การเปป็นผภูด้รกับใชด้
หรพอพยานทบีที่มบีประสลิทธลิภาพ เราตด้องรกักพระเจด้าอยล่างสลินั้นสลุดใจเปป็นอกันดกับหนถึที่งและสลิที่งตล่างๆของโลกตด้องตกเปป็น
รองในชบีวลิตของเรา

ในขณะนกันั้นมบีพวกยลิวทบีที่แสรด้งทคาเปป็นขกับผบีออก และพวกเขากก็ชลินกกับการรกับคล่าจด้างสคาหรกับบรลิการตล่างๆ
ของพวกเขา มบีพวกหมอทบีที่ไมล่ใชล่หมอทบีที่แทด้จรลิงซถึที่งรกับคล่าจด้างอยล่างไมล่เปป็นธรรมจากพวกคนยากจนทบีที่อยากรกับการ
รกักษาใหด้หายเชล่นกกัน เราจคาหญลิงคนนกันั้นทบีที่เปป็นโรคตกเลพอดไดด้และเธอไดด้ใชด้จล่ายเงลินทกันั้งหมดทบีที่เธอมบีไปกกับพวกหมอ 
แตล่กลกับอาการกคาเรลิบลงแทนทบีที่จะดบีขถึนั้น นบีที่เปป็นเรพที่องทบีที่พระเยซภูทรงเตพอนสตลิสาวกเหลล่านกันั้นในทบีที่นบีนั้ พวกเขาจะตด้อง
กระทคาสลิที่งทบีที่พวกเขากระทคาแบบฟรรีๆ นกัที่นคพอ “เหมพอนเปป็นของขวกัญ” พวกเขาจะตด้องไมล่คด้ากคาไรจากผภูด้คน

ผมเกรงวล่าในสมกัยนบีนั้มบีคนเหลล่านกันั้นทบีที่กคาลกังคด้ากคาไรจากคนเจก็บปป่วยอยล่างแนล่นอน ขอพระเจด้าทรงโปรด
เมตตาตล่อใครกก็ตามทบีที่เอาเปรบียบคนเจก็บปป่วย – ไมล่วล่าคนๆนกันั้นจะเปป็นผภูด้รกับใชด้คนหนถึที่งหรพอหมอ หากมบีใครสกักคนบน
แผล่นดลินโลกทบีที่ควรไดด้รกับความรกักและความสงสารจากเรา มกันกก็ควรเปป็นคนเหลล่านกันั้นทบีที่เจก็บปป่วย มกันสมเหตลุสมผลทบีที่
จะกลล่าววล่าอกัครทภูตสลิบสองคนนกันั้นจะรกับเงลินกด้อนโตกก็ทคาไดด้ เพราะวล่าพวกเขามบีของประทานในการรกักษาโรคอยล่าง
แทด้จรลิง – และหาก “พวกรกักษาโรค” ในสมกัยนบีนั้สามารถกระทคาสลิที่งทบีที่พวกเขาอผู้างวล่าตนกระทคาไดด้ พวกเขากก็คง
เปป็นเศรษฐบีพกันลด้านและคงไมล่ตด้องมารกับเงลินถวายไปแลด้ว มบีชายและหญลิงทบีที่มกัที่งมบีจคานวนมากบนแผล่นดลินโลกทลุกวกันนบีนั้
ทบีที่คงยลินดบีเขบียนเชก็คสกัที่งจล่ายเงลินหนถึที่งลด้านดอลลารร์หรพอมากกวล่านกันั้นหากพวกเขาถภูกรกักษาใหด้หายจากโรคมะเรก็ง, โรค
หกัวใจ, หรพอโรคอพที่นใดทบีที่พวกเขาเปป็นระยะสลุดทด้ายไดด้ ดกังทบีที่ผมไดด้กลล่าวไปแลด้วหลายครกันั้ง ผมเชพที่อในการรกักษาโรค
แบบพระเจด้า เพราะผมไดด้รกับการรกักษาใหด้หายโรคมามากกวล่าหนถึที่งครกันั้งจากพระเจด้า ผมยกังมบีชบีวลิตอยภูล่ทลุกวกันนบีนั้เพราะ
วล่าพระเจด้าทรงแตะตด้องรล่างกายของผม แตล่ผมไมล่เชพที่อในวลิธบีการเหลล่านกันั้นของ “พวกนกักรกักษาโรค” บางคนสมกัยนบีนั้

มกันอาจดภูเหมพอนเปป็นเรพที่องแปลกทบีที่พระเยซภูจคาเปป็นตด้องใหด้คคาสกัที่งนบีนั้แกล่พวกอกัครทภูต แตล่เราตด้องจคาไวด้วล่ายภูดา
สอลิสคารลิโอทอยภูล่ในคนกลลุล่มนกันั้นดด้วย เขาถพอยล่ามใสล่เงลิน – และตล่อมาเขากก็ตคาหนลิพระเยซภูทบีที่ทรงยอมใหด้มารบียร์เจลิม
พระองคร์ดด้วยนนั้คาหอมทบีที่มบีราคาแพงมากๆ เขากลล่าววล่า “เหตลุไฉนจถึงไมล่ขายนนั้คามกันนกันั้นเปป็นเงลินสกักสามรด้อยเดนารลิอกัน
แลด้วแจกใหด้แกล่คนจน” เขาพภูดอยล่างนกันั้นมลิใชล่เพราะเขาเอาใจใสล่คนจน แตล่เพราะเขาเปป็นขโมย และไดด้ถพอยล่าม 



และไดด้ยกักยอกเงลินทบีที่ใสล่ไวด้ในยล่ามนกันั้น” (ยอหร์น 12:3-6) จากเหตลุการณร์ตอนนบีนั้เราจถึงสกันนลิษฐานไดด้อยล่างปลอดภกัยวล่า
ยภูดาสคงยลินดบีรกับเงลินทกันั้งหมดทบีที่เขาอาจไดด้รกับจากคนเจก็บปป่วยเพพที่อเอามาใสล่ไวด้ในยล่ามนกันั้น เพราะวล่าเขาสนใจเงลิน
แทนทบีที่จะสนใจในรล่างกายและจลิตใจของคนทกันั้งหลาย

สลิบสองคนนกันั้นไดด้รกับฤทธลิธิ์เดชในการรกักษาโรคแบบเปลล่าๆ (“โดยไมล่ตด้องเสบียอะไรเลย”) – และพวกเขา
ตด้องใชผู้ของประทานนบีนั้แบบเปลล่าๆ พวกเขาตด้องไมล่เปป็นเหมพอนซบีโมนผภูด้มบีเวทมนตรร์คนนกันั้น ทบีที่ไดด้พยายามซพนั้อฤทธลิธิ์เดช
นกันั้นเพพที่อกระทคาการอกัศจรรยร์ตล่างๆ (กลิจการ 8:18, 19) การอกัศจรรยร์เหลล่านกันั้นทบีที่พวกเขาจะกระทคาในพระนามของ
พระเยซภูจรลิงๆแลด้วเปป็นหนกังสพอรกับรองสคาหรกับสลิทธลิอคานาจของพวกเขาในการเทศนาและสกัที่งสอน การอกัศจรรยร์
เหลล่านบีนั้ยกังเปป็นเครพที่องหมายทบีที่บล่งบอกถถึงการอวยพรจากพระเจด้าดด้วย และของประทานตล่างๆทบีที่พวกเขามบีตด้องถภูกใชด้
อยล่างเหมาะสม พวกเขาไมล่กลด้าตลิดราคาการอกัศจรรยร์ใดหรพอการรกักษาโรคใดทบีที่พวกเขากระทคาเลย ตามทบีที่มบีคาหร์ 
3:11 กลล่าว เคยมบีสมกัยหนถึที่งในอลิสราเอลเมพที่อพวกผภูด้นคาหากคาไรจากประชาชนและรกับเงลินสคาหรกับการสกัที่งสอนอยล่าง
แนล่นอน: “ผภูด้เปป็นประมลุขของเมพองนบีนั้ตกัดสลินความดด้วยเหก็นแกล่สลินบน ปลุโรหลิตของเธอสกัที่งสอนดด้วยเหก็นแกล่สลินจด้าง ผภูด้
พยากรณร์ของเธอทคานายดด้วยเหก็นแกล่เงลิน ถถึงกระนกันั้นเขาทกันั้งหลายยกังอลิงพระเยโฮวาหร์และกลล่าววล่า “พระเยโฮวาหร์
ทรงสถลิตทล่ามกลางเรามลิใชล่หรพอ ไมล่มบีความชกัที่วอยล่างไรเกลิดขถึนั้นแกล่เราไดด้”

ขด้อ 9 และ 10: “อยข่าหาเหรรียญทองคทา หรพอเงริน หรพอทองแดงไวผู้ในไถผู้ของทข่าน หรพอยข่ามใชผู้ตามทาง 
หรพอเสพนั้อคลทุมสองตมัว หรพอรองเทผู้า หรพอไมผู้เทผู้า เพราะวข่าผผผู้ททางานสมควรจะไดผู้อาหารกริน”

พวกสาวกจะตด้องไมล่จกัดเตรบียมสลิที่งใดเลยสคาหรกับการเดลินทางครกันั้งนบีนั้ แตล่จะตด้องพถึที่งพาพระองคร์ผภูด้ทรงใชด้พวก
เขาไป ในแบบทบีที่พวกเขาเปป็นอยภูล่ในขณะนกันั้น พวกเขาจะตด้องไมล่กระวนกระวายเรพที่องอาหารและเสพนั้อผด้าของตน 
พวกเขาจะตด้องวางเปป้าหมายตล่างๆอกันเหก็นแกล่ตกัวและความปรารถนาสล่วนตกัวทลุกอยล่างไวด้ตล่างหาก และพวกเขาจะ
ตด้องทลุล่มเทอยล่างสลินั้นสลุดใจและสลินั้นสลุดตกัวใหด้แกล่งานรกับใชด้ทบีที่พระองคร์ทรงกคาหนดไวด้แกล่พวกเขา ดด้วยเหตลุนบีนั้ พระเยซภูจถึง
ทรงสกัที่งพวกเขาไมล่ใหด้สะสมเงลินไวด้ – นกัที่นคพอ ไมล่สคารอง “เหรรียญทองคทา หรพอเงริน หรพอทองแดง” พวกเขาจะตด้อง
ไมล่สะพายยล่ามใสล่เสบบียงหรพอพกไมด้เทด้าสคารอง พวกเขาจะตด้องไมล่ขนเสพนั้อผด้าสคารองตลิดตกัวไปดด้วย หรพอแมด้แตล่ขนมปฟัง
สคารองหนถึที่งแถว (กรลุณาศถึกษามาระโก 6:8 และลภูกา 9:3)

พระเยซภูเจด้าไมล่เพบียงกคาลกังประทานแกล่สาวกเหลล่านบีนั้ คพอ รายการสลิที่งของตล่างๆทบีที่ตด้องถภูกทลินั้งไปเทล่านกันั้น แตล่
พระองคร์ยกังทรงยกภาพประกอบหลกักการทบีที่วล่าเราจะตด้องไมล่ทคาใหด้ตกัวเองรลุงรกังดด้วยสลิที่งของตล่างๆเวลาทบีที่เรารกับใชด้ใน
พระนามของพระเยซภูดด้วย หากเราใหด้พระองคร์มากข่อน สลิที่งตล่างๆทกันั้งปวงทบีที่เราตด้องการกก็จะถภูกเพลิที่มเตลิมใหด้ เปาโล
กลล่าววล่า “พระเจผู้าของขผู้าพเจผู้าจะประทานสสพื่งสารพทดตามททพื่ทท่านตข้องการนมันั้นจากทรกัพยร์อกันรลุล่งเรพองของพระองคร์
โดยพระเยซภูครลิสตร์” (ฟป. 4:19) ดด้วยเหตลุนบีนั้ เราจถึงตด้องไมล่กระวนกระวายเกบีที่ยวกกับสริพื่งของตข่างๆ – เราจะตด้อง
กระวนกระวายเกบีที่ยวกกับจริตวริญญาณของคนทมันั้งหลาย

ขด้อหด้ามตล่างๆทบีที่พระเยซภูทรงชบีนั้ใหด้เหก็นมบีอยภูล่สามชนลิด:
1. เงริน พวกเขาจะตด้องไมล่จกัดเตรบียมทองคคา, เงลิน, หรพอทองแดงไป (จงสกังเกตมาระโก 6:8 และลภูกา 9:3)

ตรงนบีนั้เรามบีโลหะทบีที่ใชด้ในขณะนกันั้นทกันั้งสามชนลิดตามลคาดกับมภูลคล่าของพวกมกัน 



2. อาหาร อาหารสล่วนเกลินใดๆถภูกหด้าม – หด้ามสคารองขนมปฟังแถว พวกสาวกจะตด้องวางใจพระบลิดาผภูด้
สถลิตในสวรรคร์สคาหรกับอาหาร และพระองคร์จะทรงจกัดหาใหด้

3. เสพนั้อผผู้า พวกเขาจะตด้องไมล่มบีเสพนั้อคลลุมสองตกัวหรพอรองเทด้าสองคภูล่ – และพวกเขาจะตด้องไมล่มบีไมด้เทด้าพลิเศษ
ดด้วย มบีความเหก็นไมล่ตรงกกันอยภูล่บด้างเกบีที่ยวกกับไมด้เทด้าในทบีที่นบีนั้ เราอล่านตรงนบีนั้ในมกัทธลิววล่าพวกสาวกจะตด้องไมล่เอา “ไมผู้
เทผู้า” (พหภูพจนร์) ไป ซถึที่งหมายความวล่า สองอมัน คคาเอกพจนร์ “ไมผู้เทผู้า” ถภูกใชด้ในบกันทถึกของมาระโก ทบีที่พระเยซภูทรง
กคาชกับพวกเขา “ไมล่ใหด้เอาอะไรไปใชด้ตามทางเวด้นแตล่ไมผู้เทผู้าสลิที่งเดบียว” (มาระโก 6:8) ผมไมล่เหก็นวล่านบีที่ขกัดแยด้งกกับสลิที่งทบีที่
มกัทธลิวกลล่าว ผมคลิดวล่าความหมายตรงนบีนั้กก็คพอวล่า พวกเขาถภูกหด้ามมลิใหด้ซพนั้อไมด้เทด้าพริเศษสคาหรกับการเดลินทางแบบมลิช
ชกันนารบีครกันั้งนบีนั้ แตล่จะตด้องไปพรด้อมกกับสลิที่งทบีที่พวกเขามบีอยภูล่

ขอใหด้ผมเนด้นยนั้คาวล่าคคาสกัที่งตล่างๆทบีที่ถภูกใหด้ไวด้ตรงนบีนั้โดยพระเยซภูแกล่สลิบสองคนนกันั้นมบีไวด้สคาหรกับการเดลินทางครมันั้ง
นรีนั้ในคราวนรีนั้ เราทราบในเวลาตล่อมาวล่าพวกสาวกมบีเงลิน และพวกเขาใชด้เงลินนกันั้นหลายคราว ยภูดาสถพอยล่ามใสล่เงลินและ
สลิที่งทบีที่มบีอยภูล่ในยล่ามนกันั้น (กรลุณาสกังเกตยอหร์น 12:6 และยอหร์น 13:29) ดกังนกันั้นคคาบกัญชาทบีที่พระเยซภูประทานใหด้แกล่สลิบ
สองคนนกันั้นตรงนบีนั้จถึงไมล่ใชล่เรพที่องถาวร ลภูกา 22:35-38 กลล่าวเรพที่องนบีนั้ชกัดเจน:

“พระองคร์จถึงตรกัสถามเหลล่าสาวกวล่า “เมพที่อเราไดด้ใชด้ทล่านทกันั้งหลายออกไปโดยไมล่มบีถลุงเงลิน ไมล่มบียล่าม ไมล่มบี
รองเทด้านกันั้น ทล่านขกัดสนสลิที่งใดบด้างหรพอ” เขาทกันั้งหลายทภูลตอบวล่า “ไมล่ขาดสลิที่งใดเลย” พระองคร์จถึงตรกัสกกับเขาวล่า 
“แตข่เดรีดี๋ยวนรีนั้ใครมบีถลุงเงลินใหด้เอาไปดด้วย และยล่ามกก็ใหด้เอาไปเหมพอนกกัน และผภูด้ใดทบีที่ไมล่มบีดาบกก็ใหด้ขายเสพนั้อคลลุมของตน
ไปซพนั้อดาบ ดด้วยเราบอกทล่านทกันั้งหลายวล่า พระวจนะซถึที่งเขบียนไวด้แลด้วนกันั้นตด้องสคาเรก็จในเรา คพอวล่า ‘ทล่านถภูกนกับเขด้ากกับ
บรรดาผภูด้ละเมลิด’ เพราะวล่าคคาพยากรณร์ทบีที่เลก็งถถึงเรานกันั้นจะสคาเรก็จ” เขาทภูลตอบวล่า “พระองคร์เจด้าขด้า ดภูเถลิด มบีดาบส
องเลล่ม” พระองคร์ตรกัสกกับเขาวล่า “พอเสบียทบีเถอะ”

“...เพราะวข่าผผผู้ททางานสมควรจะไดผู้อาหารกริน” – นกัที่นคพอ สมควรไดด้รกับอาหารหรพอสลิที่งใดกก็ตามทบีที่จคาเปป็นใน
การคนั้คาจลุนชบีวลิต ในลภูกา 10:7 เราอล่านวล่า “ดด้วยวล่าผภูด้ทคางานสมควรจะไดด้รกับคล่าจด้างของตน” เปาโลยกขด้อความจาก
ตรงนบีนั้มาใน 1 ทลิโมธบี 5:18: “เพราะพระคกัมภบีรร์กลล่าววล่า ‘อยล่าเอาตะกรด้าครอบปากวกัว เมพที่อมกันกคาลกังนวดขด้าวอยภูล่’ 
และ ‘ผผผู้ททางานสมควรจะไดผู้รมับคข่าจผู้างของตน’”

มบีผภูด้คนทบีที่เหก็นแกล่ตกัวและไรด้เหตลุผลในปฟัจจลุบกันทบีที่กลล่าววล่าผภูด้รกับใชด้ไมล่ควรไดด้เงลินเดพอนหรพอไดด้รกับการจกัดเตรบียม
เรพที่องทบีที่อยภูล่อาศกัย พวกเขารภูด้สถึกวล่าผภูด้รกับใชด้ควรไวด้วางใจองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าวล่าจะทรงจกัดหาสลิที่งตล่างๆเหลล่านบีนั้ใหด้ โดยไมล่มบี
การรกับประกกันเรพที่องเงลินจคานวนเทล่าใดหรพอทบีที่อยภูล่อาศกัย แตล่องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าทรงสอนอยล่างชกัดเจนตรงนบีนั้ในพระคคา
ขด้อนบีนั้วล่าผภูด้รกับใชด้มบีสลิทธลิธิ์ทบีที่จะคาดหวกังใหด้คนเหลล่านกันั้นทบีที่เขารกับใชด้ จะเตลิมเตก็มความตด้องการตล่างๆของเขา อกัครทภูต
เปาโลสอนเรพที่องเดบียวกกันนบีนั้:

“ทคานองเดบียวกกัน องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าไดด้ทรงบมัญชาไวด้วล่า คนทรีพื่ประกาศขข่าวประเสรริฐควรไดผู้รมับการเลรีนั้ยง
ชรีพดผู้วยขข่าวประเสรริฐนมันั้น” (1 คร. 9:14) 

“จงถพอวล่าผภูด้ปกครองทบีที่ปกครองดบีนกันั้นสมควรไดด้รกับเกบียรตลิสองเทล่า โดยเฉพาะอยล่างยลิที่งผภูด้ปกครองทบีที่ทคางาน
หนกักในการเทศนาและสกัที่งสอน เพราะพระคมัมภรีรร์กลข่าววข่า ‘อยข่าเอาตะกรผู้าครอบปากวมัว เมพพื่อมมันกทาลมังนวดขผู้าว
อยผข่’ และ ‘ผผผู้ททางานสมควรจะไดผู้รมับคข่าจผู้างของตน’” (1 ทธ. 5:17, 18)



แนล่นอนวล่าพระเจด้าทรงสามารถทบีที่จะเลบีนั้ยงดภูในวลิธบีตล่างๆทบีที่เหนพอธรรมชาตลิไดด้ แตล่เรามบีคคาสกัที่งตล่างๆทบีที่ชกัดเจน
ในพระวจนะของพระเจด้าเกบีที่ยวกกับวลิธบีทบีที่จะดภูแลผภูด้รกับใชด้ เมพที่อผภูด้ใดกลล่าววล่าผภูด้รกับใชด้ควรคาดหวกังใหด้พระเจด้าเลบีนั้ยงดภูเขา
โดยปราศจากการรกับประกกันใดๆจากผภูด้คนทบีที่เขารกับใชด้ คนๆนกันั้นกก็กคาลกังเพลิกเฉยคคาสอนตล่างๆทบีที่ชกัดเจนของพระ
คกัมภบีรร์

พระเจด้าทรงเตลิมเตก็มความตด้องการตล่างๆของเราจรลิงๆ ผมเปป็นพยานรกับรองเรพที่องนกันั้นไดด้ หลกังจากหลายปปี
แหล่งการดคาเนลินชบีวลิตโดยความเชพที่อ แตล่พระเจด้าทรงเตลิมเตก็มความตด้องการตล่างๆของเราผข่านทางลผกๆทรีพื่สมัตยร์ซพพื่อของ
พระเจผู้าทบีที่เตก็มใจใหด้พระวลิญญาณทรงนคาพาและทบีที่จะใหด้ตามความสามารถของตนตามทบีที่พระองคร์ทรงนคา พระเจด้า
ไมล่ทรงเหก็นสมควรทบีที่จะใหด้มานาตกมาจากฟป้าในวกันนบีนั้ และพระองคร์ไมล่ทรงเหก็นสมควรทบีที่จะใชด้พวกนกกามาเลบีนั้ยงดภู
เหลล่านกักเทศนร์ของพระองคร์เหมพอนอยล่างทบีที่พระองคร์ทรงเลบีนั้ยงดภูเอลบียาหร์ พระเจด้าทรงทคางานในใจของคนเหลล่านกันั้น
ทบีที่รกักพระเยซภูทบีที่จะถวายทรกัพยร์จากเงลินของตนและใหด้สลิที่งใดกก็ตามทบีที่ผภูด้รกับใชด้ตด้องการ มกันเปป็นภาพสะทด้อนไปยกังครลิสต
จกักรใดกก็ตามทบีที่ยอมใหด้ผภูด้รกับใชด้ของครลิสตจกักรทนทลุกขร์เพราะขาดสลิที่งของตล่างๆทบีที่จะทคาใหด้ชบีวลิตของเขาสะดวกสบาย
และจะทคาใหด้เขาเปป็นผภูด้รกับใชด้ของพระเจด้าทบีที่มบีประสลิทธลิภาพมากขถึนั้นและอลุทลิศตกัวมากขถึนั้น ไมล่มบีผภูด้ใดสามารถทลุล่มเทเตก็ม
ทบีที่ใหด้แกล่งานรกับใชด้ไดด้หากเขามกัวกกังวลเกบีที่ยวกกับวล่าเขาจะจล่ายคล่านนั้คาคล่าไฟและหาซพนั้ออาหารและเสพนั้อผด้าใหด้แกล่
ครอบครกัวของเขาไดด้อยล่างไร ดกังนกันั้น ไมล่วล่าจะดด้วยวลิธบีใดกก็ตาม ผภูด้รกับใชด้จถึงควรไดด้รกับการดภูแลโดยผภูด้คนทบีที่เขารกับใชด้อยภูล่

ขด้อ 11: “เมพพื่อทข่านมาถถึงนครใดหรพอเมพองใด จงสพบดผวข่าใครเปป็นคนเหมาะสมในทรีพื่นมันั้น แลผู้วจงไปอาศมัยกมับ
ผผผู้นมันั้นจนกวข่าจะจากไป”

เกพอบทลุกคนในสมกัยนกันั้นอาศกัยอยภูล่รวมกกันในหมภูล่บด้านตล่างๆหรพอเมพองเลก็กๆ มกันเปป็นเรพที่องผลิดปกตลิมากๆทบีที่จะ
พบครอบครกัวตล่างๆทบีที่อาศกัยอยภูล่อยล่างโดดเดบีที่ยวในชนบท มกันเปป็นเรพที่องไมล่ปลอดภกัยเพราะพวกโจร และมกันไมล่เหมาะ
ในทางปฏลิบกัตลิเพราะวล่าการเดลินทางเปป็นเรพที่องยากลคาบากยกเวด้นจะใชด้สกัตวร์หรพอเดลินเทด้า มกันเปป็นเรพที่องทบีที่สมเหตลุสม
ผลและเหมาะในทางปฏลิบกัตลิทบีที่ครอบครกัวตล่างๆจะอาศกัยอยภูล่รวมกกันเปป็นกลลุล่มและอยภูล่กกันเปป็นชลุมชนดด้วยเหตลุผลหลาย
ประการ เมพที่อสาวกเหลล่านบีนั้เขด้าไปในหมภูล่บด้านแบบนกันั้น พระเยซภูกก็ตรกัสวล่าพวกเขาจะตด้อง “สพบดผ” – นกัที่นคพอ สพบคด้น 
และตรวจสอบใหด้แนล่ใจโดยการซกักถาม – “วข่าใครเปป็นคนเหมาะสมในทรีพื่นมันั้น” และจะยอมใหด้พวกเขาพกักคด้างคพน
ในบด้านของเขา ชายคนนบีนั้จะตด้องเปป็นคนชอบธรรมและมบีนนั้คาใจรกับรองแขก – คนทบีที่จะเปป็นเพพที่อนรล่วมงานทบีที่เหมาะ
สมสคาหรกับพวกเขาและเปป็นเจด้าภาพทบีที่เตก็มใจ เมพที่อพวกเขาคด้นพบบลุรลุษเชล่นนกันั้น พวกเขากก็จะตด้อง “อาศมัย” อยภูล่กกับ
เขาจนกวล่าพวกเขาออกเดลินทางไปจากหมภูล่บด้านนกันั้น

ในทคานองเดบียวกกัน เมพที่อองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าของเราทรงสล่งเจก็ดสลิบคนนกันั้นออกไปเปป็นคภูล่ๆ พระองคร์กก็ทรงสกัที่ง
พวกเขาวล่า “อยล่าเทบีที่ยวจากเรพอนนบีนั้ไปเรพอนโนด้น” (ลภูกา 10:7) พวกเขาจะตด้องอยภูล่ตล่อไปในบด้านหลกังเดบียว โดยใชด้
มกันเปป็นกองบกัญชาการ และรกับใชด้ผภูด้คนในหมภูล่บด้านนกันั้นหรพอเมพองนกันั้นจากบด้านหลกังนกันั้น ดภูเหมพอนวล่าเหตลุผลเดบียว
สคาหรกับคคาสกัที่งนบีนั้กก็คพอวล่า พระเยซภูทรงอยากใหด้ชายเหลล่านบีนั้รภูด้สถึกสบายใจมากทบีที่สลุด พระองคร์ไมล่ทรงอยากใหด้พวกเขา
เดพอดรด้อนใจเกบีที่ยวกกับ “สลิที่งของตล่างๆ” พวกเขาจะตด้องเสาะแสวงหาชายผภูด้หนถึที่งทบีที่ใจดบี, ใจกวด้าง, เตก็มใจ, และมบี
นนั้คาใจรกับรองแขก และพวกเขาจะตด้องพกักอยภูล่ในบด้านของชายผภูด้นกันั้นและยอมใหด้เขาตด้อนรกับขกับสภูด้พวกเขา พวกเขา
จะตด้องไมล่เดพอดรด้อนใจโดยการเปลบีที่ยนทบีที่อาศกัยของตน พวกเขามบีสลิทธลิธิ์ทบีที่จะไดด้รกับการดภูแลและสนกับสนลุน เพราะวล่า



พวกเขาเปป็นผภูด้แทนของจอมกษกัตรลิยร์ พวกเขาจะตด้องไมล่ยอมใหด้สลิที่งตล่างๆทบีที่เปป็นรองมาทคาใหด้พวกเขาหนกักใจและดถึง
ความสนใจของพวกเขาไปจากภารกลิจหลกักของตน จคาไวด้วล่า พวกเขาเดลินทางเปป็นคผข่ๆ – และมกันคงไมล่ใชล่ภาระ
หนกักอะไรทบีที่จะดภูแลชายสองคนแคล่ไมล่กบีที่วกันขณะทบีที่พวกเขาออกเดลินทางไปทกัที่วแถบชนบท โดยประกาศวล่า
อาณาจกักรแหล่งสวรรคร์มาใกลด้แลด้ว แนล่นอนวล่าพวกเขาคงไมล่เขด้าไปในบด้านของครอบครกัวหนถึที่งทบีที่พวกเขารภูด้อยภูล่แลด้ว
วล่ายากจนมากๆ นกัที่นคพอเหตลุผลทบีที่พวกเขาไดด้รกับคคาสกัที่งใหด้สพบหาสถานทบีที่ๆเหมาะสมเพพที่อพกักอาศกัยขณะอยภูล่ในหมภูล่บด้าน
นกันั้น

ศลิษยาภลิบาลบางทล่านจะไดด้รกับประโยชนร์จากคคาสกัที่งนบีนั้เมพที่อพวกเขาเชลิญผภูด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐสกักคนหรพอ
ผภูด้รกับใชด้สกักคนเขด้ามาในชลุมชนของพวกเขาเพพที่อจกัดประชลุมฟปฟื้นฟภู ในระยะเวลาหลายปปีของการรกับใชด้ในตอนแรกๆ
ของผม ผมกก็มกักเขด้าไปในชลุมชนหนถึที่งและใชด้เวลาบางสล่วนกกับครอบครกัวหนถึที่งและจากนกันั้นกก็ใชด้เวลาทบีที่เหลพอกกับครอบ
ครกัวอพที่นๆ หลายครกันั้งผมรกับประทานมพนั้อเชด้า, มพนั้อเทบีที่ยง, และมพนั้อเยก็นทบีที่บด้านหลกังตล่างๆ โดยไปเยบีที่ยมสามครอบครกัว
เพพที่ออาหารสามมพนั้อ เมพที่อผภูด้รกับใชด้คนใดใชด้เวลาแตล่ละคพนนอนคพนละเตบียงและรกับประทานอาหารสามมพนั้อทบีที่โตต๊ะแตก
ตล่างกกันไป ผมกก็รกับประกกันคลุณไดด้วล่าเขาไมล่อยภูล่ในสภาพทบีที่จะกลล่าวพระวจนะของพระเจด้าไดด้เมพที่อถถึงเวลาประชลุม
นมกัสการ มกันเปป็นเรพที่องนล่าเศรด้าทบีที่หลายครกันั้งผภูด้คนของพระเจด้าทคาลายความสามารถของผภูด้รกับใชด้ของตนโดยการเลบีนั้ยง
ดภูเขาจนอลิที่มหนคามากเกลินไปหรพอโดยการตด้อนรกับขกับสภูด้เขาจนเกลินพอดบี

บลุรลุษของพระเจด้ายล่อมซาบซถึนั้งกกับสถานทบีที่สะดวกสบายทบีที่จะพกักอาศกัย และเขายล่อมซาบซถึนั้งกกับการทบีที่เขาถภูก
ปลล่อยใหด้อยภูล่ตามลคาพกังเพพที่อทบีที่เขาจะไดด้ศถึกษาคด้นควด้าและอธลิษฐาน เขาคงรภูด้สถึกดบีมากกวล่าหากไดด้รกับโอกาสทบีที่จะรกับ
ประทานทบีที่รด้านอาหารเลก็กๆและสกัที่งอาหารทบีที่เขารภูด้วล่าดบีทบีที่สลุดสคาหรกับเขา ในการทคาเชล่นนกันั้น ผภูด้รกับใชด้สล่วนใหญล่กก็จะ
สกัมฤทธลิธิ์ผลมากขถึนั้นในการประชลุมฟปฟื้นฟภูตล่างๆ ใชล่แลด้วครกับ มบีหลายสลิที่งทบีที่เราเรบียนรภูด้ไดด้จากคคาสกัที่งเหลล่านบีนั้ทบีที่พระเยซภูไดด้
ประทานแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์หากเราจะเพบียงยอมฟฟังคคาเตพอนสตลิตล่างๆของพระองคร์

ลภูกา 22:35 บอกเราวล่าพระเจด้าทรงจกัดเตรบียมสคาหรกับทลุกความตด้องการของเหลล่าสาวก: “พระองคร์จถึง
ตรกัสถามเหลล่าสาวกวล่า “เมพที่อเราไดด้ใชด้ทล่านทกันั้งหลายออกไปโดยไมล่มบีถลุงเงลิน ไมล่มบียล่าม ไมล่มบีรองเทด้านกันั้น ทล่านขกัดสนสลิที่ง
ใดบด้างหรพอ” เขาทกันั้งหลายทภูลตอบวล่า “ไมล่ขาดสลิที่งใดเลย”

ขด้อ 12 และ 13: “ขณะเมพพื่อทข่านขถึนั้นเรพอน จงใหผู้พรแกข่ครมัวเรพอนนมันั้น ถผู้าครมัวเรพอนนมันั้นสมควรรมับพร กห็ใหผู้
สมันตริสทุขของทข่านอยผข่กมับเรพอนนมันั้น แตข่ถผู้าครมัวเรพอนนมันั้นไมข่สมควรรมับพร กห็ใหผู้สมันตริสทุขนมันั้นกลมับคพนมาสผข่ทข่าน”

ภาษากรบีกอล่านวล่า “เขผู้าไปในเรพอนนมันั้น” – นกัที่นคพอ บด้านหลกังนกันั้นทบีที่ถภูกเลพอกหลกังจากการสพบดภูอยล่างถด้วนถบีที่ 
หลกังจากทบีที่บด้านหลกังนกันั้นถภูกเลพอกแลด้ว พวกเขากก็จะตด้องเขด้าไปในบด้านหลกังนกันั้นและ “ใหผู้พร” เราพบในลภูกา 10:5 
วล่าเมพที่อเจก็ดสลิบคนนกันั้นถภูกสล่งออกไป พวกเขากก็ไดด้รกับคคาสกัที่งใหด้กลล่าววล่า “ใหด้ความสลุขมบีแกล่เรพอนนบีนั้เถลิด” นบีที่เปป็นคคาขอพร
คพอคคาขอใหด้คนๆหนถึที่งไดด้รกับการอวยพรจากองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าในทลุกเรพที่อง (เมพที่อพระเจด้าทรงเรบียกอกับราฮกัม พระองคร์
กก็ตรกัสวล่า “เราจะอวยพรผผผู้ทรีพื่อวยพรเจผู้า และสาปแชล่งผภูด้ทบีที่สาปแชล่งเจด้า” – ปฐก. 12:1-3)

“สมันตริสทุข” เปป็นคคาทกักทายอกันเปป็นมลิตรหรพอคคาคคานกับทล่ามกลางพวกยลิว ในยอหร์น 14:27 พระเยซภูตรกัสวล่า
“เรามอบสมันตริสทุขไวด้ใหด้แกล่ทล่านแลด้ว สมันตริสทุขของเราทบีที่ใหด้แกล่ทล่านนกันั้น เราใหด้ทล่านไมล่เหมพอนโลกใหด้ อยล่าใหด้ใจของ
ทล่านวลิตกและอยล่ากลกัวเลย” หลกังจากทบีที่พระเยซภูทรงถภูกตรถึงกางเขนแลด้ว เมพที่อพวกสาวกมาชลุมนลุมกกันในหด้องทบีที่ปปิด



ประตภูเพราะกลกัวพวกยลิวจะมาฆล่าพวกเขาเชล่นกกัน พระเยซภูกก็ปรากฏพระองคร์แกล่พวกเขา (ถถึงแมด้วล่าประตภูทลุกบาน
ถภูกปปิดและใสล่กลอนกก็ตาม) เมพที่อพระองคร์ทรงยพนอยภูล่ทล่ามกลางพวกเขา พระองคร์กก็ตรกัสวล่า “สทนตสสจุขจงดทารงอยผข่กมับ
ทข่านทมันั้งหลายเถริด” (ยอหร์น 20:19) (กรลุณาสกังเกตลภูกา 24:36; ยอหร์น 20:21, 26; 1 ซามภูเอล 25:6; และเพลง
สดลุดบี 122:7, 8 เชล่นกกัน)

“ถผู้าครมัวเรพอนนมันั้นสมควรรมับพร...” หากเรพอนนกันั้น (หรพอครอบครกัวนกันั้น) เปป็นอยล่างทบีที่คนรายงานไวด้ หากมกัน
สมควรทบีที่พวกเขาจะพกักอาศกัยอยภูล่ทบีที่นกัที่น พวกสาวกกก็จะตด้องอยภูล่ตล่อไปในเรพอนนกันั้น และหากเรพอนทบีที่ถภูกเลพอกนกันั้น
ตด้อนรกับชายเหลล่านบีนั้อยล่างกรลุณาและอยล่างมบีนนั้คาใจรกับรองแขก ครอบครกัวนกันั้นกก็จะไดด้รกับพรตล่างๆและบคาเหนก็จฝป่าย
วลิญญาณสคาหรกับการดภูแลเหลล่าผภูด้รกับใชด้ของพระเจด้า

“ถผู้าครมัวเรพอนนมันั้นไมข่สมควรรมับพร กห็ใหผู้สมันตริสทุขนมันั้นกลมับคพนมาสผข่ทข่าน” หากบด้านนกันั้นทบีที่ถภูกเลพอกไมล่ไดด้เปป็น
อยล่างทบีที่ผภูด้คนวล่ากกัน และหากพวกเขาปฏลิเสธพวกอกัครทภูตและขล่มเหงคนเหลล่านบีนั้ พรเหลล่านกันั้นกก็จะถภูกระงกับไวด้ และ
พวกอกัครทภูตเองกก็จะไดด้รกับพร พวกเขาจะเกก็บเกบีที่ยวผลกคาไรนกันั้น พวกเขาถภูกนกับวล่าคภูล่ควรทบีที่จะถภูกปฏลิเสธและถภูก
ขล่มเหงเพราะเหก็นแกล่พระเยซภู: “บลุคคลผภูด้ใดตด้องถภูกขล่มเหงเพราะเหตลุความชอบธรรม ผภูด้นกันั้นเปป็นสลุข เพราะวล่า
อาณาจกักรแหล่งสวรรคร์เปป็นของเขา” (มธ. 5:10)

ขด้อ 14: “ถผู้าผผผู้ใดไมข่ตผู้อนรมับทข่านทมันั้งหลายและไมข่ฟฝังคทาของทข่าน เมพพื่อจะออกจากเรพอนนมันั้นเมพองนมันั้น จง
สะบมัดผงคลรีทรีพื่ตริดเทผู้าของทข่านออกเสรีย”

