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บทนนา
สสสำหรรับผมแลล้ว หนรังสสือเอเฟซรัสคสือ ทบที่บรลิสสุทธลิธิ์ทบที่สสุดของจดหมสำยฝสำกทรัทั้งหมด ผมรรสล้ สึกเหมสือนกรับทบที่โมเสสคงรรล้สสึกตอนทบที่
เขสำถรกสรัที่งใหล้ถอดรองเทล้สำของตนออกเพรสำะพสืทั้นดลินทบที่เขสำยสืนอยรยู่บนนรัทั้นเปป็นพสืทั้นดลินบรลิสสุทธลิธิ์ เมสืที่อผมเรลิมที่ ศสึกษสำจดหมสำยฝสำกถสึง
ชสำวเมสืองเอเฟซรัส ผมกก็รสรล้ สึกวยู่สำตรัวผมเองกก็ควรถอดรองเทล้สำของผมออกเชยู่นกรันเพรสำะควสำมจรลิงฝฝ่สำยวลิญญสำณในระดรับทบที่สรงสยู่ง
กวยู่สำซสึที่งมบอยรใยู่ นอรัญมณบเมก็ดนบทั้ของบรรดสำจดหมสำยฝสำก
อรัครสสำวกเปสำโลเปป็นผรล้เขบยนจดหมสำยฝสำกถสึงชสำวเอเฟซรัส จดหมสำยฝสำกฉบรับนบทั้ถรกเขบยนในปปี ค.ศ. 64 และมรันถรกเขบยน
ในกรสุงโรม หนรังสสือเอเฟซรัสเปป็นจดหมสำยฝสำกฉบรับแรกของอรัครสสำวกเปสำโลทบที่ถรกเขบยนในคสุก
จดหมสำยฝสำกฉบรับนบทั้ พรล้อมกรับจดหมสำยฝสำกถสึงชสำวเมสืองโคโลสบและจดหมสำยฝสำกถสึงฟปีเลโมน ถรกสยู่งไปยรังผรล้รบรั ตยู่สำงๆ
ของพวกมรันโดยทบคลิกรัสและเปป็นจดหมสำยทบที่มบลรักษณะไมยู่เจสำะจงมสำกทบที่สสุดในบรรดสำจดหมสำยฝสำกของเปสำโลถสึงครลิสตจรักรทรัทั้ง
หลสำย เหลยู่สำผรล้รพรล้ ระครัมภบรร์ไมยู่เหก็นพล้องตรงกรันวยู่สำคสสำวยู่สำ “ซสึที่งอยรทยู่ บที่เมสืองเอเฟซรัส” ปรสำกฏในสสสำเนสำตล้นฉบรับหรสือไมยู่ มบควสำมเหก็น
แตกตยู่สำงกรันในหมรยู่เหลยู่สำผรล้รพรล้ ระครัมภบรร์เกบที่ยวกรับเรสืที่องนบทั้ แตยู่ไมยู่วยู่สำจดหมสำยฉบรับนบทั้ถรกสยู่งถสึงชสำวเมสืองเอเฟซรัสหรสือไมยู่กก็ไมยู่ใชยู่เรสือที่ ง
สสสำครัญในกสำรศสึกษสำของเรสำ
ในโคโลสบ 4:16 เรสำอยู่สำนเกบยที่ วกรับจดหมสำยฝสำกถสึงชสำวเมสืองเลสำดบเซบย ผรล้รพรล้ ระครัมภบรร์บสำงทยู่สำนเสนอแนะวยู่สำจดหมสำยฉบรับ
นบทั้ทบที่เรสำกสสำลรังจะศสึกษสำจรลิงๆแลล้วถรกสยู่งถสึงชสำวเมสืองเลสำดบเซบย ผรล้รพรล้ ระครัมภบรร์ทสำยู่ นอสืที่นๆกก็เสนอแนะวยู่สำมรันถรกสยู่งถสึงทรัทั้งครลิสตจรักร
ของชสำวเมสืองเลสำดบเซบยและครลิสตจรักรทบที่เมสืองเอเฟซรัส บสำงทยู่สำนเสนอแนะวยู่สำคสสำวยู่สำ “ผรล้สรัตยร์ซสืที่อในพระเยซรครลิสตร์” (อฟ. 1:1) บยู่ง
บอกวยู่สำจดหมสำยฉบรับนบทั้ไมยู่ไดล้ถรกเขบยนถสึงทบที่ประชสุมใดแบบเฉพสำะเจสำะจง
พระครัมภบรทร์ สุกขล้อถรกประทสำนใหล้โดยกสำรดลใจ และเปป็นประโยชนร์ตอยู่ เรสำ ควสำมจรลิงฝฝ่สำยวลิญญสำณอรันยลิที่งใหญยู่ซสึที่งถรก
เปปิดเผยในจดหมสำยฝสำกฉบรับนบทั้เปป็นของคสุณและของผมทบที่จะยอมรรับหสำกพวกเรสำเปป็นอวรัยวะแหยู่งพระกสำยของพระครลิสตร์ผยู่สำน
ทสำงกสำรอรัศจรรยร์แหยู่งกสำรบรังเกลิดใหมยู่ เหลยู่สำศสำสดสำพยสำกรณร์ของพระเจล้สำไดล้มอบ “พระดสสำรรัส” แกยู่ประชสำกรเหลยู่สำนรัทั้น แตยู่
เหลยู่สำอรัครสสำวกของพระเยซรไดล้เขบยนจดหมสำยฉบรับตยู่สำงๆไปยรังพบที่นล้องทรัทั้งหลสำยในพระครลิสตร์ – จดหมสำยฉบรับตยู่สำงๆทบที่ถรกสยู่งไป
ยรังทบที่ประชสุมตยู่สำงๆแบบเฉพสำะเจสำะจงแตยู่มบขยู่สำวสสำรสยู่งไปยรังคนทสุกคนทบที่ไดล้กลสำยเปป็นอวรัยวะหนสึที่งแหยู่งพระกสำยของพระครลิสตร์
แลล้วโดยทสำงกสำรบรังเกลิดใหมยู่...และเปป็นขยู่สำวสสำรทบที่สยู่งมสำยรังคสุณและผมดล้วยซสึที่งอยรยู่หยู่สำงจสำกกสำรเขบยนควสำมจรลิงอรันยลิที่งใหญยู่เหลยู่สำนบทั้
ถสึงพรันเกล้สำรล้อยกวยู่สำปปี พระครัมภบรร์ทสุกตอนทบที่มบมสำจนถสึงกสำรตรสึงพระเยซรเจล้สำทบที่กสำงเขนนรัทั้นลล้วนตรัทั้งตสำคอยกสำงเขนของพระครลิสตร์
และมบชนชสำตลิอลิสรสำเอลเปป็นจสุดสนใจหลรักและพระพรเหลยู่สำนรัทั้นทบที่พระเจล้สำไดล้ทรงสรัญญสำไวล้แกยู่อรับรสำฮรัม... พระพรฝฝ่สำยโลกใน
อสำณสำจรักรแหยู่งสวรรคร์บนแผยู่นดลินโลก แตยู่ในจดหมสำยฝสำกเหลยู่สำนรัทั้นเรสำอยู่สำนเกบยที่ วกรับกสำรเปปิดเผยควสำมลสึกลรับอรันยลิที่งใหญยู่ : “และ
ทสสำใหล้คนทรัทั้งปวงเหก็นวยู่สำ อะไรคสือควสำมเปป็นอรันหนสึที่งอรันเดบยวกรันแหยู่งควสำมลสึกลรับ ซสึที่งตรัทั้งแตยู่แรกสรล้สำงโลกทรงปปิดบรังไวล้ทบที่พระเจล้สำ
ผรล้ทรงสรล้สำงสสำรพรัดทรัทั้งปวงโดยพระเยซรครลิสตร์” (อฟ. 3:9) ควสำมลสึกลรับนบทั้ทบที่ไดล้ถรกเปปิดเผยแกยู่เปสำโลโดยกสำรสสสำแดงนรัทั้น “ตรัทั้งแตยู่
แรกสรล้สำงโลกทรงปปิดบรังไวล้ทพบที่ ระเจล้สำ” ควสำมลสึกลรับทบที่วยู่สำนบทั้คสือชยู่วงเวลสำทบที่ครัที่นกลสำงระหวยู่สำงกสำรตรสึงพระเยซรเจล้สำทบที่กสำงเขน กสำร
ฟฟฟื้นคสืนพระชนมร์ของพระองคร์ และกสำรเสดก็จมสำอบกทบของพระองคร์ในสงยู่สำรสำศบเพสืที่อมสำรรับครลิสตจรักรของพระองคร์ไปพบกรับ
พระองคร์ในฟฟ้สำอสำกสำศ ในมรัทธลิว 16 พระเยซรทรงพยสำกรณร์เกบที่ยวกรับครลิสตจรักร พระองคร์ตรรัสแกยู่เปโตรวยู่สำ “บนศลิลสำนบทั้เรสำจะ
สรล้สำงครลิสตจรักรของเรสำไวล้” (สรังเกตวยู่สำนบที่เปป็นคสสำกรลิยสำรรปอนสำคตกสำล) พระเยซรมลิไดล้ตรรัสวยู่สำ “บนศลิลสำนบทั้เรสำไดดสรล้สำงครลิสตจรักร

ของเรสำไวล้” หรสือ “กกกำลลังสรดกำง” แตยู่ “จะสรล้สำง” (อนสำคตกสำล) ครลิสตจรักรมบจดสุ เรลิที่มตล้นของมรันในวรันเพก็นเทคอสตร์นรัทั้น พระเยซร
ไดล้ทรงประกสำศครลิสตจรักรแกยู่เหลยู่สำอรัครสสำวก แตยู่พระองคร์มลิไดล้เปปิดเผยตสสำแหนยู่งของมรัน ควสำมสรัมพรันธร์ของมรัน หรสือสลิทธลิพลิเศษ
ตยู่สำงๆของมรันและหนล้สำทบที่ตสำยู่ งๆของมรันทบที่มบตยู่อพระเจล้สำและตยู่อมนสุษยร์
ในจดหมสำยฝสำกเหลยู่สำนรัทั้นเปสำโลเปปิดเผยหลรักคสสำสอนเรสืที่องครลิสตจรักรตสำมทบที่พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงเปปิดเผยมรันแกยู่เขสำ
ในจดหมสำยฉบรับตยู่สำงๆของเปสำโลทบที่เขบยนถสึงครลิสตจรักรทบที่กรสุงโรม เมสืองโครลินธร์ แควล้นกสำลสำเทบย เมสืองเอเฟซรัส เมสืองฟปีลลิปปปี
เมสืองโคโลสบ และเมสืองเธสะโลนลิกสำ เรสำพบสลิที่งซสึที่งถรกเปปิดเผยแกยู่ครลิสตจรักรเหลยู่สำนบทั้ (และแกยู่คสุณและผม) นรัที่นคสือ สถสำนทบที่อรันมบเอก
ลรักษณร์ของครลิสตจรักรในจสุดประสงคร์และแผนกสำรของพระเจล้สำผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ ควสำมจรลิงอรันยลิที่งใหญยู่นบทั้ไดล้ถรกปปิดซยู่อนไวล้
“ตรัทั้งแตยู่แรกสรล้สำงโลก” (อฟ. 3:9) ผยู่สำนทสำงปลสำยปสำกกสำซสึที่งไดล้รรับกสำรดลใจของอรัครสสำวกเปสำโลนบที่เองทบที่เรสำทรสำบวยู่สำครลิสตจรักร
ของพระเจล้สำผรทล้ รงพระชนมร์อยรยู่ไมยู่ใชยู่องคร์กรทล้องถลิที่นแหยู่งหนสึที่ง ครลิสตจรักรทบพที่ ระเยซรกสสำลรังตรรัสถสึงในมรัทธลิว 16 เปป็นสลิที่งมบ
ชบวตลิ ...พระกสำยของพระครลิสตร์ ซสึที่งมบกสำรทรงเรบยกจสำกสวรรคร์และพระสรัญญสำทบที่แนยู่ชรัดวยู่สำครลิสตจรักรจะถรกรรับขสึทั้นไปในหมรยู่เมฆ
เพสืที่อพบกรับองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำในฟฟ้สำอสำกสำศ ครลิสตจรักรจะถรกจรัดแสดงชรัวที่ นลิรรันดรร์เพสืที่อแสดงใหล้สลิที่งทรงสรล้สำงทรัทั้งปวงของพระเจล้สำ
เหก็นพระคสุณอรันอสุดมเหลสือลล้นของพระองคร์ (อฟ. 2:7)
ผยู่สำนทสำงปลสำยปสำกกสำซสึที่งไดล้รรับกสำรดลใจของอรัครสสำวกเปสำโลนบที่เองทบที่เรสำทรสำบถสึงลรักษณะเฉพสำะ จสุดประสงคร์และรรป
แบบของกสำรจรัดระเบบยบของครลิสตจรักรทล้องถลิที่นเหลยู่สำนรัทั้น ผยู่สำนทสำงงสำนเขบยนตยู่สำงๆของเขสำนบที่เองทบที่เรสำทรสำบถสึงควสำมปรสำรถนสำ
ของพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิเธิ์ กบที่ยวกรับกสำรปฏลิบรัตตลิ นของเรสำทบที่มบตยู่อกรันและกรันในครลิสตจรักร เกบที่ยวกรับกสำรเกก็บรวบรวมเงลินถวสำย
และหลรักคสสำสอนและแผนงสำนอสืที่นๆทบที่เชสืที่อมโยงกรับครลิสตจรักรพรันธสรัญญสำใหมยู่ – พระกสำยของพระครลิสตร์
ผยู่สำนทสำงปลสำยปสำกกสำซสึที่งไดล้รรับกสำรดลใจของเปสำโลนบที่เองทบที่เรสำทรสำบวยู่สำเรสำจะไมยู่ตสำยทสุกคน แตยู่วยู่สำบสำงคนในอวรัยวะ
แหยู่งพระกสำยของพระครลิสตร์จะหนบพล้นควสำมตสำยโดยกสำรถรกรรับขสึทั้นไปพบกรับองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำในฟฟ้สำอสำกสำศ (1 ธส. 4:13-18)
ผยู่สำนทสำงงสำนเขบยนตยู่สำงๆของเปสำโลนบที่เองทบที่เรสำทรสำบวยู่สำบรรดสำผรทล้ บที่ตสำยแลล้วในพระครลิสตร์จะเปป็นขสึทั้นมสำกยู่อน และเหลยู่สำวลิสทสุ ธลิชน
ทบที่มบชบวตลิ อยรยู่ในตอนนรัทั้นจะถรกเปลบที่ยนแปลงในพรลิบตสำเดบยว (1 คร. 15:52; 1 ธส. 4:13-18) ผมรรล้วสำยู่ พระครัมภบรทร์ รัทั้งเลยู่มเปป็นพระ
วจนะบรลิสสุทธลิขธิ์ องพระเจล้สำ และผมรรล้วสำยู่ พระครัมภบรร์ทกสุ ตอนถรกประทสำนใหล้โดยกสำรดลใจ แตยู่ผมตล้องขอสสำรภสำพวยู่สำผมพบควสำม
ชสืที่นบสำนใหญยู่ยลิที่งทบสที่ สุดของผมในกสำรศสึกษสำจดหมสำยฝสำกฉบรับตยู่สำงๆของเปสำโล
พระเจล้สำไดล้ทรงเปปิดเผยแกยู่อรัครสสำวกเปสำโลเกบที่ยวกรับหลรักคสสำสอนเรสืที่องพระคสุณของพระเจล้สำ...วยู่สำเรสำไดล้รรับควสำมรอด
โดยพระคสุณของพระเจล้สำผยู่สำนทสำงควสำมเชสืที่อ – (ไมยู่ใชยู่โดยพระคสุณผยู่สำนทสำงควสำมเชสืที่อบวกพระรสำชบรัญญรัตลิ แตยู่โดยพระคสุณ
ลล้วนๆเทยู่สำนรัทั้น) เรสำไดล้ทรสำบผยู่สำนงสำนเขบยนตยู่สำงๆของเปสำโลวยู่สำกสำรทสสำใหล้เรสำเปป็นผรล้ชอบธรรม กสำรชสสำระแยกตรัทั้งเรสำใหล้บรลิสสุทธลิธิ์
ชรัยชนะของเรสำและสงยู่สำรสำศบในทบที่สสุดทบที่เรสำจะมบรวยู่ มกรับพระเยซร ทรัทั้งหมดนบทั้ลวล้ นเปป็นของเรสำเพรสำะกสำรสลิทั้นพระชนมร์เปป็นเครสืที่อง
ถวสำยบรชสำของพระองคร์บนกสำงเขนนรัทั้น ซสึที่งโดยกสำรสลิทั้นพระชนมร์นรัทั้นเองพระองคร์ไดล้ทรงซสืทั้อกสำรไถยู่ กสำรชสสำระแยกตรัทั้งใหล้บรลิสสุทธลิธิ์
ควสำมชอบธรรมและสงยู่สำรสำศบใหล้แกยู่ผรล้เชสืที่อทสุกคนแลล้ว
เปสำโลกลยู่สำวชรัดเจนแกยู่ทสุกคนทบที่เขสำพรดดล้วยและเขบยนถสึงวยู่สำขยู่สำวสสำรของเขสำไมยู่ใชยู่ของมนสุษยร์และไมยู่ไดล้มสำโดยมนสุษยร์ –
แตยู่เปป็นกสำรสสสำแดงโดยตรงจสำกพระเจล้สำผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ผยู่สำนทสำงพระเยซรครลิสตร์ เปสำโลไดล้เปลบที่ยนควสำมเชสืที่อผยู่สำนทสำงพรันธกลิจ
สยู่วนตรัวของพระเยซรครลิสตร์เจล้สำเมสืที่อพระองคร์ทรงปรสำกฏแกยู่เขสำบนถนนไปยรังเมสืองดสำมรัสกรัส (กลิจกสำร 9) เปสำโลไดล้เหก็นพระครลิสตร์

ผรล้ทรงไดล้รรับสงยู่สำรสำศบแลล้วกรับตสำตนเอง ใน 1 โครลินธร์ 15 เขสำกลยู่สำวถสึงบสุคคลตยู่สำงๆและกลสุยู่มคนตยู่สำงๆทบที่ไดล้เหก็นพระเยซรหลรังจสำก
กสำรฟฟฟื้นคสืนพระชนมร์ของพระองคร์และพรดถสึงตรัวเขสำเองในถล้อยคสสำเหลยู่สำนบทั้: “ภสำยหลรังพระองคร์ทรงปรสำกฏแกยู่ยสำกอบ แลล้วแกยู่
อรัครสสำวกทรัทั้งหมด ครอัรั้นหลอังททที่สสุดพระองคค์ทรงปรากฏแกก่ขผู้าพเจผู้าดผู้วย ผผผู้เปป็นเสมมือนเดด็กททที่คลอดกก่อนกนาหนด” (1 คร.
15:7-8) ขอบคสุณพระเจล้สำทบที่วนรั นรัทั้นขณะทบที่เปสำโลเดลินทสำงบนถนนทบที่ไปยรังเมสืองดสำมรัสกรัส โดยมบโลหลิตอยรยู่ในตสำของเขสำและกสำรฆยู่สำ
อยรยู่ในใจของเขสำ พรล้อมกรับจดหมสำยหลสำยฉบรับในกระเปป๋สำซสึที่งใหล้อสสำนสำจเขสำทบจที่ ะจรับกสุมทสุกคนทบที่อยรยู่ “ในทสำงนบทั้” (กลิจกสำร 9:2)
ทรันใดนรัทั้นแสงสวยู่สำงจสำกสวรรคร์กก็สยู่องลล้อมรอบตรัวเขสำ เปสำโลลล้มลงถสึงพสืทั้นดลิน เขสำไดล้ยลินเสบยงหนสึที่งซสึที่งกลยู่สำวแกยู่เขสำวยู่สำ “เจล้สำขยู่มเหง
เรสำทสสำไม” เปสำโลตอบวยู่สำ “พระองคร์เจล้สำขล้สำ พระองคร์ทรงเปป็นผรล้ใด” คสสำตอบกลรับมสำวยู่สำ “เรสำคสือเยซร ทบเที่ จล้สำขยู่มเหง ซสึที่งเจล้สำถบบ
ประตรักกก็ยสำกนรัก” พอไดล้ยลินถล้อยคสสำเหลยู่สำนบทั้ เปสำโลกก็กลรัวตรัวสรัที่น เขสำอรัศจรรยร์ใจยลิที่งนรัก เขสำถสำมวยู่สำ “พระองคร์เจล้สำขล้สำ พระองคร์
ประสงคร์จะใหล้ขล้สำพระองคร์ทสสำอะไร” พระเยซรเจล้สำตรรัสตอบคสสำถสำมนรัทั้นวยู่สำ “เจล้สำจงลสุกขสึทั้นเขล้สำไปในเมสือง และจะมบคนบอกใหล้รวรล้ ยู่สำ
เจล้สำจะตล้องทสสำประกสำรใด” ผมดบใจเหลสือเกลิน ขอบคสุณพระเจล้สำเหลสือเกลินทบที่เปสำโลมลิไดล้โตล้เถบยง แตยู่เชสืที่อฟฟังคสสำสรัที่งนรัทั้นทบที่เขสำไดล้รรับ
จสำกรลิมฝปีพระโอษฐร์ของพระเยซรเจล้สำ
ชสำยผรล้นบทั้ทบที่ไดล้รบรั กสำรฝฝึกสอนในสสสำนรักของกสำมสำลลิเอล ฟสำรลิสบแหยู่งพวกฟสำรลิสบ สมสำชลิกคนหนสึที่งของสภสำซสำนเฮดรลิน ผรล้
เชบที่ยวชสำญในพระรสำชบรัญญรัตลิ จะกลยู่สำวในตอนนรัทั้นกก็ไดล้วสำยู่ “ขล้สำไมยู่ตล้องใหล้ใครมสำสรัที่งวยู่สำจะตล้องทสสำอะไร ขล้สำเกยู่งพอทบที่จะทสสำสลิที่งทบที่ขล้สำ
รรล้สสึกในใจของขล้สำวยู่สำขล้สำควรทสสำ” แตยู่เปสำโลมลิไดล้กลยู่สำวอยยู่สำงนรัทั้น ในพระสสุรเสบยงของพระเยซรเจล้สำ เขสำตระหนรักถสึงฤทธลิอธิ์ สสำนสำจทบที่
เขสำไมยู่เคยเจอมสำกยู่อน ดล้วยเหตสุนบทั้เขสำจสึงถสำมพระเยซรเจล้สำวยู่สำเขสำควรทสสำสลิที่งใด และจสำกนรัทั้นโดยไมยู่มบกสำรโตล้เถบยง เขกำกก็ทกกำตกำมนลันั้น!
ขอบพระคสุณพระเจล้สำสสสำหรรับควสำมเชสืที่อฟฟังของเปสำโลวรันนรัทั้นบนถนนทบที่ไปยรังเมสืองดสำมรัสกรัส
กสำรเปลบที่ยนควสำมเชสืที่อของอรัครสสำวกเปสำโลเปป็นจสุดเรลิที่มตล้นของบสุคคลทบที่ยลิที่งใหญยู่ทบที่สสุดผรล้หนสึที่งทบที่เคยมบชบวตลิ อยรยู่ เทยู่สำทบที่ผม
ทรสำบ ไมยู่เคยมบผใรล้ ดทบที่ยลิที่งใหญยู่กวยู่สำนบทั้นอกจสำกพระเยซรครลิสตร์ขณะทรงเปป็นมนสุษยร์ พระเจล้สำคงนรับถสือเปสำโลอยยู่สำงมสำกเปป็นแนยู่ โดย
ปสำกกสำของเขสำพระเยโฮวสำหร์ ผยู่สำนทสำงพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิไธิ์ ดล้ประทสำนหนรังสสือสลิบสสำมเลยู่มในพรันธสรัญญสำใหมยู่ใหล้แกยู่เรสำ เรสำ
สสำมสำรถสรสุปยยู่อชบวตลิ ของอรัครสสำวกผรล้นบทั้ ยรักษร์ใหญยู่ฝสำฝ่ ยวลิญญสำณผรล้นบทั้ ในถล้อยคสสำแรกๆของจดหมสำยฝสำกถสึงชสำวกรสุงโรมวยู่สำ
“เปสำโล ผรรล้ รับใชล้ของพระเยซรครลิสตร์!”

