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จดหมายฝากฉบบับททหที่ นนที่งของยอหห์น

จดหมายฝากฉบบับททที่หนนงที่ ของยอหห์น
บทนนา
ผมรรักพระวจนะของพระเจจ้าทรัทั้งหมด แตต่ผมไดจ้เรบยนรรทจ้ บที่จะรรักและซาบซซทั้งในพระธรรมจดหมายฝากฉบรับทบที่หนซที่งของยอหร์น
ตรังทั้ แตต่ในชต่วงแรกๆของประสบการณร์การเปป็นครลิสเตบยนของผม ผมยรังทต่องจจาทรัทั้งหจ้าบทในขณะทบที่กจาลรังศซกษาอยรต่ในโรงเรบยนพระค
รลิสตธรรมเมมที่อชต่วงเรลิที่มตจ้นงานรรับใชจ้ของผมอบกดจ้วย
เราเปป็นหนบทั้ปลายปากกาของยอหร์นผรจ้เปป็นทบที่รรักอยต่างมาก ลองจลินตนาการดรวต่าถจ้าพระธรรมเลต่มทบที่พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ไดจ้
ทรงดลใจใหจ้ทต่านเขบยนขซทั้นถรกนจาออกไปจากพระครัมภบรจร์ ะเปป็นอยต่างไร เราตต่างเปป็นหนบทั้ยอหร์นทรัทั้งพระกลิตตลิคณ
สุ ทบที่ถรกเรบยกตามชมที่อของ
ทต่าน ทรัทั้งจดหมายฝากอบกสามฉบรับ และทรัทั้งพระธรรมวลิวรณร์ซซที่งเปป็นพระธรรมเลต่มสสุดทจ้ายในพระครัมภบรร์ของเราอบกดจ้วย
เปป็นเรมที่องทบที่นต่าสนใจถจ้าเราจะสรังเกตวต่าพระเจจ้าทรงมอบหมายเรมที่อง “หนรังสมอแหต่งความรอด” ใหจ้กรับยอหร์น “พระเยซรไดจ้
ทรงกระทจาหมายสจาครัญอมที่นๆอบกหลายประการตต่อหนจ้าเหลต่าสาวกของพระองคร์ ซซที่งไมต่ไดจ้จดไวจ้ในหนรังสมอมจ้วนนบทั้ แตต่การทบที่ไดจ้จด
เหตสุการณร์เหลต่านบทั้ไวจ้กก็เพมที่อทต่านทรัทั้งหลายจะไดจ้เชมที่อวต่า พระเยซรทรงเปป็นพระครลิสตร์พระบสุตรของพระเจจ้า และเมมที่อมบความเชมที่อแลจ้ว ทต่าน
กก็จะมบชบวตลิ โดยพระนามของพระองคร์” (ยอหร์น 20 : 30 - 31)
จดหมายฝากฉบรับแรกของยอหร์นนรัทั้นเปป็น “หนรังสมอแหต่งความชมที่นชมยลินดบ” “และเราเขบยนขจ้อความเหลต่านบทั้ถซงทต่านทรัทั้งหลาย
เพมที่อความยลินดบของทต่านจะไดจ้เตก็มเปปปี่ยม” (1 ยอหร์น 1 : 4)
และสาวกผรจ้เปป็นทบที่รรักคนเดบยวกรันนบทั้เองทบที่พระเจจ้าไดจ้ทรงมอบหมายการสจาแดงสสุดทจ้ายตต่อมนสุษยชาตลิของพระองคร์ใหจ้ ในขณะ
ทบที่ยอหร์นถรกเนรเทศไปยรังเกาะปปัทมอสเพราะคจาพยานของทต่าน และทบที่นรัที่นเองทบที่พระเจจ้าทรงประทานถจ้อยคจาทรัทั้งยบที่สลิบสองบททบที่กลาย
มาเปป็นพระธรรมเลต่มสสุดทจ้ายในพระครัมภบรร์ของเรา คมอพระธรรมวลิวรณร์
นรักวลิชาการพระครัมภบรร์สต่วนใหญต่เชมที่อวต่าจดหมายฝากฉบรับแรกนต่าจะถรกเขบยนขซทั้นเมมที่อประมาณ ค.ศ. 90 ในชต่วงเวลานรัทั้น
ยอหร์นนต่าจะเปป็นอรัครทรตคนเดบยวทบที่ยรังเหลมออยรต่ โดยทบที่อรัครทรตคนอมที่นๆไดจ้ผนซกคจาพยานของพวกเขาไวจ้แลจ้วดจ้วยโลหลิตของพวกเขาเอง
พระธรรม 1 ยอหร์น เปป็นจดหมายฝากทบที่นต่าอรัศจรรยร์ ซซที่งมบถจ้อยคจาทบที่เรบยบงต่ายจนแมจ้แตต่เดก็กๆกก็เขจ้าใจไดจ้ แตต่ความจรลิงทบพที่ ระธรรมนบทั้ไดจ้
เปปิดเผยออกมานรัทั้นลซกซซทั้งและยลิที่งใหญต่มาก จดหมายฝากฉบรับนบทั้พรดอยต่างตรงไปตรงมาและเรบยบงต่ายมาก ทรัทั้งยรังปราศจากการเดาสสุต่ม
แตต่ทกสุ ๆประโยคนรัทั้นแสดงความจรลิงฝฝ่ายวลิญญาณอรันลซกซซทั้งทบที่ทจาใหจ้ผรจ้เชมที่อสามารถทบที่จะมบ “ความยลินดบอยต่างเตก็มเปปปี่ยม” ไดจ้
ในจดหมายฝากของเปาโลและเปโตร เราไดจ้พบการแบต่งบทตอนทบที่แตกตต่างกรันซซที่งสามารถแยกแยะไดจ้อยต่างชรัดเจนจน
สามารถนจามาเขบยนเปป็นโครงรต่างหรมอเนมทั้อหาสต่วนตต่างๆไดจ้ แตต่สลิที่งนบทั้อาจไมต่สามารถทจาไดจ้กบรั จดหมายฝากของยอหร์น เพราะตรัทั้งแตต่คจา
แรกจนถซงคจาสสุดทจ้ายนรัทั้นเตก็มไปดจ้วยความจรลิงอรันยลิที่งใหญต่และพระสรัญญาอรันแสนประเสรลิฐถรักทอเชมที่อมตต่อเขจ้าดจ้วยกรันอยรต่ หรมออาจ
เรบยกไดจ้วาต่ เปป็นจดหมายฝากครอบครรัว
ผมไมต่ไดจ้กจาลรังบอกวต่าเราไมต่สามารถทบที่จะเขบยนโครงรต่างหรมอแบต่งบทตอนเนมทั้อหาไดจ้ เราสามารถทจาเชต่นนรัทั้นไดจ้ แตต่ไมต่ใชต่ดวจ้ ย
วลิธบการเดบยวกรันทบที่ใชจ้ในการทจาโครงรต่างหรมอแบต่งบทตอนของจดหมายฝากของเปาโลและเปโตร การแบต่งเนมทั้อหาของ 1 ยอหร์นนรัทั้นมบ
ความเฉพาะตรัว ตรัวอยต่างเชต่น คจาวต่า “ความสวต่าง” และ “ความมมด” นรัทั้นปรากฏเฉพาะในยบที่สลิบเอก็ดขจ้อแรกเทต่านรัทั้น พระวลิญญาณ
บรลิสสุทธลิธิ์กก็ไมต่ไดจ้ถรกกลต่าวถซงเลยจนกระทรัที่งถซง 3 : 24 ซซที่งทต่านไดจ้กลต่าวถซงอบกเจก็ดครรังทั้ หลรังจากนรัทั้น เปป็นภาพตรงขจ้ามกรับวลิญญาณอมที่นๆทบที่
ถรกกลต่าวถซงอบกหจ้าครรังทั้ แตต่การแบต่งเนมทั้อหาเชต่นนบทั้กก็ยรังไมต่ไดจ้แยกแยะแนวคลิดหลรักทบที่เฉพาะเจาะจงซซที่งรจ้อยเรบยงตต่อกรันมาตรัทั้งแตต่ขจ้อแรก
จนถซงขจ้อสสุดทจ้าย
มบหรัวเรมที่องหลรักอยรต่หจ้าเรมอที่ งดจ้วยกรันในจดหมายฝากฉบรับทบที่หนซที่งของยอหร์น ซซที่งแตต่ละหรัวเรมที่องนรัทั้นเชมที่อมตต่อกรันเหมมอนลรกโซต่
แตต่ละลรกในหต่วงโซต่ใหญต่ ไดจ้แกต่

1. ความรรักฉรันพบที่นจ้องในทต่ามกลางผรจ้เชมที่อ
2. การดจารงอยรใต่ นพระครลิสตร์และในพระเจจ้าพระบลิดาของผรจ้เชมที่อ
3. สลิที่งทบที่ทจาใหจ้ผรจ้เชมที่อสามารถรรจ้จกรั และแยกแยะความจรลิงจากความเทก็จไดจ้
4. ลรักษณะทบที่แทจ้จรลิงของผรจ้เชมที่อทบที่บรังเกลิดใหมต่และไดจ้รรับการชจาระโดยพระโลหลิตแลจ้ว
5. ตรัวผรจ้เชมที่อและความสรัมพรันธร์ของเขาตต่อโลกปปัจจสุบรันนบทั้

ความแตกตต่างทบัทั้งเจจ็ด
ในจดหมายฝากฉบรับทบที่หนซที่งของยอหร์นนบทั้ เราไดจ้พบความแตกตต่างทรังทั้ เจก็ดทบที่ตต่อเนมที่องกรัน ไดจ้แกต่ :
1. ความแตกตต่างระหวต่างแสงสวต่างแทจ้กรับความมมด (1 : 5 - 2 : 11)
2. ความแตกตต่างระหวต่างพระบลิดาทบที่เทบที่ยงแทจ้ในสวรรคร์กรับโลกนบทั้ (2 : 12 - 17)
3. พระครลิสตร์ซซที่งทรงแตกตต่างจากพระครลิสตร์เทบยมเทก็จ หรมอปฏลิปปักษร์พระครลิสตร์ (2 : 18 - 28)
4. การดบตาต่ งๆของผรจ้เชมที่อแทจ้ซซที่งแตกตต่างจากการชรัวที่ ตต่างๆของผรจ้ทบที่ไมต่เชมที่อและปฏลิปปักษร์พระครลิสตร์ (2 : 29 - 3 : 24)
5. พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ซซที่งทรงแตกตต่างจากความเทก็จ (4 : 1 - 6)
6. ความรรักอรันบรลิสสุทธลิธิ์ของพระเจจ้าในจลิตใจของผรจ้เชมที่อซซที่งแตกตต่างจากการเสแสรจ้ง หรมอความรรักแบบหนจ้าซมที่อใจคด (4 : 7 - 21)
7. ผรจ้เชมที่อแทจ้ทบที่บรังเกลิดใหมต่และไดจ้รรับการชจาระโดยพระโลหลิตแลจ้วซซที่งแตกตต่างจากผรจ้ทบที่ยรังไมต่บรังเกลิดใหมต่อยต่างแทจ้จรลิง (5 : 1 - 21)
ความแตกตต่างเหลต่านบทั้ไดจ้เปปิดเผยถซงหรัวเรมที่องหลรักทบที่สจาครัญของจดหมายฝาก นรัที่นคมอ ความจรลิงกรับความเทก็จ และหนทางทบที่จะ
รรจจ้ รักความจรลิงและดจารงอยรต่ในพระครลิสตร์ไดจ้ ตลอดจดหมายฝากทรัทั้งฉบรับเราไดจ้อต่านพบวลบอยต่างเชต่น “เราจะมรัที่นใจไดจ้วาต่ ...โดยขจ้อนบทั้”
“ดรังนบทั้แหละเราทรัทั้งหลายจซงรรวจ้ าต่ ...” “ฉะนรัทั้นเราจซงรรวจ้ ต่า...” คจาวต่า “เรา” ในทบที่นบทั้หมายถซงผรจ้เชมที่อทบที่บรังเกลิดใหมต่แลจ้ว ประโยคเชมที่อมเหลต่านบทั้
เปป็นดรัที่งไฟจราจรบนถนน เพราะทจาใหจ้เราตจ้องหยสุดและคจ้นหาความจรลิงทบไที่ ดจ้ถรกกลต่าวไวจ้กอต่ นหนจ้าและตามหลรังประโยคดรังกลต่าวนบทั้
พระเจจ้าทรงประทานเนมทั้อหาจดหมายฝากฉบรับนบทั้แกต่ยอหร์นเพมที่อสจาหรรับครลิสตจรักร คมอพระกายของพระครลิสตร์ทบที่ประกอบดจ้วยผรจ้คนทบที่
บรังเกลิดใหมต่แลจ้วทสุกๆคน เพมที่อเราจะรรจ้จรัก และสามารถแยกแยะระหวต่างความจรลิงและความเทก็จไดจ้ เพมที่อเราจะสามารถรรจ้จรักกรับความ
รรักแบบครลิสเตบยนทบที่แทจ้จรลิงซซที่งแตกตต่างจากความรรักเทบยมเทก็จ และเพมที่อวต่าในการทบที่เรารรจจ้ รักความจรลิงนรัทั้น เราจะดจารงอยรต่ในความจรลิง
และความรรักแบบครลิสเตบยนแทจ้ดจ้วย ประโยคเชมที่อมทบที่สจาครัญในความแตกตต่างทรัทั้งเจก็ดประการระหวต่างความจรลิงอรันบรลิสสุทธลิแธิ์ ละความ
เทก็จอรันนต่ารรังเกบยจเหลต่านบทั้กก็คมอ “ดรังนบทั้แหละเราทรัทั้งหลายจซงรรวจ้ าต่ ”
การศซกษาอยต่างทะลสุปรสุโปรต่งถซงความแตกตต่างเหลต่านบทั้ จะชบใทั้ หจ้เราเหก็นบททดสอบเรมที่องการสจารวจจลิตใจของผรจ้เชมที่อเจก็ด
ประการ :
ประการทบที่ 1 - บททดสอบการปฏลิบรัตลิทบที่แทจ้จรลิง [the acid test of true profession]
ประการทบที่ 2 - ความปรารถนา [a desire]
ประการทบที่ 3 - บททดสอบหลรักคจาสอนแทจ้ [the test of true doctrine]
ประการทบที่ 4 - บททดสอบการประพฤตลิตน [the test of conduct]
ประการทบที่ 5 - บททดสอบวลิจารณญาณ [the acid test of discernment]
ประการทบที่ 6 - บททดสอบแรงจรงใจ [the test of motive]
ประการทบที่ 7 - การบรังเกลิดใหมต่ (การบรังเกลิดจากเบมทั้องบน) [the new birth (the birth from above)]
ในจดหมายฝากฉบรับนบทั้ เราไมต่พบเจอคจากลต่าวในลรักษณะ “ในความคลิดเหก็นของขจ้าพเจจ้า ...” “ดรเหมมอนวต่า...” “ขจ้าพเจจ้า
เหก็นวต่า...” สจาหรรับยอหร์นผรจ้เปป็นทบที่รรักแลจ้ว ภายใตจ้การดลใจของพระเจจ้า ความสวต่างกก็คมอความสวต่าง ความจรลิงกก็คมอความจรลิง และ

ความเทก็จกก็คมอความเทก็จ ไมต่มบ “แสงสลรัวๆ” หรมอความจรลิงแคต่บางสต่วน เราอาจพรดถซงจดหมายฝากฉบรับนบทั้วต่าเปป็น “หนรังสมอแหต่งการ
ไมต่ประนบประนอม” ไมต่มบหมอกหรมอควรันปกคลสุมความหมายของมรัน แตต่ทกสุ สลิที่งปรากฏอยต่างชรัดเจนแจต่มแจจ้งราวแกจ้วใส

รากฐานททที่ถกถู วางใน 1 ยอหห์น
จากจดหมายฝากฉบรับนบทั้เราไดจ้เรบยนรรจ้วาต่ บทสรสุปทรัทั้งหมดของพระบรัญญรัตลินรัทั้นมบอยรต่สองขจ้อ : “ใหจ้เราทรัทั้งหลายเชมที่อในพระนาม
ของพระเยซรครลิสตร์” และ “ใหจ้เรารรักซซที่งกรันและกรัน” (3 : 23)
เรายรังไดจ้เรบยนรรจ้อกบ ดจ้วยวต่าการรรักดจ้วยคจาพรดโดยไมต่ไดจ้สจาแดงออกมาเปป็นการปรนนลิบรัตลิชต่วยเหลมอผรจ้ทบที่ตจ้องการความชต่วยเหลมอ
นรัทั้นไมต่ใชต่ความรรักทบที่แทจ้จรลิง แตต่เปป็นความรรักแบบหนจ้าซมที่อใจคด (3 : 17 - 18) พระเจจ้าพระบลิดาไดจ้ทรงวางแบบอยต่างไวจ้เมมที่อพระองคร์
ไดจ้ทรงยอมสละพระบสุตรองคร์เดบยวของพระองคร์ ซซที่งเปป็นพระบสุตรทบพที่ ระองคร์ทรงรรัก และเพราะพระเจจ้าทรงรรักเราแมจ้ในขณะทบที่เรายรัง
เปป็นคนบาป เปป็นศรัตรรกรับพระองคร์ กก็ยรังไดจ้ทรงยอมเสบยสละเชต่นนบทั้เพมที่อเรา เชต่นนบทั้แลจ้วเรากก็ควรรรักกรันและกรันดจ้วย (4 : 10 - 11)
ในจดหมายฝากฉบรับนบทั้ไดจ้วางรากฐานฝฝ่ายวลิญญาณทบสที่ จาครัญมากสจาหรรับความเชมที่อทบที่นจามาซซที่งสรันตลิสสุขอรันไมต่หวรัที่นไหว และ
เคลก็ดลรับของสรันตลิสสุขเชต่นนรัทั้นกก็คมอ “ความรรักทบที่สมบรรณร์นรัทั้นกก็ไดจ้ขจรัดความกลรัวเสบย” (4 : 18)
รากฐานเบมทั้องตจ้นของ “ความเชมที่อ” ซซที่งเกบที่ยวขจ้องกรับชบวลิตนลิรรันดรร์นรัทั้นปรากฏในบททบที่ 5 ขจ้อทบที่ 10 - 13 “ผรจ้ทบที่เชมที่อในพระบสุตร
ของพระเจจ้ากก็มพบ ยานอยรต่ในตรัวเอง ผรจ้ทบที่ไมต่เชมที่อพระเจจ้ากก็ไดจ้กระทจาใหจ้พระองคร์เปป็นผรจ้ตรรัสมสุสา เพราะเขามลิไดจ้เชมที่อพยานหลรักฐานทบที่
พระเจจ้าไดจ้ทรงเปป็นพยานถซงพระบสุตรของพระองคร์ และพยานหลรักฐานนรัทั้นกก็คมอวต่า พระเจจ้าไดจ้ทรงโปรดประทานชบวตลิ นลิรรันดรร์แกต่เรา
ทรัทั้งหลาย และชบวลิตนบทั้มบอยรใต่ นพระบสุตรของพระองคร์ ผรจ้ทบที่มพบ ระบสุตรกก็มบชบวตลิ ผรจ้ทบที่ไมต่มพบ ระบสุตรของพระเจจ้ากก็ไมต่มบชวบ ลิต ขจ้อความเหลต่านบทั้
ขจ้าพเจจ้าไดจ้เขบยนมาถซงทต่านทรัทั้งหลายทบที่เชมที่อในพระนามของพระบสุตรของพระเจจ้า เพมที่อทต่านทรัทั้งหลายจะไดจ้รวรจ้ ต่าทต่านมบชบวตลิ นลิรรันดรร์ และ
เพมที่อทต่านจะไดจ้เชมที่อในพระนามของพระบสุตรของพระเจจ้า”

ผถูผู้สอนเททยมเทจ็จ
กระทรัที่งในยสุคสมรัยของยอหร์นผรจ้เปป็นทบที่รรัก กก็มบเหลต่าผรจ้สอนเทบยมเทก็จแลจ้ว โดยมบคจาสอนเทก็จหลรักๆอยรต่สองประการทบที่ถรกสอน
ดจ้วยกรัน ไดจ้แกต่ :
1) พระครลิสตร์ทรงเปป็นพระเจจ้าเทต่านรัทั้น แตต่ไมต่ใชต่มนสุษยร์ พวกนบทั้ยอมรรับวต่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจจ้าอยต่างแนต่นอน แตต่ปฏลิเสธวต่า
พระองคร์ไมต่ไดจ้ทรงเปป็นมนสุษยร์แทจ้
2) พระครลิสตร์ทรงเปป็นมนสุษยร์เทต่านรัทั้น แตต่ไมต่ใชต่พระเจจ้า พวกนบทั้สอนวต่าชายทบที่ชมที่อเยซรนบทั้ไมต่อาจเปป็นพระเจจ้าทบที่ดจารงอยรใต่ นเนมทั้อหนรังแบบ
มนสุษยร์ไดจ้
เรากก็ยรังพบคจาสอนเทก็จลรักษณะนบทั้อยรใต่ นทสุกวรันนบทั้ กลสุมต่ ครลิสเตบยนวลิทยาศาสตรร์ (Christian Science) มรักจะไปกรับความคลิด
แบบแรก ในขณะทบที่กลสุต่มเอกบสุคคลภาพนลิยม (Unitarianism) มรักจะไปกรับความคลิดทบที่สอง ในจดหมายฝากฉบรับแรกของยอหร์นนบทั้
พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิไธิ์ ดจ้ทรงตอบสนองอยต่างทรงพลรังและรวดเรก็วตต่อคจาสอนเทก็จเหลต่านบทั้ แมจ้จะไมต่ไดจ้กลต่าวถซงตรงๆ แตต่ลองสรังเกตดร :
“ซซที่งไดจ้ทรงเปป็นอยรต่ตรัทั้งแตต่เรลิที่มแรก ซซที่งเราทรัทั้งหลายไดจ้ยลิน ซซที่งเราไดจ้เหก็นกรับตา ซซที่งเราไดจ้พลินลิจดร และจรับตจ้องดจ้วยมมอของเรา
เกบที่ยวกรับพระวาทะแหต่งชบวลิต (และชบวตลิ นรัทั้นไดจ้ปรากฏ และเราไดจ้เหก็นและเปป็นพยาน และประกาศชบวลิตนลิรนรั ดรร์นรัทั้นแกต่ทต่านทรัทั้งหลาย
ชบวลิตนรัทั้นไดจ้ดจารงอยรต่กรับพระบลิดา และไดจ้ปรากฏแกต่เราทรัทั้งหลาย) ซซที่งเราไดจ้เหก็นและไดจ้ยลินนรัทั้นเรากก็ไดจ้ประกาศแกต่ทต่านทรัทั้งหลาย เพมที่อ
ทต่านทรัทั้งหลายจะไดจ้รต่วมสามรัคคบธรรมกรับเรา แทจ้จรลิงเราทรัทั้งหลายกก็รต่วมสามรัคคบธรรมกรับพระบลิดา และกรับพระเยซรครลิสตร์พระบสุตรของ
พระองคร์” (1 : 1 - 3)

พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงประสงคร์ใหจ้เรารรจ้วาต่ สลิที่งทบที่ยอหร์นเขบยนถซงครลิสตจรักรไมต่เพบยงแตต่ไดจ้รรับการดลใจจากพระเจจ้าเทต่านรัทั้น
แตต่ยอหร์นเองกก็ยรังเปป็นผรจ้รรจ้เหก็นอยรต่ในเหตสุการณร์ดวจ้ ย ทต่านเปป็นพยานบสุคคลถซงขจ้อเทก็จจรลิงทบที่มบหลรักฐานชรัดเจนเหลต่านบทั้ ไมต่มบเรมที่องขต่าวลมอ
ใดๆเลยสรักคจาเดบยวทบที่ถรกเขบยนออกมาจากปลายปากกาของสาวกผรจ้เปป็นทบที่รรักทต่านนบทั้ พระเยซรทรงเปป็น “พระวาทะ” และทรงเปป็น
“ชบวตลิ ”
ใน 1 ยอหร์น 2 : 20, 27 เรามบหลรักประกรันวต่าผรจ้เชมที่อจะไมต่ถรกหลอกลวง ทจาใหจ้สรับสน หรมอชรักนจาใหจ้หลงไปโดยพวกผรจ้สอน
เทบยมเทก็จ
“ทต่านทรัทั้งหลายไดจ้รรับการทรงเจลิมจากพระองคร์ผรจ้บรลิสสุทธลิธิ์แลจ้ว และทต่านกก็รทรจ้ สุกสลิที่ง...แตต่การเจลิมซซที่งทต่านทรัทั้งหลายไดจ้รรับจาก
พระองคร์นรัทั้นดจารงอยรกต่ รับทต่าน และทต่านไมต่จจาเปป็นตจ้องใหจ้ใครมาสอนทต่านทรัทั้งหลาย เพราะวต่าการเจลิมนรัทั้นสอนทต่านใหจ้รรจ้ทกสุ สลิที่ง และเปป็น
ความจรลิง ไมต่ใชต่ความเทก็จ การเจลิมนรัทั้นไดจ้สอนทต่านทรัทั้งหลายมาแลจ้วอยต่างไร ทต่านกก็จงตรัทั้งมรัที่นคงอยรต่ในพระองคร์อยต่างนรัทั้น”

ลบักษณะเจจ็ดประการของผถูผู้เชชที่อแทผู้
ลรักษณะทรังทั้ เจก็ดประการของผรจ้เชมที่อแทจ้เหลต่านบทั้ควรศซกษาทจาความเขจ้าใจอยต่างระมรัดระวรัง :
1. “ถจ้าทต่านทรัทั้งหลายรรวจ้ าต่ พระองคร์ทรงเปป็นผรจ้ชอบธรรม ทต่านกก็รวรจ้ าต่ ทสุกคนทบที่ประพฤตลิตามความชอบธรรมกก็บรังเกลิดจากพระองคร์ดวจ้ ย”
(2 : 29)
2. “ผรจ้ใดบรังเกลิดจากพระเจจ้า ผรจ้นรัทั้นไมต่กระทจาบาป เพราะเมลก็ดของพระองคร์ดจารงอยรต่ในผรจ้นรัทั้น และเขากระทจาบาปไมต่ไดจ้ เพราะเขา
บรังเกลิดจากพระเจจ้า” (3 : 9)
3. “ทต่านทบรที่ รักทรัทั้งหลาย ขอใหจ้เรารรักซซที่งกรันและกรัน เพราะวต่าความรรักมาจากพระเจจ้า และทสุกคนทบรที่ รักกก็บรังเกลิดจากพระเจจ้า และรรจจ้ รัก
พระเจจ้า” (4 : 7)
4. “ผรจ้ใดเชมที่อวต่าพระเยซรทรงเปป็นพระครลิสตร์ ผรจ้นรัทั้นกก็บรังเกลิดจากพระเจจ้า และทสุกคนทบที่รกรั พระองคร์ผรจ้ทรงใหจ้กจาเนลิดนรัทั้นกก็รรักคนทบที่บรังเกลิด
จากพระองคร์ดวจ้ ย” (5 : 1)
5. ถจ้าเรารรักพระเยซรพระบสุตร เรากก็รกรั พระเจจ้าพระบลิดาของพระองคร์ดวจ้ ย เราไมต่สามารถรรักเพบยงพระองคร์ใดพระองคร์หนซที่งโดยไมต่ไดจ้
รรักทรัทั้งสองพระองคร์ไดจ้ (5 : 1)
6. “ดจ้วยวต่าผรใจ้ ดทบที่บรังเกลิดจากพระเจจ้า กก็มบชรัยชนะตต่อโลก และนบที่แหละเปป็นชรัยชนะซซที่งไดจ้มบชรัยตต่อโลก คมอความเชมที่อของเราทรัทั้งหลาย
นบที่เอง” (5 : 4)
7. “เราทรัทั้งหลายรรวจ้ าต่ คนใดทบที่บรังเกลิดจากพระเจจ้ากก็ไมต่กระทจาบาป แตต่วาต่ คนทบที่บรังเกลิดจากพระเจจ้ากก็ระวรังรรักษาตรัว และมารรจ้ายนรัทั้นไมต่
แตะตจ้องเขาเลย” (5 : 18)

เหตตุผลเจจ็ดประการททที่จดหมายฝากฉบบับนทถทั้ ถูกมอบใหผู้สนาหรบับครริสตจบักร
1. “ซซที่งเราไดจ้เหก็นและไดจ้ยลินนรัทั้นเรากก็ไดจ้ประกาศแกต่ทาต่ นทรัทั้งหลาย เพมที่อทต่านทรัทั้งหลายจะไดจ้รวต่ มสามรัคคบธรรมกรับเรา แทจ้จรลิงเราทรัทั้ง
หลายกก็รต่วมสามรัคคบธรรมกรับพระบลิดา และกรับพระเยซรครลิสตร์พระบสุตรของพระองคร์” (1 : 3)
2. “และเราเขบยนขจ้อความเหลต่านบทั้ถซงทต่านทรัทั้งหลาย เพมที่อความยลินดบของทต่านจะไดจ้เตก็มเปปปี่ยม” (1 : 4)
3. “ลรกเลก็กๆของขจ้าพเจจ้าเออ๋ย ขจ้าพเจจ้าเขบยนขจ้อความเหลต่านบทั้ถซงทต่านทรัทั้งหลาย เพมที่อทต่านจะไดจ้ไมต่ทจาบาป และถจ้าผรจ้ใดทจาบาป เรากก็มบ
พระองคร์ผรจ้ชวต่ ยเหลมอสถลิตอยรต่กรับพระบลิดา คมอพระเยซรครลิสตร์ผรจ้ทรงชอบธรรมนรัทั้น” (2 : 1)
4. “ทต่านทรัทั้งหลายทบเที่ ปป็นบลิดา ขจ้าพเจจ้าเขบยนจดหมายถซงทต่าน เพราะทต่านทรัทั้งหลายไดจ้รรจ้จกรั กรับพระองคร์ผทรจ้ รงดจารงอยรตต่ รัทั้งแตต่เรลิที่มแรก
ทต่านทรัทั้งหลายทบที่เปป็นคนหนสุต่มๆ ขจ้าพเจจ้าเขบยนจดหมายถซงทต่าน เพราะทต่านทรัทั้งหลายไดจ้ชรัยชนะแกต่มารรจ้าย ทต่านทรัทั้งหลายผรจ้เปป็นลรก

เลก็กๆ ขจ้าพเจจ้าเขบยนจดหมายถซงทต่าน เพราะทต่านทรัทั้งหลายไดจ้รรจ้จกรั กรับพระบลิดา ทต่านทรัทั้งหลายทบที่เปป็นบลิดา ขจ้าพเจจ้าเขบยนจดหมาย
ถซงทต่าน เพราะทต่านทรัทั้งหลายไดจ้รจรจ้ รักกรับพระองคร์ผรจ้ทรงดจารงอยรตต่ รัทั้งแตต่เรลิที่มแรก ทต่านทรัทั้งหลายทบเที่ ปป็นคนหนสุต่มๆ ขจ้าพเจจ้าเขบยน
จดหมายถซงทต่าน เพราะทต่านทรัทั้งหลายมบกจาลรังมาก และพระวจนะของพระเจจ้าดจารงอยรต่ในทต่านทรัทั้งหลาย และทต่านไดจ้ชรัยชนะแกต่
มารรจ้ายแลจ้ว อยต่ารรักโลกหรมอสลิที่งของในโลก ถจ้าผรจ้ใดรรักโลก ความรรักตต่อพระบลิดาไมต่ไดจ้อยรต่ในผรจ้นรัทั้น เพราะวต่าสารพรัดซซที่งมบอยรต่ในโลก
คมอตรัณหาของเนมทั้อหนรัง และตรัณหาของตา และความเยต่อหยลิที่งในชบวตลิ ไมต่ไดจ้เกลิดจากพระบลิดา แตต่เกลิดจากโลก และโลกกรับสลิที่ง
ยรัวที่ ยวนของโลกกจาลรังผต่านพจ้นไป แตต่ผรจ้ทบที่ประพฤตลิตามพระทรัยของพระเจจ้ากก็ดจารงอยรต่เปป็นนลิตยร์” (2 : 13 - 17)
5. “ขจ้าพเจจ้าเขบยนมายรังทต่านทรัทั้งหลายมลิใชต่เพราะทต่านไมต่รรจ้ความจรลิง แตต่เพราะทต่านทรัทั้งหลายรรแจ้ ลจ้ว และรรจ้วาต่ คจามสุสาไมต่ไดจ้มาจากความ
จรลิงเลย ใครเลต่าเปป็นผรจ้ทบที่พดร มสุสา ไมต่ใชต่ใครอมที่น แตต่เปป็นผรจ้ทบที่ปฏลิเสธวต่าพระเยซรมลิใชต่พระครลิสตร์ ผรจ้ใดทบที่ปฏลิเสธพระบลิดาและพระบสุตร ผรจ้
นรัทั้นแหละเปป็นปฏลิปปักษร์ตต่อพระครลิสตร์ ผรจ้ใดทบที่ปฏลิเสธพระบสุตร ผรจ้นรัทั้นกก็ไมต่มบพระบลิดา แตต่ผรจ้ใดทบรที่ รับพระบสุตร ผรจ้นรัทั้นกก็มพบ ระบลิดาดจ้วย
เหตสุฉะนรัทั้น จงใหจ้ขจ้อความทบที่ทาต่ นไดจ้ยลินมาตรัทั้งแตต่ตจ้นนรัทั้นดจารงอยรต่กรับทต่านเถลิด ถจ้าขจ้อความทบที่ทต่านไดจ้ยลินตรัทั้งแตต่ตจ้นนรัทั้นดจารงอยรต่กบรั ทต่าน
ทต่านจะตรัทั้งมรัที่นคงอยรต่ในพระบสุตรและในพระบลิดาดจ้วย” (2 : 21 - 24)
6. “ขจ้าพเจจ้าเขบยนขจ้อความนบทั้ถซงทต่าน เกบที่ยวกรับคนเหลต่านรัทั้นทบที่ลต่อลวงทต่าน” (2 : 26)
7. “ขจ้อความเหลต่านบทั้ขจ้าพเจจ้าไดจ้เขบยนมาถซงทต่านทรัทั้งหลายทบที่เชมที่อในพระนามของพระบสุตรของพระเจจ้า เพมที่อทต่านทรัทั้งหลายจะไดจ้รรจ้วาต่
ทต่านมบชบวตลิ นลิรรันดรร์ และเพมที่อทต่านจะไดจ้เชมที่อในพระนามของพระบสุตรของพระเจจ้า” (5 : 13)

บททดสอบความเปป็นครริสเตทยนแทผู้เจจ็ดประการจากพระเจผู้า
1. “ถจ้าเราจะวต่าเรารต่วมสามรัคคบธรรมกรับพระองคร์ และยรังดจาเนลินอยรต่ในความมมด เรากก็พดร มสุสา และไมต่ไดจ้ดจาเนลินชบวตลิ ตามความจรลิง”
(1 : 6)
2. “ถจ้าเราทรัทั้งหลายจะวต่าเราไมต่มบบาป เรากก็หลอกตรัวเอง และความจรลิงไมต่ไดจ้อยรต่ในเราเลย” (1 : 8)
3. “ถจ้าเรากลต่าววต่าเราไมต่ไดจ้ทจาบาป กก็เทต่ากรับวต่าเราทจาใหจ้พระองคร์เปป็นผรจ้ตรรัสมสุสา และพระดจารรัสของพระองคร์กก็มลิไดจ้อยรต่ในเราทรัทั้ง
หลายเลย” (1 : 10)
4. “คนใดทบกที่ ลต่าววต่า "ขจ้าพเจจ้ารรจ้จกรั พระองคร์" แตต่มลิไดจ้รกรั ษาพระบรัญญรัตลิของพระองคร์ คนนรัทั้นกก็เปป็นคนพรดมสุสา และความจรลิงไมต่ไดจ้อยรต่
ในคนนรัทั้นเลย” (2 : 4)
5. “ผรจ้ใดกลต่าววต่าตนอยรต่ในพระองคร์ ผรจ้นรัทั้นกก็ควรดจาเนลินตามทางทบที่พระองคร์ทรงดจาเนลินนรัทั้นดจ้วย” (2 : 6)
6. “ผรจ้ใดทบกที่ ลต่าววต่าตนอยรต่ในความสวต่าง และยรังเกลบยดชรังพบที่นจ้องของตน ผรจ้นรัทั้นกก็ยรังอยรต่ในความมมดจนถซงบรัดนบทั้” (2 : 9)
7. “ถจ้าผรจ้ใดวต่า "ขจ้าพเจจ้ารรักพระเจจ้า" และยรังเกลบยดชรังพบที่นจ้องของตน ผรจ้นรัทั้นกก็เปป็นคนพรดมสุสา เพราะวต่าผรจ้ทไบที่ มต่รรักพบนที่ จ้องของตนทบที่แลเหก็น
แลจ้ว เขาจะรรักพระเจจ้าทบที่ไมต่เคยเหก็นอยต่างไรไดจ้” (4 : 20)

บททดสอบความสบัตยห์ซชที่อเจจ็ดประการ
สสุดทจ้ายแตต่ไมต่ทาจ้ ยสสุด ผมขอชบทั้ใหจ้เหก็น “ถจ้าเรากลต่าว” หรมอ “ถจ้าผรจ้ใดกลต่าว” ทรัทั้งเจก็ดประการ สลิที่งเหลต่านบทั้คมอบททดสอบความ
สรัตยร์ซมที่อและความจรลิง และในแตต่ละขจ้อเราสามารถตรวจสอบไดจ้หากมบความหนจ้าซมที่อใจคด (หรมอคจามสุสา) ถรกเปปิดโปงขซทั้นมา :
1. สามมัคคคีธรรมเทคียมเทท็จ : “ถจ้าเราจะวต่าเรารต่วมสามรัคคบธรรมกรับพระองคร์ และยรังดจาเนลินอยรต่ในความมมด เรากก็พดร มสุสา และไมต่ไดจ้
ดจาเนลินชบวลิตตามความจรลิง” (1 : 6)
2. การชชาระเทคียมเทท็จ : “ถจ้าเราทรัทั้งหลายจะวต่าเราไมต่มบบาป เรากก็หลอกตรัวเอง และความจรลิงไมต่ไดจ้อยรต่ในเราเลย” (1 : 8)

3. ความชอบธรรมเทคียมเทท็จ : “ถจ้าเรากลต่าววต่าเราไมต่ไดจ้ทจาบาป กก็เทต่ากรับวต่าเราทจาใหจ้พระองคร์เปป็นผรจ้ตรรัสมสุสา และพระดจารรัสของ
พระองคร์กมก็ ลิไดจ้อยรต่ในเราทรัทั้งหลายเลย” (1 : 10)
4. ความจงรมักภมักดคีเทคียมเทท็จ : “คนใดทบกที่ ลต่าววต่า "ขจ้าพเจจ้ารรจ้จกรั พระองคร์" แตต่มลิไดจ้รกรั ษาพระบรัญญรัตลิของพระองคร์ คนนรัทั้นกก็เปป็นคน
พรดมสุสา และความจรลิงไมต่ไดจ้อยรต่ในคนนรัทั้นเลย” (2 : 4)
5. ความประพฤตติเทคียมเทท็จ : “ผรจ้ใดกลต่าววต่าตนอยรต่ในพระองคร์ ผรจ้นรัทั้นกก็ควรดจาเนลินตามทางทบที่พระองคร์ทรงดจาเนลินนรัทั้นดจ้วย” (2 : 6)
6. ความบรติสสุทธติธิ์เทคียมเทท็จ : “ผรจ้ใดทบกที่ ลต่าววต่าตนอยรต่ในความสวต่าง และยรังเกลบยดชรังพบที่นจ้องของตน ผรจ้นรัทั้นกก็ยรังอยรต่ในความมมดจนถซง
บรัดนบทั้” (2 9)
7. ความรมักเทคียมเทท็จ (หนน้าซซซื่อใจคด) ตต่อพระเจน้า : “ถจ้าผรจ้ใดวต่า "ขจ้าพเจจ้ารรักพระเจจ้า" และยรังเกลบยดชรังพบนที่ จ้องของตน ผรจ้นรัทั้นกก็เปป็น
คนพรดมสุสา เพราะวต่าผรจ้ทบที่ไมต่รรักพบที่นจ้องของตนทบที่แลเหก็นแลจ้ว เขาจะรรักพระเจจ้าทบที่ไมต่เคยเหก็นอยต่างไรไดจ้” (4 : 20)
เมมที่อเราไดจ้ศซกษาทจาความเขจ้าใจขจ้อเหลต่านบทั้อยต่างระมรัดระวรังแลจ้ว เราจะสรังเกตไดจ้วต่าบรรดา “นรักปฏลิบรัตลิธรรม” ทางศาสนา
หรมอคนทบที่ไมต่ไดจ้บรังเกลิดใหมต่นรัทั้น คมอคนทบที่ดจาเนลินชบวลิตในคจามสุสาในฐานะทบที่เกบที่ยวขจ้องกรับผรจ้อมที่นและตรัวเขาเองดจ้วย เขาไมต่สรัตยร์ซมที่อตต่อพบที่นจ้อง
ของเขา เขาปฏลิเสธทบที่จะมบความสรัตยร์ซมที่อตต่อจลิตใจของเขาเอง แตต่เรากก็ยรังสรังเกตไดจ้อบกวต่าเขายรังดจาเนลินชบวลิตในคจามสุสาในฐานะทบที่
เกบที่ยวขจ้องกรับพระเจจ้า เชต่นเดบยวกรันกรับทบที่เกบที่ยวขจ้องกรับพระเยซรครลิสตร์ เขายรังดจาเนลินชบวลิตในคจามสุสาในฐานะทบที่เกบที่ยวขจ้องกรับโลก และใน
ฐานะทบที่เกบที่ยวขจ้องกรับครลิสเตบยนแทจ้ ในความเปป็นจรลิง เขาดจาเนลินชบวลิตในคจามสุสาจากภายในสรต่ภายนอก เพราะทรังทั้ ชบวตลิ ของเขาคมอความ
เทบยมเทก็จ ทรัทั้งในสต่วนทบที่เกบที่ยวกรับตรัวเขาเอง สต่วนทบที่เกบที่ยวกรับพระเจจ้า และสต่วนทบที่เกบที่ยวกรับพบที่นจ้องของเขา
ความปรารถนาอรันดรับแรกของมารคมอการสาปแชต่งจลิตวลิญญาณของคสุณในบซงไฟนรก แตต่ถจ้ามรันลจ้มเหลว (คมอการทบที่คสุณเชมที่อ
ในองคร์พระเยซรครลิสตร์เจจ้าและไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอด) มรันกก็จะยรังไมต่ยอมแพจ้ มรันรรวจ้ ต่ามรันไมต่อาจสามารถขโมยเอาจลิตวลิญญาณทบที่ถรก
ประพรมดจ้วยโลหลิตประเสรลิฐของพระเมษโปดกไปไดจ้ แตต่เปป็นไปไดจ้ทบที่มรันจะชลิงเอา “ชบวตลิ อรันบรลิบรรณร์” และ “บจาเหนก็จทบที่เตก็มขนาด”
ของคสุณไปไดจ้
ในพระกลิตตลิคสุณยอหร์น 20 : 31 เราอต่านพบวต่า “แตต่การทบที่ไดจ้จดเหตสุการณร์เหลต่านบทั้ไวจ้กก็เพมที่อทต่านทรัทั้งหลายจะไดจ้เชมที่อวต่า พระ
เยซรทรงเปป็นพระครลิสตร์พระบสุตรของพระเจจ้า และเมมที่อมบความเชมที่อแลจ้ว ทต่านกก็จะมบชวบ ลิตโดยพระนามของพระองคร์” และใน 1 ยอหร์น
5 : 13 เราอต่านพบอบกวต่า “ขจ้อความเหลต่านบทั้ขจ้าพเจจ้าไดจ้เขบยนมาถซงทต่านทรัทั้งหลายทบที่เชมที่อในพระนามของพระบสุตรของพระเจจ้า เพมที่อทต่าน
ทรัทั้งหลายจะไดจ้รวรจ้ ต่าทต่านมบชบวตลิ นลิรรันดรร์ และเพมที่อทต่านจะไดจ้เชมที่อในพระนามของพระบสุตรของพระเจจ้า” เมมที่อเทบยบเคบยงทรัทั้งสองขจ้อนบทั้เขจ้า
ดจ้วยกรัน เราจะเหก็นวต่าพระกลิตตลิคสุณของยอหร์นและจดหมายฝากของยอหร์นนรัทั้นเสรลิมกรันและกรันอยรต่ พระกลิตตลิคณ
สุ ยอหร์นถรกเขบยนขซทั้น
เพมที่อเหตสุผลทบที่เจาะจงวต่าผรจ้อาต่ นจะไดจ้เชมที่อในองคร์พระเยซรครลิสตร์เจจ้า และดจารงอยรต่ในความเชมที่อนรัทั้นและมบชบวลิต จดหมายฝากฉบรับแรกกก็ไดจ้
ถรกมอบใหจ้ครลิสตจรักรเพมอที่ วต่าบรรดาผรจ้เชมที่อแทจ้จะไดจ้รวรจ้ ต่าพวกเขามบชบวตลิ และรรวจ้ ต่าชบวลิตนลิรรันดรร์นบทั้อยรต่ในพระเยซรครลิสตร์ ในพระกลิตตลิคสุณ
ยอหร์นเราไดจ้เหก็นชบวลิตนลิรรันดรร์ทบที่สจาแดงอยรใต่ นพระเยซรครลิสตร์พระบสุตรของพระเจจ้า ในจดหมายฝากฉบรับแรกเรากก็ไดจ้เหก็นชบวลิตนลิรรันดรร์ทบที่
เปป็นจรลิงอยรต่ในผรจ้เชมที่อแทจ้ทบที่บรังเกลิดใหมต่และไดจ้รรับการชจาระดจ้วยพระโลหลิตแลจ้ว ในพระกลิตตลิคสุณยอหร์นเราไดจ้พบหนทางสรต่ชบวตลิ นลิรรันดรร์
โดยทางพระบสุตรของพระเจจ้าผรจ้ทรงบรังเกลิดมา ผรทจ้ รงเปป็นทางนรัทั้น เปป็นความจรลิง และเปป็นชบวลิต ไมต่มทบ างอมที่น ความจรลิงอมที่น และชบวตลิ
อมที่นอบก ในจดหมายฝากฉบรับแรกเราไดจ้เหก็นธรรมชาตลิทบที่สจาแดงออกของชบวลิตนลิรนรั ดร์ในปปัจจสุบรันซซที่งเปป็นกรรมสลิทธลิขธิ์ องผรจ้เชมที่อแทจ้
เมมที่อเราไดจ้ศซกษาทจาความเขจ้าใจทสุกถจ้อยคจาทรัทั้งหจ้าบทใน “หนรังสมอแหต่งความชมที่นชมยลินดบ” เลต่มนบทั้อยต่างจรลิงจรังและจรลิงใจแลจ้ว
ขอใหจ้พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงเปปิดตาของเรา ทรงกระทจาจลิตใจของเราใหจ้ถต่อมลง ทรงอวยพระพรเรา และทรงกระทจาใหจ้เราเปป็น
ภาชนะทบที่องคร์จอมเจจ้านายจะใชจ้การไดจ้ ขอใหจ้เราเหก็นความสวต่างแทจ้อยต่างทบที่ไมต่เคยเหก็นมากต่อน ขอใหจ้เราซาบซซทั้งในชบวลิตทบที่แทจ้จรลิงและ
ในความรรักทบที่แทจ้จรลิงของพระเจจ้าอยต่างทบที่ไมต่เคยเปป็นมากต่อน
ผมอธลิษฐานวต่านอกเหนมอจากขจ้อจจากรัดและขจ้อบกพรต่องตต่างๆของผม ขอพระเจจ้าแหต่งพระคสุณทรัทั้งปวงจะทรงใชจ้บทเรบยนนบทั้
ใหจ้เปป็นพระพรตต่อผรจ้เชมที่อทสุกคนทบที่ไดจ้อาต่ นหนรังสมอเลต่มนบทั้ และนจาใหจ้บรรดาผรจ้เชมที่อรรจ้จกรั พระเยซรตามทบที่หนรังสมออรรถาธลิบายเลต่มนบทั้ไดจ้ถรกสต่ง

มอบตต่อไปจากผรจ้เชมที่อสรต่ผรจ้ทบที่ยรังไมต่เชมที่อ นบที่เปป็นคจาอธลิษฐานของผมในพระนามพระเยซรครลิสตร์เจจ้า พระผรจ้ชวต่ ยใหจ้รอดและจอมราชาทบที่จะ
เสดก็จมาในไมต่ชจ้า

1 ยอหห์น - บทททที่ 1
1) ซซที่งไดจ้ทรงเปป็นอยรต่ตรัทั้งแตต่เรลิที่มแรก ซซที่งเราทรัทั้งหลายไดจ้ยลิน ซซที่งเราไดจ้เหก็นกรับตา ซซที่งเราไดจ้พลินลิจดร และจรับตจ้องดจ้วยมมอของเรา เกบที่ยวกรับ
พระวาทะแหต่งชบวลิต
2) (และชบวลิตนรัทั้นไดจ้ปรากฏ และเราไดจ้เหก็นและเปป็นพยาน และประกาศชบวตลิ นลิรรันดรร์นรัทั้นแกต่ทต่านทรัทั้งหลาย ชบวลิตนรัทั้นไดจ้ดจารงอยรต่กรับพระ
บลิดา และไดจ้ปรากฏแกต่เราทรัทั้งหลาย)
3) ซซที่งเราไดจ้เหก็นและไดจ้ยลินนรัทั้นเรากก็ไดจ้ประกาศแกต่ทต่านทรัทั้งหลาย เพมที่อทต่านทรัทั้งหลายจะไดจ้รวต่ มสามรัคคบธรรมกรับเรา แทจ้จรลิงเราทรัทั้งหลาย
กก็รต่วมสามรัคคบธรรมกรับพระบลิดา และกรับพระเยซรครลิสตร์พระบสุตรของพระองคร์
4) และเราเขบยนขจ้อความเหลต่านบทั้ถซงทต่านทรัทั้งหลาย เพมที่อความยลินดบของทต่านจะไดจ้เตก็มเปปปี่ยม
5) แลจ้วนบที่เปป็นขจ้อความทบที่เราไดจ้ยลินจากพระองคร์ และประกาศแกต่ทต่านทรัทั้งหลาย คมอวต่าพระเจจ้าทรงเปป็นความสวต่าง และไมต่มบความมมด
อยรใต่ นพระองคร์เลย
6) ถจ้าเราจะวต่าเรารต่วมสามรัคคบธรรมกรับพระองคร์ และยรังดจาเนลินอยรต่ในความมมด เรากก็พรดมสุสา และไมต่ไดจ้ดจาเนลินชบวลิตตามความจรลิง
7) แตต่ถจ้าเราดจาเนลินอยรต่ในความสวต่าง เหมมอนอยต่างพระองคร์ทรงสถลิตในความสวต่าง เรากก็รวต่ มสามรัคคบธรรมซซที่งกรันและกรัน และพระ
โลหลิตของพระเยซรครลิสตร์พระบสุตรของพระองคร์ กก็ชจาระเราทรัทั้งหลายใหจ้ปราศจากบาปทรัทั้งสลิทั้น
8) ถจ้าเราทรัทั้งหลายจะวต่าเราไมต่มบบาป เรากก็หลอกตรัวเอง และความจรลิงไมต่ไดจ้อยรใต่ นเราเลย
9) ถจ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองคร์ทรงสรัตยร์ซมที่อและเทบที่ยงธรรม กก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชจาระเราใหจ้พจ้นจาก
การอธรรมทรัทั้งสลิทั้น
10) ถจ้าเรากลต่าววต่าเราไมต่ไดจ้ทจาบาป กก็เทต่ากรับวต่าเราทจาใหจ้พระองคร์เปป็นผรจ้ตรรัสมสุสา และพระดจารรัสของพระองคร์กก็มลิไดจ้อยรใต่ นเราทรัทั้ง
หลายเลย
รากฐานอรันสจาครัญสามประการของความเชมที่อซซที่งถรกกลต่าวถซงในจดหมายฝากฉบรับแรกของยอหร์น :
1. การสจาแดงออกของชบวลิต
2. ความยลิที่งใหญต่ไพศาลของความรรักของพระเจจ้า
3. ความอรัศจรรยร์ของความสวต่าง
เราไดจ้พบชบวลิต ความรรัก และความสวต่างทบที่ถรกกลต่าวถซงดจ้วยถจ้อยคจาทบกที่ ระชรับไดจ้ใจความ อยต่างเชต่น “พระวาทะแหต่ง
ชบวลิต...พระเจจ้าทรงเปป็นความรรัก...พระเจจ้าทรงเปป็นความสวต่าง” ชบวตลิ นจามาซซที่งความสวต่าง และความสวต่างทจาใหจ้เราสามารถทบที่จะมอง
เหก็นความรรักไดจ้
ชบวลิตนลิรนรั ดรร์ไดจ้ถรกเปปิดเผยและเรลิที่มกระทจาการตต่างๆในพระบสุตรของพระเจจ้า พระองคร์ทรงเปป็น “ชบวตลิ ” (ยอหร์น 14 : 6)
ชบวลิตนลิรนรั ดรร์เรลิที่มตจ้นขซทั้น ดจาเนลินไป และถซงจสุดสรงสสุดในองคร์พระเยซรครลิสตร์ผรจ้ทรง “เปป็นพระเจจ้าเทบที่ยงแทจ้ และเปป็นชบวลิตนลิรรันดรร์” (1
ยอหร์น 5 : 20) พระองคร์ทรงเปป็นผรจ้ประพรันธร์และผรจ้กระทจาใหจ้ความเชมที่อสจาเรก็จ ดจ้วยเหตสุนบทั้ ความเชมที่อในพระโลหลิตทบที่ไหลออกและใน
พระราชกลิจทบที่สจาเรก็จแลจ้วของพระองคร์กนก็ จามาซซที่งชบวตลิ นลิรรันดรร์ พระเจจ้าไมต่ไดจ้ทรงประทานความสวต่าง แตต่พระเจจ้าทรงเปป็นความสวต่าง
ความรรักไมต่ไดจ้เปป็นแคต่สต่วนหนซที่งของพระเจจ้า และกก็ไมต่ใชต่แคต่วาต่ พระเจจ้าทรงสจาแดงความรรัก แตต่พระเจจ้าทรงเปป็นความรรัก
ชบวลิตตจ้องมากต่อนความสวต่าง ชบวตลิ นรัทั้นดจารงอยรต่ตรัทั้งแตต่ปฐมกาล “ในเรลิที่มแรกนรัทั้นพระเจจ้า...” เมมที่อเรลิที่มปฐมกาล พระเจจ้าทรง
ดจารงอยรต่ ณ ตอนนรัทั้นแลจ้ว และพระเจจ้าตรรัสวต่า “จงมบความสวต่าง” (ปฐมกาล 1 : 3)

เมมที่อถซงกจาหนดเวลา ความรรักของพระเจจ้าไดจ้มาถซงมนสุษยร์ในสภาพเนมทั้อหนรัง (กาลาเทบย 4 : 4 - 5) และเมมที่อความรรักของ
พระเจจ้าถรกสจาแดง สรรพสลิที่งตต่างๆกก็ถซงซซที่งความสมบรรณร์เมมที่อบรรดาคนบาปทบที่ครต่ควรกรับนรก ไดจ้รรับความรอดผต่านทางความเชมที่อในพระ
ราชกลิจทบที่สจาเรก็จครบถจ้วนแลจ้วของพระบสุตรของพระเจจ้า โดยพระคสุณของพระเจจ้า พระเยซรพระบสุตรของพระเจจ้าแหต่งความรรักไดจ้รรับ
การอนสุญาตใหจ้ลองชลิมความตายเพมที่อมนสุษยร์ทสุกคน (ฮบบรร 2 : 9)
จดหมายฝากฉบรับแรกของยอหร์นฉบรับนบทั้เปป็นจดหมายรรักจากพระเจจ้าถซง “บรรดาลรกๆ” ของพระองคร์ นรักวลิชาการภาษา
กรบกไดจ้บอกเราวต่ายอหร์นใชจ้คจาอยรต่สองคจาทบที่แปลไดจ้วต่า “ลรกๆ” คจาแรก (เทกนอน) แปลวต่า “ทายาท” ผรจ้เชมที่อไมต่เพบยงแคต่ถรกรรับเปป็นบสุตร
บสุญธรรมเทต่านรัทั้น เรายรังไดจ้บรังเกลิดใหมต่ในครอบครรัวของพระเจจ้าดจ้วย (1 ยอหร์น 3 : 1) คจาทบที่สอง (เทกนลิออน) เปป็นคจาทบที่สมที่อถซงความรรัก
ใครต่ อต่อนโยน เปป็นคจาเรบยกทบที่แสดงถซงความรรักเฉกเชต่นความรรักของแมต่ทบที่มบตต่อลรก และคจานบทั้ยรังปรากฏอยรต่ถซงเจก็ดครรัทั้งในจดหมายฝาก
ฉบรับนบทั้ :
“ลรกเลก็กๆของขจ้าพเจจ้าเออ๋ย...เพมที่อทต่านจะไดจ้ไมต่ทจาบาป” (2 : 1)
“ลรกเลก็กๆทรังทั้ หลายเออ๋ย...บาปของทต่านไดจ้รบรั การอภรัยแลจ้วเพราะเหก็นแกต่พระนามของพระองคร์” (2 : 12)
“และบรัดนบทั้ลรกเลก็กๆทรัทั้งหลายเออ๋ย จงดจารงอยรต่ในพระองคร์” (2 : 28)
“ลรกเลก็กๆทรังทั้ หลายเออ๋ย อยต่าใหจ้ใครชรักจรงทต่านใหจ้หลง” (3 : 7)
“ลรกเลก็กๆทรังทั้ หลายของขจ้าพเจจ้าเออ๋ย...จงรรักกรันดจ้วยการกระทจาและดจ้วยความจรลิง” (3 : 18)
“ลรกเลก็กๆทรังทั้ หลายเออ๋ย ทต่านเปป็นฝฝ่ายพระเจจ้า และไดจ้ชนะเขาเหลต่านรัทั้น” (4 : 4)
จดหมายฝากฉบรับนบทั้ปปิดทจ้ายดจ้วยถจ้อยคจาทบที่มบความหมายเหลต่านบทั้ “ลรกเลก็กๆทรัทั้งหลายเออ๋ย จงระวรังรรักษาตรัวไวจ้ใหจ้พนจ้ จากรรป
เคารพ เอเมน” (5 : 21)
แนต่นอนวต่าไมต่เปป็นทบที่นต่าสงสรัยเลย วต่านบที่คมอจดหมายรรักจากพระเจจ้าถซงบรรดาลรกๆของพระองคร์
ในจดหมายฝากฉบรับนบทั้เราพบขจ้อสรังเกตเจก็ดอยต่างเกบที่ยวกรับพระเจจ้า :
1. พระวจนะของพระเจจ้า - ซซที่งเปป็นรากฐานของสลิทธลิอจานาจทรัทั้งปวง (2 : 14)
2. ความรรักของพระเจจ้า - ซซที่งเปป็นเคลก็ดลรับและจลิตวลิญญาณของความชอบธรรมและความบรลิสทสุ ธลิธิ์ทรัทั้งปวง
3. พระทรัยของพระเจจ้า - ซซที่งการแสวงหาและปฏลิบรัตลิตามนรัทั้นจะนจามาซซที่งความสสุขสจาราญในสงต่าราศบทรัทั้งปวงแหต่งฟฟ้าสวรรคร์
4. บรรดาลรกๆของพระเจจ้า คมอผรจ้เชมที่อทบที่บรังเกลิดใหมต่เปป็นบสุตรของพระเจจ้า ถรกรรับเขจ้าสรต่ครอบครรัวของพระเจจ้า และในความสรัมพรันธร์นรัทั้น
ไดจ้นจามาซซที่งสลิทธลิประโยชนร์ทรัทั้งปวงแกต่ผรจ้เชมที่อซซที่งบสุตรทสุกคนในครอบครรัวพซงไดจ้รรับ (3 : 1 - 2 ; 3 : 10 ; 5 : 2)
5. พระบสุตรของพระเจจ้า - คมอพระเยซรครลิสตร์พระผรจ้ชวต่ ยใหจ้รอดของเรา ทรงเปป็นศรนยร์กลางและจลิตวลิญญาณแหต่งการสจาแดงทรัทั้งปวง
(3 : 8 ; 4 : 15 ; 5 : 5, 10, 12 - 13, 20)
6. การบรังเกลิดจากพระเจจ้า - ซซที่งเปป็นจสุดเรลิที่มตจ้นของชบวตลิ นลิรรันดรร์ มนสุษยร์จะตจ้องบรังเกลิดจากพระเจจ้าหรมอไมต่กก็ประสบกรับความตายชรัที่วนลิ
รรันดรร์ (3 : 9)
7. พระวลิญญาณของพระเจจ้า - ผรจ้ทรงรวบรวมผรจ้เชมที่อเขจ้ามา ทรงกระทจาใหจ้ผรจ้เชมที่อ “บรังเกลิด” ในครอบครรัวของพระเจจ้า ทรงดจารงอยรต่
ภายใน ทรงนจา และทรงประทรับตราผรจ้เชมที่อ พระวลิญญาณของพระเจจ้าคมอฤทธานสุภาพทรัทั้งสลิทั้นของพระองคร์ (4 : 2)
เหลต่านบทั้คมอถจ้อยคจาทบที่มบจตลิ วลิญญาณ เตก็มลจ้นไปดจ้วยความหมายและเปปปี่ยมไปดจ้วยพลรังของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ถจ้อยคจาเหลต่า
นบทั้นจาพาความสวต่าง และการรรับฟปังและเชมที่อในถจ้อยคจาเหลต่านบทั้ชต่วยนจาไปสรต่การบรังเกลิดใหมต่ (ยอหร์น 5 : 24 ; โรม 10 : 17 ; 1 เปโตร 1
: 23)
ถจ้าทรัทั้งหจ้าบทของพระธรรม 1 ยอหร์นเปป็นเสมมอนดรัที่งทจ้องฟฟ้า เรากก็จะเหก็นถจ้อยคจาอยต่างเชต่น “บรังเกลิด” “รรจ้” “สามรัคคบธรรม”
“ชบวตลิ ” “ความรรัก” “ความสวต่าง” “ความจรลิง” เหลต่านบทั้เปป็นดรัที่งดวงดาวในฝฝ่ายวลิญญาณ เปป็นดรัที่งดาวเคราะหร์และดาวฤกษร์ตต่างๆ
ชบวลิตทบที่แทจ้จรลิงนรัทั้นเปป็นผลรวมของการดจารงอยรต่ทรัทั้งหมด ความสวต่างทบที่แทจ้จรลิงกก็เปป็นผลรวมของความรรทจ้ รัทั้งหมด ความรรักทบที่บรลิสสุทธลิธิ์กก็เปป็น

ผลรวมของศบลธรรมจรลิยธรรมทบดที่ บงามทรังทั้ หมด ทรัทั้งสามสลิที่งนบทั้ปรากฏอยรต่ในพระเจจ้าเทต่านรัทั้น และในบรรดาคนทบที่มบสภาพของพระเจจ้าอยรต่
โดยทางความเชมที่อในพระบสุตรของพระเจจ้าแหต่งความรรัก พระเจจ้าทรงเปป็นชบวลิต ความสวต่าง และความรรัก พระเยซรกก็ทรงเปป็นชบวลิต
ความสวต่าง และความรรัก และเมมที่อเราไดจ้รบรั การสวมสภาพของพระเจจ้าในการบรังเกลิดใหมต่แลจ้ว (2 เปโตร 1 : 4) เรากก็ไดจ้มบชวบ ลิตของ
พระเจจ้า ความสวต่างของพระเจจ้า และความรรักของพระเจจ้าดจ้วย

การเสดจ็จมาบบังเกริดเปป็นมนตุษยห์
ขจ้อ 1 - 3 “ซซที่งไดจ้ทรงเปป็นอยรต่ตรัทั้งแตต่เรลิที่มแรก ซซที่งเราทรัทั้งหลายไดจ้ยลิน ซซที่งเราไดจ้เหก็นกรับตา ซซที่งเราไดจ้พลินลิจดร และจรับตจ้องดจ้วยมมอ
ของเรา เกบที่ยวกรับพระวาทะแหต่งชบวตลิ (และชบวลิตนรัทั้นไดจ้ปรากฏ และเราไดจ้เหก็นและเปป็นพยาน และประกาศชบวตลิ นลิรรันดรร์นรัทั้นแกต่ทต่านทรัทั้ง
หลาย ชบวตลิ นรัทั้นไดจ้ดจารงอยรต่กรับพระบลิดา และไดจ้ปรากฏแกต่เราทรัทั้งหลาย) ซซที่งเราไดจ้เหก็นและไดจ้ยลินนรัทั้นเรากก็ไดจ้ประกาศแกต่ทาต่ นทรัทั้งหลาย
เพมที่อทต่านทรัทั้งหลายจะไดจ้รต่วมสามรัคคบธรรมกรับเรา แทจ้จรลิงเราทรัทั้งหลายกก็รต่วมสามรัคคบธรรมกรับพระบลิดา และกรับพระเยซรครลิสตร์พระบสุตร
ของพระองคร์”
“ซซที่งไดจ้ทรงเปป็นอยรต่ตรัทั้งแตต่เรลิที่มแรก...” ไมต่เปป็นทบที่นต่าสงสรัยเลยวต่าในทบที่นบทั้หมายถซงองคร์พระเยซรครลิสตร์เจจ้า “พระวาทะ” ไดจ้เสดก็จ
มารรับสภาพเนมทั้อหนรัง (ยอหร์น 1 : 1, 4) ในตอนเรลิที่มตจ้นของจดหมายฝากฉบรับนบทั้ ยอหร์นไดจ้ใหจ้หลรักฐานวต่าพระเยซรทรงเปป็นพระเจจ้าทบที่
เสดก็จมาบรังเกลิดเปป็นมนสุษยร์ พระเจจ้าทบที่ทรงสจาแดงพระองคร์เองในเนมทั้อหนรัง ทต่านประกาศวต่าหลรักฐานของเรมที่องนบทั้นรัทั้นไดจ้รรับการพลิสจร นร์
แลจ้วดจ้วยประสาทสรัมผรัสขรัทั้นพมทั้นฐาน ตรัวอยต่างเชต่น ยอหร์นไดจ้รรับอนสุญาตใหจ้รรจ้เหก็นสลิที่งใดๆกก็ตามทบทที่ ต่านสามารถรรับรรจ้ไดจ้โดยประสาท
สรัมผรัส (การมองเหก็น การไดจ้ยลิน การสรัมผรัส) ซซที่งเปป็นสลิที่งทบที่เกบที่ยวขจ้องกรับธรรมชาตลิอรันสรงสต่งของพระครลิสตร์ และพระลรักษณะกรับสงต่าราศบ
ของพระองคร์
“...ซซที่งเราทรัทั้งหลายไดจ้ยลิน...” ยอหร์นผรจ้เปป็นทบที่รรักไดจ้อยรต่กรับพระผรจ้ชต่วยใหจ้รอดตลอดเวลาทบที่พระองคร์ทรงปฏลิบรัตลิพระราชกลิจใน
โลกนบทั้ และทต่านไดจ้บรันทซกถซงพระวจนะทบที่พระเยซรไดจ้ตรรัสไวจ้มากกวต่าผรจ้เขบยนพระกลิตตลิคสุณคนอมที่นๆ ทต่านอจ้างอลิงพระวจนะของพระเยซร
เองเปป็นหลรักฐานแสดงวต่าพระองคร์ทรงเปป็นพระบสุตรของพระเจจ้า คมอพระวาทะทบที่เสดก็จมาบรังเกลิดเปป็นมนสุษยร์ พระเจจ้าแทจ้ทรบที่ งรรับ
สภาพเนมทั้อหนรัง จดหมายฝากฉบรับนบทั้ถรกเขบยนขซทั้นเพมที่อวต่าความยลินดบของเราจะไดจ้เตก็มเปปปี่ยม และคจากจาชรับประการแรกสจาหรรับความ
ยลินดบทบที่เตก็มเปปปี่ยมนบทั้กก็คมอ หลรักประกรันทบที่ครบถจ้วนวต่าพระเยซรทรงเปป็นทสุกๆสลิที่งทบที่พระองคร์ไดจ้เคยตรรัสเอาวต่าวต่าพระองคร์ทรงเปป็น
“...ซซที่งเราไดจ้เหก็นกรับตา...” ยอหร์นไดจ้รรจ้เหก็นสลิที่งตต่างๆมากพอในขณะทบที่ทต่านไดจ้ตดลิ ตามพระเยซรจนพลิสรจนร์ทราบแลจ้ววต่าพระองคร์
นบทั้คมอพระบสุตรของพระเจจ้าอยต่างไมต่ตจ้องสงสรัยเคลมอบแคลงใจ ในทบที่นบทั้ทาต่ นไดจ้กลต่าวไวจ้วต่า “เราไดจ้เหก็นทต่านผรจ้นบทั้ เราเปป็นสรักขบพยานถซงการ
อรัศจรรยร์ตต่างๆของพระองคร์ เราเหก็นพระองคร์ในภาพลรักษณร์อยต่างมนสุษยร์ แตต่เรากก็เหก็นพระองคร์ทรงกระทจาสลิที่งตต่างๆทบที่ไมต่มบมนสุษยร์
ธรรมดาคนไหนจะกระทจาไดจ้! ในพระชนมร์ชบพและการอรัศจรรยร์ของพระองคร์เราจซงไดจ้หก็นถซงหลรักฐานวต่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจจ้าแทจ้
ทบทที่ รงรรับสภาพเนมทั้อหนรัง” ยอหร์นตจ้องการใหจ้เปป็นทบที่เขจ้าใจวต่าสลิที่งทบที่ทาต่ นกจาลรังประกาศอยรต่นบทั้ไมต่ใชต่คจาบอกเลต่าตต่อๆกรันมา ไมต่ไดจ้มาจากอบก
บสุคคลหนซที่งทบที่ไดจ้เหก็นหรมอไดจ้ยลินมาอบกทบ ทต่านประกาศถซงสลิที่งทบที่ทต่านไดจ้เหก็นดจ้วยตาของทต่านเองและไดจ้ยลินดจ้วยหรของทต่านเอง
“...ซซที่งเราไดจ้พลินลิจดร...” คจากรบกในทบที่นบทั้อยรต่ในรรปทบที่เนจ้นยทั้จาและใหจ้นทั้จาหนรักมากกวต่าในประโยคทบที่ผาต่ นมา และมบความหมายลซกซซทั้ง
มากยลิที่งกวต่าแคต่การมองเหก็นบางสลิที่งเฉยๆ (การดร) แตต่บต่งบอกถซงความปรารถนาหรมอความพซงพอใจอยต่างมากในสลิที่งทบที่ไดจ้เหก็น ยอหร์นไดจ้
พลินลิจดรพระเยซรดจ้วยความปลาบปลมทั้มใจอยต่างมาก และดจ้วยความรรักและความพซงพอใจ สลิที่งทบที่ทต่านเหก็นในพระชนมร์ชพบ ของพระผรจ้ชวต่ ย
ใหจ้รอด ทรัทั้งในพระราชกลิจและการอรัศจรรยร์ตาต่ งๆของพระองคร์ ทจาใหจ้ทาต่ นรรจ้สซกพซงพอใจจนทต่านไดจ้พบกรับความยลินดบอยต่างใหญต่หลวง
เมมที่อพลินลิจดรพระองคร์ คจาในภาษากรบกกก็แสดงถซงการเฝฟ้ามองอยต่างเอาจรลิงเอาจรัง ดจ้วยเหตสุนบทั้ หลรักฐานของการเสดก็จมาบรังเกลิดเปป็น
มนสุษยร์ของพระบสุตรของพระเจจ้ากก็พลิสจร นร์ทราบโดยการเฝฟ้ามองดรอยต่างเอาจรลิงเอาจรังและอยต่างตรัทั้งอกตรัทั้งใจของสาวกผรจ้เปป็นทบที่รรัก

“...และจรับตจ้องดจ้วยมมอของเรา...” ในทบที่นบทั้ ยอหร์นกจาลรังประกาศหลรักฐานวต่าพระเยซรทรงเปป็นมนสุษยร์แทจ้ ทรงไดจ้รรับการพลิสรจนร์
ทราบโดยการสรัมผรัสจากมนสุษยร์อบกคนหนซที่ง กระทรัที่งตรัวของยอหร์นเอง ถจ้ายอหร์นและพบที่นจ้องของทต่านเพบยงแคต่มองเหก็นพระเยซร กก็อาจ
จะยรังประกาศไดจ้วต่าพวกเขาตกเปป็นเหยมที่อของการเหก็นภาพลวงตา แตต่หลรักฐานนรัทั้นกจ้าวลซกลงไปมากกวต่าแคต่การเหก็นดจ้วยตา พวกเขา
ไดจ้เหก็นพระองคร์ พวกเขาไดจ้ยลินพระองคร์ แตต่พวกเขากก็ไดจ้เอามมอของตนเองสรัมผรัสพระองคร์ดวจ้ ย ดจ้วยเหตสุนบทั้ ยอหร์นจซงประกาศวต่าพระ
บสุตรของพระเจจ้าทรงเปป็นมนสุษยร์แทจ้ มนสุษยร์ทบที่มบเนมทั้อหนรัง โลหลิต และกระดรก
ภายหลรังจากทบพที่ ระองคร์ทรงเปป็นขซทั้นมาจากความตายแลจ้ว ขณะเมมที่อพวกสาวกกจาลรังหลบซต่อนตรัวอยรต่ในหจ้องชรัทั้นบนเพราะ
กลรัวพวกยลิว พระเยซรทรงปรากฏแกต่พวกเขา และเมมที่อพระองคร์ทรงเหก็นวต่าพวกเขากจาลรังหวาดกลรัวคลิดวต่าพวกเขาเหก็นวลิญญาณ
พระองคร์กตก็ รรัสกรับพวกเขาวต่า “จงดรมมอของเราและเทจ้าของเราวต่า เปป็นเราเอง จงคลจาตรัวเราดร เพราะวต่าผบไมต่มบเนมทั้อและกระดรก
เหมมอนทต่านเหก็นเรามบอยรต่นรัทั้น"” (ลรกา 24 : 36 - 43) ความจรลิงเดบยวกรันนบทั้ไดจ้ถรกประกาศในยอหร์น 20 : 24 - 27
“...พระวาทะแหต่งชบวลิต...” กก็คมอ พระวาทะซซที่งมบชบวตลิ พระวาทะซซที่งเปป็นแหลต่งชบวลิต “พระวาทะ” ในทบนที่ บทั้เลก็งถซงองคร์พระเยซร
ครลิสตร์เจจ้า เราไดจ้บรังเกลิดจาก “พมชอรันไมต่รเรจ้ ปปปี่อยเนต่า” คมอพระวจนะของพระเจจ้า (1 เปโตร 1 : 23) ทบที่ไดจ้รรับการดลใจจากพระเจจ้า
ยอหร์นกจาลรังกลต่าวในทบที่นบทั้วต่า “สลิที่งใดกก็ตามทบที่ประสาทสรัมผรัสสามารถรรับรรจ้ไดจ้ซซที่งเกบที่ยวขจ้องกรับพระวาทะแหต่งชบวลิต ทบที่สจาแดงออกในถจ้อยคจา
พระราชกลิจ และการอรัศจรรยร์ของพระเยซร เปป็นหลรักฐานวต่าพระองคร์ทรงเปป็นพระวาทะทบที่เสดก็จมาบรังเกลิดเปป็นมนสุษยร์ พระเจจ้าแทจ้ใน
สภาพเนมทั้อหนรัง นบที่คมอขจ้อความทบที่เราประกาศแกต่ทาต่ น เพมที่อวต่าเราจะมบสามรัคคบธรรมกรับพระบสุตรผรจ้ทรงเปป็นชบวลิต ความรรัก และ
สามรัคคบธรรมทบที่แทจ้จรลิง”
“และชบวตลิ นรัทั้นไดจ้ปรากฏ” (ถรกทจาใหจ้มองเหก็นไดจ้สจาหรรับเรา) “เราไดจ้เหก็นชบวลิต เราไดจ้ยลินชบวลิต เราไดจ้ยมที่นมมอสรัมผรัสกรับพระ
ครลิสตร์ผรจ้ทรงพระชนมร์อยรต่” พระองคร์ผรจ้ทรงเปป็นชบวลิตและตจ้นกจาเนลิดแหต่งชบวลิต ทรงถรกกระทจาใหจ้เปป็นทบที่รรจ้จรักแกต่มนสุษยร์โดยทางการเสดก็จ
มาบรังเกลิดเปป็นมนสุษยร์ พระองคร์ทรงปรากฏเปป็นอยต่างมนสุษยร์ทบที่บรรดามนสุษยร์สามารถเหก็นพระองคร์ ไดจ้ยลินพระองคร์ และสรัมผรัสกรับ
พระองคร์ไดจ้ แตต่พระองคร์กยก็ รังทรงเปป็นพระเจจ้าแทจ้เฉกเชต่นเดบยวกรับทบที่ทรงเปป็นมนสุษยร์แทจ้ พระองคร์ทรงดจารงอยรต่ตรัทั้งแตต่ปฐมกาลกรับ
พระเจจ้า ในพระทรวงของพระองคร์ (ยอหร์น 1 : 1 - 2, 18)
“เราไดจ้เหก็นและเปป็นพยาน” ในทบที่นบทั้เราไดจ้พบการทวนซทั้จาและเนจ้นยทั้จาขจ้อเทก็จจรลิงเรมที่องการเสดก็จมาบรังเกลิดเปป็นมนสุษยร์ พระ
วลิญญาณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงประทรับความจรลิงอยรต่ภายในเราวต่าพระเยซรทรงเปป็นพระวาทะทบที่เสดก็จมาบรังเกลิดเปป็นมนสุษยร์ ทรงเปป็นพระเจจ้าแทจ้
และวต่าพระองคร์ทรงถรกเหก็นโดยผรจ้คนอยต่างยอหร์นผรจ้เปป็นทบที่รรักและสาวกคนอมที่นๆ ยอหร์นตจ้องการใหจ้รรจ้วาต่ ทต่านเปป็นพยานบสุคคลถซงสลิที่งทบที่
พระเยซรครลิสตร์พระผรจ้ชวต่ ยใหจ้รอดทรงเปป็น ทรงกระทจา และไดจ้ตรรัสไวจ้ สาวกผรจ้เปป็นทบที่รรักทต่านนบทั้พซงพอใจในจลิตใจของทต่านมากทบพที่ ระเยซร
ทรงเปป็นพระเจจ้าในสภาพเนมทั้อหนรัง และทบที่พระองคร์ทรงเปป็นชบวลิต ความสวต่าง และความรรัก
“และเรา...ประกาศชบวตลิ นลิรรันดรร์นรัทั้นแกต่ทต่านทรัทั้งหลาย ชบวตลิ นรัทั้นไดจ้ดจารงอยรต่กรับพระบลิดา” คจาแถลงขจ้อนบทั้ประกาศวต่าความเปป็น
นลิรนรั ดรร์ของพระเยซรครลิสตร์พระบสุตรของพระเจจ้า พระองคร์ทรงดจารงอยรใต่ นปฐมกาลกรับพระบลิดา และในเมมที่อพระบลิดาทรงไมต่มบทงรัทั้ จสุด
เรลิที่มตจ้นและจสุดจบ กก็เชต่นกรันกรับพระบสุตรทบที่ทรงดจารงอยรต่ “ตรังทั้ แตต่นลิรรันดรร์กาลถซงนลิรรันดรร์กาล” (สดสุดบ 90 : 1 - 2)
“ในเรลิที่มแรกนรัทั้นพระวาทะทรงเปป็นอยรต่แลจ้ว และพระวาทะทรงอยรกต่ รับพระเจจ้า และพระวาทะทรงเปป็นพระเจจ้า ในเรลิที่มแรก
นรัทั้นพระองคร์นรัทั้นทรงอยรกต่ รับพระเจจ้า” (ยอหร์น 1 : 1 - 2) ในทบที่นบทั้กจาลรังบอกถซงความจรลิงของพระเจจ้าวต่าพระบสุตรของพระเจจ้าทรงเปป็น
อยรต่นลิรนรั ดรร์ ตรัทั้งแตต่กอต่ นทบที่พระองคร์จะทรงถรกกระทจาใหจ้ปรากฏแกต่โลกนบทั้ พระองคร์ทรงอยรกต่ รับพระบลิดา ทรงเปป็นพระวาทะแหต่งชบวตลิ
ทรงเปป็นนลิรรันดรร์ พระองคร์ทรงเปป็นอรัลฟาและโอเมกจ้า ทรงเปป็นเบมทั้องตจ้นและเบมทั้องปลาย และทรงเปป็นนลิรรันดรร์กาลถซงนลิรรันดรร์กาล
กระทรัที่งในเรมที่องความรอดพจ้นจากความบาปดจ้วย
“...และไดจ้ปรากฏแกต่เราทรัทั้งหลาย” พระเยซรครลิสตร์ทรงเปป็นชบวลิตทบที่ปรากฏแกต่มนสุษยร์โดยเปป็นอยต่างมนสุษยร์ ไมต่เคยมบเวลาใด
เลยทบที่พระบสุตรไมต่ไดจ้ดจารงอยรต่กรับพระบลิดา แตต่ประมาณเมมที่อสองพรันปปทบที่แลจ้วพระองคร์ทรงปรากฎแกต่มนสุษยร์โดยการเสดก็จมาบรังเกลิดเปป็น
มนสุษยร์ กต่อนเสดก็จมาบรังเกลิดเปป็นมนสุษยร์นรัทั้น พระองคร์ทรงเปป็น “พระวาทะแหต่งชบวลิต” อยรต่ในพระทรวงของพระบลิดา (ยอหร์น 1 : 18)

และ “พระวาทะแหต่งชบวลิตนรัทั้นเอง” ไดจ้ทรงปรากฏบนโลกนบทั้ พระองคร์ทรงปรากฏทต่ามกลางมนสุษยร์โดยมบรต่างกาย พระองคร์ทรงดจารง
อยรจต่ รลิงในโลกนบทั้ ไมต่ใชต่แคต่ “ขจ้อสรันนลิษฐานถซงการมาปรากฏ”
พระบสุคคลทบที่แทจ้จรลิงของพระเยซรครลิสตร์ครลิสตร์นรัทั้นเปป็นพยานวต่าพระองคร์ทรงเปป็นมนสุษยร์ และบรรดาผรจ้ทบที่เหก็นพระองคร์และไดจ้
อยรต่กบรั พระองคร์กก็ไดจ้ใหจ้คจาพยานวต่าพระองคร์ทรงเปป็นมนสุษยร์แทจ้ในสภาพเนมทั้อหนรัง แตต่นลิโคเดมรัสกก็ประกาศวต่า ไมต่มบผใรจ้ ดกระทจาการ
อรัศจรรยร์ซซที่งพระครลิสตร์ไดจ้ทรงกระทจานรัทั้นไดจ้ “นอกจากวต่าพระเจจ้าทรงสถลิตอยรกต่ รับเขาดจ้วย” พระเจจ้าทรงสถลิตอยรกต่ รับพระองคร์ พระเจจ้า
ทรงอยรต่ในพระองคร์ และพระองคร์ทรงเปป็นพระเจจ้า “คมอพระเจจ้าผรจ้สถลิตในองคร์พระครลิสตร์ทรงใหจ้โลกนบทั้คมนดบกรันกรับพระองคร์เอง มลิไดจ้
ทรงถมอโทษในการละเมลิดของเขา และทรงมอบพระวจนะแหต่งการคมนดบกรันนรัทั้นไวจ้กบรั เรา” (2 โครลินธร์ 5 : 19)
“ซซที่งเราไดจ้เหก็นและไดจ้ยลินนรัทั้นเรากก็ไดจ้ประกาศแกต่ทต่านทรัทั้งหลาย” บรรดาผรจ้สอนเทบยมเทก็จไดจ้เรลิที่มปฏลิบรัตลิการแลจ้วตรัทั้งแตต่ในสมรัย
ของยอหร์นผรจ้เปป็นทบที่รรัก มบคนพวกทบที่ปฏลิเสธเรมที่องทบที่พระเยซรทรงรรับสภาพเนมทั้อหนรัง และยอหร์นไดจ้ปฏลิเสธหลรักคจาสอนดรังกลต่าวโดยบอกวต่า
“เราไดจ้ประกาศสลิที่งทบที่เราเหก็น สลิที่งทบที่เราไดจ้ยลิน และสลิที่งทบที่เราไดจ้สรัมผรัส กระทรัที่งพระวาทะแหต่งชบวลิตในสภาพเนมทั้อหนรัง”
“...เพมที่อทต่านทรัทั้งหลายจะไดจ้รต่วมสามรัคคบธรรมกรับเรา” คมอสามรัคคบธรรมกรับพวกอรัครทรตของพระเยซรครลิสตร์พระผรจ้ชต่วยใหจ้รอด
พวกทบไที่ ดจ้เหก็นพระองคร์ พรดคสุยกรับพระองคร์ และยมที่นมมอสรัมผรัสพระองคร์ ยอหร์นตจ้องการใหจ้ผรจ้เชมที่อทสุกคนมบความเชมที่อในพระเยซรแบบ
เดบยวกรันกรับทบที่พวกอรัครสาวกมบ ทต่านตจ้องการใหจ้เรามบความหวรังแบบเดบยวกรัน ความยลินดบแบบเดบยวกรัน และหลรักประกรันแบบเดบยวกรัน
ถซงเรมที่องพระบสุตรของพระเจจ้า พระวาทะทบที่เสดก็จมาบรังเกลิดเปป็นมนสุษยร์ ไดจ้ทรงปรากฏทต่ามกลางมนสุษยร์ในสภาพเนมทั้อหนรัง
“แทจ้จรลิงเราทรัทั้งหลายกก็รวต่ มสามรัคคบธรรมกรับ (พระเจจ้า) พระบลิดา...” นบที่เปป็นแหลต่งแหต่งความยลินดบของยอหร์นทบที่ทต่านสามารถมบ
สามรัคคบธรรมกรับพระเจจ้าพระบลิดาไดจ้ พระองคร์กรับพระเจจ้าทรงมบเปฟ้าหมาย ความยลินดบ ความรรสจ้ ซก ความรรัก ความปรารถนา และ
แผนการรต่วมกรันโดยทางพระวจนะและการอธลิษฐาน ยอหร์นไดจ้รสรจ้ ซกผรกตลิดอยรต่กรับสลิที่งเดบยวกรันเหลต่านบทั้ ทต่านรรักความจรลิงเดบยวกรัน ทต่าน
ตจ้องการมบสามรัคคบธรรมแบบเดบยวกรัน ทต่านตจ้องการจะไดจ้คลสุกคลบอยรต่ในการงานแบบเดบยวกรัน การรรับรรจ้ถซงความสรัมพรันธร์กรับพระบลิดา
เชต่นนบทั้ไดจ้มอบความยลินดบใหจ้ทต่านในแบบทบที่โลกนบทั้ไมต่สามารถเขจ้าใจและไมต่สามารถมบประสบการณร์ไดจ้
แตต่ผรจ้เชมที่อทบที่บรังเกลิดใหมต่แลจ้วทสุกคนกก็มบสามรัคคบธรรมกรับพระเจจ้า เราถรกทจาใหจ้ผรกตลิดอยรต่กรับพระองคร์โดยทางการอรัศจรรยร์แหต่ง
การบรังเกลิดใหมต่ เราไดจ้เขจ้าสต่วนในธรรมชาตลิของพระเจจ้าดจ้วย ความเปรมปรบดลิธิ์ของพระเจจ้านรัทั้นอยรต่ในความยสุตลิธรรม ความไรจ้ทบที่ตลิ ความ
จรลิง และความบรลิสสุทธลิธิ์ และความเปรมปรบดลิธิ์ของครลิสเตบยนกก็อยรต่ในสลิที่งเดบยวกรันดจ้วยเชต่นกรัน เราควรมบความถต่อมใจ แตต่กก็มบความชมที่นชม
ยลินดบไปดจ้วย ทบที่ไดจ้รวรจ้ ต่า “เราทรัทั้งหลายเปป็นผรจ้รต่วมทจาการดจ้วยกรันกรับพระเจจ้า” (1 โครลินธร์ 3 : 9) ใน 2 โครลินธร์ 6 : 1 เปาโลกลต่าววต่าเรา
ทรัทั้งหลายเปป็น “คนทจาการรต่วมกรับพระองคร์” 3 ยอหร์น 8 กลต่าวถซง “ผรจ้รวต่ มงานกรับความจรลิง” และในมาระโก 16 : 20 เราอต่านพบ
วต่าพวกสาวกไดจ้ออกไป “เทศนาสรัที่งสอนทสุกแหต่งทสุกตจาบล และองคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าทรงรต่วมงานกรับเขา และทรงสนรับสนสุนคจาสอนของ
เขาโดยหมายสจาครัญทบที่ประกอบนรัทั้น” ผรจ้เชมที่อกก็มบสามรัคคบธรรมและการปฏลิสรัมพรันธร์โดยตรงกรับพระเจจ้าในการอธลิษฐานและการภาวนา
ใครต่ครวญดจ้วย โดยผต่านทางพลิธมบ หาสนลิทและผต่านทางการอต่านพระวจนะของพระองคร์
“เพมที่อทต่านทรัทั้งหลายจะไดจ้รต่วมสามรัคคบธรรม...กรับพระเยซรครลิสตร์พระบสุตรของพระองคร์” เชต่นเดบยวกรันกรับพระเจจ้าพระบลิดา
บรรดาผรจ้เชมที่อกก็สามารถมบลรักษณะรต่วมกรันกรับพระเยซรครลิสตร์พระผรจ้ชวต่ ยใหจ้รอดไดจ้ ทรัทั้งในดจ้านอสุปนลิสรัย ความปรารถนา ความมสุต่งหมาย
ความรรสจ้ ซก และจลิตวลิญญาณ เราไดจ้เปป็นหนซที่งเดบยวกรันกรับพระองคร์ เราไดจ้มบสต่วนในพระลรักษณะของพระเจจ้าและในพระวลิญญาณ
บรลิสสุทธลิธิ์ “พระครลิสตร์ทรงสถลิตในทต่านอรันเปป็นทบที่หวรังแหต่งสงต่าราศบ” (โคโลสบ 1 : 27) หลรักประกรันแหต่งความจรลิงทบที่ยลิที่งใหญต่เชต่นนบทั้เปป็นทรัทั้ง
สรันตลิสสุขและความชมนที่ ชมยลินดบใหจ้แกต่ผรจ้เชมที่อ
ขจ้อ 4 “และเราเขบยนขจ้อความเหลต่านบทั้ถซงทต่านทรัทั้งหลาย เพมที่อความยลินดบของทต่านจะไดจ้เตก็มเปปปี่ยม”
ขจ้อนบทั้เปป็นขจ้อทบที่สจาครัญของจดหมายฝากฉบรับแรกขอยอหร์น “ขจ้อความเหลต่านบทั้” เกบที่ยวขจ้องกรับเรมที่องการทบพที่ ระเยซรทรงรรับ
สภาพเนมทั้อหนรัง เหลต่าอรัครทรตกก็ไดจ้เหก็น ไดจ้ยลิน และไดจ้สรัมผรัสพระองคร์ พวกเขาไดจ้รรับรรโจ้ ดยประสบการณร์สต่วนบสุคคลวต่าพระองคร์ทรง

เปป็นบสุคคลจรลิง ไมต่ใชต่แคต่ตจานานลซกลรับ และความรรจ้เรมที่อง “ขจ้อความเหลต่านบทั้” ควรนจาพาเราสรต่ความรอดและความชมที่นชมยลินดบอยต่าง
เตก็มขนาด คมอถซงซซที่งสลิทธลิในการถรกรรับเปป็นบสุตรของพระเจจ้าในชบวตลิ ของผรจ้เชมที่อ ถจ้ามารไมต่สามารถสาปแชต่งจลิตวลิญญาณไดจ้ มรันกก็จะ
พยายามถซงทบที่สสุดในการปลจ้นชลิงเอาความชมที่นชมยลินดบในความรอดของผรจ้เชมที่อไปและพยายามกบดขวางเราไมต่ใหจ้เราสามารถเปป็นผรจ้
อารรักขาทบดที่ บและผรจ้นจาดวงวลิญญาณไดจ้ และไมต่มบใครจะสามารถมบความยลินดบอยต่างเตก็มเปปปี่ยมไดจ้นอกจากวต่าเขาจะไดจ้มบสต่วนในสลิที่งทบที่เขาไดจ้
รรับโดยพระคสุณผต่านทางความเชมที่อในพระราชกลิจทบที่สจาเรก็จครบถจ้วนแลจ้วขององคร์พระเยซรครลิสตร์เจจ้า
ขจ้อนบทั้จซงกลต่าวดจ้วยถจ้อยคจาลรักษณะเดบยวกรันกรับคจาตรรัสทบที่พระเยซรตรรัสกรับพวกสาวกของพระองคร์กต่อนทบที่พระองคร์จะตจ้องทรง
จากพวกเขาไปและกลรับสรต่พระบลิดาในสวรรคร์ “นบทั้คมอสลิที่งทบที่เราไดจ้บอกแกต่ทต่านทรัทั้งหลายแลจ้ว เพมที่อใหจ้ความยลินดบของเราดจารงอยรต่ในทต่าน
และใหจ้ความยลินดบของทต่านเตก็มเปปปี่ยม” (ยอหร์น 15 : 11) เปป็นไปไมต่ไดจ้สจาหรรับผรจ้เชมที่อทบที่จะไดจ้มบประสบการณร์ในความยลินดบอยต่างเตก็ม
เปปปี่ยมจนกวต่าเขาจะมบหลรักประกรันอรันไมต่สรัที่นคลอนทบที่วาต่ พระเยซรทรงเปป็นพระบสุตรของพระเจจ้า ทรงเปป็นพระเจจ้าทบที่เสดก็จมาบรังเกลิดเปป็น
มนสุษยร์ ทรงเปป็นพระเจจ้าแทจ้ และทรงเปป็นมนสุษยร์แทจ้ จนกวต่าผรจ้เชมที่อจะมบหลรักประกรันทบคที่ รบถจ้วนสมบรรณร์วต่าพระเยซรทรงเปป็นทสุกสลิที่งทบที่
พระองคร์ตรรัสวต่าพระองคร์ทรงเปป็น นอกเหนมอจากนบทั้แลจ้วจะไมต่มใบ ครสามารถยลินดบอยต่างเตก็มเปปปี่ยมกรับสลิทธลิในการถรกรรับเปป็นบสุตรในฝฝ่าย
จลิตวลิญญาณไดจ้เลย ความคลางแคลงใจจะทจาลายคสุณ ความยลินดบอยต่างเตก็มเปปปี่ยมจะเปป็นสลิที่งทบที่เปป็นไปไมต่ไดจ้เลยหากมบความคลางแคลง
ใจแมจ้เพบยงนลิดเดบยวถซงพระเยซรพระบสุตรของพระเจจ้า พระผรจ้ชต่วยใหจ้รอดของคนบาปทรัทั้งปวง

ขผู้อความ
ขจ้อ 5 “แลจ้วนบที่เปป็นขจ้อความทบที่เราไดจ้ยลินจากพระองคร์ และประกาศแกต่ทาต่ นทรัทั้งหลาย คมอวต่าพระเจจ้าทรงเปป็นความสวต่าง และ
ไมต่มบความมมดอยรต่ในพระองคร์เลย”
จะสรังเกตไดจ้วาต่ นบที่ไมต่ใชต่แคต่ขจ้อความธรรมดาทรัที่วไป แตต่เปป็นขจ้อความพลิเศษ มบขจ้อความทบแที่ ทจ้จรลิงเพบยงขจ้อความเดบยวเทต่านรัทั้น
พระกลิตตลิคสุณเดบยวเทต่านรัทั้น นบที่เปป็นใจความสจาครัญของคจาประกาศของพระเยซรและเหลต่าอรัครทรตกก็ไดจ้รรับเอาไวจ้
“ขจ้อความ” ในทบที่นบทั้หมายถซงการสจาแดงทบพที่ วกอรัครสาวกไดจ้รรับผต่านทางพระวจนะของพระเยซร ในทบที่นบทั้ไมต่ไดจ้จจาเปป็นวต่าจะตจ้อง
เปป็นพระวจนะทบที่ “เกบที่ยวกรับพระองคร์” เทต่านรัทั้น แตต่เปป็นขจ้อความทบที่พวกเขาไดจ้รรับโดยตรงจากพระองคร์ดวจ้ ย พระวจนะนบทั้ตรรัสโดย
พระองคร์ตอต่ หนจ้าพวกเขา นบที่เปป็นขจ้อความทบที่ยอหร์นกจาลรังบอกกรับเรา เพมที่อใหจ้ความยลินดบของเราเตก็มเปปปี่ยม
“พระเจจ้าทรงเปป็นความสวต่าง” พระเยซรครลิสตร์เสดก็จมาประกาศพระองคร์ผรจ้ทรงเปป็นความสวต่าง พระองคร์เสดก็จมาประกาศ
พระเจจ้า “ไมต่มบใครเคยเหก็นพระเจจ้าในเวลาใดเลย พระบสุตรองคร์เดบยวทบที่บรังเกลิดมา ผรจ้ทรงสถลิตในพระทรวงของพระบลิดา พระองคร์ไดจ้
ทรงสจาแดงพระเจจ้าแลจ้ว” (ยอหร์น 1 : 18)
ความสวต่างในพระวจนะของพระเจจ้า เปป็นตราสรัญลรักษณร์ของความบรลิสทสุ ธลิธิ์ ปราศจากตจาหนลิ ความจรลิง และความรรจ้ สต่วน
ความมมดนรัทั้นเปป็นดจ้านตรงขจ้าม พระเจจ้าทรงเปป็นความสวต่าง ซาตานเปป็นความมมด พระเจจ้าไมไดจ้ทรงมบแสงสวต่าง และไมต่ไดจ้ทรงเปป็นแคต่
ดวงสวต่างดวงหนซที่ง แตต่พระองคร์คมอความสวต่างทบที่แทจ้จรลิง และนอกจากพระองคร์แลจ้วไมต่มบความสวต่างเลย
“ของประทานอรันดบทกสุ อยต่าง และของประทานอรันเลลิศทสุกอยต่างยต่อมมาจากเบมทั้องบน และสต่งลงมาจากพระบลิดาแหต่งบรรดา
ดวงสวต่าง ในพระบลิดาไมต่มบการแปรปรวน หรมอไมต่มบเงาอรันเนมที่องจากการเปลบที่ยนแปลง” (ยากอบ 1 : 17)
“ในเรลิที่มแรกนรัทั้นพระวาทะทรงเปป็นอยรต่แลจ้ว และพระวาทะทรงอยรกต่ รับพระเจจ้า และพระวาทะทรงเปป็นพระเจจ้า ในเรลิที่มแรก
นรัทั้นพระองคร์นรัทั้นทรงอยรกต่ รับพระเจจ้า พระองคร์ทรงสรจ้างสลิที่งทรัทั้งปวงขซทั้นมา และในบรรดาสลิที่งทบที่เปป็นมานรัทั้น ไมต่มบสรักสลิที่งเดบยวทบที่ไดจ้เปป็นมาน
อกเหนมอพระองคร์ ในพระองคร์มบชวบ ลิต และชบวลิตนรัทั้นเปป็นความสวต่างของมนสุษยร์ทรัทั้งปวง ความสวต่างนรัทั้นสต่องเขจ้ามาในความมมด และ
ความมมดหาไดจ้เขจ้าใจความสวต่างไมต่ มบชายคนหนซที่งทบที่พระเจจ้าทรงใชจ้มา ชมอที่ ยอหร์น ทต่านผรจ้นบทั้มาเพมที่อเปป็นพยาน เพมที่อเปป็นพยานถซงความ

สวต่างนรัทั้น เพมที่อคนทรัทั้งปวงจะไดจ้มบความเชมที่อเพราะทต่าน ทต่านไมต่ใชต่ความสวต่างนรัทั้น แตต่ทรงใชจ้มาเพมที่อเปป็นพยานถซงความสวต่างนรัทั้น เปป็น
ความสวต่างแทจ้นรัทั้น ซซที่งสต่องสวต่างแกต่ทกสุ คนทบที่เขจ้ามาในโลก” (ยอหร์น 1 : 1 - 9)
“ไมต่มบความมมดอยรต่ในพระองคร์เลย” ในทบที่นบทั้พระวลิญญาณบรลิสทสุ ธลิธิ์ไดจ้ทรงยมนยรันวต่าพระเจจ้าทรงสมบรรณร์แบบ สมบรรณร์ในความ
บรลิสสุทธลิธิ์ สมบรรณร์ในความจรลิง และไมต่มบตจาหนลิใดๆในพระองคร์เลย ไมต่มบสลิที่งใดทบที่จะสามารถหรบที่ความสวต่างทบพที่ ระองคร์ทรงเปป็นไดจ้ ไมต่มบ
เงามมดใดจะสามารถทจาใหจ้เกลิดรอยดต่างดจาตต่อพระลรักษณะอรันยลิที่งใหญต่และไรจ้ตจาหนลิของพระเจจ้าไดจ้เลย
หลรักคจาสอนทบที่ถรกประกาศในทบที่นบทั้ (วต่าพระเจจ้าทรงเปป็นความสวต่าง) ไดจ้วางรากฐานสจาหรรับทสุกๆหลรักคจาสอนทบที่เกบที่ยวขจ้องกรับ
ศาสนาครลิสตร์ เราตจ้องยอมรรับความจรลิงนบทั้โดยความเชมที่อวต่าในปฐมกาลนรัทั้นพระเจจ้าทรงดจารงอยรต่แลจ้ว พระองคร์ทรงดจารงอยรต่เสมอมา
และพระองคร์จะทรงดจารงอยรตต่ ลอดไป พระองคร์ทรงเปป็นความสวต่างอยรต่เสมอมา และพระองคร์จะทรงเปป็นความสวต่างตลอดไป ไมต่เคย
มบเงามมดใดมาปกคลสุมหรมอแทรกแซงพระองคร์ พระองคร์ทรงไมต่สามารถถรกลต่อลวงดจ้วยความชรัที่ว พระองคร์ทรงไมต่สามารถกระทจาผลิด
เราตจ้องเชมที่อในพระเจจ้าเชต่นนบทั้ถจ้าเราหวรังทบที่จะไดจ้รรับความรอดตามทบที่ไดจ้ทรงจรัดเตรบยมไวจ้ใหจ้เราในพระบสุตรองคร์เดบยวของพระองคร์ทบที่ทรง
บรังเกลิดมา
พระเยซรทรงเปป็นพระเจจ้าในสภาพเนมทั้อหนรัง ทรงนจาโลกนบทั้ใหจ้คมนดบกรับกรับพระองคร์เอง สลิที่งใดทบที่พระเจจ้าทรงประสงคร์กก็มบเพบยง
พระเจจ้าเองเทต่านรัทั้นทบที่ทรงจรัดเตรบยมไดจ้ ไมต่มบมนสุษยร์คนใดหรมอทรตสวรรคร์ตนใดทบที่จะสามารถจรัดเตรบยมพระคสุณอรันบรลิสสุทธลิธิ์เพมที่อชต่วยคนทบที่
สมควรตกนรกใหจ้รอดไดจ้โดยทบพที่ ระเจจ้ายรังทรงไวจ้ซซที่งความยสุตธลิ รรม แตต่โดยทางพระราชกลิจของพระเยซรทบที่สจาเรก็จครบถจ้วนแลจ้วเทต่านรัทั้น
ทบทที่ จาใหจ้พระเจจ้าทรงสามารถประกาศใหจ้คนอธรรมกลายเปป็นผรจ้ชอบธรรมไดจ้โดยพระองคร์ยรังทรงดจารงความยสุตธลิ รรม ปราศจากตจาหนลิ
และบรลิสสุทธลิธิ์
“แตต่บรัดนบทั้ไดจ้ปรากฏแลจ้ววต่าความชอบธรรมของพระเจจ้านรัทั้นปรากฏนอกเหนมอพระราชบรัญญรัตลิ ซซที่งพระราชบรัญญรัตลิกรับพวก
ศาสดาพยากรณร์เปป็นพยานอยรต่ คมอความชอบธรรมของพระเจจ้าซซที่งทรงประทานโดยความเชมที่อในพระเยซรครลิสตร์สจาหรรับทสุกคนและแกต่
ทสุกคนทบที่เชมที่อ เพราะวต่าคนทรัทั้งหลายไมต่ตาต่ งกรัน เหตสุวต่าทสุกคนทจาบาป และเสมที่อมจากสงต่าราศบของพระเจจ้า แตต่พระเจจ้าทรงพระกรสุณา
ใหจ้เราเปป็นผรจ้ชอบธรรม โดยไมต่คดลิ มรลคต่า โดยทบพที่ ระเยซรครลิสตร์ทรงไถต่เราใหจ้พนจ้ บาปแลจ้ว พระเจจ้าไดจ้ทรงตรัทั้งพระเยซรไวจ้ใหจ้เปป็นทบที่ลบลจ้าง
พระอาชญา โดยความเชมที่อในพระโลหลิตของพระองคร์ เพมที่อสจาแดงใหจ้เหก็นความชอบธรรมของพระองคร์ในการทบที่พระเจจ้าไดจ้ทรงอด
กลรัทั้นพระทรัย และทรงยกบาปทบที่ไดจ้ทจาไปแลจ้วนรัทั้น และเพมที่อจะสจาแดงความชอบธรรมของพระองคร์ในปปัจจสุบรันนบทั้วต่าพระองคร์ทรงเปป็นผรจ้
ชอบธรรม และทรงโปรดใหจ้ผรจ้ทบที่เชมที่อในพระเยซรเปป็นผรจ้ชอบธรรมดจ้วย เมมที่อเปป็นเชต่นนรัทั้นแลจ้วเราจะเอาอะไรมาอวด กก็หมดหนทาง จะ
อจ้างหลรักอะไรวต่าหมดหนทาง อจ้างหลรักการประพฤตลิหรมอ ไมต่ใชต่ แตต่ตอจ้ งอจ้างหลรักของความเชมที่อ เหตสุฉะนรัทั้นเราทรัทั้งหลายสรสุปไดจ้วต่า คน
หนซที่งคนใดจะเปป็นคนชอบธรรมไดจ้กก็โดยอาศรัยความเชมที่อนอกเหนมอการประพฤตลิตามพระราชบรัญญรัตลิ” (โรม 3 : 21 - 28)
เมมที่อพระเจจ้าทรงเปป็นความสวต่างและในพระองคร์ไมต่มบความมมดเลย ดรังนรัทั้นผรจ้ทบที่สามรัคคบธรรมกรับพระองคร์กก็ตอจ้ งเขจ้ากรันกรับ
พระองคร์ไดจ้ “สองคนจะเดลินไปดจ้วยกรันไดจ้หรมอนอกจากทรัทั้งสองจะไดจ้ตกลงกรันไวจ้กต่อน” (อาโมส 3 : 3)
ผรจ้แตต่งสดสุดบกก็ไดจ้ประกาศวต่า “ชนชาตลิทบที่รรจ้จกรั โหต่รจ้องอยต่างชมที่นบานกก็เปป็นสสุข โอ ขจ้าแตต่พระเยโฮวาหร์ พวกเขาจะเดลินในความ
สวต่างจากสบพระพรักตรร์ของพระองคร์” (สดสุดบ 89 : 15)
ขจ้อ 6 “ถจ้าเราจะวต่าเรารต่วมสามรัคคบธรรมกรับพระองคร์ และยรังดจาเนลินอยรต่ในความมมด เรากก็พดร มสุสา และไมต่ไดจ้ดจาเนลินชบวตลิ ตาม
ความจรลิง”
เมมที่อคนคนหนซที่งเปป็นพยานวต่าเขาไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอด ในการนรัทั้นกก็เปป็นการประกาศวต่าเขาเปป็นผรจ้ตลิดตามพระเยซร แตต่แลจ้ว
เขากก็ยรังคงดจารงชบวลิตอยต่างโลกนบทั้ ดจาเนลินไปกรับโลกนบทั้ และสามรัคคบธรรมกรับโลกนบทั้ พระวจนะของพระเจจ้าไดจ้ประกาศอยต่างชรัดเจนวต่า
คนคนนรัทั้นคมอคนมสุสา สรัทั้นๆแตต่ไดจ้ใจความ จากพระครัมภบรร์ขจ้อนบทั้ คนพวกนบทั้ไมต่ใชต่ผรจ้เชมที่อทบที่สามรัคคบธรรมกรับโลกนบทั้ในการดจาเนลินและใชจ้ชบวตลิ

ประจจาวรัน พวกเขาอาจประพฤตลิตนราวกรับเปป็นครลิสเตบยน แตต่พวกเขาไมต่ไดจ้เปป็น พวกเขาเปป็นคนมสุสา “และไมต่ไดจ้ดจาเนลินชบวลิตตาม
ความจรลิง”
ผมสงสรัยวต่าจะมบนรักเทศนร์สรักกบที่คนทบจที่ ะกลจ้าเดลินขซทั้นไปบนธรรมาสนร์ในวรันอาทลิตยร์และประกาศวต่าสมาชลิกครลิสตจรักรทสุกคนทบที่
ประพฤตลิตนเปป็นผรจ้ตลิดตามพระเยซรครลิสตร์นรัทั้นเปป็นคนมสุสาถจ้าพวกเขายรังคงเทบที่ยวกลางคมน ไปในสถานทบที่อโคจร เสพสมที่ออบายมสุข หรมอ
กระทรัที่งเพบยงแคต่นรัที่งเฉยๆอยรต่ในบจ้านแทนทบที่จะรต่วมประชสุมอธลิษฐานหรมอประชสุมฟปฟื้นฟร? จะมบศลิษยาภลิบาลสรักกบคที่ นทบที่จะมบทรัทั้งพระคสุณและ
ความกลจ้าหาญเพบยงพอ ทบที่จะมองหนจ้าคนทบที่กจาลรังจะพลินาศและประกาศวต่าพวกเขากจาลรังดจาเนลินชบวลิตในความหลอกลวง?
บรรดาคนทบที่ดจาเนลินชบวตลิ ในความบาปกก็ยรังไมต่บรังเกลิดใหมต่ ถจ้าพวกเขาประพฤตลิตนราวกรับเปป็นครลิสเตบยนแลจ้วยรังตลิดตามสลิที่งทบที่
อยรใต่ นโลกนบทั้ดจ้วย พวกเขากก็กจาลรังดจาเนลินชบวลิตทบที่เทบยมเทก็จ พวกเขาเปป็นคนหลอกลวง ถจ้าเรารรักโลก ความรรักของพระเจจ้ากก็ไมต่ไดจ้ดจารง
อยรใต่ นเร (1 ยอหร์น 2 : 15) พระเจจ้าทรงบรลิสทสุ ธลิธิ์ ปราศจากตจาหนลิ และชอบธรรม ถจ้าเราบรังเกลิดใหมต่แลจ้ว เรากก็ไดจ้มบสวต่ นในพระ
ลรักษณะของพระเจจ้า และพระคสุณของพระองคร์ทบที่ชวต่ ยเราใหจ้รอดกก็ไดจ้สรจ้างใจเราใหจ้เปป็นดรัที่งหจ้องเรบยน ทรัทั้งยรังสอนเราและนจาเราดจ้วย
“เพราะวต่าพระคสุณของพระเจจ้าทบที่นจาไปถซงความรอดไดจ้ปรากฏแกต่คนทรัทั้งปวงแลจ้ว สอนใหจ้เราละทลิทั้งความอธรรมและโลกบย
ตรัณหา และดจาเนลินชบวลิตในโลกปปัจจสุบรันนบทั้อยต่างมบสตลิสรัมปชรัญญะ อยต่างชอบธรรม และตามทางพระเจจ้า คอยความหวรังอรันมบสสุข และ
การปรากฏอรันทรงสงต่าราศบของพระเจจ้าใหญต่ยลิที่ง และพระเยซรครลิสตร์พระผรจ้ชต่วยใหจ้รอดของเรา ผรจ้ไดจ้ทรงโปรดประทานพระองคร์เองใหจ้
เรา เพมที่อไถต่เราใหจ้พจ้นจากความชรัวที่ ชจ้าทสุกอยต่าง และทรงชจาระเราใหจ้บรลิสสุทธลิธิ์ เพมที่อใหจ้เปป็นหมรต่ชนพลิเศษเฉพาะของพระองคร์ และเปป็นคน
ทบที่ขวนขวายกระทจาการดบ” (ทลิตสรั 2 : 11 - 14)
เปาโลประกาศอยต่างชรัดเจนวต่าคนทบที่บรังเกลิดใหมต่แลจ้วกก็มบพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ “ถจ้าพระวลิญญาณของพระเจจ้าทรงสถลิตอยรต่ใน
ทต่านทรัทั้งหลายจรลิงๆแลจ้ว ทต่านกก็มลิไดจ้อยรต่ฝาฝ่ ยเนมทั้อหนรัง แตต่อยรต่ฝาฝ่ ยพระวลิญญาณ แตต่ถจ้าผรจ้ใดไมต่มบพระวลิญญาณของพระครลิสตร์ ผรจ้นรัทั้นกก็ไมต่
เปป็นของพระองคร์” (โรม 8 : 9)
พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิผธิ์ รจ้ทรงประทรับอยรต่ในจลิตใจของเราทรงนจาเราไปในหนทางแหต่งความชอบธรรม “ดจ้วยวต่าพระวลิญญาณ
ของพระเจจ้าไดจ้ทรงนจาพาคนหนซที่งคนใด คนเหลต่านรัทั้นกก็เปป็นบสุตรของพระเจจ้า” (โรม 8 : 14)
พระวลิญญาณของพระเจจ้ายรังทรงใหจ้หลรักประกรันแกต่จลิตใจของเราดจ้วย “พระวลิญญาณนรัทั้นเปป็นพยานรต่วมกรับจลิตวลิญญาณของ
เราทรัทั้งหลายวต่า เราทรัทั้งหลายเปป็นบสุตรของพระเจจ้า” (โรม 8 : 16)
พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงประทรับตราเรา “และอยต่าทจาใหจ้พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ของพระเจจ้าเสบยพระทรัย เพราะโดยพระ
วลิญญาณนรัทั้นทต่านไดจ้ถรกประทรับตราหมายทต่านไวจ้จนถซงวรันทบที่ทรงไถต่ใหจ้รอด” (เอเฟซรัส 4 : 30)
แนต่นอนวต่าไมต่มบคนสรัตยร์ซมที่อคนใดทบที่จะกลต่าวหาพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ในการทบที่ทรงนจาเขาไปยรังทบที่ทบที่สมาชลิกครลิสตจรักรไปกรัน
หรมอทบที่พระวลิญญาณบรลิสทสุ ธลิธิ์ทรงนจาเราใหจ้กระทจาในสลิที่งทบที่สมาชลิกครลิสตจรักรกระทจา ดรังนรัทั้นเราจซงรรวจ้ ต่าบรรดาคนทบที่ประพฤตลิตนเปป็นผรจ้
ตลิดตามพระเยซรกก็ดจาเนลินชบวลิตอยต่างหลอกลวงถจ้าพวกเขาตลิดตามโลกนบทั้และซาตาน พวกเขาไมต่เพบยงแคต่เปป็นคนมสุสา แตต่พระครัมภบรยร์ รัง
ประกาศวต่าพวกเขา “ไมต่ไดจ้ดจาเนลินชบวลิตตามความจรลิง” หมายความวต่าพวกเขาไมต่ไดจ้กระทจาตามความจรลิง ความประพฤตลิของพวก
เขากก็เทบยมเทก็จ การดจาเนลินชบวลิตตามความจรลิงคมอการกระทจาและดจารงชบวตลิ อยต่างสอดคลจ้องกรับความจรลิง พระเยซรตรรัสวต่า “เราเปป็น
ความจรลิง” (ยอหร์น 14 : 6) พระองคร์ยรังทรงอธลิษฐานวต่า “ขอทรงโปรดชจาระเขาใหจ้บรลิสสุทธลิธิ์ดวจ้ ยความจรลิงของพระองคร์ พระวจนะ
ของพระองคร์เปป็นความจรลิง” (ยอหร์น 17 : 17) ในยอหร์น 8 : 32 พระองคร์ตรรัสวต่า “และทต่านทรัทั้งหลายจะรรจจ้ รักความจรลิง และความ
จรลิงนรัทั้นจะทจาใหจ้ทต่านทรัทั้งหลายเปป็นไทย” ถจ้าเรารรจ้จกรั ความจรลิง เรากก็รจรจ้ รักพระเยซร ถจ้าเรารรจจ้ รักความจรลิงเรากก็รจรจ้ รักพระวจนะของ
พระองคร์ และถจ้าเรารรจ้จกรั พระเยซรและรรจ้จรักพระวจนะของพระองคร์เรากก็จะดจาเนลินในหนทางแหต่งความชอบธรรมและสลิที่งใดกก็ตามทบที่
เราทจากก็จะกระทจาเพมที่อถวายเกบยรตลิพระเจจ้า
หลายๆครลิสตจรักรในทสุกวรันนบทั้เตก็มไปดจ้วยผรจ้คนทบที่ “เครต่งศาสนา” แตต่คนพวกนบทั้สต่วนมากไมต่เคยไดจ้บรังเกลิดใหมต่อยต่างแทจ้จรลิง
วลิวรณร์ 3 : 20 บอกเลต่าวต่าพระเยซรทรงยมนอยรต่ทบที่ประตรของครลิสตจรักรเลาดบเซบยและทรงเคาะประตร พระองคร์ตรรัสวต่า “ดรเถลิด เรายมน

เคาะอยรต่ทบที่ประตร ถจ้าผรจ้ใดไดจ้ยลินเสบยงของเรา และเปปิดประตร เราจะเขจ้าไปหาผรจ้นรัทั้น และจะรรับประทานอาหารรต่วมกรับเขา และเขาจะ
รรับประทานอาหารรต่วมกรับเรา” แตต่ไมต่มบสมาชลิกครลิสตจรักรสรักคนเดบยวทบตที่ อบรรับคจาเชลิญชวนของพระองคร์ ผมแนต่ใจวต่ามบหลายครลิสต
จรักรในทสุกวรันนบทั้ทบที่เหมมอนครลิสตจรักรเลาดบเซบย ซซที่งไมต่ไดจ้มบผรจ้ทบที่บรังเกลิดใหมต่สรักคนแมจ้กระทรัที่งผรรจ้ รับใชจ้ จากคจากลต่าวของอรัครทรตเปาโล
ซาตานกก็มบครลิสตจรักรและผรจ้รรับใชจ้ทบที่มรันแตต่งตรังทั้ และ “คนอยต่างนรัทั้นเปป็นอรัครสาวกเทบยม เปป็นคนงานทบที่หลอกลวง ปลอมตรัวเปป็นอรัคร
สาวกของพระครลิสตร์ การกระทจาเชต่นนรัทั้นไมต่แปลกประหลาดเลย ถซงซาตานเองกก็ยรังปลอมตรัวเปป็นทรตสวรรคร์แหต่งความสวต่างไดจ้ เหตสุ
ฉะนรัทั้นจซงไมต่เปป็นการแปลกอะไรทบที่ผรจ้รรับใชจ้ของซาตานจะปลอมตรัวเปป็นผรจ้รรับใชจ้ของความชอบธรรม ทจ้ายทบที่สดสุ ของเขาจะเปป็นไปตาม
การกระทจาของเขา” (2 โครลินธร์ 11 : 13 - 15)
มบคนหลายหมมที่นทบที่มารต่วมครลิสตจรักร พวกเขาไดจ้รรับบรัพตลิศมา พวกเขาเขจ้ารต่วมพลิธบการตต่างๆของครลิสตจรักร แตต่พวกเขาไมต่รรจ้
จรักความอรัศจรรยร์แหต่งพระคสุณพระเจจ้าโดยทางการบรังเกลิดใหมต่เลย พวกเขาไมต่ไดจ้เชมที่อวางใจในพระเยซรครลิสตร์และทรลขอพระองคร์
อยต่างเปป็นการสต่วนตรัวใหจ้ชต่วยพวกเขาใหจ้รอดโดยพระคสุณของพระองคร์และชจาระความบาปของพวกเขาดจ้วยพระโลหลิตประเสรลิฐของ
พระองคร์
ศาสนาครลิสตร์เปป็นเรมที่องของบสุคคล คมอพระครลิสตร์
ศาสนาครลิสตร์คมอความสวต่าง พระเยซรตรรัสวต่า “เราเปป็นความสวต่างของโลกนบทั้”
ศาสนาครลิสตร์นจาพา “สรันตลิสสุขซซที่งเกลินความเขจ้าใจทสุกอยต่าง” พระเยซรตรรัสวต่า “เรามอบสรันตลิสสุขไวจ้ใหจ้แกต่ทต่านแลจ้ว สรันตลิสสุข
ของเราทบใที่ หจ้แกต่ทต่านนรัทั้น...” (ยอหร์น 14 : 27)
ศาสนาครลิสตร์กระทจาใหจ้มนสุษยร์ไรจ้ตจาหนลิ หากปราศจากความบรลิสสุทธลิธิ์แลจ้ว จะไมต่มบใครเหก็นพระเจจ้าไดจ้เลย (ฮบบรร 12 : 14)
ศาสนาครลิสตร์นจาพา “พระองคร์ผทรจ้ บที่ทต่านทรัทั้งหลายยรังไมต่ไดจ้เหก็น แตต่ทาต่ นยรังรรักพระองคร์อยรต่ แมจ้วต่าขณะนบทั้ทต่านไมต่เหก็นพระองคร์
แตต่ทาต่ นยรังเชมที่อและชมที่นชม ดจ้วยความปปตลิยลินดบเปป็นลจ้นพจ้นเหลมอทบที่จะกลต่าวไดจ้ และเตก็มเปปปี่ยมดจ้วยสงต่าราศบ” (1 เปโตร 1 : 8)
ศาสนาครลิสตร์กระทจาใหจ้มนสุษยร์ดจาเนลินชบวลิตอยต่างแตกตต่างเพราะพวกเขาเปป็นคนทบที่ถรกสรจ้างใหมต่แลจ้ว สลิที่งเกต่าๆกก็ลต่วงไป ดรเถลิด
สลิที่งสารพรัดกลายเปป็นสลิที่งใหมต่ทรัทั้งนรัทั้น (2 โครลินธร์ 5 : 17)
ขจ้อ 7 “แตต่ถจ้าเราดจาเนลินอยรต่ในความสวต่าง เหมมอนอยต่างพระองคร์ทรงสถลิตในความสวต่าง เรากก็รวต่ มสามรัคคบธรรมซซที่งกรันและ
กรัน และพระโลหลิตของพระเยซรครลิสตร์พระบสุตรของพระองคร์ กก็ชจาระเราทรัทั้งหลายใหจ้ปราศจากบาปทรัทั้งสลิทั้น”
การดจาเนลินอยรต่ในความสวต่างคมอการดจาเนลินชบวตลิ ทบที่บรลิสสุทธลิธิ์และไรจ้ตจาหนลิ จดจต่ออยรต่ทพบที่ ระเยซร ยอมใหจ้พระองคร์ทรงนจาพายต่าง
กจ้าวของเรา ทรงเปลบที่ยนแปลงตรัวเรา และทรงนจาเราในหนทางแหต่งการดจาเนลินชบวตลิ ทบที่ชอบธรรมเพมที่อพระนามและพระเกบยรตลิของ
พระองคร์ การดจาเนลินอยรต่ในความสวต่างยรังหมายถซงการดจาเนลินในความจรลิง ยอมรรับเอาความจรลิงซซที่งอยรต่ฝปัปี่งตรงขจ้ามกรับความเทบยมเทก็จ
การดจาเนลินอยรต่ในความสวต่างหมายถซงการกจ้าวออกจากความคลิดแบบเสรบนลิยม [Liberalism] สมรัยใหมต่นลิยม [Modernism] และ
ตต่อตจ้านศาสนา [Infidelity] และไมต่มบสามรัคคบธรรมกรับกลิจการตต่างๆของความมมดอรันไรจ้ผล (เอเฟซรัส 5 : 11 ; 2 โครลินธร์ 6 : 17)
คสุณควรลองศซกษา 2 โครลินธร์ 4 : 6 ; 1 โครลินธร์ 2 : 9 - 15 และ เอเฟซรัส 1 : 18 ดจ้วย
การดจาเนลินอยรต่ในความสวต่างจซงหมายถซงการยอมใหจ้พระเจจ้าทรงกจาหนดยต่างกจ้าวของเราและทรงนจาเรา โดยพระวลิญญาณ
ของพระองคร์ผต่านทางพระวจนะของพระองคร์ การดจาเนลินอยรต่ในความสวต่างหมายถซงการดจาเนลินตามพระทรัยพระเจจ้า ไมต่ใชต่ตามใจ
หรมอตามแนวทางของเราเอง ไมต่ใชต่เพมที่อเตลิมเตก็มความปรารถนาตามความคลิดจลิตใจของเราเอง แตต่ดจาเนลินไปตามทบที่พระองคร์ทรง
กจาหนดยต่างกจ้าวของเราตามพระทรัยของพระองคร์ เพมที่อถวายเกบยรตลิแดต่พระนามของพระองคร์ในทสุกๆสลิที่งทบที่เราพรดและกระทจา ในทสุกๆ
ทบที่ทเบที่ ราไป
“เหมมอนอยต่างพระองคร์ทรงสถลิตในความสวต่าง” หมายความวต่าเมมที่อเราไดจ้บรังเกลิดใหมต่อยต่างแทจ้จรลิง ไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอด
โดยพระคสุณของพระเจจ้า ไดจ้รรับการชจาระในพระโลหลิตของพระเยซรแลจ้ว เรากก็ไดจ้มบสต่วนในพระลรักษณะของพระเจจ้า (2 เปโตร 1 : 4)

และดรังนรัทั้น เรากก็มบความสวต่างแบบเดบยวกรันกรับทบที่พระเจจ้าทรงเปป็น แนต่นอนวต่านบที่ไมต่ไดจ้หมายความวต่าความสวต่างทบที่เราไดจ้ครอบครองนรัทั้น
คมอพระเจจ้าผรทจ้ รงเปป็นความสวต่างเอง แตต่หมายถซงวต่าเราไดจ้มบสต่วนในความสวต่างลรักษณะเดบยวกรัน เราไดจ้มบสต่วนในพระลรักษณะของ
พระเจจ้าในฐานะพระบสุคคลคมอพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ (โรม 8 : 9 ; ยอหร์น 3 : 5) ดรังนรัทั้นเราจซงมบความสวต่างอยรต่ภายในเพมที่อทรงนจาเรา
เราไมต่ใชต่ลรกของความมมดหรมอลรกของกลางคมนอบก เราเปป็นลรกของความสวต่าง และเรากก็ไมต่มบขจ้อแกจ้ตรัวเมมที่อเราดจาเนลินอยรต่ในความมมด
และผรจ้เชมที่อแทจ้กก็จะไมต่ปรารถนาทบที่จะดจาเนลินอยรต่ในความมมดเพราะเขาถรกสรจ้างใหมต่แลจ้วในพระเยซรครลิสตร์ เขาถรกสรจ้างใหมต่ใหจ้ดจาเนลิน
และอยรต่ในกลิจการอรันดบตาต่ งๆและเขากก็ปรารถนาทบที่จะดจาเนลินอยรต่ในความสวต่างและใชจ้ชวบ ลิตในแบบทบที่ทจาใหจ้พระเจจ้าพอพระทรัยและ
ถวายเกบยรตลิแดต่พระนามของพระเยซร
พระครลิสตร์ทรงสรัญญากรับพวกอรัครสาวกวต่าเมมที่อพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิเธิ์ สดก็จมา (ซซที่งพระองคร์เสดก็จมาในวรันเพก็นเทคอสตร์)
พระองคร์จะทรงนจาพวกเขาสรต่ความจรลิงทรัทั้งปวง และเมมที่อเราดจาเนลินอยรต่ในความจรลิงเรากก็เปป็นไท เรากก็ไดจ้ใชจ้ชวบ ลิตอยต่างมบเสรบภาพใน
ความสวต่างและความรรัก
“เรากก็รวต่ มสามรัคคบธรรมซซที่งกรันและกรัน” ผรจ้เชมที่อแทจ้ทสุกคนเปป็นสมาชลิกในครอบครรัวของพระเจจ้าและในครลิสตจรักรเดบยวกรัน คมอ
ครลิสตจรักรของพระเจจ้าผรจ้ทรงพระชนมร์อยรต่ เราไดจ้กลายมาเปป็นสมาชลิกของครลิสตจรักรนรัทั้นเมมที่อเรบรังเกลิดใหมต่
“ถซงกายนรัทั้นเปป็นกายเดบยว กก็ยรังมบอวรัยวะหลายสต่วน และบรรดาอวรัยวะตต่างๆของกายเดบยวนรัทั้นแมจ้จะมบหลายสต่วนกก็ยรังเปป็น
กายเดบยวกรันฉรันใด พระครลิสตร์กก็ทรงเปป็นฉรันนรัทั้น เพราะวต่าถซงเราจะเปป็นพวกยลิวหรมอพวกตต่างชาตลิ เปป็นทาสหรมอมลิใชต่ทาสกก็ตาม เราทรัทั้ง
หลายไดจ้รรับบรัพตลิศมาโดยพระวลิญญาณองคร์เดบยวเขจ้าเปป็นกายอรันเดบยวกรัน และพระวลิญญาณองคร์เดบยวกรันนรัทั้นซาบซต่านอยรต่ เพราะวต่า
รต่างกายมลิไดจ้ประกอบดจ้วยอวรัยวะเดบยวแตต่ดวจ้ ยหลายอวรัยวะ” (1 โครลินธร์ 12 : 12 - 14)
บรรดาผรจ้เชมที่อมบสลิที่งทบที่เหมมอนกรันอยรต่หลายสลิที่ง ผรจ้เชมที่อแทจ้ทสุกคนมบพระวลิญญาณเดบยวกรัน (คมอพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์) มบธรรมชาตลิ
ใหมต่แบบเดบยวกรัน (ตามอยต่างพระลรักษณะของพระเจจ้า) และถจ้าเราไมต่สามารถรรักพบที่นจ้องผรจ้เชมที่อทบที่เรามองเหก็นไดจ้ เราจะรรักพระเจจ้าทบที่
เรามองไมต่เหก็นไดจ้อยต่างไร? เมมที่อเราบรังเกลิดใหมต่เรากก็ดจาเนลินอยรต่ในความสวต่าง คมอความสวต่างเดบยวกรันกรับทบพที่ ระเจจ้าทรงเปป็น และการ
ดจาเนลินอยรต่ในความสวต่างนรัทั้นเราทสุกคนกก็ลจ้วนดจาเนลินอยรต่ในหนทางเดบยวกรัน เราสามรัคคบธรรมกรันเพราะเราเปป็นดรัที่งพบที่นจ้องแทจ้ๆในพระ
เยซร เปป็นผรจ้ทบที่มบพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์องคร์เดบยวกรันและมบสต่วนในพระลรักษณะของพระเจจ้าแบบเดบยวกรัน เรารรักพระเจจ้าองคร์เดบยวกรัน
เรารรับเอาความจรลิงเดบยวกรันจากพระวจนะของพระเจจ้า เราดจาเนลินชบวลิตเพมอที่ พระผรจ้ชต่วยใหจ้รอดองคร์เดบยวกรัน เราเปป็นผรจ้อารรักขาของ
องคร์จอมเจจ้านายเดบยวกรัน คนทสุกคนทบที่บรังเกลิดใหมต่อยต่างแทจ้จรลิงแลจ้วกก็สามารถรต่วมสามรัคคบธรรมไดจ้ เราอาจไมต่ไดจ้มองเหก็นทสุกสลิที่งไดจ้ดจ้วย
สายตา แตต่ผรจ้เชมที่อแทจ้สามารถยอมรรับความไมต่เหก็นดจ้วยและยรังสามารถรรักซซที่งกรันและกรันและรต่วมสามรัคคบธรรมกรันเพมที่อพระเกบยรตลิของ
พระเจจ้าและเพมที่อเหก็นแกต่บรรดาดวงวลิญญาณทบที่ยรังหลงหายอยรต่ไดจ้ บสุคคลทบที่ไมต่สามารถรต่วมสามรัคคบธรรมกรับครลิสเตบยนคนอมที่นๆไดจ้กก็คมอ
ฟารลิสบนรัที่นเอง
“พระโลหลิตของพระเยซรครลิสตร์พระบสุตรของพระองคร์ กก็ชจาระเราทรัทั้งหลายใหจ้ปราศจากบาปทรัทั้งสลิทั้น” โปรดสรังเกตคจาวต่า
“ชจาระ” ในขจ้อนบทั้ไมต่ไดจ้กจาลรังสอนวต่าพระโลหลิตไดจ้ชจาระ (รรปกรลิยาในอดบต) หรมอวต่าจะชจาระ (รรปกรลิยาอนาคต) แตต่พระโลหลิตของพระ
เยซรกก็ชจาระเรา วรันตต่อวรัน ชรัที่วโมงตต่อชรัวที่ โมง ตามทบที่เราเชมที่อวางใจในพระราชกลิจทบสที่ จาเรก็จครบถจ้วนแลจ้วของพระเยซร
ความจรลิงในขจ้อนบทั้นรัทั้นเรบยบงต่าย ไมวต่าความบาปใดๆทสุกความบาปซซที่งเราสจานซก พระโลหลิตของพระเมษโปดกของพระเจจ้าทบที่
ทรงถรกประหารเพมที่อเปป็นเครมที่องบรชาลบบาปนรัทั้นมบฤทธลิธิ์เพบยงพอ พระโลหลิตของพระองคร์นรัทั้นเพบยงพอทบที่จะขจรัดความบาปทรัทั้งสลิทั้นทรัทั้งปวง
และกระทจาใหจ้ผรจ้เชมที่อบรลิสสุทธลิธิ์และปราศจากตจาหนลิโดยสมบรรณร์
ความบรลิสสุทธลิขธิ์ องเรานรัทั้นอยรต่ในพระโลหลิตของพระองคร์ พระโลหลิตของพระเยซรนรัทั้นบรลิสสุทธลิธิ์ และเมมที่อพระเจจ้าทรงทอด
พระเนตรทบผที่ รจ้เชมที่อ ซซที่งถรกปกคลสุมดจ้วยพระโลหลิตนรัทั้น พระองคร์กก็ทรงเหก็นพระโลหลิตนรัทั้น ไมต่วาต่ ความบาปของเขาจะนต่ารรังเกบยจเพบยงใด
กก็จะไมต่มบรอยตจาหนลิใดทบที่เกลินกวต่าพระโลหลิตของพระเยซรจะสามารถขจรัดออกไปและชจาระจลิตใจและจลิตวลิญญาณใหจ้บรลิสสุทธลิธิ์ปราศจาก
ตจาหนลิไดจ้

ยอหร์นผรจ้เปป็นทบที่รรักไดจ้มอบสาระสจาครัญของขจ้อความทบที่ทาต่ นไดจ้รรับนบทั้ (ขจ้อ 5) แรกสสุดทต่านไดจ้ประกาศวต่า “พระเจจ้าทรงเปป็น
ความสวต่าง และไมต่มบความมมดอยรใต่ นพระองคร์เลย” ตต่อจากนรัทั้นทต่านไดจ้ประกาศวต่าศาสนาครลิสตร์เรบยกรจ้องบรรดาผรจ้เชมที่อใหจ้เลบยนแบบ
อยต่างพระผรจ้ชต่วยใหจ้รอดและพระเจจ้าพระบลิดาในเมมที่อพวกเขาดจาเนลินอยรต่ในความสวต่างเดบยวกรันกรับทบที่พระองคร์ทรงเปป็นและไดจ้มบสต่วนใน
พระลรักษณะของพระเจจ้า พวกเขาถรกสรจ้างใหมต่แลจ้วในพระครลิสตร์ และดจ้วยเหตสุนบทั้ พวกเขากก็ควรดจาเนลินอยต่างทบที่พระองคร์ทรงดจาเนลิน
และอบกสต่วนหนซที่งของ “ขจ้อความ” ซซที่งเปป็นสต่วนสจาครัญดจ้วย กก็คมอ “พระโลหลิตของพระเยซรครลิสตร์พระบสุตรของพระองคร์ กก็
ชจาระเราทรัทั้งหลายใหจ้ปราศจากบาปทรัทั้งสลิทั้น” ทจาใหจ้เราบรลิสสุทธลิธิ์และชอบธรรม เปป็นบางสลิที่งบางอยต่างทบที่ระบบทางศาสนาของโลกนบทั้ไมต่
สามารถกระทจาไดจ้ เฉพาะพระโลหลิตของพระเมษโปดกทบที่ปราศจากตจาหนลิหรมอมลทลินเทต่านรัทั้นทบที่สามารถชจาระเราจากความบาป และ
ในยสุคสมรัยแหต่งศาสนาทบที่ปราศจากพระโลหลิตของทสุกวรันนบทั้ พระวจนะของพระเจจ้ากก็ไดจ้รจ้องคจารามถซงวต่า “ถจ้าไมต่มบโลหลิตไหลออกแลจ้ว
กก็จะไมต่มบการอภรัยบาปเลย” (ฮบบรร 9 : 22)
เปาโลไดจ้สรัที่งสอนบรรดาผรจ้เชมที่อชาวโคโลสบใหจ้ขอบพระคสุณพระเจจ้า “ใหจ้ขอบพระคสุณพระบลิดา ผรจ้ทรงทจาใหจ้เราทรัทั้งหลายสมกรับ
ทบจที่ ะเขจ้าสต่วนไดจ้รรับมรดกดจ้วยกรันกรับวลิสสุทธลิชนในความสวต่าง พระองคร์ไดจ้ทรงชต่วยเราใหจ้พจ้นจากอจานาจของความมมด และไดจ้ทรงยจ้าย
เรามาตรัทั้งไวจ้ในอาณาจรักรแหต่งพระบสุตรทบที่รกรั ของพระองคร์ ในพระบสุตรนรัทั้นเราจซงไดจ้รรับการไถต่โดยพระโลหลิตของพระองคร์ คมอเปป็นการ
ทรงโปรดยกบาปทรัทั้งหลายของเรา...และโดยพระองคร์นรัทั้นใหจ้สลิที่งสารพรัดกลรับคมนดบกรับพระองคร์เอง โดยพระองคร์นรัทั้นขจ้าพเจจ้าพรดไดจ้วาต่
ไมต่วาต่ สลิที่งนรัทั้นจะอยรต่ในแผต่นดลินโลกหรมอในทจ้องฟฟ้า พระองคร์ทรงทจาใหจ้มบสรันตลิภาพโดยพระโลหลิตแหต่งกางเขนของพระองคร์” (โคโลสบ 1 :
12 - 14, 20)
ในมาระโก 14 : 22 - 24 เราอต่านพบวต่า “ระหวต่างอาหารมมทั้อนรัทั้น พระเยซรทรงหยลิบขนมปปังมา ทรงขอบพระคสุณ แลจ้วหรัก
สต่งใหจ้แกต่เหลต่าสาวกตรรัสวต่า "จงรรับกลินเถลิด นบที่เปป็นกายของเรา" แลจ้วพระองคร์จซงทรงหยลิบถจ้วย ขอบพระคสุณและสต่งใหจ้เขา เขากก็รรับไป
ดมมที่ ทสุกคน แลจ้วพระองคร์ตรรัสแกต่เขาวต่า "นบที่เปป็นโลหลิตของเราอรันเปป็นโลหลิตแหต่งพรันธสรัญญาใหมต่ ซซที่งตจ้องหลรัที่งออกเพมอที่ คนเปป็นอรันมาก”
พระเยซรทรงเปป็นพระผรจ้ไถต่ของเรา เราไดจ้รรับการไถต่โดยทางพระโลหลิตของพระองคร์ “แตต่พระเจจ้าทรงพระกรสุณาใหจ้เราเปป็นผรจ้
ชอบธรรม โดยไมต่คดลิ มรลคต่า โดยทบพที่ ระเยซรครลิสตร์ทรงไถต่เราใหจ้พจ้นบาปแลจ้ว พระเจจ้าไดจ้ทรงตรังทั้ พระเยซรไวจ้ใหจ้เปป็นทบที่ลบลจ้างพระอาชญา
โดยความเชมที่อในพระโลหลิตของพระองคร์ เพมที่อสจาแดงใหจ้เหก็นความชอบธรรมของพระองคร์ในการทบพที่ ระเจจ้าไดจ้ทรงอดกลรัทั้นพระทรัย
และทรงยกบาปทบที่ไดจ้ทจาไปแลจ้วนรัทั้น” (โรม 3 : 24 - 25) แตต่ภายหลรังจากทบที่เราไดจ้รรับการไถต่แลจ้ว เรายรังจจาเปป็นตจ้องมบพระผรจ้ชวต่ ย
(ผรจ้ทรงผดสุงรรักษา) คมอผรจ้ทบที่จะทรงชต่วยเราจากอจานาจของความบาป ทรงชต่วยกรแจ้ ละชจาระเราจากมลทลินของความบาปในวรันตต่อวรัน
จนกวต่าเราจะไดจ้อยรต่ตอต่ หนจ้าพระพรักตรร์ของพระองคร์ในรต่างกายใหมต่ทบที่เตก็มดจ้วยสงต่าราศบของเรา นบที่คมอความหมายของคจากรบกทบที่แปล
ออกมาเปป็นคจาวต่า “ชจาระ” ในขจ้อ 7 ทบที่ผาต่ นมา พระโลหลิตของพระเยซรกก็ชจาระเรา และจากนรัทั้นกก็ยรังคงชจาระเราอยรต่เรมที่อยๆ
ตราบใดทบที่เรายรังอยรใต่ นเนมทั้อหนรังนบทั้เรากก็ยรังเอนเอบยงสรต่ความบาป จลิตวลิญญาณพรจ้อมอยรกต่ ก็จรลิง แตต่เนมทั้อหนรังนรัทั้นอต่อนกจาลรัง
พระเจจ้าทรงทราบวต่าเราเปป็นแตต่ผงคลบ และในความรอดอรันยลิที่งใหญต่ของพระองคร์ทพบที่ ระองคร์ทรงจรัดเตรบยมไวจ้นรัทั้น (ซซที่งไมต่ใชต่แคต่การทรง
ไถต่เราใหจ้พนจ้ จากโทษของความบาป แตต่ยรังเปป็นพลรังอจานาจในการชต่วยเราจากอจานาจของความบาปแบบวรันตต่อวรัน ) พระองคร์กก็จะ
ทรงชต่วยเราใหจ้พจ้นจากการมบธรรมชาตลิบาปอยรต่ในตรัวดจ้วย
การจรัดเตรบยมเชต่นนบทั้เปป็นดรัที่งใบอนสุญาตใหจ้ผรจ้เชมที่อกระทจาบาปหรมอ? ไมต่ใชต่แนต่นอน โรม 8 : 1 บอกกรับเราวต่า “เหตสุฉะนรัทั้นบรัดนบทั้
การปรรับโทษจซงไมต่มบแกต่คนทรัทั้งหลายทบอที่ ยรต่ในพระเยซรครลิสตร์ ผรจ้ไมต่ดจาเนลินตามฝฝ่ายเนมทั้อหนรัง แตต่ตามฝฝ่ายพระวลิญญาณ” คสุณจะสรังเกตวต่า
พระครัมภบรไร์ มต่ไดจ้กลต่าววต่า “ถจ้าเราไมต่ดจาเนลินตามฝฝ่ายเนมทั้อหนรัง” แตต่กลต่าวอยต่างเรบยบงต่ายวต่าพวกเรา “ไมต่ดจาเนลินตามฝฝ่ายเนมทั้อหนรัง”
เราผรจ้ซซที่งบรังเกลิดใหมต่แลจ้วกก็ดจาเนลินในทางแหต่งความชอบธรรมเพราะเราไดจ้รรับการทรงนจาโดยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ และพระองคร์ทรง
นจาเราสรต่หนทางแหต่งการดจาเนลินชบวลิตอยต่างชอบธรรม

เรารรจ้วาต่ เราอยรใต่ นพระเยซรครลิสตร์ และในขจ้อ 5 ของบทนบทั้เราไดจ้เรบยนรรวจ้ ต่า “ไมต่มบความมมดอยรต่ในพระองคร์เลย” พระครลิสตร์ทรง
อยรใต่ นเรา (โคโลสบ 1 : 27) ดจ้วยเหตสุนบทั้ เราจซงไดจ้มบสต่วนในความสวต่าง เราอยรต่ในความสวต่าง และเราดจาเนลินอยรต่ในความสวต่าง พระเยซร
ตรรัสวต่า “เราเปป็นความสวต่างของโลก ผรจ้ทบที่ตามเรามาจะไมต่เดลินในความมมด แตต่จะมบความสวต่างแหต่งชบวลิต” (ยอหร์น 8 : 12)
พระเยซรตรรัสเกบที่ยวกรับซาตานวต่าเปป็น “ผรจ้ครองโลกนบทั้...ไมต่มบสลิทธลิอจานาจอะไรเหนมอเรา” (ยอหร์น 14 : 30) หรมอกลต่าวไดจ้อบกวต่า
ซาตานเปป็นความมมด มรันเปป็นผรจ้กต่อกจาเนลิดความมมด แตต่ในพระครลิสตร์ “ไมต่มบความมมดอยรใต่ นพระองคร์เลย” ความปรารถนาของบสุคคลทบที่
บรังเกลิดใหมต่อยต่างแทจ้จรลิงแลจ้วนรัทั้นคมอการ “ไมต่มบทบที่มดม เลย” (ลรกา 11 : 36) เงามมดในชบวตลิ ของผรจ้เชมที่อจะทจาใหจ้สมรัคคบธรรมระหวต่างตรัวเขา
กรับพระบลิดาในสวรรคร์ถดถอยลง และอาจทจาอรันตรายตต่อสวรัสดลิภาพฝฝ่ายจลิตวลิญญาณของผรจ้อมที่นไดจ้ดวจ้ ย
ในขจ้อ 3 และขจ้อ 5 เราไดจ้พบคจาวต่า “ประกาศ” นบที่เปป็นหนจ้าทบที่หลรัก (เชต่นเดบยวกรับทบที่เปป็นสลิทธลิพลิเศษอรันยลิที่งใหญต่) ของผรจ้เชมที่อใน
การประกาศแกต่ผรจ้อมที่นถซงสลิที่งทบที่เขาไดจ้เรบยนรรจ้จากพระวจนะโดยทางพระวลิญญาณ การไดจ้รรจ้จกรั ความจรลิง ไดจ้ประสบการณร์กรับความสวต่าง
และความรรักของพระเจจ้า แลจ้วยรังลจ้มเหลวทบที่จะประกาศขจ้อความทบที่ยลิที่งใหญต่นบทั้แกต่ผรจ้อมที่นนรัทั้นกก็เปรบยบเสมมอนการกต่ออาชญากรรมโดยไมต่
ใสต่ใจตต่อกฎหมาย หรมอกลต่าวในแงต่มสุมฝฝ่ายวลิญญาณ จะมบดวงวลิญญาณทบที่พนลิ าศในนรกเพราะครลิสเตบยนบางคนลจ้มเหลวทบที่จะเปป็น
พยาน ทสุกสลิที่งทบที่เรารรจ้ ทสุกอยต่างทบที่เราเรบยนมา ทรังทั้ สลิทั้นทบที่เราไดจ้มบสวต่ นเกบที่ยวกรับพระเจจ้า ไมต่วาต่ จะเปป็นความรรัก พระเมตตา และพระคสุณ
ของพระองคร์ เรากก็ควจะประกาศแกต่ผรจ้อมที่น ภายหลรังจากการทรงเปป็นขซทั้นจากความตายแลจ้ว พระเยซรทรงมอบพระมหาบรัญชาแกต่
พวกสาวกใหจ้ออกไปสรัที่งสอนชนทสุกชาตลิ ใหจ้รรับบรัพตลิศมาและสอนพวกเขาใหจ้ถมอรรักษา “สลิที่งสารพรัด” คมอสลิที่งใดๆกก็ตามทบพที่ ระองคร์ไดจ้
ทรงสรัที่งพวกเขาไวจ้ จซงเปป็นหนจ้าทบที่ของเราทบที่ตจ้องประกาศสลิที่งทบที่เรารรเจ้ กบที่ยวกรับพระเจจ้า ความรรักยลิที่งใหญต่ของพระองคร์ และพระคสุณทบที่ชต่วย
ใหจ้รอดของพระองคร์ เรามบพรันธะหนจ้าทบที่ตอจ้ งประกาศวต่า “คต่าจจ้างของความบาปคมอความตาย” และทจาใหจ้หนทางแหต่งการหลสุดพจ้น
เปป็นทบที่รรจ้จรักแกต่คนทบดที่ จารงชบวตลิ อยรต่ในความบาป

คตุณรอดหรชอยบัง ?
ความรอดในสามแงต่มสุม (รอดจากโทษของความบาป รอดจากอจานาจของความบาป และสสุดทจ้าย รอดจากการมบ
ธรรมชาตลิความบาป) ไดจ้รวต่ มถรักทอกรันและกรันและเขจ้มแขก็งขซทั้นทบที่กางเขนขององคร์พระเยซรเจจ้า บรรดาคนบาปผรจ้นต่าสมเพชทบที่สมควร
ตกนรกกก็ไดจ้รบรั การชต่วยใหจ้รอดจากการปรรับโทษโดยทางความเชมที่อในพระราชกลิจทบที่สจาเรก็จครบถจ้วนแลจ้วของพระองคร์ผรจ้ทรงสละ
พระองคร์เองเพมที่อเราเทต่านรัทั้น เราไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดจากพระพลิโรธโดยทางพระเยซรครลิสตร์ (โรม 5 : 9) ทรัทั้งโดยและผต่านทางฤทธลิธิ์
อจานาจของพระครลิสตร์ผรจ้ทรงเปป็นขซทั้นและทรงพระชนมร์อยรต่ เรากก็กจาลรังไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดทสุกๆวรันจากการครอบงจาของความบาปใน
ขณะทบที่ฤทธลิธิ์อจานาจของการทรงเปป็นขซทั้นมาสรต่ชบวลิตของพระครลิสตร์จจาเรลิญขซทั้นภายในเรา และเพราะพระองคร์ทรงประทรับอยรต่ภายในเรา
เราจซงมบชรัยชนะตต่อกฎแหต่งความบาปและความตาย (โรม 5 : 10) เรามบชวบ ลิตเพราะพระองคร์ทรงพระชนมร์อยรต่ และเดบดี๋ยวนบทั้กจาลรังทรง
ประทรับอยรต่ ณ เบมทั้องขวาพระหรัตถร์ของพระบลิดา ในอภลิสสุทธลิสถาน เพมที่อทรงอธลิษฐานวลิงวอนเพมที่อเรา (1 ทลิโมธบ 2 : 5)
ในเวลาอบกไมต่นาน (ซซที่งเราเชมที่อวต่าจะเปป็นเรก็วๆนบทั้) เราจะไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดจากรต่างกายนบทั้ซซที่งเปป็นของความบาปและความ
ตาย สลิที่งนบจทั้ ะเกลิดขซทั้นเมมที่อพระครลิสตร์เสดก็จกลรับมา ใน 1 เธสะโลนลิกา 5 : 9 - 10 เราอต่านพบวต่า “เพราะวต่าพระเจจ้ามลิไดจ้ทรงกจาหนด
เราไวจ้สจาหรรับพระอาชญา แตต่สจาหรรับใหจ้ไดจ้รบรั ความรอดโดยพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าของเรา ผรจ้ทรงสลิทั้นพระชนมร์เพมที่อเรา เพมที่อ
วต่าถซงเราจะตมนที่ อยรต่หรมอจะหลรับ เราจะไดจ้มบชวบ ลิตกรับพระองคร์”
ไมต่มบคจาพรดใดทบจที่ ะสามารถบรรยายถซงการสลิทั้นพระชนมร์ของพระเมษโปดกของพระเจจ้าทบที่บนไมจ้กางเขนไดจ้ ถจ้าพระครลิสตร์ทรง
ยรับยรัทั้งพระองคร์เองไวจ้กต่อนทบที่จะถซงไมจ้กางเขน พระราชกลิจในโลกนบทั้ของพระองคร์กก็คงจะลจ้มเหลวจนหมดสลิทั้น พระวลิญญาณบรลิสทสุ ธลิธิ์ของ
พระเจจ้าไดจ้ทรงประกาศวต่าจสุดสรงสสุดและธรรมชาตลิของพระราชกลิจของพระองคร์นรัทั้นกก็คมอ “พระองคร์ไดจ้ทรงปรากฏในเวลาทบที่สดสุ นบทั้ครรัทั้ง
เดบยว เพมที่อจะไดจ้กจาจรัดความบาปไดจ้โดยถวายพระองคร์เองเปป็นเครมที่องบรชา” (ฮบบรร 9 : 26)

ความจนาเปป็นของการทรงชนาระ
ขจ้อ 8 “ถจ้าเราทรัทั้งหลายจะวต่าเราไมต่มบบาป เรากก็หลอกตรัวเอง และความจรลิงไมต่ไดจ้อยรต่ในเราเลย”
จงจจาไวจ้วต่า จดหมายฝากฉบรับนบทั้เขบยนถซงผรจ้เชมที่อ และขจ้อนบทั้กก็กจาลรังกลต่าวกรับผรจ้เชมที่อโดยไมต่เกบที่ยววต่าเราจะบจาเพก็ญตนมากเพบยงไร
ไมต่เกบที่ยววต่าเราจะแยกตรัวออกโดยสมบรรณร์จากโลกนบทั้อยต่างไร ไมต่วาต่ เราจะกจ้าวหนจ้าในความบรลิสทสุ ธลิธิ์มากแคต่ไหน ตราบใดทบที่เรายรังคง
ดจารงอยรต่ในเรมอนดลินแหต่งเนมทั้อหนรังนบทั้เรากก็ยรังไมต่มบวรันทบที่จะกจ้าวขจ้ามความจจาเปป็นตจ้องไดจ้รรับการทรงชจาระ เปาโลไดจ้เตมอนสตลิถซงเรมที่องนบทั้ใน
1 โครลินธร์ 10 : 12 “เหตสุฉะนรัทั้นคนทบที่คลิดวต่าตรัวเองมรัที่นคงดบแลจ้ว กก็จงระวรังใหจ้ดบ กลรัววต่าจะลจ้มลง”
ความบาปนรัทั้นมบราก และความบาปกก็มบผลดจ้วย และเราตจ้องแยกแยะทรัทั้งสองสลิที่งออกจากกรัน ในขจ้อนบทั้เรากจาลรังอภลิปรายกรัน
ถซงเรมที่องรากแหต่งความบาป คนทสุกๆคนลจ้วนเกลิดมาในความบาปและเตลิบใหญต่ในความอธรรม ไมต่มบใครเปป็นคนชอบธรรมเลยสรักคน
เดบยว ไมต่มบเลย โดยทางการไมต่เชมที่อฟปังของอาดรัม มนสุษยร์ทสุกคนจซงเปป็นคนบาป แมจ้วาต่ จะมบโอกาสเปป็นไปไดจ้ทบที่บสุคคลหนซที่งจะดจาเนลินชบวลิต
อยต่างไรจ้ทบที่ตจลิ นวรันตาย ถซงแมจ้ลรักษณะการกระทจาของเขาจะไมต่มบตจาหนลิเลย แตต่เขากก็ยรังคงไมต่สามารถพรดไดจ้วต่า “ขจ้าพเจจ้าไมต่มบบาป”
เราทสุกคนตต่างเกลิดมาเปป็นคนบาป ในปปัญญาจารยร์ 7 : 20 เราอต่านพบวต่า “แนต่ทบเดบยวไมต่มบคนชอบธรรมสรักคนเดบยวบนแผต่นดลินโลก
ทบที่ไดจ้ประพฤตลิลวจ้ นแตต่ความดบ และไมต่กระทจาบาปเลย”
เรมอนดลินแหต่งเนมทั้อหนรังทบที่ซซที่งเราอาศรัยอยรต่เหลต่านบทั้กก็ไดจ้รรับการปปัฟื้นแตต่งตามความบาป ยรังมบคนพวกทบที่สอนวต่าเปป็นไปไดจ้ทบที่เราจะ
ถอนรากถอนโคนรากแหต่งความบาปนบทั้ออกไปไดจ้อยต่างสมบรรณร์ในชบวตลิ นบทั้ แตต่นบที่ไมต่เปป็นความจรลิง อบกไมต่นานตต่อจากนบทั้ในจดหมายฝาก
ฉบรับนบทั้เราจะไดจ้เหก็นวต่าพระวจนะของพระเจจ้าไดจ้สอนเราเกบที่ยวกรับเรมที่องนบทั้วต่าอยต่างไร เราจะศซกษาถซงธรรมชาตลิสองอยต่างของผรจ้เชมที่อ คมอ
ฝฝ่ายเนมทั้อหนรังและฝฝ่ายวลิญญาณ และเราจะคจ้นดรในพระครัมภบรร์เพมที่อเรบยนรรจ้ทกสุ สลิที่งทบที่เราจะสามารถรรจ้ไดจ้เกบที่ยวกรับครลิสเตบยนและความบาป
กระทรัที่งผรจ้เชมที่อทบที่บจาเพก็ญตนอยต่างเครต่งครรัดทบที่สสุด หรมอผรจ้ทดบที่ จาเนลินชบวลิตอยต่างบรลิสสุทธลิธิ์ทบที่สดสุ แทจ้จรลิงกก็เปป็นแคต่คนบาปทบที่นต่าสมเพชซซที่งไดจ้รรับ
การชต่วยใหจ้รอดโดยพระคสุณ
เนมทั้อหนรัง หรมอธรรมชาตลิเดลิม ซซที่งกก็คมอรากทบที่ทจาใหจ้เกลิดผลนรัทั้น ยรังคงดจารงอยรต่เสมอมา ตราบใดทบที่เรายรังมบชบวตลิ อยรต่เรากก็ยรังตกอยรต่
ใตจ้อจานาจของเนมทั้อหนรังของตนเอง แตต่ขอบพระคสุณพระเจจ้า พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงเปป็นผรจ้มบชรัยชนะเหนมอเนมทั้อหนรัง และพระองคร์
ทรงเปป็นพระเจจ้าผรจ้ทรงประทานชรัยชนะใหจ้แกต่เรา เปาโลไดจ้กลต่าวกรับชาวกาลาเทบยวต่า “จงดจาเนลินชบวลิตตามพระวลิญญาณและทต่านจะ
ไมต่สนองความตจ้องการของเนมทั้อหนรัง” (กาลาเทบย 5 : 16)
ตรัวอยต่างประกอบทบที่จะชต่วยอธลิบายเรมที่องนบทั้ เราอาจนซกถซงแมต่พลิมพร์ ไมต่วาต่ จะเปป็นแมต่พลิมพร์อลิฐ แมต่พลิมพร์เยลลบที่ หรมอแมต่พลิมพร์
ขนมปปัง ไมต่วต่าตรัวมรันเองจะถรกออกแบบมาอยต่างไร ตรัวมรันกก็จะใหจ้รรปทรงแบบเดบยวกรันกรับผลลิตภรัณฑร์ทบที่ออกมาจากมรัน อะไรกก็ตามทบที่
ถรกใสต่ลงในแมต่พลิมพร์อรันใดอรันหนซที่งกก็จะออกมาละมจ้ายคลจ้ายคลซงกรับแมต่พลิมพร์นรัทั้นๆ ดจ้วยเหตสุนบทั้ ถจ้าแมต่พมลิ พร์ใดมบรอยบลิที่น ผลลิตภรัณฑร์ทสุก
อยต่างทบที่ออกมาจากแมต่พลิมพร์อรันนรัทั้นกก็จะมบรอยบลิที่นดจ้วย ถจ้าแมต่พมลิ พร์มรบ อยถลอก ทสุกอยต่างทบที่ถรกใสต่ลงในแมต่พลิมพร์นรัทั้นกก็จะมบรอยถลอกตลิด
อยรต่ ดรังนรัทั้นนบที่จซงอธลิบายภาพวต่าเรา ผรจ้เปป็นเชมทั้อสายของอาดรัม กก็มบตราประทรับ (เปป็นเครมที่องหมายหรมอรต่องรอย) แหต่งการลจ้มลงในความ
บาปของอาดรัม
ทสุกคนทบที่อยรต่ในอาดรัมคนแรกกก็ลวจ้ นตจ้องตาย แตต่ในอาดรัมคนสสุดทจ้าย (พระเยซร) ทสุกคนทบที่เชมที่อกก็ไดจ้รบรั การชต่วยใหจ้รอดจาก
ความบาปและจากคจาสาปแชต่งจากการลจ้มลงในความบาป คมอพระเยซรผรจ้ทรงชอบธรรมทบทที่ รงกระทจาใหจ้เราปรากฏวต่าไรจ้ความผลิดตต่อ
พระบลิดา ไมต่ใชต่เพราะตรัวเราเอง พระองคร์ทรงเปป็นผรจ้ระงรับโทษทรัณฑร์แหต่งความบาปของเรา พระองคร์คมอพระผรจ้ไถต่ ผรจ้ทรงชจาระ ผรจ้นจา ผรจ้
ปกปฟ้อง และผรจ้ชต่วยใหจ้รอดของเรา และพระองคร์ทรงสรัญญาวต่าจะไมต่ทรงละหรมอทอดทลิทั้งเราเลย พระองคร์ทรงประกาศวต่าถจ้าเรา
ยอมรรับพระองคร์ตอต่ หนจ้ามนสุษยร์ พระองคร์กจก็ ะทรงยอมรรับเราตต่อหนจ้าพระบลิดาในสวรรคร์
อยต่าหลงระเรลิงในความคลิดทบวที่ ต่าคสุณอยรต่เหนมอความบาป แมต่เหลก็กนรัทั้นไมต่ไดจ้ดซงดรดไมจ้ แตต่ดงซ ดรดโลหะ ถจ้าคสุณนจาแมต่เหลก็กเขจ้าไป
ใกลจ้แผต่นไมจ้กก็จะไมต่มบอะไรเกลิดขซทั้น แตต่ถจ้าคสุณนจาแมต่เหลก็กเขาไปใกลจ้แผต่นโลหะ ทรัทั้งสองสลิที่งกก็จะดซงดรดกรันและกรันโดยทรันทบ เพราะมบสวต่ น

ประกอบทบที่อยรต่ในเนมทั้อโลหะและแมต่เหลก็กซซที่งดซงดรดกรันและกรัน และดจ้วยเหตสุนบทั้แผต่นโลหะจซงตอบสนองตต่อแรงดซงดรดของแมต่เหลก็ก สลิที่งนบทั้กก็
เปป็นจรลิงดจ้วยเชต่นกรันระหวต่างเนมทั้อหนรัง (ธรรมชาตลิเดลิม) กรับความบาป เรากจาลรังอาศรัยอยรใต่ นรต่างกายนบทั้ซซที่งถรกดซงดรดโดยความบาป เรา
สามารถลองศซกษาพระธรรมโรมบททบที่ 7 ดรไดจ้ ใหจ้เราอต่าน แลจ้วกก็อต่านซทั้จา และจากนรัทั้นกก็อาต่ นามขจ้อแรกของบททบที่ 8 โดยการเปป็นขซทั้นมา
จากความตายเทต่านรัทั้นทบที่เราจะสามารถพจ้นจากรต่างกายนบทั้และไดจ้รรับรต่างกายใหมต่อรันเตก็มดจ้วยสงต่าราศบซซที่งจะชต่วยปลดปลต่อยเราจาก
ความบาปทรัทั้งปวงไดจ้ เปป็นรต่างกายทบที่จะไมต่ทจาบาปเลย แตต่ตราบใดทบที่เรายรังอาศรัยอยรต่ในเนมทั้อหนรังเรายรังคงตจ้องอธลิษฐานวต่า “ขจ้าแตต่
พระเจจ้า ขอทรงโปรดควบคสุมยต่างกจ้าวของขจ้าพระองคร์ ขอทรงเฝฟ้ารลิมฝปปากของขจ้าพระองคร์ไวจ้ ขอทรงชต่วยกรจ้ขจ้าพระองคร์จากการ
ทดลอง และขอทรงนจาขจ้าพระองคร์ผาต่ นหลสุมลซกซซที่งซาตานไดจ้วางดรักขจ้าพระองคร์ไวจ้” ซาตานจะวางหลสุมและบต่วงดรักไวจ้เทต่าทบจที่ ะเปป็น
ไปไดจ้เพมที่อพยายามทบที่จะดรักจรับเราและทจาใหจ้เราสรญเสบยความชมที่นชมยลินดบในความรอดและกลายเปป็นทบที่ครหานลินทาแทนทบที่จะเปป็น
พระพรเพมที่อบรรลสุเปฟ้าหมายของพระครลิสตร์และครลิสตจรักรแหต่งพรันธสรัญญาใหมต่
“ถจ้าเราทรัทั้งหลายจะวต่าเราไมต่มบบาป เรากก็หลอกตรัวเอง” คนผรใจ้ ดทบที่อาจ้ งวต่าตนบรลิสสุทธลิธิ์ผดสุ ผต่องและปราศจากบาป และอจ้างวต่า
ตนไมต่อาจกระทจาบาปไดจ้ กก็รรจ้จกรั จลิตใจของตรัวเขาเองนจ้อยไปเสบยแลจ้ว เขาไมต่รรจ้อะไรเลยเกบที่ยวกรับความอต่อนแอของเนมทั้อหนรังและความ
เจจ้าเลต่หร์ของมาร บสุคคลเชต่นนบทั้กก็ไมต่ไดจ้หลอกลวงใครนอกจากตรัวเอง แนต่นอนวต่าเขาไมต่อาจหลอกพระเจจ้าไดจ้ และเขากก็ไมต่ไดจ้กจาลรัง
หลอกพบนที่ จ้องของเขา แตต่เปป็นตรัวของเขาเองทบที่ถรกหลอก “และความจรลิงไมต่ไดจ้อยรใต่ น (ตรัวของเขา) เลย”
ถจ้าความจรลิงจะไมต่ไดจ้อยรใต่ นตรัวของใครสรักคนหนซที่ง พระเยซรกก็ทรงไมต่ใชต่ใครคนนรัทั้นแนต่ เพราะพระเยซรไดจ้ตรรัสวต่า “เราเปป็น
ความจรลิง” ถจ้าความจรลิงไมต่ไดจ้อยรต่ในตรัวของใคร พระวจนะของพระเจจ้ากก็ไมต่ไดจ้อยรต่ในตรัวผรจ้นรัทั้นดจ้วย เพราะพระเยซรไดจ้ตรรัสวต่า “พระ
วจนะของพระองคร์เปป็นความจรลิง” เราไดจ้บรังเกลิดใหมต่โดยทางพระวจนะ (1 เปโตร 1 : 23) และจะไมต่มบการบรังเกลิดใหมต่ทบที่นอกเหนมอ
ไปจากพระวจนะ ดจ้วยเหตสุนบทั้ ถจ้าพระครลิสตร์ไมต่ไดจ้ทรงอยรต่ในเราและพระวจนะของพระเจจ้าไมต่ไดจ้อยรต่ในเรา เรากก็หลงหาย ดรังนรัทั้นบสุคคล
ใดทบที่อาจ้ งวต่าตนไมต่มบบาปนรัทั้นกก็ไมต่เพบยงกจาลรังถรกหลอกเทต่านรัทั้น แตต่เขายรังหลงหายอบกดจ้วย

ความบาปททสที่ ารภาพคชอความบาปททที่ไดผู้รบับการอภบัยแลผู้ว
ขจ้อ 9 “ถจ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองคร์ทรงสรัตยร์ซมที่อและเทบที่ยงธรรม กก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชจาระ
เราใหจ้พจ้นจากการอธรรมทรัทั้งสลิทั้น”
สรังเกตวต่าขจ้อนบทั้ไดจ้กลต่าววต่า “ถจ้าเราสารภาพบาปของเรา” คจาสรรพนามในทบที่นบทั้รวมไปถซงยอหร์นผรจ้เปป็นทบที่รรักดจ้วย ทต่านไมต่ไดจ้
กลต่าววต่า “ถจ้าคสุณสารภาพบาปของคสุณ” หรมอ “ถจ้าพวกเขาสารภาพบาปของพวกเขา” ทต่านกลต่าววต่า “เรา” หมายความถซงบสุตร
เลก็กๆทรัทั้งหลาย ผรจ้ทบที่บรังเกลิดใหมต่ คมอเราผรจ้ทบที่ถรกสรจ้างใหมต่แลจ้วในพระเยซรครลิสตร์ แมจ้กระทรัทั้งผรจ้เชมที่อทบที่บจาเพก็ญตนอยต่างเครต่งครรัดทบที่สดสุ กก็
กระทจาบาป และเราจจาเปป็นตจ้องสารภาพบาปของเรา และเมมที่อเราสารภาพ พระเจจ้ากก็ทรงสรัตยร์ซมที่อและเทบที่ยงธรรมในการยกบาป
ถจ้าเราเตก็มใจทบที่จะเผชลิญหนจ้ากรับพระครัมภบรร์อยต่างเปปิดอกและเปปิดใจ ไมต่ไดจ้เพมที่อพยายามทบจที่ ะพลิสรจนร์หลรักคจาสอนของครลิสต
จรักร เราจะสามารถเหก็นไดจ้วต่าเราไดจ้เสมที่อมจากสงต่าราศบของพระเจจ้าอยต่างนต่าเศรจ้าเพบยงใดและแทจ้จรลิงเรานรัทั้นบาปหนาขนาดไหน พวก
เราทรัทั้งหลายทบที่มบความเชมที่อในพระราชกลิจทบสที่ จาเรก็จครบถจ้วนแลจ้วของพระเยซรและถรกประพรมดจ้วยพระโลหลิตประเสรลิฐของพระองคร์
แลจ้วกก็ไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดโดยพระคสุณ แตต่เรายรังคงอาศรัยอยรต่ในรต่างกายเดลิมนบทั้ตรัทั้งแตต่ทบที่พระเจจ้าไดจ้ทรงชต่วยเราใหจ้รอดดจ้วยพระคสุณ
ของพระองคร์ และเราจะยรังคงดจาเนลินตต่อไปในเรมอนดลินแหต่งเนมทั้อหนรังนบทั้จนกวต่าพระเยซรจะทรงเรบยกเราขซทั้นไป
เราทจาบาปเพราะเราเปป็นคนบาป ถซงแมจ้วต่าเราจะเปป็นคนบาปทบที่ไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดโดยพระคสุณ เรากก็ยรังคงมบธรรมชาตลิ
เดลิมตลิดตรัวอยรต่ดวจ้ ย แกะไมต่ไดจ้เปป็นแกะเพราะมรันรจ้องเสบยงแกะและมบขนแกะ แตต่มรันรจ้องเสบยงแกะและมบขนแกะเพราะมรันเปป็นแกะ ไกต่
ไมต่ไดจ้เปป็นไกต่เพราะมรันขรัน แตต่มรันขรันเพราะมรันเปป็นไกต่ ตจ้นพบชไมต่ไดจ้เปป็นตจ้นพบชเพราะมรันออกผลเปป็นลรกพบช แตต่มรันออกผลเปป็นลรกพบช
เพราะมรันคมอตจ้นพบช ความบาปนรัทั้นเปป็นธรรมชาตลิของเราตรัทั้งแตต่เมมที่อเราเกลิดมาในโลกนบทั้ เมมที่อเราบรังเกลิดใหมต่พระเจจ้ากก็ทรงบรรจสุจลิตใจ

ใหมต่ใหจ้ภายในเราแตต่ไมต่ไดจ้ทรงประทานรต่างกายใหมต่ใหจ้ เราจะไมต่ไดจ้รรับรต่างกายใหมต่จนกวต่าวรันทบที่เราเปป็นขซทั้นจากความตาย ซซที่งวรันนรัทั้น
จะเปป็นวรันแหต่งสงต่าราศบ
ขอบพระคสุณพระเจจ้า องคร์พระเยซรครลิสตร์เจจ้าไมต่ไดจ้ทรงคจานซงถซงเพบยงแคต่พฤตลิกรรมบาปเพบยงอยต่างเดบยวเทต่านรัทั้น แตต่รวมถซง
อสุปนลิสรัยบาปดจ้วย พระองคร์ไมต่เพบยงแคต่ทรงขจรัดเอาผลของความบาปออกไป พระองคร์ทรงบรรจสุรากใหมต่ไวจ้ภายในเราดจ้วย และ
พระองคร์ผรจ้ทรงอยรต่ในคสุณ (คมอพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์) นรัทั้นทรงเปป็นใหญต่กวต่าผรจ้นรัทั้นทบที่อยรต่ในโลก (คมอผรจ้ลต่อลวง) โดยทางการอรัศจรรยร์แหต่ง
การบรังเกลิดใหมต่ พระเจจ้าไดจ้ทรงบรรจสุพระลรักษณะของพระองคร์ไวจ้ภายในเราโดยทางองคร์พระวลิญญาณบรลิสทสุ ธลิธิ์ และเราจซงไดจ้กลาย
มาเปป็นบสุคคลสองโลก คมอธรรมชาตลิเดลิม (เนมทั้อหนรัง) นรัทั้นยรังคงอยรต่กรับเรา แตต่พระลรักษณะของพระเจจ้ากก็ครอบครองอยรต่บนบรัลลรังกร์แหต่ง
จลิตใจ “เชมทั้อขนมเพบยงนลิดหนต่อยยต่อมทจาใหจ้แปฟ้งดลิบฟรขซทั้นไดจ้ทรัทั้งกจ้อน” (กาลาเทบย 5 : 9)
“เราบอกความจรลิงแกต่ทาต่ นวต่า ถจ้าผรจ้ใดไมต่ไดจ้บรังเกลิดจากนทั้จาและพระวลิญญาณ ผรจ้นรัทั้นจะเขจ้าในอาณาจรักรของพระเจจ้าไมต่ไดจ้”
(ยอหร์น 3 : 5)
“ถจ้าพระวลิญญาณของพระเจจ้าทรงสถลิตอยรใต่ นทต่านทรัทั้งหลายจรลิงๆแลจ้ว ทต่านกก็มลิไดจ้อยรต่ฝฝ่ายเนมทั้อหนรัง แตต่อยรต่ฝฝ่ายพระวลิญญาณ
แตต่ถจ้าผรจ้ใดไมต่มบพระวลิญญาณของพระครลิสตร์ ผรจ้นรัทั้นกก็ไมต่เปป็นของพระองคร์” (โรม 8 : 9)
“ดจ้วยวต่าพระวลิญญาณของพระเจจ้าไดจ้ทรงนจาพาคนหนซที่งคนใด คนเหลต่านรัทั้นกก็เปป็นบสุตรของพระเจจ้า” (โรม 8 : 14)
“พระวลิญญาณนรัทั้นเปป็นพยานรต่วมกรับจลิตวลิญญาณของเราทรัทั้งหลายวต่า เราทรัทั้งหลายเปป็นบสุตรของพระเจจ้า” (โรม 8 : 16)
“แตต่ขจ้าพเจจ้าขอบอกวต่า จงดจาเนลินชบวลิตตามพระวลิญญาณและทต่านจะไมต่สนองความตจ้องการของเนมทั้อหนรัง เพราะวต่าความ
ตจ้องการของเนมทั้อหนรังตต่อสรจ้พระวลิญญาณ และพระวลิญญาณกก็ตต่อสรจ้เนมทั้อหนรัง เพราะทรัทั้งสองฝฝ่ายเปป็นศรัตรรกรัน ดรังนรัทั้นสลิที่งทบที่ทต่านทรัทั้งหลาย
ปรารถนาทจาจซงกระทจาไมต่ไดจ้” (กาลาเทบย 5 : 16 - 17)
“และอยต่าทจาใหจ้พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ของพระเจจ้าเสบยพระทรัย เพราะโดยพระวลิญญาณนรัทั้นทต่านไดจ้ถรกประทรับตราหมาย
ทต่านไวจ้จนถซงวรันทบที่ทรงไถต่ใหจ้รอด” (เอเฟซรัส 4 : 30)
“ฝฝ่ายผลของพระวลิญญาณนรัทั้นคมอ ความรรัก ความปลาบปลมทั้มใจ สรันตลิสสุข ความอดกลรัทั้นใจ ความปรานบ ความดบ ความเชมที่อ
ความสสุภาพอต่อนนจ้อม การรรจจ้ กรั บรังครับตน เรมที่องอยต่างนบทั้ไมต่มบพระราชบรัญญรัตลิหจ้ามไวจ้เลย” (กาลาเทบย 5 : 22 - 23)

การมาเปป็นครริสเตทยนไมต่ใชต่การเลต่นขายของ
การเรลิที่มตจ้นชบวตลิ ครลิสเตบยนนรัทั้นไมต่ใชต่สลิที่งปกตลิธรรมดาทรัที่วไป เพราะการทบที่ผรจ้ไมต่เชมที่อไดจ้กลายมาเปป็นครลิสเตบยนนรัทั้นเปป็นการ
อรัศจรรยร์ทบที่ยลิที่งใหญต่ทบที่สสุดของพระเจจ้า พระเยซรตรรัสเรบยกสลิที่งนบทั้วต่าการบรังเกลิดใหมต่ มบเพบยงคสุณแมต่ผรจ้ใหจ้กจาเนลิดเทต่านรัทั้นทบที่จะรรจ้ถซงความเจก็บ
ปวด ความวลิตกกรังวล ความลจาบากยากเขก็ญ ไปจนถซงความปวดรจ้าวอยรต่บต่อยครรังทั้ และความยลินดบของชบวลิตใหมต่ทบที่เกลิดขซทั้นมาในโลกนบทั้
หลรังจากนรัทั้น จซงมบเพบยงพระเจจ้าเทต่านรัทั้นทบที่ทรงทราบดบวาต่ พระบลิดา พระบสุตร พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ และทรัทั้งหมดทรัทั้งมวลในฟฟ้าสวรรคร์
นรัทั้น ตจ้องทรงยอมสละเพบยงใดในการทรงใหจ้การบรังเกลิดใหมต่ หรมอการบรังเกลิดฝฝ่ายวลิญญาณ ซซที่งเปป็นเงมที่อนไขเดบยวของพระเจจ้าสจาหรรับ
ความรอด (ยอหร์น 3 : 3, 5) เมมที่อใครสรักคนไดจ้มาเปป็นครลิสเตบยน เขาไมต่เพบยงแคต่กลายมาเปป็น “คนทบที่ดกบ วต่าเดลิม” เขาไมต่เพบยงแคต่
ปฏลิรรปและเปลบที่ยนแปลงวลิถบทางของเขาเทต่านรัทั้น แตต่เขาเปป็นคนใหมต่ (2 โครลินธร์ 5 : 17)
ผมสงสรัยวต่าพวกเราหลายคนนรัทั้นจะเขจ้าใจจรลิงๆหรมอไมต่ถซงความหมายทรัทั้งหมดของพระวจนะในมาระโก 10 : 15 “เราบอก
ความจรลิงแกต่ทต่านทรัทั้งหลายวต่า ผรจ้หนซที่งผรจ้ใดมลิไดจ้รรับอาณาจรักรของพระเจจ้าเหมมอนเดก็กเลก็กๆ ผรจ้นรัทั้นจะเขจ้าในอาณาจรักรนรัทั้นไมต่ไดจ้” เปป็น
ความจรลิงทบที่บสุคคลหนซที่งจะตจ้องถต่อมใจลงและมบความเชมที่อเหมมอนเชต่นเดก็กเลก็กๆกต่อนทบที่เขาจะกลรับใจและยอมรรับพระเยซรอยต่างแทจ้จรลิง
แตต่ผมเชมที่อวต่าความหมายลซกๆแลจ้วของขจ้อความตอนนบทั้หมายความดรังนบทั้วาต่

นอกจากวต่าบสุคคลหนซที่งจะเตก็มใจกลรับมาเปป็นเดก็กเลก็กๆอบกครรัทั้ง คมอการไดจ้บรังเกลิดใหมต่ในพระครลิสตร์ เขาจะไมต่ไดจ้เขจ้าสรต่แผต่นดลิน
สวรรคร์เลย ถจ้าบสุคคลใดหวรังวต่าจะไดจ้เขจ้าสรต่แผต่นดลินสวรรคร์ เขาจะตจ้องมบการเรลิที่มตจ้นใหมต่ และนบที่คมอคจาอธลิบายถซงการ “บรังกเดจาก
พระเจจ้า” (ยอหร์น 1 : 12 - 13) เมมที่อบสุคคลใดไดจ้บรังเกลิดจากพระเจจ้า เขากก็เปป็นทารกในพระครลิสตร์ (1 เปโตร 2 : 1 - 2) และเขายรัง
เปป็นการทรงสรจ้างใหมต่อบกดจ้วย นบที่จซงเปป็นเหตสุผลวต่าทจาไมครลิสเตบยนจซงดจาเนลินชบวลิตอยต่างแตกตต่าง กก็เพราะพวกเขาเปป็นคนทบที่แตกตต่าง
พวกเขาดจาเนลินชบวลิตใหมต่เพราะพวกเขาเปป็นการทรงสรจ้างใหมต่ พวกเขาดจาเนลินตามรอยของพระเยซรเพราะพวกเขาไดจ้มบสต่วนในพระ
ลรักษณะของพระเจจ้า พวกเขาดจาเนลินในทางแหต่งความชอบธรรมเพราะพวกเขาไดจ้รรับการทรงนจาโดยพระวลิญญาณบรลิสทสุ ธลิธิ์ผรจ้ทรงอยรต่
ภายในพวกเขา
เหตสุผลวต่าทจาไมสมาชลิกครลิสตจรักรหลายๆคนไมต่สามารถดจาเนลินอยต่างถรกตจ้องและไมต่สามารถดจารงอยต่างเถรตรงไดจ้นรัที่นกก็
เพราะพวกเขาไมต่เคยถรกสรจ้างใหมต่ในพระเยซรครลิสตร์ พวกเขาไมต่เคยบรังเกลิดจากพระวลิญญาณ ดจ้วยเหตสุนบทั้ สสุกรไดจ้กลรับลสุยลงไปนอนใน
ปลรักอบกฉรันใด สมาชลิกครลิสตจรักรทบที่ยรังไมต่บรังเกลิดใหมต่กก็จะหรันกลรับไปโหยหาการเปป็นสต่วนหนซที่งของโลกนบทั้อบกอยต่างเสบยมลิไดจ้ฉรันนรัทั้นเพราะ
เขายรังจจาเปป็นตจ้องไดจ้รบรั จลิตใจใหมต่ คมอธรรมชาตลิใหมต่ สสุกรรรักปลรักโคลนเพราะมรันมบจลิตใจอยต่างสสุกร สสุนรัขไลต่ลต่ากระตต่ายเพราะมรันมบ
จลิตใจอยต่างสสุนรัข แกะไมต่ไดจ้ไลต่ลต่ากระตต่ายเพราะมรันมบจลิตใจอยต่างแกะและไมต่ใชต่ธรรมชาตลิของแกะทบที่จะไลต่ลาต่ กระตต่าย ผรจ้เชมที่อดจาเนลิน
ชบวลิตอยต่างแตกตต่างเพราะพระเจจ้าทรงบรรจสุจตลิ ใจใหมต่ไวจ้ภายในพวกเขา (เอเสเคบยล 36 : 26)
มาระโกไดจ้ใหจ้ภาพทบที่ดรนต่าเศรจ้าของจลิตใจทบที่ยรังไมต่บรังเกลิดใหมต่กรับเราดรังนบทั้ “เพราะวต่าจากภายในมนสุษยร์คมอจากใจมนสุษยร์ มบ
ความคลิดชรัที่วรจ้าย การลต่วงประเวณบ การผลิดผรัวผลิดเมบย การฆาตกรรม การลรักขโมย การโลภ ความชรัวที่ การลต่อลวงเขา ราคะตรัณหา
แววตาอรันชรัที่วรจ้าย การหมลิที่นประมาท ความเยต่อหยลิที่ง ความโฉด สารพรัดการชรัวที่ นบทั้เกลิดมาจากภายใน และทจาใหจ้มนสุษยร์เปป็นมลทลิน”
(มาระโก 7 : 21 - 23)
“ถจ้าเราสารภาพบาปของเรา” ใชต่แลจ้ว ถจ้าเพบยงแคต่ผรจ้เชมที่อจะสารภาพตต่อพระเจจ้า ทรังทั้ บาปแหต่งการละเมลิดและการละเลย
พระเจจ้ากก็จะทรงโปรดยกโทษและอภรัยใหจ้อยต่างบรลิบรรณร์ การอภรัยบาปเปป็นผลมาจากการสารภาพทบที่แทจ้จรลิงของผรจ้ทบที่แสวงหาการอภรัย
บาป “ขอทรงลจ้างขจ้าพระองคร์จากความชรัวที่ ชจ้าใหจ้หมดสลิทั้น และทรงชจาระขจ้าพระองคร์จากบาปของขจ้าพระองคร์ เพราะขจ้าพระองคร์
ทราบถซงการละเมลิดของขจ้าพระองคร์แลจ้ว และบาปของขจ้าพระองคร์อยรต่ตอต่ หนจ้าขจ้าพระองคร์เสมอ...ขอทรงคมนความชมที่นบานในความ
รอดแกต่ขจ้าพระองคร์ และชรขจ้าพระองคร์ไวจ้ดวจ้ ยเตก็มพระทรัย” (สดสุดบ 51 : 2 - 3, 12)
“จจาเราจะลสุกขซทั้นไปหาบลิดาเรา และพรดกรับทต่านวต่า "บลิดาเจจ้าขจ้า ขจ้าพเจจ้าไดจ้ทจาผลิดตต่อสวรรคร์และทจาผลิดตต่อหนจ้าทต่านดจ้วย”
(ลรกา 15 : 18)
“พระองคร์ทรงสรัตยร์ซมที่อและเทบที่ยงธรรม กก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา” พระเจจ้าทรงสรัตยร์ซมที่อตต่อบรรดาบสุตรทรัทั้งหลายของ
พระองคร์ พระองคร์จะทรงกระทจาตามทบที่พระองคร์ทรงสรัญญาไวจ้แนต่ พระองคร์จะทรงกระทจาทสุกสลิที่งทบพที่ ระองคร์ทรงสรัญญา และพระองคร์
จะทรงโปรดยกบาปของเราเมมที่อเรากระทจาบาปถจ้าเราสารภาพบาปของเรา พระเจจ้าทรงสรัตยร์ซมที่อแนต่เพราะพระองคร์ทรงเปป็นพระเจจ้า
ถจ้าพระองคร์ทรงไมต่สรัตยร์ซมที่อ พระองคร์กก็จะทรงไมต่เปป็นพระเจจ้าอบกตต่อไป แตต่ “โดยทางการทรงไถต่ซซที่งมบอยรต่ในพระเยซรครลิสตร์” พระเจจ้า
ทรงสามารถดจารงความเทบที่ยงธรรมและยรังทรงสามารถประกาศใหจ้คนบาปเปป็นผรจ้ชอบธรรมไดจ้ดวจ้ ย
“เหตสุวาต่ ทสุกคนทจาบาป และเสมที่อมจากสงต่าราศบของพระเจจ้า แตต่พระเจจ้าทรงพระกรสุณาใหจ้เราเปป็นผรจ้ชอบธรรม โดยไมต่คดลิ
มรลคต่า โดยทบที่พระเยซรครลิสตร์ทรงไถต่เราใหจ้พจ้นบาปแลจ้ว พระเจจ้าไดจ้ทรงตรัทั้งพระเยซรไวจ้ใหจ้เปป็นทบที่ลบลจ้างพระอาชญา โดยความเชมที่อในพระ
โลหลิตของพระองคร์ เพมอที่ สจาแดงใหจ้เหก็นความชอบธรรมของพระองคร์ในการทบพที่ ระเจจ้าไดจ้ทรงอดกลรัทั้นพระทรัย และทรงยกบาปทบที่ไดจ้ทจา
ไปแลจ้วนรัทั้น และเพมที่อจะสจาแดงความชอบธรรมของพระองคร์ในปปัจจสุบรันนบทั้วต่าพระองคร์ทรงเปป็นผรจ้ชอบธรรม และทรงโปรดใหจ้ผรจ้ทบที่เชมที่อใน
พระเยซรเปป็นผรจ้ชอบธรรมดจ้วย เมมที่อเปป็นเชต่นนรัทั้นแลจ้วเราจะเอาอะไรมาอวด กก็หมดหนทาง จะอจ้างหลรักอะไรวต่าหมดหนทาง อจ้างหลรัก
การประพฤตลิหรมอ ไมต่ใชต่ แตต่ตอจ้ งอจ้างหลรักของความเชมที่อ เหตสุฉะนรัทั้นเราทรัทั้งหลายสรสุปไดจ้วาต่ คนหนซที่งคนใดจะเปป็นคนชอบธรรมไดจ้กก็
โดยอาศรัยความเชมที่อนอกเหนมอการประพฤตลิตามพระราชบรัญญรัตลิ” (โรม 3 : 23 - 28)