ขณะเดบียวกกันพระเยซภูกก็ทรงอด้างอลิงถถึงกรณบีของคนๆหนถึที่งทบีที่ปฏลิเสธทบีที่จะตด้อนรกับพวกสาวก และชลุมชนหนถึที่ง
ทบีที่ปฏลิเสธทบีที่จะฟฟังขด้อความของพวกเขา พวกเขาไดด้รกับคคาสกัที่งใหด้หกันไปเสบียและ “สะบมัดผงคลรีทรีพื่ตริดเทผู้าของ (พวก
เขา) ออกเสรีย” โดยบอกเปป็นนกัยวล่าพวกเขาไมล่อยากมบีสล่วนเกบีที่ยวขด้องใดๆกกับคนเหลล่านกันั้น การกระทคานบีนั้ถพอวล่าคน
เหลล่านกันั้นเปป็นคนตที่คาชด้า, ไมล่คภูล่ควร, และเปป็นมลทลิน ดด้วยเหตลุนบีนั้พวกสาวกจถึงจะตด้องกคาจกัดทลุกสลิที่งทบีที่เกบีที่ยวขด้องกกับคนๆ
นกันั้นหรพอชลุมชนนกันั้นออกจากตกัวของพวกเขา

ในกลิจการ 13:51 เราอล่านวล่าเปาโลและบารนาบกัส “สะบกัดผงคลบีดลินจากเทด้าของทล่านออกเพพที่อตล่อวล่าพวก
เขา แลด้วกก็ไปยกังเขตเมพองอลิโคนบียภูม” เราพบเหตลุการณร์ทบีที่คลด้ายๆกกันเกบีที่ยวกกับเปาโลซถึที่งถภูกบกันทถึกไวด้ในกลิจการ 18:6: 
“แตล่เมพที่อพวกเหลล่านกันั้นขกัดขวางตกัวเองและกลล่าวคคาหมลิที่นประมาท เปาโลจถึงไดด้สะบกัดเสพนั้อผด้ากลล่าวแกล่เขาวล่า “ใหด้
เลพอดของทล่านทกันั้งหลายตกบนศบีรษะของทล่านเองเถลิด ขด้าพเจด้ากก็ปราศจากเลพอดนกันั้นแลด้ว ตกันั้งแตล่นบีนั้ไปขด้าพเจด้าจะไป
หาคนตล่างชาตลิ”

เหลล่านกักประวกัตลิศาสตรร์พระคกัมภบีรร์บอกเราวล่าเมพที่อพวกยลิวกลกับเขด้าไปในประเทศของตนจากดลินแดนตล่าง
ชาตลิ มกันกก็เปป็นเรพที่องปกตลิธรรมดามากๆทบีที่พวกเขาจะถอดรองเทด้าของตนและสะบกัดผงคลบีทกันั้งหมดออกไปกล่อนเขด้า
ในปาเลสไตนร์ ดด้วยเหตลุนบีนั้ เมพที่อพวกอกัครทภูตถอดรองเทด้าของตนและสะบกัดผงคลบีออกจากเทด้าของตน พวกยลิวกก็
ทราบทกันทบีวล่านกัที่นมบีความหมายวล่าอะไร

พระเยซภูเจด้าเองกล่อนหนด้านกันั้นกก็ทรงถภูกปฏลิเสธในเมพองนาซาเรก็ธ: “เมพที่อคนทกันั้งปวงในธรรมศาลาไดด้ยลินดกัง
นกันั้นกก็โกรธยลิที่งนกัก จถึงลลุกขถึนั้นผลกักพระองคร์ออกจากเมพอง พาไปยกังแงล่ของเงพนั้อมเขาทบีที่เมพองของเขา ซถึที่งตกันั้งอยภูล่บนเนลิน
นกันั้น หมายจะผลกักพระองคร์ลงไป” (ลภูกา 4:28, 29) ผภูด้คนขอใหด้พระองคร์ออกไปจากดลินแดนกาดารา: “ดภูเถลิด คน



ทกันั้งนครพากกันออกมาพบพระเยซภู เมพที่อพบพระองคร์แลด้ว เขาจถึงอด้อนวอนขอใหด้พระองคร์ไปเสบียจากเขตแดนของ
เขา” (มธ. 8:34) อลิสยาหร์ไดด้พยากรณร์วล่าพระองคร์จะ “ถภูกมนลุษยร์ดภูหมลิที่นและทอดทลินั้ง” (อลิสยาหร์ 53:3) ยอหร์นผภูด้เปป็น
ทบีที่รกักกลล่าวถด้อยคคาเหลล่านบีนั้: “พระองคร์ไดด้เสดก็จมายกังพวกของพระองคร์ และพวกของพระองคร์นกันั้นหาไดด้ตด้อนรกับ
พระองคร์ไมล่” (ยอหร์น 1:11)

ดด้วยเหตลุนบีนั้เราจถึงไมล่ประหลาดใจทบีที่บางคนไดด้ปฏลิเสธพวกอกัครทภูตและปฏลิเสธทบีที่จะยอมใหด้พวกเขาเขด้ามาใน
บด้านของตน – และเราไมล่ตด้องประหลาดใจแตล่อยล่างใดในสมกัยของเราเมพที่อผภูด้คนปฏลิเสธขล่าวสารทบีที่เราประกาศ ไมล่ใชล่
ทลุกคนจะฟฟังขล่าวสารอกันเปปีปั่ยมสงล่าราศบีนบีนั้แหล่งพระคลุณทบีที่ชล่วยใหด้รอดของพระเจด้า ไมล่ใชล่ทลุกคนฟฟังพระเยซภู ไมล่ใชล่ทลุก
คนฟฟังอกัครทภูตสลิบสองคนนกันั้นหรพอเจก็ดสลิบคนนกันั้น ฝภูงชนมากมายไดด้ปฏลิเสธเสบียงเรบียกแหล่งขล่าวประเสรลิฐเสมอมา แตล่
ขอบคลุณพระเจด้าทบีที่คนมากมายฟฝังและรกับความรอดโดยความเชพที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรก็จสลินั้นแลด้วของพระเมษโปดก
ของพระเจด้า

ขด้อ 15: “เราบอกความจรริงแกข่ทข่านวข่า ในวมันพริพากษานมันั้น โทษของเมพองโสโดมและเมพองโกโมราหร์ จะ
เบากวข่าโทษของเมพองนมันั้น”

พระเยซภูกคาลกังตรกัสตรงนบีนั้วล่าการพลิพากษาสคาหรกับเมพองโสโดมและเมพองโกโมราหร์จะเบากวล่าโทษทบีที่จะมบีแกล่
เรพอนนกันั้นหรพอหมภูล่บด้านนกันั้นทบีที่ปฏลิเสธขล่าวสารของพวกอกัครทภูตเมพที่อพวกเขามาในพระนามของพระองคร์ เมพองโสโดม
และเมพองโกโมราหร์ไมล่มบีโอกาสทบีที่ผภูด้คนเหลล่านกันั้นมบีในสมกัยนกันั้นเมพที่อพระเยซภูและเหลล่าผภูด้ตลิดตามของพระองคร์ออกไป
ตามหมภูล่บด้านตล่างๆโดยประกาศขล่าวดบีแหล่งอาณาจกักรทบีที่จะมานกันั้น เมพองโสโดมและเมพองโกโมราหร์ไมล่มบีอกัครทภูตสลิบ
สองคนนกันั้นหรพอผภูด้นคาสารเจก็ดสลิบคนนกันั้นทบีที่จะออกไปทกัที่วแผล่นดลินนกันั้นโดยประกาศขล่าวสารของพระเจด้าและกระทคา
การอกัศจรรยร์ตล่างๆ (อยล่างไรกก็ตาม พวกเขากก็ไมล่มบีขด้อแกด้ตกัว เพราะวล่าพวกเขามบีอกับราฮกัม และพวกเขามบีความรภูด้วล่า
พระเจด้าทรงเปป็นพระเจด้าแหล่งความชอบธรรมและความยลุตลิธรรม)

เราพบคคาเตพอนทบีที่จรลิงจกังแบบเดบียวกกันซถึที่งถภูกใหด้ไวด้ในมกัทธลิว บททบีที่ 11 เกบีที่ยวกกับเมพองเหลล่านกันั้นทบีที่พระเยซภูทรง
เทศนา (ผมอยากรภูด้จรลิงๆวล่าพระเยซภูจะตรกัสอะไรเกบีที่ยวกกับอเมรริกา พรด้อมกกับโอกาสทองทกันั้งหมดทบีที่เราไดด้ปฏลิเสธ
เสบีย) จงฟฟังถด้อยคคาของพระองคร์ในมกัทธลิว 11:20-24: “แลด้วพระองคร์กก็ทรงตกันั้งตด้นตลิเตบียนเมพองตล่างๆทบีที่พระองคร์ไดด้
ทรงกระทคาการอลิทธลิฤทธลิธิ์เปป็นสล่วนมาก เพราะเขามลิไดด้กลกับใจเสบียใหมล่

 “วลิบกัตลิแกล่เจด้า เมพองโคราซลิน วลิบกัตลิแกล่เจด้า เมพองเบธไซอลิดา เพราะถด้าการอลิทธลิฤทธลิธิ์ซถึที่งไดด้กระทคาทล่ามกลาง
เจด้าไดด้กระทคาในเมพองไทระและเมพองไซดอน คนในเมพองทกันั้งสองจะไดด้นลุล่งหล่มผด้ากระสอบ นกัที่งบนขบีนั้เถด้า กลกับใจเสบีย
ใหมล่นานมาแลด้ว แตล่เราบอกเจด้าวล่า ในวกันพลิพากษา โทษเมพองไทระและเมพองไซดอนจะเบากวล่าโทษของเจด้า และ
ฝป่ายเจด้า เมพองคาเปอรนาอลุม ซถึที่งถภูกยกขถึนั้นเทบียมฟป้าแลด้ว เจด้าจะตด้องลงไปถถึงนรกตล่างหาก ดด้วยวล่าการอลิทธลิฤทธลิธิ์ซถึที่ง
ไดด้กระทคาในทล่ามกลางเจด้านกันั้น ถด้าไดด้กระทคาในเมพองโสโดม เมพองนกันั้นจะไดด้ตกันั้งอยภูล่จนทลุกวกันนบีนั้ แตล่เราบอกเจด้าวล่า ใน
วกันพลิพากษา โทษเมพองโสโดมจะเบากวล่าโทษของเจด้า”

คคาสมัที่งเพริที่มเตริมตข่างๆแกข่สริบสองคนนมัขึ้น
ขด้อ 16: “ดผเถริด เราใชผู้พวกทข่านไปดทุจแกะอยผข่ทข่ามกลางฝผงสทุนมัขปป่า เหตทุฉะนมันั้นทข่านจงฉลาดเหมพอนงผ และ

ไมข่มรีภมัยเหมพอนนกเขา” 



“ดผเถริด เราใชผู้พวกทข่านไป...” พระคคาขด้อนบีนั้ขถึนั้นตด้นดด้วยคคาวล่า “ดผเถริด” และคคาถกัดไปกก็บล่งบอกถถึงพระองคร์ผภูด้
ทบีที่พวกเขาจะตด้องมองดภู – “เรา” พระเยซภูทรงอยากใหด้พวกเขาจดจคาไวด้วล่าพระองคร์ทรงเปป็นผภูด้ทบีที่กคาลกังใชด้พวกเขาไป
พวกเขาไมล่ไดด้กคาลกังออกไปในถลิที่นทลุรกกันดารแหล่งโลกเพพที่อพเนจรรล่อนเรล่ไปดลุจแกะทบีที่ไมล่มบีผภูด้เลบีนั้ยง พวกเขากคาลกังถภูกใชด้
ออกไปโดยพระผภูด้เลบีนั้ยงทบีที่ดบี และพวกเขากก็เชพที่อมกัที่นไดด้เลยวล่าพระผภูด้เลบีนั้ยงองคร์นบีนั้จะทรงเฝป้าดภูแลพวกเขา อยล่างไรกก็ตาม
พวกเขากก็ตด้องระวกังการขล่มเหงทบีที่จะมาถถึงซถึที่งจะรลุนแรงและบางครกันั้งอาจถถึงแกล่ชบีวลิต พวกเขากคาลกังจะออกไป
ทล่ามกลางภกัยอกันตราย, การถภูกลองใจตล่างๆ และความทลุกขร์ลคาบากตล่างๆ – “ดทุจแกะอยผข่ทข่ามกลางฝผงสทุนมัขปป่า”

“เหตทุฉะนมันั้นทข่านจงฉลาดเหมพอนงผ และไมข่มรีภมัยเหมพอนนกเขา” พระองคร์กคาลกังใชด้พวกเขาออกไปอยภูล่
ทล่ามกลาง “ฝภูงสลุนกัขปป่า” และพระองคร์ทรงอยากใหด้ชายเหลล่านบีนั้ฉลาดเหมพอนงภูและไมล่มบีภกัยเหมพอนนกเขา คลุณนถึก
ภาพนกเขาทล่ามกลางฝภูงสลุนกัขปป่าออกไหมครกับ หรพองผตกัวหนถึที่งทบีที่อยภูล่ทล่ามกลางฝภูงสลุนกัขปป่าทบีที่ทคาอกันตรายถถึงตายไดด้? 
สลุนกัขปป่าเปป็นหนถึที่งในสกัตวร์ทบีที่อกันตรายทบีที่สลุดทบีที่อาศกัยอยภูล่ในปป่า – กระนกันั้นพระเยซภูกก็ตรกัสวล่าพวกสาวกกคาลกังออกไปดลุจ
แกะเขด้าไปอยภูล่ทล่ามกลางฝผงสทุนมัขปป่า

คคากรบีกทบีที่แปลเปป็น “ฉลาด” ในทบีที่นบีนั้จรลิงๆแลด้วกก็มบีความหมายวล่า “รอบคอบ” (ระวกังตกัว, ระมกัดระวกัง, ยกันั้ง
คลิด; ไมล่หลุนหกันพลกันแลล่นหรพอไมล่ไตรล่ตรอง) โดยคคาๆนบีนั้พระเยซภูทรงหมายความวล่าพระองคร์ทรงอยากใหด้พวกเขา
ตระหนกักถถึงภยกันตรายทบีที่พวกเขาอยภูล่ทล่ามกลางนกันั้นตลอดเวลา พระองคร์ไมล่อยากใหด้พวกเขาประมาท แตล่อยากใหด้
พวกเขารอบคอบ พวกเขาตด้องไมล่ใหด้ตกัวเองตด้องเจอกกับการบาดเจก็บหรพอภกัยทบีที่เกลิดกกับรล่างกายโดยไมล่จคาเปป็น ในทาง
กลกับกกัน พวกเขาจะตด้องไมล่ใชด้วลิธบีการใดทบีที่ไมล่เปป็นแบบครลิสเตบียนหรพอไมล่เหมาะสมในการหลบีกหนบีจากภกัยอกันตราย 
พวกเขาจะตด้องใชด้ความรอบคอบและความซพที่อตรงผสมผสานกกัน หากพระเยซภูทรงสกัที่งพวกเขาใหด้มบีการกระทคา
เหมพอนนกเขาเพบียงอยล่างเดบียว พวกเขากก็อาจกลายเปป็นคนทบีที่ “โงล่เขลา” ไดด้ – ดกังทบีที่เราไดด้อล่านเกบีที่ยวกกับเอฟราอลิม
วล่า: “เอฟราอลิมเปป็นเหมพอนนกเขาโงล่เขลาและไรด้ความคลิด” (โฮเชยา 7:11) หากพวกเขาถภูกสกัที่งใหด้มบีการกระทคา
เหมพอนงภูเพบียงอยล่างเดบียว พวกเขากก็จะกลายเปป็นคนเจด้าเลล่หร์หรพอเหลบีที่ยมจกัดไดด้: “งผนมันั้นเปป็นสมัตวร์ทรีพื่ฉลาดกวข่าบรรดา
สกัตวร์ในทด้องทลุล่งซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจด้าไดด้ทรงสรด้างไวด้…” (ปฐก. 3:1)

พระเยซภูทรงสกัที่งเหลล่าสาวกของพระองคร์ใหด้รวมสองอยล่างนบีนั้เขด้าดด้วยกกัน – สตลิปฟัญญาของงภูและความ
ซพที่อตรงและความถล่อมตนของนกเขา ขด้อเทก็จจรลิงทบีที่วล่าพระเยซภูประทานคคาเตพอนสตลินบีนั้แกล่พวกเขากก็เปป็นพยาน
รกับรองวล่าการรวมสองสลิที่งนบีนั้เขด้าดด้วยกกันเปป็นสลิที่งทบีที่เปป็นไปไดด้ พระเยซภูทรงรอบคอบตลอดเวลา พระองคร์ทรงพยายาม
อยล่างสลุดกคาลกังทบีที่จะหลบีกเลบีที่ยงภกัยอกันตรายจนกวล่า “เวลา” ของพระองคร์มาถถึง และเมพที่อถถึงตอนนกันั้นพระองคร์กก็ทรง
ยอมจคานนตล่อเหลล่าศกัตรภูของพระองคร์ดด้วยความเตก็มใจ (กรลุณาอล่านยอหร์น 7:1-10; 8:59; 10:39, 40; 11:53, 54;
13:1; และ 18:4-11) แตล่พระองคร์กก็ทรงถล่อมพระทกัย, ไรด้อลุบาย, ไรด้ความผลิด, บรลิสลุทธลิธิ์ – และพระองคร์ไมล่เคย
กระทคาตกัวนล่ารกังเกบียจหรพอไมล่เปป็นแบบครลิสเตบียนในการหลบีกหนบีจากเหลล่าศกัตรภูของพระองคร์ทบีที่คอยหาโอกาสทบีที่จะ
ทคารด้ายหรพอฆล่าพระองคร์เลย ผภูด้เชพที่อทกันั้งหลายจคาเปป็นตด้องแสดงออกถถึงความรอบคอบและความซพที่อตรงอยล่าง
สมที่คาเสมอในทลุกสลิที่งทบีที่เขาเปป็นและในทลุกอยล่างทบีที่เขากระทคา นบีที่เปป็นความจรลิงไมล่เพบียงในเรพที่องของการถภูกขล่มเหงและ
การถภูกลองใจตล่างๆเทล่านกันั้น แตล่ในทลุกปฟัญหาทบีที่เขาเผชลิญและในทลุกกลิจการทบีที่เขากระทคาในฐานะเปป็นครลิสเตบียนคน
หนถึที่งดด้วย



ขด้อ 17: “แตข่จงระวมังผผผู้คนไวผู้ใหผู้ดรี เพราะพวกเขาจะมอบทข่านทมันั้งหลายไวผู้กมับศาล และจะเฆรีพื่ยนทข่านใน
ธรรมศาลาของเขา”

นล่าสนใจทบีที่วล่าเราควรเปรบียบเทบียบคคาประกาศทบีที่คลด้ายๆกกันซถึที่งพระองคร์ตรกัสแกล่เหลล่าสาวกในคคาเทศนาบน
ภภูเขามะกอกเทศ ตามทบีที่ถภูกบกันทถึกไวด้โดยมาระโกและลภูกา (กรลุณาศถึกษามาระโก 13:9-13 และลภูกา 21:12-19) 
คคาเตพอนสตลิทบีที่ถภูกใหด้ไวด้ในทบีที่นบีนั้ในขด้อพระคคาทบีที่เราศถึกษาอยภูล่ครอบคลลุมเกลินกวล่างานรกับใชด้ของสลิบสองคนนกันั้นและมาถถึง
ยลุคสมกัยนบีนั้ดด้วยซนั้คา เมพที่อผภูด้รกับใชด้ทกันั้งหลายทบีที่เทศนาความจรลิงบางครกันั้งกก็ถภูกขล่มเหงและถภูกเอารกัดเอาเปรบียบและหลาย
ครกันั้งกก็ถภูกลงคะแนนเสบียงขกับออกจากนลิกายศาสนาใหญล่ๆเพราะจลุดยพนของพวกเขาในเรพที่องการเทศนาพระคกัมภบีรร์
แบบเนด้นหลกักขด้อเชพที่อเดลิม

“จงระวมังผผผู้คนไวผู้ใหผู้ดรี” นบีที่หมายถถึงมนลุษยชาตลิโดยรวม หรพอฝภูงชนมหาศาล สาวกเหลล่านบีนั้อยภูล่ในกลลุล่มคน
สล่วนนด้อยอยล่างแนล่นอน คนสล่วนใหญล่ (หรพอ “ชาวโลก”) ตล่อตด้านขล่าวประเสรลิฐมาโดยตลอด – และจะตล่อตด้านอยภูล่
เสมอไป ฝภูงชนมหาศาลเดลินทางไปในทางกวด้างซถึที่งนคาไปสภูล่ความพลินาศมาโดยตลอด – และจะเปป็นอยล่างนกันั้นอยภูล่
เสมอไป ภายใตด้การดลใจของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ ยอหร์นไดด้เขบียนถด้อยคคาตล่อไปนบีนั้ขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าเกบีที่ยวกกับ
ผภูด้เชพที่อและโลกปฟัจจลุบกันนบีนั้:

“ถด้าโลกนบีนั้เกลบียดชกังทล่านทกันั้งหลาย ทล่านทกันั้งหลายกก็รภูด้วล่าโลกไดด้เกลบียดชกังเรากล่อน ถด้าทล่านทกันั้งหลายเปป็นของ
โลก โลกกก็จะรกักทล่านซถึที่งเปป็นของโลก แตล่เพราะทล่านไมล่ใชล่ของโลก แตล่เราไดด้เลพอกทล่านออกจากโลก เหตลุฉะนกันั้นโลก
จถึงเกลบียดชกังทล่าน จงระลถึกถถึงคคาทบีที่เราไดด้กลล่าวแกล่ทล่านทกันั้งหลายแลด้ววล่า ‘ทาสมลิไดด้เปป็นใหญล่กวล่านายของเขา’ ถด้าเขา
ขล่มเหงเรา เขากก็จะขล่มเหงทล่านทกันั้งหลายดด้วย ถด้าเขารกักษาคคาของเรา เขากก็จะรกักษาคคาของทล่านทกันั้งหลายดด้วย แตล่
ทลุกสลิที่งทบีที่เขาจะกระทคาแกล่พวกทล่านนกันั้นกก็เพราะนามของเรา เพราะเขาไมล่รภูด้จกักพระองคร์ผภูด้ทรงใชด้เรามา ถด้าเราไมล่ไดด้
มาประกาศแกล่พวกเขา เขากก็คงจะไมล่มบีบาป แตล่บกัดนบีนั้เขาไมล่มบีขด้อแกด้ตกัวในเรพที่องบาปของเขา” (ยอหร์น 15:18-22)

ในคคาอธลิษฐานแบบอด้อนวอนเผพที่อของพระเยซภูกล่อนทบีที่พระองคร์เสดก็จไปยกังกลโกธา เราอล่านวล่า: “ขด้า
พระองคร์ไดด้มอบพระดคารกัสของพระองคร์ใหด้แกล่เขาแลด้ว และโลกนบีนั้ไดด้เกลบียดชกังเขา เพราะเขาไมล่ใชล่ของโลก เหมพอน
ดกังทบีที่ขด้าพระองคร์ไมล่ใชล่ของโลก” (ยอหร์น 17:14)

“...เพราะพวกเขาจะมอบทข่านทมันั้งหลายไวผู้กมับศาล” “ศาล” (councils) ในทบีที่นบีนั้ไมล่ไดด้หมายถถึงสภาใหญล่
ซานเฮดรลินทบีที่ถภูกพภูดถถึงในมกัทธลิว 26:59 เหก็นไดด้ชกัดวล่านบีที่หมายถถึงคณะตลุลาการขนาดเลก็กกวล่าทบีที่มบีอยภูล่ในทลุกหมภูล่บด้าน
และทลุกเมพอง

“...และจะเฆรีพื่ยนทข่านในธรรมศาลาของเขา” เราพบขด้ออด้างอลิงอพที่นๆทบีที่กลล่าวถถึงพวกสาวกและผภูด้เชพที่อทกันั้ง
หลายทบีที่ถภูกเฆบีที่ยนตบีและถภูกโบยในธรรมศาลาตล่างๆ เหก็นไดด้ชกัดวล่าสลิที่งนบีนั้ไดด้เกลิดขถึนั้นในหด้องนกันั้นทบีที่พวกยลิวนมกัสการและตล่อ
หนด้าบรรดาคนทบีที่มานมกัสการ ยกตกัวอยล่างเชล่น จงศถึกษามกัทธลิว 23:34, มาระโก 13:9 และกลิจการ 22:19 ในคคา
พยานตล่อหนด้าอากรลิปปา เปาโลกลล่าววล่า: “ขด้าพระองคร์ไดด้ทคาโทษเขาบล่อยๆในธรรมศาลาททุกแหข่ง และบกังคกับเขา
ใหด้กลล่าวคคาหมลิที่นประมาท และเพราะขด้าพระองคร์โกรธเขายลิที่งนกัก ขด้าพระองคร์ไดด้ตามไปขล่มเหงถถึงเมพองในตล่าง
ประเทศ” (กลิจการ 26:11)



เหลล่านกักประวกัตลิศาสตรร์บอกเราวล่าบางครกันั้งพวกยลิวกก็รด้องเพลงขณะทบีที่บรรดาผภูด้นคาทางศาสนาเฆบีที่ยนตบีผภูด้เชพที่อ
ทกันั้งหลายในธรรมศาลาตล่างๆ นกักประวกัตลิศาสตรร์ทล่านหนถึที่งบอกเราวล่าผภูด้พลิพากษาในศาลนกันั้นจะอล่านขด้อพระคกัมภบีรร์
หลายตอนจากภาคพกันธสกัญญาเดลิมไปตลอดการเฆบีที่ยนตบีผภูด้เชพที่อเหลล่านกันั้น พวกยลิวคล่อนขด้างจรลิงใจและเครล่งศาสนา
และธรรมะธรรมโมมากๆทบีที่จะไมล่เฆบีที่ยนตบีผภูด้เชพที่อเกลินสบีที่สลิบทบี นบีที่เปป็นไปตามพระราชบกัญญกัตลิทบีที่โมเสสไดด้ใหด้ไวด้ – และ
แนล่นอนวล่าพวกเขาเคารพยกยล่องโมเสสอยล่างสภูงยลิที่ง: “ใหด้โบยเขาสบีที่สลิบทบีกก็ไดด้ แตล่อยล่าใหด้เกลินนกันั้นไปเลย เกรงวล่าถด้า
โบยเขาเกลินนกันั้น พบีที่นด้องของทล่านกก็เปป็นทบีที่ดภูถภูกของทล่าน” (พบญ. 25:3)

บางทบีอาจไมล่มบีผภูด้ใดทนทลุกขร์เพราะเหตลุของพระครลิสตร์มากเทล่ากกับอกัครทภูตเปาโล ผภูด้ซถึที่งถภูกเฆบีที่ยน “หผู้าครมันั้งๆ
ละสามสลิบเกด้าทบี” เขากลล่าวตอนทบีที่เขบียนไปหาผภูด้เชพที่อชาวเมพองโครลินธร์เหลล่านกันั้นวล่า:

“ขด้าพเจด้าขอกลล่าวซนั้คาอบีกวล่า อยล่าใหด้ใครเหก็นไปวล่าขด้าพเจด้าเปป็นคนเขลา แตล่ถด้ามบี กก็ใหด้เขาตด้อนรกับขด้าพเจด้า
อยล่างตด้อนรกับคนเขลาเถลิด เพพที่อขด้าพเจด้าจะไดด้อวดตกัวเองไดด้บด้าง การทบีที่ขด้าพเจด้าพภูดอยล่างนกันั้น ขด้าพเจด้ามลิไดด้พภูดตาม
อยล่างองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า แตล่พภูดอยล่างคนเขลา ดด้วยไวด้ใจตกัวในการอวดนกันั้น เพราะเมพที่อเหก็นวล่าหลายคนเคยอวดตาม
เนพนั้อหนกัง ขด้าพเจด้ากก็จะอวดบด้าง เพราะวล่าการทบีที่ทล่านทนฟฟังคนเขลาพภูดดด้วยความยลินดบีนกันั้น นล่าจะเปป็นเพราะทล่าน
ชล่างฉลาดเสบียนบีที่กระไร เพราะทล่านทนเอา ถด้ามบีผภูด้นคาทล่านไปเปป็นทาส ถด้ามบีผภูด้ลด้างผลาญทล่าน ถด้ามบีผภูด้มายถึดของของ
ทล่านไป ถด้ามบีผภูด้ยกตกัวเองเปป็นใหญล่ ถด้ามบีผภูด้ตบหนด้าทล่าน ขด้าพเจด้าตด้องพภูดดด้วยความละอายวล่า ดภูเหมพอนเราอล่อนแอ
เกลินไปในเรพที่องนบีนั้ ไมล่วล่าใครกลด้าอวดในเรพที่องใด (ขด้าพเจด้าพภูดอยล่างคนเขลา) ขด้าพเจด้ากก็กลด้าอวดเรพที่องนกันั้นเหมพอนกกัน

“เขาเปป็นชาตลิฮบีบรภูหรพอ ขด้าพเจด้ากก็เปป็นเหมพอนกกัน เขาเปป็นชนชาตลิอลิสราเอลหรพอ ขด้าพเจด้ากก็เปป็นเหมพอนกกัน
เขาเปป็นเชพนั้อสายของอกับราฮกัมหรพอ ขด้าพเจด้ากก็เปป็นเหมพอนกกัน เขาเปป็นผภูด้รกับใชด้ของพระครลิสตร์หรพอ ขด้าพเจด้าเปป็นดบีกวล่า
เขาเสบียอบีก (ขด้าพเจด้าพภูดอยล่างคนโงล่) ขด้าพเจด้าทคางานมากยลิที่งกวล่าเขาอบีก ขด้าพเจด้าถภูกโบยตบีเกลินขนาด ขด้าพเจด้าตลิดคลุก
มากกวล่าเขา ขด้าพเจด้าหวลิดตายบล่อยๆ พวกยริวเฆรีพื่ยนขผู้าพเจผู้าหผู้าครมันั้งๆละสามสริบเกผู้าทรี เขาตบีขด้าพเจด้าดด้วยไมด้เรบียว
สามครกันั้ง เขาเอากด้อนหลินขวด้างขด้าพเจด้าครกันั้งหนถึที่ง ขด้าพเจด้าเผชลิญภกัยเรพอแตกสามครกันั้ง ขด้าพเจด้าลอยอยภูล่ในทะเลคพน
หนถึที่งกกับวกันหนถึที่ง ขด้าพเจด้าตด้องเดลินทางบล่อยๆ เผชลิญภกัยอกันนล่ากลกัวในแมล่นนั้คา เผชลิญโจรภกัย เผชลิญภกัยจากชนชาตลิของ
ขด้าพเจด้าเอง เผชลิญภกัยจากคนตล่างชาตลิ เผชลิญภกัยในนคร เผชลิญภกัยในปป่า เผชลิญภกัยในทะเล เผชลิญภกัยจากพบีที่นด้อง
เทบียม ตด้องทคางานเหนก็ดเหนพที่อยและยากลคาบาก ตด้องอดหลกับอดนอนบล่อยๆ ตด้องหลิวและกระหาย ตด้องอดขด้าว
บล่อยๆ ตด้องทนหนาวและเปลพอยกาย และนอกจากสลิที่งเหลล่านกันั้นทบีที่อยภูล่ภายนอกแลด้ว ยกังมบีการอพที่นทบีที่บบีบขด้าพเจด้าอยภูล่
ทลุกวกันๆ คพอการดภูแลครลิสตจกักรทกันั้งปวง

“มบีใครบด้างเปป็นคนอล่อนกคาลกังและขด้าพเจด้าไมล่อล่อนกคาลกังดด้วย มบีใครบด้างทบีที่ถภูกทคาใหด้สะดลุดและขด้าพเจด้าไมล่
เปป็นทลุกขร์เปป็นรด้อนดด้วย ถด้าขด้าพเจด้าจคาเปป็นตด้องอวด ขด้าพเจด้ากก็จะอวดสลิที่งทบีที่แสดงวล่า ขด้าพเจด้าเปป็นคนอล่อนกคาลกัง 
พระเจด้าทรงเปป็นพระบลิดาของพระเยซภูครลิสตร์องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าของเรา พระองคร์ทรงเปป็นผภูด้ทบีที่ควรแกล่การสรรเสรลิญ
เปป็นนลิตยร์ พระองคร์ทรงทราบวล่า ขด้าพเจด้าไมล่ไดด้มลุสา ผภูด้วล่าราชการเมพองของกษกัตรลิยร์อาเรทกัสในนครดามกัสกกัส ใหด้
ทหารเฝป้านครดามกัสกกัสไวด้ เพพที่อจะจกับตกัวขด้าพเจด้า แตล่เขาเอาตกัวขด้าพเจด้าใสล่กระบลุงใหญล่หยล่อนลงทางชล่องทบีที่กคาแพง
นคร ขด้าพเจด้าจถึงพด้นจากเงพนั้อมมพอของทล่านผภูด้วล่าราชการ” (2 คร. 11:16-33)



ขด้อ 18: “และทข่านจะถผกนทาตมัวไปอยผข่ตข่อหนผู้าเจผู้าเมพองและกษมัตรริยร์เพราะเหห็นแกข่เรา เพพพื่อทข่านจะไดผู้เปป็น
พยานตข่อเขาและตข่อคนตข่างชาตริ”

“ทข่านจะถผกนทาตมัวไปอยผข่ตข่อหนผู้าเจผู้าเมพองและกษมัตรริยร์” คคากลล่าวนบีนั้ไดด้ถภูกใหด้ไวด้ไมล่ใชล่เพบียงเพพที่อชบีนั้ใหด้เหก็นวล่า
ศาลเหลล่านบีนั้มบีศกักดลิธิ์ใหญล่โตกวล่าเทล่านกันั้น แตล่เพราะวล่าพวกเจด้าเมพองและบรรดากษกัตรลิยร์สามารถลงโทษถถึงตายไดด้ดด้วย 
มกันเปป็นสลิที่งทบีที่โดดเดล่นดด้วยทบีที่วล่าพวกเขาจะไมล่เพบียงถภูกนคาตกัวไปอยภูล่ตล่อหนด้าศาลศาสนาตล่างๆของประชาชนของพวก
เขาเองเพพที่อทบีที่จะถภูกไตล่สวนความเทล่านกันั้น แตล่พวกเขาจะถภูกนคาตกัวไปอยภูล่ตล่อหนด้าบรรดาผภูด้มบีอคานาจฝป่ายพลเรพอนและ
ถภูกไตล่สวนความตล่อหนด้าพวกขด้าราชการโรมดด้วย

คคาทบีที่แปลเปป็น “เจผู้าเมพอง” เปป็นคคาทกัที่วไปซถึที่งอาจรวมถถึงเหลล่าผภูด้ปกครองมณฑลตล่างๆหลายชนลิดของโรม –
ผภูด้วล่าราชการเมพอง (เชล่น ปปีลาต, เฟลลิกสร์, และเฟสทกัส เปป็นตด้น); รองผภูด้วล่าฯ หรพอผภูด้ทคาหนด้าทบีที่แทนกงสลุล (เชล่น เซอรร์จบี
อกัส พอลลกัส และกกัลลลิโอ) และคนอพที่นๆ ในทคานองเดบียวกกัน คคาวล่า “กษมัตรริยร์” บล่อยครกันั้งกก็ถภูกใชด้กกับจมักรพรรดริโรม 
เราทราบวล่าอกัครทภูตบางทล่านไดด้ถภูกนคาตกัวไปอยภูล่ตล่อหนด้ากษกัตรลิยร์ทกันั้งหลาย เรามบีตกัวอยล่างของเรพที่องนบีนั้ในการเฆบีที่ยนตบี
และการขล่มเหงยากอบและเปโตรโดยเฮโรด อากรลิปปาทบีที่หนถึที่ง (ซถึที่งถภูกบกันทถึกไวด้ในกลิจการ บททบีที่ 12) และในการ
ปรากฏตกัวของเปาโลตล่อหนด้าเฮโรด อากรลิปปาทบีที่สอง (กลิจการ บททบีที่ 26)

ในคคาเตพอนสตลิของเขาแกล่ผภูด้เชพที่อทกันั้งหลาย เปโตรเขบียนถด้อยคคาเหลล่านบีนั้ลงไป: “ทล่านทกันั้งหลายจงยอมฟฟังการ
บกังคกับบกัญชาทบีที่มนลุษยร์ตกันั้งไวด้ทลุกอยล่าง เพราะเหก็นแกล่องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า ไมล่วล่าผภูด้นกันั้นเปป็นกษมัตรริยร์ผภูด้มบีอคานาจยลิที่ง หรพอจะ
เปป็นเจผู้าเมพองผภูด้ทบีที่ไดด้รกับคคาสกัที่งจากกษกัตรลิยร์นกันั้น ใหด้ลงโทษผภูด้กระทคาชกัที่ว และยกยล่องคนทบีที่ประพฤตลิดบี เพราะเปป็นพระ
ประสงคร์ของพระเจด้า ทบีที่จะใหด้ทล่านทกันั้งหลายระงกับความโงล่ของคนโฉดเขลาใหด้สงบดด้วยการประพฤตลิดบีจงเปป็น
เหมพอนคนทบีที่มบีเสรบีภาพ แตล่ทล่านอยล่าใชด้เสรบีภาพนกันั้นใหด้เปป็นทบีที่ปกปปิดความชกัที่วไวด้ แตล่จงใชด้เหมพอนเปป็นทาสของ
พระเจด้า

“จงใหด้เกบียรตลิแกล่ทลุกคน จงรกักบรรดาพบีที่นด้อง จงยคาเกรงพระเจด้า จงถวายเกบียรตลิแดล่กษกัตรลิยร์ ทล่านทกันั้งหลาย
ทบีที่เปป็นผภูด้รกับใชด้ จงเชพที่อฟฟังนายของทล่านดด้วยความยคาเกรงทลุกอยล่าง ไมล่ใชล่เฉพาะนายทบีที่เปป็นคนใจดบีและสลุภาพเทล่านกันั้น 
แตล่ทกันั้งนายทบีที่รด้ายดด้วย เพราะวล่าถด้าผภูด้ใด เพราะเหก็นแกล่ใจวลินลิจฉกัยผลิดชอบจคาเพาะพระเจด้า ยอมอดทนตล่อความทลุกขร์
โศกเศรด้าอยล่างอยลุตลิธรรม นบีที่แหละเปป็นความชอบ ดด้วยวล่าถด้าทล่านทคาการชกัที่ว แลด้วถภูกเฆบีที่ยนเพราะการชกัที่วนกันั้น แมด้ทล่าน
ทนถภูกเฆบีที่ยนดด้วยอดกลกันั้นใจ จะเปป็นทบีที่สรรเสรลิญอะไรแกล่ทล่าน แตล่วล่าถด้าทล่านทกันั้งหลายกระทคาการดบี และทนเอาการ
ขล่มเหงดด้วยอดกลกันั้นใจเพราะการดบีนกันั้น เชล่นนบีนั้แหละเปป็นการชอบพระทกัยพระเจด้า” (1 ปต. 2:13-20)

“...เพราะเหห็นแกข่เรา” เพราะวล่าพวกสาวกจะกลล่าวในพระนามของพระองคร์ ชาวโลกจถึงจะเกลบียดชกัง
พวกเขาและนคาตกัวพวกเขาไปอยภูล่ตล่อหนด้าพวกผภูด้มบีอคานาจ ไมล่ใชล่ตมัวพวกเขาทบีที่ชาวโลกจะเกลบียดชกัง แตล่คพอพระองคร์ผภูด้
ทบีที่พวกเขาจะยกชภูและประกาศตล่างหาก – พระเยซภูครลิสตร์เจด้า