ฉากหลอังทางประวอัตศติ าสตรค์
ของจดหมายถถึงชาวเมมืองเอเฟซอัส
สสสำหรรับฉสำกหลรังทสำงประวรัตศลิ สำสตรร์ของจดหมสำยถสึงชสำวเมสืองเอเฟซรัส เรสำตล้องเปปิดไปดรหนรังสสือกลิจกสำร บททบที่ 19 และ
20 ในสองบทนบทั้เรสำทรสำบวยู่สำเปสำโลใชล้เวลสำสสำมปปีในเมสืองเอเฟซรัส – ระยะเวลสำยสำวนสำนทบที่สสุดทบที่เขสำใชล้ในเมสืองหรสือชสุมชนใด
เอเฟซรัสเปป็นเมสืองหลวงของกสำรนมรัสกสำรของคนตยู่สำงชสำตลิในสมรัยนรัทั้น แตยู่เปสำโลมบพนรั ธกลิจทบที่ยลิที่งใหญยู่ทบที่นรัที่น ในจดหมสำยฝสำกฉบรับนบทั้
ของเขสำ เขสำเตสือนควสำมจสสำพวกผรล้อสำวสุโสในครลิสตจรักรทบที่เมสืองเอเฟซรัสวยู่สำ “ขล้สำพเจล้สำไดล้สรัที่งสอนเตสือนสตลิทสำยู่ นทสุกคนดล้วยนทั้สสำตสำไหล
ทรัทั้งกลสำงคสืนและกลสำงวรันตลอดสสำมปปีมลิไดล้หยสุดหยยู่อน!” ลองคลิดดร! ตลอดสสำมปปี (สสำมสลิบหกเดสือน) เปสำโลไดล้เทศนสำและรล้อง
กลยู่สำวโทษบสำปและกสำรนรับถสือรรปเคสำรพ ดล้วยเหตสุนบทั้เอง จสึงมบกสำรตสืนที่ รรล้ฝฝ่สำยวลิญญสำณครรังทั้ ใหญยู่ทบที่นรัที่น คนมสำกมสำยไดล้นสสำหนรังสสือ
เวทมนตรร์และไสยศสำสตรร์ของตนมสำเผสำไฟเสบย หนรังสสือเหลยู่สำนบทั้ถรกนสสำมสำสสุมเปป็นกองใหญยู่ในจตสุรรัสประจสสำเมสืองและถรกเผสำ “ตยู่อ
หนล้สำคนทรัทั้งปวง” (รสำคสำของหนรังสสือเหลยู่สำนรัทั้นทบที่ถรกเผสำคสือ หล้สำหมสืที่นเหรบยญเงลิน)
หลรังจสำกเหตสุกสำรณร์นบทั้ในทรันทบ พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงบอกเรสำวยู่สำ “พระวจนะของพระเจล้สำกก็บรังเกลิดผลอยยู่สำงมสำก
และมบชรัย” (กลิจกสำร 19:20)
เมสืองเอเฟซรัสทรัทั้งเมสืองถรกเขยยู่สำ หวรัที่นไหวและตสืที่นตระหนกเพรสำะเหลยู่สำผรล้อสุทลิศตรัวและพวกอรัครสสำวกของพระไดอสำนยู่สำ
กสสำลรังหรันมสำสรยู่ขยู่สำวประเสรลิฐของพระเยซรครลิสตร์ ศรนยร์กลสำงแหยู่งกสำรนรับถสือพระไดอสำนยู่สำคสือเมสืองเอเฟซรัส วลิหสำรของพระไดอสำนยู่สำ
อยรยู่ทบที่นรัที่น พรล้อมกรับรรปจสสำลอง “ซสึที่งตกลงมสำจสำกดสำวพฤหรัสบดบ” (กลิจกสำร 19:35) (แนยู่นอนวยู่สำ นรัที่นคสือตสำมควสำมเชสืที่อของผรล้คนใน
สมรัยนรัทั้น พวกเขสำคลิดวยู่สำรรปจสสำลองขนสำดใหญยู่นบทั้ตกจสำกดสำวพฤหรัสบดบลงมสำสรยู่เมสืองเอเฟซรัส)
กสำรฟฟฟื้นฟรนสำนสสำมปปีของเปสำโลสรล้สำงควสำมขสุยู่นเคสืองใหล้แกยู่กสำรนรับถสือรรปจสสำลองขนสำดใหญยู่ของพระไดอสำนยู่สำ กรสุณสำ
สรังเกตวยู่สำเมสืที่อผรล้ประกสำศขยู่สำวประเสรลิฐแหยู่งพรันธสรัญญสำใหมยู่ผรล้นบทั้ยล้สำยเขล้สำไปในเมสืองเอเฟซรัส เขสำไมยู่ไดล้ลงโฆษณสำเตก็มหนล้สำ
หนรังสสือพลิมพร์รสำยวรันโดยประกสำศวยู่สำเขสำจะเทศนสำคสสำเทศนสำเปป็นชสุดเกบยที่ วกรับควสำมชรัที่วรล้สำยตยู่สำงๆของพระไดอสำนยู่สำ เขสำไมยู่ไดล้
โจมตบรรปจสสำลองนรัทั้นแบบนรัทั้น เขสำเทศนสำพระเยซรครลิสตร์ – ผรล้ทรงถรกตรสึงกสำงเขน ถรกฝฟังไวล้ และทรงเปป็นขสึทั้นใหมยู่ เขสำยกชรพระเยซร
เจล้สำ ผรล้ทรงเปป็นควสำมสวยู่สำงของโลก เขสำชบใทั้ หล้บรรดสำผรล้นรับถสือรรปเคสำรพเหก็นพระเจล้สำแทล้จรลิงองคร์เดบยว – และดล้วยเหตสุนบทั้เองกสำร
ฟฟฟื้นฟรครรัทั้งใหญยู่จสึงเกลิดขสึทั้นตสำมมสำ
ผมเชสืที่อในกสำรเทศนสำแงยู่ลบ – แตยู่แงยู่บวกตล้องมสำกยู่อนแงยู่ลบ เมสืที่อผรล้คนหรันมกำยลังพระเจล้สำผรล้ทรงพระชนมร์อยรยู่ พวกเขสำกก็
หรันจกำกรรปเคสำรพตยู่สำงๆของตนโดยอรัตโนมรัตลิ (1 ธส. 1:9) เปสำโลชบใทั้ หล้เหลยู่สำผรล้นรับถสือรรปเคสำรพชสำวเมสืองเอเฟซรัสเหก็นพระเมษ
โปดกของพระเจล้สำ และเมสืที่อพวกเขสำเหก็นพระครลิสตร์ รรปเคสำรพใหญยู่โตของพระไดอสำนยู่สำกก็หมดสงยู่สำรสำศบของมรัน
วลิหสำรของพระไดอสำนยู่สำมบขนสำดใหญยู่และเปปีปี่ยมสงยู่สำรสำศบ มรันโอยู่อสำยู่ ตระกสำรตสำเหนสือคสสำบรรยสำย มรันมบขนสำดยสำวสบรที่ ล้อย
ยบที่สลิบหล้สำฟสุต กวล้สำงสองรล้อยยบที่สลิบฟสุต และมรันถรกถสือวยู่สำเปป็นหนสึที่งในสลิที่งมหรัศจรรยร์ของโลก วลิหสำรใหญยู่โตนบทั้มบเงสำใหญยู่โตทสำบทรับ
เมสืองทรัทั้งเมสือง (และชบวลิตของทสุกคนในเมสืองนบทั้) จนกระทรัที่งอรัครสสำวกเปสำโลไปถสึง แนยู่นอนวยู่สำเปสำโลคงเศรล้สำใจยลิที่งนรักเมสืที่อเขสำไดล้
เหก็นผรล้คนกล้มกรสำบลงและนมรัสกสำรพระไดอสำนยู่สำซสึที่งเปป็นพระของคนตยู่สำงชสำตลิ คสุณไมยู่ไดล้ยลินผรล้คนรล้องตะโกนออกมสำหรสือวยู่สำ “เจล้สำ
จะใหล้เรสำเหก็นพระใดทบที่ยลิที่งใหญยู่กวยู่สำ วลิหสำรใดทบที่ใหญยู่โตกวยู่สำพระของเรสำและวลิหสำรของเรสำไดล้หรสือ?” และคสสำตอบของเปสำโลคสือ

“พระเจล้สำของขล้สำพเจล้สำมบพระวลิหสำรทบที่งดงสำมกวยู่สำแนยู่นอน และพระครลิสตร์ของขล้สำพเจล้สำ –ผรล้ทรงพระชนมร์อยรยู่ในฟฟ้สำสวรรคร์ --กก็ทรง
ยลิที่งใหญยู่กวยู่สำพระไดอสำนยู่สำมสำกนรัก!” เปสำโลหยลิบยสืที่นขยู่สำวสสำรใหล้แกยู่บรรดสำผรล้นรับถสือรรปเคสำรพทบที่เมสืองเอเฟซรัสซสึที่งขยู่สำวสสำรนรัทั้นอล้สำงวยู่สำ
เหลยู่สำสสำวกของพระเยซรไดล้รรับ “พระพรฝฝ่กำยววิญญกำณ...ททุก ๆ ประกกำรในสวรรคสถกำนโดยพระครวิสตต” (อฟ. 1:3)
พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิไธิ์ ดล้ทรงเปปิดเผยแกยู่อรัครสสำวกเปสำโลวยู่สำผรล้เชสืที่อทรังทั้ หลสำยเปป็นอวรัยวะแหยู่งพระกสำยของพระครลิสตร์ ซสึที่ง
เปป็นพระวลิหสำรแหยู่งสวรรคร์และยอดเยบที่ยมกวยู่สำวลิหสำรใดๆบนโลกนบทั้ พระวลิหสำรของพระเจล้สำ นรัที่นคสือ ครลิสตจรักรพรันธสรัญญสำใหมยู่นรัทั้น
เปปีปี่ยมดล้วยสงยู่สำรสำศบ เปป็นวลิหสำรอรันบรลิสสุทธลิธิ์ ปรสำศจสำกตสสำหนลิหรสือรลิวทั้ รอยหรสือมลทลินใดๆ (อฟ. 2:21, อฟ. 5:27) เปสำโลหยลิบยสืที่น
ใหล้ตยู่อหนล้สำผรล้นรับถสือรรปเคสำรพเหลยู่สำนรัทั้นทบที่เมสืองเอเฟซรัส คสือพระกสำยของพระครลิสตร์ซสึที่งประกอบดล้วยคนทรัทั้งหลสำยทบที่บรังเกลิดใหมยู่
แลล้วและถรกชสสำระลล้สำงดล้วยพระโลหลิตผรล้ซสึที่งตล้อนรรับพระคสุณโดยควสำมเชสืที่อ ถรกซสืทั้อแลล้วดล้วยรสำคสำอรันใหญยู่หลวงแหยู่งกสำงเขนนรัทั้น
ฤทธลิธิ์เดชแหยู่งขยู่สำวประเสรลิฐทบที่ถรกประกสำศตลอดสสำมปปีทรัทั้งกลสำงวรันและกลสำงคสืนดล้วยนทั้สสำตสำไหลไดล้ทสสำลสำยฐสำนทบที่มรัที่นแหยู่งกสำร
นรับถสือรรปเคสำรพและกยู่อใหล้เกลิดกสำรฟฟฟื้นฟรซสึที่งแพรยู่ไปทรัที่วเอเฟซรัสนครใหญยู่นรัทั้น
ทยู่สำนผรล้อยู่สำนทบที่รกรั คสุณคลิดไหมวยู่สำคสุณสสำมสำรถรวบรวมควสำมไพบรลยร์ทบที่ซยู่อนอยรยู่ของจดหมสำยฝสำกฉบรับนบทั้โดยแคยู่อสำยู่ น
ถล้อยคสสำเหลยู่สำนบทั้ทบที่ถรกเขบยนลงโดยเปสำโล กสำรไดล้รรับพระพรฝฝ่สำยวลิญญสำณเหลยู่สำนรัทั้น นรัที่นคสือ ควสำมลสึกลทั้สสำฝฝ่สำยวลิญญสำณทบที่อยรใยู่ น
จดหมสำยฝสำกฉบรับนบทั้ ตล้องอสำศรัยควสำมคลิดของพระวลิญญสำณ เปสำโลเตสือนวยู่สำ “แตยู่มนสุษยร์ธรรมดสำจะรรับสลิที่งเหลยู่สำนรัทั้นซสึที่งเปป็นของ
พระวลิญญสำณแหยู่งพระเจล้สำไมยู่ไดล้ เพรสำะเขสำเหก็นวยู่สำเปป็นสลิที่งโงยู่เขลสำ และเขสำไมยู่สสำมสำรถเขล้สำใจไดล้ เพรสำะวยู่สำจะเขล้สำใจสลิที่งเหลยู่สำนรัทั้นไดล้
กก็ตล้องสรังเกตดล้วยจลิตวลิญญสำณ” (1 คร. 2:14) ดรังนรัทั้นเรสำจสึงตล้องมบพระวลิญญสำณซสึที่งมสำจสำกพระเจล้สำ เพสืที่อเรสำทรัทั้งหลสำยจะไดล้รรล้ถสึงสลิที่ง
ตยู่สำง ๆ ทบที่พระเจล้สำไดล้ทรงโปรดประทสำนแกยู่เรสำ คสือสลิที่งเหลยู่สำนรัทั้น...ซสึที่งพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิไธิ์ ดล้ทรงสรัที่งสอน ซสึที่งเปรบยบเทบยบสลิที่งทบที่อยรยู่
ฝฝ่สำยจลิตวลิญญสำณกรับสลิที่งซสึที่งเปป็นของจลิตวลิญญสำณ” (1 คร. 2:12-13) ไมยู่มบสวยู่ นใดของพระครัมภบรร์บรลิสสุทธลิธิ์ทบที่มบควสำมจรลิงฝฝ่สำย
วลิญญสำณอรันลสึกลทั้สสำกวยู่สำไมยู่กบบที่ ทนบทั้ทบที่เรสำกสสำลรังจะศสึกษสำกรัน ดรังนรัทั้นคสุณตล้องแนยู่ใจวยู่สำคสุณมบควสำมคลิดของพระวลิญญสำณขณะทบที่คสุณเรลิที่ม
อยู่สำนและศสึกษสำจดหมสำยฝสำกฉบรับนบทั้
สสสำหรรับผรล้เชสืที่อทสุกคนทบที่จะเขล้สำหสำจดหมสำยฝสำกฉบรับนบทั้ดวล้ ยทรัศนคตลิแหยู่งควสำมถยู่อมใจ โดยยอมจสสำนนอยยู่สำงสลิทั้นสสุดใจตยู่อ
พระวลิญญสำณ โดยวสำงใจในพระองคร์ผรล้ทรงสสำมสำรถทสสำใหล้ควสำมคลิดมบชวบ ลิต เปปิดตสำและใหล้ควสำมสวยู่สำงแกยู่จตลิ ใจ (อฟ. 1:18)
สสสำหรรับผรล้เชสืที่อนรัทั้น หนรังสสือเอเฟซรัสจะกลสำยเปป็นขสุมทองแหยู่งควสำมจรลิงฝฝ่สำยวลิญญสำณ และเปป็นบยู่อนทั้สสำพสุแหยู่งนทั้สสำทบที่มบชบวตลิ ในใจกลสำง
ทะเลทรสำยขนสำดใหญยู่ หสำกเรสำเขล้สำหสำจดหมสำยฝสำกฉบรับนบทั้ดวล้ ยควสำมยสสำเกรงและอสำกสำรตรัวสรัที่น ดล้วยควสำมถยู่อมใจและควสำม
จรลิงใจ พระองคร์ผรล้ไดล้ทรงดลใจถล้อยคสสำเหลยู่สำนบทั้แกยู่อรัครสสำวกเปสำโลจะทรงชสุบชรชบวตลิ ของเรสำและอวยพรใจของเรสำ โดยทสสำใหล้เรสำ
เปป็นภสำชนะทบที่เหมสำะแกยู่กสำรใชล้กสำรของพระผรล้เปป็นนสำย คสสำอธลิษฐสำนของผมคสือ ขอพระเจล้สำทรงโปรดใชล้บทเรบยนเลยู่มนบทั้เพสืที่อชสุบชร
ชบวตลิ ของคสุณและทสสำใหล้คสุณกลสำยเปป็นครลิสเตบยนทบที่เขล้มแขก็งขสึทั้น
โอลลิเวอรร์ บบ. กรบน
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เอเฟซอัส – บทททที่หนถึที่ง
1:1 เปสำโล ผรล้เปป็นอรัครสสำวกของพระเยซรครลิสตร์ตสำมพระประสงคร์ของพระเจล้สำ เรบยน วลิสสุทธลิชนซสึที่งอยรยู่ทบที่เมสืองเอเฟซรัส และผรล้สรัตยร์
ซสืที่อในพระเยซรครลิสตร์
1:2 ขอใหล้พระคสุณและสรันตลิสสุขจสำกพระเจล้สำพระบลิดสำของเรสำและจสำกพระเยซรครลิสตร์เจล้สำ ดสสำรงอยรยู่กรับทยู่สำนทรัทั้งหลสำยดล้วยเถลิด
1:3 สสำธสุกสำรแดยู่พระเจล้สำ พระบลิดสำแหยู่งพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำของเรสำ ผรล้ทรงโปรดประทสำนพระพรฝฝ่สำยวลิญญสำณแกยู่
เรสำทสุก ๆ ประกสำรในสวรรคสถสำนโดยพระครลิสตร์
1:4 ในพระเยซรครลิสตร์นรัทั้นพระองคร์ไดล้ทรงเลสือกเรสำไวล้ ตรังทั้ แตยู่กยู่อนทบที่จะทรงเรลิที่มสรล้สำงโลก เพสืที่อเรสำจะบรลิสสุทธลิธิ์และปรสำศจสำกตสสำหนลิ
ตยู่อพระพรักตรร์ของพระองคร์ดวล้ ยควสำมรรัก
1:5 พระองคร์ทรงกสสำหนดเรสำไวล้กยู่อนตสำมทบชที่ อบพระทรัยพระองคร์ใหล้เปป็นบสุตรโดยพระเยซรครลิสตร์
1:6 เพสืที่อจะใหล้เปป็นทบที่สรรเสรลิญสงยู่สำรสำศบแหยู่งพระคสุณของพระองคร์ ซสึที่งโดยพระคสุณนรัทั้นพระองคร์ทรงบรันดสำลใหล้เรสำเปป็นทบที่ชอบ
พระทรัย ในผรล้ทรงเปป็นทบที่รกรั ของพระองคร์
1:7 ในพระเยซรนรัทั้น เรสำไดล้รบรั กสำรไถยู่โดยพระโลหลิตของพระองคร์ คสือไดล้รบรั กสำรอภรัยโทษบสำปของเรสำ โดยพระคสุณอรันอสุดมของ
พระองคร์
1:8 ซสึที่งไดล้ทรงประทสำนแกยู่เรสำอยยู่สำงเหลสือลล้น ใหล้มบปฟัญญสำสสุขสุมและมบควสำมรรรล้ อบคอบ
1:9 พระองคร์ไดล้ทรงโปรดใหล้เรสำรรคล้ วสำมลสึกลรับในพระทรัยของพระองคร์ ตสำมพระเจตนสำรมณร์ของพระองคร์ซสึที่งพระองคร์ทรงดสสำรลิ
ไวล้ในพระองคร์เอง
1:10 ประสงคร์วสำยู่ เมสืที่อเวลสำกสสำหนดครบบรลิบรรณร์แลล้ว พระองคร์จะทรงรวบรวมทสุกสลิที่งทรัทั้งทบที่อยรใยู่ นสวรรคร์และในแผยู่นดลินโลกไวล้ใน
พระครลิสตร์
1:11 และในพระองคร์นรัทั้นเรสำไดล้รรับมรดกทบที่ทรงดสสำรลิไวล้ตสำมพระประสงคร์ของพระองคร์ ผรล้ทรงกระทสสำทสุกสลิที่งตสำมทบที่ไดล้ทรงตรลิตรอง
ไวล้สมกรับพระทรัยของพระองคร์
1:12 เพสืที่อเรสำทรัทั้งหลสำยผรล้ไดล้วสำงใจในพระครลิสตร์กยู่อนจะไดล้รรับกสำรแตยู่งตรัทั้งใหล้เปป็นทบที่สรรเสรลิญแดยู่สงยู่สำรสำศบของพระองคร์
1:13 และในพระองคร์นรัทั้นทยู่สำนทรัทั้งหลสำยกก็ไดล้วสำงใจเชยู่นเดบยวกรัน เมสืที่อทยู่สำนไดล้ฟงฟั พระวจนะแหยู่งควสำมจรลิงคสือขยู่สำวประเสรลิฐเรสืที่อง
ควสำมรอดของทยู่สำน และไดล้เชสืที่อในพระองคร์แลล้วดล้วย ทยู่สำนกก็ไดล้รรับกสำรประทรับตรสำไวล้ดวล้ ยพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์แหยู่งพระสรัญญสำ
1:14 ผรล้ทรงเปป็นมรัดจสสำแหยู่งมรดกของเรสำ จนกวยู่สำเรสำจะไดล้รรับกสำรทบพที่ ระองคร์ทรงไถยู่ไวล้แลล้วนรัทั้น มสำเปป็นกรรมสลิทธลิธิ์เปป็นทบที่ถวสำย
สรรเสรลิญแดยู่สงยู่สำรสำศบของพระองคร์
1:15 เหตสุฉะนรัทั้นเชยู่นกรันครรัทั้นขล้สำพเจล้สำไดล้ยลินถสึงควสำมเชสืที่อของทยู่สำนในพระเยซรเจล้สำ และควสำมรรักใครยู่ตยู่อวลิสสุทธลิชนทรัทั้งปวง
1:16 ขล้สำพเจล้สำจสึงไดล้ขอบพระคสุณเพรสำะทยู่สำนทรัทั้งหลสำยไมยู่หยสุดเลย คสือเอยู่ยถสึงทยู่สำนในคสสำอธลิษฐสำนของขล้สำพเจล้สำ
1:17 เพสืที่อพระเจล้สำแหยู่งพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำของเรสำ คสือพระบลิดสำผรล้ทรงสงยู่สำรสำศบ จะทรงโปรดประทสำนใหล้ทยู่สำนทรัทั้ง
หลสำยมบจลิตใจอรันประกอบดล้วยสตลิปฟัญญสำ และควสำมประจรักษร์แจล้งในเรสืที่องควสำมรรถล้ สึงพระองคร์
1:18 ขอใหล้ตสำแหยู่งควสำมเขล้สำใจของทยู่สำนสวยู่สำงขสึทั้นเพสืที่อทยู่สำนจะไดล้รวรล้ ยู่สำ ในกสำรทบพที่ ระองคร์ทรงเรบยกทยู่สำนนรัทั้น พระองคร์ไดล้ประทสำน
ควสำมหวรังอะไรแกยู่ทสำยู่ น และรรล้วสำยู่ มรดกของพระองคร์สสสำหรรับวลิสสุทธลิชนมบสงยู่สำรสำศบอรันอสุดมบรลิบรรณร์เพบยงไร

1:19 และรรวล้ ยู่สำฤทธสำนสุภสำพอรันใหญยู่ของพระองคร์มบมสำกยลิที่งเพบยงไรสสสำหรรับเรสำทรัทั้งหลสำยทบที่เชสืที่อ ตสำมกสำรกระทสสำแหยู่งฤทธสำนสุภสำพ
อรันใหญยู่ยลิที่งของพระองคร์
1:20 ซสึที่งพระองคร์ไดล้ทรงกระทสสำในพระครลิสตร์ เมสืที่อทรงบรันดสำลใหล้พระองคร์เปป็นขสึทั้นมสำจสำกควสำมตสำย และใหล้สถลิตเบสืทั้องขวสำ
พระหรัตถร์ของพระองคร์เองในสวรรคสถสำน
1:21 สรงยลิที่งเหนสือบรรดสำเทพผรล้ครอบครอง เหนสือศรักดลิเทพ เหนสืออลิทธลิเทพ เหนสือเทพอสำณสำจรักร และเหนสือนสำมทรังทั้ ปวงทบที่เขสำ
เอยู่ยขสึทั้น มลิใชยู่ในยสุคนบทั้เทยู่สำนรัทั้นแตยู่ในยสุคทบที่จะมสำถสึงดล้วย
1:22 พระเจล้สำไดล้ทรงปรสำบสลิที่งสสำรพรัดลงไวล้ใตล้พระบสำทของพระครลิสตร์ และไดล้ทรงตรัทั้งพระองคร์ไวล้เปป็นประมสุขเหนสือสลิที่งสสำรพรัด
แหยู่งครลิสตจรักร
1:23 ซสึที่งเปป็นพระกสำยของพระองคร์ คสือซสึที่งเตก็มบรลิบรรณร์ดวล้ ยพระองคร์ ผรทล้ รงอยรยู่เตก็มทสุกอยยู่สำงทสุกแหยู่งหน

จสุดยมืนของเราในฐานะผผผู้เชมือที่
จสุดยสืนของเรสำในฐสำนะผรล้เชสืที่อถรกนสสำเสนอในบทแรกของหนรังสสือเอเฟซรัส:
ขล้อ 1 “เปสำโล ผรล้เปป็นอรัครสสำวกของพระเยซรครลิสตร์ตสำมพระประสงคร์ของพระเจล้สำ เรบยน วลิสสุทธลิชนซสึที่งอยรยู่ทบที่เมสือง
เอเฟซรัส และผรล้สรัตยร์ซสืที่อในพระเยซรครลิสตร์”
มบสสำมสลิที่งทบที่ผมอยสำกชบทั้ใหล้เหก็นในขล้อนบทั้
1. – “เปสำโล ผรล้เปป็นอรัครสสำวกของพระเยซรครลิสตร์ตสำมพระประสงคร์ของพระเจล้สำ”
ไมยู่มบทใบที่ ดในพระวจนะของพระเจล้สำทบที่พระประสงคตของพระเจล้สำถรกยกชรมสำกเทยู่สำในหนรังสสือเอเฟซรัส กระนรัทั้นกก็ถรกเชสืที่อม
โยงกรับพระคสุณของพระเจล้สำอยยู่สำงมหรัศจรรยร์ หนรังสสือเอเฟซรัสเปป็นหนรังสสือทบอที่ ธลิบสำยพระประสงคร์อรันเปป็นอสสำนสำจสลิทธลิธิ์ขสำดของ
พระเจล้สำ...ซสึที่งเปป็นจสุดเรลิที่มตล้นและจสุดจบของกสำรทรงไถยู่แหยู่งพระคสุณ พระเจล้สำทรงมบอสสำนสำจสลิทธลิธิ์ขสำด – แตยู่อสสำนสำจสลิทธลิธิ์ขสำดของ
พระเจล้สำกก็มลิไดล้ทสสำลสำยเจตจสสำนงเสรบของมนสุษยร์แตยู่ละคน ดรังทบที่เรสำจะเหก็นอยยู่สำงชรัดเจนในกสำรศสึกษสำหนรังสสือเอเฟซรัสของเรสำ
เปสำโลเปป็นอรัครสสำวกคนหนสึที่ง – มลิใชยู่โดยมนสุษยร์ มลิใชยู่ของมนสุษยร์ ไมยู่ใชยู่เพรสำะควกำมประสงคตของมนสุษยร์-- แตยู่โดยพระประสงคร์
ของพระเจล้สำ เปสำโลเปป็นภสำชนะทบที่ถรกเลสือกสรรไวล้เพสืที่อเปปิดเผยควสำมลสึกลรับนรัทั้นซสึที่งถรกปปิดซยู่อนไวล้ตงรัทั้ แตยู่แรกสรล้สำงโลก แตยู่ไดล้ถรกเปปิด
เผยแกยู่เรสำผรล้ซสึที่งกสำลสลิทั้นสสุดของโลกไดล้มสำถสึงแลล้ว เพรสำะรรล้วสำยู่ เขสำเปป็นอรัครสสำวกผรล้หนสึที่งโดยพระประสงคร์อรันเปป็นอสสำนสำจสลิทธลิธิ์ขสำด
ของพระเจล้สำ เปสำโลจสึงอยสำกใหล้ผรล้เชสืที่อทสุกคนทรสำบและมรัที่นใจในควสำมจรลิงฝฝ่สำยวลิญญสำณเดบยวกรันนบทั้ ผมขอกลยู่สำวซทั้สสำอบกครรัทั้ง : พระ
ประสงคร์อรันเปป็นอสสำนสำจสลิทธลิธิ์ขสำดของพระเจล้สำและพระคสุณอรันเปป็นอสสำนสำจสลิทธลิธิ์ขสำดของพระเจล้สำมลิไดล้ทสสำลสำยเจตจสสำนงเสรบของ
มนสุษยร์แตยู่ละคน
2. – “เรบยน วลิสสุทธลิชน...” ววิสทุทธวิชน คสือชสือที่ เรบยกทบที่พระเจล้สำทรงใชล้เรบยกลรกทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้วทสุกคนของพระเจล้สำ คสสำวยู่สำ
“วลิสสุทธลิชน” หมสำยควสำมวยู่สำ “บรลิสสุทธลิธิ์ หรสือถรกแยกตรัทั้งไวล้” คสสำวยู่สำ “วลิสสุทธลิชน” หมสำยถสึง จสุดยสืนในพระครลิสตร์ของผรล้เชสืที่อ และใชล้
กรับผรล้เชสืที่อทบที่ไมยู่คครยู่ วรทบที่สสุดดล้วยซทั้สสำ ยกตรัวอยยู่สำงเชยู่น ใน 1 โครลินธร์ 1:2 เรสำพบ “ครลิสตจรักรของพระเจล้สำทบที่เมสืองโครลินธร์ ... ซสึที่ง
พระองคร์ไดล้ทรงเรบยกใหล้เปป็นวลิสสุทธลิชน ดล้วยกรันกรับคนทรัทั้งปวงในทสุกตสสำบลทบที่ออกพระนสำมพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำของ
เรสำและของเขสำ” ในภสำษสำเดลิมของพระครัมภบรร์ “ใหล้เปป็น” ไมยู่ไดล้อยรยู่ในประโยคนบทั้ แตยู่มบเพบยง “ทรงเรบยกวยู่สำวลิสทสุ ธลิชน” กรสุณสำ
สรังเกตวยู่สำคสสำวยู่สำ ววิสทุทธวิชน ถรกใชล้โดยเกบที่ยวเนสืที่องกรับคนทรัทั้งปวงใน “ครลิสตจรักรของพระเจล้สำทบที่เมสืองโครลินธร์” หสำกคสุณจะอยู่สำน

