
ขข่าวประเสรริฐเรรียบเรรียงโดยมมัทธริว
เลข่ม 4 (บททรีที่ 16-20)

โดย

โอลลิเวอรร์ บบี กรบีน



คคานคา
ขณะทบีที่เราศศึกษา ขข่าวประเสรริฐเรรียบเรรียงโดยมมัทธริว แบบทบีละขข้อตต่อไป เรากก็จะครอบคลลุมบททบีที่ 16 ถศึง 20 ในเลต่มนบีน

ในบททบีที่ 16 นบีที่เองทบีที่เปโตรกลต่าวคคาสารภาพทบีที่ใจกลข้าของเขาวต่าพระเยซซูทรงเปป็น “พระครลิสตร์ พระบลุตรของพระเจข้าผซูข้ทรง
พระชนมร์อยซูต่” และคคาสสัญญาเรรที่องครลิสตจสักรภาคพสันธสสัญญาใหมต่ถซูกใหข้ไวข้ (ขข้อ 16, 18) ในบททบีที่ 17 เราพบฉากเหตลุการณร์
การจคาแลงพระกาย บททบีที่ 18 กลต่าวถศึงความจคาเปป็นอสันยลิที่งยวดทบีที่ตข้องมบีการปรนนลิบสัตลิและความถต่อมใจในชบีวลิตครลิสเตบียน ในบท
ทบีที่ 19 องคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าของเราทรงสลินนสลุดพสันธกลิจของพระองคร์ในแควข้นกาลลิลบีและเสดก็จกลสับไปยสังแควข้นยซูเดบีย อสันเปป็นการ
เรลิที่มตข้นการเดลินทางของพระองคร์กลสับไปยสังกรลุงเยรซูซาเลก็ม – การไปเยรอนนครบรลิสลุทธลิธิ์อสันเปป็นทบีที่รสักของพระองคร์เปป็นครสันง
สลุดทข้ายของพระองคร์ ในบททบีที่ 20 ขณะทบีที่พระองคร์เสดก็จเขข้าใกลข้กรลุงนสันนและใกลข้ถศึงเวลาทบีที่พระองคร์จะสละพระองคร์เองในเวลา
ตต่อมาทบีที่กลโกธา พระองคร์กก็ทรงพรที่คาสอนเหลต่าสาวกของพระองคร์ดข้วยความรสักเกบีที่ยวกสับการสลินนพระชนมร์และการฟฟฟื้นครน
พระชนมร์ของพระองคร์ทบีที่ใกลข้เขข้ามาแลข้ว โดยเตรบียมพวกเขาใหข้พรข้อมสคาหรสับเหตลุการณร์นสันน ครอการถซูกตรศึงกางเขนของ
พระองคร์เชต่นเดบียวกสับการสานตต่อพระราชกลิจของพระองคร์หลสังจากการฟฟฟื้นครนพระชนมร์และการเสดก็จขศึนนสซูต่สวรรคร์ของ
พระองคร์ คคาอลุปมาทบีที่งดงามและใหข้คคาสอนมากทบีที่สลุดบางเรรที่องแหต่งพสันธกลิจบนโลกนบีนของพระเยซซูครลิสตร์องคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าของ
เราถซูกพบในหข้าบทหลสังทบีที่มบีอยซูต่ในทบีที่นบีน ขอสงต่าราศบีจงมบีแดต่พระเจข้าสคาหรสับสลิที่งใดกก็ตามทบีที่การศศึกษานบีนทคาสคาเรก็จเพรที่อพระองคร์

-- ผผผู้แตข่ง



บททรีที่ 16
16:1 พวกฟารลิสบีกสับพวกสะดซูสบีไดข้มาทดลองพระองคร์โดยขอรข้องใหข้พระองคร์สคาแดงหมายสคาคสัญจากฟฟ้าสวรรคร์ใหข้เขาเหก็น
16:2 พระองคร์จศึงตรสัสตอบเขาวต่า “พอตกเยก็นทต่านทสันงหลายพซูดวต่า ‘รลุต่งขศึนนอากาศจะโปรต่งดบีเพราะฟฟ้าสบีแดง’
16:3 ในเวลาเชข้าทต่านพซูดวต่า ‘วสันนบีนจะเกลิดพายลุฝนเพราะฟฟ้าแดงและมสัว’ โอ คนหนข้าซรที่อใจคด ทข้องฟฟ้านสันนทต่านทสันงหลายยสังอาจ
สสังเกตรซูข้และเขข้าใจไดข้ แตต่หมายสคาคสัญแหต่งกาลนบีนทต่านกลสับไมต่เขข้าใจ
16:4 คนชาตลิชสัที่วและเลต่นชซูข้แสวงหาหมายสคาคสัญ และจะไมต่โปรดใหข้หมายสคาคสัญแกต่เขา เวข้นไวข้แตต่หมายสคาคสัญของโยนาหร์
ศาสดาพยากรณร์เทต่านสันน” แลข้วพระองคร์กก็เสดก็จไปจากเขา
16:5 ฝฝ่ายพวกสาวกของพระองคร์ เมรที่อขข้ามฟากนสันนไดข้ลรมเอาขนมปปังไปดข้วย
16:6 พระเยซซูตรสัสกสับเขาวต่า “จงสสังเกตและระวสังเชรนอแหต่งพวกฟารลิสบีและพวกสะดซูสบีใหข้ดบี”
16:7 เหลต่าสาวกจศึงปรศึกษากสันวต่า “เพราะเหตลุทบีที่เรามลิไดข้เอาขนมปปังมา”
16:8 ฝฝ่ายพระเยซซูทรงทราบจศึงตรสัสกสับเขาวต่า “โอ ผซูข้มบีความเชรที่อนข้อย เหตลุไฉนพวกทต่านจศึงปรศึกษากสันและกสันถศึงเรรที่องไมต่ไดข้เอา
ขนมปปังมา
16:9 ทต่านยสังไมต่เขข้าใจและจคาไมต่ไดข้หรรอ เรรที่องขนมปปังหข้ากข้อนกสับคนหข้าพสันคนนสันน ทต่านเกก็บทบีที่เหลรอไดข้กบีที่กระบลุง
16:10 หรรอขนมปปังเจก็ดกข้อนกสับคนสบีที่พสันคนนสันน ทต่านเกก็บทบีที่เหลรอไดข้กบีที่กระบลุง
16:11 เปป็นไฉนพวกทต่านถศึงไมต่เขข้าใจวต่า เรามลิไดข้พซูดกสับทต่านดข้วยเรรที่องขนมปปัง แตต่ไดข้วต่าใหข้ทต่านระวสังเชรนอแหต่งพวกฟารลิสบีและ
พวกสะดซูสบีใหข้ดบี”
16:12 แลข้วพวกสาวกกก็เขข้าใจวต่า พระองคร์มลิไดข้ตรสัสสสัที่งเขาใหข้ระวสังเชรนอขนมปปัง แตต่ใหข้ระวสังคคาสอนของพวกฟารลิสบีและพวกสะดซู
สบี
16:13 ครสันนพระเยซซูเสดก็จเขข้าไปในเขตเมรองซบีซารบียาฟฟีลลิปปฟี พระองคร์จศึงตรสัสถามพวกสาวกของพระองคร์วต่า “คนทสันงหลายพซูด
กสันวต่าเราซศึที่งเปป็นบลุตรมนลุษยร์ครอผซูข้ใด”
16:14 เขาจศึงทซูลตอบวต่า “บางคนวต่าเปป็นยอหร์นผซูข้ใหข้รสับบสัพตลิศมา แตต่บางคนวต่าเปป็นเอลบียาหร์ และคนอรที่นวต่าเปป็นเยเรมบียร์ หรรอ
เปป็นคนหนศึที่งในพวกศาสดาพยากรณร์”
16:15 พระองคร์ตรสัสถามเขาวต่า “แลข้วพวกทต่านเลต่าวต่าเราเปป็นผซูข้ใด”
16:16 ซบีโมนเปโตรทซูลตอบวต่า “พระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์พระบลุตรของพระเจข้าผซูข้ทรงพระชนมร์อยซูต่”
16:17 พระเยซซูตรสัสตอบเขาวต่า “ซบีโมนบลุตรโยนาเออ๋ย ทต่านกก็เปป็นสลุข เพราะวต่าเนรนอหนสังและโลหลิตมลิไดข้แจข้งความนบีนแกต่ทต่าน แตต่
พระบลิดาของเราผซูข้ทรงสถลิตในสวรรคร์ทรงแจข้งใหข้ทราบ
16:18 ฝฝ่ายเราบอกทต่านดข้วยวต่า ทต่านครอเปโตร และบนศลิลานบีนเราจะสรข้างครลิสตจสักรของเราไวข้ และประตซูแหต่งนรกจะมบีชสัยตต่อ
ครลิสตจสักรนสันนกก็หามลิไดข้
16:19 เราจะมอบลซูกกลุญแจของอาณาจสักรแหต่งสวรรคร์ใหข้ไวข้แกต่ทต่าน ทต่านจะผซูกมสัดสลิที่งใดในโลก สลิที่งนสันนกก็จะถซูกมสัดในสวรรคร์ 
และทต่านจะปลต่อยสลิที่งใดในโลก สลิที่งนสันนจะถซูกปลต่อยในสวรรคร์”
16:20 แลข้วพระองคร์ทรงกคาชสับหข้ามเหลต่าสาวกของพระองคร์ มลิใหข้บอกผซูข้ใดวต่า พระองคร์ทรงเปป็นพระเยซซูพระครลิสตร์ผซูข้นสันน



16:21 ตสันงแตต่เวลานสันนมา พระเยซซูทรงเรลิที่มเผยแกต่เหลต่าสาวกของพระองคร์วต่า พระองคร์จะตข้องเสดก็จไปกรลุงเยรซูซาเลก็ม และจะ
ตข้องทนทลุกขร์ทรมานหลายประการจากพวกผซูข้ใหญต่และพวกปลุโรหลิตใหญต่และพวกธรรมาจารยร์ จนตข้องถซูกประหารเสบีย แตต่ใน
วสันทบีที่สามจะทรงถซูกชลุบใหข้เปป็นขศึนนมาใหมต่
16:22 ฝฝ่ายเปโตรเอามรอจสับพระองคร์ เรลิที่มทซูลทข้วงพระองคร์วต่า “พระองคร์เจข้าขข้า ใหข้เหตลุการณร์นสันนอยซูต่หต่างไกลจากพระองคร์เถลิด 
อยต่าใหข้เปป็นอยต่างนสันนแกต่พระองคร์เลย”
16:23 พระองคร์จศึงหสันพระพสักตรร์ตรสัสกสับเปโตรวต่า “ซาตาน จงถอยไปขข้างหลสังเรา เจข้าเปป็นเครรที่องกบีดขวางเรา เพราะเจข้ามลิไดข้
คลิดตามพระดคารลิของพระเจข้า แตต่ตามความคลิดของมนลุษยร์”
16:24 ขณะนสันนพระเยซซูจศึงตรสัสกสับเหลต่าสาวกของพระองคร์วต่า “ถข้าผซูข้ใดใครต่ตามเรามา ใหข้ผซูข้นสันนเอาชนะตสัวเอง และรสับกางเขน
ของตนแบกและตามเรามา
16:25 เพราะวต่าผซูข้ใดใครต่จะเอาชบีวลิตของตนรอด ผซูข้นสันนจะเสบียชบีวลิต แตต่ผซูข้ใดจะเสบียชบีวลิตของตนเพราะเหก็นแกต่เรา ผซูข้นสันนจะไดข้ชบีวลิต
รอด
16:26 เพราะถข้าผซูข้ใดจะไดข้สลิที่งของสลินนทสันงโลก แตต่ตข้องสซูญเสบียจลิตวลิญญาณของตน ผซูข้นสันนจะไดข้ประโยชนร์อะไร หรรอผซูข้นสันนจะนคา
อะไรไปแลกเอาจลิตวลิญญาณของตนกลสับครนมา
16:27 เหตลุวต่าบลุตรมนลุษยร์จะเสดก็จมาดข้วยสงต่าราศบีแหต่งพระบลิดา และพรข้อมดข้วยเหลต่าทซูตสวรรคร์ของพระองคร์ เมรที่อนสันนพระองคร์
จะประทานบคาเหนก็จแกต่ทลุกคนตามการกระทคาของตน
16:28 เราบอกความจรลิงแกต่ทต่านทสันงหลายวต่า ในพวกทต่านทบีที่ยรนอยซูต่ทบีที่นบีที่ มบีบางคนทบีที่ยสังจะไมต่รซูข้รสความตาย จนกวต่าจะไดข้เหก็น
บลุตรมนลุษยร์เสดก็จมาในราชอาณาจสักรของทต่าน”

พระเยซซูทรงตคาหนริพวกฟารริสรีและพวกสะดซูสรี
เพราะความมมืดบอดฝฝ่ายวริญญาณของพวกเขา

ขข้อ 1: “พวกฟารริสรีกมับพวกสะดผสรีไดผู้มาทดลองพระองคค์โดยขอรผู้องใหผู้พระองคค์สสาแดงหมายสสาคมัญจากฟฟ้าสวรรคค์ใหผู้
เขาเหห็น”

พระเยซซูไดข้ทรงสคาแดงฤทธานลุภาพของพระเจข้าทต่ามกลางประชาชนอยต่างนต่ามหสัศจรรยร์แลข้วในการรสักษาโรคและการ
เลบีนยงอาหารฝซูงชนมหาศาลเหลต่านสันน แตต่ทสันงๆทบีที่เปป็นแบบนบีนพวกฟารลิสบีและพวกสะดซูสบีกก็ยสังมาปรากฏตสัวตต่อพระพสักตรร์พระเยซซู
อบีก – ไมต่ใชต่เพรที่อนมมัสการพระองคร์ แตต่เพรที่อทดลองพระองคร์โดยการขอหมายสคาคสัญจากฟฟ้าสวรรคร์

พวกฟารลิสบีเปป็นคณะทบีที่เครต่งครสัดมากทบีที่สลุดทต่ามกลางพวกยลิวเหลต่านสันน ปปัจจลุบสัน ในเรรที่องของกฎ, ขข้อบสังคสับ, หลสักขข้อเชรที่อ,
และประเพณบีตต่างๆ พวกเขากก็คงจะถซูกเรบียกวต่า “พวกคลสัที่งศาสนา” พวกเขาเปป็นพวกถรอพลิธบีกรรม โดยยศึดถรอไมต่เพบียงตมัว
อมักษรของพระราชบสัญญสัตลิเทต่านสันน แตต่ยสังบสังคสับใชข้คคาสอนตต่างๆตามประเพณบีของเหลต่าบรรพบลุรลุษของพวกเขาดข้วย พระเยซซู
ไดข้ทรงวต่ากลต่าวพวกฟารลิสบีอยต่างรลุนแรงวต่าเปป็นพวกคนหนข้าซรที่อใจคดและเปป็นพวกทบีที่ฝฝ่าฝฟนพระวจนะของพระเจข้าและเปป็นผซูข้นคา
ทางตาบอดของประชาชนเหลต่านสันน (มธ. 15:3-14)

พวกธรรมาจารยค์ เขข้ากสันไดข้ดบีกสับพวกฟารลิสบีในการทบีที่พวกเขาเปป็นพวกถรอพลิธบีกรรมทางศาสนาพอๆกสัน พวกเขาเปป็นผซูข้



ดซูแลพระราชบสัญญสัตลิทบีที่เปป็นลายลสักษณร์อสักษรและใชข้เวลาของตนศศึกษามสัน พวกเขายสังทคาสคาเนาคสัดลอกฉบสับตต่างๆ, ไขความ
พระราชบสัญญสัตลิ และอธลิบายพระราชบสัญญสัตลิแกต่ประชาชนทบีที่อาจพบขข้อยลุต่งยากตต่างๆเกบีที่ยวกสับความถซูกตข้องตามพระราช
บสัญญสัตลิดข้วย พวกธรรมาจารยร์ยสังเกก็บรสักษาบสันทศึกตต่างๆและบางคราวพวกเขาถซูกเรบียกวต่าเปป็น “นสักกฎหมาย” ดข้วย

อยต่างไรกก็ตาม พวกสะดผสรี กก็อยซูต่ฝปัฝั่งตรงขข้ามกสับพวกฟารลิสบีเลย และทสันงสองกลลุต่มนบีนเกลบียดชสังกสันและกสัน พวกสะดซูดบี
ปฏลิเสธเรรที่องเหนรอธรรมชาตลิ, โลกวลิญญาณ, และการเปป็นขศึนนจากตาย พวกเขาถซูกกลต่าวถศึงเพบียงครสันงเดบียวกต่อนหนข้านบีนในขต่าว
ประเสรลิฐของมสัทธลิว ในมสัทธลิว 3:7 เราถซูกบอกวต่าพวกฟารลิสบีและพวกสะดซูสบีไดข้มายสังการใหข้บสัพตลิศมาของยอหร์นผซูข้ใหข้รสับบสัพตลิศ
มา; แตต่ยอหร์น ซศึที่งถซูกนคาพาและถซูกควบคลุมโดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ กก็ดซูออกถศึงความหนข้าซรที่อใจคดของพวกเขาและทสักพวก
เขาวต่าเปป็น “ชาตลิงซูรข้าย”

ในพระคคาขข้อแรกนบีนของบททบีที่ 16 เราพบพวกฟารลิสบีและพวกสะดซูสบีรต่วมแรงรต่วมใจกสันชสัที่วคราวเพราะความเปป็นศสัตรซู
ตต่อองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าทบีที่มบีเหมรอนกสัน ศสัตรซูทสันงหลายมสักรต่วมแรงรต่วมใจกสันหากการรต่วมแรงรต่วมใจของพวกเขาสามารถทคาลาย
ศสัตรซูรายเดบียวกสันไดข้ ลซูกา 23:12 บอกเราวต่าปฟีลาตและเฮโรด ถศึงแมข้วต่า “แตต่กต่อนเปป็นศสัตรซูกสัน” กก็รต่วมใจกสันในความพยายาม
รต่วมกสันทบีที่จะปรสับโทษพระเยซซู พวกฟารลิสบีและพวกสะดซูสบีกก็เหก็นพข้องตรงกสันในเรรรื่องหนนรื่ง – การตต่อตข้านพระเยซซู

จรลิงอยซูต่ทบีที่วต่าสองกลลุต่มศาสนานบีนเกลบียดชสังกสันแบบเขข้าไสข้ แตต่พวกเขาทสันงสองกลลุต่มมบีความเกลรียดชมังแบบซาตานตต่อพระ
เยซผ ถข้อยคคาของพระองคร์ไดข้เปปิดโปงและตบีแผต่ความหนข้าซรที่อใจคดของพวกฟารลิสบีแบบหมดเปลรอก กลิจการและการอสัศจรรยร์
ตต่างๆอสันทรงฤทธลิธิ์ของพระองคร์ไดข้เปปิดโปงคคาสอนผลิดของพวกสะดซูสบีทบีที่ปฏลิเสธการเปป็นขศึนนจากตายและโลกวลิญญาณ ดข้วยเหตลุนบีน
แมข้วต่าพวกฟารลิสบีและพวกสะดซูสบีไมต่อาจเหก็นพข้องตรงกสันในหลสักคคาสอนและหลสักปฏลิบสัตลิ พวกเขากก็สอดประสานและเปป็นนนคา
หนศึที่งใจเดบียวกสันอยต่างสมบซูรณร์แบบในเรรที่องทบีที่เกบีที่ยวขข้องกสับการปฏลิเสธและการมลุต่งทคาลายพระเยซซูครลิสตร์เจข้า

มบีคนมากมายวสันนบีนทบีที่อยซูต่ในขอบเขตของการเชรที่อแตต่ปากแหต่งอาณาจสักรชาวครลิสตร์ผซูข้ซศึที่งมบีจลิตวลิญญาณเดบียวกสันกสับของ
พวกฟารลิสบีและพวกสะดซูสบีเหลต่านสันน นสัที่นครอ “มบีสภาพทางของพระเจข้าภายนอก แตต่ฤทธลิธิ์ของทางนสันนเขาปฏลิเสธเสบีย” (2 ทธ. 
3:5) แนวคลิดของพวกสะดซูสบีเปป็นแบบฉบสับของกระแสเสรบีนลิยมแหต่งสมสัยของเรา – หลสักศาสนศาสตรร์แบบใหมต่ซศึที่งเอาเรรที่อง
เหนรอธรรมชาตลิออกไปใหข้พข้นทาง ทลุกวสันนบีน “พวกนสักวลิจารณร์ทบีที่สซูงกวต่า” ปฏลิเสธการดลใจของพระคสัมภบีรร์, การประสซูตลิจาก
หญลิงพรหมจารบีและการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ฝฝ่ายรต่างกายของพระครลิสตร์

ประการแรก พวกเสรบีนลิยมปฏลิเสธพระวจนะของพระเจข้าทรีรื่เปป็นลายลมักษณค์อมักษร และสรข้างพระคสัมภบีรร์ฉบสับแปล
ใหมต่ๆออกมามากมาย พรข้อมกสับกาลเวลาทบีที่ผต่านไป พวกเขากก็เรลิที่มมบีใจกลข้ามากขศึนนเรรที่อยๆจนกระทสัที่งเดบีดี๋ยวนบีนพวกเขาปฏลิเสธ
การมรีตมัวตนอยผข่จรริงของพระบลุตรของพระเจข้าผซูข้ประสซูตลิจากหญลิงพรหมจารบี – พระวาทะผผผู้ทรงรมับสภาพเปป็นมนนุษยค์: 

“ในเรริรื่มแรกนมันั้นพระวาทะทรงเปป็นอยผข่แลผู้ว และพระวาทะทรงอยซูต่กสับพระเจข้า และพระวาทะทรงเปป็นพระเจผู้า...พระ
วาทะไดผู้ทรงสภาพของเนรนั้อหนมัง และทรงอยผข่ทข่ามกลางเรา (และเราทสันงหลายไดข้เหก็นสงต่าราศบีของพระองคร์ ครอสงต่าราศบีอสันสม
กสับพระบลุตรองคร์เดบียวทบีที่บสังเกลิดจากพระบลิดา) บรลิบซูรณร์ดข้วยพระคลุณและความจรลิง...ไมต่มบีใครเคยเหก็นพระเจข้าในเวลาใดเลย 
พระบลุตรองคร์เดบียวทบีที่บสังเกลิดมา ผซูข้ทรงสถลิตในพระทรวงของพระบลิดา พระองคร์ไดข้ทรงสคาแดงพระเจข้าแลข้ว” (ยอหร์น 1:1, 14, 
18)

ในยลุคสมสัยปปัจจลุบสันนบีนมบีขลุมกคาลสังตต่อตข้านทสันงหลายซศึที่งไดข้รต่วมแรงรต่วมใจกสันในความพยายามทบีที่จะทคาลายตสัวตนและพระ



ราชกลิจของพระเยซซูครลิสตร์เจข้า ขบวนการทางศาสนาตต่างๆซศึที่งไมต่กบีที่ปฟีกต่อนเคยตต่อสซูข้กสันบสัดนบีนกลสับกคาลสังรต่วมมรอกสันอยซูต่ และวสันนสันนกก็
อยซูต่ไมต่ไกลแลข้วเมรที่อจะมบีครริสตจมักรโลกหนนนึ่งเดดียว  ครลิสตจสักรนสันนบสัดนบีนกคาลสังถซูกสรข้างขศึนน แตต่การรสับขศึนนไปจะเกลิดขศึนนกต่อนทบีที่มสันจะ
กลายเปป็นความเปป็นจรลิงอยต่างหนศึที่งในนสัยอสันสมบซูรณร์ทบีที่สลุดของมสัน ครลิสตจสักรโลกจะเปป็นการรวมกสันเปป็นหนศึที่งทบีที่มบีลสักษณะเปป็น
พลิธบีกรรมมากทบีที่สลุดและมบีเสรบีมากทบีที่สลุดของศาสนาตต่างๆเทต่าทบีที่เคยมบีบนพรนนพลิภพ มสันจะรวมโปรเตสแตนทร์, โรมสัน คาทอลลิก, 
และศาสนายลิวเขข้าไวข้ดข้วยกสันและจะมบีพรนนฐานอยซูต่บนหลสักคคาสอนทบีที่วต่า “พระเจข้าเปป็นพระบลิดาของมนลุษยร์ทลุกคนและมนลุษยร์ทลุก
คนเปป็นพบีที่นข้องกสัน” การรวมกสันเปป็นหนศึที่งนบีนจะเลบีที่ยงกางเขนของพระครลิสตร์และการชคาระโทษบาปดข้วยพระโลหลิตของพระองคร์ 
และโดยใชข้การศศึกษาและการปฏลิรซูปมสันจะนคาผซูข้คนเขข้าสซูต่อาณาจสักรเทบียมเทก็จของซาตาน

ครลิสตจสักรโลกกคาลสังพสัฒนาขศึนนอยต่างรวดเรก็วมากจรลิงๆไปทสัที่วอาณาจสักรชาวครลิสตร์และจะเตลิบโตตต่อไปขณะทบีที่กาลสลินน
สลุดของยลุคนบีนเขข้ามาใกลข้เรรที่อยๆ เรามบีองคร์กรตต่างๆมากมาย เชต่น สภาครลิสตจสักรแหต่งชาตลิของพระครลิสตร์และสภาครลิสตจสักรโลก 
และองคร์กรตต่างๆเหลต่านบีนกคาลสังประชลุมกสันกสับเหลต่าศสัตรซูของพวกเขาเมรที่อไมต่กบีที่ปฟีกต่อนและกคาลสังกคาจสัดทลินงความแตกตต่างทสันงหลาย
ของตนออกไป การรวมเปป็นหนศึที่งในทางศาสนจสักรนบีนจะใหข้หลสักคคาสอนตต่างๆของมสันตสันงอยซูต่บนการปฏลิเสธเรรที่องการประสซูตลิจาก
หญลิงพรหมจารบี, การปฏลิเสธเรรที่องการชคาระโทษบาปโดยพระโลหลิต, และการปฏลิเสธเรรที่องการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ฝฝ่ายรต่างกายของ
พระครลิสตร์ อสันเปป็นการตข้อนรสับ “ยลุคพสันปฟี” ของพญามาร หลสังจากการรสับขศึนนไปของครลิสตจสักรในทสันทบี ปฏลิปปักษร์ตต่อพระ
ครลิสตร์จะปรากฏตสัวในฐานะผซูข้นคาโลกคนหนศึที่ง และจะใหข้คคาสสัญญาตต่างๆทบีที่จะนคายซูโทเปฟียอสันยลิที่งใหญต่เขข้ามาชสัที่วระยะเวลาหนศึที่ง 
ซศึที่งหลสังจากนสันนแผต่นดลินโลกนบีนจะกลายเปป็นนรกบนดลิน

ในสต่วนของการเสดก็จมาครสันงทบีที่สองของพระครลิสตร์ ลซูกา 18:8 ถามวต่า “...แตต่เมรที่อบลุตรมนลุษยร์มา ทต่านจะพบความเชรที่อ
ในแผต่นดลินโลกหรรอ” การอข้างอลิงตรงนบีนไมต่ไดข้หมายถศึงความเชรที่อสต่วนตสัวหรรอของแตต่ละบลุคคล แตต่หมายถศึงความเชรที่อโดยทสัที่วไป
ในองคร์รวมทสันงหมดของความจรลิงขสันนพรนนฐานทบีที่ถซูกเปปิดเผย ตามทบีที่พระวจนะของพระเจข้ากลต่าว “ในสมมัยของโนอาหค์เหตนุการณค์
ไดผู้เปป็นมาแลผู้วอยข่างไร” มสันกก็จะเปป็นอยต่างนสันนดข้วยเมรที่อบลุตรมนลุษยร์เสดก็จกลสับมา (ลซูกา 17:26) แคต่แปดคนไดข้รสับความรอดใน
ยามนสันนเมรที่อพระเจข้าทรงทคาลายแผต่นดลินโลกทสันงหมดดข้วยนนคาทต่วม “ในสมสัยของโลทกก็เหมรอนกสัน...” (ลซูกา 17:28) แคต่สบีที่คนไดข้
หนบีรอดมาจากเมรองโสโดม และหนศึที่งในสบีที่คนนสันนถซูกทคาใหข้กลายเปป็นเสาเกลรอ! ใน 2 ทลิโมธบี 3:13 เปาโลบอกเราวต่า “แตต่คนชสัที่ว
และคนเจข้าเลต่หร์จะชสัที่วรข้ายมากยลิที่งขศึนน ทสันงลต่อลวงคนอรที่น และกก็ถซูกคนอรที่นลต่อลวงดข้วย” – และทสันงหมดนบีนจะเกลิดขศึนนในนามของ
 “ศาสนา” 

ไมต่มบีใครบนโลกปรารถนาสสันตลิภาพมากไปกวต่าผม ผมอยากขอใหข้ทหารทลุกคนไดข้วางปฟนของตนลงและกลสับบข้านไป
หาคนทบีที่เขารสัก ผมอยากขอใหข้ไมต่ตข้องมบีใครยลิงปฟนอบีกเลยเพรที่อเขต่นฆต่าผซูข้คนในการสซูข้รบ แตต่ตราบเทต่าทบีที่พญามารยสังไมต่ถซูกลต่ามโซต่
และอยซูต่นอกเหวไมต่มบีกข้นนสันนกก็จะมบี “สงครามและขต่าวลรอเรรที่องสงคราม” และ “เมรที่อเขาพซูดวต่า “สงบสลุขและปลอดภสัยแลข้ว” 
เมรที่อนสันนแหละความพลินาศกก็จะมาถศึงเขาทสันทบี เหมรอนกสับความเจก็บปวดมาถศึงหญลิงทบีที่มบีครรภร์ เขาจะหนบีกก็ไมต่พข้น” (1 ธส. 5:3)

อาจมบีผซูข้คนทบีที่จรลิงใจเปป็นจคานวนมากในขบวนการสสันตลิภาพตต่างๆแหต่งโมงยามนบีน แตต่พวกเขากคาลสังตต่อสซูข้ในการสซูข้รบทบีที่มบี
แตต่แพข้ ขบวนการสสันตลิภาพตต่างๆแบบคลมัรื่งศาสนาไดข้รสับพลสังงานจากซาตาน ดข้วยวต่ามสันรซูข้วต่าหากมสันสามารถทคาใหข้ผซูข้คนเชรที่อใน
สสันตลิภาพจอมปลอมไดข้ แผนงานของมสันกก็สามารถถซูกดคาเนลินการไดข้อยต่างงต่ายดายมากขศึนนเยอะ สสันตลิภาพโลกจะไมต่มบีวสันมาถศึง
จนกวต่าพระเยซซูองคค์สมันตริราชประทสับนสัที่งบนพระทบีที่นสัที่งของดาวลิดในกรลุงเยรซูซาเลก็ม และความรซูข้เรรที่ององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าปกคลลุม



แผต่นดลินโลกดลุจนนคาปกคลลุมทะเลอยซูต่ตอนนบีน (อสย. 11:9) เมรที่อนสันน – และเมรที่อนสันนเทต่านสันน— ผซูข้คนจะตบีดาบของตนใหข้เปป็นผาล
ไถนา และหอกของตนใหข้เปป็นขอลลิด และไมต่ศศึกษาการสงครามอบีกตต่อไป (อสย. 2:4) สสันตลิภาพของจรลิงและทบีที่ยสัที่งยรนนานจะ
ไมต่มบีวสันเกลิดขศึนนจนกวข่าพระเยซผเสดห็จมาเพรรื่อครอบครองบนแผข่นดรินโลก

ในการศศึกษามสัทธลิว 16 ของเรานบีน พวกฟารลิสบีและพวกสะดซูสบีไดข้มาหาพระเยซซู โดยทดลองพระองคร์ (หรรอทดสอบ
พระองคร์ โดยหวสังวต่าพระองคร์จะไมต่สามารถผต่านการทดสอบไดข้) และขอรข้องพระองคร์ใหข้ “สสาแดงหมายสสาคมัญจากฟฟ้าสวรรคค์
ใหผู้เขาเหห็น” ในมสัทธลิว 12:38  พวกฟารลิสบีและพวกธรรมาจารยร์ไดข้มาหาพระเยซซูและขอทบีที่จะเหก็นหมายสคาคสัญจากพระองคค:

“คราวนสันนมบีบางคนในพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีทซูลวต่า “อาจารยร์เจข้าขข้า พวกขข้าพเจข้าอยากจะเหก็นหมาย
สสาคมัญจากทข่าน”” พวกผซูข้ปกครองทางศาสนาเหลต่านบีนไมต่อยากไดข้แคต่หมายสคาคสัญธรรมดาๆ พวกเขาอยากไดข้หมายสคาคสัญแบบ
สนุดยอดจากสวรรคร์ พระเยซซูไดข้ทรงแสดงหมายสคาคสัญตต่างๆมากมายทต่ามกลางผซูข้คนเหลต่านบีนแลข้ว และพระเยซผเอง (พระเจข้า
ผซูข้ทรงปรากฏในกายเนรนอหนสัง) กห็ทรงเปป็นหมายสสาคมัญทดีนึ่ยยนึ่งใหญญ่ทดีนึ่สสุดเหนรอทนุกหมายสสาคมัญ! คนทบีที่โฉดเขลาและบาปหนาเหลต่า
นบีนปรารถนา “หมายสคาคสัญ” อสันหนศึที่งในเมรที่อพวกเขากคาลสังยรนอยซูต่ตต่อพระพสักตรร์พระเจข้าผซูข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ในกายเนรนอหนสังแลข้ว

สมมตลิวต่าพระเยซซู, พระเจข้าในกายเนรนอหนสังองคร์นบีน, ทรงแสดงอลิทธลิฤทธลิธิ์ของพระองคร์ สมมตลิวต่าพระองคร์ทรงเอต่ยคคาๆ
หนศึที่ง, ทรงเปปิดฟฟ้าสวรรคร์และเผยใหข้คนเหลต่านบีนเหก็นในนลิมลิตถศึงสงต่าราศบีทบีที่ไมต่อาจกลต่าวเปป็นคคาพซูดไดข้ของพระทบีที่นสัที่งของพระบลิดา
และเหลต่าทซูตสวรรคร์ พวกนสักศาสนาทบีที่ดรนอรสันนแบบจงใจเหลต่านบีนจะเชรที่อในใจของตนไหมวต่าพระเยซซูทรงเปป็นพระบลุตรของ
พระเจข้าอยต่างแทข้จรลิง?

เมรที่อเศรษฐบีผซูข้นสันนแหต่งลซูกา 16:19-31 ตายและลรมตาในนรก เขากก็อข้อนวอนวต่า “อสับราฮสัมบลิดาเจข้าขข้า ขอเอก็นดซู
ขข้าพเจข้าเถลิด ขอใชข้ลาซารสัสมาเพรที่อจะเอาปลายนลินวจลุต่มนนคามาแตะลลินนของขข้าพเจข้าใหข้เยก็น ดข้วยวต่าขข้าพเจข้าตรคาทลุกขร์ทรมานอยซูต่ใน
เปลวไฟนบีน” เมรที่อเขาพบวต่าสลิที่งนบีนไมต่อาจกระทคาไดข้ เขากก็ขอรข้องอสับราฮสัมวต่า “บลิดาเจข้าขข้า ถข้าอยต่างนสันนขอทต่านใชข้ลาซารสัสไปยสัง
บข้านบลิดาของขข้าพเจข้า เพราะวต่าขข้าพเจข้ามบีพบีที่นข้องหข้าคน ใหข้ลาซารสัสเปป็นพยานแกต่เขา เพรที่อมลิใหข้เขามาถศึงทบีที่ทรมานนบีน” แตต่อสับรา
ฮสัมตอบเศรษฐบีนสันนวต่า “เขามบีโมเสสและพวกศาสดาพยากรณร์นสันนแลข้ว ใหข้เขาฟปังคนเหลต่านสันนเถลิด” เศรษฐบีนสันนจศึงตอบกลสับไปวต่า
“มลิไดข้ อสับราฮสัมบลิดาเจข้าขข้า แตต่ถข้าคนหนศึที่งจากหมซูต่คนตายไปหาเขา เขาจะกลสับใจเสบียใหมต่” อสับราฮสัมจศึงกลต่าววต่า “ถข้าเขาไมต่ฟปัง
โมเสสและพวกศาสดาพยากรณร์ แมผู้คนหนนรื่งจะเปป็นขนนั้นมาจากความตาย เขากห็จะยมังไมข่เชรรื่อ”

พระเยซซูทรงทราบวต่าคนเหลต่านบีนทบีที่ทข้าทายพระองคร์จะไมต่ยอมเชรที่อ ถศึงแมข้วต่าพระองคร์ทรงแสดงใหผู้พวกเขาเหห็นหมาย
สคาคสัญใหญต่โตจากสวรรคร์ ดข้วยเหตลุนบีนพระองคร์จศึงมลิไดข้ประทานตามคคาขอของพวกเขา องคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าของเราไมต่ทรงเสบีย
ฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ไปเปลต่าๆกสับคนทสันงหลายทบีที่ไดข้รสับพลสังงานจากพญามารอยต่างสลินนเชลิงจนพวกเขามบีความคลิดทบีที่ถซูกปปิด คนๆ
หนศึที่งตข้องคริดถซูกเกบีที่ยวกสับพระวจนะของพระเจข้ากต่อนทบีที่พระเจข้าจะสามารถกระทคากลิจกสับเขาไดข้ ดข้วยวต่าการปฏลิเสธเรรที่องเหนรอ
ธรรมชาตลิเทต่ากสับเปป็นการปปิดประตซูใสต่พระพสักตรร์พระเจข้า และไมต่มบีทางทบีที่พระเจข้าจะทรงเปปิดเผยพระองคร์เองแกต่บลุคคลใดทบีที่มบี
ความผลิดเพราะการปฏลิเสธเชต่นนสันนเดก็ดขาด

พระเจข้าทรงเปปิดเผยพระองคร์เองผต่านทางพระวจนะของพระองคร์ พระเยซซูไดข้ตรสัสถข้อยคคาแสนมหสัศจรรยร์แหต่งชบีวลิตไป
มากมายแลข้วและไดข้ทรงกระทคาการอสัศจรรยร์อสันโดดเดต่นไปมากมายแลข้ว แตต่จนถศึงจลุดนบีนพวกผซูข้นคาทางศาสนากก็ยสังไมต่เชรที่อใน
พระองคร์และพระองคร์ทรงทราบวต่าพวกเขาจะไมข่ยอมเชรที่อ ไมต่วต่าพระองคร์จะทรงกระทคาสลิที่งใดในความพยายามทบีที่จะทคาใหข้พวก



เขาประทสับใจกก็ตาม หากพระองคร์ประทานหมายสคาคสัญจากสวรรคร์ พวกฟารลิสบีกก็คงพซูดหมลิที่นประมาทและพวกสะดซูสบีกก็คงเยาะ
เยข้ยไปแลข้ว

พวกฟารลิสบีและพวกสะดซูสบีกลต่าววต่าพวกเขาอยากไดข้หมายสคาคสัญอยต่างหนศึที่งจากสวรรคร์ พวกคนไมต่ยอมรสับการมบีอยซูต่
จรลิงของพระเจข้าและพวกคนไมต่เชรที่อยสังเรบียกรข้องหมายสคาคสัญอยต่างหนศึที่งจากสวรรคร์อยซูต่เหมรอนเดลิม แตต่พระเยซซูมลิไดข้เสดก็จเขข้ามา
ในโลกนบีนเพรที่อทคาตามคคาขอตต่างๆของคนเหลต่านสันนทบีที่เปป็นลซูกของพญามารและทคาใจของตนใหข้แขก็งกระดข้างไป พระองคร์ไดข้เสดก็จ
มา “เพรที่อจะแสวงหาและชต่วยผซูข้ทบีที่หลงหายไปนสันนใหข้รอด” (ลซูกา 19:10) พระองคร์ไดข้เสดก็จมาเพรที่อ “ประทานชบีวลิตของทต่านใหข้
เปป็นคต่าไถต่สคาหรสับคนเปป็นอสันมาก” (มธ. 20:28)

ทลุกวสันนบีนในธรรมาสนร์บางแหต่ง มบีชายหลายคนทบีที่มบีจลิตวลิญญาณแหต่งความไมต่เชรที่อแบบเดบียวกสันนบีน ผมไดข้อต่านในคคาเทศนา
หนศึที่งทบีที่ถซูกตบีพลิมพร์เมรที่อไมต่นานมานบีนซศึที่งในคคาเทศนานสันนผซูข้รสับใชข้คนหนศึที่งกลต่าววต่าตอนทบีที่เอลบียาหร์ไปพบกสับพวกผซูข้พยากรณร์ของพระ
บาอสัลบนภซูเขาคารเมลและเรบียกไฟลงมาจากสวรรคร์ (1 พงศร์กษสัตรลิยร์ 18:17-38) สลิที่งทบีที่เกลิดขศึนนจรลิงๆกก็ครอวต่า ฟฟ้าผต่าเปรบีนยงลงมา
จากทข้องฟฟ้าและเลบียเครรที่องบซูชานสันนจนหมด การอสัศจรรยร์เรรที่องการขข้ามทะเลแดงตามทบีที่มบีบสันทศึกไวข้ในอพยพ 14:13-22 ถซูก
อธลิบายแบบเฉไฉโดยกลต่าววต่าไมต่มบีอะไรทบีที่เหนรอธรรมชาตลิเกบีที่ยวกสับการแยกนนคาเหลต่านสันนเลย แตต่มสันเปป็นเพบียงปรากฏการณร์ทาง
ธรรมชาตลิอยต่างหนศึที่งเทต่านสันน

คนเหลต่านสันนทบีที่อธลิบายเฉไฉเรรที่องการอสัศจรรยร์ตต่างๆของพระเยซซูจะยรนอยซูต่ตต่อพระพสักตรร์พระเจข้าสสักวสันหนศึที่ง และการ
พลิพากษาของพวกเขาจะสาหสัสมากยลิที่งกวต่าการพลิพากษาทบีที่ถซูกตวงใหข้แกต่พวกคนนสับถรอรซูปเคารพทบีที่นต่าสงสารทบีที่อาศสัยอยซูต่ใน
ปฝ่าดงดลิบและไมต่เคยไดข้ยลินพระนามของพระเยซซูครลิสตร์เลย!

ขข้อ 2 และ 3: “พระองคค์จนงตรมัสตอบเขาวข่า “พอตกเยห็นทข่านทมันั้งหลายพผดวข่า ‘รนุข่งขนนั้นอากาศจะโปรข่งดรีเพราะฟฟ้าสรี
แดง’ ในเวลาเชผู้าทข่านพผดวข่า ‘วมันนรีนั้จะเกริดพายนุฝนเพราะฟฟ้าแดงและมมัว’ โอ คนหนผู้าซรรื่อใจคด ทผู้องฟฟ้านมันั้นทข่านทมันั้งหลายยมัง
อาจสมังเกตรผผู้และเขผู้าใจไดผู้ แตข่หมายสสาคมัญแหข่งกาลนรีนั้ทข่านกลมับไมข่เขผู้าใจ”

พวกยลิวโดยทสัที่วไปเฝฟ้าสสังเกตหมายสคาคสัญ (สสัญญาณบอกเหตลุ) ตต่างๆของธรรมชาตลิอยต่างใกลข้ชลิดมาโดยตลอด เกบีที่ยว
กสับคนยลิวนสันน ประวสัตลิศาสตรร์ใหข้หมายเหตลุทบีที่นต่าสนใจนบีน:

“ในวสันสลุดทข้ายของเทศกาลอยซูต่เพลิง คนทสันงปวงเฝฟ้าสสังเกตการลอยขศึนนของควสัน หากควสันนสันนลอยโคข้งไปทางทลิศเหนรอ 
พวกคนจนกก็ชรที่นชมยลินดบีแตต่พวกคนรวยเปป็นทลุกขร์ใจเพราะวต่าจะมบีฝนตกชลุกในปฟีตต่อไปและพรชผลกก็จะเสบียหาย; หากควสันนสันน
ลอยไปทางทลิศใตข้ พวกคนจนกก็เปป็นทลุกขร์ใจและพวกคนรวยชรที่นชมยลินดบี เพราะวต่าจะมบีฝนนข้อยลงในปฟีนสันน และพรชผลกก็จะ
สมบซูรณร์ดบี; หากลอยไปทางทลิศตะวสันออก ทลุกคนกก็ชรที่นชมยลินดบี; หากลอยไปทางทลิศตะวสันตก ทลุกคนกก็เปป็นทลุกขร์ใจ”

พวกนสักศาสนาเหลต่านสันนทบีที่มาหาพระเยซซูเพรที่อแสวงหาหมายสคาคสัญจากสวรรคร์สามารถมองดซูทข้องฟฟ้าและตสัดสลินชบีนขาด
ไดข้วต่าจะเจอกสับภซูมลิอากาศแบบใด ดข้วยเหตลุนบีน พระเยซซูจศึงทรงเรบียกพวกเขาวต่า “พวกคนหนผู้าซรรื่อใจคด” เพราะวต่าพวกเขา
สามารถวลินลิจฉสัยหมายสคาคสัญตต่างๆของธรรมชาตลิไดข้ แตต่ไมต่ใชต่หมายสคาคสัญตต่างๆฝฝ่ายวลิญญาณทบีที่อยซูต่รอบตสัวพวกเขา พวกเขา
สามารถมองเหก็นทข้องฟฟ้าสบีแดงไดข้ – และตบีความความหมายของมสัน; แตต่พวกเขาไมต่สามารถมองเหก็นชายตาบอดคนหนศึที่งทบีที่ตา
ของเขาถซูกทคาใหข้มองเหก็น หรรอฝซูงชนทบีที่ทข้องหลิวซศึที่งไดข้รสับการเลบีนยงอาหาร หรรอคนโรคเรรนอนคนหนศึที่งซศึที่งถซูกทคาใหข้หายสะอาดจาก
โรคเรรนอนของตน และไมข่อาจตระหนมักไดผู้วข่าพระเจผู้าในกายเนรนั้อหนมังทรงอยผข่ทข่ามกลางพวกเขาแลผู้ว



พวกยลิวเฝฟ้าดซูความเปลบีที่ยนแปลงเหลต่านสันนในธรรมชาตลิอยต่างใกลข้ชลิด แตต่ “หมายสสาคมัญแหข่งกาลนรีนั้” พวกเขากลสับไมต่
วลินลิจฉสัย หากพวกเขาไมต่ไดข้ตาบอดฝฝ่ายวลิญญาณ พวกเขากก็คงรซูข้ไปแลข้ววต่าการเปลบีที่ยนแปลงครสันงใหญต่แหต่งฤดซูกาลฝฝ่ายวลิญญาณ
ไดข้เกลิดขศึนนแลข้ว – ซศึที่งเปป็นการเปลบีที่ยนแปลงทบีที่ใหญต่โตมากยลิที่งกวต่าการเปลบีที่ยนแปลงในธรรมชาตลิตสันงแตต่เชข้าจรดเยก็น หากพวกเขา
ไมต่ไดข้ตาบอดฝฝ่ายวลิญญาณ พวกเขากก็คงจะเหก็นในการอสัศจรรยร์เหลต่านสันนของพระเยซซูไปแลข้ววต่าพระองคร์ไมต่ใชต่แคต่มนลุษยร์คนหนศึที่ง
และพระองคร์ไมต่ไดข้เปป็นแคต่อาจารยร์ทบีที่พลิเศษเหนรอธรรมดาคนหนศึที่งดข้วย พวกเขาคงจะเหก็นไปแลข้ววต่าพระองคร์ทรงเปป็น “ศาสดา
พยากรณร์ผซูข้นสันน” ทบีที่ถซูกพซูดถศึงโดยโมเสส (ยอหร์น 6:14; พบญ. 18:15-19)  หากพวกเขาไมต่ไดข้ตาบอดฝฝ่ายวลิญญาณ พวกเขากก็
คงจะเหก็นหลสักฐานนสันนไปแลข้วซศึที่งชบีนไปยสังการพลิพากษาทบีที่เขข้ามาใกลข้อยต่างรวดเรก็วทบีที่จวนจะตกใสต่พวกเขาอยซูต่แลข้ว

แตต่พวกเขาปปิดตาของตนตต่อหลสักฐานนสันนทบีที่อยซูต่รอบตสัวพวกเขา นสัที่นครอหลสักฐานทบีที่นต่าจะบอกพวกเขาอยต่างชสัดเจนแลข้ว
วต่าพระเยซซูทรงเปป็นพระเจข้าในกายเนรนอหนสัง พวกเขาเปป็นผซูข้ละทลินงความจรลิงถศึงแมข้วต่าพวกเขารซูข้แลข้ววต่าบรรพบลุรลุษของพวกเขาไดข้
ทนทลุกขร์เมรที่อคนเหลต่านสันนปฏลิเสธพระเยโฮวาหร์และตลิดตามเหลต่าศสัตรซูของพระเจข้าแทน คนเหลต่านสันนถซูกปปิดตาโดยพระแหต่งยลุคนบีน
และใจและความคลิดของพวกเขาถซูกปปิดไวข้จากหลสักฐานนสันนซศึที่งมองเหก็นไดข้รอบตสัวพวกเขาในการอสัศจรรยร์เหลต่านสันนของพระเยซซู
และถข้อยคคาทบีที่พระองคร์ตรสัส พวกเขากคาลสังเดลินตามรอยเทข้าบรรพบลุรลุษของตน พระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาไดข้เสดก็จมาแลข้ว แตต่
พวกเขากก็ไมต่ยอมรสับรซูข้และตข้อนรสับพระองคร์

แลข้ววสันนบีนและโมงยามนบีนทบีที่เรามบีชบีวลิตอยซูต่ลต่ะ? อาณาจสักรชาวครลิสตร์ตาบอดนข้อยลงกวต่าคนเหลต่านสันนทบีที่ไดข้ทข้าทายพระเยซซู
ไหม? ผมรซูข้วต่ามบีผซูข้เชรที่อและผซูข้รสับใชข้ทบีที่ยคาเกรงพระเจข้าทบีที่แทข้จรลิงอยซูต่เปป็นจคานวนมาก มบีครลิสตจสักรทข้องถลิที่นอยซูต่เปป็นจคานวนมากทบีที่กคาลสัง
ทคางานทบีที่แทข้จรลิงแหต่งการเผยแพรต่ขต่าวประเสรลิฐและการนคาวลิญญาณ แตต่วต่าอาณาจสักรชาวครลิสตร์โดยรวมนมันั้นกก็ถซูกปปิดตาโดย
พญามารเหมรอนกสับทบีที่พวกยลิวทบีที่นต่าสงสารเหลต่านสันนถซูกปปิดตาเมรที่อสองพสันปฟีกต่อน

ลองไปสคารวจโรงเรบียนศาสนศาสตรร์ทบีที่โดดเดต่นเหลต่านสันนในอเมรลิกาวสันนบีนดซูกก็ไดข้ ดซูสลิวต่าเหลต่านสักเทศนร์แหต่งวสันพรลุต่งนบีนกคาลสัง
ศศึกษาอะไรกสันอยซูต่ คลุณจะพบวต่าพวกเขาศศึกษาบสันทศึกตต่างๆแหต่งอดบีต – ประเพณบี, ประวสัตลิศาสตรร์ครลิสตจสักร, เหตลุการณร์สมสัย
โบราณ, และเรรที่องอรที่นๆแบบนสันนอบีกมากมาย แตต่พวกเขาปปิดตาของตนจากหมายสคาคสัญตต่างๆแหต่งกาลนบีนทบีที่เกบีที่ยวขข้องกสับพระ
คสัมภบีรร์ทบีที่พวกเขาควรทบีที่จะศศึกษา ผซูข้รสับใชข้สต่วนใหญต่ทบีที่เรบียนจบมาจาก “สายพานประกอบชลินนสต่วน” นสันนแหต่งศาสนาวสันนบีนเปป็น
พวกเสรบีนลิยมทบีที่ปฏลิเสธการปรากฏตสัวจรลิงๆของพระเยซซูในหมซูต่เมฆแหต่งฟฟ้าอากาศ, การรสับขศึนนไปของครลิสตจสักร, และความจรลิง
อรที่นๆทบีที่แสนมหสัศจรรยร์ของพระคสัมภบีรร์ พวกเขาปฏลิเสธทบีที่จะมองเหก็นวต่า “คนชสัที่วรข้ายและคนลต่อลวง” กคาลสังเลวลงเรรที่อยๆ ผซูข้รสับ
ใชข้เหลต่านสันนมบีมลุมมองแงต่ดบีแบบทบีที่แปลก, ไมต่ตรงตามพระคสัมภบีรร์และไดข้รสับการดลใจจากซาตาน และดข้วยเหตลุนบีนอาณาจสักรชาว
ครลิสตร์จศึงจงใจปปิดตาของตนจากหมายสคาคสัญเหลต่านสันนแหต่งการพลิพากษาทบีที่ใกลข้เขข้ามาของพระเจข้าทบีที่มาสซูต่แผต่นดลินโลกนบีน เชต่น
เดบียวกสับพวกผซูข้นคาทางศาสนาเหลต่านสันนในสมสัยตอนทบีที่พระครลิสตร์ทรงดคาเนลินอยซูต่ทต่ามกลางมนลุษยร์ พวกผซูข้รสับใชข้หสัวเสรบีเหลต่านบีนไมต่
ยอมวลินลิจฉสัยหมายสคาคสัญตต่างๆแหต่งกาลนบีน ความมรดบอดฝฝ่ายวลิญญาณของพวกเขานสันนใหญต่โตพอๆกสับความมรดบอดของพวก
ฟารลิสบีและพวกสะดซูสบี – บางทบีอาจใหญต่โตมากกวต่าดข้วยซนคา

แตต่ขอบคลุณพระเจข้าทบีที่ไมต่ใชต่ทลุกคนจงใจโฉดเขลาและตาบอดฝฝ่ายวลิญญาณ มบีผซูข้รสับใชข้หลายคนทบีที่มองเหก็นพายลุแหต่งการ
พลิพากษาทบีที่เขข้ามาใกลข้นสันน และพวกเขาเปลต่งเสบียงเตรอนอยต่างสสัตยร์ซรที่อ พวกเขายสังมองเหก็นการรสับขศึนนไปอสันเปฟีฝั่ยมสงต่าราศบีของค
รลิสตจสักรและการเสดก็จกลสับมายสังแผต่นดลินโลกของพระเยซซูในเวลาทบีที่กคาหนดเพรที่อนคามาซศึที่งสสันตลิภาพบนแผต่นดลินโลกดข้วย คลุณ



เชรที่อใจไดข้เลยวต่าตราบเทต่าทบีที่พระเยซซูยสังไมต่เสดก็จมาและครลิสตจสักรทบีที่แทข้จรลิงยสังอยซูต่บนแผต่นดลินโลกนบีน ผซูข้เชรที่อแทข้ทสันงหลายทบีที่บสังเกลิด
ใหมต่แลข้วและผซูข้รสับใชข้แทข้ทสันงหลายจะอยซูต่ทบีที่นบีที่ โดยเทศนาและสสัที่งสอนความจรลิงขสันนพรนนฐานเหลต่านบีนเกบีที่ยวกสับการรสับขศึนนไป, ยลุค
พสันปฟี, และยลุคนลิรสันดรร์อสันเปฟีฝั่ยมสงต่าราศบีนสันนแหต่งสสันตลิภาพและความเจรลิญรลุต่งเรรองซศึที่งไมต่มบีบาปและพญามารอยซูต่เลย

เราทลุกคนตต่างทราบดบีวต่าครลิสตจสักรสต่วนใหญต่วสันนบีนมบีแนวคลิดเสรบี โดยปฏลิเสธหมายสคาคสัญตต่างๆแหต่งกาลนบีนและฤทธลิธิ์เดช
ของพระเจข้า แตต่เรากก็ขอบคลุณพระเจข้าไดข้สคาหรสับคนสต่วนนข้อยทบีที่สสัตยร์ซรที่อตต่อความจรลิงทบีที่สคาคสัญเหลต่านสันนแหต่งความเชรที่อแบบ
ครลิสเตบียนและขข้อเชรที่อพรนนฐานตต่างๆแหต่งความเชรที่อนสันน

ขข้อ 4: “คนชาตริชมัรื่วและเลข่นชผผู้แสวงหาหมายสสาคมัญ และจะไมข่โปรดใหผู้หมายสสาคมัญแกข่เขา เวผู้นไวผู้แตข่หมายสสาคมัญของ
โยนาหค์ศาสดาพยากรณค์เทข่านมันั้น” แลผู้วพระองคค์กห็เสดห็จไปจากเขา”

จงสสังเกตถข้อยคคาทบีที่บาดลศึกทบีที่พระเยซซูทรงใชข้เพรที่อพรรณนาถศึง “พวกแสวงหาหมายสคาคสัญ” เหลต่านสันน: “คนชาตริชชนึ่ว
และเลญ่นชชชแสวงหาหมายสคาคสัญ” นบีที่บอกเราวต่าทคาไมพวกฟารลิสบีและพวกสะดซูสบีเหลต่านสันนถศึงไมต่สามารถวลินลิจฉสัยหมายสคาคสัญ
ตต่างๆแหต่งกาลนบีนไดข้ ในนสัยฝฝ่ายวลิญญาณพวกเขาเปป็นคน “ชสัที่วและเลต่นชซูข้” ทบีที่ไมต่สสัตยร์ซรที่อตต่อพระเจข้าและตต่อพสันธสสัญญาของ
พระองคร์

ผมขอกลต่าวแกต่คนทสันงหลายทบีที่แสวงหาหมายสคาคสัญในวมันนรีนั้: หากพวกคลุณไมต่ยอมเชรที่อพระเจข้า หากพวกคลุณไมต่ยอมรสับ
พระวจนะของพระองคร์โดยความเชรที่อ จงจคาไวข้วต่านบีที่เปป็นยลุคแหต่งพระคลุณและฮบีบรซู 11:6 ประกาศวต่า “...แตข่ถผู้าไมข่มรีความเชชนึ่อ
แลผู้ว จะเปป็นทบีที่พอพระทสัยของ (พระเจข้า) กก็ไมต่ไดข้เลย” พระวจนะของพระองคร์ประกาศวต่า:

เราไดผู้รมับความรอดโดยพระคลุณผต่านทางความเชมืที่อ (อฟ. 2:8)
“คนชอบธรรมจะมรีชรีวริตดสารงอยผข่โดยความเชรที่อ” (โรม 1:17)
และ “การกระทสาใดๆกห็ตามทรีรื่มยไดชกระททาดชวยความเชชนึ่อกห็เปป็นบาปทมันั้งสรินั้น” (โรม 14:23)
“คนชาตลิชสัที่วและเลต่นชซูข้... และจะไมข่โปรดใหผู้หมายสสาคมัญแกข่เขา” ถข้อยคคาทบีที่บาดลศึกเหลต่านบีนของพระเยซซูถซูกสต่งตรงถศึง

พวกฟารลิสบีและพวกสะดซูสบีเหลต่านสันน แตต่พวกมสันกก็ใชข้กสับคนเหลต่านสันนทบีที่รข้องขอหมายสคาคสัญในวสันนบีนดข้วย ครอคนเหลต่านสันนทบีที่ตข้อง 
“เหห็นอะไรบางอยต่าง” หรรอ “รผผู้สนกอะไรบางอยต่าง” กต่อนทบีที่พวกเขาจะยอมเชรที่อพระเจข้า ตามทบีที่พระเยซซูตรสัส ผซูข้คนแบบนสันนไมต่ใชต่
คนชอบธรรม พวกเขาเปป็นคนชสัที่ว โรม 4:3 บอกเราวต่า “...อชบราฮชมไดผู้เชรรื่อพระเจผู้า และพระองคค์ทรงนมับวข่าเปป็นความชอบ
ธรรมแกข่ทข่าน” อสับราฮสัมไมต่ไดข้ขอ “หมายสคาคสัญตต่างๆ” หรรอ “ความรซูข้สศึกตต่างๆ” พระเจข้าตรสัสในตอนนสันน และอมับราฮมัมกห็เชชนึ่อ
เพบียงเพราะวต่าพระเจข้าทรงเปป็นพระเจข้า ในฮบีบรซู 11:1 เราอต่านคคานลิยามนบีนของความเชรที่อ: “บสัดนบีนความเชรที่อครอความแนข่ใจในสลิที่ง
ทบีที่เราหวสังไวข้ เปป็นหลมักฐานมสัที่นใจวต่า สลิที่งทบีที่ยสังไมต่ไดข้เหก็นนสันนมบีจรลิง”

ดสังนสันนพระเยซซูจศึงทรงประกาศเกบีที่ยวกสับคนชาตลิชสัที่วทบีที่ไมต่เชรที่อและเลต่นชซูข้นสันนวต่า “...จะไมข่โปรดใหผู้หมายสสาคมัญแกข่เขา เวผู้น
ไวผู้แตข่หมายสทาคชญของโยนาหคศาสดาพยากรณคเทข่านมันั้น” ศาสดาพยากรณร์โยนาหร์เปป็นภาพเลก็งอยต่างหนศึที่งถศึงพระเยซซูครลิสตร์เจข้า
ในการสลินนพระชนมร์, การถซูกฝปังไวข้, และการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระองคร์ ในมสัทธลิว 12:40 พระเยซซูทรงอธลิบายวต่า “ดข้วยวต่า
 ‘โยนาหร์ไดข้อยซูต่ในทข้องปลาวาฬสามวสันสามครน’ ฉสันใด บนุตรมนนุษยค์จะอยผข่ในทผู้องแผข่นดรินสามวมันสามครนฉมันนมันั้น”

โยนาหร์อยซูต่ในทข้องวาฬนสันนเปป็นเวลาสามวสันสามครน และจากนสันนเขากก็ถซูกพต่นออกมาบนชายหาด นบีที่นคาเสนอภาพของ
การสลินนพระชนมร์, การถซูกฝปังไวข้, และการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซซู มบีผซูข้คนใชข้เวลาหลายชสัที่วโมงในการถกเถบียงกสันวต่าโยนาหร์



ไดข้เสบียชบีวลิตในทข้องวาฬนสันนหรรอไมต่ โดยสต่วนตสัวแลข้ว ผมเชรที่อวต่าเขาเสรียชรีวริตจรริงๆ แตต่มสันกก็ไมต่สคาคสัญวต่าเขาเสบียชบีวลิตหรรอยสังมบีชบีวลิต
อยซูต่ในตอนนสันน ไมต่วต่าในกรณบีไหน มสันกก็เปป็นการอสัศจรรยร์หนศึที่งทบีที่ยลิที่งใหญต่

จากคคาตอบขององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าของเราทบีที่ประทานแกต่คนเหลต่านสันน โดยชบีนพวกเขาไปยสัง “หมายสคาคสัญของโยนาหร์
ศาสดาพยากรณร์” มสันกก็ปรากฏชสัดเจนวต่าพวกเขาคลุข้นเคยกสับพระคสัมภบีรร์ภาคพสันธสสัญญาเดลิมและเรรที่องราวของโยนาหร์และวาฬ
ตสัวนสันน ดข้วยเหตลุนบีนความหมายของพระองคร์จศึงนต่าจะชสัดเจนแกต่พวกเขาแลข้ว

“แลผู้วพระองคค์กห็เสดห็จไปจากเขา” คลุณจะสสังเกตเหก็นอบีกครสันงวต่าพระเยซซูไมต่ทรงสลินนเปลรองถข้อยคคากสับคนเหลต่านสันนทบีที่ไดข้
ปปิดตาของตนเสบียและปปิดผนศึกประตซูใจของตนตต่อพระองคร์ ถข้อยคคาของพระองคร์ในทบีที่นบีนมบีนสัยสคาคสัญ และการกระทคาของ
พระองคร์กก็มบีลสักษณะเปป็นสสัญลสักษณร์ กลต่าวอบีกนสัยหนศึที่ง พวกผซูข้นคายลิวเหลต่านสันนไดข้ปฏริเสธพระองคค์อยต่างชสัดเจน และพระองคร์ทรง
หสันไปและทรงเดลินหนรีไปเสรียจากพวกเขา

ขข้อ 5: “ฝฝ่ายพวกสาวกของพระองคค์ เมรรื่อขผู้ามฟากนมันั้นไดผู้ลรมเอาขนมปปังไปดผู้วย”
ในพระคคาขข้อนบีน และขข้อเหลต่านสันนทบีที่ตามมา เราเหก็นความไมต่เชรที่อและใจทบีที่เฉรที่อยชาของพวกสาวกทบีที่เดลินและพซูดคลุยกสับ

พระเยซซูอยซูต่ทลุกวบีที่ทลุกวสัน พวกเขาไดข้เหก็นการอสัศจรรยร์ตต่างๆของพระองคร์ พวกเขาไดข้ยลินถข้อยคคาแสนวลิเศษของพระองคร์ซศึที่งแสดง
ถศึงฤทธลิธิ์เดชและชบีวลิต – แตต่พวกเขากก็ยสังชสักชข้าทบีที่จะเชรที่อ พวกเขาไดข้เหก็นการเลบีนยงอาหารหข้าพสันคนนสันนแลข้ว (มธ. 14:15-21) 
พวกเขาอยซูต่ในเหตลุการณร์ตอนทบีที่ทรงเลบีนยงอาหารสบีที่พสันคนนสันน (มธ. 15:32-38) แตต่ทสันงๆทบีที่ไดข้เหก็นการอสัศจรรยร์ทบีที่ยลิที่งใหญต่เหลต่านสันน
แลข้ว พวกเขากก็ยสังวข้าวลุต่นใจอยซูต่เพราะวต่าพวกเขาลรมเอาขนมปปังตลิดตสัวไปดข้วย มาระโก 8:14 บอกเราวต่า “...และในเรรอเขามบี
ขนมปปังอยซูต่กผู้อนเดรียวเทต่านสันน”

พระเยซซูทรงตรีความสมัญลมักษณณ์เรมืที่องเชมืชื้อขนม
ภาพเลล็งถถึงความชมัที่วรร้าย

ขข้อ 6: “พระเยซผตรมัสกมับเขาวข่า “จงสมังเกตและระวมังเชรนั้อแหข่งพวกฟารริสรีและพวกสะดผสรีใหผู้ดรี””
คคาเตรอนนบีนถซูกใหข้ไวข้หลสังจากทบีที่พระเยซซูทรงประกาศวต่าพวกนสักศาสนาทบีที่แสวงหาหมายสคาคสัญเหลต่านสันนเปป็น “คนชาตลิ

ชสัที่วและเลต่นชซูข้” (ขข้อ 4) พระองคร์ทรงหสันหลสังใหข้พวกเขาและปลต่อยพวกเขาไวข้ตามลคาพสังแลข้ว จากนสันนพวกสาวกกก็มารต่วมวงกสับ
พระองคร์ และมสันไมต่ใชต่เหตลุบสังเอลิญทบีที่พระเยซซูประทานคคาเตรอนนบีนแกต่พวกเขาซศึที่งเราพบตรงนบีนในขข้อ 6

พวกสาวกเคยไดข้รสับการอบรมสสัที่งสอนมากต่อนใหข้เคารพพวกผซูข้นคาทางศาสนา พวกเขาเคยถซูกสอนหลสักปฏลิบสัตลิ
มากมายเหลต่านสันนในเรรที่องการถรอพลิธบีกรรมของเหลต่าผซูข้ปกครองทางศาสนาของพวกเขา ดข้วยเหตลุนบีนพระเยซซูจศึงทรงถรอโอกาสนบีน
ตรสัสคคาเตรอนใหข้พวกเขาระวสังหลสักคคาสอนและอลิทธลิพลของพวกฟารลิสบีและพวกสะดซูสบี มสันยสังมบีนสัยสคาคสัญดข้วยวต่าพระองคร์ทรง
กลต่าวคคาเตรอนนบีนกต่อนทบีที่พระองคร์ทรงเปปิดเผยความจรลิงนสันนเกบีที่ยวกสับครลิสตจสักรซศึที่งจะถซูกสรข้างขศึนน (ขข้อ 18) ครอครลิสตจสักรซศึที่งจะมบี
พระองคร์เปป็นศบีรษะ (อฟ. 1:22, 23; คส. 1:18) และรากฐาน (1 คร. 3:11) 

“จงสมังเกตและระวมังเชรนั้อแหข่งพวกฟารริสรีและพวกสะดผสรีใหผู้ดรี” คคาเตรอนนบีนไมต่เคยเปป็นทบีที่ตข้องการเหลรอเกลินมากเทต่าใน
สมสัยนบีนทบีที่เรามบีชบีวลิตอยซูต่เลย “เชรนอ” ของพวกฟารลิสบี, พวกสะดซูสบี, และพวกธรรมาจารยร์กคาลสังทคางานอยซูต่ในวสันนบีนอยต่างแนต่นอน ขอ
พระเจข้าทรงโปรดชต่วยเราใหข้ระวสังการงานของเชรนอนสันนทบีที่สรข้างความเสบียหายและรข้ายกาจ เราตข้องระมสัดระวสังสลุดๆวต่าเราสนสับ



สนลุนครลิสตจสักรไหนและผซูข้รสับใชข้คนไหนดข้วยการมบีตสัวตนของเรา, คคาอธลิษฐานตต่างๆของเรา, และของถวายตต่างๆของเรา เรา
ตข้องตรที่นตสัวและแยกแยะวต่าเราฟปังอะไรและเราอต่านอะไร พวกฟารลิสบีสมสัยใหมต่เหลต่านสันนกคาลสังทคางานลต่วงเวลาเพรที่อทคาใหข้
เสรที่อมทรามและทคาลายความเชรที่อแบบครลิสเตบียนทบีที่แทข้จรลิง – แตต่ขอบคลุณพระเจข้าทบีที่ประตซูนรกไมต่สามารถมบีชสัยตต่อครลิสตจสักร
ขององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าพระเจข้าผซูข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ไดข้ (มธ. 16:18)

ขข้อ 7: “เหลข่าสาวกจนงปรนกษากมันวข่า “เพราะเหตนุทรีรื่เรามริไดผู้เอาขนมปปังมา””
มสันไมต่ดซูแปลกหรรอทบีที่พวกสาวกจะเรลิที่มพซูดคลุยกสันและยกเหตลุผล “ทต่ามกลางพวกเขาเอง” ในทสันทบีเกบีที่ยวกสับคคากลต่าวทบีที่

พระเยซซูเพลิที่งตรสัสไปนสันน? พวกเขาไดข้ฟปังทลุกถข้อยคคาทบีที่พระองคร์ตรสัสแกต่พวกฟารลิสบีและพวกสะดซูสบีเหลต่านสันน พวกเขาไดข้ยลิน
พระองคร์เรบียกคนเหลต่านสันนวต่าเปป็นคนหนข้าซรที่อใจคด, คนชสัที่วและเลต่นชซูข้, และกต่อนหนข้านสันนพวกเขากก็ไดข้ยลินพระองคร์ตรสัสคคาอลุปมา
เรรที่องเชรนอแลข้ว (มธ. 13:33) กระนสันนพวกเขากก็อสัศจรรยร์ใจเมรที่อพระเยซซูตรสัสแกต่พวกเขาวต่า “จงระวชงเชรนั้อแหข่งพวกฟารริสรีและ
พวกสะดผสรีใหข้ดบี” และพวกเขากก็เรลิที่มทบีที่จะสนทนากสันทต่ามกลางพวกเขาเองในความพยายามทบีที่จะคลิดใหข้ออกวต่าพระองคร์ทรง
หมายความวต่าอะไร

“เพราะเหตนุทรีรื่เรามริไดผู้เอาขนมปปังมา” นบีที่ไมต่เพบียงบอกเปป็นนสัยถศึงการขาดความเขข้าใจลศึกซศึนงฝฝ่ายวลิญญาณในสต่วนของ
พวกสาวกเทต่านสันน มสันยสังแสดงใหข้เหก็นถศึงการขาดความเชรที่อและความลข้มเหลวในการวางใจในพระเยซซูครลิสตร์เจข้าดข้วย

ขข้อ 8: “ฝฝ่ายพระเยซผทรงทราบจนงตรมัสกมับเขาวข่า “โอ ผผผู้มรีความเชรรื่อนผู้อย เหตนุไฉนพวกทข่านจนงปรนกษากมันและกมันถนง
เรรรื่องไมข่ไดผู้เอาขนมปปังมา”

“โอ ผผผู้มรีความเชรรื่อนผู้อย” การตคาหนลิแบบเบาะๆนบีนจากพระเยซซูนต่าจะทคาใหข้ใจของพวกสาวกถต่อมลงและดลใจพวกเขา
ใหข้ตระหนสักถศึง, และกลสับใจแบบจรลิงใจเพราะ, ความไมต่เชรที่อของพวกเขา พระเยซซูไดข้ตรสัสแกต่หญลิงชาวซบีเรบียฟฟีนลิเซบียผซูข้นสันน ซศึที่ง
เปป็นคนทบีที่เคยนสับถรอพระอรที่น เปป็นคนตต่างชาตลิคนหนศึที่ง (“สลุนสัข” ตสัวหนศึที่งในสายตาของพวกยลิว) วต่า “โอ หญริงเออ๋ย ความเชชนึ่อ
ของเจชากก็มาก ใหข้เปป็นไปตามความปรารถนาของเจข้าเถลิด” (อต่านมสัทธลิว 15:21-28) กระนสันนผซูข้ทบีที่ถซูกคสัดเลรอกเหลต่านบีน, เหลต่าผซูข้ทบีที่
ถซูกเลรอกของพระเจข้าใหข้เดลินและพซูดคลุยกสับพระเยซซูครลิสตร์เจข้าในพสันธกลิจบนโลกนบีนของพระองคร์ ตข้องถซูกพระองคร์ตคาหนลิเพราะ 
“ความเชรรื่อนชอย” ของพวกเขา

“...เหตนุไฉนพวกทข่านจนงปรนกษากมันและกมันถนงเรรรื่องไมข่ไดผู้เอาขนมปปังมา” เหก็นไดข้ชสัดวต่าพวกสาวกไมต่เขข้าใจวต่าพระเยซซู
ทรงหมายความวต่าอะไรเมรที่อพระองคร์ทรงเตรอนพวกเขาวต่า “จงระวสังเชรนอแหต่งพวกฟารลิสบีและพวกสะดซูสบีใหข้ดบี” พวกเขาตบีความ
คคาตรสัสของพระองคร์แบบตรงตสัว โดยคลิดเอาเองวต่าพระองคร์ทรงสสังเกตเหก็นวต่าพวกเขาไมต่มบีขนมปปังและกคาลสังเตรอนพวกเขาไมต่
ใหข้ซรนั้อขนมปปังซศึที่งทคาดข้วยเชรนอซศึที่งถซูกใชข้โดยพวกฟารลิสบีและพวกสะดซูสบี ความไมต่เชรที่อและการขาดความเขข้าใจของพวกเขาไดข้ถซูก
แสดงออกโดยการยกเหตลุผลของพวกเขาทต่ามกลางพวกเขาเองเกบีที่ยวกสับคคาเตรอนนสันนทบีที่พระเยซซูไดข้ประทานแกต่พวกเขา แทนทบีที่
จะหต่วงใยเกบีที่ยวกสับพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาและเรรที่องตต่างๆฝฝ่ายวลิญญาณ พวกเขากลสับหต่วงพะวงเกบีที่ยวกสับอาหารสคาหรสับมรนอ
ถสัดไปของพวกเขาซศึที่งเปป็นเรรที่องฝฝ่ายรข่างกาย!

ขข้อ 9: “ทข่านยมังไมข่เขผู้าใจและจสาไมข่ไดผู้หรรอ เรรรื่องขนมปปังหผู้ากผู้อนกมับคนหผู้าพมันคนนมันั้น ทข่านเกห็บทรีรื่เหลรอไดผู้กรีรื่กระบนุง”
“ทข่านยมังไมข่เขชาใจและจทาไมข่ไดผู้หรรอ” พวกเขาจะลรมไดข้เรก็วขนาดนบีนเลยหรรอ? กต่อนหนข้านสันนไมต่นาน พระเยซซูทรงเอา

มรนอเทบีที่ยงของเดก็กผซูข้ชายคนหนศึที่ง – ขนมปปังหข้ากข้อนกสับปลาสองตสัว (มธ. 14:15-21) – และจากเสบบียงเลก็กนข้อยนสันนทรงเลบีนยง



อาหารผซูข้ชายทบีที่หลิวหข้าพสันคน (โดยไมต่นสับพวกผซูข้หญลิงและเดก็กๆ) พวกสาวกจคาไมต่ไดข้หรรอวต่า “อาหารทบีที่เหลรอ” จากมรนอนสันนจลุไดข้
เตก็มสลิบสองกระบลุง? เหก็นไดข้ชสัดวต่าพวกเขาลรมทสันงการอมัศจรรยค์นสันนและบทเรรียนทบีที่การอสัศจรรยร์นสันนไดข้สอนเกบีที่ยวกสับความพอเพบียง
สคาหรสับทลุกสลิที่งของพระครลิสตร์ ผซูข้ทรงเปป็นอาหาร (ขนมปปัง) แหต่งชบีวลิต พวกเขาคลิดวต่าพระองคร์ทรงหต่วงเกบีที่ยวกสับชนยดตญ่างๆของ
ขนมปปัง 

ขข้อ 10: “หรรอขนมปปังเจห็ดกผู้อนกมับคนสรีรื่พมันคนนมันั้น ทข่านเกห็บทรีรื่เหลรอไดผู้กรีรื่กระบนุง”
“หรรอขนมปปังเจห็ดกผู้อนกมับคนสรีรื่พมันคนนมันั้น...” สาวกเหลต่านบีนไดข้เหก็นพระเยซซูทรงเลบีนยงอาหารฝซูงชนมหาศาลสองครสันง

แลข้วจากขนมปปังและปลาจคานวนเลก็กนข้อยเทต่าใดกก็ตามทบีที่พระองคร์ทรงใชข้ไดข้ โดยมบีเศษอาหารเหลรอเปป็นจคานวนหลายกระบลุง
หลสังจากทบีที่หลายพสันคนเหลต่านสันนไดข้กลินอลิที่มแลข้ว แตต่คราวนบีนพวกเขาหต่วงพะวงเกบีที่ยวกสับอาหารสคาหรสับคนแคต่หยลิบมรอหนศึที่งเทต่านสันน!
พวกเขาอยซูต่ตรงหนข้าพระอาจารยร์องคร์เดบียวกสันนสันน, องคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าองคร์เดบียวกสันกสับทบีที่ไดข้เลบีนยงอาหารคนหข้าพสันคน โดยไมต่นสับ
พวกผซูข้หญลิงและเดก็กๆ และผซูข้ซศึที่งในคราวหนศึที่งไดข้ทรงเลบีนยงอาหารสบีที่พสันคนอยต่างสสัมฤทธลิธิ์ผลพอๆกสัน และพวกเขากคาลสังวข้าวลุต่นใจ
เกบีที่ยวกสับความตข้องการในขณะนสันนของพวกเขาเอง

ขข้อ 11: “เปป็นไฉนพวกทข่านถนงไมข่เขผู้าใจวข่า เรามริไดผู้พผดกมับทข่านดผู้วยเรรรื่องขนมปปัง แตข่ไดผู้วข่าใหผู้ทข่านระวมังเชรนั้อแหข่งพวก
ฟารริสรีและพวกสะดผสรีใหผู้ดรี”

เราอาจหมายเหตลุตรงนบีนไดข้วต่าในบสันทศึกของมาระโกเกบีที่ยวกสับเหตลุการณร์ตอนนบีน เราพบคคาตคาหนลิทบีที่รลุนแรงยลิที่งกวต่าสคาหรสับ
ความไมต่เชรที่อของพวกสาวก ในมาระโก 8:16-18 เราอต่านวต่า: “เหลต่าสาวกจศึงปรศึกษากสันวต่า “เพราะเหตลุทบีที่เราไมต่มบีขนมปปัง” 
เมรที่อพระเยซซูทรงทราบจศึงตรสัสแกต่เขาวต่า “เหตนุไฉนพวกทข่านจนงปรนกษากมันและกมันถนงเรรรื่องไมข่มรีขนมปปัง ทข่านยมังไมข่รผผู้และไมข่
เขผู้าใจหรรอ ใจของทข่านยมังแขห็งกระดผู้างหรรอ มรีตาแลผู้วยมังไมข่เหห็นหรรอ มรีหผแลผู้วยมังไมข่ไดผู้ยรินหรรอ ทข่านทมันั้งหลายจสาไมข่ไดผู้หรรอ”

“เปป็นไฉนพวกทข่านถนงไมข่เขผู้าใจ...” มสันไมต่ใชต่เรรที่องไรข้เหตลุผลทบีที่องคร์พระผซูข้เปป็นเจข้ากคาลสังแสดงออกถศึงความประหลาดใจ,
ความอสัศจรรยร์ใจ หรรอแมข้แตต่ความผลิดหวสังในทบีที่นบีน เปป็นไปไดข้ไหมวต่าชายเหลต่านบีนยสังไมต่เหก็นไปไกลเกลินกวต่าความพศึงพอใจฝฝ่าย
รข่างกายทบีที่ไดข้จากขนมปปังและปลาเหลต่านสันน โดยตระหนสักถศึงบทเรบียนทบีที่ถซูกสอนแลข้วผต่านทางการอสัศจรรยร์เหลต่านสันนและฤทธริธ
เดชนสันนทบีที่ไดผู้กข่อใหผู้เกริดการอสัศจรรยร์เหลต่านสันน? พระองคร์ทรงสสัพพสัญญซูอยต่างแนต่นอนและพระองคร์ทรงทราบใจของชายเหลต่านบีน
เหมรอนกสับทบีที่พระองคร์ทรงทราบใจของมนลุษยร์ทลุกคน (ยอหร์น 2:24, 25); แตต่เราตข้องจคาไวข้วต่าพระองคร์ทรงเปป็นมนลุษยร์คนหนศึที่ง
เชต่นกสัน และในฐานะมนนุษยค์พระองคร์ทรงรซูข้สศึกเหมรอนกสับทบีที่เรารซูข้สศึกเมรที่อเราผลิดหวสังหรรออสัศจรรยร์ใจ

“...เรามริไดผู้พผดกมับทข่านดผู้วยเรรรื่องขนมปปัง แตข่ไดผู้วข่าใหผู้ทข่านระวมังเชรนั้อแหข่งพวกฟารริสรีและพวกสะดผสรีใหผู้ดรี” ดสังนสันนพระเยซซู
จศึงทรงบอกพวกสาวกดข้วยคคาพซูดทบีที่ชสัดเจนวต่าพระองคร์ไมต่ไดข้กคาลสังหมายถศึงเชรนอขนมจรลิงๆทบีที่มบีอยซูต่ในขนมปปัง แตต่พระองคร์กคาลสัง
ตรสัสถศึงหลมักคสาสอนของพวกฟารลิสบีและพวกสะดซูสบี, คคาสอนเหลต่านสันนทบีที่เทบียมเทก็จและหนข้าซรที่อใจคดซศึที่งพญามารจะใชข้เพรที่อ
ลต่อลวงครลิสเตบียนแทข้ทสันงหลายใหข้เขข้าสซูต่ศาสนานสันนทบีที่เหลต่าผซูข้นคายลิวนสับถรอปฏลิบสัตลิ

ขข้อ 12: “แลผู้วพวกสาวกกห็เขผู้าใจวข่า พระองคค์มริไดผู้ตรมัสสมัรื่งเขาใหผู้ระวมังเชรนั้อขนมปปัง แตข่ใหผู้ระวมังคสาสอนของพวกฟารริสรี
และพวกสะดผสรี”

“แลผู้วพวกสาวกกห็เขชาใจ...” พระเยซซูทรงอธลิบายวต่า “เชรนอ” ทบีที่พระองคร์ตรสัสถศึงนสันนเปป็นภาพเลก็งถศึงหลสักคคาสอนของ
พวกฟารลิสบีและพวกสะดซูสบี แลข้วพวกสาวกกก็เขข้าใจวต่าพระองคร์กคาลสังเตรอนพวกเขาใหข้ระวสังนสักศาสนาเหลต่านสันนทบีที่กคาลสังปฏลิบสัตลิ



ตามประเพณบีและหลสักขข้อเชรที่อแทนทบีที่จะมบีใจจดจต่ออยซูต่กสับถข้อยคคาของพวกศาสดาพยากรณร์ในพระคสัมภบีรร์ภาคพสันธสสัญญาเดลิม 
พวกฟารลิสบีและพวกสะดซูสบีกคาลสังสอนแนวคลิดตต่างๆเกบีที่ยวกสับความจรลิงในแงต่ศาสนา, ความเปป็นพระเจข้าในลสักษณะทสัที่วไป, และ
เกบีที่ยวกสับการครอบครองของพระเมสสลิยาหร์มากเปป็นพริเศษ คคาสอนเชต่นนสันนแบบทบีที่พวกเขากคาลสังอธลิบายขยายความกก็ชสักจซูงไป
ในทางทบีที่ผลิดและจะมบีอลิทธลิพลในทางทบีที่เสบียหายตต่อพวกสาวก

มสันเปป็นความจรลิงทบีที่วต่าพวกยลิวกคาลสังรอคอยและคาดหวมังพระเมสสลิยาหร์ของตน แตต่พวกเขากก็คาดหวสังพระองคร์ใหข้เปป็น
ไปตามแนวคลิดตต่างๆแบบทบีที่ผลิดๆของพวกเขาเองเกบีที่ยวกสับวต่าพระองคร์ควรเปป็นบลุคคลแบบใด พวกเขากคาลสังรอคอยผซูข้ครอบ
ครองทบีที่ทรงอคานาจคนหนศึที่งทบีที่จะลข้มลข้างการปกครองของโรมและชต่วยพวกยลิวใหข้รอดพข้นจากการตกเปป็นทาสภายใตข้โรม พวก
เขาไมต่เตก็มใจยอมรสับชาวนาซาเรก็ธผซูข้ตที่คาตข้อยคนนสันนใหข้เปป็นพระเมสสลิยาหร์ทบีที่ทรงสสัญญาไวข้แกต่พวกเขาในภาคพสันธสสัญญาเดลิม 
ทสันงๆทบีที่คคาพยากรณร์เหลต่านสันนในภาคพสันธสสัญญาเดลิมกลต่าวเกบีที่ยวกสับและพรรณนาถศึงพระเยซซู พวกผซูข้ปกครองทางศาสนาเหลต่า
นสันนกก็ไมต่สามารถ – หรรอไมต่ยอม – เชรที่อวต่าบลุรลุษทบีที่มบีตข้นกคาเนลิดตที่คาตข้อยและมบีอากสัปกลิรลิยาทบีที่เปฟีฝั่ยมดข้วยความกรลุณาผซูข้นบีนครอผซูข้นสันนทบีที่
พวกเขารอคอย และวต่าพระองคร์จะทรงชต่วยพวกเขาใหข้รอดพข้นจากการตกเปป็นทาสของบาป – การตกเปป็นทาสฝฝ่ายวลิญญาณ
ดสังนสันนคคาเตรอนนบีนใหข้ระวสังศาสนาทบีที่หนข้าซรที่อใจคดของพวกฟารลิสบีและพวกสะดซูสบีจศึงเปป็นการเตรบียมพรข้อมสคาหรสับการสสัที่งสอนทบีที่ยลิที่ง
ใหญต่และใกลข้จะมบีขศึนนเกบีที่ยวกสับภารกลิจทบีที่แทข้จรลิงขององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา ดสังทบีที่ถซูกเสนอในขข้อ 18 ถศึง 21 ของบทนบีน

คคาสารภาพทรีที่ยริที่งใหญข่ของเปโตร
พระคคาขข้อทบีที่เหลรอของบทนบีนถรอวต่าเปป็นสต่วนหนศึที่งทบีที่สคาคสัญทบีที่สลุดของกลิตตลิคลุณของมสัทธลิว ในทบีที่นบีนเราพบหลสักคคาสอนบาง

เรรที่องทบีที่สคาคสัญและขลสังทบีที่สลุดของความเชรที่อแบบครลิสเตบียน ผมอธลิบายพระคคาขข้อเหลต่านบีนดข้วยความเกรงกลสัวและตสัวสสัที่น ผมรซูข้สศึก
เหมรอนกสับวต่าผมควรถอดรองเทข้าออกจากเทข้าของผมเพราะผมตระหนสักวต่าผมยรนอยซูต่บนพรนนดลินศสักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ คคาอธลิษฐานของผม
กก็ครอ ขอใหข้พระเจข้าประทานสตลิปปัญญาแกต่ผมทบีที่จะแยกแยะสต่วนทบีที่สคาคสัญสลุดๆนบีนของพระวจนะของพระเจข้าอยต่างถซูกตข้องและ
ทคาใหข้หลสักคคาสอนตต่างๆทบีที่ถซูกเปปิดเผยในทบีที่นบีนปรากฏชสัดแจข้ง

ผมคลิดวต่าเราควรหมายเหตลุวต่าขณะทบีที่มาระโก 8:27-30, ลซูกา 9:18-21 และยอหร์น 6:68, 69 ทสันงหมดบสันทศึกคคาสาร
ภาพของเปโตรทบีที่วต่าพระเยซซูทรงเปป็นพระบลุตรของพระเจข้าอยต่างแทข้จรลิง มมัทธริวเปป็นผซูข้เขบียนกลิตตลิคลุณเพบียงผซูข้เดบียวทบีที่บสันทศึกคสา
ตอบแบบเตห็มๆขององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าทบีที่มบีตต่อคคาสารภาพนสันน ซศึที่งรวมถศึงการเปปิดเผยดข้วยวต่าพระองคร์จะทรงสรข้างครลิสตจสักรหนศึที่ง
ขศึนนมา ในบสันทศึกทบีที่ใหข้ไวข้ในมาระโกและลซูกา ไมต่มบีการกลต่าวถศึงครลิสตจสักรเลย ในกลิตตลิคลุณของยอหร์นเราอต่านวต่า “ซบีโมนเปโตร
ทซูลตอบพระองคร์วต่า “พระองคร์เจข้าขข้า พวกขข้าพระองคร์จะจากไปหาผซูข้ใดเลต่า พระองคร์มบีถข้อยคคาซศึที่งใหข้มบีชบีวลิตนลิรสันดรร์ และขผู้า
พระองคค์ทมันั้งหลายกห็เชรรื่อและแนข่ใจแลผู้ววข่า พระองคคทรงเปป็นพระครยสตคพระบสุตรของพระเจชาผชชทรงดทารงพระชนมค” (ยอหร์น 
6:68, 69) แตต่กก็เหมรอนเคย ไมต่มบีการกลต่าวถศึงครลิสตจสักรเลย มสัทธลิวผซูข้เดบียวบสันทศึกพระสสัญญานสันน

ขข้อ 13: “ครมันั้นพระเยซผเสดห็จเขผู้าไปในเขตเมรองซรีซารรียาฟฟีลริปปฟี พระองคค์จนงตรมัสถามพวกสาวกของพระองคค์วข่า “คน
ทมันั้งหลายพผดกมันวข่าเราซนรื่งเปป็นบนุตรมนนุษยค์ครอผผผู้ใด””

“ครมันั้นพระเยซผเสดห็จเขผู้าไปในเขตเมรองซรีซารรียาฟฟีลริปปฟี...” สคาหรสับผม นบีที่มบีนสัยสคาคสัญสลุดๆทบีที่เหตลุการณร์ตอนนบีนเกลิดขศึนนใน
เขตเมรองซบีซารบียาฟฟีลลิปปฟี – เขตแดนของคนตข่างชาตริ มสันดซูเหมรอนสนสับสนลุนขข้อพระคสัมภบีรร์ในยอหร์น 1:11: “พระองคร์ไดข้เสดก็จ
มายสังพวกของพระองคร์ และพวกของพระองคค์นมันั้นหาไดชตชอนรชบพระองคคไมญ่” ใชต่แลข้วครสับ พระเยซซูไดข้เสดก็จมาหาพวกยลิว แตต่



เมรที่อพวกเขาปฏลิเสธพระองคร์ พระองคร์กก็ทรงเชรนอเชลิญผผผู้ใดกห็ตาม – มนนุษยค์ทสุกคน – ใหข้มาและดรที่มจากนนคาแหต่งชบีวลิต (ยอหร์น 
7:37, 38) ตรงนบีนในเขตแดนของคนตต่างชาตลิ พระเยซซูทรงประกาศเรรที่องครลิสตจสักรในอนาคตนสันนซศึที่งจะประกอบดข้วยคนทสันงปวง
ทบีที่เชรที่อ – ยลิว, ตต่างชาตลิ, รวย, จน, มบีความรซูข้, ไมต่มบีความรซูข้, ทาสหรรอไท

ในการประชลุมสภาครลิสตจสักรใหญต่ครสันงแรกนสันนซศึที่งถซูกจสัดขศึนนในกรลุงเยรซูซาเลก็ม ยากอบไดข้กลต่าวคคาประกาศนบีน:
“ทต่านพบีที่นข้องทสันงหลาย จงฟปังขข้าพเจข้า ซบีโมนไดข้บอกแลข้ววต่า พระเจข้าไดข้ทรงเยบีที่ยมเยบียนคนตข่างชาตริครมันั้งแรก เพรรื่อจะ

ทรงเลรอกชนกลนุข่มหนนรื่งออกจากเขาทมันั้งหลายเพรรื่อพระนามของพระองคค์ คคาของศาสดาพยากรณร์กก็สอดคลข้องกสับเรรที่องนบีน ดสังทบีที่ไดข้
เขบียนไวข้แลข้ววต่า ‘ภายหลสังเราจะกลสับมา และจะสรข้างพลสับพลาของดาวลิดซศึที่งพสังลงแลข้วขศึนนใหมต่ ทบีที่รข้างหสักพสังนสันนเราจะกต่อขศึนนอบีก
และจะตสันงขศึนนใหมต่ เพรรื่อคนอรรื่นๆจะไดผู้แสวงหาองคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้า ครอบรรดาคนตข่างชาตริซนรื่งเขาเรรียกดผู้วยนามของเรา องคค์พระ
ผผผู้เปป็นเจผู้าผผผู้ทรงกระทสาสริรื่งทมันั้งปวงเหลข่านรีนั้ไดผู้ตรมัสไวผู้ พระเจข้าทรงทราบถศึงกลิจการทสันงปวงของพระองคร์ตสันงแตต่แรกสรข้างโลกมา
แลข้ว’” (กลิจการ 15:13-18)

กลต่าวในแงต่ของการแบต่งยลุคนบีที่เปป็นพระคคาตอนทบีที่สคาคสัญทบีที่สลุดในภาคพสันธสสัญญาใหมต่เพราะวต่ามสันใหข้พระประสงคค์ของ
พระเจผู้าอยต่างชสัดเจนสคาหรสับยลุคนบีน – และสคาหรสับการเรลิที่มตข้นของยลุคถสัดไป เราจะอภลิปรายเรรที่องนบีนในภายหลสังเมรที่อเราศศึกษาค
รลิสตจสักรอยต่างลศึกซศึนงมากขศึนน

“...พระองคค์จนงตรมัสถามพวกสาวกของพระองคค์วข่า “คนทมันั้งหลายพผดกมันวข่าเราซนรื่งเปป็นบนุตรมนนุษยค์ครอผผผู้ใด”” พระเยซซู
มลิไดข้ถามคคาถามนบีนเพรที่อเปป็นขข้อมซูลของพระองคร์เอง พระองคร์ทรงทราบวต่าผซูข้คนกคาลสังกลต่าวอะไรและคลิดอะไรเกบีที่ยวกสับพระองคร์ 
และผมกก็ไมต่เชรที่อดข้วยวต่าคคาถามของพระองคร์รวมพวกฟารลิสบีทบีที่เยต่อหยลิที่ง, หนข้าซรที่อใจคด, และเลต่นชซูข้เขข้าไวข้ดข้วย ความเชรที่อของผมกก็
ครอวต่าพระองคร์กคาลสังหมายถศึงฝซูงชนเหลต่านสันนทบีที่ตลิดตามพระองคร์อยซูต่ทลุกวบีที่วสัน โดยฟปังคคาตรสัสของพระองคร์และเหก็นการอสัศจรรยร์
ตต่างๆอสันทรงฤทธลิธิ์ของพระองคร์ (ในเวลาตต่อมา พระเยซซูทรงถามพวกฟารลิสบีจรลิงๆดข้วยคคาถามทบีที่คลข้ายๆกสัน: “พวกทข่านคริด
อยข่างไรดผู้วยเรรรื่องพระครริสตค์ พระองคคทรงเปป็นบสุตรของผชชใด?” – มธ. 22:42)

จงสสังเกตวต่าพระเยซซูทรงเรบียกพระองคร์เองตรงนบีนวต่า “บนุตรมนนุษยค์” ซศึที่งเปป็นชรที่อเรบียกทบีที่พระองคร์ทรงใชข้เพรที่อหมายถศึง
ตสัวพระองคร์เองประมาณแปดสลิบครสันงในการรสับใชข้บนโลกนบีนของพระองคร์ตามทบีที่มบีบสันทศึกไวข้ในพระคสัมภบีรร์ นบีที่เปป็นชรที่อเรบียกเชลิง
ชาตลิพสันธลุร์ของพระองคร์ในฐานะมนสุษยคผผผู้เปป็นตมัวแทนในความหมายตามทบีที่มสันถซูกใชข้ใน 1 โครลินธร์ 15:45-47 (“บลุตรดาวลิด” เปป็น
ชรที่อแบบยลิวของพระองคร์ “พระบลุตรของพระเจข้า” เปป็นชรที่อแบบพระเจข้าของพระองคร์) พระเยซซูทรงใชข้พระนาม “บลุตรมนลุษยร์”
โดยบอกเปป็นนสัยวต่าภารกลิจของพระองคร์บนแผต่นดลินโลกกข้าวขข้ามขบีดจคากสัดทบีที่เปป็นแบบยลิวทสันงหมดในเรรที่องของขอบเขตและ
ผลลสัพธร์ (กรลุณาศศึกษามสัทธลิว 11:19; 12:40; 20:18; 24:37-44; และลซูกา 12:40; 19:10)

เมรที่อนาธานาเอลรสับสารภาพวต่าพระเยซซูทรงเปป็น “กษสัตรลิยร์ของชนชาตลิอลิสราเอล” พระเยซซูกก็ทรงตอบกลสับวต่า 
“...ทต่านจะไดข้เหก็นเหตลุการณร์ใหญต่กวต่านสันนอบีก...ภายหลสังพวกทต่านจะไดข้เหก็นทข้องฟฟ้าเปปิดออก และเหลต่าทซูตสวรรคร์ของพระเจข้า
ขศึนนและลงอยซูต่เหนรอบสุตรมนสุษยค” (ยอหร์น 1:47-51)

เมรที่อเหลต่าผซูข้นคาสารของพระครลิสตร์ถซูกขสับไลต่ออกไปโดยพวกยลิว พระดคารลิตต่างๆของพระเยซซูกก็มลุต่งลต่วงหนข้าไปยสังเวลานสันน
เมรที่อบลุตรมนลุษยร์จะเสดก็จมา – ไมต่ใชต่มาหาชนชาตลิอลิสราเอลเทต่านสันน แตต่มาหาเผต่าพสันธลุร์มนลุษยร์ทสันงสลินน (กรลุณาศศึกษามสัทธลิว 10:5, 
6, 23)



ในพระนาม “บลุตรมนลุษยร์” นสัที่นเองทบีที่การพลิพากษาอสันเปป็นสากลถซูกมอบไวข้แกต่พระเยซซู (จงศศึกษา ยอหร์น 5:22-27)
“บนุตรมนนุษยค์” ยสังเปป็นพระนามหนศึที่งทบีที่บต่งบอกวต่าคคาพยากรณร์ตต่างๆของภาคพสันธสสัญญาเดลิมทบีที่เกบีที่ยวขข้องกสับการ

อวยพรผข่านทางบสุรสุษผผผู้หนนรื่งทรีรื่จะมาผซูข้ซศึที่งจะเปป็นเชรนอสายของหญลิงกก็ถซูกทคาใหข้สคาเรก็จจรลิงในพระองคร์ (กรลุณาศศึกษาปฐมกาล 
1:26; 3:15; 12:3; เพลงสดลุดบี 8:4; 80:17; อลิสยาหร์ 7:14; 9:6, 7; บททบีที่ 11; 32:2; เศคารลิยาหร์ 13:7)

ขข้อ 14: “เขาจนงทผลตอบวข่า “บางคนวข่าเปป็นยอหค์นผผผู้ใหผู้รมับบมัพตริศมา แตข่บางคนวข่าเปป็นเอลรียาหค์ และคนอรรื่นวข่าเปป็น
เยเรมรียค์ หรรอเปป็นคนหนนรื่งในพวกศาสดาพยากรณค์””

คคาตอบทบีที่พวกสาวกทซูลตต่อพระเยซซูสะทข้อนเสบียงทบีที่แตกตต่างกสันในชนชาตลิอลิสราเอลและพลิสซูจนร์อยต่างดบีเหลรอเกลินวต่าพวก
เขาดซูไมต่ออกวต่านสัที่นครอพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา สคาหรสับพวกเขาพระองคร์ทรงเปป็นยอหร์นผซูข้ใหข้รสับบสัพตลิศมาทบีที่เปป็นขศึนนจากตาย
แลข้ว – หรรอเอลบียาหร์, เยเรมบียร์, เศคารลิยาหร์ หรรอหนศึที่งในพวกศาสดาพยากรณร์ พวกเขาไมต่แนต่ใจ พวกเขามบีความรซูข้สศึกทบีที่ปนเป
กสันเกบีที่ยวกสับตสัวตนของพระองคร์ แตต่ขณะทบีที่ประชาชนไมต่เหก็นพข้องตรงกสันเกบีที่ยวกสับวต่าพระเยซซูทรงเปป็นผซูข้ใด พวกเขาสต่วนใหญต่กก็ดซู
ออกวต่าพระองคร์ไมต่ใชต่แคต่อาจารยร์หรรอนสักเทศนร์ธรรมดาๆคนหนศึที่ง

อลิสราเอลเปป็นประชาชาตลิทบีที่ถซูกเลรอกสรรของพระเจข้า นสัที่นครอประชากรฝฝ่ายโลกของพระเจข้า แตต่ความไมต่เชรที่อของพวก
เขาซศึที่งปรากฏชสัดเจนมากขศึนนเรรที่อยๆกก็ชบีนไปยสังการกสันประชาชาตลินสันนไวข้ตต่างหากชสัที่วระยะเวลาหนศึที่ง เราเหก็นสลิที่งนบีนในถข้อยคคาของ
พระเยซซูในมสัทธลิว 23:37-39:

“โอ เยรซูซาเลก็มๆ ทบีที่ไดข้ฆต่าบรรดาศาสดาพยากรณร์ และเอาหลินขวข้างผซูข้ทบีที่ไดข้รสับใชข้มาหาเจข้าถศึงตาย เราใครต่จะรวบรวม
ลซูกของเจข้าไวข้เนรองๆ เหมรอนแมต่ไกต่กกลซูกอยซูต่ใตข้ปฟีกของมสัน แตต่เจข้าไมต่ยอมเลยหนอ ดซูเถลิด ‘บข้านเมรองของเจข้าจะถซูกละทลินงใหข้
รกรข้างแกต่เจข้า’ ดข้วยเราวต่าแกต่เจข้าทสันงหลายวต่า เจข้าจะไมต่เหก็นเราอบีกจนกวต่าเจข้าจะกลต่าววต่า ‘ขอใหข้พระองคร์ผซูข้เสดก็จมาในพระนาม
ขององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าทรงพระเจรลิญ’”

เราเหก็นความไมต่เชรที่อแบบเดบียวกสันขณะทบีที่อวสานของยลุคครลิสตจสักรใกลข้เขข้ามาเรรที่อยๆ มบีการปฏลิเสธทบีที่มากขศึนนเรรที่อยๆ
เกบีที่ยวกสับความเปป็นพระเจข้าของพระเยซซูครลิสตร์และการไดข้รสับการดลใจดข้านถข้อยคคาของพระคสัมภบีรร์ สลิที่งทบีที่นต่าเศรข้ากก็ครอวต่าการ
ปฏลิเสธเหลต่านบีนมาจากคนเหลต่านสันนทบีที่อข้างพระนามของพระครลิสตร์ – อาณาจมักรชาวครริสตค์ ใน 2 โครลินธร์ 11:13-15 เปาโลเตรอน
ใหข้ระวสังคคาสอนเทบียมเทก็จเชต่นนสันน เขาประกาศวต่า:

“เพราะคนอยต่างนสันนเปป็นอมัครทผตเทรียม เปป็นคนงานทบีที่หลอกลวง ปลอมตสัวเปป็นอสัครทซูตของพระครลิสตร์ การกระทคาเชต่น
นสันนไมต่แปลกประหลาดเลย ถศึงซาตานเองกก็ยสังปลอมตสัวเปป็นทซูตสวรรคร์แหต่งความสวต่างไดข้ เหตลุฉะนสันนจศึงไมต่เปป็นการแปลกอะไร
ทบีที่ผซูข้รสับใชข้ของซาตานจะปลอมตสัวเปป็นผซูข้รสับใชข้ของความชอบธรรม ทข้ายทบีที่สลุดของเขาจะเปป็นไปตามการกระทคาของเขา”

เปโตร กก็บอกเราวต่าคนเปป็นอสันมากจะถซูกนคาใหข้หลงไปโดยผซูข้พยากรณร์เทก็จเหลต่านบีน:
“แตต่วต่าไดข้มบีผซูข้พยากรณร์เทก็จทต่ามกลางประชาชนทสันงหลายดข้วย เชข่นเดรียวกมับทรีรื่จะมรีอาจารยค์เทห็จทข่ามกลางทข่านทมันั้ง

หลาย ผผผู้ซนรื่งจะแอบเอาลมัทธริทรีรื่ออกนอกลผข่นอกทางอมันจะนสาไปสผข่ความหายนะเขผู้ามาดผู้วย และจะปฏยเสธองคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้าผผผู้ไดผู้
ทรงไถข่เขาไวผู้ และจะนคาความพลินาศอยต่างฉสับพลสันมาถศึงตนเอง จะมรีหลายคนประพฤตริตามทางแหข่งการสาปแชข่งของเขา 
และเพราะคนเหลต่านสันนเปป็นเหตลุ ทางแหต่งความจรลิงจะถซูกกลต่าวรข้าย และดข้วยความโลภเขาจะกลต่าวคคาตลบตะแลงเพรที่อคข้า
กคาไรจากทต่านทสันงหลาย การลงโทษคนเหลต่านสันนทบีที่ไดข้ถซูกพลิพากษานานมาแลข้วจะไมต่เนลินชข้า และความหายนะของเขากก็จะไมต่



หลสับใหลไป” (2 ปต. 2:1-3)
เปาโลสสัที่งทลิโมธบีวต่า “จงประกาศพระวจนะ ใหข้ขะมสักเขมข้นทบีที่จะทคาการทสันงในขณะทบีที่มบีโอกาสและไมต่มบีโอกาส จงวต่า

กลต่าว หข้ามปราม และตสักเตรอนดข้วยความอดทนทลุกอยต่างและการสสัที่งสอน เพราะจะถนงเวลาทรีรื่คนจะทนตข่อคสาสอนอมันถผกตผู้อง
ไมข่ไดผู้ แตต่เขาจะรวบรวมครซูไวข้ใหข้สอนในสลิที่งทบีที่เขาชอบฟปัง ตามความปรารถนาของตนเอง และเขาจะบข่ายหผจากความจรริง หสัน
ไปฟปังเรรที่องนลิยายตต่างๆ” (2 ทธ. 4:2-4)

ขข้อ 15 และ 16: “พระองคค์ตรมัสถามเขาวข่า “แลผู้วพวกทข่านเลข่าวข่าเราเปป็นผผผู้ใด” ซรีโมนเปโตรทผลตอบวข่า “พระองคค์
ทรงเปป็นพระครริสตค์พระบนุตรของพระเจผู้าผผผู้ทรงพระชนมค์อยผข่””

“...ซรีโมนเปโตรทผลตอบวข่า...” คคาถามนสันนถซูกถามแกต่พวกสาวกเหลต่านสันนทนุกคน แตต่ในทบีที่นบีน เหมรอนกสับในคราวอรที่นๆ เป
โตรเปป็นโฆษกทบีที่พซูดแทนคนกลลุต่มนสันน เขาไมต่เพบียงเปป็นตสัวแทนของพวกสาวกเทต่านสันน แตต่ในกรณบีนบีนเขายสังเปป็นกระบอกเสรียงของ
พระเจผู้าผผผู้ทรงมหริทธริฤทธริธดข้วยขณะทบีที่เขาเปปิดเผยความจรลิงทบีที่ยลิที่งใหญต่นบีนเกบีที่ยวกสับพระครลิสตร์

“...พระองคค์ทรงเปป็นพระครยสตคพระบนุตรของพระเจผู้าผผผู้ทรงพระชนมค์อยผข่” คคาสารภาพนบีนจากเปโตรรวมไวข้มากกวต่าคคา
กลต่าวตต่างๆทบีที่เปป็นคคาพยากรณร์ทบีที่ถซูกบสันทศึกไวข้ในพระคสัมภบีรร์ภาคพสันธสสัญญาเดลิมเกบีที่ยวกสับความเปป็นพระเจข้าของพระเมสสลิยาหร์ 
มสันไมต่ไดข้เปป็นเพบียงคคาสารภาพแหต่งความเชรที่อในการสสาเรห็จจรริงของคคาพยากรณร์เหลต่านสันนเกบีที่ยวกสับตสัวตนของพระเมสสลิยาหร์ คคา
สารภาพของเปโตรประกาศถศึงความเชรรื่อสข่วนตมัวของเขาในพระครริสตค์พระบลุตรของพระเจข้าผซูข้ทรงพระชนมร์อยซูต่ ถศึงแมข้วต่าเปโตร
ไมต่ไดข้เขข้าใจครอบคลลุมถศึงการถซูกตรศึงกางเขนและการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ขององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าในตอนนสันน โดยความเชรรื่อเขากก็
ยอมรสับพระเยซซูวต่าทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์และพระผซูข้ชต่วยใหข้รอดของเขา พระเจข้าพระบลิดาไดข้ทรงเปปิดเผยแกต่เปโตรถศึงความ
จรลิงทบีที่วต่าชบีวลิตนลิรสันดรร์มบีอยซูต่ในพระเยซซู และเปโตรรสับสารภาพสลิที่งทบีที่ไดข้ถซูกเปปิดเผยแกต่ใจของเขาแลข้ว

แตต่คคาสารภาพนบีนไปไกลเกรินกวข่ากลโกธาและอนุโมงคค์ฝปังศพนมันั้นและประกาศถศึงการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระบลุตรของ
พระเจข้า ถศึงแมข้วต่าในขณะนสันนเปโตรไมต่ไดข้เขข้าใจความหมายอสันถต่องแทข้ของถข้อยคคาทบีที่เขากลต่าวกก็ตาม เมรที่อเรารสับสารภาพวต่าพระ
เยซซูทรงเปป็นพระบลุตรของพระเจข้าผซูข้ทรงพระชนมร์อยซูต่ เรากก็สารภาพพระองคร์ในทสุกสยนึ่งทรีรื่พระองคค์ทรงกระทสาสสาเรห็จลนุลข่วง ถศึง
แมข้วต่าเราอาจไมต่เขข้าใจมสันอยต่างถต่องแทข้กก็ตาม คนชอบธรรม (ผซูข้ทบีที่บสังเกลิดใหมต่แลข้ว) มบีชบีวลิตดคารงอยซูต่โดยความเชชนึ่อ ไมต่ใชต่โดย
ความเขข้าใจ

ในยอหร์น 5:25, 26 พระเยซซูทรงประกาศวต่า “เราบอกความจรลิงแกต่ทต่านทสันงหลายวต่า เวลาทบีที่กคาหนดนสันนใกลข้จะถศึง
แลข้ว และบสัดนบีนกก็ถศึงแลข้ว ครอเมรที่อผซูข้ทบีที่ตายแลข้วจะไดข้ยลินพระสลุรเสบียงแหต่งพระบลุตรของพระเจข้า และบรรดาผซูข้ทบีที่ไดข้ยลินจะมบีชบีวลิต 
เพราะวข่าพระบยดาทรงมรีชรีวริตในพระองคค์เองฉมันใด พระองคค์กห็ไดผู้ทรงประทานใหผู้พระบสุตรมรีชรีวริตในพระองคคเองฉมันนมันั้น”

ตต่อมา เหมรอนกสับทบีที่ถซูกเปปิดเผยไวข้ในโรม 1:3, 4 พระเจข้าทรงพลิสซูจนร์วต่าพระเยซซูทรงเปป็นพระบลุตรของพระองคร์ “ผซูข้
บสังเกลิดในเชรนอสายของดาวลิดฝฝ่ายเนรนอหนสัง แตข่ฝฝ่ายพระวริญญาณแหข่งความบรริสนุทธริธนมันั้นบข่งไวผู้ดผู้วยฤทธานนุภาพ ครอโดยการเปป็น
ขนขึ้นมาจากความตายวข่า เปป็นพระบนุตรของพระเจผู้า” ความตายไมต่อาจฉลุดรสันงพระเยซซูไวข้ไดข้เพราะวต่าพระองคร์ทรงเปป็นพระบลุตร
ของพระเจข้าผซูข้ทรงพระชนมร์อยซูต่

คคาสารภาพของเปโตรในทบีที่นบีนรวมเขข้าไวข้ทลุกสลิที่งทบีที่ความเชรที่อทบีที่ชต่วยใหข้รอดในพระบลุตรของพระเจข้าตสันงอยซูต่บนนสันน เมรที่อพระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ตรสัสแกต่เปโตรขณะทบีที่เขาเขบียนจดหมายฝากฉบสับแรกทบีที่มบีชรที่อของเขา เขากก็เขบียนถศึงความหวชงใจอชนมดีชดีวยตอยชญ่



โดยการครนพระชนมค์จากความตายของพระเยซผครริสตค์” (1 ปต. 1:3)
ในจดหมายฝากฉบสับทบีที่สองของเขา เปโตรรสับประกสันเราวต่าเขาไดผู้เปป็นประจมักษค์พยานดผู้วยตมัวเองในขข้อพลิสซูจนร์ทบีที่วต่า

พระเยซซูทรงเปป็นพระบลุตรของพระเจข้าอยต่างแทข้จรลิง:
“ยลิที่งกวต่านสันนขข้าพเจข้าจะอลุตสต่าหร์กระทคาใหข้ทต่านทสันงหลายระลศึกถศึงสลิที่งเหลต่านบีนเสมอเมรที่อขข้าพเจข้าตายแลข้วเพราะวต่าเมรที่อเรา

ไดข้สคาแดงใหข้ทต่านทสันงหลายทราบถศึงฤทธลิธิ์เดชของพระเยซซูครลิสตร์องคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา และการทบีที่พระองคร์จะเสดก็จมานสันน 
เราไมต่ไดข้คลข้อยตามนลิยายทบีที่เขาคลิดแตต่งไวข้ดข้วยความเฉลบียวฉลาด แตข่เราไดชเหก็นอานนุภาพของพระองคค์ดชวยตาของเราเอง 
เพราะวต่าคราวเมรที่อพระองคร์ไดข้ทรงรสับเกบียรตลิและสงต่าราศบีจากพระเจข้าพระบลิดา เมรที่อพระสลุรเสบียงจากสงต่าราศบีอสันยลิที่งใหญต่ไดข้มา
ถศึงพระองคร์ ตรสัสแกต่พระองคร์วต่า “ทญ่านผชชนดีขึ้เปป็นบสุตรทดีนึ่รชกของเรา เราชอบใจทข่านผผผู้นรีนั้มาก” และเรากก็ไดข้ยลินพระสลุรเสบียงนบีนมา
จากสวรรคร์ ในครสันงทบีที่เราไดข้อยซูต่กสับพระองคร์ทบีที่ภซูเขาอสันบรลิสลุทธลิธิ์นสันน

“และเรามบีคสาพยากรณค์ทรีรื่แนข่นอนยริรื่งกวข่านมันั้นอรีก จะเปป็นการดบีถข้าทต่านทสันงหลายจะถรอตามคคานสันน เสมรอนแสงประทบีปทบีที่
สต่องสวต่างในทบีที่มรด จนกวต่าแสงอรลุณจะขศึนน และดาวประจคารลุต่งจะผลุดขศึนนในใจของทต่านทสันงหลาย จงรซูข้ขข้อนบีนกต่อน ครอวต่าคสา
พยากรณค์ทนุกคสาทรีรื่จารนกไวผู้ในพระคมัมภรีรค์แลผู้ว ไมญ่มดีใครตดีความไดชตามลทาพชงใจของตนเองดผู้วยวข่าคสาพยากรณค์ในอดรีตนมันั้นไมข่ไดผู้
มาจากความประสงคค์ของมนสุษยค แตข่พวกผผผู้บรริสนุทธริธของพระเจผู้าไดผู้กลข่าวคสาตามทรีรื่พระวยญญาณบรยสสุทธยธิ์ไดชทรงดลใจเขา”(2 
ปต. 1:15-21)

การเปปิดเผยทรีที่ยริที่งใหญข่ทรีที่ประทานใหร้แกข่เปโตร
การกลข่าวถถึงครริสตจมักรเปป็นครมัชื้งแรก

ขข้อ 17: “พระเยซผตรมัสตอบเขาวข่า “ซรีโมนบนุตรโยนาเออ๋ย ทข่านกห็เปป็นสนุข เพราะวข่าเนรนั้อหนมังและโลหริตมริไดผู้แจผู้งความนรีนั้
แกข่ทข่าน แตข่พระบริดาของเราผผผู้ทรงสถริตในสวรรคค์ทรงแจผู้งใหผู้ทราบ”

“ซรีโมนบนุตรโยนาเออ๋ย ทข่านกห็เปป็นสนุข” จงสสังเกตวต่าพระเยซซูทรงประกาศความเปป็นสนุขของเปโตร – ความเปป็นสลุขซศึที่ง
ประทานใหข้แกต่คนบาปแตข่ละคนทบีที่เชรที่อในพระครลิสตร์และไดข้รสับความรอด เปโตรไมต่ไดข้แตกตต่างจากคนบาปคนอรที่นๆทลุกคนเลยทบีที่
ไดข้รสับความรอดโดยพระคลุณในความเปป็นสลุขนบีนทบีที่พระเจข้าประทานใหข้

“...เพราะวข่าเนรนั้อหนมังและโลหริตมริไดผู้แจผู้งความนรีนั้แกข่ทข่าน แตข่พระบยดาของเราผผผู้ทรงสถริตในสวรรคค์ทรงแจผู้งใหผู้ทราบ” 
ไมต่มบีใครอรที่นนอกจากพระบลิดาทบีที่รซูข้จสักพระบลุตร (มธ. 11:27) คคาสารภาพของเปโตรไมต่ใชต่ของเขาเองตราบเทต่าทบีที่ความคลิดและ
จลิตวลิญญาณของเขาสามารถทบีที่จะทราบความจรลิงไดข้ – นสัที่นครอ คคาสารภาพของเขาไมต่ไดข้มรีแหลข่งกสาเนริดจากมนนุษยค์ มสันเปป็นมา
โดยทางการเปปิดเผยของพระบริดา ครอบางสลิที่งทบีที่ใหมต่หมด

ขข้อ 18: “ฝฝ่ายเราบอกทข่านดผู้วยวข่า ทข่านครอเปโตร และบนศริลานรีนั้เราจะสรผู้างครริสตจมักรของเราไวผู้ และประตผแหข่ง
นรกจะมรีชมัยตข่อครริสตจมักรนมันั้นกห็หามริไดผู้”

“ฝฝ่ายเราบอกทข่านดผู้วยวข่า...” พระเยซซูตรสัสในสลิทธลิธิ์ของพระองคร์เองโดยสลิทธลิอคานาจของพระเจข้าในการเปปิดเผยใหมต่
เกบีที่ยวกสับครลิสตจสักรของพระองคร์

“...ทข่านครอเปโตร และบนศริลานรีนั้เราจะสรผู้างครริสตจมักรของเราไวผู้ และประตผแหข่งนรกจะมรีชมัยตข่อครริสตจมักรนมันั้นกห็



หามริไดผู้” คคากรบีกตรงนบีนทบีที่แปลเปป็น “เปโตร” ครอ เปตรอส ซศึที่งมบีความหมายวต่า หรินเลห็กๆกผู้อนหนนรื่ง  “ศริลา” มาจากคคาวต่า เปต
รา และบต่งบอกถศึงศริลากผู้อนใหญข่ หรรอรากฐานทบีที่มสัที่นคง ดสังนสันนเราจศึงเหก็นวต่าครลิสตจสักรไมต่ไดข้ถซูกสรข้างอยซูต่บนเปโตร มสันถซูกสรข้าง
อยซูต่บนพระครริสตค์ผผผู้ทรงเปป็นศยลานมันั้น 

ตรงนบีนคคาวต่า เอคเคลเซรีย ถซูกใชข้เปป็นครสันงแรกในพระคสัมภบีรร์ ในภาษากรบีก เอคเคลเซรีย หมายถศึง “ผผผู้ทรีรื่ถผกเรรียกออกมา” 
ครริสตจมักรทรีรื่แทผู้จรริงนสันนประกอบดข้วย “บรรดาผซูข้ทบีที่ถซูกเรบียกออกมา” – นสัที่นครอ คนเหลต่านสันนทบีที่โดยความเชรที่อไดข้ตข้อนรสับพระเยซซู
เปป็นพระผซูข้ชต่วยใหข้รอดและไดข้ถซูกยข้ายเขข้ามาในอาณาจสักรของพระบลุตรผซูข้เปป็นทบีที่รสักของพระเจข้าแลข้ว (คส. 1:13) เมรที่อพระเยซซู
ทรงประกาศวต่า “บนศริลานรีนั้เราจะสรผู้างครริสตจมักรของเราไวผู้” พระองคร์กก็ทรงบอกเปป็นนสัยวต่าพระองคร์จะทรงทคาอะไรกสับคนทสันง
ปวงทบีที่เชต่นเดบียวกสับเปโตรไดข้แสดงออกถศึงความเชรที่อในพระครลิสตร์ ครลิสตจสักรของพระองคร์ประกอบดข้วยคนทสันงปวงทบีที่รสับ
สารภาพดข้วยใจวต่าพระเยซซูทรงเปป็นพระบลุตรของพระเจข้า

เนรที่องจากพระคคาตอนนบีนทบีที่เรากคาลสังศศึกษาอยซูต่มบีคคาวต่า เอคเคลเซรีย  (ครลิสตจสักร) เปป็นครสันงแรกในพระคสัมภบีรร์ และครลิสต
จสักรถซูกกลต่าวถศึงวต่าเปป็นอนาคต (พระครลิสตร์ตรสัสวต่า “เราจะสรผู้างครริสตจมักรของเราไวผู้”) ผมจศึงไมต่เหก็นเหตลุผลใดเลยสคาหรสับ
ความสสับสนซศึที่งมบีอยซูต่ในขณะนบีนเกบีที่ยวกสับวสันเกลิดของครลิสตจสักรของพระเจข้าผซูข้ทรงพระชนมร์อยซูต่ เมรที่อพระเยซซูตรสัสถข้อยคคาเหลต่านบีนแกต่
เหลต่าสาวกของพระองคร์ ครลิสตจสักรกก็ยสังมลิไดข้มบีตสัวตนขศึนนมา

มสันไมต่ถซูกตข้องตามพระคสัมภบีรร์ทบีที่จะกลต่าวถศึง “ครลิสตจสักรภาคพมันธสมัญญาเดริม” ไมต่มบีสถาบสันแบบนสันนอยซูต่ในยลุคภาคพสันธ
สสัญญาเดลิมเลย มบีคนจคานวนมากทบีที่ประกาศวต่าชนชาตริอริสราเอลเปป็นครลิสตจสักรในยลุคภาคพสันธสสัญญาเดลิม โดยใชข้บสันทศึกใน
กลิจการ 7:38 เปป็นขข้อพลิสซูจนร์ซศึที่งเราอต่านเกบีที่ยวกสับ “ครริสตจมักรในถริรื่นทนุรกมันดาร” อยต่างไรกก็ตาม คคาๆนบีนกก็แคต่หมายถศึงชนุมนนุมชน
หนนรื่ง, หรรอการรวมตมัวกมันของประชาชนในถลิที่นทลุรกสันดาร ชนชาตริอริสราเอลครอชนุมนนุมชนหนนรื่ง, การรวมตสัวกสันของประชาชนทบีที่
ถซูกเรบียกออกมา แตต่ชลุมนลุมชนนสันน (หรรอการรวมตสัวกสันนสันน) ไมข่ใชข่ครลิสตจสักรภาคพสันธสสัญญาใหมต่ทบีที่พระครลิสตร์ตรสัสถศึงตรงนบีนใน
มสัทธลิว 16:18

ความสสับสนทบีที่มบีอยซูต่วสันนบีนในอาณาจสักรชาวครลิสตร์เกบีที่ยวกสับครลิสตจสักรไดข้ถซูกทคาใหข้เกลิดขศึนนโดยการแยกแยะพระวจนะแหต่ง
ความจรลิงอยต่างผลิดๆ เราไมต่สามารถเอาพระสสัญญาเหลต่านสันนทบีที่พระเจข้าไดข้ทรงกระทคาไวข้กสับประชากรฝฝ่ายโลกของพระองคร์นสัที่น
ครอชนชาตลิอลิสราเอล มาใชข้กสับครลิสตจสักรภาคพสันธสสัญญาใหมต่ในความพยายามทบีที่จะยสัดเยบียดการสคาเรก็จจรลิงของพระสสัญญา
เหลต่านสันนในยลุคพระคลุณนบีนไดข้ ชนชาตริอริสราเอลและครริสตจมักรไมญ่ใชญ่สริรื่งเดรียวกมัน

มบีภาพเลห็งตข่างๆอยซูต่มากมายในภาคพสันธสสัญญาเดลิมซศึที่งบต่งบอกวต่าครลิสตจสักรจะถซูกเรบียกใหข้มบีตสัวตนขศึนนมา และบสัดนบีนเรา
กก็เขผู้าใจภาพเลก็งเหลต่านสันนแลข้ว เนรที่องจากพระเจข้าไดข้ทรงเปปิดเผยขข้อลศึกลสับแหต่งครลิสตจสักรภาคพสันธสสัญญาใหมต่แลข้ว พวกศาสดา
พยากรณร์ภาคพสันธสสัญญาเดลิมไดข้เหก็นการเสดห็จมาครชขึ้งแรกของพระครริสตค์และการเสดห็จมาครชขึ้งทดีนึ่สองอสันเปฟีฝั่ยมสงต่าราศบีของ
พระองคร์ แตต่พวกเขากก็ไมต่ไดข้เหก็นระหวข่างการเสดก็จมาสองครสันงนสันน นสัที่นครอยลุคครลิสตจสักร ซศึที่งเปป็นยลุคทบีที่ไดข้กลินเวลาเกรอบสองพสันปฟี
แลข้ว (ในปฟีของผผผู้เขรียน นสัที่นครอ 19xx)

“...เราจะสรผู้างครริสตจมักรของเราไวผู้...” ในคคาประกาศนบีนการเนข้นยนคาอยซูต่ตรงทบีที่คคาสรรพนามแสดงความเปป็นเจข้าของ 
“ของเรา” พระเยซซูทรงประกาศวต่าพระองคค์จะทรงเรรียกชนกลลุต่มหนศึที่งออกมาสคาหรสับพระองคร์เอง การรวมตสัวกสันของคนกลลุต่ม
นบีนไดข้เรลิที่มตข้นขศึนนในวสันเพก็นเทคอสตร์นสันน (มสันไมต่อาจเรลิที่มตข้นไดข้จนกวต่าหลสังจากการสคาเรก็จครบถข้วนของพระราชกลิจนสันนทบีที่พระเยซซู



ไดข้เสดก็จมากระทคาแลข้ว พระองคร์ตข้องทนทลุกขร์, สลินนพระชนมร์, เปป็นขศึนนจากตาย และถซูกรสับขศึนนไปในสงต่าราศบี พระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธิ์ไดข้เสดก็จมาในวสันเพก็นเทคอสตร์นสันน และในวาระอสันเปฟีฝั่ยมสงต่าราศบีนสันนครลิสตจสักรไดข้ถรอกคาเนลิดขศึนน)

ครริสตจมักร
ถศึงแมข้วต่ากลิตตลิคลุณทบีที่เรบียบเรบียงโดยมสัทธลิวนบีนเปป็น “หนสังสรออาณาจสักรนสันน” ผมกก็รซูข้สศึกวต่ามสันจะเปป็นประโยชนร์ทบีที่เราจะสละ

เวลาตรงนบีนเพรที่อพลิจารณาดซูใหข้ลศึกซศึนงกวต่าเดลิมเกบีที่ยวกสับความจรลิงเหลต่านสันนแหต่งครลิสตจสักรภาคพสันธสสัญญาใหมต่เพราะวต่าในโมงยาม
นบีนพญามารกคาลสังพยายามสลุดขบีดทบีที่จะบต่อนทคาลายขข้อเชรที่อพรนนฐานตต่างๆแหต่งความเชรที่อนสันนและบลิดเบรอนความจรลิงเกบีที่ยวกสับครลิสต
จสักร

ดสังทบีที่ไดข้ชบีนใหข้เหก็นไปแลข้ว คคาวต่า “ครลิสตจสักร” มาจากคคากรบีก เอคเคลเซรีย ซศึที่งมบีความหมายวต่า “ทบีที่ถซูกเรบียกออกมา” ใน
ดข้านหลสักคคาสอน ครลิสตจสักรภาคพสันธสสัญญาใหมต่ครอกายหนศึที่งอสันประกอบดข้วยผซูข้เชรที่อทสันงหลายทบีที่บสังเกลิดใหมต่แลข้วทรีรื่ถผกเรรียกออก
มาโดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจข้า ถซูกเรบียกใหข้มาสซูต่ความเชรที่อในองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าผซูข้ทรงถซูกตรศึงกางเขน, ถซูกฝปังไวข้, และเปป็นขศึนนใหมต่
แลข้ว ผต่านทางการอสัศจรรยร์แหต่งการบสังเกลิดใหมต่ คนๆหนศึที่งไดข้บสังเกลิดโดยพระวลิญญาณ, รสับสภาพของพระครลิสตร์ผซูข้ทรงเปป็นขศึนน
แลข้วในมนลุษยร์ภายใน และพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์เสดก็จเขข้ามาประทสับอยซูต่ในตสัวเขา เขากลายเปป็นอวสัยวะหนศึที่งแหต่งพระกายของ
พระครลิสตร์ (ผซูข้เชรที่อทลุกคนถซูกทคาใหข้เปป็นอวสัยวะตต่างๆของกมันและกมันและถซูกรวมเปป็นหนศึที่งเดบียวกสันโดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์เขข้า
กสับพระครลิสตร์ผซูข้ทรงเปป็นขศึนนแลข้ว) ดสังนสันนเราจศึงนสัที่งดข้วยกสันกสับพระครลิสตร์ในสวรรคสถาน (อฟ. 2:6) เราถซูกปปิดซต่อนไวข้กสับพระ
ครลิสตร์ในพระเจข้า (คส. 3:3) นดีนึ่ครอครริสตจมักรภาคพมันธสมัญญาใหมข่

ผมขอกลต่าวซนคาวต่าครลิสตจสักรไมต่ไดข้มบีตสัวตนในระหวต่างระบบภาคพสันธสสัญญาเดลิมเลย ยลุคครลิสตจสักร (ยลุคแหต่งพระคลุณนบีน)
เคยเปป็นขข้อลศึกลสับหนศึที่ง “ทบีที่ถซูกปปิดซต่อนไวข้ในพระเจข้า” เปาโลกลต่าวเรรที่องนบีนอยต่างชสัดเจนในเอเฟซสัส 3:1-5, 9, 10:

“เพราะเหตลุนบีนขข้าพเจข้าเปาโล ผซูข้ทบีที่ถซูกจองจคาเพราะเหก็นแกต่พระเยซซูครลิสตร์เพรที่อทต่านซศึที่งเปป็นคนตต่างชาตลิ ถข้าแมข้ทต่านทสันง
หลายไดข้ยลินถศึงพระคลุณของพระเจข้าอสันเปป็นพสันธกลิจ ซศึที่งทรงโปรดประทานแกต่ขข้าพเจข้าเพรที่อทต่านทสันงหลายแลข้ว และรซูข้วต่าพระองคร์
ไดข้ทรงสคาแดงใหข้ขข้าพเจข้ารซูข้ขผู้อลนกลมับ (ตามทบีที่ขข้าพเจข้าไดข้เขบียนไวข้แลข้วอยต่างยต่อๆและโดยคคาเหลต่านสันน เมรที่อทต่านอต่านแลข้ว ทต่านกก็
เขข้าใจถศึงความรซูข้ของขข้าพเจข้าในเรรที่องความลศึกลสับของพระครลิสตร์) ซนรื่งในสมชยกญ่อน ไมข่ไดผู้ทรงโปรดสสาแดงแกข่บนุตรทมันั้งหลายของ
มนนุษยค์ เหมรอนอยข่างบมัดนรีนั้ซนรื่งทรงโปรดเผยแกข่พวกอมัครทผตผผผู้บรริสนุทธริธ และพวกศาสดาพยากรณค์ของพระองคค์โดยพระ
วริญญาณ...และทคาใหข้คนทสันงปวงเหก็นวต่า อะไรครอความเปป็นอมันหนนรื่งอมันเดรียวกมันแหข่งความลนกลชบ ซนรื่งตมันั้งแตข่แรกสรผู้างโลกทรง
ปปิดบมังไวผู้ทรีรื่พระเจผู้า ผซูข้ทรงสรข้างสารพสัดทสันงปวงโดยพระเยซซูครลิสตร์ บสัดนบีนทรงประสงคร์จะใหข้เทพผซูข้ครอบครองอาณาจสักรและเทพ
ผซูข้มบีอคานาจในสวรรคสถานรซูข้จสักพระปปัญญาอสันซสับซข้อนของพระเจข้าโดยครลิสตจสักร” 

พวกวลิสลุทธลิชนแหต่งสมสัยภาคพสันธสสัญญาเดลิมไมต่ไดข้อยซูต่ในครลิสตจสักรทบีที่พระเยซซูตรสัสถศึงตรงนบีนในมสัทธลิว 16:18 พวกเขาถซูก
ทสาใหผู้มรีชรีวริตแลข้วโดยพระวลิญญาณของพระเจข้า แตต่พวกเขาไมต่ไดข้ถซูกรวมเปป็นหนศึที่งเดบียวกสับพระองคร์ผซูข้ทรงเปป็นขศึนนแลข้วในสวรรคร์
เหมรอนอยต่างผซูข้เชรที่อทสันงหลายในวสันนบีน ในสมสัยของพวกอสัครปฟีตา พระครลิสตร์ผซูข้ทรงสลินนพระชนมร์เพรที่อเราและทรงเปป็นขศึนนใหมต่แลข้ว
ยสังไมต่ไดข้ถซูกสคาแดง

ครลิสตจสักรไมต่ไดข้มบีตสัวตนอยซูต่ขณะทบีที่พระเยซซูยสังทรงอยซูต่บนแผต่นดลินโลกในตอนนสันน ในบททบีที่เราศศึกษากสันอยซูต่นบีนพระเยซซู
ตรสัสถศึงครลิสตจสักรในแบบทบีที่จะมาในอนาคต ภารกลิจของพระครลิสตร์ในตอนนสันนมบีมายสัง “แกะหลงแหต่งวงศร์วานอลิสราเอล” ดสังทบีที่



พระครลิสตร์ตรสัสชสัดเจนแลข้วในมสัทธลิว 15:24: “พระองคร์ตรสัสตอบวต่า “เรามลิไดข้รสับใชข้มาหาผซูข้ใด เวข้นแตต่แกะหลงของวงศค์วาน
อริสราเอล””

เมรที่อพระเยซซูทรงสต่งเหลต่าสาวกของพระองคร์ออกไป พระองคร์กก็ตรสัสแกต่พวกเขาวต่า “อยต่าไปทางทบีที่ไปสซูต่พวกตต่างชาตลิ 
และอยต่าเขข้าไปในเมรองของชาวสะมาเรบีย แตต่วต่าจงไปหาแกะหลงของวงศค์วานอริสราเอลดบีกวต่า” (มธ. 10:5, 6) แมข้แตต่พวก
ศมัตรผของพระครลิสตร์กก็ตระหนสักวต่าพระองคร์ไดข้เสดก็จมาหาประชาชาตลิยลิว ขณะทบีที่พระองคร์ทรงถซูกตรศึงอยซูต่บนกางเขน พวกเขา 
“เอาถข้อยคคาขข้อหาทบีที่ลงโทษพระองคร์ไปตลิดไวข้เหนรอพระเศบียร ซศึที่งอต่านวต่า “ผซูร้นรีชื้คมือเยซซูกษชตรยยคของชนชาตยยยว”” (มธ. 27:37)

เปาโลกลต่าวถศึงความจรลิงขข้อนบีนเชต่นกสันในโรม 15:8: “บสัดนบีนขข้าพเจข้าขอบอกวต่า พระเยซผครริสตค์ไดผู้ทรงเปป็นผผผู้รมับใชผู้
สสาหรมับพวกทรีรื่เขผู้าสนุหนมัตในเรรที่องเกบีที่ยวกสับความจรลิงของพระเจข้า เพรที่อยรนยสันถศึงพระสสัญญาเหลต่านสันนทบีที่ไดข้ทรงกระทคาไวข้กมับ
บรรพบนุรนุษทมันั้งหลาย”

การเรริที่มตร้นของครริสตจมักร
มบีผซูข้เสนอแนะวต่าครลิสตจสักรไดข้มบีการเรลิที่มตข้นของมสันหลสังจากการฟฟฟื้นครนพระชนมร์เมรที่อพระเยซซูทรงระบายลมหายใจบน

พวกสาวกและตรสัสแกต่พวกเขาวต่า “ทต่านทสันงหลายจงรสับพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์เถลิด” (ยอหร์น 20:22) อยต่างไรกก็ตาม ดสังทบีที่ผมไดข้
กลต่าวไปแลข้ว ผมเชรที่อวต่าครลิสตจสักรไดข้ถซูกใหข้กคาเนลิดในวสันเพก็นเทคอสตร์นสันน เพราะวต่าในวสันนสันนพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไดข้เสดก็จมา
และสคาแดงพระองคร์เองในแผต่นดลินโลก โดยทรงเปป็นพยานวต่าพระเยซซูไดข้ทรงเปป็นขศึนนจากตายแลข้วและไดข้เสดก็จขศึนนไปหาพระ
บลิดาแลข้ว

ในกลิจการ 1:3-9 เราเรบียนรซูข้วต่าพระเยซซูทรง “แสดงพระองคร์แกต่คนพวกนสันน ดข้วยหลสักฐานหลายอยต่าง พลิสซูจนร์อยต่าง
แนต่นอนทบีที่สลุดวต่าพระองคร์ทรงพระชนมร์อยซูต่ และไดผู้ทรงปรากฏแกข่เขาทมันั้งหลายถนงสรีรื่สริบวมัน และไดผู้ทรงกลข่าวถนงเรรรื่องอาณาจมักร
ของพระเจผู้า เมรที่อพระองคร์ไดข้ทรงชลุมนลุมกสันกสับอสัครทซูต จศึงกคาชสับเขามลิใหข้ออกไปจากกรลุงเยรซูซาเลก็ม แตต่ใหข้คอยรสับตามพระ
สสัญญาของพระบลิดา ครอพระองคร์ตรสัสวต่า “ตามทบีที่ทต่านทสันงหลายไดข้ยลินจากเรานสัที่นแหละ เพราะวต่ายอหร์นใหข้รสับบสัพตลิศมาดข้วยนนคา
กก็จรลิง แตต่ไมข่ชผู้าไมข่นานทข่านทมันั้งหลายจะรมับบมัพตริศมาดผู้วยพระวริญญาณบรริสนุทธริธ”

“เมรที่อเขาทสันงหลายไดข้ประชลุมพรข้อมกสัน เขาจศึงทซูลถามพระองคร์วต่า “พระองคร์เจข้าขข้า พระองคร์จะทรงตสันงราชอาณาจสักร
ขศึนนใหมต่ใหข้แกต่อลิสราเอลในครสันงนบีนหรรอ” พระองคร์ตรสัสตอบเขาวต่า “ไมต่ใชต่ธลุระของทต่านทบีที่จะรซูข้เวลาและวาระซศึที่งพระบลิดาไดข้ทรง
กคาหนดไวข้โดยสลิทธลิอคานาจของพระองคร์ แตข่ทญ่านทชขึ้งหลายจะไดชรชบพระราชทานฤทธยธิ์เดช เมรรื่อพระวริญญาณบรริสนุทธริธจะเสดห็จ
มาเหนรอทข่าน และทต่านทสันงหลายจะเปป็นพยานฝฝ่ายเราทสันงในกรลุงเยรซูซาเลก็ม ทสัที่วแควข้นยซูเดบีย แควข้นสะมาเรบีย และจนถศึงทบีที่สลุด
ปลายแผต่นดลินโลก”

“เมรที่อพระองคร์ตรสัสเชต่นนสันนแลข้ว ในขณะทบีที่เขาทสันงหลายกคาลสังพลินลิจดซู พระองคร์กก็ถซูกรสับขศึนนไป และมบีเมฆคลลุมพระองคร์ใหข้
พข้นสายตาของเขา”

ในลซูกา 24:49 พระเยซซูทรงบสัญชาพวกสาวกวต่า “...ทต่านทสันงหลายจงคอยอยซูต่ในกรลุงเยรซูซาเลก็ม กวข่าทข่านจะไดผู้
ประกอบดชวยฤทธยธิ์เดชทรีรื่มาจากเบรนั้องบน” พวกเขาไดข้กระทคาตามทบีที่พระเยซซูทรงบสัญชา พวกเขาอยซูต่ตต่อในกรลุงเยรซูซาเลก็มเพรที่อ
รอการเสดก็จมาของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์

เหตลุการณร์เหลต่านสันนในวสันเพก็นเทคอสตร์ถซูกบสันทศึกไวข้ในกลิจการบททบีที่ 2: 



“เมรที่อวสันเทศกาลเพก็นเทคอสตร์มาถศึง จคาพวกสาวกจศึงมารต่วมใจกสันอยซูต่ในทบีที่แหต่งเดบียวกสัน ในทสันใดนสันน มบีเสบียงดสังมาจาก
ฟฟ้าเหมรอนเสบียงพายลุกลข้าสสัที่นกข้องทสัที่วบข้านทบีที่เขานสัที่งอยซูต่นสันน มบีเปลวไฟสสัณฐานเหมรอนลลินนปรากฏแกต่เขา และกระจายอยซูต่บนเขาสลินน
ทลุกคน เขาเหลต่านสันนกก็ประกอบดข้วยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์จศึงตสันงตข้นพซูดภาษาตต่างๆตามทบีที่พระวลิญญาณทรงโปรดใหข้พซูด

“มบีพวกยลิวจากทลุกประเทศทสัที่วใตข้ฟฟ้า ซศึที่งเปป็นผซูข้เกรงกลสัวพระเจข้ามาอยซูต่ในกรลุงเยรซูซาเลก็ม เมรที่อมบีเสบียงอยต่างนสันน เขาจศึงพา
กสันมาและสสับสนเพราะตต่างคนตต่างไดข้ยลินเขาพซูดภาษาของตนเอง คนทสันงปวงจศึงประหลาดและอสัศจรรยร์ใจพซูดกสันวต่า “ดซูเถลิด 
คนทสันงหลายทบีที่พซูดกสันนสันนเปป็นชาวกาลลิลบีทลุกคนไมต่ใชต่หรรอ เหตลุไฉนเราทลุกคนไดข้ยลินเขาพซูดภาษาของบข้านเกลิดเมรองนอนของเรา 
เชต่นชาวปารเธบียและมบีเดบีย ชาวเอลามและคนทบีที่อยซูต่ในเขตแดนเมโสโปเตเมบีย และแควข้นยซูเดบียและแควข้นคสัปปาโดเซบีย ใน
แควข้นปอนทสัสและเอเชบีย ในแควข้นฟรบีเจบีย แควข้นปปัมฟฟีเลบียและประเทศอบียลิปตร์ ในแควข้นเมรองลลิเบบียซศึที่งขศึนนกสับนครไซรบีน และ
คนมาจากกรลุงโรม ทสันงพวกยลิวกสับคนเขข้าจารบีตยลิว ชาวเกาะครบีตและชาวอาระเบบีย เราทสันงหลายตต่างกก็ไดข้ยลินคนเหลต่านบีนกลต่าวถศึง
มหกลิจของพระเจข้าตามภาษาของเราเอง” เขาทสันงหลายจศึงอสัศจรรยร์ใจและฉงนสนเทต่หร์พซูดกสันวต่า “นบีที่อะไรกสัน” แตต่บางคนเยาะ
เยข้ยวต่า “คนเหลต่านสันนเมาเหลข้าองลุต่นใหมต่”

“ฝฝ่ายเปโตรไดข้ยรนขศึนนกสับอสัครทซูตสลิบเอก็ดคน และไดข้กลต่าวแกต่คนทสันงปวงดข้วยเสบียงอสันดสังวต่า “ทต่านชาวยซูเดบียและบรรดา
คนทบีที่อยซูต่ในกรลุงเยรซูซาเลก็ม จงทราบเรรที่องนบีน และฟปังถข้อยคคาของขข้าพเจข้าเถลิด ดข้วยวต่าคนเหลต่านบีนมลิไดข้เมาเหลข้าองลุต่นเหมรอนอยต่างทบีที่
ทต่านคลิดนสันน เพราะวต่าเปป็นเวลาสามโมงเชข้า แตต่เหตลุการณร์นบีนเกลิดขศึนนตามคคาซศึที่งโยเอลศาสดาพยากรณร์ไดข้กลต่าวไวข้วต่า ‘พระเจข้า
ตรสัสวต่า ตต่อมาในวสันสลุดทข้าย เราจะเทพระวลิญญาณของเรามาเหนรอเนรนอหนสังทสันงปวง บลุตรชายบลุตรสาวของทต่านจะพยากรณร์ 
คนหนลุต่มของทต่านจะเหก็นนลิมลิต และคนแกต่จะฝปันเหก็นในคราวนสันนเราจะเทพระวลิญญาณของเราบนทาสและทาสบีของเรา และ
คนเหลต่านสันนจะพยากรณร์ เราจะสคาแดงการมหสัศจรรยร์ในอากาศเบรนองบนและหมายสคาคสัญทบีที่แผต่นดลินเบรนองลต่างเปป็นเลรอด ไฟ
และไอควสัน ดวงอาทลิตยร์จะมรดไปและดวงจสันทรร์จะกลสับเปป็นเลรอด กต่อนถศึงวสันใหญต่นสันน ครอวสันใหญต่ยลิที่งขององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้า 
และจะเปป็นเชต่นนบีนครอผซูข้ใดทบีที่จะรข้องออกพระนามขององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้ากก็จะรอด’

“ทต่านทสันงหลายผซูข้เปป็นชนชาตลิอลิสราเอล ขอฟปังคคาเหลต่านบีนเถลิด ครอพระเยซซูชาวนาซาเรก็ธ เปป็นผซูข้ทบีที่พระเจข้าทรงโปรด
ชบีนแจงใหข้ทต่านทสันงหลายทราบโดยการอสัศจรรยร์ การมหสัศจรรยร์และหมายสคาคสัญตต่างๆ ซศึที่งพระเจข้าไดข้ทรงกระทคาโดยพระองคร์นสันน
ทต่ามกลางทต่านทสันงหลาย ดสังทบีที่ทต่านทราบอยซูต่แลข้ว พระองคร์นบีนทรงถซูกมอบไวข้ตามทบีที่พระเจข้าไดข้ทรงดคารลิแนต่นอนลต่วงหนข้าไวข้กต่อน 
ทต่านทสันงหลายไดข้ใหข้คนชสัที่วจสับพระองคร์ไปตรศึงทบีที่กางเขนและประหารชบีวลิตเสบีย พระเจข้าไดข้ทรงบสันดาลใหข้พระองคร์ครนพระชนมร์ 
ดข้วยทรงกคาจสัดความเจก็บปวดแหต่งความตายเสบีย เพราะวต่าความตายจะครอบงคาพระองคร์ไวข้ไมต่ไดข้

“เพราะดาวลิดไดข้ทรงกลต่าวถศึงพระองคร์วต่า ‘ขข้าพเจข้าไดข้เหก็นองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าตรงหนข้าขข้าพเจข้าเสมอ เพราะวต่า
พระองคร์ประทสับทบีที่มรอขวาของขข้าพเจข้า เพรที่อขข้าพเจข้าจะมลิไดข้หวสัที่นไหว เพราะฉะนสันนจลิตใจของขข้าพเจข้าจศึงยลินดบี และลลินนของ
ขข้าพเจข้าจศึงเปรมปรบีดลิธิ์ ยลิที่งกวต่านบีนเนรนอหนสังของขข้าพเจข้าจะพสักพลิงอยซูต่ในความหวสังใจดข้วย เพราะพระองคร์จะไมต่ทรงทลินงจลิตวลิญญาณ
ของขข้าพระองคร์ไวข้ในนรก ทสันงจะไมต่ทรงใหข้องคร์บรลิสลุทธลิธิ์ของพระองคร์เปฟฝั่อยเนต่าไป พระองคร์ไดข้ทรงโปรดใหข้ขข้าพระองคร์ทราบทาง
แหต่งชบีวลิตแลข้ว พระองคร์จะทรงโปรดใหข้ขข้าพระองคร์มบีความยลินดบีเตก็มเปฟีฝั่ยมดข้วยสบีพระพสักตรร์อสันชอบพระทสัยของพระองคร์’

“ทต่านพบีที่นข้องทสันงหลาย ขข้าพเจข้ามบีใจกลข้าทบีที่จะกลต่าวแกต่ทต่านทสันงหลายถศึงดาวลิดบรรพบลุรลุษของเราวต่า ทต่านสลินนพระชนมร์
แลข้วถซูกฝปังไวข้ และอลุโมงคร์ฝปังศพของทต่านยสังอยซูต่กสับเราจนถศึงทลุกวสันนบีน ทต่านเปป็นศาสดาพยากรณร์และทราบวต่าพระเจข้าตรสัสสสัญญา



ไวข้แกต่ทต่านดข้วยพระปฏลิญาณวต่า พระองคร์จะทรงประทานผซูข้หนศึที่งจากบสันนเอวของทต่าน และตามเนรนอหนสังนสันน พระองคร์จะทรงยก
พระครลิสตร์ใหข้ประทสับบนพระทบีที่นสัที่งของทต่าน ดาวลิดกก็ทรงลต่วงรซูข้เหตลุการณร์นบีนกต่อน จศึงทรงกลต่าวถศึงการครนพระชนมร์ของพระครลิสตร์
วต่า จลิตวลิญญาณของพระองคร์ไมต่ตข้องละไวข้ในนรก ทสันงพระมสังสะของพระองคร์กก็ไมต่เปฟฝั่อยเนต่าไป

“พระเยซซูนบีนพระเจข้าไดข้ทรงบสันดาลใหข้ครนพระชนมร์แลข้ว ขข้าพเจข้าทสันงหลายเปป็นพยานในขข้อนบีน เหตลุฉะนสันนเมรที่อพระหสัตถร์
เบรนองขวาของพระเจข้าไดข้ทรงตสันงพระองคร์ขศึนน และครสันนพระองคร์ไดข้ทรงรสับพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์จากพระบลิดาตามพระสสัญญา 
พระองคร์ไดข้ทรงเทฤทธลิธิ์เดชนบีนลงมา ดสังทบีที่ทต่านทสันงหลายไดข้ยลินและเหก็นแลข้ว เหตลุวต่าทต่านดาวลิดไมต่ไดข้ขศึนนไปยสังสวรรคร์ แตต่ทต่านไดข้
กลต่าววต่า ‘องคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าตรสัสกสับองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าของขข้าพเจข้าวต่า จงนสัที่งทบีที่ขวามรอของเรา จนกวต่าเราจะกระทคาใหข้ศสัตรซู
ของทต่านเปป็นแทต่นรองเทข้าของทต่าน’ เหตลุฉะนสันนใหข้วงศร์วานอลิสราเอลทสันงปวงทราบแนต่นอนวต่า พระเจข้าไดข้ทรงยกพระเยซซูนบีน ซศึที่ง
ทต่านทสันงหลายไดข้ตรศึงไวข้ทบีที่กางเขน ทรงตสันงขศึนนใหข้เปป็นทสันงองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าและเปป็นพระครลิสตร์”