พระเจจ้าไมต่เพบยงแคต่ทรงสรัตยร์ซมที่อและเทบที่ยงธรรมในการทรงโปรดยกบาปของเรา แตต่พระองคร์ยรังทรงสรัตยร์ซมที่อในการ “ทรง
ชจาระเราใหจ้พจ้นจากการอธรรมทรัทั้งสลิทั้น” อบกดจ้วย ความชอบธรรมนรัทั้นเปป็นสลิที่งทบที่ถรกสต่งมอบตต่อ ดจ้วยเหตสุนบทั้ เมมที่อพระเจจ้าทรงประทาน
ความชอบธรรมใหจ้ การอธรรมทรัทั้งสลิทั้นกก็ตจ้องถรกนจาออกไปดจ้วย ความชอบธรรมและการอธรรมนรัทั้นไมต่สามารถอยรต่ในจลิตใจเดบยวกรันไดจ้
ในทบที่สดสุ พระเจจ้าจะทรงนจาเอารอยตจาหนลิแหต่งความผลิดทรัทั้งสลิทั้นออกไปจากจลิตใจ จลิตวลิญญาณ และรต่างกายของเรา และเราจะไดจ้แสดง
ตรัวเราอรันสมบรรณร์แบบอยรต่ตต่อหนจ้าพระพรักตรร์ของพระองคร์ เปป็นผรจ้บรลิสสุทธลิธิ์ สะอาด ปราศจากตจาหนลิหรมอรลิทั้วรอยใดๆ สลิที่งเหลต่านบทั้
สามารถเปป็นจรลิงกรับเราไดจ้โดยทางพระโลหลิตทบไที่ หลออกของพระเยซรและพระคสุณอรันอสุดมทบที่ไมต่อาจหยรัที่งถซงไดจ้ของพระองคร์เทต่านรัทั้น
ขจ้อ 10 “ถจ้าเรากลต่าววต่าเราไมต่ไดจ้ทจาบาป กก็เทต่ากรับวต่าเราทจาใหจ้พระองคร์เปป็นผรจ้ตรรัสมสุสา และพระดจารรัสของพระองคร์กก็มลิไดจ้อยรต่
ในเราทรัทั้งหลายเลย”
คจาวต่าบาปในทบที่นบทั้หมายถซงการกระทจา ผรจ้เชมที่อนรัทั้นมบกระทจาแหต่งความไมต่ชอบธรรมอยรต่ เราไดจ้กระทจาสลิที่งตต่างๆทบที่เรารรจ้วาต่ ไมต่เปป็นทบที่
พอพระทรัยพระเจจ้า และเรากก็ไดจ้ละเลยสลิที่งตต่างๆทบที่เรารรวจ้ ต่าเปป็นทบที่พอพระทรัยพระองคร์ คมอการประพฤตลิตนตต่างๆในทางของพระเจจ้าทบที่
เราสามารถกระทจาไดจ้ เราทสุกคนจซงลจ้วนกระทจาบาป และแมจ้กระทรัที่งเมมที่อเราไดจ้กระทจาอยต่างดบทบที่สสุดแลจ้วเรากก็ยรังตจ้องยอมรรับวต่าเรากก็
เปป็นแคต่ “ผรจ้รบรั ใชจ้ทบที่ไมต่มบบสุญคสุณตต่อนาย” (ลรกา 17 : 10) แมจ้แตต่ในสลิที่งทบที่ดบทบที่สดสุ ของเรา เรากก็ยรังเสมที่อมจากสงต่าราศบของพระเจจ้าอยรต่ดบ
เราสามารถมบชรัยชนะไดจ้ เปาโลประกาศวต่าเราควรจะไดจ้รรับการชจาระหมดทรัทั้งจลิตใจ จลิตวลิญญาณ และรต่างกาย “เพมที่อใหจ้ทต่าน
ปราศจากทบที่ตลิในวรันของพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าของเรา” หมายความวต่า เราไดจ้ถรกกระทจาใหจ้ปราศจากทบที่ตลิเพมอที่ ทบที่เราจะมบ
ชบวลิตทบที่ไมต่อาจหาขจ้อตจาหนลิไดจ้ มบชบวตลิ อยต่างทบที่ผรจ้คนจะมองเหก็นพระเยซรในทสุกการดจาเนลิน คจาพรด และการประพฤตลิในชบวตลิ ประจจาวรันของ
เรา พระเยซรตรรัสวต่า “เหตสุฉะนบทั้ ทต่านทรัทั้งหลายจงเปป็นคนดบรอบคอบ เหมมอนอยต่างพระบลิดาของทต่านผรจ้ทรงสถลิตในสวรรคร์เปป็นผรจ้ดบ
รอบคอบ” (มรัทธลิว 5 : 48) นบที่หมายความวต่าเราไดจ้กลายเปป็นคนบรลิสสุทธลิธิ์ ปราศจากความบาป ไรจ้ทบที่ตลิ และชอบธรรม เหมมอนอยต่าง
พระเจจ้าพระบลิดาในสวรรคร์แลจ้วหรมอ? ไมต่ใชต่เชต่นนรัทั้น พระเยซรทรงหมายความวต่าเราจะถรกกระทจาใหจ้สมบรรณร์แบบตามสถานภาพของ
เราเชต่นกรันกรับทบที่พระเจจ้าทรงสมบรรณร์แบบตามสถานภาพของพระองคร์ ผรจ้ทบที่ไดจ้รรับมากกก็จะถรกเรบยกเอามาก ผรจ้ใดทบที่ไดจ้รบรั นจ้อยกก็จะไมต่
ถรกเรบยกเอามากนรัก ตามสถานภาพของเราในฐานะผรจ้เชมที่อ เราควรดจาเนลินชบวลิตอยต่างไรจ้ทบที่ตลิไมต่ใหจ้เปป็นทบที่วลิพากษร์วลิจารณร์ไดจ้จากพวกศรัตรร
ของพระครลิสตร์
ชรัยชนะนรัทั้นมบแกต่บรรดาผรจ้ทบที่แสวงหาเสมอ “ไมต่มบการทดลองใดๆเกลิดขซทั้นกรับทต่าน นอกเหนมอจากการทดลองซซที่งเคยเกลิดกรับ
มนสุษยร์ทรัทั้งหลาย แตต่พระเจจ้าทรงสรัตยร์ซมที่อ พระองคร์จะไมต่ทรงใหจ้ทต่านตจ้องถรกทดลองเกลินกวต่าทบที่ทาต่ นจะทนไดจ้ แตต่เมมที่อทต่านถรกทดลองนรัทั้น
พระองคร์จะทรงโปรดใหจ้ทต่านมบทางทบที่จะหลบกเลบที่ยงไดจ้ดวจ้ ย เพมที่อทต่านจะมบกจาลรังทนไดจ้” (1 โครลินธร์ 10 : 13)
“ถจ้าเรากลต่าววต่าเราไมต่ไดจ้ทจาบาป กก็เทต่ากรับวต่าเราทจาใหจ้พระองคร์เปป็นผรจ้ตรรัสมสุสา” ขจ้อนบทั้กลต่าวคต่อนขจ้างเดก็ดขาด ผมเคยไดจ้พบ
กรับคนทบที่ชวรัที่ ชจ้าบาปหนา ผมเคยไดจ้พบกรับคนทบที่หมลิที่นประมาทอยต่างเลวทราม แตต่ผมยรังไมต่เคยพบกรับคนทบที่จะหาญกลจ้าถซงขนาดเรบยก
พระเจจ้าวต่าผรจ้มสุสา แตต่ขจ้อนบทั้ไดจ้ประกาศวต่าบสุคคลทบที่ไดจ้ประกาศตนวต่าเขาไมต่ทจาบาปเลยกก็ทจาใหจ้พระเจจ้าทรงเปป็นผรจ้มสุสา พระวจนะของ
พระเจจ้ากลต่าววต่าทสุกคนทจาบาป พระวจนะของพระเจจ้ากลต่าววต่า “แนต่ทบเดบยวไมต่มบคนชอบธรรมสรักคนเดบยวบนแผต่นดลินโลก ทบที่ไดจ้
ประพฤตลิลจ้วนแตต่ความดบ และไมต่กระทจาบาปเลย” และจงฟปังถจ้อยคจาในยากอบ 4 : 17 “เหตสุฉะนรัทั้น คนใดทบที่รจรจ้ รักกระทจาการดบ และ
ไมต่ไดจ้กระทจา บาปจซงมบแกต่คนนรัทั้น” การลจ้มเหลวทบที่จะกระทจาการดบทสุกอยต่างและดจาเนลินชบวลิตในความดบทรัทั้งปวงทบที่เราสามารถกระทจาไดจ้
กก็เปป็นความบาปดจ้วย ดรังนรัทั้น ถจ้าเรากลต่าววต่าเราไมต่ไดจ้ทจาบาป เรากก็ทจาใหจ้พระเจจ้าเปป็นผรจ้ตรรัสมสุสา
โรม 3 : 22 - 33 บอกเราวต่า “คนทรัทั้งหลายไมต่ตาต่ งกรัน เหตสุวต่าทสุกคนทจาบาป และเสมที่อมจากสงต่าราศบของพระเจจ้า” จรลิงอยรต่
อาจมบความแตกตต่างในเรมที่องปรลิมาณของความบาป คนบางคนอาจเปป็นคนบาปทบที่เลวทราม ชรัวที่ ชจ้า และอสุกอาจ สต่วนคนอมที่นๆทบที่เหลมอ
กก็คนบาปทบที่สสุภาพ อต่อนโยน และ “เครต่งศาสนา” ซซที่งเปป็นสมาชลิกอยรต่ในครลิสตจรักรใหญต่ๆ จซงอาจมบความแตกตต่างกรันในดจ้านปรลิมาณ
ของความบาปทบที่ไดจ้กระทจา แตต่ไมต่มคบ วามแตกตต่างในดจ้านการเจก็บปฝ่วยเปป็นโรคบาป ทสุกคนมบเหมมอนกรัน เรมที่องความบาปจซงเปป็นขจ้อ

เทก็จจรลิงแมจ้วต่าปรลิมาณของความบาปอาจหลากหลาย อาการและผลของความบาปนรัทั้นประจรักษร์แจจ้งเปป็นหลรักฐานในคนบางคน
มากกวต่าคนอมที่นๆ แตต่ขจ้อเทก็จจรลิงเรมที่องความบาปนรัทั้นดจารงอยรต่ในทสุกคน เพราะทสุกคนทจาบาป
พระวจนะของพระเจจ้าไมต่ไดจ้ดจารงอยรต่ในเราถจ้าเราปฏลิเสธความจรลิงขจ้อนบทั้ ถจ้าเราอจ้างตรัววต่าเราปราศจากความบาป ไมต่เคย
ทจาบาป และไมต่ไดจ้กระทจาบาปอยรต่เลยในขณะนบทั้ เรากก็ปฏลิเสธความจรลิง และการปฏลิเสธความจรลิงกก็หมายความวต่าพระวจนะของ
พระเจจ้าไมต่ไดจ้อยรต่ในเรา และถจ้าพระวจนะของพระเจจ้าไมต่ไดจ้อยรต่ในเรา เรากก็หลงหาย เพราะเราจะสามารถบรังเกลิดใหมต่ไดจ้โดยทางพระ
วจนะ เราไดจ้บรังเกลิดมาจากพระวจนะ (1 เปโตร 1 : 23 ; ยากอบ 1 : 18) ถจ้าเราบรังเกลิดใหมต่ เรากก็บรังเกลิดจากพระวจนะแหต่งความ
จรลิง และถจ้าพระวจนะแหต่งความจรลิงไมต่ไดจ้อยรต่ในเรา เรากก็เปป็นผรจ้ทบที่หลงหายนรัที่นเอง

ความจรริงอบันยริที่งใหญต่
คนบาปไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดและไดจ้รรับการชจาระโดยพระโลหลิตประเสรลิฐของพระเยซร (1 ยอหร์น 1 : 7)
การทรงไถต่เปป็นของประทานจากพระเจจ้าแกต่บรรดาคนบาปทบที่สมควรตกนรก โดยทางพระราชกลิจอรันสจาเรก็จครบถจ้วนแลจ้ว
ของพระบสุตรของพระเจจ้า เราไดจ้รบรั การทรงไถต่โดยพระโลหลิต หลรังจากทบที่เราบรังเกลิดใหมต่แลจ้วเรากก็ไมต่ถรกเรบยกรจ้องใหจ้ตจ้องถวายบรชาแตต่
อยต่างใดอบก เราไมต่บจาเพก็ญตบะหรมอทรมานตนเอง เราไมต่จารลิกแสวงบสุญ ทรัทั้งหมดทบที่พระเจจ้าทรงประสงคร์จากเรากก็คมอใหจ้เราสารภาพ
บาปของเราตต่อพระองคร์เมมที่อเราทจาบาป และพระองคร์จะทรงโปรดยกโทษบาปเราเพราะเหก็นแกต่พระครลิสตร์ (เอเฟซรัส 4 : 32)

ความเชชอที่ ในพระราชกริจอบันสนาเรจ็จครบถผู้วนแลผู้วของพระองคห์
“ดรเถลิด ผรทจ้ บที่จลิตใจผยองขซทั้นกก็ไมต่เทบที่ยงธรรม แตต่วาต่ คนชอบธรรมจะมบชวบ ลิตดจารงอยรต่โดยความเชมที่อ” (ฮาบากสุก 2 : 4)
“เพราะวต่าในขต่าวประเสรลิฐนรัทั้นความชอบธรรมของพระเจจ้ากก็ไดจ้แสดงออก โดยเรลิที่มตจ้นกก็ความเชมที่อ สสุดทจ้ายกก็ความเชมที่อ ตาม
ทบที่มบเขบยนไวจ้แลจ้ววต่า `คนชอบธรรมจะมบชบวลิตดจารงอยรต่โดยความเชมที่อ'” (โรม 1 : 17)
“แตต่เปป็นทบที่ประจรักษร์ชรัดอยรต่แลจ้ววต่า ไมต่มบมนสุษยร์คนใดเปป็นผรจ้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจจ้าดจ้วยพระราชบรัญญรัตลิไดจ้
เลย เพราะวต่า `คนชอบธรรมจะมบชบวตลิ ดจารงอยรต่โดยความเชมที่อ'” (กาลาเทบย 3 : 11)
“แตต่คนชอบธรรมจะมบชบวตลิ ดจารงอยรต่โดยความเชมที่อ แตต่ถจ้าผรจ้ใดเสมที่อมถอย ใจของเราจะไมต่มบความพอใจในคนนรัทั้นเลย” (ฮบบรร
10 : 38)

1 ยอหห์น - บทททที่ 2
1) ลรกเลก็กๆของขจ้าพเจจ้าเออ๋ย ขจ้าพเจจ้าเขบยนขจ้อความเหลต่านบทั้ถซงทต่านทรัทั้งหลาย เพมอที่ ทต่านจะไดจ้ไมต่ทจาบาป และถจ้าผรจ้ใดทจาบาป เรากก็มบ
พระองคร์ผรจ้ชวต่ ยเหลมอสถลิตอยรต่กรับพระบลิดา คมอพระเยซรครลิสตร์ผรจ้ทรงชอบธรรมนรัทั้น
2) และพระองคร์ทรงเปป็นผรจ้ลบลจ้างพระอาชญาทบตที่ กกรับเราทรัทั้งหลายเพราะบาปของเรา และไมต่ใชต่แตต่บาปของเราพวกเดบยว แตต่บาป
ของมนสุษยร์ทรัทั้งปวงในโลกดจ้วย
3) เราจะมรัที่นใจไดจ้วต่าเรารรจ้จกรั พระองคร์โดยขจ้อนบทั้ คมอถจ้าเรารรักษาพระบรัญญรัตลิของพระองคร์
4) คนใดทบที่กลต่าววต่า "ขจ้าพเจจ้ารรจจ้ รักพระองคร์" แตต่มลิไดจ้รรักษาพระบรัญญรัตลิของพระองคร์ คนนรัทั้นกก็เปป็นคนพรดมสุสา และความจรลิงไมต่ไดจ้อยรต่
ในคนนรัทั้นเลย
5) แตต่ผใรจ้ ดทบที่รกรั ษาพระวจนะของพระองคร์ ความรรักของพระเจจ้ากก็สมบรรณร์อยรใต่ นคนนรัทั้นอยต่างแทจ้จรลิง ดจ้วยอาการอยต่างนบทั้แหละเราทรัทั้ง
หลายจซงรรจ้วาต่ เราอยรใต่ นพระองคร์
6) ผรจ้ใดกลต่าววต่าตนอยรต่ในพระองคร์ ผรจ้นรัทั้นกก็ควรดจาเนลินตามทางทบพที่ ระองคร์ทรงดจาเนลินนรัทั้นดจ้วย
7) พบนที่ จ้องทรัทั้งหลาย ขจ้าพเจจ้าไมต่ไดจ้เขบยนพระบรัญญรัตลิใหมต่ถซงทต่านทรัทั้งหลาย แตต่เปป็นพระบรัญญรัตลิเกต่าซซที่งทต่านทรัทั้งหลายไดจ้มบอยรต่ตงรัทั้ แตต่เรลิที่ม
แรก พระบรัญญรัตลิเกต่านรัทั้นคมอพระดจารรัสซซที่งทต่านทรัทั้งหลายไดจ้ยลินตรัทั้งแตต่เรลิที่มแรกแลจ้ว
8) อบกนรัยหนซที่ง ขจ้าพเจจ้าเขบยนพระบรัญญรัตลิใหมต่ถซงทต่านทรัทั้งหลาย และขจ้อความนรัทั้นกก็เปป็นความจรลิงทรัทั้งฝฝ่ายพระองคร์และฝฝ่ายทต่านทรัทั้ง
หลาย เพราะวต่าความมมดนรัทั้นลต่วงไปแลจ้ว และบรัดนบทั้ความสวต่างแทจ้กก็สต่องอยรต่
9) ผรจ้ใดทบที่กลต่าววต่าตนอยรใต่ นความสวต่าง และยรังเกลบยดชรังพบที่นจ้องของตน ผรจ้นรัทั้นกก็ยรังอยรต่ในความมมดจนถซงบรัดนบทั้
10) ผรจ้ทรบที่ รักพบนที่ จ้องของตนกก็อยรต่ในความสวต่าง และไมต่มบโอกาสทบจที่ ะสะดสุดสจาหรรับผรจ้นรัทั้นเลย
11) แตต่ผรจ้ทบที่เกลบยดชรังพบที่นจ้องของตนกก็อยรใต่ นความมมด และเดลินในความมมด และไมต่รวรจ้ ต่าตนกจาลรังไปทางไหน เพราะวต่าความมมดนรัทั้นไดจ้
ทจาใหจ้ตาของเขาบอดไปเสบยแลจ้ว
12) ลรกเลก็กๆทรังทั้ หลายเออ๋ย ขจ้าพเจจ้าเขบยนจดหมายถซงทต่าน เพราะวต่าบาปของทต่านไดจ้รรับการอภรัยแลจ้วเพราะเหก็นแกต่พระนามของ
พระองคร์
13) ทต่านทรัทั้งหลายทบที่เปป็นบลิดา ขจ้าพเจจ้าเขบยนจดหมายถซงทต่าน เพราะทต่านทรัทั้งหลายไดจ้รจรจ้ รักกรับพระองคร์ผรจ้ทรงดจารงอยรต่ตรัทั้งแตต่เรลิที่มแรก
ทต่านทรัทั้งหลายทบที่เปป็นคนหนสุต่มๆ ขจ้าพเจจ้าเขบยนจดหมายถซงทต่าน เพราะทต่านทรัทั้งหลายไดจ้ชรัยชนะแกต่มารรจ้าย ทต่านทรัทั้งหลายผรจ้เปป็นลรก
เลก็กๆ ขจ้าพเจจ้าเขบยนจดหมายถซงทต่าน เพราะทต่านทรัทั้งหลายไดจ้รรจ้จกรั กรับพระบลิดา
14) ทต่านทรัทั้งหลายทบที่เปป็นบลิดา ขจ้าพเจจ้าเขบยนจดหมายถซงทต่าน เพราะทต่านทรัทั้งหลายไดจ้รจรจ้ รักกรับพระองคร์ผรจ้ทรงดจารงอยรต่ตรัทั้งแตต่เรลิที่มแรก
ทต่านทรัทั้งหลายทบที่เปป็นคนหนสุต่มๆ ขจ้าพเจจ้าเขบยนจดหมายถซงทต่าน เพราะทต่านทรัทั้งหลายมบกจาลรังมาก และพระวจนะของพระเจจ้าดจารง
อยรใต่ นทต่านทรัทั้งหลาย และทต่านไดจ้ชรัยชนะแกต่มารรจ้ายแลจ้ว
15) อยต่ารรักโลกหรมอสลิที่งของในโลก ถจ้าผรใจ้ ดรรักโลก ความรรักตต่อพระบลิดาไมต่ไดจ้อยรใต่ นผรจ้นรัทั้น
16) เพราะวต่าสารพรัดซซที่งมบอยรต่ในโลก คมอตรัณหาของเนมทั้อหนรัง และตรัณหาของตา และความเยต่อหยลิที่งในชบวตลิ ไมต่ไดจ้เกลิดจากพระบลิดา แตต่
เกลิดจากโลก
17) และโลกกรับสลิที่งยรัที่วยวนของโลกกจาลรังผต่านพจ้นไป แตต่ผรจ้ทบที่ประพฤตลิตามพระทรัยของพระเจจ้ากก็ดจารงอยรต่เปป็นนลิตยร์
18) ลรกเลก็กๆทรังทั้ หลายเออ๋ย บรัดนบทั้เปป็นวาระสสุดทจ้ายแลจ้ว และตามทบทที่ ต่านทรัทั้งหลายไดจ้ยลินไดจ้ฟปังมาวต่า ปฏลิปปักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะมา บรัดนบทั้
ปฏลิปปักษร์ตต่อพระครลิสตร์กก็มบอยรต่มากแลจ้ว ฉะนรัทั้นเราจซงรรวจ้ าต่ บรัดนบทั้เปป็นวาระสสุดทจ้ายแลจ้ว

19) เขาเหลต่านรัทั้นไดจ้ออกไปจากพวกเรา แตต่เขาเหลต่านรัทั้นกก็ไมต่ใชต่พวกเรา เพราะวต่าถจ้าเขาเปป็นพวกของเรา เขาจะอยรต่กรับเราตต่อไป แตต่
เขาไดจ้ออกไปแลจ้ว ซซที่งกก็เปป็นทบที่ปรากฏชรัดแลจ้ววต่า เขาเหลต่านรัทั้นหาใชต่พวกของเราทสุกคนไมต่
20) ทต่านทรัทั้งหลายไดจ้รรับการทรงเจลิมจากพระองคร์ผรจ้บรลิสสุทธลิธิ์แลจ้ว และทต่านกก็รทรจ้ สุกสลิที่ง
21) ขจ้าพเจจ้าเขบยนมายรังทต่านทรัทั้งหลายมลิใชต่เพราะทต่านไมต่รรจ้ความจรลิง แตต่เพราะทต่านทรัทั้งหลายรรจ้แลจ้ว และรรจ้วต่าคจามสุสาไมต่ไดจ้มาจากความ
จรลิงเลย
22) ใครเลต่าเปป็นผรจ้ทบที่พรดมสุสา ไมต่ใชต่ใครอมที่น แตต่เปป็นผรจ้ทบที่ปฏลิเสธวต่าพระเยซรมลิใชต่พระครลิสตร์ ผรใจ้ ดทบที่ปฏลิเสธพระบลิดาและพระบสุตร ผรจ้นรัทั้น
แหละเปป็นปฏลิปปักษร์ตต่อพระครลิสตร์
23) ผรจ้ใดทบที่ปฏลิเสธพระบสุตร ผรจ้นรัทั้นกก็ไมต่มพบ ระบลิดา แตต่ผรจ้ใดทบที่รรับพระบสุตร ผรจ้นรัทั้นกก็มพบ ระบลิดาดจ้วย
24) เหตสุฉะนรัทั้น จงใหจ้ขจ้อความทบที่ทาต่ นไดจ้ยลินมาตรัทั้งแตต่ตจ้นนรัทั้นดจารงอยรต่กรับทต่านเถลิด ถจ้าขจ้อความทบที่ทต่านไดจ้ยลินตรัทั้งแตต่ตจ้นนรัทั้นดจารงอยรต่กบรั ทต่าน
ทต่านจะตรัทั้งมรัที่นคงอยรต่ในพระบสุตรและในพระบลิดาดจ้วย
25) นบที่แหละเปป็นพระสรัญญาซซที่งพระองคร์ไดจ้ทรงสรัญญาไวจ้แกต่เรา คมอชบวตลิ นลิรรันดรร์นรัที่นเอง
26) ขจ้าพเจจ้าเขบยนขจ้อความนบทั้ถซงทต่าน เกบที่ยวกรับคนเหลต่านรัทั้นทบที่ลต่อลวงทต่าน
27) แตต่การเจลิมซซที่งทต่านทรัทั้งหลายไดจ้รรับจากพระองคร์นรัทั้นดจารงอยรต่กรับทต่าน และทต่านไมต่จจาเปป็นตจ้องใหจ้ใครมาสอนทต่านทรัทั้งหลาย เพราะ
วต่าการเจลิมนรัทั้นสอนทต่านใหจ้รรจ้ทกสุ สลิที่ง และเปป็นความจรลิง ไมต่ใชต่ความเทก็จ การเจลิมนรัทั้นไดจ้สอนทต่านทรัทั้งหลายมาแลจ้วอยต่างไร ทต่านกก็จง
ตรังทั้ มรัที่นคงอยรต่ในพระองคร์อยต่างนรัทั้น
28) และบรัดนบทั้ลรกเลก็กๆทรัทั้งหลายเออ๋ย จงดจารงอยรต่ในพระองคร์ เพมที่อวต่าเมมที่อพระองคร์ทรงมาปรากฏ เราทรังทั้ หลายจะไดจ้มบใจกลจ้า และไมต่มบ
ความละอายจจาเพาะพระองคร์เมมที่อพระองคร์เสดก็จมา
29) ถจ้าทต่านทรัทั้งหลายรรวจ้ ต่าพระองคร์ทรงเปป็นผรจ้ชอบธรรม ทต่านกก็รวรจ้ ต่าทสุกคนทบที่ประพฤตลิตามความชอบธรรมกก็บรังเกลิดจากพระองคร์ดวจ้ ย
ในตอนตจ้นของบทนบทั้ ยอหร์นผรจ้เปป็นทบที่รรักไดจ้ประกาศแจจ้งถซงวรัตถสุประสงคร์หลรักของทต่านในการเขบยนถซงบรรดาผรจ้เชมที่อ ซซที่งกก็คมอ
เพมที่อเราจะไดจ้ไมต่ทจาบาป แตต่ทต่านกก็ยรังกลต่าวอยต่างเรบยบๆวต่าถจ้าเราทจาบาป เรากก็ไมต่ควรสลิทั้นหวรังเมมที่อเราตระหนรักถซงความผลิดบาปของ
เราตต่อหนจ้าพระพรักตรร์พระเจจ้าผรจ้ทรงบรลิสทสุ ธลิธิ์ เพราะเรามบพระองคร์ผรจ้ชต่วยเหลมอทบที่สถลิตอยรต่กรับพระบลิดา คมอพระองคร์ผทรจ้ รงรรับเอาโทษ
บาปของโลกนบทั้ไปแลจ้ว (ขจ้อ 1 - 2) ลองดรใน 1 ทลิโมธบ 2 : 5 ซซที่งเปป็นเนมทั้อหาทบที่สอดคลจ้องกรับสลิที่งทบที่ยอหร์นไดจ้พดร ไวจ้เมมที่อตอนจบบททบที่ 1
ในขจ้อ 3 ถซงขจ้อ 6 เราพบหลรักฐานซซที่งทจาใหจ้เรารรวจ้ ต่าเรารรจ้จกรั พระเจจ้าและเราเปป็นผรจ้เชมที่อแทจ้ หลรักประกรันนบทั้เปป็นของเราเพราะ
เรารรักษาพระบรัญญรัตลิของพระองคร์ และ “พระบรัญญรัตลิ” ในทบที่นบทั้ไมต่ไดจ้หมายถซงพระบรัญญรัตลิสลิบประการในบรัญญรัตลิของโมเสส โรม 10 :
4 บอกเราวต่า “เพราะวต่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นจสุดจบของพระราชบรัญญรัตลิ เพมอที่ ใหจ้ทสุกคนทบที่มบความเชมที่อไดจ้รบรั ความชอบธรรม”
ในขจ้อ 7 ถซงขจ้อ 11 ยอหร์นประกาศวต่าความจรลิงทบที่ทต่านไดจ้วางเปป็นรากฐานไวจ้นรัทั้นไมต่ไดจ้เปป็นบรัญญรัตลิใหมต่ แตต่เปป็นความจรลิงแตต่
เดลิมทบพที่ วกเขาเคยไดจ้ยลินไดจ้ฟงปั กรันเสมอมาเกบที่ยวกรับธรรมชาตลิของพระกลิตตลิคสุณ กระนรัทั้นในแงต่มสุมนบทั้ พระบรัญญรัตลิแหต่งรรักกก็ไมต่ใชต่บรัญญรัตลิ
ใหมต่แตต่อยต่างใด แตต่ในอบกมสุมหนซที่ง มรันเปป็นสลิที่งใหมต่เพราะมรันเปป็นจรลิงๆ ในแงต่ของความเฉพาะตรัวและลรักษณะพลิเศษของมรัน ซซที่งกจาเนลิด
มาจากพระเยซรครลิสตร์พระผรจ้ชต่วยใหจ้รอดของเรา มรันเปป็นบรัญญรัตลิซซที่งพระครลิสตร์ทรงประสงคร์จะใชจ้เพมที่อสรจ้างคสุณลรักษณะของศาสนา
ทบที่แทจ้จรลิง (ศาสนาครลิสตร์) ขจ้อดบของจดหมายฝากฉบรับนบทั้ทรัทั้งฉบรับนรัทั้นคมอเนมทั้อความนรัทั้นเปป็นมากกวต่าแคต่การอธลิบายและขยายความถซง
ความสจาครัญของบรัญญรัตลินบทั้ซซที่งเรบยกรจ้องใหจ้ครลิสเตบยนรรักกรันและกรัน
ในขจ้อ 12 ถซงขจ้อ 14 ยอหร์นชบทั้ใหจ้เหก็นถซงเหตสุผลหลายประการวต่าทจาไมทต่านจซงเขบยนถซง “ลรกเลก็กๆทรัทั้งหลาย” เหตสุผลตต่างๆนบทั้
ไดจ้มาจากลรักษณะอรันเฉพาะตรัวของระดรับทบที่แตกตต่างกรันภายในครอบครรัวของพระเจจ้า อรันไดจ้แกต่ “ลรกเลก็กๆทรัทั้งหลาย” “บลิดา” และ
“คนหนสุต่มๆ” เพมที่อสอนคนเหลต่านบทั้ ยอหร์นไดจ้ใหจ้บรัญญรัตลิทบที่จรลิงจรัง ไมต่ใชต่แคต่คจาแนะนจา วต่าพวกเขาตจ้อง “อยต่ารรักโลกหรมอสลิที่งของในโลก”

เพราะสลิที่งของตต่างๆซซที่งเปป็นของโลกนบทั้กก็ไมต่ใชต่ของพระบลิดา โลกนบทั้จะสรญสลิทั้นไปในไมต่ชจ้า แตต่ผรจ้ทบที่ประพฤตลิตามพระทรัยของพระเจจ้ากก็ดจารง
อยรต่เปป็นนลิตยร์ (ขจ้อ 15 - 17)
ในขจ้อ 18 ถซงขจ้อ 20 พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ไดจ้ทรงเรบยกความสนใจในขจ้อเทก็จจรลิงทบที่วาต่ บรัดนบทั้เปป็นวาระสสุดทจ้ายแลจ้ว โดยมบหลรัก
ฐานจากการปรากฏตรัวของพวกศรัตรรของพระครลิสตร์ แมจ้กระทรัที่งตรังทั้ แตต่ในยสุคสมรัยของยอหร์น
ในขจ้อ 21 ถซงขจ้อ 26 ความสนใจของเรามสุต่งตรงไปทบที่ลรักษณะของศรัตรรของพระครลิสตร์ พวกเขาจะปฏลิเสธวต่าพระเยซรไมต่ใชต่
พระครลิสตร์ของพระเจจ้า ไมต่ใชต่พระเจจ้าในสภาพเนมทั้อหนรัง และการปฏลิเสธพระครลิสตร์พระบสุตรกก็คมอการปฏลิเสธพระเจจ้าพระบลิดาดจ้วย
ยอหร์นมบชบวตลิ อยรต่ในชต่วงศตวรรษแรกของครลิสตร์ศาสนา แตต่พวกศรัตรรของพระครลิสตร์กเก็ รลิที่มออกปฏลิบรัตลิการกรันแลจ้ว คมอมบพวกผรจ้สอนทบที่เรลิที่ม
สรัที่งสอนดจ้วยหลรักคจาสอนทบที่ตอต่ ตจ้านพระครลิสตร์
ในตอนทจ้ายของบททบที่ 2 ยอหร์นใหจ้หลรักประกรันกรับเราวต่าเรามบ “การเจลิมจากเบมทั้องบน” (คมอพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ผรจ้ทรง
ประทรับอยรต่ภายในเรา) และวต่าพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงสอนและทรงนจาผรจ้เชมที่ออยรต่ ดรังนรัทั้นสลิที่งนบทั้จซงเปป็นหลรักประกรันแกต่เราวต่าเราจะไมต่
ถรกชรักนจาใหจ้หลงไป พวกศรัตรรของพระครลิสตร์ไมต่สามารถหลอกลวงผรจ้เชมที่อแทจ้ไดจ้ “เพราะมบคจาเขบยนไวจ้ในพระครัมภบรร์ดวจ้ ยวต่า `ดรเถลิด เรา
วางศลิลากจ้อนหนซที่งลงในศลิโยน เปป็นศลิลามสุมเอกทบที่ทรงเลมอกแลจ้ว และเปป็นศลิลาทบที่มบคต่าอรันประเสรลิฐ และผรจ้ใดทบที่เชมที่อในพระองคร์นรัทั้นกก็จะไมต่
ไดจ้รรับความอรับอาย'” (1 เปโตร 2 : 6)
พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงวลิงวอนอยต่างขะมรักเขมจ้นเพมที่อวต่า “ลรกเลก็กๆทรังทั้ หลาย” จะดจารงอยรใต่ นพระเจจ้าพระผรจ้ชต่วยใหจ้รอด
เพมที่อวต่าเมมที่อพระเยซรทรงมาปรากฏตามความหวรังใจแลจ้วพวกเขาจะมบความมรัที่นใจและไมต่ตจ้องละอาย (เพราะความไมต่สรัตยร์ซมที่อ) ในการ
เสดก็จมาของพระองคร์ เมมที่อเรายมนอยรต่ตต่อหนจ้าพระพรักตรร์พระเจจ้าเพมที่อถวายรายงานแหต่งการรรับใชจ้และการอารรักขาของเรา จะมบผรจ้เชมที่อ
บางคนทบที่จะละอายตต่อชบวลิตบนโลกนบทั้ของพวกเขา

พระครริสตห์ พระผถูผู้ชต่วยเหลชอเรา
ขจ้อ 1 “ลรกเลก็กๆของขจ้าพเจจ้าเออ๋ย ขจ้าพเจจ้าเขบยนขจ้อความเหลต่านบทั้ถซงทต่านทรัทั้งหลาย เพมที่อทต่านจะไดจ้ไมต่ทจาบาป และถจ้าผรจ้ใด
ทจาบาป เรากก็มพบ ระองคร์ผรจ้ชวต่ ยเหลมอสถลิตอยรต่กรับพระบลิดา คมอพระเยซรครลิสตร์ผรจ้ทรงชอบธรรมนรัทั้น”
“ลรกเลก็กๆของขจ้าพเจจ้าเออ๋ย...” ภาษากรบกบอกเราวต่าคจาทบที่ใชจ้เรบยก “ลรกเลก็กๆ” ในทบที่นบทั้แปลไดจ้วต่า “เดก็กแรกเกลิด” เราจซงไมต่
จจาเปป็นตจ้องคาดเดาวต่าคจานบทั้กจาลรังเลก็งถซงใคร ในทบที่นบทั้พระวลิญญาณบรลิสทสุ ธลิธิ์กจาลรังตรรัสกรับผรจ้เชมที่อทบที่บรังเกลิดใหมต่แลจ้ว คมอบรรดาบสุตรของ
พระเจจ้า ไมต่ใชต่คนบาป
“ขจ้าพเจจ้าเขบยนขจ้อความเหลต่านบทั้ถซงทต่านทรัทั้งหลาย เพมที่อทต่านจะไดจ้ไมต่ทจาบาป” (“ขจ้อความเหลต่านบทั้” คมอขจ้อความทบที่เราพซงที่ ศซกษา
กรันไปในบททบที่ 1) พระเจจ้าไมต่ทรงประสงคร์จะใหจ้ลรกๆของพระองคร์ทจาบาป ผรจ้ปกครองตามธรรมชาตลินรัทั้น (ถจ้าพวกเขาเปป็นผรจ้ปกครอง
อยต่างทบที่ควรจะเปป็น) ยต่อมไมต่ตจ้องการใหจ้บสุตรหลานของตนกระทจาความผลิด พวกเขายต่อมตจ้องการใหจ้บสุตรหลานดจาเนลินชบวลิตอยต่างสรัตยร์
ซมที่อ สะอาด ถรกตจ้อง และละเวจ้นจากการกระทจาสลิที่งทบที่จะนจาพาความนต่าอรับอายและเสมที่อมเสบยมาสรต่วงศร์ตระกรล ยลิที่งไปกวต่านรัทั้นสรักเทต่าใด
พระเจจ้ากก็ทรงประสงคร์วาต่ บสุตรทรัทั้งหลายของพระองคร์จะไมต่ทจาบาปเชต่นกรัน
ทรัทั้งสลิทั้นทบพที่ ระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงประทานใหจ้กรับเราผต่านทางปากกาของยอหร์น ไดจ้ถรกจรัดวางเพมที่อใหจ้ผรจ้เชมที่อสามารถเหก็นถซง
ปปัญหาความบาปและการแกจ้ไข ผรจ้เชมที่อไมต่ควรทจาบาป พวกเขาไมต่จจาเปป็นตจ้องทจาบาป แตต่ “ถจ้าผรจ้ใดทจาบาป เรากก็มบพระองคร์ผรจ้ชวต่ ย
เหลมอสถลิตอยรต่กรับพระบลิดา คมอพระเยซรครลิสตร์ผรจ้ทรงชอบธรรมนรัทั้น” นบที่ไมต่ไดจ้บต่งชบทั้วาต่ เปป็นสลิที่งทบที่ถรกตจ้อง หรมอเหมาะสม หรมอเปป็นธรรมชาตลิ
สจาหรรับผรจ้เชมที่อทบที่จะทจาบาป แตต่ผรจ้เชมที่อทสุกคนนรัทั้นงต่ายทบที่จะทจาบาปเพราะรายรังอาศรัยอยรต่ในเนมทั้อหนรัง และเนมทั้อหนรังกก็มบศรักยภาพในการกระ
ทจาความบาปใดๆทบที่ซาตานไดจ้เตรบยมไวจ้ถจ้าเราไมต่ทนรั ไดจ้ระมรัดระวรังตรัวหรมออยรต่ในชต่วงทบอที่ ต่อนแอขณะทบที่เราไมต่ไดจ้เชมที่อวางใจและพซที่งพา
อยต่างเตก็มทบที่ในพระกจาลรังอรันเขจ้มแขก็งของพระเยซรครลิสตร์พระผรจ้ชวต่ ยใหจ้รอดและองคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าของเรา เรากจาลรังอาศรัยอยรใต่ นโลกทบที่

ชรัวที่ รจ้ายนบทั้ (แมจ้เราจะไมต่ไดจ้เปป็นของโลก) และเรากก็ตกอยรต่ใตจ้อจานาจของการทดลอง ดรังนรัทั้น ตราบใดทบที่เรายรังดจารงอยรต่ในเนมทั้อหนรังนบทั้
แมจ้แตต่ชวต่ งทบที่ดบทบที่สดสุ ของเรากก็ยรังงต่ายตต่อการทจาบาป
แมจ้วาต่ เราจะไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดโดยพระคสุณผต่านทางความเชมที่อและไมต่ตจ้องมบอะไรเพลิที่มเตลิมอบก แตต่พระเจจ้ากก็ไมจ้ไดจ้ทรง
ประทานใบอนสุญาตทจาบาปใหจ้กรับบรรดา “เดก็กแรกเกลิด” ของพระองคร์ แมจ้วาต่ พระคสุณของพระเจจ้าทบที่ชต่วยเราใหจ้รอดจะสอนเราและ
รรักษาเราไวจ้ดวจ้ ย แตต่พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์กก็ทรงสอนวต่าไมต่วต่าเราจะอสุทลิศตนมากเพบยงใดกก็ตาม เรากก็ยรังคงตกอยรต่ใตจ้อจานาจของการ
ทดลอง และเมมที่อเราตระหนรักวต่าเราไดจ้ทจาบาป เรากก็ไมต่ควรจะเพบยงแคต่ยกมมอยอมแพจ้และกลต่าววต่า “จะมบประโยชนร์อะไร ? ยรังไงฉรันกก็
ไมต่สามารถเอาชนะไดจ้อยรต่ดบ” แตต่เราควรจะไมต่ยอมใหจ้ความผลิดพลาดทจาใหจ้เราสลิทั้นหวรัง เราควรรจ้องทรลขอการอภรัยบาปตต่อพระเจจ้าใน
ทรันทบ และ “พระองคร์ทรงสรัตยร์ซมที่อและเทบที่ยงธรรม กก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา”
ขอบพระคสุณพระเจจ้า พระเยซรครลิสตร์ผรจ้ทรงสลิทั้นพระชนมร์เพมที่อไถต่เรายรังทรงพระชนมร์อยรต่เพมที่อชต่วยเราใหจ้รอดและรรักษาเราไวจ้วรัน
ตต่อวรันอบกดจ้วย พระองคร์ทรงเปป็นผรจ้ทรลวลิงวอนแทนเรา
“ขณะเมมที่อเรายรังขาดกจาลรัง พระครลิสตร์กก็ไดจ้ทรงสลิทั้นพระชนมร์เพมที่อชต่วยคนอธรรมในเวลาทบที่เหมาะสม ไมต่ใครต่จะมบใครตายเพมที่อ
คนชอบธรรม แตต่บางทบจะมบคนอาจตายเพมที่อคนดบกก็ไดจ้ แตต่พระเจจ้าทรงสจาแดงความรรักของพระองคร์แกต่เราทรัทั้งหลาย คมอขณะทบที่เรายรัง
เปป็นคนบาปอยรต่นรัทั้น พระครลิสตร์ไดจ้ทรงสลิทั้นพระชนมร์เพมที่อเรา บรัดนบทั้เราจซงเปป็นคนชอบธรรมแลจ้วโดยพระโลหลิตของพระองคร์ ยลิที่งกวต่านรัทั้น
เราจะพจ้นจากพระพลิโรธโดยพระองคร์ เพราะวต่าถจ้าขณะทบที่เรายรังเปป็นศรัตรร เราไดจ้กลรับคมนดบกบรั พระเจจ้าโดยทบที่พระบสุตรของพระองคร์
สลิทั้นพระชนมร์ ยลิที่งกวต่านรัทั้นอบกเมมที่อเรากลรับคมนดบแลจ้ว เรากก็จะรอดโดยพระชนมร์ชพบ ของพระองคร์แนต่” (โรม 5 : 6 - 10)
เราถรกกระทจาใหจ้เปป็นผรจ้ชอบธรรมโดยพระโลหลิตของพระองคร์แลจ้วในขณะนบทั้ เราจะไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดจากพระพลิโรธแบบ
วรันตต่อวรัน ชรัที่วโมงตต่อชรัที่วโมง จนกวต่าเราจะไปถซงดลินแดนบรมสสุขเกษม แตต่จงสรังเกตวต่าเราไดจ้รรับการชต่วใหจ้รอดจากพระพลิโรธโดยทาง
พระองคร์ เราถรกนจาใหจ้คมนดบกรับพระเจจ้าโดยการสลิทั้นพระชนมร์ของพระครลิสตร์ เราจะไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดโดยพระชนมร์ชบพของ
พระองคร์ เพราะพระองคร์ยรังทรงพระชนมร์อยรต่ เราจซงมบชวบ ลิต พระครลิสตร์ทรงเปป็นชบวลิตของเรา และเมมที่อพระองคร์ผรจ้ทรงเปป็นชบวลิตของเรา
จะทรงปรากฏ เรากก็จะไดจ้ปรากฏกรับพระองคร์ในสงต่าราศบดวจ้ ย พระองคร์ทรงสลิทั้นพระชนมร์เพมที่อไถต่เรา และในฐานะพระผรจ้ชวต่ ยเหลมอเรา
พระองคร์ทรงพระชนมร์อยรต่เพมที่อชต่วยกรจ้เราจากความบาปวรันตต่อวรัน
มบเพบยงพระเจจ้าทรงสามารถยกโทษบาปของเรา ลรกา 5 : 17 - 26 บรันทซกถซงเรมที่องการทรงรรักษาคนอรัมพาต เมมที่อพระเยซร
ตรรัสใหจ้ชายคนนรัทั้นลสุกขซทั้น แบกทบที่นอนของตน และเดลินไป พวกฟารลิสบกก็เรลิที่มหาเหตสุผลกรันภายในกลสุต่มวต่า “คนนบทั้ทบที่พรดหมลิที่นประมาท
เปป็นผรจ้ใดเลต่า ? ใครจะยกความผลิดบาปไดจ้เวจ้นแตต่พระเจจ้าเทต่านรัทั้น ?” พวกฟารลิสพบ รดถรกในเรมที่องนบทั้ ไมต่มใบ ครนอกจากพระเจจ้าทบทที่ รง
สามารถยกความผลิดบาปไดจ้ ในฐานะปปัจเจกบสุคคล เราไมต่สามารถเขจ้าหาพระเจจ้าไดจ้เพราะเราทจาบาปและเสมที่อมจากสงต่าราศบของ
พระเจจ้า แตต่มบพระองคร์ผรจ้หนซที่งทบที่เราสามารถพซที่งพาเพมที่อดรแลรรักษาสลิทธลิประโยชนร์ของเรากรับพระบลิดาไดจ้ คมอองคร์พระผรจ้ไถต่และพระผรจ้
ชต่วยใหจ้รอดของเรา พระเยซรครลิสตร์ ผรจ้ทรงสามารถเขจ้าหาพระเจจ้า เพราะโดยทางการทนทสุกขร์ พระองคร์ทรงเรบยนรรจจ้ รักการเชมที่อฟปังและ
กลายมาเปป็นทายาทแหต่งความรอดนลิรรันดรร์ พระองคร์ทรงถรกกระทจาใหจ้เนเหมมอนพบที่นจ้องของพระองคร์ในทสุกประการ (ยกเวจ้นเรมที่อง
ความบาป) เพมที่อวต่าพระองคร์จะไดจ้ทรงเปป็นดรัที่งมหาปสุโรหลิตของพระเจจ้าทบที่สตรั ยร์ซมที่อและมบเมตตาในเรมที่องเกบที่ยวกรับผรจ้เชมที่อและพระบลิดาใน
สวรรคร์ พระองคร์ทรงสามารถวลิงวอนเพมที่อเราและเปป็นผรจ้แทนของเราตต่อพระเจจ้า “ดจ้วยเหตสุวต่า มบพระเจจ้าองคร์เดบยวและมบคนกลางแตต่ผรจ้
เดบยวระหวต่างพระเจจ้ากรับมนสุษยร์ คมอพระเยซรครลิสตร์ผรจ้ทรงสภาพเปป็นมนสุษยร์” (1 ทลิโมธบ 2 : 5)
คจาทบที่แปลวต่า “ผรจ้ชวต่ ยเหลมอ” ในทบที่นบทั้ ถรกแปลในตอนอมที่นๆวต่า “ผรจ้ปลอบประโลมใจ” คจาวต่า “ผรจ้ชต่วยเหลมอ” ทบที่ถรกใชจ้ในทบที่นบทั้บต่งชบทั้
วต่าพระเยซรทรงเปป็นผรจ้เดบยวทบที่เหมาสมในการทรงเปป็นผรจ้แทนของเราตต่อหนจ้าพระพรักตรร์พระเจจ้า และทรงสามารถในการทรลวลิงวอน
แทนเราตต่อพระองคร์ คจานบทั้ในภาษากรบกและในวลิถบชบวลิตของชาวกรบกจะใชจ้เพมที่อหมายถซงทนายความหรมอทบที่ปรซกษา
ในฐานะ “ผรจ้ชต่วยเหลมอ” ของเราตต่อหนจ้าพระพรักตรร์พระบลิดา พระเยซรครลิสตร์ในฐานะมนสุษยร์ไดจ้ทรงยอมรรับโทษบาปแทน
บรรดาผรจ้ซซที่งพระองคร์ทรงเปป็นผรจ้ชต่วยเหลมอใหจ้ พระองคร์ทรงยอมรรับวต่าพระบรัญญรัตลิของพระเจจ้านรัทั้นถรกละเมลิด พระองคร์ไมต่ไดจ้ทรงละเวจ้น

โทษของความบาปทบที่ถรกกระทจาลงไป พระองคร์ไมต่ไดจ้ทรงปฏลิเสธความจรลิงเรมที่องความบาป และพระองคร์กก็ไมต่ไดจ้ทรงพยายามแสดงวต่า
บสุคคลมบสลิทธลิทบที่จะทจาบาป แตต่ในฐานะผรจ้ชต่วยเหลมอของเรา พระองคร์ทรงเปป็นหลรักประกรันของเรา และในขณะทบที่พระองคร์ไมต่ไดจ้ทรง
แกจ้ตวรั แทนเรา พระองคร์กก็ทรงแสดงพระองคร์เองแทนเราตต่อพระบลิดาถซงสลิที่งทบที่พระองคร์ไดจ้ทรงกระทจาสจาเรก็จแทนเรา โดยทางการทรง
ทนทสุกขร์และการสลิทั้นพระชนมร์ของพระองคร์ โดยทางการทรงหลรัที่งพระโลหลิตและการคมนพระชนมร์ของพระองคร์ และบรัดนบทั้พระองคร์
ทรงประทรับทบที่เบมทั้องขวาพระหรัตถร์ของพระเจจ้าพระบลิดา ขจ้อเทก็จจรลิงทบวที่ ต่าพระองคร์ทรงประทรับอยรต่ ณ ทบนที่ รัทั้น เปป็นหลรักฐานวต่าพระองคร์
ทรงเปป็นทบที่พอพระทรัยของพระบลิดาในทสุกๆสลิที่ง และดจ้วยเหตสุนบทั้ พระองคร์จซงทรงมบสลิทธลิทจบที่ ะใหจ้พระบลิดาทรงระลซกถซงวต่าพระองคร์ทรง
เตก็มพระทรัยยอมรรับเอาความบาป (และบาปทรัทั้งปวง) ของเราไป และตรซงไวจ้ทบที่ไมจ้กางเขนของพระองคร์
“ดจ้วยวต่าทต่านทรัทั้งหลายทรงถรกเรบยกไวจ้สจาหรรับเหตสุการณร์นรัทั้น เพราะวต่าพระครลิสตร์ไดจ้ทรงรรับทนทสุกขร์ทรมานเพมที่อเราทรัทั้งหลาย
ใหจ้เปป็นแบบอยต่างแกต่เรา เพมที่อทต่านจะไดจ้ตามรอยพระบาทของพระองคร์ พระองคร์ไมต่ไดจ้ทรงกระทจาบาปเลย และไมต่ไดจ้พบอสุบายใน
พระโอษฐร์ของพระองคร์เลย เมมที่อเขากลต่าวคจาหยาบคายตต่อพระองคร์ พระองคร์ไมต่ไดจ้ทรงกลต่าวตอบเขาดจ้วยคจาหยาบคายเลย เมมที่อ
พระองคร์ทรงทนทสุกขร์ พระองคร์ไมต่ไดจ้ทรงมาดรจ้าย แตต่ทรงมอบเรมที่องของพระองคร์ไวจ้แกต่พระเจจ้าผรจ้ทรงพลิพากษาอยต่างชอบธรรม
พระองคร์เองไดจ้ทรงรรับแบกบาปของเราไวจ้ในพระกายของพระองคร์ทบที่ตจ้นไมจ้นรัทั้น เพมที่อวต่าเราทรังทั้ หลายซซที่งตายจากบาปแลจ้ว จะไดจ้ดจาเนลิน
ชบวลิตตามความชอบธรรม ดจ้วยรอยเฆบที่ยนของพระองคร์ ทต่านทรัทั้งหลายจซงไดจ้รรับการรรักษาใหจ้หาย เพราะวต่าทต่านทรัทั้งหลายเปป็นเหมมอน
แกะทบพที่ ลรัดฝรงไป แตต่บรัดนบทั้ไดจ้กลรับมาหาพระผรจ้เลบทั้ยง และศลิษยาภลิบาลแหต่งจลิตวลิญญาณของทต่านทรัทั้งหลายแลจ้ว” (1 เปโตร 2 : 21 25)
พระเยซรครลิสตร์ผรจ้ชวต่ ยเหลมอเรายรังทรงเปป็นหลรักประกรันของเราอบกดจ้วย พระองคร์ทรงถวายการคทั้จาประกรันตต่อพระเจจ้าวต่า
พระองคร์จะทรงนจาและทรงกจากรับเราไปในทางแหต่งความชอบธรรม การเชมที่อฟปัง และความจรลิง การคทั้จาประกรันเชต่นนบทั้คงไมต่สามารถ
กระทจาไดจ้ในศาลยสุตธลิ รรมของมนสุษยร์เรา ศาลของเราอาจสามารถตรัดสลินใหจ้โจรพจ้นผลิดไดจ้ แตต่คงไมต่มบศาลทบที่ไหน ผรพจ้ ลิพากษาคนใด
หรมอทนายความคนไหนทบที่จะสามารถคทั้จาประกรันไดจ้วต่าโจรผรจ้นรัทั้นจะไมต่ลรักขโมยอบก แตต่ในศาลยสุตธลิ รรมแหต่งฟฟ้าสวรรคร์นรัทั้น พระเยซร
ครลิสตร์ผรจ้ทรงเปป็นมนสุษยร์แทจ้ไดจ้ทรงคทั้จาประกรันดจ้วยพระองคร์เองเพมที่อครลิสเตบยนทสุกคนตต่อหนจ้าพระพรักตรร์ของพระเจจ้า
“เพราะวต่าพระราชบรัญญรัตลินรัทั้นไมต่ไดจ้ทจาอะไรใหจ้ถซงความสจาเรก็จ แตต่ไดจ้นจาความหวรังอรันดบกวต่าเขจ้ามา และโดยความหวรังนรัทั้นเรา
ทรัทั้งหลายจซงเขจ้ามาใกลจ้พระเจจ้า ทบที่วาต่ ดบกวต่านรัทั้นกก็เพราะวต่า ปสุโรหลิตคนนรัทั้นไดจ้ทรงตรัทั้งขซทั้นโดยทรงปฏลิญาณไวจ้ (บรรดาปสุโรหลิตเหลต่านรัทั้นไมต่มบ
การกลต่าวปฏลิญาณเมมที่อเขาเขจ้ารรับตจาแหนต่ง แตต่สวต่ นปสุโรหลิตนบทั้มบคจากลต่าวปฏลิญาณจากพระองคร์วาต่ `องคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าทรงปฏลิญาณ
แลจ้ว และจะไมต่เปลบที่ยนพระทรัยของพระองคร์วาต่ "ทต่านเปป็นปสุโรหลิตเปป็นนลิตยร์ตามอยต่างของเมลคบเซเดค"') พระเยซรกก็ไดจ้ทรงเปป็นผรจ้รรับ
ประกรันแหต่งพรันธสรัญญาอรันดบกวต่าสรักเพบยงใด แทจ้จรลิงสต่วนปสุโรหลิตเหลต่านรัทั้นกก็ไดจ้ทรงตรัทั้งขซทั้นไวจ้หลายคน เพราะวต่าความตายไดจ้ขรัดขวาง
ไมต่ใหจ้ดจารงอยรต่ในตจาแหนต่งเรมที่อยไป แตต่ฝฝ่ายพระองคร์นบทั้ โดยเหตสุทบที่พระองคร์ดจารงอยรต่เปป็นนลิตยร์ ตจาแหนต่งปสุโรหลิตของพระองคร์จซงไมต่
แปรปรวน ดจ้วยเหตสุนบทั้ พระองคร์จงซ ทรงสามารถเปป็นนลิตยร์ทบที่จะชต่วยคนทรัทั้งปวงทบที่ไดจ้เขจ้ามาถซงพระเจจ้าโดยทางพระองคร์นรัทั้นใหจ้ไดจ้รบรั ความ
รอด เพราะวต่าพระองคร์ทรงพระชนมร์อยรต่เปป็นนลิตยร์เพมที่อเสนอความใหจ้คนเหลต่านรัทั้น มหาปสุโรหลิตเชต่นนบทั้แหละทบที่เหมาะสจาหรรับเรา คมอ
เปป็นผรจ้บรลิสสุทธลิธิ์ ปราศจากอสุบาย ไรจ้มลทลิน แยกจากคนบาปทรัทั้งปวง ประทรับอยรต่สรงกวต่าฟฟ้าสวรรคร์ พระองคร์ไมต่ตอจ้ งทรงนจาเครมที่องบรชา
มาทสุกวรันๆดรังเชต่นมหาปสุโรหลิตอมที่นๆ ผรจ้ซซที่งถวายสจาหรรับความผลิดของตรัวเองกต่อน แลจ้วจซงถวายสจาหรรับความผลิดของประชาชน สต่วน
พระองคร์ไดจ้ทรงถวายเครมที่องบรชาเพบยงครรังทั้ เดบยว คมอเมมที่อพระองคร์ไดจ้ทรงถวายพระองคร์เอง ดจ้วยวต่าพระราชบรัญญรัตลินรัทั้นไดจ้แตต่งตรัทั้ง
มนสุษยร์ทบที่อต่อนกจาลรังขซทั้นเปป็นมหาปสุโรหลิต แตต่คจาทรงปฏลิญาณนรัทั้นซซที่งมาภายหลรังพระราชบรัญญรัตลิ ไดจ้ทรงแตต่งตรังทั้ พระบสุตรขซทั้น ผรจ้ถซงความ
สจาเรก็จเปป็นนลิตยร์” (ฮบบรร 7 : 19 - 28)
“พระเยซรครลิสตร์ผรจ้ทรงชอบธรรม” พระเยซรทรงเปป็นพระเจจ้าทบที่ทรงบรังเกลิดเปป็นมนสุษยร์ สลิที่งใดทบพที่ ระเจจ้าทรงประสงคร์ กก็มบเพบยง
พระเจจ้าพระองคร์เองเทต่านรัทั้นทบที่ทรงสามารถจรัดหาไดจ้ ดจ้วยเหตสุนบทั้ พระเจจ้าเองจซงไดจ้เสดก็จมาเปป็นมนสุษยร์ในสภาพเนมทั้อหนรัง พระเจจ้าคมอ

พระครลิสตร์ พระองคร์ทรงเปป็นผรจ้ชอบธรรม และนอกจากทรงเปป็นผรจ้ชอบธรรมในระองคร์เองแลจ้ว พรจ้อมกรันนรัทั้นพระองคร์กก็ทรงเปป็น
เจจ้าของการกระทจาความชอบธรรมอมนที่ ๆดจ้วย
ความชอบธรรมนรัทั้นไมต่ใชต่สลิที่งทบเที่ ราบรรลสุดวจ้ ยการกระทจา แตต่เปป็นสลิที่งทบที่เราไดจ้รบรั มอบมา “ดรังนรัทั้นคนทบที่อาศรัยการกระทจากก็ไมต่
ถมอวต่าบจาเหนก็จทบที่ไดจ้นรัทั้นเปป็นเพราะพระคสุณ แตต่ถมอวต่า บจาเหนก็จนรัทั้นเปป็นคต่าแรงของงานทบที่ไดจ้ทจา สต่วนคนทบที่มลิไดจ้อาศรัยการกระทจา แตต่ไดจ้
เชมที่อในพระองคร์ ผรจ้ทรงโปรดใหจ้คนอธรรมเปป็นคนชอบธรรมไดจ้ ความเชมที่อของคนนรัทั้นตจ้องนรับวต่าเปป็นความชอบธรรม” (โรม 4 : 4 - 5)
“โดยพระองคร์ทต่านจซงอยรต่ในพระเยซรครลิสตร์ เพราะพระเจจ้าทรงตรัทั้งพระองคร์ใหจ้เปป็นปปัญญา ความชอบธรรม การแยกตรัทั้งไวจ้
และการไถต่โทษ สจาหรรับเราทรัทั้งหลาย เพมที่อใหจ้เปป็นไปตามทบที่เขบยนวต่า `ใหจ้ผรจ้โอจ้อวด อวดองคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้า'” (1 โครลินธร์ 1 : 30 - 31)
เราไดจ้รบรั การชต่วยใหจ้รอด (ถรกประกาศใหจ้เปป็นผรจ้ชอบธรรม) โดยความชอบธรรมของพระครลิสตร์ พระเจจ้าจะทรงยอมรรับเรา
เพราะความชอบธรรมของพระองคร์นรัทั้นซซที่งไดจ้ทรงประทานแกต่เรา พระเยซรครลิสตร์พระผรจ้ชวต่ ยใหจ้รอดของเรา (และบรัดนบทั้ทรงเปป็นผรจ้ชต่วย
เหลมอของเรา) ทรงเปป็นผรจ้เดบยวเทต่านรัทั้นทบที่ไดจ้ดจาเนลินอยรต่ในโลกนบทั้แลจ้วไมต่ทรงกระทจาบาปเลย พระองคร์ทรงเปป็นผรจ้ชอบธรรม ทรง
ปราศจากอสุบาย ทรงปราศจากรต่องรอยแหต่งความบาปในพระองคร์ พระองคร์ทรงเปป็นทบที่พอพระทรัยพระเจจ้าในทสุกๆรายละเอบยด และ
ดจ้วยเหตสุนบทั้ พระองคร์จซงทรงครต่ควรทบที่จะประทรับอยรต่ ณ เบมทั้องขวาพระหรัตถร์ขององคร์ผรจ้สรงสสุดและทรงทรลวลิงวอนเพมที่อเรา
ขจ้อ 2 “และพระองคร์ทรงเปป็นผรจ้ลบลจ้างพระอาชญาทบที่ตกกรับเราทรัทั้งหลายเพราะบาปของเรา และไมต่ใชต่แตต่บาปของเราพวก
เดบยว แตต่บาปของมนสุษยร์ทรัทั้งปวงในโลกดจ้วย”
คจากรบกทบที่แปลวต่า “ลบลจ้างพระอาชญา” ในทบนที่ บทั้ ปรากฏอบกครรัทั้งหนซที่งในบททบที่ 4 ขจ้อ 10 และมบไมต่กบที่ครรังทั้ เทต่านรัทั้นทบที่เราไดจ้พบคจา
ศรัพทร์ทบที่เฉพาะเจาะจงคจานบทั้ในพรันธสรัญญาใหมต่ ซซที่งคจาศรัพทร์คจาอมที่นทบที่ใหจ้ความหมายและใจความสจาครัญในลรักษณะเดบยวกรันกรับคจานบทั้มรักจะ
ปรากฏอยรต่บต่อยมากกวต่า คจาทบที่คลจ้ายกรันนบทั้ปรากฏอยรต่ในพระธรรมโรม 3 : 25 และถรกแปลวต่า “ทบที่ลบลจ้างพระอาชญา” เชต่นกรัน และ
อบกคจาทบที่เหมมอนกรันปรากฏอยรต่ในพระธรรมฮบบรร 9 : 5 ซซที่งในขจ้อดรังกลต่าวถรกแปลวต่า “พระทบนที่ รัที่งกรสุณา” สต่วนคจานบทั้ในรรปคจากรลิยาถรกพบ
อยรใต่ นพระธรรมลรกา 18 : 13 ซซที่งเปป็นคจาอธลิษฐานของคนเกก็บภาษบ “ขจ้าแตต่พระเจจ้า ขอทรงโปรดพระเมตตาแกต่ขจ้าพระองคร์ผรจ้เปป็นคน
บาปเถลิด” และเรายรังพบคจาเดบยวกรันนบทั้ในพระธรรมฮบบรร 2 : 17 ซซที่งถรกแปลวต่า “ลบลจ้างบาป”
ความหมายทบที่แทจ้จรลิงของคจานบทั้คมอ “การหรันเหพระพลิโรธออกไป, การทจาใหจ้เกลิดการคมนดบกรันระหวต่างพระเจจ้ากรับมนสุษยร์”
และหมายความถซง “การทจาใหจ้เปป็นทบที่โปรดปราน” และในทบที่นบทั้ยรังบต่งชบทั้วต่า พระครลิสตร์เอง โดยทางการทรงยอมถวายพระองคร์เองเปป็น
เครมที่องบรชาลบบาปในการสลิทั้นพระชนมร์ของพระองคร์ ทรงเปป็นผรจ้ทบที่พระเจจ้าทรงใชจ้เพมที่อทรงสจาแดงพระเมตตาตต่อคนเหลต่านรัทั้นทบที่เชมที่อใน
พระครลิสตร์ หนทางเดบยวทบที่เราจะไดจ้รบรั ความโปรดปรานจากพระเจจ้าไดจ้ กก็โดยการทบที่พระเยซรทรงทรลวลิงวอนเพมที่อเรา
พระเจจ้าทรงพระพลิโรธตต่อความบาป และความจรลิงทบที่ถรกเปปิดเผยในทบที่นบทั้กก็คมอวต่าพระพลิโรธของพระเจจ้าจะตจ้องเทลงบนความ
บาป พระเจจ้าทรงถรกหมลิที่นประมาทและจจาเปป็นทบที่จะตจ้องหรันเหพระพลิโรธของพระองคร์ออกไป และพระพลิโรธของพระองคร์ตอต่ ความ
บาปจะสาแกต่ใจไดจ้โดยทางเครมที่องบรชาทบเที่ หมาะสม พระเยซรไดจ้ทรงถวายเครมที่องบรชาเชต่นนรัทั้น เพบยงครรัทั้งเดบยวเทต่านรัทั้น และสมบรรณร์ครบ
ถจ้วนเปป็นนลิจ ไมต่จจาเปป็นตจ้องถวายซทั้จาอบกเลย นรัที่นคมอพระองคร์ทรงถวายพระโลหลิตของพระองคร์เอง (ลองศซกษาดรในพระธรรมฮบบรรบททบที่
สลิบทรัทั้งบท)
เมมที่อเราสารภาพบาปของเราในพระนามของพระเยซร เรากก็ไดจ้กลรับคมนดบกรับพระเจจ้า พระพลิโรธของพระองคร์ไดจ้หรันเหออกไป
และพระองคร์ทรงยกโทษบาปเราโดยเหก็นแกต่พระครลิสตร์ “และทต่านจงเมตตาตต่อกรัน มบใจเอก็นดรตต่อกรัน และอภรัยโทษใหจ้กรันเหมมอนดรัง
ทบพที่ ระเจจ้าไดจ้ทรงโปรดอภรัยโทษใหจ้ทต่าน เพราะเหก็นแกต่พระครลิสตร์” (เอเฟซรัส 4 : 32) พระเยซรทรงเปป็นเครมที่องบรชาลบลจ้างพระ
อาชญาสจาหรรับความบาปของเรา พระองคร์ทรงกระทจาสลิที่งทบจที่ จาเปป็นตต่างๆเพมที่อธจารงไวจ้ซซที่งเกบยรตลิแหต่งพระบรัญญรัตลิ ความยสุตธลิ รรม และ
ความจรลิงของพระเจจ้า ธจารงความคงเสจ้นคงวาของพระเจจ้าผรจ้ทรงบรลิสสุทธลิธิ์เพมอที่ ถวายการอภรัยและการยกโทษบาป

เครมที่องบรชาลบลจ้างพระอาชญา (เพมที่อกระทจาการลบบาป) ไมต่ไดจ้เปลบที่ยนแปลงพระเจจ้าหรมอพระทรัยของพระองคร์ตอต่ ความ
บาป แตต่กก็ไมต่ไดจ้หมายความวต่าพระเจจ้าทรงมองขจ้ามความจรลิงเรมที่องความบาปไป นบที่หมายความอยต่างเรบยบงต่ายวต่าพระเยซรทรงจต่ายคต่า
ไถต่บาปอยต่างเตก็มราคา และเนมที่องจากพระองคร์ไดจ้ทรงถวายพระโลหลิตของพระองคร์เพมที่อยกหนบทั้บาป บรัดนบทั้พระเจจ้าจซงทรงธจารงไวจ้ซซที่ง
ความยสุตธลิ รรมและยรังทรงกระทจาใหจ้คนอธรรมกลายเปป็นคนชอบธรรมไดจ้เมมที่อคนอธรรมสารภาพบาปของพวกเขาและเชมที่อในพระ
เยซร ผมขอเนจ้นยทั้จาความจรลิงทบที่วาต่ พระเจจ้าทรงยกโทษเราและทรงชต่วยเราใหจ้รอดโดยเหก็นแกต่พระครลิสตร์
ถจ้าผรจ้เชมที่อกระทจาบาปภายหลรังจากการทรงไถต่แลจ้ว พระเจจ้ากก็ยรังทรงสามารถธจารงไวจ้ซซที่งความยสุตธลิ รรมและยกโทษบาปของผรจ้
เชมที่อโดยเหก็นแกต่พระครลิสตร์ ตามความดบงามแหต่งพระราชกลิจอรันสจาเรก็จครบถจ้วนแลจ้วของพระองคร์ พระเจจ้าไมต่ทรงประสงคร์ใหจ้เรา
ทจาบาป แตต่ถจ้าเราทจาบาป เรากก็มบหลรักประกรันวต่าเครมที่องบรชาลบลจ้างพระอาชญาไดจ้ถรกจรัดเตรบยมไวจ้แลจ้วและการอภรัยบาปกก็จะ
ครอบคลสุมถซงเรา ถจ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองคร์ทรงสรัตยร์ซมที่อและเทบที่ยงธรรม กก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชจาระ
เราใหจ้พจ้นจากการอธรรมทรัทั้งสลิทั้น
“และไมต่ใชต่แตต่บาปของเราพวกเดบยว แตต่บาปของมนสุษยร์ทรัทั้งปวงในโลกดจ้วย” ขอบพระคสุณพระเจจ้าสจาหรรับสต่วนทจ้ายของขจ้อ
นบ!ทั้ พระเยซรทรงจต่ายราคาโทษบาปเพมที่อทสุกๆความบาปของคนบาปทสุกๆคนในทสุกๆยสุคสมรัย ยรังมบกลสุต่มเคลวลินนลิสตร์แบบตกขอบ
[hyper-Calvinism] ทบที่สอนเรมที่องการลบบาปแบบจจากรัด [Limited Atonement] พวกเขาสอนวต่าเฉพาะ “ผรจ้ทบที่ถรกเลมอก” ทบที่ไดจ้รรับ
การชต่วยใหจ้รอด และคนอมที่นทบที่เหลมอทรัทั้งหมดจะตจ้องถรกสาปแชต่ง แตต่คจาสอนดรังกลต่าวไมต่ถรกพบในพระวจนะของพระเจจ้า พระครัมภบรร์
บอกกรับเราวต่า “พระเจจ้าทรงรรักโลก” ดจ้วยเหตสุนบทั้ พระครลิสตร์จซงทรงเปป็นเครมที่องบรชาลบลจ้างพระอาชญาสจาหรรับความบาปทรัทั้งปวงของ
ทรัทั้งโลก “องคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้า...ไมต่ทรงประสงคร์ทบที่จะใหจ้ผรจ้หนซที่งผรจ้ใดพลินาศเลย แตต่ทรงปรารถนาทบที่จะใหจ้คนทรัทั้งปวงกลรับใจเสบยใหมต่” (2
เปโตร 3 : 9) พระเยซรตรรัสกรับฝรงชนของพระองคร์วาต่ “แตต่ทาต่ นทรัทั้งหลายไมต่ยอมมาหาเราเพมที่อจะไดจ้ชบวตลิ ”
แนต่นอนวต่าพระโลหลิตของพระครลิสตร์นรัทั้นมบอจานาจเพบยงพอสจาหรรับความบาปของเรา และสจาหรรับความบาปของทรัทั้งโลก ไมต่
วต่าคนบาปคนใดกก็สามารถไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดถจ้าเขาไดจ้ยลินพระกลิตตลิคสุณและเชมที่อในพระนามของพระเยซรครลิสตร์ พระองคร์ไมต่ไดจ้ทรง
สลิทั้นพระชนมร์เพมที่อคนแคต่เชมทั้อชาตลิเดบยว หรมอชนชาตลิเดบยว หรมอคนทบที่ถรกเลมอก หรมอกลสุต่มคนทบที่ถรกกจาหนดไวจ้ พระองคร์ทรงสลิทั้นพระชนมร์
เพมที่อโลกทรัทั้งโลก และคจาเชมทั้อเชลิญของพระองคร์นรัทั้นมบมาถซงทสุกๆคน “...ใหจ้ผรจ้ทกบที่ ระหายเขจ้ามา ผรใจ้ ดมบใจปรารถนา กก็ใหจ้ผรจ้นรัทั้นมารรับนทั้จาแหต่ง
ชบวลิตโดยไมต่ตจ้องเสบยอะไรเลย” (วลิวรณร์ 22 : 17)
การลบบาปนรัทั้นถรกวางแผนไวจ้และถรกจรัดเตรบยมไวจ้เพมที่อทสุกคน สลิที่งนบทั้เหมาะสมกรับทสุกคนอยต่างแทจ้จรลิง และเครมที่องบรชาลบลจ้าง
พระอาชญากก็มบอจานาจเพบยงพอสจาหรรับทสุกคน พระเยซรทรงจต่ายราคาหนบทั้บาปและกระทจาใหจ้พระเจจ้าพซงพอพระทรัยในเรมที่องความบาป
ของคนทสุกๆคน และไมต่วต่าใครกก็ตามกก็จะสามารถไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดไดจ้ พระเยซรครลิสตร์พระผรจ้ชวต่ ยใหจ้รอดและองคร์พระผรจ้เปป็น
เจจ้าของเราไดจ้ทรงกระทจาใหจ้ธรรมบรัญญรัตลิสจาเรก็จครบถจ้วนอยต่างสมบรรณร์ (มรัทธลิว 5 : 17) เปป็นการยกยต่องธรรมบรัญญรัตลิและถวาย
เกบยรตลิแดต่พระเจจ้าพระบลิดาในทสุกๆรายละเอบยดของพระชนมร์ชพบ และการปรนนลิบรัตลิรรับใชจ้ของพระองคร์ เปป็นการสจาแดงถซงพระทรัย
ของพระเจจ้าตต่อความบาปและความนต่ารรังเกบยจของความบาปอยต่างเตก็มทบที่ โดยทางพระราชกลิจอรันสจาเรก็จครบถจ้วนของพระองคร์ ขจ้อ
เสนอแหต่งความรอดอรันยลิที่งใหญต่ไดจ้ประทานอยต่างเสรบแกต่คนทสุกๆคน คนทสุกคนและใครกก็ตามทบที่เชมที่อสามารถไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดไดจ้
“” (2 โครลินธร์ 5 : 14)
“แตต่เรากก็เหก็นพระเยซร ผรจ้ซซที่งพระองคร์ทรงทจาใหจ้ตที่จากวต่าทรตสวรรคร์แตต่หนต่อยเดบยวนรัทั้น ทรงไดจ้รรับสงต่าราศบและพระเกบยรตลิเปป็น
มงกสุฎ เพราะทบที่พระองคร์ทรงสลิทั้นพระชนมร์ดจ้วยความทสุกขร์ทรมาน ทรังทั้ นบทั้โดยพระคสุณของพระเจจ้า พระองคร์จะไดจ้ทรงชลิมความตายเพมที่อ
มนสุษยร์ทสุกคน” (ฮบบรร 2 : 9)
“เพราะขจ้าพเจจ้าเหก็นวต่า ความทสุกขร์ลจาบากแหต่งสมรัยปปัจจสุบรันนบทั้ ไมต่สมควรทบจที่ ะเอาไปเปรบยบกรับสงต่าราศบซซที่งจะเผยในเราทรัทั้ง
หลาย ดจ้วยวต่าสรรพสลิที่งทบที่ทรงสรจ้างแลจ้ว มบความเพบยรคอยทต่าปรารถนาใหจ้บสุตรทรัทั้งหลายของพระเจจ้าปรากฏ เพราะวต่าสรรพสลิที่งเหลต่า
นรัทั้นตจ้องเขจ้าอยรต่ในอจานาจของอนลิจจรัง ไมต่ใชต่ตามใจชอบของตนเอง แตต่เปป็นไปตามพระองคร์ผรจ้ทรงบรันดาลใหจ้เขจ้าอยรต่นรัทั้นดจ้วยมบความหวรัง

ใจ วต่าสรรพสลิที่งเหลต่านรัทั้นจะไดจ้รอดจากอจานาจแหต่งความเปปปี่อยเนต่า และจะเขจ้าในเสรบภาพซซที่งมบสงต่าราศบแหต่งบสุตรทรัทั้งหลายของพระเจจ้า
ดจ้วย เรารรจ้อยรวต่ ต่า บรรดาสรรพสลิที่งทบที่ทรงสรจ้างนรัทั้น กจาลรังครที่จาครวญและผจญความทสุกขร์ลจาบากเจก็บปวดดจ้วยกรันมาจนทสุกวรันนบทั้ และ
ไมต่ใชต่สรรพสลิที่งทรัทั้งปวงเทต่านรัทั้น แตต่เราทรัทั้งหลายเองดจ้วย ผรจ้ไดจ้รรับผลแรกของพระวลิญญาณ ตรัวเราเองกก็ยรังครที่จาครวญคอยจะเปป็นอยต่าง
บสุตร คมอทบจที่ ะทรงไถต่กายของเราทรังทั้ หลายไวจ้” (โรม 8 : 18 - 23)
เปป็นแผนการและพระราชกจาหนดของพระเจจ้าทบที่จะทรงชต่วยสลิที่งทรงสรจ้างทรัทั้งปวงใหจ้รอดจากคจาสาปแชต่งของความบาป และ
ทจ้ายทบที่สสุด ในเวลาไมต่ชาจ้ นาน สรรพสลิที่งทบที่ทรงสรจ้างทรัทั้งหมดซซที่งขณะนบทั้กจาลรังครที่จาครวญและตรากตรจาอยรต่นรัทั้นจะไดจ้รบรั การชต่วยกรจ้ คจาสาป
แชต่งจะถรกนจาอกไปโดยสมบรรณร์ จะมบสรันตลิสสุขบนโลกและเจตจจานงอรันดบงามอยรต่ในมนสุษยร์ ในอลิสยาหร์บททบที่ 11 เราอต่านพบวต่าคจาสาป
แชต่งจะถรกยกออกจากอาณาจรักรของสรัตวร์ดวจ้ ย และ “สรัตวร์เหลต่านรัทั้นจะไมต่ทจาใหจ้เจก็บหรมอจะทจาลายทรัที่วภรเขาอรันบรลิสสุทธลิธิ์ของเรา เพราะ
วต่าแผต่นดลินโลกจะเตก็มไปดจ้วยความรรเจ้ รมที่องของพระเยโฮวาหร์ ดรัที่งนทั้จาปกคลสุมทะเลอยรต่นรัทั้น” (อลิสยาหร์ 11 : 9)

บรรดาผถูผู้เชชอที่ แทผู้มทหลบักประกบัน
ขจ้อ 3 “เราจะมรัที่นใจไดจ้วาต่ เรารรจจ้ รักพระองคร์โดยขจ้อนบทั้ คมอถจ้าเรารรักษาพระบรัญญรัตลิของพระองคร์”
จงจดจจาขจ้อพระครัมภบรร์ทบที่สจาครัญของจดหมายฝากฉบรับนบทั้ “เราเขบยนขจ้อความเหลต่านบทั้ถซงทต่านทรัทั้งหลาย เพมที่อความยลินดบของ
ทต่านจะไดจ้เตก็มเปปปี่ยม” แนต่นอนวต่าจะไมต่มบความยลินดบอยต่างเตก็มเปปปี่ยมในความรอดของเราไดจ้หากปราศจากหลรักประกรันทบที่แนต่นอน ใน
ตอนเรลิที่มตจ้นของจดหมายฝาก ยอหร์นใหจ้หลรักประกรันเราวต่าทต่านรรวจ้ าต่ ทต่านกจาลรังพรดเรมที่องอะไรอยรต่ ทต่านประกาศวต่าทต่านไดจ้ใหจ้ขจ้อความ
“ซซที่งไดจ้ทรงเปป็นอยรต่ตรัทั้งแตต่เรลิที่มแรก ซซที่งเราทรังทั้ หลายไดจ้ยลิน ซซที่งเราไดจ้เหก็นกรับตา ซซที่งเราไดจ้พนลิ ลิจดร และจรับตจ้องดจ้วยมมอของเรา เกบที่ยวกรับ
พระวาทะแหต่งชบวลิต”
และตอนนบทั้ ในขจ้อนบทั้ทต่านประกาศวต่า “เราจะมรัที่นใจไดจ้วต่าเรารรจ้จกรั พระองคร์” ความรอดไมต่อาจปราศจากหลรักประกรันไดจ้ ใคร
กก็ตามทบที่ไมต่รแรจ้ นต่ชรัดวต่าเขาไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดแลจ้วเหมมอนอยต่างทบที่เขารรจ้วาต่ ตรัวเขากจาลรังหายใจอยรต่ กก็กจาลรังมบประสบการณร์ทบที่เทบยมเทก็จ
เปาโลกลต่าววต่า “ขจ้าพเจจ้ารรจจ้ รักพระองคร์ทบที่ขจ้าพเจจ้าไดจ้เชมที่อ และขจ้าพเจจ้าเชมที่อมรัที่นวต่าพระองคร์ทรงฤทธลิธิ์สามารถรรักษาซซที่งขจ้าพเจจ้าไดจ้มอบไวจ้
กรับพระองคร์จนถซงวรันนรัทั้น” (2 ทลิโมธบ 1 : 12)
คนตาบอดในยอหร์น 9 ไดจ้ประกาศวต่า “ทต่านนรัทั้นเปป็นคนบาปหรมอไมต่ขจ้าพเจจ้าไมต่ทราบ สลิที่งเดบยวทบที่ขจ้าพเจจ้าทราบกก็คมอวต่า
ขจ้าพเจจ้าเคยตาบอด แตต่เดบดี๋ยวนบทั้ขจ้าพเจจ้ามองเหก็นไดจ้” (ยอหร์น 9 : 25)
โรม 8 : 16 บอกกรับเราวต่า “พระวลิญญาณนรัทั้นเปป็นพยานรต่วมกรับจลิตวลิญญาณของเราทรัทั้งหลายวต่า เราทรัทั้งหลายเปป็นบสุตรของ
พระเจจ้า”
หลรังจากนบทั้ในการศซกษาพระครัมภบรร์ของเรา ยอหร์นประกาศวต่า “เราทรัทั้งหลายรรวจ้ าต่ เราไดจ้พนจ้ จากความตายไปสรต่ชบวตลิ แลจ้ว กก็
เพราะเรารรักพบนที่ จ้อง ผรจ้ใดทบที่ไมต่รกรั พบที่นจ้องของตน ผรจ้นรัทั้นกก็ยรังอยรใต่ นความตาย...และโดยเหตสุนบทั้เราจซงรรวจ้ าต่ เราอยรต่ฝาฝ่ ยความจรลิง และจะไดจ้
ตรังทั้ ใจของเราใหจ้แนต่วแนต่จจาเพาะพระองคร์ เพราะถจ้าใจของเรากลต่าวโทษตรัวเรา พระเจจ้าทรงเปป็นใหญต่กวต่าใจของเรา และพระองคร์
ทรงทราบทสุกสลิที่ง ทต่านทบที่รกรั ทรัทั้งหลาย ถจ้าใจของเราไมต่ไดจ้กลต่าวโทษเรา เรากก็มบความมรัที่นใจจจาเพาะพระเจจ้า” (1 ยอหร์น 3 : 14, 19 21)
ถจ้าคสุณเปป็นผรจ้เชมที่อ คสุณกก็รรจ้เรมที่องนบทั้ ถจ้าคสุณไดจ้รบรั การชต่วยใหจ้รอดอยต่างแทจ้จรลิงแลจ้ว คสุณกก็รรจ้เรมที่องนบทั้ และถจ้าคสุณไมต่รรจ้วาต่ คสุณไดจ้รบรั การ
ชต่วยใหจ้รอดแลจ้ว ถจ้าเชต่นนรัทั้นคจาแนะนจาของผมสจาหรรับคสุณกก็คมอจงปลบกตรัวออกไปยรังสถานทบที่เงบยบๆสรักแหต่ง เปปิดพระครัมภบรร์ของคสุณ
และอต่านยอหร์น 5 : 24 ; เอเฟซรัส 2 : 8 - 9 ; โรม 10 : 9 - 10, 13 และ 1 ยอหร์น 1 : 9 จากนรัทั้นคสุกเขต่าลงและทรลขอพระเจจ้าใหจ้
ทรงโปรดยกโทษบาปของคสุณ โปรดปกคลสุมคสุณดจ้วยพระโลหลิตประเสรลิฐของพระองคร์ และโปรดทรงเขบยนชมที่อของคสุณลงในหนรังสมอ
แหต่งชบวตลิ ของพระเมษโปดก ผมขอยมนยรันกรับคสุณดจ้วยสลิทธลิอจานาจแหต่งพระวจนะของพระเจจ้าวต่าถจ้าคสุณไดจ้ฟปังพระวจนะของพระองคร์

และเชมที่อในพระราชกลิจอรันสจาเรก็จครบถจ้วนและในพระโลหลิตทบที่หลรัที่งลงของพระเยซรแลจ้ว พระเจจ้าจะทรงชต่วยคสุณใหจ้รอด และคสุณกก็จะ
ไดจ้รรจ้
เรารรจ้วาต่ เรารรจจ้ รักพระองคร์ “ถจ้าเรารรักษาพระบรัญญรัตลิของพระองคร์” ในทบที่นบทั้ยอหร์นกจาลรังกลต่าวถซงพระบรัญญรัตลิสลิบประการหรมอ
บรัญญรัตลิของโมเสสเชต่นนรัทั้นหรมอ? จากพระธรรมโรม 10 : 4 “เพราะวต่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นจสุดจบของพระราชบรัญญรัตลิ เพมที่อใหจ้ทสุกคนทบที่
มบความเชมที่อไดจ้รรับความชอบธรรม” และในมรัทธลิว 5 : 17 พระเยซรตรรัสวต่า “อยต่าคลิดวต่าเรามาเพมที่อจะทจาลายพระราชบรัญญรัตลิหรมอคจา
ของศาสดาพยากรณร์เสบย เรามลิไดจ้มาเพมที่อจะทจาลาย แตต่มาเพมที่อจะใหจ้สจาเรก็จ”
เชต่นนรัทั้นเรากก็รวรจ้ ต่ายอหร์นไมต่ไดจ้กจาลรังกลต่าวถซงพระบรัญญรัตลิสลิบประการ เพราะพระครลิสตร์ทรงเปป็นจสุดจบของระบบแบบโมเสส
พระองคร์ทรงกระทจาใหจ้สจาเรก็จครบถจ้วนทสุกๆจสุดและขบด ยอหร์นกจาลรังกลต่าวถซงพระบรัญญรัตลิใหมต่ ในกาลาเทบย 6 : 2 เราอต่านพบวต่า “จง
ชต่วยรรับภาระของกรันและกรัน ทต่านจซงจะทจาใหจ้พระราชบรัญญรัตลิของพระครลิสตร์สจาเรก็จ” 2 ยอหร์น 5 กลต่าววต่า “และทต่านสสุภาพสตรบ
บรัดนบทั้ขจ้าพเจจ้าขอวลิงวอนทต่าน มลิใชต่เสมมอนหนซที่งวต่าขจ้าพเจจ้าเขบยนพระบรัญญรัตลิใหมต่ใหจ้แกต่ทต่าน แตต่เปป็นพระบรัญญรัตลิทบที่เราไดจ้มบมาแลจ้วตรัทั้งแตต่
เรลิที่มแรก นรัที่นกก็คมอใหจ้เราทรัทั้งหลายรรักซซที่งกรันและกรัน”
“พระบรัญญรัตลิใหมต่” หรมอบรัญญรัตลิของพระครลิสตร์ คมอความรรักของพระเจจ้าทบที่พระองคร์ทรงบรรจสุไวจ้ภายในจลิตใจของผรจ้เชมที่อทสุก
คน เมมที่อเราบรังเกลิดโดยพระวลิญญาณ ผลของพระวลิญญาณกก็คมอความรรัก
“และความหวรังใจมลิไดจ้ทจาใหจ้เกลิดความละอาย เพราะเหตสุวต่าความรรักของพระเจจ้าไดจ้หลรัที่งไหลเขจ้าสรต่จลิตใจของเรา โดยทาง
พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ซซที่งพระองคร์ไดจ้ประทานใหจ้แกต่เราแลจ้ว” (โรม 5 : 5)
“และพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์กทก็ รงเปป็นพยานใหจ้แกต่เราดจ้วย เพราะวต่าพระองคร์ไดจ้ตรรัสไวจ้แลจ้ววต่า `"นบที่คมอพรันธสรัญญาซซที่งเราจะ
กระทจากรับเขาทรัทั้งหลายภายหลรังสมรัยนรัทั้น" องคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าตรรัส "เราจะบรรจสุราชบรัญญรัตลิของเราไวจ้ในจลิตใจของเขาทรัทั้งหลาย และ
จะจารซกมรันไวจ้ทบที่ในดวงใจของเขาทรัทั้งหลาย” (ฮบบรร 10 : 15 - 16)
พระบรัญญรัตลิใหมต่คมอบรัญญรัตลิทบที่จารซกไวจ้ในจลิตใจ ไมต่ใชต่บนแผต่นศลิลาหรมอหนรังสมอ พระบรัญญรัตลิใหมต่ของพระครลิสตร์คมอพรันธสรัญญา
ใหมต่ตามฮบบรร 8 : 8 เปป็นพระบรัญญรัตลิแหต่งเสรบภาพ
“ฝฝ่ายผรจ้ใดทบพที่ ลิจารณาดรในพระราชบรัญญรัตลิแหต่งเสรบภาพอรันดบเลลิศ และดจารงอยรต่ในพระราชบรัญญรัตลินรัทั้น ผรจ้นรัทั้นไมต่ไดจ้เปป็นผรจ้ฟปัง
แลจ้วหลงลมม แตต่เปป็นผรจ้ประพฤตลิตามกลิจการนรัทั้น คนนรัทั้นจะไดจ้ความสสุขในการของตน...ทต่านทรัทั้งหลายจงพรดและจงกระทจาเชต่นผรจ้ทบที่จะไดจ้
รรับการพลิพากษาดจ้วยพระราชบรัญญรัตลิแหต่งเสรบภาพ” (ยากอบ 1 : 25 ; 2 : 12)
บรัญญรัตลิของโมเสสตจ้องประสงคร์ความรรัก (เลวบนลิตลิ 19 : 18 ; พระราชบรัญญรัตลิ 6 : 5 ; ลรกา 10 : 27) แตต่บรัญญรัตลิของพระ
ครลิสตร์คมอความรรัก พระเจจ้าทรงเปป็นความรรัก (1 ยอหร์น 4 : 8) ดจ้วยเหตสุนบทั้ พระครลิสตร์ทรงเปป็นความรรัก
ขจ้อ 4 “คนใดทบกที่ ลต่าววต่า "ขจ้าพเจจ้ารรจ้จกรั พระองคร์" แตต่มลิไดจ้รกรั ษาพระบรัญญรัตลิของพระองคร์ คนนรัทั้นกก็เปป็นคนพรดมสุสา และความ
จรลิงไมต่ไดจ้อยรใต่ นคนนรัทั้นเลย”
บสุคคลทบที่ทจาตรัวเหมมอนเปป็นผรจ้เชมที่อ คมอคนทบที่กลต่าววต่าพระเยซรทรงเปป็นพระผรจ้ชต่วยใหจ้รอดของเขา “แตต่มลิไดจ้รรักษาพระบรัญญรัตลิของ
พระองคร์ คนนรัทั้นกก็เปป็นคนพรดมสุสา” คนเหลต่านรัทั้นทบที่นรับถมอพระครลิสตร์ควรจะประพฤตลิตนตามอสุปนลิสรัยครลิสเตบยน อยต่างแรกและขรัทั้นแรก
สสุดคมอ รรักพระเจจ้า และจากนรัทั้นคมอ รรักพบที่นจ้อง ถจ้าความรรักไมต่ถรกแสดงออกในชบวตลิ ของบสุคคลทบที่ทจาตรัวเปป็นครลิสเตบยน บสุคคลนรัทั้นกก็ดจาเนลิน
ชบวลิตในคจามสุสา เขาเปป็นพวกเทบยมเทก็จ และเขากจาลรังเอต่ยอจ้างในสลิที่งทบที่เขาไมต่ไดจ้มบอยรต่จรลิง นรัที่นคมอ พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์และพระลรักษณะ
ของพระเจจ้า จะไมต่มกบ ารกลรับใจทบที่แทจ้จรลิง หรมอการรรับเชมที่อทบที่แทจ้จรลิง ถจ้าบสุคคลนรัทั้นไมต่ไดจ้เชมที่อฟปังพระวจนะของพระเจจ้า พระเยซรตรรัสวต่า
“ถจ้าเจจ้าทรัทั้งหลายรรักกรันและกรัน ดรังนบทั้แหละคนทรัทั้งปวงกก็จะรรจ้ไดจ้วาต่ เจจ้าทรัทั้งหลายเปป็นสาวกของเรา” (ยอหร์น 13 : 35)
บสุคคลทบที่เอต่ยอจ้างในสลิที่งทบที่เขาไมต่ไดจ้มบอยรจต่ รลิงไมต่เพบยงแตต่เปป็นคนมสุสาเทต่านรัทั้น แตต่ “ความจรลิงไมต่ไดจ้อยรต่ในคนนรัทั้นเลย” เมลก็ดพรันธสุร์
ทบที่ไมต่เสมที่อมสลาย คมอพระวจนะของพระเจจ้า ไมต่ไดจ้อยรต่ในคนนรัทั้นเลย และในเมมที่อพระวจนะคมอเมลก็ดพรันธสุร์ทบที่ไมต่เสมที่อมสลายซซที่งประทาน

ชบวลิตนลิรนรั ดรร์ บสุคคลใดทบที่เปป็นพยานวต่าเขารรจ้จรักพระเยซรแลจ้วกก็ยรัง “มลิไดจ้รกรั ษาพระบรัญญรัตลิของพระองคร์” กก็ดจาเนลินชบวลิตในคจามสุสาและ
หลงหายอยต่างสลิทั้นหวรัง
นบที่เปป็นครรัทั้งทบที่สองในสลิบสบที่ขจ้อทบที่พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงประกาศวต่าคนจจาพวกหนซที่งเปป็นคนมสุสา เราคงไมต่ไดจ้ยลินคจาเทศนาทบที่
เรบยบงต่ายเชต่นนบทั้จากธรรมาสนร์ในทสุกวรันนบทั้ แตต่ถจ้อยคจาทบที่แสบทรวงและแผดเผามากทบที่สสุดเทต่าทบที่เคยออกมาจากรลิมฝปปากของมนสุษยร์นรัทั้นกก็
ออกมาจากพระโอษฐร์ของพระบสุตรของพระเจจ้าเอง (ลองอต่านมรัทธลิว 23 และศซกษาดรอยต่างระมรัดระวรัง)
ขจ้อ 5 “แตต่ผรจ้ใดทบที่รรักษาพระวจนะของพระองคร์ ความรรักของพระเจจ้ากก็สมบรรณร์อยรต่ในคนนรัทั้นอยต่างแทจ้จรลิง ดจ้วยอาการอยต่างนบทั้
แหละเราทรัทั้งหลายจซงรรวจ้ าต่ เราอยรต่ในพระองคร์”
การเชมที่อฟปังเปป็นบททดสอบทบที่ชต่วยประเมลินไดจ้วาต่ เราบรังเกลิดใหมต่จรลิงหรมอไมต่ การเชมที่อฟปังมรักจะเดลินตามหลรังการกลรับใจใหมต่
อยต่างแทจ้จรลิงเสมอ การเชมที่อฟปังยรังเปป็นเครมที่องชบทั้วดรั ความรรักทบเที่ รามบตต่อพระเจจ้าดจ้วย เราเชมที่อฟปังพระวจนะของพระองคร์และดจาเนลินตามพ
ระบรัญญรัตลิของพระองคร์ แสวงหาทบที่จะไดจ้รรจ้จกรั และกระทจาตามพระทรัยของพระองคร์ ตามระดรับของความลซก ความบรลิสสุทธลิธิ์ และความ
เตก็มเปปปี่ยมของความรรักทบเที่ รามบตต่อพระองคร์ บสุตรทบไที่ มต่เชมที่อฟปังหรมอบสุคคลทบที่ไมต่กระทจาสลิที่งทบทที่ จาใหจ้บสุพการบยลินดบและพซงพอใจนรัทั้น อาจกลต่าว
วต่ารรักบสุพการบของตนซทั้จาแลจ้วซทั้จาอบกเรมที่อยๆ แตต่ถจ้อยคจาสรัที่งสอนของบสุพการบนรัทั้นไมต่มบความหมายตต่อบสุตรคนนรัทั้นในเมมที่อเขายมนกรานทบที่จะ
ไมต่เชมที่อฟปังและเมลินเฉยตต่อความปรารถนาของบสุพการบ ฉรันใดกก็ฉรันนรัทั้น บสุคคลเชต่นนบทั้คมอพวกทบกที่ ลต่าววต่ารรักพระเจจ้าดจ้วยปากของเขา
เทต่านรัทั้น แตต่พวกเขาไมต่เชมที่อฟปังพระวจนะของพระองคร์ พวกเขาไมต่ดจาเนลินตามพระบรัญญรัตลิของพระองคร์ ทต่าทบของเราตต่อพระครลิสตร์ใน
การเชมที่อฟปังพระวจนะของพระองคร์จะกจาหนดระดรับความรรักทบเที่ รามบตต่อพระบลิดาในสวรรคร์ ผรจ้ทรงรรักเรามากจนกระทรัที่งพระองคร์ทรง
ประทานพระบสุตรองคร์เดบยวของพระองคร์มาสลิทั้นพระชนมร์เพมที่อเราในการจต่ายราคาหนบทั้บาปของเรา
ในยอหร์น 14 : 15 พระเยซรตรรัสวต่า “ถจ้าทต่านทรัทั้งหลายรรักเรา จงรรักษาบรัญญรัตลิของเรา” (นรักวลิชาการภาษากรบกบอกเราวต่า
ถจ้าอต่านแบบตรงตรัวในภาษาเดลิมจะอต่านไดจ้วต่า “ถจ้าทต่านทรัทั้งหลายรรักเรา ทต่านจะรรักษาบรัญญรัตลิของเรา”) ผรจ้เชมที่อทบที่รกรั องคร์พระเยซรเจจ้า
แทจ้จรลิงอยต่างทบพที่ วกเขาควรจะรรัก จะมบความยลินดบอรันใหญต่ยลิที่งในการเชมที่อฟปังพระวจนะของพระองคร์ พระบรัญญรัตลิของพระองคร์จะไมต่
เปป็นทบที่นต่าหนรักใจหรมอเปป็นภาระ และการเชมที่อฟปังจะนจาพาความยลินดบอรันลซกซซทั้งและนต่าพซงพอใจมายรังจลิตใจของผรจ้เชมที่อ
คจากรบกทบที่แปลวต่า “รรักษา” นรัทั้นอยรต่ในรรปปปัจจสุบรันกาล ซซที่งบต่งชบทั้วต่าไมต่ใชต่เพบยงแคต่การกระทจาครรังทั้ หนซที่งเทต่านรัทั้น แตต่เปป็นกลิจกรรมทบที่
ตต่อเนมที่อง คมอการเชมที่อฟปังแบบวรันตต่อวรัน ในเรมที่องฝฝ่ายวรัตถสุเฉกเชต่นเดบยวกรับในเรมที่องฝฝ่ายวลิญญาณ เชมที่อฟปังไมต่เพบยงแคต่เฉพาะตอนทบที่ผรจ้อมที่น
เฝฟ้ามองดรเราอยรต่ แตต่ในยามทบที่เราอยรต่ลรับหลรังหรมอตามลจาพรังดจ้วย “ทต่านจะสรัที่งพวกเจจ้าใหจ้ทจาสลิที่งใด กก็จงกระทจาตามเถลิด” (ยอหร์น 2 : 5)
นบที่เปป็นคจาพรดของมารดาของพระเยซรทบที่กลต่าวกรับคนใชจ้ในงานสมรสทบหที่ มรต่บจ้านคานาทบที่ซซที่งพระเยซรทรงกระทจาการอรัศจรรยร์ครรังทั้ แรก สลิที่ง
ทบพที่ ระองคร์ทรงใชจ้ใหจ้พวกเขาทจาดรเปป็นสลิที่งทบที่ไมต่นต่าจะชต่วยอะไรไดจ้ พระองคร์ทรงใชจ้ใหจ้พวกเขาเตลิมไหดจ้วยนทั้จาใหจ้เตก็ม แตต่กก็ไมต่มบสลิที่งใดเลย
สรักสลิที่งเดบยวทบที่พระเยซรทรงบรัญชาหรมอเชมทั้อเชลิญใหจ้เรากระทจานรัทั้นจะเปป็นเพบยงสลิที่งทบที่ “เลก็กนจ้อย”
“เชมที่อและฟปังคจา ไมต่มทบ างอมที่นเทบที่ยงธรรม
พระเยซรโปรดใหจ้ความสสุข แกต่ผรจ้เชมที่อและฟปังคจา”
ในพระมหาบรัญชา พระเยซรตรรัสวต่า “ฤทธานสุภาพทรัทั้งสลิทั้นในสวรรคร์กก็ดบ ในแผต่นดลินโลกกก็ดบ ทรงมอบไวจ้แกต่เราแลจ้ว เหตสุฉะนรัทั้น
ทต่านทรัทั้งหลายจงออกไปสรัที่งสอนชนทสุกชาตลิ ใหจ้รรับบรัพตลิศมาในพระนามแหต่งพระบลิดา พระบสุตร และพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ สอนเขา
ใหจ้ถมอรรักษาสลิที่งสารพรัดซซที่งเราไดจ้สรัที่งพวกทต่านไวจ้ ดรเถลิด เราจะอยรกต่ รับทต่านทรัทั้งหลายเสมอไป จนกวต่าจะสลิทั้นโลก เอเมน"” (มรัทธลิว 28 : 18
- 20)
นบที่เปป็นพระราชอจานาจของพระผรจ้ชวต่ ยใหจ้รอด พระองคร์ทรงฤทธานสุภาพสรงสสุด และพระราชโองการของพระองคร์กก็อต่านไดจ้วาต่
“จงออกไปทรัที่วโลก และสรัที่งสอนทสุกๆชนชาตลิ” หรมอเรบยกอบกอยต่างวต่า การสรจ้างสาวก และพระองคร์ทรงสรัญญาวต่าถจ้าเราออกไป และ

สรัที่งสอน และเทศนา พระองคร์กก็จะทรงอยรต่ดวจ้ ยกรับเราเสมอไป จนกระทรัที่งวาระสสุดทจ้ายของโลก สลิที่งทบที่พระองคร์ตรรัสไวจ้ พระองคร์กก็จะ
ทรงกระทจา
ชต่างเปป็นแผนงานทบที่ยลิที่งใหญต่อะไรเชต่นนบทั้! เปป็นแผนงานของพระเจจ้าสจาหรรับโลกทรัทั้งใบตต่อหนจ้าเราและเปป็นคจาเชมทั้อเชลิญสจาหรรับ
เราในการเทศนาตต่อชนทสุกชาตลิ เราไดจ้รบรั การสนรับสนสุนจากพระสรัญญาแหต่งฤทธลิธิ์อจานาจทบที่ทรงประทานแกต่เราโดยพระองคร์ผรจ้ทรง
ฤทธานสุภาพ พระครลิสตร์ทรงเปป็นผรจ้ทรงฤทธานสุภาพนรัทั้น และพระองคร์ทรงสามารถในการรรักษาพระสรัญญาของพระองคร์
อยต่างไรกก็ตาม เปป็นสลิที่งทบที่ควรคต่าแกต่การระลซกถซง วต่าในการสรัที่งสอนตามพระราชโองการของพระผรจ้ชต่วยใหจ้รอดนรัทั้น หลายตต่อ
หลายครรังทั้ เรากก็ลมมทบที่จะเนจ้นยทั้จาคจาสรัที่งสอนของพระองคร์ทบที่ทรงบรัญชาใหจ้เราสอนผรจ้อมที่นใหจ้ “ถมอรรักษาสลิที่งสารพรัดซซที่งเราไดจ้สรัที่งพวกทต่านไวจ้”
ไมต่เพบยงแตต่เรามรักจะลมมเนจ้นยทั้จาถซง “สลิที่งสารพรัด” ทบที่พระองคร์ไดจ้ทรงสรัที่งพวกเราไวจ้เทต่านรัทั้น แตต่เรายรังละเลยพระบรัญชาของพระองคร์ใน
การสอนพวกเขาใหจ้ “ถมอรรักษาสลิที่งสารพรัด” ทบที่พระองคร์ไดจ้ทรงสรัที่งเราไวจ้ดวจ้ ย จากมรัทธลิวถซงวลิวรณร์ พระวจนะของพระเจจ้าเนจ้นยทั้จาคจาวต่า
กระทจา รรักษา เชมที่อฟปัง พระบรัญญรัตลิของพระเยซร เราสรัที่งสอน เราเทศนา และเราเนจ้นยทั้จา แตต่เราไมต่ไดจ้กจาชรับใหจ้ผรจ้อมที่นถมอรรักษา ราวกรับ
วต่าเปป็นธรรมเนบยมในทสุกวรันนบทั้ทบที่พระวจนะจะถรกเกก็บซต่อนไวจ้ในหรัวของเรา แตต่ไมต่ไดจ้อยรต่ในจลิตใจ เรามบความรรอจ้ ยรต่ในหรัว แตต่ไมต่ไดจ้มบการ
เชมที่อฟปังอยรต่ในจลิตใจ พระวจนะทบที่ถรกเกก็บซต่อนอยรต่ในจลิตใจตต่างหากทบที่ชต่วยรรักษาผรจ้เชมที่อไวจ้จากการทจาบาป พระวจนะทบที่ถรกเกก็บซต่อนอยรต่ใน
จลิตใจจะชต่วยนจาครลิสเตบยนใหจ้เชมที่อฟปัง ถมอรรักษา และกระทจาตามพระบรัญญรัตลิของพระองคร์ เปป็นไปไดจ้ทบที่จะมบความรรพจ้ ระครัมภบรร์อยรต่เตก็ม
หรัวและมบความาปอยรต่เตก็มจลิตใจ เปป็นไปไดจ้ทบที่บสุคคลหนซที่งจะกลต่าวถจ้อยคจาอรันประเสรลิฐยลิที่งใหญต่ทบที่บนธรรมาสนร์ แตต่พระวจนะของ
พระเจจ้ากก็ยรังไมต่ไดจ้ดจารงอยรต่ภายในจลิตใจของผรจ้พดร เลย
ความรรักแทจ้นรัทั้นจะควบครต่กรับการเชมที่อฟปังเสมอ ถจ้าความรรักแทจ้ดจารงอยรต่ในจลิตใจกก็จะแสดงออกมาในชบวลิตดจ้วย ตรัวอยต่างเชต่น
ถจ้าเรารรัก เรากก็จะเชมที่อฟปัง และถจ้าเราเชมที่อฟปัง กก็เปป็นเพราะเรารรัก ในดจ้านฝฝ่ายวลิญญาณนรัทั้นพระเยซรคมอผรจ้ทบที่เรารรักและเชมที่อฟปัง พวกอรัคร
ทรตไดจ้กลต่าวไวจ้วาต่ “ขจ้าพเจจ้าทรังทั้ หลายจจาตจ้องเชมที่อฟปังพระเจจ้ายลิที่งกวต่าเชมที่อฟปังมนสุษยร์” (กลิจการ 5 : 29)
“แตต่ผใรจ้ ดทบที่รกรั ษาพระวจนะของพระองคร์ ความรรักของพระเจจ้ากก็สมบรรณร์อยรใต่ นคนนรัทั้นอยต่างแทจ้จรลิง” หากปราศจากความรรัก
และการเชมที่อฟปังพระเจจ้าแลจ้ว กก็เปป็นไปไมต่ไดจ้เลยทบที่บสุคคลหนซที่งจะเตลิบโตพรัฒนาขซทั้นในพระคสุณ และรรจ้จกรั กรับความรรักทบที่สมบรรณร์ 1 ยอหร์น
4 : 18 บอกกรับเราวต่า “ในความรรักนรัทั้นไมต่มบความกลรัว แตต่ความรรักทบที่สมบรรณร์นรัทั้นกก็ไดจ้ขจรัดความกลรัวเสบย ดจ้วยวต่าความกลรัวทจาใหจ้ทสุกขร์
ทรมาน และผรจ้ทบที่มบความกลรัวกก็ยรังไมต่มบความรรักทบที่สมบรรณร์”
“ดจ้วยอาการอยต่างนบทั้แหละเราทรัทั้งหลายจซงรรวจ้ าต่ เราอยรต่ในพระองคร์” ความรรักทบที่เกลิดผลออกมาเปป็นความเชมที่อฟปังพระเจจ้าจะ
เปป็นหลรักประกรันในจลิตใจวต่าเราบรังเกลิดใหมต่อยต่างแทจ้จรลิงและวต่าความรรักของพระเจจ้าดจารงอยรใต่ นจลิตใจของเรา เพราะปราศจากความ
รรักของพระเจจ้าเรากก็ไมต่สามารถเชมที่อฟปังพระองคร์ มนสุษยร์ธรรมดายต่อมไมต่ยอมเชมที่อฟปังพระเจจ้า เขาไมต่ยอมดจาเนลินตามการทรงนจาของ
พระวลิญญาณ เพราะเขาไมต่มบความรรักตต่อพระเจจ้าในจลิตใจของเขา เปาโลกลต่าววต่า “แตต่มนสุษยร์ธรรมดาจะรรับสลิที่งเหลต่านรัทั้นซซที่งเปป็นของ
พระวลิญญาณแหต่งพระเจจ้าไมต่ไดจ้ เพราะเขาเหก็นวต่าเปป็นสลิที่งโงต่เขลา และเขาไมต่สามารถเขจ้าใจไดจ้ เพราะวต่าจะเขจ้าใจสลิที่งเหลต่านรัทั้นไดจ้กก็ตจ้อง
สรังเกตดจ้วยจลิตวลิญญาณ” (1 โครลินธร์ 2 : 14) พระเจจ้าทรงเปป็นความรรัก และเมมที่อจลิตใจของเราไดจ้ซาบซซทั้งโดยความรรักของพระเจจ้า
แลจ้ว เรากก็จะเชมที่อฟปังพระองคร์เพราะเรารรักพระองคร์
ขจ้อ 6 “ผรจ้ใดกลต่าววต่าตนอยรต่ในพระองคร์ ผรจ้นรัทั้นกก็ควรดจาเนลินตามทางทบที่พระองคร์ทรงดจาเนลินนรัทั้นดจ้วย”
ในยอหร์น 15 : 1 - 14 พระเยซรไดจ้ทรงอธลิบายเกบที่ยวกรับการทบที่ผรจ้เชมที่อเขจ้าสนลิทอยรต่ในพระองคร์ไวจ้วาต่ :
“เราเปป็นเถาองสุต่นแทจ้ และพระบลิดาของเราทรงเปป็นผรจ้ดรแลรรักษา กลิที่งทสุกกลิที่งในเราทบไที่ มต่ออกผล พระองคร์กก็ทรงตรัดทลิทั้งเสบย และ
กลิที่งทสุกกลิที่งทบที่ออกผล พระองคร์กทก็ รงลลิดเพมที่อใหจ้ออกผลมากขซทั้น ทต่านทรัทั้งหลายไดจ้รรับการชจาระใหจ้สะอาดแลจ้วดจ้วยถจ้อยคจาทบเที่ ราไดจ้กลต่าวแกต่
ทต่าน จงเขจ้าสนลิทอยรต่ในเรา และเราเขจ้าสนลิทอยรต่ในทต่าน กลิที่งจะออกผลเองไมต่ไดจ้นอกจากจะตลิดอยรต่กรับเถาฉรันใด ทต่านทรัทั้งหลายจะเกลิด

ผลไมต่ไดจ้นอกจากทต่านจะเขจ้าสนลิทอยรต่ในเราฉรันนรัทั้น เราเปป็นเถาองสุต่น ทต่านทรัทั้งหลายเปป็นกลิที่ง ผรจ้ทบที่เขจ้าสนลิทอยรต่ในเราและเราเขจ้าสนลิทอยรต่ใน
เขา ผรจ้นรัทั้นจะเกลิดผลมาก เพราะถจ้าแยกจากเราแลจ้วทต่านจะทจาสลิที่งใดไมต่ไดจ้เลย”
“ถจ้าผรจ้ใดมลิไดจ้เขจ้าสนลิทอยรต่ในเรา ผรจ้นรัทั้นกก็ตจ้องถรกทลิทั้งเสบยเหมมอนกลิที่ง แลจ้วกก็เหบที่ยวแหจ้งไป และเขารวบรวมไวจ้ทลิทั้งในไฟเผาเสบย ถจ้า
ทต่านทรัทั้งหลายเขจ้าสนลิทอยรต่ในเรา และถจ้อยคจาของเราฝปังอยรต่ในทต่านแลจ้ว ทต่านจะขอสลิที่งใดซซที่งทต่านปรารถนา ทต่านกก็จะไดจ้สลิที่งนรัทั้น พระ
บลิดาของเราทรงไดจ้รรับเกบยรตลิเพราะเหตสุนบทั้ คมอเมมที่อทต่านทรัทั้งหลายเกลิดผลมาก ทต่านจซงเปป็นสาวกของเรา พระบลิดาทรงรรักเราฉรันใด เรา
กก็รรักทต่านทรัทั้งหลายฉรันนรัทั้น จงยซดมรัที่นอยรต่ในความรรักของเรา ถจ้าทต่านทรัทั้งหลายรรักษาบรัญญรัตลิของเรา ทต่านกก็จะยซดมรัที่นอยรใต่ นความรรักของ
เรา เหมมอนดรังทบที่เรารรักษาพระบรัญญรัตลิของพระบลิดาเรา และยซดมรัที่นอยรต่ในความรรักของพระองคร์”
“นบทั้คมอสลิที่งทบที่เราไดจ้บอกแกต่ทาต่ นทรัทั้งหลายแลจ้ว เพมที่อใหจ้ความยลินดบของเราดจารงอยรต่ในทต่าน และใหจ้ความยลินดบของทต่านเตก็มเปปปี่ยม
นบที่แหละเปป็นบรัญญรัตลิของเรา คมอใหจ้ทต่านทรัทั้งหลายรรักซซที่งกรันและกรัน เหมมอนดรังทบที่เราไดจ้รกรั ทต่าน ไมต่มบผรจ้ใดมบความรรักทบที่ยลิที่งใหญต่กวต่านบทั้ คมอ
การทบผที่ รจ้หนซที่งผรจ้ใดจะสละชบวตลิ ของตนเพมที่อมลิตรสหายของตน ถจ้าทต่านทรัทั้งหลายประพฤตลิตามทบที่เราสรัที่งทต่าน ทต่านกก็จะเปป็นมลิตรสหายของ
เรา”
เปป็นเรมที่องสจาครัญมากทบที่ผมตจ้องยกขจ้อพระธรรมตอนนบทั้มาทรัทั้งตอน เพมที่อวต่าจะไมต่มบขจ้ออจ้างสจาหรรับการไมต่ไดจ้อต่านและศซกษาขจ้อ
พระครัมภบรทร์ บที่สจาครัญมากตอนนบทั้ พระเยซรทรงเปป็นเถาองสุต่นแทจ้ พระบลิดาในสวรรคร์ทรงเปป็นผรจ้ดรแลรรักษา เราเปป็นกลิที่ง และกลิที่งไมต่อาจหวรังทบที่
จะเกลิดผลเองไดจ้นอกจากจะตลิดอยรต่กรับเถา คสุณจะสรังเกตไดจ้วาต่ พระเยซรทรงกลต่าวถซง “ผล” “เกลิดผลมากขซทั้น” และ “เกลิดผลมาก”
เราถวายเกบยรตลิแดต่พระเจจ้าเมมที่อเราเกลิดผลมาก
ไมต่นานกต่อนทบที่พระเยซรจะทรงถรกตรซงทบที่ไมจ้กางเขน พระองคร์ไดจ้ทรงทรลตต่อพระบลิดาในสวรรคร์วาต่ “ขจ้าพระองคร์ไดจ้ถวายเกบยรตลิ
แดต่พระองคร์ในโลก ขจ้าพระองคร์ไดจ้กระทจาพระราชกลิจทบพที่ ระองคร์ทรงใหจ้ขจ้าพระองคร์กระทจานรัทั้นสจาเรก็จแลจ้ว” (ยอหร์น 17 : 4) ผมสงสรัย
วต่าถจ้าพระเจจ้าจะทรงเรบยกผมกลรับบจ้านในวรันนบทั้แลจ้ว ผมจะพรดไดจ้เตก็มปากแคต่ไหนวต่า “ขจ้าพระองคร์ไดจ้ถวายเกบยรตลิแดต่พระเยซรในโลก”
แลจ้วคสุณลต่ะ? คสุณไดจ้เชมที่อฟปังหรมอไมต่? คสุณไดจ้เขจ้าสนลิทหรมอไมต่? คสุณไดจ้เกลิดผลหรมอไมต่? แลจ้วไดจ้เกลิดผลมากยลิที่งขซทั้นหรมอเปลต่า? แลจ้วเกลิดผล
มากแคต่ไหน? ลองคลิดดรดๆบ และจงจจาไวจ้วาต่ พระเยซรทรงไดจ้รรับเกบยรตลิเมมที่อเราเกลิดผลมาก
พวกเราเองกก็ “ควรดจาเนลินตามทางทบพที่ ระองคร์ทรงดจาเนลินนรัทั้นดจ้วย” นบที่เปป็นหลรักการของพระครัมภบรร์เกบที่ยวกรับการดจาเนลินของ
ครลิสเตบยน ทสุกๆยต่างกจ้าวทบพที่ ระครลิสตร์ทรงดจาเนลินในโลกนรัทั้น ทสุกๆอยต่างทบพที่ ระองคร์ตรรัสและทสุกๆสลิที่งทบที่พระองคร์ทรงกระทจา กก็เพมที่อการ
ถวายเกบยรตลิแดต่พระเจจ้าพระบลิดา พระองคร์มลิไดจ้ทรงกระทจาการอรัศจรรยร์เพมที่อความสะดวกสบายหรมอความพซงพอใจของพระองคร์เอง
เลยแมจ้แตต่ครรัทั้งเดบยว พรันธกลิจของพระองคร์นรัทั้นเพมที่อถวายเกบยรตลิแดต่พระบลิดากต่อนเสมอ และเพมที่อประโยชนร์ของมนสุษยชาตลิเปป็นลจาดรับ
ถรัดมา และเมมที่อเราดจาเนลินตามอยต่างทบพที่ ระองคร์ทรงดจาเนลิน เรากก็แสดงออกถซงหลรักฐานภายนอกวต่าพระเยซรทรงอยรต่ในเรา “พระเยโฮ
วาหร์ทรงนจายต่างเทจ้าของคนดบ และพระองคร์ทรงพอพระทรัยในทางของเขา” (สดสุดบ 37 : 23)
ถจ้อยคจาของขจ้อพระครัมภบรร์ตอนทบที่เรากจาลรังศซกษากรันอยรต่นบทั้เขบยนถซงผรจ้เชมที่อ ไมต่ใชต่คนบาป ในเอเฟซรัส 2 : 1 บอกกรับเราวต่าผรจ้ทบที่ไมต่
เชมที่อนรัทั้นกก็ “ตายแลจ้วโดยการละเมลิดและการบาป” พวกเขาดจาเนลินตามวลิสรัยของโลกนบทั้ และกต่อนทบที่พวกเขาจะสามารถดจาเนลินเหมมอน
อยต่างทบที่ผรจ้เชมที่อควรจะดจาเนลินไดจ้นรัทั้น พวกเขาตจ้องถรกกระทจาใหจ้เปป็นขซทั้นมาจากความตายกต่อน พวกเขาตจ้องบรังเกลิดใหมต่ ไดจ้รรับการสรจ้าง
ใหมต่ในพระเยซรครลิสตร์ เราไมต่จจาเปป็นตจ้องเชลิญชวนคนบาปใหจ้ดจาเนลินตามอยต่างทบที่พระอาจารยร์ทรงดจาเนลิน แตต่เขาจจาเปป็นตจ้องบรังเกลิด
ใหมต่กต่อน เราไมต่ไดจ้บรังเกลิดใหมต่โดยการดจาเนลิน แตต่โดยการเชมที่อในพระโลหลิตทบที่หลรัที่งออกและพระราชกลิจทบสที่ จาเรก็จครบถจ้วนแลจ้วของพระ
เมษโปดกของพระเจจ้า
ในขณะทบที่เราอต่านและศซกษาถซงพระชนมร์ชบพของพระครลิสตร์ทบที่ถรกบรันทซกไวจ้ในพระกลิตตลิคสุณ ในทสุกๆหนจ้าเราไดจ้เหก็นแบบอยต่าง
ของพระองคร์ทบที่ไดจ้ทรงวางไวจ้ใหจ้แกต่เราในการดจาเนลินในแตต่ละวรัน เปป็นแบบอยต่างนรับตรัทั้งแตต่ในวรัยเยาวร์ไปจนถซงไมจ้กางเขน และพระองคร์
ทรงดจาเนลินอยต่างไร เราผรจ้ถรกเรบยกดจ้วยพระนามของพระองคร์กก็ควรดจาเนลินตามอยต่างนรัทั้นดจ้วย นบที่คมอหลรักแหต่งการอสุทศลิ ชบวตลิ ฝฝ่าย
วลิญญาณ เราตจ้องไมต่ดจาเนลินตามแบบอยต่างทบที่ถรกวางโดยผรจ้คน เราจะไมต่แมจ้แตต่จดจต่อทบนที่ รักเทศนร์ อาจารยร์ นรักประกาศ หรมอมลิชชรันนารบ

เราตจ้องจดจต่อแตต่เพบยงพระเยซรผรจ้เดบยวและเสมอไป ในทสุกๆสลิที่ง เราจะดจาเนลินตามพระองคร์ ไมต่ใชต่ตามมนสุษยร์ หรมอตามประเพณบ หรมอ
ตาม “ศาสนา” หรมอตามคจาสอน แตต่ตามองคร์พระเยซรครลิสตร์
เปป็นความจรลิงทบที่เมมที่อยสุคสมรัยเปลบที่ยนไป ขนบธรรมเนบยมและและอสุปนลิสรัยของชบวลิตกก็เปลบที่ยนแปลงไปดจ้วยนรับตรัทั้งแตต่เมมที่อครรัทั้ง
พระเยซรทรงดจาเนลินอยรต่ในโลกนบทั้ แตต่หลรักพมทั้นฐานสจาหรรับทสุกวรันนบทั้กก็ยรังคงเหมมอนกรันกรับเมมที่อครรัทั้งพระเยซรยรังทรงดจารงอยรต่และทรง
ปรนนลิบรัตลิรรับใชจ้ทาต่ มกลางมวลชน ความบาปไมต่เคยเปลบที่ยนแปลง ซาตานไมต่เคยเปลบที่ยนแปลง การทดลองไมต่เคยเปลบที่ยนแปลง ดรังนรัทั้น
ไมต่วาต่ เราจะประสบพบเจอสลิที่งใดในทสุกวรันนบทั้ เรากก็ยรังคงสามารถดจาเนลินตามยต่างกจ้าวของพระเยซรและรรจ้ไดจ้วต่าเราจะประสบผลลรัพธร์ทบที่
ถรกตจ้องเสมอ “ไมต่มกบ ารทดลองใดๆเกลิดขซทั้นกรับทต่าน นอกเหนมอจากการทดลองซซที่งเคยเกลิดกรับมนสุษยร์ทรัทั้งหลาย แตต่พระเจจ้าทรงสรัตยร์ซมที่อ
พระองคร์จะไมต่ทรงใหจ้ทาต่ นตจ้องถรกทดลองเกลินกวต่าทบที่ทาต่ นจะทนไดจ้ แตต่เมมที่อทต่านถรกทดลองนรัทั้น พระองคร์จะทรงโปรดใหจ้ทต่านมบทางทบที่จะ
หลบกเลบที่ยงไดจ้ดวจ้ ย เพมที่อทต่านจะมบกจาลรังทนไดจ้” (1 โครลินธร์ 10 : 13)
พระองคร์ผรจ้ทรงชต่วยเราใหจ้รอด กก็ทรงประทานกจาลรังในการดจาเนลินตามอยต่างทบที่เราควรจะดจาเนลิน “ถจ้าทจาดรังนบทั้และพระเจจ้า
ทรงบรัญชาแลจ้ว ทต่านกก็จะสามารถทนไดจ้ พลไพรต่ทรัทั้งปวงนบทั้กก็จะไปยรังทบที่อาศรัยของเขาดจ้วยความสงบสสุข” (อพยพ 18 : 23)
“เหตสุฉะนรัทั้นทต่านจงเลบยนแบบของพระเจจ้า ใหจ้สมกรับเปป็นบสุตรทบที่รกรั ” (เอเฟซรัส 5 : 1) เราคมอ “ลรกเลก็กๆ” ของพระเจจ้า และ
ถจ้าเรามบความเชมที่อในพระเจจ้าอยต่างทบที่เราควรมบ (มาระโก 11 : 22) เรากก็ไมต่จจาเปป็นตจ้องคลางแคลงใจวต่าเราจะสามารถทจาทสุกสลิที่งทบเที่ รา
ควรทจาไดจ้หรมอไมต่ พวกเราทบที่เขจ้าสลิทอยรต่ในพระเยซรและดจาเนลินตามรอยของพระองคร์จะเตลิบโตขซทั้นวรันตต่อวรันในขณะทบที่ดจาเนลินตามพระ
องคร์และไดจ้รรับการเลบทั้ยงดรโดยนทั้จานมและอาหารแหต่งพระวจนะของพระองคร์ และเชมที่อฟปังการทรงนจาของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์
ผรจ้เชมที่อทบที่บรังเกลิดใหมต่แลจ้วจะไดจ้มบสวต่ นในพระลรักษณะของพระเจจ้า (2 เปโตร 1 : 4)
ผรจ้เชมที่อมบพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ (โรม 8 : 9)
เราไดจ้รบรั การทรงนจาจากพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ (โรม 8 : 14)
เรามบหลรักประกรันโดยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ (โรม 8 : 16)
พระครลิสตร์ทรงดจารงอยรต่ภายในผรจ้เชมที่อ (โคโลสบ 1 : 27)
ผรจ้เชมที่อถรกซต่อนไวจ้กรับพระครลิสตร์ในพระเจจ้า (โคโลสบ 3 : 3)
ผรจ้เชมที่อไดจ้ผกร พรันเปป็นหนซที่งเดบยวกรันกรับพระเยซร (1 โครลินธร์ 12 : 12 - 14)
เราเปป็นอวรัยวะแหต่งพระกายของพระองคร์ แหต่งเนมทั้อหนรังของพระองคร์ และแหต่งกระดรกของพระองคร์ (เอเฟซรัส 5 : 30)
ในเมมที่อสลิที่งเหลต่านบทั้เปป็นความจรลิง เราจซงควรตจ้องเลบยนแบบอยต่างพระองคร์ในทสุกๆดจ้านอยต่างแทจ้จรลิง
ขจ้อ 7 “พบที่นจ้องทรัทั้งหลาย ขจ้าพเจจ้าไมต่ไดจ้เขบยนพระบรัญญรัตลิใหมต่ถซงทต่านทรัทั้งหลาย แตต่เปป็นพระบรัญญรัตลิเกต่าซซที่งทต่านทรัทั้งหลายไดจ้มบ
อยรต่ตงรัทั้ แตต่เรลิที่มแรก พระบรัญญรัตลิเกต่านรัทั้นคมอพระดจารรัสซซที่งทต่านทรัทั้งหลายไดจ้ยลินตรังทั้ แตต่เรลิที่มแรกแลจ้ว”
พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิจธิ์ ะทรงทจาใหจ้เราเขจ้าใจวต่าขจ้อความทบที่ถรกประกาศในทบที่นบทั้ไมต่ใชต่เรมที่องใหมต่ แตต่เปป็นหลรักคจาสอนดรัทั้งเดลิมอรัน
บรลิสสุทธลิธิ์ทบที่ไดจ้เทศนากรันมาตรัทั้งแตต่เรลิที่มแรก สลิที่งทบที่ยอหร์นเขบยนภายใตจ้การดลใจในทบที่นบทั้ ไมต่ใชต่หลรักคจาสอนหรมอพระบรัญญรัตลิซซที่งทต่านคลิดขซทั้นเอง
ขจ้อความทบที่ทต่านกจาลรังมอบใหจ้นบทั้เปป็นขจ้อความทบที่มบมาตรังทั้ แตต่เรลิที่มแรก คมอหลรักคจาสอนอรันบรลิสสุทธลิทธิ์ บที่ทต่านไดจ้รรับโดยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์
และจซงไดจ้จรดปากกาลงเขบยนเพมที่อเรา เพมที่อความยลินดบของทต่านจะไดจ้เตก็มเปปปี่ยม
แมจ้แตต่ในสมรัยของยอหร์นผรจ้เปป็นทบที่รรักกก็มบผรจ้สอนเทบยมเทก็จซซที่งเทศนาหลรักคจาสอนทบที่มนสุษยร์บรัญญรัตลิขซทั้นเอง บางคนกก็ดรนาต่ ดซงดรด
และเชมทั้อเชลิญใหจ้ตลิดตามเสบยจนคนบางคนทบที่เคยไดจ้ยลินพระกลิตตลิคสุณแทจ้จากคจาเทศนาของยอหร์นแลจ้วยรังถรกชรักนจาใหจ้หลงตามไปดจ้วย ผรจ้
สอนเทบยมเทก็จเหลต่านบทั้มรักจะมานจาเสนอบางสลิที่งทบที่แปลกใหมต่ และบางคนทบที่ยรังไมต่ไดจ้บรังเกลิดใหมต่อยต่างแทจ้จรลิงกก็จะถรกดซงดรดไปเพราะ
ความแปลกใหมต่นรัทั้น ยอหร์นใหจ้ความมรัที่นใจบรรดาคนทบที่ทต่านเขบยนถซงวต่าขจ้อความเหลต่านบทั้ไมต่ใชต่ของทต่านเอง แตต่เปป็นพระวจนะอรัน
บรลิสสุทธลิธิ์ของพระเจจ้า เปป็นพระกลิตตลิคสุณอรันบรลิสสุทธลิธิ์ซซที่งพวกเขาไดจ้ยลินกรันตรัทั้งแตต่แรกเรลิที่ม ทต่านไดจ้ววางรากความจรลิงแหต่งความเชมที่อทบพที่ วก

เขาคสุจ้นเคยดบตรัทั้งแตต่เมมที่อไดจ้รบรั การไถต่ใหจ้เปป็นวลิสสุทธลิน คมอความจรลิงเดบยวกรันกรับทบที่พระเยซรไดจ้เคยทรงสรัที่งสอนและเทศนา และทบที่ผรจ้เชมที่อไดจ้
เคยยอมรรับ
นบที่ไมต่ใชต่บรัญญรัตใลิ หมต่ซซที่งทต่านไดจ้เขบยนถซงพวกเขา “แตต่เปป็นพระบรัญญรัตลิเกต่า” หมายความวต่า มรันเกต่าในแบบทบที่มรันเปป็นมาเชต่นนบทั้
เสมออยรต่นานแลจ้ว มรันไมต่ใชต่บางสลิที่งทบที่ยอหร์นสรจ้างขซทั้นมาดจ้วยตรัวทต่านเอง แตต่เปป็นสลิที่งทบที่ “ทต่านทรัทั้งหลายไดจ้ยลินตรัทั้งแตต่เรลิที่มแรกแลจ้ว” คน
เหลต่านบทั้เคยไดจ้ยลินพระกลิตตลิคณ
สุ แหต่งพระคสุณของพระเจจ้า และผรจ้เชมที่อแทจ้กก็ไมต่ควรจะถรกชรักนจาใหจ้หลงไปโดยลมปากแหต่งคจาสรัที่งสอนทสุก
อยต่าง สลิที่งทบที่ยอหร์นไดจ้เขบยนลงไปนรัทั้นเปป็นรากฐานแหต่งความเชมที่อซซที่งไดจ้เทศนาไปเมมที่อพระกลิตตลิคสุณถรกประกาศครรังทั้ แรก และความจรลิง
เดบยวกรันเหลต่านรัทั้นกก็ถรกเทศนาอยรต่เสมอมา
“พระบรัญญรัตลิเกต่านรัทั้นคมอพระดจารรัสซซที่งทต่านทรัทั้งหลายไดจ้ยลินตรัทั้งแตต่เรลิที่มแรกแลจ้ว” ยอหร์นจบเรมที่องทรัทั้งหมดวต่า ทต่านกจาลรังสรัที่งสอน
เทศนา และเขบยนตามทบที่พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงกจากรับพระวจนะของพระเจจ้าทบที่ดจารงอยรต่ “ตรัทั้งแตต่เรลิที่มแรก” (ยอหร์น 1 : 1) พระ
วจนะนรัทั้นดจารงอยรต่ในสวรรคร์เปป็นนลิจ (สดสุดบ 119 : 89) พระวจนะนรัทั้นคมอฤทธลิธิ์อจานาจของพระเจจ้าทบที่ชต่วยใหจ้ถซงความรอดตต่อทสุกคนทบที่
เชมที่อ (โรม 1 : 16) พระวจนะนรัทั้นนจาการชจาระใหจ้แกต่มนสุษยร์ (ยอหร์น 15 : 3) ในความเปป็นจรลิง ยอหร์นกจาลรังกลต่าววต่า “ทสุกอยต่างทบที่
ขจ้าพเจจ้าไดจ้เขบยน ทสุกอยต่างทบขที่ จ้าพเจจ้าไดจ้กลต่าว ทสุกอยต่างทบที่ขจ้าพเจจ้าไดจ้เทศนาแกต่พวกทต่าน คมอพระบรัญญรัตลิทบที่เกต่าแกต่ตงรัทั้ แตต่เรลิที่มแรก คมอ
พระบรัญญรัตลิเดบยวกรัน คมอพระวจนะเดบยวกรัน ทบพที่ วกทต่านไดจ้ฟปังและเชมที่อฟปังอยรต่เสมอมา ไมต่มบอะไรใหมต่เพลิที่มเขจ้ามา ไมต่มบอะไรถรกนจาออก
หรมอถรกแทนทบที่ดวจ้ ยสลิที่งใหมต่เลย”
ขจ้อ 8 “อบกนรัยหนซที่ง ขจ้าพเจจ้าเขบยนพระบรัญญรัตลิใหมต่ถซงทต่านทรัทั้งหลาย และขจ้อความนรัทั้นกก็เปป็นความจรลิงทรัทั้งฝฝ่ายพระองคร์และ
ฝฝ่ายทต่านทรัทั้งหลาย เพราะวต่าความมมดนรัทั้นลต่วงไปแลจ้ว และบรัดนบทั้ความสวต่างแทจ้กก็สต่องอยรต่”
นบที่อาจฟปังดรเหมมอนขจ้อพระครัมภบรร์ขรัดแยจ้งกรันเอง แตต่ไมต่ใชต่เชต่นนรัทั้น ในทบที่นบทั้ยอหร์นกจาลรังกลต่าวถซงพระบรัญญรัตลิของพระเยซรทบที่ใหจ้เรา
“รรักกรันและกรัน” ทต่านกลต่าววต่านบที่เปป็น “พระบรัญญรัตลิใหมต่” ไมต่ใชต่ในแงต่ทบที่วต่ายอหร์นเปป็นผรจ้ประกาศการสถาปนา แตต่เปป็นพระบรัญญรัตลิใหมต่
ทบพที่ ระเยซรพระผรจ้ชวต่ ยใหจ้รอดไดจ้ทรงประทานใหจ้แกต่สาวกของพระองคร์เพมที่อเปป็นดรัที่งเครมที่องหมายทบที่จะทจาใหจ้โลกนบทั้รรจ้จรักกรับครลิสเตบยนแทจ้ไดจ้
“ถจ้าเจจ้าทรัทั้งหลายรรักกรันและกรัน ดรังนบทั้แหละคนทรัทั้งปวงกก็จะรรจ้ไดจ้วาต่ เจจ้าทรัทั้งหลายเปป็นสาวกของเรา” (ยอหร์น 13 : 35)
ในคจาเทศนาบนภรเขา พระเยซรตรรัสสอนไวจ้วาต่ “ทต่านทรัทั้งหลายเคยไดจ้ยลินคจาซซที่งกลต่าวไวจ้วต่า `จงรรักเพมที่อนบจ้าน และเกลบยดชรัง
ศรัตรร' ฝฝ่ายเราบอกทต่านวต่า จงรรักศรัตรรของทต่าน จงอวยพรแกต่ผรจ้ทบที่สาปแชต่งทต่าน จงทจาดบแกต่ผรจ้ทบที่เกลบยดชรังทต่าน และจงอธลิษฐานเพมที่อผรจ้ทบที่
ปฏลิบรัตลิตต่อทต่านอยต่างเหยบยดหยามและขต่มเหงทต่าน จงทจาดรังนบทั้เพมที่อทต่านทรัทั้งหลายจะเปป็นบสุตรของพระบลิดาของทต่านผรจ้ทรงสถลิตใน
สวรรคร์ เพราะวต่าพระองคร์ทรงใหจ้ดวงอาทลิตยร์ของพระองคร์ขซทั้นสต่องสวต่างแกต่คนดบและคนชรัที่ว และใหจ้ฝนตกแกต่คนชอบธรรมและแกต่คน
อธรรม แมจ้วาต่ ทต่านรรักผรจ้ทบที่รกรั ทต่าน ทต่านจะไดจ้บจาเหนก็จอะไร ถซงพวกเกก็บภาษบกก็กระทจาอยต่างนรัทั้นมลิใชต่หรมอ ถจ้าทต่านทรักทายแตต่พนบที่ จ้องของ
ตนฝฝ่ายเดบยว ทต่านไดจ้กระทจาอะไรเปป็นพลิเศษยลิที่งกวต่าคนทรัทั้งปวงเลต่า ถซงพวกเกก็บภาษบกก็กระทจาอยต่างนรัทั้นมลิใชต่หรมอ เหตสุฉะนบทั้ ทต่านทรัทั้ง
หลายจงเปป็นคนดบรอบคอบ เหมมอนอยต่างพระบลิดาของทต่านผรจ้ทรงสถลิตในสวรรคร์เปป็นผรจ้ดบรอบคอบ"” (มรัทธลิว 5 : 43 - 48)
“พระบรัญญรัตลิใหมต่...นรัทั้นกก็เปป็นความจรลิงทรัทั้งฝฝ่ายพระองคร์” (คมอ ฝฝ่ายองคร์พระเยซรเจจ้า) พระบรัญญรัตลิแหต่งความรรักนรัทั้นทรัทั้ง
สมบรรณร์ในพระเยซรครลิสตร์ ไดจ้รบรั การอธลิบายจากพระองคร์ และถรกสจาแดงใหจ้เหก็นโดยพระองคร์ในขณะทบที่พระองคร์ทรงกระทจาพรันธกลิจ
ในโลกนบทั้ “พระองคร์ทรงรรักพวกของพระองคร์ซซที่งอยรต่ในโลกนบทั้ พระองคร์ทรงรรักเขาจนถซงทบที่สสุด” (ยอหร์น 13 : 1)
พระบรัญญรัตลิแหต่งความรรักนรัทั้นเปป็นจรลิงในฝฝ่ายพระเยซร “และฝฝ่ายทต่านทรัทั้งหลาย” ในทบที่นบทั้ยอหร์นกจาลรังพรดกรับผรจ้เชมที่อทบที่ทต่านเอต่ยถซง
ในจดหมายนบทั้ เชต่นเดบยวกรันกรับคสุณละผม ความหมายของทต่านกก็คมอในทต่ามกลางหมรต่ครลิสเตบยน ความรรักฉรันพบที่นจ้องกก็ถรกแสดงออก เรา
สจาแดงความรรักกรันและกรันขณะทบที่เรามบสามรัคคบธรรมซซที่งกรันและกรันในชสุมชนและในครลิสตจรักร
“เพราะวต่าความมมดนรัทั้นลต่วงไปแลจ้ว และบรัดนบทั้ความสวต่างแทจ้กก็สอต่ งอยรต่” ในทบที่นบทั้เราไดจ้รรับการเตมอนใหจ้ระลซกวต่าเราไมต่ใชต่ลรกของ
ความมมด เราไมต่ใชต่ลรกของกลางคมน พระองคร์ผรจ้ทรงเปป็นความสวต่างของโลกนบทั้ไดจ้เสดก็จมาเพมที่อผรจ้เชมที่อ ความมมดไมต่ดจารงอยรต่อบกตต่อไป ไมต่

แมจ้แตต่ความสลรัว “พระเจจ้าทรงเปป็นความสวต่าง และไมต่มบความมมดอยรใต่ นพระองคร์เลย” พระวจนะของพระองคร์เปป็นโคมสต่องเทจ้าของ
เราและเปป็นแสงสวต่างสต่องทางของเรา เราดจาเนลินในความสวต่าง และเพราะพระเจจ้าทรงเปป็นความรรัก ศาสนาครลิสตร์กก็คอม ความรรัก
เรารรักพระองคร์เพราะพระองคร์ทรงรรักเรากต่อน ถจ้าเราไมต่รกรั กรันและกรัน ถจ้าเราไมต่รรักพบนที่ จ้องครลิสเตบยนของเราทบที่เรามองเหก็นไดจ้ เราจะ
รรักพระเจจ้าทบที่เรามองไมต่เหก็นไดจ้อยต่างไร? และตามทบที่พระเยซรไดจ้ทรงสรัที่งสอนในพระธรรมมรัทธลิว ถจ้าเรารรักแตต่เฉพาะคนทบที่ทจาดบตต่อเรา
และพรดดบกรับเรา เรากก็กระทจาไมต่ตต่างจากคนหนจ้าซมที่อใจคดและพวกฟารลิสบเลย
“ในพระองคร์มบชวบ ลิต และชบวลิตนรัทั้นเปป็นความสวต่างของมนสุษยร์ทรัทั้งปวง ความสวต่างนรัทั้นสต่องเขจ้ามาในความมมด และความมมดหา
ไดจ้เขจ้าใจความสวต่างไมต่...เปป็นความสวต่างแทจ้นรัทั้น ซซที่งสต่องสวต่างแกต่ทกสุ คนทบที่เขจ้ามาในโลก” (ยอหร์น 1 : 4 - 5, 9)
อรัครทรตเปาโลกลต่าววต่า “แตต่พนบที่ จ้องทรัทั้งหลาย ทต่านไมต่ไดจ้อยรต่ในความมมดแลจ้ว เพมที่อวรันนรัทั้นจะไมต่มาถซงทต่านอยต่างขโมยมา ทต่านทรัทั้ง
หลายเปป็นบสุตรของความสวต่าง และเปป็นบสุตรของกลางวรัน เราทรัทั้งหลายไมต่ไดจ้เปป็นของกลางคมน หรมอของความมมด เหตสุฉะนรัทั้นอยต่าใหจ้
เราหลรับเหมมอนอยต่างคนอมที่น แตต่ใหจ้เราเฝฟ้าระวรังและไมต่เมามาย” (1 เธสะโลนลิกา 5 : 4 - 6)
ในโคโลสบ 1 : 12 - 14 เราอต่านพบวต่า “เมมองนรัทั้นไมต่ตจ้องการแสงของดวงอาทลิตยร์และดวงจรันทรร์ เพราะวต่าสงต่าราศบของ
พระเจจ้าเปป็นแสงสวต่างของเมมองนรัทั้น และพระเมษโปดกทรงเปป็นความสวต่างของเมมองนรัทั้น” (วลิวรณร์ 21 : 23)
ผรจ้เชมที่อเปป็นลรกของความสวต่าง เราดจาเนลินในความสวต่าง เราไดจ้มบสวต่ นในความสวต่าง เราไดจ้ถรกนจาเขจ้าสรต่ราชอาณาจรักรของ
ความสวต่าง ดจ้วยเหตสุนบทั้ “ความมมดนรัทั้นลต่วงไปแลจ้ว และบรัดนบทั้ความสวต่างแทจ้กก็สอต่ งอยรต่” จซงไมต่มบขจ้อแกจ้ตรัวสจาหรรับความเฉยชาฝฝ่ายจลิต
วลิญญาณในเรมที่องพระบรัญญรัตลิของพระเยซรซซที่งเกบที่ยวขจ้องกรับผรจ้เชมที่อ

ความสวต่าง กบับ ความมชด - ความรบัก กบับ ความเกลทยดชบัง
ขจ้อ 9 - 11 “ผรจ้ใดทบกที่ ลต่าววต่าตนอยรต่ในความสวต่าง และยรังเกลบยดชรังพบที่นจ้องของตน ผรจ้นรัทั้นกก็ยรังอยรต่ในความมมดจนถซงบรัดนบทั้ ผรจ้ทบที่รกรั
พบนที่ จ้องของตนกก็อยรต่ในความสวต่าง และไมต่มบโอกาสทบที่จะสะดสุดสจาหรรับผรจ้นรัทั้นเลย แตต่ผรจ้ทบที่เกลบยดชรังพบที่นจ้องของตนกก็อยรใต่ นความมมด และ
เดลินในความมมด และไมต่รรจ้วาต่ ตนกจาลรังไปทางไหน เพราะวต่าความมมดนรัทั้นไดจ้ทจาใหจ้ตาของเขาบอดไปเสบยแลจ้ว”
ความเกลบยดชรังนรัทั้นมาจากมาร มรันเปป็นของอาณาจรักรแหต่งความมมดและมรันผสุดขซทั้นในจลิตใจทบที่มดม หมต่น ขจ้อพระครัมภบรตร์ อนนบทั้
ไดจ้ใหจ้ภาพทบที่เลวรจ้ายของคนทบที่เกลบยดชรังผรจ้อนมที่ เขาดจารงอยรต่ในความมมด ถจ้าจะหาทางอธลิบายเปรบยบเปรย กก็เหมมอนกรับการทบที่เรานจา
กระถางตจ้นไมจ้ทบที่สวยงานตจ้นหนซที่งไปไวจ้ในหจ้องชรัทั้นใตจ้ดลินและปปิดชต่องรรับแสงทรัทั้งหมด ตจ้นไมจ้นรัทั้นอาจโตอยรต่ไดจ้อบกสรักไมต่กบที่วรัน แลจ้วสบสรันอรัน
สวยงามของมรันกก็คงจะเรลิที่มจางหายไป มรันจะเรลิที่มเหบที่ยวเฉาและไมต่นานกก็เหบที่ยวแหจ้ง และในทบที่สสุดมรันกก็จะตาย นรัที่นคมอสลิที่งทบที่จลิตวลิญญาณ
แหต่งความเกลบยดชรังจะกระทจาตต่อจลิตใจ มบอกบ สองสามอยต่างทบที่มนสุษยร์สามารถกระทจาไดจ้ซซที่งนต่ารรังเกบยจพอๆกรันกรับความเกลบยดชรัง
สจาหรรับจลิตวลิญญาณแหต่งการไมต่รรักและไมต่ใหจ้อภรัย จลิตวลิญญาณแหต่งความเกลบยดชรังจะทจาใหจ้เหยมที่อของมรันกลายเปป็นคนปฝ่วยฝฝ่ายจลิต
วลิญญาณ และสจาหรรับความมมด คนบางคนชต่างชมที่นชอบความมมด พระเยซรตรรัสวต่า “มนสุษยร์ไดจ้รกรั ความมมดมากกวต่ารรักความสวต่าง
เพราะกลิจการของเขาชรัที่ว” (ยอหร์น 3 : 19)
คนทบที่เกลบยดชรังพบที่นจ้องของตนไมต่เพบยงแคต่ดจารงอยรต่ในความมมด เขายรัง “เดลินในความมมด และไมต่รรจ้วาต่ ตนกจาลรังไปทางไหน” คน
ทบที่ปปักความเกลบยดชรังไวจ้ในจลิตใจของตนกก็ไมต่รวรจ้ ต่าเขากจาลรังไปทางไหน เขาไมต่รรจ้วต่าความเกลบยดชรังนรัทั้นจะนจาเขาไปทางไหน ความคลิดเลว
ทรามอจามหลิตทบที่ควบคสุมจลิตใจของเขาอยรต่นรัทั้นมรักจะนจาไปสรต่การเสบยเลมอดเสบยเนมทั้อและการฆาตกรรม ในบททบที่ 3 ขจ้อทบที่ 15 ของจดหมาย
ฝากฉบรับนบทั้ ยอหร์นไดจ้บอกกรับเราวต่า “ผรจ้ใดเกลบยดชรังพบที่นจ้องของตน ผรจ้นรัทั้นกก็เปป็นฆาตกร และทต่านทรัทั้งหลายกก็รรจ้แลจ้ววต่า ไมต่มบฆาตกรคนใด
ทบที่มบชวบ ลิตนลิรนรั ดรร์ดจารงอยรต่ในเขาเลย” จากพระวจนะของพระเจจ้า ความเกลบยดชรังคมอการฆาตกรรม และหลายๆครรังทั้ ความเกลบยดชรัง
กก็นจามาซซที่งการฆต่าเพมที่อนมนสุษยร์ใหจ้ตายจรลิงๆ

ยลิที่งไปกวต่านรัทั้น จากจสุดยมนในฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ ความเกลบยดชรังเปป็นยาพลิษอรันตรายถซงตาย มรันทจาใหจ้จตลิ ใจดจ้านชา บลิดเบมอนจลิต
วลิญญาณ นจาเอารอยยลิทั้มออกไปจากใบหนจ้า และเปป็นพลิษตต่อรต่างกาย จลิตใจ และจลิตวลิญญาณ นอกเสบยจากวต่ามรันจะถรกถอนรากถอน
โคนออกไปโดยพระคสุณของพระเจจ้า เมมที่อบสุคคลดจารงอยรใต่ นจลิตวลิญญาณแหต่งความเกลบยดชรัง เมลก็ดแหต่งความเกลบยดชรังจะเตลิบโตขซทั้น
เปป็นการกระทจาทบที่ไมต่อาจคาดคลิดไดจ้ หลายๆครรัทั้ง คจาพรดไมต่อาจจะอธลิบายถซงสลิที่งทบที่คนคนหนซที่งจะกระทจาเพราะความเกลบยดชรัง เพราะ
“ความมมดนรัทั้นไดจ้ทจาใหจ้ตาของเขาบอดไปเสบยแลจ้ว”
คนทบที่เกลบยดชรังยรังคลจาหาอยรใต่ นความมมดอบกดจ้วย เขาตกอยรใต่ นสภาวะทบที่นาต่ สมเพชเสบยยลิที่งกวต่าการตาบอดฝฝ่ายรต่างกายเสบยอบก
คนทบตที่ าบอดฝฝ่ายรต่างกายยรังพอจะสามารถหาหนทางของพวกเขาไดจ้ดจ้วยการใชจ้ไมจ้เทจ้า พวกเขาสามารถมบเพมที่อนชต่วยนจาทาง หรมอ
พวกเขาสามารถใชจ้ “สสุนรัขนจาทาง” แตต่คนทบที่ตาบอดดจ้วยความเกลบยดชรังไมต่สามารถมบใครนจาทางไดจ้เลยจนกวต่าพระเจจ้าจะทรง
กระทจาการอรัศจรรยร์ในจลิตใจและความรรักของพระเจจ้าจะเขจ้ามาสรต่จตลิ วลิญญาณ พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิจธิ์ ซงจะทรงสามารถเขจ้าควบคสุม
และความเกลบยดชรังจซงจะหายไป
ความเกลบยดชรังทจาใหจ้ความคลิดมมดบอด คนทบดที่ จารงอยรต่ในจลิตวลิญญาณแหต่งความเกลบยดชรังไมต่สามารถมองเหตสุผลไดจ้ เขาไมต่
สามารถระลซกถซงความจรลิง “แตต่ถจ้าขต่าวประเสรลิฐของเราถรกบรังไวจ้จากใคร กก็จากคนเหลต่านรัทั้นทบที่กจาลรังจะพลินาศ สต่วนคนทบที่ไมต่เชมที่อนรัทั้น
พระของยสุคนบทั้ไดจ้กระทจาใจของเขาใหจ้มมดไป เพมที่อไมต่ใหจ้ความสวต่างของขต่าวประเสรลิฐอรันมบสงต่าราศบของพระครลิสตร์ ผรจ้เปป็นพระฉายของ
พระเจจ้า สต่องแสงถซงพวกเขา” (2 โครลินธร์ 4 : 3 - 4) เมมที่อความเกลบยดชรังแทรกซซมเขจ้าสรต่จลิตวลิญญาณ ความคลิดกก็ไมต่สามรถคลิด
พลิจารณาไปในทางทบที่ถรกตจ้องไดจ้ บสุคคลเชต่นนบทั้จจาเปป็นตจ้องอธลิษฐานวต่า “พระองคร์เจจ้าขจ้า โปรดใหจ้ขจ้าพระองคร์เหก็นไดจ้” (ลรกา 18 : 41)
พระเยซรตรรัสวต่า “เราเปป็นความสวต่างของโลก” และถจ้าเราเชมที่อในพระองคร์ พระองคร์กก็ทรงดจารงอยรต่ภายในเราและเราอยรต่ใน
พระองคร์ ดจ้วยเหตสุนบทั้ เราจซงมบความสวต่างความสวต่างแหต่งชบวลิต และจากในมรัทธลิว 5 : 14 เราเปป็นความสวต่างในโลกทบที่มดม มนนบทั้ เปป็น
ความจรลิงทบที่ผรจ้เชมที่อหลายๆคนจจาเปป็นตจ้องปปัดกวาดเชก็ดถรโคมไฟของตน บางคนจจาเปป็นตจ้องยจ้ายโคมไฟของตนออกมาจากใตจ้ถรังครอบ
แตต่เราไดจ้รบรั ความสวต่างจากความสวต่างแทจ้และเราควรฉายแสงออกไปในโลกทบที่มมดมนเพมที่อชบทั้ใหจ้คนทบที่ไมต่เชมที่อไดจ้เหก็นพระเมษโปดกของ
พระเจจ้าผรจ้ทรงรรับเอาความบาปทบที่สาปแชต่งจลิตวลิญญาณไปเสบย
สรังเกตวต่าชบวลิตของคนทบที่ดจารงอยรใต่ นความรรัก คนทบเที่ ตก็มเปปปี่ยมและถรกควบคสุมดจ้วยความรรักของพระเจจ้า พระบรัญญรัตลิแหต่งความ
รรักกก็คมอ “พระบรัญญรัตลิเกต่า” ซซที่งเกต่าพอๆกรันกรับพระเจจ้าพระองคร์เอง เพาะพระเจจ้าทรงเปป็นความรรัก พระเจจ้าทรงดจารงอยรต่ตรัทั้งแตต่แรก
เรลิที่ม พระเจจ้าทรงเปป็นพระเจจ้าแหต่งพระคสุณ และเพราะพระคสุณของพระองคร์ ความรรักของพระเจจ้าไดจ้ลงมาสรต่มนสุษยร์ ในขณะทบที่เรายรัง
ไมต่นต่ารรัก พะองคร์กทก็ รงรรักเราแลจ้ว พระบรัญญรัตลิแหต่งความรรักนรัทั้นกก็ดจารงอยรต่ตรัทั้งแตต่แรกเรลิที่มกรับพระเจจ้า ความรรักมาจากพระเจจ้า และเรา
ผรจ้ซซที่งเปป็นของพระกายเดบยวกรัน ดจาเนลินอยรต่ในความสวต่างเดบยวกรัน มบสวต่ นในพระวลิญญาณเดบยวกรัน กก็ควรรรักกรันและกรัน คนทบที่รรักพบที่นจ้อง
ของตนกก็ “อยรต่ในความสวต่าง และไมต่มบโอกาสทบจที่ ะสะดสุดสจาหรรับผรจ้นรัทั้นเลย”
ผมขอยกตรัวอยต่างอธลิบายทบที่อาจดรหยาบ แตต่กก็เปป็นความจรลิง คนทบทที่ จางานกลางแจจ้ง ใบหนจ้าของเขากก็จะแสดงใหจ้เหก็นวต่าเขา
เปป็นคนทบที่ทจางานกลางแจจ้ง คมอใบหนจ้าของเขาจะมบผลิวเขจ้มกรจ้านแดด สต่วนคนทบที่ทจางานนรัที่งโตต๊ะซซที่งไมต่คต่อยจะเจอแดดกก็จะมบแสดงใหจ้
เหก็นเชต่นกรัน ใบหนจ้าของเขาจะไมต่กรจ้านแดด และสบผลิวอาจจะอต่อนกวต่าคนทบที่ใชจ้ชวบ ลิตและทจางานอยรต่กลางแจจ้ง แสงอาทลิตยร์สามารถ
เปลบที่ยนแปลงลรักษณะผลิวกายภายนอกไดจ้ และนบที่กก็เปป็นจรลิงในลรักษณะเดบยวกรันเมมที่อเปรบยบเทบยบในเชลิงฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ ถจ้าเราดจาเนลิน
ในความสวต่างของพระเจจ้าและความรรักของพระองคร์ สลิที่งนบทั้จะเปลบที่ยนแปลงลรักษณะและอสุปนลิสรัยในชบวลิตของเราเชต่นกรัน การดจาเนลินใน
ความสวต่างของพระเจจ้าจะเปลบที่ยนแปลงเราจากภายในออกสรต่ภายนอก
ในภาษาฮบบรรดรัทั้งเดลิมของพระธรรมสดสุดบ 34 : 5 อต่านไดจ้วต่า “เขาทรัทั้งหลายเพต่งดรพระองคร์ และมบสงต่าราศบ” ความรรักของ
พระเจจ้านจาพาสงต่าราศบมาสรใต่ บหนจ้าของผรจ้เชมที่อ เฉกเชต่นเดบยวกรับทบที่ดวงอาทลิตยร์ทจาใหจ้เกลิดสบผลิวบนใบหนจ้าของผรจ้ทบที่ตรากตรจาอยรต่กลางแดด
คนทบดที่ จาเนลินอยรต่ในความสวต่างกก็ “ไมต่มบโอกาสทบที่จะสะดสุดสจาหรรับผรจ้นรัทั้นเลย” เมมที่อเราดจาเนลินอยรต่ในความสวต่าง เรากก็ดจาเนลินอยรต่
ในพระเยซร และเมมที่อเราดจาเนลินกรับพระองคร์ในความสวต่างแหต่งพระพรักตรร์และความรรักของพระองคร์ เรากก็สามารถมรัที่นใจไดจ้วต่าเราจะ

ไมต่สะดสุด คนทบดที่ จาเนลินอยรต่ในความสวต่างสามารถมองเหก็นหลสุมพรางของซาตานในหนทางของเขาไดจ้ เขาสามารถมองเหก็นหลินสะดสุดทบที่
ซาตานวางไวจ้ระหวต่างทาง และ ถจ้าเขาเตก็มใจ เขาจะสามารถหลบเลบที่ยงหลสุมพรางและหลินสะดสุดเหลต่านรัทั้นไดจ้ แตต่นาต่ เศรจ้าทบที่ไมต่ใชต่ผรจ้เชมที่อ
ทสุกคนจะปรารถนาทบที่จะดจาเนลินชบวลิตอยต่างแยกออก บรลิสสุทธลิธิ์ และเตก็มเปปปี่ยมดจ้วยพระวลิญญาณซซที่งเปป็นทบที่ถวายเกบยรตลิแดต่พระเจจ้าและชบทั้
ใหจ้ผรจ้อมที่นเหก็นทางรอด แตต่ครลิสเตบยนทบที่อยากมบชยรั ชนะกก็สามารถมบไดจ้อยต่างแนต่นอน
“แตต่ทาต่ นทรัทั้งหลายเปป็นชาตลิทบที่พระองคร์ทรงเลมอกไวจ้แลจ้ว เปป็นพวกปสุโรหลิตหลวง เปป็นประชาชาตลิบรลิสทสุ ธลิธิ์ เปป็นชนชาตลิของ
พระองคร์โดยเฉพาะ เพมที่อทต่านทรัทั้งหลายจะไดจ้สจาแดงพระบารมบของพระองคร์ ผรจ้ไดจ้ทรงเรบยกทต่านทรัทั้งหลายใหจ้ออกมาจากความมมด
เขจ้าไปสรต่ความสวต่างอรันมหรัศจรรยร์ของพระองคร์” (1 เปโตร 2 : 9)

ความสวต่าง กบับ ความมชด - ความรบัก กบับ ความเกลทยดชบัง
ขจ้อ 12 - 14 “ลรกเลก็กๆทรังทั้ หลายเออ๋ย ขจ้าพเจจ้าเขบยนจดหมายถซงทต่าน เพราะวต่าบาปของทต่านไดจ้รรับการอภรัยแลจ้วเพราะเหก็น
แกต่พระนามของพระองคร์ ทต่านทรัทั้งหลายทบที่เปป็นบลิดา ขจ้าพเจจ้าเขบยนจดหมายถซงทต่าน เพราะทต่านทรัทั้งหลายไดจ้รจรจ้ รักกรับพระองคร์ผรจ้ทรง
ดจารงอยรต่ตรัทั้งแตต่เรลิที่มแรก ทต่านทรัทั้งหลายทบที่เปป็นคนหนสุต่มๆ ขจ้าพเจจ้าเขบยนจดหมายถซงทต่าน เพราะทต่านทรัทั้งหลายไดจ้ชรัยชนะแกต่มารรจ้าย
ทต่านทรัทั้งหลายผรจ้เปป็นลรกเลก็กๆ ขจ้าพเจจ้าเขบยนจดหมายถซงทต่าน เพราะทต่านทรัทั้งหลายไดจ้รรจ้จกรั กรับพระบลิดา ทต่านทรัทั้งหลายทบที่เปป็นบลิดา
ขจ้าพเจจ้าเขบยนจดหมายถซงทต่าน เพราะทต่านทรัทั้งหลายไดจ้รรจ้จกรั กรับพระองคร์ผทรจ้ รงดจารงอยรต่ตรัทั้งแตต่เรลิที่มแรก ทต่านทรัทั้งหลายทบที่เปป็นคนหนสุต่มๆ
ขจ้าพเจจ้าเขบยนจดหมายถซงทต่าน เพราะทต่านทรัทั้งหลายมบกจาลรังมาก และพระวจนะของพระเจจ้าดจารงอยรต่ในทต่านทรัทั้งหลาย และทต่านไดจ้
ชรัยชนะแกต่มารรจ้ายแลจ้ว”
ในครอบครรัวของพระเจจ้ามบ “ลรกเลก็กๆ” (คนทบที่เปป็นทารกในพระครลิสตร์) มบ “คนหนสุต่มๆ” (คนทบที่เตลิบโตในพระคสุณแลจ้ว) และ
มบ “บลิดา” (คนทบที่เปป็นผรจ้ใหญต่ฝฝ่ายวลิญญาณ ไดจ้รรับการเลบทั้ยงดรดวจ้ ยอาหารและนทั้จาแหต่งพระวจนะมานานหลายปป) ตลอดทรัวที่ ทรัทั้งพรันธ
สรัญญาใหมต่เราถรกสอนวต่าในชบวตลิ ฝฝ่ายวลิญญาณนรัทั้น กก็เชต่นเดบยวกรันกรับฝฝ่ายรต่างกายทบที่เราควรจะเดลินหนจ้าเตลิบโต จซงควรมบความกจ้าวหนจ้า
เกลิดขซทั้นในชบวตลิ ของผรจ้เชมที่อ เปาโลไดจ้เตมอนสตลิเราใหจ้ละ “ประถมโอวาทของพระครลิสตร์” และกจ้าวหนจ้าไปถซงความบรลิบรรณร์ (ฮบบรร 6 : 1)
ไมต่ใชต่หมายความวต่าใหจ้เราละทลิทั้งสลิที่งแรกนรัทั้นไปเสบย เพราะแมจ้แตต่ครลิสเตบยนทบที่เปป็นผรจ้ใหญต่ฝฝ่ายวลิญญาณกก็ยรังตจ้องการนทั้จานมแหต่งพระ
วจนะ แตต่เรากก็จจาเปป็นตจ้องไดจ้รบรั การเลบทั้ยงดรดวจ้ ยสลิที่งทบที่ลทั้จาลซกมากยลิที่งขซทั้นจากพระเจจ้าไปพรจ้อมๆกรับทบที่เราเตลิบโตขซทั้น “เหตสุฉะนรัทั้นตามทบที่
ทต่านไดจ้ตอจ้ นรรับเอาพระเยซรครลิสตร์เจจ้ามาแลจ้วอยต่างไร กก็ใหจ้ดจาเนลินชบวตลิ ในพระองคร์อยต่างนรัทั้นตต่อไป โดยทต่านไดจ้ถรกวางรากลงไวจ้แลจ้ว
และถรกกต่อรต่างสรจ้างขซทั้นในพระองคร์ใหจ้สมบรรณร์ และถรกตรัทั้งใหจ้มรัที่นคงอยรต่ในความเชมที่อตามทบที่ทาต่ นไดจ้รรับการสอนมาแลจ้วนรัทั้น จซงเตก็มลจ้น
ดจ้วยการขอบพระคสุณอยรใต่ นนรัทั้น” (โคโลสบ 2 : 6 - 7)
“ลรกเลก็กๆทรังทั้ หลายเออ๋ย ขจ้าพเจจ้าเขบยนจดหมายถซงทต่าน...” ตามความหมายโดยนรัยแลจ้ว ในทบที่นบทั้ยอหร์นกจาลรังกลต่าวกรับผรจ้เชมที่อ
ทสุกคน เพราะผรจ้เชมที่อทสุกคนกก็เปป็นลรกๆของพระเจจ้า แตต่ทต่านกก็ระบสุอยต่างเจาะจงดจ้วยวต่าเปป็น “ลรกเลก็กๆ” และในแงต่มสุมฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ
เราจจาเปป็นตจ้องมบและสจาแดงออกถซงความเชมที่อแบบเดก็กเลก็กๆเสมอ
“ลรกเลก็กๆทรังทั้ หลายเออ๋ย...บาปของทต่านไดจ้รบรั การอภรัยแลจ้วเพราะเหก็นแกต่พระนามของพระองคร์” ผมอธลิษฐานวต่าผรจ้เชมที่อทสุก
คนทบที่ไดจ้อต่านถซงบรรทรัดนบทั้จะเหก็นความจรลิงขจ้อนบทั้อยต่างชรัดแจจ้งเหมมอนกรับทบที่พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ไดจ้ทรงแสดงใหจ้ผมไดจ้รรับรรจ้ ผมมรักจะ
ถามอยรต่เสมอวต่า “ทจาไมพระเจจ้าถซงไดจ้ทรงชต่วยคนบาปทบที่ชรัที่วรจ้าย สลิทั้นหวรัง และนต่าสมเพชอยต่างผม?” เหมมอนอยต่างเนมทั้อเพลงใน
บทเพลง Why should He love me so ? ทบที่โดต่งดรัง
ทจาไมพระองคร์ทรงรรักขจ้านรัก?
ทจาไมพระองคร์ทรงรรักขจ้านรัก?
ทจาไมพระผรจ้ไถต่ตจ้องเสดก็จสรต่กางเขน?