จดหมสำยฉบรับทบที่หนสึที่งและทบที่สองทบที่เปสำโลเขบยนถสึงชสำวเมสืองโครลินธร์เหลยู่สำนรัทั้น คสุณจะสรังเกตเหก็นวยู่สำคนเหลยู่สำนบทั้บสำงคนไมยู่ไดล้ทสสำตรัว
เหมสือนวลิสสุทธลิชนเลย – แตยู่ทรัทั้งๆทบพที่ วกเขสำดสสำเนลินในเนสืทั้อหนรังพวกเขสำกก็เปป็นวลิสสุทธลิชนเพรสำะวยู่สำพวกเขสำบรังเกลิดใหมยู่แลล้วและเปป็น
อวรัยวะแหยู่งพระกสำยของพระครลิสตร์ ผรล้เชสืที่อทสุกคนเปป็นวลิสสุทธลิชนเพรสำะวยู่สำผรล้เชสืที่อทสุกคนอยรยู่ “ในพระครลิสตร์”
3. – “และผรล้สรัตยร์ซสืที่อในพระเยซรครลิสตร์” “สรัตยร์ซสืที่อ” เปป็นคสสำบรรยสำยถสึงผรล้เชสืที่อเมสืที่อเขสำดสสำเนลินชบวตลิ ในแบบทบที่วลิสสุทธลิชนทสุก
คนของพระเจล้สำควรดสสำเนลิน หสำกเรสำเปป็นอยยู่สำงทบที่เรสำควรเปป็นในฐสำนะผรล้เชสืที่อ เรสำกก็จะสรัตยร์ซสืที่อในทสุกสลิที่งทบที่เรสำกระทสสำและพรดและ
ในทสุกสลิที่งทบที่เรสำเปป็นเพสืที่อเหก็นแกยู่พระครลิสตร์ เมสืที่อเรสำตระหนรักอยยู่สำงเตก็มทบที่วสำยู่ เรสำเปป็นวลิสสุทธลิชนของพระเจล้สำ ขล้อเทก็จจรลิงเรสือที่ งควสำม
เปป็นวลิสสุทธลิชนกก็จะทสสำใหล้เรสำอยสำกเปป็นผรล้รรับใชล้ทบที่สรัตยร์ซสืที่อของพระเจล้สำผรล้ไดล้ประทสำนพระคสุณอรันเปป็นอสสำนสำจสลิทธลิธิ์ขสำดเพสืที่อทบเที่ รสำ
แตยู่ละคนจะไดล้บรังเกลิดใหมยู่ เรสำเปป็นวลิสสุทธลิชน – และเรสำควรเปป็นคนทบที่สรัตยร์ซสืที่อเพรสำะวยู่สำเรสำอยรยู่ในพระเยซซูครวิสตต:
ในโคโลสบ 1:27 เปสำโลประกสำศวยู่สำ “...พระครลิสตร์ทรงสถลิตในทยู่สำนอรันเปป็นทบที่หวรังแหยู่งสงยู่สำรสำศบ” อบกครรัทั้งทบที่ “เหตสุฉะนรัทั้น
บรัดนบทั้กสำรปรรับโทษจสึงไมยู่มบแกยู่คนทรัทั้งหลสำยทบที่อยรยู่ในพระเยซรครลิสตร์” (โรม 8:1)
อบกครรัทั้งทบที่ “เพรสำะวยู่สำทยู่สำนไดล้ตสำยแลล้วและชบวตลิ ของทยู่สำนซยู่อนไวล้กรับพระครลิสตร์ในพระเจล้สำ” (คส. 3:3)
“เหตสุฉะนรัทั้นถล้สำผรล้ใดอยรยู่ในพระครลิสตร์ ผรล้นรัทั้นกก็เปป็นคนทบที่ถรกสรล้สำงใหมยู่แลล้ว” (2 คร. 5:17) จงสรังเกตวยู่สำในขล้อพระครัมภบรร์
ทสุกขล้อเหลยู่สำนบทั้เรสำถรกประกสำศวยู่สำอยรยู่ “ในพระครลิสตร์” หสำกเรสำเปป็นลรกของพระเจล้สำ
บสำงคนอสำจกสสำลรังถสำมวยู่สำ “เรสำไดล้อยรยู่ในพระครวิสตตอยยู่สำงไร?” พระครัมภบรขร์ องเรสำใหล้คสสำตอบแกยู่เรสำ:
“ถสึงกสำยนรัทั้นเปป็นกสำยเดบยว กก็ยรังมบอวรัยวะหลสำยสยู่วน และบรรดสำอวรัยวะตยู่สำง ๆ ของกสำยเดบยวนรัทั้นแมล้จะมบหลสำยสยู่วนกก็
ยรังเปป็นกสำยเดบยวกรันฉรันใด พระครวิสตตกทก็ รงเปป็นฉลันนลันั้น เพรสำะวยู่สำถสึงเรสำจะเปป็นพวกยลิวหรสือพวกตยู่สำงชสำตลิ เปป็นทสำสหรสือไทกก็ตสำม
เรสำทรัทั้งหลสำยไดล้รรับบรัพตลิศมสำโดยพระวลิญญสำณองคร์เดบยวเขล้สำเปป็นกสำยอรันเดบยวกรัน และไดล้ทรงใหล้เรสำทสุกคนดสืที่มเขล้สำอยรใยู่ นพระ
วลิญญสำณองคร์เดบยว” (1 คร. 12:12-13)
เรสำกลสำยเปป็นอวรัยวะหนสึที่งแหยู่งพระกสำยของพระครลิสตร์ – กระดรกแหยู่งกระดรกของพระองคร์ เนสืทั้อหนรังแหยู่งเนสืทั้อหนรังของ
พระองคร์ (อฟ. 5:30) ผยู่สำนทสำงบรัพตลิศมสำแหยู่งพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ และสลิที่งนบทั้เกลิดขสึทั้นในชรัวที่ เสบทั้ยววลินสำทบทบที่เรสำเชสืที่อในพระเยซร
ครลิสตร์ใหล้เปป็นพระผรล้ชวยู่ ยใหล้รอดของเรสำ พระเยซรทรงประกสำศวยู่สำ “ถล้สำผรล้ใดไมยู่ไดล้บรังเกลิดจสำกนทั้สสำและพระวลิญญสำณ ผรล้นรัทั้นจะเขล้สำใน
อสำณสำจรักรของพระเจล้สำไมยู่ไดล้” (ยอหร์น 3:5) กสำรบรังเกลิดฝฝ่สำยวลิญญสำณผยู่สำนทสำงฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้สำเปป็นสลิที่งจสสำเปป็นหสำกเรสำอยสำก
เขล้สำในอสำณสำจรักรของพระเจล้สำ เรสำเปป็นววิสทุทธวิชนเพรสำะวยู่สำเรสำอยรยู่ในพระเยซรครลิสตร์ ผรล้เชสืที่อทสุกคนควรเปป็นคนสลัตยตซซซื่อเพรกำะวว่กำเรสำ
เปป็นวลิสสุทธลิชนในพระเยซรครลิสตร์
ขล้อ 2 “ขอใหล้พระคสุณและสรันตลิสสุขจสำกพระเจล้สำพระบลิดสำของเรสำและจสำกพระเยซรครลิสตร์เจล้สำ ดสสำรงอยรกยู่ รับทยู่สำนทรัทั้งหลสำย
ดล้วยเถลิด”
เปสำโลเปป็นนรักเทศนร์เรสืที่องพระคสุณ ภสำชนะผรล้ถรกเลสือกสรรของพระเจล้สำโดยพระประสงคร์อรันเปป็นอสสำนสำจสลิทธลิธิ์ขสำดของ
พระเจล้สำไดล้รบรั กสำรเปปิดเผยวยู่สำ โดยพระคสุณผยู่สำนทสำงควสำมเชสืที่อ คนบสำปทรัทั้งหลสำยทบที่สมควรตกนรกกลสำยเปป็นบสุตรและวลิสสุทธลิชน
ในพระเยซรครลิสตร์ จงสรังเกตวยู่สำเปสำโลกลยู่สำววยู่สำ “ขอใหล้พระคทุณและสลันตวิสทุข...ดสสำรงอยรยู่กรับทยู่สำนทรัทั้งหลสำย” พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์
ทรงระมรัดระวรังมสำกๆในพระวจนะของพระเจล้สำทบที่จะใสยู่ทสุกคสสำในตสสำแหนยู่งทบที่ถรกตล้องของมรัน เปสำโลไมยู่ไดล้กลยู่สำววยู่สำ “สรันตลิสสุขและ
พระคสุณ” เพรสำะวยู่สำหสำกไมยู่มบพระคทุณของพระเจดกำ กก็ไมยู่มบสรันตลิสสุขกลับพระเจล้สำ เมสืที่อเรสำกลสำยเปป็นผรล้รรับพระคสุณของพระเจล้สำแลล้ว

เมสืที่อนรัทั้นเรสำกก็มบสรันตลิสสุขทบที่เกลินควสำมเขล้สำใจทสุกอยยู่สำง แตยู่หสำกไมยู่มบพระคสุณของพระเจล้สำ กก็ไมยู่มบสรันตลิสสุข... ไมยู่อสำจมบสรันตลิสสุขไดล้เลย
คสสำกลยู่สำวทบวที่ ยู่สำ “จสำกพระเจล้สำพระบลิดสำของเรสำและจสำกพระเยซรครลิสตร์เจล้สำ” ไมยู่ใชยู่คสสำสรรเสรลิญแดยู่ควสำมเปป็นพระเจล้สำของพระ
บสุตรผรล้ทรงเทยู่สำเทบยมกรับพระเจล้สำพระบลิดสำเทยู่สำนรัทั้น คสสำกลยู่สำวนบทั้แสดงใหล้เรสำเหก็นตสสำแหนยู่งอรันสรงสยู่งของพระเยซรกรับพระบลิดสำ “ใน
สวรรคสถสำน” ตสสำแหนยู่งนบทั้ถรกนสสำเสนอและถรกเปปิดเผยโดยพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิตธิ์ ลอดทรัที่วจดหมสำยถสึงชสำวเอเฟซรัส
กรสุณสำหมสำยเหตสุวสำยู่ พระคสุณและสรันตลิสสุขมบอยรยู่ในพระเยซรครลิสตร์ ไมยู่มบทบที่อสืที่นใดแลล้วทบที่จะพบพระคสุณไดล้ “ในเรลิที่มแรกนรัทั้น
พระวสำทะทรงเปป็นอยรยู่แลล้ว และพระวสำทะทรงอยรยู่กรับพระเจล้สำ และพระวสำทะทรงเปป็นพระเจล้สำ ...และพระวสำทะไดล้รบรั สภสำพ
ของเนสืทั้อหนรัง และทรงอยรยู่ทสำยู่ มกลสำงเรสำ (และเรสำทรัทั้งหลสำยไดล้เหก็นสงยู่สำรสำศบของพระองคร์ คสือสงยู่สำรสำศบอรันสมกรับพระบสุตรองคร์
เดบยวทบที่บรังเกลิดจสำกพระบลิดสำ) บรลิบรรณร์ดวล้ ยพระคสุณและควสำมจรลิง” (ยอหร์น 1:1, 14)
พระเยซรทรงอยรยู่ในกสำลเรลิที่มแรกกรับพระบลิดสำ ในพระทรวงของพระบลิดสำ (ยอหร์น 1:18)
พระเยซรทรงรรับกสำยหนสึที่ง – พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้สำในสภสำพเนสืทั้อหนรัง (2 คร. 5:19)
พระเยซรทรงรรับกสำยเนสืทั้อหนรังเพสือที่ จสุดประสงคร์หนสึที่งทบที่เฉพสำะเจสำะจงและมบเพบยงหนสึที่งเดบยวเทยู่สำนรัทั้น “ทรัทั้งนบทั้โดยพระคสุณ
ของพระเจล้สำ พระองคร์จะไดล้ทรงชลิมควสำมตสำยเพสืที่อมนสุษยร์ทสุกคน” (ฮบ. 2:9)
ดล้วยเหตสุนบทั้พระพรฝฝ่สำยวลิญญสำณทสุกประกสำรจสึงมสำโดยทสำงพระคสุณของพระเจล้สำในพระเยซรครลิสตร์

ตนาแหนก่งของผผผู้เชมืที่อในพระคสุณของพระเจผู้า
ขล้อ 3 “สสำธสุกสำรแดยู่พระเจล้สำ พระบลิดสำแหยู่งพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำของเรสำ ผรทล้ รงโปรดประทสำนพระพรฝฝ่สำย
วลิญญสำณแกยู่เรสำทสุก ๆ ประกสำรในสวรรคสถสำนโดยพระครลิสตร์”
คสสำกลยู่สำวทบที่วสำยู่ “ในพระเยซซูครวิสตต” (หรสือคสสำกลยู่สำวเดบยวกรันทบที่ถรกแสดงออกในคสสำพรดอสืที่นๆ) ปรสำกฏสลิบสบที่ครรัทั้งในบทแรก
ของหนรังสสือเอเฟซรัส “ในพระเยซรครลิสตร์” คสือลรกกสุญแจทบที่ไขสรยู่คลรังทรรัพยร์แหยู่งพระพรฝฝ่สำยวลิญญสำณทรัทั้งหลสำย “ในพระเยซร
ครลิสตร์” คสือลรกกสุญแจทบที่ไขเปปิดประตรและอนสุญสำตใหล้เรสำมองเขล้สำไปในคลรังทรรัพยร์ของจดหมสำยฝสำกฉบรับนบทั้ ผรล้เชสืที่อทสุกคน ลรกทบที่
บรังเกลิดใหมยู่แลล้วทสุกคนของพระเจล้สำอยรยู่ “ในพระเยซรครลิสตร์” เพรสำะวยู่สำเขสำไดล้รรับบรัพตลิศมสำโดยพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์เขล้สำในพระ
กสำยของพระครลิสตร์แลล้ว (1 คร. 12:12-13) เพรสำะวยู่สำเรสำทรัทั้งหลสำยอยรยู่ในพระเยซรครลิสตร์ เรสำจสึงรยู่วมแบยู่งปฟันพระพรฝฝ่สำยวลิญญสำณ
ทรัทั้งสลิทั้นของสวรรคร์กลับพระเยซรครลิสตร์ เปสำโลกลยู่สำวคสสำกลยู่สำวเดบยวกรันนบทั้โดยใชล้คสสำพรดอสืที่นในฟปีลลิปปปี 4:19 “แตยู่พระเจล้สำของขล้สำพเจล้สำ
จะจรัดเตรบยมสสสำหรรับควสำมตล้องกสำรทสุกอยยู่สำงของทยู่สำนทรัทั้งหลสำยจสำกทรรัพยร์อรันรสุยู่งเรสืองของพระองคร์ในพระเยซซูครวิสตต”
ในบททบที่แปดของหนรังสสือโรม เรสำทรสำบวยู่สำเรสำเปป็นลรกของพระเจล้สำ เรสำมบคสสำพยสำนของพระวลิญญสำณบรลิสทสุ ธลิธิ์วสำยู่ เรสำเปป็น
ลรกของพระเจล้สำ และเพรสำะวยู่สำเรสำเปป็นลรกของพระองคร์ เรสำจสึงเปป็นทสำยสำทของพระเจล้สำและทสำยสำทรยู่วมกรันกรับพระเยซรเจล้สำ พระ
ผรล้ชยู่วยใหล้รอดของเรสำ (โรม 8:4-17)
สลิที่งทบที่คลรังทรรัพยร์ของพระเจล้สำบรรจสุอยรยู่ในพระเยซซูครวิสตต นลิรรันดรร์กสำลเทยู่สำนรัทั้นจะเปปิดเผย แนยู่นอนวยู่สำควสำมคลิดทบที่มบขบด
จสสำกรัดของมนสุษยร์ไมยู่สสำมสำรถเขล้สำใจพระพรฝฝ่สำยวลิญญสำณเหลยู่สำนรัทั้น (และพระพรฝฝ่สำยรยู่สำงกสำยเหลยู่สำนรัทั้น) ซสึที่งถรกบรรจสุไวล้ในคลรัง
ทรรัพยร์อรันเกรบยงไกรของพระเจล้สำไดล้ – แตยู่เฉพสำะในพระเยซรครลิสตร์เทยู่สำนรัทั้นทบที่เรสำสสำมสำรถอล้สำงสลิทธลิใธิ์ นสลิที่งเหลยู่สำนบทั้ไดล้ตสำมทบที่เรสำ
ตล้องกสำรพวกมรัน ทรัทั้งฝฝ่สำยจลิตวลิญญสำณและฝฝ่สำยรยู่สำงกสำย สลิที่งใดเปป็นของเรสำ “ในพระเยซรครลิสตร์” ขณะนบทั้ ? สลิที่งทบที่เปป็นจสุดยสืนขณะนบทั้
ของเรสำ ควสำมมรัที่งครัที่งขณะนบทั้ของเรสำ ฤทธลิธิ์เดชขณะนบทั้ของเรสำ เรสำกก็ทรสำบเพบยงบสำงสยู่วนเทยู่สำนรัทั้น เรสำรรวล้ ยู่สำเรสำเปป็นลรกของพระเจล้สำ

เรสำรรวล้ ยู่สำพระองคร์ทรงตอบสนองควสำมตล้องกสำรของเรสำไดล้ เรสำรรวล้ ยู่สำพระองคร์จะไมยู่มบวรันทอดทลิทั้งเรสำหรสือจสำกเรสำไปไหน –แตยู่ควสำม
คลิดทบที่มบขบดจสสำกรัดเหลยู่สำนบทั้และควสำมเชสืที่อทบที่มบขบดจสสำกรัดของเรสำไมยู่อสำจเขล้สำใจควสำมไพบรลยร์แหยู่งพระพรนรัทั้นทบตที่ กอยรยู่กรับเรสำตอนนบทั้ขณะ
ทบที่เรสำนรัที่งดล้วยกรันในสวรรคสถสำนในพระเยซรครลิสตร์
ขล้อ 4 “ในพระเยซรครลิสตร์นรัทั้นพระองคร์ไดล้ทรงเลสือกเรสำไวล้ ตรัทั้งแตยู่กอยู่ นทบที่จะทรงเรลิที่มสรล้สำงโลก เพสืที่อเรสำจะบรลิสสุทธลิธิ์และ
ปรสำศจสำกตสสำหนลิตยู่อพระพรักตรร์ของพระองคร์ดวล้ ยควสำมรรัก”
ในภสำษสำเดลิมของพระครัมภบรร์ เอเฟซรัส 1:3-4 คสือประโยคเดบยว... ประโยคทบที่ยสำวทบที่สดสุ ในพระวจนะของพระเจล้สำ มบ
เหตสุผลหนสึที่งสสสำหรรับเรสืที่องนบทั้: บรันทสึกอรันนยู่สำตสืนที่ เตล้นทบที่สดสุ เกบที่ยวกรับพระพรทรัทั้งหลสำยและกสำรจรัดเตรบยมตยู่สำงๆฝฝ่สำยวลิญญสำณทบที่ถรกเปปิด
เผยในพระวจนะของพระเจล้สำไดล้ถรกถรักทอเขล้สำไวล้ในสองขล้อนบทั้ ไมยู่มบทสบที่ สสำหรรับใสยู่จสุดทล้สำยประโยคในประโยคนบทั้ เพรสำะวยู่สำ สกำมพระ
ภกำคทรงเขล้สำมสำเกบที่ยวขล้อง ทรัทั้งสสำมนบทั้แยกจสำกกรันไมยู่ไดล้ ทรัทั้งในกสำรมบตวรั ตนของพระองคร์ทรัทั้งสสำมและในกลิจกรรมของพระองคร์ทรัทั้ง
สสำมทบที่เกบที่ยวขล้องกรับควสำมรอดของเรสำ ดล้วยเหตสุนบทั้ เอเฟซรัส 1:13-14 คสือประโยคยสำวประโยคเดบยวซสึที่งพรรณนสำถสึงกสำรจรัด
เตรบยมทบที่ยลิที่งใหญยู่หนสึที่งเดบยวสสสำหรรับคนบสำปทรัทั้งหลสำยผรล้สมควรตกนรก
เมสืที่ออล้สำงอลิงยล้อนไปทบที่ขล้อ 3 สรักประเดบดี๋ยว เรสำหมสำยเหตสุวสำยู่ ขล้อนรัทั้นขสึทั้นตล้นดล้วย “สสำธสุกสำร” ซสึที่งมบควสำมหมสำยตรงตรัววยู่สำ
“ถรกกลยู่สำวถสึงในทสำงทบที่ดบ” แนยู่นอนวยู่สำเมสืที่อเรสำคลิดถสึงควสำมมหรัศจรรยร์ตสำยู่ งๆอรันเปปีปี่ยมดล้วยพระคสุณและควสำมรรักทบที่ไมยู่อสำจพรรณนสำ
ไดล้อรันทสสำใหล้เรสำไดล้รรับกสำรทรงไถยู่ซสึที่งถรกจรัดเตรบยมไวล้โดยพระเจล้สำพระบลิดสำ เรสำกก็ตอล้ งพรดในทสำงทบที่ดบถสึงพระเจล้สำผรล้ทรงรรักเรสำจน
พระองคร์ไดล้ประทสำนพระบสุตรทบที่บรังเกลิดมสำองคร์เดบยวของพระองคร์เพสืที่อทบเที่ รสำทรัทั้งหลสำย (คนบสำปทบที่สมควรตกนรก) จะไดล้รรับควสำม
รอด ในคสสำพยสำนตยู่สำงๆของเรสำ เรสำขอบคสุณพระเยซรเจล้สำทบที่ทรงชยู่วยเรสำใหล้รอด และเรสำขอบคสุณพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิทธิ์ บที่ทรง
นสสำพสำเรสำ แนยู่นอนวยู่สำพระเยซรสมควรไดล้รบรั กสำรขอบพระคสุณทบที่ทรงชยู่วยเรสำใหล้รอด และพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิกธิ์ ก็ควรไดล้รรับกสำร
สรรเสรลิญดล้วย แตยู่เปสำโลเสรลิมวยู่สำ “มลิใชยู่เพบยงเทยู่สำนรัทั้น แตยู่เรสำทรัทั้งหลสำยยรังชสืที่นชมยลินดบในพระเจล้สำโดยทสำงพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้
เปป็นเจล้สำของเรสำ เพรสำะโดยพระองคร์นรัทั้นเดบดี๋ยวนบทั้เรสำจสึงไดล้กลรับคสืนดบกรับพระเจล้สำ” (โรม 5:11)
มรันเปป็นควสำมจรลิงทบที่วสำยู่ พระเยซรไดล้ทรงสลิทั้นพระชนมร์บนกสำงเขน และเรสำไดล้รบรั กสำรไถยู่โดยทสำงพระโลหลิตของพระองคร์
เรสำพรักพลิงอยรใยู่ นพระเยซรครลิสตร์ เรสำรอดโดยพระคสุณของพระองคร์ แตยู่อยยู่สำลสืมเปป็นอรันขสำดวยู่สำพระเจล้สำพระบลิดสำทรงเปป็นผรล้ทรบที่ รักคน
บสำปทรัทั้งหลสำยเหลสือเกลินจนพระองคร์โดยพระคสุณ (ฮบ. 2:9) ทรงอนสุญสำตใหล้พระเยซรมสำสลิทั้นพระชนมร์อยยู่สำงทสุกขร์ทรมสำนและไมยู่
อสำจพรรณนสำไดล้ พระองคร์ทรงสลิทั้นพระชนมร์เพสืที่อทบที่เรสำทรัทั้งหลสำยจะไดล้รบรั ควสำมรอด!
กสำรประสรตจลิ สำกหญลิงพรหมจสำรบถรกสอนอยยู่สำงชรัดเจนในขล้อ 3 ของบททบที่เรสำศสึกษสำอยรยู่นบทั้ พระเจล้สำทรงเปป็นพระเจล้สำและ
พระบลิดสำของพระเยซรครลิสตร์เจล้สำของเรสำ แมล้วสำยู่ พวกบลิชอปและ “บสำทหลวง” ทรัทั้งหลสำยจะกลยู่สำวอยยู่สำงไรกก็ตสำมเกบยที่ วกรับวยู่สำพระ
เยซรทรงเปป็นแคยู่มนสุษยร์ธรรมดสำคนหนสึที่ง พระองคร์ทรงประสรตลิจสำกหญลิงพรหมจสำรบคนหนสึที่ง – แตยู่พระเจล้สำผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรง
เปป็นพระบลิดสำของพระองคร์ และโลหลิตของพระเจล้สำผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์กไก็ หลเวบยนอยรยู่ในเสล้นเลสือดของพระเยซร (กลิจกสำร 20:28)
พระเจล้สำพระบลิดสำ พระเจล้สำพระบสุตรและพระเจล้สำพระวลิญญสำณ ทรัทั้งสสำมพระองคร์ทรงปรสำกฏในขล้อเหลยู่สำนบทั้ พระรสำชกลิจ
ของพระองคร์ทงรัทั้ สสำมถรกเปปิดเผยในขล้อ 4 ถสึง 14 ของบททบที่หนสึที่ง พระเจล้สำพระบลิดสำทรงวสำงแผนและทรงเปป็นผรล้ใหล้กสสำเนลิดพระพร
ฝฝ่สำยวลิญญสำณทสุกประกสำร พระพรฝฝ่สำยวลิญญสำณทรัทั้งหมดเปป็นของเรสำ (หสำกเรสำเปป็นผรล้เชสืที่อ) ในพระครวิสตต ซสึที่งโดยพระองคร์นรัทั้นเอง
เรสำไดล้รรับกสำรไถยู่แลล้ว พระพรฝฝ่สำยวลิญญสำณทสุกประกสำรเปป็นสลิที่งทบพที่ ระวลิญญสำณประทสำนใหล้ พระพรตยู่สำงๆของพระเจล้สำในพระ