“เมรที่อคนทสันงหลายไดข้ยลินแลข้วกก็รซูข้สศึกแปลบปลาบใจ จศึงกลต่าวแกต่เปโตรและอสัครทซูตอรที่นๆวต่า “ทต่านพบีที่นข้องทสันงหลาย เรา
จะทคาอยต่างไรดบี” ฝฝ่ายเปโตรจศึงกลต่าวแกต่เขาวต่า “จงกลสับใจเสบียใหมต่และรสับบสัพตลิศมาในพระนามแหต่งพระเยซซูครลิสตร์สลินนทลุกคน 
เพราะวต่าพระเจข้าทรงยกความผลิดบาปของทต่านเสบีย และทต่านจะไดข้รสับของประทานของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ ดข้วยวต่าพระ
สสัญญานสันนตกแกต่ทต่านทสันงหลายกสับลซูกหลานของทต่านดข้วย และแกต่คนทสันงหลายทบีที่อยซูต่ไกล ครอทลุกคนทบีที่องคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าพระเจข้า
ของเราทรงเรบียกมาเฝฟ้าพระองคร์” เปโตรจศึงกลต่าวอบีกหลายคคาเปป็นพยานและไดข้เตรอนสตลิเขาวต่า “จงเอาตสัวรอดจากยลุคทบีที่
คดโกงนบีนเถลิด”

“คนทสันงหลายทบีที่รสับคคาของเปโตรดข้วยความยลินดบีกก็รสับบสัพตลิศมา ในวสันนสันนมบีคนเขข้าเปป็นสาวกเพลิที่มอบีกประมาณสามพสัน
คน” (กลิจการ 2:1-41) 

คคาเทศนาของเปโตรในวสันเพก็นเทคอสตร์นสันนสามารถอต่านไดข้ในหข้านาทบี แตต่มสันกต่อใหข้เกลิดผลลสัพธร์ทบีที่แทข้จรลิงมากกวต่าทบีที่
ผซูข้นคาทางศาสนาบางคนทคาไดข้ในชสัที่วชบีวลิต มสันนคาการฟฟ้องใจอสันลศึกซศึนงในเรรที่องบาปมาใหข้และคนทสันงหลายถซูกทคาใหข้หวสัที่นไหวจนถศึง
เบรนองลศึกแหต่งตสัวตนของพวกเขา เหลต่านบีนครอการกลสับใจทบีที่แทข้จรลิง, คคากลต่าวยอมรสับพระครลิสตร์ทบีที่แทข้จรลิง นบีที่ไมต่ใชต่ปฏลิกลิรลิยาแบบทบีที่
เกลิดเปป็นชต่วงๆเพราะเจอแรงกดดสันสซูงซศึที่งถซูกทคาใหข้เกลิดขศึนนโดยการโนข้มนข้าวใจฝซูงชนในแงต่จลิตวลิทยา ผซูข้คนทบีที่ไดข้ยลินพระวจนะตอน
นสันนกก็รมับพระวจนะดผู้วยความยรินดรีและรสับบสัพตลิศมา

มบีการรต่วมสามสัคคบีธรรมแบบครลิสเตบียนแทข้ในตอนนสันนเชต่นกสัน ดข้วยวต่าคนเหลต่านสันนทบีที่ไดข้รสับความรอด “ไดข้ตสันงมสัที่นคงอยซูต่
ในคคาสอนของจคาพวกอสัครทซูต และในการสามสัคคบีธรรม และรต่วมใจกสันในการหสักขนมปปัง และการอธลิษฐาน เขามบีความเกรง
กลสัวดข้วยกสันทลุกคน และพวกอสัครทซูตทคาการมหสัศจรรยร์และหมายสคาคสัญหลายประการ บรรดาผซูข้ทบีที่เชรที่อถรอนสันนกห็อยชญ่พรชอมกชน 
ณ ทดีนึ่แหญ่งเดดียว และทรสัพยร์สลิที่งของของเขาเหลต่านสันนเขาเอามารวมกสันเปป็นของกลาง เขาจศึงไดข้ขายทรสัพยร์สมบสัตลิและสลิที่งของมา
แบต่งใหข้แกต่คนทสันงปวงตามซศึที่งทลุกคนตข้องการ เขาไดชรญ่วมใจกชนไปในพระวลิหาร และหสักขนมปปังตามบข้านของเขารต่วมรสับ
ประทานอาหารดข้วยความชรที่นชมยลินดบีและดผู้วยจรริงใจ ทลุกวสันเรรที่อยไป” (กลิจการ 2:42-46)

คคาเทศนาทบีที่เปโตรเทศนาวสันนสันนมบีเหตลุจซูงใจหนศึที่งเดบียว – การเปปิดเผยพระเยซผครริสตค์เจผู้า คคาเทศนาของเขามบีพรนนฐาน
อยซูต่บนพระคสัมภบีรร์ ซศึที่งรวมถศึงการยกขข้อความแบบคคาตต่อคคาจากโยเอล 2:28-32, เพลงสดลุดบี 16:8-11, และเพลงสดลุดบี 110:1 
นอกเหนรอจากขข้อความทบีที่เขายกมาจากขข้อพระคสัมภบีรร์ภาคพสันธสสัญญาเดลิมเหลต่านสันนแลข้ว เขายสังอผู้างอริงหลายตอนไปยสังพระ



คสัมภบีรร์ และคคาเทศนาทสันงหมดของเขากก็ถซูกเจรอใหข้มบีรสดข้วยคคากลต่าวตต่างๆจากพระคสัมภบีรร์ดข้วย ดสังนสันนเราจศึงเหก็นวต่าพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธิ์ทรงสคาแดงฤทธลิธิ์เดชและการสถลิตอยซูต่ของพระองคร์ในทบีที่ๆพระวจนะของพระเจข้าถซูกเทศนาในความบรลิสลุทธลิธิ์และความ
เรบียบงต่ายทสันงหมดของมสัน

เราอาจสรลุปยต่อคคาเทศนาของเปโตรโดยกลต่าววต่าเขาถวายสงต่าราศบีพระเจข้า, ยกชซูพระครลิสตร์, และใหข้เกบียรตลิพระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ นสักเทศนร์คนใดทบีที่จะปฏลิบสัตลิตามแบบอยต่างนบีนกก็คาดหวสังผลลสัพธร์ตต่างๆทบีที่ยลิที่งใหญต่จากพระเจข้าไดข้ ความตข้องการ
ยลิที่งใหญต่ทบีที่สลุดในธรรมาสนร์ตต่างๆวสันนบีนครอ ขต่าวประเสรลิฐมากขศึนน, ขข้อพระคสัมภบีรร์มากขศึนน, สงต่าราศบีและคคาสรรเสรลิญมากขศึนนถวาย
แดต่พระครลิสตร์, การนบนอบเชรที่อฟปังมากขศึนนตต่อพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ – และการใหข้เกบียรตลินข้อยลงแกต่โปรแกรมตต่างๆและกลไก
ประจคานลิกาย! พระเยซซูตรสัสวต่า “และเรา ถผู้าเราถชกยกขนขึ้นจากแผข่นดรินโลกแลผู้ว เรากห็จะชมักชวนคนทมันั้งปวงใหผู้มาหาเรา”
(ยอหร์น 12:32) พระองคร์กคาลสังตรสัสถศึงการสลินนพระชนมร์ของพระองคร์บนกางเขนนสันน แตต่การตบีความแบบรองลงมาของคคากลต่าว
นบีนกก็ครอวต่า หากเรายกชชพระครยสตค พระองคค์กห็จะทรงชมักนสาคนทมันั้งหลายมาสผข่ความรอด

ครลิสตจสักรถซูกใหข้กคาเนลิดในวสันเพก็นเทคอสตร์นสันน ในหข้องชสันนบนหข้องหนศึที่ง โดยมบีคนอยซูต่ดข้วยประมาณหนศึที่งรข้อยยบีที่สลิบชบีวลิต 
หลสังจากคคาเทศนาของเปโตร สามพสันคนถซูกเพลิที่มเขข้ากสับครลิสตจสักรและถซูกรวมเปป็นหนศึที่งเดบียวกสันกสับผซูข้เชรที่อคนอรที่นๆ

กลิจการบททบีที่ 2 ปปิดทข้ายดข้วยคคาพซูดเหลต่านบีน: “…ฝฝ่ายองคคพระผชชเปป็นเจชาไดผู้ทรงโปรดใหผู้ผผผู้ทรีรื่กสาลมังจะรอด เขผู้าสมทบกมับ
ครริสตจมักรทวรีขนนั้นทนุกๆวมัน” (กลิจการ 2:47) เสมรียนของครริสตจมักรไมต่ไดข้เพลิที่มเราเขข้ากสับครลิสตจสักร พริธรีบมัพตริศมาดผู้วยนนั้สาไมต่ไดข้เพลิที่ม
เราเขข้ากสับครลิสตจสักร การงานทรีรื่ดรีตข่างๆไมต่ไดข้เพลิที่มเราเขข้ากสับครลิสตจสักร พระเจชาผชชทรงมหยทธยฤทธยธิ์ทรงเพริรื่มเราเขผู้ากมับครริสตจมักร
ตอนทดีนึ่เราไดชรชบความรอด

เมรที่อการอสัศจรรยร์แหต่งการบสังเกลิดใหมต่เกลิดขศึนน เรากก็ถซูกใหข้กคาเนลิดโดยพระวลิญญาณ ถซูกรวมเปป็นหนศึที่งเขข้ากสับพระกาย
ของพระครลิสตร์ ถซูกประทสับตรา ถซูกประทสับภายในและถซูกนคาพาโดยพระวลิญญาณ – และวสันเปฟีฝั่ยมสงต่าราศบีวสันหนศึที่งพระองคร์จะ
ทรงทคาใหข้เราเปป็นขศึนนจากตายในฝฝ่ายรต่างกาย (กรลุณาศศึกษายอหร์น 3:1-7; โรม 8:9, 11, 14, 16; 1 โครลินธร์ 12:12, 13; และ
เอเฟซสัส 4:30)

รากฐานของครริสตจมักร
การสคาแดงอสันครบถข้วนเกบีที่ยวกสับครลิสตจสักรไมต่ไดข้ถซูกใหข้ไวข้ในมสัทธลิว 16 และมสันไมต่ไดข้ถซูกใหข้ไวข้ในวสันเพก็นเทคอสตร์นสันน

เหมรอนกสัน หากเปโตรเปป็น “ศลิลา” ทบีที่ครลิสตจสักรถซูกสรข้างขศึนนบนนสันน เรากก็คาดหวสังไดข้อยต่างแนต่นอนวต่าเมรที่อเขาเทศนาในวสันเพก็น
เทคอสตร์นสันน เขากก็คงจะอข้างอลิงถศึงตมัวเขาเองและอข้างอลิงถศึงครริสตจมักรไปแลข้ว; แตต่ไมต่มบีการอข้างอลิงเชต่นนสันนในคคาเทศนาของเปโตร
วสันนสันนเลย เมรที่อองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าพระเจข้าทรงพรข้อมแลข้วทบีที่จะเปปิดเผยขข้อลศึกลสับเกบีที่ยวกสับครลิสตจสักร พระองคร์กก็ทรงมอบการ
เปปิดเผยอสันยลิที่งใหญต่นบีนไวข้กสับอสัครทซูตเปาโลแทนทบีที่จะเปป็นเปโตร เปาโลถซูกเรบียกใหข้ปรนนลิบสัตลิแกต่พวกคนตต่างชาตลิ เหมรอนกสับทบีที่เขา
ประกาศอยต่างชสัดเจนในโรม 11:13, 14: “แตต่ขข้าพเจข้ากลต่าวแกต่พวกทต่านทบีที่เปป็นคนตต่างชาตลิ เพราะขผู้าพเจผู้าเปป็นอมัครทผตมายมัง
พวกตข่างชาตริ ขข้าพเจข้าจศึงยกยต่องหนข้าทบีที่ของขข้าพเจข้า เพรที่อดข้วยวลิธบีใดกก็ตามขข้าพเจข้าจะไดข้เรข้าใจพบีที่นข้องรต่วมชาตลิของขข้าพเจข้าใหข้เขา
เอาอยต่าง เพรที่อใหข้เขารอดไดข้บข้าง”

ผต่านทางจดหมายฝากเหลต่านสันนทบีที่อสัครทซูตเปาโลใหข้ไวข้แกต่เรา เรามบีการเปปิดเผยอสันครบถข้วนเกบีที่ยวกสับครลิสตจสักร ครอการ
เปปิดเผยทบีที่เปาโลกลต่าวถศึงในเอเฟซสัส 3:1-12:



“เพราะเหตลุนบีนขข้าพเจข้าเปาโล ผผผู้ทรีรื่ถผกจองจสาเพราะเหห็นแกข่พระเยซผครริสตค์เพรรื่อทข่านซนรื่งเปป็นคนตข่างชาตริ ถข้าแมข้ทต่านทสันง
หลายไดข้ยลินถศึงพระคลุณของพระเจข้าอสันเปป็นพสันธกลิจ ซศึที่งทรงโปรดประทานแกต่ขข้าพเจข้าเพรที่อทต่านทสันงหลายแลข้ว และรซูข้วต่าพระองคค์
ไดผู้ทรงสสาแดงใหผู้ขผู้าพเจผู้ารผผู้ขผู้อลนกลมับ (ตามทบีที่ขข้าพเจข้าไดข้เขบียนไวข้แลข้วอยต่างยต่อๆและโดยคคาเหลต่านสันน เมรที่อทต่านอต่านแลข้ว ทต่านกก็
เขข้าใจถศึงความรซูข้ของขข้าพเจข้าในเรรที่องความลศึกลสับของพระครลิสตร์) ซนรื่งในสมมัยกข่อน ไมข่ไดผู้ทรงโปรดสสาแดงแกข่บนุตรทมันั้งหลายของ
มนนุษยค์ เหมรอนอยต่างบสัดนบีนซศึที่งทรงโปรดเผยแกต่พวกอสัครทซูตผซูข้บรลิสลุทธลิธิ์ และพวกศาสดาพยากรณร์ของพระองคร์โดยพระวลิญญาณ 
ครอวต่าคนตต่างชาตลิจะเปป็นผซูข้รสับมรดกรต่วมกสัน และเปป็นอวสัยวะของกายอสันเดบียวกสัน และมบีสต่วนไดข้รสับพระสสัญญาของพระองคร์ใน
พระครลิสตร์โดยขต่าวประเสรลิฐนสันน ขข้าพเจข้าไดข้รสับการแตต่งตสันงใหข้เปป็นผซูข้รสับใชข้แหต่งขต่าวประเสรลิฐ ตามพระคลุณซศึที่งเปป็นของประทาน
จากพระเจข้า ซศึที่งทรงโปรดประทานแกต่ขข้าพเจข้าโดยการกระทคาแหต่งฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์

“ทรงโปรดประทานพระคลุณนบีนแกต่ขข้าพเจข้า ผซูข้เปป็นคนเลก็กนข้อยกวต่าคนเลก็กนข้อยทบีที่สลุดในพวกวลิสลุทธลิชนทสันงหมด ทรงใหผู้
ขผู้าพเจผู้าประกาศแกข่คนตข่างชาตริถนงความไพบผลยค์ของพระครริสตค์ อมันหาทรีรื่สนุดมริไดผู้ และทคาใหข้คนทสันงปวงเหก็นวต่า อะไรครอความ
เปป็นอสันหนศึที่งอสันเดบียวกสันแหต่งความลศึกลสับ ซศึที่งตสันงแตต่แรกสรข้างโลกทรงปปิดบสังไวข้ทบีที่พระเจข้า ผซูข้ทรงสรข้างสารพสัดทสันงปวงโดยพระเยซซู
ครลิสตร์ บสัดนบีนทรงประสงคร์จะใหข้เทพผซูข้ครอบครองอาณาจสักรและเทพผซูข้มบีอคานาจในสวรรคสถานรซูข้จสักพระปปัญญาอสันซสับซข้อนของ
พระเจข้าโดยครลิสตจสักร ทสันงนบีนกก็เปป็นไปตามพระประสงคร์นลิรสันดรร์ ซศึที่งพระองคร์ไดข้ทรงตสันงไวข้ในพระเยซซูครลิสตร์องคร์พระผซูข้เปป็น
เจข้าของเรา ในพระองคร์นสันน เราจศึงมบีใจกลข้า และมบีโอกาสทบีที่จะเขข้าไปถศึงพระองคร์ดข้วยความมสัที่นใจเพราะความเชรที่อในพระองคร์”

เนรที่องจากขข้อลศึกลสับเกบีที่ยวกสับครลิสตจสักรไดข้ถซูกเปปิดเผยแกต่อสัครทซูตเปาโลแลข้วแทนทบีที่จะเปป็นเปโตร เราจศึงตข้องตอบ
คคาถามทบีที่วต่าพระเยซซูทรงหมายความวต่าอะไรกสันแนต่เมรที่อพระองคร์ตรสัสวต่า “ทต่านครอเปโตร และบนศริลานรีนั้เราจะสรผู้างครริสตจมักร
ของเราไวผู้” พระองคร์ไมต่ไดข้ทรงหมายความแนต่นอนวต่าเปโตรครอ ผซูข้นสันนทบีที่ครลิสตจสักรจะถซูกสรข้างขศึนนบนเขา

ดสังทบีที่ไดข้ชบีนใหข้เหก็นไปแลข้ว คคากรบีกทบีที่ใชข้แทน “เปโตร” ครอ เปตรอส ซศึที่งหมายถศึงหลินเลก็กๆกข้อนหนศึที่ง, สต่วนหนศึที่งของศลิลา
กข้อนหนศึที่ง, หรรอกรวดกข้อนหนศึที่ง เมรที่อองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าตรสัสถศึง “ศลิลา” ทบีที่พระองคร์จะทรงสรข้างครลิสตจสักรของพระองคร์ไวข้บน
นสันน พระองคร์กก็ไมต่ไดข้ทรงใชข้คคาวต่า เปตรอส  พระองคร์ทรงใชข้คคาวต่า เปตรา ซศึที่งหมายถศึง ศยลากผู้อนหนนรื่ง มสันครอ เปตรา (ศริลากข้อน
ใหญต่นสันน) ทบีที่เปตรอส (หลินเลก็กกข้อนนสันน) ถซูกสกสัดออกมา เปตราครอศลิลาทบีที่ครลิสตจสักรถซูกสรข้างขศึนนบนนสันน และศยลานมันั้นครอพระเยซผ
ครริสตค์เจผู้าเอง

คคาวต่า เปตรา ถซูกใชข้โดยพระเยซซูเปป็นครสันงแรกในคคาเทศนาบนภซูเขานสันน ตอนทบีที่พระองคร์ตรสัสถศึงชายผซูข้มบีสตลิปปัญญาผซูข้
สรข้างเรรอนของตนบนเปตรา, ศลิลากข้อนหนศึที่ง (มธ. 7:24, 25) เมรที่อฝนมาและพายลุพสัดโหมกระหนที่คาเรรอนหลสังนสันน เรรอนนสันนกก็ไมต่
พสังเพราะมสันถซูกสรข้างบนเปตรา ศลิลานสันนทบีที่ครลิสตจสักรถซูกสรข้างอยซูต่บนนสันนครอ “พระครยสตค พระบนุตรของพระเจผู้าผผผู้ทรงพระชนมค์
อยผข่” ตามทบีที่เปโตรสารภาพในขข้อ 16 ของบททบีที่เราศศึกษากสันอยซูต่นบีน

จากนสันนเราอาจถามวต่าทคาไมพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ ในการบสันทศึกขข้อความนบีนผต่านทางมสัทธลิว ถศึงทรงใชข้ทสันงเปตรอสและ
เปตรา เนรที่องจากความคลข้ายคลศึงกสันของสองคคานบีนไดข้กต่อใหข้เกลิดความสสับสนมากมายและคคาสอนเทบียมเทก็จ การใชข้ทสันงเปตรอส
และเปตรานคาความจรลิงอสันประเสรลิฐออกมาทบีที่วต่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นรากฐานทบีที่ครลิสตจสักรถซูกสรข้างอยซูต่บนนสันน และผซูข้เชรที่อทบีที่
บสังเกลิดใหมต่แลข้วทลุกคนกคาลสังสรข้างบนรากฐานนมันั้น เปาโลชบีนใหข้เหก็นเรรที่องนบีนใน 1 โครลินธร์ 3:9-11:

“เพราะวต่าเราทสันงหลายเปป็นผซูข้รต่วมทคาการดข้วยกสันกสับพระเจข้า ทต่านทสันงหลายเปป็นไรต่นาของพระเจข้า และเปป็นตศึกของ



พระเจข้า โดยพระคลุณของพระเจข้าซศึที่งไดข้ทรงโปรดประทานแกต่ขข้าพเจข้า ขข้าพเจข้าไดข้วางรากลงแลข้วเหมรอนนายชต่างผซูข้ชคานาญ 
และอบีกคนหนศึที่งกก็มากต่อขศึนน ขอทลุกคนจงระวสังใหข้ดบีวต่าเขาจะกต่อขศึนนมาอยต่างไร เพราะวข่าผผผู้ใดจะวางรากอรรื่นอรีกไมข่ไดผู้แลผู้ว 
นอกจากทรีรื่วางไวผู้แลผู้วครอพระเยซผครริสตค์”

ในจดหมายฝากฉบสับแรกของเขา เปโตรใหข้ความกระจต่างเยอะมากเกบีที่ยวกสับศริลานสันนและหรินกข้อนเลก็กเหลต่านสันน:
“...หากวต่าทต่านไดข้ชลิมดซูรซูข้แลข้ววต่าองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าประกอบดข้วยพระกรลุณา จงมาหาพระองคร์ เหมรอนมาถศึงศลิลาอสันมบี

ชบีวลิตอยซูต่ ซศึที่งมนลุษยร์ไดข้ปฏลิเสธไมต่ยอมรสับแลข้ว แตต่วต่าพระเจข้าทรงเลรอกไวข้ และทรงคต่าอสันประเสรลิฐ  และทต่านทสันงหลายกก็เสมรอน
กผู้อนหรินทรีรื่มรีชรีวริต ทบีที่กคาลสังกต่อขศึนนเปป็นพระนลิเวศฝฝ่ายวลิญญาณ เปป็นปลุโรหลิตบรลิสลุทธลิธิ์ เพรที่อถวายสสักการบซูชาฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ ทบีที่ชอบ
พระทสัยของพระเจข้าโดยทางพระเยซซูครลิสตร์ เพราะมบีคคาเขบียนไวข้ในพระคสัมภบีรร์ดข้วยวต่า ‘ดผเถริด เราวางศริลากผู้อนหนนรื่งลงในศริโยน 
เปป็นศยลามสุมเอกทรีรื่ทรงเลรอกแลผู้ว และเปป็นศลิลาทบีที่มบีคต่าอสันประเสรลิฐ และผซูข้ใดทบีที่เชรที่อในพระองคร์นสันนกก็จะไมต่ไดข้รสับความอสับอาย’ 
เหตลุฉะนสันนพระองคร์ทรงมบีคต่าอสันประเสรลิฐสคาหรสับทต่านทสันงหลายทบีที่เชรที่อ แตต่สคาหรสับคนทสันงหลายทบีที่ไมต่เชรที่อฟปังนสันน ‘ศลิลาซศึที่งชต่างกต่อไดข้
ปฏลิเสธเสบีย ไดข้กลสับกลายเปป็นศลิลามลุมเอกแลข้ว’” (1 ปต. 2:3-7)

ในขข้อพระคคาเหลต่านบีน เปโตรเองกลต่าวชสัดเจนวต่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นศลิลาทบีที่ครลิสตจสักรถซูกสรข้างอยซูต่บนนสันน เปโตรซศึที่ง
เหมรอนกสับผซูข้เชรที่อแทข้คนอรที่นๆทลุกคนเปป็นเพบียงกผู้อนหรินทรีรื่มรีชรีวริตกผู้อนหนนรื่งทรีรื่ถผกกข่อขนนั้นบนพระครริสตค์ผผผู้ทรงเปป็นศริลานมันั้น

ใครเปป็นสมาชริกของครริสตจมักร?
เปาโลตอบคคาถามนบีนใน 1 โครลินธร์ 12:12-31 เขาบอกเราอยต่างชสัดเจนวต่าใครเปป็นสมาชลิกคนหนศึที่งของครลิสตจสักรภาค

พสันธสสัญญาใหมต่ และเกลิดอะไรขศึนนเมรที่อคนๆหนศึที่งกลายเปป็นสมาชลิกคนหนศึที่ง (อวสัยวะอสันหนศึที่ง) ของกายนสันน:
“ถศึงกายนสันนเปป็นกายเดบียว กก็ยสังมบีอวสัยวะหลายสต่วน และบรรดาอวสัยวะตต่างๆของกายเดบียวนสันนแมข้จะมบีหลายสต่วนกก็ยสัง

เปป็นกายเดบียวกสันฉสันใด พระครริสตค์กห็ทรงเปป็นฉมันนมันั้น เพราะวต่าถศึงเราจะเปป็นพวกยลิวหรรอพวกตต่างชาตลิ เปป็นทาสหรรอมลิใชต่ทาส
กก็ตาม เราทสันงหลายไดข้รสับบสัพตลิศมาโดยพระวลิญญาณองคร์เดบียวเขข้าเปป็นกายอสันเดบียวกสัน และพระวลิญญาณองคร์เดบียวกสันนสันน
ซาบซต่านอยซูต่ เพราะวต่ารต่างกายมลิไดข้ประกอบดข้วยอวสัยวะเดบียวแตต่ดข้วยหลายอวสัยวะ

“ถข้าเทข้าจะพซูดวต่า “เพราะขข้าพเจข้ามลิไดข้เปป็นมรอ ขข้าพเจข้าจศึงไมต่ไดข้เปป็นอวสัยวะของรต่างกายนสันน” เทข้าจะไมต่เปป็นอวสัยวะ
ของรต่างกายเพราะเหตลุนสันนหรรอ และถข้าหซูจะพซูดวต่า “เพราะขข้าพเจข้ามลิไดข้เปป็นตา ขข้าพเจข้าจศึงมลิไดข้เปป็นอวสัยวะของรต่างกายนสันน” หซู
จะไมต่เปป็นอวสัยวะของรต่างกายเพราะเหตลุนสันนหรรอ ถข้าอวสัยวะทสันงหมดในรต่างกายเปป็นตา การไดข้ยลินจะอยซูต่ทบีที่ไหน ถข้าทสันงรต่างกาย
เปป็นหซู การดมกลลิที่นจะอยซูต่ทบีที่ไหน แตต่บสัดนบีนพระเจข้าไดข้ทรงตสันงอวสัยวะทลุกสต่วนไวข้ในรต่างกายตามชอบพระทสัยของพระองคร์ ถข้า
อวสัยวะทสันงหมดเปป็นอวสัยวะเดบียว รต่างกายจะมบีทบีที่ไหน แตต่บสัดนบีนมบีหลายอวสัยวะแตต่กก็ยสังเปป็นรต่างกายเดบียวกสัน และตาจะวต่าแกต่มรอ
วต่า “ขข้าพเจข้าไมต่ตข้องการเจข้า” กก็ไมต่ไดข้ หรรอศบีรษะจะวต่าแกต่เทข้าวต่า “ขข้าพเจข้าไมต่ตข้องการพวกเจข้า” กก็ไมต่ไดข้

“แตต่ยลิที่งกวต่านบีนอวสัยวะของรต่างกายทบีที่เราเหก็นวต่าอต่อนแอ เรากก็ขาดเสบียไมต่ไดข้ และอวสัยวะของรต่างกายทบีที่เราถรอวต่ามบีเกบียรตลิ
นข้อย เรากก็ยสังทคาใหข้มบีเกบียรตลิยลิที่งขศึนน และอวสัยวะทบีที่ไมต่นต่าดซูนสันน เรากก็ทคาใหข้นต่าดซูยลิที่งขศึนน เพราะวต่าอวสัยวะทบีที่นต่าดซูแลข้ว กก็ไมต่จคาเปป็นทบีที่จะ
ตข้องตกแตต่งอบีก แตต่พระเจข้าไดข้ทรงใหข้อวสัยวะของรต่างกายเสมอภาคกสัน ทรงใหข้อวสัยวะทบีที่ตที่คาตข้อยเปป็นทบีที่นสับถรอมากขศึนน เพรที่อไมต่ใหข้
มบีการแกต่งแยต่งกสันในรต่างกาย แตต่ใหข้อวสัยวะทลุกสต่วนมบีความหต่วงใยซศึที่งกสันและกสัน ถข้าอวสัยวะอสันหนศึที่งเจก็บ อวสัยวะทสันงหมดกก็พลอย
เจก็บดข้วย ถข้าอวสัยวะอสันหนศึที่งไดข้รสับเกบียรตลิ อวสัยวะทสันงหมดกก็พลอยชรที่นชมยลินดบีดข้วย



“บสัดนบีนฝฝ่ายทข่านทมันั้งหลายเปป็นกายของพระครริสตค์ และตข่างกห็เปป็นอวมัยวะของพระกายนมันั้น และพระเจข้าไดข้ทรงโปรดตสันง
บางคนไวข้ในครลิสตจสักร ครอหนศึที่งอสัครทซูต สองผซูข้พยากรณร์ สามครซูบาอาจารยร์ แลข้วตต่อจากนสันนกก็มบีการอสัศจรรยร์ ของประทานใน
การรสักษาโรค การชต่วยเหลรอ การครอบครอง การพซูดภาษาตต่างๆ ทลุกคนเปป็นอสัครทซูตหรรอ ทลุกคนเปป็นผซูข้พยากรณร์หรรอ ทลุกคน
เปป็นครซูบาอาจารยร์หรรอ ทลุกคนกระทคาการอสัศจรรยร์หรรอ ทลุกคนไดข้รสับของประทานใหข้รสักษาโรคหรรอ ทลุกคนพซูดภาษาตต่างๆ
หรรอ ทลุกคนแปลไดข้หรรอ แตต่ทต่านทสันงหลายจงกระตรอรรอรข้นอยต่างจรลิงจสังบรรดาของประทานอสันดบีทบีที่สลุดนสันน และขข้าพเจข้ายสังคง
แสดงทางทบีที่ยอดเยบีที่ยมกวต่าแกต่ทต่านทสันงหลาย”

ในพระคคาตอนนบีน เปาโลสอนอยต่างชสัดเจนวต่าผซูข้เชรที่อทลุกคนทบีที่บสังเกลิดใหมต่แลข้วเปป็นสมาชลิกทสันงหลายของครลิสตจสักรของ
พระเจข้าผซูข้ทรงพระชนมร์อยซูต่ ผซูข้เชรที่อทลุกคนไดข้รสับบสัพตลิศมาเขข้าในพระกายของพระครลิสตร์ในชสัที่ววลินาทบีนสันนของการบสังเกลิดใหมต่ ไมต่มบี
เหตลุผลตามพระคสัมภบีรร์ทบีที่จะเสนอแนะวต่าคนๆหนศึที่งสามารถเปป็นลซูกคนหนศึที่งของพระเจข้าไดข้โดยไมต่ตข้องอาศสัยบสัพตลิศมาของพระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ ดข้วยวต่า “พวกเราทสุกคนไดผู้รมับบมัพตริศมาโดยพระวยญญาณองคคเดดียวเขผู้าเปป็นกายอชนเดดียวกชน” (ขข้อ 13)

พระวจนะของพระเจข้าสอนอยต่างชสัดเจนวต่า “มบีองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าองคร์เดบียว ความเชรที่อเดบียว บสัพตลิศมาเดบียว พระเจข้า
องคร์เดบียวผซูข้เปป็นพระบลิดาของคนทสันงปวง ผซูข้ทรงอยซูต่เหนรอคนทสันงปวง และทมัรื่วคนทสันงปวง และในทญ่านทชขึ้งปวง” (อฟ. 4:5, 6)

ในโรม 8:9 เปาโลประกาศวต่า “ถข้าพระวลิญญาณของพระเจข้าทรงสถลิตอยซูต่ในทต่านทสันงหลายจรลิงๆแลข้ว ทต่านกก็มลิไดข้อยซูต่
ฝฝ่ายเนรนอหนสัง แตต่อยซูต่ฝฝ่ายพระวลิญญาณ แตต่ถผู้าผผผู้ใดไมญ่มดีพระวริญญาณของพระครริสตค์ ผผผู้นมันั้นกห็ไมญ่เปป็นของพระองคค” ตต่อมาในบท
เดบียวกสันนสันนเราอต่านวต่า “ดข้วยวต่าพระวริญญาณของพระเจผู้าไดผู้ทรงนสาพาคนหนศึที่งคนใด คนเหลต่านสันนกก็เปป็นบสุตรของพระเจชา”
(โรม 8:14)

ในเอเฟซสัส 4:30 เราไดข้รสับคคาบสัญชาวต่า “อยต่าทคาใหข้พระวริญญาณบรริสนุทธริธของพระเจผู้าเสบียพระทสัย เพราะโดยพระ
วริญญาณนมันั้นทต่านไดข้ถซูกประทสับตราหมายทต่านไวข้จนถศึงวสันทบีที่ทรงไถต่ใหข้รอด”

ในความสวต่างแหต่งความจรลิงทบีที่ถซูกเปปิดเผยแหต่งพระวจนะของพระเจข้า มสันเปป็นเรรที่องโงต่เขลาทบีที่จะคลิดเอาเองวต่าใครๆกก็
สามารถกลายเปป็นสมาชลิกของครลิสตจสักรภาคพสันธสสัญญาใหมต่ นสัที่นครอพระกายของพระครลิสตร์ไดข้ โดยไมต่ตข้องมบีพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธิ์

พระเยซซูตรสัสวต่า “เราบอกความจรลิงแกต่ทต่านวต่า ถข้าผซูข้ใดไมต่ไดข้บสังเกลิดจากนนคาและพระวยญญาณ ผผผู้นมันั้นจะเขผู้าใน
อาณาจมักรของพระเจผู้าไมข่ไดผู้ ซนรื่งบมังเกริดจากเนรนั้อหนมังกห็เปป็นเนชขึ้อหนชง และซนรื่งบมังเกริดจากพระวริญญาณกห็ครอจยตวยญญาณ”
(ยอหร์น 3:5, 6)

ในขข้อพระคคาทบีที่เพลิที่งถซูกยกมาจาก 1 โครลินธร์ บททบีที่ 12 เปาโลเปรบียบเทบียบครลิสตจสักรภาคพสันธสสัญญาใหมต่กสับรต่างกาย
มนลุษยร์ ตรงทบีที่วต่ามบีอยซูต่รข่างกายเดรียวแตต่หลายอวมัยวะ แมข้วต่าอวสัยวะบางสต่วนอาจดซูเหมรอนมบีความสคาคสัญมากกวต่าสต่วนอรที่นๆ ใน
การวลิเคราะหร์ขสันนสลุดทข้ายอวสัยวะแตต่ละสต่วนและทลุกสต่วนกก็มบีความสคาคสัญ โดยใหข้ความสมดลุลอสันสมบซูรณร์แบบ และเมรที่ออวสัยวะ
หนศึที่งทลุกขร์ ทสันงรต่างกายกก็ทลุกขร์ไปดข้วย เปาโลใชข้ภาพประกอบนบีนเพรที่อแสดงใหข้เหก็นวต่าครลิสตจสักรของพระเจข้าไมต่ไดข้ถซูกแบต่งแยกเปป็น
สต่วนๆ แตต่เปป็นกายเดรียว

ผมขอบคลุณพระเจข้าสคาหรสับผซูข้คนจากทลุกนลิกายทบีที่เชรที่อในการประสซูตลิจากหญลิงพรหมจารบี, การชคาระโทษบาปดข้วยพระ
โลหลิต, การดลใจดข้านถข้อยคคาของพระคสัมภบีรร์, และความจรลิงขข้ออรที่นๆทบีที่เปป็นหลสักสคาคสัญแหต่งความเชรที่อแบบครลิสเตบียน เราอาจไมต่



เหก็นพข้องตรงกสันทลุกเรรที่องในรายละเอบียดทสันงหมดของหลสักคคาสอน แตต่หากเราเหก็นพข้องตรงกสันในเรรที่องทบีที่สคาคสัญๆ เรากก็สามารถ
ไมต่เหก็นพข้องตรงกสันไดข้ในเรรที่องทบีที่ไมต่สคาคสัญและยสังทคางานและอธลิษฐานดข้วยกสันไดข้เพรที่อนคาดวงวลิญญาณทสันงหลาย ทนุกคนทรีรื่บมังเกริด
ใหมข่แลผู้ว ไมต่วต่าจะอยซูต่นลิกายใด ลข้วนเปป็นสมาชลิกของครลิสตจสักรแทข้นสันน นสัที่นครอพระกายของพระครลิสตร์

ประวมัตริศาสตรณ์ของสมมัยแรกๆของครริสตจมักรบนแผข่นดรินโลก
ในพระคสัมภบีรร์สต่วนใหญต่ หนสังสรอกลิจการถซูกเรบียกวต่า “กลิจการของพวกอสัครทซูต” อสันทบีที่จรลิงมสันเปป็นบสันทศึกเกบีที่ยวกสับ

กริจการตข่างๆของพระวยญญาณบรยสสุทธยธิ์ในสมมัยแรกๆของครริสตจมักรภาคพมันธสมัญญาใหมข่ ในกลิจการ 2 เปโตรเปปิดประตซูแหต่ง
โอกาสครลิสเตบียนแกต่ชนชาตลิอลิสราเอลในวสันเพก็นเทคอสตร์นสันน และขต่าวสารของสลิบบทแรกของหนสังสรอกลิจการกก็ถซูกสต่งตรงถศึง
พวกยลิวเปป็นหลสัก ในกลิจการ บททบีที่ 10 เราอต่านเกบีที่ยวกสับการใชข้ “ลซูกกลุญแจเหลต่านสันนของอาณาจสักรนสันน” (มธ. 16:19) เปป็นครสันง
ทบีที่สองของเปโตร ซศึที่งในบทนบีนขต่าวประเสรลิฐถซูกประกาศแกต่คนตต่างชาตลิและเราพบบสันทศึกเรรที่องคคาเทศนาอสันยลิที่งใหญต่ของเปโตรใน
คราวนสันน (อต่าน กลิจการ 10:34-43) 

ในบททบีที่ 11 ของกลิจการ ครลิสตจสักรผต่านออกมานอกขอบเขตของศาสนายลิวและขยายออกไปสซูต่ผซูข้คนของทลุกชนชาตลิ 
และในกลิจการ บททบีที่ 13 ครลิสตจสักรตข้อนรสับพวกคนตต่างชาตลิเปป็นสมาชลิก

ในกลิจการ 15:13-18 เราพบพลิมพร์เขบียวทบีที่ชสัดเจนทบีที่สลุดแหต่งแผนการของพระเจข้าสคาหรสับทลุกยลุคสมสัยซศึที่งถซูกพบทบีที่ไหน
กก็ไดข้ในพระคสัมภบีรร์ทสันงเลต่ม หากคลุณอต่านขข้อพระคคาเหลต่านบีนอยต่างตสันงใจ คลุณกก็จะพบเปป็นประการแรกวต่า พระเจข้าจะทรง
เยบีที่ยมเยบียนพวกคนตต่างชาตลิและเอาหมซูต่ชนหนศึที่งออกมาจากพวกเขาเพรที่อพระนามของพระองคร์ สต่วนนบีนแหต่งแผนการของ
พระองคร์ไดข้เกลิดขศึนนอยต่างตต่อเนรที่องมาเกรอบสองพสันปฟีแลข้ว (ในปฟี 19xx ของผซูข้เขบียน) นสัที่นไมต่ไดข้หมายความวต่าพวกยลิวไมต่ไดข้กคาลสังไดข้
รสับความรอดในระหวต่างยลุคสมสัยนบีนเลย แตต่ในครลิสตจสักรของพระเจข้าไมต่มบีทสันงยลิวและคนตต่างชาตลิ ทสุกคนเปป็นหนนรื่งเดรียวกมันใน
พระครริสตค์: “จะไมต่เปป็นยลิวหรรอกรบีก จะไมต่เปป็นทาสหรรอไท จะไมต่เปป็นชายหรรอหญลิง เพราะวข่าทข่านทมันั้งหลายเปป็นอมันหนนรื่งอมัน
เดรียวกมันในพระเยซผครริสตค์” (กท. 3:28)

อยต่างไรกก็ตาม หลสักๆแลข้วครลิสตจสักรภาคพสันธสสัญญาใหมต่ประกอบดข้วยคนตต่างชาตลิทสันงหลาย และเมรที่อเจข้าสาวตต่างชาตลิ
ของพระครลิสตร์ครบจคานวน ครลิสตจสักรกก็จะถซูกเรบียกออกไปจากแผต่นดลินโลกนบีนเพรที่อพบกสับพระเยซซูในฟฟ้าอากาศ (1 ธส. 4:13-
18) ยลุคปปัจจลุบสันนบีนถซูกเรบียกวต่า ยลุคครลิสตจสักร, ยลุคแหต่งพระคลุณ หรรอยลุคสมสัยครลิสเตบียน

มบีคนเหลต่านสันนทบีที่ปปิดตาของตนตต่อความจรลิงเกบีที่ยวกสับการแบต่งยลุค ซศึที่งเปป็นการปปิดตาของตนตต่อความเขข้าใจอสันครบถข้วน
ในเรรที่องพระวจนะของพระเจข้า มสันเปป็นไปไมต่ไดข้เดก็ดขาดทบีที่จะเขข้าใจพระคสัมภบีรร์หากเราไมต่ตระหนสักถศึงความจรลิงเรรที่องการแบต่งยลุค
และแยกแยะพระวจนะอยต่างถซูกตข้อง โดยเปรบียบเทบียบขข้อพระคสัมภบีรร์กสับขข้อพระคสัมภบีรร์และสลิที่งตต่างๆฝฝ่ายวลิญญาณกสับเรรที่องฝฝ่าย
วลิญญาณ

เปาโล – ไดร้รมับการทรงเรรียกจากพระเจร้า
และถซูกเจริมตมัชื้งใหร้เปป็นผซูร้รมับใชร้แกข่คนตข่างชาตริ

ผมชบีนใหข้เหก็นไปแลข้ววต่าเปาโลประกาศเกบีที่ยวกสับตสัวเขาเองวต่า “ขข้าพเจข้าเปป็นอสัครทซูตมายสังพวกตต่างชาตลิ” (โรม 11:13) 
กลต่าวในแงต่หลสักคคาสอน ครลิสตจสักรภาคพสันธสสัญญาใหมต่ไดข้ถซูกเปปิดเผยอยต่างครบถข้วนแกต่อสัครทซูตเปาโลเพรียงผผผู้เดรียว พระเจข้า



ทรงเรรียกเขา และพระเจผู้าทรงเจริมตมันั้งเขาใหข้เปป็นภาชนะทบีที่ถซูกเลรอกสรรอยต่างเจาะจงเพรที่อนคาขต่าวประเสรลิฐไปประกาศแกต่พวก
คนตต่างชาตลิ พระเจข้าทรงใหข้เกบียรตลิเปาโลเพลิที่มมากขศึนนอบีกโดยการประทานจดหมายฝากภาคพสันธสสัญญาใหมต่สลิบสบีที่ฉบสับแกต่เขา

ในเอเฟซสัส 3:1-12 (ซศึที่งถซูกยกมากต่อนหนข้านบีนแลข้ว) เราไดข้เรบียนรซูข้วต่าพระเจข้าทรงเปปิดเผยแกต่เปาโลเรรที่องขข้อลศึกลสับเกบีที่ยว
กสับพระกายของพระครลิสตร์ (ครลิสตจสักรภาคพสันธสสัญญาใหมต่) ซศึที่งเปป็นขข้อลศึกลสับทบีที่ถซูกปปิดซต่อนไวข้มาตลอดหลายยลุคสมสัยกต่อนหนข้า
นบีนแตต่ไดข้ถซูกเปปิดเผยแกต่เปาโลแลข้ว – และผต่านทางเปาโล ขข้อลศึกลสับนบีนไดข้ถซูกเปปิดเผยแกต่ทลุกคนทบีที่จะเชรที่อขต่าวประเสรลิฐ

เปาโลมบีความมสัที่นใจวต่าสตลิปปัญญาของเขาเกบีที่ยวกสับครลิสตจสักรไดข้มาถศึงเขาโดยการเปปิดเผย, โดยตรงจากพระเจผู้า – 
ไมต่ใชต่จากอสัครทซูตคนอรที่นๆหรรอจากแหลต่งทบีที่มาของมนลุษยร์คนใด ถศึงแมข้วต่าเขาถรอวต่าตสัวเองเปป็นคนทบีที่เลก็กนข้อยทบีที่สลุดในพวกวลิสลุทธลิ
ชนทสันงปวง พระเจข้ากก็ประทานสลิทธลิพลิเศษแกต่เขาในการเปปิดเผยถศึงความไพบซูลยร์อสันหาทบีที่สลุดมลิไดข้ของพระครลิสตร์และขข้อลศึกลสับ
นสันนซศึที่งไดข้ถซูกปปิดซต่อนไวข้มาตสันงแตต่แรกสรข้างโลก พระเจข้าไดข้ประทานการเปปิดเผยหนศึที่งแกต่เปาโลซศึที่งมลิไดข้ประทานใหข้แกต่มนลุษยร์คน
อรที่นใดในเวลาใดเลย

ไมข่มรีทมัชื้งยริวและคนตข่างชาตริในครริสตจมักร
ในระบบของพสันธสสัญญาเดลิม พระเจข้าไดข้ทรงเรบียกและทรงเลรอกชนชาตลิอลิสราเอลใหข้เปป็นประชากรทบีที่ถซูกเลรอกสรร

ของพระองคร์ ในทคานองเดบียวกสัน ขต่าวประเสรลิฐไดข้ถซูกประกาศแกต่พวกยลิวกต่อน ตามทบีที่โรม 1:16 กลต่าวไวข้ เปาโลกลต่าววต่า 
“ขข้าพเจข้าไมต่มบีความละอายในเรรที่องขต่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ เพราะวต่าขต่าวประเสรลิฐนสันนเปป็นฤทธลิธิ์เดชของพระเจข้า เพรที่อใหข้
ทลุกคนทบีที่เชรที่อไดข้รสับความรอด พวกยริวกข่อน และพวกกรบีกดข้วย” แตต่บสัดนบีน ทสันงยลิวและตต่างชาตลิกก็เปป็นของกายเดบียวในพระครลิสตร์ 
นบีที่ถซูกเหก็นอยต่างชสัดเจนในเอเฟซสัส 2:11-22:

“เหตลุฉะนสันนทต่านจงระลศึกวต่า เมรที่อกต่อนทต่านเคยเปป็นคนตต่างชาตลิตามเนรนอหนสัง และพวกทบีที่รสับพลิธบีเขข้าสลุหนสัตซศึที่งกระทคาแกต่
เนรนอหนสังดข้วยมรอเคยเรบียกทต่านวต่า เปป็นพวกทบีที่มลิไดข้เขข้าสลุหนสัต จงระลศึกวต่า ครสันงนสันนทต่านทสันงหลายเปป็นคนอยซูต่นอกพระครลิสตร์ ขาด
จากการเปป็นพลเมรองอลิสราเอลและไมต่มบีสต่วนในบรรดาพสันธสสัญญาซศึที่งทรงสสัญญาไวข้นสันน ไมต่มบีทบีที่หวสัง และอยซูต่ในโลกปราศจาก
พระเจข้า แตต่บสัดนบีนในพระเยซซูครลิสตร์ ทต่านทสันงหลายซศึที่งเมรที่อกต่อนอยซูต่ไกลไดข้เขข้ามาใกลข้โดยพระโลหลิตของพระครลิสตร์

“เพราะวต่าพระองคร์ทรงเปป็นสสันตลิสลุขของเรา เปป็นผซูข้ทรงกระทสาใหผู้ทมันั้งสองฝฝ่ายเปป็นอมันหนนรื่งอมันเดรียวกมัน และทรงรรนั้อ
กสาแพงทรีรื่กมันั้นระหวข่างสองฝฝ่ายลง และไดข้ทรงกคาจสัดการซศึที่งเปป็นปฏลิปปักษร์กสันในเนรนอหนสังของพระองคร์ ครอกฎของพระบสัญญสัตลิซศึที่ง
ใหข้ถรอศบีลตต่างๆนสันน เพรที่อจะกระทคาใหข้ทสันงสองฝฝ่ายเปป็นคนใหมต่คนเดบียวในพระองคร์ เชต่นนสันนแหละจศึงทรงกระทคาใหข้เกลิดสสันตลิสลุข 
และเพรที่อพระองคร์จะทรงกระทสาใหผู้ทมันั้งสองพวกครนดรีกมับพระเจผู้า ในกายเดรียวโดยกางเขนซศึที่งเปป็นการทคาใหข้การเปป็นปฏลิปปักษร์ตต่อ
กสันหมดสลินนไป และพระองคร์ไดข้เสดก็จมาประกาศสสันตลิสลุขแกต่ทต่านทบีที่อยซูต่ไกล และแกต่คนทบีที่อยซูต่ใกลข้ เพราะวข่าพระองคค์ทรงทสาใหผู้
เราทชขึ้งสองพวกมรีโอกาสเขผู้าเฝฟ้าพระบริดา โดยพระวริญญาณองคค์เดรียวกมัน

“เหตลุฉะนสันนบสัดนบีนทต่านจศึงไมต่ใชต่คนตต่างดข้าวตต่างแดนอบีกตต่อไป แตต่วต่าเปป็นพลเมรองเดรียวกมันกมับวริสนุทธริชนและเปป็น
ครอบครมัวของพระเจผู้า ทต่านไดข้ถซูกประดลิษฐานขศึนนบนรากแหต่งพวกอสัครทซูตและพวกศาสดาพยากรณร์ พระเยซซูครลิสตร์เองทรง
เปป็นศลิลามลุมเอก ในพระองคร์นสันน ทลุกสต่วนของโครงรต่างตข่อกมันสนริท และเจรลิญขศึนนเปป็นวลิหารอสันบรลิสลุทธลิธิ์ในองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้า 
และในพระองคร์นสันน ทต่านทสันงหลายกก็กคาลสังจะถผกกข่อขนนั้นดผู้วยกมันใหข้เปป็นทบีที่สถลิตของพระเจข้าโดยทางพระวลิญญาณดข้วย”



ครริสตจมักรเปป็นพระกายของพระครริสตณ์
ในเอเฟซสัส 1:22, 23 เปาโลอธลิบายวต่าครลิสตจสักรเปป็นพระกายของพระครลิสตร์และวต่าพระเจข้า “ไดข้ทรงปราบสลิที่ง

สารพสัดลงไวข้ใตข้พระบาทของพระครลิสตร์ และไดข้ทรงตสันงพระองคร์ (พระครลิสตร์) ไวผู้เปป็นประมนุขเหนรอสริรื่งสารพมัดแหข่งครยสตจชกร 
ซนรื่งเปป็นพระกายของพระองคค ครอซศึที่งเตก็มบรลิบซูรณร์ดข้วยพระองคร์ ผซูข้ทรงอยซูต่เตก็มทลุกอยต่างทลุกแหต่งหน”

ในโคโลสบี 1:23, 24 เปาโลพซูดถศึง “ขต่าวประเสรลิฐซศึที่งทต่านไดข้ยลินแลข้ว และทบีที่ไดข้ประกาศแลข้วแกต่มนลุษยร์ทลุกคนทบีที่อยซูต่ใตข้ฟฟ้า
ซศึที่งขข้าพเจข้าเปาโลเปป็นผซูข้รสับใชข้ในการนสันน บสัดนบีนขข้าพเจข้ามบีความยลินดบีในการทบีที่ไดข้รสับความทลุกขร์ยากเพรที่อทต่าน สต่วนการทนทลุกขร์ของ
พระครลิสตร์ทบีที่ยสังขาดอยซูต่นสันน ขข้าพเจข้ากก็รสับทนจนสคาเรก็จในเนรนอหนสังของขข้าพเจข้าเพราะเหก็นแกญ่พระกายของพระองคคครอครยสต
จชกร”

ลซูกของพระเจข้าทลุกคนทบีที่ไดข้บสังเกลิดใหมต่แลข้ว, ไดข้รสับการชคาระลข้างในพระโลหลิตและถซูกไถต่แลข้วเปป็นอวมัยวะหนศึที่งของพระ
กายของพระครลิสตร์ (1 คร. 12:27) “พวกเราผซูข้เปป็นหลายคนยสังเปป็นกายอชนเดดียวในพระครริสตค์ และเปป็นอวสัยวะแกข่กมันและกมัน
ฉสันนสันน” (โรม 12:5)

เอเฟซสัส 5:22-33 เปป็นขข้อพระคคาทบีที่ใหข้ความกระจต่างแจข้งมากทบีที่สลุดตอนหนศึที่งในพระวจนะของพระเจข้าเกบีที่ยวกสับวต่าค
รลิสตจสักรครออะไรและความสสัมพสันธร์ของมสันทบีที่มบีตต่อเราและตต่อพระครลิสตร์ครออะไร: 

“ฝฝ่ายภรรยาจงยอมฟปังสามบีของตนเหมรอนยอมฟปังองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้า เพราะวต่าสามบีเปป็นศบีรษะของภรรยา เหมรอน
พระครริสตค์ทรงเปป็นศรีรษะของครริสตจมักร และพระองคค์ทรงเปป็นพระผผผู้ชข่วยใหผู้รอดของกายนมันั้นเหตลุฉะนสันนครลิสตจสักรยอมฟปังพระ
ครลิสตร์ฉสันใด ภรรยากก็ควรยอมฟปังสามบีทลุกประการฉสันนสันน ฝฝ่ายสามบีกก็จงรสักภรรยาของตน เหมรอนอยต่างทบีที่พระครลิสตร์ทรงรสักค
รลิสตจสักร และทรงประทานพระองคร์เองเพรที่อครลิสตจสักรเพรที่อพระองคร์จะไดข้ทรงแยกตสันงไวข้ และชคาระครลิสตจสักรนสันนใหข้บรลิสลุทธลิธิ์
โดยการลข้างดข้วยนนคาโดยพระวจนะ เพรที่อพระองคร์จะไดข้ทรงมอบครลิสตจสักรทบีที่มบีสงต่าราศบีแดต่พระองคร์เอง ไมต่มบีจลุดดต่างพรข้อย รลินว
รอย หรรอมลทลินใดๆเลย แตต่บรลิสลุทธลิธิ์ปราศจากตคาหนลิ

“เชต่นนสันนแหละ สามบีจศึงควรจะรสักภรรยาของตนเหมรอนรสักกายของตนเอง ผซูข้ทบีที่รสักภรรยาของตนกก็รสักตนเอง เพราะวต่า
ไมต่มบีผซูข้ใดเกลบียดชสังเนรนอหนสังของตนเอง มบีแตต่เลบีนยงดซูและทะนลุถนอม เหมรอนองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าทรงกระทคาแกต่ครลิสตจสักร เพราะ
วข่าเราเปป็นอวมัยวะแหข่งพระกายของพระองคค์ แหข่งเนรนั้อหนมังของพระองคค์ และแหข่งกระดผกของพระองคค์ ‘เพราะเหตลุนบีนผซูข้ชายจะ
จากบลิดามารดาของเขา จะไปผซูกพสันอยซูต่กสับภรรยา และเขาทสันงสองจะเปป็นเนรนออสันเดบียวกสัน’ ขข้อนบีนเปป็นขข้อลศึกลสับทบีที่สคาคสัญมาก 
แตต่วต่าขข้าพเจข้าพซูดถศึงพระครลิสตร์กสับครลิสตจสักร ถศึงอยต่างไรกก็ดบี ทต่านทลุกคนจงตต่างกก็รสักภรรยาของตนเหมรอนรสักตนเอง และ
ภรรยากก็จงยคาเกรงสามบีของตน”

ในพระคคาทบีที่แสนมหสัศจรรยร์ตอนนบีนพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงเปรบียบเทบียบพระครลิสตร์และครลิสตจสักรของพระองคร์กสับ
สามบีและภรรยา ในขข้อ 23 และ 24 เราถซูกบอกวต่าสามบีเปป็นศบีรษะของภรรยา เหมรอนกมับทรีรื่พระครยสตคทรงเปป็นศรีรษะของค
รยสตจชกร และครลิสตจสักรยอมอยซูต่ใตข้บสังคสับตต่อพระครลิสตร์ฉสันใด ภรรยากก็ควรยอมอยซูต่ใตข้บสังคสับตต่อสามบีของเธอฉสันนสันน

ในขข้อ 30 เปาโลกลต่าวอยต่างชสัดเจนวต่าผซูข้เชรที่อทสันงหลายเปป็นอวสัยวะแหต่งพระกายของพระครลิสตร์ แหข่งเนรนั้อหนมังของ
พระองคค์และแหข่งกระดผกของพระองคค์ พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงใหข้บสัพตลิศมาผซูข้เชรที่อทสันงหลายเขข้าในพระกายของพระครลิสตร์ 
และดข้วยเหตลุนบีนเราจศึงกลายเปป็นสต่วนหนศึที่งของพระกายทดีนึ่ไมญ่ปรากฏแกญ่ตาอสันประกอบดข้วยผซูข้เชรที่อทลุกคนทบีที่บสังเกลิดใหมต่แลข้วนสับ



ตสันงแตต่วสันเพก็นเทคอสตร์นสันน

ครริสตจมักรภาคพมันธสมัญญาใหมข่เปป็นเจร้าสาวของพระครริสตณ์
ตามทบีที่พระคสัมภบีรร์กลต่าว ครริสตจมักรเปป็นเจชาสาวของพระครริสตค์ และสสักวสันหนศึที่งอสันเปฟีฝั่ยมสงต่าราศบีจะมบีงานวริวาหค์ใน

ทผู้องฟฟ้า พระเจข้าทรงเปปิดเผยความจรลิงแสนมหสัศจรรยร์นบีนแลข้วแกต่ยอหร์นผซูข้เปป็นทบีที่รสักบนเกาะปปัทมอส:
“ขอใหข้เราทสันงหลายรต่าเรลิงยลินดบีและถวายพระเกบียรตลิแดต่พระองคร์ เพราะวข่าถนงเวลามงคลสมรสของพระเมษโปดก

แลผู้ว และมเหสรีของพระองคค์ไดผู้เตรรียมตมัวพรผู้อมแลผู้ว และทรงโปรดใหข้เธอสวมผข้าปฝ่านเนรนอละเอบียด สะอาดและขาว เพราะผข้า
ปฝ่านเนรนอละเอบียดนสันนเปป็นความชอบธรรมของพวกวลิสลุทธลิชน” และทซูตสวรรคร์องคร์นสันนสสัที่งขข้าพเจข้าวต่า “จงเขบียนไวข้เถลิดวต่า ความ
สลุขมบีแกต่คนทสันงหลายทบีที่ไดข้รสับเชลิญมาในการมงคลสมรสของพระเมษโปดก” และทต่านบอกขข้าพเจข้าวต่า “ถข้อยคคาเหลต่านบีนเปป็นพระ
ดคารสัสแทข้ของพระเจข้า”” (วว. 19:7-9)

เราอต่านในวลิวรณร์ 21:9: “ทซูตสวรรคร์องคร์หนศึที่งในบรรดาทซูตสวรรคร์เจก็ดองคร์ทบีที่ถรอขสันเจก็ดใบ อสันเตก็มดข้วยภสัยพลิบสัตลิสลุดทข้าย
ทสันงเจก็ดประการนสันน ไดข้มาพซูดกสับขข้าพเจข้าวต่า “เชลิญมานบีที่เถลิด ขข้าพเจข้าจะใหข้ทต่านดซูเจผู้าสาวทรีรื่เปป็นมเหสรีของพระเมษโปดก””

ขอเชลิญคลุณมองอบีกทบีไปทบีที่คคาพยานของเปาโลเกบีที่ยวกสับพระครลิสตร์และความสสัมพสันธร์ของพระองคร์ทบีที่มบีตต่อครลิสตจสักร:
“ฝฝ่ายสามบีกก็จงรสักภรรยาของตน เหมรอนอยข่างทรีรื่พระครริสตค์ทรงรมักครยสตจชกร และทรงประทานพระองคค์เองเพรรื่อค

รริสตจมักร เพรที่อพระองคร์จะไดข้ทรงแยกตสันงไวข้ และชคาระครลิสตจสักรนสันนใหข้บรลิสลุทธลิธิ์โดยการลข้างดข้วยนนคาโดยพระวจนะ เพรที่อพระองคร์
จะไดข้ทรงมอบครริสตจมักรทรีรื่มรีสงข่าราศรีแดข่พระองคค์เอง ไมข่มรีจนุดดข่างพรผู้อย รรินั้วรอย หรรอมลทรินใดๆเลย แตข่บรริสนุทธริธปราศจาก
ตทาหนย” (อฟ. 5:25-27)

ใชต่แลข้วครสับ วสันหนศึที่งพระครลิสตร์จะทรงมอบครลิสตจสักรแดต่พระองคร์เอง – ครลิสตจสักรทรีรื่เปฟีปี่ยมสงข่าราศรีซศึที่งปราศจาก “จลุด
ดต่างพรข้อยหรรอรลินวรอย” ใดๆ, สมบซูรณร์แบบไรข้ตคาหนลิ! นสัที่นจะเปป็นวสันทบีที่ครลิสตจสักร (เจข้าสาว) และพระครลิสตร์ (เจข้าบต่าว) จะ
แตต่งงานกสัน และจะมบีงานเลบีนยงสมรสทบีที่ยลิที่งใหญต่ในทข้องฟฟ้า จากนสันนเจข้าสาวจะกลสับมายสังแผต่นดลินโลกนบีนพรข้อมกสับพระครลิสตร์เพรที่อ
ครอบครองรต่วมกสับพระองคร์เปป็นเวลาหนศึที่งพสันปฟีอสันเปฟีฝั่ยมสงต่าราศบี – ปฟีเหลต่านสันนแหต่งยลุคพสันปฟี แนต่นอนวต่าหากเรายอมรสับพระ
คสัมภบีรร์ เรากก็ไมต่ตข้องใชข้จลินตนาการของเรามากมายนสักเพรที่อทบีที่จะเหก็นความจรลิงของคคากลต่าวนบีน

งานรมับใชร้ของครริสตจมักรบนแผข่นดรินโลกวมันนรีชื้
สมาชลิกครลิสตจสักรจคานวนมากมบีความสสับสนเกบีที่ยวกสับภารกลิจของครลิสตจสักรบนแผต่นดลินโลก งานรสับใชข้ของครลิสตจสักร

เปป็นของประทานอยต่างหนศึที่งจากองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าและพระผซูข้ชต่วยใหข้รอดผซูข้ทบีที่เสดก็จขศึนนสซูต่สวรรคร์แลข้วนสัที่นครอพระเยซซูครลิสตร์ ขข้อ
พระคคาตต่อไปนบีนจะสนสับสนลุนความจรลิงขข้อนบีน และจะชบีนใหข้เหก็นงานรสับใชข้ของครลิสตจสักรในวสันและโมงยามนบีน:

“มบีกายเดบียวและมบีพระวลิญญาณองคร์เดบียว เหมรอนมบีความหวสังใจอสันเดบียวทบีที่เนรที่องในการทบีที่ทรงเรบียกทต่านมบีองคร์พระผซูข้
เปป็นเจข้าองคร์เดบียว ความเชรที่อเดบียว บสัพตลิศมาเดบียว พระเจข้าองคร์เดบียวผซูข้เปป็นพระบลิดาของคนทสันงปวง ผซูข้ทรงอยซูต่เหนรอคนทสันงปวง 
และทสัที่วคนทสันงปวง และในทต่านทสันงปวง แตต่วต่าพระคลุณนสันนทรงโปรดประทานแกต่เราทลุกๆคนตามขนาดทบีที่พระครลิสตร์ทรง
ประทานใหข้ เหตลุฉะนสันนพระองคร์ตรสัสไวข้แลข้ววต่า ‘ครสันนพระองคร์เสดก็จขศึนนสซูต่เบรนองสซูง พระองคร์ทรงนคาพวกเชลยไปเปป็นเชลยอบีก 
และประทานของประทานแกต่มนลุษยร์’ (ทบีที่กลต่าววต่าพระองคร์เสดก็จขศึนนไปนสันน จะหมายความอยต่างอรที่นประการใดเลต่า นอกจากวต่า



พระองคร์ไดข้เสดก็จลงไปสซูต่เบรนองตที่คาของแผต่นดลินโลกกต่อนดข้วย พระองคร์ผซูข้เสดก็จลงไปนสันน กก็ครอพระองคร์ผซูข้ทบีที่เสดก็จขศึนนไปสซูต่เบรนองสซูง
เหนรอฟฟ้าสวรรคร์ทสันงปวงนสัที่นเอง เพรที่อจะไดข้ทคาใหข้สลิที่งสารพสัดสคาเรก็จ)

“พระองคค์จนงใหผู้บางคนเปป็นอมัครทผต บางคนเปป็นศาสดาพยากรณค์ บางคนเปป็นผผผู้ประกาศขข่าวประเสรริฐ บางคนเปป็น
ศริษยาภริบาล และอาจารยค์ เพรรื่อเตรรียมวริสนุทธริชนใหผู้ดรีรอบคอบ เพรรื่อชข่วยในการรมับใชผู้ เพรรื่อเสรริมสรผู้างพระกายของพระครริสตค์ใหผู้
จสาเรริญขนนั้น จนกวต่าเราทลุกคนจะบรรลลุถศึงความเปป็นนนคาหนศึที่งใจเดบียวกสันในความเชรที่อและในความรซูข้ถศึงพระบลุตรของพระเจข้า 
จนกวต่าเราจะโตเปป็นผซูข้ใหญต่เตก็มทบีที่ครอเตก็มถศึงขนาดความไพบซูลยร์ของพระครลิสตร์ เพรที่อเราจะไมต่เปป็นเดก็กอบีกตต่อไปถซูกซสัดไปซสัดมา
และหสันไปเหมาดข้วยลมปากแหต่งคคาสสัที่งสอนทลุกอยต่าง และดข้วยเลต่หร์กลของมนลุษยร์ตามอลุบายฉลาดอสันเปป็นการลต่อลวง แตต่ใหข้เรา
พซูดความจรลิงดข้วยใจรสักเพรที่อจะจคาเรลิญขศึนนทลุกอยต่างสซูต่พระองคร์ผซูข้เปป็นศบีรษะครอพระครลิสตร์ ครอเนรที่องจากพระองคร์นสันน รต่างกายทสันง
สลินนทบีที่ตลิดตต่อสนลิทและผซูกพสันกสันโดยทบีที่ทลุกๆขข้อตต่อไดข้ชต่วยชซูกคาลสังตามขนาดแหต่งอวสัยวะทลุกสต่วน รต่างกายนสันนจศึงไดข้จคาเรลิญเตลิบโต
ขศึนนเองดข้วยความรสัก” (อฟ. 4:4-16)

ในขข้อพระคคาเหลต่านบีนเราเหก็นวต่าพระเยซซู ในฐานะเปป็นศบีรษะของครลิสตจสักร ไดผู้ประทานของประทานตข่างๆแกข่คนทมันั้ง
หลาย ในขข้อ 11 เราพบคคากลต่าวทบีที่เจาะจงเกบีที่ยวกสับตสาแหนข่งทรีรื่แตกตข่างกมัน (หรรองานรสับใชข้ตต่างๆ) ซศึที่งพระเยซซูไดข้ประทานใหข้แกต่
ผซูข้เชรที่อทสันงหลายจนกวต่าจะถศึงเวลานสันนเมรที่อครลิสตจสักรจะครบสมบซูรณร์และจะถซูกรสับขศึนนไปจากแผต่นดลินโลกเพรที่อพบกสับพระเยซซูใน
หมซูต่เมฆในฟฟ้าอากาศ

ใน 1 โครลินธร์ 12:27, 28 เราพบถข้อยคคาตต่างๆทบีที่คลข้ายกสันซศึที่งสสัมพสันธร์กสับตคาแหนต่งและงานรสับใชข้ตต่างๆในครลิสตจสักร:
“บสัดนบีนฝฝ่ายทต่านทสันงหลายเปป็นกายของพระครริสตค์ และตต่างกก็เปป็นอวสัยวะของพระกายนสันน และพระเจข้าไดข้ทรงโปรดตสันง

บางคนไวข้ในครลิสตจสักร ครอหนศึที่งอมัครทผต สองผผผู้พยากรณค์ สามครผบาอาจารยค์ แลข้วตต่อจากนสันนกก็มบีการอมัศจรรยค์ ของประทานใน
การรมักษาโรค การชข่วยเหลรอ การครอบครอง การพผดภาษาตข่างๆ”

กรลุณาหมายเหตลุวต่าในขข้อพระคคาเหลต่านบีน ไมต่มบีการกลต่าวถศึงตคาแหนต่งมหาปลุโรหลิตเลย ตคาแหนต่งปลุโรหลิตไมต่จคาเปป็นตข้องมบี
ในครลิสตจสักรภาคพสันธสสัญญาใหมต่เพราะวต่าพระเยซผครริสตค์ทรงเปป็นมหาปนุโรหริตของเรา: “…เรามรีมหาปนุโรหริตผผผู้เปป็นใหญข่ทรีรื่ผข่าน
ฟฟ้าสวรรคค์ไปแลผู้ว ครอพระเยซผพระบนุตรของพระเจผู้า…” (ฮบ. 4:14) บสัดนบีนพระองคร์ประทสับนสัที่งอยซูต่ ณ เบรนองขวาพระหสัตถร์ของ
พระเจข้า “บสัดนบีนทรงปรากฏจคาเพาะพระพสักตรร์พระเจข้าเพรที่อเราทสันงหลาย” (ฮบ. 9:24) มสันเปป็นความจรลิงทบีที่วต่าเคยมบีพวกปลุโรหลิต
ในสมสัยภาคพสันธสสัญญาเดลิม ครอปลุโรหลิตทสันงหลายทบีที่ถซูกแตต่งตสันงโดยพระเจข้า; “แทข้จรลิงสต่วนปลุโรหลิตเหลต่านสันนกก็ไดข้ทรงตสันงขศึนนไวข้หลาย
คน เพราะวต่าความตายไดข้ขสัดขวางไมต่ใหข้ดคารงอยซูต่ในตคาแหนต่งเรรที่อยไป” (ฮบ. 7:23) เมรที่อปลุโรหลิตคนใดเสรียชรีวริต ตคาแหนต่งปลุโรหลิต
ของเขากก็สลินนสลุดลงและปลุโรหลิตคนใหมต่จศึงจคาเปป็นตข้องถซูกแตต่งตสันงขศึนนมา แตต่พระเยซผ ผซูข้ทรงเปป็นมหาปลุโรหลิตของเรา ทรงเปป็น 
“ปลุโรหลิตเปป็นนริตยค์” (ฮบ. 5:6) และ “เหตลุทบีที่พระองคร์ดคารงอยซูต่เปป็นนลิตยร์ ตสาแหนข่งปนุโรหริตของพระองคค์จนงไมข่แปรปรวน” (ฮบ. 
7:24)

ในฮบีบรซู 10:11-14 เราอต่านวต่า: “ฝฝ่ายปลุโรหลิตทลุกคนกก็ยรนปฏลิบสัตลิอยซูต่ทลุกวสันๆและนคาเอาเครรที่องบซูชาอยต่างเดบียวกสันมา
ถวายเนรองๆ เครรที่องบซูชานสันนจะยกเอาความบาปไปเสบียไมต่ไดข้เลย ฝฝ่ายพระองคคนดีขึ้ ครมันั้นทรงถวายเครชนึ่องบชชาเพราะความบาป
เพดียงหนเดดียวซนนึ่งใชชไดชเปป็นนยตยค กห็เสดห็จประทมับเบรนั้องขวาพระหมัตถค์ของพระเจผู้าตสันงแตต่นบีนไปพระองคร์คอยอยซูต่จนถศึงบรรดาศสัตรซู
ของพระองคร์จะถซูกปราบลงเปป็นทบีที่รองพระบาทของพระองคร์เพราะวต่าโดยการทรงถวายบซูชาหนเดบียว พระองคร์ไดข้ทรงกระทคา



ใหข้คนทสันงหลายทบีที่ถซูกชคาระแลข้วถศึงทบีที่สคาเรก็จเปป็นนลิตยร์”
พระครลิสตร์ไดข้ทรงถวายเครรรื่องบผชาเดรียว ซศึที่งถศึงทบีที่สคาเรก็จเปป็นนลิตยร์ พระองคร์ไดข้ทรงถวายพระโลหลิตทบีที่มบีคต่าประเสรลิฐและ

ไรข้บาปของพระองคร์เอง อสันเปป็นการซรนอการไถต่ใหข้ผซูข้เชรที่อและใหข้ครลิสตจสักร พระเจข้าทรงยอมรมับการถวายบซูชาของพระบลุตรของ
พระองคร์ ดสังนสันนพระเยซซูครลิสตร์เจข้าจศึง “เสดห็จเขผู้าไปในทรีรื่บรริสนุทธริธเพดียงครชขึ้งเดดียวเทญ่านชขึ้น ...ทรงนสาพระโลหริตของพระองคค์เอง
เขผู้าไป และทรงสสาเรห็จการไถญ่บาปชชนึ่วนยรชนดรคแกข่เรา” (ฮบ. 9:12) ไมต่มบีการเรบียกรข้องเครรที่องบซูชาไถต่บาปใดๆในอนาคตเพราะ
วต่าพระเยซผทรงทสาใหผู้ความบรริสนุทธริธของพระเจผู้า, ความชอบธรรมของพระเจข้า, และพระราชบมัญญมัตริของพระเจข้าทบีที่เกบีที่ยวขข้อง
กสับบาปสคาเรก็จแลข้ว ดข้วยเหตลุนบีนมหาปนุโรหริตของเราจศึงไมต่ทรงปรากฏพรข้อมกสับเลรอดและเครรที่องสสัตวบซูชาตต่างๆเหมรอนอยต่างพวก
ปลุโรหลิตสมสัยภาคพสันธสสัญญาเดลิมไดข้กระทคา ดข้วยของถวายเดบียวทบีที่สมบซูรณร์แบบของพระองคร์ พระองคร์ไดข้ทรงชคาระหนบีนบาปแลข้ว
เปป็นนริตยค์ และวสันนบีนพระองคร์ทรงเปป็น “ผซูข้ชต่วยเหลรอสถลิตอยซูต่กสับพระบลิดา” (1 ยอหร์น 2:1), “คนกลางผซูข้เดบียวระหวต่างพระเจข้า
กสับมนลุษยร์” (1 ทธ. 2:5) ในครลิสตจสักรวสันนบีนพระเจข้าไดข้ทรงแตต่งตสันงงานรสับใชข้หลายอยต่าง แตต่พระองคร์ไมต่เคยกลต่าวถศึงมหา
ปลุโรหลิตเลย

1 เปโตร 2:9 บอกเราวต่าผผผู้เชรรื่อทนุกคนเปป็นปลุโรหลิตคนหนศึที่ง: “…ทต่านทสันงหลายเปป็นชาตริทรีรื่พระองคค์ทรงเลรอกไวผู้แลผู้ว เปป็น
พวกปสุโรหยตหลวง เปป็นประชาชาตริบรริสนุทธริธ เปป็นชนชาตริของพระองคค์โดยเฉพาะ เพรที่อทต่านทสันงหลายจะไดข้สคาแดงพระบารมบี
ของพระองคร์ ผซูข้ไดข้ทรงเรบียกทต่านทสันงหลายใหข้ออกมาจากความมรด เขข้าไปสซูต่ความสวต่างอสันมหสัศจรรยร์ของพระองคร์” หากคลุณจะ
อต่านขข้อพระคคาเหลต่านสันนทบีที่มากต่อนและตามหลสังพระคคาขข้อนบีน คลุณกก็จะพบวต่าถข้อยคคาเหลต่านบีนถซูกกลต่าวเกบีที่ยวกสับผซูข้เชรที่อทสันงหลายทบีที่
บสังเกลิดใหมต่แลข้ว เราพบความจรลิงประการเดบียวกสันนบีนในวลิวรณร์ 1:5, 6 ทบีที่ยอหร์นบอกเราวต่าพระเยซซู “ผซูข้ทรงรสักเราทสันงหลาย และ
ไดข้ทรงชคาระบาปของเราดข้วยพระโลหลิตของพระองคร์ และทรงตมันั้งเราไวผู้ใหผู้เปป็นกษมัตรริยค์และเปป็นปสุโรหยตของพระเจผู้าพระบริดา
ของพระองคค์...”

ภายใตข้ระบบภาคพสันธสสัญญาเดลิม ปลุโรหลิตไดผู้เปปิดเผยมนสุษยคแกข่พระเจชา แตต่ในยลุคแหต่งพระคลุณนบีนผซูข้รสับใชข้แหต่งขต่าว
ประเสรลิฐเปปิดเผยความรชกของพระเจชาแกข่มนนุษยค์ ใน 1 โครลินธร์ 1:21 เราอต่านวต่า “เพราะตามเรรที่องทบีที่เปป็นพระสตลิปปัญญาของ
พระเจข้าแลข้ว โลกจะรซูข้จสักพระเจข้าโดยปปัญญาไมต่ไดข้ พระเจข้าทรงพอพระทสัยทบีที่จะชต่วยคนทบีที่เชรที่อใหข้รอดโดยการเทศนาทบีที่โงต่เขลา
นสันน”

ผซูข้รสับใชข้ของพระเจข้าจะตข้องประกาศขต่าวประเสรลิฐ – และนลิยามตามพระคสัมภบีรร์ของขต่าวประเสรลิฐถซูกพบใน 1 โครลินธร์ 
15:1-4: 

“ยลิที่งกวต่านบีน พบีที่นข้องทสันงหลาย ขข้าพเจข้าขอใหข้ทต่านคคานศึงถศึงขข่าวประเสรริฐทบีที่ขข้าพเจข้าเคยประกาศแกต่ทต่านทสันงหลาย ซศึที่งทต่าน
ไดข้ยอมรสับไวข้ อสันเปป็นฐานซศึที่งทต่านทสันงหลายตสันงมสัที่นอยซูต่ และซศึที่งทคาใหข้ทต่านรอดดข้วย ถข้าทต่านยศึดหลสักคคาสอนทบีที่ขข้าพเจข้าไดข้ประกาศ
ไวข้แกต่ทต่านทสันงหลายนสันน เวข้นเสบียแตต่ทต่านไดข้เชรที่ออยต่างไรข้ประโยชนร์ เรรที่องซศึที่งขข้าพเจข้ารสับไวข้นสันน ขข้าพเจข้าไดข้ประกาศแกต่ทต่านทสันง
หลายกต่อน ครอวต่าพระครริสตค์ไดชทรงวายพระชนมคเพราะบาปของเราทมันั้งหลาย ตามทรีรื่เขรียนไวผู้ในพระคมัมภรีรค์ และทรงถชกฝฝังไวช 
แลผู้ววมันทรีรื่สามพระองคค์ทรงเปป็นขนขึ้นมาใหมญ่ตามทรีรื่มรีเขรียนไวผู้ในพระคมัมภรีรค์นมันั้น”

ใชต่แลข้วครสับ มบีความแตกตต่างมหาศาลระหวต่างงานรมับใชผู้ดผู้านขข่าวประเสรริฐของยลุคครลิสตจสักรนบีนและตสาแหนข่งปนุโรหริต
ภาคพสันธสสัญญาเดลิม ตคาแหนต่งปลุโรหลิตบนแผต่นดลินโลกไดข้เปป็นพยานวต่ามนลุษยร์ถซูกตสัดขาดจากพระเจข้า แตต่งานรสับใชข้ในยลุคแหต่ง



พระคลุณนบีนเปป็นพยานวต่าพระเจข้าไดข้ทรงเขข้ามารต่วมสนลิทกสับมนลุษยร์แลข้วโดยการอสัศจรรยร์แหต่งการบสังเกลิดใหมต่ผต่านทางฤทธลิธิ์เดช
ของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ (กรลุณาศศึกษายอหร์น 5:24; 6:44; และ 1 เปโตร 1:23)

ภายใตข้ยลุคสมสัยแหต่งพระคลุณนบีน ไมต่มบีความแตกตต่างในเรรที่องชนชสันนเพราะวต่า ดสังทบีที่ผมชบีนใหข้เหก็นไปแลข้ว ผผผู้เชรรื่อทนุกคนทรีรื่
บมังเกริดใหมข่แลผู้วเปป็นปนุโรหริตฝฝ่ายวริญญาณคนหนนรื่ง:

“และทต่านทสันงหลายกก็เสมรอนศลิลาทบีที่มบีชบีวลิต ทบีที่กคาลสังกต่อขศึนนเปป็นพระนลิเวศฝฝ่ายวลิญญาณ เปป็นปนุโรหริตบรริสนุทธริธ เพรที่อถวาย
สสักการบซูชาฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ ทบีที่ชอบพระทสัยของพระเจข้าโดยทางพระเยซซูครลิสตร์” (1 ปต. 2:5)

“นลิเวศฝฝ่ายวลิญญาณ” นบีนไมต่ใชต่วลิหารหลสังหนศึที่งซศึที่งถซูกทคาขศึนนโดยมรอมนลุษยร์ เหมรอนกสับวลิหารของซาโลมอน ซศึที่งเปป็นทบีที่ๆ
ความชสัที่วรข้ายไดข้ตสัดขาดมนลุษยร์จากทบีที่บรลิสลุทธลิธิ์ทบีที่สลุด ผผผู้เชรรื่อแตข่ละคนเปป็นสต่วนหนศึที่งของอาคารนบีน นสัที่นครอ นลิเวศฝฝ่ายวริญญาณหลสัง
หนศึที่ง ผซูข้เชรที่อทลุกคนเปป็นปลุโรหลิตบรลิสลุทธลิธิ์คนหนศึที่ง – แตต่เราไมต่ถวายเลรอดของนกเขาหรรอลซูกแกะ เราถวาย “สมักการบผชาฝฝ่ายจยต
วยญญาณ ทรีรื่ชอบพระทมัยของพระเจผู้าโดยทางพระเยซชครยสตค” หนทางเดบียวทบีที่เราจะเปป็นทบีที่พอพระทสัยพระเจข้าหรรอหวสังวต่าจะ
พบกสับพระองคร์ในสสันตลิสลุขไดข้ครอ ในพระครริสตค์ (อฟ. 1:16)

ตคาแหนต่งปลุโรหลิต (บาทหลวง) ของมนลุษยร์ทสันงหลายบนแผต่นดลินโลกวสันนบีนไมต่ถซูกตข้องตามพระคสัมภบีรร์ มสันขสัดแยข้งกสับคคา
สอนของภาคพสันธสสัญญาใหมต่อยต่างชสัดเจน และความพยายามใดทบีที่จะแตต่งตสันงปลุโรหลิตทสันงหลายในครลิสตจสักรภาคพสันธสสัญญา
ใหมต่กก็ถซูกตคาหนลิในพระคสัมภบีรร์: “เพราะถข้าพระองคร์ (พระเยซซู) ทรงอยซูต่ในโลก พระองคค์กห็จะไมข่ไดผู้ทรงเปป็นปนุโรหริต เพราะวต่ามบี
ปลุโรหลิตทบีที่ถวายของกคานสัลตามพระราชบสัญญสัตลิอยซูต่แลข้ว” (ฮบ. 8:4) หากพระเยซซูทรงอยซูต่บนแผต่นดลินโลกวสันนบีน พระองคร์กก็คงจะ
ไมต่เปป็นปลุโรหลิตคนหนศึที่ง ยลิที่งไปกวต่านสันน พระองคร์กก็คงจะยอมรสับตคาแหนต่งปลุโรหลิตในอยสราเอลเทข่านมันั้น และถศึงกระนสันนพระองคร์กก็
คงจะยอมรสับมสันในตระกซูลเลวบีและครอบครสัวของอาโรนเทต่านสันน!

อลิสราเอลไมข่ใชข่ครลิสตจสักร และครลิสตจสักรไมต่ใชต่การสานตต่อของอริสราเอล บรรดาคนทบีที่พซูดภาษาอสังกฤษไมข่ใชข่สลิบ
ตระกซูลทบีที่หลงหายไปนสันนของอลิสราเอล การเอาพระสสัญญาตต่างๆทบีที่พระเจข้าทรงกระทคาไวข้กสับอลิสราเอลและใหข้พวกมสันแกต่ครลิสต
จสักรถรอวต่าเปป็นการปลข้นฝฝ่ายวลิญญาณชสัดๆ มสันเปป็นความจรลิงทบีที่วต่าชนชาตลิอลิสราเอลถซูกปปิดตาไวข้ชสัที่วระยะเวลาหนศึที่ง แตต่พระเจข้าไมต่
ไดข้ทรงโยนพวกเขาทลินงไปเปป็นนลิตยร์ (โรม บททบีที่ 11) เวลานสันนจะมาถศึงเมรที่อประชาชาตลิหนศึที่งจะไดข้รสับความรอดในวสันเดบียว (อสย. 
66:8) และพระเจข้าจะทรงหสันกลสับมาหาอลิสราเอลชนชาตลิทบีที่ถซูกเลรอกของพระองคร์อบีก เคยมบีตคาแหนต่งปลุโรหลิตในอลิสราเอล แตต่
ไมต่เคยมบีตคาแหนต่งปลุโรหลิตในครลิสตจสักรเลยนอกจากตคาแหนต่งปลุโรหลิตฝฝ่ายวริญญาณอสันประกอบดข้วยผซูข้เชรที่อทลุกคนทบีที่บสังเกลิดใหมต่
แลข้ว

เนรที่องจากตคาแหนต่งปลุโรหลิตของพระครลิสตร์อยซูต่ในสวรรคร์เทต่านสันน (และเพรที่อคนเหลต่านสันนเทต่านสันนทบีที่ถซูกเปป็นตสัวแทนวต่านสัที่งอยซูต่ 
“ในสวรรคสถานในพระเยซซูครลิสตร์” – อฟ. 2:6) การยอมรสับตคาแหนต่งปลุโรหลิตบนแผต่นดลินโลกโดยครลิสตจสักรจศึงจะเพลิกถอน
และปปัดทลินงตคาแหนต่งปลุโรหลิตของพระครลิสตร์ การยอมรสับตคาแหนต่งปลุโรหลิตบนแผต่นดลินโลกของครลิสตจสักรกก็จะเอาครลิสตจสักรไปอยซูต่
ใตผู้พระราชบมัญญมัตริและออกไปจากพระคนุณ ตคาแหนต่งปลุโรหลิตในครลิสตจสักรวสันนบีนกก็จะขสัดแยข้งกสับพระคสัมภบีรร์และจะปฏลิเสธวต่าพระ
โลหลิตของพระเยซซูครลิสตร์นสันนเพบียงพอทบีที่จะชคาระใหข้สะอาดจากบาปทสันงสลินน (อต่าน 1 ยอหร์น 1:7) ตคาแหนต่งปลุโรหลิตในครลิสตจสักรกก็
จะปฏลิเสธวต่าเราครบบรลิบซูรณร์ในพระเยซซู ผซูข้ทรงถซูกประกาศวต่าเปป็น “ศบีรษะแหต่งปวงเทพผซูข้ครองและศสักดลิเทพ” (คส. 2:10)

ในครลิสตจสักร ผซูข้เชรที่อทลุกคนในฐานะปนุโรหริตหลวงคนหนนรื่งไดข้รสับเชลิญใหข้เขข้ามาในทบีที่บรลิสลุทธลิธิ์ทบีที่สลุดดข้วยใจกลข้า:



“เหตลุฉะนสันนพบีที่นข้องทสันงหลาย เมรรื่อเรามรีใจกลผู้าทรีรื่จะเขผู้าไปในทดีนึ่บรยสสุทธยธิ์ทดีนึ่สสุดโดยพระโลหริตของพระเยซผตามทางใหมต่
และเปป็นทางทบีที่มบีชบีวลิต ซศึที่งพระองคร์ไดข้ทรงเปปิดออกสคาหรสับเราทสันงหลายโดยมต่านนสันน ครอเนรนอหนสังของพระองคร์ และครสันนเรามบี
มหาปลุโรหลิตสคาหรสับครอบครสัวของพระเจข้าแลข้ว กก็ใหข้เราเขข้ามาใกลข้ดข้วยใจจรลิง ดข้วยความเชรที่ออสันเตก็มเปฟีฝั่ยม มบีใจทบีที่ถซูกประพรม
ชคาระพข้นจากการวลินลิจฉสัยผลิดและชอบทบีที่ชสัที่วรข้าย และมบีกายลข้างชคาระดข้วยนนคาอสันใสบรลิสลุทธลิธิ์ ใหข้เรายศึดมสัที่นในความเชรที่อทบีที่เราทสันง
หลายรสับไวข้นสันน โดยไมต่หวสัที่นไหว (เพราะวต่าพระองคร์ผซูข้ทรงประทานพระสสัญญานสันนทรงสสัตยร์ซรที่อ)” (ฮบ. 10:19-23)

ในยลุคพระคลุณอสันแสนวลิเศษนบีน มสันเปป็นความโฉดเขลาทบีที่ไรข้จลิตสคานศึกและไมต่อาจหาขข้อแกข้ตสัวไดข้ทบีที่มนลุษยร์คนใดจะถซูกตสันง
ใหข้เปป็นปลุโรหลิตคนหนศึที่งทบีที่เปป็นตสัวแทนของพระเจข้าบนแผต่นดลินโลก: “ดผู้วยเหตนุวข่า มรีพระเจชาองคคเดดียวและมรีคนกลางแตญ่ผชชเดดียว
ระหวข่างพระเจผู้ากมับมนนุษยค์ ครอพระเยซชครยสตคผชชทรงสภาพเปป็นมนสุษยค” (1 ทธ. 2:5)

เราไดข้รสับคคาสสัที่งสอนใหข้สารภาพบาปทสันงหลายของเราตต่อพระเยซซู (1 ยอหร์น 1:9; 2:1, 2) พระองคร์ทรงเปป็นผซูข้เสนอคคา
วลิงวอนของเราและพระองคร์ทรงเปป็นผซูข้เดบียวทบีที่ยกโทษบาปทสันงหลายของเราไดข้ ไมต่มบีมนลุษยร์คนใดสามารถเขข้าเฝฟ้าพระเจข้าเพรที่อเรา
ไดข้นอกจากจะอธริษฐานเผรที่อเราเพรที่อทบีที่เราจะเปป็นครลิสเตบียนทบีที่เขข้มแขก็งขศึนนโดยมบีการอลุทลิศตสัวมากขศึนนตต่อพระเจข้า เราตข้องสารภาพ
บาปทมันั้งหลายของเราเอง และการสารภาพนสันนตข้องถซูกกระทคาในพระนามของพระเยซผ เพราะเหก็นแกต่เกบียรตลิและสงต่าราศบีของ
พระองคร์

ในครลิสตจสักรทบีที่แทข้จรลิงไมต่มบีการแบต่งแยกระหวต่างสงฆร์และฆราวาส เปโตรเตรอนสตลิผซูข้รสับใชข้ทสันงหลายดสังตต่อไปนบีน: “จง
เลบีนยงฝซูงแกะของพระเจข้าทบีที่อยซูต่กสับทต่าน จงเอาใจใสต่ดซูแล ไมต่ใชต่ดข้วยความฝฟนใจ แตต่ดข้วยความเตก็มใจ ไมต่ใชต่ดข้วยการเหก็นแกต่ทรสัพยร์
สลิที่งของอสันเปป็นมลทลิน แตต่ดข้วยใจพรข้อมและไมต่ใชต่เหมรอนเปป็นเจผู้านายทรีรื่ขข่มขรีรื่ผซูข้สรบทอดของพระเจข้า แตต่เปป็นแบบอยข่างแกข่ฝผงแกะ
นมันั้น” (1 ปต. 5:2, 3) ไมต่มบีสมาชลิกคนใดของครลิสตจสักรภาคพสันธสสัญญาใหมต่ควรทคาใหข้เกลิดการแบต่งแยกใดๆซศึที่งจะบต่งบอกถศึง
ความเหนรอกวต่าในตคาแหนต่งของเขาเมรที่อเทบียบกสับสมาชลิกคนอรที่นๆในทบีที่ประชลุมของเขา ไมต่มบี “ผซูข้ทบีที่เหนรอกวต่า” และ “ผซูข้ทบีที่ดข้อย
กวต่า” ในครลิสตจสักร เราทนุกคนเปป็นหนนรื่งเดรียวกมันในพระเยซซูครลิสตร์เจข้า ผซูข้เชรที่อแตต่ละคนเปป็นปลุโรหลิตหลวง และผซูข้เชรที่อทลุกคนไดข้รสับ
เชลิญใหข้เขข้ามาในทบีที่บรลิสลุทธลิธิ์ทบีที่สลุดดข้วยใจกลข้าผต่านทาง “ทางใหมข่ทรีรื่มรีชรีวริต” ซศึที่งถซูกเปปิดแลข้วโดยพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระบลุตร
ผซูข้เปป็นทบีที่รสักของพระเจข้า, มหาปลุโรหลิตของเราทสันงหลายเอง

ทต่ามกลางของประทานเหลต่านสันนทบีที่ถซูกนคาเสนอวต่าประทานใหข้แกต่ครลิสตจสักรโดยพระเยซซูเจข้า พวกผผผู้ปกครองและเจผู้า
อธริการ ไมต่ถซูกกลต่าวถศึงเลย (ดซู เอเฟซสัส 4:7-11) คนเหลต่านบีนถซูกแตต่งตสันงโดยครลิสตจสักรทข้องถลิที่นทสันงหลายซศึที่งเปป็นทบีที่ๆพวกเขารสับใชข้
อยซูต่:

“เมรที่อทต่านทสันงสองไดข้เลรอกตมันั้งผผผู้ปกครองสาวกไวผู้ทนุกครริสตจมักร และไดข้อธลิษฐานและถรออดอาหารฝากสาวกไวข้กสับองคร์
พระผซูข้เปป็นเจข้าทบีที่เขาเชรที่อถรอนสันน” (กลิจการ 14:23)

เปาโลใหข้คคาสสัที่งตต่างๆแกต่ทลิตสัสเกบีที่ยวกสับเรรที่องนบีน: “เพราะเหตลุนบีนเองขข้าพเจข้าจศึงละทต่านไวข้ทบีที่เกาะครบีต กก็เพรที่อทต่านจะไดข้
แกข้ไขสลิที่งทบีที่ยสังบกพรต่องใหข้เรบียบรข้อย และตมันั้งผผผู้ปกครองไวผู้ทนุกเมรองตามทบีที่ขข้าพเจข้าไดข้กคาชสับทต่านแลข้ว” (ทต. 1:5)

จากนสันนใน 1 ปต. 5:1, 2 เราอต่านวต่า: “ขข้าพเจข้าจศึงตสักเตรอนบรรดาผผผู้ปกครองในพวกทข่านทมันั้งหลาย ในฐานะทบีที่
ขข้าพเจข้ากก็เปป็นผซูข้ปกครองคนหนศึที่งเชต่นกสัน และเปป็นพยานถศึงความทลุกขร์ทรมานของพระครลิสตร์ และมบีสต่วนทบีที่จะรสับสงต่าราศบีอสันจะ
มาปรากฏภายหลสังดข้วย จงเลบีนยงฝซูงแกะของพระเจข้าทบีที่อยซูต่กสับทต่าน จงเอาใจใสต่ดซูแล ไมต่ใชต่ดข้วยความฝฟนใจ แตต่ดข้วยความเตก็มใจ 



ไมต่ใชต่ดข้วยการเหก็นแกต่ทรสัพยร์สลิที่งของอสันเปป็นมลทลิน แตต่ดข้วยใจพรข้อม”
จากขข้อพระคคาเหลต่านบีนเราเหก็นวต่างานรสับใชข้ของผซูข้ปกครองหรรอเจข้าอธลิการครอ เลรีนั้ยงดผฝผงแกะของพระเจผู้าและเอาใจใสข่

ดผแลพวกเขา เหลต่าผซูข้ปกครองและเจข้าอธลิการจะตข้องไมต่เปป็นผซูข้เผดก็จการ พวกเขาจะตข้องเฝฟ้าระวสังปกปฟ้องครลิสตจสักร

ศริษยาภริบาล
ศลิษยาภลิบาลตามพระคสัมภบีรร์ทบีที่แทข้จรลิงไดผู้รมับการทรงเรรียกจากพระเจข้า, ไดผู้รมับการแตข่งตมันั้งโดยพระเจข้า และถผกสข่งมาโดย

พระเจข้าในฐานะเปป็นผซูข้เลบีนยงรองของพระเยซซูครลิสตร์เจข้าผซูข้ทรงเปป็นพระผซูข้เลบีนยงใหญต่: “และเมรที่อพระผผผู้เลรีนั้ยงใหญข่จะเสดก็จมา
ปรากฏ ทต่านทสันงหลายจะรสับมงกลุฎแหต่งสงต่าราศบีทบีที่รต่วงโรยไมต่ไดข้เลย” (1 ปต. 5:4)

ในความหมายทบีที่แทข้จรลิงของคคาๆนบีน “ศริษยาภริบาล” บอกเปป็นนสัยถศึงผซูข้เลบีนยงแกะตามทบีที่ถซูกใหข้ภาพประกอบไวข้ในเยเรมบียร์
3:15: “และเราจะใหข้ผซูข้เลบีนยงแกะคนทบีที่พอใจเราแกต่เจข้า ผซูข้ซศึที่งจะเลบีนยงเจข้าดข้วยความรซูข้และความเขข้าใจ”

หนข้าทบีที่ของศลิษยาภลิบาลครอ เลบีนยงดซูฝซูงแกะ – ไมต่ใชต่ดข้วยขนมปปังและเนรนอทบีที่เปป็นอาหารจรลิงๆทบีที่ทคาใหข้เนรนอหนสังอลิที่ม แตต่ดข้วย
ความรซูข้และความเขข้าใจทบีที่มาโดยทางการเทศนาพระวจนะทบีที่บรลิสลุทธลิธิ์ของพระเจข้าเทต่านสันน วลิบสัตลิจงมบีแกต่ผซูข้รสับใชข้ทบีที่ละเลยการทรง
เรบียกอสันสซูงสต่งนบีน!

เพรที่อทบีที่ศลิษยาภลิบาลจะเลบีนยงดซูฝซูงแกะไดข้นสันน เขาตผู้องไดผู้รมับการเลรีนั้ยงดผกข่อนเปป็นอมันดมับแรก พวกอสัครทซูตไดข้แตต่งตสันงพวกผซูข้
ชต่วยใหข้ดซูแลเรรที่องรองลงมาทสันงหลายของครลิสตจสักรเพรที่อทบีที่ผซูข้รสับใชข้เหลต่านสันนจะไดข้อลุทลิศตสัวอยต่างตต่อเนรที่องใหข้แกต่การอธลิษฐานและ
การปรนนลิบสัตลิดข้านพระวจนะ (กรลุณาศศึกษากลิจการ 6:1-7)

ไมต่มบีโรงเรบียนศาสนศาสตรร์แหต่งใดทบีที่มบีอยซูต่ทบีที่สามารถ “ผลลิต” ศลิษยาภลิบาลทบีที่แทข้จรลิงไดข้ ตามทบีที่พระคสัมภบีรร์กลต่าว ศลิษยาภลิ
บาลทบีที่แทข้จรลิงทสันงหลายไดข้รสับการทรงเรบียกจากพระเจข้า และพวกเขาเรรียนรผผู้อยซูต่แทบพระบาทของพระเยซซูตรงหนข้าพระคสัมภบีรร์ทบีที่
เปปิดออก ผมหวสังวต่าจะไมต่มบีใครเขข้าใจผมผลิดในเรรที่องนบีน แนข่นอนวข่าผมเชรรื่อในโรงเรดียนทชขึ้งหลาย ผมเชรที่อวต่าผซูข้รสับใชข้คนหนศึที่งควร
เตรบียมตสัวสคาหรสับงานรสับใชข้ หากกลต่าวในแงต่ของการศศึกษา แตต่ความเขผู้าใจฝฝ่ายวริญญาณทรีรื่แทผู้จรริงมาจากองคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้า 
เปาโลสอนทลิโมธบีคนหนลุต่มใหข้ศนกษาคชนควชาเพรรื่อสสาแดงตมัวเองใหผู้เปป็นทรีรื่พอพระทมัยพระเจผู้า “เปป็นคนงานทบีที่ไมต่ตข้องละอาย” แตต่
คคาสสัที่งนสันนยสังรวมถศึง “แยกแยะพระวจนะแหข่งความจรริงนมันั้นไดผู้อยข่างถผกตผู้อง” อบีกดข้วย (2 ทธ. 2:15) การเปป็นผซูข้ทบีที่ “พอพระทสัย
พระเจผู้า” ไมต่จคาเปป็นตข้องหมายความวต่าไดข้รสับการอนลุมสัตลิจากนลิกายใด แตต่สตริปปัญญาและความรผผู้ทบีที่จคาเปป็นตข้องมบีเพรที่อการ
แยกแยะพระวจนะแหต่งความจรลิงนสันนไดข้อยต่างถซูกตข้องจะตข้องมาจากพระเจข้า

ผมเชรที่อวต่าศลิษยาภลิบาลบางคนออกไปเรก็วเกลินไป โดยปราศจากการเตรบียมตสัวอยต่างเหมาะสม แตต่ผมกก็เชรที่อเชต่นกสันวต่า
คนบางคนทบีที่กคาลสังศศึกษาเพรที่องานรสับใชข้กก็อยซูต่นานเกรินไปในสถาบสันการศศึกษาตต่างๆและลข้มเหลวทบีที่จะไปถศึงทลุต่งนาในเวลาทบีที่
กคาหนด มบีเวลาทบีที่จะเตรรียมตมัว และมบีเวลาทบีที่จะไป ใน 2 ซามซูเอล 5:18-25 ดาวลิดไดข้ทคาใหข้พวกคนฟฟีลลิสเตบียพต่ายแพข้ไปในการสซูข้
รบเพราะวต่าเขาเชรที่อฟปังพระเจข้าและรอจนกวต่าจะถศึงเวลาทบีที่กคาหนดเพรที่อทบีที่จะขศึนนไปตต่อสซูข้ศสัตรซู พรข้อมกสับกองทสัพของเขา เขาไดข้
รอคอยในหมซูต่ตข้นหมต่อนจนกระทสัที่งเขาไดข้ยลิน “เสบียงกระบวนทสัพเดลินอยซูต่ทบีที่ยอดหมซูต่ตข้นหมต่อน” จากนสันน เพราะมสัที่นใจวต่าพระเจข้า
เสดก็จไปขข้างหนข้าเขา เขาจศึงออกไปตามทบีที่องคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าไดข้ทรงบสัญชาเขาและไดข้ชสัยชนะอสันยลิที่งใหญต่ บลุรลุษของพระเจข้า
ตข้องเตรบียมตสัว – แตต่เขาควรฟปัง “เสบียงบอกใหข้ไป” ดข้วยเพรที่อทบีที่เขาจะไดข้ทราบวต่าการศศึกษาคข้นควข้าของเขาเปป็นทรีรื่พอพระทมัย
พระเจผู้าเมรที่อไหรต่ 



ตอนทบีที่ใหข้คคาสสัที่งสอนแกต่พวกผซูข้นคาในครลิสตจสักรทบีที่เมรองเอเฟซสัส เปาโลเตรอนสตลิวต่า: “เพราะฉะนสันนทต่านทสันงหลายจงระวมัง
ตมัวใหผู้ดรี และจงรมักษาฝผงแกะทบีที่พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไดข้ทรงตสันงทต่านไวข้ใหข้เปป็นผผผู้ดผแล และเพรที่อจะไดข้บทารสุงเลดีขึ้ยงครริสตจมักรของ
พระเจผู้า ทรีรื่พระองคค์ทรงไถข่ดผู้วยพระโลหยตของพระองคคเอง” (กลิจการ 20:28)

ในกลิตตลิคลุณของยอหร์น บททบีที่ 21 พระเยซซูไดข้ประทานบทเรบียนหนศึที่งทบีที่ยอดเยบีที่ยมในเรรที่องของการรสับใชข้ ในพระคคาตอน
นสันนเราพบวต่าหลสังจากทบีที่พระเยซซูทรงถซูกตรศึงกางเขนแลข้ว เปโตรตสัดสลินใจทบีที่จะกลสับไปหาอวนจสับปลาของตนและออกไปหา
ปลา สาวกคนอรที่นๆบางคนไปกสับเขาดข้วย พวกเขาทคางานกสับอวนของตนตลอดทสันงครนแตต่ไมต่ไดข้ปลาสสักตสัวเดบียว เมรที่อถศึงรลุต่งเชข้า 
พระเยซซูทรงยรนอยซูต่บนชายฝปัฝั่งและทรงรข้องเรบียกพวกเขาวต่า “ลซูกเออ๋ย มบีอาหารบข้างหรรอเปลต่า” พวกเขาทซูลตอบวต่า “ไมต่มบี” 
จากนสันนพระเยซซูตรสัสแกต่พวกเขาวต่า “จงทอดอวนลงทางดข้านขวาเรรอเถลิด แลข้วจะไดข้ปลาบข้าง” พวกเขาเชรที่อฟปังพระองคร์ “เขา
จนงทอดอวนลงและไดผู้ปลาเปป็นอมันมากจนลากอวนขนนั้นไมข่ไดผู้” (ขข้อ 6)

เมรที่อพวกสาวกนคาเรรอของตนเขข้าฝปัฝั่ง พวกเขากก็เหก็นปลายต่างอยซูต่เหนรอกองไฟ และพวกเขากก็เหก็นขนมปปังดข้วย จากนสันน 
“พระเยซซูตรสัสกสับเขาทสันงหลายวต่า “เชริญมารมับประทานอาหารกมันเถริด”” และในพวกสาวกไมต่มบีใครกลข้าถามพระองคร์วต่า 
“ทต่านครอผซูข้ใด” เพราะเขารซูข้อยซูต่วต่าเปป็นองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้า” (ขข้อ 12) ดสังนสันนพระเยซซูจศึงทรงแสดงใหข้พวกเขาเหก็นวต่าพระองคร์ผซูข้ไดข้
ทรงเรรียกพวกเขากก็ทรงสามารถเลรีนั้ยงดผพวกเขาไดข้เชต่นกสัน พระองคร์ไดข้ทรงเรบียกชายเหลต่านบีนใหข้เปป็นผซูข้นคาวลิญญาณ, “ผผผู้หาคนดมัรื่ง
หาปลา” (มธ. 4:19) และมสันเปป็นเรรที่องทบีที่ไมต่เปป็นประโยชนร์อยต่างแนต่นอนทบีที่พวกเขาจะใชข้เวลาของตนหาปลาตลอดทสันงครนโดย
จสับปลาไมต่ไดข้สสักตสัวเดบียว

ดสังนสันนเมรที่อพวกเขาไดข้รสับประทานแลข้ว พระเยซซูทรงถามเปโตรวต่า “ทต่านรสักเราหรรอ?” เปโตรทซูลตอบวต่า “ใชต่ 
พระองคร์เจข้าขข้า ขข้าพระองคร์รสักพระองคร์” จากนสันนพระเยซซูทรงถามเขาเปป็นครสันงทบีที่สองและครสันงทบีที่สามวต่า “ทต่านรสักเราหรรอ?” 
และแตต่ละครสันงเปโตรกก็ใหข้คคาตอบวต่าใชต่ ในระหวต่างการใหข้บทเรบียนนบีน พระเยซซูตรสัสแกต่เปโตรวต่า “จงเลรีนั้ยงลผกแกะของเรา
เถริด...จงเลรีนั้ยงแกะของเราเถริด” (ขข้อ 15-17) กลิจธลุระทบีที่สคาคสัญทบีที่สลุดของศลิษยาภลิบาลครอ การเลบีนยงดซูลซูกแกะและแกะทสันงหลาย
แหต่งฝซูงแกะของพระเจข้า

พระเจข้ากคาลสังประทานเกบียรตลิอสันยลิที่งใหญต่แกต่ผซูข้ใดกก็ตามทบีที่พระองคร์ทรงเรบียกใหข้เปป็นศลิษยาภลิบาลหรรอผซูข้ดซูแลฝซูงแกะของ
พระเจข้า แตต่ความรมับผริดชอบของการทรงเรบียกนสันนกก็ยลิที่งใหญต่พอๆกสับเกรียรตริยศนสันนทบีที่มสันมบีใหข้ ความเวทนาจงมบีแกต่ศลิษยาภลิบาลทบีที่
ยอมใหข้ฝซูงแกะของตนหลิวโหยและขาดการปกปฟ้อง ตข้องเจอกสับภสัยอสันตรายตต่างๆของฝซูงสลุนสัขปฝ่าและเหลต่าสลุนสัขลต่าเนรนอแหต่งนรก
ทบีที่หาชต่องทบีที่จะทคาลายพวกลซูกแกะและแกะเมรที่อมบีโอกาสแมข้เพบียงนลิดเดบียว!

เมรที่อพระเจข้าทรงเรบียกชายคนใดใหข้เปป็นศลิษยาภลิบาลดซูแลครลิสตจสักรแหต่งหนศึที่ง พระองคร์กก็ไมต่ทรงทลินงชายคนนสันนไวข้โดยไมต่
ไดข้รสับการดซูแลและเอาใจใสต่ “ทสานองเดรียวกมัน องคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้าไดผู้ทรงบมัญชาไวผู้วข่า คนทรีรื่ประกาศขข่าวประเสรริฐควรไดชรชบ
การเลดีขึ้ยงชดีพดผู้วยขข่าวประเสรริฐนมันั้น” (1 คร. 9:14) เปาโลไดข้เขบียนถศึงครลิสตจสักรทบีที่เมรองฟฟีลลิปปฟีวต่า “และพระเจข้าของขข้าพเจข้าจะ
ประทานสริรื่งสารพมัดตามทรีรื่ทข่านตผู้องการนสันนจากทรสัพยร์อสันรลุต่งเรรองของพระองคร์โดยพระเยซซูครลิสตร์” (ฟป. 4:19) พระเยซซูเอง
ทรงสสัญญาไวข้วต่า “แตต่ทต่านทสันงหลายจงแสวงหาอาณาจสักรของพระเจข้า และความชอบธรรมของพระองคร์กต่อน แลผู้วพระองคค์
จะทรงเพริรื่มเตริมสยนึ่งทชขึ้งปวงเหลญ่านดีขึ้ใหผู้แกข่ทข่าน” (มธ. 6:33) พระเจข้าไมต่เคยเรบียกนสักเทศนร์คนใดทบีที่พระองคร์จะไมต่ทรงดซูแลหากนสัก
เทศนร์คนนสันนใหข้พระครลิสตร์เปป็นอสันดสับแรกในสลิที่งสารพสัด



พระเจข้าไดข้ประทานบรรดาผผผู้ประกาศขข่าวประเสรริฐใหข้แกต่ครลิสตจสักรแลข้วเชต่นกสัน ผซูข้ประกาศขต่าวประเสรลิฐแตกตต่าง
จากศลิษยาภลิบาลตรงทบีที่วต่าเขาประกาศขต่าวประเสรลิฐเพรที่อปลลุกเรข้าผซูข้คนและเปปิดประตซูแหต่งพระคลุณของพระเจข้าแกต่คนเหลต่านสันนทบีที่
จะยอมฟปังและเขข้าไปในนสันน เขาเชรนอเชลิญผซูข้หลิวโหยใหข้เขข้ามาและรสับประทานขนมปปังแหต่งชบีวลิต เขาเชลิญชวนผซูข้กระหายใหข้มาและ
ดรที่มจากนนคาแหต่งชบีวลิต แตต่ไมต่เหมรอนกสับศลิษยาภลิบาล เมรที่อการประชลุมนมสัสการชลุดหนศึที่งสลินนสลุดลง ผซูข้ประกาศขต่าวประเสรลิฐกก็ออก
เดลินทางตต่อไปเพรที่อชต่วยเหลรอศลิษยาภลิบาลอบีกคนหนศึที่งในครลิสตจสักรอบีกแหต่ง

ครลิสตจสักรกก็มบีอาจารยค์ตต่างๆเชต่นกสันผซูข้สอนหลสักคคาสอนตต่างๆและความจรลิงตต่างๆทบีที่เชรที่อมโยงกสันแหต่งพระวจนะของ
พระเจข้า ความรสับผลิดชอบของพวกเขาครอ การเสรลิมสรข้างผซูข้เชรที่อทสันงหลายในความเชรที่อนสันน โดยชบีนนคาพวกเขาไปสซูต่การยอมจคานน
อยต่างสลินนสลุดใจและชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณทบีที่ลศึกซศึนงยลิที่งขศึนน

เหลต่าผผผู้ชข่วยในครลิสตจสักรไดข้รสับการแตต่งตสันงใหข้ดซูแลเรรที่องทบีที่รองลงมา (หรรอกลิจธลุระ) ตต่างๆของครลิสตจสักร อสันเปป็นการใหข้
เวลามากขศึนนแกต่ศลิษยาภลิบาลสคาหรสับการอธลิษฐาน, การศศึกษาคข้นควข้า, และการรสับใชข้ดข้านพระวจนะ (กลิจการ 6:3, 4)

ครลิสตจสักรยสังสต่งมริชชมันนารรีทมันั้งหลายออกไปยสังทบีที่สลุดปลายของแผต่นดลินโลกเชต่นกสัน ตามคคาบสัญชาของพระเจข้า 

ครริสตจมักรควรมาชชุมนชุมกมันเพมืที่อนมมัสการในวมันไหน?
มสันเปป็นนนคาพระทสัยของพระเจข้าในแผนการของพระองคร์ทบีที่ผซูข้เชรที่อทสันงหลายจะมาชลุมนลุมกสันเปป็นกลลุต่มและนมสัสการรต่วม

กสัน พระวจนะของพระองคร์ไดข้สสัที่งเราไวข้ดสังนบีน:
“และใหข้เราพลิจารณาดซูกสันและกสัน เพรที่อเปป็นเหตลุใหข้มบีความรสักและกระทคาการดบี ซนรื่งเราเคยประชนุมกมันนมันั้นอยข่าใหผู้หยนุด 

เหมรอนอยต่างบางคนเคยกระทคานสันน แตต่จงเตรอนสตลิกสันและกสัน และใหข้มากยลิที่งขศึนนเมรที่อทต่านทสันงหลายเหก็นวสันเวลานสันนใกลข้เขข้ามา
แลข้ว” (ฮบ. 10:24, 25) ผซูข้เชรที่อทสันงหลายจะตข้องเตรอนสตลิและหนลุนใจซศึที่งกสันและกสัน และเรายสังถซูกบอกเชต่นกสันใหข้แบกรสับภาระ
ของกสันและกสัน “ทต่านจศึงจะทคาใหข้พระราชบสัญญสัตลิของพระครลิสตร์สคาเรก็จ” (กท. 6:2)

ในกลิจการ 20:7 เราอต่านวต่า “ในวมันตผู้นสมัปดาหค์เมรที่อพวกสาวกประชลุมกสันทคาพลิธบีหสักขนมปปัง เปาโลกก็กลต่าวสสัที่งสอนเขา
... ทต่านไดข้กลต่าวยรดยาวไปจนเทบีที่ยงครน”

เปาโลเขบียนถศึงครลิสตจสักรทบีที่เมรองโครลินธร์วต่า “แลข้วเรรที่องการถวายทรสัพยร์เพรที่อชต่วยวลิสลุทธลิชนนสันน ขข้าพเจข้าไดข้สสัที่งครลิสตจสักรทบีที่
แควข้นกาลาเทบียไวข้อยต่างไร กก็ขอใหข้ทต่านจงกระทคาเหมรอนกสันดข้วย ทนุกวมันตผู้นสมัปดาหค์ใหข้พวกทต่านทลุกคนเกก็บผลประโยชนร์ทบีที่ไดข้รสับ
ไวข้บข้าง ตามทบีที่พระเจข้าไดข้ทรงใหข้ทต่านจคาเรลิญ เพรที่อจะไมต่ตข้องถวายทรสัพยร์เมรที่อขข้าพเจข้ามา” (1 คร. 16:1, 2)

มบีขข้อพระคคาอบีกหลายตอนในภาคพสันธสสัญญาใหมต่ทบีที่สนสับสนลุนขข้อเทก็จจรลิงทบีที่วต่ามสันเปป็นนนคาพระทสัยของพระเจข้าและเปป็น
ทบีที่ถวายเกบียรตลิแดต่พระเจข้าทบีที่วลิสลุทธลิชนทสันงหลายจะพบปะกสันเปป็นกลลุต่มๆและนมสัสการพระเยซซูครลิสตร์เจข้าในวมันตผู้นสมัปดาหค์ 
แนต่นอนวต่าเราควรนมสัสการพระเจข้าทสุกวชน แตต่วมันอาทริตยค์ ซศึที่งเปป็นวมันตผู้นสมัปดาหค์ เปป็นวสันพลิเศษสคาหรสับการนมมัสการ, การมรี
สามมัคครีธรรม, การรข่วมสนริท และการถวายทรมัพยค์ใหผู้แกข่งานขององคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้า

คคาถามนบีนถซูกถามบต่อยๆวต่า “หากครลิสเตบียนทสันงหลายประชลุมกสันในวมันอาทริตยค์ เหตลุใดเปาโลและอสัครทซูตคนอรที่นๆทบีที่
เหลรอจศึงเขข้าไปในธรรมศาลาทสันงหลายเพรที่อเทศนาในวมันสะบาโตของยลิว (วสันเสารร์)?” เราตข้องจดจคาไวข้วต่าพวกอสัครทซูตกคาลสัง
เทศนาในชต่วงระยะเวลาเปลบีที่ยนผต่าน, ชต่วงเรลิที่มตข้นของยลุคครลิสตจสักร, เมรที่อศาสนายซูดายกคาลสังเลรอนหายไปและความเชรที่อแบบ
ครลิสเตบียนกคาลสังเขข้ามาแทนทบีที่ พวกยริวมาประชลุมกสันในธรรมศาลาในวสันสะบาโต ดสังนสันนวสันสะบาโตจศึงเปป็นเวลาทบีที่เหมาะสม



และธรรมศาลาจศึงเปป็นสถานทรีรื่ทบีที่เหมาะสมสคาหรสับพวกอสัครทซูตทบีที่จะประกาศขต่าวสารแหต่งพระคลุณของพระเจข้าแกต่พวกยลิวเหลต่า
นสันน

พวกยลิวทบีที่ไมต่เชรที่อเหลต่านสันนนมสัสการในวสันสะบาโต และพวกอสัครทซูตกก็ฉวยโอกาสอสันยอดเยบีที่ยมนสันนเพรที่อประกาศขต่าว
ประเสรลิฐแกต่พวกเขา แตต่ครลิสตจสักรภาคพสันธสสัญญาใหมต่ไดข้รต่วมประชลุมกสันในวสันตข้นสสัปดาหร์ ซศึที่งเปป็นขข้อเทก็จจรลิงประการหนศึที่งทบีที่
พระคสัมภบีรร์กลต่าวอยต่างชสัดเจน ความเชรรื่อแบบครริสเตรียนไมญ่ใชญ่การถรอวชนตญ่างๆ, เทศกาลเลรีนั้ยงตข่างๆ, และพริธรีกรรมตข่างๆ แตต่วสัน
อาทลิตยร์ ซศึที่งเปป็นวสันตข้นสสัปดาหร์ ครอวสันทบีที่พระเยซซูทรงเปป็นขศึนนจากตาย (มธ. 28:1-6; มก. 16:1-8; ลก. 24:1-12; ยน. 20:1-20)
และผมกก็เชรที่ออยต่างสลุดใจวต่าวสันอาทลิตยร์เปป็นวสันทบีที่พระเจข้าไดข้ทรงกคาหนดไวข้สคาหรสับครลิสตจสักรของพระองคร์ทบีที่จะมารต่วมประชลุมกสัน
เพรที่อนมสัสการพระองคร์

ในคคาเทศนาสสันนๆนบีนเกบีที่ยวกสับครลิสตจสักรภาคพสันธสสัญญาใหมต่ ผมยสังไมต่ไดข้เรริรื่มตผู้นทบีที่จะกลต่าวถศึงทลุกระยะของหสัวขข้อนสันน
เลย ผมแคต่ใหข้โครงรต่างเปลต่าๆแกต่คลุณเทต่านสันน เราไดข้เหก็นแลข้ววต่าครลิสตจสักรของพระเจข้าผซูข้ทรงพระชนมร์อยซูต่ไมต่ใชต่สลิที่งปลซูกสรข้างหลสัง
หนศึที่งอสันประกอบดข้วยอลิฐ, ปซูน, และหนข้าตต่างทบีที่มบีกระจกสบี ครลิสตจสักรเปป็นสริรื่งมรีชรีวริตทบีที่มบีพระเยซซูเปป็นศบีรษะและรากฐาน ครลิสต
จสักรทผู้องถริรื่น (ทบีที่ประชลุมทข้องถลิที่น) ถซูกแตต่งตสันงโดยพระเจข้า และผมเชรที่อวต่าผซูข้เชรที่อทบีที่บสังเกลิดใหมต่แลข้วทลุกคนควรเปป็นสต่วนหนศึที่งของทบีที่
ประชลุมทข้องถลิที่นซศึที่งเปป็นทบีที่ๆศลิษยาภลิบาลเทศนาพระวจนะทบีที่แทข้จรลิงของพระเจข้า แตต่ครริสตจมักรทดีนึ่แทชจรยงนมันั้นไมญ่ปรากฏแกญ่ตา

เราไดข้หมายเหตลุแลข้วเชต่นกสันวต่าในครลิสตจสักรทบีที่แทข้จรลิง พระเจข้าไดข้ทรงแตต่งตสันงเหลต่าศลิษยาภลิบาล, ผซูข้ประกาศขต่าว
ประเสรลิฐ และอาจารยร์เพรที่อเทศนาและสสัที่งสอนพระวจนะ, เพรที่อบคารลุงเลบีนยงฝซูงแกะของพระเจข้าและนคาพวกเขาไปในวลิถบีตต่างๆ
แหต่งการดคาเนลินชบีวลิตอสันถซูกตข้องและความประพฤตลิแบบครลิสเตบียน แตต่ครลิสตจสักรไมต่มบีปนุโรหริต (บาทหลวง) เหมรอนอยต่างทบีที่
ชนชาตลิอลิสราเอลเคยมบีภายใตข้พระราชบสัญญสัตลิ ตคาแหนต่งปลุโรหลิตเดบียวเทต่านสันนทบีที่พระเจข้าทรงยอมรสับในยลุคครลิสตจสักรนบีนครอ 
ตคาแหนต่งปลุโรหลิตหลวงของผซูข้เชรที่อทสันงหลาย

เราไดข้เรบียนรซูข้แลข้ววต่าภารกลิจของครลิสตจสักรบนแผต่นดลินโลกวสันนบีนไมต่ใชต่เพรที่อทคาใหข้คนทสันงโลกกลสับใจเชรที่อและนคาอาณาจสักร
นสันนเขข้ามา แตต่เพรที่อนคาขต่าวสารแหต่งความรอดไปประกาศแกต่มนลุษยร์ทลุกคน ดสังนสันนโดยทางการประกาศขต่าวประเสรลิฐ พระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์จศึงกคาลสังทรงเรบียกเจข้าสาวตต่างชาตลิคนหนศึที่งออกมาสคาหรสับพระเยซซูครลิสตร์เจข้า

ครลิสตจสักรไดข้มบีตสัวตนอยซูต่เรรที่อยมาตสันงแตต่วสันเพก็นเทคอสตร์นสันน ครอเกรอบสองพสันปฟีแลข้ว (ในปฟี 19xx ของผซูข้เขบียน) และจะ
ดคารงอยซูต่ตต่อไปบนแผต่นดลินโลกจนกวต่าเจข้าสาวนสันนจะครบจคานวน จากนสันนครลิสตจสักรจะถซูกรสับออกไปจากแผต่นดลินโลกนบีน – ถซูก
รสับขศึนนไปพบกสับพระเยซซูในหมซูต่เมฆในฟฟ้าอากาศ ครลิสเตบียนทสันงหลายจะไดข้รสับบคาเหนก็จสคาหรสับการทคาหนข้าทบีที่คนตข้นเรรอนของตน
และจะชรที่นชมยลินดบีในงานเลบีนยงสมรสของพระเมษโปดก จากนสันนพวกเราผซูข้เปป็นครลิสตจสักรและเจข้าสาวของพระครลิสตร์กก็จะกลสับ
มายสังแผต่นดลินโลกนบีนเพรที่อครอบครองกสับพระครลิสตร์เปป็นเวลาหนศึที่งพสันปฟี

เราอาจหมายเหตลุตรงนบีนวต่าครลิสตจสักรจะไมต่เขข้าไปหรรอตข้องเจอกสับสต่วนหนศึที่งสต่วนใดของยลุคแหต่งความทลุกขร์ลคาบากใหญต่
ยลิที่งเลย ครอเวลานสันนเมรที่อปฏลิปปักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะขศึนนเรรองอคานาจบนแผต่นดลินโลก เมรที่อเสบียงแตรนสันนดสังขศึนน “คนทสันงปวงทบีที่ตาย
แลข้วในพระครลิสตร์จะเปป็นขศึนนมากต่อน หลสังจากนสันนเราทสันงหลาย (ผซูข้เชรที่อทสันงหลาย) ซศึที่งยสังเปป็นอยซูต่และเหลรออยซูต่ จะถซูกรสับขศึนนไปใน
เมฆพรข้อมกสับคนเหลต่านสันน เพรที่อจะไดข้พบองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าในฟฟ้าอากาศ อยข่างนมันั้นแหละเรากห็จะอยผข่กมับองคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้าเปป็น
นริตยค์” (1 ธส. 4:16, 17)



แลข้วจะเกลิดอะไรขศึนนกสับครลิสตจสักรหลมังจากยลุคพสันปฟี? ครลิสตจสักรถซูกเรบียกวต่าไขต่มลุกทบีที่มบีราคามาก, เจข้าสาวของพระ
ครลิสตร์, หมซูต่ชนพลิเศษ, ประชาชาตลิทบีที่บรลิสลุทธลิธิ์ของพระเจข้า ครลิสตจสักรเปป็นถข้วยรางวสัลอสันเปฟีฝั่ยมสงต่าราศบีทบีที่สลุดแหต่งพระคลุณของ
พระเจข้า เปาโลไดข้พรรณนาถศึงอนาคตของครลิสตจสักรไวข้ในถข้อยคคาเหลต่านบีน: 

“แตต่พระเจข้า ผซูข้ทรงเปฟีฝั่ยมดข้วยพระกรลุณา เพราะเหตลุความรสักอสันใหญต่หลวง ซศึที่งพระองคร์ทรงรสักเรานสันน ถศึงแมข้วต่าเมรที่อ
เราตายไปแลข้วในการบาป พระองคร์ยสังทรงกระทคาใหข้เรามบีชบีวลิตอยซูต่กสับพระครลิสตร์ (ซศึที่งทต่านทสันงหลายรอดนสันนกก็รอดโดยพระคลุณ) 
และพระองคร์ทรงใหข้เราเปป็นขศึนนมากสับพระองคร์ และทรงโปรดใหข้เรานสัที่งในสวรรคสถานกสับพระองคร์ในพระเยซผครริสตค์ เพรรื่อวข่า
ในยสุคตญ่อๆไป พระองคค์จะไดผู้ทรงสสาแดงพระคสุณของพระองคคอชนอสุดมเหลชอลชน ในการซนรื่งพระองคค์ไดผู้ทรงเมตตาเราในพระ
เยซผครริสตค์” (อฟ. 2:4-7)

บนเกาะปปัทมอส ยอหร์นไดข้เหก็นสลิที่งทบีที่เปาโลพรรณนาไวข้ในขข้อพระคคาเหลต่านบีน และยอหร์นเปป็นพยานรสับรองความจรลิงอสัน
เปฟีฝั่ยมสงต่าราศบีนบีนวต่าครลิสตจสักร, เจข้าสาวของพระครลิสตร์, จะถซูกจสัดแสดงในนครขาวดลุจมลุกดานสันนเพรที่อสคาแดงพระคลุณมหสัศจรรยร์
อสันเหลรอลข้นของพระเจข้า ยอหร์นไดข้เขบียนเกบีที่ยวกสับวลิวรณร์นสันนทบีที่ประทานใหข้แกต่เขา:

“ขข้าพเจข้าไดข้เหก็นทข้องฟฟ้าใหมต่และแผต่นดลินโลกใหมต่ เพราะทข้องฟฟ้าเดลิมและแผต่นดลินโลกเดลิมนสันนหายไปหมดสลินนแลข้ว 
และทะเลกก็ไมต่มบีอบีกแลข้ว ขข้าพเจข้า ครอยอหร์น ไดข้เหก็นเมรองบรลิสลุทธลิธิ์ ครอกรลุงเยรซูซาเลก็มใหมต่ เลรที่อนลอยลงมาจากพระเจข้าและจาก
สวรรคร์ กรลุงนบีนไดข้จสัดเตรบียมไวข้พรข้อมแลข้ว เหมรอนอยต่างเจข้าสาวแตต่งตสัวไวข้สคาหรสับสามบี...ทซูตสวรรคร์องคร์หนศึที่งในบรรดาทซูตสวรรคร์
เจก็ดองคร์ทบีที่ถรอขสันเจก็ดใบ อสันเตก็มดข้วยภสัยพลิบสัตลิสลุดทข้ายทสันงเจก็ดประการนสันน ไดข้มาพซูดกสับขข้าพเจข้าวต่า “เชลิญมานบีที่เถลิด ขร้าพเจร้าจะใหร้
ทข่านดซูเจร้าสาวทรีที่เปป็นมเหสรีของพระเมษโปดก” ทต่านไดข้นคาขข้าพเจข้าโดยพระวลิญญาณขศึนนไปบนภซูเขาสซูงใหญต่ และไดข้สคาแดงใหข้
ขข้าพเจข้าเหก็นเมรองใหญต่นสันน ครอกรลุงเยรซูซาเลก็มอสันบรลิสลุทธลิธิ์ ซศึที่งกคาลสังลอยลงมาจากสวรรคร์และจากพระเจข้า เมรองนสันนประกอบ
ดข้วยสงต่าราศบีของพระเจข้า ใสสวต่างดลุจพลอยมณบีอสันหาคต่ามลิไดข้ เชต่นเดบียวกสับพลอยหยกอสันสลุกใสเหมรอนแกข้วผลศึก เมรองนสันนมบี
กคาแพงสซูงใหญต่ มบีประตซูสลิบสองประตซู และทบีที่ประตซูมบีทซูตสวรรคร์สลิบสององคร์ และทบีที่ประตซูนสันนจารศึกเปป็นชรที่อตระกซูลของชนชาตลิ
อลิสราเอลสลิบสองตระกซูล...ประตซูทสันงสลิบสองประตซูนสันนเปป็นไขต่มลุกสลิบสองเมก็ด ประตซูละเมก็ด และถนนในเมรองนสันนเปป็นทองคคา
บรลิสลุทธลิธิ์ ใสราวกสับแกข้ว

“ขข้าพเจข้าไมต่เหก็นมบีพระวลิหารในเมรองนสันนเลย เพราะองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้า พระเจข้า ผซูข้ทรงฤทธานลุภาพสซูงสลุด และพระ
เมษโปดกทรงเปป็นพระวลิหารในเมรองนสันน เมรองนสันนไมต่ตข้องการแสงของดวงอาทลิตยร์และดวงจสันทรร์ เพราะวต่าสงต่าราศบีของ
พระเจข้าเปป็นแสงสวต่างของเมรองนสันน และพระเมษโปดกทรงเปป็นความสวต่างของเมรองนสันน บรรดาประชาชาตลิทบีที่รอดแลข้วจะเดลิน
ไปในทต่ามกลางแสงสวต่างของเมรองนสันน และบรรดากษสัตรลิยร์ในแผต่นดลินโลกจะนคาสงต่าราศบีและเกบียรตลิของตนเขข้ามาในเมรองนสันน 
ประตซูเมรองทลุกประตซูจะไมต่ปปิดเลยในเวลากลางวสัน ดข้วยวต่าจะไมต่มบีเวลากลางครนในเมรองนสันนเลย และคนทสันงหลายจะนคาสงต่าราศบี
และเกบียรตลิของบรรดาประชาชาตลิเขข้ามาในเมรองนสันน สลิที่งใดทบีที่เปป็นมลทลิน หรรอผซูข้ใดกก็ตามทบีที่กระทคาสลิที่งทบีที่นต่าสะอลิดสะเอบียน หรรอ
พซูดมลุสาจะเขข้าไปในเมรองไมต่ไดข้เลย เวข้นแตต่เฉพาะคนทบีที่มบีชรที่อจดไวข้ในหนสังสรอแหต่งชบีวลิตของพระเมษโปดกเทต่านสันนจศึงจะเขข้าไปไดข้”
(วว. 21:1, 2, 9-12 และ 21-27)

มสันเปป็นเรรที่องแสนวลิเศษทบีที่ไดข้เปป็นครลิสเตบียนคนหนศึที่งแมข้กระทสัที่งในยลุคและสมสัยปปัจจลุบสันนบีน มสันเปป็นเรรที่องแสนวลิเศษเหนรอคคา
บรรยายทบีที่ไดข้มบีสสันตลิสลุขและความชรที่นบานแหต่งสวรรคร์ทบีที่ไมข่มรีสริรื่งใดบนแผข่นดรินโลกนรีนั้สามารถนคามาใหข้ไดข้ แตต่สคาหรสับผซูข้เชรที่อแทข้ สลิที่งดบี



ทบีที่สลุดนสันนยสังมาไมต่ถศึง เมรที่อเราจะรสับรต่างกายทบีที่ถซูกทคาใหข้มบีสงต่าราศบีเหมรอนกสับพระกายของพระครลิสตร์ผซูข้ทรงเปป็นขศึนนแลข้ว และเราจะ
อยซูต่กสับพระองคร์ไปตลอดยลุคเหลต่านสันนอสันไมต่รซูข้สลินนสลุดแหต่งนลิรสันดรร์กาล เราจะครอบครองนครขาวดลุจมลุกดานสันน ครอสถานทรีรื่ทรีรื่พระ
เยซผไดผู้เสดห็จไปเพรรื่อจมัดเตรรียมไวผู้สสาหรมับเราทมันั้งหลาย (กรลุณาอต่านยอหร์น 14:1-6)

คลุณเปป็นผซูข้เชรที่อทบีที่บสังเกลิดใหมต่แลข้วไหม? หรรอคลุณเปป็นเพบียงสมาชลิกคนหนศึที่งของครลิสตจสักรทข้องถลิที่นแหต่งหนศึที่ง? หากคลุณไมต่
ทราบจนหมดขข้อสงสสัยวต่าคลุณไดข้บสังเกลิดใหมต่แลข้ว และไดข้รสับความรอดโดยพระคลุณของพระเจข้าและถซูกปกคลลุมโดยพระโลหลิต
ของพระเยซซู ถซูกเชรที่อมเปป็นหนศึที่งเดบียวเขข้ากสับพระกายของพระครลิสตร์แลข้วโดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ ผมกห็ขอรผู้องคนุณใหผู้มอบ
หมัวใจของคนุณแดข่พระเยซผเดดีดี๋ยวนดีขึ้ จงตข้อนรสับพระองคร์โดยความเชรที่อและเตรบียมพรข้อมทบีที่จะประสบกสับสลิที่งเหลต่านบีนทสันงหมดอสัน
เปฟีฝั่ยมสงต่าราศบีซศึที่งถซูกจสัดเตรบียมไวข้สคาหรสับเหลต่าสมาชลิกของครลิสตจสักรทบีที่แทข้จรลิง

ขข้อ 19: “เราจะมอบลผกกนุญแจของอาณาจมักรแหข่งสวรรคค์ใหผู้ไวผู้แกข่ทข่าน ทข่านจะผผกมมัดสริรื่งใดในโลก สริรื่งนมันั้นกห็จะถผกมมัด
ในสวรรคค์ และทข่านจะปลข่อยสริรื่งใดในโลก สริรื่งนมันั้นจะถผกปลข่อยในสวรรคค์”

“เราจะมอบลผกกนุญแจของอาณาจมักรแหข่งสวรรคค์ใหผู้ไวผู้แกข่ทข่าน” คคากลต่าวนบีนถซูกเขข้าใจผลิด, ถซูกตบีความผลิด และถซูกนคาไป
ใชข้แบบผลิดๆอยต่างนต่าเกลบียด หลสักคคาสอนบางอยต่างทบีที่นต่าสะอลิดสะเอบียนมากทบีที่สลุดทบีที่มบีอยซูต่วสันนบีนไดข้ถซูกสรข้างขศึนนบนคคาตรสัสของพระ
ครลิสตร์ทบีที่ตรสัสแกต่เปโตรในพระคคาขข้อนบีน อยต่างไรกก็ตาม หากเรามองเขข้าไปในพระวจนะของพระเจข้าดข้วยใจทบีที่เปปิดออก โดยเปรบียบ
เทบียบขข้อพระคสัมภบีรร์กสับขข้อพระคสัมภบีรร์ และสลิที่งตต่างๆฝฝ่ายวลิญญาณกสับเรรที่องฝฝ่ายวลิญญาณ เรากก็จะเขข้าใจวต่าพระเยซซูทรง
หมายความวต่าอะไรเมรที่อพระองคร์ทรงใหข้คคาสสัญญานบีน เมรที่อใดทบีที่เราหสันไปจากพระวจนะและเปปิดรสับแนวคริดตข่างๆของมนนุษยค์ เรา
กก็จะลงเอยในความสสับสน

พระเยซซูทรงทราบวต่าอบีกไมต่กบีที่วสันนสับจากนสันนพระองคร์จะทรงถซูกจสับกลุม, ถซูกปรสับโทษและถซูกตรศึงกางเขน – และเทต่าทบีที่
เกบีที่ยวขข้องกสับการสถลิตอยซูต่ดข้วยฝฝ่ายรต่างกายของพระองคร์ พระองคร์จะทรงหายไปจากแผต่นดลินโลกเปป็นเวลานาน มสันจศึงเปป็นเรรที่อง
จคาเปป็นทบีที่องคร์กษสัตรลิยร์, กต่อนเสดก็จไปจากแผต่นดลินโลกนบีน, จะทรงเปปิดเผยวต่าใครจะเขข้าในอาณาจสักรนสันน – และพวกเขาตข้อง
เขข้าไปภายใตข้เงรที่อนไขใดบข้าง

เราตข้องจดจคาไวข้วต่าพระคสัมภบีรร์ภาคพสันธสสัญญาใหมต่ยสังไมต่ไดข้ถซูกเขบียนในขณะนสันน พระคสัมภบีรร์ภาคพสันธสสัญญาเดลิมไดข้ถซูก
เขบียนแลข้ว แตต่ไมต่มบีหนสังสรอสสักเลต่มของภาคพสันธสสัญญาใหมต่ไดข้ถซูกเขบียนขศึนนกต่อนทบีที่พระเยซซูทรงถซูกตรศึงกางเขน, ถซูกฝปังไวข้, ทรง
เปป็นขศึนนใหมต่ และเสดก็จกลสับขศึนนไปหาพระบลิดา มสันเปป็นสลิที่งจคาเปป็นทบีที่พระองคร์จะตข้องเหลรอเหลต่าตสัวแทนไวข้บนแผต่นดลินโลก และ
ในวโรกาสทบีที่พลิเศษนบีนพระองคร์ไดข้ทรงเลรอกเปโตรใหข้กลต่าวแทนพระองคร์เกบีที่ยวกสับอาณาจสักรนสันน ไมต่มบีขข้อสงสสัยเลยวต่าพระเยซซูตรสัส
โดยตรงแกต่เปโตร เพราะวต่าพระองคร์ตรสัสกสับเขาแบบเดบีที่ยวๆ โดยทรงใชข้คสาสรรพนามเอกพจนค์ – “เราจะมอบ...ไวผู้แกข่ทญ่าน... 
ทญ่านจะผซูกมสัดสลิที่งใด...ทญ่านจะปลต่อยสลิที่งใด”

นอกจากนบีน หากเราศศึกษาพระวจนะอยต่างตสันงใจและสรบยข้อนความเคลรที่อนไหวตต่างๆของเปโตรหลสังจากทบีที่พระเยซซู
เสดก็จกลสับขศึนนไปหาพระบลิดาแลข้ว เรากก็จะพบวต่าเปโตรเพรียงผผผู้เดรียวไดข้เปปิดประตซูสซูต่อาณาจสักรแหต่งสวรรคร์แกต่คนหลายกลลุต่ม

ประการแรก ในวสันเพก็นเทคอสตร์นสันน เปโตรไดข้เปปิดประตซูแหต่งอาณาจสักรนสันนแกต่ชนชาตลิอลิสราเอลเมรที่อเขากลต่าววต่า 
“ดข้วยวต่าพระสสัญญานสันนตกแกต่ทต่านทสันงหลายกสับลซูกหลานของทต่านดข้วย และแกต่คนทสันงหลายทบีที่อยซูต่ไกล ครอทลุกคนทบีที่องคร์พระผซูข้
เปป็นเจข้าพระเจข้าของเราทรงเรบียกมาเฝฟ้าพระองคร์” (กลิจการ 2:39)  สาวกคนอรที่นๆกก็เทศนาในวสันเพก็นเทคอสตร์เชต่นกสัน แตต่เป



โตรเปป็นโฆษกตสัวหลสัก
ครสันงทรีรื่สองทบีที่เปโตรใชข้ลซูกกลุญแจเหลต่านสันนครอตอนทบีที่ในบข้านของโครเนลลิอสัส เขาเปปิดประตซูแหต่งอาณาจสักรนสันนแกต่โลกคน

ตต่างชาตลิอสันกวข้างใหญต่ไพศาล (คลุณสามารถอต่านเรรที่องราวทสันงหมดไดข้ในกลิจการบททบีที่ 10) โครเนลลิอสัสเปป็น “คนยคาเกรงพระเจข้า”
เปป็นชายทบีที่ชอบอธลิษฐาน เขายคาเกรงและนมสัสการพระเจข้าตามความสวต่างและความเขข้าใจทสันงหมดทบีที่เขามบี แตต่กลิจการ 11:14 
บอกเราอยต่างชสัดแจข้งวต่าเขายสังไมต่ไดข้บสังเกลิดใหมต่ ทซูตสวรรคร์ของพระเจข้าบสัญชาโครเนลลิอสัสใหข้สต่งคนไปยสังเมรองยสัฟฟาซศึที่งเปป็นทบีที่ๆ
พวกเขาจะตข้องเรบียกหาซบีโมนเปโตร

ขณะเดบียวกสัน ในเมรองยสัฟฟา เปโตรกก็กคาลสังอธลิษฐานอยซูต่ และพระเจข้าไดข้ประทานนลิมลิตยลิที่งใหญต่แกต่เขาซศึที่งจะเตรบียมใจ
ของเขาใหข้พรข้อมสคาหรสับภารกลิจทบีที่ไปยสังบข้านของโครเนลลิอสัส ซศึที่งเปป็นคนตต่างชาตลิคนหนศึที่ง เปโตรไดข้เหก็นผข้าผรนใหญต่ในนลิมลิตนสันน 
“ผซูกตลิดกสันทสันงสบีที่มลุม...ในนสันนมบีสสัตวร์ทลุกอยต่างทบีที่อยซูต่บนแผต่นดลิน ครอสสัตวร์สบีที่เทข้า สสัตวร์ปฝ่า สสัตวร์เลรนอยคลานและนกทบีที่อยซูต่ในทข้องฟฟ้า” เป
โตรหลิวอยซูต่ในตอนนสันน แตต่เมรที่อพระเจข้าทรงบอกเขาใหข้ “ฆต่าและกลิน” เปโตรกก็ตอบกลสับไปวต่าเขาไมต่เคยรสับประทานสลิที่งใดทบีที่อาจ
ถซูกประกาศไดข้วต่าตข้องหข้ามหรรอมลทลินเลย จากนสันนเสบียงจากสวรรคร์กก็ตคาหนลิเปโตรวต่า: “ซนรื่งพระเจผู้าไดผู้ทรงชสาระแลผู้ว อยข่าวข่า
เปป็นของตผู้องหผู้าม” มสันถซูกทคาแบบนบีนถศึงสามครสันง และขณะทบีที่เปโตรยสังสงสสัยอยซูต่วต่านลิมลิตนสันนหมายความวต่าอะไร คนเหลต่านสันนจาก
บข้านของโครเนลลิอสัสไดข้มาถศึง และพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงสสัที่งเปโตรใหข้ไปกสับพวกเขา เหตลุฉะนสันนโดยนลิมลิตนสันนพระเจข้าจศึงทรง
สคาแดงใหข้เปโตรเหก็นวต่าพวกคนตต่างชาตลิทบีที่ “เปป็นมลทลิน” ไมต่ไดข้เปป็นมลทลินอบีกตต่อไปแลข้ว ดข้วยวต่าพระเจข้าไดข้ประทานพระโลหลิต
ทบีที่ชคาระใหข้สะอาดของพระเมษโปดกแลข้ว – พระโลหลิตทบีที่จะชคาระคนตต่างชาตลิและพวกยลิวใหข้สะอาด เปโตรไปยสังบข้านของ
โครเนลลิอสัสในทสันทบีและประกาศขต่าวประเสรลิฐแกต่คนเหลต่านสันนทบีที่ไดข้มาชลุมนลุมกสันอยซูต่ทบีที่นสัที่น พวกเขารสับพระวจนะ, พระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธิ์เสดก็จมาบนพวกเขา, และพวกเขาไดข้รสับความรอด:

“ฝฝ่ายพวกทบีที่ไดข้เขข้าสลุหนสัต (พวกยลิว) ซศึที่งเชรที่อถรอแลข้ว ครอคนทบีที่มาดข้วยกสันกสับเปโตรกก็ประหลาดใจ เพราะวต่าของ
ประทานแหต่งพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไดข้ลงมาบนคนตต่างชาตลิดข้วย เพราะเขาไดข้ยลินคนเหลต่านสันนพซูดภาษาตต่างๆและยกยต่อง
สรรเสรลิญพระเจข้า เปโตรจศึงยข้อนถามวต่า “ใครอาจจะหข้ามคนเหลต่านบีนทบีที่ไดข้รสับพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์เหมรอนเรา โดยมลิใหข้เขารสับ
บสัพตลิศมาดข้วยนนคาไดข้” เปโตรจศึงสสัที่งใหข้เขารสับบสัพตลิศมาในพระนามขององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้า และเขาทสันงหลายไดข้ขอใหข้เปโตรยสับยสันง
อยซูต่กสับเขาอบีกสองสามวสัน” (กลิจการ 10:45-48)

เมรที่อคลุณศศึกษาพระคสัมภบีรร์ คลุณกก็จะเหก็นวต่าไมต่มบีการใชข้ลซูกกลุญแจแหต่งอาณาจสักรนสันนอบีกเลย บสัดนบีนประตซูเหลต่านสันนเปปิดออก
ตข้อนรสับคนทสันงปวงแลข้ว และทลุกคนทบีที่มบีใจปรารถนากก็สามารถเขข้าไปไดข้

“...ทข่านจะผผกมมัดสริรื่งใดในโลก สริรื่งนมันั้นกห็จะถผกมมัดในสวรรคค์ และทข่านจะปลข่อยสริรื่งใดในโลก สริรื่งนมันั้นจะถผกปลข่อยใน
สวรรคค์” นสักศาสนาบางคนไดข้พยายามทบีที่จะวางเปโตรไวข้บนหลินงบซูชา โดยประกาศวต่าเขามบีสลิทธลิอคานาจและอคานาจซศึที่งไดข้ถซูกสต่ง
ตต่อมายสังมนลุษยร์ทสันงหลายวสันนบีน แตต่เปโตรเองไมต่ไดข้กลต่าวอข้างวต่าตนมบีสลิทธลิอคานาจเชต่นนสันนเลย (กรลุณาศศึกษากลิจการ 15:7-11) เขา
ไมต่ไดข้กลต่าวอข้างวต่าตสัวเองเปป็นอะไรมากไปกวต่า “อสัครทซูตคนหนศึที่งของพระเยซซูครลิสตร์” (1 ปต. 1:1) และผซูข้ปกครองคนหนศึที่งใน
ทางตคาแหนต่ง (1 ปต. 5:1)

สต่วนทข้ายนบีนของขข้อพระคคาทบีที่เราศศึกษากสันอยซูต่ไมต่เกบีที่ยวขข้องอะไรเลยกสับการยกโทษบาปหรรอการชต่วยจลิตวลิญญาณใหข้รอด
ยลิที่งไปกวต่านสันน อคานาจของ “การผซูกมสัด” และ “การปลต่อย” กก็ไมต่ไดข้ถซูกยกใหข้แกต่เปโตรแตต่เพบียงผซูข้เดบียว แตต่อสัครทซูตคนอรที่นๆทบีที่



เหลรอกก็มบีเชต่นกสัน (มธ. 18:1-18) ทบีที่วต่ามสันไมต่เกบีที่ยวขข้องกสับการตสัดสลินชบีนขาดของปลายทางชสัที่วนลิรสันดรร์ของจลิตวลิญญาณกก็ถซูกพลิสซูจนร์
ในวลิวรณร์ 1:18 ซศึที่งพระครลิสตร์ผซูข้ทรงเปป็นขศึนนแลข้วและไดข้รสับสงต่าราศบีแลข้วทรงประกาศวต่า “และเปป็นผซูข้ทบีที่ดคารงชบีวลิตอยซูต่ เราไดข้ตาย
แลข้ว แตต่ ดซูเถลิด เรากก็ยสังดคารงชบีวลิตอยซูต่ตลอดไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน และเราถรอลผกกนุญแจแหข่งนรกและแหข่งความตาย”

ลซูกกลุญแจแหต่งความตายและนรกถซูกถรอไวข้โดยพระเยซซูครลิสตร์เจข้าแตต่เพบียงผซูข้เดบียว จงจดจคาถข้อยคคาของพระองคร์ใน
ยอหร์น 10:9: “เราเปป็นประตช ถข้าผซูข้ใดเขข้าไปทางเรา ผซูข้นสันนจะรอด...” ทลุกคนทบีที่พยายามเขข้าไปในสวรรคร์โดยทางอรที่นนอกจาก
โดยทางประตซูนมัชื้น “เปป็นขโมยและโจร” (ยอหร์น 10:1) ในยอหร์น 14:6 พระเยซซูทรงประกาศเชต่นกสันวต่า “เราเปป็นทางนชขึ้น 
เปป็นความจรลิง และเปป็นชบีวลิต ไมญ่มดีผชชใดมาถนงพระบริดาไดผู้นอกจากมาทางเรา”

หลสักคคาสอนทบีที่วต่าเปโตรสามารถยกโทษบาปไดข้ – หรรอวต่าเขาสามารถปฏริเสธทบีที่จะยกโทษบาปไดข้ – เปป็นคคาสอนผลิด
ลข้วนๆ! เมรที่อพระเยซซูตรสัสแกต่เปโตรวต่า “เราจะมอบลซูกกลุญแจของอาณาจสักรแหต่งสวรรคร์ใหข้ไวข้แกต่ทต่าน” พระองคร์กก็ทรง
หมายความวต่าพระองคร์จะทรงทคาใหข้เปโตรเปป็นเครรที่องมรอเพรที่อเปปิดประตซูแหต่งความเชรที่อแกต่คนทสันงโลก – แกต่พวกยลิวและพวกคน
ตต่างชาตลิเหมรอนๆกสัน แตต่อคานาจทบีที่จะ “ผซูกมสัด” และ “ปลต่อย” กก็ถซูกมอบใหข้แกต่อสัครทซูตคนอรที่นๆทบีที่เหลรอพรข้อมกสับเปโตรเชต่นกสัน

“...ทข่านจะผผกมมัดสยนึ่งใด...ทข่านจะปลข่อยสยนึ่งใด...” ไมต่ไดข้หมายถศึงคน มสันกลต่าววต่า “สยนึ่งใด” ไมต่ใชต่ “คนใด” ดข้วยเหตลุนบีน
มสันจศึงหมายถศึงสริรื่งตข่างๆและไมต่ไดข้หมายถศึงจลิตวลิญญาณทสันงหลายทบีที่มบีชบีวลิตอยซูต่ มสันเกบีที่ยวขข้องกสับพลิธบีการและพลิธบีกรรมตต่างๆในครลิสต
จสักร สคานวน “ผซูกมสัด” และ “ปลต่อย” ถซูกใชข้โดยพวกยลิวคต่อนขข้างบต่อยในสมสัยกต่อน ความหมายกก็ครอ หผู้าม และ อนนุญาต การ
 “ผซูกมสัด” หมายถศึง หผู้ามไมต่วต่ามสันเปป็นสลิที่งใดกก็ตาม การ “ปลต่อย” หมายถศึงอนนุญาตไมต่วต่าสลิที่งนสันนจะเปป็นอะไรกก็ตาม ธรรมเนบียม
ตต่างๆของพวกยลิวมบีอยซูต่มากมาย และธรรมเนบียมเหลต่านสันนจะตข้องถซูกหข้ามในครลิสตจสักร ในการประทานอคานาจทบีที่จะผซูกมสัดหรรอ
ปลต่อยแกต่อสัครทซูตเหลต่านสันน พระเยซซูทรงหมายความวต่า พวกเขาจะหข้ามสลิที่งใดกก็ตามในครลิสตจสักรบนแผต่นดลินโลก ตามแตต่พระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงนคาพวกเขา สลิที่งนสันนกก็จะไดข้รสับเกบียรตลิโดยสลิทธลิอคานาจของพระเจข้าในสวรรคร์ ในทคานองเดบียวกสัน สลิที่งใด
กก็ตามทบีที่พวกเขาโดยการทรงนคาของพระวลิญญาณอนลุญาตหรรอบสัญชาในครลิสตจสักรบนแผต่นดลินโลก สลิที่งนสันนกก็จะมบีสลิทธลิอคานาจ
และการอนลุญาตของพระเจข้าในสวรรคร์

ผมขอยนคาอบีกครสันง – ครลิสตจสักรในตอนนสันนไมต่ไดข้มบีจดหมายฝากฉบสับตต่างๆเหมรอนกสับทบีที่พวกเรามบีวสันนบีน พวกเขาไมต่ไดข้มบี
ความจรลิงทสันงหมดอยต่างทบีที่เรามบีวสันนบีน ในยอหร์น 16:12-15 พระเยซซูทรงอธลิบายแกต่พวกสาวกวต่า “เรายสังมบีอบีกหลายสลิที่งทบีที่จะบอก
ทต่านทสันงหลาย แตต่เดบีดี๋ยวนบีนทต่านยสังรสับไวข้ไมต่ไดข้ เมรรื่อพระองคค์ พระวยญญาณแหญ่งความจรยงจะเสดห็จมาแลผู้ว พระองคค์จะนสาทข่าน
ทมันั้งหลายไปสผข่ความจรริงทมันั้งมวล เพราะพระองคร์จะไมต่ตรสัสโดยพระองคร์เอง แตต่พระองคร์จะตรสัสสลิที่งทบีที่พระองคร์ทรงไดข้ยลิน และ
พระองคค์จะทรงแจผู้งใหผู้ทข่านทมันั้งหลายรผผู้ถนงสริรื่งเหลข่านมันั้นทรีรื่จะเกริดขนนั้น พระองคร์จะทรงใหข้เราไดข้รสับเกบียรตลิ เพราะวต่าพระองคร์จะทรง
เอาสลิที่งทบีที่เปป็นของเรามาสคาแดงแกต่ทต่านทสันงหลาย ทลุกสลิที่งทบีที่พระบลิดาทรงมบีนสันนเปป็นของเรา เหตลุฉะนสันนเราจศึงกลต่าววต่า พระ
วริญญาณทรงเอาสริรื่งซนรื่งเปป็นของเรานมันั้นมาสสาแดงแกข่ทข่านทมันั้งหลาย” พระเยซซูไดข้ประทานอคานาจนบีนแกต่พวกอสัครทซูตทบีที่จะ
 “ผซูกมสัด” หรรอทบีที่จะ “ปลต่อย” แตต่มสันไมต่ไดข้ถซูกสต่งตต่อมายสังผซูข้รสับใชข้หรรออาจารยร์คนอรที่นใดหลสังจากอสัครทซูตเหลต่านสันนเลย

ขณะทบีที่พวกอสัครทซูตจสัดระเบบียบทบีที่ประชลุมทข้องถลิที่นตต่างๆในหลายชลุมชนเหลต่านสันนทบีที่พวกเขานคาขต่าวดบีแหต่งความรอดไป
ประกาศ พวกเขากก็จะตข้องไดข้รสับการชบีนแนะโดยคคาสอนตต่างๆของพระครลิสตร์เปป็นอสันดสับแรก และจากนสันนโดยพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธิ์ และเมรที่อคนใดไดข้รสับการชบีนแนะโดยถข้อยคคาของพระเยซซูและการทรงนคาของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ เขากก็จะไมต่ตสันงกฎ



หรรอขข้อบสังคสับตต่างๆตามแนวคลิดตต่างๆของมนลุษยร์ มบีธรรมเนบียมตต่างๆและคคาสอนตต่างๆ – ทสันงทบีที่เปป็นเรรที่องใหญต่และเรรที่องเลก็ก – 
ในหลายนลิกายวสันนบีน และธรรมเนบียมและคคาสอนบางอยต่างเหลต่านบีนเปป็นอมันตรายตข่อพระวริญญาณ สต่วนธรรมเนบียมและคคาสอ
นอรที่นๆแมข้วต่าไมต่เปป็นอสันตรายตต่อพระวลิญญาณ พวกมสันกก็ฉลุดรสันงพระราชกลิจขององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าในครลิสตจสักรและชลุมชนอยต่าง
มหาศาล

พวกอสัครทซูตทบีที่จสัดระเบบียบทบีที่ประชลุมทข้องถลิที่นแหต่งแรกๆเปป็นบลุคคลพวกเดบียวทบีที่ชบีนแนะเหลต่าผซูข้เชรที่อใหมต่ในเรรที่องตต่างๆเกบีที่ยว
กสับสลิที่งทบีที่พวกเขาควรหรรอไมต่ควรกระทคาในครลิสตจสักรเพรที่อทบีที่จะถวายเกบียรตลิแดต่พระเยซซูครลิสตร์เจข้า เราเหก็นแบบอยต่างของเรรที่องนบีน
ในกลิจการ 15:20 ทบีที่เหลต่าผซูข้เชรที่อทบีที่เปป็นคนตต่างชาตลิไดข้รสับคคาบสัญชาวต่า “ใหข้งดเวข้นเสบียจากสลิที่งทบีที่มลทลินเนรที่องดข้วยรซูปเคารพ จาก
การลต่วงประเวณบี จากการรสับประทานเนรนอสสัตวร์ทบีที่รสัดคอตาย และจากการรสับประทานเลรอด”

กฎและขข้อบสังคสับตต่างๆทบีที่ถซูกกคาหนดโดยพวกอสัครทซูตในหนสังสรอกลิจการและในจดหมายฝากฉบสับตต่างๆรวมกสันเปป็นกฎ
และขข้อบสังคสับเดรียวเทข่านมันั้นซศึที่งมบีผลผซูกมสัดตต่อครลิสเตบียนทสันงหลาย เหลต่านบีนเปป็นพลิธบีกรรมและพลิธบีการเดบียวเทต่านสันนทบีที่จะตข้องถซูกถรอ
ปฏลิบสัตลิในความเปป็นระเบบียบของครลิสตจสักรภาคพสันธสสัญญาใหมต่ เพราะการใชข้ขข้อพระคสัมภบีรร์อยต่างมสัทธลิว 16:19, 18:18 และ
ยอหร์น 20:23 อยต่างผลิดๆ คคาสอนผลิดๆหลายเรรที่องจศึงผลุดขศึนนมาหลสังจากการเสบียชบีวลิตของอสัครทซูตเหลต่านสันนเพบียงไมต่นาน ในบาง
ศาสนาแมข้กระทสัที่งวสันนบีน มบีการสอนวต่ามนลุษยร์สามารถยกโทษบาปไดข้ และวต่าสลิทธลิอคานาจนสันนทบีที่ประทานใหข้แกต่เปโตรไดข้ถซูกสต่งตต่อ
มายสังมนลุษยร์ทสันงหลายวสันนบีน มสันเปป็นความจรลิงดข้านขต่าวประเสรลิฐทบีที่วต่าผซูข้รสับใชข้, ผซูข้ประกาศขต่าวประเสรลิฐ, และครซูสอนพระคสัมภบีรร์ทบีที่
ไดข้รสับการทรงเรบียกจากพระเจข้าสามารถสอนเงรรื่อนไขตข่างๆของการยกโทษไดข้ แตต่วต่าไมต่มบีมนลุษยร์คนใดมบีอคานาจทบีที่ไดข้รสับการ
ดลใจทบีที่จะวลินลิจฉสัยสภาพฝฝ่ายวลิญญาณของใจคนๆหนศึที่งไดข้ ไมต่มบีมนลุษยร์คนใดบนแผต่นดลินโลกวสันนบีนมบีอคานาจทบีที่จะตสัดสลินชบีนขาดไดข้วต่า
คนๆหนศึที่งรอดแลข้วหรรอไมต่รอด และไมต่มบีมนลุษยร์คนใดมบีสลิทธลิอคานาจทบีที่จะยกโทษบาปไดข้ พระเยซชเทญ่านชขึ้นทรงยกโทษบาปไดผู้

ขข้อ 20: “แลผู้วพระองคค์ทรงกสาชมับหผู้ามเหลข่าสาวกของพระองคค์ มริใหผู้บอกผผผู้ใดวข่า พระองคค์ทรงเปป็นพระเยซผพระครริสตค์
ผผผู้นมันั้น”

“แลผู้วพระองคค์ทรงกสาชมับหผู้ามเหลข่าสาวกของพระองคค์...”  ความหมายตรงนบีนกก็ครอวต่าพระเยซซูทรงบมัญชาพวกสาวก 
หรรอกคาชสับพวกเขาในลสักษณะทบีที่เครต่งครสัดมากๆ ในสต่วนทบีที่เกบีที่ยวขข้องกสับเรรที่องๆหนศึที่งทบีที่มบีความสคาคสัญสลุดๆ พระองคร์ยสังไมต่พรข้อมทบีที่
จะปลลุกเรข้าพวกยลิวใหข้อาฆาตแคข้นพระองคร์และทคาใหข้ชบีวลิตของพระองคร์ตกอยซูต่ในอสันตรายโดยการอนลุญาตใหข้พวกสาวก
ประกาศในขณะนสันนวต่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ทบีที่แทข้จรลิงของพระเจข้า, พระผซูข้ชต่วยใหข้รอดของคนบาปทสันงหลาย, 
พระเจข้าในกายเนรนอหนสัง ดข้วยเหตลุนบีนพระองคร์จศึงทรงบสัญชาพวกเขา “มริใหผู้บอกผผผู้ใดวข่า พระองคค์ทรงเปป็นพระเยซผพระครริสตค์ผผผู้
นมันั้น” 

พระครริสตณ์ทรงบอกลข่วงหนร้าถถึงการสริชื้นพระชนมณ์
และการฟฟฟื้นคมืนพระชนมณ์ของพระองคณ์

ขข้อ 21: “ตมันั้งแตข่เวลานมันั้นมา พระเยซผทรงเรริรื่มเผยแกข่เหลข่าสาวกของพระองคค์วข่า พระองคค์จะตผู้องเสดห็จไปกรนุง
เยรผซาเลห็ม และจะตผู้องทนทนุกขค์ทรมานหลายประการจากพวกผผผู้ใหญข่และพวกปนุโรหริตใหญข่และพวกธรรมาจารยค์ จนตผู้องถผก
ประหารเสรีย แตข่ในวมันทรีรื่สามจะทรงถผกชนุบใหผู้เปป็นขนนั้นมาใหมข่”



“ตมันั้งแตข่เวลานมันั้นมา พระเยซผทรงเรริรื่มเผยแกข่เหลข่าสาวกของพระองคค์...” ในพระคคาขข้อนบีนพระเยซซูทรงกลต่าวถศึงกลโกธา
เปป็นครสันงแรก ในทบีที่นบีนพระองคร์ตรสัสเปป็นนสัยครสันงแรกแกต่เหลต่าสาวกวต่าพระองคร์จะทรงสลินนพระชนมร์บนกางเขนอสันหนศึที่งของโรม 
พระองคร์ทรงระมสัดระวสังตสัวมากๆทบีที่จะทคาใหข้พวกเขาเชรที่อเปป็นอสันดสับแรกวต่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ ผซูข้ทบีที่ทรงถซูกสสัญญา
ไวข้แกต่อลิสราเอล และเมรที่อเปโตรรสับสารภาพวต่า “พระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์ พระบลุตรของพระเจข้าผซูข้ทรงพระชนมร์อยซูต่” พระ
เยซซูกก็ทรงทราบวต่าชายเหลต่านบีนบสัดนบีนตระหนสักแลข้ววต่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ทบีที่แทข้จรลิง จากนสันนพระองคร์ทรงเรลิที่มตข้น
เตรบียมใจและความคลิดของพวกเขาสคาหรสับเหตลุการณร์ตต่างๆซศึที่งจะเกลิดขศึนนตามมาในไมต่ชข้า

คลุณเหก็นแลข้ววต่าหากพระเยซซูทรงเปปิดเผยแกต่สาวกแตต่ละคนเกบีที่ยวกสับการถซูกขต่มเหงและการถซูกตรศึงกางเขนทบีที่จะเกลิดขศึนน
กสับพระองคร์ตอนทบีที่พระองคร์ทรงเรบียกพวกเขาใหข้มาเปป็นสาวก มสันกก็นต่าสงสสัยจรลิงๆวต่าจะมบีใครบข้างในพวกเขาทบีที่ยอมตลิดตาม
พระองคร์ พวกเขากคาลสังรอคอยพระเมสสลิยาหร์, กษสัตรลิยร์ผซูข้ทรงอคานาจ, ผซูข้นคาทบีที่เปฟีฝั่ยมชสัยชนะ, และมสันจคาเปป็นทบีที่พวกเขาตข้องเชรที่อ
จรลิงๆวต่าพระเยซซูทรงเปป็นพระครลิสตร์ของพระเจข้าอยต่างแทข้จรลิงกต่อนทบีที่พระองคร์จะสามารถสอนพวกเขาเกบีที่ยวกสับอลุปนลิสสัยทบีที่
เหมาะสม, ภารกลิจ, และงานรสับใชข้ของพระเมสสลิยาหร์ไดข้ ในทบีที่นบีนพระองคร์ทรงเรริรื่มตผู้นคคาสสัที่งสอนตต่างๆของพระองคร์ แตต่ทรงยนคา
คคาสสัที่งสอนเหลต่านสันนซนคาแลข้วซนคาอบีกขณะทบีที่งานรสับใชข้ของพระองคร์ดคาเนลินตต่อไป (กรลุณาสสังเกตมสัทธลิว 17:9-23; 20:18, 19; 26:2,
12, 31; และยอหร์น 12:23)

นบีที่เปป็นการเรลิที่มตข้นชต่วงใหมต่ของงานรสับใชข้ของพระเยซซูบนแผต่นดลินโลก ครอชต่วงหนศึที่งทบีที่กลินเวลาประมาณหกถศึงเกข้าเดรอน
กต่อนพระองคร์ทรงถซูกจสับกลุม, ถซูกปรสับโทษและถซูกตรศึงกางเขน นบีที่เปป็นคคาสอนใหมต่แกต่พวกสาวก – แตต่เราอยต่าคลิดเอาเองวต่าพระ
เยซผเองไมต่ทรงทราบเกบีที่ยวกสับการสลินนพระชนมร์ทบีที่ใกลข้เขข้ามาของพระองคร์จนถศึงเวลานบีน พระเยซซูทรงทราบตอนทบีที่พระองคร์เสดก็จ
จากพระทรวงของพระบลิดามาวต่าพระองคร์จะเสดก็จเขข้ามาในโลกนบีนเพราะเหตลุใด (จงศศึกษายอหร์น 2:19; 3:14; มสัทธลิว 9:15; 
10:38; และ 12:40)

พระเยซซูทรงเรลิที่มตข้นอธลิบายแกต่พวกสาวกวต่า “พระองคค์จะตชองเสดห็จไปกรนุงเยรผซาเลห็ม...” จงสสังเกตคคาทบีที่ถซูกใชข้ตรงนบีน 
พระเยซซู “ตผู้อง” เสดก็จไป – นสัที่นครอ มสันเปป็นความจคาเปป็นของพระเจข้าทบีที่พระองคร์ตข้องเสดก็จเขข้าไปในกรลุงเยรซูซาเลก็มในเวลานสันน
เพรที่อทบีที่จะทคาภารกลิจของพระองคร์และทคางานทบีที่พระบลิดาไดข้ประทานแกต่พระองคร์เพรที่อกระทคาใหข้สคาเรก็จ (อต่านมสัทธลิว 26:54 และ
ลซูกา 24:26)

ในเวลานสันน พระเยซซูทรงอยซูต่หต่างจากกรลุงเยรซูซาเลก็มมากทบีที่สลุดเทต่าทบีที่ทรงกระทคาไดข้โดยยสังทรงอยซูต่ในปาเลสไตนร์เหมรอน
เดลิม ทบีที่กรลุงเยรซูซาเลก็มการตต่อตข้านพระองคร์มบีความรลุนแรงสลุดๆ คนเหลต่านสันนทบีที่ไดข้โจมตบีพระองคร์อยต่างดลุเดรอดมากทบีที่สลุดในแควข้น
กาลลิลบีมาจากกรลุงเยรซูซาเลก็ม (มาระโก 3:22; มธ. 15:1) พระองคร์ไมต่ไดข้ทรงรต่วมเทศกาลปปัสกากต่อนหนข้านสันนอยต่างเปปิดเผย
เพราะวต่าพวกยลิวทบีที่กรลุงเยรซูซาเลก็มมลุต่งมสัที่นทบีที่จะฆต่าพระองคร์ (ยอหร์น 7:1) แตต่ตสันงแตต่เวลานบีนเปป็นตข้นไปความคลิดทบีที่จะเสดก็จไปยสังกรลุง
เยรซูซาเลก็มและเผชลิญหนข้ากสับทลุกสลิที่งทบีที่รอคอยพระองคร์อยซูต่ทบีที่นสัที่นเปป็นความคลิดทบีที่โดดเดต่นในพระทสัยของพระองคร์ สลิที่งทบีที่พระองคร์จะ
ตข้องทคาใหข้สคาเรก็จลลุลต่วงในกรลุงเยรซูซาเลก็มและสลิที่งทบีที่จะบสังเกลิดแกต่พระองคร์ทบีที่นสัที่นไมข่อาจเกริดขนนั้นไดผู้นอกจากในกรนุงเยรผซาเลห็ม
เทข่านมันั้น

ลซูกาบอกเราวต่า “พระองคร์เสดก็จไปตามบข้านตามเมรองสสัที่งสอนเขา และทรงดสาเนรินไปยมังกรนุงเยรผซาเลห็ม...ในวสันนสันนเอง 
มบีพวกฟารลิสบีบางคนมาทซูลพระองคร์วต่า “ทต่านจงไปจากทบีที่นบีที่เถลิด เพราะวต่าเฮโรดใครต่จะประหารชบีวลิตของทต่านเสบีย” พระองคร์จศึง



ตรสัสแกต่เขาวต่า “จงไปบอกสลุนสัขจลินงจอกนสันนวต่า ‘ดซูเถลิด เราขสับผบีออกและรสักษาโรคในวสันนบีนและพรลุต่งนบีน แลข้ววสันทบีที่สามเราจะทคาการ
ใหข้สคาเรก็จ’ แตต่วต่าจคาเปป็นซศึที่งเราจะเดลินไปวสันนบีน พรลุต่งนบีน และมะรรนนบีน เพราะวข่าศาสดาพยากรณค์จะถผกฆข่านอกกรนุงเยรผซาเลห็มกห็
หามริไดผู้” (ลซูกา 13:22, 31-33)

“...และจะตผู้องทนทนุกขค์ทรมานหลายประการจากพวกผผผู้ใหญข่และพวกปนุโรหริตใหญข่และพวกธรรมาจารยค์...” พวก
ผซูข้ใหญต่และพวกปลุโรหลิตใหญต่และพวกธรรมาจารยร์เปป็นศสัตรซูทบีที่ดลุรข้ายและเปป็นอสันตรายมากทบีที่สลุดขององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้า คนสาม
กลลุต่มนสันนรวมกสันเปป็นสภาซานเฮดรลิน ซศึที่งเปป็นคณะผซูข้ปกครองของพวกยลิว

“...จนตผู้องถผกประหารเสรีย แตข่ในวมันทรีรื่สามจะทรงถผกชนุบใหผู้เปป็นขนนั้นมาใหมข่” คลุณนศึกภาพออกไหมวต่าคคาประกาศเรรที่อง
การสลินนพระชนมร์ทบีที่จะเกลิดขศึนนของพระองคร์สต่งผลตต่อพวกสาวกของพระเยซซูอยต่างไร? พวกเขานศึกภาพไมต่ออกวต่าพระองคร์, องคร์
พระผซูข้เปป็นเจข้าของพวกเขา, พระเมสสลิยาหร์ผซูข้ทรงถซูกสสัญญาไวข้, จะถซูกประหารเสบีย พวกเขาหสัวเสบียเกบีที่ยวกสับการสลินนพระชนมร์
ของพระองคร์มากเสบียจนผมสงสสัยวต่าพวกเขาไดผู้ยรินคคาประกาศในตอนทข้ายของพระองคร์หรรอไมต่วต่าพระองคร์จะทรงเปป็นขศึนนอบีก!