ทจาไมพระองคร์ทรงรรักขจ้านรัก?
และแลจ้ววรันหนซที่ง ผมกก็ไดจ้อต่านขจ้อความทบที่แสนอรัศจรรยร์นบทั้ “และทต่านจงเมตตาตต่อกรัน มบใจเอก็นดรตอต่ กรัน และอภรัยโทษใหจ้กรัน
เหมมอนดรังทบที่พระเจจ้าไดจ้ทรงโปรดอภรัยโทษใหจ้ทต่าน เพราะเหก็นแกต่พระครลิสตร์” (เอเฟซรัส 4 : 32)
พระเจจ้าพระบลิดาทรงชต่วยเราใหจ้รอดเพราะเหก็นแกต่พระครลิสตร์ แตต่ทจาไมพระองคร์ถซงทรงชต่วยเราใหจ้รอดเพราะเหก็นแกต่พระ
ครลิสตร์? เอเฟซรัส 2 : 6 - 7 ตอบคจาถามนบทั้วาต่ พระเจจ้า “ทรงใหจ้เราเปป็นขซทั้นมากรับพระองคร์ และทรงโปรดใหจ้เรานรัที่งในสวรรคสถานกรับ
พระองคร์ในพระเยซรครลิสตร์ เพมที่อวต่าในยสุคตต่อๆไป พระองคร์จะไดจ้ทรงสจาแดงพระคสุณของพระองคร์อรันอสุดมเหลมอลจ้น ในการซซที่งพระองคร์
ไดจ้ทรงเมตตาเราในพระเยซรครลิสตร์”
พระเจจ้าไมต่ไดจ้ทรงชต่วยคนบาปใหจ้รอดเพบยงแคต่เพมที่อจะทรงประทานชบวลิตทบที่สะดวกสบายใหจ้กรับเรา พระองคร์ไมต่ไดจ้ทรงชต่วยเรา
ใหจ้รอดเพบยงแคต่เพมที่อจะใหจ้เราไดจ้อาศรัยอยรต่ในนครสบขาวดรัที่งไขต่มสุกอรันลทั้จาคต่า พระองคร์ทรงชต่วยเราใหจ้รอดเพมอที่ ทจาใหจ้ครลิสตจรักรครบถจ้วน
สมบรรณร์ซซที่งเปป็นกลสุต่มคนทบที่จะเขจ้าครอบครองนครสบขาวดรังที่ ไขต่มสุกอรันลทั้จาคต่าทบที่ถรกแขวนอยรต่ระหวต่างสวรรคร์และโลก และพรจ้อมกรันกรับทบที่
เราไดจ้อาศรัยอยรต่ภายในนรัทั้น พระเจจ้ากก็จะทรงสจาแดงพระคสุณของพระองคร์อรันอสุดมเหลมอลจ้น ในการซซที่งพระองคร์ไดจ้ทรงเมตตาเรา
“ทต่านทรัทั้งหลายทบที่เปป็นบลิดา ขจ้าพเจจ้าเขบยนจดหมายถซงทต่าน เพราะทต่านทรัทั้งหลายไดจ้รจรจ้ รักกรับพระองคร์ผรจ้ทรงดจารงอยรต่ตรัทั้งแตต่เรลิที่ม
แรก” นบที่เองจซงเปป็นเครมที่องหมายแสดงถซงการเปป็นผรจ้ใหญต่ฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ หรมอคนทบที่เตลิบโตในฝฝ่ายจลิตวลิญญาณจนถซงระดรับทบที่มบวสุฒลิภาวะ
แลจ้ว เขาจะไมต่เปป็น “ลรกเลก็กๆ” อบกตต่อไป เขาจะไมต่เปป็น “คนหนสุต่มๆ” อบกตต่อไป เขาคมอคนทบที่ผต่านรจ้อนผต่านหนาว เปป็นคนทบที่ไดจ้รรับการ
สรัที่งสอนแลจ้ว และเปป็นบลิดาในฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ เขารรจ้จรักคสุจ้นเคยกรับพระกลิตตลิคสุณดบและมบความมรัที่นใจวต่าสลิที่งตต่างๆทบที่พระวจนะของ
พระเจจ้าไดจ้ตรรัสสอนเกบที่ยวกรับพระเยซร พระเจจ้า สวรรคร์ นรก และการพลิพากษานรัทั้น เปป็นความจรลิง ซซที่งลจ้วนเปป็นสลิที่งทบที่ “ดจารงอยรต่ตรัทั้งแตต่
เรลิที่มแรก” พวก “บลิดา” ฝฝ่ายจลิตวลิญญาณเหลต่านบทั้มบพระกลิตตลิคสุณอยรต่ภายในจลิตใจพอๆกรันกรับภายในความคลิด พวกเขาเปป็นผรจ้รรับใชจ้ทบที่มบ
วสุฒลิภาวะของพระเจจ้า ประกอบไปดจ้วยความรรักอรันลซกซซทั้งตต่อดวงวลิญญาณและความหต่วงใยอรันลซกซซทั้งตต่อพบนที่ จ้องครลิสเตบยน
ผรจ้เชมที่อทสุกวรันนบทั้สามารถพลิจารณาดร “พระราชบรัญญรัตลิแหต่งเสรบภาพอรันดบเลลิศ” ซซที่งชต่วยใหจ้เรามบปปัญญา เราจซงไดจ้รรับคจาแนะนจา
ใหจ้หมรัที่นศซกษาคจ้นควจ้าเพมที่อสจาแดงตนเองใหจ้เปป็นทบที่ชอบพระทรัยพระเจจ้า เปป็นคนงานทบที่ไมต่ตจ้องละอาย แยกแยะพระวจนะแหต่งความ
จรลิงนรัทั้นไดจ้อยต่างถรกตจ้อง (2 ทลิโมธบ 2 : 15) และเปาโลกก็เปป็นพยานวต่า “แตต่วต่าสลิที่งใดทบที่เคยเปป็นคสุณประโยชนร์แกต่ขจ้าพเจจ้า ขจ้าพเจจ้าถมอวต่า
สลิที่งนรัทั้นไรจ้ประโยชนร์แลจ้วเพมที่อเหก็นแกต่พระครลิสตร์ ทบที่จรลิงขจ้าพเจจ้าถมอวต่าสลิที่งสารพรัดไรจ้ประโยชนร์เพราะเหก็นแกต่ความประเสรลิฐแหต่งความรรจ้ถซง
พระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าของขจ้าพเจจ้า เพราะเหตสุพระองคร์ ขจ้าพเจจ้าจซงไดจ้ยอมสละสลิที่งสารพรัด และถมอวต่าสลิที่งเหลต่านรัทั้นเปป็นเหมมอ
นหยากเหยมที่อ เพมที่อขจ้าพเจจ้าจะไดจ้พระครลิสตร์ และจะไดจ้ปรากฏอยรต่ในพระองคร์ ไมต่มบความชอบธรรมของขจ้าพเจจ้าเองซซที่งไดจ้มาโดยพระ
ราชบรัญญรัตลิ แตต่มบมาโดยความเชมที่อในพระครลิสตร์ เปป็นความชอบธรรมซซที่งมาจากพระเจจ้าโดยความเชมที่อ เพมที่อขจ้าพเจจ้าจะไดจ้รจรจ้ รัก
พระองคร์ และฤทธลิธิ์เดชแหต่งการฟปฟื้นคมนพระชนมร์ของพระองคร์ และรต่วมทสุกขร์กรับพระองคร์ คมอยอมตรังทั้ อารมณร์ตายเหมมอนพระองคร์”
(ฟปลลิปปป 3 : 7 - 10) ความปรารถนาอรันดรับหนซที่งในชบวลิตของเปาโลคมอ “ขจ้าพเจจ้าจะไดจ้รรจ้จกรั พระองคร์” และตต่อทลิโมธบ ลรกของทต่านใน
พรันธกลิจ ทต่านกก็เปป็นพยานวต่า “เพราะวต่าขจ้าพเจจ้ารรจจ้ รักพระองคร์ทบที่ขจ้าพเจจ้าไดจ้เชมที่อ และขจ้าพเจจ้าเชมที่อมรัที่นวต่าพระองคร์ทรงฤทธลิธิ์สามารถ
รรักษาซซที่งขจ้าพเจจ้าไดจ้มอบไวจ้กรับพระองคร์จนถซงวรันนรัทั้น” (2 ทลิโมธบ 1 : 12)
การรรจจ้ รักพระเจจ้าและเชมที่อวางใจในพระองคร์โดยสมบรรณร์นรัทั้นคมอการมบความปรารถนาทบที่จะกจ้าวหนจ้าไปดจ้วยเจตจจานงคร์ทบที่แรง
กลจ้า ในดาเนบยล 11 : 32 เราอต่านพบวต่า “...ประชาชนผรจ้รรจ้จกรั พระเจจ้าของเขาทรัทั้งหลายจะยมนมรัที่นและปฏลิบรัตลิงาน” ในโลกทสุกวรันนบทั้มบ
“คนกลจ้าดบ” [dare-devils] เยอะมากพอแลจ้ว เรากจาลรังตจ้องการ “คนดบกลจ้า” [dare-saints] มากขซทั้น คมอครลิสเตบยนทบที่กลจ้า
พยายามทจาสลิที่งทบที่ยลิที่งใหญต่เพมที่อพระเจจ้า
ประสบการณร์อรันนต่ายลินดบมากทบที่สดสุ ทบที่สามารถมาถซงผรจ้เชมที่อไดจ้ (นอกจากเรมที่องความรอดของเขาเอง) นรัทั้นคมอ การไดจ้กลายมา
เปป็นบลิดาฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ เปป็นผรจ้นจาดวงวลิญญาณมาถซงพระครลิสตร์ อรัครทรตเปาโลมบความชมที่นชมยลินดบในตรัวทลิโมธบทบที่ทต่านกลต่าวถซงวต่าเปป็น
“บสุตรทบที่รรักของขจ้าพเจจ้า” (2 ทลิโมธบ 1 : 2) ทต่านยรังเคยเขบยนถซงฟปเลโมนวต่า “โอเนสลิมรัส ลรกของขจ้าพเจจ้าซซที่งขจ้าพเจจ้าไดจ้ใหจ้กจาเนลิดเมมที่อ

ขจ้าพเจจ้าถรกจองจจาอยรต่” (ฟปเลโมน 1 : 10) ยอหร์นผรจ้เปป็นทบที่รรักเขบยนวต่า “ไมต่มบสลิที่งใดทบที่จะทจาใหจ้ขจ้าพเจจ้ายลินดบยลิที่งกวต่านบทั้ คมอทบที่ไดจ้ยลินวต่า บสุตร
ทรัทั้งหลายของขจ้าพเจจ้าดจาเนลินตามความจรลิง” (3 ยอหร์น 1 : 4) นบที่ควรจะเปป็นความตรัทั้งใจปรารถนาของผรจ้เชมที่อทบที่บรังเกลิดใหมต่แลจ้วทสุกคน
ทบจที่ ะเตลิบโตขซทั้นในพระคสุณและในความรรจ้ถซงองคร์พระเยซรครลิสตร์พระเจจ้าและพระผรจ้ชวต่ ยใหจ้รอดของเราจนกวต่าเราจะไดจ้กลายมาเปป็น
“บลิดา” ฝฝ่ายจลิตวลิญญาณอยต่างแทจ้จรลิง
“ทต่านทรัทั้งหลายทบที่เปป็นคนหนสุต่มๆ ขจ้าพเจจ้าเขบยนจดหมายถซงทต่าน เพราะทต่านทรัทั้งหลายไดจ้ชรัยชนะแกต่มารรจ้าย” “คนหนสุต่มๆ”
หมายถซงพวกทบที่กจาลรังเตลิบโต แตต่ยรังไมต่เปป็นผรจ้ใหญต่ในฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ นบที่ไมต่ไดจ้หมายความวต่าพวกเขายรังไมต่ไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดอยต่าง
เตก็มทบที่ เมมที่อเดก็กทารกคนหนซที่งเกลิดขซทั้นมาในฝฝ่ายเนมทั้อหนรัง เดก็กทารกนรัทั้นกก็ถรกนรับวต่าเปป็นปปัจเจกคนหนซที่ง มบฐานะเปป็นบสุคคลเตก็มตรัวเชต่น
เดบยวกรับทบที่เขาจะเปป็นในอนาคต ถจ้าตามปกตลิเดก็กนรัทั้นกก็จะตจ้องเตลิบโตขซทั้น แตต่ถซงแมจ้วต่าเขาจะอยรต่ในวรัยเจก็ดสลิบปป คนคนนรัทั้นกก็ยรังคงมบ
ความเปป็นคนไมต่ไดจ้มากไปกวต่าหรมอนจ้อยไปกวต่าตรัวเขาเองเมมที่อตอนพซงที่ เกลิดมาเพบยงไมต่กบที่ชวรัที่ โมงเลย เรมที่องนบทั้กก็เปป็นจรลิงสจาหรรับทารกฝฝ่าย
จลิตวลิญญาณดจ้วยเชต่นกรัน เมมที่อเราบรังเกลิดใหมต่ เรากก็เปป็นลรกเลก็กๆของพระเจจ้าอยต่างแนต่นอนและอยต่างเตก็มตรัวเชต่นเดบยวกรับทบที่เราจะเปป็น
ในอนาคต แตต่เราไมต่ควรจะธจารงการเปป็นเดก็กเลก็กๆในความเชมที่อ เราไมต่ควรจะพซงพอใจอยรต่แตต่กรับการไดจ้รรับการเลบทั้ยงดรดจ้วยนทั้จานมแหต่ง
พระวจนะและยรังคงเปป็นทารกในพระครลิสตร์ เราควรจะเตลิบโตขซทั้นเปป็นคนหนสุต่มๆและเปป็นบลิดาฝฝ่ายจลิตวลิญญาณในทจ้ายทบที่สสุด
พวกคนหนสุต่มๆทบที่ยอหร์นเขบยนถซงเหลต่านบทั้กก็ “ไดจ้ชยรั ชนะแกต่มารรจ้าย” คมอซาตาน แตต่พวกเขาไดจ้ชรัยชนะกรันอยต่างไร? คจาตอบ
นรัทั้นอยรต่ในพระวจนะของพระเจจ้า “หนสุต่มๆจะรรักษาทางของตนใหจ้บรลิสสุทธลิธิ์ไดจ้อยต่างไร โดยระแวดระวรังตามพระวจนะของพระองคร์ ขจ้า
พระองคร์แสวงหาพระองคร์ดจ้วยสสุดใจของขจ้าพระองคร์ โอ ขออยต่าใหจ้ขจ้าพระองคร์หลงไปจากพระบรัญญรัตลิของพระองคร์ ขจ้าพระองคร์ไดจ้
สะสมพระดจารรัสของพระองคร์ไวจ้ในใจของขจ้าพระองคร์ เพมที่อขจ้าพระองคร์จะไมต่ทจาบาปตต่อพระองคร์ โอ ขจ้าแตต่พระเยโฮวาหร์ สาธสุการแดต่
พระองคร์ ขอทรงสอนกฎเกณฑร์ของพระองคร์แกต่ขจ้าพระองคร์ ขจ้าพระองคร์ประกาศดจ้วยรลิมฝปปากของขจ้าพระองคร์ถซงบรรดาคจาตรัดสลิน
แหต่งพระโอษฐร์ของพระองคร์ ขจ้าพระองคร์ปปตลิยลินดบในทางแหต่งบรรดาพระโอวาทของพระองคร์ มากเทต่ากรับในความมรัที่งครัที่งทรัทั้งสลิทั้น ขจ้า
พระองคร์จะรจาพซงถซงขจ้อบรังครับของพระองคร์ และเอาใจใสต่ทางทรัทั้งหลายของพระองคร์ ขจ้าพระองคร์จะปปตลิยลินดบในกฎเกณฑร์ของพระองคร์
ขจ้าพระองคร์จะไมต่ลมมพระวจนะของพระองคร์” (สดสุดบ 119 : 9 - 16)
คสุณจะสรังเกตไดจ้วาต่ “คนหนสุต่มๆ” เหลต่านบทั้ไดจ้ชรัยชนะ ไมต่ใชต่เหนมอการลต่อลวง แตต่เหนมอผรจ้ลต่อลวง คมอตรัวมารรจ้ายเอง เปาโลไดจ้
กลต่าวไวจ้วาต่ “เพราะวต่าเราไมต่ไดจ้ตอต่ สรจ้กรับเนมทั้อหนรังและเลมอดแตต่ตต่อสรจ้กรับเทพผรจ้ครอบครอง ศรักดลิเทพ เทพผรจ้ครองพลิภพในโมหะความมมด
แหต่งโลกนบทั้ ตต่อสรจ้กรับเหลต่าวลิญญาณทบที่ชวรัที่ ในสถานฟฟ้าอากาศ” (เอเฟซรัส 6 : 12) มบคนบางคนปฏลิเสธเรมที่องทบที่วต่าซาตานมบความเปป็นบสุคคล
พวกเขาประกาศวต่าซาตานเปป็นแคต่อลิทธลิพลเทต่านรัทั้น แตต่พระเยซรทรงไดจ้ประสบและทรงถรกทดลองจากมารรจ้ายทบที่มบความเปป็นบสุคคล
ภายหลรังจากการรรับรัพตลิศมา พระองคร์กทก็ รงถรกพระวลิญญาณบรลิสสุทธลินธิ์ จาไปยรังถลิที่นทสุรกรันดารเพมที่อพบกรับซาตาน จะสรังเกตวต่า
“เมมที่อผรจ้ทดลองมาหาพระองคร์...” ไมต่ใชต่ เมมที่อ “การทดลอง” มาหาพระองคร์ มารรจ้ายนรัทั้นมบตวรั ตนอยรต่จรลิง แตต่ผรจ้เชมที่อกก็มบชยรั ชนะ
จซงไมต่มคบ จาแกจ้ตวรั สจาหรรับครลิสเตบยนทบดที่ จาเนลินชบวลิตอยต่างพต่ายแพจ้และยอมใหจ้ความบาปมบอจานาจเหนมอพวกเขา “เหมมอนกรันเชต่นนรัทั้น
แหละ ทต่านทรัทั้งหลายจงถมอวต่า ทต่านไดจ้ตายตต่อบาปและมบชบวลิตอยรต่เพมที่อพระเจจ้า ในพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าของเรา เหตสุฉะนรัทั้น
อยต่าใหจ้บาปครอบงจากายทบที่ตอจ้ งตายของทต่าน ซซที่งทจาใหจ้ตจ้องเชมที่อฟปังตรัณหาของกายนรัทั้น อยต่ายกอวรัยวะของทต่านใหจ้แกต่บาป ใหจ้เปป็น
เครมที่องใชจ้ในการอธรรม แตต่จงถวายตรัวของทต่านแดต่พระเจจ้า เหมมอนหนซที่งคนทบที่เปป็นขซทั้นมาจากความตายแลจ้ว และจงใหจ้อวรัยวะของ
ทต่านเปป็นเครมที่องใชจ้ในการชอบธรรมถวายแดต่พระเจจ้า เพราะวต่าบาปจะมบอจานาจเหนมอทต่านทรัทั้งหลายตต่อไปกก็หามลิไดจ้ เพราะวต่าทต่านทรัทั้ง
หลายมลิไดจ้อยรต่ใตจ้พระราชบรัญญรัตลิ แตต่อยรต่ใตจ้พระคสุณ” (โรม 6 : 11 - 14)
“แลจ้วใครจะใหจ้เราทรัทั้งหลายขาดจากความรรักของพระครลิสตร์ไดจ้เลต่า จะเปป็นความยากลจาบาก หรมอความทสุกขร์ หรมอการ
ขต่มเหง หรมอการกรันดารอาหาร หรมอการเปลมอยกาย หรมอการถรกโพยภรัย หรมอการถรกคมดาบหรมอ ตามทบที่เขบยนไวจ้แลจ้ววต่า `เพราะเหก็น
แกต่พระองคร์ ขจ้าพระองคร์ทรัทั้งหลายจซงถรกประหารวรันยรังคที่จา และนรับวต่าเปป็นเหมมอนแกะสจาหรรับจะเอาไปฆต่า ' แตต่วาต่ ในเหตสุการณร์ทรัทั้งปวง
เหลต่านบทั้ เรามบชยรั ยลิที่งกวต่าผรจ้พลิชตลิ โดยพระองคร์ผรจ้ไดจ้ทรงรรักเราทรัทั้งหลาย เพราะขจ้าพเจจ้าเชมที่อมรัที่นวต่า แมจ้ความตาย หรมอชบวตลิ หรมอทรตสวรรคร์

หรมอผรจ้มบบรรดาศรักดลิธิ์ หรมอฤทธลิธิ์เดชทรังทั้ หลาย หรมอสลิที่งซซที่งมบอยรต่ในปปัจจสุบรันนบทั้ หรมอสลิที่งซซที่งจะมบในภายหนจ้า หรมอซซที่งสรง หรมอซซที่งลซก หรมอสลิที่งอมนที่
ใดๆทบที่ไดจ้ทรงสรจ้างแลจ้วนรัทั้น จะไมต่สามารถกระทจาใหจ้เราทรัทั้งหลายขาดจากความรรักของพระเจจ้า ซซที่งมบอยรต่ในพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรจ้
เปป็นเจจ้าของเราไดจ้” (โรม 8 : 35 - 39)
“ดจ้วยวต่าผรจ้ใดทบที่บรังเกลิดจากพระเจจ้า กก็มบชรัยชนะตต่อโลก และนบที่แหละเปป็นชรัยชนะซซที่งไดจ้มบชรัยตต่อโลก คมอความเชมที่อของเราทรัทั้ง
หลายนบที่เอง” (1 ยอหร์น 5 : 4)
เรารรจ้วาต่ มบบางคนทบที่อต่อนแอและตกเปป็นเหยมที่อของการทดลอง แตต่เปาโลกลต่าวแกต่พวกทบที่ไดจ้รบรั พระคสุณอรันบรลิบรรณร์และจะไดจ้
ครอบครองโดยองคร์พระเยซรครลิสตร์ (โรม 6 : 17) วต่า คนพวกนบทั้จะไดจ้ครอบครองเหนมอความกลรัว ความรรสจ้ ซก อสุปนลิสรัย สภาพการณร์
การทดลอง ความบาป โลกนบทั้ เนมทั้อหนรัง และมารรจ้าย และทรัทั้งหมดนบทั้กก็ยลิที่งใหญต่กวต่าการไดจ้เปป็นกษรัตรลิยร์ครอบครองเหนมอประเทศทบที่ยลิที่ง
ใหญต่ประเทศหนซที่งเสบยอบก
“ทต่านทรัทั้งหลายมบกจาลรังมาก” ครลิสเตบยนทบที่อต่อนแอนรัทั้นไมต่ใชต่ครลิสเตบยนปกตลิ เราไดจ้รรับคจาบรัญชาใหจ้ “จงมบกจาลรังขซทั้นในองคร์พระผรจ้
เปป็นเจจ้า และในฤทธลิธิ์เดชอรันมหรันตร์ของพระองคร์” (เอเฟซรัส 6 : 10) แนต่นอนวต่าคนทบที่ไมต่ไดจ้รรับการเลบทั้ยงดรดวจ้ ยพระวจนะของพระเจจ้า
ไมต่ไดจ้มบความกระหายหาพระวจนะ กก็จะเปป็นครลิสเตบยนทบที่อต่อนแอ เปราะบาง และ “ทสุพพลภาพ” และนต่าเศรจ้าทบที่มบคนเชต่นนบทั้อยรต่อบก
หลายคน แตต่การไดจ้รรับการเลบทั้ยงดรดวจ้ ยพระวจนะและการใชจ้เวลาจจานวนมากในการอธลิษฐานจะชต่วยใหจ้เขจ้มแขก็งขซทั้น
เรายรังจจาเปป็นตจ้องออกกจาลรังในชบวตลิ ฝฝ่ายจลิตวลิญญาณของเราโดยการรรับใชจ้พระเจจ้าอบกดจ้วย เดก็กๆตามธรรมชาตลิทบที่ไมต่ไดจ้ออก
กจาลรังอยต่างเหมาะสมจะไมต่เจรลิญเตลิบโตอยต่างทบที่ควรจะเปป็นนรัก และนบที่กก็เปป็นความจรลิงในชบวตลิ ฝฝ่ายจลิตวลิญญาณดจ้วย เราจจาเปป็นตจ้องออก
กจาลรังอยต่างถรกตจ้อง เราจจาเปป็นตจ้องทจางานเพมที่อพระเยซร คมอการหวต่านและการนจาดวงวลิญญาณ โดยการออกกจาลรังฝฝ่ยจลิตวลิญญาณ
นบที่เองทบที่ทจาใหจ้เราเจรลิญเตลิบโตพรัฒนาขซทั้น เมมที่อพระเยซรตรรัสวต่า “เหตสุฉะนบทั้ ทต่านทรัทั้งหลายจงเปป็นคนดบรอบคอบ เหมมอนอยต่างพระบลิดา
ของทต่านผรจ้ทรงสถลิตในสวรรคร์เปป็นผรจ้ดบรอบคอบ” (มรัทธลิว 5 : 48) พระองคร์กจาลรังตรรัสถซงการมบวสุฒลิภาวะ คมอการเตลิบโตเตก็มทบที่ในองคร์
พระผรจ้เปป็นเจจ้า ลองศซกษาโยชรวา 1 : 9 - 18 และฮรักกรัย 2 : 4 ประกอบ และพระธรรมโรม 15 : 1 ยรังเตมอนสตลิเราวต่า “พวกเราทบที่มบ
ความเชมที่อเขจ้มแขก็งควรจะอดทนในขจ้อเครต่งหยสุมๆหยลิมๆของคนทบที่อต่อนในความเชมที่อ และไมต่ควรกระทจาสลิที่งใดตามความพอใจของตรัว
เอง”
“พระวจนะของพระเจจ้าดจารงอยรต่ในทต่านทรัทั้งหลาย” นบที่คมอเคลก็ดลรับของการพรัฒนาฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ ครลิสเตบยนทบที่มบวสุฒลิภาวะ
ทสุกคน หรมอ “บลิดา” ในฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ คมอครลิสเตบยนทบที่เชมที่อพระครัมภบรร์ ศซกษาพระครัมภบรร์ และ “ชจานาญมากในทางพระครัมภบรร์”
(กลิจการ 18 : 24) แตต่สลิที่งนบทั้ไมต่ไดจ้เกลิดขซทั้นเพบยงแคต่ชรัที่วขจ้ามคมน ขรัทั้นแรกสสุดเราตจ้องไดจ้รรับการเลบทั้ยงดรดวจ้ ยนทั้จานมแหต่งพระวจนะกต่อน จาก
นรัทั้นจซงเปป็นอาหารแขก็ง แลจ้วจซงเปป็นอาหารสจาหรรับผรจ้ใหญต่ เราจะกลายเปป็นผรจ้ทบที่ชจานาญในทางพระครัมภบรเร์ มมที่อเราไดจ้สจาแดงตนเองวต่า
“เปป็นทบที่ชอบพระทรัยพระเจจ้า”
ครลิสเตบยนสต่วนใหญต่อต่านพระครัมภบรร์ แตต่มบไมต่มากทบที่จะอต่านอยต่างเปป็นประจจา และยลิที่งเปป็นสต่วนนจ้อยลงไปอบกทบที่จะศซกษา เรา
จจาเปป็นตจ้องเอาใจใสต่คจาเตมอนสตลิของเปาโลทบที่ใหจ้ไวจ้ในโคโลสบ 3 : 16 ทบที่วาต่ “จงใหจ้พระวาทะของพระครลิสตร์ดจารงอยรต่ในตรัวทต่านอยต่าง
บรลิบรรณร์ดวจ้ ยปปัญญาทรัทั้งสลิทั้น จงสรัที่งสอนและเตมอนสตลิกรันดจ้วยเพลงสดสุดบ เพลงสรรเสรลิญและเพลงฝฝ่ายจลิตวลิญญาณดจ้วย จงรจ้องเพลง
ดจ้วยพระคสุณจากใจของทต่านถวายองคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้า”
“ทต่านทรัทั้งหลายผรจ้เปป็นลรกเลก็กๆ...ทต่านทรัทั้งหลายไดจ้รรจ้จกรั กรับพระบลิดา” (ขจ้อ 13) คจาพรดลรักษณะเดบยวกรันนบทั้ไดจ้กลต่าวกรับพวก
“บลิดา” ในชต่วงตจ้นของตอนนบทั้ ในกาลาเทบย 4 : 6 เราอต่านพบวต่า “และเพราะทต่านเปป็นบสุตรแลจ้ว พระเจจ้าจซงทรงใชจ้พระวลิญญาณแหต่ง
พระบสุตรของพระองคร์เขจ้ามาในใจของทต่าน รจ้องวต่า "อรับบา" คมอพระบลิดา” ทารกในฝฝ่ายจลิตวลิญญาณทบที่พซที่งเกลิดมาในครอบครรัวของ
พระเจจ้ากก็รรจ้จกรั กรับพระบลิดา เพราะพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงประทรับอยรต่ในจลิตใจนรับตรัทั้งแตต่เมมที่อผรจ้นรัทั้นไดจ้รรับเชมที่อจนถซงความรอด แตต่
ทารกทบที่พซที่งเกลิดใหมต่ในพระครลิสตร์อาจจะไมต่ไดจ้รรจ้จกรั กรับพระบลิดาในแบบเดบยวกรันกรับทบที่พวก “บลิดา” ฝฝ่ายจลิตวลิญญาณรรจ้จกรั พระองคร์
ครลิสเตบยนเกลิดใหมต่เหลต่านบทั้รรจ้จรักพระบลิดาในฐานะพระองคร์ผรจ้ทบที่พวกเขาตจ้องแสวงหาอาหาร พละกจาลรัง และการทรงนจา แตต่เขากก็มบพระ

วลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ พระผรจ้สอนพระครัมภบรอร์ รันบรลิสสุทธลิธิ์ อยรต่ภายในจลิตใจเพมที่อทรงสอนและทรงนจาเขาไปสรต่ความจรลิงเกบที่ยวกรับเรมที่องตต่างๆใน
ฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ ผรจ้เชมที่อทสุกคน ไมต่วาต่ จะเปป็นทารกในพระครลิสตร์ “คนหนสุต่มๆ” ทบมที่ บกจาลรัง หรมอ “บลิดา” ทบที่มบวสุฒลิภาวะ กก็ลจ้วนมบฤทธลิธิ์
อจานาจอรันยลิที่งใหญต่ทบที่ไมต่มบวนรั อต่อนลจ้าของพระเจจ้า มบแหลต่งแหต่งความเขจ้าใจและการดลใจ อยรต่ภายในจลิตใจของเขาทสุกคน และโดยทาง
องคร์พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทบที่ทรงประทรับอยรต่ดจ้วย เขากก็สามารถรรจ้จรัก เขจ้าใจ และไดจ้รรับการทรงนจาไปตามทลิศทางของพระเจจ้าไดจ้ ไมต่วต่า
เขาจะตกอยรต่ในสถานการณร์หรมอสภาวะแบบใดกก็ตาม แมจ้กระทรัที่งผรจ้เชมที่อทบที่อต่อนอาวสุโสทบที่สสุด กก็สามารถรรจ้ถซงสลิที่งทบที่จจาเปป็นจะตจ้องรรจ้เพมที่อทบที่จะ
ดจาเนลินอยต่างทบที่เขาควรจะเปป็นสรต่สงต่าราศบของพระเจจ้าผรทจ้ รงชต่วยเขาใหจ้รอดเพราะเหก็นแกต่พระครลิสตร์ คจาเตมอนสตลิถซงพวกทารกทบที่พซที่งเกลิด
ใหมต่ในพระครลิสตร์คมอ “เชต่นเดบยวกรับทารกแรกเกลิด จงปรารถนานทั้จานมอรันบรลิสสุทธลิธิ์แหต่งพระวจนะ เพมที่อจะทจาใหจ้ทต่านทรัทั้งหลายเตลิบโต
ขซทั้น” (1 เปโตร 2 : 2)
เปาโลกลต่าวกรับทลิโมธบคนหนสุต่มวต่า “และตรัทั้งแตต่เดก็กมาแลจ้ว ทบที่ทาต่ นไดจ้รพรจ้ ระครัมภบรร์อรันบรลิสสุทธลิธิ์ ซซที่งมบฤทธลิธิ์สอนทต่านใหจ้ไดจ้ปปัญญา
ถซงความรอดโดยความเชมที่อในพระเยซรครลิสตร์ พระครัมภบรร์ทสุกตอนไดจ้รรับการดลใจจากพระเจจ้า และเปป็นประโยชนร์ในการสอน การตรัก
เตมอนวต่ากลต่าว การปรรับปรสุงแกจ้ไขคนใหจ้ดบ และการอบรมในเรมที่องความชอบธรรม เพมที่อคนของพระเจจ้าจะดบรอบคอบ พรรักพรจ้อมทบจที่ ะ
กระทจาการดบทสุกอยต่าง” (2 ทลิโมธบ 3 : 15 - 17)
เราแตต่ละคนควรสจารวจดรจลิตใจของตรัวเองและถามตรัวเราเองวต่า เราเปป็นคนพวกไหนในฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ เราคมอ “ลรก
เลก็กๆ” หรมอเปลต่า ? หรมอเราคมอ “คนหนสุต่มๆ” ทบที่มบกจาลรัง ? หรมอเราเปป็น “บลิดา” คมอครลิสเตบยนทบที่เตลิบโตเตก็มทบที่และมบวสุฒลิภาวะแลจ้ว ? มบ
สมาชลิกครลิสตจรักรหลายคนทบที่ “อาวสุโส” ในดจ้านจจานวนปปของอายสุ แตต่พวกเขายรังคงมบความคลิดแบบเนมทั้อหนรัง พวกเขายรังไมต่เขจ้าใจ
เรมที่องตต่างๆในฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ และผรจ้เชมที่อแทจ้ทบที่เปป็นคนฝฝ่ายวลิญญาณไมต่สามารถมบสามรัคคบธรรมกรับพวกเขาไดจ้เลย ดรังนรัทั้น “บลิดา” ฝฝ่าย
จลิตวลิญญาณจซงมบอยรต่นจ้อยมากๆ
อรัครทรตเปาโลเปป็นแบบอยต่างทบที่ดบของคนทบที่มบวสุฒลิภาวะครลิสเตบยนอยต่างเตก็มเปปปี่ยม ซซที่งลรักษณะเชต่นนบทั้จะเปป็นไดจ้กก็โดยการไดจ้รรับ
การเลบทั้ยงดรดวจ้ ยพระวจนะของพระเจจ้าและมบสามรัคคบธรรมกรับพระเจจ้าในการอธลิษฐานเทต่านรัทั้น การจะทจาเชต่นนรัทั้นตจ้องเรลิที่มตจ้นตรัทั้งแตต่เมมที่อ
เรลิที่มประสบการณร์ของชบวลิตครลิสเตบยนและดจาเนลินตต่อเนมที่องไปจนทรัทั้งชบวลิต

ความรบักตผู้องหผู้าม
ขจ้อ 15 “อยต่ารรักโลกหรมอสลิที่งของในโลก ถจ้าผรจ้ใดรรักโลก ความรรักตต่อพระบลิดาไมต่ไดจ้อยรต่ในผรจ้นรัทั้น”
ผมเชมที่อในดจ้านบวกของพระกลิตตลิคณ
สุ แตต่ในขณะเดบยวกรันเรากก็ไมต่สามารถละเลยตต่อดจ้านลบของพระกลิตตลิคสุณดจ้วย มบความ
จรลิงฝฝ่ายวลิญญาณทบที่เปป็นดจ้านลบอยรต่มากมาย ในขจ้อนบทั้เรากก็ไดจ้พบกรับความรรักตจ้องหจ้ามตามทบที่พระเยซรตรรัสสรัที่งวต่า “อยต่ารรักโลก”
เราไมต่ไดจ้มาเปป็นครลิสเตบยนโดยการเกลบยดชรังความบาปและการไมต่นรับถมอพระเจจ้า เรามาเปป็นครลิสเตบยนโดยการยอมรรับพระ
เยซรครลิสตร์เขจ้ามาในจลิตใจของเราดจ้วยความเชมที่อ แตต่เมมที่อเรายอมรรับพระองคร์และความรรักของพระเจจ้าไดจ้เขจ้าสรต่จลิตใจของเราแลจ้ว กก็ยรัง
มบความจรลิงดจ้านลบฝฝ่ายวลิญญาณตลิดตามมาดจ้วยโดยอรัตโนมรัตลิ บางคนคลิดวต่าชบวลิตครลิสเตบยนเปป็นเรมที่องงต่ายและราบรมที่น พวกเขาดร
เหมมอนจะคลิดวต่าการเชมที่อในพระเยซรจะทจาใหจ้พจ้นจากความยากลจาบากทรัทั้งปวง และครลิสเตบยนพวกนบทั้กจก็ ะ “มรักงต่าย” จนกวต่าเขาจะไป
ถซงดลินแดนบรมสสุขเกษม แตต่นบที่ไมต่ใชต่หลรักคจาสอนของพระครัมภบรร์ พระเยซรตรรัสวต่า “ในโลกนบทั้ทต่านจะประสบความทสุกขร์ยาก แตต่จงชมที่น
ใจเถลิด เพราะวต่าเราไดจ้ชนะโลกแลจ้ว” (ยอหร์น 16 : 33) พระองคร์ยรังตรรัสอบกดจ้วยวต่า “ผรจ้ใดเอามมอจรับครันไถแลจ้วหรันหนจ้ากลรับเสบย ผรจ้นรัทั้น
กก็ไมต่สมควรกรับอาณาจรักรของพระเจจ้า” (ลรกา 9 : 62) ในมรัทธลิว 10 : 38 พระองคร์ตรรัสวต่า “และผรจ้ใดทบที่ไมต่รบรั เอากางเขนของตนตาม
เราไป ผรจ้นรัทั้นกก็ไมต่สมกรับเรา”

เปป็นสาวกไมต่ไดผู้ สามประการ
“คนเปป็นอรันมากไดจ้ไปกรับพระองคร์ พระองคร์จซงทรงเหลบยวหลรังตรรัสกรับเขาวต่า "ถจ้าผรจ้ใดมาหาเรา และไมต่ชรังบลิดามารดา บสุตร
ภรรยา และพบที่นจ้องชายหญลิง แมจ้ทรัทั้งชบวตลิ ของตนเองดจ้วย ผรจ้นรัทั้นจะเปป็นสาวกของเราไมต่ไดจ้ ผรจ้ใดมลิไดจ้แบกกางเขนของตนตามเรามา ผรจ้
นรัทั้นจะเปป็นสาวกของเราไมต่ไดจ้...กก็เชต่นนรัทั้นแหละ ผรใจ้ ดในพวกทต่านทบที่มลิไดจ้สละสลิที่งสารพรัดทบตที่ นมบอยรต่ จะเปป็นสาวกของเราไมต่ไดจ้” (ลรกา 14
: 25 - 27, 33)
ขจ้อพระครัมภบรตร์ อนนบทั้ชรัดเจนและตรงประเดก็น ถจ้าพระครลิสตร์ไมต่ไดจ้ทรงสจาครัญตต่อเรามากกวต่าครอบครรัว มลิตรสหาย หนจ้าทบที่
การงาน หรมอแมจ้แตต่ชบวตลิ ของเราเอง เรากก็ยรังไมต่เตก็มใจพรจ้อมแบกกางเขนและเดลินไปกรับพระองคร์ ถจ้าเรายรังไมต่เตก็มใจพรจ้อมสละสลิที่ง
สารพรัดทบที่เรามบเพมที่อตามพระองคร์และใหจ้พระองคร์ทรงเปป็นอรันดรับหนซที่งในชบวลิตจลิตใจของเรา เรากก็จะเปป็นสาวกของพระองคร์ไมต่ไดจ้
พบนที่ จ้องทบที่รกรั โปรดสรังเกตวต่า พระครัมภบรร์ไมต่ไดจ้กลต่าววต่าเราจะเปป็นสาวกทบที่ออต่ นแอ สาวกทบที่นต่าสมเพช หรมอสาวกทบที่ถดถอยลง
แตต่กลต่าววต่าเราจะเปป็นสาวกของพระองคร์ไมต่ไดจ้เลย ไมต่มบความแตกตต่างใดๆเลยแมจ้วต่าผรจ้รรับใชจ้จะพยายามแคต่ไหนในการกลต่าวเรมที่องนบทั้ใหจ้
ฟปังดรเบาลง อต่อนโยนขซทั้น และปรสุงแตต่งดจ้วยคจาหวานๆ พระครัมภบรร์กก็ยรังกลต่าวอยรต่ดวบ าต่ เราจะเปป็นสาวกของพระองคร์ไมต่ไดจ้จนกวต่าเราจะ
เตก็มใจพรจ้อมใหจ้สลิที่งสารพรัดทรัทั้งสลิทั้นเปป็นอรันดรับสองในชบวลิตของเรา นรักเทศนร์มากมายในทสุกวรันนบทั้กจาลรังสนใจแตต่การนรับหรัวและรายงาน
จจานวนสมาชลิก พวกเขาเกต่งในเรมที่องการเชลิญชวนทบที่ “ทรัที่วถซง” และพวกเขากก็ทวรัที่ ถซงจรลิงๆ พวกเขาไดจ้นจาพา “ฝรงชนชาตลิอมที่นเปป็น
จจานวนมาก” (อพยพ 12 : 38) แตต่เมมที่อฝรงชนเหลต่านรัทั้นไดจ้รรับบททดสอบของ “การเปป็นสาวกไมต่ไดจ้” ทรังทั้ สามประการแลจ้ว กก็เหลมอ
สาวกแทจ้อยรต่เพบยงไมต่กคบที่ น
แนต่นอนวต่าไมต่วต่านรักประกาศขต่าวประเสรลิฐคนใดกก็อาจหลงคลิดไปวต่าฝรงชนจจานวนมากทบที่เฝฟ้าตลิดตามเขานรัทั้นตลิดตามพระเยซร
แตต่เมมที่อเขาสต่งขจ้อความดรังกลต่าวจากพระธรรมลรกาออกไป ฝรงชนกก็จะเรลิที่มตบตวรั ออกหต่างจนหมด และประกาศวต่าเขาเทศนาหลรักคจา
สอนทบที่ “ฟปังยาก” เรากจาลรังอาศรัยอยรต่ในยสุคสมรัยแหต่งสถลิตลิและตรัวเลข หลรักเกณฑร์ของโลกยสุคนบทั้คมอการสรจ้างบรันทซกทบที่ดรดแบ ละรายงานทบที่
ดรดบเพมที่อนจาเสนอทบที่ประชสุมประจจาปป แตต่พระเจจ้าทรงเปป็นผรจ้เกก็บรรักษาบรันทซก และสลิที่งทบที่จะสจาครัญเมมที่อเราตจ้อยมนอยรต่ตต่อหนจ้าพระพรักตรร์
พระองคร์คมอสลิที่งทบที่เราไดจ้กระทจาในพระนามของพระเยซรเพมที่อยกยต่องพระเจจ้าและถวายเกบยรตลิแดต่พระองคร์ มบผรจ้รบรั ใชจ้จจานวนมากเกลินไป
ในทสุกวรันนบทั้ทบที่พยายามจะสรจ้างชมอที่ ใหจ้กรับตนเองแทนทบที่จะยกยต่องพระนามทบที่ทรงประทานใหจ้ คมอพระนามอรันประเสรลิฐของพระเยซร

“อยต่ารบักโลก”
มบความชรัวที่ รจ้ายทบที่มบอจานาจมากและอรันตรายถซงตายอยรต่สามสลิที่งซซที่งถรกเตรบยมมาเพมที่อสาปแชต่งจลิตวลิญญาณของคสุณและสต่งคสุณลง
นรก แตต่ถจ้าคสุณเชมที่อในองคร์พระเยซรครลิสตร์เจจ้าและไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดแลจ้ว ความบาปของคสุณกก็ถรกปกคลสุมดจ้วยพระโลหลิตและชมที่อ
ของคสุณกก็ถรกเขบยนลงในหนรังสมอแหต่งชบวลิตของพระเมษโปดกแลจ้ว ดรังนรัทั้นความชรัวที่ รจ้ายเดบยวกรันทรัทั้งสามสลิที่งนบทั้กก็จะพยายามบรัที่นทอนกจาลรัง
ใจและทจาใหจ้คสุณเสมที่อมเสบยภาพลรักษณร์ในฐานะผรจ้อารรักขาทบที่ดบขององคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้า
1. โลกนคีนี้ทคีซื่คสุณอยยต่อาศมัย ซซที่งมสุต่งหมายทบที่จะสาปแชต่งคสุณ และถจ้าคสุณเปป็นผรจ้เชมที่อ โลกนบจทั้ ะทจาทสุกอยต่างเทต่าทบที่เปป็นไปไดจ้เพมที่อขรัด
ขวางชบวตลิ ครลิสเตบยนของคสุณ ระบบของโลกนบทั้ถรกควบคสุมโดยพระของโลกนบทั้ คมอซาตาน หรมอ “เจจ้าแหต่งอจานาจในยต่านอากาศ”
(เอเฟซรัส 2 : 2) และระบบเหลต่านรัทั้น ภายใตจ้อลิทธลิพลของมรัน กก็ดจาเนลินการในการทจาลายและสาปแชต่งจลิตวลิญญาณอยรต่
2. เนซนี้อหนมัง ซซที่งขรัดขวางคสุณ กก็คมอรต่างกายนบทั้เองทบที่คสุณอาศรัยอยรต่ มรันจะสาปแชต่งคสุณนอกเสบยจากวต่าคสุณจะไดจ้เชมที่อในพระเยซร
และยอมใหจ้พระองคร์ทรงประทานจลิตใจใหมต่ใหจ้คสุณ “เพราะวต่าจากภายในมนสุษยร์คมอจากใจมนสุษยร์ มบความคลิดชรัวที่ รจ้าย การลต่วง
ประเวณบ การผลิดผรัวผลิดเมบย การฆาตกรรม การลรักขโมย การโลภ ความชรัวที่ การลต่อลวงเขา ราคะตรัณหา แววตาอรันชรัวที่ รจ้าย การหมลิที่น
ประมาท ความเยต่อหยลิที่ง ความโฉด สารพรัดการชรัวที่ นบทั้เกลิดมาจากภายใน และทจาใหจ้มนสุษยร์เปป็นมลทลิน "” (มาระโก 7 : 21 - 23)
“จลิตใจกก็เปป็นตรัวลต่อลวงเหนมอกวต่าสลิที่งใดทรัทั้งหมด มรันเสมที่อมทรามอยต่างรจ้ายทบเดบยว ผรจ้ใดจะรรจ้จกรั ใจนรัทั้นเลต่า” (เยเรมบยร์ 17 : 9)

“เราจะใหจ้ใจใหมต่แกต่เจจ้า และเราจะบรรจสุจลิตวลิญญาณใหมต่ไวจ้ในเจจ้า เราจะนจาใจหลินออกไปเสบยจากเนมทั้อของเจจ้า และจะใหจ้
ใจเนมทั้อแกต่เจจ้า” (เอเสเคบยล 36 : 26)
3. มารรน้าย “ดสุจสลิงโตคจาราม เทบที่ยวไปเสาะหาคนทบที่มรันจะกรัดกลินไดจ้” ถจ้ามรันไมต่สามารถกรัดกลินจลิตวลิญญาณของคสุณไดจ้ มรันกก็
จะพยายามอยต่างดบทบที่สสุดทบจที่ ะกรัดกลินคจาพยานของคสุณและการอารรักขาของคสุณ มรันจะไมต่ยอมปลต่อยคสุณไปจนกวต่าคสุณจะปลอดภรัยอยรต่
ในแดนบรมสสุขเกษมกรับพระเยซร ตราบใดทบที่คสุณยรังอาศรัยอยรต่บนโลกนบทั้ ซาตานกก็จะคอยตามลต่าคสุณ ดสุจดรัที่งงรพษลิ ดสุจดรัที่งสลิงโตคจาราม
หรมอกระทรัที่งทรตของความสวต่าง
มนสุษยร์นรัทั้นพลาดทต่าเสบยทบใหจ้กรับทรัทั้งสามสลิที่งนบทั้อยต่างสลิทั้นเชลิง แตต่สรรเสรลิญพระเจจ้า พระเยซรทรงมบชรัยชนะเหนมอทรัทั้งสามสลิที่งนบทั้อยต่าง
เดก็ดขาด ทรัทั้งโลกนบทั้ เนมทั้อหนรัง และมารรจ้าย และเรามบชรัยยลิที่งกวต่าผรพจ้ ลิชตลิ โดยพระองคร์ !
คจาวต่า “อยต่ารรักโลก” ในทบที่นบทั้หมายความวต่าอะไร ? นบที่ไมต่ไดจ้หมายความถซงโลกฝฝ่ายวรัตถสุ และกก็ไมต่ไดจ้กจาลรังหมายถซงโลกธรรม
ชาตลินอกเหนมอจากคจาสาปแชต่ง ธรรมชาตลินรัทั้นเตก็มไปดจ้วยสลิที่งสวยงามทบที่ไมต่อาจจะบรรยายไดจ้ เรารรวจ้ าต่ “โลก” ทบที่กจาลรังถรกกลต่าวถซงในทบที่
นบทั้ไมต่ไดจ้หมายถซงผรจ้คนเชต่นกรัน เพราะในยอหร์น 3 : 16 บอกกรับเราวต่าพระเจจ้าทรงรรักโลก จนไดจ้ทรงประทานพระบสุตรองคร์เดบยวของ
พระองคร์มาสลิทั้นพระชนมร์เพมที่อความบาปของโลกนบทั้ และแนต่นอนวต่าพระองคร์ไมต่ไดจ้กจาลรังทรงประสงคร์จะใหจ้เราเกลบยดชรังผรจ้อมที่น เราจะ
ตจ้องเกลบยดชรังความบาปและเกลบยดชรังหนทางของคนบาป แตต่พระเจจ้าทร
รรักมนสุษยร์ทสุกคนและพระองคร์ทรงบรัญชาใหจ้เรารรักมนสุษยร์ทสุกคน “เฉพาะอยต่างยลิที่งตต่อคนทบที่อยรต่ในครอบครรัวของความเชมที่อ”
ถจ้าเชต่นนรัทั้น “โลกนบทั้” ทบที่เราถรกบอกวต่า “อยต่ารรัก” นรัทั้นคมออะไร ? ความหมายในทบที่นบทั้นรัทั้นเรบยบงต่ายกก็คมอวต่า เราจะตจ้องไมต่รรักสลิที่ง
ใดๆกก็ตามทบที่อยรใต่ นโลกนบทั้ซซที่งแปลกแยกไปจากพระเจจ้า ไมต่วต่าสลิที่งนรัทั้นจะเปป็น “สลิที่งของ” หรมอผรจ้คน หรมออลิทธลิพล ซาตานคมอ “ผรจ้ครองโลก
นบทั้” (ยอหร์น 14 : 30) มรันคมอ “พระของยสุคนบทั้” (2 โครลินธร์ 4 : 4) และ “ชาวโลกทรังทั้ สลิทั้นตกอยรต่ใตจ้อจานาจของความชรัวที่ ” หรมอ “ตกอยรต่
ใตจ้อจานาจของผรจ้ทบที่ชรัที่วรจ้าย” (1 ยอหร์น 5 : 19)
ระบบของโลกนบทั้อยรต่ในมมอของซาตาน และนต่าเศรจ้าแตต่จรลิง ผรจ้คนสต่วนใหญต่จจานวนมากกก็อยรต่ในมมอของมรันดจ้วย แตต่ถซงแมจ้วต่า
ผรจ้คนฝฝ่ายวลิญญาณนรัทั้นจะเปป็นเพบยงคนสต่วนนจ้อย ในพระเยซร เราจะเปป็นผรจ้มบชรัยชนะในทจ้ายทบที่สดสุ เพราะเราอยรต่ฝาฝ่ ยพระองคร์ผรจ้ทรงมบ
ชรัยชนะ !
ยลิที่งเรายซดตลิดอยรต่กรับสลิที่งของของโลกนบทั้นจ้อยลงเทต่าไร เรากก็จะยลิที่งยซดมรัที่นในพระเจจ้าและสลิที่งทบที่เปป็นนลิรรันดรร์ไดจ้มรัที่นคงขซทั้นเทต่านรัทั้น ขจ้อ
พระครัมภบรตร์ อนนบทั้ไดจ้กลต่าวไวจ้อยต่างชรัดเจนวต่าโลกนบทั้สามารถดซงเอาความรรักของผรจ้เชมที่อไปจากพระบลิดาไดจ้ เมมที่อครลิสเตบยนเรลิที่มทบจที่ ะมบสต่วน
ในความสจาราญของโลกนบทั้ ไปในทบที่ทบที่นต่าสงสรัย และสนลิทสนมกรับคนทบที่ไมต่เชมที่อ ไมต่นานเขากก็จะพบวต่าความรรักของเขาทบที่มบตต่อพระเจจ้า
ความสนใจของเขาในพระวจนะของพระเจจ้าและในการสามรัคคบธรรมกรับผรจ้เชมที่อคนอมที่นๆ กก็จะเรลิที่มจางหายไป การประชสุมอธลิษฐาน
การประชสุมฟปฟื้นฟร การเรบยนรวบวารศซกษา และการนมรัสการพระเจจ้า จะกลายเปป็นเรมที่องรองลงไป และในวรันหนซที่งขจ้างหนจ้าอรันนต่าเศรจ้า
เมมที่อทสุกๆอยต่างสายเกลินแกจ้ เขาจะตมที่นขซทั้นมาพบกรับความจรลิงวต่าความชมที่นชมยลินดบและสรันตลิสสุขของเขานรัทั้นไดจ้อรันตรธานไปเสบยแลจ้ว และ
เมมที่อมรันเกลิดขซทั้น เขากก็อาจจะไมต่รรจ้ มรันอาจจะคต่อยๆเกลิดขซทั้นทบละนลิดๆจนเขาไมต่สามารถตมที่นตรัวระวรังวต่ามรันกจาลรังเกลิดขซทั้นจนกระทรัที่งสาย
เกลินไป
คนทบที่นาต่ สลิทั้นหวรังทบที่สสุดในโลกกก็คมอครลิสเตบยนทบที่ขาดจากสามรัคคบธรรมกรับพระเจจ้าและขาดจากพระทรัยของพระเจจ้า เหมมอนอ
ยต่างเปโตรในคที่จาคมนทบที่ทาต่ นไดจ้กลต่าวสาปแชต่ง หมลิที่นประมาท และปฏลิเสธองคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าของทต่าน แตต่เมมที่อพระเยซรทรงทอด
พระเนตรมองดรทต่านอยต่างอต่อนโยน เปโตรกก็ออกไปและรจ้องไหจ้โศกเศรจ้าอยต่างมากจนทต่านกลรับใจใหมต่ ในประสบการณร์ของผม
ตลอดหลายปปมานบทั้ การหลรัที่งนทั้จาตาทบที่ขมขมที่นทบที่สสุดทบที่ผมเคยประสบนรัทั้นไมต่ใชต่นทั้จาตาของคนบาป แตต่เปป็นนทั้จาตาของคนทบที่เพลบที่ยงพลทั้จาลจ้มลง
ครลิสเตบยนทบที่รรจ้จกรั พระเจจ้าและรรับใชจ้พระองคร์อยต่างยอมจจานน แตต่แลจ้วกก็ยรังยอมใหจ้ความกระวนกระวายถซงโลกนบทั้หนต่วงเหนบที่ยวความ
รจ้อนรนของเขาตต่อพระเจจ้าและงานของพระองคร์นรัทั้น เปป็นคนทบที่นต่าสลิทั้นหวรังทบที่สสุด

เมมที่อเปาโลอยรต่ในคสุก ทต่านกลต่าววต่า “เดมาสไดจ้หลงรรักโลกปปัจจสุบรันนบทั้เสบยแลจ้ว และไดจ้ทลิทั้งขจ้าพเจจ้า” ไมต่มพบ มทั้นทบที่สบเทาในเรมที่องนบทั้ ผรจ้
เชมที่อไมต่สามารถรรักพระเจจ้าโดยสมบรรณร์และรรักโลกนบทั้ไปดจ้วยไดจ้เลย การรรักโลกนบทั้เพบยงนจ้อยนลิดกก็จะทจาใหจ้จลิตวลิญญาณทบที่เตก็มเปปปี่ยมไป
ดจ้วยการยอมจจานนอยต่างสมบรรณร์นรัทั้นคต่อยๆลดนจ้อยลงไปอยต่างชจ้าๆ
โลกและสลิที่งยรัที่วยวนตต่างๆของมรันนรัทั้นลจ้วนอยรต่ใกลจ้เรา และพยายามจะชต่วงชลิงเอาคจาพยานของครลิสเตบยนหนสุต่มสาว มารรจ้าย
นรัทั้นมบความยลินดบในการทจาใหจ้ครลิสเตบยนทบที่เขจ้มแขก็งอต่อนแอลง มบผรจ้เชมที่อบางคนทบที่ซาตานรบกวนไมต่บต่อยนรักเพราะพวกเขาไมต่คต่อยไดจ้
ทจาใหจ้มรันรรจ้สซกกรังวลมากนรัก พวกเขาไมต่ไดจ้เปป็นภรัยคสุกคามตต่อแผนการของมรัน แตต่ครลิสเตบยนทบที่เขจ้มแขก็งจะเปป็นเปฟ้าหมายของมรันอยรต่
เสมอ และมรันจะวางกรับดรักและหลสุมพรางไวจ้ตามทางอยต่างมากมายนรับไมต่ถจ้วน ดจ้วยเหตสุนบทั้ คจาเตมอนสตลิสจาหรรับผรจ้ทบที่ “ไดจ้ชรัยชนะแกต่
มารรจ้ายแลจ้ว” นรัทั้นกก็คมอ “อยต่ารรักโลกหรมอสลิที่งของในโลก”
ผมอยากจะเนจ้นยทั้จาอบกครรังทั้ วต่านบที่ไมต่ไดจ้หมายความถซงแผต่นดลินโลกนบทั้ สรรพสลิที่งในโลกทบที่พระเจจ้าทรงสรจ้างขซทั้นไมต่ไดจ้เกบที่ยวขจ้องอะไร
กรับการทจาลายจลิตวลิญญาณ ไมต่ใชต่ความบาปทบที่จะรรักธรรมชาตลิ (ตราบใดทบที่เราไมต่ไดจ้นมรัสการธรรมชาตลิ) แนต่นอนวต่าองคร์พระเยซรเจจ้า
ทรงรรักความงดงามของธรรมชาตลิ ในคจาเทศนาบนภรเขาของพระองคร์ พระองคร์ตรรัสวต่า “...จงพลิจารณาดอกลลิลลบททบที่ สุต่งนาวต่า มรัน
งอกงามเจรลิญขซทั้นไดจ้อยต่างไร มรันไมต่ทจางาน มรันไมต่ปปัปี่นดจ้าย และเราบอกทต่านทรัทั้งหลายวต่า ซาโลมอนเมมที่อบรลิบรรณร์ดจ้วยสงต่าราศบของทต่าน
กก็มลิไดจ้ทรงเครมที่องงามเทต่าดอกไมจ้นบทั้ดอกหนซที่ง” (มรัทธลิว 6 : 28 - 29)
ระบบของโลกนบทั้ซซที่งขจ้อพระครัมภบรร์ตอนนบทั้กจาลรังกลต่าวถซงนรัทั้นยจ้อนกลรับไปในปฐมกาล 4 : 16 เมมที่อ “คาอลินไดจ้ออกไปจากพระ
พรักตรร์ของพระเยโฮวาหร์” เขาไดจ้สรจ้างเมมองขซทั้น และนรับจากวรันนรัทั้นเปป็นตจ้นมา ระบบของโลกนบทั้กก็เรลิที่มดซงดรดจลิตวลิญญาณของมนสุษยร์
ลต่อลวงดจ้วยความสสุขสจาราญและสลิที่งตต่างๆมากมายทบที่ใหจ้คจาสรัญญาวต่าจะใหจ้ความพซงพอใจโดยปราศจากพระเจจ้า ในทสุกวรันนบทั้ซาตานไดจ้
ทจาใหจ้มรันยลิที่งนต่าดซงดรดและสะดวกสบายเขจ้าไปอบกในการมสุต่งสรต่นรกมากกวต่าแตต่กต่อน มบสลิที่งดซงดรดมากมายหลากหลายชนลิดในการหลอก
ลต่อผรจ้คนใหจ้หลงไปจากพระเจจ้าและปปิดกรัทั้นพระเจจ้าออกจากชบวลิตของพวกเขา มารรจ้ายและสมสุนของมรันไมต่ยอมเสบยเวลาเลย พวกมรัน
ทจางานอยรตต่ ลอดเวลา คลิดอสุบาย วางแผน “กจาหนด” และปรรับเปลบที่ยน สลิที่งใหมต่ๆเพมที่อกบดกรันมนสุษยร์จากพระเจจ้า
พระวจนะของพระเจจ้าบอกเราวต่ากต่อนทบที่นทั้จาจะทต่วมโลกนรัทั้น “ความชรัที่วของมนสุษยร์มบมากบนแผต่นดลินโลก และเจตนาทสุก
อยต่างแหต่งความคลิดทรัทั้งหลายในใจของเขาลจ้วนแตต่ชรัที่วรจ้ายอยต่างเดบยวเสมอไป พระเยโฮวาหร์ทรงโทมนรัสทบที่พระองคร์ไดจ้ทรงสรจ้างมนสุษยร์
บนแผต่นดลินโลก และกระทจาใหจ้พระองคร์ทรงเศรจ้าโศกภายในพระทรัยของพระองคร์ พระเยโฮวาหร์ตรรัสวต่า "เราจะทจาลายมนสุษยร์ทบที่เรา
ไดจ้สรจ้างมาจากพมทั้นแผต่นดลินโลก ทรัทั้งมนสุษยร์และสรัตวร์และสรัตวร์เลมทั้อยคลานและนกในอากาศ เพราะวต่าเราเสบยใจทบที่เราไดจ้สรจ้างพวกเขา
มา"” (ปฐมกาล 6 : 5 - 7)
โนอาหร์ไดจ้รรับพระคสุณในสายพระเนตรของพระเจจ้า และตรัวทต่านกรับครอบครรัวของทต่านไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดจากนทั้จาทต่วม
แตต่เมมที่อพวกเขาออกมาจากเรมอ พวกเขากก็ยรังคงนจาเอาสภาพเนมทั้อหนรังแบบเดลิมทบที่นจาพามนสุษยชาตลิใหจ้ตกตที่จาเสมที่อมทรามลงจนจจาเปป็น
ตจ้องใหจ้นจาทต่วมโลกตลิดตรัวออกมาดจ้วย และความชรัวที่ รจ้ายกก็เรลิที่มทวบขซทั้นอยต่างรวดเรก็วอบกครรังทั้
บางคนคลิดวต่า “โลกนบทั้” นรัทั้นหมายถซงสถานทบที่จจาพวกรจ้านเหลจ้า บต่อนการพนรัน และถนนทบที่เตก็มไปดจ้วยชายและหญลิงทบที่ถรก
หลงลมม แตต่ซาตานไมต่ไดจ้ปฏลิบรัตลิการแตต่ในสถานทบที่ลรักษณะนรัทั้นเทต่านรัทั้น หลายครรังทั้ ทบที่มรันปรากฏตรัวแบบ “ทรตสวรรคร์แหต่งความสวต่าง”
(2 โครลินธร์ 11 : 14) มรันปฏลิบรัตลิการในโลกแหต่งศลิลปะและวรัฒนธรรม ดซงดรดเนมทั้อหนรังโดยผต่านทางสลิที่งตต่างๆเหลต่านบทั้ และแมจ้กระทรัที่งผรจ้
เชมที่อทบที่อสุทลิศตนกก็มรักจะพบวต่าตนเองกก็ถรกดซงดรดใหจ้สรญเสบยเวลามากมายไปกรับสลิที่งทบที่ครลิสเตบยนปกตลิทวรัที่ ไปเหก็นวต่า “ไมต่ราจ้ ยแรง” ไมต่เปป็น
เรมที่องผลิดปกตลิทบที่โลกแหต่งธสุรกลิจจะกลายมาเปป็นหลินสะดสุดและบต่วงดรักผรจ้เชมที่อ เราตจ้องระวรังตรัวเราเองตต่อความชรัที่วรจ้ายของโลกนบทั้อยรตต่ ลอด
เวลา ในยอหร์น 17 : 15 พระเยซรตรรัสวต่า “ขจ้าพระองคร์ไมต่ไดจ้ขอใหจ้พระองคร์เอาเขาออกไปจากโลก แตต่ขอปกปฟ้องเขาไวจ้ใหจ้พจ้นจาก
ความชรัวที่ รจ้าย”

ถนนแหต่งการทดลองทบัทั้งสามเสผู้น
ขจ้อ 16 “เพราะวต่าสารพรัดซซที่งมบอยรต่ในโลก คมอตรัณหาของเนมทั้อหนรัง และตรัณหาของตา และความเยต่อหยลิที่งในชบวลิตไมต่ไดจ้เกลิด
จากพระบลิดา แตต่เกลิดจากโลก”
ไมต่วาต่ การทดลองของเราจะเปป็นอะไร มรันมรักจะมาจากถนนสายใดสายหนซที่งในสามเสจ้นนบทั้ (1) ตรัณหาของเนมทั้อหนรัง (2)
ตรัณหาของตา (3) ความเยต่อหยลิที่งในชบวลิต สลิที่งเหลต่านบทั้ไมต่ไดจ้เกลิดจากพระเจจ้า และในขจ้อ 15 บอกกรับเราวต่า “ถจ้าผรจ้ใดรรักโลก ความรรักตต่อ
พระบลิดาไมต่ไดจ้อยรต่ในผรจ้นรัทั้น” เปป็นไปไดจ้ทบที่บสุคคลจะถรกดซงดรดโดยบางสลิที่งบางอยต่างทบที่โลกนบทั้เชมทั้อเชลิญแตต่กก็ยรังคงเปป็นผรจ้เชมที่ออยรต่ แตต่ผรจ้ทบที่หลงรรัก
โลกนบทั้ไมต่สามารถทบที่จะรรักพระเจจ้าในเวลาเดบยวกรันไดจ้ พระเยซรตรรัสอยต่างชรัดเจนในมรัทธลิว 6 : 24 “ไมต่มบผรจ้ใดปรนนลิบรัตลินายสองนายไดจ้
เพราะเขาจะชรังนายขจ้างหนซที่งและจะรรักนายอบกขจ้างหนซที่ง หรมอเขาจะนรับถมอนายฝฝ่ายหนซที่งและจะดรหมลิที่นนายอบกฝฝ่ายหนซที่ง ทต่านจะ
ปรนนลิบรัตลิพระเจจ้าและเงลินทองพรจ้อมกรันไมต่ไดจ้”
ไมต่วาต่ การทดลองใดๆจะมาถซงเรา มรันจะมาตามถนนทรัทั้งสามเสจ้นทบที่กลต่าวถซงในขจ้อนบทั้ การทดลองทบที่พระเยซรทรงเผชลิญกก็เปป็น
หลรักฐานในเรมที่องนบทั้
1. ตรัณหาของเนมทั้อหนรัง
ภายหลรังจากการรรับบรัพตลิศมาของพระเยซรแลจ้ว “พระวลิญญาณทรงนจาพระเยซรเขจ้าไปในถลิที่นทสุรกรันดาร เพมที่อพญามารจะไดจ้
มาทดลอง” โปรดสรังเกตวต่าเปป็นพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ไมต่ใชต่ซาตาน ทบทที่ รงนจาพระองคร์ไป ยากอบไดจ้กลต่าวความจรลิงเกบที่ยวกรับเรมที่องนบทั้
กรับเราดจ้วยวต่า “เมมที่อผรจ้ใดถรกลต่อลวงใหจ้หลง อยต่าใหจ้ผรจ้นรัทั้นพรดวต่า "พระเจจ้าทรงลต่อลวงขจ้าพเจจ้าใหจ้หลง" เพราะวต่าความชรัที่วจะมาลต่อลวง
พระเจจ้าใหจ้หลงไมต่ไดจ้ และพระองคร์เองกก็ไมต่ทรงลต่อลวงผรใจ้ ดใหจ้หลงเลย” (ยากอบ 1 : 13) พระเยซรทรงเปป็นพระเจจ้า และพระเจจ้าทรง
ไมต่อาจถรกลต่อลวงดจ้วยความชรัวที่ ไดจ้ จลิตใจทบที่บาปชจ้าไมต่อาจนจาพาพระองคร์ไปยรังถลิที่นทสุรกรันดาร พระวลิญญาณของพระเจจ้าทรงนจา
พระองคร์ไปทบที่นรัที่นเพมที่อเผชลิญและเอาชนะตรัวของพญามารเอง
“และเมมที่อพระองคร์ทรงอดพระกระยาหารสบที่สลิบวรันสบที่สลิบคมนแลจ้ว ภายหลรังพระองคร์กก็ทรงอยากพระกระยาหาร” (มรัทธลิว 4 :
2) แลจ้วมารรจ้ายกก็เขจ้าหาพระองคร์ดวจ้ ยการกลต่าววต่า “ถจ้าทต่านเปป็นพระบสุตรของพระเจจ้า จงสรัที่งกจ้อนหลินเหลต่านบทั้ใหจ้กลายเปป็นพระ
กระยาหาร” พระเยซรทรงมบราต่ งกายเหมมอนกรันกรับเราทสุกอยต่างโดยปราศจากความบาป และหลรังจากสบที่สลิบวรันของการอดพระ
กระยาหาร แนต่นอนวต่าพระองคร์ทรงหลิว และซาตานกก็รรจ้ มรันจซงเรลิที่มการจรโต่ จมแรกในจสุดทบที่มรันคลิดวต่าจะตจ้องเปป็นจสุดอต่อนทบที่สสุดของพระผรจ้
ชต่วยใหจ้รอด คมอความหลิว และมรันยรังพรดคจาวต่า “ถจ้า” ในการทจ้าทายครรังทั้ นบทั้ดจ้วยวต่า คจาวต่า “ถจ้า” นรัทั้นไมต่ไดจ้อยรต่ในพจนานสุกรมของ
พระเจจ้า คจาวต่า “ถจ้า” ไมต่ใชต่คจาในภาษาแหต่งความเชมที่อ และถจ้าไมต่มบความเชมที่อแลจ้ว จะเปป็นทบที่พอพระทรัยของพระเจจ้ากก็ไมต่ไดจ้เลย ซาตาน
นรัทั้นเปป็นปฏลิปปักษร์ตต่อพระเจจ้า และคจาวต่า “ถจ้า” บต่งชบทั้วาต่ มรันไมต่ไดจ้ตรัทั้งใจจะรรับรรจ้วต่าพระเยซรทรงเปป็นพระบสุตรของพระเจจ้า มรันแคต่ตจ้องการ
จะทจาใหจ้พระองคร์ทรงลจ้มลงเพมที่อวต่าพระองคร์จะไมต่ทรงสามารถชต่วยคนบาปใหจ้รอดไดจ้และจะไมต่ทรงสามารถกระทจาใหจ้หรัวของซาตาน
แหลกไดจ้ในทจ้ายทบที่สสุด (ปฐมกาล 3 : 15)
พระเยซรตรรัสตอบวต่า “มบพระครัมภบรเร์ ขบยนไวจ้วต่า `มนสุษยร์จะบจารสุงชบวตลิ ดจ้วยอาหารสลิที่งเดบยวหามลิไดจ้ แตต่บจารสุงดจ้วยพระวจนะทสุก
คจาซซที่งออกมาจากพระโอษฐร์ของพระเจจ้า” (มรัทธลิว 4 : 4) โปรดสรังเกตวต่า พระเยซรทรงยกขจ้อพระครัมภบรร์อาจ้ งอลิง (จากเฉลยธรรม
บรัญญรัตลิ 8 : 3) พระองคร์จะตรรัสเปป็นพระวจนะเลยกก็ยต่อมไดจ้ สลิที่งใดๆทบที่พระองคร์ตรรัสกก็คมอพระวจนะของพระเจจ้า พระองคร์ไมต่ทรง
จจาเปป็นจะตจ้องยกขจ้อพระครัมภบรทร์ บที่ถรกเขบยนไวจ้แลจ้วมาอจ้างอลิง พระองคร์ทรงสามารถตรรัสพระวจนะใหมต่ แตต่ในตอนนบทั้เราจะเหก็นไดจ้วต่า
พระเยซรทรงใหจ้เกบยรตลิแกต่พระวจนะทบที่ถรกเขบยนไวจ้แลจ้วมากเพบยงใด

2. ความเยต่อหยลิที่งในชบวลิต
พระเยซรทรงมบชรัยชนะเหนมอตรัณหาของเนมทั้อหนรัง ในทบที่นบทั้มาในรรปแบบความหลิว แตต่ซาตานยรังไมต่ยอมแพจ้ และมรันไมต่เคยยอม
มรันกก็แคต่เขจ้าจรต่โจมจากอบกมสุมหนซที่ง
“แลจ้วพญามารกก็นจาพระองคร์ขซทั้นไปยรังนครบรลิสสุทธลิธิ์ และใหจ้พระองคร์ประทรับทบที่ยอดหลรังคาพระวลิหาร แลจ้วทรลพระองคร์วต่า "ถจ้า
ทต่านเปป็นพระบสุตรของพระเจจ้า จงโจนลงไปเถลิด เพราะพระครัมภบรร์มบเขบยนไวจ้วต่า `พระองคร์จะรรับสรัที่งใหจ้เหลต่าทรตสวรรคร์ของพระองคร์ใน
เรมที่องทต่าน และเหลต่าทรตสวรรคร์จะเอามมอประคองชรทต่านไวจ้ เกรงวต่าในเวลาหนซที่งเวลาใดเทจ้าของทต่านจะกระแทกหลิน '"”
ในตอนนบทั้ซาตานไดจ้ยกเอาพระธรรมสดสุดบ 91 : 11 มาอจ้างอลิง แตต่ถจ้าคสุณลองอต่านขจ้อนรัทั้นดรคสุณจะสรังเกตวต่ามรันยกมาอจ้างอลิง
แบบผลิดๆ มรันเปป็นผรจ้เชบที่ยวชาญในการบลิดเบมอนและบลิดเบบทั้ยวขจ้อพระครัมภบรร์ เพลิที่มตรงนรัทั้นอบกนลิด ตรัดตรงนบทั้อบกหนต่อย แตต่ยรังพอมบเคจ้า
ความจรลิงมากพอทบจที่ ะชรักนจาคนทบที่ไมต่รพรจ้ ระวจนะของพระเจจ้าอยต่างทะลสุปรสุโปรต่งเทต่าทบที่ควรใหจ้หลงไป แตต่พระเยซรทรงทราบดบวาต่ พระ
ครัมภบรร์พรันธสรัญญาเดลิมกลต่าววต่าอยต่างไร และพระองคร์ตรรัสตอบวต่า “พระครัมภบรร์มบเขบยนไวจ้อบกวต่า `อยต่าทดลององคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าผรจ้เปป็น
พระเจจ้าของทต่าน”
แนต่นอนวต่าพระเยซรทรงสามารถโจนลงไปจากยอดหลรังคาพระวลิหารเพมที่อทรงสจาแดงพระราชอจานาจอรันยลิที่งใหญต่ของ
พระองคร์ และพระองคร์จะไมต่ทรงบาดเจก็บเลย แตต่พระองคร์ไมต่ไดจ้เสดก็จเขจ้ามาในโลกนบทั้เพมที่อทรงเปป็นผรจ้ยลิที่งใหญต่ พระองคร์ไมต่ไดจ้เสดก็จเขจ้า
มาในโลกนบทั้เพมที่อทรงสรจ้างชมที่อเสบยงใหจ้พระองคร์เอง พระองคร์เสดก็จมาเพมที่อทรงสจาแดงพระเจจ้า (ยอหร์น 1 : 18) และพระองคร์กก็ทรง
สจาแดงพระเจจ้า ไมต่ใชต่โดยการทรงโจนลงไปจากยอดหลรังคาพระวลิหาร แตต่โดยการทรงกระทจาตามพระทรัยของพระเจจ้า โดยการทรง
กระทจาพระราชกลิจของพระเจจ้าผรจ้ทรงใชจ้พระองคร์มา และโดยการตรรัสพระวจนะทบใที่ หจ้จลิตวลิญญาณและชบวลิต
3. ตรัณหาของตา
ซาตานจซงเขจ้าหาพระเยซรจากถนนแหต่งการทดลองอบกเสจ้นหนซที่ง “อบกครรัทั้งหนซที่งพญามารไดจ้นจาพระองคร์ขซทั้นไปบนภรเขาอรันสรง
ยลิที่งนรัก และไดจ้แสดงบรรดาราชอาณาจรักรในโลก ทรัทั้งความรสุงต่ เรมองของราชอาณาจรักรเหลต่านรัทั้นใหจ้พระองคร์ทอดพระเนตร แลจ้วไดจ้ทลร
พระองคร์วต่า "ถจ้าทต่านจะกราบลงนมรัสการเรา เราจะใหจ้สลิที่งทรัทั้งปวงเหลต่านบทั้แกต่ทต่าน" พระเยซรจซงตรรัสตอบมรันวต่า "อจ้ายซาตาน จงไปเสบย
ใหจ้พนจ้ เพราะพระครัมภบรร์มบเขบยนไวจ้วต่า `จงนมรัสการองคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าผรจ้เปป็นพระเจจ้าของทต่าน และปรนนลิบรัตลิพระองคร์แตต่ผรจ้
เดบยว'"” (มรัทธลิว 4 : 8 - 10)
พระเยซรทรงเปป็นผรจ้เดบยวทบที่ทรงสรัที่งซาตานใหจ้ไปเสบยใหจ้พจ้น พระองคร์ทรงเปป็นผรจ้เดบยวทบที่ทรงเหนมอกวต่ามรันอยต่างไมต่อาจเทบยบไดจ้
แมจ้แตต่อรัครเทวทรตาธลิบดบมบคาเอลกก็ยรังกลรัวทบที่จะวต่ากลต่าวซาตานเมมที่อทต่านโตจ้เถบยงกรับมรันเรมที่องศพของโมเสส มบคาเอลกลต่าววต่า “ขอใหจ้
องคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าทรงหจ้ามเจจ้าเถลิด” (ยรดา 1: 9) เปป็นครรัทั้งทบที่สามทบที่องคร์เจจ้านายทรงใชจ้พระครัมภบรร์พนรั ธสรัญญาเดลิม พระวจนะของ
พระเจจ้าทบที่ถรกเขบยนไวจ้แลจ้ว ในการเอาชนะพญามาร พระวจนะของพระเจจ้าชต่างสจาครัญเสบยนบที่กระไร นจาพาชรัยชนะอรันยลิที่งใหญต่เพบยงใด
แลจ้วพญามารกก็ละจากพระองคร์ไป และเหลต่าทรตสวรรคร์กก็มาปรนนลิบรัตลิพระองคร์ ลองศซกษาพระธรรมตอนนบทั้ทรัทั้งตอนดรในมรัทธลิว 4 : 1
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เราเกลิดมาอาศรัยอยรต่ในรต่างกายทบที่ตกอยรใต่ ตจ้คจาสาปแชต่ง พระเจจ้าทรงถอนพระทรัยจากรต่างกายเนมทั้อหนรังนบทั้ในสวนเอเดน
พระองคร์ไมต่ไดจ้ทรงจรัดเตรบยมทบที่จะแกจ้ไขหรมอไถต่ถอนเนมทั้อหนรังนบทั้ แตต่มบ “สมาชลิกครลิสตจรักร” หลายๆคนทบที่ยรังคงพยายามทบที่จะแกจ้ไขในสลิที่ง
ทบพที่ ระเจจ้าทรงถอนพระทรัยแลจ้ว พระองคร์ตรรัสกรับอาดรัมวต่า “เจจ้าเปป็นผงคลบดลิน และเจจ้าจะกลรับไปเปป็นผงคลบดลิน” ในสดสุดบ 103 : 14
พระวลิญญาณทรงเตมอนสตลิเราวต่า พระเจจ้า “ทรงทราบโครงรต่างของเรา พระองคร์ทรงระลซกวต่าเราเปป็นแตต่ผงคลบ” เราตจ้องจจาไวจ้วาต่ ใน
เนมทั้อหนรังของเรานรัทั้น “ไมต่มบความดบประการใดอยรต่เลย” มรันเตก็มไปดจ้วยความชรัวที่ รจ้าย ไมต่มบดบเลย จลิตใจของมนสุษยร์กก็ชวรัที่ อยต่างรจ้ายกาจ

และไมต่มบใครอาจทราบถซงระดรับของความชรัวที่ รจ้ายนรัทั้นของมรันเลย จลิตใจทบที่ยรังไมต่บรังเกลิดใหมต่กก็สามารถทบที่จะผลลิตคลิดคจ้นความบาปหรมอ
ความชรัวที่ รจ้ายใดๆกก็ไดจ้ทบที่เคยกระทจากรันมาโดยใครกก็ตามตรัทั้งแตต่สมรัยของอาดรัมจนถซงเวลาปปัจจสุบรันนบทั้ (มาระโก 7 : 21 - 23)
ครลิสเตบยนจจาเปป็นตจ้องฟปังคจาแนะนจาของเปาโลทบที่ใหจ้ไวจ้กรับชาวโครลินธร์ “เพราะวต่า ถซงแมจ้เรายรังดจาเนลินอยรต่ในเนมทั้อหนรังกก็จรลิง แตต่
เรากก็ไมต่ไดจ้สรรจ้ บตามฝฝ่ายเนมทั้อหนรัง (เพราะวต่าศาสตราวสุธแหต่งการสงครามของเราไมต่เปป็นฝฝ่ายเนมทั้อหนรัง แตต่มบอานสุภาพอรันยลิที่งใหญต่จาก
พระเจจ้าทบจที่ ะทลายปฟ้อมอรันแขก็งแกรต่งลงไดจ้) คมอทจาลายความคลิด และทลิฐลิมานะทสุกประการทบตที่ รัทั้งตรัวขซทั้นขรัดขวางความรรขจ้ องพระเจจ้า
และนจ้อมนจาความคลิดทสุกประการใหจ้เขจ้าอยรต่ใตจ้บรังครับจนถซงเชมที่อฟปังพระครลิสตร์” (2 โครลินธร์ 10 : 3 - 5)
แมจ้แตต่ผรจ้เชมที่อทบที่บรังเกลิดใหมต่แลจ้วซซที่งมบจลิตวลิญญาณทบที่เขจ้มแขก็ง กก็ตจ้องระวรังตรัวอยรต่เสมอถซงเนมทั้อหนรัง เพราะเมมที่อเราบรังเกลิดใหมต่แลจ้ว
เนมทั้อหนรังกก็ยรังคงเปป็นเนมทั้อหนรังอยรต่และยรังคงมบสงครามยมดเยมทั้อระหวต่างฝฝ่ายเนมทั้อหนรังกรับฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ แตต่ขอบพระคสุณพระเจจ้า
พระองคร์ผรจ้สถลิตอยรใต่ นเราทรงเปป็นใหญต่กวต่าผรจ้นรัทั้นทบที่อยรต่ในโลก (1 ยอหร์น 4 : 4) พระเยซรทรงมบชรัยชนะเหนมอโลกนบทั้ เหนมอเนมทั้อหนรัง และ
เหนมอพญามาร และเราสามารถเปป็นไดจ้ยลิที่งกวต่าผรจ้พลิชตลิ ถจ้าเรามองตรงทบพที่ ระองคร์ เราไมต่สามารถมบชรัยชนะไดจ้ดจ้วยกจาลรังของเราเอง และ
เปาโลไดจ้เตมอนวต่า “เหตสุฉะนรัทั้นคนทบที่คลิดวต่าตรัวเองมรัที่นคงดบแลจ้ว กก็จงระวรังใหจ้ดบ กลรัววต่าจะลจ้มลง” (1 โครลินธร์ 10 : 12) พระเจจ้าทรง
ประทานพระบสุตรองคร์เดบยวของพระองคร์มารรับสภาพเนมทั้อหนรังเหมมอนอยต่างคนบาป และโดยทางพระองคร์ กก็ไดจ้ทรงกระทจาในสลิที่งทบที่
ไมต่มบใครอาจทจาไดจ้จนสจาเรก็จสมบรรณร์
“เหตสุฉะนรัทั้นบรัดนบทั้การปรรับโทษจซงไมต่มบแกต่คนทรัทั้งหลายทบที่อยรต่ในพระเยซรครลิสตร์ ผรจ้ไมต่ดจาเนลินตามฝฝ่ายเนมทั้อหนรัง แตต่ตามฝฝ่ายพระ
วลิญญาณ เพราะวต่ากฎของพระวลิญญาณแหต่งชบวลิตในพระเยซรครลิสตร์ ไดจ้ทจาใหจ้ขจ้าพเจจ้าพจ้นจากกฎแหต่งบาปและความตาย เพราะสลิที่งซซที่ง
พระราชบรัญญรัตลิทจาไมต่ไดจ้เพราะเนมทั้อหนรังทจาใหจ้อต่อนกจาลรังไปนรัทั้น พระเจจ้าทรงใชจ้พระบสุตรของพระองคร์มาในสภาพเสมมอนเนมทั้อหนรังทบที่
บาปและเพมที่อไถต่บาป พระองคร์จซงไดจ้ทรงปรรับโทษบาปทบที่อยรต่ในเนมทั้อหนรัง เพมที่อความชอบธรรมของพระราชบรัญญรัตลิจะไดจ้สจาเรก็จในพวก
เรา ผรจ้ไมต่ดจาเนลินตามฝฝ่ายเนมทั้อหนรัง แตต่ตามฝฝ่ายพระวลิญญาณ” (โรม 8 : 1 - 4)
เกบที่ยวกรับเรมที่องตรัณหาของตา พระเยซรตรรัสวต่า “ถจ้าตาของทต่านทจาใหจ้ทต่านหลงผลิด จงควรักออกทลิทั้งเสบย ซซที่งจะเขจ้าในอาณาจรักร
ของพระเจจ้าดจ้วยตาขจ้างเดบยวยรังดบกวต่ามบสองตา และตจ้องถรกทลิทั้งในไฟนรก ในทบที่นรัทั้นตรัวหนอนกก็ไมต่ตาย และไฟกก็ไมต่ดบรั เลย” (มาระโก 9
: 47 - 48)
ความปรารถนาชรัที่วกก็เขจ้ามาทางประตรแหต่งดวงตา บสุพการบครต่แรกของเราไดจ้ขายมนสุษยชาตลิทรัทั้งหมดใหจ้ตจ้องกลายเปป็นทาสและ
ตจ้องตายเพราะความบาป และเรมที่องทรัทั้งหมดกก็เกลิดขซทั้นเมมที่อเอวาจจ้องมองดร “เมมที่อหญลิงนรัทั้นเหก็นวต่า ตจ้นไมจ้นรัทั้นเหมาะสจาหรรับเปป็นอาหาร
และมรันงามนต่าดร และตจ้นไมจ้ตจ้นนรัทั้นเปป็นทบที่นต่าปรารถนาเพมที่อใหจ้เกลิดปปัญญา หญลิงจซงเกก็บผลไมจ้นรัทั้นแลจ้วกลินเขจ้าไป แลจ้วสต่งใหจ้สามบของนาง
ดจ้วย และเขาไดจ้กลิน” (ปฐมกาล 3 : 6)
เรมที่องนต่าเศรจ้าอบกเรมที่องทบที่เปป็นผลจากตรัณหาของตากก็บรันทซกไวจ้ในโยชรวา บททบที่ 6 - 7 โปรดอต่านดรทรัทั้งสองบทเพมที่อใหจ้เรมที่องราว
สมบรรณร์ พระเจจ้าทรงประทานคจาบรัญชาทบเที่ จาะจงแกต่โยชรวาและกองทรัพของทต่านเกบที่ยวกรับทรรัพยร์สมบรัตลิของเมมองบาบลิโลน แตต่อาคาน
เหก็นวต่า “เสมทั้อคลสุมงามตรัวหนซที่งของเมมองบาบลิโลน กรับเงลินสองรจ้อยเชเขล และทองคจาแทต่งหนซที่งหนรักหจ้าสลิบเชเขล” จะเสบยของไป เขา
มองเหก็น เขาเกลิดความโลภ และเขาไดจ้เอาทรรัพยร์สมบรัตลิตอจ้ งหจ้ามไป การไมต่เชมที่อฟปังของเขาไดจ้นจาโศกนาฏกรรมมาสรต่คนอลิสราเอลและ
มายรังตรัวอาคานเองกรับครอบครรัวของเขา
1 พงศร์กษรัตรลิยร์ 19 บรันทซกถซงเหตสุการณร์ตอนทบที่เอลบยาหร์ผรจ้เกรบยงไกรไดจ้สรญสลิทั้นกจาลรังฝฝ่ายจลิตวลิญญาณของทต่านไปเพราะผรจ้หญลิง
ทบที่ไมต่นรับถมอพระเจจ้า พระเจจ้าทรงอวยพระพรแกต่เอลบยาหร์ในแบบทบที่ไมต่ธรรมดา ทต่านพซที่งจะมบกจาลรังใจเตก็มเปปปี่ยมจากการไดจ้รรับชรัยชนะอรัน
ยลิที่งใหญต่ทบที่ภรเขาคารเมลซซที่งทต่านไดจ้ประหารพวกผรพจ้ ยากรณร์ของเยเซเบลดจ้วยดาบ ทต่านนต่าจะเตก็มเปปปี่ยมไปดจ้วยความกลจ้าหาญและการ
ขอบพระคสุณ แตต่เมมที่อเยเซเบลไดจ้ยลินวต่าเอลบยาหร์ไดจ้ประหารพวกผรจ้พยากรณร์ของนาง นางกก็สต่งขจ้อความไปถซงทต่านวต่า “ถจ้าพรสุต่งนบทั้เวลานบทั้
เรามลิไดจ้กระทจาชบวลิตของเจจ้าใหจ้เหมมอนอยต่างชบวตลิ ของคนเหลต่านรัทั้นแลจ้ว กก็ใหจ้พระทรัทั้งหลายลงโทษเรา และใหจ้หนรักยลิที่งกวต่า”

แมจ้วาต่ พระเจจ้าจะทรงประทานชรัยชนะอรันยลิที่งใหญต่ใหจ้แกต่ผรจ้พยากรณร์ของพระองคร์ แตต่เมมที่อราชลินบทบที่ชวรัที่ รจ้ายไดจ้ขต่มขรต่ทต่าน ทต่านกก็
กลรัวลนลานและหนบเอาชบวลิตรอด พระครัมภบรร์บอกกรับเราวต่า “เมมที่อทต่านทราบแลจ้วกก็ลสุกขซทั้นหนบไปเอาชบวลิตรอด และมาถซงเบเออรร์เชบา
เขตประเทศยรดาหร์ และละคนใชจ้ของทต่านไวจ้ทบที่นรัที่น แตต่ตวรั ทต่านเองกก็เดลินเขจ้าถลิที่นทสุรกรันดารไปเปป็นระยะทางวรันหนซที่งมานรัที่งอยรต่ทบที่ใตจ้ตจ้นไมจ้
จจาพวกสนจรนลิเปอรร์ และทต่านทรลขอใหจ้ตรัวทต่านตายเสบยทบ วต่า "พอแลจ้วพระองคร์เจจ้าขจ้า โอ ขจ้าแตต่พระเยโฮวาหร์ บรัดนบทั้ขอเอาชบวตลิ ของ
ขจ้าพระองคร์ไปเสบย เพราะขจ้าพระองคร์กก็ไมต่ดบไปกวต่าบรรพบสุรสุษของขจ้าพระองคร์"” (1 พงศร์กษรัตรลิยร์ 19 : 3 - 4)
ชต่างเปป็นเรมที่องทบที่นต่าเศรจ้าเพบยงใด ชต่างนต่าละอายเพบยงใดทบที่แทนทบที่เอลบยาหร์จะเหก็นพระเจจ้าผรจ้ทรงประทานชรัยชนะอรันเกรบยงไกร
ใหจ้แกต่ทาต่ น แตต่ทาต่ นกลรับเหก็นเยเซเบลผรจ้ชรัที่วรจ้าย อต่อนแอ และนต่าสมเพช สายตานรัทั้นสามารถนจาพาสรต่การทจาลายลจ้างไดจ้ถจ้าไมต่ไดจ้จดจจ้อง
อยรต่ทพบที่ ระเยซร
ในพรันธสรัญญาใหมต่ มรัทธลิว 14 : 22 - 31 ไดจ้เลต่าเหตสุการณร์ของการทบที่สายตาไดจ้นจาพาความพต่ายแพจ้มาใหจ้ทรัทั้งทบที่นต่าจะสามารถ
มรัที่นใจในชรัยชนะไดจ้ ขจ้อพระครัมภบรตร์ อนนบทั้บอกเลต่าเรมที่องการทรงดจาเนลินบนนทั้จาของพระครลิสตร์ แนต่นอนวต่าเปป็นเรมที่องทบที่มหรัศจรรยร์อยต่างยลิที่ง
“เมมที่อเหลต่าสาวกเหก็นพระองคร์ทรงดจาเนลินมาบนทะเล เขากก็ตกใจนรัก พรดกรันวต่า "เปป็นผบ" เขาจซงรจ้องอซงไปเพราะความกลรัว ในทรันใด
นรัทั้นพระเยซรตรรัสกรับเขาวต่า "จงชมที่นใจเถลิด คมอเราเอง อยต่ากลรัวเลย" ฝฝ่ายเปโตรจซงทรลตอบพระองคร์วต่า "พระองคร์เจจ้าขจ้า ถจ้าเปป็น
พระองคร์แนต่แลจ้ว ขอทรงโปรดใหจ้ขจ้าพระองคร์เดลินบนนทั้จาไปหาพระองคร์" พระองคร์ตรรัสวต่า "มาเถลิด" เมมที่อเปโตรลงจากเรมอแลจ้ว เขากก็
เดลินบนนทั้จาไปหาพระเยซร แตต่เมมที่อเขาเหก็นลมพรัดแรงกก็กลรัว และเมมที่อกจาลรังจะจมกก็รจ้องวต่า "พระองคร์เจจ้าขจ้า ชต่วยขจ้าพระองคร์ดวจ้ ย" ใน
ทรันใดนรัทั้นพระเยซรทรงเอมทั้อมพระหรัตถร์จรับเขาไวจ้ แลจ้วตรรัสกรับเขาวต่า "โอ คนมบความเชมที่อนจ้อย เจจ้าสงสรัยทจาไม"” (มรัทธลิว 14 : 26 - 31)
“ความเยต่อหยลิที่งในชบวลิต” คมอความหยลิที่งทะนง ความปรารถนาชรัที่วเกลิดขซทั้นในจลิตใจทบที่กระหายหาตจาแหนต่ง อจานาจ ความมรัที่งครัที่ง
และความสบาย หลายๆคนไดจ้ถรกทจาใหจ้ตกตที่จาลงเพราะความเยต่อหยลิที่ง ยากอบ 4 : 6 บอกกรับเราวต่า “พระเจจ้าทรงตต่อสรจ้ผรจ้ทบที่หยลิที่ง
จองหอง แตต่ทรงประทานพระคสุณแกต่คนทบที่ใจถต่อม” 1 ทลิโมธบ 6 : 10 กลต่าววต่า “ดจ้วยวต่าการรรักเงลินนรัทั้นเปป็นรากเหงจ้าแหต่งความชรัที่วทรังทั้
สลิทั้น ขณะทบที่บางคนโลภสลิที่งเหลต่านบทั้จซงไดจ้หลงไปจากความเชมที่อนรัทั้น และทลิที่มแทงตรัวของเขาเองใหจ้ทะลสุดจ้วยความทสุกขร์ใจเปป็นอรันมาก”
ความเยต่อหยลิที่งในชบวลิตมาในหลากหลายรรปแบบ คนบางคนสามารถกระทจาบางสลิที่งทบที่นาต่ ประหลาดใจเพมที่อทบที่จะเปป็นทบที่สรังเกต เพมที่อทบที่จะ
สรจ้างชมที่อเสบยงใหจ้กรับตน หรมอเพมอที่ ทบที่จะโดต่งดรัง
ความภาคภรมลิใจทบที่ถรกตจ้องนรัทั้นเปป็นสลิที่งทบที่มบเกบยรตลิ แตต่ความเยต่อหยลิที่งในเนมทั้อหนรังนรัทั้นเปป็นมาจากมารรจ้าย สสุภาษลิต 16 : 18 - 19
กลต่าววต่า “ความเยต่อหยลิที่งเดลินหนจ้าการถรกทจาลาย และจลิตใจทบที่ยโสนจาหนจ้าการลจ้มลง ทบจที่ ะเปป็นคนมบใจถต่อมอยรต่กรับคนยากจนกก็ดบกวต่า
แบต่งของรลิบมาไดจ้กรับคนเยต่อหยลิที่ง” พระเยซรทรงอยรต่ในโลกทบพที่ ระองคร์ทรงสรจ้างขซทั้น แตต่พระองคร์กก็ไมต่ไดจ้ทรงแสดงความเยต่อหยลิที่งออกมา
เลยแมจ้แตต่สรักครรัทั้งเดบยว
หนทางทบจที่ ะมบเกบยรตลิตอต่ หนจ้าพระพรักตรร์พระเจจ้าคมอการถต่อมใจลง เราตจ้องถต่อมใจลงถจ้าเราปรารถนาจะรรับการอวยพรจาก
พระองคร์ ผมกลต่าวเรมที่องนบทั้ดวจ้ ยความกลรัวจนตรัวสรัที่น แตต่นบที่คมอเรมที่องจรลิง พระเจจ้าไมต่ทรงชต่วยคนเยต่อหยลิที่งใหจ้รอด เราตจ้องเขจ้ามาหา
พระองคร์ดวจ้ ยจลิตใจทบฟที่ กชทั้จาและแตกสลาย เราตจ้องถต่อมใจของเราลงตต่อหนจ้าพระพรักตรร์ของพระองคร์ แลจ้วพระองคร์จะทรงสดรับคจา
อธลิษฐานของเรา ทรงโปรดยกบาปผลิดของเรา และทรงชต่วยเราใหจ้รอดเพราะเหก็นแกต่พระเยซร
“พระเยโฮวาหร์ทรงอยรใต่ กลจ้ผรจ้ทบที่จตลิ ใจฟกชทั้จาและทรงชต่วยผรทจ้ บที่จลิตใจสจานซกผลิดใหจ้รอด” (สดสุดบ 34 : 18)
“เครมที่องบรชาทบที่พระเจจ้าทรงรรับไดจ้คมอจลิตใจทบที่ชอกชทั้จา จลิตใจทบที่สจานซกผลิดและชอกชทั้จานรัทั้น โอ ขจ้าแตต่พระเจจ้า พระองคร์จะมลิไดจ้ทรง
ดรถรก” (สดสุดบ 51 : 17)
ตรัณหาของเนมทั้อหนรัง ตรัณหาของตา และความเยต่อหยลิที่งในชบวลิต ทรังทั้ สลิทั้นเหลต่านบทั้ลจ้วนเกลิดมาจากโลก

ขจ้อ 17 “และโลกกรับสลิที่งยรัที่วยวนของโลกกจาลรังผต่านพจ้นไป แตต่ผรจ้ทบที่ประพฤตลิตามพระทรัยของพระเจจ้ากก็ดจารงอยรต่เปป็นนลิตยร์”
พบนที่ จ้องผรจ้เชมที่อเออ๋ย ขอใหจ้เรา “ไมต่ไดจ้เหก็นแกต่สลิที่งของทบที่เรามองเหก็นอยรต่ แตต่เหก็นแกต่สลิที่งของทบที่มองไมต่เหก็น เพราะวต่าสลิที่งของซซที่งมอง
เหก็นอยรต่นรัทั้นเปป็นของไมต่ยรัที่งยมน แตต่สลิที่งซซที่งมองไมต่เหก็นนรัทั้นกก็ถาวรนลิรรันดรร์” (2 โครลินธร์ 4 : 18)
วรันหนซที่ง “โลกธาตสุจะสลายไปดจ้วยความรจ้อนอรันแรงกลจ้า และแผต่นดลินโลกกรับการงานทรัทั้งปวงทบที่มบอยรใต่ นนรัทั้นจะตจ้องไหมจ้เสบย
สลิทั้นดจ้วย” (2 เปโตร 3 : 10) วรันหนซที่งดวงดาวจะตกลงมายรังแผต่นดลินโลก “เหมมอนตจ้นมะเดมที่ออรันหวรัที่นไหวดจ้วยลมกลจ้าจนทจาใหจ้ผล
หลต่นลงไมต่ทรันสสุก” (วลิวรณร์ 6 : 13) โลกนบทั้จะลต่วงไป แตต่บรรดาผรจ้ทบที่บรังเกลิดใหมต่ คมอครลิสตจรักรของพระเจจ้าผรจ้ทรงพระชนมร์อยรต่ “กก็ดจารง
อยรต่เปป็นนลิตยร์” เราจะดจารงอยรต่เปป็นนลิตยร์ และเราจะไดจ้ครอบครองนครสบขาวดรังที่ ไขต่มสุกซซที่งพระเยซรดจาลรังทรงจรัดเตรบยมคอยทต่าเจจ้าสาว
ของพระองคร์อยรต่ในขณะนบทั้
เมมที่อเราบรังเกลิดใหมต่ พระเจจ้าไดจ้ทรงบรรจสุธรรมชาตลิใหมต่ภายในเรา คมอสภาพอยต่างพะเจจ้า (2 เปโตร 1 : 4) ดรังนรัทั้นครลิสเตบยน
จซงมบสองสภาพ คมอเนมทั้อหนรังซซที่งเราไดจ้รรับมาจากอาดรัม และจลิตวลิญญาณซซที่งเราไดจ้รรับมาจากพระเจจ้าเมมที่อเราบรังเกลิดใหมต่ สลิที่งนบทั้ทจาใหจ้เกลิด
สงครามขซทั้นในชบวตลิ ของผรจ้เชมที่อ เนมทั้อหนรังตต่อสรจ้กรับจลิตวลิญญาณ จลิตวลิญญาณกก็ตอต่ สรจ้กรับเนมทั้อหนรัง “เพราะวต่าความตจ้องการของเนมทั้อหนรัง
ตต่อสรจ้พระวลิญญาณ และพระวลิญญาณกก็ตต่อสรจ้เนมทั้อหนรัง เพราะทรัทั้งสองฝฝ่ายเปป็นศรัตรรกรัน ดรังนรัทั้นสลิที่งทบที่ทต่านทรัทั้งหลายปรารถนาทจาจซงกระทจา
ไมต่ไดจ้” (กาลาเทบย 5 : 17)
แตต่ครลิสเตบยนกก็มบเรมที่องทบที่นต่าชมนที่ ชมยลินดบเปป็นอยต่างยลิที่ง เพราะเรามบหลรักประกรันแหต่งชรัยชนะแลจ้ว “ลรกเลก็กๆทรัทั้งหลายเออ๋ย ทต่าน
เปป็นฝฝ่ายพระเจจ้า และไดจ้ชนะเขาเหลต่านรัทั้น เพราะวต่าพระองคร์ผรจ้สถลิตอยรต่ในทต่านทรัทั้งหลายเปป็นใหญต่กวต่าผรจ้นรัทั้นทบที่อยรต่ในโลก” (1 ยอหร์น 4 :
4) เปาโลกลต่าวเอาไวจ้เชต่นนบทั้วต่า “ขจ้าพเจจ้าถรกตรซงไวจ้กบรั พระครลิสตร์แลจ้ว แตต่ขจ้าพเจจ้ากก็ยรังมบชวบ ลิตอยรต่ ไมต่ใชต่ขจ้าพเจจ้าเองมบชบวลิตอยรต่ตต่อไป แตต่
พระครลิสตร์ตาต่ งหากทบทที่ รงมบชวบ ลิตอยรต่ในขจ้าพเจจ้า และชบวตลิ ซซที่งขจ้าพเจจ้าดจาเนลินอยรต่ในรต่างกายขณะนบทั้ ขจ้าพเจจ้าดจาเนลินอยรต่โดยความเชมที่อใน
พระบสุตรของพระเจจ้า ผรจ้ไดจ้ทรงรรักขจ้าพเจจ้า และไดจ้ทรงสละพระองคร์เองเพมที่อขจ้าพเจจ้า” (กาลาเทบย 2 : 20)

คนาเตชอนผถูผู้เชชอที่ ใหผู้ระวบังคนนอกรทต
ขจ้อ 18 “ลรกเลก็กๆทรัทั้งหลายเออ๋ย บรัดนบทั้เปป็นวาระสสุดทจ้ายแลจ้ว และตามทบที่ทาต่ นทรัทั้งหลายไดจ้ยลินไดจ้ฟปังมาวต่า ปฏลิปปักษร์ตต่อพระ
ครลิสตร์จะมา บรัดนบทั้ปฏลิปปักษร์ตต่อพระครลิสตร์กก็มบอยรต่มากแลจ้ว ฉะนรัทั้นเราจซงรรวจ้ ต่าบรัดนบทั้เปป็นวาระสสุดทจ้ายแลจ้ว”
ในวาระสสุดทจ้าย พวกคนนอกรบตจะออกมาปฏลิเสธเรมที่องความเปป็นพระเจจ้าของพระครลิสตร์ และพวกเราสต่วนใหญต่ไมต่เคย
ตระหนรักเลยวต่าเรากจาลรังอยรใต่ น “วาระสสุดทจ้าย” แลจ้วนรับตรัทั้งแตต่เมมที่อพระเยซรทรงบรังเกลิดทบที่เบธเลเฮก็มในแควจ้นยรเดบย
การเสดก็จมาครรังทั้ แรกของพระเยซรนรัทั้นอยรต่ใน “วาระสสุดทจ้าย” “ในโบราณกาลพระเจจ้าไดจ้ตรรัสดจ้วยวลิธบตาต่ งๆมากมายแกต่
บรรพบสุรสุษทางพวกศาสดาพยากรณร์ แตต่ในวรันสสุดทจ้ายเหลต่านบทั้พระองคร์ไดจ้ตรรัสแกต่เราทรัทั้งหลายทางพระบสุตร ผรจ้ซซที่งพระองคร์ไดจ้ทรงตรังทั้
ใหจ้เปป็นผรจ้รรับสรรพสลิที่งทรัทั้งปวงเปป็นมรดก พระองคร์ไดจ้ทรงสรจ้างกรัลปจรักรวาลโดยพระบสุตร” (ฮบบรร 1 : 1 - 2)
การทรงถรกตรซงทบที่ไมจ้กางเขนของพระเยซรกก็อยรต่ใน “วาระสสุดทจ้าย” คมอเวลาทบที่สสุด “มลิฉะนรัทั้นพระองคร์คงตจ้องทนทสุกขร์ทรมา
นบต่อยๆตรัทั้งแตต่สรจ้างโลกมา แตต่วต่าเดบดี๋ยวนบทั้พระองคร์ไดจ้ทรงปรากฏในเวลาทบที่สสุดนบทั้ครรังทั้ เดบยว เพมอที่ จะไดจ้กจาจรัดความบาปไดจ้โดยถวาย
พระองคร์เองเปป็นเครมที่องบรชา” (ฮบบรร 9 : 26)
ในพระครัมภบรร์ฉบรับคลิงเจมสร์ของเรา คจาวต่า “เวลาทบที่สสุด” หมายถซงยสุคสมรัย กก็คมอยสุคแหต่งพระคสุณนบทั้ พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ไดจ้
เสดก็จมาในวรันเพนเทคอสตร์ “ในวรันสสุดทจ้าย” “`พระเจจ้าตรรัสวต่า ตต่อมาในวรันสสุดทจ้าย เราจะเทพระวลิญญาณของเรามาเหนมอเนมทั้อหนรัง
ทรัทั้งปวง บสุตรชายบสุตรสาวของทต่านจะพยากรณร์ คนหนสุต่มของทต่านจะเหก็นนลิมลิต และคนแกต่จะฝปันเหก็น” (กลิจการ 2 : 17)
ยสุคครลิสตจรักรกจาลรังมสุต่งหนจ้าไปสรต่ “วาระสสุดทจ้าย” “แตต่บรรดาเหตสุการณร์เหลต่านบทั้จซงไดจ้บรังเกลิดแกต่เขาเพมที่อเปป็นตรัวอยต่าง และไดจ้
บรันทซกไวจ้เพมที่อเตมอนสตลิเราทรัทั้งหลาย ผรจ้ซซที่งกจาลรังอยรต่ในกาลสสุดปลายของแผต่นดลินโลก” (1 โครลินธร์ 10 : 11) เปาโลไดจ้กลต่าวถจ้อยคจาเหลต่า

นบทั้แกต่พวกผรจ้เชมที่อในครลิสตจรักรในเมมองโครลินธร์ และถจ้าพวกเขาอยรต่ในวาระสสุดทจ้ายแลจ้ว กก็เปป็นทบที่แนต่นอนวต่าเราในทสุกวรันนบทั้กก็กจาลรังอยรใต่ น
วาระสสุดทจ้ายดจ้วย และนบที่กก็คมอวรันสสุดทจ้ายของ “วาระสสุดทจ้าย”
พระวจนะของพระเจจ้าบอกกรับเราวต่า ในวาระสสุดทจ้าย คนชอบเยาะเยจ้ยจะมา และพวกเขากก็มาแลจ้วในยสุคของพระเยซร
พวกเขามาแลจ้วในยสุคของพวกอรัครทรต พวกเขามาแลจ้วในยสุคของลรเธอรร์กรับเวสลบยร์ และเรากก็มบพวกเขาอยรต่ดจ้วยในทสุกวรันนบทั้
“จงรรขจ้ จ้อนบทั้กต่อน คมอในวรันสสุดทจ้ายคนทบที่ชอบเยาะเยจ้ยจะเกลิดขซทั้นและดจาเนลินตามใจปรารถนาชรัที่วของตน และจะถามวต่า "คจาทบที่
ทรงสรัญญาไวจ้วาต่ พระองคร์จะเสดก็จมานรัทั้นอยรต่ทบที่ไหน เพราะวต่าตรัทั้งแตต่บรรพบสุรสุษหลรับลต่วงไปแลจ้ว สลิที่งทรัทั้งปวงกก็เปป็นอยรต่เหมมอนทบที่ไดจ้เปป็นอยรต่
ตรังทั้ แตต่เดลิมทรงสรจ้างโลก"” (2 เปโตร 3 : 3 - 4)
หลายปปใหจ้หลรังจากทบที่เปโตรไดจ้เขบยนขจ้อความเหลต่านบทั้ ยรดากก็ไดจ้กลต่าววต่า “คนเหลต่านบทั้มรักเปป็นคนบต่น เปป็นคนโพนทะนา เปป็น
คนดจาเนลินตามตรัณหาอรันชรัที่วของตรัว และปากเขากลต่าวคจาโอจ้อวดตต่างๆ เปป็นคนยกยอผรจ้อมที่นเพมที่อหวรังประโยชนร์ของตน แตต่วต่าทต่านทบที่รกรั
ทรัทั้งหลาย ทต่านจงระลซกถซงคจาพยากรณร์เมมที่อกต่อนของเหลต่าอรัครสาวกของพระเยซรครลิสตร์ องคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าของเราทบที่ไดจ้กลต่าวไวจ้ คมอวต่า
พวกอรัครสาวกนรัทั้นไดจ้บอกทต่านทรัทั้งหลายวต่า "ในสมรัยสสุดทจ้ายจะมบคนเยาะเยจ้ยบรังเกลิดขซทั้น เขาเปป็นคนทบที่ดจาเนลินตามตรัณหาอรันชรัที่วของ
ตรัว"” (ยรดา 1 : 16 - 18)
ยอหร์นสาวกผรจ้เปป็นทบที่รรัก ผรจ้ซซที่งพระเจจ้าไดจ้ทรงกจากรับใหจ้เขบยนถจ้อยคจาในจดหมายฝากฉบรับนบทั้ ไมต่ลรังเลเลยทบที่จะประกาศวต่าบรัดนบทั้
เปป็น “วาระสสุดทจ้าย” แลจ้วตรัทั้งแตต่ตอนทบที่ทต่านเขบยนขจ้อความนบทั้เมมที่อ 1,900 ปปกต่อน
สสุดทจ้ายแตต่ไมต่ทาจ้ ยสสุด เรามบหลรักประกรันในพระวจนะของพระเจจ้าวต่า อาณาจรักรพรันปป (คมออาณาจรักรแหต่งสวรรคร์ทจบที่ ะตรัทั้งอยรต่
บนโลกนบทั้ชต่วงระยะเวลาหนซที่งซซที่งเปป็นทบที่รรจ้จรักกรันในชมที่อ ยสุคพรันปป) จะถรกสถาปนาขซทั้นบนโลกในวาระสสุดทจ้าย “ในยสุคหลรังจะเปป็นดรังนบทั้ คมอ
ภรเขาแหต่งพระนลิเวศของพระเยโฮวาหร์จะถรกสถาปนาขซทั้นใหจ้สรงทบที่สสุดในจจาพวกภรเขาทรัทั้งหลาย และจะถรกยกขซทั้นใหจ้เหนมอบรรดาเนลินเขา
และประชาชาตลิทรัทั้งสลิทั้นจะหลรัที่งไหลเขจ้ามาหา” (อลิสยาหร์ 2 : 2)
ในภาษาของพระเจจ้า “วาระสสุดทจ้าย” ครอบคลสุมถซงชต่วงเวลาทรัทั้งหมดทบพที่ ระเจจ้าทรงกระทจาพระราชกลิจกรับโลกทบที่หลงหาย
ใบนบทั้นรับตรัทั้งแตต่การประสรตลิของพระเยซรครลิสตร์พระผรจ้ชต่วยใหจ้รอดไปจนถซงการมาถซงของฟฟ้าสวรรคร์ใหมต่และแผต่นดลินโลกใหมต่ สลิที่งนบทั้จะเกลิด
ขซทั้นกต่อนทบที่นลิรรันดรร์กาลจะเรลิที่มขซทั้น เรากจาลรังอยรต่ใน “วาระสสุดทจ้าย” มานานกวต่า 1,900 ปปแลจ้ว และเราไมต่ทราบวต่าจะดจาเนลินเชต่นนบทั้ไป
อบกนานเทต่าไร แตต่จงจจาไวจ้เถลิดพบที่นจ้องทบที่รกรั วต่าพระเจจ้าทรงมบเวลามากมายและทางของพระองคร์กก็ไมต่ใชต่ทางของเรา พระดจารลิของ
พระองคร์กไก็ มต่ใชต่ความคลิดของเรา “แตต่พวกทบที่รกรั อยต่าลมมขจ้อนบทั้เสบย คมอวรันเดบยวขององคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าเปป็นเหมมอนกรับพรันปป และพรันปปกก็
เปป็นเหมมอนกรับวรันเดบยว” (2 เปโตร 3 : 8) คสุณคงเหก็นแลจ้ววต่ามรันไมต่ใชต่พซที่งจะเมมที่อวานซมนนบทั้เอง แตต่เปป็นตรัทั้งแตต่เมมที่อเกมอบ 2,000 ปปนรับ
ตรังทั้ แตต่เมมที่อพระเยซรทรงมาบรังเกลิด ดรังนรัทั้นเราจซงรรวจ้ าต่ แผนการของพระเจจ้ากจาลรังดจาเนลินไปตามวาระ จงอยต่าทสุกขร์ใจเลยลรกเออ๋ย พระเยซร
จะเสดก็จมาอบกครรังทั้ และมรันอาจจะเปป็นวรันนบทั้เลยกก็ไดจ้ !
“แตต่วต่าตามพระสรัญญาของพระองคร์นรัทั้น เราจซงคอยทจ้องฟฟ้าอากาศใหมต่และแผต่นดลินโลกใหมต่ ทบที่ซซที่งความชอบธรรมจะดจารง
อยรต่” (2 เปโตร 3 : 13)
“แตต่วต่าทสุกคนจะเปป็นไปตามลจาดรับ คมอพระครลิสตร์ทรงเปป็นผลแรก แลจ้วภายหลรังกก็คอม คนทรัทั้งหลายทบที่เปป็นของพระครลิสตร์ ใน
เมมที่อพระองคร์จะเสดก็จมา ตต่อจากนรัทั้นจะเปป็นวาระทบสที่ สุด เมมที่อพระองคร์จะทรงมอบอาณาจรักรไวจ้แกต่พระเจจ้าคมอพระบลิดา เมมที่อพระองคร์
จะไดจ้ทรงทจาลายการปกครอง และสลิทธลิอจานาจและอานสุภาพหมดแลจ้ว” (1 โครลินธร์ 15 : 23 - 24)
ยอหร์นบอกกรับเราวต่า “บรัดนบทั้ปฏลิปปักษร์ตต่อพระครลิสตร์กก็มอบ ยรต่มากแลจ้ว” คจาวต่า “ปฏลิปปักษร์ตต่อพระครลิสตร์” นรัทั้นหมายความวต่า
อะไร ? “ปฏลิปปักษร์” หมายถซง ฝปัปี่งตรงขจ้าม (หรมอตต่อตจ้าน) และในวาระสสุดทจ้ายจะมบหลายคนเปป็นปฏลิปปักษร์ตต่อพระครลิสตร์ จะมบผรจ้ลต่อลวง
มากมายและผรจ้พยากรณร์เทก็จมากมาย ลองศซกษามรัทธลิว 24 ทรัทั้งบทดร
พวกปฏลิปปักษร์ตต่อพระครลิสตร์เหลต่านบทั้ (รรปพหสุพจนร์) ยรังไมต่ใชต่คนนอกกฎหมาย หรมอปฏลิปปักษร์พระครลิสตร์ (รรปเอกพจนร์) คนพวก
นบทั้เปป็นผรจ้เตรบยมทางของมรัน ภายหลรังจากทบที่ครลิสตจรักรถรกรรับขซทั้นไปแลจ้ว คนนอกกฎหมายกก็จะปรากฏตรัว

“เพราะวต่าอจานาจลซกลรับนอกกฎหมายนรัทั้นกก็เรลิที่มทจางานอยรต่แลจ้ว เพบยงแตต่ผรจ้ทบที่คอยหนต่วงเหนบที่ยวเดบดี๋ยวนบทั้นรัทั้น (พระวลิญญาณ
บรลิสสุทธลิธิ์) จะยรังหนต่วงเหนบที่ยวอยรต่ จนกวต่าผรจ้ทบที่คอยหนต่วงเหนบที่ยวนรัทั้นจะถรกพาออกไปเสบย ขณะนรัทั้นคนนอกกฎหมายนรัทั้นจะปรากฏตรัวขซทั้น
และองคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าจะทรงประหารมรันดจ้วยลมพระโอษฐร์ของพระองคร์ และจะทรงผลาญใหจ้สรญไปดจ้วยการปรากฏแหต่งการเสดก็จ
มาของพระองคร์ คมอผรจ้นรัทั้นทบที่มาโดยการดลบรันดาลของซาตาน พรจ้อมกรับบรรดาการอลิทธลิฤทธลิธิ์และหมายสจาครัญ และการมหรัศจรรยร์
แหต่งความเทก็จ” (2 เธสะโลนลิกา 2 : 7 - 9)
พวกปฏลิปปักษร์ตต่อพระครลิสตร์เหลต่านบทั้ ผรจ้ซซที่งปฏลิเสธความเปป็นพระเจจ้าขององคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าของเราและเปป็นผรจ้เตรบยมทางของ
ปฏลิปปักษร์พระครลิสตร์ทบที่เปป็นมารรจ้ายมารรับสภาพเนมทั้อหนรัง มรันจะนรัที่งอยรต่ในพระวลิหารและประกาศวต่าตนเองคมอพระเจจ้า มรันจะหมลิที่น
ประมาทพระเจจ้าแหต่งฟฟ้าสวรรคร์ มรันจะเปป็นผรจ้ปกครองโลกเพบยงหนซที่งเดบยวซซที่งในพระครัมภบรเร์ รบยกวต่า “กษรัตรลิยร์องคร์หนซที่งพระพรักตรร์
ดสุราจ้ ย...คนนอกกฎหมาย...ปฏลิปปักษร์พระครลิสตร์...ลรกของความพลินาศ” และชมที่ออมที่นๆอบกมากมาย
แมจ้กระทรัที่งในยสุคสมรัยของยอหร์นกก็มบพวกปฏลิปปักษร์ตต่อพระครลิสตร์อยรต่มากมายแลจ้ว และเพราะเหตสุนบทั้เอง “ฉะนรัทั้นเราจซงรรจ้วาต่
บรัดนบทั้เปป็นวาระสสุดทจ้ายแลจ้ว” ในมรัทธลิว 24 พระเยซรไดจ้ตรรัสเตมอนพวกสาวกวต่าจะมบ “ผรจ้ลต่อลวง” หลายคนทบที่จะมาและจะประกาศวต่า
ตนเองคมอพระครลิสตร์ ทสุกวรันนบทั้กก็มบคนหลายคนอจ้างตรัววต่าเปป็นพระครลิสตร์ พวกเขากลต่าวอจ้างทสุกสลิที่งทบพที่ ระเยซรทรงเคยกลต่าวอจ้างถซง
พระองคร์เอง คนเหลต่านบทั้คมอปฏลิปปักษร์ตต่อพระครลิสตร์บางคนทบที่ยอหร์นพรดถซง มบหลายๆสลิที่งในทสุกวรันนบทั้ทบที่ทจาใหจ้เรามรัที่นใจวต่าการเสดก็จมาครรัทั้งทบที่
สองของพระเยซรนรัทั้นอยรต่ไมต่ไกลแลจ้ว แตต่สลิที่งบต่งชบทั้ทบที่โดดเดต่นมากทบที่สสุดสลิที่งหนซที่งกก็คมอขจ้อเทก็จจรลิงทบวที่ ต่ามบผรจ้สอนเทบยมเทก็จอยรต่หลายตต่อหลายคน
หลายๆคนไดจ้ปฏลิเสธรากฐานสจาครัญของความเชมที่ออยต่างเชต่น ความเปป็นพระเจจ้าของพระครลิสตร์ การดลใจจากพระเจจ้าของพระครัมภบรร์
การเปป็นขซทั้นจากความตายในฝฝ่ายรต่างกาย และการเสดก็จมาครรังทั้ ทบที่สองของพระครลิสตร์ คนเหลต่านบทั้เปป็นพวกปฏลิปปักษร์ตต่อพระครลิสตร์ เรา
อาจเรบยกคนพวกนบทั้วาต่ พวกสมรัยใหมต่นลิยม [modernists] และพวกเสรบนลิยม [liberals] แตต่พวกคนเหลต่านบทั้กก็คมอพวกปฏลิปปักษร์ตต่อ
พระครลิสตร์ดวจ้ ยเชต่นกรัน รากฐานสจาครัญของความเชมที่อลจาดรับแรกคมอพระเยซรทรงเปป็นพระเจจ้าทบที่ทรงปรากฏในสภาพเนมทั้อหนรัง และ
พวกปฏลิปปักษร์ตต่อพระครลิสตร์ไดจ้ปฏลิเสธความจรลิงในพระครัมภบรร์ขจ้อนบทั้เสบย
ขจ้อ 19 “เขาเหลต่านรัทั้นไดจ้ออกไปจากพวกเรา แตต่เขาเหลต่านรัทั้นกก็ไมต่ใชต่พวกเรา เพราะวต่าถจ้าเขาเปป็นพวกของเรา เขาจะอยรต่กรับ
เราตต่อไป แตต่เขาไดจ้ออกไปแลจ้ว ซซที่งกก็เปป็นทบที่ปรากฏชรัดแลจ้ววต่า เขาเหลต่านรัทั้นหาใชต่พวกของเราทสุกคนไมต่”
พวกปฏลิปปักษร์ตต่อพระครลิสตร์ทบที่ถรกกลต่าวถซงในตอนนบทั้กก็เปป็นสมาชลิกอยรต่ในครลิสตจรักรทจ้องถลิที่น แคต่ในครลิสตจรักรทจ้องถลิที่น ไมต่ใชต่ใน
พระกายของพระครลิสตร์ พวกนบทั้ปฏลิบรัตลิการอยรต่ภายในทบที่ประชสุม แตต่สรังเกตวต่ายอหร์นไดจ้บอกกรับเราวต่า “แตต่เขาเหลต่านรัทั้นกก็ไมต่ใชต่พวก
เรา” การจะมาเปป็นสมาชลิกครลิสตจรักรของพระเจจ้าผรจ้ทรงพระชนมร์อยรต่นรัทั้น บสุคคลนรัทั้นจะตจ้องเชมที่อวต่าพระเยซรทรงเปป็นพระบสุตรของ
พระเจจ้า และพวกปฏลิปปักษร์ตต่อพระครลิสตร์เหลต่านบทั้กก็ปฏลิเสธความจรลิงขจ้อนบทั้ พวกเขาเขจ้ารต่วมกรับทบที่ประชสุมในทจ้องถลิที่นกก็จรลิง แตต่พวกเขากก็
“ไดจ้ออกไปจากพวกเรา” เพราะพวกเขาไมต่ไดจ้เปป็นสต่วนหนซที่งอยต่างแทจ้จรลิง พวกเขาเขจ้ารต่วมโดยนามเทต่านรัทั้น แตต่พวกเขาไมต่เคยบรังเกลิด
ใหมต่เขจ้าสรต่ครอบครรัวของพระเจจ้าเลย
ในทสุกวรันนบทั้ บางคนอาจเรบยกพวกคนเหลต่านบทั้วต่าเปป็นแคต่คนทบที่ “ถดถอย” แตต่พวกเขาไมต่ใชต่คนทบที่ถดถอย พวกเขายรังไมต่เคย
บรังเกลิดใหมต่เลย ทรัทั้งในจลิตใจและในประสบการณร์ พวกเขายรังไมต่เคยเปป็นสมาชลิกของครลิสตจรักรแทจ้เลย
การใชจ้ศรัพทร์แสงของคณะนลิกายตต่างๆกก็กต่อใหจ้เกลิดความสรับสนและการแบต่งแยกกรันในทต่ามกลางหมรต่ผรจ้เชมที่อ ถจ้าบรรดาผรจ้รรับใชจ้
พระเจจ้า (รวมทรัทั้งตรัวผมเองดจ้วย) จะใชจ้แตต่คจาศรัพทร์ในพระครัมภบรร์เทต่านรัทั้น และไมต่ใชจ้คจาศรัพทร์ทบที่บรัญญรัตลิขซทั้นโดยคณะนลิกายตต่างๆ กก็คงจะมบ
ความขจ้องใจและความเขจ้าใจผลิดกรันนจ้อยลงในครลิสตจรักรไดจ้
มบบางคนทบที่เชมที่อและสอนวต่าสมาชลิกครลิสตจรักรทสุกคนกก็คมอครลิสเตบยน และดจ้วยเหตสุนบทั้เมมที่อสมาชลิกครลิสตจรักรคนหนซที่งไดจ้หรันหลรัง
ใหจ้กรับครลิสตจรักรและกลรับไปหาโลกนบทั้ กก็จะเรบยกคนนรัทั้นวต่าเปป็นคนทบที่ถดถอย แตต่บต่อยครรังทั้ ทบที่คนคนนรัทั้นไมต่ไดจ้เคยบรังเกลิดใหมต่อยต่างแทจ้จรลิง
เลย แตต่กก็มพบ วกคนทบที่ถดถอยของแทจ้อยรต่จรลิง เปป็นไปไดจ้ทบที่คนทบที่บรังเกลิดใหมต่แลจ้วจะถดถอยบจ้าง แตต่คนจจานวนมากในทสุกวรันนบทั้ทบที่อจ้างวต่า

ถดถอยนรัทั้นไมต่เคยไดจ้ประสบการณร์การบรังเกลิดใหมต่เลย เปโตรไดจ้อธลิบายถซงคนพวกนบทั้วาต่ “พฤตลิกรรมไดจ้เกลิดกรับเขาตามสสุภาษลิตซซที่งเปป็น
ความจรลิงวต่า "สสุนรัขไดจ้กลรับกลินสลิที่งทบที่มรันสจารอกออกมาแลจ้ว และสสุกรทบที่ไดจ้ชจาระลจ้างตรัวแลจ้วกก็กลรับลสุยลงไปนอนในปลรักอบก"” (2 เปโตร
2 : 22) คนพวกนบทั้เปป็น “สสุนรัข” และ “สสุกร” อยรต่ตลอดมา พวกเขาไมต่เคยเปป็น “แกะ” เลย ผรจ้ทบที่บรังเกลิดใหมต่ซซที่งไดจ้ตลิดตามความชอบ
ธรรม กก็เปป็นหลรักฐานถซงการบรังเกลิดใหมต่ตต่อผรจ้อมที่น สต่วนพวกทบที่เกลมอกกลรัวทั้ อยรต่ในการอธรรมกก็ยรังไมต่เคยถรกสรจ้างใหมต่ในพระครลิสตร์เลย (1
ยอหร์น 2 : 29 ; 2 โครลินธร์ 5 : 17)
นรักวลิชาการภาษากรบกบอกกรับเราวต่า คจาทบที่แปลวต่า ปฏลิปปักษร์ตต่อพระครลิสตร์ ในทบที่นรัทั้นหมายความถซง “การแทนทบที่” นรัที่นคมอ
พวกเขาเปป็นพวกทบที่ปฏลิบรัตลิตนเปป็นผรจ้ตลิดตามพระครลิสตร์ พวกเขาเขจ้ารต่วมกรับครลิสตจรักรทจ้องถลิที่น แตต่ตลอดเวลาในจลิตใจของพวกเขาทบที่
อยรต่นรัทั้นพวกเขาคอยตต่อตจ้านพระครลิสตร์ ทสุกวรันนบทั้บนธรรมาสนร์หลายแหต่งในอเมรลิกากก็มพบ วกคนทบที่ปฏลิบรัตลิตนเปป็นผรจ้รรับใชจ้แหต่งขต่าว
ประเสรลิฐ แตต่คนพวกนบทั้กก็ยรังใชจ้ธรรมาสนร์เปป็นทบที่ทบที่ปฏลิเสธความเปป็นพระเจจ้าและการอรัศจรรยร์ตต่างๆของพระครลิสตร์ พวกเขาปฏลิเสธ
เรมที่องการประสรตจลิ ากหญลิงพรหมจารบของพระองคร์ การทรงสลิทั้นพระชนมร์เพมที่อลบบาปของพระองคร์ การทรงหลรัที่งพระโลหลิตของ
พระองคร์ การทรงเปป็นขซทั้นจากความตายในพระกายของพระองคร์ และการเสดก็จกลรับมาของพระองคร์ พวกเขาปฏลิเสธพระวจนะของ
พระเจจ้าแมจ้ในขณะทบที่กจาลรังปฏลิบรัตลิตนเปป็นผรจ้รรับใชจ้ของพระเยซรครลิสตร์ พวกเขาเปป็นผรจ้รรับใชจ้ ขจ้อนบทั้เปป็นความจรลิง แตต่พวกเขาเปป็นผรจ้รรับใชจ้
ของพญามาร เปาโลไดจ้อธลิบายคนพวกนบทั้ไวจ้ใน 2 โครลินธร์ 11 : 13 - 15
“เพราะคนอยต่างนรัทั้นเปป็นอรัครสาวกเทบยม เปป็นคนงานทบที่หลอกลวง ปลอมตรัวเปป็นอรัครสาวกของพระครลิสตร์ การกระทจาเชต่น
นรัทั้นไมต่แปลกประหลาดเลย ถซงซาตานเองกก็ยรังปลอมตรัวเปป็นทรตสวรรคร์แหต่งความสวต่างไดจ้ เหตสุฉะนรัทั้นจซงไมต่เปป็นการแปลกอะไรทบที่ผรจ้รบรั
ใชจ้ของซาตานจะปลอมตรัวเปป็นผรจ้รรับใชจ้ของความชอบธรรม ทจ้ายทบสที่ สุดของเขาจะเปป็นไปตามการกระทจาของเขา”
ยอหร์นกลต่าววต่าถจ้าคนพวกนบทั้เปป็นผรจ้เชมที่อแทจ้จรลิง “เขาจะอยรต่กรับเราตต่อไป” ความจรลิงขจ้อสจาครัญไดจ้ถรกประกาศไวจ้ในทบที่นบทั้ ผรจ้เชมที่อ
แทจ้ทบที่บรังเกลิดใหมต่และไดจ้รรับการชจาระโดยพระโลหลิตแลจ้วจะดจารงอยรต่ในความเชมที่อตต่อไป พวกเขาอาจอต่อนแอบจ้างในบางเวลา พวกเขา
อาจถซงขรัทั้นถดถอย แตต่พวกเขาจะไมต่หรันหลรังใหจ้กรับพระเจจ้า ใหจ้กรับครลิสตจรักรของพระองคร์ และใหจ้กรับพระวจนะของพระองคร์อยต่าง
สมบรรณร์ ไมต่มบคจาวต่า “อาจจะ” ในเรมที่องนบทั้ ยอหร์นกลต่าววต่า “ถจ้าเขาเปป็นพวกของเรา เขาจะอยรต่กรับเราตต่อไป”
พวกเขาไดจ้ออกไป ละจากครลิสตจรักรและหรันหลรังของพวกเขาใหจ้กรับพวกผรจ้เชมที่อ “ซซที่งกก็เปป็นทบที่ปรากฏชรัดแลจ้ววต่า เขาเหลต่านรัทั้น
หาใชต่พวกของเราทสุกคนไมต่” พระเจจ้าทรงสจาแดงความเทก็จใหจ้เปป็นทบที่ประจรักษร์ และทสุกคนทบดที่ จาเนลินอยรต่ในความสวต่างกก็สามารถ
แยกแยะความเทก็จไดจ้ เปป็นไปไดจ้ทบที่ปฏลิปปักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะยรังคงดจารงอยรต่ในทบที่ประชสุมทจ้องถลิที่นตต่อไปโดยไมต่ถรกจรับไดจ้สรักระยะ แตต่เขา
จะไมต่สามารถดจารงอยรต่ตต่อไปไดจ้นานโดยทบที่ไมต่มบพวกผรจ้เชมที่อแทจ้ทบที่ไมต่สามารถแยกแยะเขาวต่าเปป็นพวกเทบยมเทก็จไดจ้เลย พระเจจ้าจะไมต่ทรง
ปลต่อยใหจ้พวกเสรบนลิยมหรมอสมรัยใหมต่นลิยมอยรต่ภายใตจ้หนจ้ากากผรจ้รรับใชจ้ไดจ้นาน พระองคร์จะทรงสจาแดงคนเหลต่านรัทั้นใหจ้เปป็นทบที่ประจรักษร์ไมต่
ทางใดกก็ทางหนซที่ง ไมต่ชาจ้ กก็เรก็วคนพวกนบทั้จะพรดหรมอกระทจาบางสลิที่ง (หรมอสอนบางอยต่าง) ทบจที่ ะบต่งบอกยบที่หจ้อของเขาวต่าเปป็นปฏลิปปักษร์ตต่อ
พระครลิสตร์ ปฏลิปปักษร์ตต่อพระครัมภบรร์ และปฏลิปปักษร์ตต่อครลิสเตบยน

บรรดาผถูผู้เชชอที่ แทผู้จะไมต่ถถูกลต่อลวงโดยพวกปฏริปกปั ษห์ตอต่ พระครริสตห์
ขจ้อ 20 - 26 “ทต่านทรัทั้งหลายไดจ้รรับการทรงเจลิมจากพระองคร์ผรจ้บรลิสสุทธลิธิ์แลจ้ว และทต่านกก็รทรจ้ สุกสลิที่ง ขจ้าพเจจ้าเขบยนมายรังทต่านทรัทั้ง
หลายมลิใชต่เพราะทต่านไมต่รครจ้ วามจรลิง แตต่เพราะทต่านทรัทั้งหลายรรแจ้ ลจ้ว และรรจ้วาต่ คจามสุสาไมต่ไดจ้มาจากความจรลิงเลย ใครเลต่าเปป็นผรจ้ทบที่พรดมสุสา
ไมต่ใชต่ใครอมนที่ แตต่เปป็นผรจ้ทบที่ปฏลิเสธวต่าพระเยซรมลิใชต่พระครลิสตร์ ผรจ้ใดทบที่ปฏลิเสธพระบลิดาและพระบสุตร ผรจ้นรัทั้นแหละเปป็นปฏลิปปักษร์ตต่อพระครลิสตร์
ผรจ้ใดทบที่ปฏลิเสธพระบสุตร ผรจ้นรัทั้นกก็ไมต่มพบ ระบลิดา แตต่ผรจ้ใดทบที่รรับพระบสุตร ผรจ้นรัทั้นกก็มพบ ระบลิดาดจ้วย เหตสุฉะนรัทั้น จงใหจ้ขจ้อความทบที่ทาต่ นไดจ้ยลินมา
ตรังทั้ แตต่ตจ้นนรัทั้นดจารงอยรต่กรับทต่านเถลิด ถจ้าขจ้อความทบที่ทต่านไดจ้ยลินตรังทั้ แตต่ตจ้นนรัทั้นดจารงอยรต่กรับทต่าน ทต่านจะตรังทั้ มรัที่นคงอยรต่ในพระบสุตรและในพระ

บลิดาดจ้วย นบที่แหละเปป็นพระสรัญญาซซที่งพระองคร์ไดจ้ทรงสรัญญาไวจ้แกต่เรา คมอชบวตลิ นลิรรันดรร์นรัที่นเอง ขจ้าพเจจ้าเขบยนขจ้อความนบทั้ถซงทต่าน เกบที่ยว
กรับคนเหลต่านรัทั้นทบที่ลต่อลวงทต่าน”
“ทต่านทรัทั้งหลายไดจ้รรับการทรงเจลิมจากพระองคร์ผรจ้บรลิสสุทธลิธิ์แลจ้ว” นบที่เปป็นความจรลิงอรันยลิที่งใหญต่และเลจ้าโลมจลิตใจ ทบที่ผรจ้เชมที่อซซที่ง
บรังเกลิดใหมต่แลจ้วทสุกคนไดจ้รรับการทรงเจลิมจากพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ พระผรจ้สอนผรจ้ทรงยลิที่งใหญต่ พระองคร์ทรงนจาเราเขจ้าสรต่ทางแหต่งการ
ดจาเนลินชบวลิตอยต่างชอบธรรมและทรงนจาทางเราผต่านหลสุมพรางและกรับดรักของมาร ใน 2 โครลินธร์ 1 : 21 - 22 เปาโลบอกกรับเราวต่า
“บรัดนบทั้ผรจ้ซซที่งทรงตรัทั้งเรากรับทต่านทรัทั้งหลายไวจ้ในพระครลิสตร์ และไดจ้ทรงเจลิมเราไวจ้นรัทั้น กก็คมอพระเจจ้า และพระองคร์ทรงประทรับตราเรา
และประทานพระวลิญญาณไวจ้ในใจของเราเปป็นมรัดจจาดจ้วย”
ขอบพระคสุณพระเจจ้าสจาหรรับความจรลิงอรันใหญต่ยลิที่งใน 1 เปโตร 2 : 6 “เพราะมบคจาเขบยนไวจ้ในพระครัมภบรร์ดวจ้ ยวต่า `ดรเถลิด เรา
วางศลิลากจ้อนหนซที่งลงในศลิโยน เปป็นศลิลามสุมเอกทบที่ทรงเลมอกแลจ้ว และเปป็นศลิลาทบที่มบคต่าอรันประเสรลิฐ และผรจ้ใดทบที่เชมที่อในพระองคร์นรัทั้นกก็จะไมต่
ไดจ้รรับความอรับอาย'”
ยอหร์น 7 : 17 ใหจ้ความมรัที่นใจกรับเราวต่า “ถจ้าผรจ้ใดตรัทั้งใจประพฤตลิตามพระประสงคร์ของพระองคร์ ผรจ้นรัทั้นกก็จะรรวจ้ ต่าคจาสอนนรัทั้นมา
จากพระเจจ้า...” ผรจ้เชมที่อทบที่ตรัทั้งใจจะประพฤตลิตามพระประสงคร์ของพระเจจ้า กก็จะรรจจ้ รักคจาสอนแหต่งความจรลิง เขาจะไมต่ถรกชรักนจาไปมา
ดจ้วย “ลมปากแหต่งคจาสรัที่งสอนทสุกอยต่าง” หรมอถรกชรักนจาใหจ้หลงไปดจ้วยคจาสอนของพวกปฏลิปปักษร์ตต่อพระครลิสตร์
ใครกก็ตามทบที่ไมต่อาจแยกแยะความเทก็จ หรมอไมต่อาจรรจ้ความตต่างของความจรลิงกรับคจาสอนเทบยมเทก็จ ผรจ้นรัทั้นกก็ตอจ้ งการเพบยงแคต่สลิที่ง
เดบยวเทต่านรัทั้น เขาจจาเปป็นตจ้องบรังเกลิดใหมต่ พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิจธิ์ ะทรงนจาพาผรจ้เชมที่อเขจ้าสรต่ความจรลิงทรังทั้ ปวงและเราสามารถรรจ้ “ทสุกสลิที่ง”
เพราะพระองคร์ผรจ้ทรงกจากรับการเขบยนพระครัมภบรเร์ ลต่มนบทั้แกต่เหลต่าวลิสสุทธลิชนในสมรัยโบราณ กก็ทรงดจารงอยรต่ภายในเราในฐานะพระผรจ้สอน
และผรจ้นจาทางของเรา
ในขจ้อ 21 ยอหร์นไดจ้กลต่าวอยต่างชรัดเจนวต่าทต่านกจาลรังเขบยนถซงผรจ้คนทบที่รรจ้จรักความจรลิง และความจรลิงกรับความเทก็จไมต่อาจผสม
ผสานกรันไดจ้ พระเจจ้าทรงเปป็นความสวต่าง ไมต่ใชต่ความสลรัว พระองคร์ทรงเปป็นสงต่าราศบททบที่ รงสถลิตอยรต่ทาต่ มกลางเรา [Shekinah ใน
วรรณกรรมของรรับบบหมายความถซงการทรงสถลิตอยรต่ดวจ้ ยของพระเจจ้าทต่ามกลางประชากรของพระองคร์ - ผรจ้แปล] คมอทรงเปป็นความ
ชอบธรรมทบแที่ ทจ้จรลิง บรรดาผรจ้เชมที่อ ไมต่วาต่ จะเปป็น “ลรกเลก็กๆ” หรมอ “คนหนสุต่ม” ทบที่มบกจาลรัง หรมอ “บลิดา” ฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ กก็ลจ้วนรรจ้จกรั
ความจรลิง เราไดจ้กลายมาเปป็นอวรัยวะในพระกายของพระครลิสตร์โดยทางความจรลิง “และทต่านทรัทั้งหลายจะรรจ้จรักความจรลิง และความ
จรลิงนรัทั้นจะทจาใหจ้ทต่านทรัทั้งหลายเปป็นไทย...เหตสุฉะนรัทั้นถจ้าพระบสุตรจะทรงกระทจาใหจ้ทต่านทรัทั้งหลายเปป็นไทย ทต่านกก็จะเปป็นไทยจรลิงๆ”
(ยอหร์น 8 : 32, 36) “พระเยซรตรรัสกรับเขา (โธมรัส) วต่า "เราเปป็นทางนรัทั้น เปป็นความจรลิง และเปป็นชบวลิต ไมต่มบผรจ้ใดมาถซงพระบลิดาไดจ้
นอกจากมาทางเรา” (ยอหร์น 14 : 6)
“ใครเลต่าเปป็นผรจ้ทบที่พรดมสุสา ไมต่ใชต่ใครอมที่น แตต่เปป็นผรจ้ทบที่ปฏลิเสธวต่าพระเยซรมลิใชต่พระครลิสตร์” พระเยซรทรงเปป็นความจรลิง สต่วน
ปฏลิปปักษร์พระครลิสตร์เปป็นคนนอกกฎหมาย กก็จะตรงกรันขจ้ามกรับพระครลิสตร์อยต่างชรัดเจน มรันจะเปป็นคจามสุสา พระเยซรไดจ้ตรรัสกรับผรจ้คนของ
พระองคร์ไวจ้วาต่ “เราไดจ้มาในพระนามพระบลิดาของเรา และทต่านทรัทั้งหลายมลิไดจ้รรับเรา ถจ้าผรจ้อมที่น (ปฏลิปปักษร์พระครลิสตร์) จะมาในนามของ
เขาเอง ทต่านทรัทั้งหลายกก็จะรรับผรจ้นรัทั้น” (ยอหร์น 5 : 43) ใครกก็ตามทบที่ปฏลิเสธเรมที่องการทรงรรับสภาพเนมทั้อหนรังและการบรังเกลิดจากหญลิง
พรหมจารบของพระบสุตรของพระเจจ้า กก็เปป็นผรจ้มสุสา และนบที่เปป็นครรัทั้งทบที่สบที่ทบที่เราพบคจาแถลงทบที่ตรงไปตรงมาในจดหมายฝากฉบรับนบทั้ บททบที่ 1
ขจ้อ 8 กลต่าววต่า “ถจ้าเราทรัทั้งหลายจะวต่าเราไมต่มบบาป...ความจรลิงไมต่ไดจ้อยรใต่ นเราเลย” บททบที่ 1 ขจ้อ 10 กลต่าววต่า “ถจ้าเรากลต่าววต่าเราไมต่
ไดจ้ทจาบาป กก็เทต่ากรับวต่าเราทจาใหจ้พระองคร์เปป็นผรจ้ตรรัสมสุสา...” บททบที่ 2 ขจ้อ 4 กลต่าววต่า “คนใดทบที่กลต่าววต่า "ขจ้าพเจจ้ารรจ้จกรั พระองคร์" แตต่
มลิไดจ้รรักษาพระบรัญญรัตลิของพระองคร์ คนนรัทั้นกก็เปป็นคนพรดมสุสา...” และในขจ้อทบที่เราพซงที่ อต่านไปนบทั้เอง คนมสุสาผรจ้นบทั้คมอคนทบที่ปฏลิเสธวต่าพระ
เยซรไมต่ใชต่พระครลิสตร์
คจาเตมอนอรันจรลิงจรังไดจ้ถรกกลต่าวไวจ้ใน 2 ยอหร์น 1 : 7 - 11 เกบที่ยวกรับพวกทบที่ปฏลิเสธเรมที่องการทรงบรังเกลิดจากหญลิงพรหมจารบ
ความเปป็นพระเจจ้า และการทรงรรับสภาพเนมทั้อหนรังของพระเยซรครลิสตร์ “เพราะวต่ามบผรจ้ลต่อลวงเปป็นอรันมากออกเทบที่ยวไปในโลก คมอคนทบที่

ไมต่รบรั วต่าพระเยซรครลิสตร์ไดจ้เสดก็จมาเปป็นมนสุษยร์ คนนรัทั้นแหละเปป็นผรจ้ลต่อลวงและเปป็นปฏลิปปักษร์ตต่อพระครลิสตร์ ทต่านทรัทั้งหลายจงระวรังตรัวใหจ้ดบ
เพมที่อเราจะไดจ้ไมต่สรญเสบยสลิที่งทบที่เราไดจ้กระทจามาแลจ้ว แตต่จะไดจ้รรับบจาเหนก็จเตก็มทบที่ ผรใจ้ ดละเมลิดและไมต่อยรต่ในพระโอวาทของพระครลิสตร์ ผรจ้
นรัทั้นกก็ไมต่มพบ ระเจจ้า ผรจ้ใดอยรใต่ นพระโอวาทของพระครลิสตร์ ผรจ้นรัทั้นกก็มบทงรัทั้ พระบลิดาและพระบสุตร ถจ้าผรจ้ใดมาหาทต่านและไมต่นจาพระโอวาทนบทั้
มาดจ้วย อยต่ารรับเขาไวจ้ในเรมอน และอยต่าขอพรใหจ้เขาเลย เพราะวต่าผรจ้ทบที่ขอพรใหจ้เขา กก็เขจ้าสต่วนในการกระทจาชรัวที่ ของเขานรัทั้น”
ขจ้อพระครัมภบรตร์ อนสจาครัญเหลต่านบทั้ไดจ้กลต่าวอยต่างเรบยบงต่ายมากวต่าเราตจ้องไมต่สนรับสนสุนใครกก็ตามทบที่ปฏลิเสธเรมที่องการทรงบรังเกลิด
จากหญลิงพรหมจารบ ความเปป็นพระเจจ้า และการทรงรรับสภาพเนมทั้อหนรังของพระเยซรครลิสตร์ และถจ้าเราสนรับสนสุนคนเหลต่านบทั้ กก็จะ
กลายเปป็นวต่าเราไดจ้กลายมาเปป็นผรจ้มบสต่วนในการกระทจาชรัวที่ ของพวกเขาดจ้วย
“เหตสุฉะนรัทั้น จงใหจ้ขจ้อความทบที่ทาต่ นไดจ้ยลินมาตรัทั้งแตต่ตจ้นนรัทั้นดจารงอยรต่กรับทต่านเถลิด” (ซซที่งกก็คมอ การยซดมรัที่นในความจรลิงอยต่างมรัที่นคง)
การเรลิที่มตจ้นของประสบการณร์แหต่งชบวลิตครลิสเตบยนนรัทั้น ไมต่เหมมอนกรับการเรลิที่มตจ้นใน ปฐมกาล 1 : 1 แตต่อยรต่ในการเรลิที่มตจ้นการประกาศ
ขต่าวประเสรลิฐเรมที่องพระคสุณของพระเจจ้า บรรดาผรจ้เชมที่อจซงไดจ้รรับการเตมอนสตลิใหจ้ยซดมรัที่นในหลรักคจาสอนอรันสจาครัญเหลต่านบทั้อยต่างมรัที่นคง
“ทต่านจะตรัทั้งมรัที่นคงอยรต่ในพระบสุตรและในพระบลิดาดจ้วย” คมอการเขจ้าเปป็นหนซที่งเดบยวกรันกรับพระบสุตร เขจ้าเปป็นหนซที่งเดบยวกรันกรับ
พระบลิดา บรังเกลิดจากพระวลิญญาณ และถรกซต่อนไวจ้กรับพระครลิสตร์ในพระเจจ้า
“เราบอกความจรลิงแกต่ทาต่ นวต่า ถจ้าผรจ้ใดไมต่ไดจ้บรังเกลิดจากนทั้จาและพระวลิญญาณ ผรจ้นรัทั้นจะเขจ้าในอาณาจรักรของพระเจจ้าไมต่ไดจ้”
(ยอหร์น 3 : 5)
“เพราะวต่าทต่านไดจ้ตายแลจ้วและชบวลิตของทต่านซต่อนไวจ้กรับพระครลิสตร์ในพระเจจ้า” (โคโลสบ 3 : 3)
“นบที่แหละเปป็นพระสรัญญาซซที่งพระองคร์ไดจ้ทรงสรัญญาไวจ้แกต่เรา คมอชบวตลิ นลิรรันดรร์นรัที่นเอง” ดจ้วยเหตสุนบทั้ ยอหร์นจซงหนสุนใจบรรดาผรจ้
เชมที่อใหจ้ยซดมรัที่นในความจรลิงทบพที่ วกเขาไดจ้รบรั ไวจ้เกบที่ยวกรับการทรงรรับสภาพเนมทั้อหนรังและการบรังเกลิดจากหญลิงพรหมจารบของพระบสุตรของ
พระเจจ้า ใจความสจาครัญของสลิที่งทบที่ทต่านกลต่าวนรัทั้นคมอวต่า ผรจ้เชมที่อแทจ้จะยซดมรัที่นในความจรลิงเหลต่านบทั้ และดรังนรัทั้นจซงมบพระสรัญญาแหต่งชบวลิตนลิรรัน
ดรร์ แตต่ความพลินาศจะเปป็นสต่วนของพวกทบปที่ ฏลิเสธความจรลิง (เหมมอนอยต่างบางคนในพระธรรมฮบบรรทบที่ไดจ้ละทลิทั้งความจรลิงเสบย) ชบวตลิ นลิ
รรันดรร์เปป็นพระสรัญญาสจาหรรับคนทบที่เชมที่อในองคร์พระเยซรครลิสตร์เจจ้า กลรับใจจากความบาปของตน และยอมรรับพระองคร์ดวจ้ ยความเชมที่อ
“และพยานหลรักฐานนรัทั้นกก็คมอวต่า พระเจจ้าไดจ้ทรงโปรดประทานชบวลิตนลิรรันดรร์แกต่เราทรัทั้งหลาย และชบวตลิ นบทั้มบอยรต่ในพระบสุตรของ
พระองคร์ ผรจ้ทบที่มบพระบสุตรกก็มบชวบ ลิต ผรจ้ทบที่ไมต่มพบ ระบสุตรของพระเจจ้ากก็ไมต่มบชวบ ลิต” (1 ยอหร์น 5 : 11 - 12) แนต่นอนวต่าเราจะศซกษาขจ้อนบทั้ใน
ภายหลรัง แตต่เพราะวต่าเปป็นไปไดจ้ดจ้วยเชต่นกรันทบที่ผรจ้อต่านทบรที่ รักบางทต่านซซที่งกจาลรังอต่านมาจนถซงตอนนบทั้ อาจไมต่ไดจ้อต่านหนรังสมออรรถาธลิบาย
พระครัมภบรเร์ ลต่มนบทั้ตต่อจนจบ ผมจซงจะขอชบทั้แจงในทบที่นบทั้วาต่ วรันนบทั้ คมอวรันแหต่งความรอด บรัดนบทั้ เปป็นเวลาแหต่งการยอมรรับ “อยต่าคสุยอวดถซง
พรสุต่งนบทั้ เพราะเจจ้าไมต่ทราบวต่าวรันหนซที่งๆจะนจาอะไรมาใหจ้บจ้าง” (สสุภาษลิต 27 : 1) “จงแสวงหาพระเยโฮวาหร์ เมมที่อจะพบพระองคร์ไดจ้ จง
ทรลพระองคร์ ขณะพระองคร์ทรงอยรต่ใกลจ้” (อลิสยาหร์ 55 : 6)
“ผรจ้ทบที่เชมที่อในพระบสุตรกก็ไมต่ตจ้องถรกพลิพากษาลงโทษ แตต่ผรจ้ทบที่มลิไดจ้เชมที่อกก็ตอจ้ งถรกพลิพากษาลงโทษอยรต่แลจ้ว เพราะเขามลิไดจ้เชมที่อใน
พระนามพระบสุตรองคร์เดบยวทบที่บรังเกลิดจากพระเจจ้า” (ยอหร์น 3 : 18)
“ผรจ้ทบที่เชมที่อในพระบสุตรกก็มบชบวตลิ นลิรรันดรร์ ผรจ้ทบที่ไมต่เชมที่อในพระบสุตรกก็จะไมต่เหก็นชบวลิต แตต่พระพลิโรธของพระเจจ้าตกอยรกต่ รับเขา”
(ยอหร์น 3 : 36)
และบรัดนบทั้ จงฟปังคจากลต่าวของเปาโลและสลิลาสทบที่พรดกรับนายคสุกในเมมองฟปลลิปปป เมมที่อนายคสุกถามวต่า “ขจ้าพเจจ้าจะตจ้องทจา
อยต่างไรจซงจะรอดไดจ้” พวกทต่านจซงตอบวต่า “จงเชมที่อวางใจในพระเยซรครลิสตร์เจจ้า และทต่านจะรอดไดจ้ทรัทั้งครอบครรัวของทต่านดจ้วย”
(กลิจการ 16 : 31)
“ขจ้าพเจจ้าเขบยนขจ้อความนบทั้ถซงทต่าน เกบที่ยวกรับคนเหลต่านรัทั้นทบที่ลต่อลวงทต่าน” ในทบที่นบทั้ ยอหร์นไดจ้กลต่าวถซงพวกผรจ้พยากรณร์เทก็จอบกครรังทั้
คมอพวกปฏลิปปักษร์ตต่อพระครลิสตร์ คจาวต่า “ลต่อลวง” หมายถซง การชรักนจาใหจ้หลงไป ดรังนรัทั้นพวกผรจ้เชมที่อจซงไดจ้รรับการเตมอนเกบที่ยวกรับพวกผรจ้
สอนทบจที่ ะชรักนจาพวกเขาใหจ้หลงไปและจะผรันแปรพวกเขาออกจากความจรลิงอรันสจาครัญของขต่าวประเสรลิฐ เราควรจะระลซกไดจ้วาต่ พวก

ครลิสเตบยนยสุคแรกนรัทั้นยรังไมต่มบพระครัมภบรร์อยรต่ทบที่บจ้าน พวกเขายรังไมต่มบพระครัมภบรสร์ จาหรรับพกตลิดตรัวเหมมอนอยต่างทบที่เรามบกรันอยรต่ในทสุกวรันนบทั้
ดจ้วยเหตสุนบทั้ พวกเขาจจาเปป็นตจ้องไดจ้รรับคจาเตมอนและการสรัที่งสอนเกบที่ยวกรับพวกปฏลิปปักษร์ตต่อพระครลิสตร์และพวกผรจ้สอนเทบยมเทก็จทบที่จะ
ชรักนจาพวกเขาเขจ้าสรต่ความเทก็จทบที่อรันตราย ไมต่มบขจ้อแกจ้ตรัวสจาหรรับครลิสเตบยนทบที่ถรกชรักนจาใหจ้หลงผลิดไปในทสุกวรันนบทั้ เรามบพระวจนะของ
พระเจจ้าทบที่ถรกเขบยนเปป็นลายลรักษณร์อรักษร และพระวจนะนรัทั้นกก็สมบรรณร์แลจ้ว “ถซงแมจ้ทสุกคนจะพรดมสุสากก็ขอใหจ้พระเจจ้าทรงสรัตยร์จรลิง
เถลิด” (โรม 3 : 4) เราสามารถใชจ้พระวจนะของพระเจจ้าเปป็นเครมที่องตรวจวรัดขจ้อความของมนสุษยร์ไดจ้ และถจ้าขจ้อความนรัทั้นเบบที่ยงเบนไป
จากขต่าวประเสรลิฐแทจ้ เรากก็จะรรจ้วาต่ ผรจ้นรัทั้นเปป็นปฏลิปปักษร์ตต่อพระกลิตตลิคสุณ เปป็นปฏลิปปักษร์ตต่อพระครลิสตร์ และเปป็นผรจ้รรับใชจ้ของมาร
ยอหร์นไมต่ไดจ้กจาลรังกลต่าวในทบที่นบทั้วาต่ บรรดาผรจ้เชมที่อแทจ้ไดจ้ถรกลต่อลวงไปแลจ้ว ทต่านกจาลรังเตมอนสตลิพวกเขาในกรณบทอบที่ าจมบพวกผรจ้สอน
เทบยมเทก็จพยายามจะชรักนจาพวกเขาใหจ้หลงไป และในขจ้อถรัดไปทต่านกก็ไดจ้กลต่าวอยต่างเรบยบงต่ายวต่าบรรดาผรจ้เชมที่อไดจ้รรับการรรักษาใหจ้พจ้น
จากความเทก็จเพราะมบพระผรจ้สอนอยรต่ภายใน ผรจ้เชมที่อทบที่ไดจ้รรับการชจาระดจ้วยพระโลหลิตและบรังเกลิดใหมต่อยต่างแทจ้จรลิงนรัทั้นจะไมต่ตดลิ ตาม
ความเทก็จเพราะเรามบพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิอธิ์ ยรต่ภายใน พระองคร์ทรงเปป็นผรจ้ตรวจสอบความเทก็จทรัทั้งปวง พระองคร์ทรงเปป็นผรจ้ชบทั้แนะของ
เรา ผรจ้นจาทางเรา ผรจ้ปกปฟ้องเรา และตราประทรับของเรา
ขจ้อ 27 “แตต่การเจลิมซซที่งทต่านทรัทั้งหลายไดจ้รรับจากพระองคร์นรัทั้นดจารงอยรกต่ รับทต่าน และทต่านไมต่จจาเปป็นตจ้องใหจ้ใครมาสอนทต่านทรัทั้ง
หลาย เพราะวต่าการเจลิมนรัทั้นสอนทต่านใหจ้รรจ้ทสุกสลิที่ง และเปป็นความจรลิง ไมต่ใชต่ความเทก็จ การเจลิมนรัทั้นไดจ้สอนทต่านทรัทั้งหลายมาแลจ้วอยต่างไร
ทต่านกก็จงตรังทั้ มรัที่นคงอยรต่ในพระองคร์อยต่างนรัทั้น”
คจาวต่า “การเจลิม” ในขจ้อนบทั้ กก็เหมมอนกรับในขจ้อทบที่ 20 เชต่นกรัน กต่อนทบพที่ ระเยซรจะทรงถรกตรซงทบที่ไมจ้กางเขน พระองคร์ไดจ้ทรง
สรัญญาถซงการเสดก็จมาของพระวลิญญาณวต่า “เราจะทรลขอพระบลิดา และพระองคร์จะทรงประทานผรจ้ปลอบประโลมใจอบกผรจ้หนซที่งใหจ้แกต่
ทต่าน เพมที่อพระองคร์จะไดจ้อยรต่กรับทต่านตลอดไป คมอพระวลิญญาณแหต่งความจรลิง ผรจ้ซซที่งโลกรรับไวจ้ไมต่ไดจ้ เพราะแลไมต่เหก็นพระองคร์และไมต่รรจ้
จรักพระองคร์ แตต่ทาต่ นทรัทั้งหลายรรจ้จกรั พระองคร์ เพราะพระองคร์ทรงสถลิตอยรต่กรับทต่านและจะประทรับอยรต่ในทต่าน เราจะไมต่ละทลิทั้งทต่านทรัทั้ง
หลายไวจ้ใหจ้เปลต่าเปลบที่ยว เราจะมาหาทต่าน อบกหนต่อยหนซที่งโลกกก็จะไมต่เหก็นเราอบกเลย แตต่ทต่านทรัทั้งหลายจะเหก็นเรา เพราะเราเปป็นอยรต่
ทต่านทรัทั้งหลายจะเปป็นอยรต่ดจ้วย ในวรันนรัทั้นทต่านทรัทั้งหลายจะรรวจ้ ต่า เราอยรใต่ นพระบลิดาของเรา และทต่านอยรต่ในเรา และเราอยรต่ในทต่าน”
(ยอหร์น 14 : 16 - 20)
พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงกระทจาใหจ้เรารรจ้สกซ ถซงความผลิดบาปและทรงชรักนจาเรามาถซงพระเจจ้า (ยอหร์น 6 : 44 ; 16 : 7 - 11)
พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงกระทจาใหจ้เรา “บรังเกลิดใหมต่” เขจ้าในครอบครรัวของพระเจจ้า (ยอหร์น 1 : 12 - 13 ; 3 : 5)
พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงใหจ้เรารรับบรัพตลิศมาเขจ้าในพระกายของพระครลิสตร์ (1 โครลินธร์ 12 : 12 - 13)
พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงประทรับอยรต่ในเรา ทรงนจาเรา และทรงใหจ้หลรักประกรันแกต่เรา (โรม 8 : 9, 14, 16)
พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงประทรับตราเราไวจ้จนถซงวรันแหต่งการชต่วยใหจ้รอดอยต่างสมบรรณร์ (เอเฟซรัส 4 : 30)
นรับตรัทั้งแตต่เมมที่อเราไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดจนกระทรัที่งเราลาจากชบวตลิ ในโลกนบทั้ไปหาองคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้า พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิกธิ์ ก็
ทรงสอนเราทสุกสลิที่งตลอดมา พระองคร์ทรงนจาพาใหจ้เรระลซกถซงสลิที่งตต่างๆทบเที่ ราควรจะรรเจ้ กบที่ยวกรับเรมที่องฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ พระองคร์ทรงเปป็น
ผรจ้สอนพระครัมภบรร์ “พระครัมภบรร์ทกสุ ตอนไดจ้รรับการดลใจจากพระเจจ้า และเปป็นประโยชนร์ในการสอน การตรักเตมอนวต่ากลต่าว การ
ปรรับปรสุงแกจ้ไขคนใหจ้ดบ และการอบรมในเรมที่องความชอบธรรม” (2 ทลิโมธบ 3 : 16)
“และเรามบคจาพยากรณร์ทบที่แนต่นอนยลิที่งกวต่านรัทั้นอบก จะเปป็นการดบถจ้าทต่านทรัทั้งหลายจะถมอตามคจานรัทั้น เสมมอนแสงประทบปทบที่สต่อง
สวต่างในทบที่มดม จนกวต่าแสงอรสุณจะขซทั้น และดาวประจจารสุต่งจะผสุดขซทั้นในใจของทต่านทรัทั้งหลาย จงรรจ้ขจ้อนบทั้กต่อน คมอวต่าคจาพยากรณร์ทสุกคจาทบที่
จารซกไวจ้ในพระครัมภบรแร์ ลจ้ว ไมต่มบใครตบความไดจ้ตามลจาพรังใจของตนเอง ดจ้วยวต่าคจาพยากรณร์ในอดบตนรัทั้นไมต่ไดจ้มาจากความประสงคร์ของ
มนสุษยร์ แตต่พวกผรจ้บรลิสสุทธลิธิ์ของพระเจจ้าไดจ้กลต่าวคจาตามทบที่พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ไดจ้ทรงดลใจเขา” (2 เปโตร 1 : 19 - 21)

พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิไธิ์ มต่ไดจ้เสดก็จมาประทรับกรับเราชรัที่วขณะหนซที่งแลจ้วจากนรัทั้นกก็ทรงละไปจากเราเหมมอนอยต่างทบที่เกลิดขซทั้นในสมรัย
พรันธสรัญญาเดลิม พระองคร์ทรงดจารงอยรต่ภายในเราอยต่างถาวร พระองคร์ทรงสถลิตอยรต่ดวจ้ ยเพมที่อทรงนจาเราสรต่ความจรลิงทรัทั้งมวลและทรงนจา
เราใหจ้หต่างไกลจากความเทก็จทรัทั้งสลิทั้น “แตต่ขจ้าพเจจ้าขอบอกวต่า จงดจาเนลินชบวลิตตามพระวลิญญาณและทต่านจะไมต่สนองความตจ้องการของ
เนมทั้อหนรัง” (กาลาเทบย 5 : 16) นบที่เปป็นหลรักประกรันจากพระเจจ้าวต่าบรรดาผรทจ้ บที่บรังเกลิดจากและดจาเนลินตามพระวลิญญาณนรัทั้นจะไมต่สนอง
หรมอดจาเนลินชบวลิตตามความตจ้องการของเนมทั้อหนรัง และจาก 1 เปโตร 2 : 6 บรรดาผรจ้ทบที่เชมที่อวางใจในพระเยซรจะไมต่ถรกทจาใหจ้สรับสนโดย
ความเทก็จหรมอถรกชรักนจาใหจ้หลงไปโดยหลรักคจาสอนเทบยมเทก็จ เรารรจจ้ ากพระวจนะของพระเจจ้าวต่าบรรดาผรจ้ทบที่หลงไปตามความ
แตกแยกอรันเกลิดจากการเปป็นพวก “นลิยม” [ism] คณะนลิกายตต่างๆและหลงไปตามศาสนาใหมต่ๆทบที่เกลิดขซทั้นมานรัทั้น ไมต่ไดจ้บรังเกลิดมา
จากพระวลิญญาณหรมอไดจ้รรับการชจาระโดยพระโลหลิตเลย
“และทต่านไมต่จจาเปป็นตจ้องใหจ้ใครมาสอนทต่านทรัทั้งหลาย” การ “สอน” ในทบที่นบทั้ หมายถซงสลิที่งทบที่เสแสรจ้งปลอมแปลงเขจ้ามาวต่าเปป็น
ความเชมที่อครลิสเตบยน ความลทั้จาลซกของพระเจจ้านรัทั้นจะตจ้องถรกเปปิดเผยสจาแดงโดยพระวลิญญาณ ไมต่ใชต่โดยสตลิปปัญญาหรมอความสามารถ
ของมนสุษยร์ ทางเดบยวทบที่เปป็นไปไดจ้สจาหรรับใครกก็ตามในการทบที่จะเขจ้าใจถซงเรมที่องตต่างๆเกบที่ยวกรับพระเจจ้านรัที่นกก็คมอโดยการทรงสอนของพระ
วลิญญาณ ผมขอบพระคสุณพระเจจ้าสจาหรรับโรงเรบยนครลิสเตบยนและครรสอนพระครัมภบรร์ในหลายๆแหต่งทบที่คนเหลต่านรัทั้นเองกก็ไดจ้รรับการทรง
สอนจากพระวลิญญาณ แตต่การสอนทรัทั้งสลิทั้นของพวกเขาอาจเปป็นเหมมอนแคต่แตรหรมอกระดลิที่งทบที่สต่งเสบยงเทต่านรัทั้นสจาหรรับเรากก็เปป็นไดจ้หาก
ปราศจากพระวลิญญาณบรลิสทสุ ธลิธิ์ภายในเราและการทรงประยสุกตร์ขจ้อความของพระองคร์เขจ้าสรต่จลิตใจของเรา ผรจ้สอนอาจสามารถชต่วย
เราใหจ้รรจ้จกรั กระบวนการศซกษาคจ้นควจ้า พวกเขาสามารถชต่วยใหจ้เราไดจ้ฝฝึกคลิด แตต่สลิที่งทบที่ลทั้จาลซกยลิที่งกวต่าของพระวลิญญาณนรัทั้นจะไดจ้รรับการ
เปปิดเผยสจาแดงแกต่เราโดยพระวลิญญาณเทต่านรัทั้น
“เพราะวต่าการเจลิมนรัทั้นสอนทต่านใหจ้รรจ้ทกสุ สลิที่ง” (ทรัทั้งสลิที่งทบปที่ ลอมแปลงวต่าเปป็นความเชมที่อครลิสเตบยนและทรตสวรรคร์ตต่างๆ) “และ
เปป็นความจรลิง ไมต่ใชต่ความเทก็จ...” พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงนจาเราสรคต่ วามจรลิงและทรงนจาทางเราใหจ้อยรต่ในความจรลิง ไมต่มบใครเคยถรก
ชรักนจาใหจ้เขจ้าสรต่ความเทก็จหรมอหลรักคจาสอนเทบยมเทก็จโดยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ พระองคร์จะทรงนจาเราใหจ้ผต่านพจ้นและหต่างไกลจากสลิที่ง
เหลต่านรัทั้น ไมต่ใชต่เขจ้าไปสรต่สลิที่งเหลต่านรัทั้น
“การเจลิมนรัทั้นไดจ้สอนทต่านทรัทั้งหลายมาแลจ้วอยต่างไร ทต่านกก็จงตรัทั้งมรัที่นคงอยรต่ในพระองคร์อยต่างนรัทั้น” ตามทบที่พระวลิญญาณบรลิสทสุ ธลิธิ์
ทรงสอนเรา เราจะตจ้องเชมที่อฟปังการทรงสอนของพระองคร์ เราจะตจ้องดจาเนลินในความสวต่างและดจารงอยรต่ในพระองคร์ และการดจารงอยรต่
ในพระองคร์กก็คมอการดจารงอยรใต่ พระครลิสตร์
ขจ้อ 28 “และบรัดนบทั้ลรกเลก็กๆทรัทั้งหลายเออ๋ย จงดจารงอยรต่ในพระองคร์ เพมที่อวต่าเมมที่อพระองคร์ทรงมาปรากฏ เราทรัทั้งหลายจะไดจ้มบใจ
กลจ้า และไมต่มบความละอายจจาเพาะพระองคร์เมมที่อพระองคร์เสดก็จมา”
การดจารงอยรต่ในพระครลิสตร์คมอเคลก็ดลรับของการมบพลรัง “ถจ้าทต่านทรัทั้งหลายเขจ้าสนลิทอยรต่ในเรา และถจ้อยคจาของเราฝปังอยรต่ในทต่าน
แลจ้ว ทต่านจะขอสลิที่งใดซซที่งทต่านปรารถนา ทต่านกก็จะไดจ้สลิที่งนรัทั้น” (ยอหร์น 15 : 7)
การดจารงอยรต่ในพระครลิสตร์นจาพาอลิสรภาพจากอจานาจของความบาปและอลิสรภาพจากการรรักความบาป “ถจ้าเราจะวต่าเรา
รต่วมสามรัคคบธรรมกรับพระองคร์ และยรังดจาเนลินอยรต่ในความมมด เรากก็พรดมสุสา และไมต่ไดจ้ดจาเนลินชบวลิตตามความจรลิง” (1 ยอหร์น 1 : 6)
การดจารงอยรต่ในพระครลิสตร์หมายถซงการรรักษาพระบรัญญรัตลิของพระเจจ้า แตต่ไมต่ใชต่บรัญญรัตลิของโมเสส เพราะพระครลิสตร์ทรงเปป็น
จสุดจบของพระบรัญญรัตลิสจาหรรับผรจ้เชมที่อ (โรม 10 : 4) แตต่หมายถซงการรรักษาพระบรัญญรัตลิของพระครลิสตร์ “และทสุกคนทบรที่ รักษาพระ
บรัญญรัตลิของพระองคร์กก็อยรต่ในพระองคร์ และพระองคร์ทรงสถลิตอยรต่ในคนนรัทั้น ดจ้วยเหตสุนบทั้เราจซงรรวจ้ ต่าพระองคร์ทรงสถลิตอยรต่ในเราโดยพระ
วลิญญาณซซที่งพระองคร์ไดจ้ทรงโปรดประทานแกต่เราแลจ้ว” (1 ยอหร์น 3 : 24) จลิตใจทบมที่ บองคร์พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ประทรับอยรต่ภายในและ
เตก็มเปปปี่ยมไปดจ้วยความรรักของพระเจจ้านรัทั้นจะสจาแดงตนเองออกมาดจ้วยการพรจ้อมทบที่จะตอบสนองตต่อหนทางทบที่พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์
ทรงประทานใหจ้ ในแงต่ชบวลิตฝฝ่ายวลิญญาณ การเชมที่อฟปังเปป็นกสุญแจสจาหรรับประตรหรมอทางออกผต่านความยากลจาบาก เปป็นเพชฌฆาต

สจาหรรับทสุกๆความกระวนกระวายและความคางแคลงใจ การเชมที่อฟปังนจาพาพระพรและของประทานอรันดบทกสุ ประการ การเชมที่อฟปัง
เปป็นเครมที่องชบทั้วรัดถซงพลรังอจานาจของพระเจจ้าทบที่เรามบในการอธลิษฐาน และการเชมที่อฟปังยรังเปป็นหลรักฐานวต่าเรากจาลรังดจารงอยรใต่ นพระเยซร
ครลิสตร์เจจ้า
การดจารงอยรต่ในพระครลิสตร์สจาแดงออกโดยการเกลิดผล “เราเปป็นเถาองสุต่น ทต่านทรัทั้งหลายเปป็นกลิที่ง ผรจ้ทบที่เขจ้าสนลิทอยรต่ในเราและเรา
เขจ้าสนลิทอยรต่ในเขา ผรจ้นรัทั้นจะเกลิดผลมาก เพราะถจ้าแยกจากเราแลจ้วทต่านจะทจาสลิที่งใดไมต่ไดจ้เลย” (ยอหร์น 15 : 5) “ฝฝ่ายผลของพระ
วลิญญาณนรัทั้นคมอ ความรรัก ความปลาบปลมทั้มใจ สรันตลิสสุข ความอดกลรัทั้นใจ ความปรานบ ความดบ ความเชมที่อ ความสสุภาพอต่อนนจ้อม การ
รรจจ้ รักบรังครับตน เรมที่องอยต่างนบทั้ไมต่มบพระราชบรัญญรัตลิหจ้ามไวจ้เลย” (กาลาเทบย 5 : 22 - 23)
การดจารงอยรต่ในพระครลิสตร์สจาแดงออกในความรรักอรันบรลิสสุทธลิธิ์ “ไมต่มบผรจ้ใดเคยเหก็นพระเจจ้าไมต่วต่าเวลาใด ถจ้าเราทรัทั้งหลายรรักซซที่ง
กรันและกรัน พระเจจ้ากก็ทรงสถลิตอยรใต่ นเราทรัทั้งหลาย และความรรักของพระองคร์กก็สมบรรณร์อยรต่ในเรา ดรังนบทั้แหละเราทรัทั้งหลายจซงรรวจ้ าต่ เรา
อยรใต่ นพระองคร์และพระองคร์ทรงสถลิตอยรต่ในเรา เพราะพระองคร์ไดจ้ทรงโปรดประทานพระวลิญญาณของพระองคร์แกต่เรา...เราทรัทั้งหลาย
จซงรรแจ้ ละเชมที่อในความรรักทบพที่ ระเจจ้าทรงมบตต่อเรา พระเจจ้าทรงเปป็นความรรัก และผรจ้ใดทบที่อยรใต่ นความรรักกก็อยรต่ในพระเจจ้า และพระเจจ้ากก็
ทรงสถลิตอยรต่ในผรจ้นรัทั้น” (1 ยอหร์น 4 : 12 - 13, 16)
การดจารงอยรต่ในพระครลิสตร์หมายถซงการดจาเนลินตามรอยพระบาทของพระองคร์ “ผรจ้ใดกลต่าววต่าตนอยรต่ในพระองคร์ ผรจ้นรัทั้นกก็ควร
ดจาเนลินตามทางทบที่พระองคร์ทรงดจาเนลินนรัทั้นดจ้วย” (1 ยอหร์น 2 : 6) การดจาเนลินตามรอยพระบาทของพระเยซรหมายถซงการยอมจจานน
ตต่อพระวจนะของพระองคร์ ยอมขซทั้นตต่อพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ และถต่อมใจลง และหมายถซงการดจาเนลินชบวลิตแหต่งการอธลิษฐาน การรรัก
และกระทจาตามพระทรัยและการงานของพระเจจ้า
การดจารงอยรต่ในพระครลิสตร์หมายถซงการทบที่ผรจ้เชมที่อดจาเนลินตต่อไปไมต่หยสุดยรัทั้งในพระวจนะของพระองคร์ “พระเยซรจซงตรรัสกรับพวก
ยลิวทบที่เชมที่อในพระองคร์แลจ้ววต่า ‘ถจ้าทต่านทรัทั้งหลายดจารงอยรต่ในคจาของเรา ทต่านกก็เปป็นสาวกของเราอยต่างแทจ้จรลิง’” (ยอหร์น 8 : 31) แลจ้วผรจ้
เชมที่อจะดจาเนลินในพระวจนะอยต่างไมต่หยสุดยรัทั้งไดจ้อยต่างไร ? ขรัทั้นแรกเขาจะตจ้องไดจ้ยลินพระวจนะกต่อน แลจ้วจากนรัทั้นเขาจะตจ้องดจาเนลินตต่อ
ไปโดยการเชมที่ออยต่างหมดใจ โดยไมต่คลางแคลงใจไมต่วาต่ พระวจนะนรัทั้นจะกลต่าวเกบที่ยวกรับเรมที่องใด เขาจะตจ้องเชมที่อฟปังอยต่างไมต่ลรังเล เมมที่อ
พระวจนะของพระเจจ้าตรรัสเมมที่อใด ครลิสเตบยนทบดที่ จารงอยรต่ในพระครลิสตร์จะตอบสนองอยต่างรวดเรก็ว การดจารงอยรต่ในพระองคร์คมอการรรัก
พระวจนะของพระอคร์อยต่างถซงทบที่สสุด
การดจารงอยรต่ในพระครลิสตร์หมายถซงการทบที่ผรจ้เชมที่อสรัตยร์ซมที่อตต่อพระวจนะของพระเจจ้า “เหตสุฉะนรัทั้น จงใหจ้ขจ้อความทบที่ทาต่ นไดจ้ยลินมา
ตรังทั้ แตต่ตจ้นนรัทั้นดจารงอยรต่กรับทต่านเถลิด ถจ้าขจ้อความทบที่ทต่านไดจ้ยลินตรังทั้ แตต่ตจ้นนรัทั้นดจารงอยรต่กรับทต่าน ทต่านจะตรังทั้ มรัที่นคงอยรต่ในพระบสุตรและในพระ
บลิดาดจ้วย” (1 ยอหร์น 2 : 24)
ใครบางคนเคยกลต่าวไวจ้วาต่ “ความจรลิงเปป็นเสมมอนแมต่พลิมพร์ทบที่ซซที่งลรักษณะชบวตลิ ถรกหลต่อหลอมขซทั้น เปป็นเสมมอนแมต่เหลก็กทบที่ซซที่ง
ดซงดรดผรคจ้ นออกจากความบาปเขจ้าสรต่พระทรัยของพระเจจ้า”
การดจารงอยรต่ในพระองคร์คมอการฝปักใฝฝ่ในฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ คมอการอสุทลิศตนทรัทั้งดจ้านรต่างกาย จลิตใจ และจลิตวลิญญาณ (1 เธสะ
โลนลิกา 5 : 23)
“...เพมที่อวต่าเมมที่อพระองคร์ทรงมาปรากฏ” (ในการเสดก็จมารรับขซทั้นไป ซซที่งวลิสสุทธลิชนทบที่เสบยชบวตลิ ไปแลจ้วจะถรกทจาใหจ้เปป็นขซทั้นมาและ
ไมต่เปปปี่อยเนต่าอบก และวลิสสุทธลิชนทบที่ยรังมบชบวตลิ อยรต่จะถรกเปลบที่ยนแปลงใหมต่หมด - 1 โครลินธร์ 15 : 51 - 55) “เราทรัทั้งหลายจะไดจ้มใบ จกลจ้า...”
คจากรบกทบที่แปลวต่า “ใจกลจ้า” ในทบที่นบทั้นรัทั้น ยรังถรกใชจ้ในหลายๆตอนในพรันธสรัญญาใหมต่ดวจ้ ยความหมายทบที่หมายถซง ความกลจ้าทบจที่ ะพรด
(มาระโก 8 : 32 ; ยอหร์น 7 : 4 ; กลิจการ 2 : 29 ; 2 โครลินธร์ 3 : 12) แตต่ในทบที่นบทั้กจาลรังหมายถซง ความกลจ้าจากความมรัที่นใจทบที่ไมต่สรัที่น
คลอนซซที่งเรามบอยรต่ เพราะเราเปป็นผรจ้เชมที่อทบที่ดจารงอยรต่ในพระองคร์ เปป็นครลิสเตบยนทบที่ฝปักใฝฝ่ในฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ
“...และไมต่มบความละอายจจาเพาะพระองคร์เมมที่อพระองคร์เสดก็จมา” บรรดาผรจ้ทบที่จะตจ้องละอายเมมที่อพระองคร์เสดก็จมาคมอ
ครลิสเตบยนทบที่ไดจ้ฝปังตะลรันตร์ของตนไวจ้แทนทบที่จะใชจ้มรันเพมที่อใหจ้เกลิดผลมากขซทั้น (มรัทธลิว 25 : 14 - 30) เปป็นไปไดจ้ทบที่จลิตวลิญญาณจะไดจ้รรับการ

ชต่วยใหจ้รอดโดยทบคที่ จาพยานและการอารรักขาทบที่ดบนรัทั้นกลรับเสบยไป มบผรจ้เชมที่อหลายคนทบที่ไมต่ไดจ้ดจารงอยรต่ในพระองคร์โดยการดจาเนลินชบวตลิ ตาม
การทรงกจากรับควบคสุมของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ พวกเขาไดจ้ฝปังอลิทธลิพล คจาพยาน และการรรับใชจ้ของตนเองเสบย เพราะมรัวสนใจแตต่
สลิที่งอมที่นมากกวต่า
เปาโลไดจ้เตมอนวต่าไมต่มบรากฐานอมที่นใดอบกนอกจากพระเยซรครลิสตร์ และ “แลจ้วบนรากนรัทั้นถจ้าผรจ้ใดจะกต่อขซทั้นดจ้วยทองคจา เงลิน
เพชรพลอย ไมจ้ หญจ้าแหจ้งหรมอฟาง การงานของแตต่ละคนกก็จะไดจ้ปรากฏใหจ้เหก็น เพราะเวลาวรันนรัทั้นจะใหจ้เหก็นไดจ้ชรัดเจน เพราะวต่าจะ
เหก็นชรัดไดจ้ดวจ้ ยไฟ ไฟนรัทั้นจะพลิสรจนร์ใหจ้เหก็นการงานของแตต่ละคนวต่าเปป็นอยต่างไร ถจ้าการงานของผรจ้ใดทบกที่ ต่อขซทั้นทนอยรต่ไดจ้ ผรจ้นรัทั้นกก็จะไดจ้คต่า
ตอบแทน ถจ้าการงานของผรจ้ใดถรกเผาไหมจ้ไป ผรจ้นรัทั้นกก็จะขาดคต่าตอบแทนแตต่ตรัวเขาเองจะรอด แตต่เหมมอนดรังรอดจากไฟ” (1 โครลินธร์
3 : 12 - 15)
“ไฟ” นรัทั้นกก็คมอพระวจนะของพระเจจ้า (เยเรมบยร์ 23 : 29) พระวจนะของพระองคร์จะทดสอบการงานของทสุกคนวต่าเปป็น
“อยต่างไร” ถจ้าการงานนรัทั้นทนอยรต่ไดจ้ เขากก็จะไดจ้รรับรางวรัล แตต่ถจ้าการงานนรัทั้นถรกเผาไหมจ้ไป เขากก็สรญเสบย ดรังนรัทั้นเขากก็จะละอาย
เพราะเขาจะตจ้องยมนอยรต่ตอต่ หนจ้าพระพรักตรร์พระเจจ้าดจ้วยมมอเปลต่า ไมต่มบมงกสุฎทบจที่ ะมอบถวายทบที่พระบาทของพระเยซรเมมที่อพระองคร์ทรง
ไดจ้รรับพระราชทานมงกสุฎขซทั้นเปป็นจอมกษรัตรลิยร์และจอมเจจ้านาย
ผมไดจ้ชบทั้ใหจ้เหก็นหลายตต่อหลายครรัทั้งวต่าความรอดนรัทั้นไดจ้รรับเปลต่าๆ แตต่บจาเหนก็จรางวรัลนรัทั้นไดจ้รรับโดยการเปป็นผรจ้อารรักขาและ
ปฏลิบรัตลิการงานอยต่างสรัตยร์ซมที่ออรันถวายเกบยรตลิแดต่พระเจจ้า 2 โครลินธร์ 5 : 10 บอกกรับเราวต่า “เพราะวต่าจจาเปป็นทบที่เราทสุกคนจะตจ้อง
ปรากฏตรัวทบที่หนจ้าบรัลลรังกร์พพลิ ากษาของพระครลิสตร์ เพมอที่ ทสุกคนจะไดจ้รรับสมกรับการทบไที่ ดจ้ประพฤตลิในรต่างกายนบทั้ แลจ้วแตต่จะดบหรมอชรัวที่ ”
เมมที่อพระเยซรเสดก็จมารรับผรจ้เชมที่อ รางวรัลจะถรกมอบใหจ้กรับทสุกคนทบที่สรัตยร์ซมที่อ และทสุกคนทบที่ไมต่ไดจ้สรัตยร์ซมที่อในการดจารงอยรใต่ นพระองคร์กก็จะสรญ
เสบยรางวรัลของตน “"ดรเถลิด เราจะมาโดยเรก็ว และจะนจาบจาเหนก็จของเรามาดจ้วย เพมที่อตอบแทนการกระทจาของทสุกคน” (วลิวรณร์ 22 :
12)
การทรงไถต่และการเปป็นผรจ้อารรักขานรัทั้นเปป็นสองสลิที่งทบที่แยกจากกรัน การทรงไถต่นรัทั้นเปป็นพระคสุณทบที่ไดจ้รรับโดยทางความเชมที่อ เปป็น
ของประทานจากพะเจจ้า การเปป็นผรจ้อารรักขานรัทั้นเปป็นการดบของเรา ซซที่งเราลจ้วนถรสรจ้างขซทั้นมาเพมที่อสจาหรรับประกอบการดบในพระเยซร
ครลิสตร์ และความเชมที่อทบที่ปราศจากการกระทจากก็เสมมอนตายแลจ้ว เราจะไดจ้รรับรางวรัลตามการดบของเรา เราถวายเกบยรตลิแดต่พระเจจ้าเมมที่อ
เราไดจ้ “เกลิดผลมาก”
ถจ้าพระเยซรเสดก็จมาในวรันนบทั้ เราจะละอายในการยมนอยรต่ตต่อหนจ้าพระพรักตรร์พระองคร์หรมอไมต่ ? ละอายตต่อสลิที่งทบที่เราไดจ้กระทจา
ตต่อพระองคร์และตต่อสลิที่งทบที่เราไดจ้นจาถวายแดต่พระองคร์ ? พระองคร์ทรงประทานชบวลิตของพระองคร์เองเพมที่อเรา แลจ้วเรานจาสลิที่งใดถวายแดต่
พระองคร์ ? ขอใหจ้เราถามคจาถามนบทั้กรับตรัวเราเองอยต่างจรลิงใจ และรรับฟปังคจาขอรจ้องของอรัครทรตเปาโลใน โรม 12 : 1
“พบนที่ จ้องทรัทั้งหลาย ดจ้วยเหตสุนบทั้โดยเหก็นแกต่ความเมตตากรสุณาของพระเจจ้า ขจ้าพเจจ้าจซงวลิงวอนทต่านทรัทั้งหลายใหจ้ถวายตรัวของ
ทต่านแดต่พระองคร์ เพมที่อเปป็นเครมที่องบรชาทบที่มบชบวตลิ อรันบรลิสสุทธลิธิ์ และเปป็นทบที่พอพระทรัยพระเจจ้า ซซที่งเปป็นการปรนนลิบรัตลิอรันสมควรของทต่านทรัทั้ง
หลาย”

เราจะรถูจผู้ บักบรรดาลถูกๆของพระเจผู้าไดผู้อยต่างไร
ขจ้อ 29 “ถจ้าทต่านทรัทั้งหลายรรวจ้ าต่ พระองคร์ทรงเปป็นผรจ้ชอบธรรม ทต่านกก็รวรจ้ าต่ ทสุกคนทบที่ประพฤตลิตามความชอบธรรมกก็บรังเกลิดจาก
พระองคร์ดวจ้ ย”
เครมที่องหมายทบที่ผรจ้เชมที่อทสุกคนมบเปป็นเสมมอนหลรักฐานบต่งบอกวต่าเขาเปป็นของพระครลิสตร์ ไดจ้แกต่
1. เครซซื่องหมายทคีซื่จติตใจ : จลิตใจของผรจ้เชมที่อนรัทั้นจะตจ้องยอมจจานนตต่อพระเยซร วางใจในพระองคร์ ไดจ้รรับการชจาระและดจารงอยรต่
ในพระองคร์ “ดจ้วยวต่าความเชมที่อดจ้วยใจกก็นจาไปสรต่ความชอบธรรม และการยอมรรับดจ้วยปากกก็นจาไปสรต่ความรอด” (โรม 10 : 10)

“บสุคคลผรจ้ใดมบใจบรลิสสุทธลิธิ์ ผรจ้นรัทั้นเปป็นสสุข เพราะวต่าเขาจะไดจ้เหก็นพระเจจ้า” (มรัทธลิว 5 : 8)
เปาโลยรังไดจ้กลต่าวถซงการ “ประทานกจาลรังเรบที่ยวแรงมากฝฝ่ายจลิตใจแกต่ทต่าน โดยเดชพระวลิญญาณของพระองคร์ตามความ
ไพบรลยร์แหต่งสงต่าราศบของพระองคร์ เพมที่อพระครลิสตร์จะทรงสถลิตในใจของทต่านโดยความเชมที่อ เพมที่อวต่า เมมที่อทรงวางรากฐานทต่านไวจ้อยต่าง
มรัที่นคงในความรรักแลจ้ว” (เอเฟซรัส 3 : 16 - 17)
2. เครซซื่องหมายทคีซื่หย : หรของผรจ้เชมที่อจะรรับฟปังพระวจนะของพระเจจ้า เรารรับฟปังพระวจนะของพระองคร์และเรบยนรรจ้จาก
พระองคร์ “แกะของเรายต่อมฟปังเสบยงของเรา และเรารรจ้จกรั แกะเหลต่านรัทั้น และแกะนรัทั้นตามเรา” (ยอหร์น 10 : 27)
3. เครซซื่องหมายทคีซื่ลตินี้น : ผรจ้เชมที่อแทจ้จะกลต่าวยอมรรับพระครลิสตร์และกลต่าวเพมที่อพระครลิสตร์ พระเจจ้าไมต่ไดจ้ทรงใชจ้ลลิทั้นของใคร
นอกจากลลิทั้นของเราเพมที่อการกลต่าวถจ้อยคจาพยานถซงพระคสุณแหต่งการชต่วยใหจ้รอดของพระองคร์ พระราชอจานาจแหต่งการทรงผดสุงรรักษา
ของพระองคร์ และฤทธลิธิ์เดชแหต่งการทรงจรัดเตรบยมสลิที่งทบจที่ จาเปป็นทสุกอยต่างแกต่เรา เปาโลกลต่าวกรับครลิสตจรักรในเมมองโครลินธร์วต่า “เพราะ
วต่าทต่านทรัทั้งหลายตจ้องการทบจที่ ะเหก็นหลรักฐานวต่าพระครลิสตร์ตรรัสทางขจ้าพเจจ้า พระองคร์มลิไดจ้ทรงอต่อนกจาลรังตต่อทต่าน แตต่ทรงฤทธลิธิ์มากใน
หมรต่พวกทต่าน” (2 โครลินธร์ 13 : 3) และขอใหจ้อต่านใน กลิจการ 1 : 1 - 8 ; ฟปลลิปปป 4 : 6 และ ยอหร์น 14 : 14
4. เครซซื่องหมายทคีซื่ตา : ผรจ้เชมที่อจะมองทบพที่ ระเยซร ผรจ้ทรงเปป็นผรจ้รลิเรลิที่มและผรจ้กระทจาใหจ้ความเชมที่อของเราสจาเรก็จครบถจ้วน ทรงเปป็น
ผรจ้ประพรันธร์ความรอดนลิรรันดรร์ของเรา “แตต่เราทรัทั้งหลายไมต่มบผจ้าคลสุมหนจ้าไวจ้ จซงแลดรสงต่าราศบขององคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าเหมมอนมองดรใน
กระจก และตรัวเรากก็เปลบที่ยนไปเปป็นเหมมอนพระฉายขององคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าคมอมบสงต่าราศบเปป็นลจาดรับขซทั้นไป เชต่นอยต่างสงต่าราศบทบที่มาจาก
พระวลิญญาณขององคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้า” (2 โครลินธร์ 3 : 18)
5. เครซซื่องหมายทคีซื่ใบหนน้า : เพราะการสามรัคคบธรรมของเขากรับพระครลิสตร์ สงต่าราศบของพระครลิสตร์จซงสะทจ้อนออกมาใน
ใบหนจ้าของผรจ้เชมที่อ เมมที่อโมเสสลงมาจากภรเขาซบนายทบที่ซซที่งพระเจจ้าไดจ้ทรงประทานพระบรัญญรัตลิสลิบประการใหจ้แกต่ทต่าน ใบหนจ้าของทต่านกก็
สต่องแสงเจลิดจจ้าจนกระทรัที่งอาโรนและลรกหลานอลิสราเอลกลรัวทบที่จะเขจ้าใกลจ้ทต่าน (อพยพ 34 : 28 - 30) ในกลิจการ 4 : 13 ผรจ้คนไดจ้
“เหก็นความกลจ้าหาญของเปโตรกรับยอหร์น และรรจ้วาต่ ทต่านทรัทั้งสองขาดการศซกษาและเปป็นคนมบความรรจ้นจ้อยกก็ประหลาดใจ แลจ้วสจานซกวต่า
คนทรัทั้งสองเคยอยรต่กรับพระเยซร”
6. เครซซื่องหมายทคีซื่มอซ : พระหรัตถร์ของพระครลิสตร์เปป็นเครมที่องหมายแหต่งการทรงชต่วยใหจ้รอด และบรัดนบทั้มมอของผรจ้เชมที่อแทจ้กก็เปป็น
เครมที่องหมายแหต่งการปรนนลิบรัตลิรรับใชจ้ เราปฏลิบรัตลิงานเพมที่อพระเยซร ไมต่ใชต่เพมที่อทบที่จะรอด แตต่เพราะเราไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดแลจ้ว ผรจ้เชมที่อ
ทสุกคนจะเกลิดผล บางคนเกลิดผลสามสลิบเทต่าบจ้าง หกสลิบเทต่าบจ้าง หรมอรจ้อยเทต่าบจ้าง แตต่ไมต่มบทบที่ไหนในพระวจนะของพระเจจ้าเลยทบที่เรา
อต่านพบครลิสเตบยนทบที่ไมต่ไดจ้เกลิดผลเลย เรากระทจาการดจ้วยกรันกรับพระครลิสตร์และเพมที่อพระองคร์ รรับใชจ้พระองคร์ในการชต่วยเหลมอตาม
ความจจาเปป็นตต่างๆของผรจ้อมที่น “ฉะนรัทั้นเราผรจ้เปป็นคนทจาการรต่วมกรับพระองคร์ขอวลิงวอนทต่านวต่า อยต่าสรักแตต่รบรั พระคสุณของพระเจจ้า
เปป็นการหาประโยชนร์มลิไดจ้” (2 โครลินธร์ 6 : 1) “แลจ้วพระมหากษรัตรลิยจร์ ะตรรัสตอบเขาวต่า `เราบอกความจรลิงแกต่ทต่านทรัทั้งหลายวต่า ซซที่ง
ทต่านไดจ้กระทจาแกต่คนใดคนหนซที่งในพวกพบที่นจ้องของเรานบทั้ถซงแมจ้จะตที่จาตจ้อยเพบยงไร กก็เหมมอนไดจ้กระทจาแกต่เราดจ้วย'” (มรัทธลิว 25 : 40)
7. เครซซื่องหมายทคีซื่เทน้า : พระบาทอรันประเสรลิฐของพระเยซรมบรต่องรอยจากตะปรทบที่บนไมจ้กางเขนเพมที่อวต่าเราจะไดจ้รบรั การชต่วย
ใหจ้รอดและดจาเนลินไปกรับพระองคร์ คมอการดจาเนลินตามรอยพระบาทของพระองคร์ในการทนทสุกขร์และในการปรนนลิบรัตลิรรับใชจ้ ถจ้าเราไดจ้
ทนทสุกขร์รต่วมกรับพระองคร์ เรากก็จะไดจ้ครอบครองรต่วมกรับพระองคร์ดวจ้ ย ถจ้าเราปฏลิเสธพระองคร์ พระองคร์กก็จะทรงปฏลิเสธเราเชต่นกรัน
“พระองคร์ [พระเยซร] จซงตรรัสแกต่เขาทรัทั้งหลายวต่า "ถจ้าผรจ้ใดใครต่จะตามเรามา ใหจ้ผรจ้นรัทั้นเอาชนะตรัวเอง และรรับกางเขนของตนแบกทสุก
วรัน และตามเรามา” (ลรกา 9 : 23) “ถจ้าผรจ้ใดจะปรนนลิบรัตลิเรา ใหจ้ผรจ้นรัทั้นตามเรามา และเราอยรต่ทบที่ไหน ผรจ้ปรนนลิบรัตลิเราจะอยรต่ทบที่นรัที่นดจ้วย
ถจ้าผรจ้ใดปรนนลิบรัตลิเรา พระบลิดาของเรากก็จะทรงประทานเกบยรตลิแกต่ผรจ้นรัทั้น” (ยอหร์น 12 : 26)
8. เครซซื่องหมายทคีซื่ศคีรษะ : ในเวลาเดบยวกรันกรับจลิตใจใหมต่ พระเจจ้ายรังทรงประทานจลิตวลิญญาณใหมต่ใหจ้แกต่ผรจ้เชมที่อดจ้วย หรมอ
“วลิธบคลิดแบบใหมต่” “คมอทจาลายความคลิด และทลิฐลิมานะทสุกประการทบที่ตรัทั้งตรัวขซทั้นขรัดขวางความรรขจ้ องพระเจจ้า และนจ้อมนจาความคลิดทสุก
ประการใหจ้เขจ้าอยรต่ใตจ้บรังครับจนถซงเชมที่อฟปังพระครลิสตร์” (2 โครลินธร์ 10 : 5)