“...เพพพื่อทข่านจะไดผู้เปป็นพยานตข่อเขาและตข่อคนตข่างชาตริ” คคากรบีกทบีที่แปลเปป็น “ตข่อ” อล่านไดด้ดด้วยวล่า “แกล่” 
ความคลิดกก็คพอวล่า จลุดประสงคร์ทบีที่พระเจด้าทรงยอมใหด้พวกสาวกถภูกนคาตกัวไปอยภูล่ตล่อหนด้าผภูด้ปกครองเหลล่านบีนั้กก็คพอ เพพที่อทบีที่
พวกเขาจะไดด้เปป็นพยานแกล่พวกผภูด้ปกครองและประชาชนทกันั้งหลาย – หรพอทบีที่นล่าจะเปป็นมากกวล่ากก็คพอ – แกล่พวกยลิว
และคนตล่างชาตลิ – เกบีที่ยวกกับความจรลิงเหลล่านกันั้นทบีที่พวกเขากคาลกังออกไปประกาศ (หลกังจากวกันเพก็นเทคอสตร์นกันั้น ชาย



เหลล่านบีนั้กก็ไมล่เคยลพมทบีที่จะเปป็นพยานเมพที่อพวกเขาถภูกนคาตกัวไปอยภูล่ตล่อหนด้าพวกผภูด้ปกครอง – ไมล่วล่าพวกเขาจะอยภูล่ตล่อ
หนด้าศาลไตล่สวนเลก็กๆในหมภูล่บด้านตล่างๆหรพอตล่อหนด้ากษกัตรลิยร์ทกันั้งหลายกก็ตาม พวกเขายพนเดล่นเปป็นสงล่าอยภูล่เสมอและ
ปป่าวประกาศเสบียงดกังเพพที่อพระเยซภู พวกเขาไมล่เหนบียมอาย พวกเขาฉลาดและไรด้พลิษภกัย – แตล่กก็มบีใจกลด้าดลุจสลิงโต
เพพที่อพระครลิสตร์)

ตอนเขบียนไปหาผภูด้เชพที่อเหลล่านกันั้นในเมพองฟปีลลิปปปี ผภูด้ซถึที่งเขารกักสลุดหกัวใจ เปาโลกก็กลล่าววล่า: “พบีที่นด้องทกันั้งหลาย 
ขด้าพเจด้าปรารถนาใหด้ทล่านทราบวล่า การทกันั้งปวงทบีที่อลุบกัตลิขถึนั้นกกับขด้าพเจด้านกันั้น ไดด้กลกับเปป็นเหตลุใหด้ขล่าวประเสรลิฐแผล่แพรล่
กวด้างออกไป จนการทบีที่ขด้าพเจด้าถภูกพกันธนาการเพราะพระครลิสตร์นกันั้น กก็ปรากฏทกัที่วตลอดกองผภูด้คลุมและทกัที่วสถานทบีที่แหล่
งอพที่นๆทกันั้งสลินั้น และพบีที่นด้องมากมายในองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าทบีที่ไดด้เกลิดความเชพที่อมกัที่นเนพที่องดด้วยเครพที่องพกันธนาการทกันั้งหลาย
ของขด้าพเจด้า และพวกเขากก็มบีใจกลด้าขถึนั้นทบีที่จะกลล่าวพระวจนะนกันั้นโดยปราศจากความกลกัว” (ฟป. 1:12-14) 

ตอนเขบียนไปหาทลิโมธบี บลุตรชายของเขาในความเชพที่อนกันั้นและงานรกับใชด้ เปาโลกก็กลล่าวเชล่นนบีนั้เกบีที่ยวกกับการ
ถภูกขล่มเหงเพราะเหก็นแกล่ขล่าวประเสรลิฐ: “อเลก็กซานเดอรร์ชล่างทองแดงนกันั้นไดด้ประทลุษรด้ายขด้าพเจด้าอยล่างสาหกัส ‘องคร์
พระผภูด้เปป็นเจด้าจะทรงตอบแทนเขาใหด้สมกกับการกระทคาของเขา’ ทล่านจงระวกังเขาใหด้ดบีดด้วย เพราะเขาไดด้คกัดคด้าน
ถด้อยคคาของเราอยล่างรลุนแรง ในการแกด้คดบีครกันั้งแรกของขด้าพเจด้านกันั้น ไมล่มบีใครเขด้าขด้างขด้าพเจด้าสกักคนเดบียว เขาไดด้
ละทลินั้งขด้าพเจด้าไปหมด ขด้าพเจด้าอธลิษฐานตล่อพระเจด้าวล่า ขอโปรดอยล่าใหด้พวกเขาตด้องไดด้รกับโทษเลย แตล่องคร์พระผภูด้
เปป็นเจด้าทรงประทกับอยภูล่กกับขด้าพเจด้า และไดด้ทรงประทานกคาลกังใหด้ขด้าพเจด้า ขด้าพเจด้าจถึงประกาศพระวจนะไดด้อยล่าง
เตก็มทบีที่ เพพที่อใหด้คนตล่างชาตลิทกันั้งปวงไดด้ยลิน ดกังนกันั้นขด้าพเจด้าจถึงรอดพด้นจากปากสลิงโตนกันั้นองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าจะทรงโปรด
ชล่วยขด้าพเจด้าใหด้พด้นจากการรด้ายทลุกอยล่าง และจะทรงคลุด้มครองขด้าพเจด้าไวด้จนถถึงอาณาจกักรสวรรคร์ของพระองคร์ สงล่า
ราศบีจงมบีแดล่พระองคร์สพบๆไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน” (2 ทธ. 4:14-18)

พวกเราสล่วนใหญล่ทบีที่ประกาศขล่าวประเสรลิฐวกันนบีนั้ไมล่ทราบความหมายของคคาวล่า “ทนทลุกขร์” เมพที่อเรารภูด้สถึกวล่า
เรากคาลกังทนทลุกขร์เพราะเหก็นแกล่ขล่าวประเสรลิฐ ทบีที่เราตด้องทคากก็คพอ อล่านพระคคาตอนเหลล่านบีนั้ทบีที่ถภูกเขบียนไวด้เพพที่อเตพอนสตลิ
เรา จากนกันั้นเรากก็จะทภูลขอพระเจด้าใหด้ทรงโปรดอภกัยโทษเราทบีที่รภูด้สถึกวล่าเราไดด้ทนทลุกขร์ และเราจะทภูลขอพระองคร์ใหด้
ประทานอภริสริทธริธิ์นกันั้นแหล่งการทนทลุกขร์แกล่เราเพราะเหก็นแกล่พระครลิสตร์ มบีแคล่ผภูด้รกับใชด้และมลิชชกันนารบีทบีที่ผลิดปกตลิ
ธรรมดาไมล่กบีที่คนทบีที่รภูด้จกักความชพที่นชมยลินดบีของการทนทลุกขร์อยล่างแทด้จรลิงเพพที่อขล่าวประเสรลิฐในยลุคสมกัยนบีนั้ทบีที่เรามบีชบีวลิตอยภูล่

คคาเตพอนเหลล่านกันั้นทบีที่พระเยซภูทรงใหด้ไวด้ตรงนบีนั้ในมกัทธลิว บททบีที่ 10 ไมล่มบีทางหมายถถึงแคล่การเดลินทางระยะ
สกันั้นๆของพวกสาวกในขณะนกันั้นรอบแควด้นกาลลิลบี มกันเปป็นความจรลิงทบีที่วล่าพวกเขาไดด้ทนทลุกขร์การถภูกขล่มเหงในชล่วง
เวลานกันั้น แตล่ขด้อพระคคาเหลล่านบีนั้กก็ครอบคลลุมมากกวล่าการเดลินทางสกันั้นๆนกันั้น ไกลเขด้าไปสภูล่อนาคต – เขด้าไปในยลุคแหล่ง
ความทลุกขร์ลคาบากนกันั้นดด้วยซนั้คา เมพที่อการขล่มเหงจะสาหกัสทบีที่สลุด การเดลินทางทบีที่พวกเขากคาลกังจะมบีนกันั้นคพอ การเดลินทาง
ครกันั้งแรก – หรพอเราอาจกลล่าวไดด้วล่า เปป็นระยะแรกของการเดลินทางเพพที่อขล่าวประเสรลิฐ ชายเหลล่านบีนั้ไดด้เดลินทางและ
เทศนาไปทกัที่วทลุกหนทลุกแหล่ง แตล่นบีที่เปป็นเพบียงระยะแรกของการเดลินทางเทล่านกันั้น

พระเยซภูตรกัสแกล่เหลล่าสาวกอยล่างชกัดเจนวล่ามกันจะไมล่ใชล่เรพที่องงล่าย มกันไมล่เคยงล่ายเลย – และมกันจะไมล่มบีวกัน
งล่าย – ทบีที่จะยพนหยกัดเพพที่อขล่าวประเสรลิฐอกันบรลิสลุทธลิธิ์แหล่งพระคลุณของพระเจด้า พวกเราหลายคนทราบวล่าเมพที่อเรายพน
หยกัดเพพที่อพระครลิสตร์ บางครกันั้งแมด้แตล่คนทบีที่เรารกักกก็ปฏลิเสธเรา โดยหาวล่าเราเปป็นคนบด้า (แตล่นบีที่เปป็นการทนททุกขร์แบบ



เลห็กนผู้อยเมพที่อเทบียบกกับสลิที่งทบีที่พวกสาวกสมกัยแรกๆไดด้ทนทลุกขร์เพราะเหก็นแกล่ขล่าวประเสรลิฐ พวกเขาถภูกทลุบตบี, ถภูก
ทรมาน, ถภูกโยนเขด้าคลุก, ถภูกลล่ามโซล่ตรวน, ถภูกหลินขวด้าง, ถภูกลากตกัวออกไปนอกเมพองเพราะคลิดวล่าตายแลด้ว พวกเขา
ไดด้ทนทลุกขร์ความททุกขร์ยากอมันหนมักหนาสาหมัสของจรริงเพราะเหก็นแกล่ขล่าวประเสรลิฐ เราทนทลุกขร์การปวดรด้าวใจเพบียง
เลก็กนด้อย, ความผลิดหวกังเพบียงนลิดหนล่อย, เรพที่องนบีนั้นลิดเรพที่องนกันั้นหนล่อย – และนกัที่นคพอความทลุกขร์มากสลุดของเราแลด้ว) 
เราควรนกัที่งคลิดดบๆี วล่าจะตด้องแลกดด้วยอะไรบด้างในการยอมจคานนตล่อการรกับใชด้ของครลิสเตบียนแบบเตก็มเวลา ความ
รอดเปป็นของฟรบี, การไถล่เปป็นของขวกัญของพระเจด้า – แตล่หนด้าทบีที่คนตด้นเรพอนอาจทคาใหด้เราตด้องเสบียอะไรหลายอยล่าง
ในหลายๆวลิธบี

ขด้อ 19: “แตข่เมพพื่อเขามอบทข่านไวผู้นมันั้น อยข่าเปป็นกมังวลวข่าจะพผดอะไรหรพออยข่างไร เพราะเมพพื่อถถึงเวลา คทาทรีพื่
ทข่านจะพผดนมันั้นจะทรงประทานแกข่ทข่านในเวลานมันั้น”

ในทบีที่นบีนั้พระเยซภูทรงสกัที่งพวกสาวกวล่าเมพที่อพวกเขาถภูกเรบียกใหด้ไปอยภูล่ตล่อหนด้าบรรดาผภูด้มบีอคานาจ พวกเขาจะ
ตด้องไมล่หวาดวลิตกและกระวนกระวายหรพอพยายามรวบรวมขด้อแกด้ตล่างหรพอคคาพภูดทบีที่จะกลล่าวตล่อหนด้าบรรดาผภูด้
ปกครอง สลิที่งทบีที่พวกเขาควรจะกลล่าวเมพที่อพวกเขาถภูกลากตกัวเขด้าไปในหด้องตล่างๆของบรรดาผภูด้นคาทางศาสนาและของ
รกัฐบาล จะถภูกสพที่อสารแกล่พวกเขาโดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงสถลิตอยภูล่ภายในผภูด้เชพที่อทกันั้งหลาย
และทรงนคาผภูด้เชพที่อทกันั้งหลาย – และพระองคร์จะทรงนคาเราไมล่เพบียงเขด้าไปในวลิถบีตล่างๆแหล่งความชอบธรรมเทล่านกันั้น
(การดคาเนลินชบีวลิตแบบชอบธรรม) แตล่พระองคร์จะทรงนคาเราไปในสลิที่งทบีที่เราควรกลล่าวเมพที่อเราตด้องกลล่าวและเปป็น
พยานดด้วย พระองคร์จะประทานถด้อยคคาเหลล่านกันั้นแกล่เราหากเราจะเพบียงไวด้วางใจพระองคร์

“อยข่าเปป็นกมังวล...” พวกสาวกคงจะรภูด้สถึกกระวนกระวายเกบีที่ยวกกับสลิที่งทบีที่พวกเขาควรจะกลล่าว เพราะวล่ามกัน
เปป็นเรพที่องปกตลิธรรมดาทบีที่จะกลล่าวคคารด้องอกันประณบีตบรรจงและยพดยาวตล่อหนด้าศาลพลิจารณาคดบีของโรม เรามบี
ตกัวอยล่างของเรพที่องนบีนั้ในกลิจการ 24:1 ทบีที่เทอรร์ทภูลลกัส นกักพภูดโวหารดบีคนหนถึที่ง ถภูกวล่าจด้างโดยมหาปลุโรหลิตใหด้มาเสนอ
คดบีฟป้องรด้องอกัครทภูตเปาโล: “ครกันั้นลล่วงไปไดด้หด้าวกัน อานาเนบียมหาปลุโรหลิตจถึงลงไปกกับพวกผภูด้ใหญล่ และนกักพภูดคนหนถึที่ง
ชพที่อเทอรร์ทภูลลกัส เขาเหลล่านบีนั้ไดด้ฟป้องเปาโลตล่อหนด้าผภูด้วล่าราชการเมพอง”

พวกสาวกซถึที่งทราบถถึงความสคาคกัญขอการใชด้สคานวนโวหารและคคาเรบียกตล่างๆและตระหนกักถถึงความไรด้
ประสบการณร์ของพวกเขาในกฎหมายของโรมและกระบวนการไตล่สวนความ กก็คงรภูด้สถึกกระวนกระวายอยล่างหนกัก
เปป็นธรรมดา นบีที่จะยลิที่งทวบีมากขถึนั้นโดยขด้อเทก็จจรลิงทบีที่วล่าพวกเขาไมล่เพบียงจะตด้องแกด้ตล่างใหด้ตกัวเองเทล่านกันั้น แตล่ตด้องกลล่าว
คคาพยานเพพที่อพระเยซภูดด้วย

“...วข่าจะพผดอะไรหรพออยข่างไร” คคาวล่า “อยข่างไร” บล่งบอกถถึงแผนการทกัที่วๆไปและการกลล่าวคคาแกด้ตล่าง
ของพวกเขาเมพที่อพวกเขาจะถภูกนคาตกัวไปอยภูล่ตล่อหนด้าศาล คคาวล่า “อะไร” บอกเปป็นนกัยถถึงหกัวขด้อเรพที่องทบีที่จะกลล่าว – 
นกัที่นคพอ ถด้อยคคาตล่างๆทบีที่พวกเขาจะกลล่าวตล่อหนด้าผภูด้พลิพากษา, เจด้าเมพอง, หรพอกษกัตรลิยร์ พวกเขาจะตด้องไมล่
กระวนกระวายหรพอเดพอดรด้อนใจเกบีที่ยวกกับวล่าตนจะพภูดอยล่างไรหรพอตนจะพภูดอะไร – “เพราะ” พระเยซภูทรง
สกัญญาแลด้ววล่า “คทาทรีพื่ทข่านจะพผดนมันั้นจะทรงประทานแกข่ทข่านในเวลานมันั้น”

ขด้อ 20: “เพราะวข่าผผผู้ทรีพื่พผดมริใชข่ตมัวทข่านเอง แตข่เปป็นพระวริญญาณแหข่งพระบริดาของทข่าน ผผผู้ตรมัสทางทข่าน”



ดด้วยถด้อยคคาเหลล่านบีนั้พระเยซภูทรงหนลุนใจพวกสาวกและรกับประกกันพวกเขาวล่าพวกเขาจะมบีนกักพภูดองคร์ยลิที่ง
ใหญล่ทบีที่สลุด, ทนายความองคร์ยลิที่งใหญล่ทบีที่สลุดเทล่าทบีที่เคยมบีมา – พระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ พวกเขาคงไดด้รกับการปลอบ
ประโลมใจอยล่างยลิที่งเมพที่อพระองคร์ประทานพระสกัญญานบีนั้แกล่พวกเขา พระวลิญญาณผภูด้สถลิตอยภูล่ภายในพวกเขาจะทรง
นคาพวกเขาวล่าจะตด้องกลล่าว “อะไร” และ “อยข่างไร” – และพวกเขากก็จะกระทคาตามนกันั้น

เรามบีพระสกัญญานกันั้นเชล่นกกัน เราจะตด้องไมล่กระวนกระวายเกบีที่ยวกกับสลิที่งใดเลย เพราะวล่าการวลิตกกกังวลหรพอ
เดพอดรด้อนใจนกันั้นเปป็นความบาป เราถภูกเตพอนสตลิใหด้มบีความเชพที่อในพระเจด้า (มาระโก 11:22) เราจะตด้องเชพที่อและฟฟัง
คคา โดยรภูด้วล่าทลุกสลิที่งทคางานรล่วมกกันเพพที่อใหด้เกลิดผลดบีแกล่คนเหลล่านกันั้นทบีที่รกักพระเจด้า คพอแกล่คนทกันั้งหลายทบีที่ไดด้รกับการทรง
เรบียกตามพระประสงคร์ของพระองคร์ ดด้วยการรกับประกกันนบีนั้ เราจถึงเปป็นยลิที่งกวล่าผภูด้พลิชลิตโดยทางพระองคร์ผภูด้ไดด้ทรงรกัก
เรา

คคากลล่าวของพระเยซภูตรงนบีนั้แสดงใหด้เหก็นวล่าคคาบกัญชาของพระองคร์ทบีที่ใหด้พวกเขาไมล่ตด้องกกังวลเกบีที่ยวกกับการ
แกด้ตล่างของพวกเขานกันั้นมบีความหมายทบีที่กวด้างกวล่า โดยรวมถถึงภารกลิจตล่างๆในอนาคตของอกัครทภูตเหลล่านบีนั้ดด้วย นบีที่ถภูก
สนกับสนลุนโดยคคาตรกัสของพระองคร์ในกลิตตลิคลุณของยอหร์น: “แตล่เมพที่อพระองคร์ผภูด้ปลอบประโลมใจทบีที่เราจะใชด้มาจาก
พระบลิดามาหาทล่านทกันั้งหลาย คพอพระวลิญญาณแหล่งความจรลิง ผภูด้ทรงมาจากพระบลิดานกันั้นไดด้เสดก็จมาแลด้ว พระองคร์
นกันั้นจะทรงเปป็นพยานถถึงเรา และทล่านทกันั้งหลายกก็จะเปป็นพยานดด้วย เพราะวล่าทล่านไดด้อยภูล่กกับเราตกันั้งแตล่แรกแลด้ว”
(ยอหร์น 15:26, 27)

ตล่อมาเรามบีตกัวอยล่างคคาพภูดทบีที่ถภูกกลล่าวโดยพวกสาวกและอกัครทภูตบางทล่านภายใตด้สถานการณร์ทบีที่ลองใจ
ตล่างๆในศาลของโรม เรามบีคคาพภูดตล่างๆทบีที่กลล่าวโดยเปโตรและสเทเฟนตล่อหนด้าสภาซานเฮดรลินและคคาพภูดตล่างๆทบีที่
ถภูกกลล่าวโดยเปาโลตล่อหนด้าเฟลลิกสร์, เฟสทกัส, และอากรลิปปา เราตด้องยอมรกับวล่านบีที่เปป็นคคากลล่าวอลุทธรณร์และแถลง
คดบีทบีที่ยอดเยบีที่ยม เราคงไมล่มบีพพนั้นทบีที่พอสคาหรกับขด้อพระคคาทบีที่แสดงคคาพภูดเหลล่านกันั้นตรงนบีนั้ แตล่กรลุณาศถึกษากลิจการบททบีที่ 4,
6 และ 7 จากนกันั้นจงศถึกษาคคาแกด้ตล่างของเปาโลตล่อหนด้าเฟลลิกสร์ในกลิจการ 24, ตล่อหนด้าเฟสทกัสในกลิจการ 25 และ
ตล่อหนด้าอากรลิปปาในกลิจการ 26; และคคาอลุทธรณร์ของเขาถถึงซบีซารร์ในกลิจการ 25 จงฟฟังเขาเมพที่อเขาประกาศตล่อหนด้า
อากรลิปปาวล่า “ทข่านกษมัตรริยร์อากรริปปาเจผู้าขผู้า ขผู้าพระองคร์ถพอวข่าเปป็นโอกาสดรีทรีพื่ไดผู้แกผู้คดรีตข่อพระพมักตรร์พระองคร์วมัน
นรีนั้ ในเรพพื่องขผู้อคดรีทมันั้งปวงซถึพื่งพวกยริวกลข่าวหาขผู้าพระองคร์นมันั้น” (กลิจการ 26:2)  (หากคลุณจะศถึกษาบทเหลล่านบีนั้ทกันั้งหมด
อยล่างตกันั้งใจและเปปีปั่ยมดด้วยคคาอธลิษฐาน คลุณกก็จะไดด้รกับพรลด้นเหลพอ)

มกันนล่าสนใจทบีที่จะสกังเกตวล่าพระเยซภูไมล่เคยตรกัสวล่า “พระบลิดาของเราทกันั้งหลาย” เวลาตรกัสแกล่พวกสาวก
เลย พระองคร์ตรกัสวล่า “พระบลิดาของเรา” (ของพระเยซผ) หรพอไมล่กก็ “พระบลิดาของทข่านทมันั้งหลาย” ในมกัทธลิว 
15:13 พระองคร์ตรกัสวล่า “พระบลิดา... ของเรา” ตรงนบีนั้ในบททบีที่ 10 ขด้อ 20 มกันเขบียนวล่า “พระบริดาของทข่านทมันั้ง
หลาย” ในยอหร์น 20:17 พระองคร์ทรงใชด้ทกันั้งสองแบบ – “พระบลิดาของเราและพระบลิดาของทล่านทกันั้งหลาย” นบีที่บล่ง
บอกจนหมดขด้อสงสกัยวล่าพระเยซภูไมล่เคยบอกเปป็นนกัยวล่าพระเจด้าทรงเปป็นพระบลิดาของเราทกันั้งหลายในความหมาย
เดบียวกกันกกับทบีที่พระองคร์ทรงเปป็นพระบลิดาของพระองคร์เลย พระเยซภูทรงเปป็นพระบลุตรของพระเจด้าผภูด้ไดด้บกังเกลิดจาก
หญลิงพรหมจารบี เราบกังเกลิดโดยพระวลิญญาณ แตล่เราไมล่ไดด้บกังเกลิดจากหญลิงพรหมจารบีเหมพอนอยล่างพระเยซภูเจด้าทรง
บกังเกลิด พระองคร์ทรงเปป็น (ในตอนนกันั้นและตอนนบีนั้) พระเจผู้าแทผู้ๆและมนทุษยร์แทผู้ๆ



เราควรสกังเกตตรงนบีนั้ดด้วยเชล่นกกันวล่าในพระราชกลิจของพระเจด้าผภูด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ในโลกนบีนั้ ความสคาคกัญแบบ
มนลุษยร์กก็จมลงและสาบสภูญไปอยล่างสลินั้นเชลิง พระเจด้าและพระเจด้าเพบียงผภูด้เดบียวเทล่านกันั้น (โดยทางพระครลิสตร์ของ
พระเจด้า, พระวลิญญาณของพระเจด้า) ทรงเปป็นผภูด้ทบีที่กระทคากลิจ – ไมล่ใชล่เนพนั้อหนกัง พระเจด้าจะทรงรกับประกกันวล่าไมล่มบี
เนพนั้อหนกังใดเลยโอด้อวดไดด้ตล่อเบพนั้องพระพกักตรร์พระองคร์ เปาโลกลล่าวเรพที่องนบีนั้ชกัดเจนเมพที่อเขาเขบียนไปหาผภูด้เชพที่อชาวเมพอง
โครลินธร์เหลล่านกันั้น: 

“พบีที่นด้องทกันั้งหลาย จงพลิจารณาดภูวล่า พวกทล่านทบีที่พระเจด้าไดด้ทรงเรบียกมานกันั้นเปป็นคนพวกไหน มบีนด้อยคนทบีที่
โลกนลิยมวล่ามบีปฟัญญา มบีนด้อยคนทบีที่มบีอคานาจ มบีนด้อยคนทบีที่มบีตระกภูลสภูง แตล่พระเจด้าไดด้ทรงเลพอกสลิที่งทบีที่โลกถพอวล่าโงล่เขลา 
เพพที่อจะทคาใหด้คนมบีปฟัญญาอกับอาย และพระเจด้าไดด้ทรงเลพอกสลิที่งทบีที่โลกถพอวล่าอล่อนแอ เพพที่อทคาใหด้คนทบีที่แขก็งแรงอกับอาย 
พระเจด้าไดด้ทรงเลพอกสลิที่งทบีที่โลกถพอวล่าตที่คาตด้อย และสลิที่งทบีที่ถภูกดภูหมลิที่น ทกันั้งทรงเลพอกสลิที่งเหลล่านกันั้นซถึที่งยกังมลิไดด้เกลิดเปป็นตกัวจรลิง
ดด้วย เพพที่อจะไดด้ทคาลายสลิที่งซถึที่งเปป็นตกัวจรลิงอยภูล่แลด้ว เพพที่อมริใหจ้เนพขึ้อหนมังใดๆอวดตข่อพระพมักตรต์พระองคต์ไดจ้โดยพระองคร์
ทล่านจถึงอยภูล่ในพระเยซภูครลิสตร์ เพราะพระเจด้าทรงตกันั้งพระองคร์ใหด้เปป็นปฟัญญา ความชอบธรรม การแยกตกันั้งไวด้ และ
การไถล่โทษ สคาหรกับเราทกันั้งหลาย เพพพื่อใหผู้เปป็นไปตามทรีพื่เขรียนวข่า ‘ใหข้ผยข้โอข้อวด อวดองคค์พระผยข้เปป็นเจข้า’” (1 คร. 
1:26-31)

ขด้อ 21: “แมผู้วข่าพรีพื่กห็จะมอบนผู้องใหผู้ถถึงความตาย พข่อจะมอบลผก และลผกกห็จะทรยศตข่อพข่อแมข่ใหผู้ถถึงแกข่
ความตาย”

พญามารไมล่เพบียงพยายามทคาลายความสกัมพกันธร์ของพระเจด้าผภูด้ทรงเนรมลิตสรด้างทบีที่มบีตล่อสลิที่งทบีที่พระองคร์ไดด้ทรง
สรด้างขถึนั้นมาเทล่านกันั้น แตล่มกันยกังพยายาม – และประสบความสคาเรก็จมาแลด้วมากมายดด้วย – ทบีที่จะยลุยงใหด้ลภูกตล่อสภูด้กกับ
พล่อแมล่และพล่อแมล่ตล่อสภูด้กกับลภูก พบีที่นด้องเกลบียดชกังกกัน ความเชพที่อแบบครลิสเตบียนไมล่ไดด้เปป็นตด้นเหตลุของเรพที่องนบีนั้ ความ
เกลบียดชกังเหลล่านบีนั้เกลิดมาจากความใจแคบทางศาสนา ผมรภูด้วล่านบีที่เปป็นความจรลิงทบีที่วล่าหลายครกันั้งภรรยาคนหนถึที่งทบีที่อลุทลิศ
ตกัวกก็ไมล่ไดด้รกับความชพที่นชมจากสามบีทบีที่ชอบทคาบาป แตล่ความเชพที่อแบบครลิสเตบียนนคาสกันตลิสลุขมาสภูล่หกัวใจและความเปป็น
หนถึที่งเดบียวกกันในครอบครกัวเมพที่อทลุกคนไดด้รกับความรอด เมพที่อครอบครกัวใดเปปิดรกับ “ความเชพที่อนบีนั้” ทลุกสลิที่งกก็เกลิดขถึนั้นไดด้

พระเยซภูเพลิที่งเตพอนพวกสาวกเกบีที่ยวกกับบรรดาผภูด้มบีอคานาจของประชาชนและศาลตล่างๆ จากนกันั้นพระองคร์
ทรงกด้าวไปอบีกขกันั้นหนถึที่งและทรงเตพอนพวกเขาวล่าบางครกันั้งญาตลิพบีที่นด้องทบีที่ใกลด้ชลิดและเปป็นทบีที่รกักมากทบีที่สลุดของพวกเขากก็
อาจสล่งตกัวพวกเขาใหด้แกล่ศาลตล่างๆและเรบียกรด้องใหด้ปรกับโทษพวกเขาถถึงตาย

ขด้อ 22: “ทข่านจะถผกคนทมันั้งปวงเกลรียดชมังเพราะเหห็นแกข่นามของเรา แตข่ผผผู้ใดทรีพื่ทนไดผู้ถถึงทรีพื่สทุด ผผผู้นมันั้นจะ
รอด”

“ทข่านจะถผกคนทมันั้งปวงเกลรียดชมังเพราะเหห็นแกข่นามของเรา” ตรงนบีนั้พระเยซภูทรงประกาศวล่าความเกลบียด
ชกังทบีที่มบีตล่อเหลล่าสาวกของพระองคร์จะเกลิดขถึนั้นทกัที่วโลก อยล่างไรกก็ตาม พวกเขาจะตด้องไมล่ทด้อถอยหรพอทอดทลินั้งองคร์พระ
ผภูด้เปป็นเจด้าของพวกเขา แตล่ตด้องจคาไวด้วล่าพวกเขากคาลกังสภูด้ทนสลิที่งตล่างๆเหลล่านบีนั้เพราะเหห็นแกข่พระนามของพระองคร์ 
ตอนเขบียนไปหาพวกคนฮบีบรภู เปาโลกลล่าววล่า: “ดด้วยวล่าทล่านทกันั้งหลายจงพรินริจคริดถถึงพระองคร์ ผภูด้ไดด้ทรงทนเอาการตลิ
เตบียนนลินทาแหล่งคนบาปตล่อพระองคร์มากเทล่าใด เพพที่อทล่านทกันั้งหลายจะไมล่อล่อนระอาใจไปทล่านทกันั้งหลายยกังไมล่ไดด้สภูด้รบ
กกับความบาปจนถถึงโลหลิตตก” (ฮบ. 12:3, 4)



“...แตข่ผผผู้ใดทรีพื่ทนไดผู้ถถึงทรีพื่สทุด ผผผู้นมันั้นจะรอด” มบีหลายคนทบีที่สะดลุดไปแลด้วเพราะคคากลล่าวตรงนบีนั้ เราตด้องจคาใหด้
ขถึนั้นใจวล่าถด้อยคคาเหลล่านบีนั้ถภูกกลล่าวแกล่พวกอมัครทผตเปป็นหลกัก ผมรภูด้วล่าพระคกัมภบีรร์ทลุกตอนไดด้รกับการดลใจจากพระเจด้า 
และพระคกัมภบีรร์ทลุกตอนกก็เปป็นประโยชนร์แกล่เราและพระคกัมภบีรร์ทลุกตอนมบีไวด้สทาหรมับเรา ผมไมล่ไดด้กคาลกังพยายามหลบ
เลบีที่ยงประเดก็นนบีนั้, อด้อมความจรลิงไป, หรพอแยกแยะพระวจนะอยล่างผลิดๆ – แตล่เราไดด้รกับความรอดโดยพระคทุณผข่าน
ทางความเชพพื่อ ไมล่ใชล่โดยความทรหดอดทน 

สล่วนตกัวแลด้วผมเชพที่อวล่านบีที่มบีความหมายสองชกันั้น ผมเชพที่อวล่าพระเยซภูกคาลกังตรกัสตรงนบีนั้แกล่พวกสาวกเปป็นหลกัก
เกบีที่ยวกกับการขล่มเหงทบีที่ไดด้เกลิดขถึนั้นตามมาทกันทบีหลกังจากการเสดก็จขถึนั้นสภูล่สวรรคร์ของพระองคร์ ผมเชพที่อวล่ามกันครอบคลลุม
ถถึงยลุคแหล่งความทลุกขร์ลคาบากนกันั้นดด้วยเมพที่อปฏลิปฟักษร์ตล่อพระครลิสตร์จะเขล่นฆล่าผภูด้คนทบีที่ไมล่ยอมรกับเครพที่องหมายของมกัน 
ความบาปทบีที่ไมล่อาจอภกัยใหด้ไดด้ในระหวล่างยลุคแหล่งความทลุกขร์ลคาบากนกันั้นจะเปป็นการทบีที่คนๆหนถึที่งรกับเครพที่องหมายของ
สกัตวร์รด้ายนกันั้น เพราะวล่าผภูด้ใดกก็ตามทบีที่รกับเครพที่องหมายของสกัตวร์รด้ายนกันั้นจะไมล่มบีโอกาสรอดไดด้เลย คนเหลล่านกันั้นทบีที่ไมล่
ยอมรกับเครพที่องหมายนกันั้นจะไดด้รกับความรอด (อล่าน วลิวรณร์ 14:9-11)

อยล่างไรกก็ดบี ขอใหด้ผมไดด้รบีบกลล่าววล่า คนเหลล่านกันั้นทบีที่ไมล่ยอมรกับเครพที่องหมายในระหวล่างยลุคแหล่งความทลุกขร์
ลคาบากนกันั้นจะไดด้รกับความรอดไมข่ใชข่เพราะวข่าพวกเขาปฏลิเสธเครพที่องหมายนกันั้น พวกเขาจะปฏลิเสธเครพที่องหมายของ
สกัตวร์รด้ายนกันั้นเพราะวข่าพวกเขามรีความเชพพื่อในพระเจผู้า มนลุษยร์ทลุกยลุคสมกัยตกันั้งแตล่อาดกัมเรพที่อยมาจนถถึงมนลุษยร์คนสลุดทด้าย
ทบีที่ไดด้รกับความรอดกล่อนการเรลิที่มตด้นของนลิรกันดรร์กาล ลด้วนไดด้รกับความรอดโดยทางความเชพที่อในพระเจด้าทกันั้งสลินั้น ไมล่มบี
ทางอพที่นอบีกเลย ปราศจากความเชพที่อ มกันกก็เปป็นไปไมล่ไดด้เลยทบีที่จะทคาใหด้พระเจด้าพอพระทกัย (ฮบ. 11:6) อยล่าแอบคลิด
เปป็นอกันขาดวล่าคนเหลล่านบีนั้จะไดด้รกับความรอดเพราะวล่าพวกเขาพลบีชบีพ การพลบีชบีพไมล่ไดด้ชล่วยใครใหด้รอดเลย (มบีคน
มากมายทบีที่ไดด้ทนทลุกขร์จนถถึงแกล่ความตายเพราะเหก็นแกล่ลกัทธลิคอมมลิวนลิสตร์และลกัทธลิอพที่นๆ) คนเหลข่านรีนั้จะไดด้รกับความ
รอดโดยความเชพที่อในพระเยซภูและโดยทางการวางใจในพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระองคร์

ขด้อ 23: “แตข่เมพพื่อเขาขข่มเหงทข่านในเมพองนรีนั้ จงหนรีไปยมังอรีกเมพองหนถึพื่ง เราบอกความจรริงแกข่ทข่านวข่า กข่อนทรีพื่
ทข่านจะไปทมัพื่วเมพองตข่างๆในอริสราเอล บทุตรมนทุษยร์จะเสดห็จมา”

“แตข่เมพพื่อเขาขข่มเหงทข่านในเมพองนรีนั้...” เราเหก็นตรงนบีนั้วล่าพระเยซภูมลิไดด้บอกพวกอกัครทภูตใหด้แคล่ยอมจคานนและ
ไมล่พยายามอะไรเลยทบีที่จะหลบหนบีจากการถภูกขล่มเหง พระองคร์ทรงสกัที่งพวกเขาอยล่างชกัดเจนวล่าเมพที่อพวกเขาถภูก
ขล่มเหงในเมพองหนถึที่ง พวกเขากก็ควร “หนรีไปยมังอรีกเมพองหนถึพื่ง” จคาไวด้วล่า พระเยซภูไดด้ทรงเตพอนสตลิพวกเขาใหด้ “ฉลาด
เหมพอนงภู” (ขด้อ 16)  พวกเขาจะตด้องไมล่อยภูล่ตล่อไปในเมพองหนถึที่งโดยหวกังอยล่างลมๆแลด้งๆวล่าจะยกัดเยบียดขล่าวประเสรลิฐ
ใหด้แกล่คนเหลล่านกันั้นทบีที่ตล่อตด้านพวกเขาและขล่มเหงพวกเขา พวกเขาจะตด้องไมล่ยพนอยภูล่เฉยๆและรอใหด้ผภูด้คนมาฆล่าพวก
เขา เมพที่อผภูด้คนปฏลิเสธทบีที่จะฟฟังขล่าวสารของพวกเขา พวกเขากก็จะตด้องออกไปจากเมพองนกันั้นและเดลินทางตล่อไปยกังเมพอง
ถกัดไปทกันทบี ในคคาเทศนาบนภภูเขานกันั้น พระเยซภูตรกัสวล่า “อยล่าใหด้สลิที่งซถึที่งบรลิสลุทธลิธิ์แกล่สลุนกัข และอยล่าโยนไขล่มลุกของทล่าน
ใหด้แกล่สลุกร เกลพอกวล่ามกันจะเหยบียบยที่คาเสบีย และจะหกันกลกับมากกัดตกัวทล่านดด้วย” (มธ. 7:6)

คนบางคนโตด้วาทะและโตด้เถบียงกกับพวกคนไมล่เชพที่อ แตล่ผมไมล่เคยโตด้วาทะกกับผภูด้ใดบนเวทบีตล่อหนด้าชลุมนลุมชน
เลยและผมจะไมล่มบีวกันทคาแบบนกันั้นเปป็นอกันขาด ผมไดด้รกับคคาเตพอนสตลิใหด้ “ประกาศพระวจนะ ใหด้ขะมกักเขมด้นทบีที่จะ
ทคาการทกันั้งในขณะทบีที่มบีโอกาสและไมล่มบีโอกาส จงวล่ากลล่าว หด้ามปราม และตกักเตพอนดด้วยความอดทนทลุกอยล่างและ



การสกัที่งสอน...” (2 ทธ. 4:2) ผมถภูกเรบียกใหด้กลล่าวปป้องกกันขล่าวประเสรลิฐ แตล่ผมไมล่ไดด้ถภูกเรบียกใหด้โตผู้แยผู้ง ผมถภูกเรบียก
ใหด้เทศนา เราจะตด้องไมล่โยนไขล่มลุกอกันเลอคล่าแหล่งขล่าวประเสรลิฐไปตรงหนด้า “สลุกร” และยอมใหด้พวกมกันเหยบียบยที่คา
พระวจนะของพระเจด้าภายใตด้ฝป่าเทด้าของพวกมกันและเยาะเยด้ยความจรลิงอกันมบีคล่าเหลล่านกันั้นแหล่งพระวจนะบรลิสลุทธลิธิ์
ของพระเจด้า