วลิญญสำณมสำเมสืที่อเรสำยอมจสสำนนอยยู่สำงเตก็มทบที่ตอยู่ กสำรทรงนสสำของพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิเธิ์ ทยู่สำนรัทั้น หสำกเรสำไมยู่ยอมถรกนสสำพสำโดยพระ
วลิญญสำณ เรสำกก็ไมยู่อสำจหวรังวยู่สำจะรยู่วมแบยู่งปฟันพระพรเหลยู่สำนรัทั้นของพระวลิญญสำณไดล้
คสสำกลยู่สำวทบที่วสำยู่ “ในสวรรคสถสำน” ถรกใชล้หล้สำครรัทั้งในจดหมสำยถสึงชสำวเอเฟซรัส มรันถรกพบอบกแคยู่ครรังทั้ เดบยวในขล้อพระครัมภบรร์
อสืที่น พระเยซรตรรัสวยู่สำ “ถล้สำเรสำบอกทยู่สำนถสึงสลิที่งฝฝ่สำยโลกและทยู่สำนไมยู่เชสืที่อ ถล้สำเรสำบอกทยู่สำนถสึง สติที่งฝฝ่ายสวรรคค์ ทยู่สำนจะเชสืที่อไดล้
อยยู่สำงไร” (ยอหร์น 3:12) ตรงนบทั้พระเยซรกสสำลรังสรัที่งสอนฟสำรลิสทบ บที่เครยู่งศสำสนสำมสำกๆคนหนสึที่งซสึที่งจสสำเปป็นตล้องไดล้รรับกสำรบรังเกลิดจสำก
เบสืทั้องบน
แหลยู่งทบที่มสำแหยู่งพระพรฝฝ่สำยวลิญญสำณทสุกประกสำรคสือ “ในสวรรคสถสำน” เพรสำะเหตสุใดนยู่ะหรสือ?
เพรสำะวยู่สำพระบลิดสำในสวรรคร์ของเรสำทรงอยรใยู่ นสวรรคสถสำน (มธ. 7:11)
พระผรล้ชวยู่ ยใหล้รอดของเรสำเสดก็จมสำจสำกทบที่นรัที่น (ยอหร์น 6:33)
พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิเธิ์ สดก็จมสำจสำกสวรรคสถสำน (กลิจกสำร 2:2-4)
เหนสือเหตสุผลอสืที่นใดทรัทั้งปวง พระเยซรครลิสตร์เจล้สำทรงอยรยู่ทบที่นรัที่นในขณะนนนั้! เมสืที่อพระองคร์ไดล้ทรงชสสำระบสำปของเรสำดล้วย
พระองคร์เองแลล้ว พระองคร์กก็เสดก็จกลรับขสึทั้นไปหสำพระบลิดสำ ทรงประทรับนรัที่ง ณ เบสืทั้องขวสำพระหรัตถร์ของผรล้ทรงเดชสำนสุภสำพและ
พระองคร์ทรงอยรยู่ทบที่นรัที่นวรันนบทั้เพสือที่ ทสสำกสำรอล้อนวอนเผสืที่อเรสำทรัทั้งหลสำย (ฮบ. 1:1-3)
“ดล้วยเหตสุวยู่สำ มบพระเจล้สำองคร์เดบยวและมบคนกลสำงแตยู่ผรล้เดบยวระหวยู่สำงพระเจล้สำกรับมนสุษยร์ คสือพระเยซรครลิสตร์ผรล้ทรงสภสำพ
เปป็นมนสุษยร์” (1 ทธ. 2:5)
พระเยซรผรล้ทรงเปป็นมนสุษยร์ – ไมยู่ใชยู่พระวลิญญสำณ ไมยู่ใชยู่สลิที่งเรล้นลรับ – แตยู่ผทรล้ รงเปป็นมนสุษยร์ ทรงอยรยู่ในสวรรคร์ขณะนนนั้ ทรง
ประทรับนรัที่งขณะนนนั้ ณ เบสืทั้องขวสำพระหรัตถร์ของพระเจล้สำพระบลิดสำ โดยทรงวลิงวอนและทสสำหนล้สำทบที่คนกลสำงเพสืที่อวลิสสุทธลิชนทสุกคนใน
พระเยซรครลิสตร์
หสำกเรสำบรังเกลิดใหมยู่แลล้ว ชบวตลิ ฝฝ่สำยวลิญญสำณของเรสำกก็อยรยู่ “ในพระองคร์” (1 ยอหร์น 5:11) ดล้วยเหตสุนบทั้ พระพรฝฝ่สำย
วลิญญสำณทสุกประกสำรจสึงมสำทสำงพระองคค์
ผรล้เชสืที่อทรัทั้งหลสำยเปป็นคนตยู่สำงถลิที่นและผรล้สรัญจรบนแผยู่นดลินโลกนบทั้ นบที่ไมยู่ใชยู่บล้สำนของเรสำ ควสำมเปป็นพลเมสืองของเรสำอยรใยู่ น
สวรรคร์ ผรล้เชสืที่อทรังทั้ หลสำยเหมสือนกรับพระครลิสตร์:
(ก) ในสภสำพ (2 เปโตร 1:4)
(ข) ในชบวลิต (คส. 3:4; 1 ยอหร์น 5:12)
(ค) ในควสำมสรัมพรันธร์ (ยอหร์น 20:17; ฮบ. 2:11)
(ง) ในกสำรรรับใชล้ (ยอหร์น 17:18; มธ. 28:20)
(จ) ในกสำรทนทสุกขร์ (ฟป. 1:29; รม. 8:17; คส. 1:24)
(ฉ) ในมรดก (รม. 8:16-17)
(ช) ในสงยู่สำรสำศบอนสำคต (รม. 8:18-21; 1 ปต. 2:9; วว. 1:6; วว. 5:10)
ผรล้เชสืที่อทรัทั้งหลสำยทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้วเปป็นพลเมสืองแหยู่งสวรรคร์ เรสำเปป็นชสำวสวรรคร์ เรสำเปป็นคนตยู่สำงถลิที่นบนแผยู่นดลินโลกนบทั้
อยยู่สำงแนยู่นอน (ฮบ. 3:1; 1 ปต. 2:11)

พระเยซรครลิสตร์เจล้สำ พระผรล้ชยู่วยใหล้รอดของเรสำทรงมบชรัยชนะแลล้ว – ไมยู่ใชยู่บนแผยู่นดลินโลกนบทั้เทยู่สำนรัทั้น แตยู่ในฟฟ้สำสวรรคร์ดวล้ ย
พระองคร์ทรงพลิชตลิ โลก เนสืทั้อหนรัง พญสำมสำร ควสำมตสำย นรกและหลสุมศพแลล้ว พระองคร์ทรงมบลรกกสุญแจไขสรยู่ควสำมตสำยและนรก
“ฤทธสำนสุภสำพทรัทั้งสลิทั้นในสวรรคร์กก็ดบ ในแผยู่นดลินโลกกก็ดบ ทรงมอบไวล้แกยู่เรสำแลล้ว” (มธ. 28:18) วรันนบทั้พระเยซรทรงอยรยู่ในสวรรคร์ วรัน
นบทั้พระเยซรกสสำลรังกระทสสำกลิจแทนเรสำ โดยตอบสนองควสำมตล้องกสำรตยู่สำงๆของเรสำขณะเรสำยรังอยรยู่บนโลกนบทั้ ในยอหร์น 17 พระเยซร
ทรงอธลิษฐสำน โดยตรรัสชรัดเจนวยู่สำพระองคร์ไมยู่ไดล้กสสำลรังทรลขอพระบลิดสำในสวรรคร์ใหล้พสำเรสำออกไปจสำกโลกนบทั้ แตยู่ใหล้ดรแลเรสำขณะ
เรสำยรังอยรยู่บนโลก
มบควสำมจรลิงฝฝ่สำยวลิญญสำณอรันยลิที่งใหญยู่ทบที่ผรล้ทบที่เปป็นครลิสเตบยนแตยู่ปสำกจสสำนวนมสำกตล้องเรบยนรรล้ บสำงคนบรังเกลิดใหมยู่แลล้ว ขณะ
ทบที่หลสำยคนถรกหลอก ควสำมจรลิงทบที่ผมพรดถสึงนบทั้ถรกนสสำเสนอใน 1 ยอหร์น 4:4
“ลรกเลก็ก ๆ ทรัทั้งหลสำยเออ๋ย ทยู่สำนเปป็นฝฝ่สำยพระเจล้สำ และไดล้ชนะเขสำเหลยู่สำนรัทั้น เพรสำะวยู่สำพระองคร์ผรล้สถลิตอยรใยู่ นทยู่สำนทรัทั้งหลสำย
เปป็นใหญยู่กวยู่สำผรล้นรัทั้นทบที่อยรใยู่ นโลก”
หสำกพระเยซรไมยู่ไดล้ทรงพระชนมร์อยรยู่วรันนบทั้ ทรงประทรับนรัที่ง ณ เบสืทั้องขวสำพระหรัตถร์ของพระบลิดสำเพสืที่อวลิงวอนเผสืที่อเรสำ ชบวลิต
ฝฝ่สำยวลิญญสำณบนโลกนบทั้กก็คงเปป็นไปไมยู่ไดล้ เรสำมบชวบ ลิตอยรยู่ในสภสำพบรรยสำกสำศทบที่ไมยู่ใชยู่ฝฝ่สำยวลิญญสำณเลย เรสำอสำศรัยอยรยู่ในโลกทบที่จมใน
ควสำมบสำป คนทรังทั้ โลก “นอนอยรยู่บนตรักของผรล้ชรัที่วรล้สำยนรัทั้น” ดล้วยเหตสุนบทั้ หสำกเรสำไมยู่ไดล้เชสืที่อมโยงกรับมนสุษยร์ผรล้นรัทั้นผรล้ทรงอยรยู่ในสวรรคร์
และทรงวลิงวอนเผสืที่อเรสำและทรงวยู่สำควสำมแทนเรสำตยู่อพระพรักตรร์พระเจล้สำผรล้บรลิสสุทธลิธิ์ เรสำกก็คงไมยู่สสำมสำรถดสสำเนลินชบวตลิ ฝฝ่สำยวลิญญสำณ
บนโลกนบทั้ไดล้ ในพระองคร์ “เรสำมบชบวตลิ และไหวตรัวและเปป็นอยรยู่ในพระองคร์” ในพระครลิสตร์เรสำไดล้รบรั ควสำมรอด ในพระครลิสตร์เรสำไดล้
รรับพละกสสำลรังทบที่จะดสสำเนลินชบวลิตครลิสเตบยน ในพระครลิสตร์เรสำมบชรัยตยู่อซสำตสำน ในพระครลิสตร์ควสำมตล้องกสำรตยู่สำงๆของเรสำลล้วนไดล้รรับ
กสำรตอบสนอง
พวกนรักประดสำนทั้สสำดสสำลงไปใตล้พสืทั้นผลิวมหสำสมสุทร แตยู่พวกเขสำกก็เอสำอสำกสำศตลิดตรัวไปดล้วย มนสุษยร์ไมยู่สสำมสำรถดสสำรงชบวตลิ อยรยู่
ใตล้นทั้สสำไดล้เวล้นแตยู่วสำยู่ เขสำไดล้รรับอสำกสำศจสำกบนดลิน ดล้วยเหตสุนบทั้มนสุษยร์ทบที่บรังเกลิดจสำกพระเจล้สำจสึงไมยู่สสำมสำรถดสสำเนลินชบวตลิ ฝฝ่สำยวลิญญสำณไดล้
โดยปรสำศจสำกสลิที่งเหลยู่สำนบทั้ทบที่ถรกสยู่งมสำจสำกสวรรคร์โดยตลอด อรันไดล้แกยู่ พระคสุณ พละกสสำลรัง ฤทธลิธิ์เดชและพระพร ผรล้เขบยนเพลงไดล้
แสดงสลิที่งนบทั้ออกมสำดล้วยถล้อยคสสำเหลยู่สำนบทั้:
“ททุกลมหกำยใจขดกำอยซูว่ในควกำมรลักใหญว่
ททุกลมหกำยใจขดกำไดดรลับชนวตวิ ใหมว่”
ใชยู่แลล้วครรับ เรสำกลยู่สำวไดล้วสำยู่ “ทสุกวลินสำทบ” และจสำกนรัทั้นกก็แตกยยู่อยลงเปป็น “ทสุกเสบทั้ยววลินสำทบเรสำมบชวบ ลิตทบที่มสำจสำกเบสืทั้องบน”
– เพรสำะวยู่สำถล้สำพระเยซรทรงถอนฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์และพระคสุณของพระองคร์ออกไปแมล้เพบยงเสบทั้ยววลินสำทบเดบยว เรสำกก็คงยสืน
อยรยู่ไมยู่ไดล้... เรสำจะลล้มลงอยยู่สำงแนยู่นอน! ผมดบใจเหลสือเกลินทบที่ “ถล้สำพระเจล้สำทรงอยรยู่ฝสำฝ่ ยเรสำ ใครจะขรัดขวสำงเรสำไดล้” (รม. 8:31)
คสสำวยู่สำ “พระพรฝฝ่สำยวลิญญสำณทสุกประกสำร” ไมยู่ไดล้หมสำยถสึงแคยู่พระพรตยู่สำงๆฝฝ่สำยวลิญญสำณเทยู่สำนรัทั้น – แตยู่มบควสำมหมสำย
ตรงตรัววยู่สำ “พระพรตยู่สำงๆทบที่ถรกประทสำนใหล้โดยพระวลิญญสำณ” พระคสุณของพระเจล้สำตอบสนองควสำมตล้องกสำรทสุกอยยู่สำงของเรสำ
ไมยู่มบควสำมตล้องกสำรใดทบที่เลก็กเกลินหรสือจลิจิ๊บจจ๊อยเกลินกวยู่สำทบที่พระบลิดสำในสวรรคร์จะทรงมองเหก็น ควสำมหยู่วงใยของพระองคร์ตอบสนอง
ถสึงควสำมตล้องกสำรทบที่ลสึกลทั้สสำทบที่สสุดของเรสำ ควสำมรรักของพระเจล้สำทสสำใหล้เรสำมรัที่นใจวยู่สำพระองคร์จะ “ประทสำนสลิที่งสสำรพรัดใหล้เรสำทรัทั้ง
หลสำย” (รม. 8:32) โดยทสำงพระเยซร พระสรัญญสำของพระเจล้สำคสือ “ควสำมตล้องกสำรทสุกอยยู่สำงไดล้รบรั กสำรตอบสนอง” (ฟป. 4:19)

พระเจล้สำพระบลิดสำทรงพอพระทรัยทบที่จะเปปิดเผยแกยู่เปสำโล (ผยู่สำนทสำงพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์) วยู่สำผรล้เชสืที่อทสุกคนเปป็นวลิสสุทธลิ
ชน... วลิสสุทธลิชนเพรสำะวยู่สำผรล้เชสืที่อทสุกคนอยรยู่ในพระครวิสตต (คส. 1:27; คส. 3:3) พระครลิสตร์เคยสลิทั้นพระชนมร์ครรัทั้งหนสึที่งแตยู่บรัดนบทั้ทรง
พระชนมร์อยรยู่ เคยอยรยู่บนโลกแตยู่บรัดนบทั้ประทรับนรัที่ง ณ เบสืทั้องขวสำพระหรัตถร์ของพระเจล้สำพระบลิดสำในฟฟ้สำสวรรคร์ – (ไมยู่ใชยู่แคยู่ใน
สวรรคตเทยู่สำนรัทั้น แตยู่ใน “สวรรคสถสำน”) กสำรอยรยู่ในพระครวิสตตหมสำยรวมถสึงควสำมไพบรลยร์ฝสำฝ่ ยวลิญญสำณทสุกประกสำร ควสำมเปป็น
จรลิงฝฝ่สำยวลิญญสำณทสุกประกสำร และในพระองคร์พระพรทสุกอยยู่สำงกก็ถรกเปปิดเผยซสึที่งถรกจรัดหสำใหล้โดยพระคสุณมหรัศจรรยร์ของพระเจล้สำ
หนทสำงเดบยวทบที่มนสุษยร์คนใดจะทสสำใหล้พระเจล้สำพอพระทรัยไดล้คสือกสำรอยรยู่ในพระเยซซูครวิสตต พระเจล้สำพระบลิดสำไดล้ทรงยกชร
พระบสุตรของพระองคร์ขสึทั้นอยยู่สำงสรง และในพระบสุตรพระเจล้สำกก็ทรงพอพระทรัยยลิที่งนรัก เหตสุผลนยู่ะหรสือ? พระเยซรไดล้เสดก็จเขล้สำมสำใน
โลกพรล้อมกรับเปฟ้สำหมสำยเดบยว ควสำมปรสำรถนสำเดบยว เหตสุจรงใจเดบยว นรัที่นคสือ กสำรกระทสสำตสำมพระประสงคร์อรันเปป็นอสสำนสำจสลิทธลิธิ์
ขสำดของพระเจล้สำพระบลิดสำ ดล้วยเหตสุนบทั้ พระเจล้สำจสึงทรงชยู่วยเรสำทรัทั้งหลสำยใหล้รอดเพรสำะเหก็นแกยู่พระครลิสตร์ (อฟ. 4:32) พระเจล้สำ
ทรงอวยพรเรสำดล้วยพระพรฝฝ่สำยวลิญญสำณทสุกประกสำรในพระเยซรครลิสตร์ และในพระเยซรครลิสตร์ เพทยงผผผู้เดทยวเทก่านอัรั้น หสำกคสุณเคย
ไดล้ยลินพระเจล้สำพระบลิดสำตรรัสวยู่สำ “ดบแลล้ว เจล้สำเปป็นผรล้รบรั ใชล้ดบและสรัตยร์ซสืที่อ” มรันกก็เปป็นเพรสำะวยู่สำคสุณยสืนอยรยู่ตยู่อพระพรักตรร์พระเจล้สำ ใน
พระเยซซูครวิสตตเทยู่สำนรัทั้น
ไมยู่มบศลิษยสำภลิบสำล ผรล้รรับใชล้ ผรล้ประกสำศขยู่สำวประเสรลิฐ อสำจสำรยร์ นรักเทศนร์ บสำทหลวง หรสือสรันตะปสำปสำคนใดทบที่สสำมสำรถ
กลยู่สำวรรับคสุณตยู่อพระเจล้สำพระบลิดสำไดล้! คนกลสำงแตยู่เพบยงผรล้เดบยว นรัที่นคสือพระเยซรครลิสตร์มนสุษยร์ผรล้นรัทั้น ตล้องเปป็นผรล้ทบที่กลยู่สำวรรับคสุณตยู่อ
พระบลิดสำแหยู่งสวรรคร์ (1 ทธ. 2:5, 1 ยอหร์น 2:1-2, มธ. 10:31) ดรังนรัทั้นทยู่สำนผรล้อสำยู่ นทบที่รรักของผม หสำกคสุณไมยู่อยรยู่ในพระเยซรครลิสตร์
คสุณกก็เปป็นผรล้หลงหสำยอยยู่สำงสลิทั้นหวรังและถรกตรัดขสำดอยยู่สำงสลิทั้นเชลิงจสำกพระเจล้สำพระบลิดสำ! พระเยซรทรงเปป็นอรัลฟสำและโอเมกสำ
พระองคร์ทรงเปป็นเบสืทั้องตล้นและเบสืทั้องปลสำย พระองคร์ทรงเปป็นผรล้รเลิ รลิที่มและผรกล้ ระทสสำใหล้ควสำมเชสืที่อของเรสำสสสำเรก็จ พระองคร์ทรงเปป็น
ประตรสรยู่สวรรคร์ – และในคสสำตรรัสของพระองคร์เอง “ไมยู่มบผรล้ใดมสำถสึงพระบลิดสำไดล้นอกจสำกมสำทสำงเรสำ” (ยอหร์น 14:6)
พระเยซรทรงเปป็นพระผรล้ชยู่วยใหล้รอดของเรสำ เรสำถรกตรสึงไวล้กรับพระครลิสตร์แลล้ว (กท. 2:20)
เรสำถรกชสุบใหล้เปป็นขสึทั้นแลล้วเพสืที่อทบจที่ ะดสสำเนลินชบวตลิ ใหมยู่ (รม. 6:1)
เรสำดสสำเนลินในชบวตลิ ใหมยู่เพรสำะวยู่สำเรสำเปป็นผรล้ทบที่ถรกสรล้สำงใหมยู่แลล้วในพระครลิสตร์ (2 คร. 5:17)
เรสำเขล้สำถสึงพระเจล้สำพระบลิดสำไดล้ในคสสำอธลิษฐสำนผยู่สำนทสำงพระเยซรครลิสตร์เจล้สำ (รม. 8:26-27)
พละกสสำลรังของเรสำสสสำหรรับกสำรรรับใชล้มบอยรยู่ในพระเยซรครลิสตร์เจล้สำ (กลิจกสำร 17:28 และฮบบรร 13:8)
ควสำมเพบยงพอของเรสำในยสำมถรกทดลองมบอยรยู่ในพระเยซรเจล้สำ (1 ปต. 1:3-9)
สงยู่สำรสำศบในอนสำคตของเรสำอยรยู่ในพระเยซรครลิสตร์เจล้สำ – และหสำกเรสำทนทสุกขร์กรับพระองคร์ เรสำกก็จะครอบครองกรับ
พระองคร์ แตยู่หสำกเรสำปฏลิเสธพระองคร์ พระองคร์กจก็ ะทรงปฏลิเสธเรสำเชยู่นกรัน (รม. 8:17)
ในพระเยซรครลิสตร์เจล้สำ “...โลก ชบวลิต ควสำมตสำย สลิที่งในปฟัจจสุบรันนบทั้ หรสือสลิที่งในอนสำคต สลิที่งสสำรพรัดนรัทั้นเปป็นของทยู่สำนทรัทั้งหลสำย
และทยู่สำนทรัทั้งหลสำยเปป็นของพระครลิสตร์ และพระครลิสตร์ทรงเปป็นของพระเจล้สำ” (1 คร. 3:22-23) หลรังจสำกอยู่สำนคสสำกลยู่สำวเชยู่นนรัทั้น
แลล้ว ใครจะอดกลยู่สำวไมยู่ไดล้วสำยู่ “ฮสำเลลรยสำ! พระผรล้ชวยู่ ยประเสรลิฐ!”