เปาโลกลต่าววต่า “ตรัทั้งแตต่นบทั้ไป ขออยต่าใหจ้ผรจ้ใดมารบกวนขจ้าพเจจ้าเลย เพราะวต่าขจ้าพเจจ้ามบรอยประทรับตราของพระเยซรเจจ้าตลิด
อยรต่ทกบที่ ายของขจ้าพเจจ้า” (กาลาเทบย 6 : 17) หรมอพรดอบกแบบไดจ้วต่า “ขจ้าพเจจ้ามบรอยประทรับตราของพระเยซรเจจ้าอยรต่บนรต่างกายของ
ขจ้าพเจจ้า” ถจ้อยคจาเหลต่านบทั้ไดจ้รรับการดลใจผต่านทางผรจ้ตดลิ ตามพระเยซรทบที่สรัตยร์ซมที่อและกลจ้าหาญทบที่สสุดคนหนซที่งทบที่โลกนบทั้เคยรรจ้จรัก
เมมที่อเราไดจ้ไดจ้ดจาเนลินตามความเชมที่อในพระโลหลิตทบที่หลรัที่งออกและพระราชกลิจทบที่สจาเรก็จครบถจ้วนแลจ้วของพระเยซร สลิที่งนบทั้กก็เปป็นทบที่
พอพระทรัยพระบลิดา แตต่ในขณะทบที่เราเปป็นทบที่พอพระทรัยพระเจจ้าโดยทางความเชมที่อนรัทั้น การงานทบที่เราปฏลิบรัตลิและรอยประทรับของพระ
ครลิสตร์ทบที่เรามบอยรต่ กก็เปป็นเครมที่องพลิสรจนร์ของเราตต่อเพมที่อนมนสุษยร์วต่าเราไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดแลจ้ว มมอทบที่หยาบกรจ้านของคนงานกก็เปป็น
พยานวต่าเขาเปป็นผรจ้รรับใชจ้ทบที่ไมต่ยต่อทจ้อตต่อความยากลจาบาก ใบหนจ้าของกะลาสบเรมอซซที่งคลทั้จาแดดและกรจ้านไปดจ้วยลมทะเลกก็เปป็นพยานวต่า
เขาเปป็นลรกทะเลตรัวจรลิง เหรบยญกลจ้าหาญบนอกเสมทั้อเครมที่องแบบทหารเปป็นหลรักฐานวต่าเขาไดจ้ผาต่ นการสรจ้รบมาหลายสมรภรมลิ ยต่างกจ้าว
ทบที่เชมที่องชจ้า รอยเหบที่ยวยต่น และผมสบขาวโพลน กก็เปป็นเครมที่องหมายของความชราภาพ ในทจานองเดบยวกรัน เครมที่องหมายบนรต่างกายของ
อรัครทรตเปาโลผรจ้เปป็นทบที่รรักกก็เปป็นพยานถซงการทนทสุกขร์รต่วมกรันกรับและเพมที่อพระครลิสตร์ของทต่าน ในการทบที่ทาต่ นมบชบวตลิ อยรต่เพมที่อพระองคร์และ
เทศนาพระวจนะของพระองคร์ เปาโลไดจ้รรับสงต่าราศบในความทสุกขร์ยาก ทต่านยอมสวมรต่องรอยบาดแผลดจ้วยความเชมที่อมรัที่น ซซที่ง
บาดแผลเหลต่านรัทั้นไดจ้เตมอนทต่านใหจ้ระลซกถซงเมมที่อวรันทบที่ทต่านไดจ้พบกรับพระเยซร ซซที่งเปป็นวรันทบที่ชบวลิตของทต่านเปลบที่ยนแปลงไปอยต่างสลิทั้นเชลิง
ผมยอมมบรต่องรอยบาดแผล อรันเปป็นพยานตต่อโลกนบทั้วาต่ ผมไดจ้ดจาเนลินชบวลิตอยต่างชอบธรรม ในทางของพระเจจ้า แยกตรัวออก มบ
พระครลิสตร์เปป็นศรนยร์กลาง เปป็นผรจ้อารรักขาทบที่สตรั ยร์ซมที่อตต่อพระองคร์ผรจ้ทรงถรกกระทจาใหจ้ฟกชทั้จา เปป็นแผล เสบยโฉม และถรกตรซงทบที่ไมจ้กางเขน
เพมที่อใหจ้ผมไดจ้รรับชบวตลิ และไดจ้รรับอยต่างบรลิบรรณร์ มากเพบยงไร ?
ผรจ้เชมที่อเปป็นดรัที่งปฟ้ายชบทั้ทางสรต่พระเยซรในโลกใบนบทั้ เราเปป็นดรัที่งตรัวหนรังสมอทบที่มบชบวตลิ ซซที่งผรจ้คนสามารถอต่านไดจ้ (2 โครลินธร์ 3 : 2) และ
ดจ้วยเหตสุนบทั้ เรากก็ควรจะดจาเนลินชบวลิตอยต่างบรลิสสุทธลิธิ์ อสุทศลิ ตน และปราศจากตจาหนลิ การดจาเนลินชบวลิตอยต่างชอบธรรมเปป็นพยานวต่าพระผรจ้
ชต่วยใหจ้รอดผรจ้ทรงชอบธรรมไดจ้ชวต่ ยเราใหจ้รอดแลจ้วและทรงดจารงอยรต่ภายในเรา การดจาเนลินชบวลิตเชต่นนบทั้ของผรจ้เชมที่อจะสต่งอลิทธลิพลตต่อผรจ้อมที่น
ใหจ้มาถซงพระเยซรและไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดไดจ้
เปาโลกลต่าววต่า “...ลมมสลิที่งทบที่ผต่านพจ้นมาแลจ้วเสบย และโนจ้มตรัวออกไปหาสลิที่งทบที่อยรต่ขจ้างหนจ้า ขจ้าพเจจ้ากจาลรังบากบรัที่นมสุต่งไปสรต่หลรักชรัย
เพมที่อจะไดจ้รรับรางวรัลซซที่งพระเจจ้าไดจ้ทรงเรบยกจากเบมทั้องบนใหจ้เราไปรรับในพระเยซรครลิสตร์” (ฟปลลิปปป 3 : 13 - 14 บางสต่วน) มบรางวรัล
สจาหรรับลรกของพระเจจ้าทบที่สตรั ยร์ซมที่อและตลิดสนลิทกรับพระองคร์ และยรังมบอบกหลายตอนในพรันธสรัญญาใหมต่ทบที่พดร เกบที่ยวกรับเรมที่องบจาเหนก็จทบที่
เตก็มขนาด
เราอาจตจ้องทนทสุกขร์จากการขต่มเหง เราอาจถรกหรัวเราะเยาะและถรกวลิพากษร์วจลิ ารณร์ แมจ้กระทรังที่ จากผรคจ้ นทบที่ใกลจ้ชดลิ และเปป็น
ทบรที่ รักของเรา แตต่ถจ้าเราดจารงอยรใต่ นพระครลิสตร์อยต่างมรัที่นคง เรากก็จะสามารถพรดเหมมอนเปาโลไดจ้วาต่ “แตต่สลิที่งเหลต่านบทั้ไมต่ไดจ้เปลบที่ยนแปลง
ขจ้าพเจจ้าเลย ขจ้าพเจจ้ามลิไดจ้ถมอวต่าชบวลิตของขจ้าพเจจ้าเปป็นสลิที่งประเสรลิฐแกต่ขจ้าพเจจ้า แตต่ในชบวลิตของขจ้าพเจจ้าขอทจาหนจ้าทบที่ใหจ้สจาเรก็จดจ้วยความ
ปปตลิยลินดบ และทจาการปรนนลิบรัตลิทบที่ไดจ้รรับมอบหมายจากพระเยซรเจจ้า คมอทบที่จะเปป็นพยานถซงขต่าวประเสรลิฐแหต่งพระคสุณของพระเจจ้านรัทั้น”
(กลิจการ 20 : 24)
โรม 8 : 16 - 19 บอกกรับเราวต่า “พระวลิญญาณนรัทั้นเปป็นพยานรต่วมกรับจลิตวลิญญาณของเราทรัทั้งหลายวต่า เราทรัทั้งหลายเปป็นบสุตร
ของพระเจจ้า และถจ้าเราทรัทั้งหลายเปป็นบสุตรแลจ้ว เรากก็เปป็นทายาทคมอเปป็นทายาทของพระเจจ้า และเปป็นทายาทรต่วมกรับพระครลิสตร์ เมมที่อ
เราทรัทั้งหลายทนทสุกขร์ทรมานดจ้วยกรันกรับพระองคร์นรัทั้น กก็เพมที่อเราทรัทั้งหลายจะไดจ้สงต่าราศบดจ้วยกรันกรับพระองคร์ดวจ้ ย เพราะขจ้าพเจจ้าเหก็นวต่า
ความทสุกขร์ลจาบากแหต่งสมรัยปปัจจสุบรันนบทั้ ไมต่สมควรทบที่จะเอาไปเปรบยบกรับสงต่าราศบซซที่งจะเผยในเราทรัทั้งหลาย ดจ้วยวต่าสรรพสลิที่งทบที่ทรงสรจ้าง
แลจ้ว มบความเพบยรคอยทต่าปรารถนาใหจ้บสุตรทรัทั้งหลายของพระเจจ้าปรากฏ”
2 ทลิโมธบ 3 : 12 บอกกรับเราอยต่างเรบยบงต่ายวต่า “แทจ้จรลิงทสุกคนทบที่ปรารถนาจะดจาเนลินชบวตลิ ตามทางของพระเจจ้าในพระเยซร
ครลิสตร์จะถรกกดขบที่ขต่มเหง” พระเยซรกก็ตรรัสกรับพวกสาวกของพระองคร์วาต่ “ถจ้าโลกนบทั้เกลบยดชรังทต่านทรัทั้งหลาย ทต่านทรัทั้งหลายกก็รรจ้วาต่ โลกไดจ้

เกลบยดชรังเรากต่อน ถจ้าทต่านทรัทั้งหลายเปป็นของโลก โลกกก็จะรรักทต่านซซที่งเปป็นของโลก แตต่เพราะทต่านไมต่ใชต่ของโลก แตต่เราไดจ้เลมอกทต่าน
ออกจากโลก เหตสุฉะนรัทั้นโลกจซงเกลบยดชรังทต่าน” (ยอหร์น 15 : 18 - 19)
ขอพระเจจ้าทรงชต่วยเรา ใหจ้เราอธลิษฐานในแตต่ละวรันวต่า “พระองคร์เจจ้าขจ้า ขอทรงโปรดชต่วยขจ้าพระองคร์ใหจ้มบชบวลิตทบชที่ อบธรรม
กระทจาสลิที่งทบที่ชอบธรรม ดจาเนลินอยต่างชอบธรรม เพมที่อวต่าผรจ้อมที่นจะมองเหก็นพระเยซรในขจ้าพระองคร์ ขอใหจ้ขจ้าพระองคร์ถวายเกบยรตลิแดต่
พระองคร์ในวรันนบทั้โดยการดจาเนลินชบวลิตอยต่างชอบธรรม จดจต่อทบพที่ ระเยซร กระทจาทสุกสลิที่งเพมอที่ พระเกบยรตลิของพระเจจ้า ไมต่ยมนอยรต่ในทาง
ของคนบาปหรมอนรัที่งอยรต่ในทบที่นรัที่งของคนทบที่ชอบเยาะเยจ้ย แตต่ปปตลิยลินดบอยรต่ในพระวจนะของพระองคร์ ดจาเนลินตามรอยพระบาทของพระ
เยซร กระทจาความชอบธรรมเพมที่อใหจ้ชบวตลิ ของขจ้าพระองคร์จะเปป็นพยานถซงพระครลิสตร์ผรจ้ทรงดจารงอยรต่ในขจ้าพระองคร์ และขจ้าพระองคร์ใน
พระองคร์”

1 ยอหห์น - บทททที่ 3
1) จงดรเถลิด พระบลิดาทรงโปรดประทานความรรักแกต่เราทรัทั้งหลายเพบยงไร ทบที่เราจะไดจ้ชมที่อวต่าเปป็นบสุตรของพระเจจ้า เหตสุทบที่โลกไมต่รจรจ้ รักเรา
ทรัทั้งหลาย กก็เพราะเขาไมต่รรจ้จรักพระองคร์
2) ทต่านทบที่รกรั ทรัทั้งหลาย บรัดนบทั้เราทรังทั้ หลายเปป็นบสุตรของพระเจจ้า และยรังไมต่ปรากฏวต่าตต่อไปเบมทั้องหนจ้าเราจะเปป็นอยต่างไร แตต่เรารรวจ้ าต่ เมมที่อ
พระองคร์เสดก็จมาปรากฏนรัทั้น เราทรัทั้งหลายจะเปป็นเหมมอนพระองคร์ เพราะวต่าเราจะเหก็นพระองคร์อยต่างทบที่พระองคร์ทรงเปป็นอยรต่นรัทั้น
3) และทสุกคนทบที่มบความหวรังเชต่นนบทั้ในพระองคร์ กก็ยอต่ มชจาระตนใหจ้บรลิสสุทธลิธิ์เหมมอนอยต่างทบพที่ ระองคร์ทรงบรลิสสุทธลิธิ์
4) ผรจ้ใดทบที่กระทจาบาปกก็ละเมลิดพระราชบรัญญรัตลิดวจ้ ย เพราะความบาปเปป็นสลิที่งทบที่ละเมลิดพระราชบรัญญรัตลิ
5) ทต่านทรัทั้งหลายกก็รอรจ้ ยรต่แลจ้ววต่า พระองคร์ไดจ้ทรงปรากฏเพมที่อนจาบาปทรัทั้งหลายของเราไปเสบย และบาปในพระองคร์ไมต่มบเลย
6) คนใดทบที่อาศรัยอยรต่ในพระองคร์ คนนรัทั้นไมต่กระทจาบาป ผรจ้ใดทบที่กระทจาบาป ผรจ้นรัทั้นยรังไมต่ไดจ้เหก็นพระองคร์ และยรังไมต่ไดจ้รจรจ้ รักพระองคร์
7) ลรกเลก็กๆทรังทั้ หลายเออ๋ย อยต่าใหจ้ใครชรักจรงทต่านใหจ้หลง ผรจ้ทบที่ประพฤตลิการชอบธรรมกก็เปป็นผรจ้ชอบธรรม เหมมอนอยต่างพระองคร์ทรงเปป็น
ผรจ้ชอบธรรม
8) ผรจ้ทกบที่ ระทจาบาปกก็มาจากพญามาร เพราะวต่าพญามารไดจ้กระทจาบาปตรัทั้งแตต่เรลิที่มแรก พระบสุตรของพระเจจ้าไดจ้เสดก็จมาปรากฏกก็
เพราะเหตสุนบทั้ คมอเพมที่อทรงทจาลายกลิจการของพญามารเสบย
9) ผรจ้ใดบรังเกลิดจากพระเจจ้า ผรจ้นรัทั้นไมต่กระทจาบาป เพราะเมลก็ดของพระองคร์ดจารงอยรต่ในผรจ้นรัทั้น และเขากระทจาบาปไมต่ไดจ้ เพราะเขา
บรังเกลิดจากพระเจจ้า
10) ดรังนบทั้แหละจซงเหก็นไดจ้วต่าผรจ้ใดเปป็นบสุตรของพระเจจ้า และผรจ้ใดเปป็นลรกของพญามาร คมอวต่าผรใจ้ ดทบที่มลิไดจ้ประพฤตลิตามความชอบธรรม
และไมต่รกรั พบที่นจ้องของตน ผรจ้นรัทั้นกก็มลิไดจ้มาจากพระเจจ้า
11) นบที่เปป็นคจาสรัที่งสอนทบที่ทต่านทรัทั้งหลายไดจ้ยลินมาตรัทั้งแตต่เรลิที่มแรก คมอใหจ้เราทรัทั้งหลายรรักซซที่งกรันและกรัน
12) อยต่าเปป็นเหมมอนคาอลินทบที่มาจากมารรจ้ายนรัทั้น และไดจ้ฆาต่ นจ้องชายของตนเอง และเหตสุใดเขาจซงฆต่านจ้องชาย กก็เพราะการกระทจา
ของเขาชรัที่ว และการกระทจาของนจ้องชายนรัทั้นชอบธรรม
13) พบนที่ จ้องทรัทั้งหลายของขจ้าพเจจ้าเออ๋ย อยต่าประหลาดใจถจ้าโลกนบทั้เกลบยดชรังทต่าน
14) เราทรัทั้งหลายรรวจ้ ต่า เราไดจ้พจ้นจากความตายไปสรต่ชบวตลิ แลจ้ว กก็เพราะเรารรักพบที่นจ้อง ผรจ้ใดทบที่ไมต่รรักพบนที่ จ้องของตน ผรจ้นรัทั้นกก็ยรังอยรต่ในความ
ตาย
15) ผรจ้ใดเกลบยดชรังพบนที่ จ้องของตน ผรจ้นรัทั้นกก็เปป็นฆาตกร และทต่านทรัทั้งหลายกก็รรจ้แลจ้ววต่า ไมต่มบฆาตกรคนใดทบที่มบชบวตลิ นลิรรันดรร์ดจารงอยรใต่ นเขา
เลย
16) ดรังนบทั้แหละเราจซงรรจ้จรักความรรักของพระเจจ้า เพราะวต่าพระองคร์ไดจ้ทรงยอมปลต่อยวางชบวลิตของพระองคร์เพมที่อเราทรัทั้งหลาย และเรา
ทรัทั้งหลายกก็ควรจะปลต่อยวางชบวลิตของเราเพมที่อพบที่นจ้อง
17) แตต่ถจ้าผรจ้ใดมบทรรัพยร์สมบรัตลิในโลกนบทั้ และเหก็นพบที่นจ้องของตนขรัดสน และยรังใจจมดใจดจาไมต่สงเคราะหร์เขา ความรรักของพระเจจ้าจะ
ดจารงอยรต่ในผรจ้นรัทั้นอยต่างไรไดจ้
18) ลรกเลก็กๆทรังทั้ หลายของขจ้าพเจจ้าเออ๋ย อยต่าใหจ้เรารรักกรันดจ้วยคจาพรดและดจ้วยลลิทั้นเทต่านรัทั้น แตต่จงรรักกรันดจ้วยการกระทจาและดจ้วยความ
จรลิง
19) และโดยเหตสุนบทั้เราจซงรรวจ้ าต่ เราอยรต่ฝาฝ่ ยความจรลิง และจะไดจ้ตรัทั้งใจของเราใหจ้แนต่วแนต่จจาเพาะพระองคร์
20) เพราะถจ้าใจของเรากลต่าวโทษตรัวเรา พระเจจ้าทรงเปป็นใหญต่กวต่าใจของเรา และพระองคร์ทรงทราบทสุกสลิที่ง
21) ทต่านทบที่รกรั ทรัทั้งหลาย ถจ้าใจของเราไมต่ไดจ้กลต่าวโทษเรา เรากก็มบความมรัที่นใจจจาเพาะพระเจจ้า

22) และเราขอสลิที่งใดกก็ตามเรากก็จะไดจ้สลิที่งนรัทั้นจากพระองคร์ เพราะเรารรักษาพระบรัญญรัตลิของพระองคร์ และปฏลิบรัตลิสลิที่งเหลต่านรัทั้นซซที่งเปป็นทบที่
พอพระทรัยในสายพระเนตรของพระองคร์
23) และนบที่เปป็นพระบรัญญรัตลิของพระองคร์ คมอใหจ้เราทรัทั้งหลายเชมที่อในพระนามของพระเยซรครลิสตร์พระบสุตรของพระองคร์ และใหจ้เรารรัก
ซซที่งกรันและกรัน ตามทบที่พระองคร์ไดจ้ทรงบรัญญรัตลิไวจ้แกต่เราแลจ้ว
24) และทสุกคนทบรที่ รักษาพระบรัญญรัตลิของพระองคร์กก็อยรต่ในพระองคร์ และพระองคร์ทรงสถลิตอยรต่ในคนนรัทั้น ดจ้วยเหตสุนบทั้เราจซงรรวจ้ ต่าพระองคร์
ทรงสถลิตอยรต่ในเราโดยพระวลิญญาณซซที่งพระองคร์ไดจ้ทรงโปรดประทานแกต่เราแลจ้ว
ในบทนบทั้เราจะไดจ้เหก็นวต่า บรัดนบทั้ครลิสเตบยนคมอลรกๆของพระเจจ้า และโลกนบทั้ไมต่รรจ้จกรั เราเพราะไมต่รรจ้จกรั พระเยซร พระองคร์ทรงเปป็น
อยต่างไร เรากก็เปป็นเชต่นนรัทั้นดจ้วยในโลกนบทั้ เราจะไดจ้เรบยนรรจ้วาต่ เมมที่อพระเยซรทรงมาปรากฏ เราจะไดจ้เปป็นเหมมอนอยต่างพระองคร์ และใน
ความหวรังถซงการเสดก็จมาครรัทั้งทบที่สองของพระครลิสตร์นบทั้เอง เราจซงชจาระตนใหจ้บรลิสสุทธลิธิ์ เราจซงดจาเนลินชบวลิตทบที่บรลิสสุทธลิธิ์ (ขจ้อ 1 - 3)
เราจะไดจ้เหก็นวต่าผรจ้ซซที่งบรังเกลิดจากพระเจจ้านรัทั้นไมต่ทจาบาป (ขจ้อ 4 - 10) เราจะไดจ้เรบยนรรถจ้ ซงนลิยามของความบาป (ขจ้อ 4) และ
พระเยซรครลิสตร์เจจ้าพระผรจ้ชวต่ ยใหจ้รอดของเราทรงปรากฏเพมที่อขจรัดความบาปของเราออกไป และผรจ้ทบที่กระทจาความบาปกก็มาจากมาร
เราจะไดจ้เหก็นอยต่างชรัดเจนวต่าศาสนาครลิสตร์นรัทั้นสจาแดงออกดจ้วยความรรัก ครลิสเตบยนจะรรักพระเจจ้าและรรักเพมที่อนมนสุษยร์ของเขา
ถจ้าเขาไมต่สามารถรรักพบนที่ จ้องของเขาผรจ้ซซที่งเขาสามารถมองเหก็นไดจ้ เขากก็ไมต่สามารถจะรรักพระเจจ้าผรจ้ซซที่งเขามองไมต่เหก็นไดจ้เลย (ขจ้อ 10 18) หนซที่งในพระบรัญญรัตลิของพระเยซรกก็คมอ ครลิสเตบยนตจ้องรรักซซที่งกรันและกรัน ความรรักตต่อพบที่นจ้องจะเปป็นหลรักฐานวต่าเราไดจ้ผต่านพจ้นความ
ตายเขจ้าสรต่ชบวลิตแลจ้ว (ขจ้อ 14) ผรจ้ทบที่เกลบยดชรังพบที่นจ้องของตนกก็เปป็นฆาตกร และแนต่นอนวต่าฆาตกรนรัทั้นไมต่ใชต่ลรกของพระเจจ้า (ขจ้อ 15) เรา
ควรจะรรักพบนที่ จ้องเพราะพระเยซรทรงรรักเราในขณะทบที่เรากก็ยรังเปป็นคนบาป และ “ทรงรรักพวกของพระองคร์ซซที่งอยรต่ในโลกนบทั้ พระองคร์
ทรงรรักเขาจนถซงทบที่สสุด” (ยอหร์น 13 : 1)
พระเยซรทรงสจาแดงความรรักของพระองคร์โดยการทรงยอมปลต่อยวางชบวตลิ ของพระองคร์เพมที่อเรา (ขจ้อ 16) ถจ้าเรากลต่าววต่าเรา
เปป็นครลิสเตบยนแลจ้วเหก็นพบที่นจ้องทบที่กจาลรังตจ้องการความชต่วยเหลมอและเราปฏลิเสธทบที่จะชต่วย เรากก็ไมต่มบหนจ้าจะกลต่าวไดจ้อบกวต่าพระเจจ้าทรง
ดจารงอยรต่ภายในเรา (ขจ้อ 17) เราสจาแดงความรรักตต่อพระเจจ้าและตต่อพบที่นจ้องไดจ้โดย “การกระทจา” ในการงานเชต่นเดบยวกรันกรับในคจาพรด
ในขจ้อ 19 - 21 บรรดาผรจ้เชมที่อกก็มบหลรักฐานวต่าความรรักของพระเจจ้าดจารงอยรใต่ นเรา เรามบหลรักประกรันความรรักของเราตต่อ
พระเจจ้าจากคจาพยานภายในจลิตใจของเรา
ในขจ้อ 22 และ 23 เราจะเหก็นวต่าถจ้าเรารรักษาพระบรัญญรัตลิของพระองคร์ คจาอธลิษฐานของเรากก็จะไดจ้รบรั คจาตอบ ถจ้าเรารรักษา
พระบรัญญรัตลิของพระองคร์เรากก็มบหลรักประกรันโดยทางองคร์พระวลิญญาณบรลิสทสุ ธลิธิ์วาต่ พระเจจ้าทรงดจารงอยรต่ในเราและเราอยรต่ในพระองคร์
บททบที่ 3 ไดจ้ใหจ้พนมทั้ ทบที่จจานวนมากสจาหรรับคจาประกาศถซงหลรักฐานแหต่งความเชมที่อแทจ้ หรมอศาสนาครลิสตร์ทบที่แทจ้ อาจจะไมต่มบตอน
อมที่นใดในพระครัมภบรร์อกบ แลจ้วทบที่ชวต่ ยใหจ้เราสามารถศซกษาเกบที่ยวกรับสลิที่งทบที่ทจาใหจ้เรารรแจ้ นต่วต่าเราไดจ้รบรั การชต่วยใหจ้รอดแลจ้วอยต่างแทจ้จรลิงหรมอ
เปป็นครลิสเตบยนแทจ้มากไปกวต่าบทนบทั้ นบที่เปป็นอบกบทหนซที่งทบที่สจาครัญมากในพระวจนะของพระเจจ้า
เราสามารถคจ้นพบการแบต่งตอนในบทนบทั้ออกเปป็นสองตอนหลรักๆไดจ้อยต่างไมต่ยากดรังนบทั้
1. พระเจน้าทรงเปป็นแสงสวต่าง - ตามทบที่ไดจ้ประกาศไวจ้ในบททบที่ 1 ขจ้อ 5 และไดจ้ชบทั้แจงเพลิที่มเตลิมไปในบททบที่ 1 และ 2
2. พระเจน้าทรงเปป็นความรมัก - ตามทบที่ไดจ้ประกาศไวจ้ในบททบที่ 1 ขจ้อ 8 และจะเปป็นหรัวเรมที่องหลรักในบททบที่ 3, 4 และ 5 ในสาม
บททจ้ายนบทั้มจบ จานวนขจ้อทรัทั้งสลิทั้นอยรต่ 66 ขจ้อ และในขจ้อเหลต่านบทั้มบคจาวต่า “รรัก” ปรากฏอยรต่ 46 ครรัทั้ง โดยอยรใต่ นรรปคจานาม 16 ครรังทั้ อยรใต่ นรรป
คจาคสุณศรัพทร์ 5 ครรัทั้ง และอยรต่ในรรปคจากรลิยาอบก 25 ครรังทั้

ลบักษณะของความรบักของพระบริดา
ขจ้อ 1 “จงดรเถลิด พระบลิดาทรงโปรดประทานความรรักแกต่เราทรัทั้งหลายเพบยงไร ทบที่เราจะไดจ้ชอมที่ วต่าเปป็นบสุตรของพระเจจ้า เหตสุทบที่
โลกไมต่รรจ้จกรั เราทรัทั้งหลาย กก็เพราะเขาไมต่รรจ้จรักพระองคร์”
พระเจจ้าไมต่ไดจ้ตรรัสเรบยกมนสุษยร์ทสุกคนวต่าเปป็น “บสุตร” มบคจาสอนทบที่วาต่ “พระเจจ้าทรงเปป็นพระบลิดา และมนสุษยร์ทรัทั้งผองลจ้วนเปป็น
พบนที่ จ้องกรัน” แตต่นบที่กก็เปป็นคจาสอนของมนสุษยร์ ไมต่ใชต่ของพระเจจ้า จากแงต่มสุมทางธรรมชาตลิ เราทสุกคนลจ้วนเปป็นเชมทั้อสายของอาดรัมและเอ
วา กก็เปป็นพบที่นจ้องกรันในฝฝ่ายเนมทั้อหนรัง แตต่จากแงต่มสุมฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ คจาสอนดรังกลต่าวนบทั้ไมต่เปป็นความจรลิง เฉพาะผรจ้เชมที่อทบที่บรังเกลิดใหมต่และ
ไดจ้รรับการชจาระโดยพระโลหลิตแลจ้วทบที่เปป็นบสุตรของพระเจจ้า แตต่พระเยซรไดจ้ตรรัสถซงบรรดาผรจ้ทบที่ยรังไมต่ไดจ้บรังเกลิดใหมต่วต่า “ทต่านทรัทั้งหลายมา
จากพต่อของทต่านคมอพญามาร” (ยอหร์น 8 : 44) ในโลกนบทั้จซงมบอยรต่สองกลสุต่ม คมอลรกๆของพระเจจ้า และลรกๆของพญามาร
เปาโลไดจ้กลต่าวกรับบรรดาผรจ้เชมที่อชาวกาลาเทบยวต่า “เพราะวต่าทต่านทรัทั้งหลายเปป็นบสุตรของพระเจจ้าโดยความเชมที่อในพระเยซร
ครลิสตร์” (กาลาเทบย 3 : 26) เรากลายมาเปป็นบสุตรของพระเจจ้าโดยทางความเชมที่อในพระเยซรครลิสตร์ และบรรดาผรจ้ทบที่ไมต่มคบ วามเชมที่อเชต่น
นบทั้กก็เปป็นลรกๆของพญามาร ยอหร์น 1 : 12 - 13 ประกาศวต่า “แตต่สต่วนบรรดาผรจ้ทบที่ตจ้อนรรับพระองคร์ พระองคร์ทรงประทานอจานาจใหจ้
เปป็นบสุตรของพระเจจ้า คมอคนทรัทั้งหลายทบที่เชมที่อในพระนามของพระองคร์ ซซที่ง...เกลิดจากพระเจจ้า”
“จงดรเถลิด พระบลิดาทรงโปรดประทานความรรักแกต่เราทรัทั้งหลายเพบยงไร...” เราคงเคยรจ้องเพลง “พระคสุณพระเจจ้า นรัทั้นแสน
ชมที่นใจ ชต่วยไดจ้คนชรัวที่ อยต่างฉรัน” ชต่างอรัศจรรยร์ในพระคสุณของพระเจจ้าพระบลิดาทบที่ทจาใหจ้พระองคร์ทรงโปรดประทานความรรักแกต่เราไดจ้
ถจ้าไมต่ใชต่เพราะพระคสุณแลจ้ว พระเจจ้ากก็คงไมต่ทรงโปรดและจะไมต่ทรงประทานความรรักของพระองคร์แกต่เรา
“แตต่เรากก็เหก็นพระเยซร ผรจ้ซซที่งพระองคร์ทรงทจาใหจ้ตที่จากวต่าทรตสวรรคร์แตต่หนต่อยเดบยวนรัทั้น ทรงไดจ้รรับสงต่าราศบและพระเกบยรตลิเปป็น
มงกสุฎ เพราะทบที่พระองคร์ทรงสลิทั้นพระชนมร์ดจ้วยความทสุกขร์ทรมาน ทรังทั้ นบทั้โดยพระคสุณของพระเจจ้า พระองคร์จะไดจ้ทรงชลิมความตายเพมที่อ
มนสุษยร์ทสุกคน” (ฮบบรร 2 : 9)
เปป็นพระคสุณของพระเจจ้า ไมต่ใชต่เพราะความดบหรมอความครต่ควรอรันใดเลย ทบที่ทรงประทานใหจ้พระเยซรมารรับสภาพเนมทั้อหนรัง
และในสภาพเนมทั้อหนรังนรัทั้นไดจ้เสดก็จมาประกาศเรมที่องพระเจจ้าแกต่มนสุษยร์ เพราะพระเทรงเปป็นความรรัก พระเยซรกก็ไดจ้ทรงประกาศถซง
ความรรักนรัทั้น “เพราะวต่าพระเจจ้าทรงรรักโลก จนไดจ้ทรงประทานพระบสุตรองคร์เดบยวของพระองคร์ทบที่บรังเกลิดมา เพมที่อผรใจ้ ดทบที่เชมที่อในพระ
บสุตรนรัทั้นจะไมต่พลินาศ แตต่มบชบวตลิ นลิรรันดรร์” (ยอหร์น 3 : 16)
พระเจจ้าไมต่ไดจ้ทรงรรักเราเพราะวต่าเรานรัทั้นควรคต่าแกต่ความรรักของพระองคร์ เราเปป็นทสุกอยต่างยกเวจ้นคนทบที่ควรคต่า พระองคร์ไมต่
ไดจ้ทรงรรักเราเพราะวต่านต่ารรัก เราทรัทั้งนต่าเกลบยดและนต่ากลรัว พระองคร์ไมต่ไดจ้ทรงรรักเราเพราะวต่าเรานต่าปรารถนา เราเปป็นคนบาปทบที่ไรจ้ศบล
ธรรม และความบาปกก็เปป็นสลิที่งทบที่นต่าสะอลิดสะเอบยนตต่อพระลรักษณะอรันบรลิสสุทธลิธิ์ของพระเจจ้า ในโรม 5 : 1 - 10 เปาโลอธลิบายถซงความ
รรักอรันยลิที่งใหญต่ของพระเจจ้าดรังนบทั้
“เหตสุฉะนรัทั้นเมมที่อเราเปป็นคนชอบธรรมเพราะความเชมที่อแลจ้ว เราจซงมบสรันตลิสสุขกรับพระเจจ้าทางพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรจ้เปป็น
เจจ้าของเรา โดยทางพระองคร์ เราจซงไดจ้เขจ้าในรต่มพระคสุณทบที่เรายมนอยรต่โดยความเชมที่อ และเราชมที่นชมยลินดบในความหวรังใจวต่าจะไดจ้มบสต่วน
ในสงต่าราศบของพระเจจ้า ยลิที่งกวต่านรัทั้น เราชมนที่ ชมยลินดบในความทสุกขร์ยากดจ้วย เพราะเรารรวจ้ ต่าความทสุกขร์ยากนรัทั้นทจาใหจ้เกลิดความอดทน
และความอดทนทจาใหจ้เกลิดมบประสบการณร์ และประสบการณร์ทจาใหจ้เกลิดมบความหวรังใจ และความหวรังใจมลิไดจ้ทจาใหจ้เกลิดความละอาย
เพราะเหตสุวต่าความรรักของพระเจจ้าไดจ้หลรัที่งไหลเขจ้าสรต่จลิตใจของเรา โดยทางพระวลิญญาณบรลิสทสุ ธลิธิ์ ซซที่งพระองคร์ไดจ้ประทานใหจ้แกต่เรา
แลจ้ว
ขณะเมมที่อเรายรังขาดกจาลรัง พระครลิสตร์กก็ไดจ้ทรงสลิทั้นพระชนมร์เพมที่อชต่วยคนอธรรมในเวลาทบที่เหมาะสม ไมต่ใครต่จะมบใครตายเพมที่อ
คนชอบธรรม แตต่บางทบจะมบคนอาจตายเพมที่อคนดบกก็ไดจ้ แตต่พระเจจ้าทรงสจาแดงความรรักของพระองคร์แกต่เราทรัทั้งหลาย คมอขณะทบที่เรายรัง
เปป็นคนบาปอยรต่นรัทั้น พระครลิสตร์ไดจ้ทรงสลิทั้นพระชนมร์เพมที่อเรา บรัดนบทั้เราจซงเปป็นคนชอบธรรมแลจ้วโดยพระโลหลิตของพระองคร์ ยลิที่งกวต่านรัทั้น

เราจะพจ้นจากพระพลิโรธโดยพระองคร์ เพราะวต่าถจ้าขณะทบที่เรายรังเปป็นศรัตรร เราไดจ้กลรับคมนดบกบรั พระเจจ้าโดยทบที่พระบสุตรของพระองคร์
สลิทั้นพระชนมร์ ยลิที่งกวต่านรัทั้นอบกเมมที่อเรากลรับคมนดบแลจ้ว เรากก็จะรอดโดยพระชนมร์ชพบ ของพระองคร์แนต่”
พระเจจ้าทรงประทานความรรักของพระองคร์แกต่เราในขณะเมมที่อเรายรังขาดกจาลรัง สลิทั้นหวรัง เปป็นคนบาปทบที่ไรจ้ศบลธรรม และเปป็น
ศรัตรรกรับพระองคร์ ไมต่แปลกเลยทบที่ยอหร์นเปปิดเรมที่องในบทนบทั้ดจ้วยคจาวต่า “จงดรเถลิด” เราจจาเปป็นตจ้องหยสุดและดรจรลิงๆตามตรัวอรักษรทบที่บนไมจ้
กางเขน เพราะพระเยซรทบที่บนไมจ้กางเขนคมอภาพแสดงความรรักของพระเจจ้าทบที่ทรงมบตอต่ คนบาปทบที่ไรจ้ศบลธรรม สลิทั้นหวรัง และเลวทราม ผรจ้
ซซที่งเปป็นศรัตรรกรับพระองคร์ ทบที่บนไมจ้กางเขนพระเจจ้าไดจ้ทรงแสดงใหจ้เหก็นบสุคคลทบที่ดบเลลิศประเสรลิฐสสุดแหต่งฟฟ้าสวรรคร์ คมอพระบสุตรองคร์เดบยว
ไดจ้ทรงรรักโลกทบบที่ าปหนาใบนบทั้ และทรงสลิทั้นพระชนมร์เพมที่อโลกใบนบทั้ ใชต่แลจ้ว พระเจจ้าทรงประทานบสุคคลทบที่ดเบ ลลิศประเสรลิฐทบที่สสุดแหต่งฟฟ้า
สวรรคร์ใหจ้มาสลิทั้นพระชนมร์เพมที่อโลกทบที่เลวรจ้ายทบที่สดสุ ใบนบทั้ และพระองคร์ทรงกระทจาสลิที่งนบทั้ดวจ้ ยความเตก็มพระทรัย
นรักวลิชาการภาษากรบกบอกกรับเราวต่า รากศรัพทร์ของคจาวต่า “เพบยงไร” ในขจ้อนบทั้ ไดจ้ถรกใชจ้ในตอนอมที่นๆอบกหลายครรัทั้งในพรันธ
สรัญญาใหมต่ ตรัวอยต่างเชต่น เมมที่อตอนทบที่เรมอกจาลรังจะจมดจ้วยคลมที่นลมพายสุและพระเยซรกจาลรังบรรทมอยรต่ในเรมที่อ พวกสาวกไดจ้รจ้องทรลวต่า
“พระองคร์เจจ้าขจ้า ขอโปรดชต่วยพวกเราเถลิด” พระเยซรไดจ้ทรงหจ้ามลมพายสุ มรันกก็หยสุด และทะเลกก็สงบลง พวกสาวกกก็ถามกรันและกรัน
วต่า “ทต่านผรจ้นบทั้เปป็นคนอยต่างไรหนอ จนชรันทั้ ลมและทะเลกก็เชมที่อฟปังทต่าน” (มรัทธลิว 8 : 27) ชาวประมงเหลต่านบทั้ไมต่เคยไดจ้พบกรับผรจ้ทบที่สามารถ
หจ้ามลมพายสุแลจ้วมรันกก็เชมที่อฟปังคจาสรัที่งเชต่นนบทั้มากต่อน พวกเขาจซงรรไจ้ ดจ้วาต่ พระองคร์ไมต่ไดจ้ทรงเปป็นแคต่คนธรรมดาทบที่มาจากโลกนบทั้
ไมต่มบใครเลยทบที่จะสามารถรรักไดจ้เหมมอนอยต่างทบที่พระเยซรทรงรรัก ความรรักของพระองคร์ปรากฏอยรต่ในรรปเอกพจนร์ พระองคร์ไมต่
เพบยงแคต่ทรงรรัก พระองคร์เองทรงเปป็นความรรัก แตต่เรากก็จจาเปป็นตจ้องเตมอนตนเองอยรต่บต่อยๆวต่าพระครัมภบรไร์ ดจ้กลต่าวไวจ้วต่า “เพราะวต่า
พระเจจ้าทรงรรักโลก...” เปป็นพระคสุณของพระเจจ้าพระบลิดาทบที่ทรงโปรดใหจ้พระเยซรพระบสุตรเสดก็จจากพระทรวงของพระบลิดาและมา
บรังเกลิดจากหญลิงพรหมจารบ และในตอนทจ้ายของพรันธกลิจในโลกนบทั้ของพระองคร์ ไดจ้ทรงสลิทั้นพระชนมร์เพมที่อคนบาปทรัทั้งหลาย
ในโรม 5 : 11 เราอต่านพบวต่า “...แตต่เราทรัทั้งหลายยรังชมนที่ ชมยลินดบในพระเจจ้าโดยทางพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าของเรา
เพราะโดยพระองคร์นรัทั้นเดบดี๋ยวนบทั้เราจซงไดจ้กลรับคมนดบกรับพระเจจ้า” เปป็นพระเจจ้าพระบลิดา โดยทางพระคสุณของพระองคร์ ไดจ้ทรงตรัทั้งพระ
เยซรไวจ้ใหจ้เปป็นทบที่ลบลจ้างพระอาชญาสจาหรรับความบาปของเรา เปป็นพระเจจ้าพระบลิดาผรจ้ทรงหรันพระพรักตรร์ของพระองคร์ไปเมมที่อพระเยซร
ทรงสลิทั้นพระชนมร์บนไมจ้กางเขนและจต่ายคต่าไถต่ใหจ้กรับหนบทั้บาปอยต่างเตก็มราคา ในชรัที่วโมงสสุดทจ้ายของพระองคร์นรัทั้น พระองคร์ทรงรจ้องออก
มาวต่า “พระเจจ้าของขจ้าพระองคร์ พระเจจ้าของขจ้าพระองคร์ ไฉนพระองคร์ทรงทอดทลิทั้งขจ้าพระองคร์เสบย” (มรัทธลิว 27 : 46) พระเจจ้าทรง
ทอดทลิทั้งพระเยซรขณะเมมที่อพระองคร์ทรงจต่ายราคาหนบทั้บาป เพราะพระเจจ้าไมต่อาจทอดพระเนตรความบาป และพระเยซรไดจ้ทรงถรก
กระทจาใหจ้เปป็นความบาปเพมที่อเรา (2 โครลินธร์ 5 : 21) พระองคร์ทรงแบกรรับเอาความบาปของเราไวจ้ในพระกายของพระองคร์ (1 เป
โตร 2 : 24)
“พระครลิสตร์ทรงไถต่เราใหจ้พจ้นความสาปแชต่งแหต่งพระราชบรัญญรัตลิ โดยการทบพที่ ระองคร์ทรงยอมถรกสาปแชต่งเพมที่อเรา เพราะมบ
คจาเขบยนไวจ้วต่า `ทสุกคนทบที่ตอจ้ งถรกแขวนไวจ้บนตจ้นไมจ้กก็ตจ้องถรกสาปแชต่ง'” (กาลาเทบย 3 : 13) พระเยซรพระบสุตรองคร์เดบยวของพระเจจ้า ไดจ้
ทรงยอมถรกสาปแชต่ง พระเจจ้าทรงทอดทลิทั้งพระเยซรเพมที่อทบที่พระองคร์จะไดจ้ทรงยอมรรับเรา “ทบที่เราจะไดจ้ชมที่อวต่าเปป็นบสุตรของพระเจจ้า”
ลองคลิดถซงเรมที่องนบทั้ดรเถลิด พบนที่ จ้องทบที่รกรั เราผรจ้ซซที่งเปป็นคนบาปทบที่นต่าสมเพช หลงหาย ไรจ้ศบลธรรม สลิทั้นหวรัง และเปป็นศรัตรรกรับพระเจจ้า บรัดนบทั้ไดจ้
เปป็นบสุตรของพระเจจ้าแลจ้วโดยทางความรรักของพระเจจ้าและพระโลหลิตทบที่หลรัที่งออกของพระเยซร ชต่างเปป็นสลิทธลิพลิเศษอะไรเชต่นนบทั้ทบที่ไดจ้ถรก
นรับเปป็นลรกๆของพระเจจ้า ถรกนรับเขจ้าเปป็นครอบครรัวนลิรรันดรร์ขององคร์ผรจ้สรงสสุด เปป็นอวรัยวะในพระกายของพระครลิสตร์ (เอเฟซรัส 5 : 30 ;
2 โครลินธร์ 12 : 12 - 13)
“เหตสุทบที่โลกไมต่รจรจ้ รักเราทรัทั้งหลาย” ผรจ้ทบที่ไมต่เชมที่อไมต่สามารถเขจ้าใจไดจ้วต่าทจาไมครลิสเตบยนจซงกระทจาอยต่างทบทที่ จากรันอยรต่ ดจาเนลินอยต่างทบที่
ดจาเนลินอยรต่ และมบชบวลิตอยต่างทบที่เปป็นอยรต่ ผรจ้คนของโลกนบทั้มองผรจ้เชมที่อวต่าเปป็นพวก “หรัวรสุนแรงและบจ้าคลรัที่ง” ในสายตาของพวกเขา ใคร
กก็ตามทบพที่ วกเขาเหก็นวต่าไดจ้หรันหลรังใหจ้กรับความพซงพอใจและสลิที่งตต่างๆทบที่โลกนบทั้เชมทั้อเชลิญ และดจาเนลินชบวลิตใน “ทางแคบ” อยต่างทบที่
ครลิสเตบยนควรจะดจาเนลินนรัทั้นเปป็นคน “ทซที่ม” ผรจ้ทบที่ไมต่เชมที่อไมต่สามารถเหก็นหรมอเขจ้าใจ พวกเขาไมต่สามารถจะรรับสลิที่งตต่างๆของพระวลิญญาณ

ของพระเจจ้าไดจ้ (1 โครลินธร์ 2 : 14) พวกเขาไมต่สามารถทบที่จะเขจ้าใจไดจ้วต่าพระหรัตถร์ขวาของพระเจจ้านรัทั้น “มบความเพลลิดเพลลินอยรต่เปป็น
นลิตยร์” (สดสุดบ 16 : 11) และ “พระองคร์จะมลิไดจ้ทรงหวงของดบอรันใดไวจ้เลยจากบสุคคลผรจ้ดจาเนลินในความเทบที่ยงธรรม” (สดสุดบ 84 : 11)
ทบที่โลกนบทั้ไมต่รรจ้จกรั เรา “กก็เพราะเขาไมต่รรจ้จกรั พระองคร์” ยอหร์น 1 : 10 บอกกรับเราวต่า “พระองคร์ทรงอยรต่ในโลก และพระองคร์ไดจ้
ทรงสรจ้างโลก และโลกหาไดจ้รรจ้จกรั พระองคร์ไมต่” โลกนบทั้จะไมต่รรจ้จกรั เราถจ้าเราไดจ้บรังเกลิดใหมต่แลจ้วอยต่งแทจ้จรลิงและดจาเนลินตามพระวลิญญาณ
เปาโลบอกกรับเราวต่า โดยทางไมจ้กางเขน ผรจ้เชมที่อไดจ้ถรกตรซงไวจ้จากโลกนบทั้แลจ้ว และโลกนบทั้กก็ถรกตรซงไวจ้จากผรจ้เชมที่อ (กาลาเทบย 6 : 14) ขอใหจ้
ผมอธลิบายตรงนบทั้ ลองนซกภาพวต่าเราไดจ้เขจ้าไปทบที่หจ้องเกก็บศพในโรงพยาบาลแหต่งหนซที่งซซที่งมบรต่างของผรจ้ตายอยรต่ดจ้วยกรันสองคน แตต่ละคน
อยรใต่ นโลงของตนเอง คสุณคลิดวต่าทรัทั้งสองคนนบทั้จะมบสามรัคคบธรรมกรับกรันและกรันมากสรักแคต่ไหน ? แนต่นอนวต่า ไมต่มบเลย เพราะทรัทั้งครต่ไดจ้ตาย
แลจ้วตต่อกรันและกรัน ฉรันใดกก็ฉรันนรัทั้น โลกนบทั้ไดจ้ตายแลจ้วตต่อผรจ้เชมที่อในฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ และผรจ้เชมที่อกก็ไดจ้ตายแลจ้วตต่อโลกนบทั้ ดจ้วยเหตสุนบทั้ จซงไมต่มบ
สามรัคคบธรรมระหวต่างทรัทั้งสองฝฝ่าย ผรจ้เชมที่อและผรจ้ทบที่ไมต่เชมที่อไมต่สามารถมบสามรัคคบธรรมซซที่งกรันและกรันไดจ้ คนสองคนไมต่อาจเดลินไปดจ้วยกรันไดจ้
นอกจากวต่าทรัทั้งครต่ไดจ้ตกลงกรัน (อาโมส 3 : 3) ครลิสเตบยนและผรจ้ทบที่ไมต่เชมที่อมองเหก็นไมต่เหมมอนกรัน ดจาเนลินไมต่เหมมอนกรัน พรดไมต่เหมมอนกรัน
หรมอมบชวบ ลิตไมต่เหมมอนกรัน เพราะพวกเขาเปป็นลรกทบที่อยรต่ในคนละครอบครรัวกรัน พวกหนซที่งเปป็นลรกของพระเจจ้า และอบกพวกเปป็นลรกของ
ซาตาน ไมต่มกบ ารสามรัคคบธรรมระหวต่างความสวต่างและความมมด ระหวต่างผรจ้เชมที่อและพวกอเทวนลิยม ถจ้าเราเปป็นผรจ้เชมที่อแทจ้และดจาเนลินอยรต่
ในแสงสวต่าง โลกนบทั้กก็จะไมต่รรจ้จกรั เราและไมต่ตจ้องการเรา ถจ้าคสุณหรันกลรับไปหาโลกนบทั้ นรัที่นกก็ไมต่ใชต่เพราะวต่าโลกนบทั้ไดจ้ลต่อลวงคสุณใหจ้หลงไป
แตต่เปป็นเพราะคสุณไดจ้เสนอตรัวคสุณเองใหจ้กรับโลกนบทั้จนโลกนบทั้ยอมรรับคสุณ คสุณอาจมรัที่นใจไดจ้เลยวต่าคสุณจะไมต่มบวรันไดจ้รรับเชลิญใหจ้ไปรต่วมวงไพต่
หรมอไปไนทร์คลรับโดยทบที่เอาพระครัมภบรไร์ ปดจ้วยหรมอเพมที่อไปเปป็นพยานถซงพระคสุณแหต่งการชต่วยใหจ้รอดของพระเจจ้าและของความรรักอรัน
อรัศจรรยร์ของพระองคร์ทบที่ถรกสจาแดงบนไมจ้กางเขนทบที่พระเยซรทรงทนทสุกขร์ทรมาน หลรัที่งโลหลิต และสลิทั้นพระชนมร์เพมที่อ “คนทรัทั้งหลายทบที่จะ
เชมที่อวางใจในพระองคร์”
พระเยซรเองกก็ทรงถรกเรบยกวต่าเปป็นผรจ้แอบอจ้าง คนนอกคอก และผรจ้หมลิที่นประมาท จากพวกพบที่นจ้องในฝฝ่ายเนมทั้อหนรังของ
พระองคร์ พวกนรัทั้นถซงกรับกลต่าววต่า “เราจะไมต่ยอมใหจ้ผรจ้นบทั้ปกครองเหนมอเรา ปลต่อยตรัวบารรับบรัสใหจ้เราเถลิด” ถจ้าพวกเขาพรดเชต่นนบทั้เกบที่ยว
กรับพระผรจ้ชต่วยใหจ้รอดของเรา พวกเขาจะพรดอยต่างเดบยวกรันกรับบรรดาลรกๆของพระองคร์ ถจ้าคสุณไดจ้บรังเกลิดใหมต่เปป็นลรกของพระเจจ้าแลจ้ว
คสุณกก็ไมต่จจาเปป็นตจ้องประหลาดใจถซงสลิที่งทบที่โลกนบทั้กลต่าวเกบที่ยวกรับตรัวคสุณเลย
โลกนบทั้ไมต่รรจ้จรักเราเพราะครลิสเตบยนมบสรตรลรับเฉพาะทบที่ทจาใหจ้ตวรั เขาแตกตต่างอยต่างสลิทั้นเชลิงกรับผรจ้ทบที่ไมต่เชมที่อ นรัที่นคมอเมมที่อความ
ขะมรักเขมจ้นของเราไดจ้ถรกปลสุกเรจ้าขซทั้นมาดจ้วยไมจ้กางเขนของพระเยซรและความรรักทบพที่ ระองคร์ไดจ้ทรงสจาแดงบนนรัทั้นแลจ้ว ความ
ขะมรักเขมจ้นนรัทั้นกก็จะหาทางสจาแดงออกโดยการปรนนลิบรัตลิรรับใชจ้ผรจ้อมที่นเหมมอนอยต่างทบที่พระองคร์ไดจ้ทรงกระทจา ดจาเนลินตามรอยพระบาท
ของพระองคร์และเปป็นเหมมอนอยต่างทบที่พระองคร์ทรงเปป็น ความรรักอรันบรลิสสุทธลิธิ์ไมต่เพบยงเปป็นสลิที่งขจรัดลบลจ้างเทต่านรัทั้น แตต่ยรังเปป็นสลิที่งบต่งชบทั้อบก
ดจ้วย ความรรักตต่อพระเยซรนรัทั้นไมต่เพบยงขจรัดลบลจ้างความบาปและความชรัวที่ รจ้าย แตต่ยรังขรับเคลมที่อนสรต่การเชมที่อฟปังดจ้วย ถจ้าเรารรักพระองคร์
อยต่างทบที่เราควรจะรรัก เราจะไมต่พบวต่าเปป็นภาระหนรักเลยในการทบจที่ ะเชมที่อฟปังพระวจนะและพระประสงคร์ของพระองคร์ ความรรักแทจ้ไมต่
เคยหต่วงความสะดวกสบายของตน แตต่เตก็มใจยลินดบทบที่จะเสบยสละเพมที่อผรจ้อมที่น เพราะพระเยซรทรงปลต่อยวางพระชนมร์ชบพของพระองคร์
เพมที่อเรา เรากก็ควรจะปลต่อยวางชบวลิตของเราเพมที่อพบที่นจ้อง (1 ยอหร์น 3 : 16)
ความรรักของพระเจจ้าภายในเราคมอพลรังทบที่คอยขรับเคลมที่อนเรา กจากรับทลิศทางของเรา และยรังเปป็นตรัวจจากรัดหรมอยรับยรัทั้งเราใน
ยามทบที่จจาเปป็นอบกดจ้วย ความรรักของพระองคร์เปป็นความบรลิบรรณร์ทบที่เปปปี่ยมลจ้นอยรต่ในเรา เมมที่อเราเตก็มลจ้นไปดจ้วยความรรักของพระเจจ้า และ
เมมที่อทสุกสลิที่งทบที่เราทจานรัทั้นซาบซต่านไปดจ้วยความรรักของพระองคร์ เรากก็ดจารงอยรต่ในชบวตลิ ทบที่บรลิบรรณร์และผรจ้อมที่นกก็ไดจ้รบรั พระพรเพราะสลิที่งนบทั้
การไดจ้รรจ้จกรั พระครลิสตร์ภายในจลิตใจกก็เปป็นเคลก็ดลรับแหต่งพลรังอจานาจทบที่มาจากพระเจจ้า
การไดจ้รรับการเลบทั้ยงดรดวจ้ ยพระวจนะของพระเจจ้ากก็เปป็นเคลก็ดลรับแหต่งการเตลิบโตในชบวตลิ ครลิสเตบยน
การรรักพระครลิสตร์อยต่างถซงทบที่สสุดกก็เปป็นเคลก็ดลรับแหต่ง “ความปปตลิยลินดบเปป็นลจ้นพจ้นเหลมอทบที่จะกลต่าวไดจ้ และเตก็มเปปปี่ยมดจ้วยสงต่า
ราศบ”

การดจารงอยรต่ในพระครลิสตร์เปป็นเคลก็ดลรับแหต่งชรัยชนะ
การตลิดตามพระครลิสตร์และดจาเนลินตามรอยพระบาทของพระองคร์เปป็นเคลก็ดลรับแหต่งความเชมที่อ
การรรับฟปังพระครลิสตร์ในทสุกหจ้วงขณะเปป็นเคลก็ดลรับแหต่งความรรจ้
การยอมเขจ้าเทบยมแอกเดลินไปกรับพระครลิสตร์เปป็นเคลก็ดลรับแหต่งการพรักสงบในพระเจจ้า
พระเจจ้าทรงรรักเราจนไดจ้ทรงประทานพระบสุตรองคร์เดบยวของพระองคร์ เพมที่อวต่าเราจะไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอด และพระองคร์
ทรงปรารถนาความรรักจากคนของพระองคร์ดวจ้ ย พระองคร์เสดก็จมาเยบที่ยมเยบยนอาดรัมและเอวาในสวนทสุกวรัน พระองคร์ไมต่เพบยงแคต่ทรง
ประสงคร์จะเยบที่ยมเยบยนเราทสุกวรันเทต่านรัทั้น พระองคร์ยรังทรงปรารถนาทบที่จะสถลิตอยรต่ภายในเรา พระองคร์ทรงประสงคร์ความรรักทรัทั้งสลิทั้นของ
เรา และเมมที่อเราเหก็นถซงความรรักทบที่พระบลิดาไดจ้ทรงโปรดประทานใหจ้แกต่เราแลจ้ววต่าเปป็นอยต่างไร คมอความรรักทบเที่ ปลบที่ยนแปลงคนบาปทบที่
สมควรตกนรกใหจ้กลายมาเปป็นลรกๆและเปป็นทายาทของพระเจจ้าในพระครลิสตร์ แลจ้วเราจะรรักพระองคร์นจ้อยกวต่าชบวตลิ ทบที่เรามบอยรต่นบทั้ไปไดจ้
อยต่างไร ?

บบัดนททั้ ลถูกทบัทั้งหลายเออ๋ย
ขจ้อ 2 “ทต่านทบรที่ รักทรัทั้งหลาย บรัดนบทั้เราทรัทั้งหลายเปป็นบสุตรของพระเจจ้า และยรังไมต่ปรากฏวต่าตต่อไปเบมทั้องหนจ้าเราจะเปป็นอยต่างไร
แตต่เรารรจ้วาต่ เมมที่อพระองคร์เสดก็จมาปรากฏนรัทั้น เราทรัทั้งหลายจะเปป็นเหมมอนพระองคร์ เพราะวต่าเราจะเหก็นพระองคร์อยต่างทบพที่ ระองคร์ทรง
เปป็นอยรต่นรัทั้น”
บรัดนบทั้เราไดจ้รรับการไถต่แลจ้ว เราไมต่ตอจ้ งอธลิษฐานวต่า “พระองคร์เจจ้าขจ้า โปรดชต่วยใหจ้ขจ้าพระองคร์ไดจ้ไปสวรรคร์ในทจ้ายทบสที่ สุดดจ้วย”
บรัดนบทั้เราเปป็นลรกๆของพระเจจ้าแลจ้ว บรัดนบทั้เรากก็เปป็นอวรัยวะในพระกายของพระครลิสตร์ บรัดนบทั้เราไดจ้เปป็นพลเมมองของสวรรคร์ บรัดนบทั้เราไดจ้
นรัที่งอยรต่ดวจ้ ยกรันในสวรรคสถานในพระเยซรครลิสตร์แลจ้ว ทต่านทบที่รรักทรัทั้งหลาย บรัดนบทั้เราทรัทั้งหลายเปป็นบสุตรของพระเจจ้า
อาจมบบางคนทบที่กลต่าววต่า นบที่เปป็นเพบยงสมมตลิฐานในการทบที่จะกลต่าวอยต่างเปป็นหลรักคจาสอนและในการทบที่จะมรัที่นใจถซงความรอด
เชต่นนบทั้ แตต่ผมอยากจะบอกวต่าความบาปทบที่นต่ารรังเกบยจทบที่สสุดอยต่างหนซที่งทบที่มนสุษยร์ผรจ้อนลิจจรังจะกระทจาตต่อพระเจจ้าผรจ้บรลิสสุทธลิธิ์ไดจ้นรัทั้นกก็คมอการ
ไดจ้ยลินพระวจนะของพระองคร์และปฏลิเสธทบที่จะเชมที่อ เราอาจยรังไมต่เขจ้าใจทรัทั้งหมด แตต่ถจ้าเปป็นพระวจนะของพระองคร์แลจ้ว จงเชมที่อเถลิด
เพราะพระองคร์ตรรัสไวจ้
ผรจ้เชมที่อทบที่บรังเกลิดใหมต่แลจ้วทสุกคนยต่อมรรตจ้ วรั วต่าเขาเปป็นผรจ้เชมที่อ เขาเปป็นผรจ้ทบที่บรังเกลิดใหมต่แลจ้ว ถจ้าคสุณยรังไมต่รตรจ้ วรั วต่าคสุณเปป็นลรกของ
พระเจจ้าอยต่างแนต่ใจเหมมอนกรับทบที่คสุณรรจ้ตรัววต่ายรังมบชวบ ลิตอยรต่ในรต่างกายนบทั้ เชต่นนรัทั้นกก็ขอใหจ้พระเจจ้าทรงชต่วยคสุณใหจ้ปลบกตรัวออกมาอยรต่ตาม
ลจาพรังในทบที่สกรั แหต่งหนซที่งพรจ้อมกรับพระวจนะของพระเจจ้า จากนรัทั้นขอใหจ้คสุณคสุกเขต่าลงพรจ้อมกรับเปปิดพระครัมภบรร์ และอยรต่ตรงนรัทั้นจนกวต่า
คสุณจะสามารถกลต่าวอยต่างมรัที่นใจไดจ้วาต่ “พระครลิสตร์เปป็นผรจ้ไถต่ มลิไดจ้สงสรัย เปป็นสรันตลิสสุขซซที่งพระองคร์ทรงเตรบยมไวจ้”
บสุตรของพระเจจ้ากก็มบพระวลิญญาณบรลิสทสุ ธลิธิ์ พระองคร์ทรงประทรับอยรต่ภายในจลิตใจของเรา
เรากก็บรังเกลิดจากพระวลิญญาณ (ยอหร์น 3 : 5)
เราไดจ้รบรั บรัพตลิศมาเขจ้าสต่วนในพระกายของพระครลิสตร์โดยทางพระวลิญญาณ (1 โครลินธร์ 12 : 12 - 13)
เราไดจ้รบรั การทรงนจาโดยพระวลิญญาณบรลิสทสุ ธลิธิ์ (โรม 8 : 14)
เรามบหลรักประกรันจากคจาพยานของพระวลิญญาณ (โรม 8 : 16)
เราไดจ้รบรั การประทรับตราไวจ้โดยพระวลิญญาณ (เอเฟซรัส 4 : 30)
ดจ้วยเหตสุนบทั้ จซงเปป็นสลิที่งทบที่เปป็นไปไมต่ไดจ้ทบที่จะบรังเกลิดใหมต่ ไดจ้รรับการชจาระในพระโลหลิต มบพระวลิญญาณทรงประทรับอยรต่ภายใน
แลจ้วเราจะไมต่รรจ้ตวรั ถซงสลิที่งเหลต่านบทั้ บรัดนบทั้เราเปป็นบสุตรของพระเจจ้าแลจ้วหรมอยรัง

“และยรังไมต่ปรากฏวต่าตต่อไปเบมทั้องหนจ้าเราจะเปป็นอยต่างไร” เราจะเปป็นอยต่างไรในภายหนจ้านรัทั้นยรังไมต่ถรกเปปิดเผยสจาแดง
ทรัทั้งหมด แตต่เรากก็รรจ้วาต่ บรัดนบทั้เราเปป็นบสุตรของพระเจจ้าแลจ้วและเรากก็ถรกตรังทั้ ไวจ้ใหจ้เปป็นเหมมอนอยต่างพระฉายแหต่งพระบสุตรทบที่รกรั ของ
พระองคร์ (โรม 8 : 29) “เราทรัทั้งหลายจะเปป็นเหมมอนพระองคร์” ขณะนบทั้เราคงยรังไมต่รทรจ้ รัทั้งหมดถซงสลิที่งตต่างๆทบเที่ กบที่ยวขจ้องกรับคจาประกาศอรัน
ยลิที่งใหญต่ในตอนนบทั้ และถซงแมจ้วต่าพระเจจ้าจะทรงเหก็นสมควรทบจที่ ะอธลิบายใหจ้เรา เรากก็คงจะไมต่สามารถเขจ้าใจทรัทั้งหมดไดจ้ดวจ้ ยความคลิดทบที่
ดจ้อยกวต่าและมบขจ้อจจากรัดของเรา ทจาไมผมจซงกลต่าวเชต่นนรัทั้น ? พระครัมภบรบร์ อกกรับเราวต่าภายหลรังการทรงเปป็นขซทั้นจากความตาย พระ
เยซรไดจ้เสดก็จขซทั้นไปหาพระบลิดาและกลรับมายรังโลกนบทั้อบกครรังทั้ บางทบอาจเกลิดขซทั้นภายในเสบทั้ยววลินาทบ พระองคร์เสดก็จเขจ้าไปในหจ้องทบที่ประตร
ทสุกบานถรกปปิดและหนจ้าตต่างทสุกบานถรกลก็อกไวจ้และทรงปรากฎพระองคร์อยรต่ทาต่ มกลางพวกสาวกของพระองคร์ (ยอหร์น 20 : 19 - 28)
พระองคร์ทรงเชลิญชวนพวกเขา “เมมที่อเขาทรัทั้งสองกจาลรังเลต่าเหตสุการณร์เหลต่านรัทั้น พระเยซรเองทรงยมนอยรต่ทบที่ทต่ามกลางเขา และตรรัสกรับเขา
วต่า ""จงดรมมอของเราและเทจ้าของเราวต่า เปป็นเราเอง จงคลจาตรัวเราดร เพราะวต่าผบไมต่มบเนมทั้อและกระดรกเหมมอนทต่านเหก็นเรามบอยรต่
นรัทั้น"...เขากก็เอาปลายต่างชลิทั้นหนซที่งกรับรวงผซทั้งชลิทั้นหนซที่งมาถวายพระองคร์ พระองคร์ทรงรรับมาเสวยตต่อหนจ้าเขาทรัทั้งหลาย” (ลรกา 24 : 36 43)
เราไมต่สามารถเขจ้าใจถซงสภาพรต่างกายและบสุคคลภาพในลรักษณะนรัทั้น เราไมต่อาจสรสุปความถซงความจรลิงทบที่ยลิที่งใหญต่เชต่นนบทั้ไดจ้
ดจ้วยความคลิดอรันจจากรัดของเรา ดจ้วยเหตสุนบทั้พระเจจ้าจซงไมต่ทรงอธลิบายถซงรายละเอบยดวต่าการจะเปป็นเหมมอนพระเยซรนรัทั้นหมายความวต่า
อยต่างไร เราเพบยงแคต่ตจ้องรอคอยและใหจ้พระองคร์ทรงสจาแดงแกต่เราในวรันแหต่งการเปป็นขซทั้นมาจากความตายอรันยลิที่งใหญต่นรัทั้น
“แตต่เรารรจ้วาต่ เมมที่อพระองคร์เสดก็จมาปรากฏนรัทั้น เราทรัทั้งหลายจะเปป็นเหมมอนพระองคร์” ใขจ้อนบทั้พระเจจ้าไดจ้ทรงสจาแดงแกต่เราถซง
ขจ้อเทก็จจรลิงทบที่วต่ารต่างกายใหมต่อรันมบสงต่าราศบของเราจะเปป็นเหมมอนอยต่างพระกายทบที่ทรงเปป็นขซทั้นจากความตายและมบสงต่าราศบของพระ
ครลิสตร์ ลองอต่านฟปลลิปปป 3 : 21 และ 2 โครลินธร์ 3 : 18 ประกอบดร ผรจ้เชมที่อแทจ้มบความพซงพอใจในสลิที่งนบทั้ การจะไดจ้เปป็นเหมมอนอยต่างพระ
ครลิสตร์นรัทั้นเปป็นสลิที่งทบที่มหรัศจรรยร์เกลินกวต่าจะหาคจาพรดใดๆ เราไมต่อาจจะบรรยายไดจ้เลยถซงพระพรอรันยลิที่งใหญต่เชต่นนบทั้ดจ้วยถจ้อยคจาอรัน
อต่อนแอและไมต่เพบยงพอในภาษาของมนสุษยร์ อาจจะตจ้องใชจ้ภาษาของสวรรคร์ในการอธลิบาถซงสลิที่งทบที่พระครลิสตร์ทรงเปป็นอยต่างทบที่พระองคร์
ทรงประทรับอยรต่ ณ เบมทั้องขวาพระหรัตถร์ขององคร์ผรจ้สรงสสุด แตต่เรารรจจ้ ากพระวจนะของพระเจจ้าทบที่เปป็นหลรักประกรันวต่า เราทรัทั้งหลายจะเปป็น
เหมมอนพระองคร์
“เพราะวต่าเราจะเหก็นพระองคร์อยต่างทบพที่ ระองคร์ทรงเปป็นอยรต่นรัทั้น” เราจะเหก็นพระองคร์ ! ทต่านทบรที่ รักทรัทั้งหลาย จงใหจ้ความสจาครัญ
กรับถจ้อยคจานบทั้ ชต่างเปป็นชต่วงเวลาอรันยอดเยบที่ยมและยลิที่งใหญต่เหนมอคจาบรรยายอะไรเชต่นนบทั้ทบที่เราจะไดจ้มบประสบการณร์การมองเหก็นพระเยซร
พระผรจ้ชวต่ ยของเรา พระองคร์ผรจ้ทบที่ไดจ้ตรรัสไวจ้วาต่ “เราไปจรัดเตรบยมทบที่ไวจ้สจาหรรับทต่านทรัทั้งหลาย...เราจะกลรับมาอบกรรับทต่านไปอยรต่กรับเรา เพมที่อ
วต่าเราอยรต่ทบที่ไหนทต่านทรัทั้งหลายจะอยรต่ทบที่นรัที่นดจ้วย” ชต่างเปป็นความหวรังอรันนต่ายลินดบ เปป็นพระพร และบรลิสสุทธลิอธิ์ ะไรเชต่นนบทั้ทบที่ไดจ้รวรจ้ ต่า วรันหนซที่ง
เราจะไดจ้เหก็นพระองคร์
ในการทบทวนสองขจ้อแรกของบทนบทั้ เราไดจ้เหก็นแลจ้ววต่าพระเจจ้าพระบลิดาทรงประสงคร์ใหจ้เราเหก็นถซงความรรักอรันอรัศจรรยร์ของ
พระองคร์ คมอความรรักทบที่พระองคร์ไดจ้ทรงโปรดประทานแกต่เรา เปป็นความรรักทบที่เปลบที่ยนแปลงเราจากคนบาปมาเปป็นบสุตร เปป็นความรรักทบที่
ชต่วยคสุจ้มกรันตจ้านทานเราจากโลกนบทั้ และเรายรังมบหลรักประกรันวต่าบรัดนบทั้เราเปป็นบสุตรของพระเจจ้าแลจ้ว เราอาจยรังไมต่เขจ้าใจทรังทั้ หมดวต่าเรา
จะเปป็นอยต่างไรตต่อไป แตต่เรากก็รวรจ้ าต่ เมมที่อพระองคร์จะเสดก็จมาปรากฏนรัทั้น เราทรัทั้งหลายจะเปป็นเหมมอนพระองคร์และเราจะไดจ้เหก็นพระองคร์
อยต่างทบที่พระองคร์ทรงเปป็นอยรต่นรัทั้น มบหลายสลิที่งหลายอยต่างเกบที่ยวกรับอนาคตทบที่เราไมต่มบวรันรรจ้ไดจ้ในโลกนบทั้ และถจ้าสลิที่งเหลต่านรัทั้นไดจ้ถรกเขบยนและ
ถรกสต่งมอบตต่อจนมาถซงเรา เรากก็อาจไมต่สามารถเขจ้าใจไดจ้ แตต่เรากก็สามารถเขจ้าใจถซงขจ้อเทก็จจรลิงอรันยลิที่งใหญต่ไดจ้วต่า พระองคร์จะเสดก็จมา
ปรากฏ และ “เราทรัทั้งหลายจะเปป็นเหมมอนพระองคร์”
ผรจ้เชมที่อทบที่บรังเกลิดใหมต่แลจ้วทสุกคนยต่อมคาดหวรังการเสดก็จกลรับมาขององคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้า ผมมบขจ้อพระครัมภบรร์ทบที่สนรับสนสุนคจากลต่าว
นบทั้ไหม ? แนต่นอนวต่าผมมบ

“เพราะวต่าพระคสุณของพระเจจ้าทบที่นจาไปถซงความรอดไดจ้ปรากฏแกต่คนทรัทั้งปวงแลจ้ว สอนใหจ้เราละทลิทั้งความอธรรมและโลกบย
ตรัณหา และดจาเนลินชบวลิตในโลกปปัจจสุบรันนบทั้อยต่างมบสตลิสรัมปชรัญญะ อยต่างชอบธรรม และตามทางพระเจจ้า คอยความหวรังอรันมบสสุข และ
การปรากฏอรันทรงสงต่าราศบของพระเจจ้าใหญต่ยลิที่ง และพระเยซรครลิสตร์พระผรจ้ชต่วยใหจ้รอดของเรา ผรจ้ไดจ้ทรงโปรดประทานพระองคร์เองใหจ้
เรา เพมที่อไถต่เราใหจ้พจ้นจากความชรัวที่ ชจ้าทสุกอยต่าง และทรงชจาระเราใหจ้บรลิสสุทธลิธิ์ เพมที่อใหจ้เปป็นหมรต่ชนพลิเศษเฉพาะของพระองคร์ และเปป็นคน
ทบที่ขวนขวายกระทจาการดบ” (ทลิตสรั 2 : 11 - 14)
พระคสุณนจาพาความรอด นอกเหนมอจากพระคสุณแลจ้วไมต่มบความรอด ดจ้วยเหตสุนบทั้ บสุคคลทบที่ไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดแลจ้วทสุกคนกก็
มบพระคสุณอยรต่ และพระคสุณเดบยวกรันทบที่ชวต่ ยเราใหจ้รอดนบทั้เองกก็สอนเราใหจ้จรับตามองทบที่พระเยซร การเสดก็จกลรับมาของพระองคร์เปป็นความ
หวรังของครลิสตจรักร เปป็นความหวรังของบสุคคลทบที่เรารรักซซที่งไดจ้จากไป (ในดจ้านรต่างกายนบทั้) และเปป็นความหวรังของสรรพสลิที่งทรัทั้งปวง
“เรารรจ้อยรต่วาต่ บรรดาสรรพสลิที่งทบทที่ รงสรจ้างนรัทั้น กจาลรังครที่จาครวญและผจญความทสุกขร์ลจาบากเจก็บปวดดจ้วยกรันมาจนทสุกวรันนบทั้
และไมต่ใชต่สรรพสลิที่งทรัทั้งปวงเทต่านรัทั้น แตต่เราทรัทั้งหลายเองดจ้วย ผรจ้ไดจ้รรับผลแรกของพระวลิญญาณ ตรัวเราเองกก็ยรังครที่จาครวญคอยจะเปป็น
อยต่างบสุตร คมอทบที่จะทรงไถต่กายของเราทรัทั้งหลายไวจ้” (โรม 8 : 22 - 23)

ความหวบังททที่ชนาระใหผู้บรริสตุทธริธ
ขจ้อ 3 “และทสุกคนทบที่มบความหวรังเชต่นนบทั้ในพระองคร์ กก็ยต่อมชจาระตนใหจ้บรลิสสุทธลิธิ์เหมมอนอยต่างทบที่พระองคร์ทรงบรลิสสุทธลิธิ์”
“ความหวรังเชต่นนบทั้” หมายถซงอะไร ? กก็คอม ความหวรังเรมที่องการเสดก็จกลรับมาของพระเยซรนรัที่นเอง อรันเปป็นความหวรังแหต่ง
พระพร ความสสุขใจ และการชจาระใหจ้บรลิสสุทธลิธิ์ เปป็นความหวรังทบที่เลจ้าโลมจลิตใจ ในภาษากรบกคจาวต่า “ความหวรัง” ไมต่ไดจ้หมายความใน
ลรักษณะทบวที่ ต่า “ผมไมต่มบสลิที่งนรัทั้น แตต่ผมหวรังวต่าจะไดจ้รรับสลิที่งนรัทั้น” แตต่ “ความหวรัง” ในทบที่นบทั้หมายความวต่า “ผมยรังไมต่ไดจ้รรับสลิที่งนรัทั้น แตต่ผมมบ
หลรักประกรันและรรจ้แนต่แกต่ใจวต่าผมจะตจ้องไดจ้รบรั สลิที่งนรัทั้น” ดรังนรัทั้น ความหวรังจซงกลายมาเปป็นความแนต่ใจ ไมต่มบเงามมดแหต่งความคลางแคลง
ใจเกบที่ยวกรับเรมที่องนบทั้ การเสดก็จมาครรัทั้งทบที่สองของพระเยซรนรัทั้นเปป็นเรมที่องทบที่แนต่นอนเฉกเชต่นเดบยวกรันกรับการเสดก็จมาครรังทั้ แรกของพระองคร์
ถจ้าพระองคร์ไดจ้เสดก็จมาครรังทั้ แรกโดยทางหญลิงพรหมจารบ ในฐานะลรกแกะสจาหรรับนจาไปฆต่า ในฐานะพระผรจ้ชวต่ ยใหจ้รอดของมวลมนสุษยร์
พระองคร์กจก็ ะเสดก็จมาอบกเปป็นครรัทั้งทบที่สองในฐานะกษรัตรลิยร์เหนมอกษรัตรลิยร์ทรัทั้งปวง จอมเจจ้านายเหนมอเจจ้านายทรัทั้งปวง และราชสบหร์แหต่งเผต่า
ยรดาหร์ พระครัมภบรเร์ ลต่มเดบยวกรันทบที่ไดจ้พยากรณร์และสรัญญาถซงการเสดก็จมาครรังทั้ แรกของพระองคร์กก็ไดจ้กลต่าวไวจ้มากมายยลิที่งกวต่าเสบยอบก
เกบที่ยวกรับการเสดก็จมาครรัทั้งทบที่สองของพระองคร์ พระเยซรเองกก็ไดจ้ตรรัสวต่า “เหตสุฉะนรัทั้น ทต่านทรัทั้งหลายจงเตรบยมพรจ้อมไวจ้เชต่นกรัน เพราะใน
โมงทบที่ทาต่ นไมต่คลิดไมต่ฝปันนรัทั้นบสุตรมนสุษยร์จะเสดก็จมา” (มรัทธลิว 24 : 44)
ขจ้อความทบที่พญามารจงเกลบยดจงชรังเหนมอสลิที่งอมที่นใดสองขจ้อไดจ้แกต่ (1) พระโลหลิตของพระเยซรครลิสตร์พระบสุตรพระเจจ้าไดจ้ชจาระ
ความบาปทรัทั้งสลิทั้นแลจ้ว (2) พระคสุณพระเจจ้าทบที่นจาพาความรอดไดจ้สอนเราใหจ้มองตรงทบที่ความหวรังเรมที่องการเสดก็จกลรับมาของพระองคร์
ซาตานรรวจ้ ต่าถจ้ามรันสามารถกบดกรันเรมที่องพระโลหลิตออกจากคจาเทศนาบนธรรมาสนร์ไดจ้ มรันกก็สามารถทจาใหจ้ทสุกคนทบที่นรัที่งฟปังอยรต่ถรกสาปแชต่ง
ไดจ้ เพราะ “ถจ้าไมต่มบโลหลิตไหลออกแลจ้ว กก็จะไมต่มบการอภรัยบาปเลย” แตต่ถจ้าผรจ้รรับใชจ้เทศนาเรมที่องพระโลหลิตและมบบรรดาดวงวลิญญาณ
ไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดแลจ้ว พญามารกก็จะพยายามอยต่างถซงทบที่สสุดเพมที่อกบดกรันไมต่ใหจ้ผรจ้รรับใชจ้นรัทั้นเทศนาเรมที่องการเสดก็จมาครรัทั้งทบที่สอง เพราะ
มรันรรวจ้ ต่าผรจ้เชมที่อทบที่มองตรงทบพที่ ระเยซรจะทจางาน รรับใชจ้ และนจาดวงวลิญญาณ ครลิสตจรักรทบที่คาดหวรังการเสดก็จกลรับมาขององคร์พระผรจ้เปป็น
เจจ้าโดยเรก็วพลรันนรัทั้นจะเปป็นครลิสตจรักรแหต่งการประกาศขต่าวประเสรลิฐ เปป็นครลิสตจรักรทบที่นจาดวงวลิญญาณ และเปป็นครลิสตจรักรทบที่บรลิสสุทธลิธิ์
ทสุกๆคนทบที่มบความหวรังเชต่นนบทั้กก็ “ชจาระตนใหจ้บรลิสสุทธลิธิ์” ผมแนต่ใจวต่าจะมบบางคนถามวต่า “ขจ้อนบทั้หมายความวต่าอะไร ? ในเมมที่อ
อาจารยร์เทศนาวต่าพระเจจ้าทรงเปป็นผรจ้ชจาระเราใหจ้บรลิสสุทธลิธิ์ แลจ้วขจ้อพระครัมภบรร์ทบที่เราไดจ้อต่านตอนนบทั้กก็กลรับบอกอบกวต่าเราจะตจ้องชจาระตรัว
เราใหจ้บรลิสสุทธลิธิ์ดวจ้ ย” คจาตอบของคจาถามนบทั้กก็อยรต่ในพระวจนะของพระเจจ้า ในยากอบ 1 : 18 - 25 เราอต่านพบวต่า “พระองคร์ไดจ้ทรงใหจ้
เราทรัทั้งหลายบรังเกลิดโดยพระวจนะแหต่งความจรลิงตามนทั้จาพระทรัยของพระองคร์ เพมที่อเราทรัทั้งหลายจะไดจ้เปป็นอยต่างผลแรกแหต่งสรรพสลิที่ง

ซซที่งพระองคร์ทรงสรจ้างนรัทั้น ดรังนรัทั้น พบนที่ จ้องทบที่รรักของขจ้าพเจจ้า จงใหจ้ทกสุ คนไวในการฟปัง ชจ้าในการพรด ชจ้าในการโกรธ เพราะวต่าความ
โกรธของมนสุษยร์ไมต่ไดจ้กระทจาใหจ้เกลิดความชอบธรรมอยต่างพระเจจ้า เหตสุฉะนรัทั้น จงถอดทลิทั้งการโสโครกทสุกอยต่าง และการชรัที่วรจ้ายอรัน
ดาษดมที่น และจงนจ้อมใจรรับพระวจนะทบทที่ รงปลรกฝปังไวจ้แลจ้วนรัทั้น ซซที่งสามารถชต่วยจลิตใจของทต่านทรัทั้งหลายใหจ้รอดไดจ้ แตต่ทต่านทรัทั้งหลายจง
เปป็นคนทบที่ประพฤตลิตามพระวจนะนรัทั้น ไมต่ใชต่เปป็นแตต่เพบยงผรจ้ฟปังเทต่านรัทั้น ซซที่งเปป็นการลต่อลวงตนเอง เพราะวต่าถจ้าผรจ้ใดฟปังพระวจนะ และไมต่
ไดจ้ประพฤตลิตาม ผรจ้นรัทั้นกก็เปป็นเหมมอนคนทบที่ดรหนจ้าของตรัวในกระจกเงา ดจ้วยวต่าคนนรัทั้นแลดรตวรั เองแลจ้วไปเสบย แลจ้วในทรันใดนรัทั้นกก็ลมมวต่าตรัว
เปป็นอยต่างไร ฝฝ่ายผรจ้ใดทบที่พลิจารณาดรในพระราชบรัญญรัตลิแหต่งเสรบภาพอรันดบเลลิศ และดจารงอยรต่ในพระราชบรัญญรัตลินรัทั้น ผรจ้นรัทั้นไมต่ไดจ้เปป็นผรจ้ฟปัง
แลจ้วหลงลมม แตต่เปป็นผรจ้ประพฤตลิตามกลิจการนรัทั้น คนนรัทั้นจะไดจ้ความสสุขในการของตน”
พระวจนะของพระเจจ้านรัทั้นไมต่ผลิดพลาด เราไดจ้บรังเกลิดใหมต่ผต่านทางพระวจนะ พระเยซรกก็ไดจ้ตรรัสกรับพวกสาวกของพระองคร์วต่า
“ทต่านทรัทั้งหลายไดจ้รบรั การชจาระใหจ้สะอาดแลจ้วดจ้วยถจ้อยคจาทบที่เราไดจ้กลต่าวแกต่ทาต่ น” (ยอหร์น 15 : 3) ดรังนรัทั้น พระวจนะของพระเจจ้ากก็
เปป็นเสมมอนดรัที่งอต่างอาบนทั้จาฝฝ่ายจลิตวลิญญาณของเรา เปป็นผจ้าเชก็ดตรัวฝฝ่ายจลิตวลิญญาณของเรา และเปป็นนทั้จาสบรต่ชจาระลจ้างฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ
ของเรา แตต่พระวจนะนรัทั้นจะลจ้างและชจาระเราใหจ้สะอาดบรลิสสุทธลิโธิ์ ดยอรัตโนมรัตลิทรันทบทบที่เราวางพระครัมภบรร์ไวจ้บนโตต๊ะในบจ้านเราเลยหรมอ
เปลต่า ? แนต่นอนวต่าไมต่ ! เราไดจ้รรับพระบรัญชาใหจ้ศซกษาพระวจนะ กลินพระวจนะ ยอมรรับเอาพระวจนะดจ้วยความถต่อมใจ เราไดจ้รบรั
พระบรัญชาใหจ้เปป็นผรจ้ปฏลิบรัตลิตามพระวจนะ เราไดจ้รรับพระบรัญชาใหจ้พลิจารณาพลิจารณาดรในพระราชบรัญญรัตลิแหต่งเสรบภาพอรันดบเลลิศ ซซที่ง
เปป็นเสมมอนกระจกเงา และเมมที่อเรามองดรในกระจกเงาของพระเจจ้าเรากก็จะเหก็นคราบสกปรกและรลิทั้วรอยตต่างๆซซที่งจจาเปป็นจะตจ้องขจรัด
ออกไปเสบย และเราจะไดจ้พบกรับการชจาระโดยการลจ้างดจ้วยนทั้จาแหต่งพระวจนะ (เอเฟซรัส 5 : 26) คมอพระวจนะนรัทั้นเองทบที่ชจาระเราใหจ้
บรลิสสุทธลิธิ์เมมที่อเราไดจ้ศกซ ษา ซซมซรับ และยอมรรับเอาพระวจนะนรัทั้น
ใน 2 โครลินธร์ 3 : 18 เราอต่านพบวต่า “แตต่เราทรัทั้งหลายไมต่มบผจ้าคลสุมหนจ้าไวจ้ (ไมต่มบอะไรกรัทั้นระหวต่างเรากรับพระเยซร) จซงแลดรสงต่า
ราศบขององคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าเหมมอนมองดรในกระจก (มองเขจ้าไปในกระจกเงาแหต่งพระวจนะของพระเจจ้า) และตรัวเรากก็เปลบที่ยนไปเปป็น
เหมมอนพระฉายขององคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้า (ตามทบที่เรามองเขจ้าไปในพระวจนะ) คมอมบสงต่าราศบเปป็นลจาดรับขซทั้นไป เชต่นอยต่างสงต่าราศบทบที่มา
จากพระวลิญญาณขององคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้า”
ในเบมทั้องตจ้นและโดยพมทั้นฐานแลจ้ว พระเจจ้าทรงเปป็นผรจ้ชจาระใหจ้บรลิสสุทธลิธิ์ แตต่พระองคร์ทรงกระทจาสลิที่งนบทั้โดยในการทบที่เราไดจ้มองดร
กระจกเงาแหต่งพระวจนะ เมมที่อเราจสุมต่ ลงไปในนทั้จาแหต่งพระวจนะนรัทั้น พระเจจ้ากก็ทรงกระทจาการชจาระลจ้างผต่านทางพระวจนะอรันลทั้จาคต่า
และทรงฤทธลิอธิ์ จานาจของพระองคร์ เรากจาลรังไดจ้รบรั การชจาระใหจ้บรลิสสุทธลิธิ์อยรต่เรมที่อยไปโดยผต่านทางพระวจนะเมมที่อเราดจาเนลินตามความ
เชมที่อในองคร์พระเยซรครลิสตร์เจจ้าและพระราชกลิจทบที่สจาเรก็จครบถจ้วนแลจ้วของพระองคร์
ขจ้อ 4 “ผรจ้ใดทบกที่ ระทจาบาปกก็ละเมลิดพระราชบรัญญรัตลิดวจ้ ย เพราะความบาปเปป็นสลิที่งทบที่ละเมลิดพระราชบรัญญรัตลิ”
ถจ้าเราจะถามผรจ้รรับใชจ้พระเจจ้าสรักสลิบคนเกบที่ยวกรับนลิยามของความบาป กก็เปป็นไปไดจ้สรงทบที่เราจะไดจ้คจาตอบทบที่แตกตต่างกรันถซงสลิบ
คจาตอบ ถจ้าเราจะถามผรจ้รรับใชจ้พระเจจ้าสรักคนหนซที่งวต่าการดมที่มเครมที่องดมมที่ มซนเมานรัทั้นบาปหรมอไมต่ เขากก็อาจตอบเราวต่าตรัวเขาเองกก็ดมที่มบจ้าง
เปป็นครรัทั้งคราว ถจ้าเราจะถามวต่าผรจ้รรับใชจ้พระเจจ้าอบกคนหนซที่งวต่าการเลต่นการพนรันบาปหรมอไมต่ เขากก็อาจจะบอกกรับเราวต่าพบนที่ จ้องสมาชลิก
ของเขามบการเลต่น “บลิงโก” กรันในครลิสตจรักร ขณะทบที่อบกดจ้านหนซที่ง ผรจ้รบรั ใชจ้พระเจจ้าอบกคนหนซที่งอาจะประกาศวต่าการดมที่มและการพนรัน
เปป็นความบาปอรันเลวรจ้าย บรรดานรักเทศนร์และผรจ้นจาทางศาสนาจซงอาจไมต่ไดจ้เหก็นตรงกรันในเรมที่องของนลิยามความบาป ดรังนรัทั้นของใหจ้
เรากลรับมาดรความหมายของความบาปในพระครัมภบรดร์ รังทบที่ปรากฎอยรต่ในขจ้อนบทั้ทบที่วาต่
“ความบาปเปป็นสลิที่งทบที่ละเมลิดพระราชบรัญญรัตลิ” ในเมมที่อความบาปคมอการละเมลิดพระราชบรัญญรัตลิ เชต่นนรัทั้นแลจ้วใครกก็ตาม (ซซที่งกก็
หมายถซงคนทสุกๆคน) ทบที่ละเมลิดพระราชบรัญญรัตลิกกก็ ระทจาบาป เทต่านบทั้กก็ชรัดเจน การละเมลิดพระราชบรัญญรัตลิของพระเจจ้าคมอการทจาบาป
และจากพระธรรมโรม 3 : 23 “เหตสุวต่าทสุกคนทจาบาป และเสมที่อมจากสงต่าราศบของพระเจจ้า” โรม 3 : 10 บอกกรับเราวต่า “ไมต่มบผรจ้ใด
เปป็นคนชอบธรรมสรักคนเดบยว ไมต่มบเลย” ในปปัญญาจารยร์ 7 : 20 เราอต่านพบวต่า “แนต่ทบเดบยวไมต่มบคนชอบธรรมสรักคนเดบยวบนแผต่น

ดลินโลก ทบที่ไดจ้ประพฤตลิลวจ้ นแตต่ความดบ และไมต่กระทจาบาปเลย” อลิสยาหร์ 53 : 6 บอกกรับเราวต่า “เราทสุกคนไดจ้เจลิที่นไปเหมมอนแกะ เรา
ทสุกคนตต่างไดจ้หรันไปตามทางของตนเอง และพระเยโฮวาหร์ทรงวางลงบนทต่าน (พระเยซร) ซซที่งความชรัที่วชจ้าของเราทสุกคน”
ถจ้าเชต่นนรัทั้นแลจ้วเราจะไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดจากการรรักษาพระราชบรัญญรัตลิหรมอ ? ไมต่ใชต่อยต่างแนต่นอน ในโรม 3 : 20 เปาโล
บอกกรับเราวต่า “เพราะฉะนรัทั้นจซงไมต่มบเนมทั้อหนรังคนหนซที่งคนใดเปป็นผรจ้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจจ้าไดจ้โดยการประพฤตลิตามพ
ระราชบรัญญรัตลิ...” พระราชบรัญญรัตลินรัทั้นไมต่เคยถรกประทานมาใหจ้ชต่วยคนบาปใหจ้รอดเลย แตต่มรันถรกประทานมาเพมที่อวต่ามนสุษยร์จะ
สามารถมองเหก็นความบาปไดจ้ กาลาเทบย 3 : 24 - 25 บอกกรับเราวต่า “เพราะฉะนรัทั้น พระราชบรัญญรัตลิจซงเปป็นครรของเราซซที่งนจาเรามา
ถซงพระครลิสตร์ เพมที่อเราจะไดจ้เปป็นคนชอบธรรมโดยความเชมที่อ แตต่หลรังจากความเชมที่อนรัทั้นไดจ้มาแลจ้ว เราจซงมลิไดจ้อยรต่ใตจ้บรังครับครรนรัทั้นอบกตต่อ
ไปแลจ้ว”
ในมรัทธลิว 5 : 17 พระเยซรตรรัสวต่า “อยต่าคลิดวต่าเรามาเพมที่อจะทจาลายพระราชบรัญญรัตลิหรมอคจาของศาสดาพยากรณร์เสบย เรา
มลิไดจ้มาเพมที่อจะทจาลาย แตต่มาเพมที่อจะใหจ้สจาเรก็จ” และพระองคร์กก็ทรงกระทจาเชต่นนรัทั้นจรลิงๆ พระองคร์ไดจ้ทรงกระทจาตามพระราชบรัญญรัตลิ
จนสจาเรก็จ พระองคร์ไดจ้ทรงกระทจาตามคจาของศาสดาพยากรณร์จนสจาเรก็จ และพระองคร์ไดจ้ทรงกระทจาจนครบถจ้วน ดจ้วยเหตสุนบทั้
“เพราะวต่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นจสุดจบของพระราชบรัญญรัตลิ เพมที่อใหจ้ทสุกคนทบที่มบความเชมที่อไดจ้รรับความชอบธรรม” (โรม 10 : 4) เราไมต่ไดจ้
เปป็นผรจ้ชอบธรรมโดยพระราชบรัญญรัตลิ เราไดจ้เปป็นผรจ้ชอบธรรมทางความเชมที่อโดยปราศจากการกระทจาตามพระราชบรัญญรัตลิ
ลองอต่านคจาตรรัสของพระเยซรเกบที่ยวกรับพระราชบรัญญรัตลิดรในมรัทธลิว 22 : 36 - 39 “"อาจารยร์เจจ้าขจ้า ในพระราชบรัญญรัตลินรัทั้น
พระบรัญญรัตลิขจ้อใดสจาครัญทบที่สสุด" พระเยซรทรงตอบเขาวต่า "`จงรรักองคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าผรจ้เปป็นพระเจจ้าของเจจ้า ดจ้วยสสุดจลิตสสุดใจของเจจ้า
และดจ้วยสลิทั้นสสุดความคลิดของเจจ้า' นบที่แหละเปป็นพระบรัญญรัตลิขจ้อตจ้นและขจ้อใหญต่ ขจ้อทบที่สองกก็เหมมอนกรัน คมอ `จงรรักเพมที่อนบจ้านเหมมอนรรัก
ตนเอง' พระราชบรัญญรัตลิและคจาพยากรณร์ทรัทั้งสลิทั้นกก็ขซทั้นอยรต่กรับพระบรัญญรัตลิสองขจ้อนบทั้"”
ในโรม 6 : 14 - 15 เปาโลกลต่าววต่า “...ทต่านทรัทั้งหลายมลิไดจ้อยรต่ใตจ้พระราชบรัญญรัตลิ แตต่อยรต่ใตจ้พระคสุณ ถจ้าเชต่นนรัทั้นจะเปป็น
อยต่างไรตต่อไป เราจะทจาบาปเพราะมลิไดจ้อยรต่ใตจ้พระราชบรัญญรัตลิแตต่อยรใต่ ตจ้พระคสุณกระนรัทั้นหรมอ ขอพระเจจ้าอยต่ายอมใหจ้เปป็นเชต่นนรัทั้นเลย”
เราไมต่ไดจ้รบรั การชต่วยใหจ้รอดโดยการรรักษาพระราชบรัญญรัตลิ แตต่พระราชบรัญญรัตลิของพระเจจ้าเตมอนสตลิเราวต่าเรามบพรันธะหนจ้าทบที่
และพระคสุณอรันอรัศจรรยร์ของพระเจจ้า คมอ “พระคสุณอรันลทั้จาเลลิศของพระเยซรเจจ้า” ไดจ้เตลิมเตก็มหรัวใจของผรจ้เชมที่อแทจ้จนเขาปรารถนาจะ
ดจาเนลินตามพรันธะหนจ้าทบที่เหลต่านรัทั้น พระราชบรัญญรัตลิคอม ของประทานจากความรรักของพระเจจ้าใหจ้แกต่มนสุษยร์ ความรรักคมอการรรักษาพระ
ราชบรัญญรัตลิ เรารรักทบที่จะเชมที่อฟปังพระวจนะของพระองคร์เพราะเรารรักพระองคร์ผทรจ้ รงเปป็นพระวาทะ เรารรักทบจที่ ะดจาเนลินในแสงสวต่าง
เพราะแสงสวต่างทบที่เราดจาเนลินนรัทั้นคมอพระองคร์ผรจ้ทบที่เรารรัก ผรจ้แตต่งสดสุดไบ ดจ้รอจ้ งวต่า “โอ ขจ้าพระองคร์รรักพระราชบรัญญรัตลิของพระองคร์จรลิงๆ
เปป็นคจารจาพซงของขจ้าพระองคร์วรันยรังคที่จา” (สดสุดบ 119 : 97)
ความรอดคงจะเปป็นสลิที่งเปป็นไปไมต่ไดจ้หากขซทั้นอยรต่กรับการรรักษาพระราชบรัญญรัตลิ มบมนสุษยร์คนไหนรรักษาพระราชบรัญญรัตลิหรมอ ?
บรรดาผรจ้ทบที่รพรจ้ ระครัมภบรกร์ ก็พรจ้อมทบที่จะสารภาพวต่าไมต่มบเนมทั้อหนรังคนใดทบที่สามารถรรักษาพระราชบรัญญรัตลิของพระเจจ้าไดจ้อยต่างสมบรรณร์ และ
จะไมต่มใบ ครทบที่สามารถทจาไดจ้ “บรัดนบทั้ เรารรแจ้ ลจ้ววต่าพระราชบรัญญรัตลิทกสุ ขจ้อทบที่ไดจ้กลต่าวนรัทั้น กก็ไดจ้กลต่าวแกต่คนเหลต่านรัทั้นทบที่อยรต่ใตจ้พระราช
บรัญญรัตลิเพมที่อปปิดปากทสุกคน และเพมที่อใหจ้มนสุษยร์ทสุกคนในโลกมบความผลิดจจาเพาะพระพรักตรร์พระเจจ้า” (โรม 3 : 19) เรารรวจ้ ต่าเพราะความ
อต่อนแอของเนมทั้อหนรัง เราจซงไมต่สามารถรรักษาพระราชบรัญญรัตลิไดจ้ แตต่ขอบพระคสุณพระเจจ้า โรม 8 : 1 - 4 บอกกรับเราวต่า
“เหตสุฉะนรัทั้นบรัดนบทั้การปรรับโทษจซงไมต่มบแกต่คนทรัทั้งหลายทบที่อยรต่ในพระเยซรครลิสตร์ ผรจ้ไมต่ดจาเนลินตามฝฝ่ายเนมทั้อหนรัง แตต่ตามฝฝ่ายพระ
วลิญญาณ เพราะวต่ากฎของพระวลิญญาณแหต่งชบวลิตในพระเยซรครลิสตร์ ไดจ้ทจาใหจ้ขจ้าพเจจ้าพจ้นจากกฎแหต่งบาปและความตาย เพราะสลิที่งซซที่ง
พระราชบรัญญรัตลิทจาไมต่ไดจ้เพราะเนมทั้อหนรังทจาใหจ้อต่อนกจาลรังไปนรัทั้น พระเจจ้าทรงใชจ้พระบสุตรของพระองคร์มาในสภาพเสมมอนเนมทั้อหนรังทบที่
บาปและเพมที่อไถต่บาป พระองคร์จซงไดจ้ทรงปรรับโทษบาปทบที่อยรต่ในเนมทั้อหนรัง เพมที่อความชอบธรรมของพระราชบรัญญรัตลิจะไดจ้สจาเรก็จในพวก
เรา ผรจ้ไมต่ดจาเนลินตามฝฝ่ายเนมทั้อหนรัง แตต่ตามฝฝ่ายพระวลิญญาณ”

ความไรจ้ความสามารถและความสลิทั้นหวรังของเราไดจ้ผลรักดรันใหจ้เราคสุกเขต่าลงสารภาพดจ้วยความถต่อมใจตต่อพระครลิสตร์ ผรจ้ทรง
เปป็นเพบยงผรจ้เดบยวทบที่ทรงรรักษาพระราชบรัญญรัตลิไดจ้อยต่างสมบรรณร์แบบและดจ้วยเหตสุนบทั้จซงทรงเปป็นจสุดจบของพระราชบรัญญรัตลิแหต่งความ
ชอบธรรม เราไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดโดยพระคสุณของพระเจจ้าผต่านทางความเชมที่อ และผรจ้ใดกก็ตามทบที่ไมต่มบความเชมที่อกก็มบบาป เมมที่อเรา
ดจาเนลินตามความเชมที่อในพระเยซร เรากก็ไดจ้มบสวต่ นกรับพระครลิสตร์ผรจ้ทรงกระทจาใหจ้ทสุกๆจสุดและทสุกๆขบดในพระราชบรัญญรัตลินรัทั้นสจาเรก็จ และ
ดจ้วยเหตสุนบทั้เราจซงกลายเปป็นผรจ้ชอบธรรมเฉพาะพระพรักตรร์ของพระเจจ้า ไมต่ใชต่โดยพระราชบรัญญรัตลิ แตต่โดยความเชมที่อในพระองคร์ผรจ้ทรง
กระทจาใหจ้พระราชบรัญญรัตสลิ จาเรก็จ

วบัตถตุประสงคห์หลบักของการทรงรบับสภาพเนชอทั้ หนบัง
ขจ้อ 5 “ทต่านทรัทั้งหลายกก็รรจ้อยรต่แลจ้ววต่า พระองคร์ไดจ้ทรงปรากฏเพมที่อนจาบาปทรัทั้งหลายของเราไปเสบย และบาปในพระองคร์ไมต่มบ
เลย”
มบผรจ้คนมากมายกลต่าวถซงและมบหนรังสมอหลายเลต่มทบที่เขบยนเกบที่ยวกรับพระเยซรครลิสตร์ มากยลิที่งกวต่าทบที่เคยมบการเขบยนถซงหรมอกลต่าวถซง
มนสุษยร์คนใดทบที่เคยมบชบวลิตอยรต่ มบความคลิดของผรจ้คนอยรต่มากมายหลายแบบเกบที่ยวกรับเหตสุผลทบที่วต่าพระองคร์เสดก็จเขจ้ามาในโลกนบทั้ทจาไม
แมจ้แตต่พวกเสรบนลิยมและหรัวสมรัยใหมต่กก็กลต่าวถซงเรมที่องทบที่ดบงามมากมายเกบที่ยวกรับพระองคร์ พวกนรัทั้นประกาศวต่าพระองคร์ทรงเปป็นพระ
อาจารยร์ผรจ้ยลิที่งใหญต่ เปป็นบสุคคลพลิเศษผรจ้ซซที่งวางแบบอยต่างอรันอรัศจรรยร์ในฐานะผรจ้กต่อตรังทั้ ศาสนาทบที่ยลิที่งใหญต่ แตต่พระองคร์ทรงเปป็นมากยลิที่งกวต่า
สลิที่งทรัทั้งหลายเหลต่านรัทั้นรวมเขจ้าดจ้วยกรันเสบยอบก “พระองคร์ไดจ้ทรงปรากฏ” โดยมบวรัตถสุประสงคร์หลรักในการจรัดการกรับคจาถามเรมที่องความ
บาป กต่อนทบที่โลกนบทั้จะมบมา กต่อนทบที่มนสุษยร์จะมบมา กต่อนทบที่ความบาปจะมบมา พระเจจ้าผรทจ้ รงอธลิปไตยสรงสสุดทรงทราบอยต่างแนต่ชรัดแลจ้ววต่า
จะเกลิดอะไรขซทั้น และพระองคร์ไดจ้ทรงจรัดเตรบยมใหจ้มนสุษยร์มบหนทางไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดจากความบาป
“ทต่านรรจ้วาต่ พระองคร์ไดจ้ทรงไถต่ทต่านทรัทั้งหลายออกจากการประพฤตลิอรันหาสาระมลิไดจ้ ซซที่งทต่านไดจ้รรับเปป็นประเพณบตต่อจาก
บรรพบสุรสุษของทต่าน มลิไดจ้ไถต่ไวจ้ดวจ้ ยสลิที่งทบที่เสมที่อมสลายไดจ้ เชต่นเงลินและทอง แตต่ทรงไถต่ดจ้วยพระโลหลิตอรันมบราคามากของพระครลิสตร์ ดรัง
เลมอดลรกแกะทบที่ปราศจากตจาหนลิหรมอจสุดดต่างพรจ้อย แทจ้จรลิงพระเจจ้าไดจ้ทรงดจารลิพระครลิสตร์นรัทั้นไวจ้กต่อนทรงสรจ้างโลก แตต่ทรงใหจ้พระ
ครลิสตร์ปรากฏพระองคร์ในวาระสสุดทจ้ายนบทั้ เพมที่อทต่านทรัทั้งหลาย” (1 เปโตร 1 : 18 - 20)
เปป็นความจรลิงทบที่พระเยซรทรงเปป็นพระอาจารยร์ผรจ้ยลิที่งใหญต่ทบที่สสุดและผรจ้รกรั ษาโรคทบที่ยอดเยบที่ยมทบที่สดสุ ทบที่เคยมบชบวลิตอยรต่ พระองคร์ทรง
กระทจาการอรัศจรรยร์อรันยลิที่งใหญต่ทบที่สสุดเทต่าทบที่เคยเกลิดขซทั้นบนโลก แตต่แมจ้วต่าสลิที่งเหลต่านบทั้จะยลิที่งใหญต่ สลิที่งเหลต่านบทั้กก็เปป็นแคต่เรมที่องรอง
วรัตถสุประสงคร์หลรักของพระองคร์คมอการจต่ายราคาหนบทั้บาป พระองคร์ทรงปรากฏในเนมทั้อหนรังเพมที่อจรัดการกรับคจาถามเรมที่องความบาป เพมที่อ
ทบที่โดยเนมทั้อหนรังของพระองคร์จะทรงกระทจาในสลิที่งทบที่พระราชบรัญญรัตลิอรันบรลิสสุทธลิธิ์ของพระเจจ้าไมต่สามารถกระทจาไดจ้เพราะความอต่อนแอ
ของเนมทั้อหนรัง
“พระองคร์ไดจ้ทรงปรากฏเพมที่อนจาบาปทรัทั้งหลายของเราไปเสบย” พระโลหลิตประเสรลิฐของพระเยซรครลิสตร์ พระเมษโปดกของ
พระเจจ้าทบที่ไดจ้ทรงตรัทั้งไวจ้ใหจ้เปป็นเครมที่องบรชาตรัทั้งแตต่กต่อนทรงสรจ้างโลกนบทั้ พระโลหลิตของพระองคร์นรัทั้นเปป็นดรัที่งยางลบของพระเจจ้า และเมมที่อ
พระโลหลิตของพระองคร์ประยสุกตร์เขจ้ากรับจลิตใจของผรจ้ทบที่ไมต่เชมที่อ พระโลหลิตนรัทั้นกก็ลบลจ้างความบาปของเราตลอดไปเปป็นนลิจและพระเจจ้ากก็
ทรงลมมความบาปทบที่เรากระทจานรัทั้นเสบย โดยการทรงถวายพระองคร์เองเพบยงครรังทั้ เดบยว พระเยซรไดจ้ทรงกระทจาในสลิที่งทบที่เครมที่องบรชาทรัทั้ง
หลายทรัทั้งปวงในพรันธสรัญญาเดลิมไมต่สามารถกระทจาไดจ้ “เพราะเลมอดวรัวผรจ้และเลมอดแพะไมต่สามารถชจาระความบาปไดจ้...ฝฝ่ายพระองคร์
นบทั้ ครรันทั้ ทรงถวายเครมที่องบรชาเพราะความบาปเพบยงหนเดบยวซซที่งใชจ้ไดจ้เปป็นนลิตยร์ กก็เสดก็จประทรับเบมทั้องขวาพระหรัตถร์ของพระเจจ้า ...เพราะ
วต่าโดยการทรงถวายบรชาหนเดบยว พระองคร์ไดจ้ทรงกระทจาใหจ้คนทรัทั้งหลายทบที่ถรกชจาระแลจ้วถซงทบที่สจาเรก็จเปป็นนลิตยร์” (ฮบบรร 10 : 4, 12,
14)

เลมอดของเครมที่องบรชาในพรันธสรัญญาเดลิมไมต่สามารถขจรัดความบาปไดจ้ มรันเปป็นเพบยงแคต่สลิที่งปกคลสุมความบาปไวจ้เทต่านรัทั้น คมอ
เปป็นเงาอจาพรางระหวต่างพระเจจ้ากรับความบาป เครมอที่ งบรชาทบที่บรรดาวลิสสุทธลิชนในพรันธสรัญญาเดลิมไดจ้ถวายกรันนรัทั้นชต่วยปกคลสุมความ
บาปของพวกเขาไวจ้จนกระทรัที่งพระเมษโปดกของพระเจจ้าจะหลรัที่งพระโลหลิตของพระองคร์เอง ซซที่งเปป็นเครมที่องบรชานลิรรันดรร์เพบยงครรัทั้ง
เดบยวทบที่สามารถขจรัดเอาความบาปไปเสบย
“แตต่พระเจจ้าทรงพระกรสุณาใหจ้เราเปป็นผรจ้ชอบธรรม โดยไมต่คดลิ มรลคต่า โดยทบพที่ ระเยซรครลิสตร์ทรงไถต่เราใหจ้พนจ้ บาปแลจ้ว พระเจจ้า
ไดจ้ทรงตรังทั้ พระเยซรไวจ้ใหจ้เปป็นทบที่ลบลจ้างพระอาชญา โดยความเชมที่อในพระโลหลิตของพระองคร์ เพมที่อสจาแดงใหจ้เหก็นความชอบธรรมของ
พระองคร์ในการทบที่พระเจจ้าไดจ้ทรงอดกลรัทั้นพระทรัย และทรงยกบาปทบที่ไดจ้ทจาไปแลจ้วนรัทั้น และเพมที่อจะสจาแดงความชอบธรรมของ
พระองคร์ในปปัจจสุบรันนบทั้วต่าพระองคร์ทรงเปป็นผรจ้ชอบธรรม และทรงโปรดใหจ้ผรจ้ทบที่เชมที่อในพระเยซรเปป็นผรจ้ชอบธรรมดจ้วย” (โรม 3 : 24 - 26)
ในขจ้อพระครัมภบรตร์ อนนบทั้ “บาปทบที่ไดจ้ทจาไปแลจ้วนรัทั้น” ชบทั้กลรับไปถซงความบาปในสมรัยพรันธสรัญญาเดลิม กก็คมอบรรดาผรทจ้ บที่นจาเอา
เครมที่องบรชาของตนมาถวายตามพระราชบรัญญรัตลิ เลมอดทบที่ไดจ้หลรัที่งออกมานรัทั้นกก็ปกคลสุมความบาปของพวกเขาจนกระทรัที่งเมมที่อเวลาครบ
กจาหนด พระเยซรกก็ไดจ้เสดก็จมา “แตต่เมมที่อครบกจาหนดแลจ้ว พระเจจ้ากก็ทรงใชจ้พระบสุตรของพระองคร์มาประสรตจลิ ากสตรบเพศ และทรงถมอ
กจาเนลิดใตจ้พระราชบรัญญรัตลิ” (กาลาเทบย 4 : 4 - 5)
ถจ้าพระเยซรไมต่เสดก็จมา กก็จะไมต่มบใครสรักคนเดบยวไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดเลยนรับตรัทั้งแตต่อาดรัมเปป็นตจ้นมาจนถซงขณะนบทั้ เลมอดทสุก
หยดทบที่หลรัที่งไหลออกตรังทั้ แตต่ในสวนเอเดนจนถซงบนไมจ้กางเขนลจ้วนเลก็งไปถซงพระโลหลิตของพระเมษโปดก “เพราะเหตสุนบทั้พระองคร์จงซ
ทรงเปป็นคนกลางแหต่งพรันธสรัญญาใหมต่ เพมที่อเมมที่อมบผรจ้หนซที่งตายสจาหรรับทบที่จะไถต่การละเมลิดของคนทบที่ไดจ้ละเมลิดตต่อพรันธสรัญญาเดลิมนรัทั้นแลจ้ว
คนทรัทั้งหลายทบถที่ รกเรบยกแลจ้วนรัทั้นจะไดจ้รรับมรดกอรันนลิรรันดรร์ตามพระสรัญญา” (ฮบบรร 9 : 15)
การสลิทั้นพระชนมร์ของพระครลิสตร์และพระโลหลิตทบที่หลรัที่งออกของพระองคร์กก็มบผลเกบที่ยวขจ้องตต่อบรรดาวลิสทสุ ธลิชนในพรันธสรัญญา
เดลิมดจ้วย เราสามารถกลต่าวไดจ้วาต่ ไมจ้กางเขนนรัทั้น โดยแกต่นแทจ้ในความหมายตามพระวจนะ กก็ปราศจากวรันเวลาทบที่เจาะจง พระเมษ
โปดกทรงเปป็นผรจ้ทบที่มบพระสรัญญา (ถรกตรัทั้งไวจ้) ตรัทั้งแตต่กอต่ นทบที่รากฐานของโลกนบทั้จะถรกวางลงและมนสุษยร์จะถรกสรจ้างขซทั้น เปป็นลิที่งทบที่ถรกวางแผน
ไวจ้แลจ้วโดยเทวสภานลิรรันดรร์ พระเจจ้าตรบเอกานสุภาพทรงมบพระดจารลิเปป็นเอกฉรันทร์วต่าพระเมษโปดกจะตจ้องสลิทั้นพระชนมร์เพมที่อความบาป
ของโลกนบทั้ อาเบล โนอาหร์ อรับราฮรัม โมเสส และบรรดาวลิสสุทธลิชนพรันธสรัญญาเดลิมทรัทั้งปวง จะไดจ้อยรใต่ นสวรรคร์เพราะพระเยซร “ไดจ้ทรง
ปรากฏเพมที่อนจาบาปทรัทั้งหลายของเราไปเสบย” และพระโลหลิตของพระองคร์กก็ไดจ้ชจาระลจ้างความบาปทรัทั้งสลิทั้น
“บาปในพระองคร์ไมต่มบเลย” นบที่เปป็นมากกวต่าแคต่ขจ้อเทก็จจรลิง แตต่นบที่เปป็นเรมที่องทบที่จจาเปป็นสจาหรรับพระเจจ้า มลิเชต่นนรัทั้นแลจ้วแผนการ
แหต่งความรอดทรัทั้งหมดกก็จะเปป็นโมฆะไป เปป็นขจ้อกจาหนดทบที่หนบทั้บาปจะตจ้องจต่ายดจ้วยผรจ้ทบที่ปราศจากบาป และมบเพบยงพระเจจ้าเพบยงผรจ้
เดบยวเทต่านรัทั้นทบที่ทรงสามารถจรัดเตรบยมเครมที่องบรชาดรังกลต่าวไดจ้ ดจ้วยเหตสุนบทั้ พระครลิสตร์ผรจ้ทรงเปป็นพระเจจ้าในสภาพเนมทั้อหนรัง ไดจ้ทรง
กระทจาใหจ้โลกนบทั้เกลิดการคมนดบกรับพระองคร์เอง ถจ้าพระเยซรทรงมบบาป พระองคร์กก็จะทรงไมต่สามารถสลิทั้นพระชนมร์เพมที่อคนบาปไดจ้ บาป
ในพระองคร์ไมต่มบเลย แตต่เมมที่อพระองคร์ทรงสลิทั้นพระชนมร์บนไมจ้กางเขน พระเจจ้าพระบลิดาไดจ้ทรงรวบรวมเอาความบาปทรัทั้งสลิทั้นทบที่เคยมบมา
ตรังทั้ แตต่ในสวนเอเดนจนถซงอวสานของสลิที่งทรัทั้งปวง และวางบาปทรัทั้งสลิทั้นนรัทั้นลงบนพระเยซร ไมต่ใชต่แคต่เฉพาะบาปทบที่เคยมบมาเทต่านรัทั้น แตต่บาป
ทรัทั้งสลิทั้นทบจที่ ะมบมาดจ้วย และพระองคร์กก็ไดจ้ทรงจต่ายหนบทั้บาปอยต่างเตก็มราคา
พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงพอพระทรัยทบที่จะประทานความรรจ้สซกนซกคลิดใหจ้กรับเราทบที่จะตอบสนองตต่อการทรงถวายบรชาเพมที่อ
ความบาปอยต่างครบถจ้วนสมบรรณร์ของพระครลิสตร์ เปป็นความรรจ้สซกนซกคลิดทบที่ชวต่ ยบรรยายใหจ้เหก็นอยต่างชรัดเจนถซงความสมบรรณร์และเตก็ม
เปปปี่ยมของพลิมเสนทบที่นจาการรรักษาของกาทรงไถต่ของพระองคร์ทไบที่ ดจ้ปกคลสุมเนมทั้อรจ้ายแหต่งการละเมลิดของมนสุษยร์
พระองคร์ทรงปรากฏเพมที่อขจรัดความบาปของเราไปเสบย (1 ยอหร์น 3 : 5)
พระองคร์ทรงถวายเครมที่องบรชาเพมที่อความบาปเพบยงหนเดบยว (ฮบบรร 10 : 12)
พระองคร์ทรงประทานพระองคร์เองเพมที่อความบาปของเรา (กาลาเทบย 1 : 4)
พระองคร์ทรงเปป็นเครมที่องบรชาลบลจ้างความบาปของเรา (1 ยอหร์น 2 : 2)

พระองคร์ทรงทนทสุกขร์เพมที่อความบาปของเรา เปป็นความยสุตลิธรรมเพมที่อสจาหรรับคนอธรรม (1 เปโตร 3 : 18)
พระองคร์ทรงถวายพระองคร์เองหนหนซที่ง เพมที่อจะไดจ้ทรงรรับเอาความบาปของคนเปป็นอรันมาก (ฮบบรร 9 : 28)
พระองคร์ทรงรรับเอาความบาปของเราไวจ้ในพระกายของพระองคร์ทบที่บนตจ้นไมจ้นรัทั้น (1 เปโตร 2 : 24)
ในมรัทธลิว 26 : 28 พระเยซรตรรัสวต่า “ดจ้วยวต่านบที่เปป็นโลหลิตของเราอรันเปป็นโลหลิตแหต่งพรันธสรัญญาใหมต่ ซซที่งตจ้องหลรัที่งออกเพมที่อยก
บาปโทษคนเปป็นอรันมาก”
ใน 1 โครลินธร์ 15 : 1 - 3 เปาโลกลต่าววต่า “ยลิที่งกวต่านบทั้ พบที่นจ้องทรัทั้งหลาย ขจ้าพเจจ้าขอใหจ้ทต่านคจานซงถซงขต่าวประเสรลิฐทบที่ขจ้าพเจจ้าเคย
ประกาศแกต่ทต่านทรัทั้งหลาย ซซที่งทต่านไดจ้ยอมรรับไวจ้ อรันเปป็นฐานซซที่งทต่านทรัทั้งหลายตรัทั้งมรัที่นอยรต่ และซซที่งทจาใหจ้ทาต่ นรอดดจ้วย ถจ้าทต่านยซดหลรักคจา
สอนทบที่ขจ้าพเจจ้าไดจ้ประกาศไวจ้แกต่ทาต่ นทรัทั้งหลายนรัทั้น เวจ้นเสบยแตต่ทต่านไดจ้เชมที่ออยต่างไรจ้ประโยชนร์ เรมที่องซซที่งขจ้าพเจจ้ารรับไวจ้นรัทั้น ขจ้าพเจจ้าไดจ้
ประกาศแกต่ทต่านทรัทั้งหลายกต่อน คมอวต่าพระครลิสตร์ไดจ้ทรงวายพระชนมร์เพราะบาปของเราทรัทั้งหลาย ตามทบที่เขบยนไวจ้ในพระครัมภบร”ร์
ในขจ้อพระครัมภบรร์แตต่ละขจ้อเหลต่านบทั้ สลิที่งทบที่เราจะเหก็นไดจ้อยต่างชรัดเจนนรัที่นคมอ ประการแรก ความบาปของคนบาป ประการทบที่
สอง การทรงถวายบรชาของพระผรจ้ชต่วยใหจ้รอด พระเยซรไดจ้ทรงถวายเครมที่องบรชาทบที่สมบรรณร์ครบถจ้วนเพบยงหนเดบยวเพมที่อสจาหรรับความ
บาปของบรรดาคนบาปในทสุกยสุคสมรัย ในลรักษณะเดบยวกรันกรับแพะรรับบาปในวรันลบบาปสมรัยพรันธสรัญญาเดลิมซซที่งถรกแยกออกจากฝรง
ชนเพมที่อรรับเอาความบาปของอลิสราเอลไปเสบย (เลวบนลิตลิ 16 : 21) พระเยซรครลิสตร์พระผรจ้ชวต่ ยใหจ้รอดของเรากก็ไดจ้ทรงปรากฏเพมที่อทรงรรับ
เอาความบาปของเราไปเสบยโดยการสลิทั้นพระชนมร์และหลรัที่งพระโลหลิตของพระองคร์ พระองคร์ไมต่เพบยงแคต่ทรงรรับเอาโทษทรัณฑร์ของ
ความบาปไปเสบยเทต่านรัทั้น พระองคร์ยรังทรงทจาลายพลรังอจานาจของความบาปทบที่ครอบงจามนสุษยร์อยรต่โดยทางการละเมลิดของอาดรัมอบก
ดจ้วย สลิที่งทบที่อาดรัมคนแรกสรญเสบยไปเพราะการไมต่เชมที่อฟปังเปป็นเหตสุ อาดรัมคนสสุดทจ้ายกก็ไดจ้นจาสลิที่งนรัทั้นกลรับคมนมาโดยทางการเชมที่อฟปังทบที่
สมบรรณร์แบบ ปปัญหาเรมที่องความบาปกก็ยสุตลิลง โดยพระเยซรทรงเปป็นผรจ้ยสุตลิ คจาถามทบที่จะบต่งบอกถซงปลายทางนลิรรันดรร์ของคสุณกก็คอม “คสุณ
คลิดอยต่างไรเกบที่ยวกรับพระครลิสตร์ ? พระอง๕ทรงเปป็นบสุตรของใคร ?” ถจ้าคสุณปฏลิเสธพระองคร์ พระองคร์กก็จะทรงปฏลิเสธคสุณ ถจ้าคสุณ
ยอมรรับพระองคร์ พระองคร์กก็จะทรงยอมรรับคสุณ (มรัทธลิว 10 : 32 - 33)
การพลิพากษาไมต่เปป็นสลิที่งนต่ากลรัวอบกตต่อไปสจาหรรับผรจ้เชมที่อแทจ้ “ในขจ้อนบทั้แหละความรรักของเราจซงสมบรรณร์ เพมที่อเราทรัทั้งหลายจะไดจ้
มบความกลจ้าในวรันพลิพากษา เพราะวต่าพระองคร์ทรงเปป็นอยต่างไร เราทรัทั้งหลายกก็เปป็นอยต่างนรัทั้นในโลกนบทั้” (1 ยอหร์น 4 : 17) รากฐาน
ความเชมที่อมรัที่นของเรากก็คมอวต่า พระครลิสตร์จะไมต่ทรงปรรับโทษบรรดาคนทบที่เปป็นเหมมอนอยต่างพระองคร์อบกในวรันนรัทั้น ผรจ้เชมที่อแทจ้จะเปป็นผรจ้
ชอบธรรมเหมมอนอยต่างทบพที่ ระองคร์ทรงชอบธรรม “โดยพระองคร์ทต่านจซงอยรต่ในพระเยซรครลิสตร์ เพราะพระเจจ้าทรงตรัทั้งพระองคร์ใหจ้เปป็น
ปปัญญา ความชอบธรรม การแยกตรังทั้ ไวจ้ และการไถต่โทษ สจาหรรับเราทรัทั้งหลาย เพมที่อใหจ้เปป็นไปตามทบที่เขบยนวต่า `ใหจ้ผรจ้โอจ้อวด อวดองคร์
พระผรจ้เปป็นเจจ้า'” (1 โครลินธร์ 1 : 30 - 31)
เมมที่อเราเชมที่อในพระเยซรครลิสตร์และวางใจใหจ้พระองคร์เปป็นพระผรจ้ชต่วยใหจ้รอดของเราอยต่างแทจ้จรลิง ทสุกสลิที่งทสุกอยต่างทบที่เปป็นของ
พระองคร์ ทรัทั้งความชอบธรรมและความบรลิสทสุ ธลิธิ์ กก็ตกทอดมาเปป็นของเราแลจ้วอยต่างสมบรรณร์แบบและเรากก็กจาลรังเปลบที่ยนแปลงเปป็นเชต่น
นรัทั้น [through perfect imputation and progressive impartation] ความรรักของพระองคร์กดก็ จารงอยรต่ในเราอยต่างสมบรรณร์
เราถรกกจาหนดลต่วงหนจ้าแลจ้วใหจ้กลายเปป็นอยต่างพระฉายาของพระองคร์ (โรม 8 : 29 ; 1 ยอหร์น 3 : 2) ผรจ้เชมที่อทสุกคนทบที่ไดจ้บรังเกลิดจาก
พระวลิญญาณและไดจ้รบรั การชจาระในพระโลหลิตของพระองคร์ จะไดจ้นรัที่งอยรต่ดวจ้ ยกรันกรับพระครลิสตร์ในสวรรคสถาน และดจ้วยเหตสุนบทั้ เราจซง
มบความเชมที่อมรัที่นเมมที่อถซงวรันพลิพากษา
“ใครจะฟฟ้องคนเหลต่านรัทั้นทบที่พระเจจ้าไดจ้ทรงเลมอกไวจ้ พระเจจ้าทรงเปป็นผรจ้ทบที่ทจาใหจ้เราเปป็นคนชอบธรรมแลจ้ว ใครเลต่าจะเปป็นผรจ้
ปรรับโทษอบก กก็คมอพระครลิสตร์ผรจ้ทรงสลิทั้นพระชนมร์แลจ้ว และยลิที่งกวต่านรัทั้นอบกไดจ้ทรงคมนพระชนมร์ ทรงสถลิต ณ เบมทั้องขวาพระหรัตถร์ของ
พระเจจ้า และทรงอธลิษฐานขอเพมที่อเราทรัทั้งหลายดจ้วย” (โรม 8 : 33 - 34)
ใครจะสามารถปรรับโทษเราไดจ้อบก ? พระบลิดาหรมอ ? เปป็นพระองคร์เองทบที่ทรงกระทจาใหจ้เราเปป็นผรจ้ชอบธรรม เราถรกกระทจาใหจ้
เปป็นผรจ้ชอบธรรมโดยความเชมที่อในพระโลหลิตทบที่หลรัที่งออกของพระเยซร และดจ้วยเหตสุนบทั้ เราจซงมบสรันตลิสสุขกรับพระเจจ้า (โรม 5 : 1)

พระครลิสตร์จะทรงปรรับโทษเราหรมอ ? เปป็นพระองคร์เองทบที่ทรงสลิทั้นพระชนมร์เพมที่อเรา และเรากก็เปป็นอวรัยวะแหต่งพระกายของ
พระองคร์ และไดจ้นรัที่งอยรต่กรับพระองคร์ในสวรรคสถาน (เอเฟซรัส 5 : 30 ; 2 : 6)
พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิจธิ์ ะทรงปรรับโทษเราหรมอ ? พระองคร์ทรงเปป็นหนซที่งเดบยวกรับพระบลิดา ทรงกระทจากลิจในเรมที่องความรอด
ของเรา พระองคร์ทรงเปป็นผรจ้ชรักนจาเรา (ยอหร์น 6 : 44) พระองคร์ทรง “ใหจ้กจาเนลิด” เรา (ยอหร์น 3 : 5) พระองคร์ทรงประทรับอยรต่ในเรา
(โรม 8 : 9) พระองคร์ทรงนจาเรา (โรม 8 : 14) พระองคร์ทรงเปป็นพยานยมนยรันของเรา (โรม 8 : 16) และพระองคร์ทรงเปป็นตรา
ประทรับของเรา (เอเฟซรัส 4 : 30)
ความบาปจะสามารถปรรับโทษเราไดจ้หรมอ ? พระเยซรทรงแบกรรับความบาปของเรา (1 เปโตร 2 : 24) พระองคร์ทรงถรก
กระทจาใหจ้เปป็นความบาปเพมที่อเรา (2 โครลินธร์ 5 : 21) พระองคร์ทรงรรับเอาความบาปของเราไปเสบย (1 ยอหร์น 3 : 5) ปปัญหาเรมที่อง
ความบาปกก็ถรกยสุตลิลง และเมมที่อเราอยรต่ในพระเยซรแลจ้ว ความบาปกก็ไมต่สามารถปรรับโทษเรา ความบาปไดจ้ถรกลบลจ้างไปเสบย เพราะหนบทั้
บาปไดจ้รบรั การจต่ายราคา “สจาเรก็จแลจ้ว” (ยอหร์น 19 : 30)
ซาตานจะสามารถปรรับโทษเราไดจ้หรมอ ? ไมต่ ! พระครลิสตร์ไดจ้ทรงปราบมารรจ้ายลง ทรงนจาเอาพลรังอจานาจของมรันไปเสบย
และทรงพลิชตลิ มรัน (ฮบบรร 2 : 14 - 15 ; โคโลสบ 2 : 15) พระเยซรทรงพลิชตลิ โลกนบทั้ เนมทั้อหนรัง มารรจ้าย ความตาย นรก และหลสุมฝปังศพ
พระองคร์ทรงถมอกสุญแจแหต่งนรกและความตาย (วลิวรณร์ 1 : 18)
พระราชบรัญญรัตลิจะปรรับโทษเราหรมอ ? พระครลิสตร์ทรงเปป็นจสุดจบของพระราชบรัญญรัตลิเพมที่อใหจ้ทสุกคนทบที่มบความเชมที่อไดจ้รบรั ความ
ชอบธรรม (โรม 10 : 4)
ความตายจะปรรับโทษเราหรมอ ? พระเยซรทรงพลิชลิตความตายและนจาเอาเหลก็กในของมรันไปเสบย (1 โครลินธร์ 15 : 51 - 57)
ความบรลิสสุทธลิขธิ์ องพระเจจ้า ความชอบธรรมของพระองคร์ และความยสุตธลิ รรมอรันหมดจดของพระองคร์ ไดจ้สจาเรก็จในพระเยซร
ดจ้วยเหตสุนบทั้ บรัดนบทั้การปรรับโทษจซงไมต่มบแกต่คนทรัทั้งหลายทบที่อยรต่ในพระเยซรครลิสตร์
“ถจ้าเชต่นนรัทั้นเราจะวต่าอยต่างไร ถจ้าพระเจจ้าทรงอยรต่ฝฝ่ายเรา ใครจะขรัดขวางเรา พระองคร์ผรจ้มลิไดจ้ทรงหวงพระบสุตรของพระองคร์
เอง แตต่ไดจ้ทรงโปรดประทานพระบสุตรนรัทั้นเพมที่อเราทรัทั้งหลาย ถจ้าเชต่นนรัทั้นพระองคร์จะไมต่ทรงโปรดประทานสลิที่งสารพรัดใหจ้เราทรังทั้ หลาย
ดจ้วยกรันกรับพระบสุตรนรัทั้นหรมอ ใครจะฟฟ้องคนเหลต่านรัทั้นทบที่พระเจจ้าไดจ้ทรงเลมอกไวจ้ พระเจจ้าทรงเปป็นผรจ้ทบที่ทจาใหจ้เราเปป็นคนชอบธรรมแลจ้ว
ใครเลต่าจะเปป็นผรจ้ปรรับโทษอบก กก็คมอพระครลิสตร์ผรจ้ทรงสลิทั้นพระชนมร์แลจ้ว และยลิที่งกวต่านรัทั้นอบกไดจ้ทรงคมนพระชนมร์ ทรงสถลิต ณ เบมทั้องขวา
พระหรัตถร์ของพระเจจ้า และทรงอธลิษฐานขอเพมที่อเราทรัทั้งหลายดจ้วย
แลจ้วใครจะใหจ้เราทรัทั้งหลายขาดจากความรรักของพระครลิสตร์ไดจ้เลต่า จะเปป็นความยากลจาบาก หรมอความทสุกขร์ หรมอการขต่มเหง
หรมอการกรันดารอาหาร หรมอการเปลมอยกาย หรมอการถรกโพยภรัย หรมอการถรกคมดาบหรมอ ตามทบเที่ ขบยนไวจ้แลจ้ววต่า `เพราะเหก็นแกต่
พระองคร์ ขจ้าพระองคร์ทรัทั้งหลายจซงถรกประหารวรันยรังคที่จา และนรับวต่าเปป็นเหมมอนแกะสจาหรรับจะเอาไปฆต่า ' แตต่วต่าในเหตสุการณร์ทรัทั้งปวง
เหลต่านบทั้ เรามบชยรั ยลิที่งกวต่าผรจ้พลิชตลิ โดยพระองคร์ผรจ้ไดจ้ทรงรรักเราทรัทั้งหลาย เพราะขจ้าพเจจ้าเชมที่อมรัที่นวต่า แมจ้ความตาย หรมอชบวตลิ หรมอทรตสวรรคร์
หรมอผรจ้มบบรรดาศรักดลิธิ์ หรมอฤทธลิธิ์เดชทรังทั้ หลาย หรมอสลิที่งซซที่งมบอยรต่ในปปัจจสุบรันนบทั้ หรมอสลิที่งซซที่งจะมบในภายหนจ้า หรมอซซที่งสรง หรมอซซที่งลซก หรมอสลิที่งอมนที่
ใดๆทบที่ไดจ้ทรงสรจ้างแลจ้วนรัทั้น จะไมต่สามารถกระทจาใหจ้เราทรัทั้งหลายขาดจากความรรักของพระเจจ้า ซซที่งมบอยรต่ในพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรจ้
เปป็นเจจ้าของเราไดจ้” (โรม 8 : 31 - 39)
ขจ้อ 6 - 7 “คนใดทบอที่ าศรัยอยรต่ในพระองคร์ คนนรัทั้นไมต่กระทจาบาป ผรใจ้ ดทบที่กระทจาบาป ผรจ้นรัทั้นยรังไมต่ไดจ้เหก็นพระองคร์ และยรังไมต่ไดจ้
รรจจ้ รักพระองคร์ ลรกเลก็กๆทรัทั้งหลายเออ๋ย อยต่าใหจ้ใครชรักจรงทต่านใหจ้หลง ผรทจ้ บที่ประพฤตลิการชอบธรรมกก็เปป็นผรจ้ชอบธรรม เหมมอนอยต่าง
พระองคร์ทรงเปป็นผรจ้ชอบธรรม”

ในตอนนบทั้ เรามบความจรลิงฝฝ่ายจลิตวลิญญาณอรันลทั้จาลซกซซที่งจจาเปป็นจะตจ้องถรกเนจ้นยทั้จาในทสุกวรันนบทั้อยต่างทบที่ไมต่เคยถรกเนจ้นยทั้จามากต่อน
แตต่มบผรจ้เชมที่อจจานวนนจ้อยนลิดทบที่เตก็มใจจะคจ้นดรขจ้อพระครัมภบรร์เหลต่านบทั้ในแสงสวต่างของขจ้อพระครัมภบรร์ตอนอมที่นๆและแสวงหาใหจ้พระ
วลิญญาณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงนจาพวกเขาใหจ้พบกรับความหมายทบที่ครบถจ้วนสมบรรณร์ คนบางคนกก็กลรัวทบที่จะอต่านขจ้อพระครัมภบรร์เหลต่านบทั้จรลิงๆ
“คนใดทบที่อาศรัยอยรต่ในพระองคร์ คนนรัทั้นไมต่กระทจาบาป” ในทบที่นบทั้เราไดจ้พบกรับความจรลิงเกบที่ยวกรับผรจ้เชมที่ออรันลทั้จาคต่ามากทบที่สดสุ ขจ้อหนซที่ง
ในพระวจนะของพระเจจ้าทรัทั้งเลต่ม ขอใหจ้สรังเกตคจากรลิยารรปปปัจจสุบรันกาลทรัทั้งสองคจา คมอ “อาศรัย” และ “ไมต่กระทจาบาป” เราจจาเปป็นจะ
ตจ้องดรไปทบละคจาโดยเรลิที่มทบที่คจาวต่า “อาศรัย” และมบขจ้อพระครัมภบรร์บางขจ้อกก็ไดจ้ใหจ้ขจ้อมรลกรับเราเกบที่ยวกรับผรจ้เชมที่อทบที่อาศรัยอยรใต่ นพระองคร์
คจากรบกทบที่แปลวต่า “อาศรัย” คมอคจาวต่า เมโน (meno) และคจานบทั้หมายความวต่า “การอยรใต่ นทบที่ใดทบหที่ นซที่งอยต่างเฉพาะเจาะจง
ตลอดเวลา” ในพรันธสรัญญาใหมต่ คจานบทั้ไดจ้ถรกใชจ้เพมที่ออธลิบายถซงทบที่อยรต่อาศรัย ในยอหร์น 1 : 38 พวกสาวกไดจ้ถามพระเยซรวต่า “ทต่านอยรต่
ทบที่ไหน” คจาเดบยวกรันนบทั้ไดจ้ถรกใชจ้ในยอหร์น 4 : 40 เมมที่อชาวสะมาเรบยมาทรลเชลิญพระครลิสตร์ใหจ้ประทรับอยรต่กรับพวกเขา “และพระองคร์กก็
ประทรับทบที่นรัที่นสองวรัน” คจานบทั้ถรกใชจ้ในยอหร์น 6 : 27 เมมที่อพระเยซรทรงเตมอนสตลิผรจ้เชมที่อใหจ้กระทจาการเพมที่อ “อาหารทบดที่ จารงอยรต่ถซงชบวลิตนลิรนรั
ดรร์” พระครลิสตร์ทรงใชจ้คจาเดบยวกรันนบทั้ในยอหร์น 14 : 25 เมมที่อตรรัสถซงการดจารงอยรต่ของบสุคคลหนซที่งกรับอบกบสุคคลหนซที่ง “เราไดจ้กลต่าวคจา
เหลต่านบทั้แกต่ทต่านทรัทั้งหลายเมมที่อเรายรังอยรต่กบรั ทต่าน” ในกลิจการ 27 : 41 คจาเดบยวกรันนบทั้ถรกใชจ้กลต่าวถซงเรมอกจาปปัปี่นทบที่เปาโลโดยสารไปยรังกรสุง
โรม พวกเขาแลต่นเรมอเลบยบชายฝปัปี่งและ “กจาปปัปี่นกก็เกยดลิน” ในโรม 9 : 11 คจาเดบยวกรันนบทั้ถรกแปลวต่า “ตรัทั้งมรัที่นคงอยรต่” ซซที่งกลต่าวถซงพระ
ดจารลิอรันแนต่นอนของพระเจจ้า และคจานบทั้ยรังถรกใชจ้เมมที่อพระครลิสตร์ตรรัสกรับพวกสาวกของพระองคร์วาต่ “ถจ้าทต่านทรัทั้งหลายดจารงอยรต่ในคจาของ
เรา ทต่านกก็เปป็นสาวกของเราอยต่างแทจ้จรลิง” (ยอหร์น 8 : 31)
ในยอหร์น 15 เปป็นบททบที่พระเยซรทรงใชจ้คจากรบก เมโน ถซง 12 ครรัทั้ง และคจานบทั้ถรกแปลวต่า “เขจ้าสนลิท” ในขจ้อ 4 พระองคร์ตรรัสวต่า
“จงเขจ้าสนลิทอยรต่ในเรา” (ซซที่งนบที่เปป็นคจาสรัที่ง เปป็นการทรงเรบยกใหจ้เชมที่อฟปัง ไมต่ใชต่เปป็นแคต่คจาแนะนจาหรมอแคต่ทางเลมอก) “จงเขจ้าสนลิทอยรต่ใน
เรา และเราเขจ้าสนลิทอยรต่ในทต่าน” ถจ้าเราไมต่เขจ้าสนลิทอยรต่ในพระองคร์ พระองคร์กก็จะไมต่ทรงเขจ้าสนลิทอยรต่ในเรา และพระองคร์จะไมต่ทรงเขจ้า
สนลิทอยรใต่ นเราจนกวต่าเราจะดจาเนลินตามความเชมที่อในพระราชกลิจทบที่สจาเรก็จครบถจ้วนแลจ้วของพระองคร์
และในขจ้อ 4 เรายรังไดจ้เรบยนรรจ้อกบ วต่า ความเปป็นหนซที่งเดบยวกรันกรับและภายในพระครลิสตร์นรัทั้นเปป็นสลิที่งจจาเปป็นทบที่จะทจาใหจ้เกลิดผล ถจ้า
เราไมต่เขจ้าสนลิทอยรต่ภายในและตลิดตต่ออยรต่กรับเถาองสุต่นแทจ้ กก็จะมบผลไมต่ไดจ้เลย เพราะกลิที่งนรัทั้นไรจ้ประโยชนร์และไมต่สามารถออกผลเองไดจ้ถจ้า
แยกออกจากเถา ลองศซกษาเอเสเคบยล 15 : 1 - 6 ประกอบ
ในขจ้อ 5 ของยอหร์น 15 เราไดจ้พบกรับผลลรัพธร์ของการเขจ้าสนลิท นรัที่นคมอ “เกลิดผลมาก” การไมต่มบผลกก็เปป็นหลรักฐานบต่งชบทั้ถซง
การเพบยงแคต่ปฏลิบรัตลิตนภายนอกแตต่มลิไดจ้เขจ้าสต่วนภายใน หรมอการยอมรรับดจ้วยปากแตต่มลิไดจ้เชมที่อในใจ มบคนมากมายหลายคนทบที่ประกาศ
วต่าพวกเขาเปป็นฝฝ่ายพระเยซร แตต่การงานของพวกเขาปฏลิเสธสลิที่งทบที่พวกเขาประกาศนรัทั้น ไมต่มบทางทบที่จะมบครลิสเตบยนทบที่ไมต่มบผล “กลิที่งกจ้าน
ของเขาจะขยายออก เขาจะงามเหมมอนตจ้นมะกอกเทศ และจะมบกลลิที่นหอมเหมมอนเลบานอน” (โฮเชยา 14 : 8) กลิที่งใดกก็ตามทบที่ตดลิ
อยรต่กบรั เถาแทจ้จะตจ้องเกลิดผล
ยอหร์น 15 : 7 ประกาศถซงพระพรแหต่งการเขจ้าสนลิท ถจ้าเรายอมจจานนตต่อพระเจจ้าในการเชมที่อฟปัง พระองคร์จะทรงตอบคจา
อธลิษฐานของเราดจ้วยพระพรของพระองคร์ แตต่ถจ้าเราไมต่เชมที่อฟปังพระองคร์ เรกก็ไมต่จจาเปป็นจะตจ้องคาดหวรังถซงการตอบคจาอธลิษฐานและ
พระพร ขจ้อ 9 ไดจ้ใหจ้ขอบขต่ายของผรจ้เชมที่อทบที่เขจ้าสนลิทเอาไวจ้ พระเยซรตรรัสวต่า “จงยซดมรัที่นอยรต่ในความรรักของเรา” ผรจ้เชมที่อทบที่เขจ้าสนลิทจะดจารง
อยรใต่ นความรรักของพระเจจ้า เขาจะซซมซรับเอาความรรักของพระเจจ้าไวจ้เปป็นการเลจ้าโลมจลิตใจ การพรักสงบ และความมรัที่นคงของเขา
และจากนรัทั้นเขาจะแผต่ซต่านความรรักนรัทั้นเปป็นพระพรสรต่ผรจ้อมที่น
ขจ้อ 10 ของยอหร์น 15 บอกกรับเราวต่าจะเขจ้าสนลิทไดจ้อยต่างไร “ถจ้าทต่านทรัทั้งหลายรรักษาบรัญญรัตลิของเรา ทต่านกก็จะยซดมรัที่นอยรต่ใน
ความรรักของเรา” เราจะเขจ้าสนลิทไดจ้อยต่างไร ? คจาตอบนรัทั้นพบไดจ้ในคจาศรัพทร์คจาหนซที่ง คมอคจาวต่า ความสรัตยร์ซมที่อ โปรดสรังเกตวต่าในขจ้อนบทั้
พระครลิสตร์ไมต่ไดจ้ทรงขอใหจ้เรากระทจาสลิที่งใดๆทบพที่ ระองคร์มลิไดจ้ทรงกระทจามากต่อน “ถจ้าทต่านทรัทั้งหลายรรักษาบรัญญรัตลิของเรา ทต่านกก็จะยซด
มรัที่นอยรต่ในความรรักของเรา เหมมอนดรังทบที่เรารรักษาพระบรัญญรัตลิของพระบลิดาเรา และยซดมรัที่นอยรต่ในความรรักของพระองคร์”

ในยอหร์น 15 : 11 เราไดจ้เรบยนรรจ้วาต่ การเขจ้าสนลิทนรัทั้นนจาพาความชมที่นชมยลินดบ ไมต่มบผรจ้เชมที่อคนใดจะมบความชมที่นชมยลินดบในการ
บรังเกลิดใหมต่ฝฝ่ายจลิตวลิญญาณของเขาไดจ้นอกจากเขจ้าจะเชมที่อฟปังและสรัตยร์ซมที่อในการเขจ้าสนลิท สลิที่งตต่างๆของโลกนบทั้จะลต่วงไป แตต่ความ
ชมที่นชมยลินดบในองคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าทบที่มาถซงผรจ้เชมที่อจะดจารงอยรต่เปป็นนลิจ
ยอหร์น 15 : 16 บอกเกบที่ยวกรับบจาเหนก็จของผรจ้เชมที่อทบที่เขจ้าสนลิท “ทต่านทรัทั้งหลายไมต่ไดจ้เลมอกเรา แตต่เราไดจ้เลมอกทต่านทรัทั้งหลาย
และไดจ้แตต่งตรังทั้ ทต่านทรัทั้งหลายไวจ้ใหจ้ทต่านจะไปเกลิดผล และเพมที่อใหจ้ผลของทต่านอยรต่ถาวร เพมที่อวต่าเมมที่อทต่านทรลขอสลิที่งใดจากพระบลิดาในนาม
ของเรา พระองคร์จะไดจ้ประทานสลิที่งนรัทั้นใหจ้แกต่ทต่าน” ผลทบที่เกลิดจากผรจ้เชมที่อทบที่ตดลิ สนลิทนรัทั้นเปป็นผลทบที่คงอยรต่นลิรรันดรร์
ผรจ้เชมที่อแทจ้ทสุกคนจะตจ้องเกลิดผล เมมที่อเรายอมใหจ้องคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าทรงตบสอนเรา เรากก็ยลิที่งเกลิดผลมากขซทั้น และเมมที่อเราเตลิบโตใน
พระคสุณอยต่างทบที่เราควรจะเปป็น เรากก็ยลิที่งเกลิดผลมากขซทั้น เมมที่อเราเกลิดผลมากขซทั้นเชต่นนบทั้เองทบที่เราไดจ้ถวายเกบยรตลิแดต่พระเจจ้า
การเขจ้าสนลิทในพระครลิสตร์หมายถซง :
การดจาเนลินเหมมอนอยต่างทบที่พระองคร์ทรงดจาเนลิน (1 ยอหร์น 2 : 6)
การรรักพบนที่ จ้องเหมมอนอยต่างทบที่พระองคร์ทรงรรักพวกเขา (1 ยอหร์น 3 : 14 - 17)
การเขจ้าสนลิทกรับพระบลิดา (1 ยอหร์น 2 : 17)
การสามรัคคบธรรมกรับพระบลิดา (1 ยอหร์น 1 : 3)
ความจรลิงดจารงอยรใต่ นเรา (1 ยอหร์น 2 : 24 ก)
การดจารงมรัที่นคงอยรต่ในพระบสุตรและพระบลิดา (1 ยอหร์น 2 : 24 ข)
การทรงสอน การทรงเจลิม และการประทรับอยรต่ขององคร์พระวลิญญาณบรลิสทสุ ธลิธิ์ (1 ยอหร์น 2 : 20, 27)
การเตรบยมรรับการเสดก็จกลรับมาของพระเยซร (1 ยอหร์น 2 : 28)
การไมต่กระทจาบาป (1 ยอหร์น 3 : 6)
การจดจจาวต่าบรรดาผรจ้เชมที่อมบสภาพลรักษณะอยต่างพระเจจ้า (1 ยอหร์น 3 : 9 ; 2 เปโตร 1 : 4)
ชบวลิตนลิรนรั ดรร์เปป็นมรดกในปปัจจสุบรันดจ้วย บรัดนบทั้เราไดจ้เปป็นบสุตรทรัทั้งหลายของพระเจจ้า (1 ยอหร์น 1 : 1 - 2)
พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงประทรับอยรต่ในเรา ทรงดจารงอยรต่ในเราดจ้วยฤทธลิธิ์อจานาจ (1 ยอหร์น 3 : 24 ; 4 : 13)
การยอมรรับพระครลิสตร์ (1 ยอหร์น 4 : 15)
การดจารงอยรต่ในความรรัก และความรรักดจารงอยรต่ในเรา และสรัตยร์ซมที่อตต่อความจรลิง (1 ยอหร์น 4 : 16 ; 2 ยอหร์น 2)
“คนใดทบที่อาศรัยอยรต่ในพระองคร์ คนนรัทั้นไมต่กระทจาบาป” นบที่เปป็นคจากรลิยาในรรปปปัจจสุบรันกาลคจาทบที่สองในขจ้อ 6 ถจ้าเชต่นนรัทั้นนบที่
หมายความวต่าผรจ้เชมที่อทบที่บรังเกลิดใหมต่แลจ้วนรัทั้นอยรต่เหนมอความบาป คมอเปป็นคนไรจ้บาปหรมอ ? นบที่หมายความวต่าความบาปไมต่อาจแตะตจ้อง
เขาไดจ้เลยนรับตรัทั้งแตต่เมมที่อเขาไดจ้บรังเกลิดใหมต่จนกระทรัที่งเขาสลิทั้นชบวตลิ หรมอ ? ไมต่ใชต่ ไมต่ใชต่ในสภาพเนมทั้อหนรัง เปป็นสภาพภายในทบที่ไดจ้บรังเกลิด
ฝฝ่ายวลิญญาณ และผรจ้ทบที่บรังเกลิดใหมต่แลจ้วกก็ไมต่กระทจาบาป (สจาหรรับคจาอธลิบายเพลิที่มเตลิม ดรคจาอธลิบายของขจ้อทบที่ 9 ในบทนบทั้)
“ใดทบที่กระทจาบาป ผรจ้นรัทั้นยรังไมต่ไดจ้เหก็นพระองคร์ และยรังไมต่ไดจ้รรจ้จกรั พระองคร์” ในทบที่นบทั้ ยอหร์นไมต่ไดจ้กจาลรังพรดถซงสายตาฝฝ่าย
รต่างกาย ทต่านกจาลรังหมายถซงสายตาแหต่งความเชมที่อ คนทบที่กระทจาบาปนรัทั้นไมต่ไดจ้มองดรทพบที่ ระเยซรผรจ้ทรงปรากฏเพมที่อนจาบาปทรัทั้งหลายของ
เราไปเสบย บสุคคลทบที่กระทจาบาปนรัทั้นไมต่รรจ้จรักพระองคร์
“ลรกเลก็กๆทรังทั้ หลายเออ๋ย อยต่าใหจ้ใครชรักจรงทต่านใหจ้หลง” โปรดสรังเกตวต่าถจ้อยคจาเหลต่านบทั้กจาลรังกลต่าวกรับใคร ไมต่ผลิดแนต่ ยอหร์นกจา
ลรังกลต่าวกรับ “ลรกเลก็กๆทรัทั้งหลาย”
“ผรจ้ทบที่ประพฤตลิการชอบธรรมกก็เปป็นผรจ้ชอบธรรม เหมมอนอยต่างพระองคร์ทรงเปป็นผรจ้ชอบธรรม” ความชอบธรรมไมต่ใชต่สลิที่งทบที่
สามารถบรรลสุ ครต่ควร หรมอไดจ้รบรั โดยทางการประพฤตลิทบที่ถรกตจ้องหรมอการดจาเนลินชบวตลิ ทบที่ถรกตจ้องไดจ้ ในทางตรงขจ้าม การกระทจาทบที่ถรก
ตจ้องและการดจาเนลินชบวลิตทบที่ถรกตจ้องเปป็นผลมาจากการไดจ้รรับความชอบธรรมทบที่ตกทอดมา การดจาเนลินชบวลิตทบที่ถรกตจ้องเปป็นผลลรัพธร์ของ
ความรอดโดยทางพระครลิสตร์ พระครลิสตร์ทรงถรกตรัทั้งไวจ้สจาหรรับเราทรัทั้งหลาย ใหจ้ทรงเปป็น “ปปัญญา ความชอบธรรม การแยกตรัทั้งไวจ้ และ

การไถต่โทษ” (1 โครลินธร์ 1 : 30) และ “สต่วนคนทบที่มลิไดจ้อาศรัยการกระทจา แตต่ไดจ้เชมที่อในพระองคร์ ผรจ้ทรงโปรดใหจ้คนอธรรมเปป็นคนชอบ
ธรรมไดจ้ ความเชมที่อของคนนรัทั้นตจ้องนรับวต่าเปป็นความชอบธรรม ดรังทบที่ดาวลิดไดจ้กลต่าวถซงความสสุขของคนทบที่พระเจจ้าไดจ้ทรงโปรดใหจ้เปป็นคน
ชอบธรรม โดยมลิไดจ้อาศรัยการกระทจา” (โรม 4 : 5 - 6) พระครลิสตร์ทรงเปป็นความชอบธรรมของเรา และเมมที่อเราเชมที่อและวางใจใน
พระองคร์ พระองคร์กก็ทรงประทรับอยรต่ภายในจลิตใจของเราโดยทางองคร์พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ดจ้วยเหตสุนบทั้ เราจซงเปป็นผรจ้ชอบธรรมเพราะ
พระองคร์ทรงชอบธรรม
จซงเปป็นทบที่แนต่นอนทบที่สสุดวต่า หนทางเดบยวทบที่ผรจ้เชมที่อซซที่งดจารงอยรต่ในรต่างกายทบที่เสมที่อมสลายนบทั้จะถรกประกาศใหจ้เปป็นผรจ้ชอบธรรมไดจ้
เหมมอนอยต่างทบที่พระครลิสตร์ทรงชอบธรรม กก็เปป็นเพราะพระเจจ้าทรงทอดพระเนตรเหก็นความชอบธรรมทบที่ตกทอดมา คมอความชอบ
ธรรมของพระองคร์เอง พระครลิสตร์ผรจ้ทรงอยรต่ในคสุณคมอความหวรังแหต่งสงต่าราศบ (โคโลสบ 1 : 27) “เหตสุฉะนรัทั้นบรัดนบทั้การปรรับโทษจซงไมต่มบ
แกต่คนทรัทั้งหลายทบอที่ ยรต่ในพระเยซรครลิสตร์...” (โรม 8 : 1) นบที่จะเปป็นวรันแหต่งความเปรมปรบดลิธิ์ในชบวลิตของครลิสเตบยนเมมที่อพวกเขายอมใหจ้พระ
วลิญญาณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงสจาแดงใหจ้พวกเขาเขจ้าใจถซงความหมายทบที่แทจ้จรลิงของการบรังเกลิดใหมต่
ขจ้อ 8 “ผรจ้ทบที่กระทจาบาปกก็มาจากพญามาร เพราะวต่าพญามารไดจ้กระทจาบาปตรัทั้งแตต่เรลิที่มแรก พระบสุตรของพระเจจ้าไดจ้เสดก็จมา
ปรากฏกก็เพราะเหตสุนบทั้ คมอเพมที่อทรงทจาลายกลิจการของพญามารเสบย”
ความจรลิงแทจ้สามประการทบที่ขจ้อพระครัมภบรตร์ อนนบทั้กลต่าวถซงไดจ้แกต่ :
ประการแรก “ผรจ้ทบที่กระทจาบาปกก็มาจากพญามาร” ไมต่มบเหตสุผลทบที่จะเขจ้าใจขจ้อความนบทั้ผลิดเปป็นอมที่นไปไดจ้ ผรจ้ใดทบที่กระทจาบาปกก็
มาจากพญามาร และแนต่นอนวต่าผรจ้ทบที่มาจากพญามารกก็ไมต่ไดจ้มาจากพระเจจ้า
ประการทบที่สอง “พญามารไดจ้กระทจาบาปตรัทั้งแตต่เรลิที่มแรก” ในทบที่นบทั้ไมต่ไดจ้หมายถซงเรลิที่มแรกในปฐมกาล 1 : 1 เมมที่อตอนทบที่
พระเจจ้าทรงสรจ้างฟฟ้าสวรรคร์และแผต่นดลินโลกนรัทั้นยรังไมต่มบพญามาร เพราะสภาพดรัทั้งเดลิมของซาตานในเวลานรัทั้นยรังไมต่ใชต่พญามาร แตต่
เปป็นผรจ้ทบที่ถรกสรจ้างขซทั้นตนหนซที่ง ดรังทั้ เดลิมแลจ้วมรันคมอ “เครรบผรจ้พลิทกรั ษร์ทบที่ไดจ้เจลิมตรัทั้งไวจ้” เราอาจกลต่าวไดจ้วต่าแตต่เดลิมนรัทั้นมรันเปป็นเหมมอนดรัที่ง
สารวรัตรใหญต่ผรจ้พลิทรักษร์พระบรัลลรังกร์ของพระเจจ้า บรันทซกถซงเรมที่องนบทั้ปรากฏอยรต่ในเอเสเคบยล 28 : 11 - 15
“พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายรังขจ้าพเจจ้าวต่า "บสุตรแหต่งมนสุษยร์เออ๋ย จงเปลต่งเสบยงบทครที่จาครวญเพมที่อกษรัตรลิยร์เมมองไทระ
และจงกลต่าวแกต่ทาต่ นวต่า องคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าพระเจจ้าตรรัสดรังนบทั้วาต่ เจจ้าเปป็นตราแหต่งความสมบรรณร์แบบ เตก็มดจ้วยสตลิปปัญญา และมบความ
งามอยต่างพรจ้อมสรรพ เจจ้าเคยอยรต่ในเอเดน พระอสุทยานของพระเจจ้า เพชรพลอยทสุกอยต่างเปป็นเสมทั้อของเจจ้า คมอทรับทลิม บสุษราครัม
เพชร พลอยเขบยว พลอยสบนทั้จาขจ้าว และหยก ไพทรรยร์ มรกต พลอยสบแดงเขจ้มและทองคจา ความเชบที่ยวชาญแหต่งรจามะนาและปปปี่ของ
เจจ้าไดจ้จรัดเตรบยมไวจ้ในวรันทบที่สรจ้างเจจ้าขซทั้นมา เจจ้าเปป็นเครรบผรจ้พลิทกรั ษร์ทบที่ไดจ้เจลิมตรัทั้งไวจ้ เราไดจ้ตรัทั้งเจจ้าไวจ้ เจจ้าเคยอยรต่บนภรเขาบรลิสสุทธลิธิ์แหต่ง
พระเจจ้า และเจจ้าเคยเดลินอยรต่ทต่ามกลางศลิลาเพลลิง เจจ้ากก็ปราศจากตจาหนลิในวลิธบการทรัทั้งหลายของเจจ้า ตรัทั้งแตต่วนรั ทบที่เจจ้าไดจ้ถรกสรจ้างขซทั้นมา
จนพบความชรัวที่ ชจ้าในตรัวเจจ้า”
เปป็นเรมที่องงต่ายทบที่จะทจาความเขจ้าใจวต่า ขจ้อความทบที่บรรยายถซงบสุคคลทบที่ถรกกลต่าวถซงในขจ้อพระครัมภบรร์ตอนดรังกลต่าวนบทั้ ไมต่ใชต่คจา
บรรยายถซงแคต่กษรัตรลิยทร์ บที่เปป็นคนธรรมดาในโลกนบทั้เทต่านรัทั้น
อลิสยาหร์ 14 : 12 - 15 บรันทซกถซงลรซบเฟอรร์วต่าเปป็น “โอรสแหต่งรสุต่งอรสุณ” ผรทจ้ บที่ถรกเจลิมตรัทั้งไวจ้ซซที่งกลรับละโมบตต่อพระบรัลลรังกร์ของ
พระเจจ้าและวางแผนทบที่จะยกบรัลลรังกร์ของตนเองใหจ้ “เหนมอดวงดาวทรัทั้งหลายของพระเจจ้า” ลรซบเฟอรร์กก็เปป็นผรจ้ทบที่ถรกสรจ้างขซทั้นตนหนซที่ง
และพระผรจ้สรจ้างยต่อมยลิที่งใหญต่กวต่าผรจ้ทบที่ถรกสรจ้างเสมอ ดจ้วยเหตสุนบทั้ พระเจจ้าจซงทรงขรับไลต่มรันไปเสบย และเหลต่าทรตสวรรคร์ทบที่มรันไดจ้ลจ้างสมอง
และชรักนจาใหจ้หลงผลิดไปกก็ถรกขรับไลต่ไปพรจ้อมกรับมรันดจ้วย พระธรรมยรดาบอกกรับเราวต่าพวกทรตสวรรคร์เหลต่านบทั้กก็ถรก “จองจจาไวจ้ดวจ้ ยโซต่
ตรวนอรันเปป็นนลิรรันดรร์ ขรังไวจ้ในทบที่มมดจนกวต่าจะถซงการพลิพากษาในวรันสจาครัญยลิที่งนรัทั้น”
ดรังนรัทั้นเราจซงเหก็นไดจ้วต่า “พญามารไดจ้กระทจาบาปตรัทั้งแตต่เรลิที่มแรก” (ขจ้อ 8) จซงหมายถซง ตรังทั้ แตต่จดสุ เรลิที่มตจ้นของซาตาน ซซที่งเปป็น
วรันทบที่พบความชรัที่วชจ้าในตรัวของมรัน “ความชรัวที่ ชจ้า” คมอความบาป และบาปทบที่ซาตานไดจ้กระทจาคมอความบาปแหต่งการละโมบ มรันไมต่พซง

พอใจในการอยรต่ใตจ้อจานาจของพระเจจ้า มรันละโมบตต่อพระบรัลลรังกร์ของพระเจจ้าและพระราชอจานาจของพระองคร์ มรันพยายามจะโคต่น
ลจ้มพระเจจ้า พระเจจ้าทรงขรับไลต่มรันออกจากสวรรคร์ และมรันจซงกลายมาเปป็นซาตาน หรมอพญามารทบที่เราไดจ้อาต่ นพบในพระวจนะของ
พระเจจ้า
พระบลิดา พระบสุตร และพระวลิญญาณบรลิสสุทธลินธิ์ รัทั้นดจารงอยรต่ตรัทั้งแตต่ปฐมกาล แตต่ซาตานไมต่ไดจ้อยรต่ในปฐมกาล เราไมต่พบบรันทซก
เรมที่องการทรงสรจ้างนรกในปฐมกาล มบแตต่เรมอที่ งฟฟ้าสวรรคร์และแผต่นดลินโลก ไมต่มบการกลต่าวถซงนรกในเรมที่องการทรงสรจ้าง แตต่เราอต่านพบ
ในมรัทธลิว 25 : 41 นรกนรัทั้นถรกเตรบยมไวจ้สจาหรรับพญามารและสมสุนของมรัน คมอพวกทรตสวรรคร์ทบที่ถรกลรซบเฟอรร์ “ลจ้างสมอง” และชรักนจา
ใหจ้หลงผลิดไปเมมที่อมรันพยายามจะโคต่นลจ้มพระเจจ้าและชลิงพระบรัลลรังกร์ของพระเจจ้า พญามารไดจ้กลายมาเปป็นพญามารเมมที่อมรันละโมบ
ตต่อพระบรัลลรังกร์ของพระเจจ้า และมรันกก็ไดจ้ทจาบาป “ตรัทั้งแตต่เรลิที่มแรก (ของมรัน)” มรันเปป็นผรจ้มสุสา เปป็นผรจ้ฆต่าคน เปป็นศรัตรรตวรั เอกของ
พระเจจ้าและมนสุษยร์
ประการทบที่สาม พระเยซรทรงปรากฏในเนมทั้อหนรัง “เพมที่อทรงทจาลายกลิจการของพญามารเสบย” ในขจ้อ 5 พระองคร์ทรงปรากฏ
“เพมที่อนจาบาปทรัทั้งหลายของเราไปเสบย” แตต่ในขจ้อทบที่เรากจาลรังศซกษาอยรต่นบทั้เราไดจ้รรจ้วาต่ พระองคร์ยรังทรงปรากฏเพมอที่ ทรงทจาลายกลิจการของ
ซาตานอบกดจ้วย
พญามารคมอศรัตรรทบที่ปราชรัยไปแลจ้วและมรันกก็รรจ้ตวรั ดบ มรันยรังคงปฏลิบรัตลิการอยรต่ แตต่พระเจจ้าทรงมบพระดจารลิและแผนการ และใน
แผนนรัทั้นพระเยซรจะทรงทจาใหจ้ซาตานอยรต่ในบซงไฟนรก จนกวต่าวรันนรัทั้นจะมาถซงมรันกก็จะยรังคงปฏลิบรัตลิการอยรต่ ในปฐมกาล 3 : 15
พระเจจ้าตรรัสถซงมรันวต่าศบรษะของมรันจะถรกบดขบทั้โดยเชมทั้อสายของหญลิง และนรับแตต่นรัทั้นมาซาตานกก็ตต่อสรกจ้ รับเชมทั้อสายของหญลิง กก็คมอพระ
บสุตร และบรรดาลรกๆทรังทั้ หลายของพระเจจ้า กาตต่อสรจ้จะดจาเนลินตต่อไปจนกวต่าจะถซงอวสานของสลิที่งทรัทั้งปวง เมมที่อพญามารจะถรกจรับลงบซง
ไฟนรกทบที่ซซที่งเปป็นทบที่ทบที่สรัตวร์ราจ้ ยและพวกผรจ้พยากรณร์เทก็จอยรต่ และจะถรกทรมานตลอดวรันตลอดคมนตราบชรัที่วนลิจนลิรรันดรร์ (วลิวรณร์ 20 : 10)

พระคบัมภทรห์ ปราศจากบาป และสมบถูรณห์แบบ
ขจ้อ 9 “ผรจ้ใดบรังเกลิดจากพระเจจ้า ผรจ้นรัทั้นไมต่กระทจาบาป เพราะเมลก็ดของพระองคร์ดจารงอยรต่ในผรจ้นรัทั้น และเขากระทจาบาปไมต่ไดจ้
เพราะเขาบรังเกลิดจากพระเจจ้า”
นบที่เปป็นขจ้อความทบที่ตบความยากทบที่สสุดตอนหนซที่งในพระวจนะของพระเจจ้าตลอดทรัทั้งในพรันธสรัญญาเดลิมและใหมต่ แตต่ขจ้อความนบทั้กก็
เปป็นพระวจนะของพระเจจ้าดจ้วยและเราไมต่อาจหาญกลจ้าพอทบที่จะเพลิกเฉยตต่อขจ้อความนบทั้ ขจ้อความนบทั้เปป็นสต่วนหนซที่งของถจ้อยคจาทบที่ไดจ้รบรั
การดลใจซซที่งถรกบรันทซกไวจ้เฉกเชต่นเดบยวกรับทบที่ยอหร์น 3 : 16 กก็เปป็นสต่วนหนซที่งดจ้วย และพระครัมภบรร์ทกสุ ตอนกก็เขบยนขซทั้นเพมที่อสอนเรา เรารรจ้
วต่าพระเจจ้าไมต่ไดจ้ทรงใสต่ขจ้อความตอนนบทั้ไวจ้ในพระครัมภบรร์เพบยงเพมที่อแคต่ไมต่ใหจ้หนจ้ากระดาษมบพนมทั้ ทบที่เหลมอ พระองคร์ทรงตรังทั้ พระทรัยใหจ้เรา
ศซกษาและแยกแยะพระวจนะแหต่งความจรลิงอยต่างถรกตจ้อง
“ผรจ้ใดบรังเกลิดจากพระเจจ้า” ไมต่มบขจ้อยกเวจ้น ไมต่ใชต่เพบยงแคต่บางคนทบที่เปป็น “ลรกเลก็กๆทรัทั้งหลาย” ทบที่จะกระทจาบาป และคนอมที่นๆ
จะไมต่ทจา พระเจจ้าไมต่ไดจ้ทรงเลบทั้ยงสรัตวร์เลบทั้ยง พระองคร์ไมต่ทรงลจาเอบยง พระองคร์ไมต่ไดจ้ทรงไถต่ลรกๆของพระองคร์บางคนอยต่างสมบรรณร์
มากกวต่าอบกคน เมมที่อพระเจจ้าทรงชต่วยใหจ้รอด พระองคร์ทรงชต่วยใหจ้รอดอยต่างสมบรรณร์แบบ และเรากก็บรลิบรรณร์กรันอยต่างครบถจ้วนแลจ้วใน
พระเยซร (โคโลสบ 2 : 9 - 10)
ผรจ้ใดบรังเกลิดจากพระเจจ้า “ผรจ้นรัทั้นไมต่กระทจาบาป” เพราะอะไร ? เพราะวต่า “เมลก็ดของพระองคร์ดจารงอยรต่ในผรจ้นรัทั้น และเขา
กระทจาบาปไมต่ไดจ้” คมอเมลก็ดของผรจ้ใด ? กก็คอม เมลก็ดของพระเจจ้า แลจ้ว “เมลก็ดของพระเจจ้า” คมออะไร ? ใน 1 เปโตร 1 : 23 เราอต่าน
พบวต่า “ดจ้วยวต่าทต่านทรัทั้งหลายไดจ้บรังเกลิดใหมต่ ไมต่ใชต่จากพมชทบที่จะเปปปี่อยเนต่าเสบย แตต่จากพมชอรันไมต่รรจ้เปปปี่อยเนต่า คมอดจ้วยพระวจนะของ
พระเจจ้าอรันทรงชบวตลิ และดจารงอยรต่เปป็นนลิตยร์” ดรังนรัทั้นเราจซงรรวจ้ ต่าเมลก็ดนรัทั้นคมอพระวจนะของพระเจจ้าทบที่ไมต่รเรจ้ ปปปี่อยเนต่าและดจารงอยรต่เปป็น
นลิตยร์ แตต่ในยอหร์น 1 : 1, 14 เราไดจ้รวรจ้ ต่า “ในเรลิที่มแรกนรัทั้นพระวาทะทรงเปป็นอยรต่แลจ้ว และพระวาทะทรงอยรต่กรับพระเจจ้า และพระวา

ทะทรงเปป็นพระเจจ้า...พระวาทะไดจ้ทรงสภาพของเนมทั้อหนรัง และทรงอยรต่ทต่ามกลางเรา...” เรารรวจ้ ต่าพระวาทะนบทั้ไมต่ใชต่ใครอมที่นนอกจาก
พระเยซร และในยอหร์น 1 : 12 - 13 เราอต่านพบวต่า “แตต่สวต่ นบรรดาผรจ้ทบที่ตจ้อนรรับพระองคร์ (พระเยซร) พระองคร์ทรงประทานอจานาจ
ใหจ้เปป็นบสุตรของพระเจจ้า คมอคนทรัทั้งหลายทบที่เชมที่อในพระนามของพระองคร์ ซซที่ง...เกลิดจากพระเจจ้า”
ในยอหร์น 5 : 24 พระเยซรตรรัสวต่า “เราบอกความจรลิงแกต่ทต่านทรัทั้งหลายวต่า ถจ้าผรใจ้ ดฟปังคจาของเราและเชมที่อในพระองคร์ผรจ้ทรงใชจ้
เรามา ผรจ้นรัทั้นกก็มบชวบ ลิตนลิรนรั ดรร์ และไมต่ถรกพลิพากษา แตต่ไดจ้ผาต่ นพจ้นความตายไปสรต่ชบวตลิ แลจ้ว” ทางเดบยวทบที่เราจะสามารถเชมที่อพระเยซรไดจ้กก็
โดยการไดจ้ฟปังพระวจนะ เมมที่อเราไดจ้ฟปังและเชมที่อพระวจนะ เรากก็ดจาเนลินตามความเชมที่อในพระเยซรและเรากก็ไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอด
(บรังเกลิดใหมต่) โดยพระคสุณของพระเจจ้าผต่านทางความเชมที่อ
“ดจ้วยวต่าซซที่งทต่านทรัทั้งหลายรอดนรัทั้นกก็รอดโดยพระคสุณเพราะความเชมที่อ และมลิใชต่โดยตรัวทต่านทรัทั้งหลายเอง แตต่พระเจจ้าทรง
ประทานใหจ้” (เอเฟซรัส 2 : 8)
ในโรม 10 : 17 เราไดจ้ทราบวต่า “ฉะนรัทั้นความเชมที่อเกลิดขซทั้นไดจ้กก็เพราะการไดจ้ยลิน และการไดจ้ยลินเกลิดขซทั้นไดจ้กก็เพราะการ
ประกาศพระวจนะของพระเจจ้า” ในโรม 1 : 16 เปาโลบอกกรับเราวต่าขต่าวประเสรลิฐ (พระวจนะ) เปป็น “ฤทธลิธิ์เดชของพระเจจ้า เพมที่อ
ใหจ้ทกสุ คนทบที่เชมที่อไดจ้รรับความรอด...”
เราจะดรพระครัมภบรอร์ บกตอนหนซที่งทบที่แสดงหลรักฐานเกบที่ยวกรับเมลก็ดของพระเจจ้า เปาโลกลต่าวกรับพวกผรจ้เชมที่อในเมมองโครลินธร์วาต่
“ยลิที่งกวต่านบทั้ พบนที่ จ้องทรัทั้งหลาย ขจ้าพเจจ้าขอใหจ้ทต่านคจานซงถซงขต่าวประเสรลิฐทบที่ขจ้าพเจจ้าเคยประกาศแกต่ทาต่ นทรัทั้งหลาย ซซที่งทต่านไดจ้ยอมรรับไวจ้
อรันเปป็นฐานซซที่งทต่านทรัทั้งหลายตรัทั้งมรัที่นอยรต่ และซซที่งทจาใหจ้ทาต่ นรอดดจ้วย ถจ้าทต่านยซดหลรักคจาสอนทบที่ขจ้าพเจจ้าไดจ้ประกาศไวจ้แกต่ทต่านทรัทั้งหลาย
นรัทั้น เวจ้นเสบยแตต่ทต่านไดจ้เชมที่ออยต่างไรจ้ประโยชนร์ เรมที่องซซที่งขจ้าพเจจ้ารรับไวจ้นรัทั้น ขจ้าพเจจ้าไดจ้ประกาศแกต่ทาต่ นทรัทั้งหลายกต่อน คมอวต่าพระครลิสตร์ไดจ้
ทรงวายพระชนมร์เพราะบาปของเราทรัทั้งหลาย ตามทบเที่ ขบยนไวจ้ในพระครัมภบรร์ และทรงถรกฝปังไวจ้ แลจ้ววรันทบที่สามพระองคร์ทรงเปป็นขซทั้นมา
ใหมต่ตามทบที่มบเขบยนไวจ้ในพระครัมภบรร์นรัทั้น พระองคร์ทรงปรากฏแกต่เคฟาส แลจ้วแกต่อรัครสาวกสลิบสองคน ภายหลรังพระองคร์ทรงปรากฏแกต่
พวกพบที่นจ้องกวต่าหจ้ารจ้อยคนในคราวเดบยว ซซที่งสต่วนมากยรังอยรจต่ นถซงทสุกวรันนบทั้ แตต่บางคนกก็ลต่วงหลรับไปแลจ้ว ภายหลรังพระองคร์ทรงปรากฏ
แกต่ยากอบ แลจ้วแกต่อรัครสาวกทรัทั้งหมด ครรันทั้ หลรังทบที่สสุดพระองคร์ทรงปรากฏแกต่ขจ้าพเจจ้าดจ้วย ผรจ้เปป็นเสมมอนเดก็กทบที่คลอดกต่อนกจาหนด” (1
โครลินธร์ 15 : 1 - 8)
ในกลิจการ 9 เราพบบรันทซกเรมที่องการกลรับใจของเปาโล ทต่านไดจ้บรังเกลิดใหมต่โดยการไดจ้ยลินพระวจนะของพระเยซร โปรดอต่าน
และศซกษาบทดรังกลต่าวนรัทั้นแลจ้วคสุณจะเหก็นวต่าพระเยซรไดจ้ตรรัส เซาโลแหต่งทารร์ซรัสไดจ้ฟปัง ทต่านกก็เชมที่อฟปัง ทต่านไดจ้บรังเกลิดใหมต่และทต่านกก็
เทศนาเรมที่องพระครลิสตร์ในธรรมศาลา
พระครัมภบรไร์ ดจ้พสลิ รจนร์จนหมดสลิทั้นเงามมดแหต่งความคลางแคลงใจแลจ้ววต่า เมลก็ดของพระเจจ้านรัทั้นกก็คมอพระวจนะของพระเจจ้า
พระครลิสตร์ทรงเปป็นพระวาทะ และพระครลิสตร์ในคสุณกก็เปป็นความหวรังแหต่งสงต่าราศบ ผรจ้เชมที่ออยรต่ในพระครลิสตร์ และพระครลิสตร์กก็ทรงอยรต่ในผรจ้
เชมที่อ
ผรจ้ใดบรังเกลิดจากพระเจจ้า ผรจ้นรัทั้นไมต่กระทจาบาป “เพราะเมลก็ดของพระองคร์ดจารงอยรใต่ นผรจ้นรัทั้น และเขากระทจาบาปไมต่ไดจ้” บสุคคล
สจาครัญของพระเจจ้าบางคน กระทรัที่งคนทบที่บรังเกลิดใหมต่แลจ้ว ไดจ้อธลิบายขจ้อความตอนนบทั้จนออกนอกเรมที่องตามความพซงพอใจของพวกเขา
เองโดยกลต่าววต่า ขจ้อความตอนนบทั้หมายความวต่าผรจ้เชมที่อจะไมต่ทจาบาปเปป็นปกตลิวลิสรัย แตต่พระวจนะตอนนบทั้ไดจ้บอกเราอยต่างชรัดเจนวต่าพระ
วจนะของพระเจจ้าดจารงอยรต่ในใจของผรจ้เชมที่อและ “เขากระทจาบาปไมต่ไดจ้” เพราะอะไร ? เหตสุผลนรัทั้นชรัดเจน เขากระทจาบาปไมต่ไดจ้
“เพราะเขาบรังเกลิดจากพระเจจ้า”
เรารรจ้วาต่ “แตต่มนสุษยร์ธรรมดาจะรรับสลิที่งเหลต่านรัทั้นซซที่งเปป็นของพระวลิญญาณแหต่งพระเจจ้าไมต่ไดจ้ เพราะเขาเหก็นวต่าเปป็นสลิที่งโงต่เขลา
และเขาไมต่สามารถเขจ้าใจไดจ้ เพราะวต่าจะเขจ้าใจสลิที่งเหลต่านรัทั้นไดจ้กก็ตจ้องสรังเกตดจ้วยจลิตวลิญญาณ” (1 โครลินธร์ 2 : 14) เมมที่อพระเยซรตรรัสกรับ
นลิโคเดมรัสวต่า “ถจ้าผรจ้ใดไมต่ไดจ้บรังเกลิดใหมต่ ผรจ้นรัทั้นจะเหก็นอาณาจรักรของพระเจจ้าไมต่ไดจ้” นลิโคเดมรัสกก็ไดจ้ถามคจาถามทบที่สมเหตสุสมผลทบที่สดสุ (ใน
มสุมมองแบบคนทรัที่วไป) ทต่านถามวต่า “คนชราแลจ้วจะบรังเกลิดใหมต่อยต่างไรไดจ้ จะเขจ้าในครรภร์มารดาครรังทั้ ทบที่สองและบรังเกลิดใหมต่ไดจ้หรมอ”

นลิโคเดมรัสกจาลรังคลิดถซงเรมที่องทางกายภาพ โดยไมต่ทราบถซงความหมายฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ ทต่านจซงถามไดจ้เพบยงแคต่คจาถามทบที่อยรต่ในขอบขต่าย
ความรรแจ้ ละสตลิปปัญญาเทต่าทบที่มบของทต่านเกบที่ยวกรับเรมที่องการบรังเกลิดใหมต่ พระเยซรตรรัสตอบวต่า “เราบอกความจรลิงแกต่ทต่านวต่า ถจ้าผรใจ้ ดไมต่ไดจ้
บรังเกลิดจากนทั้จา (พระวจนะ) และพระวลิญญาณ (บรลิสสุทธลิ)ธิ์ ผรจ้นรัทั้นจะเขจ้าในอาณาจรักรของพระเจจ้าไมต่ไดจ้ ซซที่งบรังเกลิดจากเนมทั้อหนรังกก็เปป็น
เนมทั้อหนรัง และซซที่งบรังเกลิดจากพระวลิญญาณกก็คอม จลิตวลิญญาณ” (ยอหร์น 3 : 1 - 6 บางสต่วน)
ในอบกนรัยหนซที่ง พระเยซรกจาลรังตรรัสกรับนลิโคเดมรัสวต่า “ทต่านกจาลรังคลิดถซงการบรังเกลิดทบที่ทต่านไดจ้รรับจากมารดาของทต่าน ทต่านกจาลรัง
คลิดในมสุมมองของเนมทั้อหนรัง แตต่เราไมต่ไดจ้กจาลรังพรดถซงการบรังเกลิดในฝฝ่ายเนมทั้อหนรัง เรากจาลรังพรดถซงการบรังเกลิดฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ ทต่านตจ้อง
บรังเกลิดใหมต่ภายในจากพระวจนะและพระวลิญญาณ เราไมต่ไดจ้มาเพมที่อใหจ้ทต่าน “บรังเกลิด” ฝฝ่ายเนมทั้อหนรัง แตต่ “บรังเกลิด” ฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ
ของทต่าน สลิที่งซซที่งบรังเกลิดจากเนมทั้อหนรังกก็เปป็นเนมทั้อหนรังและจะเปป็นเนมทั้อหนรังเสมอไป แตต่เปป็นจลิตวลิญญาณทบจที่ ะตจ้องบรังเกลิดใหม”
เมมที่อพระเจจ้าทรงใหจ้ผรจ้ใด “บรังเกลิด” เขจ้าในครอบครรัวของพระองคร์ กก็เปป็นตรัวตนภายในของเขา (จลิตวลิญญาณ) ทบที่ไดจ้บรังเกลิด
และผรจ้ซซที่งบรังเกลิดจากพระเจจ้ากก็ไมต่กระทจาบาป เมลก็ดของพระเจจ้าดจารงอยรใต่ นตรัวตนภายในของผรจ้นรัทั้น หลรังจากบรังเกลิดใหมต่แลจ้วเรากก็มบ
สภาพของพระเจจ้าภายในเรา และสต่วนของมนสุษยร์ทบที่บรังเกลิดจากพระเจจ้ากก็ไมต่ไดจ้บรังเกลิดในความบาปอบกตต่อไป อรัครทรตเปาโลไดจ้กลต่าว
ไวจ้วต่า “ดจ้วยวต่าขจ้าพเจจ้ารรวจ้ ต่าในตรัวขจ้าพเจจ้า (คมอในเนมทั้อหนรังของขจ้าพเจจ้า) ไมต่มบความดบประการใดอยรต่เลย เพราะวต่าเจตนาดบขจ้าพเจจ้ากก็มบ
อยรต่ แตต่ซซที่งจะกระทจาการดบนรัทั้นขจ้าพเจจ้าหาไดจ้กระทจาไมต่...เพราะวต่าสต่วนลซกในใจของขจ้าพเจจ้านรัทั้น ขจ้าพเจจ้าชมที่นชมในพระราชบรัญญรัตลิของ
พระเจจ้า...ฉะนรัทั้นทางดจ้านจลิตใจขจ้าพเจจ้ารรับใชจ้พระราชบรัญญรัตลิของพระเจจ้า แตต่ดาจ้ นฝฝ่ายเนมทั้อหนรังขจ้าพเจจ้ารรับใชจ้กฎแหต่งบาป” (โรม 7 :
18, 22, 25)
และคมอเปาโลเองทบที่ไดจ้กลต่าววต่า “เหตสุฉะนรัทั้นบรัดนบทั้การปรรับโทษจซงไมต่มบแกต่คนทรัทั้งหลายทบที่อยรต่ในพระเยซรครลิสตร์ ผรจ้ไมต่ดจาเนลินตาม
ฝฝ่ายเนมทั้อหนรัง แตต่ตามฝฝ่ายพระวลิญญาณ...เพมที่อความชอบธรรมของพระราชบรัญญรัตลิจะไดจ้สจาเรก็จในพวกเรา ผรจ้ไมต่ดจาเนลินตามฝฝ่ายเนมทั้อ
หนรัง แตต่ตามฝฝ่ายพระวลิญญาณ...ถจ้าพระวลิญญาณของพระเจจ้าทรงสถลิตอยรใต่ นทต่านทรัทั้งหลายจรลิงๆแลจ้ว ทต่านกก็มลิไดจ้อยรต่ฝฝ่ายเนมทั้อหนรัง แตต่
อยรต่ฝาฝ่ ยพระวลิญญาณ แตต่ถจ้าผรจ้ใดไมต่มบพระวลิญญาณของพระครลิสตร์ ผรจ้นรัทั้นกก็ไมต่เปป็นของพระองคร์” (โรม 8 : 1, 4, 9)
อรัครทรตเปาโลไดจ้บรังเกลิดใหมต่แลจ้วเมมที่อทต่านจรดปากกาเขบยนขจ้อความทบที่ยกมานบทั้ และนบที่กก็เปป็นหลรักฐานวต่าทต่านยอมรรับเรมที่องของ
ธรรมชาตลิสองฝฝ่ายทบดที่ จารงอยรต่ คมอจลิตวลิญญาณและเนมทั้อหนรัง ทต่านไดจ้เขบยนถซงบรรดาผรจ้เชมที่อในแควจ้นกาลาเทบยวต่า “เพราะวต่าความ
ตจ้องการของเนมทั้อหนรังตต่อสรจ้พระวลิญญาณ และพระวลิญญาณกก็ตต่อสรจ้เนมทั้อหนรัง เพราะทรัทั้งสองฝฝ่ายเปป็นศรัตรรกรัน ดรังนรัทั้นสลิที่งทบที่ทต่านทรัทั้งหลาย
ปรารถนาทจาจซงกระทจาไมต่ไดจ้” (กาลาเทบย 5 : 17)
ดรังนรัทั้น เราจซงเขจ้าใจวต่า “ผรจ้ใดบรังเกลิดจากพระเจจ้า ผรจ้นรัทั้นไมต่กระทจาบาป เพราะเมลก็ดของพระองคร์ดจารงอยรต่ในผรจ้นรัทั้น และเขา
กระทจาบาปไมต่ไดจ้ เพราะเขาบรังเกลิดจากพระเจจ้า”
ขจ้อ 10 “ดรังนบทั้แหละจซงเหก็นไดจ้วต่าผรจ้ใดเปป็นบสุตรของพระเจจ้า และผรจ้ใดเปป็นลรกของพญามาร คมอวต่าผรจ้ใดทบที่มลิไดจ้ประพฤตลิตาม
ความชอบธรรม และไมต่รรักพบนที่ จ้องของตน ผรจ้นรัทั้นกก็มลิไดจ้มาจากพระเจจ้า”
“จซงเหก็นไดจ้วาต่ ผรจ้ใดเปป็นบสุตรของพระเจจ้า” เพราะพวกเขาประพฤตลิตามความชอบธรรม พวกเขาดจาเนลินชบวลิตอยต่างชอบ
ธรรมและกระทจาความชอบธรรมเพราะพวกเขาเปป็นผรจ้ทบที่ถรกสรจ้างใหมต่ในพระเยซรครลิสตร์ (2 โครลินธร์ 5 : 17) ลรกของพญามารจะ
ดจาเนลินตามตรัณหาของเนมทั้อหนรัง ตรัณหาของตา และความเยต่อหยลิที่งในชบวตลิ อยต่างเปป็นธรรมชาตลิ เพราะธรรมชาตลิของพวกเขาเรบยกรจ้อง
เชต่นนรัทั้น เทต่าทบที่บรันทซกจากสวรรคร์ไดจ้กลต่าวไวจ้ ผมไมต่ไดจ้ดจารงอยรจต่ นระทรัที่งวรันทบที่ผมไดจ้บรังเกลิดใหมต่ สต่วนชายผรจ้ดจารงชบวตลิ อยรต่ในความบาปมา
นานถซง 19 ปปไดจ้ตายไป เมมที่อผรจ้ทบที่ไมต่เชมที่อไดจ้กลายมาเปป็นผรจ้เชมที่อ เขากก็เปป็นผรจ้ทบที่ถรกสรจ้างใหมต่ พรจ้อมกรับจลิตใจใหมต่และจลิตวลิญญาณใหมต่ (เอ
เสเคบยล 36 : 26) นรัที่นคมอสลิที่งทบที่เปาโลประกาศเมมที่อทต่านกลต่าววต่า “ขจ้าพเจจ้าถรกตรซงไวจ้กรับพระครลิสตร์แลจ้ว แตต่ขจ้าพเจจ้ากก็ยรังมบชบวตลิ อยรต่ ไมต่ใชต่
ขจ้าพเจจ้าเองมบชบวลิตอยรต่ตอต่ ไป แตต่พระครลิสตร์ตาต่ งหากทบที่ทรงมบชบวตลิ อยรต่ในขจ้าพเจจ้า และชบวตลิ ซซที่งขจ้าพเจจ้าดจาเนลินอยรต่ในรต่างกายขณะนบทั้