มบีคนทบีที่หลิวโหยมากมายเหลพอเกลินทบีที่รอคอยทบีที่จะไดด้ยลินขล่าวประเสรลิฐ จนเราไมล่ควรเสบียเวลาและพลกังงาน
อกันมบีคล่าไปกกับการโตด้แยด้งกกับคนเหลล่านกันั้นทบีที่ไมล่ยอมเชพที่อมกัน พวกเขาเรบียกตกัวเองวล่า พวกคนไมล่เชพที่อพระเจด้า, พวกคน
สงสกัยการมบีอยภูล่จรลิงของพระเจด้า, พวกนกักคลิดอลิสระ และชพที่ออพที่นๆ บางคนเหลล่านบีนั้แคล่อยากไดด้รกับความสนใจเทล่านกันั้น 
กลล่าวตรงๆแลด้ว ผมเชพที่อวล่ามบีคนทบีที่ไมล่ยอมรกับการมบีอยภูล่จรลิงของพระเจด้าในจคานวนนด้อยมากๆ ผภูด้แตล่งเพลงสดลุดบีกลล่าว
วล่า “คนโงล่รคาพถึงในใจของตนวล่า “ไมล่มบีพระเจด้า”” (เพลงสดลุดบี 14:1) ดกังนกันั้นเมพที่อคนใดประกาศวล่าไมล่มบีพระเจด้า เขา
กก็กคาลกังกลล่าววล่า “นบีที่ๆ มองมาทบีที่ฉกันสลิ ฉกันเปป็นคนโงล่”

เปาโลและบารนาบกัสปฏลิบกัตลิตามคคาเตพอนสตลินบีนั้ในการหลบีกเลบีที่ยงการถภูกขล่มเหงและออกจากเมพองอกันทลิโอก
ไปยกังเมพองอลิโคนบียภูมและเขด้าไปในเมพองอพที่นๆตล่อไป (กลิจการ บททบีที่ 13 และ 14) หากคลุณจะศถึกษาชบีวลิตของเปาโล 
คลุณกก็จะเหก็นวล่าหลายตล่อหลายครกันั้งเขาหลบหนบีพด้นจากมพอของคนเหลล่านกันั้นทบีที่อยากฆล่าเขา มบีอยภูล่ครกันั้งหนถึที่งเขาออก
เดลินทางตอนกลางคพน อบีกครกันั้งหนถึที่งเขาถภูกหยล่อนใสล่ตะกรด้าขด้ามกคาแพงลงมา มกันเปป็นความจรลิงทบีที่วล่าสลุดทด้ายแลด้วเขา
ประทกับตราคคาพยานของเขาดด้วยโลหลิตแหล่งชบีวลิตของเขา แตล่ตราบใดทบีที่ยกังเปป็นไปไดด้ เขากก็หลบีกเลบีที่ยงคนเหลล่านกันั้นทบีที่
อยากทคาลายเขา เมพที่อคนของพระเจด้ายอมจคานนอยล่างไมล่หวงสลิที่งใดแดล่องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า เขากก็ไมล่มบีทางถภูกทคาลาย
ไดด้จนกวล่าพระเจด้าทรงหมดธลุระกกับเขาแลด้ว แตล่พระเจด้าทรงคาดหวกังใหด้เราดภูแลตกัวเองตราบเทล่าทบีที่เราทคาไดด้ในแงล่
ของมนลุษยร์ เราจะตด้องไมล่เปปิดเผยตกัวเราอยล่างบด้าบลิที่นแกล่เหลล่าศกัตรภูของพระเจด้าทบีที่อยากทคาลายเรา

“เพราะเราบอกความจรริงแกข่ทข่านวข่า กข่อนทรีพื่ทข่านจะไปทมัพื่วเมพองตข่างๆในอริสราเอล บทุตรมนทุษยร์จะเสดห็จ
มา” วลบีทบีที่วล่า “ไปทมัพื่ว” อาจแปลไดด้วล่า “เสรก็จสลินั้น” นกัที่นคพอ “พวกทล่านจะประกาศแกล่เมพองตล่างๆของอลิสราเอลยกัง
ไมล่ทกันเสรก็จดบี...” คคาวล่า “ไมข่” เปป็นคคาปฏลิเสธทบีที่มบีความหมายแรงมากๆ ซถึที่งแปลวล่า “ไมล่เดก็ดขาด” หรพอ “ไมล่เลย
สกักกะนลิด” ในยอหร์น 6:37, มกัทธลิว 5:20 และมกัทธลิว 10:42

ดกังทบีที่ไดด้กลล่าวไปแลด้ว พวกอกัครทภูตจะตด้องไมล่ชกักชวนอกันตรายใหด้เขด้ามาใกลด้แตล่จะตด้องหนบีไปจากมกัน พวก
เขาจะตด้องไมล่ใชด้เวลามากเกลินไปนกักในสถานทบีที่แหล่งหนถึที่งแหล่งใด เพราะวล่าพวกเขาจะไปไมล่ทกัที่วเมพองเหลล่านกันั้นทกันั้งหมด
กล่อนทบีที่การพลิพากษาของพระเจด้าจะตกใสล่แผล่นดลินนกันั้น วกันเวลาแหล่งความเมตตาสคาหรกับชนชาตลิอลิสราเอลในฐานะ
ประชาชาตลิหนถึที่งเหลพอนด้อยแลด้วและจะสลินั้นสลุดลงในไมล่ชด้า การขล่มเหงจากเหลล่าศกัตรภูของขล่าวประเสรลิฐจะเปป็น
พระพรอยล่างหนถึที่งกก็วล่าไดด้ เพราะวล่ามกันจะผลกักดกันชายเหลล่านบีนั้จากสถานทบีที่แหล่งหนถึที่งไปยกังอบีกแหล่ง หากพวกเขาไมล่
โดนขล่มเหง พวกเขากก็คงอยากตกันั้งรกรากและใชด้ชบีวลิตแบบสบายๆมากขถึนั้น พวกเขาจะตด้องไมล่ชกักชด้าอยภูล่ตล่อไปใน
หมภูล่บด้านทบีที่หมดหวกังแลด้วซถึที่งเปป็นทบีที่ๆผภูด้คนปฏลิเสธขล่าวสารของพวกเขา แตล่จะตด้องสะบกัดผงคลบีออกจากเทด้าของพวก
เขาและเดลินหนด้าตล่อ มบีเมพองอบีกหลายเมพองทบีที่พวกเขาไมล่อาจหาเวลาไปเยพอนไดด้หมดกล่อนทบีที่บลุตรมนลุษยร์จะเสดก็จมา

เหลล่าผภูด้รภูด้พระคกัมภบีรร์สล่วนใหญล่เหก็นพด้องตรงกกันวล่ามกันเปป็นเรพที่องยากพอสมควรทบีที่จะตกัดสลินชบีนั้ขาดความหมาย
ของคคากลล่าวทบีที่วล่า “จนกวข่าบทุตรมนทุษยร์เสดห็จมา” ในความหมายโดยตรงพระเยซภูกคาลกังตรกัสเกบีที่ยวกกับการเดลินทาง



ของพวกอกัครทภูตในขณะนกันั้น แตล่ทบีที่แนล่นอนพอๆกกันกก็คพอวล่า คคากลล่าวนบีนั้มองลล่วงหนด้าไปยกังการเสดก็จมาในตอนทด้าย
ทบีที่สลุดขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าและการสลินั้นสลุดของคคาพยากรณร์ทกันั้งหมด การเขด้าใจวล่าคคากลล่าวนบีนั้มบีความหมายวล่า 
“จนกวล่าพระองคร์เสดก็จมาและรวมกลลุล่มกกับสลิบสองคนนกันั้นอบีกทบีเมพที่อการเดลินทางของพวกเขาสลินั้นสลุดลง” – เหมพอน
อยล่างทบีที่บางคนไดด้เสนอมา – กก็ดภูเหมพอนจะเปป็นการตบีความทบีที่ตพนั้นเขลินเกลินไป มกันเปป็นเรพที่องปกตลิธรรมดาอยภูล่แลด้วทบีที่
พระองคร์จะมารวมกลลุล่มกกับสลิบสองคนนกันั้นอบีกทบี แตล่วลบีอกันขถึงขกังทบีที่วล่า “จนกวล่าบลุตรมนลุษยร์เสดก็จมา” ซถึที่งถภูกเกรลิที่นนคา
โดย “เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านวล่า” กก็มบีความหมายทบีที่ครอบคลลุมไปไกลกวล่าแคล่ความคลิดทบีที่วล่าพระองคร์จะรวมกลลุล่ม
กกับสลิบสองคนนกันั้นอบีกหลกังจากภารกลิจของพวกเขา มกันมบีความหมายในดด้านหลกักคคาสอนทบีที่ตายตกัวตรงนบีนั้ โดยกลล่าว
ถถึงทกันั้งการทบีที่กรลุงเยรภูซาเลก็มจะถภูกทคาลายในไมล่ชด้าและการทบีที่คคาพยากรณร์จะสคาเรก็จครบถด้วนในการถภูกขล่มเหงของ
ชนชาตลิอลิสราเอลกล่อนการเสดก็จมาครกันั้งทบีที่สองขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า (วลิวรณร์) เมพที่อสลินั้นสลุดความทลุกขร์ลคาบากใหญล่ยลิที่ง
นกันั้น ในความทลุกขร์ลคาบากนกันั้น “หมภูล่ชนทบีที่เหลพออยภูล่” จะยกัง “ไปไมล่ทกัที่วเมพองตล่างๆของอลิสราเอล” จนกวล่าองคร์พระผภูด้
เปป็นเจด้าเสดก็จมา

ขด้อ 24: “ศริษยร์ไมข่ใหญข่กวข่าครผ และทาสไมข่ใหญข่กวข่านายของตน”
ขด้อเทก็จจรลิงทกัที่วไปตามทบีที่ถภูกแสดงออกตรงนบีนั้กก็คพอวล่า พวกสาวกจะทนทลุกขร์การขล่มเหงตล่างๆแบบเดบียวกกับทบีที่

พระเยซภูเองทรงเผชลิญ พวกเขาไมล่ตด้องประหลาดใจแตล่อยล่างใดหรพอคลิดวล่าเปป็นเรพที่องแปลกหากพวกเขาถภูกขล่มเหง 
เพราะวล่าพวกเขาจะรล่วมแบล่งปฟันชะตากรรมเดบียวกกับองคร์ผภูด้เปป็นนายและพระอาจารยร์ของพวกเขา “ศริษยร์ไมข่ใหญข่
กวข่าครผ” – นกัที่นคพอ ผภูด้เรบียนไมล่อยภูล่เหนพออาจารยร์ของเขา และ “ทาสไมข่ใหญข่กวข่านายของตน” เหมพอนกกัน หากพระ
ผภูด้เปป็นนายทรงทนทลุกขร์ คนเหลล่านกันั้นทบีที่ตลิดตามพระองคร์กก็จะทนทลุกขร์เชล่นเดบียวกกัน ในคคาเทศนาบนภภูเขา พระองคร์
ทรงบอกพวกเขาแลด้วไมล่ใหด้โศกเศรด้าหรพอทด้อใจเพราะการถภูกขล่มเหง แตล่ใหด้ชพที่นชมยลินดบีและดบีใจ

หากคลุณถภูกหกัวเราะเยาะ, ถภูกนลินทาลกับหลกัง, ถภูกวลิพากษร์วลิจารณร์ และถภูกใสล่รด้ายเปป็นเทก็จเพราะคลุณเปป็น
ครลิสเตบียน กก็จงอยล่าเศรด้าใจเลย จงชพพื่นชมยรินดรีและดบีใจเหลพอลด้นทบีที่คลุณไดด้รกับอนลุญาตใหด้รล่วมแบล่งปฟันในการทนทลุกขร์
แบบทบีที่พระเยซภูไดด้ทรงทนทลุกขร์ หากเราเดลินรล่วมแอกกกับพระองคร์ เรากก็ตด้องคาดหวกังวล่าจะถภูกขล่มเหง เรามบีคคากลล่าว
ทบีที่เขด้าใจไดด้และชกัดเจนในจดหมายฝากฉบกับตล่างๆแลด้ว: “แทด้จรลิงททุกคนทรีพื่ปรารถนาจะดทาเนรินชรีวริตตามทางของ
พระเจผู้าในพระเยซผครริสตร์จะถยกกดขทพื่ขท่มเหง” (2 ทธ. 3:12)

มบีอยภูล่อบีกคราวหนถึที่งทบีที่พระเยซภูทรงยนั้คาเตพอนพวกสาวกของพระองคร์วล่า หากพวกเขาเปป็นของโลก โลกกก็จะ
รกักพวกเขา – แตล่พวกเขาไมข่ใชข่ของโลก ดกังนกันั้นโลกจถึงเกลบียดชกังพวกเขา (ยอหร์น 15:18, 19) พระองคร์ตรกัสวล่าโลก
เกลบียดชกังพระองคร์ และโลกจะเกลบียดชกังพวกเขา – และนกัที่นกก็เปป็นความจรลิงทลุกวกันนบีนั้ ครลิสเตบียนทกันั้งหลายทบีที่ไมล่ถภูก
ขล่มเหงกก็ทคาตามแบบโลก (ผมไมล่ควรกลล่าววล่า ครริสเตรียนทมันั้งหลาย ผมควรกลล่าววล่าบรรดาสมาชริกครริสตจมักร) 
บรรดาสมาชลิกครลิสตจกักรทบีที่มบีแตล่คนพภูดถถึงเขาในทางทบีที่ดบีและทบีที่ไมล่เคยถภูกวลิพากษร์วลิจารณร์หรพอถภูกขล่มเหงเลยจรลิงๆ
แลด้วกก็เปป็นเพบียงบรรดาสมาชริกครริสตจมักรเทล่านกันั้น พวกเขาไมล่ใชล่ครลิสเตบียน คนทบีที่เปป็นครลิสเตบียนและอลุทลิศตกัวแดล่
พระเจด้ากก็จะทนทลุกขร์การขล่มเหงอยล่างไมล่ตด้องสงสกัย

ขด้อ 25: “ซถึพื่งศริษยร์จะไดผู้เปป็นเสมอครผของตน และทาสเสมอนายของตนกห็พออยผข่แลผู้ว ถผู้าเขาไดผู้เรรียกเจผู้า
บผู้านวข่าเบเอลเซบผล เขาจะเรรียกลผกบผู้านของเขามากยริพื่งกวข่านมันั้นสมักเทข่าใด”



พระเยซภูทรงอยากใหด้ชายเหลล่านบีนั้เตรบียมตกัวไวด้ใหด้พรด้อม – และพวกเขากก็เตรบียมตกัวพรด้อม พวกเขามบีสลุด
ยอดพระอาจารยร์ พระองคร์ทรงทราบทลุกสลิที่ง โดยทรงรภูด้วล่าจะเกลิดอะไรขถึนั้น และพระองคร์กคาลกังประทานคคาเตพอนลล่วง
หนด้าแกล่พวกเขา

“ถผู้าเขาไดผู้เรรียกเจผู้าบผู้านวข่าเบเอลเซบผล เขาจะเรรียกลผกบผู้านของเขามากยริพื่งกวข่านมันั้นสมักเทข่าใด” คคากลล่าวทบีที่
วล่า “เจผู้าบผู้าน” หมายถถึงเจด้าของบด้านและนคาเสนอเขาในฐานะผภูด้ปกครองครกัวเรพอนนกันั้นในแบบทกัที่วๆไป สลิทธลิอคานาจ
ของชายคนหนถึที่งเหนพอภรรยาและลภูกๆของเขาในสมกัยนกันั้นกก็เดก็ดขาดนด้อยกวล่าสลิทธลิอคานาจเหนพอเหลล่าทาสของเขา 
ชายคนหนถึที่งเปป็นเจด้านายของพวกทาสหรพอไมล่เขากก็เปป็นทาสคนหนถึที่ง ดกังนกันั้นเจด้าบด้านจถึงเปป็นคนทบีที่ไมล่เพบียงมบีสลิทธลิ
อคานาจเหนพอภรรยาและลภูกๆของเขาเทล่านกันั้น แตล่เหนพอพวกทาสและทลุกสลิที่งทบีที่อยภูล่ใตด้ชายคาของเขาดด้วย หากพวก
เขาเรบียกชายทบีที่มบีสลิทธลิอคานาจเชล่นนกันั้นในฐานะเจด้าบด้านวล่า เบเอลเซบกับ หรพอเจด้าแหล่งพวกผบี พวกเขาจะเรบียกบรรดา
สมาชลิกในบด้านหลกังนกันั้นมากยลิที่งกวล่านกันั้นสกักเทล่าใด?

เรารภูด้วล่าพวกฟารลิสบีไดด้กลล่าวหาพระเยซภูแลด้ววล่ารล่วมมพอกกับเจด้าแหล่งพวกผบี (มธ. 9:34) (และอล่านมกัทธลิว 
12:24-28 เชล่นกกัน) เราตด้องเขด้าใจตรงนบีนั้ไหมวล่าจรลิงๆแลด้วพวกเขาใชด้ชพพื่อ “เบเอลเซบกับ” กกับพระเยซภู? สคานวนนบีนั้
จรลิงๆแลด้วไมล่ไดด้สนกับสนลุนสมมตลิฐานนบีนั้ แตล่พวกเขาไดด้กลล่าวสลิที่งทบีที่ชวนใหด้คลิดเชล่นนกันั้น – และเปป็นไปไดด้วล่าในคราวอพที่นๆ
ทบีที่ไมล่มบีการบกันทถึกไวด้พวกเขาอาจเคยเรบียกพระองคร์โดยใชด้ชพที่อนกันั้นจรลิงๆ

เราไดด้กลล่าวไปแลด้วในทบีที่นบีนั้ถถึงความสกัมพกันธร์สามแบบทบีที่พระเยซภูทรงมบีตล่อบลุตรทกันั้งหลายของพระองคร์ 
ประการแรก พระองคร์ทรงเปป็นอาจารยร์ของพวกเขา – พวกเขาเปป็นเหลล่าศลิษยร์ของพระองคร์ ประการทบีที่สอง 
พระองคร์ทรงเปป็นจอมเจผู้านายของพวกเขา – พวกเขาเปป็นเหลล่าผภูด้รกับใชด้ของพระองคร์ ประการทบีที่สาม พระองคร์ทรง
เปป็นเจผู้าบผู้าน – พวกเขาเปป็นทาสในเรพอนของพระองคร์ พระครลิสตร์ตรกัสตรงนบีนั้แลด้ววล่าคนเหลล่านกันั้นทบีที่เปป็นของพระองคร์
กก็เปป็นหนถึที่งเดบียวกกันกกับพระองคร์จนถถึงขนาดทบีที่วล่าพวกเขาไมล่อาจหวกังไดด้วล่าพวกเขาจะเจอสลิที่งดบีๆมากกวล่าพระองคร์

อยข่ากลมัวเลย
ขด้อ 26: “เหตทุฉะนมันั้นอยข่ากลมัวเขา เพราะวข่าไมข่มรีสริพื่งใดปปิดบมังไวผู้ทรีพื่จะไมข่ตผู้องเปปิดเผย หรพอการลมับทรีพื่จะไมข่

เผยใหผู้ประจมักษร์”
“เหตทุฉะนมันั้นอยข่ากลมัวเขา...” คนเหลล่านกันั้นทบีที่พวกเขาจะตด้องไมล่กลกัวคพอ คนเหลล่านกันั้นทบีที่จะขล่มเหงพวกเขา ซถึที่ง

ถภูกกลล่าวถถึงในหลายขด้อกล่อนหนด้า ประโยคนบีนั้ถภูกนคาเสนอโดยอด้างบอกเปป็นนกัยถถึงประโยคทบีที่มากล่อนหนด้า: “เหตลุ
ฉะนกันั้นอยล่ากลกัวเขา” ถด้าหากเหลล่าศกัตรภูของขล่าวประเสรลิฐตล่อตด้านและขล่มเหงพวกเขา มกันกก็คงไมล่มากไปกวล่าทบีที่พระ
ผภูด้เปป็นนายและองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าของพวกเขาเคยทนทลุกขร์และจะทรงทนทลุกขร์ กระทกัที่งถถึงแกล่ความมรณา ในทาง
กลกับกกัน คคากลล่าวนบีนั้ถภูกสนกับสนลุนโดยการรกับประกกันทบีที่วล่าขล่าวประเสรลิฐทบีที่พวกเขานคาไปประกาศจะตด้องถภูกเผยแพรล่
ออกไปทกันั้งๆทบีที่ถภูกขกัดขวางโดยเหลล่าผภูด้มบีอคานาจแหล่งยมโลกและพวกศกัตรภูของขล่าวประเสรลิฐบนแผล่นดลินโลกนบีนั้

“เพราะวข่าไมข่มรีสริพื่งใดปปิดบมังไวผู้ทรีพื่จะไมข่ตผู้องเปปิดเผย หรพอการลมับทรีพื่จะไมข่เผยใหผู้ประจมักษร์” นกัที่นกก็คพอ ไมล่มบีสลิที่ง
ใดทบีที่ถภูกปปิดบกังไวด้ทบีที่จะไมล่ถภูกเปปิดเผย ไมล่มบีสลิที่งใดทบีที่ถภูกซล่อนไวด้ทบีที่จะไมล่ถภูกนคามาสภูล่ความสวล่าง ดด้วยเหตลุนบีนั้ พวกอกัครทภูตจถึง
ตด้องปป่าวประกาศทกัที่วทลุกแหล่งหนโดยปราศจากความกลกัว, การเหก็นแกล่หนด้าผภูด้ใด, หรพอการขออภกัย – ในสถานทบีที่



สาธารณะตล่างๆ รวมถถึงแกล่คนทกันั้งหลาย คพอสลิที่งทบีที่พระอาจารยร์ของพวกเขาไดด้ทรงสอนพวกเขาแลด้วในชกันั้นเรบียนพระ
คกัมภบีรร์สล่วนตกัวของพระองคร์ (ขด้อ 27 เปปิดเผยวล่าพระองคร์ไดด้ทรงสกัที่งสอนพวกเขาในทบีที่รโหฐาน)

บางทบีพวกสาวกอาจมบีสบีหนด้าสลดไปแลด้วในขณะนกันั้น เราไมล่รภูด้ แตล่หากพวกเขามบีสบีหนด้าสลดจรลิง พระเยซภูกก็
ทรงบอกพวกเขาใหด้มบีกคาลกังใจขถึนั้นและไมล่ตด้องกลกัวคคาพภูดใสล่รด้ายหรพอคนเหลล่านกันั้นทบีที่จะใสล่รด้ายพวกเขา พระอาจารยร์, 
องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า, และเจด้าบด้านของพวกเขาไดด้ทรงแบกรกับและจะทรงแบกรกับทลุกสลิที่งทบีที่จะเกลิดขถึนั้นกกับพวกเขา 
และมากยลิที่งกวล่านกันั้นเสบียอบีก

พระเยซภูทรงเตพอนพวกเขาไปแลด้ววล่าพวกเขาจะถภูกนคาตกัวไปอยภูล่ตล่อหนด้าพวกผภูด้มบีอคานาจ แตล่ในตอนจบ 
ความจรลิงจะผงาดขถึนั้นสภูล่จลุดสภูงสลุดและจะถภูกเปปิดเผย ในกลิตตลิคลุณของยอหร์น พระองคร์ตรกัสวล่า “เราเปป็นความสวล่าง
ของโลก” และพวกฟารลิสบีกก็ตอบวล่า “ทล่านเปป็นพยานใหด้แกล่ตกัวเอง คคาพยานของทล่านไมล่เปป็นความจรลิง” (ยอหร์น 
8:12, 13) หากสลิที่งทบีที่พระองคร์ตรกัสไมล่ใชล่ความจรลิง พระองคร์กก็เปป็นคนมลุสาและเปป็นคนลวงโลก – และนกัที่นคพอสลิที่งทบีที่
พวกเขากลข่าวหาพระองคร์วล่าเปป็น

ในระหวล่างการสนทนานบีนั้กกับพวกฟารลิสบี พระเยซภูตรกัสวล่า: “เมพที่อทข่านทมัขึ้งหลายจะไดจ้ยกบรุตรมนรุษยต์ขขขึ้นไวจ้
แลจ้ว (เมพที่อพวกทล่านตรถึงเราทบีที่กางเขนแลด้ว) เมพที่อนกันั้นทล่านกก็จะรภูด้วล่าเราคพอผภูด้นกันั้น (ทกันั้งหมดทบีที่เราไดด้กลล่าวอด้างวล่าเปป็น – 
พระบลุตรของพระเจด้า) และรภูด้วล่าเรามลิไดด้ทคาสลิที่งใดตามใจชอบ แตล่พระบลิดาของเราไดด้ทรงสอนเราอยล่างไร เราจถึง
กลล่าวอยล่างนกันั้น” (ยอหร์น 8:28) กลล่าวอบีกนกัยหนถึที่ง สลิที่งทบีที่พระเยซภูตรกัสตรงนบีนั้จรลิงๆแลด้วกก็คพอ: “พวกทล่านไดด้กลล่าววล่าคคา
พยานของเราไมล่เปป็นความจรลิง – วล่าเราเปป็นคนพภูดปด, เปป็นคนลวงโลก, เปป็นลภูกทบีที่เกลิดจากการลล่วงประเวณบี แตล่
เมพที่อพวกทล่านตรถึงเราทบีที่กางเขนแลด้ว ขณะทบีที่เราถภูกตรถึงอยภูล่ระหวล่างสวรรคร์และแผล่นดลินโลก พระบลิดาของเรากก็จะ
ทรงบอกพวกทล่านวล่าใครไดด้พภูดความจรลิงและวล่าเราเปป็นใคร”

ความจรลิงอกันศกักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ทบีที่ถภูกประกาศตรงนบีนั้ในขด้อ 26 กก็ถภูกประกาศซนั้คาแลด้วซนั้คาอบีกโดยพระอาจารยร์ผภูด้ยลิที่ง
ใหญล่สภูงสลุดเทล่าทบีที่เคยยพนอยภูล่บนพพนั้นพลิภพนบีนั้ (กรลุณาศถึกษาลภูกา 8:17 และลภูกา 12:2 ซถึที่งเรามบีเกพอบจะเปป็นถด้อยคคา
เดบียวกกันกกับทบีที่พระองคร์ตรกัสตรงนบีนั้เลย) สล่วนแรกของขด้อพระคคานบีนั้ไดด้ถภูกกลล่าวเพพที่อใหด้การปลอบประโลมใจและกคาลกัง
ใจจากอดบีต และสล่วนทบีที่สอง (ทลุกสลิที่งทบีที่ถภูกปปิดซล่อนไวด้จะตด้องถภูกเปปิดเผย) เพพที่อใหด้การปลอบประโลมใจจากอนาคต 
ดด้วยเหตลุนบีนั้พวกสาวกของพระองคร์จถึงควร:

1. ไมข่ตผู้องกลมัวทรีพื่จะประกาศขข่าวประเสรริฐ เพราะมกันเปป็นจลุดประสงคร์ของพระเจด้าผภูด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทบีที่ขล่าว
ประเสรลิฐควรถภูกประกาศอยล่างอลิสระ

2. ระวมังความหนผู้าซพพื่อใจคดเพราะการกลมัวคน ในลภูกา 12:1 พระเยซภูทรงเตพอนเหลล่าสาวกกล่อนใหด้ระวกัง
เชพนั้อของพวกฟารลิสบี: “ในระหวล่างนกันั้นคนเปป็นอกันมากนกับไมล่ถด้วนชลุมนลุมเบบียดเสบียดกกันอยภูล่ พระองคร์ทรงตกันั้งตด้นตรกัสกกับ
เหลล่าสาวกของพระองคร์กล่อนวล่า “ทข่านทมันั้งหลายจงระวมังเชพนั้อของพวกฟารริสรี ซถึพื่งเปป็นความหนผู้าซพพื่อใจคด” ความ
หนด้าซพที่อใจคดทลุกอยล่างทบีที่ถภูกปปิดบกังไวด้ขณะนกันั้นจะถภูกเปปิดเผยในภายหลกัง – เพราะวล่ามบีวกันสลุดทด้ายอยภูล่วกันหนถึที่งทบีที่จะมา
เมพที่อความหนด้าซพที่อใจคดแบบนกันั้นทลุกอยล่างจะถภูกตรวจเจอและถภูกเปปิดโปง, เปป็นคราวทบีที่มนลุษยร์ทลุกคนจะถภูกพลิพากษา
โดยองคร์ตลุลาการผภูด้ชอบธรรม อกัครทภูตเหลล่านบีนั้ทบีที่ไดด้ซพที่อตรงตล่อการรกับใชด้แหล่งพระวจนะจะไดด้รกับการชล่วยใหด้พด้น ขณะ
ทบีที่พวกคนหนด้าซพที่อใจคดจะถภูกปรกับโทษ 



3. ไมข่ตผู้องกลมัวคนเหลข่านมันั้นทรีพื่วริพากษร์วริจารณร์และประณามคทุณหากคลุณรผผู้วข่าคลุณกคาลกังกระทคาตามพระ
ประสงคร์ของพระเจด้าอยภูล่ คลุณไมล่ตด้องกลกัวสลิที่งทบีที่พวกเขาจะกระทคาแกล่คลุณหากคลุณกคาลกังทคางานอยล่างไมล่กลกัวเกรงคพอ
งานนกันั้นของพระองคร์ผภูด้ไดด้ทรงสล่งคลุณมา เพราะวล่าวกันนกันั้นจะมาถถึงซถึที่งจะทคาใหด้คลุณพด้นผลิดและปรกับโทษคนเหลล่านกันั้น 
ในถด้อยคคาของเปาโล “ถด้าพระเจด้าทรงอยภูล่ฝป่ายเราใครจะขกัดขวางเรา...เรามรีชมัยเหลพอลผู้นโดยพระองคร์ผผผู้ไดผู้ทรงรมัก
เราทมันั้งหลาย” (โรม 8:31, 37) พระองคร์ทรงสกัญญาวล่าจะไปกกับเราตลอดทาง – กระทกัที่งถถึงทบีที่สลุดปลาย ดกังนกันั้น เรา
จถึงไมล่ตด้องกลกัวหรพอวลิตกกกังวล เราจะตด้องไวด้วางใจและเชพที่อฟฟัง

ขด้อ 27: “ซถึพื่งเรากลข่าวแกข่พวกทข่านในทรีพื่มพด ทข่านจงกลข่าวในทรีพื่สวข่าง และซถึพื่งทข่านไดผู้ยรินกระซริบทรีพื่หผ ทข่านจง
ประกาศจากดาดฟฟ้าหลมังคาบผู้าน”

ชายสลิบสองคนนบีนั้ทบีที่พระเยซภูไดด้ทรงเรบียกกคาลกังถภูกฝฝึกอยภูล่ในโรงเรบียน พระเยซภูตรกัสแกล่พวกเขาวล่าสลิที่งเหลล่านกันั้น
ทบีที่พระองคร์ไดด้ทรงเปปิดเผยแกล่พวกเขาเทล่านกันั้น โดยหล่างไกลจากฝภูงชน พระองคร์กก็ทรงอยากใหด้พวกเขาประกาศ 
“ในทรีพื่สวข่าง” สลิที่งทบีที่พระองคร์ไดด้ทรงบอกพวกเขาในทบีที่รโหฐาน พระองคร์กก็ทรงอยากใหด้พวกเขาประกาศในสถานทบีที่ๆ
สะดลุดตามากทบีที่สลุด สลิที่งทบีที่พระองคร์ไดด้ทรงกระซลิบบอกพวกเขาขด้างหภู พระองคร์กก็ทรงอยากใหด้พวกเขาตะโกนบอก
จาก “ดาดฟฟ้าหลมังคาบผู้าน”

ดาดฟป้าของบด้านเหลล่านกันั้นมบีลกักษณะแบนราบและถภูกลด้อมดด้วยเชลิงเทลินแคบๆ (ในสมกัยของเรา อาคารอ
พารร์ทเมนทร์ขนาดใหญล่จคานวนมากและบด้านหลกังใหญล่โตมากๆกก็มบีดาดฟป้าทบีที่แบนราบ แตล่บด้านของเราสล่วนใหญล่ไมล่
ไดด้มบีหลกังคาทบีที่แบนราบ) มกันเปป็นเรพที่องปกตลิธรรมดามากๆในสมกัยนกันั้นทบีที่จะเหก็นคนเดลินอยภูล่บนหลกังบด้านของตน (2 
ซมอ. 11:2) หรพอนกัที่งอยภูล่บนนกันั้นเพพที่อรกับลมโชยยามเยก็น โดยอยภูล่หล่างไกลจากเสบียงอถึกทถึกของทด้องถนน ดาดฟป้า
หลกังคาบด้านทบีที่แบนราบโดยธรรมดาแลด้วกก็จะใหด้ทบีที่ยพนซถึที่งอยภูล่สภูงเหนพอผภูด้คน ซถึที่งจากตรงนกันั้นพวกสาวกจะพภูดใหด้ผภูด้คน
ไดด้ยลินดบีกวล่า แนล่นอนวล่าหากผภูด้ใดจะเรลิที่มตะโกนจากดาดฟป้าหลกังคาบด้าน ผภูด้คนบนทด้องถนนทบีที่อยภูล่เบพนั้องลล่างกก็จะหยลุด
และฟฟัง

ดาดฟป้าหลกังคาบด้านยกังเปป็นสถานทบีที่สคาหรกับการอธลิษฐานอบีกดด้วย เราอล่านในกลิจการ 10:9 วล่า “ประมาณ
เวลาเทบีที่ยงวกันเปโตรกก็ขถึนั้นไปบนหลกังคาบด้านเพพที่อจะอธลิษฐาน” ในชล่วงเวลาของการอธลิษฐานนบีนั้เอง พระเจด้าไดด้
ประทานนลิมลิตแกล่เขาเรพที่องผด้าปภูผพนใหญล่ทบีที่ถภูกหยล่อนลงมาจากสวรรคร์ซถึที่งเตก็มไปดด้วยสกัตวร์นานาชนลิด ผล่านทางนลิมลิตนกันั้น
องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าพระเจด้าทรงสกัที่งเปโตรวล่าเขาจะตด้องนคาขล่าวสารอกันเปปีปั่ยมสงล่าราศบีแหล่งความรอดไปประกาศแกล่
คนทกันั้งปวง – ไมล่ใชล่แคล่แกล่พวกยลิวเทล่านกันั้น แตล่แกล่พวกคนตล่างชาตลิดด้วย

เปาโลซถึที่งเขบียนถถึงเหลล่าผภูด้เชพที่อในกรลุงโรม กลล่าวไวด้ดกังนบีนั้:
“ขด้าพเจด้าเปป็นหนบีนั้ทกันั้งพวกกรบีกและพวกชาวปป่าดด้วย เปป็นหนบีนั้ทกันั้งพวกนกักปราชญร์และคนเขลาดด้วย ฉะนกันั้น

ขด้าพเจด้ากก็เตก็มใจพรด้อมทบีที่จะประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่ทล่านทกันั้งหลายทบีที่อยภูล่ในกรลุงโรมดด้วยดด้วยวล่าขด้าพเจด้าไมล่มบีความ
ละอายในเรพที่องขล่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ เพราะวล่าขล่าวประเสรลิฐนกันั้นเปป็นฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้า เพพที่อใหด้ทลุกคนทบีที่
เชพที่อไดด้รกับความรอด พวกยริวกข่อน และพวกกรทกดข้วย เพราะวล่าในขล่าวประเสรลิฐนกันั้นความชอบธรรมของพระเจด้า
กก็ไดด้แสดงออก โดยเรลิที่มตด้นกก็ความเชพที่อ สลุดทด้ายกก็ความเชพที่อ ตามทบีที่มบีเขบียนไวด้แลด้ววล่า ‘คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดคารง
อยภูล่โดยความเชพที่อ’” (โรม 1:14-17)



จงสกังเกตวล่าเปาโลกลล่าววล่า “แกล่พวกยลิวกล่อน” พวกยลิวไดผู้รมับขล่าวประเสรลิฐกล่อน พวกเขาเปป็นพวกแรกทบีที่
ไดด้รกับเชลิญ พวกเขาปฏลิเสธการทรงเรบียกนกันั้น และบกัดนบีนั้ขล่าวสารนกันั้นถภูกสล่งไปยกัง “ผภูด้ใด (กก็ตามทบีที่) มบีใจปรารถนา”

ขด้อ 28: “อยข่ากลมัวผผผู้ทรีพื่ฆข่าไดผู้แตข่กาย แตข่ไมข่มรีอทานาจทรีพื่จะฆข่าจริตวริญญาณ แตข่จงกลมัวพระองคร์ผผผู้ทรงฤทธริธิ์ทรีพื่
จะใหผู้ทมันั้งจริตวริญญาณทมันั้งกายพรินาศในนรกไดผู้”

พระเยซภูทรงเตพอนสตลิพวกสาวกอบีกครกันั้งวล่า “อยข่ากลมัวผผผู้ทรีพื่ฆข่าไดผู้แตข่กาย” ผภูด้รกับใชด้ของพระเจด้าจะตด้องไมล่
กลกัวคน เราจะตด้องเกรงกลกัวพระเจด้าเพบียงผภูด้เดบียว – ไวด้วางใจพระองคร์, ตลิดตามพระองคร์ตามทบีที่พระองคร์ทรงนคาเรา,
และฝากทลุกสลิที่งไวด้ในพระหกัตถร์ของพระองคร์ หากเรารกักพระเจด้าและหากเราถภูกเรบียกใหด้ประกาศขล่าวดบีแหล่งความ
รอด เรากก็จะตด้องไมล่รด้อนใจและวลิตก – เพราะวล่าเรารภูด้วล่าททุกสริพื่ง ไมล่วล่าเราจะเขด้าใจพวกมกันหรพอไมล่กก็ตาม “ทคางาน
รล่วมกกันเพพที่อใหด้เกลิดผลดบีแกล่คนทกันั้งหลายทบีที่รกักพระเจด้า แกล่คนเหลล่านกันั้นทบีที่ไดด้รกับการทรงเรบียกตามพระประสงคร์ของ
พระองคร์” (โรม 8:28) พระประสงคร์ของพระองคร์คพอ การนคาขล่าวสารแหล่งความรอดไปบอกคนทกันั้งปวง

“...แตข่จงกลมัวพระองคร์ผผผู้ทรงฤทธริธิ์ทรีพื่จะใหผู้ทมันั้งจริตวริญญาณทมันั้งกายพรินาศในนรกไดผู้” การตบีความ “ผผผู้” ตรงนบีนั้
วล่าหมายถถึงซาตานกก็ไมล่มบีขด้อสนกับสนลุนและไรด้เหตลุผล พระเจผู้าทรงสามารถทบีที่จะทคาลายไดด้ – ถถึงแมด้วล่าในขณะ
เดบียวกกันพระองคร์ไมล่ทรงประสงคร์จะใหด้ผภูด้หนถึที่งผภูด้ใดพลินาศเลยกก็ตาม (2 ปต. 3:9)

บางคนทบีที่เชพที่อในการตายแลด้วสภูญของคนชกัที่วกก็ใชด้พระคคาขด้อนบีนั้เพพที่อพลิสภูจนร์หลกักคคาสอนของพวกเขา – แตล่
พระเยซภูมลิไดด้ตรกัสวล่าพระองคร์จะทรงฆข่าจลิตวลิญญาณ พระองคร์ทรงใชด้คคาวล่า “ททาลาย” และคคาๆนบีนั้กก็ไมล่ไดด้หมายถถึง
การตายแลด้วสภูญ แตล่หมายถถึงความพลินาศ, ความยล่อยยกับ, และความตายชกัที่วนลิรกันดรร์ในบถึงไฟนกันั้น