ขข้อเทก็จจรลิงทบีที่วต่าพระองคร์จะทรง “ถซูกชลุบใหข้เปป็นขศึนนมาใหมต่ในวสันทบีที่สาม” ไดข้ถซูกกลต่าวแกต่พวกศสัตรซูของพระองคร์แลข้ว
อยต่างคลลุมเครรอ (ยอหร์น 2:19; มธ. 12:40) แตต่จนถศึงบสัดนบีนพระองคร์ยสังไมต่ไดข้กลต่าวมสันแบบตรงๆแกต่พวกสาวกเลย พระองคร์
ประทานขข้อเทก็จจรลิงนบีนแกต่พวกเขาในถข้อยคคาทบีที่ชสัดเจนและเรบียบงต่าย และพระองคร์ตรสัสซนคาคคากลต่าวนบีนในอบีกสองคราวตต่อมา (มธ. 
17:23; 20:19)

ในมสัทธลิว 17:9 พระเยซซูทรงประกาศขข้อเทก็จจรลิงเกบีที่ยวกสับการครนพระชนมร์ของพระองคร์โดยไมต่ไดข้ตรสัสถศึงสามวสันนสันน 
ในมาระโก 8:31, 32 เราอต่านวต่า: “พระองคร์จศึงทรงเรลิที่มกลต่าวสอนสาวกวต่า บลุตรมนลุษยร์จะตข้องทนทลุกขร์ทรมานหลายประการ 
พวกผซูข้ใหญต่ พวกปลุโรหลิตใหญต่ และพวกธรรมาจารยร์จะปฏลิเสธพระองคร์ และพระองคร์จะตข้องถซูกประหารชบีวลิต แตต่ในวสันทบีที่สาม
พระองคร์จะทรงเปป็นขศึนนมาใหมต่ คสาเหลข่านรีนั้พระองคค์ตรมัสอยญ่างเปปิดเผย” ซศึที่งตรงขข้ามกสับคคาตรสัสทบีที่คลลุมเครรอกต่อนหนข้านสันน

พวกสาวกเชรที่อในการเปป็นขศึนนจากตายในวสันสลุดทข้าย (อต่าน ยอหร์น 11:24) แตต่พวกเขารซูข้วต่านสัที่นไมต่ใชต่ความหมายของสลิที่ง
ทบีที่พระเยซซูกคาลสังตรสัสตรงนบีน เพราะวต่าพระองคร์จะทรงกระทคากลิจของพระเมสสลิยาหร์ซศึที่งจะตข้องถซูกกระทคาบนแผต่นดลินโลกไดข้
อยต่างไร? พวกเขารซูข้วต่าคนอรที่นๆไดข้ถซูกชลุบใหข้เปป็นขศึนนจากตายแลข้ว พระเยซซูเองไดข้ทรงชลุบบลุตรสาวของไยรสัส (มธ. 9:18-26) และ
บลุตรชายของหญลิงมต่ายคนนสันนแหต่งนาอลิน (ลซูกา 7:11-17) ใหข้เปป็นขศึนนจากตายแลข้ว แตต่พวกสาวกไมต่อาจเขข้าใจไดข้วต่าพระเยซซู
ผซูข้ทรงเปป็นองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าของพวกเขา, พระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา, จะทรงสลินนพระชนมร์, ถซูกวางในอลุโมงคร์ฝปังศพ, และจาก
นสันนไมต่นาน – หลสังจากผต่านไปสามวสัน – จะเสดก็จออกมาจากอลุโมงคร์ฝปังศพนสันนโดยมบีชบีวลิตอยซูต่ บางทบีพวกเขาอาจคลิดวต่าพระองคร์
กคาลสังตรสัสในเชลิงอลุปมากก็ไดข้ ทบีที่วต่าพวกเขาไมต่เชรที่อวต่าพระองคร์จะทรงถซูกชลุบใหข้เปป็นขศึนนฝฝ่ายรข่างกายกก็ถซูกพลิสซูจนร์โดยขข้อเทก็จจรลิงทบีที่วต่า
หลสังจากพระเยซซูทรงถซูกตรศึงกางเขนแลข้วและถซูกวางพระศพในอลุโมงคร์ของโยเซฟ เปโตรและสาวกคนอรที่นๆทบีที่เหลรอกก็กลสับไป
หาอวนจสับปลาของตนและออกไปหาปลา ซศึที่งบอกเปป็นนสัยวต่าความหวสังอสันสซูงยลิที่งของพวกเขาในเรรที่องอาณาจสักรนสันนไดข้พสังทลาย
เสบียแลข้ว หากพวกเขาเชรที่อวต่าพระเยซซูจะทรงกลสับมาจากความตาย พวกเขากก็คงอยซูต่รอทบีที่อลุโมงคร์นสันนเพรที่อใหข้สามวสันทบีที่กคาหนดไวข้
นสันนผต่านไปแลข้ว

ลซูกา 24:13-35 บอกเราวต่าพระครริสตค์ผผผู้ทรงเปป็นขนนั้นแลผู้ว ทรงมบีรซูปลสักษณร์ทบีที่ผซูข้คนจคาไมต่ไดข้ตอนทบีที่พระองคร์รต่วมเดลินไปกสับ
ชายสองคนนสันนทบีที่กคาลสังเดลินทางไปยสังบข้านเอมมาอซูส พระองคร์ทรงดคาเนลินและพซูดคลุยกสับพวกเขาระหวต่างทาง โดยตรสัสถศึงการ



สลินนพระชนมร์ของพระองคร์เอง – “แตต่ตาเขาฟางไปและจคาพระองคร์ไมต่ไดข้ พระองคร์ตรสัสกสับเขาวต่า “เมรที่อเดลินมานบีที่ดผู้วยหนผู้าโศก
เศรผู้า ทต่านโตข้ตอบกสันถศึงเรรที่องอะไร” คนหนศึที่ง...จศึงทซูลถามพระองคร์วต่า “ทต่านเปป็นเพบียงแตต่คนตต่างดข้าวในกรลุงเยรซูซาเลก็มหรรอ ทบีที่
ไมต่รซูข้เหตลุการณร์ทสันงปวงซศึที่งเปป็นไปในวสันเหลต่านบีน”... “เหตลุการณร์เรรที่องพระเยซซูชาวนาซาเรก็ธ ผซูข้เปป็นศาสดาพยากรณร์ ประกอบดข้วย
ฤทธลิธิ์เดชในการงานและในถข้อยคคาจคาเพาะพระพสักตรร์พระเจข้า และตต่อหนข้าประชาชนทสันงหลาย และพวกปลุโรหลิตใหญต่กสับ
ขลุนนางทสันงหลายของเรา ไดข้มอบพระองคร์ไวข้ใหข้ปรสับโทษถศึงตาย และตรศึงพระองคร์ทบีที่กางเขน แตข่เราทมันั้งหลายไดผู้หวมังใจวข่าจะ
เปป็นพระองคค์ผผผู้นมันั้นทรีรื่จะไถข่ชนชาตริอริสราเอล ยริรื่งกวข่านมันั้นอรีก วมันนรีนั้เปป็นวมันทรีรื่สามตมันั้งแตข่เหตนุการณค์นมันั้นเกริดขนนั้น และยสังมบีผซูข้หญลิงบาง
คนในพวกเราทบีที่ไดข้ทคาใหข้เราประหลาดใจ นางไดข้ไปทบีที่อลุโมงคร์เมรที่อเวลาเชข้ามรด แตต่เมรที่อไมต่พบพระศพของพระองคร์ จศึงมาเลต่าวต่า
นางไดข้เหก็นนลิมลิตเปป็นทซูตสวรรคร์ และทผตนมันั้นบอกวข่าพระองคค์ทรงพระชนมค์อยผข่”

เมรที่อพวกเขาไปถศึงบข้านเอมมาอซูส ชายสองคนนสันนกก็เชลิญพระเยซซูใหข้มาทานมรนอเยก็นดข้วยกสันกสับพวกเขาและ “เมรที่อ
พระองคร์ทรงเอนพระกายลงเสวยกสับเขา พระองคร์ทรงหยลิบขนมปปัง ขอบพระคลุณ แลข้วหสักสต่งใหข้เขาตาของเขากก็หายฟางและ
เขากก็รซูข้จสักพระองคร์ แลข้วพระองคร์กก็อสันตรธานไปจากเขา” ตต่อมาในวสันเดบียวกสันนสันน พระเยซซูทรงบอกพวกสาวกของพระองคร์
วต่า “นบีที่เปป็นถข้อยคคาของเรา ซศึที่งเราไดข้บอกไวข้แกต่ทต่านทสันงหลายเมรที่อเรายสังอยซูต่กสับทต่านวต่า บรรดาคสาทรีรื่เขรียนไวผู้ในพระราชบมัญญมัตริ
ของโมเสส และในคมัมภรีรค์ศาสดาพยากรณค์ และในหนมังสรอสดนุดรีกลข่าวถนงเรานมันั้น จสาเปป็นจะตผู้องสสาเรห็จ” (ขข้อ 44)

พระเยซซูไดข้ตรสัสแกต่เปโตรแลข้ว (ในขข้อ 18 ของมสัทธลิว บททบีที่ 16) วต่า “บนศลิลานบีนเราจะสรผู้างครลิสตจสักรของเราไวข้” แตต่
การเรลิที่มตข้นของการสรข้างครลิสตจสักรนสันนไมต่อาจเปป็นไปไดข้จนกวต่าพระราชกลิจในการไถต่ของพระเยซซูครลิสตร์เจข้าจะสคาเรก็จ

ขข้อ 22: “ฝฝ่ายเปโตรเอามรอจมับพระองคค์ เรริรื่มทผลทผู้วงพระองคค์วข่า “พระองคค์เจผู้าขผู้า ใหผู้เหตนุการณค์นมันั้นอยผข่หข่างไกลจาก
พระองคค์เถริด อยข่าใหผู้เปป็นอยข่างนมันั้นแกข่พระองคค์เลย”

“...ฝฝ่ายเปโตรเอามรอจมับพระองคค์ เรริรื่มทผลทผู้วงพระองคค์” สาวกคนเดบียวกสันนบีน ซศึที่งเมรที่อไมต่นานนบีนไดข้กลต่าวคคาสารภาพทบีที่
ถซูกเปปิดเผยโดยพระเจข้าวต่า “พระองคร์ทรงเปป็นพระครริสตค์ พระบลุตรของพระเจข้าผซูข้ทรงพระชนมร์อยซูต่” บสัดนบีนเขาไดข้กลายเปป็นกระ
บอกเสบียงใหข้แกต่ปฏลิปปักษร์นสันน, ศสัตรซูตสัวฉกาจของพระเมษโปดกของพระเจข้าเสบียแลข้ว เปโตรกลต่าวตรงนบีนเพราแรงกระตลุข้นของเนรนอ
หนสัง มสันเปป็นมนลุษยร์ธรรมดาทบีที่กลต่าว ไมต่ใชต่มนลุษยร์ฝฝ่ายวลิญญาณ เปโตรเปป็นยลิวคนหนศึที่ง และพรข้อมกสับเหลต่าเพรที่อนสาวกของเขา 
เขาเชรที่ออยต่างแขก็งแรงวต่าพระเยซซูจะทรงทคาลายเหลต่าศสัตรซูของพวกยลิว, สถาปนาอาณาจสักรอสันเปฟีฝั่ยมสงต่าราศบี และเชรที่อวต่าพวก
สาวกจะครอบครองกสับพระองคร์และมบีตคาแหนต่งใหญต่โตมากๆในอาณาจสักรนสันน

ความหมายโดยนสัยตรงนบีนกก็ครอวต่าเปโตรดศึงตสัวพระเยซซูมาตต่างหากเพรที่อทบีที่จะกลต่าวคคาตคาหนลิพระองคร์แบบเปป็นสต่วนตสัว
และเปป็นการลสับ อาจเปป็นไดข้วต่าเขาไมต่อยากทคาใหข้พระเยซซูขายหนข้าตต่อหนข้าเหลต่าสาวกคนอรที่นๆ ดสังนสันนเขาจศึงพาพระองคร์ไปตต่าง
หาก “และเรริรื่มทผลทผู้วงพระองคค์” คคาวต่า “ทผลทผู้วง” ตรงนบีนสรที่อความหมายถศึงการกระทสาผริด – นสัที่นครอ เปโตรไมต่เหก็นดข้วยกสับสลิที่ง
ทบีที่พระเยซซูเพลิที่งตรสัสไปนสันน เขาไมต่ไดข้ซาบซศึนงกสับ “ตผู้อง” ในขข้อ 21 วต่าบอกเปป็นนสัยถศึงความจคาเปป็นอยต่างยลิที่งยวดของพระเจข้าใน
เรรที่องการสลินนพระชนมร์ของพระเยซซูในกรลุงเยรซูซาเลก็ม เปโตรกคาลสังกลต่าววต่า “นสัที่นไมต่ใชต่เรรที่องจคาเปป็นเลย ไมต่มบีเหตลุผลทบีที่จะตข้องทคา
เชต่นนสันนเลย”

เปโตรเชรที่อวต่าพระเยซซูทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ แตต่ตามคคาพยากรณร์ทสันงหมดเกบีที่ยวกสับพระเมสสลิยาหร์ในภาคพสันธสสัญญา
เดลิม เขากก็เขข้าใจเชต่นกสันวต่าพระเมสสลิยาหร์จะทรงเปป็นกษสัตรลิยร์ผซูข้ยลิที่งใหญต่องคร์หนศึที่งและจะทรงสถาปนาสงต่าราศบีของอลิสราเอลขศึนน



ใหมต่ในอาณาจสักรนสันนบนแผต่นดลินโลก แนต่นอนวต่าในความคลิดของเปโตร “พระครลิสตร์, พระบลุตรของพระเจข้าผซูข้ทรงพระชนมร์
อยซูต่” จะไมต่ทรงถซูกประหารใหข้ตายในเยรซูซาเลก็มนครบรลิสลุทธลิธิ์

“พระองคค์เจผู้าขผู้า ใหผู้เหตนุการณค์นมันั้นอยผข่หข่างไกลจากพระองคค์เถริด อยข่าใหผู้เปป็นอยข่างนมันั้นแกข่พระองคค์เลย” นบีที่เทต่ากสับ
เปป็นการกลต่าววต่า “ขอพระเจผู้าทรงหผู้ามเถริด!” กลต่าวตรงตสัวกก็ครอ เปโตรกคาลสังกลต่าววต่า “พระเจข้าจะทรงมบีความเมตตาตต่อ
พระองคร์ พระเจข้าจะไมต่ทรงยอมใหข้เรรที่องนบีนเกลิดขศึนนกสับพระองคร์เดก็ดขาด!” เปโตรมบีความแนต่ใจเหลรอเกลินวต่าเรรที่องดสังกลต่าวไมต่ควร
เกลิดขศึนนและ – อยต่างนข้อยกก็ชสัที่วขณะหนศึที่ง – เขาเชรที่ออยต่างสลุดใจวต่าพระเยซซูจะปฏลิบสัตลิตามคคาทสักทข้วงของเขาและไมต่เสดก็จไปยสัง
กรลุงเยรซูซาเลก็มและทคาใหข้พระองคร์เองตข้องเจอกสับเหลต่าศสัตรซูของพระองคร์

ขข้อ 23: “พระองคค์จนงหมันพระพมักตรค์ตรมัสกมับเปโตรวข่า “ซาตาน จงถอยไปขผู้างหลมังเรา เจผู้าเปป็นเครรรื่องกรีดขวางเรา 
เพราะเจผู้ามริไดผู้คริดตามพระดสารริของพระเจผู้า แตข่ตามความคริดของมนนุษยค์”

“ซาตาน จงถอยไปขผู้างหลมังเรา” นบีที่แสดงออกถศึงความรสังเกบียจและความสยดสยองแบบเดบียวกสับทบีที่พระเยซซูตรสัส
โดยตรงแกต่ซาตานตอนทบีที่อยซูต่บนภซูเขาแหต่งการทดลองนสันนพระองคร์ทรงบสัญชาวต่า “เจข้าซาตาน จงไปเสบียใหข้พข้น” (มธ. 4:10) เป
โตรรสักองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าของเขา แตต่เขากก็หลุนหสันพลสันแลต่น เขามบีความรข้อนรน แตต่มสันเปป็นความรข้อนรนทบีที่ปราศจากความรซูข้ ใน
การปฏลิเสธทบีที่จะยอมรสับขข้อเทก็จจรลิงเรรที่องกลโกธา เขากคาลสังสวมบทบาทของผซูข้ทดลองนสันน โดยกลต่าวซนคาการทดลองนสันนทบีที่ซาตาน
เคยใชข้ในความพยายามของมสันทบีที่จะทคาใหข้พระเยซซูขข้ามกลโกธาไป (กรลุณาอต่านมสัทธลิว 4:3-11)

“เจผู้าเปป็นเครรรื่องกรีดขวางเรา” ความหมายตรงนบีนกก็ครอวต่า เปโตรเปป็นหลินสะดลุด, อลุปสรรค, บางสลิที่งซศึที่งจะฉลุดรสันงพระเยซซู
ไมต่ใหข้เดลินหนข้าตต่อเพรที่อทคาพระราชกลิจทบีที่พระองคร์ไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลกเพรที่อทบีที่จะกระทคานสันนใหข้สคาเรก็จ ซาตานรผผู้วต่าเหตลุใดพระเยซซู
ทรงอยซูต่บนแผต่นดลินโลกในตอนนสันน และมสันทคาทลุกสลิที่งในอคานาจชสัที่วรข้ายของมสันทบีที่จะขสัดขวางและยสับยสันงภารกลิจนสันน มสันรซูข้วต่าการ
สลินนพระชนมร์ของพระเยซซูบนกางเขนนสันน, วลิถบีทางแหต่งความอสับอายและการเชรที่อฟปังจนถศึงความมรณา, จะนคาไปสซูต่ความพต่ายแพข้
ของมสัน มสันรซูข้วต่าเมรที่อพระเยซซูตรสัสวต่า “สคาเรก็จแลข้ว” อคานาจของซาตานเหนรอความตายจะถซูกทคาลายและความพต่ายแพข้ของมสัน
จะเปป็นเรรที่องแนต่นอน ดข้วยเหตลุนบีน พญามารจศึงใชข้ความพยายามอสันแยบยลมากๆในการใชข้อสัครทซูตเปโตรเพรที่อทบีที่จะขสัดขวางองคร์
พระผซูข้เปป็นเจข้าในการดคาเนลินของพระองคร์ไปยสังกลโกธา

“เจผู้ามริไดผู้คริดตามพระดสารริของพระเจผู้า...” กลต่าวอบีกนสัยหนศึที่ง “เจข้าไมต่ไดข้กคาลสังคลิดถศึง, ใสต่ใจตต่อ, หรรอมบีใจฝปักใฝฝ่สลิที่งตต่างๆ
ของพระเจข้า แตข่สริรื่งเหลข่านมันั้นซนรื่งเปป็นของมนนุษยค์” เปโตรถซูกชสักจซูงใหข้หลงไปโดยทสัศนะเดลิมๆแบบมนลุษยร์เกบีที่ยวกสับวลิธบีทบีที่พระเมสสลิ
ยาหร์จะทรงสถาปนาอาณาจสักรของพระองคร์ขศึนนมา เขาไมต่รซูข้เลยเกบีที่ยวกสับความหมายอสันถต่องแทข้ของถข้อยคคาทบีที่เขาไดข้กลต่าวออก
ไปอยต่างหลุนหสันเชต่นนสันน

ขข้อ 24: “ขณะนมันั้นพระเยซผจนงตรมัสกมับเหลข่าสาวกของพระองคค์วข่า “ถผู้าผผผู้ใดใครข่ตามเรามา ใหผู้ผผผู้นมันั้นเอาชนะตมัวเอง 
และรมับกางเขนของตนแบกและตามเรามา”

ถข้อยคคาเหลต่านบีนไดข้ถซูกกลต่าวแกต่พวกสาวกของพระเยซซู –คนทสันงหลายทรีรื่ไดผู้รมับความรอดแลผู้ว ไมต่ใชต่ผซูข้ไมต่เชรที่อทสันงหลาย 
ดข้วยเหตลุนบีนมสันจศึงปรากฏชสัดเจนวต่าเราไมต่ไดข้ถซูกขอรข้องใหข้ปฏลิเสธตสัวเองและรสับกางเขนอสันหนศึที่งเพรที่อทบีที่จะบสังเกลิดใหมต่ เราบสังเกลิด
ใหมต่โดยความเชรที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรก็จสลินนแลข้วของพระเมษโปดกของพระเจข้า เราบสังเกลิดใหมต่ผต่านทางเมลก็ดพรชทบีที่ไมต่รซูข้เปฟฝั่อย
เนต่า นสัที่นครอพระวจนะของพระเจข้า (1 ปต. 1:23) “การยอมสละทลินง... การปฏลิเสธตสัวเอง... การรสับกางเขนไปแบก” – สลิที่ง



เหลต่านบีนจะไมต่ชข่วยใหผู้รอด ความรอดเปป็นของประทานของพระเจผู้า ซศึที่งประทานใหข้โดยไมต่คลิดคต่า แตต่คนใดทบีที่บสังเกลิดใหมต่อยต่าง
แทข้จรลิงจะปฏลิเสธตสัวเองและรสับกางเขนของตนแบกหากเขาปรารถนาทบีที่จะตลิดตามพระเยซซู

ในขข้อพระคคาทบีที่เราศศึกษากสันอยซูต่นบีน พระเยซซูทรงรวมความจรลิงตต่างๆทบีที่ยลิที่งใหญต่เขข้าไวข้ดข้วยอยต่างยต่อๆเกบีที่ยวกสับการเชรที่อม
โยงฝฝ่ายวลิญญาณของผซูข้เชรที่อกสับองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา ในจดหมายฝากเหลต่านสันน พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงนคาออกมาอยต่าง
เตก็มทบีที่ครอสลิที่งทบีที่พระเยซซูตรสัสตรงนบีนเพบียงไมต่กบีที่คคา ในกลิตตลิคลุณของยอหร์นเราอต่านวต่า “เราบอกความจรลิงแกต่ทต่านวต่า ถข้าเมลก็ดขข้าวไมต่
ไดข้ตกลงไปในดลินและเปฟฝั่อยเนต่าไป กก็จะอยซูต่เปป็นเมลก็ดเดบียว แตต่ถข้าเปฟฝั่อยเนต่าไปแลข้ว กก็จะงอกขศึนนเกลิดผลมาก ผซูข้ใดทบีที่รสักชบีวลิตของ
ตนกก็ตข้องเสบียชบีวลิต และผซูข้ทบีที่ชสังชบีวลิตของตนในโลกนบีน กก็จะรสักษาชบีวลิตนสันนไวข้นลิรสันดรร์ ถข้าผซูข้ใดจะปรนนลิบสัตลิเรา ใหข้ผซูข้นสันนตามเรามา 
และเราอยซูต่ทบีที่ไหน ผซูข้ปรนนลิบสัตลิเราจะอยซูต่ทบีที่นสัที่นดข้วย ถข้าผซูข้ใดปรนนลิบสัตลิเรา พระบลิดาของเรากก็จะทรงประทานเกบียรตลิแกต่ผซูข้นสันน”
(ยอหร์น 12:24-26)

มบีความแตกตต่างมหาศาลระหวต่างพระเยซซูครลิสตร์เจข้าและผซูข้เชรที่อ – ยกตสัวอยต่างเชต่น พระเยซผผชชเดดียวทรงสามารถดรที่ม
ถข้วยขมนสันนไดข้ ครอถข้วยทบีที่พระองคร์ทรงเหก็นในสวนนสันนเมรที่อพระองคร์ทรงรข้องออกมาวต่า “ถข้าเปป็นไดข้ขอใหข้ถข้วยนบีนเลรที่อนพข้นไปจากขข้า
พระองคร์เถลิด” – และจากนสันนกก็ทรงเสรลิมวต่า “แตต่อยต่างไรกก็ดบี อยต่าใหข้เปป็นตามใจปรารถนาของขข้าพระองคร์ แตต่ใหข้เปป็นไปตาม
พระทสัยของพระองคร์” (มธ. 26:39) พระองคร์ผซูข้เดบียวทรงสามารถปฏลิบสัตลิตามขข้อกคาหนดนสันนของพระเจข้าผซูข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ไดข้ 
พระองคร์ผซูข้เดบียวทรงสามารถเดลินไปในเสข้นทางนสันนทบีที่เปป็นเสข้นทางของเราแลข้ววสันนบีนเพราะวต่าพระองคร์ทรงดคาเนลินในเสข้นทางนสันน
แลข้วเพรที่อเรา อลิสยาหร์ 26:3 ประกาศวต่า “ใจแนต่วแนต่ในพระองคร์นสันน พระองคร์ทรงรสักษาไวข้ในสสันตลิภาพอสันสมบซูรณร์...” ในยลุค
แหต่งพระคลุณนบีนผซูข้เชรที่อจะตข้องใหข้สายตาของตนจสับจข้องอยซูต่ทบีที่พระเยซซู, ดคาเนลินตามรอยพระบาทของพระองคร์, และยอมใหข้
พระองคร์ทรงนคาเราในวลิถบีทสันงหลายแหต่งความชอบธรรมเพราะเหก็นแกต่พระนามของพระองคร์ 

ในโยชซูวา บททบีที่ 3 เราพบบสันทศึกเรรที่องราวทบีที่นต่าสนใจเกบีที่ยวกสับประชากรของพระเจข้าทบีที่ขข้ามแมต่นนคาจอรร์แดน หบีบพสันธ
สสัญญานคาทางไป และประชากรเหลต่านสันนเดลินตาม โดยรสักษาระยะหต่างสองพสันศอกระหวต่างหบีบพสันธสสัญญากสับประชากร ดสัง
นสันนหบีบจศึงเปปิดทางขข้ามแมต่นนคาจอรร์แดน และประชากรทบีที่ตามหบีบนสันนกก็เดลินขข้ามแมต่นนคาจอรร์แดนเทข้าเปลต่าเขข้าไปในเมรองเยรบีโค นบีที่
นคาเสนอภาพเลก็งทบีที่งดงามสคาหรสับเรา: พระเยซผทรงเปปิดทางนมันั้น และเราจะตข้องเดลินตามพระองคร์ไป: “ดข้วยวต่าทต่านทสันงหลาย
ทรงถซูกเรบียกไวข้สคาหรสับเหตลุการณร์นสันน เพราะวต่าพระครลิสตร์ไดข้ทรงรสับทนทลุกขร์ทรมานเพรที่อเราทสันงหลาย ใหผู้เปป็นแบบอยข่างแกข่เรา 
เพรรื่อทข่านจะไดผู้ตามรอยพระบาทของพระองคค์” (1 ปต. 2:21) หากเราตามไปเมรที่อพระองคร์ทรงนคา วสันหนศึที่งเราจะเปป็นเหมรอน
พระองคร์:

“จงดซูเถลิด พระบลิดาทรงโปรดประทานความรสักแกต่เราทสันงหลายเพบียงไร ทบีที่เราจะไดข้ชรที่อวต่าเปป็นบลุตรของพระเจข้า เหตลุทบีที่
โลกไมต่รซูข้จสักเราทสันงหลาย กก็เพราะเขาไมต่รซูข้จสักพระองคร์ ทต่านทบีที่รสักทสันงหลาย บสัดนบีนเราทสันงหลายเปป็นบลุตรของพระเจข้า และยสังไมต่
ปรากฏวต่าตต่อไปเบรนองหนข้าเราจะเปป็นอยต่างไร แตข่เรารผผู้วข่าเมรรื่อพระองคค์เสดห็จมาปรากฏนมันั้น เราทมันั้งหลายจะเปป็นเหมชอนพระองคค
เพราะวข่าเราจะเหห็นพระองคค์อยข่างทรีรื่พระองคค์ทรงเปป็นอยผข่นมันั้น และทนุกคนทรีรื่มรีความหวมังเชข่นนรีนั้ในพระองคค์ กห็ยข่อมชทาระตนใหช
บรยสสุทธยธิ์เหมรอนอยข่างทรีรื่พระองคค์ทรงบรริสนุทธริธ” (1 ยอหร์น 3:1-3)

ขอพระเจข้าทรงโปรดหข้ามผมมลิใหข้พลิพากษาผซูข้ใดเลย แตต่พระเยซซูทรงประกาศวต่า “เหตลุฉะนสันน ทต่านจะรซูข้จสักเขาไดข้
เพราะผลของเขา” (มธ. 7:20) เมรที่อคลุณมองไปยสังครลิสเตบียนแตต่ปากทสันงหลายในชลุมชนของคลุณ, ในครลิสตจสักรของคลุณ, และใน



สถานทบีที่ๆคลุณทคางาน คลุณรซูข้จสักกบีที่คนทบีที่ปฏริเสธตมัวพวกเขาเองทบีที่จะปรนนลิบสัตลิพระเจข้า? มบีการปฏลิเสธตสัวเองนข้อยมากในโลกวสันนบีน ผซูข้
เชรที่อจคานวนมากไมต่ตลิดตามพระเยซซูทบีละกข้าว พวกเขาไมต่ดคาเนลินในเสข้นทางทบีที่พระองคร์ทรงทคาเครรที่องหมายไวข้แลข้วเพรที่อเรา ใชต่แลข้ว
ครสับ มสันเปป็นไปไดข้อยต่างยลิที่งทบีที่จะเปป็นผซูข้เชรที่อทบีที่บสังเกลิดใหมต่และยสังไมต่เดลินตามพระเยซซูทบีละกข้าวอยซูต่เหมรอนเดลิม มบีผซูข้เชรที่อแบบนสันนอยซูต่
เปป็นจคานวนมากวสันนบีน ดวงวลิญญาณของพวกเขาไดข้รสับความรอดแลข้ว, วลิญญาณของพวกเขาจะอาศสัยอยซูต่ชสัที่วนลิรสันดรร์ในนคร
งดงามนสันน – แตต่พวกเขาจะไมต่มบีบคาเหนก็จใดเลยเพราะวต่าพวกเขาเปป็นคนเหก็นแกต่ตสัว, สนใจแตต่ตสัวเอง และไมต่หต่วงใยเกบีที่ยวกสับสลิที่ง
ตต่างๆของพระครลิสตร์ พวกเขาจะไดข้รสับความรอด “เหมรอนดมังรอดจากไฟ” (1 คร. 3:15)

การปฏลิเสธตนเอง เหมรอนกสับทบีที่พระเยซซูตรสัสตรงนบีน หมายถศึงการบอกปปัดตนเองในลสักษณะเดบียวกสันกสับทบีที่พวกยลิว
บอกปปัด (หรรอปฏลิเสธ) พระเยซซูผซูข้ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ ในกลิจการ 3:14 เปโตรกลต่าวแกต่พวกยลิววต่า “แตต่ทต่านทสันงหลายไดผู้
ปฏริเสธพระองคร์ซศึที่งเปป็นองคร์บรลิสลุทธลิธิ์และชอบธรรม และไดข้ขอใหข้เขาปลต่อยฆาตกรใหข้ทต่านทสันงหลาย”

เมรที่อผซูข้เชรที่อคนใดปฏลิเสธตนเอง เขากก็จะไมต่ยอมใหข้อสัตตาและความปรารถนาตต่างๆอสันเหก็นแกต่ตสัวมาปกครองเขาหรรอ
บงการจลุดมลุต่งหมายตต่างๆของเขาในชบีวลิต ผซูข้เชรที่อคนใดทบีที่ปฏลิเสธตนเองกก็มลุต่งมสัที่นในใจและความคลิดของตนทบีที่จะไมต่ดคาเนลินชบีวลิต
ตามใจชอบและความปรารถนาตต่างๆของตสัวเขาเอง แตต่มลุต่งมสัที่นทบีที่จะถซูกควบคลุมอยต่างสมบซูรณร์โดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์เพรที่อทบีที่วต่า
สลิที่งใดกก็ตามทบีที่เขากลต่าวหรรอกระทคานสันนจะถซูกกลต่าวหรรอถซูกกระทคาเพรที่อถวายเกบียรตลิแดต่พระเจข้า อสัครทซูตเปาโลสสัที่งสอนเราดสังนบีนใน
1 โครลินธร์ 10:31:

“เหตนุฉะนมันั้นเมรรื่อทข่านจะรชบประทาน จะดชนึ่ม หรรอจะทสาอะไรกก็ตาม จงกระทสาทสุกสยนึ่งเพรรื่อเปป็นการถวายพระเกรียรตริแดข่
พระเจผู้า”

ครลิสเตบียนทบีที่เตก็มใจปฏลิเสธตนเองตข้องตสันงใจแนต่วแนต่ทบีที่จะไมต่ดคาเนลินชบีวลิตตามสลิที่งตต่างๆของชบีวลิตนบีน อยต่างเชต่น ความ
เพลลิดเพลลิน, ชรที่อเสบียง, และทรสัพยร์สลินเงลินทอง เราถซูกบสัญชาวต่า “อยต่ารสักโลกหรรอสลิที่งของในโลก ถข้าผซูข้ใดรสักโลก ความรสักตต่อพระ
บลิดาไมต่ไดข้อยซูต่ในผซูข้นสันน เพราะวต่าสารพสัดซศึที่งมบีอยซูต่ในโลก ครอตสัณหาของเนรนอหนสัง และตสัณหาของตา และความเยต่อหยลิที่งในชบีวลิตไมต่
ไดข้เกลิดจากพระบลิดา แตต่เกลิดจากโลก และโลกกสับสลิที่งยสัที่วยวนของโลกกคาลสังผต่านพข้นไป แตต่ผซูข้ทบีที่ประพฤตลิตามพระทสัยของพระเจข้า
กก็ดคารงอยซูต่เปป็นนลิตยร์” (1 ยอหร์น 2:15-17)

บางครสันงมสันกก็จคาเปป็นทบีที่ครลิสเตบียนตข้องปฏลิเสธตนเองเพรที่อเหก็นแกต่พบีที่นข้องทบีที่อต่อนแอกวต่าในพระครลิสตร์ อาจมบีสลิที่งตต่างๆทบีที่คลุณ
หรรอผมอาจมบีสต่วนรต่วมไดข้ – ไมต่ใชต่ความชสัที่วรข้าย, ราคะตสัณหา, หรรอความอธรรม แตต่หลายสลิที่งในสสังคมของเรา – และการมบี
สต่วนรต่วมของเราตข้องไมต่สต่งผลตต่อชบีวลิตครลิสเตบียนของเราเอง แตต่หากวต่าการมบีสต่วนรต่วมของเราในสลิที่งเหลต่านสันนดซูเหมรอนเปป็นสลิที่งทบีที่
ผลิดในสายตาของพบีที่นข้องคนใดทบีที่อต่อนแอกวต่า เรากก็จะนคาความเสบียหายมาสซูต่ชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณของเขาและทคาใหข้ความเชรที่อทบีที่
อต่อนแอของเขากลายเปป็นอต่อนแอยลิที่งกวต่าเดลิมเสบียอบีก เปาโลระมสัดระวสังตสัวและเอาใจใสต่ครลิสเตบียนทสันงหลายทบีที่อต่อนแอกวต่าเหลรอ
เกลินจนเขาประกาศวต่า “เหตลุฉะนสันนถข้าอาหารเปป็นเหตลุทบีที่ทคาใหข้พบีที่นข้องของขข้าพเจข้าหลงผลิดไป ขข้าพเจข้าจะไมต่กลินเนรนอสสัตวร์อบีกตต่อไป
เพราะเกรงวต่าขข้าพเจข้าจะทคาใหข้พบีที่นข้องตข้องหลงผลิดไป” (1 คร. 8:13) เปาโลทราบวต่ามสันไมต่เปป็นบาปทบีที่เขาจะรสับประทานเนรนอ
สสัตวร์ทบีที่ไดข้ถซูกถวายบซูชาแกต่รซูปเคารพทสันงหลายแลข้ว แตต่ผซูข้เชรที่อใหมต่บางคนรซูข้สศึกวต่ามสันเปป็นสลิที่งทบีที่ผลิดทบีที่จะรสับประทานเนรนอสสัตวร์แบบนสันน
ดข้วยเหตลุนบีนเปาโลจศึงยอมปฏลิเสธตนเองแทนทบีที่จะทคาใหข้ครลิสเตบียนทบีที่อต่อนแอกวต่าคนใดตข้องสะดลุดผซูข้ซศึที่งไมต่มบีความรซูข้นสันนทบีที่เปาโลมบี 
การทคาบาปตต่อพบีที่นข้องทบีที่อต่อนแอกวต่าคนใดโดยการทคาผลิดตต่อใจวลินลิจฉสัยผลิดและชอบของเขาครอการทคาบาปตต่อพระครลิสตร์ (1 คร.



8:12)
เปาโลอธลิบายวต่า “เพราะในพวกเราไมต่มบีผซูข้ใดมบีชบีวลิตอยซูต่เพรที่อตนเองฝฝ่ายเดบียว และไมต่มบีผซูข้ใดตายเพรที่อตนเองฝฝ่ายเดบียว ถข้า

เรามบีชบีวลิตอยซูต่กก็มบีชบีวลิตอยซูต่เพรที่อองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้า และถข้าเราตายกก็ตายเพรที่อองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้า เหตลุฉะนสันนไมต่วต่าเรามบีชบีวลิตอยซูต่หรรอ
ตายไปกก็ตาม เรากก็เปป็นคนขององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้า เพราะเหตลุนบีนเองพระครลิสตร์จศึงไดข้ทรงสลินนพระชนมร์และไดข้ทรงเปป็นขศึนนมาและ
ทรงพระชนมร์อบีก เพรที่อจะไดข้เปป็นองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าของทสันงคนตายและคนเปป็น...แตต่ถข้าพบีที่นข้องของทต่านไมต่สบายใจเพราะอาหาร
ทบีที่ทต่านกลิน ทต่านกก็ไมต่ไดข้ดคาเนลินตามทางแหต่งความรสักเสบียแลข้ว พระครลิสตร์ทรงสลินนพระชนมร์เพรที่อผซูข้ใด กก็อยต่าใหข้คนนสันนพลินาศเพราะ
อาหารทบีที่ทต่านกลินเลย ฉะนสันนอยต่าใหข้การดบีของทต่านเปป็นทบีที่ใหข้เขาตลิเตบียนไดข้” (โรม 14:7-9, 15, 16)

“รมับกางเขนของตน” จะตข้องไมต่ถซูกเขข้าใจผลิดวต่าหมายความวต่าเราควรเลรอกกางเขนมาอสันหนศึที่ง หรรอหากางเขนอสัน
หนศึที่งทบีที่เราเลรอกเองใหข้เจอและจากนสันนกก็เอากางเขนนสันนไป จงสสังเกตวต่าพระเยซซูตรสัสวต่า “กางเขนของตน” นสัที่นครอ กางเขน
ของคนๆนมันั้น ไมต่ใชต่กางเขนอสันเดบียวกสับทบีที่พระเยซซูทรงแบกตอนทบีที่พระองคร์เสดก็จขศึนนบนเนลินเขานสันนเพรที่อทบีที่จะถซูกตรศึงกางเขน คลุณ
เชรที่อใจไดข้เลยวต่าเมรที่อผซูข้เชรที่อคนใดฝฝึกปฏลิบสัตลิการปฏลิเสธตนเองและยอมจคานนอยต่างเตก็มเปฟีฝั่ยมตต่อการทรงนคาของพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธิ์ กางเขนสคาหรสับผซูข้เชรที่อคนนสันนกก็จะปรากฏ! ขอใหข้เรารสับกางเขนนสันนดข้วยความเตก็มใจ และตามพระเยซซูไป

ขข้อ 25: “เพราะวข่าผผผู้ใดใครข่จะเอาชรีวริตของตนรอด ผผผู้นมันั้นจะเสรียชรีวริต แตข่ผผผู้ใดจะเสรียชรีวริตของตนเพราะเหห็นแกข่เรา ผผผู้
นมันั้นจะไดผู้ชรีวริตรอด”

กรลุณาสสังเกตวต่าขข้อ 25, 26 และ 27 ขศึนนตข้นดข้วยคคาบลุพบท “เพราะ” ขข้อเทก็จจรลิงทบีที่วต่าพระคคาแตต่ละขข้อขศึนนตข้นดข้วย 
“เพราะ” ชบีนไปยสังสลิที่งทบีที่มากต่อนหนข้าพรข้อมกสับความจรลิงประการหนศึที่งหรรอเหตลุจซูงใจประการหนศึที่ง ในขข้อพระคคาทบีที่เราศศึกษากสันอยซูต่
นบีน องคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าทรงผต่านจากชบีวลิตฝฝ่ายรญ่างกายไปยสังชรีวริตฝฝ่ายวยญญาณ – จากสลิที่งทบีที่อยซูต่เพบียงชสัที่วคราวไปยสังสลิที่งทบีที่อยซูต่เปป็นนลิ
รสันดรร์ พระองคร์ทรงผต่านจากหลสักการทบีที่สคาคสัญตต่อชบีวลิตของรต่างกาย (ชบีวลิตแบบธรรมชาตลิ) ไปยสังหลสักการทบีที่เปป็นอมตะ (สลิที่งทบีที่
เกบีที่ยวขข้องกสับชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณ) ดข้วยเหตลุนบีนเราจศึงเขข้าใจวต่าพระเยซซูกคาลสังตรสัสตรงนบีนวต่า “ผซูข้ใดกก็ตามทบีที่ปรารถนาจะชต่วยชบีวลิตฝฝ่าย
รต่างกายซศึที่งอยซูต่เพบียงชสัที่วคราวและเปป็นฝฝ่ายเนรนอหนสังใหข้รอด จะสซูญเสบียชบีวลิตนลิรสันดรร์ฝฝ่ายวลิญญาณของตน”

ในกาลาเทบีย 6:8 เปาโลอธลิบายวต่าหากเราหวต่านไปยสังเนรนอหนสัง ความเปฟฝั่อยเนต่ากก็เปป็นผลลสัพธร์; แตต่หากเราหวต่านไปยสัง
พระวลิญญาณ ชบีวลิตนลิรสันดรร์กก็เปป็นผลลสัพธร์ “เหตลุวต่าใจซศึที่งปปักอยซูต่กสับเนรนอหนสังนสันนกก็เปป็นศสัตรซูตต่อพระเจข้า” และดข้วยเหตลุนบีนจศึงไมต่
สามารถอยซูต่ใตข้บสังคสับตต่ออาณาจสักรนสันน (หรรอพระราชบสัญญสัตลิ) ของพระเจข้าไดข้ (โรม 8:7) ดข้วยเหตลุนบีน หากผซูข้ใดมบีจลิตใจทบีที่จะชข่วย
ชรีวริตทรีรื่อยผข่ชมัรื่วคราวของตนใหผู้รอดและดคาเนลินตามความปรารถนาตต่างๆและใจชอบตต่างๆแหต่งเนรนอหนสัง เขากก็จะสชญเสดียชรีวริต
ฝฝ่ายวริญญาณของตนอยต่างแนต่นอนเพราะวต่าเขาไมต่สามารถปรนนลิบสัตลินายสองคนไดข้ (มธ. 6:24)

“...ผผผู้ใดใครข่จะเอาชรีวริตของตนรอด ผผผู้นมันั้นจะเสรียชรีวริต แตข่ผผผู้ใดจะเสรียชรีวริตของตนเพราะเหก็นแกญ่เรา ผผผู้นมันั้นจะไดผู้ชรีวริต
รอด” ในมาระโก 8:35 เราอต่านวต่า “...ผซูข้ใดจะเสบียชบีวลิตเพราะเหก็นแกญ่เราและขญ่าวประเสรยฐ ผซูข้นสันนจะไดผู้ชรีวริตรอด”

ขข้อ 26: “เพราะถผู้าผผผู้ใดจะไดผู้สริรื่งของสรินั้นทมันั้งโลก แตข่ตผู้องสผญเสรียจริตวริญญาณของตน ผผผู้นมันั้นจะไดผู้ประโยชนค์อะไร หรรอผผผู้
นมันั้นจะนสาอะไรไปแลกเอาจริตวริญญาณของตนกลมับครนมา”

การ “ไดผู้สริรื่งของสรินั้นทมันั้งโลก” หมายถศึงการถรอครอง (เปป็นเจผู้าของ) โลกพรข้อมกสับความมสัที่งมบี, เกบียรตลิยศ, ความ
เพลลิดเพลลิน, สลิทธลิพลิเศษตต่างๆทสันงสลินนของมสัน – ทสันงหมดทบีที่โลกจะใหข้หรรอใหข้ไดข้ ในทางกลสับกสัน การสซูญเสบียจลิตวลิญญาณของตน



หมายถศึงการถซูกโยนทลินงในบศึงไฟ, การถซูกปปิดกสันนจากนครขาวดลุจมลุกดานสันน, การอาศสัยอยซูต่ในทบีที่มรดภายนอกโดยถซูกตสัดขาดจาก
พระเจข้าตลอดกาล

“...แตข่ตผู้องสผญเสรียจริตวริญญาณของตน ผผผู้นมันั้นจะไดผู้ประโยชนค์อะไร หรรอผผผู้นมันั้นจะนสาอะไรไปแลกเอาจริตวริญญาณของ
ตนกลมับครนมา” สองสลิที่งถซูกบอกเปป็นนสัยโดยพระเยซซูเจข้าในสองคคาถามนบีน: (1) คนเหลต่านสันนทบีที่ใหข้ทรสัพยร์สลินเงลินทองและตคาแหนต่งมบี
ความสคาคสัญมากกวต่าการปรนนลิบสัตลิองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าจะสผญเสรียจริตวริญญาณของตน (2) หากผซูข้ใดสซูญเสบียจลิตวลิญญาณของตน 
กก็ไมต่มบีสลิที่งใดทบีที่สามารถถซูกใหข้เพรรื่อทรีรื่จะแลกเปลรีรื่ยนกสับจลิตวลิญญาณทบีที่ถซูกสซูญเสบียไปแลข้วนสันนไดข้ ไมต่มบีการไถต่หรรอการอภสัยโทษในนรก
ไมต่มบีโอกาสทบีที่ผซูข้ใดจะรสับความรอดเมรที่อเขาตายไปแลข้วไดข้

คนมากมายวสันนบีนกคาลสังพยายามถรอครองทรสัพยร์สลินและความมสัที่งคสัที่งของโลกนบีนมากขศึนนเรรที่อยๆ พวกเขาไมต่เตก็มใจทบีที่จะ
สละทลินงความทะเยอทะยานสต่วนตสัวเพรที่อทบีที่จะรสับใชข้พระเยซซู พวกเขาไมต่เตก็มใจทบีที่จะวางใจพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์เพรที่อทบีที่จะนคาพา
พวกเขาในวลิถบีตต่างๆแหต่งความชอบธรรมและฝากสลิที่งตต่างๆทบีที่เปป็นวสัตถลุไวข้ในพระหสัตถร์ของพระเจข้า

อยต่าเขข้าใจผมผลิดนะครสับ – ความมมัรื่งมรีไมข่ทสาใหผู้จริตวริญญาณตกนรก แตต่หากบลุคคลใดแตต่งงานกสับทรสัพยร์สลิที่งของ หาก
ทรสัพยร์สลิที่งของกลายเปป็นพระของเขาไปแลข้ว ทรสัพยร์สลิที่งของนสันนกก็กลายเปป็นหลินสะดลุด, เครรที่องกบีดขวาง, ระหวต่างมนลุษยร์กสับ
พระเจข้า สลุภาษลิต 11:28 กลต่าววต่า “บนุคคลผผผู้วางใจในความมมัรื่งคมัรื่งของตนจะลชมละลาย ...” เปาโลบอกทลิโมธบีวต่า “สต่วนคน
เหลต่านสันนทบีที่อยากรที่คารวยกก็ตกอยซูต่ในการทดลองและตลิดบต่วงแรข้ว และในตสัณหาหลายอยต่างอสันโฉดเขลาและเปป็นภสัยแกต่ตสัว ซศึที่ง
ทคาใหข้คนเราตข้องจมลงถศึงความพลินาศเสรที่อมสซูญไป ดข้วยวต่าการรมักเงรินนมันั้นเปป็นรากเหงผู้าแหข่งความชมัรื่วทมันั้งสรินั้น ขณะทบีที่บางคนโลภ
สลิที่งเหลต่านบีนจศึงไดข้หลงไปจากความเชรที่อนสันน และทลิที่มแทงตสัวของเขาเองใหข้ทะลลุดข้วยความทลุกขร์ใจเปป็นอสันมาก” (1 ทธ. 6:9, 10)

พระเจข้าทรงอวยพรครลิสเตบียนบางคนดข้วยสลิที่งของตต่างๆทบีที่เปป็นวสัตถลุ และสลิที่งของทบีที่เปป็นวสัตถลุเหลต่านสันนกก็ถซูกใชข้เพรที่อถวาย
เกบียรตลิแดต่พระเจข้าในการสต่งเสรลิมการเผยแพรต่ขต่าวประเสรลิฐ แตต่ครลิสเตบียนเชต่นนสันนไมต่ไดข้ทคาใหข้เงลินทองเปป็นรซูปเคารพของตน 
การถรอครองสลิที่งของตต่างๆทบีที่เปป็นวสัตถลุจะไมต่ทคาใหข้จลิตวลิญญาณตกนรกหากสลิที่งเหลต่านสันนถซูกรสักษาใหข้อยซูต่ในมลุมมองทบีที่เหมาะสม เมรที่อ
ทรสัพยร์สลิที่งของฝฝ่ายโลกกลายเปป็นความลลุต่มหลงและมบีสต่วนทคาใหข้ขาดความเชรที่อในพระเจข้า ทรสัพยร์สลินเงลินทองนสันนกก็กลายเปป็นสลิที่งทบีที่
ทคาอสันตรายถศึงตาย ความไมข่เชรรื่อครอบาปทบีที่ทคาใหข้จลิตวลิญญาณตกนรก: “ผซูข้ทบีที่เชรที่อใน (พระเยซซู) กก็ไมต่ตข้องถซูกพลิพากษาลงโทษ แตต่
ผผผู้ทรีรื่มยไดชเชรรื่อกห็ตผู้องถผกพริพากษาลงโทษอยผข่แลผู้ว เพราะเขามริไดผู้เชรรื่อในพระนามพระบนุตรองคค์เดรียวทรีรื่บมังเกริดจากพระเจผู้า” (ยอหร์น
3:18)

คคากรบีกตรงนบีนทบีที่แปลเปป็น “สผญเสรีย” หมายถศึง ถผกรริบ คคากรลิยานบีนถซูกเอามาจากคคานามทบีที่แปลเปป็น “การขาดทนุน” ซศึที่ง
ตรงขข้ามกสับ “การไดผู้กสาไร”  เราพบคคานบีนใน 1 โครลินธร์ 3:15 ทบีที่เปาโลพซูดถศึงการเสรียบสาเหนห็จ และในฟฟีลลิปปฟี 3:8 ทบีที่เปาโลเปป็น
พยานรสับรองวต่า “...ขข้าพเจข้าถรอวต่าสลิที่งสารพสัดไรผู้ประโยชนค์เพราะเหก็นแกต่ความประเสรลิฐแหต่งความรซูข้ถศึงพระเยซซูครลิสตร์องคร์พระผซูข้
เปป็นเจข้าของขข้าพเจข้า เพราะเหตลุพระองคร์ ขข้าพเจข้าจศึงไดข้ยอมสละสริรื่งสารพมัด และถรอวต่าสลิที่งเหลต่านสันนเปป็นเหมรอนหยากเยรที่อ เพรรื่อ
ขผู้าพเจผู้าจะไดผู้พระครริสตค์”

ดสังนสันน หากมนลุษยร์คนใดไดข้ทสันงโลกพรข้อมกสับทรสัพยร์สมบสัตลิทสันงสลินนของมสันแตต่ไมต่มบีความเชรที่อในพระเยซซู เมรที่อคนๆนสันนมาถศึง
จลุดจบของชบีวลิต เขากห็ตผู้องจข่ายเงรินคข่าปรมับ เพราะการรสับใชข้โลกและการเพลิกเฉยพระครลิสตร์ – และคต่าปรสับทบีที่ถซูกจต่ายนสันนจะ
เปป็นการปรมับโทษดวงวริญญาณของเขา!



เมรที่อเหก็นขข้อเทก็จจรลิงนบีนของพระเจข้าแลข้ว “ผผผู้นมันั้นจะนทาอะไรไปแลกเอาจริตวริญญาณของตนกลมับครนมา” มนลุษยร์จะเอาสลิที่ง
ใดไปซรนอจลิตวลิญญาณทบีที่ตนสซูญเสบียไปแลข้วกลสับครนมาเลต่า? หมดทสันงโลกกก็คงจะไมต่พอ จริตวริญญาณดวงเดรียวในสายพระเนตรของ
พระเจข้าผซูข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์กก็มบีคต่ามากกวต่าความมสัที่งคสัที่งของหมดสลินนทสันงโลก คคากรบีกตรงนบีนทบีที่แปลเปป็น “แลก” บต่งบอกถศึงสลิที่งทบีที่มา
แทนทบีที่สลิที่งอรที่น พระเยซซูทรงจต่ายคต่าไถต่ของเราแลข้ว พระองคร์ทรงทนทลุกขร์และสลินนพระชนมร์แลข้วเพรที่อทบีที่เราจะไดข้มบีชบีวลิตนลิรสันดรร์ 
พระองคร์ “ไดผู้ทรงรมับแบกบาปของเราไวผู้ในพระกายของพระองคค์ทรีรื่ตผู้นไมผู้นมันั้น เพรที่อวต่าเราทสันงหลายซศึที่งตายจากบาปแลข้ว จะไดข้
ดคาเนลินชบีวลิตตามความชอบธรรม...” (1 ปต. 2:24) พระองคค์ทรงเขผู้าไปแทนทรีรื่ของเราแลผู้ว และหากเราไมต่ใหข้ความเชรที่อของ
เราอยซูต่ในพระเยซซูและในพระราชกลิจทบีที่เสรก็จสลินนแลข้วของพระองคร์ “เครรรื่องบผชาไถข่บาปกห็จะไมข่มรีเหลรออยผข่เลย” (ฮบ. 10:26) 
ไมต่มบีผซูข้ใดอรที่นแลข้วทบีที่สามารถไถต่จลิตวลิญญาณไดข้ เปโตรประกาศวต่า “ในผผผู้อรรื่นความรอดไมข่มรีเลย ดผู้วยวข่านามอรรื่นซนรื่งใหผู้เราทมันั้งหลาย
รอดไดผู้ ไมข่ทรงโปรดใหผู้มรีในทข่ามกลางมนนุษยค์ทมัรื่วใตผู้ฟฟ้า” (กลิจการ 4:12) 

หากมนลุษยร์คนใดจะไดผู้สลินนทสันงโลก เขากก็ไมต่อาจซรนออลิสรภาพของจลิตวลิญญาณสสักดวงในนรกไดข้! พระวจนะของพระเจข้า
ประกาศวต่า “คนผซูข้วางใจในทรสัพยร์สมบสัตลิของตสัว และอวดอข้างความมสัที่งคสัที่งอสันอลุดมของตน แนข่ทรีเดรียวไมข่มรีคนใดไถข่พรีรื่นผู้องของ
ตนไดผู้ หรรอถวายคข่าชรีวริตของเขาแดข่พระเจผู้า” (เพลงสดลุดบี 49:6, 7) ชบีวลิตทบีที่พระเยซซูทรงดคาเนลิน, ความทลุกขร์ทบีที่พระองคร์ทรงสซูข้ทน,
การเสบียสละทบีที่พระองคร์ไดข้ทรงกระทคาผต่านทางพระโลหลิตทบีที่พระองคร์ทรงยอมหลสัที่ง – สลิที่งเหลต่านบีนมบีคต่าในสายพระเนตรของ
พระเจข้ามากกวต่าทสับทลิม, เพชร, ทองคคา, และเงลิน, ความมสัที่งคสัที่งหลายพสันลข้านทบีที่โลกอาจมบีเสนอใหข้ไดข้

มสันเปป็นเรรที่องนต่าประหลาดไหมทบีที่พระโลหลิตของพระเยซซูถซูกเรบียกวต่า “มบีคต่าประเสรลิฐ” (อสันมบีราคามาก)? หาก
ปราศจากการหลสัที่งโลหลิต กก็ไมต่มบีการยกบาป, ไมต่มบีการไถต่ (ฮบ. 9:22) สลิที่งของทสันงหมดบนแผต่นดลินโลกทบีที่มารวมกสันไมต่สามารถไถต่
ดวงวลิญญาณไดข้สสักดวงเดบียว:

“ทต่านรซูข้วต่า พระองคร์ไดข้ทรงไถต่ทต่านทสันงหลายออกจากการประพฤตลิอสันหาสาระมลิไดข้ ซศึที่งทต่านไดข้รสับเปป็นประเพณบีตต่อจาก
บรรพบลุรลุษของทต่าน มริไดผู้ไถข่ไวผู้ดผู้วยสริรื่งทรีรื่เสรรื่อมสลายไดผู้ เชข่นเงรินและทอง แตข่ทรงไถข่ดผู้วยพระโลหยตอชนมดีราคามากของพระ
ครยสตค ดสังเลรอดลซูกแกะทบีที่ปราศจากตคาหนลิหรรอจลุดดต่างพรข้อย แทข้จรลิงพระเจข้าไดข้ทรงดคารลิพระครลิสตร์นสันนไวข้กต่อนทรงสรข้างโลก แตต่
ทรงใหข้พระครลิสตร์ปรากฏพระองคร์ในวาระสลุดทข้ายนบีน เพรที่อทต่านทสันงหลาย” (1 ปต. 1:18-20)

“แตต่ถข้าเราดคาเนลินอยซูต่ในความสวต่าง เหมรอนอยต่างพระองคร์ทรงสถลิตในความสวต่าง เรากก็รต่วมสามสัคคบีธรรมซศึที่งกสันและ
กสัน และพระโลหริตของพระเยซผครริสตค์พระบนุตรของพระองคค์ กห็ชสาระเราทมันั้งหลายใหชปราศจากบาปทชขึ้งสยขึ้น” (1 ยอหร์น 1:7)

ขข้อ 27: “เหตนุวข่าบนุตรมนนุษยค์จะเสดห็จมาดผู้วยสงข่าราศรีแหข่งพระบริดา และพรผู้อมดผู้วยเหลข่าทผตสวรรคค์ของพระองคค์ เมรรื่อ
นมันั้นพระองคค์จะประทานบสาเหนห็จแกข่ทนุกคนตามการกระทสาของตน”

“เหตนุวข่าบนุตรมนนุษยค์จะเสดห็จมา...” พระเยซซูไมต่ไดข้กคาลสังใชข้คคาพซูดเปรบียบเปรยตรงนบีน เหตลุการณร์อสันยลิที่งใหญต่นสันนจะเกลิดขศึนน
จรลิงๆ สสักวสันหนศึที่งบลุตรมนลุษยร์จะเสดก็จมาเหมรอนกสับทบีที่พระองคร์ทรงสสัญญาไวข้ พระองคร์ตรสัสวต่าพระองคร์จะเสดก็จไปและจสัดเตรบียม
สถานทบีที่แหต่งหนศึที่งไวข้สคาหรสับคนของพระองคร์เอง และตรสัสวต่าพระองคร์จะเสดก็จกลสับมา (อต่านยอหร์น 14:1-3) ในกลิจการ 1:11 
เราไดข้การรสับประกสันวต่า “พระเยซชองคคนดีขึ้... จะเสดห็จมาอรีกเหมรอนอยข่างทรีรื่ทข่านทมันั้งหลายไดผู้เหห็น” พระองคร์เสดก็จไปยสังสวรรคร์นสันน

พระเยซซูจะเสดก็จกลสับมายสังแผต่นดลินโลกนบีน แตต่การเสดก็จมาครสันงทบีที่สองของพระองคร์จะไมต่ใชต่ในฐานะทารกนข้อยในราง
หญข้า พระองคร์จะเสดก็จมา “ดผู้วยสงข่าราศรีแหข่งพระบริดา และพรผู้อมดผู้วยเหลข่าทผตสวรรคค์ของพระองคค์” – สงต่าราศบีทบีที่พระบลุตร



เคยมบีกสับพระบลิดา “กต่อนทบีที่โลกนบีนมบีมา” (ยอหร์น 17:5) พระเยซซูไดข้ทรงสละทลินงสงต่าราศบีของพระองคร์ดข้วยความเตก็มใจและเสดก็จ
มายสังแผต่นดลินโลกเพรที่อทคาภารกลิจหนศึที่งเดบียว – เพรที่อชคาระหนบีนบาปโดยการสลินนพระชนมร์ของพระองคร์บนกางเขนนสันน พระองคร์ 
“ไดข้ทรงกระทคาพระองคร์เองใหข้ไมต่มบีชรที่อเสบียงใดๆ และทรงรสับสภาพอยต่างผซูข้รสับใชข้ ทรงถรอกคาเนลิดในลสักษณะของมนลุษยร์ และเมรที่อ
ทรงปรากฏพระองคร์ในสภาพมนลุษยร์แลข้ว พระองคร์กก็ทรงถต่อมพระองคร์ลง ยอมเชรที่อฟปังจนถศึงความมรณา กระทสัที่งความมรณาทบีที่
กางเขน” (ฟป. 2:7, 8) แตต่เมรที่อพระองคร์เสดก็จมาอบีกทบี พระองคร์จะเสดก็จมาในสงต่าราศบี ไมต่ใชต่ในความอสับอายขายหนข้า

พระองคร์จะไมต่เพบียงเสดก็จมาในสงข่าราศรีเทต่านสันน พระองคร์จะเสดก็จมา “พรผู้อมดผู้วยเหลข่าทผตสวรรคค์ของพระองคค์”
(กรลุณาสสังเกตมสัทธลิว 13:41; 24:31; และ 25:31) ลซูกา 9:26 กลต่าวถศึงการเสดก็จมาของพระครลิสตร์ “ดข้วยสงต่าราศบีของทต่านเอง
และของพระบลิดาและของเหลต่าทซูตสวรรคร์บรลิสลุทธลิธิ์” อสันบอกเปป็นนสัยวต่าสงต่าราศบีทบีที่ลข้อมรอบของพลโยธาทซูตสวรรคร์จะเพลิที่มสงต่า
ราศบีของบลุตรมนลุษยร์ใหข้ยลิที่งใหญต่มากขศึนนไปอบีก นสัที่นจะเปป็นภาพทบีที่นต่าชมจรลิงๆ – เมรที่อเราเหก็นสงต่าราศบีของพระบลิดา, สงต่าราศบีของ
พระบลุตร, และสงต่าราศบีของทซูตสวรรคร์เหลต่านสันน!

“...เมรรื่อนมันั้นพระองคค์จะประทานบสาเหนห็จแกข่ทนุกคนตามการกระทสาของตน” คคากลต่าวนบีนบต่งบอกวต่าพระเยซซูจะทรงเปป็น
ผซูข้พลิพากษาในขสันนสลุดทข้าย ดสังทบีที่ถซูกนคาเสนอในมสัทธลิว 7:21-23, มสัทธลิว 25:31-34, และยอหร์น 5:22 แตต่พระองคร์จะไมต่ทรง
พลิพากษาเหมรอนมนลุษยร์พลิพากษา พระองคร์จะทรงพลิพากษาในความชอบธรรม (วว. 19:11) และพระองคร์จะประทาน
บคาเหนก็จแกต่คนทสันงหลายตาม “การงานตข่างๆ” ของพวกเขา – นสัที่นครอ ตามการกระทคาตต่างๆ, วลิธบีปฏลิบสัตลิตต่างๆ, และการ
ดคาเนลินชบีวลิตของพวกเขา คนทบีที่ชอบธรรมกก็ประกอบการงานตต่างๆแหต่งความชอบธรรม คนทบีที่ไมต่ชอบธรรมกก็ประกอบการงาน
ตต่างๆแหต่งความไมต่ชอบธรรม นนคาจรดไมต่สามารถไหลออกมาจากบต่อนนคาพลุทบีที่มบีรสขมไดข้ และนนคารสขมไมต่สามารถไหลออกมาจาก
บต่อนนคาพลุทบีที่มบีรสจรดไดข้เชต่นกสัน (ยากอบ 3:11, 12)

องคร์ตลุลาการผซูข้ชอบธรรมจะ “ประทานบสาเหนห็จแกข่ทนุกคน” – ใชต่แลข้วครสับ ทสันงวลิสลุทธลิชนและคนบาป – ตามการงาน 
(หรรอการทคาหนข้าทบีที่คนตข้นเรรอน) ของคนๆนมันั้น เปาโลกลต่าววต่า: “เพราะวต่าจคาเปป็นทบีที่เราทลุกคน (ผซูข้เชรที่อทสันงหลาย) จะตข้องปรากฏ
ตสัวทบีที่หนข้าบสัลลสังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์ เพรรื่อทนุกคนจะไดผู้รมับสมกมับการทรีรื่ไดผู้ประพฤตริในรข่างกายนรีนั้ แลผู้วแตข่จะดรีหรรอชมัรื่ว” (2 
คร. 5:10)

ใน 1 โครลินธร์ 3:11-15 เปาโลอธลิบายเกบีที่ยวกสับบสาเหนห็จตข่างๆสคาหรสับเหลต่าวลิสลุทธลิชน: “เพราะวต่าผซูข้ใดจะวางรากอรที่นอบีก
ไมต่ไดข้แลข้ว นอกจากทบีที่วางไวข้แลข้วครอพระเยซซูครลิสตร์ แลข้วบนรากนสันนถข้าผซูข้ใดจะกต่อขศึนนดข้วยทองคสา เงริน เพชรพลอย ไมผู้ หญผู้าแหผู้ง
หรรอฟาง การงานของแตข่ละคนกห็จะไดผู้ปรากฏใหผู้เหห็น เพราะเวลาวสันนสันนจะใหข้เหก็นไดข้ชสัดเจน เพราะวต่าจะเหห็นชมัดไดผู้ดผู้วยไฟ ไฟ
นสันนจะพลิสซูจนร์ใหข้เหก็นการงานของแตต่ละคนวข่าเปป็นอยข่างไร ถข้าการงานของผซูข้ใดทบีที่กต่อขศึนนทนอยซูต่ไดข้ ผผผู้นมันั้นกห็จะไดผู้คข่าตอบแทน ถข้า
การงานของผซูข้ใดถซูกเผาไหมข้ไป ผผผู้นมันั้นกห็จะขาดคข่าตอบแทนแตต่ตสัวเขาเองจะรอด แตต่เหมรอนดสังรอดจากไฟ”

พระเยซซูจะเสดก็จมาในการรสับขศึนนไปนสันน กต่อนยลุคแหต่งความทลุกขร์ลคาบากนสันน และในขณะนสันนจะทรงเรบียกเหลต่าวลิสลุทธลิ
ชนของพระองคร์ขศึนนไปพบกสับพระองคร์ในฟฟ้าอากาศ และพวกเขาจะถซูกพลิพากษา เมรที่อถศึงตอนปลายของยลุคแหต่งความทลุกขร์
ลคาบากนสันนพระองคร์จะเสดก็จมาในวลิวรณร์นสันน พระบาทของพระองคร์จะยรนอยซูต่บนภซูเขามะกอกเทศ (ศคย. 14:4) และเมรที่อถศึง
ตอนนสันนพระองคร์จะทรงสถาปนาอาณาจสักรยลุคพสันปฟี หลสังจากยลุคพสันปฟี คนบาปทสันงหลายจะถซูกพลิพากษาทบีที่การพลิพากษาทบีที่
พระทบีที่นสัที่งใหญต่สบีขาวตามระดสับความชสัที่วของพวกเขา:



“ขข้าพเจข้าไดข้เหก็นพระทบีที่นสัที่งใหญต่สบีขาว และเหก็นพระองคร์ผซูข้ประทสับบนพระทบีที่นสัที่งนสันน…ขข้าพเจข้าไดข้เหก็นบรรดาผซูข้ทบีที่ตายแลข้ว
ทสันงผซูข้นข้อยและผซูข้ใหญต่ ยรนอยซูต่จคาเพาะพระพสักตรร์พระเจข้า และหนสังสรอตต่างๆกก็เปปิดออก หนสังสรออบีกมข้วนหนศึที่งกก็เปปิดออกดข้วย ครอ
หนสังสรอแหต่งชบีวลิต และผผผู้ทรีรื่ตายไปแลผู้วกห็ถผกพริพากษาตามขผู้อความทรีรื่จารนกไวผู้ในหนมังสรอเหลข่านมันั้น ตามทรีรื่เขาไดผู้กระทสา ทะเลกก็สต่ง
ครนคนทสันงหลายทบีที่ตายในทะเล ความตายและนรกกก็สต่งครนคนทสันงหลายทบีที่อยซูต่ในทบีที่เหลต่านสันน และคนทมันั้งหลายกห็ถผกพริพากษาตาม
การกระทสาของตนหมดทนุกคน” (วว. 20:11-13)

ขข้อ 28: “เราบอกความจรริงแกข่ทข่านทมันั้งหลายวข่า ในพวกทข่านทรีรื่ยรนอยผข่ทรีรื่นรีรื่ มรีบางคนทรีรื่ยมังจะไมข่รผผู้รสความตาย จนกวข่า
จะไดผู้เหห็นบนุตรมนนุษยค์เสดห็จมาในราชอาณาจมักรของทข่าน”

ผซูข้รสับใชข้และอาจารยร์บางทต่านไดข้บอกเปป็นนสัยวต่าพระเยซซูกคาลสังตรสัสตรงนบีนถศึงการถซูกทคาลายของกรลุงเยรซูซาเลก็มในปฟี ค.ศ.
70 เมรที่อทลิตสัสชาวโรมผซูข้นสันนและกองทสัพของเขามาทคาใหข้นครนสันนราบเปป็นหนข้ากลอง คนอรที่นๆกก็บอกเปป็นนสัยวต่าพระเยซซูกคาลสังตรสัส
ตรงนบีนถศึงครลิสตจสักรภาคพสันธสสัญญาใหมต่ สต่วนตสัวแลข้วผมไมต่สามารถยอมรสับการตบีความทสันงสองแบบนบีนไดข้ เมรที่อกรลุงเยรซูซาเลก็มถซูก
ทคาลายโดยพวกโรมในตอนนสันน พระเยซผกห็มริไดผู้ปรากฏ ผมไมต่สามารถยอมรสับคคาสอนทบีที่วต่าพระองคร์กคาลสังตรสัสถศึงครริสตจมักรไดข้เพ
ราะวต่าครลิสตจสักรไมต่ใชต่อาณาจสักรนสันน ครลิสตจสักรเปป็นพระกายของพระครลิสตร์, เจข้าสาวของพระองคร์, แตต่อาณาจสักรนสันนจะมาตสันง
อยซูต่บนแผต่นดลินโลกนบีน

จงสสังเกตวต่าพระเยซซูตรสัสวต่า “ในพวกทต่านทบีที่ยรนอยซูต่ทบีที่นบีที่ มบีบางคน (ไมข่ใชข่ทสุกคน แตข่บางคน) ทบีที่ยสังจะไมต่รซูข้รสความตาย 
จนกวต่าจะไดข้เหก็นบลุตรมนลุษยร์เสดก็จมาในราชอาณาจสักรของทต่าน” ผมเชรที่อวต่าคคากลต่าวนบีนหมายถศึงเปโตร, ยากอบ, และยอหร์น 
และประสบการณร์ของพวกเขาบนภซูเขาแหต่งการจคาแลงพระกายนสันนเมรที่อสาวกสามคนนสันนไดข้เหก็นสงต่าราศบีของพระเยซซูขณะทบีที่
โมเสสและเอลบียาหร์ลงมาเพรที่อสนทนากสับพระองคร์ (มสัทธลิว 17:1-8) เปโตรพซูดถศึงเรรที่องนบีนใน 2 เปโตร 1:16: “เพราะวต่าเมรที่อเรา
ไดข้สคาแดงใหข้ทต่านทสันงหลายทราบถศึงฤทธริธเดชของพระเยซผครริสตค์องคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา และการทรีรื่พระองคค์จะเสดห็จมานมันั้น 
เราไมต่ไดข้คลข้อยตามนลิยายทบีที่เขาคลิดแตต่งไวข้ดข้วยความเฉลบียวฉลาด แตข่เราไดผู้เหห็นอานนุภาพของพระองคค์ดผู้วยตาของเราเอง” เรา
จะกลต่าวถศึงเรรที่องนบีนอบีกในบทถสัดไปของเราเมรที่อเราอภลิปรายขข้อพระคคาเหลต่านสันนซศึที่งบสันทศึกเหตลุการณร์การจคาแลงพระกายของพระ
เยซซู

ขอบคลุณพระเจข้าสคาหรสับบทอสันเปฟีฝั่ยมสงต่าราศบีนบีนทบีที่เราเพลิที่งศศึกษากสันไป! ผมอยากชบีนใหข้เหก็นและทบทวนสองหรรอสาม
ประเดก็นทบีที่ผมรซูข้สศึกขอบคลุณพระเจข้ามากเปป็นสองเทต่า และซศึที่งเราไดข้ศศึกษาไปแลข้วในบทนบีน:

1. คสาเตรอนใหผู้ระวมังคสาสอนผริด (ขข้อ 6-12) คคาสอนผลิดเปป็นสลิที่งทบีที่หลอกลวง, เจข้าเลต่หร์และเตก็มไปดข้วยอลุบาย มสันทคางาน
อยต่างลสับๆ – แตต่อยต่างสสัมฤทธลิธิ์ผล เราตข้องระมสัดระวสังตสัวมากๆเกบีที่ยวกสับสลิที่งทบีที่เรายอมรสับและเชรที่อวต่าเปป็นความจรลิงจากคนเหลต่า
นสันนทบีที่อข้างตสัววต่าเปป็นนสักเทศนร์และครซูสอนพระวจนะ พระวจนะของพระเจข้าควรเปป็นมาตรฐานทบีที่เราใชข้วสัดและเปรบียบเทบียบทลุก
สลิที่งทบีที่ถซูกสอนตต่อหนข้าเรา หลสักคคาสอนเทบียมเทก็จถซูกทคาใหข้เปป็นเหมรอนขต่าวประเสรลิฐทบีที่แทข้จรลิงอยต่างมากเทต่าทบีที่พญามารจะ
สามารถทคาใหข้มสันเปป็นไดข้ ซาตานอยากใหข้เราอข้าแขนรสับหลสักคคาสอนนสันนทบีที่วต่ามบี “สริรื่งดรีๆอยซูต่เลก็กนข้อยในทนุกศาสนา” มสันอยากใหข้
เรายอมรมับ “สลิที่งดบๆี ” ในศาสนาทสันงหมด ซศึที่งเปป็นการวางยาพลิษความคลิดและทคาใหข้ดวงวลิญญาณตกนรก! มรีทางเดรียว, ความ
จรยงเดรียว, ชดีวยตเดรียว, พระนามเดรียว, ประตชเดรียว, ทางเขชาเดรียวเทข่านมันั้น ไมข่มรีทางอผู้อมและทางเขผู้าดผู้านขผู้างเขผู้าสผข่สวรรคค์ เรา
ตข้องตรที่นตสัวและระแวดระวสังตลอดเวลาเกรงวต่าเราจะสนสับสนลุนเหลต่าศสัตรซูของพระเยซซู “การกระทคาเชต่นนสันนไมต่แปลกประหลาด



เลย ถศึงซาตานเองกก็ยสังปลอมตสัวเปป็นทซูตสวรรคร์แหต่งความสวต่างไดข้ เหตลุฉะนสันนจศึงไมต่เปป็นการแปลกอะไรทบีที่ผซูข้รสับใชข้ของซาตานจะ
ปลอมตสัวเปป็นผซูข้รสับใชข้ของความชอบธรรม ทข้ายทบีที่สลุดของเขาจะเปป็นไปตามการกระทคาของเขา” (2 คร. 11:14, 15) 

2. ความสสาคมัญสนุดๆของการตรวจสอบทมัศนะตข่างๆทรีรื่เฉพาะเจาะจงเกรีรื่ยวกมับพระครริสตค์ (ขข้อ 13, 15) “คนทสันงหลาย
พซูดกสันวต่าเราซศึที่งเปป็นบลุตรมนลุษยร์ครอผซูข้ใด?...แลข้วพวกทญ่านเลข่าวข่าเราเปป็นผผผู้ใด?” เราตข้องยอมรสับสลิที่งทบีที่พระวจนะของพระเจข้าเปปิด
เผยเกบีที่ยวกสับพระครลิสตร์ ไมต่ใชต่สลิที่งทบีที่มนลุษยร์อาจสอนเกบีที่ยวกสับพระองคร์นอกเสบียจากวต่าคคาสอนนสันนไดข้รสับการสนสับสนลุนโดย “องคร์
พระผซูข้เปป็นเจข้าตรสัสดสังนบีน”

3. คสาสอนเรรรื่องการมาของครริสตจมักรภาคพมันธสมัญญาใหมข่ (ขข้อ 18) พระเยซซูทรงสมัญญาวต่าจะสรข้างครลิสตจสักรของ
พระองคร์ – และพระองคร์กก็ทรงรสักษาคคาสสัญญาของพระองคร์ ครลิสตจสักรไดข้ถรอกคาเนลิดในวสันเพก็นเทคอสตร์นสันน และถศึงแมข้วต่าค
รลิสตจสักรจะทนทลุกขร์มากมาย, รข้องไหข้หนสัก, สซูข้ทนการขต่มเหงอยต่างหนสักและบางครสันงกก็ดซูเหมรอนอต่อนแอและเกรอบพต่ายแพข้ เรา
กก็ไดข้รสับคคามสัที่นวต่าถศึงแมข้วต่าเหลต่าผซูข้ปกครองทบีที่มสัที่งมบีและใหญต่โตอาจตสันงตสัวตต่อสซูข้กสับครลิสตจสักร ประตชนรกกห็จะไมข่มรีทางชนะมมันไดผู้
เลย!

บททรีที่ 17
17:1 ครสันนลต่วงไปไดข้หกวสันแลข้ว พระเยซซูทรงพาเปโตร ยากอบ และยอหร์นนข้องชายของยากอบ ขศึนนภซูเขาสซูงแตต่ลคาพสัง



17:2 แลข้วพระกายของพระองคร์กก็เปลบีที่ยนไปตต่อหนข้าเขา พระพสักตรร์ของพระองคร์กก็ทอแสงเหมรอนแสงอาทลิตยร์ ฉลองพระองคร์กก็
ขาวผต่องดลุจแสงสวต่าง
17:3 ดซูเถลิด โมเสสและเอลบียาหร์กก็มาปรากฏแกต่พวกสาวกเหลต่านสันน กคาลสังเฝฟ้าสนทนากสับพระองคร์
17:4 ฝฝ่ายเปโตรทซูลพระเยซซูวต่า “พระองคร์เจข้าขข้า ซศึที่งพวกขข้าพระองคร์อยซูต่ทบีที่นบีที่กก็ดบี ถข้าพระองคร์ตข้องพระประสงคร์ พวกขข้าพระองคร์
จะทคาพลสับพลาสามหลสังทบีที่นบีที่ สคาหรสับพระองคร์หลสังหนศึที่ง สคาหรสับโมเสสหลสังหนศึที่ง สคาหรสับเอลบียาหร์หลสังหนศึที่ง”
17:5 เปโตรทซูลยสังไมต่ทสันขาดคคา ดซูเถลิด กก็บสังเกลิดมบีเมฆสลุกใสมาปกคลลุมเขาไวข้ แลข้วดซูเถลิด มบีพระสลุรเสบียงออกมาจากเมฆนสันนวต่า 
“ทต่านผซูข้นบีนเปป็นบลุตรทบีที่รสักของเรา เราชอบใจทต่านผซูข้นบีนมาก จงฟปังทต่านเถลิด”
17:6 ฝฝ่ายพวกสาวกเมรที่อไดข้ยลินกก็ซบหนข้ากราบลงกลสัวยลิที่งนสัก
17:7 พระเยซซูจศึงเสดก็จมาถซูกตข้องเขาแลข้วตรสัสวต่า “จงลลุกขศึนนเถลิด อยต่ากลสัวเลย”
17:8 เมรที่อเขาเงยหนข้าดซูกก็ไมต่เหก็นผซูข้ใด เหก็นแตต่พระเยซซูองคร์เดบียว
17:9 ขณะทบีที่ลงมาจากภซูเขา พระเยซซูตรสัสกคาชสับเหลต่าสาวกวต่า “นลิมลิตซศึที่งพวกทต่านไดข้เหก็นนสันน อยต่าบอกเลต่าแกต่ผซูข้ใดจนกวต่าบลุตร
มนลุษยร์จะฟฟฟื้นขศึนนมาจากความตาย”
17:10 เหลต่าสาวกกก็ทซูลถามพระองคร์วต่า “เหตลุไฉนพวกธรรมาจารยร์จศึงวต่า เอลบียาหร์จะตข้องมากต่อน”
17:11 พระเยซซูตรสัสตอบเขาวต่า “เอลบียาหร์ตข้องมากต่อนจรลิง และทคาใหข้สลิที่งทสันงปวงครนสซูต่สภาพเดลิม
17:12 แตต่เราบอกแกต่ทต่านทสันงหลายวต่า เอลบียาหร์นสันนไดข้มาแลข้ว และเขาหารซูข้จสักทต่านไมต่ แตต่เขาใครต่ทคาแกต่ทต่านอยต่างไร เขากก็ไดข้
กระทคาแลข้ว สต่วนบลุตรมนลุษยร์จะตข้องทนทลุกขร์จากเขาเชต่นเดบียวกสัน”
17:13 แลข้วเหลต่าสาวกจศึงเขข้าใจวต่าพระองคร์ไดข้ตรสัสแกต่เขาเลก็งถศึงยอหร์นผซูข้ใหข้รสับบสัพตลิศมา
17:14 ครสันนพระเยซซูกสับเหลต่าสาวกมาถศึงฝซูงชนแลข้ว มบีชายคนหนศึที่งมาหาพระองคร์คลุกเขต่าลงตต่อพระองคร์ และทซูลวต่า
17:15 “พระองคร์เจข้าขข้า ขอทรงพระเมตตาแกต่บลุตรชายของขข้าพระองคร์ ดข้วยวต่าเขาเปป็นคนบข้า มบีความทลุกขร์เวทนามาก เพราะ
เคยตกไฟตกนนคาบต่อยๆ
17:16 ขข้าพระองคร์ไดข้พาเขามาหาพวกสาวกของพระองคร์ แตต่พวกสาวกนสันนรสักษาเขาใหข้หายไมต่ไดข้”
17:17 พระเยซซูตรสัสตอบวต่า “โอ คนในยลุคทบีที่ขาดความเชรที่อและมบีทลิฐลิชสัที่ว เราจะตข้องอยซูต่กสับทต่านทสันงหลายนานเทต่าใด เราจะตข้อง
อดทนเพราะทต่านไปถศึงไหน จงพาเดก็กนสันนมาหาเราทบีที่นบีที่เถลิด”
17:18 พระเยซซูจศึงตรสัสสคาทสับผบีนสันน มสันกก็ออกจากเขา เดก็กกก็หายเปป็นปกตลิตสันงแตต่เวลานสันนเอง
17:19 ภายหลสังเหลต่าสาวกมาหาพระเยซซูเปป็นสต่วนตสัวทซูลถามวต่า “เหตลุไฉนพวกขข้าพระองคร์ขสับผบีนสันนออกไมต่ไดข้”
17:20 พระเยซซูตรสัสตอบเขาวต่า “เพราะเหตลุพวกทต่านไมต่มบีความเชรที่อ ดข้วยเราบอกความจรลิงแกต่ทต่านทสันงหลายวต่า ถข้าทต่านมบี
ความเชรที่อเทต่าเมลก็ดพสันธลุร์ผสักกาดเมลก็ดหนศึที่ง ทต่านจะสสัที่งภซูเขานบีนวต่า ‘จงเลรที่อนจากทบีที่นบีที่ไปทบีที่โนต่น’ มสันกก็จะเลรที่อน และไมต่มบีสลิที่งใดทบีที่เปป็น
ไปไมต่ไดข้สคาหรสับทต่านเลย
17:21 แตต่ผบีชนลิดนบีนจะไมต่ยอมออก เวข้นไวข้โดยการอธลิษฐานและการอดอาหาร”
17:22 ครสันนพระองคร์กสับเหลต่าสาวกอาศสัยอยซูต่ในแควข้นกาลลิลบี พระเยซซูจศึงตรสัสกสับเขาวต่า “บลุตรมนลุษยร์จะตข้องถซูกทรยศใหข้อยซูต่ใน
เงรนอมมรอของคนทสันงหลาย



17:23 และเขาทสันงหลายจะประหารชบีวลิตทต่านเสบีย ในวสันทบีที่สามทต่านจะกลสับฟฟฟื้นขศึนนมาใหมต่” พวกสาวกกก็พากสันเปป็นทลุกขร์ยลิที่งนสัก
17:24 เมรที่อพระองคร์กสับเหลต่าสาวกมาถศึงเมรองคาเปอรนาอลุมแลข้ว พวกคนเกก็บคต่าบคารลุงพระวลิหารมาหาเปโตรถามวต่า 
“อาจารยร์ของทต่านไมต่เสบียคต่าบคารลุงพระวลิหารหรรอ”
17:25 เปโตรตอบวต่า “เสบีย” เมรที่อเปโตรเขข้าไปในเรรอน พระเยซซูทรงกสันเขาไวข้ แลข้วตรสัสวต่า “ซบีโมนเออ๋ย ทต่านคลิดเหก็นอยต่างไร 
กษสัตรลิยร์ของแผต่นดลินโลกเคยเกก็บสต่วยและภาษบีจากผซูข้ใด จากโอรสของพระองคร์เองหรรอจากผซูข้อรที่น”
17:26 เปโตรทซูลตอบพระองคร์วต่า “เกก็บจากผซูข้อรที่น” พระเยซซูจศึงตรสัสกสับเขาวต่า “ถข้าเชต่นนสันนโอรสกก็ไมต่ตข้องเสบีย
17:27 แตต่เพรที่อมลิใหข้เราทสันงหลายทคาใหข้เขาสะดลุด ทต่านจงไปตกเบก็ดทบีที่ทะเล เมรที่อไดข้ปลาตสัวแรกขศึนนมากก็ใหข้เปปิดปากมสัน แลข้วจะพบ
เงลินแผต่นหนศึที่ง จงเอาเงลินนสันนไปจต่ายใหข้แกต่เขาสคาหรสับเรากสับทต่านเถลิด”

การจคาแลงพระกาย – ภาพของอาณาจมักรอนาคตนมัชื้น
มาระโกและลซูกากก็บสันทศึกเหตลุการณร์เหลต่านสันนทบีที่ถซูกกลต่าวถศึงในบทนบีนของมสัทธลิวเชต่นกสัน เราควรพลิจารณาบสันทศึกอรที่นๆ

เหลต่านบีนในการเชรที่อมโยงกสับบสันทศึกของมสัทธลิวเรรที่องการจคาแลงพระกาย ในมาระโก 9:2-10 เราอต่านวต่า:
“ครสันนลต่วงไปไดข้หกวสันแลข้ว พระเยซซูทรงพาเปโตร ยากอบ และยอหร์นขศึนนภซูเขาสซูงแตต่ลคาพสัง แลข้วพระกายของ

พระองคร์กก็เปลบีที่ยนไปตต่อหนข้าเขา และฉลองพระองคร์กก็สต่องประกายขาวดลุจหลิมะ จะหาชต่างฟอกผข้าทสัที่วแผต่นดลินโลกฟอกใหข้ขาว
อยต่างนสันนกก็ไมต่ไดข้ แลข้วเอลบียาหร์กสับโมเสสกก็ปรากฏแกต่พวกสาวกเหลต่านสันน และเฝฟ้าสนทนากสับพระเยซซู ฝฝ่ายเปโตรทซูลพระเยซซูวต่า
“พระอาจารยร์เจข้าขข้า ซศึที่งเราอยซูต่ทบีที่นบีที่กก็ดบี ใหข้พวกขข้าพระองคร์ทคาพลสับพลาสามหลสัง สคาหรสับพระองคร์หลสังหนศึที่ง สคาหรสับโมเสสหลสัง
หนศึที่ง สคาหรสับเอลบียาหร์หลสังหนศึที่ง” ทบีที่เปโตรพซูดอยต่างนสันนกก็เพราะไมต่รซูข้จะวต่าอยต่างไร ดข้วยเขาทสันงหลายกคาลสังกลสัวนสัก

“แลข้วมบีเมฆมาปกคลลุมเขาไวข้ และมบีพระสลุรเสบียงออกมาจากเมฆนสันนวต่า “ทต่านผซูข้นบีนเปป็นบลุตรทบีที่รสักของเรา จงฟปังทต่าน
เถลิด” ทสันใดนสันน เมรที่อสาวกแลดซูรอบกก็ไมต่เหก็นผซูข้ใด เหก็นแตต่พระเยซซูทรงอยซูต่กสับเขา เมรที่อกคาลสังลงมาจากภซูเขา พระองคร์ตรสัสกคาชสับ
เหลต่าสาวกไมต่ใหข้นคาสลิที่งทบีที่ไดข้เหก็นนสันนไปบอกแกต่ผซูข้ใดเลย จนกวต่าบลุตรมนลุษยร์จะเปป็นขศึนนมาจากความตาย เหตลุการณร์นสันนเหลต่าสาวก
กก็เกก็บงคาไวข้ แตต่ซสักถามกสันวต่า ทบีที่ตรสัสวต่าจะเปป็นขศึนนมาจากความตายนสันน จะหมายความวต่าอยต่างไร”

ในลผกา 9:28-36 เราพบเหตลุการณร์เดบียวกสันนบีนถซูกบสันทศึกไวข้:
“ตต่อมาภายหลสังพระองคร์ไดข้ตรสัสคคาเหลต่านสันนประมาณแปดวสัน พระองคร์จศึงทรงพาเปโตร ยอหร์น และยากอบขศึนนไป

บนภซูเขาเพรที่อจะอธลิษฐาน ขณะทบีที่พระองคร์กคาลสังอธลิษฐานอยซูต่ วรรณพระพสักตรร์ของพระองคร์กก็เปลบีที่ยนไป และฉลองพระองคร์กก็
ขาวเปป็นมสันระยสับ ดซูเถลิด มบีชายสองคนสนทนาอยซูต่กสับพระองคร์ ครอโมเสส และเอลบียาหร์ ผซูข้มาปรากฏดข้วยสงต่าราศบี และกลต่าวถศึง
การมรณาของพระองคร์ ซศึที่งจะสคาเรก็จในกรลุงเยรซูซาเลก็ม ฝฝ่ายเปโตรกสับคนทบีที่อยซูต่ดข้วยนสันนกก็งต่วงเหงาหาวนอน แตต่เมรที่อเขาตาสวต่าง
ขศึนนแลข้วเขากก็ไดข้เหก็นสงต่าราศบีของพระองคร์ และเหก็นชายสองคนนสันนทบีที่ยรนอยซูต่กสับพระองคร์ ตต่อมาเมรที่อสองคนนสันนกคาลสังลาไปจาก
พระองคร์ เปโตรจศึงทซูลพระเยซซูวต่า “พระอาจารยร์เจข้าขข้า ซศึที่งเราอยซูต่ทบีที่นบีที่กก็ดบี ใหข้พวกขข้าพระองคร์ทคาพลสับพลาสามหลสัง สคาหรสับ
พระองคร์หลสังหนศึที่ง สคาหรสับโมเสสหลสังหนศึที่ง สคาหรสับเอลบียาหร์หลสังหนศึที่ง” เปโตรไมต่เขข้าใจวต่าตสัวไดข้พซูดอะไร

“เมรที่อเขากคาลสังพซูดคคาเหลต่านบีน มบีเมฆมาคลลุมเขาไวข้ และเมรที่อเขข้าอยซูต่ในเมฆนสันนเขากก็กลสัว มบีพระสลุรเสบียงออกมาจากเมฆ
นสันนวต่า “ผซูข้นบีนเปป็นบลุตรทบีที่รสักของเรา จงฟปังทต่านเถลิด” เมรที่อพระสลุรเสบียงนสันนสงบแลข้ว พระเยซซูทรงสถลิตอยซูต่องคร์เดบียว เขาทสันงสามกก็
เกก็บเรรที่องนบีนไวข้ และในกาลครสันงนสันนเขามลิไดข้บอกเหตลุการณร์ซศึที่งเขาไดข้เหก็นแกต่ผซูข้ใด”



เพราะความสคาคสัญของการจคาแลงพระกาย ผมจศึงใหข้บสันทศึกเรรที่องราวของเหตลุการณร์นสันนจากกลิตตลิคลุณทสันงสามเลต่ม ขข้อ
พระคคาเหลต่านบีนเตก็มไปดข้วยคคาสอนตต่างๆทบีที่มบีคต่าประเสรลิฐ, เปป็นแงต่บวก, เปฟีฝั่ยมดข้วยฤทธลิธิ์เดชเหลรอเกลินจนผมสสัที่นไปถศึงวลิญญาณเมรที่อ
ผมคลิดถศึงการพยายามทบีที่จะใหข้อรรถาธลิบายเรรที่องการจคาแลงพระกายของพระเยซซูครลิสตร์เจข้า ผมรซูข้วต่ามสันคงจะเปป็นไปไมต่ไดข้อยต่าง
สลินนเชลิงทบีที่จะกลต่าวถศึงทลุกแงต่มลุมหรรอบทเรบียนทสันงหมดทบีที่มาจากขข้อพระคคาเหลต่านบีน ในบสันทศึกเรรที่องราวแตต่ละเรรที่องทบีที่ถซูกยกมานบีนเรา
พบประเดก็นพลิเศษตต่างๆทบีที่เกบีที่ยวขข้องกสับการจคาแลงพระกาย, ประเดก็นตต่างๆซศึที่งถซูกทคาใหข้โดดเดต่นอยต่างสอดคลข้องกสันเตก็มทบีที่ใน
ความหมายและขอบเขตของเหตลุการณร์ทบีที่เกลิดขศึนนนสันน

กริตตริคนุณของยอหค์น ไมต่ไดข้ใหข้บสันทศึกเรรที่องการจคาแลงพระกายของพระเยซซู ยอหร์นเปป็นหนสังสรอความรอด และมสันถซูก
เขบียนอยต่างเฉพาะเจาะจงเพรที่อทบีที่เราจะเชรที่อในพระเยซซูและบสังเกลิดใหมต่ กลิตตลิคลุณของยอหร์นเปป็นเครรที่องมรอเพรที่อเปปิดเผยพระ
ครลิสตร์, พระบลุตรของพระเจข้าผซูข้ทรงพระชนมร์อยซูต่และผซูข้ใหข้กคาเนลิดความรอดนลิรสันดรร์ ดข้วยเหตลุนบีนเนรนอหาสต่วนใหญต่ของกลิตตลิคลุณเลต่ม
นสันนจศึงกลต่าวถศึงการเชรที่อ, การตข้อนรสับ, การวางใจ, และการบคารลุงเลบีนยงชบีวลิตดข้วยพระวจนะทบีที่มบีชบีวลิต ในยอหร์น 20:30, 31 ผซูข้เขบียน
ของกลิตตลิคลุณเลต่มนสันนอธลิบายวต่า: “พระเยซซูไดข้ทรงกระทคาหมายสคาคสัญอรที่นๆอบีกหลายประการตต่อหนข้าเหลต่าสาวกของพระองคร์ 
ซศึที่งไมต่ไดข้จดไวข้ในหนสังสรอมข้วนนบีน แตข่การทรีรื่ไดผู้จดเหตนุการณค์เหลข่านรีนั้ไวผู้กห็เพรรื่อทข่านทมันั้งหลายจะไดผู้เชชนึ่อวข่า พระเยซผทรงเปป็นพระครริสตค์
พระบนุตรของพระเจผู้า และเมรรื่อมรีความเชรรื่อแลผู้ว ทข่านกห็จะมรีชดีวยตโดยพระนามของพระองคค์” 

จากนสันนในยอหร์น 21:25 เราอต่านวต่า: “อบีกหลายสลิที่งทบีที่พระเยซซูไดข้ทรงกระทคา ถข้าจะเขบียนไวข้ใหข้หมดทลุกสลิที่ง ขข้าพเจข้าคาด
วต่า แมข้หมดทสันงโลกกก็นต่าจะไมต่พอไวข้หนสังสรอทบีที่จะเขบียนนสันน เอเมน”

กลิตตลิคลุณของลผกานคาเสนอพระเยซซูเจข้าในฐานะบนุตรมนนุษยค์ และขข้อมซูลทบีที่ลซูกาใหข้เกบีที่ยวกสับการจคาแลงพระกายกก็
สอดคลข้องเตก็มทบีที่กสับขต่าวสารแหต่งกลิตตลิคลุณของลซูกา

มาระโกนคาเสนอพระเยซซูในฐานะผผผู้รมับใชผู้ ขณะทบีที่มมัทธริวเปป็นหนสังสรออาณาจมักร และพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์, ผซูข้ทรงเลต่า
เรรที่องเหตลุการณร์นสันน, กก็ทรงรายงานเหตลุการณร์ทบีที่เกลิดขศึนนอยต่างสอดคลข้องกสับจลุดประสงคร์ของกลิตตลิคลุณแตต่ละเลต่มเหลต่านบีน

ขข้อ 1: “ครมันั้นลข่วงไปไดผู้หกวมันแลผู้ว พระเยซผทรงพาเปโตร ยากอบ และยอหค์นนผู้องชายของยากอบ ขนนั้นภผเขาสผงแตข่
ลสาพมัง”

“ครมันั้นลข่วงไปไดผู้หกวมันแลผู้ว...” ผมแนต่ใจวต่ามสันจะถซูกสสังเกตเหก็นวต่ามสัทธลิวและมาระโกกลต่าววต่า “หกวสัน” และลซูกา
กลต่าววต่า “แปดวสัน” นบีที่อาจดซูเหมรอนเปป็นความคลาดเคลรที่อนในขข้อพระคสัมภบีรร์ แตต่ตามทบีที่ People’s Commentary กลต่าวไวข้ “
‘หลมังจากผข่านไปประมาณแปดวมัน’ ของลซูการวมวสันตข้นและวสันปลายของเวลานสันนทบีที่ถซูกบสันทศึกไวข้เขข้าไปดข้วย ขณะทบีที่มสัทธลิวและ
มาระโกไมต่รวมสองวสันดสังกลต่าว” เนรที่องจากนบีที่เปป็นการศศึกษาแบบทบีละขข้อในมสัทธลิว เราจะใชข้ “หกวสัน” ของมสัทธลิว – นสัที่นครอ หก
วสันหลสังจากการสนทนานสันนทบีที่ถซูกบสันทศึกไวข้ในตอนทข้ายของบททบีที่ 16 

“...พระเยซผทรงพาเปโตร ยากอบ และยอหค์นนผู้องชายของยากอบ...” สาวกสามคนนบีนไดข้รสับเกบียรตลิมากกวต่าหนศึที่งหน 
เปโตร, ยากอบ, และยอหร์นครอผซูข้ทบีที่ไดข้เขข้าไปในสวนเกทเสมนบีกสับพระเยซซู (มาระโก 14:33) ดซูเหมรอนพวกเขาจะมบี
สามสัคคบีธรรมทบีที่สนลิทสนมกสับพระเยซซูมากกวต่าสาวกคนอรที่นๆ พวกเขาไดข้รสับเลรอกใหข้ไปเปป็นเพรที่อนกสับองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าครสันงนบีน
 “ขนนั้นภผเขาสผงแตข่ลสาพมัง” ไมต่ตข้องสงสสัยเลยวต่านบีที่หมายถศึงทบีที่เปลบีที่ยว ซศึที่งอยซูต่หต่างไกลจากสาวกคนอรที่นๆทบีที่เหลรอ

“ภผเขาสผง” ทบีที่วต่านบีที่ไมต่ถซูกเอต่ยชรที่อ อาจารยร์สอนพระคสัมภบีรร์หลายทต่านไดข้เสนอชรที่อตต่างๆของภซูเขาลซูกนบีน แตต่นสัที่นกก็ไมต่ใชต่



ประเดก็นสคาคสัญในพระคคาตอนนบีน หากชรที่อของภซูเขาลซูกนบีนเปป็นเรรที่องสคาคสัญ พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์กก็คงใสต่ชรที่อของมสันไวข้ในบสันทศึก
เรรที่องราวของพระองคร์แลข้ว สลิที่งสคาคสัญไมต่ใชต่ชรที่อของภซูเขาลซูกนบีนหรรอทคาเลทบีที่ตสันงของมสัน แตต่เปป็นเหตลุการณร์ทบีที่เกลิดขศึนนทบีที่นสัที่น

บสันทศึกเรรที่องราวของลซูกาบอกเราวต่าพระเยซซูทรงพาเปโตร, ยากอบ, และยอหร์น “ขนนั้นไปบนภผเขาเพรรื่อจะอธยษฐาน” 
จากขข้อพระคสัมภบีรร์เหลต่านบีนเราทราบวต่าพระเยซซูทรงอธลิษฐานบต่อย บางครสันงพระองคร์ทรงอธลิษฐานตลอดทสันงครน พระองคร์ทรง
อธลิษฐานหลายคราวกต่อนทรงตสัดสลินพระทสัยในเรรที่องใหญต่ๆ พระองคร์ทรงเปป็นพระเจข้าในกายเนรนอหนสัง – แตต่พระองคร์กก็ทรงเปป็น
มนลุษยร์เชต่นกสัน แตต่หากพระเยซผทรงตข้องอธลิษฐาน เราทชขึ้งหลายกห็ตผู้องอธริษฐานมากยริรื่งกวข่าสมักเทข่าใด พระองคร์ทรงวางแบบ
อยต่างนบีนไวข้เพรที่อเรา

ขข้อ 2: “แลผู้วพระกายของพระองคค์กห็เปลรีรื่ยนไปตข่อหนผู้าเขา พระพมักตรค์ของพระองคค์กห็ทอแสงเหมรอนแสงอาทริตยค์ 
ฉลองพระองคค์กห็ขาวผข่องดนุจแสงสวข่าง”

คคากรบีกตรงนบีนทบีที่แปลเปป็น “เปลรีรื่ยนไป” มบีความหมายวต่า “เปลบีที่ยนรซูปลสักษณร์หรรอรซูปแบบ” ไมต่ใชต่แกต่นแทข้, บลุคคล, หรรอ
สลิที่งนสันน กลต่าวตรงตสัวกก็ครอ รซูปแบบของพระเยซซูถผกเปลรีรื่ยนแปลง – “เปลรีรื่ยนแปลงพระกายตข่อหนผู้าพวกเขา” พวกเขาเหห็นมสัน
เกลิดขศึนนและพวกเขาเปป็นพยานวต่ามสันไดข้เกลิดขศึนนจรริงๆ รซูปลสักษณร์ภายนอกของพระองคร์ถซูกเปลบีที่ยนแปลงตต่อหนข้าตต่อตาพวกเขา 
พระองคร์ไมต่ไดข้ถซูกเปลบีที่ยนแปลงในตสัวตนทบีที่อยซูต่ภายในลศึกทบีที่สลุดของพระองคร์ – นสัที่นครอ พระองคร์ยสังทรงเปป็นพระเจผู้าในกายเนรนั้อ
หนมังอยซูต่เหมรอนเดลิม พระองคร์ยสังทรงเปป็นมนลุษยร์เหมรอนเดลิมและพระองคร์ยสังทรงเปป็นพระเจข้าเหมรอนเดลิม แตต่รผปลมักษณค์
ภายนอกของพระองคร์ถซูกเปลบีที่ยนแปลงไป ถผกเปลรีรื่ยนแปลงพระกายตข่อหนผู้าตข่อตาพวกเขา 

“พระพมักตรค์ของพระองคค์กห็ทอแสงเหมรอนแสงอาทริตยค์” มสัทธลิวคนเดบียวพรรณนาถศึงพระพสักตรร์ทบีที่ถซูกเปลบีที่ยนแปลงรซูป
ลสักษณร์ของพระเยซซูในถข้อยคคาเหลต่านบีน มาระโกไมต่ไดข้กลต่าวถศึงการเปลบีที่ยนแปลงรซูปลสักษณร์ของพระพสักตรร์ขององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้า 
และลซูกาบอกเราวต่า “ขณะทบีที่พระองคร์กคาลสังอธลิษฐานอยซูต่ วรรณพระพมักตรค์ของพระองคค์กห็เปลรีรื่ยนไป” เราถซูกเตรอนความจคาวต่า
ตอนทบีที่โมเสสลงมาจากภซูเขานสันนหลสังจากไดข้รสับพระราชบสัญญสัตลิ ใบหนข้าของเขากก็สต่องแสงเจลิดจข้าเหลรอเกลินจนประชาชนเหลต่า
นสันนกลสัวทบีที่จะเขข้ามาใกลข้เขา (อพย. 34:29, 30) ในฮบีบรซู 1:3 เปาโลพซูดถศึงพระเยซซูวต่าทรงเปป็นแสงสะทผู้อนสงข่าราศรีของพระเจผู้า 
ขข้อพระคคาของเราในมสัทธลิวหมายถศึงความเจลิดจรสัสหรรอการฉายแสงในลสักษณะเดบียวกสับทบีที่ดวงอาทลิตยร์ฉายแสงตอนเทบีที่ยงวสัน
และดวงอาทลิตยร์ฉายแสงเจลิดจข้ามากทบีที่สลุด

“...ฉลองพระองคค์กห็ขาวผข่องดนุจแสงสวข่าง” พระพมักตรค์ของพระเยซซูไมต่เพบียงถซูกเปลบีที่ยนแปลงรซูปลสักษณร์จนเทบียบ
เทต่ากสับความสวต่างจข้าของดวงอาทลิตยร์เทบีที่ยงวสันเทต่านสันน เสรนอผข้าของพระองคร์กก็ถซูกเปลบีที่ยนแปลงเชต่นกสัน มาระโกบอกเราวต่า 
“ฉลองพระองคร์กก็สต่องประกายขาวดลุจหลิมะ จะหาชต่างฟอกผข้าทสัที่วแผต่นดลินโลกฟอกใหข้ขาวอยต่างนสันนกก็ไมต่ไดข้” ลซูกาพรรณนา
เสรนอผข้าของพระองคร์วต่า “ขาวเปป็นมสันระยสับ” “ชข่างฟอกผผู้า” แบบทบีที่ถซูกใชข้ในคคาพรรณนาในมาระโก หมายถศึงคนทบีที่ฟอกขาวผข้า
เพรที่อทคาใหข้มบีสบีขาวและทบีที่ทคาความสะอาดเสรนอผข้าทบีที่เปรอะเปฟฟื้อน ในสมสัยนสันน โดยเฉพาะทต่ามกลางพวกกรบีก ชต่างฟอกผข้ามบีอาชบีพทบีที่
โดดเดต่น ดสังนสันนเสรนอผข้า (ฉลองพระองคร์) ของพระเยซซูจศึงกลายเปป็นมบีสบีขาวมากกวต่าชต่องฟอกผข้าคนใดบนโลกจะทคาใหข้ขาวไดข้

นบีที่ไมต่ใชต่ความสวต่างแบบของโลกทบีที่สต่องสวต่างภซูเขาแหต่งการจคาแลงพระกาย นบีที่เปป็นความสวต่างแหต่งสงต่าราศบีของพระเจข้า,
สงต่าราศบีแหต่งสวรรคร์, ซศึที่งไดข้ฉายออกมาจากภายในพระบลุตรของพระเจข้าผซูข้ทรงถซูกเปลบีที่ยนแปลงรซูปลสักษณร์ ไมต่นต่าแปลกใจเลยวต่า
พวกสาวกเหลต่านบีนอสัศจรรยร์ใจและกลสัว (ขข้อ 6)



ขข้อ 3: “ดผเถริด โมเสสและเอลรียาหค์กห็มาปรากฏแกข่พวกสาวกเหลข่านมันั้น กสาลมังเฝฟ้าสนทนากมับพระองคค์”
โมเสสและเอลบียาหร์ปรากฏตสัวกสับพระเยซซูบนภซูเขาแหต่งการจคาแลงพระกายนสันนและพซูดคลุยกสับพระองคร์ ลซูกาบอกเรา

วต่าพวกเขาคลุยกสันเรรที่องอะไร: พวกเขา “กลข่าวถนงการมรณาของพระองคค์ ซศึที่งจะสคาเรก็จในกรลุงเยรซูซาเลก็ม”
มสันมบีนสัยสคาคสัญมากทบีที่สลุดทบีที่วต่าโมเสสและเอลบียาหร์ปรากฏตสัวกสับพระเยซซูทบีที่นบีที่ โมเสสเปป็นศาสดาพยากรณร์ผซูข้หนศึที่งทบีที่ไมต่

เหมรอนใคร, ผซูข้รสับใชข้ทบีที่โดดเดต่นคนหนศึที่งของพระเจข้า โมเสสครอผซูข้ทบีที่พระเจข้าไดข้ประทานพระราชบสัญญสัตลิใหข้ และการสถาปนาพระ
ราชบสัญญสัตลิกก็เปป็นภาพเลก็งถศึงพระเมสสลิยาหร์ วสันสคาคสัญตต่างๆภายใตข้พระราชบสัญญสัตลิลข้วนเปป็นภาพเลห็ง และทสันงหมดนสันนชบีนไปยสัง
พระเมษโปดกของพระเจข้าผซูข้จะเสดก็จมาเพรที่อรสับเอาบาปของโลกนบีนไปเสบีย ดข้วยเหตลุนบีนมสันจศึงเหมาะสมทบีที่โมเสสจะอยซูต่ใน
เหตลุการณร์ตอนนบีนดข้วยตอนทบีที่ภาพเลก็งและคคาพยากรณร์เหลต่านสันนจวนจะถซูกทคาใหข้สคาเรก็จจรลิงในพระองคร์ผซูข้ทบีที่สลิที่งเหลต่านสันนเปป็นภาพ
เลก็งถศึง เมรที่อพลิธบีกรรมตต่างๆทบีที่เคยมบีอยซูต่ภายใตข้พระราชบสัญญสัตลิจะถซูกทคาใหข้สคาเรก็จจรลิงและถซูกเอาไปเสบีย

เอลรียาหค์เปป็นตสัวเอกของเหลต่าศาสดาพยากรณร์ เขาไมต่ใชต่ศาสดาพยากรณร์ธรรมดาๆคนหนศึที่ง เขาพลิเศษเหนรอธรรมดา
ในหลายๆดข้าน และเขาถซูกพาไปยสังสวรรคร์โดยไมต่เหก็นความตาย (กรลุณาอต่าน 2 พงศร์กษสัตรลิยร์ 2:1-11) พระเจข้าทรงใหข้เกบียรตลิเอ
ลบียาหร์ในหลายคราว และในขข้อพระคสัมภบีรร์ทบีที่เราศศึกษากสันอยซูต่นบีนพระองคร์ทรงใหข้เกบียรตลิศาสดาพยากรณร์ผซูข้นสันนโดยทรงอนลุญาตใหข้
เขาเปป็นตข้นแบบของผซูข้เบลิกทางของพระเมสสลิยาหร์ (มลค. 4:5; มธ. 11:14; ลก. 1:17)

ลซูกา 9:31 บอกเราวต่าโมเสสและเอลบียาหร์ไดข้ปรากฏ “ดข้วยสงต่าราศบี” นสัที่นครอ พวกเขาลงมาบนภซูเขานสันนในลสักษณะ
เดบียวกสับทบีที่พวกเขาอยซูต่ในเมรองบรมสลุขเกษมพรข้อมกสับสงต่าราศบีทบีที่พวกเขามบีอยซูต่ทบีที่นสัที่น พวกเขาไดข้นคาสงต่าราศบีของตนลงมาบนยอด
เขานสันนขณะทบีที่พวกเขาพซูดคลุยกสับพระเยซซูเกบีที่ยวกสับการสลินนพระชนมร์ทบีที่จะมาถศึงของพระองคร์ ผมเชรที่อวต่านบีที่เปป็นการประชลุมฟฟฟื้นฟซู
พระคสัมภบีรร์ทบีที่ยลิที่งใหญต่ทบีที่สลุดเทต่าทบีที่เคยจสัดขศึนนบนแผต่นดลินโลก!