ขจ้าพเจจ้าดจาเนลินอยรต่โดยความเชมที่อในพระบสุตรของพระเจจ้า ผรจ้ไดจ้ทรงรรักขจ้าพเจจ้า และไดจ้ทรงสละพระองคร์เองเพมที่อขจ้าพเจจ้า” (กาลาเทบย
2 : 20)
ผรจ้ทบที่เปป็นบสุตรของพระเจจ้าสามารถมองเหก็นไดจ้เพราะ “พระคสุณของพระเจจ้าทบที่นจาไปถซงความรอด” กก็ไดจ้สอนพวกเราใหจ้
ปฏลิเสธการอธรรมและตรัณหาตต่างๆของโลกนบทั้ และดจาเนลินชบวลิตอยต่างสสุขสุม ชอบธรรม และอยรต่ในทางของพระเจจ้าในขณะทบที่ยรังอยรต่ใน
โลกนบทั้ดจ้วย พระเจจ้าผรจ้ทรงชต่วยเราใหจ้รอดยรังไดจ้ทรงจรัดเตรบยมความบรลิสทสุ ธลิธิ์แกต่บรรดาบสุตรชายและบสุตรหญลิงของพระองคร์ดจ้วย และถจ้า
เราดจาเนลินอยต่างทบพที่ ระองคร์ทรงประสงคร์ใหจ้เราดจาเนลิน ชบวตลิ ของเรากก็จะสจาแดงตต่อหนจ้าโลกนบทั้ถซงความจรลิงวต่าเราเปป็นบสุตรของพระเจจ้า
“ผรจ้ใดทบที่มลิไดจ้ประพฤตลิตามความชอบธรรม และไมต่รรักพบที่นจ้องของตน ผรจ้นรัทั้นกก็มลิไดจ้มาจากพระเจจ้า” โปรดสรังเกตวต่าบต่อยแคต่ไหน
ทบพที่ ระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงตรักเตมอนเราวต่า ความเชมที่อแทจ้จะเกลิดผลออกมาเปป็นความรรักฉรันพบที่นจ้องโดยอรัตโนมรัตลิ พระเจจ้าทรงเปป็น
ความรรัก และเมมที่อเรายอมรรับพระเยซร ความรักของพระเจจ้ากก็หลรัที่งไหลเขจ้ามาสรต่จลิตใจของเราและเรากก็รกรั พบที่นจ้อง ถจ้าเราไมต่สามารถรรักพบที่
นจ้องครลิสเตบยนของเราทบที่เรามองเหก็นไดจ้แลจ้ว เราจะมบหนจ้ามาพรดไดจ้อยต่างไรวต่าเรารรักพระเจจ้าทบเที่ รามองไมต่เหก็น ? ศาสนาครลิสตร์เปป็นเรมที่อง
ภาคปฏลิบรัตลิ “ความเชมที่อทบที่ปราศจากการกระทจากก็ตายแลจ้ว” (ยากอบ 2 : 26) การกระทจาเปป็นผลของความรอด ไมต่ใชต่เหตสุ เปาโล
อธลิบายเรมที่องนบทั้อยต่างเรบยบงต่ายในเอเฟซรัส 2 : 8 - 10 ทบที่ซซที่งทต่านบอกกรับเราวต่าเราไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดโดยพระคสุณผต่านทางความเชมที่อ
อรันเปป็นของประทานจากพระเจจ้า “จะเนมที่องดจ้วยการกระทจากก็หามลิไดจ้เพมที่อมลิใหจ้คนหนซที่งคนใดอวดไดจ้” แตต่ทาต่ นกก็ยรังบอกเราอบกดจ้วยวต่า
“เราเปป็นฝปพระหรัตถร์ของพระองคร์ ทบทที่ รงสรจ้างขซทั้นในพระเยซรครลิสตร์ เพมที่อใหจ้ประกอบการดบซซที่งพระเจจ้าไดจ้ทรงดจารลิไวจ้ลต่วงหนจ้าเพมที่อใหจ้
เราดจาเนลินตามนรัทั้น”

ความรบักทนาใหผู้เกริดการกระทนา
ขจ้อ 11 “นบที่เปป็นคจาสรัที่งสอนทบที่ทต่านทรัทั้งหลายไดจ้ยลินมาตรังทั้ แตต่เรลิที่มแรก คมอใหจ้เราทรัทั้งหลายรรักซซที่งกรันและกรัน”
เมมที่อเราศซกษาพรันธสรัญญาใหมต่ เรากก็ไดจ้เหก็นหลายๆเลต่มพระธรรมและหลายๆบทตอนทบที่เนจ้นยทั้จาถซงเรมที่องภาคปฏลิบรัตลิอยรต่เสมอ
ตรัวอยต่างเชต่น “เหตสุฉะนรัทั้นตามทบที่ทาต่ นไดจ้ตจ้อนรรับเอาพระเยซรครลิสตร์เจจ้ามาแลจ้วอยต่างไร กก็ใหจ้ดจาเนลินชบวตลิ ในพระองคร์อยต่างนรัทั้นตต่อไป”
(โคโลสบ 2 : 6) ในโรม 1 : 7 เราไดจ้รรับการ “ทรงเรบยกใหจ้เปป็นวลิสสุทธลิชน” เราจะตจ้องปฏลิบรัตลิตนในการดจาเนลินชบวลิตใหจ้สมกรับสลิที่งทบที่เรา
ประกาศหรมอพรด ในความเปป็นจรลิงและในภาคปฏลิบรัตลิเราควรจะเปป็นเหมมอนอยต่างทบที่เราพรดวต่าเราเปป็น “ถจ้าทต่านรรจ้ดงรั นบทั้แลจ้ว และทต่าน
ประพฤตลิตาม ทต่านกก็เปป็นสสุข” (ยอหร์น 13 : 17) พระเยซรตรรัสกรับบรรดาผรจ้ทบที่ “เปป็นแตต่ผรจ้สรัที่งสอน แตต่เขาเองหาทจาตามไมต่” เอาไวจ้วต่า
“มลิใชต่ทสุกคนทบที่รอจ้ งแกต่เราวต่า `พระองคร์เจจ้าขจ้า พระองคร์เจจ้าขจ้า' จะไดจ้เขจ้าในอาณาจรักรแหต่งสวรรคร์ แตต่ผรจ้ทบที่ปฏลิบรัตลิตามพระทรัย
พระบลิดาของเราผรทจ้ รงสถลิตในสวรรคร์จซงจะเขจ้าไดจ้ เมมที่อถซงวรันนรัทั้นจะมบคนเปป็นอรันมากรจ้องแกต่เราวต่า `พระองคร์เจจ้าขจ้า พระองคร์เจจ้าขจ้า
ขจ้าพระองคร์ไดจ้พยากรณร์ในพระนามของพระองคร์ และไดจ้ขรับผบออกในพระนามของพระองคร์ และไดจ้กระทจาการมหรัศจรรยร์เปป็นอรัน
มากในพระนามของพระองคร์มลิใชต่หรมอ' เมมที่อนรัทั้นเราจะแจจ้งแกต่เขาวต่า `เราไมต่เคยรรจ้จรักเจจ้าเลย เจจ้าผรกจ้ ระทจาความชรัที่วชจ้า จงไปเสบยใหจ้พจ้น
จากเรา'” (มรัทธลิว 7 : 21 - 23) ผรจ้เชมที่อแทจ้จะกระทจาตามสลิที่งทบที่ตวรั เขาเองพรด
ในขจ้อทบที่ 10 ไดจ้บอกกรับเราอยต่างเรบยบงต่ายวต่าผรจ้ทไบที่ มต่รรักพบนที่ จ้องของตนกก็มลิไดจ้มาจากพระเจจ้า และในขจ้อนบทั้ยอหร์นกก็กจาลรังบอกกรับ
เราวต่า “เปป็นคจาสรัที่งสอนทบที่ทต่านทรัทั้งหลายไดจ้ยลินมาตรัทั้งแตต่เรลิที่มแรก” ความรรักแทจ้นรัทั้นเปป็นมากกวต่าแคต่อารมณร์ แตต่เปป็นการกระทจา ความรรัก
แทจ้ใครต่อยากจะกระทจาบางสลิที่งบางอยต่าง ตจ้องทจาอะไรสรักอยต่าง ความรรักแทจ้จะตจ้องใหจ้ออกไป และบต่อยครรัทั้งทบที่การใหจ้เองกก็มบราคาสรง
ลองคลิดดรวาต่ ความรรักทบที่พระเจจ้าทรงมบตต่อโลกใบนบทั้นรัทั้นมบราคาสรงเพบยงใด (ยอหร์น 3 : 16) ผรจ้เชมที่อแทจ้จะไมต่รรจ้สซกยากเยก็นเลยในการ
สามรัคคบธรรมซซที่งกรันและกรันและในการรรักซซที่งกรันและกรัน ความรรักตต่อพบนที่ จ้องควรเปป็นเรมที่องธรรมชาตลิ ครอบครรัวใดทบที่สมาชลิกไมต่มบความ
รรักตต่อกรันและกรันกก็เปป็นครอบครรัวทบที่ผลิดปกตลิ ถจ้ามบพบที่นจ้องคนใดเกลบยดชรังกรัน นรัที่นจซงไมต่ใชต่เรมที่องปกตลิ ในการอธลิบายขยายความในทบที่นบทั้
ยอหร์นไดจ้ใชจ้เรมที่องของคาอลินและอาเบล

ขจ้อ 12 - 13 “อยต่าเปป็นเหมมอนคาอลินทบที่มาจากมารรจ้ายนรัทั้น และไดจ้ฆาต่ นจ้องชายของตนเอง และเหตสุใดเขาจซงฆต่านจ้องชาย กก็
เพราะการกระทจาของเขาชรัที่ว และการกระทจาของนจ้องชายนรัทั้นชอบธรรม พบที่นจ้องทรัทั้งหลายของขจ้าพเจจ้าเออ๋ย อยต่าประหลาดใจถจ้าโลกนบทั้
เกลบยดชรังทต่าน”
เปาโลบอกกรับเราวต่า โดยความเชมที่อ อาเบลจซงไดจ้ “นจาเครมที่องบรชาอรันประเสรลิฐกวต่าเครมอที่ งบรชาของคาอลินมาถวายแดต่
พระเจจ้า” (ฮบบรร 11 : 4) ความเชมที่อเกลิดขซทั้นเพราะการไดจ้ยลิน และการไดจ้ยลินเกลิดขซทั้นเพราะการประกาศพระวจนะของพระเจจ้า ดจ้วย
เหตสุนบทั้ อาเบลจซงชอบธรรมเพราะทต่านไดจ้ยลินและไดจ้เชมที่อในพระวจนะของพระเจจ้า คาอลินไดจ้รรับโอกาสอยต่างเดบยวกรันนบทั้ แตต่เขากลรับ
เกลบยดชรังนจ้องชายของตน เพราะเขา “มาจากมารรจ้าย” และอาเบลนรัทั้นชอบธรรม เราผรจ้เชมที่อจซงไมต่ควรสงสรัยวต่าเหตสุใดโลกนบทั้จซง
เกลบยดชรังเรา เปป็นเรมที่องไมต่ปกตลิสจาหรรับโลกนบทั้ทบที่จะรรักครลิสเตบยนเพราะเราอาศรัยอยรต่คนละโลกกรัน ผรจ้เชมที่อเปป็นพลเมมองสวรรคร์ สต่วนผรจ้ทบที่ไมต่
เชมที่อเปป็นพลเมมองของโลกนบทั้ เรามบธรรมชาตลิทบที่แตกตต่างกรัน ผรจ้ทบที่ไมต่เชมที่อมาจากพต่อคมอมาร (ยอหร์น 8 : 44) และเปป็นลรกแหต่งความพลินาศ
โดยธรรมชาตลิ (เอเฟซรัส 2 : 3) ผรจ้เชมที่อเปป็นบสุตรของพระเจจ้าและไดจ้มบสวต่ นในพระลรักษณะของพระเจจ้า และไดจ้ตายจากผรจ้ทบที่ไมต่เชมที่อแลจ้ว
ตราบเทต่าทบกที่ ารสามรัคคบธรรมนรัทั้นยรังคงอยรต่ คงเปป็นเรมที่องผลิดธรรมชาตลิสจาหรรับโลกนบทั้ทบที่จะรรักครลิสเตบยน แตต่ควรเปป็นเรมที่องธรรมชาตลิทบที่ผรจ้เชมที่อ
จะรรักซซที่งกรันและกรัน ถจ้าเราไมต่รกรั พบที่นจ้องผรจ้เชมที่อของเรา เรากก็ไมต่รกรั พระเจจ้า คนทบบที่ รังเกลิดใหมต่แลจ้วกก็มบพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ และพระ
วลิญญาณบรลิสสุทธลิกธิ์ ก็ทรงใหจ้เกลิดผล และ “ฝฝ่ายผลของพระวลิญญาณนรัทั้นคมอ ความรรัก” (กาลาเทบย 5 : 22) พระเยซรตรรัสวต่า “ถจ้าทต่านทรัทั้ง
หลายรรักเรา จงรรักษาบรัญญรัตลิของเรา” (ยอหร์น 14 : 15) และพระองคร์ทรงบรัญชาใหจ้เรารรักซซที่งกรันและกรัน

ผถูผู้เชชอที่ แทผู้มทหลบักประกบัน
ขจ้อ 14 “เราทรัทั้งหลายรรวจ้ าต่ เราไดจ้พจ้นจากความตายไปสรต่ชบวลิตแลจ้ว กก็เพราะเรารรักพบนที่ จ้อง ผรจ้ใดทบที่ไมต่รกรั พบที่นจ้องของตน ผรจ้นรัทั้นกก็ยรัง
อยรใต่ นความตาย”
มบหนทางมากมายทบทที่ จาใหจ้เราสามารถรรจ้ไดจ้วาต่ เราไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดแลจ้ว ซซที่งถรกกลต่าวถซงในพระครัมภบรอร์ ยต่างชรัดเจน
โดยทางคจาพยานของพระวจนะ (ยอหร์น 5 : 24 ; 1 ยอหร์น 5 : 10 - 13)
โดยทางคจาพยานของพระวลิญญาณ (โรม 8 : 16)
โดยทางคจาพยานของจลิตใจของเราเอง คมอจลิตใจใหมต่ทบที่พระเจจ้าทรงบรรจสุไวจ้ภายในเราตรัทั้งแตต่เมมที่อเราไดจ้บรังเกลิดใหมต่ (1 ยอหร์น
3 : 20 - 21)
โดยทางความรรักทบที่เรามบตต่อพบนที่ จ้อง (ขจ้อทบที่เรากจาลรังศซกษาอยรต่นบทั้)
พระเจจ้าทรงเปป็นความรรัก พระครลิสตร์ทรงเปป็นของประทานแหต่งความรรักสจาหรรับคนบาป และเมมที่อเราตจ้อนรรับพระองคร์ เมมที่อ
เรามบพระเยซรอยรต่ในจลิตใจของเราแลจ้ว เรากก็จะรรักพบนที่ จ้องของเราอยต่างแนต่นอน เราไมต่ไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดโดยการรรักพบที่นจ้อง แตต่เรารรัก
พบนที่ จ้องเพราะเราไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดแลจ้ว ดรังนรัทั้น “เราทรัทั้งหลายรรวจ้ าต่ เราไดจ้พนจ้ จากความตายไปสรต่ชบวตลิ แลจ้ว”
ในภาษากรบกเราจะพบวต่า ในขจ้อนบทั้นรัทั้น คจาวต่า “ความตาย” กรับคจาวต่า “ชบวลิต” มบคจานจาหนจ้าแบบเฉพาะเจาะจงปรากฏอยรต่
หรมอในอบกนรัยหนซที่ง เรารรวจ้ ต่าเราไดจ้พนจ้ จาก “ความตายนรัทั้น” ไปสรต่ “ชบวลิตนรัทั้น” เพราะเรารรักพบนที่ จ้อง ดรังนรัทั้นจซงไมต่ไดจ้หมายถซงความตาย
ฝฝ่ายรต่างกายธรรมดาทบที่เราไดจ้รอดพจ้น แตต่เปป็นความตายนรัทั้นซซที่งเปป็นคต่าจจ้างของความบาป ผรทจ้ บที่ไมต่เชมที่อทสุกคนกก็ “ตายแลจ้วโดยการ
ละเมลิดและการบาป” (เอเฟซรัส 2 : 1) “สต่วนผรจ้หญลิงทบที่ปลต่อยตรัวในการสนสุกสนานนรัทั้น กก็ตายแลจ้วทรังทั้ เปป็นๆอยรต่” (1 ทลิโมธบ 5 : 6)
ความตายทบที่ถรกพรดถซงในทบที่นบทั้เปป็นความตายนลิรรันดรร์ในบซงไฟนรก หรมอทบเที่ รบยกวต่า “ความตายครรัทั้งทบที่สอง” (วลิวรณร์ 20 : 14) เรารรจ้วาต่ เรา
ไดจ้พจ้นจากความตายนรัทั้นแลจ้ว (คต่าจจ้างของความบาป) และไดจ้มบสวต่ นในชบวตลิ นรัทั้น (พระครลิสตร์ผรจ้ทรงเปป็นชบวลิตของเรา) พระองคร์ตรรัสวต่า
“ถจ้าเจจ้าทรัทั้งหลายรรักกรันและกรัน ดรังนบทั้แหละคนทรัทั้งปวงกก็จะรรจ้ไดจ้วต่าเจจ้าทรัทั้งหลายเปป็นสาวกของเรา” (ยอหร์น 13 : 35)

ความรรักตต่อพบที่นจ้องไมต่เพบยงแคต่เปป็นหลรักประกรันแหต่งความรอดในจลิตใจของผรจ้เชมที่อเทต่านรัทั้น แตต่โลกนบทั้ยรังสามารถรรจ้ไดจ้วต่าเราเปป็น
สาวกของพระเยซรเมมที่อเราสจาแดง “ความรรักทบอที่ อกมาเปป็นการกระทจา” ตต่อกรันและกรันดจ้วย
ขจ้อ 15 “ผรจ้ใดเกลบยดชรังพบที่นจ้องของตน ผรจ้นรัทั้นกก็เปป็นฆาตกร และทต่านทรัทั้งหลายกก็รแรจ้ ลจ้ววต่า ไมต่มบฆาตกรคนใดทบที่มบชวบ ลิตนลิรนรั ดรร์
ดจารงอยรต่ในเขาเลย”
มบความจจาเปป็นไมต่มากทบที่จะใชจ้เวลาและพมทั้นทบสที่ จาหรรับการอธลิบายขจ้อนบทั้ซซที่งชรัดเจนในตรัวมรันเองอยรต่แลจ้ว “ผรจ้ใด” สามารถเปป็นใคร
กก็ไดจ้ตรัทั้งแตต่ผรรจ้ รับใชจ้ มรัคนายก หรมอสมาชลิกครลิสตจรักรดบเดต่น แตต่ถจ้าเขาเกลบยดชรังพบที่นจ้องครลิสเตบยน เขากก็ยรังไมต่ไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอด เขา
เปป็นฆาตกร ไมต่จจาเปป็นวต่าจะตจ้องเปป็นคนลรัที่นไกยลิงกระสสุนเทต่านรัทั้นจซงจะนรับวต่าเปป็นฆาตกร พระวจนะของพระเจจ้ากลต่าวอยต่างเรบยบงต่าย
วต่าผรจ้ทบที่เกลบยดชรังพบที่นจ้องของตนกก็เปป็นฆาตกรแลจ้ว และไมต่มบฆาตกรคนใดทบที่สามารถเขจ้าสรต่อาณาจรักรของพระเจจ้าไดจ้ (วลิวรณร์ 21 : 8 ; 22
: 15)

ความรบักททสที่ ถูงสต่งททที่สตุด
ขจ้อ 16 “ดรังนบทั้แหละเราจซงรรจ้จกรั ความรรักของพระเจจ้า เพราะวต่าพระองคร์ไดจ้ทรงยอมปลต่อยวางชบวตลิ ของพระองคร์เพมที่อเราทรัทั้ง
หลาย และเราทรัทั้งหลายกก็ควรจะปลต่อยวางชบวตลิ ของเราเพมที่อพบที่นจ้อง”
ในขจ้อนบทั้เราไดจ้เหก็นความรรักทบที่ออกมาเปป็นการกระทจา คมอความรรักทบที่สรงสต่งทบที่สสุด พระเยซรทรงรรักโลกทบที่เตก็มไปดจ้วยคนบาปนบทั้
ทรงรรักมากจนถซงขนาดทบที่วต่าพระองคร์ทรงเตก็มพระทรัยปลต่อยวางชบวลิตของพระองคร์เพมที่อวต่าบรรดาคนทบที่ครต่ควรกรับนรกเหลต่านรัทั้นจะไดจ้ชบวลิต
และไดจ้รบรั อยต่างครบบรลิบรรณร์
ในทบที่นบทั้ความรรักเปป็นสลิที่งทบที่สจาแดงออก ไมต่ใชต่ความเปป็นพระเจจ้าของพระเยซรครลิสตร์ เราไมต่อาจมบสต่วนในการเสบยสละอรันยลิที่งใหญต่
เชต่นนบทั้ของพระองคร์ หรมอการทรงไถต่บาป หรมอการทรงเปป็นเครมที่องบรชาลบบาปในการทรงสลิทั้นพระชนมร์ไดจ้เลย ขจ้อนบทั้กจาลรังพรดถซงแงต่มสุม
ของการเปป็นแบบอยต่างของเรมที่องการทรงสลิทั้นพระชนมร์ของพระเยซรครลิสตร์เจจ้า หรมอความรรักทบอที่ อกมาเปป็นการกระทจา “พระองคร์ไดจ้
ทรงยอมปลต่อยวางชบวลิตของพระองคร์เพมที่อเราทรัทั้งหลาย” คจาวต่า “เพมที่อ” ในทบที่นบทั้เปป็นคจาทบที่นต่าศซกษา ในภาษากรบกมบคจาบสุพบทอยรต่สองคจาทบที่
แปลวต่า “เพมที่อ” แตต่ทรัทั้งสองคจานรัทั้นมบนรัยความหมายทบที่แตกตต่างกรันโดยสลิทั้นเชลิง ตรัวอยต่างเชต่น ใน 1 ทลิโมธบ 2 : 6 เราอต่านพบวต่าพระครลิสตร์
ทรง “ประทานพระองคร์เองเปป็นคต่าไถต่สจาหรรับคนทรัทั้งปวง” และในมรัทธลิว 20 : 28 เราอต่านพบวต่าพระองคร์ไดจ้ทรงประทานชบวตลิ ของ
พระองคร์ “ใหจ้เปป็นคต่าไถต่สจาหรรับคนเปป็นอรันมาก” ขจ้อพระครัมภบรร์สองตอนนบทั้ดรเหมมอนจะขรัดแยจ้งกรันและกรันอยรต่ แตต่ความจรลิงแลจ้วไมต่ใชต่
เปาโลกลต่าววต่า “สจาหรรับคนทรัทั้งปวง” สต่วนพระเยซรตรรัสวต่า “สจาหรรับคนเปป็นอรันมาก” คจากลต่าวของผรจ้ใดถรก ? พระเยซรทรง
สลิทั้นพระชนมร์เพมที่อคนทรัทั้งปวงหรมอ ? หรมอพระองคร์ทรงสลิทั้นพระชนมร์เพมที่อคนเปป็นอรันมาก ? อรันทบจที่ รลิงแลจ้วถรกทรัทั้งครต่ พระองคร์ทรง
สลิทั้นพระชนมร์เพมที่อคนทรัทั้งปวงและเพมที่อคนเปป็นอรันมาก ใน 1 ทลิโมธบ 2 : 6 คจาวต่า “สจาหรรับ” ในการแปลแบบตามตรัวอรักษรจากภาษา
กรบกมบความหมายวต่า “เพมที่อเหก็นแกต่” ดรังนรัทั้น พระเยซรทรงสลิทั้นพระชนมร์เพมที่อเหก็นแกต่คนทรัทั้งปวง พระเจจ้าทรงรรักโลก พระเยซรทรงเปป็น
ผรจ้รบรั เอาความบาปของโลกนบทั้ไปเสบย
ในมรัทธลิว 20 : 28 การแปลแบบตามตรัวอรักษรของคจาวต่า “สจาหรรับ” หมายถซง “แทนทบที่” พระครลิสตร์ทรงสลิทั้นพระชนมร์แทนทบที่
คนเปป็นอรันมาก ไมต่ใชต่แทนทบที่ “คนทรัทั้งปวง” เรารรวจ้ ต่าไมต่ใชต่ทสุกคนทบจที่ ะไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอด แตต่กระนรัทั้นพระเยซรกก็ยรังทรงประทาน
พระองคร์เองเพมที่อเปป็นคต่าไถต่แกต่คนทรัทั้งปวง พระเจจ้าไมต่ทรงมบพระประสงคร์ใหจ้ใครสรักคนพลินาศเลย แตต่ไมต่ใชต่ทสุกคนทบที่มาถซงการกลรับใจ
ใหมต่ แมจ้วต่าคจาเชมทั้อเชลิญนรัทั้นจะมบมาถซง “ใครกก็ตาม” แตต่เรากก็รวรจ้ ต่าไมต่ใชต่ทสุกคนทบที่จะมาหาพระองคร์ ดจ้วยเหตสุนบทั้ พระครลิสตร์จซงทรง
สลิทั้นพระชนมร์แทนทบที่ “คนจจานวนมาก” คมอคนจจานวนมากทบที่ยอมรรับพระองคร์และจะไมต่ตาย พวกเขาจะมบชวบ ลิตอยรต่เพราะพระองคร์ทรง
พระชนมร์อยรต่ พระองคร์ทรงประทานพระองคร์เองเพมที่อเหก็นแกต่โลกทรัทั้งใบ พระองคร์ทรงสลิทั้นพระชนมร์เพมที่อวต่าคนทรัทั้งปวงจะไดจ้ชบวตลิ แตต่เรา

ตจ้องยอมรรับในพระราชกลิจทบสที่ จาเรก็จครบถจ้วนแลจ้วของพระองคร์เพมที่อทบที่จะมบชวบ ลิต และไมต่ใชต่ทสุกคนทบที่จะยอมรรับเชต่นนบทั้ บรรดาผรทจ้ บที่ปฏลิเสธทบที่
จะยอมรรับพระองคร์จะตจ้องจต่ายราคาหนบทั้บาปดจ้วยตรัวของพวกเขาเอง
เราอาจจะอธลิบายความแตกตต่างของคจาทรัทั้งสองคจาไดจ้ดงรั นบทั้ สมมตลิวต่ามบชายคนหนซที่งกจาลรังเดลินทางอยรต่บนทางหลวงในตอน
ดซกดมที่นหลรังเทบที่ยงคมน แลจ้วทรันใดนรัทั้นเขากก็ไดจ้เหก็นบจ้านหลรังหนซที่งกจาลรังลสุกไหมจ้ในกองเพลลิงโดยทบที่มบครอบครรัวหนซที่งยรังคงนอนหลรับอยรต่ขจ้าง
ใน ซซที่งประกอบดจ้วย แมต่ พต่อ และลรกๆอบกหจ้าคน ชายนรักเดลินทางคนนรัทั้นจซงรบบรสุดไปทบที่บจ้านหลรังนรัทั้นและกระหนที่จาเคาะประตรจนผรจ้เปป็น
แมต่ตมที่นนอนและเรลิที่มกรบดรจ้อง แลจ้วชายนรักเดลินทางกก็พสุต่งเขจ้าไปและชต่วยอสุจ้มเธอออกมา จากนรัทั้นเขากก็รบบกลรับเขจ้าไปในบจ้านแลจ้วอสุจ้มเดก็ก
คนทบที่ยรังเลก็กทบที่สดสุ ออกมาและสต่งใหจ้กรับอจ้อมแขนของแมต่ แลจ้วกลรับเขจ้าไปชต่วยเดก็กๆทบที่เหลมอออกมาไดจ้เรมที่อยๆทบละคนๆ แตต่พอเขากลรับ
เขจ้าไปรอบทบที่หจ้านรัทั้น เพลลิงกก็ลสุกโหมขซทั้นอยต่างรสุนแรง เขาสจาลรักควรันและถรกไฟคลอกจนเสบยชบวตลิ ไปพรจ้อมกรับสมาชลิกครอบครรัวทบที่ยรัง
หลงเหลมออยรต่ภายในบจ้านหลรังนรัทั้น ชายนรักเดลินทางคนนบทั้ไดจ้เหก็นภรัยอรันตราย และเขากก็ไดจ้ยอมสละชบวตลิ ของเขาเพมที่อเหก็นแกต่ทสุกคนทบที่อยรต่
ในบจ้านหลรังนรัทั้น แตต่เขากก็ไดจ้สละชบวตลิ ของเขาแทนทบที่คนเพบยงแคต่สบที่คนทบที่เขาชต่วยไวจ้ไดจ้เทต่านรัทั้น ดรังนรัทั้นเขายอมตายเพราะเหก็นแกต่คนทบที่
พลินาศไปในกองเพลลิงนรัทั้นดจ้วย แตต่เขากก็ไมต่ไดจ้ตายแทนทบที่คนพวกนรัทั้น บางทบนบที่อาจเปป็นภาพอธลิบายทบที่ยรังหยาบหรมอไมต่คต่อยสละสลวย
เทต่าไรนรักสจาหรรับขจ้อพระครัมภบรร์ทบที่เรากจาลรังศซกษานบทั้ แตต่มรันกก็พอจะชต่วยเราใหจ้เขจ้าใจไดจ้วต่า “ดรังนบทั้แหละเราจซงรรจ้จกรั ความรรักของพระเจจ้า
เพราะวต่าพระองคร์ไดจ้ทรงยอมปลต่อยวางชบวตลิ ของพระองคร์เพมที่อเราทรัทั้งหลาย”
“และเราทรัทั้งหลายกก็ควรจะปลต่อยวางชบวลิตของเราเพมที่อพบที่นจ้อง” ขจ้อนบทั้กจาลรังหมายความวต่าเราควรจะตจ้องตายเพมที่อพบที่นจ้อง
เหมมอนอยต่างทบที่พระเยซรทรงสลิทั้นพระชนมร์บนไมจ้กางเขนหรมอเปลต่า ? ไมต่ใชต่ แตต่ขจ้อนบทั้หมายความวต่าเราควรจะยอมมอบชบวตลิ ของเราใน
การมบชวบ ลิตอยรต่เพมอที่ ผรจ้อมที่น คจากรบกทบถที่ รกแปลวต่า “ทรงยอมปลต่อยวาง” (ในสต่วนทบที่หมายถซงพระเยซรไดจ้ทรงสลิทั้นพระชนมร์บนไมจ้กางเขนนรัทั้น)
มบนรัยยะในดจ้านรรปแบบการกระทจาวต่าเปป็นการกระทจาเพบยงครรัทั้งเดบยวในชต่วงเวลาใดเวลาหนซที่งทบที่เสรก็จสมบรรณร์แลจ้วตลอดไป และเมมที่อ
มรันเปป็นสลิที่งทบที่สจาเรก็จแลจ้วกก็ไมต่ตอจ้ งมบการทจาซทั้จาอบก “ฝฝ่ายพระองคร์นบทั้ ครรัทั้นทรงถวายเครมที่องบรชาเพราะความบาปเพบยงหนเดบยวซซที่งใชจ้ไดจ้
เปป็นนลิตยร์ กก็เสดก็จประทรับเบมทั้องขวาพระหรัตถร์ของพระเจจ้า” (ฮบบรร 10 : 12)
อยต่างไรกก็ตาม คจากรบกทบที่แปลวต่า “ปลต่อยวาง” (ในสต่วนทบที่หมายถซงการทบที่ผรจ้เชมที่อยอมมอบชบวตลิ ของตนเองเพมที่อพบที่นจ้องนรัทั้น) อยรใต่ น
อบกรรปหนซที่ง ซซที่งมบนรัยยะวต่ายรังไมต่ “เสรก็จสมบรรณร์แลจ้วตลอดไป” แตต่ยรังเปป็นกระบวนการทบที่ตต่อเนมที่องอยรต่ พระเยซรทรงถวายบรชาดจ้วย
พระชนมร์ชพบ ของพระองคร์เพบยงหนเดบยว แลจ้วไมต่ตจ้องทรงกระทจาเชต่นนรัทั้นอบกเลย ครลิสเตบยนไดจ้รรับการทรงเรบยกใหจ้สจาแดงตนเองเปป็น
เครมที่องบรชาทบที่มบชบวตลิ (โรม 12 : 1) เราจซงไมต่ใชต่เครมที่องบรชาทบตที่ ายแลจ้ว แตต่เราจะตจ้องมบชบวตลิ อยรต่เพมที่อผรจ้อมที่น
“เหตสุฉะนรัทั้นถจ้าไดจ้รรับการเรจ้าใจประการใดในพระครลิสตร์ ถจ้ามบการหนสุนใจประการใดในความรรัก ถจ้ามบสวต่ นประการใดกรับ
พระวลิญญาณ ถจ้ามบการรรักใครต่เอก็นดรและเหก็นอกเหก็นใจประการใด กก็ขอใหจ้ทต่านทจาใหจ้ความยลินดบของขจ้าพเจจ้าเตก็มเปปปี่ยม ดจ้วยการมบ
ความคลิดอยต่างเดบยวกรัน มบความรรักอยต่างเดบยวกรัน มบใจรรสจ้ ซกและคลิดพรจ้อมเพรบยงกรัน อยต่าทจาสลิที่งใดในทางทสุต่มเถบยงกรันหรมออวดดบ แตต่จง
มบใจถต่อมถมอวต่าคนอมที่นดบกวต่าตรัว อยต่าใหจ้ตาต่ งคนตต่างเหก็นแกต่ประโยชนร์ของตนฝฝ่ายเดบยว แตต่จงเหก็นแกต่ประโยชนร์ของคนอมที่นๆดจ้วย
ทต่านจงมบนทั้จาใจอยต่างนบทั้ เหมมอนอยต่างทบพที่ ระเยซรครลิสตร์ทรงมบดวจ้ ย พระองคร์ผรจ้ทรงอยรต่ในสภาพพระเจจ้ามลิไดจ้ทรงเหก็นวต่าการเทต่า
เทบยมกรับพระเจจ้านรัทั้นเปป็นการแยต่งชลิงเอาไปเสบย แตต่ไดจ้ทรงกระทจาพระองคร์เองใหจ้ไมต่มบชมที่อเสบยงใดๆ และทรงรรับสภาพอยต่างผรรจ้ รับใชจ้
ทรงถมอกจาเนลิดในลรักษณะของมนสุษยร์ และเมมที่อทรงปรากฏพระองคร์ในสภาพมนสุษยร์แลจ้ว พระองคร์กก็ทรงถต่อมพระองคร์ลง ยอมเชมที่อฟปัง
จนถซงความมรณา กระทรัที่งความมรณาทบที่กางเขน เหตสุฉะนรัทั้นพระเจจ้าจซงไดจ้ทรงยกพระองคร์ขซทั้นอยต่างสรงทบที่สสุดดจ้วย และไดจ้ทรงประทาน
พระนามเหนมอนามทรัทั้งปวงใหจ้แกต่พระองคร์ เพมที่อ `หรัวเขต่าทสุกหรัวเขต่า' ในสวรรคร์กดก็ บ ทบแที่ ผต่นดลินโลกกก็ดบ ใตจ้พมทั้นแผต่นดลินโลกกก็ดบ `จะตจ้องคสุก
กราบลง' นมรัสการในพระนามแหต่งพระเยซรนรัทั้น และเพมที่อ `ลลิทั้นทสุกลลิทั้นจะยอมรรับ' วต่าพระเยซรครลิสตร์ทรงเปป็นองคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้า อรัน
เปป็นการถวายพระเกบยรตลิแดต่พระเจจ้าพระบลิดา
เหตสุฉะนบทั้พวกทบรที่ รักของขจ้าพเจจ้า เหมมอนทต่านทรัทั้งหลายไดจ้ยอมเชมที่อฟปังทสุกเวลา และไมต่ใชต่เมมที่อขจ้าพเจจ้าอยรต่ดวจ้ ยเทต่านรัทั้น แตต่เดบดี๋ยว
นบทั้เมมที่อขจ้าพเจจ้าไมต่อยรต่ดวจ้ ย ทต่านทรัทั้งหลายจงใหจ้ความรอดของตนเกลิดผลดจ้วยความเกรงกลรัวตรัวสรัที่น เพราะวต่าพระเจจ้าเปป็นผรจ้ทรงกระทจา

กลิจอยรต่ภายในทต่าน ทรัทั้งใหจ้ทต่านมบใจปรารถนาและใหจ้ประพฤตลิตามชอบพระทรัยของพระองคร์ จงกระทจาสลิที่งสารพรัดโดยปราศจากการ
บต่นและการทสุต่มเถบยงกรัน เพมที่อทต่านทรัทั้งหลายจะปราศจากตจาหนลิและไมต่มบความผลิด เปป็น `บสุตรทบที่ปราศจากตจาหนลิของพระเจจ้า' ใน
ทต่ามกลาง `ยสุคทบคที่ ดโกงและวลิปลาส' ทต่านปรากฏในหมรต่พวกเขาดสุจดวงสวต่างตต่างๆในโลก โดยการปฝ่าวประกาศยกพระวจนะอรันมบ
ชบวลิตไวจ้อยรต่เสมอ เพมที่อขจ้าพเจจ้าจะไดจ้ชมที่นชมยลินดบในวรันของพระครลิสตร์วาต่ ขจ้าพเจจ้าไมต่ไดจ้วลิที่งเปลต่าๆ และไมต่ไดจ้ทจางานโดยเปลต่าประโยชนร์
แทจ้จรลิงถจ้าแมจ้ขจ้าพเจจ้าตจ้องถวายตรัวเปป็นเครมที่องบรชา และเปป็นการปรนนลิบรัตลิเพราะความเชมที่อของทต่านทรัทั้งหลาย ขจ้าพเจจ้ายรังจะมบความ
ชมที่นชมยลินดบดจ้วยกรันกรับทต่านทรัทั้งหลาย ซซที่งทต่านกก็ควรจะยลินดบและชมที่นชมดจ้วยกรันกรับขจ้าพเจจ้าดจ้วยเชต่นเดบยวกรัน” (ฟปลลิปปป 2 : 1 - 18)
พระเยซรตรรัสวต่า “และผรจ้ใดจะเอานทั้จาเยก็นสรักถจ้วยหนซที่งใหจ้คนเลก็กนจ้อยเหลต่านบทั้คนใดคนหนซที่งดมที่ม เพราะนามแหต่งศลิษยร์ของเรา
เราบอกความจรลิงแกต่ทาต่ นทรัทั้งหลายวต่า คนนรัทั้นจะขาดบจาเหนก็จกก็หามลิไดจ้” (มรัทธลิว 10 : 42)
“และทต่านจงเมตตาตต่อกรัน มบใจเอก็นดรตต่อกรัน และอภรัยโทษใหจ้กรันเหมมอนดรังทบที่พระเจจ้าไดจ้ทรงโปรดอภรัยโทษใหจ้ทต่าน เพราะ
เหก็นแกต่พระครลิสตร์” (เอเฟซรัส 4 : 32)

ความรบักททที่เปป็นการกระทนา
ขจ้อ 17 - 18 “แตต่ถจ้าผรจ้ใดมบทรรัพยร์สมบรัตลิในโลกนบทั้ และเหก็นพบที่นจ้องของตนขรัดสน และยรังใจจมดใจดจาไมต่สงเคราะหร์เขา ความรรัก
ของพระเจจ้าจะดจารงอยรใต่ นผรจ้นรัทั้นอยต่างไรไดจ้ ลรกเลก็กๆทรัทั้งหลายของขจ้าพเจจ้าเออ๋ย อยต่าใหจ้เรารรักกรันดจ้วยคจาพรดและดจ้วยลลิทั้นเทต่านรัทั้น แตต่
จงรรักกรันดจ้วยการกระทจาและดจ้วยความจรลิง”
พระเนตรของพระเยซรไมต่เคยมองขจ้ามผรจ้ทบที่กจาลรังตกทสุกขร์ไดจ้ยาก ในเมมที่อผรจ้เชมที่อไดจ้มบสต่วนในพระลรักษณะของพระเจจ้าเชต่นนบทั้แลจ้ว
เรากก็ควรจะดจาเนลินตามรอยพระบาทของพระองคร์และมองดจ้วยสายตาแบบเดบยวกรันกรับพระองคร์ดวจ้ ย ดจ้วยเหตสุนบทั้ ผรจ้เชมที่อแทจ้ควรจะ
มองเหก็นความลจาบากขรัดสนของพบที่นจ้อง
พระเยซรทรงไมต่เคยกระทจาการอรัศจรรยร์เพมที่อสนองพระประสงคร์สวต่ นพระองคร์เลยแมจ้สรักครรัทั้งเดบยว พระองคร์ไมต่ทรงมบบจ้านอยรต่
อาศรัย พระองคร์ไมต่ทรงมบเตบยงสจาหรรับบรรทม พระองคร์ตรรัสกรับพวกสาวกวต่า “” (มรัทธลิว 8 : 20 ; ลรกา 9 : 58) แตต่กระนรัทั้นพระองคร์กก็
ยรังทรงกจ้าวขจ้ามกฎธรรมชาตลิตต่างๆเมมที่อมบใครบางคนกจาลรังตกทสุกขร์ไดจ้ยาก (มรัทธลิว 14 : 25 ; ยอหร์น 20 : 19) เปป็นพระเยซรองคร์
เดบยวกรันนบทั้เองทบที่เสดก็จเขจ้าไปในถทั้จาสลิงหร์กรับดาเนบยลและทรงชต่วยกรจ้ผรจ้ทบที่กจาลรังตกทสุกขร์ไดจ้ยาก (ดาเนบยล 6 : 22) เปป็นพระเยซรองคร์
เดบยวกรันนบทั้เองทบที่เสดก็จพระราชดจาเนลินอยรต่ในเตาไฟอรันแรงกลจ้ากรับชรัดรรัค เมชาค และเอเบดเนโก และทรงชต่วยพวกเขาไวจ้ไมต่ใหจ้เปลว
เพลลิงแตะตจ้องไดจ้ มบคนอยรต่สามคนทบที่ไดจ้ถรกจรับโยนเขจ้าไปในเตาไฟ แตต่กษรัตรลิยร์มองเหก็นคนสบที่คนกจาลรังเดลินอยรต่ในนรัทั้น และไดจ้กลต่าววต่า
“เขาทรัทั้งหลายกก็ไมต่เปป็นอรันตราย รรปรต่างของคนทบที่สบที่นรัทั้นคลจ้ายคลซงกรับพระบสุตรของพระเจจ้า” (ดาเนบยล 3 : 25) ขอบพระคสุณพระเจจ้า
สจาหรรับพระธรรมฮบบรร 13 : 8 “พระเยซรครลิสตร์ยรังทรงเหมมอนเดลิมในเวลาวานนบทั้ และเวลาวรันนบทั้ และตต่อๆไปเปป็นนลิจกาล”
พระเยซรทรงไมต่เคยยสุต่งเกลินไป ทรงไมต่เคยเหนมที่อยลจ้าเกลินไป และทรงไมต่เคยสาละวนเกลินไป ในการปรนนลิบรัตลิรรับใชจ้บสุคคลทบที่
กจาลรังตกทสุกขร์ไดจ้ยาก พระองคร์ทรงประทรับนรัที่งลงทบที่บต่อนทั้จาของยาโคบ ทรงรอคอยพวกสาวกกลรับมาจากเมมองทบที่พวกนรัทั้นเขจ้าไปซมทั้อหา
อาหาร พระองคร์ทรงหลิวพระกระยาหารและทรงอต่อนลจ้า แตต่กระนรัทั้นเมมที่อพวกนรัทั้นกลรับมาจากในเมมองแลจ้วพระองคร์กก็ยรังไมต่ทรงเสวย
พระองคร์ทรงมบอาหารของพระองคร์ทบที่พวกเขาไมต่รรจ้จรัก นรัที่นคมอ พระองคร์ทรงนจาดวงวลิญญาณทบที่กจาลรังทสุกขร์ยากลจาบากมาถซงประตรแหต่ง
ความรอด ลองอต่านเรมที่องราวตอนนบทั้ดรในยอหร์น 4 : 1 - 42
ในขณะทบที่พระเยซรกจาลรังเสดก็จผต่านเมมองเยรบโค บารทลิเมอรัสคนตาบอดกก็ไดจ้รจ้องเรบยกพระองคร์วาต่ “บสุตรดาวลิดเจจ้าขจ้า ขอทรง
เมตตาขจ้าพระองคร์เถลิด” ฝรงชนทบที่อยรต่ลจ้อมรอบองคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าในเวลานรัทั้นกก็ปรามขอทานตาบอดคนนบทั้ใหจ้สงบลง แนต่นอนวต่าบสุคคลผรจ้
มบงานยสุต่งมากมายอยต่างพระเยซรคงจะไมต่ทรงมบเวลาสจาหรรับคนคนนบทั้ แตต่พระเยซรกลรับทรงหยสุดและทรงบรัญชาใหจ้นจาบารทลิเมอรัสมาหา
พระองคร์ แลจ้วพระองคร์กก็ทรงรรักษาตาของเขาใหจ้มองเหก็นไดจ้ และเขากก็ตลิดตามพระเยซรไปทรันทบ (มาระโก 10 : 46 - 52) กบคที่ รรัทั้งกบที่หน

แลจ้วในพระชนมร์ชพบ บนโลกนบทั้อรันยสุต่งไปดจ้วยพรันธกลิจมากมายของพระเยซร ทบพที่ ระองคร์ทรงหยสุดแวะเพมที่อชต่วยเหลมอคนบางคนทบที่กจาลรังตก
ทสุกขร์ไดจ้ยาก และกก็ยรังมบคนทบที่กจาลรังตกทสุกขร์ไดจ้ยากอยรต่อบกมากมายรอบๆตรัวเราในทสุกวรันนบทั้ ทรัทั้งผรจ้ทตบที่ กทสุกขร์ไดจ้ยากฝฝ่ายรต่างกาย ตกทสุกขร์
ไดจ้ยากในฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ ตกทสุกขร์ไดจ้ยากทางดจ้านจลิตใจ และผรจ้คนทบที่กจาลรังตกอยรใต่ นสภาวการณร์ตต่างๆซซที่งเราสามารถชต่วยเหลมอใหจ้ดบ
ขซทั้นไดจ้ แตต่เรากก็งานยสุต่งเกลินไปและไมต่ใสต่ใจมากพอทบที่จะชต่วยเหลมอคนเหลต่านรัทั้น
มบสมาชลิกครลิสตจรักรหลายๆคนทบที่มบงานในครลิสตจรักรยสุต่งมากเกลินกวต่าทบที่จะมาชต่วยเหลมอดวงวลิญญาณอรันลทั้จาคต่าทบที่กจาลรังตกทสุกขร์
ไดจ้ยาก ซซที่งเปป็นดวงวลิญญาณทบพที่ ระเยซรทรงสลิทั้นพระชนมร์ใหจ้ บต่อยครรัทั้งทบที่เรางานยสุต่งเกลินกวต่าทบที่จะมาชต่วยเหลมอพบที่นจ้องครลิสเตบยนของเรา
คมอบรรดาคนทบที่เปป็นอวรัยวะในพระกายของพระครลิสตร์ เรามองเหก็นความลจาบากขรัดสนของพวกเขา แตต่เรากลรับไมต่มบเวลาทบที่จะไปชต่วย
เหลมอพวกเขา
ลรกา 10 : 30 - 37 บรันทซกคจาอสุปมาเรมที่องชาวสะมาเรบยใจดบไวจ้ ลองอต่านและศซกษาตอนนบทั้ดรอยต่างระมรัดระวรัง เรมอที่ งราวนบทั้บอก
เลต่าถซงชายคนหนซที่งทบที่เดลินทางจากกรสุงเยรรซาเลก็มไปยรังเมมองเยรบโคแลจ้วตกเปป็นเหยมที่อของกลสุต่มโจร พวกนรัทั้นไดจ้ปลจ้นเขา ทสุบตบเขา และ
ทลิทั้งเขาไวจ้ในสภาพใกลจ้ตายทบที่ขจ้างทาง เมมที่อปสุโรหลิตและคนเลวบผต่านมาทางนรัทั้นทบละคน ตต่างคนกก็ตาต่ งมองเหก็นชายผรจ้บาดเจก็บคนนบทั้ แตต่กก็
เดลินผต่านไป จากนรัทั้นชาวสะมาเรบยกก็ผาต่ นมาและมองเหก็นชายผรจ้เคาระหร์รจ้ายคนนบทั้ แลจ้วทต่านกก็มบใจเมตตาสงสารเขา จซงทจาแผลใหจ้เขา
พาเขาขซทั้นหลรังสรัตวร์บรรทสุกของและพาเขาไปถซงโรงแรม แลจ้วทต่านกก็จต่ายเงลินใหจ้กรับเจจ้าของโรมแรมและขอใหจ้ชต่วยดรแลชายคนนบทั้ และ
ทต่านกลต่าววต่า “เงลินทบที่จะเสบยเกลินนบทั้ เมมที่อกลรับมาฉรันจะใชจ้ใหจ้” นบที่คมอจลิตวลิญญาณของครลิสเตบยน จากการปรเรมที่องราวในตอนตจ้นของ
อสุปมานบทั้ ชายผรจ้บาดเจก็บคนนบทั้เปป็นคนแปลกหนจ้าของชาวสะมาเรบย เปป็นคนแปลกหนจ้าทบที่ไมต่ไดจ้ดรนต่าดซงดรด แถมยรังเปลมอยกายและโชก
เลมอดอบกดจ้วย แตต่สภาพอรันอนาถาของเขาไดจ้สรัมผรัสจลิตใจของชาวสะมาเรบยและทจาใหจ้ทต่านตจ้องเมตตาสงสารชายผรจ้เคราะหร์ราจ้ ยคนนบทั้
เราตจ้องจจาไวจ้วาต่ พระเยซรทรงรรักเราตรัทั้งแตต่เมมที่อเรายรังไมต่นาต่ รรัก พระเจจ้าทรงเมตตากรสุณาตต่อเราและทรงเตก็มพระทรัยปลต่อยวางพระชนมร์
ชบพของพระองคร์เพมที่อวต่าเราจะมบชบวตลิ อยรต่
ถจ้าเราประกาศตนวต่าเปป็นครลิสเตบยนแตต่ยรังสงวนตนเองเองไวจ้จากพบที่นจ้องทบที่กจาลรังตกทสุกขร์ไดจ้ยากซซที่งเรามบความสามารถทบที่จะ
ชต่วยเหลมอเขาไดจ้ ถจ้าเราไมต่มบใจเมตตาสงสารตต่อเขาแลจ้ว เรากก็ไมต่มบหนจ้าจะประกาศตนวต่าความรรักของพระเจจ้าดจารงอยรใต่ นเรา
ขจ้อ 18 ไดจ้ใหจ้กฎเกณฑร์สจาหรรับความรรักทบที่เปป็นการกระทจา เราตจ้องไมต่รกรั เพบยงแคต่ดจ้วยคจาพรดเทต่านรัทั้น แตต่ดวจ้ ยการกระทจาและ
ความจรลิง บางครรังทั้ เมมที่อผรจ้รรับใชจ้พระเจจ้าไปเยบที่ยมเยบยนหญลิงมต่ายทบที่ซซที่งมบเดก็กๆทบที่กจาลรังตกทสุกขร์ไดจ้ยากอยรต่ดวจ้ ย และภายหลรังจากการ
ปฏลิบรัตลิงานอภลิบาลเสรก็จ ผรจ้รรับใชจ้กก็จะกจ้มลงอธลิษฐานและทรลขอพระเจจ้าใหจ้ทรงจรัดเตรบยมสลิที่งจจาเปป็นสจาหรรับครอบครรัวนบทั้ ในขณะทบที่ยรังมบ
เงลินอบกเปป็นหมมที่นเปป็นแสนอยรต่ในบรัญชบธนาคารของครลิสตจรักรใหญต่ๆซซที่งสรจ้างอาคารใหญต่โต ผรจ้ทบที่มารต่วมประชสุมนมรัสการในโบสถร์นรัทั้นกก็
รจ้องเพลง “พระเยซรเปป็นทบที่รรักของขจ้า” แตต่พวกเขากก็รรักพระองคร์ดวจ้ ยคจาพรดเทต่านรัทั้น ไมต่ใชต่ดวจ้ ยการกระทจาและความจรลิง แตต่คจาเตมอน
สตลิของพระครัมภบรกร์ ก็คมอ “แตต่ทต่านทรัทั้งหลายจงเปป็นคนทบที่ประพฤตลิตามพระวจนะนรัทั้น ไมต่ใชต่เปป็นแตต่เพบยงผรจ้ฟปังเทต่านรัทั้น ซซที่งเปป็นการลต่อลวง
ตนเอง” (ยกอบ 1 : 22)
เราควรจะถามตรัวเราเองไหมวต่าเราเปป็นครลิสเตบยนแทจ้แคต่ไหนเมมที่อเทบยบกรับมาตรฐานในพระครัมภบรร์ ? เราไดจ้รรักพบนที่ จ้องอยต่างทบที่
เราไดจ้รบรั พระบรัญชาใหจ้รกรั พวกเขาหรมอยรัง ? เราพรจ้อมและเตก็มใจหรมอไมต่ทบที่จะชต่วยเหลมอผรจ้ทบที่กจาลรังตกทสุกขร์ไดจ้ยาก ? หรมอเราเหก็นแกต่ตรัว
เกลินไป หรมอมบงานยสุต่งเกลินไป ทบที่จะมบเวลาสจาหรรับการปรนนลิบรัตลิรรับใชจ้ผรจ้อมที่น ? ถจ้าเรากลายเปป็นคนทบที่จดจต่อสาละวนอยรต่แตต่กลิจการตต่างๆ
ของเราเองจนเรามบจตลิ ใจแขก็งกระดจ้างตต่อความลจาบากขรัดสนของผรจ้อมที่น กก็ขอพระเจจ้าทรงเมตตาสงสารเราและทรงปลสุกเราใหจ้ตมที่นขซทั้น
สจาหรรับหนจ้าทบที่ของเราในฐานะผรจ้เชมที่อแทจ้

ผถูผู้เชชอที่ มทหลบักประกบัน
ขจ้อ 19 - 21 “และโดยเหตสุนบทั้เราจซงรรวจ้ าต่ เราอยรต่ฝาฝ่ ยความจรลิง และจะไดจ้ตรัทั้งใจของเราใหจ้แนต่วแนต่จจาเพาะพระองคร์ เพราะถจ้า
ใจของเรากลต่าวโทษตรัวเรา พระเจจ้าทรงเปป็นใหญต่กวต่าใจของเรา และพระองคร์ทรงทราบทสุกสลิที่ง ทต่านทบรที่ รักทรัทั้งหลาย ถจ้าใจของเราไมต่ไดจ้
กลต่าวโทษเรา เรากก็มบความมรัที่นใจจจาเพาะพระเจจ้า”
ในภาษาเดลิมของขจ้อนบทั้สามารถแปลไดจ้อบกวต่า “และโดยเหตสุนบทั้เราจซงรรวจ้ ต่าเราเปป็นของพระองคร์อยต่างแทจ้จรลิง” คจาวต่า “โดยเหตสุ
นบทั้” บต่งชบทั้ถซงขจ้อทบที่เราพซที่งจะศซกษาไป เรารรวจ้ าต่ พระเจจ้าทรงรรักเราเพราะพระองคร์ไดจ้ทรงยอมปลต่อยวางชบวตลิ ของพระองคร์เพมที่อเรา ถจ้าเรารรจ้
วต่าเรารรักพบนที่ จ้องดจ้วยการกระทจาไมต่ใชต่เพบยงแคต่คจาพรดเทต่านรัทั้น เรากก็จะรรจ้วาต่ เราอยรต่ฝาฝ่ ยความจรลิง และถจ้าเราอยรต่ฝฝ่ายความจรลิงแลจ้ว เรากก็
เปป็นของพระองคร์อยต่างแทจ้จรลิง เรากก็ไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดอยต่างแทจ้จรลิง และเรากก็ “ตรัทั้งใจของเราใหจ้แนต่วแนต่จจาเพาะพระองคร์”
“เพราะถจ้าใจของเรากลต่าวโทษตรัวเรา...” พระวจนะของพระเจจ้าไดจ้ตรักเตมอนไวจ้วต่า “จงรรักษาใจของเจจ้าดจ้วยความระวรัง
ระไวรอบดจ้าน เพราะแหลต่งแหต่งชบวลิตเรลิที่มตจ้นออกมาจากใจ” (สสุภาษลิต 4 : 23) ถจ้าเราบรังเกลิดใหมต่แลจ้ว เรากก็มบจลิตใจใหมต่และพระเยซรกก็
ทรงประทรับอยรต่ภายในนรัทั้น จลิตใจของเราจซงไมต่กลต่าวโทษเรา แตต่ใหจ้ความมรัที่นใจกรับเราแทน ถจ้าใจของคสุณไมต่สามารถใหจ้ความมรัที่นใจแกต่
คสุณไดจ้วาต่ คสุณคมอบสุตรของพระเจจ้า คสุณกก็ควรจะปลบกตรัวออกมา คสุกเขต่าลงอยรต่ตต่อหนจ้าพระครัมภบรแร์ ละคจ้นดรในพระวจนะจนกวต่าคสุณจะ
ไดจ้รรับความมรัที่นใจ
“พระเจจ้าทรงเปป็นใหญต่กวต่าใจของเรา และพระองคร์ทรงทราบทสุกสลิที่ง” เรามบตวรั อยต่างทบที่ดขบ องขจ้อนบทั้จากประสบการณร์ของเป
โตรกต่อนเหตสุการณร์การตรซงกางเขน พระเยซรตรรัสกรับทต่านวต่า “"ซบโมน ซบโมนเออ๋ย ดรเถลิด ซาตานไดจ้ขอทต่านไวจ้เพมที่อจะฝปัดรต่อนทต่าน
เหมมอนฝปัดขจ้าวสาลบ แตต่เราไดจ้อธลิษฐานเผมที่อตรัวทต่าน เพมที่อความเชมที่อของทต่านจะไมต่ไดจ้ขาด"...ฝฝ่ายเขา (เปโตร) จซงทรลพระองคร์วาต่
"พระองคร์เจจ้าขจ้า ขจ้าพระองคร์พรจ้อมแลจ้วทบที่จะไปกรับพระองคร์ ถซงจะตจ้องตลิดคสุกและถซงความตายกก็ดบ" พระองคร์ตรรัสวต่า "เปโตรเออ๋ย เรา
บอกทต่านวต่าวรันนบทั้กต่อนไกต่ขรัน ทต่านจะปฏลิเสธวต่าไมต่รจรจ้ รักเราถซงสามครรัทั้ง"” (ลรกา 22 : 31 - 34 บางสต่วน) คสุณกก็คงรรเจ้ รมที่องราวอรันนต่าเศรจ้า
นบทั้แลจ้ว เปโตรไมต่เพบยงแคต่ปฏลิเสธองคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้า ทต่านยรังสบถและสาบานวต่าทต่านไมต่เคยรรจ้จรักพระองคร์
ภายหลรังการทรงเปป็นขซทั้นมาจากความตาย เมมที่อเปโตรและพวกสาวกคนอมที่นๆหาปลาตลอดทรัทั้งคมนโดยไมต่สามารถจรับปลาไดจ้
เลย พระเยซรกก็ทรงจรัดเตรบยมอาหารเชจ้าสจาหรรับพวกเขา และในการสรัมภาษณร์หลรังมมทั้อเชจ้าระหวต่างองคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้ากรับเปโตร พระ
เยซรทรงถามทต่านวต่า “ทต่านรรักเราหรมอ ?” เปโตรทรลตอบวต่า “ถรกแลจ้ว พระองคร์เจจ้าขจ้า พระองคร์ทรงทราบวต่าขจ้าพระองคร์รกรั
พระองคร์” ครรัทั้งทบที่สองพระเยซรกก็ตรรัสถามอบกวต่า “เปโตร ทต่านรรักเราหรมอ ?” และเปโตรกก็ทรลตอบวต่า “ถรกแลจ้ว พระองคร์เจจ้าขจ้า
พระองคร์ทรงทราบวต่าขจ้าพระองคร์รรักพระองคร์” แลจ้วพระเยซรกก็ตรรัสถามเปป็นครรัทั้งทบที่สาม “ซบโมนบสุตรชายโยนาหร์เออ๋ย ทต่านรรักเราหรมอ
?” และเปโตรกก็รสรจ้ ซกโศกเศรจ้าทบที่องคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าทรงตรรัสถามเปป็นครรัทั้งทบที่สาม จซงทรลตอบวต่า “พระองคร์เจจ้าขจ้า พระองคร์ทรงทราบ
ทสุกสลิที่ง พระองคร์ทรงทราบวต่า ขจ้าพระองคร์รรักพระองคร์” (ยอหร์น 21 : 15 - 17)
พระเยซรทรงทราบทสุกสลิที่ง และพระองคร์ทรงทราบถซงจลิตใจของเปโตร เชต่นเดบยวกรันกรับทบที่พระองคร์ทรงทราบกต่อนทบที่จะทรงถรก
ตรซงบนไมจ้กางเขนวต่าเปโตรจะปฏลิเสธพระองคร์ แตต่พระองคร์กก็ทรงนจาสาวกผรใจ้ จรจ้อนคนนบทั้กลรับบจ้านดจ้วยความจรลิงทบที่วาต่ ทต่านกก็เปป็นเพบยง
แคต่คนบาปธรรมดาคนหนซที่งทบที่ไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดโดยพระคสุณ และทต่านจะตจ้องระวรังตรัวอยรต่ตลอดเวลา โดยตระหนรักรรจ้ถซงพลรัง
อจานาจของซาตาน ซซที่งเปป็นพญามารตนเดบยวกรันกรับทบที่ทจาใหจ้ทต่านปฏลิเสธองคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าถซงสามครรัทั้ง
ทต่านผรจ้อต่านทบที่รกรั ผมสงสรัยวต่าพวกเรารรักพระเยซรกรันจรลิงหรมอเปลต่า ? เราไดจ้เลบทั้ยงดรลรกกะและฝรงแกะของพระองคร์ เหมมอน
อยต่างทบที่พระองคร์ทรงบรัญชาใหจ้เปโตรกระทจาหรมอไมต่ ? เราไดจ้รรับใชจ้พระองคร์จรลิงๆโดยการยอมมอบตรัวเราเองเปป็นเครมที่องบรชาทบที่มบชบวลิต
แลจ้วหรมอยรัง ? จลิตใจของเรากลต่าวโทษเราหรมอเปลต่า ? หรมอจลิตใจของเรากจาลรังกลต่าวโทษเราเพราะความเหก็นแกต่ตรัวและความไมต่ใสต่ใจ
ของเรา ?

“ถจ้าใจของเราไมต่ไดจ้กลต่าวโทษเรา เรากก็มบความมรัที่นใจจจาเพาะพระเจจ้า” ขอใหจ้ผมเตมอนสตลิคสุณวต่าบสุคคลทบที่สามารถรรับฟปังเสบยง
หรัวใจของตนเองไดจ้อยต่างปลอดภรัยแนต่นอนนรัทั้นมบเพบยงแตต่ผรจ้ทบที่บรังเกลิดใหมต่และไดจ้รรับการชจาระโดยพระโลหลิตอยต่างแทจ้จรลิงแลจ้วเทต่านรัทั้น
ในกลิจการ 23 : 1 อรัครทรตเปาโลไดจ้เปป็นพยานตต่อหนจ้าพบที่นจ้องของทต่าน ทต่านกลต่าววต่า “ขจ้าพระองคร์เคยไดจ้คดลิ ในใจของตนเองวต่า
สมควรจะทจาหลายสลิที่งซซที่งขรัดขวางพระนามของพระเยซรชาวนาซาเรก็ธนรัทั้น สลิที่งเหลต่านรัทั้นขจ้าพระองคร์ไดจ้กระทจาในกรสุงเยรรซาเลก็ม เมมที่อขจ้า
พระองคร์รรับอจานาจจากพวกปสุโรหลิตใหญต่แลจ้ว ขจ้าพระองคร์ไดจ้ขรังวลิสสุทธลิชนหลายคนไวจ้ในคสุก และครรัทั้นเขาถรกลงโทษถซงตาย ขจ้า
พระองคร์กเก็ หก็นดบดจ้วย ขจ้าพระองคร์ไดจ้ทจาโทษเขาบต่อยๆในธรรมศาลาทสุกแหต่ง และบรังครับเขาใหจ้กลต่าวคจาหมลิที่นประมาท และเพราะขจ้า
พระองคร์โกรธเขายลิที่งนรัก ขจ้าพระองคร์ไดจ้ตามไปขต่มเหงถซงเมมองในตต่างประเทศ” (กลิจการ 26 : 9 - 11)
เปป็นเรมที่องงต่ายทบที่จะเหก็นวต่ากต่อนทบที่เปาโลจะกลรับใจนรัทั้น จลิตสจานซกผลิดชอบของทต่านยรังไมต่ไดจ้นจาทต่านไปในทางทบที่ถรก แตต่มรันดจ้านชา
เสบยจนทต่านสามารถขต่มเหงพระเยซรดจ้วยความเชมที่อวต่าทต่านกจาลรังรรับใชจ้พระเจจ้าไดจ้ แตต่ในกลิจการ 24 : 16 ภายหลรังจากทบที่ทาต่ นบรังเกลิด
ใหมต่ ทต่านกลต่าววต่า “ในขจ้อนบทั้ ขจ้าพเจจ้าอสุตสต่าหร์ประพฤตลิตามใจวลินลิจฉรัยผลิดชอบทบที่ปราศจากผลิดตต่อพระเจจ้าและตต่อมนสุษยร์” คนเรา
สามารถทจาใหจ้จลิตสจานซกผลิดชอบของตนดจ้านชาไดจ้ สามารถทจาใหจ้มรันเงบยบลงและดจาเนลินตต่อไปจนมรันไมต่รรจ้สซกรรจ้สาอะไรอบกไดจ้ แตต่สต่วนผรจ้
เชมที่อทบที่บรังเกลิดใหมต่ อสุทลิศตน และเตก็มเปปปี่ยมดจ้วยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์แลจ้วนรัทั้น จะมบจตลิ สจานซกผลิดชอบทบที่ฉรับไว ซซที่งเปป็นพระพรอรันยลิที่งใหญต่
อบกประการหนซที่งในชบวลิตครลิสเตบยน แตต่จตลิ สจานซกผลิดชอบทบที่ฉรับไวนรัทั้นจะตจ้องดจารงอยรต่ภายใตจ้แสงสวต่างแหต่งงความรรักของพระเจจ้า
หายใจเขจ้าออกดจ้วยลมหายใจแหต่งพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ไดจ้รรับการชจาระใหจ้สะอาดดจ้วยพระวจนะของพระเจจ้า และดจาเนลินตามรอย
พระบาทของพระผรจ้ชต่วยใหจ้รอด
ทต่านผรจ้อต่านทบที่รกรั แลจ้วจลิตใจของทต่านลต่ะ ? จลิตสจานซกผลิดชอบของทต่านมบการพรดคสุยอะไรกรับทต่านบจ้างหรมอไมต่เมมที่อครรัทั้งลต่าสสุดนบทั้ ?
ทต่านควรจะมบ และทต่านควรจะถามจลิตใจของทต่านเองดจ้วยคจาถามสต่วนตรัว อยต่างเชต่น “ฉรันเชมที่อดจ้วยใจหรมอดจ้วยความคลิด ? ฉรันมบความ
รรักเปป็นการกระทจาหรมอเพบยงแคต่ดวจ้ ยคจาพรดทบที่หลงลมมไดจ้ทรันทบหลรังจากทบที่พดร ออกไป ?” ลองถามจลิตใจของคสุณดรวาต่ พระวลิญญาณ
บรลิสสุทธลิธิ์ทรงประทรับอยรต่ทบที่นรัที่นหรมอไมต่ หรมอจลิตใจของคสุณไดจ้รบรั การประทรับตราดจ้วยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิหธิ์ รมอเปลต่า ? จลิตใจของคสุณใหจ้
ความมรัที่นใจกรับคสุณวต่าคสุณเปป็นบสุตรของพระเจจ้าหรมอเปลต่า ? หรมอจลิตใจของคสุณกจาลรังกลต่าวโทษคสุณอยรต่ ?
เปป็นการปฏลิบรัตลิทบที่ดบในการถามตรัวคสุณเองดจ้วยคจาถามเหลต่านบทั้อยรต่บต่อยๆ จงจจาไวจ้วาต่ มนสุษยร์มองดรทบที่รรปลรักษณร์ภายนอก แตต่
พระเจจ้าทอดพระเนตรดรทบที่จลิตใจ ดรังนรัทั้น “จงรรักษาใจของเจจ้าดจ้วยความระวรังระไวรอบดจ้าน เพราะแหลต่งแหต่งชบวลิตเรลิที่มตจ้นออกมาจาก
ใจ” (สสุภาษลิต 4 : 23)

พระเจผู้าทรงตอบคนาอธริษฐาน
ขจ้อ 22 “และเราขอสลิที่งใดกก็ตามเรากก็จะไดจ้สลิที่งนรัทั้นจากพระองคร์ เพราะเรารรักษาพระบรัญญรัตลิของพระองคร์ และปฏลิบรัตลิสลิที่ง
เหลต่านรัทั้นซซที่งเปป็นทบที่พอพระทรัยในสายพระเนตรของพระองคร์”
ยากอบบอกกรับเราวต่า “ทต่านทรัทั้งหลายอยากไดจ้ แตต่ไมต่ไดจ้ ทต่านกก็ฆาต่ กรัน ทต่านโลภแตต่ไมต่ไดจ้ ทต่านกก็ทะเลาะและทจาสงครามกรัน
ทบที่ทาต่ นไมต่มบเพราะทต่านไมต่ไดจ้ขอ ทต่านขอและไมต่ไดจ้รรับ เพราะทต่านขอผลิด หวรังไดจ้ไปเพมที่อสนองราคะตรัณหาของทต่าน” (ยากอบ 4 : 2 3)
พระเยซรตรรัสวต่า “ถจ้าทต่านทรัทั้งหลายเขจ้าสนลิทอยรต่ในเรา และถจ้อยคจาของเราฝปังอยรต่ในทต่านแลจ้ว ทต่านจะขอสลิที่งใดซซที่งทต่าน
ปรารถนา ทต่านกก็จะไดจ้สลิที่งนรัทั้น” (ยอหร์น 15 : 7)
ผมสงสรัยวต่าทบที่ประชสุมปกตลิทรัที่วไปในทสุกวรันนบทั้มบการอธลิษฐานทบที่แทจ้จรลิงอยรต่มากเพบยงใด? พระเจจ้าทรงสรัญญาจะตอบคจาอธลิษฐาน
ของเราถจ้าเรารรักษาพระวจนะของพระองคร์ ถจ้าพระวจนะของพระองคร์ดจารงอยรใต่ นเราและเราอยรต่ในพระองคร์ ดจาเนลินตามรอย
พระบาทของพระองคร์และกระทจาสลิที่งตต่างๆทบที่เปป็นทบที่ชอบพระทรัยในสายพระเนตรของพระองคร์ แตต่ถจ้าเราทรลขอเพมที่อทบที่จะสนองสลิที่งทบที่

เปป็นราคะตรัณหาของเราเอง หรมอทจาใหจ้สมความปรารถนาของเราเองและปรนเปรอเนมทั้อหนรัง เชต่นนรัทั้นเรากก็ไมต่จจาเปป็นจะตจ้องหวรังใจ
วต่าจะไดจ้คจาตอบสจาหรรับคจาอธลิษฐาน
เราตจ้องจดจจาคจาสอนของพระครัมภบรร์ในเรมที่องการอธลิษฐาน หลายๆครรัทั้งทบที่เราไมต่รวรจ้ ต่าควรจะอธลิษฐานอยต่างไรหรมอเรมที่องอะไร
แตต่ผรจ้เชมที่อทบที่บรังเกลิดใหมต่แลจ้วทสุกคนกก็มพบ ระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ และพระวลิญญาณกก็ทรงชต่วยเราในการอธลิษฐาน
“พระวลิญญาณกก็ทรงชต่วยเราเมมที่อเราอต่อนกจาลรังดจ้วยเชต่นกรัน เพราะเราไมต่รรจ้วาต่ เราควรจะอธลิษฐานขอสลิที่งใดอยต่างไร แตต่พระ
วลิญญาณเองทรงชต่วยขอเพมที่อเราดจ้วยความครที่จาครวญซซที่งเหลมอทบที่จะพรดไดจ้ และพระองคร์ ผรจ้ทรงตรวจคจ้นใจมนสุษยร์ กก็ทรงทราบความ
หมายของพระวลิญญาณ เพราะวต่าพระองคร์ทรงอธลิษฐานขอเพมที่อวลิสทสุ ธลิชนตามทบที่ชอบพระทรัยพระเจจ้า” (โรม 8 : 26 - 27)
เราจะไดจ้รบรั สลิที่งใดกก็ตามทบที่เราทรลขอถจ้าเรา “รรักษาพระบรัญญรัตลิของพระองคร์ และปฏลิบรัตลิสลิที่งเหลต่านรัทั้นซซที่งเปป็นทบที่พอพระทรัยใน
สายพระเนตรของพระองคร์” นบที่หมายความวต่าเราจะตจ้องรรักษาพระบรัญญรัตลิสลิบประการอยต่างครบถจ้วนสมบรรณร์แบบมลิเชต่นนรัทั้นพระเจจ้า
จะไมต่ทรงสดรับฟปังคจาอธลิษฐานของเราหรมอ ? ขจ้อทบที่ 23 ไดจ้ตอบคจาถามนบทั้
ขจ้อ 23 “และนบที่เปป็นพระบรัญญรัตลิของพระองคร์ คมอใหจ้เราทรังทั้ หลายเชมที่อในพระนามของพระเยซรครลิสตร์พระบสุตรของพระองคร์
และใหจ้เรารรักซซที่งกรันและกรัน ตามทบที่พระองคร์ไดจ้ทรงบรัญญรัตลิไวจ้แกต่เราแลจ้ว”
ยอหร์น 6 : 1 - 14 บรันทซกเรมที่องการอรัศจรรยร์ทบที่พระเยซรทรงเลบทั้ยงคนหจ้าพรันคนดจ้วยขนมปปังหจ้ากจ้อนกรับปลาสองตรัว หลรังจาก
นรัทั้น ฝรงชนกลสุต่มใหญต่กก็ตดลิ ตามพระองคร์ไป แตต่พระองคร์ตรรัสกรับพวกเขาวต่า “"เราบอกความจรลิงแกต่ทาต่ นทรัทั้งหลายวต่า ทต่านทรัทั้งหลายตาม
หาเรามลิใชต่เพราะไดจ้เหก็นการอรัศจรรยร์นรัทั้น แตต่เพราะไดจ้กลินขนมปปังอลิที่ม อยต่าขวนขวายหาอาหารทบที่ยต่อมเสมที่อมสรญไป แตต่จงหาอาหารทบที่
ดจารงอยรต่ถซงชบวลิตนลิรรันดรร์ซซที่งบสุตรมนสุษยร์จะใหจ้แกต่ทาต่ น เพราะพระเจจ้าคมอพระบลิดาไดจ้ทรงประทรับตรามอบอจานาจแกต่พระบสุตรแลจ้ว "
แลจ้วเขาทรัทั้งหลายกก็ทรลพระองคร์วต่า "ขจ้าพเจจ้าทรัทั้งหลายจะตจ้องทจาประการใด จซงจะทจางานของพระเจจ้าไดจ้" พระเยซรตรรัสตอบ
เขาวต่า "งานของพระเจจ้านรัทั้นคมอการทบที่ทาต่ นเชมที่อในทต่านทบพที่ ระองคร์ทรงใชจ้มานรัทั้น"” (ยอหร์น 6 : 26 - 29)
เมมที่อเราเชมที่อในพระเยซร เรากก็ถรกสรจ้างใหมต่ในพระองคร์เพมที่อประกอบการดบ และเรากระทจาการดบเพราะพระองคร์ทรงดจารงอยรต่
ในเรา ดจ้วยเหตสุนบทั้ การทจางานของพระเจจ้าและทจาตามพระประสงคร์ของพระองคร์กก็คมอการเชมที่อในพระเยซร
เพมที่อปฟ้องกรันไมต่ใหจ้ผรจ้เชมที่อนซกวต่าพวกเขาควรจะตจ้องรรักษาพระบรัญญรัตลิของโมเสส (บรัญญรัตลิสลิบประการ) ยอหร์นจซงไดจ้อธลิบาย
ความหมายของ “พระบรัญญรัตลิ” โดยทต่านกลต่าววต่า “นบที่เปป็นพระบรัญญรัตลิของพระองคร์ ขจ้อแรก เราจะตจ้องเชมที่อในพระนามของพระเยซร
ครลิสตร์ ขจ้อทบที่สอง เราจะตจ้องรรักซซที่งกรันและกรัน” โปรดสรังเกตวต่าสต่วนแรกของพระบรัญญรัตลินบทั้เปป็นแหลต่งกจาเนลิดใหจ้กรับสต่วนทบที่สอง ไมต่มบใคร
สามารถทบที่จะรรักอยต่างทบที่เขาควรจะรรักไดจ้จนกวต่าเขาจะเชมที่อในพระนามของพระบสุตรของพระเจจ้า สต่วนทบที่สองของพระบรัญญรัตลินบทั้เปป็น
เครมที่องหมายในตรัวผรจ้เชมที่อวต่าเขาไดจ้เชมที่อฟปังสต่วนแรกแลจ้ว
ขอใหจ้เราสรังเกตคจาตอบทบที่พระเยซรตรรัสแกต่พวกฟารลิสใบ นมรัทธลิว 22 : 34 - 40 “แตต่พวกฟารลิสบเมมที่อไดจ้ยลินวต่าพระองคร์ทรง
กระทจาใหจ้พวกสะดรสบนลิที่งอรัทั้นอยรต่ จซงประชสุมกรัน มบนรักกฎหมายผรจ้หนซที่งในพวกเขาทดลองพระองคร์โดยถามพระองคร์วาต่
"อาจารยร์เจจ้าขจ้า ในพระราชบรัญญรัตลินรัทั้น พระบรัญญรัตลิขจ้อใดสจาครัญทบที่สสุด" พระเยซรทรงตอบเขาวต่า "`จงรรักองคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าผรจ้เปป็น
พระเจจ้าของเจจ้า ดจ้วยสสุดจลิตสสุดใจของเจจ้า และดจ้วยสลิทั้นสสุดความคลิดของเจจ้า' นบที่แหละเปป็นพระบรัญญรัตลิขจ้อตจ้นและขจ้อใหญต่ ขจ้อทบที่สองกก็
เหมมอนกรัน คมอ `จงรรักเพมที่อนบจ้านเหมมอนรรักตนเอง' พระราชบรัญญรัตลิและคจาพยากรณร์ทรัทั้งสลิทั้นกก็ขซทั้นอยรต่กรับพระบรัญญรัตลิสองขจ้อนบทั้"”
จากขจ้อพระครัมภบรร์ทบที่ยกมาตอนนบทั้ การรรักพระเจจ้าและรรักเพมที่อนบจ้านตามทบที่พระครัมภบรร์สอนเราใหจ้รรัก กก็เปป็นการกระทจาใหจ้พระ
บรัญญรัตลิและคจาพยากรณร์ทรัทั้งสลิทั้นสจาเรก็จ “เพราะฉะนรัทั้นจซงไมต่มบเนมทั้อหนรังคนหนซที่งคนใดเปป็นผรจ้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจจ้าไดจ้
โดยการประพฤตลิตามพระราชบรัญญรัตลิ เพราะวต่าโดยพระราชบรัญญรัตลินรัทั้นเราจซงรรจ้จกรั บาปไดจ้” (โรม 3 : 20) “เพราะวต่าพระครลิสตร์ทรง
เปป็นจสุดจบของพระราชบรัญญรัตลิ เพมที่อใหจ้ทสุกคนทบที่มบความเชมที่อไดจ้รรับความชอบธรรม” (โรม 10 : 4)

ขจ้อ 24 “และทสุกคนทบที่รกรั ษาพระบรัญญรัตลิของพระองคร์กก็อยรต่ในพระองคร์ และพระองคร์ทรงสถลิตอยรต่ในคนนรัทั้น ดจ้วยเหตสุนบทั้เราจซง
รรวจ้ าต่ พระองคร์ทรงสถลิตอยรใต่ นเราโดยพระวลิญญาณซซที่งพระองคร์ไดจ้ทรงโปรดประทานแกต่เราแลจ้ว”
บรัดนบทั้ ลองมาดรวต่าเรารรจ้อะไรบจ้าง เมมที่อเราเชมที่อในพระนามของพระเยซรครลิสตร์พระบสุตรของพระเจจ้า เมมที่อเรารรักซซที่งกรันและกรัน
อยต่างทบที่พระองคร์ทรงบรัญชาเรา เชต่นนรัทั้นแลจ้วเรากก็มบหลรักประกรันวต่าเราดจารงอยรต่ในพระองคร์ พระองคร์ทรงดจารงอยรต่ในเรา และเราดจารง
อยรรต่ ต่วมกรันกรับพระองคร์ เปป็นภาพทบที่สวยงามของการทบที่ทรัทั้งสองฝฝ่ายดจารงอยรต่ดวจ้ ยกรัน เราไดจ้รจรจ้ รักกรับผรจ้ทบที่เราอยรต่ดวจ้ ยกรันมากยลิที่งขซทั้น เราไดจ้รรจ้
วต่าอะไรทบที่อบกฝฝ่ายหนซที่งชอบหรมอไมต่ชอบ เราไดจ้รวรจ้ ต่าอบกฝฝ่ายหนซที่งชอบทจาอะไรและไมต่ชอบทจาอะไร ในลรักษณะนบทั้เอง เราไดจ้มารรจ้จกรั กรับ
องคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าอยต่างทบที่เราควรจะรรจ้จกรั พระองคร์โดยการดจารงอยรต่ในพระองคร์ดวจ้ ยความเชมที่อ โดยการดจารงอยรต่รวต่ มกรับการทรงสถลิต
อยรต่ดวจ้ ยของพระองคร์ตามทบที่พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงดจารงอยรต่ภายในจลิตใจของเรา โดยทางการอรัศจรรยร์แหต่งพระคสุณของพระเจจ้าซซที่ง
นจาพาความรรักของพระองคร์มาสรต่มวลมนสุษยร์ พระองคร์กก็ไดจ้ทรงยอมใหจ้เราไดจ้รรับสลิทธลิพลิเศษอรันยลิที่งใหญต่ในการไดจ้มบสรัมพรันธร์สนลิทกรับ
พระองคร์ คมอผรจ้เชมที่ออยรต่ในพระเจจ้า และพระเจจ้าทรงอยรต่ในผรจ้เชมที่อ (โรม 8 : 1 ; โคโลสบ 1 : 27 ; 3 : 3) แลจ้วเรากก็มพบ ระทรัยของพระ
ครลิสตร์ (1 โครลินธร์ 2 : 16)
“ดจ้วยเหตสุนบทั้เราจซงรรวจ้ ต่าพระองคร์ทรงสถลิตอยรต่ในเราโดยพระวลิญญาณซซที่งพระองคร์ไดจ้ทรงโปรดประทานแกต่เราแลจ้ว” อบกครรัทั้ง
หนซที่งในทบที่นบทั้ ทบที่ความจรลิงอรันเปป็นหลรักประกรันไดจ้ถรกกลต่าวถซง ไมต่มบความรอดทบที่ปราศจากหลรักประกรัน เปป็นไปไมต่ไดจ้ทบที่จะเปป็นผรจ้เชมที่อทบที่
บรังเกลิดใหมต่แลจ้วแตต่วาต่ ไมต่รรจ้ตวรั ในเรมที่องนบทั้ เรารรวจ้ ต่าพระเจจ้าทรงดจารงอยรใต่ นเราโดยทางพระวลิญญาณซซที่งพระองคร์ไดจ้ทรงปะทานแกต่เราแลจ้ว
เมมที่อเราดจารงอยรต่ในพระเจจ้าและพระองคร์ทรงดจารงอยรต่ในเรา เรากก็ไดจ้รรับพระสรัญญาวต่า “เราขอสลิที่งใดกก็ตามเรากก็จะไดจ้สลิที่งนรัทั้น
จากพระองคร์” พระเจจ้าทรงชต่วยเราใหจ้อธลิษฐานเพมที่อกรันและกรัน เพมที่อวต่าเราจะมาถซงจสุดทบที่เราสามารถเขจ้าใจสลิที่งตต่างๆทบที่พระเจจ้าทรง
กระทจาใหจ้เราสามารถเขจ้าใจไดจ้ คมอสลิที่งทบที่พระองคร์จะทรงกระทจาเพมที่อเราและจะทรงประทานใหจ้เราถจ้าเราดจาเนลินไดจ้ตามเงมที่อนไขของ
พระเจจ้าทบจที่ ะทรงนจาพาคจาตอบอรันแนต่ชรัดมาใหจ้คจาอธลิษฐาน

1 ยอหห์น - บทททที่ 4
1) ทต่านทบที่รกรั ทรัทั้งหลาย อยต่าเชมที่อวลิญญาณเสบยทสุกๆวลิญญาณ แตต่จงพลิสรจนร์วลิญญาณเหลต่านรัทั้นวต่ามาจากพระเจจ้าหรมอไมต่ เพราะวต่ามบผรจ้
พยากรณร์เทก็จเปป็นอรันมากออกเทบที่ยวไปในโลก
2) โดยขจ้อนบทั้ทต่านทรัทั้งหลายกก็จะรรจจ้ รักพระวลิญญาณของพระเจจ้า คมอวลิญญาณทรัทั้งปวงทบที่ยอมรรับวต่าพระเยซรครลิสตร์ไดจ้เสดก็จมาเปป็นมนสุษยร์
วลิญญาณนรัทั้นกก็มาจากพระเจจ้า
3) และวลิญญาณทรัทั้งปวงทบที่ไมต่ยอมรรับวต่าพระเยซรครลิสตร์ไดจ้เสดก็จมาเปป็นมนสุษยร์ วลิญญาณนรัทั้นกก็ไมต่ไดจ้มาจากพระเจจ้า วลิญญาณนรัทั้นแหละ
เปป็นปฏลิปปักษร์ตต่อพระครลิสตร์ ซซที่งทต่านทรัทั้งหลายไดจ้ยลินวต่าจะมา และบรัดนบทั้กก็อยรต่ในโลกแลจ้ว
4) ลรกเลก็กๆทรังทั้ หลายเออ๋ย ทต่านเปป็นฝฝ่ายพระเจจ้า และไดจ้ชนะเขาเหลต่านรัทั้น เพราะวต่าพระองคร์ผรจ้สถลิตอยรต่ในทต่านทรัทั้งหลายเปป็นใหญต่กวต่าผรจ้
นรัทั้นทบที่อยรต่ในโลก
5) เขาเหลต่านรัทั้นเปป็นฝฝ่ายโลก เหตสุฉะนรัทั้นเขาจซงพรดตามโลก และโลกกก็ฟงปั เขา
6) เราทรัทั้งหลายเปป็นฝฝ่ายพระเจจ้า ผรจ้ทบที่รรจ้จกรั พระเจจ้ากก็ฟงปั เรา และผรจ้ทบที่ไมต่ไดจ้อยรต่ฝฝ่ายพระเจจ้ากก็ไมต่ฟปังเรา ดรังนบทั้แหละเราทรัทั้งหลายจซงรรจจ้ รัก
วลิญญาณแหต่งความจรลิงและวลิญญาณแหต่งความเทก็จ
7) ทต่านทบที่รกรั ทรัทั้งหลาย ขอใหจ้เรารรักซซที่งกรันและกรัน เพราะวต่าความรรักมาจากพระเจจ้า และทสุกคนทบที่รกรั กก็บรังเกลิดจากพระเจจ้า และรรจ้จกรั
พระเจจ้า
8) ผรจ้ทบที่ไมต่รรักกก็ไมต่รจรจ้ รักพระเจจ้า เพราะวต่าพระเจจ้าทรงเปป็นความรรัก
9) โดยขจ้อนบทั้ความรรักของพระเจจ้าทบที่มบตต่อเราทรัทั้งหลายกก็เปป็นทบที่ประจรักษร์แลจ้ว เพราะวต่าพระเจจ้าทรงใชจ้พระบสุตรองคร์เดบยวของพระองคร์ทบที่
บรังเกลิดมาใหจ้เสดก็จเขจ้ามาในโลก เพมที่อเราทรัทั้งหลายจะไดจ้ดจารงชบวตลิ โดยพระบสุตรนรัทั้น
10) ในขจ้อนบทั้แหละเปป็นความรรัก มลิใชต่ทบที่เรารรักพระเจจ้า แตต่ทพบที่ ระองคร์ทรงรรักเรา และทรงใชจ้พระบสุตรของพระองคร์ใหจ้เปป็นผรจ้ลบลจ้าง
พระอาชญาทบตที่ กกรับเราทรัทั้งหลาย เพราะบาปของเรา
11) ทต่านทบที่รกรั ทรัทั้งหลาย ถจ้าพระเจจ้าทรงรรักเราทรัทั้งหลายเชต่นนบทั้ เรากก็ควรจะรรักซซที่งกรันและกรันดจ้วย
12) ไมต่มบผรจ้ใดเคยเหก็นพระเจจ้าไมต่วต่าเวลาใด ถจ้าเราทรัทั้งหลายรรักซซที่งกรันและกรัน พระเจจ้ากก็ทรงสถลิตอยรต่ในเราทรังทั้ หลาย และความรรักของ
พระองคร์กสก็ มบรรณร์อยรต่ในเรา
13) ดรังนบทั้แหละเราทรัทั้งหลายจซงรรจ้วาต่ เราอยรต่ในพระองคร์และพระองคร์ทรงสถลิตอยรใต่ นเรา เพราะพระองคร์ไดจ้ทรงโปรดประทานพระ
วลิญญาณของพระองคร์แกต่เรา
14) และเราทรัทั้งหลายไดจ้เหก็นและเปป็นพยานวต่า พระบลิดาไดจ้ทรงใชจ้พระบสุตรใหจ้เสดก็จมาเปป็นพระผรจ้ชต่วยใหจ้รอดของโลก
15) ผรจ้ใดยอมรรับวต่า พระเยซรทรงเปป็นพระบสุตรของพระเจจ้า พระเจจ้ากก็ทรงสถลิตอยรต่ในคนนรัทั้น และคนนรัทั้นอยรต่ในพระเจจ้า
16) เราทรัทั้งหลายจซงรรแจ้ ละเชมที่อในความรรักทบที่พระเจจ้าทรงมบตต่อเรา พระเจจ้าทรงเปป็นความรรัก และผรจ้ใดทบที่อยรต่ในความรรักกก็อยรต่ในพระเจจ้า
และพระเจจ้ากก็ทรงสถลิตอยรต่ในผรจ้นรัทั้น
17) ในขจ้อนบทั้แหละความรรักของเราจซงสมบรรณร์ เพมที่อเราทรัทั้งหลายจะไดจ้มบความกลจ้าในวรันพลิพากษา เพราะวต่าพระองคร์ทรงเปป็นอยต่างไร
เราทรัทั้งหลายกก็เปป็นอยต่างนรัทั้นในโลกนบทั้
18) ในความรรักนรัทั้นไมต่มบความกลรัว แตต่ความรรักทบสที่ มบรรณร์นรัทั้นกก็ไดจ้ขจรัดความกลรัวเสบย ดจ้วยวต่าความกลรัวทจาใหจ้ทสุกขร์ทรมาน และผรจ้ทบที่มบ
ความกลรัวกก็ยรังไมต่มบความรรักทบที่สมบรรณร์
19) เราทรัทั้งหลายรรักพระองคร์ กก็เพราะพระองคร์ทรงรรักเรากต่อน

20) ถจ้าผรจ้ใดวต่า "ขจ้าพเจจ้ารรักพระเจจ้า" และยรังเกลบยดชรังพบนที่ จ้องของตน ผรจ้นรัทั้นกก็เปป็นคนพรดมสุสา เพราะวต่าผรจ้ทบที่ไมต่รกรั พบที่นจ้องของตนทบที่แลเหก็น
แลจ้ว เขาจะรรักพระเจจ้าทบที่ไมต่เคยเหก็นอยต่างไรไดจ้
21) พระบรัญญรัตลินบทั้เราทรัทั้งหลายกก็ไดจ้มาจากพระองคร์ คมอวต่าใหจ้คนทบที่รกรั พระเจจ้านรัทั้นรรักพบนที่ จ้องของตนดจ้วย
ในบทนบทั้มบหรัวเรมที่องสจาครัญอยรต่สองเรมที่องทบที่จะถรกอภลิปราย
เรมที่องแรกคมอ วลิธบการของพระเจจ้าทบที่ชวต่ ยใหจ้เราสามารถเขจ้าใจไดจ้วาต่ เรามบพระวลิญญาณของพระเจจ้าและเราจะแยกแยะ
วลิญญาณแหต่งความเทก็จไดจ้อยต่างไร ผรจ้เชมที่อนรัทั้นแนต่นอนวต่าพระเจจ้าทรงประทรับอยรต่ในตรัวเขาโดยทางพระวลิญญาณทบพที่ ระเจจ้าทรงประทาน
ใหจ้เขา ยอหร์นไดจ้เตมอนวต่าผรจ้เชมที่อไมต่สามารถเชมที่อถมอไดจ้ทสุกๆวลิญญาณ เพราะแมจ้แตต่วลิญญาณของซาตานและของปฏลิปปักษร์พระครลิสตร์กก็
สามารถแสดงตนวต่าสรัตยร์ซมที่อตต่อพระวจนะของพระเจจ้าไดจ้ เปป็นสลิที่งสจาครัญทบที่ครลิสเตบยนจะตจ้องสามารถแยกแยะระหวต่างพระวลิญญาณ
ของพระเจจ้าและวลิญญาณแหต่งความเทก็จ เพราะพวกผรจ้รรับใชจ้ของมารเหลต่านบทั้กก็สามารถกลต่าวถจ้อยคจาทบที่ชวนใหจ้หลายๆคนเชมที่อไดจ้วต่า
พวกมรันเปป็นผรจ้รรับใชจ้แหต่งขต่าวประเสรลิฐจรลิงๆ ซาตานสามารถยกขจ้อพระครัมภบรร์มาอจ้างอลิงไดจ้มากกวต่าสมาชลิกครลิสตจรักรสต่วนใหญต่เสบยอบก
และเปป็นเรมที่องนต่าเศรจ้าแตต่จรลิง ผรจ้สอนเทบยมเทก็จสต่วนใหญต่มบความรรเจ้ กบที่ยวกรับพระครัมภบรร์มากยลิที่งกวต่าผรจ้เชมที่อทบที่บรังเกลิดใหมต่แลจ้วหลายๆคนรรจ้
เสบยอบก พวกเขาศซกษาเพมที่อทบที่จะหาขจ้อสนรับสนสุนใหจ้กรับคจาสอนเทก็จของพวกเขา ในขณะทบที่ผรจ้เชมที่อแทจ้ศซกษาเพมที่อทบที่จะไดจ้รบรั อาหารฝฝ่ายจลิต
วลิญญาณ
หลรักฐานทบที่ยอหร์นไดจ้ใหจ้ไวจ้เพมที่อพลิสรจนร์วต่าบสุคคลนรัทั้นมบพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์และไมต่ใชต่วญ
ลิ ญาณแหต่งความเทก็จกก็คมอวต่า พระ
วลิญญาณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงพรจ้อมทบที่จะยอมรรับวต่าพระเยซรครลิสตร์เสดก็จมารรับสภาพเนมทั้อหนรัง และวต่าพระองคร์ทรงบรังเกลิดจากหญลิงพรหมจารบ
และวต่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจจ้าในสภาพมนสุษยร์ พวกผรทจ้ บที่ปฏลิเสธหลรักคจาสอนทบที่สจาครัญของศาสนาครลิสตร์เชต่นนบทั้กก็มบวลิญญาณของ
ปฏลิปปักษร์พระครลิสตร์ เราผรจ้ซซที่งบรังเกลิดใหมต่แลจ้วอยต่างแทจ้จรลิงกก็ควรจะสรรเสรลิญพระเจจ้าสจาหรรับพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ผทรจ้ รงประทรับอยรต่
ภายในเรา (บททบที่ 2 ขจ้อทบที่ 20, 27) คมอพระวลิญญาณผรจ้ทรงแยกแยะวลิญญาณของปฏลิปปักษร์พระครลิสตร์และทรงนจาเราเพมที่อทบที่เราจะไมต่
ถรกชรักนจาใหจ้หลงไป เราจซงไมต่ฟปังเสบยงของพวกผรจ้สอนเทบยมเทก็จ
เรมที่องสจาครัญเรมที่องทบที่สองในบทนบทั้คมอ หนจ้าทบที่ของผรจ้เชมที่อในดจ้านความรรัก รวมถซงพลรังอจานาจและอลิทธลิพลของมรัน เรมที่องนบทั้จะเรลิที่ม
กลต่าวถซงตรัทั้งแตต่ในขจ้อทบที่ 7 ไปจนถซงสต่วนทบที่เหลมอทรัทั้งหมดของบทนบทั้
เราไมต่จจาเปป็นตจ้องอต่านจดหมายฝากฉบรับนบทั้ไปไกลเพมที่อทบที่จะคจ้นพบวต่าความรรักเปป็นหรัวเรมที่องโปรดของผรจ้เขบยนทบที่ไดจ้รรับการดลใจ
คมอทต่านยอหร์น “สาวกผรจ้เปป็นทบที่รรัก” ทต่านนบทั้ ความรรักมบแหลต่งกจาเนลิดในพระเจจ้า เพราะพระเจจ้าทรงเปป็นความรรัก ดจ้วยเหตสุนบทั้ ถจ้า
พระเจจ้าทรงอยรต่ภายในเรา เราจซงรรัก พระเจจ้าไมต่ไดจ้ทรงรรักดจ้วยเพบยงถจ้อยคจาเทต่านรัทั้น พระองคร์ยรังทรงพลิสจร นร์ความรรักของพระองคร์ดวจ้ ย
การทรงประทานพระบสุตรของพระองคร์ใหจ้มาสลิทั้นพระชนมร์เพมที่อเรา และในเมมที่อพระองคร์ทรงรรักเราอยต่างมากมาย เรากก็ควรจะรรักซซที่ง
กรันและกรันดจ้วย ความรรักระหวต่างผรจ้เชมที่อทบที่ออกมาเปป็นกากระทจาจะเปป็นหลรักฐานอรันแทจ้จรลิงวต่าพระเจจ้าทรงอยรต่ในเรา ความรรักจะมอบ
ความกลจ้าและความมรัที่นใจใหจ้แกต่เราในวรันแหต่งการพลิพากษาเมมที่อเราตจ้องยมนอยรต่ตอต่ หนจ้าพระพรักตรร์พระเจจ้า ความรรักกก็ขจรัดความกลรัว
ทรัทั้งสลิทั้น และบรรดาผรจ้ทบที่ยรังมบความกลรัวในการดจาเนลินชบวตลิ กลรัวความตาย กลรัวการอยรต่ตต่อหนจ้าพระพรักตรร์พระเจจ้า และกลรัววต่าอนาคต
จะมบอะไรรออยรต่นรัทั้น กก็ยรังไมต่บรังเกลิดใหมต่ พระเจจ้าไมต่ทรงประทรับอยรต่ในบสุคคลทบที่ขลาดกลรัว และบสุคคลทบที่ขลาดกลรัวกก็ไมต่ไดจ้ดจารงอยรต่ใน
พระเจจ้า วลิวรณร์ 21 : 8 ไดจ้บรรยายถซงพวกผรจ้ทจบที่ ะตจ้องอยรต่ในนรก และพวกแรกทบอที่ ยรต่ในรายการนรัทั้นกก็คมอ “คนขลาด” ความบาปนจามา
ซซที่งความขลาดกลรัว แตต่ความรรักและความรอดกก็ขจรัดความกลรัวเสบย
เรารรักพระเจจ้าเพราะพระองคร์ทรงรรักเรากต่อน ถจ้าไมต่ใชต่เพราะพระคสุณของพระเจจ้าทบที่ทรงอนสุญาตใหจ้พระเยซรตจ้องทรงชลิมรส
ความตายเพมที่อมนสุษยร์ทสุกคนแลจ้ว เรากก็จะไมต่มบวรันไดจ้รจรจ้ รักกรับความรรักแทจ้เลย อบกทรัทั้งบสุคคลไมต่สามารถทบที่จะรรักพระเจจ้าและเกลบยดชรังพบที่
นจ้องของเขาไดจ้ ผรจ้ทบที่เกลบยดชรังพบที่นจ้องของเขากก็ไมต่ไดจ้บรังเกลิดจากพระเจจ้า บทนบทั้จบลงดจ้วยพระบรัญญรัตลิวต่าคนทบรที่ รักพระเจจ้ากก็ตจ้องรรักพบที่นจ้อง
ของเขาดจ้วย ไมต่ควรจะเปป็นเรมที่องยากเยก็นสจาหรรับผรจ้เชมที่อในการทบที่จะรรักซซที่งกรันและกรัน

คนาเตชอนใหผู้ระวบังพวกผถูผู้สอนเททยมเทจ็จและวริญญาณเททยมเทจ็จ
ขจ้อ 1 “ทต่านทบรที่ รักทรัทั้งหลาย อยต่าเชมที่อวลิญญาณเสบยทสุกๆวลิญญาณ แตต่จงพลิสรจนร์วญ
ลิ ญาณเหลต่านรัทั้นวต่ามาจากพระเจจ้าหรมอไมต่
เพราะวต่ามบผรจ้พยากรณร์เทก็จเปป็นอรันมากออกเทบที่ยวไปในโลก”
มบวญ
ลิ ญาณแหต่งความเทก็จอยรต่มากมายในโลกทสุกวรันนบทั้ แนต่นอนวต่ามบมากยลิที่งกวต่าในครลิสตจรักรยสุคแรกเสบยอบก มบศาสนาอมที่นๆ
มากมายในทสุกวรันนบทั้มากยลิที่งกวต่าทบที่เคยมบมา และโปรดสรังเกตวต่าผมใชจ้คจาวต่า “ศาสนาอมที่นๆ” เพราะศาสนาทบที่แทจ้จรลิงมบเพบยงหนซที่งเดบยว
เทต่านรัทั้น และนรัที่นคมอศาสนาครลิสตร์ สต่วนอมที่นๆทบที่เหลมอทรัทั้งหมดลจ้วนเปป็นสลิที่งทบที่มนสุษยร์สรจ้างขซทั้นมาเอง ประเทศนบทั้กจาลรังมบพวกผรจ้สอนและนรัก
เทศนร์หลรักคจาสอนเทบยมเทก็จมากเกลินไปแลจ้ว คมอพวกทบที่มคบ วามยลินดบเปป็นอยต่างมากในการใชจ้ถจ้อยคจาทบสที่ วยหรรและวลบทบที่ไพเราะเพมที่อ
สรจ้างความประทรับใจตต่อผรจ้ฟปังและชรักนจาพวกเขาเขจ้าสรต่หนทางแหต่งความผลิดเพบทั้ยน มบผรจ้คนอรันประเสรลิฐอบกหลายคนทบที่ยรังอต่อนแอ เปป็น
พวกทบยที่ รังไมต่ไดจ้รรับการสอนเกบที่ยวกรับเรมที่องตต่างๆของพระเจจ้าอยต่างครบถจ้วน พวกเขาไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดแลจ้ว แตต่พวกเขายรังไมต่ไดจ้
ศซกษาหรมอรรับการสรัที่งสอน และกก็ไมต่ใชต่องคร์พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิทธิ์ บที่ทรงอยรต่ภายในพวกเขาทบที่ทจาใหจ้พวกเขาถรกชรักนจาไปสรต่ความเทก็จอรัน
นต่ารรังเกบยจ เราขอบพระคสุณพระเจจ้าสจาหรรับ 1 เปโตร 2 : 6 “เพราะมบคจาเขบยนไวจ้ในพระครัมภบรร์ดวจ้ ยวต่า `ดรเถลิด เราวางศลิลากจ้อนหนซที่ง
ลงในศลิโยน เปป็นศลิลามสุมเอกทบที่ทรงเลมอกแลจ้ว และเปป็นศลิลาทบที่มบคต่าอรันประเสรลิฐ และผรจ้ใดทบที่เชมที่อในพระองคร์นรัทั้นกก็จะไมต่ไดจ้รรับความ
อรับอาย'”
แตต่เราจจาเปป็นจะตจ้องรรับฟปังคจาเตมอนทบที่เอาจรลิงเอาจรังเกบที่ยวกรับเรมที่องวลิญญาณตต่างๆ เพราะ “มบผพรจ้ ยากรณร์เทก็จเปป็นอรันมากออก
เทบที่ยวไปในโลก” ถจ้าเรมที่องนบทั้เปป็นจรลิงในยสุคสมรัยของยอหร์นแลจ้ว ลองคลิดถซงทสุกวรันนบทั้ดร ! ทต่านผรจ้อต่านทบที่รกรั มบผพรจ้ ยากรณร์เทก็จเปป็นหมมที่นๆคน
จรลิงๆทบที่อยรใต่ นแผต่นดลินนบทั้ พระเยซรทรงประกาศแกต่พวกสาวกของพระองคร์วต่าหมายสจาครัญทบที่โดดเดต่นอยต่างหนซที่งของการเสดก็จกลรับมา
ของพระองคร์กก็คมอการมบอยรต่อยต่างดาษดมที่นของบรรดาผรจ้ลต่อลวงและผรพจ้ ยากรณร์เทก็จ พระองคร์ตรรัสวต่า “ระวรังใหจ้ดบ อยต่าใหจ้ผรจ้ใดลต่อลวง
ทต่านใหจ้หลง ดจ้วยวต่าจะมบหลายคนมาตต่างอจ้างนามของเรา กลต่าววต่า `เราเปป็นพระครลิสตร์' เขาจะลต่อลวงคนเปป็นอรันมากใหจ้หลงไป...จะ
มบผพรจ้ ยากรณร์เทก็จหลายคนเกลิดขซทั้นและลต่อลวงคนเปป็นอรันมากใหจ้หลงไป” (มรัทธลิว 24 : 4 - 5, 11)

เครชอที่ งหมายของผถูผู้สอนเททยมเทจ็จ
ขจ้อ 2 - 3 “โดยขจ้อนบทั้ทต่านทรัทั้งหลายกก็จะรรจ้จกรั พระวลิญญาณของพระเจจ้า คมอวลิญญาณทรัทั้งปวงทบที่ยอมรรับวต่าพระเยซรครลิสตร์ไดจ้
เสดก็จมาเปป็นมนสุษยร์ วลิญญาณนรัทั้นกก็มาจากพระเจจ้า และวลิญญาณทรัทั้งปวงทบที่ไมต่ยอมรรับวต่าพระเยซรครลิสตร์ไดจ้เสดก็จมาเปป็นมนสุษยร์ วลิญญาณ
นรัทั้นกก็ไมต่ไดจ้มาจากพระเจจ้า วลิญญาณนรัทั้นแหละเปป็นปฏลิปปักษร์ตต่อพระครลิสตร์ ซซที่งทต่านทรัทั้งหลายไดจ้ยลินวต่าจะมา และบรัดนบทั้กก็อยรต่ในโลกแลจ้ว”
อะไรจะเปป็นตรัวทดสอบเพมที่อทบที่จะทจาใหจ้เราแยกไดจ้วต่าเปป็นพระวลิญญาณทบที่แทจ้จรลิงจากวลิญญาณเทบยมเทก็จ ? เราจะสามารถ
รรจจ้ รักผรจ้รบรั ใชจ้ทบที่แทจ้จรลิง หรมอผรจ้สอนพระครัมภบรทร์ บที่แทจ้จรลิงไดจ้อยต่างไร ? พระวจนะของพระเจจ้าใหจ้คจาตอบดรังนบทั้ “วลิญญาณทรัทั้งปวงทบที่ยอมรรับ
วต่าพระเยซรครลิสตร์ไดจ้เสดก็จมาเปป็นมนสุษยร์ วลิญญาณนรัทั้นกก็มาจากพระเจจ้า” ขจ้อนบทั้หมายถซงคนทสุกๆคนทบที่ยอมรรับวต่า บสุรสุษนามวต่า พระเยซร
ครลิสตร์ เคยเกลิดขซทั้นมา มบชบวตลิ อยรต่ และตาย และเปป็นบสุคคลในประวรัตลิศาสตรร์จรลิงเชต่นเดบยวกรันกรับเฮโรด ปปลาต หรมอซบซารร์ เชต่นนรัทั้นหรมอ
? ไมต่ใชต่ ขจ้อนบทั้ไมต่ไดจ้หมายความเชต่นนรัทั้นในทบที่นบทั้ มบนรักประวรัตลิศาสตรร์และนรักวลิชาการมากมายทบที่ถซงแมจ้จะไมต่ใชต่ผรจ้เชมที่อ แตต่กก็สอนวต่าบสุรสุษทบที่มบ
นามวต่าพระเยซรครลิสตร์มบตวรั ตนอยรต่จรลิง แตต่พวกเขาไมต่ไดจ้เชมที่อในความเปป็นพระเจจ้าและการทรงรรับสภาพเนมทั้อหนรังของพระองคร์
บรรดานรักวลิชาการพระครัมภบรร์ทบที่ยลิที่งใหญต่ทบที่ไดจ้อสุทลิศชบวลิตของพวกเขาในการศซกษาภาษากรบกไดจ้บอกกรับเราวต่าประโยคดรังกลต่าว
ในตอนนบทั้ควรจะหมายถซงวต่า “วลิญญาณทรัทั้งปวงทบที่ยอมรรับวต่าพระเยซรเปป็นพระครลิสตร์ทบที่ไดจ้เสดก็จมาเปป็นมนสุษยร์ วลิญญาณนรัทั้นกก็มาจาก
พระเจจ้า” สรังเกตเหก็นความแตกตต่างหรมอไมต่ ? “พระเยซรครลิสตร์ไดจ้เสดก็จมา” ไมต่เหมมอนกรับ “พระเยซรเปป็นพระครลิสตร์ทบที่ไดจ้เสดก็จมา”
ในมรัทธลิว 1 : 18 - 25 เราไดจ้เรบยนรรจ้วาต่ โยเซฟและมารบยร์เปป็น “ครต่หมรัทั้น” (หมรัทั้นหมายวต่าจะแตต่งงานกรัน) และโยเซฟไดจ้คจ้นพบ
วต่ามารบยร์ไดจ้กลายมาเปป็นแมต่คนเสบยแลจ้ว ตามพระราชบรัญญรัตลิของโมเสส (พระราชบรัญญรัตลิ 22 : 20 - 21) หญลิงสาวทบที่ถรกพบวต่าไดจ้สรญ

เสบยพรหมจารบของตนจะตจ้องถรกหลินขวจ้าง แตต่โยเซฟรรักมารบยร์ และเปป็นความตรัทั้งใจของทต่านทบจที่ ะถอนหมรัทั้นอยต่าง “ลรับๆ” หรมอกก็คมอไมต่
ใหจ้เรมที่องนบทั้เลก็ดลอดออกสรต่สาธารณะ “แตต่เมมที่อโยเซฟยรังคลิดในเรมที่องนบทั้อยรต่ ดรเถลิด มบทตร สวรรคร์ขององคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้า มาปรากฏแกต่โยเซฟ
ในความฝปันวต่า "โยเซฟ บสุตรดาวลิด อยต่ากลรัวทบที่จะรรับมารบยร์มาเปป็นภรรยาของเจจ้าเลย เพราะวต่าผรจ้ซซที่งปฏลิสนธลิในครรภร์ของเธอเปป็นโดย
เดชพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ เธอจะประสรตบลิ สุตรชาย แลจ้วเจจ้าจะเรบยกนามของทต่านวต่า เยซร เพราะวต่าทต่านจะโปรดชต่วยชนชาตลิของทต่าน
ใหจ้รอดจากความผลิดบาปของเขาทรัทั้งหลาย"”
“เยซร” แปลวต่า ผรจ้ชวต่ ยใหจ้รอด “พระเยซร” คมอพระนามของพระผรจ้ชต่วยใหจ้รอดของเราทบทที่ รงอยรต่ในสภาพมนสุษยร์ สต่วน “พระ
ครลิสตร์” เปป็นพระราชอลิสรลิยยศของพระองคร์ หมายถซง “ผรจ้ทบที่ถรกเจลิมตรัทั้งไวจ้” พระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์ของพระเจจ้าตรังทั้ แตต่กต่อนทบที่จะ
ทรงกลายมาเปป็นบสุรสุษนามวต่าเยซรแลจ้ว พระองคร์ทรงอยรต่กรับพระเจจ้าตรัทั้งแตต่เรลิที่มแรก ทรงเปป็นพระครลิสตร์ พระเมสสลิยาหร์ ผรจ้ทบที่ถรกเจลิมตรัทั้ง
ไวจ้ และองคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้า ดรังนรัทั้นขจ้อพระครัมภบรร์ทบที่เรากจาลรังดรอยรต่ในตอนนบทั้กก็ชรัดเจนขซทั้นมาก ทสุกๆวลิญญาณทบที่ยอมรรับวต่าพระเยซรทรงเปป็น
พระครลิสตร์ทบที่ไดจ้เสดก็จมาเปป็นมนสุษยร์ กก็ยอมรรับวต่าพระเยซรทรงเปป็นพระเจจ้า เปป็นพระบสุตรของพระเจจ้า และทรงประสรตจลิ ากหญลิง
พรหมจารบ ทสุกๆวลิญญาณทบที่ยอมรรับวต่าพระเยซรทรงเปป็นพระครลิสตร์ทบที่ไดจ้เสดก็จมาเปป็นมนสุษยร์กก็ยอมรรับวต่าพระเจจ้าทรงอยรต่ในพระครลิสตร์
และดจ้วยเหตสุนบทั้ ทสุกๆวลิญญาณทบที่ยอมรรับวต่าพระเยซรทรงเปป็นพระครลิสตร์ทบที่ไดจ้เสดก็จมาเปป็นมนสุษยร์กก็กจาลรังยอมรรับความเปป็นพระเจจ้าและ
การทรงรรับสภาพเนมทั้อหนรังของพระองคร์ และนบที่กก็เปป็นตรัวทดสอบขจ้อแรกและขจ้อสจาครัญสจาหรรับวลิญญาณทรัทั้งปวงทบกที่ ลต่าวอจ้างวต่ามาจาก
พระเจจ้า คจาถามกก็คอม “ทต่านคลิดวต่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นผรจ้ใด ? พระองคร์ทรงเปป็นบสุตรของใคร ?” (มรัทธลิว 22 : 42)
ใชต่แลจ้ว มบคนมากมายทบที่ถรกนรับวต่าเปป็นเปป็นผรจ้ยลิที่งใหญต่ ไมต่วาต่ จะเปป็นผรจ้สอนทบที่ยลิที่งใหญต่ นรักเทศนร์ผรจ้ยลิที่งใหญต่ หรมอแมจ้กระทรัที่งนรัก
ประกาศขต่าวประเสรลิฐผรจ้ยลิที่งใหญต่ ผรจ้ซซที่งกลต่าวสลิที่งดบๆมากมายเกบที่ยวกรับพระเยซร พวกเขาประกาศวต่าพระองคร์ทรงเปป็นบสุคคลทบที่พลิเศษ โดด
เดต่น และไมต่ธรรมดาทบที่สดสุ เทต่าทบที่เคยมบชบวตลิ อยรต่ในโลกนบทั้ พวกเขายอมรรับวต่าพระองคร์ทรงเปป็นพระอาจารยร์ทบที่ยลิที่งใหญต่และเปป็นแพทยร์ทบที่ยลิที่ง
ใหญต่ พวกเขาไปไกลจนถซงขนาดยอมรรับวต่าพระองคร์ทรงกระทจาสลิที่งตต่างๆทบที่ไมต่ธรรมดาและไมต่สามารถอธลิบายไดจ้ แตต่กระนรัทั้นบสุคคลกก็
ยรังสามารถเชมที่อในทสุกสลิที่งเหลต่านบทั้ทบที่เกบที่ยวกรับพระเยซรและยรังคงหลงหายและตจ้องถรกสาปแชต่งชรัที่วนลิรรันดรร์เมมที่อจากโลกนบทั้ไปไดจ้ ! การเชมที่อ
วต่าพระเยซรทรงเปป็นบสุคคลทบที่ยลิที่งใหญต่นรัทั้นไมต่เพบยงพอ การเชมที่อวต่าพระองคร์ทรงมบความพลิเศษในพรันธกลิจของพระองคร์และทรงยลิที่งใหญต่
อยต่างไมต่อาจบรรยายไดจ้ในการทรงสรัที่งสอนและทรงรรักษาเยบยวยาของพระองคร์นรัทั้นไมต่เพบยงพอ ในการทบที่จะไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอด เรา
ตจ้องยอมรรับวต่าพระเยซรทรงเปป็นพระครลิสตร์ของพระเจจ้าทบที่ไดจ้เสดก็จมาเปป็นมนสุษยร์ ถจ้าพระองคร์ทรงไมต่ใชต่พระบสุตรของพระเจจ้าแลจ้ว
พระองคร์กจก็ ะทรงเปป็นเรมที่องหลอกลวงทบที่ยลิที่งใหญต่ทบที่สสุดในประวรัตลิศาสตรร์ เปป็นนรักตจ้มตสุอ๋นทบที่ยลิที่งใหญต่ทบที่สสุดในโลก เปป็นคนโกหกตรัวฉกาจ
ทบที่สดสุ เทต่าทบที่เคยมบชบวตลิ อยรต่บนโลกนบทั้ และพระองคร์กจก็ ะทรงกระทจาการหมลิที่นประมาททบที่ราจ้ ยแรงทบที่สดสุ เทต่าทบที่ใครจะสามารถกระทจาไดจ้
เพราะพระองคร์ทรงกลต่าวอจ้างวต่าเปป็นพระบสุตรของพระเจจ้า ทรงเทต่าเทบยมกรับพระเจจ้า ทรงเปป็นพระบสุตรแทจ้องคร์เดบยวของพระเจจ้า
พระองคร์ตรรัสวต่า “เรากรับพระบลิดาของเราเปป็นอรันหนซที่งอรันเดบยวกรัน” พระเยซรจะตจ้องทรงเปป็นพระเจจ้าในสภาพมนสุษยร์จรลิงหรมอไมต่กก็
เปป็นบสุคคลหลอกลวงทบที่ยลิที่งใหญต่ทบที่สสุดเทต่าทบที่เคยมบมาเทต่านรัทั้น พระองคร์จะตจ้องทรงเปป็นความจรลิงแทจ้หรมอไมต่กคก็ จาโกหกทบที่ยลิที่งใหญต่ทบที่สสุด สลิที่งทบที่
ไรจ้สาระทบที่สสุดเทต่าทบที่มนสุษยร์เราจะกระทจาไดจ้นรัทั้นกก็คมอการกจ้าวเขจ้าไปอต่านพระครัมภบรตร์ อนทบที่กลต่าวถซงพระเยซร และจากนรัทั้นกก็ปฏลิเสธเรมที่อง
การเสดก็จมาเปป็นมนสุษยร์และการทรงประสรตจลิ ากหญลิงพรหมจารบของพระองคร์เสบย พระเยซรของเราทรงเปป็นพระครลิสตร์ทบที่ไดจ้เสดก็จมา
เปป็นมนสุษยร์ และบรัดนบทั้กก็มบบสุรสุษผรจ้หนซที่งทบที่ประทรับนรัที่งอยรต่เบมทั้องขวาพระหรัตถร์ขององคร์ผรจ้สรงสสุด และบสุรสุษผรจ้นรัทั้นกก็ทรงมบพระนามวต่า เยซร (1 ทลิ
โมธบ 2 : 5)
ในขจ้อทบที่ 3 ไดจ้กลต่าวอยต่างชรัดเจนวต่าถจ้าวลิญญาณใดๆไมต่ยอมรรับวต่าพระเยซรทรงเปป็นพระครลิสตร์ทบที่ไดจ้เสดก็จมาเปป็นมนสุษยร์
วลิญญาณนรัทั้นกก็ไมต่ไดจ้มาจากพระเจจ้า แตต่มาจากมาร เปป็นวลิญญาณของปฏลิปปักษร์พระครลิสตร์ เรากจาลรังอาศรัยอยรต่ใน “วาระสสุดทจ้าย” นรับ
ตรังทั้ แตต่การตรซงกางเขนขององคร์พระเยซรครลิสตร์เจจ้า และบรัดนบทั้กก็เปป็นวาระสสุดทจ้ายของ “วาระสสุดทจ้าย” อยต่างแนต่แทจ้ พวกปฏลิปปักษร์พระ
ครลิสตร์ (พหสุพจนร์) กก็มบอยรต่แลจ้ว และในวรันหนซที่งขจ้างหนจ้าอาจจะในทรันทบหลรังจากทบที่ครลิสตจรักรถรกรรับขซทั้นไปแลจ้ว ปฏลิปปักษร์พระครลิสตร์
(เอกพจนร์) กก็จะปรากฏตรัว มรันจะมบชมที่อเรบยกอยรต่หลายชมที่อ ในดาเนบยล 8 : 23 มรันถรกเรบยกวต่า “กษรัตรลิยร์องคร์หนซที่งพระพรักตรร์ดรสุ าจ้ ย” ใน

พรันธสรัญญาใหมต่มรันถรกเรบยกวต่า “ลรกของความพลินาศ” (ยอหร์น 17 : 12 ; 2 เธสะโลนลิกา 2 : 3) “คนแหต่งการบาป” (2 เธสะโลนลิกา
2 : 3) สจาหรรับปฏลิปปักษร์พระครลิสตร์ผรจ้นรัทั้น วลิญญาณของมรันกก็มบอยรต่แลจ้ว ณ ทบที่นบทั้ และตรัวของมรันเองจะมาภายหลรังจากทบที่ครลิสตจรักรไดจ้ถรก
รรับออกไปจากโลกนบทั้แลจ้วเพมที่อไปอยรต่กรับองคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าในฟฟ้าอากาศ บรัดนบทั้จซงมบพวกบรรรดาปฏลิปปักษร์พระครลิสตร์จจานวนมากมาย
คมอพวกผรจ้สอนเทบยมเทก็จ หรมอนรักเทศนร์เทบยมเทก็จ คมอคนทบที่ยมนอยรต่หลรังธรรมาสนร์อรันบรลิสสุทธลิธิ์ แตต่ในชบวตลิ จรลิงถรกเรบยกโดยซาตาน ไดจ้รรับ
การแตต่งตรัทั้งและมอบหมายหนจ้าทบที่โดยซาตาน และพวกนบทั้จะตจ้องอยรต่ในบซงไฟนรกกรับซาตานตลอดชรัวที่ นลิรรันดรร์
“เพราะคนอยต่างนรัทั้นเปป็นอรัครสาวกเทบยม เปป็นคนงานทบที่หลอกลวง ปลอมตรัวเปป็นอรัครสาวกของพระครลิสตร์ การกระทจาเชต่น
นรัทั้นไมต่แปลกประหลาดเลย ถซงซาตานเองกก็ยรังปลอมตรัวเปป็นทรตสวรรคร์แหต่งความสวต่างไดจ้ เหตสุฉะนรัทั้นจซงไมต่เปป็นการแปลกอะไรทบที่ผรจ้รบรั
ใชจ้ของซาตานจะปลอมตรัวเปป็นผรจ้รรับใชจ้ของความชอบธรรม ทจ้ายทบสที่ สุดของเขาจะเปป็นไปตามการกระทจาของเขา” (2 โครลินธร์ 11 : 13
- 15)
เปป็นเรมที่องทบที่อรันตรายและมบความเสบยหายมากสจาหรรับผรจ้เชมที่อในการใหจ้การสนรับสนสุนผรจ้รรับใชจ้ทบที่ปฏลิเสธความเปป็นพระเจจ้าของ
พระครลิสตร์ ในการเสดก็จมารรับสภาพเนมทั้อหนรังและบรังเกลิดจากสาวพรหมจารบของพระองคร์ การสนรับสนสุนคนเชต่นนรัทั้นกก็เปป็นการ
สนรับสนสุนศรัตรรของพระเจจ้า และผรจ้เชมที่อทบที่มบความผลิดในการกระทจาเชต่นนรัทั้นกก็อาจจะสรญเสบยบจาเหนก็จของตนไดจ้ ยอหร์นไดจ้ตกรั เตมอนเกบที่ยว
กรับเรมที่องนบทั้ใน 2 ยอหร์น 7 - 11 ทต่านบอกใหจ้เราระวรังตรัวใหจ้ดบมลิเชต่นนรัทั้นเราจะสรญเสบย “สลิที่งทบที่เราไดจ้กระทจามาแลจ้ว” สลิที่งนบทั้หมายถซงเรมที่อง
การเปป็นผรจ้อารรักขา ไมต่ใชต่เรมที่องความรอด เราไมต่ไดจ้ “กระทจา” ความรอดของเรา สลิที่งนรัทั้นเปป็นของประทานโดยไมต่คลิดมรลคต่าจากพระเจจ้า
แตต่เปป็นการเปป็นผรจ้อารรักขาของเราทบนที่ จาพาบจาเหนก็จมาใหจ้ และถจ้าเรารรจ้ทรัทั้งรรแจ้ ตต่กก็ยรังสนรับสนสุนผรจ้รรับใชจ้หรมอผรจ้สอนหลรักคจาสอนเทบยมเทก็จ
คนนรัทั้นแลจ้ว เรากก็จะสรญเสบยบจาเหนก็จของเรา
ไมต่มบประโยชนร์ทจบที่ ะอจ้างวต่าไมต่รรับรรใจ้ นการนบทั้ และกลต่าววต่าเราไมต่ทราบวต่าศลิษยาภลิบาลของเราเปป็นนรักเทศนร์มรลฐานนลิยมจาก
พระครัมภบรหร์ รมอเปลต่า ถจ้าเราบรังเกลิดใหมต่แลจ้ว เรากก็ตจ้องรรวจ้ าต่ เขาไดจ้เทศนาความจรลิงหรมอไมต่ พระวจนะของพระเจจ้าประกาศวต่าเรารรจ้
โดยทางองคร์พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ผรจ้ทรงประทรับอยรต่ภายในผรจ้เชมที่อ

ผถูผู้เชชอที่ คชอผถูผู้ชนะ
ขจ้อ 4 “ลรกเลก็กๆทรัทั้งหลายเออ๋ย ทต่านเปป็นฝฝ่ายพระเจจ้า และไดจ้ชนะเขาเหลต่านรัทั้น เพราะวต่าพระองคร์ผรจ้สถลิตอยรต่ในทต่านทรัทั้งหลาย
เปป็นใหญต่กวต่าผรจ้นรัทั้นทบที่อยรต่ในโลก”
ผรจ้อาต่ นทบที่รรัก การไดจ้เปป็นบสุตรของพระเจจ้านรัทั้นเปป็นเรมที่องทบที่ยลิที่งใหญต่ เมมที่อคนคนหนซที่งไดจ้เชมที่อในพระโลหลิตทบที่หลรัที่งออกและในพระ
ราชกลิจทบที่สจาเรก็จครบถจ้วนแลจ้วของพระเยซรครลิสตร์ บสุคคลนรัทั้นกก็ไดจ้บรังเกลิดจากพระเจจ้าทรันทบ และเขากก็ไดจ้ดจารงอยรต่ในพระเจจ้าและพระเจจ้า
ทรงประทรับอยรต่ในเขาทรันทบ ในชรัที่วขณะนรัทั้นเอง เขากก็ไดจ้กลายมาเปป็นผรจ้มบสต่วนในพระลรักษณะของพระเจจ้า มบสต่วนในพระวลิญญาณ
บรลิสสุทธลิธิ์ ไดจ้นรัที่งอยรต่ในสวรรคสถานโดยทางพระเยซรครลิสตร์ และไดจ้รรับการประทรับตราดจ้วยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิจธิ์ นกวต่าจะถซงวรันแหต่ง
การชต่วยใหจ้รอดนรัทั้น
จากขจ้อนบทั้เราจซงมบหลรักประกรันวต่าความสรัมพรันธร์ระหวต่างผรจ้เชมที่อกรับพระเจจ้าเปป็นสลิที่งยมนยรันชรัยชนะ ผรจ้เชมที่อเปป็นของพระเจจ้า และ
พระเจจ้ากก็ทรงเปป็นพระเจจ้าของผรจ้เชมที่อ พระองคร์ทรงเปป็นพระบลิดาของเรา เรากก็เปป็นบสุตรทรัทั้งหลายของพระองคร์ และพระเยซรทรงเปป็น
พระผรจ้ชวต่ ยใหจ้รอดของเรา ทรงเปป็นดรัที่งบสุตรหรัวปปในบรรดาบสุตรทรัทั้งหลาย เราเปป็นเชมทั้อสายของพระเจจ้า คมอเปป็นเชมทั้อสายรต่วมโดยทาง
พระเยซร บางครรัทั้งเราอาจคลิดวต่าตรัวเรากจาลรังอยรต่ตามลจาพรัง อาจมบบางเวลาทบที่ดรเหมมอนวต่ามบเพบยงแคต่ตวรั เราเทต่านรัทั้นในชสุมชนทบที่เราอยรต่ซซที่ง
เปป็นผรจ้ทบที่ไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดแลจ้วอยต่างแทจ้จรลิง และดจ้วยเหตสุนบทั้ เราจซงมรักจะคลิดวต่า เรากจาลรังเผชลิญกรับการตต่อตจ้านขรัดขวางจากศรัตรรอยรต่
เพบยงลจาพรัง แตต่ทต่านผรจ้อาต่ นทบที่รรัก จงอยต่าหวรันที่ ไหว เพราะผรจ้เชมที่อทสุกคนรต่วมกรันกรับพระเจจ้า กก็ยลิที่งใหญต่กวต่าฝรงชนจจานวนมากนรัก

“ทต่าน...ไดจ้ชนะเขาเหลต่านรัทั้น” พระวจนะไมต่ไดจ้กลต่าววต่า “ทต่านจะชนะ” หรมอ “ทต่านกก็จะชนะ ถจ้าหากวต่า...” คจาแถลงในทบที่นบทั้
ชรัดเจนและเขจ้าใจไดจ้งาต่ ย “ทต่านไดจ้ชนะ (แลจ้ว)” เราเปป็นยลิที่งกวต่าผรจ้พชลิ ลิตโดยทางพระองคร์ “ไมต่มบการทดลองใดๆเกลิดขซทั้นกรับทต่าน นอก
เหนมอจากการทดลองซซที่งเคยเกลิดกรับมนสุษยร์ทรัทั้งหลาย แตต่พระเจจ้าทรงสรัตยร์ซมที่อ พระองคร์จะไมต่ทรงใหจ้ทต่านตจ้องถรกทดลองเกลินกวต่าทบที่ทต่าน
จะทนไดจ้ แตต่เมมที่อทต่านถรกทดลองนรัทั้น พระองคร์จะทรงโปรดใหจ้ทาต่ นมบทางทบจที่ ะหลบกเลบที่ยงไดจ้ดจ้วย เพมที่อทต่านจะมบกจาลรังทนไดจ้” (1 โครลินธร์
10 : 13)
ชรัยชนะทบที่แนต่นอนนรัทั้นเปป็นของเรา เพราะ “พระองคร์ผรจ้สถลิตอยรต่ในทต่านทรัทั้งหลายเปป็นใหญต่กวต่าผรจ้นรัทั้นทบที่อยรใต่ นโลก” พระวลิญญาณ
บรลิสสุทธลิธิ์ผรจ้ทรงอยรต่ภายในเราทรงเปป็นใหญต่กวต่าวลิญญาณของปฏลิปปักษร์พระครลิสตร์ทบที่อยรต่รอบตรัวเราในโลกนบทั้ พระเจจ้าผรจ้ทรงอยรต่ในเราทรง
เปป็นใหญต่กวต่าพญามารและพวกปปศาจจากนรกทรังทั้ ปวงรวมกรัน พวกปปศาจนรัทั้นจดจจาพระเยซรในฐานะพระครลิสตร์ของพระเจจ้า แตต่พวก
ปปศาจไมต่สามารถรรับการชต่วยใหจ้รอดไดจ้ ยากอบบอกกรับเราวต่า พวกปปศาจกก็เชมที่อและกลรัวจนตรัวสรัที่น (ยากอบ 2 : 15) พวกมรันรรวจ้ าต่
พระองคร์ทรงเปป็นใคร พวกมรันไมต่ไดจ้ปฏลิเสธเรมที่องการทรงบรังเกลิดจากหญลิงพรหมจารบของพระองคร์ พวกปปศาจยรังมบความเคารพยจาเกรง
ตต่อพระเยซรครลิสตร์มากยลิที่งกวต่านรักเทศนร์บางคนเสบยอบก ! เราไมต่สามารถเอาชนะซาตานไดจ้ดวจ้ ยกจาลรังของเราเอง แตต่พระเยซรทรงเผชลิญ
หนจ้ากรับมรันและทรงปราบมรันลงเสบย พระองคร์ตรรัสวต่า “อจ้ายซาตาน จงไปเสบยใหจ้พจ้น” แลจ้วเรมที่องกก็จบ ซาตานกก็ยอมเชมที่อฟปังและไป
เสบย ทต่านผรจ้อต่านทบที่รกรั จงอยต่าไปทบที่ประตรเมมที่อซาตานมาเคาะเรบยก แตต่จงรจ้องเรบยกหาพระเยซร แลจ้วพระองคร์จะทรงขรับไลต่ซาตานไปเสบย

โลก - เครชอที่ งหมายของผถูผู้สอนเททยมเทจ็จ
ขจ้อ 5 - 6 “เขาเหลต่านรัทั้นเปป็นฝฝ่ายโลก เหตสุฉะนรัทั้นเขาจซงพรดตามโลก และโลกกก็ฟปังเขา เราทรัทั้งหลายเปป็นฝฝ่ายพระเจจ้า ผรจ้ทบที่รจรจ้ รัก
พระเจจ้ากก็ฟปังเรา และผรจ้ทบที่ไมต่ไดจ้อยรต่ฝาฝ่ ยพระเจจ้ากก็ไมต่ฟปังเรา ดรังนบทั้แหละเราทรัทั้งหลายจซงรรจ้จกรั วลิญญาณแหต่งความจรลิงและวลิญญาณแหต่ง
ความเทก็จ”
พวกผรจ้สอนเทบยมเทก็จนรัทั้นมบตราประทรับอยรต่ ยอหร์นเคลมที่อนเนมทั้อหาไปตต่อจากเรมอที่ งวลิญญาณของปฏลิปปักษร์พระครลิสตร์สรต่เรมที่องของ
บสุคคลทบที่มบการแสดงออกถซงวลิญญาณทบที่แตกตต่างกรัน “ดรังนบทั้แหละเราทรัทั้งหลายจซงรรจจ้ รักวลิญญาณแหต่งความจรลิงและวลิญญาณแหต่งความ
เทก็จ” จงจจาไวจ้ใหจ้ขซทั้นใจวต่า “เราทรัทั้งหลาย” ในจดหมายฝากฉบรับนบทั้หมายถซงยอหร์นผรจ้เปป็นทบที่รรักและบรรดาผรจ้เชมที่อทบที่บรังเกลิดใหมต่แลจ้วอยต่าง
แทจ้จรลิงทสุกคน และผรจ้เชมที่อแทจ้จะไมต่ถรกซรัดไปซรัดมาดจ้วยลมปากแหต่งคจาสรัที่งสอนทสุกอยต่าง พวกเขาจะไมต่ถรกปลสุกปปัปี่นหรมอทจาใหจ้สรับสน
เพราะพวกเขามบพระวลิญญาณบรลิสทสุ ธลิธิ์ และพระองคร์จะทรงแยกแยะคจาสอนเทบยมเทก็จและผรจ้สอนเทบยมเทก็จไดจ้ในทรันทบ ถจ้าคสุณไมต่
สามารถบอกไดจ้วต่าใครเปป็นคนของพระเจจ้าจรลิงๆจากบรรดาพวกนรักเทศนร์เทบยมเทก็จลต่ะกก็ คจาแนะนจาของผมสจาหรรับคสุณคมอขอใหจ้คสุณ
ลองตรวจสอบประสบการณร์แหต่งความรอดของคสุณดร มารอาจจะหลอกลวงคสุณดจ้วยสลิที่งจอมปลอม เพราะผรจ้เชมที่อทบที่บรังเกลิดใหมต่แลจ้ว
อยต่างแทจ้จรลิงจะไมต่ถรกทจาใหจ้สรับสนโดยพวกผรจ้สอนหลรักคจาสอนเทบยมเทก็จ
“โลกกก็ฟปังเขา” มวลชนมรักจะหลงไปตามความเทก็จเสมอ ไปตามกระแสทบที่มบแรงตจ้านทานนจ้อยทบที่สสุด และไปตามสลิที่งทบที่ดรนต่า
ตมนที่ ตาและบรันเทลิงใจ มบเพบยงครรัทั้งเดบยวเทต่านรัทั้นทบที่พระเยซรทรงมบฝรงชนนรับพรันๆคนตลิดตามพระองคร์ นรัที่นคมอเมมที่อพระองคร์ทรงเลบทั้ยงอาหาร
พวกเขาดจ้วยขนมปปังและปลา และในวรันถรัดมานรัทั้นเอง พระองคร์กก็ไดจ้ตรรัสบอกพวกเขาวต่าพวกเขาตลิดตามพระองคร์เพราะแคต่หวรังจะ
ไดจ้กลินขนมปปังและปลา หรมออาหารฝฝ่ายรต่างกายเทต่านรัทั้น และไมต่ใชต่เพราะฤทธลิธิ์อจานาจทบที่ทรงสจาแดงในการอรัศจรรยร์ แนต่นอนวต่าการมบ
ฝรงชนขนาดใหญต่ตลิดตามอยรต่กก็ไมต่ไดจ้หมายความวต่าบสุคคลผรจ้นรัทั้นเทบยมเทก็จเสมอไป นรักเทศนร์ผรจ้ยลิที่งใหญต่บางคนทบที่โลกนบทั้เคยรรจ้จรักกก็เปป็นทบที่
นลิยมชมชอบของฝรงชน แตต่แนต่นอนวต่าคสุณไมต่สามารถกลต่าวไดจ้วต่า “คนคนนบทั้เปป็นคนของพระเจจ้าอยต่างแนต่นอน เพราะคนเปป็นพรันๆคน
คอยตลิดตามเพมที่อจะฟปังเขา” คสุณไมต่สามารถตรัดสลินผรจ้รบรั ใชจ้ ผรจ้สอน หรมอนรักประกาศขต่าวประเสรลิฐ บนพมทั้นฐานของการมบฝรงชนคอย
ตลิดตามผรจ้นรัทั้นอยรต่ไดจ้

โลกนบทั้รรับฟปังพวกนรักเทศนร์เทบยมเทก็จเพราะเขาเทศนาเพมที่อเอาอกเอาใจโลกนบทั้ เขาจซงเปป็นฝฝ่ายโลก มาตรฐานและการ
ประพฤตลิของเขากก็เปป็นแบบโลกนบทั้ บางครลิสตจรักรทสุกวรันนบทั้ควรบรังครับใหจ้เอาไมจ้กางเขนและกระจกสบลง แลจ้วเอาปฟ้ายเขบยนวต่า
“สโมสร” ขซทั้นไวจ้เหนมอประตรแทน ครลิสตจรักรยสุคใหมต่หลายๆแหต่งมบการเตจ้น การสรังสรรคร์ เลต่นบลิงโก และแมจ้กระทรัที่งเสรลิฟเบบยรร์และ
คก็อกเทลในเวลาสรังสรรคร์กรันดจ้วย เมมที่อพวกเขาตามอยต่างโลกนบทั้มากกวต่าตามอยต่างพระครัมภบรร์และพระเจจ้า เรากก็สามารถสรสุปไดจ้วต่า
พวกเขาเปป็นฝฝ่ายโลกนบทั้ และดจ้วยเหตสุนบทั้ “โลกกก็ฟปังเขา”
ผรจ้เชมที่อแทจ้จะไมต่ตดลิ บต่วงของพวกฝปักใฝฝ่ทางโลกเหลต่านบทั้ หรมอพวกผรจ้รบรั ใชจ้ของมารและธรรมศาลาของซาตาน เพราะวต่า “เรา
ทรัทั้งหลายเปป็นฝฝ่ายพระเจจ้า” ผรจ้รบรั ใชจ้แทจ้กก็เปป็นฝฝ่ายพระเจจ้า ทต่านเหลต่านรัทั้นไดจ้รรับการทรงเรบยกจากพระเจจ้า ไดจ้รรับการแตต่งตรัทั้งจาก
พระเจจ้า ไดจ้รบรั กจาลรังจากพระเจจ้า และพวกทต่านเหลต่านรัทั้นเทศนาพระวจนะของพระเจจ้า
“ผรจ้ทบที่รจรจ้ รักพระเจจ้ากก็ฟปังเรา” ผรจ้เชมที่อแทจ้จะฟปังผรจ้รบรั ใชจ้ของพระเจจ้าเพราะพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ผทรจ้ รงอยรต่ในจลิตใจของผรจ้รบรั ใชจ้กก็
ทรงเปป็นพยานในจลิตใจของผรจ้เชมที่อดจ้วย และดรังนรัทั้นผรจ้เชมที่อกก็จะจดจจาผรรจ้ รับใชจ้แทจ้ไดจ้เมมที่อทต่านเทศนาพระวจนะของพระเจจ้า
“และผรจ้ทบที่ไมต่ไดจ้อยรต่ฝาฝ่ ยพระเจจ้ากก็ไมต่ฟงปั เรา” ผรจ้ทไบที่ มต่เชมที่อกก็ไมต่รรับฟปังผรจ้รบรั ใชจ้ของพระเจจ้า นบที่เปป็นเหตสุผลวต่าทจาไมเราจซงมบการ
แตกแยกและพรรคพวกตต่างๆในครลิสตจรักรทสุกวรันนบทั้ เมมที่อคนของพระเจจ้าเทศนาพระวจนะของพระเจจ้าจากบนธรรมาสนร์ในครลิสต
จรักรธรรมดาทรัที่วๆไปในทสุกวรันนบทั้ คสุณสามารถแนต่ใจไดจ้เลยวต่าจะตจ้องมบการแตกแยกกรันไปดจ้วยในแถวทบที่นรัที่งดจ้านลต่าง ผรจ้ทบที่ไมต่เชมที่อและพวก
หนจ้าซมที่อใจคดจะไมต่สามารถทนตต่อคจาสอนทบที่มบหลรักไดจ้นาน แลจ้วพวกปปศาจทบที่อยรต่ภายในคนพวกนรัทั้นกก็จะประกาศสงครามตต่อนรักเทศนร์
ของพระเจจ้า
ผมมรักจะพรดอยรต่บต่อยๆวต่า ครลิสตจรักรทบที่อยรต่มาหลายปปแลจ้วโดยทบที่ไมต่มบปปัญหาหรมอความรจ้าวฉานเลยนรัทั้นกก็เปป็นครลิสตจรักรทบที่ตาย
แลจ้ว และพระวจนะของพระเจจ้ากก็ไมต่ไดจ้ถรกใชจ้เทศนาบนธรรมาสนร์เลย เมมที่อใดกก็ตามทบพที่ ระเยซรไดจ้ตรรัสขณะทบที่พระองคร์ยรังทรงอยรต่บน
โลกนบทั้ กก็ทจาใหจ้เกลิดการแบต่งแยกผรจ้คนออกจากกรันเสมอ พระองคร์ทรงเปป็นนรักแบต่งแยกประชากรทบที่ยลิที่งใหญต่ทบที่สสุดทบที่โลกนบทั้เคยรรจ้จกรั คน
บางคนกก็กลต่าววต่า “พระองคร์ทรงมาจากพระเจจ้า” และอบกบางคนกก็กลต่าววต่า “เขามบผบสลิง” บางคนกก็กลต่าวอบกวต่า “พระองคร์ทรง
กระทจาการอรัศจรรยร์ตาต่ งๆโดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจจ้า” และอบกบางคนกก็กลต่าววต่า “เขาทจาวลิทยาคมดจ้วยอจานาจของเบเอลเซบสุบ” บาง
คนยรังกลต่าวอบกวต่า “บสุรสุษผรจ้นบทั้เปป็นพระบสุตรของพระเจจ้าแนต่แทจ้” และอบกบางคนกก็ยรังกลต่าววต่า “เขาเกลิดมาจากการลต่วงประเวณบ” บาง
คนกก็เชมที่อและรรักพระองคร์ และอบกบางคนกก็ไมต่เชมที่อและเกลบยดพระองคร์ พระเยซรตรรัสวต่า “ถจ้าพวกเขาเกลบยดชรังเรา พวกเขากก็จะ
เกลบยดชรังบรรดาผรจ้ทบที่ตามเรามา” คสุณสามารถแนต่ใจไดจ้เลยวต่า ถจ้าพระองคร์ยรังไมต่ทรงทจาใหจ้คนทสุกๆคนพซงพอใจเหมมอนกรันหมด ผรจ้รรับใชจ้
พระเจจ้าในทสุกวรันนบทั้กก็จะไมต่ทจาเชต่นนรัทั้นดจ้วยเหมมอนกรัน
“เพราะวต่าพระวจนะของพระเจจ้านรัทั้นมบชบวตลิ และทรงพลานสุภาพอยรต่เสมอ คมยลิที่งกวต่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลสุกระทรัที่งจลิต
และวลิญญาณ ตลอดขจ้อกระดรกและไขในกระดรก และสามารถวลินลิจฉรัยความคลิดและความมสุต่งหมายในใจดจ้วย” (ฮบบรร 4 : 12) พระ
วจนะของพระเจจ้าเปป็น “เหมมอนคจ้อนทบที่ทสุบหลินใหจ้แตกเปป็นชลิทั้นๆ” (เยเรมบยร์ 23 : 29) แสงสวต่างแหต่งพระวจนะของพระเจจ้าไดจ้ฉายสต่อง
ชบวลิตของผรจ้คน และผรจ้ทบที่ไมต่เชมที่อกก็ไมต่ชอบทบที่จะถรกเปปิดโปง ดจ้วยเหตสุนบทั้ โลกนบทั้จซงไมต่รบรั ฟปังคนของพระเจจ้า บสุคคลทบที่ปฏลิเสธพระครลิสตร์กก็อาจ
จะเงบยบๆอยรต่ไดจ้สรักพรัก แตต่ในทบที่สสุดเขากก็จะกบฏตต่อพระกลิตตลิคสุณแทจ้และตต่อผรรจ้ รับใชจ้แทจ้ของพระเจจ้า
แตต่คนของพระเจจ้าทบที่แทจ้จรลิงจะไมต่ยอมใหจ้เรมที่องนบทั้ทจาใหจ้เขาเกก็บของและยจ้ายออกจากเมมองไป เขาจะยลิที่งรรัดเขก็มขรัดใหจ้แนต่น พรับ
แขนเสมทั้อขซทั้น และดจ้วยความถต่อมใจทบที่ยอมจจานนตต่อพระเจจ้า เขาจะอธลิษฐานวต่า “พระองคร์เจจ้าขจ้า ขอพระองคร์ทรงบรรจสุกระสสุนแหต่ง
พระกลิตตลิคสุณในตรัวขจ้าพระองคร์และใหจ้ขจ้าพระองคร์เหนบที่ยวไกออกไป” พระวจนะของพระเจจ้าเปป็นดรัที่งไฟ (1 โครลินธร์ 3 : 13) และเมมที่อ
คสุณกต่อไฟลจ้อมรอบคนหนจ้าซมที่อใจคด เขากก็จะตจ้องกลรับใจไมต่กก็กลรับไป คนของพระเจจ้าจะรรจ้วธลิ บเยบยวยารรักษาความหนจ้าซมที่อใจคดและ
ความไมต่เชมที่อเมมที่อเกลิดปปัญหาขซทั้นในครลิสตจรักรทจ้องถลิที่น และพระเจจ้าจะทรงสงสารบรรดานรักเทศนร์ผรจ้ซซที่งยอมใหจ้คณะมรัคนายกไลต่ทาต่ น
ออกจากครลิสตจรักรทบที่พระเจจ้าไดจ้ทรงตรัทั้งใหจ้ทต่านเปป็นผรจ้รรับใชจ้

“ดรังนบทั้แหละเราทรัทั้งหลายจซงรรจ้จกรั วลิญญาณแหต่งความจรลิงและวลิญญาณแหต่งความเทก็จ” ใน 1 โครลินธร์ 2 : 12 - 16 เปาโลไดจ้
กลต่าววต่า “บรัดนบทั้เราทรัทั้งหลายจซงไมต่ไดจ้รรับวลิญญาณของโลก แตต่ไดจ้รบรั พระวลิญญาณซซที่งมาจากพระเจจ้า เพมอที่ เราทรัทั้งหลายจะไดจ้รรจ้ถซงสลิที่ง
ตต่างๆทบพที่ ระเจจ้าไดจ้ทรงโปรดประทานแกต่เรา คมอสลิที่งเหลต่านรัทั้นทบที่เราไดจ้กลต่าวดจ้วยถจ้อยคจาซซที่งมลิใชต่ปปัญญาของมนสุษยร์สอนไวจ้ แตต่ดจ้วย
ถจ้อยคจาซซที่งพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ไดจ้ทรงสรัที่งสอน ซซที่งเปรบยบเทบยบสลิที่งทบที่อยรต่ฝฝ่ายจลิตวลิญญาณกรับสลิที่งซซที่งเปป็นของจลิตวลิญญาณ แตต่มนสุษยร์
ธรรมดาจะรรับสลิที่งเหลต่านรัทั้นซซที่งเปป็นของพระวลิญญาณแหต่งพระเจจ้าไมต่ไดจ้ เพราะเขาเหก็นวต่าเปป็นสลิที่งโงต่เขลา และเขาไมต่สามารถเขจ้าใจไดจ้
เพราะวต่าจะเขจ้าใจสลิที่งเหลต่านรัทั้นไดจ้กก็ตจ้องสรังเกตดจ้วยจลิตวลิญญาณ แตต่มนสุษยร์ฝาฝ่ ยจลิตวลิญญาณสรังเกตสลิที่งสารพรัดไดจ้ แตต่ไมต่มบผรจ้ใดจะรรจ้จกรั ใจ
คนนรัทั้นไดจ้ เพราะวต่า `ใครเลต่ารรจ้จกรั พระทรัยขององคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าเพมที่อจะแนะนจาสรัที่งสอนพระองคร์ไดจ้' แตต่เรากก็มบพระทรัยของพระ
ครลิสตร์”
นรักเทศนร์ของพระเจจ้าจะไมต่ฝปักใฝฝ่ทางโลก พวกเขาเปป็นคนทบที่อยรต่ในทางของพระเจจ้า เปป็นพลเมมองของอบกโลกหนซที่ง พระ
วลิญญาณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงเปป็นผรจ้นจาทางใหจ้กรับพวกเขา พระวจนะอรันบรลิสสุทธลิขธิ์ องพระเจจ้าคมอตจาราของพวกเขา และพระเจจ้าทรงหนสุน
กจาลรังใหจ้กรับขจ้อความของพวกเขา แตต่โลกนบทั้หรัวเราะเยาะพวกเขา เปาโลกลต่าววต่า “เราทรัทั้งหลายเปป็นคนเขลาเพราะเหก็นแกต่พระ
ครลิสตร์...เราทรัทั้งหลายเปป็นคนอรัปยศ...เรากลายเปป็นเหมมอนกากเดนของโลกและเหมมอนราคบของสลิที่งสารพรัด...” (1 โครลินธร์ 4 : 10 13 บางสต่วน)
ผรจ้รบรั ใชจ้ทบที่ไมต่ไดจ้เออออไปกรับฝรงชน ไมต่ไดจ้ใหจ้เตลิมแตต่งบรันเทลิงใหจ้เตก็มครลิสตจรักร และไมต่ไดจ้ตงรัทั้ หจ้องครรัวกรับคาเฟฝ่ไวจ้ในใตจ้ถสุนครลิสต
จรักร กก็ถรกจรัดวต่าเปป็นพวก “ลจ้าสมรัย” ทบที่เอาแตต่เทศนา “ขวานผต่าซาก” แตต่ขจ้อความจากพระครัมภบรกร์ ก็เปป็นเพบยงขจ้อความเดบยวเทต่านรัทั้นทบที่
สามารถชต่วยจลิตวลิญญาณใหจ้รอดและเตรบยมคนใหจ้พรจ้อมสจาหรรับแผต่นดลินสวรรคร์ไดจ้ คนของพระเจจ้ากก็เทศนาพระวจนะของพระเจจ้า
พวกเขาจะพรจ้อมอยรต่เสมอทรัทั้งเมมที่อมบโอกาส หรมอไมต่มบโอกาส ในการวต่ากลต่าว หจ้ามปราม และตรักเตมอน (2 ทลิโมธบ 4 : 2) และ “ผรจ้ทบที่รจรจ้ รัก
พระเจจ้า” กก็รรับฟปังนรักเทศนร์ของพระเจจ้า
เมมที่อคสุณไดจ้ยลินผรจ้รบรั ใชจ้หรมอนรักประกาศขต่าวประเสรลิฐเชลิญชวนใหจ้ผรจ้ทบที่รบรั เชมที่อในการประชสุมนรัทั้นเขจ้ารต่วม “ครลิสตจรักรตามใจ
ชอบของตน” คสุณสามารถแนต่ใจไดจ้เลยวต่าเขาไมต่ไดจ้รรจ้จกรั พระครัมภบรร์และฤทธลิธิ์เดชของพระเจจ้า นรักเทศนร์พระครัมภบรร์ทบที่แทจ้จรลิงจะกจาชรับ
บรรดาผรจ้ทบที่ทต่านนจามาถซงพระครลิสตร์ใหจ้เขจ้ารต่วมครลิสตจรักรทบที่คนของพระเจจ้าเทศนาพระวจนะของพระองคร์ มบผรจ้รรับใชจ้บางคนในทสุกวรันนบทั้
ทบกที่ ลต่าวเชลิญชวนวต่า “เชลิญเขจ้ารต่วมครลิสตจรักรตามใจชอบของคสุณ เราทรัทั้งหมดลจ้วนดลิทั้นรนสรต่จสุดหมายเดบยวกรัน และทจางานเพมที่อเปฟ้า
หมายเดบยวกรัน” คจากลต่าวเชต่นนบทั้จะไมต่มบทางหลสุดออกมาจากรลิมฝปปากของผรจ้รรับใชจ้แหต่งพระวจนะทบที่บรังเกลิดใหมต่แลจ้วและไดจ้รรับการแตต่ง
ตรังทั้ จากพระเจจ้า เราไมต่ไดจ้ดลิทั้นรนสรต่จสุดหมายเดบยวกรัน เราจะไมต่ไดจ้ไปยรังทบที่เดบยวกรันทรัทั้งหมด ผรจ้เชมที่อจะไปสรต่สวรรคร์ แตต่เราไมต่ไดจ้ “ดลินทั้ รน”
เพมที่อไปถซงทบที่นรัที่น เราไดจ้ไปถซงทบที่นรัที่นเพราะเราเชมที่อวางใจ ไมต่ใชต่เพราะเราดลิทั้นรน เราไมต่ไดจ้ทจางานเพมที่อเพมที่อเปฟ้าหมายเดบยวกรันทรัทั้งหมด
ความรอดไมต่ไดจ้มาจากการกระทจา แตต่เปป็นพระคสุณโดยทางความเชมที่อ เปป็นของประทานจากพระเจจ้า

ผถูผู้เชชอที่ แทผู้กจ็บบังเกริดจากพระเจผู้า
ขจ้อ 7 - 10 “ทต่านทบรที่ รักทรัทั้งหลาย ขอใหจ้เรารรักซซที่งกรันและกรัน เพราะวต่าความรรักมาจากพระเจจ้า และทสุกคนทบรที่ รักกก็บรังเกลิดจาก
พระเจจ้า และรรจ้จรักพระเจจ้า ผรจ้ทบที่ไมต่รกรั กก็ไมต่รรจ้จกรั พระเจจ้า เพราะวต่าพระเจจ้าทรงเปป็นความรรัก โดยขจ้อนบทั้ความรรักของพระเจจ้าทบที่มบตอต่ เราทรัทั้ง
หลายกก็เปป็นทบที่ประจรักษร์แลจ้ว เพราะวต่าพระเจจ้าทรงใชจ้พระบสุตรองคร์เดบยวของพระองคร์ทบที่บรังเกลิดมาใหจ้เสดก็จเขจ้ามาในโลก เพมที่อเราทรัทั้ง
หลายจะไดจ้ดจารงชบวลิตโดยพระบสุตรนรัทั้น ในขจ้อนบทั้แหละเปป็นความรรัก มลิใชต่ทบที่เรารรักพระเจจ้า แตต่ทพบที่ ระองคร์ทรงรรักเรา และทรงใชจ้พระ
บสุตรของพระองคร์ใหจ้เปป็นผรจ้ลบลจ้างพระอาชญาทบตที่ กกรับเราทรัทั้งหลาย เพราะบาปของเรา”

นบที่เปป็นบทนจาสรต่หรัวเรมที่องเกบที่ยวกรับความรรัก ซซที่งเปป็นหรัวเรมที่องทบที่กลินเนมทั้อทบที่ทบที่เหลมอทรัทั้งหมดของบทนบทั้ แนต่นอนวต่าพระวลิญญาณ
บรลิสสุทธลิธิ์ทรงทราบวต่าคงไมต่มบใครจะรรจ้ดใบ นเรมที่องนบทั้ดบ (เทต่าทบคที่ วามรรขจ้ องมนสุษยร์จะรรจ้ไดจ้) ไปกวต่ายอหร์นสาวกผรจ้เปป็นทบที่รรัก เรารรจจ้ ากขจ้อพระ
ครัมภบรร์หลายๆตอนวต่ายอหร์นไดจ้แสดงออกถซงความรรักตต่อองคร์พระเยซรครลิสตร์อยต่างนต่าจดจจา (ยอหร์น 13 : 23 ; 21 : 20)
“ทต่านทบที่รกรั ทรัทั้งหลาย ขอใหจ้เรา (ผรจ้เชมที่อแทจ้) รรักซซที่งกรันและกรัน” โปรดสรังเกตประโยคเปปิดในทบที่นบทั้ “ทต่านทบที่รกรั ทรัทั้งหลาย” หมาย
ถซงรอบครรัวของพระเจจ้า คมอครลิสตจรักรแทจ้ ทจาไมครลิสเตบยนควรจะรรักซซที่งกรันและกรัน “เพราะวต่าความรรักมาจากพระเจจ้า” ความรรักแทจ้
มบแหลต่งกจาเนลิดในพระเจจ้า ไมต่มบผรจ้ใดนอกจากบสุตรทบที่บรังเกลิดใหมต่แลจ้วของพระเจจ้าเทต่านรัทั้นทบที่จะรรจจ้ รักความรรักแทจ้อยต่างบรลิบรรณร์ เพราะ
ความรรักแทจ้ทรัทั้งสลิทั้นนรัทั้นมบจสุดเรลิที่มตจ้นทบพที่ ระเจจ้า เมมที่อเราสจาแดงความรรักแทจ้ เรากก็แสดงใหจ้เหก็นวต่าเราไดจ้บรังเกลิดในฝฝ่ายจลิตวลิญญาณแลจ้ว
จรลิงๆ เพราะ “ฝฝ่ายผลของพระวลิญญาณนรัทั้นคมอ ความรรัก”
“ความรรักมาจากพระเจจ้า” และยลิที่งเรารรักในความจรลิงมากเทต่าไร เรากก็ยลิที่งเปป็นเหมมอนกรับพระเจจ้ามากเทต่านรัทั้น ความอลิจฉา
การชลิงดบ ความโกรธ ความเกลบยดชรัง ความทารสุณ และความเหก็นแกต่ตรัว สลิที่งเหลต่านบทั้มบแหลต่งกจาเนลิดจากมาร ไมต่ใชต่จากพระเจจ้า
พระเจจ้าทรงเปป็นความรรัก พระองคร์ไมต่ไดจ้ทรงเปป็นแหลต่งกจาเนลิดของความเกลบยดชรัง การชลิงดบ หรมอความอลิจฉา
“ทสุกคนทบที่รรักกก็บรังเกลิดจากพระเจจ้า” ทสุกคนทบที่รกรั ในความจรลิงและความบรลิสสุทธลิกธิ์ ก็เปป็นคนทบที่บรังเกลิดใหมต่แลจ้ว มบคนหลายคนทบที่
แสดงความรรักตต่อเดก็กๆ ความรรักตต่อคนยากไรจ้ ความรรักตต่อครอบครรัวและญาตลิมลิตรของตน แตต่นบที่ไมต่จจาเปป็นตจ้องหมายความวต่าพวก
เขาไดจ้บรังเกลิดใหมต่แลจ้ว สายตาฝฝ่ายรต่างกายไมต่สามารถทบที่จะแยกแยะความแตกตต่างระหวต่างความรรักทบที่เปป็นมาจากพระทรัยพระเจจ้ากรับ
ความรรักทบที่มนสุษยร์แสดงออกเพมที่อเหตสุผลนานาประการ เปป็นเรมที่องทบที่เปป็นไปไดจ้สจาหรรับผรจ้ทบที่ไมต่เชมที่อทบที่จะจจาลองความรรักของพระเจจ้าไดจ้
อยต่างใกลจ้เคบยงมากจนมบแตต่พระเจจ้าเองเทต่านรัทั้นทบที่ทรงสามารถตรวจพบความแตกตต่างไดจ้ คนๆนรัทั้นสามารถมบจลิตใจดบและมบนทั้จาใจกวจ้าง
ขวางตต่อมลิตรสหายของตน มบเมตตาในการปฏลิบรัตลิครอบครรัวของตนและตต่อผรจ้อมที่นทบที่กจาลรังขรัดสนยากไรจ้ แตต่กก็ยรังไมต่ไดจ้บรังเกลิดใหมต่ เขา
อาจมบความรรักอรันใหญต่หลวงตต่อผรจ้อมที่นและมบอสุปนลิสรัยทบที่เตก็มเปปปี่ยมไปดจ้วยเมตตาตต่อคนทบที่ขรัดสนและยากไรจ้ แตต่กก็ไมต่ไดจ้รรักพระเจจ้า
“ผรจ้ทบที่ไมต่รรักกก็ไมต่รจรจ้ รักพระเจจ้า” บสุคคลทบที่ไมต่มบหรัวใจแหต่งความรรักกก็ไมต่จจาเปป็นตจ้องเสแสรจ้งวต่าเปป็นผรจ้เชมที่อ เพราะพระเจจ้าทรงเปป็น
ความรรัก และถจ้าคนนรัทั้นรรจ้จรักพระเจจ้า พระเจจ้ากก็ทรงดจารงอยรใต่ นจลิตใจของเขา และบสุคคลนรัทั้นทบที่มบพระเจจ้าอยรต่ในจลิตใจกก็จะรรักดจ้วยการก
ระทจาและความจรลิง ไมต่ใชต่เพบยงแคต่คจาพรดเทต่านรัทั้น เมมที่อพระเจจ้าทรงดจารงอยรใต่ นจลิตใจ ความรรักกก็จะหลรัที่งไหลออกมาจากจลิตใจโดย
อรัตโนมรัตลิ ไมต่มคบ จาไหนทบที่จะมบความหมายและความจรลิงมากไปกวต่าถจ้อยคจาสรัทั้นๆไมต่กคบที่ จานบทั้ คมอคจาวต่า “พระเจจ้าทรงเปป็นความรรัก” ในยสุค
สมรัยแหต่งความเกลบยดชรัง การชลิงดบ ความเปป็นปฏลิปปักษร์ ความโลภ ความไมต่เชมที่อ และความเหก็นแกต่ตรัว เมมที่อคนหมรต่มากดรจะคลิดถซงแตต่
ตนเองเทต่านรัทั้น เมมที่อความมรัที่งครัที่งสต่วนใหญต่ดจร ะอยรต่ในมมอของคนเพบยงแคต่หยลิบมมอใน๘ระทบที่คนสต่วนใหญต่ตจ้องเขจ้านอนทรัทั้งๆทบที่ทจ้องยรังหลิวใน
ตอนกลางคมน ชต่างนต่าชมนที่ ใจเพบยงใดทบที่ไดจ้รวรจ้ ต่า “พระเจจ้าทรงเปป็นความรรัก” และยรังนต่าชมที่นใจอบกทบที่ไดจ้พบกรับบรรดาผรจ้ทบที่รรจ้จกรั พระเจจ้าและ
ผรจ้ทรบที่ รักพระเจจ้าอยต่างทบที่พระองคร์ทรงรรักเพราะเขารรจ้จกรั พระเจจ้า ในโลกทบที่มมดมนเตก็มไปดจ้วยความบาป ความเศรจ้าโศก และความเจก็บ
ปวดรวดรจ้าวนบทั้ ยรังคงมบดวงวลิญญาณอรันลทั้จาคต่าอบกมากมายทบที่เปป็นบสุตรทรัทั้งหลายของพระเจจ้า เปป็นผรจ้มบสต่วนในพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ และ
เกลิดผลแหต่งความรรักอยต่างแทจ้จรลิง
ในขจ้อ 9 ยอหร์นไดจ้กลต่าวสลิที่งเดบยวกรันกรับทบที่เปาโลไดจ้กลต่าวไวจ้ในโรม 5 : 1 - 11 เพบยงแตต่ใชจ้สจานวนทบที่ตาต่ งกรัน
“เหตสุฉะนรัทั้นเมมที่อเราเปป็นคนชอบธรรมเพราะความเชมที่อแลจ้ว เราจซงมบสรันตลิสสุขกรับพระเจจ้าทางพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรจ้เปป็น
เจจ้าของเรา โดยทางพระองคร์ เราจซงไดจ้เขจ้าในรต่มพระคสุณทบที่เรายมนอยรต่โดยความเชมที่อ และเราชมที่นชมยลินดบในความหวรังใจวต่าจะไดจ้มบสต่วน
ในสงต่าราศบของพระเจจ้า ยลิที่งกวต่านรัทั้น เราชมนที่ ชมยลินดบในความทสุกขร์ยากดจ้วย เพราะเรารรวจ้ ต่าความทสุกขร์ยากนรัทั้นทจาใหจ้เกลิดความอดทน
และความอดทนทจาใหจ้เกลิดมบประสบการณร์ และประสบการณร์ทจาใหจ้เกลิดมบความหวรังใจ และความหวรังใจมลิไดจ้ทจาใหจ้เกลิดความละอาย
เพราะเหตสุวต่าความรรักของพระเจจ้าไดจ้หลรัที่งไหลเขจ้าสรต่จลิตใจของเรา โดยทางพระวลิญญาณบรลิสทสุ ธลิธิ์ ซซที่งพระองคร์ไดจ้ประทานใหจ้แกต่เรา
แลจ้ว ขณะเมมที่อเรายรังขาดกจาลรัง พระครลิสตร์กก็ไดจ้ทรงสลิทั้นพระชนมร์เพมที่อชต่วยคนอธรรมในเวลาทบที่เหมาะสม ไมต่ใครต่จะมบใครตายเพมที่อคน
ชอบธรรม แตต่บางทบจะมบคนอาจตายเพมที่อคนดบกก็ไดจ้ แตต่พระเจจ้าทรงสจาแดงความรรักของพระองคร์แกต่เราทรัทั้งหลาย คมอขณะทบที่เรายรังเปป็น

คนบาปอยรต่นรัทั้น พระครลิสตร์ไดจ้ทรงสลิทั้นพระชนมร์เพมที่อเรา บรัดนบทั้เราจซงเปป็นคนชอบธรรมแลจ้วโดยพระโลหลิตของพระองคร์ ยลิที่งกวต่านรัทั้น เรา
จะพจ้นจากพระพลิโรธโดยพระองคร์ เพราะวต่าถจ้าขณะทบที่เรายรังเปป็นศรัตรร เราไดจ้กลรับคมนดบกรับพระเจจ้าโดยทบพที่ ระบสุตรของพระองคร์
สลิทั้นพระชนมร์ ยลิที่งกวต่านรัทั้นอบกเมมที่อเรากลรับคมนดบแลจ้ว เรากก็จะรอดโดยพระชนมร์ชพบ ของพระองคร์แนต่ มลิใชต่เพบยงเทต่านรัทั้น แตต่เราทรัทั้งหลายยรัง
ชมที่นชมยลินดบในพระเจจ้าโดยทางพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าของเรา เพราะโดยพระองคร์นรัทั้นเดบดี๋ยวนบทั้เราจซงไดจ้กลรับคมนดบกรับ
พระเจจ้า”
ไมต่ใชต่เรมที่องยากเลยในการทบจที่ ะรรักใครสรักคนทบรที่ รักคสุณ ใครสรักคนทบที่มรักจะทจาสลิที่งตต่างๆเพมที่อคสุณ และพรดดบๆกรับคสุณ แตต่พระเจจ้า
ทรงประทานความรรักของพระองคร์แกต่เราในขณะทบที่เรายรังเปป็นคนบาป คนสลิทั้นหวรัง คนไรจ้กจาลรัง เปป็นศรัตรรตอต่ พระเจจ้าและหต่างไกลจาก
พระองคร์ พระเยซรบนไมจ้กางเขนคมอความรรักของพระเจจ้าทบที่แสดงออกเปป็นการกระทจา พระเจจ้าทรงสจาแดงความรรักของพระองคร์
ไมต่ใชต่โดยการทรงประทานบางสลิที่งทบที่เปป็นสลิที่งรอง แตต่ทรงประทานพระบสุตรองคร์เดบยวของพระองคร์ พระเจจ้าทรงประทานสลิที่งทบที่ดเบ ลลิศ
ทบที่สดสุ ของพระองคร์สจาหรรับความเลวรจ้ายทบที่สดสุ ของเรา เพมที่อวต่าเราจะไดจ้ชวบ ลิต เรามบชบวตลิ อยรต่กก็เพราะพระเยซรทรงพระชนมร์อยรต่ พระองคร์
ทรงพระชนมร์อยรต่เปป็นนลิตยร์ และทรงถมอลรกกสุญแจแหต่งความตายและนรก ดจ้วยเหตสุนบทั้ ผรจ้เชมที่อจซงไมต่หวาดกลรัวตต่อเมมที่อวาน วรันนบทั้ และวรัน
พรสุต่งนบทั้ เพราะพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงประทรับอยรต่ในเราและเรามบสรันตลิสสุขกรับพระเจจ้าโดยทางองคร์พระเยซรครลิสตร์เจจ้า ความบาปของ
เราไดจ้ถรกยกแลจ้วโดยเหก็นแกต่พระนามของพระองคร์ และ “เราจะพจ้นจากพระพลิโรธโดยพระองคร์”
“ในขจ้อนบทั้แหละเปป็นความรรัก” นรัที่นคมอ พระเจจ้าไดจ้ทรงสต่งพระบสุตรองคร์เดบยวของพระองคร์เขจ้ามาในโลกนบทั้ใหจ้สลิทั้นพระชนมร์เพมที่อ
ศรัตรรของพระองคร์ และเราผรจ้ซซที่งครต่ควรกรับความตายและนรกจะไดจ้มบชวบ ลิต เพราะการทรงยอมเสบยสละของพระบสุตรองคร์เดบยวของ
พระเจจ้า ความรรักของพระองคร์กสก็ จาแดงออกในสลิที่งทบพที่ ระองคร์ไดจ้ทรงกระทจา กจาลรังทรงกระทจาอยรต่ และทบที่จะทรงกระทจาเพมที่อบรรดาผรจ้ทบที่
เชมที่อวางใจในพระเยซร
“มลิใชต่ทบที่เรารรักพระเจจ้า แตต่ทบที่พระองคร์ทรงรรักเรา” เราไมต่ไดจ้รรักพระเจจ้า ยอหร์น 1 : 10 - 13 บอกกรับเราวต่าพระเยซร “ทรงอยรต่
ในโลก และพระองคร์ไดจ้ทรงสรจ้างโลก และโลกหาไดจ้รรจ้จกรั พระองคร์ไมต่” พระองคร์เสดก็จมาในทบที่ของพระองคร์เอง และกระนรัทั้นทบที่ของ
พระองคร์เองกก็ยรังปฏลิเสธพระองคร์ พบนที่ จ้องทบที่รรัก ไมต่มบมนสุษยร์ธรรมชาตลิจากอาดรัมคนใดเลยจนถซงบรัดนบทั้ทบที่เตก็มใจยอมใหจ้พระเจจ้าทรงเปป็นทบที่
หนซที่งในจลิตใจ จลิตวลิญญาณ และในรต่างกาย เปป็นทบที่หนซที่งในความรรักและการปรนนลิบรัตลิรรับใชจ้ พระเจจ้าทรงประทานใหจ้อาดรัมมบทกสุ สลิที่งทบที่
มนสุษยชาตลิตจ้องการและหวรังวต่าจะมบไดจ้ แตต่พระเจจ้ากก็ทรงมบสลิที่งตจ้องหจ้ามแคต่ประการเดบยว แลจ้วอาดรัมกก็ไดจ้ฝฝ่าฝปน เขาไดจ้กบฎตต่พระเจจ้า
อยต่างเปปิดเผย เขาไดจ้กระทจาบาปและลต่วงละเมลิดกฎบรัญญรัตลิของพระเจจ้า และไมต่มบใครเลยนรับตรัทั้งแตต่อาดรัมทบรที่ รักพระเจจ้าจนกวต่า
พระเจจ้าเองจะทรงบรรจสุจตลิ ใจใหมต่ใหจ้ภายในอกของเขา ลรกา 19 : 10 บอกกรับเราวต่า บสุตรมนสุษยร์ไดจ้เสดก็จมาเพมที่อจะแสวงหาและ
ทรงชต่วย “ผรจ้ทบที่หลงหายไปนรัทั้น” ใหจ้รอด เมมที่อตอนทบพที่ ระเยซรไดจ้เสดก็จมาในโลกนบทั้ โลกนบทั้ไมต่ไดจ้แสวงหาพระองคร์ และโลกในทสุกวรันนบทั้กก็ไมต่
ไดจ้แสวงหาพระองคร์
พระเยซรเสดก็จมาเพมที่อจะทรงใหจ้ ไมต่ใชต่เพมอที่ จะทรงรรับ พระองคร์เสดก็จมาเพมอที่ จะทรงจต่ายราคาคต่าไถต่โดยการทรงประทาน
พระชนมร์ชพบ ของพระองคร์เปป็นคต่าไถต่คนเปป็นอรันมาก พระบสุตรทบรที่ รักของพระเจจ้าไดจ้เสดก็จมาในโลกนบทั้เพมที่อจะทรงจต่ายหนบทั้ทบที่พระองคร์มลิไดจ้
ทรงเปป็นหนบทั้ และพระองคร์ทรงจต่ายราคาหนบทั้นรัทั้น คมอหนบทั้ทบที่อาดรัมคนแรกไดจ้ตกเปป็นหนบทั้และรวมถซงลรกหลานทรัทั้งปวงของอาดรัมดจ้วย
“มลิใชต่ทบที่เรารรักพระเจจ้า” ไมต่ใชต่เลย ในคที่จาคมนทบพที่ ระเจจ้าทรงชต่วยผมใหจ้รอดนรัทั้น ผมไมต่ไดจ้ไปทบที่พระนลิเวศของพระองคร์เพมที่อจะ
แสวงหาพระองคร์ ผมไมต่ไดจ้ไปทบที่นรัที่นเพราะผมรรักพระองคร์ แตต่ผมไปทบที่นรัที่นเพราะวต่ามบสถานการณร์เฉพาะบางอยต่างทบที่บรังครับใหจ้ผมตจ้องไป
แตต่ถซงระนรัทั้นผมกก็ไปทบที่พระนลิเวศของพระเจจ้าโดยไมต่ไดจ้เตก็มใจนรัก พระเยซรทรงแสวงหาจลิตวลิญญาณทบที่ขรัดสนและหลงหายของผมและ
พระกลิตตลิคสุณซซที่ง “เปป็นฤทธลิธิ์เดชของพระเจจ้า เพมที่อใหจ้ทสุกคนทบที่เชมที่อไดจ้รรับความรอด” ไดจ้เขจ้าถซงจลิตใจของผมและทจาใหจ้ผมตระหนรักถซง
ความบาป ผมเชมที่อวางใจในพระเยซรในคที่จาคมนนรัทั้น แตต่ไมต่ใชต่เพราะวต่าผมแสวงหาพระองคร์ ผมถรกนจามาโดยการไดจ้ยลินพระวจนะ
พระเจจ้าทรงแสวงหาผมโดยผต่านทางพระวจนะ พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงรบกวนจลิตใจของผมและทรงทจาใหจ้ผมไดจ้รรับการชต่วยใหจ้

รอด บรัดนบทั้ผมจซงรรักพระเจจ้า ผมจซงรรักครลิสตจรักร ผมจซงรรักพระครัมภบรร์ และผมจซงรรักพบที่นจ้องครลิสเตบยนของผม แตต่สลิที่งเหลต่านบทั้จะไมต่เกลิดขซทั้น
จรลิงเลยจนกวต่าพระเจจ้าจะทรงประทานจลิตใจใหมต่ทบที่ซซที่งพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงประทรับอยรต่ใหจ้แกต่ผม
พระเจจ้าทรงรรักเรา “และทรงใชจ้พระบสุตรของพระองคร์ใหจ้เปป็นผรจ้ลบลจ้างพระอาชญาทบที่ตกกรับเราทรัทั้งหลาย เพราะบาปของ
เรา” คสุณจะซาบซซทั้งในพระเจจ้าพระบลิดาอยต่างทบที่คณ
สุ ไมต่เคยซาบซซทั้งในพระองคร์มากต่อนถจ้าคสุณไดจ้ศกซ ษาดรอยต่างถบที่ถจ้วนถซงเรมที่องทบพที่ ระองคร์
ไดจ้ทรงจรัดเตรบยมความรอดแกต่เราทรัทั้งหลาย ความบาปทสุกอยต่างนรัทั้นละเมลิดตต่อพระเจจ้า อยต่างทบที่ผรจ้หลงหายคนหนซที่งไดจ้กลต่าวไวจ้วาต่ “ขจ้า
พระองคร์ไดจ้ทจาบาปตต่อพระองคร์ ตต่อพระองคร์เทต่านรัทั้น” พระเจจ้าทรงจรัดเตรบยมเครมที่องบรชาสจาหรรับความบาป เพราะวต่าสลิที่งใดทบที่พระเจจ้า
ทรงประสงคร์ กก็มบเพบยงพระองคร์เองเทต่านรัทั้นทบที่ทรงสามารถจรัดเตรบยมไดจ้ พระองคร์ไดจ้ทรงตรัทั้งและทรงกจาหนดความตายของพระครลิสตร์
ไวจ้ลต่วงหนจ้าแลจ้วเพมที่อทจาใหจ้เกลิดการคมนดบสจาหรรับความผลิดบาปของโลก และทรงใชจ้พระองคร์มาเพมที่อเปป็นเครมที่องลบลจ้างพระอาชญาโดย
ทางความเชมที่อในพระโลหลิตของพระองคร์
ในการสลิทั้นพระชนมร์ของพระเยซรบนไมจ้กางเขน เราไดจ้เหก็นการเปปิดเผยถซงพระประสงคร์อรันลทั้จาลซกของพระเจจ้า คมอพระ
ประสงคร์ทบที่ไดจ้ทรงตรัทั้งไวจ้ตงรัทั้ แตต่กต่อนทรงวางรากสรจ้างโลกนบทั้ พระเจจ้าผรจ้ทรงประทานพระบรัญญรัตลิกก็ทรงเปป็นผรจ้ประทานพระครลิสตร์ดวจ้ ย ใน
พระครลิสตร์นรัทั้นไดจ้ทรงจรัดเตรบยมเครมที่องบรชาทบที่สมบรรณร์แบบตามมาตรฐานของพระบรัญญรัตลิ ทรังทั้ ตามความบรลิสทสุ ธลิธิ์และความชอบธรรม
ของพระเจจ้า พระบรัญญรัตลิของพระเจจ้านรัทั้นบรลิสสุทธลิธิ์ แตต่เพราะความอต่อนแอของเนมทั้อหนรัง มนสุษยร์จซงไมต่สามารถเปป็นผรจ้ชอบธรรมไดจ้
ตามพระบรัญญรัตลิ
“เพราะฉะนรัทั้นจซงไมต่มบเนมทั้อหนรังคนหนซที่งคนใดเปป็นผรจ้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจจ้าไดจ้โดยการประพฤตลิตามพระราช
บรัญญรัตลิ เพราะวต่าโดยพระราชบรัญญรัตลินรัทั้นเราจซงรรจ้จกรั บาปไดจ้ แตต่บรัดนบทั้ไดจ้ปรากฏแลจ้ววต่าความชอบธรรมของพระเจจ้านรัทั้นปรากฏนอก
เหนมอพระราชบรัญญรัตลิ ซซที่งพระราชบรัญญรัตลิกรับพวกศาสดาพยากรณร์เปป็นพยานอยรต่ คมอความชอบธรรมของพระเจจ้าซซที่งทรงประทาน
โดยความเชมที่อในพระเยซรครลิสตร์สจาหรรับทสุกคนและแกต่ทสุกคนทบที่เชมที่อ...พระเจจ้าทรงพระกรสุณาใหจ้เราเปป็นผรจ้ชอบธรรม โดยไมต่คลิดมรลคต่า
โดยทบที่พระเยซรครลิสตร์ทรงไถต่เราใหจ้พจ้นบาปแลจ้ว พระเจจ้าไดจ้ทรงตรัทั้งพระเยซรไวจ้ใหจ้เปป็นทบที่ลบลจ้างพระอาชญา โดยความเชมที่อในพระโลหลิต
ของพระองคร์ เพมที่อสจาแดงใหจ้เหก็นความชอบธรรมของพระองคร์ในการทบที่พระเจจ้าไดจ้ทรงอดกลรัทั้นพระทรัย และทรงยกบาปทบที่ไดจ้ทจาไป
แลจ้วนรัทั้น และเพมที่อจะสจาแดงความชอบธรรมของพระองคร์ในปปัจจสุบรันนบทั้วต่าพระองคร์ทรงเปป็นผรจ้ชอบธรรม และทรงโปรดใหจ้ผรจ้ทบที่เชมที่อใน
พระเยซรเปป็นผรจ้ชอบธรรมดจ้วย” (โรม 3 : 20 - 26 บางสต่วน)
นรักวลิชาการภาษากรบกบอกกรับเราวต่า คจากรบกทบที่แปลวต่า “สจาแดง” ในโรม 5 : 8 นรัทั้นหมายถซง “การวางไวจ้ดจ้วยกรัน ในกรณบทบที่
ใชจ้กรับบสุคคล คมอการแนะนจาใหจ้รรจ้จรักกรับบสุคคลทบที่คสุจ้นเคยและเปป็นทบที่พซงประสงคร์ ดรังนรัทั้น การสจาแดงในทบที่นบทั้จซงแสดงแทนถซงคสุณคต่า” คจา
กรบกคจาเดบยวกรันนบทั้ถรกแปลวต่า “ยมนอยรต่กรับ” ในเรมที่องราวตอนทบที่โมเสสและเอลบยาหร์ไดจ้ปรากฏตรัวอยรต่กรับพระครลิสตร์บนภรเขาในเหตสุการณร์
การทรงจจาแลงพระกาย (ลรกา 9 : 32) และถรกแปลวต่า “สต่อ” ในกาลาเทบย 2 : 18 เมมที่อเปาโลกลต่าววต่าทต่านจะสต่อตรัวทต่านเองวต่าเปป็น
ผรจ้ละเมลิดถจ้าทต่านหรันกลรับไปหาพระบรัญญรัตลิของโมเสสหลรังจากทบที่ไดจ้ยอมรรับพระคสุณของพระเจจ้าแลจ้ว ในโรม 14 : 1 - 2 ใน 2 โครลินธร์
7 : 11 และ 10 : 18 คจาเดบยวกรันนบทั้ถรกใชจ้ในความหมายของการรรับรองบสุคคลอมที่นในฐานะเปป็นบสุคคลทบที่พซงประสงคร์ ในพฤตลิการณร์
ทรัทั้งหมดเหลต่านบทั้ลจ้วนสมที่อความหมายวต่า “ดจารงอยรต่ดวจ้ ยกรัน” ความหมายเดบยวกรันนบทั้ยรังพบใน 1 ซามรเอล 22 : 23 เมมที่อดาวลิดใหจ้การ
ยมนยรันกรับอาบบยาธารร์วต่าชบวลิตของเขาจะมรัที่นคงและปลอดภรัยตราบเทต่าทบที่เขาดจารงอยรต่กรับทต่าน
ดจ้วยเหตสุนบทั้ เมมที่อพระเจจ้าทรงสจาแดงความรรักของพระองคร์แกต่เราทรังทั้ หลายโดยการทรงใชจ้พระเยซรใหจ้มาเปป็นผรจ้ลบลจ้างพระ
อาชญาเนมที่องดจ้วยความบาปของเรา พระเจจ้าพระบลิดากก็ทรงรต่วมพระองคร์เองกรับความตายของพระเยซรครลิสตร์บนไมจ้กางเขนเพมที่อคน
บาปทรัทั้งหลายดจ้วย พระกลิตตลิคสุณแหต่งพระคสุณของพระเจจ้าอรันแสนมหรัศจรรยร์กก็เปป็นขจ้อเทก็จจรลิงอรันยลิที่งใหญต่เกบที่ยวกรับพระราชกลิจอรันยลิที่ง
ใหญต่ของพระเจจ้าผรจ้ยลิที่งใหญต่ผรจ้ทรงรรัก การทบที่พระเยซรครลิสตร์พระผรจ้ชต่วยใหจ้รอดของเราทรงสลิทั้นพระชนมร์บนไมจ้กางเขนกก็เปป็นการสจาแดงถซง
ขจ้อเทก็จจรลิงเรมอที่ งความรรักของพระเจจ้า พระหรัตถร์ของพระเยซรทบที่ทรงกางออกบนไมจ้กางเขนคมออจ้อมกอดแหต่งความรรักของพระเจจ้า มบ
เพบยงพระเจจ้าเทต่านรัทั้นทบที่ทรงสามารถกางแขนของพระองคร์ออกบนไมจ้กางเขนเพมที่อคนบาปทบที่ควรจะตกนรกชรัวที่ กรัปชรัที่วกรัลปป