ผมไมล่ไดด้กคาลกังพยายามพลิสภูจนร์อะไรแกล่คลุณหากคลุณไมล่ยอมรกับพระวจนะของพระเจด้าใหด้เปป็นสลิทธลิอคานาจ
สลุดทด้ายในเรพที่องสวรรคร์และนรก, กาลเวลาและนลิรกันดรร์กาล แตล่ผมกคาลกังกลล่าวแกล่คนทกันั้งปวงทบีที่มบีเหตลุผลวล่าการ
ททาลายไมล่ไดด้หมายถถึงการททาใหผู้ดมับสผญ จลิตใจ, วลิญญาณ, มนลุษยร์ภายในจะไมล่มบีวกันตายเลย คลุณเปป็นผภูด้ทบีที่คงอยภูล่ชกัที่วนลิ
รกันดรร์ และคลุณจะไมล่มบีวกันดกับสภูญเลย คลุณจะสลินั้นสลุดการมบีตกัวตนในรภูปแบบปฟัจจลุบกันของคลุณ คพอในรล่างกายทบีที่บกัดนบีนั้
คลุณครอบครองอยภูล่ แตล่ตมัวตนคทุณทรีพื่แทผู้จรริงคงอยภูล่ชกัที่วนลิรกันดรร์ อบีกหลายพกันลด้านปปีนกับจากนบีนั้ คลุณจะอยภูล่กกับพระเยซภู
หรพอไมล่คลุณกก็จะอยภูล่ในนรกอด้อนวอนขอนนั้คากลิน ไมล่วล่าคลุณจะคลิดยกังไงเกบีที่ยวกกับมกันหรพอคลุณเชพที่ออะไรเกบีที่ยวกกับมกัน พระ
วจนะของพระเจด้ากก็สอนเรพที่องนบีนั้ – และพระวจนะของพระเจด้าถภูกปฟักแนล่นเปป็นนลิตยร์ในสวรรคร์ คลุณไมล่สามารถ
เปลบีที่ยนแปลงสลิที่งทบีที่พระเจด้าผภูด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ตรกัสไวด้แลด้วไดด้

มบีผภูด้คนจคานวนมากทบีที่ปปิดความคลิดของตน ทบีที่ไมล่ยอมใหด้ความคลิดของตนถภูกเปปิดออกและไมล่ยอมใหด้ดวงตาทบีที่
มพดบอดของพวกเขาไดด้รกับความสวล่าง พวกเขา “แตล่งงาน” กกับศาสนา, ประเพณบี, ลกัทธลิ และพวกเขาไมล่ยอมเหก็น
หรพอใชด้เหตลุผลกกับสลิที่งตล่างๆทบีที่ถภูกประกาศในพระคกัมภบีรร์ พระเจด้าตรกัสวล่า “มาเถลิด ใหด้เราสผผู้ความกกัน” (อสย. 1:18) 
พระเจด้าทรงเปป็นพระเจด้าทบีที่มบีเหตลุผล, พระวจนะของพระเจด้านกันั้นมบีเหตลุผล – และบลุคคลใดกก็ตามทบีที่ยอมศถึกษา
คด้นควด้าดด้วยใจและความคลิดทบีที่เปปิดออกกก็จะสามารถเขด้าใจพระวจนะของพระเจด้าไดด้ เราจะไมล่มบีวกันเขด้าใจพระ
คกัมภบีรร์ทกันั้งหมดไดด้อยล่างถล่องแทด้ แตล่เราสามารถเขด้าใจไดด้มากพอทบีที่จะอยภูล่หล่างไกลจากนรกและทคาใหด้สวรรคร์เปป็นบด้าน
ของเราไดด้



ความกลกัวบางอยล่างเปป็นเรพที่องธรรมดาสคาหรกับมนลุษยร์ พระเยซภูไมล่ไดด้ทรงบกัญชาเราใหด้ตกัดความกลกัวออกไป
แตล่เราจะตด้องชบีนั้นคามกันเหมพอนกกับทบีที่เราชบีนั้นคาความรกัก เราจะตด้องรมักพระเจผู้าดด้วยสลินั้นสลุดใจ, จลิต, ความคลิด, กคาลกัง, 
และตกัวตนของเรา – และเราจะตด้องเกรงกลมัวพระเจด้าดด้วยความกลกัวตามแบบของพระเจด้า (หรพอความเคารพ
ยคาเกรงตามแบบพระเจด้า) โดยรภูด้วล่าพระองคร์ทรงเปป็นองคร์ตลุลาการชอบธรรมผภูด้ทบีที่จะตกัดสลินชบีนั้ขาด ดด้วยเหตลุนบีนั้เราจถึงไมล่
ตด้องกลกัววล่ามนลุษยร์จะทคาอะไรแกล่เราหรพอพภูดอะไรเกบีที่ยวกกับเรา

ในงานรกับใชด้ยาวนานของผมในการประกาศขล่าวประเสรลิฐ ผมเคยเหก็นศลิษยาภลิบาลมากกวล่าหนถึที่งคนทบีที่
ยอมออมชอมกกับผภูด้คนโดยการไมล่เทศนาความจรลิงทกันั้งหมด ผมพภูดถถึงเหลล่าศลิษยาภลิบาลทบีที่ดคาเนลินตามทางของ
พระเจด้า, ทบีที่รกักองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า แตล่ในทบีที่ประชลุมของพวกเขามบีคนเหลล่านกันั้นทบีที่รกักโลก – และแทนทบีที่จะถภูกคนเหลล่า
นบีนั้ขล่มเหงหรพอเมลินเฉย ศลิษยาภลิบาลกลกับไมล่ยอมเอล่ยถถึงความบาปตล่างๆเลย ศลิษยาภลิบาลบางคนเหลล่านบีนั้ไดด้ออมชอม
เพพที่อทบีที่รกักษานนั้คาใจของเหลล่าสมาชลิกครลิสตจกักรทบีที่มบีความคลิดแบบโลก เพบียงเพพที่อทบีที่จะโดนไลล่ออกในเวลาตล่อมาและ
ถภูกขกับออกไปจากเมพองโดยคนกลลุล่มเดบียวกกันนบีนั้ทบีที่พวกเขาออมชอม

จงฟฟังถด้อยคคาของเปาโล: “ถด้าพระเจด้าทรงอยภูล่ฝป่ายเราใครจะขกัดขวางเรา” (โรม 8:31) หากคลุณเปป็นผภูด้รกับ
ใชด้คนหนถึที่ง จงจคาสลิที่งนบีนั้ไวด้: พระเจด้าทรงชล่วยคลุณใหด้รอดแลด้ว, พระเจด้าทรงเรบียกคลุณมา, และพระเจด้าไดด้สล่งคลุณไป
ประกาศขล่าวประเสรลิฐ คลุณจะตด้องเกรงกลกัวพระเจด้าและไมข่ใชข่ใครอพพื่น จงยคาเกรงพระเจด้า; จงยอมใหด้พระองคร์
กคากกับนคาพาความคลิดของคลุณและคคาเทศนาตล่างๆของคลุณ และผมรกับประกกันคลุณไดด้เลยวล่าคลุณจะเปป็นผภูด้ทบีที่มบีชกัยชนะ
และไมล่ตกเปป็นเหยพที่อ ผภูด้รกับใชด้ทบีที่ยคาเกรงพระเจด้าอยล่างแทด้จรลิงกก็ไมล่มบีความกลกัวคนอยภูล่ในใจของเขา

เราไมล่ทราบวล่าสาวกทลุกคนเหลล่านกันั้นไดด้รกับคคาเตพอนสตลิทบีที่ถภูกใหด้ไวด้ตรงนบีนั้ในขด้อ 28 และดคาเนลินชบีวลิตตามนกันั้น
ในประสบการณร์การทคางานรกับใชด้ของพวกเขาหรพอเปลล่า แตล่เราทราบวล่าพวกเขาสล่วนใหญล่ทคาตาม เปโตรและ
ยอหร์นทคาไดด้อยล่างดบีเยบีที่ยมในเรพที่องราวทบีที่ถภูกบกันทถึกไวด้ในกลิจการ บททบีที่ 3 และ 4 ชายงล่อยคนหนถึที่งไดด้รกับการรกักษา
ใหด้หายอยล่างนล่าอกัศจรรยร์ทบีที่ประตภูของพระวลิหาร ซถึที่งหลกังจากนกันั้นเปโตรไดด้เทศนาแกล่ผภูด้คนทบีที่มารวมตกัวกกัน จากนกันั้นใน
บททบีที่ 4 ขด้อ 1-4 เรามบีบกันทถึกเกบีที่ยวกกับการขล่มเหงเหลล่าผภูด้เชพที่อครกันั้งแรก พวกปลุโรหลิตและพวกสะดภูสบีเดพอดรด้อนใจยลิที่ง
นกักเพราะพวกอกัครทภูตกคาลกังประกาศเรพที่องการฟปฟื้นคพนชบีพของคนตายโดยทางพระเยซภูครลิสตร์ ดกังนกันั้นพวกเขาจถึง 
“จกับทล่านทกันั้งสอง”, จกับพวกเขาขกังคลุก และกกักตกัวพวกเขาไวด้จนวกันรลุล่งขถึนั้น (อยล่างไรกก็ตาม คนประมาณหด้าพกันคนไดด้
รกับความรอดหลกังจากไดด้ฟฟังขล่าวสารเรพที่องการฟปฟื้นคพนชบีพนกันั้น)

วกันตล่อมา เปโตรและยอหร์นกก็ถภูกนคาตกัวไปอยภูล่ตล่อหนด้าสภาซานเฮดรลิน ผภูด้ซถึที่งเรบียกรด้องทบีที่จะทราบวล่าชายงล่อย
คนนกันั้นไดด้รกับการรกักษาใหด้หายโดยฤทธลิธิ์เดชใด จากนกันั้นเปโตรซถึที่งเตก็มลด้นดด้วยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ กก็ประกาศแกล่
เหลล่าผภูด้นคาทางศาสนาวล่าการอกัศจรรยร์นกันั้นไดด้ถภูกกระทคาโดยทางฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้าในพระนามของพระเยซภูครลิสตร์
ชาวนาซาเรก็ธ – พระองคร์ผภูด้ทบีที่พวกเขาไดด้ตรถึงเสบียทบีที่กางเขน

สภาซานเฮดรลินอกัศจรรยร์ใจมากๆ พวกเขาไมล่อาจเขด้าใจความมรีใจกลผู้าของเปโตรและยอหร์นไดด้ พวกเขารภูด้
วล่าชายทกันั้งสองนบีนั้ “ขาดการศถึกษาและเปป็นคนมบีความรภูด้นด้อย” (กลิจการ 4:13) และพวกเขาตกตะลถึงทบีที่ทกันั้งคภูล่ไมล่กลกัว
เลย คนเหลล่านบีนั้เปป็นพวกผภูด้นคาทางศาสนา พวกเขามบีอคานาจทบีที่จะขกังคลุกพวกอกัครทภูตไดด้ – แตล่ชายสองคนนบีนั้กก็ไมล่กลกัว 



เมพที่อไดด้เหก็นความมบีใจกลด้าของชายสองคนนบีนั้ผภูด้ไดด้ประกาศเรพที่องการเปป็นขถึนั้นจากตาย พวกผภูด้ปกครองเหลล่านบีนั้กก็ 
“สคานถึกวล่าคนทกันั้งสองเคยอยภูล่กกับพระเยซภู”

สภาซานเฮดรลินประกอบดด้วยเหลล่าบลุรลุษผภูด้มบีอคานาจมาก และพวกเขารภูด้วล่าการอกัศจรรยร์ทบีที่โดดเดล่นมากๆ
ประการหนถึที่งไดด้ถภูกกระทคาแลด้ว เรพที่องนบีนั้ไมล่อาจถภูกปฏลิเสธไดด้เลย แตล่เพพที่อทบีที่หลกักคคาสอนใหมล่นบีนั้ทบีที่ถภูกเทศนาโดยพวก
อกัครทภูตจะไมล่แพรล่กระจายไปไกลกวล่านบีนั้ พวกเขาจถึงตกลงทบีที่จะขภูล่พวกอกัครทภูตและสกัที่งคนเหลล่านบีนั้วล่า “หด้ามไมล่ใหด้พภูด
อด้างชพที่อนกันั้นกกับผภูด้หนถึที่งผภูด้ใดเลย” (กลิจการ 4:17) “ฝป่ายเปโตรและยอหร์นตอบเขาวข่า “การททพื่จะฟฟังทท่านมากกวท่าฟฟัง
พระเจข้าจะเปป็นการถยกตข้องในสายพระเนตรของพระเจข้าหรพอ ขอทท่านทททั้งหลายพสจารณาดยเถสดซทึพื่งขข้าพเจข้าจะ
ไมท่พยดตามททพื่เหห็นและไดข้ยสนนททั้นกห็ไมท่ไดข้” (กลิจการ 4:19, 20)

เมพที่อเปโตรและยอหร์นกลกับไปยกังกลลุล่มผภูด้เชพที่อและรายงานแกล่พวกเขาวล่าปลุโรหลิตใหญล่และพวกผภูด้นคาทาง
ศาสนาไดด้กลล่าวอะไรบด้าง ชายเหลล่านบีนั้ทลุกคนกก็เปลล่งเสบียงทภูลตล่อพระเจด้าอยล่างพรด้อมเพรบียงกกันและกลล่าววล่า:

“พระองคร์เจด้าขด้า ผภูด้เปป็นพระเจด้าซถึที่งไดด้ทรงสรด้างฟป้าสวรรคร์ แผล่นดลินโลก ทะเล และสรรพสลิที่งทบีที่มบีอยภูล่ในทบีที่
เหลล่านกันั้น พระองคร์ตรกัสไวด้ดด้วยปากของดาวลิดผภูด้รกับใชด้ของพระองคร์วล่า ‘เหตลุใดชนตล่างชาตลิจถึงกระทคาโกลาหลขถึนั้น 
และชนชาตลิทกันั้งหลายคลิดอล่านในการทบีที่ไรด้ประโยชนร์ บรรดากษกัตรลิยร์แหล่งแผล่นดลินโลกตกันั้งตนเองขถึนั้น และนกักปกครอง
ชลุมนลุมกกันตล่อสภูด้องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าและพระครลิสตร์ของพระองคร์’ ความจรลิงทกันั้งเฮโรดและปอนทลิอกัสปปีลาต กกับพวก
ตล่างประเทศ และชนชาตลิอลิสราเอลไดด้ชลุมนลุมกกันตล่อสภูด้พระเยซภูพระบลุตรผภูด้บรลิสลุทธลิธิ์ของพระองคร์ ซถึที่งทรงเจลิมไวด้แลด้ว 
ใหด้กระทคาสลิที่งสารพกัดตามทบีที่พระหกัตถร์ และพระดคารลิของพระองคร์ไดด้กคาหนดตกันั้งแตล่กล่อนมาแลด้วใหด้เกลิดขถึนั้น บมัดนรีนั้
พระองคร์เจผู้าขผู้า ขอโปรดทอดพระเนตรการขผข่ของเขา และโปรดประทานใหผู้ผผผู้รมับใชผู้ของพระองคร์กลข่าวถผู้อยคทา
ของพระองคร์ดผู้วยใจกลผู้า เมพที่อพระองคร์ไดด้ทรงเหยบียดพระหกัตถร์ของพระองคร์ออกรกักษาโรคใหด้หาย และไดด้โปรดใหด้
หมายสคาคกัญกกับการมหกัศจรรยร์บกังเกลิดขถึนั้น โดยพระนามแหล่งพระเยซภูพระบลุตรผภูด้บรลิสลุทธลิธิ์ของพระองคร์”

“เมพที่อเขาอธลิษฐานแลด้ว ทบีที่ซถึที่งเขาประชลุมอยภูล่นกันั้นไดด้หวกัที่นไหว และคนเหลล่านกันั้นประกอบดด้วยพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธิ์ ไดผู้กลข่าวพระวจนะของพระเจผู้าดผู้วยใจกลข้าหาญ” (กลิจการ 4:24-31)

มบีอบีกหลายคราวทบีที่พวกสาวกถภูกจกับกลุม, ถภูกขภูล่, ถภูกเฆบีที่ยน, และถภูกทลุบตบี – แตล่ทกันั้งๆทบีที่เจอสลิที่งเหลล่านบีนั้ทกันั้งหมด 
พวกเขากก็ยกังประกาศขล่าวประเสรลิฐอกันเปปีปั่ยมสงล่าราศบีอยภูล่ตล่อไปโดยปราศจากความกลกัว, ปราศจากการเอาใจคน, 
และดด้วยใจกลด้าเปป็นอกันมาก

ขด้อ 29: “นกกระจอกสองตมัวเขาขายบาทหนถึพื่งมริใชข่หรพอ แตข่ถผู้าพระบริดาของทข่านไมข่ทรงเหห็นชอบ นกนมันั้น
แมผู้สมักตมัวเดรียวจะตกลงถถึงดรินกห็ไมข่ไดผู้”

เพพที่อหนลุนใจเหลล่าสาวกของพระองคร์ไมล่ใหด้กลกัว พระเยซภูทรงใชด้ภาพประกอบสองเรพที่องทบีที่เดล่นชกัดมากๆ 
โดยเรพที่องแรกกลล่าวถถึงความหล่วงใยของพระเจด้าทบีที่มบีตล่อพวกนกกระจอกตกัวเลก็กๆ นกกระจอกเปป็นหนถึที่งในพวกนกทบีที่
มบีขนาดเลก็กทบีที่สลุดและนล่าจะมบีคล่านด้อยทบีที่สลุดดด้วย มบีนกกระจอกตกัวเลก็กๆอยภูล่หลายหมพที่นตกัว แตล่ไมล่มบีสกักตกัวเดบียวทบีที่รล่วงลง
สภูล่พพนั้นดลินโดยทบีที่พระเจด้าไมล่ทรงทราบเรพที่อง

ขด้อ 30: “ถถึงผมของทข่านทมันั้งหลายกห็ทรงนมับไวผู้แลผู้วททุกเสผู้น” 



ภาพประกอบเรพที่องทบีที่สองทบีที่พระเยซภูทรงใชด้เพพที่อแสดงใหด้เหก็นการปกปป้องดภูแลอกันยลิที่งใหญล่ของพระเจด้ากก็คพอ
วล่า ผมทลุกเสด้นบนศบีรษะของเราถภูกนกับไวด้แลด้ว หากพระเจด้าทรงแสดงความหล่วงใยถถึงขนาดนกันั้นแกล่นกกระจอกตกัว
เลก็กๆและทรงนกับผมทลุกเสด้นบนศบีรษะของคน พระองคร์กก็จะทรงปกปป้องและเลบีนั้ยงดภูผภูด้รกับใชด้ทกันั้งหลายทบีที่พระองคร์ไดด้
ทรงเรบียกและทรงใชด้ออกไปประกาศขล่าวสารของพระองคร์อยล่างแนล่นอน บางคนอาจกคาลกังถามวล่า “คลุณเชพที่อจรลิงๆ
หรพอวล่าผมทลุกเสด้นบนศบีรษะของคลุณถภูกนกับไวด้แลด้ว?” ทคาไมผมถถึงไมล่ควรเชพที่อลล่ะครกับ? ใชล่แลด้วครกับ ผมเชพที่อพระ
คกัมภบีรร์

พวกนกักคลิดอลิสระ, พวกคนสงสกัยการมบีอยภูล่จรลิงของพระเจด้า, และพวกคนทบีที่ไมล่ยอมรกับวล่าพระเจด้ามบีจรลิง
กลล่าววล่าหากมบีพระเจด้าองคร์หนถึที่งทบีที่ยลิที่งใหญล่, ใหญล่โต, และทรงฤทธลิธิ์เหมพอนอยล่างทบีที่พวกครลิสเตบียนพภูดวล่าพระองคร์ทรง
เปป็น พระองคร์กก็คงไมล่มาหล่วงใยเกบีที่ยวกกับสลิที่งมบีชบีวลิตตกัวเลก็กๆทบีที่นล่าสงสารอยล่างมนลุษยร์แนล่นอน พระเจด้าทรงเปป็นผผผู้ทบีที่ยลิที่ง
ใหญล่, ใหญล่โต, และทรงฤทธลิธิ์ พระองคร์ทรงสามารถตรกัสใหด้จกักรวาลมบีตกัวตนขถึนั้นมาไดด้ – แตล่พระองคร์กก็ทรงมบีเวลา
และความหล่วงใยมากพอทบีที่จะระบลุจคานวนเสด้นผมทลุกเสด้นบนศบีรษะของมนลุษยร์ทลุกคน

ขด้อ 31: “เหตทุฉะนมันั้นอยข่ากลมัวเลย ทข่านทมันั้งหลายกห็มรีคข่ากวข่านกกระจอกหลายตมัว”
ผมเชพที่อวล่าคคาเตพอนสตลิทบีที่ถภูกใหด้ไวด้ตรงนบีนั้โดยพระเยซภูครอบคลลุมเกลินกวล่าพวกอกัครทภูตสลิบสองคนนกันั้นและเชพที่อ

วล่ามบีขล่าวสารหนถึที่งสคาหรกับพวกเราดด้วย ในลภูกา 21:8-19 มกันถภูกเปปิดเผยอยล่างชกัดเจนวล่าในการสลินั้นสลุดของยลุคแหล่ง
พระคลุณ จะมบีการขล่มเหงอกันรลุนแรงเกลิดขถึนั้นกกับเหลล่าวลิสลุทธลิชนและบรรดาผภูด้รกับใชด้ของพระเจด้า:

“พระองคร์จถึงตรกัสวล่า “ระวกังใหด้ดบี อยล่าใหด้ผภูด้ใดลล่อลวงทล่านใหด้หลง ดด้วยวล่าจะมบีหลายคนมาตล่างอด้างนามของ
เราและวล่า ‘เราเปป็นพระครลิสตร์’ และวล่า ‘เวลานกันั้นใกลด้เขด้ามาแลด้ว’ ทล่านทกันั้งหลายอยล่าตามเขาไปเลย เมพที่อทล่านทกันั้ง
หลายจะไดด้ยลินถถึงการสงครามและการจลาจล อยล่าตกใจกลกัว เพราะวล่าสลิที่งเหลล่านกันั้นจคาตด้องเกลิดขถึนั้นกล่อน แตล่ทบีที่สลุด
ปลายยกังจะไมล่มาทกันทบี”

“แลด้วพระองคร์ตรกัสแกล่เขาวล่า “‘ประชาชาตลิจะลลุกขถึนั้นตล่อสภูด้ประชาชาตลิ ราชอาณาจกักรตล่อสภูด้ราช
อาณาจกักร’ ทกันั้งจะเกลิดแผล่นดลินไหวใหญล่ในทบีที่ตล่างๆ และจะเกลิดกกันดารอาหารและโรคระบาดอยล่างรด้ายแรง และจะ
มบีความวลิบกัตลิอกันนล่ากลกัว และหมายสคาคกัญใหญล่ๆจากฟป้าสวรรคร์ แตล่กล่อนเหตลุการณร์เหลล่านกันั้นเขาจะจกับทล่านไวด้ และ
จะขล่มเหงทล่านและมอบทล่านไวด้ในธรรมศาลาและในคลุก และพาทล่านไปตล่อหนด้ากษกัตรลิยร์และเจด้าเมพองเพราะเหตลุ
นามของเรา การนกันั้นจะเกลิดแกล่ทล่านเพพที่อทล่านจะไดด้เปป็นพยาน

“เหตลุฉะนกันั้น ทล่านทกันั้งหลายตด้องปลงใจไวด้วล่า จะไมล่คลิดนถึกกล่อนวล่าจะแกด้ตกัวอยล่างไร ดด้วยวล่าเราจะใหด้ปาก
และปฟัญญาแกล่ทล่าน ซถึที่งศกัตรภูทกันั้งหลายของทล่านจะตล่อตด้านและคกัดคด้านไมล่ไดด้ แมด้แตล่บลิดามารดาญาตลิพบีที่นด้องและมลิตร
สหายจะทรยศทล่าน และพวกเขาจะฆล่าบางคนในพวกทล่านเสบีย คนทกันั้งปวงจะเกลบียดชกังทล่านเพราะเหตลุนามของ
เรา แตล่ผมของทล่านสกักเสด้นหนถึที่งจะเสบียไปกก็หามลิไดด้ ทล่านจะไดด้ชบีวลิตรอดโดยความอดทนของทล่าน” 

ลภูกของพระเจด้าเออ๋ย จงฟฟังถด้อยคคาประเสรลิฐเหลล่านบีนั้: “เจผู้าทมันั้งหลายอยข่ากลมัวเลย” ผมขอบคลุณพระเจด้า
เพราะพระเยซภู ดด้วยวล่าในพระองคร์เราจถึงครบบรลิบภูรณร์ และในพระองคร์ทลุกความตด้องการกก็ไดด้รกับการเตลิมเตก็ม (คส. 
2:9, 10; ฟป. 4:19)



พระเยซภูไมล่เพบียงทรงชล่วยใหด้รอดจากความบาปเทล่านกันั้น แตล่พระองคร์ทรงเปลบีที่ยนแปลงคนบาปจาก 
“แพะ” ใหด้กลายเปป็น “แกะ” ดด้วย พระเยซผทรงตมันั้งชพพื่อแกะททุกตมัวของพระองคร์และทรงเรรียกแกะเหลข่านมันั้นดผู้วยชพพื่อ
(ยอหร์น 10:3, 27)

พระองคร์ไมล่เพบียงเรบียกแกะของพระองคร์ดด้วยชพที่อเทล่านกันั้น แตล่พระองคร์ทรงนมับเสผู้นผมบนศรีรษะของเราดผู้วย 
(มธ. 10:30)

พระครลิสตร์ผภูด้ไดด้ทรงสลินั้นพระชนมร์บนกางเขนอกันทารลุณนกันั้นเพพที่อชล่วยเราใหด้รอดจากความบาปและสรด้างเรา
เปป็นคนใหมล่ ทรงเฝป้าดภูเราอยล่างหล่วงใย พระองคร์ถถึงขนาดนมับยข่างกผู้าวของเราดผู้วยซนั้ทา (โยบ 31:4)

พระผภูด้ชล่วยใหด้รอดของเราทรงเปป็นพนกักงานบกัญชบีทบีที่มบีประสลิทธลิภาพ พระองคร์ทรงจดบมันทถึกความคริดตข่างๆ
ของเรา (มลค. 3:16)

พระเยซภูไมล่เพบียงเปป็นพนกักงานบกัญชบีทบีที่ใสล่ใจมากๆเทล่านกันั้น แตล่พระองคร์ทรงหล่วงใยเราและพระองคร์ทรงเกห็บ
นนั้ทาตาของเราใสข่ขวดไวผู้ดผู้วย (สดด. 56:8)

อลิสยาหร์รภูด้จกักพระผภูด้เปป็นเจด้าองคร์เดบียวกกับทบีที่พวกอกัครทภูตรภูด้จกัก และองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าไดด้ตรกัสแกล่อลิสยาหร์วล่า 
“เพราะเราคพอพระเยโฮวาหร์พระเจด้าของเจด้า จะยถึดมพอขวาของเจด้าไวด้ คพอเราเองพภูดกกับเจด้าวล่า “อยล่ากลกัวเลย เรา
จะชล่วยเจด้า” (อสย. 41:13) พระเจผู้าทรงจผงมพอเรา

อกัครทภูตเปาโลกลล่าววล่า: “ขด้าพเจด้ากระทคาทลุกสลิที่งไดด้โดยพระครลิสตร์ผภูด้ทรงเสรลิมกคาลกังขด้าพเจด้า” (ฟป. 4:13) 
พระองคร์ประทานพละกทาลมังสทาหรมับสริพื่งทรีพื่พระองคร์ทรงเรรียกเราใหผู้กระททา

เปาโลกลล่าวเชล่นกกันวล่า: “และพระเจด้าของขด้าพเจด้าจะประทานสลิที่งสารพกัดตามทบีที่ทล่านตด้องการนกันั้นจาก
ทรกัพยร์อกันรลุล่งเรพองของพระองคร์โดยพระเยซภูครลิสตร์” (ฟป. 4:19) พระองคร์ทรงเตริมเตห็มความตผู้องการททุกอยข่างของ
เรา

สรลุปกก็คพอ องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าของเราทรงตกันั้งชพที่อแกะของพระองคร์, ทรงนกับเสด้นผมของเรา, ทรงนกับยล่าง
กด้าวของเรา, ทรงจดความคลิดตล่างๆของเราไวด้ในสมลุด, ทรงเกก็บนนั้คาตาของเราไวด้ในขวด, ทรงจภูงมพอเรา, ประทาน
พละกคาลกังและความสามารถแกล่เราเพพที่อทบีที่จะกระทคาทลุกสลิที่งไดด้, และทรงเตลิมเตก็มทลุกความตด้องการของเรา พระองคร์
ทรงเปป็นความพอเพบียงของเราและความครบบรลิบภูรณร์ของเราอยล่างแทด้จรลิง!

ความกลกัวเปป็นปรสลิต ความกลกัวและความไมล่เชพที่อมบีชบีวลิตอยภูล่ไมล่ไดด้ในแสงแดดอกันอบอลุล่นแหล่งความรกักของ
พระเจด้าและตล่อหนด้าพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ ผภูด้ทรงสถลิตอยภูล่ในดวงใจของผภูด้เชพที่อทลุกคนเพพที่อนคาพาเราเขด้าในวลิถบีตล่างๆ
แหล่งการดคาเนลินชบีวลิตทบีที่ถภูกตด้อง (เพลงสดลุดบี 23)

หากคลุณอยากรภูด้วล่าจลิตวลิญญาณดวงหนถึที่งมบีคล่ามากขนาดไหน – หากคลุณอยากรภูด้มภูลคล่าของจลิตวลิญญาณดวง
หนถึพื่งซถึที่งคงอยภูล่ชกัที่วนลิรกันดรร์ – จงฟฟังถด้อยคคาของพระเยซภูในมกัทธลิว 16:26: “เพราะถด้าผภูด้ใดจะไดด้สลิที่งของสลินั้นทกันั้งโลก แตล่
ตด้องสภูญเสบียจลิตวลิญญาณของตน ผภูด้นกันั้นจะไดด้ประโยชนร์อะไร หรพอผภูด้นกันั้นจะนคาอะไรไปแลกเอาจลิตวลิญญาณของตน
กลกับคพนมา” พระเยซภูทรงประกาศดด้วยถด้อยคคาทบีที่ชกัดเจนและเขด้าใจไดด้วล่า จลิตวลิญญาณดวงหนถึที่งทบีที่มบีชบีวลิตอยภูล่กก็มบีคล่า
มากกวล่าทรกัพยร์สมบกัตลิทกันั้งสลินั้นในโลกรวมกกัน คลุณมบีคล่าในสายพระเนตรของพระเจด้า – และพระเจด้าไมล่ทรงประสงคร์
จะใหด้ผภูด้หนถึที่งผภูด้ใดพลินาศเลย แตล่ทรงอยากใหด้ทลุกคนมาถถึงการกลกับใจใหมล่ (2 ปต. 3:9)



หากคลุณยกังไมล่ไดด้กลกับใจใหมล่ ผมกก็ขอเตพอนสตลิคลุณใหด้กระทคาเชล่นนกันั้นเดบีดี๋ยวนบีนั้ – เพราะวล่าวกันนบีนั้เปป็นวกันแหล่ง
ความรอดและบกัดนบีนั้กก็เปป็นเวลาอกันชอบ (2 คร. 6:2) “อยล่าคลุยอวดถถึงพรลุล่งนบีนั้ เพราะเจด้าไมล่ทราบวล่าวกันหนถึที่งๆจะนคา
อะไรมาใหด้บด้าง” (สภษ. 27:1)

หากคลุณเปป็นลภูกคนหนถึที่งของพระเจด้าและคลุณดคาเนลินชบีวลิตในความกลกัวมาตลอด ผมกก็ขออด้อนวอนคลุณใหด้
ยอมจคานนและมอบถวายจลิตใจ, วลิญญาณ และรล่างกายของคลุณแดล่พระเยซภูและยอมใหด้พระองคร์ทรงนคายล่างกด้าว
ของคลุณตกันั้งแตล่วกันนบีนั้เปป็นตด้นไปจนกวล่าพระองคร์จะทรงเรบียกคลุณกลกับบด้าน จงยคาเกรงพระเจด้า, จงมบีความเชพที่อใน
พระเจด้า, และพระองคร์จะทรงทคาใหด้วลิถบีของคลุณราบรพที่นและชล่วยคลุณใหด้พด้นจากศกัตรภู

ขด้อ 32 และ 33: “เหตทุดมังนมันั้นผผผู้ใดจะรมับเราตข่อหนผู้ามนทุษยร์ เราจะรมับผผผู้นมันั้นตข่อพระพมักตรร์พระบริดาของเรา
ผผผู้ทรงสถริตในสวรรคร์ดผู้วย  แตข่ผผผู้ใดจะปฏริเสธเราตข่อหนผู้ามนทุษยร์ เราจะปฏริเสธผผผู้นมันั้นตข่อพระพมักตรร์พระบริดาของเรา
ผผผู้ทรงสถริตในสวรรคร์ดผู้วย”

“เหตทุดมังนมันั้นผผผู้ใดจะรมับเราตข่อหนผู้ามนทุษยร์...” คคาแรกตรงนบีนั้ “ผผผู้ใด (กก็ตาม)” – รวมทลุกคนเขด้าไวด้หมดและ
ไมล่กบีดกกันผภูด้ใดออกไปเลย “ผผผู้ใดกห็ตาม” ไดด้รกับเชลิญใหด้มาและกลล่าวยอมรกับพระเยซภูใหด้เปป็นพระผภูด้ชล่วยใหด้รอดและ
องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า มบีหลายคนทบีที่สอนวล่าบางคน “ถภูกเลพอก” ใหด้ไดด้รกับความรอดขณะทบีที่คนอพที่นๆไมล่ไดด้ถภูกเลพอก ผม
ไมล่มบีเวลาและพพนั้นทบีที่ๆจะอภลิปรายเรพที่องการทรงทราบลล่วงหนด้าของพระเจด้า, การทรงเลพอกและการลลิขลิตไวด้ลล่วงหนด้า
ตรงนบีนั้ แตล่ผมเชพพื่อวล่าพระเจด้าแหล่งสวรรคร์ทรงอคานาจสลิทธลิธิ์ขาดทลุกอยล่าง ผมเชพที่อในการทรงทราบลล่วงหนด้าของ
พระเจด้า ผมเชพที่อในการทรงเลพอกตามพระคกัมภบีรร์และการลลิขลิตไวด้ลล่วงหนด้าตามพระคกัมภบีรร์ แตล่มกันกก็ถภูกสอนอยล่าง
ชกัดเจนในพระคกัมภบีรร์วล่าผผผู้ใดมรีใจปรารถนากก็ไดด้รกับเชลิญใหด้มาดพที่มนนั้คาแหล่งชบีวลิตโดยไมล่เสบียคล่า (วว. 22:17) ทลุกคนทบีที่เชพที่อ
วล่าบางคนถผกลริขริตใหด้ตด้องอยภูล่ชกัที่วนลิรกันดรร์ในนรกกก็กคาลกังดคาเนลินตามศาสนาแทนทบีที่จะศถึกษาคด้นควด้าพระคกัมภบีรร์และ
แยกแยะพระวจนะแหล่งความจรลิงอยล่างถภูกตด้อง ผมขอใหด้พระคคาสกักสองสามขด้อแกล่คลุณทบีที่พลิสภูจนร์จนหมดขด้อสงสกัยวล่า
พระเยซภูไดด้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพพที่อคนทมันั้งโลก – ไมล่ใชล่เพพที่อคนกลลุล่มหนถึที่งทบีที่ถภูกเลพอก โดยตกัดคนอพที่นๆทบีที่เหลพอออกหมด:

ยอหร์น 3:16, 17: “เพราะวล่าพระเจด้าทรงรกักโลก จนไดด้ทรงประทานพระบลุตรองคร์เดบียวของพระองคร์ทบีที่
บกังเกลิดมา เพพที่อผภูด้ใดทบีที่เชพที่อในพระบลุตรนกันั้นจะไมล่พลินาศ แตล่มบีชบีวลิตนลิรกันดรร์  เพราะวล่าพระเจด้าไมล่ไดด้ทรงใชด้พระบลุตรของ
พระองคร์เขด้ามาในโลกเพพที่อจะพลิพากษาโลก แตข่เพพพื่อชข่วยโลกใหผู้รอดโดยพระบทุตรนมันั้น”

1 ยอหร์น 2:1, 2: “ลภูกเลก็กๆของขด้าพเจด้าเออ๋ย ขด้าพเจด้าเขบียนขด้อความเหลล่านบีนั้ถถึงทล่านทกันั้งหลาย เพพที่อทล่านจะ
ไดด้ไมล่ทคาบาป และถด้าผภูด้ใดทคาบาป เรากก็มบีพระองคร์ผภูด้ชล่วยเหลพอสถลิตอยภูล่กกับพระบลิดา คพอพระเยซภูครลิสตร์ผภูด้ทรงชอบ
ธรรมนกันั้น และพระองคร์ทรงเปป็นผภูด้ลบลด้างพระอาชญาทบีที่ตกกกับเราทกันั้งหลายเพราะบาปของเรา และไมล่ใชล่แตล่บาป
ของเราพวกเดบียว แตล่บาปของมนทุษยร์ทมันั้งปวงในโลกดด้วย”

โรม 10:13: “เพราะวล่า ‘ผผผู้ใดทบีที่จะรด้องออกพระนามขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้ากก็จะรอด’” 
2 เปโตร 3:9: “องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าไมล่ไดด้ทรงเฉพที่อยชด้าในเรพที่องพระสกัญญาของพระองคร์ ตามทบีที่บางคนคลิด

นกันั้น แตล่พระองคร์ไดด้ทรงอดกลกันั้นพระทกัยไวด้ เพราะเหก็นแกล่เราทกันั้งหลายมาชด้านาน ไมล่ทรงประสงคร์ทบีที่จะใหด้ผผผู้หนถึพื่งผผผู้ใด
พลินาศเลย แตล่ทรงปรารถนาทบีที่จะใหด้คนทมันั้งปวงกลกับใจเสบียใหมล่”



วริวรณร์ 22:17: “พระวลิญญาณและเจด้าสาวตรกัสวล่า “เชลิญมาเถลิด” และใหด้ผภูด้ทบีที่ไดด้ยลินกลล่าววล่า “เชลิญมา
เถลิด” และใหด้ผภูด้ทบีที่กระหายเขด้ามา ผผผู้ใดมรีใจปรารถนา กก็ใหด้ผภูด้นกันั้นมารกับนนั้คาแหล่งชบีวลิตโดยไมล่ตด้องเสบียอะไรเลย” 