แนต่นอนวต่า สคาหรสับวลิญญาณเหลต่านสันนในเมรองบรมสลุขเกษม การสลินนพระชนมร์ของพระเมษโปดกของพระเจข้าเปป็นเรรที่อง
ทบีที่นต่าสนใจมากๆ พวกเขาไดข้รสับความรอดโดยความเชรที่อในพระเมสสลิยาหร์ทบีที่จะเสดก็จมานสันน ผซูข้ทบีที่รอดแลข้วทลุกคนตสันงแตต่อาดสัม
จนถศึงกลโกธาไดข้รสับความรอดโดยการตสันงตาคอยพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระเมษโปดกของพระเจข้า ของถวายและพลิธบีกรรม
ทสันงหมดภายใตข้พระราชบสัญญสัตลิชบีนไปยสังพระเมษโปดกผซูข้ถซูกฆต่าตายและพระโลหลิตทบีที่ไหลออกนสันน เราไดข้รสับความรอดวสันนบีนโดย
การมองยผู้อนกลมับไปยสังกลโกธา – นสัที่นครอ เรามบีความเชรที่อในพระเมษโปดกผซูข้ไดข้ทรงสลินนพระชนมร์บนกางเขนนสันน ในทางกลสับ
กสัน เหลต่าวลิสลุทธลิชนสมสัยภาคพสันธสสัญญาเดลิมมองลข่วงหนผู้าไปยสังกลโกธา และมบีความเชรที่อในพระเมษโปดกผซูข้จะเสดก็จมานสันน

หากพญามารสามารถยสับยสันงพระเยซซูไมต่ใหข้ไปถศึงกลโกธาและสลินนพระชนมร์บนกางเขนนสันนไดข้ พญามารกก็จะอข้างสลิทธลิธิ์ใน
ดวงวลิญญาณทลุกดวงและทคาใหข้ผซูข้ชาย, ผซูข้หญลิงและเดก็กทลุกคนทบีที่เกลิดเขข้ามาในโลกนบีนตกนรกไดข้! พระโลหลิตของพระเยซซูทบีที่ถซูกทคาใหข้
หลสัที่งออกบนกลโกธาไถต่ดวงวลิญญาณนสันน – ในสมสัยภาคพสันธสสัญญาเดลิม, ในยลุคพระคลุณปปัจจลุบสันนบีน, และดวงวลิญญาณทลุกดวงทบีที่
จะถซูกใหข้บสังเกลิดเขข้าในครอบครสัวของพระเจข้า เนรที่องจากโมเสสเปป็นผซูข้ทบีที่พระเจข้าไดข้ประทานพระราชบสัญญสัตลิใหข้ และเนรที่องจากเอ
ลบียาหร์เปป็นคนสคาคสัญของพวกศาสดาพยากรณร์ มสันจศึงเหมาะสมและสมควรทบีที่ชายสองคนนบีนจะมาพบกสับพระเยซซูบนยอดภซูเขา
นสันนเพรที่อหารรอเรรที่องการสลินนพระชนมร์ของพระองคร์ทบีที่กลโกธา

ลซูกา 9:32 บอกเราวต่าเปโตรและสาวกอบีกสองคนนสันน “งต่วงเหงาหาวนอน” เปป็นไปไดข้วต่าพวกเขาหลสับเกรอบตลอด
ชสัที่วโมงเรบียนพระคสัมภบีรร์อสันยลิที่งใหญต่นสันน แตต่หากพวกเขาหลสับจรลิง พวกเขากก็ตรที่นขศึนนมาทสันเวลากลต่าวคคาถวายสาธลุการนสันน, ทสัน



เวลาทบีที่จะเหก็นการจคาแลงพระกายขององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าและผซูข้มาเยรอนสองคนนสันนจากสวรรคร์
ขข้อ 4: “ฝฝ่ายเปโตรทผลพระเยซผวข่า “พระองคค์เจผู้าขผู้า ซนรื่งพวกขผู้าพระองคค์อยผข่ทรีรื่นรีรื่กห็ดรี ถผู้าพระองคค์ตผู้องพระประสงคค์ 

พวกขผู้าพระองคค์จะทสาพลมับพลาสามหลมังทรีรื่นรีรื่ สสาหรมับพระองคค์หลมังหนนรื่ง สสาหรมับโมเสสหลมังหนนรื่ง สสาหรมับเอลรียาหค์หลมังหนนรื่ง”
เมรที่อเปโตรตรที่นขศึนนมาและสงต่าราศบีของการจคาแลงพระกายนสันนปรากฏแกต่สายตาของเขา เขากก็เตก็มเปฟีฝั่ยมดข้วยความ

ชรที่นชมยลินดบีและความงลุนงงอยต่างไมต่ตข้องสงสสัย มาระโก 9:6 บอกเราวต่าพวกสาวกเหลต่านสันน “กคาลสังกลสัวนสัก” สคาหรสับเปโตรแลข้ว
ภาพทบีที่ปรากฏตรงหนข้าเขากก็ทคาใหข้เขาตรที่นเตข้นมากกวต่าความคลิดทบีที่วต่าองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าของเขาเผชลิญกสับความตายในกรลุง
เยรซูซาเลก็ม และเขารข้องออกมาวต่า “พระองคค์เจผู้าขผู้า ซนรื่งพวกขผู้าพระองคค์อยผข่ทรีรื่นรีรื่กห็ดรี!” จากนสันนเขากก็ใหข้ขข้อเสนอแนะทสันทบีซศึที่งหาก
ปฏลิบสัตลิตามแลข้ว จะยรดระยะเวลาการมาเยรอนของโมเสสและเอลบียาหร์ออกไปอบีกและประวลิงเวลาการเดลินทางเขข้าไปในกรลุง
เยรซูซาเลก็มซศึที่งเปป็นทบีที่ๆพระเยซซูจะทรงถซูกจสับกลุม, ถซูกไตต่สวน, และถซูกตสัดสลินใหข้รสับโทษประหารชบีวลิต

เปโตรเสนอแนะวต่า “ใหผู้พวกขผู้าพระองคค์สรผู้างพลมับพลาสามหลมัง...” ในสมสัยนสันนพลสับพลาหลสังหนศึที่งเปป็นเพบียงทบีที่อาศสัย
อยซูต่ชสัที่วคราว, เตก็นทร์หลสังหนศึที่ง (นบีที่ไมต่ไดข้หมายถศึงพลสับพลานมัชื้นทบีที่ถซูกใชข้เปป็นสถานทบีที่นมสัสการในถลิที่นทลุรกสันดารขณะทบีที่ชนชาตลิ
อลิสราเอลเดลินทางจากอบียลิปตร์ไปยสังคานาอสัน) พลสับพลาทสันงหลายอยต่างทบีที่เปโตรหมายถศึงถซูกกต่อสรข้างจากหนสังแพะหรรอวสัสดลุ
คลข้ายๆกสันซศึที่งถซูกกางออกเหนรอเสาหลายตข้น เหมรอนกสับทบีที่เราจะกางเตก็นทร์ใหข้ลซูกๆของเราเลต่น หรรอเตก็นทร์แบบทบีที่เราจะกาง
เวลาไปทรลิปตสันงแคมปป์ บางครสันงพลสับพลาตต่างๆกก็ทคาจากกลิที่งไมข้ ซศึที่งคลข้ายกสับซลุข้มพลุต่มไมข้ ไมต่วต่าพลสับพลาเหลต่านสันนจะทคาดข้วยอะไร 
พวกมสันกก็เปป็นเพบียงทบีที่อาศสัยชสัที่วคราว แตต่ในความคลิดของเปโตร แมข้แตต่ทบีที่อาศสัยชสัที่วคราวกก็จะยรดระยะเวลาชสันนเรบียนพระคสัมภบีรร์
แบบสวรรคร์นบีนใหข้ยาวนานออกไปอบีกเลก็กนข้อย พวกเขาจะสรข้างพลสับพลาหลสังหนศึที่งใหข้พระเยซซู, หลสังหนศึที่งใหข้โมเสส, และหลสัง
หนศึที่งใหข้เอลบียาหร์ ดสังนสันนพวกเขาจะไดข้อยซูต่ตต่อบนภซูเขานสันนและอาศสัยอยซูต่ในบรรยากาศแหต่งสงต่าราศบี, ความชรที่นชมยลินดบี, ความสลุข
และคคาสรรเสรลิญ

ขข้อ 5: “เปโตรทผลยมังไมข่ทมันขาดคสา ดผเถริด กห็บมังเกริดมรีเมฆสนุกใสมาปกคลนุมเขาไวผู้ แลผู้วดผเถริด มรีพระสนุรเสรียงออกมาจาก
เมฆนมันั้นวข่า “ทข่านผผผู้นรีนั้เปป็นบนุตรทรีรื่รมักของเรา เราชอบใจทข่านผผผู้นรีนั้มาก จงฟปังทข่านเถริด””

พระเยซซูมลิไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลกเพรที่อทบีที่จะอาศสัยอยซูต่บนยอดภซูเขาและหลบีกหนบีจากปปัญหาตต่างๆในหลุบเขาเบรนองลต่าง 
พระองคร์ไดข้เสดก็จมาในฐานะผซูข้รสับใชข้คนหนศึที่ง พระองคร์ไดข้เสดก็จมาเพรที่อทนทลุกขร์และสลินนพระชนมร์, เพรที่อประทานชบีวลิตของ
พระองคร์เปป็นคต่าไถต่เพรที่อทบีที่คนอรที่นๆจะไดข้มบีชบีวลิต และขณะทบีที่เปโตรกคาลสังพซูดอยซูต่นสันน พระเจข้าทรงสต่งเมฆสลุกใสกข้อนหนศึที่งมาซศึที่ง
ปกคลลุมยอดเขานสันนกสับผซูข้มาเยรอนสองคนนสันนจากสวรรคร์ จากนสันนเสบียงหนศึที่งดสังออกมาจากเมฆกข้อนนสันน:

“ทข่านผผผู้นรีนั้เปป็นบนุตรทรีรื่รมักของเรา เราชอบใจทข่านผผผู้นรีนั้มาก จงฟปังทข่านเถริด” เมฆกข้อนหนศึที่งในยลุคภาคพสันธสสัญญาเดลิมเปป็น
สสัญลสักษณร์แสดงถศึงการสถลิตอยซูต่ดข้วยของพระเจข้า พระเจข้าไดข้เสดก็จนคาหนข้าพวกคนอลิสราเอล “ในเวลากลางวสันดข้วยเสาเมฆ 
และตอนกลางครนดข้วยเสาเพลลิง ใหข้เขามบีแสงสวต่างเพรที่อจะไดข้เดลินทางไดข้ทสันงกลางวสันและกลางครน เสาเมฆในเวลากลางวสันและ
เสาเพลลิงในเวลากลางครน พระองคร์มลิไดข้ใหข้คลาดจากเบรนองหนข้าพลไพรต่เลย” (อพย. 13:21, 22)

พระเจข้าทรงปรากฏแกต่โมเสสบนภซูเขาซบีนายในเมฆสลุกใสกข้อนหนศึที่ง: “แลข้วโมเสสขศึนนไปบนภซูเขา เมฆกก็คลลุมภซูเขาไวข้ 
สงต่าราศบีของพระเยโฮวาหร์มาอยซูต่บนภซูเขาซบีนาย เมฆนสันนปกคลลุมภซูเขาอยซูต่หกวสัน ครสันนวสันทบีที่เจก็ดพระองคร์ทรงเรบียกโมเสสจากหมซูต่
เมฆ สงต่าราศบีของพระเยโฮวาหร์ปรากฏแกต่ตาชนชาตลิอลิสราเอลเหมรอนเปลวไฟไหมข้อยซูต่บนยอดภซูเขาโมเสสเขข้าไปในหมซูต่เมฆนสันน



และขศึนนไปบนภซูเขา โมเสสอยซูต่บนภซูเขานสันนสบีที่สลิบวสันสบีที่สลิบครน” (อพย. 24:15-18)
เมฆแหต่งสงต่าราศบีเชคบีนาหร์เตก็มอยซูต่ในพระวลิหารของซาโลมอน: “และอยซูต่มาเมรที่อปลุโรหลิตออกมาจากทบีที่บรลิสลุทธลิธิ์ทบีที่สลุด เมฆ

มาเตก็มพระนลิเวศของพระเยโฮวาหร์ ปลุโรหลิตจศึงยรนปรนนลิบสัตลิอยซูต่ไมต่ไดข้เพราะเมฆนสันน เพราะสงต่าราศบีของพระเยโฮวาหร์เตก็มพระ
นลิเวศของพระเยโฮวาหร์” (1 พงศร์กษสัตรลิยร์ 8:10, 11)

เปโตร, ยากอบ, และยอหร์นทราบวต่าเมฆนสันนหมายถศึงอะไรตอนทบีที่ยอดเขานสันนถซูกปกคลลุม จากนสันนเสบียงๆหนศึที่งจากเมฆ
กข้อนนสันนไดข้ใหข้คคาพยานวต่าพระเจข้าทรงพอพระทสัยมากๆกสับพระบลุตรผซูข้เปป็นทบีที่รสักของพระองคร์

“จงฟปังทข่านเถริด” ถข้อยคคาของพระเยซซูเปป็นถข้อยคคาเดบียวเทต่านสันนทบีที่มนลุษยร์ตข้องการวสันนบีน พระวจนะของพระองคร์นคามา
ซศึที่งชบีวลิต, ความสวต่าง, และความเปฟีฝั่ยมสลุขชสัที่วนลิรสันดรร์ ไมต่มบีเหตลุผลอสันใดทบีที่โมเสสและเอลบียาหร์จะอยซูต่ตต่อไปบนแผต่นดลินโลก พวก
เขาไดข้ทคางานรสับใชข้ของตนเสรก็จสลินนแลข้ว และพระเจข้าทรงเรบียกเขาทสันงสองกลสับไปยสังเมรองบรมสลุขเกษมทสันทบี พระองคร์ทรง
อยากใหข้สาวกเหลต่านบีนตระหนสักวต่ามสันเปป็นหนข้าทบีที่ของพวกเขาทบีที่จะฟปังถข้อยคคาของพระเยซซูและไมต่ใชต่ผซูข้อรที่น ประสบการณร์บน
ภซูเขาแหต่งการจคาแลงพระกายนสันนทคาใหข้ความเชรที่อของพวกเขาแขก็งแกรต่งขศึนน อบีกไมต่กบีที่วสันนสับจากนบีนพระเยซซูจะทรงสลินนพระชนมร์
บนกลโกธาและชายเหลต่านบีนตข้องมบีใจกลข้าในการประกาศพระดคารลิทสันงสลินนของพระเจข้าโดยปราศจากความกลสัว

ขข้อ 6: “ฝฝ่ายพวกสาวกเมรรื่อไดผู้ยรินกห็ซบหนผู้ากราบลงกลมัวยริรื่งนมัก”
ผมอยากรซูข้จรลิงๆวต่าเราจะเรลิที่มนศึกภาพออกไหมวต่าสาวกเหลต่านบีนไดข้ประสบกสับอะไร? พวกเขาคลุข้นเคยกสับการอยซูต่ตต่อหนข้า

พระเยซซู พวกเขาไดข้รสับรซูข้และยอมรสับพระองคร์วต่าเปป็นพระเมสสลิยาหร์ทบีที่ทรงถซูกสสัญญาไวข้นสันน แตต่พวกเขาใจเสบียกสับความคลิดเรรที่อง
การสลินนพระชนมร์ของพระองคร์ทบีที่ใกลข้เขข้ามา และพวกเขาไมต่สามารถทบีที่จะเขข้าใจขข้อเทก็จจรลิงเรรที่องการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของ
พระองคร์หลสังจากผต่านไปสามวสันในอลุโมงคร์ฝปังศพนสันนไดข้ บสัดนบีนดข้วยความ “งข่วงเหงาหาวนอน” อยซูต่ดบีๆพวกเขากก็เผชลิญหนข้ากสับ
พระครลิสตร์ผซูข้ทรงถซูกเปลบีที่ยนแปลงรซูปลสักษณร์และการกลสับมาของโมเสสและเอลบียาหร์จากสงต่าราศบี! กต่อนทบีที่พวกเขาจะหาย
อสัศจรรยร์ใจกสับสลิที่งทบีที่พวกเขาไดข้เหก็นและไดข้ยลินนสันน ฟฟ้าสวรรคร์กก็เปปิดออกและสงต่าราศบีของพระเจข้าในเมฆสลุกใสกข้อนหนศึที่งกก็ถซูก
ทคาใหข้ประจสักษร์บนยอดภซูเขานสันน จากนสันนพระสลุรเสบียงของพระเจข้ากก็ตรสัสจากเมฆกข้อนนสันน โดยรสับรซูข้พระเยซซูในฐานะพระบลุตรผซูข้
เปป็นทบีที่รสักของพระองคร์และแสดงใหข้เหก็นความพอพระทสัยของพระองคร์ในพระบลุตรนสันน และบสัญชาสาวกเหลต่านสันนใหข้ฟปังสลิที่งใด
กก็ตามทบีที่พระบลุตรจะตรสัส

และหนศึที่งในเหตลุการณร์เหลต่านสันนทบีที่ถซูกเหก็นตรงนบีนโดยเปโตร, ยากอบ, และยอหร์น กก็นต่าจะเพบียงพอแลข้วทบีที่จะทคาใหข้พวก
เขาอสัศจรรยร์ใจเหลรอจะกลต่าว และเมรที่อพระสลุรเสบียงของพระเจข้าตรสัสจากเมฆกข้อนนสันน พวกเขากก็ซบหนผู้ากราบลง “กลชวยยนึ่ง
นชก” พวกเขาทราบวต่าพวกเขาอยซูต่ตต่อเบรนองพระพสักตรร์ของพระเยโฮวาหร์พระเจข้า – เหลต่าคนบาปทบีที่ยรนอยซูต่ในสถานบรลิสลุทธลิธิ์ทบีที่สลุด

ขข้อ 7: “พระเยซผจนงเสดห็จมาถผกตผู้องเขาแลผู้วตรมัสวข่า “จงลนุกขนนั้นเถริด อยข่ากลมัวเลย””
“พระเยซผจนงเสดห็จมาถผกตผู้องเขา” องคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าทรงมบีความกรลุณาตต่อชายเหลต่านบีนจรลิงๆ! พระองคร์ทรงเขข้าพระทสัย

วต่าพวกเขากลสัว พระองคร์ทรงทราบเชต่นกสันวต่าไมต่มบีอะไรจะตข้องกลสัว พระองคร์ทรงแตะตข้องพวกเขา – สสัมผสัสแหต่งการใหข้ความ
มสัที่นใจและความรสัก อาจเหมรอนกสับทบีที่ทซูตสวรรคร์ผซูข้นสันนแตะตข้องดาเนบียลเพรที่อปลอบประโลมและเสรลิมกคาลสังศาสดาพยากรณร์ผซูข้นสันน
(ดนล. 8:18; 10:18)

“จงลนุกขนนั้นเถริด อยข่ากลมัวเลย” เมรที่อสาวกสามคนนสันนเงยหนข้าและมองดซูพระเยซซู พวกเขากก็เหก็นวต่าเมฆสลุกใสกข้อนนสันน



จากไปแลข้ว และโมเสสและเอลบียาหร์กก็ถซูกพาตสัวไปจากฉากเหตลุการณร์นสันนแลข้ว
ขข้อ 8: “เมรรื่อเขาเงยหนผู้าดผกห็ไมข่เหห็นผผผู้ใด เหห็นแตข่พระเยซผองคค์เดรียว”
พระเยซผผผผู้เดรียว! พระเยซซูทรงยรนอยซูต่เพบียงลคาพสัง พระองคร์ทรงยรนอยซูต่เพบียงลคาพสังในแผนงานของพระเจข้าตสันงแตต่นลิรสันดรร์

กาลจนถศึงนลิรสันดรร์กาล พระบลุตรของพระเจข้า, พระเจข้าในกายเนรนอหนสัง, ผซูข้ทรงถซูกใหข้กคาเนลิดโดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์, ประสซูตลิ
จากมารบียร์หญลิงพรหมจารบี, พระองคร์ไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลกนบีนและทรงพลิชลิตโลก, เนรนอหนสัง, พญามาร, ความตาย, นรก, และ
หลลุมศพแลข้ว วสันนบีนพระองคร์ประทสับอยซูต่เบรนองขวาพระหสัตถร์ของพระเจข้าพระบลิดาเพรที่อทคาการทซูลขอเผรที่อทลุกคนทบีที่เชรที่อในพระนาม
ของพระองคร์ พระเยซผเพรียงผผผู้เดรียว – คนกลางผซูข้เดบียวระหวต่างพระเจข้ากสับมนลุษยร์ พระเยซซูเพรที่อการไถต่, พระเยซซูเพรที่อชสัยชนะ, 
พระเยซซูเพรที่อบคาเหนก็จ

ฉากเหตลุการณร์อสันเปฟีฝั่ยมสงต่าราศบีบนภซูเขาแหต่งการจคาแลงพระกายนสันนเปป็นแบบแผนของการเสดก็จกลสับมาของพระ
เยซซูยสังแผต่นดลินโลกนบีนอยต่างแนต่นอน ในแบบทบีที่ปรากฏแกต่ตาและถซูกหข้อมลข้อมโดยเหลต่าวลิสลุทธลิชนของพระองคร์ มสันนคาเสนอภาพ
อสันสมบซูรณร์แบบของอาณาจสักรทบีที่จะมานสันน: ในจลุดศซูนยร์กลาง, พระครริสตค์ในสงข่าราศรี, พระพสักตรร์ของพระองคร์ดลุจดวงอาทลิตยร์; 
เหลต่าวลิสลุทธลิชนทบีที่มบีชบีวลิตอยซูต่ซศึที่งถซูกรสับขศึนนไปในการรสับขศึนนนสันน (ซศึที่งตรงนบีนถซูกเปป็นตสัวแทนโดยเอลบียาหร์) และเหลต่าวลิสลุทธลิชนทบีที่ถซูกทคาใหข้
ฟฟฟื้นครนชบีพ (ซศึที่งถซูกเปป็นตสัวแทนโดยโมเสส) ในวสันนสันนเราจะเหก็นพระเยซผเพดียงผชชเดดียวเพราะพระองคร์จะทรงเปป็นจลุดศซูนยร์กลาง
ของสรรพสลิที่งทสันงปวง

ในคคาพยากรณร์เหลต่านสันนของภาคพสันธสสัญญาเดลิม เราอต่านเกบีที่ยวกสับการเสดก็จมาครสันงทบีที่สองของพระเยซซู อสันทบีที่จรลิงใน
ภาคพสันธสสัญญาเดลิมมบีกลต่าวถศึงการเสดก็จมาครสันงทบีที่สองของพระองคร์มากกวต่าการเสดก็จมาครสันงแรกของพระองคร์ ดข้วยเหตลุนบีน การ
จคาแลงพระกายขององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าจศึงเปป็นการยรนยสันคคาพยากรณร์เหลต่านบีน, เปป็นการรสับประกสันของพระเจข้าวต่าทลุกคคา
พยากรณร์ในภาคพสันธสสัญญาเดลิมเกบีที่ยวกสับการเสดก็จมาของพระเยซซูยสังแผต่นดลินโลกนบีนจะสคาเรก็จจรลิงครบถข้วน

ในพระคคาขข้อสลุดทข้ายของบททบีที่ 16 พระเยซซูตรสัสวต่า “ในพวกทต่านทบีที่ยรนอยซูต่ทบีที่นบีที่ มบีบางคนทบีที่ยสังจะไมต่รซูข้รสความตาย 
จนกวต่าจะไดข้เหก็นบลุตรมนลุษยร์เสดก็จมาในราชอาณาจสักรของทต่าน” การจคาแลงพระกายควรทคาใหข้การตบีความแปลกๆเกบีที่ยวกสับ
ถข้อยคคาเหลต่านบีนเงบียบเสบียงเปป็นนลิตยร์ บางคนทบีที่ยรนอยซูต่ทบีที่นสัที่นในวสันนสันนไมข่ไดผู้ชลิมความตายจนกระทสัที่งพวกเขาไดข้เหก็นพระเยซซูเสดก็จมา
ในอาณาจสักรของพระองคร์ เปโตร, ยากอบ, และยอหร์นไดข้เหก็นแบบแผน, พลิมพร์เขบียว, ของเหตลุการณร์นสันนซศึที่งยสังไมต่ไดข้เกลิดขศึนน แตต่
จะเกลิดขศึนนจรลิงตามทบีที่ถซูกประกาศไวข้ในพระวจนะของพระเจข้า

แนต่นอนวต่าอสัครทซูตเปโตรทราบดบีเกบีที่ยวกสับสลิที่งทบีที่เขาไดข้เหก็นทบีที่ภซูเขาแหต่งการจคาแลงพระกายนสันน เพราะวต่าหลายปฟีตต่อมา
เขาไดข้เขบียนถศึงเหตลุการณร์นสันนโดยอธลิบายวต่า “เพราะวต่าเมรที่อเราไดข้สคาแดงใหข้ทต่านทสันงหลายทราบถศึงฤทธลิธิ์เดชของพระเยซซูครลิสตร์
องคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา และการทบีที่พระองคร์จะเสดก็จมานสันน เราไมต่ไดข้คลข้อยตามนลิยายทบีที่เขาคลิดแตต่งไวข้ดข้วยความเฉลบียวฉลาด 
แตข่เราไดผู้เหห็นอานนุภาพของพระองคค์ดผู้วยตาของเราเอง เพราะวต่าคราวเมรที่อพระองคร์ไดข้ทรงรสับเกบียรตลิและสงต่าราศบีจากพระเจข้า
พระบลิดา เมรที่อพระสลุรเสบียงจากสงต่าราศบีอสันยลิที่งใหญต่ไดข้มาถศึงพระองคร์ ตรสัสแกต่พระองคร์วต่า “ทต่านผซูข้นบีนเปป็นบลุตรทบีที่รสักของเรา เรา
ชอบใจทต่านผซูข้นบีนมาก” และเรากห็ไดผู้ยรินพระสนุรเสรียงนรีนั้มาจากสวรรคค์ ในครมันั้งทรีรื่เราไดผู้อยผข่กมับพระองคค์ทดีนึ่ภชเขาอชนบรยสสุทธยธิ์นชขึ้น” (2 
ปต. 1:16-18)

ผมเหก็นวต่าเปป็นเรรที่องทบีที่สมเหตลุสมผลทบีที่วต่าการจคาแลงพระกายนสันนอาจเกลิดขศึนนตอนกลางครน หลายสลิที่งบต่งชบีนวต่าเปป็นเชต่นนสันน 



พวกสาวกงต่วงเหงาหาวนอน และพวกเขานอนหลสับเกรอบตลอดทสันงเหตลุการณร์อสันเปฟีฝั่ยมสงต่าราศบีนสันน นอกจากนบีน ลซูกา 9:37 
บอกเราวต่าพระเยซซูไดข้เสดก็จกลสับมาหาพวกสาวกคนอรที่นๆของพระองคร์วมันรนุข่งขนนั้น และการสต่องแสงของพระพสักตรร์ขององคร์พระ
ผซูข้เปป็นเจข้า, ความสวต่างจข้าแหต่งเสรนอผข้าของพระองคร์และฉากเหตลุการณร์ทสันงหมดกก็คงจะประจสักษร์ชสัดในเวลากลางครนมากยลิที่งกวต่าทบีที่
มสันจะเปป็นหากเหตลุการณร์นบีนเกลิดขศึนนในตอนเทบีที่ยงวสัน

ชต่วงเวลาของวสันทบีที่การจคาแลงพระกายเกลิดขศึนนนสันนไมต่ใชต่เรรที่องสคาคสัญ แตต่ผมเหก็นวต่ามสันสมเหตลุสมผลวต่าเหตลุการณร์นบีนไดข้
เกลิดขศึนนตอนกลางครน พระเยซซูจะเสดก็จกลสับมายสังแผต่นดลินโลกนบีนในโมงยามทบีที่มรดมลิดทบีที่สลุดแหต่งประวสัตลิศาสตรร์มนลุษยร์ และผม
สงสสัยจรลิงๆวต่าเราใกลข้ถศึงเวลานสันนแลข้วหรรอไมต่! เรากคาลสังมบีชบีวลิตอยซูต่ในโมงยามทบีที่มรดมลิดทบีที่สลุดในประวสัตลิศาสตรร์ของมนลุษยชาตลิเลยกก็
วต่าไดข้ และมสันจะมรดมากกวต่าเดลิมไดข้ขนาดไหนกต่อนทบีที่จะรลุต่งสาง, กต่อนทบีที่ดาวประจคารลุต่งผลุดขศึนน, ไมต่มบีทางทบีที่จะเดาไดข้เลย อยต่างไร
กก็ตาม เหตลุการณร์ตต่างๆของยลุคสมสัยปปัจจลุบสันนบีนกก็ทคาใหข้ผมเชรที่อวต่าการเสดก็จมาของพระเยซซูตข้องมาใกลข้มากๆแลข้ว

ขข้อ 9: “ขณะทรีรื่ลงมาจากภผเขา พระเยซผตรมัสกสาชมับเหลข่าสาวกวข่า “นริมริตซนรื่งพวกทข่านไดผู้เหห็นนมันั้น อยข่าบอกเลข่าแกข่ผผผู้ใด
จนกวข่าบนุตรมนนุษยค์จะฟฟฟื้นขนนั้นมาจากความตาย””

ตรงนบีนพระเยซซูตรสัสซนคาคคาสสัที่งตต่างๆของพระองคร์เมรที่อหนศึที่งสสัปดาหร์กต่อนหนข้านสันน ในมสัทธลิว 16:20 พระองคร์ไดข้ทรงสสัที่งพวก
เขา “มลิใหข้บอกผซูข้ใดวต่า พระองคร์ทรงเปป็นพระเยซซูพระครลิสตร์ผซูข้นสันน” แตต่หลสังจากฉากเหตลุการณร์นสันนทบีที่เปโตร, ยากอบ, และ
ยอหร์นเพลิที่งไดข้เหก็นบนยอดภซูเขานสันน มสันกก็เปป็นเรรที่องปกตลิธรรมดาทบีที่พวกเขาจะอยากเลต่าใหข้พวกสาวกคนอรที่นๆฟปังเกบีที่ยวกสับการ
ยรนยสันความเชรที่อของพวกเขาทบีที่ใหมต่และมหสัศจรรยร์ทบีที่วต่าพระเยซซูทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ทบีที่แทข้จรลิง ดข้วยเหตลุนบีนพระเยซซูจศึงทรง
กคาชสับพวกเขาวต่า พวกเขาตผู้องไมข่บอกเลข่านริมริตซนรื่งพวกเขาไดผู้เหห็นนมันั้นแกข่ผผผู้ใด “จนกวข่าบนุตรมนนุษยค์จะฟฟฟื้นขนนั้นมาจากความตาย” 
มาระโกบอกเราวต่าสาวกสามคนนสันน “เหตลุการณร์นสันนเหลต่าสาวกกก็เกก็บงคาไวข้ แตต่ซสักถามกสันวต่า ทบีที่ตรสัสวต่าจะเปป็นขศึนนมาจากความ
ตายนสันน จะหมายความวต่าอยต่างไร” (มาระโก 9:10) พวกเขาเชรที่อเรรที่องการเปป็นขศึนนจากตายของคนตาย แตต่พวกเขาไมต่อาจ
เขข้าใจไดข้วต่าพระเยซผจะทรงถซูกประหารชบีวลิต, ถซูกฝปังไวข้, และจากนสันนกก็ฟฟฟื้นครนพระชนมร์อบีกเมรที่อสลินนสามวสัน

เหตลุใดพระเยซซูจศึงทรงบสัญชาเปโตร, ยากอบ, และยอหร์นมลิใหข้บอกเลต่าแกต่ผซูข้ใดเกบีที่ยวกสับสลิที่งทบีที่พวกเขาไดข้เหก็นบนภซูเขา
นสันน? หากพวกเขาบอกเลต่าคคาพยานเกบีที่ยวกสับสลิที่งทบีที่พวกเขาไดข้เหก็นบนภซูเขานสันน ฝซูงชนมหาศาลพรข้อมกสับความคลิดผลิดๆของตน
เกบีที่ยวกสับพระเมสสลิยาหร์กก็คงจะมารวมตสัวกสันและทคาใหข้เกลิดวลิกฤตลิครสันงใหญต่ คลุณจะจคาไดข้วต่าหลสังจากการเลบีนยงอาหารคนหข้าพสัน
คนนสันน ฝซูงชนเหลต่านสันนกก็พยายามทบีที่จะตสันงพระเยซซูใหข้เปป็นกษสัตรลิยร์โดยใชข้กคาลสัง แตต่ “พระองคร์กก็เสดก็จไปทบีที่ภซูเขาอบีกแตต่ลคาพสัง”
(ยอหร์น 6:14, 15) เมรที่อการฟฟฟื้นครนพระชนมร์และการเสดก็จขศึนนสซูต่สวรรคร์ของพระเยซซูไดข้ทคาใหข้ความคลิดเรรที่องอาณาจสักรฝฝ่ายโลก
ในขณะนสันนสลินนสลุดลงแลข้ว และเมรที่อความคลิดของผซูข้เชรที่อเหลต่านสันนมบีการรสับรซูข้ทบีที่ถซูกตข้องและเหมาะสมเกบีที่ยวกสับองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้า
ผซูข้ทรงถซูกยกชซูขศึนนของพวกเขา เรรที่องการจคาแลงพระกายนสันนกก็ถซูกบอกเลต่าตต่อไดข้

ขข้อ 10: “เหลข่าสาวกกห็ทผลถามพระองคค์วข่า “เหตนุไฉนพวกธรรมาจารยค์จนงวข่า เอลรียาหค์จะตผู้องมากข่อน””
“เหลต่าสาวก” ทบีที่ถซูกกลต่าวถศึงตรงนบีนครอ เปโตร, ยากอบ, และยอหร์น เหก็นไดข้ชสัดวต่าประสบการณร์ของพวกเขาบนภซูเขา

แหต่งการจคาแลงพระกายนสันนไดข้ชวนใหข้นศึกถศึงคคาพยากรณร์ของมาลาคบี 4:5: “ดซูเถลิด เราจะสต่งเอลบียาหร์ผซูข้พยากรณร์มายสังเจข้ากต่อน
วสันแหต่งพระเยโฮวาหร์ ครอวสันทบีที่ใหญต่ยลิที่งและนต่าสะพรศึงกลสัวมาถศึง” ไมต่มบีความสงสสัยในหสัวของพวกเขาเลยวต่าพระเยซซูทรงเปป็น
พระเมสสลิยาหร์ ดสังนสันนเหตลุใดพวกธรรมาจารยร์และพวกผซูข้นคาทางศาสนาจศึงกลต่าววต่าเอลรียาหค์ตข้องมากต่อน? พวกธรรมาจารยร์



สอนวต่าเอลบียาหร์จะมากต่อนพระเมสสลิยาหร์และจสัดเตรบียมทางใหข้พระองคร์ นบีที่เปป็นการตบีความของพวกเขาเกบีที่ยวกสับคคาพยากรณร์
ของมาลาคบี ดสังนสันนเปโตร, ยากอบ, และยอหร์นจศึงถามพระเยซซูวต่าทสาไมพวกธรรมาจารยร์จศึงประกาศวต่าเอลบียาหร์ตข้องมากต่อน
พระเมสสลิยาหร์

ขข้อ 11: “พระเยซผตรมัสตอบเขาวข่า “เอลรียาหค์ตผู้องมากข่อนจรริง และทสาใหผู้สริรื่งทมันั้งปวงครนสผข่สภาพเดริม””
พระเยซซูจศึงทรงรสับประกสันพวกเขาวต่าไมต่มบีอะไรผลิดปกตลิกสับคคาพยากรณร์ของมาลาคบี และคคาพยากรณร์นสันนยสังไมต่ถซูก

ทคาใหข้สคาเรก็จจรลิง เอลบียาหร์จะมาเหมรอนกสับทบีที่มบีพยากรณร์ไวข้ และจะ “ทคาใหข้สลิที่งทสันงปวงครนสซูต่สภาพเดลิม” มาลาคบี 4:6 ประกาศวต่า
“ทต่านผซูข้นสันนจะกระทคาใหข้จลิตใจของพต่อหสันไปหาลซูก และจลิตใจของลซูกหสันไปหาพต่อ” กต่อนวสันทบีที่ใหญต่ยลิที่งและนต่าสะพรศึงกลสัวมาถศึง 
คคาพยากรณร์นบีนไดข้ถซูกทคาใหข้สคาเรก็จจรลิงแลข้วในวริญญาณในยอหร์นผซูข้ใหข้รสับบสัพตลิศมา เอลบียาหร์จะกลสับมาอบีกทบีจรริงๆ แตต่นสัที่นเกบีที่ยวขข้อง
กสับเวลานสันนเมรที่อพระเยซซูจะเสดก็จมาในวลิวรณร์ ในการรสับขศึนนไปนสันนพระเยซซูจะเสดก็จมารสับครลิสตจสักร แตต่ในวลิวรณร์พระองคร์จะ
ทรงถซูกเปปิดเผยแกต่ชนชาตลิอลิสราเอล มสันจะเปป็นตอนทบีที่พระองคร์เสดก็จมาในฤทธานลุภาพและสงต่าราศบีใหญต่ยลิที่งเพรที่อสถาปนา
อาณาจสักรนสันนทบีที่เอลบียาหร์จะมากต่อนพระองคร์และ “ทคาใหข้สลิที่งทสันงปวงครนสซูต่สภาพเดลิม”

ขข้อ 12: “แตข่เราบอกแกข่ทข่านทมันั้งหลายวข่า เอลรียาหค์นมันั้นไดผู้มาแลผู้ว และเขาหารผผู้จมักทข่านไมข่ แตข่เขาใครข่ทสาแกข่ทข่าน
อยข่างไร เขากห็ไดผู้กระทสาแลผู้ว สข่วนบนุตรมนนุษยค์จะตผู้องทนทนุกขค์จากเขาเชข่นเดรียวกมัน””

“เอลรียาหค์นมันั้นไดผู้มาแลผู้ว” พระเยซซูกคาลสังตรสัสตรงนบีนถศึงยอหร์นผซูข้ใหข้รสับบสัพตลิศมาทบีที่มาแลข้วในจริตวริญญาณของเอลบียาหร์ เรา
อต่านในมสัทธลิว 11:14 วต่า “ถข้าทต่านทสันงหลายจะยอมรสับในเรรที่องนบีน กก็ยอหร์นนบีนแหละเปป็นเอลบียาหร์ซศึที่งจะมานสันน” ยอหร์นผซูข้ใหข้รสับบสัพ
ตลิศมา, ผซูข้เบลิกทางของพระเยซซู, ไดข้มาแลข้วในจลิตวลิญญาณของเอลบียาหร์, แตต่เอลบียาหร์เองจะกลสับมาเมรที่อสลินนยลุค

“และพวกเขาหารผผู้จมักทข่านไมข่” คคาสรรพนาม “พวกเขา” ไมต่ไดข้เจาะจง โดยกลต่าวถศึงพวกยลิวโดยรวม ซศึที่งรวมถศึงพวก
ธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี พวกเขาไมต่ตระหนสักถศึงจลิตวลิญญาณของเอลบียาหร์ในยอหร์นผซูข้ใหข้รสับบสัพตลิศมา และพวกเขาไดข้กระทคา
แกต่เขา “ตามทรีรื่พวกเขาใครข่กระทสา” – ซศึที่งหมายถศึงสลิที่งใดกก็ตามทบีที่พวกเขาประสงคร์หรรอเลรอกทบีที่จะทคา แนต่นอนวต่านบีที่หมายถศึงวลิธบีทบีที่
ยอหร์นผซูข้ใหข้รสับบสัพตลิศมาไดข้รสับการปฏลิบสัตลิโดยประชาชนทสัที่วไป – และโดยเฮโรดเปป็นพลิเศษ ยอหร์นไมต่ไดข้เปป็นเอลบียาหร์ทบีที่มาปรากฏ
ดข้วยตสัวเขาเอง แตต่เขาเปป็นเอลบียาหร์ “ในวลิญญาณและฤทธลิธิ์เดช” (ลซูกา 1:17) เขาเปป็นเอลบียาหร์ในอลุปนลิสสัยและอลิทธลิพลทบีที่ปฏลิรซูป 
(มธ. 3:1-6)

“สข่วนบนุตรมนนุษยค์จะตผู้องทนทนุกขค์จากเขาเชข่นเดรียวกมัน” บลุตรมนลุษยร์, พระเยซซูครลิสตร์เจข้า, จะทรงทนทลุกขร์ดข้วยนนคามรอ
ของประชาชน – ไมต่จคาเปป็นวต่าตข้องเปป็นคนเหลต่านสันนทบีที่ไดข้ปฏลิบสัตลิอยต่างหยาบชข้าตต่อยอหร์นและทคาใหข้เขาตข้องเสบียชบีวลิต แตต่เปป็นคน
ชสัที่วอายลุเดบียวกสัน พระเยซซูไดข้เสดก็จมายสังพวกของพระองคร์เอง “และพวกของพระองคค์นมันั้นหาไดผู้ตผู้อนรมับพระองคค์ไมข่” (ยอหร์น 
1:11) ในคคาแสดงความเศรข้าโศกของพระองคร์เพราะกรลุงเยรซูซาเลก็มนครบรลิสลุทธลิธิ์นสันน พระองคร์ตรสัสวต่า:

“โอ เยรซูซาเลก็มๆ ทบีที่ไดข้ฆต่าบรรดาศาสดาพยากรณร์ และเอาหลินขวข้างผซูข้ทบีที่ไดข้รสับใชข้มาหาเจข้าถศึงตาย เราใครต่จะรวบรวม
ลซูกของเจข้าไวข้เนรองๆ เหมรอนแมต่ไกต่กกลซูกอยซูต่ใตข้ปฟีกของมสัน แตข่เจผู้าไมญ่ยอมเลยหนอ!” (มธ. 23:37)

ขข้อ 13: “แลผู้วเหลข่าสาวกจนงเขผู้าใจวข่าพระองคค์ไดผู้ตรมัสแกข่เขาเลห็งถนงยอหค์นผผผู้ใหผู้รมับบมัพตริศมา”
แลข้วพวกสาวกกก็เขข้าใจวต่าพระเยซซูกคาลสังตรสัสถศึงยอหร์นผซูข้ใหข้รสับบสัพตลิศมาทบีที่ไดข้มาแลข้วในวริญญาณและฤทธริธเดชของเอลบี

ยาหร์ ยอหร์นผซูข้ใหข้รสับบสัพตลิศมาเปป็นเสบียงนสันนทบีที่รข้องในถลิที่นทลุรกสันดารวต่า “ทต่านทสันงหลายจงกลสับใจเสบียใหมต่ เพราะวต่าอาณาจสักรแหต่ง



สวรรคร์มาใกลข้แลข้ว... ทต่านจงเตรบียมมรรคาขององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้า จงกระทคาหนทางของพระองคร์ใหข้ตรงไป” (มธ. 3:1-3) คคา
พยากรณร์เรรที่องการมาของเอลบียาหร์จะถซูกทคาใหข้สคาเรก็จจรลิงในยลุคสลุดทข้าย การเอาครลิสตจสักรออกไปจากแผต่นดลินโลกจะถซูกตาม
มาโดยระยะสลุดทข้ายของการสลินนสลุดของยลุคสมสัยนบีน และในระหวต่างยลุคแหต่งความทลุกขร์ลคาบากใหญต่ยลิที่งเอลบียาหร์จะปรากฏตสัว
เปป็นๆในฐานะเปป็นหนศึที่งในพยานสองคนนสันนทบีที่ถซูกกลต่าวถศึงในวลิวรณร์ 11:3-12 เขาจะปรากฏตสัวในแผต่นดลินปาเลสไตนร์, แผต่นดลิน
ของอลิสราเอล, และงานรสับใชข้ของเขาจะถซูกจคากสัดอยซูต่ทบีที่แผต่นดลินของอลิสราเอล ขข้อความของเขาในเวลานสันนจะเปป็นขข้อความของ
ยอหร์นผซูข้ใหข้รสับบสัพตลิศมาเสบียสต่วนใหญต่ เขาจะเรบียกประชาชาตลินสันนใหข้กลสับใจใหมต่และจะรข้องประกาศวต่าพระมหากษสัตรลิยร์จะ
เสดก็จมาแลข้ว เขาจะประกาศขข้อความนสันนซศึที่งจะถซูกรสับโดยชนชาตลิอลิสราเอลทบีที่เหลรออยซูต่และเขาจะทคาภารกลิจนสันนทบีที่ถซูกพยากรณร์
ไวข้ในมาลาคบี 4:5, 6 จนสคาเรก็จลลุลต่วง

เหลข่าสาวกทรีที่ขาดฤทธริธิ์เดช
พระครริสตณ์ผซูร้ทรงเปปปี่ยมดร้วยฤทธริธิ์เดช

ขข้อ 14-16: “ครมันั้นพระเยซผกมับเหลข่าสาวกมาถนงฝผงชนแลผู้ว มรีชายคนหนนรื่งมาหาพระองคค์คนุกเขข่าลงตข่อพระองคค์ และ
ทผลวข่า “พระองคค์เจผู้าขผู้า ขอทรงพระเมตตาแกข่บนุตรชายของขผู้าพระองคค์ ดผู้วยวข่าเขาเปป็นคนบผู้า มรีความทนุกขค์เวทนามาก เพราะ
เคยตกไฟตกนนั้สาบข่อยๆ ขผู้าพระองคค์ไดผู้พาเขามาหาพวกสาวกของพระองคค์ แตข่พวกสาวกนมันั้นรมักษาเขาใหผู้หายไมข่ไดผู้”

“ครมันั้นพระเยซผกมับเหลข่าสาวกมาถนงฝผงชนแลผู้ว...” เหตลุการณร์นบีนเกลิดขศึนนในวสันทบีที่ตต่อจากการจคาแลงพระกายนสันน ฝซูงชนทบีที่
ถซูกพซูดถศึงในทบีที่นบีนนต่าจะประกอบดข้วยผซูข้คนทบีที่ไดข้เขข้ารต่วมในงานรสับใชข้ของพระเยซซู ซศึที่งพวกเขาหลายคนเปป็นสาวกทบีที่แทข้จรลิงทบีที่
ตลิดตามพระองคร์ในความจรลิงใจและความจรลิง อยต่างไรกก็ตาม เรากก็ทราบวต่ามบีพวกผซูข้ไมต่เชรที่ออยซูต่ดข้วยเชต่นกสัน เพราะมาระโก 9:14
บอกเราวต่าพวกธรรมาจารยร์กก็อยซูต่ทบีที่นสัที่น “กคาลสังซสักไซข้ไลต่เลบียงเขาอยซูต่” –   นสัที่นครอ ซสักไซข้ไลต่เลบียงพวกสาวกคนอรที่นๆทบีที่เหลรอ มาระ
โกบอกเราวต่าพระเยซซูทรงตคาหนลิพวกธรรมาจารยร์เหลต่านสันนทบีที่ถามคคาถามตต่างๆกสับพวกสาวกของพระองคร์ตอนทบีที่พระองคร์ไมต่
อยซูต่: “พระองคร์จศึงตรสัสถามพวกธรรมาจารยร์วต่า “ทต่านซสักไซข้ไลต่เลบียงกสับเขาดข้วยขข้อความอสันใด?” (มาระโก 9:16) แตต่เพราะ
รซูข้สศึกผลิดในใจวลินลิจฉสัยผลิดและชอบของพวกเขาเอง พวกเขาจศึงไมต่ไดข้ตอบพระองคร์

“ครมันั้นพระเยซผกมับเหลข่าสาวกมาถนงฝผงชนแลผู้ว” – นสัที่นครอ เมรที่อพวกเขาลงมาถศึงหลุบเขาทบีที่ฝซูงชนนสันนกคาลสังรอคอยอยซูต่ – 
“มรีชายคนหนนรื่งมาหาพระองคค์คนุกเขข่าลงตข่อพระองคค์...” เปโตรไดข้อยากทบีที่จะสรข้างพลสับพลาสามหลสังบนยอดภซูเขานสันนและอยซูต่
ตต่อทบีที่นสัที่น แตต่พระเยซซูผซูข้ทรงสสัพพสัญญซู ทรงทราบวต่ามบีผซูข้คนอยซูต่ในหลุบเขานสันนทบีที่ตข้องการความชต่วยเหลรอของพระองคร์ 
ประสบการณร์ตต่างๆบนยอดเขาเปป็นสลิที่งยลิที่งใหญต่ มสันเปป็นเรรที่องแสนวลิเศษทบีที่ไดข้เขข้ารต่วมการประชลุมอธลิษฐานอสันยลิที่งใหญต่, การ
ประชลุมใหข้คคาพยานอสันเปฟีฝั่ยมดข้วยพระวลิญญาณ, หรรอชสันนเรบียนพระคสัมภบีรร์ทบีที่ยอดเยบีที่ยม ประสบการณร์เหลต่านสันนเปป็นอาหารและ
พละกคาลสังแกต่จลิตใจของผซูข้เชรที่อ แตต่หากเราอาศมัยอยผข่บนยอดเขาตลอดเวลา ผซูข้คนทบีที่อยซูต่ในหลุบเขากก็คงจะตายเพราะการทบีที่พวกเขา
ตข้องการพระครลิสตร์ พวกเขากก็คงจะไมต่มบีวสันไดข้รซูข้จสักหนทางแหต่งความชรที่นบาน, สสันตลิสลุข, และชบีวลิตนลิรสันดรร์ มสันไมต่ใชต่นนคาพระทสัย
ของพระเจข้าทบีที่เราจะอยซูต่ตต่อบนยอดเขาและอาศสัยอยซูต่ในความหฤหรรษร์แบบสวรรคร์ขณะทบีที่ฝซูงชนทสันงหลายตายไปในหลุบเขาทบีที่อยซูต่
เบรนองลต่าง

“พระองคค์เจผู้าขผู้า ขอทรงพระเมตตาแกข่บนุตรชายของขผู้าพระองคค์ ดผู้วยวข่าเขาเปป็นคนบผู้า มรีความทนุกขค์เวทนามาก...” 



มาระโกบอกเราวต่าบลุตรชายของชายผซูข้นบีนมบี “ผรีใบผู้” เขข้าสลิงอยซูต่ (มาระโก 9:17) กลต่าวอบีกนสัยหนศึที่ง เขาเปป็นคนใบข้, ไมต่สามารถพซูด
ไดข้นอกจากตอนทบีที่ผบีทคาใหข้เขาชสัก – และแนต่นอนวต่ามสันเปป็นพวกผบีทบีที่พซูดในตอนนสันน โดยรข้องเสบียงดสัง ลซูกาใหข้ความกระจต่างแกต่
เราเพลิที่มเตลิมโดยบอกเราวต่าเดก็กชายคนนบีนเปป็นลผกคนเดรียวของผซูข้เปป็นพต่อ (ลซูกา 9:38)

มสันจศึงไมต่นต่าประหลาดใจทบีที่บลิดาผซูข้นบีนมาหาพระเยซซู โดยคลุกเขต่าลงตต่อพระพสักตรร์พระองคร์และอข้อนวอนพระองคร์ใหข้มบี
ความเมตตาตต่อบลุตรชายของเขา ชายทบีที่คลุกเขต่าผซูข้นบีนสรที่อถศึงใจทบีที่ถต่อมและยคาเกรง – โดยไมต่จคาเปป็นตข้องหมายถศึงใจทบีที่นมสัสการ แตต่
เปป็นใจทบีที่นบนอบเชรที่อฟปังแบบถต่อมใจ เพรที่อเหก็นแกต่การชต่วยบลุตรชายของเขาใหข้รอดพข้น

คคากรบีกตรงนบีนทบีที่แปลเปป็น “คนบผู้า” ไมต่ปรากฏทบีที่อรที่นอบีกในภาคพสันธสสัญญาใหมต่ อาการเหลต่านสันนทบีที่ถซูกพรรณนาถศึงใน
มาระโก 9:18 และในลซูกา 9:39 บต่งบอกวต่าเดก็กชายผซูข้นบีนเปป็นโรคลมบข้าหมซู เขาถซูกวลิญญาณชสัที่วตนหนศึที่ง, ผบีตนหนศึที่ง, สลิงเชต่นกสัน 
เขาทนทลุกขร์ทรมานอยต่างหนสัก โดยถซูกทคาใหข้เจก็บปวดอยต่างมหาศาล ลซูกาบอกเราวต่าวลิญญาณนสันน (ผบีตนนสันน) “ไมข่ใครข่ออกจาก
เขาเลย” (ลซูกา 9:39) ซศึที่งบอกเปป็นนสัยวต่าผบีนสันนไมต่คต่อยออกจากเดก็กชายผซูข้นสันน หรรอวต่ามสันออกไปจากเขาเพบียงชต่วงเวลาสสันนมากๆ

“...เพราะเคยตกไฟตกนนั้สาบข่อยๆ” พต่อดบีๆคนไหนกก็คงเหก็นใจชายผซูข้นบีน เขาชต่วยอะไรไมต่ไดข้เลยในการตต่อสซูข้วลิญญาณชสัที่วทบีที่
เขข้าสลิงลซูกชายของเขา และตลอดหลายปฟีเขาไดข้เหก็นเดก็กนสันนตกลงไปในไฟและบางครสันงกก็ตกลงไปในนนคาเมรที่อวลิญญาณนสันนทรมาน
เดก็กนสันน มสันจศึงไมต่แปลกทบีที่เขาพาลซูกมาหาพระเยซซู พระองคร์ทรงเปป็นความหวสังสลุดทข้ายหนศึที่งเดบียวของเขา

ขณะทบีที่พระเยซซูไดข้อยซูต่บนยอดเขานสันนกสับเปโตร, ยากอบ, และยอหร์น ชายผซูข้นบีนไดข้พาบลุตรของตนมาหาพวกสาวกทบีที่ยสัง
อยซูต่กสับฝซูงชน – แตต่ “พวกสาวกนมันั้นรมักษาเขาใหผู้หายไมข่ไดผู้” ในมสัทธลิว 10:1-8 เมรที่อพระเยซซูทรงสต่งสลิบสองคนนสันนออกไป 
พระองคร์ไดข้ประทานฤทธลิธิ์เดชแกต่พวกเขาเพรที่อขสับเหลต่าผบีโสโครกออกและเพรที่อรสักษาโรคภสัยไขข้เจก็บทลุกอยต่างใหข้หาย พระองคร์ไดข้
ประทานฤทธลิธิ์เดชแกต่พวกเขาเพรที่อทคาใหข้คนตายฟฟฟื้นครนชบีพดข้วยซนคา เหก็นไดข้ชสัดวต่าพวกสาวกเคยขสับผบีออกในสมสัยแรกๆระหวต่าง
ภารกลิจของพวกเขาและการเทบีที่ยวประกาศในแควข้นกาลลิลบี แลข้วเหตลุไฉนพวกเขาจศึงไมต่มบีฤทธลิธิ์เดชในเหตลุการณร์ตอนนบีน?

ขข้อ 17: “พระเยซผตรมัสตอบวข่า “โอ คนในยนุคทรีรื่ขาดความเชรรื่อและมรีทริฐริชมัรื่ว เราจะตผู้องอยผข่กมับทข่านทมันั้งหลายนานเทข่าใด
เราจะตผู้องอดทนเพราะทข่านไปถนงไหน จงพาเดห็กนมันั้นมาหาเราทรีรื่นรีรื่เถริด”

“โอ คนในยนุคทรีรื่ขาดความเชชนึ่อและมดีทยฐยชชนึ่ว!” ความเชรที่อครอลซูกกลุญแจทบีที่ไขเปปิดแหลต่งพลสังงานของสวรรคร์ ปราศจาก
ความเชรที่อ มสันกก็เปป็นไปไมต่ไดข้เลยทบีที่จะทคาใหข้พระเจข้าพอพระทสัย (ฮบ. 11:6) ความเชรที่อของสาวกเหลต่านบีนอต่อนแอ ดข้วยเหตลุนบีนพวก
เขาจศึงไมต่สามารถขสับผบีนสันนออกจากเดก็กชายทบีที่ทนทลุกขร์ไดข้

“มรีทริฐริชมัรื่ว” (วริปรริต) หมายถศึงสลิที่งทบีที่ถซูกบลิดเบรอนหรรอถซูกหสันไปจากทลิศทางทบีที่เหมาะสม การใชข้คคาๆนบีนกสับคนชสัที่วอายลุหนศึที่ง
หมายความวต่าคนเหลต่านสันนยศึดถรอหลสักคคาสอนตต่างๆทบีที่แตกตต่างจากสลิที่งทบีที่พวกเขาควรยศึดถรอไวข้ พวกเขา “วลิปรลิต”, ถซูกหสันไปเสบีย
จากความจรลิงและชสัที่วในการประพฤตลิประจคาวสันของตน ผมเชรที่อวต่าพระเยซซูทรงใชข้คคาๆนบีนกสับพวกยลิวโดยรวมและไมต่ใชต่กสับพวก
สาวกพวกเดบียวเทต่านสันน

“เราจะตผู้องอยผข่กมับทข่านทมันั้งหลายนานเทข่าใด เราจะตผู้องอดทนเพราะทข่านไปถนงไหน” ถข้อยคคาเหลต่านบีนของพระเยซซู
ไมต่ใชต่ถข้อยคคาทบีที่แสดงถศึงความอดทนไมต่ไหวหรรอการบต่นมากเทต่ากสับทบีที่พวกมสันเปป็นถข้อยคคาแหต่งการตสักเตรอนสคาหรสับคนเหลต่านสันนทบีที่
เชรที่องชข้าเหลรอเกลินทบีที่จะเชรที่อในพระองคร์ในฐานะพระเมสสลิยาหร์ ทสันงๆทบีที่พวกเขาไดข้เหก็นการอสัศจรรยร์ตต่างๆของพระองคร์แลข้ว พวก
เขากก็นต่าจะเชรที่อเพรียงเพราะพระวจนะของพระองคค์ “บสัดนบีนความเชรที่อครอความแนต่ใจในสลิที่งทบีที่เราหวสังไวข้ เปป็นหลสักฐานมสัที่นใจวต่า 



สลิที่งทบีที่ยสังไมต่ไดข้เหก็นนสันนมบีจรลิง” (ฮบ. 11:1) เมรที่อเราเรบียกรข้องทบีที่จะเหห็นอะไรบางอยต่าง นสัที่นกก็ไมต่ใชต่ความเชรที่อ ความเชรที่อยต่อมเชรที่อโดย
ปราศจากการมองเหก็น ในหลายวาระองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าทรงตคาหนลิเหลต่าสาวกของพระองคร์เพราะความไมต่เชรที่อของพวกเขา

“จงพาเดห็กนมันั้นมาหาเราทรีรื่นรีรื่เถริด” หากเราดซูในบสันทศึกของมาระโกเกบีที่ยวกสับการอสัศจรรยร์นบีน เรากก็จะเหก็นวต่าบลิดาผซูข้นบีนทซูล
พระเยซซูวต่า “ถข้าพระองคร์สามารถทคาไดข้ ขอโปรดกรลุณาและชต่วยเราเถลิด” พระเยซซูกก็ทรงตอบกลสับไปวต่า “ถข้าทต่านเชรที่อไดข้ ใคร
เชรที่อกก็ทคาใหข้ไดข้ทลุกสลิที่ง” จากนสันนบลิดาผซูข้นสันนกก็รข้องออกมาทสันงนนคาตาวต่า “ขผู้าพระองคค์เชรรื่อ พระองคค์เจผู้าขผู้า ทรีรื่ขผู้าพระองคค์ยมังขาดความ
เชรรื่อนมันั้น ขอพระองคค์ทรงโปรดชข่วยใหผู้เชรรื่อเถริด” (มาระโก 9:22-24) การรสักษาบลุตรชายนบีนใหข้หายขศึนนอยซูต่กสับความเชรที่อ พระเยซซู
ทรงมบีฤทธลิธิ์เดชทบีที่จะรสักษาใหข้หาย แตต่ความเชรที่อของบลิดานสันนและความเชรที่อของพวกสาวกกก็จะทคาใหข้การรสักษาใหข้หายนสันนเปป็นไป
ไดข้ พระเยซซูทรงมบีฤทธลิธิ์เดชทบีที่จะรสักษาใหข้หายแตต่พระองคร์จะไมต่ทรงแสดงฤทธลิธิ์เดชนสันนออกมานอกเสบียจากวต่าบลิดานสันนแสดง
ความเชรที่อออกมา เมรที่อชายผซูข้นสันนอธลิษฐานวต่า “ทบีที่ขข้าพระองคร์ยสังขาดความเชรที่อนสันน ขอพระองคร์ทรงโปรดชต่วยใหข้เชรที่อเถลิด” เขากก็
กคาลสังทซูลตต่อพระเยซซูวต่า “หากความเชรรื่อของขผู้าพระองคค์นมันั้นบกพรข่องอยผข่ พระองคคทรงเปป็นผผผู้เดรียวทรีรื่ชข่วยขผู้าพระองคค์ไดผู้ ขอทรง
โปรดประทานความเชรรื่อแบบทรีรื่ขผู้าพระองคค์ตผู้องมรีใหผู้แกข่ขผู้าพระองคค์ดผู้วยเถริดเพรรื่อทรีรื่ลผกของขผู้าพระองคค์จะไดผู้รมับการรมักษาใหผู้
หาย”

ขข้อ 18: “พระเยซผจนงตรมัสสสาทมับผรีนมันั้น มมันกห็ออกจากเขา เดห็กกห็หายเปป็นปกตริตมันั้งแตข่เวลานมันั้นเอง”
คคาทบีที่แปลเปป็น “สสาทมับ” ตรงนบีนหมายถศึงตคาหนลิและสสัที่ง พระเยซซูทรงตคาหนลิผบีนสันน – แตต่พระองคร์ทรงสมัรื่งมสันเชต่นกสัน มาระ

โก 9:25 บอกเราวต่าพระเยซซู “ตรสัสสคาทสับผบีโสโครกนสันนวต่า “เจข้าผบีใบข้หซูหนวก เราสสัที่งเจข้าใหข้ออกมาจากเขา อยต่าไดข้กลสับเขข้าสลิง
เขาอบีกเลย”

เมรที่อผบีนสันนออกมาจากเดก็กชายแลข้ว เดก็กนสันนกก็มบีการชสักกระตลุกอยต่างรลุนแรง ผบีนสันน “จศึงรข้องอรนออศึงทคาใหข้เดก็กนสันนชสักดลินนเปป็น
อสันมาก แลข้วกก็ออกมา เดก็กนสันนกก็แนต่นลิที่งเหมรอนคนตาย จนมบีหลายคนกลต่าววต่า “เขาตายแลผู้ว” แตต่พระเยซซูทรงจสับมรอพยลุงเดก็ก
นสันน เดก็กนสันนกก็ยรนขศึนน” (มาระโก 9:26, 27) ลซูกาเสรลิมวต่า “พระเยซซูตรสัสสคาทสับผบีโสโครกนสันนและทรงรมักษาเดห็กใหผู้หาย แลผู้วสข่ง
ครนใหผู้บริดาเขา คนทชขึ้งปวงกก็ประหลาดใจนชกเพราะฤทธยธิ์เดชอชนใหญญ่ยยนึ่งของพระเจชา” (ลซูกา 9:42, 43 บางสต่วน)

ขข้อ 19: “ภายหลมังเหลข่าสาวกมาหาพระเยซผเปป็นสข่วนตมัวทผลถามวข่า “เหตนุไฉนพวกขผู้าพระองคค์ขมับผรีนมันั้นออกไมข่ไดผู้”
หลสังจากการรสักษาใหข้หายอสันนต่ามหสัศจรรยร์นสันน พระเยซซูและเหลต่าสาวกของพระองคร์กก็ไปพสักในบข้านหลสังหนศึที่งทบีที่อยซูต่

ใกลข้กสับสถานทบีทๆี่ การอสัศจรรยร์นสันนถซูกกระทคา (มาระโก 9:28) และพวกสาวกกก็ทซูลถามพระเยซซูเปป็นการสต่วนตสัววต่าทคาไมพวก
เขาถศึงไมต่สามารถขสับผบีนสันนออกไดข้

ขข้อ 20: “พระเยซผตรมัสตอบเขาวข่า “เพราะเหตนุพวกทข่านไมข่มรีความเชรรื่อ ดผู้วยเราบอกความจรริงแกข่ทข่านทมันั้งหลายวข่า 
ถผู้าทข่านมรีความเชรรื่อเทข่าเมลห็ดพมันธนุค์ผมักกาดเมลห็ดหนนรื่ง ทข่านจะสมัรื่งภผเขานรีนั้วข่า ‘จงเลรรื่อนจากทรีรื่นรีรื่ไปทรีรื่โนข่น’ มมันกห็จะเลรรื่อน และไมข่มรี
สริรื่งใดทรีรื่เปป็นไปไมข่ไดผู้สสาหรมับทข่านเลย”

คคาตอบทบีที่พระเยซซูประทานใหข้แกต่เหลต่าสาวกของพระองคร์นสันนชต่างตรงไปตรงมา, เรบียบงต่ายและเขข้าใจไดข้จรลิงๆ: 
“เพราะเหตนุพวกทข่านไมญ่มดีความเชชนึ่อ” พวกสาวกเหลต่านสันนขาดความเชรที่อตรงทบีที่วต่าความคลิดและหสัวใจของพวกเขาไมต่ไดข้ถซูกยอม
จคานนอยต่างเตก็มทบีที่ใหข้แกต่เรรที่องฝฝ่ายวลิญญาณ พวกเขายสังพศึที่งพาเนรนอหนสังมากเกลินไปอยซูต่เหมรอนเดลิมและไมต่เพบียงพอในองคร์พระผซูข้
เปป็นเจข้า



“ถผู้าทข่านมรีความเชรรื่อเทข่าเมลห็ดพมันธนุค์ผมักกาดเมลห็ดหนนรื่ง ทข่านจะสมัรื่งภผเขานรีนั้วข่า ‘จงเลรรื่อนจากทรีรื่นรีรื่ไปทรีรื่โนข่น’ มมันกห็จะเลรรื่อน 
และไมข่มรีสริรื่งใดทรีรื่เปป็นไปไมข่ไดผู้สสาหรมับทข่านเลย” ในมสัทธลิว 13:32 พระเยซซูทรงอธลิบายวต่าเมลก็ดพสันธลุร์ผสักกาดเปป็นเมลก็ดพรชทบีที่มบี
ขนาดเลก็กทบีที่สลุดในหมซูต่เมลก็ดพรชทสันงปวง ผซูข้รซูข้พระคสัมภบีรร์บางทต่านเชรที่อวต่าพระเยซซูกคาลสังตรสัสในสาระสคาคสัญวต่า “หากพวกทต่านผซูข้เปป็น
สาวกมบีความเชรที่อทรีรื่มรีขนาดเลห็กทรีรื่สนุดหรรออข่อนแอทรีรื่สนุด หากความเชรที่อปรลิมาณนข้อยนสันนเปป็นของแทข้ พวกทข่านกห็สามารถกระทสา
ไดผู้ทนุกสริรื่ง” พวกสาวกไดข้รสับพระราชทานฤทธลิธิ์เดชเพรที่อขสับพวกผบีออก แตต่ความเชรที่อของพวกเขานสันนอต่อนแอเหลรอเกลินจนพวก
เขาไมต่สามารถขสับผบีออกไดข้ ความไมต่เชรที่อไดข้ขโมยความสามารถของพวกเขาไปจากพวกเขาแลข้ว

เหลต่าผซูข้รสับใชข้วสันนบีนมบีฤทธลิธิ์เดชเดบียวกสับทบีที่พวกคนของพระเจข้ามบีในอดบีต เมรที่อพวกเขาเทศนาและการฟฟฟื้นฟซูอสันเปฟีฝั่ยมดข้วย
ฤทธลิธิ์ไดข้ปะทลุขศึนน ผซูข้รสับใชข้ทสันงหลายมบีฤทธริธเดชของพระเจผู้า – แตต่ในหลายคราวความสามารถของพวกเขาถซูกลดทอนเพราะ
ความไมต่เชรที่อ พวกเขาเกต่งในเรรที่องทบีที่สคาคสัญนข้อยกวต่าแทนทบีที่จะเกต่งในสลิที่งตต่างๆฝฝ่ายวลิญญาณ

เราเตก็มใจนข้อยเหลรอเกลินทบีที่จะเชรที่อพระเจข้า! ความไมต่เชรที่อเปป็นรากเหงข้าของการไรข้ความสามารถทสันงปวงในสต่วนของ
ครลิสเตบียนทสันงหลายทบีที่จะกระทคาสลิที่งตต่างๆเพรที่อพระครลิสตร์ หากเราเชชนึ่อ ทนุกสริรื่งกห็เปป็นไปไดผู้ นสัที่นเปป็นถข้อยคคาของพระเยซซู และเราไมต่
กลข้าตสัดสลินวต่าถข้อยคคาเหลต่านสันนไมต่จรลิง หากพวกสาวกลข้มเหลวเพราะความอต่อนแอแหต่งความเชรที่อของพวกเขา ผซูข้เชรที่อทสันงหลายกก็
ลข้มเหลววสันนบีนดข้วยเหตลุผลเดบียวกสัน ไมต่มบีอะไรบกพรต่องในฤทธลิธิ์เดชของพระเจข้าเลย ความบกพรต่องอยซูต่ในความไมต่เชรที่อของเราเอง

โปรดอยต่าเขข้าใจผมผลิด ผมไมต่ไดข้กคาลสังบอกเปป็นนสัยวต่าสาวกเหลต่านสันนเปป็นตสัวแทนของครลิสตจสักรแทข้ นสัที่นคงจะไมต่ถซูกตข้อง
ตามพระคสัมภบีรร์ แตต่ในทบีที่นบีนเราพบบทเรรียนหนนรื่งสสาหรมับครริสตจมักร หลสักการเหลต่านสันนทบีที่แฝงอยซูต่ในเหตลุการณร์นบีนมบีการประยลุกตร์ใชข้
ฝฝ่ายวลิญญาณอสันลศึกซศึนงสคาหรสับเรา ผซูข้เชรที่อทสันงหลายวสันนบีนอาศสัยอยซูต่ทต่ามกลางโลกทบีที่ชสัที่ว, วลิปรลิต, และชสัที่วรข้าย ทสันงโลกทอดตสัวอยซูต่ใน
ตสักของมารรข้ายนสันน พญามารเปป็นพระของยลุคนบีน และชสันนบรรยากาศทบีที่อยซูต่เหนรอเรากก็เตก็มไปดข้วยพวกภซูตลิผบีจรลิงๆ ชสัยชนะเดก็ด
ขาดและฤทธลิธิ์เดชเหนรอโลก, เนรนอหนสัง, และพญามารไดข้ถซูกมอบใหข้แกต่ผซูข้เชรที่อแทข้แลข้วโดยพระเจข้าผซูข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ – แตต่ยสังมบี
ครลิสเตบียนอยซูต่เปป็นจคานวนมากทบีที่ชต่วยเหลรอใครไมต่ไดข้และไรข้ซศึที่งฤทธลิธิ์เดชยามเผชลิญหนข้ากสับสภาวะตต่างๆของโลก เมรที่อเรามองไป
รอบตสัวเรา เรากก็เหก็นความอต่อนแอในอาณาจสักรฝฝ่ายวลิญญาณ แทนทบีที่จะแสดงออกถศึงความเชรที่ออสันเขข้มแขก็งในพระเจข้าผซูข้ทรง
ฤทธลิธิ์ของเราและแสดงออกถศึงฤทธลิธิ์เดชเพรที่อเอาชนะความชสัที่วรข้ายและทคาใหข้ความชอบธรรมกข้าวหนข้าไป หลายครสันงเรายอมใหข้
ความเชรที่อของเราเรลิที่มอต่อนแอและเราแทบไมต่ทคาอะไรเลยเพรที่ออลุดมการณร์ของพระครลิสตร์ ฤทธริธเดชมบีอยซูต่ทบีที่นสัที่น แตต่ความเชรที่อของ
เรานสันนอต่อนแอเกลินกวต่าจะใชข้ฤทธลิธิ์เดชนสันน ความไมต่เชรที่อมอบอคานาจใหข้แกต่โลกและพญามาร ขณะทบีที่ความเชรที่อทบีที่แทข้จรลิงใน
พระเจข้าสามารถทคาใหข้ “กคาแพงเมรองเยรบีโค” พสังทลายลงไดข้

ในมาระโก 11:23, 24 พระเยซซูตรสัสวต่า: “เราบอกความจรลิงแกต่ทต่านวต่า ถข้าผซูข้ใดๆจะสสัที่งภซูเขานบีนวต่า ‘จงลอยไปลงทะเล’
และมริไดผู้สงสมัยในใจ แตข่เชชนึ่อวข่าจะเปป็นไปตามทรีรื่สมัรื่งนมันั้น กก็จะเปป็นไปตามคทาสชนึ่งนชขึ้นจรยง เหตลุฉะนสันนเราบอกทต่านทสันงหลายวต่า ขณะ
เมรรื่อทข่านจะอธริษฐานขอสริรื่งใด จงเชชนึ่อวข่าไดผู้รมับ และทญ่านจะไดชรชบสยนึ่งนชขึ้น”

ความเชรที่อสามารถเคลรที่อนภซูเขาหลายลซูกไดข้จรลิงๆ – ภซูเขาทลุกชนลิด; แตต่มบีหนทางเดบียวเทต่านสันนทบีที่ผซูข้เชรที่อจะมบีความเชรที่อ
ชนลิดนบีนไดข้

ขข้อ 21: “แตข่ผรีชนริดนรีนั้จะไมข่ยอมออก เวผู้นไวผู้โดยการอธริษฐานและการอดอาหาร”
พระเยซซูทรงหมายความวต่าอะไรตรงนบีน? พระองคร์ทรงหมายความวต่าเราจะตข้องเวข้นเสบียจากอาหารและเราควร



อธลิษฐานวสันละยบีที่สลิบสบีที่ชสัที่วโมงหรรอ? ไมต่ใชต่ นบีที่ไมต่ใชต่ความหมายตรงนบีน การอดอาหาร, ในความหมายฝฝ่ายวลิญญาณ, หมายถศึงการ
ไมต่มองทบีที่ตสัวเอง มสันหมายถศึงการปฏลิเสธตนเอง การอธริษฐานครอการตลิดสนลิทกสับพระเจข้า และเมรที่อเรากคาลสังอธลิษฐานและตลิด
สนลิทกสับพระองคร์ เรากก็ไมต่ไดข้กคาลสังคลิดถศึงตสัวเราเองหรรอการสนองความปรารถนาตต่างๆอสันเหก็นแกต่ตสัว การอธลิษฐานในจลิต
วลิญญาณหมายถศึงไมต่เพบียงการตริดสนริทกสับพระเจข้าเทต่านสันน แตต่เปป็นการพนรื่งพาพระองคค์อยข่างสรินั้นสนุดใจโดยไมต่ไวข้วางใจในเนรนอหนสัง
ดข้วย หากเราใชข้เวลาของเราไปกสับการคลิดเกบีที่ยวกสับการสนองตสัณหาตสัวเอง เรากก็จะไมต่มบีฤทธลิธิ์เดชกสับพระเจข้า แตต่หากเราใหข้
พระเจข้ามาเปป็นอสันดสับหนศึที่งและกระทคาทลุกสลิที่งทบีที่เรากระทคาเพรที่อถวายเกบียรตลิแดต่พระองคร์ จะไมต่มบีสลิที่งใดทบีที่เปป็นไปไมต่ไดข้สคาหรสับเรา
เลย

พระเยซซูตรมัสลข่วงหนร้าอรีกครมัชื้งถถึงการสริชื้นพระชนมณ์
และการฟฟฟื้นคมืนพระชนมณ์ของพระองคณ์

ขข้อ 22 และ 23: “ครมันั้นพระองคค์กมับเหลข่าสาวกอาศมัยอยผข่ในแควผู้นกาลริลรี พระเยซผจนงตรมัสกมับเขาวข่า “บนุตรมนนุษยค์จะ
ตผู้องถผกทรยศใหผู้อยผข่ในเงรนั้อมมรอของคนทมันั้งหลาย และเขาทมันั้งหลายจะประหารชรีวริตทข่านเสรีย ในวมันทรีรื่สามทข่านจะกลมับฟฟฟื้นขนนั้นมา
ใหมข่” พวกสาวกกห็พากมันเปป็นทนุกขค์ยริรื่งนมัก”

ในมาระโก 9:30-32 เราอต่านบสันทศึกเรรที่องราวนบีนทบีที่มสัทธลิวไดข้บสันทศึกไวข้ในขข้อพระคคาเหลต่านสันนทบีที่เพลิที่งถซูกยกมา:
“พระองคร์กสับเหลต่าสาวกจศึงออกไปจากทบีที่นสัที่น ดคาเนลินไปในแควข้นกาลลิลบี แตต่พระองคร์ไมต่ประสงคร์จะใหข้ผซูข้ใดรซูข้ ดข้วยวต่า

พระองคร์ตรสัสพรที่คาสอนสาวกของพระองคร์วต่า “บลุตรมนลุษยร์จะตข้องถซูกมอบไวข้ในเงรนอมมรอของคนทสันงหลาย และเขาจะประหาร
ทต่านเสบีย เมรที่อประหารแลข้ว ในวสันทบีที่สามทต่านจะเปป็นขศึนนมาใหมต่” แตต่ถข้อยคคานบีนเหลต่าสาวกหาเขข้าใจไมต่ ครสันนจะทซูลถามพระองคร์กก็
เกรงใจ”

“ครมันั้นพระองคค์กมับเหลข่าสาวกอาศมัยอยผข่ในแควผู้นกาลริลรี...” พระเยซซูและเหลต่าสาวกของพระองคร์ออกไปจากสถานทบีที่
แหต่งนสันนทบีที่เดก็กถซูกผบีสลิงไดข้รสับการรสักษาใหข้หายใกลข้ภซูเขาแหต่งการจคาแลงพระกายนสันน และมาระโกบอกเราวต่าพวกเขา “ดคาเนลิน
ไปในแควข้นกาลลิลบี” พวกเขาดซูเหมรอนจะรวมตสัวกสันเปป็นกลลุต่มๆหนศึที่ง โดยกลสับมาจากกลลุต่มตต่างๆหลายกลลุต่มมายสังจลุดๆหนศึที่งทบีที่ถซูก
กคาหนดไวข้ในแควข้นกาลลิลบี “แตข่พระองคค์ไมข่ประสงคค์จะใหผู้ผผผู้ใดรผผู้” พระเยซซูไมต่อยากใหข้ฝซูงชนทราบแนต่ชสัดวต่ากคาลสังเกลิดอะไรขศึนน 
ขข้อพระคคาเหลต่านสันนทบีที่เพลิที่งถซูกยกมาจากมาระโกบอกเปป็นนสัยวต่าพระเยซซูทรงอยากผต่านเลยไปโดยทบีที่ไมต่ถซูกสสังเกตเหก็น “ดผู้วยวข่า
พระองคค์ตรมัสพรรื่สาสอนสาวกของพระองคค์” พระองคร์กคาลสังสสัที่งสอนเหลต่าสาวกของพระองคร์เปป็นการลสับเกบีที่ยวกสับการ
สลินนพระชนมร์ทบีที่ใกลข้เขข้ามาของพระองคร์ นอกจากนบีน อาจเปป็นไดข้วต่าพระองคร์ทรงพยายามหลบีกเลบีที่ยงฝซูงชนทบีที่บข้าคลสัที่งทบีที่หลสังจาก
การเลบีนยงอาหารคนหข้าพสันคนนสันนแลข้ว ไดข้พยายามทบีที่จะตสันงพระองคร์ใหข้เปป็นกษสัตรลิยร์ตามความเชรที่อผลิดๆของพวกเขาเอง (ยอหร์น 
6:15)

“บนุตรมนนุษยค์จะตผู้องถผกทรยศใหผู้อยผข่ในเงรนั้อมมรอของคนทมันั้งหลาย” นบีที่เปป็นครสันงแรกทบีที่พระเยซซูตรสัสอยต่างเฉพาะเจาะจงวต่า
พระองคร์จะทรงถซูกมอบไวข้ในมรอของคนทชขึ้งหลาย ในมสัทธลิว 16:21 พระองคร์ทรงเปปิดเผยแกต่เหลต่าสาวกของพระองคร์วต่า
พระองคร์จะเสดก็จเขข้าไปในกรลุงเยรซูซาเลก็มและทนทลุกขร์ทรมานหลายประการจากพวกผซูข้ใหญต่และพวกปลุโรหลิตใหญต่และพวกธร
รมาจารยร์ แตต่พระองคร์มลิไดข้ตรสัสวต่าพระองคร์จะทรงถซูกมอบไวข้ในมรอของคนทมันั้งหลาย 



“...และเขาทมันั้งหลายจะประหารชรีวริตทข่านเสรีย” พวกสาวกไมต่อาจจลินตนาการไดข้วต่าพระอาจารยร์ของพวกเขาจะทน
ทลุกขร์ดข้วยนนคามรอของเหลต่าคนอธรรมและในทบีที่สลุดกก็ถซูกประหารชบีวลิต สต่วนแรกของคคาประกาศนสันนมบีพลสังมากและเหลรอเชรที่อเหลรอ
เกลินจนเหก็นไดข้ชสัดวต่าเฉพาะสต่วนนสันนของมสันไดข้ทะลลุทะลวงเขข้าสซูต่ความคลิดของพวกเขา หากพวกเขาไดข้ยลินสต่วนทบีที่สองของคคา
ประกาศขององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้า พวกเขากก็ไดข้ยลินมสันเปป็นเพบียงการกลสับมาคลิดทบีหลสัง เหมรอนกสับทบีที่พระองคร์ทรงบอกพวกเขา
อยต่างชสัดเจนเกบีที่ยวกสับการสลินนพระชนมร์ทบีที่ใกลข้เขข้ามาของพระองคร์ พระองคร์กก็ทรงบอกพวกเขาเชต่นกสันวต่า “ในวมันทรีรื่สามทข่านจะ
กลมับฟฟฟื้นขนนั้นมาใหมข่”

“พวกสาวกกห็พากมันเปป็นทนุกขค์ยริรื่งนมัก” อยต่างนข้อยพวกเขากก็เขข้าใจถผู้อยคสาของพระองคร์ตอนทบีที่พระองคร์ทรงบอกพวก
เขาวต่าพระองคร์จะตข้องสลินนพระชนมร์ ถศึงแมข้วต่ามบีหลายสลิที่งทบีที่เกบีที่ยวขข้องทบีที่พวกเขาไมต่เขข้าใจ แตต่คคากลต่าวของพระองคร์ทบีที่วต่าพระองคร์
จะทรงเปป็นขศึนนจากตายในเวลาแคต่สามวสันกก็ไมต่ไดข้ทคาใหข้พวกเขาชรที่นใจและทคาใหข้พวกเขาหายหดหซูต่เลย พวกเขา “พากสันเปป็น
ทลุกขร์ยลิที่งนสัก” และทสันงมาระโกและลซูกาบอกเราวต่าพวกสาวกไมต่ไดข้เขข้าใจคคาตรสัสนสันนและกลสัวทบีที่จะถามพระเยซซูเพลิที่มเตลิมเกบีที่ยวกสับ
เรรที่องนบีน –ซศึที่งนต่าจะมาพรข้อมกสับความรซูข้สศึกนสันนทบีที่ขสัดขวางผซูข้คนไมต่ใหข้หาขข้อมซูลเพลิที่มเตลิมซศึที่งคงมบีแตต่จะเพลิที่มความตศึงเครบียดใหข้พวกเขา

การอมัศจรรยณ์เรมืที่องเงรินคข่าบคารชุงพระวริหาร
ขข้อ 24: “เมรรื่อพระองคค์กมับเหลข่าสาวกมาถนงเมรองคาเปอรนาอนุมแลผู้ว พวกคนเกห็บคข่าบสารนุงพระวริหารมาหาเปโตรถาม

วข่า “อาจารยค์ของทข่านไมข่เสรียคข่าบสารนุงพระวริหารหรรอ”
เงลินครศึที่งเชเขลเพรที่อบคารลุงพระวลิหารเปป็นคต่าใชข้จต่ายทางศาสนา ไมต่ใชต่ภาษบีทบีที่เรบียกเกก็บเปป็นรายปฟี เดลิมทบีมสันมบีพรนนฐานอยซูต่

บนพระราชบสัญญสัตลิ (อพย. 30:11-16) และผซูข้ชายทลุกคนทบีที่มบีอายลุยบีที่สลิบปฟีขศึนนไปไมต่วต่ารวยหรรอจน จะตข้องถวายครศึที่งเชเขล เงลินนบีนมบี
ไวข้เพรที่อบคารลุงพระวลิหาร โดยอาศสัยเหตลุผลนบีนโยอาชจศึงไดข้เรบียกรข้องใหข้มบีการเรบีที่ยไรเงลินพลิเศษเพรที่อซต่อมแซมพระวลิหาร (2 พศด. 
24:6) เนหะมบียร์และเหลต่าผซูข้ตลิดตามของเขาไดข้ตสันงใหข้เปป็น “กฎ” – ไมต่ใชต่ตามทบีที่ถซูกกคาหนดโดยพระราชบสัญญสัตลิของโมเสส แตต่
เปป็นการตกลงโดยสมสัครใจทบีที่จะจต่ายเงลินเปป็นรายปฟี ครอ หนนรื่งสข่วนสามของเชเขลสคาหรสับงานปรนนลิบสัตลิของพระวลิหาร (นหม. 
10:32, 33) สต่วนหนศึที่งของเงลินนบีนใชข้จสัดหาสสัตวบซูชาตต่างๆสคาหรสับพระวลิหารใหข้แกต่คนเหลต่านสันนทบีที่ยากจนเกลินกวต่าจะซรนอสสัตวร์ตต่างๆ
มาถวายบซูชาไดข้

ประวสัตลิศาสตรร์เกต่าแกต่ของพระคสัมภบีรร์บอกเราวต่าพวกยลิวในปาเลสไตนร์เคยถซูกคาดหวสังใหข้ถวายเงลินคต่าบคารลุงพระวลิหาร
กต่อนเทศกาลปปัสกา คนเหลต่านสันนทบีที่อาศสัยอยซูต่นอกปาเลสไตนร์ไดข้รสับอนลุญาตจนกวต่าจะถศึงวสันเพก็นเทคอสตร์ – หรรอจนกวต่าจะถศึง
เทศกาลอยซูต่เพลิงดข้วยซนคา; และเคยมบีหบีบพลิเศษใบหนศึที่งในพระวลิหารสคาหรสับใสต่เงลินคต่าบคารลุงทบีที่ครบกคาหนดชคาระในปฟีกต่อนหนข้า หาก
เงลินเหลต่านสันนไมต่ไดข้ถซูกชคาระ ณ เวลานสันน 

“...พวกคนเกห็บคข่าบสารนุงพระวริหาร” จศึงถซูกแตต่งตสันงขศึนน เพรที่อทบีที่จะแยกพวกเขาออกจากพวกคนเกก็บภาษบีทบีที่ถซูกสต่งออกไป
โดยรมัฐบาลเพรที่อเกก็บภาษบีใหผู้แกข่รสัฐบาล โจเซฟปัสนสักประวสัตลิศาสตรร์บอกเราวต่าในดลินแดนตต่างประเทศเงลินนสันนถซูกเรบียกเกก็บโดย
พวกยลิวทบีที่เปป็นชนชสันนนคาและถซูกเกก็บไวข้ในเมรองทบีที่มบีปฟ้อมปราการจนกวต่ามสันจะถซูกจสัดสต่งอยต่างปลอดภสัยไปยสังกรลุงเยรซูซาเลก็ม

พวกคนเกก็บเงลินครศึที่งเชเขลนสันนไมต่ไดข้เขข้าหาพระเยซซู พวกเขาพซูดกสับเปโตรและคคาถามทบีที่พวกเขาถามเขากก็มบีเจตนาลวง
ใหข้ตลิดกสับ: “อาจารยค์ของทข่านไมข่เสรียคข่าบสารนุงพระวริหารหรรอ?” คคาถามนสันนบอกเปป็นนสัยวต่า “อาจารยร์ของพวกทต่านชคาระเงลินคต่า
บคารลุงพระวลิหารอยข่างแนข่นอน!” มสัทธลิวคนเดบียวบสันทศึกเหตลุการณร์เรรที่องการชคาระเงลินคต่าบคารลุงพระวลิหารนบีน “เมรรื่อพระองคค์กมับ



เหลข่าสาวกมาถนงเมรองคาเปอรนาอนุมแลผู้ว” มาระโกบอกเราดข้วยวต่าพวกเขามายสังเมรองคาเปอรนาอลุม (มาระโก 9:33) ซศึที่งดซู
เหมรอนเปป็นการมาเยรอนครสันงสลุดทข้ายขององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้ายสังเมรองนสันนซศึที่งเปป็นทบีที่พคานสักของพระองคร์มาเปป็นเวลานานแลข้ว (มธ. 
4:13)

ขข้อ 25: “เปโตรตอบวข่า “เสรีย” เมรรื่อเปโตรเขผู้าไปในเรรอน พระเยซผทรงกมันเขาไวผู้ แลผู้วตรมัสวข่า “ซรีโมนเออ๋ย ทข่านคริด
เหห็นอยข่างไร กษมัตรริยค์ของแผข่นดรินโลกเคยเกห็บสข่วยและภาษรีจากผผผู้ใด จากโอรสของพระองคค์เองหรรอจากผผผู้อรรื่น”

เปโตรรบีบรข้อนเหลรอเกลินทบีที่จะทคาใหข้พวกเขาหายสงสสัยและแกข้ตต่างใหข้พระเยซซูเจข้าจนเขาตอบทสันทบีวต่า “เสรีย” เขาจะ
ถามพระเยซซูเกบีที่ยวกสับเรรที่องนบีนกต่อนเขาใหข้คคาตอบแกต่คนเหลต่านบีนกก็ทคาไดข้ หรรอเขาอาจบอกคนเกก็บเงลินคต่าบคารลุงพระวลิหารใหข้ไปหา
พระเยซซูกก็ไดข้ แตต่ความหลุนหสันพลสันแลต่นของเขาและความปรารถนาของเขาทบีที่จะปกปฟ้องพระอาจารยร์ของเขากก็ทคาใหข้เขาตอบ
ไปวต่า “เสบีย” กลต่าวอบีกนสัยหนศึที่ง เปโตรกคาลสังกลต่าววต่า “อาจารยร์ของขข้าเสบียเงลินคต่าบคารลุงพระวลิหารอยต่างแนต่นอน! ใครหนข้าไหน
จะบสังอาจคลิดวต่าพระองคร์ไมต่เสบียเลต่า?”

“เมรรื่อเปโตรเขผู้าไปในเรรอน พระเยซผทรงกมันเขาไวผู้...” ไมต่ตข้องสงสสัยเลยวต่าเปโตรเขข้ามาในเรรอนหลสังนสันนทสันทบี โดยตสันงใจ
วต่าจะทซูลพระเยซซูวต่าเกลิดอะไรขศึนนและเขาไดข้พซูดอะไรกสับคนเหลต่านสันนทบีที่เกก็บเงลินคต่าบคารลุงพระวลิหาร แตต่ “พระเยซซูทรงกสันเขาไวข้” 
– นสัที่นครอ พระเยซซูทรงทราบแนต่ชสัดวต่าเกลิดอะไรขศึนนขข้างนอกนสัที่น และพระองคร์ตรสัสกต่อน กต่อนทบีที่เปโตรจะไดข้กลต่าวอะไร

“ซรีโมนเออ๋ย ทข่านคริดเหห็นอยข่างไร?” พระเยซซูกคาลสังปลต่อยใหข้เปโตรเปป็นผซูข้ตสัดสลินในกรณบีนบีน “กษมัตรริยค์ของแผข่นดรินโลก
เคยเกห็บสข่วยและภาษรีจากผผผู้ใด จากโอรสของพระองคค์เองหรรอจากผผผู้อรรื่น” คคาตอบนสันนชสัดเจนอยซูต่แลข้ว ครอบครสัวของกษสัตรลิยร์
เปป็นอริสระจากภาษบีหรรอเงลินคต่าบคารลุงเสมอ เหลต่าไพรต่ฟฟ้าขข้าแผต่นดลินของกษสัตรลิยร์ โดยเฉพาะอยต่างยลิที่งคนตต่างดข้าว (คนตต่างชาตลิ) 
ภายใตข้การปกครองของเขากก็เสบียภาษบี แตต่เชรนอพระวงศร์ไมต่ตข้องเสบียภาษบีใดๆทสันงสลินน พระเยซซูควรเสบียเงลินคต่าไถต่เพรที่อพระองคร์เอง
แกต่พระเจข้าไหม? พระองคร์ทรงเปป็นพระเจข้าในกายเนรนอหนสัง พระองคร์ผซูข้ทรงเปป็นโอรสของกษสัตรลิยร์ควรมาอยซูต่ภายใตข้การ
ปกครองของประชาชนธรรมดาและเสบียเงลินคต่าบคารลุงพระวลิหารแกต่พระบลิดาของพระองคร์ไหม? เปโตรเปป็นผซูข้เชรที่อคนหนศึที่ง, เปป็น
บลุตรคนหนศึที่งของพระเจข้า ดข้วยเหตลุนบีนทสันงเขาและพระเยซซูจศึงไมต่อยซูต่ภายใตข้หนข้าทบีที่ทบีที่จะเสบียเงลินคต่าบคารลุงพระวลิหาร แตต่เปโตรไมต่ไดข้
เหก็นเรรที่องนบีนในแงต่มลุมนสันน

ขข้อ 26: “เปโตรทผลตอบพระองคค์วข่า “เกห็บจากผผผู้อรรื่น” พระเยซผจนงตรมัสกมับเขาวข่า “ถผู้าเชข่นนมันั้นโอรสกห็ไมข่ตผู้องเสรีย”
“ผผผู้อรรื่น” ตรงนบีนไมต่ไดข้หมายถศึงพวกคนตต่างชาตลิแตต่หมายถศึงประชาชนทบีที่ไมต่ไดข้เปป็นสมาชลิกของราชวงศร์ เปโตรทราบวต่า

ภาษบีหรรอเงลินคต่าบคารลุงจะไมต่ถซูกเรบียกเกก็บจากเหลต่าสมาชลิกของราชวงศร์
“ถผู้าเชข่นนมันั้นโอรสกห็ไมข่ตผู้องเสรีย” พระเยซซูทรงทราบวต่าเงลินทบีที่พซูดถศึงนบีนถซูกเอาไปใชข้สคาหรสับงานปรนนลิบสัตลิของพระวลิหาร, 

งานรสับใชข้ตต่อพระเจข้า; และเนรที่องจากพระองคร์ทรงเปป็นพระบลุตรองคร์เดบียวทบีที่บสังเกลิดมาของพระเจข้า, เปป็นพระเจข้าในกายเนรนอ
หนสัง, ซศึที่งเงลินนสันนถซูกเรบียกเกก็บเพรที่อพระองคร์, พระราชบสัญญสัตลิจศึงไมต่อาจเรบียกรข้องใหข้พระองคร์หรรอลซูกๆของพระองคร์เสบียเงลินคต่า
บคารลุงพระวลิหารไดข้

ขข้อ 27: “แตข่เพรรื่อมริใหผู้เราทมันั้งหลายทสาใหผู้เขาสะดนุด ทข่านจงไปตกเบห็ดทรีรื่ทะเล เมรรื่อไดผู้ปลาตมัวแรกขนนั้นมากห็ใหผู้เปปิดปาก
มมัน แลผู้วจะพบเงรินแผข่นหนนรื่ง จงเอาเงรินนมันั้นไปจข่ายใหผู้แกข่เขาสสาหรมับเรากมับทข่านเถริด”

“...เพรรื่อมริใหผู้เราทมันั้งหลายทสาใหผู้เขาสะดนุด...” กลต่าวอบีกนสัยหนศึที่ง พระเยซซูกคาลสังตรสัสวต่า “ถศึงแมข้วต่าทต่านและเราไมต่ไดข้ถซูก



ผซูกมสัดใหข้ตข้องเสบียเงลินคต่าบคารลุงพระวลิหาร พวกเรากก็ไมต่อยากใหข้พวกคนเกก็บเงลินคต่าบคารลุงพระวลิหารคลิดวต่าพวกเราดซูหมลิที่นงานรสับใชข้
ของพระวลิหาร” นบีที่คงจะยสัที่วยลุใหข้เกลิดการตต่อตข้านโดยไมต่จคาเปป็นอยต่างไมต่ตข้องสงสสัย ดข้วยเหตลุนบีนพวกเขาจะเสบียเงลินคต่าบคารลุงพระ
วลิหารไมต่วต่าพวกเขาถซูกผซูกมสัดโดยธรรมเนบียมหรรอพระราชบสัญญสัตลิใหข้ทคาเชต่นนสันนหรรอไมต่

“ทข่านจงไปตกเบห็ดทรีรื่ทะเล...” เมรองคาเปอรนาอลุมตสันงอยซูต่บนชายฝปัฝั่งทะเลกาลลิลบี ดสังนสันนเปโตรจศึงไมต่ตข้องไปไกล 
“...ทข่านจงไปตกเบห็ดทรีรื่ทะเล เมรรื่อไดผู้ปลาตมัวแรกขนนั้นมา...” นบีที่เปป็นครสันงเดบียวในภาคพสันธสสัญญาใหมต่ทบีที่เบก็ดถซูกกลต่าววต่าถซูกใชข้ใน
การเชรที่อมโยงกสับการตกปลา ตอนทบีที่ผมไปเยรอนพรนนทบีที่แหต่งนสันน ผซูข้คนทบีที่อาศสัยอยซูต่ทบีที่นสัที่นบอกมลิชชสันนารบีทบีที่นคาเทบีที่ยวกลลุต่มของเราวต่า
ปลาไมต่อาจถซูกตกไดข้ดข้วยเบก็ดในนนคาเหลต่านสันน พวกมสันตข้องถซูกจสับดข้วยอวน เหตลุผลทบีที่ตข้องทคาแบบนบีน เขาบอกเรา กก็ครอวต่ามบีอาหาร
ธรรมชาตลิอยซูต่มากเหลรอเกลินในทะเลกาลลิลบีจนเหยรที่อทบีที่อยซูต่บนเบก็ดไมต่อาจดศึงดซูดปลาเหลต่านสันนไดข้เลย กระนสันนเปโตรกก็ไมต่ไดข้ตสันง
คคาถามคคาสสัที่งขององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าทบีที่ใหข้ลงไปทบีที่ทะเลและหยข่อนเบห็ดอมันหนนรื่ง หลสังจากการอสัศจรรยร์มากมายทบีที่เขาไดข้เหก็น
เฉพาะพระพสักตรร์พระเยซซู เขากก็เหก็นวต่าไมต่ใชต่เรรที่องแปลกทบีที่เขาควรปฏลิบสัตลิตามคคาสสัที่งเชต่นนสันน

“เมรรื่อไดผู้ปลาตมัวแรกขนนั้นมากห็ใหผู้เปปิดปากมมัน แลผู้วจะพบเงรินแผข่นหนนรื่ง”  ไมต่จคาเปป็นตข้องมบีความพยายามทบีที่จะหาเหตลุผล
มาอธลิบายการอสัศจรรยร์นบีนเลย ผมไมต่เชรที่อวต่าวลิธบีการตกปลาของเปโตรมบีสต่วนเกบีที่ยวขข้องอะไรกสับการทบีที่เขาจสับปลาตสัวหนศึที่งในแบบทบีที่
พระเยซซูตรสัสวต่าเขาจะจสับไดข้ นบีที่เปป็นการอสัศจรรยร์อยต่างหนศึที่ง และผมไมต่เหก็นวต่ามสันจะยากตรงไหนเลยทบีที่จะเชรที่อวต่ามสันไดข้เกลิดขศึนนใน
แบบทบีที่พระเยซซูตรสัสวต่ามสันจะเกลิดขศึนนจรลิงๆ

“...จงเอาเงรินนมันั้นไปจข่ายใหผู้แกข่เขาสสาหรมับเรากมับทข่านเถริด” พระเยซซูไมต่เคยกระทคาการอสัศจรรยร์ใดเพรที่อผลประโยชนร์, 
ความสะดวกสบาย, หรรอผลกคาไรสต่วนตสัวของพระองคร์เองเลย  การอสัศจรรยร์นบีนถซูกกระทคาเพรที่อใหข้พระนามของพระองคร์ไรข้ความ
ผลิดตต่อหนข้าพวกนสักศาสนาทบีที่เกก็บเงลินคต่าบคารลุงพระวลิหารนสันน บางทบีมสัทธลิวบสันทศึกเหตลุการณร์นบีนเพรที่อแสดงใหข้พวกยลิวเหก็นวต่า ในดข้าน
หนศึที่งพระเยซซูทรงรซูข้สศึกวต่าตสัวพระองคร์เองสมควรไดข้รสับความเคารพทบีที่พระเมสสลิยาหร์ทรงสมควรไดข้รสับ แตต่ในอบีกดข้านหนศึที่ง
พระองคร์ทรงระมสัดระวสังทบีที่จะรสักษาพระราชบสัญญสัตลิในทลุกแงต่มลุมเพรที่อทบีที่จะไมต่มบีใครกลต่าวหาพระองคร์ไดข้วต่าละเมลิดพระราชบสัญญสัตลิ
ในดข้านใดเลย เงลินแผต่นนสันนทบีที่เปโตรเจอในปากของปลาตสัวนสันนคงจะเปป็นเงลินหนศึที่งเชเขล ซศึที่งเพบียงพอทบีที่จะจต่ายเงลินคต่าบคารลุงพระ
วลิหารสคาหรสับพระเยซซูและตสัวเขาเอง

บททรีที่ 18
18:1 ในเวลานสันนเหลต่าสาวกมาเฝฟ้าพระเยซซูทซูลวต่า “ใครเปป็นใหญต่ทบีที่สลุดในอาณาจสักรแหต่งสวรรคร์”



18:2 พระเยซซูจศึงทรงเรบียกเดก็กเลก็กๆคนหนศึที่งมาใหข้อยซูต่ทต่ามกลางเขา
18:3 แลข้วตรสัสวต่า “เราบอกความจรลิงแกต่ทต่านทสันงหลายวต่า ถข้าพวกทต่านไมต่กลสับใจเปป็นเหมรอนเดก็กเลก็กๆ ทต่านจะเขข้าใน
อาณาจสักรแหต่งสวรรคร์ไมต่ไดข้เลย
18:4 เหตลุฉะนสันน ถข้าผซูข้ใดจะถต่อมจลิตใจลงเหมรอนเดก็กเลก็กคนนบีน ผซูข้นสันนจะเปป็นใหญต่ทบีที่สลุดในอาณาจสักรแหต่งสวรรคร์
18:5 ถข้าผซูข้ใดจะรสับเดก็กเลก็กเชต่นนบีนคนหนศึที่งในนามของเรา ผซูข้นสันนกก็รสับเรา
18:6 แตต่ผซูข้ใดจะทคาผซูข้เลก็กนข้อยเหลต่านบีนคนหนศึที่งทบีที่เชรที่อในเราใหข้หลงผลิด ถข้าเอาหลินโมต่กข้อนใหญต่ผซูกคอผซูข้นสันนถต่วงเสบียทบีที่ทะเลลศึกกก็ดบี
กวต่า
18:7 วลิบสัตลิแกต่โลกนบีนดข้วยเหตลุใหข้หลงผลิด ถศึงจคาเปป็นตข้องมบีเหตลุใหข้หลงผลิด แตต่วลิบสัตลิแกต่ผซูข้ทบีที่กต่อเหตลุใหข้เกลิดความหลงผลิดนสันน
18:8 ดข้วยเหตลุนบีนถข้ามรอหรรอเทข้าของทต่านทคาใหข้ทต่านหลงผลิด จงตสัดออกและโยนมสันทลินงเสบียจากทต่าน ซศึที่งทต่านจะเขข้าสซูต่ชบีวลิตดข้วยมรอ
และเทข้าดข้วนยสังดบีกวต่ามบีสองมรอสองเทข้า และตข้องถซูกทลินงในไฟซศึที่งไหมข้อยซูต่เปป็นนลิตยร์
18:9 ถข้าตาของทต่านทคาใหข้ทต่านหลงผลิด จงควสักออกและโยนมสันทลินงเสบียจากทต่าน ซศึที่งทต่านจะเขข้าสซูต่ชบีวลิตดข้วยตาขข้างเดบียวยสังดบีกวต่า
มบีสองตาและตข้องถซูกทลินงไปในไฟนรก
18:10 จงระวสังใหข้ดบี อยต่าดซูหมลิที่นผซูข้เลก็กนข้อยเหลต่านบีนสสักคนหนศึที่ง ดข้วยเรากลต่าวแกต่ทต่านทสันงหลายวต่า บนสวรรคร์ทซูตสวรรคร์ประจคา
ของเขาเฝฟ้าอยซูต่เสมอตต่อพระพสักตรร์พระบลิดาของเราผซูข้ทรงสถลิตในสวรรคร์
18:11 เพราะวต่าบลุตรมนลุษยร์ไดข้เสดก็จมาเพรที่อชต่วยผซูข้ซศึที่งหลงหายไปนสันนใหข้รอด
18:12 ทต่านทสันงหลายคลิดเหก็นอยต่างไร ถข้าผซูข้หนศึที่งมบีแกะอยซูต่รข้อยตสัว และตสัวหนศึที่งหลงหายไปจากฝซูง ผซูข้นสันนจะไมต่ละแกะเกข้าสลิบเกข้า
ตสัวไวข้แลข้วขศึนนไปบนภซูเขาเทบีที่ยวหาตสัวทบีที่หายนสันนหรรอ
18:13 เราบอกความจรลิงแกต่ทต่านวต่า ถข้าเขาพบแกะตสัวนสันน เขาจะชรที่นชมยลินดบียลิที่งกวต่าทบีที่มบีแกะเกข้าสลิบเกข้าตสัวทบีที่มลิไดข้หลงหายนสันน
18:14 อยต่างนสันนแหละ พระบลิดาของทต่านผซูข้ทรงสถลิตในสวรรคร์ ไมต่ทรงปรารถนาใหข้ผซูข้เลก็กนข้อยเหลต่านบีนสสักคนหนศึที่งพลินาศไปเลย
18:15 หากวต่าพบีที่นข้องของทต่านผซูข้หนศึที่งทคาการละเมลิดตต่อทต่าน จงไปแจข้งความผลิดบาปนสันนแกต่เขาสองตต่อสองเทต่านสันน ถข้าเขาฟปัง
ทต่าน ทต่านจะไดข้พบีที่นข้องครนมา
18:16 แตต่ถข้าเขาไมต่ฟปังทต่าน จงนคาคนหนศึที่งหรรอสองคนไปดข้วย ใหข้เปป็นพยานสองสามปาก เพรที่อทลุกคคาจะเปป็นหลสักฐานไดข้
18:17 ถข้าเขาไมต่ฟปังคนเหลต่านสันน จงไปแจข้งความตต่อครลิสตจสักร แตต่ถข้าเขายสังไมต่ฟปังครลิสตจสักรอบีกกก็ใหข้ถรอเสบียวต่า เขาเปป็นเหมรอน
คนตต่างชาตลิและคนเกก็บภาษบี
18:18 เราบอกความจรลิงแกต่ทต่านทสันงหลายวต่า สลิที่งใดซศึที่งทต่านจะผซูกมสัดในโลก กก็จะถซูกผซูกมสัดในสวรรคร์ และสลิที่งซศึที่งทต่านจะปลต่อย
ในโลกกก็จะถซูกปลต่อยในสวรรคร์
18:19 เรากลต่าวแกต่ทต่านทสันงหลายอบีกวต่า ถข้าในพวกทต่านทบีที่อยซูต่ในโลกสองคนจะรต่วมใจกสันขอสลิที่งหนศึที่งสลิที่งใด พระบลิดาของเรา
ผซูข้ทรงสถลิตในสวรรคร์กก็จะทรงกระทคาใหข้
18:20 ดข้วยวต่ามบีสองสามคนประชลุมกสันทบีที่ไหนๆในนามของเรา เราจะอยซูต่ทต่ามกลางเขาทบีที่นสัที่น”
18:21 ขณะนสันนเปโตรมาทซูลพระองคร์วต่า “พระองคร์เจข้าขข้า หากพบีที่นข้องของขข้าพระองคร์จะกระทคาผลิดตต่อขข้าพระองคร์เรรที่อยไป ขข้า
พระองคร์ควรจะยกความผลิดของเขาสสักกบีที่ครสันง ถศึงเจก็ดครสันงหรรอ”



18:22 พระเยซซูตรสัสตอบเขาวต่า “เรามลิไดข้วต่าเพบียงเจก็ดครสันงเทต่านสันน แตต่เจก็ดสลิบครสันงคซูณดข้วยเจก็ด
18:23 เหตลุฉะนสันน อาณาจสักรแหต่งสวรรคร์เปรบียบเหมรอนกษสัตรลิยร์องคร์หนศึที่งทรงประสงคร์จะคลิดบสัญชบีกสับผซูข้รสับใชข้ของทต่าน
18:24 เมรที่อตสันงตข้นทคาการนสันน เขาพาคนหนศึที่งซศึที่งเปป็นหนบีนหนศึที่งหมรที่นตะลสันตร์มาเฝฟ้า
18:25 เจข้านายของเขาจศึงสสัที่งใหข้ขายตสัวกสับทสันงภรรยาและลซูก และบรรดาสลิที่งของทบีที่เขามบีอยซูต่นสันนเอามาใชข้หนบีน เพราะเขาไมต่มบีเงลิน
จะใชข้หนบีน
18:26 ผซูข้รสับใชข้ลซูกหนบีนผซูข้นสันนจศึงกราบลงนมสัสการทต่านวต่า ‘ขข้าแตต่ทต่าน ขอโปรดอดทนตต่อขข้าพเจข้าเถลิด แลข้วขข้าพเจข้าจะใชข้หนบีนทสันง
สลินน’
18:27 เจข้านายของผซูข้รสับใชข้ผซูข้นสันนมบีพระทสัยเมตตา โปรดยกหนบีนปลต่อยตสัวเขาไป
18:28 แตต่ผซูข้รสับใชข้ผซูข้นสันนออกไปพบคนหนศึที่งเปป็นเพรที่อนผซูข้รสับใชข้ดข้วยกสัน ซศึที่งเปป็นหนบีนเขาอยซูต่หนศึที่งรข้อยเดนารลิอสัน จศึงจสับคนนสันนบบีบคอวต่า
‘จงใชข้หนบีนใหข้ขข้า’
18:29 เพรที่อนผซูข้รสับใชข้ผซูข้นสันนไดข้กราบลงแทบเทข้าอข้อนวอนวต่า ‘ขอโปรดอดทนตต่อขข้าพเจข้าเถลิด แลข้วขข้าพเจข้าจะใชข้หนบีนทสันงสลินน’
18:30 แตต่เขาไมต่ยอม จศึงนคาผซูข้รสับใชข้ลซูกหนบีนนสันนไปขสังคลุกไวข้ จนกวต่าจะใชข้เงลินนสันน
18:31 ฝฝ่ายพวกเพรที่อนผซูข้รสับใชข้เมรที่อเหก็นเหตลุการณร์เชต่นนสันน กก็พากสันสลดใจยลิที่งนสัก จศึงนคาเหตลุการณร์ทสันงปวงไปกราบทซูลเจข้านายของ
พวกตน
18:32 แลข้วเจข้านายของเขาจศึงทรงเรบียกผซูข้รสับใชข้นสันนมาสสัที่งวต่า ‘โอ เจข้าผซูข้รสับใชข้ชสัที่ว เราไดข้โปรดยกหนบีนใหข้เจข้าหมด เพราะเจข้าไดข้
อข้อนวอนเรา
18:33 เจข้าควรจะเมตตาเพรที่อนผซูข้รสับใชข้ดข้วยกสัน เหมรอนเราไดข้เมตตาเจข้ามลิใชต่หรรอ’
18:34 แลข้วเจข้านายของเขากก็กรลินวจศึงมอบผซูข้นสันนไวข้แกต่เจข้าหนข้าทบีที่ใหข้ทรมาน จนกวต่าจะใชข้หนบีนหมด
18:35 พระบลิดาของเราผซูข้ทรงสถลิตในสวรรคร์จะทรงกระทคาแกต่ทต่านทลุกคนอยต่างนสันน ถข้าหากวต่าทต่านแตต่ละคนไมต่ยกโทษการ
ละเมลิดใหข้แกต่พบีที่นข้องของทต่านดข้วยใจกวข้างขวาง”

บทเรรียนในการถข่อมใจ:
พลเมมืองของอาณาจมักรของพระเมสสริยาหณ์ตร้องเปป็นเหมมือนเดล็ก 

ขข้อ 1: “ในเวลานมันั้นเหลข่าสาวกมาเฝฟ้าพระเยซผทผลวข่า “ใครเปป็นใหญข่ทรีรื่สนุดในอาณาจมักรแหข่งสวรรคค์”
“ในเวลานมันั้น...” เวลานสันนคงเปป็นตอนทบีที่พระเยซซูทรงอยซูต่ในเรรอนหลสังนสันนทบีที่เมรองคาเปอรนาอลุม โดยนต่าจะเปป็นตอนทบีที่เป

โตรไปตกปลาเพรที่อทบีที่จะไดข้เงลินคต่าบคารลุงพระวลิหารนสันน
“...เหลข่าสาวกมาเฝฟ้าพระเยซผ...” มาระโก 9:33 บอกเราวต่าเมรที่อพวกสาวกเขข้ามาในเรรอนหลสังนสันนทบีที่พระเยซซูประทสับ

อยซูต่ พระองคร์กก็ตรสัสถามพวกเขาวต่า “เมรที่อมาตามทางนสันน ทต่านทสันงหลายไดข้โตข้แยข้งกสันดข้วยขข้อความอสันใด” นสัที่นครอ ขณะทบีที่พวก
เขาเดลินทางมายสังเมรองคาเปอรนาอลุม ลซูกา 9:46, 47 กลต่าววต่า “แลข้วเหลต่าสาวกกก็เกลิดเถบียงกสัน” และพระเยซซูทรงหยสัที่งรซูข้ความ
คลิดในใจของพวกเขา ดข้วยเหตลุนบีนมสันจศึงไมต่จคาเปป็นจรลิงๆวต่าพวกเขาถามคคาถามนสันนทบีที่พวกเขาไดข้มาเพรที่อทบีที่จะถาม เพราะวต่าพระ
เยซซูทรงทราบอยซูต่แลข้ววต่าพวกเขาถกเถบียงกสันเรรที่องคคาถามนสันนทต่ามกลางพวกเขาเองและพระองคร์ทรงทราบความคลิดในใจของ



พวกเขา
“ใครเปป็นใหญข่ทรีรื่สนุดในอาณาจมักรแหข่งสวรรคค์?” พระเยซซูกคาลสังเขข้าใกลข้ตอนจบของงานรสับใชข้ของพระองคร์ในแควข้นกา

ลลิลบีแลข้ว ในพระคคาขข้อแรกของบทถสัดไป พระองคร์เสดก็จไปจากแควข้นกาลลิลบีและเสดก็จกลสับไปยสังแควข้นยซูเดบีย พวกสาวกซศึที่งเชรที่อ
แนต่แลข้ววต่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ทบีที่แทข้จรลิง, พระครลิสตร์ของพระเจข้า, ตามทบีที่เปโตรไดข้ประกาศในบททบีที่ 16 ขข้อ 16, 
บสัดนบีนกก็เรลิที่มสงสสัยแลข้วเกบีที่ยวกสับ, และถกเถบียงกสัน, เรรที่องทบีที่วต่าคนใดในพวกเขาควรดคารงตคาแหนต่งสซูงทบีที่สลุดในอาณาจสักรของ
พระองคร์ เราตข้องจคาไวข้วต่าพวกเขายสังเชรที่ออยซูต่เหมรอนเดลิมวต่ามสันจะเปป็นอาณาจสักรฝฝ่ายโลก พวกเขายสังไมต่เขข้าใจวต่ามสันจะเปป็น
อาณาจสักรฝฝ่ายวลิญญาณ เนรที่องจากพวกเขาคาดหวสังอาณาจสักรทบีที่คงอยซูต่ชสัที่วคราว พวกเขาจศึงคาดหวสังเปป็นธรรมดาวต่าจะมบี
ตคาแหนต่งตต่างๆและเจข้าหนข้าทบีที่ตต่างๆ ซศึที่งมบีทสันงระดสับสซูงและระดสับตที่คา ดซูเหมรอนวต่าพวกเขาคาดหวสังวต่าจะไดข้รสับการแตต่งตสันงใหข้เปป็น
เจผู้าหนผู้าทรีรื่ตข่างๆในอาณาจสักรนสันน

“เปป็นใหญข่ทรีรื่สนุด” ตรงนบีนมบีความหมายตรงตสัววต่าผซูข้หนศึที่งทบีที่เปป็นใหญต่กวต่าคนอรที่นๆทสันงหมด แมข้วต่าจะดซูเหมรอนเปป็นเรรที่อง
แปลกทต่ามกลางคนกลลุต่มนบีนทบีที่ถซูกเลรอกสรร ความอลิจฉารลิษยากก็กคาลสังโผลต่หสัวของมสันขศึนนมาอยต่างเหก็นไดข้ชสัด ถศึงแมข้วต่าพระเยซซูทรง
อธลิบายแกต่พวกเขาเมรที่อไมต่นานนบีนวต่าการตลิดตามพระองคร์เปป็นไปไมต่ไดข้เลยนอกจากในการปฏลิเสธตนเอง (บททบีที่ 16, ขข้อ 24) 
พวกเขากก็กคาลสังยกชซูตสัวเองใหข้ขศึนนสซูต่ระดสับทบีที่สซูงกวต่าพบีที่นข้องครลิสเตบียนของตน เราไมต่ถซูกบอกวต่าสลิที่งใดกระตลุข้นความกสังวลนบีน
ทต่ามกลางพวกสาวก เราทราบวต่ายอหค์นถซูกกลต่าวถศึงวต่าเปป็นสาวก “ทบีที่พระเยซซูทรงรสัก” (ยอหร์น 13:23; 21:20) และพระครลิสตร์
ไดข้ตรสัสโดยตรงและอยต่างเฉพาะเจาะจงแลข้วแกต่เปโตรเกบีที่ยวกสับการสรข้างครลิสตจสักร (มธ. 16:18) แตต่เราไมต่ถซูกบอกวต่ามสันเกลิด
จากเหตลุการณร์เหลต่านบีนหรรอไมต่ทบีที่พวกสาวกถซูกนคาใหข้สงสสัยวต่าใครในทต่ามกลางพวกเขาควรมบีตคาแหนต่งสซูงทบีที่สลุดในอาณาจสักรนสันน 
ตต่อมาเมรที่อเราศศึกษาบททบีที่ 20 เราจะพบวต่ายากอบและยอหค์น โดยมบีมารดาของพวกเขาเปป็นโฆษก ไดข้ขอรข้องใหข้พวกเขาไดข้
ตคาแหนต่งสซูงทบีที่สลุดสองตคาแหนต่งในอาณาจสักรนสันน ชต่างเปป็นเรรที่องนต่าเศรข้าเมรที่อความคลิดของมนลุษยร์มลุต่งแสวงหายศถาบรรดาศสักดลิธิ์
และเกบียรตลิยศเพรที่อตสัวพวกเขาเอง แทนทบีที่จะถวายเกบียรตลิพระเยซซูครลิสตร์เจข้า นบีที่ดซูเหมรอนจะกลายเปป็นจลุดพลลิกผสันในความเปป็น
นนคาหนศึที่งใจเดบียวกสันของกลลุต่มสาวกและเปป็นจลุดเรลิที่มตข้นของความตศึงเครบียดทบีที่คงอยซูต่กสับพวกเขาจนกระทสัที่งการตรศึงกางเขน

ขข้อ 2: “พระเยซผจนงทรงเรรียกเดห็กเลห็กๆคนหนนรื่งมาใหผู้อยผข่ทข่ามกลางเขา”
ขข้อเทก็จจรลิงทบีที่วต่าพระเยซซูทรงเรรียกเดก็กคนนสันนใหข้มาหาพระองคร์บอกเราวต่าเดก็กคนนสันนมบีอายลุมากพอทบีที่จะเดลินไดข้ กระนสันน

ตามทบีที่มาระโก 9:36 กลต่าว เดก็กนสันนกก็ตสัวเลก็กพอทบีที่พระเยซซูจะอลุข้มในอข้อมแขนของพระองคร์ไดข้ ลซูกา 9:47 กลต่าววต่าพระเยซซูทรง
อลุข้มเดก็กคนนสันนและทรงใหข้เขา “ยรนอยซูต่ใกลข้พระองคร์” จากขข้อพระคคาเหลต่านบีนเราจศึงทราบวต่านบีที่ไมต่ใชต่เดก็กทารกคนหนศึที่งและไมต่ใชต่
เดก็กคนหนศึที่งทบีที่เราจะถรอวต่ามบีอายลุถศึงเกณฑร์รซูข้ดบีรซูข้ชสัที่วดข้วย เพรที่อทบีที่จะนคาเสนอบทเรบียนทบีที่มบีตสัวอยต่างประกอบซศึที่งพระเยซซูกคาลสังจะสอน
นสันน นบีที่คงจะเปป็นเดก็กคนหนศึที่งทบีที่อยซูต่ในวสัยไรข้เดบียงสาอยซูต่

กรลุณาหมายเหตลุตรงนบีนวต่าพระเยซผทรงเรรียกและเดก็กคนนบีนกห็มาหาพระองคค์ เขามาโดยไมต่ตข้องถซูกขอรข้องหรรอขซูต่เขก็ญ เรา
เหก็นบางสต่วนของบทเรบียนนบีนในความเชรที่อฟปังทสันทบีนบีน คนบาปตข้องมาหาพระเยซซูดข้วยความเตก็มใจ องคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าไมต่ทรง
บสังคสับคนบาปทสันงหลายใหข้รสับความรอด พระองคร์ทรงเชรนอเชลิญ, พระองคร์ทรงเรบียก – แตต่คนบาปตข้องมาอยต่างเตก็มใจ

ขข้อ 3: “แลผู้วตรมัสวข่า “เราบอกความจรริงแกข่ทข่านทมันั้งหลายวข่า ถผู้าพวกทข่านไมข่กลมับใจเปป็นเหมรอนเดห็กเลห็กๆ ทข่านจะเขผู้า
ในอาณาจมักรแหข่งสวรรคค์ไมข่ไดผู้เลย”



“เราบอกความจรยงแกข่ทข่านทมันั้งหลายวข่า...” ตรงนบีนเราพบพระเยซซูทรงใชข้ “เราบอกความจรลิง” อบีกหน ซศึที่งบอกเปป็น
นสัยวต่าบางสลิที่งทบีที่สคาคสัญสลุดๆกคาลสังจะถซูกกลต่าว

“...ถผู้าพวกทข่านไมข่กลมับใจ...” การกลสับใจครอ การหสันกลสับ, การหสันจากวลิถบีของการกระทคาหนศึที่งไปสซูต่อบีกวลิถบีหนศึที่ง ดสังนสันน
พวกสาวกจศึงตข้องหสันจากความอลิจฉารลิษยาและความเยต่อหยลิที่งอสันเหก็นแกต่ตสัวของตน และ “เปป็นเหมรอนเดห็กเลห็กๆ” – อข้าแขน
รสับอลุปนลิสสัย, ความไวข้วางใจ, และความเชรที่อของเดก็กเลก็กๆคนหนศึที่ง มลิฉะนสันนพวกเขากก็คงไมต่สามารถแมข้แตต่จะเขผู้าในอาณาจสักร
นสันนและพวกเขาจะไมต่ไดข้ครอบครองหรรอปกครองทบีที่นสัที่นอยต่างแนต่นอน

เดก็กเลก็กๆไมต่ใชต่วต่าไรข้ขข้อบกพรต่อง เราทราบวต่าพวกเขาอารมณร์เสบียบต่อย และมสันไมต่ใชต่เรรที่องผลิดธรรมดาทบีที่เดก็กเลก็กๆจะ
แสดงความหศึงหวง, ความอลิจฉา, หรรอความเหก็นแกต่ตสัว แตต่พระเยซซูกคาลสังตรสัสตรงนบีนเกบีที่ยวกสับอลุปนลิสสัยของเดก็กเลก็กๆโดยรวม 
เดก็กนสันนไวข้วางใจ พวกลซูกชายของผมโตเปป็นหนลุต่มกสันหมดแลข้วตอนนบีน แตต่ผมจคาไดข้ดบีเลยตอนทบีที่พวกเขายสังเปป็นเดก็ก พวกเขามบี
ความมสัที่นใจแบบไมต่สสัที่นคลอนในตสัวผมผซูข้เปป็นพต่อของพวกเขา ตอนทบีที่พวกเขายสังเลก็กพวกเขาเชรที่อวต่าผมเปป็นชายทบีที่ยลิที่งใหญต่ทบีที่สลุด, 
แขก็งแรงทบีที่สลุด, ฉลาดทบีที่สลุดบนแผต่นดลินโลก พวกเขาเคยคลิดวต่าไมต่มบีสลิที่งใดทบีที่ผมทคาไมต่ไดข้ และเมรที่อผมใหข้คคาสสัญญาใดพวกเขากก็คาด
หวสังอยต่างเตก็มเปฟีฝั่ยมวต่าผมจะรสักษาคคาสสัญญานสันน พวกเขามบีความเชรที่ออสันสมบซูรณร์แบบในความสามารถของผมทบีที่จะปกปฟ้อง
และเลบีนยงดซูพวกเขาไดข้

ผซูข้เชรที่อทสันงหลายควรมบีความเชรที่อและความไวข้วางใจทบีที่สมบซูรณร์แบบในพระบลิดาผซูข้สถลิตในสวรรคร์ พระสสัญญาตต่างๆของ
พระองคร์นสันนแนต่นอน, การปกปฟ้องและการเลบีนยงดซูของพระองคร์เปป็นสลิที่งทบีที่รสับประกสันไดข้ เราไมต่ตข้องตสันงคคาถามสลิที่งใดเลยทบีที่พระองคร์
ตรสัสในพระวจนะของพระองคร์หรรอสลิที่งใดทบีที่พระองคร์ทรงนคาเขข้ามาในชบีวลิตของเรา สลิที่งใดกก็ตามทบีที่พระองคร์ทรงกระทคาเพรที่อเรานสันน
กก็เพรที่อประโยชนร์สลุขของเราและสงต่าราศบีของพระองคร์ เราไดข้รสับคคามสัที่นวต่า “ทสุกสยนึ่งทสางานดชวยกชนเพรรื่อใหผู้เกริดผลดรีแกต่คนทสันงหลาย
ทบีที่รสักพระเจข้า, ครอแกต่คนทสันงหลายทบีที่พระองคร์ไดข้ทรงเรบียกตามพระประสงคร์ของพระองคร์” (โรม 8:28)

เดก็กเลก็กๆถรอครองคลุณธรรมทบีที่ยลิที่งใหญต่ทบีที่สลุด – ความซรรื่อตรง เดก็กคนนสันนทบีที่พระเยซซูทรงใหข้อยซูต่ทต่ามกลางพวกสาวกของ
พระองคร์ยสังอายลุนข้อยและปลอดตสัณหาราคะทสันงหลาย

ลสักษณะเฉพาะตสัวทบีที่โดดเดต่นอบีกประการหนศึที่งของเดก็กเลก็กๆกก็ครอ การยกโทษใหผู้ เดก็กเลก็กๆหายโกรธ, หายเศรข้า, หาย
ไรข้ความสลุขไดข้รวดเรก็วจรลิงๆ! แคต่ไมต่กบีที่วลินาทบีหลสังจากเรลิที่มโมโหหรรอไมต่พอใจ เดก็กคนนสันนกก็มบีความสลุขอบีกครสันง ซศึที่งดซูเหมรอนความ
โกรธและความเศรข้าไมต่เคยเกลิดขศึนนเลย เพรที่อนเลต่นอาจไมต่เหก็นพข้องตรงกสันจนถศึงจลุดทบีที่ใชข้ความรลุนแรง เพบียงเพรที่อทบีที่จะเลต่นดข้วยกสัน
อยต่างชรที่นบานอบีกครสันงอยต่างสมสัครสมานสามสัคคบีในอบีกนาทบีเดบียวหรรอประมาณนสันน เดก็กเลก็กๆไมต่อาฆาตแคข้นหรรอเกก็บงคาความ
ประสงคร์รข้ายเอาไวข้ ผซูข้เชรที่อทสันงหลายตข้องมบีจลิตใจทบีที่ยกโทษใหข้ ปราศจากความประสงคร์รข้ายและความขลุต่นเครองตต่อเพรที่อนครลิสเตบียน
ดข้วยกสัน พระเยซซูกคาลสังสอนตรงนบีนวต่าเราจะตข้องเปป็นเดก็กๆในความถต่อมใจของความคลิด เราจะตข้องเปป็นเหมชอนเดห็ก ไมต่ใชต่ทสาตมัว
แบบเดห็กๆ ในการประพฤตลิของเราตต่อผซูข้อรที่น

“...ทข่านจะเขผู้าในอาณาจมักรแหข่งสวรรคค์ไมข่ไดผู้เลย” จะมบีสลิที่งใดถซูกอธลิบายใหข้ชสัดเจนมากกวต่านบีนไดข้อบีกหรรอ? ในถข้อยคคาทบีที่
เรบียบงต่าย, ตรงไปตรงมาและโดยแบบอยต่างทบีที่ไมต่มบีทางเขข้าใจผลิดไปไดข้ พระเยซซูทรงสอนเหลต่าสาวกทบีที่ทะเยอทะยานวต่าทสัศนคตลิ
ในขณะนสันนของพวกเขาในการแสวงหายศถาบรรดาศสักดลิธิ์ตข้องเปลบีที่ยนเปป็นทสัศนคตลิแหต่งความถต่อมใจและความเชรที่อซศึที่งเปรบียบไดข้
กสับทสัศนคตลิของเดก็กเลก็กๆคนหนศึที่ง พวกเขากคาลสังโตข้เถบียงกสันเกบีที่ยวกสับวต่าคนใดในพวกเขาจะถซูกแตต่งตสันงใหข้ดคารงตคาแหนต่งสซูงทบีที่สลุด



ในอาณาจสักรทบีที่จะมานสันน และในถข้อยคคาทบีที่ชสัดเจนพระองคร์ทรงบอกพวกเขาใหข้รซูข้วต่าอสัตตาตข้องถซูกปฏลิเสธและความถต่อมใจและ
ความเชรที่อตข้องกลายเปป็นระเบบียบปฏลิบสัตลิของสมสัยนสันน มลิฉะนสันนพวกเขาจะไมต่ไดข้แมข้แตต่เขผู้าในอาณาจสักรนสันนทบีที่พวกเขา
กระวนกระวายทบีที่จะเปป็นเจข้าหนข้าทบีที่หรรอปกครองเหนรอมสัน

ในยอหร์น 3:3 พระเยซซูทรงประกาศวต่า “ถข้าผซูข้ใดไมต่ไดข้บสังเกลิดใหมต่ ผซูข้นสันนจะเหก็นอาณาจสักรของพระเจข้าไมต่ไดข้” พวก
สาวกยสังไมต่ไดข้บสังเกลิดใหมต่อบีกหรรอ ณ เวลานบีน? พวกเขาไมต่มบีพระคลุณทบีที่ชต่วยใหข้รอดและความเชรที่อหรรอ? พวกเขาจะใหข้คคาตอบไดข้
ดข้วยตสัวเอง – นสัที่นครอ หากพวกเขาหสันจากความทะเยอทะยานแบบโลกและความขบีนอลิจฉาของตนและแสดงออกถศึงความถต่อม
ใจและความไวข้วางใจเหมรอนเดก็กๆในพระเจข้า พวกเขากก็จะแสดงออกถศึงผลตต่างๆทบีที่ประกาศวต่าพวกเขาไดข้รสับความรอดแลข้ว

แนต่นอนวต่าเราทราบวต่ายผดาสไมต่เคยมาถศึงจลุดนสันนในความสสัมพสันธร์ของเขากสับพระเยซซูเลย ยซูดาสไมต่เคยรสับความรอด
เลย ในยอหร์น 12:4-6 เราอต่านวต่าเมรที่อมารบียร์เจลิมพระบาทของพระเยซซูดข้วยนนคามสันหอมราคาแพงยซูดาสกก็บต่น เขาถามวต่า “เหตลุ
ไฉนจศึงไมต่ขายนนคามสันนสันนเปป็นเงลินสสักสามรข้อยเดนารลิอสัน แลข้วแจกใหข้แกต่คนจน?” จากนสันนพระคสัมภบีรร์อธลิบายอยต่างระมสัดระวสังวต่า 
“เขาพซูดอยต่างนสันนมริใชข่เพราะเขาเอาใจใสข่คนจน แตข่เพราะเขาเปป็นขโมย และไดผู้ถรอยข่าม และไดผู้ยมักยอกเงรินทรีรื่ใสข่ไวผู้ในยข่ามนมันั้น”

ขข้อมซูลเพลิที่มเตลิมเกบีที่ยวกสับสภาวะฝฝ่ายวลิญญาณของยซูดาสถซูกพบในยอหร์น 6:70, 71 ทบีที่พระเยซซูตรสัสแกต่เหลต่าสาวกของ
พระองคร์วต่า “เราเลรอกพวกทต่านสลิบสองคนมลิใชต่หรรอ และคนหนนรื่งในพวกทข่านเปป็นมารรผู้าย?” พระองคร์กคาลสังตรสัสตรงนบีน 
“หมายถศึงยซูดาสอลิสคารลิโอทบลุตรชายซบีโมน เพราะวต่าเขาเปป็นผซูข้ทบีที่จะทรยศพระองคร์ ครอคนหนศึที่งในอสัครทซูตสลิบสองคน” ยซูดาส
เปป็นสมาชลิกคนหนศึที่งของกลลุต่มสาวก, เหรสัญญลิกสคาหรสับกลลุต่มนสันน แตต่เขาไมต่เคยรสับความรอดเลย

ขข้อ 4: “เหตนุฉะนมันั้น ถผู้าผผผู้ใดจะถข่อมจริตใจลงเหมรอนเดห็กเลห็กคนนรีนั้ ผผผู้นมันั้นจะเปป็นใหญข่ทรีรื่สนุดในอาณาจมักรแหข่งสวรรคค์”
ผซูข้ใดทบีที่จะเปป็นเหมรอนพระครลิสตร์มากทบีที่สลุดในความถต่อมใจและความรสักในชบีวลิตนบีนกก็จะเปป็นเหมรอนพระครลิสตร์มากทบีที่สลุดใน

ฤทธลิธิ์เดชและสงต่าราศบีในอาณาจสักรนสันน นสัที่นครอบทเรบียนทบีที่พระเยซซูกคาลสังสอนตรงนบีน
ในมสัทธลิว 23:11, 12 พระเยซซูตรสัสวต่า “ผซูข้ใดทบีที่เปป็นใหญต่ทบีที่สลุดในพวกทต่าน ผซูข้นสันนจะเปป็นผซูข้รสับใชข้ของทต่านทสันงหลาย ผซูข้ใด

จะยกตสัวขศึนน ผซูข้นสันนจะตข้องถซูกเหยบียดลง ผซูข้ใดถต่อมตสัวลง ผซูข้นสันนจะไดข้รสับการยกขศึนน”
มสัทธลิว 20:26-28 ในถข้อยคคาของพระเยซซูอต่านวต่า “...ถข้าผซูข้ใดใครต่จะไดข้เปป็นใหญต่ในพวกทต่าน ผซูข้นสันนจะตข้องเปป็นผซูข้

ปรนนลิบสัตลิทต่านทสันงหลาย ถข้าผซูข้ใดใครต่จะไดข้เปป็นเอกเปป็นตข้นในพวกทต่าน ผซูข้นสันนจะตข้องเปป็นผซูข้รสับใชข้ของพวกทต่าน อยข่างทรีรื่บสุตร
มนสุษยคมริไดผู้มาเพรรื่อรมับการปรนนริบมัตริ แตข่มาเพรรื่อจะปรนนริบมัตริ และประทานชรีวริตของทข่านใหผู้เปป็นคข่าไถข่สสาหรมับคนเปป็นอมันมาก”

เปาโลพซูดถศึงหสัวขข้อเดบียวกสันในฟฟีลลิปปฟี 2:5-8: “ทต่านจงมบีนนคาใจอยต่างนบีน เหมรอนอยต่างทบีที่พระเยซซูครลิสตร์ทรงมบีดข้วย 
พระองคร์ผซูข้ทรงอยซูต่ในสภาพพระเจข้ามลิไดข้ทรงเหก็นวต่าการเทต่าเทบียมกสับพระเจข้านสันนเปป็นการแยต่งชลิงเอาไปเสบีย แตต่ไดข้ทรงกระทคา
พระองคร์เองใหข้ไมต่มบีชรที่อเสบียงใดๆ และทรงรสับสภาพอยต่างผซูข้รสับใชข้ ทรงถรอกคาเนลิดในลสักษณะของมนลุษยร์ และเมรที่อทรงปรากฏ
พระองคร์ในสภาพมนลุษยร์แลข้ว พระองคค์กห็ทรงถข่อมพระองคค์ลง ยอมเชรรื่อฟปังจนถนงความมรณา กระทมัรื่งความมรณาทดีนึ่กางเขน”

ผซูร้เลล็กนร้อยทมัชื้งหลายของพระครริสตณ์
ขข้อ 5: “ถผู้าผผผู้ใดจะรมับเดห็กเลห็กเชข่นนรีนั้คนหนนรื่งในนามของเรา ผผผู้นมันั้นกห็รมับเรา”
ในบสันทศึกของมาระโก เราอต่านวต่า ““ถข้าผซูข้ใดจะรสับเดห็กเลห็กๆเชข่นนรีนั้คนหนนรื่งในนามของเรา ผซูข้นสันนกก็รสับเรา และผซูข้ใดไดข้รสับ

เรา ผซูข้นสันนกก็มลิใชต่รสับเรา แตต่รสับพระองคร์ผซูข้ทรงใชข้เรามา” (มาระโก 9:37) กลิตตลิคลุณของลซูกากลต่าวเชต่นนบีน: “ถข้าผซูข้ใดจะรสับเดห็กเลห็กๆ



คนนรีนั้ในนามของเรา ผซูข้นสันนกก็ไดข้รสับเรา และผซูข้ใดไดข้รสับเรา ผซูข้นสันนกก็ไดข้รสับพระองคร์ผซูข้ทรงใชข้เรามา เพราะวต่าในพวกทต่านทสันงหลาย ผซูข้
ใดเปป็นผซูข้ตที่คาตข้อยทบีที่สลุด ผซูข้นสันนแหละเปป็นผซูข้ใหญต่” (ลซูกา 9:48)

มสัทธลิวกลต่าววต่า “เดก็กเลก็กเชต่นนบีน”  มาระโกกลต่าววต่า “เดก็กเลก็กๆเชต่นนบีน” ลซูกากลต่าววต่า “เดก็กเลก็กๆคนนบีน” อยต่างไรกก็ตาม 
สคานวนเหลต่านบีนไมต่จคาเปป็นตข้องหมายถศึงเดห็กคนหนศึที่งจรลิงๆ แตต่หมายถศึงผซูข้เชรที่อทบีที่เปป็นเหมรอนเดก็ก – ผซูข้ทบีที่ถต่อมใจ, วางใจในพระเยซซู
เพรที่อรสับความรอด

บต่อยครสันงเหลรอเกลินทบีที่ความถต่อมใจมสักถซูกเขข้าใจผลิดวต่าเปป็นความอต่อนแอ คลุณทราบดบีพอๆกสับผมวต่ามบีครลิสเตบียนทบีที่อวดดบี
อยซูต่เปป็นจคานวนมาก – ผซูข้เชรที่อทสันงหลายทบีที่ถศึงแมข้วต่าเชรที่อในพระครลิสตร์เพรที่อรสับความรอด กก็ไมต่เคยเรบียนรซูข้ความถต่อมใจในการรสับใชข้
เลย ดซูเหมรอนพวกเขาจะยกความดบีความชอบใหข้ตสัวเองสคาหรสับพรสวรรคร์ตต่างๆของพวกเขา และพวกเขามบีแนวโนข้มทบีที่จะมอง
ขข้ามหรรอเมลินเฉยผซูข้เชรที่อทบีที่ถต่อมใจ, ตที่คาตข้อยทบีที่ปรนนลิบสัตลิในความเชรที่ออสันซรที่อตรง

ผซูข้แตต่งเพลงสดลุดบีประกาศวต่า “โอ ขข้าแตต่พระเยโฮวาหร์ครอองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าของบรรดาขข้าพระองคร์ พระนามของ
พระองคร์สซูงสต่งยลิที่งนสักทสัที่วทสันงแผต่นดลินโลก... มนสุษยคเปป็นผผผู้ใดเลข่าซนรื่งพระองคค์ทรงระลนกถนงเขา?” (เพลงสดลุดบี 8:1, 4) ถซูกตข้องอยต่าง
แทข้จรลิง! มนลุษยร์ไมต่มบีสลิที่งใดทบีที่พระเจข้าไมต่ไดข้ประทานใหข้เลย ดข้วยเหตลุนบีนครลิสเตบียนทบีที่ไดข้รสับการอวยพรดข้วยพรสวรรคร์, ความเฉลบียว
ฉลาดแบบสลุดๆ, หรรอชบีวลิตทบีที่สะดวกสบายพรข้อมกสับทรสัพยร์สลินเงลินทองฝฝ่ายโลก, กก็ไมต่มบีสลิทธลิธิ์อสันใดเลยทบีที่จะดซูถซูกหรรอทคาใหข้ “เดก็ก
เลก็กๆ” ของพระเจข้าคนใดคนหนศึที่งตข้องหลงผลิดไป ครอ ผซูข้เชรที่อทบีที่ซรที่อตรง, ถต่อมใจทบีที่ตระหนสักวต่าตนไมต่มบีคต่าอสันใดและพศึที่งพลิงอยต่าง
สลุดใจและอยต่างเชรที่อฟปังในพระเยซซู

ตอนทบีที่พระเยซซูประทานบทเรบียนทบีที่มบีตสัวอยต่างประกอบนบีนแกต่พวกเขา พวกสาวกกก็กคาลสังอยซูต่ในอารมณร์อลิจฉารลิษยา
ทต่ามกลางพวกเขาเอง โดยแสดงออกไมต่ใชต่จลิตวลิญญาณทบีที่ถต่อมใจ แตต่เปป็นความทะเยอทะยานอสันเหก็นแกต่ตสัว ทสัศนคตลิของพวก
เขาอยซูต่หต่างไกลจากสลิที่งทบีที่พระเยซซูทรงตสันงพระทสัยใหข้มสันเปป็น องคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าเองทรงกรลุณาและอต่อนโยนเสมอตต่อคนทบีที่ถซูกทอด
ทลินง – คนขอทาน, คนโรคเรรนอน, คนทบีที่สสังคมไมต่ยอมรสับและคนทบีที่ซศึมเศรข้า พระองคร์ทรงเปป็นแบบอยต่างแกต่เหลต่าสาวกของ
พระองคร์และพระองคร์กคาลสังสอนพวกเขาวต่าพวกเขาตข้องเดลินตามรอยพระบาทของพระองคร์

มบีบทเรบียนอยต่างหนศึที่งตรงนบีนเชต่นกสันเกบีที่ยวกสับ “ผซูข้เลก็กนข้อยทสันงหลาย” ของพระเยซซูผซูข้มบีฐานะตข้อยตที่คาในชบีวลิต มบีอยซูต่หลาย
ระดสับของความเฉลบียวฉลาดและบลุคลลิกภาพทต่ามกลางลซูกๆของพระเจข้า รวมถศึงระดสับทบีที่แตกตต่างกสันมากมายของสถานะ
ทางการเงลินและทางสสังคมเชต่นกสัน ไมต่วต่าผซูข้เชรที่อทบีที่บสังเกลิดใหมต่แลข้วจะมบีสถานะตที่คาตข้อยสสักเพบียงใด ผซูข้เชรที่อคนนสันนกก็ไมต่ควรถซูกทคาใหข้
หลงผลิด, ถซูกทอดทลินง, หรรอถซูกปฏลิเสธการรต่วมสามสัคคบีธรรมเพราะสถานะทางสสังคมของเขา มสันเปป็นเรรที่องงต่ายทบีที่จะถซูกดศึงดซูด
เขข้าไปหาคนทบีที่นต่าดศึงดซูด แตต่ผซูข้เชรที่อเหลต่านสันนทบีที่ไมต่ไดข้นต่าดศึงดซูดในทางสต่วนตสัวหรรอทางสสังคมจะตข้องไดข้รสับการตข้อนรสับอยต่างเตก็มใจ
และอยต่างชรที่นบานในฐานะลซูกๆของพระครลิสตร์หากพวกเขาไดข้รสับความรอดแลข้วโดยพระคลุณของพระเจข้า

ยากอบสอนเกบีที่ยวกสับเรรที่องนบีนในจดหมายฝากทบีที่มบีชรที่อของเขา ในยากอบ 2:1-5 เราอต่านวต่า:
“พบีที่นข้องทสันงหลายของขข้าพเจข้า การเชรที่อในพระเยซซูครลิสตร์องคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา ผซูข้ทรงสงต่าราศบีนสันน อยต่าใหข้เปป็นดข้วย

การเลรอกหนข้าคน เพราะวต่าถข้ามบีคนหนศึที่งสวมแหวนทองคคาและแตต่งตสัวดข้วยเครรที่องแตต่งกายอยต่างดบีเขข้ามาในทบีที่ประชลุมของทต่าน 
และมบีคนจนคนหนศึที่งแตต่งตสัวดข้วยเสรนอผข้าซอมซต่อเขข้ามาดข้วย และทต่านสนใจคนทบีที่สวมใสต่เครรที่องแตต่งกายอยต่างดบี และกลต่าวแกต่เขา
วต่า “เชลิญทต่านนสัที่งทบีที่นบีที่ในทบีที่อสันดบีเถลิด” และทต่านกก็พซูดกสับคนจนนสันนวต่า “แกจงยรนอยซูต่ทบีที่นสัที่น” หรรอ “จงนสัที่งแทบทบีที่รองเทข้าของเรา



เถลิด” พวกทต่านเองมลิไดข้ลคาเอบียง และกลายเปป็นผซูข้วลินลิจฉสัยดข้วยใจชสัที่วหรรอ พบีที่นข้องทบีที่รสักของขข้าพเจข้า จงฟปังเถลิด พระเจผู้าทรงเลรอก
คนยากจนในโลกนรีนั้ใหผู้เปป็นคนมชนึ่งมดีในความเชชนึ่อ และใหผู้เปป็นทายาทแหข่งอาณาจมักร ซนรื่งพระองคค์ทรงสมัญญาไวผู้แกข่ผผผู้ทรีรื่รมัก
พระองคค์มริใชข่หรรอ”

จงสสังเกตวต่าเราจะตข้องรสับ “ผซูข้เลก็กนข้อย” เหลต่านบีนเสมอ ในพระนามของพระเยซช โดยการทคาเชต่นนสันน พระคคาขข้อนบีนของ
เรากก็ประกาศวต่า เรารมับพระเยซผ มาระโกและลซูกาเสรลิมวต่าผซูข้ใดกก็ตามทบีที่รสับพระเยซซูกก็รสับพระองคร์ผซูข้ทรงสข่งพระเยซซูมาเชต่นกสัน 
เราควรนสับวต่าเปป็นเกบียรตลิยศจรลิงๆทบีที่ยอมรสับและรสับ “ผซูข้เลก็กนข้อยทสันงหลาย” ของพระเจข้า!

ขข้อ 6: “แตข่ผผผู้ใดจะทสาผผผู้เลห็กนผู้อยเหลข่านรีนั้คนหนนรื่งทรีรื่เชรรื่อในเราใหผู้หลงผริด ถผู้าเอาหรินโมข่กผู้อนใหญข่ผผกคอผผผู้นมันั้นถข่วงเสรียทรีรื่
ทะเลลนกกห็ดรีกวข่า”

การรสับผซูข้ตที่คาตข้อยคนใดคนหนศึที่งของพระครลิสตร์กก็เทต่ากสับตข้อนรสับพระเยซซูเจข้าเอง ในทางกลสับกสัน การกระทคาผลิด, 
รบกวน, หรรอลวนลามตต่อผซูข้ตที่คาตข้อยกก็เทต่ากสับเปป็นการนคาความไมต่พอพระทสัยและการพลิพากษาของพระเจข้ามาสซูต่บลุคคลผซูข้นสันนทบีที่มบี
ความผลิดในเรรที่องดสังกลต่าว คนเหลต่านสันนทบีที่เชรที่อในพระเยซซู ไมต่วต่าจะเลก็กนข้อย, ดข้อยคต่า, หรรอตที่คาตข้อยสสักเพบียงใด, กก็อยซูต่ภายใตข้การ
ดซูแลเปป็นพลิเศษของพระองคร์ และวลิบสัตลิจงมบีแกต่ผซูข้ใดกก็ตามทบีที่ทคาใหข้พวกเขาตข้องสะดลุด

พระเยซซูตรสัสวต่า “ผซูข้เลก็กนข้อยเหลต่านบีนคนหนศึที่งทรีรื่เชรรื่อในเรา...” นบีที่พลิสซูจนร์วต่าการอข้างอลิงนบีนไมต่ไดข้หมายถศึงพวกเดห็กทารกทบีที่
อายลุนข้อยเกลินกวต่าทบีที่จะรซูข้จสักผลิดชอบชสัที่วดบี นบีที่เปป็นการอข้างอลิงถศึงผซูข้เชรที่อทสันงหลายทบีที่บสังเกลิดใหมต่แลข้วซศึที่งเปป็นเหมรอนเดก็ก เดก็กๆบางครสันงกก็
กลายเปป็นผซูข้เชรที่อทบีที่บสังเกลิดใหมต่แลข้วจรลิงๆ แตต่ตข้องหลสังจากทบีที่พวกเขาอายลุมากพอทบีที่จะเขข้าใจและเลรอกใหข้ตสัวเองไดข้เทต่านสันน เดก็ก
ทารกไมต่สามารถเลรอกใหข้ตสัวเองไดข้ และพระคลุณของพระเจข้ากก็ดซูแลพวกเขาจนกระทสัที่งพวกเขามบีอายลุถศึงเกณฑร์รซูข้จสักผลิดชอบชสัที่วดบี

“ถผู้าเอาหรินโมข่กผู้อนใหญข่ผผกคอผผผู้นมันั้นถข่วงเสรียทรีรื่ทะเลลนกกห็ดรีกวข่า” นบีที่เปป็นถข้อยคคาทบีที่รลุนแรงทบีที่ออกมาจากพระโอษฐร์ของ
พระเยซซูผซูข้ทรงถต่อมพระทสัย และมบีพระทสัยอต่อนโยน แตต่จคาไวข้วต่านบีที่ครอพระเยซซู องคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้าแหข่งสงข่าราศรี ผซูข้ซศึที่งวสันหนศึที่งจะ
ทรงพลิพากษา “คนเปป็นและคนตาย” (2 ทธ. 4:1) เมรที่อพระองคร์ทรงพลิพากษา พระองคค์จะทรงพริพากษาอยข่างชอบธรรม 
พระองคร์ทรงชอบธรรมและพระองคร์ไมต่สามารถพลิพากษาอยต่างมลิชอบไดข้

หากเราขยายถข้อยคคาของพระเยซซูตรงนบีนจนถศึงความหมายอสันครบถข้วนของพวกมสัน พระองคร์กก็กคาลสังประกาศจรลิงๆวต่า
คนเหลต่านสันนทบีที่กระทคาผลิด, ยที่คายบีหรรอปฏลิบสัตลิโดยมลิชอบกสับเดก็กทบีที่ถต่อมใจของพระเจข้ากก็ไมต่สมควรมบีชบีวลิตอยซูต่ พระองคร์ทรงบอกเรา
วต่าบลุคคลเชต่นนสันนควรใหข้คนเอาหลินโมต่มาผซูกคอของเขา และเขาควรถซูกหามไปถต่วงเสบียทบีที่ทะเล นสัที่นครอ พาเขาออกไปจาก
ชายฝปัฝั่ง, โยนเขาลงจากเรรอ, และปลต่อยใหข้เขาจมลงสซูต่กข้นทะเลลศึกโดยไมต่มบีโอกาสทบีที่จะไดข้รสับความชต่วยเหลรอหรรอมบีชบีวลิตรอด
เลย!

“หรินโมข่” เปป็นหสัวขข้อทบีที่นต่าสนใจในตสัวมสันเองตรงนบีน ในมสัทธลิว 24:41 พระเยซซูตรสัสถศึง “หญริงสองคนโมข่แปฟ้งอยผข่ทรีรื่โรงโมข่”
หลินโมต่ในขข้อนสันนจะมบีขนาดเลก็ก และใชข้มรอหมลุนไดข้ แตต่คคากรบีกทบีที่สรที่อถศึง “หลินโมต่” ในพระคคาขข้อทบีที่เราศศึกษาอยซูต่บต่งบอกถศึงหลินโมต่
ขนาดใหญต่ซศึที่งจะตข้องใชข้สสัตวร์ตสัวหนศึที่งชต่วยหมลุน – ลาตสัวหนศึที่งหรรอสสัตวร์อรที่นทบีที่แบกหามไดข้ พรข้อมกสับภาระหนสักขนาดนสันนหข้อยอยซูต่
รอบคอ เขาคงจะตายแนต่นอนหากเขาถซูกโยนลงไปในทะเล

ขข้อ 7: “วริบมัตริแกข่โลกนรีนั้ดผู้วยเหตนุใหผู้หลงผริด ถนงจสาเปป็นตผู้องมรีเหตนุใหผู้หลงผริด แตข่วริบมัตริแกข่ผผผู้ทรีรื่กข่อเหตนุใหผู้เกริดความหลงผริด
นมันั้น”



ผซูข้เชรที่อทบีที่แทข้จรลิงจะไมต่พบการปลอบประโลมใจเลยในโลก คนเหลต่านสันนทบีที่ไดข้รสับความรอดโดยพระคลุณของพระเจข้า, 
บสังเกลิดเขข้าในครอบครสัวของพระเจข้าโดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์, กก็ไมต่ใชต่พลเมรองของโลกนบีนอบีกตต่อไปแลข้ว แตต่เปป็นพลเมรองแหต่ง
สวรรคร์ “เรารอคอยพระผซูข้ชต่วยใหข้รอดซศึที่งจะเสดก็จมาจากสวรรคร์ ครอพระเยซซูครลิสตร์เจข้า” (ฟป. 3:20) ดสังนสันน ตามทบีที่ 1 เปโตร 
2:11 ประกาศ เราจศึงเปป็น “คนตต่างดข้าวและเปป็นผซูข้สสัญจร” บนแผต่นดลินโลก

ในยอหร์น 15:19 พระเยซซูทรงบอกเหลต่าสาวกของพระองคร์วต่า “ถข้าทต่านทสันงหลายเปป็นของโลก โลกกก็จะรสักทต่านซศึที่ง
เปป็นของโลก แตต่เพราะทข่านไมข่ใชข่ของโลก แตข่เราไดผู้เลรอกทข่านออกจากโลก เหตนุฉะนมันั้นโลกจนงเกลรียดชมังทข่าน”

“...ถนงจสาเปป็นตผู้องมรีเหตนุใหผู้หลงผริด...” เราทราบวต่าเหตลุใหข้หลงผลิดตต่างๆจะมาสซูต่เรา องคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าทรงถซูกขต่มเหง
และถซูกกระทคาผลิด – แตต่พระองคร์ทรงมบีชสัยตต่อโลกแลข้ว พระองคร์ทรงพลิชลิตแลข้วเพรที่อทบีที่เราจะไดข้พลิชลิต เราอาจยกภาพประกอบ
ตรงนบีนโดยการเปรบียบเทบียบวลบีนบีนกสับถข้อยคคาของคลุณหมอยลุคปปัจจลุบสันทบีที่กลต่าววต่า “โรคนบีนตข้องมาอยซูต่แลข้ว ไมต่มบีทางทบีที่จะกสันมสันใหข้อยซูต่
นอกชลุมชนไดข้ แตต่มสันไมต่ใชต่ผลพวงทบีที่จคาเปป็นทบีที่ผซูข้คนตข้องตาย คนเหลต่านสันนทบีที่ยอมตระหนสักถศึงโรคนบีนและใชข้มาตรการตต่างๆเพรที่อ
ปฟ้องกสันไวข้กต่อน เชต่น การฉบีดวสัคซบีน, การปลซูกฝฟี, จะไมต่ถซูกทคาลายโดยโรคนบีนถศึงแมข้วต่ามสันมากก็ตาม”

นบีที่กก็เปป็นจรลิงเชต่นกสันกสับผซูข้เชรที่อในโลกอสันนต่าเศรข้าและไมต่เปป็นมลิตรนบีน เหตลุใหข้หลงผลิดตต่างๆจะมา, การทดลองตต่างๆจะเกลิด
ขศึนนกสับเรา แตต่ครลิสเตบียนทบีที่ใชข้มาตรการปฟ้องกสันไวข้กต่อนตต่างๆสามารถเอาชนะไดข้: “ไมต่มบีการทดลองใดๆเกลิดขศึนนกสับทต่าน นอก
เหนรอจากการทดลองซศึที่งเคยเกลิดกสับมนลุษยร์ทสันงหลาย แตต่พระเจข้าทรงสสัตยร์ซรที่อ พระองคร์จะไมต่ทรงใหข้ทต่านตข้องถซูกทดลองเกลินกวต่า
ทบีที่ทต่านจะทนไดข้ แตต่เมรที่อทต่านถซูกทดลองนสันน พระองคร์จะทรงโปรดใหข้ทต่านมบีทางทบีที่จะหลบีกเลบีที่ยงไดข้ดข้วย เพรที่อทต่านจะมบีกคาลสังทน
ไดข้” (1 คร. 10:13) 

โลกจะเอาหลินสะดลุดมากมายวางไวข้ในเสข้นทางของผซูข้เชรที่อ แตต่พระเยซซูทรงเดลินในเสข้นทางนบีนแลข้วกต่อนเรา และพระองคร์
ทรงมบีชสัยตต่อโลก, เนรนอหนสัง, พญามาร, ความตาย, นรก, และหลลุมศพแลข้วเพรที่อทบีที่เราจะไดข้มบีชสัยชนะในพระองคร์

“...แตข่วริบมัตริแกข่ผผผู้ทรีรื่กข่อเหตนุใหผู้เกริดความหลงผริดนมันั้น!” คนทสันงหลายทบีที่ดคาเนลินชบีวลิตทบีที่ถต่อมใจและบรลิสลุทธลิธิ์กก็มบีแนวโนข้มนข้อย
ทบีที่สลุดทบีที่จะทคาใหข้คนอรที่นๆสะดลุด วลิบสัตลิของพระเจข้าจศึงเปป็นมรดกทบีที่แนต่นอนของคนทบีที่เยต่อหยลิที่งและโอหสัง, เหก็นแกต่ตสัวและ
ทะเยอทะยาน, ทบีที่กต่อใหข้เกลิดเหตลุหลงผลิดตต่างๆแกต่ลซูกทสันงหลายของพระเจข้า

ขข้อ 8: “ดผู้วยเหตนุนรีนั้ถผู้ามรอหรรอเทผู้าของทข่านทสาใหผู้ทข่านหลงผริด จงตมัดออกและโยนมมันทรินั้งเสรียจากทข่าน ซนรื่งทข่านจะเขผู้าสผข่
ชรีวริตดผู้วยมรอและเทผู้าดผู้วนยมังดรีกวข่ามรีสองมรอสองเทผู้า และตผู้องถผกทรินั้งในไฟซนรื่งไหมผู้อยผข่เปป็นนริตยค์”

จงสสังเกตการใชข้คคาสรรพนามบลุรลุษทบีที่สอง: “ถผู้ามรอหรรอเทผู้าของทญ่านทสาใหผู้ทข่านหลงผริด…” นบีที่หมายถศึงการยศึดตลิดตต่างๆ
ฝฝ่ายโลก – ธลุรกลิจ, การเมรอง, มลิตรภาพกสับชาวโลก, การวต่าจข้างแบบใดกก็ตามทบีที่คนเราตข้องเขข้าไปเกบีที่ยวขข้องกสับความชสัที่ว, การรสัก
โลกและบาป มสันไมต่สคาคสัญวต่าสลิที่งนสันนจะเปป็นทบีที่รสักหรรอทคากคาไรมากสสักเพบียงใด การทบีที่คนๆหนศึที่งเสบียสลิที่งอรที่นทสันงหมดไปกก็ดบีกวต่าทบีที่เขา
จะสซูญเสบียจลิตวลิญญาณอสันเปป็นนลิรสันดรร์ของตน – ไมต่วต่าผซูข้ชายหรรอผซูข้หญลิง!

ในคคาอธลิบายแบบงต่ายๆ หากผซูข้ใดไมต่สามารถใชข้สองมรอของตนเพรที่อถวายเกบียรตลิแดต่พระเจข้าไดข้, หากเขาตข้องใชข้มรอคซูต่นสันน
เพรที่อนคาการพลิพากษามาสซูต่ตสัวเขาเองหรรอเพรที่อนมนลุษยร์ของเขา เขากก็ควรมบีมรอเดบียวดบีกวต่ามบีสองมรอ หากผซูข้ใดไมต่สามารถเดลินไปใน
ทบีทๆี่ พระเจข้าทรงนคาไดข้, หากเทข้าของเขานคาเขาออกไปนอกนนคาพระทสัยของพระเจข้าอยซูต่เสมอไปในทบีที่ๆการเดลินของเขาไมต่สามารถ
ถวายเกบียรตลิแดต่พระเจข้าไดข้ เขากก็ควรมบีเทข้าขข้างเดบียวดบีกวต่า!