เปป็นพระเจจ้าพระบลิดาทบทที่ รงสจาแดงความรรักของพระองคร์แกต่เราในการสลิทั้นพระชนมร์ของพระบสุตรของพระองคร์ เปป็นพระเจจ้า
พระบลิดาทบที่ทรงใชจ้พระบสุตรของพระองคร์มา เพมที่อวต่า “สลิที่งซซที่งพระราชบรัญญรัตทลิ จาไมต่ไดจ้เพราะเนมทั้อหนรังทจาใหจ้อต่อนกจาลรังไปนรัทั้น พระเจจ้า
ทรงใชจ้พระบสุตรของพระองคร์มาในสภาพเสมมอนเนมทั้อหนรังทบที่บาปและเพมที่อไถต่บาป พระองคร์จซงไดจ้ทรงปรรับโทษบาปทบที่อยรต่ในเนมทั้อหนรัง
เพมที่อความชอบธรรมของพระราชบรัญญรัตลิจะไดจ้สจาเรก็จในพวกเรา ผรจ้ไมต่ดจาเนลินตามฝฝ่ายเนมทั้อหนรัง แตต่ตามฝฝ่ายพระวลิญญาณ” (โรม 8 :
3 - 4)
การคมนดบกรับพระเจจ้าเปป็นคจาอธลิบายถซงเรมที่องการเสดก็จมาบรังเกลิด การเสดก็จมาบรังเกลิดของพระครลิสตร์เปป็นเรมที่องจจาเปป็นถจ้าจะ
กจาจรัดความบาปของโลกนบทั้ไปเสบย เลมอดของวรัวและแพะไมต่สามารถกจาจรัดความบาปไดจ้ แตต่พระเจจ้าทรงประทานสภาพเนมทั้อหนรังแกต่
พระเยซร และโดยทางพระกายเนมทั้อหนรังนรัทั้น พระองคร์กก็ไดจ้ทรงถวายเครมที่องบรชาทบที่สามารถกจาจรัดความบาปไดจ้ (ฮบบรร 10 : 1 - 14)
และในการเชมที่อฟปังพระทรัยขององคพระเจจ้าผรจ้สรงสสุด พระเยซรครลิสตร์กก็ทรงเปป็นผรจ้ทบที่เสดก็จมาบรังเกลิด ทรงเปป็นพระผรจ้ไถต่ ทรงรรับเอาความ
ตายอรันเปป็นการชดใชจ้อยต่างสาสมตต่อความบาปทรัทั้งสลิทั้นของโลกนบทั้ไวจ้ทพบที่ ระกายของพระองคร์ (ยอหร์น 1 : 29 ; 3 : 16 ; 1 ยอหร์น 2 : 1
- 2)
นรักวลิชาการภาษากรบกบอกกรับเราวต่า คจากรบกทบที่แปลวต่า “ทรงใชจ้มา” ในโรม 8 : 3 นรัทั้นไมต่ไดจ้หมายถซงแคต่การปลต่อยใครสรักคน
หนซที่งไปเทต่านรัทั้น แตต่เปป็นการสต่งตรัวของบสุคคลมาเพมที่อภารกลิจทบที่เฉพาะเจาะจงบางอยต่าง และยรังชต่วยจรัดเตรบยมบสุคคลใหจ้พรจ้อมอยต่างเตก็ม
เปปปี่ยมอบกดจ้วย พระเจจ้าทรงใชจ้พระบสุตรเขจ้ามาในโลกเพมที่อทรงถรกดรหมลิที่นเยอะเยจ้าเพมที่อเรา เพราะองคร์ผรจ้ทรงปราศจากบาปกก็ไดจ้ทรงถรก
กระทจาใหจ้มบบาปเพมที่อเรา (2 โครลินธร์ 5 : 22) พระองคร์ทรงถรกใชจ้มาเพมที่อเตรบยมความพรจ้อม มลิใชต่เพมที่อทรงกลต่าวโทษเรา แตต่เพมที่อทรง
ชต่วยเราใหจ้รอด พระองคร์ผรจ้ชอบธรรมไดจ้เสดก็จมาทนทสุกขร์เพมที่อคนธรรม เพมที่อวต่าพระองคร์จะไดจ้ทรงนจาเรากลรับคมนดบกรับพระเจจ้า โดยทาง
ความตายของพระบสุตรของพระองคร์ทบที่ทจาใหจ้เรากลรับคมนดบกรับพระเจจ้า โดยทางพระโลหลิตของพระองคร์ทบที่ทจาใหจ้เราไดจ้รรับการไถต่
พระเจจ้าทรงใชจ้พระเยซรใหจ้เขจ้ามาในโลกนบทั้ในสภาพเนมทั้อหนรังเพมที่อสจาหรรับพระประสงคร์อรันเฉพาะเจาะจงในการทรงปรรับโทษ
บาปทบที่อยรต่ในเนมทั้อหนรัง คจาทบที่แปลวต่า “ปรรับโทษ” นบทั้เปป็นคจาทบที่สจาครัญในภาษากรบก ซซที่งชบทั้ใหจ้เหก็นสามสลิที่ง (1) ความบาปไดจ้ถรกกระทจา (2)
คจาพลิพากษาไดจ้ตดรั สลินแลจ้ว (3) โทษทรัณฑร์ไดจ้สจาเรก็จโทษแลจ้ว ในฮบบรร 11 : 7 เราอต่านพบวต่าโนอาหร์ไดจ้สรจ้างนาวาดจ้วยความเชมที่อ และ
ในการนรัทั้นเองทบที่ทจาใหจ้ครรัวเรมอนของทต่านไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอด แตต่พระวจนะกก็ไดจ้กลต่าวไวจ้ดวจ้ ยเชต่นกรันวต่า ในการชต่วยครรัวเรมอนของ
ทต่านใหจ้รอดนรัทั้น โนอาหร์กก็ไดจ้ “ปรรับโทษแกต่โลก” ดจ้วย ในเรมที่องเมมองโสโดมและการพลิพากษาของพระเจจ้าเหนมอนครอรันชรัที่วรจ้าย 2 เป
โตร 2 : 6 บอกกรับเราวต่าเมมองโสโดมนรัทั้นไดจ้ถรก “ลงโทษ...ใหจ้พนลิ าศเปป็นเถจ้าถต่าน” จากขจ้อความเหลต่านบทั้แสดงใหจ้เหก็นวต่ามบความบาป
บางอยต่างทบที่เรบยกการพลิพากษาลงโทษและทจาลายลจ้างของพระเจจ้าใหจ้มาถซงโดยเรก็ว ไมต่วาต่ จะเปป็นการปรรับโทษแกต่โลกในสมรัยของโน
อาหร์ และการทจาลายลจ้างเมมองโสโดมในสมรัยของอรับราฮรัม
ในทจานองเดบยวกรัน พระเจจ้าทรงปรรับโทษโลกเกต่าดจ้วยนทั้จาทต่วม และพระองคร์ไดจ้ทรงปรรับโทษเมมองโสโดมและโกโมราหร์ดวจ้ ย
ไฟจากฟฟ้าสวรรคร์ เชต่นนรัทั้นแลจ้ว พระองคร์กก็ไดจ้ทรงปรรับโทษพระบสุตรของพระองคร์ใหจ้ถซงความตายเพมที่อเรา (2 โครลินธร์ 5 : 21) ผม
ยอมรรับวต่าผมไมต่สามารถเขจ้าใจขจ้อสรสุปนบทั้ไดจ้อยต่างถต่องแทจ้ แตต่ถซงแมจ้ผมจะไมต่เขจ้าใจ หากเปป็นสลิที่งทบที่พระเจจ้าตรรัส ผมกก็เชมที่อ ผมเชมที่อในพระ
ราชกลิจทบที่สจาเรก็จครบถจ้วนแลจ้วของพระเมษโปดกผรจ้ทรงปราศจากตจาหนลิ ในสมรัยของพระบรัญญรัตลิ คนอลิสราเอลทบที่กจาลรังยมนมองดรเปลว
ไฟกลมนกลินเครมที่องบรชาลบบาปอยรต่นรัทั้นอาจกลต่าววต่า “นรัที่นคมอตรัวผมเอง ผมอยรตต่ รงนรัทั้น กจาลรังตายลงเพราะบาปของผมเอง และรรับ
พระพลิโรธของพระเจจ้า” ในทจานองเดบยวกรัน พระเยซรทรงเปป็นเครมที่องบรชาลบบาปของเรา ทรงเปป็นเครมที่องบรชาทบที่สมบรรณร์แบบเปป็นนลิจ
นลิรนรั ดรร์ซซที่งไดจ้ถวายแดต่พระจจ้าพระบลิดาแลจ้ว
โรม 8 : 32 บอกกรับเราวต่า พระเจจ้า “มลิไดจ้ทรงหวงพระบสุตรของพระองคร์เอง แตต่ไดจ้ทรงโปรดประทานพระบสุตรนรัทั้นเพมที่อเรา
ทรัทั้งหลาย...” เปป็นเรมที่องจจาเปป็นทบที่พระเยซรตจ้องสลิทั้นพระชนมร์ ไมต่เพบยงแคต่พระองคร์ตจ้องสลิทั้นพระชนมร์เทต่านรัทั้น แตต่พระองคร์ทรงสลิทั้นพระชนมร์
เพมที่อเปป็นเครมที่องบรชาดจ้วย คมอการสลิทั้นพระชนมร์บนไมจ้กางเขน ถจ้าเพมที่อใหจ้เราไดจ้รรับการละเวจ้นแลจ้ว พระบสุตรของพระเจจ้ากก็จะตจ้องมลิไดจ้
ทรงถรกละเวจ้น พระองคร์ตจ้องไมต่ทรงชต่วยพระองคร์เองใหจ้รอด ถจ้าพระองคร์ทรงกระทจาอยต่างทบที่มหาปสุโรหลิตบอก (มรัทธลิว 27 : 42) และ

ทรงชต่วยพระองคร์เองใหจ้รอด พวกเราทรัทั้งหมดกก็จะถรกลลิขลิตใหจ้ตกบซงไฟนรกชรัที่วกรัปชรัที่วกรัลปป อรับราฮรัมไมต่สามารถหาคนชอบธรรมแมจ้
เพบยงสรักสลิบคนไดจ้ในเมมองโสโดมและโกโมราหร์ (ปฐมกาล 18 : 22 - 23) แตต่ขอบพระคสุณพระเจจ้า พระบลิดาในสวรรคร์ทรงรรจจ้ รักผรชจ้ อบ
ธรรมอยรต่ผรจ้หนซที่ง และเราผรจ้ซซที่งเชมที่อในพระโลหลิตทบที่ไหลออกของผรจ้นรัทั้นกก็ไดจ้รรับการละเวจ้นเพราะทรงเหก็นแกต่ผรจ้นรัทั้น ผรจ้นรัทั้นกก็คมอพระบสุตรองคร์
เดบยวของพระเจจ้านรัที่นเอง พระองคร์ทรงถรกตบโดยพระเจจ้า และเพราะพระองคร์ทรงถรกตบ เพราะการโบยตบนรัทั้นตกลงบนพระองคร์ทบที่ไมจ้
กางเขน เราจซงไดจ้รบรั การละเวจ้น (อลิสยาหร์ 53 : 8 - 10)
พระเจจ้าทรงโปรดประทานพระบสุตรของพระองคร์ “เพมที่อเราทรัทั้งหลาย” นรักวลิชาการภาษากรบกบอกกรับเราวต่า คจาคจาหนซที่งทบที่จดรั
วต่ามบความหมายหนรักแนต่นทบที่สสุดทบที่ถรกใชจ้ในการอธลิบายถซงความรรักของพระเจจ้าและการทบพที่ ระองคร์ทรงประทานพระเยซรเพมที่อความ
บาปของโลกนบทั้ คมอคจาทบที่แปลวต่า “โปรดประทาน” ในทบที่นบทั้นรัที่นเอง ซซที่งหมายความถซงการยอมมอบไวจ้ใหจ้อยรต่ในมมอของผรจ้อมที่น ในโรม 1 :
24, 26 และ 28 คจาเดบยวกรันนบทั้ถรกแปลวต่า “ทรงปลต่อย” ในความหมายทบที่วาต่ พระเจจ้าทรงปลต่อยความบาปและผลของความบาปใหจ้
อยรใต่ นชบวลิตของพวกผรจ้ทบที่ปลต่อยตรัวเองใหจ้อยรต่ในบาป ในเอเฟซรัส 4 : 19 ; 5 : 2, 25 และในกาลาเทบย 2 : 20 คจาเดบยวกรันนบทั้ถรกแปลวต่า
“ปลต่อย (ตรัว)” “ทรงประทาน (พระองคร์เอง)” และ “สละ (พระองคร์เอง)” ใน 1 เปโตร 2 : 23 คจานบทั้ถรกใชจ้ในความหมายทบวที่ ต่าพระ
เยซรทรงมอบเรมที่องของพระองคร์เองไวจ้กบรั พระบลิดา
ในโรม 4 : 25 เปาโลกลต่าวอยต่างชรัดเจนวต่าทจาไมพระเจจ้าจซงทรงโปรดประทานพระบสุตรองคร์เดบยวของพระองคร์ผรจ้ทรงไรจ้
ตจาหนลิและปราศจากบาป พระองคร์นรัทั้นทรง “ถรกมอบไวจ้เพราะการละเมลิดของเรา และไดจ้ทรงฟปฟื้นขซทั้นจากความตายเพมที่อใหจ้เราเปป็น
คนชอบธรรม” พระเจจ้าองคร์นลิรรันดรร์ ผรจ้สรจ้างฟฟ้าสวรรคร์และแผต่นดลินโลก ทรงโปรดประทานพระบสุตรทบที่รรักของพระองคร์เพมที่อคนตต่าง
ชาตลิ ศรัตรร และคนบาป ทบอที่ ต่อนกจาลรัง ไมต่ครต่ควร และชรัที่วรจ้าย
ในพระธรรมอลิสยาหร์เราอต่านพบเกบที่ยวกรับพระผรจ้ชวต่ ยใหจ้รอดวต่า “ทต่านไดจ้ถรกมนสุษยร์ดรหมลิที่นและทอดทลิทั้ง เปป็นคนทบที่รรับความเศรจ้า
โศกและคสุจ้นเคยกรับความระทมทสุกขร์ และดรังผรจ้หนซที่งซซที่งคนทนมองดรไมต่ไดจ้ ทต่านถรกดรหมลิที่น และเราทรัทั้งหลายไมต่ไดจ้นรับถมอทต่าน แนต่ทบเดบยว
ทต่านไดจ้แบกความระทมทสุกขร์ของเราทรัทั้งหลาย และหอบความเศรจ้าโศกของเราไป กระนรัทั้นเราทรัทั้งหลายกก็ยรังถมอวต่าทต่านถรกตบ คมอ
พระเจจ้าทรงโบยตบและขต่มใจ แตต่ทาต่ นถรกบาดเจก็บเพราะความละเมลิดของเราทรัทั้งหลาย ทต่านฟกชทั้จาเพราะความชรัที่วชจ้าของเรา การตบ
สอนอรันทจาใหจ้เราทรัทั้งหลายปลอดภรัยนรัทั้นตกแกต่ทต่าน ทบที่ตอจ้ งฟกชทั้จานรัทั้นกก็ใหจ้เราหายดบ เราทสุกคนไดจ้เจลิที่นไปเหมมอนแกะ เราทสุกคนตต่างไดจ้
หรันไปตามทางของตนเอง และพระเยโฮวาหร์ทรงวางลงบนทต่านซซที่งความชรัวที่ ชจ้าของเราทสุกคน” (อลิสยาหร์ 53 : 3 - 6)
พบนที่ จ้องครลิสเตบยนเออ๋ย จงคลิดถซงถจ้อยคจาเหลต่านบทั้ พระผรจ้ชวต่ ยใหจ้รอดของเราทรงถรกพระเจจ้า “โบยตบและขต่มใจ...และพระเยโฮ
วาหร์ทรงวางลงบนทต่านซซที่งความชรัวที่ ชจ้าของเราทสุกคน” จงฟปังเสบยงรจ้องครที่จาครวญของพระเยซร “พระเจจ้าของขจ้าพระองคร์ พระเจจ้าของ
ขจ้าพระองคร์ ไฉนพระองคร์ทรงทอดทลิทั้งขจ้าพระองคร์เสบย” จากนรัทั้นจงคจานรับศบรษะของทต่านลงและขอบพระคสุณพระเจจ้าพระบลิดาทบที่
พระองคร์ทรงรรักเรามากจนพระองคร์ทรงยอมใหจ้พระเยซรไดจ้ทรงชลิมความตาย รรับเอาความบาปผลิดไป จต่ายราคาไถต่บาป และซมทั้อเอา
ความรอด เพมที่อวต่าเราจะรอดพจ้นจากคจาสาปแชต่งใหจ้ตกนรก

ผถูผู้เชชอที่ ควรจะรบักซนที่งกบันและกบัน
ขจ้อ 11 “ทต่านทบรที่ รักทรัทั้งหลาย ถจ้าพระเจจ้าทรงรรักเราทรัทั้งหลายเชต่นนบทั้ เรากก็ควรจะรรักซซที่งกรันและกรันดจ้วย”
ในเมมที่อพระเจจ้าผรจ้ทรงบรลิสสุทธลิธิ์หมดจดและปราศจากบาป ทรงรรักคนบาปทบที่อต่อนกจาลรัง สลิทั้นหวรัง และชรัที่วรจ้าย ดรังนรัทั้น เรากก็ควร
จะตจ้องรรักผรจ้อมที่นผรจ้ซซที่งไดจ้รรับการไถต่ดจ้วยพระโลหลิตของพระเยซร ไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดโดยพระคสุณของพระเจจ้าเชต่นเดบยวกรันกรับเราดจ้วย ผรจ้
เชมที่อทสุกคนลจ้วนเปป็นพบที่นจ้องรต่วมสายโลหลิตเดบยวกรัน คมอไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดโดยพระโลหลิตเดบยวกรัน ผรจ้เชมที่อทสุกคนลจ้วนเปป็นสต่วนหนซที่งของ
พระกายของพระครลิสตร์ คมอครลิสตจรักรแทจ้ ผรจ้เชมที่อทสุกคนบรังเกลิดจากพระวลิญญาณและดจารงอยรต่ในพระองคร์ ผลของพระวลิญญาณคมอ
ความรรัก และผรจ้คนจะรรวจ้ ต่าเราเปป็นของพระเยซรถจ้าเราทรัทั้งหลายรรักซซที่งกรันและกรัน ความรรักไมต่เหก็นแกต่ตรัว พระเยซรมลิไดจ้ทรงคลิดถซง

พระองคร์เอง พระองคร์เสดก็จมามบชบวตลิ อยรต่เพมที่อผรจ้อมที่น เพมอที่ ปรนนลิบรัตลิผรจ้อมที่น และเพมที่อสลิทั้นพระชนมร์เพมที่อผรจ้อมที่น ผรจ้เชมที่อควรคลิดถซงความสสุขและ
ความสจาเรก็จของผรจ้อมที่น ในชบวตลิ ของครลิสเตบยนทบที่บรังเกลิดใหมต่แลจ้วจะไมต่มบทบที่อยรต่สจาหรรับความเหก็นแกต่ตรัว
ขจ้อ 12 “ไมต่มบผรจ้ใดเคยเหก็นพระเจจ้าไมต่วาต่ เวลาใด ถจ้าเราทรัทั้งหลายรรักซซที่งกรันและกรัน พระเจจ้ากก็ทรงสถลิตอยรใต่ นเราทรัทั้งหลาย และ
ความรรักของพระองคร์กก็สมบรรณร์อยรต่ในเรา”
คจาประกาศแบบเดบยวกรันนบทั้ถรกพบในยอหร์น 1 : 18 ดจ้วย “ไมต่มบใครเคยเหก็นพระเจจ้าในเวลาใดเลย พระบสุตรองคร์เดบยวทบที่
บรังเกลิดมา ผรจ้ทรงสถลิตในพระทรวงของพระบลิดา พระองคร์ไดจ้ทรงสจาแดงพระเจจ้าแลจ้ว”
ในแรกเรลิที่มนรัทั้น พระเยซรทรงอยรต่ในพระทรวงของพระบลิดา ทบที่แหต่งการปกปฟ้อง ความรรัก ความสสุขสบาย การพรักสงบ และ
ความปลอดภรัย ขจ้อนบทั้บต่งชบทั้ถซงความสรัมพรันธร์ทบที่สนลิทสนม การสามรัคคบธรรม และความรรักอรันลซกซซทั้งระหวต่างพระบลิดากรับพระบสุตร
พระเจจ้าทรงไมต่เคยถรกมองเหก็นดจ้วยสายตาของมนสุษยร์คนใดเลย เราไมต่สามารถคสุจ้นเคยกรับพระองคร์โดยทางสายตาของเราไดจ้ แตต่มบ
ชต่องทางหนซที่งทบที่เปป็นหลรักประกรันใหจ้กรับเราวต่าพระองคร์ทรงอยรต่ใกลจ้เรากระทรัที่งทรงอยรต่ภายในเรา เราสามารถคสุจ้นเคยกรับพระองคร์โดย
ทางความรรัก เรารรวจ้ าต่ พระองคร์ทรงดจารงอยรต่ภายในโดยความรรักทบที่หลรัที่งไหลออกมาจากจลิตใจของเรา
ถจ้าเราทรัทั้งหลายรรักซซที่งกรันและกรัน พระเจจ้ากก็ทรงสถลิตอยรใต่ นเราทรัทั้งหลาย “และความรรักของพระองคร์กก็สมบรรณร์อยรต่ในเรา” นบที่
ไมต่ไดจ้หมายความวต่าเรากลายเปป็นผรจ้ทบที่ปราศจากบาปและสมบรรณร์แบบ และไมต่ไดจ้หมายความวต่าความรรักของเรากก็สมบรรณร์แบบดจ้วย
ขจ้อนบทั้หมายความวต่า เมมที่อเรารรักพบที่นจ้องเหมมอนอยต่างทบที่พระบรัญญรัตลิไดจ้สรัที่งใหจ้เรารรักพวกเขา ความรรักนรัทั้นของเรากก็เปป็นการสจาแดงความ
รรักทบที่เรามบตต่อพระเจจ้าอยต่างเหมาะสมดจ้วย หากปราศจากความรรักตต่อพบนที่ จ้องแลจ้ว ความรรักตต่อพระเจจ้าของเรากก็ยรังไมต่สมบรรณร์ตามทบที่ไดจ้
ทรงกจาหนดไวจ้ตรัทั้งแตต่แรกเรลิที่ม เราไดจ้รบรั พระบรัญญรัตลิจากพระเจจ้าใหจ้รกรั ซซที่งกรันและกรัน และการจะมบสวต่ นในพระเจจ้าและจะไมต่รรักผรจ้อมที่น
ตามทบพที่ ระองคร์ไดจ้ทรงบรัญชาไวจ้นรัทั้นกก็เปป็นสลิที่งสะทจ้อนถซงความรรักตต่อพระเจจ้าวต่าเปป็นอยต่างไรดจ้วย ถจ้าพระเจจ้าทรงรรักมนสุษยร์ผรจ้ชรัที่วชจ้าอยต่าง
ทบที่เราเคยเปป็นกต่อนทบที่พระองคร์จะทรงชต่วยเราใหจ้รอดไดจ้นรัทั้น กก็แนต่นอนวต่าเมมที่อเราไดจ้มบสต่วนในความรรักของพระเจจ้าและไดจ้ดจารงอยรต่ใน
พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิแธิ์ ลจ้ว เรากก็จะรรักบรรดาผรจ้ทบที่เตก็มเปปปี่ยมไปดจ้วยความรรักเดบยวกรัน ไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดโดยพระคสุณเดบยวกรัน และ
ดจารงอยรต่ในพระวลิญญาณองคร์เดบยวกรัน
ขจ้อ 13 “ดรังนบทั้แหละเราทรัทั้งหลายจซงรรวจ้ ต่า เราอยรใต่ นพระองคร์และพระองคร์ทรงสถลิตอยรต่ในเรา เพราะพระองคร์ไดจ้ทรงโปรด
ประทานพระวลิญญาณของพระองคร์แกต่เรา”
ขจ้อนบทั้เปป็นขจ้อความยมนยรันอบกตอนหนซที่งวต่า เรารรวจ้ าต่ เราไดจ้บรังเกลิดใหมต่อยต่างแทจ้จรลิงแลจ้วเมมที่อเรารรักพบนที่ จ้อง และเหตสุผลทบที่เรารรักพบที่
นจ้องกก็เพราะวต่าพระเจจ้าไดจ้ทรงประทานพระวลิญญาณของพระองคร์ใหจ้ดจารงอยรใต่ นจลิตใจของเรา และ “ฝฝ่ายผลของพระวลิญญาณนรัทั้น
คมอ ความรรัก ความปลาบปลมทั้มใจ สรันตลิสสุข ความอดกลรัทั้นใจ ความปรานบ ความดบ ความเชมที่อ ความสสุภาพอต่อนนจ้อม การรรจ้จกรั บรังครับ
ตน เรมที่องอยต่างนบทั้ไมต่มพบ ระราชบรัญญรัตลิหจ้ามไวจ้เลย” (กาลาเทบย 5 : 22 - 23)
ชต่างเปป็นความจรลิงอรันเลอคต่า เรารรวจ้ ต่าเราไดจ้ผาต่ นความตายเขจ้าสรต่ชบวตลิ แลจ้ว เรารรจ้วาต่ พระเจจ้าทรงเปป็นพระบลิดาของเราและพระ
เยซรทรงเปป็นพระผรจ้ชต่วยใหจ้รอดของเรา เรามบหลรักประกรันวต่าเราจะไดจ้ไปอยรต่กรับพระองคร์เมมที่อเราลาจากชบวตลิ นบทั้ไป เรารรจ้วาต่ พระวลิญญาณ
บรลิสสุทธลิธิ์ทรงประทรับอยรต่ในเราเพราะเราเกลิดผลทบที่มบแตต่พระองคร์ผรจ้เดบยวเทต่านรัทั้นทบที่ทรงสามารถบรันดาลใหจ้ไดจ้ ผลนรัทั้นกก็คมอความรรัก ความ
ปลาบปลมทั้มใจ สรันตลิสสุข ความปรานบ ความดบ ความอดกลรัทั้นใจ
ขจ้อ 14 “และเราทรัทั้งหลายไดจ้เหก็นและเปป็นพยานวต่า พระบลิดาไดจ้ทรงใชจ้พระบสุตรใหจ้เสดก็จมาเปป็นพระผรจ้ชวต่ ยใหจ้รอดของโลก”
จดหมายฝากฉบรับนบทั้เปปิดเรมที่องดจ้วยความจรลิงเรมที่องเดบยวกรันกรับทบที่ถรกกลต่าวซทั้จาอบกทบในตอนนบทั้ “เราทรัทั้งหลายไดจ้เหก็น”
หมายความวต่ายอหร์นและอรัครทรตคนอมที่นๆไดจ้เหก็นพระเยซรในสภาพเนมทั้อหนรัง พวกเขาไดจ้อยรต่ตอต่ หนจ้าพระพรักตรร์พระองคร์ และพวกเขา

เปป็นพยานวต่า “พระบลิดาไดจ้ทรงใชจ้พระบสุตรใหจ้เสดก็จมาเปป็นพระผรจ้ชวต่ ยใหจ้รอดของโลก” ยอหร์นและอรัครทรตคนอมที่นๆไดจ้ฟปังถจ้อยคจาแหต่ง
ชบวลิตนลิรนรั ดรร์อรันนต่าอรัศจรรยร์ของพระองคร์ พวกเขาเปป็นพยานถซงการอรัศจรรยร์ของพระองคร์ อรันเปป็นการอรัศจรรยร์ทบที่ไมต่มบมนสุษยร์คนใด
สามารถจะกระทจาไดจ้ “นอกจากวต่าพระเจจ้าทรงสถลิตอยรต่กรับเขาดจ้วย” พวกเขาไดจ้รบรั การโนจ้มนจ้าวใจวต่าพระองคร์ทรงเปป็นพระบสุตรของ
พระเจจ้า และบรัดนบทั้ยอหร์นกก็ใหจ้ความมรัที่นใจกรับเราวต่าสลิที่งทบที่ทาต่ นเขบยนนรัทั้นคมอสลิที่งทบที่ทต่านไดจ้เหก็นและไดจ้ประสบมา
ขจ้อ 15 “ผรจ้ใดยอมรรับวต่า พระเยซรทรงเปป็นพระบสุตรของพระเจจ้า พระเจจ้ากก็ทรงสถลิตอยรต่ในคนนรัทั้น และคนนรัทั้นอยรต่ในพระเจจ้า”
“ผรจ้ใดยอมรรับ” ไมต่ใชต่แคต่คนบางคนหรมอบางกลสุต่มเปป็นพลิเศษ แตต่ใครกก็ตาม ไมต่วาต่ จะรที่จารวย หรมอยากจน หรมอมบสตลิปปัญญา
หรมอโงต่เขลา หรมอทาส หรมอเสรบชน ใครกก็ตามทสุกๆคน ไมต่ใชต่พระประสงคร์ของพระเจจ้าเลยทบที่จะทรงใหจ้ผรจ้ใดพลินาศ แตต่ทรงประสงคร์จะ
ใหจ้ทกสุ ๆคนกลรับใจใหมต่ พระเจจ้ามลิไดจ้ทรงพอพระทรัยในความตายของคนอธรรม พระเยซรไดจ้ตรรัสเชมทั้อเชลิญวต่า “บรรดาผรทจ้ จางาน
เหนก็ดเหนมที่อยและแบกภาระหนรัก จงมาหาเรา และเราจะใหจ้ทต่านทรัทั้งหลายหายเหนมที่อยเปป็นสสุข” (มรัทธลิว 11 : 28) และคจาเชมทั้อเชลิญนบทั้
เปป็นของคนทสุกๆคนหรมอ “ใครกก็ตาม” นรัที่นเอง
เราจะตจ้องยอมรรับวต่าอะไร ? “วต่า พระเยซรทรงเปป็นพระบสุตรของพระเจจ้า” นบที่คมอกสุญแจสรต่แผต่นดลินสวรรคร์ ขจ้อนบทั้กลต่าวอยต่าง
ชรัดเจนวต่าผรจ้ทบที่ไมต่เชมที่อตจ้องกระทจาอยต่างไรเพมที่อทบที่จะกลายมาเปป็นบสุตรของพระเจจ้า เขาจจาตจ้องยอมรรับวต่าพระเยซรทรงเปป็นพระบสุตรของ
พระเจจ้า และนรัที่นหมายความวต่าพระองคร์ทรงปฏลิสนธลิธิ์โดยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ทรงบรังเกลิดจากสาวพรหมจารบ ทรงบรังเกลิดในสภาพ
เนมทั้อหนรังเปป็นพระเจจ้าในรต่างมนสุษยร์ ผรจ้ใดกก็ตามทบที่ยอมรรับวต่าพระเยซรทรงเปป็นพระบสุตรของพระเจจ้าทบที่ทรงบรังเกลิดจากสาวพรหมจารบ
พระเจจ้ากก็ทรงดจารงอยรต่ในผรจ้นรัทั้น และเขากก็ดจารงอยรใต่ นพระเจจ้า จะหาคจาอธลิบายใดทบที่เรบยบงต่ายมากกวต่านบทั้ไดจ้อบก ?
ขจ้อ 16 “เราทรัทั้งหลายจซงรรจ้และเชมที่อในความรรักทบพที่ ระเจจ้าทรงมบตอต่ เรา พระเจจ้าทรงเปป็นความรรัก และผรจ้ใดทบอที่ ยรต่ในความรรักกก็
อยรใต่ นพระเจจ้า และพระเจจ้ากก็ทรงสถลิตอยรใต่ นผรจ้นรัทั้น”
ขจ้อนบทั้เปป็นการกลต่าวซทั้จาความจรลิงทบไที่ ดจ้ถรกประกาศไปในขจ้อกต่อนหนจ้านบทั้ ซซที่งไมต่ใชต่สลิที่งผลิดปกตลิใดๆในจดหมายฝากฉบรับนบทั้ ยอหร์
นมรักจะกลต่าวซทั้จาเรมที่องความจรลิงทบสที่ จาครัญและขจ้อเทก็จจรลิงตต่างๆทบที่เกบที่ยวกรับพระเจจ้า พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงพอพระทรัยทบจที่ ะดจารงอยรต่
ในความจรลิงและความรรัก (เพราะพระเจจ้าทรงเปป็นความรรัก และพระเจจ้าทรงเปป็นความจรลิง)
“เราทรัทั้งหลายจซงรรแจ้ ละเชมที่อในความรรักทบที่พระเจจ้าทรงมบตต่อเรา” ในการถรกทดลองของเรา ในชต่วงเวลาทบที่มมดมน ในความนต่า
ฉงนสนเทต่หร์ตต่างๆของชบวลิตเมมที่อเราเผชลิญกรับหลายๆเรมที่องทบที่อยรต่นอกเหนมอความเขจ้าใจของเรา ชต่างนต่าชมที่นใจเพบยงใดทบที่ไดจ้รรจ้วาต่ พระเจจ้า
ทรงรรักเรา ! ความแนต่ใจและความมรัที่นคงเชต่นนบทั้นจาพาสรันตลิสสุขทบที่ไมต่สามารถพบไดจ้ในทบที่อนมที่ ใดบนโลกนบทั้มาใหจ้ เรารรจ้และเชมที่อวต่าพระเจจ้า
ทรงรรักเรา และ “ถจ้าพระเจจ้าทรงอยรต่ฝฝ่ายเรา ใครจะขรัดขวางเรา” ผรจ้เชมที่อทบที่เตก็มเปปปี่ยมไปดจ้วยความเชมที่อวางใจจะสามารถเผชลิญกรับการ
ทดลองทรัทั้งปวง อดทนตต่อความยากลจาบากทรัทั้งสลิทั้น มบความกลจ้าและมบชรัยชนะในทสุกอยต่าง โดยรรวจ้ ต่าทสุกๆสลิที่งรต่วมกรันกต่อผลดบแกต่คนทบที่รกรั
พระเจจ้า คมอแกต่คนทรัทั้งหลายทบพที่ ระองคร์ทรงเรบยกตามพระประสงคร์ของพระองคร์ เมมที่อพายสุแหต่งชบวตลิ ถาโถมอยรต่รอบตรัวเรา จงเตมอนตรัว
เองไวจ้เสมอวต่าพระเจจ้าทรงเปป็นความรรัก และวต่าพระองคร์ทรงรรักเรา
“ผรจ้ใดทบที่อยรต่ในความรรักกก็อยรต่ในพระเจจ้า และพระเจจ้ากก็ทรงสถลิตอยรใต่ นผรจ้นรัทั้น” แกต่นแทจ้ของศาสนาครลิสตร์กคก็ มอความรรัก พระเจจ้า
ทรงเปป็นศรนยร์กลางของศาสนาครลิสตร์ พะครลิสตร์กก็ทรงเปป็นจสุดสนใจหลรักของศาสนาครลิสตร์ และความรรักกก็เปป็นหรัวใจของศาสนาครลิสตร์
พระเจจ้า พระครลิสตร์ และความรรัก ไมต่สามารถแยกออกจากกรันไดจ้ พระเจจ้าทงรรักเรานรับตรัทั้งแตต่แรกเรลิที่ม เรารรักพระองคร์เพราะ
พระองคร์ทรงรรักเรากต่อน พระองคร์ทรงสถลิตอยรใต่ นเราและดจ้วยเหตสุนบทั้เราจซงรรักซซที่งกรันและกรัน เราไมต่เพบยงรรักแตต่เฉพาะผรจ้เชมที่อดจ้วยกรัน
เทต่านรัทั้น เรายรังรรักผรจ้ทบที่ไมต่เชมที่อดจ้วยในการทบที่เราอธลิษฐานเพมที่อพวกเขา เปป็นพยานกรับพวกเขา และทจาสลิที่งทบที่เราทจาไดจ้เพมที่อนจาพวกเขาเขจ้าสรต่
ครอบครรัวแหต่งสวรรคร์

ความจจาเปป็นเรต่งดต่วนลจาดรับแรกสสุดของโลกใบนบทั้ทรัทั้งใบกก็คมอการไดจ้มารรจจ้ รักพระเจจ้า ดจ้วยหรัวใจ ไมต่ใชต่อยรต่แคต่ในสมอง เมมที่อบสุคคล
หนซที่งรรจ้จกรั พระเจจ้าในจลิตใจของเขา จลิตใจนรัทั้นกก็เตก็มเปปปี่ยมไปดจ้วยความรรัก และความรรักกก็ลบลจ้างสลิที่งตต่างๆทบที่เปป็นของมาร ทรัทั้งการฉจ้อฉล
กลิเลส ตรัณหา การละเมลิด ความอลิจฉา ความทะเยอทะยาน ความเกลบยดชรัง และความชลิงดบชลิงเดต่น และบรรจสุความจรลิง ความ
เมตตา นทั้จาใจกวจ้างขวาง จลิตวลินลิจฉรัย และความรรักตต่อเพมที่อนมนสุษยร์ไวจ้ในเรา

ผถูผู้เชชอที่ ขณะอยถูใต่ นโลกนททั้
ขจ้อ 17 “ในขจ้อนบทั้แหละความรรักของเราจซงสมบรรณร์ เพมที่อเราทรังทั้ หลายจะไดจ้มบความกลจ้าในวรันพลิพากษา เพราะวต่าพระองคร์
ทรงเปป็นอยต่างไร เราทรัทั้งหลายกก็เปป็นอยต่างนรัทั้นในโลกนบทั้”
ผรจ้เชมที่ออยรต่ในโลกนบทั้แตต่ไมต่ใชต่คนของโลกนบทั้ “ฝฝ่ายเราเปป็นชาวสวรรคร์ เรารอคอยพระผรจ้ชวต่ ยใหจ้รอดซซที่งจะเสดก็จมาจากสวรรคร์ คมอ
พระเยซรครลิสตร์เจจ้า” (ฟปลลิปปป 3 : 20) พระเยซรทรงบอกกรับพวกสาวกของพระองคร์วต่า “เราไปจรัดเตรบยมทบที่ไวจ้สจาหรรับทต่านทรัทั้งหลาย
และถจ้าเราไปจรัดเตรบยมทบที่ไวจ้สจาหรรับทต่านแลจ้ว เราจะกลรับมาอบกรรับทต่านไปอยรต่กรับเรา เพมที่อวต่าเราอยรต่ทไบที่ หนทต่านทรัทั้งหลายจะอยรต่ทบที่นรัที่น
ดจ้วย” (ยอหร์น 14 : 1 - 3 บางสต่วน) ดจ้วยเหตสุนบทั้ ผรจ้เชมที่อจซงเปป็นพลเมมองของอบกโลกหนซที่ง
“ในขจ้อนบทั้แหละความรรักของเราจซงสมบรรณร์” ความรรักไมต่ใชต่สลิที่งคงทบที่ ความรรักจะมบการเตลิบโตเพลิที่มพรนขยรับขยายขซทั้นตามวรัน
เวลาอยรต่เสมอไป นรับตรัทั้งแตต่ชวต่ งเวลาทบที่เราไดจ้บรังเกลิดใหมต่ เรากก็ไดจ้กลายมาเปป็นผรจ้มบสต่วนรต่วมในพระลรักษณะของพระเจจ้า แตต่พระวจนะ
กก็ไดจ้กลต่าวเตมอนสตลิเราวต่า “เชต่นเดบยวกรับทารกแรกเกลิด จงปรารถนานทั้จานมอรันบรลิสสุทธลิธิ์แหต่งพระวจนะ เพมที่อจะทจาใหจ้ทาต่ นทรัทั้งหลาย
เตลิบโตขซทั้น” (1 เปโตร 2 : 2) เปาโลกลต่าวกรับบครลิสเตบยนชาวโครลินธร์วต่า “พบที่นจ้องทรัทั้งหลาย ขจ้าพเจจ้าไมต่อาจจะพรดกรับทต่านเหมมอนพรด
กรับผรจ้ทบที่อยรต่ฝาฝ่ ยจลิตวลิญญาณแลจ้วไดจ้ แตต่ตอจ้ งพรดกรับทต่านเหมมอนคนทบที่อยรต่ฝฝ่ายเนมทั้อหนรัง เหมมอนกรับทต่านเปป็นทารกในพระครลิสตร์ ขจ้าพเจจ้า
เลบทั้ยงทต่านดจ้วยนทั้จานมมลิใชต่ดวจ้ ยอาหารแขก็ง เพราะวต่าเมมที่อกต่อนนรัทั้นทต่านยรังไมต่สามารถรรับและถซงแมจ้เดบดี๋ยวนบทั้ทต่านกก็ยรังไมต่สามารถ ดจ้วยวต่า
ทต่านยรังอยรต่ฝฝ่ายเนมทั้อหนรัง...” (1 โครลินธร์ 3 : 1 - 3 บางสต่วน) พระเจจ้าทรงเปป็นความรรัก พระองคร์ทรงประทรับอยรต่ในจลิตใจของเราโดย
ทางองคร์พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ และยลิที่งเราเรบยนรรจ้เกบที่ยวกรับพระองคร์มากเทต่าไร เรากก็ยลิที่งไดจ้รรับการเลบทั้ยงดรดวจ้ ยพระวจนะของพระองคร์
และดจาเนลินอยรต่ในแสงสวต่างแหต่งพระวจนะนรัทั้น รวมถซงความรรักทบที่เรามบตต่อพระองคร์กก็จะเตลิบโตและลซกซซทั้งยลิที่งขซทั้นตามไปดจ้วย
เมมที่อคนสองคนแตต่งงานกรันตามพระประสงคร์ของพระเจจ้า ทรัทั้งครต่กจก็ ะรรักซซที่งกรันและกรันมากขซทั้นเรมที่อยๆเมมที่อเวลาผต่านไป ขจ้อนบทั้กก็
เปป็นความจรลิงในแงต่มสุมฝฝ่ายจลิตวลิญญาณดจ้วย ทสุกๆวรันทบที่ไดจ้ดจาเนลินกรับพระเยซรกก็ดบยลิที่งกวต่าวรันใดๆกต่อนหนจ้านบทั้ ยลิที่งเราอยรต่เพมที่อพระองคร์มา
นานเทต่าไร เรากก็ยลิที่งมบสามรัคคบธรรมกรับพระองคร์โดยการอธลิษฐานและโดยทางพระวจนะ ไดจ้ปรนนลิบรัตลิรรับใชจ้พระองคร์ในการเปป็นผรจ้
อารรักขาทบสที่ รัตยร์ซมที่อ และรรักและชมที่นชมพระองคร์มากตามไปดจ้วย
ในขจ้อกต่อนหนจ้าของบทนบทั้ เราไดจ้เรบยนรรวจ้ ต่าความรรักมาจากพระเจจ้า และทสุกคนทบที่รกรั กก็บรังเกลิดจากพระเจจ้า ในตรัวผรจ้เชมที่อไมต่มบทบที่
สจาหรรับจลิตวลิญญาณแหต่งความเกลบยดชรัง ความโลภ ความรลิษยา ความกลรัว และความเหก็นแกต่ตรัว ผรจ้เชมที่อหายใจเขจ้าออกเปป็นความรรัก
ของพระเจจ้า และเมมที่อเราหายใจเอาความรรักของพระเจจ้าเขจ้าไปและไดจ้รรับการเลบทั้ยงดรดวจ้ ยพระวจนะของพระองคร์แลจ้ว ความสามารถ
ในการรรักพระองคร์ของเรากก็เพลิที่มขซทั้น สลิที่งนบทั้ยรังชต่วยเพลิที่มเตลิมความรรักตต่อพบที่นจ้องของเราอบกดจ้วย เพราะแทจ้จรลิงแลจ้ว ผรจ้เชมที่อนรัทั้น “อยรต่ในความ
รรัก” (ขจ้อ 16)
โปรดสรังเกตขจ้อความทบวที่ ต่า “...เราทรัทั้งหลายจะไดจ้มบความกลจ้าในวรันพลิพากษา” ผมคลิดวต่าพวกเรานรักเทศนร์มรักจะละเลยใน
การสอนผรจ้เชมที่อเกบที่ยวกรับเรมที่องการพลิพากษาสจาหรรับผรจ้เชมที่อ เปป็นความจรลิงทบที่ความบาปไดจ้ถรกพลิพากษาแลจ้ว เปป็นความจรลิงทบที่ครลิสเตบยนจะ
ไมต่ตอจ้ งปรากฏตรัวในการพลิพากษาทบที่พระทบที่นรัที่งใหญต่สบขาวในวลิวรณร์ 20 แตต่พวกเขาจะตจ้องปรากฏตรัวตต่อหนจ้าบรัลลรังกร์พลิพากษาของพระ
ครลิสตร์ เพมที่อถวายรายงานถซงสลิที่งตต่างๆทบที่ไดจ้กระทจาในรต่างกายนบทั้ “เพราะวต่าจจาเปป็นทบที่เราทสุกคนจะตจ้องปรากฏตรัวทบที่หนจ้าบรัลลรังกร์พลิพากษา
ของพระครลิสตร์ เพมที่อทสุกคนจะไดจ้รบรั สมกรับการทบที่ไดจ้ประพฤตลิในรต่างกายนบทั้ แลจ้วแตต่จะดบหรมอชรัที่ว” (2 โครลินธร์ 5 : 10) การพลิพากษา

สจาหรรับผรจ้เชมที่อนรัทั้นเกบที่ยวขจ้องกรับการงาน ไมต่ใชต่ความบาป ความบาปของเราไดจ้ถรกลบแลจ้วและไมต่ถรกจดจจาอบกตต่อไป (ฮบบรร 10 : 17) แตต่
การงานทสุกๆอยต่างจะตจ้องถรกนจาเขจ้าสรต่การพลิพากษา และวรันพลิพากษาจะเปปิดเผยการงานทสุกๆอยต่าง :
“ฝฝ่ายเราบอกเจจ้าทรัทั้งหลายวต่า คจาทบที่ไมต่เปป็นสาระทสุกคจาซซที่งมนสุษยร์พรดนรัทั้น มนสุษยร์จะตจ้องใหจ้การสจาหรรับถจ้อยคจาเหลต่านรัทั้นในวรัน
พลิพากษา” (มรัทธลิว 12 : 36)
“แตต่ตวรั ทต่านเลต่า เหตสุไฉนทต่านจซงกลต่าวโทษพบที่นจ้องของทต่าน หรมอเหตสุไฉนทต่านจซงดรหมลิที่นพบที่นจ้องของทต่าน เพราะวต่าเราทสุกคน
ตจ้องยมนอยรต่หนจ้าบรัลลรังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์” (โรม 14 : 10)
“อยต่าหลงเลย ทต่านจะหลอกลวงพระเจจ้าไมต่ไดจ้ เพราะวต่าผรจ้ใดหวต่านอะไรลง กก็จะเกบที่ยวเกก็บสลิที่งนรัทั้น” (กาลาเทบย 6 : 7)
“เพราะทต่านรรจ้อยรต่แลจ้ววต่าผรจ้ใดกระทจาความดบประการใด ผรจ้นรัทั้นกก็จะไดจ้รรับบจาเหนก็จอยต่างนรัทั้นจากองคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าอบก ไมต่วาต่
เขาจะเปป็นทาสหรมอเปป็นไทย” (เอเฟซรัส 6 : 8)
“ดจ้วยรรแจ้ ลจ้ววต่าทต่านจะไดจ้รรับมรดกจากองคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าเปป็นบจาเหนก็จเพราะทต่านปรนนลิบรัตลิพระครลิสตร์เจจ้าอยรต่ สต่วนผรจ้ทบที่
ทจาความผลิดกก็จะไดจ้รรับผลตามความผลิดทบที่เขาไดจ้ทจานรัทั้นและไมต่มบการทรงเหก็นแกต่หนจ้าผรจ้ใดเลย” (โคโลสบ 3 : 24 - 25)
ผรจ้เชมที่อจะถรกพลิพากษาตามหลรักการเปป็นผรจ้อารรักขาทบที่สรัตยร์ซมที่อของตน และผลของการพลิพากษานรัทั้นคมอการไดจ้รบรั บจาเหนก็จหรมอ
สรญเสบยบจาเหนก็จ :
“เพราะวต่าผรจ้ใดจะวางรากอมที่นอบกไมต่ไดจ้แลจ้ว นอกจากทบวที่ างไวจ้แลจ้วคมอพระเยซรครลิสตร์ แลจ้วบนรากนรัทั้นถจ้าผรจ้ใดจะกต่อขซทั้นดจ้วย
ทองคจา เงลิน เพชรพลอย ไมจ้ หญจ้าแหจ้งหรมอฟาง การงานของแตต่ละคนกก็จะไดจ้ปรากฏใหจ้เหก็น เพราะเวลาวรันนรัทั้นจะใหจ้เหก็นไดจ้ชรัดเจน
เพราะวต่าจะเหก็นชรัดไดจ้ดวจ้ ยไฟ ไฟนรัทั้นจะพลิสรจนร์ใหจ้เหก็นการงานของแตต่ละคนวต่าเปป็นอยต่างไร ถจ้าการงานของผรจ้ใดทบกที่ ต่อขซทั้นทนอยรต่ไดจ้ ผรจ้
นรัทั้นกก็จะไดจ้คต่าตอบแทน ถจ้าการงานของผรจ้ใดถรกเผาไหมจ้ไป ผรจ้นรัทั้นกก็จะขาดคต่าตอบแทนแตต่ตรัวเขาเองจะรอด แตต่เหมมอนดรังรอดจาก
ไฟ” (1 โครลินธร์ 3 : 11 - 15) ขจ้อนบทั้ไมต่ไดจ้เกบที่ยวกรับความรอดฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ แตต่เปป็นเรมที่องการงานและบจาเหนก็จ
การพลิพากษาสจาหรรับผรจ้เชมที่อจะเกลิดขซทั้นทรันทบหลรังจากการทรงรรับผรจ้เชมที่อขซทั้นไป (มรัทธลิว 16 : 27 ; ลรกา 14 : 14 ; 1 โครลินธร์ 4 :
5 ; 2 ทลิโมธบ 4 : 8 ; วลิวรณร์ 22 : 12)
เปป็นความจรลิงตามหลรักพระครัมภบรร์ทบที่วาต่ ผรจ้เชมที่อสามารถสรญเสบยบจาเหนก็จของตนไดจ้ ใน 2 ยอหร์น 8 เราไดจ้รรับคจาเตมอนวต่า
“ทต่านทรัทั้งหลายจงระวรังตรัวใหจ้ดบ เพมที่อเราจะไดจ้ไมต่สรญเสบยสลิที่งทบที่เราไดจ้กระทจามาแลจ้ว แตต่จะไดจ้รรับบจาเหนก็จเตก็มทบที่” ครลิสเตบยนอาจไดจ้รรับ
บจาเหนก็จเตก็มขนาด หรมอบจาเหนก็จบางสต่วน หรมออาจจะสรญเสบยบจาเหนก็จของเขาทรัทั้งหมดแตต่ไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอด “เหมมอนดรังรอด
จากไฟ” กก็ไดจ้ ผรจ้เชมที่อทบที่อยรต่ในพระครลิสตร์ ผรจ้ซซที่งอสุทลิศตน ยอมจจานน และไดจ้รรับการทรงนจาโดยพระวลิญญาณ กก็ไมต่จจาเปป็นตจ้องกลรัวการ
พลิพากษา ถจ้าเราสรัตยร์ซมที่อ ถจ้าเราเชมที่อฟปังพระบรัญญรัตลิของพะองคร์ในการทบรที่ รักพระเจจ้าดจ้วยสสุดใจสสุดจลิตและสสุดกจาลรัง เรากก็จะยมนอยรต่ไดจ้
โดยไมต่ตจ้องกลรัวในวรันพลิพากษา
“เพราะวต่าพระองคร์ทรงเปป็นอยต่างไร เราทรัทั้งหลายกก็เปป็นอยต่างนรัทั้นในโลกนบทั้” โลกนบทั้ไมต่ใชต่บจ้านของเรา เราไมต่ไดจ้เปป็นของโลกนบทั้
แตต่เรากจาลรังอยรใต่ นโลกนบทั้ในฐานะทรตของพระครลิสตร์ (2 โครลินธร์ 5 : 20) และในเมมที่อเราอยรต่ทบที่นบที่โดยมบหนจ้าทบตที่ ต่อพระผรจ้ชวต่ ยใหจ้รอดและ
จอมกษรัตรลิยร์ของเรา เรากก็ควรจะระมรัดระวรังการประพฤตลิตนของเราและการดจาเนลินอยรต่ในทางทบที่เราเปป็นดรัที่งผรจ้แทนพระเยซรในโลกนบทั้
คสุณอาจจะมรัที่นใจไดจ้เลยวต่า แมจ้กระทรัที่งคนบาปทบที่ไมต่อต่านพระครัมภบรร์ กก็จะอต่านชบวตลิ ของครลิสเตบยนและคอยเฝฟ้าดรการกระทจาตต่างๆของ
เขา ผรจ้ทบที่ยรังไมต่ไดจ้รรับความรอดจะตรัดสลินพระเยซรตามแนวทางการดจาเนลินชบวลิตของคนของพระองคร์ในโลกนบทั้ ในทบที่ทบที่เราไป ในสลิที่งทบที่เรา
ทจา และในกลสุต่มทบที่เราอยรต่ “เพราะขจ้าพเจจ้าเหก็นวต่าพระเจจ้าไดจ้ทรงตรัทั้งเราผรจ้เปป็นอรัครสาวกไวจ้ในทบที่สสุดปลาย เหมมอนผรจ้ทบที่ไดจ้ถรกปรรับโทษใหจ้
ถซงตาย เพราะวต่าโลกคมอทรัทั้งทรตสวรรคร์และมนสุษยร์มองดรเราดจ้วยความพลิศวง” (1 โครลินธร์ 4 : 9)
คสุณจะสามารถสรังเกตไดจ้วาต่ ขจ้อพระครัมภบรร์ตอนนบทั้ไมต่ไดจ้กลต่าววต่า “พระองคร์เคยทรงเปป็นอยต่างไรในโลกนบทั้” แตต่กลต่าววต่า
“พระองคร์ทรงเปป็นอยต่างไร” พระเยซรทรงอยรต่ในโลกนบทั้ในขณะนบทั้ ในการทรงสากลสถลิตอยรต่ทวรัที่ ทสุกแหต่งหนของพระองคร์ พระองคร์ทรง
อยรใต่ นจลิตใจของผรจ้เชมที่อทสุกคน “พระเจจ้าทรงชอบพระทรัยทบที่จะสจาแดงใหจ้คนตต่างชาตลิรรจ้วาต่ อะไรเปป็นความมรัที่งครัที่งของสงต่าราศบแหต่งขจ้อ

ลซกลรับนบทั้คมอทบพที่ ระครลิสตร์ทรงสถลิตในทต่านอรันเปป็นทบที่หวรังแหต่งสงต่าราศบ” (โคโลสบ 1 : 27) ไมต่มบมนสุษยร์คนใดเคยเหก็นพระเจจ้าไมต่วต่าในเวลา
ใด แตต่ถจ้าเราเปป็นผรจ้เชมที่อในแบบทบที่ควรจะเปป็น ผรจ้คนจะตจ้องมองเหก็นพระเจจ้าภายในเรา นบที่เปป็นสลิทธลิพลิเศษอรันยลิที่งใหญต่ของการเปป็น
ครลิสเตบยน แตต่กก็เทต่ากรับการเปป็นความรรับผลิดชอบทบที่ยลิที่งใหญต่ดจ้วย ทบที่จะประกาศพระนามของพระเยซรและยอมรรับวต่าเราเปป็นสาวกของ
พระองคร์

การบนาบบัดรบักษาความกลบัวททแที่ นต่นอน
ขจ้อ 18 “ในความรรักนรัทั้นไมต่มบความกลรัว แตต่ความรรักทบที่สมบรรณร์นรัทั้นกก็ไดจ้ขจรัดความกลรัวเสบย ดจ้วยวต่าความกลรัวทจาใหจ้ทสุกขร์
ทรมาน และผรจ้ทบที่มบความกลรัวกก็ยรังไมต่มบความรรักทบที่สมบรรณร์”
ขอใหจ้สรังเกตโครงรต่างเนมทั้อหาของขจ้อทบที่สจาครัญขจ้อนบทั้ใหจ้ดบ :
1. ในความรรักนรัทั้นไมต่มบความกลรัว
2. ความรรักทบสที่ มบรรณร์นรัทั้นกก็ไดจ้ขจรัดความกลรัวเสบย
3. ความกลรัวทจาใหจ้ทสุกขร์ทรมาน
4. ผรจ้ทบที่มบความกลรัวกก็ยรังไมต่มบความรรักทบสที่ มบรรณร์
ความรรักทบที่สมบรรณร์คมออะไร ? คจาตอบนรัทั้นพบไดจ้ในขจ้อทบที่ 8 ของบทนบทั้ “พระเจจ้าทรงเปป็นความรรัก” พระเยซรทรงเปป็นพระเจจ้า
ในสภาพเนมทั้อหนรัง ดจ้วยเหตสุนบทั้ พระเยซรจซงทรงเปป็นความรรักทบที่สมบรรณร์ในสภาพเนมทั้อหนรัง พระเจจ้าทรงตรัทั้งความรรักทบที่สมบรรณร์ไวจ้แลจ้วเมมที่อ
พระองคร์ทรงตรัทั้งพระเยซรใหจ้เปป็นเครมที่องบรชาลบบาปของเราโดยทางความเชมที่อในพระโลหลิตทบที่หลรัที่งออกของพระองคร์ และเมมที่อพระองคร์
ทรงอยรต่ในจลิตใจของผรจ้เชมที่อ พระองคร์กก็ทรงขจรัดความกลรัวเสบย ไมต่วต่าจะเปป็นความกลรัวเมมที่อวานนบทั้ ความกลรัวในวรันนบทั้ และความกลรัวถซง
พรสุต่งนบทั้ เราไมต่อาจรรจ้วาต่ วรันพรสุต่งนบทั้จะเปป็นอยต่างไร แตต่พระเยซรทรงทราบ และเราอยรใต่ นพระหรัตถร์ของพระองคร์ เราถรกซต่อนไวจ้กรับพระองคร์
ในพระเจจ้า
ความรรักทบที่สมบรรณร์ไดจ้ขจรัดความกลรัวตาย ผมเคยเผชลิญหนจ้ากรับความตายมากกวต่าหนซที่งครรัทั้งนรับตรัทั้งแตต่ทบที่ผมไดจ้รรับการชต่วยใหจ้
รอด และผมสามารถกลต่าวไดจ้จรลิงๆวต่า เมมที่อผมกจ้าวเดลินไปในหสุบเขาเงามรัจจสุราชนรัทั้น ผมไมต่กลรัวอรันตรายใดๆ ผมเองกก็ไมต่ไดจ้อยากตาย
ผมรรักชบวตลิ และผมตจ้องการมบชบวตลิ อยรต่ตราบเทต่าทบที่พระจจ้าทรงประสงคร์จะใหจ้ผมอยรต่บนโลกนบทั้ ผมอยากจะเทศนาพระวจนะของ
พระองคร์ นจาดวงวลิญญาณ สามรัคคบธรรมกรับครอบครรัวและเพมที่อนๆของผม แตต่ถจ้าผมจะตจ้องดต่วนจากไป หรมอกระทรัที่งกต่อนทบที่ผมจะ
เขบยนหนรังสมอชสุดนบทั้เสรก็จ ผมกก็อยากทบที่จะใหจ้หนจ้าสสุดทจ้ายของหนรังสมอเลต่มนบทั้มบขจ้อความจารซกไวจ้วาต่ นรักประกาศขต่าวประเสรลิฐ โอลลิเวอรร์
กรบน ไดจ้เสบยชบวลิตลงโดยปราศจากความกลรัว ! ครลิสเตบยนควรจะไมต่กลรัวความตาย
บางคนอาจจะถามวต่า ครลิสเตบยนไมต่กลรัวความตายในฝฝ่ายรต่างกายกก็จรลิง แตต่ความเจก็บปวดทรมานทบที่มาพรจ้อมกรับความตาย
นรัทั้นลต่ะ ในการตอบคจาถามนบทั้ผมขอพรดวต่า พระคสุณของพระเจจ้านรัทั้นเพบยงพอ และในเมมที่อเรายรังไมต่ไดจ้กจาลรังจะตายในขณะนบทั้ เรากก็
ตจ้องการพระคสุณสจาหรรับการมบชวบ ลิตอยรต่เพมที่อพระองคร์ และเมมที่อเวลาของเรามาถซงทบที่จะตจ้องตาย ถจ้าเวลานรัทั้นมาถซงกต่อนการรรับผรจ้เชมที่อขซทั้น
ไป พระเจจ้าจะทรงประทานพระคสุณสจาหรรับความตายนรัทั้นแกต่เรา นรักอเทวนลิยมและนรักคลิดเสรบนลิยมยรังไมต่เคยเขบยนหนรังสมอวต่าทจาไม
บรรดาวลิสสุทธลิชนของพระเจจ้า เมมที่อพวกเขาตจ้องตายนรัทั้น กก็ตายอยต่างไมต่กลรัว ผมรรวจ้ ต่าพวกคสุณสต่วนใหญต่ทบที่เคยเหก็นวลิสสุทธลิชนตจ้องจากชบวตลิ
นบทั้ไป กก็ไดจ้เปป็นพยานถซงสลิที่งทบที่ผมกจาลรังพรดอยรต่นบทั้ หลายๆครรังทั้ ทบที่ไมต่วาต่ จะเปป็นวลิสสุทธลิชนผรจ้ชราภาพซซที่งมบชบวลิตอยรต่เพมที่อพระเยซรมากวต่าหจ้าสลิบหก
สลิบปปแลจ้ว หรมอคนหนสุต่มสาวอายสุนจ้อยผรจ้ซซที่งมบชบวลิตอยรต่เพมที่อพระองคร์ไดจ้แคต่ไมต่กบที่เดมอนกบที่ปปเทต่านรัทั้น พวกเขาลจ้วนจากไปดจ้วยรอยยลิทั้ม และเปป็น
รอยยลิทั้มทบที่สรัปเหรต่อกก็ไมต่สามารถลบทลิทั้งไดจ้ ผมสามารถใหจ้คจาอธลิบายเรมที่องหนซที่งไดจ้เกบที่ยวกรับวลิสสุทธลิชนทบที่จากไปอยรต่กรับองคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้า
พวกเขายลิทั้ม ปฝ่าวประกาศ รจ้องเพลงสรรเสรลิญพระเจจ้า บางคนกก็เปป็นพยานวต่า “ฉรันไดจ้เหก็นทรตสวรรคร์” หรมอ “ฉรันไดจ้เหก็นแสงสวต่าง”

ผมขอทจ้าทายคสุณใหจ้อาต่ นคจาพยานของเหลต่าวลิสสุทธลิชนทบที่จากไป และจากนรัทั้นลองอต่านคจาพยานของพวกอเทวนลิยม
[Atheists] และและพวกอไญยนลิยม [Agnostics] แลจ้วลองขอคนทบที่เปป็นอเทวนลิยมหรมอนรักคลิดอลิสระใหจ้อธลิบายวต่าทจาไมวลิสทสุ ธลิชน
ของพระเจจ้าจซงตายไปพรจ้อมกรับรอยยลิทั้มและความชมนที่ ชมยลินดบ ในขณะทบที่ผรจ้ทบที่ไมต่เชมที่อบต่อยครรัทั้งมรักจะตายลงดจ้วยความกลรัวแมจ้แตต่กระทรัที่ง
ในรายทบที่มกบ ารใชจ้ยากลต่อมประสาทหรมอยาใดๆทบที่เปป็นไปไดจ้แลจ้วกก็ตาม ถจ้าแพทยร์จะปลต่อยใหจ้พวกอเทวนลิยม อไญยนลิยม และคนทบที่ไมต่
เชมที่อพระเจจ้า ตายแบบตามธรรมชาตลิโดยปราศจากยาทบที่ชต่วยลดความรรจ้สซกและการรรับรรจ้ คจาพยานของคนเหลต่านบทั้คงจะสามารถนจามา
เขบยนเปป็นหนรังสมอสยองขวรัญถซงบซงไฟและการเผชลิญหนจ้ากรับนรกเมมที่อจากชบวลิตนบทั้ไปไดจ้เลยทบเดบยว แตต่ขอบพระคสุณพระเจจ้า ในความรรัก
ทบที่สมบรรณร์นรัทั้นไมต่มบความกลรัว เพราะความรรักของพระเจจ้าไดจ้ชต่วยเราใหจ้พจ้นจากความกลรัวแลจ้ว
สามบทแรกของปฐมกาลบรันทซกถซงเรมที่องการทรงสรจ้างอาดรัมและเอวา สวนเอเดน และวรันแรกของชบวตลิ ของทรัทั้งครต่ในสวนนรัทั้น
ทสุกสลิที่งทสุกอยต่างดรนต่ามหรัศจรรยร์จนกระทรัที่งความบาปเขจ้ามา พระเจจ้าไดจ้เสดก็จมาเยบที่ยมเยบยนในสวนทสุกๆวรันและทรงสามรัคคบธรรมกรับ
อาดรัมและเอวา แลจ้วอาดรัมกก็ไมต่เชมที่อฟปังพระเจจ้า กจ้าวลทั้จาเสจ้นพระบรัญญรัตลิของพระองคร์โดยการรรับประทานผลไมจ้ทพบที่ ระเจจ้าทรงหจ้ามไมต่
ใหจ้เขารรับประทาน เมมที่อพระเจจ้าเสดก็จเขจ้ามาในสวนครรังทั้ ถรัดมาและอาดรัมไดจ้ยลินเสบยงของพระองคร์ เขาจซงหวาดกลรัวและวลิที่งหนบไปซต่อน
ตรัวกรับเอวา เมมที่อพระเจจ้าทรงเรบยกอาดรัมวต่า “เจจ้าอยรทต่ บที่ไหน” อาดรัมไดจ้ทรลตอบไปวต่า “ขจ้าพระองคร์ไดจ้ยลินพระสสุรเสบยงของพระองคร์ใน
สวน และขจ้าพระองคร์กก็กลรัว เพราะวต่าขจ้าพระองคร์เปลมอยกายอยรต่ ขจ้าพระองคร์จซงไดจ้ซต่อนตรัวเสบย” ความบาปนจาพาความกลรัวมาดจ้วย
ความรรสจ้ ซกผลิดทจาใหจ้มนสุษยร์หวาดกลรัว แตต่สจาหรรับครลิสเตบยน พระครลิสตร์ทรงรรับเอาความบาปและความรรจ้สกซ ผลิดไปเสบย และดจ้วยเหตสุนบทั้
ผรจ้เชมที่อจซงไมต่ตอจ้ งกลรัวสลิที่งใด ทรังทั้ ในโลกนบทั้ และโลกหนจ้าทบจที่ ะมาถซง
ทต่านผรจ้อต่านทบที่รกรั ถจ้าคสุณไดจ้บรังเกลิดใหมต่แลจ้วจรลิงๆ แตต่กระนรัทั้นกก็ยรังคงมบความกลรัวถซงอนาคตอยรต่ภายในจลิตใจของคสุณ ความกลรัว
เชต่นนรัทั้นกก็เปป็นสรัญญาณทบที่ชดรั เจนวต่าคสุณกจาลรังถดถอย คสุณจจาเปป็นจะตจ้องกลรับใจใหมต่และทรลขอพระเยซรใหจ้ทรงอภรัยความบาปของคสุณ
“ถจ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองคร์ทรงสรัตยร์ซมที่อและเทบที่ยงธรรม กก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชจาระเราใหจ้พจ้นจาก
การอธรรมทรัทั้งสลิทั้น” (1 ยอหร์น 1 : 9) พระเยซรครลิสตร์ทรงประทรับนรัที่งอยรต่ ณ เบมทั้องขวาพระหรัตถร์ของพระเจจ้าพระบลิดาเพมที่อทรงทรล
วลิงวอนใหจ้กรับเรา และถจ้าเรายอมจจานนอยต่างสมบรรณร์แบบตต่อพระองคร์ เรากก็ไมต่ตจ้องกลรัววรันทบที่เราจะตจ้องยมนอยรต่ตอต่ หนจ้าพระพรักตรร์
พระเจจ้า เพราะพระเยซรทรงสรัญญาวต่าจะทรงยมนอยรต่ดวจ้ ยกรันกรับเรา จะทรงประกาศยอมรรับเราตต่อพระบลิดา และจะทรงรรับรองเราไวจ้
กรับพระองคร์
“ความกลรัวทจาใหจ้ทสุกขร์ทรมาน” ใชต่ แนต่นอน ! คสุณหลายๆคนคงจะรรคจ้ วามจรลิงของคจาประกาศในขจ้อนบทั้จากประสบการณร์
แมจ้แตต่ในโลกธรรมชาตลิ ความทสุกขร์ทรมานกก็เปป็นสลิที่งทบที่นต่าหวาดกลรัว ความกลรัวสามารถทจาใหจ้คนเจก็บปฝ่วยไดจ้ทรัทั้งดจ้านจลิตใจและรต่างกาย
และแนต่นอนวต่าความกลรัวฝฝ่ายจลิตวลิญญาณสามารถทจาใหจ้คนเจก็บปฝ่วยในฝฝ่ายจลิตวลิญญาณไดจ้ดวจ้ ย ความรรักเปป็นความรมนที่ รมยร์ แตต่ความ
กลรัวเปป็นความตซงเครบยดและเจก็บปวด ความรรักนจาพาการพรักสงบและสรันตลิสสุข แตต่ความกลรัวนจาพาความปปัปี่นปฝ่วนและความทสุกขร์
ทรมาน
ผรจ้คนลจ้วนทนทสุกขร์จากความกลรัวหลายๆประเภทในโลกฝฝ่ายวรัตถสุ พวกเขากลรัวความเจก็บปฝ่วย พวกเขากลรัวอนาคต พวกเขา
กลรัวมรสสุมทบกที่ จาลรังจะโถมเขจ้ามา พวกเขากลรัววต่าจะตจ้องเสบยสสุขภาพของตนหรมอทรรัพยร์สลินของตน หลายๆสลิที่งในโลกฝฝ่ายวรัตถสุสามารถ
ทจาใหจ้คนเกลิดความกลรัวไดจ้ แตต่พระเยซรไดจ้ตรรัสเกบที่ยวกรับเรมที่องฝฝ่ายวรัตถสุเหลต่านรัทั้นวต่า “แตต่ทต่านทรัทั้งหลายจงแสวงหาอาณาจรักรของ
พระเจจ้า และความชอบธรรมของพระองคร์กต่อน แลจ้วพระองคร์จะทรงเพลิที่มเตลิมสลิที่งทรัทั้งปวงเหลต่านบทั้ใหจ้แกต่ทต่าน” (มรัทธลิว 6 : 33)
เปาโลใหจ้ความมรัที่นใจแกต่บรรดาผรจ้เชมที่อชาวฟปลลิปปปวต่า “และพระเจจ้าของขจ้าพเจจ้าจะประทานสลิที่งสารพรัดตามทบที่ทต่านตจ้องการนรัทั้น
จากทรรัพยร์อรันรสุงต่ เรมองของพระองคร์โดยพระเยซรครลิสตร์” (ฟปลลิปปป 4 : 19) บสุคคลทบที่เชมที่อวางใจในพระเยซรกก็ไมต่มบอะไรตจ้องกลรัว พระองคร์
จะทรงดรแลเรา พระองคร์จะทรงจรัดเตรบยมสลิที่งจจาเปป็นทสุกอยต่างสจาหรรับเรา พระองคร์จะทรงชต่วยกรจ้เราจากหลสุมพรางของซาตาน และ
พระองคร์จะทรงดจาเนลินไปกรับเราจนกวต่าเราจะปลอดภรัยอยรต่กรับพระองคร์ในเมมองบรมสสุขเกษม

“ฝรงแกะเลก็กนจ้อยเออ๋ย อยต่ากลรัวเลย เพราะวต่าพระบลิดาของทต่านชอบพระทรัยทบที่จะประทานอาณาจรักรนรัทั้นใหจ้แกต่ทต่าน” (ลรกา
12 : 32)
“เหตสุวาต่ ทต่านไมต่ไดจ้รรับนลิสรัยอยต่างทาสซซที่งทจาใหจ้ตกในความกลรัวอบก แตต่ทต่านไดจ้รรับพระวลิญญาณผรจ้ทรงใหจ้เปป็นบสุตรซซที่งใหจ้เราทรัทั้ง
หลายรจ้องเรบยกพระเจจ้าวต่า "อรับบา" คมอพระบลิดา” (โรม 8 : 15)
“...เพราะวต่าพระองคร์ไดจ้ตรรัสไวจ้แลจ้ววต่า "เราจะไมต่ละทต่านหรมอทอดทลิทั้งทต่านเลย" เพมที่อวต่าเราทรัทั้งหลายจะกลต่าวดจ้วยใจกลจ้าวต่า
`องคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าทรงเปป็นพระผรจ้ชวต่ ยของขจ้าพเจจ้า ขจ้าพเจจ้าจะไมต่กลรัว มนสุษยร์จะทจาอะไรแกต่ขจ้าพเจจ้าไดจ้เลต่า'” (ฮบบรร 13 : 5 - 6)
“พระเยโฮวาหร์ทรงเปป็นความสวต่างและความรอดของขจ้าพเจจ้า ขจ้าพเจจ้าจะกลรัวผรใจ้ ดเลต่า พระเยโฮวาหร์ทรงเปป็นทบที่กจาบรังเขจ้ม
แขก็งแหต่งชบวลิตขจ้าพเจจ้า ขจ้าพเจจ้าจะตจ้องเกรงใคร” (สดสุดบ 27 : 1)
ถจ้าคสุณสามารถพรดเหมมอนอยต่างดาวลิดไดจ้วาต่ “พระเยโฮวาหร์ทรงเปป็นผรจ้เลบทั้ยงดรขจ้าพเจจ้า”เชต่นนรัทั้นแลจ้ว คสุณกก็สามารถยมนยรันสลิทธลิ
ไดจ้ทสุกขจ้อความในสดสุดบบททบที่ยบที่สลิบสาม แตต่ถจ้าพระเจจ้าไมต่ไดจ้ทรงเปป็นผรจ้เลบทั้ยงดรคสุณ เชต่นนรัทั้นกก็ไมต่มบสรักคจาเดบยวในสดสุดบบ ทนบทั้ทบที่มบความสลรัก
สจาครัญใดๆกรับคสุณเลย
“พระเยโฮวาหร์ทรงเปป็นผรจ้เลบทั้ยงดรขจ้าพเจจ้า ขจ้าพเจจ้าจะไมต่ขรัดสน พระองคร์ทรงกระทจาใหจ้ขจ้าพเจจ้านอนลงทบที่ทสุต่งหญจ้าเขบยวสด
พระองคร์ทรงนจาขจ้าพเจจ้าไปรลิมนทั้จาแดนสงบ พระองคร์ทรงฟปฟื้นจลิตวลิญญาณของขจ้าพเจจ้า พระองคร์ทรงนจาขจ้าพเจจ้าไปในทางชอบธรรม
เพราะเหก็นแกต่พระนามของพระองคร์ แมจ้ขจ้าพระองคร์จะเดลินไปตามหสุบเขาเงามรัจจสุราช ขจ้าพระองคร์ไมต่กลรัวอรันตรายใดๆ เพราะ
พระองคร์ทรงสถลิตกรับขจ้าพระองคร์ คทาและธารพระกรของพระองคร์เลจ้าโลมขจ้าพระองคร์ พระองคร์ทรงเตรบยมสจารรับใหจ้ขจ้าพระองคร์ตต่อ
หนจ้าตต่อตาศรัตรรของขจ้าพระองคร์ พระองคร์ทรงเจลิมศบรษะขจ้าพระองคร์ดวจ้ ยนทั้จามรัน ขรันนทั้จาของขจ้าพระองคร์กก็ลจ้นอยรต่ แนต่ทบเดบยวทบที่ความดบ
และความเมตตาจะตลิดตามขจ้าพเจจ้าไปตลอดวรันคมนชบวลิตของขจ้าพเจจ้า และขจ้าพเจจ้าจะอยรใต่ นพระนลิเวศของพระเยโฮวาหร์สมบไปเปป็น
นลิตยร์” (สดสุดบ 23)
ถจ้าพระเจจ้าไมต่ไดจ้ทรงเปป็นผรจ้เลบทั้ยงของคสุณ กก็จงอรัญเชลิญพระองคร์เขจ้ามาในจลิตใจของคสุณ เชมที่อในพระองคร์ แลจ้วพระองคร์จะทรง
ชต่วยใหจ้คสุณรอด (กลิจการ 16 : 31) แลจ้วพระองคร์กก็จะทรงเปป็นพระผรจ้ชต่วยใหจ้รอด ผรจ้เลบทั้ยง ผรจ้ดรแลรรักษา ผรจ้ปกปฟ้อง และผรจ้กลางของคสุณ
และคสุณกก็จะไมต่มบอะไรตจ้องกลรัว ทรังทั้ ในโลกนบทั้และในชบวตลิ หนจ้าทบที่จะมาถซง
ขจ้อ 19 “เราทรัทั้งหลายรรักพระองคร์ กก็เพราะพระองคร์ทรงรรักเรากต่อน”
ผรจ้ไดจ้ยกขจ้อนบทั้อจ้างอลิงไปแลจ้วกต่อนหนจ้านบทั้ในการศซกษาพระธรรมบทนบทั้วต่า เปป็นเรมที่องไมต่ยากเยก็นทบที่จะรรักใครสรักคนทบที่รรักเรา ใครสรัก
คนทบทที่ จาดบตอต่ เราหรมอพรดดบกรับเรา แตต่พระเจจ้าทรงรรักเราในขณะทบที่เรายรังไมต่นต่ารรัก ในขณะทบที่เรายรังเปป็นคนบาป เปป็นศรัตรรกรับพระองคร์
เราทสุกคนลจ้วนทจาบาปและเสมที่อมจากสงต่าราศบของพระเจจ้า เราทสุกคนลจ้วนสมควรจะอยรต่ในบซงไฟนรกชรัที่วกรัปชรัที่วกรัลปป แตต่พระเจจ้าทรงรรัก
เราโดยไมต่คจานซงถซงสลิที่งทบที่เราครต่ควรและไมต่คจานซงถซงทต่าทบทรัศนคตลิอรันมรักกบฏของเราตต่อพระองคร์ พระองคร์ทรงสจาแดงความรรักของ
พระองคร์แกต่เราโดยการทรงสต่งพระเยซรใหจ้มาสลิทั้นพระชนมร์เพมที่อเรา เพมที่อวต่าเราจะไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดจากความบาป ถจ้าเราไมต่ไดจ้รรจ้จกรั
พระเยซร เรากก็ไมต่มวบ รันไดจ้รรจ้จกรั ความรรักของพระเจจ้า เรารรักพระเจจ้าเพราะพระองคร์ทรงรรักเรากต่อนและทรงสต่งพระบสุตรของพระองคร์
เขจ้ามาในโลกนบทั้เพมที่อสลิทั้นพระชนมร์เพมที่อเรา
เรายรังรรักพระเจจ้าเพราะความดบเลลิศประเสรลิฐในพระลรักษณะขอพระองคร์ดวจ้ ย เมมที่อเราบรังเกลิดใหมต่ พระลรักษณะของพระเจจ้า
ไดจ้เขจ้ามาสรต่จลิตใจของเราและดจารงอยรต่ในนรัทั้น (2 เปโตร 1 : 4 ; โรม 8 : 9) และพระลรักษณะของพระเจจ้าภายในเรากก็รรักพระเจจ้าโดย
อรัตโนมรัตลิเพราะพระลรักษณะอรันดบเลลิศของพระเจจ้าเอง ความเหมมอนกก็ดซงดรดความเหมมอนดจ้วยกรัน และเมมที่อพระลรักษณะของพระเจจ้า
ในพระองคร์เองดซงดรดพระลรักษณะของพระเจจ้าในผรจ้เชมที่อ ความรรักกก็บรังเกลิดขซทั้นในพระเจจ้า หลรัที่งไหลจากพระเจจ้าในพระเยซร และพระ
เยซรกก็ทรงประกาศพระเจจ้าตต่อเรา เราไดจ้ยลินและไดจ้เชมที่อในพระวจนะของพระเยซร (ยอหร์น 5 : 24) เรากก็ไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดโดยการ

ไดจ้ยลินและไดจ้เชมที่อในพระองคร์ แตต่เรารรักพระเจจ้าดจ้วยเหตสุผลทบที่ลซกซซทั้งยลิที่งกวต่านรัทั้น เรารรักพระองคร์กก็เพราะพระองคร์ทรงเปป็นพระเจจ้า และ
พระเจจ้าทรงเปป็นความรรัก พระองคร์ทรงควรคต่าแกต่ความรรักทรัทั้งสลิทั้นของเรา
ขจ้อ 20 “ถจ้าผรจ้ใดวต่า "ขจ้าพเจจ้ารรักพระเจจ้า" และยรังเกลบยดชรังพบที่นจ้องของตน ผรจ้นรัทั้นกก็เปป็นคนพรดมสุสา เพราะวต่าผรจ้ทไบที่ มต่รรักพบนที่ จ้อง
ของตนทบที่แลเหก็นแลจ้ว เขาจะรรักพระเจจ้าทบที่ไมต่เคยเหก็นอยต่างไรไดจ้”
หลายปปมานบทั้ บรรดานรักเทศนร์ของพระเจจ้ามรักจะถรกกลต่าวหาวต่าชอบพรดจาแบบทมที่อๆเกลินไป ไมต่กก็แขก็งกรจ้าวเกลินไป หรมอไมต่กก็
เรบยบเฉยเกลินไป แตต่ทาต่ นพบที่นจ้องผรจ้เชมที่อทบที่รกรั จะมบนรักเทศนร์สรักกบที่คนทบที่ทต่านเคยไดจ้ยลินคจากลต่าวจากบนธรรมาสนร์ดจ้วยความกลจ้าหาญ
เหมมอนอยต่างทบที่ยอหร์นกจาลรังกลต่าวอยรต่นบทั้ ? ถจ้าผรจ้ใด ไมต่วาต่ ใครกก็ตาม กลต่าววต่าเขารรักพระเจจ้า แตต่ผรจ้นรัทั้นยรังเกลบยดชรังพบที่นจ้องครลิสเตบยน “ผรจ้นรัทั้น
กก็เปป็นคนพรดมสุสา”
นบที่ไมต่ใชต่ครรัทั้งแรกทบที่มบการใชจ้ภาษาอรันหนรักแนต่นเชต่นนบทั้ในจดหมายฝากฉบรับนบทั้ ในบททบที่ 1 ขจ้อ 6 เราอต่านพบวต่า “ถจ้าเราจะวต่าเรา
รต่วมสามรัคคบธรรมกรับพระองคร์ และยรังดจาเนลินอยรต่ในความมมด เรากก็พรดมสุสา และไมต่ไดจ้ดจาเนลินชบวลิตตามความจรลิง” ในบททบที่ 1 ขจ้อ 8
เราอต่านพบวต่า “ถจ้าเราทรังทั้ หลายจะวต่าเราไมต่มบบาป เรากก็หลอกตรัวเอง และความจรลิงไมต่ไดจ้อยรต่ในเราเลย” ในบททบที่ 1 ขจ้อ 10 “ถจ้าเรา
กลต่าววต่าเราไมต่ไดจ้ทจาบาป กก็เทต่ากรับวต่าเราทจาใหจ้พระองคร์เปป็นผรจ้ตรรัสมสุสา และพระดจารรัสของพระองคร์กก็มลิไดจ้อยรต่ในเราทรัทั้งหลายเลย” ใน
บททบที่ 2 ขจ้อ 4 “คนใดทบที่กลต่าววต่า "ขจ้าพเจจ้ารรจจ้ รักพระองคร์" แตต่มลิไดจ้รรักษาพระบรัญญรัตลิของพระองคร์ คนนรัทั้นกก็เปป็นคนพรดมสุสา และความ
จรลิงไมต่ไดจ้อยรใต่ นคนนรัทั้นเลย” แลจ้วในบททบที่ 5 ขจ้อ 10 เราพบคจาประกาศวต่า “ผรจ้ทบที่เชมที่อในพระบสุตรของพระเจจ้ากก็มพบ ยานอยรต่ในตรัวเอง ผรจ้ทบที่
ไมต่เชมที่อพระเจจ้ากก็ไดจ้กระทจาใหจ้พระองคร์เปป็นผรจ้ตรรัสมสุสา เพราะเขามลิไดจ้เชมที่อพยานหลรักฐานทบพที่ ระเจจ้าไดจ้ทรงเปป็นพยานถซงพระบสุตรของ
พระองคร์”
พระวจนะของพระเจจ้านรัทั้นเรบยบงต่ายและสามารถเขจ้าใจไดจ้ ไมต่ไดจ้มกบ ารตต่อเตลิม ไมต่มกบ ารประดรับประดา ไมต่มบการเลมอกใชจ้คจา
หวาน มนสุษยร์ไมต่วาต่ จะไดจ้รบรั การชต่วยใหจ้รอดแลจ้วหรมอหลงหายกก็ตาม พวกเขาแคต่พดร ความจรลิงหรมอไมต่พวกเขากก็เปป็นคนพรดมสุสา พวก
เขามบชบวตลิ อยรต่เพมที่อพระเจจ้าหรมอเพมที่อมารรจ้าย ดจ้วยเหตสุนบทั้ พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิกธิ์ ก็ตรรัสอยต่างชรัดเจนถซงขจ้อเทก็จจรลิงวต่า ถจ้าผรใจ้ ดแสดงตนวต่า
รรักพระเจจ้า แตต่ในการกระทจาของเขานรัทั้นเขาพลิสรจนร์วาต่ ตรัวเขาเองเกลบยดชรังพบที่นจ้องครลิสเตบยนของเขา ผรจ้นรัทั้นกก็ไมต่ใชต่ผรจ้เชมที่อ ไมต่วต่าเขาจะอจ้าง
อะไรกก็ตาม เขาเปป็นคนพรดมสุสา แลจ้วพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิกธิ์ ก็ทรงอธลิบายตต่อไปวต่าเพราะอะไร “เพราะวต่าผรจ้ทบที่ไมต่รกรั พบที่นจ้องของตนทบที่แล
เหก็นแลจ้ว เขาจะรรักพระเจจ้าทบที่ไมต่เคยเหก็นอยต่างไรไดจ้”
ในขจ้อ 12 บอกกรับเราวต่า ไมต่มบใครเคยเหก็นพระเจจ้าในเวลาใดเลย พระเจจ้าทรงเปป็นพระวลิญญาณนลิรรันดรร์ พระองคร์ไมต่ไดจ้ทรง
มบรปร สรัณฐาน พระครัมภบรกร์ ลต่าวถซงพระหรัตถร์ของพระองคร์ พระบาทของพระองคร์ พระเนตรของพระองคร์ พระกรรณของพระองคร์ แตต่
กก็ไมต่มใบ ครเคยเหก็นพระองคร์เลยไมต่วต่าในเวลาใด เรามองเหก็นพบที่นจ้องในพระครลิสตร์ของเรา และแนต่นอนวต่าเปป็นเรมที่องทบที่ไมต่สมเหตสุสมผลทบที่
จะถมอวต่าใครสรักคนจะรรักพระเจจ้าทบที่ตวรั เขาไมต่เคยเหก็นถจ้าเขาไมต่สามารถรรักพบที่นจ้อง (บรรดาบสุตรของพระเจจ้า) ทบที่เขามองเหก็นและทบที่เขา
รรจจ้ รักอยต่างเปป็นการสต่วนตรัว
ในเรมที่องนบทั้เปป็นมสุมมองทบที่มองมาจากมสุมของมนสุษยร์ เปป็นเรมที่องงต่ายอยต่างแนต่นอนทบที่จะรรักครอบครรัวและบรรดาคนทบที่เรารรจจ้ รักคสุจ้น
เคยดจ้วย หรมอบรรดาผรจ้ทบที่เราตจ้องพบเจออยรต่ทสุกวรัน มากกวต่าทบที่จะรรักใครสรักคนทบที่เราไมต่เคยเหก็น มนสุษยร์ถรกสรจ้างขซทั้นตามอยต่างพระฉายา
ของพระเจจ้า และถจ้าเราไมต่สามารถรรักบรรดาผรจ้ทบที่ถรกสรจ้างขซทั้นตามอยต่างพระฉายาของพระเจจ้าไดจ้ เชต่นนรัทั้นแลจ้วเราจะรรักพระเจจ้าไดจ้
อยต่างไร ? ถจ้าบสุคคลใดทบที่ไดจ้บรังเกลิดใหมต่อยต่างแทจ้จรลิงแลจ้ว ความเกลบยดชรังกก็จะออกไปจากจลิตใจของเขาโดยทรันทบ เปป็นเรมที่องทบที่เปป็นไปไมต่
ไดจ้ทบที่ความเกลบยดชรังและความรรักจะดจารงอยรต่ในจลิตใจเดบยวกรัน เมมที่อพระเจจ้าเสดก็จเขจ้ามา มารรจ้ายกก็ออกไป เมมที่อความรรักเขจ้ามา ความ
เกลบยดชรังกก็ออกไป เมมที่อผรจ้ใดบรังเกลิดใหมต่อยต่างแทจ้จรลิงแลจ้วเขากก็จะรรักคนทสุกคน โดยเฉพาะอยต่างยลิที่งบรรดาผรจ้ทบที่อยรต่ในครรัวเรมอของ
พระเจจ้า เขาจะไมต่ไดจ้รรักในทสุกๆสลิที่งทบที่ทกสุ ๆคนกระทจา เขาอาจจะไมต่ไดจ้รกรั ทสุกสลิที่งทบผที่ รจ้เชมที่อบางคนไดจ้กระทจา แตต่พระเจจ้าทรงเปป็นความรรัก
และผรจ้เชมที่อกก็มบสต่วนในพระองคร์ ดจ้วยเหตสุนบทั้ โดยพระเจจ้าผรจ้ทรงสถลิตอยรต่ภายในจลิตใจ ครลิสเตบยนกก็จะรรักพบนที่ จ้อง พระเยซรทรงรรักแมจ้แตต่ผรจ้ทบที่

ไมต่นต่ารรัก และพระเยซรในตรัวคสุณจะรรักพบนที่ จ้อง และใชต่ แมจ้แตต่คนทบที่ไมต่นาต่ รรัก อาจไมต่ใชต่รกรั ในแนวทางของพวกเขา หรมอรรักในนลิสรัยของ
พวกเขา แตต่รรักจลิตวลิญญาณของพวกเขา
ขจ้อ 21 “พระบรัญญรัตลินบทั้เราทรัทั้งหลายกก็ไดจ้มาจากพระองคร์ คมอวต่าใหจ้คนทบที่รรักพระเจจ้านรัทั้นรรักพบที่นจ้องของตนดจ้วย”
โปรดสรังเกตวต่าขจ้อนบทั้ไมต่ใชต่คจาแนะนจา แตต่เปป็นพระบรัญญรัตลิ ครลิสเตบยนไดจ้รบรั คจาบรัญชาใหจ้รรักพบนที่ จ้องครลิสเตบยนเหมมอนอยต่างทบที่พวก
เขารรักพระเจจ้า และถจ้าเราในฐานะผรจ้เชมที่อ ไมต่ไดจ้รรักผรจ้เชมที่อคนอมที่นๆ เรากก็ไมต่อาจจะกลจ้าพรดไดจ้วาต่ เรารรักพระเจจ้า “คนทบที่รรักพระเจจ้านรัทั้น”
จะตจ้องรรักพบที่นจ้องของเขาดจ้วย นบที่เปป็นพระบรัญญรัตลิของพระองคร์ และถจ้าเรารรักพระเจจ้า เรากก็จะเชมที่อฟปังพระบรัญญรัตลินบทั้

1 ยอหห์น - บทททที่ 5
1) ผรจ้ใดเชมที่อวต่าพระเยซรทรงเปป็นพระครลิสตร์ ผรจ้นรัทั้นกก็บรังเกลิดจากพระเจจ้า และทสุกคนทบรที่ รักพระองคร์ผรจ้ทรงใหจ้กจาเนลิดนรัทั้นกก็รกรั คนทบที่บรังเกลิด
จากพระองคร์ดวจ้ ย
2) เมมที่อเราทรัทั้งหลายรรักพระเจจ้าและไดจ้รรักษาพระบรัญญรัตลิของพระองคร์ เราจซงรรวจ้ ต่าเรารรักคนทรัทั้งหลายทบที่เปป็นบสุตรของพระเจจ้า
3) เพราะนบที่แหละเปป็นความรรักตต่อพระเจจ้า คมอทบที่เราทรังทั้ หลายรรักษาพระบรัญญรัตลิของพระองคร์ และพระบรัญญรัตลิของพระองคร์นรัทั้นไมต่เปป็น
ทบที่หนรักใจ
4) ดจ้วยวต่าผรจ้ใดทบที่บรังเกลิดจากพระเจจ้า กก็มบชรัยชนะตต่อโลก และนบที่แหละเปป็นชรัยชนะซซที่งไดจ้มบชรัยตต่อโลก คมอความเชมที่อของเราทรัทั้งหลาย
นบที่เอง
5) ใครเลต่าชนะโลก เวจ้นไวจ้แตต่ผรจ้ทบที่เชมที่อวต่าพระเยซรทรงเปป็นพระบสุตรของพระเจจ้า
6) นบที่แหละคมอผรจ้ทบที่ไดจ้เสดก็จมาดจ้วยนทั้จาและพระโลหลิต คมอพระเยซรครลิสตร์ ไมต่ใชต่ดวจ้ ยนทั้จาอยต่างเดบยว แตต่ดวจ้ ยนทั้จาและพระโลหลิต และพระ
วลิญญาณทรงเปป็นพยานเพราะพระวลิญญาณทรงเปป็นความจรลิง
7) เพราะมบพยานอยรต่สามพยานในสวรรคร์ คมอพระบลิดา พระวาทะ และพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ และพยานทรัทั้งสามนบทั้เปป็นองคร์เดบยวกรัน
8) มบพยานอยรต่สามพยานในแผต่นดลินโลก คมอพระวลิญญาณ นทั้จา และพระโลหลิต และพยานทรัทั้งสามนบทั้สอดคลจ้องกรัน
9) ถจ้าเรายรังรรับพยานหลรักฐานของมนสุษยร์ พยานหลรักฐานของพระเจจ้ากก็ยลิที่งใหญต่กวต่า เพราะนบที่คมอพยานหลรักฐานของพระเจจ้าซซที่ง
พระองคร์ไดจ้ทรงเปป็นพยานถซงพระบสุตรของพระองคร์
10) ผรจ้ทบที่เชมที่อในพระบสุตรของพระเจจ้ากก็มพบ ยานอยรใต่ นตรัวเอง ผรจ้ทบที่ไมต่เชมที่อพระเจจ้ากก็ไดจ้กระทจาใหจ้พระองคร์เปป็นผรจ้ตรรัสมสุสา เพราะเขามลิไดจ้
เชมที่อพยานหลรักฐานทบพที่ ระเจจ้าไดจ้ทรงเปป็นพยานถซงพระบสุตรของพระองคร์
11) และพยานหลรักฐานนรัทั้นกก็คมอวต่า พระเจจ้าไดจ้ทรงโปรดประทานชบวลิตนลิรรันดรร์แกต่เราทรัทั้งหลาย และชบวตลิ นบทั้มบอยรต่ในพระบสุตรของ
พระองคร์
12) ผรจ้ทบที่มพบ ระบสุตรกก็มบชบวตลิ ผรจ้ทไบที่ มต่มบพระบสุตรของพระเจจ้ากก็ไมต่มบชบวตลิ
13) ขจ้อความเหลต่านบทั้ขจ้าพเจจ้าไดจ้เขบยนมาถซงทต่านทรัทั้งหลายทบที่เชมที่อในพระนามของพระบสุตรของพระเจจ้า เพมที่อทต่านทรัทั้งหลายจะไดจ้รวรจ้ ต่า
ทต่านมบชบวตลิ นลิรรันดรร์ และเพมที่อทต่านจะไดจ้เชมที่อในพระนามของพระบสุตรของพระเจจ้า
14) และนบที่คมอความมรัที่นใจทบที่เรามบตต่อพระองคร์ คมอถจ้าเราทรลขอสลิที่งใดตามพระประสงคร์ของพระองคร์ พระองคร์กก็ทรงโปรดฟปังเรา
15) และถจ้าเรารรวจ้ ต่า พระองคร์ทรงโปรดฟปังเรา เมมที่อเราทรลขอสลิที่งใดๆ เรากก็รวรจ้ ต่าเราไดจ้รรับตามทบที่เราทรลขอจากพระองคร์นรัทั้น
16) ถจ้าผรจ้ใดเหก็นพบที่นจ้องของตนกระทจาบาปอยต่างหนซที่งอยต่างใดทบที่ไมต่นจาไปสรต่ความตาย ผรจ้นรัทั้นจงทรลขอ และพระองคร์กก็จะทรงประทาน
ชบวลิตแกต่ผรจ้นรัทั้นทบที่ไดจ้กระทจาบาปซซที่งไมต่ไดจ้นจาไปสรต่ความตาย บาปทบที่นจาไปสรต่ความตายกก็มบ ขจ้าพเจจ้ามลิไดจ้วาต่ ใหจ้เขาอธลิษฐานสจาหรรับบาป
อยต่างนรัทั้น
17) การอธรรมทสุกอยต่างเปป็นบาป แตต่บาปทบที่ไมต่ไดจ้นจาไปสรต่ความตายกก็มบ
18) เราทรัทั้งหลายรรวจ้ ต่า คนใดทบที่บรังเกลิดจากพระเจจ้ากก็ไมต่กระทจาบาป แตต่วต่าคนทบที่บรังเกลิดจากพระเจจ้ากก็ระวรังรรักษาตรัว และมารรจ้ายนรัทั้นไมต่
แตะตจ้องเขาเลย
19) เราทรัทั้งหลายรรวจ้ ต่าเราเปป็นของพระเจจ้า และชาวโลกทรัทั้งสลิทั้นตกอยรต่ใตจ้อจานาจของความชรัวที่
20) และเราทรัทั้งหลายรรวจ้ าต่ พระบสุตรของพระเจจ้าเสดก็จมาแลจ้ว และไดจ้ทรงประทานความเขจ้าใจแกต่เรา เพมอที่ ใหจ้เรารรจ้จกรั พระองคร์ผรจ้เทบที่ยง
แทจ้ และเราทรัทั้งหลายอยรต่ในพระองคร์ผรจ้เทบที่ยงแทจ้นรัทั้น คมออยรต่ในพระเยซรครลิสตร์พระบสุตรของพระองคร์ นบที่แหละเปป็นพระเจจ้าเทบที่ยงแทจ้
และเปป็นชบวลิตนลิรรันดรร์

21) ลรกเลก็กๆทรังทั้ หลายเออ๋ย จงระวรังรรักษาตรัวไวจ้ใหจ้พจ้นจากรรปเคารพ เอเมน
สามขจ้อแรกของบทนบทั้เปป็นสต่วนทบที่ตต่อเนมที่องมาจากการอภลิปรายในบทกต่อนหนจ้านบทั้ในเรมที่องความรรัก
ในขจ้อ 4 และ 5 เราไดจ้รถรจ้ ซงหนทางแหต่งชรัยชนะสจาหรรับผรจ้เชมที่อ ขจ้อ 6 จนถซงขจ้อ 9 กก็สจาแดงถซงหลรักฐานอบกครรังทั้ วต่าพระเยซรทรง
เปป็นพระบสุตรของพระเจจ้า ทรงเปป็นพระเจจ้าแทจ้ในสภาพเนมทั้อหนรัง ทรงเปป็นความจรลิงทบพที่ ระเจจ้าทรงเปป็นพยานทรัทั้งในสวรรคร์และในโลก
ขจ้อ 10 ประกาศวต่าครลิสเตบยนกก็มบพยานอยรต่ภายในตรัวเอง และผรจ้ทบที่ไมต่เชมที่อกก็ทจาใหจ้พระเจจ้าทรงเปป็นผรจ้ตรรัสมสุสา
ขจ้อ 11 และ 12 บรันทซกเกบที่ยวกรับชบวตลิ นลิรรันดรร์โดยทางพระบสุตรของพระเจจ้า และขจ้อ 13 กก็บอกกรับเราวต่าทจาไมสลิที่งเหลต่านบทั้จซง
ถรกเขบยนเอาไวจ้ “เพมที่อทต่านทรัทั้งหลายจะไดจ้รวรจ้ ต่าทต่านมบชบวตลิ นลิรรันดรร์ และเพมที่อทต่านจะไดจ้เชมที่อในพระนามของพระบสุตรของพระเจจ้า”
ขจ้อ 14 และ 15 ไดจ้มอบความมรัที่นใจในพระครลิสตร์ใหจ้กรับเรา ดรังนรัทั้นเราจซงรรจ้วาต่ ถจ้าเราทรลขอสลิที่งใดๆกก็ตามในพระนามของ
พระองคร์ คมอเรามบคจาวลิงวอนในเรมที่องทบที่เราปรารถนาตามชอบพระทรัยของพระองคร์ ผรจ้เชมที่อแทจ้จะอธลิษฐานตามพระวจนะของพระเยซรทบที่
วต่า “อยต่าใหจ้เปป็นไปตามใจขจ้าพระองคร์ แตต่ใหจ้เปป็นไปตามพระทรัยของพระองคร์เถลิด”
ในขจ้อ 16 และ 17 เราไดจ้รเรจ้ กบที่ยวกรับพลรังของการอธลิษฐานเผมที่อผรจ้ทบที่กระทจาบาป และความไรจ้ประโยชนร์ในการอธลิษฐานเผมที่อผรจ้
ทบที่ไดจ้กระทจาบาปซซที่งนจาไปถซงความตาย ขจ้อ 18 จนถซงขจ้อ 20 เปป็นสต่วนสจาครัญทบที่สสุดทบพที่ ระวลิญญาณไดจ้ทรงประกาศโดยทางยอหร์นผรจ้เปป็น
ทบรที่ รักเกบที่ยวกรับเรมที่องความรอดและเราจะรรไจ้ ดจ้อยต่างไรวต่าเราไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดแลจ้ว ขจ้อเหลต่านบทั้บอกกรับเราวต่าบรรดาผรจ้ทบที่บรังเกลิดจาก
พระเจจ้ากก็ไมต่กระทจาบาป โลกนบทั้ทรัทั้งโลกอยรใต่ นอสุจ้งมมอของผรจ้ทบที่ชรัที่วรจ้าย แตต่ผรจ้เชมที่อรรวจ้ ต่าพระบสุตรของพระเจจ้าไดจ้เสดก็จมาแลจ้ว และโดยทาง
พระองคร์เราจซงเขจ้าใจความจรลิง เพราะพระองคร์ทรงเปป็นความจรลิง ทรงเปป็นพระเจจ้าแทจ้และชบวลิตนลิรรันดรร์
และในขจ้อสสุดทจ้ายของของจดหมายรรักจากพระเจจ้าถซงบรรดาลรกเลก็กๆของพระองคร์ฉบรับนบทั้เราไดจ้พบคจาเตมอนสตลิ คมอบรรดา
ผรจ้เชมที่อ หรมอผรจ้ทบที่ไดจ้รบรั การชจาระโดยพระโลหลิตของพระบสุตรของพระเจจ้านรัที่นเอง ไดจ้รรับคจาเตมอนสตลิและชบทั้แนะใหจ้รรักษาตรัวใหจ้พจ้นจากรรป
เคารพ แมจ้กระทรัที่งวลิสสุทธลิชนทบที่จตลิ วลิญญาณสรงมากทบที่สสุดกก็จจาเปป็นตจ้องระมรัดระวรังตรัว หาไมต่แลจ้วความสนใจในบางอยต่างกก็อาจดรดซซมเอา
ทรัทั้งเวลาและความคลิดไปจนสลิที่งนรัทั้นกลายเปป็น “รรปเคารพ” และเขจ้ามาแยต่งทบที่ทบที่ควรจะถรกครอบครองโดยพระเยซรครลิสตร์พระบสุตรของ
พระเจจ้าทบทที่ รงบรังเกลิดจากหญลิงพรหมจารบไปเสบย

ความเชชอที่ คอยรบักษาเราใหผู้พนผู้ จากโลกนททั้และมอบชบัยชนะใหผู้แกต่เรา
ขจ้อ 1 “ผรจ้ใดเชมที่อวต่าพระเยซรทรงเปป็นพระครลิสตร์ ผรจ้นรัทั้นกก็บรังเกลิดจากพระเจจ้า และทสุกคนทบที่รกรั พระองคร์ผรจ้ทรงใหจ้กจาเนลิดนรัทั้นกก็รรัก
คนทบที่บรังเกลิดจากพระองคร์ดวจ้ ย”
ความเชมที่อเปป็นจสุดเรลิที่มตจ้นของความรอด และความเชมที่อเปป็นการดจาเนลินตต่อไปในความรอด และ “การกระทจาใดๆกก็ตามทบที่
มลิไดจ้กระทจาดจ้วยความเชมที่อกก็เปป็นบาปทรัทั้งสลิทั้น” เราอาจกลต่าววต่าความเชมที่อเปป็นดรัที่งจรังหวะการเตจ้นของหรัวใจ เปป็นดรัที่งเลมอดหลต่อเลบทั้ยง และ
เปป็นชบวลิตจลิตใจของครลิสเตบยน นรับตรัทั้งแตต่เรลิที่มจนจบ ความเชมที่อเปป็นชรัยชนะทบที่เอาชนะโลกนบทั้ และ “คนชอบธรรมจะมบชบวตลิ ดจารงอยรต่โดย
ความเชมที่อ”
“ผรจ้ใดเชมที่อ...” อบกครรัทั้งหนซที่งทบที่ยอหร์นไดจ้เตมอนเราใหจ้ระลซกวต่าความรอดนรัทั้นสจาหรรับทสุกคน ไมต่ใชต่แคต่คนกลสุต่มหนซที่งทบที่ถรกเลมอกเพมที่อ
รรับการชต่วยใหจ้รอดในขณะทบที่คนอมที่นๆถรกลลิขลิตใหจ้ตจ้องคจาสาปแชต่ง “ผรจ้ใด” ในทบที่นรบทั้ วมไปถซงทสุกๆคนและไมต่ละใครไวจ้เลย พระเจจ้าทรงรรัก
โลก และพระเยซรทรงเปป็นทบที่ลบลจ้างพระอาชญาสจาหรรับความบาปของโลกทรัทั้งโลก จงอยต่าใหจ้ใครกก็ตามบอกกรับคสุณวต่าคนบางคนถรก
ลลิขลิตใหจ้รบรั การชต่วยใหจ้รอดในขณะทบที่คนอมที่นๆถรกลลิขลิตใหจ้ตจ้องคจาสาปแชต่ง หลรักคจาสอนเชต่นนบทั้ไมต่ไดจ้อยรต่ในพระวจนะของพระเจจ้า
“ผรจ้ใดเชมที่อวต่าพระเยซรทรงเปป็นพระครลิสตร์ ผรจ้นรัทั้นกก็บรังเกลิดจากพระเจจ้า” นบที่ไมต่ไดจ้หมายถซงความเชมที่อในลรักษณะความรรจ้ ยากอบ
2 : 19 บอกกรับเราวต่ามารซาตานกก็เชมที่อและกลรัวจนตรัวสรัที่น แตต่พวกมรันไดจ้ไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอด ความหมายในทบที่นบทั้หมายถซงวต่าใคร

กก็ตามทบที่เชมที่อวต่าพระเยซรทรงเปป็นผรจ้ทบที่ไดจ้รบรั การเจลิมจากพระเจจ้า ทรงเปป็นพระเจจ้าแทจ้ในสภาพเนมทั้อหนรัง และยอมรรับความจรลิงขจ้อนบทั้เขจ้าสรต่
จลิตใจของเขา กก็ไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอด หรมอบรังเกลิดจากพระเจจ้า การบรังเกลิดจากพระเจจ้าในความหมายอรันลซกซซทั้งนรัทั้น หมายถซงการ
กจาเนลิดมาจากพระเจจ้า “พระองคร์ไดจ้ทรงใหจ้เราทรัทั้งหลายบรังเกลิดโดยพระวจนะแหต่งความจรลิงตามนทั้จาพระทรัยของพระองคร์ เพมที่อเราทรัทั้ง
หลายจะไดจ้เปป็นอยต่างผลแรกแหต่งสรรพสลิที่งซซที่งพระองคร์ทรงสรจ้างนรัทั้น” (ยากอบ 1 : 18) ใชต่ เมมที่อเราเชมที่อวต่าพระเยซรทรงเปป็นพระครลิสตร์
พระบสุตรของพระเจจ้า เราเชมที่อไดจ้กก็เพราะเรายอมรรับในคจายมนยรันทบพที่ ระเจจ้าทรงประทานใหจ้กรับเราวต่าดจ้วยเรมที่องพระบสุตรของพระองคร์
และคจายมนยรันนรัทั้นกก็คมอ “ทต่านผรจ้นบทั้เปป็นบสุตรทบที่รกรั ของเรา เราชอบใจทต่านมาก” (มรัทธลิว 3 : 17)
เมมที่อเราเชมที่อวต่าพระเยซรทรงเปป็นพระครลิสตร์พระบสุตรของพระเจจ้า เรากก็เชมที่อในพระวจนะ และพระเยซรตรรัสวต่า “ผรจ้ใดฟปังคจา
ของเราและเชมที่อในพระองคร์ผรจ้ทรงใชจ้เรามา ผรจ้นรัทั้นกก็มบชบวตลิ นลิรรันดรร์” ชบวลิตนลิรนรั ดรร์กลายมาเปป็นของเราเมมที่อเราบรังเกลิดจากพระเจจ้า ดจ้วย
เหตสุนบทั้ พระเจจ้าทรงใหจ้กจาเนลิดแกต่เราโดยทางเมลก็ดพรันธสุร์ทบที่ไมต่เสมที่อมสลาย คมอพระวจนะ (1 เปโตร 1 : 23)
“และทสุกคนทบรที่ รักพระองคร์ผรจ้ทรงใหจ้กจาเนลิดนรัทั้นกก็รกรั คนทบที่บรังเกลิดจากพระองคร์ดจ้วย” ไมต่เพบยงแคต่เราจะรรัก “ผรจ้ทรงใหจ้กจาเนลิด”
(พระเจจ้าพระบลิดา) เรายรังจะรรักผรจ้เชมที่อทสุกคนดจ้วย (บรรดา “คนทบที่บรังเกลิดจากพระองคร์”) ผรจ้ทบที่บรังเกลิดใหมต่แลจ้วทสุกคนกก็มบสต่วนในพระ
วลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ และไดจ้รบรั การเตลิมเตก็มดจ้วยความรรักจากพระเจจ้า พระลรักษณะของพระเจจ้ากก็ดจารงอยรใต่ นจลิตใจของเรา และเมมที่อเรา
รรักพระเจจ้าผรจ้ทรงใหจ้กจาเนลิดแกต่เรา เรากก็จะรรักพบที่นจ้องชายหญลิงในฝฝ่ายจลิตวลิญญาณของเราดจ้วย ไมต่วต่าจะมบความแตกตต่างในดจ้านคณะนลิ
กายใดๆ ผรจ้เชมที่อแทจ้ทสุกคนกก็เปป็นของครลิสตจรักรแทจ้อรันเดบยว คมอพระกายของพระครลิสตร์ ผรจ้เชมที่อแทจ้ทสุกคนไดจ้รบรั บรัพตลิศมาเขจ้าสรต่พระกาย
นรัทั้น และผรจ้เชมที่อแทจ้ทสุกคนไดจ้ดมมที่ จามพระวลิญญาณเดบยวกรัน (ลองศซกษา 1 โครลินธร์ 12 : 12 - 13 และ เอเฟซรัส 5 : 25 - 32)
ครลิสเตบยนแทจ้ทสุกคนอยรต่ในครอบครรัวเดบยวกรัน เราไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดโดยพระคสุณของพระเจจ้า เราไดจ้รรับการทรงนจาโดย
พระวลิญญาณของพระองคร์ เราไดจ้แบต่งปปันพระพรทบพที่ ระองคร์ไดจ้ทรงประสลิทธลิธิ์ประสาทใหจ้แกต่เรา ดจ้วยเหตสุนบทั้ เราทรัทั้งหลายลจ้วนอยรต่ภาย
ใตจ้พรันธะหนจ้าทบที่เดบยวกรัน คมอการรรักพระเจจ้าและรรักซซที่งกรันและกรัน
ยอหร์นผรจ้เปป็นทบที่รรักดรเหมมอนจะไมต่สามารถจะละทลิทั้งเรมที่องความรรักไปไดจ้เลย ซซที่งเปป็นเรมที่องสจาครัญมากในชบวตลิ ครลิสเตบยน พระพร
ทสุกอยต่างและความดบเลลิศทสุกประการของครลิสเตบยนลจ้วนเกลิดจากความรรักและตรัทั้งอยรต่บนความรรัก ทรัทั้งยอหร์นและอรัครทรตเปาโล สอง
ยรักษร์ใหญต่ในฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ ลจ้วนเหก็นตรงกรันในเรมที่องความรรัก ในกาลาเทบย 5 : 22 เปาโลบอกกรับเราวต่าผลของพระวลิญญาณกก็คมอ
ความรรัก และใน 1 โครลินธร์ 13 ทต่านกลต่าววต่า
“แมจ้ขจ้าพเจจ้าพรดภาษาของมนสุษยร์กก็ดบ และภาษาของทรตสวรรคร์กก็ดบ แตต่ไมต่มบความรรัก ขจ้าพเจจ้าเปป็นเหมมอนฆจ้องหรมอฉาบทบที่
กจาลรังสต่งเสบยง แมจ้ขจ้าพเจจ้ามบของประทานแหต่งการพยากรณร์ และเขจ้าใจในความลซกลรับทรัทั้งปวงและมบความรรทจ้ รัทั้งสลิทั้น และแมจ้ขจ้าพเจจ้ามบ
ความเชมที่อทรัทั้งหมดพอจะยกภรเขาไปไดจ้ แตต่ไมต่มบความรรัก ขจ้าพเจจ้ากก็ไมต่มบคต่าอะไรเลย แมจ้ขจ้าพเจจ้ามอบของสารพรัดเพมที่อเลบทั้ยงคนยากจน
และแมจ้ขจ้าพเจจ้ายอมใหจ้เอาตรัวขจ้าพเจจ้าไปเผาไฟเสบย แตต่ไมต่มบความรรัก จะหาเปป็นประโยชนร์แกต่ขจ้าพเจจ้าไมต่
ความรรักนรัทั้นกก็อดทนนานและกระทจาคสุณใหจ้ ความรรักไมต่อจลิ ฉา ความรรักไมต่อวดตรัว ไมต่หยลิที่งผยอง ไมต่ทจาสลิที่งทบที่ไมต่บรังควร ไมต่คลิด
เหก็นแกต่ตนเองฝฝ่ายเดบยว ไมต่ฉสุนเฉบยว ไมต่ชต่างจดจจาความผลิด ไมต่ชมที่นชมยลินดบในความชรัที่วชจ้า แตต่ชนมที่ ชมยลินดบในความจรลิง ไมต่แคะไคจ้คสุจ้ยเขบที่ย
ความผลิดของเขา และเชมที่อในสต่วนดบของเขาอยรต่เสมอ และมบความหวรังอยรต่เสมอ และเพบยรทนเอาทสุกอยต่าง
ความรรักไมต่มบวรันสรญสลิทั้น แมจ้คจาพยากรณร์กจก็ ะเสมที่อมสรญไป แมจ้การพรดภาษาตต่างๆนรัทั้นกก็จะมบเวลาเลลิกไป แมจ้ความรรกจ้ ก็จะเสมที่อม
สรญไป...ดรังนรัทั้นยรังตรัทั้งอยรต่สามสลิที่ง คมอความเชมที่อ ความหวรังใจ ความรรัก แตต่ความรรักใหญต่ทบที่สดสุ ” (1 โครลินธร์ 13 : 1 - 13 บางสต่วน)
เทต่าทบที่คณ
สุ รรจ้ มบเรมที่องอะไรบจ้างทบพที่ ระวจนะของพระเจจ้าทรัทั้งหมดไดจ้อธลิบายไวจ้อยต่างละเอบยด ? อะไรบจ้างทบจที่ ะ “อดทนนาน” ?
อะไรบจ้างทบที่จะ “เพบยรทนเอาทสุกอยต่าง” ? กก็คมอความรรักนรัที่นเอง ! ประสบการณร์ชบวตลิ ครลิสเตบยนเรลิที่มตจ้นดจ้วยความรรักของพระเจจ้าพระ
บลิดา และสลิที่งอมที่นๆกก็ลจ้วนเกลิดออกมาจากความรรักทบที่ถรกตจ้องตต่อพระเจจ้าพระบลิดา พระเจจ้าทรงยลิที่งใหญต่เพบยงพอและทรงมบความรรักมาก
พอทบที่จะรรักคนทสุกๆคนในโลกกวจ้างใบนบทั้ และถจ้าพระองคร์ไมต่ไดจ้ทรงรรักเราอยต่างเปป็นสต่วนบสุคคล เรากก็คงจะไมต่มบวนรั ไดจ้รรจ้จกรั กรับชบวตลิ นลิรรัน
ดรร์ เราอาจไมต่มบวรันไดจ้รจรจ้ รักพระเจจ้าหรมอรรักพระองคร์ไดจ้เลยถจ้าพระองคร์ไมต่ไดจ้ทรงรรักเรากต่อน

ขจ้อ 2 “เมมที่อเราทรัทั้งหลายรรักพระเจจ้าและไดจ้รกรั ษาพระบรัญญรัตลิของพระองคร์ เราจซงรรวจ้ าต่ เรารรักคนทรัทั้งหลายทบที่เปป็นบสุตรของ
พระเจจ้า”
นบที่ไมต่ใชต่ทางเลมอก นบที่ไมต่ใชต่คจาแนะนจา ถจ้าเราไมต่รรักบรรดาบสุตรทรัทั้งหลายของพระเจจ้า คมอพบที่นจ้องครลิสเตบยนชายหญลิงของเรา เชต่น
นรัทั้นแลจ้ว เรากก็ไมต่รกรั พระเจจ้า พระเจจ้าทรงเปป็นความรรัก และเหตสุผลทบที่รรักผรจ้อมที่น โดยเฉพาะอยต่างยลิที่งพบที่นจ้องของเรา กก็เพราะวต่าพระเจจ้า
ทรอยรต่ในเรา เรารรักเพราะพระองคร์ทรงรรัก และพระองคร์จะทรงอยรใต่ นจลิตใจของเราเมมที่อเราบรังเกลิดใหมต่แลจ้ว
ยอหร์นไดจ้กลต่าวเรมที่องเดบยวกรันนบทั้ไปแลจ้วกต่อนหนจ้านบทั้ในจดหมายฝากฉบรับนบทั้ แตต่พระเจจ้าทรงรรจจ้ รักโครงรต่างของเรา พระองคร์ทรง
ทราบวต่าเราเปป็นแคต่ผงคลบ พระองคร์ทรงทราบวต่าความจจาของเรานรัทั้นแสนสรัทั้นและธรรมชาตลิของเรานรัทั้นอต่อนแอและบอบบาง ดรังนรัทั้น
พระองคร์จงซ ทรงประทานการเนจ้นยทั้จาเพมที่อทบที่จะประทรับสลิที่งนบทั้ใหจ้ฝปังลซกลงไปภายในจลิตใจของเรา เราจจาเปป็นจะตจ้องรรับฟปังสลิที่งเหลต่านบทั้ซทั้จา
แลจ้วซทั้จาอบก ตรัวอยต่างเชต่น ในพระกลิตตลิคณ
สุ ยอหร์น คจาวต่า “เชมที่อ” ไดจ้ถรกกลต่าวซทั้จามากกวต่าหนซที่งรจ้อยครรังทั้ แมจ้วาต่ เราจะไดจ้รรับการบอกกลต่าว
ดจ้วยถจ้อยคจาทบที่เรบยบงต่ายอยต่าง “ผรจ้ทบที่เชมที่อในพระบสุตรกก็ไมต่ตจ้องถรกพลิพากษาลงโทษ แตต่ผทรจ้ บที่มลิไดจ้เชมที่อกก็ตอจ้ งถรกพลิพากษาลงโทษอยรต่แลจ้ว
เพราะเขามลิไดจ้เชมที่อในพระนามพระบสุตรองคร์เดบยวทบที่บรังเกลิดจากพระเจจ้า” (ยอหร์น 3 : 18)
ถจ้าเราหวรังใจวต่าจะมบพลรังฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ ถจ้าเราหวรังใจวต่าจะเปป็นผรจ้นจาดวงวลิญญาณทบที่ประสบความสจาเรก็จ ถจ้าเราหวรังใจวต่า
จะถวายพระเกบยรตลิแดต่พระเจจ้าโดยการเกลิดผลมาก เชต่นนรัทั้น ชบวตลิ ฝฝ่ายจลิตวลิญญาณของเรากก็จะตจ้องถรกฟรมฟปักอยรต่ในความรรักของ
พระเจจ้า สลิที่งใดๆทบที่เรากระทจาซซที่งมาจากแหลต่งแหต่งการเรจ้าจลิตใจแหลต่งอมที่นๆลจ้วนเปป็นสลิที่งทบที่แขก็งกระดจ้าง เปป็นพลิธบรตบ อง เยก็นชา และสนใจ
แตต่ตวรั เอง การจะเปป็นอยต่างทบที่เราควรจะเปป็นเพมที่อถวายพระเกบยรตลิแดต่พระเจจ้าและประกาศพระนามของพระเยซรอยต่างทบที่เราควรจะ
ทจานรัทั้น เราจะตจ้องเตก็มเปปปี่ยมไปดจ้วยความรรักของพระองคร์ ไดจ้รรับบรัพตลิศมาในความรรักของพระองคร์ และถรกกจากรับควบคสุมโดยความ
รรักของพระองคร์ ในทสุกวรันนบทั้เรามบ “รรปแบบ” มากเกลินพอแลจ้ว ครลิสตจรักรจจาเปป็นจะตจ้องมบบรัพตลิศมาแหต่งความรรักของพระเจจ้า ซซที่งเปป็น
ดรังที่ เสจ้นเลมอดหลต่อเลบทั้ยงชบวลิตครลิสเตบยน
เรารรจ้วาต่ เรารรักบรรดาบสุตรทรัทั้งหลายของพระเจจ้าเมมที่อเรารรักพระองคร์และรรักษาพระบรัญญรัตลิของพระองคร์ แตต่พระบรัญญรัตลิเหลต่า
นรัทั้นคมออะไร ? 1 ยอหร์น 3 : 23 ตอบเราวต่า “และนบที่เปป็นพระบรัญญรัตลิของพระองคร์ คมอใหจ้เราทรัทั้งหลายเชมที่อในพระนามของพระเยซร
ครลิสตร์พระบสุตรของพระองคร์ และใหจ้เรารรักซซที่งกรันและกรัน ตามทบพที่ ระองคร์ไดจ้ทรงบรัญญรัตลิไวจ้แกต่เราแลจ้ว”
ขจ้อ 3 “เพราะนบที่แหละเปป็นความรรักตต่อพระเจจ้า คมอทบที่เราทรัทั้งหลายรรักษาพระบรัญญรัตลิของพระองคร์ และพระบรัญญรัตลิของ
พระองคร์นรัทั้นไมต่เปป็นทบที่หนรักใจ”
เมมที่อเรารรักษาพระบรัญญรัตลิของพระเจจ้า เมมที่อเราเชมที่อในพระนามของพระเยซรครลิสตร์พระบสุตรของพระองคร์ เมมที่อเรารรักซซที่งกรัน
และกรัน นรัที่นแหละคมอความรรักตต่อพระเจจ้าทบที่ออกมาเปป็นการกระทจา ทสุกวรันนบทั้เรามบคจาพรดมากเกลินไปและมบการกระทจานจ้อยเกลินไป ใน
บททบที่ 3 ขจ้อ 18 ของจดหมายฝากฉบรับนบทั้ ยอหร์นไดจ้กลต่าววต่า “ลรกเลก็กๆทรัทั้งหลายของขจ้าพเจจ้าเออ๋ย อยต่าใหจ้เรารรักกรันดจ้วยคจาพรดและ
ดจ้วยลลิทั้นเทต่านรัทั้น แตต่จงรรักกรันดจ้วยการกระทจาและดจ้วยความจรลิง” ความรรักตต่อพระเจจ้าทบที่ออกมาเปป็นการกระทจาคมอการลงมมอทจา ไมต่ใชต่
การพรด
ในยอหร์น 15 : 12 พระเยซรตรรัสวต่า “นบที่แหละเปป็นบรัญญรัตลิของเรา คมอใหจ้ทาต่ นทรัทั้งหลายรรักซซที่งกรันและกรัน เหมมอนดรังทบที่เราไดจ้รรัก
ทต่าน” ถจ้าเรารรักซซที่งกรันและกรันอยต่างทบที่พระเยซรทรงรรักเรา เรากก็จะปรนนลิบรัตลิรรับใชจ้และเสบยสละตนเองเพมที่อกรันและกรัน พระองคร์ทรง
ปรนนลิบรัตลิ พระองคร์ทรงประทานใหจ้ พระองคร์ทรงยอมสละแมจ้กระทรัที่งทรงยอมมอบพระชนมร์ชพบ ของพระองคร์ เพมที่อวต่าเราเราจะไดจ้รบรั
การชต่วยใหจ้รอด และเรากก็ควรจะเตก็มใจยอมสละตนเองเพมที่อพบที่นจ้องของเราดจ้วย พระเยซรเองกก็ตรรัสวต่า “ถจ้าเจจ้าทรัทั้งหลายรรักกรันและกรัน
ดรังนบทั้แหละคนทรัทั้งปวงกก็จะรรจ้ไดจ้วาต่ เจจ้าทรัทั้งหลายเปป็นสาวกของเรา” (ยอหร์น 13 : 35)
พระบรัญญรัตลิของพระองคร์นรัทั้นไมต่เปป็นทบที่หนรักใจ” แนต่นอนวต่าไมต่ ! ไมต่ใชต่เรมที่องนต่าหนรักใจเลยทบที่จะรรักพระเจจ้า เพราะการรรจจ้ รัก
พระองคร์กเก็ ปป็นการรรักพระองคร์ และยลิที่งเรารรจ้จกรั พระองคร์มากขซทั้นเรากก็ยลิที่งรรักพระองคร์มากขซทั้นตามไปดจ้วย (และยลิที่งเรารรักพระเจจ้า เรากก็

ยลิที่งสามารถทบที่จะรรักพบนที่ จ้องไดจ้ และเรากก็ยลิที่งสามารถทบที่จะยอมสละตนเองและปรนนลิบรัตลิรรับใชจ้ในพระนามของผรจ้รบรั ใชจ้ทบที่ยลิที่งใหญต่ทบที่สสุด คมอ
พระเยซรพระผรจ้ชวต่ ยใหจ้รอดของเรา)

ผถูผู้เชชอที่ คชอผถูผู้ชนะ
ขจ้อ 4 “ดจ้วยวต่าผรใจ้ ดทบที่บรังเกลิดจากพระเจจ้า กก็มบชรัยชนะตต่อโลก และนบที่แหละเปป็นชรัยชนะซซที่งไดจ้มบชรัยตต่อโลก คมอความเชมที่อของเรา
ทรัทั้งหลายนบที่เอง”
ภาษากรบกในขจ้อนบทั้สามารถแปลไดจ้อบกวต่า “ทสุกๆสลิที่งทบที่บรังเกลิดจากพระเจจ้า” ซซที่งเนจ้นยทั้จาถซงความจรลิงทบวที่ ต่าเรมที่องนบทั้ไมต่มบขจ้อยกเวจ้น
บสุคคลทบที่บรังเกลิดใหมต่แลจ้วจะมบชรัยชนะในทสุกๆแงต่มสุม เมมที่อใครไดจ้บรังเกลิดจากพระวลิญญาณอยต่างแทจ้จรลิง เขากก็มบชรัยชนะเหนมอโลกนบทั้ นบที่
เปป็นความจรลิงทบที่วาต่ นรกไมต่สามารถมบชรัยชนะหรมอแหกกฎขจ้อนบทั้ไดจ้ พระเยซรทรงดจาเนลินอยรต่บนโลกนบทั้ดจ้วยพระกายทบที่เหมมอนอยต่าง
รต่างกายของเรา แตต่ปราศจากบาป และพระองคร์ทรงมบชรัยชนะเหนมอโลก เหนมอเนมทั้อหนรัง เหนมอมารรจ้าย เหนมอความตาย เหนมอแด
นมรณา และเหนมออสุโมงคร์ฝปังศพ พระองคร์ไดจ้ตรรัสกรับพวกสาวกของพระองคร์วต่า “เราไดจ้บอกเรมที่องนบทั้แกต่ทาต่ น เพมที่อทต่านจะไดจ้มบสรันตลิสสุข
ในเรา ในโลกนบทั้ทต่านจะประสบความทสุกขร์ยาก แตต่จงชมที่นใจเถลิด เพราะวต่าเราไดจ้ชนะโลกแลจ้ว "” (ยอหร์น 16 : 33) และเพราะเหตสุนบทั้ ผรจ้
เชมที่อจซงมบชรัยชนะเหนมอโลกนบทั้พรจ้อมๆกรับธรรมเนบยมของมรัน ความมมดของมรัน และการปฏลิเสธพระเจจ้าของมรัน พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์
กก็ไดจ้ทรงประกาศโดยผต่านทางปลายปากกาของอรัครทรตเปาโลดจ้วยเชต่นกรันวต่า ผรจ้เชมที่อไมต่เพบยงแตต่มบชรัยชนะแบบคาบเสจ้นเทต่านรัทั้น แตต่ยลิที่ง
กวต่าชรัยชนะเสบยอบก “แตต่วต่าในเหตสุการณร์ทรัทั้งปวงเหลต่านบทั้ เรามบชรัยยลิที่งกวต่าผรจ้พลิชตลิ โดยพระองคร์ผรจ้ไดจ้ทรงรรักเราทรัทั้งหลาย เพราะขจ้าพเจจ้า
เชมที่อมรัที่นวต่า แมจ้ความตาย หรมอชบวลิต หรมอทรตสวรรคร์ หรมอผรจ้มบบรรดาศรักดลิธิ์ หรมอฤทธลิธิ์เดชทรัทั้งหลาย หรมอสลิที่งซซที่งมบอยรต่ในปปัจจสุบรันนบทั้ หรมอสลิที่ง
ซซที่งจะมบในภายหนจ้า หรมอซซที่งสรง หรมอซซที่งลซก หรมอสลิที่งอมที่นใดๆทบที่ไดจ้ทรงสรจ้างแลจ้วนรัทั้น จะไมต่สามารถกระทจาใหจ้เราทรัทั้งหลายขาดจากความ
รรักของพระเจจ้า ซซที่งมบอยรต่ในพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าของเราไดจ้” (โรม 8 : 37 - 39)
เราผรจ้เชมที่อซซที่งบรังเกลิดใหมต่แลจ้วกก็รวรจ้ ต่าทสุกๆสลิที่งรต่วมกรันกต่อผลดบแกต่คนทบที่รรักพระเจจ้า คมอแกต่คนทรัทั้งหลายทบที่พระองคร์ทรงเรบยกตามพ
ระประสงคร์ของพระองคร์ เมมที่อทสุกๆสลิที่งเปป็นทบที่ประจรักษร์ เรากก็จะเขจ้าใจวต่าสลิที่งใดกก็ตามทบที่ไดจ้เคยเกลิดขซทั้นกรับเรานรับตรัทั้งแตต่วรันทบที่เราบรังเกลิดใหมต่
จนถซงวรันทบที่เราไดจ้มองเหก็นพระพรักตรร์อรันงามสงต่าของพระองคร์ กก็ลจ้วนแตต่เปป็นสลิที่งดบสจาหรรับเราและแสดงถซงสงต่าราศบของพระเจจ้า ผรจ้เชมที่อ
แทจ้ทสุกคนลจ้วนถรกลลิขลิตใหจ้เปลบที่ยนแปลงไปเปป็นเหมมอนอยต่างพระฉายแหต่งพระบสุตรทบที่รกรั ของพระเจจ้า และดจ้วยเหตสุนบทั้ สลิที่งใดกก็ตามทบที่ไดจ้
เกลิดขซทั้นตต่อผรจ้เชมที่อนรัทั้นกก็ไดจ้รรับพระราชทานพระบรมราชานสุญาตใหจ้เกลิดขซทั้นเพมที่อทบที่จะสลรักและปปัฟื้นแตต่งชบวลิตของผรจ้เชมที่อนรัทั้นใหจ้เปป็นอยต่าง
พระฉายของพระองคร์ (โรม 8 : 29 - 30)
เราจจาเปป็นจะตจ้องตระหนรักวต่าพระเจจ้าทรงหต่วงใยถซงความสจาเรก็จในดจ้านชบวลิตฝฝ่ายจลิตวลิญญาณของเรามากยลิที่งกวต่าตรัวเราเอง
หลายเทต่านรัก เพราะเมมที่อเรากระทจาบาป เรากก็นจาพาการดรหมลิที่นมาถซงพระนามของพระเยซร พระเจจ้าไมต่ทรงประสงคร์ใหจ้บรรดาบสุตร
ทรัทั้งหลายของพระองคร์กระทจาบาป แตต่เมมที่อเราทจาบาป พระองคร์กก็ทรงจรัดเตรบยมองคร์พระเยซรครลิสตร์ องคร์ผรจ้ทรงความบรลิสสุทธลิธิ์ ความ
ยสุตธลิ รรม และความจรลิง ผรจ้ทรงถรกกระทจาใหจ้เปป็นเหมมอนอยต่างพบที่นจ้องชายหญลิงของพระองคร์ในทสุกๆสลิที่ง เพมที่อวต่าพระองคร์จะทรงเปป็น
มหาปสุโรหลิตผรทจ้ รงสรัตยร์ซมที่อและเมตตากรสุณาเพมที่อประโยชนร์ของเราตต่อหนจ้าพระพรักตรร์พระเจจ้าพระบลิดา ผรจ้เชมที่อจซงรรจ้จกรั กรับพระบสุคคล
ไมต่ใชต่แนวทาง เปาโลกก็ไดจ้กลต่าวไวจ้วาต่ “...ขจ้าพเจจ้ารรจ้จกรั พระองคร์ทบที่ขจ้าพเจจ้าไดจ้เชมที่อ...” (2 ทลิโมธบ 1 : 12) ทต่านยรังใหจ้ความมรัที่นใจแกต่ชาวฟป
ลลิปปปดจ้วยวต่า “ขจ้าพเจจ้าแนต่ใจในสลิที่งนบทั้วต่า พระองคร์ผรจ้ทรงตรัทั้งตจ้นการดบไวจ้ในพวกทต่านแลจ้ว จะทรงกระทจาใหจ้สจาเรก็จจนถซงวรันแหต่งพระเยซร
ครลิสตร์” (ฟปลลิปปป 1 : 6) โปรดสรังเกตวต่าเปาโลไมต่ไดจ้กลต่าววต่า พระเยซรทรงสามารถทบที่จะกระทจาการนบทั้ หรมอ พระองคร์อาจจะทรง
กระทจาการนบทั้ ทต่านกลต่าววต่า พระองคร์จะทรงกระทจาใหจ้สจาเรก็จจนกวต่าจะถซงวรันทบที่พระองคร์เสดก็จกลรับมาเพมที่อทรงรรับบรรดาคนของ
พระองคร์ไวจ้กรับพระองคร์เองและจะทรงพลิพากษานบทั้และคนทบที่ไมต่เชมที่อพระเจจ้า

เราไดจ้พบขจ้อความทบที่ใหจ้ความมรัที่นใจใน 1 เปโตร 1 : 3 - 5 “จงถวายสรรเสรลิญแดต่พระเจจ้าพระบลิดาแหต่งพระเยซรครลิสตร์องคร์
พระผรจ้เปป็นเจจ้าของเรา ผรจ้ไดจ้ทรงพระมหากรสุณาแกต่เรา ทรงโปรดใหจ้เราบรังเกลิดใหมต่ เขจ้าสรต่ความหวรังใจอรันมบชบวตลิ อยรต่ โดยการคมน
พระชนมร์จากความตายของพระเยซรครลิสตร์ และเพมที่อใหจ้ไดจ้รรับมรดกซซที่งไมต่รรจ้เปปปี่อยเนต่า ปราศจากมลทลินและไมต่รต่วงโรย ซซที่งไดจ้รกรั ษาไวจ้ใน
สวรรคร์เพมที่อทต่านทรัทั้งหลาย ซซที่งเปป็นผรจ้ทบที่ฤทธลิธิ์เดชของพระเจจ้าไดจ้ทรงคสุจ้มครองไวจ้ดจ้วยความเชมที่อใหจ้ถซงความรอด ซซที่งพรจ้อมแลจ้วทบที่จะปรากฏ
ในวาระสสุดทจ้าย”
ความรอดทบที่เปโตรพรดถซงนบทั้ไมต่ใชต่การทรงไถต่ทบที่เราไดจ้รรับตรัทั้งแตต่เมมที่อเราไดจ้เชมที่อ ทต่านกจาลรังพรดถซงความหวรังอรันมบสงต่าราศบเมมที่อพระ
เยซรจะเสดก็จมาในสงต่าราศบเพมที่อทรงรรับคนของพระองคร์ ในขจ้อทบที่เรากจาลรังดรอยรต่นบทั้เราไดจ้เหก็นจสุดสรงสสุดของครลิสตร์ศาสนา ซซที่งตรัทั้งไวจ้โดย
พระเจจ้า ไมต่ใชต่โดยมนสุษยร์ ผรจ้ใดทบที่บรังเกลิดจากพระเจจ้า (ทสุกๆคน ในทสุกๆกรณบ) กก็มบชรัยชนะเหนมอโลกนบทั้
“และนบที่แหละเปป็นชรัยชนะซซที่งไดจ้มบชรัยตต่อโลก คมอความเชมที่อของเราทรัทั้งหลายนบที่เอง” นบที่เองคมอ “เหตสุผล” ของชรัยชนะและ
แหลต่งทบที่มา เราตจ้องเรลิที่มตจ้นทบที่จดสุ เรลิที่มตจ้น ชรัยชนะกลายมาเปป็นของเราเพราะการบรังเกลิดฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ “ถจ้าผรจ้ใดไมต่ไดจ้บรังเกลิด
จาก...พระวลิญญาณ ผรจ้นรัทั้นจะเขจ้าในอาณาจรักรของพระเจจ้าไมต่ไดจ้” (ยอหร์น 3 : 5) “ซซที่งบรังเกลิดจากเนมทั้อหนรังกก็เปป็นเนมทั้อหนรัง และซซที่ง
บรังเกลิดจากพระวลิญญาณกก็คมอจลิตวลิญญาณ” (ยอหร์น 3 : 6) นรับจากชต่วงเวลาทบเที่ ราบรังเกลิดใหมต่ พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงประทรับอยรต่
ในใจเรา แตต่วาต่ เราบรังเกลิดใหมต่ไดจ้อยต่างไร ? เอเฟซรัส 2 : 8 ประกาศวต่า “ดจ้วยวต่าซซที่งทต่านทรัทั้งหลายรอดนรัทั้นกก็รอดโดยพระคสุณเพราะ
ความเชมที่อ และมลิใชต่โดยตรัวทต่านทรัทั้งหลายเอง แตต่พระเจจ้าทรงประทานใหจ้” โรม 10 : 17 บอกกรับเราวต่า “ฉะนรัทั้นความเชมที่อเกลิดขซทั้นไดจ้กก็
เพราะการไดจ้ยลิน และการไดจ้ยลินเกลิดขซทั้นไดจ้กก็เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจจ้า” ในยอหร์น 5 : 24 พระเยซรตรรัสวต่า “เราบอก
ความจรลิงแกต่ทต่านทรัทั้งหลายวต่า ถจ้าผรจ้ใดฟปังคจาของเราและเชมที่อในพระองคร์ผรจ้ทรงใชจ้เรามา ผรจ้นรัทั้นกก็มบชบวตลิ นลิรรันดรร์ และไมต่ถรกพลิพากษา แตต่
ไดจ้ผต่านพจ้นความตายไปสรต่ชบวลิตแลจ้ว” พระวจนะคมอเมลก็ดทบที่ไมต่รจรจ้ รักเปปปี่อยเนต่าทบที่นจาพาชบวตลิ นลิรรันดรร์ (1 เปโตร 1 : 23) และชบวลิตใหมต่กก็ไดจ้
บรรจสุพระลรักษณะของพระเจจ้าลงภายในเราซซที่งมบพลรังมากกวต่าวลิญญาณของโลกนบทั้ ดจ้วยเหตสุนบทั้ นรับตรัทั้งแตต่เสบทั้ยววลินาทบทบที่เราบรังเกลิดเขจ้าสรต่
ครอบครรัวของพระเจจ้า แมจ้เราจะเปป็นเพบยงทารกในพระครลิสตร์ แตต่เรากก็มพบ ลรังแหต่งชรัยชนะอยรต่ภายในตรัวเรา
ผมแนต่ใจวต่าพวกคสุณบางคนคงจะมบคจาถามแลจ้ววต่า “แลจ้วเปป็นไปไมต่ไดจ้หรมอทบที่บสุคคลทบที่บรังเกลิดใหมต่แลจ้วจะถดถอยลง ?” เปป็นไป
ไดจ้แนต่นอน เปป็นไปไดจ้ทบที่บสุคคลทบที่บรังเกลิดใหมต่แลจ้วจะถดถอยลงอยต่างรจ้ายแรง แตต่ไมต่ใชต่ทสุกคนทบที่แสดงตนวต่าถดถอยลงจะเปป็นคนทบที่
บรังเกลิดใหมต่ บสุคคลจะตจ้องบรังเกลิดใหมต่กต่อนทบที่เขาจะถดถอยไดจ้ คนหลายๆคนเขจ้ารต่วมครลิสตจรักรและในไมต่กบที่สรัปดาหร์หรมอไมต่กบที่เดมอนกก็
หรันหลรังกลรับไปหาสลิที่งตต่างๆของโลกนบทั้ทบที่พวกเขาละจากมา พวกเขาอาจจะอจ้างตรัววต่าถดถอยลง แตต่ความจรลิงทบสที่ จาครัญกก็คมอพวกเขา
เพบยงแคต่เขจ้ารต่วมครลิสตจรักรทจ้องถลิที่นและไดจ้รรับบรัพตลิศมาดจ้วยนทั้จาเทต่านรัทั้น พวกเขาไมต่เคยบรังเกลิดใหมต่และไดจ้รรับการชจาระในพระโลหลิต
ของพระเยซรเลย
เปโตรเปป็นบสุคคลทบที่บรังเกลิดใหมต่แลจ้วเมมที่อพระเยซรตรรัสกรับทต่านวต่า “เมมที่อทต่านไดจ้หรันกลรับแลจ้ว จงชรกจาลรังพบที่นจ้องทรัทั้งหลายของ
ทต่าน” (ลรกา 22 : 32) เปโตรเปป็นครลิสเตบยน แตต่ทต่านกก็หลงหายอยต่างรสุนแรงไปจากองคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าเมมที่อทต่านตามพระองคร์ไปแบบ
หต่างๆ ปฏลิเสธพระองคร์ถซงสามครรังทั้ สบถและสาบานวต่าทต่านไมต่รจรจ้ รักพระองคร์ แตต่จากบรันทซกเหตสุการณร์ตอนนบทั้ของลรกา เราไดจ้เรบยนรรวจ้ ต่า
ในชต่วงระหวต่างชรัที่วโมงทบที่เปโตรออกมารจ้องไหจ้อยต่างขมขมที่นดจ้วยนทั้จาตาแหต่งการกลรับใจ (ลรกา 22 : 54 - 62) ทต่านไดจ้รบรั การชต่วยใหจ้รอด
แลจ้ว ทต่านไมต่ไดจ้ตจ้องบรังเกลิดใหมต่อบกครรังทั้ แตต่ทาต่ นจจาเปป็นตจ้องหรันกลรับมาหาพระเยซร ทต่านสรญเสบยสามรัคคบธรรมกรับองคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้า
และทต่านจจาเปป็นจะตจ้องกลรับใจใหมต่ (หรันกลรับ) จากการตลิดตามพระเยซรแบบหต่างๆ
ผรจ้เชมที่อแทจ้อาจมบถดถอยลงไดจ้ บางคนกก็เปป็นเชต่นนรัทั้นจรลิง แตต่ดงรั เชต่นในกรณบของเปโตร ภาวะนบทั้ไมต่ไดจ้คงอยรต่นานเพราะเมมที่อ
บสุคคลนรัทั้นไดจ้ลลิทั้มลองสลิที่งทบที่เปป็นของพระวลิญญาณดรครรัทั้งหนซที่งแลจ้ว อาหารขยะของมารกก็ไมต่เปป็นทบที่นต่าปรารถนาอบกตต่อไป บสุคคลทบที่นต่าสลิทั้น
หวรังทบที่สดสุ บนโลกนบทั้กก็คมอครลิสเตบยนทบที่ถดถอยลง !
ในฮบบรร 12 : 1 - 2 เปาโลไดจ้ใหจ้คจาเตมอนสตลิไวจ้วาต่ “เหตสุฉะนรัทั้น ครรัทั้นเรามบพยานหมรต่ใหญต่อยต่างนรัทั้นอยรต่รอบขจ้าง ใหจ้เราทลิทั้งของ
หนรักทสุกสลิที่งทบขที่ รัดขจ้องอยรต่ และการผลิดทบที่เรามรักงต่ายกระทจานรัทั้น และการวลิที่งแขต่งกรันทบที่กจาหนดไวจ้สจาหรรับเรานรัทั้น ใหจ้เราวลิที่งดจ้วยความเพบยร

พยายาม หมายเอาพระเยซรเปป็นผรจ้รลิเรลิที่มความเชมที่อ และผรจ้ทรงทจาใหจ้ความเชมที่อของเราสจาเรก็จ เพราะเหก็นแกต่ความยลินดบทบที่มบอยรตต่ รงหนจ้า
นรัทั้น พระองคร์ไดจ้ทรงทนเอากางเขน ทรงถมอวต่าความละอายไมต่เปป็นสลิที่งสจาครัญอะไร และไดจ้เสดก็จประทรับเบมทั้องขวาพระทบที่นรัที่งของ
พระเจจ้าแลจ้ว”
ความรอดเรลิที่มตจ้นเมมที่อเราไดจ้เชมที่อในพระราชกลิจทบสที่ จาเรก็จครบถจ้วนแลจ้วของพระเยซร ความเชมที่อเชต่นนบทั้นจาพาสรพต่ ระคสุณทบที่ชวต่ ยใหจ้
รอด คมอพระคสุณทบที่สอนเราใหจ้ปฏลิเสธความอธรรมและตรัณหาของโลกนบทั้ และดจาเนลินชบวลิตอยต่างเถรตรง ชอบธรรม และตามทางของ
พระเจจ้าในโลกปปัจจสุบรันนบทั้ แสวงหาวรันแหต่งสงต่าราศบเมมที่อพระเยซรจะทรงเรบยกเราใหจ้ไปพบกรับพระองคร์ในหมรต่เมฆบนฟฟ้าอากาศ เราจะ
ตจ้องจดจต่ออยรต่ทบที่พระเยซรเสมอ เพราะพระองคร์ทรงเปป็นทรัทั้งผรจ้รลิเรลิที่ม เปป็นความตต่อเนมที่อง และเปป็นจสุดสรงสสุดของความเชมที่อทบที่ชต่วยใหจ้รอด
พระองคร์ทรงเรลิที่มตจ้นพระราชกลิจแหต่งความรอด และพระองคร์ทรงสจาเรก็จพระราชกลิจแหต่งความรอด
การทรงไถต่ (การบรังเกลิดใหมต่) เปป็นแคต่การเรลิที่มตจ้นของความรอดอรันเปปปี่ยมดจ้วยสงต่าราศบ เราไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดดจ้วยพระคสุณ
ของพระเจจ้าโดยทางความเชมที่อ และ “เพราะวต่าในขต่าวประเสรลิฐนรัทั้นความชอบธรรมของพระเจจ้ากก็ไดจ้แสดงออก โดยเรลิที่มตจ้นกก็ความ
เชมที่อ สสุดทจ้ายกก็ความเชมที่อ ตามทบที่มบเขบยนไวจ้แลจ้ววต่า `คนชอบธรรมจะมบชบวตลิ ดจารงอยรต่โดยความเชมที่อ'” (โรม 1 : 17) “ดรเถลิด ผรทจ้ บที่จลิตใจ
ผยองขซทั้นกก็ไมต่เทบที่ยงธรรม แตต่วต่าคนชอบธรรมจะมบชบวตลิ ดจารงอยรต่โดยความเชมที่อ” (ฮาบากสุก 2 : 4) “แตต่เปป็นทบที่ประจรักษร์ชรัดอยรต่แลจ้ววต่า
ไมต่มบมนสุษยร์คนใดเปป็นผรจ้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจจ้าดจ้วยพระราชบรัญญรัตลิไดจ้เลย เพราะวต่า `คนชอบธรรมจะมบชบวตลิ ดจารง
อยรต่โดยความเชมที่อ'” (กาลาเทบย 3 : 11) “แตต่คนชอบธรรมจะมบชบวตลิ ดจารงอยรโต่ ดยความเชมที่อ แตต่ถจ้าผรจ้ใดเสมที่อมถอย ใจของเราจะไมต่มบ
ความพอใจในคนนรัทั้นเลย'” (ฮบบรร 10 : 38)
พระครัมภบรขร์ องเราเรลิที่มตจ้นดจ้วยคจาวต่า “ในเรลิที่มแรกนรัทั้นพระเจจ้าทรง...” ในเมมที่อพระเจจ้าทรงดจารงอยรต่ตรัทั้งแตต่เรลิที่มแรก และถจ้าเรา
เชมที่อวต่าพระเจจ้าทรงเปป็นพระเจจ้า เรากก็ควรจะไมต่มบปปัญหากรับการเชมที่อในเรมที่องอะไรกก็ตามทบที่พระเจจ้าทรงเกบที่ยวขจ้องดจ้วย “โดยความเชมที่อนบทั้
เอง เราจซงเขจ้าใจวต่า พระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างกรัลปจรักรวาลดจ้วยพระดจารรัสของพระองคร์ ดรังนรัทั้นสลิที่งทบที่มองเหก็นจซงเปป็นสลิที่งทบที่เกลิดจากสลิที่งทบที่ไมต่
ปรากฏใหจ้เหก็น” (ฮบบรร 11 : 3)
โลกนบทั้กลต่าววต่า “ตจ้องเหก็นถซงจะเชมที่อ” ทบที่ไมจ้กางเขนพวกฟารลิสบไดจ้กลต่าวกรับพระเยซรวต่า “ใหจ้เขาลงมาจากกางเขนเดบดี๋ยวนบทั้เถลิด
และเราจะเชมที่อเขา” แตต่ความเชมที่อแทจ้ไมต่ถามหาการไดจ้เหก็น ไดจ้รรจ้สกซ ไดจ้ลลิทั้มรส หรมอไดจ้สรัมผรัส ความเชมที่อแทจ้นรัทั้นเชมที่อแมจ้จะไมต่เหก็น มบ
หลายๆเรมอที่ งในพระครัมภบรร์ทบที่เราคงไมต่มบวรันเขจ้าใจไดจ้ แตต่เราสามารถเชมที่อไดจ้อยต่างงต่ายดายเพราะพระเจจ้าตรรัสสลิที่งเหลต่านรัทั้น ครลิสเตบยนเชมที่อ
ในพระวจนะของพระเจจ้าเพบยงเพราะวต่านรัที่นคมอพระวจนะของพระเจจ้า ครลิสเตบยนดจาเนลินโดยความเชมที่อ ไมต่ใชต่ตามทบมที่ องเหก็น และโดย
ความเชมที่อเรากก็มบชรัยชนะเหนมอโลกนบทั้ เหนมอเนมทั้อหนรัง และเหนมอพญามาร
ขจ้อ 5 “ใครเลต่าชนะโลก เวจ้นไวจ้แตต่ผรจ้ทเบที่ ชมที่อวต่าพระเยซรทรงเปป็นพระบสุตรของพระเจจ้า”
เหตสุผลทบที่คนบางคนซซที่งแสดงตนวต่าเปป็นครลิสเตบยนแตต่กก็ไมต่สามารถมบชรัยชนะเหนมอโลกนบทั้ เหนมอเนมทั้อหนรัง และเหนมอพญามาร
ไดจ้กก็เพราะวต่า พวกเขาไมต่เคยมบความเชมที่อในพระเจจ้าอรันนจาไปสรต่ความรอดเลย พวกเขาเขจ้ารต่วมครลิสตจรักรและรรับพลิธบบรัพตลิศมา พวก
เขายอมรรับเอา “ศาสนา” แตต่พวกเขาไมต่เคยบรังเกลิดใหมต่โดยความเชมที่อในพระราชกลิจทบที่สจาเรก็จครบถจ้วนแลจ้วของพระเยซร พวกเขา
มบชมที่อของตนอยรใต่ นทะเบบยนสมาชลิกครลิสตจรักร แตต่พวกเขาไมต่ไดจ้มบสต่วนในธรรมชาตลิใหมต่โดยทางการอรัศจรรยร์แหต่งการบรังเกลิดใหมต่ดจ้วย
ฤทธลิธิ์อจานาจของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์และดจ้วยเมลก็ดพรันธสุร์อรันไมต่รจรจ้ รักเนต่าเปปปี่อยแหต่งพระวจนะของพระเจจ้า
เปป็นเรมที่องธรรมชาตลิทบที่คนทบที่ยรังไมต่บรังเกลิดใหมต่จะตลิดตามโลกนบทั้ไปเหมมอนอยต่างสสุกรอยากจะกลินเมลก็ดขจ้าวโพดหรมอแกะอยากจะ
กลินหญจ้าอต่อนๆ แตต่เปป็นเรมที่องผลิดธรรมชาตลิสจาหรรับบรรดาบสุตรของพระเจจ้าซซที่งบรังเกลิดใหมต่แลจ้วทบที่จะรรักโลกนบทั้ บสุคคลทบที่สามารถทบที่จะ
ดจาเนลินชบวลิตครลิสเตบยนและมบชรัยชนะเหนมอเนมทั้อหนรังและเหนมอโลกนบทั้ไดจ้มบเพบยงแตต่ผรจ้ทบที่บรังจากพระเจจ้า และหนทางเดบยวทบที่จะบรังเกลิดจาก
พระเจจ้าไดจ้กก็คมอการเชมที่อในพระเยซรครลิสตร์พระบสุตรของพระองคร์ และมบความเชมที่อในพระโลหลิตทบที่หลรัที่งออกและพระราชกลิจทบสที่ จาเรก็จ
ครบถจ้วนแลจ้วของพระองคร์ ดจ้วยเหตสุนบทั้ ยอหร์นจซงถามคจาถามวต่า “ใครเลต่า ชายหรมอหญลิงคนใด ทบที่ดจาเนลินอยรต่เหนมอโลกนบทั้และมบชรัยชนะ

เหนมอเนมทั้อหนรังนอกจากบรรดาผรจ้ทบที่เชมที่อวต่าพระเยซรทรงเปป็นพระครลิสตร์พระบสุตรของพระเจจ้าและพระผรจ้ชวต่ ยใหจ้รอดของคนบาปทรัทั้งปวง
?” คนเหลต่านรัทั้นคมอคนกลสุต่มเดบยวทบที่มบชรัยชนะเหนมอโลกนบทั้และดจาเนลินชบวลิตครลิสเตบยนอยต่างอสุทลิศตนและบรลิสสุทธลิธิ์ อรันเปป็นการพลิสรจนร์ตรัว
ของพวกเขาเองวต่าเปป็นคนของอาณาจรักรของพระเจจ้า มากกวต่าทบที่จะนจาการดรหมลิที่นเหยบยดหยามมายรังพระนามของพระเยซร

หลบักฐานวต่าพระเยซถูทรงเปป็นพระบตุตรของพระเจผู้า
ขจ้อ 6 “นบที่แหละคมอผรจ้ทบที่ไดจ้เสดก็จมาดจ้วยนทั้จาและพระโลหลิต คมอพระเยซรครลิสตร์ ไมต่ใชต่ดวจ้ ยนทั้จาอยต่างเดบยว แตต่ดวจ้ ยนทั้จาและพระ
โลหลิต และพระวลิญญาณทรงเปป็นพยานเพราะพระวลิญญาณทรงเปป็นความจรลิง”
มบแนวคลิดทบที่หลากหลายมากมายเกบที่ยวกรับพระครัมภบรขร์ จ้อนบทั้ นรักวลิชาการและนรักสอนพระครัมภบรร์ไมต่มบความเหก็นตรงกรันแบบเปป็น
เอกฉรันทร์ถซงความหมายของขจ้อนบทั้ หลรังจากการศซกษาและอธลิษฐานอยต่างหนรักและคจ้นดรพระครัมภบรร์มาตลอดหลายปป ผมกก็ถรกทจาใหจ้เชมที่อ
วต่า “นทั้จา” ทบที่ถรกกลต่าวถซงในทบที่นบทั้ไมต่มบความเกบที่ยวขจ้องอะไรกรับนทั้จาในพลิธบบ รัพตลิศมา มบนรักสอนพระครัมภบรร์ทโบที่ ดต่งดรังบางคนเชมที่อวต่าคจานบทั้เลก็งถซง
บรัพตลิศมาของพระเยซร แตต่ผมไมต่เหก็นดจ้วย ใชต่ ผมเชมที่อวต่าพระเยซรทรงจสุต่มพระองคร์ลงในนทั้จา แตต่ผมกก็เชมที่อดจ้วยวต่านทั้จาในทบที่นบทั้นรัทั้นมบความ
หมายลซกซซทั้งกวต่านทั้จาในแมต่นทั้จาจอรร์แดนทบที่ซซที่งยอหร์นไดจ้ใหจ้บรัพตลิศมาแกต่พระเยซร แตต่การสามรัคคบธรรมของเราไมต่ควรถรกตรัดสลินจากการ
เหก็นดจ้วยหรมอไมต่เหก็นดจ้วยเกบที่ยวกรับเรมที่องนทั้จา เราอาจเหก็นไมต่ตรงกรันในเรมที่องการตบความคจาวต่า “นทั้จา” ในทบที่นบทั้ แตต่ถจ้าเราเหก็นตรงกรันเรมที่อง
พระโลหลิตของพระเยซรครลิสตร์ ซซที่งลจ้างชจาระเราจากความบาปทรัทั้งสลิทั้น เรากก็สามารถมบสามรัคคบธรรมซซที่งกรันและกรันไดจ้
อบกครรัทั้งหนซที่งทบที่เราตจ้องเปรบยบเทบยบพระครัมภบรกร์ รับพระครัมภบรเร์ อง เปรบยบเทบยบเรมที่องฝฝ่ายจลิตวลิญญาณดจ้วยจลิตวลิญญาณ พระ
เยซรทรงเปป็นพยานถซงพระองคร์เองมากกวต่าหนซที่งครรังทั้ ในระหวต่างการทรงกระทจาพรันธกลิจในโลกนบทั้ของพระองคร์วาต่ พระองคร์มลิไดจ้เสดก็จ
มาเพมที่อรรับการปรนนลิบรัตลิ แตต่เพมที่อปรนนลิบรัตลิ และเพมที่อทรงประทานชบวตลิ ใหจ้เปป็นคต่าไถต่ของคนเปป็นอรันมาก เพมที่อทรงรรับเอาความบาปของ
โลกนบทั้ไปเสบย และเพมที่อทรงแสวงหาและชต่วยผรทจ้ บที่หลงหายไปใหจ้รอด พระองคร์เสดก็จมาเพมที่อสละชบวตลิ ของพระองคร์เพมที่อวต่าเราจะไดจ้ชวบ ลิต
พระองคร์ทรงทราบถซงภารกลิจของพระองคร์ในโลกนบทั้ดบ และในทสุกๆหจ้วงขณะของพระชนมร์ชบพของพระองคร์จนกระทรัที่งเมมที่อพระองคร์
ตรรัสวต่า “สจาเรก็จแลจ้ว” นรัทั้น ความปรารถนาเดบยวของพระองคร์กก็คมอพระราชกลิจของพระบลิดา
ทบนบทั้ ใหจ้เรามาเรลิที่มกรันทบที่จสุดเรลิที่มตจ้น ถจ้าพระองคร์เสดก็จมาเพมที่อรรับเอาความบาปของโลกไปเสบย ถจ้าพระองคร์เสดก็จมาเพมที่อ
แสวงหาและชต่วยผรจ้ทบที่หลงหายไปใหจ้รอด ถจ้าพระองคร์เสดก็จมาเพมที่อประทานชบวลิตของพระองคร์ใหจ้เปป็นคต่าไถต่ของคนเปป็นอรันมากแลจ้ว ถจ้า
เชต่นนรัทั้น อะไรเลต่าทบจที่ ะนจาเอาความรอดมาและความรอดนรัทั้นจะตจ้องประกอบดจ้วยอะไรบจ้างทบที่เกบที่ยวขจ้องหรมอมาจากพระองคร์ ?
ในยอหร์น 1 : 11 - 13 เราอต่านพบวต่า “พระองคร์ไดจ้เสดก็จมายรังพวกของพระองคร์ และพวกของพระองคร์นรัทั้นหาไดจ้ตจ้อนรรับ
พระองคร์ไมต่ แตต่สต่วนบรรดาผรจ้ทตบที่ จ้อนรรับพระองคร์ พระองคร์ทรงประทานอจานาจใหจ้เปป็นบสุตรของพระเจจ้า คมอคนทรัทั้งหลายทบที่เชมที่อใน
พระนามของพระองคร์ ซซที่งมลิไดจ้เกลิดจากเลมอด หรมอความประสงคร์ของเนมทั้อหนรัง หรมอความประสงคร์ของมนสุษยร์ แตต่เกลิดจากพระเจจ้า”
ขจ้อนบทั้กลต่าวอยต่างชรัดเจนวต่าผรจ้เชมที่อ “เกลิดจากพระเจจ้า” ในการสนทนากรับนลิโคเดมรัส พระเยซรไดจ้ตรรัสวต่า “ถจ้าผรจ้ใดไมต่ไดจ้บรังเกลิด
จากนทั้จาและพระวลิญญาณ ผรจ้นรัทั้นจะเขจ้าในอาณาจรักรของพระเจจ้าไมต่ไดจ้” (ยอหร์น 3 : 5)
ทบนบทั้ เราลองกจ้าวไปตต่ออบกขรัทั้นหนซที่ง พระเยซรตรรัสวต่า “นทั้จาและพระวลิญญาณ” เรารรวจ้ ต่าพระเจจ้าทรงเปป็นพระวลิญญาณ (ยอหร์น
4 : 24) แตต่พระเจจ้าทรงเปป็น “นทั้จา” ตามตรัวอรักษรดจ้วยเชต่นนรัทั้นหรมอ ? ควรทบที่เราจะมองดรในพระวจนะของพระเจจ้า
พระเยซรตรรัสกรับพวกสาวกของพระองคร์วาต่ “ทต่านทรัทั้งหลายไดจ้รรับการชจาระใหจ้สะอาดแลจ้วดจ้วยถจ้อยคจาทบที่เราไดจ้กลต่าวแกต่ทต่าน”
(ยอหร์น 15 : 3) ในเอเฟซรัส 5 : 25 - 26 เปาโลกลต่าวไดจ้ถซงครลิสตจรักรวต่า “...พระครลิสตร์ทรงรรักครลิสตจรักร และทรงประทานพระองคร์
เองเพมที่อครลิสตจรักร เพมที่อพระองคร์จะไดจ้ทรงแยกตรัทั้งไวจ้ และชจาระครลิสตจรักรนรัทั้นใหจ้บรลิสสุทธลิโธิ์ ดยการลจ้างดจ้วยนทั้จาโดยพระวจนะ” ในทลิตสรั
3 : 5 เราอต่านพบวต่า “พระองคร์ไดจ้ทรงชต่วยเราใหจ้รอด มลิใชต่ดวจ้ ยการกระทจาทบที่ชอบธรรมของเราเอง แตต่พระองคร์ทรงพระกรสุณาชจาระ

ใหจ้เรามบใจบรังเกลิดใหมต่ และทรงสรจ้างเราขซทั้นมาใหมต่โดยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์” ดรังนรัทั้น เราไดจ้บรังเกลิด ไดจ้รรับการชจาระ ไดจ้รรับการไถต่
และไดจ้รบรั การแยกตรังทั้ ไวจ้ โดยการ “ลจ้างดจ้วยนทั้จา” ซซที่งหมายความถซงพระวจนะเสมอ
หญลิงชาวสะมาเรบยทบที่บต่อนทั้จากก็ไดจ้ทรลขอพระเยซรใหจ้ทรงประทานนทั้จาแหต่งชบวลิตทบพที่ ระองคร์ไดจ้ตรรัสบอกกรับนาง คมอนทั้จาทบดที่ มที่มแลจ้วจะ
ไมต่กระหายอบกเลย พระเยซรกก็ไดจ้ทรงประทานนทั้จานรัทั้นใหจ้แกต่นาง แตต่พระองคร์ทรงประทานสลิที่งใดนต่ะหรมอ ? พระองคร์ทรงประทานพระ
วจนะวต่า “เราทบพที่ รดกรับเจจ้าคมอทต่านผรจ้นรัทั้น” เมมที่อพระเยซรตรรัสเชต่นนรัทั้นแลจ้ว หญลิงนรัทั้นกก็ทลิทั้งหมจ้อนทั้จาไวจ้ วลิงที่ เขจ้าไปในเมมอง แลจ้วบอกกรับผรจ้คน
วต่านางไดจ้พบกรับพระเมสสลิยาหร์แลจ้ว การฟปฟื้นฟรครรัทั้งยลิที่งใหญต่กก็ไดจ้เกลิดขซทั้นอรันเปป็นผลมาจากคจาพยานของนาง
ดรังนรัทั้นเราจซงเหก็นไดจ้วต่า “นทั้จา” นรัทั้นกก็คมอพระวจนะ เราไดจ้บรังเกลิดจากพระวจนะและพระวลิญญาณ เราไดจ้รบรั การชจาระดจ้วย
พระวจนะ โดย “การลจ้างดจ้วยพระวจนะ” เราไดจ้รรับการสรจ้างใหมต่โดย “การลจ้างดจ้วยการสรจ้างใหมต่” คมอการบรังเกลิดใหมต่ การบรังเกลิด
ใหมต่มาโดยนทั้จา (พระวจนะ) และโดยพระวลิญญาณ ดรังนรัทั้นพระเยซรไดจ้เสดก็จมาดจ้วยนทั้จาและพระวลิญญาณ พระองคร์ทรงเปป็นพระวาทะ
ของพระเจจ้าในสภาพเนมทั้อหนรัง พระวาทะทรงดจารงอยรต่แลจ้วในแรกเรลิที่มกรับพระเจจ้า พระวาทะทรงเปป็นพระเจจ้า และพระวาทะไดจ้
เสดก็จมาเปป็นเนมทั้อหนรัง พระเยซรเสดก็จมายรังโลกนบทั้ในพระกายเนมทั้อหนรังเพมที่อสจาแดงพระบลิดา และพระองคร์ทรงสจาแดงพระบลิดาในพระ
วจนะ พระองคร์ตรรัสวต่า “ถจ้าผรจ้ใดฟปังคจาของเราและเชมที่อในพระองคร์ผรจ้ทรงใชจ้เรามา ผรจ้นรัทั้นกก็มบชบวลิตนลิรรันดรร์” (ยอหร์น 5 : 24 บางสต่วน)
เปป็นความจรลิงทบที่วาต่ พระเยซรทรงรรับบรัพตลิศมาในนทั้จา บรันทซกถซงเรมที่องนบทั้พบไดจ้ในมรัทธลิว 3 : 13 - 17 แนต่นอนวต่าพระองคร์ไมต่ไดจ้
ทรงจจาเปป็นตจ้องรรับบรัพตลิศมาเพมที่อขจรัดความบาป เพราะไมต่มบความบาปในพระองคร์เลย พระองคร์ทรงเปป็น “พระเยซรครลิสตร์ผรจ้ชอบ
ธรรม” ดรังนรัทั้นบรัพตลิศมาดจ้วยนทั้จาของพระเยซรจซงไมต่ไดจ้เกบที่ยวขจ้องกรับเรมที่องความบาป พระองคร์ทรงรรับบรัพตลิศมาในชต่วงเรลิที่มตจ้นการทรง
กระทจาพระราชกลิจในโลกนบทั้ของพระองคร์ และในตอนทจ้ายของพระราชกลิจของพระองคร์ คมอทบที่บนไมจ้กางเขน เมมที่อทหารไดจ้เอาทวน
แทงทบที่สบขจ้างของพระเยซร “โลหลิตกรับนทั้จากก็ไหลออกมาทรันทบ” (ยอหร์น 19 : 34)
เปป็นความจรลิงทบที่วาต่ พระเยซรทรงรรับบรัพตลิศมาในชต่วงเรลิที่มตจ้นพระราชกลิจในโลกนบทั้ของพระองคร์ และในตอนทจ้ายของพระราช
กลิจของพระองคร์ โลหลิตกรับนทั้จากก็พงสุต่ ออกจากสบขจ้างทบที่โดนแทงของพระองคร์ และเทต่าทบที่เรมที่องขซทั้นอยรต่กรับตรัวผม ผมจะไมต่เลลิกสามรัคคบธรรม
อยต่างแนต่นอนกรับใครกก็ตามทบที่ถมอวต่านทั้จาทบที่ถรกกลต่าวถซงในขจ้อนบทั้คมอนทั้จาในพลิธบบรัพตลิศมา หรมอถมอวต่าเปป็นนทั้จาทบที่พสุต่งออกมาจากสบขจ้างของพระผรจ้
ชต่วยใหจ้รอดเมมที่อพระองคร์ทรงถรกตรซงทบที่ไมจ้กางเขน แตต่สจาหรรับผม ขจ้อพระครัมภบรทร์ บที่ไดจ้กลต่าวมาเปป็นขจ้อพลิสรจนร์วต่า “นทั้จา” นรัทั้นคมอพระวจนะ
และเรากก็รอรจ้ ยต่างแนต่นอนวต่าพระโลหลิตในทบที่นบทั้กก็คมอพระโลหลิตอรันประเสรลิฐของพระเยซร
“และพระวลิญญาณทรงเปป็นพยานเพราะพระวลิญญาณทรงเปป็นความจรลิง” ในการรรับบรัพตลิศมาของพระครลิสตร์ พระ
วลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ (ไมต่ใชต่นทั้จา) ไดจ้เสดก็จลงมาและประทรับอยรต่เหนมอพระองคร์ และยอหร์นเคยไดจ้รรับการชบแทั้ จงวต่าใครกก็ตามทบพที่ ระวลิญญาณ
จะเสดก็จลงมาและประทรับอยรต่นรัทั้นกก็คมอพระบสุตรของพระเจจ้า ดรังนรัทั้น พระวลิญญาณจซงเปป็นพยานเฉกเชต่นเดบยวกรันกรับพระเจจ้าพระบลิดา
ในการรรับบรัพตลิศมาของพระเยซรวต่า พระองคร์ทรงเปป็นพระบสุตรของพระเจจ้า พระเมสสลิยาหร์ กษรัตรลิยร์เหนมอกษรัตรลิยร์ทงรัทั้ ปวงและเจจ้านาย
เหนมอเจจ้านายทรัทั้งสลิทั้น ผรจ้เสดก็จเขจ้ามาในโลกนบทั้ทรงพระนามวต่า เยซร (พระผรจ้ชวต่ ยใหจ้รอด) เพมที่อชต่วยคนของพระองคร์จากความบาปของ
พวกเขา
พระวลิญญาณ (ไมต่ใชต่นทั้จา) ไดจ้เปป็นพยานกรับยอหร์นวต่าทต่านไดจ้ใหจ้บรัพตลิศมาพระบสุตรของพระเจจ้า และพระวลิญญาณกก็ทรงเปป็น
พยานกรับเราดจ้วย โดยเปป็นพยานตต่อจลิตใจของเราเมมที่อเราไดจ้มบสต่วนในพระบสุตรของพระเจจ้า “พระวลิญญาณนรัทั้นเปป็นพยานรต่วมกรับจลิต
วลิญญาณของเราทรัทั้งหลายวต่า เราทรัทั้งหลายเปป็นบสุตรของพระเจจ้า” (โรม 8 : 16) และในบททบที่ 3 ขจ้อทบที่ 24 ของจดหมายฝากฉบรับนบทั้
เรอต่านพบวต่า “...ดจ้วยเหตสุนบทั้เราจซงรรจ้วาต่ พระองคร์ทรงสถลิตอยรต่ในเราโดยพระวลิญญาณซซที่งพระองคร์ไดจ้ทรงโปรดประทานแกต่เราแลจ้ว”
ในบททบที่ 2 ขจ้อทบที่ 20 และ 27 เราอต่านดจ้วยกรันวต่า “ทต่านทรัทั้งหลายไดจ้รบรั การทรงเจลิมจากพระองคร์ผรจ้บรลิสสุทธลิธิ์แลจ้ว และทต่านกก็รรจ้
ทสุกสลิที่ง...แตต่การเจลิมซซที่งทต่านทรัทั้งหลายไดจ้รรับจากพระองคร์นรัทั้นดจารงอยรกต่ รับทต่าน และทต่านไมต่จจาเปป็นตจ้องใหจ้ใครมาสอนทต่านทรัทั้งหลาย
เพราะวต่าการเจลิมนรัทั้นสอนทต่านใหจ้รรจ้ทกสุ สลิที่ง และเปป็นความจรลิง ไมต่ใชต่ความเทก็จ การเจลิมนรัทั้นไดจ้สอนทต่านทรัทั้งหลายมาแลจ้วอยต่างไร ทต่านกก็
จงตรัทั้งมรัที่นคงอยรต่ในพระองคร์อยต่างนรัทั้น”

เพบยงไมต่นานกต่อนทบที่จะถรกตรซงบนไมจ้กางเขน พระเยซรไดจ้ตรรัสกรับพวกสาวกของพระองคร์วาต่ “เรายรังมบอกบ หลายสลิที่งทบที่จะบอก
ทต่านทรัทั้งหลาย แตต่เดบดี๋ยวนบทั้ทต่านยรังรรับไวจ้ไมต่ไดจ้ เมมที่อพระองคร์ พระวลิญญาณแหต่งความจรลิงจะเสดก็จมาแลจ้ว พระองคร์จะนจาทต่านทรัทั้งหลาย
ไปสรต่ความจรลิงทรังทั้ มวล เพราะพระองคร์จะไมต่ตรรัสโดยพระองคร์เอง แตต่พระองคร์จะตรรัสสลิที่งทบพที่ ระองคร์ทรงไดจ้ยลิน และพระองคร์จะทรง
แจจ้งใหจ้ทาต่ นทรัทั้งหลายรรจ้ถซงสลิที่งเหลต่านรัทั้นทบที่จะเกลิดขซทั้น พระองคร์จะทรงใหจ้เราไดจ้รรับเกบยรตลิ เพราะวต่าพระองคร์จะทรงเอาสลิที่งทบที่เปป็นของเรา
มาสจาแดงแกต่ทาต่ นทรัทั้งหลาย ทสุกสลิที่งทบที่พระบลิดาทรงมบนรัทั้นเปป็นของเรา เหตสุฉะนรัทั้นเราจซงกลต่าววต่า พระวลิญญาณทรงเอาสลิที่งซซที่งเปป็นของเรา
นรัทั้นมาสจาแดงแกต่ทต่านทรัทั้งหลาย” (ยอหร์น 16 : 12 - 15)
ขจ้อ 7 - 8 “เพราะมบพยานอยรต่สามพยานในสวรรคร์ คมอพระบลิดา พระวาทะ และพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ และพยานทรัทั้งสามนบทั้
เปป็นองคร์เดบยวกรัน มบพยานอยรต่สามพยานในแผต่นดลินโลก คมอพระวลิญญาณ นทั้จา และพระโลหลิต และพยานทรัทั้งสามนบทั้สอดคลจ้องกรัน”
พยานทรัทั้งสามซซที่งเปป็นพยานในสวรรคร์คมอพระบลิดา พระวาทะ (พระเยซร) และพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ และพยานทรัทั้งสามนบทั้เปป็น
องคร์เดบยวกรัน ในทบที่นบทั้กคก็ มอตรบเอกานสุภาพ พระบลิดา พระบสุตร และพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์
พยานทรัทั้งสามซซที่งเปป็นพยานในแผต่นดลินโลกคมอ พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ นทั้จา และพระโลหลิต และ “พยานทรัทั้งสามนบทั้สอดคลจ้อง
กรัน”
ทบนบทั้ ใหจ้ผมชบทั้ใหจ้เหก็นบางสลิที่งทบที่ผมเชมที่อวต่าคสุณจะเขจ้าใจ พระบลิดา พระบสุตร และพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ทรงเปป็นพยานในสวรรคร์
และเรารรแจ้ นต่วต่าพระเจจ้ามลิไดจ้ทรงถรกแบต่งแยกออก ดจ้วยเหตสุนบทั้ ในเมมที่อพระเจจ้าตรบเอกานสุภาพ พระบลิดา พระบสุตร และพระวลิญญาณ
บรลิสสุทธลิธิ์ ทรงเปป็นพยานอยรต่ในสวรรคร์ กก็ตจ้องเปป็นพยานทรัทั้งสามนบทั้ทบที่เปป็นพยานอยรต่ในแผต่นดลินโลกดจ้วย ในเมมที่อพระวาทะทรงเปป็นพยาน
ในสวรรคร์ เชต่นนรัทั้นพระวาทะ (ไมต่ใชต่นทั้จา) กก็ทรงเปป็นพยานบนแผต่นดลินโลก
พระโลหลิตทบที่ถรกกลต่าวถซงในทบที่นบทั้คมอพระโลหลิตของพระเจจ้า ซซที่งเปป็นบางสลิที่งทบที่ยากทบจที่ ะยอมรรับเพราะเราไมต่สามารถเขจ้าใจไดจ้ แตต่
ถจ้าเรามบพระครัมภบรร์ทบที่ประกาศความจรลิงขจ้อนบทั้ เรากก็สามารถยอมรรับคจาประกาศนรัทั้นแมจ้วต่าเราจะยรังไมต่เขจ้าใจกก็ตาม
“เพราะฉะนรัทั้นทต่านทรัทั้งหลายจงระวรังตรัวใหจ้ดบ และจงรรักษาฝรงแกะทบที่พระวลิญญาณบรลิสทสุ ธลิธิ์ไดจ้ทรงตรัทั้งทต่านไวจ้ใหจ้เปป็นผรจ้ดรแล และ
เพมที่อจะไดจ้บจารสุงเลบทั้ยงครลิสตจรักรของพระเจจ้า ทบพที่ ระองคร์ทรงไถต่ดจ้วยพระโลหลิตของพระองคร์เอง” (กลิจการ 20 : 28)
ทบนบทั้ ในขจ้อนบทั้บอกอะไรกรับเราบจ้าง ? ในขจ้อนบทั้มบคจาเตมอนสตลิถซงบรรดาศลิษยาภลิบาล (ผรจ้เลบทั้ยง) ใหจ้ดรแลครลิสตจรักรของพระเจจ้า คมอ
พระกายของพระครลิสตร์ตามทบที่บรรยายไวจ้ในเอเฟซรัส 5 : 23 -32 ครลิสตจรักรของพระเจจ้าไดจ้ถรกซมทั้อไวจ้แลจ้ว แตต่ใครคมอผรจ้ซมทั้อเลต่า ? ตามทบที่
ขจ้อพระครัมภบรตร์ อนนบทั้บอก พระเจจ้าทรงซมทั้อครลิสตจรักรของพระองคร์ดวจ้ ยพระโลหลิตของพระองคร์เอง เราอาจไมต่เขจ้าใจขจ้อนบทั้ และเราอาจ
ไมต่สามารถอธลิบายเรมที่องนบทั้ไดจ้ แตต่ครลิสตจรักรของพระเจจ้าไดจ้ถรกซมทั้อไวจ้แลจ้วดจ้วยพระโลหลิตของพระเจจ้าเอง และดจ้วยเหตสุนบทั้ พระโลหลิตทบที่
หลรัที่งออกของพระเยซรบนไมจ้กางเขนกก็คมอพระโลหลิตของพระเจจ้า พระเจจ้าทรงใหจ้กจาเนลิดพระเยซร พระองคร์ทรงสวมทรับนางมารบยร์ใน
พระบสุคคลของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ นางกก็ปฏลิสนธลิธิ์และใหจ้กจาเนลิดพระบสุตรองคร์เดบยวของพระเจจ้า ชบวลิตของเนมทั้อหนรังอยรต่ในเลมอด (เลวบ
นลิตลิ 17 : 11) และโดยทางพระโลหลิตของพระองคร์ทบที่หลรัที่งออกเพมที่อการชจาระบาปนบทั้เองทบที่พระเจจ้าทรงใชจ้เพมที่อซมทั้อครลิสตจรักรของ
พระองคร์
ดจ้วยเหตสุนบทั้ เราจซงมบพระเจจ้าตรบเอกานสุภาพคมอ พระโลหลิตของพระเจจ้า พระวาทะ (พระเยซร) และพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ คมอ
พยานเดบยวกรันทรัทั้งสามพยานทบที่เปป็นพยานในแผต่นดลินโลกกก็เปป็นพยานในสวรรคร์ดวจ้ ย คมอพระเจจ้าเดบยว ทรงปรากฏเปป็นสามบสุคคลภาพ
เราตจ้องตบความพระครัมภบรร์ดวจ้ ยพระครัมภบรร์เอง และในเมมที่อพระเจจ้ามลิไดจ้ทรงถรกแบต่งแยก ในขจ้อนบทั้เราจซงไมต่ไดจ้มบพยานทรัทั้งหกพยาน แตต่
สามพยาน คมอสามพยานในสวรรคร์ ซซที่งเปป็นสามพยานเดบยวกรันในแผต่นดลินโลก
ถจ้าเราตจ้องการขจ้อพลิสจร นร์เพลิที่มเตลิม เราสามารถพบไดจ้ในยอหร์น 12 : 46 - 48 พระเยซรตรรัสวต่า “เราเขจ้ามาในโลกเปป็นความ
สวต่าง เพมอที่ ผรจ้ใดทบที่เชมที่อในเราจะมลิไดจ้อยรใต่ นความมมด ถจ้าผรจ้ใดไดจ้ยลินถจ้อยคจาของเราและไมต่เชมที่อ เรากก็ไมต่พลิพากษาผรจ้นรัทั้น เพราะวต่าเรามลิไดจ้มา

เพมที่อจะพลิพากษาโลก แตต่มาเพมที่อจะชต่วยโลกใหจ้รอด ผรจ้ใดทบที่ปฏลิเสธเราและไมต่รรับคจาของเรา ผรจ้นรัทั้นจะมบสลิที่งหนซที่งพลิพากษาเขา คมอคจาทบที่เรา
ไดจ้กลต่าวแลจ้ว นรัทั้นแหละจะพลิพากษาเขาในวรันสสุดทจ้าย”
ทบนบทั้ ใหจ้เรามาเปรบยบเทบยบขจ้อพระครัมภบรร์กรับขจ้อพระครัมภบรร์ดวจ้ ยกรัน หรมอเรมที่องฝฝ่ายจลิตวลิญญาณกรับจลิตวลิญญาณดจ้วยกรัน ใน 2
ทลิโมธบ 4 : 1 เปาโลกลต่าววต่า “เหตสุฉะนรัทั้นขจ้าพเจจ้ากจาชรับทต่านตต่อพระพรักตรร์พระเจจ้า และพระเยซรครลิสตร์เจจ้า ผรจจ้ ะทรงพลิพากษาคนเปป็น
และคนตาย เมมที่อพระองคร์เสดก็จมาปรากฏและตรัทั้งอาณาจรักรของพระองคร์ วต่า” ในขจ้อพระครัมภบรร์ของยอหร์น พระวาทะจะทรง
พลิพากษา ในขจ้อพระครัมภบรร์จากทลิโมธบ พระเยซรครลิสตร์เจจ้าจะทรงพลิพากษาทรัทั้งคนเปป็นและคนตาย พระวาทะและพระเยซรนรัทั้นไมต่อาจ
แยกจากกรันไดจ้เพราะพระเยซรทรงเปป็นพระวาทะในสภาพเนมทั้อหนรัง (ยอหร์น 1 : 1, 14) พระองคร์ทรงนจาพาพระวาทะใหจ้มาบรังเกลิด
เปป็นมนสุษยร์ และบรัดนบทั้พระเยซรผรจ้ทรงเปป็นมนสุษยร์แทจ้ไดจ้ทรงประทรับนรัที่งอยรต่ทบที่เบมทั้องขวาพระหรัตถร์ขององคร์ผรจ้สรงสสุดเพมที่อทรงเสนอความแทน
เราและทรลวลิงวอนตต่อพระเจจ้าพระบลิดาเพมที่อเราทรัทั้งหลาย ผรจ้เปป็นบสุตรของพระองคร์โดยความเชมที่อ
พระเยซรเสดก็จมาดจ้วยนทั้จา (ดจ้วยพระวาทะ) แตต่ไมต่ใชต่ดวจ้ ยนทั้จาเพบยงอยต่างเดบยวเทต่านรัทั้น พระองคร์ไมต่ไดจ้เสดก็จมาเพบยงแคต่เพมที่อ
ประกาศวต่าพระเจจ้าทรงรรัก แตต่พระองคร์ทรงสจาแดงความรรักของพระเจจ้าโดยการทรงปลต่อยวางชบวตลิ ของพระองคร์เพมที่อเรา ใชต่ พระ
เยซรเสดก็จมาประกาศถจ้อยคจา และเปป็นถจ้อยคจาอรันมหรัศจรรยร์ทบที่ใหจ้ชบวตลิ (ยอหร์น 6 : 63) แตต่พระองคร์ไมต่เพบยงแคต่ตรรัสถจ้อยคจาเทต่านรัทั้น
พระองคร์ทรงประทานพระโลหลิตของพระองคร์ พระองคร์เสดก็จมาดจ้วยนทั้จาและพระโลหลิต และพระวลิญญาณกก็ทรงพลิสรจนร์แลจ้ววต่า
พระองคร์ทรงเปป็นพระบสุตรของพระเจจ้า
ผมเชมที่อในบรัพตลิศมามากพอๆกรันกรับทบที่ผรจ้รรับใชจ้ทต่านอมที่นๆจะเชมที่อไดจ้ แตต่ทาต่ นผรจ้เชมที่อทบที่รรักของผมครรับ เราจะตจ้องไมต่เพลิที่มเตลิมสลิที่งใด
เขจ้ากรับพระราชกลิจทบที่สจาเรก็จครบถจ้วนแลจ้วของพระเมษโปดกของพระเจจ้า บรัพตลิศมาเปป็นสลิที่งทบที่ถรกตจ้อง เปป็นสลิที่งทบที่มาจากพระครัมภบรร์ และ
ควรจะถมอรรักษา ผรจ้เชมที่อทบที่บรังเกลิดใหมต่แลจ้วทสุกคนควรจะไดจ้รรับพลิธบบรัพตลิศมาดจ้วยนทั้จาในพระนามแหต่งพระบลิดา พระบสุตร และพระ
วลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ผรจ้เชมที่อทบที่บรังเกลิดใหมต่แลจ้วทสุกคนควรจะพลิจารณาตนเองและรรับเอาขนมปปังและนทั้จาองสุต่น สลิที่งนบทั้ควรจะกระทจาจนกวต่า
พระเยซรจะเสดก็จกลรับมา แตต่พธลิ บบรัพตลิศมาและพลิธมบ หาสนลิทไมต่เกบที่ยวขจ้องอะไรกก็การทรงไถต่เรา พระเยซรเสดก็จมาเพมที่อทรงไถต่เรา
พระองคร์เสดก็จมาเพมที่อทรงชต่วยคนบาปใหจ้รอด และพระองคร์ทรงสจาเรก็จพระราชกลิจทบพที่ ระองคร์เสดก็จมากระทจานรัทั้นแลจ้ว ดจ้วยเหตสุนบทั้ เรา
จซงตจ้องไมต่เพลิที่มเตลิมเรมที่องนทั้จา หรมอเรมที่องการงาน หรมอเรมที่องใดๆอบกเขจ้ากรับพระราชกลิจทบที่สจาเรก็จครบถจ้วนแลจ้วของพระองคร์ เราคมอผลงาน
แหต่งพระราชกลิจของพระองคร์ “เพราะวต่าเราเปป็นฝปพระหรัตถร์ของพระองคร์ ทบทที่ รงสรจ้างขซทั้นในพระเยซรครลิสตร์ เพมที่อใหจ้ประกอบการดบซซที่ง
พระเจจ้าไดจ้ทรงดจารลิไวจ้ลวต่ งหนจ้าเพมที่อใหจ้เราดจาเนลินตามนรัทั้น” (เอเฟซรัส 2 : 10)
ความรอดนจาเราใหจ้ประกอบการดบ เราไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดเพมที่อกระทจาความดบ เราไมต่ไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดโดยการกระ
ทจาความดบ และการกระทจาความดบไมต่ไดจ้ถรกเพลิที่มเตลิมเขจ้ามาในการทรงไถต่เรา ใชต่ การประกอบการดบบต่งชบทั้ถซงบจาเหนก็จของเรา แตต่การ
ประกอบการดบไมต่ไดจ้นจาพาความรอดมาใหจ้

พยานหลบักฐานของพระเจผู้าถนงพระบตุตร
ขจ้อ 9 “ถจ้าเรายรังรรับพยานหลรักฐานของมนสุษยร์ พยานหลรักฐานของพระเจจ้ากก็ยลิที่งใหญต่กวต่า เพราะนบที่คมอพยานหลรักฐานของ
พระเจจ้าซซที่งพระองคร์ไดจ้ทรงเปป็นพยานถซงพระบสุตรของพระองคร์”
เราทสุกคนยอมรรับพยานพลรักฐานของมนสุษยร์ นรัที่นคมอ เมมที่อเราเปป็นเดก็ก เราเชมที่อในสลิที่งทบที่ผรจ้ปกครองของเราบอกกรับเรา เมมที่อเรา
เตลิบโตขซทั้นและไดจ้รรับการศซกษา เราเชมที่อในสลิที่งทบที่ครรทบที่โรงเรบยนบอกกรับเรา ในศาลยสุตธลิ รรม พยานนรัทั้นอยรต่ภายใตจ้คจาสาบานวต่าจะตจ้องพรด
ความจรลิง และผรจ้พพลิ ากษากรับคณะลรกขสุนกก็ยอมรรับคจาพยานนรัทั้นวต่าเปป็นความจรลิง เราอต่านหนรังสมอพลิมพร์และวารสารตต่างๆ และ
ยอมรรับคจาพยานของนรักขต่าวและนรักเขบยน เมมที่อเราศซกษาประวรัตศลิ าสตรร์ เรากก็เชมที่อคจาบอกเลต่าทบที่ปรากฏในหนรังสมอประวรัตศลิ าสตรร์ของ
เรา ไมต่มบใครสงสรัยวต่า จอรร์จ วอชลิงตรัน เปป็นประธานาธลิบดบคนแรกของสหรรัฐฯ แตต่เราผรจ้ซซที่งดจารงอยรต่ในตอนนบทั้ไมต่เคยเหก็นเขา ในยสุคสมรัย

แหต่งความนต่าอรัศจรรยร์ใจของทสุกวรันนบทั้ เราเชมที่อในสลิที่งทบที่นรักบลินอวกาศบอกเลต่าเกบที่ยวกรับอวกาศอรันกวจ้างใหญต่ภายนอก ทบที่ซซที่งยรังไมต่เคยมบ
ใครเคยไปสจารวจจนกระทรัที่งเมมที่อไมต่นานมานบทั้ แมจ้เราจะไมต่ไดจ้ไปทบที่นรัที่น แตต่เราเชมที่อในคจาพยานของผรจ้ทบที่เคยไปมา ตามขจ้อเทก็จจรลิงแลจ้ว พบที่
นจ้องทบรที่ รัก ถจ้าเราจะไมต่เชมที่อในคจาพยานทบที่ผรจ้อมที่นบอกเลต่าเลย เรากก็คงจะมบชบวตลิ อยรต่อยต่างไมต่งาต่ ยนรัก สลิที่งตต่างๆในโลกนบทั้คงมาถซงจสุดวลิกฤตลิถจ้า
มนสุษยร์หยสุดทบที่จะเชมที่อในคจาพยานของมนสุษยร์คนอมที่นๆ และพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์กทก็ รงใชจ้ภาพนบใทั้ นขจ้อนบทั้เพมที่อชบทั้ใหจ้เหก็นวต่า “พยานหลรัก
ฐานของพระเจจ้ากก็ยลิที่งใหญต่กวต่า” พยานหลรักฐานของมนสุษยร์
แนต่นอนวต่าคจาบอกเลต่าของพระเจจ้านรัทั้นเปป็นทบที่นต่าเชมที่อถมอและศรรัทธาสจาหรรับเรามาก เรารรจ้วาต่ พระเจจ้าไมต่ทรงมสุสา (ฮบบรร 6 : 18
; ทลิตรัส 1 : 2) ในโรม 3 : 4 เปาโลกลต่าววต่า “ถซงแมจ้ทสุกคนจะพรดมสุสากก็ขอใหจ้พระเจจ้าทรงสรัตยร์จรลิงเถลิด” เปป็นไปไดจ้สจาหรรับมนสุษยร์ทบที่จะ
เปป็นพยานเทก็จ บางครรังทั้ อาจโดยไมต่รรจ้ตวรั บางครรัทั้งอาจโดยเจตนา แตต่เปป็นไปไมต่ไดจ้สจาหรรับพระเจจ้าทบจที่ ะทรงมสุสาหรมอเปป็นพยานเทก็จ
เปป็นทบที่รรจ้กรันวต่ามนสุษยร์นรัทั้นเปป็นพยานเทก็จโดยเจตนากก็เพมที่อทจารจ้ายผรจ้อมที่น แตต่พระเจจ้าไมต่อาจทรงกระทจาเชต่นนรัทั้น เพราะพระเจจ้าทรงเปป็น
ความรรัก พยานหลรักฐานทบพที่ ระเจจ้าทรงประทานใหจ้กก็เปป็นความจรลิง สลิที่งใดกก็ตามทบพที่ ระองคร์ตรรัสกก็สามารถเชมที่อวางใจไดจ้ เราสามารถ
ไดจ้ยลิน เชมที่อวางใจ ดจาเนลินชบวลิต และยอมตายเพราะคจาตรรัสของพระองคร์ไดจ้
“เพราะนบที่คมอพยานหลรักฐานของพระเจจ้าซซที่งพระองคร์ไดจ้ทรงเปป็นพยานถซงพระบสุตรของพระองคร์” ในการไตต่สวนพระเยซร
พวกยลิวพรดวต่า “พวกเรามบกฎหมาย และตามกฎหมายนรัทั้นเขาควรจะตาย เพราะเขาไดจ้ตรัทั้งตรัวเปป็นพระบสุตรของพระเจจ้า” (ยอหร์น 19
: 7) แตต่เพมที่อนๆผรจ้อต่านทบรที่ รักของผม พระเยซรไมต่ไดจ้ทรงจจาเปป็นจะตจ้องตรัทั้งตรัวเปป็นพระบสุตรของพระเจจ้า กาประสรตลิของพระองคร์ไดจ้ถรก
ประกาศโดยพวกทรตสวรรคร์ (ลรกา 2 : 1 - 14) การทรงเรลิที่มตจ้นพรันธกลิจของพระองคร์กก็ไดจ้ถรกประกาศโดยพระเจจ้าพระบลิดาเมมที่อ
พระองคร์ตรรัสจากฟฟ้าสวรรคร์วต่า “ทต่านผรจ้นบทั้เปป็นบสุตรทบที่รรักของเรา เราชอบใจทต่านมาก” (มรัทธลิว 3 : 17) และอบกครรังทั้ ทบที่ภรเขาแหต่งการ
จจาแลงพระกาย พระเจจ้าไดจ้ตรรัสเปป็นพระสสุรเสบยงวต่า “ทต่านผรจ้นบทั้เปป็นบสุตรทบที่รรักของเรา เราชอบใจทต่านผรจ้นบทั้มาก จงฟปังทต่านเถลิด” (มรัทธลิว
17 : 5)
ในชต่วงเวลากต่อนการตรซงกางเขน พระเยซรทรงรจ้องทรลตต่อพระบลิดาในสวรรคร์วาต่ “บรัดนบทั้จตลิ ใจของเราเปป็นทสุกขร์และเราจะพรด
วต่าอะไร จะวต่า `ขจ้าแตต่พระบลิดา ขอทรงโปรดชต่วยขจ้าพระองคร์ใหจ้พจ้นเวลานบทั้' อยต่างนรัทั้นหรมอ หามลิไดจ้ เพราะดจ้วยความประสงคร์นบทั้เองเรา
จซงมาถซงเวลานบทั้ ขจ้าแตต่พระบลิดา ขอใหจ้พระนามของพระองคร์ไดจ้รรับเกบยรตลิ" แลจ้วกก็มบพระสสุรเสบยงมาจากฟฟ้าวต่า "เราไดจ้ใหจ้รรับเกบยรตลิแลจ้ว
และจะใหจ้รรับเกบยรตลิอบก" ฉะนรัทั้นคนทรัทั้งหลายทบที่ยมนอยรต่ทบที่นรัที่นเมมที่อไดจ้ยลินเสบยงนรัทั้นกก็พรดวต่าฟฟ้ารจ้อง คนอมที่นๆกก็พดร วต่า "ทรตสวรรคร์องคร์หนซที่งไดจ้
กลต่าวกรับพระองคร์" พระเยซรตรรัสตอบวต่า "เสบยงนรัทั้นเกลิดขซทั้นเพมที่อทต่านทรัทั้งหลาย ไมต่ใชต่เพมที่อเรา” (ยอหร์น 12 : 27 - 30) เหก็นไหม ทต่านผรจ้
อต่านทบที่รรัก ทรัทั้งสบที่เหตสุการณร์นบทั้ ฟฟ้าสวรรคร์ไดจ้ประกาศอยต่างชรัดเจนวต่าพระเยซรทรงเปป็นพระบสุตรของพระเจจ้า และพยานหลรักฐานของ
พระเจจ้าถซงพระบสุตรของพระองคร์กก็ดจาเนลินตต่อไปในอบกสามขจ้อตต่อจากขจ้อทบที่เรากจาลรังศซกษาอยรต่นบทั้
ขจ้อ 10 “ผรจ้ทบที่เชมที่อในพระบสุตรของพระเจจ้ากก็มบพยานอยรต่ในตรัวเอง ผรจ้ทบที่ไมต่เชมที่อพระเจจ้ากก็ไดจ้กระทจาใหจ้พระองคร์เปป็นผรจ้ตรรัสมสุสา
เพราะเขามลิไดจ้เชมที่อพยานหลรักฐานทบที่พระเจจ้าไดจ้ทรงเปป็นพยานถซงพระบสุตรของพระองคร์”
นบที่เปป็น “หลรักประกรัน” ทบสที่ จาครัญและยลิที่งใหญต่ทบที่สสุดขจ้อหนซที่งในพรันธสรัญญาใหมต่ เราไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดโดยความเชมที่อในพระ
เยซร (ยอหร์น 1 : 12, 13 ; 3 : 16, 18, 36 ; 5 : 24 ; 6 : 47; กลิจการ 16 : 31) และเมมที่อพระเจจ้าทรงชต่วยใครใหจ้รอด พระองคร์กก็ทรง
บรรจสุพยานไวจ้ในจลิตใจของผรจ้นรัทั้น ไมต่มบสลิที่งทบที่เรบยกวต่าความรอดทบที่ปราศจากหลรักประกรัน เรารรจ้วาต่ เราไดจ้ผต่านความตายเขจ้าสรต่ชบวลิตแลจ้ว เรา
รรวจ้ าต่ ชมที่อของเราไดจ้ถรกเขบยนลงในหนรังสมอแหต่งชบวลิตของพระเมษโปดกแลจ้ว เพราะพยานทบที่อยรต่ภายในเราเราจซงรรจ้จกรั พระองคร์ทบที่เราไดจ้เชมที่อ
และเราสามารถกลต่าวเหมมอนยอหร์นไดจ้วต่า “และทสุกคนทบรที่ รักษาพระบรัญญรัตลิของพระองคร์กก็อยรใต่ นพระองคร์ และพระองคร์ทรงสถลิตอยรต่
ในคนนรัทั้น ดจ้วยเหตสุนบทั้เราจซงรรวจ้ าต่ พระองคร์ทรงสถลิตอยรใต่ นเราโดยพระวลิญญาณซซที่งพระองคร์ไดจ้ทรงโปรดประทานแกต่เราแลจ้ว” (1 ยอหร์น
3 : 24)

แตต่โปรดสรังเกตวต่า “ผรจ้ทบที่ไมต่เชมที่อพระเจจ้ากก็ไดจ้กระทจาใหจ้พระองคร์เปป็นผรจ้ตรรัสมสุสา” ถามจรลิงๆวต่า คสุณอยากจะโดนขจ้อหาวต่าเรบยก
พระเจจ้าวต่าเปป็นผรจ้มสุสาหรมอ ? ผมเชมที่อวต่าคสุณไมต่อยากทจาเชต่นนรัทั้นโดยเจตนาแนต่ๆ แตต่กระนรัทั้น เพมที่อนๆผรจ้อาต่ นทบที่รกรั ของผม ถจ้าคสุณยรังไมต่ไดจ้
รรับการชต่วยใหจ้รอด และถจ้าหลรังจากอต่านขจ้อความนบทั้จบแลจ้วคสุณปปิดหนรังสมอเลต่มนบทั้ลงและปฏลิเสธทบที่จะยอมรรับพระเยซรเปป็นพระผรจ้ชต่วยใหจ้
รอดของคสุณ คสุณกก็ถมอวต่าพระเจจ้าทรงเปป็นผรจ้ตรรัสมสุสาไปแลจ้วโดยอรัตโนมรัตลิ พระวจนะตรรัสอยต่างเรบยบงต่ายวต่า “ผรจ้ทบที่ไมต่เชมที่อพระเจจ้ากก็ไดจ้
กระทจาใหจ้พระองคร์เปป็นผรจ้ตรรัสมสุสา” คสุณไดจ้อต่านยอหร์น 3 : 16 แลจ้วหรมอยรัง ? หรมอขจ้อนบทั้ไดจ้ถรกอต่านใหจ้คสุณฟปัง ? ถจ้าคสุณเคยไดจ้อต่านหรมอ
ไดจ้ฟปังขจ้อความนรัทั้นแลจ้ปฏลิเสธเสบย คสุณกก็ตตบ ราพระเจจ้าวต่าทรงเปป็นผรจ้ตรรัสมสุสาและประกาศวต่ายอหร์น 3 : 16 ไมต่เปป็นความจรลิง ลองคลิด
ใหมต่อบกทบ นบที่ถมอเปป็นเรมที่องจรลิงจรังมากในการทจาทบเหมมอนวต่าเปปิดรรับพระวจนะของพระเจจ้าและเอบยงหรทบที่หนวกรรับฟปังขจ้อความนรัทั้นๆ
ทจาไมการทบที่ใครสรักคนไมต่เชมที่อทจาใหจ้เขาเปป็นผรจ้ประกาศวต่าพระเจจ้าทรงเปป็นผรจ้ตรรัสมสุสา ? ตอนทจ้ายของขจ้อนบทั้เปป็นคจาตอบ
“เพราะเขามลิไดจ้เชมที่อพยานหลรักฐานทบที่พระเจจ้าไดจ้ทรงเปป็นพยานถซงพระบสุตรของพระองคร์”
ใหจ้ผมไดจ้อธลิบายเพลิที่มเตลิม
พระวจนะของพระเจจ้าสรัญญาถซงชบวลิตนลิรรันดรร์ถจ้าเราไดจ้ฟปังพระวจนะนรัทั้นและไดจ้เชมที่อในองคร์พระเยซรครลิสตร์เจจ้า (ยอหร์น 5 :
24 ; 1 เปโตร 1 : 23) พระวจนะของพระเจจ้ายรังสรัญญาอบกวต่าพระคสุณทบที่ชวต่ ยเราใหจ้รอดนรัทั้นสามารถทบที่จะรรักษาเราไวจ้ไดจ้อบกดจ้วย (โรม
8 : 31 - 39) เรามบคจายมนยรันจากพระเจจ้าวต่าถจ้าเราไดจ้ฟปังพระวจนะ เชมที่อในพระเยซรและเชมที่อวางใจในพระราชกลิจทบสที่ จาเรก็จครบถจ้วน
แลจ้วของพระองคร์ พระองคร์กก็จะทรงชต่วยเราใหจ้รอด พระองคร์จะไมต่ทรงทอดทลิทั้งเรา พระองคร์จะทรงรรักษาเราไวจ้ และเราจะมบ
ชรัยชนะเหนมอโลกนบทั้ เหนมอเนมทั้อหนรัง และเหนมอมารรจ้าย (1 ยอหร์น 4 : 4)
โดยทางพระวจนะของพระเจจ้า เราจซงมบหลรักประกรันวต่าพระองคร์จะทรงจรัดเตรบยมทสุกสลิที่งทบที่จจาเปป็นของเราในชบวลิตนบทั้ (มรัทธลิว
6 : 33 ; ฟปลลิปปป 4 : 19) อบกทรัทั้งยรังมบหลรักประกรันและความมรัที่นใจถซงบจ้านในสวรรคร์อกบ ดจ้วย พระเจจ้าทรงสงวนรรักษาเราไวจ้สจาหรรับนคร
สบขาวไขต่มสุกนรัทั้น คมอมรดกทบที่เปโตรไดจ้บรรยายไวจ้ในถจ้อยคจาทบที่ไดจ้รรับการดลใจของทต่าน
“จงถวายสรรเสรลิญแดต่พระเจจ้าพระบลิดาแหต่งพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าของเรา ผรจ้ไดจ้ทรงพระมหากรสุณาแกต่เรา ทรง
โปรดใหจ้เราบรังเกลิดใหมต่ เขจ้าสรต่ความหวรังใจอรันมบชบวตลิ อยรต่ โดยการคมนพระชนมร์จากความตายของพระเยซรครลิสตร์ และเพมที่อใหจ้ไดจ้รรับ
มรดกซซที่งไมต่รรจ้เปปปี่อยเนต่า ปราศจากมลทลินและไมต่รวต่ งโรย ซซที่งไดจ้รรักษาไวจ้ในสวรรคร์เพมที่อทต่านทรัทั้งหลาย ซซที่งเปป็นผรจ้ทบที่ฤทธลิธิ์เดชของพระเจจ้าไดจ้
ทรงคสุจ้มครองไวจ้ดวจ้ ยความเชมที่อใหจ้ถซงความรอด ซซที่งพรจ้อมแลจ้วทบที่จะปรากฏในวาระสสุดทจ้าย” (1 เปโตร 1 : 3 - 5)
ในยอหร์น 14 : 1 - 3 พระเยซรทรงสรัญญาวต่าจะทรงจรัดเตรบยมทบที่ไวจ้สจาหรรับบสุตรทรัทั้งหลายของพระองคร์ และพระองคร์จะเสดก็จ
กลรับมาและทรงรรับเราไปอยรต่กรับพระองคร์
“อยต่าใหจ้ใจทต่านทรัทั้งหลายวลิตกเลย ทต่านเชมที่อในพระเจจ้า จงเชมที่อในเราดจ้วย ในพระนลิเวศของพระบลิดาเรามบคฤหาสนร์หลายแหต่ง
ถจ้าไมต่มบเราคงไดจ้บอกทต่านแลจ้ว เราไปจรัดเตรบยมทบที่ไวจ้สจาหรรับทต่านทรัทั้งหลาย และถจ้าเราไปจรัดเตรบยมทบที่ไวจ้สจาหรรับทต่านแลจ้ว เราจะกลรับมา
อบกรรับทต่านไปอยรต่กรับเรา เพมที่อวต่าเราอยรต่ทบที่ไหนทต่านทรัทั้งหลายจะอยรต่ทบที่นรัที่นดจ้วย”
ทบนบทั้ใหจ้เรามาสรสุปสลิที่งทบที่กลต่าวมากรัน
เมมที่อเราไดจ้ยลินพระวจนะของพระเจจ้าและเชมที่อในองคร์พระเยซรครลิสตร์เจจ้า พระเจจ้าทรงชต่วยเราเพราะเหก็นแกต่พระครลิสตร์และ
ทรงประทานชรัยชนะเหนมอโลกนบทั้ เหนมอเนมทั้อหนรัง และเหนมอพญามาร แลจ้วพระองคร์กก็ทรงรรักษาเราไวจ้ดวจ้ ยฤทธลิธิ์อจานาจอรันยลิที่งใหญต่ของ
พระองคร์ ทรงจรัดเตรบยมทสุกสลิที่งทบที่จจาเปป็นของเรา และทรงเตรบยมบจ้านไวจ้สจาหรรับเราในสวรรคร์ อรันเปป็นบจ้านทบที่ไมต่มบวรันเสมที่อมสรญไป

พระองคร์ยรังทรงสรัญญาอบกวต่าจะเสดก็จกลรับมาเพมที่อเราและทรงรรับเราไปอยรต่ในทบที่ทพบที่ ระองคร์ทรงอยรต่ “อยต่างนรัทั้นแหละเรากก็จะอยรต่กรับองคร์
พระผรจ้เปป็นเจจ้าเปป็นนลิตยร์” (1 เธสะโลนลิกา 4 : 17)
ทต่านผรจ้อต่านทบที่รกรั ในพระเจจ้านรัทั้นไมต่มบความแปรปรวนหรมอเงาแหต่งการเปลบที่ยนแปลง (ยากอบ 1 : 17) บททบที่ 1 ของจดหมาย
ฝากฉบรับนบทั้บอกกรับเราวต่า พระเจจ้าทรงเปป็นแสงสวต่าง และในพระองคร์ไมต่มบความมมดเลย พระองคร์ทรงไมต่ใชต่ความสลรัว ในพระองคร์
ไมต่มบเงามมด ไมต่มบแสงอรสุณหรมออรัสดง มบเพบยงแสงสวต่างเจลิดจจ้าบรลิสสุทธลิธิ์ พระเจจ้าทรงเปป็นความจรลิง ไมต่ใชต่ความจรลิงบางสต่วน ไมต่ใชต่ความ
จรลิงสต่วนใหญต่ พระเจจ้าทรงเปป็นความจรลิงและไมต่มบเงาแหต่งความผลิดพลาด ดจ้วยเหตสุนบทั้ คจาพยานทบที่พระองคร์ทรงประทานเกบที่ยวกรับพระ
บสุตรของพระองคร์ หากไมต่ใชต่ความจรลิงบรลิสสุทธลิกธิ์ ก็เปป็นคจามสุสาบรลิสสุทธลิธิ์ พระเยซรไมต่ทรงสามารถเปป็นเพบยงแคต่ “คนดบคนหนซที่ง” พระองคร์
ทรงประกาศพระองคร์เองวต่าเปป็นพระเจจ้า และถจ้าพระองคร์ทรงไมต่ใชต่พระเจจ้าแลจ้ว พระองคร์กก็ไมต่ใชต่คนดบแนต่ ถจ้าพระองคร์ทรงไมต่ใชต่
พระเจจ้าแลจ้วพระองคร์กก็จะทรงเปป็นบสุคคลทบที่ลวงโลกทบที่สดสุ ทบที่โลกนบทั้เคยรรจ้จรัก ดจ้วยเหตสุนบทั้ สจาหรรับผรจ้ทบที่ไดจ้ยลินคจาพยานทบพที่ ระเจจ้าทรง
ประทานเกบที่ยวกรับพระบสุตรของพระองคร์และปฏลิเสธคจาพยานนรัทั้น กก็ไดจ้กระทจาการหมลิที่นประมาทอรันรจ้ายแรงทบที่สสุดตต่อพระเจจ้าพระบลิดา
บสุคคลทบที่ไดจ้ยลินและปฏลิเสธคจาพยานของพระเจจ้ากก็ทจาใหจ้พระองคร์ทรงเปป็นเพบยงผรจ้ตรรัสมสุสา
คสุณเคยไดจ้ยลินยอหร์น 3 : 16 หรมอไมต่ ? คสุณเคยไดจ้ยลินโรม 3 : 21 - 28 หรมอไมต่ ? คสุณเคยไดจ้ยลินโรม 8 : 31 หรมอไมต่ ? ถจ้าคสุณ
เคย และคสุณยรังคงไมต่เชมที่ออยรต่ คสุณกก็ไดจ้ตตบ ราพระเจจ้าวต่าเปป็นผรจ้มสุสา ทจาไมไมต่ลองหยสุดคลิดสรักครรหนซที่งตอนนบทั้แลจ้วทรลขอพระเจจ้าใหจ้ทรงยก
โทษคสุณและชต่วยคสุณใหจ้รอดโดยเหก็นแกต่พระเยซรดรลต่ะ พระองคร์ทรงพรจ้อมทบที่จะกระทจาเชต่นนรัทั้นแนต่ !