มบีขด้อพระคคาอบีกเปป็นโหลๆทบีที่ผมจะยกไดด้เพพที่อทคาใหด้คลุณเชพที่อวล่าพระเจด้าทรงรกักโลกจนพระองคร์ไดด้ประทาน
พระเยซภูครลิสตร์เจด้าใหด้มาสลินั้นพระชนมร์บนกางเขนอกันทารลุณนกันั้น เพพที่อทบีที่วล่าผผผู้ใดมรีใจปรารถนาจะไดด้มา, ทภูลขอ, เชพที่อ, 
ตด้อนรกับ, และรมับความรอดไดผู้ แตล่หากขด้อพระคคาเหลล่านบีนั้ทบีที่ผมยกใหด้คลุณแลด้วยกังไมล่ทคาใหด้คลุณเชพที่อไดด้ คลุณกก็คงไมล่เชพที่อ
อยภูล่ดบีแมด้ผมจะยกใหด้คลุณอบีกเปป็นรด้อยขด้อ คคาเชลิญชวนนบีนั้มายกัง “ผภูด้ใด (กก็ตามทบีที่) มบีใจปรารถนา” กก็ใหด้ผภูด้ทบีที่กระหายดพที่ม
ไดด้โดยไมล่เสบียคล่า หากคลุณตด้องอยภูล่ชกัที่วนลิรกันดรร์ในนรก มกันกก็ไมล่ใชล่เพราะวล่าคลุณถภูกตกัดออกโดยองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า มกัน
จะเปป็นเพราะวล่าคลุณปฏลิเสธทบีที่จะเชพที่อในพระเยซภูครลิสตร์เจด้าและตด้อนรกับพระองคร์ใหด้เปป็นพระผภูด้ชล่วยใหด้รอดของคลุณ

คคาแรกตรงนบีนั้ในขด้อ 32 – “เหตทุฉะนมันั้น” ชบีนั้ไปยกังความคลิดตล่างๆทบีที่มากล่อนหนด้า คพอสลิที่งทบีที่ไดด้ถภูกกลล่าวไปแลด้ว
กล่อนหนด้านบีนั้ ความจรลิงทบีที่พระเยซภูเพลิที่งนคาเสนอไปกก็คพอวล่า พระเจด้าทรงปกปป้องนกกระจอกและทรงนกับเสด้นผมบน
ศบีรษะของเรา เหตทุฉะนมันั้น จถึงไมล่มบีขด้ออด้างทบีที่คนใดจะปฏลิเสธทบีที่จะตลิดตามพระเยซภูเพราะกลกัววล่ามนลุษยร์จะพภูดหรพอทคา
สลิที่งใด ทลุกคนทบีที่ยอมมาและกลล่าวยอมรกับพระเยซภูใหด้เปป็นพระผภูด้ชล่วยใหด้รอด พระองคร์จะทรงรกับผภูด้นกันั้นตล่อพระพกักตรร์
พระบลิดา พระเยซภูจะทรงปกปป้องและนคาพาชบีวลิตของพวกเขาและรกับพวกเขากลกับบด้านในพระนลิเวศของพระบลิดา
ในทบีที่สลุด

และพระเยซภูตรกัสชกัดเจนวล่าคนเหลล่านกันั้นทบีที่ปฏริเสธทบีที่จะกลล่าวยอมรกับพระองคร์ พระองคร์กก็จะไมข่รกับผภูด้นกันั้นตล่อ
พระพกักตรร์พระบลิดา คคากลล่าวทบีที่ชกัดเจนนบีนั้คพอเหตลุผลประการสลุดทด้ายทบีที่สคาคกัญสภูงสลุดเพพที่อทบีที่เหลล่าสาวกของพระองคร์จะ
รกับใชด้พระองคร์อยล่างสกัตยร์ซพที่อ ไมล่ถภูกเหนบีที่ยวรกันั้งโดยความกลกัว, ความกกังวล, และความกระวนกระวายเกบีที่ยวกกับ
มนลุษยร์:

ประการแรก ชายเหลล่านบีนั้ถภูกรกับประกกันวล่าพวกเขาจะเจอกกับการถภูกปฏลิบกัตลิอยล่างหยาบชด้า, ถภูกใสล่รด้าย, ถภูก
ขล่มเหง – แตล่มกันจะไมล่มากกวล่าทบีที่พระเยซภูเองไดด้ทรงเผชลิญมา (ขด้อ 22-25)

ประการทบีที่สอง ความจรลิงเหลล่านกันั้นทบีที่พระเยซภูไดด้ประทานใหด้แกล่พวกเขาและจะประทานใหด้แกล่พวกเขาจะ
ตด้องถภูกประกาศออกไป เพราะวล่าพระวจนะของพระเจด้าถภูกลลิขลิตไวด้สคาหรกับทบีที่จะถภูกเปปิดเผย – และไมล่มบีการขกัด
ขวางใดจากพญามารจะหยลุดยกันั้งการแผล่แพรล่ของขล่าวประเสรลิฐไดด้ (ขด้อ 26 และ 27)

ประการทบีที่สาม พระพลิโรธของพระเจผู้าตด้องเปป็นสลิที่งทบีที่เราควรกลกัวและหวาดหวกัที่นมากกวล่าโทสะของมนลุษยร์ 
(ขด้อ 28)

ประการทบีที่สบีที่ พระองคร์ผภูด้ทรงหล่วงใยนกกระจอกและทรงนกับเสด้นผมบนศบีรษะของเราจะทรงดภูแลลภูกๆของ
พระองคร์และเหลล่าผภูด้รกับใชด้ของพระองคร์อยล่างแนล่นอน (ขด้อ 29-31)

ประการทบีที่หด้า พระองคร์ทรงเตพอนอยล่างจรลิงจกังวล่าคนเหลล่านกันั้นทบีที่ไมล่กลล่าวยอมรกับพระองคร์ตล่อหนด้ามนลุษยร์ 
พระองคร์กก็จะไมล่ทรงรกับผภูด้นกันั้นตล่อพระพกักตรร์พระบลิดาในสวรรคร์ (ขด้อ 32 และ 33)

การกลล่าวยอมรกับตรงนบีนั้ไมล่ไดด้หมายถถึงแคล่คคากลล่าวทบีที่ออกมาจากรลิมฝปีปากของคนๆหนถึที่งทบีที่วล่าเขาเชพที่อใน
พระเจด้าและพระครลิสตร์เทล่านกันั้น มกันหมายความวล่าเราเชพที่อดด้วยใจซถึที่งนคาไปสภูล่ความชอบธรรม และเราพลิสภูจนร์ความ
เชพที่อของเราโดยการปรนนลิบกัตลิรกับใชด้หรพอการงานตล่างๆอกันสกัตยร์ซพที่อ เราไมล่ไดด้ถผกชข่วยใหผู้รอดโดยการงานตล่างๆ แตล่



การงานตข่างๆพริสผจนร์ความเชพพื่อของเรา (ยากอบ 2:14-26) การกลล่าวยอมรกับนบีนั้ไมล่ใชล่การเขด้ารล่วมกกับครลิสตจกักร, 
การรกับบกัพตลิศมา, หรพอการลงนามในเอกสารใด การกลล่าวยอมรกับนบีนั้หมายถถึงการตด้อนรกับพระครลิสตร์และทลุกสลิที่งทบีที่
ความเชพที่อแบบครลิสเตบียนเปป็นและแสดง เปาโลอธลิบายเรพที่องนบีนั้ในจดหมายของเขาทบีที่สล่งถถึงพบีที่นด้องทบีที่โรม:

“คพอวล่าถด้าทล่านจะรกับดด้วยปากของทล่านวล่าพระเยซภูทรงเปป็นองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า และเชพที่อในจลิตใจของทล่าน
วล่าพระเจด้าไดด้ทรงชลุบพระองคร์ใหด้เปป็นขถึนั้นมาจากความตาย ทล่านจะรอด ดด้วยวล่าความเชพพื่อดผู้วยใจกก็นคาไปสภูล่ความ
ชอบธรรม และการยอมรมับดผู้วยปากกก็นคาไปสภูล่ความรอด เพราะมบีขด้อพระคกัมภบีรร์วล่า ‘ผภูด้ใดทบีที่เชพที่อในพระองคร์นกันั้นกก็จะ
ไมล่ไดด้รกับความอกับอาย’ เพราะวล่าพวกยลิวและพวกกรบีก ไมล่ทรงถพอวล่าตล่างกกัน ดด้วยวล่าทรงเปป็นองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าองคร์
เดบียวกกันของคนทกันั้งปวง ซถึที่งทรงโปรดอยล่างบรลิบภูรณร์แกล่คนทกันั้งปวงทบีที่ทภูลขอตล่อพระองคร์ เพราะวล่า ‘ผภูด้ใดทบีที่จะรด้องออก
พระนามขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้ากก็จะรอด’” (โรม 10:9-13)

ผมขอชบีนั้ใหด้เหก็นวล่าตรงนบีนั้เรามบีขด้อเสนอทบีที่เปป็นลกักษณะทกัที่วไปอยล่างสมบภูรณร์แบบ ในขด้อ 5 ถถึง 31 ของบทนบีนั้ 
องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าของเราดภูเหมพอนกคาลกังตรกัสแกล่สลิบสองคนนกันั้นโดยตรง โดยใชด้คคาสรรพนาม ทข่านทมันั้งหลาย และ
ของทข่านทมันั้งหลาย แตล่เรลิที่มตด้นตรงนบีนั้ทบีที่ขด้อ 32 ภาษามบีลกักษณะทกัที่วไปมากขถึนั้น – แกล่ “ผผผู้ใดกห็ตาม”, แกล่ทลุกคน

มกันเปป็นความจรลิงทบีที่วล่าพระเยซภูไดด้ทรงสกัที่งสอนเหลล่าสาวกเกบีที่ยวกกับคคาพยานของพวกเขาตล่อหนด้าศาลตล่างๆ
เมพที่อพวกเขาถภูกขล่มเหงและถภูกนคาตกัวไปอยภูล่ตล่อหนด้าพวกผภูด้ปกครอง (ขด้อ 18 และ 19) อยล่างไรกก็ตาม ภาษาตรงนบีนั้มบี
ลกักษณะทกัที่วไปและครอบคลลุมไปไกลกวล่าชล่วงเวลานกันั้นและการกลล่าวยอมรกับแบบนกันั้นอยล่างไมล่ตด้องสงสกัย มกันกลล่าว
ถถึงวลิถบีหรพอทกันั้งชบีวลิตของผภูด้เชพที่อ เปาโลกลล่าวเรพที่องนบีนั้แกล่ทลิโมธบีในถด้อยคคาเหลล่านบีนั้: “จงตล่อสภูด้อยล่างเตก็มกคาลกังเพพที่อความเชพที่อ 
จงยถึดชบีวลิตนลิรกันดรร์ไวด้ ซถึที่งพระเจด้าทรงเรบียกใหด้ทล่านรกับในเมพที่อทล่านไดผู้รมับเชพพื่ออยข่างดรีตข่อหนผู้าพยานหลายคน” (1 ทธ. 
6:12)

คคากลล่าวทบีที่วล่า “เราจะรมับผผผู้นมันั้นตข่อพระพมักตรร์พระบริดาของเราผผผู้ทรงสถริตในสวรรคร์ดผู้วย” หมายความวล่า
พระเยซภูจะทรงยอมรกับเราวล่าเปป็นลภูกๆของพระองคร์ตล่อพระพกักตรร์พระเจด้าในสวรรคร์ เราเหก็นอยล่างชกัดเจนวล่า การทบีที่
ผภูด้ใดจะปฏลิเสธทบีที่จะยอมรกับพระเยซภูเจด้าวล่าทรงเปป็นพระผภูด้ชล่วยใหด้รอด กก็คพอการถภูกปฏลิเสธโดยพระองคร์ในวกัน
พลิพากษา ไมล่มบีสลิที่งทบีที่เรบียกกกันวล่าโอกาสแกด้ตกัวหลกังจากทบีที่เราตายไปแลด้ว คลุณกกับผมมบีโอกาสตอนนบีนั้ทบีที่จะรกับความรอด
และทบีที่จะกลายเปป็นลภูกคนหนถึที่งของพระเจด้า แตล่หากเราปฏลิเสธทบีที่จะยอมรกับพระเยซภูเดบีดี๋ยวนบีนั้ตล่อหนด้ามนลุษยร์ พระองคร์
กก็จะไมล่ยอมรกับเราตล่อพระพกักตรร์พระบลิดาในเวลาทบีที่เรายพนอยภูล่ตล่อเบพนั้องพระพกักตรร์พระเจด้า และเราททุกคนจะยพนอยผข่
ตข่อเบพนั้องพระพมักตรร์พระเจผู้า: “…เพราะวข่าเราททุกคนตผู้องยพนอยผข่หนผู้าบมัลลมังกร์พริพากษาของพระครริสตร์เพราะมบีคคา
เขบียนไวด้วล่า ‘องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าไดด้ตรกัสวล่า “เรามบีชบีวลิตอยภูล่ฉกันใด หกัวเขล่าทลุกหกัวเขล่าจะตด้องคลุกกราบลงตล่อเรา และลลินั้น
ทลุกลลินั้นจะตด้องรด้องสรรเสรลิญพระเจด้า”’ ฉะนกันั้นเราทลุกคนจะตด้องทภูลเรพที่องราวของตกัวเองตล่อพระเจด้า” (โรม 14:10-
12)

ผมไมล่อาจเนด้นยนั้คาไดด้อยล่างหนกักแนล่นจนเกลินไปวล่าการยอมรกับพระครลิสตร์ไมล่ไดด้หมายถถึงแคล่การเขด้ารล่วมกกับค
รลิสตจกักร, การรกับบกัพตลิศมา, หรพอการประกาศดด้วยคคาพภูดวล่าเรากคาลกังนกับถพอศาสนา นบีที่ไมล่ใชล่การยอมรกับพระครลิสตร์
แตล่อยล่างใด การยอมรกับพระครลิสตร์หมายถถึง การพถึที่งพาพระองคร์สคาหรกับการไถล่บาป, สคาหรกับชกัยชนะในทลุกสลิที่งทบีที่เรา
กระทคา การยอมรกับนบีนั้หรพอการกลล่าวยอมรกับเชล่นนบีนั้อาจเกริดขถึนั้นไดผู้ตอนทบีที่เราเขด้ารล่วมกกับครลิสตจกักร แตล่การเขด้ารล่วม



กกับครลิสตจกักรไมล่ใชล่ความรอด หากเราตด้อนรกับพระเยซภูและเชพที่อในพระองคร์และรกับบกัพตลิศมาในเวลาเดบียวกกัน เรากก็
กคาลกังประกาศแกล่ครลิสตจกักรและแกล่ชลุมชนอยล่างเปปิดเผยวล่าเราไดด้ตด้อนรกับพระครลิสตร์โดยความเชพที่อแลด้วและเราเปป็น
ผภูด้เชพที่อ แตล่ผมขอเนด้นยนั้คาอบีกครกันั้งวล่าการเปป็นสมาชลิกครลิสตจกักร, พลิธบีบกัพตลิศมา, หรพอการยพนยกัน, ไมล่ใชล่การยอมรกับพระ
เยซภูอกันนคาไปสภูล่ความรอด

เมพที่อเรากลล่าวยอมรกับพระเยซภูอกันนคาไปสภูล่ความรอด เรากก็กลายเปป็นผภูด้ทบีที่ถภูกสรด้างใหมล่ (2 คร. 5:17) เราจะ
ดคาเนลินชบีวลิตแตกตล่างไปจากเดลิม เราจะมบีเพพที่อนใหมล่ๆและนลิสกัยใหมล่ๆ การกลล่าวยอมรกับพระครลิสตร์หมายถถึง การ
กลล่าวรกับสารภาพดด้วยปาก, การเชพที่อในใจ, และการยอมใหด้พระเยซภูนคาพาและบงการยล่างกด้าวของเรา เราจะตด้อง
ไมล่ละอายในพระเยซภู เราตด้องไมล่ละอายในพระวจนะของพระองคร์, หลกักคคาสอนตล่างๆแหล่งความเชพที่อแบบ
ครลิสเตบียน, หรพอขด้อกคาหนดตล่างๆของพระครลิสตร์ (คนเหลล่านกันั้นทบีที่ปฏลิเสธพระองคร์ตล่อหนด้ามนลุษยร์และยกังไมล่ไดด้รกับ
ความรอด กก็ไมล่ตด้องหวกังใหด้พระองคร์กลล่าวยอมรกับพวกเขาตล่อพระพกักตรร์พระบลิดา – ดด้วยวล่าคนเหลล่านกันั้นทบีที่ปฏลิเสธ
พระองคร์ พระองคร์กก็จะปฏลิเสธพวกเขาตล่อพระพกักตรร์พระเจด้า)

ในฐานะเปป็นผภูด้เชพที่อทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้ว เราตด้องใครล่ครวญคคาเตพอนสตลิของเปาโลทบีที่ใหด้แกล่ทลิโมธบีซถึที่งเราพบใน 1
ทลิโมธบี 6:12: “จงตล่อสภูด้อยล่างเตก็มกคาลกังเพพที่อความเชพที่อ จงยถึดชบีวลิตนลิรกันดรร์ไวด้ ซถึที่งพระเจด้าทรงเรบียกใหด้ทล่านรกับในเมพที่อ
ทล่านไดด้รกับเชพที่ออยล่างดบีตล่อหนด้าพยานหลายคน” เราตด้องยพนนลิที่งและเงบียบฟฟังคคาเตพอนสตลิของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ใน
ฮบีบรภู 4:14: “เหตลุฉะนกันั้นเมพที่อเรามบีมหาปลุโรหลิตผภูด้เปป็นใหญล่ทบีที่ผล่านฟป้าสวรรคร์ไปแลด้ว คพอพระเยซภูพระบลุตรของพระเจด้า 
ขอใหด้เราทกันั้งหลายมกัที่นคงในการยอมรกับของเราไวด้” จากนกันั้นเราตด้องวางใจในพระสกัญญาของพระเยซภูเจด้าในลภูกา 
12:8: “และเราบอกทล่านทกันั้งหลายดด้วยวล่า ผภูด้ใดทบีที่จะรกับเราตล่อหนด้ามนลุษยร์ บลุตรมนลุษยร์กก็จะรกับผภูด้นกันั้นตล่อหนด้าเหลล่าทภูต
สวรรคร์ของพระเจด้าดด้วย”

การขข่มเหงจะมาแนข่
ขด้อ 34: “อยข่าคริดวข่าเรามาเพพพื่อจะนทาสมันตริภาพมาสผข่โลก เรามริไดผู้นทาสมันตริภาพมาใหผู้ แตข่เรานทาดาบมา”
อกัครทภูตเปาโลซถึที่งเขบียนหาทลิโมธบี บลุตรของเขาในงานรกับใชด้ กลล่าววล่า: “แทด้จรลิงทลุกคนทบีที่ปรารถนาจะดคาเนลิน

ชบีวลิตตามทางของพระเจด้าในพระเยซภูครลิสตร์จะถภูกกดขบีที่ขล่มเหง” (2 ทธ. 3:12) ไมล่ควรมบีใครตด้องประหลาดใจเมพที่อ
เขาถภูกขล่มเหงเพราะเหตลุความชอบธรรม พระเยซภูครลิสตร์เจด้าทรงถภูกขล่มเหง – พระองคร์ทรงถภูกใสล่รด้าย, ทรงถภูกเอา
รกัดเอาเปรบียบ, ทรงถภูกปฏลิบกัตลิอยล่างหยาบชด้า แตล่พระองคร์ทรงทนทลุกขร์เพพที่อทบีที่เราจะไดด้รกับการชล่วยใหด้พด้นจากการทน
ทลุกขร์ชกัที่วนลิรกันดรร์ในนรก – และหากผภูด้คนขล่มเหงองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าของเรา พวกเขากก็จะขล่มเหงเรา หากเราปฏลิบกัตลิ
ตามคคาบกัญชาของพระองคร์ทบีที่ใหด้แบกแอกของพระองคร์และเรบียนจากพระองคร์ (มธ. 11:29) เรากก็คาดหวกังไดด้วล่าจะ
ถภูกปฏลิบกัตลิแบบเดบียวกกับทบีที่พระองคร์ทรงไดด้รกับ ชบีวลิตทบีที่พระเยซภูทรงดคาเนลิน, หลกักคคาสอนทบีที่พระองคร์ทรงสอน, และคคา
บกัญชาตล่างๆทบีที่พระองคร์ประทานใหด้จะกล่อใหด้เกลิดความแตกแยกตล่างๆและความขกัดแยด้งตล่างๆทล่ามกลางมนลุษยร์อยล่าง
แนล่นอน มนลุษยร์ฝป่ายวลิญญาณตล่อตด้านมนลุษยร์แหล่งเนพนั้อหนกัง และมนลุษยร์แหล่งเนพนั้อหนกังยล่อมตล่อตด้านมนลุษยร์แหล่งจลิต
วลิญญาณ (กท. 5:17) ความเชพที่อแบบครลิสเตบียนอยภูล่คนละขกันั้วเลยกกับการรกักโลก ความเชพที่อแบบครลิสเตบียนคพอการ
ดคาเนลินตามพระครลิสตร์ และเมพที่อเราตลิดตามพระครลิสตร์ เรากก็จะทนทลุกขร์การขล่มเหง



พระเยซภูทรงบอกเหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า: “เราไดด้บอกเรพที่องนบีนั้แกล่ทล่าน เพพที่อทล่านจะไดด้มบีสกันตลิสลุขในเรา 
ในโลกนรีนั้ทข่านจะประสบความททุกขร์ยาก แตล่จงชพที่นใจเถลิด เพราะวล่าเราไดด้ชนะโลกแลด้ว” (ยอหร์น 16:33) มกันเปป็น
เรพที่องนล่าชพที่นใจและชวนใหด้อลุล่นใจทบีที่ไดด้รภูด้วล่าเราเปป็นยลิที่งกวล่าผภูด้พลิชลิตโดยทางพระองคร์ เรามบีคคารกับประกกันเรพที่องชกัยชนะ
โดยทางชมัยชนะของพระองคร์

“อยข่าคริดวข่าเรามาเพพพื่อจะนทาสมันตริภาพมาสผข่โลก” เมพที่อพระเยซภูตรกัสถด้อยคคาเหลล่านบีนั้ พวกอกัครทภูตกก็รภูด้สถึก
อกัศจรรยร์ใจอยล่างไมล่ตด้องสงสกัย พวกเขาคลิดวล่าพระเมสสลิยาหร์ทบีที่แทด้จรลิงจะนคาสกันตลิภาพมาใหด้, ชล่วยพวกเขาใหด้
รอดพด้นจากเหลล่าศกัตรภูของพวกเขา, และนคาอาณาจกักรอกันเปปีปั่ยมสงล่าราศบีมาใหด้ซถึที่งถภูกพรรณนาไวด้ในพระคกัมภบีรร์ภาค
พกันธสกัญญาเดลิม พวกเขามองไมล่เหก็นวล่ากางเขนมากล่อนมงกลุฎ  และความขกัดแยด้งมากล่อนอาณาจกักรนกันั้นทบีที่จะถภูก
สถาปนาขถึนั้นบนแผล่นดลินโลกนบีนั้ คคาประกาศทบีที่มาจากฟป้าสวรรคร์คพนนกันั้นทบีที่พระเยซภูประสภูตลิไดด้ประกาศวล่า “บนแผล่นดลิน
โลก สกันตลิสลุขจงมบีทล่ามกลางมนลุษยร์ทกันั้งปวงซถึที่งทรงโปรดปรานนกันั้น” แตล่เวลานกันั้นเมพที่อมนลุษยร์จะตบีดาบของตนใหด้เปป็น
ผาลไถและหอกของตนใหด้เปป็นขอลลิด, เมพที่อแผล่นดลินโลกจะอลุดมไปดด้วยความรภูด้ขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าดลุจนนั้คาปกคลลุม
ทะเลในตอนนบีนั้ กก็อยภูล่ในอนาคต พระเยซภูไดด้เสดก็จมาครกันั้งแรกนกันั้นเพพที่อสลินั้นพระชนมร์บนกางเขน เพพที่อหลกัที่งพระโลหลิต
ของพระองคร์เพพที่อทบีที่พระองคร์จะทรงไถล่มนลุษยร์จากความบาปไดด้ พระองคร์จะเสดก็จมาอบีกทบีเพพที่อไถล่สลิที่งทรงสรด้าง
ทกันั้งหมดและชล่วยมกันใหด้รอดพด้นจากการตกเปป็นทาสของบาป การชล่วยใหด้พด้นนบีนั้ถภูกพรรณนาในโรม 8:18-23:

“เพราะขด้าพเจด้าเหก็นวล่า ความทลุกขร์ลคาบากแหล่งสมกัยปฟัจจลุบกันนบีนั้ ไมล่สมควรทบีที่จะเอาไปเปรบียบกกับสงล่าราศบีซถึที่ง
จะเผยในเราทกันั้งหลาย ดด้วยวล่าสรรพสลิที่งทบีที่ทรงสรด้างแลด้ว มบีความเพบียรคอยทล่าปรารถนาใหด้บลุตรทกันั้งหลายของ
พระเจด้าปรากฏ เพราะวล่าสรรพสลิที่งเหลล่านกันั้นตด้องเขด้าอยภูล่ในอคานาจของอนลิจจกัง ไมล่ใชล่ตามใจชอบของตนเอง แตล่เปป็น
ไปตามพระองคร์ผภูด้ทรงบกันดาลใหด้เขด้าอยภูล่นกันั้นดด้วยมบีความหวกังใจ วล่าสรรพสลิที่งเหลล่านกันั้นจะไดด้รอดจากอคานาจแหล่งความ
เปปปั่อยเนล่า และจะเขด้าในเสรบีภาพซถึที่งมบีสงล่าราศบีแหล่งบลุตรทกันั้งหลายของพระเจด้าดด้วย เรารภูด้อยภูล่วล่า บรรดาสรรพสลิที่งทบีที่ทรง
สรด้างนกันั้น กคาลกังครที่คาครวญและผจญความทลุกขร์ลคาบากเจก็บปวดดด้วยกกันมาจนทลุกวกันนบีนั้ และไมล่ใชล่สรรพสลิที่งทกันั้งปวง
เทล่านกันั้น แตล่เราทกันั้งหลายเองดด้วย ผภูด้ไดด้รกับผลแรกของพระวลิญญาณ ตกัวเราเองกก็ยกังครที่คาครวญคอยจะเปป็นอยล่างบลุตร 
คพอทบีที่จะทรงไถล่กายของเราทกันั้งหลายไวด้”

พระเยซภูตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “เรามอบสกันตลิสลุขไวด้ใหด้แกล่ทล่านแลด้ว สกันตลิสลุขของเราทบีที่ใหด้แกล่
ทล่านนกันั้น เราใหด้ทล่านไมล่เหมพอนโลกใหด้ อยล่าใหด้ใจของทล่านวลิตกและอยล่ากลกัวเลย” (ยอหร์น 14:27) เรามบีสกันตลิสลุขจรลิ
งๆในใจของเราแตล่ละคน แตล่ไมล่มบีสกันตลิภาพทบีที่ปกคลลุมอยภูล่ทกัที่วโลก ไมล่เคยมบีสกันตลิภาพทบีที่ปกคลลุมทกัที่วโลกมาตกันั้งแตล่อาดกัม
ไดด้ทคาบาป และจะไมล่มบีสกันตลิภาพจนกวล่าพระเยซภูเสดก็จมาเปป็นครกันั้งทบีที่สองและประทกับบนพระทบีที่นกัที่งของดาวลิดในกรลุง
เยรภูซาเลก็ม เมพที่อนกันั้นเราจะมบีสกันตลิภาพทบีที่ปกคลลุมทกัที่วพพนั้นพลิภพ และความโปรดปรานอกันดบีตล่อมนลุษยร์ พญามารจะถภูก
ลล่ามโซล่อยภูล่ในเหวนกันั้นเปป็นเวลาหนถึที่งพกันปปี (วว. 20:1-7)

พระวจนะของพระเจด้ากลล่าวถถึงสกันตลิสลุขในสามแบบ:
แบบแรกคพอ บลุคคลทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้วกก็มบี “สมันตริสทุขกทบพระเจผู้า”: “เหตลุฉะนกันั้นเมพที่อเราเปป็นคนชอบธรรม

เพราะความเชพที่อแลด้ว เราจถึงมบีสมันตริสทุขกมับพระเจผู้าทางพระเยซภูครลิสตร์องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าของเรา” (โรม 5:1) นบีที่เปป็น
พระราชกลิจของพระครลิสตร์ในใจแตล่ละคนเมพที่อคนๆนกันั้นตด้อนรกับพระองคร์โดยความเชพที่อ



แบบทรีพื่สองคพอ พระวจนะของพระเจด้ากลล่าวถถึง “สมันตริสทุขแหท่งพระเจผู้า”: “แลด้วสมันตริสทุขแหข่งพระเจผู้า ซถึที่ง
เกลินความเขด้าใจทลุกอยล่าง จะคลุด้มครองจลิตใจและความคลิดของทล่านไวด้ในพระเยซภูครลิสตร์” (ฟป. 4:7) “สกันตลิสลุขกมับ
พระเจด้า” บล่งบอกวล่าความเปป็นศกัตรภูกกันระหวล่างพระเจด้ากกับคนๆนกันั้นไดด้สลินั้นสลุดลงแลด้ว มบีความขกัดแยด้งกกันระหวล่างคน
บาปกกับพระเจด้า เพราะวล่าพระเจด้าไมล่อาจเหก็นดบีดด้วยกกับความบาปไดด้ – พระเจด้าจถึงไมล่ทรงงดโทษคนชกัที่วไดด้ (นาฮภูม 
1:3) จนกวล่าคนๆนกันั้นตด้อนรกับพระเยซภู กก็ไมล่อาจมบี “สกันตลิสลุขกกับพระเจด้า” ไดด้ และเมพที่อเขาตด้อนรกับพระครลิสตร์ใหด้เปป็น
พระผภูด้ชล่วยใหด้รอดของเขา “สกันตลิสลุขของพระเจด้า” กก็เขด้ามาในมนลุษยร์นกันั้นทบีที่อยภูล่ภายใน

แบบทรีพื่สาม พระวจนะของพระเจด้ากลล่าวถถึง “สมันตริภาพบนแผข่นดรินโลก” คพนนกันั้นทบีที่พระเยซภูประสภูตลิทภูต
สวรรคร์องคร์นกันั้นไดด้ประกาศวล่าพระผภูด้ชล่วยใหด้รอดองคร์หนถึที่งไดด้บกังเกลิดในนครของดาวลิดแลด้ว และเหลล่าพลโยธาแหล่ง
สวรรคร์ไดด้ประกาศวล่า: “รกัศมบีภาพจงมบีแดล่พระเจด้าในทบีที่สภูงสลุด และบนแผข่นดรินโลกสมันตริสทุขจงมบีทล่ามกลางมนลุษยร์ทกันั้ง
ปวงซถึที่งทรงโปรดปรานนกันั้น” (ลก. 2:14) ผภูด้แตล่งเพลงสดลุดบีบอกเราวล่า “ในสมกัยของทล่านคนชอบธรรมจะเจรลิญขถึนั้น 
และสมันตริภาพอมันอทุดมตราบเทล่าทบีที่ดวงจกันทรร์ดคารงอยภูล่” (เพลงสดลุดบี 72:7) และในเพลงสดลุดบี 85:10 เราอล่านวล่า: 
“ความเมตตาและความจรลิงไดด้พบกกัน ความชอบธรรมและสกันตลิภาพไดด้จลุบกกันและกกัน”

แมด้แตล่พระนามของพระเยซภูกก็บล่งบอกถถึงสกันตลิภาพเชล่นกกัน: “ดด้วยมบีเดก็กคนหนถึที่งเกลิดมาเพพที่อเรา มบีบลุตรชาย
คนหนถึที่งประทานมาใหด้เรา และการปกครองจะอยภูล่ทบีที่บล่าของทล่าน และจะเรบียกนามของทล่านวล่า “ผภูด้ทบีที่มหกัศจรรยร์ ทบีที่
ปรถึกษา พระเจด้าผภูด้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ พระบลิดานลิรกันดรร์ องคร์สมันตริราช” เพพที่อการปกครองของทล่านจะเพลิที่มพภูนยลิที่งขถึนั้น 
และสกันตลิภาพจะไมล่มบีทบีที่สลินั้นสลุดเหนพอพระทบีที่นกัที่งของดาวลิด และเหนพอราชอาณาจกักรของพระองคร์ ทบีที่จะสถาปนาไวด้ 
และเชลิดชภูไวด้ดด้วยความยลุตลิธรรมและดด้วยความเทบีที่ยงธรรม ตกันั้งแตล่บกัดนบีนั้เปป็นตด้นไปจนนลิรกันดรร์กาล ความ
กระตพอรพอรด้นของพระเยโฮวาหร์จอมโยธาจะกระทคาการนบีนั้” (อสย. 9:6, 7) (นอกจากนบีนั้ จงศถึกษาอลิสยาหร์ บททบีที่ 
11)

สลิที่งทบีที่พระเยซภูตรกัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์ตรงนบีนั้ (ขด้อ 34) กก็คพอวล่าขล่าวสารทบีที่พระองคร์ทรงประกาศและ
ขล่าวสารทบีที่พวกเขาจะประกาศจะไมล่นคามาซถึที่งอาณาจกักรแหล่งสกันตลิภาพ แตล่จะนคามาซถึที่งความขกัดแยด้งกระทกัที่งระหวล่าง
เหลล่าสมาชลิกในครอบครกัวเดบียวกกัน ผมขอรบีบกลล่าววล่าพระเยซภูมลิไดด้ทรงหมายความวล่าพระองคร์ไดด้เสดก็จมาเพพที่อนคา
มาซถึที่งการทะเลาะวลิวาท, ความเกลบียดชกัง, และความแตกแยกระหวล่างมนลุษยร์ พระเยซภูทรงเปป็น (ในอดบีตและ
ปฟัจจลุบกัน) “องคร์สกันตลิราช” (อสย. 9:6) พระเยซภูไมล่ทรงกล่อใหด้เกลิดการทะเลาะวลิวาทและความเกลบียดชกัง; สาเหตลุ
นกันั้นอยภูล่ในใจของคนไมล่เชพที่อ เมพที่อลภูกเปป็นครลิสเตบียน และพล่อแมล่ไมล่ไดด้เปป็น มกันกก็ตด้องมบีความขกัดแยด้งกกันอยล่างแนล่นอน 
เมพที่อพล่อแมล่ไดด้รกับความรอดแลด้วและลภูกๆยกังไมล่ไดด้รกับความรอด ความขกัดแยด้งกก็ยล่อมเกลิดขถึนั้น

ความสวล่างไมล่รล่วมสามกัคคบีธรรมกกับความมพด – และครลิสเตบียนทกันั้งหลายเปป็นลภูกแหล่งความสวล่าง ขณะทบีที่คน
ไมล่เชพที่อทกันั้งหลายเปป็นลภูกแหล่งกลางคพน เปาโลบอกเหลล่าผภูด้เชพที่อชาวเมพองเธสะโลนลิกาวล่า “ทข่านทมันั้งหลายเปป็นบทุตรของ
ความสวข่าง และเปป็นบทุตรของกลางวมัน เราทมันั้งหลายไมข่ไดผู้เปป็นของกลางคพน หรพอของความมพด” (1 ธส. 5:5) เขา
กลล่าวแกล่คนอพที่นๆเกบีที่ยวกกับ “พระบลิดา ผภูด้ทรงทคาใหด้เราทกันั้งหลายสมกกับทบีที่จะเขด้าสล่วนไดด้รกับมรดกดด้วยกกันกกับวลิสลุทธลิชน
ในความสวล่าง พระองคร์ไดด้ทรงชล่วยเราใหด้พด้นจากอคานาจของความมพด และไดด้ทรงยด้ายเรามาตกันั้งไวด้ในอาณาจกักร
แหล่งพระบลุตรทบีที่รกักของพระองคร์ ในพระบลุตรนกันั้นเราจถึงไดด้รกับการไถล่โดยพระโลหลิตของพระองคร์ คพอเปป็นการทรง



โปรดยกบาปทกันั้งหลายของเรา” (คส. 1:12-14) เมพที่อผภูด้ใดเชพที่อและบกังเกลิดใหมล่แลด้ว เขากก็ถภูกยด้ายออกจากอาณาจกักร
แหล่งความมพดเขด้ามาอยภูล่ในอาณาจกักรแหล่งความสวล่าง

เปาโลกลล่าวตอนเขบียนไปหาพบีที่นด้องชาวเมพองโครลินธร์วล่า “แตล่ถด้าขล่าวประเสรลิฐของเราถภูกบกังไวด้จากใคร กก็
จากคนเหลล่านกันั้นทบีที่กคาลกังจะพลินาศ สล่วนคนทบีที่ไมล่เชพที่อนกันั้น พระของยลุคนบีนั้ไดด้กระทคาใจของเขาใหด้มพดไป เพพที่อไมล่ใหด้ความ
สวล่างของขล่าวประเสรลิฐอกันมบีสงล่าราศบีของพระครลิสตร์ ผภูด้เปป็นพระฉายของพระเจด้า สล่องแสงถถึงพวกเขา” (2 คร. 4:3,
4) คนไมล่เชพที่อทกันั้งหลายเปป็นคนตาบอด พวกเขามบีชบีวลิตอยภูล่ในความมพดและพวกเขาเดลินอยภูล่ในความมพด คนไมล่เชพที่อ
ยล่อมไมล่รกับสลิที่งตล่างๆของพระวลิญญาณของพระเจด้า เขาไมล่อาจชพที่นชมสลิที่งตล่างๆของพระเจด้าไดด้เพราะวล่าสลิที่งเหลล่านกันั้น
เปป็นเรพที่องฝป่ายวลิญญาณ และมนลุษยร์ธรรมดาไมล่อาจเขด้าใจหรพอซาบซถึนั้งสลิที่งตล่างๆทบีที่เปป็นฝป่ายวลิญญาณไดด้ (1 คร. 2:14)

“เรามริไดผู้นทาสมันตริภาพมาใหผู้ แตข่เรานทาดาบมา” เมพที่อพระเยซภูตรกัสถถึงการสล่งดาบเขด้ามาแบล่งแยกแมด้แตล่
ญาตลิมลิตรทบีที่สนลิทกกันมากทบีที่สลุด เรากก็เขด้าใจวล่าพระองคร์ไดด้เสดก็จมาโดยมบีจลุดประสงคร์เพพที่อสอนหลมักคทาสอนซถึที่งจะนคาไป
สภูล่การแบล่งแยกนบีนั้ทบีที่พระองคร์ไดด้ตรกัสถถึงอยล่างหลบีกเลบีที่ยงไมล่ไดด้ สลิที่งชกัที่วรด้ายเหลล่านบีนั้ไมล่ใชล่สลิที่งทบีที่พระเยซภูทรงปรารถนาใหผู้
เกริดขถึนั้น แตล่พวกมกันกก็เกลิดขถึนั้นเพราะวล่ามนลุษยร์รกักความมพดแทนทบีที่จะรกักความสวล่าง: “หลกักของการพลิพากษามบีอยล่าง
นบีนั้ คพอความสวล่างไดด้เขด้ามาในโลกแลด้ว แตล่มนลุษยร์ไดด้รกักความมพดมากกวล่ารกักความสวล่าง เพราะกลิจการของเขาชกัที่ว 
เพราะทลุกคนทบีที่ประพฤตลิชกัที่วกก็เกลบียดความสวล่าง และไมล่มาถถึงความสวล่าง ดด้วยกลกัววล่าการกระทคาของตนจะถภูก
ตคาหนลิ แตล่ผภูด้ทบีที่ประพฤตลิตามความจรลิงกก็มาสภูล่ความสวล่าง เพพที่อจะใหด้การกระทคาของตนปรากฏวล่า ไดด้กระทคาการนกันั้น
โดยพถึที่งพระเจด้า” (ยอหร์น 3:19-21)