ขข้อ 9: “ถผู้าตาของทข่านทสาใหผู้ทข่านหลงผริด จงควมักออกและโยนมมันทรินั้งเสรียจากทข่าน ซนรื่งทข่านจะเขผู้าสผข่ชรีวริตดผู้วยตาขผู้าง
เดรียวยมังดรีกวข่ามรีสองตาและตผู้องถผกทรินั้งไปในไฟนรก”

พระเยซซูเจข้าตรสัสซนคาขข้อพระคคาตอนทบีที่เราไดข้ศศึกษาไปกต่อนหนข้านบีนแลข้ว ในคคาเทศนาบนภซูเขา (มธ. 5:29, 30) ความจรลิง
อสันยลิที่งใหญต่ทสันงหลายตข้องถซูกทวนซนคาและถซูกสอนบต่อยๆ พระเยซซูไมต่ทรงขอโทษทบีที่ตรสัสซนคา

องคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าของเรากคาลสังสอนตรงนบีนวต่าการทดลองตต่างๆมบีอสันตรายขนาดไหน ดวงตาอาจเปป็นสต่วนรสับรซูข้ทบีที่มบีคต่า
มากทบีที่สลุดของมนลุษยร์ การมองเหก็นเปป็นสลิที่งทบีที่เราควรใหข้คลุณคต่าอยต่างสซูง แตต่หากผซูข้ใดพบวต่าในตสัวเขาเองมบีสลิที่งทบีที่จะทคาใหข้เขาสะดลุด
ในบาป – ถศึงแมข้วต่ามสันจะเปป็นการมองเหก็นอสันมบีคต่ามากกก็ตาม – การเปป็นเหมรอนคนขาเปป๋และคนแขนขาดข้วนกก็ดบีกวต่าการมบี
อวสัยวะทสันงหมดของตนและตข้องตกนรกหมกไหมข้ เหมรอนกสับทบีที่พระเยซซูทรงถามในมสัทธลิว 16:26 วต่า “เพราะถผู้าผผผู้ใดจะไดผู้
สริรื่งของสรินั้นทมันั้งโลก แตข่ตผู้องสผญเสรียจริตวริญญาณของตน ผผผู้นมันั้นจะไดผู้ประโยชนค์อะไร หรรอผผผู้นมันั้นจะนสาอะไรไปแลกเอาจริตวริญญาณ
ของตนกลมับครนมา”

สลิที่งทบีที่คนตข้องหต่วงมากทบีที่สลุดควรจะเปป็นการเขข้าสซูต่ชบีวลิตนลิรสันดรร์ และหากเรรที่องนบีนทคาใหข้เขาตข้องเสบียมรอหรรอเทข้าหรรอดวงตา
ขข้างหนศึที่ง มสันกก็จะเปป็นผลดบีและประโยชนร์ชสัที่วนลิรสันดรร์แกต่เขาทบีที่เขาจะยอมปลต่อยสลิที่งเหลต่านบีนไปและมบีสลิที่งทบีที่คงอยซูต่ชสัที่วนลิรสันดรร์ – ความ
รอดโดยความเชรที่อในพระโลหลิตทบีที่หลสัที่งออกของพระเยซซู วลิสลุทธลิชนผซูข้เปป็นทบีที่รสักของพระเจข้า, ถศึงแมข้วต่าเขาอาจเปป็นคนขาเปป๋, แขน
ขาดข้วน, ตาบอดขข้างหนศึที่งบนแผต่นดลินโลกนบีน, กก็ดบีกวต่าคนบาปคนหนศึที่งทบีที่มบีรต่างกายครบสมบซูรณร์เตก็มรข้อยแตต่ไมต่เคยมารซูข้จสักพระผซูข้
ชต่วยใหข้รอดเลย การมบีสองมรอสองเทข้าและสองตาจะไมต่เปป็นประโยชนร์อสันใดเลยหากคนๆนสันนถซูกโยนลงไปในบศึงไฟและ
กคามะถสันชสัที่วนลิรสันดรร์

พระเจข้าทรงอยากไดข้จลิตใจ, วลิญญาณ, และรต่างกายของเรา! ตอนทบีที่เขบียนถศึงเหลต่าผซูข้เชรที่อชาวเมรองเธสะโลนลิกา เปาโล
กลต่าววต่า “...และขอใหข้องคร์พระเจข้าแหต่งสสันตลิสลุขทรงตสันงทต่านเปป็นคนบรลิสลุทธลิธิ์หมดจด และขข้าพเจข้าอธลิษฐานตต่อพระเจข้าใหข้ทรง
รสักษาทสันงวริญญาณ จริตใจและรข่างกายของทต่านไวข้ใหข้ปราศจากการตลิเตบียน จนถศึงวสันทบีที่พระเยซซูครลิสตร์องคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา
เสดก็จมา” (1 ธส. 5:23) และในโรม 12:1 เราอต่านวต่า “พบีที่นข้องทสันงหลาย ดข้วยเหตลุนบีนโดยเหก็นแกต่ความเมตตากรลุณาของพระเจข้า 
ขข้าพเจข้าจศึงวลิงวอนทต่านทสันงหลายใหข้ถวายตมัวของทข่านแดข่พระองคค์ เพรรื่อเปป็นเครรรื่องบผชาทรีรื่มรีชรีวริต อมันบรริสนุทธริธ และเปป็นทรีรื่พอ
พระทมัยพระเจผู้า ซนรื่งเปป็นการปรนนริบมัตริอมันสมควรของทข่านทมันั้งหลาย”

คคาเตมือนทรีที่จรริงจมังของพระเยซซูเกรีที่ยวกมับนรก
ผมขอประกาศวต่าคคาเทศนาทบีที่เรบียบงต่ายทบีที่สลุด, เขข้าใจไดข้มากทบีที่สลุด – แตต่กก็ทริรื่มแทงจริตใจมากทบีที่สลุดดข้วย –เทต่าทบีที่เคยถซูก

เทศนามาเกบีที่ยวกสับนรกถซูกพบในกลิตตลิคลุณของมาระโก และมสันถซูกเทศนาโดยพระเยซซูครลิสตร์เจข้า ผมขอใหข้มสันแกต่คลุณโดยไมต่ออก
ความเหก็นใดๆ กรลุณาอต่านมสันอยต่างตสันงใจ:

“แตต่ผซูข้ใดจะทคาผซูข้เลก็กนข้อยเหลต่านบีนคนหนศึที่งทบีที่เชรที่อในเราใหข้หลงผลิด ถข้าเอาหลินโมต่กข้อนใหญต่ผซูกคอผซูข้นสันนถต่วงเสบียในทะเลกก็ดบี
กวต่า และถข้ามรอของทต่านทคาใหข้ทต่านหลงผลิด จงตสัดมสันทลินงเสบีย ซศึที่งจะเขข้าสซูต่ชบีวลิตดข้วยมรอดข้วนยสังดบีกวต่ามบีสองมรอและตข้องตกนรกใน
ไฟทบีที่ไมต่มบีวสันดสับ ในทบีที่นสันนตสัวหนอนกก็ไมต่ตาย และไฟกก็ไมต่ดสับเลย

“ถข้าเทข้าของทต่านทคาใหข้ทต่านหลงผลิด จงตสัดมสันทลินงเสบีย ซศึที่งจะเขข้าสซูต่ชบีวลิตดข้วยเทข้าดข้วนยสังดบีกวต่ามบีเทข้าสองเทข้าและตข้องถซูก
ทลินงลงในนรกในไฟทบีที่ไมต่มบีวสันดสับ ในทบีที่นสันนตสัวหนอนกก็ไมต่ตาย และไฟกก็ไมต่ดสับเลยถข้าตาของทต่านทคาใหข้ทต่านหลงผลิด จงควสักออกทลินง



เสบีย ซศึที่งจะเขข้าในอาณาจสักรของพระเจข้าดข้วยตาขข้างเดบียวยสังดบีกวต่ามบีสองตา และตข้องถซูกทลินงในไฟนรก ในทบีที่นสันนตสัวหนอนกก็ไมต่
ตาย และไฟกก็ไมต่ดสับเลย” (มาระโก 9:42-48)

ขข้อ 10: “จงระวมังใหผู้ดรี อยข่าดผหมริรื่นผผผู้เลห็กนผู้อยเหลข่านรีนั้สมักคนหนนรื่ง ดผู้วยเรากลข่าวแกข่ทข่านทมันั้งหลายวข่า บนสวรรคค์ทผต
สวรรคค์ประจสาของเขาเฝฟ้าอยผข่เสมอตข่อพระพมักตรค์พระบริดาของเราผผผู้ทรงสถริตในสวรรคค์” 

“...อยข่าดผหมริรื่นผผผู้เลห็กนผู้อยเหลข่านรีนั้สมักคนหนนรื่ง...” ผมเชรที่อวต่าขข้อพระคสัมภบีรร์สต่วนใหญต่มบีการตบีความแบบหลมักและแบบ
รอง ตรงนบีนพระเยซซูกคาลสังตรสัสถศึงทารกทสันงหลายในพระครลิสตร์เปป็นหลสัก (1 ปต. 2:1-3) ครอ “ผซูข้เลก็กนข้อยทสันงหลาย” ทบีที่ยสังอายลุ
นข้อยในความเชรที่อนสันน แตต่ผมกก็เชรที่อเชต่นกสันวต่าพระองคร์กคาลสังตรสัสถศึงผซูข้เลก็กนข้อยทสันงหลายในชบีวลิตธรรมชาตลิ เชต่นเดบียวกสับในชบีวลิต
ฝฝ่ายวลิญญาณ ผมเชรที่อวต่าเดก็กทบีที่ไรข้เดบียงสาทลุกคนกต่อนทบีที่เขาถศึงวสัยทบีที่รซูข้จสักผลิดชอบชสัที่วดบี มบีทซูตสวรรคร์ผซูข้พลิทสักษร์องคร์หนศึที่ง และในเวลาทบีที่
เกลิดอสันตรายทซูตสวรรคร์ผซูข้พลิทสักษร์นสันนกก็ปกปฟ้องเดก็กเลก็กคนนสันน ผมเชรที่อวต่าหากเดก็กคนหนศึที่งตายไปกต่อนทบีที่เขาถศึงวสัยทบีที่รซูข้จสักผลิดชอบชสัที่ว
ดบี พระคลุณของพระเจข้ากก็ดซูแลเดก็กคนนสันนในการไถต่ ไมข่มรีเดห็กเลห็กคนไหนทรีรื่ตายไปกข่อนทรีรื่เขาโตพอทรีรื่จะรมับความรอดทรีรื่พยนาศไป 
เปาโลกลต่าววต่า “...แตต่บสัดนบีนลซูกเหลต่านสันนกก็บรริสนุทธริธ” (1 คร. 7:14) เดก็กทบีที่บรริสนุทธริธ ไมต่วต่าจะยสังเลก็กอยซูต่หรรอโตแลข้ว กก็เปป็นเดก็กทบีที่ไดผู้
รมับความรอด 

“...อยข่าดผหมริรื่น...” บางคนดซูหมลิที่นครลิสเตบียนทสันงหลายและดซูถซูกความเชรที่อแบบครลิสเตบียนเพราะครลิสเตบียนสต่วนใหญต่ดซู
เหมรอนเปป็นคนทบีที่มบีฐานะตที่คาตข้อย และมสักไมต่มบีการศศึกษาสซูงเสมอไป พวกเขาเปป็นครลิสเตบียนทบีที่ถต่อมใจและพวกเขาดคารงตคาแหนต่ง
ทบีที่ตที่คาตข้อยเชต่นกสัน แตต่คนเหลต่านสันนทบีที่มบีฐานะตที่คาตข้อยและอยซูต่ในสภาพแวดลข้อมทบีที่ดข้อยคต่าจะตข้องไมต่ถซูกดซูหมลิที่นหรรอดซูถซูกเปป็นอสันขาด

เปาโลเขบียนไปหาครลิสเตบียนเหลต่านสันนในเมรองโครลินธร์วต่า “พบีที่นข้องทสันงหลาย จงพลิจารณาดซูวต่า พวกทต่านทบีที่พระเจข้าไดข้ทรง
เรบียกมานสันนเปป็นคนพวกไหน มรีนผู้อยคนทรีรื่โลกนริยมวข่ามรีปปัญญา มรีนผู้อยคนทรีรื่มรีอสานาจ มรีนผู้อยคนทรีรื่มรีตระกผลสผง แตข่พระเจผู้าไดผู้ทรง
เลรอกสริรื่งทรีรื่โลกถรอวข่าโงข่เขลา เพรรื่อจะทสาใหผู้คนมรีปปัญญาอมับอาย และพระเจผู้าไดผู้ทรงเลรอกสริรื่งทรีรื่โลกถรอวข่าอข่อนแอ เพรรื่อทสาใหผู้คนทรีรื่
แขห็งแรงอมับอาย พระเจผู้าไดผู้ทรงเลรอกสริรื่งทรีรื่โลกถรอวข่าตรื่สาตผู้อย และสริรื่งทรีรื่ถผกดผหมริรื่น ทมันั้งทรงเลรอกสริรื่งเหลข่านมันั้นซนรื่งยมังมริไดผู้เกริดเปป็นตมัว
จรริงดผู้วย เพรรื่อจะไดผู้ทสาลายสริรื่งซนรื่งเปป็นตมัวจรริงอยผข่แลผู้วเพรรื่อมริใหผู้เนรนั้อหนมังใดๆอวดตข่อพระพมักตรค์พระองคค์ไดผู้ โดยพระองคร์ทต่านจศึง
อยซูต่ในพระเยซซูครลิสตร์ เพราะพระเจข้าทรงตสันงพระองคร์ใหข้เปป็นปปัญญา ความชอบธรรม การแยกตสันงไวข้ และการไถต่โทษ สคาหรสับ
เราทสันงหลาย เพรที่อใหข้เปป็นไปตามทบีที่เขบียนวต่า ‘ใหผู้ผผผู้โอผู้อวด อวดองคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้า’” (1 คร. 1:26-31)

ความถต่อมใจเปป็นคลุณลสักษณะทบีที่นต่ารสักมากทบีที่สลุดอยต่างหนศึที่งของคลุณลสักษณะทสันงปวงของมนลุษยร์ แตต่ความถต่อมใจถซูกมอง
โดยคนมากมายทบีที่เยต่อหยลิที่งและเปป็นคนชสัที่ววต่าเปป็นเพบียงความสามสัญธรรมดา มนลุษยร์ธรรมดาไมต่สามารถมองเหก็นวต่าความถต่อมใจ
ทบีที่แทข้จรลิงมาจากองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้า

“...บนสวรรคค์ทผตสวรรคค์ประจสาของเขาเฝฟ้าอยผข่เสมอตข่อพระพมักตรค์พระบริดาของเราผผผู้ทรงสถริตในสวรรคค์” ไมต่วต่าผซูข้เชรที่อ
อาจดซูตที่คาตข้อยขนาดไหนในสายตาของชาวโลก ผซูข้เชรที่อคนนสันนกก็มบีทซูตสวรรคร์ทสันงหลายคอยดซูแลเขาอยซูต่ – เหลต่าทซูตสวรรคร์ทบีที่ถซูกสต่ง
มาจากพระเจข้าผซูข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ ฮบีบรซู 1:14 บอกเราวต่าเหลต่าทซูตสวรรคร์เปป็น “วลิญญาณผซูข้ปรนนลิบสัตลิ ทบีที่พระองคร์ทรงสข่งไปชข่วย
เหลรอบรรดาผผผู้ทรีรื่จะไดผู้รมับความรอดเปป็นมรดก” นบีที่ใชข้ไดข้กสับผซูข้เชรที่อแทข้ทลุกคน เหลต่าทซูตสวรรคร์ไมต่เคยถซูกกลต่าววต่าเปป็น “เหลต่า
ทายาทของพระเจข้า” แตต่ผผผู้เชรรื่อทมันั้งหลายเปป็นทายาทของพระเจข้าและทายาทรต่วมกสับพระครลิสตร์ (โรม 8:17) และพระเจข้าทรง
สต่งเหลต่าทซูตสวรรคร์ของพระองคร์ออกไปในฐานะเปป็นวลิญญาณผซูข้ปรนนลิบสัตลิสคาหรสับเหลต่าวลิสลุทธลิชนของพระองคร์, คนทสันงหลายทบีที่



บสังเกลิดใหมต่แลข้วของพระองคร์ โดยสต่วนตสัวผมเชรที่อวต่าผซูข้เชรที่อทบีที่บสังเกลิดใหมต่แลข้วทลุกคนมบีทซูตสวรรคร์ผซูข้พลิทสักษร์ เพลงสดลุดบี 34:7 
ประกาศวต่า “ทผตสวรรคค์ของพระเยโฮวาหค์ไดผู้ตมันั้งคข่ายลผู้อมบรรดาผผผู้ทรีรื่เกรงกลมัวพระองคค์ และชข่วยเขาทมันั้งหลายใหผู้รอด” 

ในกลิจการ บททบีที่ 12 กษสัตรลิยร์เฮโรดไดข้จสับกลุมเปโตรและขสังเขาไวข้ในคลุก ขณะทบีที่เปโตรซศึที่งถซูกจองจคาดข้วยโซต่ตรวนสอง
เสข้นนอนอยซูต่ระหวต่างทหารสองคนทบีที่กคาลสังเฝฟ้าเขาอยซูต่ ทซูตสวรรคร์ขององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าไดข้มาหาเขา, ปลต่อยเขาออกจากโซต่
ตรวนของเขา, และนคาเปโตรออกไปจากทหารยามทบีที่หลสับอยซูต่และออกจากคลุกนสันน เปโตรไมต่รซูข้ตสัวอยต่างถต่องแทข้วต่ากคาลสังเกลิดอะไร
ขศึนน – เขาคลิดวต่าตนกคาลสังฝปันอยซูต่ หรรอกคาลสังเหก็นนลิมลิต เมรที่อพวกเขาออกมาอยซูต่ทบีที่ถนนแลข้ว ทซูตสวรรคร์นสันนกก็จากไปและเปโตรจศึง
ไดข้สตลิอยต่างสมบซูรณร์และตระหนสักวต่าทซูตสวรรคร์ขององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าไดข้ชต่วยเขาใหข้รอดพข้นจากมรอของเฮโรด จากนสันนเขากก็ไป
ยสังบข้านของมาระโกซศึที่งขณะนสันนมบีการประชลุมอธลิษฐานอยซูต่ และเมรที่อหญลิงสาวคนหนศึที่งทบีที่มาดซูวต่าใครเคาะประตซูบอกวลิสลุทธลิชน
เหลต่านสันนทบีที่อยซูต่ขข้างในบข้านวต่าเปโตรอยซูต่ทบีที่ประตซู พวกเขากก็ไมต่ยอมเชรที่อเธอ พวกเขากลต่าววต่า “เปป็นทผตสวรรคค์ประจคาตสัวเปโตร”
(อต่านเรรที่องราวนบีนไดข้ในกลิจการ 12:1-17) เปโตรไมต่ไดข้เหห็นทซูตสวรรคร์องคร์นสันน แตต่เมรที่อเขารซูข้ตสัววต่าเขาไดข้ถซูกนคาตสัวออกมาจากคลุก
และอยซูต่ในทข้องถนนของเมรองนสันนแลข้ว เขากก็รซูข้ทสันทบีวต่าทซูตสวรรคร์องคร์หนศึที่งไดข้ชต่วยเขาใหข้รอดพข้น

เราทสันงหลายมองไมข่เหห็นทซูตสวรรคร์วสันนบีน แตต่พวกเขากก็อยซูต่กสับเรา คอยปรนนลิบสัตลิ “คนเหลต่านสันนทบีที่ไดข้รสับความรอดเปป็น
มรดก” ในเพลงสดลุดบี 91:11 เราอต่านวต่า “ (พระเจข้า)จะรสับสสัที่งเหลต่าทซูตสวรรคร์ของพระองคร์ในเรรที่องทต่าน ใหข้ระแวดระวสังทต่าน
ในทางทสันงปวงของทต่าน” นบีที่เปป็นขข้อพระคสัมภบีรร์ทบีที่ซาตานยกมากลต่าวแกต่พระเยซซูตอนทบีที่มสันทข้าทายองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าใหข้โจนลงไป
จากยอดหลสังคาของพระวลิหาร (มธ. 4:6)

พวกทซูตสวรรคร์กก็อยซูต่ดข้วยเชต่นกสันในระหวต่างการประชลุมนมสัสการของเรา เราทราบเรรที่องนบีนจากงานเขบียนทบีที่ไดข้รสับการ
ดลใจของเปาโลทบีที่เขบียนถศึงครลิสตจสักรชาวเมรองโครลินธร์ เขากลต่าววต่า “ดข้วยเหตลุนบีนเอง ผซูข้หญลิงจศึงควรจะเอาสสัญลสักษณร์แหต่งอคานาจ
นบีนคลลุมศบีรษะ เพราะเหก็นแกต่พวกทซูตสวรรคร์” – นสัที่นครอ เพราะการอยผข่ดผู้วยของพวกทซูตสวรรคร์ (1 คร. 11:10)

ในการพลิพากษาครสันงใหญต่ เหลต่าทซูตสวรรคร์จะเปป็นตสัวแทนของพระเจข้า โดยแยกคนชอบธรรมออกจากคนชสัที่ว: “บลุตร
มนลุษยร์จะใชข้พวกทซูตสวรรคร์ของทต่านออกไปเกก็บกวาดทลุกสลิที่งทบีที่ทคาใหข้หลงผลิด และบรรดาผซูข้ทบีที่ทคาความชสัที่วชข้าไปจากอาณาจสักร
ของทต่าน และจะทลินงลงในเตาไฟอสันลลุกโพลง... พระองคร์จะทรงใชข้เหลต่าทซูตสวรรคร์ของพระองคร์มาดข้วยเสบียงแตรอสันดสังยลิที่งนสัก 
ใหข้รวบรวมคนทสันงปวงทบีที่พระองคร์ทรงเลรอกสรรไวข้แลข้วจากลมทสันงสบีที่ทลิศนสันน ตสันงแตต่ทบีที่สลุดฟฟ้าขข้างนบีนจนถศึงทบีที่สลุดฟฟ้าขข้างโนข้น” (มธ. 
13:41, 42; 24:31)

ในสวรรคร์ เหลต่าทซูตสวรรคร์ของผซูข้เชรที่อทสันงหลายมบีตคาแหนต่งอสันเปฟีฝั่ยมสงต่าราศบีในพระนลิเวศของพระบลิดา พวกเขามบีความ
สลุขกสับศสักดลิธิ์ศรบีอสันสซูงสลุดและการนสับหนข้าถรอตา และพวกเขาเฝฟ้าดซูพระพสักตรร์ของพระบลิดาในสวรรคร์ของเราอยซูต่เสมอ พวกเขา
เปป็นผซูข้ปรนนลิบสัตลิทบีที่มบีเกบียรตลิในราชสคานสักแหต่งสวรรคร์

อยต่างไรกก็ตาม ทสันงๆทบีที่พวกทซูตสวรรคร์มบีตคาแหนต่งทบีที่สซูงสต่ง เราตข้องหลบีกเลบีที่ยงจลินตนาการเพข้อฝปันของเราเกบีที่ยวกสับพวกเขา
เราควรรซูข้สศึกซาบซศึนงอยต่างยลิที่งเพราะพวกเขา, เราควรรสักพวกเขาในฐานะเปป็นเหลต่าวลิญญาณผซูข้ปรนนลิบสัตลิของพระเจข้าและเพรที่อนทบีที่
ไดข้รสับการยกชซูของเรา – แตต่เราตข้องไมต่นมมัสการเหลต่าทซูตสวรรคร์เดก็ดขาด (คส. 2:18; วว. 22:8, 9) เราจะตข้องนมสัสการ
พระเจผู้า และพระเจข้าแตต่เพบียงผซูข้เดบียวเทต่านสันน

ขณะทบีที่เรากคาลสังศศึกษาในหสัวขข้อทซูตสวรรคร์กสันอยซูต่  ผมอยากกลต่าวเรรที่องนบีนอบีกเรรที่องเกบีที่ยวกสับผซูข้เปป็นวลิญญาณเหลต่านสันน: มบี



แนวคลิดหรรอความเชรที่อแบบผลิดๆทต่ามกลางครลิสเตบียนจคานวนมากทบีที่วต่าเมรที่อผซูข้เชรที่อตายไป เขา (หรรอเธอ) จะกลายเปป็นทซูตสวรรคร์ 
หลายครสันงเมรที่อเดก็กทารกคนหนศึที่งตายไป จะมบีคนกลต่าววต่าเดก็กนข้อยผซูข้นสันน “กลายเปป็นทซูตสวรรคร์” ไปแลข้ว นบีที่ไมต่ถซูกตข้องตามพระ
คสัมภบีรร์อยต่างสลินนเชลิง ไมต่มบีสสักคคาเดบียวในพระคสัมภบีรร์ทบีที่สนสับสนลุนความเชรที่อเชต่นนสันน ผซูข้เชรที่อทสันงหลายไมต่กลายเปป็นเหลต่าทซูตสวรรคร์ ใน
ชบีวลิตทบีที่จะมานสันน ผซูข้เชรที่อทสันงหลายจะเปป็นเหมรอนพระเยซซู ขข้อเทก็จจรลิงนบีนถซูกกลต่าวอยต่างชสัดเจนมากๆในพระคสัมภบีรร์ 1 ยอหร์น 3:2 
ประกาศวต่า “ทต่านทบีที่รสักทสันงหลาย บมัดนรีนั้เราทมันั้งหลายเปป็นบนุตรของพระเจผู้า และยสังไมต่ปรากฏวต่าตต่อไปเบรนองหนข้าเราจะเปป็น
อยต่างไร แตข่เรารชชวข่าเมรรื่อพระองคค์ (พระเยซผ) เสดห็จมาปรากฏนมันั้น เราทมันั้งหลายจะเปป็นเหมชอนพระองคค เพราะวต่าเราจะเหก็น
พระองคร์อยต่างทบีที่พระองคร์ทรงเปป็นอยซูต่นสันน!” เหลต่าผซูข้ถซูกไถต่ในสงต่าราศบีจะพริพากษาพวกทซูตสวรรคร์ (1 คร. 6:3) นบีที่บอกเปป็นนสัยวต่า
บรรดาผซูข้ทบีที่ถซูกไถต่แลข้วเหนรอกวต่าพวกทซูตสวรรคร์ ในชบีวลิตนบีน มนลุษยร์ถซูกสรข้างใหข้ “ตที่คากวต่าพวกทซูตสวรรคร์แตต่หนต่อยเดบียว” (ฮบ. 2:7)
แตต่ในชบีวลิตทบีที่จะมานสันน โดยทางชบีวลิตของเราในพระครลิสตร์ เราจะเหนรอกวต่าพวกทซูตสวรรคร์

บรรดาแกะหลง
องคณ์พระผซูร้เปป็นเจร้าผซูร้ทรงเสาะแสวงหา

ขข้อ 11: “เพราะวข่าบนุตรมนนุษยค์ไดผู้เสดห็จมาเพรรื่อชข่วยผผผู้ซนรื่งหลงหายไปนมันั้นใหผู้รอด”
ความหมายของพระคคาขข้อนบีนชสัดเจนแบบไมต่มบีทางเขข้าใจผลิดไปไดข้ – นสัที่นครอ พระเยซซูไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลกนบีนเพรรื่อชข่วยผผผู้

ทรีรื่หลงหายไปใหผู้รอด เราพบถข้อยคคาคลข้ายๆกสันกสับคคาเหลต่านบีนในลซูกา 19:10 ทบีที่พระเยซซูทรงบอกศสักเคบียสคนเกก็บภาษบีผซูข้หนศึที่งวต่า
 “บลุตรมนลุษยร์ไดข้มาเพรที่อจะแสวงหาและชต่วยผซูข้ทบีที่หลงหายไปนสันนใหข้รอด” แนต่นอนวต่ามสันเปป็นไปไดข้ทบีเดบียวทบีที่คนทบีที่หลงหายไปนสันน
จะนต่าดศึงดซูดในบลุคลลิกภาพ, เสรนอผข้า, นลิสสัยสต่วนตสัว, และแมข้แตต่ในรซูปแบบการใชข้ชบีวลิตของเขา (หรรอของเธอ) เพราะวต่าไมต่มบีผซูข้ใดไดข้
รสับความรอดโดยการเปป็นคนทบีที่นต่าดศึงดซูด, เฉลบียวฉลาด, ขยสันขสันแขก็ง, เทบีที่ยงธรรมในดข้านศบีลธรรม, หรรอคลุณลสักษณะอรที่นใดแบบ
มนลุษยร์ มบีเพบียงประตซูเดบียวเทต่านสันนทบีที่นคาไปสซูต่ความรอด และประตซูนสันนครอพระเยซซูครลิสตร์เจข้า กษสัตรลิยร์และชาวนาตข้องรสับความ
รอดผต่านทางความเชรที่ออสันจรลิงใจในพระครลิสตร์และพระราชกลิจทบีที่เสรก็จสลินนแลข้วของพระองคร์เหมรอนๆกสัน ไมต่มบีทางอรที่นใดอบีก ดข้วย
เหตลุนบีนมสันจศึงเปป็นไปไดข้ทบีที่จะกลต่าวถศึงคนบาปคนหนศึที่งวต่าเขา ซศึที่งเหมรอนกสับขลุนนางหนลุต่มผซูข้มสัที่งมบีคนนสันน ขาดเพบียงสลิที่งเดบียวเทต่านสันน – 
ของประทานแหต่งความรอดของพระเจข้า

ในทางกลสับกสัน คนบาปคนหนศึที่งอาจเปป็น – และบต่อยครสันงกก็เปป็น –คนทบีที่ไมต่นต่าดศึงดซูดเลย ผมหมายถศึงคนเหลต่านสันนทบีที่ไมต่
เพบียงมบีตคาแหนต่งตข้อยตที่คาทางสสังคมเทต่านสันน แตต่เปป็นผซูข้ทบีที่เตลลิดไปไกลในบาปและความเสรที่อมทรามมากเสบียจนพวกเขาไมต่นต่ารสัก
เลยจรลิงๆ แตต่พระคคาขข้อทบีที่เราศศึกษากสันอยซูต่นบีน, ถข้อยคคาของพระเมษโปดกทบีที่นต่ารสักของพระเจข้า, ไมต่มบีการแบต่งแยกระหวต่าง “ผซูข้ทบีที่
หลงหาย”  พระองคร์ไมต่ทรงแยกพวกเขาออกเปป็นชนชสันนทบีที่แตกตต่างกสัน หากพวกเขาหลงหาย พวกเขากก็ตข้องการความรอด

ขณะทบีที่เราศศึกษาการรสับใชข้ของพระเยซซู เรากก็พบวต่าหลายตต่อหลายครสันงพระองคร์ทรงปรนนลิบสัตลิคนเหลต่านสันนทบีที่ตที่คาตข้อย, 
ชต่วยเหลรอตสัวเองไมต่ไดข้, ถซูกทคาใหข้ทรลุดโทรมโดยทสันงสภาพฝฝ่ายรต่างกายและโดยการใชข้ชบีวลิตในบาป พระองคร์ทรงรสักษาชายคน
หนศึที่งทบีที่นอนอยซูต่โดยไมต่มบีใครสสังเกตเหก็นมานานสามสลิบแปดปฟีขข้างสระเบเธสดา –นต่าสงสาร, ตข้องการความเมตตา แตต่ไมต่ไดข้รสับ
เลย (ยอหร์น 5:1-15)

พระองคร์ทรงแตะตข้องและรสักษาคนโรคเรรนอนเหลต่านสันนใหข้หาย – พวกคนทบีที่สสังคมไมต่ยอมรสับ, คนทบีที่เพรที่อนมนลุษยร์ดข้วยกสัน



กลสัวและดซูหมลิที่น, ถซูกตสัดออกจากสสังคมและถซูกขสับไลต่ใหข้ใชข้ชบีวลิตแบบคนทบีที่สสังคมรสังเกบียจ พวกเขามาหาพระเยซซูและพระองคร์
ทรงรสักษาพวกเขาใหข้หายสะอาด (มธ. 8:2, 3; ลซูกา 17:12-14)

ทบีที่บต่อนนคาของยาโคบพระองคร์ทรงเปปิดประตซูแหต่งความรอดแกต่หญลิงผซูข้หนศึที่งทบีที่ชบีวลิตของนางมบีแผลเปป็นเยอะเหลรอเกลิน
เพราะบาปจนนางเปป็นทบีที่รสังเกบียจโดยหญลิงคนอรที่นๆในชลุมชนของนาง พระเยซซูไดข้ประทานนนคาทบีที่มบีชบีวลิตใหข้แกต่นาง และเพราะคคา
พยานของนางการฟฟฟื้นฟซูครสันงใหญต่ไดข้ปะทลุขศึนนในแควข้นสะมาเรบีย (ยอหร์น 4:1-42)

พระองคร์ทรงยกโทษหญลิงแพศยาผซูข้นสันน, หญลิงผซูข้นสันนทบีที่ถซูกจสับโทษฐานเลต่นชซูข้, ทรงทคาใหข้พวกคนทบีที่กลต่าวโทษเธอแตกพต่าย
ไป, และทรงบอกเธอใหข้ไปและอยต่าทคาบาปอบีกเลย (ยอหร์น 8:1-11)

พระเยซซูทรงสคาแดงความกรลุณาและความรสักเมตตาแกต่คนทบีที่ตที่คาตข้อย, คนทบีที่ไมต่นต่ารสัก, คนทบีที่ถซูกเหยบียบยที่คาและทบีที่ถซูก
เหยบียดใหข้ตที่คา แบบเดบียวกสับทบีที่พระองคร์ทรงแสดงแกต่นลิโคเดมสัส ขลุนนางผซูข้หนศึที่งของพวกยลิว (ยอหร์น 3:1-16) พระองคร์ไดข้เสดก็จมา
เพรที่อชต่วยผซูข้ทบีที่หลงหายใหข้รอด และพระองคร์ทรงรสักพวกเขาทลุกคน ตสันงแตต่ชนชสันนสซูงทบีที่สลุดไปจนถศึงคนบาปทบีที่ตที่คาตข้อยทบีที่สลุด

พระเยซซูกคาลสังตรสัสแกต่พวกสาวกของพระองคร์ – ดข้วยเหตลุนบีนพระองคร์จศึงกคาลสังตรสัสแกต่ผซูข้เชรที่อทสันงหลายในวสันนบีนเชต่นกสัน เรา
ตข้องไมต่ดซูถซูกหรรอดซูหมลิที่นคนบาปทสันงหลาย เราอาจพบวต่านลิสสัยตต่างๆและวลิถบีชบีวลิตของพวกเขาไมต่นต่าดศึงดซูด แตต่เนรที่องจากผซูข้เชรที่อทสันง
หลายครอคนบาปทบีที่ไดข้รสับความรอดโดยพระคลุณ เราจศึงตข้องสามารถมองเหก็นวต่าตสัวเราเองในอดบีตกก็ไมต่นต่ารสักตอนทบีที่พระเยซซูไดข้
ทรงรสักเรา เปาโลเตรอนความจคาผซูข้เชรที่อทสันงหลายในครลิสตจสักรทบีที่เมรองเอเฟซสัสวต่าพวกเขาเองครสันงหนศึที่งกก็เคยดคาเนลิน “ตามวลิถบีของ
โลกนบีน” จนกระทสัที่งพวกเขาถซูกไถต่โดยพระคลุณของพระเจข้า (อฟ. 2:1-10)

ไมต่วต่าคนๆหนศึที่งจะตที่คาตข้อย, ยากจนและขสัดสนสสักเพบียงใด จลิตวลิญญาณของคนๆนสันนกก็เปป็นทบีที่รสักยลิที่งตต่อพระเจข้า – “เพ
ราะพระเยโฮวาหร์ทอดพระเนตรไมต่เหมรอนกสับทบีที่มนลุษยร์ดซู ดข้วยวต่ามนลุษยร์ดซูทบีที่รซูปรต่างภายนอก แตต่พระเยโฮวาหค์ทอดพระเนตร
จริตใจ” (1 ซมอ. 16:7) ใจนสันนอาจบาปหนาและ “รซูปลสักษณร์ภายนอก” ไมต่นต่ารสัก แตต่ในสายพระเนตรของพระเจข้า จริต
วริญญาณนสันนมบีคต่ายลิที่ง พระเยซซูเจข้าทรงหต่วงใยคนทบีที่นต่ารสังเกบียจมากทบีที่สลุด รวมถศึงคนทบีที่มบีเกบียรตลิและไดข้รสับการนสับหนข้าถรอตามาก
ทบีที่สลุดทต่ามกลางมนลุษยร์ หากพระองคค์ทรงรสักพวกเขา เราทมันั้งหลาย ผผผู้เปป็นสาวกของพระองคค์ กก็ควรรสักพวกเขาเชต่นกสันมลิใชต่หรรอ?
ขอพระเจข้าทรงโปรดหข้ามเรามลิใหข้รสักแตต่คนเหลต่านสันนทบีที่มสัที่งมบี, มบีการศศึกษา, นต่าดศึงดซูด – และละเลยทบีที่จะนคาขต่าวประเสรลิฐไป
ประกาศแกต่คนเหลต่านสันนทบีที่ดคาเนลินชบีวลิตในความยากจนและความสลินนหวสัง ซศึที่งบางครสันงกก็ขาดแมข้แตต่สลิที่งจคาเปป็นตต่างๆของชบีวลิตดข้วย
ซนคา พระเยซซูไดข้เสดก็จมาเพรที่อชต่วยคนบาปทสันงหลายใหข้รอด และไมต่วต่าคนบาปจะดคารงตคาแหนต่งใดในโลกนบีน เขากห็สามารถกลาย
เปป็นลผกคนหนนรื่งของพระเจผู้าและทายาทรข่วมกมับพระเยซผครริสตค์เจผู้าไดผู้ พระครลิสตร์ไดข้ทรงสลินนพระชนมร์เพรที่อคนอธรรม (โรม 5:6) 
พระองคร์ไดข้เสดก็จมาเพรที่อชต่วยจนถศึงทบีที่สลุด – ใชต่แลข้วครสับ กระทสัที่งจนถศึงคนทบีที่ตที่คาชข้า, เลวทราม, นต่าสสังเวชมากทบีที่สลุดบนพรนนพลิภพนบีน

ขข้อ 12: “ทข่านทมันั้งหลายคริดเหห็นอยข่างไร ถผู้าผผผู้หนนรื่งมรีแกะอยผข่รผู้อยตมัว และตมัวหนนรื่งหลงหายไปจากฝผง ผผผู้นมันั้นจะไมข่ละแกะ
เกผู้าสริบเกผู้าตมัวไวผู้แลผู้วขนนั้นไปบนภผเขาเทรีรื่ยวหาตมัวทรีรื่หายนมันั้นหรรอ”

ลซูกากก็บสันทศึกคคาอลุปมานบีนเรรที่องแกะทบีที่หลงหายเชต่นกสัน (ซศึที่งเปป็นตสัวแทนของคนทรีรื่หลงหาย – ไมต่ใชต่คนทบีที่กลสับสสัตยร์) แตต่ใน
บสันทศึกเรรที่องราวของเขามสันเปป็นคคาอลุปมาสามชสันน ผมอยากจะยกบสันทศึกของลซูกามาไวข้ตรงนบีน เพรที่อทบีที่คลุณจะไดข้อต่านมสันในการ
เชรที่อมโยง (และในการเปรบียบเทบียบ) กสับถข้อยคคาของพระเยซซูตามทบีที่ถซูกบสันทศึกตรงนบีนโดยมสัทธลิวไดข้ ในบททบีที่สลิบหข้าของกลิตตลิคลุณ
ของลซูกา ซศึที่งเรลิที่มตข้นทบีที่ขข้อ 3 เราอต่านวต่า:



“พระองคร์จศึงตรสัสคคาอลุปมาใหข้เขาฟปังดสังตต่อไปนบีนวต่า “ในพวกทต่านมบีคนใดทบีที่มบีแกะรข้อยตสัว และตสัวหนศึที่งหายไป จะไมต่ละ
เกข้าสลิบเกข้าตสัวนสันนไวข้ทบีที่กลางทลุต่งหญข้า และไปเทบีที่ยวหาตสัวทบีที่หายไปนสันนจนกวต่าจะไดข้พบหรรอ เมรที่อพบแลข้วเขากก็ยกขศึนนใสต่บต่าแบกมา
ดข้วยความเปรมปรบีดลิธิ์ เมรที่อมาถศึงบข้านแลข้ว จศึงเชลิญพวกมลิตรสหายและเพรที่อนบข้านใหข้มาพรข้อมกสัน พซูดกสับเขาวต่า ‘จงยลินดบีกสับ
ขข้าพเจข้าเถลิด เพราะขข้าพเจข้าไดข้พบแกะของขข้าพเจข้าทบีที่หายไปนสันนแลข้ว’ เราบอกทต่านทสันงหลายวต่า เชต่นนสันนแหละ จะมบีความปรบีดบี
ในสวรรคร์เพราะคนบาปคนเดบียวทบีที่กลสับใจใหมต่ มากกวต่าคนชอบธรรมเกข้าสลิบเกข้าคนทบีที่ไมต่ตข้องการกลสับใจใหมต่

“หญลิงคนใดทบีที่มบีเหรบียญเงลินสลิบเหรบียญ และเหรบียญหนศึที่งหายไป จะไมต่จลุดเทบียนกวาดเรรอนคข้นหาใหข้ละเอบียดจนกวต่าจะ
พบหรรอ เมรที่อพบแลข้ว จศึงเชลิญเหลต่ามลิตรสหายและเพรที่อนบข้านใหข้มาพรข้อมกสัน พซูดวต่า ‘จงยลินดบีกสับขข้าพเจข้าเถลิด เพราะขข้าพเจข้าไดข้
พบเหรบียญเงลินทบีที่หายไปนสันนแลข้ว’ เชต่นนสันนแหละ เราบอกทต่านทสันงหลายวต่า จะมบีความปรบีดบีในพวกทซูตสวรรคร์ของพระเจข้า 
เพราะคนบาปคนเดบียวทบีที่กลสับใจใหมต่

“พระองคร์ตรสัสวต่า “ชายคนหนศึที่งมบีบลุตรชายสองคน บลุตรคนนข้อยพซูดกสับบลิดาวต่า ‘บลิดาเจข้าขข้า ขอทรสัพยร์ทบีที่ตกเปป็นสต่วน
ของขข้าพเจข้าเถลิด’ บลิดาจศึงแบต่งสมบสัตลิใหข้แกต่บลุตรทสันงสอง ตต่อมาไมต่กบีที่วสัน บลุตรคนนข้อยนสันนกก็รวบรวมทรสัพยร์ทสันงหมดแลข้วไปเมรอง
ไกล และไดข้ผลาญทรสัพยร์ของตนทบีที่นสัที่นดข้วยการเปป็นนสักเลง เมรที่อใชข้ทรสัพยร์หมดแลข้วกก็เกลิดกสันดารอาหารยลิที่งนสักทสัที่วเมรองนสันน เขาจศึง
เรลิที่มขสัดสน เขาไปอาศสัยอยซูต่กสับชาวเมรองนสันนคนหนศึที่ง และคนนสันนกก็ใชข้เขาไปเลบีนยงหมซูทบีที่ทลุต่งนา เขาใครต่จะไดข้อลิที่มทข้องดข้วยฝปักถสัที่วทบีที่หมซู
กลินนสันน แตต่ไมต่มบีใครใหข้อะไรเขากลิน เมรที่อเขารซูข้สคานศึกตสัวแลข้วจศึงพซูดวต่า ‘ลซูกจข้างของบลิดาเรามบีมาก ยสังมบีอาหารกลินอลิที่มและเหลรออบีก 
สต่วนเราจะมาตายเสบียเพราะอดอาหาร จคาเราจะลลุกขศึนนไปหาบลิดาเรา และพซูดกสับทต่านวต่า “บลิดาเจข้าขข้า ขข้าพเจข้าไดข้ทคาผลิดตต่อ
สวรรคร์และทคาผลิดตต่อหนข้าทต่านดข้วย ขข้าพเจข้าไมต่สมควรจะไดข้ชรที่อวต่าเปป็นลซูกของทต่านตต่อไป ขอทต่านใหข้ขข้าพเจข้าเปป็นเหมรอนลซูกจข้าง
ของทต่านคนหนศึที่งเถลิด”’

“แลข้วเขากก็ลลุกขศึนนไปหาบลิดาของตน แตต่เมรที่อเขายสังอยซูต่แตต่ไกล บลิดาแลเหก็นเขากก็มบีความเมตตา จศึงวลิที่งออกไปกอดคอจลุบ
เขา ฝฝ่ายบลุตรนสันนจศึงกลต่าวแกต่บลิดาวต่า ‘บลิดาเจข้าขข้า ขข้าพเจข้าไดข้ทคาผลิดตต่อสวรรคร์และตต่อสายตาของทต่านดข้วย ขข้าพเจข้าไมต่สมควร
จะไดข้ชรที่อวต่าเปป็นลซูกของทต่านอบีกตต่อไป’ แตต่บลิดาสสัที่งผซูข้รสับใชข้ของตนวต่า ‘จงรบีบไปเอาเสรนออยต่างดบีทบีที่สลุดมาสวมใหข้เขา และเอาแหวน
มาสวมนลินวมรอ กสับเอารองเทข้ามาสวมใหข้เขา จงเอาลซูกวสัวอข้วนพบีมาฆต่าเลบีนยงกสัน เพรที่อความรรที่นเรลิงยลินดบีเถลิด เพราะวต่าลซูกของเรา
คนนบีนตายแลข้ว แตต่กลสับเปป็นอบีก หายไปแลข้ว แตต่ไดข้พบกสันอบีก’ เขาทสันงหลายตต่างกก็เรลิที่มมบีความรรที่นเรลิงยลินดบี

“ฝฝ่ายบลุตรคนใหญต่นสันนกคาลสังอยซูต่ทบีที่ทลุต่งนา เมรที่อเขากลสับมาใกลข้บข้านแลข้วกก็ไดข้ยลินเสบียงมโหรบีและเตข้นรคา เขาจศึงเรบียกผซูข้รสับใชข้
คนหนศึที่งมาถามวต่า เขาทคาอะไรกสัน ผซูข้รสับใชข้จศึงตอบเขาวต่า ‘นข้องของทต่านกลสับมาแลข้ว และบลิดาไดข้ใหข้ฆต่าลซูกวสัวอข้วนพบี เพราะไดข้
ลซูกกลสับมาโดยสวสัสดลิภาพ’ ฝฝ่ายพบีที่ชายกก็โกรธไมต่ยอมเขข้าไป บลิดาจศึงออกมาชสักชวนเขา แตต่เขาบอกบลิดาวต่า ‘ดซูเถลิด ขข้าพเจข้าไดข้
ปรนนลิบสัตลิทต่านกบีที่ปฟีมาแลข้ว และมลิไดข้ละเมลิดคคาบสัญชาของทต่านสสักขข้อหนศึที่งเลย แมข้แตต่เพบียงลซูกแพะสสักตสัวหนศึที่งทต่านกก็ยสังไมต่เคยใหข้
ขข้าพเจข้า เพรที่อจะเลบีนยงกสันเปป็นทบีที่รรที่นเรลิงยลินดบีกสับเพรที่อนฝซูงของขข้าพเจข้า แตต่เมรที่อลซูกคนนบีนของทต่าน ผซูข้ไดข้ผลาญสลิที่งเลบีนยงชบีพของทต่าน
โดยคบหญลิงโสเภณบีมาแลข้ว ทต่านยสังไดข้ฆต่าลซูกวสัวอข้วนพบีเลบีนยงเขา’ 

“บลิดาจศึงตอบเขาวต่า ‘ลซูกเออ๋ย เจข้าอยซูต่กสับเราเสมอ และสลิที่งของทสันงหมดของเรากก็เปป็นของเจข้าแตต่สมควรทบีที่เราจะรรที่นเรลิง
และยลินดบี เพราะนข้องของเจข้าคนนบีนตายแลข้ว แตต่กลสับเปป็นขศึนนอบีก หายไปแลข้วแตต่ไดข้พบกสันอบีก’” (ลซูกา 15:3-32) 

ตสันงแตต่ตข้นบททบีที่สลิบแปดนบีนของมสัทธลิว พระเยซซูทรงสอนเหลต่าสาวกของพระองคร์เกบีที่ยวกสับความจคาเปป็นในการปฏลิเสธ



ตนเองและความถต่อมใจในชบีวลิตครลิสเตบียน ครลิสเตบียนตข้องถอดทลินงความเยต่อหยลิที่งและการคลิดวต่าตสัวเองสคาคสัญหากเขาอยากมบีมลุม
มองทบีที่เหมาะสมเกบีที่ยวกสับผซูข้เชรที่อคนอรที่นๆและคนทบีที่ยสังไมต่รอด เขาตข้องเรบียนรซูข้การประเมลินอสันเหมาะสมของคลุณคต่ามนลุษยร์ในสต่วนทบีที่
เกบีที่ยวขข้องกสับคลุณคต่าตต่างๆฝฝ่ายวลิญญาณ หลสังจากไดข้ประทานบทเรบียนทบีที่มบีตสัวอยต่างประกอบเกบีที่ยวกสับคลุณธรรมเรรที่องความถต่อมใจ
แลข้วโดยการใชข้เดก็กเลก็กๆคนหนศึที่งเปป็นภาพประกอบ บสัดนบีนพระเยซซูทรงนคาเสนอบทเรบียนหนศึที่งในเรรที่องคลุณคต่าของดวงวลิญญาณ
หนศึที่งผต่านทางคคาอลุปมาเรรที่องหนศึที่ง

“ถผู้าผผผู้หนนรื่งมรีแกะอยผข่รผู้อยตมัว และตมัวหนนรื่งหลงหายไปจากฝผง...” แนต่นอนวต่าแกะตมัวหนนรื่ง หากมองในแงต่มซูลคต่าทางการ
เงลิน กก็คงจะมบีคต่านข้อยกวต่าแกะเกผู้าสริบเกผู้าตมัว เราอาจเชรที่อวต่าคนเลบีนยงแกะคงไมต่ใหข้คลุณคต่ามากขนาดนสันนกสับแกะตสัวเดบียวนสันนทบีที่ไดข้
หลงหายไปจากฝซูง แตต่คนเลบีนยงแกะคนนสันนทรินั้งแกะเกข้าสลิบเกข้าตสัวนสันนไวข้และเรลิที่มออกตามหาแกะตสัวเดบียวนสันนทบีที่ไดข้หลงหายไป

เขา “ขนนั้นไปบนภผเขา” – ซศึที่งนคาเสนอการเดลินทางทบีที่ขรลุขระ ยากลคาบากและเตก็มไปดข้วยภสัยอสันตรายในการตามหา
แกะหลงตสัวนสันนของเขา แนต่นอนวต่าพระเยซซูไดข้ทรงเลรอกทางเดลินทบีที่ยากลคาบากเมรที่อพระองคร์ทรงทลินงสงต่าราศบีแหต่งสวรรคร์และ
เสดก็จเขข้ามาในโลกทบีที่ถซูกแชต่งสาปดข้วยบาปเพรที่อเสาะแสวงหาและชต่วยผซูข้ทบีที่หลงหายใหข้รอด

ขข้อ 13: “เราบอกความจรริงแกข่ทข่านวข่า ถผู้าเขาพบแกะตมัวนมันั้น เขาจะชรรื่นชมยรินดรียริรื่งกวข่าทรีรื่มรีแกะเกผู้าสริบเกผู้าตมัวทรีรื่มริไดผู้
หลงหายนมันั้น”

ดซูเหมรอนวต่าเรรที่องสมเหตลุสมผลทบีที่จะกระทคากก็ครอ ทบีที่คนเลบีนยงแกะผซูข้นบีนจะชรที่นชมยลินดบีเพราะวต่าเขายสังมบีแกะเหลรออยซูต่เกข้า
สลิบเกข้าตสัว ซศึที่งเปป็นการชดเชยแกะตสัวเดบียวทบีที่หลงหายไปนสันน แตต่ไมต่ใชต่เลย – เมรที่อเขาพบแกะตสัวนสันนทบีที่หลงหายไป เขากก็ชรที่นชม
ยลินดบีทบีที่ไดข้พบแกะตมัวเดรียวนมันั้นมากกวต่าทบีที่ชรที่นชมยลินดบีเพราะแกะเกข้าสลิบเกข้าตสัวนสันนทบีที่ไมต่ไดข้หลงหายไป

ขข้อ 14: “อยข่างนมันั้นแหละ พระบริดาของทข่านผผผู้ทรงสถริตในสวรรคค์ ไมข่ทรงปรารถนาใหผู้ผผผู้เลห็กนผู้อยเหลข่านรีนั้สมักคนหนนรื่ง
พรินาศไปเลย”

2 เปโตร 3:9 บอกเราวต่าองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้า “ไมต่ทรงประสงคร์ทบีที่จะใหข้ผผผู้หนนรื่งผผผู้ใดพลินาศเลย แตต่ทรงปรารถนาทบีที่จะใหข้
คนทมันั้งปวงกลสับใจเสบียใหมต่” การประยลุกตร์ใชข้ตรงนบีนชสัดเจนมากๆ พระเยซซูกคาลสังพยายามทคาใหข้สาวกเหลต่านบีนเขข้าใจถศึงคลุณคต่าของ
จลิตวลิญญาณดวงหนศึที่ง ลซูกาเปรบียบเทบียบแรงยลิที่งกวต่าเสบียอบีก เขากลต่าววต่า “จะมบีความปรบีดบีในสวรรคร์เพราะคนบาปคนเดดียวทรีรื่
กลมับใจใหมข่ มากกวข่าคนชอบธรรมเกชาสยบเกชาคนทรีรื่ไมข่ตผู้องการกลมับใจใหมข่”

เมรที่อเหรรียญทบีที่หายไปนสันนถซูกหาเจอ และหญลิงผซูข้นสันนชรที่นชมยลินดบี ลซูกากก็บสันทศึกวต่า “เชต่นนสันนแหละ เราบอกทต่านทสันงหลาย
วต่า จะมรีความปรรีดรีในพวกทผตสวรรคค์ของพระเจผู้า เพราะคนบาปคนเดดียวทรีรื่กลมับใจใหมข่”

ในบสันทศึกของลซูกาเรรที่องบนุตรชายผซูข้นสันนทบีที่หลงหายไป เราถซูกบอกวต่าเมรที่อบลุตรผซูข้นสันนกลสับมา และ “เมรที่อเขายสังอยซูต่แตต่ไกล”
บลิดาชราผซูข้นสันนกก็วลิที่งมาพบเขาและ “กอดคอจลุบเขา” บลิดาผซูข้นสันนไดข้ชะเงข้อแลดซู, อาลสัยอาวรณร์, และรอคอยการกลสับมาของบลุตร
นสันน และเมรที่อเขากลสับมาในทบีที่สลุดกก็มบีความชรที่นชมยลินดบีใหญต่โต – การกลินเลบีนยงและการรรที่นเรลิง, การขอบพระคลุณเพราะบลุตรนสันนไดข้
กลสับมาแลข้ว (บลุตรคนโต, พบีที่ชายผซูข้นสันน, เลต่นบทเปป็นฟารลิสบีคนหนศึที่งโดยการขลุต่นเครองทบีที่ผซูข้คนชรที่นชมยลินดบีเพราะการกลสับมาของนข้อง
ชายผซูข้หลงหายไปของเขา)

ผมคงไมต่ประหลาดใจหากเรามบี “พบีที่ชาย” แบบนสันนบางคนอยซูต่กสับเราวสันนบีน บางครสันงครลิสเตบียนทสันงหลายกก็ดซูเหมรอนจะ
โมโหและจข้องจสับผลิดเวลาทบีที่คนบาปคนหนศึที่งกลายเปป็นลซูกทบีที่บสังเกลิดใหมต่ของพระเจข้า โดยเฉพาะอยต่างยลิที่งหากคนบาปคนนสันนเปป็น



“คนทบีที่สสังคมรสังเกบียจ” บางครสันงแทนทบีที่จะประคสับประคองผซูข้เชรที่อใหมต่ดข้วยการอธลิษฐานและการชบีนแนะ บางคนดซูเหมรอนจะรอ
และเฝฟ้าดซูจนกวต่าจะถศึงเวลานสันนเมรที่อทารกในพระครลิสตร์ผซูข้นสันนจะสะดลุดและลข้มลง! นสัที่นครอจลิตวลิญญาณของฟารลิสบี ไมต่ใชต่จลิต
วลิญญาณทบีที่พระครลิสตร์ทรงอยากใหข้ลซูกๆของพระองคร์มบี วลิธบีทบีที่คลุณกสับผมในฐานะครลิสเตบียนรซูข้สศึกตต่อเหลต่าผซูข้เชรที่อดข้วยกสันกก็เปปิดเผย
มากทบีเดบียววต่าเราอยซูต่ฝฝ่ายวลิญญาณแคต่ไหนและเรามบีความเหมรอนกสับพระครลิสตร์มากเทต่าใด

เราควรรมับมมือกมับพรีที่นร้องทรีที่ไดร้กระทคาผริดตข่อเราอยข่างไร
ขข้อ 15: “หากวข่าพรีรื่นผู้องของทข่านผผผู้หนนรื่งทสาการละเมริดตข่อทข่าน จงไปแจผู้งความผริดบาปนมันั้นแกข่เขาสองตข่อสองเทข่านมันั้น 

ถผู้าเขาฟปังทข่าน ทข่านจะไดผู้พรีรื่นผู้องครนมา”
เมรที่อพวกสาวกไดข้แสดงออกถศึงความอลิจฉารลิษยาและความทะเยอทะยานอสันเหก็นแกต่ตสัวอยต่างชสัดเจน พระเยซซูกก็ทรง

สอนพวกเขาใหข้เปป็นคนถต่อมใจและมบีความกรลุณาตต่อกสันและกสันและตต่อผซูข้เชรที่อทนุกคน พระองคร์ทรงชบีนใหข้เหก็นถศึงความชสัที่วอสันใหญต่
โตของการทคาใหข้ครลิสเตบียนทสันงหลายทบีที่ถต่อมใจและตที่คาตข้อยตข้องสะดลุด และพระองคร์กคาลสังประทานขข้อปฏลิบสัตลิตต่างๆตรงนบีนเกบีที่ยว
กสับวต่าผซูข้เชรที่อควรทคาอยต่างไรตต่อผซูข้เชรที่อดข้วยกสันทบีที่ไดข้ทคาบาปตต่อเขา ในมสัทธลิว 5:23, 24 คคาเตรอนสตลินสันนมบีมายสังผผผู้ทรีรื่กระทสาผริด, ผซูข้ทบีที่ไดข้
กระทคาผลิดตต่ออบีกฝฝ่าย ในพระคคาขข้อนบีนคคาสสัที่งนบีนมบีมายสังผซูข้ทรีรื่ถผกกระทสาผริด, ผซูข้ทบีที่อบีกฝฝ่ายไดข้ทคาบาปตต่อเขา

“...หากวข่าพรีรื่นผู้องของทข่านผผผู้หนนรื่งทสาการละเมริดตข่อทข่าน...” “พบีที่นข้อง” ตรงนบีนครอผซูข้เชรที่ออบีกคน – ไมต่ใชต่พบีที่นข้องโดยสาย
เลรอด แตต่เปป็นพบีที่นข้องคนหนศึที่งในพระครลิสตร์

“...จงไปแจผู้งความผริดบาปนมันั้นแกข่เขาสองตข่อสองเทข่านมันั้น...” กรณบีตรงนบีนครอการกระทคาผลิดระหวต่างบลุคคล และจง
สสังเกตวต่าผซูข้ทบีที่ถซูกกระทคาผลิดจะตข้องไปหาผซูข้ทบีที่กระทคาผลิด เราจะตข้องไมต่รอใหข้คนทบีที่กระทคาผลิดตต่อเรามาหาเรา เราจะตข้องไปหาเขา
ใหข้เจอ เราจะตข้องไมต่ปลต่อยใหข้ความขลุต่นเครองใจของการกระทคาผลิดนสันนวนเวบียนอยซูต่ในทรวงอกของเราโดยการไมต่พซูด และเรา
ตข้องไมต่ประกาศเรรที่องนสันนใหข้คนอรที่นทราบทสัที่วกสันดข้วย ในฐานะผซูข้เชรที่อ เราจะตข้องแสวงหาคนทบีที่ไดข้ทคาผลิดตต่อเราและบอกเขาถศึง
เรรที่องความผลิดนสันน ถศึงแมข้วต่าเขาไมต่ตระหนสักถศึงมสันกก็ตาม – และในบางกรณบีเขาอาจไมต่รซูข้ตสัวจรลิงๆ

“...ถผู้าเขาฟปังทข่าน ทข่านจะไดผู้พรีรื่นผู้องครนมา” หากเราเขข้าหาพบีที่นข้องของเราในทสัศนคตลิแบบครลิสเตบียนทบีที่ถซูกตข้อง ครอดข้วย
ใจกรลุณาและพรข้อมกสับความปรารถนาอสันจรลิงใจทบีที่จะสะสางปปัญหานสันน เขากก็อาจแกข้ไขความผลิดนสันนในทสันทบี เมรที่อเกลิดขศึนนแบบ
นสันน เรากก็เปป็นฝฝ่ายไดข้อยต่างแนต่นอน เราไมต่ไดข้ชนะการโตข้เถบียงในการทบีที่เราแจข้งความผลิดตต่อพบีที่นข้องของเรา แตต่เราไดข้ชนะบางสลิที่ง
ซศึที่งมบีคต่ายลิที่งกวต่านสันนมาก – เราไดข้พบีที่นข้องคนนสันนกลสับครนมา ในขณะทบีที่เราอาจเสบียเขาไปกก็ไดข้หากเรามสัวแตต่เงบียบและเกก็บความขลุต่น
เครองนสันนไวข้ในใจของเรา

ขข้อ 16: “แตข่ถผู้าเขาไมข่ฟปังทข่าน จงนสาคนหนนรื่งหรรอสองคนไปดผู้วย ใหผู้เปป็นพยานสองสามปาก เพรรื่อทนุกคสาจะเปป็นหลมัก
ฐานไดผู้”

“แตข่ถผู้าเขาไมข่ฟปังทข่าน...” สมมตลิวต่าพบีที่นข้องคนนสันนทบีที่ไดข้ละเมลิดตต่อเราเปป็นคนใจแขก็งและดรนอรสันน ซศึที่งปฏลิเสธแมข้แตต่การ
เขข้าหาแบบมบีใจกรลุณาทบีที่สลุดจากคนทบีที่เขาไดข้กระทคาผลิดดข้วย แลข้วตข้องทคายสังไง? หากเขาแสดงความเปป็นศสัตรซูและไมต่ยอมครนดบี 
เราควรเลลิกลข้มความตสันงใจและหสันไปเสบียจากเขาไหม? พระคนุณประกาศวข่า “ไมข่” เราตข้องไปถศึงสองกลิโลเมตรและพยายามอบีก
หนหนศึที่ง

“...จงนสาคนหนนรื่งหรรอสองคนไปดผู้วย ใหผู้เปป็นพยานสองสามปาก เพรรื่อทนุกคสาจะเปป็นหลมักฐานไดผู้” จะตข้องไมต่มบีการเปป็น



พยานเทก็จตรงนบีนเดก็ดขาด ถข้าพบีที่นข้องทบีที่ทคาผลิดไมต่ยอมสะสางปปัญหาระหวต่างเขากสับผซูข้ทบีที่เสบียหายตามลคาพสัง พบีที่นข้องทบีที่เสบียหายกก็ควร
ไปคลุยกสับเขาอบีกครสันงและพาผซูข้เชรที่ออบีกคนหรรอสองคนไปกสับตนดข้วย และตต่อหนข้าพยานเหลต่านสันนจะตข้องคลุยกสันเกบีที่ยวกสับเรรที่องนสันน
อบีก เราเหก็นการใชข้งานไดข้จรลิงของการทคาเชต่นนบีน และหากเราเปปิดไปดซูพระราชบสัญญสัตลิ 19:15 เรากก็อต่านวต่า: “อยข่าใหผู้พยานปาก
เดรียวยรนยมันกลข่าวโทษผผผู้หนนรื่งผผผู้ใด ไมข่วข่าในเรรรื่องความชมัรื่วชผู้า หรรอในเรรรื่องความผริดใดๆ ซนรื่งเขาไดผู้กระทสาผริดไป แตข่ตผู้องมรีพยาน
สองหรรอสามปาก คสาพยานนมันั้นจนงจะเปป็นทรีรื่เชรรื่อถรอไดผู้”

ขข้อ 17: “ถผู้าเขาไมข่ฟปังคนเหลข่านมันั้น จงไปแจผู้งความตข่อครริสตจมักร แตข่ถผู้าเขายมังไมข่ฟปังครริสตจมักรอรีกกห็ใหผู้ถรอเสรียวข่า เขา
เปป็นเหมรอนคนตข่างชาตริและคนเกห็บภาษรี”

หากตต่อหนข้าพยานสองหรรอสามคน กก็ยสังตกลงกสันเรรที่องนสันนไมต่ไดข้และพบีที่นข้องทบีที่ทคาผลิดยสังไมต่ยอมแกข้ไขสลิที่งตต่างๆอยซูต่เหมรอน
เดลิม เรากก็ไดข้รสับคคาสสัที่งใหข้พยายามอบีกหนหนศึที่ง – ครอพยายามครสันงสลุดทข้าย – และ “ไปแจผู้งความตข่อครริสตจมักร” ทบีที่ประชลุม
ทสันงหมดของเหลต่าผซูข้เชรที่อทบีที่สสัตยร์ซรที่อตข้องฟปังความนสันน และพวกเขาตข้องวลิงวอนกสับคนทบีที่ไดข้กระทคาผลิดตต่อพบีที่นข้องของตน เขาจะตข้อง
ไดข้รสับโอกาสอบีกหนหนศึที่งโดยการฟปังคคาตสัดสลินและคคาแนะนคาของกลลุต่มผซูข้เชรที่อนสันนในชลุมชนของเขา แตต่วต่าถข้านสัที่นกก็ลข้มเหลวเหมรอน
กสันลต่ะ? คคาตอบถซูกใหข้ไวข้แกต่เราแลข้ว: 

“...แตข่ถผู้าเขายมังไมข่ฟปังครริสตจมักรอรีกกห็ใหผู้ถรอเสรียวข่า เขาเปป็นเหมรอนคนตญ่างชาตยและคนเกก็บภาษดี” กลต่าวอบีกนสัยหนศึที่ง 
จงปลข่อยเขาไปเสรียเถริด ไมต่มบีบทลงโทษทบีที่ถซูกกคาหนดไวข้ตรงนบีน พบีที่นข้องทบีที่กระทคาผลิดนสันนจะถซูกถรอวต่าเปป็นเหมรอนคนไมต่เชรที่อคนหนศึที่ง –
“คนตต่างชาตลิและคนเกก็บภาษบี” นบีที่ไมต่ไดข้เปปิดชต่องสคาหรสับการแกข้แคข้นสต่วนตสัวหรรอการผซูกใจเจก็บตต่อคนๆนสันน และเรรที่องราว
ทสันงหมดตข้องถซูกกระทคาโดยปราศจากความเจข้าคลิดเจข้าแคข้น เราจะตข้องไมต่รต่วมสามสัคคบีธรรมหรรอตลิดสนลิทกสับคนทบีที่ดรนอดข้านนสันน แตต่
เราจะตข้องไมต่ปฏลิบสัตลิกสับเขาอยต่างหยาบชข้าเชต่นกสัน

ในการตคาหนลิการทคาผลิดศบีลธรรมในครลิสตจสักรทบีที่เมรองโครลินธร์ อสัครทซูตเปาโลเขบียนไปหาครลิสตจสักรนสันนวต่า: “แมข้วต่าตสัว
ขข้าพเจข้าไมต่ไดข้อยซูต่กสับพวกทต่าน แตต่ใจของขข้าพเจข้ากก็อยซูต่ดข้วย ขข้าพเจข้าไดข้ตสัดสลินลงโทษคนทบีที่ไดข้กระทคาผลิดเชต่นนสันนเสมรอนวต่าขข้าพเจข้า
ไดข้อยซูต่ดข้วย ในพระนามของพระเยซซูครลิสตร์องคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา เมรที่อทต่านทสันงหลายประชลุมกสันและใจของขข้าพเจข้ารต่วมอยซูต่
ดข้วย พรข้อมทสันงฤทธลิธิ์เดชของพระเยซซูครลิสตร์องคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา พวกทข่านจงมอบคนนมันั้นไวผู้ใหผู้ซาตานทสาลายเนรนั้อหนมังเสรีย
เพรรื่อใหผู้จริตวริญญาณของเขารอดในวมันของพระเยซผเจผู้า” (1 คร. 5:3-5)

เปาโลเขบียนถศึงครลิสเตบียนเหลต่านสันนทบีที่กรลุงโรมวต่า: “พบีที่นข้องทสันงหลาย ขข้าพเจข้าจศึงขอวลิงวอนทต่าน ใหผู้สมังเกตดผคนเหลข่านมันั้นทรีรื่
กข่อเหตนุทะเลาะวริวาทกมันและทสาใหผู้คนอรรื่นหลงไป ซศึที่งเปป็นการผลิดคคาสอนทบีที่ทต่านทสันงหลายไดข้เรบียนมา จงเมรินหนผู้าจากคนเหลข่า
นมันั้น” (โรม 16:17) 

เปาโลเขบียนหาครลิสตจสักรทบีที่เมรองเธสะโลนลิกาวต่า: “พบีที่นข้องทสันงหลาย ทต่านอยต่าอต่อนใจทบีที่จะกระทคาการดบีเลย ถข้าผซูข้ใดไมต่
เชรที่อฟปังถข้อยคคาของเราในจดหมายฉบสับนบีน จงจดจสาคนนมันั้นไวผู้ อยข่าสมาคมกมับเขาเลย เพรรื่อเขาจะไดผู้อาย” (2 ธส. 3:13, 14)

ขข้อ 18: “เราบอกความจรริงแกข่ทข่านทมันั้งหลายวข่า สริรื่งใดซนรื่งทข่านจะผผกมมัดในโลก กห็จะถผกผผกมมัดในสวรรคค์ และสริรื่งซนรื่ง
ทข่านจะปลข่อยในโลกกห็จะถผกปลข่อยในสวรรคค์”

ในสต่วนแรกของบทนบีนพระเยซซูตรสัสแกต่พวกสาวกเทต่านสันน – แกต่สลิบสองคนนสันน; แตต่ตรงนบีนพระองคร์ทรงหมายถศึงทสันงครลิสต
จสักรหรรอกลลุต่มผซูข้เชรที่อ สลิที่งใดกก็ตามทบีที่ผซูข้เชรที่อทสันงหลายตสัดสลินใจเกบีที่ยวกสับพบีที่นข้องคนหนศึที่งทบีที่ไมต่ยอมแกข้ไขสลิที่งผลิดใหข้เปป็นถซูกกสับพบีที่นข้องอบีกคน



ทบีที่เขาไดข้กระทคาผลิด การตสัดสลินใจของครลิสตจสักรกก็เปป็นการตสัดสลินใจของพระเจข้า
ครลิสตจสักรแทข้ถซูกนคาพาโดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ มสันถซูกประกาศอยต่างชสัดเจนวต่าคนเหลต่านสันนทบีที่ “ผซูกมสัด” รวมกสันเปป็น

ทบีที่ประชลุมนสันนทสันงหมด ซศึที่งมาชลุมนลุมกสัน ณ เวลาทบีที่เจาะจงในความพยายามทบีที่จะทคาใหข้พบีที่นข้องสองคนครนดบีกสัน หากความพยายาม
นบีนลข้มเหลว ผซูข้เชรที่อกลลุต่มเดบียวกสันนสันนกก็จะตข้องตสัดสลินใจในเรรที่องดสังกลต่าว สลิที่งใดกก็ตามทบีที่พวกเขาผซูกมสัดบนแผต่นดลินโลกจะถซูกผซูกมสัด
ในสวรรคร์ – นสัที่นครอ พระเจข้าทรงรสับรองสลิที่งใดกก็ตามทบีที่พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงนคาทบีที่ประชลุมนสันนใหข้กระทคา

เราตข้องจดจคาไวข้วต่านบีที่ไมต่เกบีที่ยวขข้องอะไรเลยกสับการยกโทษบาปตต่างๆ ไมต่มบีมนลุษยร์คนใดหรรอกลลุต่มคนใดบนแผต่นดลินโลก 
ไมต่วต่าพวกเขาจะอยซูต่ฝฝ่ายวลิญญาณขนาดไหน ทบีที่มบีอคานาจทบีที่จะยกโทษบาปทสันงหลายไดข้ พระเจข้าเทต่านสันนทรงยกโทษบาปไดข้ แตต่
พระเจข้าทรงรสับรองการกระทคาตต่างๆของครลิสตจสักรตามพระวจนะอสันบรลิสลุทธลิธิ์ของพระองคร์

นบีที่เกบีที่ยวขข้องกสับครริสตจมักรแทผู้, ครลิสตจสักรอสันประกอบดข้วยผซูข้เชรที่อทสันงหลายทบีที่บสังเกลิดใหมต่แลข้วซศึที่งถซูกนคาพาโดยพระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ของพระเจข้า, ครลิสตจสักรทบีที่กระทคาการในพระนามของพระเยซซูและนคากฎและขข้อบสังคสับตต่างๆไปใชข้อยต่างถซูก
ตข้องสคาหรสับการรสับมรอกสับผซูข้เชรที่อทสันงหลายทบีที่กระทคาผลิด ดสังนสันนความรสับผลิดชอบทบีที่ตกอยซูต่กสับทบีที่ประชลุมของผซูข้เชรที่อทสันงหลายจศึงหนสักอศึนง
มากๆ และทบีที่ประชลุมนสันนตข้องถซูกนคาพาโดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ เมรที่อครลิสตจสักรดคาเนลินการภายใตข้การทรงนคาของพระวลิญญาณ
พระเจข้ากก็จะทรงรสับรองสลิที่งทบีที่ครลิสตสักรตสัดสลินใจ

ผซูข้รซูข้พระคสัมภบีรร์บางทต่านประกาศวต่าสลิทธลิอคานาจนบีนไดข้ถซูกมอบใหข้แกต่พวกอสัครทซูตเทต่านสันน แตต่เนรที่องจากพระเจข้าทรงมองผซูข้
เชรที่อทสันงปวงในลสักษณะเดบียวกสัน มสันจศึงดซูเหมรอนสมเหตลุสมผลทบีที่ผซูข้เชรที่อทสันงหมดในทบีที่ประชลุมทข้องถลิที่นนต่าจะถซูกรวมเขข้าไวข้ดข้วย ไมต่มบี 
“ชนชสันนสซูง” และ “ชนชสันนตที่คา” ในครลิสตจสักรทบีที่แทข้จรลิง มสันเปป็นความจรลิงทบีที่วต่าศลิษยาภลิบาลเปป็นผซูข้เลบีนยงรอง และผซูข้ชต่วยทสันงหลาย
ไดข้รสับเลรอกใหข้จสัดการกลิจธลุระตต่างๆของครลิสตจสักร แตต่เมรที่อพซูดถศึงกรณบีของการลงวลินสัยในทบีที่ประชลุมนสันนๆ เชต่น การรสับมรอกสับผซูข้เชรที่อ
คนหนศึที่งทบีที่ทคาผลิด ผมเชรที่อวต่าคนกลลุต่มนสันนทสันงหมดถซูกรวมเขข้าไวข้ดข้วย

ขข้อ 19: “เรากลข่าวแกข่ทข่านทมันั้งหลายอรีกวข่า ถผู้าในพวกทข่านทรีรื่อยผข่ในโลกสองคนจะรข่วมใจกมันขอสริรื่งหนนรื่งสริรื่งใด พระบริดา
ของเราผผผู้ทรงสถริตในสวรรคค์กห็จะทรงกระทสาใหผู้”

นบีที่เปป็นสลิที่งทบีที่เชรที่อมโยงอยต่างใกลข้ชลิดมากๆกสับพระคคาขข้อกต่อนหนข้า ซศึที่งการอนลุมสัตลิของพระเจข้าถซูกรสับประกสันแกต่ครลิสตจสักร
เมรที่อมบีการลงความเหก็นเกบีที่ยวกสับเรรที่องๆหนศึที่งตต่อหนข้าทบีที่ประชลุม พระเยซซูทรงรสับประกสันเพลิที่มเตลิมอบีกตรงนบีนเกบีที่ยวกสับการอนลุมสัตลิของ
พระเจข้าทบีที่มบีตต่อครลิสตจสักรของพระองคร์:

“ถผู้าในพวกทข่านทรีรื่อยผข่ในโลกสองคนจะรข่วมใจกมันขอสริรื่งหนนรื่งสริรื่งใด...” คคากรบีกตรงนบีนทบีที่ถซูกใชข้แทนคคาวต่า “รต่วมใจกสัน” 
เกบีที่ยวขข้องกสับเสบียง เหมรอนกสับเสบียงของเครรที่องดนตรบีทบีที่เสบียงตต่างๆสอดคลข้องกสันและสอดประสานกสันถศึงแมข้วต่าพวกมสันไมต่ใชต่เสบียง
ทบีที่เหมรอนกสันกก็ตาม การสอดประสานกสันนบีนจะตข้องมบีขศึนนระหวต่างผซูข้เชรที่อสองคนทบีที่เหก็นพข้องตรงกสัน “เกรีรื่ยวกมับสริรื่งใดกห็ตามทรีรื่พวก
เขาจะทผลขอ...” การสอดประสานดสังกลต่าวจะเกลิดขศึนนไดข้ตามทบีที่พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงนคาเทต่านสันน และเมรที่อมสันเปป็นเชต่นนสันน 
เมรที่อผซูข้เชรที่อสองคนอธลิษฐานในการสอดประสานกสันอยต่างสมบซูรณร์แบบของจลิตวลิญญาณ พระบลิดาผซูข้ทรงสถลิตในสวรรคร์ “กห็จะ
ทรงกระทสาใหผู้” ดสังนสันนพระเยซซูจศึงทรงประทสับตราแหต่งการอนลุมสัตลิของพระองคร์บนทบีที่ประชลุมตต่างๆ ไมต่ใชต่แคต่ในการลงวลินสัยตต่างๆ
ทบีที่เกบีที่ยวขข้องกสับพบีที่นข้องคนหนศึที่งทบีที่หลงหายไปเทต่านสันน แตต่ในการอธลิษฐานเผรที่อเชต่นกสันเมรที่อแคต่ลซูกสองคนของพระเจข้าเหก็นพข้องตรง
กสันเกบีที่ยวกสับหสัวขข้อของคคาอธลิษฐานนสันน ในยอหร์น 15:7 พระเยซซูตรสัสวต่า “ถข้าทต่านทสันงหลายเขข้าสนลิทอยซูต่ในเรา และถข้อยคคาของ



เราฝปังอยซูต่ในทต่านแลข้ว ทต่านจะขอสลิที่งใดซศึที่งทต่านปรารถนา ทต่านกก็จะไดข้สลิที่งนสันน”

รซูปแบบทรีที่เรรียบงข่ายทรีที่สชุดของครริสตจมักรทร้องถริที่น
ขข้อ 20: “ดผู้วยวข่ามรีสองสามคนประชนุมกมันทรีรื่ไหนๆในนามของเรา เราจะอยผข่ทข่ามกลางเขาทรีรื่นมัรื่น” 
ครลิสตจสักรไดข้รสับคคาสสัญญาในบททบีที่ 16 ขข้อ 18 ในขณะนสันนครลิสตจสักรยสังไมต่ไดข้มบีตสัวตนขศึนนมา แตต่ในพระคคาขข้อนบีนพระเยซซู

กคาลสังตรสัสถศึงเวลานสันนเมรที่อพระองคร์จะไมต่ทรงอยซูต่ดข้วยในพระกายแตต่ทรงอยซูต่ดข้วยในพระวลิญญาณ พระองคร์ตรสัสเรรที่องนบีนอยต่าง
ชสัดเจนในปาฐกถาอคาลาของพระองคร์ในกลิตตลิคลุณของยอหร์น (กรลุณาศศึกษาบททบีที่ 14 จนถศึง 17 ในกลิตตลิคลุณของยอหร์น) 
พระองคร์ตรสัสเชต่นนบีนชสัดเจนในถข้อยคคาสลุดทข้ายของพระองคร์ในมสัทธลิว เมรที่อพระองคร์ประทานพระมหาบสัญชานสันนแกต่เหลต่าสาวก
ของพระองคร์:

“เหตลุฉะนสันน ทต่านทสันงหลายจงออกไปสสัที่งสอนชนทลุกชาตลิ ใหข้รสับบสัพตลิศมาในพระนามแหต่งพระบลิดา พระบลุตร และพระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ สอนเขาใหข้ถรอรสักษาสลิที่งสารพสัดซศึที่งเราไดข้สสัที่งพวกทต่านไวข้ ดผเถริด เราจะอยผข่กมับทข่านทมันั้งหลายเสมอไป จนกวข่าจะ
สรินั้นโลกเอเมน” (มธ. 28:19, 20)

“ดผู้วยวข่ามรีสองสามคนประชนุมกมันทรีรื่ไหนๆในนามของเรา...” ตรงนบีนพระเยซซูตรสัสแบบรวมๆ – ไมต่ใชต่ “สอง” แตต่ 
“สองหรรอสาม” ทบีที่มาประชลุมกสันในพระนามของพระองคค

“...เรากห็อยผข่ทข่ามกลางเขาทรีรื่นมัรื่น” จงสสังเกตวต่ามสันไมต่ไดข้กลต่าววต่า “เราจะอยผข่ทข่ามกลางเขาทรีรื่นมัรื่น” แตต่ “เรากก็อยชญ่
ทต่ามกลางเขาทบีที่นสัที่น” ซศึที่งเปป็นการบอกขข้อเทก็จจรลิงอยต่างหนศึที่ง พระเยซซูทรงเปป็นศบีรษะของครลิสตจสักรและการสถลิตอยซูต่ดข้วยของ
พระองคร์กก็เปป็นศซูนยร์กลางของทบีที่ประชลุมนสันน พระองคร์ทรงเปป็นเหตลุผลทบีที่ครลิสตจสักรมารต่วมประชลุมกสัน หากพระองคร์ไมต่ทรงสถลิต
อยซูต่ดข้วย การมารต่วมประชลุมกสันของผซูข้เชรที่อทสันงหลายกก็คงไมต่มบีประโยชนร์อสันใด

จงสสังเกตวต่าพระสสัญญานบีนไมต่ไดข้มบีแกต่ทบีที่ประชลุมขนาดใหญต่ แตต่มบีแกต่กลลุต่มคนจคานวนเลก็กนข้อยทบีที่สลุดทบีที่มาชลุมนลุมกสันใน
พระนามของพระองคร์ พระองคร์ทรงสถลิตอยซูต่ดข้วยในทบีที่ๆผซูข้เชรที่อหลายพมันคนมาชลุมนลุมกสันในพระนามของพระองคร์ แตต่พระองคร์
ทรงสถลิตอยซูต่ดข้วยเชต่นกสันในทบีที่ๆมบีคนเพบียงสองหรรอสามคนมาประชลุมกสันเพรที่อนมสัสการและถวายเกบียรตลิพระองคร์ พระองคร์ไมต่ไดข้
เสดห็จมาเพรที่ออยซูต่กสับพวกเขา, พระองคร์ทรงอยซูต่กสับพวกเขาอยผข่แลผู้วเพราะวต่าพระองคร์ทรงสถลิตอยซูต่ในใจของผซูข้เชรที่อทบีที่บสังเกลิดใหมต่
แลข้วทลุกคน นสัที่นครอสลิที่งทบีที่พระเยซซูทรงหมายถศึงเมรที่อพระองคร์ทรงสสัญญาวต่า “เราจะทซูลขอพระบลิดา และพระองคร์จะทรง
ประทานผซูข้ปลอบประโลมใจอบีกผซูข้หนศึที่งใหข้แกต่ทต่าน เพรรื่อพระองคค์จะไดผู้อยผข่กมับทข่านตลอดไป ครอพระวลิญญาณแหต่งความจรลิง ผซูข้ซศึที่ง
โลกรสับไวข้ไมต่ไดข้ เพราะแลไมต่เหก็นพระองคร์และไมต่รซูข้จสักพระองคร์ แตต่ทต่านทสันงหลายรซูข้จสักพระองคร์ เพราะพระองคค์ทรงสถริตอยผข่กมับ
ทข่านและจะประทชบอยชญ่ในทญ่าน” (ยอหร์น 14:16, 17)

ผซูข้เชรที่อทสันงหลายจะตข้องมารต่วมประชลุมกสันเปป็นกายเดบียว, มบีความคลิดอยต่างเดบียวกสัน, และมบีจลิตใจทบีที่สมสัครสมานสามสัคคบี 
การมารต่วมประชลุมกสันจะตข้องเปป็นในพระนามของพระเยซซู และจลุดประสงคร์หลสักของการรต่วมประชลุมกสันนสันนครอ เพรที่อถวาย
เกบียรตลิพระนามของพระองคร์, นมสัสการพระองคร์, ฟปังพระวจนะของพระองคร์, อธลิษฐาน, และหนลุนใจซศึที่งกสันและกสัน

ในฮบีบรซู 10:25 ผซูข้เชรที่อทสันงหลายถซูกเตรอนสตลิวต่า “ซนรื่งเราเคยประชนุมกมันนมันั้นอยข่าใหผู้หยนุด เหมรอนอยต่างบางคนเคยกระทคา
นสันน แตต่จงเตรอนสตริกมันและกมัน และใหข้มากยลิที่งขศึนนเมรที่อทต่านทสันงหลายเหก็นวสันเวลานสันนใกลข้เขข้ามาแลข้ว” การมารต่วมประชลุมกสันใน
ความเปป็นหนศึที่งเดบียวกสันของจลิตวลิญญาณและจลุดประสงคร์กก็หนลุนใจครลิสเตบียนทสันงหลายในการดคาเนลินชบีวลิตครลิสเตบียนโดยรวมของ



พวกเขา สามสัคคบีธรรมแบบครลิสเตบียนเปป็นพระพรทบีที่ยลิที่งใหญต่ทบีที่สลุดประการหนศึที่งของพระเจข้าทบีที่ประทานแกต่ผซูข้คนของพระองคร์ เรา
จะตข้องหนลุนใจซศึที่งกสันและกสัน, กระตลุข้นกสันและกสันใหข้เชรที่อฟปังนนคาพระทสัยของพระเจข้า – และพระเยซซูทรงอยซูต่ดข้วยเพรที่อชต่วยเหลรอ
เราในทลุกสลิที่งทบีที่เรากระทคาในพระนามของพระองคร์และเพรที่อถวายเกบียรตลิแดต่พระองคร์ หากเราทบีที่เปป็นผซูข้เชรที่อทสันงหลายจะใสต่ใจตต่อ
ขข้อเทก็จจรลิงนบีนของพระคสัมภบีรร์เวลาทบีที่เรามาประชลุมกสันในพระนลิเวศของพระเจข้า ผมเชรที่อวต่าทบีที่ประชลุมสต่วนใหญต่จะแตกตต่างไปจาก
เดลิมพอสมควรในทสัศนคตลิและการกระทคาตต่างๆ หากเราจะใสต่ใจตต่อขข้อเทก็จจรลิงทบีที่วต่าพระเยซซูทรงอยซูต่ทต่ามกลางทบีที่ประชลุมทลุกแหต่ง
เรากก็จะอยซูต่รต่วมกสันอยต่างสสันตลิและสมสัครสมานสามสัคคบีและไมต่ยอมใหข้เรรที่องเลก็กนข้อยตต่างๆมากต่อใหข้เกลิดการทะเลาะวลิวาท
ทต่ามกลางพบีที่นข้องทสันงหลายไดข้ แนต่นอนวต่าหากพระเยซซูทรงรข้องไหข้วสันนบีนเหมรอนกสับทบีที่พระองคร์ทรงรข้องไหข้เมรที่อนานมาแลข้วเพราะ
กรลุงเยรซูซาเลก็ม พระองคร์กก็คงจะรข้องไหข้เพราะลซูกๆของพระองคร์เพราะวต่ามบีความเปป็นนนคาหนศึที่งใจเดบียวกสันและความสมสัครสมาน
สามสัคคบีนข้อยเหลรอเกลินทต่ามกลางเราทสันงหลายและมบีการทะเลาะวลิวาทกสันเยอะเหลรอเกลิน เหตลุผลเดบียวทบีที่เกลิดการทะเลาะวลิวาท
ทต่ามกลางพวกพบีที่นข้องกก็ครอ การไมต่มบีพระวลิญญาณของพระครลิสตร์ และการมบีอยซูต่ของความเหก็นแกต่ตสัวและการแสวงหาตนเอง

มสันควรทคาใหข้เราถต่อมใจทบีที่ไดข้รซูข้วต่าพระเจข้าทรงตระหนสักและยอมรสับทบีที่ประชลุมขนาดเลก็กเชต่นนสันน หลายครสันงเรามบีแนว
โนข้มทบีที่จะมองครลิสตจสักรขนาดเลก็กอยต่างดซูถซูก บางครสันงเรากลต่าวถศึงผซูข้รสับใชข้คนหนศึที่งวต่า “เขาเปป็นศลิษยาภลิบาลของครลิสตจสักรเลก็กๆ
แหต่งหนศึที่งในชนบท” หรรอบางครสันงเรากก็กลต่าววต่า “เขาเปป็นศลิษยาภลิบาลของครลิสตจสักรเลก็กๆแหต่งหนศึที่งในปฝ่าในเขาโนข่น” ซศึที่ง
เปป็นการดซูถซูกงานทบีที่ผซูข้รสับใชข้คนนสันนกคาลสังทคาอยซูต่ พระเจข้าไมต่ทรงเหก็นวต่ามบีนสักเทศนร์ทบีที่ “เลก็กนข้อย” หรรอครลิสตจสักรทบีที่ “เลก็กนข้อย” 
เลย พระองคร์ทรงเหก็นครลิสตจสักรแทข้หนศึที่งเดบียวนสันนซศึที่งมบีพระเยซซูเปป็นศบีรษะ และผซูข้ทบีที่บสังเกลิดใหมต่แลข้วทลุกคนเปป็นสมาชลิกของกาย
เดบียวนสันน โดยไมต่สคาคสัญวต่าทบีที่ประชลุมทบีที่พวกเขามาประชลุมกสันนสันนมบีขนาดเทต่าไร

พระพรของพระเจข้าทบีที่มบีแกต่ “สองหรรอสามคน” ทบีที่มาประชลุมกสันในพระนามของพระเยซซูนต่าจะหนลุนใจเราเชต่นกสันใน
การประชลุมอธลิษฐานประจคาสสัปดาหร์ มบีฤทธลิธิ์เดชในการประชลุมอธลิษฐานรต่วมกสัน ถศึงแมข้วต่ามบีผซูข้เชรที่ออยซูต่เพบียงสองหรรอสามคนในทบีที่
ประชลุมนสันนกก็ตาม ครลิสเตบียนทสันงหลายไมต่มบีขข้อแกข้ตสัวทบีที่จะทข้อใจและเลลิกการประชลุมอธลิษฐานรต่วมกสัน เรามสักกลต่าววต่า “มบีคนมา
รต่วมประชลุมอธลิษฐานนผู้อยเหลรอเกริน มสันไมต่คลุข้มเลยทบีที่จะมาประชลุมกสัน” พระเจข้าไมต่จคาเปป็นตข้องทคางานกสับ “คนกลลุต่มใหญต่” และ
บางครสันงผมกก็สงสสัยจรลิงๆวต่าผซูข้สสัตยร์ซรที่อสองสองสามคนนสันนทบีที่มารต่วมประชลุมอธลิษฐานในแตต่ละสสัปดาหร์ครอขลุมพลสังทบีที่แทข้จรลิงของทบีที่
ประชลุมนสันนใชต่หรรอไมต่! ผมดบีใจทบีที่พระเจข้าไมต่ทรงเรบียกรข้องจคานวนหรรอ “ความใหญต่โต” เพรที่ออวยพรผซูข้คนของพระองคร์

กฎครริสเตรียนของการทรีที่พรีที่นร้องยกโทษใหร้พรีที่นร้องในยชุคแหข่งพระคชุณนรีชื้
ขข้อ 21: “ขณะนมันั้นเปโตรมาทผลพระองคค์วข่า “พระองคค์เจผู้าขผู้า หากพรีรื่นผู้องของขผู้าพระองคค์จะกระทสาผริดตข่อขผู้าพระองคค์

เรรรื่อยไป ขผู้าพระองคค์ควรจะยกความผริดของเขาสมักกรีรื่ครมันั้ง ถนงเจห็ดครมันั้งหรรอ”
พระเยซซูเพลิที่งตรสัสถศึงวลิธบีแบบครลิสเตบียนอสันเหมาะสมทบีที่ผซูข้เชรที่อจะกระทคาเมรที่อพบีที่นข้องคนหนศึที่งทคาผลิดตต่อเขา โดยมบีการอข้างอลิง

เปป็นพลิเศษถศึงการกระทคาผลิดระหวข่างบนุคคล  นบีที่ดซูเหมรอนเปป็นคคาถามทบีที่เหมาะสมทบีที่เปโตรควรจะถาม และเขากก็มาทซูลถามพระ
เยซซูวต่า:

“หากพรีรื่นผู้องของขผู้าพระองคค์จะกระทสาผริดตข่อขผู้าพระองคค์เรรรื่อยไป ขผู้าพระองคค์ควรจะยกความผริดของเขาสมักกรีรื่ครมันั้ง?” 
สมมตลิวต่าพบีที่นข้องคนหนศึที่งทคาผลิดเรรที่องเดลิมๆตต่อเราซนคาแลข้วซนคาอบีก เราควรยกโทษใหข้เขากบีที่ครสันง? เราถซูกผซูกมสัดโดยหนข้าทบีที่ใหข้ปลต่อยใหข้
เปป็นแบบนบีนตต่อไปอบีกนานแคต่ไหน?



“ถนงเจห็ดครมันั้งหรรอ?” ประวสัตลิศาสตรร์พระคสัมภบีรร์บอกเราวต่าเมรที่อคนๆหนศึที่งทคาผลิดตต่ออบีกคนหนศึที่ง ผซูข้ทบีที่เสบียหายกก็ตข้องยกโทษ
ใหข้ผซูข้กระทคาผลิดหนศึที่งครสันง, สองครสันง, สามครสันง – แตต่ไมต่เคยมบีครสันงทรีรื่สรีรื่ เปโตรนต่าจะทราบเรรที่องนบีนและคลิดวต่าเจห็ดครมันั้งเปป็นจคานวนครสันง
ทบีที่ใจกวข้างมากๆแลข้วทบีที่จะยกโทษใหข้ใครสสักคนทบีที่ไดข้กระทคาผลิดตต่อเขา

ขข้อ 22: “พระเยซผตรมัสตอบเขาวข่า “เรามริไดผู้วข่าเพรียงเจห็ดครมันั้งเทข่านมันั้น แตข่เจห็ดสริบครมันั้งคผณดผู้วยเจห็ด”
พระเยซซูทรงบอกเปป็นนสัยแกต่เปโตรวต่า “เจก็ดครสันงกก็ยสังไมต่พอ จงคซูณเขข้าไปอบีกเจก็ดสลิบและทคาใหข้เปป็นเจห็ดสริบคผณดผู้วยเจห็ด 

– สบีที่รข้อยเกข้าสลิบครสันง” นบีที่ไมต่ไดข้บอกเปป็นนสัยวต่าหากพบีที่นข้องคนใดกระทคาผลิดตต่อเรามากกวข่าสบีที่รข้อยเกข้าสลิบครสันง เรากก็ไมต่ตข้องยกโทษใหข้
เขาตามจคานวนครสันงทบีที่เพลิที่มขศึนนมา จคานวนตรงนบีนบอกเปป็นนสัยวต่าไมข่มรีขผู้อจสากมัดในการยกโทษคนๆหนศึที่งเมรที่อเขาไดข้กระทคาผลิดตต่อเรา
และกลมับใจอยข่างจรริงใจจากการกระทคาผลิดนสันน ตามทบีที่ลซูกา 17:4 กลต่าว หากผซูข้กระทคาผลิดไมต่กลสับใจ เรากก็ไมต่มบีพสันธะอสันใดตต่อ
เขา

ขข้อ 23: “เหตนุฉะนมันั้น อาณาจมักรแหข่งสวรรคค์เปรรียบเหมรอนกษมัตรริยค์องคค์หนนรื่งทรงประสงคค์จะคริดบมัญชรีกมับผผผู้รมับใชผู้ของ
ทข่าน”

ในทลุกราชอาณาจสักรจะตข้องมบีกษสัตรลิยร์องคร์หนศึที่งและรสัฐบาลหนศึที่ง – ศาลยลุตลิธรรม ตข้องมบีการพลิพากษาคนเหลต่านสันนทบีที่อยซูต่
ภายใตข้การปกครองของกษสัตรลิยร์องคร์นสันน บรรดาผซูข้รสับใชข้สต่วนตสัวของกษสัตรลิยร์องคร์หนศึที่งถซูกคาดหวสังทบีที่จะใหข้คคารายงานเปป็นพลิเศษ
เกบีที่ยวกสับวต่าพวกเขาไดข้ใชข้ทรสัพยร์สลิที่งของๆกษสัตรลิยร์และเงลินของเขาอยต่างไร ในคคาอลุปมาเรรที่องนบีน คคากรบีกทบีที่ใชข้เรบียกผผผู้รมับใชผู้ มบีความ
หมายตรงตสัววต่าทาส มสันเปป็นเรรที่องปกตลิธรรมดาเสมอในโลกตะวสันออกทบีที่จะเรบียกบรรดาขข้าราชสคานสักวต่าพวกทาสของกษมัตรริยค์ 
เหลต่าทาสของกษสัตรลิยร์ตข้องพศึที่งพากษสัตรลิยร์มากพอๆกสับทบีที่ทาสทบีที่แทข้จรลิง – นสัที่นครอ ทาสคนหนศึที่งในความหมายทบีที่แทข้จรลิงของคคาๆ
นสันน – ตข้องพศึที่งพานายของตน พวกเขาปรนนลิบสัตลิรสับใชข้กษสัตรลิยร์ดข้วยความขยสันขสันแขก็งมากยลิที่งกวต่าทาสทบีที่แทข้จรลิงรสับใชข้นายทบีที่เปป็น
เจผู้าของตสัวเขาจรลิงๆ เนรที่องจากพวกผซูข้รสับใชข้ในคคาอลุปมาเรรที่องนบีนเปป็นขข้าราชการแหต่งรสัฐบาลของกษสัตรลิยร์เชต่นกสัน พวกเขาจศึงไดข้รสับ
รายไดข้ตต่างๆของกษสัตรลิยร์และดซูแลการเบลิกจต่ายเงลินรายไดข้เหลต่านสันน ดสังนสันนมสันจศึงเปป็นไปไดข้มากทบีเดบียวทบีที่ผซูข้รสับใชข้คนหนศึที่งจะ
ยสักยอกเงลินจคานวนมหาศาล พระเยซซูเจข้าทรงเสนอกรณบีทบีที่รลุนแรงมากๆตรงนบีน เพรที่อทบีที่จะยกภาพประกอบความแตกตต่างอสัน
มหาศาลระหวต่างสลิที่งทบีที่พระเจข้าทรงยกโทษเราและสลิที่งทบีที่เราถซูกเรบียกใหข้ยกโทษเพรที่อนมนลุษยร์ของเรา

“กษมัตรริยค์องคค์หนนรื่ง” ทบีที่วต่านบีนปรารถนาทบีที่จะ “คริดบมัญชรีกมับผผผู้รมับใชผู้ของทข่าน” ผมคลิดวต่านบีที่คงเหมรอนกสับการคลิดบสัญชบีทบีที่คน
เราทคากสันวสันนบีนเวลาทบีที่ผซูข้ตรวจสอบบสัญชบีถซูกจข้างมาทคาบสัญชบีและตรวจสอบบสันทศึกการทคาธลุรกลิจตต่างๆของบรลิษสัทขนาดใหญต่ หาก
มบีการยสักยอกหรรอการบสันทศึกบสัญชบีตต่างๆทบีที่เปป็นเทก็จ มสันกก็จะถซูกคข้นพบในกระบวนการตรวจสอบบสัญชบีนสันน

ขข้อ 24: “เมรรื่อตมันั้งตผู้นทสาการนมันั้น เขาพาคนหนนรื่งซนรื่งเปป็นหนรีนั้หนนรื่งหมรรื่นตะลมันตค์มาเฝฟ้า”
เงลินหนศึที่งหมรที่นตะลสันตร์เปป็นเงลินจคานวนมหาศาลสคาหรสับใครกก็ตามทบีที่เปป็นหนบีน โดยเฉพาะอยต่างยลิที่งผซูข้รสับใชข้คนหนศึที่ง มบีคน

ประมาณการไวข้วต่าหนบีนจคานวนเทต่านบีนเทบียบเทต่ากสับเงลินสองลข้านเหรบียญสหรสัฐวสันนบีน หมายเหตลุสคาคสัญตรงนบีนกก็ครอวต่าหนบีนนบีนไมต่อาจถซูก
ใชข้ครนไดข้โดยผซูข้รสับใชข้คนหนศึที่ง มสันเยอะมากเกลินไป และเมรที่อเรรที่องนบีนถซูกคข้นพบ ผซูข้รสับใชข้คนนสันนกก็ถซูกนคาตสัวไปตต่อหนข้ากษสัตรลิยร์

คลุณนศึกภาพผซูข้รสับใชข้ธรรมดาๆคนหนศึที่งออกไหมทบีที่ยรนอยซูต่ตต่อหนข้ากษสัตรลิยร์ของเขาพรข้อมกสับหนบีนสองลข้านเหรบียญสหรสัฐ
แขวนอยซูต่เหนรอศบีรษะของเขา? แตต่เมรที่อเปรบียบเทบียบกสันแลข้ว คลุณนศึกภาพหนบีนทบีที่พระเยซซูทรงชดใชข้เพรที่อคลุณและเพรที่อผมออกไหม? 
สองลข้านเหรบียญสหรสัฐกก็ยสังไมต่ถศึงนนคาสสักหยดในมหาสมลุทรเมรที่อเปรบียบเทบียบกสับราคาแหต่งบาปทสันงหลายของเราซศึที่งถซูกชดใชข้แลข้ว



บนกลโกธาดข้วยพระโลหลิตแหต่งชบีวลิตของพระบลุตรของพระเจข้า!
ขข้อ 25: “เจผู้านายของเขาจนงสมัรื่งใหผู้ขายตมัวกมับทมันั้งภรรยาและลผก และบรรดาสริรื่งของทรีรื่เขามรีอยผข่นมันั้นเอามาใชผู้หนรีนั้ เพราะ

เขาไมข่มรีเงรินจะใชผู้หนรีนั้”
“...เขาไมข่มรีเงรินจะใชผู้หนรีนั้...” ผซูข้รสับใชข้คนนบีนไมต่มบีเงลิน ในสมสัยนสันน เมรที่อคนใดเปป็นหนบีนทบีที่เขาใชข้ครนไมต่ไหว ทรสัพยร์สลิที่งของๆเขา

กก็ถซูกรลิบและนคาไปขาย โดยทบีที่เงลินทบีที่ไดข้มาจากการขายนสันนตข้องเอาไปใชข้หนบีน  ในตสัวอยต่างนบีน กษสัตรลิยร์ทรงสสัที่งใหข้ขายชายผซูข้นบีน พรข้อม
กสันกสับครอบครสัวของเขาและทรสัพยร์สลิที่งของๆเขา – แตต่ปรลิมาณเงลินทบีที่ไดข้มาจากการขายกก็นข้อยมากเมรที่อเทบียบกสับหนบีนกข้อนโตทบีที่
ผซูข้รสับใชข้คนนบีนเปป็นหนบีนกษสัตรลิยร์ของตน

ขข้อ 26: “ผผผู้รมับใชผู้ลผกหนรีนั้ผผผู้นมันั้นจนงกราบลงนมมัสการทข่านวข่า ‘ขผู้าแตข่ทข่าน ขอโปรดอดทนตข่อขผู้าพเจผู้าเถริด แลผู้วขผู้าพเจผู้าจะ
ใชผู้หนรีนั้ทมันั้งสรินั้น’”

ผซูข้รสับใชข้คนนบีนทราบดบีวต่าการกระทคาของกษสัตรลิยร์ของเขายลุตลิธรรมแลข้ว กษสัตรลิยร์องคร์นบีนมบีสลิทธลิธิ์เตก็มทบีที่ในทางกฎหมายทบีที่จะ
ขายตสัวเขาและครอบครสัวของเขาและทลุกสลิที่งทบีที่เขาเปป็นเจข้าของ พระเยซซูเจข้าไมต่ทรงเขข้าขข้างการกระทคาของกษสัตรลิยร์ในคคาอลุปมา
นบีน พระองคร์แคต่ทรงใชข้ธรรมเนบียมปฏลิบสัตลินสันนเปป็นสต่วนหนศึที่งของภาพประกอบเพรที่อสอนบทเรบียนเรรที่องการยกโทษใหข้ในสต่วนของ
พวกผซูข้รสับใชข้ของพระองคร์ – และแนต่นอนวต่าผซูข้เชรที่อทลุกคน ผซูข้รสับใชข้คนนบีนนต่าสงสารเหลรอคคาบรรยาย เขาตกอยซูต่ในภาวะอสันนต่าเศรข้า
จรลิงๆ เขาใชข้หนบีนไมต่ไหว, ไมต่มบีสลิที่งใดเหลรออยซูต่ทบีที่เปป็นของเขาเองอบีกแลข้ว – ไมต่แมข้แตต่ความเปป็นคนของเขาเอง เขาจะตข้องถซูกขาย
และทลุกสลิที่งทบีที่เขามบีจะถซูกเอาไปเสบีย ถศึงกระนสันน โดยคคาสสัที่งของกษสัตรลิยร์ ตผู้องมรีการชสาระหนรีนั้

“ผผผู้รมับใชผู้ลผกหนรีนั้ผผผู้นมันั้นจนงกราบลงนมมัสการทข่าน...”  ชายนต่าสงสารผซูข้นบีนใชข้หนบีนไมต่ไหว แตต่เขากก็สามารถถต่อมตสัวลงตต่อหนข้า
นายของเขาและอข้อนวอนขอความเมตตาไดข้ เขาไมต่ไดข้ปฏลิเสธเรรที่องทบีที่ตนเปป็นหนบีน แตต่เขาอข้อนวอนวต่า “ขผู้าแตข่ทข่าน ขอโปรด
อดทนตข่อขผู้าพเจผู้าเถริด แลผู้วขผู้าพเจผู้าจะใชผู้หนรีนั้ทมันั้งสรินั้น”

ใครๆกก็รซูข้วต่าคคาสสัญญาทบีที่ชายคนนบีนใหข้แกต่นายของเขาเปป็นคคาพซูดลมๆแลข้งๆทบีที่พซูดไปกก็เปลรองแรงและเปลรองนนคาลาย
เปลต่าๆ! ชายคนทบีที่ไมต่มบีเงลินสสักแดงเดบียวจะหาเงลินมาสองลข้านเหรบียญสหรสัฐเพรที่อใชข้หนบีนไดข้อยต่างไร แมข้กระทสัที่งตข้องใชข้เวลาชสัที่วชบีวลิต
กก็ตาม? ผซูข้คนทบีที่เปป็นหนบีนกข้อนโตกก็ใหข้คคาสสัญญาใหญต่โตเชต่นกสัน – แตต่พวกเขากก็มบีรายไดข้เยอะดข้วยถศึงจะทคาไดข้ตามคคามสัที่นสสัญญาของ
ตน ดข้วยเหตลุนบีนพวกเขาจศึงรสับปากบรรดาเจข้าหนบีนของตนไดข้วต่าพวกเขาจะใชข้หนบีนครนเตก็มจคานวนหากพวกเจข้าหนบีนใหข้เวลาพวกเขา 
โอกาสเดบียวทบีที่เปป็นไปไดข้ทบีที่ผซูข้รสับใชข้คนนบีนของกษสัตรลิยร์จะเอาชบีวลิตรอดและรสักษาเสรบีภาพของตสัวเขาเองและครอบครสัวของเขากก็ครอ
อข้อนวอน – ไมต่ใชต่ขอเวลา, ไมต่ใชต่ขอความอดทน, แตต่ขอการยกโทษ 

ขข้อ 27: “เจผู้านายของผผผู้รมับใชผู้ผผผู้นมันั้นมรีพระทมัยเมตตา โปรดยกหนรีนั้ปลข่อยตมัวเขาไป” 
ผซูข้รสับใชข้คนนบีนไดข้รสับมากกวต่าทบีที่เขาไดข้ขอไป เขาไมต่ไดข้ขอใหข้หนบีนนสันนถซูกลบออกไป เขาไดข้ขอเวลาและความอดทนเทต่านสันน 

แตต่คคาอธลิษฐานขอความเมตตาและสสัญญาณภายนอกทบีที่บต่งบอกถศึงความถต่อมใจของเขากก็ทคาใหข้พระทสัยของกษสัตรลิยร์องคร์นบีนเกลิด
ความสงสาร และพระองคร์ทรงสสัที่งใหข้ปลต่อยตสัวผซูข้รสับใชข้คนนสันนไปเสบีย และ “โปรดยกหนรีนั้” ผมสงสสัยจรลิงๆวต่ากษสัตรลิยร์ทบีที่มบีพระทสัย
กวข้างขวางและกรลุณาเชต่นนสันนจะหาพบไดข้อบีกไหมบนแผต่นดลินโลกวสันนบีน!

ภายใตข้พระราชบสัญญสัตลิของโมเสส คนๆหนศึที่งสามารถถซูกขายไดข้เพราะการลสักขโมยหรรอการเปป็นหนบีน (อพย. 22:3; 
ลนต. 25:39; 2 พงศร์กษสัตรลิยร์ 4:1) หากผซูข้รสับใชข้ทบีที่ไดข้รสับการยกโทษคนนบีนเปป็นคนจรลิงๆ หากเขามบีความรซูข้สศึกอยซูต่บข้างตต่อเพรที่อน



มนลุษยร์ดข้วยกสัน เขากก็คงตระหนสักวต่าเจข้านายของเขาไดข้แสดงพระคลุณและความกรลุณาทบีที่ไมต่อาจลงแรงแลกหรรอซรนอไดข้เลย ไมต่มบี
การกระทคาใดทบีที่ยลิที่งใหญต่กวต่านบีนอสันแสดงถศึงความกรลุณาสามารถถซูกกระทคาเพรที่อเขาไดข้อบีกแลข้ว การปฏลิบสัตลิเชต่นนสันนจากกษสัตรลิยร์ผซูข้
เปฟีฝั่ยมดข้วยความกรลุณาของเขานต่าจะทคาใหข้ผซูข้รสับใชข้คนนบีนตสันงปณลิธานในใจของตนวต่าตต่อแตต่นบีนไปในชบีวลิตของเขาเอง เขาจะเลรียน
แบบกษสัตรลิยร์องคร์นบีนผซูข้ไดข้ทรงวางแบบอยต่างไวข้ตรงหนข้าเขาแลข้ว เขาจะเปป็นคนถต่อมใจ, เขาจะยกโทษใหข้, เขาจะแสดงความ
กรลุณาและเมตตาตต่อคนอรที่นๆ แตต่เหก็นไดข้ชสัดวต่าใจของเขาไมต่ไดข้ถซูกขสับเคลรที่อนไปในทลิศทางนสันนเลย

ขข้อ 28: “แตข่ผผผู้รมับใชผู้ผผผู้นมันั้นออกไปพบคนหนนรื่งเปป็นเพรรื่อนผผผู้รมับใชผู้ดผู้วยกมัน ซนรื่งเปป็นหนรีนั้เขาอยผข่หนนรื่งรผู้อยเดนารริอมัน จนงจมับคน
นมันั้นบรีบคอวข่า ‘จงใชผู้หนรีนั้ใหผู้ขผู้า’”

“ผผผู้รมับใชผู้ผผผู้นมันั้น...” ใชต่แลข้วครสับ ชายคนเดบียวกสันนบีนผซูข้ซศึที่งเมรที่อตะกบีนยสังกราบกรานคลุกเขต่าตต่อพระพสักตรร์กษสัตรลิยร์ของเขา 
อข้อนวอนขอความเมตตาอยซูต่เลย บสัดนบีนกก็เปป็นทรราชยร์ใจรข้ายเสบียแลข้ว เขาไปจากเฉพาะพระพสักตรร์กษสัตรลิยร์ผซูข้เปฟีฝั่ยมกรลุณาของเขา
และ “พบคนหนนรื่งเปป็นเพรรื่อนผผผู้รมับใชผู้ดผู้วยกมัน” ไมต่ใชต่ผซูข้รสับใชข้ของเขา, ไมต่ใชต่ชายคนหนศึที่งทบีที่มบีตคาแหนต่งดข้อยกวต่าเขา แตต่เปป็นคนหนศึที่ง
ทบีที่อยซูต่ในฐานะเดบียวกสันกสับเขา – เทต่าเทบียมกสันกสับเขา, เพรที่อนผซูข้รสับใชข้ของเขาในการปรนนลิบสัตลิในราชสคานสักของกษสัตรลิยร์

“...ซนรื่งเปป็นหนรีนั้เขาอยผข่หนนรื่งรผู้อยเดนารริอมัน...” หนบีนของเพรที่อนผซูข้รสับใชข้คนนบีนเปป็นเพบียงเงลินไมต่กบีที่เหรบียญเมรที่อเทบียบกสับหนบีนทบีที่
กษสัตรลิยร์ไดข้ทรงโปรดยกใหข้เขา เราคงคาดหวสังวต่าผซูข้รสับใชข้ทบีที่ไมต่รซูข้จสักสคานศึกบลุญคลุณผซูข้นบีนคงจะถรอวต่าหนบีนจคานวนเลก็กนข้อยนบีนถซูกชดใชข้
เรบียบรข้อยแลข้วในทสันทบี แตต่ไมต่เลย เขา – “จมับคนนมันั้นบรีบคอ” เขาใชข้ความรลุนแรงกสับเพรที่อนผซูข้รสับใชข้ของตน และเรลิที่มเรบียกรข้องใหข้
เขาใชข้หนบีนนสันน

ขข้อ 29: “เพรรื่อนผผผู้รมับใชผู้ผผผู้นมันั้นไดผู้กราบลงแทบเทผู้าอผู้อนวอนวข่า ‘ขอโปรดอดทนตข่อขผู้าพเจผู้าเถริด แลผู้วขผู้าพเจผู้าจะใชผู้หนรีนั้
ทมันั้งสรินั้น’”

“เพรรื่อนผผผู้รมับใชผู้ผผผู้นมันั้นไดผู้กราบลงแทบเทผู้าอผู้อนวอน...” ใจของผซูข้รสับใชข้คนนบีนแขก็งกระดข้างจรลิงๆ! กต่อนหนข้านสันนไมต่นาน ตสัว
เขาเองไดข้คลุกเขต่าตต่อพระพสักตรร์กษสัตรลิยร์ อข้อนวอนขอความเมตตาอยซูต่เลย – และกษสัตรลิยร์ไดข้ทรงโปรดยกหนบีนเขาแลข้วซศึที่งเปป็นหนบีน
กข้อนโตเหลรอเกลินจนเขาไมต่มบีทางใชข้ครนไดข้ถศึงแมข้วต่าเขาจะทคางานชดใชข้ทสันงชบีวลิตกก็ตาม เพรที่อนผซูข้รสับใชข้คนนบีนตลิดหนบีนจคานวนเลก็กนข้อย
เองและอาจชดใชข้ครนเตก็มจคานวนไดข้หากเขาไดข้รสับเวลาทบีที่จะทคาเชต่นนสันนไดข้ ถศึงแมข้วต่าผซูข้รสับใชข้คนนบีนทบีที่เปป็นเจข้าหนบีนไมต่ยอมยกหนบีนใหข้
ทสันงหมด อยต่างนข้อยเขากก็นต่าจะยอมใหข้เวลาและความอดทนทบีที่ลซูกหนบีนไดข้ขอไป แตต่ไมต่เลย!

ขข้อ 30: “แตข่เขาไมข่ยอม จนงนสาผผผู้รมับใชผู้ลผกหนรีนั้นมันั้นไปขมังคนุกไวผู้ จนกวข่าจะใชผู้เงรินนมันั้น”
“แตข่เขาไมข่ยอม...” จงสสังเกตขข้อเทก็จจรลิงทบีที่นต่าสนใจทบีที่วต่าถข้อยคคาของคคาอลุปมานบีนไมต่ไดข้กลต่าววต่า “เขาไมข่สามารถ” แตต่

เปป็น “เขาไมข่ยอม” เขาไมต่ยอมแสดงความอดทนกสับเพรที่อนผซูข้รสับใชข้ของเขา, เขาไมต่ยอมแสดงความเมตตาตต่อเพรที่อนและใหข้เวลา
เพรที่อนทบีที่จะใชข้หนบีน เขาเรบียกรข้องใหข้ใชข้หนบีนทสันทบี

“...จนงนสาผผผู้รมับใชผู้ลผกหนรีนั้นมันั้นไปขมังคนุกไวผู้ จนกวข่าจะใชผู้เงรินนมันั้น” จงสสังเกตวต่าชายผซูข้นบีนไมต่ไดข้เรบียกใหข้ขข้าราชการคนหนศึที่งของ
กษสัตรลิยร์มาจสับกลุมเพรที่อนผซูข้รสับใชข้ของเขา จากการใชข้คคาตรงนบีนเราจะสรลุปไดข้วต่าตสัวเขาเองรสับหนข้าทบีที่จสับกลุมและขสังคลุกลซูกหนบีนคนนสันน 
การกระทคานบีนไมต่เพบียงอยลุตลิธรรมเทต่านสันน เมรที่อพลิจารณาการยกหนบีนกข้อนโตทบีที่ผซูข้รสับใชข้คนนบีนไดข้รสับ มสันยสังโงต่เขลาอบีกตต่างหาก เพรที่อน
ผซูข้รสับใชข้คนนบีนจะชดใชข้หนบีนไดข้อยต่างไรในเมรที่อเขาถซูกจองจคาอยซูต่ในคลุกของลซูกหนบีน?

ขข้อ 31: “ฝฝ่ายพวกเพรรื่อนผผผู้รมับใชผู้เมรรื่อเหห็นเหตนุการณค์เชข่นนมันั้น กห็พากมันสลดใจยริรื่งนมัก จนงนสาเหตนุการณค์ทมันั้งปวงไปกราบทผล



เจผู้านายของพวกตน”
ไมต่ตข้องสงสสัยเลยวต่าเหตลุการณร์เรรที่องทบีที่กษสัตรลิยร์ทรงโปรดยกหนบีนกข้อนโตของผซูข้รสับใชข้คนนบีนเปป็นทบีที่ทราบไปทสัที่วราชสคานสักของ

กษสัตรลิยร์องคร์นบีน ดสังนสันนเมรที่อผซูข้รสับใชข้คนอรที่นๆเหก็นความชสัที่วรข้ายของผซูข้รสับใชข้ชสัที่วคนนสันนทบีที่กระทคาตต่อชายคนทบีที่ตลิดหนบีนเขาเพบียงเลก็กนข้อย 
“กห็พากมันสลดใจยริรื่งนมัก จนงนสาเหตนุการณค์ทมันั้งปวงไปกราบทผลเจผู้านายของพวกตน” พวกเขาตระหนสักถศึงการกระทคาผลิดของผซูข้รสับ
ใชข้คนนสันนทบีที่ไดข้รสับการยกหนบีนมากมายเหลรอเกลิน และพวกเขารซูข้สศึกวต่ากษสัตรลิยร์ควรทราบเกบีที่ยวกสับเรรที่องนบีน ผซูข้รสับใชข้คนหนศึที่งทบีที่ไดข้รสับ
การโปรดยกหนบีนเปป็นเงลินสองลข้านเหรบียญสหรสัฐ แตต่ไมต่ยอมใหข้เวลาแกต่เพรที่อนผซูข้รสับใชข้ของตนทบีที่จะชดใชข้หนบีนซศึที่งคงจะเทต่ากสับ
ประมาณสลิบเจก็ดเหรบียญสหรสัฐ เนรที่องจากเขาไดข้รสับการยกหนบีนมากเหลรอเกลินแตต่กก็ไมต่ยอมยกหนบีนจคานวนเลก็กนข้อยเหลรอเกลิน 
บรรดาเพรที่อนผซูข้รสับใชข้ของเขาจศึงไปเขข้าเฝฟ้ากษสัตรลิยร์และรายงานวต่าเกลิดอะไรขศึนน

ขข้อ 32 และ 33: “แลผู้วเจผู้านายของเขาจนงทรงเรรียกผผผู้รมับใชผู้นมันั้นมาสมัรื่งวข่า ‘โอ เจผู้าผผผู้รมับใชผู้ชมัรื่ว เราไดผู้โปรดยกหนรีนั้ใหผู้เจผู้า
หมด เพราะเจผู้าไดผู้อผู้อนวอนเรา เจผู้าควรจะเมตตาเพรรื่อนผผผู้รมับใชผู้ดผู้วยกมัน เหมรอนเราไดผู้เมตตาเจผู้ามริใชข่หรรอ’”

“แลผู้วเจผู้านายของเขาจนงทรงเรรียกผผผู้รมับใชผู้นมันั้นมา...” จงสสังเกตวต่าคนชสัที่วผซูข้นบีนไมต่ไดข้ถซูกตสัดสลินลงโทษจนกวต่ากษสัตรลิยร์ไดข้ทรง
ฟปังเขากต่อน กษสัตรลิยร์ทรงใชข้คนไปตามเขามา, ทรงแจข้งเรรที่องราวนสันนใหข้เขาทราบ, และทรงเตรอนความจคาเขาวต่าพระองคร์ไดข้ทรง
กระทคาอะไรเพรที่อเขาแลข้ว

“โอ เจผู้าผผผู้รมับใชผู้ชมัรื่ว!” นบีที่เปป็นถข้อยคคาทบีที่แสดงความเดรอดดาล ผซูข้รสับใชข้คนนบีนไดข้กระทคาความชสัที่วทบีที่ตข้องออกมาจากใจชสัที่ว
แนต่นอน มสันไมต่ใชต่การกระทคาทบีที่เกลิดจากความหลุนหสันพลสันแลต่น แตต่เกลิดจากความตสันงใจและการตสัดสลินใจแนต่วแนต่ เขาจะใหข้เวลา
ลซูกหนบีนของเขาเพรที่อใชข้หนบีนกก็ทคาไดข้ แตต่เขากก็ไมต่ยอม

“เราไดผู้โปรดยกหนรีนั้ใหผู้เจผู้าหมด...” ไมต่ใชต่เกรอบทสันงหมด แตต่ทชขึ้งหมดของหนบีนกข้อนโตสลุดๆนสันน และไมต่ใชต่เพราะผซูข้รสับใชข้คน
นสันนสมควรไดผู้รมับการยกหนบีน แตต่เพราะความดบีแหต่งพระทสัยของกษสัตรลิยร์เอง ซศึที่งเกลิดความกรลุณา พระองคร์จศึงทรงโปรดยกหนบีนนสันน

“เจชาควรจะเมตตาเพรรื่อนผผผู้รมับใชผู้ดผู้วยกมัน...มริใชข่หรรอ?” กษสัตรลิยร์ไดข้ทรงวางแบบอยต่างไวข้แลข้ว พระองคร์ไดข้ทรงโปรดยก
หนบีนมากขนาดนสันนอยต่างเตก็มพระทสัยเหลรอเกลิน ผซูข้รสับใชข้คนนบีนกก็ควรยกหนบีนเพรที่อนผซูข้รสับใชข้ของตนทบีที่ตลิดหนบีนนข้อยเหลรอเกลินเมรที่อเทบียบ
กสันแลข้วมลิใชต่หรรอ?

ผซูข้รสับใชข้ชสัที่วคนนบีนจะกลต่าวอะไรไดข้? เขาไมต่สามารถแกข้ตต่างหรรอแกข้ตสัวไดข้เลย เขาไมต่สามารถเสนอขข้อโตข้แยข้งใดๆเพรที่อเขข้า
ขข้างการกระทคาของตนไดข้เลย เขาไมต่สามารถรข้องขอความเมตตาเปป็นครสันงทบีที่สองไดข้ดข้วยซนคา ความเมตตาไดข้ถซูกหยลิบยรที่นแกต่เขา
แลข้วแตต่เขาไมต่ไดข้มบีความเมตตาเปป็นของตสัวเอง เพราะวต่าเขาไมต่ไดข้แสดงความเมตตาตต่อคนทบีที่เปป็นหนบีนเขานข้อยกวต่าทบีที่ตสัวเขาเอง
ไดข้รสับการยกหนบีนตสันงมากมาย

ขข้อ 34: “แลผู้วเจผู้านายของเขากห็กรรินั้วจนงมอบผผผู้นมันั้นไวผู้แกข่เจผู้าหนผู้าทรีรื่ใหผู้ทรมาน จนกวข่าจะใชผู้หนรีนั้หมด”
“เจผู้านายของเขากห็กรรินั้ว” ความเมตตากรลุณาของกษสัตรลิยร์องคร์นบีนมบีใหข้แกต่ลซูกหนบีนผซูข้นต่าสงสารคนนสันนทบีที่ถซูกจคาคลุกโดยผซูข้รสับใชข้

ทบีที่ไดข้รสับการยกหนบีนกข้อนโตคนนสันน มสันเปป็นความกรลินวทบีที่ชอบธรรมซศึที่งทคาใหข้กษสัตรลิยร์องคร์นบีนมอบผซูข้รสับใชข้ชสัที่วคนนบีน “ไวผู้แกข่เจผู้าหนผู้าทรีรื่ใหผู้
ทรมาน” (หรรอเจข้าหนข้าทบีที่ยลุตลิธรรม)

หากเรามองใหข้ลศึกพอในคคาตสัดสลินโทษนบีนทบีที่ตกแกต่ผซูข้รสับใชข้อกตสัญญซูผซูข้นบีน เรากก็เขข้าใจวต่าการลงโทษของเขาจะไมต่มบีวสันสลินน
สลุดเลย มสันจะกลินเวลาชสัที่วนลิรสันดรร์ เพราะเหตลุใดนต่ะหรรอ? เพราะวต่าเขาถซูกมอบไวข้แกต่พวกเจข้าหนข้าทบีที่ทรมานแลข้ว “จนกวข่าจะใชผู้



หนรีนั้หมด” เขาไมต่มบีทางใชข้หนบีนจคานวนมหาศาลขนาดนสันนไดข้ถศึงแมข้วต่าเขาจะถซูกปลต่อยตสัวไปใหข้ทคาเตก็มทบีที่เพรที่อใชข้หนบีนกก็ตาม และ
เนรที่องจากเขาจะตข้องอยซูต่ในคลุกตต่อไปจนกวต่าจะใชข้หนบีนนสันนไดข้ มสันจศึงเปป็นไปไมต่ไดข้เลยทบีที่เขาจะใชข้หนบีนไดข้แมข้แตต่สสักเหรบียญเดบียว ดสัง
นสันนการทรมานของเขาจศึงจะไมต่รซูข้จบเลย

ขข้อ 35: “พระบริดาของเราผผผู้ทรงสถริตในสวรรคค์จะทรงกระทสาแกข่ทข่านทนุกคนอยข่างนมันั้น ถผู้าหากวข่าทข่านแตข่ละคนไมข่ยก
โทษการละเมริดใหผู้แกข่พรีรื่นผู้องของทข่านดผู้วยใจกวผู้างขวาง”

ในพระคคาขข้อนบีนพระเยซซูทรงสอนบทเรบียนเรรที่องการยกโทษอยต่างแจต่มแจข้ง พระองคร์เองทรงเปป็น “กษสัตรลิยร์องคร์หนศึที่ง
ทรงประสงคร์จะคลิดบสัญชบีกสับผซูข้รสับใชข้ของทต่าน” พระเยซซูเจข้า, จอมกษสัตรลิยร์และจอมเจข้านาย, จะทรงเรบียกผซูข้รสับใชข้ทสันงหลายของ
พระองคร์เองมาสซูต่การคลิดบสัญชบีทบีที่ยลุตลิธรรมและชอบธรรม พระองคร์ไดข้ทรงยกโทษบาปทสันงหลายของเราแลข้ว, การละเมลิดอสันเลว
รข้ายของเราทบีที่กระทคาตต่อพระองคร์ – หนบีนมหาศาลเหลรอเกลินจนไมต่มบีทางทบีที่เราจะชดใชข้ไดข้ ไมต่มบีการกระทคาผลิดใดทบีที่คนๆหนศึที่ง
กระทคาตต่อเราจะเปรบียบเทบียบไดข้กสับหนบีนบาปทบีที่องคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าของเราไดข้ทรงชดใชข้เตก็มจคานวนแลข้ว เนรที่องจากพระองคร์ทรง
ชดใชข้หนบีนนสันนหมดแลข้วและยกโทษเราแลข้ว เราควรดคาเนลินตามรอยพระบาทของพระองคร์และยกโทษการกระทคาผลิดตต่างๆของ
เพรที่อนผซูข้เชรที่อของเราทบีที่กระทคาผลิดตต่อเรามลิใชต่หรรอ?

พระเยซซูไดข้ทรงวางแบบอยต่างแหต่งความกรลุณาและการยกโทษใหข้แกต่เราแลข้วซศึที่งเราไมต่อาจมองขข้ามหรรอเมลินเฉยไดข้เลย
เราไมต่มบีสลิทธลิธิ์เลยทบีที่จะคลิดแคข้นหรรอขลุต่นเครองพบีที่นข้องครลิสเตบียนคนใดเมรที่อเราอข้างพระนามของพระเยซซูและพระองคร์ทรงยกโทษ
การละเมลิดตต่างๆของเราใหข้เราแลข้ว เราทลุกคนเปป็นขององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าองคร์เดบียวกสัน เนรที่องจากเราเปป็นของพระองคร์เพราะ
วต่าพระองคร์ไดข้ประทานใหข้มากมายเหลรอเกลินแลข้ว เราจศึงควร – และเราตชอง – ยกโทษใหข้กสันและกสัน

เมรที่อเราเตก็มใจยกโทษใหข้คนทบีที่ทคาผลิดตต่อเรา เรากก็แสดงการขอบพระคลุณของเราตต่อพระเจข้า, การสคานศึกบลุญคลุณของเรา
เพราะการยกโทษใหข้ของพระองคร์ทบีที่มบีตต่อเรา เราจะยกโทษใหข้มากขนาดไหน? เราจะตผู้องยกโทษใหผู้ทชขึ้งหมด และจงสสังเกต
วต่าการยกโทษใหข้ของเรานสันนตข้องมาจากหมัวใจ เราตข้องยกโทษเหมรอนกสับทบีที่พระเจข้าเพราะเหก็นแกต่พระครลิสตร์ทรงโปรดยกโทษ
เราแลข้ว

อคานาจสลิทธลิธิ์ขาดของพระเจข้าไมต่เคยอยลุตลิธรรม พระเจข้าผซูข้ชอบธรรมจะทรงพลิพากษาอยต่างถซูกตข้องและอยต่างชอบธรรม
พระองคร์ไมต่สามารถพลิพากษาโดยมลิชอบไดข้ พระเจข้าทรงมอบใหข้แกต่พวกเจข้าหนข้าทบีที่ทรมานเฉพาะคนเหลต่านสันนทบีที่สมควรไปอยซูต่ทบีที่
นสัที่นเพราะการทบีที่พวกเขาไดข้ปฏลิเสธความรสัก, ความเมตตา, และความรอดของพระเจข้า พระเจข้าทรงพอพระทสัยทบีที่จะยกโทษใหข้
คนทสันงปวงทบีที่จะมาในพระนามของพระเยซซู แตต่ทลุกคนทบีที่ไมต่ยอมมาตข้องทนทลุกขร์ชสัที่วนลิรสันดรร์อยซูต่ในบศึงไฟนสันน การเมลินเฉยความรสัก
ของพระเจข้าเปป็นบาปมากพอทบีที่จะนคามาซศึที่งการปรสับโทษสซูต่นรกเบรนองตที่คาทบีที่สลุด พระเยซซูเจข้าของเราทรงกรลุณา, อต่อนโยน, เมตตา,
และอดกลสันนพระทสัย พระองคร์ทรงยกโทษใหข้เมรที่อเราแสวงหาการยกโทษ – แตต่พระเจข้าองคร์เดบียวกสันนบีนผซูข้ทรงเปป็นความรสักกก็ทรง
เปป็นเพลลิงทบีที่เผาผลาญเชต่นกสัน (ฮบ. 12:29)

ในเอเฟซสัส 4:30-32 เราถซูกเตรอนสตลิวต่า: “และอยต่าทคาใหข้พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ของพระเจข้าเสบียพระทสัย เพราะโดย
พระวลิญญาณนสันนทต่านไดข้ถซูกประทสับตราหมายทต่านไวข้จนถศึงวสันทบีที่ทรงไถต่ใหข้รอด จงใหข้ใจขมขรที่น และใจขสัดเครอง และใจโกรธ 
และการทะเลาะเถบียงกสัน และการพซูดเสบียดสบี กสับการคลิดปองรข้ายทลุกอยต่าง อยซูต่หต่างไกลจากทต่านเถลิด และทข่านจงเมตตาตข่อกมัน
มรีใจเอห็นดผตข่อกมัน และอภมัยโทษใหผู้กมันเหมรอนดมังทรีรื่พระเจผู้าไดผู้ทรงโปรดอภมัยโทษใหผู้ทข่าน เพราะเหก็นแกญ่พระครยสตค”



เปาโลสสัที่งครลิสเตบียนเหลต่านสันนในกรลุงโรมวต่าพวกเขาจะตข้อง “รมักกมันฉมันพรีรื่นผู้อง สข่วนการทรีรื่ใหผู้เกรียรตริแกข่กมันและกมันนมันั้น จง
ถรอวข่าผผผู้อรรื่นดรีกวข่าตมัว” (โรม 12:10)

เราแตต่ละคนทบีที่ออกพระนามของพระเยซซูและทบีที่บสังเกลิดใหมต่แลข้วอยต่างแทข้จรลิงควรอธลิษฐานทลุกวสันวต่า “พระองคร์เจข้าขข้า 
ขอทรงโปรดทคาใหข้ขข้าพระองคร์ถต่อมใจและประทานจริตใจทรีรื่ยกโทษแกข่ขผู้าพระองคค์ดผู้วยเถริด”

บททรีที่ 19
19:1 ตต่อมาเมรที่อพระเยซซูตรสัสถข้อยคคาเหลต่านบีนเสรก็จแลข้ว พระองคร์ไดข้เสดก็จจากแควข้นกาลลิลบี เขข้าไปในเขตแดนแควข้นยซูเดบียฟาก



แมต่นนคาจอรร์แดนขข้างโนข้น
19:2 ฝซูงชนเปป็นอสันมากไดข้ตามพระองคร์ไป แลข้วพระองคร์ทรงรสักษาโรคของเขาใหข้หายทบีที่นสัที่น
19:3 พวกฟารลิสบีมาทดลองพระองคร์ทซูลถามวต่า “ผซูข้ชายจะหยต่าภรรยาของตนเพราะเหตลุใดๆกก็ตาม เปป็นการถซูกตข้องตามพระ
ราชบสัญญสัตลิหรรอไมต่”
19:4 พระองคร์ตรสัสตอบเขาวต่า “พวกทต่านไมต่ไดข้อต่านหรรอวต่า พระผซูข้ทรงสรข้างมนลุษยร์แตต่เดลิม ‘ไดข้ทรงสรข้างพวกเขาใหข้เปป็นชาย
และหญลิง’
19:5 และตรสัสวต่า ‘เพราะเหตลุนบีนผซูข้ชายจะจากบลิดามารดาของเขา จะไปผซูกพสันอยซูต่กสับภรรยา และเขาทสันงสองจะเปป็นเนรนออสัน
เดบียวกสัน’
19:6 เขาจศึงไมต่เปป็นสองตต่อไป แตต่เปป็นเนรนออสันเดบียวกสัน เหตลุฉะนสันนซศึที่งพระเจข้าไดข้ทรงผซูกพสันกสันแลข้ว อยต่าใหข้มนลุษยร์ทคาใหข้พราก
จากกสันเลย”
19:7 เขาจศึงทซูลถามพระองคร์วต่า “ถข้าอยต่างนสันนทคาไมโมเสสไดข้สสัที่งใหข้ทคาหนสังสรอหยต่าใหข้ภรรยา แลข้วกก็หยต่าไดข้”
19:8 พระองคร์ตรสัสแกต่เขาวต่า “โมเสสไดข้ยอมใหข้ทต่านทสันงหลายหยต่าภรรยาของตน เพราะใจทต่านทสันงหลายแขก็งกระดข้าง แตต่เมรที่อ
เดลิมมลิไดข้เปป็นอยต่างนสันน
19:9 ฝฝ่ายเราบอกทต่านทสันงหลายวต่า ผซูข้ใดหยต่าภรรยาของตนเพราะเหตลุตต่างๆ เวข้นแตต่เปป็นชซูข้กสับชายอรที่นแลข้วไปมบีภรรยาใหมต่กก็ผลิด
ประเวณบี และผซูข้ใดรสับหญลิงทบีที่หยต่าแลข้วนสันนมาเปป็นภรรยากก็ผลิดประเวณบีดข้วย”
19:10 พวกสาวกของพระองคร์ทซูลพระองคร์วต่า “ถข้ากรณบีของฝฝ่ายชายตข้องเปป็นเชต่นนสันนกสับภรรยาของเขา การสมรสกก็ไมต่ดบีเลย”
19:11 พระองคร์ทรงตอบเขาวต่า “มลิใชต่ทลุกคนจะรสับประพฤตลิตามขข้อนบีนไดข้ เวข้นแตต่ผซูข้ทบีที่ทรงใหข้ประพฤตลิไดข้
19:12 ดข้วยวต่าผซูข้ทบีที่เปป็นขสันทบีตสันงแตต่กคาเนลิดจากครรภร์มารดากก็มบี ผซูข้ทบีที่มนลุษยร์กระทคาใหข้เปป็นขสันทบีกก็มบี ผซูข้ทบีที่กระทคาตสัวเองใหข้เปป็นขสันทบี
เพราะเหก็นแกต่อาณาจสักรแหต่งสวรรคร์กก็มบี ใครถรอไดข้กก็ใหข้ถรอเอาเถลิด”
19:13 ขณะนสันนเขาพาเดก็กเลก็กๆมาหาพระองคร์ เพรที่อจะใหข้พระองคร์ทรงวางพระหสัตถร์และอธลิษฐาน แตต่เหลต่าสาวกกก็หข้ามปราม
ไวข้
19:14 ฝฝ่ายพระเยซซูตรสัสวต่า “จงยอมใหข้เดก็กเลก็กๆเขข้ามาหาเรา อยต่าหข้ามเขาเลย เพราะวต่าอาณาจสักรแหต่งสวรรคร์ยต่อมเปป็นของ
คนเชต่นเดก็กเหลต่านสันน”
19:15 เมรที่อพระองคร์ทรงวางพระหสัตถร์บนเดก็กเหลต่านสันนแลข้ว กก็เสดก็จไปจากทบีที่นสัที่น
19:16 ดซูเถลิด มบีคนหนศึที่งมาทซูลพระองคร์วต่า “ทต่านอาจารยร์ผซูข้ประเสรลิฐ ขข้าพเจข้าจะตข้องทคาดบีประการใดจศึงจะไดข้ชบีวลิตนลิรสันดรร์”
19:17 พระองคร์ตรสัสตอบเขาวต่า “ทต่านเรบียกเราวต่าประเสรลิฐทคาไมเลต่า ไมต่มบีผซูข้ใดประเสรลิฐนอกจากพระองคร์เดบียวครอพระเจข้า 
แตต่ถข้าทต่านปรารถนาจะเขข้าในชบีวลิต กก็ใหข้ถรอรสักษาพระบสัญญสัตลิไวข้”
19:18 คนนสันนทซูลถามพระองคร์วต่า “ครอพระบสัญญสัตลิขข้อใดบข้าง” พระเยซซูตรสัสวต่า “อยต่ากระทคาการฆาตกรรม อยต่าลต่วงประเวณบี
ผสัวเมบียเขา อยต่าลสักทรสัพยร์ อยต่าเปป็นพยานเทก็จ
19:19 จงใหข้เกบียรตลิแกต่บลิดามารดาของตน และจงรสักเพรที่อนบข้านเหมรอนรสักตนเอง”
19:20 คนหนลุต่มนสันนทซูลพระองคร์วต่า “ขข้อเหลต่านบีนขข้าพเจข้าไดข้ถรอรสักษาไวข้ทลุกประการตสันงแตต่เปป็นเดก็กหนลุต่มมา ขข้าพเจข้ายสังขาดอะไร



อบีกบข้าง”
19:21 พระเยซซูตรสัสแกต่เขาวต่า “ถข้าทต่านปรารถนาเปป็นผซูข้ทบีที่ทคาจนครบถข้วน จงไปขายบรรดาสลิที่งของซศึที่งทต่านมบีอยซูต่แจกจต่ายใหข้คน
อนาถา แลข้วทต่านจะมบีทรสัพยร์สมบสัตลิในสวรรคร์ แลข้วจงตามเรามา”
19:22 เมรที่อคนหนลุต่มไดข้ยลินถข้อยคคานสันนเขากก็ออกไปเปป็นทลุกขร์ เพราะเขามบีทรสัพยร์สลิที่งของเปป็นอสันมาก
19:23 พระเยซซูตรสัสกสับเหลต่าสาวกของพระองคร์วต่า “เราบอกความจรลิงแกต่ทต่านทสันงหลายวต่า คนมสัที่งมบีจะเขข้าในอาณาจสักรแหต่ง
สวรรคร์กก็ยาก
19:24 เราบอกทต่านทสันงหลายอบีกวต่า ตสัวอซูฐจะลอดรซูเขก็มกก็งต่ายกวต่าคนมสัที่งมบีจะเขข้าในอาณาจสักรของพระเจข้า”
19:25 เมรที่อพวกสาวกของพระองคร์ไดข้ยลินกก็ประหลาดใจมาก จศึงทซูลวต่า “ถข้าอยต่างนสันนใครจะรอดไดข้”
19:26 พระเยซซูทอดพระเนตรดซูพวกสาวกและตรสัสกสับเขาวต่า “ฝฝ่ายมนลุษยร์ยต่อมเปป็นไปไมต่ไดข้ แตต่พระเจข้าทรงกระทคาใหข้เปป็นไป
ไดข้ทลุกสลิที่ง”
19:27 แลข้วเปโตรทซูลพระองคร์วต่า “ดซูเถลิด ขข้าพระองคร์ทสันงหลายไดข้สละสลิที่งสารพสัด และไดข้ตลิดตามพระองคร์มา พวกขข้าพระองคร์
จศึงจะไดข้อะไรบข้าง”
19:28 พระเยซซูตรสัสกสับเขาวต่า “เราบอกความจรลิงแกต่ทต่านทสันงหลายวต่า ในโลกใหมต่คราวเมรที่อบลุตรมนลุษยร์จะนสัที่งบนพระทบีที่นสัที่งแหต่ง
สงต่าราศบีของพระองคร์นสันน พวกทต่านทบีที่ไดข้ตลิดตามเรามาจะไดข้นสัที่งบนบสัลลสังกร์สลิบสองทบีที่ พลิพากษาชนอลิสราเอลสลิบสองตระกซูล
19:29 ทลุกคนทบีที่ไดข้สละบข้านหรรอพบีที่นข้องชายหญลิงหรรอบลิดามารดาหรรอภรรยาหรรอบลุตรหรรอทบีที่ดลิน เพราะเหก็นแกต่นามของเรา ผซูข้
นสันนจะไดข้ผลรข้อยเทต่า และจะไดข้ชบีวลิตนลิรสันดรร์เปป็นมรดก
19:30 แตต่มบีหลายคนทบีที่เปป็นคนตข้นจะตข้องกลสับไปเปป็นคนสลุดทข้าย และทบีที่เปป็นคนสลุดทข้ายจะกลสับเปป็นคนตข้น”

พระเยซซูเสดล็จไปจากแควร้นกาลริลรี
ขข้อ 1: “ตข่อมาเมรรื่อพระเยซผตรมัสถผู้อยคสาเหลข่านรีนั้เสรห็จแลผู้ว พระองคค์ไดผู้เสดห็จจากแควผู้นกาลริลรี เขผู้าไปในเขตแดนแควผู้นยผ

เดรียฟากแมข่นนั้สาจอรค์แดนขผู้างโนผู้น”
“ตข่อมาเมรรื่อพระเยซผตรมัสถผู้อยคสาเหลข่านรีนั้เสรห็จแลผู้ว” – นสัที่นครอ เมรที่อพระองคร์ทรงเสรก็จสลินนการสสัที่งสอนของพระองคร์เรรที่อง

การยกโทษแลข้ว พระองคร์กก็ทรงรบีบเรต่งไปงานอรที่นตต่อทบีที่จะตข้องทคาใหข้เสรก็จ
“...พระองคค์ไดผู้เสดห็จจากแควผู้นกาลริลรี เขผู้าไปในเขตแดนแควผู้นยผเดรียฟากแมข่นนั้สาจอรค์แดนขผู้างโนผู้น” พระเยซซูเสดก็จไป

จากแควข้นกาลลิลบีและทรงหสันไปยสังทลิศใตข้ เพรที่อทบีที่จะเสดก็จเขข้าไปในเขตแดนของแควข้นยซูเดบีย มสัทธลิวและมาระโกไมต่ไดข้เอต่ยถศึงสลิที่งใด
ทบีที่เกลิดขศึนนระหวต่างนสันน แตต่เราทราบจากกลิตตลิคลุณของลซูกาวต่าเวลาผต่านไปชต่วงหนศึที่งระหวต่างการออกเดลินทางจากแควข้นกาลลิลบีและ
การไปถศึงในกรลุงเยรซูซาเลก็ม หลสังจากทบีที่ลซูกาเสรก็จสลินนการบสันทศึกเรรที่องราวทบีที่สอดคลข้องกสับมสัทธลิวและมาระโกเรรที่องการรสับใชข้ของ
พระครลิสตร์ในแควข้นกาลลิลบีแลข้ว ลซูกากก็พรรณนาวต่าพระเยซซูทรงเดลินทางจากแควข้นกาลลิลบีเขข้าไปในแควข้นยซูเดบียผต่านแควข้นสะมา
เรบียโดยมลุต่งหนข้าไปยสังกรลุงเยรซูซาเลก็ม (ลซูกา 9:51-56)

กลิตตลิคลุณของยอหร์นสอดคลข้องกสับลซูกา (ยอหร์น 7:2-10) – นสัที่นครอ การเดลินทางไปแบบลสับๆของพระเยซซูจากแควข้นกา
ลลิลบีไปยสังกรลุงเยรซูซาเลก็มเพรที่อรต่วมเทศกาลอยซูต่เพลิงหกเดรอนกต่อนเทศกาลปปัสกาสลุดทข้ายและการถซูกตรศึงกางเขนของพระองคร์

จากนสันนลซูกากก็บสันทศึกรายการคคาตรสัส, การอสัศจรรยร์, และการรสับใชข้ตต่างๆของพระผซูข้ชต่วยใหข้รอด (ลซูกา 10:1-18:14)  



ซศึที่งหลสังจากนสันนเขากก็บสันทศึกเนรนอหาเหมรอนกสับมสัทธลิวและมาระโกอบีก (จงสสังเกตลซูกา 18:15, มสัทธลิว 19:13, และมาระโก 
10:13)

กลิตตลิคลุณของมสัทธลิวและมาระโกกลต่าวถศึงงานรสับใชข้ของพระเยซซูในแควข้นกาลลิลบีและบรลิเวณโดยรอบ ยกเวข้นเท
ศกาลปปัสกาสลุดทข้ายนสันนและอบีกสองสามเหตลุการณร์ทบีที่เกลิดขศึนนระหวต่างการเดลินทางไปยสังทบีที่นสัที่น ขณะทบีที่ลซูกาและยอหร์นบสันทศึก
หลายเหตลุการณร์ทบีที่เราไมต่พบในมสัทธลิวและมาระโก นสัที่นเปป็นเหตลุทบีที่วต่าทคาไมเราถศึงมบีหนสังสรอกลิตตลิคลุณสบีที่เลต่ม พวกมสันสอดประสาน
กสัน กระนสันนแตต่ละเลต่มกก็มบีสารๆหนศึที่งทบีที่สคาคสัญมากๆ และหลายครสันงกริตตริคนุณเลข่มหนนรื่งกก็เปปิดเผยแกต่เราสลิที่งทบีที่อบีกเลต่มไมต่ไดข้เปปิดเผย

ขข้อ 2: “ฝผงชนเปป็นอมันมากไดผู้ตามพระองคค์ไป แลผู้วพระองคค์ทรงรมักษาโรคของเขาใหผู้หายทรีรื่นมัรื่น”
พระเยซซูไมต่เคยขาดฝซูงชน มสันเปป็นความจรลิงทบีที่วต่าในบางโอกาสพระองคร์ทรงเทศนาแกต่คนๆเดบียวเทต่านสันน และในบาง

โอกาสพระองคร์กก็ตรสัสแกต่คนกลลุต่มเลก็กมากๆ แตต่มบีฝซูงชนทบีที่รายลข้อมพระองคร์เกรอบอยซูต่เสมอ และจากขข้อพระคสัมภบีรร์ตต่างๆเรา
เรบียนรซูข้วต่าขณะทบีที่พวกผซูข้นคาทางศาสนาตต่อตข้านพระองคร์อยต่างแขก็งขสัน “ฝฝ่ายประชาชนทสัที่วไปฟปังพระองคร์ดข้วยความยลินดบี” (มาระ
โก 12:37) และ “ฝผงชนเปป็นอมันมากไดผู้ตามพระองคค์ไป” แมข้แตต่พวกศสัตรซูของพระองคร์กก็ประกาศวต่า “ไมต่เคยมบีผซูข้ใดพซูดเหมรอน
คนนสันนเลย” (ยอหร์น 7:46) 

“...แลผู้วพระองคค์ทรงรมักษาโรคของเขาใหผู้หายทรีรื่นมัรื่น” พระเยซซูกคาลสังเสดก็จเขข้าไปใกลข้กรลุงเยรซูซาเลก็มแลข้วตอนนบีนและ
เหลต่าศสัตรซูของพระองคร์กก็คอยเฝฟ้าจสับตาดซูพระองคร์อยซูต่ตลอด แตต่พระองคร์มลิไดข้ยสับยสันงการอสัศจรรยร์ตต่างๆแหต่งความเมตตาของ
พระองคร์เพราะความอลิจฉารลิษยาและความเกลบียดชสังของคนเหลต่านสันนทบีที่ตต่อตข้านพระองคร์และหาเหตลุผล (หรรอขข้ออข้าง) ทบีที่จะยลุตลิ
งานรสับใชข้ของพระองคร์ เมรที่อใดกก็ตามทบีที่พระองคร์ทรงพบผซูข้คนทบีที่ตข้องการใหข้ชต่วยพระองคร์กก็ทรงชต่วย โดยมลุต่งหนข้าตต่อไปยสังกลโกธา
แตต่ในขณะเดบียวกสันกก็ทรงกระทคาพระราชกลิจทบีที่พระเจข้าไดข้ทรงสต่งพระองคร์มากระทคาดข้วย

พระเยซซูประทานขร้อปฏริบมัตริเกรีที่ยวกมับการหยข่ารร้าง
เนรที่องจากการหยต่ารข้างเปป็นหสัวขข้อทบีที่สคาคสัญเหลรอเกลิน โดยเฉพาะอยต่างยลิที่งในสมสัยของเรา ผมจศึงรซูข้สศึกวต่ามสันจะเปป็นการ

ฉลาดและมบีประโยชนร์สคาหรสับเราทบีที่จะใหข้ขข้อพระคสัมภบีรร์อรที่นๆตรงนบีนทบีที่เกบีที่ยวขข้องกสับการหยต่ารข้างและการแตต่งงานใหมต่ จากนสันนเรา
จะพซูดถศึงขข้อพระคสัมภบีรร์เหลต่านบีนทสันงหมดดข้วยกสันขณะทบีที่เราศศึกษาบททบีที่เราศศึกษากสันอยซูต่ตอนนบีนแบบทบีละขข้อ:

มาระโก 10:1-12: “ฝฝ่ายพระองคร์ไดข้ทรงลลุกขศึนนเสดก็จจากทบีที่นสัที่น เขข้าในเขตแดนแควข้นยซูเดบีย ไปตามทางแมต่นนคา
จอรร์แดนฟากขข้างโนข้น และประชาชนพากสันมาหาพระองคร์อบีก พระองคร์จศึงตรสัสสสัที่งสอนเขาอบีกตามทบีที่พระองคร์ทรงเคยสอนนสันน 
พวกฟารลิสบีมาทดลองพระองคร์ทซูลถามพระองคร์วต่า “ผซูข้ชายจะหยต่าภรรยาของตนเปป็นการถซูกตข้องตามพระราชบสัญญสัตลิหรรอไมต่”

“พระองคร์ตรสัสถามเขาวต่า “โมเสสไดข้บสัญญสัตลิไวข้วต่าอยต่างไร” เขาทซูลตอบวต่า “โมเสสอนลุญาตใหข้ทคาหนสังสรอหยต่าภรรยา
แลข้วกก็หยต่าใหข้” พระเยซซูจศึงตรสัสตอบเขาวต่า “โมเสสไดข้เขบียนขข้อบสังคสับนสันนเพราะเหตลุใจพวกเจข้าแขก็งกระดข้าง แตต่ตสันงแตต่เดลิมสรข้าง
โลก ‘พระเจข้าไดข้ทรงสรข้างพวกเขาใหข้เปป็นชายและหญลิง เพราะเหตลุนบีนผซูข้ชายจะจากบลิดามารดาของเขา จะไปผซูกพสันอยซูต่กสับ
ภรรยา และเขาทสันงสองจะเปป็นเนรนออสันเดบียวกสัน’ เขาจศึงไมต่เปป็นสองตต่อไป แตต่เปป็นเนรนออสันเดบียวกสัน เหตลุฉะนสันน ซศึที่งพระเจข้าไดข้ทรง
ผซูกพสันกสันแลข้ว อยต่าใหข้มนลุษยร์ทคาใหข้พรากจากกสันเลย”

“เมรที่อเขข้าไปในเรรอนแลข้วเหลต่าสาวกของพระองคร์ทซูลถามพระองคร์อบีกถศึงเรรที่องนสันน พระองคร์จศึงตรสัสกสับเขาวต่า “ถข้าผซูข้ใด
หยต่าภรรยาของตน แลข้วไปมบีภรรยาใหมต่ ผซูข้นสันนกก็ไดข้ผลิดประเวณบีตต่อเธอ และถข้าหญลิงจะหยต่าสามบีของตน แลข้วไปมบีสามบีใหมต่ หญลิง



นสันนกก็ผลิดประเวณบี”
กรลุณาสสังเกตลผกา 16:18 เชต่นกสัน: “ผซูข้ใดหยต่าภรรยาของตน แลข้วไปมบีภรรยาใหมต่กก็ผลิดประเวณบี และผซูข้ใดรสับหญลิงทบีที่

สามบีไดข้หยต่าแลข้วมาเปป็นภรรยาของตนกก็ผลิดประเวณบีดข้วย”
เปาโลใหข้คคาสสัที่งตต่อไปนบีนแกต่ผซูข้เชรที่อทสันงหลายทบีที่เมรองโครลินธร์: “สต่วนคนทบีที่แตต่งงานแลข้วขข้าพเจข้าขอสสัที่ง มลิใชต่ขข้าพเจข้าสสัที่งเอง แตต่

องคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าทรงบสัญชาวต่า อยต่าใหข้ภรรยาทลินงสามบี แตต่ถข้านางทลินงสามบีไปอยต่าใหข้นางไปมบีสามบีใหมต่ หรรอไมต่กก็ใหข้นางกลสับมา
ครนดบีกสับสามบีเกต่า และขออยต่าใหข้สามบีหยต่ารข้างภรรยาเลย ขข้าพเจข้าขอกลต่าวแกต่คนอรที่นๆนอกจากพวกนบีน (องคร์พระผซูข้เปป็นเจข้ามลิไดข้
ตรสัส) วต่า ถข้าพบีที่นข้องคนใดมบีภรรยาทบีที่ไมต่เชรที่อและนางพอใจทบีที่จะอยซูต่กสับสามบี สามบีกก็ไมต่ควรหยต่านาง ถข้าหญลิงคนใดมบีสามบีทบีที่ไมต่เชรที่อ
และสามบีพอใจทบีที่จะอยซูต่กสับนาง นางกก็ไมต่ควรหยต่าสามบีนสันนเลย ดข้วยวต่าสามบีทบีที่ไมต่เชรที่อนสันนไดข้รสับการทรงชคาระใหข้บรลิสลุทธลิธิ์ทางภรรยา 
และภรรยาทบีที่ไมต่เชรที่อกก็ไดข้รสับการทรงชคาระใหข้บรลิสลุทธลิธิ์ทางสามบี มลิฉะนสันนลซูกของทต่านกก็เปป็นมลทลิน แตต่บสัดนบีนลซูกเหลต่านสันนกก็บรลิสลุทธลิธิ์ 
แตต่ถข้าคนทบีที่ไมต่เชรที่อจะแยกไป กก็จงใหข้เขาไปเถลิด เรรที่องเชต่นนบีนไมต่จคาเปป็นทบีที่พบีที่นข้องชายหญลิงจะผซูกมสัดใหข้จคาใจอยซูต่ดข้วยกสัน เพราะวต่า
พระเจข้าไดข้ทรงเรบียกเราใหข้อยซูต่อยต่างสงบ” (1 คร. 7:10-15)

เราไดข้ศศึกษาถข้อยคคาของพระเยซซูในคคาเทศนาบนภซูเขาแลข้ว แตต่ผมขอยกพวกมสันตรงนบีนอบีกครสันง จงอต่านถข้อยคคาเหลต่านบีน
อยต่างตสันงใจ:

“ยสังมบีคคากลต่าวไวข้วต่า ‘ผซูข้ใดจะหยต่าภรรยา กก็ใหข้เขาทคาหนสังสรอหยต่าใหข้แกต่ภรรยานสันน’ ฝฝ่ายเราบอกทต่านทสันงหลายวต่า ผซูข้ใด
จะหยต่าภรรยา เพราะเหตลุอรที่นนอกจากการเลต่นชซูข้ กก็เทต่ากสับวต่าผซูข้นสันนทคาใหข้หญลิงนสันนลต่วงประเวณบี และถข้าผซูข้ใดจะรสับหญลิงซศึที่งหยต่า
แลข้วเชต่นนสันนมาเปป็นภรรยา ผซูข้นสันนกก็ลต่วงประเวณบีดข้วย” (มธ. 5:31, 32)

ขข้อ 3: “พวกฟารริสรีมาทดลองพระองคค์ทผลถามวข่า “ผผผู้ชายจะหยข่าภรรยาของตนเพราะเหตนุใดๆกห็ตาม เปป็นการถผก
ตผู้องตามพระราชบมัญญมัตริหรรอไมข่”

นบีที่เปป็นสลิที่งทบีที่เราอาจเรบียกวต่าเปป็นคคาถาม “ทบีที่ยากนสัก” เมรที่อใดกก็ตามทบีที่พวกฟารลิสบีถามคคาถามพระเยซซู คคาถามตต่างๆของ
พวกเขากก็ถซูกออกแบบมาเพรที่อหลอกใหข้พระองคร์ตลิดกสับ, เพรที่อหลอกใหข้พระองคร์ตรสัสอะไรบางอยต่างทบีที่พวกเขาจะใชข้ทคาลาย
ความนต่าเชรที่อถรอของพระองคร์ไดข้และทคาใหข้ผซูข้คนมบีความเหก็นเปป็นอคตลิตต่อพระองคร์ ในคคาถามทบีที่พวกเขาถามพระองคร์ในพระคคา
ขข้อนบีน พวกเขาคาดหวสังอยต่างเตก็มทบีที่วต่าพระองคร์จะตลิดกสับในการอภลิปรายเกบีที่ยวกสับพระราชบสัญญสัตลิ

“ผผผู้ชายจะหยข่าภรรยาของตนเพราะเหตนุใดๆกห็ตาม เปป็นการถผกตผู้องตามพระราชบมัญญมัตริหรรอไมข่” มสันเปป็นเจตนาของ
พวกฟารลิสบีทบีที่จะนคาพระเยซซูไปในหนศึที่งในสองทลิศทางตรงนบีน พระองคร์จะทรงตอบคคาถามของพวกเขาในลสักษณะทบีที่รลุนแรงเกลินไป
หรรอไมต่พระองคร์กก็จะตรสัสอะไรบางอยต่างทบีที่จะถซูกตบีความไดข้วต่าขสัดแยข้งกสับพระราชบสัญญสัตลิของโมเสส ยอหร์นผซูข้ใหข้รสับบสัพตลิศมาซศึที่ง
ไดข้รบกวนพวกเขาเชต่นกสัน ไดข้วลิพากษร์วลิจารณร์กษสัตรลิยร์เฮโรดทบีที่แตต่งงานกสับภรรยานข้องชายของตน และคคาวลิพากษร์วลิจารณร์นสันนไดข้
ทคาใหข้เฮโรดขลุต่นเครองและทคาใหข้ยอหร์นตข้องหสัวขาด ชายชาวนาซาเรก็ธผซูข้นบีนจะกลต่าวอะไรบางอยต่างทบีที่จะถรอไดข้วต่าวลิพากษร์วลิจารณร์เฮ
โรด อสันเปป็นการทคาใหข้เฮโรดโกรธเครองเขาเหมรอนกสันหรรอไมต่? หรรอเขาจะกลข้าพอทบีที่จะเหก็นแยข้งกสับพระราชบสัญญสัตลิของโมเสส?