พยานหลบักฐาน
ขจ้อ 11 “และพยานหลรักฐานนรัทั้นกก็คมอวต่า พระเจจ้าไดจ้ทรงโปรดประทานชบวตลิ นลิรรันดรร์แกต่เราทรัทั้งหลาย และชบวลิตนบทั้มบอยรต่ในพระ
บสุตรของพระองคร์”
พระเจจ้าตรรัสหลายๆสลิที่งเกบที่ยวกรับพระบสุตรของพระองคร์ มบคจาพยากรณร์มากมายในพรันธสรัญญาเดลิมทบที่เลก็งถซงพระองคร์ และยรังมบ
คจาประกาศมากมายเกบที่ยวกรับพระองคร์ในพรันธสรัญญาใหมต่ ทรัทั้งหมดนบทั้ไดจ้รรับการดลใจจากพระเจจ้า แตต่คจาพยานสามารถสรสุปไดจ้เปป็น
ประโยคสรัทั้นๆวต่า “พระเจจ้าไดจ้ทรงโปรดประทานชบวลิตนลิรนรั ดรร์แกต่เราทรัทั้งหลาย และชบวตลิ นบทั้มบอยรต่ในพระบสุตรของพระองคร์” ใชต่ คจาพยาน
ทบใที่ หจ้ไวจ้ในขจ้อนบทั้นรัทั้นสรัทั้นๆ แตต่กก็สามารถเขบยนหนรังสมอหลายๆเลต่มเกบที่ยวกรับเรมที่องนบทั้ไดจ้เลย
“พระเจจ้าไดจ้ทรงโปรดประทาน...” เพมที่อนๆผรจ้อต่านทบรที่ รัก กต่อนทบที่โลกนบทั้จะมบมา กต่อนทบพที่ ระเจจ้าจะทรงวางรากฐานแผต่นดลินโลก
หรมอแกนทบที่มรันจะตรัทั้งอยรต่ กต่อนทบที่พระองคร์จะทรงสรจ้างผงคลบสรักอณรหนซที่งทบที่ซซที่งพระองคร์ทรงใชจ้ปปัฟื้นมนสุษยร์ขซทั้น พระองคร์ทรงดจารลิ ทรง
วางแผน และทรงประสลิทธลิปธิ์ ระสาทความรอดของเรา !
ใน 1 เปโตร 1 : 18 - 20 เราไดจ้เรบยนรรจ้วาต่ สลิที่งนบทั้ไดจ้ถรกกจาหนดไวจ้ลต่วงหนจ้าแลจ้วกต่อนการวางรากสรจ้างโลกวต่า พระเยซรพระเมษ
โปดกทบที่ปราศจากตจาหนลิของพระเจจ้าจะทรงไถต่เราดจ้วยพระโลหลิตประเสรลิฐของพระองคร์ ในนลิรรันดรร์กาลทบที่อยรต่เบมทั้องหลรัง พระเจจ้าพระ
บลิดา พระเจจ้าพระบสุตร และพระเจจ้าพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงพบปะและทรงใหจ้คจาตอบเรมที่องความรอดดจ้วยกรัน และในเทวสภาแหต่ง
พระเจจ้าตรบเอกานสุภาพนรัทั้นกก็มบมตลิวต่าพระเมษโปดก คมอพระบสุตรองคร์เดบยวทบบที่ รังเกลิดมา จะทรงจต่ายราคาหนบทั้บาปดจ้วยพระโลหลิต
ประเสรลิฐของพระองคร์ และพระองคร์กก็ทรงกระทจาเชต่นนรัทั้นจรลิงๆ
พระบลิดาทรงวางลงบนพระองคร์ซซที่งความอธรรมของเราทรังทั้ หลาย (อลิสยาหร์ 53 : 6)

พระองคร์ทรงถรกตบโดยพระเจจ้า และทรงบอบชทั้จา (อลิสยาหร์ 53 : 4)
พระองคร์ทรงแบกรรับเอาความบาปของเราไวจ้ในพระกายของพระองคร์บนไมจ้กางเขน (1 เปปโตร 2 : 24)
พระองคร์ทรงปลต่อยวางชบวลิตของพระองคร์ลงเพมที่อวต่าเราจะมบชบวตลิ (ยอหร์น 10 : 18)
ใชต่แลจ้ว “พระเจจ้าไดจ้ทรงโปรดประทาน” ความรอดเปป็นของประทาน มรันไมต่สามารถไดจ้มา ไมต่สามรถแลกดจ้วยการดบผต่าน
ทางการดจาเนลินชบวลิตทบที่ดหบ รมอการถวายบรชาใดๆ ความรอดเปป็นของประทานจากพระเจจ้าแกต่พวกคนบาปทบที่สมควรตกนรก และ
หนทางเดบยวทบที่จะไดจ้รรับของประทานนบทั้กก็คมอการยอมรรับมรันจากผรจ้ประทานใหจ้ พระเจจ้าทรงโปรดประทาน พระเยซรคมอของประทาน
และบรรดาผรจ้ทบที่ตอจ้ นรรับพระองคร์ พระองคร์ทรงประทานอจานาจใหจ้เปป็นบสุตรของพระเจจ้า “คมอคนทรัทั้งหลายทบที่เชมที่อในพระนามของ
พระองคร์” พระเจจ้าทรงรรักจนไดจ้ทรงประทานพระบสุตรองคร์เดบยวของพระองคร์ทบที่ไดจ้บรังเกลิดมา พระบสุตรกก็ทรงรรักจนพระองคร์เสดก็จเขจ้า
มาในโลกนบทั้เพมที่อประทานชบวลิตของพระองคร์เพมที่อเปป็นคต่าไถต่คนจจานวนมาก พระองคร์ทรงเชลิญชวนวต่า “จงมาหาเรา และเราจะใหจ้ทต่าน
ทรัทั้งหลายหายเหนมที่อยเปป็นสสุข...และผรจ้ทบที่มาหาเรา เรากก็จะไมต่ทลิทั้งเขาเลย”
คนบาปทบที่นต่าสมเพชบางคนพยายามมองหาความรอด พวกเขาอธลิษฐานเสบยยมดยาวแลจ้วกก็หรันหลรังกลรับกลต่าววต่า “ผมไมต่
สามารถไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดไดจ้หรอก สลิที่งนรัทั้นไมต่ใชต่สจาหรรับผม” แตต่เรมที่องของเรมที่องคมอ เราไมต่ไดจ้รบรั การชต่วยใหจ้รอดโดยการพยายาม
เราไมต่ไดจ้รบรั การชต่วยใหจ้รอดโดยการนรัที่งอยรต่ทบที่หนจ้าแทต่นบรชาเปป็นเวลานาน เราไมต่ไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดโดยการหลรัที่งนทั้จาตาและวลิงวอน
เราไดจ้รบรั การชต่วยใหจ้รอดโดยการยอมรรับเอาของประทานนบทั้จากพระเจจ้า
คนทบที่หลิวโหยคนหนซที่งอาจนรัที่งลงทบที่โตต๊ะซซที่งรายลจ้อมไปดจ้วยอาหาร แตต่เขากก็ยรังจะหลิวตายไดจ้นอกเสบยจากวต่าเขาจะเรลิที่มกลิน พระ
เยซรตรรัสวต่า “ถจ้าทต่านไมต่กลินเนมทั้อและดมที่มโลหลิตของบสุตรมนสุษยร์ ทต่านกก็ไมต่มบชวบ ลิตในตรัวทต่าน” (ยอหร์น 6 : 53) โตต๊ะสจารรับไดจ้จรัดเตรบยมไวจ้
แลจ้ว อาหารแหต่งชบวลิตกก็ไดจ้นจามาไวจ้แลจ้ว และคจาเชลิญนรัทั้นกก็คมอ “ผรจ้ใดกก็ตามทบที่หลิวกระหาย - เชลิญมาและนรัที่งลงรรับประทานเถลิด จงรรับ
ประทานและมบชบวลิตอยรต่”
มนสุษยร์ยรังคงมบขจ้อแกจ้ตรัวมากมายในการจะไมต่เปป็นครลิสเตบยน แตต่ทบที่จรลิงแลจ้วไมต่อาจมบขจ้อแกจ้ตวรั ใดๆ โรม 2 : 1 ประกาศอยต่าง
เรบยบงต่ายวต่า “เหตสุฉะนรัทั้น โอ มนสุษยร์เออ๋ย...ทต่านไมต่มบขจ้อแกจ้ตรัวเลย...” บางคนอาจจะกลต่าววต่า “ผมไมต่เขจ้าใจเรมที่องความรอด” คนอมที่นๆ
อาจจะกลต่าววต่า “ผมไมต่สามารถดจาเนลินชบวลิตอยต่างครลิสเตบยนไดจ้” และคนอมที่นๆกก็อาจจะกลต่าวอบกวต่า “ถจ้าผมมอบชบวลิตจลิตใจใหจ้กรับพระ
เยซรจนหมดแลจ้ว ผมคงจะเสบยเพมที่อนๆของผมไปทรัทั้งหมด” และดวงวลิญญาณทบที่นต่าสมเพชบางดวงกก็อาจจะประกาศวต่า “ราคาของ
การเปป็นครลิสเตบยนนรัทั้นสรงเกลินไปสจาหรรับผม มบหลายสลิที่งเหลมอเกลินทบที่ผมตจ้องยอม” ผมขอถามคสุณบจ้าง เพมที่อนๆทบที่รกรั แลจ้วราคาทบที่ตจ้องจต่าย
ในการไมต่เปป็นครลิสเตบยนลต่ะ ? ผมขอเชลิญชวนใหจ้คสุณลองเขจ้าไปดรตามเรมอนจจา สถานทบที่ฝากขรัง และสถานพลินลิจตต่างๆ โดยเฉพาะอยต่าง
ยลิที่งผมขอเชลิญชวนใหจ้ใหจ้คสุณลองไปเยบที่ยมเยบยนนรักโทษประหาร ลองถามชายและหญลิงทบที่ตจ้องโทษเหลต่านบทั้ดรวาต่ ราคาทบพที่ วกเขาตจ้องจต่าย
ในการไมต่เปป็นครลิสเตบยนนรัทั้นเปป็นอยต่างไร พระเยซรไดจ้ตรรัสถามคจาถามในฝฝ่ายจลิตวลิญญาณวต่า “เพราะถจ้าผรจ้ใดจะไดจ้สลิที่งของสลิทั้นทรัทั้งโลก แตต่
ตจ้องสรญเสบยจลิตวลิญญาณของตน ผรจ้นรัทั้นจะไดจ้ประโยชนร์อะไร หรมอผรจ้นรัทั้นจะนจาอะไรไปแลกเอาจลิตวลิญญาณของตนกลรับคมนมา” (มรัทธลิว
16 : 26)
“พระเจจ้าไดจ้ทรงโปรดประทาน” กรลิยาอดบตกาล พระเจจ้าไมต่ไดจ้จะทรงประทานชบวลิตนลิรนรั ดรร์ใหจ้แกต่เราเมมที่อเราลาจากโลกนบทั้ไป
แลจ้ว คมอเมมที่อเราตายหรมอเมมที่อพระเยซรเสดก็จกลรับมา แตต่พระองคร์ “ไดจ้ทรงโปรดประทาน” ชบวตลิ นลิรรันดรร์เปป็นของเราแลจ้วตรัทั้งแตต่เมมที่อ
ตอนทบที่เราบรังเกลิดจากพระวลิญญาณและไดจ้รรับการชจาระโดยพระโลหลิตของพระองคร์ ชรัยชนะมบมาถซงแบบวรันตต่อวรัน บจาเหนก็จไดจ้รบรั

แบบวรันตต่อวรัน แตต่ชวบ ลิตนลิรนรั ดรร์ไมต่ไดจ้กจาลรังคต่อยๆเพลิที่มพรนขซทั้น มรันเปป็นของเราอยต่างสมบรรณร์แบบแลจ้ว และเราไมต่อาจไดจ้รรับการทรงไถต่
มากไปกวต่านบทั้ไดจ้อบกแลจ้วในอบกหจ้าสลิบปปขจ้างหนจ้าเทบยบกรับเมมที่อตอนทบที่เราเปป็นทารกฝฝ่ายวลิญญาณในครอบครรัวของพระเจจ้า การทรงไถต่
นรัทั้นเกลิดขซทั้นทรันทบทรันใด แนต่นอน และสมบรรณร์ พระเจจ้าไมต่ไดจ้ทรงประทานชบวตลิ นลิรรันดรร์แกต่เราอยต่างมบเงมที่อนไข พระองคร์ไมต่ไดจ้ทรง
ประทานชบวตลิ นลิรรันดรร์แกต่เราอยต่างจจากรัด แลจ้วในภายหลรังจซงจะทรงไถต่เรามากขซทั้น และในทบที่สสุด (เมมที่อชบวตลิ นบทั้สลิทั้นสสุดลง) จซงจะทรง
ประทานชบวตลิ นลิรรันดรร์อยต่างสมบรรณร์แกต่เรา นรัที่นไมต่ใชต่ทางรอดของพระเจจ้า พระองคร์ทรงไมต่เคยกระทจาสลิที่งใดแบบครซที่งๆกลางๆ
พระองคร์ไมต่ทรงปลต่อยสลิที่งใดใหจ้คาจ้ งคา “ทต่านทบที่รกรั ทรัทั้งหลาย บรัดนบทั้เราทรัทั้งหลายเปป็นบสุตรของพระเจจ้า ...” (1 ยอหร์น 3 : 2)
ชบวลิตทบพที่ ระเจจ้าทรงประทานแกต่เรานรัทั้นเปป็นอยต่างไร ? คมอชบวตลิ นลิรรันดรร์ เราใหจ้ของขวรัญแกต่เพมที่อนๆและผรจ้ทบที่เรารรัก แตต่ของขวรัญ
เหลต่านรัทั้นกก็ยรังมบวรันเสมที่อมสลายไป ถจ้าไมต่ใชต่เพราะชจารสุดเสบยหายกก็เปป็นเพราะมรันเรลิที่มเกต่าและลจ้าสมรัย แตต่ของประทานจากพระเจจ้าไมต่
เปป็นเชต่นนรัทั้น สลิที่งนรัทั้นจะดจารงถาวรยรัที่งยมนเปป็นนลิจนลิรรันดรร์ พระเยซรเสดก็จมาเพมที่อวต่าเราจะมบชบวตลิ และเปป็นชบวลิตทบที่บรลิบรรณร์และถาวรเปป็นนลิจ
และแมจ้วต่าจะมบความเปลบที่ยนแปลงตต่างๆเกลิดขซทั้นรอบตรัวเรา ชบวตลิ นลิรรันดรร์ของเรากก็จะยรังคงเปป็นเหมมอนเดลิมเสมอไป ไมต่มบวรัน
เปลบที่ยนแปลง ไมต่มบวรันเกต่า และไมต่มบวรันลจ้าสมรัย
ชบวลิตนลิรนรั ดรร์ เปป็นเรมที่องสต่วนบสุคคล พระเจจ้าทรงประทานชบวตลิ นลิรรันดรร์แกต่ปปัจเจกบสุคคล ไมต่ใชต่แกต่ฝรงชน เปาโลกลต่าวไวจ้วต่า
“ขจ้าพเจจ้าถรกตรซงไวจ้กรับพระครลิสตร์แลจ้ว แตต่ขจ้าพเจจ้ากก็ยรังมบชบวตลิ อยรต่ ไมต่ใชต่ขจ้าพเจจ้าเองมบชบวตลิ อยรต่ตต่อไป แตต่พระครลิสตร์ตาต่ งหากทบที่ทรงมบชวบ ลิต
อยรใต่ นขจ้าพเจจ้า และชบวตลิ ซซที่งขจ้าพเจจ้าดจาเนลินอยรต่ในรต่างกายขณะนบทั้ ขจ้าพเจจ้าดจาเนลินอยรต่โดยความเชมที่อในพระบสุตรของพระเจจ้า ผรจ้ไดจ้ทรงรรัก
ขจ้าพเจจ้า และไดจ้ทรงสละพระองคร์เองเพมที่อขจ้าพเจจ้า” (กาลาเทบย 2 : 20)
ไมต่มบวญ
ลิ ญาณสรักดวงหนซที่งทบที่พระเจจ้าไมต่ไดจ้ทรงรรัก ไมต่มบใครสรักคนหนซที่งทบที่ไมต่สามารถรรับเอาของประทานแหต่งชบวลิตนลิรรันดรร์จาก
พระเจจ้าโดยทางพระโลหลิตทบที่หลรัที่งออกของพระเยซร พระเจจ้าไมต่ไดจ้ทรง “ประสงคร์ทจบที่ ะใหจ้ผรจ้หนซที่งผรจ้ใดพลินาศเลย แตต่ทรงปรารถนาทบที่จะ
ใหจ้คนทรัทั้งปวงกลรับใจเสบยใหมต่” (2 เปโตร 3 : 9) ทสุกคนทบที่มาหาพระเยซรสามารถไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดไดจ้ “ผรใจ้ ดกก็ตามทบที่ยอมรรับ” กก็
สามารถรรับเอาของประทานแหต่งชบวลิตนลิรนรั ดรร์จากพระเจจ้าไดจ้
“และชบวตลิ นบทั้มบอยรต่ในพระบสุตรของพระองคร์” นบที่เปป็นคจาประกาศทบที่ชดรั เจนทบที่สสุดเทต่าทบที่ใครๆจะสามารถอต่าน แลจ้วยรังจะเขจ้าใจผลิด
อยต่างใหญต่หลวงไดจ้ พวกเขาปฏลิเสธทบที่จะเชมที่อ พระเยซรทรงเปป็นชบวลิต พระเยซรทรงเปป็นความรอด ผรจ้เชมที่อทสุกคนมบชบวตลิ นลิรรันดรร์เพราะพวก
เขามบพระเยซรอยรต่ในจลิตใจ พระองคร์ไมต่ไดจ้ทรงสจาแดงหนทางแกต่เรา พระองคร์ทรงเปป็นหนทาง พระองคร์ไมต่ไดจ้ทรงเปปิดประตรแหต่งความ
รอด พระองคร์ทรงเปป็นประตร พระองคร์ไมต่ไดจ้แคต่ทรงมบอจานาจทบที่จะชต่วยเราใหจ้รอด พระองคร์ทรงเปป็นพระผรจ้ชวต่ ยใหจ้รอดของเรา
พระองคร์ไมต่ไดจ้แคต่ทรงมบอจานาจทบจที่ ะทจาใหจ้เราเปป็นขซทั้นจากความตาย พระองคร์ทรงเปป็นการเปป็นขซทั้นจากความตายและเปป็นชบวลิต

ดผู้วยเหตตุนททั้
ขจ้อ 12 “ผรจ้ทบที่มบพระบสุตรกก็มบชวบ ลิต ผรจ้ทบที่ไมต่มพบ ระบสุตรของพระเจจ้ากก็ไมต่มบชวบ ลิต”
ขจ้อพระครัมภบรร์ขจ้อนบทั้ไดจ้ตอกยทั้จาความจรลิงทบที่สจาครัญลงในใจของเราวต่า พระครลิสตร์ผทรจ้ รงอยรต่ในเราทรงเปป็นความรอด พระครลิสตร์
ผรจ้ทรงอยรต่ในเราทรงเปป็นความหวรังแหต่งสงต่าราศบ และถจ้าเราไมต่มพบ ระครลิสตร์อยรต่ในจลิตใจของเรา เรากก็ไมต่มบชวบ ลิต ความรอดนรัทั้นอยรต่ใน
บสุคคล ไมต่ใชต่อยรต่ในสลิที่งบางสลิที่ง ความรอดนรัทั้นคมอพระเยซร พระผรจ้ชวต่ ยใหจ้รอดแตต่เพบยงผรจ้เดบยว พระบสุตรทบที่ไดจ้ทรงบรังเกลิดมาแตต่เพบยงผรจ้เดบยว
ผรจ้ทรงประทรับอยรต่ในจลิตใจ

“เหตสุฉะนรัทั้นบรัดนบทั้การปรรับโทษจซงไมต่มบแกต่คนทรัทั้งหลายทบที่อยรต่ในพระเยซรครลิสตร์ ผรจ้ไมต่ดจาเนลินตามฝฝ่ายเนมทั้อหนรัง แตต่ตามฝฝ่ายพระ
วลิญญาณ” (โรม 8 : 1)
“พระเจจ้าทรงชอบพระทรัยทบที่จะสจาแดงใหจ้คนตต่างชาตลิรวรจ้ าต่ อะไรเปป็นความมรัที่งครัที่งของสงต่าราศบแหต่งขจ้อลซกลรับนบทั้คมอทบที่พระครลิสตร์
ทรงสถลิตในทต่านอรันเปป็นทบที่หวรังแหต่งสงต่าราศบ” (โคโลสบ 1 : 27)
“ใหจ้ขอบพระคสุณพระบลิดา ผรจ้ทรงทจาใหจ้เราทรัทั้งหลายสมกรับทบที่จะเขจ้าสต่วนไดจ้รรับมรดกดจ้วยกรันกรับวลิสสุทธลิชนในความสวต่าง
พระองคร์ไดจ้ทรงชต่วยเราใหจ้พจ้นจากอจานาจของความมมด และไดจ้ทรงยจ้ายเรามาตรัทั้งไวจ้ในอาณาจรักรแหต่งพระบสุตรทบรที่ รักของพระองคร์ ใน
พระบสุตรนรัทั้นเราจซงไดจ้รรับการไถต่โดยพระโลหลิตของพระองคร์ คมอเปป็นการทรงโปรดยกบาปทรัทั้งหลายของเรา” (โคโลสบ 1 : 12 - 14)
“เพราะวต่าทต่านไดจ้ตายแลจ้วและชบวลิตของทต่านซต่อนไวจ้กรับพระครลิสตร์ในพระเจจ้า” (โคโลสบ 3 : 3)

บรรดาผถูผู้ททที่ไดผู้รบับการชต่วยใหผู้รอดแลผู้วจะรถูผู้
ขจ้อ 13 “ขจ้อความเหลต่านบทั้ขจ้าพเจจ้าไดจ้เขบยนมาถซงทต่านทรัทั้งหลายทบที่เชมที่อในพระนามของพระบสุตรของพระเจจ้า เพมที่อทต่านทรัทั้งหลาย
จะไดจ้รวรจ้ ต่าทต่านมบชบวตลิ นลิรรันดรร์ และเพมที่อทต่านจะไดจ้เชมที่อในพระนามของพระบสุตรของพระเจจ้า”
โปรดสรังเกตการกลต่าวซทั้จาในขจ้อนบทั้ “ทต่านทรัทั้งหลายทบที่เชมที่อในพระนามของพระบสุตรของพระเจจ้า...เพมที่อทต่านจะไดจ้เชมที่อใน
พระนามของพระบสุตรของพระเจจ้า” พระเจจ้าไมต่ไดจ้ทรงจจาเปป็นตจ้องตรรัสอะไรมากกวต่าหนซที่งครรัทั้งเพมที่อใหจ้ถจ้อยคจานรัทั้นเปป็นความจรลิง และ
เมมที่อมบการกลต่าวซทั้จาถจ้อยคจาหรมอวลบใดๆขซทั้นในขจ้อพระครัมภบรตร์ อนเดบยวกรัน เรากก็พอจะแนต่ใจไดจ้วาต่ นบที่เปป็นการเนจ้นยทั้จาความสจาครัญของ
ถจ้อยคจาหรมอวลบนรัทั้นๆ ขจ้อพระครัมภบรร์ขจ้อนบทั้ไดจ้สนรับสนสุนขจ้อเทก็จจรลิงจากพระครัมภบรร์ทบที่วาต่ ความเชมที่อเปป็นหลรักการของชบวลิตครลิสเตบยน
ศาสนาครลิสตร์เรลิที่มตจ้นดจ้วยความเชมที่อ ดจาเนลินตต่อไปดจ้วยความเชมที่อ และสรต่จสุดสรงสสุดดจ้วยความเชมที่อ และอะไรกก็ตามทบที่ไมต่ไดจ้ประกอบดจ้วย
ความเชมที่อกก็เปป็นบาป หากปราศจากความเชมที่อแลจ้วกก็เปป็นไปไมต่ไดจ้เลยทบที่จะเปป็นทบที่พอพระทรัยพระเจจ้า เราผรจ้เชมที่อไมต่ไดจ้เพบยงแคต่คลิดวต่าเรา
ไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดแลจ้ว เราไมต่ไดจ้เพบยงแคต่หวรังวต่าเราจะไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอด เราไมต่ไดจ้เพบยงแคต่รรจ้สกซ วต่าเราไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอด เรา
ไมต่ไดจ้เพบยงแคต่ “พยายามไปสวรรคร์” ดจ้วยการทจาดบและมบชบวตลิ ทบที่บรลิสสุทธลิธิ์ เรารรวจ้ าต่ เราไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดแลจ้ว พระวจนะของพระเจจ้า
ประกาศเชต่นนรัทั้นและเรากก็เชมที่อ เพราะพระเจจ้าไมต่ทรงมสุสา
ของประทานอรันดบเลลิศทสุกอยต่าง ทสุกสลิที่งทบที่ควรคต่าแกต่การยอมรรับและใหจ้ออกไป ทรังทั้ ในชบวตลิ นบทั้และชบวลิตทบจที่ ะมาถซง ลจ้วนมาจาก
พระเจจ้า “ของประทานอรันดบทสุกอยต่าง และของประทานอรันเลลิศทสุกอยต่างยต่อมมาจากเบมทั้องบน และสต่งลงมาจากพระบลิดาแหต่งบรรดา
ดวงสวต่าง ในพระบลิดาไมต่มบการแปรปรวน หรมอไมต่มบเงาอรันเนมที่องจากการเปลบที่ยนแปลง” (ยากอบ 1 : 17) การยอมรรับพระเยซรเปป็นแคต่
จสุดเรลิที่มตจ้นของชบวตลิ นลิรรันดรร์ เพราะในของประทานจากพระเจจ้านรัทั้นยรังมบพระพรอบกนานรัปการ พระพรทรัทั้งปวงเหลต่านรัทั้นลจ้วนอยรต่ในพระ
ครลิสตร์ ทสุกสลิที่งทบจที่ จาเปป็นมบอยรต่ในพระองคร์ผรจ้ทรงเปป็นชบวลิตของเรา “พระองคร์ผรจ้มลิไดจ้ทรงหวงพระบสุตรของพระองคร์เอง แตต่ไดจ้ทรงโปรด
ประทานพระบสุตรนรัทั้นเพมที่อเราทรัทั้งหลาย ถจ้าเชต่นนรัทั้นพระองคร์จะไมต่ทรงโปรดประทานสลิที่งสารพรัดใหจ้เราทรัทั้งหลาย ดจ้วยกรันกรับพระบสุตร
นรัทั้นหรมอ” (โรม 8 : 32)

ในพระครริสตห์ เราสมบถูรณห์แลผู้ว
“จงระวรังใหจ้ดบ เกรงวต่าจะมบผใรจ้ ดทจาใหจ้ทต่านตกเปป็นเหยมที่อดจ้วยหลรักปรรัชญาและดจ้วยคจาลต่อลวงอรันไมต่มบสาระ ตามธรรมเนบยม
ของมนสุษยร์ ตามหลรักการตต่างๆทบที่เปป็นของโลก ไมต่ใชต่ตามพระครลิสตร์ เพราะวต่าในพระองคร์นรัทั้นสภาพของพระเจจ้าดจารงอยรต่อยต่าง
บรลิบรรณร์ และทต่านไดจ้ความครบบรลิบรรณร์ในพระองคร์ ผรจ้เปป็นศบรษะแหต่งปวงเทพผรจ้ครอบครองและศรักดลิเทพ” (โคโลสบ 2 : 8 - 10)

เราผรจ้ซซที่งอยรต่ในพระครลิสตร์ไดจ้มบสต่วนในทสุกๆสลิที่งแลจ้ว แมจ้แตต่สวรรคร์กก็อยรต่ในกรรมสลิทธลิขธิ์ องเรา ถจ้าเราแสวงหาอาณาจรักรของ
พระองคร์กอต่ น แลจ้วสลิที่งตต่างๆกก็จะถรกเพลิที่มเตลิมใหจ้ แตต่หากปราศจากพระครลิสตร์แลจ้ว เรากก็จะไมต่มบอะไรเลย บรรดาผรจ้ทบที่อยรต่ภายนอกพระ
ครลิสตร์กก็เปป็นคนอนาถาทบที่สลิทั้นหวรังและไมต่สามาถชต่วยเหลมอตรัวเองไดจ้
ชต่างยลิที่งใหญต่เพบยงใดทบเที่ ราไดจ้มบสวต่ นในพระครลิสตร์ ชบวตลิ นลิรรันดรร์เปป็นชบวลิตทบที่เตลิบโต “แตต่ขอทต่านทรัทั้งหลายจงเจรลิญขซทั้นในพระคสุณ
และในความรรจ้เกบที่ยวกรับพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าและพระผรจ้ชต่วยใหจ้รอดของเรา สงต่าราศบจงมบแดต่พระองคร์ทรัทั้งในปปัจจสุบรันนบทั้และ
ตลอดไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน” (2 เปโตร 3 : 18)
ชบวลิตนลิรนรั ดรร์เปป็นชบวลิตทบที่รรจ้ “ทต่านทรัทั้งหลายไดจ้รบรั การทรงเจลิมจากพระองคร์ผรจ้บรลิสสุทธลิธิ์แลจ้ว และทต่านกก็รทรจ้ สุกสลิที่ง” (1 ยอหร์น 2 :
20)
เมมที่อเราไดจ้มบสต่วนในชบวตลิ นลิรรันดรร์ ชบวลิตทบที่เราดจาเนลินอยรต่นบทั้กก็แสดงใหจ้เหก็นวต่าเราเปป็นบสุตรของพระเจจ้า “จงกลรับไปบจ้านเรมอนของ
ตรัว และบอกถซงเรมที่องการใหญต่ซซที่งพระเจจ้าไดจ้ทรงกระทจาแกต่เจจ้า...” (ลรกา 8 : 39)
ผรจ้เชมที่อไดจ้มบสวต่ นในชบวตลิ ทบที่เปป็นดรัที่งบต่อนทั้จาพสุแหต่งชบวลิต เปป็นชบวลิตทบที่หลรัที่งไหลออกมา “ผรจ้ทบที่เชมที่อในเรา ตามทบพที่ ระครัมภบรร์ไดจ้กลต่าวไวจ้
แลจ้ววต่า `แมต่นทั้จาทบที่มบนทั้จาประกอบดจ้วยชบวลิตจะไหลออกมาจากภายในผรจ้นรัทั้น'” (ยอหร์น 7 : 38)

หลบักประกบันในการอธริษฐาน
ขจ้อ 14 - 15 “และนบที่คมอความมรัที่นใจทบที่เรามบตต่อพระองคร์ คมอถจ้าเราทรลขอสลิที่งใดตามพระประสงคร์ของพระองคร์ พระองคร์กก็ทรง
โปรดฟปังเรา และถจ้าเรารรวจ้ ต่า พระองคร์ทรงโปรดฟปังเรา เมมที่อเราทรลขอสลิที่งใดๆ เรากก็รวรจ้ ต่าเราไดจ้รบรั ตามทบที่เราทรลขอจากพระองคร์นรัทั้น”
“และนบที่คมอความมรัที่นใจทบที่เรามบตต่อพระองคร์” คจาวต่า “ความมรัที่นใจ” ในทบที่นบทั้ เกบที่ยวขจ้องกรับคจาอธลิษฐานทบที่ไดจ้รรับคจาตอบ ซซที่งเปป็น
ผลลรัพธร์อยต่างหนซที่งของการเชมที่อในพระเยซรครลิสตร์เจจ้า (ขจ้อ 13) เมมที่อเราไดจ้เชมที่ออยต่างแทจ้จรลิง เรากก็มบหลรักประกรันวต่าคจาอธลิษฐานของเรา
จะไดจ้รรับคจาตอบถจ้าเราอธลิษฐานตามพระประสงคร์ของพระเจจ้า
ในบททบที่ 3 ขจ้อ 21 ของจดหมายฝากฉบรับนบทั้บอกกรับเราวต่า “ทต่านทบที่รกรั ทรัทั้งหลาย ถจ้าใจของเราไมต่ไดจ้กลต่าวโทษเรา เรากก็มบ
ความมรัที่นใจจจาเพาะพระเจจ้า” ในบททบที่ 4 ขจ้อ 17 กก็บอกวต่า “ในขจ้อนบทั้แหละความรรักของเราจซงสมบรรณร์ เพมที่อเราทรัทั้งหลายจะไดจ้มบความ
กลจ้า (ความมรัที่นใจ) ในวรันพลิพากษา เพราะวต่าพระองคร์ทรงเปป็นอยต่างไร เราทรัทั้งหลายกก็เปป็นอยต่างนรัทั้นในโลกนบทั้”
เรามบความมรัที่นใจ (หลรักประกรัน) ในความรอดของเรา เรามบความมรัที่นใจ (หลรักประกรัน, ความกลจ้า) ในวรันพลิพากษา และเรา
มบความมรัที่นใจในการอธลิษฐาน ผรจ้เชมที่อแทจ้ไดจ้รรับความมรัที่นใจวต่าพระเจจ้าจะทรงกระทจาในสลิที่งทบพที่ ระองคร์ทรงสรัญญาไวจ้
“คมอถจ้าเราทรลขอสลิที่งใดตามพระประสงคร์ของพระองคร์ พระองคร์กก็ทรงโปรดฟปังเรา” ในขจ้อนบทั้ไดจ้ใหจ้ทรัศนคตลิทบที่ถรกตจ้องและ
เหมาะสม (และรวมถซงขจ้อจจากรัดดจ้วย) แกต่เราในเรมที่องการอธลิษฐาน พระเจจ้าไมต่ไดจ้ทรงสรัญญาวต่าจะทรงประทานสลิที่งทบที่ขรัดแยจ้งกรับพระ
ประสงคร์ของพระองคร์ใหจ้แกต่เรา พระองคร์ทรงตอบคจาอธลิษฐาน แตต่บางครรังทั้ คจาตอบของพระองคร์กก็คมอ “ไมต่” แมจ้ในเวลาทบที่เราคลิดวต่า
พระองคร์นาต่ จะทรงตอบวต่า “ใชต่” เราจซงควรอธลิษฐานเหมมอนอยต่างพระเยซรอยรต่เสมอวต่า “อยต่าใหจ้เปป็นไปตามความตจ้องการของขจ้า
พระองคร์ แตต่ใหจ้พระประสงคร์ของพระองคร์สจาเรก็จเถลิด” ครลิสเตบยนแทจ้จะไมต่ตจ้องการใหจ้พระเจจ้าทรงตอบคจาทรลขอใดๆทบขที่ รัดแยจ้งกรับ
พระประสงคร์ของพระองคร์ เราปรารถนาใหจ้พระองคร์ทรงประทานสลิที่งใดกก็ตามทบที่ดทบ บที่สสุดสจาหรรับเรา สลิที่งใดกก็ตามทบที่เปป็นทบที่ถวายพระ
เกบยรตลิแดต่พระองคร์ ผรจ้เชมที่อแทจ้ควรจะเตรบยมพรจ้อมเสมอทบที่จะมอบฝากสลิที่งตต่างๆของตรัวเขาไวจ้ในพระหรัตถร์ของพระองคร์ผทรจ้ รงทราบและ
ทรงกระทจาสลิที่งใดกก็ตามซซที่งดบทบที่สสุดสจาหรรับเรา และใครเลต่าจะสามารถรรจ้ถซงความจจาเปป็นตต่างๆของเราไดจ้ดบไปกวต่าพระเจจ้าผรจ้ทรงรรักเรา
และไดจ้ทรงประทานพระบสุตรองคร์เดบยวของพระองคร์เองใหจ้มาสลิทั้นพระชนมร์เพมที่อเรา ?
แลจ้วคจาวต่า “ตามพระประสงคร์ของพระองคร์” นรัทั้นหมายถซงอะไร ? แนต่นอนวต่าพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงหมายความวต่า
“สอดคลจ้องกรับสลิที่งทบที่พระเจจ้าไดจ้ทรงเปปิดเผยไวจ้แลจ้วถซงพระประสงคร์ของพระองคร์” มบขจ้อพระครัมภบรหร์ ลายตอนในพรันธสรัญญาใหมต่ทบที่ชบทั้

ใหจ้เหก็นถซงพระประสงคร์ของพระเจจ้าอยต่างชรัดเจน ตรัวอยต่างเชต่น 1 เธสะโลนลิกา 4 : 3 “เพราะนบที่แหละเปป็นพระประสงคร์ของพระเจจ้า
คมอใหจ้ทต่านเปป็นคนบรลิสสุทธลิธิ์ เวจ้นเสบยจากการลต่วงประเวณบ” เปป็นพระประสงคร์ของพระเจจ้าเสมอทบที่จะทรงยกโทษบาปและชจาระผรจ้เชมที่อ
ใหจ้บรลิสสุทธลิธิ์ เปป็นพระประสงคร์ของพระองคร์เสมอทบที่จะทรงเลจ้าโลมจลิตใจของเราในชต่วงเวลาทบที่ทกสุ ขร์โศก ทบจที่ ะทรงจรัดเตรบยมทสุกสลิที่งทบที่
จจาเปป็นตต่อเรา ทบที่จะทรงประทานพระคสุณและสตลิปปัญญาสจาหรรับนจาทางและกจากรับเรา
ในฟปลลิปปป 4 : 13, 19 เปาโลกลต่าวไวจ้วาต่ “ขจ้าพเจจ้ากระทจาทสุกสลิที่งไดจ้โดยพระครลิสตร์ผทรจ้ รงเสรลิมกจาลรังขจ้าพเจจ้า...และพระเจจ้า
ของขจ้าพเจจ้าจะประทานสลิที่งสารพรัดตามทบที่ทต่านตจ้องการนรัทั้นจากทรรัพยร์อรันรสุต่งเรมองของพระองคร์โดยพระเยซรครลิสตร์”
ในยอหร์น 14 : 27 พระเยซรตรรัสกรับพวกสาวกของพระองคร์วต่า “เรามอบสรันตลิสสุขไวจ้ใหจ้แกต่ทต่านแลจ้ว สรันตลิสสุขของเราทบที่ใหจ้แกต่
ทต่านนรัทั้น เราใหจ้ทาต่ นไมต่เหมมอนโลกใหจ้ อยต่าใหจ้ใจของทต่านวลิตกและอยต่ากลรัวเลย”
ในยากอบ 1 : 5 เราอต่านพบวต่า “ถจ้าผรจ้ใดในพวกทต่านขาดสตลิปปัญญา กก็ใหจ้ผรจ้นรัทั้นทรลขอจากพระเจจ้า ผรทจ้ รงโปรดประทานใหจ้
แกต่คนทรัทั้งปวงอยต่างเหลมอลจ้นและมลิไดจ้ทรงตจาหนลิ และจะทรงประทานใหจ้แกต่ผรจ้นรัทั้น”
ใน 2 โครลินธร์ 12 : 7 - 10 เปาโลกลต่าววต่า “และเพมที่อไมต่ใหจ้ขจ้าพเจจ้ายกตรัวจนเกลินไป เนมที่องจากทบที่ไดจ้เหก็นการสจาแดงมากมาย
นรัทั้น กก็ทรงใหจ้มบหนามในเนมทั้อของขจ้าพเจจ้า หนามนรัทั้นเปป็นทรตของซาตานคอยทสุบตบขจ้าพเจจ้า เพมที่อไมต่ใหจ้ขจ้าพเจจ้ายกตรัวเกลินไป เรมที่องหนาม
นรัทั้น ขจ้าพเจจ้าวลิงวอนองคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าถซงสามครรัทั้ง เพมที่อขอใหจ้มรันหลสุดไปจากขจ้าพเจจ้า แตต่พระองคร์ตรรัสกรับขจ้าพเจจ้าวต่า "พระคสุณของ
เรากก็มบพอสจาหรรับเจจ้าแลจ้ว เพราะความอต่อนแอมบทบที่ไหน เดชของเรากก็มบฤทธลิธิ์ขซทั้นเตก็มขนาดทบที่นรัที่น" เหตสุฉะนรัทั้นขจ้าพเจจ้าจซงยลินดบโอจ้อวดใน
บรรดาความอต่อนแอของขจ้าพเจจ้า เพมที่อฤทธลิธิ์เดชของพระครลิสตร์จะไดจ้อยรต่ในขจ้าพเจจ้า เหตสุฉะนรัทั้นเพราะเหก็นแกต่พระครลิสตร์ ขจ้าพเจจ้าจซง
ชมที่นใจในความอต่อนแอของขจ้าพเจจ้า ในการถรกวต่ากลต่าวตต่างๆ ในการขรัดสน ในการถรกขต่มเหง ในการยากลจาบาก เพราะวต่าขจ้าพเจจ้า
อต่อนแอเมมที่อใด ขจ้าพเจจ้ากก็จะแขก็งแรงมากเมมที่อนรัทั้น”
เราควรระลซกอยรต่เสมอเมมที่อเราอธลิษฐานวต่าเราเปป็นสมาชลิกในครอบครรัวของพระเจจ้า เปป็นอวรัยวะแหต่งพระกายของพระครลิสตร์
และเมมที่อเราอธลิษฐานขอใหจ้พระประสงคร์ของพระเจจ้าจะสจาเรก็จ เรากก็ไมต่ควรคลิดถซงแตต่สลิที่งจจาเปป็นและพระพรสจาหรรับตรัวของเราเองโดย
ไมต่คจานซงถซงครอบครรัวของพระเจจ้า สจาหรรับครอบครรัวในโลกนบทั้ ลรกคนหนซที่งอาจจะขอบางอยต่างจากพต่อแมต่ในสลิที่งทบที่อาจสต่งผลตต่อความ
ถรกตจ้อง ความสะดวกสบาย และสวรัสดลิภาพของคนในบจ้านทบที่เหลมอทรัทั้งหมดไดจ้ และเมมที่อเปป็นเชต่นนรัทั้น คสุณพต่อกก็จจาตจ้องยรับยรัทั้งคจาขอนรัทั้นๆ
สลิที่งนบทั้กก็เปป็นจรลิงในครอบครรัวของพระเจจ้าดจ้วย เราไมต่ควรเหก็นแกต่ตรัวเลยในการอธลิษฐานของเรา เราควรมบทรัศนคตลิวาต่ “ขจ้าแตต่พระเจจ้า
ขอทรงโปรดใหจ้ขจ้าพระองคร์ดจาเนลินชบวลิตวรันตต่อวรัน แบบปฏลิเสธตนเอง จนกระทรังที่ ในการอธลิษฐานของขจ้าพระองคร์ คจาอธลิษฐานของขจ้า
พระองคร์จะทรลขอเพมที่อผรจ้อมที่น” เมมที่อเราแสดงความรรักในลรักษณะดรังกลต่าวและความไมต่เหก็นแกต่ตรัวแลจ้ว เรากก็สามารถมรัที่นใจไดจ้วาต่
พระเจจ้าจะทรงดรแลความจจาเปป็นทสุกๆอยต่างของเรา
อาจมบบางครรัทั้งทบที่เราไมต่รวรจ้ ต่าเราควรอธลิษฐานเพมที่อเรมที่องอะไรบจ้าง และในเวลาเชต่นนรัทั้น พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิกธิ์ ก็จะทรงเขจ้ามาทรล
วลิงวอนแทนเรา
“พระวลิญญาณกก็ทรงชต่วยเราเมมที่อเราอต่อนกจาลรังดจ้วยเชต่นกรัน เพราะเราไมต่รรจ้วาต่ เราควรจะอธลิษฐานขอสลิที่งใดอยต่างไร แตต่พระ
วลิญญาณเองทรงชต่วยขอเพมที่อเราดจ้วยความครที่จาครวญซซที่งเหลมอทบที่จะพรดไดจ้ และพระองคร์ ผรจ้ทรงตรวจคจ้นใจมนสุษยร์ กก็ทรงทราบความ
หมายของพระวลิญญาณ เพราะวต่าพระองคร์ทรงอธลิษฐานขอเพมที่อวลิสทสุ ธลิชนตามทบที่ชอบพระทรัยพระเจจ้า” (โรม 8 : 26 - 27)
ถจ้าเราอยากจะมรัที่นใจไดจ้มากยลิที่งขซทั้นอบกวต่าพระเจจ้าจะทรงตอบคจาอธลิษฐานเมมที่อเราอธลิษฐานตามพระประสงคร์ของพระองคร์
เรากก็ควรศซกษาชบวตลิ ของโมเสส ดาวลิด เอลบยาหร์ ดาเนบยล เนหะมบยร์ และอรัครทรตเปาโล และกระทรัที่งพระชนมร์ชพบ ของพระครลิสตร์เอง
ดจ้วย บางครรังทั้ พระเยซรกก็ทรงอธลิษฐานตลอดทรัทั้งคมน และถจ้าพระองคร์ยรังตจ้องทรงอธลิษฐานแลจ้ว เรากก็ยลิที่งควรจะตระหนรักมากกวต่านรัทั้นสรัก
เทต่าใดถซงความจจาเปป็นและสลิทธลิพเลิ ศษในการอธลิษฐานของเราเอง
การอธลิษฐานนจาพาการอรัศจรรยร์ในชบวตลิ ของผรจ้เชมที่อ “แตต่เขาทรัทั้งหลายผรจ้รอคอยพระเยโฮวาหร์จะเสรลิมเรบที่ยวแรงใหมต่ เขาจะบลิน
ขซทั้นดจ้วยปปกเหมมอนนกอลินทรบ เขาจะวลิที่งและไมต่เหนก็ดเหนมที่อย เขาจะเดลินและไมต่อต่อนเปลบทั้ย” (อลิสยาหร์ 40 : 31)

ในยสุคแหต่งพระคสุณอรันนต่ามหรัศจรรยร์นบทั้ ไมต่มบขจ้อกจาหนดตายตรัวถซงสถานทบที่และทต่าทางในการอธลิษฐาน ดรเหมมอนวต่าพระเยซรกก็
ทรงอธลิษฐานบนภรเขาอยรต่บต่อยครรัทั้ง “และเมมที่อใหจ้ประชาชนเหลต่านรัทั้นไปหมดแลจ้ว พระองคร์เสดก็จขซทั้นไปบนภรเขาโดยลจาพรังเพมที่อจะ
อธลิษฐาน เมมที่อถซงเวลาคที่จา พระองคร์ยรังทรงอยรต่ทบที่นรัที่นแตต่ผรจ้เดบยว” (มรัทธลิว 14 : 23) พระองคร์ยรังทรงรรักทบที่จะอธลิษฐานในสวนเกทเสมนบ
อบกดจ้วย (ยอหร์น 18 : 2)
ดาเนบยลรรักทบจที่ ะอธลิษฐานตรงหนจ้าตต่างทบที่เปปิดออกในหจ้องของทต่านโดยหรันหนจ้าของทต่านไปทางกรสุงเยรรซาเลก็ม “เมมที่อดาเนบยล
ทราบวต่าลงพระนามในหนรังสมอสจาครัญนรัทั้นแลจ้ว ทต่านกก็ไปยรังเรมอนของทต่าน ทบที่มบหนจ้าตต่างหจ้องชรัทั้นบนของทต่านเปปิดตรงไปยรังกรสุง
เยรรซาเลก็ม และทต่านกก็คกสุ เขต่าลงวรันละสามครรัทั้ง อธลิษฐานและโมทนาพระคสุณตต่อพระพรักตรร์พระเจจ้าของทต่าน ดรังทบที่ทต่านไดจ้เคยกระทจา
มาแตต่กต่อน” (ดาเนบยล 6 : 10)
แตต่ไมต่จจาเปป็นวต่าจะตจ้องอยรต่บนภรเขา ในหจ้อง ในสวน หรมอในโบสถร์ เราสามารถอธลิษฐานไดจ้ทสุกทบที่ และทสุกเวลา โดยรรวจ้ ต่าถจ้าเรา
อธลิษฐานตามพระประสงคร์ของพระเจจ้า พระองคร์กก็จะทรงสดรับและทรงตอบคจาอธลิษฐาน ผรจ้เชมที่อควรจะอธลิษฐานเกบที่ยวกรับทสุกเรมที่องทบที่
เขากระทจา ในทสุกทบที่ทบที่เขาไป และในทสุกการเปลบที่ยนแปลงทบที่เขาไดจ้กต่อ ไมต่มบสลิที่งใดเลยทบที่เลก็กนจ้อยเกลินไปหรมอไมต่สจาครัญ และไมต่มบสลิที่งใดเลย
ทบที่ยลิที่งใหญต่หรมอซรับซจ้อนเกลินไปสจาหรรับพระเจจ้าทบที่จะทรงใสต่พระทรัยเรา เมมที่อเราตจ้องการเพบยงไมต่กบที่สตางคร์ เรากก็ควรทรลขอไมต่กบที่สตางคร์นรัทั้น
จากพระเจจ้า แตต่เมมที่อเราตจ้องการหลายหมมที่นบาท เรากก็ไมต่ควรเกรงใจทบที่จะทรลขอหลายหมมที่นบาทนรัทั้น พระเจจ้าทรงสามาถจรัดเตรบยมทสุก
สลิที่งทบจที่ จาเปป็น ทรัทั้งเรมอที่ งเลก็กและเรมที่องใหญต่ เราควรอธลิษฐานเกบที่ยวกรับสสุขภาพของเรา เราควรอธลิษฐานเกบที่ยวกรับความจจาเปป็นและชบวลิต
ครอบครรัวของเรา เราควรอธลิษฐานเกบที่ยวกรับความจจาเปป็นตต่างๆของชสุมชน เราควรอธลิษฐานเกบที่ยวกรับสลิที่งใดกก็ตามและทสุกๆสลิที่งทบที่
เกบที่ยวขจ้องกรับความสจาเรก็จในชบวลิตครลิสเตบยนของเราหรมอเกบที่ยวขจ้องกรับพระเกบยรตลิแหต่งพระนามของพระเยซรในขณะทบที่เรายรังคงพเนจร
อยต่างคนแปลกถลิที่นไปในโลกนบทั้
ยากอบกลต่าวไวจ้วาต่ “มบผรจ้ใดในพวกทต่านทนทสุกขร์หรมอ จงใหจ้ผรจ้นรัทั้นอธลิษฐาน มบผรจ้ใดรต่าเรลิงยลินดบหรมอ จงใหจ้ผรจ้นรัทั้นรจ้องเพลง
สรรเสรลิญ มบผรจ้ใดในพวกทต่านเจก็บปฝ่วยหรมอ จงใหจ้ผรจ้นรัทั้นเชลิญบรรดาผรจ้ปกครองของครลิสตจรักรมา และใหจ้ทาต่ นเหลต่านรัทั้นอธลิษฐานเพมที่อเขา
และเจลิมเขาดจ้วยนทั้จามรันในพระนามขององคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้า และการอธลิษฐานดจ้วยความเชมที่อจะชต่วยใหจ้ผรจ้ปฝ่วยรอดชบวตลิ และองคร์พระผรจ้
เปป็นเจจ้าจะทรงโปรดใหจ้เขาหายโรค และถจ้าเขาไดจ้กระทจาบาป กก็จะทรงโปรดอภรัยใหจ้แกต่เขา ทต่านทรัทั้งหลายจงสารภาพความผลิดตต่อ
กรันและกรัน และจงอธลิษฐานเพมที่อกรันและกรัน เพมที่อทต่านทรัทั้งหลายจะไดจ้หายโรค คจาอธลิษฐานดจ้วยใจรจ้อนรนอยต่างเอาจรลิงเอาจรังของผรจ้
ชอบธรรมนรัทั้นมบพลรังมากทจาใหจ้เกลิดผล ทต่านเอลบยาหร์กก็เปป็นมนสุษยร์ทบที่มบสภาพอารมณร์เชต่นเดบยวกรับเราทรังทั้ หลาย และทต่านไดจ้อธลิษฐาน
อยต่างจรลิงจรังเพมที่อไมต่ใหจ้ฝนตก และฝนกก็ไมต่ตกตจ้องแผต่นดลินเปป็นเวลาถซงสามปปกรับหกเดมอน และทต่านไดจ้อธลิษฐานอบกครรังทั้ หนซที่ง และฟฟ้า
สวรรคร์ไดจ้ประทานฝนใหจ้ และแผต่นดลินจซงไดจ้งอกพมชผลตต่างๆ พบนที่ จ้องทรัทั้งหลาย ถจ้าคนใดในพวกทต่านหลงผลิดไปจากความจรลิง และผรจ้ใด
ชรักจรงเขาใหจ้เขากลรับใจเสบยใหมต่ไดจ้ จงใหจ้ผรจ้นรัทั้นรรจ้เถลิดวต่า ผรจ้ทบที่ชวต่ ยคนบาปคนนรัทั้นใหจ้พจ้นจากทางผลิดของเขา กก็ไดจ้ชวต่ ยชบวตลิ หนซที่งใหจ้รอดพจ้น
จากความตาย และไดจ้ปกปปิดการบาปเปป็นอรันมากไวจ้” (ยากอบ 5 : 13 - 20)
พระเจจ้าไมต่ไดจ้ทรงเปลบที่ยนแปลง เรารรับใชจ้พระเจจ้าของเอลบยาหร์ และเมมที่อเราเชมที่อและทจาตามอยต่างเอลบยาหร์ พระเจจ้ากก็จะทรง
ตอบคจาอธลิษฐานของเราดจ้วย
วรัตถสุประสงคร์ในการอธลิษฐานคมอเรมที่องหลรักของขจ้อพระครัมภบรร์ทเบที่ รากจาลรังศซกษานบทั้ คจาวต่า “สลิที่งใด” ในขจ้อ 14 กก็เหมมอนกรับคจา
วต่า “สลิที่งใดกก็ตาม” ในบททบที่ 3 ขจ้อ 22 “และเราขอสลิที่งใดกก็ตามเรากก็จะไดจ้สลิที่งนรัทั้นจากพระองคร์ เพราะเรารรักษาพระบรัญญรัตลิของ
พระองคร์ และปฏลิบรัตลิสลิที่งเหลต่านรัทั้นซซที่งเปป็นทบที่พอพระทรัยในสายพระเนตรของพระองคร์” คสุณจะสรังเกตไดจ้วาต่ “สลิที่งใด” และ “สลิที่งใด
กก็ตาม” นรัทั้นอยรต่ภายใตจ้เงมที่อนไขวต่า “ตามพระประสงคร์ของพระองคร์” และ “รรักษาพระบรัญญรัตลิของพระองคร์”
เมมที่อเราพลิจารณาดรขจ้อนบทั้แลจ้ว เรากก็ไดจ้พบความจรลิงวต่าเราตจ้องบรังเกลิดจากพระเจจ้า ยอมจจานน เชมที่อฟปัง รรักษาพระบรัญญรัตลิของ
พระองคร์ และดจารงอยรต่ในพระองคร์ เราตจ้องรรพจ้ ระประสงคร์ของพระเจจ้า และทบที่แหต่งเดบยวทบที่เราจะสามารถเรบยนรรจ้ถซงพระประสงคร์ของ
พระองคร์ไดจ้กก็คมอในพระวจนะของพระองคร์ โดยรรวจ้ ต่าเราไดจ้บรังเกลิดใหมต่แลจ้วดจ้วยการเชมที่อในพระราชกลิจทบสที่ จาเรก็จครบถจ้วนแลจ้วและพระ

โลหลิตทบไที่ หลออกของพระเยซร โดยรรวจ้ ต่าเราเชมที่อฟปังพระวจนะของพระองคร์ รรักษาพระบรัญญรัตลิของพระองคร์ และดจารงอยรต่ในพระองคร์
โดยรรพจ้ ระประสงคร์ของพระองคร์ เรากก็พรจ้อมทบที่จะทรลขอ และไดจ้รรับความมรัที่นใจวต่า “เราไดจ้รรับตามทบที่เราทรลขอจากพระองคร์นรัทั้น”
เราจจาเปป็นตจ้องอต่านยากอบ 4 : 2 - 10 อยรต่บต่อยๆ “ทต่านทรัทั้งหลายอยากไดจ้ แตต่ไมต่ไดจ้ ทต่านกก็ฆต่ากรัน ทต่านโลภแตต่ไมต่ไดจ้ ทต่านกก็
ทะเลาะและทจาสงครามกรัน ทบที่ทาต่ นไมต่มบเพราะทต่านไมต่ไดจ้ขอ ทต่านขอและไมต่ไดจ้รรับ เพราะทต่านขอผลิด หวรังไดจ้ไปเพมที่อสนองราคะตรัณหา
ของทต่าน
ทต่านทรัทั้งหลายผรจ้ลต่วงประเวณบชายหญลิงเออ๋ย ทต่านไมต่รรจ้หรมอวต่า การเปป็นมลิตรกรับโลกนรัทั้นคมอการเปป็นศรัตรรกรับพระเจจ้า เหตสุฉะนรัทั้นผรจ้
ใดใครต่เปป็นมลิตรกรับโลก ผรจ้นรัทั้นกก็เปป็นศรัตรรของพระเจจ้า ทต่านคลิดวต่าพระครัมภบรร์กลต่าวไวจ้อยต่างเปลต่าประโยชนร์หรมอทบที่วาต่ `พระวลิญญาณทบที่
สถลิตอยรต่ในเราทรัทั้งหลายมบความรรจ้สกซ หซงหวง' แตต่พระองคร์ไดจ้ทรงประทานพระคสุณเพลิที่มขซทั้นอบก เหตสุฉะนรัทั้นพระองคร์จซงตรรัสวต่า `พระเจจ้า
ทรงตต่อสรจ้ผรจ้ทหบที่ ยลิที่งจองหอง แตต่ทรงประทานพระคสุณแกต่คนทบที่ใจถต่อม' เหตสุฉะนรัทั้น ทต่านทรัทั้งหลายจงยอมนจ้อมกายตต่อพระเจจ้า จงตต่อสรจ้กบรั
พญามาร และมรันจะหนบไปจากทต่าน
จงเขจ้าใกลจ้พระเจจ้า และพระองคร์จะสถลิตอยรต่ใกลจ้ทาต่ น คนบาปทรัทั้งหลายเออ๋ย จงชจาระมมอใหจ้สะอาด และคนสองใจเออ๋ย จง
ชจาระใจของตนใหจ้บรลิสสุทธลิธิ์ จงเปป็นทสุกขร์โศกเศรจ้าและครที่จาครวญ จงใหจ้การหรัวเราะของตนกลรับกลายเปป็นการครที่จาครวญ และความ
ปปตลิยลินดบของตนกลรับกลายเปป็นความเศรจ้าสลด ทต่านทรัทั้งหลายจงถต่อมตรัวในสายพระเนตรขององคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้า และพระองคร์จะทรง
ยกชรทต่านขซทั้น”
เปป็นความจรลิงทบที่วาต่ พระเจจ้าอาจไมต่ทรงประทานสลิที่งทบที่เราอธลิษฐานอยต่างเจาะจง (ลรกา 22 : 42 ; 2 โครลินธร์ 12 : 8 - 9) แตต่
พระองคร์ไมต่ทรงเมลินเฉยตต่อคจาอธลิษฐานของบรรดาบสุตรทรัทั้งหลายของพระองคร์เลย และถจ้าการทบพที่ ระองคร์ทรงยรับยรัทั้งสลิที่งทบที่เราทรลขอไวจ้
เปป็นประโยชนร์ตต่อเรา พระองคร์กก็จะทรงยรับยรัทั้ง แตต่พระเจจ้าทรงสรัตยร์ซมที่อและเรารรจ้วาต่ พระองคร์จะทรงกระทจาสลิที่งทบที่ดทบ บที่สสุดสจาหรรับเราถจ้า
เราปรารถนาใหจ้พระประสงคร์ของพระองคร์สจาเรก็จในชบวตลิ ของเรา ดจ้วยเหตสุนบทั้เราจซงรรวจ้ ต่าเราไดจ้รบรั ตามทบที่เราทรลขอ อาจจะไมต่ใชต่โดย
ทรันทบและไมต่จจาเปป็นตจ้องเหมมอนกรับทบที่เราทรลขอ แตต่ถจ้าเรายอมจจานนตต่อพระประสงคร์ของพระเจจ้า พระเจจ้ากก็จะทรงตอบในเวลาของ
พระองคร์เองตามทบที่พระองคร์ทรงเหก็นวต่าดบทบที่สสุด พระองคร์อาจทรงประวลิงเวลาคจาตอบเพมที่อทดสอบความเชมที่อของเราหรมอเพมที่อเสรลิม
กจาลรังความเชมที่อใหจ้เรา แตต่ใจปรารถนาแรกสสุดของครลิสเตบยนทสุกคนควรจะเปป็น “พระองคร์เจจ้าขจ้า ขอทรงโปรดประทานสลิที่งตต่างๆทบที่ดบ
ตต่อขจ้าพระองคร์และนจาพาพระเกบยรตลิมาสรพต่ ระนามของพระองคร์เองเถลิด”
ผรจ้เชมที่อทบที่สามารถหาเวลาทบจที่ ะกระเสมอกกระสนอธลิษฐานอยต่างเอาจรลิงเอาจรัง สรัตยร์ซมที่อ และดจ้วยความเชมที่อ จะเตลิบโตในชบวตลิ
ครลิสเตบยนและชบวลิตของขาจะเปป็นทบที่ถวายเกบยรตลิแดต่พระเจจ้า ผรจ้เชมที่อหลายๆคนอาจไมต่ไดจ้มบฝปปากดบ พวกเขาอธลิษฐานดจ้วยภาษาอรังกฤษ
แบบงรๆปลาๆและสจานวนแบบบจ้านๆ แตต่แมจ้กระทรัที่งคจาอธลิษฐานแบบตะกสุกตะกรักของผรจ้เชมที่อทบที่ตดลิ สนลิทกก็เปป็นดรัที่งเสบยงดนตรบไพเราะใน
พระกรรณของพระเจจ้า พระองคร์ไมต่ไดจ้ทรงสดรับฟปังโครงสรจ้างของคจาอธลิษฐาน พระองคร์ทอดพระเนตรดรความจรลิงใจ แลจ้วพระองคร์กก็
ทรงสดรับฟปังและทรงตอบ
ใหจ้เราลองสรังเกตคจาอธลิษฐานทบที่ถรกบรันทซกไวจ้ในพระวจนะของพระเจจ้าสรักหนต่อย ในลรกา 18 : 13 คนเกก็บภาษบไดจ้อธลิษฐาน
อยต่างคนบาปทบที่สารภาพวต่า “ขจ้าแตต่พระเจจ้า ขอทรงโปรดพระเมตตาแกต่ขจ้าพระองคร์ผรจ้เปป็นคนบาปเถลิด” แลจ้วพระเยซรกก็ตรรัสบอกกรับ
เราวต่าชายคนนบทั้นรัทั้น “เมมที่อกลรับลงไปยรังบจ้านของตนกก็นรับวต่าชอบธรรม (ไดจ้รบรั การชต่วยใหจ้รอด)”
ในสดสุดบ 17 : 8 ไดจ้บรันทซกคจาอธลิษฐานของวลิสสุทธลิชนผรจ้อต่อนกจาลรังวต่า “ขอทรงรรักษาขจ้าพระองคร์ดงรั แกจ้วตา ขอทรงซต่อนขจ้า
พระองคร์ไวจ้ภายใตจ้รต่มปปกของพระองคร์”
ในการยอมจจานนดจ้วยความถต่อมใจตต่อพระเจจ้า เราควรอธลิษฐานพรจ้อมเพรบยงกรับผรจ้แตต่งสดสุดบวาต่ “คมอผรจ้ทมบที่ บมมอสะอาดและใจ
บรลิสสุทธลิธิ์ ผรจ้ทบที่มลิไดจ้ปลงใจในสลิที่งไรจ้สาระและมลิไดจ้ปฏลิญาณอยต่างหลอกลวง เขาจะรรับพระพรจากพระเยโฮวาหร์ และความชอบธรรมจาก
พระเจจ้าแหต่งความรอดของเขา” (สดสุดบ 24 : 4 - 5)

เมมที่อเราถรกทดลอง เราควรอธลิษฐานวต่า “โอ ขจ้าแตต่พระเจจ้าของขจ้าพระองคร์ ขจ้าพระองคร์วางใจในพระองคร์ ...ขออยต่าใหจ้ศรัตรร
ของขจ้าพระองคร์ไดจ้ไชโยเหนมอขจ้าพระองคร์” (สดสุดบ 25 : 2)
ผรจ้เชมที่อควรจะเตก็มใจเสมอทบที่จะอธลิษฐานวต่า “โอ ขจ้าแตต่พระเจจ้า ขอทรงคจ้นดรขจ้าพระองคร์ และทรงทราบจลิตใจของขจ้าพระองคร์
ขอทรงลองขจ้าพระองคร์ และทรงทราบความคลิดของขจ้าพระองคร์ และทอดพระเนตรวต่ามบทางชรัวที่ ใดๆในขจ้าพระองคร์หรมอไมต่ และขอ
ทรงนจาขจ้าพระองคร์ไปในมรรคานลิรนรั ดรร์” (สดสุดบ 139 : 23 - 24)
จากฟปลลิปปป 4 : 6 ครลิสเตบยนควรอธลิษฐานเรมที่องทสุกสลิที่ง “อยต่าทสุกขร์รอจ้ นในสลิที่งใดๆเลย แตต่จงทรลเรมที่องความปรารถนาของทต่าน
ทสุกอยต่างตต่อพระเจจ้า ดจ้วยการอธลิษฐาน การวลิงวอน กรับการขอบพระคสุณ”
โมเสสไดจ้อธลิษฐานเมมที่อคนอลิสราเอลทจาบาปและถรกงรพลิษกรัด องคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้ากก็ทรงตอบคจาอธลิษฐานของทต่านและไดจ้ตรรัส
บรรยายถซงวลิธกบ ารรรักษา (กรันดารวลิถบ 21 : 9)
เอลบยาหร์ไดจ้อธลิษฐาน และพระเจจ้าทรงสต่งนกกาใหจ้นจาอาหารมาใหจ้ทาต่ น “ฝฝ่ายเอลบยาหร์ชาวทลิชบบผรจ้ซซที่งตรัทั้งอาศรัยอยรใต่ นกลิเลอาด
ไดจ้ทรลอาหรับวต่า "พระเยโฮวาหร์พระเจจ้าแหต่งอลิสราเอลผรจ้ซซที่งขจ้าพระองคร์ปฏลิบรัตลิทรงพระชนมร์อยรต่แนต่ฉรันใด จะไมต่มบนทั้จาคจ้างหรมอฝนในปป
เหลต่านบทั้ นอกจากตามคจาของขจ้าพระองคร์" แลจ้วพระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายรังทต่านวต่า "จงออกไปจากทบที่นบที่และหรันไปทางตะวรัน
ออก และซต่อนตรัวอยรต่ทบที่ขจ้างลจาธารเครบท ซซที่งอยรต่ฟากแมต่นทั้จาจอรร์แดนขจ้างนบทั้ เจจ้าจะดมที่มนทั้จาจากลจาธาร และเราไดจ้บรัญชาใหจ้กาเลบทั้ยงเจจ้าทบที่
นรัที่น" ทต่านจซงไปและกระทจาตามพระวจนะของพระเยโฮวาหร์ ทต่านไปอาศรัยอยรต่ทบที่ขจ้างลจาธารเครบท ซซที่งอยรฟต่ ากแมต่นทั้จาจอรร์แดนขจ้างนบทั้
และกากก็นจาขนมปปังและเนมทั้อมาใหจ้ทต่านในเวลาเชจ้า และนจาขนมปปังและเนมทั้อมาในเวลาเยก็น และทต่านกก็ดมที่มนทั้จาจากลจาธาร” (1 พงศร์
กษรัตรลิยร์ 17 : 1 - 6) ทสุกวรันนบทั้พระเจจ้ากก็ยรังทรงมบนกกาอยรต่จจานวนมาก
นาอามานเปป็นโรคเรมทั้อน และเมมที่อไดจ้รรับการตอบคจาอธลิษฐานทต่านกก็สะอาด ทต่านเชมที่อฟปังถจ้อยคจาผรจ้เผยพระวจนะของพระเจจ้า
ทต่านเชมที่อและพระเจจ้าทรงรรักษาทต่าน (2 พงศร์กษรัตรลิยร์ 5 : 1 - 14)
มาระโก 5 : 25 - 29 บอกเลต่าเรมที่องของสตรบคนหนซที่งทบที่ไดจ้ใชจ้เงลินสจาหรรับเลบทั้ยงชบพทรัทั้งหมดไปกรับคต่าหมอ แตต่ทรัทั้งทบที่ไดจ้รรับการ
รรักษานางกลรับมบอากาแยต่ลง แตต่นางกก็อธลิษฐานในใจดจ้วยความเชมที่อ นางเชมที่อวต่าถจ้านางสามารถทบที่จะสรัมผรัสปลายพรต่ฉลองพระองคร์ของ
องคร์พระผรจ้ชวต่ ยใหจ้รอดแลจ้วนางกก็จะหายดบ แลจ้วนางกก็ไดจ้จบรั ชายฉลองพระองคร์นรัทั้น “ในทรันใดนรัทั้น...ผรจ้หญลิงนรัทั้นรรจ้สซกตรัววต่าโรคหายแลจ้ว”
คนบางคนอธลิษฐาน คนอมที่นๆอาจแคต่กลต่าวถจ้อยคจา การอธลิษฐานทบที่แทจ้จรลิงคมอการทรลอจ้อนวอน เปป็นการทรลแจจ้งคจาขอของเรา
แดต่พระเจจ้าดจ้วยความเชมที่อ “แตต่ถจ้าไมต่มบความเชมที่อแลจ้ว จะเปป็นทบที่พอพระทรัยของพระองคร์ (พระเจจ้า) กก็ไมต่ไดจ้เลย เพราะวต่าผรจ้ทบที่จะมาหา
พระเจจ้าไดจ้นรัทั้นตจ้องเชมที่อวต่าพระองคร์ทรงดจารงพระชนมร์อยรต่ และพระองคร์ทรงเปป็นผรจ้ประทานบจาเหนก็จใหจ้แกต่ทสุกคนทบที่ปลงใจแสวงหา
พระองคร์” (ฮบบรร 11 : 6)
กาอธลิษฐานเปป็นการทรลวลิงวอนอยต่างมสุมานะ เราควรอธลิษฐานอยต่างไมต่หยสุดยรัทั้ง พระเยซรทรงอธลิษฐานคมนยรันรสุต่ง ถจ้าคจาตอบ
นรัทั้นยรังไมต่มาถซงเราในอบกไมต่กบที่วลินาทบขจ้างหนจ้า เรากก็ควรจะอธลิษฐานวลิงวอนและแสวงหาตต่อไปอยต่างไมต่หยสุดยรัทั้ง
เชมทั้อโรครจ้ายฝฝ่ายจลิตวลิญญาณไมต่สามารถรอดชบวลิตอยรต่ไดจ้ทต่ามกลางสภาพแวดลจ้อมแหต่งการอธลิษฐาน หรมออธลิบายในแงต่ฝฝ่ายจลิต
วลิญญาณ การอธลิษฐานชต่วยฆต่าเชมทั้อโรครจ้ายทบที่ทจาใหจ้เรากลายเปป็นครลิสเตบยนทบที่อต่อนแอและพลิกลพลิการ การอธลิษฐานนจาพาความชต่วย
เหลมอ กจาลรัง และความกลจ้าหาญในฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ การอธลิษฐานวลิงวอนจะชต่วยใหจ้สสุขภาพฝฝ่ายจลิตวลิญญาณของเราแขก็งแรง
เปลต่งปลรัที่งดบ เปาโลไดจ้เตมอนสตลิชาวเธสะโลนลิกาวต่า “จงอธลิษฐานอยต่างสมที่จาเสมอ” (1 เธสะโลนลิกา 5 : 17)
กาทรลวลิงวอนตต่อองคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าถซงความตจ้องการสต่วนตรัวของเราเปป็นเรมที่องดบ แตต่เราไมต่ควรทจาเพบยงแคต่นรัทั้น เราควรทบที่จะ
เปป็นผรจ้วลิงวอนเผมที่อสจาหรรับความตจ้องการของผรจ้อมที่นดจ้วย หญลิงชาวซบเรบยฟปนลิเชบยไดจ้อธลิษฐานวต่า “พระองคร์เจจ้าขจ้า โปรดทรงชต่วยขจ้า
พระองคร์ดวจ้ ย” แตต่ในความเปป็นจรลิง จลิตใจของนางกจาลรังรที่จารจ้องขอใหจ้ชต่วยบสุตรสาวของนาง (มาระโก 7 : 25 - 30) และคจาอธลิษฐาน
ของนางกก็ไดจ้รรับคจาตอบ

ในมรัทธลิว 6 : 6 พระเยซรตรรัสวต่า “ฝฝ่ายทต่านเมมที่ออธลิษฐานจงเขจ้าในหจ้องชรัทั้นใน และเมมที่อปปิดประตรแลจ้ว จงอธลิษฐานตต่อพระ
บลิดาของทต่านผรจ้ทรงสถลิตในทบที่ลบทั้ลรับ และพระบลิดาของทต่านผรจ้ทอดพระเนตรเหก็นในทบที่ลบทั้ลรับจะทรงโปรดประทานบจาเหนก็จแกต่ทต่านอยต่าง
เปปิดเผย”
ในมรัทธลิว 7 : 7 พระองคร์ตรรัสวต่า “จงขอแลจ้วจะไดจ้ จงหาแลจ้วจะพบ จงเคาะแลจ้วจะเปปิดใหจ้แกต่ทต่าน”
เมมที่อเราอธลิษฐาน เราตจ้องระลซกวต่าเรากจาลรังทรลตต่อพระบลิดาในสวรรคร์ คมอองคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าผรจ้ทรงฤทธลิธิ์ และเราตจ้องเขจ้าหา
พระองคร์ดวจ้ ยความยจาเกรงและความถต่อมใจ (หากไมต่ใชต่เพราะพระคสุณความรรักของพระเจจ้าทบทที่ รงมบในองคร์พระเยซรครลิสตร์แลจ้ว เรากก็
ไมต่สามารถทบที่จะเขจ้าหาพระองคร์ไดจ้เลย) พระเจจ้าทรงเปป็นผรจ้รลิเรลิที่มในเรมที่องความรอด และในการอธลิษฐานกก็เชต่นเดบยวกรัน พระเจจ้าทรง
เปปิดประตรแหต่งการอธลิษฐาน แตต่เราไมต่สามารถเขจ้าหาพระองคร์ในการอธลิษฐานไดจ้เลยนอกจากในพระนามพระเยซร
อยต่างไรกก็ตาม เปาโลบอกกรับเราในพระธรรมฮบบรร 10 : 19 วต่าในพระนามพระเยซรและโดยทางพระโลหลิตของพระองคร์
เราจซงสามารถเขจ้ามาใกลจ้พระเจจ้าดจ้วยความมรัที่นใจไดจ้ “เหตสุฉะนรัทั้นพบที่นจ้องทรัทั้งหลาย เมมที่อเรามบใจกลจ้าทบที่จะเขจ้าไปในทบที่บรลิสสุทธลิธิ์ทบที่สดสุ โดย
พระโลหลิตของพระเยซร ตามทางใหมต่และเปป็นทางทบที่มบชบวลิต ซซที่งพระองคร์ไดจ้ทรงเปปิดออกสจาหรรับเราทรัทั้งหลายโดยมต่านนรัทั้น คมอเนมทั้อหนรัง
ของพระองคร์” และในฮบบรร 4 : 16 เราอต่านพบวต่า “ฉะนรัทั้นขอใหจ้เราทรัทั้งหลายจงมบใจกลจ้าเขจ้ามาถซงพระทบที่นรัที่งแหต่งพระคสุณ เพมที่อเราจะ
ไดจ้รรับพระเมตตา และจะไดจ้พบพระคสุณทบที่จะชต่วยเราในขณะทบที่ตจ้องการ”

บาปททที่นนาไปสถูต่ความตาย
ขจ้อ 16 “ถจ้าผรจ้ใดเหก็นพบที่นจ้องของตนกระทจาบาปอยต่างหนซที่งอยต่างใดทบไที่ มต่นจาไปสรต่ความตาย ผรจ้นรัทั้นจงทรลขอ และพระองคร์กจก็ ะ
ทรงประทานชบวลิตแกต่ผรจ้นรัทั้นทบที่ไดจ้กระทจาบาปซซที่งไมต่ไดจ้นจาไปสรต่ความตาย บาปทบที่นจาไปสรต่ความตายกก็มบ ขจ้าพเจจ้ามลิไดจ้วาต่ ใหจ้เขาอธลิษฐาน
สจาหรรับบาปอยต่างนรัทั้น”
มบความแตกตต่างระหวต่างความบาปทบที่ไมต่สามารถอภรัยไดจ้กรับความบาปทบที่นจาไปสรต่ความตายอยรต่ นรัที่นคมอ คนบาปกระทจาบาปทบที่
ไมต่สามารถอภรัยไดจ้ สต่วนผรจ้เชมที่อกระทจาบาปทบที่นจาไปสรต่ความตาย ความบาปทบที่ไมต่สามารถอภรัยไดจ้คมอการหมลิที่นประมาทพระวลิญญาณ
บรลิสสุทธลิธิ์ (มรัทธลิว 12 : 31 - 32) และแนต่นอนวต่าผรจ้เชมที่อทบที่บรังเกลิดใหมต่แลจ้วกก็มบพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิปธิ์ ระทรับอยรต่ภายใน ไดจ้รรับการทรงนจา
จากพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิแธิ์ ละไดจ้รรับการประทรับตราโดยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ จะไมต่หมลิที่นประมาทพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ! ผรจ้เชมที่อทบที่
บรังเกลิดใหมต่แลจ้วจะไมต่มบวรันกระทจาบาปทบที่ไมต่สามารถอภรัยไดจ้ ซซที่งจะนจาไปสรต่ความพลินาศของจลิตวลิญญาณ แตต่ผรจ้เชมที่อสามารถทบที่จะกระทจา
“บาปทบที่นจาไปสรต่ความตาย” ไดจ้
“ถจ้าผรจ้ใดเหก็นพบที่นจ้องของตนกระทจาบาปอยต่างหนซที่งอยต่างใดทบที่ไมต่นจาไปสรต่ความตาย...” โปรดจจาไวจ้วาต่ จดหมายฉบรับนบทั้เขบยนไป
ถซง “ลรกเลก็กๆทรัทั้งหลาย” และดรังนรัทั้น พบที่นจ้องของผรจ้เชมที่อกก็คมอผรจ้เชมที่ออบกคนหนซที่งดจ้วยกรัน ดจ้วยเหตสุนบทั้ ถจ้าเราผรจ้ซซที่งเปป็นผรจ้เชมที่อทบที่บรังเกลิดใหมต่แลจ้ว
เหก็นพบที่นจ้องทบที่บรังเกลิดใหมต่แลจ้วอบกคนกระทจาบาปซซที่งไมต่นจาไปสรต่ความตาย เกก็ควรอธลิษฐานเกบที่ยวกรับบาปนรัทั้น และพระเจจ้าจะทรงประทาน
ชบวลิต “แกต่ผรจ้นรัทั้นทบที่ไดจ้กระทจาบาปซซที่งไมต่ไดจ้นจาไปสรต่ความตาย”
แตต่วต่า “บาปทบที่นจาไปสรต่ความตายกก็มบ” และเมมที่อผรจ้เชมที่อไดจ้กระทจาบาปนรัทั้นแลจ้ว กก็ไมต่มบประโยชนร์ทบที่จะอธลิษฐานเผมที่อเขาอบก ใน
ชบวลิตของอรับราฮรัมเราไดจ้เหก็นตรัวอยต่างของชต่วงเวลาทบที่ไมต่มบประโยชนร์ทบที่จะอธลิษฐาน ในปฐมกาล 18 : 20 - 30 พระเจจ้าทรงสจาแดงแกต่
อรับราฮรัมวต่าพระองคร์จะทรงทจาลายเมมองโสโดมและโกโมราหร์ อรับราฮรัมรรวจ้ ต่าโลทหลานชายของทต่านและครอบครรัวของเขาอาศรัยอยรต่ทบที่
เมมองโสโดม ทต่านจซงเขจ้าใกลจ้พระเจจ้าและทรลขอวต่า “พระองคร์จะทรงทจาลายคนชอบธรรมพรจ้อมกรับคนชรัที่วดจ้วยหรมอ บางทบมบคนชอบ
ธรรมหจ้าสลิบคนในเมมองนรัทั้น พระองคร์จะทรงทจาลายและไมต่ละเวจ้นเมมองนรัทั้นเพราะคนชอบธรรมหจ้าสลิบคนทบที่อยรต่ในนรัทั้นดจ้วยหรมอ” องคร์
พระผรจ้เปป็นเจจ้าตรรัสตอบวต่า “ถจ้าเราพบคนชอบธรรมในทต่ามกลางเมมองโสโดมหจ้าสลิบคน เราจะละเวจ้นทรัทั้งเมมองเพราะเหก็นแกต่พวกเขา”
แตต่กไก็ มต่สามารถพบคนชอบธรรมหจ้าสลิบคนในเมมองโสโดมไดจ้เลย และอรับราฮรัมอธลิษฐานตต่อไปอบกจนกระทรัที่งจจานวนลดลงจนเหลมอสลิบ

คน ขอแคต่มบคนชอบธรรมสลิบคนในเมมองโสโดมทรัทั้งเมมอง และองคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าตรรัสวต่า “เราจะไมต่ทจาลายเมมองนรัทั้นเพราะเหก็นแกต่สลิบ
คน” แตต่พระเจจ้าทรงทราบวต่าคนชอบธรรมสลิบคนนรัทั้นกก็ยรังไมต่อาจพบไดจ้ในเมมองนบทั้ และขจ้อ 33 บอกกรับเราวต่า “เมมที่อพระองคร์ทรงมบ
พระราชปฏลิสรันถารกรับอรับราฮรัมจบลงแลจ้ว พระเยโฮวาหร์ไดจ้เสดก็จไป”
กรับพระเจจ้าแลจ้ว สลิที่งตต่างๆมบขบดจจากรัดของมรัน และอรับราฮรัมกก็มาจนถซงขบดจจากรัดนรัทั้นในการวลิงวอนเผมที่อเมมองโสโดม พระเจจ้า
ทรงหยสุดพระราชปฏลิสรันถารกรับทต่านและเสดก็จไปจากทต่าน แทจ้จรลิงสลิที่งทบที่พระองคร์ทรงบอกแกต่ทาต่ นในการเสดก็จจากไปนรัทั้นคมอ “อรับรา
ฮรัมเออ๋ย เจจ้าไมต่มบความจจาเปป็นจะตจ้องอธลิษฐานนานกวต่านบทั้อบก ไมต่มคบ วามจจาเปป็นสจาหรรับเจจ้าทบที่จะทรลขอตต่อไป จงหยสุดอธลิษฐานเผมที่อเมมอง
โสโดม เพราะเมมองนรัทั้นจะตจ้องถรกทจาลาย” เมมที่อเมมองหนซที่งหรมอบสุคคลหนซที่งไดจ้กระทจาบาปเชต่นนรัทั้น กก็ไมต่มบเหตสุผลใดๆสจาหรรับครลิสเตบยนทบที่
จะอธลิษฐานเผมที่อเมมองนรัทั้นหรมอบสุคคลนรัทั้นๆ
มบบางเวลาทบที่เราควรจะหยสุดอธลิษฐานเผมที่อคนบางคน มบบางเวลาทบที่เราควรจะหยสุดเปป็นพยานกรับคนบางคน ในเรมอที่ งทบที่เกบที่ยว
กรับจลิตวลิญญาณนรัทั้น พระเยซรตรรัสวต่า “อยต่าใหจ้สลิที่งซซที่งบรลิสสุทธลิธิ์แกต่สสุนรัข และอยต่าโยนไขต่มสุกของทต่านใหจ้แกต่สสุกร เกลมอกวต่ามรันจะเหยบยบยที่จา
เสบย และจะหรันกลรับมากรัดตรัวทต่านดจ้วย” (มรัทธลิว 7 : 6)
พระเจจ้าตรรัสกรับโฮเชยาเกบที่ยวกรับเอฟราอลิมซซที่งกจาลรังถดถอยลงอยต่างนต่าเศรจ้าวต่า “เอฟราอลิมกก็ผรกพรันอยรต่กรับรรปเคารพแลจ้ว
ปลต่อยเขาแตต่ลจาพรัง” (โฮเชยา 4 : 17) หรมอในอบกนรัยหนซที่ง พระเจจ้าตรรัสวต่า “ไมต่จจาเปป็นจะตจ้องตรักเตมอนอะไรอบกแลจ้ว ไมต่จจาเปป็นจะตจ้อง
อธลิษฐานเผมที่ออบกแลจ้ว ปลต่อยพวกเขาไป ปลต่อยใหจ้ความบาปนจาพาไป” และกก็เปป็นเชต่นนรัทั้นจรลิง ลองอต่าน โฮเชยา 14 : 4 - 8
แลจ้วอะไรคมอ “บาปทบที่นจาไปสรต่ความตาย” ทบที่ทบที่ดบทบที่สดสุ ในการจะคจ้นหาคจาตอบคมอในจดหมายของเปาโลถซงครลิสตจรักรทบเที่ มมอง
โครลินธร์ ถจ้าคสุณจะลองศซกษาดรบททบที่ 11 ทรัทั้งบทของ 1 โครลินธร์ คสุณจะพบวต่าผรจ้เชมที่อบางคนไดจ้ประพฤตลิผลิดอยต่างนต่าเศรจ้าทบที่โตต๊ะขององคร์
พระผรจ้เปป็นเจจ้า โดยกลินดมมที่ อยต่างตะกละตะกลามและเมามายจนพวกเขาเสบยสสุขภาพไป เปาโลกลต่าวกรับพวกเขาวต่า “เมมที่อทต่านทรัทั้ง
หลายประชสุมพรจ้อมกรันนรัทั้น ทต่านจซงประชสุมรรับประทานเปป็นทบที่ระลซกถซงองคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าไมต่ไดจ้ เพราะวต่าเมมที่อทต่านรรับประทาน บจ้างกก็
รรับประทานอาหารของตนกต่อนคนอมที่น บจ้างกก็ยรังหลิวอยรต่ และบจ้างกก็เมา อะไรกรันนบที่ ทต่านไมต่มบเรมอนทบที่จะกลินและดมที่มหรมอ หรมอวต่าทต่านดร
หมลิที่นครลิสตจรักรของพระเจจ้า และทจาใหจ้คนทบที่ขรัดสนไดจ้รบรั ความอรับอาย จะใหจ้ขจ้าพเจจ้าวต่าอยต่างไรแกต่ทาต่ น จะใหจ้ชมทต่านหรมอ ในเรมที่องนบทั้
ขจ้าพเจจ้าจะไมต่ขอชมทต่านเลย” (1 โครลินธร์ 11 : 20 - 22)
ในขจ้อถรัดมาของบทนบทั้ เปาโลไดจ้สรัที่งสอนชาวโครลินธร์ใหจ้พลิจารณาตนและสจารวจดรจตลิ ใจของพวกเขาเอง แลจ้วจซงรรับประทาน
ขนมปปังและดมที่มเหลจ้าองสุต่นภายหลรังจากไดจ้พจลิ ารณาตนเชต่นนรัทั้นแลจ้ว เพราะถจ้าพวกเขากลินขนมปปังและดมที่มจากถจ้วยอยต่างไมต่ถวาย
เกบยรตลิ พวกเขากก็มบความผลิดตต่อพระกายและพระโลหลิตขององคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้า ทต่านไดจ้ใหจ้ขจ้อสรังเกตไวจ้ตอต่ จากคจาสรัที่งสอนวต่า “ดจ้วยเหตสุ
นบพทั้ วกทต่านหลายคนจซงอต่อนกจาลรังและปฝ่วยอยรต่และทบที่ลต่วงหลรับไปแลจ้ว (เสบยชบวลิต) กก็มบมาก”
เปาโลยรังไดจ้ตกรั เตมอนครลิสเตบยนชาวโครลินธร์อบกวต่า ถจ้าพวกเขาพลิพากษาตนเอง กลรับใจใหมต่จากการประพฤตลิผลิดของพวกเขา
ในครอบครรัวของพระเจจ้าและประพฤตลิอยต่างเถรตรง พระเจจ้ากก็จะไมต่ทรงจจาตจ้องพลิพากษาพวกเขา แตต่ถจ้าพวกเขาไมต่พลิพากษาตนเอง
พระเจจ้ากก็ทรงไมต่มบทางเลมอกนอกจากตจ้องทรงพลิพากษาและตบสอนพวกเขา เพมที่อวต่าพวกเขาจะไมต่ตจ้อง “ถรกพลิพากษาลงโทษดจ้วยกรัน
กรับโลก” (1 โครลินธร์ 11 : 32)
ดจ้วยเหตสุนบทั้ “บาปทบที่นจาไปสรต่ความตาย” จซงหมายถซงการเปป็นกบฏอยต่างไมต่เลลิกราตต่อแสงสวต่าง เมมที่อผรจ้เชมที่อรรจ้วาต่ เขาควรทจาอะไร
และเมมที่อไรทบที่เขาเชมที่อมรัที่นแลจ้ววต่าควรจะตจ้องทจาสลิที่งนรัทั้น แลจ้วยรังปฏลิเสธทบที่จะเชมที่อฟปังพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์และพระวจนะของพระเจจ้า เขา
กก็ตกอยรต่ในอรันตรายของการทจาบาปทบที่นจาไปสรต่ความตาย
เรามบตรัวอยต่างเรมที่องนบทั้อบกใน 1 โครลินธร์ 5 : 1 - 5 เมมที่อพบการผลิดศบลธรรมในครลิสตจรักร คมอชายหนสุต่มคนหนซที่งไดจ้รรับเอาภรรยา
ของพต่อของตนมาเปป็นของตนเองและมบความผลิดฐานลต่วงประเวณบ และยรังมบบางคนทบที่ไมต่เหก็นดจ้วยอบกวต่าชายหนสุต่มคนนบทั้ไดจ้รรับการชต่วย
ใหจ้รอดแลจ้วแตต่ไดจ้ทจาบาปทบที่นจาไปสรต่ความตาย แตต่เปาโลไดจ้บอกกรับผรจ้เชมที่อคนอมที่นๆในครลิสตจรักรวต่าพวกเขาควรจะทจาอะไรในเรมที่องนบทั้

“ในพระนามของพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าของเรา เมมที่อทต่านทรัทั้งหลายประชสุมกรันและใจของขจ้าพเจจ้ารต่วมอยรต่ดวจ้ ย
พรจ้อมทรัทั้งฤทธลิเธิ์ ดชของพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าของเรา พวกทต่านจงมอบคนนรัทั้นไวจ้ใหจ้ซาตานทจาลายเนมทั้อหนรังเสบย เพมที่อใหจ้จลิต
วลิญญาณของเขารอดในวรันของพระเยซรเจจ้า” (1 โครลินธร์ 5 : 4 - 5)
ทต่านทบที่รกรั เปป็นทบที่ชรัดเจนวต่าบาปทบที่นจาไปสรต่ความตายนรัทั้นไมต่เกบที่ยวขจ้องกรับความรอดของจลิตวลิญญาณ แตต่เกบที่ยวขจ้องกรับการ
ทจาลายเนมทั้อหนรัง บสุคคลเชต่นนรัทั้นจะ “ขาดคต่าตอบแทนแตต่ตรัวเขาเองจะรอด แตต่เหมมอนดรังรอดจากไฟ” (1 โครลินธร์ 3 : 12 - 15)
บจาเหนก็จทรัทั้งสลิทั้นจะเสบยไป และบสุคคลนรัทั้นจะยมนอยรต่ตต่อหนจ้าพระพรักตรร์พระเจจ้าดจ้วยมมอเปลต่า นบที่หมายความวต่าอะไร ผมขอสารภาพวต่า
ผมไมต่ทราบ แตต่จากขจ้อความใน 1 โครลินธร์ บสุคคลทบที่สรญเสบยบจาเหนก็จของตนจะ “ขาดคต่าตอบแทน” ไมต่ใชต่สรญเสบยจลิตวลิญญาณ แตต่สรญ
เสบยบจาเหนก็จนลิรรันดรร์
ขจ้อ 17 “การอธรรมทสุกอยต่างเปป็นบาป แตต่บาปทบที่ไมต่ไดจ้นจาไปสรต่ความตายกก็มบ”
จากพระวจนะของพระเจจ้า “เหตสุวต่าทสุกคนทจาบาป และเสมที่อมจากสงต่าราศบของพระเจจ้า ...ไมต่มบผรจ้ใดเปป็นคนชอบธรรมสรักคน
เดบยว ไมต่มบเลย...ถจ้าเราทรัทั้งหลายจะวต่าเราไมต่มบบาป เรากก็หลอกตรัวเอง และความจรลิงไมต่ไดจ้อยรใต่ นเราเลย...ถจ้าเรากลต่าววต่าเราไมต่ไดจ้
ทจาบาป กก็เทต่ากรับวต่าเราทจาใหจ้พระองคร์เปป็นผรจ้ตรรัสมสุสา และพระดจารรัสของพระองคร์กก็มลิไดจ้อยรใต่ นเราทรัทั้งหลายเลย” มนสุษยร์สามารถทจา
(และไดจ้ทจา) ความบาป แตต่พระเจจ้าทรงชต่วยใหจ้รอดเมมที่อเรากลรับใจจากความบาปของเราและเชมที่อวางใจในพระโลหลิตทบที่หลรัที่งออกและ
พระราชกลิจทบที่สจาเรก็จครบถจ้วนแลจ้วของพระเยซรครลิสตร์ “บาปทบที่นจาไปสรต่ความตาย” นรัทั้นแตกตต่าง เปป็นเรมที่องถซงแกต่ชบวลิต และไมต่มบความ
จจาเปป็นจะตจ้องอธลิษฐานเผมที่อบสุคคลทบที่ไดจ้กระทจาบาปเชต่นนรัทั้น
“การอธรรมทสุกอยต่างเปป็นบาป” มนสุษยร์อาจไมต่เหก็นดจ้วยกรับนลิยามของความบาปเชต่นนบทั้ แตต่พระวจนะของพระเจจ้าไดจ้กลต่าว
อยต่างชรัดเจน “ผรจ้ใดทบที่กระทจาบาปกก็ละเมลิดพระราชบรัญญรัตลิดจ้วย เพราะความบาปเปป็นสลิที่งทบที่ละเมลิดพระราชบรัญญรัตลิ” (1 ยอหร์น 3 : 4)
พระราชบรัญญรัตลิของพระเจจ้านรัทั้นบรลิสสุทธลิธิ์ และการละเมลิดแมจ้แตต่ขจ้อทบที่เลก็กนจ้อยทบที่สสุดในพระราชบรัญญรัตลิของพระองคร์นรัทั้นกก็เปป็นการทจา
ผลิดพระราชบรัญญรัตลิทรัทั้งหมด จซงเปป็นเหตสุผลวต่าทจาไม พระเยซรจซงทรงจจาเปป็นตจ้องจต่ายราคาหนบทั้บาป ไมต่มบใครสามารถจต่ายไดจ้ สลิที่งทบที่
พระเจจ้าทรงประสงคร์กก็มบเพบยงพระเจจ้าเทต่านรัทั้นทบที่ทรงจรัดเตรบยมไดจ้ พระเยซรทรงกระทจาใหจ้ทสุกๆจสุดและขบดในพระราชบรัญญรัตลินรัทั้นสจาเรก็จ
(มรัทธลิว 5 : 17) และดจ้วยเหตสุนบทั้ พระองคร์จซง “ทรงเปป็นจสุดจบของพระราชบรัญญรัตลิ เพมที่อใหจ้ทสุกคนทบที่มบความเชมที่อไดจ้รรับความชอบธรรม”
(โรม 10 : 4)
มบบางคนทบที่จะไมต่เหก็นดจ้วยวต่าบาปทบที่นจาไปสรต่ความตายหมายถซงความตายฝฝ่ายรต่างกายจรลิง และเปป็นความหมายสจาหรรับผรจ้เชมที่อ
เรารรจ้วาต่ ความบาปนรัทั้นนจาพาความตายฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ ในสวนเอเดน พระเจจ้าตรรัสกรับอาดรัมวต่า “แตต่ตนจ้ ไมจ้แหต่งความรรจ้ดแบ ละรรจ้ชรัที่วเจจ้า
อยต่ากลินผลจากตจ้นนรัทั้นเปป็นอรันขาด เพราะวต่าเจจ้ากลินในวรันใด เจจ้าจะตายแนต่ในวรันนรัทั้น” (ปฐมกาล 2 : 17) แลจ้วอาดรัมกก็ไดจ้กลิน และ
ทต่านกก็ตายในฝฝ่ายจลิตวลิญญาณในตอนนรัทั้นเลยจรลิงๆ เอเสคบยล 18 : 4 ประกาศวต่า “ชบวลิตใดทจาบาปกก็จะตาย” เปาโลกก็ไดจ้ประกาศวต่า
“เหตสุฉะนรัทั้นเชต่นเดบยวกรับทบที่บาปไดจ้เขจ้ามาในโลกเพราะคนๆเดบยว และความตายกก็เกลิดมาเพราะบาปนรัทั้น และความตายกก็ไดจ้แผต่ไปถซง
มวลมนสุษยร์ทสุกคน เพราะมนสุษยร์ทสุกคนทจาบาป” (โรม 5 : 12)
แตต่ในขจ้อพระครัมภบรตร์ อนทบที่เรากจาลรังศซกษาอยรต่นบทั้บอกกรับเราวต่า “บาปทบที่ไมต่ไดจ้นจาไปสรต่ความตายกก็มบ” และดรังนรัทั้น ถจ้าขจ้อนบทั้กลต่าว
ถซงความตายฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ เชต่นนรัทั้นเรากก็ขรัดแยจ้งโดยตรงกรับพระวจนะของพระเจจ้า และนรัที่นไมต่สามารถกระทจาไดจ้ ไมต่มบความขรัด
แยจ้งกรันเองในพระครัมภบรร์ โดยขจ้อนบทั้เราจซงรรวจ้ ต่า “บาปทบที่นจาไปสรต่ความตาย” หมายถซงความตายฝฝ่ายรต่างกาย เมมที่อครลิสเตบยนลจ้มลงใน
ความบาปและดจาเนลินอยรต่ในความบาปทบที่รรจ้อยรต่แกต่ใจตต่อไปโดยปฏลิเสธทบที่จะกลรับใจใหมต่ การดจาเนลินชบวลิตเชต่นนรัทั้นจะนจาพาความตายฝฝ่าย
รต่างกาย บรรดาผรจ้เชมที่อถรกตบสอนโดยองคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้า เพมที่อวต่าเราจะไมต่ถรกพลิพากษาไปพรจ้อมกรับโลกนบทั้

ในยอหร์น 5 : 24 พระเยซรตรรัสวต่า “เราบอกความจรลิงแกต่ทต่านทรัทั้งหลายวต่า ถจ้าผรใจ้ ดฟปังคจาของเราและเชมที่อในพระองคร์ผรจ้ทรงใชจ้
เรามา ผรจ้นรัทั้นกก็มบชวบ ลิตนลิรนรั ดรร์ และไมต่ถรกพลิพากษา แตต่ไดจ้ผาต่ นพจ้นความตายไปสรต่ชบวตลิ แลจ้ว” โปรดสรังเกตวต่า ผรจ้ทบที่เชมที่อในพระเยซรกก็ผต่านพจ้น
ความตายไปสรต่ชบวลิตแลจ้วและจะไมต่เขจ้าสรต่พลิพากษา
โมเสสไดจ้กระทจาบาปทบที่นจาไปสรต่ความตาย เมมที่อทต่านอธลิษฐานทรลขอนทั้จาครรัทั้งแรกตต่อพระเจจ้าเพมที่อสจาหรรับชาวอลิสราเอลในการ
เดลินทางจากอบยลิปตร์ถซงคานาอรัน พระเจจ้าตรรัสสรัที่งใหจ้ทาต่ นตบทบที่ศลิลา “แลจ้วนทั้จาจะไหลออกมาจากศลิลาใหจ้พลไพรต่ดมที่ม” (อพยพ 17 : 6) ครรังทั้
ทบที่สองทบที่โมเสสอธลิษฐานทรลขอนทั้จา พระเจจ้าตรรัสสรัที่งทต่านใหจ้บอกกรับหลิน (กรันดารวลิถบ 20 : 7 - 12) แตต่แทนทบที่จะบอกกรับหลินนรัทั้นตามทบที่
พระเจจ้าทรงบรัญชา โมเสสกลรับยกไมจ้เทจ้าของทต่านขซทั้นและตบทบที่หลินอบก หลินนรัทั้นไดจ้แกต่พระเยซร ผรจ้ทรงเปป็นนทั้จาแหต่งชบวลิต และไดจ้ถรกตบเพบยง
ครรังทั้ เดบยว และพระองคร์กก็ไมต่ทรงตจ้องถรกตบอบก โมเสสไมต่เชมที่อฟปังพระเจจ้าอยต่างจงใจ และพระเจจ้าทรงหจ้ามทต่านไมต่ใหจ้เขจ้าสรต่แผต่นดลินแหต่ง
พระสรัญญา พระเจจ้าทรงเอาชบวตลิ ของทต่านและทรงฝปังทต่านไวจ้ในหสุบเขาแหต่งแผต่นดลินโมอรับ “จนถซงทสุกวรันนบทั้หามบผรจ้ใดรรจจ้ รักทบที่ฝปังศพของ
ทต่านไมต่” (เฉลยธรรมบรัญญรัตลิ 32 : 48 - 52 ; 34 : 1 - 6)
อาคานไดจ้กระทจาบาปทบที่นจาไปสรต่ความตาย (ลองอต่านโยชรวา บททบที่ 7) เขารรจ้เรมที่องพระบรัญชาของพระเจจ้าเกบที่ยวกรับเสมทั้อผจ้า เงลิน
และทองของชาวบาบลิโลน แตต่แทนทบจที่ ะรรจ้จรักพระประสงคร์ของพระเจจ้า อาคานกลรับโลภ (และยรักยอกเอา) เสมทั้อผจ้าและทองนรัทั้นไวจ้
แลจ้วซต่อนพวกมรันไวจ้ทใบที่ ตจ้เตก็นทร์ของเขา
คจาอธลิษฐานประจจาวรันของครลิสเตบยนจซงควรจะเปป็น “ขจ้าแตต่พระเจจ้า ขอพระองคร์ทรงชจาระขจ้าพระองคร์ใหจ้พจ้นจากความผลิดทบที่
ซต่อนเรจ้นอยรต่...ขอทรงยรับยรัทั้งผรจ้รรับใชจ้ของพระองคร์ใหจ้พจ้นจากบาปโดยประมาทนรัทั้นดจ้วยเถลิด...ขอใหจ้ถจ้อยคจาจากปากของขจ้าพระองคร์
และการรจาพซงในจลิตใจเปป็นทบที่พอพระทรัยในสายพระเนตรของพระองคร์เถลิด” (สดสุดบ 19 : 12 - 14 บางสต่วน)

เราทบัทั้งหลายรถูผู้
ขจ้อ 18 - 21 “เราทรัทั้งหลายรรวจ้ ต่า คนใดทบที่บรังเกลิดจากพระเจจ้ากก็ไมต่กระทจาบาป แตต่วต่าคนทบที่บรังเกลิดจากพระเจจ้ากก็ระวรังรรักษาตรัว
และมารรจ้ายนรัทั้นไมต่แตะตจ้องเขาเลย เราทรัทั้งหลายรรวจ้ ต่าเราเปป็นของพระเจจ้า และชาวโลกทรังทั้ สลิทั้นตกอยรต่ใตจ้อจานาจของความชรัวที่ และเรา
ทรัทั้งหลายรรวจ้ าต่ พระบสุตรของพระเจจ้าเสดก็จมาแลจ้ว และไดจ้ทรงประทานความเขจ้าใจแกต่เรา เพมอที่ ใหจ้เรารรจ้จกรั พระองคร์ผรจ้เทบที่ยงแทจ้ และเรา
ทรัทั้งหลายอยรต่ในพระองคร์ผรจ้เทบที่ยงแทจ้นรัทั้น คมออยรต่ในพระเยซรครลิสตร์พระบสุตรของพระองคร์ นบที่แหละเปป็นพระเจจ้าเทบที่ยงแทจ้ และเปป็นชบวลิตนลิรนรั
ดรร์ ลรกเลก็กๆทรัทั้งหลายเออ๋ย จงระวรังรรักษาตรัวไวจ้ใหจ้พจ้นจากรรปเคารพ เอเมน”
พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงใชจ้คจาวต่า “รร”จ้ ถซง 7 ครรังทั้ ในบทนบทั้ (ตรังทั้ แตต่ขจ้อ 13 จนถซงขจ้อ 20) พระเจจ้าทรงประทานพระกลิตตลิคสุณ
ยอหร์นแกต่เราเพมที่อวต่าเราจะมบชบวตลิ นลิรรันดรร์ (ยอหร์น 20 : 31) และพระองคร์ทรงประทานจดหมายฝากทบที่ยลิที่งใหญต่ฉบรับนบทั้เพมที่อวต่าเราจะรรวจ้ ต่า
เรามบชบวตลิ นลิรรันดรร์ (1 ยอหร์น 5 : 13) บางคนกลต่าววต่าเราไมต่ควรจะถมอเรมที่องนบทั้เปป็นหลรักคจาสอนทางการนรัก แตต่เปาโลกลต่าววต่า
“ขจ้าพเจจ้ารรจ้จกรั พระองคร์ทบที่ขจ้าพเจจ้าไดจ้เชมที่อ” เราจซงควรจะถมอวต่าเปป็นหลรักคจาสอนทางการเมมที่อหลรักคจาสอนดรังกลต่าวนรัทั้นมบรากฐานในพระ
วจนะแหต่งความจรลิง เรากจาลรังอยรต่ในยสุคทบสที่ ายลมแหต่งความขรัดแยจ้งพรัดโหมและคลมที่นอรันแรงกลจ้าไดจ้ซรัดกระหนที่จาอยต่างรสุนแรง แตต่เมมที่อ
เรามบรากฐานและจสุดยมนอยรต่บนศลิลาเขจ้มแขก็ง เรากก็สามารถเผชลิญพายสุไดจ้ องคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าไดจ้ตรรัสแลจ้ว “พระเยโฮวาหร์ตรรัสดรังนบทั้”
“เราทรัทั้งหลายรรวจ้ ต่า คนใดทบที่บรังเกลิดจากพระเจจ้ากก็ไมต่กระทจาบาป” ตลอดทรัทั้งจดหมายฝากฉบรับนบทั้ พระวลิญญาณบรลิสทสุ ธลิธิ์ไดจ้ทรง
ชบใทั้ หจ้เหก็นอยต่างระมรัดระวรังวต่าชบวลิตของผรจ้เชมที่อนรัทั้นเปป็นชบวลิตทบที่บรลิสสุทธลิธิ์ ศาสนาครลิสตร์นรัทั้นแตกตต่างอยต่างสลิทั้นเชลิงจากศาสนาอมที่นๆเพราะ
ศาสนาครลิสตร์คมอความบรลิสสุทธลิขธิ์ องพระเจจ้า คมอความชอบธรรมและศรักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ คมอพระลรักษณะของพระเจจ้าภายใน ศาสนาอมที่นๆนรัทั้น
เปป็นเพบยงเปลมอกนอกอรันปราศจากพระเจจ้า การดจาเนลินชบวตลิ ทบที่ไมต่บรลิสสุทธลิใธิ์ นการสจาแดงตนวต่าเปป็นครลิสเตบยนนรัทั้นขรัดแยจ้งกรับนลิยามของ
คจาวต่าครลิสเตบยนในพรันธสรัญญาใหมต่

โปรดสรังเกตวต่าขจ้อนบทั้ไมต่ไดจ้กลต่าววต่า ผรจ้ใดกก็ตามทบที่ “ไมต่กระทจาบาป” กก็เปป็นสมาชลิกของครลิสตจรักร หรมอผรจ้ใดทบที่ “ไมต่กระทจา
บาป” กก็เปป็นผรจ้ทบที่ดจาเนลินชบวลิตอยต่างดบทบที่สดสุ เทต่าทบที่เขารรจ้หรมอมบเจตนาดบในทสุกสลิที่งทบเที่ ขาทจา แตต่ขจ้อนบทั้กลต่าววต่าผรใจ้ ดกก็ตามทบที่ไมต่กระทจาบาปกก็เปป็น
ผรจ้ทบที่ “บรังเกลิดจากพระเจจ้า”
ผรจ้ทบที่ไมต่เชมที่อดจาเนลิน “ตามวลิถบของโลกนบทั้ตามเจจ้าแหต่งอจานาจในยต่านอากาศ คมอวลิญญาณทบคที่ รอบครองอยรใต่ นบสุตรแหต่งการไมต่เชมที่อ
ฟปัง” (เอเฟซรัส 2 : 2) สต่วนครลิสเตบยนดจาเนลินตามการทรงนจาของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ “ดจ้วยวต่าพระวลิญญาณของพระเจจ้าไดจ้ทรง
นจาพาคนหนซที่งคนใด คนเหลต่านรัทั้นกก็เปป็นบสุตรของพระเจจ้า” (โรม 8 : 14) “เหตสุฉะนรัทั้นบรัดนบทั้การปรรับโทษจซงไมต่มบแกต่คนทรัทั้งหลายทบที่อยรต่ใน
พระเยซรครลิสตร์ ผรจ้ไมต่ดจาเนลินตามฝฝ่ายเนมทั้อหนรัง แตต่ตามฝฝ่ายพระวลิญญาณ” (โรม 8 : 1) ผรจ้เชมที่อไมต่ดจาเนลินตามเนมทั้อหนรังเพราะพวกเขา
ดจาเนลินในพระวลิญญาณ พวกเขาจซงมบชบวลิตทบแที่ ตกตต่างเพราะพวกเขาเปป็นผรจ้ทบที่ถรกสรจ้างใหมต่ในพระครลิสตร์
เรารรจ้อะไรอบกบจ้าง ? เรารรจ้วาต่ “คนทบที่บรังเกลิดจากพระเจจ้า...มารรจ้ายนรัทั้นไมต่แตะตจ้องเขาเลย” (คจากรบกในทบที่นบทั้แปลไดจ้วต่า “ไมต่ยมที่น
มมอถรกตรัวเขาเลย”) คจากรบกคจาเดบยวกรันนบทั้ถรกใชจ้ในยอหร์น 20 : 17 เมมที่อพระเยซรตรรัสสรัที่งมารบยร์ดวจ้ ยวต่า “อยต่าแตะตจ้องเรา” ผรจ้เชมที่อทบที่
บรังเกลิดใหมต่แลจ้วทสุกคนสามารถชมที่นชมยลินดบและปปิตลิเปป็นลจ้นพจ้นไดจ้ทบที่รรจ้วาต่ “มารรจ้าย” (ซาตาน) ไมต่สามารถยมที่นมมอถรกตรัวเขาไดจ้ เราเปป็น
ของพระเจจ้า เราไดจ้มบสวต่ นในพระลรักษณะของพระองคร์ เรามบพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ผทรจ้ รงประทรับตราเราจนกวต่าจะถซงวรันแหต่งการทรง
ไถต่ มารรจ้ายสามารถลต่อลวงเราไดจ้ มรันสามารถทดลองเราและทดสอบเรา มรันสามารถวางหลสุมพรางและบต่วงดรักในหนทางของเรา
แตต่มรันไมต่สามารถยมที่นมมอถรกตรัวเราไดจ้ !
ทจาไมผรจ้เชมที่อจซงมบสต่วนในหลรักประกรันอรันยลิที่งใหญต่และนต่ายลินดบเชต่นนบทั้ไดจ้ ? เหตสุผลกก็ไดจ้ถรกกลต่าวอยต่างชรัดเจนวต่า “คนทบที่บรังเกลิด
จากพระเจจ้ากก็ระวรังรรักษาตรัว” อบกครรัทั้งหนซที่งทบที่เราลองมองหานรักวลิชาการภาษากรบก ผรจ้ซซที่งอสุทลิศชบวตลิ ของพวกเขาในการศซกษาภาษาทบที่ใชจ้
เขบยนพรันธสรัญญาใหมต่ นรักวลิชาการภาษากรบกทบที่ยลิที่งใหญต่ทบที่สสุดในประวรัตลิศาสตรร์คนหนซที่งไดจ้ประกาศวต่า จากบรลิบทของขจ้อนบทั้ คจาวต่า
“บรังเกลิดจากพระเจจ้า” ในทบที่นบทั้ไมต่ไดจ้เกบที่ยวกรับผรจ้เชมที่อ แตต่หมายความถซงพระบสุตรของพระเจจ้า เรารรวจ้ ต่าเราไมต่สามารถระวรังรรักษาตรัวของ
เราเองไดจ้พอๆกรับทบที่เราไมต่สามารถชต่วยเหลมอตรัวเองใหจ้รอดไดจ้ “เหตสุฉะนรัทั้นคนทบที่คลิดวต่าตรัวเองมรัที่นคงดบแลจ้ว กก็จงระวรังใหจ้ดบ กลรัววต่าจะลจ้ม
ลง” (1 โครลินธร์ 10 : 12) “ลรกเลก็กๆทรัทั้งหลายเออ๋ย ทต่านเปป็นฝฝ่ายพระเจจ้า และไดจ้ชนะเขาเหลต่านรัทั้น เพราะวต่าพระองคร์ผรจ้สถลิตอยรต่ในทต่าน
ทรัทั้งหลายเปป็นใหญต่กวต่าผรจ้นรัทั้นทบที่อยรต่ในโลก” (1 ยอหร์น 4 : 4) เรารรวจ้ ต่าเราไมต่สามารถระวรังรรักษาตรัวของเราเองใหจ้บรลิสสุทธลิไธิ์ ดจ้พอๆกรับทบที่เรา
ไมต่สามารถชจาระตรัวของเราเองใหจ้บรลิสสุทธลิธิ์ไดจ้ ดจ้วยเหตสุนบทั้ ขจ้อความนบทั้จซงควรหมายถซง “คน (พระเยซร) ทบที่บรังเกลิดจากพระเจจ้ากก็ระวรัง
รรักษาตรัว (ของผรจ้เชมที่อ)” พระเยซร พระบสุตรเพบยงงองคร์เดบยวทบที่บรังเกลิดจากพระบลิดา ทรงระวรังรรักษาผรจ้เชมที่อ และจะไมต่ทรงยอมอนสุญาต
ใหจ้มารรจ้ายยมที่นมมอถรกตรัวของเรา เราจซงเปป็นยลิที่งกวต่าผรจ้พลิชตลิ โดยทางพระองคร์ !
ความรอดของเราเรลิที่มตจ้นทบที่พระเยซร (ยอหร์น 3 : 16)
พระเจจ้าทรงสต่งพระเยซรใหจ้มาชต่วยเราใหจ้รอด (1 ยอหร์น 4 : 10)
โดยทางพระเยซร เราจซงเปป็นผรจ้ชนะ (1 ยอหร์น 4 : 4)
พระเยซรทรงสามาถรรักษาเราไมต่ใหจ้ลจ้มลงไดจ้ (ยรดา 24)
เราจจาเปป็นจะตจ้องอธลิษฐานตามอยต่างผรจ้แตต่งสดสุดวบ าต่ “ขอทรงชรขจ้าพระองคร์ขซทั้น เพมที่อขจ้าพระองคร์จะปลอดภรัย” (สดสุดบ 119 :
117)
ในขจ้อ 19 “เราทรัทั้งหลายรรวจ้ าต่ เราเปป็นของพระเจจ้า” เรารรวจ้ าต่ พระเจจ้าทรงเปป็นพระบลิดาของเรา เรารรวจ้ าต่ เราอยรต่ในครอบครรัว
ของพระองคร์ เรารรจ้วาต่ เราเปป็นพลเมมองของสวรรคร์และเรเปป็นเพบยงคนแปลกถลิที่นและคนแปลกหนจ้าบนโลกนบทั้ เรารรจ้วาต่ ความบาปของ
เราไดจ้รบรั การอภรัยแลจ้ว เรารรวจ้ าต่ เราไดจ้มบสามรัคคบธรรมกรับพระบลิดา กรับพระบสุตร และกรับพบที่นจ้องครลิสเตบยนของเรา เรารรวจ้ าต่ เราอยรต่ในพระ
ครลิสตร์ และดจ้วยเหตสุนบทั้ ฐานะของเราจซงแตกตต่างจากผรทจ้ บที่ไมต่เชมที่อ แตกตต่างทรัทั้งในการทรงจรัดเตรบยม ในการทรงปกปฟ้อง ในเปฟ้าหมาย ใน
ศรักยภาพ และในสลิทธลิประโยชนร์ พระเจจ้าตรรัสกรับโมเสสวต่า “ดรเถลิด มบทบที่แหต่งหนซที่งอยรต่ใกลจ้เรา เจจ้าจงไปยมนอยรต่บนศลิลานรัทั้น แลจ้วขณะเมมที่อ
สงต่าราศบของเรากจาลรังผต่านไป เราจะซต่อนเจจ้าไวจ้ในชต่องศลิลาและจะบรังเจจ้าไวจ้ดวจ้ ยมมอเราจนกวต่าเราจะผต่านไป” (อพยพ 33 : 21 - 22)

พระเจจ้าของเราคมอพระเจจ้าของโมเสส พระเยซรทรงเปป็นพระศลิลาของเรา พระองคร์ทรงเปป็นพระศลิลามรัที่นคง ซซที่งเราสามารถกลต่าวไดจ้วาต่
“องคร์พระเยซรดรัที่งศลิลา ปกคลสุมขจ้าฯ กจาบรังกายา” ครลิสเตบยนไดจ้ถรกซต่อนไวจ้กรับพระครลิสตร์ในพระเจจ้าแลจ้ว (โคโลสบ 3 : 3)
และในขจ้อ 19 เรายรังรรจ้อบกดจ้วยวต่า “ชาวโลกทรัทั้งสลิทั้นตกอยรใต่ ตจ้อจานาจของความชรัที่ว” หรมอ “ใตจ้อจานาจของมารรจ้าย” มบคนอยรต่
สองพวกในโลกนบทั้ คมอบสุตรทรัทั้งหลายของพระเจจ้าและลรกทรัทั้งหลายของซาตาน หรมอพวกทบที่อยรต่ภายใตจ้องคร์บรลิสสุทธลิธิ์และพวกทบที่อยรต่ภายใตจ้
มารรจ้าย ผรทจ้ บที่ไมต่เชมที่อทสุกนกก็เปป็นของซาตาน เปาโลกลต่าวถซงพวกเขาวต่าเปป็นพวกทบที่ “พระของยสุคนบทั้ไดจ้กระทจาใจของเขาใหจ้มมดไป เพมที่อไมต่
ใหจ้ความสวต่างของขต่าวประเสรลิฐอรันมบสงต่าราศบของพระครลิสตร์ ผรจ้เปป็นพระฉายของพระเจจ้า สต่องแสงถซงพวกเขา” (2 โครลินธร์ 4 : 4)
ซาตานเปป็นเจจ้าผรจ้ครอบครองแหต่งอจานาจในสถานฟฟ้าอากาศ เปป็นพระของยสุคนบทั้ เปป็นผรจ้ครองโลกนบทั้ แตต่เรารรจ้วาต่ องคร์พระเยซร
เจจ้าไดจ้ทรงมบชยรั ชนะเหนมอผรจ้ครองโลกนบทั้แลจ้ว และ “ผรจ้ครองโลกนบทั้ถรกพลิพากษาแลจ้ว” (ยอหร์น 16 : 11)
ในขจ้อ 20 “เราทรัทั้งหลายรรวจ้ าต่ พระบสุตรของพระเจจ้าเสดก็จมาแลจ้ว และไดจ้ทรงประทานความเขจ้าใจแกต่เรา” โดยทางการ
บรังเกลิดใหมต่ เราไดจ้ถรกสรจ้างใหมต่แลจ้ว เราไดจ้มบความเขจ้าใจใหมต่และสตลิปปัญญาใหมต่ แตต่ในองคร์พระเยซรเทต่านรัทั้น มนสุษยร์ตามธรรมชาตลิไมต่
สามารถรรับสลิที่งซซที่งเปป็นของพระวลิญญาณของพระเจจ้าไดจ้เพราะสลิที่งเหลต่านรัทั้นจจาเปป็นตจ้องมองดจ้วยสายตาฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ (1 โครลินธร์ 2 :
14) แตต่ผรจ้เชมที่อไดจ้มบสวต่ นในพระวลิญญาณของพระเจจ้า เราไดจ้รรับการเจลิม และเรารรจ้จกรั สลิที่งซซที่งเปป็นของพระเจจ้า
ใน 2 พงศร์กษรัตรลิยร์ 5 : 1 - 14 เราไดจ้พบกรับภาพอรันสวยงามของผรจ้ทบที่ไมต่เชมที่อและของผรจ้เชมที่อ นาอามานเปป็นบสุคคลทบที่ยลิที่งใหญต่
แตต่ทาต่ นเปป็นโรคเรมทั้อน และโรคเรมทั้อนนรัทั้นกก็จรัดเปป็นความบาปประเภทหนซที่ง ทาสเชลยสาวชาวอลิสราเอลรรจ้เรมที่องนบทั้วาต่ ถจ้าเจจ้านายของตน
สามารถพบกรับเอลบชาผรจ้เผยพระวจนะของพระเจจ้าไดจ้ ทต่านกก็จะหายสะอาดจากโรคเรมทั้อน และเพราะคจาพยานของนาง นาอามานจซง
ออกตามหาเอลบชา แตต่ทาต่ นไดจ้เขจ้าพบดจ้วยทต่าทบทรัศนคตลิทบที่ผลิด เมมที่อทต่านมาถซงบจ้านของเอลบชา ผรจ้เผยพระวจนะไมต่ไดจ้รบบออกมาพบทต่าน
เหมมอนอยต่างทบที่นาอามานคาดวต่าจะทจา แตต่กลรับสต่งคนรรับใชจ้ของทต่านไปแทน เพมที่อบอกกรับนาอามานใหจ้ไปลจ้างตรัวในแมต่นทั้จาจอรร์แดน
เจก็ดครรังทั้ สลิที่งนบททั้ จาใหจ้นาอามานโกรธ และทต่านกลต่าววต่า “ดรเถลิด ขจ้าคลิดวต่าเขาจะออกมาหาขจ้าเปป็นแนต่ และมายมนอยรต่และออกพระนาม
ของพระเยโฮวาหร์พระเจจ้าของเขา แลจ้วโบกมมอเหนมอทบที่นรัทั้นใหจ้โรคเรมทั้อนหาย” นาอามานคลิดวต่าทต่านจะสามารถจต่ายคต่ารรักษาของทต่าน
ไดจ้ ทต่านไดจ้วางแผนอยต่างผลิดๆและเขจ้าหาคนของพระเจจ้าอยต่างผลิดๆ แตต่เมมที่อทต่านตระหนรักถซงสลิที่งทบที่ทต่านไดจ้กระทจา ทต่านกก็เชมที่อฟปังคจาของ
ผรจ้เผยพระวจนะของพระเจจ้าและไดจ้หายสะอาดหมดจดจากโรคเรมทั้อนของทต่าน เนมทั้อของทต่านกก็กลรับคมนเปป็นอยต่างเนมทั้อเดก็กเลก็กๆ
จากนรัทั้น “ทต่านจซงกลรับไปยรังคนแหต่งพระเจจ้า ทรัทั้งตรัวทต่านและพรรคพวกของทต่าน และทต่านมายมนอยรต่ขจ้างหนจ้าเอลบชาและ
ทต่านกลต่าววต่า "ดรเถลิด บรัดนบทั้ขจ้าพเจจ้าทราบแลจ้ววต่าไมต่มพบ ระเจจ้าทรัวที่ ไปในโลกนอกจากทบที่ในอลิสราเอล” ชายผรจ้นบทั้กต่อนหนจ้านบทั้ไดจ้กลต่าววต่า
“ดรเถลิด ขจ้าคลิดวต่า” ตอนนบทั้กลรับกลต่าวอยต่างชมที่นชมยลินดบวาต่ “ดรเถลิด บรัดนบทั้ขจ้าพเจจ้าทราบแลจ้ว” ทต่านทราบวต่าอะไร ? ทต่านทราบวต่ามบ
พระเจจ้าแตต่เพบยงองคร์เดบยวเทต่านรัทั้นผรจ้ทรงสามารถรรักษาคนโรคเรมทั้อนไดจ้ และโปรดสรังเกตวต่าเกลิดอะไรขซทั้นเมมที่อทต่านเชมที่อ “เนมทั้อของทต่านกก็
กลรับคมนเปป็นอยต่างเนมทั้อเดก็กเลก็กๆ” (2 พงศร์กษรัตรลิยร์ 5 : 14) พระเยซรตรรัสวต่า “ถจ้าพวกทต่านไมต่กลรับใจเปป็นเหมมอนเดก็กเลก็กๆ ทต่านจะเขจ้า
ในอาณาจรักรแหต่งสวรรคร์ไมต่ไดจ้เลย” (มรัทธลิว 18 : 3) และจดหมายฝากของยอหร์นฉบรับนบทั้กก็เขบยนไปถซง “ลรกเลก็กๆทรังทั้ หลาย” คมอ “ลรก
เลก็กๆ” ทบเที่ กลิดจากพระเจจ้า หลรังจากทบที่นาอามานสะอาดแลจ้ว ทต่านกก็มบความเขจ้าใจใหมต่ เราไมต่ไดจ้เหก็นแลจ้วจซงเชมที่อ เราเชมที่อ แลจ้วพระเจจ้า
จซงทรงสจาแดง เมมที่อพระเจจ้าทรงชต่วยคนบาปใหจ้รอด สายตาแหต่งความเขจ้าใจของคนนรัทั้นกก็ถรกเปปิดขซทั้นมา (เอเฟซรัส 1 : 18)
บรรดาผรจ้เชมที่อรรจ้วาต่ พระบสุตรของพระเจจ้าไดจ้เสดก็จมาแลจ้ว ไมต่เพบยงแคต่ในโลกนบทั้เทต่านรัทั้น แตต่ในจลิตใจของเราดจ้วย และไดจ้ทรง
ประทานความเขจ้าใจใหมต่แกต่เรา “เพมที่อใหจ้เรารรจจ้ รักพระองคร์ผรจ้เทบที่ยงแทจ้ และเราทรัทั้งหลายอยรต่ในพระองคร์ผรจ้เทบที่ยงแทจ้นรัทั้น คมออยรต่ในพระเยซร
ครลิสตร์พระบสุตรของพระองคร์” พระบสุตรของพระเจจ้าไดจ้ทรงประทานความสามารถทบที่จะเขจ้าใจพระกลิตตลิคสุณแกต่เราอยต่างเพบยงพอจน
ไดจ้รรับความรอดเปป็นของประทาน และความสามารถทบที่จะเขจ้าใจสลิที่งตต่างๆของพระเจจ้า เราไมต่ไดจ้มบความเขจ้าใจนบทั้ดวจ้ ยตนเองหรมอไดจ้รบรั
โดยทางการศซกษาในวลิทยาลรัยหรมอสถาบรันพระครลิสตธรรม แตต่เปป็นของประทานจากพระเจจ้า และไดจ้ถรกประทานแกต่เราเพมที่อวต่าเรา
จะรรจจ้ รักพระองคร์ผทรจ้ รงเปป็นความจรลิง และเพมที่อวต่าเราจะรรวจ้ ต่าเราอยรต่ในพระองคร์

ชต่างแสนเยบที่ยมยอด ทต่านผรจ้อาต่ นทบที่รรัก ชต่างแสนอรัศจรรยร์ ทบที่ไดจ้พบกรับความจรลิงจากพระครัมภบรร์ทวบที่ ต่าพระเยซรทรงเปป็นอรัลฟฝ่าและ
โอเมกจ้า เปป็นเบมทั้องตจ้นและเบมทั้องปลายของความเชมที่อทบที่ชต่วยใหจ้รอด พระองคร์ไมต่ทรงเปป็นเพบยงแคต่ผรจ้แตต่งชบวลิตนลิรรันดรร์เทต่านรัทั้น พระองคร์
เองคมอชบวตลิ นลิรรันดรร์ “ผรจ้ทบที่มพบ ระบสุตรกก็มบชบวตลิ ผรทจ้ บที่ไมต่มบพระบสุตรของพระเจจ้ากก็ไมต่มบชบวตลิ ”
“นบที่แหละเปป็นพระเจจ้าเทบที่ยงแทจ้ และเปป็นชบวลิตนลิรรันดรร์” พระเยซรทรงเปป็นพระเจจ้าเทบที่ยงแทจ้ (พระเจจ้าพระบลิดา พระเจจ้าพระ
บสุตร พระเจจ้าพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ คมอพระเจจ้าเดบยวทบที่ทรงปรากฏเปป็นสามพระภาค) พระเจจ้าเทบที่ยงแทจ้คมอชบวลิตนลิรรันดรร์ พระครลิสตร์
ทรงอยรต่ในเราและทรงเปป็นชบวลิต ดจ้วยเหตสุนบทั้เพราะพระองคร์ทรงพระชนมร์อยรต่ เราจซงมบชบวตลิ อยรต่ หากปราศจากพระเจจ้าแลจ้ว ไมต่มบมนสุษยร์
คนใดจะสามารถรรจ้ถซงสลิที่งตต่างๆของพระเจจ้าไดจ้ “พระเจจ้าไดจ้ทรงสจาแดงสลิที่งเหลต่านรัทั้นแกต่เราทางพระวลิญญาณของพระองคร์” (1 โครลินธร์
2 : 10) แมจ้กระทรัที่งความปรารถนาจะมาเปป็นครลิสเตบยนและความสามารถในการเขจ้าใจวต่าการมาเชมที่อนรัทั้นเปป็นของประทานทบที่มาจาก
พระเจจ้า ไดจ้สจาแดงแกต่เราโดยทางพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ทางเดบยวทบที่จะสามารถรรจ้จกรั พระเจจ้าไดจ้กก็โดยทางพระบสุตร โดยทางพระวจนะ
และโดยทางพระวลิญญาณ มนสุษยร์ตามธรรมชาตลิไมต่สามารถและจะไมต่รรับเอาสลิที่งตต่างๆของพระเจจ้าเลย เรมที่องฝฝ่ายจลิตวลิญญาณนรัทั้น
“มลิไดจ้เกลิดจากเลมอด หรมอความประสงคร์ของเนมทั้อหนรัง หรมอความประสงคร์ของมนสุษยร์ แตต่เกลิดจากพระเจจ้า” (ยอหร์น 1 : 13)
ยอหร์นผรจ้เปป็นทบที่รรักไดจ้เนจ้นยทั้จาเปป็นอยต่างมากถซงความเปป็นพระเจจ้าอยต่างสมบรรณร์ของพระเยซรครลิสตร์ การปฏลิเสธความเปป็น
พระเจจ้าอยต่างสมบรรณร์ของพระองคร์จะทจาใหจ้ถรกสาปแชต่ง เพราะถจ้าเราปฏลิเสธพระบสุตรเรากก็ไมต่มบสต่วนในพระบลิดาดจ้วย เราตจ้องเชมที่อวต่า
พระเยซรทรงเปป็นพระบสุตรของพระเจจ้าทบที่ทรงบรังเกลิดจากหญลิงพรหมจารบ ทรงเปป็นพระครลิสตร์ทบที่เสดก็จมารรับสภาพเนมทั้อหนรัง เราตจ้องเชมที่อ
ในความเปป็นพระเจจ้าอยต่างสมบรรณร์ของพระองคร์ มลิเชต่นนรัทั้นเราจะไมต่สามารถยอมรรับพระองคร์เปป็น “พระเจจ้าเทบที่ยงแทจ้ไดจ้” และถจ้าไมต่รรจ้
จรักพระเจจ้าเทบที่ยงแทจ้แลจ้วเรากก็จะไมต่มบชวบ ลิตนลิรนรั ดรร์ ! โดยทางขจ้อเขบยนของยอหร์น ทต่านไดจ้กลต่าวถซงพระเยซรวต่าทรงเปป็น “ชบวตลิ ” โปรด
สรังเกต ยอหร์น 1 : 4 ; 5 : 26, 40 ; 6 : 33, 35, 48, 51, 53, 63 ; 10 : 10 ; 11 : 25 ; 14 : 6 ; 20 : 31 ; 1 ยอหร์น 1 : 1 - 2
และ 5 : 12
“ลรกเลก็กๆทรังทั้ หลายเออ๋ย” หลายตต่อหลายครรังทั้ กต่อนหนจ้านบทั้ในจดหมายฝากฉบรับนบทั้ ยอหร์นไดจ้ใชจ้คจาเรบยกเชต่นนบทั้เมมที่อกลต่าวถซง
บรรดาผรจ้เชมที่อ และกก็เปป็นการใชจ้ทบที่เหมาะสมเมมที่อทต่านใหจ้คจาปรซกษาและคจาเตมอนสตลิแกต่เรา ทสุกๆสลิที่งทบกที่ ลต่าวกรับ “ลรกเลก็กๆทรัทั้งหลาย”
กก็ไดจ้กลต่าวเพมที่อวต่าความยลินดบของเราจะเตก็มเปปปี่ยม นบที่คมอสลิทธลิโดยชอบธรรมของบรรดาบสุตรทรัทั้งหลายของพระเจจ้า และถจ้าเราชมนที่ ชม
ยลินดบในสลิทธลิดงรั กลต่าวนรัทั้น เรากก็ควรตจ้องระวรังรรักษาตรัวไวจ้ใหจ้พจ้นจากรรปเคารพ เราตจ้องไมต่อนสุญาตใหจ้สลิที่งใดๆกก็ตามเขจ้ามาแทรกระหวต่าง
เราและความรรักของเราตต่อพระเจจ้า
เมมที่อยอหร์นไดจ้ตรักเตมอนเราใหจ้ระวรังรรักษาตรัวใหจ้พจ้นจากรรปเคารพ ทต่านหมายความวต่าเราจะไมต่นมรัสการสลิที่งใดๆหรมอใครกก็ตาม
นอกจากพระเจจ้า เราจะตจ้องไมต่มอบความเชมที่อของเราใหจ้กรับสลิที่งใดๆหรมอใครกก็ตามนอกจากพระเจจ้า และเราจะตจ้องไมต่ยอมใหจ้สลิที่งใดๆ
หรมอใครกก็ตามเขจ้ามาแทรกกลางระหวต่างเรากรับการยอมจจานนตต่อพระเจจ้า
ในระหวต่างชต่วงชบวตลิ ของยอหร์น ผรจ้คนลจ้วนถรกรายลจ้อมไปดจ้วยรรปเคารพ แลจ้วจะตต่างอะไรกรับทสุกวรันนบทั้ ? ศาสนาทบที่โดดเดต่นบาง
ศาสนา ทรังทั้ ในประเทศนบทั้และทรัที่วโลก ลจ้วนตรังทั้ รรปเคารพและรรปบรชา นมรัสการไมจ้กางเขนและ “ปรชนบยวรัตถสุ” ยอหร์น 4 : 24 บอกกรับ
เราอยต่างชรัดเจนวต่า “พระเจจ้าทรงเปป็นพระวลิญญาณ และผรจ้ทบที่นมรัสการพระองคร์ตอจ้ งนมรัสการดจ้วยจลิตวลิญญาณและความจรลิง” เราไมต่
นมรัสการพระเจจ้าโดยผต่านทางรรปเคารพหรมอรรปบรชา หรมอผต่านสลิที่งใดๆกก็ตามนอกเหนมอไปจากคนกลางแตต่เพบยงผรจ้เดบยวระหวต่าง
พระเจจ้าและมนสุษยร์ “คมอพระเยซรครลิสตร์ผรจ้ทรงสภาพเปป็นมนสุษยร์”
เราจจาเปป็นตจ้องระลซกดจ้วยวต่าการมบ “รรปเคารพ” ไมต่ไดจ้จจาเปป็นจะตจ้องหมายถซงการตรัทั้งรรปบางอยต่างไวจ้ในบางมสุมของบจ้านของ
เรา หรมอในโบสถร์ของเรา รรปเคารพของบสุคคลสามารถเปป็นภรรยาของเขา ลรกของเขา บจ้านของเขา ยานพาหนะของเขา ธสุรกลิจของ
เขา ทบที่ดนลิ ของเขา มจ้าแขต่งของเขา หรมอสลิที่งอมที่นใดทบที่เขจ้ามาแทนทบที่ในจสุดทบคที่ วรจะเปป็นทบที่ของพระเจจ้าในชบวลิตของเขา สลิที่งใดกก็ตามทบที่บสุคคล
นรัทั้นไดจ้มอบความรรักทบที่ควรมอบแดต่พระเจจ้าเทต่านรัทั้น เปป็นความจรลิงวต่าในยสุคสมรัยของอรัครทรต ผรจ้คนไดจ้ตรัทั้งรรปเคารพแกะสลรักขซทั้นจรลิง พวก
เขากจ้มกราบลงตต่อรรปเคารพเหลต่านบทั้และนมรัสการพวกมรัน จซงไมต่ตจ้องสงสรัยเลยวต่ายอหร์นกจาลรังตรักเตมอน “ลรกเลก็กๆทรัทั้งหลาย” ไมต่ใหจ้

ปฏลิบรัตลิเชต่นนรัทั้น แตต่เราจจาเปป็นจะตจ้องรรับคจาตรักเตมอนสจาหรรับทสุกวรันนบทั้ไมต่ใหจ้ตรัทั้งสลิที่งใดกก็ตาม ไมต่วาต่ จะเปป็นวรัตถสุสลิที่งของ บสุคคล หรมอความ
สนใจใดๆ ทบที่อาจเขจ้ามาแทรกระหวต่างเรากรับพระเจจ้าเทบที่ยงแทจ้
เราตจ้องระมรัดระวรัง เราตจ้องมบสตลิสรัมปชรัญญะและตมที่นตรัว เพราะศรัตรรของเราคมอมารรจ้ายกจาลรังวนเวบยนอยรต่รอบๆ คอยมองหา
โอกาสจะกรัดกลินคจาพยานของเรา มรันจะคอยทจาใหจ้เรายมนอยรต่ในทางของคนบาปและนรัที่งอยรต่ในทบที่นรัที่งของคนทบที่ชอบเยาะเยจ้ย และเมมที่อ
เปป็นเชต่นนรัทั้นกก็จะนจาพาความละอายและการตจาหนลิมาสรต่พระนามของพระเยซรและสรต่ครลิสตจรักรของพระองคร์ แทนทบที่เราจะเปป็นเครมที่อง
มมอสจาหรรับพรันธกลิจของพระครลิสตร์และเปป็นพระพรตต่ออาณาจรักรของพระเจจ้า
พระเจจ้าทรงประสงคร์จะเปป็นทบที่หนซที่งในจลิตใจของเรา ในชบวลิตของเรา และในการรรับใชจ้ของเรา ลรกา 17 : 10 บอกกรับเราวต่า
“...เมมที่อทต่านทรัทั้งหลายไดจ้กระทจาสลิที่งสารพรัดซซที่งทรงบรัญชาไวจ้แกต่ทต่านนรัทั้น กก็จงพรดดจ้วยวต่า `ขจ้าพเจจ้าทรัทั้งหลายเปป็นผรจ้รรับใชจ้ทบที่ไมต่มบบสุญคสุณตต่อ
นาย ขจ้าพเจจ้าไดจ้กระทจาตามหนจ้าทบที่ซซที่งขจ้าพเจจ้าควรกระทจาเทต่านรัทั้น'”เราไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดเพมที่อถวายสงต่าราศบและพระเกบยรตลิแดต่
พระเจจ้าผรจ้ทรงรรักเราจนพระองคร์ทรงยอมสละพระบสุตรเพบยงองคร์เดบยวของพระองคใหจ้มาสลิทั้นพระชนมร์เพมที่อเรา เพมอที่ วต่าเราะมบชบวตลิ
และในพระเยซรเราไดจ้เปป็น “ชาตลิทบที่พระองคร์ทรงเลมอกไวจ้แลจ้ว เปป็นพวกปสุโรหลิตหลวง เปป็นประชาชาตลิบรลิสทสุ ธลิธิ์ เปป็นชนชาตลิของ
พระองคร์โดยเฉพาะ เพมที่อ (เรา) ทรัทั้งหลายจะไดจ้สจาแดงพระบารมบของพระองคร์ ผรจ้ไดจ้ทรงเรบยก (เรา) ทรัทั้งหลายใหจ้ออกมาจากความมมด
เขจ้าไปสรต่ความสวต่างอรันมหรัศจรรยร์ของพระองคร์” (1 เปโตร 2 : 9)
“ลรกเลก็กๆทรังทั้ หลายเออ๋ย จงระวรังรรักษาตรัวไวจ้ใหจ้พจ้นจากรรปเคารพ เอเมน”
“และเราเขบยนขจ้อความเหลต่านบทั้ถซงทต่านทรัทั้งหลาย เพมที่อความยลินดบของทต่านจะไดจ้เตก็มเปปปี่ยม”

จดหมายฝากฉบบับททที่สองของยอหห์น

2 ยอหห์น
1) ขจ้าพเจจ้าผรจ้ปกครอง เรบยน มายรังทต่านสสุภาพสตรบทบที่ทรงเลมอกสรรไวจ้ และบรรดาบสุตรของเธอ ผรจ้ซซที่งขจ้าพเจจ้ารรักเนมที่องดจ้วยความจรลิง
นรัทั้น และมลิใชต่แตต่ขจ้าพเจจ้าเทต่านรัทั้น แตต่คนทรัทั้งปวงทบที่ไดจ้รรจ้จกรั ความจรลิงกก็รรักดจ้วย
2) เพราะเหก็นแกต่ความจรลิงทบที่อยรต่ในเราทรังทั้ หลาย และซซที่งจะดจารงอยรต่กรับเราเปป็นนลิตยร์
3) ขอพระกรสุณาธลิคณ
สุ พระเมตตาคสุณ และสรันตลิสสุขจากพระเจจ้าพระบลิดา และจากพระเยซรครลิสตร์เจจ้าพระบสุตรแหต่งพระบลิดา สถลิต
อยรต่กบรั ทต่านทรัทั้งหลายในความจรลิงและในความรรัก
4) ขจ้าพเจจ้าชมที่นชมยลินดบเปป็นอยต่างยลิที่งทบที่ไดจ้เหก็นบสุตรของทต่านดจาเนลินตามความจรลิง ตามทบที่เราไดจ้รรับพระบรัญญรัตลิจากพระบลิดา
5) และทต่านสสุภาพสตรบ บรัดนบทั้ขจ้าพเจจ้าขอวลิงวอนทต่าน มลิใชต่เสมมอนหนซที่งวต่าขจ้าพเจจ้าเขบยนพระบรัญญรัตลิใหมต่ใหจ้แกต่ทต่าน แตต่เปป็นพระ
บรัญญรัตลิทบที่เราไดจ้มบมาแลจ้วตรัทั้งแตต่เรลิที่มแรก นรัที่นกก็คมอใหจ้เราทรังทั้ หลายรรักซซที่งกรันและกรัน
6) และความรรักนรัทั้นกก็คอม การทบที่เราทรัทั้งหลายดจาเนลินตามพระบรัญญรัตลิของพระองคร์ นบที่เปป็นพระบรัญญรัตลินรัทั้นซซที่งทต่านทรัทั้งหลายไดจ้ยลินไดจ้ฟปัง
มาตรัทั้งแตต่เรลิที่มแรก เพมที่อทต่านทรัทั้งหลายจะดจาเนลินตาม
7) เพราะวต่ามบผรจ้ลต่อลวงเปป็นอรันมากออกเทบที่ยวไปในโลก คมอคนทบที่ไมต่รรับวต่าพระเยซรครลิสตร์ไดจ้เสดก็จมาเปป็นมนสุษยร์ คนนรัทั้นแหละเปป็นผรจ้
ลต่อลวงและเปป็นปฏลิปปักษร์ตต่อพระครลิสตร์
8) ทต่านทรัทั้งหลายจงระวรังตรัวใหจ้ดบ เพมที่อเราจะไดจ้ไมต่สรญเสบยสลิที่งทบที่เราไดจ้กระทจามาแลจ้ว แตต่จะไดจ้รรับบจาเหนก็จเตก็มทบที่
9) ผรจ้ใดละเมลิดและไมต่อยรต่ในพระโอวาทของพระครลิสตร์ ผรจ้นรัทั้นกก็ไมต่มพบ ระเจจ้า ผรจ้ใดอยรต่ในพระโอวาทของพระครลิสตร์ ผรจ้นรัทั้นกก็มบทรัทั้งพระบลิดา
และพระบสุตร
10) ถจ้าผรจ้ใดมาหาทต่านและไมต่นจาพระโอวาทนบทั้มาดจ้วย อยต่ารรับเขาไวจ้ในเรมอน และอยต่าขอพรใหจ้เขาเลย
11) เพราะวต่าผรจ้ทบที่ขอพรใหจ้เขา กก็เขจ้าสต่วนในการกระทจาชรัที่วของเขานรัทั้น
12) ขจ้าพเจจ้ายรังมบขจ้อความอบกหลายขจ้อทบที่จะเขบยนมาถซงทต่าน แตต่กไก็ มต่อยากจะเขบยนดจ้วยกระดาษและนทั้จาหมซก ขจ้าพเจจ้าหวรังใจวต่าจะมา
หาทต่าน และสนทนากรันตต่อหนจ้า เพมที่อความปปตลิยลินดบของเราจะไดจ้เตก็มเปปปี่ยม
13) บรรดาบสุตรของนจ้องสาวของทต่านทบที่ไดจ้ทรงเลมอกสรรไวจ้ ฝากความระลซกถซงมายรังทต่าน เอเมน
จดหมายฝากฉบรับทบที่สองไดจ้วางรากฐานสจาครัญถซงเรมที่องการดจาเนลินชบวตลิ สต่วนตรัวของผรจ้เชมที่อในทสุกวรันนบทั้ซซที่ง “มบผรจ้ลต่อลวงเปป็นอรัน
มากออกเทบที่ยวไปในโลก” (ขจ้อ 7) ผรจ้ลต่อลวงนรัทั้นมบอยรต่ “เปป็นอรันมาก” ในยสุคสมรัยของยอหร์น และในทสุกวรันนบทั้กก็ยลิที่งมบมากขซทั้นไปอบก
คจาไขทบที่สจาครัญใน 2 ยอหร์น คมอคจาวต่า “ความจรลิง” ซซที่งอจ้างอลิงถซงความจรลิงทรัทั้งปวงทบที่พระเจจ้าทรงสจาแดง หรมอพระวจนะ
ทรัทั้งหมดของพระเจจ้า
พระวจนะของพระเจจ้าคมอสลิทธลิอจานาจเดบยวเทต่านรัทั้นสจาหรรับหลรักคจาสอนและคจาแนะนจาถซงชบวลิตและการประพฤตลิตนใน
แตต่ละวรันของผรจ้เชมที่อ พระครัมภบรทร์ สุกตอนไดจ้รรับการดลใจจากพระเจจ้า และพระครัมภบรร์ทกสุ ตอนเปป็นประโยชนร์แกต่เรา (2 ทลิโมธบ 3 : 16,
17)

“ความจรริง”
ขจ้อ 1 “ขจ้าพเจจ้าผรจ้ปกครอง เรบยน มายรังทต่านสสุภาพสตรบทบที่ทรงเลมอกสรรไวจ้ และบรรดาบสุตรของเธอ ผรจ้ซซที่งขจ้าพเจจ้ารรักเนมที่อง
ดจ้วยความจรลิงนรัทั้น และมลิใชต่แตต่ขจ้าพเจจ้าเทต่านรัทั้น แตต่คนทรัทั้งปวงทบที่ไดจ้รจรจ้ รักความจรลิงกก็รกรั ดจ้วย”
“ความจรลิง” และความรรัก ไมต่สามารถแยกจากกรันไดจ้ในชบวตลิ ครลิสเตบยน ตรัทั้งแตต่เรลิที่มตจ้นจนถซงบรัทั้นปลาย พระเยซรทรงเปป็น
ความจรลิง พระวจนะกก็เปป็นความจรลิง (ยอหร์น 14 : 6 ; 17 : 17) พระเจจ้าทรงเปป็นความรรัก (1 ยอหร์น 4 : 8) ความจรลิง พระเจจ้า
พระครลิสตร์ และความรรัก คมอสต่วนสจาครัญในความเชมที่อครลิสเตบยนทบที่ไมต่สามารถแยกจากกรันไดจ้
ในขจ้อแรกนบทั้ ยอหร์นผรจ้เปป็นทบที่รรัก ไดจ้ระบสุถซงผรจ้อต่านของทต่านวต่าเปป็น “ทต่านสสุภาพสตรบทบที่ทรงเลมอกสรรไวจ้ และบรรดาบสุตรของ
เธอ” บางคนกลต่าววต่าคจาพรดนบทั้เลก็งถซงครลิสตจรักร แตต่คจานบสทั้ จาหรรับผมดรเหมมอนเปป็นหลรักฐานวต่า “ทต่านสสุภาพสตรบททบที่ รงเลมอกสรรไวจ้” คมอ
สตรบครลิสเตบยนผรจ้ซซที่งไดจ้ตจ้อนรรับองคร์พระเยซรครลิสตร์เจจ้า ยอมรรับหลรักคจาสอนของพระครลิสตร์ และเปป็นแบบอยต่างถซงพระคสุณอยต่างแทจ้จรลิง
ควบครต่ไปกรับบรรดาบสุตรของเธอ บจ้านของเธอเปป็นบจ้านในแบบทบที่บจ้านของครลิสเตบยนทสุกคนควรจะเปป็น ขจ้อนบทั้ทจาใหจ้ผมนซกถซงบจ้านของ
มารบยร์ มารธา และลาซารรัส ทบที่ซซที่งพระเยซรทรงรรักทบที่จะเสดก็จไปเยบที่ยมเยบยน
ในความเปป็นไปไดจ้ทสุกอยต่าง สตรบททบที่ รงเลมอกไวจ้ซซที่งไดจ้ถรกกลต่าวถซงในทบที่นบทั้ ไดจ้ยลินถซงพระกลิตตลิคสุณและไดจ้ถรกนจามาถซงความรรจ้เกบที่ยว
กรับพระเยซรครลิสตร์อรันสามารถชต่วยใหจ้รอดไดจ้ผต่านทางพรันธกลิจของยอหร์น และถจ้าเธอยรังไมต่ไดจ้รบรั การชต่วยใหจ้รอดผต่านทางพรันธกลิจของ
ทต่าน อยต่างนจ้อยเธอกก็ไดจ้รบรั คจาสอน ความเขจ้าใจ และการเสรลิมกจาลรังโดยทางนรัทั้น เปป็นไปไดจ้วต่าผรจ้เชมที่อคนนบทั้ไดจ้เขบยนจดหมายถซงยอหร์น
เพมที่อขอคจาแนะนจาเกบที่ยวกรับพวกผรจ้สอนเทบยมเทก็จและพวกปฏลิปปักษร์พระครลิสตร์ ซซที่งมบอยรต่แลจ้วตรัทั้งแตต่ในชต่วงเวลานรัทั้น และเปป็นทบที่ชรัดเจนวต่า
จดหมายฝากของยอหร์นเปป็นคจาตอบของคจาถามของเธอนรัทั้น
ยอหร์นกลต่าวถซงสตรบททบที่ รงเลมอกไวจ้ผรจ้นบทั้วาต่ เปป็นผรจ้ทบที่ทต่านรรัก “เนมที่องดจ้วยความจรลิงนรัทั้น” แลจ้วทต่านกก็กลต่าวถซงความจรลิงทบวที่ ต่าผรจ้เชมที่อ
แทจ้ทสุกคนจะรรักผรจ้เชมที่อคนอมที่นๆทสุกคนดจ้วย เปป็นไปไมต่ไดจ้ทบที่จะเปป็นครลิสเตบยนทบที่บรังเกลิดใหมต่แลจ้วและไมต่รรักครลิสเตบยนคนอมที่นๆ เพราะเราทสุก
คนลจ้วนเปป็นอวรัยวะของกายเดบยวกรัน คมอพระกายของพระครลิสตร์หรมอครลิสตจรักรของพระเจจ้าผรจ้ทรงพระชนมร์อยรต่ ความรรักทบที่แทจ้จรลิงไมต่
ไดจ้มบอยรต่ในระหวต่างผรจ้เชมที่อกรับผรจ้ทบที่ไมต่เชมที่อ ในทบที่นบทั้หมายความวต่าระหวต่างผรจ้เชมที่อกรับผรจ้ทบที่ไมต่เชมที่ออาจมบความรรักในแบบทบที่มนสุษยร์รรจ้จรักอยรต่จรลิง แตต่
ไมต่ใชต่ความรรักในลรักษณะทบที่วาต่ พระเจจ้าทรงเปป็นความรรัก
ขจ้อ 2 “เพราะเหก็นแกต่ความจรลิงทบที่อยรใต่ นเราทรัทั้งหลาย และซซที่งจะดจารงอยรต่กบรั เราเปป็นนลิตยร์”
ขจ้อนบทั้ตต่อเนมที่องมาจากขจ้อ 1 ในอบกนรัยหนซที่ง ยอหร์นและผรจ้เชมที่อคนอมที่นๆรรักสตรบผรจ้นบทั้และบรรดาบสุตรของเธอเพราะพวกเขารรัก
ความจรลิง ผรจ้เชมที่อแทจ้ทสุกคนเปป็นผรจ้ครอบครองความจรลิงและความรรักของพระเจจ้า และมบความชมนที่ ชมยลินดบในการอยรต่รวต่ มกรันและการ
สามรัคคบธรรมกรับผรจ้เชมที่อคนอมที่นๆ ความจรลิงไดจ้นจาใหจ้แตต่ละคน แตต่ละครอบครรัว เพมที่อนบจ้าน และชสุมชน มาอยรต่รวต่ มกรันดจ้วยความรรักซซที่ง
กรันและกรันอยต่างอบอสุต่น โดยเหก็นแกต่ความจรลิงนรัทั้น เราจซงรรักทสุกคนทบที่เปป็นของความจรลิง อาจมบบางกรณบทบที่เราอาจไมต่ไดจ้รกรั ในทสุกๆอยต่าง
ทบที่คนอมที่นๆกระทจา แตต่เรารรักคนทสุกๆคน “เพราะเหก็นแกต่ความจรลิงทบอที่ ยรต่ในเราทรัทั้งหลาย”
พระเยซรตรรัสวต่า “และทต่านทรัทั้งหลายจะรรจ้จกรั ความจรลิง และความจรลิงนรัทั้นจะทจาใหจ้ทต่านทรัทั้งหลายเปป็นไทย” (ยอหร์น 8 : 32)
กรับโธมรัส พระองคร์ตรรัสวต่า “เรา...เปป็นความจรลิง” (ยอหร์น 14 : 6) พระองคร์ทรงอธลิษฐานเผมที่อพวกสาวกของพระองคร์วาต่ “ขอทรง
โปรดชจาระเขาใหจ้บรลิสสุทธลิธิ์ดจ้วยความจรลิงของพระองคร์ พระวจนะของพระองคร์เปป็นความจรลิง” (ยอหร์น 17 : 17) ความจรลิงเดบยวกรันนบทั้
ดจารงอยรต่ในใจของผรจ้เชมที่อทสุกคน “และซซที่งจะดจารงอยรต่กรับเราเปป็นนลิตยร์” เราจซงไมต่เพบยงแคต่ไดจ้ครอบครองความจรลิงเทต่านรัทั้น แตต่ความจรลิง
จะดจารงอยรต่กรับเราตลอดไป ผรจ้เชมที่อนรัทั้นบรังเกลิดใหมต่โดยพระเจจ้า พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงประทรับอยรต่ พระครลิสตร์ทรงอยรต่ในผรจ้เชมที่อ ผรจ้เชมที่อ
กก็อยรต่ในพระครลิสตร์ ดจ้วยเหตสุนบทั้ ความจรลิงกก็อยรต่ในผรจ้เชมที่อและผรจ้เชมที่อกก็อยรต่ในความจรลิง ถจ้าเราบรังเกลิดใหมต่แลจ้ว ความจรลิงกก็ดจารงอยรต่กรับเรา
ทสุกวรัน ทสุกขณะในทสุกโมงยามแหต่งชบวตลิ ของเราบนโลกนบทั้ และจะดจารงอยรต่กรับเราตลอดเปป็นนลิตยร์ คมอชรัวที่ นลิรรันดรร์

หรัวใจของผรจ้เชมที่อทบที่บรังเกลิดใหมต่แลจ้วทสุกคนเปป็นบจ้านถาวรสจาหรรับความจรลิง และความจรลิงไดจ้รรับการตจ้อนรรับในนรัทั้น พระเยซร
ทรงเปป็นความจรลิง มารเปป็นผรจ้มสุสา และเมมที่อพระเยซรเสดก็จมา มารกก็ออกไป คสุณอาจมรัที่นใจไดจ้เลยวต่าทบที่แหต่งใดทบที่มารดจารงอยรต่ ความ
จรลิงกก็ไมต่ไดจ้ดจารงอยรต่ในทบที่แหต่งนรัที่น เปป็นไปไมต่ไดจ้ทบที่มนสุษยร์จะรรับใชจ้ทรัทั้งความจรลิงและคจามสุสา เปป็นไปไมต่ไดจ้ทบที่จะรรับใชจ้ทรัทั้งพระเจจ้าและมาร
ขจ้อ 3 “ขอพระกรสุณาธลิคสุณ พระเมตตาคสุณ และสรันตลิสสุขจากพระเจจ้าพระบลิดา และจากพระเยซรครลิสตร์เจจ้าพระบสุตรแหต่ง
พระบลิดา สถลิตอยรต่กรับทต่านทรัทั้งหลายในความจรลิงและในความรรัก”
พระคสุณเปป็นดรัที่งปลายยอดปประมลิดแหต่งพระพรฝฝ่ายวลิญญาณ ซซที่งเราไดจ้รรับทางพระเยซรครลิสตร์ ในฮบบรร 2 : 9 พระวลิญญาณ
บรลิสสุทธลิธิ์ไดจ้ทรงสจาแดงความจรลิงของพระเจจ้าทบที่วาต่ พระคสุณของพระเจจ้าอนสุญาตใหจ้พระเยซรทรงชลิมความตายเพมที่อมนสุษยร์ทสุกคน
พระคสุณของพระเจจ้าถรกแสดงออกมาในความรรักของพระเจจ้า ความรรักทบที่อนสุญาตใหจ้พระเยซรทรงรรับสภาพเนมทั้อหนรัง และไดจ้ทรงชลิม
ความตายในรต่างกายนรัทั้นเพมที่อมนสุษยร์ทสุกคนและเพมที่อรรับเอาความบาปของทรัทั้งโลกไปเสบย พระคสุณนจามาซซที่งพระเมตตา และหาก
ปราศจากพระคสุณกก็จะไมต่มบความเมตตา พระคสุณคมอความโปรดปรานทรัทั้งๆทบที่ไมต่ครต่ควรและไมต่นต่าจะไดจ้รบรั และพระคสุณนจาพาพระ
เมตตามาใหจ้แมจ้จะไมต่ไดจ้มบเหตสุอรันสมควร พระคสุณเดลินนจาหนจ้าพระเมตตา และโดยพระคสุณของพระเจจ้า ความรรักของพระเจจ้ากก็ไดจ้ถรก
แสดงออกมาเมมที่อพระเยซรทรงถรกตรซงบนไมจ้กางเขน ดจ้วยเหตสุนบทั้ โดยทางไมจ้กางเขนของพระองคร์ เราจซงไดจ้พบกรับ “พระเมตตาคสุณ
และสรันตลิสสุข” พระเยซรตรรัสวต่า “เรามอบสรันตลิสสุขไวจ้ใหจ้แกต่ทต่านแลจ้ว สรันตลิสสุขของเราทบที่ใหจ้แกต่ทต่านนรัทั้น เราใหจ้ทต่านไมต่เหมมอนโลกใหจ้ อยต่า
ใหจ้ใจของทต่านวลิตกและอยต่ากลรัวเลย” (ยอหร์น 14 : 27)
อลิสยาหร์กก็ไดจ้กลต่าววต่า “ใจแนต่วแนต่ในพระองคร์นรัทั้น [พระเยซร] พระองคร์ทรงรรักษาไวจ้ในสรันตลิภาพอรันสมบรรณร์...” (อลิสยาหร์ 26 :
3)
สรังเกตวต่ายอหร์นไดจ้กลต่าววต่า “พระกรสุณาธลิคสุณ พระเมตตาคสุณ และสรันตลิสสุขจากพระเจจ้าพระบลิดา” พระเจจ้าพระบลิดาทรง
เปป็นผรจ้ทบที่รรักเรามากจนพระองคร์ทรงเตก็มพระทรัยสต่งพระบสุตรองคร์เดบยวของพระองคร์มาสลิทั้นพระชนมร์เพมที่อเรา เราจซงชมที่นชมยลินดบใน
พระองคร์ (โรม 5 : 11) เพราะเปป็นพระองคร์ทบที่ทรงกจาหนดไวจ้ลต่วงหนจ้าใหจ้พระเยซรทรงเปป็นผรจ้ชจาระหนบทั้บาป (1 เปโตร 1 : 18 - 23)
พระคสุณ พระเมตตา และสรันตลิสสุข เปป็นของเราเพราะพระเจจ้าพระบลิดาทรงรรักเราและองคร์พระเยซรครลิสตร์เจจ้าไดจ้ทรงสลิทั้นพระชนมร์เพมที่อ
เรา
ยอหร์นไดจ้กลต่าวถซงความจรลิงอรันสจาครัญเรมที่องความเปป็นพระเจจ้าของพระครลิสตร์ในจดหมายฝากฉบรับทบที่สองนบทั้ คมอ “พระบสุตร
แหต่งพระบลิดา” พระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์ของพระเจจ้า พระองคร์เสดก็จมาเปป็นมนสุษยร์ชมที่อเยซร ทรงเปป็นพระผรจ้ชวต่ ยใหจ้รอดและองคร์
พระผรจ้เปป็นเจจ้า ทรัทั้งหมดนบทั้กก็เปป็นเพราะพระคสุณของพระเจจ้า
ถจ้อยคจาปปิดทจ้ายในขจ้อ 3 (“ในความจรลิงและในความรรัก”) ไมต่ไดจ้เชมที่อมโยงกรับองคร์พระเยซรครลิสตร์เจจ้า พระบสุตรแหต่งพระบลิดา
แตต่เชมที่อมโยงกรับ “พระกรสุณาธลิคสุณ พระเมตตาคสุณ และสรันตลิสสุข...สถลิตอยรต่กรับทต่านทรัทั้งหลาย” ในทบที่นบทั้ยอหร์นกจาลรังอธลิษฐานวต่า พระคสุณ
พระเมตตา และสรันตลิสสุข “ในความจรลิงและในความรรัก” จะถรกแสดงออกและถรกทจาใหจ้เปป็นทบที่ประจรักษร์ และผต่านทางครอบครรัวนบทั้
แกต่ผรจ้ทบที่ทาต่ นเขบยนถซงวต่าผรจ้อมที่นอาจจะไดจ้มารรจ้จกรั กรับพระคสุณ พระเมตตา และสรันตลิสสุขจากพระเจจ้าทางพระเยซรครลิสตร์ซซที่งเปป็นของเรา
ผต่านทางคจาพยานของพวกเขา เมมที่อเราดจาเนลินอยรต่ในความจรลิงและในความรรัก เรากก็ไดจ้เชลิญชวนผรจ้อมที่นใหจ้มารรจ้จกรั กรับความจรลิงและมา
รรับความรรักของพระเจจ้า
ขจ้อ 4 “ขจ้าพเจจ้าชมที่นชมยลินดบเปป็นอยต่างยลิที่งทบที่ไดจ้เหก็นบสุตรของทต่านดจาเนลินตามความจรลิง ตามทบที่เราไดจ้รรับพระบรัญญรัตลิจากพระ
บลิดา”
ในทบที่นบทั้ยอหร์นกจาลรังแสดงความชมที่นชมยลินดบอยต่างมากของทต่านทบที่ทาต่ นไดจ้รวรจ้ ต่าบรรดาบสุตรของสตรบทบที่ทรงเลมอกไวจ้ผรจ้นบทั้ดจาเนลินใน
ความจรลิงและในความรรักของพระเจจ้า ไมต่ตอจ้ งสงสรัยเลยทบที่คจาพยานของครอบครรัวทบที่แสนวลิเศษนบทั้จะถรกเผยแพรต่ออกไปทรัที่วประเทศ