ขด้อ 35: “ดผู้วยวข่าเรามาเพพพื่อจะใหผู้ลผกชายหมางใจกมับบริดาของตน และลผกสาวหมางใจกมับมารดาและลผก
สะใภผู้หมางใจกมับแมข่สามรี”

ในงานรกับใชด้ของผม ผมเคยเหก็นการสคาเรก็จจรลิงของคคาประกาศของพระเยซภูในพระคคาขด้อนบีนั้มาแลด้ว ผม
เคยเหก็นพล่อแมล่หกันมาเลล่นงานลภูกๆของตนเพราะวล่าพวกเขาไดด้รกับความรอดแลด้วและถภูกเรบียกใหด้ไปทคางานมลิชชกัที่น 
พล่อแมล่ไมล่เหก็นชอบกกับการตกัดสลินใจนบีนั้ และดด้วยเหตลุนบีนั้จถึงปฏลิเสธทบีที่จะชล่วยเหลพอลภูกๆในเรพที่องการศถึกษาเพพที่อเตรบียมตกัว
พวกเขาสคาหรกับงานมลิชชกัที่นหรพองานรกับใชด้ ผมกคาลกังคลิดถถึงชายหนลุล่มคนหนถึที่งทบีที่ถภูกทอดทลินั้งโดยพล่อทบีที่รที่คารวยมากๆซถึที่ง
สามารถสล่งเขาเรบียนจนจบมหาวลิทยาลกัยไดด้อยล่างสบายๆ ชายหนลุล่มคนนกันั้นคงจะมบีเวลามากกวล่านบีนั้เพพที่อเลล่าเรบียน แตล่
เพราะวล่าพล่อของเขาไมล่ยอมสล่งเสบียในเรพที่องการศถึกษาของเขา ชายหนลุล่มผภูด้นบีนั้จถึงตด้องทคางานเพพที่อหาเงลินมาจล่ายคล่า
เทอมของตน วกันนบีนั้เขาเปป็นมลิชชกันนารบีทบีที่ยอดเยบีที่ยมคนหนถึที่งทบีที่รกับใชด้องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าอยภูล่ในประเทศตล่างแดน และ
เขาจะไดด้รกับบคาเหนก็จอกันยลิที่งใหญล่เพราะความเสบียสละของเขา คนทบีที่เปป็นพล่อคพอผผผู้แพผู้และคนทบีที่เปป็นลภูกคพอผผผู้ชนะ

ขด้อ 36: “และผผผู้ทรีพื่อยผข่รข่วมเรพอนเดรียวกมัน กห็จะเปป็นศมัตรผตข่อกมัน”
ถด้อยคคาเหลล่านบีนั้อาจฟฟังดภูแปลกๆ แตล่ผมเคยเหก็นการสคาเรก็จจรลิงของมกันมาแลด้วเชล่นกกัน ผมรภูด้จกักคลุณแมล่หลาย

ทล่านทบีที่ถภูกปฏลิเสธโดยสามบีทบีที่ไมล่เอาพระเจด้าของพวกเธอเพราะวล่าพวกเธออยากมาประชลุมกกับครลิสตจกักรและพา
ลภูกๆมาเรบียนรวบี ผมเคยเหก็นหลายครอบครกัวทบีที่มบีความขกัดแยด้งกกันอยภูล่เสมอระหวล่างสามบีกกับภรรยา, ระหวล่างลภูกชาย
กกับพล่อ, ระหวล่างลภูกสาวกกับแมล่



พระเยซภูกคาลกังสอนตรงนบีนั้วล่าการดคาเนลินชบีวลิตฝป่ายวลิญญาณและโลกยล่อมไมล่ปนกกัน เราอยภูล่ฝป่ายวลิญญาณหรพอ
ไมล่เรากก็รกักโลก, รอดแลด้วหรพอไมล่กก็ยกังไมล่รอด – ไมล่มบีพพนั้นทบีที่ตรงกลาง คนเหลล่านกันั้นทบีที่ประกาศเรบียกรด้อง “ขอสกันตลิภาพ
ไมล่วล่าจะตด้องแลกดด้วยอะไร” กก็ไมล่มบีสล่วนในอาณาจกักรของพระเจด้า เราจะตด้องไมล่ออมชอมกกับพญามาร, กกับโลก, 
หรพอกกับบรรดาสมาชลิกในครอบครกัวของเราเอง ลภูกๆควรเคารพพล่อแมล่ของตน – และพวกเขาไดผู้รมับคทาบมัญชาทบีที่จะ
ใหด้เกบียรตลิพล่อแมล่ของตน แตล่เมพที่อพล่อแมล่เรบียกรด้องลภูกๆใหด้ตกัดขาดหรพอไมล่เชพที่อฟฟังพระเจด้า เมพที่อนกันั้นลภูกกก็จะตด้องจงรกัก
ภกักดบีตล่อพระเจด้าและทอดทลินั้งพล่อและแมล่ เราไมล่อาจยอมใหด้แมด้แตล่ญาตลิมลิตรทบีที่สนลิททบีที่สลุดมาคกัที่นกลางระหวล่างเรากกับ
องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าของเราไดด้

ขด้อ 37: “ผผผู้ใดทรีพื่รมักบริดามารดายริพื่งกวข่ารมักเรากห็ไมข่สมกมับเรา และผผผู้ใดรมักบทุตรชายหญริงยริพื่งกวข่ารมักเรา ผผผู้นมันั้นกห็
ไมข่สมกมับเรา”

ความหมายของถด้อยคคาเหลล่านบีนั้กก็ชกัดเจนแกล่เราทกันั้งหลายผภูด้ยอมใหด้พระวลิญญาณสอนเรา พระเยซภูไมล่ไดด้
กคาลกังสนกับสนลุนใหด้ผภูด้ใดเกลบียดชกังพล่อของตน, หรพอไมล่รกักพล่อของตน แตล่พระองคร์กคาลกังตรกัสวล่าพระองคร์ตด้องเปป็นผภูด้ทบีที่
เขารกักสภูงสลุด เราไมล่อาจยอมใหด้ความรกักของเราทบีที่มบีใหด้แกล่พล่อแมล่ของเรามบีพลกังมากกวล่าความรกักของเราทบีที่มบีใหด้แกล่
องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าของเราไดด้ หากเราไมล่เตก็มใจทบีที่จะสละทลินั้งพล่อและแมล่, ครอบครกัว, ญาตลิมลิตร, บด้านและทบีที่ดลิน
เพราะเหก็นแกล่พระองคร์ เรากก็ไมล่คภูล่ควรกกับพระองคร์และเรากก็ไมใชล่สาวกของพระองคร์อยล่างแนล่นอน หากเราไมล่เชพที่อ
ฟฟังพระวจนะของพระองคร์ แทนทบีที่จะฟฟังแตล่คคาแนะนคาของคนอพที่นๆ เรากก็ไมล่มบีสล่วนกกับพระองคร์เลย วลบีทบีที่วล่า “กห็ไมข่
สมกมับเรา” หมายความวล่าบลุคคลเชล่นนกันั้นไมล่เหมาะสมทบีที่จะถภูกเรบียกวล่าลภูกของพระเจด้าหรพอสาวกของพระเยซภู 
บลุคคลเชล่นนกันั้นไมล่ใชล่ผภูด้เชพที่อทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้วอยล่างแทด้จรลิง

ขด้อ 38: “และผผผู้ใดทรีพื่ไมข่รมับเอากางเขนของตนตามเราไป ผผผู้นมันั้นกห็ไมข่สมกมับเรา”
ผมแนล่ใจวล่าขด้อความนบีนั้ทบีที่พระเยซภูตรกัสอาจทคาใหด้บางคนในตอนนกันั้นตกใจ และคนอพที่นๆกก็รภูด้สถึกสกับสนมากๆ

วล่าพระองคร์ทรงหมายความวล่าอะไร เมพที่อบลุคคลใดในสมกัยนกันั้นถภูกตกัดสลินวล่ามบีความผลิดในขด้อหาอาชญากรรมและถภูก
ปรกับโทษถถึงตาย ปกตลิแลด้วเขากก็ถภูกตรถึงกางเขน – และสล่วนหนถึที่งของคคาตกัดสลินโทษนกันั้นกก็คพอผภูด้ทบีที่ถภูกปรกับโทษจะถภูก
บกังคกับใหด้แบกกางเขนทบีที่เขาจะตด้องตายบนนกันั้นไปยกังแดนประหาร (พระเยซภูทรงแบกกางเขนของพระองคร์ไปจน
กระทกัที่งพระองคร์หมดแรงและลด้มลงใตด้นนั้คาหนกักนกันั้น – แตล่เหลล่าสาวกกก็ยกังไมล่รภูด้ในขณะนกันั้นวล่าพระเยซภูจะถภูกตรถึง
กางเขน ดกังนกันั้นขด้อความนบีนั้ซถึที่งเหมพอนกกับขด้อความอพที่นๆอบีกมากมายของพระเยซภู จถึงไมล่ถภูกเขด้าใจอยล่างถล่องแทด้โดย
พวกเขาจนกระทกัที่งในภายหลกัง)

กางเขนอกันหนถึที่งปกตลิแลด้วกก็ถภูกทคาจากทล่อนไมด้หนกักๆสองทล่อนทบีที่ถภูกเชพที่อมเขด้าดด้วยกกันเพพที่อทคาใหด้เปป็นกางเขน
อกันนกันั้น มกันเปป็นสมัญลมักษณร์แหล่งความตายเชล่นเดบียวกกับเปป็นเครพพื่องมพอแหล่งความตาย เมพที่อชายคนใดถภูกปรกับโทษและ
ถภูกบกังคกับใหด้แบกกางเขนของตนไป มกันกก็เปป็นภาระหนกักและนล่าอกัปยศสลุดๆ การแบกกางเขนเปป็นการเพลิที่มเขด้ากกับ
การลงโทษและการทนทลุกขร์ของผภูด้ทบีที่ถภูกปรกับโทษนกันั้น

การ “แบกกางเขน” เปป็นสคานวนเชลิงเปรบียบเปรยซถึที่งเปปิดเผยแกล่เราวล่าหากเราอยากตลิดตามพระเยซภูและ
ดคาเนลินตามรอยพระบาทของพระองคร์ เรากก็ตด้องเตรบียมพรด้อมทบีที่จะทนทลุกขร์ เราตด้องเตรบียมพรด้อมทบีที่จะเผชลิญกกับ
ภาระหนกักตล่างๆ, ความอกัปยศ, และถภูกกลล่าวรด้ายในหลายๆเรพที่อง หลายครกันั้งพวกครลิสเตบียนถภูกมองวล่าเปป็นคน



ใจแคบและบด้าศาสนา มบีหลายคนทบีที่หกัวเราะเยาะครลิสเตบียนทบีที่พยายามดคาเนลินชบีวลิตทบีที่แยกออกและอลุทลิศตกัว การ
แบกกางเขนหมายถถึงการปฏลิบกัตลิหนด้าทบีที่ของเราในฐานะครลิสเตบียนและการทคาใหด้ผภูด้อพที่นรภูด้วล่าเราเปป็นผภูด้ตลิดตามของ
พระครลิสตร์ ไมล่วล่าผภูด้คนจะกลล่าว คลิด หรพอทคาอะไร เรากก็จะตด้องยพนหยกัดเพพที่อพระเยซภูและแบกรกับความละอายและ
การเหยบียดหยาม – เพราะวล่าเมพที่อพวกเขาเหยบียดหยามเรา จรลิงๆแลด้วคคาเหยบียดหยามเหลล่านกันั้นกก็ตกบนพระองคร์
(โรม 15:3) พระเยซภูทรงแบกรกับภาระของเราแลด้ว พระองคร์ไดด้ทรงแบกรกับความอกัปยศของเราแลด้ว และเราจะ
ตด้องดคาเนลินตามแบบอยล่างของพระองคร์ โดยถพอวล่าการทนทลุกขร์เพราะเหก็นแกล่พระนามของพระองคร์เปป็นเรพที่องนล่า
ยลินดบี

การแบกกางเขนของเราและตลิดตามพระเยซภูไปคพอ การทคาสลิที่งทบีที่พระวจนะของพระเจด้าสอนเราใหด้กระทคา
ไมล่วล่าจะเกลิดอะไรขถึนั้นกก็ตาม การกระทคาสลิที่งทบีที่เราถภูกเรบียกรด้องใหด้กระทคาอาจนคามาซถึที่งความละอาย, การเหยบียด
หยาม, ความอกัปยศ, หรพอแมด้แตล่ความเจก็บปวด แตล่เราจะตด้องไมล่สนสลิที่งทกันั้งปวงเหลล่านบีนั้และเพล่งตามองทบีที่พระเยซภู 
ผภูด้ทรงรลิเรลิที่มและกระทคาใหด้ความเชพที่อของเราสคาเรก็จ จงฟฟังถด้อยคคาของอกัครทภูตเปาโล ผภูด้ไดด้ทนทลุกขร์ในฝป่ายรล่างกาย
อยล่างทบีที่อาจไมล่มบีมนลุษยร์คนอพที่นใดเคยทนทลุกขร์ ยกเวด้นพระเยซภูเอง:

“เหตลุฉะนกันั้น ครกันั้นเรามบีพยานหมภูล่ใหญล่อยล่างนกันั้นอยภูล่รอบขด้าง ใหด้เราทลินั้งของหนกักทลุกสลิที่งทบีที่ขกัดขด้องอยภูล่ และการ
ผลิดทบีที่เรามกักงล่ายกระทคานกันั้น และการวลิที่งแขล่งกกันทบีที่กคาหนดไวด้สคาหรกับเรานกันั้น ใหด้เราวลิที่งดด้วยความเพบียรพยายามหมาย
เอาพระเยซผเปป็นผผผู้รริเรริพื่มความเชพพื่อ และผผผู้ทรงททาใหผู้ความเชพพื่อของเราสทาเรห็จ เพราะเหก็นแกล่ความยลินดบีทบีที่มบีอยภูล่ตรง
หนด้านกันั้น พระองคร์ไดด้ทรงทนเอากางเขน ทรงถพอวล่าความละอายไมล่เปป็นสลิที่งสคาคกัญอะไร และไดด้เสดก็จประทกับเบพนั้อง
ขวาพระทบีที่นกัที่งของพระเจด้าแลด้ว ดด้วยวล่าทล่านทกันั้งหลายจงพรินริจคริดถถึงพระองคร์ ผภูด้ไดด้ทรงทนเอาการตลิเตบียนนลินทาแหล่ง
คนบาปตล่อพระองคร์มากเทล่าใด เพพที่อทล่านทกันั้งหลายจะไมล่อล่อนระอาใจไป ทล่านทกันั้งหลายยกังไมล่ไดด้สภูด้รบกกับความบาป
จนถถึงโลหลิตตก” (ฮบ. 12:1-4)

ขด้อ 39: “ผผผู้ทรีพื่จะเอาชรีวริตของตนรอดจะกลมับเสรียชรีวริต แตข่ผผผู้ทรีพื่สผผู้เสรียชรีวริตของตนเพราะเหห็นแกข่เรากห็จะไดผู้
ชรีวริตรอด”

“ชรีวริต” ในพระคคาขด้อนบีนั้ถภูกใชด้ในความหมายสองแบบ – ชบีวลิตชมัพื่วคราวและชบีวลิตนริรมันดรร์ คนทบีที่หล่วงพะวงอยภูล่
กกับชบีวลิตชมัพื่วคราวเสบียเหลพอเกลิน, สนใจในสวกัสดลิภาพ, ความสลุขสบาย, และความปลอดภกัยของตกัวเองเหลพอเกลินจน
เขาไมล่ไดด้ตลิดตามพระเยซภูและปรนนลิบกัตลิพระองคร์ กก็จะสภูญเสบียชบีวลิตนริรมันดรร์ กลล่าวอบีกนกัยหนถึที่ง หากเขาแสวงหาสลิที่ง
ชกัที่วคราวกล่อนและเพลิกเฉยสลิที่งนลิรกันดรร์ เขากก็จะทนทลุกขร์กกับการสภูญเสบียชบีวลิตนลิรกันดรร์ไป ในถด้อยคคาของพระเยซภู 
“เพราะถผู้าผผผู้ใดจะไดผู้สริพื่งของสรินั้นทมันั้งโลก แตข่ตผู้องสผญเสรียจริตวริญญาณของตน ผผผู้นมันั้นจะไดผู้ประโยชนร์อะไร หรพอผผผู้นมันั้นจะ
นทาอะไรไปแลกเอาจริตวริญญาณของตนกลมับคพนมา” (มธ. 16:26) ในทางกลกับกกัน หากเราแสวงหาสลิที่งนริรมันดรร์และ
สลิที่งตล่างๆของพระเจด้ากล่อน สลิที่งชกัที่วคราวตล่างๆกก็จะไดด้รกับการดภูแล (มธ. 6:33)

นบีที่เทล่ากกับเปาโลกลล่าววล่า “ขด้าพเจด้าถพอวล่าสลิที่งตล่างๆทกันั้งปวงนกันั้นเปป็นการเสบียเพพที่อทบีที่ขด้าพเจด้าจะไดด้พระครลิสตร์”
(ฟป. 3:7-10) นกัที่นคพอ เขาเตก็มใจทบีที่จะถภูกเพพที่อนรล่วมชาตลิของเขาตกัดขาด, ทบีที่จะสภูญเสบียตคาแหนล่งของเขาในศาสนา
ของบรรพบลุรลุษของเขา, และทบีที่จะสภูญเสบียความสลุขสบายแหล่งชบีวลิตเพราะเหก็นแกล่ขล่าวประเสรลิฐและเพราะเหก็นแกล่
พระครลิสตร์ คนทบีที่เตก็มใจทบีที่จะสภูญเสบียสลิที่งทกันั้งปวงทบีที่ชบีวลิตนบีนั้มบีเสนอใหด้และใหด้พระเยซภูเปป็นทบีที่หนถึที่งในทลุกสลิที่ง กก็จะ “พบ” 



ชบีวลิตทบีที่ดคารงอยภูล่เปป็นนลิตยร์ บลุคคลเชล่นนกันั้นอาจดภูเหมพอนสภูญเสบียสลิที่งทกันั้งปวง แตล่เขาไมล่ไดด้เสบียเลย เขากคาลกังไดด้อยภูล่ทลุกชกัที่ว
ขณะ – เพราะวล่าสกักวกันหนถึที่งเมพที่อเขาจากชบีวลิตชกัที่วคราวนบีนั้ไป เขาจะเขด้าสภูล่ชบีวลิตนลิรกันดรร์กกับพระเยซภู พระเยซภูไดด้
แสดงออกถถึงความจรลิงเดบียวกกันนบีนั้เมพที่อพระองคร์ตรกัสวล่า “จงใหด้คนตายฝฟังคนตายของเขาเองเถลิด” (มธ. 8:22) หาก
เราเอามพอจกับคกันไถและหกันกลกับ เรากก็ไมล่สมกกับอาณาจกักรนกันั้น หากเรารกักครอบครกัว, เพพที่อนๆ, หรพอสลิที่งตล่างๆ
มากกวล่าทบีที่เรารกักพระเยซภู เรากก็ไมล่สมกกับอาณาจกักรนกันั้น หากเราไมล่เตก็มใจทบีที่จะเสบียสละความสนลุกสนานตล่างๆและ
ความสลุขสบายตล่างๆของชบีวลิตชกัที่วคราว เรากก็ไมล่สมกกับอาณาจกักรนกันั้น  พระเยซภูไดด้ทรงเสบียสละทลุกสลิที่ง – แมด้แตล่พระ
โลหลิตแหล่งชบีวลิตของพระองคร์ – เพพที่อทบีที่เราจะไดด้รกับความรอดโดยทางพระโลหลิตทบีที่หลกัที่งออกของพระองคร์ 

เมพที่อผภูด้ใดปฏลิเสธพระครลิสตร์และหกันไปเสบียจากพระองคร์เพพที่อทบีที่จะหลบีกหนบีจากความตายฝป่ายรล่างกาย แมด้วล่า
เขาจะมบีชบีวลิตอยภูล่ตล่อไปไดด้โดยการทบีที่เขาไดด้ปฏลิเสธพระครลิสตร์ เขากก็สภูญเสบียชรีวริตทรีพื่แทผู้จรริง – ชบีวลิตนลิรกันดรร์ ในทางกลกับ
กกัน คนทบีที่สภูญเสบียชบีวลิตของตนเพราะเหก็นแกล่พระครลิสตร์กก็พบชบีวลิตทบีที่บรลิบภูรณร์บนโลกนบีนั้และชบีวลิตนลิรกันดรร์หลกังจากทบีที่เขา
ตายไป ถถึงแมด้วล่าบลุคคลเชล่นนกันั้นถภูกทอดทลินั้งโดยมลิตรสหายและครอบครกัว และถถึงแมด้วล่าเขาทนทลุกขร์การถภูกขล่มเหง
และดภูเหมพอนจะสภูญเสบียทลุกสลิที่ง เขากก็กคาลกังไดผู้รมับ – เพราะวล่าเขาจะเขด้าสภูล่ชบีวลิตนลิรกันดรร์เมพที่อเขาจากชบีวลิตนบีนั้ไป คนเรา
อาจไดด้ชบีวลิตชกัที่วคราวโดยตด้องเสบียชบีวลิตนลิรกันดรร์ไป อยล่างไรกก็ตาม ทางเลพอกทบีที่ฉลาดทบีที่สลุดกก็คพอ การสภูญเสบียทลุกสลิที่ง หาก
จคาเปป็น เพราะเหก็นแกล่พระครลิสตร์ พระองคร์ไดด้ประทานทลุกสลิที่งเพพที่อเราแลด้ว เหตลุใดเราถถึงไมล่ควรมอบถวายทลุกสลิที่งของ
เราแดล่พระองคร์เลล่า?

คนเหลข่านมัขึ้นทรีที่ตจ้อนรมับและชข่วยเหลพอ
เหลข่าผถูจ้รมับใชจ้ของพระเจจ้าจะไดจ้รมับบคาเหนกจ

ขด้อ 40: “ผผผู้ทรีพื่รมับทข่านทมันั้งหลายกห็รมับเรา และผผผู้ทรีพื่รมับเรากห็รมับพระองคร์ทรีพื่ทรงใชผู้เรามา”
หลกังจากไดด้ตรกัสไปเยอะแยะแลด้วเกบีที่ยวกกับการขล่มเหง, การถภูกปฏลิบกัตลิอยล่างหยาบชด้า, และการทบีที่พวกอกัคร

ทภูตจะถภูกใสล่รด้ายและถภูกเอารกัดเอาเปรบียบ พระเยซภูกก็ตรกัสถถึงคนเหลล่านกันั้นทบีที่จะชล่วยเหลพอและสนกับสนลุนพวกเขาใน
งานรกับใชด้ของพวกเขา พระองคร์ทรงประกาศวล่าคนเหลล่านกันั้นทบีที่แสดงความกรลุณาและเอาใจใสล่เหลล่าผภูด้รกับใชด้ของ
พระองคร์จะไดด้รกับบคาเหนก็จ พระองคร์ตรกัสวล่าเมพที่อผภูด้ใดตด้อนรกับอกัครทภูตผภูด้หนถึที่งหรพอผภูด้รกับใชด้คนหนถึที่งทบีที่พระเจด้าทรงใชด้ไป 
คนๆนกันั้นกก็กคาลกังตด้อนรกับพระเยซภู – ดด้วยวล่าเหลล่าผภูด้รกับใชด้ทบีที่แทด้จรลิงเปป็นผภูด้แทนของพระเยซภูครลิสตร์เจด้า และการตด้อนรกับ
ผภูด้รกับใชด้ทบีที่แทด้จรลิงกก็เทล่ากกับเปป็นการตด้อนรกับพระองคร์ผภูด้ทรงใชด้เหลล่าผภูด้รกับใชด้ทบีที่แทด้จรลิงไป ใชล่แลด้วครกับ คพอพระบลิดา
นกัที่นเอง (คคากลล่าวทบีที่วล่า “ผผผู้ทรีพื่รมับทข่านทมันั้งหลายกห็รมับเรา” หมายถถึงการตด้อนรกับพวกอกัครทภูตเขด้าในเรพอนของเขา – 
ไมล่ใชล่ตด้อนรกับพระครลิสตร์เขด้าในใจโดยความเชพที่อ) การตด้อนรกับพวกสาวกเขด้าในเรพอนของตนไมล่เพบียงแสดงใหด้เหก็นถถึง
ความเคารพนกับถพอตล่อเหลล่าผภูด้รกับใชด้ขององคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าเทล่านกันั้น แตล่การทคาเชล่นนบีนั้ยกังชล่วยเหลพอพวกเขาในการเดลิน
ทางตล่างๆของพวกเขาและในงานของพวกเขาดด้วย

ขด้อ 41: “ผผผู้ทรีพื่รมับศาสดาพยากรณร์เพราะนามแหข่งศาสดาพยากรณร์นมันั้น กห็จะไดผู้บทาเหนห็จอยข่างทรีพื่ศาสดา
พยากรณร์พถึงไดผู้รมับ และผผผู้ทรีพื่รมับผผผู้ชอบธรรมเพราะนามแหข่งผผผู้ชอบธรรมนมันั้น กห็จะไดผู้บทาเหนห็จอยข่างทรีพื่ผผผู้ชอบธรรมพถึง
ไดผู้รมับ”



“ผผผู้ทรีพื่รมับศาสดาพยากรณร์” – คนทบีที่กลล่าวโดยการดลใจของพระเจด้า – “เพราะนามแหข่งศาสดาพยากรณร์
นมันั้น” – นกัที่นคพอ เพราะเหก็นแกล่ขด้อเทก็จจรลิงทบีที่วล่าเขาไดด้ชพที่อวล่าเปป็น “ศาสดาพยากรณร์”  หรพอเราอาจกลล่าวไดด้วล่า 
เพราะวล่าเขาเปป็นคนของพระเจด้า (ไมล่ใชล่จากความหวกังทบีที่จะไดด้รกับบคาเหนก็จ เพราะนกัที่นกก็จะไมล่ใชล่การตด้อนรกับเขา
เพราะวล่าเขาเปป็นศาสดาพยากรณร์คนหนถึที่ง) – “กห็จะไดผู้บทาเหนห็จอยข่างทรีพื่ศาสดาพยากรณร์พถึงไดผู้รมับ” เนพที่องจากเขา
ปฏลิบกัตลิอยล่างกรลุณาและชล่วยเหลพอศาสดาพยากรณร์ผภูด้นกันั้นเพราะวล่าคนๆนกันั้นเปป็นผภูด้นคาสารของพระเจด้า เขากก็จะไดด้รกับ
บคาเหนก็จแบบเดบียวกกันในนลิรกันดรร์กาลราวกกับวล่าตกัวเขาเองเปป็นนกักเทศนร์หรพออาจารยร์คนหนถึที่งทบีที่ไดด้รกับการดลใจ นบีที่กก็
ใชด้กกับการตด้อนรกับ “คนชอบธรรมคนหนถึพื่ง” (เหลล่าศาสดาพยากรณร์และคนชอบธรรมถภูกกลล่าวถถึงพรด้อมกกันใน
แบบเดบียวกกันในมกัทธลิว 13:17 และ 23:29)

นบีที่ยกังเปป็นความจรลิงอยภูล่เหมพอนเดลิมในวกันนบีนั้ เมพที่อผภูด้ใดชล่วยเหลพอผภูด้รกับใชด้ของพระเจด้า เขากก็จะไดด้รกับบคาเหนก็จ
จากองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าสคาหรกับความกรลุณาทบีที่เขาไดด้แสดงตล่อผภูด้รกับใชด้คนนกันั้นของพระเจด้า อาจเปป็นไดด้วล่าคนๆนกันั้นมบีเงลิน
หรพอทรกัพยร์สลิที่งของฝป่ายโลกอยภูล่ในปรลิมาณนด้อยมากๆทบีที่เขาจะใชด้ชล่วยเหลพอผภูด้รกับใชด้คนนกันั้นไดด้ บด้านของเขาอาจกระจอ
กมากๆและอาหารทบีที่เขาเสลิรร์ฟอาจเปป็นแคล่อาหารพพนั้นๆทบีที่จคาเปป็นตล่อชบีวลิตเทล่านกันั้น – แตล่เมพที่อใครกก็ตามตด้อนรกับผภูด้รกับใชด้
ของพระเจด้าและชล่วยเหลพอและหนลุนใจเขาดผู้วยวริธรีใดกห็ตาม คนๆนกันั้นกก็จะไมล่สภูญเสบียบคาเหนก็จของตนเลย

ขด้อ 42: “และผผผู้ใดจะเอานนั้ทาเยห็นสมักถผู้วยหนถึพื่งใหผู้คนเลห็กนผู้อยเหลข่านรีนั้คนใดคนหนถึพื่งดพพื่ม เพราะนามแหข่งศริษยร์
ของเราเราบอกความจรริงแกข่ทข่านทมันั้งหลายวข่า คนนมันั้นจะขาดบทาเหนห็จกห็หามริไดผู้”

ผภูด้ใดกก็ตามทบีที่ใหด้ “นนั้ทาเยห็นสมักถผู้วยหนถึพื่ง” เทล่านกันั้น – คลิดดภูสลิครกับ! นกัที่นดภูเหมพอนเปป็นสลิที่งเลก็กนด้อยเหลพอเกลินใน
สายตาของเรา แตล่ใครกก็ตามทบีที่ใหด้นนั้คาเยก็นสกักถด้วยหนถึที่งในนามของสาวกคนหนถึที่ง เขากก็จะไมล่ถภูกมองขด้ามหรพอถภูกลพม
เลยไมล่วล่าจะในสถานการณร์ใด เขาจะไดด้รกับบคาเหนก็จอยล่างแนล่นอนในวกันใหญล่ยลิที่งนกันั้นเมพที่อเหลล่าวลิสลุทธลิชนของพระเจด้า
ถภูกเรบียกใหด้ไปยกังบกัลลกังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์เพพที่อรกับบคาเหนก็จของพวกเขาสคาหรกับสลิที่งตล่างๆทบีที่พวกเขาไดด้กระทคา
ในกายนบีนั้ เราไดด้รกับความรอดโดยพระคลุณของพระเจด้าผล่านทางพระโลหลิตทบีที่หลกัที่งออกของพระเยซภู แตล่เราจะไดผู้รมับ
บทาเหนห็จสคาหรกับการทคาหนด้าทบีที่คนตด้นเรพอนทบีที่สกัตยร์ซพที่อ

ผมซาบซถึนั้งเหลพอเกลินทบีที่พระเจด้าไมล่ไดด้ทรงวกัดเหมพอนกกับทบีที่มนลุษยร์วกัดและพระเจด้าไมล่ทรงชกัที่งเหมพอนกกับทบีที่
มนลุษยร์ชกัที่ง เราคลิดถถึงคนทบีที่ถวายทรกัพยร์เปป็นเงลินกด้อนโตวล่าเขาถวายของกคานกัลทบีที่ยลิที่งใหญล่ แตล่ในสายพระเนตรของ
พระเจด้าอาจมบีบางคราวเมพที่อนนั้คาเยก็นถด้วยหนถึที่งกก็เปป็นของกคานกัลทบีที่ยลิที่งใหญล่กวล่า คลุณเชพที่อใจไดด้เลยวล่าเมพที่อเราทคาสลิที่งทบีที่เรา
ทคาไดด้เพพที่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้า ไมล่วล่าสลิที่งนกันั้นอาจดภูเหมพอนเลก็กนด้อยหรพอไรด้คล่าสกักเพบียงใด เรากก็จะไดด้รกับบคาเหนก็จ

พระคกัมภบีรร์เตพอนเราวล่ามบีสลิที่งทบีที่เรบียกวล่าการไดด้รกับความรอดแตล่กก็สภูญเสบียบคาเหนก็จของตนอยล่างแนล่นอน 
เปาโลประกาศใน 1 โครลินธร์ 3:12-15 วล่าการงานบางอยล่างจะถภูกไฟเผา: “แลด้วบนรากนกันั้นถด้าผภูด้ใดจะกล่อขถึนั้นดด้วย
ทองคคา เงลิน เพชรพลอย ไมด้ หญด้าแหด้งหรพอฟาง การงานของแตล่ละคนกก็จะไดด้ปรากฏใหด้เหก็น เพราะเวลาวกันนกันั้นจะ
ใหด้เหก็นไดด้ชกัดเจน เพราะวล่าจะเหก็นชกัดไดด้ดด้วยไฟ ไฟนกันั้นจะพลิสภูจนร์ใหด้เหก็นการงานของแตล่ละคนวล่าเปป็นอยล่างไร ถด้า
การงานของผภูด้ใดทบีที่กล่อขถึนั้นทนอยภูล่ไดด้ ผภูด้นกันั้นกก็จะไดด้คล่าตอบแทน ถผู้าการงานของผผผู้ใดถผกเผาไหมผู้ไป ผผผู้นมันั้นกห็จะขาดคข่า
ตอบแทนแตข่ตมัวเขาเองจะรอด แตข่เหมพอนดมังรอดจากไฟ” 



ยอหร์นเตพอนสตลิเราใหด้ระวกังใหด้ดบีเพพที่อทบีที่จะไดด้รกับบคาเหนก็จเตห็มทรีพื่: “เพราะวล่ามบีผภูด้ลล่อลวงเปป็นอกันมากออกเทบีที่ยว
ไปในโลก คพอคนทบีที่ไมล่รกับวล่าพระเยซภูครลิสตร์ไดด้เสดก็จมาเปป็นมนลุษยร์ คนนกันั้นแหละเปป็นผภูด้ลล่อลวงและเปป็นปฏลิปฟักษร์ตล่อ
พระครลิสตร์ ทข่านทมันั้งหลายจงระวมังตมัวใหผู้ดรี เพพพื่อเราจะไดผู้ไมข่สผญเสรียสริพื่งทรีพื่เราไดผู้กระททามาแลผู้ว แตข่จะไดผู้รมับบทาเหนห็จ
เตห็มทรีพื่ ผภูด้ใดละเมลิดและไมล่อยภูล่ในพระโอวาทของพระครลิสตร์ ผภูด้นกันั้นกก็ไมล่มบีพระเจด้า ผภูด้ใดอยภูล่ในพระโอวาทของพระครลิสตร์
ผภูด้นกันั้นกก็มบีทกันั้งพระบลิดาและพระบลุตร ถด้าผภูด้ใดมาหาทล่านและไมล่นคาพระโอวาทนบีนั้มาดด้วย อยล่ารกับเขาไวด้ในเรพอน และ
อยล่าขอพรใหด้เขาเลย เพราะวล่าผภูด้ทบีที่ขอพรใหด้เขา กก็เขด้าสล่วนในการกระทคาชกัที่วของเขานกันั้น” (2 ยอหร์น 7-11)

เหตลุใดยอหร์นจถึงควรกลล่าวถถึงบคาเหนก็จเตห็มทรีพื่หากมกันไมล่มบีสลิที่งทบีที่เรบียกวล่าเปป็นบคาเหนก็จบางสล่วนหรพอเสบีนั้ยวหนถึที่ง
ของบคาเหนก็จเตก็มจคานวนเลล่า? เหตลุใดเปาโลจถึงกลล่าวถถึงการงานตล่างๆของคนๆหนถึที่งทบีที่ถภูกเผาไหมด้ไป “แตข่ตมัวเขาเอง
จะรอด แตข่เหมพอนดมังรอดจากไฟ” เลล่าหากมกันเปป็นไปไมล่ไดด้ทบีที่ผภูด้เชพที่อคนหนถึที่งจะถภูกไถล่แลด้วและเขด้าสภูล่สวรรคร์ แตล่กก็สภูญ
เสบียบคาเหนก็จของตน? จงฟฟังคคาเตพอนสตลิของพระเจด้าและดคาเนลินตามรอยพระบาทของพระเยซภู โดยกระทคาทลุกสลิที่ง
ทบีที่คลุณทคาไดด้เพพที่อถวายเกบียรตลิแดล่พระนามของพระองคร์และเพพที่อชล่วยเหลพอคนเหลล่านกันั้นทบีที่เปป็นผภูด้รกับใชด้ทบีที่แทด้จรลิงของ
พระเจด้า

สรรุปยข่อ
กล่อนจะจบบททบีที่ 10 ผมรภูด้สถึกวล่าผมควรสรลุปยล่อเนพนั้อหาบทนบีนั้และชบีนั้ใหด้เหก็นวล่ามกันสคาคกัญสลุดๆ มบีความสกับสน

มากมายทล่ามกลางครลิสเตบียนทกันั้งหลายวกันนบีนั้ อกันเปป็นผลมาจากการไมล่แยกแยะพระวจนะแหล่งความจรลิงอยล่างถภูก
ตด้อง เราไมล่เพบียงจะตด้องศถึกษาคผู้นควผู้าพระวจนะเทล่านกันั้น แตล่ตด้องแยกแยะพระวจนะอยข่างถผกตผู้องดผู้วย (2 ทธ. 
2:15) – และการไมล่แยกแยะบททบีที่สลิบของมกัทธลิวอยล่างถภูกตด้องไดด้กล่อใหด้เกลิดความสกับสนในความคลิดของคนเปป็นอกัน
มาก

พระเยซภูไดด้ประทานคคาสกัที่งตล่างๆตรงนบีนั้แกล่อกัครทภูตสลิบสองคนนกันั้น – คนกลทุข่มพริเศษทบีที่ถภูกสล่งไปทคาภารกริจ
พริเศษในเวลาทรีพื่พริเศษ อยล่างไรกก็ตาม คคาสกัที่งเหลล่านกันั้นทบีที่พระเยซภูไดด้ประทานแกล่อกัครทภูตสลิบสองคนนกันั้นถภูกหลายคนคลิด
วล่าเปป็นคคาสกัที่งตล่างๆสคาหรกับผภูด้รกับใชด้ททุกคนตลอดทลุกยลุคสมกัย ผภูด้นคาทางศาสนาบางคนยพนกรานวล่าพวกนกักเทศนร์ไมล่ควร
ทคางานเดบีที่ยวๆ แตล่ตด้องไปเปป็นคภูล่ – พวกเขาควรออกไปเปป็นคภูล่ๆ บางคนสอนวล่าพวกเขาควรเดลินทางโดยปราศจาก
เงลินและปราศจากสกัมภาระ คนอพที่นๆกก็เนด้นพกันธกลิจทางการแพทยร์และอด้างสลิทธลิธิ์ของพวกเขาทบีที่จะกระทคาเชล่นนกันั้น
โดยยกคคาบกัญชาของพระเยซภูทบีที่ไดด้ประทานแกล่พวกอกัครทภูตทบีที่ใหด้ไปรกักษาคนเจก็บปป่วยเชล่นเดบียวกกับไปประกาศขล่าว
ประเสรลิฐ บางคนทบีที่ประกาศเรพที่องการรกักษาโรคจากพระเจด้ากก็ประกาศวล่าบทนบีนั้พลิสภูจนร์วล่าผภูด้เชพที่อทกันั้งหลายไมล่ควรใชด้
หมอ, ยารกักษาโรค, และโรงพยาบาลเลย แตล่ควรวางใจองคร์พระผผผู้เปป็นเจผู้าทบีที่จะรกักษาพวกเขาใหด้หาย คนเหลล่านกันั้น
ทบีที่บด้าคลกัที่งไรด้เหตลุผลเกบีที่ยวกกับหลกักคคาสอนเรพที่องการรกักษาโรคจากพระเจด้ากก็ดภูเหมพอนจะลพมคคาบกัญชานกันั้นทบีที่ไดด้ประทาน
แกล่อกัครทภูตพวกเดบียวกกันนบีนั้ทบีที่ใหด้ไปทคาใหด้คนตายฟปฟื้นคพนชบีพ – เพราะวล่าชายเหลล่านบีนั้ทบีที่ไดด้รกับพระราชทานฤทธลิธิ์เดช
เหนพอความเจก็บปป่วยและวลิญญาณชกัที่วทกันั้งปวงกก็ไดด้รกับพระราชทานฤทธลิธิ์เดชทบีที่จะทคาใหด้คนตายฟปฟื้นคพนชบีพเชล่นกกัน!