ตรทเอกานสุภาพ
และหนผู้าททขที่ องแตก่ละพระภาคของความเปป็นพระเจผู้า
ในประสบการณค์แบบครติสเตทยนของเรา
ครลิสเตบยนบสำงทยู่สำน (ใชยู่แลล้วครรับ แมล้แตยู่คนทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้วกก็ตสำม) คลิดถสึงตรบเอกสำนสุภสำพวยู่สำเชสืที่อมโยงกรับกสำรศสึกษสำ
เรสืที่องศสำสนศสำสตรร์เทยู่สำนรัทั้น มบขล้อดบและขล้อเสบยหลสำยประกสำรเกบที่ยวกรับเรสือที่ งตรบเอกสำนสุภสำพ บสำงคนประกสำศวยู่สำหลรักคสสำสอนนบทั้มบตนล้
กสสำเนลิดมสำจสำกพระศสำสนจรักรโรมรันคสำทอลลิก – ซสึที่งแนยู่นอนวยู่สำเปป็นเรสืที่องเทก็จ ตรบเอกสำนสุภสำพทรงเปป็นอยรยู่ในเรลิที่มแรกนรัทั้น –
พระเจล้สำพระบลิดสำ พระเจล้สำพระบสุตร และพระเจล้สำพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์
ปฐก. 1:1 “ในเรลิที่มแรกนรัทั้นพระเจล้สำ...” มบพระเจดกำพระบวิดกำ
ยอหร์น 1:1-3 “ในเรลิที่มแรกนรัทั้นพระวสำทะทรงเปป็นอยรยู่แลล้ว และพระวสำทะทรงอยรกยู่ รับพระเจล้สำ และพระวสำทะทรงเปป็น
พระเจล้สำ ในเรลิที่มแรกนรัทั้นพระองคร์นรัทั้นทรงอยรยู่กรับพระเจล้สำ พระองคค์ทรงสรผู้างสติที่งทอัรั้งปวงขถึรั้นมา และในบรรดสำสลิที่งทบที่เปป็นมสำนรัทั้น
ไมยู่มบสรักสลิที่งเดบยวทบที่ไดล้เปป็นมสำนอกเหนสือพระองคร์” และในยอหร์น 1:14 พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงใหล้ควสำมสวยู่สำงแจล้งแกยู่เรสำวยู่สำ
พระวสำทะนบทั้ทรงเปป็นผรล้ใด:
“และพระวสำทะไดล้รบรั สภสำพของเนสืทั้อหนรัง และทรงอยรยู่ทสำยู่ มกลสำงเรสำ (และเรสำทรัทั้งหลสำยไดล้เหก็นสงยู่สำรสำศบของพระองคร์
คสือสงยู่สำรสำศบอรันสมกรับพระบสุตรองคร์เดบยวทบที่บรังเกลิดจสำกพระบลิดสำ) บรลิบรรณร์ดวล้ ยพระคสุณและควสำมจรลิง” พระวกำทะคซอ พระเยซซู
ในเรลิที่มแรกนรัทั้น พระเจล้สำพระบลิดสำทรงสรล้สำงสรรพสลิที่งทรัทั้งปวงโดยพระเจล้สำพระบสุตร ดล้วยเหตสุผลบสำงประกสำรซสึที่งเรสำจะไมยู่
คสำดเดสำตรงนบทั้ กสำรพลิพสำกษสำไดล้ทสสำลสำยแผยู่นดลินโลก และ “แผยู่นดลินโลกนรัทั้นกก็ปรสำศจสำกรรปรยู่สำงและวยู่สำงเปลยู่สำอยรยู่” แตยู่ในปฐม
กสำล 1:2 เรสำเหก็นพระภสำคทบที่สสำมของควสำมเปป็นพระเจล้สำ “...และพระววิญญกำณของพระเจดกำทรงเคลสืที่อนไหวอยรยู่เหนสือผลิวของนทั้สสำ
นรัทั้น”
ดล้วยเหตสุนบทั้ในปฐมกสำล 1:1-2 เรสำจสึงมบหลรักคสสำสอนเรสืที่องตรบเอกสำนสุภสำพ แตยู่เรสำจะตล้องไมยู่คลิดถสึงตรบเอกสำนสุภสำพวยู่สำเปป็น
ขล้อเทก็จจรลิงประกสำรหนสึที่งทสำงศสำสนศสำสตรร์เทยู่สำนรัทั้น แตยู่ละพระภสำคของควสำมเปป็นพระเจล้สำมบหนล้สำทบที่ๆแนยู่ชรัดในควสำมรอดของเรสำ
หสำกคสุณถรกไถยู่แลล้ว หสำกคสุณอยรยู่ในพระเยซรครลิสตร์ โดยชสืที่นชมยลินดบดวล้ ยควสำมชสืที่นบสำนอรันเหลสือจะกลยู่สำวและเปปีปี่ยมดล้วยสงยู่สำรสำศบ ...
มรันกก็เปป็นเพรสำะสลิที่งทบที่พระเจดกำพระบวิดกำไดล้ทรงกระทสสำ บวกกรับสลิที่งทบที่พระเจดกำพระบทุตรไดล้ทรงกระทสสำ บวกกรับสลิที่งทบที่พระเจดกำพระ
ววิญญกำณไดล้ทรงกระทสสำ
พระเจล้สำพระบลิดสำทรงรรักเรสำเหลสือเกลินจนพระองคร์ทรงยอมสละพระบสุตรทบบที่ รังเกลิดมสำองคร์เดบยวของพระองคร์ เพสืที่อทบที่เรสำ
ทรัทั้งหลสำย (คนบสำปผรล้สมควรตกนรก) จะไดล้รรับควสำมรอด (ยอหร์น 3:16-18)
พระเจล้สำพระบสุตรทรงละพระทรวงของพระบลิดสำ (ยอหร์น 1:18) ทรงรรับสภสำพกสำยมนสุษยร์ (รม. 8:1-3) และในกสำยนรัทั้น
พระเยซรทรงชลิมควสำมตสำยเมสืที่อมนสุษยร์ทสุกคน (ฮบ. 2:9) พระองคร์ทรงถรกตรสึงกสำงเขนและถรกฝฟัง – แตยู่ควสำมตสำยไมยู่อสำจกรักตรัว
พระองคร์ไวล้ไดล้ พระองคร์ทรงเปป็นขสึทั้นอบกเพสืที่อทสสำใหล้เรสำเปป็นผรล้ชอบธรรม (รม. 5:1-13, 1 คร. 15:1-5) ขณะนบทั้พระเยซร มหสำ
ปสุโรหลิตของเรสำ ทรงอยรยู่ในสวรรคร์ ในพลรับพลสำแหยู่งสวรรคร์และอธลิษฐสำนวลิงวอนเผสืที่อเรสำ พระครลิสตร์ผรล้ทรงเปป็นมหสำปสุโรหลิตของ
เรสำทรงสสสำเรก็จกสำรลบมลทลินบนกลโกธสำ ทรงนสสำพระโลหลิตแหยู่งกสำรลบมลทลินเขล้สำไปในทบที่บรลิสทสุ ธลิธิ์ทบที่สดสุ – ไมยู่ใชยู่เขล้สำไปในพระ

วลิหสำรทบที่อยรยู่บนโลกนบทั้ แตยู่เขล้สำไปในสวรรคร์นรัทั้นเลย พระเยซรทรงนสสำเสนอพระโลหลิตนรัทั้นตยู่อพระบลิดสำ และพระบลิดสำทรงยอมรรับมรัน
ดล้วยเหตสุนบทั้เรสำจสึงไดล้รบรั กสำรไถยู่โดยพระโลหลิตของพระองคร์
“เพรสำะวยู่สำพระครลิสตร์ไมยู่ไดล้เสดก็จเขล้สำในสถสำนทบที่บรลิสสุทธลิธิ์ซสึที่งสรล้สำงขสึทั้นดล้วยมสือมนสุษยร์ อรันเปป็นแบบจสสำลองจสำกของจรลิง แตยู่
พระองคร์ไดล้เสดก็จเขล้สำไปในสวรรคร์นรัทั้นเอง และบรัดนบทั้ทรงปรสำกฏตยู่อพระพรักตรร์ของพระเจล้สำเพสืที่อเรสำทรัทั้งหลสำย” (ฮบ. 9:24)
ในสมรัยพรันธสรัญญสำเดลิม มหสำปสุโรหลิตทบที่ถรกแตยู่งตรัทั้งโดยพระเยโฮวสำหร์เขล้สำไปในสถสำนบรลิสสุทธลิธิ์ทบที่สสุดในพลรับพลสำ โดยทสสำ
หนล้สำทบที่เปป็นตรัวแทนเพสืที่อประชสำกรของพระเจล้สำ... เพสืที่อประชสำกรเหลยู่สำนรัทั้นททุกคน... โดยแบกไวล้บนบยู่สำของตนคสือ ชสืที่อของสลิบสอง
เผยู่สำนรัทั้นซสึที่งถรกแกะสลรักไวล้บนพลอยแหยู่งทรับทรวงของตน ดรังนรัทั้น โดยมบมหสำปสุโรหลิตเปป็นตรัวแทน ประชสำกรของพระเจล้สำจสึงถรกพสำ
เขล้สำไปอยรยู่ตยู่อเบสืทั้องพระพรักตรร์พระเจล้สำเองเลย ในลรักษณะเดบยวกรันตอนนบทั้ โดยมบพระเยซรครลิสตร์เปป็นตรัวแทน เรสำทรังทั้ หลสำยทบที่
บรังเกลิดใหมยู่แลล้วและถรกผรกพรันเปป็นหนสึที่งเดบยวกรันกรับพระองคร์ผยู่สำนทสำงกสำรอรัศจรรยร์ของพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ จสึงถรกยอมรรับวยู่สำ
เปป็นผรล้บรลิสสุทธลิธิ์และปรสำศจสำกตสสำหนลิตยู่อพระพรักตรร์พระองคร์... ตยู่อพระพรักตรร์พระเจล้สำผรทล้ รงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ (อฟ. 1:4) ในพระเยซร
ผรล้ทรงเปป็นมหสำปสุโรหลิตของเรสำ เรสำทรัทั้งหลสำยไมยู่เพบยงถรกนสสำเสนอตยู่อพระพรักตรร์พระเจล้สำเทยู่สำนรัทั้น แตยู่เรสำถรกทสสำใหล้นรัที่งดล้วยกรันกรับ
พระครลิสตร์ในสวรรคสถสำน (อฟ. 2:6)
ในพลรับพลสำในสมรัยพรันธสรัญญสำเดลิม มบเครสืที่องเรสือนอยรยู่เพบยงชลิทั้นเดบยวทบที่ถรกพบ – หบบพรันธสรัญญสำนรัทั้น-- ซสึที่งเปป็นภสำพเลก็ง
ถสึงองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำของเรสำในควสำมเปป็นพระเจล้สำของพระองคร์และในควสำมเปป็นมนสุษยร์ของพระองคร์เชยู่นกรัน ในหบบนรัทั้นเรสำ
พบพระรสำชบรัญญรัตลิ (พระรสำชบรัญญรัตซลิ สึที่งถรกละเมลิดโดยมนสุษยร์ – แตยู่ถรกรรักษสำอยยู่สำงสมบรรณร์แบบโดยพระเยซร) นอกจสำกนบทั้ใน
หบบนรัทั้นยรังมบมสำนสำ (เตก็มหนสึที่งโอเมอรร์ – ขนสำดพอดบตอยู่ หนสึที่งวรันสสสำหรรับหนสึที่งคน เพบยงพอสสสำหรรับควสำมตล้องกสำรตยู่สำงๆวรันตยู่อวรัน
ของเขสำ) ในพระเยซรควสำมตล้องกสำรวรันตยู่อวรันของเรสำ สยู่วนประจสสำวรันของเรสำไดล้รรับกสำรตอบสนอง
นอกจสำกนบทั้ในหบบนรัทั้นยรังมบไมล้เทล้สำของอสำโรนทบที่ออกชยู่อ ซสึที่งเปป็นภสำพเลก็งทบที่สอนวยู่สำพระครลิสตร์ ผยู่สำนทสำงกสำรฟฟฟื้นคสืน
พระชนมร์ของพระองคร์ ไดล้ทรงถรกสถสำปนสำเปป็นนลิตยร์ในตสสำแหนยู่งมหสำปสุโรหลิตของพระองคร์ พระองคร์ทรงเปป็นผลแรกของคน
เหลยู่สำนรัทั้นทบที่ลวยู่ งหลรับไปแลล้ว ในวรันทบพที่ ระองคร์ทรงฟฟฟื้นคสืนพระชนมร์นรัทั้น พระองคร์ทรงเรบยกเหลยู่สำสสำวกของพระองคร์ (เรสำทรัทั้ง
หลสำย) วยู่สำ “พบที่นล้อง” ขณะนบทั้พระเยซรไดล้เสดก็จเขล้สำไปในสวรรคสถสำนแลล้ว โดยทรงรรับปสำกวยู่สำวรันหนสึที่งพระองคร์จะเสดก็จกลรับมสำ
เพสืที่อ “พสำบสุตรเปป็นอรันมสำกถสึงสงยู่สำรสำศบ” (ฮบ. 2:10)
บนหบบนรัทั้นเรสำพบพระทบที่นรัที่งกรสุณสำ เหนสือหบบนรัทั้นคสือ พระโลหลิตแหยู่งกสำรลบมลทลิน และทบที่ปกคลสุมอยรยู่คสือ กสำรอยรยู่ดวล้ ยทบที่มบ
ชบวตลิ ของพวกเครรบ พระโลหลิตนรัทั้นปกคลสุมพระรสำชบรัญญรัตลิทบที่ถรกละเมลิด โดยเปลบที่ยนบรัลลรังกร์แหยู่งจรักรวสำลนบทั้จสำกบรัลลรังกร์พพลิ สำกษสำ
ใหล้กลสำยเปป็นพระทบที่นรัที่งกรสุณสำสสสำหรรับยสุคอรันเปปีปี่ยมสงยู่สำรสำศบนบทั้แหยู่งพระคสุณของพระเจล้สำ
มบจดสุ เดยู่นอบกอยยู่สำงหนสึที่งของหบบนบทั้ทบที่ผมอยสำกชบใทั้ หล้เหก็นซสึที่งเชสืที่อมโยงกรับกสำรศสึกษสำของเรสำและคสสำสอนฝฝ่สำยวลิญญสำณของ
หนรังสสือเอเฟซรัส: ไมดคกำนหกำม ไมล้คสำนหสำมทรัทั้งสองนรัทั้น “จะตล้องไมยู่ถรกถอดออกเลย” หบบถรกหสำมโดยใชล้ไมล้คสำนทรัทั้งสองนรัทั้นเขล้สำไป
อยรยู่ทยู่สำมกลสำงประชสำกรของพระเจล้สำขณะทบที่พวกเขสำเดลินทสำง มรันอยรยู่ดวล้ ยตลอดกสำรเดลินทสำงไปทสุกหนทสุกแหยู่งของพวกเขสำ ขณะ
ทบที่หบบนรัทั้นอยรยู่ในหล้องแหยู่งสงยู่สำรสำศบ นรัที่นคสือทบที่บรลิสสุทธลิธิ์ทสบที่ สุด มรันกก็แสดงถสึงจสุดยสืนของประชสำกรของพระเจล้สำ (เปรบยบเทบยบ อฟ. 1:13) แตยู่หบบนรัทั้นยรังถรกออกแบบใหล้ถรกเคลสืที่อนยล้สำยไดล้ดวล้ ยเพสืที่อทบมที่ รันจะอยรยู่กรับประชสำชนตลอดขณะทบที่พวกเขสำเดลินทสำง (อยู่สำน อฟ.
1:4-6) ดล้วยเหตสุนบทั้หบบนรัทั้นจสึงเปป็นภสำพเลก็งถสึงพระเยซรเจล้สำขณะทบพที่ ระองคร์เสดก็จดสสำเนลินอยรยู่กรับเรสำ โดยจะไมยู่มบวรันละเรสำหรสือทอด

ทลิทั้งเรสำเลย เพสืที่อวยู่สำเรสำทรัทั้งหลสำยจะกลยู่สำวดล้วยใจกลล้สำวยู่สำ “องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำทรงเปป็นพระผรล้ชยู่วยของขล้สำพเจล้สำ ขล้สำพเจล้สำจะไมยู่กลรัว”
เนสืที่องจสำกพระเจล้สำทรงอยรยู่ฝฝ่สำยเรสำ ใครจะขรัดขวสำงเรสำไดล้? พระเจล้สำผรล้ไดล้ทรงมอบพระบสุตรองคร์เดบยวของพระองคร์จะประทสำนสลิที่ง
สสำรพรัดแกยู่เรสำอยยู่สำงเสรบโดยและทสำงพระบสุตรนรัทั้น หบบนรัทั้น – และทสุกสลิที่งทบที่เกบที่ยวขล้องกรับหบบนรัทั้น – แสดงใหล้เหก็นภสำพอรันงดงสำม
ของพระเยซรเจล้สำ มหสำปสุโรหลิตของเรสำ หบบของเรสำ พระองคร์ผรล้ทรงทสสำใหล้เรสำเปป็นบสุตรของพระเจล้สำ มรัที่นคงปลอดภรัย “ในพระ
ครลิสตร์”
ในขล้อพระคสสำเหลยู่สำนบทั้ เรสำเหก็นจสุดยสืนของเรสำในพระเยซรครลิสตร์เจล้สำ:
(ก) เรสำถรกเลสือกในพระครลิสตร์
(ข) เรสำถรกชสสำระแยกตรังทั้ ใหล้บรลิสสุทธลิธิ์ในพระครลิสตร์
(ค) เรสำถรกกสสำหนดไวล้กยู่อนแลล้วในพระครลิสตร์
(ง) เรสำถรกอสุปกสำระเปป็นบสุตรในพระครลิสตร์
(จ) เรสำถรกยอมรรับในพระครลิสตร์
(ฉ) เรสำถรกไถยู่ในพระครลิสตร์
(ช) เรสำไดล้รรับกสำรยกโทษในพระครลิสตร์
(ซ) เรสำถรกทสสำใหล้มรัที่งมบในพระครลิสตร์
(ฌ) เรสำถรกใหล้ควสำมสวยู่สำงแจล้งในพระครลิสตร์ ผรล้ทรงเปป็นควสำมสวยู่สำงของโลก
(ญ) มรดกของเรสำอยรยู่ในพระครลิสตร์
(ฎ) เรสำถรกประทรับตรสำจนถสึงวรันแหยู่งกสำรทรงไถยู่นรัทั้นในพระครลิสตร์ (อฟ. 1:13, อฟ. 4:30)
ขล้อ 4 “ในพระเยซรครลิสตร์นรัทั้นพระองคร์ (พระเจล้สำ)ไดล้ทรงเลสือกเรสำไวล้ ตรัทั้งแตยู่กยู่อนทบที่จะทรงเรลิมที่ สรล้สำงโลก...” พระเจล้สำพระ
บลิดสำไดล้ทรงวสำงแผนกสำรไถยู่ของเรสำไวล้นสำนแลล้วกยู่อนทบที่เรสำเกลิดมสำบนโลกนบทั้ เรสำทรังทั้ หลสำยทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้ว “ถรกเลสือกใน
พระองคร์” ในนลิรรันดรร์กสำลทบที่อยรยู่ขล้สำงหลรังเรสำ เหลยู่สำผรล้รภรล้ สำษสำกรบกบอกเรสำวยู่สำควสำมหมสำยตรงตรัวตรงนบทั้คสือ “ไดล้ทรงเลสือกเรสำไวล้
สสสำหรรับพระองคร์เอง...” นรัที่นคสือ พระเจล้สำไดล้ทรงเลสือกเรสำไวล้สสสำหรรับควสำมชสืที่นชมยลินดบและควสำมชอบพระทรัยและสงยู่สำรสำศบของ
พระองคร์เอง
อยยู่สำคลิดเปป็นอรันขสำดวยู่สำผมเปป็นพวกคสำลวลินแบบสสุดโตยู่ง (hyper- Calvinist) ผมเชสืที่อในอสสำนสำจสลิทธลิขธิ์ สำดของพระเจล้สำ –
พระเจล้สำทรงทรสำบเบสืทั้องปลสำยตรัทั้งแตยู่เบสืทั้องตล้น – แตยู่นรัที่นไมยู่เกบยที่ วขล้องอะไรเลยกรับเจตจสสำนงเสรบของมนสุษยร์ ผมเชสืที่อในกสำรทรง
เลสือกตสำมพระครัมภบรร์ กสำรลลิขลิตลยู่วงหนล้สำตสำมพระครัมภบรร์ ดรังนรัทั้นอยยู่สำรบบดยู่วนสรสุปเพรสำะคสสำพรดทบที่ผมเพลิที่งกลยู่สำวไป ผมไมยู่ใชยู่คนทบที่
เชสืที่อเรสือที่ งโชคชะตสำ (fatalist) ผมไมยู่เชสืที่อวยู่สำใครบสำงคนถรกเลสือกใหล้ไปสวรรคร์ขณะทบที่คนอสืที่นๆถรกเลสือกใหล้ตกนรก ผมไมยู่เชสืที่อวยู่สำ
บสำงคนถรกเลสือกใหล้รบรั ควสำมรอด ขณะทบที่ในพระดสสำรลิของพระเจล้สำ ในนลิรรันดรร์กสำลทบอที่ ยรยู่ขล้สำงหลรังเรสำแลล้ว พระองคร์ไดล้ทรงเลสือก
บสำงคนใหล้ตกนรก นรัที่นไมยู่ใชยู่พระเจล้สำทบที่ผมรรจล้ รัก และมรันไมยู่ใชยู่ขยู่สำวประเสรลิฐทบที่ผมพบในหนรังสสือเอเฟซรัส
พระเจล้สำไดล้ทรงเลสือกเรสำแลล้วเมสืที่อไร? “ตลันั้งแตว่กอว่ นทนซื่จะทรงเรวิซื่มสรดกำงโลก” พระเจล้สำทรงมบแผนกสำรหนสึที่ง พระองคร์ทรงมบ
พลิมพร์เขบยวอรันหนสึที่ง – และนรกทรัทั้งสลิทั้นไมยู่อสำจยรับยรัทั้งแผนกสำรของพระเจล้สำผรล้ทรงฤทธลิธิ์ไดล้!
ในกลิจกสำร 15 เรสำถรกบอกเกบที่ยวกรับกสำรประชสุมสภสำทบโที่ ดดเดยู่นครรังทั้ หนสึที่งทบกที่ รสุงเยรรซสำเลก็มเกบที่ยวกรับคสสำถสำมเรสืที่องกสำรเขล้สำ

สสุหนรัตและคสสำสอนของพวกถสือบรัญญรัตจลิ สำกแควล้นยรเดบย เปสำโลและบสำรนสำบรัสอยรยู่ทบที่นรัที่น และพวกเขสำกก็มบกสำรถกเถบยงพอสมควร
ทบเดบยว เมสืที่อกสำรอภลิปรสำยนรัทั้นสลิทั้นสสุดลง เมสืที่อเปสำโลและบสำรนสำบรัสไดล้เปป็นพยสำนใหล้กสำรเกบที่ยวกรับควสำมรอดของคนตยู่สำงชสำตลิผสำยู่ น
ทสำงขยู่สำวประเสรลิฐแลล้ว ยสำกอบกก็พดร วยู่สำ:
“ซบโมนไดล้บอกแลล้ววยู่สำ พระเจล้สำไดล้ทรงเยบที่ยมเยบยนคนตยู่สำงชสำตลิครรังทั้ แรก เพสือที่ จะทรงเลสือกชนกลสุยู่มหนสึที่งออกจสำกเขสำทรัทั้ง
หลสำยเพสืที่อพระนสำมของพระองคร์ คสสำของผรพล้ ยสำกรณร์กก็สอดคลล้องกรับเรสือที่ งนบทั้ ดรังทบไที่ ดล้เขบยนไวล้แลล้ววยู่สำ ‘ภสำยหลรังเรสำจะกลรับมสำ
และจะสรล้สำงพลรับพลสำของดสำวลิดซสึที่งพรังลงแลล้วขสึทั้นใหมยู่ ทบรที่ ล้สำงหรักพรังนรัทั้นเรสำจะกยู่อขสึทั้นอบก และจะตรัทั้งขสึทั้นใหมยู่ เพสืที่อคนอสืที่น ๆ จะไดล้
แสวงหสำองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ คสือบรรดสำคนตยู่สำงชสำตลิซสึที่งเขสำเรบยกดล้วยนสำมของเรสำ องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ ผผผู้ทรงกระทนาสติที่งทอัรั้งปวง
เหลก่านทรั้ไดผู้ตรอัสไวผู้ พระเจผู้าทรงทราบถถึงกติจการทอัรั้งปวงของพระองคค์ตอัรั้งแตก่แรกสรผู้างโลกมาแลผู้ว ” (กลิจกสำร 15:14-18)
พระเจล้สำทรงทรสำบตอนจบตรัทั้งแตยู่ตอนตล้น เพรสำะวยู่สำพระเจล้สำทรงมบอสสำนสำจสลิทธลิธิ์ขสำด ทรงสรัพพรัญญร และทรงอยรยู่ทกสุ หน
ทสุกแหยู่ง พระองคร์จสึงทรงทรสำบตรัทั้งแตยู่ตอนตล้นวยู่สำผมจะไดล้รรับควสำมรอด พระเจล้สำทรงทรสำบแลล้ววยู่สำผมจะเปป็นสยู่วนหนสึที่งแหยู่งพระ
กสำยของพระครลิสตร์ แตยู่กสำรทรงทรสำบลยู่วงหนล้สำของพระเจล้สำไมยู่มบสยู่วนเกบที่ยวขล้องอะไรเลยกรับเจตจสสำนงเสรบของผมเอง พระเจล้สำ
มลิไดล้ทรงบรังครับผมใหล้เชสืที่อในพระเยซรครลิสตร์เจล้สำ ผมสมลัครใจตดอนรลับพระครวิสตตใหล้เปป็นพระผรล้ชวยู่ ยใหล้รอดสยู่วนตรัวของผม เพสืที่อน
ทบที่รกรั หสำกคสุณไดล้กสำล้ วเขล้สำไปดล้สำนในประตรไขยู่มสุก มรันกก็เปป็นเพรสำะวยู่สำคสุณไดล้ตอล้ นรรับพระเยซรครลิสตร์แลล้ว (ยอหร์น 1:12)
พระเยซรตรรัสแกยู่ชนชสำตลิของพระองคร์เอง คสือ คนอลิสรสำเอลวยู่สำ “จงคล้นดรในพระครัมภบรร์ เพรสำะทยู่สำนคลิดวยู่สำในพระครัมภบรร์
นรัทั้นมบชวบ ลิตนลิรนรั ดรร์ และพระครัมภบรร์นรัทั้นเปป็นพยสำนถสึงเรสำ” (พวกยลิวคล้นดรพระรสำชบรัญญรัตลิ พวกเขสำอยู่สำนหนรังสสือของพวกศสำสดสำ
พยสำกรณร์ พวกเขสำรล้องเพลงสดสุดบ... แตยู่พวกเขสำกก็ไมยู่ยอมเหก็นพระเมษโปดกของพระเจล้สำ “พสืชทบอที่ อกมสำจสำกดลินแหล้ง” พระเยซร
ผรล้ทรงถยู่อมพระองคร์ พวกเขสำคล้นดรพระครัมภบรร์ – แตยู่พวกเขสำไดล้ตดรั สลินใจแลล้วและพวกเขสำไมยู่ยอมเหก็นพระเยซรในพระครัมภบรร์)
“แตยู่ทยู่สำนทรัทั้งหลสำยไมยู่ยอมมสำหสำเรสำเพสือที่ จะไดล้ชวบ ลิต” (ยอหร์น 5:39-40)
อบกครรัทั้งทบพที่ ระเยซรประทรับนรัที่งอยรยู่บนไหลยู่เขสำของแควล้นยรเดบยและทรงรที่สสำไหล้ พระองคร์ตรรัสแกยู่อลิสรสำเอลชนชสำตลิของ
พระองคร์ ประชสำชสำตลิทบที่ถรกเลสือกสรรของพระเจล้สำในสมรัยพรันธสรัญญสำเดลิม “โอ เยรรซสำเลก็ม ๆ ทบที่ไดล้ฆยู่สำบรรดสำผรล้พยสำกรณร์และเอสำ
หลินขวล้สำงผรล้ทบที่ไดล้รบรั ใชล้มสำหสำเจล้สำใหล้ถสึงตสำย เรสำใครยู่จะรวบรวมลรกของเจล้สำไวล้เนสือง ๆ เหมสือนแมยู่ไกยู่กกลรกอยรใยู่ ตล้ปปีกของมรัน แตยู่เจล้สำ
ไมยู่ยอมเลยหนอ ดรเถลิด ‘บล้สำนเมสืองของเจล้สำทรัทั้งหลสำยจะถรกละทลิทั้งใหล้รกรล้สำงแกยู่พวกเจล้สำ’ และเรสำบอกควสำมจรลิงแกยู่เจล้สำทรัทั้งหลสำย
วยู่สำ พวกเจล้สำจะไมยู่ไดล้เหก็นเรสำอบกจนกวยู่สำเวลสำนรัทั้นจะมสำถสึงเมสืที่อเจล้สำทรัทั้งหลสำยจะกลยู่สำววยู่สำ ‘ขอใหล้พระองคร์ผรล้เสดก็จมสำในพระนสำมของ
องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำทรงรรับพระพร’” (ลรกสำ 13:34-35)
พระเยซรตรรัสแกยู่พวกยลิววยู่สำ “ทยู่สำนทรัทั้งหลสำยไมยู่ยอมมสำหสำเรสำเพสืที่อจะไดล้ชบวตลิ ” พระองคร์ตรรัสแกยู่ชนชสำตลิผรล้เปป็นทบที่รรักของ
พระองคร์เองวยู่สำ “ เรสำใครยู่จะรวบรวมลรกของเจล้สำไวล้เนสือง ๆ เหมสือนแมยู่ไกยู่กกลรกอยรใยู่ ตล้ปปีกของมรัน แตยู่เจล้สำไมยู่ยอมเลยหนอ!” ผม
สงสรัยวยู่สำพวกคสำลวลินแบบสสุดโตยู่งอธลิบสำยเรสือที่ งนรัทั้นอยยู่สำงไร? แนยู่นอนวยู่สำพวกเขสำมบคสสำอธลิบสำยทบที่มนสุษยร์คลิดขสึทั้นเองของตน แตยู่ผมขอ
กลยู่สำวแกยู่พวกคสุณทบที่อสำยู่ นขล้อควสำมเหลยู่สำนบทั้วยู่สำ หสำกคสุณยรังไมยู่ไดล้รรับควสำมรอด หสำกคสุณตกนรกเวลสำทบที่คสุณเสบยชบวตลิ มรันกก็ไมยู่ใชยู่พระ
ประสงคร์ของพระเจล้สำ มรันไมยู่ใชยู่พระประสงคร์ของพระเจล้สำทบที่ผรล้หนสึที่งผรใล้ ดตล้องพลินสำศ แตยู่ทบที่ทสุกคนจะมสำถสึงกสำรกลรับใจใหมยู่ และหสำก
คสุณตสำยในควสำมบสำปและตกนรก มรันกก็ไมยู่ใชยู่เพรสำะวยู่สำคสุณไดล้ถรกครัดสรรหรสือถรกเลสือก (หรสือถรกลลิขลิตลยู่วงหนล้สำ) ใหล้ตกนรก มรันจะ
เปป็นเพรสำะวยู่สำคสุณไดล้ปฏลิเสธทบจที่ ะมสำหสำพระเยซรครลิสตร์เจล้สำเพสืที่อรรับควสำมรอด หสำกคสุณไดล้ถรกทสสำใหล้หลงไปโดยแนวคลิดแบบคสำลวลิน