ยอหร์นไมต่ไดจ้บอกเราวต่าคจาพยานถซงความจรลิงและความรรักอยต่างไมต่ธรรมดาของมารดาและบสุตรทรัทั้งหลายเหลต่านบทั้ทบที่ทต่านรรมจ้ าเปป็น
อยต่างไร แตต่คจาพยานเชต่นนบทั้กก็สอดคลจ้องกรับมาตรฐานความเชมที่อครลิสเตบยนตามหลรักพระครัมภบรร์ ยอหร์นกลต่าววต่า “ดจาเนลินตามความจรลิง
ตามทบที่เราไดจ้รบรั พระบรัญญรัตลิจากพระบลิดา” และพระบรัญญรัตลิทบที่ไดจ้รรับจากพระบลิดากก็คมอ “คมอใหจ้เราทรัทั้งหลายเชมที่อในพระนามของพระ
เยซรครลิสตร์พระบสุตรของพระองคร์ และใหจ้เรารรักซซที่งกรันและกรัน” (1 ยอหร์น 3 : 23)
นายคสุกชาวฟปลลิปปปกก็ไดจ้รรับคจาสอนวต่า “จงเชมที่อวางใจในพระเยซรครลิสตร์เจจ้า และทต่านจะรอดไดจ้ทรัทั้งครอบครรัวของทต่านดจ้วย”
(กลิจการ 16 : 31) ในยอหร์น 4 : 46 - 54 เราอต่านพบเรมที่องของขสุนนางคนหนซที่งทบที่มาหาพระเยซรเพมที่อขอใหจ้ทรงรรักษาบสุตรชายของเขา
เขาไดจ้เชมที่อและไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดพรจ้อมทรัทั้งครรัวเรมอนของเขาดจ้วย ความรอดเปป็นพระพรของครอบครรัวจากพระเจจ้า ผมไมต่ไดจ้กจาลรัง
บอกวต่าทสุกๆครอบครรัวนรัทั้นจะเปป็นครลิสเตบยนทรัทั้งหมดรจ้อยเปอรร์เซก็นตร์ และจะไมต่มบวรันเปป็นเชต่นนรัทั้น แตต่ผมกจาลรังบอกวต่าพระเจจ้าทรง
ประสงคร์เชต่นนรัทั้น เปป็นเรมที่องนต่าเศรจ้าเมมที่อบรรดาบสุตรหลานไมต่ไดจ้ดจาเนลินตามรอยผรจ้ปกครองทบที่อยรต่ในทางของพระเจจ้า และโดยสต่วนตรัวผม
เชมที่อวต่า ถจ้าเราดจาเนลินตามคจาแนะนจาของผรจ้มบปปัญญาในพรันธสรัญญาเดลิมโดยการ “ฝฝึกเดก็กในทางทบที่เขาควรจะเดลินไป” ถจ้าเราฟรมฟปัก
บสุตรหลานของเราใหจ้อยรต่ในความยจาเกรงและในทางของพระเจจ้า พวกเขาจะมาถซงความรอด บางทบอาจไมต่ไดจ้รวดเรก็วอยต่างทบที่เรา
ตจ้องการใหจ้พวกเขามาถซง แตต่ “ความรอดของครอบครรัว” เปป็นมาจากพระเจจ้า หรัวใจของยอหร์นเปป็นสสุขและทต่านชมที่นชมยลินดบอยต่าง
มากทบที่ครรัวเรมอนนบทั้ดจาเนลินอยรต่ในความจรลิง มบชบวตลิ อยรต่ในความจรลิง และรรักอยต่างทบพที่ ระบลิดาทรงบรัญญรัตลิไวจ้ใหจ้ครลิสเตบยนรรักซซที่งกรันและกรัน
ขจ้อ 5 “และทต่านสสุภาพสตรบ บรัดนบทั้ขจ้าพเจจ้าขอวลิงวอนทต่าน มลิใชต่เสมมอนหนซที่งวต่าขจ้าพเจจ้าเขบยนพระบรัญญรัตลิใหมต่ใหจ้แกต่ทต่าน แตต่
เปป็นพระบรัญญรัตลิทบที่เราไดจ้มบมาแลจ้วตรัทั้งแตต่เรลิที่มแรก นรัที่นกก็คมอใหจ้เราทรัทั้งหลายรรักซซที่งกรันและกรัน”
สาวกผรจ้เปป็นทบที่รรักไดจ้อนสุมานวต่าพระบรัญญรัตลิพนมทั้ ฐานของครลิสเตบยนขจ้อนบทั้จะเปป็นทบที่เขจ้าใจดบในกลสุต่มคนทบที่ทาต่ นเขบยนถซงอยรต่แลจ้ว
ความเชมที่อครลิสเตบยนแทจ้จะนจามาซซที่งความรรักระหวต่างพบนที่ จ้องเสมอ ยอหร์นไมต่ไดจ้เขบยนพระบรัญญรัตลิใหมต่ “แตต่เปป็นพระบรัญญรัตลิทบที่เราไดจ้มบมา
แลจ้วตรังทั้ แตต่เรลิที่มแรก” (“เรลิที่มแรก” ในทบที่นบทั้หมายถซง ชต่วงเวลาเมมที่อพระกลิตตลิคสุณเรมที่องพระคสุณอรันอรัศจรรยร์ของพระเจจ้าเรลิที่มเปป็นทบที่รรจ้จรัก ดร
ในพระกลิตตลิคสุณยอหร์น 15 : 12 - 17)
ความรรักตต่อกรันและกรันระหวต่างพบนที่ จ้องนรัทั้นเปป็นพระบรัญญรัตลิทรัที่วไปทบที่เกบที่ยวขจ้องกรับผรจ้เชมที่อทสุกคน ดจ้วยเหตสุนบทั้ สลิที่งนบทั้จซงถรกประยสุกตร์
เขจ้ากรับสตรบททบที่ รงเลมอกและบรรดาบสุตรของเธอ ยอหร์นไดจ้ใชจ้เวลาไปมากกรับพระบรัญญรัตลิพมทั้นฐานของครลิสเตบยนขจ้อนบทั้ ทต่านรรักทบจที่ ะ
ดจารงอยรต่ในสลิที่งนบทั้ ทต่านรรักทบจที่ ะกลต่าวกระตสุนจ้ เตมอนบรรดาผรจ้เชมที่อในเรมที่องนบทั้ พระบรัญญรัตลิแหต่งรรักไดจ้ถรกประทานมาโดยพระเยซร และผรจ้เชมที่อ
ทสุกคนควรเชมที่อฟปังพระบรัญญรัตลินบทั้
พระบรัญญรัตลิของโมเสสเรบยกรจ้องความรรัก (เลวบนลิตลิ 19 : 18 ; เฉลยธรรมบรัญญรัตลิ 6 : 5 ลรกา 10 : 27) สต่วนพระบรัญญรัตลิของ
พระครลิสตร์เปป็นความรรัก “และความหวรังใจมลิไดจ้ทจาใหจ้เกลิดความละอาย เพราะเหตสุวต่าความรรักของพระเจจ้าไดจ้หลรัที่งไหลเขจ้าสรต่จลิตใจของ
เรา โดยทางพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ซซที่งพระองคร์ไดจ้ประทานใหจ้แกต่เราแลจ้ว” (โรม 5 : 5) “ทต่านทบที่รกรั ทรัทั้งหลาย ขอใหจ้เรารรักซซที่งกรันและ
กรัน เพราะวต่าความรรักมาจากพระเจจ้า และทสุกคนทบที่รกรั กก็บรังเกลิดจากพระเจจ้า และรรจ้จกรั พระเจจ้า ผรจ้ทบที่ไมต่รรักกก็ไมต่รจรจ้ รักพระเจจ้า เพราะวต่า
พระเจจ้าทรงเปป็นความรรัก” (1 ยอหร์น 4 : 7 - 8) ดจ้วยเหตสุนบทั้ พระบรัญญรัตลิของพระครลิสตร์จซงแทนทบพที่ ระบรัญญรัตลิของโมเสส เพราะพระ
เยซรทรงสจาเรก็จทสุกๆขบดและทสุกๆตรัวอรักษรในพระบรัญญรัตลินรัทั้น พระเยซรตรรัสวต่า “อยต่าคลิดวต่าเรามาเพมที่อจะทจาลายพระราชบรัญญรัตลิหรมอ
คจาของศาสดาพยากรณร์เสบย เรามลิไดจ้มาเพมที่อจะทจาลาย แตต่มาเพมที่อจะใหจ้สจาเรก็จ” (มรัทธลิว 5 : 17) ในกาลาเทบย 5 : 14 เปาโลบอกกรับ
เราวต่า “เพราะวต่า พระราชบรัญญรัตลิทรัทั้งสลิทั้นนรัทั้นสรสุปไดจ้เปป็นคจาเดบยว คมอวต่า `จงรรักเพมที่อนบจ้านเหมมอนรรักตนเอง'” พระบรัญญรัตลิของพระ
ครลิสตร์ (พระบรัญญรัตลิแหต่งรรัก) ไมต่ไดจ้ถรกจารซกไวจ้ในแผต่นศลิลา แตต่ในหรัวใจของผรจ้เชมที่อ (ฮบบรร 8 : 8 - 10)
ขจ้อ 6 “และความรรักนรัทั้นกก็คมอ การทบที่เราทรัทั้งหลายดจาเนลินตามพระบรัญญรัตลิของพระองคร์ นบที่เปป็นพระบรัญญรัตลินรัทั้นซซที่งทต่านทรัทั้ง
หลายไดจ้ยลินไดจ้ฟปังมาตรัทั้งแตต่เรลิที่มแรก เพมที่อทต่านทรัทั้งหลายจะดจาเนลินตาม”

“ความรรักนรัทั้น” ความหมายในทบที่นบทั้คมอเราไดจ้พลิสจร นร์ความรรักของเราเมมที่อเราดจาเนลินตามพระบรัญญรัตลิของพระเยซร และพระ
บรัญญรัตลิของพระองคร์กก็คมอใหจ้เราเชมที่อในพระนามของพระองคร์และรรักซซที่งกรันและกรัน เมมที่อเราดจาเนลินตามพระบรัญญรัตลิของพระองคร์ เรา
กก็ไดจ้แสดงหลรักฐานแหต่งความรรักของเราตต่อพระเจจ้า
“นบที่เปป็นพระบรัญญรัตลินรัทั้น” ในอบกนรัยหนซที่ง นบที่คมอ “พระมหาบรัญญรัตลิ” ในมาระโก 12 : 28 - 31 เมมที่อธรรมาจารยร์คนหนซที่งถาม
พระเยซรวต่า “พระบรัญญรัตลิขจ้อใดเปป็นเอกเปป็นใหญต่กวต่าบรัญญรัตลิทรัทั้งปวง” พระเยซรตรรัสตอบวต่า “พระบรัญญรัตลิซซที่งเปป็นเอกเปป็นใหญต่กวต่า
บรัญญรัตลิทรัทั้งปวงนรัทั้นคมอ...พวกทต่านจงรรักองคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าผรจ้เปป็นพระเจจ้าของทต่าน ดจ้วยสสุดจลิตสสุดใจของทต่าน ดจ้วยสลิทั้นสสุดความคลิด และ
ดจ้วยสลิทั้นสสุดกจาลรังของทต่าน' นบที่เปป็นพระบรัญญรัตลิทบที่เปป็นเอกเปป็นใหญต่ และพระบรัญญรัตลิทบที่สองนรัทั้นกก็เปป็นเชต่นกรันคมอ `จงรรักเพมที่อนบจ้านเหมมอน
รรักตนเอง' พระบรัญญรัตลิอมที่นทบที่ใหญต่กวต่าพระบรัญญรัตลิทรัทั้งสองนบทั้ไมต่มบ”
ในยอหร์น 13 : 34 - 35 พระเยซรตรรัสกรับพวกสาวกของพระองคร์วาต่ “เราใหจ้บรัญญรัตลิใหมต่ไวจ้แกต่เจจ้าทรัทั้งหลายคมอใหจ้เจจ้ารรักซซที่ง
กรันและกรัน เรารรักเจจ้าทรัทั้งหลายมาแลจ้วอยต่างไร เจจ้าจงรรักกรันและกรันดจ้วยอยต่างนรัทั้น ถจ้าเจจ้าทรัทั้งหลายรรักกรันและกรัน ดรังนบทั้แหละคนทรัทั้ง
ปวงกก็จะรรจ้ไดจ้วต่าเจจ้าทรัทั้งหลายเปป็นสาวกของเรา”

บรรดาผถูลผู้ ต่อลวง และ วริธทปฏริบบัตริตต่อพวกเขา
ในหกขจ้อแรกของจดหมายฝากฉบรับทบที่สองนบทั้ ยอหร์นไดจ้ชใบทั้ หจ้เหก็นอบกครรัทั้งวต่าผรจ้เชมที่อควรจะรรักกรันและกรันและควรจะมบ
สามรัคคบธรรมกรับกรันและกรันในความจรลิง นบที่คมอพระบรัญญรัตลิของพระครลิสตร์
ในขจ้อทจ้ายๆของจดหมายฝากของสาวกผรจ้เปป็นทบที่รรัก ไดจ้ชบทั้ใหจ้เหก็นและเนจ้นยทั้จาอยต่างชรัดเจนถซงแนวทางทบที่ผรจ้เชมที่อควรปฏลิบรัตลิตต่อ
บรรดาผรจ้ลต่อลวง หรมอพวกทบที่สรัที่งสอนและเทศนาหลรักคจาสอนเทบยมเทก็จ
ขจ้อ 7 “เพราะวต่ามบผรจ้ลต่อลวงเปป็นอรันมากออกเทบที่ยวไปในโลก คมอคนทบที่ไมต่รรับวต่าพระเยซรครลิสตร์ไดจ้เสดก็จมาเปป็นมนสุษยร์ คนนรัทั้น
แหละเปป็นผรจ้ลต่อลวงและเปป็นปฏลิปปักษร์ตต่อพระครลิสตร์”
แมจ้กระทรัที่งในสมรัยของยอหร์น ผรจ้เชมที่อกก็ตอจ้ งระวรังตรัวอยรต่ตลอดเวลาเพราะตรัทั้งแตต่ตอนนรัทั้นกก็มบผรจ้ลต่อลวงจจานวนมากทบอที่ อกปฏลิบรัตลิ
การแลจ้ว คมอผรจ้ลต่อลวงทบที่ไมต่ยอมรรับวต่า “พระเยซรครลิสตร์ไดจ้เสดก็จมาเปป็นมนสุษยร์” นบที่หมายความวต่าคนพวกนบทั้สอนวต่าพระเยซรทรงเปป็นแคต่
มนสุษยร์คนหนซที่ง แนต่นอนวต่าเปป็นมนสุษยร์ผรจ้ยลิที่งใหญต่ เปป็นผรจ้สอนทบที่ยลิที่งใหญต่ แตต่กก็เปป็นแคต่มนสุษยร์ ไมต่ใชต่พระเจจ้าทบที่เสดก็จมาบรังเกลิด ไมต่ใชต่พระเจจ้า
ทบทที่ รงรรับสภาพมนสุษยร์ ใน 1 ยอหร์น 4 : 2 - 3 ยอหร์นไดจ้เตมอนเกบที่ยวกรับผรจ้ลต่อลวงเหลต่านบทั้ คมอวลิญญาณเทบยมเทก็จ ผรจ้เผยพระวจนะเทบยม
เทก็จ และปฏลิปปักษร์พระครลิสตร์ ใครกก็ตามทบที่ปฏลิเสธการเสดก็จมาบรังเกลิดเปป็นมนสุษยร์ของพระครลิสตร์กก็เปป็นผรจ้ลต่อลวงและปฏลิปปักษร์พระครลิสตร์
(1 ยอหร์น 2 : 18 ; 4 : 3)
ในมรัทธลิว 24 : 4 - 5 พระเยซรตรรัสกรับพวกสาวกของพระองคร์วต่า “ระวรังใหจ้ดบ อยต่าใหจ้ผรจ้ใดลต่อลวงทต่านใหจ้หลง ดจ้วยวต่าจะมบ
หลายคนมาตต่างอจ้างนามของเรา กลต่าววต่า `เราเปป็นพระครลิสตร์' เขาจะลต่อลวงคนเปป็นอรันมากใหจ้หลงไป”
เปาโลกก็เตมอนทลิโมธบวต่า “แตต่จงเขจ้าใจขจ้อนบทั้ดจ้วย คมอวต่าในวรันสสุดทจ้ายนรัทั้น จะเกลิดเหตสุการณร์กลบยสุค เหตสุวต่าคนจะเปป็นคนรรักตรัว
เอง...เขามบสภาพทางของพระเจจ้าภายนอก แตต่ฤทธลิธิ์ของทางนรัทั้นเขาปฏลิเสธเสบย...ถซงจะเรบยนกรันอยรต่เสมอ แตต่กก็ไมต่อาจเรบยนรรถจ้ ซงความ
จรลิงเลย” (2 ทลิโมธบ 3 : 1 - 7 บางสต่วน) ในทสุกวรันนบทั้ บรรดาผรจ้ลต่อลวงและผรจ้สอนเทบยมเทก็จตต่างโจมตบเรมที่องการเสดก็จมาบรังเกลิดเปป็น
มนสุษยร์จากหญลิงพรหมจารบของพระครลิสตร์มากอยต่างทบที่ไมต่เคยมบมากต่อน แมจ้วต่าจะมบผรจ้สอนเทบยมเทก็จมากมายในชต่วงเวลาของยอหร์น แมจ้
จะมบผรจ้สอนเทบยมเทก็จมากมายในชต่วงเวลาของเปาโล และพวกนรัทั้นกก็มบอยรต่แลจ้วนรับตรัทั้งแตต่ตอนนรัทั้น แตต่ในทสุกวรันนบทั้เรามบวลิญญาณของ
ปฏลิปปักษร์พระครลิสตร์ทบที่แฝงตรัวมาอยต่างแยบยลมากยลิที่งกวต่าทบที่เราเคยมบในอดบตทบที่ผาต่ นมา หลายๆคนทบที่แสดงตรัววต่าเปป็นผรจ้รรับใชจ้แหต่งขต่าว
ประเสรลิฐทบที่ยมนอยรต่เบมทั้องหลรังธรรมาสนร์อรันศรักดลิธิ์สทลิ ธลิธิ์และกลต่าวถจ้อยคจามากมายทบที่ชรักนจาผรจ้คนทบที่อนาถา ไรจ้เดบยงสา และบางครรัทั้งคนทบที่โงต่
เขลา ใหจ้หลงผลิดไป คนเหลต่านบทั้มบปรลิญญาทางศาสนศาสตรร์ พวกเขาสจาเรก็จการศซกษาจากมหาวลิทยาลรัยชมที่อดรัง และพวกเขาผสม

ผสานพระกลิตตลิคณ
สุ เขจ้ากรับคจาหลอกลวงของพวกเขาเพมที่ออจาพรางการลต่อลวงของพวกเขา ดรังนรัทั้น ผรจ้ฟปังของพวกเขาหลายๆคนกก็
เสมมอนไดจ้รบรั ยาพลิษดรังกลต่าวเขจ้าไปจนถรกทจาลาย ไมต่ไดจ้รรจ้เลยวต่าพวกเขากจาลรังฟปังบรรดาศรัตรรของพระเยซร ผรจ้รรับใชจ้ของซาตานเชต่นนบทั้จะ
ประกาศพระครลิสตร์วาต่ เปป็นมนสุษยร์ทบที่ยลิที่งใหญต่ ผรจ้สอนทบที่ยลิที่งใหญต่ แพทยร์ผรจ้ยลิที่งใหญต่ และผรจ้กต่อตรัทั้ง “ศาสนา” ทบยที่ ลิที่งใหญต่
แตต่พระเยซรไมต่ไดจ้เสดก็จมาในโลกนบทั้เพมที่อกต่อตรัทั้งศาสนาทบที่ยลิที่งใหญต่ พระองคร์เสดก็จมาเพมที่อแสวงหาและชต่วยผรจ้ทบที่หลงหายไปใหจ้รอด
พระเยซรไมต่ไดจ้ทรง “กต่อตรัทั้ง” ศาสนาครลิสตร์ พระองคร์ทรงเปป็นศาสนาครลิสตร์ ไมต่นานมานบทั้มบกระแสการฟปนฟื้ ฟรใหญต่ “ครลิสตจรักรสรัมพรันธร์”
เกลิดขซทั้นในอเมรลิกา แตต่นบที่ไมต่จจาเปป็นตจ้องหมายความวต่าเปป็นการฟปฟื้นฟรศาสนาครลิสตร์ คนๆหนซที่งอาจเขจ้ารต่วมครลิสตจรักร สนรับสนสุนครลิสต
จรักรนรัทั้นๆ และไปรต่วมการประชสุมของครลิสตจรักรนรัทั้นๆ แตต่กก็ยรังคงหลงหายอยต่างนต่าเศรจ้าพอๆกรับคนนอกศาสนาทบที่ไมต่เคยไดจ้ยลินถซง
พระนามของพระเยซรเลย ทบที่จรลิงแลจ้ว คนนอกศาสนาทบที่ไมต่เคยไดจ้ยลินถซงพระนามของพระเยซรมากต่อนยรังไมต่มบความผลิดจากการหมลิที่น
ประมาทพระองคร์อยต่างรสุนแรงเหมมอนอยต่างผรจ้ทบที่เคยไดจ้ยลินพระกลิตตลิคณ
สุ แลจ้ว แลจ้วยรังพยายามปรรับใหจ้พระกลิตตลิคสุณเขจ้ากรับความคลิดและ
ความเชมที่อสต่วนตรัวแทนทบที่จะพยายามปรรับใหจ้ชบวตลิ ของตนเขจ้ากรับพระกลิตตลิคสุณโดยการเชมที่อในหลรักคจาสอนอรันบรลิสสุทธลิธิ์จากพระครัมภบรร์
ขจ้อ 8 “ทต่านทรัทั้งหลายจงระวรังตรัวใหจ้ดบ เพมที่อเราจะไดจ้ไมต่สรญเสบยสลิที่งทบที่เราไดจ้กระทจามาแลจ้ว แตต่จะไดจ้รรับบจาเหนก็จเตก็มทบที่”
คจาเตมอนสตลิในทบที่นบทั้สจาหรรับ “สตรบททบที่ รงเลมอกและบรรดาบสุตรของเธอ” แตต่กก็เปป็นคจาเตมอนสตลิของพวกเราดจ้วยเชต่นกรัน อยต่าง
ทบพที่ ระครัมภบรร์ทสุกตอนไดจ้รบรั การดลใจจากพระเจจ้าและเปป็นประโยชนร์ตต่อเรา ผรจ้เชมที่อควรจะพลิสจร นร์จลิตใจของตนเอง พลินลิจพลิเคราะหร์
สถานะฝฝ่ายวลิญญาณของตนเอง เราไมต่ควรตต่อสรจ้กรับคจาสอนเทบยมเทก็จจนกวต่าเราจะมรัที่นใจวต่าเราไดจ้รรับการเตรบยมพรจ้อมภายในแลจ้ว
เพมที่อตต่อสรจ้สงครามกรับคจาสอนเทบยมเทก็จ และกรับผรจ้รรับใชจ้ของซาตานทบที่มาหาเราโดยนสุต่งหต่มหนรังแกะ แตต่ภายใน “รจ้ายกาจดสุจสสุนรัขปฝ่า”
(มรัทธลิว 7 : 15) เราควรใหจ้พระเจจ้าทรงหรันแสงแหต่งพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์และพระวจนะของพระองคร์สรต่จลิตใจของเรา และดรวต่าเราไดจ้
รรับเอาความจรลิงแลจ้วหรมอยรัง เราควรทจาใหจ้มรัที่นใจในการทรงเรบยกและการทรงเลมอกของเรา และสามารถทบที่จะกลต่าวเหมมอนอยต่าง
เปาโลไดจ้วาต่ “ขจ้าพเจจ้ารรจ้จกรั พระองคร์ทบที่ขจ้าพเจจ้าไดจ้เชมที่อ และขจ้าพเจจ้าเชมที่อมรัที่นวต่าพระองคร์ทรงฤทธลิธิ์สามารถรรักษาซซที่งขจ้าพเจจ้าไดจ้มอบไวจ้กรับ
พระองคร์จนถซงวรันนรัทั้น” (2 ทลิโมธบ 1 : 12) เราไมต่ควรจะตต่อสรจ้กบรั ผรจ้สอนเทบยมเทก็จดจ้วยกจาลรังของเราเอง หรมอดจ้วยถจ้อยคจาของเราเอง
เมมที่อพระเยซรทรงเผชลิญหนจ้ากรับซาตาน (มรัทธลิว 4 : 1 - 11) พระองคร์ทรงอจ้างอลิงถซงพระวจนะของพระเจจ้า คมอพระครัมภบรร์จากพรันธ
สรัญญาเดลิม และซาตานกก็หนบไป เราไมต่อาจตต่อกรกรับมารไดจ้ แตต่พระเยซรและพระวจนะของพระองคร์นรัทั้นเหนมอกวต่ามรันมากนรัก ดรังนรัทั้น
เราจซงควรมองดรตวรั ของเราเอง “เพมที่อเราจะไดจ้ไมต่สรญเสบยสลิที่งทบที่เราไดจ้กระทจามาแลจ้ว”
เรมที่องนบทั้ไมต่เกบที่ยวกรับการสรญเสบยความรอดของผรจ้เชมที่อ เพราะเราไมต่ไดจ้ “กระทจา” ความรอดของเรา ความรอดเปป็นของ
ประทานจากพระเจจ้าแกต่ผรจ้เชมที่อ “มลิใชต่ดวจ้ ยการกระทจาทบที่ชอบธรรมของเราเอง แตต่พระองคร์ทรงพระกรสุณาชจาระใหจ้เรามบใจบรังเกลิดใหมต่
และทรงสรจ้างเราขซทั้นมาใหมต่โดยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์” (ทลิตสรั 3 : 5) ความรอดนรัทั้น “พระเจจ้าทรงประทานใหจ้ ความรอดนรัทั้นจะเนมที่อง
ดจ้วยการกระทจากก็หามลิไดจ้เพมที่อมลิใหจ้คนหนซที่งคนใดอวดไดจ้” (เอเฟซรัส 2 : 8 - 9) “เพราะวต่าเราเปป็นฝปพระหรัตถร์ของพระองคร์ ทบทที่ รงสรจ้าง
ขซทั้นในพระเยซรครลิสตร์ เพมที่อใหจ้ประกอบการดบซซที่งพระเจจ้าไดจ้ทรงดจารลิไวจ้ลต่วงหนจ้าเพมที่อใหจ้เราดจาเนลินตามนรัทั้น” (เอเฟซรัส 2 : 10)
เมมที่อพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิตธิ์ รรัสถซง “สลิที่งทบที่เราไดจ้กระทจามาแลจ้ว” พระองคร์ทรงหมายถซงการเปป็นผรจ้อารรักขา ไมต่ใชต่การทรงไถต่
จะเปป็นวรันแหต่งชรัยชนะอรันแสนสสุขใจในชบวลิตของผรจ้เชมที่อมากมายเมมที่อพวกเขาไดจ้ศซกษาพระวจนะและเรบยนรรจ้ถซงความแตกตต่างระหวต่าง
ความรอดและบจาเหนก็จ เราไดจ้รบรั ความรอดโดยพระโลหลิตของพระครลิสตร์ และเราไดจ้รรับบจาเหนก็จโดยการงานของเรา ความรอดเปป็น
ของประทาน บจาเหนก็จเปป็นสลิที่งทบที่จะไดจ้รรับจากการเปป็นผรจ้อารรักขาทบสที่ รัตยร์ซมที่อ ไมต่ไดจ้ขซทั้นอยรต่กรับวต่าเราไดจ้ทจามากแคต่ไหน แตต่เราไดจ้ปฏลิบรัตลิ
การอารรักขาอยต่างไร
“เพราะวต่าผรจ้ใดจะวางรากอมที่นอบกไมต่ไดจ้แลจ้ว นอกจากทบวที่ างไวจ้แลจ้วคมอพระเยซรครลิสตร์ แลจ้วบนรากนรัทั้นถจ้าผรจ้ใดจะกต่อขซทั้นดจ้วย
ทองคจา เงลิน เพชรพลอย ไมจ้ หญจ้าแหจ้งหรมอฟาง การงานของแตต่ละคนกก็จะไดจ้ปรากฏใหจ้เหก็น เพราะเวลาวรันนรัทั้นจะใหจ้เหก็นไดจ้ชรัดเจน
เพราะวต่าจะเหก็นชรัดไดจ้ดวจ้ ยไฟ ไฟนรัทั้นจะพลิสรจนร์ใหจ้เหก็นการงานของแตต่ละคนวต่าเปป็นอยต่างไร ถจ้าการงานของผรจ้ใดทบกที่ ต่อขซทั้นทนอยรต่ไดจ้ ผรจ้

นรัทั้นกก็จะไดจ้คต่าตอบแทน ถจ้าการงานของผรจ้ใดถรกเผาไหมจ้ไป ผรจ้นรัทั้นกก็จะขาดคต่าตอบแทนแตต่ตรัวเขาเองจะรอด แตต่เหมมอนดรังรอดจาก
ไฟ” (1 โครลินธร์ 3 : 11 - 15)
“เพราะวต่าจจาเปป็นทบที่เราทสุกคนจะตจ้องปรากฏตรัวทบที่หนจ้าบรัลลรังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์ เพมที่อทสุกคนจะไดจ้รบรั สมกรับการทบที่ไดจ้
ประพฤตลิในรต่างกายนบทั้ แลจ้วแตต่จะดบหรมอชรัวที่ ” (2 โครลินธร์ 5 : 10)
บจาเหนก็จของผรจ้เชมที่อในสวรรคร์จะเปป็นไปตามการปรนนลิบรัตลิรรับใชจ้โดยพระนามของพระผรจ้ไถต่ อรันเปป็นทบที่ถวายเกบยรตลิแดต่พระเจจ้า
และเปป็นทบที่เสรลิมสรจ้างแกต่พบที่นจ้อง หรมอครลิสตจรักรในพรันธสรัญญาใหมต่ ในฐานะผรจ้เชมที่อ คสุณสามารถมรัที่นใจไดจ้วต่าคสุณจะไดจ้รบรั ทสุกสลิที่งเหลต่านบทั้ใน
วรันทบที่พระเยซรทรงประทานบจาเหนก็จแกต่ผรจ้รรับใชจ้ของพระองคร์สจาหรรับการอารรักขาของพวกเขา และคสุณอาจมรัที่นใจไดจ้วาต่ คสุณจะไมต่ไดจ้รรับ
ในสลิที่งทบที่คณ
สุ ไมต่สมควรไดจ้รบรั อบกดจ้วย พระเยซรรงพลิพากษาและระทานบจาเหนก็จดจ้วยความชอบธรรม พระองคร์ทรงไมต่สามารถกระทจา
ผลิดพลาดไดจ้ แมจ้แตต่การยกนทั้จาเยก็นสรักถจ้วยหนซที่งใหจ้ในพระนามของพระองคร์กจก็ ะไมต่ถรกมองขจ้าม แตต่ถจ้าคสุณมบโอกาสทบที่จะยกนทั้จาเยก็นสรัก
ถจ้วยหนซที่งใหจ้ใครและคสุณไมต่ไดจ้กระทจา สลิที่งนบทั้กจก็ ะไมต่ถรกมองขจ้ามเชต่นกรัน “เหตสุฉะนรัทั้น คนใดทบที่รจรจ้ รักกระทจาการดบ และไมต่ไดจ้กระทจา บาป
จซงมบแกต่คนนรัทั้น” (ยากอบ 4 : 17)
ถจ้าเราจะหยสุดและพลินลิจพลิเคราะหร์ตรัวเองอยต่างแทจ้จรลิง พวกเราสต่วนใหญต่คงจะเรลิที่มใหจ้เวลากรับงานของพระเจจ้ามากกวต่าทบทที่ จา
กรันอยรต่นบทั้ วรันหนซที่งเราจะตระหนรักวต่าเราไดจ้สรญเสบยเวลา กจาลรัง พลรังงาน และความสามารถ ไปกรับตรัวเราเองไปมากเทต่าไรแลจ้วแทนทบที่
ควรจะถรกใชจ้เพมที่อพระเกบยรตลิของพระเจจ้า “เหตสุฉะนรัทั้นเมมที่อทต่านจะรรับประทาน จะดมที่ม หรมอจะทจาอะไรกก็ตาม จงกระทจาเพมที่อเปป็นการ
ถวายพระเกบยรตลิแดต่พระเจจ้า...และเมมที่อทต่านจะกระทจาสลิที่งใดดจ้วยวาจาหรมอดจ้วยการประพฤตลิกก็ตาม จงกระทจาทสุกสลิที่งในพระนามของ
พระเยซรเจจ้าและขอบพระคสุณพระเจจ้าพระบลิดาโดยพระองคร์นรัทั้น” (1 โครลินธร์ 10 : 31 ; โคโลสบ 3 : 17)
วลิวรณร์ 2 : 4 บอกเราวต่าครลิสตจรักรในเอเฟซรัสไดจ้สรญเสบยความรรักดรัทั้งเดลิมของตนไป เปป็นเรมที่องนต่าเศรจ้าและเจก็บปวดทบที่ตจ้องมอง
ดรชายและหญลิงทบที่เรลิที่มตจ้นชบวตลิ ฝฝ่ายวลิญญาณดจ้วยความรจ้อนรนตต่อดวงวลิญญาณอมที่นๆ พวกเขาไมต่เคยพลาดการประชสุมในครลิสตจรักร
พวกเขาเปป็นพยานอยต่างขะมรักเขมจ้น และตต่อจากนรัทั้น เมมที่อเวลาผต่านไป พวกเขาเรลิที่มเยมอกเยก็นลงตต่อเรมที่องตต่างๆของพระเจจ้า ความ
รจ้อนรนเรลิที่มทบที่จะถดถอยลง และของพวกเขากก็เรลิที่มเฉมที่อยชจ้าและไมต่ใสต่ใจในชบวลิตฝฝ่ายวลิญญาณ บสุคคลเชต่นนบทั้จะไมต่ไดจ้รรับบจาเหนก็จอยต่าง
เตก็มขนาด มบหลายสลิที่งหลายอยต่างทบตที่ จ้องรรับผลิดชอบตต่อการสรญเสบยความรจ้อนรนในสต่วนของผรจ้เชมที่อ และการรรับฟปังเหลต่าผรจ้สอนเทบยม
เทก็จกก็เปป็นหนทางหนซที่งทบที่เดต่นชรัดซซที่งซาตานมรักจะใชจ้เพมที่อทจาใหจ้ความรจ้อนรนของครลิสเตบยนทบที่จะนจาดวงวลิญญาณมาถซงพระเยซร
ปวกเปปยกลง เราไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดเพมที่อจะรรับใชจ้ พระเจจ้าทรงประสงคร์ใหจ้เราอกไปแสวงหาผรจ้ทบที่ยรังไมต่เชมที่อ
พระเยซรทรงกจาชรับพวกสาวกใหจ้รอคอยอยรต่ทกบที่ รสุงเยรรซาเลก็มจนกวต่าพวกเขาจะไดจ้รรับพระราชทานฤทธลิธิ์เดชจากเบมทั้องบน คมอ
ฤทธลิธิ์เดชในการเปป็นพยานทรัทั้งในบจ้านและตต่างถลิที่น ไปจนสสุดปลายแผต่นดลินโลก (กลิจการ 1 : 4 - 8) ในยอหร์น 4 : 35 พระองคร์ตรรัวกรับ
พวกเขาวต่า “เงยหนจ้าขซทั้นดรนาเถลิด วต่าทสุต่งนากก็ขาว ถซงเวลาเกบที่ยวแลจ้ว” และในพระมหาบรัญชา (พบในมรัทธลิว 28 : 19 - 20) พระองคร์
ตรรัสกรับพวกเขาวต่า “เหตสุฉะนรัทั้น ทต่านทรัทั้งหลายจงออกไปสรัที่งสอนชนทสุกชาตลิ ใหจ้รรับบรัพตลิศมาในพระนามแหต่งพระบลิดา พระบสุตร และ
พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ สอนเขาใหจ้ถมอรรักษาสลิที่งสารพรัดซซที่งเราไดจ้สรัที่งพวกทต่านไวจ้ ดรเถลิด เราจะอยรต่กรับทต่านทรัทั้งหลายเสมอไป จนกวต่าจะสลิทั้น
โลก เอเมน” ขอใหจ้เราตอบสนองเหมมอนอยต่างอลิสยาหร์ “ขจ้าพระองคร์นบที่พระเจจ้าขจ้า ขอทรงใชจ้ขจ้าพระองคร์ไปเถลิด”
ยอหร์นไดจ้เตมอนบรรดาผรจ้เชมที่อใหจ้ระมรัดระวรังทรัทั้งการเปป็นพยานและการเปป็นผรจ้อารรักขา อรันเปป็นสลิที่งเราไดจ้กระทจา ซซที่งจะทจาใหจ้เรา
อาจไดจ้รรับ “บจาเหนก็จเตก็มขนาด” มบสลิที่งซซที่งเรบยกวต่าเปป็นการรรับบจาเหนก็จเพบยงบางสต่วนดจ้วย หรมอการไมต่มบบจาเหนก็จเลย หลรักฐานของ
เรมที่องนบพทั้ บไดจ้ในขจ้อพระครัมภบรร์ 1 โครลินธร์ 3 ผรจ้ทบที่การงานของเขากต่อขซทั้นดจ้วยไมจ้ หญจ้าแหจ้ง หรมอฟาง จะประสบกรับการสรญเสบย การงาน
ของเขาจะถรกเผาไหมจ้ไป “แตต่ตรัวเขาเองจะรอด แตต่เหมมอนดรังรอดจากไฟ” หรมออบกนรัยหนซที่ง จลิตวลิญญาณจะไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอด
แตต่ผรจ้นรัทั้นจะสรญเสบยบจาเหนก็จของตนไป อาจยกตรัวอยต่างเปป็นภาพเปรบยบเทบยบไดจ้กรับครอบครรัวหนซที่งทบที่กจาลรังนอนหลรับอยรต่ในบจ้านของ
ตน และในตอนรสุต่งเชจ้าบจ้านหลรังนรัทั้นกก็เกลิดเพลลิงไหมจ้ทรัทั้งหลรังจนหมดสลิทั้น ครอบครรัวทบที่อาศรัยอยรต่นรัทั้นสามารถหนบเอาชบวลิตรอดออกมาไดจ้
โดยเหลมอเพบยงแคต่ชสุดนอนของตนเทต่านรัทั้น ทสุกสลิที่งทบที่อยรต่ในบจ้านหลรังนรัทั้นถรกเผาผลาญจนหมดสลิทั้น พวกเขารอดออกมาไดจ้ “เหมมอนดรัง

รอดจากไฟ” แตต่สรญเสบยทสุกอยต่างยกเวจ้นชบวลิตของตน เปป็นไปไดจ้ทบที่จะปรากฏตรัวตต่อหนจ้าพระพรักตรร์พระเจจ้าดจ้วยมมอเปลต่า และอาจจะมบ
ครลิสเตบยนหลายคนทบที่จะเปป็นเชต่นนรัทั้น
ในยรดา 20 - 23 เราอต่านพบวต่า “แตต่ทต่านทรัทั้งหลายผรจ้เปป็นทบที่รรัก จงกต่อสรจ้างตรัวของทต่านขซทั้นบนความเชมที่ออรันบรลิสสุทธลิธิ์ยลิที่งของ
ทต่าน โดยการอธลิษฐานดจ้วยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ จงรรักษาตรัวไวจ้ในความรรักของพระเจจ้า คอยพระกรสุณาของพระเยซรครลิสตร์องคร์พระ
ผรจ้เปป็นเจจ้าของเราจนถซงชบวลิตนลิรรันดรร์ และจงแสดงความเมตตาตต่อบางคน โดยรรคจ้ วามตต่างกรัน และจงชต่วยคนอมที่นๆใหจ้รอดโดยความ
กลรัวดจ้วยการฉสุดเขาออกมาจากไฟ จงเกลบยดชรังแมจ้แตต่เสมทั้อผจ้าทบที่เปรอะเปปฟื้อนดจ้วยเนมทั้อหนรังเถลิด”
จะมบบางคนทบที่ไดจ้รรับบจาเหนก็จเตก็มขนาด คมอครลิสเตบยนทบดที่ จาเนลินชบวลิตอยต่างเกลิดผลดจ้วยความเสมอตจ้นเสมอปลายและอสุทลิศตน
รรักพระเจจ้าดจ้วยสสุดใจ ปรนนลิบรัตลิรรับใชจ้อยต่างสรัตยร์ซมที่อ เปป็นพยานและเกก็บเกบที่ยว บางคนอาจเกลิดผลรจ้อยเทต่าบจ้าง บางคนกก็หกสลิบเทต่า
บจ้าง และบางคนกก็สามสลิบเทต่าบจ้าง ดจ้วยเหตสุนบทั้ บางคนจะไดจ้รรับบจาเหนก็จเตก็มขนาด บางคนจะไดจ้รรับบจาเหนก็จบางสต่วน และบางคนจะ
สรญเสบยบจาเหนก็จของตนเพราะการเปป็นผรจ้อารรักขาทบที่ไมต่สรัตยร์ซมที่อ
พระเจจ้าทรงประสงคร์ใหจ้จตลิ ใจของเรายอมจจานนตต่อพระองคร์อยต่างสลิทั้นเชลิง พระองคร์ทรงประสงคร์ความรรักของเราทรัทั้งหมด
พระองคร์ทรงประสงคร์ความสามารถของเรา พระองคร์ทรงประสงคร์ใหจ้เรายอมถวายตรัวของเราเปป็นดรัที่งเครมที่องบรชาทบที่มบชวบ ลิต พระองคร์
ทรงประสงคร์ใหจ้อวรัยวะของเราเปป็นดรัที่งเครมที่องใชจ้ในการชอบธรรม (โรม 12 : 1 ; 6 : 11 - 13) และ “ฉรันใดกก็ดบ เมมที่อทต่านทรัทั้งหลายไดจ้
กระทจาสลิที่งสารพรัดซซที่งทรงบรัญชาไวจ้แกต่ทาต่ นนรัทั้น กก็จงพรดดจ้วยวต่า `ขจ้าพเจจ้าทรัทั้งหลายเปป็นผรจ้รรับใชจ้ทบที่ไมต่มบบสุญคสุณตต่อนาย ขจ้าพเจจ้าไดจ้กระทจา
ตามหนจ้าทบที่ซซที่งขจ้าพเจจ้าควรกระทจาเทต่านรัทั้น'” (ลรกา 17 : 10) ในมรัทธลิว 20 : 26 - 28 พระเยซรตรรัสวต่า “...ถจ้าผรจ้ใดใครต่จะไดจ้เปป็นใหญต่ใน
พวกทต่าน ผรจ้นรัทั้นจะตจ้องเปป็นผรจ้ปรนนลิบรัตลิทต่านทรัทั้งหลาย ถจ้าผรจ้ใดใครต่จะไดจ้เปป็นเอกเปป็นตจ้นในพวกทต่าน ผรจ้นรัทั้นจะตจ้องเปป็นผรจ้รรับใชจ้ของพวก
ทต่าน”
ผมขอเนจ้นยทั้จาอบกครรัทั้งหนซที่ง ความรอดเปป็นของประทานจากพระเจจ้าแกต่คนบาปทบที่สมควรตกนรก บจาเหนก็จเปป็นสลิที่งทบที่จะไดจ้รรับ
โดยการเปป็นผรจ้อารรักขาทบที่สรัตยร์ซมที่อ และพระวจนะของพระเจจ้าไดจ้แยกความแตกตต่างอยต่างชรัดเจนระหวต่างทรัทั้งสองสลิที่ง ลองศซกษาดรใน
ยอหร์น 1 : 11 - 13 ; 3 : 16 ; 4 : 10 ; 5 : 24 ; 6 : 47 ; ลรกา 7 : 50 ; โรม 6 : 23 ; 10 : 9 - 10 ; เอเฟซรัส 2 : 8 - 9 ; กลิจการ
16 : 31 และ 1 ยอหร์น 3 : 1 - 2
บจาเหนก็จอยรต่ในอนาคต และจะถรกประทานใหจ้กรับผรจ้เชมที่อทบที่สรัตยร์ซมที่อเมมที่อพระเยซรเสดก็จมาและเราถรกรรับขซทั้นไปพบกรับพระองคร์ทบที่
บนเมฆในฟฟ้าอากาศ เราจะไดจ้รรับบจาเหนก็จในงานฉลองพลิธสบ มรสของพระเมษโปดก ลองศซกษามรัทธลิว 16 : 27 ; 2 ทลิโมธบ 4 : 8 ; 2
โครลินธร์ 5 : 10 และ วลิวรณร์ 22 : 12 ครลิสเตบยนทสุกคนควรอธลิษฐานในทสุกๆวรันขอใหจ้พระวลิญญาณบรลิสทสุ ธลิธิ์ทรงนจาเราไปในทางแหต่ง
การดจาเนลินชบวลิตทบถที่ รกตจ้อง และขอใหจ้พระองคร์ทรงพาเราผต่านพจ้นบต่วงดรักของซาตานซซที่งพยายามดรักจรับเราและทจาใหจ้เราสรญเสบย
บจาเหนก็จบางสต่วน (หรมอทรัทั้งหมด) ของเรา
ขจ้อ 9 - 10 “ผรจ้ใดละเมลิดและไมต่อยรต่ในพระโอวาทของพระครลิสตร์ ผรจ้นรัทั้นกก็ไมต่มบพระเจจ้า ผรใจ้ ดอยรต่ในพระโอวาทของพระครลิสตร์ ผรจ้
นรัทั้นกก็มบทรัทั้งพระบลิดาและพระบสุตร ถจ้าผรจ้ใดมาหาทต่านและไมต่นจาพระโอวาทนบทั้มาดจ้วย อยต่ารรับเขาไวจ้ในเรมอน และอยต่าขอพรใหจ้เขาเลย”
“ผรจ้ใดละเมลิด...” สรังเกตวต่าไมต่มบการเหก็นแกต่หนจ้าใครเลยในทบที่นบทั้ ไมต่วาต่ ใครกก็ตาม ผรจ้รบรั ใชจ้ นรักประกาศขต่าวประเสรลิฐ มลิชชรันนารบ
ศาสตราจารยร์ คนรวย คนจน คนฉลาด หรมอคนโงต่ ใครกก็ตามทบที่ละเมลิดพระบรัญญรัตลิของพระเจจ้าและไมต่อยรต่ในพระโอวาทของพระ
ครลิสตร์กก็ไมต่รจรจ้ รักพระเจจ้า บสุคคลเชต่นนบทั้อาจเปป็นคนทบที่อภลิบาลดรแลครลิสตจรักรขนาดใหญต่ หรมออาจเปป็นศาสตราจารยร์ในสถาบรันพระค
รลิสตธรรม หรมออาจเปป็นผรจ้นจาขององคร์กรทางศาสนาทบที่ยลิที่งใหญต่ แตต่เขากก็หลงหายและอยรต่บนเสจ้นทางทบที่นจาไปสรต่นรก เขาเปป็นคนหนซที่งใน
กลสุต่มคนทบที่เปาโลพรดถซงใน 2 โครลินธร์ 11 : 13 - 15

“เพราะคนอยต่างนรัทั้นเปป็นอรัครสาวกเทบยม เปป็นคนงานทบที่หลอกลวง ปลอมตรัวเปป็นอรัครสาวกของพระครลิสตร์ การกระทจาเชต่น
นรัทั้นไมต่แปลกประหลาดเลย ถซงซาตานเองกก็ยรังปลอมตรัวเปป็นทรตสวรรคร์แหต่งความสวต่างไดจ้ เหตสุฉะนรัทั้นจซงไมต่เปป็นการแปลกอะไรทบที่ผรจ้รบรั
ใชจ้ของซาตานจะปลอมตรัวเปป็นผรจ้รรับใชจ้ของความชอบธรรม ทจ้ายทบสที่ สุดของเขาจะเปป็นไปตามการกระทจาของเขา”
แลจ้ว “พระโอวาทของพระครลิสตร์” นรัทั้นคมออะไร? กก็คมอหลรักคจาสอนทบที่พระเยซรตรรัสสอน เปป็นหลรักคจาสอนแทจ้ทบที่เกบที่ยวขจ้องกรับ
พระองคร์เอง ทบวที่ ต่าพระองคร์ทรงดจารงอยรตต่ รัทั้งแตต่แรกเรลิที่มในปฐมกาลกรับพระบลิดา พระเยซรไมต่ไดจ้พซที่งทรงกจาเนลิดขซทั้นตอนทบที่พระองคร์
ประสรตจลิ ากหญลิงพรหมจารบเมมที่อประมาณสองพรันปปทบที่แลจ้ว พระองคร์ทรงดจารงอยรต่ตรัทั้งแตต่ปฐมกาลกรับพระบลิดาและทรงสภาพอรันเทต่า
เทบยมกรับพระบลิดา ในการทบที่จะดจาเนลินใหจ้สอดคลจ้องไปกรับพระโอวาทของพระครลิสตร์นรัทั้น ตจ้องยซดมรัที่นในความจรลิงเกบที่ยวกรับพระเยซร
ครลิสตร์ในเรมที่องการเสดก็จมาประสรตลิ หลรักศบลธรรม อสุปนลิสรัย พรันธกลิจ ความตาย การเปป็นขซทั้นจากความตาย การเสดก็จขซทั้นสรต่สวรรคร์ และ
การทรงประทรับ ณ เบมทั้องขวาพระหรัตถร์พระบลิดาของพระองคร์ ถจ้าเราปฏลิเสธสต่วนใดสต่วนหนซที่งในพระโอวาทของพระครลิสตร์ เรากก็ไดจ้
ปฏลิเสธพระโอวาททรัทั้งหมด เพราะถจ้าพระองคร์ตรรัสมสุสาครรัทั้งหนซที่ง เรากก็ไมต่อาจเชมที่อในสลิที่งทบพที่ ระองคร์ตรรัสเกบที่ยวกรับพระองคร์เองไดจ้อบก
พระองคร์เสดก็จจากสวรรคร์มาเพมที่อประกาศพระเจจ้าแกต่มนสุษยร์ (ยอหร์น 1 : 18) และถจ้าหากพระดจารรัสใดใดเกบที่ยวกรับพระเจจ้าทบพที่ ระองคร์
ไดจ้ตรรัสไวจ้ไมต่เปป็นความจรลิง เรากก็ไมต่อาจเชมที่อสลิที่งใดใดทบพที่ ระองคร์ตรรัสไดจ้เลย พระองคร์ทรงเปป็นความจรลิงไมต่กคก็ จาหลอกลวง และเรารรจ้วาต่
พระองคร์ทรงเปป็นความจรลิง
ตต่อไปนบทั้เปป็นบทแถลงทบที่เกบที่ยวขจ้องกรับพระโอวาทของพระครลิสตร์จากพระวจนะของพระเจจ้า :
“ไมต่มบใครเคยเหก็นพระเจจ้าในเวลาใดเลย พระบสุตรองคร์เดบยวทบที่บรังเกลิดมา ผรจ้ทรงสถลิตในพระทรวงของพระบลิดา พระองคร์ไดจ้
ทรงสจาแดงพระเจจ้าแลจ้ว” (ยอหร์น 1 : 18)
“เพมที่อคนทรัทั้งปวงจะไดจ้ถวายเกบยรตลิแดต่พระบสุตรเหมมอนทบที่เขาถวายเกบยรตลิแดต่พระบลิดา ผรจ้ใดไมต่ถวายเกบยรตลิแดต่พระบสุตร ผรจ้นรัทั้น
กก็ไมต่ถวายเกบยรตลิแดต่พระบลิดาผรจ้ทรงใชจ้พระบสุตรมา” (ยอหร์น 5 : 23)
พระเยซรตรรัสวต่า “แกะของเรายต่อมฟปังเสบยงของเรา และเรารรจ้จกรั แกะเหลต่านรัทั้น และแกะนรัทั้นตามเรา เราใหจ้ชวบ ลิตนลิรรันดรร์แกต่
แกะนรัทั้น และแกะนรัทั้นจะไมต่พลินาศเลย และจะไมต่มบผรจ้ใดแยต่งชลิงแกะเหลต่านรัทั้นไปจากมมอของเราไดจ้ พระบลิดาของเราผรจ้ประทานแกะนรัทั้น
ใหจ้แกต่เราเปป็นใหญต่กวต่าทสุกสลิที่ง และไมต่มบผรจ้ใดสามารถชลิงแกะนรัทั้นไปจากพระหรัตถร์ของพระบลิดาของเราไดจ้ เรากรับพระบลิดาของเราเปป็น
อรันหนซที่งอรันเดบยวกรัน” (ยอหร์น 10 : 27 - 30)
ในยอหร์น 15 : 23 พระองคร์ตรรัสวต่า “ผรจ้ทบที่เกลบยดชรังเรากก็เกลบยดชรังพระบลิดาของเราดจ้วย”
ในยอหร์น 17 : 3 พระองคร์ตรรัสวต่า “และนบที่แหละคมอชบวลิตนลิรรันดรร์ คมอทบที่เขารรจ้จกรั พระองคร์ ผรทจ้ รงเปป็นพระเจจ้าเทบที่ยงแทจ้องคร์
เดบยว และรรจ้จกรั พระเยซรครลิสตร์ทบที่พระองคร์ทรงใชจ้มา”
“พระเยซรไดจ้ทรงกระทจาหมายสจาครัญอมที่นๆอบกหลายประการตต่อหนจ้าเหลต่าสาวกของพระองคร์ ซซที่งไมต่ไดจ้จดไวจ้ในหนรังสมอมจ้วนนบทั้
แตต่การทบที่ไดจ้จดเหตสุการณร์เหลต่านบทั้ไวจ้กก็เพมที่อทต่านทรัทั้งหลายจะไดจ้เชมที่อวต่า พระเยซรทรงเปป็นพระครลิสตร์พระบสุตรของพระเจจ้า และเมมที่อมบ
ความเชมที่อแลจ้ว ทต่านกก็จะมบชวบ ลิตโดยพระนามของพระองคร์” (ยอหร์น 20 : 30 - 31)
“ผรจ้ใดทบที่ปฏลิเสธพระบสุตร ผรจ้นรัทั้นกก็ไมต่มพบ ระบลิดา แตต่ผรจ้ใดทบที่รรับพระบสุตร ผรจ้นรัทั้นกก็มพบ ระบลิดาดจ้วย” (1 ยอหร์น 2 : 23)
“ผรจ้ใดอยรต่ในพระโอวาทของพระครลิสตร์” (ผรจ้ทบที่ยอมรรับพระวจนะของพระเจจ้าเกบที่ยวกรับพระเยซร) “ผรจ้นรัทั้นกก็มบทรัทั้งพระบลิดาและ
พระบสุตร” เราเชมที่อในพระเจจ้าเดบยวทบที่ทรงปรากฏเปป็นสามพระบสุคคล พระบลิดา พระบสุตร และพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ และมบความเปป็น
หนซที่งเดบยวกรันอยต่างใกลจ้ชดลิ ระหวต่างพระบลิดา พระบสุตร และพระวลิญญาณบรลิสทสุ ธลิธิ์ ทบซที่ ซที่งเปป็นไปไมต่ไดจ้ทบที่จะประกอบไปดจ้วยผรจ้หนซที่งแลจ้ว
ปราศจากอบกผรจ้หนซที่ง ถจ้าเรายอมรรับพระบสุตรเรากก็ยอมรรับพระบลิดาดจ้วย และทสุกคนทบที่ยอมรรับพระบสุตรกก็มบพระวลิญญาณบรลิสทสุ ธลิธิ์ ผรทจ้ รง
กระทจาใหจ้เรา “บรังเกลิดใหมต่” ทรงใหจ้บรัพตลิศมาแกต่เราเขจ้าในพระกายของพระครลิสตร์ ทรงประทรับอยรต่ภายในเรา ทรงนจาเรา ทรงใหจ้
ความมรัที่นใจแกต่เรา ทรงเตลิมเตก็มเรา และทรงประทรับตราเรา (ยอหร์น 3 : 5 ; โรม 8 : 9, 14, 18 ; 1 โครลินธร์ 12 : 12 - 13 ;
เอเฟซรัส 4 :30)

ปฏลิปปักษร์พระครลิสตร์ ผรจ้ลต่อลวง และผรจ้เผยพระวจนะเทบยมเทก็จ ไมต่เหก็นดจ้วยกรับเรมที่องตรบเอกานสุภาพ กลสุต่มหนซที่งยอมรรับในพระเย
โฮวาหร์พระเจจ้า แตต่ปฏลิเสธพระเยซรพระบสุตร พวกเขากลต่าววต่าพระองคร์ทรงกจาเนลิดอยต่างบสุตรนอกกฎหมายหรมอทรงแอบอจ้าง และไดจ้
ประสรตนลิ อกการสมรส อบกกลสุต่มหนซที่งอจ้างวต่าพระเยซรทรงเปป็นพระเจจ้า และพระบลิดา พระบสุตร และพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ เปป็นเพบยง
แคต่บทบาททบที่ตาต่ งกรันของพระองคร์ผรจ้เดบยวทต่านรัทั้น พวกเขายมนกรานวต่าพระเยซรทรงเปป็นพระเจจ้าแตต่ผรจ้เดบยวเทต่านรัทั้น แตต่ตรบเอกานสุภาพ
สามารถเหก็นไดจ้อยต่างชรัดเจนในเหตสุการณร์การรรับบรัพตลิศมาของพระเยซรในมรัทธลิว 3 พระเยซรพระบสุตรทรงอยรต่ทบที่ในนทั้จา สต่วนพระเจจ้า
พระบลิดากจาลรังตรรัสจากฟฟ้าสวรรคร์ และพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ในสรัณฐานดสุจนกเขาเสดก็จลงมาเหนมอพระเยซร เราเชมที่อในพระเจจ้าพระ
บลิดา พระเจจ้าพระบสุตร และพระเจจ้าพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ และถจ้าเรามบพระเยซร เรากก็มพบ ระเจจ้าอยรอต่ ยต่างบรลิบรรณร์ (โคโลสบ 2 : 9 10)
ผมไมต่สามารถอธลิบายเรมที่องตรบเอกานสุภาพไดจ้ แตต่ผมเชมที่อ เพราะพระวจนะของพระเจจ้าไดจ้กลต่าวไวจ้ เมมที่อเราอต่านพระวจนะ
ของพระเจจ้า เราควรใหจ้พระวจนะตรรัสและเราควรฟปัง เปาโลกลต่าววต่า “ถซงแมจ้ทสุกคนจะพรดมสุสากก็ขอใหจ้พระเจจ้าทรงสรัตยร์จรลิงเถลิด”
(โรม 3 : 4) เราอาจไมต่เขจ้าใจทสุกๆอยต่างในพระวจนะของพระเจจ้า แตต่เราสามารถเชมที่อไดจ้ เพราะเปป็นพระวจนะของพระเจจ้า เราไมต่ไดจ้
รรับการชต่วยใหจ้รอดเพราะความเขจ้าใจ เราไมต่ไดจ้ดจาเนลินชบวลิตดจ้วยความเขจ้าใจ เราไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดโดยพระคสุณของพระเจจ้าผต่าน
ทางความเชมที่อและ “คนชอบธรรมจะมบชบวตลิ ดจารงอยรต่โดยความเชมที่อ” (เอเฟซรัส 2 : 8 ; โรม 1 : 17)
“ถจ้าผรจ้ใดมาหาทต่าน...” ในทบที่นบทั้โยงกลรับไปถซง “ผรจ้ใด” ในขจ้อ 9 โดยไมต่ตอจ้ งคจานซงถซงวต่าบสุคคลนรัทั้นเปป็นใครหรมออจ้างวต่าอยต่างไร
ถจ้าเขามาถซงหนจ้าประตรของคสุณ ครลิสตจรักรของคสุณ หรมอชสุมชนของคสุณ และปฏลิเสธสต่วนใดใดกก็ตามของพระโอวาทของพระครลิสตร์
ตต่อไปนบทั้เปป็นคจาแนะนจาจากพระครัมภบรสร์ จาหรรับเราเกบที่ยวกรับบสุคคลนรัทั้น :
“อยต่ารรับเขาไวจ้ในเรมอน...” นบที่หมายความวต่าอยต่างไร? นบที่หมายความวต่าผมไมต่ไดจ้รรับอนสุญาตใหจ้บสุคคลใดกก็ตามทบที่ไมต่ใชต่ผรจ้เชมที่อ
หรมอครลิสเตบยนผรจ้อสุทลิศตน เขจ้ามาในบจ้านของผมหรมอ? ไมต่ใชต่เชต่นนรัทั้น นบที่ไมต่ไดจ้หมายความวต่าอยต่างนรัทั้น พระเยซรทรงเปป็นแบบอยต่างแกต่เรา
และพระองคร์เสดก็จเขจ้าไปในบจ้านของคนบาป ทรงนรัที่งรต่วมโตต๊ะและเสวยพระกระยาหารรต่วมกรับพวกเขา ความหมายในขจ้อนบทั้จซง
หมายความอยต่างเรบยบงต่ายวต่า :
เมมที่อใครบางคนทบที่มากรับหลรักคจาสอนเทบยมเทก็จ เขจ้ามาถซงทบที่หนจ้าประตรของคสุณ จงอยต่าเชลิญเขาเขจ้ามา จงอยต่าฟปังคจาสอนของ
เขา จงอยต่าซมทั้อหรมอรรับหนรังสมอหรมอวรรณกรรมจากเขา การทจาเชต่นนรัทั้นเปป็นการสต่งเสรลิมเขาและชต่วยสนรับสนสุนศาสนาเทบยมเทก็จของ
เขา และยรังหมายความวต่าเมมที่อใครบางคนมาทบที่ครลิสตจรักรของคสุณและเทศนาอยต่างผลิดเพบทั้ยน คสุณไมต่ควรเขจ้ารต่วมการประชสุม คสุณไมต่
ควรสนรับสนสุนเขา แคต่การอยรต่ขรัทั้วตรงขจ้ามกรับคจาสอนเทบยมเทก็จนรัทั้นไมต่พอ คสุณตจ้องตรัดขาดความสรัมพรันธร์กรับมรัน ครลิสเตบยนทบที่บรังเกลิดใหมต่
ควรถอนตรัวออกจากครลิสตจรักรทบที่อนสุญาตใหจ้เทศนาคจาสอนเทบยมเทก็จบนธรรมาสนร์ พระวจนะของพระเจจ้าบรัญชาวต่า “และอยต่าเขจ้า
สต่วนกรับกลิจการของความมมดอรันไรจ้ผล แตต่จงตลิเตบยนกลิจการเหลต่านรัทั้นดบกวต่า” (เอเฟซรัส 5 : 11) ใน 2 โครลินธร์ 6 : 17 เราไดจ้รรับคจา
บรัญชาวต่า “เหตสุฉะนรัทั้นเจจ้าจงออกจากหมรต่พวกเขาเหลต่านรัทั้น และจงแยกตรัวออกจากเขาทรัทั้งหลาย อยต่าแตะตจ้องสลิที่งซซที่งไมต่สะอาด แลจ้ว
เราจซงจะรรับพวกเจจ้าทรังทั้ หลาย”
ลองฟปังคจาพยานของอรัครทรตเปาโลเกบที่ยวกรับนรักเทศนร์หรมอผรจ้สอนทบปฏลิเสธขต่าวประเสรลิฐแหต่งพระคสุณของพระเจจ้าดร :
“ขจ้าพเจจ้าประหลาดใจนรักทบที่ทาต่ นทรัทั้งหลายไดจ้ผลินหนจ้าหนบโดยเรก็วจากพระองคร์ ผรจ้ไดจ้ทรงเรบยกทต่านใหจ้เขจ้าในพระคสุณของพระ
ครลิสตร์ และไดจ้ไปหาขต่าวประเสรลิฐอมที่น ซซที่งมลิใชต่อยต่างอมที่นดอก แตต่วต่ามบบางคนทบทที่ จาใหจ้ทต่านยสุต่งยาก และปรารถนาทบที่จะบลิดเบมอนขต่าว
ประเสรลิฐของพระครลิสตร์ แตต่แมจ้วาต่ เราเองหรมอทรตสวรรคร์ ถจ้าประกาศขต่าวประเสรลิฐอมที่นแกต่ทาต่ น ซซที่งขรัดกรับขต่าวประเสรลิฐทบที่เราไดจ้
ประกาศแกต่ทต่านไปแลจ้วกก็ใหจ้ผรจ้นรัทั้นถรกสาปแชต่ง ตามทบเที่ ราไดจ้พรดไวจ้กต่อนแลจ้ว บรัดนบทั้ขจ้าพเจจ้าพรดอบกวต่า ถจ้าผรจ้ใดประกาศขต่าวประเสรลิฐอมที่น
แกต่ทาต่ นทบที่ขรัดกรับขต่าวประเสรลิฐซซที่งทต่านไดจ้รบรั ไวจ้แลจ้ว ผรจ้นรัทั้นจะตจ้องถรกสาปแชต่ง” (กาลาเทบย 1 : 6 - 9)
ไมต่ใชต่เพบยงแคต่ครรัทั้งเดบยว แตต่ถซงสองครรัทั้งในขจ้อพระครัมภบรร์สรัทั้นๆตอนนบทั้ ทบที่เปาโลไดจ้ประกาศวต่าถจ้าใครกก็ตามไดจ้ประกาศเรมที่อง
อะไรกก็ตามนอกเหนมอไปจากขต่าวประเสรลิฐแหต่งพระคสุณของพระเจจ้า ไมต่วต่าผรจ้นรัทั้นจะเปป็นมนสุษยร์หรมอทรตสวรรคร์กตก็ าม “ผรจ้นรัทั้นจะตจ้องถรก

สาปแชต่ง” และการถรกสาปแชต่งหมายถซงการถรกลงทรัณฑร์ในบซงไฟนรก ในอบกนรัยหนซที่ง ถจ้าใครกก็ตามไดจ้ประกาศถซงขต่าวประเสรลิฐอมที่นทบที่
จะชต่วยใหจ้รอดซซที่งไมต่ไดจ้เปป็นขององคร์พระเยซรครลิสตร์เจจ้า กก็ใหจ้เขาถรกเผาไหมจ้ในนรกทบที่ไดจ้ทจาเชต่นนรัทั้น นบที่เปป็นคจาพรดทบที่รสุนแรง แตต่นบที่กก็เปป็นคจา
พรดทบที่ไดจ้รรับการดลใจจากพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ดวจ้ ยเชต่นกรัน ดรังนรัทั้น เราไดจ้รรับคจาแนะนจาวต่าถจ้ามบใครกก็ตามมาหาเราพรจ้อมกรับนจาอะไร
กก็ตามนอกจากหลรักคจาสอนอรันบรลิสสุทธลิธิ์ของพระเยซรครลิสตร์มาดจ้วย เราจะตจ้องไมต่รรับเขาเขจ้ามาในบจ้านของเรา เราจะตจ้องไมต่อนสุญาตใหจ้
เขาทลิทั้งหนรังสมอหรมอวรรณกรรมเทบยมเทก็จของเขาไวจ้ในบจ้านของเรา
เพมที่อนๆครลิสเตบยนเออ๋ย จงอยต่าแสดงตรัวของคสุณเองตต่อความไมต่เชมที่อ แนต่นอนวต่าผมมรักจะใหจ้อาหารแกต่ผรจ้ทบที่หลิว หรมอเสมทั้อผจ้าแกต่ผรจ้
ทบที่ขรัดสน ซซที่งมาทบที่บจ้านของผม ผมจะชต่วยใครกก็ตามทบที่ตอจ้ งการความชต่วยเหลมอ โดยไมต่คจานซงถซงสรัญชาตลิหรมอสบผลิวของเขา แตต่ผมจะไมต่
อนสุญาตใหจ้ผรจ้สอนเทบยมเทก็จหรมอผรจ้เผยพระวจนะเทบยมเทก็จเขจ้ามาในบจ้านของผมแมจ้จะเปป็นการเสบยมารยาท ผมจะไมต่อนสุญาตใหจ้พวก
เขานจาเอาหนรังสมอหรมอวรรณกรรมเทบยมเทก็จเขจ้ามาในบจ้านของผมหรมอใหจ้พวกเขายมนอยรต่ทบที่เฉลบยงหนจ้าบจ้านและโตจ้แยจ้งกรับศาสนา
เทบยมเทก็จของพวกเขา ผมจะไมต่โตจ้แยจ้งเรมที่องพระครัมภบรร์ พระเจจ้าไมต่ไดจ้ทรงเรบยกผมใหจ้มาโตจ้แยจ้งเรมที่องพระครัมภบรร์ แตต่เพมที่อใหจ้ประกาศ
พระวจนะ ใหจ้ขะมรักเขมจ้นทบที่จะทจาการทรัทั้งในขณะทบที่มบโอกาสและไมต่มบโอกาส ใหจ้วาต่ กลต่าว หจ้ามปราม และตรักเตมอน ผมจะไมต่เชลิญศาสนลิ
กชนทบที่เทบยมเทก็จเขจ้ามาในบจ้านของผมเพมที่อใหจ้บอกผมวต่าพวกเขาเชมที่ออะไรบจ้าง ซาตานนรัทั้นแนบเนบยนมากกวต่าทบที่เราคลิด จงอยต่าฟปังผรจ้
สอนเทบยมเทก็จ จงอยต่าอยรต่ตต่อหนจ้าพวกเขา
พวกคสุณบางคนอาจถามวต่า “อาจารยร์กรบนครรับ เราไมต่ควรจะเปป็นพยานแกต่พวกนรัทั้นและพยายามนจาวลิญญาณพวกเขาดจ้วย
หรมอ? เราไมต่ควรบอกกรับพวกนรัทั้นเกบที่ยวกรับพระผรจ้ชต่วยใหจ้รอดอรันมหรัศจรรยร์ของเราและใหจ้พวกเขาไดจ้รรับขต่าวประเสรลิฐแหต่งพระคสุณ
ของพระเจจ้าหรมอ?” พระเยซรไดจ้ตรรัสตอบคจาถามนบทั้เมมที่อนานมาแลจ้ว ในมรัทธลิว 7 : 6 พระองคร์ตรรัสวต่า “อยต่าใหจ้สลิที่งซซที่งบรลิสสุทธลิธิ์แกต่สสุนรัข
และอยต่าโยนไขต่มสุกของทต่านใหจ้แกต่สสุกร เกลมอกวต่ามรันจะเหยบยบยที่จาเสบย และจะหรันกลรับมากรัดตรัวทต่านดจ้วย” ศาสนลิกชนทบที่เทบยมเทก็จ
เหลต่านบทั้ถรกซาตานทจาใหจ้ดวงตามมดบอดไป จสุต่มแชต่อยรต่ในความเชมที่อเทบยมเทก็จของตน และใชจ้ขจ้อพระครัมภบรร์มากมายสนรับสนสุนความไมต่
เชมที่อของตนมากกวต่าครลิสเตบยน พวกเขาไมต่เปปิดรรับเหตสุผล และดจ้วยเหตสุนบทั้ จซงเปป็นเรมที่องไรจ้ประโยชนร์โดยสลิทั้นเชลิงทบที่จะเปป็นพยานแกต่พวก
เขา ดรังนรัทั้น การใหจ้ความจรลิงอรันประเสรลิฐถซงเรมที่องความรอดโดยพระคสุณผต่านทางความเชมที่อแกต่พวกเขากก็เปป็นเหมมอนโยนไขต่มสุกใหจ้แกต่
สสุกร
คสุณจะสรังเกตไดจ้วาต่ พระเจจ้าไมต่ทรงลรังเลพระทรัยทบจที่ ะตรรัสเรบยกพวกฟารลิสบ สะดรสบ และผรจ้เผยพระวจนะเทบยมเทก็จวต่า “สสุนรัข”
และ “สสุกร” คสุณสามารถมรัที่นใจไดจ้วาต่ ถจ้าคสุณใชจ้เวลาอยรต่กรับสสุกรมากพอ ความโสมมของเลจ้าหมรสามารถทจาใหจ้คสุณตลิดเชมทั้อจากสลิที่ง
สกปรกตต่างๆไดจ้ คสุณไมต่อาจสามารถแสดงตนอธลิบายกรับผรจ้สอนเทบยมเทก็จไดจ้ หรมออาจรรับฟปังหลรักคจาสอนทบที่ถรกสาปแชต่งของพวกเขา
จงศซกษาพระวจนะของพระเจจ้า รรับประทานอาหารแหต่งชบวลิต และละเวจ้นจากการสมาคมกรับบรรดาผรจ้สอนเทบยมเทก็จและผรจ้ลต่อลวง
“บสุตรชายของเราเออ๋ย จงเลลิกฟปังคจาสรัที่งสอนทบที่ทจาใหจ้เจจ้าหลงไปจากคจาแหต่งความรร”จ้ (สสุภาษลิต 19 : 27)
“และอยต่าขอพรใหจ้เขาเลย” เมมที่อคสุณสต่งผรจ้สอนเทบยมเทก็จกลรับไปตามทางของพวกเขา จงอยต่ากลต่าววต่า “พระเจจ้าอวยพร”
จงอยต่าใหจ้เงลินพวกเขา จงอยต่าซมทั้อหนรังสมอหรมอวรรณกรรมของพวกเขาเพมที่อทบที่จะนจามากจาจรัดทลิทั้ง เมมที่อคสุณไดจ้ไปเยบที่ยมเยบยนครลิสตจรักรทบที่ดร
แปลกๆและคสุณไมต่เคยรรจ้จรักผรจ้ทบที่เทศนาบนธรรมาสนร์มากต่อน จงอยต่าเงลินลงในถสุงถวายเพบยงเพมที่อแคต่เหก็นแกต่สรังคมหรมอแคต่ใหจ้ผรจ้อมที่นเหก็นวต่า
ตรัวคสุณเองไมต่ใชต่คน “ตระหนบที่” จงอยต่ามอบเงลินใหจ้ใครไมต่วต่าจะเปป็นศลิษยาภลิบาล มลิชชรันนารบ ผรจ้สอน หรมอคนขายหนรังสมอ จนกวต่าคสุณ
จะรรแจ้ นต่วต่าคนๆนรัทั้นเปป็นคนของพระเจจ้าทบที่เทศนาพระวจนะของพระเจจ้าดจ้วยความจรลิงและความบรลิสสุทธลิธิ์เสบยกต่อน เมมที่อผรจ้สอนเทบยมเทก็จ
มาถซงหนจ้าประตรของคสุณและคสุณขอใหจ้เขาจากไป จงอยต่าอวยพรพวกเขา ถจ้าคสุณจะพรดอะไรบางอยต่างขณะทบที่คสุณกจาลรังจะปปิดประตร
กก็จงพรดวต่า “ขอพระเจจ้าทรงเมตตาคสุณเถลิด”

ขจ้อ 11 “เพราะวต่าผรจ้ทขบที่ อพรใหจ้เขา กก็เขจ้าสต่วนในการกระทจาชรัวที่ ของเขานรัทั้น”
ถจ้าผรจ้เชมที่อไดจ้อธลิษฐานขอพรจากพระเจจ้าใหจ้ลงมาเหนมอผรจ้สอนเทบยมเทก็จหรมอใหจ้การสนรับสนสุนทางดจ้านวรัตถสุสลิที่งของกรับพวกเขา
ผรจ้เชมที่อคนนรัทั้นกก็ไดจ้มบสวต่ นรต่วมกรับพวกศรัตรรของพระเยซรครลิสตร์และชต่วยเหลมอกลิจการของซาตานในการชรักนจาดวงวลิญญาณสรต่การสาปแชต่ง
ใหจ้ดจาเนลินตต่อไป พบที่นจ้องทบที่รกรั มารสามารถสต่งดวงวลิญญาณอบกมากมายไปนรกโดยผต่านทางหลรักคจาสอนเทบยมเทก็จ ผรจ้สอนทบที่หลอกลวง
และผรจ้เทศนาทบที่ลต่อลวง ไดจ้มากยลิที่งกวต่าโดยทางรจ้านเหลจ้า ไนตร์คลรับ และบารร์ มนสุษยร์ถรกสรจ้างขซทั้นใหจ้เปป็นผรจ้ทบที่ตจ้องมบศาสนา เขาจซงตจ้อง
นมรัสการบางสลิที่งบางอยต่าง มนสุษยร์ทสุกคนในทสุกแหต่งหนลจ้วนมบศาสนาบางอยต่าง มนสุษยร์ทสุกคนในทสุกแหต่งหนจซงลจ้วนมบพระของตน
มนสุษยร์ทสุกชนเผต่าบนโลกนบทั้ ไมต่วาต่ จะโบราณมากแคต่ไหนกก็ตาม ไมต่มบชนเผต่าไหนเลยทบที่ไมต่ไดจ้มบการนมรัสการพระองคร์ใดหรมอเทพเจจ้าใดใด
พวกเขาลจ้วนมบความยจาเกรงและพวกเขากก็มบการนมรัสการ ซาตานรรเจ้ รมที่องนบทั้ดบ และมรันกก็ไดจ้เสนอแนะแนวทางทบที่ฝปนธรรมชาตลินจ้อยทบที่สดสุ
แกต่คนเหลต่านรัทั้นทบที่เปป็นลรกของมรัน มรันไมต่ไดจ้สนใจวต่าผรจ้คนจะ “เครต่งศาสนา” เพบยงใด หรมอการนมรัสการของพวกเขาจะมบความ
ตระหนรักรรจ้หรมอจรลิงใจแคต่ไหน ตราบใดทบพที่ วกเขาไมต่ไดจ้เชมที่อและวางใจในองคร์พระเจจ้าพระผรจ้ชวต่ ยใหจ้รอด คมอพระเยซรครลิสตร์พระบสุตร
ของพระเจจ้าผรจ้ทรงประสรตลิจากหญลิงพรหมจารบ ทรงถรกตรซงทบที่กางเขน ทรงเปป็นขซทั้นจากความตาย และเสดก็จขซทั้นสรต่สวรรคร์ มรันไมต่ไดจ้
สนใจวต่ามนสุษยร์จะเขบยนหนรังสมอมากเทต่าไรหรมอจะเทศนาอยต่างรจ้อนรนขนาดไหน ตราบใดทบที่มรันสามารถกบดกรันเรมที่องพระโลหลิตและ
รากฐานแหต่งความเชมที่อออกไปไดจ้ ดรังนรัทั้นถจ้าเราอวยพรแกต่ผรจ้สอนเทบยมเทก็จใหจ้ “ไปดบมาดบ” ถจ้าเรามบสวต่ นรต่วมกรับพรันธกลิจของพวกเขา
หรมอใหจ้การสนรับสนสุนทางวรัตถสุสลิที่งของแกต่พวกเขา เรากก็ไดจ้กลายเปป็นสต่วนหนซที่งของความชรัที่วรจ้ายของพวกเขาและไดจ้ชต่วยแพรต่กระจาย
หลรักคจาสอนทบที่ถรกสาปแชต่งของพวกเขา
ยรังมบผรจ้คนทบพที่ บวต่าเปป็นเรมที่องยากทบที่จะยอมรรับขจ้อพระครัมภบรตร์ อนนบทั้แบบตามตรัวอรักษร แตต่พบที่นจ้องทบรที่ รัก ไมต่มบเหตสุผลใดใดทบที่เราจะ
ไมต่ควรยอมรรับขจ้อพระครัมภบรตร์ อนนบทั้แบบตามตรัวอรักษร บรรดาผรจ้สอนเทบยมเทก็จเหลต่านบทั้อยากทบที่จะเอาปปนจต่อทบพที่ ระพรักตรร์พระเจจ้าและ
ปลจ้นชลิงเอาพระโลหลิตของพระเมษโปดกไปถจ้าเปป็นไปไดจ้ พวกเขาอยากทบที่จะลต่อลวงผรจ้ทบที่พระเจจ้าทรงเลมอกสรรไวจ้ถจ้าเปป็นไปไดจ้ พวก
เสรบนลิยม (Liberals) หรัวสมรัยใหมต่ (Modernists) นรักคลิดอลิสระ (free-thinkers) อเทวนลิยม (atheists) และอไญยนลิยม
(Agnostics) จะขโมยเอาความเชมที่อของบสุตรหลานของคสุณ บต่อนทจาลายพระวจนะของพระเจจ้า และหมลิที่นประมาทองคร์พระครลิสตร์ทบที่
คสุณรรัก ผรจ้ใดจะสามารถพรดคสุยดบๆกรับคนเหลต่านรัทั้นไดจ้ในการทบพที่ วกนรัทั้นไดจ้ปลจ้นชลิงเอาของประทานจากพระเจจ้าทบพที่ ระองคร์ทรงประทาน
ใหจ้แกต่คนทบที่กจาลรังจะไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอด ผรใจ้ ดจะสามารถยมที่นมมอออกใหจ้ความชต่วยเหลมอแกต่คนเหลต่านรัทั้นไดจ้ในการทบพที่ วกนรัทั้นไดจ้ขโมย
เอาความเชมที่อของเดก็กเลก็กๆทบที่ไดจ้รบรั การอบรมสรัที่งสอนใหจ้ยจาเกรงพระเจจ้าและเคารพยกยต่องพระครัมภบรร์ จอมโจรทบที่โฉดชรัวที่ ทบที่สสุดในมสุมนบทั้
ของนรกกก็คมอคนทบที่เจตนาสอนความเทก็จและปลจ้นชลิงสลิทธลิอรันชอบธรรมของบรรดาชายและหญลิงทบที่นต่าจะไดจ้เปป็นบสุตรของพระเจจ้าโดย
ทางการไดจ้รรับฟปังความจรลิงไปเสบย
ทต่านทรัทั้งหลายจะรรจจ้ รักความจรลิง และความจรลิงนรัทั้นจะทจาใหจ้ทต่านทรัทั้งหลายเปป็นไทย และถจ้าพระบสุตรของพระเจจ้าทรงทจาใหจ้
ทต่านทรัทั้งหลายเปป็นไทยแลจ้ว ทต่านทรัทั้งหลายกก็เปป็นไทยจรลิงๆ แตต่ถจ้าคสุณยรังไมต่ถรกทจาใหจ้เปป็นไทยโดยความจรลิงและโดยพระบสุตรของ
พระเจจ้า คสุณกก็ยรังอยรต่ในพรันธนาการของซาตานและวรันหนซที่งคสุณจะตจ้องถรกสาปแชต่งในบซงไฟนรกชรัวที่ นลิรรันดรร์ ขอพระเจจ้าทรงชต่วยเราใหจ้
สามารถบต่งบอกและปฏลิเสธบรรดาผรจ้สอนเทบยมเทก็จและหลรักคจาสอนของพวกผบปปศาจไดจ้ ไมต่วาต่ พวกมรันจะแฝงตรัวเขจ้ามาหาเราในรรป
แบบไหนกก็ตาม
“อยต่าดต่วนวางมมอเจลิมผรจ้ใด และอยต่ามบสวต่ นรต่วมในการกระทจาบาปของผรจ้อมที่นเลย จงรรักษาตรัวใหจ้บรลิสสุทธลิธิ์” (1 ทลิโมธบ 5 : 22)
ใน 1 ทลิโมธบ 4 : 1 - 6 เปาโลไดจ้แนะนจาทลิโมธบเกบที่ยวกรับพวกผรจ้สอนเทบยมเทก็จ และไดจ้บอกใหจ้เขาทราบวต่าจะเปป็นผรจ้รรับใชจ้ทบที่ดบไดจ้
อยต่างไร :
“บรัดนบทั้ พระวลิญญาณไดจ้ตรรัสไวจ้อยต่างชรัดแจจ้งวต่า ในกาลภายหลรังจะมบบางคนละทลิทั้งความเชมที่อ โดยหรันไปเชมที่อฟปังวลิญญาณทบที่
ลต่อลวง และฟปังคจาสอนของพวกผบปปศาจ การหนจ้าซมที่อใจคดของคนทบที่พรดโกหก คมอทจาไปทรัทั้งรรจ้ๆเหมมอนอยต่างกรับเอาเหลก็กแดงนาบลง
ไปบนจลิตสจานซกผลิดชอบของเขา เขาหจ้ามทจาการสมรส ไมต่ใหจ้รรับประทานอาหารซซที่งพระเจจ้าทรงสรจ้างไวจ้ใหจ้ผรจ้ทบที่เชมที่อและรรจ้จรักความจรลิง

รรับประทานดจ้วยขอบพระคสุณ ดจ้วยวต่าสลิที่งสารพรัดซซที่งพระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างไวจ้นรัทั้นเปป็นของดบ ถจ้าแมจ้รบรั ประทานดจ้วยขอบพระคสุณ กก็ไมต่
หจ้ามเลยสรักสลิที่งเดบยว เพราะวต่าสลิที่งเหลต่านรัทั้นเปป็นของทบที่ชจาระไวจ้แลจ้วโดยพระวจนะของพระเจจ้าและคจาอธลิษฐาน ถจ้าทต่านจะใหจ้พวกพบที่
นจ้องระลซกถซงสลิที่งเหลต่านบทั้ ทต่านกก็จะเปป็นผรจ้รรับใชจ้ทบที่ดบของพระเยซรครลิสตร์ เจรลิญดจ้วยพระวจนะแหต่งความเชมที่อ และดจ้วยหลรักคจาสรัที่งสอนอรันดบ
ทบที่ทาต่ นไดจ้ประพฤตลิตามนรัทั้น”
พระเยซร บรมครรผรจ้ยลิที่งใหญต่ทบที่สดสุ เหนมอครรทรัทั้งปวง ไดจ้ตรรัสวต่า “จงระวรังผรพจ้ ยากรณร์เทก็จทบที่มาหาทต่านนสุต่งหต่มดสุจแกะ แตต่ภายใน
เขารจ้ายกาจดสุจสสุนรัขปฝ่า ทต่านจะรรจจ้ รักเขาไดจ้ดวจ้ ยผลของเขา มนสุษยร์เกก็บผลองสุต่นจากตจ้นไมจ้หนามหรมอ หรมอวต่าเกก็บผลมะเดมที่อจากตจ้นผรัก
หนาม ดรังนรัทั้นแหละตจ้นไมจ้ดบทสุกตจ้นยต่อมใหจ้แตต่ผลดบ ตจ้นไมจ้เลวกก็ยต่อมใหจ้ผลเลว ตจ้นไมจ้ดจบ ะเกลิดผลเลวไมต่ไดจ้ หรมอตจ้นไมจ้เลวจะเกลิดผลดบกก็
ไมต่ไดจ้ ตจ้นไมจ้ทกสุ ตจ้นซซที่งไมต่เกลิดผลดบยต่อมตจ้องถรกฟปันลงและทลิทั้งเสบยในไฟ เหตสุฉะนรัทั้น ทต่านจะรรจ้จกรั เขาไดจ้เพราะผลของเขา
มลิใชต่ทสุกคนทบที่รอจ้ งแกต่เราวต่า `พระองคร์เจจ้าขจ้า พระองคร์เจจ้าขจ้า' จะไดจ้เขจ้าในอาณาจรักรแหต่งสวรรคร์ แตต่ผรจ้ทบที่ปฏลิบรัตลิตามพระทรัย
พระบลิดาของเราผรทจ้ รงสถลิตในสวรรคร์จซงจะเขจ้าไดจ้ เมมที่อถซงวรันนรัทั้นจะมบคนเปป็นอรันมากรจ้องแกต่เราวต่า `พระองคร์เจจ้าขจ้า พระองคร์เจจ้าขจ้า
ขจ้าพระองคร์ไดจ้พยากรณร์ในพระนามของพระองคร์ และไดจ้ขรับผบออกในพระนามของพระองคร์ และไดจ้กระทจาการมหรัศจรรยร์เปป็นอรัน
มากในพระนามของพระองคร์มลิใชต่หรมอ' เมมที่อนรัทั้นเราจะแจจ้งแกต่เขาวต่า `เราไมต่เคยรรจ้จรักเจจ้าเลย เจจ้าผรกจ้ ระทจาความชรัที่วชจ้า จงไปเสบยใหจ้พจ้น
จากเรา'” (มรัทธลิว 7 : 15 - 23)
ใชต่ ครลิสตจรักรทบที่เราไปรต่วมเปป็นสลิที่งทบที่สรจ้างความแตกตต่างอยต่างมหาศาล เราจจาเปป็นตจ้องระมรัดระวรังเกบที่ยวกรับผรจ้รรับใชจ้ทบที่เรารรับฟปัง
รายการทบที่เรารต่วมสนรับสนสุน และวรรณกรรมทบที่เราอต่าน พระเจจ้าทรงชต่วยใหจ้เราตมที่นตรัวและระวรัง ไมต่ใหจ้เราไปสนรับสนสุนพวกศรัตรรของ
พระเยซรครลิสตร์ และจะมบอะไรทบที่ชวรัที่ รจ้ายไปกวต่าการใหจ้การสนรับสนสุนแกต่พวกผรจ้สอนเทบยมเทก็จทบที่ปฏลิเสธความเปป็นพระเจจ้าของพระเยซร
ในเรมที่องการประสรตลิจากหญลิงพรหมจารบของพระองคร์ การทรงเปป็นผรจ้กลางในการนจาการคมนดบของพระองคร์ และการทรงเปป็นขซทั้นจาก
ความตายฝฝ่ายรต่างกายของพระองคร์
ขจ้อ 12 “ขจ้าพเจจ้ายรังมบขจ้อความอบกหลายขจ้อทบที่จะเขบยนมาถซงทต่าน แตต่กก็ไมต่อยากจะเขบยนดจ้วยกระดาษและนทั้จาหมซก ขจ้าพเจจ้า
หวรังใจวต่าจะมาหาทต่าน และสนทนากรันตต่อหนจ้า เพมที่อความปปตลิยลินดบของเราจะไดจ้เตก็มเปปปี่ยม”
ยอหร์นยรังคงมบอบกหลายเรมที่องอยรใต่ นใจของทต่านทบที่ทาต่ นอยากจะพรดคสุยดจ้วยกรับ “สสุภาพสตรบททบที่ รงเลมอกสรรไวจ้ และบรรดาบสุตร
ของเธอ” แตต่ทาต่ นตรัทั้งใจวางแผนทบที่จะมาเยบที่ยมพวกเขาชต่วงสรัทั้นๆและพรดคสุยกรับพวกเขา “ตต่อหนจ้า” มากกวต่าทบที่จะเขบยนจดหมาย
“แตต่กไก็ มต่อยากจะเขบยนดจ้วยกระดาษและนทั้จาหมซก” ในยสุคสมรัยของยอหร์นยรังไมต่มบกระดาษเหมมอนทบที่เรามบใชจ้กรันอยรต่ในทสุกวรันนบทั้
การเขบยนจะเขบยนลงบนแผต่นกระดาษปาปปิรรัสแบบอบยลิปตร์ซซที่งทจามาจากเนมทั้อเยมที่อของตจ้นกกปาปปิรรัส อรันกลายมาเปป็นรากศรัพทร์ของคจา
วต่ากระดาษ (paper) ทบที่เราใชจ้นรัที่นเอง นทั้จาหมซกกก็ทจามาจากเขมต่าดจาละลายนทั้จาและเตลิมสต่วนผสมทบที่ทจาใหจ้เกลิดความขจ้นเหนบยวลงไปซซที่ง
ชต่วยทจาใหจ้นทั้จาหมซกสามารถถรกเขบยนเปป็นลายเสจ้นตต่างๆและคงรรปทนนานไดจ้ และปากกากก็ทจามาจากลจาตจ้นของตจ้นกก
คจาวต่า “สนทนากรันตต่อหนจ้า” เปป็นสลิที่งทบที่ธรรมดาสามรัญในยสุคสมรัยนรัทั้น หมายความถซง “การสนทนากรับอบกคนหนซที่ง” เปป็นไป
ไดจ้ทบที่เมมที่อยอหร์นไดจ้ไปเยบที่ยมทบที่บจ้านของครลิสเตบยนหลรังนบทั้แลจ้ว ทต่านกก็วางแผนทบที่จะใหจ้คจาแนะนจาและคจาตอบตต่อคจาถามตต่างๆทบที่มารดาผรจ้นบทั้
และบรรดาบสุตรของเธอตจ้องการทบที่จะถาม
“เพมที่อความปปตลิยลินดบของเราจะไดจ้เตก็มเปปปี่ยม” นบที่เปป็นสลิทธลิขรัทั้นพมทั้นฐานในฝฝ่ายวลิญญาณของผรจ้เชมที่อทสุกคน ใน 1 ยอหร์น 1 : 4 เรา
ไดจ้รรจ้วาต่ จดหมายฝากฉบรับนรัทั้นไดจ้เขบยนขซทั้นเพมที่อวต่าเหลต่าผรจ้เชมที่อจะไดจ้ชมที่นชมยลินดบในสามรัคคบธรรมทบที่พวกสาวกไดจ้ชนมที่ ชมยลินดบดวจ้ ย และเพมที่อ
วต่าความยลินดบของเราจะไดจ้เตก็มเปปปี่ยม และนอกจากนรัทั้น พระเยซรไดจ้เสดก็จเขจ้ามาในโลกนบทั้เพมที่อเราจะไดจ้ชบวตลิ และจะไดจ้อยต่างครบรลิบรรณร์
(ยอหร์น 10 : 10) ยอหร์นตจ้องการทบที่จะมบความยลินดบในพระพรฝฝ่ายวลิญญาณแหต่งการสามรัคคบธรรมอยต่างเปป็นสต่วนบสุคคลกรับครอบครรัวนบทั้
และพรดคสุยถกกรันถซงเรมที่องพระเจจ้า

ขจ้อ 13 “บรรดาบสุตรของนจ้องสาวของทต่านทบที่ไดจ้ทรงเลมอกสรรไวจ้ ฝากความระลซกถซงมายรังทต่าน เอเมน”
ไมต่มบบรันทซกอะไรอบกทบที่เกบที่ยวขจ้องกรับมารดาคนทบที่ถรกพรดถซงในขจ้อนบทั้ในนามของ “นจ้องสาวของทต่านทบที่ไดจ้ทรงเลมอกสรรไวจ้” เปป็น
ไปไดจ้ทบที่เธออาจจะเสบยชบวตลิ ไปแลจ้ว หรมอไมต่อยรต่ในชต่วงเวลาทบที่บรรดาบสุตรของเธอไดจ้ฝากคจาทรักทายมาทายอหร์นผรจ้เปป็นทบที่รรัก ทต่านไดจ้
กลต่าวถซงเธอในฐานะผรจ้เชมที่อคนหนซที่ง ทบที่ไดจ้รรับฟปังและยอมรรับพระกลิตตลิคณ
สุ และดรังนรัทั้นเธอจซงไดจ้มารรจ้จกรั พระเยซรในฐานะพระผรจ้ชวต่ ยใหจ้
รอดของเธอ
ผมขอทวนอบกครรัทั้ง พระครัมภบรร์ทสุกตอนไดจ้รบรั การดลใจ พระครัมภบรร์ทกสุ ตอนเปป็นประโยชนร์แกต่เรา ผรจ้เชมที่อลจ้วนามารถไดจ้รรับ
ประโยชนร์อยต่างใหญต่หลวงจากจดหมายฝากฉบรับทบที่สองนบทั้ แรกสสุดเราไดจ้เหก็นวต่ายอหร์นรรักครลิสเตบยนบจ้านนบทั้และสมาชลิกของครอบครรัว
อรันไมต่ธรรมดานบทั้ เปป็นเรมที่องทบที่นต่าชมที่นใจสจาหรรับผรจ้รรับใชจ้ทบที่จะไดจ้พบกรับบจ้านและครอบครรัวเชต่นนบทั้ภายในชสุมชนทบที่เขาอยรต่ และผมรรจ้จาก
ประสบการณร์สต่วนตรัววต่า เปป็นเรมที่องทบที่นต่าชมที่นใจและหนสุนใจจรลิงๆสจาหรรับนรักประกาศขต่าวประเสรลิฐ ทบที่จะมบสลิทธลิพลิเศษในการไดจ้
รต่วมสามรัคคบธรรมกรับบจ้านเชต่นนบทั้ เราเสรลิมกจาลรังซซที่งกรันและกรันเมมที่อเราอยรต่พรจ้อมหนจ้ากรันทบที่โตต๊ะอาหาร พบนที่ จ้องครลิสเตบยนชายหญลิงตต่างมบ
ความคลิดเปป็นหนซที่งเดบยวกรัน พรดคสุยถกกรันถซงเรมที่องพระเจจ้าและแบต่งปปันอาหารฝฝ่ายวลิญญาณไปพรจ้อมๆกรับการรรับประทานอาหารดจ้วย
กรันและสามรัคคบธรรมรต่วมกรันภายในบจ้านของครลิสเตบยน
จากงานเขบยนของยอหร์นในทบที่นบทั้ เรายรังไดจ้เรบยนรรจ้วาต่ ผรจ้เชมที่อตจ้องระมรัดระวรังตรัว โดยเฉพาะอยต่างยลิที่งในทสุกวรันนบทั้ ตต่อบรรดาผรจ้สอน
เทบยมเทก็จ และยรังมบผรจ้ลต่อลวงเชต่นนบทั้ในทสุกวรันนบทั้อยรต่อบกมากยลิที่งกวต่าในชต่วงเวลาทบยที่ อหร์นไดจ้จรดปากกาเขบยนคจาเตมอนในจดหมายนบทั้ และ
เราจจาเปป็นตจ้องมบความสสุขสุมอยรต่ในความคลิด จลิตใจ และจลิตวลิญญาณ เราจจาเปป็นตจ้องพลิสรจนร์ทกสุ ๆวลิญญาณและทจาใหจ้แนต่ใจวต่าเรากจาลรังฟปัง
ความจรลิง ไมต่ใชต่คจาหลอกลวง เราจจาเปป็นตจ้องระลซกถซงขจ้อเทก็จจรลิงทบที่วาต่ แมจ้วาต่ เราจะไมต่ไดจ้สรญเสบยจลิตวลิญญาณของเรา แตต่กก็ยรังคงเปป็น
เรมที่องทบที่นาต่ เศรจ้าถจ้าเราสรญเสบยแมจ้แตต่บจาเหนก็จบางสต่วนของเรา และเปป็นไปดทั้จาหรรับผรจ้เชมที่อทบที่จะตจ้องทนรรับกรับการสรญเสบยบจาเหนก็จทรัทั้งหมด
จดหมายฝากฉบรับนบทั้ยรังบอกเราวต่าเราควรปฏลิบรัตลิตต่อพวกผรจ้สอนเทบยมเทก็จอยต่างไร เราจะตจ้องไมต่หนสุนใจพวกเขาดจ้วยคจาพรด
กากระทจา หรมอการใหจ้การสนรับสนสุนใดใดทบจที่ ะมบสต่วนในการทจาใหจ้คจาสอนของพวกเขาคมบหนจ้าไปตต่อไดจ้ เราจะตจ้องปฏลิเสธไมต่ใหจ้พวก
เขาเขจ้ามาในบจ้านของเรา เราจะตจ้องไมต่อวยพรพวกเขา เราตจ้องมบนทั้จาใจเมตตาตต่อคนบาปและผรจ้ทบที่ไมต่เชมที่อเพมที่อทบที่จะนจาพวกเขามาถซง
พระเยซร แตต่เราจะตจ้องไมต่ละเวจ้นโทษหรมอรต่วมสามรัคคบธรรมกรับศาสนาเทบยมเทก็จ
ในฮบบรร 13 : 2 เปาโลไดจ้บอกเราวต่า “อยต่าละเลยทบที่จะตจ้อนรรับแขกแปลกหนจ้า เพราะวต่าโดยการกระทจาเชต่นนรัทั้น บางคนกก็ไดจ้
ตจ้อนรรับทรตสวรรคร์โดยไมต่รตรจ้ รัว” แตต่กก็มบความแตกตต่างระหวต่างการ “ตจ้อนรรับแขกแปลกหนจ้า” กรับการตจ้อนรรับผรจ้ทบที่มาทบที่หนจ้าประตรของ
คสุณเพมที่อทบที่จะโฆษณามลิจฉาลรัทธลิทบที่ถรกสาปแชต่งและหลรักคจาสอนของพวกผบปปศาจ
ใชต่ ทสุกๆคนมบสลิทธลิทจบที่ ะมบศาสนาของตนเอง สลิทธลิทบที่จะเชมที่อในสลิที่งทบที่เขาตจ้องการทบที่จะเชมที่อ แตต่กระนรัทั้น มนสุษยร์กก็ถรกสรจ้างโดย
ปราศจากผรจ้กจากรับควบคสุมทางศบลธรรม และมบสลิทธลิทบที่จะรรับประทานสลิที่งทบที่พระเจจ้าทรงหจ้ามไมต่ใหจ้รรับประทาน ทจาในสลิที่งทบที่พระเจจ้าทรง
หจ้ามไมต่ใหจ้ทจา หรมอเชมที่อในสลิที่งทบพที่ ระเจจ้าทรงหจ้ามไมต่ใหจ้เชมที่อ แตต่ครลิสเตบยนไมต่มบสลิทธลิทจบที่ ะสนรับสนสุนบสุคคลเหลต่านรัทั้นหรมอใหจ้ทจ้ายใดใดแกต่
พวกเขา ถจ้าคสุณไดจ้สรรคร์สรจ้างศาสนาของคสุณเองขซทั้นมา ถจ้าคสุณใชจ้พระครัมภบรร์ตามใจปรารถนาของคสุณเอง ถจ้าคสุณนจาพาแตต่เฉพาะสลิที่งทบที่
เปป็นทบที่นต่าพซงพอใจของคสุณ และถจ้าคสุณเชมที่อในการอนสุญาตใหจ้ทสุกคนสามารถทบที่จะมบศาสนาของตนเองและเชมที่อในสลิที่งทบที่เขาเลมอกเองไดจ้
คสุณกก็ควรจะหาเวลาในการสรจ้างสวรรคร์ขซทั้นมาสจาหรรับตรัวคสุณเอง เพราะคสุณจะไมต่ไดจ้ไปสวรรคร์ของพระเจจ้านอกจากคสุณจะไปในทาง
ของพระเจจ้า พระเยซรตรรัสวต่า “เราเปป็นทางนรัทั้น เปป็นความจรลิง และเปป็นชบวลิต ไมต่มบผรจ้ใดมาถซงพระบลิดาไดจ้นอกจากมาทางเรา” ดรังนรัทั้น
ถจ้าคสุณวางแผนทบที่จะใชจ้เวลาชรัที่วนลิรนรั ดรร์อยรใต่ นบจ้านของพระเจจ้า คสุณกก็ตจ้องเขจ้าไปโดยทางทบพที่ ระเจจ้าทรงจรัดเตรบยมไวจ้ และทางนรัทั้นกก็คมอ
โดยการยอมรรับองคร์พระเยซรครลิสตร์เจจ้าพระบสุตรของพระองคร์ ถจ้าเรามบพระบสุตร เรากก็มบชวบ ลิต ถจ้าเราไมต่มพบ ระบสุตร เรากก็ไมต่มบชบวตลิ และ
ถจ้าผรจ้ใดมาหาคสุณพรจ้อมกรับหลรักคจาสอนอมที่น จงอยต่าฟปังผรจ้นรัทั้น จงอยต่าสามรัคคบธรรมกรับเขา จงอยต่าอนสุญาตใหจ้เขาเขจ้ามาในบจ้านของคสุณ
จงอยต่าใหจ้การสนรับสนสุนหรมอถจ้อยคจาหนสุนใจแกต่เขา ถจ้าคสุณกระทจาเชต่นนรัทั้น คสุณกก็จะมบสต่วนรต่วมกรับพวกศรัตรรของพระเยซร คสุณจะเปป็น
สต่วนหนซที่งของความชรัที่วรจ้ายของพวกเขาและของหลรักคจาสอนทบที่ถรกสาปแชต่งของพวกเขาซซที่งสต่งวลิญญาณมากมายไปถซงนรก และ (ถจ้า

คสุณไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดแลจ้ว) คสุณจะสรญเสบยบจาเหนก็จของคสุณ ขอพระเจจ้าทรงชต่วยเราใหจ้มบความระมรัดระวรังในกาลสมรัยแหต่งภรัย
อรันตรายนบทั้ ทบที่ซซที่งมบผรจ้สอนเทบยมเทก็จจจานวนมากออกทต่องไปในผมนแผต่นดลินโลก

จดหมายฝากฉบบับททสที่ ามของยอหห์น

3 ยอหห์น
1) ขจ้าพเจจ้าผรจ้ปกครอง เรบยน กายอรัสทบที่รกรั ผรจ้ซซที่งขจ้าพเจจ้ารรักเนมที่องดจ้วยความจรลิงนรัทั้น
2) ทต่านทบที่รกรั ขจ้าพเจจ้าปรารถนามากกวต่าทสุกสลิที่งทบจที่ ะใหจ้ทต่านจจาเรลิญขซทั้นและมบสสุขภาพดบ เหมมอนอยต่างทบที่จลิตวลิญญาณของทต่านจจาเรลิญอยรต่
นรัทั้น
3) เพราะวต่าขจ้าพเจจ้าชมนที่ ชมยลินดบเปป็นอยต่างยลิที่ง เมมที่อพวกพบที่นจ้องไดจ้มา และเปป็นพยานถซงความจรลิงทบอที่ ยรต่ในตรัวทต่าน ตามทบที่ทาต่ นไดจ้ดจาเนลิน
ตามความจรลิงนรัทั้น
4) ไมต่มบสลิที่งใดทบที่จะทจาใหจ้ขจ้าพเจจ้ายลินดบยลิที่งกวต่านบทั้ คมอทบที่ไดจ้ยลินวต่า บสุตรทรัทั้งหลายของขจ้าพเจจ้าดจาเนลินตามความจรลิง
5) ทต่านทบที่รกรั เมมที่อทต่านกระทจาสลิที่งใดแกต่พบที่นจ้องและแกต่คนแปลกถลิที่น ทต่านกก็กระทจาอยต่างสรัตยร์ซมที่อ
6) เขาเหลต่านรัทั้นไดจ้เปป็นพยานตต่อหนจ้าครลิสตจรักรถซงความรรักของทต่าน ถจ้าทต่านจะชต่วยจรัดสต่งเขาเหลต่านรัทั้นในการเดลินทางของเขา ตามทบที่
สมควรตามแบบอยต่างของพระเจจ้า ทต่านกก็จะกระทจาดบ
7) เขาเหลต่านรัทั้นไดจ้ออกไปเพราะเหก็นแกต่พระนามของพระองคร์ และไมต่ไดจ้รบรั สลิที่งใดจากพวกตต่างชาตลิเลย
8) ฉะนรัทั้นเราควรตจ้อนรรับคนอยต่างนรัทั้น เพมที่อเราจะไดจ้เปป็นผรจ้รวต่ มงานกรับความจรลิง
9) ขจ้าพเจจ้าไดจ้เขบยนถซงครลิสตจรักร แตต่ดโลิ อเตรเฟส ผรอจ้ ยากจะเปป็นใหญต่เปป็นโตทต่ามกลางพวกเขาหาไดจ้รรับรองเราไวจ้ไมต่
10) เหตสุฉะนรัทั้นถจ้าขจ้าพเจจ้ามา ขจ้าพเจจ้าจะจดจจาการกระทจาทรัทั้งหลายของเขา คมอทบที่เขาพรที่จากลต่าวใสต่ความเราดจ้วยถจ้อยคจาประสงคร์รจ้าย
และเทต่านรัทั้นกก็ยรังไมต่สาแกต่ใจ เขาเองไมต่ยอมรรับรองพบที่นจ้องเหลต่านรัทั้น และหนจาซทั้จายรังกบดกรันคนทบที่ใครต่จะรรับรองเขา และไลต่เขาออก
จากครลิสตจรักรไปเสบย
11) ทต่านทบที่รกรั อยต่าเอาเยบที่ยงสลิที่งทบที่ชวรัที่ แตต่จงเอาอยต่างสลิที่งทบที่ดบ ผรจ้ทบที่ทจาดบกก็มาจากพระเจจ้า ผรจ้ททบที่ จาชรัวที่ กก็ไมต่เหก็นพระเจจ้า
12) เดเมตรลิอรัสไดจ้รบรั การชมที่นชมจากคนทรัทั้งปวง และความจรลิงเองกก็เปป็นพยานอยรต่ในตรัวของมรันเองอยรต่แลจ้ว ใชต่แลจ้ว เราเองกก็เปป็น
พยานดจ้วย และทต่านกก็รวรจ้ าต่ คจาพยานของเราเปป็นความจรลิง
13) ขจ้าพเจจ้ามบหลายเรมที่องทบที่จะเขบยน แตต่ไมต่อยากจะเขบยนถซงทต่านดจ้วยนทั้จาหมซกและปากกา
14) แตต่ขจ้าพเจจ้าหวรังใจวต่าจะไดจ้พบทต่านในเรก็วๆนบทั้ และจะไดจ้พรดกรันตต่อหนจ้า ขอสรันตลิสสุขจงมบแกต่ทต่าน บรรดาสหายของเราฝากคจา
คจานรับมายรังทต่าน ขอฝากความระลซกถซงมายรังบรรดาสหายแตต่ละคนตามชมที่อของเขานรัทั้น
จดหมายฝากฉบรับทบที่สามอรันกระชรับฉบรับนบทั้ถรกเขบยนสต่งไปหาผรจ้เชมที่อคนหนซที่งทบที่ชมที่อวต่า กายอรัส ทสุกสลิที่งเกบที่ยวกรับเขาทบที่เรารรจ้นรัทั้นไดจ้ถรก
บรันทซกไวจ้ทนบที่ บที่ ชมที่อของเขาไมต่ไดจ้ถรกเอต่ยถซงในทบที่อมที่นใดอบกเลยในพรันธสรัญญาใหมต่ เราอาจคาดคะเนไดจ้วต่าเขานต่าจะเปป็นสมาชลิกคนหนซที่ง
ของครลิสตจรักรทจ้องถลิที่นสรักแหต่ง และในขจ้อ 4 ของจดหมายฝากนบทั้อาจเปป็นเงมที่อนงจาใหจ้เราเชมที่อไดจ้วต่าเขานต่าจะกลรับใจรรับเชมที่อจากพรันธกลิจ
ของยอหร์น
เวลาและสถานทบที่ในการเขบยนจดหมายฝากฉบรับทบที่สามนบทั้ยรังคงเปป็นสลิที่งทบที่ไมต่ทราบอยต่างแนต่ชรัด

คนาทบักทายสต่วนตบัว
ขจ้อ 1 “ขจ้าพเจจ้าผรจ้ปกครอง เรบยน กายอรัสทบรที่ รัก ผรจ้ซซที่งขจ้าพเจจ้ารรักเนมที่องดจ้วยความจรลิงนรัทั้น”
ในพรันธสรัญญาใหมต่มบการเอต่ยถซงชมที่อกายอรัสอยรต่สบที่ครรัทั้งดจ้วยกรัน :
เปาโลเปป็นผรจ้เอต่ยถซงชมที่อนบทั้ครรัทั้งหนซที่งใน โรม 16 : 23 และกลต่าวถซงบสุคคลผรจ้นบทั้วต่าเปป็นเจจ้าของบจ้านผรจ้เลบทั้ยงดรทต่าน
ใน 1 โครลินธร์ 1 : 14 เปาโลกลต่าววต่าทต่านไดจ้ใหจ้บรัพตลิศมาแกต่คนทบที่ชอมที่ กายอรัสในเมมองโครลินธร์

ในกลิจการ 19 : 29 กลต่าวถซงกายอรัสชาวมาซลิโดเนบย ซซที่งเปป็นคนหนซที่งในกลสุต่มเพมที่อนเดลินทางของเปาโลในการเดลินทางทจาพรันธ
กลิจของทต่าน และเปป็นผรจ้ทบที่ถรกฝรงชนจรับกสุมตรัวในเมมองเอเฟซรัส
ในกลิจการ 20 : 4 กลต่าวถซงกายอรัสชาวเมมองเดอรร์บบ เปป็นคนหนซที่งในกลสุต่มทบที่เดลินทางไปยรังแควจ้นเอเชบยกรับเปาโลและทลิโมธบ
ยรังไมต่มบหลรักฐานหรมอขจ้อบต่งชบทั้อยต่างชรัดเจนวต่ายอหร์นไดจ้เขบยนจดหมายฝากฉบรับทบที่สามนบทั้ถซงกายอรัสคนไหนตามทบที่ไดจ้กลต่าวมา
ชมที่อกายอรัสเปป็นชมที่อสามรัญและพบไดจ้บต่อยในสมรัยนรัทั้น และขจ้อพระครัมภบรร์ทรัทั้งสบตที่ อนนบทั้กก็อาจหมายถซงกายอรัสคนละคนในแตต่ละตอนเลยกก็
เปป็นไดจ้
ยอหร์นไมต่ไดจ้บอกเราวต่ากายอรัสคนนบทั้มบตจาแหนต่งใดใดในครลิสตจรักรหรมอไมต่ แตต่กก็ดเร หมมอนวต่าเขาจะเปป็นบสุคคลสจาครัญทบที่มบ
อลิทธลิพลคนหนซที่งเปป็นไปไดจ้วต่าอาจเปป็นคนมบฐานะมรัที่งครัที่ง สาวกผรจ้เปป็นทบที่รรักคนนบทั้ไดจ้กลต่าวทรักทายเขาในฐานะผรจ้ทบที่เปป็น “ทบที่รกรั ” ซซที่งบต่งชบทั้ใหจ้
เหก็นวต่าพวกเขาเปป็นมลิตรสหายทบที่ดบตอต่ กรัน ยอหร์นกลต่าวถซงเขาวต่าเปป็นผรจ้ทบที่ทต่านรรัก “เนมที่องดจ้วยความจรลิง” หมายความวต่าพวกเขาเปป็นดรัที่ง
พบนที่ จ้องในความเชมที่อและยอหร์นรรักทต่านเนมที่องดจ้วยความจรลิงทบที่เขาไดจ้รรับและไดจ้ประกาศในฐานะผรจ้เชมที่อ
ขจ้อ 2 “ทต่านทบรที่ รัก ขจ้าพเจจ้าปรารถนามากกวต่าทสุกสลิที่งทบที่จะใหจ้ทาต่ นจจาเรลิญขซทั้นและมบสสุขภาพดบ เหมมอนอยต่างทบที่จตลิ วลิญญาณของ
ทต่านจจาเรลิญอยรต่นรัทั้น”
ภาษากรบกของคจาวต่า “ปรารถนา” ในทบที่นบทั้ ในตอนอมที่นๆสามารถแปลวต่า “อธลิษฐาน” ไดจ้ดจ้วย ดรังนรัทั้นเราจซงรรจ้ไดจ้อบกวต่ายอหร์นไดจ้
อธลิษฐานเผมที่อพบที่นจ้องผรจ้เปป็นทบที่รรักผรจ้นบทั้ เชต่นกรันกรับทบที่ทต่านอธลิษฐานเผมที่อผรจ้เชมที่อทสุกคน
“ใหจ้ทาต่ นจจาเรลิญขซทั้นและมบสสุขภาพดบ เหมมอนอยต่างทบที่จตลิ วลิญญาณของทต่านจจาเรลิญอยรต่นรัทั้น” ยอหร์นอธลิษฐานอยต่างขะมรักเขมจ้น
ขอใหจ้พบที่นจ้องผรจ้เปป็นทบที่รรักผรจ้นบทั้จะจจาเรลิญขซทั้นและมบสสุขภาพทบที่ดบเหมมอนอยต่างจลิตวลิญญาณของเขา ซซที่งเปป็นขจ้อบต่งชบทั้อยต่างไมต่ตจ้องสงสรัยวต่ากาย
อรัสคนนบทั้เปป็นผรจ้ทบที่มบชบวลิตฝฝ่ายจลิตวลิญญาณและคจาพยานทบที่โดดเดต่น และยอหร์นอธลิษฐานขอใหจ้เขาจจาเรลิญขซทั้นในทสุกๆดจ้านเชต่นเดบยวกรันกรับทบที่
จลิตวลิญญาณของเขาจจาเรลิญอยรต่
คจากรบกในทบที่นบทั้ทบที่แปลวต่า “จจาเรลิญขซทั้น” ยรังถรกใชจ้ใน โรม 1 : 10 และ 1 โครลินธร์ 16 : 2 และยรังหมายความวต่ายอหร์น
ปรารถนาใหจ้กายอรัสมบความสจาเรก็จและความสสุข ความสจาเรก็จในธสุรกลิจการงาน ในความสรัมพรันธร์ภายในครอบครรัว หรมอในธสุระหนจ้าทบที่
ใดใดทบที่ครลิสเตบยนตจ้องปฏลิบรัตลิ ดรังนรัทั้นเราจซงเหก็นไดจ้วต่าเราควรอธลิษฐานเผมที่อเพมที่อนของเรา และปรารถนาใหจ้พวกเขาจจาเรลิญขซทั้นในทสุกๆ
ดจ้านทบที่เปป็นสลิที่งทบที่มบเกบยรตลิ ยอหร์นยรังคจานซงถซงสสุขภาพของพบที่นจ้องผรจ้เปป็นทบที่รรักคนนบทั้ดจ้วย ทต่านตจ้องการใหจ้เขาไดจ้ชมที่นชมยลินดบกรับพระพรแหต่ง
การมบสสุขภาพทบที่แขก็งแรงและไมต่เจก็บปฝ่วยใดใด ในการเปป็นทหารทบที่ดบในกองทรัพของพระเยซรครลิสตร์
ขจ้อ 3 “เพราะวต่าขจ้าพเจจ้าชมที่นชมยลินดบเปป็นอยต่างยลิที่ง เมมที่อพวกพบที่นจ้องไดจ้มา และเปป็นพยานถซงความจรลิงทบที่อยรต่ในตรัวทต่าน ตามทบที่
ทต่านไดจ้ดจาเนลินตามความจรลิงนรัทั้น”
เราไมต่รรจ้แนต่วต่าใครคมอพวกพบที่นจ้องเหลต่านบทั้ นบที่เปป็นอบกเหตสุผลหนซที่งทบที่ทจาใหจ้ผมรรจ้วาต่ พระครัมภบรร์ไมต่ไดจ้ถรกเขบยนขซทั้นโดยมนสุษยร์ธรรมดา
ทรัวที่ ไป เพราะถจ้ามนสุษยร์เปป็นผรจ้เขบยน เขากก็คงจะพยายามกลต่าวถซงรายชมที่อบสุคคลตต่างๆมากมายในหลายๆโอกาสทบพที่ ระครัมภบรร์ไมต่ไดจ้ระบสุ
ชมที่อเอาไวจ้ แตต่ชอมที่ เหลต่านรัทั้นกก็ไมต่ไดจ้สจาครัญในทบที่นบทั้ เพราะพระเจจ้าทรงจดจจาและจะทรงประทานบจาเหนก็จอยต่างยสุตธลิ รรมและชอบธรรม
เราจซงไมต่จจาเปป็นตจ้องรรจ้จรักชมที่อของคนเหลต่านบทั้ทบที่ไดจ้เดลินทางมาพบกรับยอหร์นสาวกผรจ้เปป็นทบที่รรักและไดจ้รายงานเรมที่องตต่างๆใหจ้แกต่ทต่าน และ
แทบจะเปป็นไปไดจ้อยต่างแนต่นอนวต่าคนกลสุต่มเดบยวกรันนบทั้กก็เปป็นผรจ้นจาสต่งจดหมายฝากฉบรับนบทั้จากยอหร์นถซงผรจ้รรับดจ้วย (ขจ้อ 9) เปป็นไปไดจ้วต่าคน
กลสุต่มนบทั้อาจไดจ้รรับการปฏลิบรัตลิอยต่างไมต่ดบนรักจากดลิโอเฟรเตส แลจ้วจซงไดจ้รบรั การตจ้อนรรับเขจ้าในบจ้านของกายอรัสและไดจ้รรับการปฏลิบรัตลิอยาง
ดบเยบที่ยมจากเขา จซงเปป็นเรมที่องธรรมชาตลิทบที่พวกเขาจะรายงานถซงเรมที่องการปฏลิบรัตลิตนในฐานะครลิสเตบยนและจลิตวลิญญาณแหต่งความไมต่
เหก็นแกต่ตรัวของกายอรัสเมมที่อพวกเขากลรับมาพบกรับยอหร์นผรจ้เปป็นทบที่รรัก พวกเขา “เปป็นพยานถซงความจรลิง” ซซที่งอยรต่ในตรัวกายอรัส

หมายความวต่าเขาเปป็นผรจ้ทบที่ยมนหยรัดเพมที่อความจรลิง ดจาเนลินในความจรลิงไมต่ใชต่ในความเทบยมเทก็จซซที่งกจาลรังแพรต่หลายอยรรต่ อบตรัวเขา
ยอหร์นไดจ้ชมที่นชมผรจ้เชมที่อทบรที่ รักคนนบทั้เหมมอนอยต่างทบที่ทต่านไดจ้เคยชมที่นชม “สตรบททบที่ รงเลมอกสรรไวจ้” ในจดหมายฝากฉบรับทบที่สอง
ผมเกรงวต่าในทสุกวรันนบทั้เรากจาลรังมบความปลาบปลมทั้มยลินดบนจ้อยเกลินไปในฐานะผรจ้นจาฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ ตต่อพบที่นจ้องทบที่เปป็นดรัที่งทารกใน
ความเชมที่อหรมอคนหนสุต่มสาวซซที่งกจาลรังเตลิบโตขซทั้นในพระคสุณของพระเจจ้า คจาชมเชยทบที่กลต่าวออกมาในจรังหวะเวลาทบที่เหมาะสมสามารถ
หนสุนใจครลิสเตบยนหนสุต่มสาวไดจ้เสมอ และแนต่นอนวต่าเรากก็ควรควจ้าทสุกๆโอกาสทบที่จะหนสุนใจพวกเขา คจายกยต่องชมเชยอยต่างจรลิงใจ
ไมต่ใชต่การประจบสอพลอ สามารถทจาใหจ้หนสุต่มสาวผรจ้เชมที่อสามารถเดลินหนจ้าไปตต่อไดจ้ในยามทบพที่ วกเขากจาลรังถรกบรัที่นทอนจลิตใจและ
ถดถอยลงในชบวตลิ ครลิสเตบยนของพวกเขา
ขจ้อ 4 “ไมต่มบสลิที่งใดทบจที่ ะทจาใหจ้ขจ้าพเจจ้ายลินดบยลิที่งกวต่านบทั้ คมอทบที่ไดจ้ยลินวต่า บสุตรทรัทั้งหลายของขจ้าพเจจ้าดจาเนลินตามความจรลิง”
ในทบที่นบทั้ เมมที่อยอหร์นกจาลรังกลต่าวถซงวต่า “บสุตรทรัทั้งหลาย” ของทต่านดจาเนลินตามความจรลิง กก็ไมต่ไดจ้จจาเปป็นตจ้องหมายความวต่ากาย
อรัสไดจ้รรับเชมที่อจากพรันธกลิจของยอหร์น โดยอรัครทรตยอหร์นนต่าจะชรามากแลจ้วในตอนนรัทั้นและกายอรัสกก็นาต่ จะอายสุนจ้อยกวต่าทต่านมาก จซง
เปป็นเรมที่องธรรมชาตลิถจ้ากายอรัสจะมองวต่ายอหร์นเปป็นเสมมอนราวกรับบลิดาฝฝ่ายวลิญญาณของเขา
เปป็นเรมที่องนต่ายลินดบเสมอสจาหรรับผรจ้รรับใชจ้พระเจจ้าทบที่จะไดจ้ทราบวต่าพวกพบนที่ จ้องทบที่ไดจ้บรังเกลิดใหมต่แลจ้วภายใตจ้การดรแลของเขากจาลรัง
เตลิบโตขซทั้นเรมที่อยๆในพระคสุณ ดจาเนลินในความจรลิง และกจ้าวไปขจ้างหนจ้าสรต่สลิที่งตต่างๆทบที่เกบที่ยวขจ้องกรับพระเจจ้า โดยสต่วนตรัวของผมนรัทั้น ชต่วง
เวลานานกวต่าหนซที่งในสบที่ของศตวรรษแหต่งการเทศนาพระกลิตตลิคสุณ ความยลินดบในจลิตใจของผมกก็คมอการไดจ้หวนกลรับไปยรังครลิสตจรักร
หรมอชสุมชนเดลิมทบที่ผมไดจ้เคยเทศนามากต่อนและไดจ้พบวต่าบรรดาผรจ้เชมที่อทบที่ไดจ้กลรับใจรรับเชมที่อจากเมมที่อครรัทั้งกต่อนนรัทั้นกจาลรังดจาเนลินกรับพระเจจ้า
เตลิบโตในพระคสุณ และกจ้าวหนจ้าในฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ เปป็นเรมที่องทบที่ชสุต่มฉที่จาจลิตวลิญญาณของผมเสมอในการไดจ้พบวต่าบรรดาผรจ้เชมที่อทบที่ไดจ้รบรั
อลิทธลิพลจากผมเหลต่านรัทั้นกจาลรังมสุต่งไปสรต่สลิที่งตต่างๆทบที่เกบที่ยวขจ้องกรับพระเจจ้า ไมต่วาต่ จะเปป็นการอภลิบาลครลิสตจรักร การกจากรับดรแลดนตรบในค
รลิสตจรักร หรมอกระทรัที่งการสอนรวบวารศซกษา หรมอการใดใดทบที่เปป็นการปรนนลิบรัตลิรรับใชจ้พระเจจ้าอยต่างสรัตยร์ซมที่อ

ผถูผู้รบับใชผู้ทสทที่ บัตยห์ซชที่อ
ขจ้อ 5 “ทต่านทบรที่ รัก เมมที่อทต่านกระทจาสลิที่งใดแกต่พนบที่ จ้องและแกต่คนแปลกถลิที่น ทต่านกก็กระทจาอยต่างสรัตยร์ซมที่อ”
ในทบที่นบทั้ ยอหร์นกจาลรังกลต่าวอยต่างเฉพาะเจาะจงมากยลิที่งขซทั้นถซงการงานแหต่งความรรักเมตตาและนทั้จาใจกวจ้างขวางของกายอรัส
ทต่านกลต่าวถซงความเอมทั้อเฟปฟื้อของเขาและประกาศวต่าเขาไดจ้ปฏลิบรัตลิหนจ้าทบที่ในฐานะผรจ้เชมที่ออยต่างสรัตยร์ซมที่อและบรรลสุตามพระบรัญญรัตลิของ
พระครลิสตร์เกบที่ยวกรับการปฏลิบรัตลิตนของพบที่นจ้องตต่อพบที่นจ้องดจ้วยกรัน ไมต่วาต่ ชายคนนบทั้ไดจ้กระทจาอะไรลงไปกก็ตาม เขาไดจ้กระทจาอยต่างดบ และ
กระทจาดจ้วยความเตก็มใจของเขาและดจ้วยความจรลิงใจ ยอหร์นไมต่ไดจ้กจาลรังประจบสอพลอเขา แตต่ทต่านคมอ “สาวกผรจ้เปป็นทบที่รรัก” และ
ทต่านทราบดบวต่าความรรักยต่อมใหจ้กจาเนลินความรรัก โลกทบเที่ ยก็นชาใบนบทั้จจาเปป็นตจ้องไดจ้รรับบรัพตลิศมาในความรรัก และตจ้องเปป็นความรรักชนลิดทบที่
ปราศจากความเหก็นแกต่ตรัวและเตลิมหรัวใจของผรจ้คนใหจ้เตก็มไปดจ้วยการปรนนลิบรัตลิรรับใชจ้กรันและกรัน
จะสรังเกตไดจ้วาต่ ยอหร์นไดจ้ชมที่นชมกายอรัส ไมต่ใชต่แคต่เพบยงเรมที่องนทั้จาใจกวจ้างขวางและความรรักเมตตาของเขาตต่อ “พบนที่ จ้อง” เทต่านรัทั้น
แตต่ยรังมบตอต่ “คนแปลกถลิที่น” อบกดจ้วย คมอผรจ้คนทบที่เขาไมต่เคยพบเจอมากต่อน อาจเปป็นไดจ้วต่าเปป็นคนทบที่มาเยบที่ยมเยบยนครลิสตจรักร แตต่ไมต่เปป็น
ทบที่สงสรัยเลยวต่าคนแปลกถลิที่นเหลต่านบทั้เปป็นผรจ้เชมที่อดจ้วยแนต่นอน ดรังนรัทั้น พวกเขากก็เปป็นพบที่นจ้องในองคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าดจ้วย
ขจ้อ 6 “เขาเหลต่านรัทั้นไดจ้เปป็นพยานตต่อหนจ้าครลิสตจรักรถซงความรรักของทต่าน ถจ้าทต่านจะชต่วยจรัดสต่งเขาเหลต่านรัทั้นในการเดลินทาง
ของเขา ตามทบที่สมควรตามแบบอยต่างของพระเจจ้า ทต่านกก็จะกระทจาดบ”

พบนที่ จ้องทบที่เปป็นพยานถซงความรรักเมตตาของกายอรัสเหลต่านบทั้ยต่อมเปป็นพยานตต่อยอหร์น หรมออาจจะตต่อทรัทั้งทบที่ประชสุมครลิสตจรักรเลย
กก็เปป็นไดจ้ บางคนชบทั้วาต่ คนเหลต่านบทั้อาจเปป็นพยานตต่อครลิสตจรักรในเมมองเอเฟซรัส
“...ถจ้าทต่านจะชต่วยจรัดสต่งเขาเหลต่านรัทั้นในการเดลินทางของเขา...ทต่านกก็จะกระทจาดบ” ขจ้อความในตอนนบทั้ยรังสามารถแปลไดจ้อบก
วต่า “...เขาเหลต่านรัทั้น ผรจ้ซซที่งไดจ้ชวต่ ยจรัดสต่งการเดลินทาง...” การใหจ้ความชต่วยเหลมอทบที่นบทั้อาจหมายถซงดจ้านการเงลิน หรมออาจหมายถซงอาหาร
การกลินและสรัมภาระตต่างๆกก็ไดจ้ หรมออาจหมายความวต่าพวกเขาไดจ้รวต่ มเดลินทางไปสต่งพบที่นจ้องอบกกลสุต่มหนซที่งเพมที่อเปป็นการหนสุนใจและมบ
สามรัคคบธรรมดจ้วยกรันในระหวต่างการเดลินทางกก็เปป็นไดจ้ แตต่สลิที่งทบที่เรารรกจ้ ก็คมอกายอรัสไดจ้รรับคจาแนะนจาใหจ้ชต่วยพวกเขาในทสุกทางทบที่เปป็นไปไดจ้
และบรัดนบทั้พวกเขากจาลรังจะออกเดลินทางอบกครรังทั้ และยอหร์นกก็ชมที่นชมพวกเขาใหจ้กายอรัสฟปังดจ้วย เปป็นธรรมเนบยมปกตลิของครลิสตจรักรทจ้อง
ถลิที่นตต่างๆในยสุคสมรัยนรัทั้นในการใหจ้การตจ้อนรรับดรแลพบที่นจ้องผรจ้เชมที่อทบที่เดลินทางผต่านทางเมมองหรมอชสุมชนทบที่ครลิสตจรักรนรัทั้นอยรต่ แตต่นต่าสรังเกตในทบที่
นบทั้วาต่ ยอหร์นไดจ้ชมที่นชมพวกพบนที่ จ้องเหลต่านบทั้ใหจ้ครรัวเรมอนของกายอรัสฟปังแทนทบที่จะเปป็นทรัทั้งครลิสตจรักร เหตสุผลสจาหรรับเรมที่องนบทั้อยรต่ในขจ้อทบที่ 9
และ 10 ยอหร์นรรจ้วาต่ กายอรัสจะปฏลิบรัตลิตต่อคนเหลต่านบทั้เฉกเชต่นพบที่นจ้องครลิสเตบยน และจะชต่วยเหลมอพวกเขาอบกเหมมอนอยต่างทบที่เขาไดจ้เคย
ชต่วยเหลมอในครรัทั้งแรกทบที่ไดจ้พบกรันในทสุกทางทบที่เปป็นไปไดจ้ ดรังนรัทั้นเขาพซงควรทบจที่ ะ “กระทจาดบ” เพราะเขาจะไดจ้มบโอกาสดรแลบรรดาผรจ้รรับ
ใชจ้ของพระเจจ้า “ตามทบสที่ มควรตามแบบอยต่างของพระเจจ้า” คมอคนเหลต่านรัทั้นทบที่ครต่ควรไดจ้รรับการสนรับสนสุน ความรรัก และสามรัคคบธรรม
คมอคนเหลต่านรัทั้นทบที่เปป็นคนของพระเจจ้า
ขจ้อ 7 “เขาเหลต่านรัทั้นไดจ้ออกไปเพราะเหก็นแกต่พระนามของพระองคร์ และไมต่ไดจ้รรับสลิที่งใดจากพวกตต่างชาตลิเลย”
“เพราะเหก็นแกต่พระนามของพระองคร์” ในทบที่นบทั้บต่งชบทั้ไปถซงพระเจจ้า หมายความวต่าพบนที่ จ้องเหลต่านบทั้ไดจ้ออกเดลินทางโดยมบแรง
จรงใจอยรต่ในงานของพระเจจ้าและประโยชนร์ของครลิสตจรักร ไมต่ใชต่เพมที่อประโยชนร์ของพวกเขาเอง “เขาเหลต่านรัทั้นไดจ้ออกไป” แนต่นอนวต่า
ขจ้อความนบทั้บต่งชบทั้วต่าพวกเขาไดจ้ออกไปแลจ้วและกจาลรังอยรใต่ นระหวต่างการเดลินทางโดยพระนามของพระเจจ้า เพราะเหก็นแกต่พระนามของ
พระองคร์
“...และไมต่ไดจ้รบรั สลิที่งใดจากพวกตต่างชาตลิเลย” ในทบที่นบทั้รวมถซงทสุกคนทบที่ไมต่ใชต่ชาวยลิว คจาวต่า “ตต่างชาตลิ” เปป็นคจาทบที่ถรกใชจ้บต่อยๆใน
พรันธสรัญญาใหมต่โดยเลก็งถซงคนบาป และพบในเรมที่องราวชต่วงกต่อนเหตสุการณร์การตรซงกางเขนของพระเยซรครลิสตร์มากกวต่าภายหลรัง
เหตสุการณร์นรัทั้น เพราะพระเยซรทรงรมทั้อกจาแพงทบที่กรัทั้นระหวต่างทรัทั้งสองฝฝ่ายลง บรัดนบทั้ทรัทั้งชาวยลิวและชาวตต่างชาตลินรัทั้นเปป็นทบที่โปรดปรานใน
สายพระเนตรของพระเจจ้าอยต่างเหมมอนๆกรัน และพระองคร์ทรงสลิทั้นพระชนมร์เพมที่อชต่วยชาวตต่างชาตลิใหจ้รอดเชต่นเดบยวกรันกรับชาวยลิว ดร
เหมมอนวต่าพบนที่ จ้องเหลต่านบทั้มบความมรัที่นอกมรัที่นใจเกบที่ยวกรับการสนรับสนสุนตต่างๆทบที่พวกเขาจะไดจ้รรับ รวมถซงตรัวผรใจ้ หจ้การสนรับสนสุนและนทั้จาใจทบที่
กวจ้างขวางนรัทั้นๆแกต่พวกเขาดจ้วย เมมที่อพวกเขาออกไป พวกเขาตรัทั้งใจทบจที่ ะไมต่รรับการชต่วยเหลมอทางการเงลินใดใดเลยจากผรจ้ทไบที่ มต่เชมที่อ แตต่
จะรรับจากพบนที่ จ้องผรจ้เชมที่อดจ้วยกรันเทต่านรัทั้น
ในชต่วงยสุคสมรัยแรก พวกเขาคมอกลสุต่มคนทบที่ตรัทั้งใจจะประกาศพระกลิตตลิคสุณ “โดยไมต่คลิดเงลิน” มลิเชต่นนรัทั้นพวกเขากก็อาจจะถรก
กลต่าวหาวต่าพวกเขาเทศนาเพบยงเพราะจะไดจ้เงลินหรมอสลิที่งของตต่างๆ ในชต่วงปปแรกๆของการเดลินทางทจาพรันธกลิจของเปาโล ทต่านกก็ไมต่ไดจ้
รรับสลิที่งใดเลยจากบรรดาผรจ้ทบที่กลรับใจรรับเชมที่อจากพรันธกลิจของทต่าน แตต่ทาต่ นสนรับสนสุนตนเองดจ้วยการประกอบวลิชาชบพของทต่านในการ
เปป็นชต่างทจาเตก็นทร์ อยต่างไรกก็ตาม ในชต่วงปปหลรังๆทต่านไดจ้สรัที่งสอนครลิสตจรักรตต่างๆเกบที่ยวกรับการดรแลพบที่นจ้องและการรวบรวมเงลินถวาย
คนเหลต่านบทั้ซซที่งยอหร์นกลต่าวถซงไดจ้ปฏลิเสธทบที่จะรรับสลิที่งใดใดจากคนตต่างชาตลิ มลิเชต่นนรัทั้นคจาพยานของพวกเขาจะมบอสุปสรรค ดรังนรัทั้น
พวกเขาจซงสามารถประกาศพระกลิตตลิคสุณไดจ้อยต่างเตก็มทบที่แกต่ทสุกคนและสามารถยมนยรันไดจ้วต่าพวกเขากระทจาการโดยไมต่มบคต่าตอบแทน
พระเจจ้าของเราทรงสามารถทบที่จะสนรับสนสุนความจจาเปป็นทสุกอยต่างของเราไดจ้ และจะทรงกระทจาเชต่นนรัทั้นเมมที่อเราเชมที่อวางใจในพระองคร์
อยต่างหมดใจ เมมที่อพระเยซรทรงสต่งคนเจก็ดสลิบคนออกไป พระองคร์ไดจ้ตรรัสกรับพวกเขาวต่า “ผรจ้ทจางานสมควรจะไดจ้รบรั คต่าจจ้างของตน”
(ลรกา 10 : 7) เปาโลกก็ไดจ้กลต่าวกรับชาวโครลินธร์วต่า องคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าไดจ้ทรงบรัญชาวต่า “คนทบที่ประกาศขต่าวประเสรลิฐควรไดจ้รรับการเลบทั้ยง
ชบพดจ้วยขต่าวประเสรลิฐนรัทั้น” (1 โครลินธร์ 9 : 14) เปป็นแผนการและพระประสงคร์ของพระเจจ้าสจาหรรับวรันแหต่งพระคสุณนบทั้ ทบที่บรรดาผรจ้เชมที่อ

พซงสนรับสนสุนงานของพระเจจ้า เรามรักถรกสอนใหจ้กลจ้าถวายใหจ้พระเจจ้าโดยทบที่พระองคร์จะทรงอวยพระพรและจรัดเตรบยมสจาหรรับเรา
ครลิสเตบยนควรถวายจากใจจรลิง ไมต่ใชต่เพราะเปป็นกฎหรมอขจ้อบรังครับทางศาสนาหรมอคณะนลิกาย เราควรถวายเพราะเรารรักพระเยซร
และเราควรถวายดจ้วยใจกวจ้างขวาง โดยรรวจ้ าต่ ผรจ้ทบที่ถวายมากกก็จะมบการเกก็บเกบที่ยวมาก และถจ้าเราถวายอยต่างตระหนบที่กก็จะไดจ้เกก็บเกบที่ยว
อยต่างตระหนบที่
ขจ้อ 8 “ฉะนรัทั้นเราควรตจ้อนรรับคนอยต่างนรัทั้น เพมที่อเราจะไดจ้เปป็นผรจ้รต่วมงานกรับความจรลิง”
ผรจ้เชมที่อควรมบนทั้จาใจกวจ้างขวางตต่อผรจ้เชมที่อคนอมที่นๆ เราควรใหจ้ความบรันเทลิงใจ จรัดเตรบยมสลิที่งจจาเปป็น และดรแลพวกเขาในทสุกทางทบที่
พวกเขามบความจจาเปป็นถจ้าเราสามารถตอบสนองความจจาเปป็นนรัทั้นๆไดจ้ เราลจ้วนเปป็นเพมที่อนรต่วมงานของพระเจจ้าดจ้วยกรัน เปป็นอวรัยวะ
ของกายเดบยวกรัน เปป็นสมาชลิกของครลิสตจรักรแทจ้ครลิสตจรักรเดบยวซซที่งพระเยซรทรงเปป็นศบรษะและรากฐาน ไมต่ควรมบความเหก็นแกต่ตรัวใน
ทต่ามกลางผรจ้เชมที่อ ถจ้าเราเหก็นพบที่นจ้องครลิสเตบยนของเราสรักคนทบที่มบความขรัดสนหรมอความจจาเปป็นใดใด เรากก็ควรนรับวต่าเปป็นเรมที่องทบที่นต่ายลินดบทบที่
จะไดจ้ชต่วยพบที่นจ้องผรจ้นรัทั้น ไมต่ใชต่เปป็นหนจ้าทบที่ “เพมที่อเราจะไดจ้เปป็นผรจ้รต่วมงานกรับความจรลิง” เรากจาลรังชต่วยเหลมอกรันในการประกาศความจรลิง
และเมมที่อเราถวายใหจ้กรับงานของพระเจจ้า เรากก็ไมต่ควรรรจ้สกซ วต่าเรากจาลรังถวายใหจ้กรับคนหรมอโครงการ แตต่ถวายแดต่พระเจจ้า เพมที่อ
วรัตถสุประสงคร์ในการเผยแพรต่พระกลิตตลิคสุณและประกาศขต่าวประเสรลิฐวต่าพระเยซรทรงชต่วยใหจ้รอด และเมมที่อเราใหจ้การสนรับสนสุนครลิสต
จรักรของเราและศลิษยาภลิบาลของเรา เรากก็ไดจ้มบสต่วนในทสุกๆดวงวลิญญาณทบที่ไดจ้รรับการชต่วยใหจ้รอดจากพรันธกลิจนรัทั้นๆดจ้วย

มบัคนายกผถูผู้มบักใหญต่ใฝฝ่สถูง
ขจ้อ 9 “ขจ้าพเจจ้าไดจ้เขบยนถซงครลิสตจรักร แตต่ดลิโอเตรเฟส ผรจ้อยากจะเปป็นใหญต่เปป็นโตทต่ามกลางพวกเขาหาไดจ้รรับรองเราไวจ้ไมต่”
ยอหร์นกลต่าววต่า “ขจ้าพเจจ้าไดจ้เขบยนถซงครลิสตจรักร” ขจ้อความนบทั้ทจาใหจ้หวนนซกถซงการเยบที่ยมเยบยนครรัทั้งกต่อนเมมที่อพวกพบที่นจ้องเหลต่านบทั้
ไดจ้ลต่วงหนจ้าไปเยบที่ยมชสุมชนและครลิสตจรักรทบที่กายอรัสเปป็นสมาชลิกอยรต่ เนมที่องจากเปป็นธรรมเนบยมปกตลิสจาหรรับครลิสตจรักรทจ้องถลิที่นในการ
ตจ้อนรรับดรแลครลิสเตบยนทบที่เดลินทางผต่านทจ้องทบที่ของพวกเขา จซงเปป็นเรมที่องธรรมชาตลิสจาหรรับยอหร์นทบที่จะชมที่นชมคนเหลต่านบทั้ใหจ้ครลิสตจรักรฟปัง
“แตต่ดโลิ อเตรเฟส ผรจ้อยากจะเปป็นใหญต่เปป็นโต...” ผมไมต่สามารถพลิสรจนร์ไดจ้วาต่ ดลิโอเตรเฟสเปป็นมรัคนายกในครลิสตจรักร แตต่ผม
เชมที่อเปป็นการสต่วนตรัววต่าเขาเปป็น เรามบมรัคนายกหลายคนทบที่ยจาเกรงและดจาเนลินอยรต่ในทางของพระเจจ้า ถต่อมใจ และประกอบดจ้วยพระ
วลิญญาณ แตต่กก็มบบางคนทบที่ตรงกรันขจ้าม มรัคนายกบางคนคลิดวต่างานของพวกเขาคมอการจจ้างหรมอไลต่นรักเทศนร์ออก และดจาเนลินกลิจการ
ตต่างๆภายในครลิสตจรักรตามแนวทางทบตที่ นเองเหก็นชอบ แตต่ถจ้าคนเหลต่านบทั้ไดจ้อต่านพระธรรมกลิจการในบททบที่ 7 พวกเขาจะรรวจ้ ต่าพรันธกลิจ
ของเหลต่ามรัคนายกนรัทั้นแตกตต่างไปจากทบพที่ วกเขากจาลรังกระทจาอยรต่
ดลิโอเตรเฟสไมต่ไดจ้ตระหนรักถซงสลิทธลิอจานาจของยอหร์นผรจ้เปป็นทบที่รรัก เขาไมต่ยอมรรับคจาแนะนจาของยอหร์นในฐานะผรจ้มบสลิทธลิอจานาจ
ในครลิสตจรักร พระครัมภบรร์ไมต่ไดจ้บอกเราวต่าดลิโอเตรเฟสมบตจาแหนต่งใดใดในครลิสตจรักรหรมอไมต่ แตต่เรารรแจ้ นต่วต่าเขาเปป็นบสุคคลทบที่มบอจานาจใน
ครลิสตจรักรนรัทั้นๆอยต่างไมต่ตจ้องสงสรัย นบที่เปป็นหลรักฐานจากอลิทธลิพลทบที่เขามบอยรต่ มบคนเชต่นนบทั้อยรต่มากในครลิสตจรักรทจ้องถลิที่นทสุกวรันนบทั้ คมอคน
จจาพวกทบที่ถจ้าอยากจะใหจ้พวกเขาบอกความจรลิงเมมที่อถามวต่าพวกเขาเปป็นสมาชลิกอยรต่ในครลิสตจรักรหรมอไมต่ พวกเขาจะตอบวต่า “ผมไมต่ใชต่
สมาชลิกของครลิสตจรักร แตต่ครลิสตจรักรเปป็นของผม” มบครลิสตจรักรอยรต่หลายแหต่ง (และทบที่นต่าเศรจ้าสจาหรรับผม ผมเคยอยรต่ในครลิสตจรักรแบบ
นรัทั้นบางแหต่งมากต่อน) ทบที่ไมต่ไดจ้ดจาเนลินกลิจการตต่างๆโดยพระเจจ้า หรมอโดยศลิษยาภลิบาล หรมอแมจ้กระทรัที่งโดยคณะธรรมกลิจ แตต่โดยคน
เพบยงแคต่คนเดบยว บางครรัทั้งคนๆนรัทั้นกก็เปป็นผรจ้ชาย และในบางกรณบทยบที่ ลิที่งนต่าเศรจ้า คนๆนรัทั้นเปป็นผรจ้หญลิง แตต่ในสภาวการณร์เชต่นนรัทั้น ทรัทั้งครลิสต
จรักรดจาเนลินไปตามทบที่คนๆนรัทั้นสรัที่งการ ถจ้าคนๆนรัทั้นสรัที่งใหจ้ไป ทรัทั้งครลิสตจรักร ศลิษยาภลิบาล ไปจนถซงคณะธรรมกลิจ กก็ตจ้องไปกรันทรัทั้งหมด ดลิโอ
เตรเฟสกก็เปป็นดรัที่งคนๆนรัทั้นในครลิสตจรักรเหมมอนกรัน เขาปฏลิเสธคจาขอของยอหร์นและปฏลิเสธทบที่จะยอมรรับพวกพบนที่ จ้อง

ในภาษากรบกคจาวต่า “ผรจ้อยากจะเปป็นใหญต่เปป็นโต” นรัทั้นเปป็นคจาเดบยว และไมต่ปรากฏในทบที่อมที่นของพรันธสรัญญาใหมต่เลย ความ
หมายตรงตรัวของคจานบทั้ในภาษาเดลิมนรัทั้นแปลอยต่างเรบยบงต่ายไดจ้วต่า “ผรจ้ทบที่อยากเปป็นลจาดรับแรก” คมอคนทบที่ถจ้าไมต่รงสุต่ กก็รวต่ ง แตต่ไมต่มบใครจะ
สามารถยกตนขซทั้นหรมอลสุแกต่อจานาจไดจ้ในครลิสตจรักรของพระเจจ้า ทรัทั้งศลิษยาภลิบาล มรัคนายก และผรจ้นจาครลิสตจรักร จะตจ้องไมต่เปป็น “เจจ้า
นายทบที่ขต่มขบที่ผรจ้สมบทอดของพระเจจ้า” (1 เปโตร 5 : 3)
ขจ้อ 10 “เหตสุฉะนรัทั้นถจ้าขจ้าพเจจ้ามา ขจ้าพเจจ้าจะจดจจาการกระทจาทรังทั้ หลายของเขา คมอทบที่เขาพรที่จากลต่าวใสต่ความเราดจ้วยถจ้อยคจา
ประสงคร์ราจ้ ย และเทต่านรัทั้นกก็ยรังไมต่สาแกต่ใจ เขาเองไมต่ยอมรรับรองพบนที่ จ้องเหลต่านรัทั้น และหนจาซทั้จายรังกบดกรันคนทบที่ใครต่จะรรับรองเขา และไลต่
เขาออกจากครลิสตจรักรไปเสบย”
จากขจ้อนบทั้ (และขจ้อทบที่ 14 ดจ้วย) ยอหร์นไดจ้วางแผนทบที่จะไปเยบที่ยมเยบยนกายอรัสผรจ้เปป็นทบที่รรักและครลิสตจรักรทบที่เขาอยรต่ และในการ
เยบที่ยมเยบยนนรัทั้นทต่านไดจ้ประกาศวต่า “ขจ้าพเจจ้าจะจดจจาการกระทจาทรัทั้งหลายของเขา” คจาแถลงนบทั้บต่งชบทั้ถซงขจ้อเทก็จจรลิงทบวที่ ต่ายอหร์นตรัทั้งใจจะ
เผชลิญหนจ้ารรับมมอกรับชายคนนบทั้ตามแนวทางของครลิสเตบยนอรันสมควรและโดยชต่องทางทบที่สมควร เพมที่อจะแนต่ใจวต่าเขาคนนบทั้จะไดจ้รรับการ
จรัดการและลงวลินรัยความเหก็นแกต่ตรัว ความหยลิที่งยโส และจลิตวลิญญาณแหต่งความมรักใหญต่ใฝฝ่สรงในครลิสตจรักรของเขาดจ้วย ยอหร์นไมต่ไดจ้
กลต่าวคจาแถลงนบทั้ดจ้วยจลิตวลิญญาณทบที่ไมต่ดบ ทต่านไมต่ไดจ้เปป็นปฏลิปปักษร์กรับคนๆนบทั้แตต่อยต่างใด แตต่เปป็นหนจ้าทบที่ของทต่านในการจรัดการกรับคนทบที่
ทจ้าทายอจานาจของพระวลิญญาณตต่อพบนที่ จ้องผรจ้เชมที่อ หลายตต่อหลายครรัทั้งในพระกลิตตลิคสุณยอหร์น (และเชต่นกรันในจดหมายฝากเหลต่านบทั้)
ทต่านไดจ้เนจ้นยทั้จาถซงความรรักฉรันพบที่นจ้อง และถจ้าเราไมต่สามารถกระทจาเชต่นนบทั้ตต่อพบที่นจ้องในพระครลิสตร์ของเราไดจ้ “ความรรักของพระเจจ้าจะ
ดจารงอยรต่ในผรจ้นรัทั้นอยต่างไรไดจ้” (1 ยอหร์น 3 : 17) บรรดาผรจ้นจาและผรจ้รรับใชจ้ในครลิสตจรักรตต่างกก็กระทจาบาปเมมที่อพวกเขาไมต่ไดจ้จดรั การกรับ
คนอยต่างดลิโอเตรเฟส สลิที่งทบที่เขาไดจ้กระทจานรัทั้นไดจ้ถรกกระทจาอยต่างเปปิดเผยและทรัทั้งครลิสตจรักรกก็รรับรรจ้ ดรังนรัทั้น เรมที่องนบทั้จซงจจาเปป็นตจ้องไดจ้รรับการ
จรัดการอยต่างเปปิดเผยและตต่อหนจ้าทบที่ประชสุมในครลิสตจรักรทรัทั้งหมด
ใน 1 โครลินธร์ 5 : 3 - 5 เราไดจ้รรจ้วาต่ เปาโลไดจ้ปฏลิบรัตลิการลงวลินรัยในครลิสตจรักรทบที่เมมองโครลินธร์ และสลิที่งนบทั้กก็ควรถรกปฏลิบรัตลิดจ้วยใน
ทสุกวรันนบทั้ เปป็นสลิที่งทบที่จจาเปป็นอยต่างมาก
ยอหร์นกลต่าวถซงดลิโอเตรเฟสวต่าเขาไดจ้ “พรที่จากลต่าวใสต่ความเราดจ้วยถจ้อยคจาประสงคร์รจ้าย” คจากรบกในขจ้อนบทั้ทบที่แปลวต่า “พรที่จา
กลต่าว” ไมต่ปรากฏในทบที่อนมที่ ๆของพรันธสรัญญาใหมต่เลย ความหมายของคจานบทั้แปลตรงตรัววต่า “พรดอยต่างไหลบต่า” คมอคนทบที่พรดมากเกลิน
เหตสุโดยทบที่สอมที่ ความอะไรไมต่ไดจ้เลย แตต่กก็ยรังคงเพจ้อเจจ้ออยต่างไมต่มบวตรั ถสุประสงคร์ในการทบที่พดร นรัทั้น
ผมคลิดวต่าคสุณคงจะเหก็นดจ้วยกรับผมวต่าเรามบจลิตวลิญญาณอยต่างดลิโอเตรเฟสอยรต่มากมายในครลิสตจรักรทสุกวรันนบทั้ ทรัทั้งผรจ้ชายและผรจ้
หญลิง เราจจาเปป็นตจ้องอต่านคจาตรรัสของพระเยซรอบกครรัทั้งในมรัทธลิว 12 : 36 “ฝฝ่ายเราบอกเจจ้าทรัทั้งหลายวต่า คจาทบที่ไมต่เปป็นสาระทสุกคจาซซที่ง
มนสุษยร์พดร นรัทั้น มนสุษยร์จะตจ้องใหจ้การสจาหรรับถจ้อยคจาเหลต่านรัทั้นในวรันพลิพากษา”
เราจจาเปป็นตจ้องฟปังคจาเตมอนสตลิของยากอบอบกครรังทั้ “ดรเถลิด เราเอาเหลก็กบรังเหบยนใสต่ปากมจ้าเพมที่อใหจ้มรันเชมที่อฟปังเรา เรากก็บรังครับ
มรันใหจ้ไปไหนๆไดจ้ทรัทั้งตรัว จงดรเรมอดจ้วยเชต่นกรัน ถซงแมจ้วต่าเปป็นเรมอใหญต่ และถรกลมแรงพรัดแลต่นไป เรมอกก็ยรังหรันไปมาดจ้วยหางเสมอเลก็กๆ
ตามใจนายทจ้ายทบจที่ ะใหจ้ไปทางไหน เชต่นนรัทั้นแหละลลิทั้นกก็เปป็นอวรัยวะเลก็กๆดจ้วย และพรดโอจ้อวดอจ้างการใหญต่ จงดรเถลิด ไฟนลิดเดบยวอาจ
เผาไหมจ้มากเทต่าใด และลลิทั้นนรัทั้นกก็เปป็นไฟ เปป็นโลกแหต่งการชรัที่วชจ้าซซที่งตรัทั้งอยรต่ในบรรดาอวรัยวะของเรา เปป็นเหตสุใหจ้ทรัทั้งกายเปป็นมลทลินไป
ทจาใหจ้วลิถบแหต่งธรรมชาตลิเผาไหมจ้ และมรันเองกก็ตลิดไฟจากนรก เพราะสรัตวร์เดบยรรัจฉานทสุกชนลิด ทรังทั้ นก งร และสรัตวร์ในทะเลกก็เลบทั้ยงใหจ้
เชมที่องไดจ้ และมนสุษยร์กก็ไดจ้เลบทั้ยงใหจ้เชมที่องแลจ้ว แตต่ลลิทั้นนรัทั้นไมต่มบมนสุษยร์คนใดสามารถทจาใหจ้เชมที่องไดจ้ ลลิทั้นเปป็นสลิที่งชรัที่วซซที่งยรับยรัทั้งไมต่ไดจ้ และเตก็มไป
ดจ้วยพลิษรจ้ายถซงตาย” (ยากอบ 3 : 3 - 8)
ครลิสตจรักรในทสุกวรันนบทั้มบคนทบที่วาต่ ง พรดแบบโงต่ๆ พรดไรจ้สาระ และพรดจาจลิกกรัดกรันอยรต่มากเกลินไป ถจ้าเราจะใหจ้สมาชลิกครลิสตจรักร
คสุกเขต่าลงรจ้องทรลตต่อพระเจจ้าไดจ้มากพอๆกรับทบพที่ วกเขาคสุยโทรศรัพทร์ (หรมอคสุยลรับหลรังกรับเพมที่อนบจ้านของพวกเขา) เกบที่ยวกรับพบที่นจ้องและค
รลิสตจรักรของพวกเขา เราคงจะไดจ้มบการฟปฟื้นฟรทบที่ยลิที่งใหญต่จนอาจขรับไลต่วลิญญาณชรัที่วออกไปจากประเทศสหรรัฐฯไดจ้

สลิที่งทบที่ดโลิ อเตรเฟสไดจ้กระทจาตต่อพบที่นจ้องนรัทั้น เขาไดจ้กระทจาอยต่างเปปิดเผย และจากถจ้อยคจาภาษากรบกในทบที่นบทั้ดรเหมมอนวต่าเขายรังคง
พรดเชต่นนรัทั้นอยรต่ ไมต่คลิดทบจที่ ะยรับยรัทั้งตน เขายรังคงพรที่จากลต่าวใสต่ความยอหร์น “ดจ้วยถจ้อยคจาประสงคร์ราจ้ ย” คจาวต่าประสงคร์ราจ้ ยในทบที่นบทั้หมาย
ถซง อยต่างชรัที่วรจ้าย ดรังนรัทั้น ดลิโอเตรเฟสไดจ้พรดถจ้อยคจาทบที่ชรัที่วรจ้ายมากมายตต่อยอหร์น คมอถจ้อยคจาทบที่ใหจ้ราจ้ ยตต่ออลิทธลิพลและตรัวของสาวกผรจ้เปป็น
ทบรที่ รักทต่านนบทั้
“และเทต่านรัทั้นกก็ยรังไมต่สาแกต่ใจ” (ยรังไมต่พงซ พอใจกรับสลิที่งทบที่เกลิดขซทั้น) “เขาเองไมต่ยอมรรับรองพบที่นจ้องเหลต่านรัทั้น และหนจาซทั้จายรังกบดกรัน
คนทบใที่ ครต่จะรรับรองเขา และไลต่เขาออกจากครลิสตจรักรไปเสบย” ไมต่ใชต่พระประสงคร์ของพระเจจ้าสจาหรรับใครเลยในครลิสตจรักรทบที่จะถมอ
ครองอจานาจและมบอลิทธลิพลมากมายอยต่างดลิโอเตรเฟส และยอหร์นตรัทั้งใจทบที่จะเหก็นวต่ามบการลงมมอทจาบางสลิที่งบางอยต่างเกบที่ยวกรับเรมที่องนบทั้
จากถจ้อยคจาของยอหร์นในทบที่นบทั้ดรเหมมอนวต่าพบที่นจ้องบางคนในครลิสตจรักรนรัทั้นตรัทั้งใจทบที่จะตจ้อนรรับบรรดาคนทบที่ยอหร์นสต่งไป แตต่ดโลิ อเตรเฟสไมต่
ตจ้องการทบที่จะรรับคนพวกนบทั้ และกก็ไมต่ตจ้องการใหจ้ครลิสตจรักรรรับคนพวกนบทั้ดวจ้ ย และใครกก็ตามในครลิสตจรักรทบที่ตจ้องการจะรรับคนพวกนบทั้กก็
ถรกขต่มเหงและถรกขรับไลต่ออกจากครลิสตจรักร ทรัทั้งหมดนบทั้เพราะอลิทธลิพลของดลิโอเตรเฟส
ขจ้อ 11 “ทต่านทบรที่ รัก อยต่าเอาเยบที่ยงสลิที่งทบที่ชรัที่ว แตต่จงเอาอยต่างสลิที่งทบที่ดบ ผรทจ้ บที่ทจาดบกก็มาจากพระเจจ้า ผรจ้ทบที่ทจาชรัวที่ กก็ไมต่เหก็นพระเจจ้า”
เปป็นทบที่แนต่ชรัดวต่ายอหร์นกจาลรังนซกถซงดลิโอเตรเฟสอยรต่ในใจในทบที่นบทั้ กายอรัสเปป็นพบที่นจ้องผรจ้เปป็นทบที่รรักผรจ้ซซที่งมบคจาพยานทบที่ดบ และยอหร์นกก็
กจาลรังเตมอนสตลิเขาวต่าอยต่าใหจ้การกระทจาของดลิโอเตรเฟสนรัทั้นมบอลิทธลิพลตต่อเขา อยต่างไรกก็ตาม กายอรัสกก็ไมต่ควรถมอเอาเรมที่องนบทั้เปป็นเรมที่อง
สต่วนตรัวและพยายามจรัดการคนทบที่มรักใหญต่ใฝฝ่สรงคนนบทั้ดจ้วยตนเอง แตต่ใหจ้ยอหร์นเปป็นผรจ้ดรแลเรมที่องนบทั้เมมที่อทต่านเดลินทางมาเยบที่ยมครลิสตจรักร
กายอรัสเปป็นคนทบที่มบอลิทธลิพลคนหนซที่งและเขากก็ไดจ้แสดงใหจ้เหก็นถซงจลิตวลิญญาณแบบครลิสเตบยนในทสุกๆสลิที่ง แตต่ถซงกระนรัทั้นยอหร์นกก็รรจ้วต่า
ซาตานนรัทั้นไมต่ไดจ้สนใจใครหนจ้าไหนเลย และคงจะเปป็นความเสบยหายยลิที่งใหญต่ตต่อครลิสตจรักรแนต่ถจ้ามรันสามารถทจาใหจ้สมาชลิกครลิสตจรักรผรจ้
ภรักดบคนนบทั้ประพฤตลิตวรั อยต่างไมต่สมกรับทบที่เปป็นครลิสเตบยนไดจ้
“ผรจ้ททบที่ จาดบกก็มาจากพระเจจ้า” กายอรัสเปป็นคนจลิตใจดบ มบนทั้จาใจ เอมทั้อเฟปฟื้อเผมที่อแผต่ตต่อพบที่นจ้อง และนทั้จาใจและความดบงามทบที่
แสดงออกมาของเขานบทั้กก็เปป็นหลรักฐานภายนอกวต่าเขาเปป็นคนของพระเจจ้า พระเยซรตรรัสวต่า “ทต่านจะรรจ้จกรั เขาไดจ้ดจ้วยผลของเขา
มนสุษยร์เกก็บผลองสุต่นจากตจ้นไมจ้หนามหรมอ หรมอวต่าเกก็บผลมะเดมที่อจากตจ้นผรักหนาม ดรังนรัทั้นแหละตจ้นไมจ้ดบทสุกตจ้นยต่อมใหจ้แตต่ผลดบ ตจ้นไมจ้เลว
กก็ยอต่ มใหจ้ผลเลว ตจ้นไมจ้ดจบ ะเกลิดผลเลวไมต่ไดจ้ หรมอตจ้นไมจ้เลวจะเกลิดผลดบกก็ไมต่ไดจ้” (มรัทธลิว 7 : 16 - 18) กายอรัสนรัทั้นเกลิดผลดบ แสดงใหจ้
เหก็นวต่าเขามบจลิตใจทบที่ชอบธรรม
“ผรจ้ททบที่ จาชรัวที่ กก็ไมต่เหก็นพระเจจ้า” ตจ้นไมจ้เลวยต่อมใหจ้ผลเลว ทบที่ผลเลวกก็เพราะตจ้นนรัทั้นเลว คนอยต่างดลิโอเตรเฟสอาจดร “เครต่ง
ศาสนา” พวกเขาอาจอยรต่ในครลิสตจรักรทจ้องถลิที่น แตต่พวกเขากก็ไมต่รรจ้จกรั พระเจจ้า พวกเขาไมต่ไดจ้ยอมรรับความจรลิงของพระเจจ้า พวกเขาไมต่
ไดจ้มองเหก็นพระเจจ้าดจ้วยสายตาแหต่งความเขจ้าใจ พวกเขาเปป็นลรกของซาตาน และดรังนรัทั้น การงานของพวกเขาจซงชรัที่วรจ้าย
ขจ้อ 12 “เดเมตรลิอรัสไดจ้รรับการชมที่นชมจากคนทรัทั้งปวง และความจรลิงเองกก็เปป็นพยานอยรต่ในตรัวของมรันเองอยรต่แลจ้ว ใชต่แลจ้ว เรา
เองกก็เปป็นพยานดจ้วย และทต่านกก็รวรจ้ ต่าคจาพยานของเราเปป็นความจรลิง”
มบคนทบที่ดอบ ยรต่หลายคนในครลิสตจรักร พวกเขาไมต่เหมมอนกรับดลิโอเตรเฟส เดเมตรลิอรัสนรัทั้นตรงกรันขจ้าม เขามบคจาพยานทบที่ดบ “ไดจ้รรับ
การชมนที่ ชมจากคนทรัทั้งปวง” และจากในทบที่นบทั้เราเขจ้าใจวต่าเขาเปป็นคนทบที่ดจาเนลินในทางของพระเจจ้า ยอหร์นกก็รรจ้จรักชายคนนบทั้แบบเปป็นการ
สต่วนตรัว ทต่านกลต่าววต่า “เราเองกก็เปป็นพยานดจ้วย” และทต่านสามารถบอกเลต่าคจาพยานเกบที่ยวกรับเดเมตรลิอรัส บสุคคลผรจ้ไดจ้รรับการชมที่นชมใน
ครลิสตจรักรและในชสุมชน ชายผรจ้ซซที่งดจาเนลินชบวตลิ ครลิสเตบยนแบบวรันตต่อวรัน
เดเมตรลิอรัสยรังมบพยานคมอ “ความจรลิงเอง” อบกดจ้วย เราอาจหลอกลวงผรจ้อนมที่ ไดจ้ แตต่เราไมต่อาจหลอกพระเจจ้าไดจ้ และนบที่คมอคน
ทบที่มคบ จาพยานแหต่งความจรลิงวต่าเขาเปป็นผรจ้ชอบธรรม เปป็นผรจ้ทบที่อยรต่ในทางของพระเจจ้า ไมต่ใชต่เปป็นแคต่เพบยงชมที่อเสบยงภายนอกของเขาเทต่านรัทั้น
แตต่เปป็นความเปป็นจรลิง เปป็นการดจาเนลินชบวลิตประจจาวรันซซที่งประกาศใหจ้ตวรั เขาเองวต่าเขาเปป็นคนดบ ไมต่มบทบที่ตลิเลย

“และทต่านกก็รวรจ้ าต่ คจาพยานของเราเปป็นความจรลิง”ยอหร์นกก็มบคจาพยานเชต่นนบทั้ จากเทต่าทบพที่ ระวจนะของพระเจจ้าไดจ้บอกกรับเรา
ไมต่มบเรมที่องความบาปหรมอความผลิดใดๆถรกบรันทซกถซงทต่านเลย ทต่านอยรต่กรับพระเยซรขณะเมมที่อสาวกคนอมที่นๆหลบหนบเอาชบวลิตรอดดจ้วย
ความกลรัว แตต่ทาต่ นยมนอยรต่กรับมารดาของพระเยซรเมมที่อองคร์พระผรจ้ชวต่ ยใหจ้รอดทรงถรกตรซงอยรต่บนกางเขน สจาหรรับสาวกผรจ้เปป็นทบที่รรักคนนบทั้
พระเจจ้าไดจ้ทรงใชจ้ทต่านสจาหรรับการเขบยนพระธรรมหจ้าเลต่มในพรันธสรัญญาใหมต่ เปป็นพระธรรมหจ้าเลต่มทบที่สจาครัญมากในพระครัมภบรทร์ รัทั้งเลต่ม
พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิไธิ์ ดจ้ทรงประทานพระกลิตตลิคสุณใหจ้เราเลต่มหนซที่งผต่านทางยอหร์น (หนรังสมอแหต่งความรอด) จดหมายฝากฉบรับแรก
ของยอหร์น (หนรังสมอแหต่งความชมที่นชมยลินดบ) จดหมายฝากฉบรับทบที่สองและสามซซที่งพรดถซงเรมที่องความจรลิงและความรรักฉรันพบที่นจ้อง และ
พระธรรมวลิวรณร์ ขจ้อความสสุดทจ้ายของพระเจจ้าถซงมนสุษยชาตลิ จซงนรับไดจ้วาต่ ยอหร์นนรัทั้นเปป็นอรัครทรตทบที่ไมต่ธรรมดาเลย
ขจ้อ 13 “ขจ้าพเจจ้ามบหลายเรมที่องทบที่จะเขบยน แตต่ไมต่อยากจะเขบยนถซงทต่านดจ้วยนทั้จาหมซกและปากกา”
ในทบที่นบทั้เราไดจ้พบขจ้อความทบที่แทบจะเหมมอนกรันกรับตอนทจ้ายของจดหมายฝากฉบรับทบที่สอง ยอหร์นมบเรมที่องหลายเรมที่องอยรต่ในใจ
ของทต่าน เปป็นเรมที่องทบที่ทต่านตจ้องการจะบอก แตต่ทาต่ นปรารถนาทบที่จะรอคอยและไดจ้บอกกลต่าวแบบหนจ้าตต่อหนจ้ากรับเพมที่อนและพบที่นจ้องผรจ้
เปป็นทบที่รรักผรจ้นบทั้มากกวต่า เรมที่องบางเรมที่องนรัทั้นพรดดบกวต่าเขบยน เรมที่องบางเรมที่องนรัทั้นเปป็นการดบกวต่าทบที่จะไดจ้บอกกรันแบบหนจ้าตต่อหนจ้า เรมที่อง
ระหวต่างผรจ้เชมที่อดจ้วยกรันหลายๆเรมที่องสามารถคสุยถกกรันไดจ้ดกบ วต่าการเพบยงแคต่สต่งจดหมายตอบรรับหรมอคสุยทางโทรศรัพทร์ ดจ้วยเหตสุนบทั้ จซงมบ
เรมที่องอบกหลายเรมที่องทบที่ยอหร์นยรังเกก็บไวจ้ในใจของทต่าน ซซที่งสามารถรอเวลาจนกวต่าเมมที่อทต่านจะไดจ้ไปเยบที่ยมเยบยนกายอรัสและครลิสตจรักร
แลจ้วจซงจะเปป็นเวลาทบที่สลิที่งเหลต่านรัทั้นจะถรกบอกกลต่าวอยต่างเปป็นการสต่วนตรัว
ขจ้อ 14 “แตต่ขจ้าพเจจ้าหวรังใจวต่าจะไดจ้พบทต่านในเรก็วๆนบทั้ และจะไดจ้พดร กรันตต่อหนจ้า ขอสรันตลิสสุขจงมบแกต่ทต่าน บรรดาสหายของ
เราฝากคจาคจานรับมายรังทต่าน ขอฝากความระลซกถซงมายรังบรรดาสหายแตต่ละคนตามชมที่อของเขานรัทั้น”
ยอหร์นมบแผนทบที่จะไปเยบที่ยมเยบยนชสุมชนและครลิสตจรักรแหต่งนบทั้ในเวลาอบกไมต่นานอยต่างแนต่นอน ยลิที่งเมมที่อเกลิดเรมที่องขซทั้นทบที่นรัที่นกก็ยลิที่ง
ตจ้องไปหาและแกจ้ไขสลิที่งตต่างๆอยต่างเรก็วทบที่สดสุ เทต่าทบที่จะเปป็นไปไดจ้ ยอหร์นเชมที่อในการทจาตามแนวทางของพระครัมภบรร์ และแนวทางของ
พระครัมภบรคร์ มอการเผชลิญหนจ้ากรับปปัญหาและแกจ้ไขอยต่างไมต่รบรอแมจ้กระทรัที่งกต่อนทบที่เราจะนจาเครมที่องบรชาของเรามาถวายตต่อพระเจจ้าเสบย
อบก ตามทบที่พระเยซรตรรัสวต่า “เหตสุฉะนรัทั้น ถจ้าทต่านนจาเครมที่องบรชามาถซงแทต่นบรชาแลจ้ว และระลซกขซทั้นไดจ้วาต่ พบนที่ จ้องมบเหตสุขรัดเคมองขจ้อหนซที่งขจ้อ
ใดกรับทต่าน จงวางเครมที่องบรชาไวจ้ทบที่หนจ้าแทต่นบรชา กลรับไปคมนดบกรับพบที่นจ้องผรจ้นรัทั้นเสบยกต่อน แลจ้วจซงคต่อยมาถวายเครมที่องบรชาของทต่าน”
(มรัทธลิว 5 : 23 - 24)
“บรรดาสหายของเราฝากคจาคจานรับมายรังทต่าน” ไมต่เปป็นทบที่สงสรัยเลยวต่ายอหร์นมบเพมที่อนสนลิทหลายคน และจากขจ้อทบที่เราพซที่งจะ
ศซกษาไปนบทั้ กายอรัสและเดเมตรลิอรัสกก็คงจะเหมมอนกรัน ดจ้วยเหตสุนบทั้ พวกเขาและยอหร์นคงจะมบเพมที่อนรต่วมกรันหลายคน และกลสุต่มเพมที่อนทบที่
รรจจ้ รักรต่วมกรันเหลต่านบทั้เองทบที่ยอหร์นกจาลรังกลต่าวถซง
“ขอฝากความระลซกถซงมายรังบรรดาสหายแตต่ละคนตามชมที่อของเขานรัทั้น” ในขณะทบที่ยอหร์นกจาลรังคลิดถซงครลิสตจรักรโดยรวม
อยต่างไมต่ตจ้องสงสรัย ทต่านกก็จดจจาพบที่นจ้องในองคร์พระผรจ้เปป็นเจจ้าของทต่านอยต่างเปป็นรายบสุคคลดจ้วยเชต่นกรัน เราในทสุกวรันนบทั้ลจ้วนขาดการใหจ้
ความสนใจแบบเปป็นรายบสุคคล พระเจจ้าทรงรรักโลก แตต่พระองคร์กก็ทรงรรักปปัจเจกบสุคคลดจ้วย พระเยซรทรงสลิทั้นพระชนมร์เพมที่อความบาป
ของโลก แตต่พระองคร์ทรงเรบยกแตต่ละคนใหจ้รรับใชจ้พระองคร์ พระองคร์ทรงเรบยกสาวกของพระองคร์ทบละคนๆ เรากก็ควรมองดรพบที่นจ้องผรจ้
เชมที่อของเราในฐานะปปัจเจกบสุคคลดจ้วย เราควรรรักพวกเขาอยต่างเปป็นรายบสุคคล และเรบยกชมที่อของพวกเขาแตต่ละคนไดจ้
จากจดหมายฝากฉบรับทบที่สามนบทั้ เราไดจ้เรบยนรรจ้วาต่ ครลิสเตบยนไมต่สามารถมบชบวลิตอยรต่แตต่ในโลกแคบๆของความเหก็นแกต่ตรัวไดจ้ เปป็น
ความรรับผลิดชอบของเราทบที่จะอธลิษฐานเผมที่อพบที่นจ้องชายหญลิงในพระครลิสตร์ของเรา และปรารถนาความสสุขความจจาเรลิ
ขซทั้นสจาหรรับพวกเขา พระเยซรทรงรรักโลก พระองคร์ทรงสลิทั้นพระชนมร์เพมที่อโลกนบทั้และเรากก็ควรพยายามใหจ้มากทบที่สสุดในการชต่วยเหลมอคน
เหลต่านรัทั้นทบที่เหมมอนกรับเรา ทบที่เปป็นสมาชลิกในครอบครรัวของพระเจจ้า

ยอหร์นไดจ้พบความชมที่นชมยลินดบอรันยลิที่งใหญต่ในการไดจ้รวรจ้ ต่าบรรดาลรกๆในความเชมที่อของทต่านนรัทั้นดจาเนลินชบวตลิ อยต่างครลิสเตบยนแทจ้
ดจาเนลินอยรต่ในความจรลิงและในความรรักของพระเจจ้า ประพฤตลิปฏลิบรัตลิหนจ้าทบที่ในการเอมทั้อเฟปฟื้อผมที่อแผต่ตต่อครลิสเตบยนคนอมที่นๆดจ้วยกรัน
เรายรังไดจ้เรบยนรรจจ้ ากจดหมายฝากฉบรับนบทั้อบกดจ้วยวต่าเปป็นหนจ้าทบที่ของครลิสเตบยนเชต่นเดบยวกรับทบที่เปป็นสลิทธลิพลิเศษ ในการใหจ้การ
สนรับสนสุนคนทบที่เดลินทางโดยเหก็นแกต่พระกลิตตลิคสุณ ไมต่วต่าจะเปป็นมลิชชรันนารบ ผรจ้รรับใชจ้ นรักประกาศ หรมอใครกก็ตามทบที่เทศนาพระกลิตตลิคสุณ
และประกาศขต่าวประเสรลิฐแหต่งความรอด เราควรมบเสรบภาพในการเอมทั้อเฟปฟื้อเผมที่อแผต่แกต่พวกเขา จรัดเตรบยมอาหารและทบที่พกรั ใหจ้เมมที่อ
พวกเขาเดลินทางผต่านมา จดจจาไวจ้เสมอวต่าสลิที่งใดๆทบที่เราไดจ้กระทจาแกต่เขากก็เหมมอนกระทจาแดต่พระเจจ้า เพราะพวกเขาเปป็นผรจ้แทนของ
พระองคร์ในการกลต่าวความจรลิง เราควรจะดบใจทบที่ไดจ้มบสต่วนรต่วมสนรับสนสุนบรรดามลิชชรันนารบทบที่ไดจ้นจาพระกลิตตลิคสุณไปถซงกลสุต่มคนทบที่ยรังไมต่
เคยไดจ้ยลินมากต่อน ไมต่วาต่ จะเปป็นภายในประเทศหรมอในตต่างแดน เราตจ้องการความมบนทั้จาใจกวจ้างขวางแบบครลิสเตบยนระหวต่างครลิสต
จรักรดจ้วยกรันเปป็นอยต่างมากในทสุกวรันนบทั้ เพราะมบความเหก็นแกต่ตรัวมากมายเหลมอเกลินในทต่ามกลางหมรต่ครลิสเตบยน คมอถจ้าเปป็นคนทบที่เปป็นพวก
เดบยวกรันกรับเรา เราจซงจะชต่วย ถจ้าไมต่ใชต่ เราจะไมต่ใสต่ใจหรมอขรับไลต่ออกไป ซซที่งแทจ้จรลิงไมต่ควรเปป็นเชต่นนบทั้เลย
ในจดหมายฝากฉบรับทบที่สามฉบรับนบทั้ เราไดจ้เหก็นตรัวอยต่างของปปัญหาทบที่คนหนซที่งคนสามารถกต่อขซทั้นในครลิสตจรักรไดจ้ และเราไดจ้
เรบยนรรวจ้ ต่าคนเชต่นนรัทั้นไมต่ควรไดจ้รรับอนสุญาตใหจ้รต่วมสามรัคคบธรรมและควรไดจ้รรับการจรัดการ แตต่เรมที่องนบทั้กก็ควรจะกระทจาตามหลรักการของ
ครลิสเตบยนและพระวจนะของพระเจจ้า การลงวลินรัยในครลิสตจรักรควรปฏลิบรัตลิตามกรอบของครลิสเตบยนทบที่มบรากฐานจากพระครัมภบรร์ ไมต่ใชต่
ดจ้วยโทสะหรมอดจ้วยเจตนาทบที่จะ “เอาคมนใหจ้สาสม”
หลรังจบเรมที่องจลิตวลิญญาณแหต่งความมรักใหญต่ใฝฝ่สรงของคนบางคนอยต่างดลิโอเตรเฟส เปป็นทบที่นต่าชมที่นใจสรักเทต่าใดทบที่ไดจ้อต่านเรมที่อง
ของครลิสเตบยนอยต่างกายอรัสและเดเมตรลิอรัส เราควรตามแบบอยต่างของคนเหลต่านรัทั้นในเรมที่องการดบ เราตจ้องการคนเชต่นนบทั้อบกจจานวน
มากในครลิสตจรักรทสุกวรันนบทั้ คมอคนทบที่มบจตลิ ใจดบ เอาใจใสต่ มบความรรัก เอมทั้อเฟปฟื้อเผมที่อแผต่ เปป็นมลิตรกรับคนแปลกหนจ้า และพรจ้อมชต่วยเหลมอ
ทสุกคนทบที่ตจ้องการความชต่วยเหลมอ ผมขอยทั้จาอบกครรัทั้ง โลกทบที่นาต่ สงสาร เหก็นแกต่ตรัว และแลจ้งนทั้จาใจใบนบทั้ จจาเปป็นตจ้องไดจ้รรับบรัพตลิศมาดจ้วย
ความรรักของพระเจจ้า ยลิที่งมบความรรักและความไมต่เหก็นแกต่ตรัวมากขซทั้นเทต่าไรในทต่ามกลางครลิสเตบยน กก็ยลิที่งทจาใหจ้โลกนบทั้เปป็นทบที่ทบที่นต่าอยรต่มาก
ขซทั้นมากเทต่านรัทั้น
ผมสงสรัยวต่า ถจ้ายอหร์นจจาเปป็นจะตจ้องเขบยนจดหมายถซงคสุณและผมบจ้าง ทต่านจะสามารถกลต่าวคจาชมเชยและใหจ้คจาพยานทบที่ดบ
อยต่างทบที่ทต่านไดจ้ทจากรับกายอรัสและเดเมตรลิอรัสไดจ้หรมอไมต่? หรมอทต่านจะตจ้องตจาหนลิตลิเตบยนเราทบที่มบจลิตวลิญญาณแบบดลิโอเตรเฟส? ขอ
พระเจจ้าทรงชต่วยเราในการคจ้นดรในจลิตใจของเราเอง และขอพระองคร์ทรงขจรัดเอาความนต่ารรังเกบยจ เหก็นแกต่ตรัว และโลกบยวลิสรัยในตรัว
เราใหจ้หมดสลิทั้น และทรงเตลิมเราใหจ้เตก็มเปปปี่ยมดจ้วยความรรักและพระวลิญญาณของพระองคร์ ขอใหจ้พวกเราเปป็นดรัที่งจดหมายฝากทบที่มบชวบ ลิต
ซซที่งทสุกๆคนจะสามารถอต่านไดจ้ เพมอที่ ถวายพระเกบยรตลิแดต่พระเจจ้า
ผมขอจบชสุดบทเรบยนนบทั้ดจ้วยคจาอธลิษฐานวต่า :
ขจ้าแตต่พระเจจ้า ขอโปรดใหจ้ขจ้าพระองคร์ดจาเนลินชบวลิตวรันตต่อวรัน
ในหนทางแหต่งการรรจจ้ รักปฏลิเสธตนเอง
จนกระทรัที่งวต่าแมจ้ในยามทบที่ขจ้าพระองคร์คกสุ เขต่าลงอธลิษฐาน
คจาอธลิษฐานของขจ้าพระองคร์กก็จะกลต่าวเพมที่อผรจ้อมที่น