ผมไมล่อยากใหด้คลุณคลิดแมด้สกักนาทบีเดบียววล่าผมตล่อตด้านพกันธกลิจทางการแพทยร์ตล่างๆ ผมไดด้สนกับสนลุนเหลล่ามลิช
ชกันนารบีทบีที่ทคางานดด้านการแพทยร์มาตลอดหลายปปีแหล่งการรกับใชด้ของผม และผมไมล่ปฏลิเสธความจรลิงเรพที่องการรกักษา
โรคทบีที่เปป็นมาจากพระเจด้า – เพราะผมคงไมล่มบีชบีวลิตอยภูล่จนถถึงตอนนบีนั้หากพระเจด้าไมล่ไดด้ทรงแตะตด้องรล่างกายของผม



มามากกวล่าหนถึที่งครกันั้ง ผมเชพที่อในสภูตรของพระคกัมภบีรร์เรพที่องการรกักษาโรคทบีที่เปป็นมาจากพระเจด้า แตล่ผมไมล่เชพที่อใน
โปรแกรมทบีที่ถภูกใชด้โดยพวกนกักรกักษาโรคสมกัยใหมล่บางคน อยล่างไรกก็ตาม ทกันั้งคนเหลล่านกันั้นทบีที่เทศนาเรพที่องการรกักษาโรค
ทบีที่เปป็นมาจากพระเจด้าและคนเหลล่านกันั้นทบีที่ประกาศวล่าครลิสตจกักรควรมบีสล่วนในพกันธกลิจทางการแพทยร์ตล่างๆกก็ไมล่มบีสลิทธลิธิ์
ทบีที่จะใชด้มกัทธลิวบททบีที่ 10 ใหด้เปป็นพพนั้นฐานสคาหรกับหลกักคคาสอนของพวกเขา

สลิที่งหนถึที่งทบีที่สรด้างความสกับสนมากมายทลุกวกันนบีนั้ทล่ามกลางเหลล่านกักเรบียนพระวจนะของพระเจด้ากก็คพอ คคาสอน
ทบีที่วล่าครลิสตจกักรเปป็นศภูนยร์กลางแหล่งโปรแกรมของพระเจด้าเสมอและทบีที่วล่าทลุกสลิที่งหมลุนรอบครลิสตจกักร นกัที่นไมล่ใชล่สลิที่งทบีที่มบี
เขบียนไวด้ในพระคกัมภบีรร์เลย มกันเปป็นความจรลิงทบีที่วล่านกับตกันั้งแตล่วกันเพก็นเทคอสตร์นกันั้นเปป็นตด้นมา พระเจด้าไดด้ทรงเรบียกผภูด้คน
ออกมาโดยตลอด – ยลิวและตล่างชาตลิ, รวยและจน, ทาสและไท – ครลิสตจกักรทบีที่แทด้จรลิง แตล่โปรแกรมของพระเจด้า
เรลิที่มตด้นใน, หมลุนเวบียนรอบ, และขถึนั้นสภูล่จลุดสภูงสลุดในพระเยซผครริสตร์เจผู้า, พระบลุตรทบีที่บกังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจด้า 
จนกวล่านกักเรบียนพระวจนะของพระเจด้าจะเหก็นวล่าไมล่ใชล่ครริสตจมักรแตล่เปป็นพระบทุตรของพระเจผู้าทบีที่เปป็นศภูนยร์กลางแหล่ง
โปรแกรมของพระเจด้า เขากก็ไมล่มบีกลุญแจไขสภูล่พระคกัมภบีรร์อยล่างแนล่นอน

แตล่มกันเปป็นไปไมล่ไดด้เลยทบีที่จะเขด้าใจพระวจนะของพระเจด้าหากเราไมล่ตระหนกักถถึงยลิว, คนตล่างชาตลิ, และค
รลิสตจกักรของพระเจด้า อกัครทภูตเปาโลกลล่าววล่า: “อยล่าเปป็นตด้นเหตลุทบีที่ทคาใหด้พวกยริว หรพอพวกตข่างชาตริ หรพอครริสตจมักร
ของพระเจผู้าหลงผลิดไป” (1 คร. 10:32) แนล่นอนวล่าพระเจด้าทรงรกักครลิสตจกักรและพระเยซภูไดด้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพพที่อ
ครลิสตจกักร พระองคร์ไดด้ทรงซพนั้อครลิสตจกักรดด้วยพระโลหลิตของพระเจด้า ดกังทบีที่ถภูกกลล่าวไวด้อยล่างชกัดเจนในกลิจการ 
20:28: “เพราะฉะนกันั้นทล่านทกันั้งหลายจงระวกังตกัวใหด้ดบี และจงรกักษาฝภูงแกะทบีที่พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไดด้ทรงตกันั้งทล่านไวด้
ใหด้เปป็นผภูด้ดภูแล และเพพที่อจะไดด้บคารลุงเลบีนั้ยงครริสตจมักรของพระเจผู้า ทรีพื่พระองคร์ทรงไถข่ดข้วยพระโลหสตของพระองคค์
เอง”

เมพที่อเราพภูดถถึงครลิสตจกักรของพระเจด้า เรากก็กคาลกังพภูดถถึงพระกายของพระครลิสตร์ ซถึที่งประกอบดด้วยคนทกันั้ง
หลายทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้ว ครลิสตจกักรของพระเจด้าและอาณาจกักรแหล่งสวรรคร์ไมล่ใชล่สลิที่งเดบียวกกัน ทกันั้งสองนบีนั้แตกตล่างกกัน
อยล่างชกัดเจน ครลิสตจกักรไมล่ไดด้มบีตกัวตนขณะทบีที่องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าทรงรกับใชด้อยภูล่บนโลกนบีนั้ ในมกัทธลิว 16:18 เราไดด้ยลิน
พระองคร์ตรกัสวล่า “และบนศลิลานบีนั้เราจะ (รภูปอนาคตกาล) สรผู้างครลิสตจกักรของเราไวด้” ครลิสตจกักรไดด้ถพอกคาเนลิดหลกัง
จากพระองคร์เสดก็จขถึนั้นสภูล่สวรรคร์แลด้ว ตามทบีที่บกันทถึกไวด้ในกลิจการบททบีที่ 2 แตล่ความจรลิงเกบีที่ยวกกับครลิสตจกักรกก็ไมล่ไดด้ถภูก
เปปิดเผยจนกระทกัที่งเรลิที่มงานรกับใชด้ของเปาโล เปาโลประกาศวล่าพระเจด้าไดด้ทรงเปปิดเผยแกล่เขาถถึงขด้อลถึกลกับนบีนั้ซถึที่งไดด้ถภูก
ปปิดซล่อนมาตกันั้งแตล่นลิรกันดรร์กาล (จงศถึกษาเอเฟซกัส บททบีที่ 3) ดด้วยเหตลุนบีนั้เราจถึงตด้องไมข่มองหาครลิสตจกักรในกลิตตลิคลุณขอ
งมกัทธลิว

มกัทธลิวเปป็นหนกังสพออาณาจมักรทบีที่ประกาศถถึงการเสดก็จมาของกษกัตรลิยร์และอาณาจกักรแหล่งสวรรคร์บนแผล่นดลิน
โลก อาณาจกักรนกันั้นไดด้ถภูกเสนอแกล่อลิสราเอล และแกล่อลิสราเอลเทข่านมันั้น วกันหนถึที่งกษกัตรลิยร์ของพวกเขา คพอพระเยซภู จะ
ทรงครอบครองเหนพอวงศร์วานยภูดาหร์และเหนพออาณาจกักรนกันั้นบนแผล่นดลินโลก พระเยซภู, พระเมสสลิยาหร์, ไดด้ทรง
เสนออาณาจกักรนกันั้นแกล่พวกยลิว และพวกเขาไดด้ปฏลิเสธกษกัตรลิยร์ของตนเสบีย บกัดนบีนั้อาณาจกักรนกันั้นถภูกระงกับไวด้จนกวล่าค
รลิสตจกักร, พระกายของพระครลิสตร์, ถภูกทคาใหด้ครบบรลิบภูรณร์ ซถึที่งเมพที่อถถึงเวลานกันั้นครลิสตจกักรกก็จะถภูกรกับออกไปจากโลก



นบีนั้ หลกังจากการครอบครองของปฏลิปฟักษร์ตล่อพระครลิสตร์, เมสสลิยาหร์ตกัวปลอม, ครลิสตจกักรกก็จะกลกับมาพรด้อมกกับพระ
เยซภู และพระองคร์จะทรงครอบครองเหนพออลิสราเอลบนแผล่นดลินโลกนบีนั้

อกัครทภูตสลิบสองคนนกันั้นเปป็นคนอริสราเอลกล่อนทบีที่พวกเขาไดด้กลายเปป็นครริสเตรียน และงานรกับใชด้ทบีที่ไดด้
ประทานใหด้แกล่พวกเขากก็มบีไปยกังชนชาตลิยลิวเปป็นหลกัก พวกเขาจะตด้องประกาศขล่าวสารเดบียวกกับทบีที่พระเยซภูและ
ยอหร์นผภูด้ใหด้รกับบกัพตลิศมาไดด้เทศนา – พวกเขาจะตด้องประกาศอาณาจกักรนกันั้น พวกยลิวไดด้ปฏลิเสธอาณาจกักรนกันั้นเสบีย
แลด้; อกัครทภูตหลายคนไดด้ถภูกฆล่าตาย – และขล่าวสารนกันั้นกก็ถภูกประกาศโดยอกัครทภูตเปาโลแกล่พวกคนตข่างชาตริ พวก
คนตล่างชาตลิ “เมพที่อกล่อนหาเปป็นชนชาตลิไมล่”, พวกเขาเคยอยภูล่โดยปราศจากพระเจด้า, ปราศจากความหวกัง, ขาดจาก
การเปป็นพลเมพองอลิสราเอล, ไมล่มบีสล่วนในบรรดาพกันธสกัญญาซถึที่งทรงสกัญญาไวด้นกันั้น (1 ปต. 2:10; อฟ. 2:12) – แตล่
พวกเขากก็ไดด้ยลินขล่าวประเสรลิฐผล่านทางงานรกับใชด้ของเปาโล ผมไมล่ไดด้กคาลกังกลล่าววล่า ไมล่มบีคนตล่างชาตลิทบีที่กลกับใจรกับ
เชพที่อผล่านทางการประกาศของสลิบสองคนนกันั้นเลย แตล่เปาโลประกาศวล่าพระเจด้าไดด้ประทานงานรกับใชด้ทบีที่มบีตล่อพวก
คนตล่างชาตลิใหด้แกล่เขา: “แตล่ขด้าพเจด้ากลล่าวแกล่พวกทล่านทบีที่เปป็นคนตล่างชาตลิ เพราะขผู้าพเจผู้าเปป็นอมัครทผตมายมังพวกตข่าง
ชาตริ ขด้าพเจด้าจถึงยกยล่องหนด้าทบีที่ของขด้าพเจด้า” (โรม 11:13)

ผมคลิดวล่าหนถึที่งในภาพทบีที่ดบีทบีที่สลุดของครลิสตจกักรของพระเจด้าผภูด้ทรงพระชนมร์อยภูล่ในพระคกัมภบีรร์ทกันั้งเลล่มถภูกบกันทถึก
ไวด้ในกลิจการบททบีที่ 10 เราอล่านในขด้อ 9 ของบทนกันั้นวล่าเปโตรไดด้ขถึนั้นไปบนดาดฟป้าหลกังคาบด้านเพพที่ออธลิษฐาน และเขา
กก็ตกอยภูล่ในภวกังคร์ เขาไดด้เหก็น “ภาชนะอยล่างหนถึที่งเหมพอนผด้าผพนใหญล่” ถภูกหยล่อนลงมาจากทด้องฟป้า เตก็มไปดด้วยสกัตวร์
ปป่าทลุกชนลิด, สกัตวร์เลพนั้อยคลาน, และนกในอากาศ เปโตรเปป็นนกักพลิธบีกรรมทบีที่เขด้มงวดและเชพที่อในศาสนาของ
บรรพบลุรลุษของตน และเมพที่อเขาเหก็นผด้าผพนนบีนั้ซถึที่งเตก็มไปดด้วยสกัตวร์ทลุกชนลิด เขากก็มองไปทบีที่พวกมกันวล่าเปป็นสกัตวร์มลทลิน –
และพวกมกันกก็เปป็นจรลิงๆ ตามทบีที่กฎตล่างๆในหนกังสพอเลวบีนลิตลิไดด้กลล่าวไวด้ แตล่พระเจด้าทรงมบีขล่าวสารหนถึที่งสคาหรกับเปโตร:
พระองคร์ไดด้ทรงชคาระพวกมกันแลด้ว และดด้วยเหตลุนบีนั้พวกมกันจถึงไมล่เปป็นมลทลินอบีกตล่อไปแลด้ว ผล่านทางนลิมลิตนกันั้นทบีที่ไดด้
ประทานใหด้แกล่เปโตรบนดาดฟป้าหลกังคาบด้าน เขาไดด้เรบียนรภูด้วล่าพระเจด้าไมล่ทรงเหก็นแกล่หนด้าผภูด้ใดเลยและวล่าแมด้แตล่ 
“พวกสลุนกัข” ตล่างชาตลิกก็มบีสลิทธลิธิ์ไดด้รกับอภลิสลิทธลิธิ์ตล่างๆของขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของพระเจด้าและความรอดนกันั้นทบีที่
พระเยซภูไดด้ทรงนคาลงมาสภูล่มนลุษยร์ เปโตรไดด้เรบียนรภูด้วล่าผผผู้ใดกห็ตามทรีพื่เชพที่อในพระเยซภู – ไมล่วล่ายลิวหรพอตล่างชาตลิ – จะไดด้
รกับความรอดและการยกโทษบาป: “ศาสดาพยากรณร์ทกันั้งหลายยล่อมเปป็นพยานถถึงพระองคร์วล่า ผผผู้ใดทรีพื่เชพพื่อถพอใน
พระองคร์นมันั้นจะไดด้รกับการทรงยกความผลิดบาปของเขา เพราะพระนามของพระองคร์” (กลิจการ 10:43)

เหมพอนกกับผด้าใหญล่ผพนนกันั้นในนลิมลิตของเปโตร ครลิสตจกักรของพระเจด้ามบีแหลล่งกคาเนลิดจากสวรรคร์และจะมบี
บกันั้นปลายในสวรรคร์ ครลิสตจกักรไดด้ถภูกหยล่อนหรพอปลล่อยลงมาจากสวรรคร์และวกันหนถึที่งจะถภูกรกับขถึนั้นไปสภูล่สวรรคร์อบีก 
เมพที่อการรกับขถึนั้นไปเกลิดขถึนั้น (ซถึที่งถภูกพรรณนาไวด้อยล่างชกัดเจนใน 1 เธสะโลนลิกา 4:13-18) ผภูด้เชพที่อทลุกคนทบีที่มบีชบีวลิตอยภูล่จะ
ถภูกรกับขถึนั้นไปและคนเหลล่านกันั้นทบีที่ไดด้ตายไปแลด้วในองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้ากก็จะถภูกชลุบใหด้เปป็นขถึนั้นปราศจากเปปปั่อยเนล่า – และ
เราทกันั้งสองพวกกก็จะถภูกรกับขถึนั้นไปพบกกับพระเยซภูในหมภูล่เมฆในฟป้าอากาศ ทบีที่นกัที่นเราจะกลินเลบีนั้ยงทบีที่งานเลบีนั้ยงสมรสนกันั้น
และไดด้รกับบคาเหนก็จสคาหรกับการทคาหนด้าทบีที่คนตด้นเรพอนทบีที่สกัตยร์ซพที่อ จากนกันั้นเรากก็จะกลกับมาครอบครองในอาณาจกักร
แหล่งสวรรคร์อกันเปปีปั่ยมสงล่าราศบีบนแผล่นดลินโลก – ยลุคพกันปปี 



ยลุคของครลิสตจกักร ซถึที่งบกัดนบีนั้ไดด้ดคาเนลินมาเกพอบสองพกันปปีแลด้ว ไดด้ถภูกปปิดซล่อนไวด้จากเหลล่าศาสดาพยากรณร์
สมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิม อกัครทภูตเปาโลกลล่าววล่า: “ถด้าแมด้ทล่านทกันั้งหลายไดด้ยลินถถึงพระคทุณของพระเจผู้าอมันเปป็นพมันธ
กริจ ซถึที่งทรงโปรดประทานแกล่ขด้าพเจด้าเพพที่อทล่านทกันั้งหลายแลด้ว และรภูด้วล่าพระองคร์ไดด้ทรงสคาแดงใหด้ขด้าพเจด้ารภูด้ขด้อลถึกลกับ
... ซถึพื่งในสมมัยกข่อน ไมข่ไดผู้ทรงโปรดสทาแดงแกข่บทุตรทมันั้งหลายของมนทุษยร์ เหมพอนอยล่างบกัดนบีนั้ซถึที่งทรงโปรดเผยแกล่พวก
อกัครทภูตผภูด้บรลิสลุทธลิธิ์ และพวกศาสดาพยากรณร์ของพระองคร์โดยพระวลิญญาณ คพอวล่าคนตล่างชาตลิจะเปป็นผภูด้รกับมรดก
รล่วมกกัน และเปป็นอวกัยวะของกายอกันเดบียวกกัน และมบีสล่วนไดด้รกับพระสกัญญาของพระองคร์ในพระครลิสตร์โดยขล่าว
ประเสรลิฐนกันั้น” (อฟ. 3:2-6) และเปโตรไดด้เขบียนเกบีที่ยวกกับ “จลิตวลิญญาณของทล่านทกันั้งหลายจถึงไดด้รกับความรอด -- 
พวกศาสดาพยากรณร์กห็ไดผู้อทุตสข่าหร์สพบคผู้นหาในความรอดนกันั้น และไดด้พยากรณร์ถถึงพระคลุณซถึที่งจะบกังเกลิดแกล่ทล่านทกันั้ง
หลาย เขาไดด้สพบคด้นหาสลิที่งใดหรพอลกักษณะแหล่งเวลาซถึที่งพระวลิญญาณของพระครลิสตร์ ผภูด้ทรงสถลิตอยภูล่ในตกัวเขา ไดด้ทรง
บล่งไวด้ เมพที่อพระวลิญญาณนกันั้นไดด้พยากรณร์ลล่วงหนด้าถถึงความททุกขร์ทรมานของพระครลิสตร์ และถถึงสงข่าราศรีทรีพื่จะมาภาย
หลมัง” (1 ปต. 1:9-11)

ศาสดาพยากรณร์อลิสยาหร์ไดด้ปป่าวประกาศเมพที่อเจก็ดศตวรรษกล่อนพระเยซภูประสภูตลิวล่า: “ดด้วยมบีเดก็กคนหนถึที่ง
เกลิดมาเพพที่อเรา มบีบลุตรชายคนหนถึที่งประทานมาใหด้เรา และการปกครองจะอยภูล่ทบีที่บล่าของทล่าน” (อสย. 9:6) ศาสดา
พยากรณร์ผภูด้นบีนั้ไดด้เหก็นการประสภูตลิ, พระบลุตร, การปกครองทบีที่อยภูล่บนบล่าของพระองคร์, แตล่เขามลิไดด้เหก็นชล่วงเวลา
ระหวข่างการประสภูตลิและการครอบครองอกันเปปีปั่ยมสงล่าราศบีของพระเยซภู

ทภูตสวรรคร์กาเบรบียลไดด้ประกาศแกล่มารบียร์วล่าเธอเปป็นทบีที่โปรดปรานยลิที่งนกัก เธอจะคลอดพระบลุตรของ
พระเจด้า เธอจะตกันั้งชพที่อพระองคร์วล่าเยซผ พระองคร์จะทรงเปป็นผภูด้ยลิที่งใหญล่และจะทรงถภูกเรบียกวล่าพระบลุตรขององคร์ผภูด้
สภูงสลุด เขาไดด้เปปิดเผยแกล่มารบียร์วล่าพระเยโฮวาหร์องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าจะประทานแกล่พระเยซภูคพอ พระทบีที่นกัที่งของดาวลิด
บรรพบลุรลุษของพระองคร์, วล่าพระองคร์จะทรงครอบครองเหนพอวงศร์วานของยาโคบตลอดไปเปป็นนลิตยร์และ
อาณาจกักรของพระองคร์จะไมล่รภูด้สลินั้นสลุดเลย แตล่กาเบรบียลมลิไดด้เขด้าใจหรพอบอกมารบียร์วล่าระหวล่างการประสภูตลิและการ
ครอบครองบนพระทบีที่นกัที่งของดาวลิด จะมบีเวลาหลายรด้อยปปี กาเบรบียลมลิไดด้เหก็นชล่วงเวลาตรงกลางซถึที่งเปป็นทบีที่รภูด้จกักในชพที่อ
ยลุคแหล่งพระคลุณ หรพอยลุคครลิสตจกักร

คคาสกัที่งบางประการทบีที่พระเยซภูเจด้าไดด้ประทานแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์ในมกัทธลิวบททบีที่ 10 นบีนั้ แนล่นอนวล่า
ครอบคลลุมไปถถึงอวสานของยลุคนบีนั้ – กระทกัที่งไปจนถถึงการเสดก็จมาครกันั้งทบีที่สองของพระเยซภูครลิสตร์เจด้า (กรลุณาสกังเกต
ขด้อ 22 และ 23) แตล่พระเยซภูมลิไดด้บอกพวกเขาวล่าการเสดก็จมาครกันั้งทบีที่สองของพระองคร์จะถภูกททาใหผู้ลข่าชผู้าไปเกพอบ
สองพกันปปีและถภูกนคาหนด้าโดยการถภูกเรบียกออกไปของเจด้าสาวตล่างชาตลิผภูด้หนถึที่งเพพที่อพระนามของพระองคร์

ยลุคสมกัยของพวกยลิวทบีที่พระเยซภูเคยมบีชบีวลิตอยภูล่ขณะทบีที่พระองคร์ยกังอยภูล่บนโลกนบีนั้ยกังมลิไดด้สลินั้นสลุดลง เมพที่อยลุคครลิสต
จกักรไดด้เรลิที่มตด้นขถึนั้น ทกันั้งสองยลุคนกันั้นกก็คาบเกบีที่ยวกกันเปป็นชล่วงเวลาสกันั้นๆ ยลุคของพวกยลิว – นกัที่นคพอ การกระทคากลิจของ
พระเจด้ากกับพวกยลิวโดยตรง – จะเรลิที่มตด้นอบีกครกันั้งหลกังจากทบีที่ครลิสตจกักรถภูกรกับออกไปจากแผล่นดลินโลกแลด้ว ชล่วงเวลา
สบีที่รด้อยเกด้าสลิบปปีแหล่งคคาพยากรณร์ของดาเนบียล (เจก็ดสลิบสกัปดาหร์นกันั้นของดาเนบียล บททบีที่ 9) ยกังไมล่ครบถด้วนตอนทบีที่พระ
เยซภูทรงถภูกตรถึงกางเขน ชล่วงเวลาของคคาพยากรณร์ของดาเนบียลยอมใหด้มบีชล่วงคกัที่นกลางเปป็นเวลาหลายปปีทบีที่ไมล่จคากกัด
ระหวล่างสกัปดาหร์ทบีที่หกสลิบเกด้าและเจก็ดสลิบแหล่งปปีทกันั้งหลาย สกัปดาหร์สลุดทด้ายซถึที่งมบีเจก็ดปปีนกันั้นถภูกผลกักเขด้าไปสภูล่อนาคตโดย



การทรงทราบลล่วงหนด้าของพระเจด้า เพพที่อเปปิดทางใหด้แกล่ยลุคครลิสตจกักร เมพที่อครลิสตจกักรครบบรลิบภูรณร์ มกันกก็จะถภูกรกับ
ออกไปจากแผล่นดลินโลกขถึนั้นไปในฟป้าอากาศเพพที่อพบกกับองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้า (1 ธส. 4:13-18) จากนกันั้นกก็จะเรลิที่มการ
ทคาใหด้สคาเรก็จจรลิงของสกัปดาหร์สลุดทด้ายแหล่งปปีทกันั้งหลายของดาเนบียล ซถึที่งเปป็นทบีที่รภูด้จกักในชพที่อ “เวลาทลุกขร์ใจของยาโคบ” 
หรพอความทลุกขร์ลคาบากใหญล่ยลิที่ง

พระเยซภูเจด้าทรงดคารลิสลิที่งเหลล่านบีนั้ไวด้ทกันั้งหมดแลด้ว และดด้วยเหตลุนบีนั้พระองคร์จถึงประทานคคาสกัที่งตล่างๆแกล่เหลล่า
อกัครทภูตของพระองคร์, ไมล่ใชล่สคาหรกับยลุคครลิสตจกักร, แตล่สคาหรกับยลุคพวกยริวทบีที่มบีอยภูล่ในขณะนกันั้น ซถึที่งจะกลกับมาเดลินหนด้า
ตล่อในระหวล่างความทลุกขร์ลคาบากใหญล่ยลิที่งนกันั้นหรพอสกัปดาหร์ทบีที่เจก็ดสลิบแหล่งคคาพยากรณร์ของดาเนบียล เมพที่อเราจคาเรพที่องนบีนั้
จนขถึนั้นใจ บททบีที่สลิบของมกัทธลิวกก็เรลิที่มชกัดเจน หนทางเดบียวทบีที่เปป็นไปไดด้ทบีที่จะเขด้าใจเรพที่องนบีนั้คพอ การเผชลิญหนด้ากกับขด้อเทก็จ
จรลิงตล่างๆเกบีที่ยวกกับยลุคสมกัยเหลล่านบีนั้

ผมแนล่ใจวล่าใครบางคนกคาลกังถามวล่า “แลด้วทคาไมตด้องศถึกษากลิตตลิคลุณของมกัทธลิวดด้วยหากมกันเปป็นหนกังสพอ
อาณาจกักรและหากวล่าคคาสกัที่งเหลล่านกันั้นทบีที่ประทานใหด้แกล่พวกสาวกมบีไวด้สคาหรกับยลุคอาณาจกักรเปป็นหลกัก?” นกัที่นเปป็น
คคาถามทบีที่โงล่เขลาเมพที่อพลิจารณาถด้อยคคาของเปาโลใน 2 ทลิโมธบี 3:16: “พระคทมภทรค์ทจุกตอนไดผู้รมับการดลใจจาก
พระเจผู้า และเปป็นประโยชนค์ในการสอน การตมักเตพอนวข่ากลข่าว การปรมับปรทุงแกผู้ไขคนใหผู้ดรี และการอบรมในเรพพื่อง
ความชอบธรรม” มบีบางสลิที่งในหนกังสพอทลุกเลล่มและทลุกบทของพระคกัมภบีรร์สคาหรกับเรา

ยกตกัวอยล่างเชล่น พระเจด้าทรงบอกโนอาหร์ใหด้ตล่อนาวา – และถถึงแมด้วล่าพระเจด้าไมล่ไดด้ทรงบกัญชาผมใหด้ตล่อ
นาวา ผมกก็สามารถศถึกษาเกบีที่ยวกกับนาวาของโนอาหร์และไดด้รกับคคาสกัที่งสอนและการหนลุนใจไดด้ กฎและขด้อบกังคกับ
ตล่างๆของภาคพกันธสกัญญาเดลิมไมล่ไดด้ถภูกมอบใหด้แกล่ครลิสตจกักรของพระเจด้าโดยตรง แตล่เนพที่องจากวล่าพวกมกันเปป็นสล่วน
หนถึที่งของ “พระคกัมภบีรร์ทลุกตอน” พวกมกันจถึงเปป็นประโยชนร์แกล่เรา สลิที่งเหลล่านกันั้นทบีที่ไดด้เกลิดขถึนั้นแกล่พวกอลิสราเอลเปป็น
ภาพเลห็งถถึง และพวกมกันถภูกบกันทถึกไวด้เพพพื่อการเตพอนสตริและการสมัพื่งสอนเรา: “แตล่บรรดาเหตทุการณร์เหลข่านรีนั้จถึงไดผู้
บมังเกริดแกข่เขาเพพพื่อเปป็นตมัวอยข่าง และไดผู้บมันทถึกไวผู้เพพพื่อเตพอนสตริเราทมันั้งหลาย ผภูด้ซถึที่งกคาลกังอยภูล่ในกาลสลุดปลายของแผล่น
ดลินโลก” (1 คร. 10:11)

หากคลุณไมล่เหก็นดด้วยกกับสลิที่งทบีที่ผมไดด้กลล่าวไปแลด้วในสรลุปยล่อนบีนั้ ผมกก็ขอชบีนั้ใหด้คลุณเหก็นวล่าในมกัทธลิว 10:5-15 เรา
พบกฎขด้อปฏลิบกัตลิตล่างๆสคาหรกับภารกลิจพลิเศษของอกัครทภูตสลิบสองคนนกันั้น กรลุณาหมายเหตลุวล่าพวกเขาจะตด้องไปหา
ชนชาตลิอลิสราเอลเทล่านกันั้น พวกเขาจะตด้องไมล่ไปหาพวกคนตล่างชาตลิเลย – แตล่ทลุกวกันนบีนั้พวกเราไดด้รกับบกัญชาใหด้
ประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่ชนททุกชาตริ เราไดด้รกับคคาสกัที่งใหด้ประกาศขด้อความนบีนั้แกล่พวกยริวกข่อน (โรม 1:16) จากนกันั้นจถึง
แกล่คนตล่างชาตลิ; แกล่ทาส, ไท, คนรวย, คนจน พวกคนตล่างชาตลิแตล่กล่อนนกันั้นไมล่มบีสล่วนในงานรกับใชด้ของอกัครทภูตสลิบ
สองคนนกันั้น แตล่ในยลุคสมกัยแหล่งพระคลุณอกันเปปีปั่ยมสงล่าราศบีนบีนั้ มนลุษยร์ทลุกคนไดด้รกับเชลิญใหด้มา สลิบสองคนนกันั้นไดด้รกับคคาสกัที่ง
ใหด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งอาณาจกักรนกันั้น โดยปป่าวประกาศวล่า “อาณาจกักรแหล่งสวรรคร์มาใกลด้แลด้ว” นบีที่เปป็น
ขล่าวสารของยอหร์นผภูด้ใหด้รกับบกัพตลิศมา, มกันเปป็นขล่าวสารของพระเยซภู, และมกันจะตด้องเปป็นขล่าวสารของสลิบสองคนนกันั้น
การประกาศของพวกเขาจะตด้องถภูกรกับรองโดยการอกัศจรรยร์, หมายสคาคกัญและสลิที่งมหกัศจรรยร์ตล่างๆ พวกเขาจะ
ตด้องไมล่จกัดเตรบียมสลิที่งใดเลยสคาหรกับการเลบีนั้ยงชบีพตน – แตล่เราไดด้ยลินเปาโลกลล่าววล่าคนทคางานกก็สมควรไดด้รกับคล่าจด้าง
ของตนและคนทกันั้งหลายทบีที่ประกาศขล่าวประเสรลิฐกก็จะดคารงชบีวลิตโดยขล่าวประเสรลิฐนกันั้น



ในขด้อ 16 ถถึง 23 เรามบีโครงรล่างของการขล่มเหงอกันนล่ากลกัวเหลล่านกันั้นทบีที่พวกอกัครทภูตจะเจอและเผชลิญ พวก
เขาถภูกสกัที่งใหด้มบีใจกลด้าเพราะวล่าพวกเขาจะไดด้รกับพระราชทานถด้อยคคาทบีที่จะกลล่าวออกไป และพวกเขาจะตด้องไปอยภูล่
ตล่อหนด้ากษกัตรลิยร์และผภูด้ปกครองทกันั้งหลายโดยปราศจากความกลกัวสลิที่งใดเลย

แตล่ผมขอชบีนั้ใหด้เหก็นวล่าสล่วนทบีที่เหลพอของบทนบีนั้ใหด้หลกักการยลิที่งใหญล่ตล่างๆทบีที่คงอยภูล่ชกัที่วนลิรกันดรร์ซถึที่งเปป็นความจรลิงอยภูล่
เสมอและประยลุกตร์ใชด้ไดด้ตลอดทลุกยลุคสมกัย ผภูด้รกับใชด้ของพระเจด้าไมล่ไดด้อยภูล่เหนพอพระผภูด้เปป็นนายของตน, ผภูด้รกับใชด้ไมล่อยภูล่
เหนพอเจด้านายของเขา องคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าและเจด้านายของเราทรงพอพระทกัยทบีที่จะเปป็นพวกเดบียวกกับเหลล่าสาวก
และผภูด้รกับใชด้ของพระองคร์ ดด้วยเหตลุนบีนั้เราจถึงควรถพอวล่าเปป็นความชพที่นชมยลินดบียลิที่งทบีที่ไดด้ถภูกมองวล่าเปป็นพวกเดบียวกกับ
พระองคร์ – ไมล่เฉพาะในสลิที่งดบีๆเทล่านกันั้น แตล่ในการทนความทลุกขร์ยากและแมด้แตล่ในความมรณาดด้วยหากนกัที่นเปป็นสลิที่ง
จคาเปป็น แมด้แตล่ในยลุคแหล่งพระคลุณนบีนั้เรากก็จะตด้องไมล่กลกัวมนลุษยร์; เราจะตด้องเกรงกลกัวพระเจผู้า มนลุษยร์อาจฆล่ากายของ
เราไดด้ แตล่พวกเขาไมล่สามารถทคาลายดวงวลิญญาณของเราในนรกไดด้ ผมไดด้ชบีนั้ใหด้เหก็นไปกล่อนหนด้านบีนั้แลด้วในการศถึกษา
บทนบีนั้วล่าเปาโลรมับประกมันวล่าทลุกคนทบีที่ดคาเนลินชบีวลิตตามทางของพระเจด้าจะตด้องทนทลุกขร์ (2 ทธ. 3:12) – และนบีที่กก็เปป็น
ความจรลิงไมล่วล่าจะในยทุคสมมัยใดกห็ตาม มกันยกังเปป็นความจรลิงดด้วยวล่าพระเจด้าไดด้ทรงสกัญญาในทลุกยลุคสมกัยแลด้ววล่าจะ
ทรงดภูแลคนของพระองคร์และเตลิมเตก็มความตด้องการตล่างๆของพวกเขา

สลุดทด้ายในขด้อ 40 ถถึง 42 องคร์กษกัตรลิยร์ทรงชบีนั้ใหด้เหลล่าผภูด้นคาสารของพระองคร์เหก็นวล่าพวกเขามบีสลิทธลิอคานาจ
เพราะวล่าพวกเขาเปป็นพวกเดบียวกกันกกับพระองคร์และพระองคร์ทรงเปป็นพวกเดบียวกกันกกับพวกเขา ทลุกคนทบีที่ตด้อนรกับ
พวกเขากก็ตด้อนรกับองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าของพวกเขา และทลุกคนทบีที่ปฏลิเสธเหลล่าผภูด้นคาสารของพระเจด้ากก็ปฏลิเสธองคร์พระ
ผภูด้เปป็นเจด้าของพวกเขา จากนกันั้นพระเยซภูทรงรกับประกกันพวกเขาวล่าทลุกคนทบีที่ใหด้แมด้แตล่นนั้คาเยก็นสกักถด้วยหนถึที่งในนามของ
ศาสดาพยากรณร์ผภูด้หนถึที่งและทลุกคนทบีที่ปรนนลิบกัตลิดด้วยจลิตใจทบีที่ถภูกตด้องจะไดด้รกับบคาเหนก็จ: “และผภูด้ใดจะเอานนั้คาเยก็นสกัก
ถด้วยหนถึที่งใหด้คนเลก็กนด้อยเหลล่านบีนั้คนใดคนหนถึที่งดพที่ม เพราะนามแหล่งศลิษยร์ของเราเราบอกความจรลิงแกล่ทล่านทกันั้งหลาย
วล่า คนนมันั้นจะขาดบทาเหนห็จกห็หามริไดผู้” (ขด้อ 42) ชล่างเปป็นถด้อยคคาทบีที่เปปีปั่ยมดด้วยพระคลุณและปลอบประโลมใจจรลิงๆ!

ผภูด้เชพที่อทกันั้งหลายทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้วถภูกทคาใหด้เปป็นหนถึที่งเดบียวกกันกกับองคร์พระผภูด้เปป็นเจด้าแหล่งชบีวลิตและสงล่าราศบี 
และพระองคร์ทรงถภูกทคาใหด้เปป็นหนถึที่งเดบียวกกันกกับเรา – “พระครริสตร์ผผผู้สถริตในทข่านทมันั้งหลาย อกันเปป็นทบีที่หวกังแหล่งสงล่า
ราศบี” (คส. 1:27) ความจรลิงทบีที่ยลิที่งใหญล่นบีนั้กก็ถภูกเปปิดเผยในโคโลสบี 3:3 เชล่นกกัน: “เพราะวล่าทล่านไดด้ตายแลด้วและชรีวริต
ของทข่านซข่อนไวผู้กมับพระครริสตร์ในพระเจผู้า” หากเราเปป็นผภูด้เชพที่อทบีที่บกังเกลิดใหมล่แลด้ว เรากก็เปป็นหนถึที่งเดบียวกกับพระองคร์:
 “เพราะวล่าเราเปป็นอวกัยวะแหล่งพระกายของพระองคร์ แหล่งเนพนั้อหนกังของพระองคร์ และแหล่งกระดภูกของพระองคร์”
(อฟ. 5:30)

ขอพระเจด้าทรงโปรดประทานใหด้เราแตล่ละคนมบีความปรารถนาอกันลถึกซถึนั้งทบีที่จะศถึกษาพระวจนะของ
พระองคร์ในแบบทบีที่เราไมล่เคยศถึกษาคด้นควด้ามากล่อนเลย ขอใหด้เราหมายพถึที่งพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์อยภูล่เสมอทบีที่จะทรง
สอนเราและนคาพาเราใหด้เขด้าสภูล่ความจรลิงทกันั้งมวล เพพที่อทบีที่เราจะไดด้แยกแยะพระวจนะอยล่างถภูกตด้อง ขอพระเจด้าทรง
โปรดหด้ามมลิใหด้เราแยกแยะพระวจนะของพระเจด้าอยล่างผลิดๆเพพที่อทบีที่จะปกปป้องหลกักคคาสอนใด, นลิกายใด, หรพอผภูด้รกับ
ใชด้คนใด