เราเหก็นการตต่อตข้านนบีนทคางานในมสัทธลิว 12:2-42 เมรที่อพวกเขาพยายามครสันงแลข้วครสันงเลต่าทบีที่จะหาหลสักฐานมาเลต่นงาน
พระเยซซู พวกเขาพยายามอบีกครสันงในมสัทธลิว 15:1-9 และอบีกครสันงในบททบีที่ 16:1-4 คราวนบีนพวกเขาเรลิที่มโจมตบีพระองคร์อบีกครสันง

พระเยซซูไดข้ตรสัสจลุดยรนของพระองคร์อยต่างชสัดเจนแลข้วเกบีที่ยวกสับเรรที่องการหยต่ารข้างตอนทบีที่พระองคร์เทศนาคคาเทศนาบน



ภซูเขา (ดซู มสัทธลิว 5:31, 32) “พวกงซูรข้าย” ทางศาสนาเหลต่านบีนไมต่ไดข้กคาลสังแสวงหาคคาสสัที่งสอนฝฝ่ายวลิญญาณ อสันทบีที่จรลิง พวกเขา
พรข้อมทบีที่จะโตข้แยข้งกสับพระเยซซูไมต่วต่าพระองคร์ตรสัสอะไรกก็ตาม พวกเขากคาลสังแสวงหาสลิที่งเดบียวเทต่านสันน – บางสลิที่ง, อะไรกห็ไดผู้, ทบีที่จะ
ใชข้เลต่นงานพระองคร์ไดข้

พวกฟารลิสบีเหลต่านบีนไมต่เพบียงรซูข้วต่าพระเยซซูจะตรสัสอะไรเกบีที่ยวกสับการหยต่ารข้างเทต่านสันน พวกเขายสังทราบดข้วยวต่าพระราช
บสัญญสัตลิของโมเสสกลต่าวอะไรเกบีที่ยวกสับเรรที่องนบีน – หรรออยต่างนข้อยพวกเขากก็นข่าจะรผผู้อยผข่แลผู้ว เพราะวต่าพวกเขาโอข้อวดความรซูข้ของ
ตนเกบีที่ยวกสับพระราชบสัญญสัตลิโดยรวม และพระราชบสัญญสัตลิทบีที่เกบีที่ยวขข้องกสับการหยต่ารข้างกก็ถซูกกลต่าวอยต่างชสัดเจนมากๆแลข้วในพระ
ราชบสัญญสัตลิ 24:1-4:

“เมรที่อชายคนใดคนหนศึที่งมบีภรรยาแตต่งงานอยซูต่กลินดข้วยกสันกสับนาง และตต่อมานางไมต่เปป็นทบีที่ชอบในสายตาของสามบีเพราะ
เขาพบสลิที่งมลทลินในตสัวนาง กก็ใหข้เขาทคาหนสังสรอหยต่าใสต่มรอนาง แลข้วไลต่ออกจากเรรอนไป และนางกก็ออกจากเรรอนไปเสบีย และถข้า
นางไปเปป็นภรรยาของชายอบีกคนหนศึที่ง และสามบีคนหลสังนบีนชสังนางจศึงทคาหนสังสรอหยต่าใสต่มรอนางแลข้วไลต่นางออกจากเรรอน หรรอ
สามบีคนหลสังนบีนทบีที่ไดข้นางเปป็นภรรยาถศึงแกต่ความตาย สามบีคนเดลิมทบีที่ไดข้ไลต่นางไปนสันนจะรสับนางหลสังจากทบีที่นางเปป็นมลทลินแลข้วกลสับ
มาเปป็นภรรยาอบีกไมต่ไดข้ เพราะเปป็นสลิที่งทบีที่นต่าสะอลิดสะเอบียนตต่อพระพสักตรร์พระเยโฮวาหร์ ทต่านทสันงหลายอยต่ากระทคาใหข้แผต่นดลินซศึที่ง
พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทต่านประทานแกต่ทต่านใหข้เปป็นมรดกนสันนมบีบาป”

เมรที่อพระครลิสตร์ทรงรสับใชข้อยซูต่บนแผต่นดลินโลก มบีอยซูต่สองสคานสักปรากฏขศึนนทบีที่เสนอความคลิดเกบีที่ยวกสับการหยต่ารข้าง กลลุต่ม
หนศึที่งสอนวต่าผซูข้ชายจะหยต่าภรรยาของตนไดข้เพราะการกระทคาผลิดใดกก็ตามหรรอเพราะความไมต่ชอบใดๆทบีที่เขาอาจมบีตต่อเธอ แมข้
หากวต่าเขาเบรที่อหนต่ายเธอแลข้ว หรรอเหก็นหญลิงอรที่นทบีที่เขาคลิดวต่าสวยกวต่าและนต่าปรารถนามากกวต่า เขากก็หยต่าภรรยาของเขาไดข้
เพราะชอบหญลิงอบีกคนนสันน กลลุต่มทบีที่สองประกาศวต่าการหยต่ารข้างเปป็นสลิที่งทบีที่ผลิดพระราชบสัญญสัตลิอยต่างชสัดเจนยกเวข้นกรณบีของการ
ลต่วงประเวณบี ดสังนสันนไมต่วต่าพระเยซซูจะตรสัสอะไร เหลต่าศสัตรซูของพระองคร์กก็จะเหก็นตต่างกสับพระองคร์อยซูต่ดบี พวกเขาไมต่ไดข้ถาม
พระองคร์วต่าผซูข้ชายจะหยต่าภรรยาของตนไดข้เพราะเหตลุอสันใด แตต่ถามวต่าผซูข้ชายจะหยต่าภรรยา “เพราะเหตนุใดๆกก็ตาม” ไดข้หรรอ
ไมต่ คคาถามนบีนถซูกสรข้างมาแบบหลวมๆ และแนต่นอนวต่ายลิที่งการใชข้คคาในคคาถามมบีลสักษณะหลวมๆมากเทต่าไร คคาถามนสันนกก็ยลิที่งมบีแนว
โนข้มทบีที่จะทคาใหข้คนทบีที่ถซูกถามตลิดกสับไดข้มากเทต่านสันน

ขข้อ 4: “พระองคค์ตรมัสตอบเขาวข่า “พวกทข่านไมข่ไดผู้อข่านหรรอวข่า พระผผผู้ทรงสรผู้างมนนุษยค์แตข่เดริม ‘ไดผู้ทรงสรผู้างพวกเขา
ใหผู้เปป็นชายและหญริง’”

“พวกทข่านไมข่ไดผู้อข่านหรรอวข่า...?” ในการตอบคคาถามพระเยซซูมลิไดข้ทรงอข้างอลิงถศึงสองสคานสักนสันนทบีที่เสนอความคลิดซศึที่งแพรต่
หลายในสมสัยนสันนเลย พระองคร์แคต่ดศึงความสนใจของพวกเขามายสังสลิทธลิอคานาจของงานเขบียนของโมเสสเทต่านสันน

“พระผผผู้ทรงสรผู้างมนนุษยค์แตข่เดริม...” – ตรงนบีนยข้อนกลสับไปยสังแผนการดสันงเดลิมของพระเจข้าเกบีที่ยวกสับการแตต่งงาน ตอนทบีที่
พระองคร์ไดข้ทรงสรข้างอาดสัมและจากนสันนกก็ทรงเอากระดซูกซบีที่โครงอสันหนศึที่งจากสบีขข้างของอาดสัมออกมาและสรข้างเอวา (ปฐก. 
1:27; 2:21-24)

“...ไดผู้ทรงสรผู้างพวกเขาใหผู้เปป็นชายและหญริง” ในเรลิที่มแรกนสันนพระเจข้าไดข้ทรงสรข้างผซูข้ชายคนเดบียว และจากนสันน
พระองคร์ไดข้ทรงสรข้างผผผู้หญริงคนเดรียวเพรที่อชายคนเดบียวนสันน พระองคร์จะทรงสรข้างผซูข้หญลิงขศึนนมาหลายคนและใหข้อาดสัมเลรอกผซูข้
หญลิงคนหนศึที่งหรรอมากกวต่านสันนไวข้เปป็นภรรยาของตนกก็ทคาไดข้ – แตต่พระองคร์กก็มลิไดข้ทคาเชต่นนสันน พระองคร์ไดข้ทรงสรข้างมาเพศละคน 



– ผซูข้ชายคนเดบียว, ผซูข้หญลิงคนเดบียวโดยทรงวางแบบอยต่างไวข้สคาหรสับมนลุษยร์ทลุกคนเพราะวต่าอาดสัมและเอวาเปป็นพต่อแมต่ของมนลุษยร์
ทลุกคน เขาทสันงสองเปป็นพต่อแมต่ของเผต่าพสันธลุร์มนลุษยร์

ขข้อ 5: “และตรมัสวข่า ‘เพราะเหตนุนรีนั้ผผผู้ชายจะจากบริดามารดาของเขา จะไปผผกพมันอยผข่กมับภรรยา และเขาทมันั้งสองจะ
เปป็นเนรนั้ออมันเดรียวกมัน’”

ความหมายตรงนบีนกก็ครอวต่าผซูข้ชายจะมบีพสันธะผซูกพสันกสับภรรยาของตนมากกวต่าตต่อบลิดาและมารดาของเขาเอง มบีแนว
โนข้มในสต่วนของมนลุษยชาตลิทบีที่จะใหข้ความสคาคสัญตต่อสายใยอสันแนต่นแฟฟ้นระหวต่างลซูกกสับพต่อแมต่, และระหวต่างพต่อแมต่กสับลซูก มสัน
เปป็นความจรลิงทบีที่วต่ามดีสายใยระหวต่างลซูกกสับพต่อแมต่ดสังทบีที่เราจะเหก็นตต่อไป แตต่พระเยซซูทรงประกาศวต่าความสสัมพสันธร์ในการสมรส
ระหวต่างสามบีกสับภรรยานสันนเตก็มเปฟีฝั่ยมดข้วยความรสักและผซูกพสันมากกวต่าความสสัมพสันธร์แบบอรที่นของมนลุษยร์

ตามทบีที่พระเยซซูตรสัส เมรที่อชายคนใดมบีภรรยา เขาจะตข้องรสักเธอมากกวต่าใครๆบนโลก เขาจะตข้อง “ผชกพชนอยผข่กมับ
ภรรยาของเขา” – และคคาวต่าผผกพมันตามทบีที่ใชข้ตรงนบีนกก็บต่งบอกถศึงการรวมเปป็นหนศึที่งเดบียวแบบทบีที่แขก็งแกรต่งทบีที่สลุดและแนต่นแฟฟ้นมาก
ทบีที่สลุด, การรวมเปป็นหนนรื่งเดรียวทรีรื่ไมข่อาจแยกขาดจากกมันไดผู้ คคากรบีกนบีนมาจากคคาทบีที่มบีความหมายวต่า “ใชข้กาวเชรที่อมตลิด” ซศึที่งบต่งบอก
วต่าเมรที่อชายคนหนศึที่งและหญลิงคนหนศึที่งแตต่งงานกสัน เขาทสันงสองกก็ถผกเชรรื่อมตริดกมันดผู้วยกาวและไมต่อาจถซูกแกะออกจากกสันไดข้เดก็ด
ขาด

“...เขาทมันั้งสองจะเปป็นเนรนั้ออมันเดรียวกมัน” พวกเขาซศึที่งแตต่กต่อนเปป็นสองคนจะเปป็นคนเดรียวกมัน – หนศึที่งเดบียวกสันในความ
รสัก, หนศึที่งเดบียวกสันในความปรารถนา, หนศึที่งเดบียวกสันในความสนใจ, หนศึที่งเดบียวกสันในชบีวลิต พวกเขาจะไมต่ตต่างคนตต่างไปตามทาง
ของตนหรรอมบีความสนใจทบีที่แยกจากกสันอบีกตต่อไป ในสลิที่งสารพสัดพวกเขาจะกระทคาการอยต่างสอดคลข้องกสับซศึที่งกสันและกสัน 
ราวกสับวต่าพวกเขาเปป็นคนเดบียวกสัน

ขข้อ 6: “เขาจนงไมข่เปป็นสองตข่อไป แตข่เปป็นเนรนั้ออมันเดรียวกมัน เหตนุฉะนมันั้นซนรื่งพระเจผู้าไดผู้ทรงผผกพมันกมันแลผู้ว อยข่าใหผู้มนนุษยค์
ทสาใหผู้พรากจากกมันเลย”

คคาสอนของพระเยซซูนสันนชสัดเจน – นสัที่นครอ พระเจข้าไดผู้ทรงสรผู้างผซูข้ชายคนเดบียวและผซูข้หญลิงคนเดบียวและทรงประกาศวต่า
พวกเขาควรถซูกผซูกพสันกสันอยต่างสนลิทสนมเหลรอเกลินจนเปป็นเนรนอหนสังเดบียว ซศึที่งถซูกเชรที่อมตลิดกสันโดยสลิทธลิอคานาจของพระเจข้าผซูข้ทรง
มหลิทธลิฤทธลิธิ์ ดข้วยเหตลุนบีนพวกเขาจศึงไมต่อาจถผกแยกขาดจากกมันไดข้เวข้นแตต่โดยสลิทธลิอคานาจของพระเจข้าผซูข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ “เหตนุ
ฉะนมันั้นซนรื่งพระเจชาไดผู้ทรงผผกพมันกมันแลผู้ว อยข่าใหผู้มนสุษยคทสาใหผู้พรากจากกมันเลย”

ขข้อ 7: “เขาจนงทผลถามพระองคค์วข่า “ถผู้าอยข่างนมันั้นทสาไมโมเสสไดผู้สมัรื่งใหผู้ทสาหนมังสรอหยข่าใหผู้ภรรยา แลผู้วกห็หยข่าไดผู้””
แนต่นอนวต่าพวกฟารลิสบีจสับผลิดสลิที่งทบีที่พระเยซซูตรสัสเกบีที่ยวกสับการหยต่ารข้างในทสันทบี เนรที่องจากโมเสสอนลุญาตใหข้หยต่ารข้างไดข้ 

พระองคค์ซศึที่งเปป็นเพบียงอาจารยร์คนหนศึที่งจากเมรองนาซาเรก็ธจะประกาศไดข้อยต่างไรวต่าการหยต่ารข้างเปป็นเรรที่องผลิดพระราชบสัญญสัตลิ?
“ถผู้าอยข่างนมันั้นทสาไมโมเสสไดผู้สชนึ่ง...?” แตต่ถข้าเราดซูสลิที่งทบีที่พวกฟารริสรีกลต่าวโดยพลิจารณาสลิที่งทบีที่โมเสสกลต่าวจรริงๆ เรากก็เหก็น

การตบีความถข้อยคคาของโมเสสแบบไมต่ยซูตลิธรรม เราพบถข้อยคคาเหลต่านบีนในพระราชบสัญญสัตลิ 24:1-4 และขข้อความตอนนสันนไดข้ถซูก
ยกมาแลข้ว แตต่ใหข้เราถอดความมสันตรงนบีนกสัน:

โมเสสกลต่าววต่าเมรที่อชายคนหนศึที่งแตต่งงาน และหลสังจากการแตต่งงานนสันนเขาพบสลิที่งมลทลินบางอยต่างในภรรยาของเขา 
(ซศึที่งหมายความวต่านางไมต่ใชต่หญลิงพรหมจารบี) ชายผซูข้นสันนกก็สามารถเขบียนหนสังสรอหยต่าและมอบมสันใหข้แกต่นางและสต่งนางออกไป



จากบข้านของเขาไดข้ จากนสันนนางกก็ไปแตต่งงานกสับชายอบีกคนไดข้ – นสัที่นครอ ถข้านางสามารถหาชายอบีกคนทบีที่ยอมแตต่งงานกสับนาง
ไดข้

กรลุณาสสังเกตวต่าโมเสสไมญ่ไดชสชนึ่งใหข้ทคาเชต่นนบีน เขาเพบียงแคต่อนนุญาตใหข้มบีธรรมเนบียมปฏลิบสัตลิอยต่างหนศึที่งซศึที่งในสมสัยนสันนเปป็นทบีที่
นลิยม และเขากก็ตมันั้งขผู้อจสากมัดธรรมเนบียมปฏลิบสัตลินสันนอยต่างมาก เขาไมต่ไดข้อนลุญาตวลิธบีปฏลิบสัตลิเชต่นนสันนเพราะวต่ามสันเปป็นสลิที่งทบีที่ถซูกตข้อง
หรรอเพราะวต่ามสันเปป็นไปตามแผนการของพระเจข้า แตต่เพราะความแขก็งกระดข้างแหต่งใจของมนลุษยร์ เราเหก็นเรรที่องนบีนถซูกอธลิบาย
เพลิที่มเตลิมในพระคคาขข้อถสัดไป

ขข้อ 8: “พระองคค์ตรมัสแกข่เขาวข่า “โมเสสไดผู้ยอมใหผู้ทข่านทมันั้งหลายหยข่าภรรยาของตน เพราะใจทข่านทมันั้งหลายแขห็ง
กระดผู้าง แตข่เมรรื่อเดริมมริไดผู้เปป็นอยข่างนมันั้น”

ตอนทบีที่โมเสสนคาชนชาตลิอลิสราเอลออกมาจากการตกเปป็นทาสคนอบียลิปตร์ ในความหมายอสันเตก็มเปฟีฝั่ยมทบีที่สลุด เขากก็กคาลสัง
นคาประชาชาตลิหนศึที่งของเหลต่าทาสทบีที่เปป็นไทแลข้วผซูข้ไดข้ลข้มลงสซูต่ความหยต่อนยานในเรรที่องมาตรฐานทางศบีลธรรมหลายเรรที่อง ซศึที่งรวม
ถศึงคคาปฏลิญาณสมรสดข้วย โมเสสมบีปปัญญาพอทบีที่จะทราบวต่ามสันคงเปป็นเรรที่องยาก, หากไมต่ใชต่เปป็นไปไมต่ไดข้, ทบีที่จะเปลบีที่ยนแปลง
ความเชรที่อตต่างๆและวลิธบีปฏลิบสัตลิตต่างๆของพวกเขาอยต่างปลุบปปับในเรรที่องทบีที่เกบีที่ยวขข้องกสับสลิที่งเหลต่านบีน ดข้วยเหตลุนบีน เพราะความแขก็ง
กระดข้างแหต่งหสัวใจของพวกเขา โมเสสจศึง “ยอม” (อนนุญาต) ใหข้พวกเขาหยต่าภรรยาของพวกเขาไดข้ พระราชบสัญญสัตลิไมต่ไดข้สมัรื่ง
สามบีใหข้หยต่าภรรยาทบีที่ไมต่ซรที่อสสัตยร์ของตน อาจเปป็นไดข้วต่านางจะยอมกลสับใจ สามบีจะยอมรสับการกลสับใจของนางและยอมใชข้ชบีวลิต
กสับนางตต่อไป ในหนสังสรอหมวดศาสดาพยากรณร์ ชนชาตลิอลิสราเอลถซูกกลต่าววต่าเปป็นเหมรอนภรรยาทบีที่เลต่นชซูข้ของพระเยโฮวาหร์ แตต่
มสันถซูกประกาศอยต่างชสัดเจนวต่าพระเจข้าจะทรงยกโทษคซูต่สมรสของพระองคร์หากประชาชาตลินสันนยอมกลสับใจใหมต่ (อต่านโฮเชยา 
บททบีที่ 2) พระราชบสัญญสัตลิไมต่ไดข้สมัรื่งผซูข้ชายใหข้หยต่าภรรยาทบีที่นอกใจ แตต่มสันสสัที่งใหข้เขามอบ “หนสังสรอหยต่า” ใหข้แกต่นางหากเขาหยต่า
นางจรลิงๆ

โมเสสไดข้พบวต่าการหยต่ารข้างมบีอยซูต่มานานแลข้วจนไมต่อาจระบลุไดข้และเขาทราบวต่านบีที่ไมต่ไดข้เปป็นไปตามแผนการของ
พระเจข้าในเรลิที่มแรกนสันน ดข้วยเหตลุนบีนเขาจศึงเรลิที่มลข้มลข้างบสัญญสัตลิทบีที่หยต่อนยานนบีนเกบีที่ยวกสับการหยต่ารข้างโดยการจสากมัดธรรมเนบียมปฏลิบสัตลิ
นบีน แทนทบีที่จะหข้ามมสันอยข่างฉมับพลมันเดก็ดขาด มนลุษยร์ในอดบีตนสันนไมต่ไดข้รสับอนลุญาตใหข้หยต่าภรรยาไปเฉยๆ – นสัที่นครอ พวกเขาไมต่
สามารถบอกภรรยาใหข้ออกจากบข้านไปเฉยๆไดข้ โมเสสสสัที่งใหข้มบีการแยกขาดจากกสันแบบเปป็นพลิธบีการขลสัง หนสังสรอหยต่าตข้องถซูก
จสัดเตรบียมและวางในมรอของภรรยาผซูข้นสันนทบีที่จะถซูกหยต่า – และเขาจะทคาเชต่นนบีนไดข้กก็ตต่อเมรที่อเขาไดข้พบความมลทลินบางอยต่างใน
ตสัวนางเทต่านสันน

มสันไมต่ใชต่กลวลิธบีใหมต่ทบีที่พวกฟารลิสบียกโมเสสมาเลต่นงานพระเยซผ พวกเขาเคยทคาแบบนสันนมากต่อนแลข้ว แตต่แมข้วต่าพวกเขา
เปป็นคนชสัที่ว พวกเขากก็แทบไมต่กลข้าตสันงโมเสสมาตต่อสซูข้กสับพระเยโฮวาหค์พระเจผู้าและดข้วยเหตลุนบีนจศึงบสังคสับใหข้มบีการเปลบีที่ยนแปลงพระ
ราชบสัญญสัตลิอสันศสักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ซศึที่งไดข้ถซูกแตต่งตสันงโดยพระเจข้ามาตสันงแตต่เรลิที่มแรก พระเยซซูทรงทคาใหข้พวกครซูสอนพระราชบสัญญสัตลิเหลต่านบีน
เหก็นวต่าพวกเขาจะถซูกบสังคสับใหข้ทคาอยต่างนสันนจรลิงๆเพรที่อทบีที่จะรสักษาทฤษฎบีของพวกเขาเรรที่องการหยต่ารข้างแบบทสันใจและงต่ายดาย
เพราะเหตลุผลหรรอสาเหตลุใดกห็ตาม

ขข้อ 9: “ฝฝ่ายเราบอกทข่านทมันั้งหลายวข่า ผผผู้ใดหยข่าภรรยาของตนเพราะเหตนุตข่างๆ เวผู้นแตข่เปป็นชผผู้กมับชายอรรื่นแลผู้วไปมรี
ภรรยาใหมข่กห็ผริดประเวณรี และผผผู้ใดรมับหญริงทรีรื่หยข่าแลผู้วนมันั้นมาเปป็นภรรยากห็ผริดประเวณรีดผู้วย”



“ฝฝ่ายเราบอกทข่านทมันั้งหลาย...” กลต่าวอบีกนสัยหนศึที่ง พระเยซซูตรสัสวต่า “ไมต่วต่าพระราชบสัญญสัตลิอาจเคยกลต่าวอะไร และไมต่
วต่าโมเสสอาจเคยสอนอะไร เราอยากใหผู้ทข่านทมันั้งหลายฟปังเรา” พระเยซซูทรงสอน “ดข้วยสลิทธลิอคานาจ ไมต่เหมรอนพวกธรรมาจาร
ยร์” (มธ. 7:29; มก. 1:22) พระองคร์ตรสัสดข้วยสลิทธลิอคานาจในทบีที่นบีนอยต่างแนต่นอนเกบีที่ยวกสับเรรที่องการหยต่ารข้าง พระองคร์ตรสัสชสัดเจน
วต่าการหยต่ารข้างเปป็นสลิที่งทบีที่ไมต่อนลุญาตใหข้กระทคา “เพราะเหตลุใดๆกก็ตาม” และยลิที่งกวต่านสันน การหยต่ารข้างยสังเปป็นสลิที่งทบีที่ไมต่อนลุญาตใหข้
กระทคาเลยสมักนริดเดรียว “เวข้นแตต่การลข่วงประเวณรี”

มบีผซูข้กลต่าววต่าดซูเหมรอนเปป็นเรรที่องแปลกทบีที่เหตลุผลเดบียวสคาหรสับการหยต่ารข้างถซูกกลต่าวถศึงตรงนบีนอยต่างยต่อๆ และในมสัทธลิว 
5:31, 32 ขณะทบีที่มาระโกและลซูกาไมต่กลต่าวถศึงมสันเลยสสักนลิดเดบียว จงระลศึกวต่าตอนทบีที่พระเยซซูตรสัสคคากลต่าวนบีนแกต่พวกฟารลิสบี 
จรลิงๆแลข้วไมต่มบีคคาถามเกบีที่ยวกสับการหยต่ารข้างเลย เพราะวต่าสคานสักทบีที่เครต่งครสัดทบีที่สลุดของพวกรสับบบี, สคานสักของชสัมมสัย, อนนุญาตใหข้
หยต่ารข้างไดข้เพราะการลต่วงประเวณบีและการกระทคาอสันนต่าอสัปยศอรที่นๆ มสันเปป็นทบีที่ชสัดเจนในตอนนสันนวต่าผซูข้ชายสามารถหยต่าภรรยา
ของตนไดข้หากนางเปป็นหญลิงลต่วงประเวณบี ดข้วยเหตลุนบีน เรรที่องนบีนจศึงไมต่จคาเปป็นตข้องขยายความเลย มสันเปป็นทบีที่ทราบกสันดบีอยซูต่แลข้ว ดสัง
นสันนถศึงแมข้วต่าเหตลุผลประการเดบียวตามพระคสัมภบีรร์สคาหรสับการหยต่ารข้างถซูกกลต่าวถศึงโดยพระเยซซูแคต่สองครสันง, ทสันงสองครสันงใน
กลิตตลิคลุณของมสัทธลิว, ผมกก็อยากเตรอนความจคาคลุณวต่าพระเยซซูไมต่จคาเปป็นตข้องตรสัสอะไรเกลินครมันั้งเดรียวเลยเพรที่อทบีที่จะทคาใหข้มสันเปป็น
ความจรลิง!

“ผผผู้ใดหยข่าภรรยาของตนเพราะเหตนุตข่างๆ เวผู้นแตข่เปป็นชผผู้กมับชายอรรื่นแลผู้วไปมรีภรรยาใหมข่กห็ผริดประเวณรี” คคาถามจศึงมบีอยซูต่
วต่า จะอนลุญาตใหข้มบีการหยข่ารผู้างเพราะเหตลุลต่วงประเวณบีไดข้อยต่างไร ในเมรที่อพระราชบมัญญมัตริบสัญชาใหข้นคาตสัวผซูข้ทบีที่มรีความผริดขข้อหา
ลต่วงประเวณบีออกมาและประหารชบีวลิตเสบีย? หากชายคนหนศึที่งและหญลิงคนหนศึที่งถซูกจสับไดข้ในการผริดประเวณรี ทมันั้งคผข่กห็ถผกประหาร
ชรีวริต: “ถข้าผซูข้ใดลต่วงประเวณบีกสับภรรยาของผซูข้อรที่น ครอเขาไดข้ลต่วงประเวณบีกสับภรรยาของเพรที่อนบข้าน ตข้องใหข้ผผผู้ลข่วงประเวณรีทมันั้งชาย
และหญริงนมันั้นมบีโทษถศึงตายเปป็นแนต่” (ลนต. 20:10) เหตลุใดบสัญญสัตลิขข้อนบีนจศึงไมต่ถซูกนคาไปปฏลิบสัตลิในกรณบีของชายคนหนศึที่งทบีที่พบวต่า
ภรรยาของตนไมต่ใชต่หญลิงพรหมจารบีเลต่า?

จงหมายเหตลุวต่าพระราชบสัญญสัตลิเกบีที่ยวกสับเรรที่องนบีนไมต่ไดข้บสังคสับสามรีใหข้นคาตสัวภรรยาทบีที่ผลิดประเวณบีของตนออกมา หาก
ชายคนหนศึที่งแตต่งงานและจากนสันนกก็พบวต่าภรรยาของตนไมต่ไดข้เปป็นหญลิงพรหมจารบี เขากก็ไมต่ไดข้ถซูกบสัญชาใหข้นคาตสัวนางออกมาเพรที่อ
ทบีที่จะรสับโทษประหารชบีวลิต จงระลศึกถศึงโยเซฟตอนทบีที่เขาคข้นพบวต่าวต่าทบีที่เจข้าสาวของเขา (มารบียร์) ตสันงครรภร์แลข้ว เขากก็ตสันงใจวต่าจะใหข้
เธอไปเสบียอยต่างลสับๆ อสันเปป็นการพาเธอออกไปใหข้พข้นจากสายตาของสาธารณชน แตต่ทซูตสวรรคร์ขององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าไดข้มา
หาโยเซฟและรสับประกสันเขาวต่าการตสันงครรภร์ของมารบียร์ไมต่มบีความผลิดใดๆทสันงนสันน และวต่าพระกลุมารนสันนทบีที่เธอจะใหข้กคาเนลิดทรงเปป็น
พระบลุตรของพระเจข้า (จงศศึกษามสัทธลิว 1:18-25)

ตามคคาตรสัสของพระเยซซู –และพระวจนะของพระองคร์นสันนถรอเปป็นอสันสลินนสลุด – การลต่วงประเวณบีเปป็นเหตลุผลประการ
เดบียวเทต่านสันนตามพระคสัมภบีรร์สคาหรสับการหยต่ารข้าง เมรที่อชายคนใดพลิสซูจนร์ไดข้วต่าภรรยาของตนไดข้ทคาการลต่วงประเวณบี เขากก็ไมต่อยซูต่
ภายใตข้ขข้อผซูกมสัดใดทบีที่จะใหข้นางเปป็นภรรยาตต่อไป และเขาหยต่านางไดข้ เหตลุผลอรที่นใดสคาหรสับการหยต่ารข้าง เมรที่อพลิจารณาตามพระ
ราชบสัญญสัตลิของพระเจข้า จศึงเปป็นโมฆะและไรข้ผล

“...และผผผู้ใดรมับหญริงทรีรื่หยข่าแลผู้วนมันั้นมาเปป็นภรรยากห็ผริดประเวณรีดผู้วย” คนทบีที่แตต่งงานกสับบลุคคลทบีที่หยต่ารข้างแลข้ว ถศึงแมข้วต่า
คนๆนสันนอาจไมต่เคยแตต่งงานมากต่อนเลย กก็ผลิดประเวณบี (เลต่นชซูข้) มนลุษยร์ไมต่สามารถเปลบีที่ยนแปลงพระราชบสัญญสัตลิของพระเจข้าไดข้ 



จอมกษสัตรลิยร์ไมต่ทรงยอมทนสลิที่งทบีที่มนลุษยร์ยอมทน ชายคนหนศึที่งและหญลิงคนหนศึที่งซศึที่งถซูกผซูกพสันเปป็นหนศึที่งเดบียวกสันในการสมรสแลข้ว 
กก็เปป็นคซูต่สมรสกสันชสัที่วชบีวลิต ขข้อยกเวข้นเดบียวกก็ครอการลต่วงประเวณบี และแมข้กระทสัที่งกรณบีนสันนกก็ตข้องเกลิดขศึนนในวสันแรก หรรอบางทบีใน
ชสัที่วโมงแรกๆของการแตต่งงานนสันน ครอทสันทบีทบีที่ชายคนนสันนคข้นพบวต่าเขาไมต่ไดข้แตต่งงานกสับหญลิงพรหมจารบีคนหนศึที่ง ในกรณบีนสันนหญลิง
คนนสันนกก็แตต่งงานไดข้อบีก และชายคนนสันนกก็แตต่งงานไดข้อบีกเชต่นกสัน แตต่คลุณรซูข้จสักกรณบีแบบนสันนกบีที่กรณบีกสันในสมสัยของเรา?

ขข้อ 10: “พวกสาวกของพระองคค์ทผลพระองคค์วข่า “ถผู้ากรณรีของฝฝ่ายชายตผู้องเปป็นเชข่นนมันั้นกมับภรรยาของเขา การ
สมรสกห็ไมข่ดรีเลย”

นต่าสนใจทบีที่วต่าพวกสาวกเหลต่านบีนเหก็นไดข้ชสัดวต่าคลข้อยตามความเชรที่อของพวกยลิวเกบีที่ยวกสับการแตต่งงาน – นสัที่นครอ พวกเขา
เรลิที่มเหก็นความงต่ายดายของการกคาจสัดภรรยาไปเสบียใหข้พข้นๆวต่าเปป็นความโลต่งใจอยต่างหนศึที่งจากการแตต่งงาน และหากสลิทธลิพลิเศษ
นสันนถซูกเอาออกไปเสบีย พวกเขากก็เหก็นวต่าการทบีที่ผซูข้ชายไมต่แตต่งงานเลยกก็คงดบีกวต่าหากเขาตข้องผซูกมสัดตสัวเองกสับผซูข้หญลิงคนเดบียวไปชสัที่ว
ชบีวลิต ดสังนสันนเมรที่อชสัที่งนนคาหนสักความเสบีที่ยงของชบีวลิตคซูต่ทบีที่ไมต่มบีความสลุขโดยทบีที่ไมต่อาจเปลบีที่ยนแปลงไดข้เลย พวกเขาจศึงสรลุปวต่า “หากเปป็น
แบบนรีนั้...การแตข่งงานกห็ไมข่ดรีเลย”

ขข้อ 11: “พระองคค์ทรงตอบเขาวข่า “มริใชข่ทนุกคนจะรมับประพฤตริตามขผู้อนรีนั้ไดผู้ เวผู้นแตข่ผผผู้ทรีรื่ทรงใหผู้ประพฤตริไดผู้”
“มริใชข่ทนุกคนจะรมับประพฤตริตามขผู้อนรีนั้ไดผู้...” สมมตลิวต่ามบีอยซูต่บางคน ถศึงแมข้วต่าไมต่ไดข้เปป็นจคานวนมากอยต่างแนต่นอน ทบีที่พบ

วต่ามสันเปป็นเรรที่องสะดวกทบีที่จะไมข่แตต่งงาน นสัที่นกก็จะเปป็นขข้อยกเวข้น ไมต่ใชต่กฎ พระเยซซูตรสัสแลข้วเกบีที่ยวกสับการหยต่ารข้างเมรที่อพลิจารณา
จากจลุดประสงคร์ของพระเจข้าในการสรข้างมนลุษยร์ – นสัที่นครอ ในเรริรื่มแรกนมันั้นพระเจข้าไดข้ทรงสรข้างพวกเขาเปป็นชายและหญลิง และ
เมรที่อพระเจข้าทรงผซูกพสันพวกเขาในการแตต่งงานแลข้ว พวกเขาจนงเปป็นหนนนึ่งเดดียว อยต่างไรกก็ตาม ไมต่ใชต่คนทลุกคนจะสามารถ 
“รสับ” สลิที่งทบีที่พระเยซซูตรสัสไดข้

คคาวต่า “รสับ” ตรงนบีนไมต่ไดข้หมายถศึงยอมรสับคคาสอนนบีนวต่าเปป็นความจรลิง ตรงกสันขข้าม คคากรบีกทบีที่ถซูกใชข้ตรงนบีนสรที่อถศึงพรนั้นทรีรื่ใน
ลมักษณะเฉพาะตมัวของสริรื่งๆหนนรื่งสคาหรสับบางสลิที่ง ยกตสัวอยต่างเชต่น ภาชนะอสันหนศึที่งจะจลุไดข้มากเทต่านสันนเทต่านบีน เมรที่อมสันถซูกเตลิมจนถศึง
ความจลุสซูงสลุดทบีที่รสับไดข้ มสันกก็จลุเพลิที่มไมต่ไดข้แลข้ว เชต่นเดบียวกสัน คคาวต่า “รสับ” ตรงนบีนกก็ถซูกใชข้ในนสัยของคนๆหนศึที่งทบีที่มบีความจนุทบีที่จะ
ประพฤตริตามคคาตรสัสของพระเยซซู “ความจลุ” ทบีที่ถซูกใชข้จศึงขศึนนอยซูต่กสับหลายสลิที่ง ไมต่ใชต่ทลุกคนจะมบีความจลุ (ความสามารถ) ทบีที่จะ
แตต่งงานไดข้

“...เวผู้นแตข่ผผผู้ทรีรื่ทรงใหผู้ประพฤตริไดผู้” ผมเชรที่อวต่ามบีคนบางคนทบีที่พระเจข้าทรงเรรียกใหข้อยซูต่เปป็นโสดตต่อไปเพรที่องานรสับใชข้บาง
อยต่างทบีที่เฉพาะเจาะจง มบีงานรสับใชข้บางอยต่างทบีที่มบีลสักษณะเฉพาะตสัวมากๆซศึที่ง ถศึงแมข้วต่ามบีเกบียรตลิมากๆ กก็สามารถถซูกปฏลิบสัตลิจน
สคาเรก็จลลุลต่วงไดข้อยต่างเกลิดผลมากกวต่าเยอะโดยทบีที่ปราศจากคซูต่สมรส ในทคานองเดบียวกสัน มบีงานรสับใชข้อรที่นๆซศึที่งสามารถถซูกปฏลิบสัตลิจน
สคาเรก็จลลุลต่วงไดข้อยต่างเกลิดผลมากกวต่าเยอะหากคนๆนสันนแตต่งงาน พระเจข้าไดข้ทรงสรข้างผซูข้หญลิงมาเพรที่อผซูข้ชายและผซูข้ชายเพรที่อผซูข้หญลิง; 
และยกเวข้นในกรณบีตต่างๆทบีที่หายากมากๆ ชบีวลิตหนศึที่งกก็ไมต่ครบสมบซูรณร์หากปราศจากอบีกชบีวลิตนสันน การสมรสทบีที่แทข้จรลิงถซูกแตต่งตสันง
โดยพระเจข้าและนคามาซศึที่งความชรที่นบาน, สสันตลิสลุข, ความสลุข, และความสมหวสังทบีที่สวรรคร์เทต่านสันนสามารถจสัดใหข้ไดข้ พวกยลิวใน
อดบีตถรอวต่าการแตต่งงานเปป็นสลิที่งทบีที่พศึงปรารถนาในทลุกประการ แตต่พระเยซซูทรงบอกพวกเขาวต่าสคาหรสับบางคนมสันเปป็นเรรที่อง
สะดวกทบีที่พวกเขาเวข้นเสบียจากการแตต่งงาน

มบีผซูข้รซูข้พระคสัมภบีรร์และอาจารยร์บางทต่านทบีที่เชรที่อวต่าอสัครทซูตเปาโลไมต่เคยแตต่งงาน พวกเขาอลิงการตบีความของตนตามคคา



ประกาศของเปาโลใน 1 โครลินธร์ 7:6, 7 ทบีที่เขากลต่าววต่า: “ขข้าพเจข้ากลต่าวเชต่นนบีนโดยไดผู้รมับอนนุญาต มลิใชต่เปป็นพระบมัญชา ขผู้าพเจผู้า
ปรารถนาทรีรื่จะใหผู้ทสุกคนเปป็นเหมชอนขชาพเจชา แตต่ทลุกคนกก็ไดข้รสับของประทานจากพระเจข้าเหมาะกสับตสัว คนหนศึที่งไดข้รสับอยต่างนบีน 
และอบีกคนหนศึที่งไดข้รสับอยต่างนสันน” เราทราบจากคคาพยานนบีนวต่าเปาโลไมต่ไดข้แตต่งงานในขณะนสันน แตต่โดยสต่วนตสัวแลข้วผมเชรที่อวต่าเขา
เคยแตต่งงานมากต่อนหนข้านสันน เพราะดซูเหมรอนวต่าตอนทบีที่เขายสังเปป็นเซาโลแหต่งทารร์ซสัส เขาเคยเปป็นสมาชลิกคนหนศึที่งของสภาซาน
เฮดรลินทบีที่มบีตคาแหนต่งอสันมบีเกบียรตลิ และเฉพาะชายทบีที่แตต่งงานแลข้วเทต่านสันนจะสามารถเปป็นสมาชลิกของคณะนสันนไดข้ มสันเปป็นไปไมต่
ไดข้ทบีที่จะพลิสซูจนร์วต่าเขาเคยแตต่งงานหรรอไมต่เคย แตต่ดซูเหมรอนเปป็นเรรที่องทบีที่สมเหตลุสมผลวต่าเขาเคยแตต่งงานมากต่อน ภรรยาของเขา
อาจเสบียชบีวลิตไปแลข้วกต่อนหนข้านสันน ไมต่วต่าจะยสังไง เขาพบวต่ามสันเปป็นประโยชนร์ทบีที่จะปรนนลิบสัตลิองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าโดยไมต่ถซูกขสัดขวาง
โดยภรรยาและครอบครสัว

ในทางกลสับกสัน เราทราบวต่าเปโตรแตข่งงาน ในมสัทธลิว 8:14, 15 พระเยซซูเสดก็จเขข้าไปในบข้านของเปโตรและรสักษาแมข่
ยายของเปโตรทบีที่ “นอนปฝ่วยจสับไขข้อยซูต่” นอกจากนบีนใน 1 โครลินธร์ 9:5 เปาโลกก็พซูดถศึงเปโตร (เคฟาส) และพวกอสัครทซูตคนอรที่นๆ
วต่าพานข้องสาวหรรอภรรยาไปกสับพวกเขาดข้วยในการเดลินทางตต่างๆแบบมลิชชสันนารบีของพวกเขา

ความสามารถทบีที่จะรสับไดข้ (ความจลุ) สคาหรสับการแตต่งงานขศึนนอยซูต่กสับสภาพทางจลิตใจและภาวะอารมณร์โดยทสัที่วไป และมบี
คนบางคนทบีที่สามารถมบีความสลุขและมบีประโยชนร์ไดข้โดยไมข่ตผู้องแตต่งงาน ยกตสัวอยต่างเชต่น สมมตลิวต่าพระเจข้าทรงเรบียกชายหนลุต่ม
คนหนศึที่งใหข้มารสับใชข้ในพรนนทบีที่ปฝ่าเถรที่อน – ในปฝ่าดงดลิบ, ในพรนนทบีที่ตต่างๆทบีที่ชบีวลิตตกอยซูต่ในความเสบีที่ยงและโรคภสัยแพรต่ระบาดไปทสัที่ว 
สภาพการดคารงชบีวลิตอาจเปป็นแบบคนปฝ่ามากๆและสลิที่งจคาเปป็นตต่างๆของชบีวลิตกก็ยากทบีที่จะพานพบ ผมเหก็นวต่าภายใตข้สภาพตต่างๆ
เชต่นนสันน มลิชชสันนารบีคนนสันนอาจทคางานของตนไดข้อยต่างเกลิดผลมากกวต่าเยอะโดยทบีที่ไมต่แตต่งงานเมรที่อเทบียบกสับทบีที่เขาจะทคาไดข้หากเขา
มบีภรรยา – และอาจมบีลซูกเลก็กๆทบีที่ตข้องพลิจารณาดข้วย

ผมรซูข้วต่ามบีครลิสตจสักรตต่างๆทบีที่สามารถสนสับสนลุนมลิชชสันนารบีคนเดบียวทบีที่ไปทคางานตต่างแดนไดข้ขณะทบีที่ครลิสตจสักรเหลต่านสันนไมต่
สามารถสต่งชายคนหนศึที่ง, ภรรยาของเขา, และลซูกๆสองหรรอสามคนไปตต่างแดนและสนสับสนลุนพวกเขาไดข้ ผมเชรที่อจากความรซูข้
สต่วนตสัวอบีกดข้วยวต่าลซูกๆของเหลต่ามลิชชสันนารบีทบีที่ไปอยซูต่ในพรนนทบีที่หต่างไกลความเจรลิญมากๆตข้องถซูกสต่งกลสับมายสังสหรสัฐฯเพรที่อเรบียน
หนสังสรอ บางครสันงกก็หลสังจากทบีที่พวกเขามบีอายลุถศึงระดสับมสัธยมปลายหรรอวลิทยาลสัยแลข้ว และในกรณบีเชต่นนสันนคนหนลุต่มสาวเหลต่านบีนถซูก
โยนกลสับเขข้าไปในสสังคมทบีที่ไมต่มบีความเมตตาแกต่พวกเขาหรรอความเขข้าใจเกบีที่ยวกสับพวกเขาเลย อยต่างดบีทบีที่สลุดมสันกก็เปป็น
ประสบการณร์อสันบอบชนคาสคาหรสับพวกเขา และอยต่างเลวทบีที่สลุดมสันกก็ลงเอยเปป็นการทบีที่ชายและหญลิงอายลุนข้อยทสันงหลายลข้มลงใน
บาป ขอพระเจข้าทรงโปรดหข้ามผมมลิใหข้พลิพากษาเลย – และผมไมต่ตสันงใจทบีที่จะพลิพากษาดข้วย แตต่ผมรซูข้วต่าพระเจข้าทรงมบีพระ
ประสงคร์ทบีที่สมบซูรณร์แบบ, ทรีรื่เปป็นคสาสมัรื่ง, สคาหรสับลซูกๆทลุกคนของพระองคร์ และพระองคร์ทรงมบีพระประสงคร์ทรีรื่เปป็นการอนนุญาต
ดข้วยซศึที่งภายใตข้พระประสงคร์นบีนพระองคร์ทรงอนนุญาตเราใหข้ทคาสลิที่งตต่างๆทบีที่ไมต่ไดข้มาภายใตข้พระประสงคร์ทบีที่เปป็นคคาสสัที่งของพระองคร์

ผมเชรที่อวต่ามสันเปป็นแบบนบีนกสับนสักเรบียนทบีที่เรบียนเพรที่อเปป็นผซูข้รสับใชข้และผซูข้สมสัครเปป็นมลิชชสันนารบีจคานวนมากทบีที่ยต่นเวลาการ
ศศึกษาของตนและเวลาสคาหรสับการเตรบียมตสัวสคาหรสับการรสับใชข้เพราะวต่าพวกเขาไดข้พบกสับหญลิงสาวทบีที่พวกเขาอยากแตต่งงาน
ดข้วยและพวกเขาไมต่เตก็มใจทบีที่จะเลรที่อนการแตต่งงานออกไปอบีกสสักพสักจนกวต่าการเตรบียมตสัวของพวกเขาสคาหรสับงานรสับใชข้พระเจข้า
จะสคาเรก็จครบถข้วนแลข้ว มสันเปป็นสลิที่งทบีที่แสนวลิเศษทบีที่คนหนลุต่มสาวจะตกหลลุมรสักกสันและแตต่งงานกสันเพรที่อถวายเกบียรตลิแดต่พระเจข้า แตต่
คนทบีที่พระเจข้าไดข้ทรงเรบียกใหข้มารสับใชข้ในแบบทบีที่พลิเศษตข้องใหข้พระเจข้ามาเปป็นอสันดสับหนศึที่งหากเขา (หรรอเธอ) คาดหวสังทบีที่จะไดข้รสับ



สลิที่งทบีที่ดบีทบีที่สลุดจากพระเจข้า ผมไดข้รซูข้จสักผซูข้รสับใชข้หนลุต่มหลายคนทบีที่ไดข้เลรอกพระประสงคร์ทบีที่เปป็นการอนลุญาตของพระเจข้าแทนทบีที่จะเดลิน
ตามพระประสงคร์ทบีที่เปป็นคคาสสัที่งของพระองคร์และจากนสันน เมรที่อเวลาผต่านไปและมบีเดก็กๆเกลิดเขข้ามาในบข้าน ภาระของครอบครสัว
เลก็กๆนสันนกก็ทคาใหข้นสักเทศนร์หนลุต่มคนนสันนทข้อใจและฉลุดรสันงงานรสับใชข้ของเขา

ผมขอกลต่าวซนคา – ผมไมต่ไดข้กคาลสังพลิพากษา; แตต่ผซูข้รสับใชข้ของพระเจข้าตข้องแนต่ใจวต่าพระเจข้ากคาลสังนคาในวลิถบีทางใดกก็ตามทบีที่
เขาจะเลรอกเดลิน

จากมลุมมองของการรสับใชข้ ผมเชรที่อวต่าศริษยาภริบาลสามารถรสับใชข้ในแบบทบีที่ยลิที่งใหญต่มากกวต่าและเกลิดผลมากกวต่าหาก
เขาแตต่งงาน มบีอยซูต่หลายวลิธบีมากๆและหลายสถานทบีที่มากๆทบีที่ภรรยาจะทคาใหข้งานรสับใชข้ของศลิษยาภลิบาลผซูข้นสันนบรลิบซูรณร์มากขศึนนไดข้ 
ผมเสนอความเหก็นนบีนเพราะประสบการณร์ตลอดระยะเวลาหลายปฟีของผมในงานรสับใชข้ ผมไดข้เหก็นสถานทบีที่หลายแหต่งทบีที่เฉพาะ
คนโสดเทต่านสันนจะรสับใชข้พระเจข้าไดข้อยต่างเกลิดผล และผมไดข้รซูข้จสักกรณบีอรที่นๆทบีที่งานรสับใชข้ของชายคนหนศึที่งตต่อพระเจข้าถซูกทคาใหข้เกลิด
ผลมากขศึนนและไดข้รสับขอบเขตทบีที่กวข้างกวต่าเดลิมเยอะเพราะภรรยาของชายผซูข้นสันนและคลุณซูปการทบีที่เธอสรข้างใหข้แกต่งานรสับใชข้ของเขา

อยต่างไรกก็ตาม ผมขอประกาศโดยอาศสัยสลิทธลิอคานาจแหต่งพระวจนะของพระเจข้าวต่านบีที่เปป็นการตสัดสลินใจอยต่างหนศึที่งซศึที่ง
ตข้องถซูกกระทคาโดยคนๆนสันนภายใตข้การทรงนคาของพระเจข้าผต่านทางการรสับใชข้ของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ เปาโลเตรอนเราวต่าจะมบี
คคาสอนเทก็จเกลิดขศึนนในลสักษณะทบีที่เลวรข้ายทบีที่สลุด เมรที่อผซูข้คนจะรลิอต่านหข้ามคนอรที่นๆไมต่ใหข้แตต่งงาน ในจดหมายฉบสับแรกของเปาโลทบีที่
เขบียนถศึงทลิโมธบีคนหนลุต่ม บททบีที่ 4 ขข้อ 1-5 เราอต่านวต่า: 

“บสัดนบีน พระวลิญญาณไดข้ตรสัสไวข้อยต่างชสัดแจข้งวต่า ในกาลภายหลสังจะมบีบางคนละทลินงความเชรที่อ โดยหสันไปเชรที่อฟปัง
วลิญญาณทบีที่ลต่อลวง และฟปังคคาสอนของพวกผบีปฟีศาจ การหนข้าซรที่อใจคดของคนทบีที่พซูดโกหก ครอทคาไปทสันงรซูข้ๆเหมรอนอยต่างกสับเอา
เหลก็กแดงนาบลงไปบนจลิตสคานศึกผลิดชอบของเขา เขาหผู้ามทสาการสมรส ไมต่ใหข้รสับประทานอาหารซศึที่งพระเจข้าทรงสรข้างไวข้ใหข้ผซูข้ทบีที่
เชรที่อและรซูข้จสักความจรลิงรสับประทานดข้วยขอบพระคลุณ ดข้วยวต่าสลิที่งสารพสัดซศึที่งพระเจข้าไดข้ทรงสรข้างไวข้นสันนเปป็นของดบี ถผู้าแมผู้รมับ
ประทานดชวยขอบพระคสุณ กห็ไมข่หผู้ามเลยสมักสริรื่งเดรียว เพราะวข่าสริรื่งเหลข่านมันั้นเปป็นของทรีรื่ชสาระไวผู้แลผู้วโดยพระวจนะของพระเจผู้า
และคสาอธริษฐาน”

สถาบสันสมรสเปป็นสลิที่งทบีที่บรลิสลุทธลิธิ์ และไมต่มบีผซูข้นคาทางศาสนากลลุต่มใด, ไมต่มบีคณะปกครองทางศาสนาคณะใด, มบีสลิทธลิธิ์ใดๆทบีที่
จะหข้ามการสมรสไดข้ มบีผซูข้คนแบบนสันนอยซูต่กสับเราในสมสัยนบีน เหมรอนกสับทบีที่เปาโลไดข้กลต่าวไวข้วต่าจะมบี การครองตสัวเปป็นโสดเพราะเหก็น
แกต่มสันเองไมต่ไดข้ถซูกสอนตรงไหนเลยในพระคสัมภบีรร์บรลิสลุทธลิธิ์

ขข้อ 12: “ดผู้วยวข่าผผผู้ทรีรื่เปป็นขมันทรีตมันั้งแตข่กสาเนริดจากครรภค์มารดากห็มรี ผผผู้ทรีรื่มนนุษยค์กระทสาใหผู้เปป็นขมันทรีกห็มรี ผผผู้ทรีรื่กระทสาตมัวเอง
ใหผู้เปป็นขมันทรีเพราะเหห็นแกข่อาณาจมักรแหข่งสวรรคค์กห็มรี ใครถรอไดผู้กห็ใหผู้ถรอเอาเถริด”

ขมันทรี ตามนลิยามโดยทสัที่วไปแลข้ว ครอผซูข้ชายทบีที่โดยการตอนถซูกทคาใหข้หมดสมรรถภาพทางเพศ อยต่างไรกก็ตามในพระคคา
ขข้อนบีนพระเยซซูทรงใชข้คคาๆนบีนในนสัยทบีที่กวข้างกวต่าเดลิมเพราะพระองคร์ตรสัสถศึงขสันทบีสามประเภท:

“ดผู้วยวข่าผผผู้ทรีรื่เปป็นขมันทรีตมันั้งแตข่กสาเนริดจากครรภค์มารดากห็มรี...” เมรที่อถซูกใชข้ตรงนบีน “ขสันทบี”  กก็เปป็นคคาในเชลิงเปรบียบเทบียบ – 
นสัที่นครอ มบีผซูข้ชายบางคนทบีที่เปป็นขสันทบีกก็ดบีกวต่าเพราะพวกเขาไมต่สนใจในการแตต่งงาน เราตข้องยอมรสับวต่าพวกเขาอยซูต่ในกลลุต่มคนสต่วน
นข้อยสลุดๆ แตต่ผซูข้ชายบางคนกก็ไมต่มบีความปรารถนาใดๆทสันงนสันนทบีที่จะแตต่งงาน พวกเขาอาจไมต่เหมาะสมทบีที่จะแตต่งงาน หรรอพวกเขา
ไมต่มบีใจพรข้อมทบีที่จะแตต่งงาน ผซูข้ชายบางคนไมต่สนทบีที่จะแบกรสับความรมับผริดชอบของการแตต่งงาน คนอรที่นๆครองตสัวเปป็นโสดเพราะ



การทบีที่พวกเขาทลุต่มเทใหข้แกต่อาชบีพทบีที่พวกเขาเลรอก โดยรซูข้สศึกวต่าพวกเขามลุต่งมสัที่นในอาชบีพของตนอยต่างใกลข้ชลิดเสบียจนพวกเขาไมต่มบี
เวลาสคาหรสับภรรยาและครอบครสัว ผมไมต่สงสสัยเลยวต่าผซูข้ชายบางคนครองตสัวเปป็นโสดเพราะมรดกตกทอดหรรอประสบการณร์
บางอยต่างในวสัยเดก็ก ไมต่วต่าจะดข้วยเหตลุผลประการใดพวกเขากก็เลรอกทบีที่จะครองตสัวเปป็นโสด

“...ผผผู้ทรีรื่มนนุษยค์กระทสาใหผู้เปป็นขมันทรีกห็มรี” ตรงนบีนพระเยซซูตรสัสถศึงขสันทบีทบีที่แทข้จรลิง – คนเหลต่านสันนทบีที่ไมต่วต่าจะโดยการตอนตสัว
เองหรรอโดยทบีที่คนอรที่นๆบสังคสับไดข้ถซูกทคาใหข้หมดสมรรถภาพทางเพศ เราพบการทคาเชต่นนบีนในทสันงประวสัตลิศาสตรร์ฝฝ่ายพระคสัมภบีรร์และ
ฝฝ่ายโลก โจเซฟปัสบอกเราวต่าพวกขสันทบีชนลิดนบีนเปป็นผซูข้ทบีที่ถซูกพบเหก็นบต่อยมากๆในราชสคานสักของเฮโรดทสันงหลาย ประวสัตลิศาสตรร์ทาง
โลกบอกเราวต่าทสัที่วอาณาจสักรโลกตะวสันออก พวกขลุนศศึกและบรรดาผซูข้มบีอคานาจไดข้เลรอกชายหนลุต่มรซูปรต่างหนข้าตาดบีจากทต่ามกลาง
เหลต่าคนรสับใชข้ของตน, ชายทสันงหลายทบีที่ถซูกมองวต่ารซูปหลต่อและมบีรต่างกายสวยงาม, และจสับพวกเขาตอน ดสังนสันนเมรที่อถซูกทคาใหข้
หมดสมรรถภาพแลข้วจากมลุมมองของความเปป็นชาย พวกเขาจศึงถซูกมอบหมายหนข้าทบีที่ใหข้ดซูแลฮาเรก็มของขลุนศศึก บางครสันงขสันทบีกก็
ตกเปป็นเหยรที่อของการตสัดอวสัยวะของตสัวเองทบีที่กระทคากสันในการบซูชารซูปเคารพ การอข้างอลิงของพระครลิสตร์ตรงนบีนบต่งบอกวต่าการมบี
อยซูต่และจลุดประสงคร์ของขสันทบีทสันงหลายในฐานะเปป็นชนชสันนหนศึที่งเปป็นทบีที่ทราบกสันดบีแกต่พวกยลิวในสมสัยนสันน ถศึงแมข้วต่าตสัวพวกเขาเอง
รสังเกบียจวลิธบีปฏลิบสัตลิของการตสัดอวสัยวะตสัวเองแบบนสันนกก็ตาม มบีเหตลุผลสคาหรสับเรรที่องนบีน:

ภายใตข้พระราชบสัญญสัตลิ พระเจข้าทรงเรบียกรข้องความสมบผรณค์แบบ เครรที่องสสัตวบซูชาหรรอของถวายทลุกอยต่างทบีที่ถวายแดต่
พระเจข้าตข้องใชข้สสัตวร์ตต่างๆทบีที่สมบซูรณร์แบบและ “ปราศจากตคาหนลิ” เราพบเชต่นนบีนอยซูต่ทสัที่วหนสังสรอตต่างๆของหมวดพระราชบสัญญสัตลิ
และพวกศาสดาพยากรณร์ เพราะบสัญญสัตลิเรรที่องความสมบซูรณร์แบบนบีที่เอง ขสันทบีจศึงไมต่สามารถปรนนลิบสัตลิในชลุมนลุมชนไดข้ และเขา
ไมต่สามารถเขผู้าในชลุมนลุมชนไดข้ดข้วยซนคา (พบญ. 23:1) ขข้อเทก็จจรลิงทบีที่วต่าสลิที่งมบีชบีวลิตทบีที่มบีอวสัยวะขาดดข้วน ไมต่วต่าจะคนหรรอสสัตวร์ นสันนไมต่
เปป็นทบีที่ยอมรสับสคาหรสับการปรนนลิบสัตลิพระเยโฮวาหร์ กก็ทคาใหข้พวกยลิวในฐานะชนชาตริหนนรื่งงดเวข้นเสบียจากวลิธบีปฏลิบสัตลิของการตสัด
อวสัยวะเชต่นนสันนทบีที่แพรต่หลายทต่ามกลางพวกขสันทบี อยต่างไรกก็ตาม กษสัตรลิยร์ทสันงหลายแหต่งอลิสราเอลและยซูดาหร์กก็ใชข้พวกขสันทบีเปป็นผซูข้
อารสักขา (มหาดเลก็ก) แหต่งฮาเรก็ม

ยกตสัวอยต่างเชต่น พวกขสันทบีไดข้ถซูกใชข้ในการรสับใชข้นางเยเซเบลในอาณาจสักรของอาหสับ และเปป็นพวกขสันทบีนสัที่นเองทบีที่โยน
นางลงมาจนนางเสบียชบีวลิต: “เมรที่อเยฮซูมาถศึงเมรองยลิสเรเอล เยเซเบลทรงไดข้ยลินเรรที่องนสันน พระนางกก็ทรงเขบียนตาและแตต่งพระ
เศบียรและทรงมองออกไปทางพระแกล และเมรที่อเยฮซูผต่านเขข้าประตซูวสังมา พระนางมบีพระเสาวนบียร์วต่า “ศลิมรบีผซูข้ฆต่านายของเขามบี
สสันตลิหรรอ” แลข้วเยฮซูแหงนพระพสักตรร์ทอดพระเนตรทบีที่พระแกลตรสัสวต่า “ใครอยซูต่ฝฝ่ายเรา ใครบข้าง” มรีขมันทรีสองสามคนชะโงก
หนข้าตต่างออกมาดซูพระองคร์ พระองคร์ตรสัสวต่า “โยนนางลงมา” เขาจนงโยนพระนางลงมา และโลหลิตของพระนางกก็กระเดก็นตลิด
ผนสังกคาแพงและตลิดมข้า และพระองคร์ทรงมข้ายที่คาไปบนพระนาง” (2 พงศร์กษสัตรลิยร์ 9:30-33) 

พวกขสันทบีถซูกใชข้ในราชสคานสักของบาบลิโลน ดสังทบีที่ถซูกเปปิดเผยในดาเนบียล 1:3
ในเอสเธอรร์ 1:10, 2:21 และ 4:5  ขสันทบีเหลต่านสันนทบีที่ปรนนลิบสัตลิถซูกเรบียกวต่าเปป็น “มหาดเลก็ก” (chamberlains)
ขสันทบีคนหนศึที่งไดข้มบีสต่วนชต่วยเยเรมบียร์ใหข้รอดพข้นจากคลุกใตข้ดลินซศึที่งเปป็นทบีที่ๆเขาถซูกจองจคาอยซูต่: “เมรที่อเอเบดเมเลคคน

เอธลิโอเปฟียขมันทรีคนหนนรื่งในพระราชวมังไดข้ยลินวต่า เขาหยต่อนเยเรมบียร์ลงไปในคลุกใตข้ดลินนสันน ฝฝ่ายกษสัตรลิยร์ประทสับอยซูต่ทบีที่ประตซูเบนยา
มลิน เอเบดเมเลคกก็ออกไปจากพระราชวสังและทซูลกษสัตรลิยร์วต่า “ขข้าแตต่กษสัตรลิยร์ผซูข้เปป็นเจข้านายของขข้าพระองคร์ คนเหลต่านบีนไดข้
กระทคาความชสัที่วรข้ายในบรรดาการทบีที่เขาไดข้กระทคาตต่อเยเรมบียร์ผซูข้พยากรณร์ โดยทบีที่ไดข้ทลินงทต่านลงไปในคลุกใตข้ดลิน ทต่านคงหลิวตายทบีที่



นสัที่น เพราะในกรลุงนบีนไมต่มบีขนมปปังเหลรออยซูต่เลย” แลข้วกษสัตรลิยร์มบีรสับสสัที่งใหข้เอเบดเมเลคคนเอธลิโอเปฟียวต่า “จงเอาคนไปจากทบีที่นบีที่กสับ
เจข้าสามสลิบคน แลข้วฉลุดเยเรมบียร์ผซูข้พยากรณร์ออกมาจากคลุกใตข้ดลินกต่อนเขาตาย” เอเบดเมเลคจศึงเอาคนไปดข้วยและไปทบีที่
พระราชวสังไปยสังเรรอนพสัสดลุเพรที่อเอาผข้าเกต่าๆและเสรนอผข้าขาดๆ ซศึที่งเขาเอาเชรอกผซูกหยต่อนลงไปใหข้เยเรมบียร์ทบีที่ในคลุกใตข้ดลิน แลข้ว
เอเบดเมเลคคนเอธลิโอเปฟียพซูดกสับเยเรมบียร์วต่า “ทต่านจงคลข้องผข้าและเสรนอเกต่านสันนไวข้ใตข้รสักแรข้และเชรอก” เยเรมบียร์กระทคาตามแลข้ว
เขากก็ฉลุดเยเรมบียร์ขศึนนมาดข้วยเชรอก และยกทต่านขศึนนมาจากคลุกใตข้ดลิน...” (เยเรมบียร์ 38:7-13)

เราสสังเกตเหก็นวต่าพวกขสันทบีถซูกกลต่าวถศึงในเยเรมบียร์ 29:2, 34:19, และ 41:16 หลายครสันงชายเหลต่านบีนไดข้เลรที่อนขสันนสซูต่
ตคาแหนต่งอสันมบีเกบียรตลิ ขสันทบีทบีที่ฟฟีลลิปไดข้ประกาศในกลิจการ 8:26-39 เปป็นชายคนหนศึที่ง “เปป็นขข้าราชการของพระนางคานดาสบี 
พระราชลินบีของชาวเอธลิโอเปฟีย” เขามบีหนข้าทบีที่ดซูแลคลสังทรสัพยร์ทสันงหมดของพระราชลินบี

“...ผผผู้ทรีรื่กระททาตชวเองใหผู้เปป็นขมันทรีเพราะเหห็นแกข่อาณาจมักรแหข่งสวรรคค์กห็มรี” ตรงนบีนพระเยซซูตรสัสถศึงชายเหลต่านสันนทบีที่ไดข้
ชสัยชนะและการควบคลุมตสัวเองเหนรอราคะตสัณหาทางเพศ  พวกเขาจศึงมบีชสัยชนะทบีที่ยลิที่งใหญต่กวต่าคนเหลต่านสันนทบีที่หสันไปใชข้วลิธบีการตสัด
อวสัยวะของตสัวเอง ตรงนบีนองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าของเราทรงนคาเสนอขข้อเทก็จจรลิงทบีที่วต่ามสันเปป็นไปไดข้ทบีที่คนๆหนศึที่งจะอลุทลิศตสัวใหข้แกต่งาน
ของพระเจข้ามากเหลรอเกลินจนเขาไมต่มบีทสันงเวลา, โอกาส, หรรอความปรารถนาทบีที่จะสนองราคะตสัณหาของเนรนอหนสัง บลุคคลเชต่นนบีน
ถซูกครอบครองโดยจลุดประสงคร์อสันสซูงสต่งและบรลิสลุทธลิธิ์ ใน 1 โครลินธร์ 7:29-31 อสัครทซูตเปาโลเตรอนสตลิวต่า:

“พบีที่นข้องทสันงหลาย ขข้าพเจข้าหมายความวต่ายลุคนบีนกก็สสันนมากแลข้ว ตสันงแตต่นบีนไปใหข้คนเหลต่านสันนทบีที่มบีภรรยาดคาเนลินชบีวลิตเหมรอน
กสับไมต่มบีภรรยา และใหข้คนทบีที่เศรข้าโศกเปป็นเหมรอนกสับมลิไดข้เศรข้าโศก และผซูข้ทบีที่ชรที่นชมยลินดบีใหข้ไดข้เปป็นเหมรอนกสับมลิไดข้ชรที่นชมยลินดบี และ
ผซูข้ทบีที่ซรนอกก็ใหข้ดคาเนลินชบีวลิตเหมรอนกสับวต่าเขาไมต่มบีกรรมสลิทธลิธิ์เหนรออะไรเลย และคนทบีที่ใชข้ของโลกนบีนใหข้เปป็นเหมรอนกสับมลิไดข้ใชข้อยต่างเตก็ม
ทบีที่เลย เพราะความนลิยมของโลกนบีนกคาลสังลต่วงไป”

สคาหรสับเปาโล นบีที่เปป็นสลิที่งทบีที่เปป็นไปไดข้ เขาถซูกครอบครองโดยความกระตรอรรอรข้นในการปรนนลิบสัตลิพระเจข้าของเขามาก
เสบียจนเขาไมต่เปป็นพสันธมลิตรกสับสลิที่งตต่างๆของชบีวลิตนบีนอยต่างใกลข้ชลิด ตอนเขบียนถศึงชาวเมรองเธสะโลนลิกาเหลต่านสันน เปาโลเนข้นขข้อเทก็จ
จรลิงทบีที่วต่าทลุกคนควร “รซูข้จสักทบีที่จะรสักษาภาชนะของตนในทางบรลิสลุทธลิธิ์ และในทางทบีที่มบีเกบียรตลิ” (1 ธส. 4:4) และเขาเขบียนถศึงชาว
เมรองโครลินธร์เหลต่านสันนวต่า: “เหตลุฉะนสันนขข้าพเจข้าขอกลต่าวแกต่คนทบีที่ยสังเปป็นโสดและพวกแมต่มต่ายวต่า การทบีที่เขาจะอยซูต่เหมรอนขข้าพเจข้า
กก็ดบีแลข้ว แตต่ถข้าเขายสันงใจไมต่ไดข้กก็จงแตต่งงานเสบียเถลิด เพราะแตต่งงานเสบียกก็ดบีกวต่ามบีใจเรต่ารข้อนดข้วยกามราคะ” (1 คร. 7:8, 9)

“การสมรสเปป็นทบีที่นสับถรอแกต่คนทสันงปวง และทบีที่นอนกก็ปราศจากมลทลิน...” (ฮบ. 13:4) ถสัดจากการไถต่หรรอการปรสับโทษ
ในนรก การแตต่งงานถรอวต่าเปป็นพระพรยริรื่งใหญข่ทรีรื่สนุดทบีที่สามารถเขข้ามาสซูต่ชบีวลิตมนลุษยร์ไดข้ หรรอไมต่มสันกก็กลายเปป็นคสาสาปแชข่งทบีที่ใหญต่
โตทบีที่สลุดทบีที่สามารถมาสซูต่ชบีวลิตไดข้ ดสังทบีที่พระเจข้าไดข้ตรสัสในเรลิที่มแรกนสันนวต่า “ซศึที่งมนลุษยร์นสันนอยซูต่คนเดบียวกก็ไมต่เหมาะ...” (ปฐก. 2:18) มสัน
ยสังเปป็นเชต่นนสันนอยซูต่เหมรอนเดลิม แตต่การไมต่แตต่งงานเลยกก็ดบีกวต่าการแตต่งงานนอกนนคาพระทสัยของพระเจข้า คนเหลต่านสันนทบีที่แตต่งงานกก็
ตข้องการพระคลุณของพระเจข้าและการทรงนคาของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์เพรที่อนคาทางพวกเขาในทางทบีที่พวกเขาควรดคาเนลินใน
ฐานะคซูต่สมรสคซูต่หนศึที่ง คนเหลต่านสันนทบีที่เลรอกทบีที่จะไมข่แตข่งงานอยซูต่ตต่อไปกก็ตข้องการสข่วนเพริรื่มพริเศษของพระคลุณและการทรงนคาของ
พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์เกรงวต่าพวกเขาจะลข้มลงในบาป “ใครถรอไดผู้กห็ใหผู้ถรอเอาเถริด!”

พระเยซซูทรงรมับและอวยพรเดล็กเลล็กๆ
ขข้อ 13: “ขณะนมันั้นเขาพาเดห็กเลห็กๆมาหาพระองคค์ เพรรื่อจะใหผู้พระองคค์ทรงวางพระหมัตถค์และอธริษฐาน แตข่เหลข่าสาวก



กห็หผู้ามปรามไวผู้”
“ขณะนมันั้น” – เมรที่อพระเยซซูทรงเสรก็จสลินนการถกปปัญหาของพระองคร์เกบีที่ยวกสับการแตต่งงานและการหยต่ารข้างแลข้ว – 

“เขาพาเดห็กเลห็กๆมาหาพระองคค์” เราไมต่มบีรผปถข่ายทรีรื่ถข่ายจากชรีวริตจรริงของพระเยซซูครลิสตร์เจข้า เรามบีแตต่ภาพเหมรอนทบีที่ถซูกรสังสรรคร์
บนผรนผข้าใบ ซศึที่งพวกศลิลปปินตลอดหลายยลุคสมสัยไดข้พยายามนคาเสนอภาพทบีที่พวกเขาจลินตนาการเกบีที่ยวกสับพระพสักตรร์และรซูปรต่า
ของพระครลิสตร์ ผมจะไมต่ดซูถซูกความพยายามของคนเหลต่านสันนทบีที่ไดข้พยายามอยต่างสลุดความสามารถของตนทบีที่จะนคาเสนอภาพทบีที่
พวกเขาจลินตนาการเกบีที่ยวกสับความรสัก, ความอต่อนโยน, ความเมตตากรลุณา, หรรอการทนทลุกขร์ทรมานในแบบทบีที่จะถซูกสะทข้อน
ในพระพสักตรร์ของพระเยซซู แตต่ผมไมต่เชรที่อวต่ามนลุษยร์เดลินดลินคนใด ไมต่วต่าเขาจะมบีพรสวรรคร์ทบีที่พระเจข้าประทานใหข้มากสสักเพบียงใด 
จะสามารถวาดลงบนผรนผข้าใบเพรที่อใหข้เหก็นสบีพระพสักตรร์ทบีที่แทข้จรลิงแหต่งความรสักอสันบรลิสลุทธลิธิ์และความถวลิลหาทบีที่มบีตต่อมนลุษยชาตลิซศึที่ง
เปป็นสต่วนสคาคสัญทบีที่ขาดไมต่ไดข้ในบลุคลลิกภาพขององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา

มบีคนเคยกลต่าวไวข้วต่า ดวงตา เปป็น “หนข้าตต่างของจลิตวลิญญาณ” หากนบีที่เปป็นความจรลิง เมรที่อพลิจารณาพระทสัยอสันยลิที่งใหญต่
ของพระเยซซู, พระเจข้าในกายเนรนอหนสัง, พต่อแมต่ของเดก็กเหลต่านบีนจะประทสับใจมากขนาดไหนเมรที่อพวกเขามองเขข้าในพระเนตร
ของพระองคร์! ไมต่นต่าแปลกใจเลยทบีที่พวกเขาพาลซูกๆของตนมาหาพระองคร์เพรที่อใหข้พระองคร์อวยพร

“...เพรรื่อจะใหผู้พระองคค์ทรงวางพระหมัตถค์และอธริษฐาน...” สคาหรสับผม นบีที่เปป็นหนศึที่งในฉากเหตลุการณร์อสันเปฟีฝั่ยมสลุขทบีที่สลุด
ฉากหนศึที่งในการรสับใชข้ขององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา สสัมผสัสของพระองคร์จะอต่อนโยนขนาดไหน, คคาอธลิษฐานของพระองคร์จะ
ครอบคลลุมทลุกสลิที่งขนาดไหน เราไมต่สามารถพาลซูกๆของเราไปหาพระองคร์วสันนบีนเพรที่อใหข้พระองคร์สสัมผสัสตสัวไดข้จรลิงๆ เหมรอนกสับทบีที่
พระองคร์ทรงสสัมผสัสตสัวเดก็กๆเหลต่านสันน แตต่เราสามารถพาลซูกๆของเราไปหาพระองคร์ไดข้ในคคาอธลิษฐาน – และใครจะปฏลิเสธไดข้
วต่าพระองคร์ทรงสสัมผสัสชบีวลิตของเราวสันนบีนอยต่างแนต่นอนเหมรอนกสับทบีที่พระองคร์ทรงสสัมผสัสตสัวเดก็กเลก็กๆเหลต่านสันนทบีที่ถซูกพามาหา
พระองคร์ตอนทบีที่พระองคร์ทรงดคาเนลินอยซูต่บนแผต่นดลินโลกนบีน? มสันเหมาะสมอยต่างแนต่นอนทบีที่พต่อแมต่วสันนบีนจะอลุทลิศลซูกๆทารกของตน
แดต่พระเจข้า เมรที่อเดก็กทารกเกลิดเขข้ามาในโลกนบีน พต่อแมต่กก็ควรมอบถวายทารกนสันนแดต่พระเยซซู ไมต่วต่าจะทคาเชต่นนสันนตต่อหนข้าคนอรที่น 
หรรอแบบสต่วนตสัวระหวต่างพต่อแมต่กสับพระเจข้าตามลคาพสังกก็ตาม มสันถซูกตข้องเหมาะสมอยต่างแนต่นอนทบีที่จะพาเดก็กเลก็กๆสสักคนมายสังค
รลิสตจสักรและใหข้ศลิษยาภลิบาลอธลิษฐานกมับพข่อแมข่ทบีที่แทต่นในครลิสตจสักรนสันนๆ

คลุณจะสสังเกตเหก็นวต่าพระเยซซูมลิไดข้ใหข้บสัพตลิศมาเดก็กๆเหลต่านสันน และผมไมต่เจอสสักทบีที่เลยในพระคสัมภบีรร์ทบีที่มบีสอนเรรที่องการใหข้
บสัพตลิศมาเดก็กทารก ความเหก็นของผมกก็ครอวต่าคนๆหนศึที่งควรทราบความหมายของพลิธบีบสัพตลิศมากต่อนทบีที่จะทคาพลิธบีนสันนใหข้แกต่เขา 
การใหข้เดก็กทารกสสักคนรสับบสัพตลิศมาไมต่ไดข้ชต่วยหรรอทคารข้ายเดก็กคนนสันน แตต่การอลุทลิศถวายเดก็กแบบครลิสเตบียนกก็มบีประโยชนร์ตต่อตสัว
เดก็กและตต่อพต่อแมต่

“...แตข่เหลข่าสาวกกห็หผู้ามปรามไวผู้” มสันเปป็นเรรที่องแปลกทบีที่พวกสาวกจะตคาหนลิพต่อแมต่ทบีที่พาลซูกเลก็กๆของตนมาหาพระเยซซู
โดยเฉพาะอยต่างยลิที่งหลสังจากบทเรบียนนสันนทบีที่พระองคร์ไดข้ทรงสอนพวกเขาแลข้วเกบีที่ยวกสับความเชรที่อทบีที่เหมรอนเดก็กซศึที่งจคาเปป็นสคาหรสับ
การเขข้าในอาณาจสักรแหต่งสวรรคร์ พวกเขาในตอนนสันนชต่างหต่างไกลจรลิงๆจากการเขข้าใจลสักษณะเฉพาะตสัวแหต่งอาณาจสักรของ
พระองคร์! บางทบีพวกเขาอาจหวงแหนเวลาทบีที่เดก็กๆกสับพต่อแมต่ของเดก็กๆมาเอาไป หรรอบางทบีพวกเขาอาจคลิดวต่าพระเยซซูทรงยลุต่ง
เกลินไปและมบีเรรที่องอรที่นๆทบีที่สคาคสัญกวต่าใหข้ตข้องทคากก็ไดข้ ไมต่วต่าเหตลุผลของพวกเขาจะเปป็นอะไรกก็ตาม ถศึงแมข้วต่าพวกเขาอาจจะอยาก
ปกปฟ้องพระองคร์ใหข้พข้นจากการกดดสันของฝซูงชน “เมรรื่อพระเยซผทอดพระเนตรเหห็นดมังนมันั้นกห็ไมข่พอพระทมัย” (มาระโก 10:14)



ขข้อ 14: “ฝฝ่ายพระเยซผตรมัสวข่า “จงยอมใหผู้เดห็กเลห็กๆเขผู้ามาหาเรา อยข่าหผู้ามเขาเลย เพราะวข่าอาณาจมักรแหข่งสวรรคค์
ยข่อมเปป็นของคนเชข่นเดห็กเหลข่านมันั้น”

“จงยอมใหผู้เดห็กเลห็กๆเขผู้ามาหาเรา อยข่าหผู้ามเขาเลย” พระเยซซูไดข้ทรงอธลิบายแกต่พวกสาวกแลข้ววต่าถข้าพวกเขาไมต่มาหา
พระองคร์พรข้อมกสับความเชรที่อของเดก็กเลก็กๆ พวกเขากก็ไมต่สามารถเขข้าในอาณาจสักรแหต่งสวรรคร์ไดข้เลย ในลซูกา 18:17 พระองคร์
ตรสัสวต่า “เราบอกความจรลิงแกต่ทต่านทสันงหลายวต่า ผซูข้หนศึที่งผซูข้ใดมลิไดข้รสับอาณาจสักรของพระเจข้าเหมรอนเดก็กเลก็กๆ ผซูข้นสันนจะเขข้าใน
อาณาจสักรนสันนไมต่ไดข้” “...เพราะวข่าอาณาจมักรแหข่งสวรรคค์ยข่อมเปป็นของคนเชข่นเดห็กเหลข่านมันั้น”

ขข้อ 15: “เมรรื่อพระองคค์ทรงวางพระหมัตถค์บนเดห็กเหลข่านมันั้นแลผู้ว กห็เสดห็จไปจากทรีรื่นมัรื่น”
ขอบคลุณพระเจข้าสคาหรสับเดก็กเลก็กๆและพต่อแมต่ทบีที่ถวายลซูกๆของตนแดต่องคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าเมรที่อเดก็กเลก็กๆเหลต่านสันนเขข้ามา

ในโลกนบีน พระเยซซูทรงวางพระหสัตถร์ของพระองคร์บนเดก็กเหลต่านบีน และจากนสันน “กห็เสดห็จไปจากทรีรื่นมัรื่น” ไปยสังงานรสับใชข้อรที่นๆทบีที่ยสัง
รอคอยพระองคร์อยซูต่ 

ขชุนนางหนชุข่มผซูร้มมัที่งมรี
ขข้อ 16: “ดผเถริด มรีคนหนนรื่งมาทผลพระองคค์วข่า “ทข่านอาจารยค์ผผผู้ประเสรริฐ ขผู้าพเจผู้าจะตผู้องทสาดรีประการใดจนงจะไดผู้ชรีวริตนริ

รมันดรค์”
มาระโกบอกเราวต่าชายหนลุต่มคนนบีนวริรื่งมาและคนุกเขข่าลงตต่อพระเยซซู (มาระโก 10:17) และลซูกาบอกเราวต่าคนๆนบีนเปป็น 

“ขนุนนางผซูข้หนศึที่ง” (ลซูกา 18:18) เขาอาจเปป็นนายธรรมศาลาคนหนศึที่งในธรรมศาลาเหลต่านสันน หรรออาจเปป็นขลุนนางคนหนศึที่งใน
สภาของชนชาตลินสันน ซศึที่งเปป็นตคาแหนต่งทบีที่เขาไดข้รสับเลรอกใหข้เปป็นเพราะอลุปนลิสสัยอสันซรที่อตรงของเขากก็ไดข้ เขานต่าจะเปป็นชายคนหนศึที่งทบีที่
มบีพรสวรรคร์อสันโดดเดต่น มลิฉะนสันนเขากก็คงไมต่ไดข้ความมสัที่งคสัที่งและตคาแหนต่งของตนในเวลาไมต่กบีที่ปฟีขนาดนสันน

ชายหนลุต่มคนนบีนวริรื่งมาหาพระเยซซู ซศึที่งบต่งบอกถศึงความกระตรอรรอรข้นของเขาทบีที่จะพซูดคลุยกสับพระองคร์ เขาคนุกเขข่าลงตต่อ
เบรนองพระพสักตรร์พระเยซซู ซศึที่งบต่งบอก – ไมต่ใชต่ทต่าทบีของการนมสัสการ เพราะวต่าเขาไมต่ไดข้ตระหนสักวต่าเขาอยซูต่ตต่อเบรนองพระพสักตรร์
พระเจข้า แตต่เปป็นทต่าทบีของความถต่อมใจและความเตก็มใจทบีที่จะใหข้พระเยซซูสมัรื่งสอน 

“ทข่านอาจารยค์ผผผู้ประเสรริฐ ...” คคากรบีกทบีที่ถซูกใชข้ตรงนบีนเพรที่อหมายถศึง “ประเสรลิฐ” มบีความหมายวต่า ยอดเยรีรื่ยม – ซศึที่งไมต่ไดข้
หมายถศึงอลุปนลิสสัยดข้านศบีลธรรมของพระเยซซูแตต่หมายถศึงตคาแหนต่งอสันโดดเดต่นของพระองคร์ในฐานะครซูผซูข้สอนศาสนาผซูข้ไดข้มาสซูต่
ประชาชาตลิอลิสราเอล คคาๆนบีนถซูกใชข้บต่อยในการหมายถศึงพวกรสับบบีและอาจารยร์

“ขผู้าพเจผู้าจะตผู้องทสาดรีประการใดจนงจะไดผู้ชรีวริตนริรมันดรค์” ชายหนลุต่มผซูข้นบีนไดข้รสับการสสัที่งสอนมาเปป็นอยต่างดบี แตต่พวกอาจารยร์
ชาวยลิวไดข้นคาเขาใหข้เชรที่อวต่าหนทางเดบียวทบีที่เขาจะไปถศึงสวรรคร์ไดข้ครอโดย “การทสาดรี” – โดยการประกอบการงานตต่างๆแหต่ง
ความชอบธรรม เขาไดข้กระทคาทลุกสลิที่งทบีที่เขารผผู้วต่าจะตข้องทคา แตต่การกระทคาในปปัจจลุบสันของเขาแสดงใหข้เหก็นวต่าใจของเขาหลิวโหย
บางสลิที่งมากกวต่านสันน เขาไมต่มบีสสันตลิสลุขในใจของเขา

ไมต่มบีสลิที่งใดในโลกนบีนทบีที่สามารถทคาใหข้ใจของมนลุษยร์อลิที่มไดข้อยต่างแทข้จรลิง ไมต่มบีสลิที่งใดนอกจากความสสัมพสันธร์ทบีที่ถซูกตข้องกสับ
พระเจข้าทบีที่สามารถนคาสสันตลิสลุขและความพศึงพอใจมาใหข้ไดข้ จนกวต่าคนๆหนศึที่งจะเขข้ามามบีสามสัคคบีธรรมกสับพระผซูข้สรข้างของตน เขา
กก็จะไมต่มบีวสันไดข้รซูข้จสักกสับความชรที่นบานและความพอใจทบีที่แทข้จรลิง ชายหนลุต่มผซูข้นบีนอยากทราบจากพระเยซซูวต่ามบีอะไรอรที่นอบีกไหมทบีที่เขา
กระทคาไดข้เพรที่อทบีที่จะทคาใหข้การงานแหต่งความชอบธรรมของเขาสมบซูรณร์และมบีความมสัที่นใจเรรที่องชบีวลิตนลิรสันดรร์



ขข้อ 17: “พระองคค์ตรมัสตอบเขาวข่า “ทข่านเรรียกเราวข่าประเสรริฐทสาไมเลข่า ไมข่มรีผผผู้ใดประเสรริฐนอกจากพระองคค์เดรียว
ครอพระเจผู้า แตข่ถผู้าทข่านปรารถนาจะเขผู้าในชรีวริต กห็ใหผู้ถรอรมักษาพระบมัญญมัตริไวผู้” 

“ทข่านเรรียกเราวข่าประเสรริฐทสาไมเลข่า?” ในความทรงสสัพพสัญญซูของพระองคร์ พระเยซซูทรงทราบวต่าชายหนลุต่มผซูข้นบีนไมต่ไดข้
เชรที่อวต่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจข้าในกายเนรนอหนสัง นสัที่นครอพระเมสสลิยาหร์ทบีที่แทข้จรลิง เขาเชรที่อวต่าพระเยซซูเปป็นอาจารยร์ทบีที่ยลิที่งใหญต่คน
หนศึที่งผซูข้สามารถสอนเขาในเรรที่องฝฝ่ายวลิญญาณตต่างๆไดข้ในแบบทบีที่ยลิที่งใหญต่กวต่าอาจารยร์เหลต่านสันนทบีที่เขาเคยรซูข้จสักมากต่อนหนข้านสันน แตต่
เขาไมต่ไดข้เชรที่อวต่าพระเยซซูทรงเปป็นพระเจข้าในกายเนรนอหนสังจรลิงๆ

“ไมข่มรีผผผู้ใดประเสรริฐนอกจากพระองคค์เดรียวครอพระเจผู้า...” สลิที่งทบีที่พระเยซซูตรสัสจรลิงๆแกต่ชายหนลุต่มผซูข้นบีนครอ: “หากเรา
ประเสรริฐ เรากก็เปป็นพระเจผู้า และหากเราไมต่ใชต่พระเจผู้า เรากก็ไมต่ใชต่ผซูข้ประเสรริฐ หากเราไมต่ใชต่พระเจข้า เรากก็เปป็นคนลวงโลกและ
คนโกหกทบีที่ตที่คาชข้าทบีที่สลุดในโลก เราไดข้ประกาศซนคาแลข้วซนคาอบีกวต่าเราเปป็นพระบลุตรของพระเจข้า เทต่าเทบียมกสับพระเจข้า เรากมับพระ
บริดาเปป็นอมันหนนรื่งอมันเดรียวกมัน” (ยอหร์น 10:30)

“...แตข่ถผู้าทข่านปรารถนาจะเขผู้าในชรีวริต กห็ใหผู้ถรอรมักษาพระบมัญญมัตริไวผู้” คนๆหนศึที่งสามารถรอดไดข้โดยการรสักษาพระ
บสัญญสัตลิไหม? พระเยซซูทรงตสันงใจทบีที่จะบอกชายหนลุต่มผซูข้นบีนวต่าหากเขาถรอรสักษาพระบสัญญสัตลิ เขากก็จะเขข้าในสวรรคร์และมบีชบีวลิตนลิรสัน
ดรร์ใชต่ไหม? ไมต่ใชต่ พระองคร์ไมต่ไดข้ทรงตสันงใจทบีที่จะตรสัสวต่ามนลุษยร์สามารถรอดไดข้โดยการงานตต่างๆแหต่งพระราชบสัญญสัตลิ พระวจนะ
ของพระเจข้าสอนอยต่างชสัดเจนวต่ามนลุษยร์ไมต่สามารถรอดไดข้โดยการถรอรสักษาพระราชบสัญญสัตลิ ขข้อพระคสัมภบีรร์ตต่อไปนบีนพลิสซูจนร์เรรที่อง
นบีน:

โรม 3:20-28: “เพราะฉะนมันั้นจนงไมข่มรีเนรนั้อหนมังคนหนนรื่งคนใดเปป็นผผผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจผู้าไดผู้โดยการ
ประพฤตลิตามพระราชบสัญญสัตลิ เพราะวต่าโดยพระราชบสัญญสัตลินสันนเราจศึงรซูข้จสักบาปไดข้ แตต่บสัดนบีนไดข้ปรากฏแลข้ววต่าความชอบธรรม
ของพระเจข้านสันนปรากฏนอกเหนรอพระราชบสัญญสัตลิ ซศึที่งพระราชบสัญญสัตลิกสับพวกศาสดาพยากรณร์เปป็นพยานอยซูต่ ครอความชอบ
ธรรมของพระเจข้าซศึที่งทรงประทานโดยความเชรที่อในพระเยซซูครลิสตร์สคาหรสับทลุกคนและแกต่ทลุกคนทบีที่เชรที่อ เพราะวต่าคนทสันงหลายไมต่
ตต่างกสัน เหตนุวข่าทนุกคนทสาบาป และเสรรื่อมจากสงข่าราศรีของพระเจผู้า แตต่พระเจข้าทรงพระกรลุณาใหข้เราเปป็นผซูข้ชอบธรรม โดยไมต่คลิด
มซูลคต่า โดยทบีที่พระเยซซูครลิสตร์ทรงไถต่เราใหข้พข้นบาปแลข้ว พระเจข้าไดข้ทรงตสันงพระเยซซูไวข้ใหข้เปป็นทบีที่ลบลข้างพระอาชญา โดยความเชรที่อ
ในพระโลหลิตของพระองคร์ เพรที่อสคาแดงใหข้เหก็นความชอบธรรมของพระองคร์ในการทบีที่พระเจข้าไดข้ทรงอดกลสันนพระทสัย และทรง
ยกบาปทบีที่ไดข้ทคาไปแลข้วนสันน และเพรที่อจะสคาแดงความชอบธรรมของพระองคร์ในปปัจจลุบสันนบีนวต่าพระองคร์ทรงเปป็นผซูข้ชอบธรรม และ
ทรงโปรดใหข้ผซูข้ทบีที่เชรที่อในพระเยซซูเปป็นผซูข้ชอบธรรมดข้วย เมรที่อเปป็นเชต่นนสันนแลข้วเราจะเอาอะไรมาอวด กก็หมดหนทาง จะอข้างหลสัก
อะไรวต่าหมดหนทาง อข้างหลสักการประพฤตลิหรรอ ไมต่ใชต่ แตต่ตข้องอข้างหลสักของความเชรที่อ เหตนุฉะนมันั้นเราทมันั้งหลายสรนุปไดผู้วข่า คน
หนนรื่งคนใดจะเปป็นคนชอบธรรมไดชกก็โดยอาศชยความเชชนึ่อนอกเหนชอการประพฤตยตามพระราชบชญญชตย”

กาลาเทรีย 2:16: “กก็ยสังรซูข้วต่าไมต่มบีผซูข้ใดเปป็นคนชอบธรรมไดข้โดยการกระทคาตามพระราชบสัญญสัตลิ แตต่โดยความเชรที่อในพระ
เยซซูครลิสตร์เทต่านสันน ถศึงเราเองกก็มบีความเชรที่อในพระเยซซูครลิสตร์ เพรที่อเราจะไดข้เปป็นคนชอบธรรมโดยความเชรรื่อในพระครริสตค์ ไมญ่ใชญ่
โดยการกระทสาตามพระราชบมัญญมัตริ เพราะวข่าโดยการกระททาตามพระราชบชญญชตยนมันั้น ‘ไมญ่มดีผผผู้หนนรื่งผผผู้ใดเปป็นคนชอบธรรมไดผู้
เลย’”

เอเฟซมัส 2:8, 9: “ดข้วยวต่าซนรื่งทข่านทมันั้งหลายรอดนมันั้นกห็รอดโดยพระคสุณเพราะความเชชนึ่อ และมริใชข่โดยตมัวทข่านทมันั้งหลาย



เอง แตข่พระเจผู้าทรงประทานใหผู้ ความรอดนมันั้นจะเนรรื่องดชวยการกระททากก็หามยไดช เพรรื่อมริใหผู้คนหนนรื่งคนใดอวดไดผู้”
2 ทริโมธรี 1:8, 9: “เหตลุฉะนสันนอยต่าละอายคคาพยานแหต่งองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา หรรอของตสัวขข้าพเจข้าทบีที่ถซูกจองจคาอยซูต่

เพราะเหก็นแกต่พระองคร์ แตต่จงมบีสต่วนในการยากลคาบาก เพรที่อเหก็นแกต่ขต่าวประเสรลิฐ โดยอาศสัยฤทธลิธิ์เดชแหต่งพระเจข้า ผซูข้ทรงชต่วย
เราใหข้รอด และไดข้ทรงเรบียกเราดข้วยคคาทรงเรบียกอสันบรลิสลุทธลิธิ์ ไมข่ใชข่เพราะเหห็นแกข่การกระททาของเรา แตข่เพราะเหห็นแกข่พระ
ประสงคคของพระองคค์เองและพระคสุณซศึที่งทรงประทานแกต่เราในพระเยซซูครลิสตร์ตสันงแตต่กต่อนสรข้างโลกมานสันน”

ขข้อพระคสัมภบีรร์เหลต่านบีนรสับประกสันเราวต่าคนๆหนศึที่งไมต่สามารถไปถศึงสวรรคร์ไดข้โดยการรสักษาบสัญญสัตลิตต่างๆและการถรอ
พระราชบสัญญสัตลิ ความรอดเปป็นมาโดยพระคสุณผข่านทางความเชชนึ่อ มสันไมต่ไดข้เปป็นมาโดยการงานตต่างๆแหต่งพระราชบสัญญสัตลิ 
พระเยซซูทรงบอกขลุนนางหนลุต่มผซูข้มสัที่งมบีคนนสันนใหข้รสักษาบสัญญสัตลิตต่างๆเพรที่อทบีที่จะปลลุกเขาใหข้ตรที่นขศึนนสซูต่ขข้อเทก็จจรลิงทบีที่วต่าเขาเปป็นคนบาป
คนหนศึที่งและวต่าหนทางเดบียวทบีที่เขาจะ “ประพฤตริ” ทางของเขาไปสซูต่สวรรคร์กก็ครอโดยการรสักษาบสัญญสัตลิตต่างๆ – และแนต่นอนวต่า
เขาคงตข้องถรอรสักษาบสัญญสัตลิเหลต่านสันนอยข่างสมบผรณค์แบบ ซศึที่งไมต่มบีผซูข้ใดเวข้นแตต่พระเยซซูทบีที่เคยกระทคาไดข้

พระเยซซูทรงเปป็นพระเจข้าในกายเนรนอหนสัง พระเจข้าเทต่านสันนทรงสามารถทคาใหข้พระราชบสัญญสัตลิสคาเรก็จไดข้ และสลิที่งทบีที่
พระเจข้าทรงเรรียกรผู้องเพรที่อทบีที่จะกระทคาใหข้ความชอบธรรมของพระองคร์สคาเรก็จ พระองคร์กก็ทรงจมัดหาใหข้แลข้วในพระบลุตรทบีที่บสังเกลิด
มาองคร์เดบียวของพระองคร์ ครอพระเยซซูครลิสตร์เจข้า ผซูข้ซศึที่งไดข้เสดก็จมามลิใชต่เพรที่อทบีที่จะทคาลายพระราชบสัญญสัตลิแตต่เพรที่อทบีที่พระราชบสัญญสัตลิ
จะไดข้ถซูกทคาใหข้สคาเรก็จจรลิงโดยทางพระองคร์ (มธ. 5:17) หากมสันเปป็นไปไดผู้ทบีที่มนลุษยร์คนใดจะรสักษาพระราชบสัญญสัตลิไดข้อยต่าง
สมบซูรณร์แบบ คนๆนสันนทบีที่ทคาเชต่นนสันนไดข้กก็จะไดข้รสับความรอด แตต่ไมต่มบีมนลุษยร์เดลินดลินคนใดเคยรมักษาหรรอจะรมักษาพระราชบสัญญสัตลิ
ไดข้อยต่างสมบซูรณร์แบบเลย มบีแตต่พระเยซซูผซูข้เดบียวเทต่านสันน, ครอพระเจข้าในกายเนรนอหนสัง, ทบีที่สามารถกระทคา – และเคยกระทคา – 
เชต่นนสันนไดข้ 

ขข้อ 18 และ 19: “คนนมันั้นทผลถามพระองคค์วข่า “ครอพระบมัญญมัตริขผู้อใดบผู้าง” พระเยซผตรมัสวข่า “อยข่ากระทสาการ
ฆาตกรรม อยข่าลข่วงประเวณรีผมัวเมรียเขา อยข่าลมักทรมัพยค์ อยข่าเปป็นพยานเทห็จ จงใหผู้เกรียรตริแกข่บริดามารดาของตน และจงรมัก
เพรรื่อนบผู้านเหมรอนรมักตนเอง”

พระเยซซูไดข้ประทานพระบสัญญสัตลิหกขข้อแกต่ขลุนนางหนลุต่มผซูข้มสัที่งมบีคนนบีน: 
1. “อยต่ากระทคาการฆาตกรรม”
2. “อยต่าลต่วงประเวณบีผสัวเมบียเขา”
3. “อยต่าลสักทรสัพยร์”
4. “อยต่าเปป็นพยานเทก็จ”
5. “จงใหข้เกบียรตลิแกต่บลิดามารดาของตน”
6. “จงรสักเพรที่อนบข้านเหมรอนรสักตนเอง”
หากคลุณจะอต่านพระบสัญญสัตลิเหลต่านบีนอยต่างตสันงใจ คลุณกก็จะเหก็นวต่าพวกมสันเกบีที่ยวขข้องกสับเพรที่อนมนลุษยร์ ไมต่ใชต่พระเจข้าผซูข้ทรง

มหลิทธลิฤทธลิธิ์ พระเยซซูไมต่ไดข้ประทานพระบสัญญสัตลิขผู้อแรกแกต่ชายหนลุต่มผซูข้นบีน – “อยต่ามบีพระอรที่นใดนอกเหนรอจากเรา” (อพย. 20:3) 
พระองคร์ทรงทราบวต่าชายหนลุต่มผซูข้นบีนมบีพระอบีกองคร์หนศึที่ง – ความมสัที่งคสัที่งของเขา เขารสักทรสัพยร์สมบสัตลิของเขามากกวต่าทบีที่เขารสัก
พระเจข้า ดข้วยเหตลุนบีนพระเยซซูจศึงมลิไดข้ประทานพระบสัญญสัตลิขข้ออรที่นใดแกต่เขาซศึที่งเกบีที่ยวเนรที่องกสับความสสัมพสันธร์ของมนลุษยร์กสับพระเจข้า



เลย คราวนบีนเรามาดซูพระบสัญญสัตลิเหลต่านบีนทบีละขข้อกสัน:
“อยข่ากระทสาการฆาตกรรม” ผมเชรที่อวต่าในทบีที่นบีนพระเยซซูกคาลสังหมายถศึงสลิที่งทบีที่เราเรบียกวต่าการฆาตกรรม – การฆต่าแบบทบีที่

ไตรต่ตรองไวข้กต่อน มสันเปป็นไปไดข้ทบีที่จะฆต่าโดยทบีที่ไมต่ไดข้ตสันงใจหรรอเปป็นการปฟ้องกสันตสัวและไมต่เปป็นฆาตกร ตามทบีที่พระเยซซูตรสัสไวข้ใน
มาระโก 7:21-23 การฆาตกรรม (รวมถศึงบาปอรที่นๆอบีกหลายอยต่างดข้วย) มาจากหสัวใจ ดสังนสันนมสันจศึงเปป็นไปไดข้อยต่างยลิที่งทบีที่ขลุนนาง
หนลุต่มผซูข้มสัที่งมบีคนนบีนไดข้ถรอรสักษาพระบสัญญสัตลิขข้อนบีนไวข้ เขาไมต่เคยฆต่าใคร เขาพข้นจากความผลิดเนรที่องดข้วยโลหลิตของเพรที่อนมนลุษยร์

“อยข่าลข่วงประเวณรีผมัวเมรียเขา” ในมสัทธลิว 5:27, 28 พระเยซซูทรงประกาศวต่า: “ทต่านทสันงหลายไดข้ยลินวต่ามบีคคากลต่าวใน
ครสันงโบราณวต่า ‘อยต่าลต่วงประเวณบีผสัวเมบียเขา’ ฝฝ่ายเราบอกทญ่านทชขึ้งหลายวญ่า ผผผู้ใดมองผผผู้หญริงเพรรื่อใหผู้เกริดใจกสาหนมัดในหญริงนมันั้น 
ผผผู้นมันั้นไดผู้ลข่วงประเวณรีในใจกมับหญริงนมันั้นแลผู้ว” พระเจข้าทรงทอดพระเนตรดซูทบีที่ใจ และเปป็นไปไดข้ทบีที่คนๆหนศึที่งจะใชข้ชบีวลิตทสันงชบีวลิตบน
โลกและไมต่ลต่วงประเวณบีผสัวเมบียเขา กระทสัที่งในใจของเขา มสันเปป็นไปไดข้ทบีที่ชายหนลุต่มผซูข้นบีนไมต่เคยลต่วงประเวณบีทางรต่างกายหรรอ
แมข้แตต่มบีใจกคาหนสัดดข้วยสายตาหรรอใจของเขาเพราะผซูข้หญลิงคนหนศึที่งเลย ดซูเหมรอนเหก็นไดข้ชสัดจากคคาพยานของเขาเองวต่าเขาไมต่
เคยทคาใหข้ครอบครสัวแตกแยกหรรอเปป็นชซูข้กสับภรรยาของชายอบีกคนหนศึที่งเลย

“อยข่าลมักทรมัพยค์” การลสักทรสัพยร์ครอการเอาทรสัพยร์สลิที่งของไปจากเพรที่อนมนลุษยร์โดยทบีที่อบีกฝฝ่ายไมต่รซูข้หรรอไมต่ยลินยอม การลสัก
ทรสัพยร์ครอการเอาสลิที่งทบีที่ไมต่ใชต่ของเราไปจากอบีกคน ของทบีที่ถซูกขโมยมานสันนอาจมบีคต่าไมต่กบีที่เซก็นตร์หรรอมสันอาจมบีคต่าหนศึที่งลข้านดอลลารร์ 
พระเจข้าไมต่ทรงวสัดขนาดการลสักขโมยโดยมซูลคต่าของสลิที่งของทบีที่ถซูกลสักขโมยนสันน การลสักขโมยทลุกอยต่างมาจากใจ แนต่นอนวต่ามสัน
เปป็นไปไดข้ทบีที่คนๆหนศึที่งจะมบีชบีวลิตอยซูต่จนถศึงอายลุเจก็ดสลิบปฟีและไมต่เคยเอาของสสักชลินนไปโดยมลิชอบเลย ขลุนนางหนลุต่มผซูข้นบีนมบีความมสัที่งคสัที่ง
มากมาย แตต่มสันเปป็นไปไดข้ทบีที่เขาหาทรสัพยร์มาอยต่างสลุจรลิตโดยไมต่เคยลสักขโมยสสักครสันงเลย

“อยข่าเปป็นพยานเทห็จ” การเปป็นพยานเทก็จครอการใหข้คคาพยานทบีที่ไมต่ใชต่ความจรลิง คนๆหนศึที่งอาจเปป็นพยานเทก็จในชสันน
ศาล คคาพยานเชต่นนสันนถซูกเรบียกวต่าการใหข้การเทก็จและมบีโทษหนสักทางกฎหมาย คนๆหนศึที่งอาจเปป็นพยานเทก็จตต่อเพรที่อนมนลุษยร์
ดข้วยกสันโดยการบอกเลต่าสลิที่งตต่างๆซศึที่งไมต่ใชต่ความจรลิงและสรข้างความเสบียหายหรรอใสต่รข้ายอลุปนลิสสัยของอบีกคนหนศึที่ง แตต่มสันเปป็นไป
ไดข้ทบีที่จะงดเวข้นเสบียจากคคาพยานเชต่นนสันน และมสันเปป็นไปไดข้ทบีที่ชายหนลุต่มผซูข้นบีนไมต่เคยมบีความผลิดในการเปป็นพยานเทก็จตต่อผซูข้ใดเลย

“จงใหผู้เกรียรตริแกข่บริดามารดาของตน” คนๆหนศึที่งใหข้เกบียรตลิแกต่บลิดาและมารดาของตนอยต่างไร? โดยความเชรที่อฟปัง, โดย
การถรอรสักษาและเชรที่อฟปังคคาสสัที่งตต่างๆของบลิดาและมารดา ผมไมต่ไดข้กคาลสังกลต่าววต่าคคาสสัที่งตต่างๆของพต่อแมต่ไดข้รสับการดลใจ ไมต่ใชต่
อยต่างแนต่นอน และคคาสสัที่งตต่างๆของพต่อแมต่ทสันงหลายทบีที่ยสังไมต่ไดข้บสังเกลิดใหมต่กก็อาจไมต่สอดคลข้องกสับพระบสัญญสัตลิตต่างๆของพระเจผู้า 
แตต่คคาสสัที่งตต่างๆของพต่อแมต่ เมรที่อไมต่ขสัดแยข้งกสับคคาสสัที่งตต่างๆของพต่อแมต่โดยตรง จะตข้องถซูกเชรที่อฟปังโดยลซูกๆของพวกเขา โคโลสบี 
3:20 บสัญชาวต่า “ฝฝ่ายบลุตรทสันงหลายจงเชรรื่อฟปังบริดามารดาของตนทนุกอยข่าง เพราะการนบีนเปป็นทบีที่ชอบพระทสัยขององคร์พระผซูข้เปป็น
เจข้า” ในเอเฟซสัส 6:1-3 เปาโลสสัที่งวต่า “ฝฝ่ายบลุตรจงนบนอบเชรรื่อฟปังบริดามารดาของตนในองคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้า เพราะกระทคาอยต่าง
นสันนเปป็นการถซูก ‘จงใหข้เกบียรตลิแกต่บลิดามารดาของเจข้า’ (นบีที่เปป็นพระบสัญญสัตลิขข้อแรกทบีที่มบีพระสสัญญาไวข้ดข้วย) ‘เพรที่อเจข้าจะอยซูต่เยก็น
เปป็นสลุข และมบีอายลุยรนนานทบีที่แผต่นดลินโลก’”

การใหข้เกบียรตลิแกต่บลิดาและมารดายสังหมายถศึงการแสดงความเคารพตต่อพวกเขาและใหข้ความเคารพยคาเกรงอสันเหมาะ
สมแกต่พวกเขาดข้วย – ไมต่เหมรอนกสับทบีที่เราเคารพยคาเกรงพระเจข้า แตต่ดข้วยความเคารพยคาเกรงทบีที่บลิดามารดาสมควรไดข้รสับเพราะ
วต่าพวกเขาไดข้ใหข้กคาเนลิดเราเขข้ามาในโลกนบีนและดซูแลเราขณะทบีที่เรายสังดซูแลตสัวเราเองไมต่ไดข้ พต่อแมต่ทบีที่ดคาเนลินตามทางของพระเจข้า



ถรอวต่าเปป็นของขวสัญชลินนหนศึที่งทบีที่ไมต่อาจตบีคต่าไดข้โดยมาตรฐานตต่างๆของโลก พต่อแมต่ของเราอาจไมต่ไดข้แตต่งตสัวหรรอประพฤตลิตสัวใน
แบบทบีที่เราคลิดวต่าพวกเขาควรกระทคา, พวกเขาอาจเปป็นแบบทบีที่เราเลรอกทบีที่จะเรบียกวต่า “เชยนลิดหนต่อย” แตต่พวกเขากก็เปป็นพต่อแมต่
ของเราและเรามบีหนข้าทบีที่ๆจะใหข้เกบียรตลิและเคารพพวกเขา อยต่าพซูดในแบบทบีที่ไมต่เคารพตต่อพวกเขา, อยต่าลข้อเลบียนหรรอตคาหนลิ
พวกเขา, เพราะวต่าพวกเขามบีสตลิปปัญญาทบีที่วสัยเทต่านสันนสามารถนคามาใหข้ไดข้

เราควรใหข้เกบียรตลิแกต่บลิดาและมารดาเมรที่อพวกเขาแกต่ชราและไมต่สามารถดซูแลตสัวเองไดข้ทลุกเวลาทบีที่พวกเขาตข้องการการ
ดซูแล เราควรเตรบียมพรข้อมและดซูแลพวกเขาในเวลาทบีที่พวกเขาตข้องการเรามากทบีที่สลุด พวกเขาไดข้ดซูแลเราตอนทบีที่เรายสังเลก็กและ
ชต่วยเหลรอตสัวเองไมต่ไดข้ และเมรที่อพวกเขาแกต่ชราและตข้องการเรา เรากก็ตข้องอดทนกสับพวกเขา มบีหลายวลิธบีมากๆทบีที่เราจะใหข้
เกบียรตลิบลิดาและมารดาไดข้

“จงรมักเพรรื่อนบผู้านเหมรอนรมักตนเอง” กต่อนอรที่นเลยกก็ครอ ใครเปป็นเพรที่อนบข้านของเรา? แนต่นอนวต่าเพรที่อนบข้านของเราครอ
คนทบีที่อาศสัยอยซูต่ถสัดจากบข้านของเรา แตต่ในความหมายทบีที่แทข้จรลิงของคคาๆนบีนและตามทบีที่คคาสอนตต่างๆของพระเยซซูกลต่าว เพรที่อนบข้าน
ของเราครอคนทบีที่เราตลิดตต่อสสัมพสันธร์ดข้วยในทางธลุรกลิจ, ในทางสสังคม, หรรอชบีวลิตครลิสเตบียน

ในลซูกา 10:29-37 พระเยซซูทรงสอนเราวต่าเพรที่อนบข้านของเราครอใคร นสักกฎหมายคนหนศึที่งถามวต่า “แลข้วใครเปป็น
เพรรื่อนบผู้านของขข้าพเจข้า?” โดยการใหข้คคาตอบ พระเยซซูประทานคคาอลุปมาเรรที่องชาวสะมาเรบียทบีที่ดบี พระองคร์ตรสัสวต่า:

“มบีชายคนหนศึที่งลงไปจากกรลุงเยรซูซาเลก็มจะไปยสังเมรองเยรบีโค และเขาถซูกพวกโจรปลข้น โจรนสันนไดข้แยต่งชลิงเสรนอผข้าของ
เขาและทลุบตบี แลข้วกก็ละทลินงเขาไวข้เกรอบจะตายแลข้ว เผอลิญปลุโรหลิตคนหนศึที่งเดลินลงไปทางนสันน เมรที่อเหก็นคนนสันนกก็เดลินเลยไปเสบียอบีก
ฟากหนศึที่ง 

“คนหนศึที่งในพวกเลวบีกก็ทคาเหมรอนกสัน เมรที่อมาถศึงทบีที่นสัที่นและเหก็นแลข้วกก็เลยไปเสบียอบีกฟากหนศึที่ง 
“แตต่ชาวสะมาเรบียคนหนศึที่งเมรที่อเดลินมาถศึงคนนสันน ครสันนเหก็นแลข้วกก็มบีใจเมตตา เขข้าไปหาเขาเอาผข้าพสันบาดแผลใหข้ พลาง

เอานนคามสันกสับนนคาองลุต่นเทใสต่บาดแผลนสันน แลข้วใหข้เขาขศึนนขบีที่สสัตวร์ของตนเองพามาถศึงโรงแรมแหต่งหนศึที่ง และรสักษาพยาบาลเขาไวข้ 
วสันรลุต่งขศึนนเมรที่อจะไป เขากก็เอาเงลินสองเดนารลิอสันมอบใหข้เจข้าของโรงแรม บอกเขาวต่า ‘จงรสักษาเขาไวข้เถลิด และเงลินทบีที่จะเสบียเกลินนบีน
เมรที่อกลสับมาฉสันจะใชข้ใหข้’”

จากนสันนพระเยซซูทรงถามนสักกฎหมายคนนบีนวต่า “ในสามคนนสันน ทต่านคลิดเหก็นวต่า คนไหนปรากฏวต่าเปป็นเพรที่อนบข้านของ
คนทบีที่ถซูกพวกโจรปลข้น?”

นสักกฎหมายคนนสันนกก็ทซูลตอบวต่า “ครอคนนสันนแหละทบีที่ไดข้แสดงความเมตตาแกต่เขา” พระเยซซูจศึงตรสัสกสับเขาวต่า “ทข่าน
จงไปทสาเหมรอนอยข่างนมันั้นเถริด”

การรสักเพรที่อนบข้านของตนกก็ครอ การแนต่ใจวต่าไมต่ทคาใหข้เขา, ตสัวตนของเขา, อลุปนลิสสัยของเขา, หรรอทรสัพยร์สลิที่งของๆเขา
เสบียหาย การรสักเพรที่อนบข้านของตนครอ การชต่วยเหลรอเขาเมรที่อเขาตข้องการ เมรที่อความทลุกขร์รข้อนเขข้ามา การรสักเพรที่อนบข้านของตน
เหมรอนรสักตนเองครอ การปฏลิบสัตลิตต่ออลุปนลิสสัยของเพรที่อนบข้าน, ชรที่อเสบียงของเขา, ทรสัพยร์สลินของเขาและทลุกสลิที่งทบีที่เขามบีเหมรอนกสับทบีที่
เราจะปฏลิบสัตลิกสับตสัวเราเองและสลิที่งของๆเราตามสลิที่งทบีที่ถซูกตข้อง

นบีที่ไมต่ไดข้หมายความวต่าเราจะตข้องละเลยความตข้องการตต่างๆของเราเองและความตข้องการตต่างๆของครอบครสัวของ
เรา มสันไมต่ไดข้หมายความวต่าเราควรละเลยกลิจธลุระของเราหรรอทคาใหข้ตสัวเราเองหมดเนรนอหมดตสัวขณะทบีที่เราดซูแลเพรที่อนบข้านของ



เรา จรลิงๆแลข้วมสันหมายความวต่าเราจะตข้องรสัก, เคารพ, และชต่วยเหลรอเพรที่อนบข้านของเราในเวลาทบีที่ตข้องการ มสันเปป็นหนข้าทบีที่ของ
เราทบีที่จะหาเลบีนยงครอบครสัวของเราเองเปป็นอสันดสับแรก เราจะตข้องไมต่ยอมใหข้ครอบครสัวของเราเองตข้องทนทลุกขร์เพรที่อทบีที่จะเลบีนยงดซู
เพรที่อนบข้านของเรา พระคสัมภบีรร์ประกาศอยต่างชสัดเจนวต่า “แตต่ถข้าแมข้ผซูข้ใดไมต่เลบีนยงดซูวงศร์ญาตลิของตน และโดยเฉพาะอยต่างยลิที่ง
คนในบข้านเรรอนของตน ผซูข้นสันนกก็ไดข้ปฏลิเสธความเชรที่อเสบียแลข้ว และชสัที่วยลิที่งกวต่าคนทบีที่ไมต่ไดข้เชรที่อเสบียอบีก” (1 ทธ. 5:8) แตต่ในบข้าน
ตต่างๆสต่วนใหญต่ ถศึงแมข้วต่าบข้านเหลต่านสันนมบีฐานะยากจน กก็มบีสลิที่งตต่างๆทบีที่สามารถถซูกแบต่งปปันกสับคนอรที่นๆไดข้และมบีความเหก็นอก
เหก็นใจทบีที่สามารถถซูกแสดงแกต่ผซูข้อรที่นไดข้

มสันเปป็นไปไดข้ทบีที่จะรสักษาพระบสัญญสัตลิขข้อนบีนขององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าของเราและรสักเพรที่อนบข้านของเราเหมรอนรสักตนเอง 
และมสันเปป็นไปไดข้ทบีที่ขลุนนางหนลุต่มผซูข้มสัที่งมบีคนนบีนไดข้กระทคาทลุกสลิที่งทบีที่เขากระทคาไดข้เพรที่อเหลต่าเพรที่อนบข้านของเขาแลข้ว

จงสสังเกตวต่าผมไดข้กลต่าววต่ามสันเปป็นไปไดผู้ทบีที่คนๆหนศึที่งจะถรอรสักษาพระบสัญญสัตลิทสันงหกขข้อนบีน ผมจะขอกลต่าวดข้วยวต่าแมข้วต่า
มสันเปป็นไปไดข้ มสันกก็ไมต่นข่าจะเปป็นอยต่างแนต่นอน นอกเหนรอจากพระบสัญญสัตลิหกขข้อนสันนทบีที่พระเยซซูไดข้ประทานแกต่ชายหนลุต่มผซูข้นบีนแลข้ว 
มสันยสังเปป็นไปไดข้อบีกดข้วย – ถศึงแมข้วต่าไมต่นต่าจะเปป็น – ทบีที่จะถรอรสักษาพระบสัญญสัตลิทบีที่หข้ามความโลภ: “อยข่าโลภครสัวเรรอนของเพรที่อน
บข้าน อยต่าโลภภรรยาของเพรที่อนบข้าน หรรอทาสทาสบีของเขา หรรอวสัว ลาของเขา หรรอสลิที่งใดๆซศึที่งเปป็นของของเพรที่อนบข้าน” (อพย.
20:17) แตต่เมรที่อเรามองไปทบีที่พระบสัญญสัตลิขข้ออรที่นๆทบีที่เหลรอ เรากก็ตระหนสักวต่ามนลุษยร์ธรรมดาจะสอบตก:

“อยข่ามรีพระอรรื่นใดนอกเหนรอจากเรา อยข่าทสารผปเคารพสลมักสสาหรมับตนเปป็นรผปสริรื่งหนนรื่งสริรื่งใด... อยต่ากราบไหวข้หรรอ
ปรนนลิบสัตลิรซูปเหลต่านสันน เพราะเราครอพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเจข้าเปป็นพระเจข้าทบีที่หวงแหน...อยข่าออกพระนามพระเยโฮวาหค์
พระเจผู้าของเจผู้าอยข่างไรผู้ประโยชนค์ เพราะผซูข้ทบีที่ออกพระนามพระองคร์อยต่างไรข้ประโยชนร์นสันน พระเยโฮวาหร์จะทรงถรอวต่าไมต่มบีโทษ
กก็หามลิไดข้ จงระลนกถนงวมันสะบาโต ถรอเปป็นวมันบรริสนุทธริธ” (อพย. 20:1-8 บางสต่วน)

มบีคนนสับถรอรซูปเคารพอยซูต่หลายพสันหลายหมรที่นคนในอเมรลิกา และอบีกหลายพสันคนทสัที่วโลก สลิที่งใดกก็ตามทบีที่ยรนอยซูต่ตรง
กลางระหวต่างมนลุษยร์กสับพระเจข้า โดยขสัดขวางมนลุษยร์ไมต่ใหข้ยอมจคานนจลิตใจ, วลิญญาณ, และรต่างกายตต่อพระเจข้า สลิที่งนสันนกก็ครอรซูป
เคารพอสันหนศึที่ง มสันอาจเปป็นเงลิน, บข้าน, ธลุรกลิจ, ภรรยา, หรรอลซูกๆ มสันอาจเปป็นมข้าแขต่งตสัวหนศึที่งหรรอเรรอสปฟีดโบบ๊ทลคาหนศึที่ง มสันอาจ
เปป็นไมข้กอลร์ฟชลุดหนศึที่ง กลต่าวอบีกนสัยหนศึที่ง สริรื่งใดกห็ตามทบีที่กลินเวลาของคนๆหนศึที่งมากเสบียจนคนๆนสันนไมต่มบีเวลาทบีที่จะรสับใชข้พระเจข้า สลิที่ง
นสันนกก็กลายเปป็นรซูปเคารพอสันหนศึที่ง พระเยซซูมลิไดข้กลต่าวถศึงพระบสัญญสัตลิขข้อใดทบีที่เกบีที่ยวขข้องกสับพระเจข้าเลยตอนทบีที่พระองคร์ทรงสสัที่ง
สอนขลุนนางหนลุต่มผซูข้มสัที่งมบีคนนบีน พระบสัญญสัตลิหกขข้อนสันนทบีที่พระองคร์ทรงยกมาใหข้เขาฟปังเกบีที่ยวขข้องกสับทสัศนคตลิทบีที่มบีตต่อและการปฏลิบสัตลิ
กสับเพรที่อนมนลุษยร์ของเขาเทต่านสันน

ขข้อ 20: “คนหนนุข่มนมันั้นทผลพระองคค์วข่า “ขผู้อเหลข่านรีนั้ขผู้าพเจผู้าไดผู้ถรอรมักษาไวผู้ทนุกประการตมันั้งแตข่เปป็นเดห็กหนนุข่มมา ขผู้าพเจผู้า
ยมังขาดอะไรอรีกบผู้าง”

มสันเปป็นไปไดผู้ ถศึงแมข้วต่าไมต่นข่าจะเปป็น ทบีที่วต่าชายหนลุต่มคนนบีนไดผู้ถรอรสักษาพระบสัญญสัตลิเหลต่านสันนทสันงหมด ผมจะไมต่กลต่าวหาเขา
วต่าเปป็นคนหนข้าซรที่อใจคด ดซูเหมรอนวต่าเขาไดข้มาหาพระเยซซูในความจรลิงใจทลุกประการ เขาซบลงแทบพระบาทของพระเยซซูใน
ความถต่อมใจ และเขากก็ถามอยต่างซรที่อตรงและอยต่างจรลิงจสังวต่าเขาตข้องทคาสลิที่งใดเพรที่อทบีที่จะไดข้รสับชบีวลิตนลิรสันดรร์เปป็นมรดก เมรที่อเขา
กลต่าววต่าเขาไดข้ถรอรสักษาพระบสัญญสัตลิเหลต่านสันนทลุกขข้อทบีที่พระเยซซูทรงยกมาใหข้เขาฟปัง เขากก็กคาลสังใหข้การรสับรองอยต่างชสัดเจนตต่อสลิที่ง
ทบีที่เขาคลิดอยต่างจรลิงใจวต่าเปป็นความจรลิง 



มบีคนมากมายในวสันนบีนทบีที่เชรที่อในใจของตสัวเองวต่าพวกเขารสักษาบสัญญสัตลิสลิบประการและดคาเนลินชบีวลิตตามบสัญญสัตลิเหลต่านสันน 
บางศาสนาเนผู้นเรรที่องการถรอรสักษาบสัญญสัตลิ เหลต่าผซูข้รสับใชข้ทบีที่เนข้นหลสักขข้อเชรที่อเดลิมแหต่งขต่าวประเสรลิฐแหต่งพระคลุณของพระเจข้าถซูก
กลต่าวหาวต่าเลริกลผู้มหรรอทสาลายพระราชบสัญญสัตลิ แตต่มสันไมต่ไดข้เปป็นแบบนสันนเลย เหลต่านสักเทศนร์ทบีที่เนข้นหลสักขข้อเชรที่อเดลิมไมต่ไดข้สอนวต่า
พระเจข้าไดข้ทรงทคาลายพระราชบสัญญสัตลิของพระองคร์เสบียแลข้ว พระราชบสัญญสัตลิของพระเจข้า “เปป็นสลิที่งบรลิสลุทธลิธิ์ และพระบสัญญสัตลิกก็
บรลิสลุทธลิธิ์ ยลุตลิธรรม และดบี” (โรม 7:12) พระราชบสัญญสัตลิของพระเจข้านสันนสมบซูรณร์แบบและเปฟีฝั่ยมดข้วยฤทธลิธิ์เดช แตต่พระราช
บสัญญสัตลิไมต่ไดข้ถซูกประทานใหข้เพรที่อชต่วยจลิตวลิญญาณใหข้รอด “...พระราชบสัญญสัตลิจศึงเปป็นครซูของเราซศึที่งนคาเรามาถศึงพระครลิสตร์ เพรรื่อ
เราจะไดผู้เปป็นคนชอบธรรมโดยความเชรรื่อ” (กท. 3:24) เปาโลกลต่าววต่า “...ถข้ามลิใชต่เพราะพระราชบสัญญสัตลิแลข้ว ขข้าพเจข้ากก็จะ
ไมต่รซูข้จสักบาป” (โรม 7:7 บางสต่วน) พระราชบสัญญสัตลินคาความรซูข้เกบีที่ยวกสับบาปมาใหข้ – แตต่โดยการประพฤตลิตต่างๆแหต่งพระราช
บสัญญสัตลิ ไมต่มบีมนลุษยร์คนใดจะถซูกนสับวต่าชอบธรรมเลย ผมไมต่ไดข้กคาลสังพยายามทบีที่จะทคาลายหรรอลดทอนพระราชบสัญญสัตลิและ
ความสคาคสัญของมสัน ผมแคต่กคาลสังสอนสลิที่งทบีที่พระเยซผทรงสอน –   นสัที่นครอ ทบีที่พระองคร์ไดข้ทรงกระทคาใหข้ทลุกจลุดและทลุกขบีดของพระ
ราชบสัญญสัตลิสคาเรก็จแลข้ว (มธ. 5:17)  เราทชขึ้งหลายเปป็นผผผู้รมักษาพระราชบมัญญมัตริในพระครยสตค และในพระครริสตค์ผผผู้เดรียวเทข่านมันั้น 

เปาโลซศึที่งปรารถนาทบีที่จะใหข้ชนชาตลิของเขาไดข้รสับความรอด ประกาศวต่า: “พบีที่นข้องทสันงหลาย ความปรารถนาในจลิตใจ
ของขข้าพเจข้าและคคาวลิงวอนขอตต่อพระเจข้าเพรที่อคนอลิสราเอลนสันน ครอขอใหข้เขารอด ขข้าพเจข้าเปป็นพยานใหข้เขาวต่า เขามบีความ
กระตรอรรอรข้นทบีที่จะปรนนลิบสัตลิพระเจข้า แตต่หาไดข้เปป็นตามปปัญญาไมต่ เพราะวข่าเขาไมข่รผผู้จมักความชอบธรรมของพระเจผู้า แตข่อนุตสข่าหค์
จะตมันั้งความชอบธรรมของตนขนนั้น เขาจนงไมข่ไดผู้ยอมอยผข่ในความชอบธรรมของพระเจผู้า เพราะวข่าพระครยสตคทรงเปป็นจสุดจบของ
พระราชบมัญญมัตริ เพรรื่อใหผู้ทนุกคนทรีรื่มรีความเชรรื่อไดผู้รมับความชอบธรรม” (โรม 10:1-4)

เราไมต่ไดข้รสับความรอดโดยการรสักษาพระบสัญญสัตลิ เราไดข้รสับความรอดโดยพระคลุณของพระเจข้า ผต่านทางความเชรที่อ
“ขผู้าพเจผู้ายมังขาดอะไรอรีกบผู้าง” ชายหนลุต่มผซูข้นบีนไดข้ถซูกสอนมาตามทบีที่ศาสนายลิวกลต่าว และเขาไดข้ถซูกสอนมาเปป็นอยต่างดบี 

เขาไดข้ดคาเนลินชบีวลิตอยต่างสลุดความสามารถของเขาแลข้วตามทบีที่เขาไดข้รสับการสสัที่งสอนมา แตต่บางทบีอาจารยร์ผซูข้ยลิที่งใหญต่คนนบีนอาจบอก
เขาใหข้ทคาสลิที่งอรที่นใดอบีก นอกเหนรอจากสลิที่งทบีที่เขาไดข้กระทคาแลข้ว ทบีที่จะรสับประกสันเขาไดข้วต่าจะมบีทบีที่อยซูต่ในอาณาจสักรแหต่งสวรรคร์

ขข้อ 21: “พระเยซผตรมัสแกข่เขาวข่า “ถผู้าทข่านปรารถนาเปป็นผผผู้ทรีรื่ทสาจนครบถผู้วน จงไปขายบรรดาสริรื่งของซนรื่งทข่านมรีอยผข่
แจกจข่ายใหผู้คนอนาถา แลผู้วทข่านจะมรีทรมัพยค์สมบมัตริในสวรรคค์ แลผู้วจงตามเรามา” 

“ถผู้าทข่านปรารถนาเปป็นผผผู้ทรีรื่ทสาจนครบถผู้วน...” คคากรบีกทบีที่แปลเปป็น “ครบถข้วน” มบีความหมายวต่า “ครบถข้วนในทลุกสต่วน
ของมสัน, เสรก็จสมบซูรณร์, ไมต่มบีสต่วนใดทบีที่ขาดไปเลย” สมมตลิวต่าเรายกภาพประกอบดสังนบีน: นาฬลิกาขข้อมรอหรรอนาฬลิกาทบีที่แพงมาก
เรรอนหนศึที่ง – หรรอแมข้แตต่รถยนตร์คสันหนศึที่ง – ไมต่ครบถข้วนหรรอเสรก็จสมบซูรณร์จนกวต่าสกรซู, สปรลิง, และวงลข้อเลก็กๆทลุกอสันถซูกตลิดตสันง
อยต่างเหมาะสมโดยนายชต่างผซูข้ชคานาญ สลิที่งทบีที่พระเจข้าผซูข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงเรบียกรข้อง พระเจข้าผซูข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์เทต่านสันนกก็ทรง
จสัดหาใหข้ไดข้ ดข้วยเหตลุนบีนคนๆหนศึที่งจศึงไมต่ครบถข้วนสมบซูรณร์ในพระราชบมัญญมัตริ, ผญ่านทางพระราชบมัญญมัตริ, หรรอโดยการงาน
ตญ่างๆ เราครบถข้วนบรลิบซูรณร์ในพระครยสตค: “เพราะวต่าในพระองคร์นสันนสภาพของพระเจข้าดคารงอยซูต่อยต่างบรลิบซูรณร์ และทต่านไดข้
ความครบบรลิบซูรณร์ในพระองคร์ ผซูข้เปป็นศบีรษะแหต่งปวงเทพผซูข้ครองและศสักดลิเทพ” (คส. 2:9, 10)

นสัที่นเปป็นเหตลุวต่าทคาไมพระวจนะของพระเจข้าจศึงประกาศวต่า “...เพราะวต่าผซูข้ใดรสักษาพระราชบมัญญมัตริไดผู้ทมันั้งหมด แตต่ผลิด
อยซูต่ขชอเดดียว ผผผู้นมันั้นกห็เปป็นผผผู้ผริดพระราชบมัญญมัตริทชขึ้งหมด” (ยากอบ 2:10) หากคลุณเอาสกรซูขนาดเลก็กทบีที่สลุดออกไปจากนาฬลิกาขข้อ



มรอเรรอนหนศึที่ง นาฬลิกาขข้อมรอเรรอนนสันนกก็ไมต่ครบบรลิบซูรณร์อบีกตต่อไปและจะไมต่เดลิน ขลุนนางหนลุต่มผซูข้นบีนไดข้ดคาเนลินชบีวลิตเกรอบจะสมบซูรณร์
แบบเทต่าทบีที่จะดคาเนลินชบีวลิตไดข้ ในมาระโก 10:21 เราอต่านวต่า “พระเยซซูทรงเพต่งดซูคนนสันน กก็ทรงรสักเขา แลข้วตรสัสแกต่เขาวต่า “ทข่าน
ยมังขาดอยผข่สยนึ่งหนนนึ่ง จงไปขายบรรดาสลิที่งของซศึที่งทต่านมบีอยซูต่ แจกจต่ายใหข้คนอนาถา แลข้วทต่านจะมบีทรสัพยร์สมบสัตลิในสวรรคร์ แลข้วจง
แบกกางเขน และตามเรามา”

ชายหนลุต่มคนใดทบีที่เปป็นแบบอยต่างในการดคาเนลินชบีวลิตของเขาเหมรอนกสับทบีที่ขลุนนางหนลุต่มผซูข้นบีนเปป็น กก็จะถซูกถรอวต่าเปป็นคน
ชอบธรรมอยต่างแนต่นอนโดยเพรที่อนๆและครอบครสัวของเขา แตต่พระเยซซู ซศึที่งทรงมองไปทบีที่ใจของเขา ทรงทราบวต่าสริรื่งหนนรื่งนบีนทบีที่
ชายหนลุต่มผซูข้นบีนขาดอยซูต่กคาลสังแยกเขาออกจากพระเจข้า เพรที่อทบีที่จะเปป็นคนทบีที่ครบถข้วนและสมบซูรณร์แบบในสายพระเนตรของ
พระเจข้า เขาตข้องแยกตสัวออกจากสลิที่งนสันนซศึที่งมบีความหมายตต่อเขามากกวต่าความรอดแหต่งจลิตวลิญญาณของเขา ครอสลิที่งนสันนซศึที่งขสัด
ขวางเขาไมต่ใหข้รสักพระเจข้าเปป็นอสันดสับหนศึที่ง

เรามสักมบีแนวโนข้มทบีที่จะตสัดสลินจากรซูปลสักษณร์ภายนอกเหลรอเกลิน! เซาโลแหต่งทารร์ซสัส, ยลิวผซูข้มบีฤทธลิธิ์มากซศึที่งไดข้กลายเปป็น
อสัครทซูตเปาโล, ไดข้ประกาศวต่ากต่อนการกลสับใจรสับเชรที่อของเขา เขาไดข้ใชข้ชบีวลิต “ลข้วนแตต่ตามใจวลินลิจฉสัยผลิดชอบอสันดบี” ผต่านทาง
ความพยายามเครต่งศาสนาของเขา (กลิจการ 23:1) ตอนเขบียนถศึงชาวเมรองฟฟีลลิปปฟีเหลต่านสันน เขากลต่าววต่า “ในดข้านความ
กระตรอรรอรข้นกก็ไดข้ขต่มเหงครลิสตจสักร ในดผู้านความชอบธรรมซนรื่งมรีอยผข่โดยพระราชบมัญญมัตริ ขผู้าพเจผู้ากห็ไมญ่มดีทดีนึ่ตยไดช” (ฟป. 3:6)

พระคสัมภบีรร์บอกเราวต่าโยบเปป็นชายทบีที่ดบีรอบคอบ – “เปป็นคนดรีรอบคอบและเทรีรื่ยงธรรม เปป็นผซูข้เกรงกลสัวพระเจข้าและ
หสันเสบียจากความชสัที่วรข้าย” (โยบ 1:1) กระนสันนเรากก็ทราบวต่าโยบไมต่ใชต่คนทบีที่ไมข่มรีบาป เพราะวต่าพระเจข้าทรงตสักเตรอนเขา (อต่าน
โยบบททบีที่ 38, 39, และ 40) โยบเปป็นคนทบีที่เครต่งครสัดในทางธรรม – เขาเปป็นพต่อทบีที่เครต่ง, นสักกฎหมาย (ผซูข้พลิพากษา) ทบีที่เครต่ง, 
พลเมรองทบีที่เครต่ง, และเพรที่อนบข้านทบีที่เครต่ง ศาสนาของเขาไมต่ไดข้ถซูกจคากสัดอยซูต่แคต่สลิที่งเดบียว แตต่ครอบคลลุมทลุกดข้าน

“ดรีรอบคอบ” บางครสันงกก็หมายถศึง “ทบีที่ทคาสคาเรก็จหรรอทบีที่เตลิมจนเตก็ม” ซศึที่งเปป็นสคานวนทบีที่แสดงถศึงหลสักการแหต่งการกระทคา
เราเหก็นตสัวอยต่างหนศึที่งของเรรที่องนบีนใน 1 ยอหร์น 2:5: “แตต่ผซูข้ใดทบีที่รสักษาพระวจนะของพระองคร์ ความรสักของพระเจข้ากก็สมบผรณค์อยซูต่
ในคนนสันนอยต่างแทข้จรลิง...” พระเยซซูไดข้เสดก็จมาจากพระทรวงของพระบลิดา, ถนนทบีที่ทคาดข้วยทองคคา, เสบียงรข้องเพลงของเหลต่าทซูต
สวรรคร์, และสงต่าราศบีทสันงสลินนแหต่งพระนลิเวศของพระเจข้า และเสดก็จเขข้ามาในโลกนบีนเพรที่อสลินนพระชนมร์เพรที่อคนอธรรม ดสังนสันน
พระเจข้าจศึงทรงประกาศความรสักของพระองคร์ – ไมต่ใชต่แคต่ในคคาพซูด แตต่ในการกระทคาเชต่นกสัน พระเยซซูบนกลโกธา, ทบีที่ทรงทน
ทลุกขร์, หลสัที่งพระโลหลิต, สลินนพระชนมร์เพรที่อเหลต่าคนบาป, ทรงเปป็นความรสักของพระเจข้าทบีที่ถซูกแสดงออกมา

พระเยซซูทรงรซูข้จสักใจของขลุนนางหนลุต่มผซูข้นบีน พระองคร์ทรงทราบวต่าชายหนลุต่มผซูข้นบีนจะปฏลิเสธพระองคร์ แตต่ทสันงๆทบีที่เปป็นแบบนสันน
พระองคค์กห็ทรงรมักเขา – ดข้วยความรสักแบบทบีที่พระเยซซูองคร์เดบียวเทต่านสันนจะรซูข้จสักไดข้ พระองคร์ทรงปฏลิบสัตลิกสับคนๆนบีนอยต่างเปฟีฝั่ยมพระ
กรลุณา, อยต่างใจเยก็น, อยต่างเปฟีฝั่ยมดข้วยความรสัก ชายหนลุต่มผซูข้นบีนถามวต่า “ขข้าพเจข้ายสังขาดอะไรอบีกบข้าง?” และพระเยซซูทรงบอกเขา
วต่าเขาขาดอะไร:

“จงไปขายบรรดาสริรื่งของซนรื่งทข่านมรีอยผข่แจกจข่ายใหผู้คนอนาถา แลผู้วทข่านจะมรีทรมัพยค์สมบมัตริในสวรรคค แลผู้วจงตามเรา
มา”

กรลุณาสสังเกตวต่า “สลิที่งเดบียว” ทบีที่ชายหนลุต่มผซูข้นบีนขาดอยซูต่, สลิที่งเดบียวนสันนทบีที่คงจะทคาใหข้เขาเปป็นผซูข้ทบีที่ครบถข้วนไดข้, ประกอบดข้วย
หกขสันนตอน:



1. การกลสับไปหาทรสัพยร์สลิที่งของของเขา
2. การขายทรสัพยร์สลิที่งของนสันน – อสสังหารลิมทรสัพยร์และทรสัพยร์สลิที่งของอรที่นๆ
3. การมอบรายไดข้ทบีที่มาจากการขายนสันน (เงลิน) แกต่คนยากจน
4. การกลสับไปหาพระเยซซู
5. การรสับแบกกางเขนซศึที่งพระเยซซูจะประทานใหข้แกต่เขา
6. การตลิดตามพระเยซซู –ซศึที่งอาจเปป็นตอนทบีที่พระเยซซูทรงเดลินทางจากทบีที่หนศึที่งไปยสังอบีกทบีที่หนศึที่ง เหมรอนกสับทบีที่พวกสาวก

คนอรที่นๆในตอนนสันนไดข้กระทคา
เพรที่อเปป็นการตอบแทน พระเยซซูทรงสสัญญาชายหนลุต่มผซูข้นบีนวต่าเขาจะมบี “ทรสัพยร์สมบสัตลิในสวรรคร์” ในแบบทบีที่ไมต่มบีมนลุษยร์

เดลินดลินคนใดจะสามารถหาไดข้บนโลกนบีน
ขข้อ 22: “เมรรื่อคนหนนุข่มไดผู้ยรินถผู้อยคสานมันั้นเขากห็ออกไปเปป็นทนุกขค์ เพราะเขามรีทรมัพยค์สริรื่งของเปป็นอมันมาก”
สลิที่งทบีที่ชายหนลุต่มคนนบีนขาดจรลิงๆครอความเชรรื่อ พระเยซซูไมต่ไดข้เรบียกรข้องใหข้เขาขายทรสัพยร์สลิที่งของของเขา, ยกรายไดข้เหลต่า

นสันนใหข้แกต่คนยากจน – และไมข่ไดผู้รมับอะไรตอบแทนเลย พระเยซซูทรงสสัญญาเขาวต่าจะมบีทรสัพยร์สมบสัตลิในสวรรคค์ เขาไดข้ขอรข้อง
พระเยซซูใหข้สอนเขาวต่าเขาจะไดข้รสับชบีวลิตนลิรสันดรร์โดยวลิธบีใด แตต่เขากก็ไมต่เชรที่อสลิที่งทบีที่พระเยซซูทรงบอกเขา เหก็นไดข้ชสัดวต่าเขาไมต่เชรที่อวต่า
จะมรีทรสัพยร์สมบสัตลิ เขาไมต่เชรที่อวต่าการขายทรสัพยร์สลิที่งของของเขาและแจกจต่ายเงลินนสันนแกต่คนยากจนจะเปป็นประโยชนร์ตต่อตสัวเขา 
เชต่นเดบียวกสับเปป็นพรแกต่คนยากจนหลายรข้อยคนดข้วย พระเจผู้าไมข่ทรงขรีนั้เหนรียว พระองคร์ไมต่เคยเรบียกใครกก็ตามใหข้ทคาอะไรเพรที่อ
พระองคร์โดยไมต่ทรงตอบแทนในแบบทบีที่พระเจข้าเทต่านสันนทรงตอบแทนไดข้! ผซูข้ใดทบีที่ใหข้แมข้แตต่นนคาดรที่มเยก็นๆสสักถข้วยในพระนามของ
พระเยซซูจะไมต่สซูญเสบียบคาเหนก็จของตนเลย (มาระโก 9:41)

ชายหนลุต่มผซูข้นบีนไดข้รสับการอวยพรอยต่างบรลิบซูรณร์ แมข้แตต่ความสามารถในการสสัที่งสมทรสัพยร์สลินเงลินทองทบีที่เขามบีอยซูต่กก็เปป็นของ
ประทานของพระเจข้าทบีที่ใหข้แกต่เขา “ของประทานอมันดรีทนุกอยข่าง และของประทานอมันเลริศทนุกอยข่างยข่อมมาจากเบรนั้องบน และ
สข่งลงมาจากพระบริดาแหข่งบรรดาดวงสวข่าง ในพระบลิดาไมต่มบีการแปรปรวน หรรอไมต่มบีเงาอสันเนรที่องจากการเปลบีที่ยนแปลง” (ยาก
อบ 1:17) แตต่เมรที่อพระเยซซูทรงบอกเขาใหข้ขายทลุกสลิที่งทบีที่เขามบี, มอบเงลินนสันนใหข้แกต่คนยากจน, และแบกกางเขนของเขาและ
ตลิดตามพระเยซซู “เขากห็ออกไปเปป็นทนุกขค์ เพราะเขามรีทรมัพยค์สริรื่งของเปป็นอมันมาก”

มมัทธริวบอกเราวต่าชายหนลุต่มผซูข้นบีน “มบีทรสัพยร์สลิที่งของเปป็นอสันมาก” มาระโกบอกเราวต่า “เขามบีทรสัพยร์สลิที่งของเปป็นอสันมาก”
(มาระโก 10:22) ลผกาบอกเราวต่า “เขาเปป็นคนมมัรื่งมรีมาก” (ลซูกา 18:23) นบีที่เปป็นชายหนลุต่มคนหนศึที่งทบีที่มสัที่งคสัที่งมากๆอยต่างแนต่นอน! 
เขารที่คารวยมากๆ – และความมสัที่งคสัที่งของเขาไดข้กลายเปป็นรซูปเคารพของเขา, พระของเขา เขารสักสลิที่งทบีที่เขามบีอยซูต่มากกวต่าทบีที่เขารสัก
พระเจข้าผซูข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ และเขาไมต่ยอมหสันหลสังของตนใหข้แกต่สลิที่งทบีที่เขามบีอยซูต่เพรที่อทบีที่จะรซูข้จสักพระเจข้าในการยกโทษบาป – ไมต่
เลย, ไมต่แมข้แตต่เพรที่อทบีที่จะมบีชบีวลิตนลิรสันดรร์ ซศึที่งเขาไดข้มาหาพระเยซซูเพรที่อทบีที่จะคข้นหา

ดสังนสันนเขาจศึงพลิสซูจนร์ใหข้เหก็นความไมต่เชรที่อของเขา ความเชรที่อมาโดยการไดข้ยลิน และการไดข้ยลินมาโดยพระวจนะของ
พระเจข้า (โรม 10:17) ชายหนลุต่มผซูข้นบีนไดข้ยลินพระวาทะแลข้ว – พระเยซซูทรงสสัญญาวต่าเขาจะมบีทรสัพยร์สมบสัตลิหากเขายอมทลินงทรสัพยร์
สลิที่งของฝฝ่ายโลกของตนและตลิดตามพระองคณ์ แตต่เขาปฏลิเสธทรสัพยร์สมบสัตลินสันนเพราะความไมต่เชรที่อ ดวงวลิญญาณทลุกดวงทบีที่กรบีด
รข้องอยซูต่ในนรกวสันนบีนกก็อยซูต่ทบีที่นสัที่นเพราะความไมต่เชรที่อ และดวงวลิญญาณทลุกดวงทบีที่ตกนรกตสันงแตต่วสันนบีนไปจนชสัที่ววลินาทบีสลุดทข้ายกก็จะตก



นรกเพราะความไมต่เชรที่อ ความไมต่เชรที่อเปป็นบาปทบีที่ทคาใหข้ดวงวลิญญาณของมนลุษยร์ตกนรก: “ผซูข้ทบีที่เชรที่อใน (พระเยซซู) กก็ไมต่ตข้องถซูก
พลิพากษาลงโทษ แตต่ผผผู้ทรีรื่มริไดผู้เชรรื่อกห็ตผู้องถผกพริพากษาลงโทษอยผข่แลผู้ว เพราะเขามริไดผู้เชรรื่อในพระนามพระบนุตรองคค์เดรียวทรีรื่บมังเกริด
จากพระเจผู้า” (ยอหร์น 3:18)

เมรที่อตะกบีนชายหนลุต่มผซูข้นบีนไดข้วลิที่งมาหาพระเยซซู โดยเขากระตรอรรอรข้นเหลรอเกลินทบีที่จะรซูข้จสักหนทางแหต่งชบีวลิตนลิรสันดรร์ บสัดนบีนเขา
ลลุกขศึนนจากการคลุกเขต่าอยต่างชข้าๆ ใบหนข้าของเขาไมต่ไดข้เตก็มเปฟีฝั่ยมดข้วยการคาดหวสังรอคอยแบบสดใสอบีกตต่อไป, ใจของเขาไมต่ไดข้
เตข้นระรสัวดข้วยความตรที่นเตข้นอบีกตต่อไป สบีหนข้าของเขานสันนโศกเศรข้าและใจของเขาเปป็นทลุกขร์ เขาแตต่งงานแลข้วกสับทรสัพยร์สลินเงลิน
ทองของเขาและเขารสักทรสัพยร์สลินมากมายของตนมากกวต่าทบีที่เขารสักพระเจข้า มากกวต่าทบีที่เขารสักจลิตวลิญญาณของตน ชต่างเปป็นภาพ
ทบีที่นต่าเศรข้าจรลิงๆ! แตต่กระนสันนมสันกก็เกลิดขศึนนซนคาแลข้วซนคาอบีกทลุกวสันในโลกนบีน มบีคนมากมายทลุกวสันนบีนทบีที่รสักทรสัพยร์สลิที่งของฝฝ่ายโลกและ
สลิที่งของทบีที่ไมต่จบีรสังยสัที่งยรนมากกวต่าทบีที่พวกเขารสักพระเจข้า พวกเขาสนใจในการไดข้มาซศึที่งทรสัพยร์สลิที่งของชสัที่วคราวมากกวต่าทบีที่พวกเขา
สนใจในทรสัพยร์สมบสัตลิในสวรรคร์ซศึที่งเปป็นความมสัที่งคสัที่งฝฝ่ายวริญญาณทบีที่คงอยซูต่ชสัที่วนลิรสันดรร์

ขข้อ 23: “พระเยซผตรมัสกมับเหลข่าสาวกของพระองคค์วข่า “เราบอกความจรริงแกข่ทข่านทมันั้งหลายวข่า คนมมัรื่งมรีจะเขผู้าใน
อาณาจมักรแหข่งสวรรคค์กห็ยาก”

พระเยซซูตรสัสวต่า “เราบอกความจรยงแกข่ทข่านทมันั้งหลายวข่า...” ซศึที่งเปป็นการเนข้นยนคาอบีกครสันงถศึงความเรต่งดต่วนและความ
สคาคสัญของสลิที่งทบีที่จะตามมา “คนมมัรื่งมรีจะเขผู้าในอาณาจมักรแหข่งสวรรคค์กห็ยาก” ขอบคลุณพระเจข้าทบีที่พระเยซซูมลิไดข้ตรสัสวต่าคนมสัที่งมบีไมข่
สามารถเขข้าในสวรรคร์ไดข้ พระองคร์ตรสัสวต่าคนมสัที่งมบีจะเขข้าในอาณาจสักรนสันน “กก็ยาก” ซศึที่งหมายความวต่ามสันเปป็นเรรที่องยากทบีที่คน
มสัที่งมบีจะตสัดขาดจากทรสัพยร์สมบสัตลิของตนเพรที่อทบีที่จะรสับใชข้พระเจข้าโดยความเชรที่อ มนลุษยร์ธรรมดาโหยหาสลิที่งตต่างๆทบีที่เงลินซรนอไดข้, และ
หลายครสันงเงลินกก็ซรนอสลิที่งตต่างๆซศึที่งนคาความเพลลิดเพลลินมาสซูต่มนลุษยร์และครอบครสัวของเขามากเสบียจนกระทสัที่งในวสันขององคร์พระผซูข้
เปป็นเจข้า ซศึที่งเปป็นเวลาทบีที่เขาควรกคาลสังอธลิษฐาน, อต่านพระคสัมภบีรร์, และนมสัสการพระเจข้า เขากลสับอยซูต่หต่างไกลจากพระนลิเวศของ
พระเจข้าโดยสนนุกสนานอยซูต่กสับสลิที่งเหลต่านสันนทบีที่เงลินไดข้นคามาใหข้

เกรงวต่าผมจะถซูกเขข้าใจผลิด  ผมขอรบีบเรต่งประกาศวต่ามสันไมต่ใชต่ความมสัที่งคสัที่งหรรอเงลินทอง อยต่างทบีที่มสันเปป็น ทบีที่เปป็น “ราก
เหงข้าแหต่งความชสัที่วรข้ายทลุกอยต่าง” มสันครอ “การรชกเงริน” ทบีที่เปป็นรากเหงข้าแหต่งความชสัที่วรข้ายทลุกอยต่าง (1 ทธ. 6:10) มบีคนบางคน
ทบีที่รสักเงลินซศึที่งเปป็นผซูข้ทบีที่มบีเงลินนข้อยมากๆ มบีคนอรที่นๆทบีที่มบีเงลินแตต่ไมต่รสักเงลิน

แนต่นอนวต่ามสันไมต่เปป็นบาปทบีที่จะเปป็นเจข้าของบข้านหลสังหนศึที่ง, รถยนตร์คสันหนศึที่ง, เรรอลคาหนศึที่ง, เครรที่องบลินลคาหนศึที่ง, มข้าไวข้ขบีที่
หลายตสัว – และสลิที่งอรที่นๆอบีกมากมายทบีที่มาภายใตข้หสัวเรรที่องของความสบาย, ความสะดวก, หรรอแมข้แตต่ความเพลลิดเพลลิน แตต่เมรที่อ
รถยนตร์คสันหนศึที่งพาคนๆหนศึที่งออกหต่างไปจากพระนลิเวศของพระเจข้าในเมรที่อเขาควรอยซูต่ทบีที่นสัที่นเพรที่อนมสัสการ และกลสับพาเขาไปยสัง
สถานทบีที่ตต่างๆทบีที่เปป็นความเพลลิดเพลลินฝฝ่ายโลกและบาป รถยนตร์คสันนสันนกก็กลายเปป็นรซูปเคารพหรรอพระเทบียมเทก็จของคนๆนสันน

มบีนสักธลุรกลิจหลายคนทบีที่ไมต่เคยรต่วมประชลุมกสับครลิสตจสักร และพวกเขากก็แกข้ตสัวโดยประกาศวต่าพวกเขาตลิดธลุระซศึที่งเรบียก
รข้องเวลาของพวกเขากระทสัที่งในวสันอาทลิตยร์ ทต่านทบีที่รสัก หากคลุณเปป็นคนใหญต่คนโตในธลุรกลิจมากเหลรอเกลินจนคลุณไมต่มบีเวลาทบีที่จะ
รสับใชข้พระเจข้า ธลุรกลิจนสันนกก็กลายเปป็นรซูปเคารพของคลุณไปแลข้ว! มบีคนมสัที่งมบีจคานวนมากทบีที่รสักพระเจข้าอยต่างสซูงสลุดและสนสับสนลุนงาน
ขององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าดข้วยเงลินของตน แตต่มบีคนอรที่นๆอบีกมากมาย – ซศึที่งเปป็นคนสต่วนใหญต่ – ทบีที่ไมต่มบีเวลาใหข้พระเจข้า, ไมต่มบีเวลาใหข้
ครลิสตจสักร, ไมต่มบีเวลาใหข้สลิที่งใดเลยนอกจากการหาเงลิน พวกเขาทลุต่มเทเวลาทสันงหมดของตนใหข้แกต่การหาเงลินหลายลข้านและการ



สนองตสัณหาตต่างๆของเนรนอหนสัง
เราจะอนลุญาตใหข้พระวจนะของพระเจข้าสอนเราเกบีที่ยวกสับเรรที่องนบีนไหม? ใน 1 ทลิโมธบี 6:6-12 เราอต่านวต่า:
“แตต่วต่าทางของพระเจข้าพรข้อมทสันงความสลุขใจกก็เปป็นกคาไรมาก เพราะวต่าเราไมต่ไดข้เอาอะไรเขข้ามาในโลกฉสันใด เรากก็เอา

อะไรออกไปจากโลกไมต่ไดข้ฉสันนสันน แตต่ถข้าเรามบีอาหารและเสรนอผข้า กก็ใหข้เราพอใจดข้วยของเหลต่านสันนเถลิด สต่วนคนเหลต่านสันนทบีที่อยาก
รที่คารวยกก็ตกอยซูต่ในการทดลองและตลิดบต่วงแรข้ว และในตสัณหาหลายอยต่างอสันโฉดเขลาและเปป็นภสัยแกต่ตสัว ซศึที่งทคาใหข้คนเราตข้องจม
ลงถศึงความพลินาศเสรที่อมสซูญไป ดผู้วยวข่าการรชกเงยนนมันั้นเปป็นรากเหงผู้าแหข่งความชมัรื่วทมันั้งสรินั้น ขณะทบีที่บางคนโลภสลิที่งเหลต่านบีนจศึงไดข้หลง
ไปจากความเชรที่อนสันน และทลิที่มแทงตสัวของเขาเองใหข้ทะลลุดข้วยความทลุกขร์ใจเปป็นอสันมาก โอ ผซูข้เปป็นคนของพระเจข้า แตต่ทต่านจง
หลบีกหนบีเสบียจากสลิที่งเหลต่านบีน จงมลุต่งมสัที่นในความชอบธรรม ในทางของพระเจข้า ความเชรที่อ ความรสัก ความอดทน และความอต่อน
สลุภาพ จงตต่อสซูข้อยต่างเตก็มกคาลสังเพรที่อความเชรที่อ จงยศึดชบีวลิตนลิรสันดรร์ไวข้ ซศึที่งพระเจข้าทรงเรบียกใหข้ทต่านรสับในเมรที่อทต่านไดข้รสับเชรที่ออยต่างดบี
ตต่อหนข้าพยานหลายคน”

ขข้อ 24: “เราบอกทข่านทมันั้งหลายอรีกวข่า ตมัวอผฐจะลอดรผเขห็มกห็งข่ายกวข่าคนมมัรื่งมรีจะเขผู้าในอาณาจมักรของพระเจผู้า”
คคากลต่าวตรงนบีนเกบีที่ยวกสับอซูฐและรซูเขก็มเปป็นคคาสลุภาษลิตหนศึที่งทบีที่ถซูกใชข้ทต่ามกลางพวกยลิวในสมสัยทบีที่พระเยซซูทรงดคาเนลินอยซูต่

ทต่ามกลางมนลุษยร์ และมสันยสังถซูกใชข้โดยพวกอาหรสับอยซูต่โดยหมายถศึงอะไรบางอยต่างทบีที่เปป็นไปไมต่ไดข้ คคากลต่าวนบีนหมายความวต่ามสัน
เปป็นไปไมต่ไดข้ทบีที่คนๆหนศึที่งจะไดข้รสับความรอดขณะทบีที่เขายสังตกเปป็นทาสความมสัที่งคสัที่งของตนและทรสัพยร์สลิที่งของทบีที่เปป็นวสัตถลุพอๆกสับทบีที่
มสันเปป็นไปไมต่ไดข้ทบีที่อซูฐตสัวหนศึที่งจะลอดรซูเขก็ม

มบีผซูข้เสนอวต่าคคาสลุภาษลิตนบีนหมายถศึงประตซูเมรองขนาดเลก็กและเชรอกเสข้นหนศึที่งซศึที่งถซูกเรบียกวต่าอซูฐ แตต่ผมไมต่สามารถรสับขข้อ
เสนอแนะนสันนไดข้ โดยสต่วนตสัวแลข้วผมเชรที่อวต่าพระเยซซูทรงหมายความตามทบีที่พระองคร์ตรสัสจรลิงๆ อซูฐเปป็นสสัตวร์ทบีที่มบีขนาดใหญต่ ตสัว
เกข้งกข้าง และมสันมบีหนอกบนหลสังของมสันดข้วย การทบีที่สสัตวร์เชต่นนสันนจะลอดรซูเขก็มไดข้กก็คงเปป็นไปไมต่ไดข้เหลรอจลินตนาการ! เมรที่อบลุคคล
ใดมบีสายตาจสับจข้องอยซูต่กสับทรสัพยร์สลินเงลินทองของโลกนบีน เมรที่อความมสักใหญต่ใฝฝ่สซูงของเขาจดจต่ออยซูต่กสับโลกนบีนและสลิที่งทบีที่โลกนบีนจะใหข้
ไดข้ มสันกก็เปป็นไปไมต่ไดข้ทบีที่คนๆนสันนจะรสับความรอดพอๆกสับทบีที่อซูฐตสัวหนศึที่งจะลอดรซูเขก็มไดข้ เขาตข้องหสันสายตาของเขามาทบีที่พระเยซซู
และเหก็น (ดข้วยดวงตาทบีที่อยซูต่ภายใน) ทรสัพยร์สมบสัตลิทบีที่มบีอยซูต่ในสวรรคร์

ตามทบีที่พระเยซซูตรสัส ความมสัที่งคสัที่งของโลกนบีนเปป็นสลิที่งทบีที่ขสัดขวางมากกวต่าชต่วยเหลรอแกต่คนเหลต่านสันนทบีที่อยากเขข้าใน
อาณาจสักรของพระเจข้า ชายหนลุต่มผผผู้มมัรื่งมรีคนนสันนถซูกปปิดบสังไวข้จากความรซูข้สศึกตข้องการ เขามบีทลุกสลิที่งทบีที่เงลินซรนอไดข้ และมสันตข้องอาศสัย
การอสัศจรรยร์ทบีที่กระทคาผต่านทางพระคลุณทบีที่ชต่วยใหข้รอดของพระเจข้าเพรที่อทคาใหข้เขาฉลุกคลิดและพลิจารณาวต่าเขาจะใชข้เวลาชสัที่วนลิรสันดรร์
ทบีที่ไหน ในทางกลสับกสัน คนทบีที่ยากจนทบีที่เผชลิญกสับความปวดรข้าวใจ, ความผลิดหวสัง, และการถซูกลลิดรอนสลิทธลิธิ์ตต่างๆมากมายจะ
เปรบียบเทบียบทรสัพยร์สมบสัตลิฝฝ่ายสวรรคร์กสับความยากจนฝฝ่ายโลกของตนและเอรนอมออกไปหาพระเจข้า

ขข้อ 25: “เมรรื่อพวกสาวกของพระองคค์ไดผู้ยรินกห็ประหลาดใจมาก จนงทผลวข่า “ถผู้าอยข่างนมันั้นใครจะรอดไดผู้””
ผมชอบวลิธบีทบีที่มาระโกบสันทศึกเรรที่องนบีน จงสสังเกตวต่าเขากลต่าวอะไร:
“พระเยซซูจศึงทอดพระเนตรรอบๆแลข้วตรสัสแกต่เหลต่าสาวกของพระองคร์วต่า “คนมสัที่งมบีจะเขข้าในอาณาจสักรของพระเจข้ากก็

ยากนสักหนา” เหลต่าสาวกกก็ประหลาดใจดข้วยคคาตรสัสของพระองคร์ และพระเยซซูตรสัสแกต่เขาอบีกวต่า “ลซูกเออ๋ย คนทบีที่วางใจใน
ทรสัพยร์สมบสัตลิจะเขข้าในอาณาจสักรของพระเจข้ากก็ยากนสักหนา ตสัวอซูฐจะลอดรซูเขก็มกก็งต่ายกวต่าคนมสัที่งมบีจะเขข้าในอาณาจสักรของ



พระเจข้า” เหลต่าสาวกกก็ประหลาดใจยลิที่งนสักจศึงพซูดกสันวต่า “ถข้าอยต่างนสันนใครจะรอดไดข้” พระเยซซูทอดพระเนตรเหลต่าสาวกแลข้ว
ตรสัสวต่า “ฝฝ่ายมนลุษยร์ยต่อมเปป็นไปไมต่ไดข้ แตต่ไมต่เปป็นแบบนสันนกสับพระเจข้า เพราะวต่าพระเจข้าทรงกระทคาใหข้เปป็นไปไดข้ทลุกสลิที่ง””
(มาระโก 10:23-27)

พวกสาวกเหลต่านบีน ซศึที่งเหมรอนกสับคนสต่วนใหญต่ คลิดวต่าความมสัที่งคสัที่งเปป็นสลินทรสัพยร์อยต่างหนศึที่งและขข้อไดข้เปรบียบอสันยลิที่งใหญต่ 
พวกเขาเพลิที่งไดข้ยลินพระเยซซูประกาศวต่าเงลินมบีแนวโนข้มทบีที่จะเปป็นคคาสาปแชต่งมากกวต่าเปป็นพระพร และพวกเขาไมต่เขข้าใจคคาตรสัส
ของพระองคร์ พวกเขายกเหตลุผลวต่าหากพวกคนมมัรื่งมรีจะรอดไดข้โดยตข้องเผชลิญกสับความยากลคาบากมากมายเทต่านสันน พวกคน
ยากจนอยต่างพวกเขา ครอคนทสันงหลายทบีที่ขาดทรสัพยร์สลิที่งของของโลกนบีน กก็คงไมต่มบีโอกาสเลยสสักนลิดเดบียว!