สสุดโตยู่ง ขอพระเจล้สำทรงโปรดชยู่วยคสุณใหล้เชสืที่อในพระเยซรครลิสตร์เจล้สำ ณ บรัดนบทั้ จงวสำงใจเชสืที่อพระองคร์เปป็นพระผรล้ชยู่วยใหล้รอดของคสุณ
จงตล้อนรรับพระองคร์โดยควสำมเชสืที่อ – และผมขอรรับประกรันดล้วยสลิทธลิอสสำนสำจแหยู่งพระวจนะของพระเจล้สำวยู่สำ พระเจล้สำจะทรงชยู่วย
คสุณใหล้รอดเพรสำะเหก็นแกยู่พระเยซร ณ เสบทั้ยววลินสำทบนบทั้เลย
ดรังทบที่ผมไดล้ชใบทั้ หล้เหก็นแลล้วในกลิจกสำร 15 พระเจล้สำไมยู่ไดล้ทรงตรัดสลินโดยใชล้เกณฑร์แบบ “ยลิงโดนหรสือยลิงพลสำด” พระเจล้สำไดล้
ทรงทสสำใหล้แผนกสำรชรัที่วนลิรรันดรร์ของพระองคร์เสรก็จสมบรรณร์แลล้วกยู่อนพระองคร์ไดล้ทรงสรล้สำงแผยู่นดลินโลกเสบยอบก ครลิสตจรักรในฐสำนะ
กสำยหนสึที่ง ซสึที่งเปป็นกสำยทบสที่ มบรรณร์พรล้อมปรสำศจสำกตสสำหนลิหรสือรลิวทั้ รอยใดๆ ไดล้ถรกเลสือกโดยพระเจล้สำ ในพระครวิสตตแลล้วกยู่อนพระเจล้สำ
ไดล้ทรงสรล้สำงอสำดรัม ครวิสตจลักรถรกลลิขลิตลยู่วงหนล้สำใหล้เสรก็จสมบรรณร์พรล้อมโดยปรสำศจสำกตสสำหนลิหรสือรลิวทั้ รอยหรสือมลทลินใดๆ บทุคคล
ทลันั้งหลกำยตล้อนรรับหรสือปฏลิเสธพระเยซรตสำมเจตจสสำนงเสรบของพวกเขสำเอง พระเจล้สำมลิไดล้ทรงสรล้สำงมนสุษยร์ใหล้เปป็นหสุยู่นเชลิดหรสือเปป็น
หสุยู่นยนตร์...สมองอลิเลก็คทรอนลิกสร์ทบที่ทสสำงสำนเมสืที่อพระเจล้สำทรงกดสวลิตชร์ มนสุษยร์ถรกสรล้สำงขสึทั้นพรล้อมกรับเจตจสสำนงทบที่จะเลสือกหรสือทบที่จะ
ปฏลิเสธทสำงแหยู่งควสำมชอบธรรม ผมดบใจเหลสือเกลินทบที่พระเจล้สำไดล้ทรงวสำงอสำดรัมและเอวสำไวล้ในสวนแหยู่งหนสึที่ง และประทสำนสลิทธลิธิ์ทบที่
จะเลสือกใหล้แกยู่พวกเขสำ ผมดบใจทบที่ตล้นไมล้แหยู่งควสำมรรดล้ บและชรัที่วไดล้ถรกใสยู่ไวล้ในสวนนรัทั้น อสำดรัมถรกสรัที่งอยยู่สำงชรัดเจนแลล้วโดยพระเจล้สำวยู่สำ
เขสำทสสำอะไรไดล้ และเขสำตล้องไมยู่ทสสำสลิที่งใด ผมดบใจทบพที่ ระเจล้สำไดล้ประทสำนสลิทธลิแธิ์ ละโอกสำสทบจที่ ะเลสือกแกยู่อสำดรัม พระเจล้สำผรล้ทรงอยรใยู่ น
พระครลิสตร์ไดล้ทรงกระทสสำเพสืที่อมนสุษยร์สลิที่งทบที่มนสุษยร์ไมยู่มบทสำงทสสำเพสืที่อตรัวเองไดล้
จงแนยู่ใจวยู่สำจะชรัที่งนทั้สสำหนรักคสสำพรดตยู่อไปนบทั้กยู่อนคสุณปฏลิเสธมรันเสบย: พระเจล้สำในพระครลิสตร์ไดล้ทรงกระทสสำสลิที่งทบที่มนสุษยร์คงจะ
ไมว่ทกกำเพสืที่อตรัวเองหสำกเขสำทสสำไดล้! มนสุษยร์เสสืที่อมทรสำมอยยู่สำงทบที่สดสุ แตยู่ในพระครลิสตร์เรสำทรัทั้งหลสำยกก็เปป็นคนชอบธรรมพอๆกรับพระเยซร
ผรล้ทรงทสสำใหล้เรสำเปป็นคนชอบธรรมทรงเปป็นผรล้ชอบธรรม (โรม 5:1) ในสสำยพระเนตรของพระเจล้สำเรสำเปป็นคนบรลิสสุทธลิธิ์พอๆกรับพระ
โลหลิตของพระเยซรทบที่ปกคลสุมบสำปทรัทั้งหลสำยของเรสำ เรสำในฐสำนะปฟัจเจกชนตล้องเขล้สำมสำเกบที่ยวขล้องกรับพระครลิสตร์พระผรล้ชยู่วยใหล้รอด
ของเรสำ – มหสำปสุโรหลิตของเรสำ คนกลสำงของเรสำ พระเจล้สำไดล้ทรงมอบไวล้ในพระหรัตถร์ของพระเยซรแลล้ว คสือ สลิทธลิอสสำนสำจทรัทั้งสลิทั้นใน
สวรรคร์และบนแผยู่นดลินโลก และเรสำตล้องเกบที่ยวขล้องกรับพระครลิสตร์ พระองคร์ทรงเปป็นผรล้ทบที่ชยู่วยเรสำใหล้รอด ทรงนสสำพสำเรสำ ทรงรรักษสำ
เรสำไวล้ – และพระองคร์ทรงเปป็นผรล้ทบที่จะนสสำเสนอเรสำตยู่อพระบลิดสำ ผมขอกลยู่สำวซทั้สสำวยู่สำ: ครลิสตจรักรในฐสำนะสลิที่งมบชบวตลิ หนสึที่ง รยู่สำงกสำย
หนสึที่งซสึที่งมบพระเยซรเปป็นศบรษะและรสำกฐสำน (อฟ. 5 และ 1 คร. 3) ไดล้ถรกครัดสรร ถรกเลสือก และถรกลลิขลิตลยู่วงหนล้สำโดยพระเจล้สำแลล้ว
กยู่อนกสำรสรล้สำงโลกนบทั้
เรสำในฐสำนะปฟัจเจกชนอยรยู่ในพระครลิสตร์เพรสำะวยู่สำเรสำไดล้เชสืที่อในพระรสำชกลิจทบที่เสรก็จสลิทั้นของพระองคร์แลล้ว กสำรกระทสสำของ
พระเจล้สำในกสำรเลสือกเรสำกยู่อนกสำรสรล้สำงโลกนรัทั้นอยรยู่ “ในพระครลิสตร์” พระบสุตร กยู่อนกสำรเรลิที่มตล้นของสลิที่งตยู่สำงๆอยยู่สำงทบที่เรสำรรจล้ รักสลิที่ง
ตยู่สำงๆบนโลกนบทั้ในวรันนบทั้ พระเยซรไดล้ทรงถวสำยพระองคร์เองแดยู่พระบลิดสำแลล้วในพรันธสรัญญสำอรันศรักดลิธิ์สลิทธลิธิ์เพสืที่อพระรสำชกลิจแหยู่งกสำร
ทรงไถยู่ พระองคร์ (พระเยซร) “...พระเมษโปดก ผรล้ทรงถรกปลงพระชนมร์ตรัทั้งแตยู่แรกทรงสรล้สำงโลก” (วว. 13:8) ทรงเตก็มพระทรัย
สละชบวตลิ ของพระองคร์เพสืที่อทบเที่ รสำจะมบชวบ ลิต พระโลหลิตของพระเยซรครลิสตร์ไดล้ถรกประกสำศวยู่สำเปป็นหนทสำงเดบยวแหยู่งควสำมรอดกยู่อน
ทบที่พระเจล้สำไดล้ทรงสรล้สำงแผยู่นดลินโลกหรสือมนสุษยร์เสบยอบก
“แตยู่พระองคร์ผรล้ไดล้ทรงเรบยกทยู่สำนทรัทั้งหลสำยนรัทั้นบรลิสสุทธลิฉธิ์ รันใด ทยู่สำนทรัทั้งหลสำยจงเปป็นคนบรลิสสุทธลิใธิ์ นบรรดสำกสำรประพฤตลิทกสุ
อยยู่สำงดล้วยฉรันนรัทั้น ดรังทบที่มบคสสำเขบยนไวล้แลล้ววยู่สำ ‘ทยู่สำนทรัทั้งหลสำยจงเปป็นคนบรลิสทสุ ธลิธิ์ เพรสำะเรสำเปป็นผรล้บรลิสสุทธลิ’ธิ์ และถล้สำทยู่สำนอธลิษฐสำนขอ
ตยู่อพระบลิดสำ ผรล้ทรงพลิพสำกษสำทสุกคนตสำมกสำรกระทสสำของเขสำโดยไมยู่เหก็นแกยู่หนล้สำคนใดเลย จงประพฤตลิตนดล้วยควสำมยสสำเกรง

ตลอดเวลสำทบที่ทสำยู่ นอยรยู่ในโลกนบทั้ ทยู่สำนรรล้วสำยู่ พระองคร์ไดล้ทรงไถยู่ทสำยู่ นทรัทั้งหลสำยออกจสำกกสำรประพฤตลิอรันหสำสสำระมลิไดล้ ซสึที่งทยู่สำนไดล้รรับ
เปป็นประเพณบตยู่อจสำกบรรพบสุรสุษของทยู่สำน มลิไดล้ไถยู่ไวล้ดล้วยสลิที่งทบที่เสสืที่อมสลสำยไดล้ เชยู่นเงลินและทอง แตก่ทรงไถก่ดวผู้ ยพระโลหติตออันมท
ราคามากของพระครติสตค์ ดอังเลมือดลผกแกะททที่ปราศจากตนาหนติหรมือจสุดดก่างพรผู้อย แทผู้จรติงพระเจผู้าไดผู้ทรงดนารติพระครติสตค์นอัรั้นไวผู้
กก่อนทรงสรผู้างโลก แตก่ทรงใหผู้พระครติสตค์ปรากฏพระองคค์ในวาระสสุดทผู้ายนทรั้ เพมืที่อทก่านทอัรั้งหลาย เพรสำะพระครลิสตร์ทสำยู่ นจสึงเชสืที่อ
ในพระเจล้สำ ผรล้ทรงบรันดสำลพระครลิสตร์ใหล้ฟฟฟื้นจสำกควสำมตสำย และทรงประทสำนสงยู่สำรสำศบแกยู่พระองคร์ เพสืที่อใหล้ควสำมเชสืที่อและควสำม
หวรังใจของทยู่สำนดสสำรงอยรยู่ในพระเจล้สำ ทบที่ทสำยู่ นทรัทั้งหลสำยไดล้ชสสำระจลิตใจของทยู่สำนใหล้บรลิสสุทธลิธิ์แลล้ว ดล้วยกสำรเชสืที่อฟฟังควสำมจรลิงโดยพระ
วลิญญสำณ จนมบใจรรักพวกพบที่นล้องอยยู่สำงจรลิงใจ ทยู่สำนทรัทั้งหลสำยจงรรักกรันใหล้มสำกดล้วยนทั้สสำใสใจจรลิง ดล้วยวยู่สำทยู่สำนทรัทั้งหลสำยไดล้บรังเกลิดใหมยู่
ไมยู่ใชยู่จสำกพสืชทบที่จะเปฟปี่อยเนยู่สำเสบย แตยู่จสำกพสืชอรันไมยู่รรล้เปฟปี่อยเนยู่สำ คสือดล้วยพระวจนะของพระเจล้สำอรันทรงชบวตลิ และดสสำรงอยรยู่เปป็นนลิตยร์”
(1 เปโตร 1:15-23)
ในขล้อพระคสสำเหลยู่สำนบทั้เรสำเรบยนรรวล้ ยู่สำพระโลหลิตของพระเยซรไดล้ถรกกสสำหนดไวล้ลวยู่ งหนล้สำแลล้วกยู่อนพระเจล้สำทรงสรล้สำงจรักรวสำล
เสบยอบก รสำคสำคยู่สำไถยู่แหยู่งจลิตวลิญญสำณคสือ โลหลิต – ไมยู่เอสำสลิที่งใดทบที่นล้อยกวยู่สำนบทั้ พระเจล้สำทรงเรบยกรล้องเอสำโลหลิต ... โลหลิตของผรล้ไรล้
ควสำมผลิด เครสือที่ งบรชสำทบที่ไมยู่มบบสำป – และนรัที่นจะเปป็นใครอสืที่นไมยู่ไดล้นอกจสำกพระบสุตรนรัทั้น ดรังนรัทั้น – มรันจสึงเปป็นกสำรตกลงระหวยู่สำง
พระบลิดสำและพระบสุตรทบพที่ ระเยซรจะสลิทั้นพระชนมร์บนกสำงเขนเพสืที่อกสำรยกโทษบสำป พรันธสรัญญสำนบทั้ไดล้ถรกทสสำขสึทั้นระหวยู่สำงพระภสำค
ทรัทั้งสองของควสำมเปป็นพระเจล้สำกยู่อนพระเจล้สำไดล้ทรงสรล้สำงจรักรวสำลนบทั้หรสือสลิที่งใดๆทบมที่ บอยรยู่ในนรัทั้น
พระเจล้สำไดล้ทรงเลสือกเรสำเพรสำะเหตสุใด? จสุดประสงคร์ของกสำรทรงเลสือกของพระองคร์คสืออะไร? พระเจล้สำไดล้ทรงเลสือกเรสำ
เพบยงเพสืที่อทบที่จะชยู่วยเรสำใหล้รอด – หรสือเพสืที่อบสำงสลิที่งทบที่ยลิที่งใหญยู่กวยู่สำนรัทั้นมสำก? คสสำตอบกก็คสือ พระเจล้สำไดล้ทรงเลสือกเรสำ “...เพสืที่อเรสำจะ
บรลิสสุทธลิธิ์และปรสำศจสำกตสสำหนลิตยู่อพระพรักตรร์ของพระองคร์”
พระเยซรทรงแสดงควสำมจรลิงเดบยวกรันนบทั้ออกมสำในถล้อยคสสำเหลยู่สำนบทั้ “ทยู่สำนทรัทั้งหลสำยไมยู่ไดล้เลสือกเรสำ แตยู่เรสำไดล้เลสือกทยู่สำนทรัทั้ง
หลสำย และไดล้แตยู่งตรังทั้ ทยู่สำนทรัทั้งหลสำยไวล้ใหล้ทยู่สำนจะไปเกลิดผล...” (ยอหร์น 15:16)
เปสำโลกลยู่สำวแกยู่ผรล้เชสืที่อทรัทั้งหลสำยทบที่เมสืองเธสะโลนลิกสำวยู่สำ “แตยู่พบที่นล้องทรัทั้งหลสำย ผรล้เปป็นทบที่รกรั ขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ เรสำ
จสสำเปป็นตล้องขอบพระคสุณพระเจล้สำเพรสำะทยู่สำนอยรยู่เสมอ เพรสำะวยู่สำพระเจล้สำไดล้ทรงเลสือกทยู่สำนไวล้ตรัทั้งแตยู่เรลิที่มแรกใหล้ถสึงทบที่รอด โดยพระ
วลิญญสำณทรงชสสำระตรังทั้ ไวล้ใหล้บรลิสสุทธลิธิ์ และโดยทบที่ไดล้เชสืที่อควสำมจรลิง พระองคร์ไดล้ทรงเรบยกทยู่สำนทรัทั้งหลสำยโดยทสำงขยู่สำวประเสรลิฐของ
เรสำ เพสืที่อจะไดล้รบรั สงยู่สำรสำศบของพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำของเรสำ” (2 ธส. 2:13-14) เปสำโลกลยู่สำวแกยู่ผรล้เชสืที่อเหลยู่สำนรัทั้นใน
กรสุงโรมวยู่สำ “เพรสำะวยู่สำผรล้หนสึที่งผรใล้ ดทบพที่ ระองคร์ไดล้ทรงทรสำบอยรยู่แลล้ว ผรล้นรัทั้นพระองคร์ไดล้ทรงตรัทั้งไวล้ใหล้เปป็นตสำมลรักษณะพระฉสำยแหยู่ง
พระบสุตรของพระองคร์ดวล้ ย เพสืที่อพระบสุตรนรัทั้นจะไดล้เปป็นบสุตรหรัวปปีทยู่สำมกลสำงพวกพบที่นล้องเปป็นอรันมสำก ยลิที่งกวยู่สำนรัทั้นบรรดสำผรล้ทบที่
พระองคร์ไดล้ทรงตรัทั้งไวล้นรัทั้น พระองคร์ไดล้ทรงเรบยกผรล้นรัทั้นมสำดล้วย และผรล้ทพบที่ ระองคร์ไดล้ทรงเรบยกมสำนรัทั้น พระองคร์ไดล้ทรงโปรดใหล้ผรล้นรัทั้น
เปป็นผรล้ชอบธรรม และผรล้ทบที่พระองคร์ทรงโปรดใหล้เปป็นผรล้ชอบธรรม พระองคร์กก็ทรงโปรดใหล้ผรล้นรัทั้นมบสงยู่สำรสำศบดวล้ ย แลล้วเรสำจะวยู่สำ
อยยู่สำงไรเรสืที่องสลิที่งเหลยู่สำนบทั้ ถล้สำพระเจล้สำทรงอยรยู่ฝสำฝ่ ยเรสำ ใครจะขรัดขวสำงเรสำไดล้ พระองคร์ผรล้มลิไดล้ทรงหวงพระบสุตรของพระองคร์เอง แตยู่
ไดล้ทรงโปรดประทสำนพระบสุตรนรัทั้นเพสืที่อเรสำทรัทั้งหลสำย ถล้สำเชยู่นนรัทั้นพระองคร์จะไมยู่ทรงโปรดประทสำนสลิที่งสสำรพรัดใหล้เรสำทรัทั้งหลสำย ดล้วย
กรันกรับพระบสุตรนรัทั้นหรสือ” (โรม 8:29-32) ลรกทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้ว ไดล้รรับกสำรชสสำระลล้สำงดล้วยพระโลหลิตและถรกไถยู่แลล้วทสุกคนของ
พระเจล้สำถรกลลิขลิตลยู่วงหนล้สำใหล้เปป็นไปตสำมพระฉสำยแหยู่งพระบสุตรของพระเจล้สำ “ปรสำศจสำกตสสำหนลิ หรสือรลิวทั้ รอยหรสือมลทลินใดๆ”