ดสังนสันนจศึงเกลิดคคาถามทบีที่วต่า “ถผู้าอยข่างนมันั้นใครจะรอดไดผู้?”
ขข้อ 26: “พระเยซผทอดพระเนตรเหลข่าสาวกแลผู้วตรมัสวข่า “ฝฝ่ายมนนุษยค์ยข่อมเปป็นไปไมข่ไดผู้ แตข่ไมข่เปป็นแบบนมันั้นกมับ

พระเจผู้า เพราะวข่าพระเจผู้าทรงกระทสาใหผู้เปป็นไปไดผู้ทนุกสริรื่ง”
“ฝฝ่ายมนนุษยค์ยข่อมเปป็นไปไมข่ไดผู้...” การเปรบียบเทบียบทบีที่พระเยซซูเพลิที่งประทานใหข้แกต่เขานสันนเปป็นไปไมต่ไดข้อยต่างแนต่นอน 

ไมต่มบีทางเลยเทต่าทบีที่มนลุษยร์จะจลินตนาการไดข้ทบีที่อซูฐตสัวหนศึที่งจะลอดรซูเขก็มไดข้ และมสันกก็เปป็นไปไมต่ไดข้พอๆกสันทบีที่คนๆหนศึที่งจะรอดไดข้โดย
ปราศจากพระคลุณของพระเจข้า สคาหรสับชายหนลุต่มผซูข้มสัที่งมบีคนนบีน มสันกก็เปป็นไปไมต่ไดข้พอๆกสันทบีที่เขาจะรอดไดข้โดยปราศจากพระราช
กลิจของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ในใจของเขา แตต่หลายครสันงเหลรอเกลินความมสัที่งมบีกก็ทคาใหข้คนตาบอดจนมองไมต่เหก็นความตข้องการ
แหต่งจลิตวลิญญาณ เชต่นเดบียวกสับชาวเมรองเลาดบีเซบียเหลต่านสันน คนมสัที่งมบีมบีแนวโนข้มทบีที่จะกลต่าววต่า “เราเปป็นคนมสัที่งมบี ไดข้ทรสัพยร์สมบสัตลิ
ทวบีมากขศึนน และเราไมต่ตข้องการสลิที่งใดเลย” โดยไมต่ตระหนสักวต่าเขาเปป็น “คนแรข้นแคข้นเขก็ญใจ เปป็นคนนต่าสสังเวช เปป็นคนขสัดสน 
เปป็นคนตาบอด และเปลรอยกายอยซูต่” (วว. 3:17) ตราบใดทบีที่ความตข้องการฝฝ่ายรข่างกายไดข้รสับการเตลิมเตก็ม มนลุษยร์ธรรมดากก็มสัก
จะไมต่ตระหนสักถศึงความตข้องการของจลิตวลิญญาณ ความตข้องการฝฝ่ายวลิญญาณไมต่ไดข้อยซูต่ในความคลิดของคนๆหนศึที่งทบีที่ความ
ตข้องการฝฝ่ายรต่างกายและความปรารถนาทลุกอยต่างของเขาไดข้รสับการตอบสนอง

“...แตข่พระเจผู้าทรงกระทสาใหผู้เปป็นไปไดผู้ทสุกสยนึ่ง” พระเจข้าไมต่ไดข้ตข้องการใหข้มนลุษยร์ใชข้เวลาชสัที่วนลิรสันดรร์ในบศึงไฟเพราะ
ความมสัที่งคสัที่งของพวกเขา พระเจข้าไมต่ไดข้ลงโทษมนลุษยร์ในนรกเพราะวต่าคนๆนสันนมบีทรสัพยร์สลินเงลินทอง คนมากมายกลายเปป็นคน
มสัที่งมบีขศึนนมาไดข้โดยวลิธบีการตต่างๆทบีที่ซรที่อสสัตยร์ และโดยทบีที่ไมต่ทคาใหข้เงลินเปป็นพระของตน แตต่มสันเปป็นเรรรื่องยากทบีที่จะไดข้ทรสัพยร์สมบสัตลิมา
และขณะเดบียวกสันกก็ตข้านทานการทดลองของการรสักเงลิน, ความโลภ, การฉข้อโกง, และการบบีบบสังคสับเพรที่อนมนลุษยร์ดข้วยกสัน 
เหมรอนกสับทบีที่เปาโลไดข้อธลิบายไวข้ใน 1 ทลิโมธบี 6:8-10 วต่า “แตต่ถข้าเรามบีอาหารและเสรนอผข้า กก็ใหข้เราพอใจดข้วยของเหลต่านสันนเถลิด 
สต่วนคนเหลข่านมันั้นทรีรื่อยากรรื่สารวยกห็ตกอยผข่ในการทดลองและตริดบข่วงแรผู้ว และในตมัณหาหลายอยข่างอมันโฉดเขลาและเปป็นภมัยแกข่
ตมัว ซศึที่งทคาใหข้คนเราตข้องจมลงถศึงความพลินาศเสรที่อมสซูญไป ดผู้วยวข่าการรชกเงรินนมันั้นเปป็นรากเหงผู้าแหข่งความชมัรื่วทมันั้งสรินั้น ขณะทบีที่บาง
คนโลภสลิที่งเหลต่านบีนจศึงไดข้หลงไปจากความเชรที่อนสันน และทลิที่มแทงตสัวของเขาเองใหข้ทะลลุดข้วยความทลุกขร์ใจเปป็นอสันมาก”

จากนสันนในขข้อ 17 ของบทเดบียวกสันนสันน เปาโลกก็เตรอนสตลิทลิโมธบีวต่า “จงกคาชสับคนเหลต่านสันนทบีที่มสัที่งมบีฝฝ่ายโลก อยต่าใหข้มบีใจถรอ
มานะทลิฐลิ อยต่าใหข้ความหวสังของเขาอลิงอยซูต่กสับทรสัพยร์อนลิจจสัง แตต่ใหข้หวสังในพระเจข้าผซูข้ทรงพระชนมร์อยซูต่ ผซูข้ทรงประทานสลิที่งสารพสัด
ใหข้แกต่เราอยต่างบรลิบซูรณร์ เพรที่อจะใหข้เราใชข้ดข้วยความปฟีตลิยลินดบี”

ยากอบใหข้คคาตคาหนลิแบบจรลิงจสังแกต่คนเหลต่านสันนทบีที่ไดข้ทรสัพยร์สลินเงลินทองมาดข้วยวลิธบีการอสันไรข้จรลิยธรรม ในยากอบ 5:1-6 



เราอต่านวต่า:
“ดซูเถลิด ทต่านผซูข้มสัที่งมบี จงรข้องไหข้โอดครวญเพราะความวลิบสัตลิซศึที่งจะเกลิดขศึนนกสับทต่าน ทรสัพยร์สมบสัตลิของทต่านกก็ผลุพสังไป และ

มอดกก็กสัดกลินเสรนอผข้าของทต่าน ทองและเงลินของทต่านกก็เกลิดสนลิม และสนลิมนสันนจะเปป็นพยานหลสักฐานตต่อทต่าน และจะกลินเนรนอทต่าน
ดลุจไฟ ทต่านไดข้สที่คาสมสมบสัตลิไวข้แลข้วสคาหรสับวสันสลุดทข้าย ดซูเถลิด คต่าจข้างของคนงานทบีที่ไดข้เกบีที่ยวขข้าวในนาของทต่าน ซศึที่งทต่านไดข้ฉข้อโกงไวข้
นสันน กก็รที่คารข้องขศึนน และเสบียงรข้องของคนทบีที่เกบีที่ยวขข้าวนสันน ไดข้ทราบถศึงพระกรรณขององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าแหต่งจอมโยธาแลข้ว ทต่านมบี
ชบีวลิตอยซูต่ในโลกอยต่างฟลุฝ่มเฟฟอยและสนลุกสนาน ทต่านไดข้บคารลุงเลบีนยงจลิตใจของทต่านเหมรอนอยต่างในวสันประหาร ทต่านไดข้ตสัดสลิน
ลงโทษ และไดข้ฆต่าคนชอบธรรม เขากก็ไมต่ไดข้ตต่อสซูข้ทต่าน” 

พระเจข้าทรงสามารถประทานพระคลุณไดข้หากคนรวยทสันงหลายจะตระหนสักวต่าพวกเขาตข้องการพระผซูข้ชต่วยใหข้รอด ซศึที่ง
เปป็นความตข้องการหนศึที่งทบีที่เงรินซรนั้อไมข่ไดผู้ ทลุกสลิที่งเปป็นไปไดข้กสับพระเจข้า มสันงต่ายสคาหรสับพระเจข้าทบีที่จะชต่วยคนรวยใหข้รอดพอๆกสับทบีที่
พระองคร์จะชต่วยยาจกใหข้รอด พระคลุณของพระองคร์เพบียงพอสคาหรสับทลุกคน จะยากดบีมบีจน, ทาสหรรอไท, มบีปปัญญาหรรอขาด
ปปัญญา, เราตต่างไดข้รสับความรอดโดยพระคสุณผข่านทางความเชชนึ่อ จากนสันนเราเอาชนะโลกโดยความเชรที่อ, เรามรีชรีวริตอยผข่โดย
ความเชรที่อ, และ “การกระทสาใดๆกห็ตามทรีรื่มยไดชกระทสาดผู้วยความเชรรื่อกห็เปป็นบาปทมันั้งสรินั้น” (โรม 14:23)

บคาเหนล็จตข่างๆทรีที่ทรงสมัญญาไวร้แกข่คนเหลข่านมัชื้น
ทรีที่สละทริชื้งทชุกสริที่งเพราะเหล็นแกข่พระเยซซู

ขข้อ 27: “แลผู้วเปโตรทผลพระองคค์วข่า “ดผเถริด ขผู้าพระองคค์ทมันั้งหลายไดผู้สละสริรื่งสารพมัด และไดผู้ตริดตามพระองคค์มา พวก
ขผู้าพระองคค์จนงจะไดผู้อะไรบผู้าง”

มาระโกบสันทศึกบทสนทนานบีนดสังตต่อไปนบีน: “ฝฝ่ายเปโตรจศึงเรลิที่มทซูลพระองคร์วต่า “ดซูเถลิด ขข้าพระองคร์ทสันงหลายไดข้สละสลิที่ง
สารพสัด และไดข้ตลิดตามพระองคร์มา” พระเยซซูตรสัสตอบวต่า “เราบอกความจรลิงแกต่ทต่านวต่า ถข้าผซูข้ใดไดข้สละบข้าน หรรอพบีที่นข้องชาย
หญลิง หรรอบลิดามารดา หรรอภรรยา หรรอบลุตร หรรอทบีที่ดลิน เพราะเหก็นแกต่เราและขต่าวประเสรลิฐนสันน ในเวลานบีนผซูข้นสันนจะไดข้รสับ
ตอบแทนรข้อยเทต่า ครอบข้าน พบีที่นข้องชายหญลิง มารดา บลุตรและทบีที่ดลิน ทสันงจะถซูกการขต่มเหงดข้วย และในโลกหนข้าจะไดข้ชบีวลิตนลิรสันดรร์
แตต่มบีหลายคนทบีที่เปป็นคนตข้นจะตข้องกลสับไปเปป็นคนสลุดทข้าย และทบีที่เปป็นคนสลุดทข้ายจะกลสับเปป็นคนตข้น” (มาระโก 10:28-31)

ลซูกากลต่าวในถข้อยคคาตต่อไปนบีน: “เปโตรจศึงทซูลวต่า “ดซูเถลิด ขข้าพระองคร์ทสันงหลายไดข้สละทลินงสลิที่งสารพสัด ตลิดตามพระองคร์
มา” พระองคร์จศึงตรสัสกสับเขาวต่า “เราบอกความจรลิงแกต่ทต่านทสันงหลายวต่า ถข้าผซูข้ใดไดข้สละเรรอน หรรอบลิดามารดา หรรอพบีที่นข้อง หรรอ
ภรรยา หรรอบลุตร เพราะเหก็นแกต่อาณาจสักรของพระเจข้า ในเวลานบีนผซูข้นสันนจะไดข้รสับตอบแทนหลายเทต่า และในโลกหนข้าจะไดข้ชบีวลิต
นลิรสันดรร์” (ลซูกา 18:28-30) 

“เปโตรทผลพระองคค์วข่า...” เปโตรพซูดแทนเพรที่อนๆอสัครทซูตของเขาอบีกครสันง เชต่นเดบียวกสับเพรที่อตสัวเขาเองดข้วย “ดผเถริด ขผู้า
พระองคค์ทมันั้งหลายไดผู้สละสริรื่งสารพมัด และไดผู้ตริดตามพระองคค์มา” เปโตรเตรอนความจคาพระเยซซูวต่าเขาและอสัครทซูตคนอรที่นๆไดข้
กระทคาสลิที่งทบีที่ขลุนนางหนลุต่มผซูข้มสัที่งมบีคนนสันนปฏริเสธทบีที่จะกระทคา ถศึงแมข้วต่าไมต่มบีบสันทศึกเลยวต่าคนหนศึที่งคนใดในพวกสลิบสองคนนสันนมบี
ทรสัพยร์สลิที่งของของโลกนบีนปรลิมาณมาก พวกเขากก็สละทรินั้งทลุกสลิที่งเพรที่อตลิดตามพระเยซซูแลข้ว เปโตร, ยากอบ, และยอหร์นไดข้สละทลินง
อวนของพวกเขาแลข้ว มสัทธลิวไดข้สละทลินงทบีที่นสัที่งของดต่านเกก็บภาษบีซศึที่งเปป็นทบีที่ๆเขาเกก็บภาษบี สริรื่งใดกห็ตามทรีรื่เคยถซูกนสับวต่าเปป็นสลินทรสัพยร์



สคาหรสับชายเหลต่านบีน พวกเขาไดข้สละทลินงอาชบีพของตนแลข้วเพรที่อตลิดตามไปในทบีที่ๆพระเยซซูทรงนคาไป – และแนต่นอนวต่าไมต่มบีผซูข้ใด
ตระหนสักถศึงเรรที่องนบีนมากกวต่าองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าเอง

“พวกขชาพระองคคจนงจะไดผู้อะไรบผู้าง?” ไมต่มบีอะไรผลิดในสลิที่งทบีที่เปโตรถาม สลิที่งทบีที่เขากลต่าวนสันนเปป็นความจรลิง พวกเขาไดข้
สละทลินงทลุกสลิที่งเพรที่อเดลินกสับพระเยซซู คราวนบีนสลิที่งใดจะเปป็นบสาเหนห็จสคาหรสับการเสบียสละเชต่นนสันน? เขาไดข้ยลินพระเยซซูสสัญญาทรสัพยร์
สมบสัตลิในสวรรคร์แกต่ขลุนนางหนลุต่มผซูข้นสันนหากขลุนนางผซูข้นสันนยอมสละทลินงทรสัพยร์สลิที่งของฝฝ่ายโลกและตลิดตามพระองคร์ เนรที่องจากเปโตร
และอสัครทซูตคนอรที่นๆไดข้กระทคาแบบนสันนจรลิงๆ บคาเหนก็จของพวกเขากก็คงจะใหญต่โตพอๆกสับทบีที่ถซูกสสัญญาไวข้แกต่ขลุนนางหนลุต่มผซูข้มสัที่งมบี
คนนสันนอยต่างแนต่นอน แตต่พอมาในเวลานสันนและถซูกแสดงออกในลสักษณะเชต่นนสันน คคาถามนสันนกก็อาจถซูกเขข้าใจอยต่างงต่ายดายวต่าถซูก
ดลใจโดยความโลภสต่วนตสัว

ขข้อ 28: “พระเยซผตรมัสกมับเขาวข่า “เราบอกความจรริงแกข่ทข่านทมันั้งหลายวข่า ในโลกใหมข่คราวเมรรื่อบนุตรมนนุษยค์จะนมัรื่งบน
พระทรีรื่นมัรื่งแหข่งสงข่าราศรีของพระองคค์นมันั้น พวกทข่านทรีรื่ไดผู้ตริดตามเรามาจะไดผู้นมัรื่งบนบมัลลมังกค์สริบสองทรีรื่ พริพากษาชนอริสราเอลสริบ
สองตระกผล”

คคากรบีกตรงนบีนทบีที่แปลเปป็น “โลกใหมข่” (การสรข้างใหมต่) ปรากฏเพบียงอบีกครสันงเดบียวในภาคพสันธสสัญญาใหมต่ มสันถซูกใชข้ใน
ทลิตสัส 3:5 ซศึที่งเราอต่านเกบีที่ยวกสับ “ชคาระใหข้เรามบีใจบสังเกลิดใหมต่” ความหมายของคคาๆนบีนครอ “การบสังเกลิดใหมต่” เมรที่อใชข้กสับมนลุษยร์ 
มสันสรที่อถศึงการเปลบีที่ยนแปลงครสันงใหญต่, ชบีวลิตใหมต่, ใจดวงใหมต่เมรที่อคนๆหนศึที่งกลายเปป็นครลิสเตบียน “เหตลุฉะนสันนถข้าผซูข้ใดอยซูต่ในพระ
ครลิสตร์ ผซูข้นสันนกก็เปป็นคนทบีที่ถซูกสรข้างใหมต่แลข้ว สลิที่งเกต่าๆกก็ลต่วงไป ดซูเถลิด สลิที่งสารพสัดกลายเปป็นสลิที่งใหมต่ทสันงนสันน” (2 คร. 5:17)

อยต่างไรกก็ตาม ตามทบีที่พระเยซซูทรงใชข้ “การสรผู้างใหมข่” ตรงนบีน หลสักๆแลข้วมสันสรที่อถศึงการเกลิดของประชาชาตลิหนศึที่ง, เวลา
นสันนเมรที่ออลิสราเอลจะถซูกนคากลสับครนสซูต่แผต่นดลินเกลิดของมสัน ทลุกฟลุตของแผต่นดลินนสันนทบีที่พระเจข้าทรงสสัญญาไวข้กสับอสับราฮสัมและลซูก
หลานของเขาจะถซูกยกใหข้แกต่ประชาชาตลินสันนในเวลาทบีที่กคาหนด ประชาชาตลิหนศึที่ง – ประชาชาตลิทบีที่พระเจข้าทรงเลรอกสรร – จะ
ถซูกใหข้กคาเนลิดในวสันหนศึที่ง (อสย. 66:8) และจะอาศสัยอยซูต่ในแผต่นดลินปาเลสไตนร์

ในความหมายทบีที่ครบถข้วนกวต่าเดลิม การสรข้างใหมต่ทบีที่พระเยซซูตรสัสถศึงนบีนอาจใชข้ไดข้กสับการบสังเกลิดใหมต่ของสลิที่งทรงสรข้างทสันง
ปวงเชต่นกสัน จะมบีทข้องฟฟ้าใหมต่และแผต่นดลินโลกใหมต่:

“แตต่วต่าวสันขององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้านสันนจะมาถศึงเหมรอนอยต่างขโมยแอบยต่องมาในเวลากลางครน และในวสันนสันนทข้องฟฟ้าจะ
ลต่วงเสบียไปดข้วยเสบียงทบีที่ดสังกศึกกข้อง และโลกธาตลุจะสลายไปดข้วยความรข้อนอสันแรงกลข้า และแผต่นดลินโลกกสับการงานทสันงปวงทบีที่มบี
อยซูต่ในนสันนจะตข้องไหมข้เสบียสลินนดข้วย เมรที่อเหก็นแลข้ววต่าสลิที่งทสันงปวงจะตข้องสลายไปหมดสลินนเชต่นนบีน ทต่านทสันงหลายควรจะเปป็นคนเชต่นใด
ในชบีวลิตทบีที่บรลิสลุทธลิธิ์และทบีที่เปป็นอยต่างพระเจข้า คอยทต่าและเรต่งทบีที่จะใหข้วสันของพระเจข้ามาถศึง เมรที่อไฟจะตลิดทข้องฟฟ้าอากาศใหข้ละลาย
ไป และโลกธาตลุจะละลายไปดข้วยไฟอสันรข้อนยลิที่ง แตต่วต่าตามพระสสัญญาของพระองคร์นสันน เราจศึงคอยทผู้องฟฟ้าอากาศใหมข่และ
แผข่นดรินโลกใหมข่ ทรีรื่ซนรื่งความชอบธรรมจะดสารงอยผข่ เหตลุฉะนสันนพวกทบีที่รสัก เมรที่อทต่านทสันงหลายยสังคอยสลิที่งเหลต่านบีนอยซูต่ ทต่านกก็จง
อลุตสต่าหร์ใหข้พระองคร์ทรงพบทต่านทสันงหลายอยซูต่เปป็นสลุข ปราศจากมลทลินและขข้อตคาหนลิ” (2 ปต. 3:10-14)

ในวลิวรณร์ 21:1-5 ยอหร์นผซูข้เปป็นทบีที่รสักเขบียนไวข้วต่า: “ขข้าพเจข้าไดข้เหก็นทผู้องฟฟ้าใหมข่และแผข่นดรินโลกใหมข่ เพราะทผู้องฟฟ้าเดริม
และแผข่นดรินโลกเดริมนมันั้นหายไปหมดสรินั้นแลผู้ว และทะเลกห็ไมข่มรีอรีกแลผู้ว ขข้าพเจข้า ครอยอหร์น ไดข้เหก็นเมรองบรลิสลุทธลิธิ์ ครอกรลุง
เยรซูซาเลก็มใหมต่ เลรที่อนลอยลงมาจากพระเจข้าและจากสวรรคร์ กรลุงนบีนไดข้จสัดเตรบียมไวข้พรข้อมแลข้ว เหมรอนอยต่างเจข้าสาวแตต่งตสัวไวข้



สคาหรสับสามบี ขข้าพเจข้าไดข้ยลินเสบียงดสังมาจากสวรรคร์วต่า “ดซูเถลิด พลสับพลาของพระเจข้าอยซูต่กสับมนลุษยร์แลข้ว พระองคร์จะทรงสถลิตกสับ
เขา เขาจะเปป็นชนชาตลิของพระองคร์ และพระเจข้าเองจะประทสับอยซูต่กสับเขา และจะทรงเปป็นพระเจข้าของเขา พระเจข้าจะทรง
เชก็ดนนคาตาทลุกๆหยดจากตาของเขา ความตายจะไมต่มบีอบีกตต่อไป ความครที่คาครวญ การรข้องไหข้ และการเจก็บปวดจะไมต่มบีอบีกตต่อไป
เพราะยลุคเดลิมนสันนไดข้ผต่านพข้นไปแลข้ว” พระองคร์ผซูข้ประทสับบนพระทบีที่นสัที่งตรสัสวต่า “ดซูเถลิด เราสรผู้างสริรื่งสารพมัดขนนั้นใหมข่” และ
พระองคร์ตรสัสกสับขข้าพเจข้าวต่า “จงเขบียนไวข้เถลิด เพราะวต่าถข้อยคคาเหลต่านบีนเปป็นคคาสสัตยร์จรลิงและสสัตยร์ซรที่อ”

จากนสันนในขข้อ 9 ถศึงขข้อ 11 ในบทเดบียวกสันนสันน เราอต่านวต่า “ทซูตสวรรคร์องคร์หนศึที่งในบรรดาทซูตสวรรคร์เจก็ดองคร์ทบีที่ถรอขสัน
เจก็ดใบ อสันเตก็มดข้วยภสัยพลิบสัตลิสลุดทข้ายทสันงเจก็ดประการนสันน ไดข้มาพซูดกสับขข้าพเจข้าวต่า “เชลิญมานบีที่เถลิด ขข้าพเจข้าจะใหข้ทต่านดซูเจข้าสาวทบีที่
เปป็นมเหสบีของพระเมษโปดก” ทต่านไดข้นคาขข้าพเจข้าโดยพระวลิญญาณขศึนนไปบนภซูเขาสซูงใหญต่ และไดข้สคาแดงใหข้ขข้าพเจข้าเหก็นเมรอง
ใหญต่นสันน ครอกรลุงเยรซูซาเลก็มอสันบรลิสลุทธลิธิ์ ซศึที่งกคาลสังลอยลงมาจากสวรรคร์และจากพระเจข้า เมรองนสันนประกอบดข้วยสงต่าราศบีของ
พระเจข้า ใสสวต่างดลุจพลอยมณบีอสันหาคต่ามลิไดข้ เชต่นเดบียวกสับพลอยหยกอสันสลุกใสเหมรอนแกข้วผลศึก”

สลิที่งเกต่าๆจะลต่วงไปและสริรื่งสารพชดจะกลายเปป็นสลิที่งใหมต่
“เมรรื่อบนุตรมนนุษยค์จะนมัรื่งบนพระทรีรื่นมัรื่งแหข่งสงข่าราศรีของพระองคค์นมันั้น...” นบีที่หมายถศึงเวลานสันนเมรที่อพระเยซซูจะเสดก็จกลสับ

มายสังแผต่นดลินโลกนบีนในฤทธานลุภาพและสงต่าราศบียลิที่งใหญต่, เวลานสันนเมรที่อนสัยนร์ตาทลุกดวงจะเหก็นพระองคร์และมนลุษยร์ทสันงปวงจะ
รที่คาไหข้เพราะพระองคร์ (วว. 1:7)

ผมเชรที่อวต่านบีที่จะเปป็นพระทบีที่นสัที่งหนศึที่งจรลิงๆ, พระทบีที่นสัที่งของดาวลิด, และพระเยซซูจะประทสับบนพระทบีที่นสัที่งนสันนในกรลุง
เยรซูซาเลก็ม ในการประกาศเรรที่องการประสซูตลิของพระเยซซู ทซูตสวรรคร์ของพระเจข้ากลต่าวแกต่มารบียร์วต่า: “ดซูเถลิด เธอจะตสันงครรภร์
และคลอดบลุตรชายคนหนศึที่ง จงตสันงชรที่อบลุตรนสันนวต่า เยซซู บลุตรนสันนจะเปป็นใหญต่ และจะทรงเรบียกวต่าเปป็นบลุตรของพระเจข้าสซูงสลุด 
พระเจผู้าซนรื่งเปป็นองคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้า จะทรงประทานพระทรีรื่นมัรื่งของดาวริดบรรพบนุรนุษของทข่านใหผู้แกข่ทข่าน และทข่านจะครอบครอง
วงศค์วานของยาโคบสรบไปเปป็นนริตยค์ และอาณาจสักรของทต่านจะไมต่รซูข้จสักสลินนสลุดเลย” (ลซูกา 1:31-33)

จนถศึงทลุกวสันนบีน พระสสัญญานบีนยสังไมต่ถซูกทคาใหข้สคาเรก็จจรลิง แตต่มสันจะถซูกทคาใหข้สคาเรก็จจรลิงเมรที่อพระเยซซูเสดก็จกลสับมาเพรที่อ
สถาปนาอาณาจสักรของพระองคร์บนแผต่นดลินโลก ดสังทบีที่พระองคร์ทรงสสัญญาพวกอสัครทซูตของพระองคร์ตรงนบีนในขข้อพระคคาทบีที่เรา
ศศึกษากสันอยซูต่

“...พวกทข่านทรีรื่ไดผู้ตริดตามเรามาจะไดผู้นมัรื่งบนบมัลลมังกค์สริบสองทรีรื่ พริพากษาชนอริสราเอลสริบสองตระกผล” ความเปป็นผซูข้
พลิพากษาบต่งบอกถศึงสลิทธลิอคานาจ, อคานาจ, บรรดาศสักดลิธิ์ ในยลุคสมสัยภาคพสันธสสัญญาเดลิมพวกผซูข้วลินลิจฉสัย (ผซูข้พลิพากษา) ของ
อลิสราเอลเปป็นชายทบีที่มบีความกลข้าหาญ, ความรสักชาตลิ, เกบียรตลิยศ, และความกลข้าหาญ การพลิพากษาบต่งบอกถศึงอคานาจในการ
ออกคคาพลิพากษา เกบียรตลิยศถซูกเชรที่อมโยงกสับตคาแหนต่งนสันน เหลต่าผซูข้ปกครองฝฝ่ายโลกมบีพวกผซูข้พลิพากษาคอยชต่วยเหลรอและใหข้คคา
แนะนคาพวกเขา ในทคานองเดบียวกสัน พระครลิสตร์จะทรงมบีพวกอสัครทซูตอยซูต่กสับพระองคร์เพรที่อพลิพากษาชนอลิสราเอลสลิบสองตระกซูล
นสันน เมรที่อพระเยซซูเสดก็จมาปรากฏและตรสัสแกต่ชายเหลต่านบีนวต่า “จงตามเรามา” พวกเขากก็สละทลินงทลุกสลิที่งทบีที่ตนมบีและกข้าวออกมา
โดยความเชรที่อเพรที่อตลิดตามคนแปลกหนข้าผซูข้นบีนแหต่งแควข้นกาลลิลบี พวกเขาจะไดข้รสับบคาเหนก็จอยต่างสอดคลข้องกสัน

“ชนอริสราเอลสริบสองตระกผล” ครอชรที่อทบีที่แยกแยะประชากรของพระเจข้า พวกอสัครทซูตจะมบีสถานทบีที่พลิเศษในรสัฐบาล
แหต่งอลิสราเอล, รสัฐบาลหนศึที่งซศึที่งจะไมต่มบีวสันสลินนสลุดเลย ศาสดาพยากรณร์อลิสยาหร์ประกาศวต่า “เพรที่อการปกครองของทต่านจะ



เพลิที่มพซูนยลิที่งขศึนน และสสันตลิภาพจะไมต่มบีทบีที่สลินนสลุดเหนรอพระทบีที่นสัที่งของดาวลิด และเหนรอราชอาณาจสักรของพระองคร์ ทบีที่จะสถาปนาไวข้ 
และเชลิดชซูไวข้ดข้วยความยลุตลิธรรมและดข้วยความเทบีที่ยงธรรม ตสันงแตต่บสัดนบีนเปป็นตข้นไปจนนลิรสันดรร์กาล ความกระตรอรรอรข้นของพระเย
โฮวาหร์จอมโยธาจะกระทคาการนบีน” (อสย. 9:7)

ราชอาณาจสักรนสันน –และพระมหากษสัตรลิยร์องคร์นสันน – ถซูกพรรณนาไวข้ในอลิสยาหร์ 11:2-10:
“และพระวลิญญาณของพระเยโฮวาหร์จะอยซูต่บนทต่านนสันน ครอวลิญญาณแหต่งปปัญญาและความเขข้าใจ วลิญญาณแหต่งการ

วลินลิจฉสัยและอานลุภาพ วลิญญาณแหต่งความรซูข้และความยคาเกรงพระเยโฮวาหร์ ความพศึงใจของทต่านกก็ในความยคาเกรงพระเยโฮ
วาหร์ ทต่านจะไมต่พลิพากษาตามซศึที่งตาทต่านเหก็น หรรอตสัดสลินตามซศึที่งหซูทต่านไดข้ยลิน แตต่ทต่านจะพลิพากษาคนจนดข้วยความชอบธรรม 
และตสัดสลินเผรที่อผซูข้มบีใจถต่อมแหต่งแผต่นดลินโลกดข้วยความเทบีที่ยงตรง ทต่านจะตบีโลกดข้วยตะบองแหต่งปากของทต่าน และทต่านจะ
ประหารคนชสัที่วดข้วยลมแหต่งรลิมฝฟีปากของทต่านความชอบธรรมจะเปป็นผข้าคาดเอวของทต่าน และความสสัตยร์สลุจรลิตจะเปป็นผข้าคาด
บสันนเอวของทต่าน

“สลุนสัขปฝ่าจะอยซูต่กสับลซูกแกะ และเสรอดาวจะนอนอยซูต่กสับลซูกแพะ ลซูกวสัวกสับสลิงโตหนลุต่มกสับสสัตวร์อข้วนพบีจะอยซูต่ดข้วยกสัน และ
เดก็กเลก็กๆจะนคามสันไป แมต่วสัวกสับหมบีจะกลินดข้วยกสัน ลซูกของมสันกก็จะนอนอยซูต่ดข้วยกสัน และสลิงโตจะกลินฟางเหมรอนวสัวผซูข้ และทารก
กลินนมจะเลต่นอยซูต่ทบีที่ปากรซูงซูเหต่า และเดก็กทบีที่หยต่านมจะเอามรอวางบนรสังของงซูทสับทางสสัตวร์เหลต่านสันนจะไมต่ทคาใหข้เจก็บหรรอจะทคาลาย
ทสัที่วภซูเขาอสันบรลิสลุทธลิธิ์ของเรา เพราะวต่าแผต่นดลินโลกจะเตก็มไปดข้วยความรซูข้เรรที่องของพระเยโฮวาหร์ ดสัที่งนนคาปกคลลุมทะเลอยซูต่นสันน ใน
วสันนสันน รากแหต่งเจสซบี ซศึที่งตสันงขศึนนเปป็นธงแกต่ชนชาตลิทสันงหลายจะเปป็นทบีที่แสวงหาของบรรดาประชาชาตลิ และทบีที่พคานสักของทต่านจะ
รลุต่งโรจนร์”

ในอาณาจสักรนบีน เมรที่อองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าประทสับ “บนพระทรีรื่นมัรื่งแหข่งสงข่าราศรีของพระองคค์” สลิที่งสารพสัดจะเปฟีฝั่ยมดข้วยสงต่า
ราศบีและพวกอสัครทซูตจะครอบครองกสับพระองคร์จากบสัลลสังกร์สลิบสองทบีที่, เหนรอชนอลิสราเอลสลิบสองตระกซูลนสันน

พระวจนะของพระเจข้าเสนอคคาหนลุนใจคลข้ายๆกสันแกต่ผซูข้เชรที่อทสันงหลายวสันนบีน, ถข้อยคคาทบีที่ควรหนลุนใจเราเอง ในโรม 8:16-
18 เราอต่านวต่า:

“พระวลิญญาณนสันนเปป็นพยานรต่วมกสับจลิตวลิญญาณของเราทสันงหลายวต่า เราทสันงหลายเปป็นบลุตรของพระเจข้าและถข้าเราทสันง
หลายเปป็นบลุตรแลข้ว เรากก็เปป็นทายาทครอเปป็นทายาทของพระเจข้า และเปป็นทายาทรต่วมกสับพระครลิสตร์ เมรรื่อเราทมันั้งหลายทนทนุกขค์
ทรมานดผู้วยกมันกมับพระองคค์นมันั้น กห็เพรรื่อเราทมันั้งหลายจะไดชสงญ่าราศดีดผู้วยกมันกมับพระองคค์ดผู้วย เพราะขข้าพเจข้าเหก็นวต่า ความทลุกขร์
ลคาบากแหต่งสมสัยปปัจจลุบสันนบีน ไมต่สมควรทบีที่จะเอาไปเปรบียบกสับสงข่าราศรีซนรื่งจะเผยในเราทชขึ้งหลาย”

2 ทลิโมธบี 2:12 ประกาศวต่าหากเราทนทนุกขค์กสับพระครลิสตร์ เรากก็จะครอบครองกสับพระองคร์เชต่นกสัน
ขข้อ 29: “ทนุกคนทรีรื่ไดผู้สละบผู้านหรรอพรีรื่นผู้องชายหญริงหรรอบริดามารดาหรรอภรรยาหรรอบนุตรหรรอทรีรื่ดริน เพราะเหห็นแกข่นาม

ของเรา ผผผู้นมันั้นจะไดผู้ผลรผู้อยเทข่า และจะไดผู้ชรีวริตนริรมันดรค์เปป็นมรดก”
ตอนทบีที่พระเยซซูมารสับสภาพเนรนอหนสังอยซูต่ทต่ามกลางมนลุษยร์ คนเหลต่านสันนทบีที่ตลิดตามพระองคร์จคาตข้องสละทลินงครสัวเรรอน, 

บข้าน , ทบีที่ดลิน, แมข้แตต่ครอบครสัว, เพรที่อตลิดตามพระองคร์ขณะทบีที่พระองคร์ทรงเดลินทางจากทบีที่หนศึที่งไปยสังอบีกทบีที่หนศึที่ง อยต่างไรกก็ตาม ใน
ยลุคปปัจจลุบสันนบีน คนจคานวนไมต่มากนสักถซูกขอใหข้สละทลินงบข้านและคนรสักจรริงๆ มบีวลิธบีอรที่นๆทบีที่จะปรนนลิบสัตลิพระเจข้าอยต่างทลุต่มเท เฉพาะ
มลิชชสันนารบีในตต่างประเทศเทต่านสันนตข้องจากแผต่นดลินของตนและขข้ามนนคาขข้ามทะเลไปยสังสถานทบีที่ๆอยซูต่ไกล – ปฝ่าดงดลิบและสถานทบีที่



หต่างไกลอรที่นๆของแผต่นดลินโลก คนจคานวนมากทคาเชต่นนบีนดข้วยความยลินดบีเพราะเหก็นแกต่ขต่าวประเสรลิฐและคนเหลต่านสันนทบีที่ไมต่เคย
ไดข้ยลินขต่าวสารแหต่งความรอด สคาหรสับผม คนเหลต่านบีนเปป็นผซูข้คนทบีที่ไดข้รสับเกบียรตลิมากทบีที่สลุดและไดข้รสับพรมากทบีที่สลุดบนแผต่นดลินโลกวสัน
นบีน แตต่ถศึงแมข้วต่าศลิษยาภลิบาลทสันงหลายและผซูข้รสับใชข้อยต่างเชต่นตสัวผมเองไมต่ไดข้ถซูกเรบียกใหข้สละทลินงบข้านเรรอนและคนรสัก เรากก็ถซูกสสัที่งใหข้
รสักคนเหลต่านบีนนข้อยกวต่าทบีที่เรารสักพระเยซซูครลิสตร์เจข้าและขต่าวประเสรลิฐ หากเรารสักสลิที่งของใดบนโลกมากกวต่าทบีที่เรารสักการรสับใชข้
พระเจข้า เรากก็ไมต่คซูต่ควรทบีที่จะถซูกเรบียกวต่าผซูข้นคาขต่าวของพระองคร์!

คนเหลต่านสันนทบีที่สละทลินงทลุกสลิที่ง – บข้านเรรอน, พบีที่นข้องชายหญลิง, บลิดา, มารดา, ภรรยา, บลุตร, ทบีที่ดลิน – เพรที่อปรนนลิบสัตลิ
พระเจข้า “จะไดผู้ผลรชอยเทญ่า และจะไดผู้ชรีวริตนริรมันดรค์เปป็นมรดก” รข้อยเทต่าหมายถศึง รข้อยเทต่าของทบีที่มบีอยซูต่ เราจะตข้องไมต่เรบียกรข้อง
ตามนบีนจรลิงๆจากองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้า แตต่เรากก็วางใจไดข้วต่าสลิที่งใดกก็ตามทบีที่เราละทลินงหรรอเสบียสละเพรที่อเหก็นแกต่พระเยซซูและขต่าว
ประเสรลิฐ เรากก็จะไดข้รสับบคาเหนก็จอยต่างบรลิบซูรณร์ กลต่าวอบีกนสัยหนศึที่ง เราไมต่ควรกลต่าววต่าพระเจข้าทรงสสัญญาแลข้ววต่าจะประทาน
บข้านหนศึที่งรข้อยหลสังใหข้เราหากเราสละบข้านของเราเพราะเหก็นแกต่พระนามของพระองคร์ ความหมายกก็ครอวต่าหากเราสละทลินงบข้าน
ฝฝ่ายโลกของเราเพราะเหก็นแกต่พระเยซซู เรากก็จะมบีบข้านหลสังหนศึที่งในสวรรคร์ทบีที่ยลิที่งใหญต่กวต่าบข้านหลสังใดทบีที่เราหวสังวต่าจะมบีไดข้บนแผต่น
ดลินโลก คนทบีที่ตข้องสละทลินงพบีที่นข้องชายหญลิง, ครอบครสัว, และมลิตรสหายเพรที่อตลิดตามพระเยซซูนสันนกก็พบพบีที่นข้องชายหญลิงมากมายใน
พระครลิสตร์, และผซูข้นคาวลิญญาณ, ในการนคาผซูข้คนมาถศึงพระครลิสตร์, กก็ไดข้รสับความชรที่นชมยลินดบี, สสันตลิสลุข, และความสลุขทบีที่ดบีกวต่าความ
สสัมพสันธร์ฝฝ่ายโลกใดๆจะใหข้ไดข้ตสันงรข้อยเทต่า ถศึงแมข้วต่าบคาเหนก็จในทบีที่สลุดนสันนมาในนลิรสันดรร์กาล – ไปตลอดชมัรื่วนลิรสันดรร์กาล

คลุณจะสสังเกตเหก็นในบสันทศึกของมาระโก ซศึที่งถซูกยกคคาพซูดมาแลข้ว วต่าพระเยซซูตรสัสวต่าเราจะไดข้รสับหนศึที่งรข้อยเทต่าของสลิที่งทสันง
ปวงทบีที่เราไดข้สละทลินงเพรที่อตลิดตามพระองคร์ และจากนสันนพระองคร์ตรสัสเสรลิมวต่า “ทมันั้งจะถผกการขญ่มเหงดผู้วย” มสันไมต่สคาคสัญวต่าเรารสับ
ใชข้พระเยซซูทบีที่ไหน, ทบีที่บข้านหรรอตต่างแดน, หากเราตลิดตามพระองคร์อยต่างใกลข้ชลิดแบบทบีที่เราควรตลิดตามและเผยแพรต่ขต่าวดบีแหต่ง
ขต่าวประเสรลิฐอยต่างสมที่คาเสมอ – วต่าพระครลิสตร์ไดข้ทรงสลินนพระชนมร์เพราะบาปของเราตามทบีที่มบีเขบียนไวข้แลข้วในพระคสัมภบีรร์ – เรา
กห็จะถผกขข่มเหง พระเยซซูทรงถซูกขต่มเหง และเราจะถซูกขต่มเหงเชต่นกสันหากเราตลิดตามพระองคร์อยต่างทบีที่เราควรตลิดตาม

พระเยซซูทรงสมัญญาเรรที่องการขต่มเหงในชบีวลิตนบีน ในมสัทธลิว 5:10-12 พระองคร์ตรสัสวต่า “บลุคคลผซูข้ใดตข้องถซูกขต่มเหงเพราะ
เหตลุความชอบธรรม ผซูข้นสันนเปป็นสลุข เพราะวต่าอาณาจสักรแหต่งสวรรคร์เปป็นของเขา เมรที่อเขาจะตลิเตบียนขต่มเหงและนลินทาวต่ารข้ายทต่าน
ทสันงหลายเปป็นความเทห็จเพราะเรา ทต่านกก็เปป็นสลุข จงชรที่นชมยลินดบีอยต่างเหลรอลข้น เพราะวข่าบสาเหนห็จของทข่านมรีบรริบผรณค์ในสวรรคค์ 
เพราะเขาไดข้ขต่มเหงศาสดาพยากรณร์ทสันงหลายทบีที่อยซูต่กต่อนทต่านเหมรอนกสัน” 

พระเยซซูตรสัสเชต่นกสันวต่า: “ถข้าโลกนบีนเกลบียดชสังทต่านทสันงหลาย ทต่านทสันงหลายกก็รซูข้วต่าโลกไดข้เกลบียดชสังเรากต่อน ถข้าทต่านทสันง
หลายเปป็นของโลก โลกกก็จะรสักทต่านซศึที่งเปป็นของโลก แตต่เพราะทต่านไมต่ใชต่ของโลก แตต่เราไดข้เลรอกทต่านออกจากโลก เหตลุฉะนสันน
โลกจศึงเกลบียดชสังทต่าน จงระลศึกถศึงคคาทบีที่เราไดข้กลต่าวแกต่ทต่านทสันงหลายแลข้ววต่า ‘ทาสมริไดผู้เปป็นใหญข่กวข่านายของเขา’ ถผู้าเขาขข่มเหง
เรา เขากห็จะขข่มเหงทข่านทมันั้งหลายดผู้วย ...” (ยอหร์น 15:18-20)

นอกจากนบีน ใน 2 ทลิโมธบี 3:12 พระวจนะของพระเจข้ากก็บอกเราวต่า “แทข้จรลิงทสุกคนทรีรื่ปรารถนาจะดสาเนรินชรีวริตตาม
ทางของพระเจผู้าในพระเยซผครริสตค์จะถผกกดขรีรื่ขญ่มเหง” มสันไมต่ไดข้กลต่าววต่าหากเรา “ดคาเนลินชบีวลิตตามทางของพระเจข้าในพระเยซซู
ครลิสตร์” เราอาจ – หรรอมสันเปป็นไปไดผู้ทบีที่เราจะ – เผชลิญการขต่มเหง คคากลต่าวนบีนกลต่าวชสัดเจนมากๆและครอบคลลุมอยต่างแนต่นอน: 
หากเราดคาเนลินชบีวลิตเพรที่อพระครลิสตร์เราจะถซูกขต่มเหง ผมคลิดวต่ามสันเปป็นไปไดข้ทบีที่เราจะรซูข้สศึกเหนบียมอายเกบีที่ยวกสับความเชรที่อแบบ



ครลิสเตบียนจนชาวโลกไมต่ตระหนสักเลยวต่าเราเปป็นครลิสเตบียน แตต่คนทบีที่ดคาเนลินชบีวลิตและเปป็นพยานเพรที่อพระครลิสตร์จะถซูกชาวโลก
ขต่มเหง

พระเยซซูตรสัสวต่า “...ในโลกนรีนั้ทข่านจะประสบความทนุกขค์ยาก แตญ่จงชชนึ่นใจเถยด เพราะวญ่าเราไดชชนะโลกแลชว” (ยอหร์น
16:33)

ขข้อ 30: “แตข่มรีหลายคนทรีรื่เปป็นคนตผู้นจะตผู้องกลมับไปเปป็นคนสนุดทผู้าย และทรีรื่เปป็นคนสนุดทผู้ายจะกลมับเปป็นคนตผู้น”
คคากลต่าวนบีนถซูกกลต่าวซนคาในมสัทธลิว 20:16 หลสังจากทบีที่พระเยซซูตรสัสคคาอลุปมาเรรที่องชายคนนสันนทบีที่จข้างพวกคนงานมาทคางาน

ในสวนองลุต่นของตน เมรที่อถศึงตอนเยก็น นายจข้างคนนสันนกก็จต่ายคต่าจข้างเทต่ากสันแกต่ทลุกคนทบีที่ไดข้ทคางานใหข้เขาในวสันนสันน – หนศึที่งเดนารลิอสัน
แกต่คนเหลต่านสันนทบีที่ไดข้ทคางานตสันงแตต่เชข้าตรซูต่จนถศึงเยก็น และหนศึที่งเดนารลิอสันแกต่คนเหลต่านสันนทบีที่ไดข้ทคางานแคต่ตสันงแตต่เทบีที่ยงวสัน พวกคนงาน
ทบีที่มาทคางานแตต่เชข้าตรซูต่จศึงแสดงอาการผลิดหวสังกสับคต่าจข้างของตน พวกเขาไดข้คาดหวสังวต่าจะไดข้รสับมากกวข่าคนเหลต่านสันนทบีที่มา
ทคางานสาย นายจข้างคนนสันนตอบวต่า “เราปรารถนาจะทคาอะไรกสับสลิที่งทบีที่เปป็นของเราเองนสันนไมต่ถซูกตข้องตามพระราชบสัญญสัตลิ
หรรอ?... อยข่างนมันั้นแหละคนทรีรื่เปป็นคนสนุดทผู้ายจะกลมับเปป็นคนตผู้น และคนทรีรื่เปป็นคนตผู้นจะกลมับเปป็นคนสนุดทผู้าย” 

พระเยซซูกคาลสังสอนตรงนบีนวต่าพระองคร์เพบียงผซูข้เดบียวทรงมบีสลิทธลิธิ์และความสามารถทบีที่จะประทานบคาเหนก็จอยต่างชอบธรรม
จะไมต่มบีการเลรอกทบีที่รสักมสักทบีที่ชสังเพราะทบีที่อยซูต่อาศสัย, ตคาแหนต่งอสันมบีเกบียรตลิ, หรรอระยะเวลาในการรมับใชผู้ นสัที่นครอ วลิสลุทธลิชนบางคนทบีที่
เขข้ามาทคางานรสับใชข้พระเจข้าสายในชบีวลิตจะไดข้รสับบคาเหนก็จทบีที่ยลิที่งใหญต่กวต่าคนอรที่นๆทบีที่ไดข้เขข้ามากต่อนหนข้านสันน บางคนสสัตยร์ซรที่อ
มากกวต่าและทคางานอยต่างไมต่รซูข้จสักเหนก็ดเหนรที่อยเพราะความทลุต่มเทอสันลศึกซศึนงของพวกเขาและความรสักทบีที่มบีตต่อพระเยซซูเจข้า เรา
มองเหก็นสลิที่งทบีที่ปรากฏภายนอก แตต่พระเจข้าทรงเหก็นความมลุต่งหมายและทสัศนคตลิของหสัวใจ พระองคร์ไมต่ทรงวสัดขนาดบคาเหนก็จ
ของเราตามจคานวนปฟีทบีที่เราไดข้รสับความรอด บคาเหนก็จของเราจะถซูกชบีนวสัดโดยความสสัตยร์ซรที่อของเรา – ไมต่ใชต่วต่าเราทคามากขนาด
ไหน, ไมต่ใชต่วต่าเรามบีชรที่อเสบียงใหญต่โตขนาดไหน แตต่เราทสางานรสับใชข้ของเราดข้วยความสสัตยร์ซรที่อในระดสับเทต่าใดและดข้วยจลุด
ประสงคร์อสันใด มสันเปป็นไปเพรที่อสงต่าราศบีของพระเจข้าไหม? หรรอมสันเปป็นไปเพรที่อสงต่าราศบีสต่วนตสัว?

อสัครทซูตเปาโลอธลิบายเรรที่องนบีนอยต่างแสนวลิเศษใน 1 โครลินธร์ 3:9-15:
“เพราะวต่าเราทสันงหลายเปป็นผซูข้รต่วมทคาการดข้วยกสันกสับพระเจข้า ทต่านทสันงหลายเปป็นไรต่นาของพระเจข้า และเปป็นตศึกของ

พระเจข้า โดยพระคลุณของพระเจข้าซศึที่งไดข้ทรงโปรดประทานแกต่ขข้าพเจข้า ขข้าพเจข้าไดข้วางรากลงแลข้วเหมรอนนายชต่างผซูข้ชคานาญ 
และอบีกคนหนศึที่งกก็มากต่อขศึนน ขอทลุกคนจงระวสังใหข้ดบีวต่าเขาจะกต่อขศึนนมาอยต่างไร เพราะวต่าผซูข้ใดจะวางรากอรที่นอบีกไมต่ไดข้แลข้ว 
นอกจากทบีที่วางไวข้แลข้วครอพระเยซซูครลิสตร์

“แลข้วบนรากนสันนถข้าผซูข้ใดจะกต่อขศึนนดข้วยทองคคา เงลิน เพชรพลอย ไมข้ หญข้าแหข้งหรรอฟาง การงานของแตต่ละคนกก็จะไดข้
ปรากฏใหข้เหก็น เพราะเวลาวสันนสันนจะใหข้เหก็นไดข้ชสัดเจน เพราะวต่าจะเหก็นชสัดไดข้ดข้วยไฟ ไฟนมันั้นจะพริสผจนค์ใหผู้เหห็นการงานของแตข่ละ
คนวข่าเปป็นอยญ่างไร ถข้าการงานของผซูข้ใดทบีที่กต่อขศึนนทนอยซูต่ไดข้ ผซูข้นสันนกก็จะไดข้คต่าตอบแทน ถข้าการงานของผซูข้ใดถซูกเผาไหมข้ไป ผซูข้นสันนกก็
จะขาดคต่าตอบแทนแตต่ตสัวเขาเองจะรอด แตต่เหมรอนดสังรอดจากไฟ”

การงานของทลุกคนจะถผกเผยใหผู้ประจมักษค์ ในวสันนสันนเมรที่อองคร์ผซูข้พลิพากษาชอบธรรมประทานบคาเหนก็จแกต่เหลต่าผซูข้รสับใชข้
ของพระองคร์ในความชอบธรรม การงานของทนุกคนจะถผกทดสอบโดยไฟ – ไมต่ใชต่เพรที่อดซูปรลิมาณ แตต่ดซูคนุณภาพ “วข่าการงาน
นมันั้นเปป็นประเภทใด” พระเยซซูประทานบคาเหนก็จสคาหรสับการทคาหนข้าทบีที่คนตข้นเรรอนอยต่างสสัตยร์ซรที่อซศึที่งถซูกกระทคาในพระนามของ



พระองคร์และเพรที่อถวายเกบียรตลิแดต่พระเจข้า นสัที่นครอการกต่อสรข้างทองคคา, เงลิน, และเพชรพลอย สลิที่งใดกก็ตามทบีที่เรากระทคาเพรที่อสงต่า
ราศบีของตนเองหรรอเพรที่อความภาคภซูมลิใจ หรรอเพรที่อสรข้างชรที่อเสบียงสคาหรสับตสัวเราเอง จะถซูกนสับวต่าเปป็นไมข้, ฟาง, และหญข้าแหข้ง – 
และมสันจะถซูกไฟเผา

เปาโลไดข้รสับการทรงเรบียกสายกวต่าเปโตร, ยากอบ, ยอหร์น, และพวกทบีที่เหลรอในสลิบสองคนนสันนมากๆ แตต่ผมคลิดวต่าไมต่
เคยมบี – และจะไมต่มบีวสันมบี – คนตข้นเรรอนทบีที่สสัตยร์ซรที่อและอลุทลิศตสัวมากไปกวต่าอสัครทซูตเปาโลแลข้ว เขารสับใชข้องคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าอยต่าง
ไมต่รซูข้จสักเหนก็ดเหนรที่อยและดข้วยใจทบีที่เดก็ดเดบีที่ยวจนกระทสัที่งในทบีที่สลุดเขากก็ประทสับตราคคาพยานดข้วยโลหลิตแหต่งชบีวลิตของเขาเมรที่อศบีรษะ
ของเขาถซูกตสัดจากบต่าของเขาโดยขวานของเพชฌฆาต จะมบีบคาเหนก็จอยซูต่หลายระดสับในสวรรคร์เหมรอนกสับทบีที่จะมบีการลงโทษอยซูต่
หลายระดสับในนรก (อต่านลซูกา 12:47, 48) แตต่บคาเหนก็จเหลต่านสันนจะไมต่ถซูกตสัดสลินโดยระยะเวลาของการรสับใชข้หรรอจคาเปป็นตข้อง
ถซูกตสัดสลินโดยปรริมาณทรีรื่ปรากฏแกข่ตา สลิที่งทบีที่ปรากฏแกต่ตาของคลุณและของผมอาจไมต่ใชต่ทองคคา, เงลิน, และเพชรพลอยทสันงหมด 
มสันอาจคลผู้ายกมับคลุณสมบสัตลิอสันมบีคต่าเหลต่านสันน แตต่เมรที่อมสันถซูกทดสอบโดยไฟของพระเจข้า มสันอาจกลายเปป็นไมข้, ฟาง, และหญข้า
แหข้งกก็ไดข้

เราอาจถรอวต่ายากอบไดข้สละวางชบีวลิตของเขาเพรที่อขต่าวประเสรลิฐ (กลิจการ 12:1, 2) ขณะทบีที่ยอหร์นนข้องชายของเขามบี
ชบีวลิตอยซูต่และรสับใชข้ไดข้อบีกหลายปฟี แตต่ยากอบไดข้ใหข้ทนุกอยข่างทรีรื่เขามรี ซศึที่งรวมถศึงชบีวลิตของเขาดข้วย มบีผผผู้ใดใหข้ไดข้มากกวต่านสันนอบีกเลต่า? 
ดสังนสันนองคร์ผซูข้พลิพากษาชอบธรรมจะประทานบคาเหนก็จแกต่คนเหลต่านบีนในความชอบธรรม พระเจข้าของเราไมต่ทรงขบีนเหนบียวหรรอ
ขบีนตรด ความเชรที่อแบบครลิสเตบียนมบีบคาเหนก็จยลิที่งใหญต่ ในพระครริสตค์เราพบหลายสลิที่งมากมายกวต่าทบีที่เราสละทลินงในโลกนบีนเพราะเหก็น
แกต่พระนามของพระองคร์ ไมต่วต่าเราใหข้, ยอมจคานน, หรรอสละทลินงสลิที่งใด ความเชรที่อแบบครลิสเตบียนกก็ใหข้บคาเหนก็จมากกวต่าคต่า
ตอบแทนใดสคาหรสับทลุกสลิที่งทบีที่เราสละทลินง เราพบสสันตลิสลุขทบีที่โลกไมต่อาจใหข้ไดข้ เรามบีความชรที่นชมยลินดบีทบีที่บรรยายเปป็นคคาพซูดไมต่ไดข้และ
เปฟีฝั่ยมดข้วยสงต่าราศบี เรามบีการปลอบประโลมใจในพระครลิสตร์ทบีที่โลกไมต่รซูข้จสัก ดสังนสันนเราจศึงเกก็บเกบีที่ยวบคาเหนก็จยลิที่งใหญต่ขณะทบีที่เรามบี
ชบีวลิตอยซูต่บนโลกนบีน และเมรที่อเราตข้องจากชบีวลิตนบีนไป บคาเหนก็จในนลิรสันดรร์กาลกก็จะมากกวต่าทบีที่ภาษามนลุษยร์จะบรรยายเปป็นคคาพซูดไดข้ 
เปาโลกลต่าววต่า “สลิที่งทบีที่ตาไมต่เหก็น หซูไมต่ไดข้ยลิน และไมต่เคยไดข้เขข้าไปในใจมนลุษยร์ ครอสลิที่งทบีที่พระเจข้าไดข้ทรงจสัดเตรบียมไวข้สคาหรสับคนทบีที่รสัก
พระองคร์” (1 คร. 2:9)

“ผลของคนชอบธรรมเปป็นตข้นไมข้แหต่งชบีวลิต และผผผู้ชนะวริญญาณกห็มรีสตริปปัญญา” (สภษ. 11:30)
“และบรรดาคนทรีรื่ฉลาดจะสข่องแสงเหมรอนแสงฟฟ้า และบรรดาผผผู้ทรีรื่ไดผู้ใหผู้คนเปป็นอมันมากมาสผข่ความชอบธรรมจะสข่อง

แสงเหมรอนอยข่างดาวเปป็นนยตยคนยรชนดรค” (ดนล. 12:3)

บททรีที่ 20
20:1 “ดข้วยวต่าอาณาจสักรแหต่งสวรรคร์เปรบียบเหมรอนเจข้าของบข้านคนหนศึที่งออกไปจข้างคนทคางานในสวนองลุต่นของตนแตต่เวลาเชข้า



ตรซูต่
20:2 ครสันนตกลงกสับลซูกจข้างวสันละเดนารลิอสันแลข้ว จศึงใชข้ใหข้ไปทคางานในสวนองลุต่นของเขา
20:3 พอเวลาประมาณสามโมงเชข้า เจข้าของบข้านกก็ออกไปอบีก เหก็นคนอรที่นยรนอยซูต่เปลต่าๆกลางตลาด
20:4 จศึงพซูดกสับเขาวต่า ‘ทต่านทสันงหลายจงไปทคางานในสวนองลุต่นดข้วยเถลิด เราจะใหข้คต่าจข้างแกต่พวกทต่านตามสมควร’ แลข้วเขากก็พา
กสันไป
20:5 พอเวลาเทบีที่ยงวสันและเวลาบต่ายสามโมง เจข้าของบข้านกก็ออกไปอบีก ทคาเหมรอนกต่อน
20:6 ประมาณบต่ายหข้าโมงกก็ออกไปอบีกครสันงหนศึที่ง พบอบีกพวกหนศึที่งยรนอยซูต่เปลต่าๆจศึงพซูดกสับเขาวต่า ‘พวกทต่านยรนอยซูต่ทบีที่นบีที่เปลต่าๆ
ตลอดวสันทคาไม’
20:7 พวกเขาตอบเจข้าของบข้านวต่า ‘เพราะไมต่มบีใครจข้างพวกขข้าพเจข้า’ เจข้าของบข้านบอกพวกเขาวต่า ‘ทต่านทสันงหลายจงไป
ทคางานในสวนองลุต่นดข้วยเถลิด และทต่านจะไดข้รสับคต่าจข้างตามสมควร’
20:8 ครสันนถศึงเวลาพลบคที่คาเจข้าของสวนองลุต่นจศึงสสัที่งเจข้าพนสักงานวต่า ‘จงเรบียกคนทคางานมาและใหข้คต่าจข้างแกต่เขา ตสันงแตต่คนมา
ทคางานสลุดทข้าย จนถศึงคนทบีที่มาแรก’
20:9 คนทบีที่มาทคางานเวลาประมาณบต่ายหข้าโมงนสันน ไดข้คต่าจข้างคนละหนศึที่งเดนารลิอสัน
20:10 สต่วนคนทบีที่มาทบีแรกนศึกวต่าเขาคงจะไดข้มากกวต่านสันน แตต่กก็ไดข้คนละหนศึที่งเดนารลิอสันเหมรอนกสัน
20:11 เมรที่อเขารสับเงลินไปแลข้วกก็บต่นตต่อวต่าเจข้าของบข้าน
20:12 วต่า ‘พวกทบีที่มาสลุดทข้ายไดข้ทคางานชสัที่วโมงเดบียว และทต่านไดข้ใหข้คต่าจข้างแกต่เขาเทต่ากสันกสับพวกเราทบีที่ทคางานตรากตรคากลาง
แดดตลอดวสัน’
20:13 ฝฝ่ายเจข้าของบข้านกก็ตอบแกต่คนหนศึที่งในพวกนสันนวต่า ‘สหายเออ๋ย เรามลิไดข้โกงทต่านเลย ทต่านไดข้ตกลงกสับเราแลข้ววสันละหนศึที่ง
เดนารลิอสันมลิใชต่หรรอ
20:14 รสับคต่าจข้างของทต่านไปเถลิด เราพอใจจะใหข้คนทบีที่มาทคางานหลสังทบีที่สลุดนสันนเทต่ากสันกสับทต่าน
20:15 เราปรารถนาจะทคาอะไรกสับสลิที่งทบีที่เปป็นของเราเองนสันนไมต่ถซูกตข้องตามพระราชบสัญญสัตลิหรรอ ทคาไมทต่านอลิจฉาตารข้อนเมรที่อ
เหก็นเราใจดบี’
20:16 อยต่างนสันนแหละคนทบีที่เปป็นคนสลุดทข้ายจะกลสับเปป็นคนตข้น และคนทบีที่เปป็นคนตข้นจะกลสับเปป็นคนสลุดทข้าย ดข้วยวต่าผซูข้ทบีที่ไดข้รสับ
เชลิญกก็มาก แตต่ผซูข้ทบีที่ทรงเลรอกกก็นข้อย”
20:17 เมรที่อพระเยซซูจะเสดก็จขศึนนไปยสังกรลุงเยรซูซาเลก็ม ขณะอยซูต่ตามหนทางไดข้พาเหลต่าสาวกสลิบสองคนไปแตต่ลคาพสัง และตรสัสกสับ
เขาวต่า
20:18 “ดซูเถลิด เราทสันงหลายจะขศึนนไปยสังกรลุงเยรซูซาเลก็ม และบลุตรมนลุษยร์จะถซูกทรยศใหข้อยซูต่กสับพวกปลุโรหลิตใหญต่และพวกธรรมา
จารยร์ และเขาเหลต่านสันนจะปรสับโทษทต่านถศึงตาย
20:19 และจะมอบทต่านไวข้กสับคนตต่างชาตลิใหข้เยาะเยข้ยเฆบีที่ยนตบี และใหข้ตรศึงไวข้ทบีที่กางเขน และวสันทบีที่สามทต่านจศึงจะกลสับฟฟฟื้นขศึนนมา
ใหมต่”
20:20 ขณะนสันนมารดาของบลุตรแหต่งเศเบดบีพาบลุตรชายทสันงสองมาเฝฟ้าพระองคร์ นมสัสการทซูลขอสลิที่งหนศึที่งจากพระองคร์



20:21 พระองคร์จศึงทรงถามนางนสันนวต่า “ทต่านปรารถนาอะไร” นางทซูลพระองคร์วต่า “ขอทรงโปรดอนลุญาตใหข้บลุตรชายของขข้า
พระองคร์สองคนนบีนนสัที่งในราชอาณาจสักรของพระองคร์ เบรนองขวาพระหสัตถร์คนหนศึที่ง เบรนองซข้ายคนหนศึที่ง”
20:22 แตต่พระเยซซูตรสัสตอบวต่า “ทบีที่ทต่านขอนสันนทต่านไมต่เขข้าใจ ถข้วยซศึที่งเราจะดรที่มนสันนทต่านจะดรที่มไดข้หรรอ และบสัพตลิศมานสันนซศึที่งเราจะ
รสับ ทต่านจะรสับไดข้หรรอ” เขาทซูลพระองคร์วต่า “พวกขข้าพระองคร์ทคาไดข้”
20:23 พระองคร์ตรสัสกสับเขาวต่า “ทต่านจะดรที่มจากถข้วยของเรา และรสับบสัพตลิศมาดข้วยบสัพตลิศมาทบีที่เราจะรสับกก็จรลิง แตต่ซศึที่งจะนสัที่งขข้าง
ขวาและขข้างซข้ายของเรานสันน ไมต่ใชต่พนสักงานของเราทบีที่จะมอบใหข้ แตต่พระบลิดาของเราไดข้ทรงเตรบียมไวข้สคาหรสับผซูข้ใด กก็จะใหข้แกต่ผซูข้
นสันน”
20:24 เมรที่อสาวกสลิบคนนสันนไดข้ยลินแลข้ว พวกเขากก็มบีความขลุต่นเครองพบีที่นข้องสองคนนสันน
20:25 พระเยซซูทรงเรบียกเขาทสันงหลายมาตรสัสวต่า “ทต่านทสันงหลายรซูข้อยซูต่วต่า ผซูข้ครองของคนตต่างชาตลิยต่อมเปป็นเจข้าเหนรอเขา และ
ผซูข้ใหญต่ทสันงหลายกก็ใชข้อคานาจบสังคสับ
20:26 แตต่ในพวกทต่านหาเปป็นอยต่างนสันนไมต่ ถข้าผซูข้ใดใครต่จะไดข้เปป็นใหญต่ในพวกทต่าน ผซูข้นสันนจะตข้องเปป็นผซูข้ปรนนลิบสัตลิทต่านทสันงหลาย
20:27 ถข้าผซูข้ใดใครต่จะไดข้เปป็นเอกเปป็นตข้นในพวกทต่าน ผซูข้นสันนจะตข้องเปป็นผซูข้รสับใชข้ของพวกทต่าน
20:28 อยต่างทบีที่บลุตรมนลุษยร์มลิไดข้มาเพรที่อรสับการปรนนลิบสัตลิ แตต่มาเพรที่อจะปรนนลิบสัตลิ และประทานชบีวลิตของทต่านใหข้เปป็นคต่าไถต่สคาหรสับ
คนเปป็นอสันมาก”
20:29 เมรที่อพระองคร์กสับเหลต่าสาวกออกไปจากเมรองเยรบีโค ฝซูงชนเปป็นอสันมากกก็ตามพระองคร์ไป
20:30 และดซูเถลิด มบีชายตาบอดสองคนนสัที่งอยซูต่รลิมหนทาง เมรที่อเขาไดข้ยลินวต่าพระเยซซูเสดก็จผต่านมา จศึงรข้องวต่า “โอ พระองคร์ผซูข้เปป็น
บลุตรดาวลิดเจข้าขข้า ขอทรงพระเมตตาขข้าพระองคร์เถลิด”
20:31 ฝฝ่ายประชาชนกก็หข้ามเขาใหข้นลิที่งเสบีย แตต่เขายลิที่งรข้องขศึนนอบีกวต่า “โอ พระองคร์ผซูข้เปป็นบลุตรดาวลิดเจข้าขข้า ขอทรงพระเมตตาขข้า
พระองคร์เถลิด”
20:32 พระเยซซูจศึงหยลุดประทสับยรนอยซูต่ เรบียกเขามา และตรสัสวต่า “ทต่านทสันงสองใครต่จะใหข้เราทคาอะไรเพรที่อทต่าน”
20:33 พวกเขาทซูลพระองคร์วต่า “พระองคร์เจข้าขข้า ขอใหข้ตาของขข้าพระองคร์มองเหก็น”
20:34 พระเยซซูจศึงมบีพระทสัยเมตตา กก็ทรงถซูกตข้องตาเขา ในทสันใดนสันนตาของเขากก็เหก็นไดข้และเขาทสันงสองไดข้ตลิดตามพระองคร์ไป

ในมสัทธลิว บททบีที่ 13 พระเยซซูไดข้ประทานคคาอลุปมาเจก็ดเรรที่องโดยใชข้การอธลิบายขข้อลศึกลสับเหลต่านสันนแหต่งอาณาจสักรแหต่ง
สวรรคร์ พระองคร์ไดข้ประทานคคาอลุปมาเรรที่องผซูข้หวต่าน (ขข้อ 1-9), เรรที่องขข้าวละมานและขข้าวสาลบี (ขข้อ 24-30), เรรที่องเมลก็ดพสันธลุร์ผสัก
กาด (ขข้อ 31, 32), เรรที่องเชรนอขนม (ขข้อ 33), เรรที่องขลุมทรสัพยร์ทบีที่ถซูกซต่อนไวข้ (ขข้อ 44), เรรที่องไขต่มลุกทบีที่มบีราคามาก (ขข้อ 45, 46), และ
เรรที่องอวนจสับปลา (ขข้อ 47, 48) คราวนบีนในบทนบีนเราจะศศึกษาคคาอลุปมาอบีกเรรที่องหนศึที่งเกบีที่ยวกสับอาณาจสักรแหต่งสวรรคร์

คคาอชุปมาเรมืที่องคนงานในสวนองชุข่น
ขข้อ 1: “ดผู้วยวข่าอาณาจมักรแหข่งสวรรคค์เปรรียบเหมรอนเจผู้าของบผู้านคนหนนรื่งออกไปจผู้างคนทสางานในสวนองนุข่นของตน

แตข่เวลาเชผู้าตรผข่”
คคาอลุปมาเรรที่องคนงานในสวนองลุต่นนบีนถซูกพบในมสัทธลิวเทต่านสันน มสันใหข้ภาพประกอบความหมายของพระคคาขข้อปปิดทข้าย

ของบทกต่อนหนข้า – นสัที่นครอ “หลายคนทบีที่เปป็นคนตข้นจะตข้องกลสับไปเปป็นคนสลุดทข้าย และทบีที่เปป็นคนสลุดทข้ายจะกลสับเปป็นคนตข้น” 



คคากลต่าวเดบียวกสันนบีนถซูกกลต่าวซนคาในบทนบีนตอนทข้ายของคคาอลุปมานบีน (ดซูขข้อ 16) คคาบลุพบท “ดข้วยวต่า” ตอนตข้นของขข้อ 1 เชรที่อมโยง
คคาอลุปมาเรรที่องนบีนกสับพระคคาขข้อปปิดทข้ายของบททบีที่ 19 หลสังจากทบีที่เปโตรถามวต่าพวกเขา (สลิบสองคนนสันน) จะไดข้รสับอะไร หลสังจาก
ไดข้สละทลินงสลิที่งสารพสัดเพรที่อตลิดตามพระเยซซู เนรที่องจากคคาอลุปมาเรรที่องนบีนมบีการอข้างอลิงถศึงบคาเหนก็จสคาหรสับการทคางาน เราจศึงอต่านโดย
ไมต่สรข้างความเสบียหายตต่อพระคสัมภบีรร์วต่า “บคาเหนก็จจะถซูกมอบใหข้แกต่เหลต่าคนงานทบีที่สสัตยร์ซรที่อในอาณาจสักรของเราในลสักษณะ
เดบียวกสันกสับทบีที่พวกมสันถซูกมอบใหข้โดยเจข้าของบข้านแกต่เหลต่าคนงานของเขา ในแบบทบีที่วต่าคนสลุดทข้ายจะเทต่าเทบียมกสับคนตข้น และ
คนตข้นเทต่าเทบียมกสับคนสลุดทข้าย”

“อาณาจมักรแหข่งสวรรคค์” บอกเปป็นนสัยถศึง “อาณาจมักรแหข่งฟฟ้าสวรรคค์ทมันั้งหลาย” มสันหมายถศึงการปกครองของฟฟ้า
สวรรคร์เหนรอแผต่นดลินโลกและกลต่าวถศึงการครอบครองหนศึที่งพสันปฟีของพระเยซซูบนพระทบีที่นสัที่งของดาวลิดในกรลุงเยรซูซาเลก็ม ระยะ
เวลานสันนถซูกเรบียกโดยทสัที่วไปวต่ายนุคพมันปฟี (Millennium) ซศึที่งมาจากคคาลาตลิน mille ซศึที่งหมายถศึงหนศึที่งพสัน ในวลิวรณร์ 20:6 ยอหร์นผซูข้
เปป็นทบีที่รสักไดข้เขบียนถข้อยคคาทบีที่ไดข้รสับการดลใจเหลต่านบีนเกบีที่ยวกสับเวลาอสันเปฟีฝั่ยมสงต่าราศบีนสันน:

“ผซูข้ใดทบีที่ไดข้มบีสต่วนในการฟฟฟื้นจากความตายครสันงแรกกก็เปป็นสลุขและบรลิสลุทธลิธิ์ ความตายครสันงทบีที่สองจะไมต่มบีอคานาจเหนรอคน
เหลต่านสันน แตต่เขาจะเปป็นปลุโรหลิตของพระเจข้าและของพระครลิสตร์ และจะครอบครองรข่วมกมับพระองคค์ตลอดเวลาพชนปป”

ในคคาอธลิษฐานแบบอยต่างนสันน พระเยซซูทรงสอนเหลต่าสาวกของพระองคร์ใหข้อธลิษฐานวต่า “เหตลุฉะนสันน ทต่านทสันงหลายจง
อธลิษฐานตามอยต่างนบีนวต่า ขข้าแตต่พระบลิดาของขข้าพระองคร์ทสันงหลาย ผซูข้ทรงสถลิตในสวรรคร์ ขอใหข้พระนามของพระองคร์เปป็นทบีที่
เคารพสสักการะ ขอใหผู้อาณาจมักรของพระองคค์มาตมันั้งอยผข่ ขอใหผู้เปป็นไปตามพระทมัยของพระองคค์ ในสวรรคค์เปป็นอยข่างไร กห็ใหผู้
เปป็นไปอยข่างนมันั้นในแผญ่นดยนโลก” (มธ. 6:9, 10) อาณาจสักรแหต่งฟฟ้าสวรรคร์จะมาตสันงอยซูต่บนแผต่นดลินโลกนบีน พระเยซซูจะประทสับ
บนพระทบีที่นสัที่งหลสังหนศึที่งจรลิงๆในกรลุงเยรซูซาเลก็ม และจะทรงครอบครองอยซูต่เหนรอราชอาณาจสักรหนศึที่งจรลิงๆ

นบีที่ครอราชอาณาจสักรทบีที่ถซูกกลต่าวถศึงโดยดาเนบียลวต่าเปป็นราชอาณาจมักรของพระเจผู้าแหข่งฟฟ้าสวรรคค์:
“และในสมสัยของกษสัตรลิยร์เหลต่านสันน พระเจชาแหญ่งฟฟ้าสวรรคคจะทรงสถาปนาราชอาณาจมักรหนนรื่ง ซนรื่งไมข่มรีวมันทสาลาย

เสรียไดผู้ หรรอราชอาณาจสักรนสันนจะไมต่ตกไปแกต่ชนชาตลิอรที่น ราชอาณาจสักรนสันนจะกระทคาใหข้บรรดาราชอาณาจสักรเหลต่านบีนแตกเปป็น
ชลินนๆถศึงอวสาน และราชอาณาจมักรนมันั้นจะตมันั้งมมัรื่นอยผข่เปป็นนริตยค์ ดสังทบีที่พระองคร์ทอดพระเนตรกข้อนหลินถซูกตสัดออกจากภซูเขามลิใชต่
ดข้วยมรอ และกข้อนหลินนสันนไดข้กระทคาใหข้เหลก็ก ทองสสัมฤทธลิธิ์ ดลิน เงลิน และทองคคาแตกเปป็นชลินนๆ พระเจข้ายลิที่งใหญต่ไดข้ทรงใหข้กษสัตรลิยร์
รซูข้วต่าอะไรจะบสังเกลิดมาภายหลสังนบีน พระสลุบลินนสันนเทบีที่ยงแทข้และคคาแกข้พระสลุบลินกก็แนต่นอน” (ดนล. 2:44, 45)

จากนสันนในดาเนบียล 7:27 เราอต่านวต่า: “และอาณาจสักรกสับราชอาณาจสักรและความยลิที่งใหญต่แหต่งบรรดาอาณาจสักร
ภายใตข้สวรรคร์ทสันงสลินน จะตข้องถซูกมอบไวข้แกต่ชลุมนลุมแหต่งวลิสลุทธลิชนขององคร์ผซูข้สซูงสลุดนสันน อาณาจมักรของทข่านจะเปป็นอาณาจมักรนริรมัน
ดรค์ และราชอาณาจสักรทสันงสลินนจะปรนนลิบสัตลิและเชรที่อฟปังทต่าน”

ราชอาณาจสักรทบีที่ดาเนบียลกลต่าวถศึงนสันนจะถซูกสถาปนาเมรที่อหลินกข้อนนสันนทบีที่ “ถซูกตสัดจากภซูเขามลิใชต่ดข้วยมรอ” ทคาลายระบบ
โลกคนตต่างชาตลิซศึที่งจะมบีอคานาจอยซูต่บนแผต่นดลินโลกเมรที่อพระเยซซูเสดก็จกลสับมาเพรที่อสถาปนาอาณาจสักรของพระองคร์

อาณาจสักรแหต่งสวรรคร์ครอ อาณาจสักรซศึที่งไดข้ประทานแกต่ดาวลิดและแกต่เชรนอสายของดาวลิด พระเจข้าทรงสสัญญากสับดาวลิด
ไวข้วต่า:

“เมรที่อวสันของเจข้าครบแลข้ว และเจข้านอนพสักอยซูต่กสับบรรพบลุรลุษของเจข้า เราจะใหข้เชรนอสายของเจข้าทบีที่มาภายหลสังเจข้าเกลิด



ขศึนนผซูข้ซศึที่งเกลิดมาจากบสันนเอวของเจข้าเอง และเราจะสถาปนาอาณาจสักรของเขา เขาจะเปป็นผซูข้สรข้างนลิเวศเพรที่อนามของเรา และ
เราจะสถาปนาบมัลลมังกค์แหข่งราชอาณาจมักรของเขาใหผู้อยผข่เปป็นนยตยค...ราชวงศร์ของเจข้าและอาณาจสักรของเจข้าจะดคารงอยซูต่ตต่อหนข้า
เจข้าอยต่างมสัที่นคงเปป็นนลิตยร์ และบชลลชงกคของเจชาจะถผกสถาปนาไวผู้เปป็นนยตยค” (2 ซมอ. 7:12-16 บางสต่วน)

เหลต่าศาสดาพยากรณร์สมสัยภาคพสันธสสัญญาเดลิมกลต่าวถศึงอาณาจสักรนบีนและพรรณนาถศึงมสัน นอกจากนบีน ทซูตสวรรคร์กาเบ
รบียลกก็สสัญญากสับมารบียร์วต่า:

“ดซูเถลิด เธอจะตสันงครรภร์และคลอดบลุตรชายคนหนศึที่ง จงตสันงชรที่อบลุตรนสันนวต่า เยซซู บลุตรนสันนจะเปป็นใหญต่ และจะทรงเรบียก
วต่าเปป็นบลุตรของพระเจข้าสซูงสลุด พระเจข้าซศึที่งเปป็นองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้า จะทรงประทานพระทรีรื่นมัรื่งของดาวริดบรรพบนุรนุษของทข่านใหผู้
แกข่ทข่าน และทข่านจะครอบครองวงศค์วานของยาโคบสชบไปเปป็นนยตยค และอาณาจสักรของทต่านจะไมต่รซูข้จสักสลินนสลุดเลย” (ลซูกา 
1:31-33) 

ยอหร์นผซูข้ใหข้รสับบสัพตลิศมา ซศึที่งเปป็นผซูข้เบลิกทางของพระเยซซูเจข้า ไดข้ประกาศวต่าอาณาจสักรนสันน “มาใกลข้แลข้ว”:
“คราวนสันนยอหร์นผซูข้ใหข้รสับบสัพตลิศมา มาประกาศในถลิที่นทลุรกสันดารแควข้นยซูเดบีย กลต่าววต่า “ทข่านทมันั้งหลายจงกลมับใจเสรีย

ใหมข่ เพราะวข่าอาณาจมักรแหข่งสวรรคค์มาใกลผู้แลผู้ว” (มธ. 3:1, 2)
แทข้จรลิงแลข้ว อาณาจสักรนสันนมาใกลข้แลข้วในตอนนมันั้นดข้วยวต่าพระมหากษสัตรลิยร์ไดข้เสดก็จมาแลข้ว แตต่พวกยลิวเหลต่านสันนไดข้

ปฏลิเสธพระมหากษสัตรลิยร์ของพวกเขาและอาณาจสักรของพระองคร์ พวกเขารข้องบอกปฟีลาตวต่า: “ใหผู้ตรนงเขาเสรียทรีรื่กางเขน
เถริด...ใหผู้โลหริตของเขาตกอยผข่แกข่เราทมันั้งบนุตรของเราเถริด” (มธ. 27:22, 25) พวกเขาไมต่อยากใหข้พระองคร์ปกครองเหนรอพวก
เขา และพวกเขาตรศึงกษสัตรลิยร์ของตนทบีที่กางเขน ดข้วยเหตลุนบีนอาณาจสักรนสันนจศึงถซูกเลรที่อนออกไป แตต่คคาพยากรณร์ทลุกเรรที่องเกบีที่ยวกสับ
อาณาจสักรนสันนจะถซูกทคาใหข้สคาเรก็จจรลิงและอาณาจสักรแหต่งสวรรคร์จะถซูกสถาปนาเมรที่อกษสัตรลิยร์องคร์นสันนเสดก็จกลสับมาในสงต่าราศบี

อาณาจมักรแหข่งสวรรคค์ไมต่ใชต่ครลิสตจสักร และมสันไมต่ใชต่อาณาจสักรของพระเจผู้าดข้วย (กรลุณาศศึกษามสัทธลิว 24:29 จนถศึง
มสัทธลิว 25:46, ลซูกา 19:12-27, และกลิจการ 15:14-17 ในการเชรที่อมโยงกสับเรรที่องนบีน) เราตข้องแยกแยะระหวต่างอาณาจสักรแหต่ง
สวรรคค์กสับอาณาจสักรของพระเจผู้าหากเราอยากแบต่งแยกพระวจนะแหต่งความจรลิงอยต่างถซูกตข้อง มสันไมต่ถซูกตข้องตามพระคสัมภบีรร์ทบีที่
จะกลต่าววต่าทสันงสองนบีนเปป็นอสันเดบียวกสัน 

อาณาจสักรแหต่งสวรรคร์และอาณาจสักรของพระเจข้ามบีหลายสลิที่งทบีที่เหมรอนกสัน – และโดยธรรมดากก็ยต่อมเปป็นเชต่นนสันน 
เพราะวต่าพระเจข้าทรงเปป็นผซูข้ทรงฤทธานลุภาพทสันงสลินนและพระองคร์ทรงปกครองอยซูต่เหนรอสลิที่งสารพสัด เนรที่องจากอาณาจสักรแหต่ง
สวรรคร์ครอ อาณาเขตหนศึที่งของอาณาจสักรของพระเจข้า ทสันงสองจศึงถซูกกลต่าวถศึงทมันั้งคผข่ในคคาอลุปมาบางเรรรื่อง ขณะทบีที่คคาอลุปมาเรรที่อ
งอรที่นๆกลต่าวถศึงอาณาจสักรแหต่งสวรรคค์อยต่างเดบียวเทต่านสันน ยกตสัวอยต่างเชต่น คคาอลุปมาเรรที่องขข้าวสาลบีและขข้าวละมานพซูดถศึง
อาณาจสักรแหต่งสวรรคร์ เชต่นเดบียวกสับทบีที่คคาอลุปมาเรรที่องอวนกลต่าวถศึง ไมต่มบี “ขข้าวละมาน” หรรอ “ปลาทบีที่ไมต่ดบี” ในอาณาจสักรของ
พระเจผู้า

อาณาจสักรของพระเจผู้ามบีลสักษณะเปป็นสากล ซศึที่งรวมครลิสตจสักร, เหลต่าวลิสลุทธลิชนในอดบีตหรรอเหลต่าวลิสลุทธลิชนในอนาคต
เขข้าไวข้ดข้วย – ซศึที่งยอมจคานนตต่อนนคาพระทสัยของพระเจข้าดข้วยความเตก็มใจ (กรลุณาศศึกษาลซูกา 13:28, 29) เราสามารถเขข้าใน
อาณาจสักรของพระเจข้าไดข้โดยการอสัศจรรยร์แหต่งการบสังเกลิดใหมต่เทต่านสันน พระเยซซูทรงอธลิบายแกต่นลิโคเดมสัสวต่า “เราบอกความ
จรลิงแกต่ทต่านวต่า ถข้าผซูข้ใดไมต่ไดข้บสังเกลิดใหมต่ ผซูข้นสันนจะเหก็นอาณาจสักรของพระเจข้าไมต่ไดข้...ถข้าผซูข้ใดไมต่ไดข้บสังเกลิดจากนนคาและพระ



วลิญญาณ ผซูข้นสันนจะเขข้าในอาณาจสักรของพระเจข้าไมต่ไดข้” (ยอหร์น 3:3, 5) อาณาจสักรแหต่งสวรรคค์เกบีที่ยวขข้องกสับพระเมสสลิยาหร์, 
เกบีที่ยวกสับคนกลาง, และเกบีที่ยวกสับดาวลิด มสันจะเปป็นการครองราชยร์บนแผต่นดลินโลกของพระเยซซูบนแผต่นดลินโลก พระองคร์จะทรง
ครองราชยร์จากพระทบีที่นสัที่งของดาวลิดในกรลุงเยรซูซาเลก็มและครลิสตจสักร, เจข้าสาวของพระองคร์, จะครอบครองกสับพระองคร์

อาณาจสักรของพระเจผู้ามบีลสักษณะเปป็นฝฝ่ายวริญญาณ มสันไมต่ไดข้มาโดยแสดงออกใหข้ปรากฏภายนอก มสันอยซูต่ภายในใจ
ของผซูข้เชรที่อทสันงหลาย: “อาณาจสักรของพระเจข้าไมต่มาโดยใหข้เปป็นทบีที่สสังเกตไดข้...อาณาจสักรของพระเจข้าอยซูต่ภายในทต่านทสันงหลาย”
(ลซูกา 17:20, 21) โรม 14:17 ประกาศวต่า “อาณาจสักรของพระเจข้านสันนไมต่ใชต่การกลินและการดรที่ม แตต่เปป็นความชอบธรรมและ
สสันตลิสลุขและความชรที่นชมยลินดบีในพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์” อาณาจสักรแหต่งสวรรคค์มบีลสักษณะเปป็นสริรื่งมรีชรีวริต ในอาณาจสักรแหต่ง
สวรรคร์ผซูข้คนจะอธลิษฐานวต่า “ขอทรงโปรดประทานอาหารประจคาวสันแกต่ขข้าพระองคร์ทสันงหลาย” พระเยซซูเจข้าจะทรงครอบครอง
จนกวต่าพระองคร์ทรงปราบศสัตรซูทสันงหมดใหข้อยซูต่ใตข้พระบาทของพระองคร์ และเมรที่อทรงทคาเชต่นนสันนแลข้วพระองคร์กก็จะทรงมอบ
อาณาจสักรแหต่งสวรรคร์ใหข้แกต่พระเจข้าพระบลิดา เมรที่อถศึงเวลานสันนอาณาจสักรแหต่งสวรรคร์กก็จะผนวกรวมเขข้ากสับอาณาจสักรของ
พระเจข้า และตลอดหลายยลุคสมสัยแหต่งนลิรสันดรร์กาลทสันงสองอาณาจสักรนสันนจะเปป็นหนศึที่งเดบียวกสันและเหมรอนกสัน

อาณาจสักรแหต่งสวรรคค์จะคงอยซูต่เปป็นเวลาหนศึที่งพสันปฟีภายใตข้การครอบครองอสันชอบธรรมของพระเยซซู อาณาจสักรของ
พระเจผู้าจะไมต่มบีวสันสลินนสลุดและจะดคารงอยซูต่เรรที่อยไปตลอดหลายยลุคสมสัยทบีที่ไมต่รซูข้สลินนสลุดแหต่งนลิรสันดรร์กาล:

“ตต่อจากนสันนจะเปป็นวาระทบีที่สลุด เมรที่อพระองคร์จะทรงมอบอาณาจสักรไวข้แดต่พระเจข้าครอพระบลิดา เมรที่อพระองคร์จะไดข้ทรง
ทคาลายการปกครอง และสลิทธลิอคานาจและอานลุภาพหมดแลข้ว เพราะวต่าพระองคร์จะตข้องทรงปกครองอยซูต่กต่อน จนกวต่าพระองคร์
จะไดข้ทรงปราบศสัตรซูทสันงสลินนใหข้อยซูต่ใตข้พระบาทของพระองคร์ ศสัตรซูตสัวสลุดทข้ายทบีที่จะทรงทคาลายนสันนกก็ครอความตาย เพราะวต่า
พระองคร์ทรงปราบสลิที่งสารพสัดลงใตข้พระบาทของพระองคร์แลข้ว แตต่เมรที่อพระองคร์ตรสัสวต่าทรงปราบสลิที่งสารพสัดลงนสันน กก็เปป็นทบีที่
ทราบชสัดวต่ายกเวข้นองคร์พระเจข้าผซูข้ทรงปราบสลิที่งสารพสัดใหข้อยซูต่ใตข้พระองคร์ เมรที่อสลิที่งสารพสัดถซูกปราบใหข้อยซูต่ใตข้พระองคร์แลข้ว เมรที่อนสันน
องคร์พระบลุตรกก็จะอยซูต่ใตข้พระเจข้าผซูข้ทรงปราบสลิที่งสารพสัดใหข้อยซูต่ใตข้พระองคร์ เพรที่อพระเจข้าจะทรงเปป็นเอกเปป็นใหญต่ในสลิที่งสารพสัดทสันง
ปวง” (1 คร. 15:24-28)

“...เจผู้าของบผู้านคนหนนรื่ง” หมายถศึงหสัวหนข้าครอบครสัว หรรอคนๆหนศึที่งทบีที่มบีหนข้าทบีที่ดซูแลกลิจการตต่างๆของครอบครสัว การ
อข้างอลิงเชต่นนสันนในปปัจจลุบสันกก็นต่าจะหมายถศึงผซูข้เปป็นบลิดาของครอบครสัว

เจข้าของบข้านทบีที่เฉพาะเจาะจงคนนบีน “ออกไปจผู้างคนทสางานในสวนองนุข่นของตนแตข่เวลาเชผู้าตรผข่” สวนองลุต่นเปป็นสลิที่งทบีที่
พบเหก็นบต่อยในแควข้นยซูเดบีย และในพระคสัมภบีรร์สวนองลุต่นกก็มสักถซูกใชข้เปป็นภาพประกอบแสดงถศึงเรรที่องฝฝ่ายวลิญญาณตต่างๆ เราไดข้
อต่านเกบีที่ยวกสับผลของสวนองลุต่น, เราไดข้อต่านเกบีที่ยวกสับการดผแลสวนองลุต่น โดยทสันงหมดนสันนอข้างอลิงถศึงการทคางานหนสักของครลิสเตบียน
ใน “สวนองลุต่นขององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้า” ขอใหข้เราจคาเรรที่องนบีนใหข้ขศึนนใจขณะทบีที่เราศศึกษาคคาอลุปมาเรรที่องนบีนอยต่างลศึกซศึนงมากขศึนน

เราไมต่ไดข้ถซูกบอกวต่าเจข้าของบข้านคนนบีนจข้างคนงานกบีที่คน แตต่จากขข้อพระคคาตต่างๆทบีที่ตามมาเราสามารถหาขข้อสรลุปไดข้วต่า
เขาจข้างคนงานหลายคนเลยทบีเดบียว ดสังนสันนเหก็นไดข้ชสัดวต่านบีที่เปป็นสวนองลุต่นขนาดใหญต่และผลนสันนตข้องถซูกเกก็บเกบีที่ยวอยต่างรวดเรก็ว
กต่อนทบีที่มสันจะเนต่าเสบียบนเถาองลุต่นหรรอถซูกทคาลายโดยวลิธบีอรที่น

ขข้อ 2: “ครมันั้นตกลงกมับลผกจผู้างวมันละเดนารริอมันแลผู้ว จนงใชผู้ใหผู้ไปทสางานในสวนองนุข่นของเขา”
คคาแปล “penny” ในฉบสับภาษาอสังกฤษจะทคาใหข้เขข้าใจผลิดหากเราคลิดถศึงมสันในแงต่ของเศรษฐกลิจปปัจจลุบสัน การกลต่าว



ถศึงเงลินหนศึที่งเพก็นนบีวต่าเปป็นคต่าแรงหนศึที่งวสันกก็คงจะเหลวไหล แตต่เหรบียญทบีที่ถซูกเรบียกวต่า “หนศึที่งเพก็นนบี” ตรงนบีนครอ หนนรื่งเดนารริอมัน และ
ในสมสัยของการรสับใชข้บนโลกนบีนของพระครลิสตร์ มสันเปป็นคต่าแรงรายวสันทบีที่เยอะทบีเดบียว ตามทบีที่ประวสัตลิศาสตรร์กลต่าว มสันเปป็นคต่าแรง
รายวสันปกตลิของทหารโรมนายหนศึที่ง จากประวสัตลิศาสตรร์เราเรบียนรซูข้ดข้วยวต่าเงลินหนศึที่งเพก็นนบีตต่อวสันจะซรนอของจคาเปป็นตต่างๆสคาหรสับ
ชบีวลิตไดข้

จงสสังเกตวต่าคนงานเหลต่านบีน “ตกลง” ทบีที่จะทคางานเพรที่อคต่าจข้างเทต่านบีนกข่อนทรีรื่เจผู้าของบผู้าน “ใชผู้พวกเขาใหผู้ไปทสางานใน
สวนองนุข่นของเขา”

ขข้อ 3: “พอเวลาประมาณสามโมงเชผู้า เจผู้าของบผู้านกห็ออกไปอรีก เหห็นคนอรรื่นยรนอยผข่เปลข่าๆกลางตลาด”
“พอเวลาประมาณสามโมงเชผู้า เจผู้าของบผู้านกห็ออกไปอรีก...” วสันของพวกยลิวเรลิที่มตข้นตอนดวงอาทลิตยร์ขศึนนและสลินนสลุดลง

ตอนดวงอาทลิตยร์ตก นบีที่กก็จะเทต่ากสับประมาณสลิบสองชสัที่วโมงในวสันปกตลิ สามโมงเชผู้า (ชมัรื่วโมงทรีรื่สาม) กก็จะเทต่ากสับประมาณเกข้าโมง
ตรงในตอนเชข้า

“...เหห็นคนอรรื่นยรนอยผข่เปลข่าๆกลางตลาด” หากคลุณเคยไปเยรอนสถานทบีทๆี่ พวกมลิชชสันนารบีไปประกาศในตต่างแดน คลุณกก็
ทราบวต่าในหลายประเทศตลาดยสังเปป็นสถานทบีที่ๆปรากฏชสัดเจนอยซูต่เหมรอนเดลิม มสันครอสถานทบีที่ๆสลินคข้าและขข้าวของทลุกชนลิดวาง
ขาย ผมไดข้ไปเยรอนตลาดแบบนสันนในอเมรลิกาใตข้, ในแอฟรลิกา, และประเทศอรที่นๆ วสันตต่อวสันผซูข้คนมาทบีที่ตลาดเปป็นจคานวน
มหาศาลเพรที่อหาซรนออาหารและเครรที่องอลุปโภคบรลิโภคอรที่นๆ ขข้อพระคสัมภบีรร์ของเราตรงนบีนบต่งบอกวต่าพวกคนงานทบีที่รสับจข้างมารวม
ตสัวกสันทบีที่ตลาด และพวกชาวไรต่ชาวนาและนายจข้างคนอรที่นๆกก็ไปทบีที่นสัที่นเพรที่อหาคนงาน ดข้วยเหตลุนบีนเราจศึงไมต่ควรคลิดวต่าคนงานเหลต่า
นบีน “อยผข่เปลข่าๆ” เพราะวต่าพวกเขาเกบียจครข้านและไมต่ยอมทคางาน พวกเขาพรผู้อมและเตห็มใจทบีที่จะทคางานหากใครสสักคนจข้าง
พวกเขา

ขข้อ 4: “จนงพผดกมับเขาวข่า ‘ทข่านทมันั้งหลายจงไปทสางานในสวนองนุข่นดผู้วยเถริด เราจะใหผู้คข่าจผู้างแกข่พวกทข่านตามสมควร’ 
แลผู้วเขากห็พากมันไป”

กรลุณาสสังเกตวต่าเจข้าของบข้านผซูข้นบีนไมต่ไดข้สสัญญาคนงานเหลข่านรีนั้เปป็นเงลินหนศึที่งเพห็นนรีสคาหรสับการทคางานของพวกเขา อสันทบีที่
จรลิง เขาไมต่ไดข้เอต่ยถศึงจคานวนเงลินทบีที่เฉพาะเจาะจงทบีที่จะจต่ายพวกเขาเลยดข้วย เขาแคต่บอกคนเหลต่านบีนใหข้เขข้าไปในสวนองลุต่น และ
พวกเขาจะไดข้คต่าจข้าง “ตามสมควร” พวกเขาไมต่ไดข้ขอการรสับประกสันเรรที่องคต่าจข้าง พวกเขายอมรสับคคาเชลิญของชายผซูข้นบีนและ 
“พากมันไป” ทคางานในสวนองลุต่นของเขา

ผมไมต่เชรที่อวต่านบีที่จะเปป็นการใชข้พระคสัมภบีรร์ในทางทบีที่ผลิดทบีที่จะกลต่าววต่าคคาอลุปมาเรรที่องนบีนอยากใหข้เราเหก็นวต่าหากผซูข้คนทคางาน
อยต่างสสัตยร์ซรที่อและอยต่างไมต่รซูข้จสักเหนก็ดเหนรที่อย พวกเขากก็จะไดข้รสับคต่าตอบแทนตามนสันน และจากการตกลงกสันในขข้อพระคคาตต่อๆ
ไปเราสรลุปวต่าชายเหลต่านบีนไดข้ทคางานอยต่างไมต่รซูข้จสักเหนก็ดเหนรที่อยเหมรอนกสับคนงานกลลุต่มแรกนสันน คต่าจข้างทบีที่ถซูกตกลงกสันกสับคนกลลุต่ม
แรกนสันนเปป็นทบีที่แนต่ชสัด – หนศึที่งเพก็นนบีตต่อวสัน แตต่คต่าจข้างทบีที่จะจต่ายใหข้แกต่คนงานกลลุต่มทบีที่สองนสันนขศึนนอยซูต่กสับวลิจารณญาณของเจข้าของ
บข้านทบีที่พวกเขาไดข้ทคางานในสวนของเขา

ขข้อ 5: “พอเวลาเทรีรื่ยงวมันและเวลาบข่ายสามโมง เจผู้าของบผู้านกห็ออกไปอรีก ทสาเหมรอนกข่อน”
เจข้าของบข้าน “ออกไปประมาณชมัรื่วโมงทรีรื่หกและชมัรื่วโมงทรีรื่เกผู้า...” วสันของพวกยลิวถซูกแบต่งออกเปป็นสบีที่สต่วน ชมัรื่วโมงทรีรื่หกกก็

จะเทต่ากสับประมาณสลิบสองโมงตรงครอเทบีที่ยงวสัน และชสัที่วโมงทรีรื่เกผู้ากก็จะเทต่ากสับประมาณสามโมงตรงในตอนบต่าย นบีที่บอกเราวต่า



เจข้าของบข้านออกไปตอนเทบีที่ยงวสัน เหก็นคนงานคนอรที่นๆยรนอยซูต่ในตลาด และเขาจข้างคนเหลข่านมันั้น
ไมต่มบีการกลต่าวถศึงคต่าจข้างในพระคคาขข้อนบีนเลย แตต่เนรที่องจากเราถซูกบอกวต่าเจข้าของบข้าน “ทสาเหมรอนกข่อน” – ซศึที่งเปป็นการ

อข้างอลิงยข้อนกลสับไปยสังพระคคาขข้อกต่อนหนข้า – เราจศึงสสันนลิษฐานไดข้อยต่างปลอดภสัยวต่าเขากก็บอกคนงานสองกลลุต่มนบีนแบบเดบียวกสับ
ทบีที่เขาไดข้บอกคนงานกลลุต่มทบีที่สองนสันน พวกเขาจะตข้องไปทคางานในสวนองลุต่นของเขา และคต่าจข้างของพวกเขาจะเปป็นตามสมควร 

ขข้อ 6 และ 7: “ประมาณบข่ายหผู้าโมงกห็ออกไปอรีกครมันั้งหนนรื่ง พบอรีกพวกหนนรื่งยรนอยผข่เปลข่าๆจนงพผดกมับเขาวข่า ‘พวกทข่าน
ยรนอยผข่ทรีรื่นรีรื่เปลข่าๆตลอดวมันทสาไม’ พวกเขาตอบเจผู้าของบผู้านวข่า ‘เพราะไมข่มรีใครจผู้างพวกขผู้าพเจผู้า’ เจผู้าของบผู้านบอกพวกเขา
วข่า ‘ทข่านทมันั้งหลายจงไปทสางานในสวนองนุข่นดผู้วยเถริด และทข่านจะไดผู้รมับคข่าจผู้างตามสมควร’”

“ประมาณบข่ายหผู้าโมงกห็ออกไปอรีกครมันั้งหนนรื่ง…” ชสัที่วโมงทรีรื่สริบเอห็ดกก็จะเทต่ากสับหข้าโมงตรงในตอนบต่าย ซศึที่งเทต่ากสับเหลรอ
เวลาทคางานไมต่ถศึงชสัที่วโมง เจข้าของบข้านกลสับมาทบีที่ตลาดอบีกครสันงหนศึที่ง เหก็นคนอรที่นยรนอยซูต่และถามพวกเขาวต่า “พวกทข่านยรนอยผข่ทรีรื่นรีรื่
เปลข่าๆตลอดวชนทสาไม” นบีที่กก็บต่งบอกวต่าขณะนสันนเปป็นตอนเยก็นแลข้ว

คนงานเหลต่านสันนตอบกลสับไปวต่าพวกเขาอยซูต่เปลต่าๆเพราะไมต่มบีใครจข้างพวกเขา เจข้าของบข้านจศึงกลต่าวแกต่พวกเขาวต่า 
“ทข่านทมันั้งหลายจงไปทสางานในสวนองนุข่นดผู้วยเถริด และทข่านจะไดผู้รมับคข่าจผู้างตามสมควร” อบีกครสันงทบีที่ไมต่มบีคคาสสัญญาเรรที่องการจต่าย
เงลินเปป็นปรลิมาณทบีที่เฉพาะเจาะจงใดๆ ชายผซูข้นบีนไดข้จข้างคนงานหนศึที่งกลลุต่มตอนเชข้าตรซูต่ เขาไดข้จข้างกลลุต่มทบีที่สองตอนเกข้าโมง, กลลุต่มทบีที่
สามตอนเทบีที่ยงวสัน, กลลุต่มทบีที่สบีที่ตอนบต่ายสามโมง, และกลลุต่มสลุดทข้ายนบีนเขากก็จข้างประมาณหนศึที่งชสัที่วโมงกต่อนทบีที่วสันทคางานจะสลินนสลุดลง 
ผมเนข้นยนคาขข้อเทก็จจรลิงนบีนเพรที่อทบีที่จะชบีนลต่วงหนข้าไปยสังเวลานสันนเมรที่อคต่าจข้างของการทคางานวสันนบีนจะถซูกจต่าย

ขข้อ 8: “ครมันั้นถนงเวลาพลบครื่สาเจผู้าของสวนองนุข่นจนงสมัรื่งเจผู้าพนมักงานวข่า ‘จงเรรียกคนทสางานมาและใหผู้คข่าจผู้างแกข่เขา 
ตมันั้งแตข่คนมาทสางานสนุดทผู้าย จนถนงคนทรีรื่มาแรก’”

“ครมันั้นถนงเวลาพลบครื่สา…” ชสัที่วโมงทบีที่สลิบสองไดข้มาถศึงแลข้วและวสันนสันนสลินนสลุดลงแลข้ว มสันถศึงเวลาทบีที่จะจต่ายคต่าจข้างคนงาน
เหลต่านสันนสคาหรสับการทคางานวสันนสันนแลข้ว

“...เจผู้าของสวนองนุข่นจนงสมัรื่งเจผู้าพนมักงาน…” ความหมายหลสักของเจข้าพนสักงานครอ ตคาแหนต่งของเขามบีเกบียรตลิ เขาไดข้รสับ
มอบหมายใหข้ดซูแลจสัดการครสัวเรรอนหรรอทรสัพยร์สลินของนายของเขา เขาอาจถซูกสสัที่งการใหข้เปป็นหสัวหนข้าผซูข้ดซูแลพวกคนงานของ
ครสัวเรรอนนสันนๆ และเพรที่อเกก็บคต่าเชต่าตต่างๆหรรอรายไดข้อรที่นๆ, เพรที่อจสัดการบสัญชบี, และเพรที่อทคาหนข้าทบีที่อรที่นๆอบีกหลายอยต่างทบีที่เกบีที่ยวขข้อง
กสับการดซูแลกลิจการตต่างๆของนายของตน เจข้าพนสักงาน หรรอ “คนตข้นเรรอน” มบีหนข้าทบีที่ตข้องดซูแลสลิที่งใดกก็ตามทบีที่เขาไดข้รสับฝากไวข้
อยต่างระมสัดระวสัง และเขาตข้องทคาหนข้าทบีที่ๆตนรสับผลิดชอบอยต่างสสัตยร์ซรที่อตามทบีที่นายของเขาสสัที่ง

พวกคนตข้นเรรอนเปป็นทบีที่พบเหก็นบต่อยในครสัวเรรอนตต่างๆในสมสัยภาคพสันธสสัญญาเดลิม อสับราฮสัมมอบหมายหนข้าทบีที่ในการ
หาภรรยาคนหนศึที่งใหข้อลิสอสัคใหข้แกต่เอลบีเยเซอรร์คนตข้นเรรอนของเขา (อต่านปฐมกาล 15:2 และ 24:1-44 ในขข้อพระคสัมภบีรร์ตอนดสัง
กลต่าว คลุณจะพบเรรที่องราวทบีที่นต่าสนใจมากๆของการทบีที่เอลบีเยเซอรร์ทคาภารกลิจนสันนอยต่างเอาใจใสต่)

ในสมสัยของพระครลิสตร์ ทลุกครสัวเรรอนทบีที่มบีฐานะหรรอความโดดเดต่นจะมบีคนตข้นเรรอนคอยดซูแล มสัทธลิว 24:45 ดซูเหมรอนจะ
บต่งบอกวต่าคนตข้นเรรอนหลายคนเปป็นทาส จากคคาอลุปมาทบีที่ใหข้ไวข้ในลซูกา 12:42-48 เราทราบวต่าพระเยซซูทรงคาดหวสังใหข้พวก
สาวกทคาหนข้าทบีที่เปป็นคนตข้นเรรอนของพระองคร์ระหวต่างทบีที่พระองคร์ไมต่อยซูต่หลสังจากทบีที่พระองคร์เสดก็จกลสับไปยสังพระบลิดาผซูข้สถลิตใน
สวรรคร์แลข้ว แนต่นอนวต่าเราทราบวต่าพวกเขาถซูกทลินงไวข้เพรที่อดซูแลเรรที่องขต่าวประเสรลิฐ – และนบีที่กก็เปป็นจรลิงเกบีที่ยวกสับครลิสเตบียนทสันง



หลายวสันนบีน 1 เปโตร 4:10 สอนเราวต่า “ตามซศึที่งทลุกคนไดผู้รมับของประทานแลผู้ว กก็ใหข้เจรอจานของประทานนสันนแกต่กสันและกสัน 
เหมรอนอยต่างเจชาหนชาทดีนึ่อชนดดีสสาหรมับพระคนุณตข่างๆของพระเจผู้า”

นอกจากนบีนใน 1 โครลินธร์ 4:1, 2 อสัครทซูตเปาโลกก็เตรอนสตลิเราวต่า “ใหข้ทลุกคนถรอวต่าเราเปป็นผซูข้รสับใชข้ของพระครลิสตร์ และ
เปป็นผผผู้อารมักขาสริรื่งลนกลมับของพระเจผู้า ยลิที่งกวต่านบีนฝฝ่ายผซูข้อารสักขาเหลต่านสันนตข้องเปป็นคนทรีรื่สมัตยค์ซรรื่อทลุกคน” เรากคาลสังทคาหนข้าทบีที่เปป็นคน
ตข้นเรรอนเพรที่อพระเยซซูครลิสตร์เจข้า และหนข้าทบีที่ของเราทบีที่มบีตต่อครสัวเรรอนของพระเจข้าครอ แจก “อาหารตามเวลา” (มธ. 24:45) – 
นสัที่นครอ ขต่าวประเสรลิฐอสันบรลิสลุทธลิธิ์แหต่งพระคลุณของพระเจข้า

“...จงเรรียกคนทสางานมาและใหผู้คข่าจผู้างแกข่เขา...” เราอาจสรลุปไดข้วต่าคนตข้นเรรอนผซูข้นบีนมบีนลิสสัยจสัดการหนข้าทบีที่ตต่างๆทบีที่ตนรสับ
ผลิดชอบ ในตสัวอยต่างนบีน มสันเกบีที่ยวขข้องกสับการจสัดการเงลินทองของเจข้าของบข้าน, และเราไมต่พบบสันทศึกเลยวต่ามบีการจสับตาเฝฟ้าดซูการ
บรลิหารจสัดการของเขาทบีที่กระทคาตต่อเงลินทองของนายของเขา

“...ตมันั้งแตข่คนมาทสางานสนุดทผู้าย จนถนงคนทรีรื่มาแรก” มบีคคาสสัที่งสามประการถซูกมอบใหข้แกต่คนตข้นเรรอนผซูข้นบีน: (1) จงเรบียก
พวกคนงานมา; (2) จงใหข้คต่าจข้างของพวกเขาแกต่พวกเขา; (3) จงจต่ายใหข้คนสลุดทข้ายกข่อน และคนแรกเปป็นลสาดมับสนุดทผู้าย เขา
จะตข้องจต่ายคต่าจข้างคนเหลต่านสันนตามลสาดมับตสันงแตต่คนสลุดทข้ายจนถศึงคนแรก ดสังนสันนชายเหลต่านบีนทบีที่ไดข้ทคางานแคต่ชสัที่วโมงเดบียวจศึงจะไดข้
คต่าจข้างกต่อนคนเหลต่านสันนทบีที่ไดข้ทคางานมาตสันงแตต่บต่ายสามโมง, เทบีที่ยงวสัน, เกข้าโมงเชข้า, และเชข้าตรซูต่ แตต่วต่าแตต่ละคนจะไดข้รสับคต่าจข้าง
อสันยลุตลิธรรมของตน

คราวนบีนถข้าชายเหลต่านสันนทบีที่ถผกจผู้างเปป็นลสาดมับแรกไดผู้รมับคข่าจผู้างกข่อน พวกเขากก็คงรสับคต่าจข้างของตนไปและไปตามทาง
ของตนแลข้ว โดยไมต่รซูข้วต่าคนอรที่นๆทบีที่เหลรอไดข้รสับคต่าจข้างเทต่าไหรต่ และบทเรบียนทบีที่ถซูกสอนโดยคคาอลุปมาเรรที่องนบีนกก็คงจะสซูญไปหมด ดสัง
นสันน – ชายเหลต่านบีนทบีที่ไดข้ทคางานเพบียงชสัที่วโมงเดบียวจศึงไดข้รสับคต่าจข้างกต่อน, คนเหลต่านสันนทบีที่ไดข้เรลิที่มทคางานตอนสามโมงตรงในตอนบต่าย
กก็ไดข้รสับคต่าจข้างเปป็นลคาดสับถสัดมา, คนเหลต่านสันนทบีที่เขข้าไปทคางานในสวนองลุต่นตอนเทบีที่ยงวสันครอลคาดสับถสัดไป, จากนสันนกก็คนงานทบีที่ไป
ทคางานตอนเกข้าโมงเชข้า, และคนเหลต่านสันนทบีที่เขข้าไปทคางานในสวนองลุต่นแตต่เชข้าตรซูต่ไดข้รสับคต่าจข้างทข้ายสลุด ดสังนสันนพวกเขาจศึงรซูข้วต่าคน
อรที่นๆทลุกคนไดข้รสับคต่าจข้างเทต่าไหรต่สคาหรสับการทคางานของพวกเขาในสวนองลุต่นนสันน

ขข้อ 9: “คนทรีรื่มาทสางานเวลาประมาณบข่ายหผู้าโมงนมันั้น ไดผู้คข่าจผู้างคนละหนนรื่งเดนารริอมัน”
“คนทรีรื่มาทสางานเวลาประมาณบข่ายหผู้าโมงนมันั้น” ไมต่ไดข้มบีขข้อตกลงวต่าพวกเขาจะไดข้รสับคต่าจข้างเทต่าไหรต่ เจข้าของสวนองลุต่น

นสันนบอกพวกเขาวต่าพวกเขาจะไดข้รสับความยลุตลิธรรม และพวกเขากก็ไวข้ใจเจข้าของนสันนวต่าจะทคาสลิที่งทบีที่ถซูกตข้อง
“...ไดผู้คข่าจผู้างคนละหนนรื่งเดนารริอมัน” เราไมต่มบีทางรซูข้เลยวต่าเจข้าของบข้านคนนบีนคลิดคต่าจข้างนบีนอยต่างไรในสต่วนทบีที่เกบีที่ยวขข้องกสับ

คนงานเหลต่านสันนทบีที่ไดข้ทคางานนานกวต่าคนเหลต่านสันนทบีที่ถซูกจข้างในชสัที่วโมงทบีที่สลิบเอก็ด (หข้าโมงเยก็น) บางทบีเขาอาจเชรที่อวต่าโดยทสัศนคตลิ
และความใสต่ใจของพวกเขาทบีที่มบีตต่อหนข้าทบีที่ของพวกเขา พวกเขากก็ไดข้รสับสมกมับทบีที่พวกเขาไดข้ลงแรงแลข้ว หรรอบางทบีเพราะความ
ชรที่นชมทบีที่มบีใหข้แกต่ความเตก็มใจของพวกเขาทบีที่จะทคางานตอนทบีที่เขาตข้องการพวกเขา เขาจศึงตอบแทนพวกเขาโดยจต่ายคต่าจข้างเตก็ม
วสันแกต่พวกเขา มสันไมต่สคาคสัญวต่าเหตลุผลของเจข้าของบข้านผซูข้นบีนครออะไร เขาเปป็นเจข้าของสวนองลุต่นนสันน มสันเปป็นเงลินของเขาซศึที่งเขาจต่าย
ใหข้คนงานเหลต่านบีน และเนรที่องจากเขาไมต่ไดข้ใหข้คคาสสัญญาทบีที่เจาะจงอะไรแกต่คนกลลุต่มนบีน เขาจศึงมบีสลิทธลิธิ์อสันสมบซูรณร์ทบีที่จะจต่ายแกต่พวก
เขาตามทบีที่เขาเหก็นวต่าสมควร

ขข้อ 10: “สข่วนคนทรีรื่มาทรีแรกนนกวข่าเขาคงจะไดผู้มากกวข่านมันั้น แตข่กห็ไดผู้คนละหนนรื่งเดนารริอมันเหมรอนกมัน” 



พวกคนงานทบีที่ถซูกจข้างตอนเชข้าตรซูต่ “นนกวข่าเขาคงจะไดผู้มากกวญ่า” ทบีที่พวกคนงานคนอรที่นๆไดข้รสับ ถศึงอยต่างไรแลข้วพวกเขา
ไดข้ทคางานหลายชสัที่วโมงมากกวต่า, พวกเขาไดข้ทคางานโดยเผชลิญกสับความไมต่สบายของความรข้อนยามเทบีที่ยงวสัน, และพวกเขาไดข้
เกก็บเกบีที่ยวผลมากกวต่าคนงานเหลต่านสันนทบีที่มาทคางานทบีหลสัง ดข้วยเหตลุนบีนพวกเขาจศึงคลิดวต่าพวกเขามบีสลิทธลิธิ์ทบีที่จะไดข้รสับคต่าตอบแทนทบีที่มา
กกวต่าและยลิที่งใหญต่กวต่า แตต่พวกเขากก็ไดข้รสับคต่าจข้างเทต่ากสับทบีที่พวกเขาถซูกสสัญญาไวข้

ขข้อ 11 และ 12: “เมรรื่อเขารมับเงรินไปแลผู้วกห็บข่นตข่อวข่าเจผู้าของบผู้าน วข่า ‘พวกทรีรื่มาสนุดทผู้ายไดผู้ทสางานชมัรื่วโมงเดรียว และ
ทข่านไดผู้ใหผู้คข่าจผู้างแกข่เขาเทข่ากมันกมับพวกเราทรีรื่ทสางานตรากตรสากลางแดดตลอดวมัน’”

“เมรรื่อเขารมับเงรินไปแลผู้วกห็บข่นตข่อวข่าเจผู้าของบผู้าน...” คนเหลต่านบีนผซูข้ไดข้ทคางานตสันงแตต่เชข้าตรซูต่เรลิที่มบต่นและจสับผลิดเจข้าของบข้าน 
ถศึงแมข้วต่าตอนทบีที่เขาจข้างพวกเขา พวกเขากก็ตกลงแลผู้ววต่าจะทคางานในสวนองลุต่นของเขาเพรที่อเงลินหนศึที่งเพก็นนบี (คคาทบีที่แปลเปป็น 
“เจผู้าของบผู้าน” (goodman) ครอคคากรบีกเดบียวกสับทบีที่แปลเปป็น “เจข้าของบข้าน” (householder) ในขข้อ 1 มสันไมต่ไดข้สรที่อถศึง
คลุณภาพทางศบีลธรรมทบีที่สซูงสต่งกวต่า มสันแคต่พซูดถศึงหสัวหนข้าของครสัวเรรอนนสันนๆ)

“พวกทรีรื่มาสนุดทผู้ายไดผู้ทสางานชชนึ่วโมงเดดียว และทข่านไดผู้ใหผู้คข่าจผู้างแกข่เขาเทข่ากมันกมับพวกเรา...” คนเหลต่านบีนไดข้รสับคต่าจข้าง
เทต่ากสับทบีที่พวกเขาไดข้รสับคคาสสัญญาไวข้และเทต่ากสับทบีที่พวกเขาไดข้ตกลงแลข้ววต่าจะยอมรสับ พวกเขาไมต่มบีสลิทธลิธิ์ทบีที่จะคาดหวสังมากกวข่า
นมันั้น – และพวกเขาอาจรซูข้สศึกพอใจกสับคต่าจข้างกก็ตนกก็ไดข้หากพวกเขาไมต่ไดข้เหก็นคนอรที่นๆไดข้รสับเงลินปรลิมาณเทต่ากสัน ถศึงแมข้วต่าพวก
หลสังนบีนไดข้ทคางานเปป็นเวลาสสันนกวต่ามาก

เมรที่อนคามาประยลุกตร์ใชข้ฝฝ่ายวริญญาณ นบีที่กก็สะทข้อนใหข้เหก็นถศึงทสัศนคตลิของครลิสเตบียนจคานวนมากวสันนบีน พวกเขาเตก็มใจทบีที่จะ
ทคางานในครลิสตจสักร, พวกเขาอาจรซูข้สศึกกระตรอรรอรผู้นทบีที่จะทคาเชต่นนสันนดข้วยซนคา แตต่พวกเขากก็ไมต่รซูข้สศึกพอใจ โดยถศึงกสับบต่นและ
ตสัดพข้อ หากใครสสักคนในทบีที่ประชลุมเรลิที่มขศึนนมามบีความสคาคสัญทบีที่เทต่าเทบียมกสันหรรอมากกวต่า

“...พวกเราทรีรื่ทสางานตรากตรสากลางแดดตลอดวมัน” คนงานเหลต่านบีนไดข้ทคางาน “ตรากตรคากลางแดดตลอดวสัน” เมรที่อ
ดวงอาทลิตยร์แผดเผาและงานใดทบีที่ทคานสันนกก็นต่าเหนก็ดเหนรที่อยและทคาใหข้หมดแรงมากกวต่าในชต่วงอรที่นของเวลากลางวสัน กต่อนทบีที่พวก
คนงานเหลต่านสันนเขข้ามาตอนชสัที่วโมงทบีที่เกข้า (บต่ายสามโมง) ความรข้อนกก็เรลิที่มจางลงแลข้ว และกต่อนทบีที่พวกคนงานชสัที่วโมงทรีรื่สริบเอห็ด 
(หข้าโมงเยก็น) เขข้ามา คนเหลต่านบีนกก็ทคางานในชต่วงเวลาทบีที่อากาศเยก็นสบาย

ขข้อ 13: “ฝฝ่ายเจผู้าของบผู้านกห็ตอบแกข่คนหนนรื่งในพวกนมันั้นวข่า ‘สหายเออ๋ย เรามริไดผู้โกงทข่านเลย ทข่านไดผู้ตกลงกมับเราแลผู้ว
วมันละหนนรื่งเดนารริอมันมริใชข่หรรอ”

กลต่าวอบีกนสัยหนศึที่ง เจข้าของบข้านกลต่าวแกต่คนงานขบีนบต่นเหลต่านบีนวต่า: “เราทคาสสัญญากสันแลข้วนบีที่ ครอพวกทต่านกสับขข้าพเจข้า เรา
ตกลงกสันแลข้ววต่าคต่าจข้างของพวกทต่านจะเปป็นเงลินหนศึที่งเพก็นนบีสคาหรสับการทคางานหนศึที่งวสัน พวกทต่านไดข้ปฏลิบสัตลิตามสต่วนของพวก
ทต่านในขข้อตกลงนสันนแลข้วโดยการทคางานตลอดทสันงวสัน และขข้าพเจข้าไดข้ปฏลิบสัตลิตามสต่วนของขข้าพเจข้าในขข้อตกลงนสันนแลข้วโดยการ
จต่ายคต่าจข้างใหข้แกต่พวกทต่านตามทบีที่ขข้าพเจข้าไดข้ตกลงวต่าจะจต่าย สสัญญาระหวต่างพวกเราไดข้สคาเรก็จแลข้วและพวกทต่านไมต่มบีสลิทธลิธิ์มาบต่น
หรรอกลต่าวหาขข้าพเจข้าวต่าไมต่ยลุตลิธรรม”

ขข้อ 14 และ 15: “รมับคข่าจผู้างของทข่านไปเถริด เราพอใจจะใหผู้คนทรีรื่มาทสางานหลมังทรีรื่สนุดนมันั้นเทข่ากมันกมับทข่าน เรา
ปรารถนาจะทสาอะไรกมับสริรื่งทรีรื่เปป็นของเราเองนมันั้นไมข่ถผกตผู้องตามพระราชบมัญญมัตริหรรอ ทสาไมทข่านอริจฉาตารผู้อนเมรรื่อเหห็นเราใจดรี’”

“รมับคข่าจผู้างของทข่านไปเถริด...” เจข้าของบข้านถรอวต่าขข้อพลิพาทนบีนเปป็นอสันยลุตลิ เขาไดข้ทคาสสัญญากสับคนกลลุต่มนบีนสคาหรสับการ



ทคางานหนศึที่งวสันในสวนองลุต่นของเขาโดยใหข้คต่าตอบแทนเปป็นเงลินหนศึที่งเพก็นนบี – และเหมรอนกสับทบีที่อธลิบายไปแลข้วกต่อนหนข้านบีน นสัที่น
เปป็นคต่าจข้างทบีที่สมเหตลุสมผลสคาหรสับการทคางานหนศึที่งวสันในสมสัยนสันน พวกเขาไดข้ทสางานแลผู้วตามทบีที่พวกเขาสสัญญาไวข้ และเขาไดข้
จต่ายคข่าจผู้างแลข้วตามทบีที่เขาไดข้สสัญญาไวข้ ดสังนสันนขข้อพลิพาทจศึงเปป็นอสันยลุตลิและไมต่มบีสลิที่งใดใหข้ตข้องทคาเพลิที่มเตลิมแลข้ว

“...เราพอใจจะใหผู้คนทรีรื่มาทสางานหลมังทรีรื่สนุดนมันั้นเทข่ากมันกมับทข่าน เราปรารถนาจะทสาอะไรกมับสริรื่งทรีรื่เปป็นของเราเองนมันั้นไมข่
ถผกตผู้องตามพระราชบมัญญมัตริหรรอ?” มสันเปป็นสวนองลุต่นของเจข้าของบข้านคนนบีน, มสันเปป็นเงลินของเขาเอง เขาไดข้ทคาตามคคาสสัญญา
ของเขาทบีที่ใหข้ไวข้แกต่ชายเหลต่านบีนแลข้วและพวกเขาไมต่มบีสลิทธลิธิ์อข้างอะไรจากเขาไดข้อบีก มสันเปป็นอภลิสลิทธลิธิ์ของเขาทบีที่จะใหข้แกต่คนงานคน
อรที่นๆทบีที่เหลรอตามทบีที่เขาเหก็นสมควรทบีที่จะใหข้

เราตข้องจคาใหข้ขศึนนใจวต่าคคาอลุปมาเรรที่องนบีนถซูกใหข้เพรที่อสอนความจรลิงฝฝ่ายวลิญญาณและมสันตข้องถซูกประยลุกตร์ใชข้ตามนสันน เป
โตรไดข้แสดงออกถศึงจลิตใจแบบทหารรสับจข้างเมรที่อเขาทซูลถามพระเยซซูวต่าเขาและอสัครทซูตคนอรที่นๆจะไดข้บคาเหนก็จอะไรใน
อาณาจสักรทบีที่จะมานสันน ความรสับผลิดชอบอสันศสักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ในการเผยแพรต่ขต่าวประเสรลิฐและสานตต่องานทบีที่พระเยซซูไดข้ทรงเรลิที่มตข้นแลข้ว
จะตกอยซูต่กสับอสัครทซูตกลลุต่มเลก็กๆนบีน และพวกเขาตข้องกคาจสัดความเยต่อหยลิที่งอสันเหก็นแกต่ตสัวและความมสักใหญต่ใฝฝ่สซูงสต่วนตสัวเกรงวต่า
เหตลุของพระครลิสตร์จะถซูกขสัดขวาง พวกเขาตข้องตระหนสักวต่าไมต่วต่าบคาเหนก็จของพวกเขาจะเปป็นอะไรกห็ตาม พวกเขาจะไดข้รสับการ
ตอบแทนแบบยลุตลิธรรมและชอบธรรมจากพระผซูข้เปป็นนายของพวกเขา

“ทสาไมทข่านอริจฉาตารผู้อนเมรรื่อเหห็นเราใจดรี?” “ตารข้อน” (ตาชสัที่วรข้าย) เปป็นคคาทบีที่คนฮบีบรซูใชข้บต่อย มสันสรที่อถศึงคนๆหนศึที่งทบีที่ขบีน
อลิจฉา, รลิษยา, หรรอมบีใจคลิดรข้าย ในพระราชบสัญญสัตลิ 15:9 เราอต่านวต่า:

“จงระวสังใหข้ดบีเกรงวต่าจะมบีความคลิดในจลิตใจชสัที่วของทต่านวต่า ‘ปฟีทบีที่เจก็ด ปฟีทบีที่จะตข้องปลดปลต่อยมาถศึงแลข้ว’ และตาทข่านกห็
รริษยาตข่อพรีรื่นผู้องของทข่าน ทต่านจศึงไมต่ยอมใหข้อะไรเขาเลย และเขาจะรข้องทซูลพระเยโฮวาหร์เรรที่องทต่าน บาปกก็จะตกแกต่ทต่าน”

สลุภาษลิต 23:6 เตรอนวต่า “อยต่ากลินอาหารของคนทบีที่ตระหนรีรื่ (มรีตาชมัรื่วรผู้าย) อยต่าปรารถนาของโอชะของเขา”
ดวงตาบอกอะไรไดข้ตสันงมากมาย และกระทสัที่งทลุกวสันนบีนคนใดทบีที่ขบีนอลิจฉาหรรอเตก็มไปดข้วยเจตนารข้ายกก็จะแสดงมสันออกมา

ในดวงตาของเขา
ขข้อ 16: “อยข่างนมันั้นแหละคนทรีรื่เปป็นคนสนุดทผู้ายจะกลมับเปป็นคนตผู้น และคนทรีรื่เปป็นคนตผู้นจะกลมับเปป็นคนสนุดทผู้าย ดผู้วยวข่า

ผผผู้ทรีรื่ไดผู้รมับเชริญกห็มาก แตข่ผผผู้ทรีรื่ทรงเลรอกกห็นผู้อย”
ในพระคคาขข้อนบีนศบีลธรรมหรรอขอบเขตของคคาอลุปมาเรรที่องนบีนถซูกกลต่าวไวข้ องคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าของเราทรงใชข้คคาอลุปมาเรรที่อง

นบีนเพรที่อสอนเหลต่าสาวกของพระองคร์วต่าเทต่าทบีที่เกบีที่ยวขข้องกสับลสาดมับเวลา คนจคานวนมากทบีที่เขข้าในอาณาจสักรนสันนทผู้ายสนุดจะเปป็นคน
ตผู้นในลคาดสับของบคาเหนก็จตต่างๆ บคาเหนก็จจะถซูกใหข้ตามการทคาหนข้าทบีที่คนตข้นเรรอนอยต่างสสัตยร์ซรที่อและไมต่รซูข้จสักเหนก็ดเหนรที่อยซศึที่งเกลิด
จากหสัวใจแหต่งความรสัก และไมต่ใชต่ตามจคานวนชสัที่วโมง, เดรอน, หรรอปฟีทบีที่คนๆหนศึที่งทคางาน พระเยซซูจะประทานบคาเหนก็จอยต่างสสัตยร์
ซรที่อ แมข้แตต่นนคาเยก็นสสักถข้วยทบีที่ใหข้ในพระนามของพระองคร์กก็ตาม แตต่เราจะตข้องไมต่ทคางานหนสักเพรที่อพระองคร์พรข้อมกสับความคลิดทบีที่วต่า
“ฉสันจะไดข้อะไรเปป็นการตอบแทน?” การทคางานหนสักของครลิสเตบียนครอ การทคางานหนสักแหต่งความรสัก เรารสักพระองคร์เพราะ
พระองคร์ทรงรสักเรากต่อน เรารสับใชข้พระองคร์เพราะพระองคร์ไดข้ทรงสละวางชบีวลิตของพระองคร์เพรที่อทบีที่เราจะไดข้มบีชบีวลิตนลิรสันดรร์

มนลุษยร์ธรรมดาจะรข้องบอกตลอดวต่า “ฉสันจะไดข้อะไรตอบแทนลต่ะ?” แตต่เมรที่อเราเรลิที่มอยซูต่ฝฝ่ายวลิญญาณ เมรที่อพระ
วลิญญาณของพระเจข้าทรงสถลิตอยซูต่ในใจของเราแลข้ว ความปรารถนาของหสัวใจกก็ควรจะเปป็น “ฉสันจะทคาอะไรไดข้บข้างเพรที่อถวาย



เกบียรตลิพระเยซซูครลิสตร์เจข้าผซูข้ไดข้ทรงทคาสลิที่งตต่างๆมากมายเพรที่อฉสัน?” แลข้วเรากก็จะไมต่คลิดถศึงสลิที่งทบีที่เราจะไดผู้รมับ เราสรรเสรลิญพระเจข้า
สคาหรสับสลิที่งทบีที่เราไดผู้รมับแลผู้ว – การยกโทษบาปตต่างๆ

พวกอสัครทซูตครอพวกแรกทบีที่ถซูกเรบียกเขข้าในงานรสับใชข้องคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าในอาณาจสักรใหมต่นบีน และพวกเขาไดข้สละทลินงทลุก
สลิที่งเพรที่อตลิดตามพระเยซซู แตต่พระองคร์ทรงเตรอนพวกเขาใหข้เฝฟ้าระวสัง, ใหข้มบีสตลิสสัมปชสัญญะและระวสังใหข้ดบี เกรงวต่าพวกเขาจะลข้า
หลสังคนเหลต่านสันนทบีที่จะถซูกเรบียกในภายหลสังและเมรที่อเวลาสคาหรสับรสับบสาเหนห็จตข่างๆมาถศึง พวกเขาอาจกลายเปป็นคนสนุดทผู้าย
แทนทบีที่จะเปป็นคนตข้น

ผมอยากชบีนใหข้เหก็นตรงนบีนวต่าครซูสอนพระคสัมภบีรร์บางคนใชข้เหรบียญในคคาอลุปมาเรรที่องนบีนวต่าเปป็นตสัวแทนของความรอดซศึที่งถซูก
รสับเหมรอนๆกสันโดยผซูข้เชรที่อทลุกคน นบีที่ไมต่อาจเปป็นความจรลิงไดข้ เพราะวต่าความรอดไมข่ถผกไดชมาโดยการลงแรง ความรอดเปป็นมา
โดยพระคสุณผข่านทางความเชชนึ่อ มสันเปป็นของประทานของพระเจข้า ไมต่ใชต่เกลิดจากการประพฤตลิ ขข้อพระคสัมภบีรร์ตต่อไปนบีน
สนสับสนลุนขข้อเทก็จจรลิงนบีน:

“ดข้วยวต่าซศึที่งทต่านทสันงหลายรอดนสันนกก็รอดโดยพระคลุณเพราะความเชรที่อ และมลิใชต่โดยตสัวทต่านทสันงหลายเอง แตต่พระเจข้า
ทรงประทานใหข้ ความรอดนสันนจะเนรที่องดข้วยการกระทคากก็หามลิไดข้ เพรที่อมลิใหข้คนหนศึที่งคนใดอวดไดข้” (อฟ. 2:8, 9)

“เพราะวต่าคต่าจข้างของความบาปครอความตาย แตต่ของประทานของพระเจข้าครอชบีวลิตนลิรสันดรร์ในพระเยซซูครลิสตร์องคร์
พระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา” (รม. 6:23)

“พระองคร์ไดข้ทรงชต่วยเราใหข้รอด มลิใชต่ดข้วยการกระทคาทบีที่ชอบธรรมของเราเอง แตต่พระองคร์ทรงพระกรลุณาชคาระใหข้เรา
มบีใจบสังเกลิดใหมต่ และทรงสรข้างเราขศึนนมาใหมต่โดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์” (ทต. 3:5)

เราตข้องจคาไวข้วต่าคคาอลุปมาเรรที่องนบีนเกบีที่ยวขข้องกสับอาณาจสักรแหต่งสวรรคร์ ไมต่ใชต่เกบีที่ยวขข้องกสับครลิสตจสักรภาคพสันธสสัญญาใหมต่
แตต่ “พระคสัมภบีรร์ทลุกตอนไดข้รสับการดลใจจากพระเจข้า และเปป็นประโยชนร์ในการสอน การตสักเตรอนวต่ากลต่าว การปรสับปรลุงแกข้ไข
คนใหข้ดบี และการอบรมในเรรที่องความชอบธรรม เพรที่อคนของพระเจข้าจะดบีรอบคอบ พรสักพรข้อมทบีที่จะกระทคาการดบีทลุกอยต่าง” (2 
ทธ. 3:16, 17) ดข้วยเหตลุนบีนจศึงมบีบทเรบียนทบีที่ชสัดเจนตรงนบีนสคาหรสับผซูข้เชรที่อทสันงหลายในกาลปปัจจลุบสันนบีน เราสามารถมองยข้อนกลสับไป
ตลอดหลายปฟีและเหก็นวต่าพระเจข้าไดข้ทรงเลรอกชายบางคนซศึที่งไดข้กลายเปป็นยสักษร์ใหญต่ฝฝ่ายวลิญญาณ คนเหลต่านสันนไดข้ทคาใหข้โลกสสัที่น
สะเทรอน ขณะทบีที่คนอรที่นๆซศึที่งถซูกเลรอกโดยพระเจข้าเชต่นกสัน ไดข้ทคางานหนสักตลอดชบีวลิตในพรนนทบีที่เลก็กๆหรรอทบีที่อยซูต่หต่างไกล และไมต่เปป็น
ทบีที่รซูข้จสักนอกชลุมชนหรรอพรนนทบีที่ของพวกเขาเลย พระเจข้าไดข้ทรงเลรอกชายอยต่างมารร์ตลิน ลซูเธอรร์, เดวลิด ลลิฟวลิที่งสโตน, ดไวทร์ แอล. มซู
ดบีน, และชารร์ลสร์ สเปอรร์เจบียน และพระองคร์ไดข้ทรงใชข้ชายเหลต่านสันนเพรที่อขสับเคลรที่อนหลายลข้านคนเพรที่อพระครลิสตร์ พวกเราสต่วน
ใหญต่ไมต่ไดข้ถซูกใชข้การในแบบทบีที่ตรที่นตาตรที่นใจและแพรต่หลายทสัที่วโลกขนาดนสันน แตต่พวกเรากก็ไมต่มบีเหตลุใหข้ตข้องบต่น เราไมต่มบีสลิทธลิธิ์รซูข้สศึก
อลิจฉา หากเราสสัตยร์ซรที่อในงานรสับใชข้ทบีที่พระเจข้าไดข้ประทานใหข้แกต่เรา เรากก็จะไดข้รสับบคาเหนก็จเตห็มจสานวนสคาหรสับความสสัตยร์ซรที่อของ
เรา ขอพระเจข้าทรงโปรดหข้ามมลิใหข้เราบต่นและตสัดพข้อเพราะวต่าเราโดดเดต่นนข้อยกวต่าคนอรที่นๆ หรรอเพราะวต่าพระเจข้าทรงโปรด
ประทานอลิทธลิพลและอคานาจใหข้แกต่ผซูข้เชรที่อบางคนมากกวต่าเรา และทรงอวยพรงานรสับใชข้ของคนอรที่นๆซศึที่งมบีขอบเขตใหญต่โตกวต่า
ของเรา เราทลุกคนปรนนลิบสัตลิองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าเดบียวกสัน เราเปป็น “ผซูข้รต่วมทคางานดข้วยกสันกสับพระเจข้า” (1 คร. 3:9) ดข้วยเหตลุนบีน
เราจศึงตข้องทคางานเพรที่อถวายเกบียรตลิแดต่พระนามอสันประเสรลิฐของพระองคร์

เรารซูข้วต่ามบีพวกครลิสเตบียนฝฝ่ายเนรนอหนสังอยซูต่ในครลิสตจสักรทลุกวสันนบีน เหมรอนกสับทบีที่เคยมบีพวกครลิสเตบียนฝฝ่ายเนรนอหนสังอยซูต่ในค



รลิสตจสักรในระหวต่างการรสับใชข้ของอสัครทซูตเปาโล เขาจสัดการกสับปปัญหานบีนในครลิสตจสักรทบีที่เมรองโครลินธร์ และผมคลิดวต่าจะเปป็นการดบี
หากเราใสต่ใจฟปังถข้อยคคาทบีที่ไดข้รสับการดลใจทบีที่เขาเขบียนถศึงชาวเมรองโครลินธร์เหลต่านสันน ผมใหข้ถข้อยคคาเหลต่านสันนแกต่คลุณตรงนบีน เพรที่อทบีที่คลุณ
จะไดข้ศศึกษาพวกมสัน, ตรศึกตรองเกบีที่ยวกสับพวกมสัน, และยอมใหข้พวกมสันจมดลิที่งลศึกลงไปในใจของคลุณ ใน 1 โครลินธร์ บททบีที่ 3 
เปาโลไดข้เขบียนขข้อปฏลิบสัตลิตต่างๆเกบีที่ยวกสับพวกครลิสเตบียนฝฝ่ายเนรนอหนสัง:

“พบีที่นข้องทสันงหลาย ขข้าพเจข้าไมต่อาจจะพซูดกสับทต่านเหมรอนพซูดกสับผซูข้ทบีที่อยซูต่ฝฝ่ายจลิตวลิญญาณแลข้วไดข้ แตต่ตข้องพซูดกสับทต่าน
เหมรอนคนทบีที่อยซูต่ฝฝ่ายเนรนอหนสัง เหมรอนกสับทต่านเปป็นทารกในพระครลิสตร์ ขข้าพเจข้าเลบีนยงทต่านดข้วยนนคานมมลิใชต่ดข้วยอาหารแขก็ง เพราะ
วต่าเมรที่อกต่อนนสันนทต่านยสังไมต่สามารถรสับและถศึงแมข้เดบีดี๋ยวนบีนทต่านกก็ยสังไมต่สามารถ ดข้วยวต่าทข่านยมังอยผข่ฝฝ่ายเนรนั้อหนมัง เพราะวข่าเมรรื่อทข่าน
ยมังอริจฉากมัน โตผู้เถรียงกมัน และแตกแยกกมัน ทข่านไมข่ไดผู้อยผข่ฝฝ่ายเนรนั้อหนมังหรรอ และไมข่ไดผู้ดสาเนรินตามมนนุษยค์สามมัญดอกหรรอ เพราะ
เมรที่อคนหนศึที่งกลต่าววต่า “ขข้าพเจข้าเปป็นศลิษยร์ของเปาโล” และอบีกคนหนศึที่งกลต่าววต่า “ขข้าพเจข้าเปป็นศลิษยร์ของอปอลโล” ทข่านทมันั้ง
หลายมริไดผู้อยผข่ฝฝ่ายเนรนั้อหนมังหรรอ

“เปาโลครอผซูข้ใด อปอลโลครอผซูข้ใด เขาเปป็นผซูข้รสับใชข้มาแจข้งใหข้ทต่านทสันงหลายเชรที่อ ตามซศึที่งองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าไดข้ทรงโปรด
ประทานแกต่ทลุกคน ขข้าพเจข้าไดข้ปลซูก อปอลโลไดข้รดนนคา แตต่พระเจข้าทรงทคาใหข้เตลิบโต เพราะฉะนสันน คนทบีที่ปลซูกและคนทบีที่รดนนคาไมต่
สคาคสัญอะไร แตต่พระเจข้าผซูข้ทรงโปรดใหข้เตลิบโตนสันนตต่างหากทบีที่สคาคสัญ ดสังนสันนคนทบีที่ปลซูกและคนทบีที่รดนนคากก็เปป็นพวกเดบียวกสัน แตต่ทลุก
คนกก็จะไดข้คต่าจข้างของตนตามการทบีที่ตนไดข้กระทคาไวข้ เพราะวต่าเราทสันงหลายเปป็นผซูข้รต่วมทคาการดข้วยกสันกสับพระเจข้า ทต่านทสันงหลาย
เปป็นไรต่นาของพระเจข้า และเปป็นตศึกของพระเจข้า โดยพระคลุณของพระเจข้าซศึที่งไดข้ทรงโปรดประทานแกต่ขข้าพเจข้า ขข้าพเจข้าไดข้วาง
รากลงแลข้วเหมรอนนายชต่างผซูข้ชคานาญ และอบีกคนหนศึที่งกก็มากต่อขศึนน ขอทลุกคนจงระวสังใหข้ดบีวต่าเขาจะกต่อขศึนนมาอยต่างไร เพราะวต่าผซูข้
ใดจะวางรากอรที่นอบีกไมต่ไดข้แลข้ว นอกจากทบีที่วางไวข้แลข้วครอพระเยซซูครลิสตร์

“แลข้วบนรากนสันนถข้าผซูข้ใดจะกต่อขศึนนดข้วยทองคคา เงลิน เพชรพลอย ไมข้ หญข้าแหข้งหรรอฟาง การงานของแตต่ละคนกก็จะไดข้
ปรากฏใหข้เหก็น เพราะเวลาวสันนสันนจะใหข้เหก็นไดข้ชสัดเจน เพราะวต่าจะเหก็นชสัดไดข้ดข้วยไฟ ไฟนสันนจะพลิสซูจนร์ใหข้เหก็นการงานของแตต่ละ
คนวต่าเปป็นอยต่างไร ถข้าการงานของผซูข้ใดทบีที่กต่อขศึนนทนอยซูต่ไดข้ ผซูข้นสันนกก็จะไดข้คต่าตอบแทน ถข้าการงานของผซูข้ใดถซูกเผาไหมข้ไป ผซูข้นสันนกก็จะ
ขาดคต่าตอบแทนแตต่ตสัวเขาเองจะรอด แตต่เหมรอนดสังรอดจากไฟ

“ทต่านทสันงหลายไมต่รซูข้หรรอวต่าทต่านเปป็นวลิหารของพระเจข้า และพระวลิญญาณของพระเจข้าสถลิตอยซูต่ในทต่าน ถข้าผซูข้ใดทคาลาย
วลิหารของพระเจข้า พระเจข้าจะทรงทคาลายผซูข้นสันน เพราะวลิหารของพระเจข้าเปป็นทบีที่บรลิสลุทธลิธิ์และทต่านทสันงหลายเปป็นวลิหารนสันน

“อยต่าใหข้ผซูข้ใดหลอกลวงตสัวเอง ถข้าผซูข้ใดในพวกทต่านคลิดวต่าตสัวเปป็นคนมบีปปัญญาตามหลสักของยลุคนบีน จงใหข้ผซูข้นสันนยอมเปป็นคน
โงต่จศึงจะเปป็นคนมบีปปัญญาไดข้ เพราะวต่าปปัญญาของโลกนบีนเปป็นความโงต่เขลาจคาเพาะพระเจข้า ดข้วยมบีคคาเขบียนไวข้แลข้ววต่า ‘พระองคร์
ทรงจสับคนทบีที่มบีปปัญญาดข้วยอลุบายของเขาเอง’ และยสังมบีอบีกวต่า ‘องคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าทรงทราบความคลิดของคนมบีปปัญญาวต่าเปป็น
เพบียงแตต่ไรข้สาระ’ เหตลุฉะนสันนอยต่าใหข้ผซูข้ใดยกมนลุษยร์ขศึนนอวด ดข้วยวต่าสลิที่งสารพสัดเปป็นของทต่านทสันงหลาย จะเปป็นเปาโล อปอลโล 
เคฟาส โลก ชบีวลิต ความตาย สลิที่งในปปัจจลุบสันนบีน หรรอสลิที่งในอนาคต สลิที่งสารพสัดนสันนเปป็นของทต่านทสันงหลาย และทต่านทสันงหลายเปป็น
ของพระครลิสตร์ และพระครลิสตร์ทรงเปป็นของพระเจข้า” (1 คร. 3:1-23) 

ขณะนบีนเรามาถศึงวลบีสลุดทข้ายในคคาอลุปมาเรรที่องเหลต่าคนงานในสวนองลุต่นแลข้ว – “ดผู้วยวข่าผผผู้ทรีรื่ไดผู้รมับเชริญกห็มาก แตข่ผผผู้ทรีรื่ทรง
เลรอกกห็นผู้อย” ทคาไมพระเยซซูทรงปปิดทข้ายคคาอลุปมาเรรที่องนบีนดข้วยถข้อยคคาเหลต่านบีน? ผมไดข้คข้นดซูพระคสัมภบีรร์แลข้ว ผมไดข้ตรศึกตรองใน



การอธลิษฐานแลข้ว และผมพบคคาตอบเดบียวเทต่านสันนสคาหรสับคคาถามนสันน:
ตอนทบีที่พระเยซซูทรงปรนนลิบสัตลิอยซูต่บนแผต่นดลินโลกนบีน พระองคร์ทรงเรรียกคนมากมายทบีที่ไมต่ไดข้ตริดตามพระองคร์ พระองคร์

ทรงเชรนอเชลิญคนเปป็นอสันมากทบีที่ไมต่ไดข้เลรอกทบีที่จะรสับใชข้พระองคร์ บางคนเดลินกสับพระองคร์ตราบใดทบีที่พวกเขามบี “ขนมปปังและปลา” 
หากจะกลต่าวในแงต่นสันน แตต่เมรที่อพระองคร์ทรงสอนพวกเขาถศึงความหมายทบีที่แทข้จรลิงของขนมปปังแหต่งชบีวลิต พวกเขากก็พบวต่าคคาสอน
ของพระองคร์เปป็นเรรที่องทบีที่รสับไดข้ยาก ดข้วยเหตลุนบีน “ตสันงแตต่นสันนมาสาวกของพระองคร์หลายคนกก็ทข้อถอยไมต่ตลิดตามพระองคร์อบีกตต่อ
ไป” (ยอหร์น 6:66) คลุณเหก็นแลข้ววต่า มสันไมต่ใชต่นนคาพระทสัยของพระเจข้า “ทบีที่จะใหข้ผซูข้หนศึที่งผซูข้ใดพลินาศเลย แตต่ทรงปรารถนาทบีที่จะใหข้
คนทสันงปวงกลสับใจเสบียใหมต่” (2 ปต. 3:9) กระนสันนพระคสัมภบีรร์กก็สอนวต่าไมต่ใชต่ทลุกคนทบีที่ไดข้รสับเชลิญตอบรสับคคาเชลิญนสันน

นบีที่ไมต่ไดข้หมายความวต่าพระเจข้าทรงเรบียกคนบางคน, พวกเขาตอบรสับการทรงเรบียกนสันนและมาหาพระองคร์, แตต่พวกเขา
ไมต่มบีคลุณสมบสัตลิตรงตามทบีที่กคาหนดไวข้และดข้วยเหตลุนบีนพระเจข้าจศึงไมต่ชต่วยพวกเขาใหข้รอด บางครสันงกก็มบีผซูข้สอนผลิดๆวต่าคนเหลต่านบีน “ไมต่
ไดข้ถซูกคสัดสรรไวข้” และดข้วยเหตลุนบีนพวกเขาจศึง “ไมต่ถซูกเลรอก” ผมไมต่อาจยอมรสับคคาสอนเชต่นนสันนไดข้ พระเจข้าจะไมต่ทรงเรบียกคนๆ
หนศึที่งและจากนสันนกก็ปฏลิเสธคนๆนสันนเมรที่อเขามาหาพระเยซซูเพรที่อแสวงหาชบีวลิตนลิรสันดรร์! นสัที่นไมต่สอดคลข้องกสับอลุปนลิสสัยของพระเจข้า
เลย ผมเชรที่อวต่าขข้อพระคสัมภบีรร์นบีนสอนวต่า “ผผผู้ใดทรีรื่มรีใจปรารถนา” กก็มาหาพระเยซซูไดข้ และสอนวต่าพระองคร์จะทรงชต่วยผซูข้ใดกก็ตาม
ทบีที่มาหาพระองคร์ในความเชรที่อใหข้ไดข้รสับความรอด:

“ผชชใดทรีรื่จะรผู้องออกพระนามขององคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้ากก็จะรอด” (รม. 10:13)
พระเยซซูทรงเชรนอเชลิญวต่า “บรรดาผผผู้ทสางานเหนห็ดเหนรรื่อยและแบกภาระหนมักจงมาหาเรา และเราจะใหผู้ทข่านทมันั้งหลาย

หายเหนรรื่อยเปป็นสนุข จงเอาแอกของเราแบกไวข้ แลข้วเรบียนจากเรา เพราะวต่าเรามบีใจอต่อนสลุภาพและถต่อมลง และทข่านทมันั้งหลาย
จะพบทรีรื่สงบสนุขแกข่จยตใจของตน ดข้วยวต่าแอกของเรากก็แบกงต่าย และภาระของเรากก็เบา” (มธ. 11:28-30) 

ใชต่แลข้วครสับ หลายคนจะถซูกเรบียก แตต่คนเหลต่านสันนทบีที่ถซูกเลรอกครอ ผซูข้ทบีที่ไดข้ยลินและตอบรสับการทรงเรบียกนสันน คนเปป็นอสัน
มากไดข้รสับการทรงเรบียก ซศึที่งเปป็นผซูข้ทบีที่ไมต่ไดข้ตอบรสับตต่อการทรงเรบียกนสันน ดข้วยเหตลุนบีนพวกเขาจศึงไมต่ถซูกเลรอก ขข้อพระคสัมภบีรร์ตต่อไปนบีน
ใหข้ความกระจต่างเกบีที่ยวกสับเรรที่องนบีน:

ยอหค์น 1:11-13: “พระองคร์ไดข้เสดก็จมายสังพวกของพระองคร์ และพวกของพระองคร์นสันนหาไดข้ตข้อนรสับพระองคร์ไมต่ แตข่
สข่วนบรรดาผผผู้ทรีรื่ตชอนรชบพระองคค์ พระองคค์ทรงประทานอสานาจใหผู้เปป็นบนุตรของพระเจผู้า ครอคนทมันั้งหลายทรีรื่เชรรื่อในพระนามของ
พระองคค์ ซศึที่งมลิไดข้เกลิดจากเลรอด หรรอความประสงคร์ของเนรนอหนสัง หรรอความประสงคร์ของมนลุษยร์ แตต่เกลิดจากพระเจข้า”

ยอหค์น 5:39, 40: “จงคข้นดซูในพระคสัมภบีรร์ เพราะทต่านคลิดวต่าในพระคสัมภบีรร์นสันนมบีชบีวลิตนลิรสันดรร์ และพระคสัมภบีรร์นสันนเปป็น
พยานถศึงเรา แตข่ทญ่านทชขึ้งหลายไมญ่ยอมมาหาเราเพรที่อจะไดข้ชบีวลิต”

ยอหค์น 6:37: “สารพสัดทบีที่พระบลิดาทรงประทานแกต่เราจะมาสซูต่เรา และผซูข้ทบีที่มาหาเรา เรากห็จะไมญ่ทยขึ้งเขาเลย”
ลผกา 13:34: “โอ เยรซูซาเลก็มๆ ทบีที่ไดข้ฆต่าบรรดาศาสดาพยากรณร์และเอาหลินขวข้างผซูข้ทบีที่ไดข้รสับใชข้มาหาเจข้าใหข้ถศึงตาย เรา

ใครข่จะรวบรวมลผกของเจผู้าไวผู้เนรองๆ เหมรอนแมข่ไกข่กกลผกอยผข่ใตผู้ปฟีกของมมัน แตข่เจชาไมญ่ยอมเลยหนอ”
วริวรณค์ 22:17: “พระวลิญญาณและเจข้าสาวตรสัสวต่า “เชริญมาเถริด” และใหข้ผซูข้ทบีที่ไดข้ยลินกลต่าววต่า “เชลิญมาเถลิด” และใหข้ผซูข้ทบีที่

กระหายเขข้ามา ผชชใดมดีใจปรารถนา กห็ใหผู้ผผผู้นมันั้นมารมับนนั้สาแหข่งชรีวริตโดยไมข่ตผู้องเสรียอะไรเลย”
พระเจข้าทรงเรบียกคนเปป็นอมันมาก และทลุกคนทบีที่ตข้อนรสับพระองคร์ตามขข้อกคาหนดของพระองคร์กก็ไดข้รสับความรอด เราไมต่



ยรที่นขข้อเสนอตต่อพระเจข้า เรายอมรสับหรรอปฏลิเสธพระองคร์ตามขข้อกคาหนดตต่างๆของพระองคร์เอง

พระเยซซูทรงพยากรณณ์ถถึงการถซูกตรถึงกางเขน
และการฟฟฟื้นคมืนพระชนมณ์ของพระองคณ์อรีกครมัชื้ง

ขข้อ 17 และ 18: “เมรรื่อพระเยซผจะเสดห็จขนนั้นไปยมังกรนุงเยรผซาเลห็ม ขณะอยผข่ตามหนทางไดผู้พาเหลข่าสาวกสริบสองคนไป
แตข่ลสาพมัง และตรมัสกมับเขาวข่า “ดผเถริด เราทมันั้งหลายจะขนนั้นไปยมังกรนุงเยรผซาเลห็ม และบนุตรมนนุษยค์จะถผกทรยศใหผู้อยผข่กมับพวกปนุโรหริต
ใหญข่และพวกธรรมาจารยค์ และเขาเหลข่านมันั้นจะปรมับโทษทข่านถนงตาย”

“...เมรรื่อพระเยซผจะเสดห็จขนนั้นไปยมังกรนุงเยรผซาเลห็ม...” นบีที่เปป็นการเดลินทางครสันงสลุดทข้ายของพระองคร์ไปยสังกรลุงเยรซูซาเลก็ม 
และพระองคร์ทรงเดลินทางไปเพรที่อรต่วมถรอพลิธบีปปัสกา ผซูข้ชายชาวยลิวทลุกคนตข้องไปรต่วมเทศกาลเลบีนยงปปัสกา (อพย. 23:17) คลุณคง
นศึกภาพออกวต่าถนนและหนทางเหลต่านสันนคลาคลที่คาไปดข้วยผซูข้คนทสัที่วแถบชนบทในวาระดสังกลต่าว ขณะทบีที่ฝซูงชนชาวยลิวเดลินทางมลุต่ง
ไปยสังกรลุงเยรซูซาเลก็ม ประวสัตลิศาสตรร์พระคสัมภบีรร์บอกเราวต่าพวกเขาเดลินทางไปเปป็นหมซูต่คณะ และบางครสันงทสันงชลุมชนกก็เดลินทางไป
ดข้วยกสัน พระคสัมภบีรร์สนสับสนลุนเรรที่องนบีน ยกตสัวอยต่างเชต่น ตอนทบีที่มารบียร์และโยเซฟกคาลสังเดลินทางกลสับบข้านจากการรต่วมถรอเท
ศกาลปปัสกา พวกเขานศึกวต่าพระเยซซูซศึที่งตอนนสันนมบีอายลุสลิบสองปฟีอยซูต่ “ในหมซูต่คณะนสันน”  และพวกเขากก็เดลินทางไปแลข้วหนศึที่งวสัน
เตก็มๆจากกรลุงเยรซูซาเลก็มกต่อนทบีที่พวกเขาคข้นพบวต่าพระองคร์ไมต่ไดข้อยซูต่กสับพวกเขา!

องคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าของเราทรงทราบวต่าสลิที่งใดรอคอยพระองคร์อยซูต่เมรที่อพระองคร์เสดก็จไปถศึงกรลุงเยรซูซาเลก็ม พระองคร์ทรง
ทราบวต่าพระองคร์ไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลกเพรที่อจลุดประสงคร์ใด แตต่พระองคร์ทรงเปป็นมนลุษยร์เชต่นเดบียวกสับทบีที่พระองคร์ทรงเปป็นพระเจข้า
และผมกก็เชรที่อวต่าพระองคร์ทรงรซูข้สศึกถศึงความกดดสันอยต่างลศึกซศึนงทบีที่ตกอยซูต่บนพระองคร์ในขณะนบีน โดยทรงทราบวต่าทลุกยต่างกข้าวทบีที่
พระองคร์เสดก็จดคาเนลินไปนสันนพาพระองคร์เขข้าใกลข้กลโกธามากขศึนนเรรที่อยๆ และทลุกวสันทบีที่พระองคร์ทรงมบีชบีวลิตอยซูต่ พระองคร์กก็เสดก็จ
เขข้าไปใกลข้สลิที่งทบีที่พระองคร์ไดข้จากพระทรวงพระบลิดามาเพรที่อกระทคาใหข้สคาเรก็จมากขศึนนอบีกหนศึที่งวสัน พระองคร์ไดข้เสดก็จมาเพรที่อ
สลินนพระชนมร์, เพรที่อสละวางพระชนมร์ชบีพของพระองคร์, และการทคาภารกลิจนสันนใหข้สคาเรก็จกก็กคาลสังกดดสันพระองคร์อยซูต่ในขณะนบีน ลซูก
าบอกเราวต่า “พระองคร์ทรงพาสาวกสลิบสองคนไปกสับพระองคร์แลข้วตรสัสกสับเขาวต่า “ดซูเถลิด เราทสันงหลายจะขศึนนไปยสังกรลุง
เยรซูซาเลก็ม และสริรื่งสารพมัดซนรื่งเหลข่าศาสดาพยากรณค์ไดผู้เขรียนไวผู้วข่าดผู้วยบนุตรมนนุษยค์นมันั้นจะสสาเรห็จ” (ลซูกา 18:31)

“ขณะอยผข่ตามหนทางไดผู้พาเหลข่าสาวกสริบสองคนไปแตข่ลสาพมัง...” ดสังทบีที่ผมไดข้กลต่าวไปแลข้ว ถนนเหลต่านสันนคงจะคลา
คลที่คาไปดข้วยผซูข้คนทบีที่เดลินทางไปยสังกรลุงเยรซูซาเลก็มเพรที่อรต่วมเทศกาลเลบีนยงปปัสกา และเนรที่องจากพระเยซซูทรงมบีคคาสสัที่งสอนตต่างๆ
สคาหรสับสลิบสองคนนสันนพวกเดบียว พระองคร์จศึงพาพวกเขาไปตต่างหากเพรที่อทบีที่จะพซูดคลุยกสับพวกเขาตามลคาพสัง

มาระโก 10:32 บอกเราวต่า “เมรที่อกคาลสังเดลินทางจะขศึนนไปยสังกรลุงเยรซูซาเลก็ม พระเยซซูกก็เสดก็จนคาหนข้าเขา ฝฝ่ายเหลต่า
สาวกกก็พากสันคลิดประหลาดใจ และขณะทบีที่เขาตามมากก็หวาดกลสัว พระองคร์จศึงทรงเรบียกสาวกสลิบสองคนอบีก แลข้วเรลิที่มตรสัส
สคาแดงใหข้เขาทราบถศึงเหตลุการณร์ซศึที่งจะเกลิดแกต่พระองคร์นสันน”

พวกสาวก “ประหลาดใจ” กสับความมบีใจกลข้าของพระเยซซูอยต่างไมต่มบีขข้อสงสสัย และเพราะความสงบเยรอกเยก็นและ
ความตสันงใจแนต่วแนต่ของพระองคร์ขณะทบีที่พระองคร์เสดก็จเขข้าไปใกลข้นครบรลิสลุทธลิธิ์นสันนไมต่วต่าจะมบีภสัยคลุกคามใดบข้างตต่อชบีวลิตของ
พระองคร์กก็ตาม ไมต่นต่าแปลกใจเลยวต่า “พวกเขากลมัว” เพราะวต่าถศึงแมข้วต่าพวกเขาไมต่เขข้าใจอยต่างถต่องแทข้ถศึงทลุกสลิที่งทบีที่พระเยซซูไดข้



ทรงบอกพวกเขากก็ตาม พวกเขากก็ตระหนสักวต่าภสัยอสันตรายทบีที่แทข้จรลิงรอคอยอยซูต่เบรนองหนข้า และผมไมต่สงสสัยเลยวต่าพวกเขารซูข้สศึก
สสังหรณร์ใจแปลกๆอยซูต่เตก็มหสัวใจของพวกเขา

อยต่างไรกก็ตาม พวกเขากก็ตลิดตามพระเยซซูไปขณะทบีที่พระองคร์ทรงพาพวกเขาออกไปตต่างหากและตรสัสแกต่พวกเขาวต่า 
“เราทมันั้งหลายจะขนนั้นไปยมังกรนุงเยรผซาเลห็ม และบนุตรมนนุษยค์จะถผกทรยศ...” การเดลินทางแหต่งความทลุกขร์โศกทบีที่สลุดของพระองคร์
บสัดนบีนเรลิที่มตข้นแลข้วและปลายทางนสันนกก็กคาลสังใกลข้เขข้ามาอยต่างรวดเรก็ว พระองคร์ทรงประกาศถศึงการถซูกทรยศของพระองคร์ทบีที่ใกลข้
เขข้ามาตต่อหนข้าคนๆนสันนทบีที่จะทรยศพระองคร์ ผมอยากรซูข้จรลิงๆวต่ายซูดาสรซูข้สศึกถศึงการฟฟ้องใจหรรอความสคานศึกผลิดบข้างไหมเมรที่อเขา
ไดข้ยลินคคาประกาศนบีนขององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้า?

“...ใหผู้อยผข่กมับพวกปนุโรหริตใหญข่และพวกธรรมาจารยค์...” พระเยซซูไมต่ทรงมบีปฏลิปปักษร์ทบีที่ทารลุณมากไปกวต่าชายเหลต่านบีนแหต่ง
สภาซานเฮดรลินแลข้ว ตลอดการรสับใชข้ปวงชนของพระองคร์ พวกเขาไดข้ตต่อตข้านพระองคร์ และพวกเขาไดข้พยายามอยต่างไมต่ลดละ
ทบีที่จะดสักจสับและทคาใหข้พระองคร์ตลิดกสับ และบสัดนบีนพระองคร์กคาลสังเดลินทางไปยสังกรลุงนสันนซศึที่งเปป็นทบีที่ๆพวกผซูข้นคาทางศาสนาเหลต่านสันนจะ
สามารถทคาสลิที่งทบีที่พวกเขาไดข้พยายามมานานแลข้วทบีที่จะทคาไดข้ในทบีที่สลุด

“...และเขาเหลข่านมันั้นจะปรมับโทษทข่านถนงตาย” ตรงนบีนซศึที่งเปป็นครสันงทบีที่สามแลข้ว พระเยซซูตรสัสลต่วงหนข้าถศึงการสลินนพระชนมร์
ของพระองคร์ (พระองคร์ตรสัสถศึงเรรที่องนสันนไปกต่อนหนข้านบีนแลข้วในมสัทธลิว 16:21 และ 17:22, 23) เราพบบสันทศึกเรรที่องราวเดบียวกสัน
ในมาระโก 10:32-34 และในลซูกา 18:31-34

ใชต่แลข้วครสับ พวกเขาปรสับโทษพระองคร์ใหข้ถศึงตาย! พระองคร์ทรงถซูกจสับกลุมในสวนเกทเสมนบี ซศึที่งเปป็นทบีที่ๆยซูดาสทรยศ
พระองคร์ดข้วยจซูบทบีที่หนข้าซรที่อใจคด จากนสันนพระองคร์ทรงถซูกพาไปอยซูต่ตต่อหนข้าพวกคนอธรรมทบีที่ไรข้ยางอายเพรที่อทบีที่จะถซูกไตต่สวน – 
การไตต่สวนทบีที่ทสันงผลิดกฎหมายและนต่าหสัวเราะ ไมต่มบีความยลุตลิธรรมในการไตต่สวนนบีนเลย พระองคร์ทรงถซูกจสับกลุมดข้วยขข้อหาตต่างๆทบีที่
เปป็นเทก็จ เหลต่าพยานเทก็จไดข้ถซูกจข้างมาเพรที่อใหข้การปรสักปรคาพระองคร์ขณะทบีที่พระองคร์ทรงยรนอยซูต่ตต่อหนข้าพวกปลุโรหลิตใหญต่และ
สมาชลิกคนอรที่นๆของสภาซานเฮดรลินนสันน ซศึที่งเปป็น “ศาลฎบีกา” ของพวกยลิว พวกเขาไดข้บรรลลุคคาตสัดสลินแลข้วกต่อนทบีที่พระเยซซูทรง
ถซูกนคาตสัวไปไตต่สวนเสบียอบีก ถศึงแมข้วต่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมษโปดกทบีที่ไรข้ความผลิดและไรข้ตคาหนลิของพระเจข้า พวกเขากก็ตสันงใจวต่า
จะปรสับโทษพระองคร์และตรศึงพระองคร์ทบีที่กางเขนอสันหนศึที่ง คคาตสัดสลินโทษพระองคร์ไดข้ถซูกชบีนขาดแลข้วกต่อนทบีที่พระองคร์ทรงถซูกจสับกลุม

ขข้อ 19: “และจะมอบทข่านไวผู้กมับคนตข่างชาตริใหผู้เยาะเยผู้ยเฆรีรื่ยนตรี และใหผู้ตรนงไวผู้ทรีรื่กางเขน และวมันทรีรื่สามทข่านจนงจะ
กลมับฟฟฟื้นขนนั้นมาใหมข่”

พวกยลิวเหลต่านสันนไดข้จสับกลุมพระเยซซูและไตต่สวนพระองคร์ตต่อหนข้าคณะผซูข้ปกครองของพวกเขา แตต่พวกเขาไมต่มบีอคานาจ
อบีกตต่อไปทบีที่จะประหารชบีวลิตพระองคร์ พวกเขาจศึงตข้อง “มอบทข่านไวผู้กมับคนตข่างชาตริ” เพรที่อทบีที่จะถซูกประหารชบีวลิต พระองคร์ทรง
ถซูกปรสับโทษถศึงตายโดยพวกยลิวเหลต่านสันน แตต่จรลิงๆแลข้วพระองคร์ทรงถซูกประหารชบีวลิตโดยทหารโรมเหลต่านสันน

“...ใหผู้เยาะเยผู้ยเฆรีรื่ยนตรี...” พระเยซซูทรงทราบรายละเอบียดของประสบการณร์เหลต่านสันนทบีที่รอคอยพระองคร์อยซูต่ซศึที่ง
พระองคร์ตข้องเจอกต่อนทบีที่พระองคร์เผชลิญหนข้ากสับการถซูกตรศึงกางเขน! พระองคร์ทรงถซูกเยาะเยข้ยและพระองคร์ทรงถซูกเฆบีที่ยนตบี
อยต่างทารลุณ เหมรอนกสับทบีที่พระองคร์ตรสัสไวข้วต่าพระองคร์จะตข้องเจอ เราจะศศึกษาเรรที่องนบีนอยต่างละเอบียดเมรที่อเราไปถศึงสต่วนนสันนของ
การศศึกษาของเรา

“...และใหผู้ตรนงไวผู้ทรีรื่กางเขน...” การตรศึงกางเขนเปป็นวลิธบีการประหารชบีวลิตของชาวโรมสัน และมสันกก็โหดรข้ายทารลุณเหลรอ



เกลินจนกฎหมายโรมสันหข้ามการตรศึงกางเขนพลเมรองโรมสัน พวกยลิวประหารชบีวลิตผซูข้คนโดยการเอาหรินขวผู้าง (ดซู อพยพ 19:13, 
เลวบีนลิตลิ 20:27, ลซูกา 20:6, กลิจการ 7:58 และ 14:5)

พระเยซซูทรงทราบวต่าพระองคร์จะสลินนพระชนมร์แบบไหน พระองคร์ทรงรซูข้แลข้ววต่าจะตข้องทคาอะไรตสันงแตต่ชสัที่ววลินาทบีนบีนทบีที่
พระองคร์ตรสัสกสับพวกสาวกของพระองคร์ เรรที่อยไปจนกระทสัที่งพระองคร์ทรงถซูกตรศึงทบีที่กางเขนนสันน พระองคร์ไมต่ทรงยกเวข้นรายละ
เอบียดใดๆทบีที่นต่าละอายเลย – และทลุกสลิที่งทบีที่พระองคร์ทรงพยากรณร์ไวข้กก็ถซูกทคาใหข้สคาเรก็จจรลิงทสันงสลินน:

พระองคร์ทรงถซูกทรยศโดยยซูดาส (มธ. 26:14-16, 47-50)
พระองคร์ทรงถซูกมอบไวข้กสับพวกปลุโรหลิตใหญต่และพวกธรรมาจารยร์ (มธ. 26:57)
พวกเขาไดข้มอบพระองคร์ไวข้กสับคนตต่างชาตลิจรลิงๆ (พวกโรมสัน) เพรที่อทบีที่จะถซูกประหารชบีวลิต (มธ. 26:66; 27:2)
แตต่ทสันงๆทบีที่พระเยซซูไดข้ทรงบอกสลิบสองคนนสันนแลข้วเกบีที่ยวกสับการสลินนพระชนมร์และการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระองคร์ 

“ฝฝ่ายเหลข่าสาวกมริไดผู้เขผู้าใจในสริรื่งเหลข่านมันั้นเลย และคคานสันนกก็ถซูกซต่อนไวข้จากเขา และเขาไมต่รซูข้เนรนอความซศึที่งพระองคร์ตรสัสนสันน” (ลซูก
า 18:34) สลิที่งเหลต่านบีนทบีที่พระเยซซูทรงบอกพวกเขาไมต่อาจเปป็นจรลิงไดข้ พวกมสันไมต่มบีทางเกลิดขศึนนจรลิงไดข้ พวกเขายกเหตลุผลแบบนบีน 
พระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ และสลิที่งเหลต่านสันนทบีที่พระองคร์ทรงบอกพวกเขากก็ขสัดแยข้งกสับความคลิดทลุกอยต่างของพวกเขาเกบีที่ยว
กสับสลิที่งทบีที่พระเมสสลิยาหร์จะทรงเปป็นและพระราชกลิจทบีที่พระองคร์จะทรงกระทคา พวกเขาเชรที่อสนลิทใจวต่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมส
สริยาหค์ แตต่การสลินนพระชนมร์แบบทบีที่พระองคร์ทรงบอกพวกเขานสันนกก็ไมต่เขข้ากสันเลยกสับความคลิดของพวกเขาเกบีที่ยวกสับพระเมสสลิ
ยาหร์ผซูข้จะเสดก็จมายสังชนชาตลิอลิสราเอลจนพวกเขาไดข้ขข้อสรลุปอยต่างชสัดเจนวต่าพระองคร์กคาลสังตรสัสในเชลิงเปรบียบเปรย และไมต่ไดข้
ทรงหมายความตามนสันนจรลิงๆ พวกเขาไมต่เขข้าใจวต่านบีที่ครอจลุดประสงคร์ทบีที่พระองคร์ไดข้สละทลินงสงต่าราศบีแหต่งสวรรคร์และเสดก็จมายสัง
แผต่นดลินโลก – เพรที่อทบีที่จะสลินนพระชนมร์และแบกรสับบาปของคนทสันงโลก พระองคร์ไดข้เสดก็จมา มลิใชต่เพรที่อรสับการปรนนลิบสัตลิ แตต่มา
เพรที่อปรนนลิบสัตลิ และประทานชบีวลิตของพระองคร์เปป็นคต่าไถต่สคาหรสับคนบาปทสันงหลาย ในยอหร์น 10:17, 18 พระองคร์ทรงประกาศ
วต่า “ดข้วยเหตลุนบีนพระบลิดาของเราจศึงทรงรสักเรา เพราะเราสละชบีวลิตของเรา เพรที่อจะรสับชบีวลิตนสันนครนมาอบีก ไมต่มบีผซูข้ใดชลิงชบีวลิตไปจาก
เราไดข้ แตต่เราสละชบีวลิตดข้วยใจสมสัครของเราเอง เรามบีสลิทธลิทบีที่จะสละชบีวลิตนสันน และมบีสลิทธลิทบีที่จะรสับครนอบีก พระบสัญชานบีนเราไดข้รสับมา
จากพระบลิดาของเรา”

หสัวใจ, กระแสเลรอด, และชบีวลิตแหต่งขต่าวประเสรลิฐครอ การสลินนพระชนมร์ของพระเยซซูบนกลโกธาและการฟฟฟื้นครน
พระชนมร์ของพระองคร์จากอลุโมงคร์ฝปังศพนสันน หากพระองคร์ไมต่ไดข้ทรงสลินนพระชนมร์ กก็คงไมต่มบีขต่าวประเสรลิฐใหข้ประกาศ เปาโลใหข้
คคานลิยามขต่าวประเสรลิฐในจดหมายฉบสับแรกของเขาทบีที่เขบียนถศึงครลิสตจสักรทบีที่เมรองโครลินธร์ เขาเขบียนไวข้วต่า:

“ยลิที่งกวต่านบีน พบีที่นข้องทสันงหลาย ขข้าพเจข้าขอใหข้ทต่านคคานศึงถศึงขต่าวประเสรลิฐทบีที่ขข้าพเจข้าเคยประกาศแกต่ทต่านทสันงหลาย ซศึที่งทต่าน
ไดข้ยอมรสับไวข้ อสันเปป็นฐานซศึที่งทต่านทสันงหลายตสันงมสัที่นอยซูต่ และซศึที่งทคาใหข้ทต่านรอดดข้วย ถข้าทต่านยศึดหลสักคคาสอนทบีที่ขข้าพเจข้าไดข้ประกาศ
ไวข้แกต่ทต่านทสันงหลายนสันน เวข้นเสบียแตต่ทต่านไดข้เชรที่ออยต่างไรข้ประโยชนร์ เรรที่องซศึที่งขข้าพเจข้ารสับไวข้นสันน ขข้าพเจข้าไดข้ประกาศแกต่ทต่านทสันง
หลายกต่อน ครอวต่าพระครริสตค์ไดผู้ทรงวายพระชนมค์เพราะบาปของเราทมันั้งหลาย ตามทรีรื่เขรียนไวผู้ในพระคมัมภรีรค์ และทรงถผกฝปังไวผู้ 
แลผู้ววมันทรีรื่สามพระองคค์ทรงเปป็นขนนั้นมาใหมข่ตามทรีรื่มรีเขรียนไวผู้ในพระคมัมภรีรค์นมันั้น พระองคร์ทรงปรากฏแกต่เคฟาส แลข้วแกต่อสัครทซูตสลิบ
สองคน ภายหลสังพระองคร์ทรงปรากฏแกต่พวกพบีที่นข้องกวต่าหข้ารข้อยคนในคราวเดบียว ซศึที่งสต่วนมากยสังอยซูต่จนถศึงทลุกวสันนบีน แตต่บางคนกก็
ลต่วงหลสับไปแลข้ว



“ภายหลสังพระองคร์ทรงปรากฏแกต่ยากอบ แลข้วแกต่อสัครทซูตทสันงหมด ครสันนหลสังทบีที่สลุดพระองคร์ทรงปรากฏแกต่ขข้าพเจข้า
ดข้วย ผซูข้เปป็นเสมรอนเดก็กทบีที่คลอดกต่อนกคาหนด เพราะวต่าขข้าพเจข้าเปป็นผซูข้นข้อยทบีที่สลุดในพวกอสัครทซูต และไมต่สมควรจะไดข้ชรที่อวต่าเปป็น
อสัครทซูต เพราะวต่าขข้าพเจข้าไดข้ขต่มเหงครลิสตจสักรของพระเจข้า แตต่วต่าขข้าพเจข้าเปป็นอยซูต่อยต่างทบีที่เปป็นอยซูต่นบีนกก็เนรที่องดข้วยพระคลุณของ
พระเจข้า และพระคลุณของพระองคร์ซศึที่งไดข้ทรงประทานแกต่ขข้าพเจข้านสันนมลิไดข้ไรข้ประโยชนร์ แตต่ขข้าพเจข้ากลสับทคางานมากกวต่าพวก
เขาเสบียอบีก มลิใชต่ตสัวขข้าพเจข้าเองทคา แตต่เปป็นดข้วยพระคลุณของพระเจข้าซศึที่งดคารงอยซูต่กสับขข้าพเจข้า เหตลุฉะนสันนแมข้ตสัวขข้าพเจข้ากก็ดบี หรรอ
พวกเขากก็ดบี เราทสันงหลายกก็ไดข้ประกาศอยต่างทบีที่กลต่าวมานสันน และทต่านทสันงหลายกก็ไดข้เชรที่ออยต่างนสันน” (1 คร. 15:1-11)

ตามทบีที่อสัครทซูตเปาโลกลต่าว ซศึที่งเปป็นผซูข้ทบีที่ไดข้รสับการทรงเรบียกและถซูกแตต่งตสันงโดยพระเจข้าใหข้เปป็นผซูข้รสับใชข้มายสังพวกคนตต่าง
ชาตลิและเปป็นผซูข้ทบีที่พระเจข้าไดข้ทรงเปปิดเผยขข้อลศึกลสับแหต่งครลิสตจสักรภาคพสันธสสัญญาใหมต่ ขข่าวประเสรริฐครอ การสรินั้นพระชนมค์, การ
ถผกฝปังไวผู้, และการฟฟฟื้นครนพระชนมค์ของพระเยซผครริสตค์เจผู้า “ตามทดีนึ่มดีเขดียนไวชในพระคชมภดีรค” – ไมต่ใชต่ตามทบีที่ศาสนาวต่าไวข้ ไมต่ใชต่
ตามทบีที่นลิกายตต่างๆวต่าไวข้ แตต่ตามทรีรื่มรีเขรียนไวผู้ในพระคชมภดีรค

“...และวมันทรีรื่สามทข่านจนงจะกลชบฟฟฟื้นขนขึ้นมาใหมญ่” นบีที่ครอแสงเรรองรองทบีที่มาภายหลสังเมฆมรดแหต่งการตรศึงกางเขนนสันน คคา
กลต่าวนบีนควรจะนคาความชรที่นชมยลินดบีมาทต่วมทข้นหสัวใจของสาวกเหลต่านสันน พระเยซซูเจข้าไดผู้ตรมัสมากมายเกบีที่ยวกสับการสลินนพระชนมร์
ของพระองคร์ เราควรกลต่าวมากมายเกบีที่ยวกสับการสลินนพระชนมร์ของพระองคร์ นสักเทศนร์ทสันงหลายควรเทศนาเกบีที่ยวกสับเรรที่องนบีน, 
อาจารยร์ทสันงหลายควรสอนเกบีที่ยวกสับเรรที่องนบีน, และผซูข้เชรที่อทสันงหลายควรพผดคนุยเกบีที่ยวกสับเรรที่องนบีน มสันควรจะเปป็นใจความหลสักแหต่ง
ขต่าวสารของเราทบีที่ประกาศแกต่โลกทบีที่ถซูกบาปแชต่งสาป แตข่เราไมข่ควรหยนุดอยผข่เพรียงแคข่นมันั้น พระครลิสตร์ไดผู้ทรงเปป็นขนนั้นจากหลนุมศพ
แลผู้ว – และเพราะพระองคคทรงพระชนมค์อยผข่ เราทชขึ้งหลายจนงมรีชรีวริตอยผข่!

พวกเสรบีนลิยมและพวกสมสัยใหมต่นลิยมวสันนบีนบอกเราใหข้คลิดถศึงชรีวริตของพระเยซซูแทนทบีที่จะคลิดถศึงการสลินนพระชนมร์ของ
พระองคร์ พวกเขาบอกเราวต่าเราควรพซูดถศึงการอมัศจรรยค์ตข่างๆอสันแสนวลิเศษของพระองคร์แทนทบีที่จะพซูดถศึงการสลินนพระชนมร์อสัน
นต่ากลสัวของพระองคร์บนกางเขนนสันน แตต่พระวจนะของพระเจข้าบอกเราใหข้ “ประกาศพระครริสตค์ผผผู้ทรงถผกตรนงกางเขน” ดข้วย
เหตลุนบีนตราบใดทรีรื่ผมมรีชรีวริตอยผข่ ผมจะประกาศการสลินนพระชนมร์, การถซูกฝปังไวข้, และการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซซู นสัที่นครอ
หสัวใจและจลิตวลิญญาณแหต่งขต่าวประเสรลิฐ และหากไมข่มรีการสลินนพระชนมร์, การถซูกฝปังไวข้, และการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระองคร์ 
เราทสันงหลายกก็คงไมต่มบีขต่าวประเสรลิฐใหข้ประกาศเลย

ใชต่แลข้วครสับ เราประกาศพระครลิสตร์ผซูข้ทรงถซูกตรศึงกางเขน, ทรงเปป็นขศึนนใหมต่, และทรงไถต่บาป และผมขอกลต่าวรต่วมกสับ
อสัครทซูตเปาโลวต่า “แตต่พระเจข้าไมต่ทรงโปรดใหข้ขข้าพเจข้าอวดตสัวนอกจากเรรที่องกางเขนของพระเยซซูครลิสตร์องคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าของ
เรา ซศึที่งโดยกางเขนนสันนโลกตรศึงไวข้แลข้วจากขข้าพเจข้า และขข้าพเจข้ากก็ตรศึงไวข้แลข้วจากโลก” (กท. 6:14) เมรที่อคลุณเอากางเขนนสันน
ออกไปจากพระคสัมภบีรร์ คลุณกก็ทคาลายหนสังสรอบรลิสลุทธลิธิ์นสันน

คคาทซูลขอทรีที่มมักใหญข่ใฝฝ่สซูงของมารดาของยากอบและยอหณ์น
ขข้อ 20: “ขณะนมันั้นมารดาของบนุตรแหข่งเศเบดรีพาบนุตรชายทมันั้งสองมาเฝฟ้าพระองคค์ นมมัสการทผลขอสริรื่งหนนรื่งจาก

พระองคค์”
เราเหก็นอบีกครสันงวต่าขณะทบีที่พระเยซซูกคาลสังคลิดถศึงการสลินนพระชนมร์ของพระองคร์บนกลโกธา เหลต่าสาวกของพระองคร์กก็

กคาลสังคลิดถศึงเกบียรตลิยศและสงต่าราศบีของพวกเขาเอง ชต่างเปป็นสมันดานมนนุษยค์อสันนต่าสสังเวช! และเราทลุกคนกก็เปป็นมนลุษยร์ ไมต่มบี



ยกเวข้นผซูข้ใดเลย มารดาทต่านนบีนไดข้พซูดสลิที่งทบีที่คนอรที่นๆในกลลุต่มนสันนรซูข้สศึก หสัวใจแบบแมต่ของนางอยากเหก็นบลุตรชายทสันงสองของนางอยซูต่
ในตคาแหนต่งอสันมบีเกบียรตลิในอาณาจสักรนสันนซศึที่งนางเชรที่อวต่าจะถซูกสถาปนาขศึนนในไมต่ชข้า (ในขข้อ 24 เราเหก็นวต่าพวกสาวกคนอรที่นๆทบีที่
เหลรอกก็มสักใหญต่ใฝฝ่สซูงเชต่นกสัน พวกเขา “มบีความขลุต่นเครอง” ตต่อยากอบและยอหร์น ดซูเหมรอนเปป็นเรรที่องสมเหตลุสมผลทบีที่วต่าพรข้อมกสับ
ทสัศนคตลิทบีที่เอาตสัวเองเปป็นใหญต่ซศึที่งถซูกพบเหก็นในคนกลลุต่มนบีนแลข้ว พวกเขาบางคนกก็อาจหวสังวต่าจะไดข้ตคาแหนต่งเดบียวกสับทบีที่ยากอบ
และยอหร์นปรารถนา)

มารดาผซูข้นบีนเขข้าเฝฟ้าพระเยซซูในความถต่อมใจและความยคาเกรง โดย “นมมัสการทผลขอสยนึ่งหนนนึ่งจากพระองคค์” คคาทซูลขอ
ของนางไมต่ไดข้ถซูกเอต่ยในพระคคาขข้อนบีนและดข้วยเหตลุนบีนจศึงอาจหมายถศึงสริรื่งใดกห็ไดผู้

ขข้อ 21: “พระองคค์จนงทรงถามนางนมันั้นวข่า “ทข่านปรารถนาอะไร” นางทผลพระองคค์วข่า “ขอทรงโปรดอนนุญาตใหผู้บนุตร
ชายของขผู้าพระองคค์สองคนนรีนั้นมัรื่งในราชอาณาจมักรของพระองคค์ เบรนั้องขวาพระหมัตถค์คนหนนรื่ง เบรนั้องซผู้ายคนหนนรื่ง”

พระเยซซูไมต่ไดข้ตรสัสวต่าพระองคร์จะประทานใหข้ตามคคาทซูลขอนสันน พระองคร์ทรงทราบวต่าสลิที่งใดอยซูต่ในใจของนาง แตต่ถศึง
กระนสันน พระองคร์กก็ตรสัสถามนางวต่า “ทข่านปรารถนาอะไร?” ประเดก็นหนศึที่งทบีที่ตข้องสสังเกตตรงนบีนกก็ครอ: จงรซูข้สลิที่งทบีที่คลุณสสัญญากต่อนทบีที่
คลุณสสัญญาสริรื่งใด หญลิงผซูข้นบีนมบีความเชรที่อยลิที่งใหญต่ในชสัยชนะขององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าและขข้อเทก็จจรลิงทบีที่วต่าพระองคร์จะทรงครอบครอง
พระทบีที่นสัที่งหนศึที่ง นางถรอวต่าการครอบครองของพระองคร์นสันนตายตสัวและแนต่นอน นางเชรที่อเชต่นนสันนอยต่างแขก็งแรงเสบียจนนางยรที่นใบ
สมสัครลต่วงหนข้าใหข้บลุตรชายทสันงสองของตนทบีที่จะนสัที่งในราชสคานสักของพระองคร์ คนหนศึที่งอยซูต่เบรนองขวาพระหสัตถร์ของพระองคร์และ
อบีกคนอยซูต่เบรนองซข้ายพระหสัตถร์ของพระองคร์ 

คลุณแมต่ทต่านนบีนไมต่เพบียงแสดงออกถศึงความรมักของคลุณแมต่ทต่านหนศึที่งเทต่านสันน นางยสังแสดงออกถศึงความภาคภผมริใจของคลุณ
แมต่ดข้วย นางกลต่าววต่า “บนุตรชายของขชาพระองคคสองคนนรีนั้” สคาหรสับผม ไมต่มบีเดก็กผซูข้ชายคนไหนทบีที่เปป็นเหมรอนลผกชายของผม 
สคาหรสับคลุณแมต่ทต่านหนศึที่ง ไมต่มบีเดก็กผซูข้ชายคนไหนเปป็นเหมรอนลซูกชายของเธอเอง ไมต่มบีความรสักใด เวข้นแตต่ความรสักของพระเยซซู ทบีที่
แขก็งแกรต่งเทต่ากสับความรสักของแมต่ เราไมต่สามารถลดทอนความเหก็นแกต่ตสัวของความมสักใหญต่ใฝฝ่สซูงของผซูข้หญลิงคนนบีนทบีที่มบีใหข้แกต่บลุตร
ชายทสันงสองของนางไดข้ แตต่เรากก็ไมต่กลข้าตคาหนลินาง เราตข้องถามตสัวเราเองตต่างหากวต่าเรามบีความหต่วงใยและความสนใจลศึกซศึนง
มากขนาดไหนในความสคาเรก็จของลซูกชายและลซูกสาวของเราเองในสต่วนทบีที่เกบีที่ยวขข้องกสับความสสัมพสันธร์ของพวกเขากสับพระ
ครลิสตร์

มารดาของยากอบและยอหร์นไมต่ไดข้อข้างอลิงถศึงอาณาจสักรแหต่งสวรรคร์ (ยลุคพสันปฟี) อยต่างทบีที่เรารซูข้จสักมสัน นางกคาลสังคลิดถศึง
อาณาจสักรนสันนซศึที่งนางคลิดวต่าจวนจะถซูกสถาปนาขศึนนบนแผต่นดลินโลกในขณะนสันน นางไมต่เขข้าใจวต่ากางเขนนสันนจะมากต่อนมงกลุฎนสันน 
นางไมต่ไดข้เหก็นยลุคแหต่งพระคลุณทบีที่ในระหวต่างนสันนครลิสตจสักรจะถซูกตสันงขศึนนมา ซศึที่งหลสังจากนสันนอาณาจสักรแหต่งสวรรคร์บนแผต่นดลินโลก
จะมา เชต่นเดบียวกสับพวกสาวกและคนอรที่นๆ นางกคาลสังคาดหวสังอาณาจสักรชสัที่วคราวทบีที่มบีอคานาจและสงต่าราศบีใหญต่ยลิที่ง พวกเขาเชรที่อ
วต่าพระเมสสลิยาหร์จะทรงพลิชลิตพวกโรมสันและโลกทบีที่คนรซูข้จสักในขณะนสันน และครอบครองเหนรอมสัน นางมบีภาพความคลิดโดย
จลินตนาการพระเยซซูบนพระทบีที่นสัที่งนสันน และแตต่ละฝปัฝั่งของพระทบีที่นสัที่งนสันน มบีทบีที่นสัที่งตต่างๆซศึที่งจะถซูกจสับจองโดยคนเหลต่านสันนทบีที่จะครอบ
ครองรต่วมกสับพระองคร์ในอคานาจ ดข้วยเหตลุนบีนนางจศึงทซูลขอใหข้บลุตรชายทสันงสองของนางไดข้นสัที่ง คนหนศึที่งอยซูต่เบรนองขวาพระหสัตถร์ของ
องคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าและอบีกคนอยซูต่เบรนองซข้ายพระหสัตถร์ของพระองคร์ในอาณาจสักรนสันน

คลุณเหก็นแลข้ววต่า ตามทบีที่กลต่าวไวข้ในภาคพสันธสสัญญาเดลิม การนสัที่งอยซูต่เบรนองขวาหรรอเบรนองซข้ายพระหสัตถร์ของกษสัตรลิยร์องคร์



หนศึที่งเปป็นสสัญลสักษณร์ทบีที่บต่งบอกถศึงความมสัที่นใจและความไวข้วางใจ ตคาแหนต่งทบีที่อยซูต่เบรนองขวาและเบรนองซข้ายพระหสัตถร์เปป็นตคาแหนต่ง
อสันมบีเกบียรตลิสซูงสลุดทบีที่กษสัตรลิยร์องคร์หนศึที่งจะประทานใหข้แกต่ขข้าราชบรลิพารหรรอขข้าราชการคนหนศึที่งแหต่งราชสคานสักของพระองคร์ ใน 1
พงศร์กษสัตรลิยร์ 2:19 เราถซูกบอกวต่ากษสัตรลิยร์ซาโลมอนไดข้จสัดเตรบียมทบีที่นสัที่งหนศึที่งไวข้สคาหรสับมารดาของเขาทบีที่เบรนองขวามรอของเขา ใน
เพลงสดลุดบี 110:1 ดาวลิดเขบียนไวข้วต่า “พระเยโฮวาหร์ตรสัสกสับองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าของขข้าพเจข้าวต่า “จงนสัที่งทบีที่ขวามรอของเรา จนกวต่า
เราจะกระทคาใหข้ศสัตรซูของเจข้าเปป็นแทต่นรองเทข้าของเจข้า” วสันนบีนพระเยซซูเองประทสับนสัที่ง “ณ เบรนองขวาพระหสัตถร์ของผซูข้ทรง
เดชานลุภาพเบรนองบน” (ฮบ. 1:3)

ขข้อ 22: “แตข่พระเยซผตรมัสตอบวข่า “ทรีรื่ทข่านขอนมันั้นทข่านไมข่เขผู้าใจ ถผู้วยซนรื่งเราจะดรรื่มนมันั้นทข่านจะดรรื่มไดผู้หรรอ และบมัพตริศมา
นมันั้นซนรื่งเราจะรมับ ทข่านจะรมับไดผู้หรรอ” เขาทผลพระองคค์วข่า “พวกขผู้าพระองคค์ทสาไดผู้”

“ทรีรื่ทข่านขอนมันั้นทข่านไมข่เขผู้าใจ” ในความมสักใหญต่ใฝฝ่สซูงของมารดาผซูข้นบีนเพรที่อบลุตรชายทสันงสองของนาง นางเหก็นแตต่
เกบียรตลิยศ, สงต่าราศบี, และความสลุขทบีที่พวกเขาจะไดข้รสับจากตคาแหนต่งดสังกลต่าวทบีที่นางอยากไดข้เพรที่อพวกเขา นางไมต่รซูข้อะไรเลยเกบีที่ยว
กสับผลพวงอรที่นๆทบีที่ตามมาซศึที่งเกบีที่ยวขข้องกสับคคาทซูลขอของนาง นางไมต่เคยนศึกภาพวต่าบลุตรชายทสันงสองของนางจะเผชลิญกสับความ
ทลุกขร์ยากตต่างๆ, ความยากลคาบากตต่างๆ, และความตายในทบีที่สลุด เราทราบวต่ายากอบถซูกฆต่าโดยเฮโรดเพราะความเชรที่อของตน 
(กลิจการ 12:2) และยอหร์นถซูกเนรเทศไปยสังเกาะปปัทมอสซศึที่งเปป็นทบีที่ๆพระเจข้าประทานวริวรณค์แกต่เขา พระคสัมภบีรร์ไมต่บอกเราวต่า
สาวกผซูข้เปป็นทบีที่รสักคนนสันนสลุดทข้ายแลข้วจากชบีวลิตนบีนไปอยซูต่ตต่อเบรนองพระพสักตรร์พระเจข้าอยต่างไร แตต่เมรที่อมารดาผซูข้นบีนทซูลขอทบีที่นสัที่งใหข้เขา
และใหข้ยากอบพบีที่ชายของเขาซศึที่งอยซูต่ ณ เบรนองขวาและเบรนองซข้ายพระหสัตถร์ของกษสัตรลิยร์องคร์นสันน นางกก็กคาลสังขอเพรที่อพวกเขาไมต่
เพบียงตคาแหนต่งอสันมบีเกบียรตลิและสงต่าราศบีเทต่านสันน แตต่เปป็นตคาแหนต่งทบีที่มบีภสัยอสันตราย – ความทลุกขร์ยาก, การถซูกขต่มเหง, และการ
พลบีชบีพเพรที่อความเชรที่อ กษสัตรลิยร์องคร์นสันนจะทรงถซูกตรศึงกางเขนและเหลต่าอสัครทซูตของพระองคร์กก็ถซูกฆต่าเพราะความเชรที่อ

“ถผู้วยซนรื่งเราจะดรรื่มนมันั้นทข่านจะดรรื่มไดผู้หรรอ...?” การดรรื่มถผู้วยนมันั้น ในพระคสัมภบีรร์ ปกตลิแลข้วสรที่อถศึงความทลุกขร์ยาก, ความเจก็บ
ปวดรวดรข้าว, การถซูกขต่มเหง, และถศึงขสันนความตาย (กรลุณาศศึกษามสัทธลิว 26:39, เพลงสดลุดบี 73:10 และ 75:8 ในการเชรที่อมโยง
กสับถข้วยทบีที่วต่านบีน) ถข้วยทบีที่พระเยซซูตรสัสถศึงนบีนถซูกกลต่าวถศึงอบีกครสันงในยอหร์น 18:11: “พระเยซซูจศึงตรสัสกสับเปโตรวต่า “จงเอาดาบใสต่ฝปัก
เสบีย เราจะไมต่ดรที่มถผู้วยซนรื่งพระบริดาของเราประทานแกข่เราหรรอ”

มสัทธลิว 26:36-39 พซูดถศึงถข้วยนสันนในการพรรณนาถศึงความปวดรข้าวของพระเยซซูในสวนเกทเสมนบี: “แลข้วพระเยซซูทรง
พาสาวกมายสังทบีที่แหต่งหนศึที่งเรบียกวต่า เกทเสมนบี แลข้วตรสัสกสับสาวกวต่า “จงนสัที่งอยซูต่ทบีที่นบีที่ขณะเมรที่อเราจะไปอธลิษฐานทบีที่โนต่น” พระองคร์กก็
พาเปโตรกสับบลุตรชายทสันงสองของเศเบดบีไปดข้วย พระองคร์ทรงเรลิที่มโศกเศรข้าและหนสักพระทสัยยลิที่งนสักพระองคร์จศึงตรสัสกสับเขาวต่า
 “ใจของเราเปป็นทลุกขร์แทบจะตาย จงเฝฟ้าอยซูต่กสับเราทบีที่นบีที่เถลิด”

“แลข้วพระองคร์เสดก็จดคาเนลินไปอบีกหนต่อยหนศึที่ง กก็ซบพระพสักตรร์ลงถศึงดลิน อธลิษฐานวต่า “โอ พระบริดาของขผู้าพระองคค์ 
ถผู้าเปป็นไดชขอใหผู้ถชวยนรีนั้เลรรื่อนพผู้นไปจากขผู้าพระองคค์เถริด แตข่อยข่างไรกห็ดรี อยข่าใหผู้เปป็นตามใจปรารถนาของขผู้าพระองคค์ แตข่ใหผู้เปป็น
ไปตามพระทมัยของพระองคค์”

มาระโก 14:32-36 บอกเราเกบีที่ยวกสับถข้วยนบีน: “พระเยซซูกสับเหลต่าสาวกมายสังทบีที่แหต่งหนศึที่งชรที่อเกทเสมนบี และพระองคร์
ตรสัสแกต่สาวกของพระองคร์วต่า “จงนสัที่งอยซูต่ทบีที่นบีที่ขณะเมรที่อเราอธลิษฐาน” พระองคร์กก็พาเปโตร ยากอบ และยอหร์นไปดข้วย แลข้ว
พระองคร์ทรงเรลิที่มวลิตกยลิที่งและหนสักพระทสัยนสัก จศึงตรสัสกสับเหลต่าสาวกวต่า “ใจเราเปป็นทลุกขร์แทบจะตาย จงเฝฟ้าอยซูต่ทบีที่นบีที่เถลิด” แลข้ว



พระองคร์เสดก็จดคาเนลินไปอบีกหนต่อยหนศึที่ง ซบพระกายลงทบีที่ดลินอธลิษฐานวต่า ถข้าเปป็นไดข้ใหข้เวลานสันนลต่วงพข้นไปจากพระองคร์ พระองคร์
ทซูลวต่า “อมับบา พระบริดาเจผู้าขผู้า พระองคค์ทรงสามารถกระทสาสริรื่งทมันั้งปวงไดผู้ ขอเอาถผู้วยนรีนั้เลรรื่อนพผู้นไปจากขผู้าพระองคค์เถริด แตข่วข่า
อยข่าใหผู้เปป็นตามใจปรารถนาของขผู้าพระองคค์ แตข่ใหผู้เปป็นไปตามพระทมัยของพระองคค์”

ลซูกากก็กลต่าวถศึงถข้วยนบีนเชต่นกสัน และเลต่าเกบีที่ยวกสับเหงรที่อทบีที่หยดจากคลินวของพระเยซซู:
“ฝฝ่ายพระองคร์เสดก็จออกไปยสังภซูเขามะกอกเทศตามเคย และเหลต่าสาวกของพระองคร์กก็ตามพระองคร์ไปดข้วย เมรที่อมา

ถศึงทบีที่นสัที่นแลข้ว พระองคร์ตรสัสกสับเขาทสันงหลายวต่า “จงอธลิษฐานเพรที่อมลิใหข้เขข้าในการทดลอง” แลข้วพระองคร์ดคาเนลินไปจากเขาไกล
ประมาณขวข้างหลินตกและทรงคลุกเขต่าลงอธลิษฐานวต่า “พระบริดาเจผู้าขผู้า ถผู้าพระองคค์พอพระทมัย ขอใหผู้ถผู้วยนรีนั้เลรรื่อนพผู้นไปจากขผู้า
พระองคค์เถริด แตข่อยข่างไรกห็ดรีอยข่าใหผู้เปป็นไปตามใจขผู้าพระองคค์ แตข่ใหผู้เปป็นไปตามพระทมัยของพระองคค์เถริด”

“ ทซูตสวรรคร์องคร์หนศึที่งจากสวรรคร์มาปรากฏแกต่พระองคร์ชต่วยชซูกคาลสังพระองคร์ เมรที่อพระองคร์ทรงเปป็นทลุกขร์มากนสัก
พระองคร์ยลิที่งปลงพระทสัยอธลิษฐาน พระเสโทของพระองคค์เปป็นเหมรอนโลหยตไหลหยดลงถนงดยนเปป็นเมก็ดใหญญ่ เมรที่อทรงอธลิษฐาน
เสรก็จและลลุกขศึนนแลข้ว พระองคร์เสดก็จมาถศึงเหลต่าสาวก พบเขานอนหลสับอยซูต่ดข้วยกคาลสังทลุกขร์โศก พระองคร์จศึงตรสัสกสับเขาวต่า 
“นอนหลสับทคาไม จงลลุกขศึนนอธลิษฐานเพรที่อทต่านจะไมต่เขข้าในการทดลอง” (ลซูกา 22:39-46)

ลซูกาเปป็นหมอ และในฐานะหมอเปป็นธรรมดาทบีที่เขาจะสสังเกตเหก็นโลหลิตกต่อนคนปกตลิธรรมดาจะรซูข้ตสัวเสบียอบีก แตต่ไมต่มบี
ถข้อยคคาใดในภาษาของมนลุษยร์ทบีที่จะพรรณนาไดข้อยต่างเพบียงพอถศึงถข้วยทบีที่นต่ากลสัวนบีนซศึที่งพระเยซซูไดข้ทรงดรที่มแลข้วเพรที่อคลุณและเพรที่อผม!

“...และบมัพตริศมานมันั้นซนรื่งเราจะรมับ ทข่านจะรมับไดผู้หรรอ” นบีที่ยต่อมบอกเปป็นนสัยถศึงสลิที่งเดบียวกสันกสับทบีที่ถข้วยนสันนบอกเปป็นนสัยถศึง 
พระเยซซูกคาลสังถามยากอบและยอหร์นวต่าพวกเขาสามารถสซูข้ทนความเจก็บปวด, ความปวดรข้าวของหสัวใจและความผลิดหวสังทบีที่
พระองคร์ทรงเผชลิญอยซูต่และทบีที่พระองคร์ตข้องสซูข้ทนไดข้หรรอไมต่ พวกเขาสามารถแบกรสับความโศกเศรข้าทบีที่จะทต่วมทข้นพวกเขาดลุจนนคา
ทต่วมไดข้หรรอไมต่? พวกเขาจะสซูข้ทนไหมเมรที่อพวกเขาจมลงอยซูต่ภายใตข้ภสัยอสันตรายตต่างๆหรรอจมดลิที่งสซูต่กข้นบศึนงของความสลินนหวสังและ
การถซูกขต่มเหง? (กรลุณาอต่านเพลงสดลุดบี 59:1, 2; 124:2-5; อลิสยาหร์ 43:2; และเพลงครที่คาครวญ 3:54)

“เขาทผลพระองคค์วข่า “พวกขผู้าพระองคค์ทสาไดผู้”” เหมรอนกสับทบีที่มารดาของชายหนลุต่มสองคนนบีนไมต่ตระหนสักถศึงความ
สคาคสัญของสลิที่งทบีที่นางทซูลขอ พวกเขาในการตอบกลมับกก็ไมต่ทราบวต่าพวกเขาตอบอะไรไปเชต่นกสัน! ผมไมต่เหก็นถศึงการขาดแคลน
ความรสักทบีที่มบีใหข้แกต่องคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าในสองคนนบีนเลย ไมต่มบีขข้อสงสสัยเลยเกบีที่ยวกสับความรสักของพวกเขา ถศึงแมข้วต่าในขณะนบีนความ
รสักนสันนถซูกเจรอปนดข้วยความมสักใหญต่ใฝฝ่สซูงสต่วนตสัวกก็ตาม พวกเขาเตก็มใจทบีที่จะตลิดตามพระองคร์ไปแหต่งหนใดกก็ตามทบีที่พระองคร์ทรง
นคา – หรรอพวกเขากก็คลิดเชต่นนสันน โดยไมต่รซูข้เลยวต่าการตลิดตามพระองคร์ไปตลอดทางนสันนจะหมายถศึงอะไรสคาหรสับพวกเขา

ขข้อ 23: “พระองคค์ตรมัสกมับเขาวข่า “ทข่านจะดรรื่มจากถผู้วยของเรา และรมับบมัพตริศมาดผู้วยบมัพตริศมาทรีรื่เราจะรมับกห็จรริง แตข่
ซนรื่งจะนมัรื่งขผู้างขวาและขผู้างซผู้ายของเรานมันั้น ไมข่ใชข่พนมักงานของเราทรีรื่จะมอบใหผู้ แตข่พระบริดาของเราไดผู้ทรงเตรรียมไวผู้สสาหรมับผผผู้ใด 
กห็จะใหผู้แกข่ผผผู้นมันั้น”

“ทข่านจะดรรื่มจากถผู้วยของเรา...” ไมต่มบีผซูข้ใดนอกจากพระเยซซูสามารถดรที่มจนหมดถข้วยนสันนไดข้, ไมต่มบีผซูข้ใดนอกจาก
พระองคร์สามารถดรที่มตะกอนรสขมจนชลินนสลุดทข้ายไดข้ แตต่เทต่าทบีที่เปป็นไปไดข้ทบีที่มนลุษยร์จะเขข้าสต่วนในความทลุกขร์ทรมานเหลต่านสันนของ
พระเยซซู พบีที่นข้องสองคนนบีนไดข้เขข้าสต่วนในความเจก็บปวดรวดรข้าวของพระองคร์, การถซูกขต่มเหงตต่างๆของพระองคร์, และกระทสัที่ง
ความมรณาของพระองคร์จรลิงๆ คนเหลต่านสันนทบีที่เดลินกสับพระองคร์ตข้องทนทลุกขร์กสับพระองคร์ เหมรอนกสับทบีที่ผมไดข้กลต่าวไปแลข้วกต่อน



หนข้านบีน ยากอบถซูกเฮโรดฆต่าตาย (กลิจการ 12:2) ยอหร์นสาวกผซูข้เปป็นทบีที่รสักซศึที่งไดข้เอาศบีรษะของตนอลิงแนบพระทรวงของพระเยซซู
ขณะทบีที่พวกเขากคาลสังเอนกายรสับประทานอาหารมรนอสลุดทข้ายนสันน ไดข้ถซูกเนรเทศไปยสังเกาะปปัทมอสเพราะคคาพยานของตน เรา
ไมต่ถซูกบอกวต่าเขาเสบียชบีวลิตอยต่างไร แตต่เขาใชข้เวลาชต่วงทข้ายๆแหต่งชบีวลิตของเขาอยซูต่บนเกาะเลก็กๆเกาะหนศึที่ง – ซศึที่งยาวสลิบไมลร์และ
กวข้างหกไมลร์ มบีลสักษณะรกรข้างวต่างเปลต่า, เตก็มไปดข้วยโขดหลิน, เปป็นหนศึที่งในสถานทบีที่เหลต่านสันนทบีที่โรมขสับไลต่เหลต่าผซูข้ถซูกเนรเทศของ
นางใหข้ไปอยซูต่ เราทราบจากคคาพยานของเขาเองวต่ายอหร์นเปป็นเพรที่อนรต่วมความทลุกขร์ลคาบากและความทลุกขร์ยากกสับคนอรที่นๆ (วว.
1:9)

“...แตข่ซนรื่งจะนมัรื่งขผู้างขวาและขผู้างซผู้ายของเรานมันั้น ไมข่ใชข่พนมักงานของเราทรีรื่จะมอบใหผู้ แตข่พระบริดาของเราไดผู้ทรง
เตรรียมไวผู้สสาหรมับผผผู้ใด กห็จะใหผู้แกข่ผผผู้นมันั้น” เมรที่อเราศศึกษาชบีวลิตของพระครลิสตร์ เรากก็เหก็นวต่าพระเยซซูเจข้าทรงรสับตคาแหนต่งทบีที่ถต่อมใจ
และตที่คาตข้อยเพราะเหก็นแกต่เราอยต่างครบถข้วนเพบียงใด ในการปปัดทลินงสลิทธลิอคานาจเชต่นนบีน พระองคร์ประทานคคาตคาหนลิแบบไรข้เสบียง
แกต่การเสาะแสวงหาสงต่าราศบี, เกบียรตลิยศ, และชรที่อเสบียงเพรที่อตสัวเองของมนลุษยร์ มสันเปป็นความจรลิงทบีที่วต่าสลิที่งสารพสัดไดข้ถซูกสรข้างขศึนน
โดยพระครลิสตร์และเพรรื่อพระครลิสตร์ (คส. 1:16) และสลิที่งสารพสัดเปป็นของพระองคร์ทบีที่จะประทานใหข้ แตต่ในฐานะคนกลางพระองคร์
ไดข้เสดก็จมามลิใชต่เพรที่อกระทคาตามความประสงคร์ของพระองคร์เอง แตต่กระทคาตามพระประสงคร์ของพระเจข้าพระบลิดาผซูข้ไดข้ทรงสต่ง
พระองคร์มา พระองคร์ทรงประสงคร์และทรงสามารถประทานบคาเหนก็จตต่างๆแกต่คนเหลต่านสันนทบีที่ตลิดตามพระองคร์ แตต่บคาเหนก็จ
ตต่างๆทบีที่พระองคร์ทรงมบีสลิทธลิธิ์ทบีที่จะประทานใหข้นสันนตข้องเปป็นไปตามพระประสงคค์ของพระเจผู้าเทต่านสันน พระองคร์ไมต่สามารถประทาน
เกบียรตลิยศตต่างๆซศึที่งไมต่เปป็นไปตามแผนการและพระประสงคร์ของพระบลิดาผซูข้สถลิตในสวรรคร์ ดข้วยเหตลุนบีนตคาแหนต่งอสันมบีเกบียรตลิทบีที่
ยากอบและยอหร์นเสาะหานสันนจศึงไมต่ใชต่ของพระองคร์ทบีที่จะประทานใหข้ – นอกจากทรีรื่จะประทานใหผู้แกข่คนเหลข่านมันั้นทรีรื่พระเจผู้า
พระบริดาทรงจมัดเตรรียมตสาแหนข่งดมังกลข่าวไวผู้ใหผู้ ตคาแหนต่งอสันมบีเกบียรตลิเหลต่านสันนจะถซูกครอบครองโดยคนทสันงหลายทบีที่สมควรไดข้
ตคาแหนต่งนสันนโดยความเชรที่อฟปังและการทคาหนข้าทบีที่คนตข้นเรรอนอยต่างสสัตยร์ซรที่อ ทลุกสลิที่งเกบีที่ยวกสับอาณาจสักรนสันนทบีที่พระเยซซูจะทรงเปป็น
กษสัตรลิยร์ครอบครองถซูกพระเจข้าจสัดเตรบียมไวข้แลข้ว ไมต่มบีสลิที่งใดถซูกปลต่อยใหข้ความบสังเอลิญหรรอโชคชะตากคาหนดเลย แมข้แตต่พระเยซซู 
ผซูข้ทรงเปป็นจอมกษสัตรลิยร์และจอมเจข้านายกก็จะไมต่ทรงเขข้าแทรกแซงกสับการกคาหนดไวข้ของพระเจข้าเกบีที่ยวกสับอาณาจสักรของ
พระองคร์บนแผต่นดลินโลกและการครอบครองของพระองคร์ในฐานะกษสัตรลิยร์ ดข้วยเหตลุนบีนพระองคร์จศึงไมต่ทรงปฏลิเสธวต่าพบีที่นข้องสอง
คนนบีน, บลุตรชายเหลต่านบีนของเศเบดบี, จะมบีตคาแหนต่งหนศึที่งในอาณาจสักรของพระองคร์ – แตต่พระองคร์กก็ไมต่ทรงบอกลต่วงหนข้าถศึงระดสับ
ของสงต่าราศบีของพวกเขาเหมรอนกสัน

ขข้อ 24: “เมรรื่อสาวกสริบคนนมันั้นไดผู้ยรินแลผู้ว พวกเขากห็มรีความขนุข่นเครองพรีรื่นผู้องสองคนนมันั้น”
อสัครทซูตสลิบสองคนนสันนอยซูต่พรข้อมหนข้ากสันในขณะนสันน และอบีกสลิบคนทบีที่เหลรอกก็ไดข้ยลินคคาทซูลขอนสันนของมารดาของยากอบ

และยอหร์น และพวกเขากก็ไดข้ยลินคคาตอบทบีที่สองพบีที่นข้องใหข้แกต่คคาถามเหลต่านสันนทบีที่พระเยซซูทรงถามสองคนนสันนเชต่นกสัน มสันไมต่สคาคสัญ
สคาหรสับพวกเขาทบีที่พระเยซซูไดข้ทรงปฏลิเสธคคาทซูลขอนสันน พวกเขารซูข้สศึกขลุต่นเครองกสับความบสังอาจของยากอบและยอหร์น, ขลุต่นเครอง
กสับความมสักใหญต่ใฝฝ่สซูงของสองคนนสันนและคคาทซูลขอของสองคนนสันนทบีที่จะไดข้รสับการยกชซูเหนรอคนอรที่นๆ เหก็นไดข้ชสัดวต่ามากกวต่า
หนศึที่งหนพระเยซซูทรงเลรอกเปโตร, ยากอบ, และยอหร์นเหนรอสาวกคนอรที่นๆทบีที่เหลรอ แตต่ไมต่มบีการบอกเปป็นนสัยตรงไหนเลยวต่าคน
อรที่นๆทบีที่เหลรอขลุต่นเครองสลิทธลิพลิเศษนสันน อยต่างไรกก็ตามเมรที่อสองคนนบีนเสาะหาการมบีลคาดสับเหนรอกวต่าเพรที่อตสัวพวกเขาเอง สาวกคน
อรที่นๆทบีที่เหลรอกก็ “มรีความขนุข่นเครองพรีรื่นผู้องสองคนนมันั้น”



ขข้อ 25: “พระเยซผทรงเรรียกเขาทมันั้งหลายมาตรมัสวข่า “ทข่านทมันั้งหลายรผผู้อยผข่วข่า ผผผู้ครองของคนตข่างชาตริยข่อมเปป็นเจผู้าเหนรอ
เขา และผผผู้ใหญข่ทมันั้งหลายกห็ใชผู้อสานาจบมังคมับ”

พระบลุตรของพระเจข้ากคาลสังเดลินทางครสันงสลุดทข้ายของพระองคร์ไปยสังกรลุงเยรซูซาเลก็ม การรสับใชข้บนโลกนบีนของพระองคร์
กคาลสังใกลข้จะสลินนสลุดลงแลข้ว พระองคร์ทรงมบีเวลาเหลรออยซูต่ไมต่เยอะแลข้วกสับชายเหลต่านบีน และทลุกวสันพระองคร์ทรงมลุต่งหนข้าไปภายใตข้
เงาแหต่งกางเขนนสันน พระองคร์ทรงรซูข้สศึกถศึงภาระหนสักอศึนงและหนสักพระทสัย และความรสับผลิดชอบทบีที่ตกอยซูต่บนพระองคร์กก็ใหญต่โต
มากกวต่าทบีที่มนลุษยร์จะจลินตนาการไดข้ แมข้หากวต่าพวกสาวกเขข้าใจและเหก็นอกเหก็นใจพระองคร์อยต่างถต่องแทข้ กก็ไมต่มบีมนลุษยร์คนใดจะ
เขข้าใจความลศึกซศึนงและขอบเขตของกลโกธาจากมลุมมองของพระผซูข้ชต่วยใหข้รอดไดข้

แตต่สาวกเหลต่านสันนกก็ไมข่เขผู้าใจ ยลิที่งกวต่านสันน คนกลลุต่มเลก็กๆนบีนกก็แตกแยกกสันเพราะความอลิจฉารลิษยาและความมสักใหญต่
ใฝฝ่สซูงสต่วนตสัว อบีกไมต่นานพระเยซซูจะทรงใหข้ชายเหลต่านบีนทบีที่อต่อนแอ, เหก็นแกต่ตสัว, และไมต่รสับรซูข้ไดข้รสับฝากหนข้าทบีที่คนตข้นเรรอนแหต่งขต่าว
ประเสรลิฐและภาระอสันหนสักอศึนงของการสานตต่องานทบีที่พระองคร์ไดข้ทรงเรลิที่มตข้นไวข้แลข้ว กระนสันนจงหมายเหตลุความอดทนและ
ความอดกลสันนแบบพระเจข้าซศึที่งพระองคร์ “ทรงเรรียกเขาทมันั้งหลายมา” เพรที่อทบีที่พระองคร์จะทรงสสัที่งสอนพวกเขาตต่อไปเกบีที่ยวกสับ
ความถต่อมใจและการรสับใชข้!

“ผผผู้ครองของคนตข่างชาตริ” กลต่าวถศึงพวกผซูข้ปกครองทบีที่เปป็นคนตต่างชาตลิ – กษสัตรลิยร์และเจข้านายทสันงหลาย – ทบีที่ปกครอง
อาณาจสักรใหญต่โตตต่างๆของคนตต่างชาตลิ พวกเขาปกครองดข้วยสลิทธลิอคานาจ – โดยการใชผู้กทาลชงบชงคชบหากจสาเปป็น

“...และผผผู้ใหญข่ทมันั้งหลายกห็ใชผู้อสานาจบมังคมับ” พวกคน “ใหญต่โต” ทสันงหลายมสักอวดดบีและยกตนขต่มทต่าน โดยใชข้สลิทธลิ
อคานาจของพวกเขาอยต่างหนสักมรอ พวกเขารซูข้สศึกวต่าตนมบีอคานาจมากเหลรอเกลิน, เชรที่อวต่าตนมบีความสคาคสัญมากเหลรอเกลินจนพวก
เขาสสัที่งการ – และคาดหวสัง – ความเชรที่อฟปังแบบทบีที่ไมต่ตสันงคคาถามใดๆจากคนเหลต่านสันนทบีที่พวกเขาสสัที่งการ พวกเขาชอบใชข้สลิทธลิ
อคานาจ แตต่ไมต่จคาเปป็นวต่านศึกถศึงคนเหลต่านสันนทบีที่พวกเขามบีสลิทธลิอคานาจอยซูต่เหนรอ

ขข้อ 26: “แตข่ในพวกทข่านหาเปป็นอยข่างนมันั้นไมข่ ถผู้าผผผู้ใดใครข่จะไดผู้เปป็นใหญข่ในพวกทข่าน ผผผู้นมันั้นจะตผู้องเปป็นผผผู้ปรนนริบมัตริทข่าน
ทมันั้งหลาย”

“แตข่ในพวกทข่านหาเปป็นอยข่างนมันั้นไมข่...” การเปป็นสาวกคนหนศึที่งของพระเยซซูเปป็นการทรงเรบียกทบีที่สซูงสต่งและมบีเกบียรตลิ 
และแนต่นอนวต่าการตลิดตามพระองคร์ไดข้ทคาใหข้สาวกเหลต่านสันนเปป็นผซูข้มบีสต่วนในอาณาจสักรของพระองคร์ แตต่อาณาจสักรของพระองคร์
ตข้องไมต่เปป็นเหมรอนกสับอาณาจสักรฝฝ่ายโลกทสันงหลาย ชายเหลต่านบีนตข้องเรบียนรซูข้วต่าการปกครองในอาณาจสักรแหต่งสวรรคร์จะถซูก
ปฏลิบสัตลิในความรสัก, ความเมตตากรลุณา, และความชอบธรรม ไมต่ใชต่โดยความเอลิกเกรลิกและความสงต่างาม ศสักดลิธิ์ศรบีแหต่ง
อาณาจสักรของพระองคร์จะอยซูต่ในการรสับใชข้แบบถต่อมใจ จะไมต่มบี “เจผู้านาย” ทบีที่ขต่มขบีที่ผซูข้สรบทอดของพระเจข้า (1 ปต. 5:3)

“...ถผู้าผผผู้ใดใครข่จะไดผู้เปป็นใหญญ่ในพวกทข่าน ผผผู้นมันั้นจะตผู้องเปป็นผผผู้ปรนนริบมัตริทข่านทมันั้งหลาย” ผซูข้ใดกก็ตามทบีที่ปรนนลิบสัตลิมาก
ทบีที่สลุดจะเปป็นใหญต่ทบีที่สลุดในอาณาจสักรแหต่งสวรรคร์ ผซูข้ทบีที่ถต่อมใจมากทบีที่สลุดและตที่คาตข้อยทบีที่สลุดในการรสับใชข้ผซูข้อรที่นจะไดข้รสับเกบียรตลิมากทบีที่สลุด
ในอาณาจสักรแหต่งสวรรคร์ ในวสันนบีนและโมงยามนบีน เมรที่อเรามองไปรอบตสัวเราและเหก็น “ขลุนนาง” ทสันงหลายแหต่งแผต่นดลินโลกนบีน ครอ
บรรดาคนทบีที่มบีตคาแหนต่งสซูงๆในศาสนาซศึที่งแกต่งแยต่งกสันเพรที่อทบีที่จะไดข้ดคารงตคาแหนต่งสซูงสลุด, มบีอคานาจและเกบียรตลิยศมากทบีที่สลุด, เรากก็
ตข้องฟปังพระสลุรเสบียงอสันอต่อนโยนของพระเยซซูทบีที่ตรสัสแกต่เราวต่า “ในพวกทข่านหาเปป็นอยข่างนมันั้นไมข่ หากพวกทต่านอยากเปป็นใหญต่ใน
อาณาจสักรของเรา จงสละทลินงความเอลิกเกรลิกและการเสแสรข้งทสันงปวงและจงปรนนลิบสัตลิผซูข้อรที่นในความถต่อมใจ”



ทต่านทบีที่รสัก ในฐานะเปป็นผซูข้เชรที่อทสันงหลายทบีที่บสังเกลิดใหมต่แลข้ว, บลุตรทสันงหลายของพระเจข้า, เราตข้องเลลิกการโหยหาและการ
เสาะแสวงหาอคานาจ, อลิทธลิพล, และคคาสรรเสรลิญเยลินยอของมนลุษยร์ หากเราหวสังวต่าจะเปป็นคนยลิที่งใหญต่ในอาณาจสักรแหต่งสวรรคร์
ความยลิที่งใหญต่ของเรากก็ตข้องถซูกไดข้มาโดยการรสับใชข้ทบีที่ถต่อมใจและโดยการปรนนลิบสัตลิแกต่พบีที่นข้อง

ขข้อ 27: “ถผู้าผผผู้ใดใครข่จะไดผู้เปป็นเอกเปป็นตผู้นในพวกทข่าน ผผผู้นมันั้นจะตผู้องเปป็นผผผู้รมับใชผู้ของพวกทข่าน”
อสัครทซูตเปาโลเขบียนไปยสังเหลต่าผซูข้เชรที่อชาวแควข้นกาลาเทบียวต่า: “พบีที่นข้องทสันงหลาย ทบีที่ทรงเรบียกทต่านกก็เพรที่อใหข้มบีเสรบีภาพ 

อยต่าเอาเสรบีภาพของทต่านเปป็นชต่องทางทบีที่จะปลต่อยตสัวไปตามเนรนอหนสัง แตต่จงรมับใชผู้ซนรื่งกมันและกมันดข้วยความรสักเถลิด” (กท. 5:13) 
และใน 1 โครลินธร์ 9:19 เขากลต่าววต่า “เพราะถศึงแมข้วต่าขข้าพเจข้ามลิไดข้อยซูต่ในบสังคสับของผซูข้ใด ขผู้าพเจผู้ากห็ยมังยอมตมัวเปป็นทาสคนทมันั้ง
ปวงเพรที่อจะไดข้ชนะใจคนมากยลิที่งขศึนน” คคาวต่า “ขนนั้น” กสับพระครลิสตร์ครอ “ลง” เพรที่อทบีที่จะเปป็น “ชมันั้นหมัวหนผู้า” ในการรสับใชข้องคร์พระ
ผซูข้เปป็นเจข้า เราตข้องกลายเปป็นคนรมับใชผู้ โดยยอมจคานนหมดทสันงตสัวและหสัวใจตต่อพระเยซซู เราตข้องตระหนสักในใจถศึงความไมต่คซูต่ควร
ของตสัวเราเองและความมบีคต่ายลิที่งของพระผซูข้ชต่วยใหข้รอด

ขข้อ 28: “อยข่างทรีรื่บนุตรมนนุษยค์ไดผู้มามริใชข่เพรรื่อรมับการปรนนริบมัตริ แตข่มาเพรรื่อจะปรนนริบมัตริ และประทานชรีวริตของทข่านใหผู้
เปป็นคข่าไถข่สสาหรมับคนเปป็นอมันมาก”

“อยข่างทรีรื่บนุตรมนนุษยค์ไดผู้มา...” ในตอนตข้นของการรสับใชข้ของพระองคร์ พระเยซซูตรสัสชสัดเจนวต่าพระองคร์ไดข้เสดก็จเขข้ามา
ในโลกอยต่างถต่อมพระทสัย และพระองคร์ไมต่ทรงถรอกรรมสลิทธลิธิ์สลิที่งของใดๆฝฝ่ายโลกเลย ในมสัทธลิว 8:20 พระองคร์ทรงประกาศวต่า: 
“สลุนสัขจลินงจอกยสังมบีโพรง และนกในอากาศยสังมบีรสัง แตต่บลุตรมนลุษยร์ไมต่มบีทบีที่ทบีที่จะวางศบีรษะ” พระองคร์ไดข้เสดก็จมาเพรที่อทบีที่จะใหผู้ มลิใชต่
เพรที่อทบีที่จะรสับ และพระองคร์กคาลสังชบีนถศึงพระองคร์เองในทบีที่นบีนในฐานะเปป็นแบบอยต่างทบีที่ถซูกวางไวข้ตต่อหนข้าพวกสาวกทบีที่กคาลสังโหย
หาความเปป็นใหญต่เปป็นโตอยต่างทบีที่เปป็นตามมาตรฐานโลก พระองคร์กคาลสังเชลิญชวนพวกเขาใหข้ตรวจสอบชรีวริตของพระองคค์เอง 
เนรที่องจากพระองคร์ไดข้เสดก็จเขข้ามาในการรสับใชข้ปวงชนของพระองคร์แลข้ว

พระองคร์ผซูข้ทรงมบีสภาพของพระเจข้า “ไดข้ทรงกระทคาพระองคร์เองใหข้ไมต่มบีชรที่อเสบียงใดๆ” และไดข้เสดก็จลงมายสังแผต่นดลิน
โลกนบีนใน “สภาพของผซูข้รสับใชข้” (ฟป. 2:6, 7) เปาโลยนคาเตรอนเราวต่า “เพราะทต่านทสันงหลายรซูข้จสักพระคลุณของพระเยซซูครลิสตร์องคร์
พระผซูข้เปป็นเจข้าของเราวต่า แมผู้พระองคค์มมัรื่งคมัรื่ง พระองคค์กห็ยมังทรงยอมเปป็นคนยากจน เพราะเหห็นแกข่ทข่านทมันั้งหลายเพรรื่อทข่านทมันั้ง
หลายจะไดผู้เปป็นคนมมัรื่งมรี เนรรื่องจากความยากจนของพระองคค์” (2 คร. 8:9) พระองคร์มลิไดข้เสดก็จมาพรข้อมกสับความเอลิกเกรลิก
และความเยต่อหยลิที่ง พระองคร์ไดข้เสดก็จมาในฐานะทารกนข้อยในรางหญข้า ซศึที่งเกลิดในคอกสสัตวร์และไดข้รสับการเลบีนยงดซูจนเตลิบใหญต่ใน
รข้านของชต่างไมข้คนหนศึที่ง พระองคร์ไมต่เคยกระทคาการอสัศจรรยร์ใดเลยเพรที่อทบีที่จะตอบสนองความตข้องการตต่างๆของพระองคร์เอง 
การอสัศจรรยร์ตต่างๆของพระองคร์มบีเพรที่อผซูข้อรที่นเสมอ พระองคร์ทรงดคาเนลินชบีวลิตอยต่างถต่อมพระทสัย โดยกระทคาสลิที่งดบีๆแกต่ผซูข้อรที่น เปป็นผซูข้
แรกเสมอในการทนทลุกขร์ตต่างๆและการปฏลิเสธตนเอง พระองคร์มลิไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลกเพรที่อทบีที่จะรสับการปรนนลิบสัตลิ แตต่เพรที่อ
ปรนนลิบสัตลิผซูข้อรที่น “มริไดผู้มาเพรรื่อรมับการปรนนริบมัตริ แตข่มาเพรรื่อจะปรนนริบมัตริ”

มบีอยซูต่คราวหนศึที่ง พระเยซซูทรงกข้าวเขข้าสซูต่ตคาแหนต่งของผซูข้รสับใชข้ทบีที่ตที่คาตข้อย อาจเปป็นผซูข้รสับใชข้ทบีที่ตที่คาตข้อยทบีที่สลุดในครสัวเรรอนใดเลย
กก็ไดข้:

“กต่อนถศึงเทศกาลเลบีนยงปปัสกา เมรที่อพระเยซซูทรงทราบวต่า ถศึงเวลาแลข้วทบีที่พระองคร์จะทรงจากโลกนบีนไปหาพระบลิดา 
พระองคร์ทรงรสักพวกของพระองคร์ซศึที่งอยซูต่ในโลกนบีน พระองคร์ทรงรสักเขาจนถศึงทบีที่สลุด ขณะเมรที่อรสับประทานอาหารเยก็นเสรก็จแลข้ว 



พญามารไดข้ดลใจยซูดาสอลิสคารลิโอท บลุตรชายของซบีโมน ใหข้ทรยศพระองคร์พระเยซซูทรงทราบวต่าพระบลิดาไดข้ประทานสลิที่งทสันงปวง
ใหข้อยซูต่ในพระหสัตถร์ของพระองคร์ และทรงทราบวต่าพระองคร์มาจากพระเจข้า และจะไปหาพระเจข้า พระองคค์ทรงลนุกขนนั้นจากการ
รมับประทานอาหารเยห็น ทรงถอดฉลองพระองคค์ออกวางไวผู้ และทรงเอาผผู้าเชห็ดตมัวคาดเอวพระองคค์ไวผู้ แลผู้วกห็ทรงเทนนั้สาลงใน
อข่าง และทรงตมันั้งตผู้นเอานนั้สาลผู้างเทผู้าของพวกสาวก และเชห็ดดผู้วยผผู้าทรีรื่ทรงคาดเอวไวผู้นมันั้น

“เมรที่อพระองคร์ทรงลข้างเทข้าเขาทสันงหลายแลข้ว พระองคร์กก็ทรงฉลองพระองคร์ และเอนพระกายลงอบีกตรสัสกสับเขาวต่า 
“ทต่านทสันงหลายเขข้าใจในสลิที่งทบีที่เราไดข้กระทคาแกต่ทต่านหรรอ ทต่านทสันงหลายเรบียกเราวต่า พระอาจารยร์และองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้า ทต่าน
เรบียกถซูกแลข้ว เพราะเราเปป็นเชต่นนสันน ฉะนสันนถข้าเราผซูข้เปป็นองคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าและพระอาจารยร์ของทต่าน ไดข้ลข้างเทข้าของพวกทต่าน 
พวกทต่านกก็ควรจะลข้างเทข้าของกสันและกสันดข้วย เพราะวต่าเราไดข้วางแบบแกต่ทต่านแลข้ว เพรที่อใหข้ทต่านทคาเหมรอนดสังทบีที่เราไดข้กระทคา
แกต่ทต่าน

“เราบอกความจรลิงแกต่ทต่านวต่า ทาสจะเปป็นใหญต่กวต่านายกก็ไมต่ไดข้ และทซูตจะเปป็นใหญต่กวต่าผซูข้ทบีที่ใชข้เขาไปกก็หามลิไดข้ ถข้า
ทต่านรซูข้ดสังนบีนแลข้ว และทต่านประพฤตลิตาม ทต่านกก็เปป็นสลุข” (ยอหร์น 13:1-17 บางสต่วน)

“...และประทานชรีวริตของทข่านใหผู้เปป็นคญ่าไถญ่สสาหรมับคนเปป็นอมันมาก” นบีที่เปป็นวลบีหนศึที่งทบีที่มาถศึงในเวลาทบีที่สคาคสัญมากทบีที่สลุด 
วลบีทบีที่แสดงออกถศึงสลิที่งทบีที่พระผซูข้ชต่วยใหข้รอดไมต่ไดข้แสดงออกกต่อนหนข้านบีนอยต่างชสัดเจนขนาดนบีนแกต่เหลต่าสาวก พระองคร์ไดข้ตรสัสซนคาแลข้ว
ซนคาอบีกถศึงการสลินนพระชนมร์ทบีที่ใกลข้เขข้ามาของพระองคร์ (มธ. 16:21; 17:23; 20:19) บสัดนบีนพระองคร์ทรงเปปิดเผยวต่าการ
สลินนพระชนมร์ของพระองคร์จะแตกตต่างจากความมรณาใดๆในอดบีตหรรออนาคต – นสัที่นครอ ความมรณาของพระองคร์จะเปป็นการ
ไถต่และรสับโทษแทน นบีที่เปป็นความประสงคร์และแผนการของการเสดก็จเขข้ามาในโลกนบีนของพระองคร์ในรต่างกายทบีที่ตที่คาตข้อย คคากลต่าว
ทบีที่โดดเดต่นนบีนเปป็นเรรที่องนต่าอสัศจรรยร์ใจพอสมควรแกต่เหลต่าสาวกอยต่างไมต่ตข้องสงสสัย นต่าอสัศจรรยร์ใจเหนรอความเขข้าใจของพวกเขา 
จนกระทสัที่งในเวลาตต่อมาเมรที่อพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงทคาใหข้พวกเขาระลศึกไดข้ถศึงคคาตรสัสของพระเยซซู เหมรอนกสับทบีที่พระองคร์ทรง
สสัญญาไวข้วต่า: “แตต่พระองคร์ผซูข้ปลอบประโลมใจนสันนครอพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ ผซูข้ซศึที่งพระบลิดาจะทรงใชข้มาในนามของเรา พระองคร์
นสันนจะทรงสอนทต่านทสันงหลายทลุกสลิที่ง และจะใหผู้ทข่านระลนกถนงทนุกสริรื่งทรีรื่เราไดผู้กลข่าวไวผู้แกข่ทข่านแลผู้ว” (ยอหร์น 14:26)

คคากรบีกทบีที่แปลเปป็น “คข่าไถข่” ครอ ลผทรอน คคากรลิยากรบีก ลผออ มบีความหมายวต่า “ปลต่อยไป, ปลดปลต่อย, หรรอทคาใหข้เปป็น
อลิสระ เหมรอนกสับปลต่อยนสักโทษใหข้เปป็นอลิสระ” คคาเดบียวกสันนบีนถซูกใชข้ในกลิจการ 22:30 เมรที่ออสัครทซูตเปาโล นสักโทษคนหนศึที่งในกรลุง
เยรซูซาเลก็ม “ถผกปลข่อยจากเครรที่องจองจคาของเขา” คคาทบีที่แปลเปป็น “ไถต่” และ “การไถต่” ในภาคพสันธสสัญญาใหมต่กก็ถซูกสรข้างมา
จากคคากรบีก ลผทรอน เชต่นกสัน

คคากรบีกตรงนบีนทบีที่แปลเปป็น “สสาหรมับ” มบีความหมายวต่า แทน นบีที่เกบีที่ยวขข้องกสับการเปป็นตสัวแทน และการเปป็นตสัวแทนกก็
เรบียกรข้องใหข้มบีการตายแทน ดสังนสันนพระเยซซูเจข้าจศึงทรงประกาศวต่าพระองคร์กคาลสังประทานชบีวลิตของพระองคร์ใหข้เปป็นคต่าไถต่เพรที่อทบีที่
จะไถต่, ทคาใหข้เปป็นอลิสระ, ปลดปลต่อย, และปลต่อยมนลุษยร์จากการตกเปป็นเชลย, จากการตกเปป็นทาสและอคานาจของบาป, ความ
ตายฝฝ่ายวลิญญาณ, และการปรสับโทษในนรก พระองคร์จะทรงจต่ายคต่าไถต่เพรที่อคนทสันงปวงทบีที่จะยอมรสับการถวายบซูชาแบบเปป็น
ตสัวแทนของพระองคร์, พระองคร์จะทรงสลินนพระชนมร์แทนเรา

ในมาระโก 14:24 – และหลายครสันงในจดหมายฝากฉบสับตต่างๆของเปาโล – เราพบคคาบลุพบทกรบีก ฮผเบรค์ (“เพรที่อ”) 
ซศึที่งอข้างอลิงถศึงการสลินนพระชนมร์ของพระเยซซูเจข้าเพรที่อเรา คคานบีนมบีความหมายวต่า “ในนามของ...เพรที่อประโยชนร์ของ” และแยกยต่อย



มาเปป็น “แทน” 1 ทลิโมธบี 2:5, 6 อธลิบายวต่า: “ดข้วยเหตลุวต่า มบีพระเจข้าองคร์เดบียวและมบีคนกลางแตต่ผซูข้เดบียวระหวต่างพระเจข้ากสับ
มนลุษยร์ ครอพระเยซซูครลิสตร์ผซูข้ทรงสภาพเปป็นมนลุษยร์ ผผผู้ทรงประทานพระองคค์เองเปป็นคข่าไถข่สสาหรมับคนทมันั้งปวง เหตลุการณร์นบีนเปป็น
พยานในเวลาอสันเหมาะ”

สลิที่งทบีที่พระเยซซูตรสัสจรลิงๆแกต่เหลต่าสาวกของพระองคร์ในวาระนบีนกก็ครอวต่า พระองคร์ไดข้เสดก็จมาเพรที่อทบีที่จะประทานพระองคร์
เองใหข้เปป็นคต่าไถต่แทนเพรรื่อคนทมันั้งปวง กลต่าวอบีกนสัยหนศึที่งกก็ครอ “สสาหรมับคนเปป็นอชนมาก” ในขข้อพระคคาทบีที่เราศศึกษากสันอยซูต่นบีนไมต่ไดข้
ขสัดแยข้งกสับ “สสาหรมับคนทชขึ้งปวง” ในคคากลต่าวของเปาโลแกต่ทลิโมธบี การสลินนพระชนมร์เพรที่อลบมลทลินบาปของพระเยซซูครลิสตร์เจข้า
ทคาใหข้เปป็นสลิที่งทบีที่เขข้ากสันไดข้กสับความยลุตลิธรรมของพระเจข้าผซูข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ในการทบีที่วต่าคนทชขึ้งปวงจะไดผู้รมับความรอดหากพวกเขา
ยอมรมับความรอดทรีรื่อยผข่บนพรนั้นฐานของคต่าไถต่แทนซศึที่งถซูกชคาระแลข้วเตก็มจคานวนโดยพระเยซซู ในนสัยดสังกลต่าว พระเยซซูไดข้ประทาน
พระองคร์เองเปป็น “คข่าไถข่สสาหรมับคนทชขึ้งปวง” พระองคร์ไดข้ทรงชลิมความตาย “เพรรื่อมนนุษยค์ทสุกคน” (ฮบ. 2:9) พระองคร์ทรงเปป็น 
“ผซูข้ลบลข้างพระอาชญาทบีที่ตกกสับเราทสันงหลายเพราะบาปของเรา และไมต่ใชต่แตต่บาปของเราพวกเดบียว แตต่บาปของมนนุษยค์ทมันั้งปวง
ในโลกดผู้วย” (1 ยอหร์น 2:2)

แตต่การสลินนพระชนมร์ของพระเยซซูไมต่ไดข้ถซูกพระเจข้าออกแบบมาเพรที่อทบีที่มนลุษยร์ทนุกคนจะไดข้รสับความรอด กระทสัที่งขสัดกสับ
ความประสงคร์ของพวกเขา และดสังนสันนในนสัยแหต่งผลลสัพธร์ทบีที่เฉพาะเจาะจงพระเยซซูจศึงไดข้เสดก็จมา “เพรรื่อประทานชรีวริตของ
พระองคค์ใหผู้เปป็นคข่าไถข่สสาหรมับคนเปป็นอชนมาก” การสลินนพระชนมร์แบบเปป็นตสัวแทนและรสับโทษแทนของพระองคร์นสันนเพดียงพอ
สสาหรมับคนทมันั้งปวง และมสันสมัมฤทธริธผลสสาหรมับคนเปป็นอชนมาก – ผซูข้ใดกก็ตามทบีที่ไดข้ตผู้อนรมับพระองคร์ (ยอหร์น 1:12)

ผมขอรข้องคลุณทบีที่จะไมต่ดต่วนสรลุปหลสังจากไดข้อต่านสลิที่งทบีที่ผมเพลิที่งกลต่าวไปนบีน – นสัที่นครอ ทบีที่วต่าการสลินนพระชนมร์แทนของพระ
เยซซูนสันนไมต่ไดข้ถซูกคาดหวสังทบีที่จะนคาความรอดมาใหข้แกต่มนลุษยร์ทลุกคนบนแผต่นดลินโลก เนรที่องจากพระเจข้าทรงสสัพพสัญญซู พระองคร์จศึง
ทรงทราบวต่าไมต่ใชต่ทลุกคนจะยอมรมับการสลินนพระชนมร์ของพระเยซซูโดยความเชรที่อ; แตต่นสัที่นกก็ไมต่ทคาใหข้เปป็นความจรลิงทบีที่วต่าพระองคร์
ไมต่ไดข้อยากใหข้พวกเขารสับความรอดนสันนทบีที่พระองคร์ไดข้ทรงจสัดหาใหข้! พระเยซซูไดข้ทรงสลินนพระชนมร์เพรที่อคนทมัชื้งปวง แตต่ในความ
ทรงสสัพพสัญญซูของพระเจข้า พระองคร์ทรงทราบเมรที่อพระองคร์ไดข้ทรงออกแบบ, ทคาใหข้สมบซูรณร์แบบ, และยรที่นเสนอความรอด วต่า
ไมต่ใชต่ทลุกคนจะรสับความรอด ในความทรงสสัพพสัญญซูของพระองคร์ พระองคร์ทรงรซูข้จสักมนลุษยร์กระทสัที่งกต่อนทบีที่มนลุษยร์ไดข้ถซูกสรข้างขศึนน
มาเสบียอบีก

เราควรมบีใจขอบพระคลุณอยต่างสลุดๆเพราะพระเยซซูเจข้าและเพราะความรสักของพระองคร์ แตต่เราตข้องไมต่ลรมเดก็ดขาดวต่า
พระเจข้าพระบลิดาทรงเปป็นผซูข้ทบีที่ “ทรงรสักโลก จนไดข้ทรงประทานพระบลุตรองคร์เดบียวของพระองคร์ทบีที่บสังเกลิดมา เพรที่อผซูข้ใดทบีที่เชรที่อใน
พระบลุตรนสันนจะไมต่พลินาศ แตต่มบีชบีวลิตนลิรสันดรร์” (ยอหร์น 3:16)

“โดยขข้อนบีนความรสักของพระเจข้าทบีที่มบีตต่อเราทสันงหลายกก็เปป็นทบีที่ประจสักษร์แลข้ว เพราะวต่าพระเจข้าทรงใชข้พระบลุตรองคร์เดบียว
ของพระองคร์ทบีที่บสังเกลิดมาใหข้เสดก็จเขข้ามาในโลก เพรที่อเราทสันงหลายจะไดข้ดคารงชบีวลิตโดยพระบลุตรนสันนในขข้อนบีนแหละเปป็นความรสัก 
มลิใชต่ทบีที่เรารสักพระเจข้า แตต่ทบีที่พระองคร์ทรงรสักเรา และทรงใชข้พระบลุตรของพระองคร์ใหข้เปป็นผซูข้ลบลข้างพระอาชญาทบีที่ตกกสับเราทสันง
หลาย เพราะบาปของเรา” (1 ยอหร์น 4:9, 10)

“ทต่านรซูข้วต่า พระองคร์ไดข้ทรงไถต่ทต่านทสันงหลายออกจากการประพฤตลิอสันหาสาระมลิไดข้ ซศึที่งทต่านไดข้รสับเปป็นประเพณบีตต่อจาก
บรรพบลุรลุษของทต่าน มลิไดข้ไถต่ไวข้ดข้วยสลิที่งทบีที่เสรที่อมสลายไดข้ เชต่นเงลินและทอง แตต่ทรงไถต่ดข้วยพระโลหลิตอสันมบีราคามากของพระครลิสตร์



ดสังเลรอดลซูกแกะทบีที่ปราศจากตคาหนลิหรรอจลุดดต่างพรข้อย” (1 ปต. 1:18, 19)
ในฮบีบรซู บททบีที่ 10 เราอต่านวต่า: “เหตลุฉะนสันนพบีที่นข้องทสันงหลาย เมรที่อเรามบีใจกลข้าทบีที่จะเขข้าไปในทบีที่บรลิสลุทธลิธิ์ทบีที่สลุดโดยพระโลหริต

ของพระเยซผ ตามทางใหมข่และเปป็นทางทรีรื่มรีชรีวริต ซนรื่งพระองคค์ไดผู้ทรงเปปิดออกสสาหรมับเราทมันั้งหลายโดยมข่านนมันั้น ครอเนชขึ้อหนชงของ
พระองคค และครสันนเรามบีมหาปลุโรหลิตสคาหรสับครอบครสัวของพระเจข้าแลข้ว กก็ใหข้เราเขข้ามาใกลข้ดข้วยใจจรลิง ดข้วยความเชรที่ออสันเตก็ม
เปฟีฝั่ยม มบีใจทบีที่ถซูกประพรมชคาระพข้นจากการวลินลิจฉสัยผลิดและชอบทบีที่ชสัที่วรข้าย และมบีกายลข้างชคาระดข้วยนนคาอสันใสบรลิสลุทธลิธิ์” (ฮบ. 
10:19-22)

จากนสันนในอลิสยาหร์ บททบีที่ 53 เราอต่านเกบีที่ยวกสับการลบมลทลินในฐานะตสัวแทนของพระเยซซูครลิสตร์เจข้า:
“ใครเลต่าไดข้เชรที่อสลิที่งทบีที่เขาไดข้ยลินจากเราทสันงหลาย พระกรของพระเยโฮวาหร์ไดข้ทรงสคาแดงแกต่ผซูข้ใด เพราะทต่านจะเจรลิญ

ขศึนนตต่อพระพสักตรร์พระองคร์อยต่างตข้นไมข้อต่อน และเหมรอนรากแตกหนต่อมาจากพรนนดลินแหข้ง ทต่านไมต่มบีรซูปรต่างหรรอความสวยงาม 
และเมรที่อเราทสันงหลายจะมองทต่าน ไมต่มบีความงามทบีที่เราจะพศึงปรารถนาทต่าน

“ทต่านไดข้ถซูกมนลุษยร์ดซูหมลิที่นและทอดทลินง เปป็นคนทบีที่รสับความเศรข้าโศกและคลุข้นเคยกสับความระทมทลุกขร์ และดสังผซูข้หนศึที่งซศึที่ง
คนทนมองดซูไมต่ไดข้ ทต่านถซูกดซูหมลิที่น และเราทสันงหลายไมต่ไดข้นสับถรอทต่าน แนต่ทบีเดบียวทข่านไดผู้แบกความระทมทนุกขค์ของเราทมันั้งหลาย 
และหอบความเศรผู้าโศกของเราไป กระนสันนเราทสันงหลายกก็ยสังถรอวต่าทต่านถซูกตบี ครอพระเจข้าทรงโบยตบีและขต่มใจ แตต่ทข่านถผกบาด
เจห็บเพราะความละเมริดของเราทมันั้งหลาย ทข่านฟกชนั้สาเพราะความชมัรื่วชผู้าของเรา การตรีสอนอมันทสาใหผู้เราทมันั้งหลายปลอดภมัยนมันั้น
ตกแกข่ทข่าน ทรีรื่ตผู้องฟกชนั้สานมันั้นกห็ใหผู้เราหายดรี

“เราทลุกคนไดข้เจลิที่นไปเหมรอนแกะ เราทลุกคนตต่างไดข้หสันไปตามทางของตนเอง และพระเยโฮวาหค์ทรงวางลงบนทข่าน
ซนรื่งความชมัรื่วชผู้าของเราทนุกคน ทต่านถซูกบบีบบสังคสับและทต่านถซูกขต่มใจ ถศึงกระนสันนทต่านกก็ไมต่ปรลิปาก เหมรอนลซูกแกะทบีที่ถซูกนคาไปฆต่า 
และเหมรอนแกะทบีที่เปป็นใบข้อยซูต่หนข้าผซูข้ตสัดขนของมสันฉสันใด ทต่านกก็ไมต่ปรลิปากของทต่านเลยฉสันนสันน

“ทต่านถซูกนคาไปจากคลุกและทต่านไมต่ไดข้รสับความยลุตลิธรรมเสบียเลย และผซูข้ใดเลต่าจะประกาศเกบีที่ยวกสับพงศร์พสันธลุร์ของทต่าน 
เพราะทต่านตข้องถซูกตสัดออกไปจากแผต่นดลินของคนเปป็น ตข้องถซูกตบีเพราะการละเมลิดของชนชาตลิของเรา และเขาจสัดหลลุมศพของ
ทต่านไวข้กสับคนชสัที่ว ในความตายของทต่านเขาจสัดไวข้กสับเศรษฐบี แมข้วต่าทต่านมลิไดข้กระทคาการทารลุณประการใดเลย และไมต่มบีการ
หลอกลวงในปากของทต่าน แตต่กก็ยสังเปป็นนนคาพระทสัยของพระเยโฮวาหร์ทบีที่จะใหข้ทต่านฟกชนคาดข้วยความระทมทลุกขร์ เมรที่อพระองคร์ทรง
กระทคาใหข้วลิญญาณของทต่านเปป็นเครรที่องบซูชาไถต่บาป ทต่านจะเหก็นเชรนอสายของทต่าน ทต่านจะยรดวสันทสันงหลายของทต่าน นนคาพระทสัย
ของพระเยโฮวาหร์จะเจรลิญขศึนนในมรอของทต่าน ทต่านจะเหก็นความทลุกขร์ลคาบากแหต่งจลิตวลิญญาณของทต่าน และจะพอใจ โดยความ
รซูข้ของทต่าน ผซูข้รสับใชข้อสันชอบธรรมของเราจะกระทคาใหข้คนเปป็นอสันมากนสับไดข้วต่าเปป็นคนชอบธรรม เพราะทข่านจะแบกบรรดา
ความชมัรื่วชผู้าของเขาทมันั้งหลาย

“ฉะนบีนเราจะแบต่งสต่วนหนศึที่งใหข้ทต่านกสับผซูข้ยลิที่งใหญต่ และทต่านจะแบต่งรางวสัลกสับคนแขก็งแรง เพราะทต่านเทจลิตวลิญญาณของ
ทต่านถศึงความมรณา และถซูกนสับเขข้ากสับบรรดาผซูข้ละเมลิด ทข่านกห็แบกบาปของคนเปป็นอมันมาก และทคาการอข้อนวอนเพรที่อผซูข้
ละเมลิด”

สลุดทข้าย ในวลิวรณร์ 1:5 ยอหร์นผซูข้เปป็นทบีที่รสักกลต่าวถศึง “พระเยซซูครลิสตร์ผซูข้ทรงเปป็นพยานทบีที่สสัตยร์ซรที่อ และทรงเปป็นผซูข้แรกทบีที่ไดข้
ฟฟฟื้นจากความตาย และผซูข้ทรงครอบครองกษสัตรลิยร์ทสันงปวงในโลก แดข่พระองคค์ผผผู้ทรงรมักเราทมันั้งหลาย และไดผู้ทรงชสาระบาปของ



เราดผู้วยพระโลหริตของพระองคค์”
ตอนทบีที่สถาปนาพลิธบีระลศึกถศึงการวายพระชนมร์ขององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้า ขณะทบีที่พระองคร์ทรงสต่งตต่อถข้วยนสันน พระเยซซูทรง

ประกาศวต่า “ดข้วยวต่านบีที่เปป็นโลหลิตของเราอสันเปป็นโลหลิตแหต่งพสันธสสัญญาใหมต่ ซศึที่งตข้องหลสัที่งออกเพรที่อยกบาปโทษคนเปป็นอสันมาก”
(มธ. 26:28) ผต่านทางการสลินนพระชนมร์ขององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าและพระโลหลิตทบีที่หลสัที่งออกของพระองคร์ เราจศึงมบี “การยกบาป
โทษ” และการยกบาปโทษกก็มบีความหมายมากกวต่าการใหข้อภสัยหรรอการยกเลลิกบทลงโทษ มสันหมายถศึงการปลข่อยใหผู้หลนุดพผู้น
จากบาปเหลต่านสันนซศึที่งไดข้นคาบทลงโทษนสันนๆมา นสัที่นครอบสันนปลายทบีที่พระเยซซูทรงมองเหก็นขณะเสดก็จไปยสังกางเขนนสันนและสละวาง
ชบีวลิตของพระองคร์เพรที่อเรา บทลงโทษของบาปครอความตาย พระองคร์ไดข้เสดก็จมาเพรที่อแบกรสับบทลงโทษนสันนแทนทบีที่เรา

การสลินนพระชนมร์ของพระเยซซูบนกางเขนนสันนในฐานะเปป็นเครรที่องบซูชาไถต่บาปแทนยรนหนศึที่งเพบียงลคาพสัง – หลมักเกณฑค์
และเหตนุหนนรื่งเดรียวอสันนคามาซศึที่งการไถต่จากการถซูกปรสับโทษและความตายชสัที่วนลิรสันดรร์ทบีที่บาปนคามา พระโลหลิตของพระองคร์ไดข้ถซูก
ทคาใหข้หลสัที่งออกเพรที่อการยกโทษบาป และพระโลหริตของพระองคค์หนนรื่งเดรียวเทข่านมันั้นเปป็นสลิที่งทบีที่นคาการยกโทษบาปมาใหข้

บสันทศึกเรรที่องพลิธบีระลศึกถศึงการวายพระชนมร์ขององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าถซูกใหข้ไวข้สบีที่ครสันงในภาคพสันธสสัญญาใหมต่: มสัทธลิว 26:26-
29, มาระโก 14:22-25, ลซูกา 22:17-20, และ 1 โครลินธร์ 11:23-26 ในบสันทศึกทสันงสบีที่ตอนนสันนพระโลหลิตของพระเยซซูถซูกกลต่าวถศึง
อยต่างชสัดเจน โดยเนข้นยนคาขข้อเทก็จจรลิงทบีที่สคาคสัญยลิที่งทบีที่วต่าพระครลิสตร์ไดข้ทรงสละวางพระชนมร์ชบีพของพระองคร์และหลสัที่งพระโลหลิต
ของพระองคร์เพรที่อการยกโทษบาป ไมต่มบีผซูข้ใดควรสงสสัยหลสักคคาสอนทบีที่สคาคสัญนบีนของความเชรที่อแบบครลิสเตบียน ซศึที่งถซูกแสดงออก
อยต่างชสัดเจนเหลรอเกลินในพระคสัมภบีรร์ หากไมต่มบีการหลสัที่งโลหลิตกก็ไมต่มบีการยกโทษบาป (ฮบ. 9:22) เราไดข้รสับการไถต่โดยทางพระ
โลหลิตอสันมบีคต่าประเสรลิฐของพระเยซซูและมลิใชต่โดยสลิที่งตต่างๆทบีที่เสรที่อมสลายไดข้

พระเยซซูเพบียงผซูข้เดบียวทรงทคาการไถต่เสรก็จสลินนแลข้ว และพระองคค์ทรงทสามมันเสรห็จสรินั้นแตญ่เพดียงผชชเดดียว ไมต่มบีผซูข้ใดชต่วยเหลรอ
พระองคร์ และไมต่มบีสลิที่งใดจะถซูกเพลิที่มเขข้ากสับสลิที่งทบีที่พระองคร์ทรงทคาเสรก็จสลินนแลข้วไดข้ ไมต่มบีผซูข้ใดสามารถทคาซนคาสลิที่งทบีที่พระองคร์ทรงทคา
เสรก็จสลินนแลข้วไดข้เมรที่อพระองคร์ทรงสลินนพระชนมร์บนกลโกธา – และขอบคลุณพระเจข้าทบีที่ไมต่มบีผซูข้ใดตผู้องทคามสันซนคาอบีก! มสันสคาเรก็จ, เสรก็จ
สลินน, บรรลลุแลข้ว และสลิที่งทบีที่พระเจข้าผซูข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ไดข้ทรงจสัดหาใหข้โดยทางการสลินนพระชนมร์ของพระเยซซูกก็ไมต่สามารถถซูกทคาใหข้
ดบีขศึนนไดข้, ไมต่ตข้องการสลิที่งใดเพลิที่มเตลิมเลย มสันสมบซูรณร์แบบและครบถข้วนดลุจพระเจข้าเอง

พระเยซซูตรสัสแกต่เหลต่าสาวกของพระองคร์วต่า “จงตามเรามา” นบีที่สอนเราวต่าจลิตวลิญญาณทบีที่พระครลิสตร์ทรงดคาเนลินชบีวลิต
และสลินนพระชนมร์บนแผต่นดลินโลกนบีนควรเปป็นจลิตวลิญญาณของเราวสันนบีนในการดคาเนลินชบีวลิตเพรที่อพระครลิสตร์และ หากมสันเปป็นสลิที่ง
จคาเปป็น ในการเสรียชรีวริตเพรที่อพระองคร์ เราเปป็นบลุตรทสันงหลายของพระเจข้าตอนนบีน (1 ยอหร์น 3:2) และในฐานะบลุตรทสันงหลายของ
พระเจข้าเราจะตข้องเปป็นพวกเดบียวกสับพระองคร์ในทลุกสลิที่ง โดยเฉพาะอยต่างยลิที่งในการปฏลิเสธบาปอยต่างสลินนเชลิงของพระองคร์และ
การทลุต่มเทพระองคร์เองอยต่างเตก็มทบีที่ตต่อพระเจข้า แตต่ถศึงแมข้วต่าเราดคาเนลินชบีวลิตอยต่างทลุต่มเทเหลรอเกลินตต่อพระเจข้าจนเราเลบียนแบบ
พระครลิสตร์ในทลุกสลิที่งทบีที่เรากระทคาหรรอพซูด และการทลุต่มเทเชต่นนสันนตต่อพระเจข้าควรนคาเราไปสซูต่การพลบีชบีพเพรที่อความเชรที่อและการถซูก
ตรศึงกางเขนจรลิงๆ ความตายของเรากก็ไมต่อาจเพลิที่มสลิที่งใดเขข้ากสับสลิที่งทบีที่พระครลิสตร์เองทรงทคาเสรก็จสลินนแลข้วและทคาใหข้สมบซูรณร์แบบ
แลข้วโดยทางพระโลหลิตทบีที่หลสัที่งออกของพระองคร์ไดข้

พระเยซซูเจข้าผซูข้เดบียวเทต่านสันนทรงสามารถมองไปทบีที่พระบลิดาในสวรรคร์และกลต่าวไดข้วต่า “ขข้าพระองคร์ไดข้ถวายเกบียรตลิแดต่
พระองคร์ในโลก ขข้าพระองคร์ไดข้กระทคาพระราชกลิจทบีที่พระองคร์ทรงใหข้ขข้าพระองคร์กระทคานสันนสคาเรก็จแลข้ว” (ยอหร์น 17:4) หาก



คลุณจะอต่านคคาอธลิษฐานอข้อนวอนเผรที่อของพระเยซซู (ซศึที่งถซูกบสันทศึกไวข้ในยอหร์น บททบีที่ 17) คลุณจะพบวต่าพระองคร์ทรงใชข้คคา
สรรพนามบลุรลุษทบีที่หนศึที่ง “ขข้าพระองคร์” สามสลิบเอก็ดครสันง ผมขอประกาศแกต่คลุณวต่าไมต่มบีผซูข้ใดเวข้นแตต่พระเมษโปดกของพระเจข้า, 
พระเจข้าในกายเนรนอหนสัง, สามารถกลต่าวคคาตรสัสแสนมหสัศจรรยร์เหลต่านสันนทบีที่พระองคร์ตรสัสในคคาอลุปมานบีนไดข้ พระองคร์ทรงเปป็น
ศซูนยร์กลาง, จลิตวลิญญาณ, กระแสเลรอด, และชบีวลิตของสลิที่งสารพสัดทบีที่เรามบีในการไถต่และความหวสังเรรที่องมรดกนลิรสันดรร์กสับพระองคร์
ในสวรรคร์ มนลุษยร์ทลุกคน ไมต่วต่าพวกเขาจะอยซูต่ฝฝ่ายวลิญญาณสสักเพบียงใด ตข้องกลต่าวพรข้อมกสับเปาโลวต่า “แตข่วข่าขผู้าพเจผู้าเปป็นอยผข่
อยข่างทรีรื่เปป็นอยผข่นรีนั้กห็เนรรื่องดผู้วยพระคสุณของพระเจผู้า” (1 คร. 15:10)

ความทลุกขร์ทรมาน, การสลินนพระชนมร์, และการเสบียสละของพระเยซซูควรตรวจสอบความมสักใหญต่ใฝฝ่สซูงและความ
อลิจฉารลิษยาทางศาสนาทสันงสลินนทบีที่อยซูต่ในใจวลิสลุทธลิชนทสันงหลายของพระเจข้า หากเราจะหสันไปมองพระผซูข้ชต่วยใหข้รอดทบีที่ทรงทนทลุกขร์
ทรมาน ความตระหนสักรซูข้เรรที่องความทลุกขร์ทรมานของพระองคร์จะรสักษาเราใหข้หายจากการแกต่งแยต่งชลิงดบีแบบโลกและจะขจสัด
ความอลิจฉารลิษยาทางศาสนาทสันงสลินนใหข้หมดไปจากใจของเรา พระเจข้าประทานพระคลุณแกต่เราเพรที่อทบีที่จะเปป็นผซูข้รสับใชข้ทบีที่สสัตยร์ซรที่อ
จนกวต่าพระองคร์ทรงเรบียกเราใหข้ไปหาพระองคร์เอง

การรมักษาชายตาบอดสองคนใหร้หาย
ขข้อ 29: “เมรรื่อพระองคค์กมับเหลข่าสาวกออกไปจากเมรองเยรรีโค ฝผงชนเปป็นอมันมากกห็ตามพระองคค์ไป”
“เมรรื่อพระองคค์กมับเหลข่าสาวกออกไปจากเมรองเยรรีโค...” เมรองเยรบีโคในขณะนสันนเปป็นเมรองใหญต่ทบีที่พลลุกพลต่านซศึที่งตสันงอยซูต่

ทางทลิศตะวสันตกของแมต่นนคาจอรร์แดนหต่างไปประมาณแปดไมลร์และอยซูต่ทางทลิศตะวสันออกเฉบียงเหนรอจากกรลุงเยรซูซาเลก็มสลิบเกข้า
ไมลร์ มสันครอจลุดทบีที่ใกลข้กสับเมรองเยรบีโคนสัที่นเองทบีที่ชนชาตลิอลิสราเอลขข้ามแมต่นนคาจอรร์แดนตอนทบีที่พวกเขาเขข้าในแผต่นดลินคานาอสัน (ยชว.
3:16) อสันทบีที่จรลิง เยรบีโคเปป็นเมรองแรกทบีที่ถซูกยศึดโดยโยชซูวา และเขาไดข้ทคาลายมสันจนถศึงรากฐานของมสัน (บสันทศึกเรรที่องการอสัศจรรยร์
เกบีที่ยวกสับการทคาลายนสันนถซูกพบในโยชซูวาบททบีที่ 6) เขาไมต่เพบียงทสาลายเมรองนสันนเทต่านสันน เขายสังกลต่าวคสาสาปแชข่งแกต่ผซูข้ใดกก็ตามทบีที่
คลิดจะสรข้างเมรองนสันนขศึนนใหมต่ดข้วย (ยชว. 6:20-26) คคาสาปแชต่งนสันนถซูกทคาใหข้สคาเรก็จจรลิงหข้ารข้อยปฟีตต่อมาในสมสัยของอาหสับ (1 พงศร์
กษสัตรลิยร์ 16:34) ตต่อมาเมรองเยรบีโคกลายเปป็นทบีที่ตสันงของโรงเรบียนของพวกผซูข้พยากรณร์ (2 พงศร์กษสัตรลิยร์ 2:5)

ใกลข้กสับเมรองเยรบีโคนสัที่นเองทบีที่เอลบีชาไดข้กระทคาการอสัศจรรยร์ในการเปลบีที่ยนนนคารสขมใหข้กลายเปป็นนนคาทบีที่มบีรสจรดและดรที่มไดข้:
“คนในเมรองพซูดกสับเอลบีชาวต่า “ดซูเถลิด ทคาเลเมรองนบีนกก็รต่าเรลิงดบี ดสังทบีที่เจข้านายของขข้าพเจข้าไดข้เหก็นแลข้ว แตต่ทวต่านนคาไมต่ดบีและ

ชาวแผต่นดลินกก็แทข้งลซูก” ทต่านพซูดวต่า “จงเอาชามใหมต่มาลซูกหนศึที่ง ใสต่เกลรอไวข้ในนสันน” แลข้วเขาทสันงหลายกก็หามาใหข้
“แลข้วทต่านกก็ไปทบีที่นนคาพลุ โยนเกลรอลงในนสันนและกลต่าววต่า “พระเยโฮวาหร์ตรสัสดสังนบีนวต่า เราไดข้กระทคานนคานบีนใหข้ดบีแลข้ว ตสันงแตต่

นบีนไปจะไมต่มบีความตายหรรอการแทข้งลซูกมาจากนนคานบีนอบีก” ฉะนสันนนนคาจศึงดบีมาจนถศึงทลุกวสันนบีน จรลิงตามถข้อยคคาซศึที่งเอลบีชาไดข้กลต่าวนสันน”
(2 พงศร์กษสัตรลิยร์ 2:19-22)

ในเรรที่องขนาด เมรองเยรบีโคมบีขนาดใหญต่เปป็นรองแคต่กรลุงเยรซูซาเลก็มเทต่านสันน มสันขศึนนชรที่อวต่าเปป็นนครแหต่งตข้นอลินทผลสัม
เพราะวต่ามบีตข้นอลินทผลสัมสวยๆอยซูต่มากมายเหลรอเกลินในแถบนครนสันน กระทสัที่งทลุกวสันนบีนกก็ยสังมบีตข้นอลินทผลสัมเหลรออยซูต่ไมต่มากนสัก ทบีที่
เมรองเยรบีโคนบีที่เองกษสัตรลิยร์เฮโรดไดข้สลินนชบีพพรข้อมกสับโรคทบีที่นต่ากลสัวและนต่าสะอลิดสะเอบียน ทลุกวสันนบีนเยรบีโคเปป็นหมซูต่บข้านเลก็กๆแหต่ง
หนศึที่งทบีที่มบีคนกลลุต่มเลก็กๆกลลุต่มหนศึที่งอาศสัยอยซูต่ มสันไมต่เหมรอนกสับทบีที่มสันเคยเปป็นในสมสัยทบีที่พระเยซซูทรงรสับสภาพเนรนอหนสังอยซูต่ทต่ามกลาง
มนลุษยร์เลย



ถนนสายเยรบีโคซศึที่งทอดยาวระหวต่างกรลุงเยรซูซาเลก็มและเมรองเยรบีโคถซูกเรบียกวต่า “ถลิที่นทลุรกสันดารแหต่งเยรบีโค” เหลต่านสัก
เดลินทางสมสัยใหมต่ประกาศวต่ามสันเปป็นถนนเสข้นทบีที่อสันตรายมากทบีที่สลุดในแผต่นดลินปาเลสไตนร์ทสันงหมด คคาอลุปมาเรรที่องชาวสะมาเรบียทบีที่
ดบี (ลซูกา 10:30-37) กลต่าวถศึงชายคนนสันนทบีที่ “ลงไปจากกรลุงเยรซูซาเลก็มจะไปยสังเมรองเยรบีโค และเขาถซูกพวกโจรปลข้น” คน
มากมายถซูกปลข้น, ถซูกฉกฉวยทรสัพยร์สลิที่งของฝฝ่ายโลกของตนไป, บนถนนสายเยรบีโค พระเยซซูกคาลสังเสดก็จไปยสังกรลุงเยรซูซาเลก็ม
จากฝปัฝั่งตะวสันออกของแมต่นนคาจอรร์แดน และการเดลินทางของพระองคร์จะนคาพาพระองคร์ผต่านเขข้าเมรองเยรบีโคเปป็นธรรมดา

“...ฝผงชนเปป็นอมันมากกห็ตามพระองคค์ไป” ลซูกา 19:1 บอกเราวต่าพระเยซซูเสดห็จเขผู้าเมรองเยรรีโคและกสาลมังจะทรงผข่าน
เมรองเยรบีโคไป สคาหรสับผมแลข้ว นบีที่บอกเปป็นนสัยวต่าพระองคร์ไมต่ไดข้พสักอยซูต่ทบีที่นสัที่นนานนสัก พระองคร์เสดก็จเขข้าไป – แตต่พระองคร์กก็เสดก็จ
ผต่านเขข้าเมรองนสันนไปยสังอบีกฟากหนศึที่งโดยเดลินทางมลุต่งหนข้าสซูต่กรลุงเยรซูซาเลก็ม

ขข้อ 30: “และดผเถริด มรีชายตาบอดสองคนนมัรื่งอยผข่รริมหนทาง เมรรื่อเขาไดผู้ยรินวข่าพระเยซผเสดห็จผข่านมา จนงรผู้องวข่า “โอ 
พระองคค์ผผผู้เปป็นบนุตรดาวริดเจผู้าขผู้า ขอทรงพระเมตตาขผู้าพระองคค์เถริด”

เราพบบสันทศึกเรรที่องการรสักษานบีนในมาระโก 10:46-52 และเรรที่องราวทบีที่คลข้ายๆกสันในลซูกา 18:35-43 มบีผซูข้เสนอแนะวต่ามบี
ความคลาดเคลรที่อนอยซูต่ตรงนบีนระหวต่างบสันทศึกเหลต่านบีนทบีที่ถซูกใหข้โดยมาระโก, ลซูกา, และมสัทธลิว เรรที่องเลต่าทสันงสามเรรที่องนบีนเสรริมกสันและ
กสัน แตต่ไมต่มบีความขสัดแยข้งกสันเลย เราอาจไมต่เขข้าใจทลุกสลิที่งทบีที่เกลิดขศึนนอยต่างถต่องแทข้ แตต่พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ไดข้ประทานถข้อยคคา
เหลต่านบีนแกต่มสัทธลิว, มาระโก, และลซูกา และพวกเขากก็จดถข้อยคคาเหลต่านสันนลงไป ดข้วยเหตลุนบีนจศึงไมต่อาจมบีความคลาดเคลรที่อนหรรอ
ความผลิดพลาดตรงนบีนไดข้

มสัทธลิวและมาระโกกลต่าวถศึงการอสัศจรรยร์ทบีที่เปป็นการรสักษาโรคขณะทบีที่พระเยซซูเสดห็จไป – “ไปจาก” – เมรองเยรบีโคขณะ
ทบีที่พระองคร์ทรงเดลินทางไปยสังกรลุงเยรซูซาเลก็ม มาระโก 10:46 กลต่าววต่า “...ฝฝ่ายพระเยซซูกสับพวกสาวกออกไปจากเมรองเยรบีโค 
และเมรที่อพระองคร์เสดก็จออกจากเมรองเยรบีโคกสับพวกสาวกของพระองคร์และประชาชนเปป็นอสันมาก มบีคนตาบอดคนหนศึที่ง ชรที่อ
บารทลิเมอสัส ซศึที่งเปป็นบลุตรชายของทลิเมอสัส นสัที่งขอทานอยซูต่ทบีที่รลิมหนทาง” บารทลิเมอสัส ซศึที่งดซูเหมรอนจะมบีนลิสสัยหลุนหสันพลสันแลต่นเหมรอ
นกสับเปโตร เปป็นคนพซูดเสบียงดสังและกระฉสับกระเฉง เขาเปป็นหนศึที่งในสองคนนสันน และเขากก็รข้องออกมาวต่า “โอ พระองคค์ผผผู้เปป็น
บนุตรดาวริดเจผู้าขผู้า” ชายตาบอดอบีกคนนสันนไมต่ไดข้พซูดและเราไมต่มบีขข้อมซูลอะไรเกบีที่ยวกสับเขาเลยหลสังจากทบีที่ดวงตาของเขาถซูกเปปิด
แลข้ว นอกเสบียจากวต่าเขาตลิดตามพระเยซซูไป (ขข้อ 34)

ลซูกา 18:35 พซูดถศึงการอสัศจรรยร์หนศึที่งซศึที่งเกลิดขศึนนกข่อนพระเยซผเสดห็จเขผู้าเมรองเยรบีโค – “เมรรื่อพระองคค์เสดห็จมาใกลผู้เมรอง
เยรบีโค” เราตข้องจคาไวข้วต่าหากทลุกสลิที่งทบีที่พระเยซซูไดข้ตรสัสและไดข้ทรงกระทคาถซูกเขบียนไวข้ “แมข้หมดทสันงโลกกก็นต่าจะไมต่พอไวข้หนสังสรอทบีที่
จะเขบียนนสันน” (ยอหร์น 21:25) เราไมต่รซูข้วต่าพระเยซซูทรงรสักษาชายตาบอดกบีที่คนระหวต่างทบีที่พระองคร์ทรงรสับใชข้อยซูต่บนแผต่นดลินโลก –
อาจเปป็นหลายรข้อยคนกก็ไดข้ – ทบีที่ไมต่ไดข้ถซูกบสันทศึกไวข้ ดข้วยเหตลุนบีนมสันจศึงไมต่ใชต่เรรที่องทบีที่รบกวนจลิตใจผมทบีที่ไดข้อต่านเรรที่องราวเหลต่านสันนทบีที่ถซูก
บสันทศึกไวข้ในกลิตตลิคลุณเหลต่านบีนถศึงแมข้วต่าพวกมสันไมต่ตรงกสันแทบทลุกรายละเอบียดกก็ตาม

มสันเปป็นความจรลิงทบีที่วต่าบสันทศึกของมาระโกกลต่าวถศึงชายตาบอดคนเดดียวเทข่านมันั้น แตต่ผมอยากชบีนใหข้เหก็นวต่าเขาไมต่ไดข้กลต่าว
วต่าตอนนสันนไมข่ไดผู้มรีมากกวข่าหนศึที่งคน อาจมบีสองคน – หรรอหลายคนกก็ไดข้ เขากลต่าวถศึงคนเดรียวเพราะวต่าคนเดบียวผซูข้นสันน (บารทลิเม
อสัส) เปป็นคนทบีที่พซูดจาเสบียงดสังมาก หากมาระโกประกาศอยต่างชสัดเจนวต่ามบีคนตาบอดคนเดรียวเทข่านมันั้นทบีที่ถซูกรสักษาใหข้หาย มสันกก็คง
มบีความขสัดแยข้งกสันในบสันทศึกเหลต่านสันนจรลิงๆ แตต่ไมต่มบีความขสัดแยข้งใดๆเลย



“โอ พระองคค์ผผผู้เปป็นบนุตรดาวริดเจผู้าขผู้า ขอทรงพระเมตตาแกข่พวกขผู้าพระองคค์เถริด” นบีที่ครอพระนามทบีที่พระเมสสลิยาหร์
ผซูข้ทรงถซูกสสัญญาไวข้นสันนจะเปป็นทบีที่รซูข้จสัก พระคคาขข้อแรกของกลิตตลิคลุณของมสัทธลิวอต่านวต่า: “หนสังสรอลคาดสับพงศร์พสันธลุร์ของพระเยซผ
ครริสตค์ ผผผู้ทรงเปป็นบนุตรของดาวริด ผซูข้ทรงเปป็นบลุตรของอสับราฮสัม” พระองคร์จะตข้องเปป็นเชรนอสายโดยตรงของดาวลิด เหมรอนกสับทบีที่
พวกศาสดาพยากรณร์ไดข้พยากรณร์ไวข้ และพระสสัญญาเหลต่านสันนทบีที่ทรงกระทคาไวข้กสับชนชาตลิอลิสราเอลจะตข้องสคาเรก็จจรลิงผต่านทาง
บลุตรของดาวลิด:

“พระเยโฮวาหร์ทรงปฏลิญาณเปป็นความจรลิงกสับดาวลิด ซศึที่งพระองคร์จะไมต่ทรงหสันกลสับครอวต่า “เราจะตสันงผลจากตสัวของ
เจข้าไวข้บนบสัลลสังกร์ของเจข้า ถข้าบรรดาบลุตรของเจข้ารสักษาพสันธสสัญญาของเรา และบรรดาพระโอวาทของเราซศึที่งเราจะสอนเขา 
เหลต่าบลุตรของเขาทสันงหลายดข้วยเชต่นกสันจะนสัที่งบนบสัลลสังกร์ของเจข้าเปป็นนลิตยร์” (เพลงสดลุดบี 132:11, 12)

ขข้อ 31: “ฝฝ่ายประชาชนกห็หผู้ามเขาใหผู้นริรื่งเสรีย แตข่เขายริรื่งรผู้องขนนั้นอรีกวข่า “โอ พระองคค์ผผผู้เปป็นบนุตรดาวริดเจผู้าขผู้า ขอทรง
พระเมตตาแกข่พวกขผู้าพระองคค์เถริด”

“ฝฝ่ายประชาชนกห็หผู้ามเขาใหผู้นริรื่งเสรีย...” ฝซูงชนเหลต่านสันนอยากฟปังสลิที่งทบีที่พระเยซซูกคาลสังตรสัสแตต่เสบียงรข้องของชายตาบอด
เหลต่านบีนกก็ดสังเหลรอเกลินจนกลบพระสลุรเสบียงของพระผซูข้ชต่วยใหข้รอด ฝซูงชนเหลต่านสันนจศึงตคาหนลิพวกเขาและสสัที่งพวกเขา “ใหผู้นริรื่งเสรีย”
แตต่คคาตคาหนลินสันนกก็ไมต่ไดข้ทคาใหข้พวกเขาเงบียบเสบียง มสันมบีแตต่ทคาใหข้พวกเขารข้องเสบียงดสังยลิที่งกวต่าเดลิมเสบียอบีก โดยกลต่าววต่า “โอ 
พระองคค์ผผผู้เปป็นบนุตรดาวริดเจผู้าขผู้า ขอทรงพระเมตตาแกข่พวกขผู้าพระองคค์เถริด!”

มาระโก 10:49, 50 บอกเราเกบีที่ยวกสับบารทลิเมอสัสวต่า “พระเยซซูทรงหยลุดประทสับยรนอยซูต่ แลข้วตรสัสสสัที่งใหข้เรบียกคนนสันนมา 
เขาจศึงเรบียกคนตาบอดนสันนวต่าแกต่เขาวต่า “จงชรที่นใจและลลุกขศึนนเถลิด พระองคร์ทรงเรบียกเจข้า” คนนมันั้นกห็ทรินั้งผผู้าหข่มเสรียลนุกขนนั้นมาหา
พระเยซผ” เครรที่องนลุต่งหต่มทบีที่บารทลิเมอสัสโยนทลินงเสบียครอ เครรที่องนลุต่งหต่มชสันนนอกของเขา, ผข้าคลลุมอยต่างหนศึที่งทบีที่เขาหต่มตสัวไวข้อยต่าง
หลวมๆ มสันเปป็นเครรที่องนลุต่งหต่มทบีที่เปป็นภาระ และบารทลิเมอสัสคนตาบอดกก็รบีบเรต่งทบีที่จะไปหาพระเยซซู เขาไมต่เคยเหก็นองคร์พระผซูข้เปป็น
เจข้ามากต่อน แตต่เขาเคยไดข้ยลินพระองคร์ ความเชรที่อมาโดยการไดข้ยลิน และการไดข้ยลินโดยพระวจนะของพระเจข้า ทลุกคคาทบีที่พระเยซซู
ตรสัสครอพระวจนะของพระเจข้า ชายตาบอดผซูข้นบีนไดข้ยลินถข้อยคคาของพระเยซซู, เขามบีความเชรที่อในพระเยซซู, และในความเชรที่อเขากก็
รบีบเรต่งไปหาพระองคร์

ขข้อ 32: “พระเยซผจนงหยนุดประทมับยรนอยผข่ เรรียกเขามา และตรมัสวข่า “ทข่านทมันั้งสองใครข่จะใหผู้เราทสาอะไรเพรรื่อทข่าน”
“พระเยซผจนงหยนุดประทมับยรนอยผข่...” พระเยซซูทรงมบีเวลาฟปังเสบียงรข้องของจลิตวลิญญาณทบีที่ขสัดสนเสมอ เสบียงของคคา

อธลิษฐานทบีที่จรลิงใจจากเหลต่าดวงวลิญญาณทบีที่ขสัดสนและหลงทางจะทคาใหข้พระบลุตรของพระเจข้า “หยลุดประทสับยรนอยซูต่” และฟปังคคา
วลิงวอนของคคาอธลิษฐานนสันน พระองคร์ทรงสามารถตอบสนองความตข้องการของบรรดาผซูข้ทบีที่บสังเกลิดใหมต่แลข้วของพระองคร์เชต่นกสัน

“...เรรียกเขามา และตรมัสวข่า “ทข่านทมันั้งสองใครข่จะใหผู้เราทสาอะไรเพรรื่อทข่าน”” นบีที่หมายความวต่าไมต่วต่าความตข้องการนสันน
จะเปป็นเรรที่องอะไรกก็ตาม พระเยซซูทรงสามารถทบีที่จะตอบสนองความตข้องการนสันนไดข้ พวกเขาควรแจข้งคคาทซูลขอของตนใหข้
พระองคร์ทราบ – ถศึงแมข้วต่า เพราะวต่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจข้าในกายเนรนอหนสัง พระเยซซูทรงทราบอยซูต่แลข้ววต่าคคาทซูลขอนสันนจะ
เปป็นเรรที่องอะไร

ขข้อ 33: “พวกเขาทผลพระองคค์วข่า “พระองคค์เจผู้าขผู้า ขอใหผู้ตาของพวกขผู้าพระองคค์มองเหห็น”
คคาถามขององคร์พระผซูข้เปป็นเจข้าไมต่ใชต่เรรที่องยากเลยทบีที่ชายตาบอดสองคนนบีนจะตอบ พวกเขาไมต่ตข้องการเวลาเพรที่อคลิด



ใครต่ครวญและตสัดสลินใจวต่าพวกเขาปรารถนาอะไร เหนรอสลิที่งอรที่นใดเลยกก็ครอ พวกเขาอยากไดข้การมองเหก็นทางกายภาพ พวก
เขาตอบทสันทบีวต่า “พระองคค์เจผู้าขผู้า ขอใหผู้ตาของพวกขผู้าพระองคค์มองเหห็น!”

หลายครสันงเมรที่อบรรดาคนบาปไดข้ยลินการทรงเรบียกของพระเยซซูและเกลิดการฟฟ้องใจเรรที่องบาป พวกเขากก็ประวลิงเวลา
การตอบการทรงเรบียกนสันน พวกเขาอยากคลิดเกบีที่ยวกสับมสันกต่อน เชต่นเดบียวกสับเฟลลิกสร์ตอนทบีที่เปาโลยกเหตลุผลกสับเขา พวกเขารอ
ใหข้ถศึง “เวลาทบีที่สะดวก” มากกวต่านบีน (กลิจการ 24:25) พญามารลต่อลวงคนบาปทสันงหลายใหข้เลรที่อนการรสับความรอดออกไปกต่อน
เสมอ แตต่ชายตาบอดสองคนนบีนไมต่ไดข้ขอเวลาเพลิที่ม พวกเขาไมต่ไดข้กลต่าววต่า “ขอใหข้พวกเราคลุยกสันเรรที่องนบีนตต่ออบีกสสักพสัก” พวกเขา
ไมต่ไดข้แมข้แตต่กลต่าววต่า “พระองคร์เจข้าขข้า ถชาพระองคค์ทรงสามารถ...” พวกเขาไมต่ไดข้ประดสับคคาอธลิษฐานของพวกเขาใหข้สวยหรซู, 
พวกเขาไมต่ไดข้ใชข้ภาษาทบีที่นต่าประทสับใจเพรที่อทคาใหข้คคาอธลิษฐานนสันนสวยงาม พวกเขาพซูดแคต่เจก็ดคคา และเจก็ดคคานสันนกก็ทคาใหข้พวกเขา
มองเหก็น ความปรารถนาอสันลศึกซศึนงแหต่งหสัวใจของพวกเขาถซูกหต่อหลุข้มอยซูต่ในภาษาทบีที่เรบียบงต่ายและจรลิงใจ และพระเยซซูทรงอยาก
ใหข้เราเขข้าหาพระองคร์แบบนสันนในความตข้องการของเรา

ขข้อ 34: “พระเยซผจนงมรีพระทมัยเมตตา กห็ทรงถผกตผู้องตาเขา ในทมันใดนมันั้นตาของเขากห็เหห็นไดผู้และเขาทมันั้งสองไดผู้ตริดตาม
พระองคค์ไป”

“พระเยซผจนงมรีพระทมัยเมตตา...” ในความมรดมลิดแหต่งความมรดบอดของพวกเขา ไมต่อาจมองเหก็นความงามตต่างๆทบีที่อยซูต่
รอบตสัวพวกเขา ชายเหลต่านบีนพลาดหลายสลิที่งไปมากมายเหลรอเกลิน และเพราะการมองไมต่เหก็นของพวกเขาๆจศึงมบีชบีวลิตอยซูต่ใน
ความยากจน สภาพอสันนต่าสสังเวชของพวกเขาแตะตข้องพระทสัยของพระเยซซูและพระองคร์ทรงเกลิดพระทสัยเมตตา “กห็ทรงถผก
ตผู้องตาเขา” สสัมผสัสของพระผซูข้ชต่วยใหข้รอดคงอต่อนโยนมากจรลิงๆ! (ในมาระโก 10:52 เราอต่านเกบีที่ยวกสับบารทลิเมอสัสวต่า “พระ
เยซซูตรสัสแกต่เขาวต่า “จงไปเถริด ความเชรรื่อของเจผู้าไดผู้กระทสาใหผู้เจผู้าหายปกตริแลผู้ว”)

“...ในทชนใดนชขึ้นตาของเขากห็เหห็นไดผู้” เพบียงสสัมผสัสเดบียวจากพระเยซซูเทต่านสันนและตาทบีที่บอดกก็ไดข้รสับการมองเหก็นไดข้ 
สสัมผสัสของพระเยซซูเปฟีฝั่ยมดข้วยฤทธลิธิ์เดช แตต่กก็อต่อนโยนและเปฟีฝั่ยมดข้วยความรสัก เพบียงสสัมผสัสเดบียวจากพระองคร์และพวกคนโรค
เรรนอนกก็ถซูกชคาระใหข้สะอาดและหายสมบซูรณร์ เพบียงสสัมผสัสเดบียวจากพระองคร์และเดก็กชายทบีที่ตายไปแลข้วกก็ไดข้รสับชบีวลิต สสัมผสัสของ
พระเยซซูสามารถไมต่เพบียงใสต่ชบีวลิตไวข้ในรต่างกายหนศึที่งทบีที่ตายไปแลข้วเทต่านสันน แตต่สสัมผสัสของพระองคร์สามารถทคาใหข้จลิตวลิญญาณทบีที่
ตายไปแลข้วซศึที่งถซูกลลิขลิตใหข้ตายชสัที่วนลิรสันดรร์ในบศึงไฟนสันนมบีชบีวลิตขศึนนมาไดข้

ชายตาบอดสองคนนสันนไดข้รสับการมองเหก็นของตน “และเขาทมันั้งสองไดผู้ตริดตามพระองคค์ไป” เราพลิสซูจนร์วต่าเราไดข้รสับการ
ชต่วยใหข้พข้นแลข้วจากความมรดแหต่งบาปโดยการตลิดตามพระเยซซู เราไมต่ตลิดตามพระองคร์เพรรื่อทรีรื่จะไดผู้รมับความรอด, เราตลิดตาม
พระองคร์เพราะวข่าเราไดผู้รมับความรอดแลผู้ว เราไมต่เปลบีที่ยนนริสมัยตข่างๆของชรีวริตเพรรื่อทรีรื่จะไดผู้รมับความรอด, เราเปลบีที่ยนนลิสสัยตต่างๆ
ของชบีวลิตเพราะเราไดผู้รมับความรอดแลผู้ว พระเยซซูทรงเปป็นความสวต่างของโลก และเมรที่อพระองคร์ไดข้เสดก็จมาแลข้ว “ประชาชนผซูข้
นสัที่งอยซูต่ในความมรดไดข้เหก็นความสวต่างยลิที่งใหญต่ และผซูข้ทบีที่นสัที่งอยซูต่ในแดนและเงาแหต่งความตาย กก็มบีความสวต่างขศึนนสต่องถศึงเขาแลข้ว”
(มธ. 4:16)

พระเยซซูตรสัสวต่า “เราเปป็นความสวญ่างของโลก ผซูข้ทบีที่ตามเรามาจะไมต่เดลินในความมรด แตต่จะมบีความสวต่างแหต่งชบีวลิต”
(ยอหร์น 8:12)

พระเยซซูตรสัสเชต่นกสันวต่า “ทข่านทมันั้งหลายจะรผผู้จมักความจรยง และความจรริงนมันั้นจะทสาใหผู้ทข่านทมันั้งหลายเปป็นไท...ถข้าพระ



บลุตรจะทรงกระทคาใหข้ทต่านทสันงหลายเปป็นไท ทต่านทสันงหลายกก็จะเปป็นไทจรลิงๆ” (ยอหร์น 8:32, 36)
พระเยซซูทรงปลดปลต่อยคนทสันงหลายใหข้เปป็นไทจากความมรดและความตาย, พระองคร์ประทานความสวต่างและชบีวลิตนลิ

รสันดรร์แกต่พวกเขา หากคลุณไมต่เคยเรบียกหาพระองคร์ใหข้เปปิดดวงตาทบีที่มรดบอดของคลุณเพรที่อทบีที่คลุณจะไดข้มองเหก็นความตข้องการพระ
ผซูข้ชต่วยใหข้รอดของคลุณและรข้องทซูลตต่อพระองคร์ใหข้ประทานความรอดและการยกโทษบาปใหข้ คลุณกก็ยสังอยซูต่ในบาปและในความ
มรดฝฝ่ายวลิญญาณเหมรอนเดลิม – และมสันเปป็นความปรารถนาของพญามารทบีที่จะใหข้คลุณอยซูต่ทบีที่นสัที่นตต่อไป! มสันรซูข้วต่าหากคลุณไดข้เหก็น
ความมรดดคาแหต่งบาปและความตข้องการของคลุณทบีที่จะถผกปลดปลข่อยจากบาปนสันน คลุณกก็จะรข้องเรบียกหาพระเยซซูและพระองคร์จะ
ทรงชต่วยคลุณใหข้พข้นจากความมรด, ความพลินาศ, และความมรณาชสัที่วนลิรสันดรร์

เปาโลประกาศความจรลิงอสันยลิที่งใหญต่นบีน: “แตต่ถข้าขต่าวประเสรลิฐของเราถซูกบสังไวข้จากใคร กก็จากคนเหลต่านสันนทบีที่กคาลสังจะ
พลินาศ สต่วนคนทบีที่ไมต่เชรที่อนสันน พระของยลุคนบีน (ซาตาน) ไดข้กระทคาใจของเขาใหข้มรดไป เพรที่อไมต่ใหข้ความสวต่างของขต่าวประเสรลิฐอสันมบี
สงต่าราศบีของพระครลิสตร์ ผซูข้เปป็นพระฉายของพระเจข้า สต่องแสงถศึงพวกเขา” (2 คร. 4:3, 4)

ความคลิดเกบีที่ยวกสับการเสบียสละและการรสับใชข้ทบีที่แทข้จรลิง, แบบทบีที่เปป็นของจรลิงเรลิที่มเกาะกลุมเราอยต่างชข้าสลุดๆ ทต่ามกลาง
คนทสันงหลายทบีที่ไปครลิสตจสักรและเหลต่าครลิสเตบียนแตต่ปากมบีการพซูดมากมายเกบีที่ยวกสับการแยกตสันงใหข้บรลิสลุทธลิธิ์ , การพซูดมากมาย
เกบีที่ยวกสับการปฏลิเสธตนเอง; แตต่ความตรงขข้ามกสันระหวต่างความเปป็นจรลิงและการปลอมแปลงกก็โดดเดต่นและชสัดเจน ขอพระเจข้า
แหต่งความรสักและพระครลิสตร์แหต่งความอต่อนโยนกรลุณาทรงโปรดชต่วยเราใหข้เรบียนรซูข้เคลก็ดลสับของพระเยซซูเจข้า –   นสัที่นครอ หนทาง
เดบียวทบีที่นคาไปสซูต่อคานาจทบีที่แทข้จรลิงและความยลิที่งใหญต่ทบีที่แทข้จรลิงครอ หนทางแหต่งการรสับใชข้และการเสบียสละอสันถต่อมใจ, หนทางแหต่ง
กางเขนนสันน ขอใหข้เราฟปังและตอบการทรงเรบียกของพระองคร์ทบีที่กลต่าววต่า “จงรสับกางเขนของเจข้าและตามเรามา”