กสำรทรงเลสือก กสำรลลิขลิตไวล้ลยู่วงหนล้สำ และกสำรทรงทรสำบลยู่วงหนล้สำของพระเจล้สำเปป็นสลิที่งทบจที่ ะตล้องถรกสอนใหล้แกยู่ผรล้เชสืที่อทรัทั้ง
หลสำยทบที่มบควสำมคลิดอยรยู่ฝสำฝ่ ยวลิญญสำณ – หดกำมเทศนสำแกยู่คนไมยู่เชสืที่อในกสำรประชสุมทบที่มบทรัทั้งผรล้เชสืที่อและคนไมยู่เชสืที่อปนกรันเดก็ดขสำด ขอ
พระเจล้สำทรงเวทนสำนรักเทศนร์ทบที่จะยสืนอยรยู่ตยู่อหนล้สำผรล้ฟงฟั ซสึที่งมบทรัทั้งผรล้เชสืที่อและคนไมยู่เชสืที่อ และเทศนสำแกยู่ผฟรล้ ฟังทบที่มบคนสองพวกปนกรันนรัทั้น
โดยเทศนสำวยู่สำบสำงคนถรกเลสือกใหล้ไดล้รรับควสำมรอด และหสำกพวกเขสำถรกเลสือก พวกเขสำกก็จะรอด แตยู่ถล้สำพวกเขสำไมยู่ไดล้ถรกเลสือก
พวกเขสำกก็รอดไมยู่ไดล้ ขอพระเจล้สำทรงเวทนสำควสำมโฉดเขลสำเชยู่นนรัทั้นดล้วยเถลิด!
ขล้อ 5 “พระองคร์ทรงกสสำหนดเรสำไวล้กยู่อนตสำมทบที่ชอบพระทรัยพระองคร์ใหล้เปป็นบสุตรโดยพระเยซรครลิสตร์”
กกำรกกกำหนดไวดกว่อน (Predestination กสำรลลิขลิตไวล้ลยู่วงหนล้สำ) คสือ กสำรทสสำใหล้เกลิดขสึทั้นของสลิที่งตยู่สำงๆทบที่พระเจล้สำทรงกสสำหนด
ไวล้แลล้วในนลิรนรั ดรร์กสำลเบสืทั้องหลรังเรสำ ผรล้เชสืที่อทสุกคนถรกลลิขลิตลยู่วงหนล้สำแลล้วใหล้เปป็นไปตสำมพระฉสำยของพระบสุตรของพระเจล้สำ กสำร
เปป็นไปตสำมพระฉสำยนบทั้เกลิดขสึทั้นเมสืที่อเรสำดสสำเนลินในพระวลิญญสำณ โดยกลินนทั้สสำนมและอสำหสำรแขก็งแหยู่งพระวจนะ เมสืที่อเรสำบรังเกลิดใหมยู่
แลล้ว เรสำกก็เปป็นทสำรกในพระครลิสตร์ เรสำถรกบรัญชสำใหล้ปรสำรถนสำนทั้สสำนมอรันบรลิสสุทธลิธิ์แหยู่งพระวจนะเพสืที่อทบที่เรสำจะเตลิบโตขสึทั้น และ
พระเจล้สำทรงพอพระทรัยทบที่เรสำจะเขล้มแขก็งขสึทั้นในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ เปป็นทหสำรทบที่ดบ เปป็นชสำยและหญลิงทบที่เตลิบโตเตก็มทบที่ฝสำฝ่ ยวลิญญสำณ
ในพระครลิสตร์ เรสำจะตล้องใหล้ควสำมรอดของเรสำเกลิดผลดล้วยควสำมเกรงกลรัวตรัวสรัที่น เรสำไมยู่ไดล้ประพฤตลิเพมืที่อททที่จะไดผู้รอับควสำมรอด
ของเรสำ... ควสำมรอดเปป็นของขวรัญของพระเจล้สำ แตยู่หลรังจสำกไดล้รรับควสำมรอดแลล้ว เรสำกก็ตล้องแสดงควสำมรอดของเรสำออกมสำดล้วย
ควสำมเกรงกลรัวตรัวสรัที่น เรสำจะตล้องเตลิบโตและเขล้มแขก็งมสำกขสึทั้นทสุกๆวรันขณะทบที่เรสำศสึกษสำและรรับประทสำนขนมปฟัง เนสืทั้อและนทั้สสำนม
แหยู่งพระวจนะของพระเจล้สำผรล้ทรงพระชนมร์อยรยู่
ในขล้อ 5 คสสำวยู่สำ ใหดเปป็นบทุตร (adoption – กสำรรรับเปป็นบสุตร) เกบที่ยวขล้องกรับตสสำแหนยู่งของเรสำ ไมยู่ใชยู่ควสำมสรัมพรันธร์ของ
เรสำกรับพระเจล้สำ ผรล้เชสืที่อทสุกคนเปป็นบสุตรคนหนสึที่งของพระเจล้สำ เปป็นลรกคนหนสึที่งของพระเจล้สำผยู่สำนทสำงกสำรบรังเกลิดใหมยู่ เรสำถรกใหล้
กสสำเนลิด – ไมยู่ใชยู่ดวล้ ยเลสือดหรสือดล้วยควสำมประสงคร์ของเนสืทั้อหนรังหรสือควสำมประสงคร์ของมนสุษยร์ – แตยู่ “บรังเกลิดจสำกพระเจล้สำ”
(ยอหร์น 1:12-13) เรสำถรกรรับเปป็นบสุตรเขล้สำในครอบครรัวของพระเจล้สำผยู่สำนทสำงกสำรกระทสสำของพระเจล้สำ โดยวสำงเรสำในตสสำแหนยู่ง
ของลรกคนหนสึที่งทบที่โตเปป็นผรล้ใหญยู่แลล้ว จงตรังทั้ ใจศสึกษสำกสำลสำเทบย 4:1-5 และคสุณจะเขล้สำใจวยู่สำผมหมสำยถสึงอะไร
นบที่อสำจเปป็นภสำพประกอบทบที่ไมยู่ดบมสำกนรัก แตยู่บสำงทบมรันจะชยู่วยใครสรักคนใหล้เหก็นวยู่สำผมกสสำลรังพยสำยสำมจะสสืที่ออะไร เรสำ
กลสำยเปป็นลรกคนหนสึที่งของพระเจล้สำ ทสำรกในพระครลิสตร์ ผยู่สำนทสำงกสำรอรัศจรรยร์แหยู่งกสำรบรังเกลิดใหมยู่ เรสำบรังเกลิดโดยพระวลิญญสำณ
บรลิสสุทธลิธิ์ (ยอหร์น 3:5) ภสำยใตล้พระรสำชบรัญญรัตลิ ทสำรกคนหนสึที่งอยรยู่ภสำยใตล้ครรสวยู่ นตรัวจนกวยู่สำจะถสึงวรัยหนสึที่ง เมสืที่อเดก็กคนนรัทั้นโตแลล้ว
เขสำกก็กลสำยเปป็นทกำยกำท ขอบคสุณพระเจล้สำ ภสำยใตล้พระคสุณเรสำไมยู่เพบยงบรังเกลิดเปป็นลรกของพระเจล้สำเทยู่สำนรัทั้น แตยู่เรสำถรกรรับเขล้สำใน
ครอบครรัวของพระเจล้สำ โดยใหล้เรสำไดล้รบรั ตสสำแหนยู่งทสำยสำทดล้วย นสำทบทบที่เรสำบรังเกลิดใหมยู่แลล้ว เรสำกก็กลสำยเปป็นทสำยสำทของพระเจล้สำ
และทสำยสำทรยู่วมกรันกรับพระเยซรครลิสตร์ (โรม 8:17) เรสำไมยู่ไดล้อยรยู่ภสำยใตล้พระรสำชบรัญญรัตลิ เรสำอยรยู่ใตล้พระคสุณ เรสำไมยู่ไดล้อยรยู่ใตล้ครรผรล้
สอนทรัทั้งหลสำย แตยู่พระคสุณของพระเจล้สำสอนเรสำ (ทลิตสรั 2:11-15) เรสำถรกลลิขลิตลยู่วงหนล้สำและถรกรรับเปป็นบสุตรของพระเจล้สำในพระ
ครลิสตร์ผรล้ทรงเปป็นบสุตรหรัวปปีทสำยู่ มกลสำงพวกพบที่นล้องเปป็นอรันมสำก พระครลิสตร์ทรงทสสำใหล้พระเจล้สำพอพระทรัยในทสุกรสำยละเอบยดเลก็ก
นล้อย ทรงทสสำใหล้พระรสำชบรัญญรัตลิและหนรังสสือศสำสดสำพยสำกรณร์ตสำยู่ งๆสสสำเรก็จ – ทสุกขบดและทสุกจสุดของตรัวอรักษร (มธ. 5:17-18)
ทรงทสสำใหล้งสำนทบพที่ ระบลิดสำไดล้มอบใหล้พระองคร์กระทสสำสสสำเรก็จครบถล้วน (ยอหร์น 17) และเมสืที่อพระองคร์ไดล้ทรงชสสำระบสำปของเรสำ
แลล้ว พระองคร์กปก็ ระทรับนรัที่งลง ณ เบสืทั้องขวสำพระหรัตถร์ของผรล้ทรงเดชสำนสุภสำพเบสืทั้องบน (ฮบ. 1:1-3)

ขล้อ 6 “เพสืที่อจะใหล้เปป็นทบที่สรรเสรลิญสงยู่สำรสำศบแหยู่งพระคสุณของพระองคร์ ซสึที่งโดยพระคสุณนรัทั้นพระองคร์ทรงบรันดสำลใหล้เรสำ
เปป็นทบที่ชอบพระทรัย ในผรล้ทรงเปป็นทบที่รรักของพระองคร์”
บรัดนบทั้เรสำเปป็นทบที่ชอบพระทรัย (เปป็นทบที่ยอมรรับ) โดยพระเจล้สำพระบลิดสำแลล้ว – ในผซูดทรงเปป็นทนซื่รกลั คสือพระบสุตร เมสืที่อพระเยซร
ทรงรรับบรัพตลิศมสำ พระเจล้สำกก็ตรรัสวยู่สำ “ทยู่สำนผรล้นบทั้เปป็นบสุตรทบที่รรักของเรสำ เรสำชอบใจทยู่สำนมสำก” บนภรเขสำจสสำแลงพระกสำย พระเจล้สำ
ตรรัสเกบที่ยวกรับพระเยซรวยู่สำ “ทยู่สำนผรล้นบทั้เปป็นบสุตรทบรที่ รักของเรสำ เรสำชอบใจทยู่สำนผรล้นบทั้มสำก จงฟฟังทยู่สำนเถลิด !”
กยู่อนทบที่พระเยซรทรงเรลิที่มเสดก็จดสสำเนลินกลิโลเมตรสสุดทล้สำยของทสำงทบที่ไปยรังกลโกธสำ พระองคร์ทรงรล้องออกมสำวยู่สำ “บรัดนบทั้
จลิตใจของเรสำเปป็นทสุกขร์และเรสำจะพรดวยู่สำอะไร จะวยู่สำ ‘ขล้สำแตยู่พระบลิดสำ ขอทรงโปรดชยู่วยขล้สำพระองคร์ใหล้พล้นเวลสำนบทั้’ อยยู่สำงนรัทั้น
หรสือ” แลล้วพระองคร์กก็ตอบในทรันทบวสำยู่ “หสำมลิไดล้ เพรสำะดล้วยควสำมประสงคร์นบทั้เองเรสำจสึงมสำถสึงเวลสำนบทั้ ขล้สำแตยู่พระบลิดสำ ขอใหล้
พระนสำมของพระองคร์ไดล้รรับเกบยรตลิ!”
“แลล้วกก็มบพระสสุรเสบยงมสำจสำกฟฟ้สำวยู่สำ “เราไดผู้ใหผู้รอับเกทยรตติแลผู้ว และจะใหผู้รอับเกทยรตติอทก” ฉะนรัทั้นคนทรัทั้งหลสำยทบที่ยสืนอยรยู่ทบที่
นรัที่นเมสืที่อไดล้ยลินเสบยงนรัทั้นกก็พดร วยู่สำฟฟ้สำรล้อง คนอสืที่น ๆ กก็พรดวยู่สำ “ทรตสวรรคร์องคร์หนสึที่งไดล้กลยู่สำวกรับพระองคร์”
พระเยซรตรรัสตอบวยู่สำ “เสบยงนรัทั้นเกลิดขสึทั้นเพสืที่อทยู่สำนทรัทั้งหลสำย ไมยู่ใชยู่เพสือที่ เรสำ”” (ยอหร์น 12:23-30)
เรสำเปป็นทบที่ชอบพระทรัย (เปป็นทบที่ยอมรรับ) โดยพระเจล้สำพระบลิดสำเพรสำะวยู่สำเรสำไดล้ตล้อนรรับพระผรล้ชยู่วยใหล้รอด คสือพระบสุตร
แลล้ว เรสำมบควสำมมรัที่นใจมสำกเหลสือเกลิน ทยู่สำนทบรที่ รัก! เรสำเปป็นบสุตรของพระเจล้สำ ลรกของพระเจล้สำ ถรกรรับเขล้สำในครอบครรัวของพระเจล้สำ
ดล้วยเหตสุนบทั้เรสำจสึงเปป็นทสำยสำทของพระเจล้สำ... เปป็นทบที่ชอบพระทรัยของพระเจล้สำในผรล้ทรงเปป็นทบที่รกรั คสือพระเยซรครลิสตร์เจล้สำผรทล้ รงเปป็น
มหสำปสุโรหลิตของเรสำ ดล้วยเหตสุนบทั้เรสำซสึที่งเปป็นบสุตรจสึงมบใจกลล้สำในกสำรเขล้สำมสำเฝฟ้สำพระบลิดสำในคสสำอธลิษฐสำน ในพระนสำมของพระเยซร
โดยทรลพระองคร์เกบที่ยวกรับควสำมตล้องกสำรตยู่สำงๆของเรสำ จงตรัทั้งใจศสึกษสำฮบบรร 10:19-23
วรันหนสึที่งอรันเปปีปี่ยมสงยู่สำรสำศบ พระเยซรจะทรง “...นสสำทยู่สำนใหล้ตรัทั้งอยรยู่เฉพสำะสงยู่สำรสำศบของพระองคร์โดยปรสำศจสำกตสสำหนลิ และ
มบควสำมรยู่สำเรลิงยลินดบอยยู่สำงเหลสือลล้น” (ยรดสำส 24)
ทยู่สำนทบที่รกรั ผรล้เปป็นคนบสำปซสึที่งรอดโดยพระคสุณ อยยู่สำลสืมเดก็ดขสำดวยู่สำพระเจล้สำไดล้ทรงชยู่วยคสุณใหล้รอดแลล้วเพรสำะเหก็นแกยู่พระ
ครลิสตร์ พระเจล้สำทรงยกโทษคสุณแลล้วเพรสำะเหก็นแกยู่พระครลิสตร์ พระเจล้สำทรงไถยู่คสุณแลล้วเพรสำะเหก็นแกยู่พระครลิสตร์ (อฟ. 4:32)
พระเจล้สำทรงชยู่วยคสุณใหล้รอดแลล้ว – “เพซซื่อจะใหดเปป็นทนซื่สรรเสรวิญสงว่กำรกำศนแหว่งพระคทุณของพระองคต” (อฟ. 1:6) พระเจล้สำโดย
ทสำงควสำมรรักอรันยลิที่งใหญยู่ของพระองคร์และพระคสุณอรันยลิที่งใหญยู่ของพระองคร์ไดล้ทรงจรัดเตรบยมพระเยซรไวล้ในกสำยหนสึที่ง เพสืที่อทบที่ใน
กสำยเนสืทั้อหนรังนรัทั้นพระเยซรจะทรงทสสำใหล้ทกสุ ขบดและทสุกจสุดของพระรสำชบรัญญรัตบลิ รลิสสุทธลิธิ์ของพระเจล้สำสสสำเรก็จ และโดยทสำงพระ
โลหลิตทบที่ไหลออกของพระองคร์จะทรงซสืทั้อกสำรไถยู่เพสืที่อคนบสำปทรัทั้งหลสำย ทรัทั้งหมดนบทั้ไดล้ถรกรยู่สำงเปป็นพลิมพร์เขบยว ถรกวสำงแผน ถรกซสืทั้อ
และถรกจรัดหสำใหล้โดยพระเจล้สำพระบลิดสำเพสืที่อทบที่พระคสุณของพระองคร์ในพระเยซรจะไดล้ถรกปฝ่สำวประกสำศในสงยู่สำรสำศบทรัทั้งสลิทั้นแหยู่ง
สวรรคร์ นรัที่นคสือสลิที่งทบที่จะเกลิดขสึทั้นแนยู่นอนหลรังจสำกกสำรรรับขสึทั้น เมสืที่อสลิที่งสสำรพรัดสสสำเรก็จ พระเจล้สำจะทรงแสดงครลิสตจรักร (พระกสำยของ
พระครลิสตร์ คสือผรล้ทบที่ถรกไถยู่แลล้ว) ในสวรรคสถสำน – และสลิที่งทรงสรล้สำงทรัทั้งปวงของพระเจล้สำจะเหก็นพระคสุณของพระเจล้สำอรันอสุดม
เหลสือลล้นในครลิสตจรักร (อฟ. 2:6-7) “เมสืที่อพระองคร์จะเสดก็จมสำเพสืที่อรรับเกบยรตลิในพวกวลิสสุทธลิชนของพระองคร์ และเพสืที่อใหล้เปป็นทบที่
อรัศจรรยร์ใจแกยู่คนทรัทั้งปวงทบที่เชสืที่อ” (2 ธส. 1:10)
ผมเชสืที่อในกสำรทรงเลสือกตสำมพระครัมภบรร์ เรสำไมยู่ตล้องหลรับตสำและปฏลิเสธหลรักคสสำสอนเรสืที่องกสำรทรงเลสือกในพระครัมภบรร์

ผมไมยู่ไดล้ออกปสำกยอมรรับวยู่สำเขล้สำใจกสำรทรงเลสือกตสำมทบที่สอนในพระครัมภบรอร์ ยยู่สำงถยู่องแทล้ แตยู่หลรังจสำกหลสำยปปีของกสำรศสึกษสำพระ
วจนะของพระเจล้สำ ผมกก็รสรล้ สึกจรลิงๆวยู่สำผมเขล้สำใจมรันดบขสึทั้นกวยู่สำแตยู่กยู่อนเลก็กนล้อย ดรังทบที่ผมไดล้กลยู่สำวไปแลล้ว กสำรทรงเลสือกเกบที่ยวขล้อง
กรับประชกำชนของพระเจดกำเทว่กำนลันั้นเสมอ
พระเยซรไดล้เสดก็จเขล้สำมสำในโลกเพสืที่อแสวงหสำและชยู่วยผรล้หลงหสำยใหล้รอด (ลรกสำ 19:10) ผรล้หลงหสำยไมยู่ไดล้แสวงหสำพระเยซร
มนสุษยร์ธรรมดสำนรัทั้นตสำบอด ตสำยแลล้วและเสสืที่อมทรสำมอยยู่สำงสสุดขบด บสำงสลิที่งตล้องเกลิดขสึทั้นจสำกภสำยนอกเพสือที่ ทบที่จะกระตสุล้นมนสุษยร์
ธรรมดสำจสำกภสำยใน กยู่อนทบที่มนสุษยร์ธรรมดสำผรล้นรัทั้นจะตล้อนรรับพระเยซรเปป็นพระผรล้ชวยู่ ยใหล้รอด ตสำมทบที่ยอหร์น 15:16 กลยู่สำวไวล้ เรสำทรัทั้ง
หลสำยทบที่เปป็นผรล้เชสืที่อไมยู่ไดล้เลสือกพระเยซร – พระองคร์ไดล้ทรงเลสือกเรสำ แตยู่จงจสสำไวล้วยู่สำ กสำรทรงเลสือกไมยู่เคยใชล้กรับผรล้ใดกก็ตสำมนอกจสำก
ผรล้เชสืที่อ คนอสืที่นๆทสุกคนไมยู่ถรกรวมเขล้สำไวล้ดวล้ ย มนสุษยร์ไมยู่ไดล้ถรกเลสือกเพสืที่อทบที่จะถรกตรัดขสำดจสำกพระเจล้สำชรัวที่ นลิรรันดรร์ มนสุษยร์ไมยู่ไดล้ถรก
เลสือกใหล้รรับโทษในนรก คสสำวยู่สำ “กสำรทรงเลสือก” (election) ไมยู่สสำมสำรถถรกใชล้ในลรักษณะนรัทั้นไดล้ หสำกเรสำเขล้สำใจกสำรทรงเลสือก
ของพระเจล้สำ เรสำกก็ตอล้ งเหก็นอยยู่สำงชรัดเจนวยู่สำพระครลิสตร์ทรงเปป็นผผผู้ททที่ถกผ เลมือกผรล้แรก พระครลิสตร์ทรงเปป็นผรล้แรกทบพที่ ระเจล้สำทรง
เลสือกสรร
“จงดรผรล้รรับใชล้ของเรสำ ผรล้ซสึที่งเรสำเชลิดชร ผรล้เลสือกสรรของเรสำ (หมสำยเหตสุ: ผผผู้เลมือกสรรของเรา) ผรล้ซสึที่งใจเรสำปปีตลิยลินดบ เรสำไดล้
เอสำวลิญญสำณของเรสำสวมทยู่สำนไวล้แลล้ว ทยู่สำนจะสยู่งควสำมยสุตธลิ รรมออกไปใหล้แกยู่บรรดสำประชสำชสำตลิ ทยู่สำนจะไมยู่รล้องหรสือเปลยู่งเสบยง
ของทยู่สำน หรสือกระทสสำใหล้ไดล้ยลินเสบยงของทยู่สำนตสำมถนน ไมล้อล้อชทั้สสำแลล้วทยู่สำนจะไมยู่หรัก และไสล้ตะเกบยงทบที่ลกสุ รลิบหรบที่อยรยู่ทยู่สำนจะไมยู่ดบรั
ทยู่สำนจะสยู่งควสำมยสุตธลิ รรมออกไปดล้วยควสำมจรลิง ทยู่สำนจะไมยู่ลล้มเหลวหรสือทล้อแทล้จนกวยู่สำทยู่สำนจะสถสำปนสำควสำมยสุตธลิ รรมไวล้ในโลก
และเกสำะทรังทั้ หลสำยจะรอคอยพระรสำชบรัญญรัตลิของทยู่สำน พระเจล้สำ คสือ พระเยโฮวสำหร์ผรล้ทรงสรล้สำงฟฟ้สำสวรรคร์และทรงขสึงมรัน ผรทล้ รง
แผยู่แผยู่นดลินโลกและสลิที่งทบที่บรังเกลิดจสำกโลกออกไป ผรทล้ รงประทสำนลมหสำยใจแกยู่ประชสำชนทบที่บนโลก และจลิตวลิญญสำณแกยู่ผรล้ดสสำเนลิน
อยรยู่บนโลก ตรรัสดรังนบทั้วสำยู่ “เรสำคสือพระเยโฮวสำหร์ เรสำไดล้เรบยกเจล้สำมสำดล้วยควสำมชอบธรรม เรสำจะยสึดมสือเจล้สำและจะรรักษสำเจล้สำไวล้ เรสำ
จะใหล้เจล้สำเปป็นตรัวพรันธสรัญญสำของมนสุษยชสำตลิ เปป็นควสำมสวยู่สำงแกยู่บรรดสำประชสำชสำตลิ เพสืที่อเปปิดตสำคนทบที่ตสำบอด เพสืที่อนสสำผรล้ถรก
จองจสสำออกมสำจสำกคสุก นสสำผรทล้ บที่นรัที่งในควสำมมสืดออกมสำจสำกเรสือนจสสำ” (อลิสยสำหร์ 42:1-7)
จสำกพระคสสำตอนนบทั้เรสำเหก็นอยยู่สำงชรัดเจนวยู่สำพระครลิสตร์ทรงเปป็นผรล้ถรกเลสือกผรล้แรก พระองคร์ทรงเปป็นผรล้ถรกเลสือกสรรของ
พระเจล้สำ จสำกนรัทั้นพระเจล้สำกก็ทรงเลสือกเราทอัรั้งหลายในพระครลิสตร์ ผมหวรังวยู่สำคสุณคงจะเขล้สำใจสลิที่งทบผที่ มรรล้สสึกในหรัวใจของผมเองและ
เหก็นผยู่สำนดวงตสำของมนสุษยร์ทบที่อยรยู่ภสำยใน พระเจล้สำทรงเลสือกเรสำในพระเยซซู เฉพสำะคนเหลยู่สำนรัทั้นทบที่อยรยู่ในพระเยซรเปป็นทบที่ยอมรรับของ
พระเจล้สำ และพระเจล้สำไดล้ทรงเลสือกทสุกคนทบจที่ ะตล้อนรรับพระเยซรครลิสตร์เจล้สำเปป็นพระผรล้ชยู่วยใหล้รอดสยู่วนตรัวของพวกเขสำ ขอใหล้พระ
ครัมภบรร์เปป็นผรล้กลยู่สำวละกรัน:
“ดรังนรัทั้น พระองคร์ (พระเยซร) จสึงทรงสสำมสำรถเปป็นนลิตยร์ทบที่จะชยู่วยคนทรัทั้งปวงทบที่ไดล้เขล้สำมสำถสึงพระเจล้สำโดยทสำงพระองคร์นรัทั้น
ใหล้ไดล้รบรั ควสำมรอด เพรสำะวยู่สำพระองคร์ทรงพระชนมร์อยรยู่เปป็นนลิตยร์เพสืที่อวลิงวอนใหล้คนเหลยู่สำนรัทั้น” (ฮบ. 7:25) พระเจล้สำไดล้ทรงเลสือก
กสำยหนสึที่งของพระครลิสตร์แลล้ว คสือครลิสตจรักรพรันธสรัญญสำใหมยู่ ในพระครลิสตร์ พระเจล้สำสสำมสำรถยอมรรับคนบสำปเฉพสำะเมสืที่อคนบสำป
ผรล้นรัทั้นอยรยู่ในพระเยซรครลิสตร์ พระเจล้สำไมยู่ไดล้ทรงเลสือกคนบสำงคนใหล้มสำเปป็นอวรัยวะแหยู่งพระกสำยของพระครลิสตร์เทยู่สำนรัทั้น พระเจล้สำทรง
รรักคนทรัทั้งโลก พระเจล้สำไดล้ประทสำนพระเยซรเพสืที่อคนทรัทั้งโลก พระเยซรไดล้สลิทั้นพระชนมร์เพสืที่อบสำปของคนทรัทั้งโลก แตยู่เรสำรรล้ – และ
พระเจล้สำทรงทรสำบอยยู่สำงแนยู่นอน – วยู่สำไมยู่ใชยู่ทกสุ คนจะตล้อนรรับพระเยซร แตยู่ผรล้ใดกก็ตสำมทบตที่ ล้อนรรับพระเยซร พระเจล้สำกก็ประทสำน

อสสำนสำจใหล้คนเหลยู่สำนรัทั้นเปป็นบสุตร และเมสืที่อคนๆนรัทั้นตล้อนรรับพระเยซร พระเจล้สำกก็ทรง “ใหล้กสสำเนลิด” คนๆนรัทั้นเขล้สำในกสำยทบที่ถรกเลสือก
นรัทั้น – พระกสำยทบที่ถรกเลสือกสรรของพระครลิสตร์
กสำรทรงกสสำหนดไวล้ลยู่วงหนล้สำ (foreordination) เปป็นกสำรกระทสสำแบบบรังครับใชล้ของพระเจล้สำ ซสึที่งโดยกสำรทสสำเชยู่นนบทั้สลิที่งทบที่
พระเจล้สำไดล้ทรงดสสำรลิไวล้ในนลิรรันดรร์กสำลทบที่อยรยู่ขล้สำงหลรังเรสำนรัทั้นกก็ถรกกระทสสำสสสำเรก็จ กสำรทรงกสสำหนดไวล้ลยู่วงหนล้สำทสสำงสำนผยู่สำนพระ
ประสงคร์อรันเปป็นอสสำนสำจสลิทธลิธิ์ขสำดของพระเจล้สำ (อฟ. 1:5) กสำรทรงกสสำหนดไวล้ลยู่วงหนล้สำรรับประกรันเรสำวยู่สำสลิที่งทบที่พระเจล้สำไดล้ทรง
ประสงคร์แลล้วสสสำหรรับผรล้เชสืที่อทสุกคนจะไมยู่ถรกเพลิกถอนเดก็ดขสำด แตยู่จะเกลิดขสึทั้นจรลิงอยยู่สำงแนยู่นอน กสำรทรงกสสำหนดไวล้ลยู่วงหนล้สำและ
เจตจสสำนงเสรบของมนสุษยร์ ซสึที่งเปป็นเหมสือนเสล้นขนสำนสองเสล้นทบที่ไมยู่มบวนรั บรรจบกรัน ตยู่สำงกก็สอดประสสำนกรันในพระเจล้สำ เมสืที่อเรสำมอง
ดรกสำรทรงกสสำหนดไวล้ลยู่วงหนล้สำของพระเจล้สำและเจตจสสำนงเสรบของมนสุษยร์จสำกนลิรรันดรร์กสำลจนถสึงนลิรรันดรร์กสำล เรสำกก็จะไมยู่พบกสำร
ขรัดแยล้งกรันเลย ควสำมยสุยู่งยสำกตยู่สำงๆอรันตรธสำนไปและควสำมคลิดของเรสำกก็เรลิที่มแจยู่มชรัดหสำกเรสำจะเพบยงตระหนรักวยู่สำกสำรทรงกสสำหนด
ไวล้ลวยู่ งหนล้สำ กสำรทรงเลสือก กสำรลลิขลิตไวล้ลวยู่ งหนล้สำเปป็นของประชสำชนของพระเจล้สำแตยู่พวกเดบยว มนสุษยร์ทกสุ คนในโลกมบเจตจสสำนง
เสรบทบที่จะยอมรรับหรสือปฏลิเสธพระเยซรครลิสตร์ ทสุกคนไดล้รรับเชลิญและถรกคะยรัทั้นคะยอใหล้ตล้อนรรับพระเยซรเจล้สำ พระองคร์ไดล้ทรงรรับ
กสำยหนสึที่งซสึที่งประกอบดล้วยเนสืทั้อหนรังและกระดรก เพสืที่อทบใที่ นกสำยหนสึที่งซสึที่งเหมสือนกรับกสำยของเรสำทรัทั้งหลสำย พระองคร์ (พระเยซร)
“โดยพระคสุณของพระเจล้สำ ...จะไดล้ทรงชลิมควสำมตสำยเพสืที่อมนสุษยร์ทกสุ คน” (ฮบ. 2:9)
กรสุณสำอยยู่สำกลยู่สำวหสำพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิวธิ์ ยู่สำทรงไมยู่จรลิงใจหรสือหนล้สำซสืที่อใจคด หสำกบสุคคลใดถรกเลสือกสรรและถรกลลิขลิตไวล้
ลยู่วงหนล้สำใหล้เปป็นผรล้หลงหสำย หสำกบสุคคลใดถรกกสสำหนดไวล้ลวยู่ งหนล้สำใหล้ตกนรก พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิกธิ์ ก็คงไมยู่ตรรัสผยู่สำนเปสำโลวยู่สำพระ
เยซรโดยพระคสุณของพระเจล้สำจะทรงชลิมควสำมตสำยเพสืที่อมนทุษยตททุกคน ในทสำงกลรับกรัน พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิคธิ์ งตรรัสไปแลล้ววยู่สำ
พระเยซรโดยพระคสุณของพระเจล้สำไดล้เสดก็จมสำเพสืที่อชลิมควสำมตสำยเพสืที่อผซูดทนซื่ถซูกเลซอกสรร... หรสือเพซซื่อผซูดทนซื่ถซูกเลซอก กรสุณสำใชล้เหตสุผล
และยอมรรับขล้อเทก็จจรลิงทบที่วสำยู่ พระเจล้สำทรงทรสำบตอนจบตรัทั้งแตยู่ตอนตล้น – กระนรัทั้นกสำรทรงทรสำบของพระเจล้สำเกบยที่ วกรับตอนจบ
ตรัทั้งแตยู่ตอนตล้นกก็ไมยู่เกบที่ยวขล้องอะไรกรับเจตจสสำนงเสรบของคสุณ คสุณในฐสำนะปฟัจเจกชนมบโอกสำสทบที่จะตล้อนรรับพระเยซร และเมสืที่อคสุณ
ตล้อนรรับพระเยซร พระเจล้สำกก็ทรงยอมรรับคสุณในพระองคตผซูดทรงเปป็นทนซื่รลัก “ผรล้ใดมบใจปรสำรถนสำ กก็ใหล้ผรล้นรัทั้นมสำรรับนทั้สสำแหยู่งชบวตลิ โดยไมยู่
ตล้องเสบยอะไรเลย” (วว. 22:17)
ตยู่อไปนบทั้เปป็นกสำรทรงสสสำแดงทบพที่ ระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ไดล้ประทสำนใหล้แกยู่ผมเกบที่ยวกรับกสำรทรงเลสือกตสำมพระครัมภบรร์:
พระเจล้สำพระบลิดสำไดล้ทรงเลสือกกสำยนรัทั้น – ครลิสตจรักรพรันธสรัญญสำใหมยู่ และเรสำทรสำบวยู่สำกสำยนรัทั้นประกอบดล้วยผรล้เชสืที่อจสสำนวนหนสึที่ง
วรันหนสึที่งคนบสำงคนซสึที่งอยรยู่ทบที่ไหนสรักแหยู่งจะไดล้รรับกสำรบรังเกลิดใหมยู่ และนรัที่นจะทสสำใหล้กสำยนบทั้สมบรรณร์ เมสืที่อกสำยนบทั้สมบรรณร์ กสำรรรับขสึทั้น
จะเกลิดขสึทั้นในชรัที่วเสบทั้ยววลินสำทบนรัทั้น... “ในพรลิบตสำเดบยว” พระเจล้สำพระบลิดสำไดล้ทรงเลสือกสรรกสำยหนสึที่งไวล้แลล้ว พระเจล้สำไดล้ทรงเลสือก
กสำยหนสึที่งในฐกำนะเปป็นรว่กำงกกำยหนนซื่ง กสำยนบทั้ประกอบดล้วยหลสำยบสุคคล หลสำยบสุคคลกลสำยเปป็นอวรัยวะตยู่สำงๆของกสำยนบทั้โดยกสำร
ตล้อนรรับพระเยซรดวล้ ยเจตจสสำนงเสรบของพวกเขสำเอง

หนผู้าททที่ของพระบสุตรในการไถก่ของเรา
ขล้อ 7 “ในพระเยซรนรัทั้น เรสำไดล้รรับกสำรไถยู่โดยพระโลหลิตของพระองคร์ คสือไดล้รรับกสำรอภรัยโทษบสำปของเรสำ โดยพระคสุณ
อรันอสุดมของพระองคร์”
พระเจล้สำพระบลิดสำไดล้ทรงวกำงแผนกสำรไถยู่ของเรสำไวล้แลล้ว (อฟ. 1:4-6) พระเจล้สำพระบสุตรไดล้ทรงจลัดหกำกสำรไถยู่ของเรสำ

อยยู่สำงแทล้จรลิง สยู่วนหลรังของขล้อ 6 บอกเรสำอยยู่สำงชรัดเจนวยู่สำพระเจล้สำทรงยอมรรับเรสำในพระองคตผทซูด รงเปป็นทนซื่รกลั – และนรัที่นกก็
เกบที่ยวขล้องกรับอบกบสุคคลหนสึที่ง... พระเยซรทรงเปป็นผซูดเปป็นทนซื่รลักของพระบลิดสำ
เพรสำะเหตสุใดพระเยซรจงสึ ทรงเปป็น “ผรล้เปป็นทบที่รรัก”? พระองคร์ทรงบอกเรสำวยู่สำ “ดล้วยเหตสุนบทั้พระบลิดสำของเรสำจสึงทรงรรักเรสำ
เพรสำะเรสำสละชบวตลิ ของเรสำ เพสืที่อจะรรับชบวตลิ นรัทั้นคสืนมสำอบก ไมยู่มบผใรล้ ดชลิงชบวลิตไปจสำกเรสำไดล้ แตยู่เรสำสละชบวลิตดล้วยใจสมรัครของเรสำเอง
เรสำมบสลิทธลิทธิ์ บที่จะสละชบวตลิ นรัทั้น และมบสลิทธลิธิ์ทจบที่ ะรรับคสืนอบก พระบรัญชสำนบทั้เรสำไดล้รรับมสำจสำกพระบลิดสำของเรสำ” (ยอหร์น 10:17-18)
ควสำมคลิดทบที่มบขบดจสสำกรัดของเรสำจะไมยู่มบวรันเขล้สำใจควสำมลทั้สสำลสึกแหยู่งกสำรทสสำงสำนรยู่วมกรันของพระเจล้สำพระบลิดสำและพระเจล้สำพระบสุตร
ในกสำรไถยู่ของเรสำไดล้เลย แตยู่ผยู่สำนทสำงกสำรถวสำยพระองคร์เองเปป็นเครสืที่องบรชสำโดยผรทล้ รงเปป็นทบที่รกรั พระเจล้สำ “ไดล้ทรงยล้สำยเรสำมสำตรัทั้ง
ไวล้ในอสำณสำจรักรแหยู่งพระบสุตรทบที่รกรั ของพระองคร์” (คส. 1:13) คสสำภสำษสำกรบกเดลิมในขล้อนรัทั้นอยู่สำนวยู่สำ “ไดล้ทรงยล้สำยเรสำมสำตรัทั้งไวล้ใน
อสำณสำจรักรแหยู่งพระบสุตรแหยู่งควสำมรรักของพระองคร์” ควสำมรรักทบที่ถรกแสดงออกโดยพระเจล้สำในกสำรประทสำนพระบสุตรของ
พระองคร์ ควสำมรรักทบที่ถรกแสดงออกโดยพระบสุตรในกสำรประทสำนพระองคร์เอง (ผรล้ชอบธรรมเพสืที่อคนอธรรม) จะเปป็นควสำม
อรัศจรรยร์ใจชรัที่วนลิรนรั ดรร์กสำล
กสำรทรงไถยู่เปป็นมสำโดยทสำงพระโลหลิตของพระองคร์ พระเยซรตรรัสวยู่สำ “บสุตรมนสุษยร์มลิไดล้มสำเพสืที่อรรับกสำรปรนนลิบรัตลิ แตยู่มสำ
เพสืที่อจะปรนนลิบรัตลิ และประทสำนชบวตลิ ของทยู่สำนใหล้เปป็นคยู่สำไถยู่สสสำหรรับคนเปป็นอรันมสำก” (มธ. 20:28) ในหนรังสสือเลวบนลิตลิ (“หนรังสสือ
ฮบบรร” ของภสำคพรันธสรัญญสำเดลิม) เรสำอยู่สำนวยู่สำ “ชบวตลิ อยรยู่ในเลสือด” (ลนต. 17:11) ดล้วยเหตสุนบทั้พระเยซรจสึงไดล้เสดก็จมสำเพสืที่อประทสำน
พระโลหลิตของพระองคร์เปป็นคยู่สำไถยู่สสสำหรรับคนเปป็นอรันมสำก พระโลหลิตของพระเยซรนรัทั้นบรลิสทสุ ธลิธิ์ ไรล้บสำป ไรล้อสุบสำย ไรล้มลทลิน – พระ
โลหลิตทบที่ไหลเวบยนอยรยู่ในเสล้นเลสือดของพระเยซรคสือ พระโลหลิตของพระเยโฮวสำหร์ (กลิจกสำร 20:28) พระโลหลิตนรัทั้นคสือ รสำคสำทบที่พระ
เยซรไดล้ทรงจยู่สำยเพสืที่อกสำรไถยู่ของเรสำ
ผลลรัพธร์ของกสำรประทสำนพระโลหลิตนรัทั้นคสือ “กสำรอภรัยโทษบสำป” ในภสำคพรันธสรัญญสำเดลิมพระเจล้สำไดล้ทรงประกสำศกล้อง
(และพระองคร์ยรังไมยู่ทรงเปลบที่ยนพระทรัย) วยู่สำ “ชบวลิตทบทที่ สสำบสำปจะตล้องตสำย!” อบกครรัทั้งผยู่สำนทสำงศสำสดสำพยสำกรณร์ทสำยู่ นนรัทั้น พระเจล้สำ
ตรรัสวยู่สำ “เรสำทสุกคนไดล้เจลินที่ ไปเหมสือนแกะ” ผยู่สำนทสำงผรล้เขบยนในภสำคพรันธสรัญญสำใหมยู่ พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงประกสำศวยู่สำ “ทสุก
คนทสสำบสำป และเสสืที่อมจสำกสงยู่สำรสำศบของพระเจล้สำ” ผยู่สำนทสำงยอหร์นผรล้เปป็นทบที่รกรั พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ไดล้ประทสำนนลิยสำมของคสสำวยู่สำ
บสำปแกยู่เรสำ นรัที่นคสือ “ผรล้ใดทบที่กระทสสำบสำปกก็ละเมลิดพระรสำชบรัญญรัตลิดวล้ ย เพรสำะควสำมบสำปเปป็นสลิที่งทบที่ละเมลิดพระรสำชบรัญญรัต”ลิ (1
ยอหร์น 3:4) ดล้วยเหตสุนบทั้ ตสำมมสำตรฐสำนของพระเยโฮวสำหร์ เรสำจสึงสมควรตกนรก แตยู่พระเจล้สำในพระคสุณของพระองคร์ไดล้ทรงจรัด
เตรบยมหนทสำงหนสึที่งซสึที่งเปป็นทสำงหนบไวล้แลล้ว อยยู่สำงไรกก็ตสำม “ถล้สำไมยู่มบโลหลิตไหลออกแลล้ว กก็จะไมยู่มบกสำรอภรัยบสำปเลย” (ฮบ. 9:22)
“พระโลหลิตของพระเยซรครลิสตร์พระบสุตรของพระเจล้สำกก็ชสสำระเรสำทรัทั้งหลสำย...” (1 ยอหร์น 1:7) ในหนรังสสือเลวบนลิตลิ มบสลิบครรัทั้งทบพที่ ระ
วลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงเชสืที่อมโยงกสำรลบมลทลินดล้วยโลหลิตกรับกสำรอภรัยโทษบสำปของคนบสำป พระเยโฮวสำหร์ทรงทรสำบวยู่สำไมยู่มบ
หนทสำงอสืที่นนอกจสำกทสำงแหยู่งพระโลหลิต มรันเปป็นวลิธบของพระเจล้สำมสำตรัทั้งแตยู่สวนเอเดน อสำดรัมถรกคลสุมกสำยดล้วยหนรังสรัตวร์ทบที่ไดล้มสำ
จสำกกสำรถวสำยสรัตวบรชสำซสึที่งมบโลหลิตไหลออก... สรัตวร์ทบที่ไรล้ควสำมผลิดไดล้ยกโลหลิตของพวกมรันเพสือที่ จรัดหสำเสสืทั้อหนรังสรัตวร์ใหล้แกยู่อสำดรัมและ
เอวสำ ตยู่อมสำบสุตรชสำยคนนรัทั้นของอสำดรัมกก็คลิดวยู่สำตนจะลอยนวลไปไดล้พรล้อมกรับเครสืที่องบรชสำทบที่ไมยู่มบโลหลิตตก – แตยู่เขสำกก็ไมยู่ไดล้
ลอยนวลไป อสำแบล “โดยควสำมเชสืที่อ” ไดล้นสสำเครสืที่องบรชสำซสึที่งมบโลหลิตตกมสำและพระเจล้สำทรงยอมรรับมรัน คสำอลินซสึที่งใชล้สตลิปฟัญญสำ
ของตรัวเองกก็นสสำผลไมล้มสำ... ไมยู่มบโลหลิตตก พระเจล้สำทรงปฏลิเสธเครสืที่องบรชสำของคสำอลิน ตรังทั้ แตยู่โมงนรัทั้นมสำพระเจล้สำกก็ทรงเรบยกรล้อง

โลหลิต – และถล้สำไมยู่มบโลหลิตไหลออกแลล้ว กก็จะไมยู่มบกสำรอภรัยบสำปเลย! โดยสรัตวร์ทสุกตรัวซสึที่งไรล้ควสำมผลิดและปรสำศจสำกตสสำหนลิ ซสึที่งถรก
ฆยู่สำเปป็นเครสืที่องสรัตวบรชสำตสำมคสสำบรัญชสำของพระเยโฮวสำหร์ พระเจล้สำกก็กสสำลรังตรรัสผยู่สำนควสำมตสำยของสรัตวร์ตวรั นรัทั้นวยู่สำ “พระเมษโปดก
ของเรสำ บสุตรของเรสำ จะมสำสลิทั้นชบวลิต!”
จสำกนรัทั้นวรันหนสึที่ง ยอหร์นผรล้ใหล้บรัพตลิศมสำกก็ชบทั้ไปทบที่บสุรสุษผรล้หนสึที่งและรล้องออกมสำวยู่สำ “จงดรพระเมษโปดกของพระเจล้สำ ผรล้ทรง
รรับควสำมผลิดบสำปของโลกไปเสบย!” (ยอหร์น 1:29)
ตยู่อจสำกนรัทั้นไมยู่นสำน บนกสำงเขนอรันทสำรสุณซสึที่งถรกปฟักไวล้บนภรเขสำกลโกธสำ พระเมษโปดกของพระเจล้สำกก็ทรงหลรัที่งรลินพระ
โลหลิตของพระองคร์ พระประสงคร์ชรัที่วนลิรรันดรร์ของพระเยโฮวสำหร์ไดล้ถรกทสสำใหล้สสสำเรก็จแลล้ว พระเยซรตรรัสกยู่อนพระองคร์ทรง
สลิทั้นพระชนมร์วยู่สำ “สสสำเรก็จแลล้ว!” (ยอหร์น 19:30) ชยู่สำงเปป็นคสสำตรรัสอรันมหรัศจรรยร์ – ในภสำษสำของเรสำใชล้เพบยงสสำมพยสำงคร์ แตยู่ใน
สสำมพยสำงคร์นรัทั้นพระองคร์กก็กสสำลรังตรรัสวยู่สำ “เรสำไดล้ทสสำสสสำเรก็จแลล้วซสึที่งสลิที่งทบที่เรสำมสำเพสืที่อทสสำใหล้สสสำเรก็จ! แผนกสำรของพระบลิดสำของเรสำ
สสสำหรรับกสำรยกโทษบสำปกก็สสสำเรก็จครบถล้วนแลล้ว โลหลิตของเรสำไดล้ถรกทสสำใหล้หลรัที่งรลินแลล้ว เรสำไดล้สละชบวลิตของเรสำแลล้ว มรันถรกทสสำใหล้
สสสำเรก็จแลล้ว!”
เหลยู่สำบสุรสุษของพระเจล้สำผรล้ไดล้ศสึกษสำภสำษสำเดลิมและธรรมเนบยมตยู่สำงๆในสมรัยของพระเยซรกก็บอกเรสำวยู่สำคสสำวยู่สำ “ไถยู่”
เกบที่ยวขล้องกรับพวกทสำส...ชสำยและหญลิงทรัทั้งหลสำยทบที่ถรกซสืทั้อและขสำยในตลสำดคล้สำทสำส แนยู่นอนวยู่สำเรสำทรัทั้งหลสำย (พวกเรสำทสุกคน)
ลล้วนเปป็นทสำสตยู่อบสำป ถรกพรันธนสำกสำรไวล้ตอยู่ เจล้สำนสำยแหยู่งบสำปคสือ พญสำมสำร แตยู่บรัดนบทั้พวกเรสำทบที่ไดล้ตล้อนรรับพระเยซรแลล้วกก็เปป็นบสุตร
ทบที่เกลิดมสำแบบเสรบของพระเจล้สำ เรสำเปป็นของครอบครรัวของพระเจล้สำ ครรัวเรสือนของพระเจล้สำ และเนสืที่องจสำกเรสำเปป็นบสุตรของ
พระเจล้สำในพระเยซรครลิสตร์ กระดรกแหยู่งกระดรกของพระองคร์ เนสืทั้อหนรังแหยู่งเนสืทั้อหนรังของพระองคร์ เรสำทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้วจสึง “...มบ
พระทรัยของพระครลิสตร์” (1 คร. 2:16) ดล้วยเหตสุนบทั้พระเยซรจสึงทรงสสำมสำรถทสสำใหล้เรสำมรัที่นใจในพระองคร์ไดล้อยยู่สำงสนลิทสนมและ
ทสสำใหล้เรสำทรัทั้งหลสำยทบที่เปป็นผรล้เชสืที่อทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้วทรสำบถสึงควสำมลสึกลรับทบที่ถรกปปิดซยู่อนไวล้หลสำยยสุคหลสำยสมรัย พระเยซรตรรัสแกยู่ลกร
ของพระเจล้สำทสุกคนทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้วอยยู่สำงแทล้จรลิงวยู่สำ “เรสำไมยู่เรบยกทยู่สำนทรัทั้งหลสำยวยู่สำทสำสอบก เพรสำะทสำสไมยู่ทรสำบวยู่สำนสำยของเขสำ
ทสสำอะไร แตยู่เรสำเรบยกทยู่สำนวยู่สำมลิตรสหสำย เพรสำะวยู่สำทสุกสลิที่งทบที่เรสำไดล้ยลินจสำกพระบลิดสำของเรสำ เรสำไดล้สสสำแดงแกยู่ทสำยู่ นแลล้ว” (ยอหร์น
15:15) ชยู่สำงเปป็นกสำรสสสำแดงอรันเปปีปี่ยมสงยู่สำรสำศบ!
ผยู่สำนทสำงพระโลหลิตนรัทั้นเรสำทรัทั้งหลสำยไดล้รรับกสำรอภรัยโทษบสำป และกสำรอภรัยโทษบสำปของเรสำนรัทั้นเปป็นไป “ตสำมพระคสุณ
อรันอสุดมของพระองคร์” ผมแนยู่ใจวยู่สำคสุณทบที่ไดล้รรับควสำมรอดแลล้วจะเหก็นดล้วยกรับผมวยู่สำมบคสสำคสุณศรัพทร์ไมยู่พอในทสุกภสำษสำของโลกทบที่
จะพรรณนสำถสึงควสำมอสุดมแหยู่งพระคสุณของพระเจล้สำ ขอบคสุณพระเจล้สำทบที่ผมไดล้รบรั กสำรอภรัยโทษแลล้วผยู่สำนทสำงพระคสุณอรันอสุดม
ของพระองคร์...ไมยู่ใชยู่กสำรลงแรงอรันนล้อยนลิดแหยู่งมสือของผม!
ขล้อ 8-12 “ซสึที่งไดล้ทรงประทสำนแกยู่เรสำอยยู่สำงเหลสือลล้น ใหล้มบปฟัญญสำสสุขสุมและมบควสำมรรรล้ อบคอบ พระองคร์ไดล้ทรงโปรดใหล้
เรสำรรคล้ วสำมลสึกลรับในพระทรัยของพระองคร์ ตสำมพระเจตนสำรมณร์ของพระองคร์ซสึที่งพระองคร์ทรงดสสำรลิไวล้ในพระองคร์เอง ประสงคร์วสำยู่
เมสืที่อเวลสำกสสำหนดครบบรลิบรรณร์แลล้ว พระองคร์จะทรงรวบรวมทสุกสลิที่งทรัทั้งทบที่อยรยู่ในสวรรคร์และในแผยู่นดลินโลกไวล้ในพระครลิสตร์ และ
ในพระองคร์นรัทั้นเรสำไดล้รรับมรดกทบที่ทรงดสสำรลิไวล้ตสำมพระประสงคร์ของพระองคร์ ผรล้ทรงกระทสสำทสุกสลิที่งตสำมทบที่ไดล้ทรงตรลิตรองไวล้สมกรับ
พระทรัยของพระองคร์ เพสืที่อเรสำทรังทั้ หลสำยผรล้ไดล้วสำงใจในพระครลิสตร์กยู่อนจะไดล้รบรั กสำรแตยู่งตรัทั้งใหล้เปป็นทบที่สรรเสรลิญแดยู่สงยู่สำรสำศบของ
พระองคร์”

แนยู่นอนวยู่สำเรสำจะไมยู่มบวรันเขล้สำใจขล้อพระครัมภบรร์ทกสุ ขล้อ มบหลสำยสลิที่งในพระครัมภบรร์ทบที่เหลสือจะสสืบเสสำะไดล้เพรสำะควสำมคลิดของ
มนสุษยร์เรสำนรัทั้นมบขบดจสสำกรัด แตยู่พระเยซรทรงชอบพระทรัยทบที่จะเปปิดเผยสลิที่งลทั้สสำลสึกตยู่สำงๆของพระครัมภบรร์แกยู่ผรล้ทบที่มบควสำมคลิดอยรยู่ฝสำฝ่ ย
วลิญญสำณ ยกตรัวอยยู่สำงเชยู่น “ดรังทบที่มบเขบยนไวล้แลล้ววยู่สำ ‘สลิที่งทบตที่ สำไมยู่เหก็น หรไมยู่ไดล้ยลิน และไมยู่เคยไดล้เขล้สำไปในใจมนสุษยร์ คสือสลิที่งทบพที่ ระเจล้สำ
ไดล้ทรงจรัดเตรบยมไวล้สสสำหรรับคนทบที่รรักพระองคร์’ พระเจล้สำไดล้ทรงสสสำแดงสลิที่งเหลยู่สำนรัทั้นแกยู่เรสำทสำงพระวลิญญสำณของพระองคร์ เพรสำะ
วยู่สำพระวลิญญสำณทรงหยรัที่งรรล้ทกสุ สลิที่ง แมล้เปป็นควสำมลทั้สสำลสึกของพระเจล้สำ” (1 คร. 2:9-10)
อบกครรัทั้ง “ทยู่สำนทรัทั้งหลสำยไดล้รรับกสำรทรงเจลิมจสำกพระองคร์ผรล้บรลิสสุทธลิแธิ์ ลล้ว และทยู่สำนกก็รทรล้ สุกสลิที่ง...แตยู่กสำรเจลิมซสึที่งทยู่สำนทรัทั้งหลสำย
ไดล้รบรั จสำกพระองคร์นรัทั้นดสสำรงอยรยู่กรับทยู่สำน และทยู่สำนไมยู่จสสำเปป็นตล้องใหล้ใครมสำสอนทยู่สำนทรัทั้งหลสำย เพรสำะวยู่สำกสำรเจลิมนรัทั้นสอนทยู่สำนใหล้รรล้
ทสุกสลิที่ง และเปป็นควสำมจรลิง ไมยู่ใชยู่ควสำมเทก็จ กสำรเจลิมนรัทั้นไดล้สอนทยู่สำนทรัทั้งหลสำยมสำแลล้วอยยู่สำงไร ทยู่สำนกก็จงตรังทั้ มรัที่นคงอยรยู่ในพระองคร์
อยยู่สำงนรัทั้น” (1 ยอหร์น 2:20, 27)
พระเจล้สำทรงชอบพระทรัยทบที่จะเปปิดเผยแกยู่เรสำถสึงสลิที่งลทั้สสำลสึกตยู่สำงๆของพระวจนะ และของโลกทบจที่ ะมสำนรัทั้น พระองคร์ไดล้
ทรงประทสำนแกยู่เรสำอยยู่สำงเหลสือลล้น ใหล้มบปฟัญญสำสสุขสุมและมบควสำมรรรล้ อบคอบ ยสำกอบเชลิญชวนวยู่สำ “ถล้สำผรล้ใดในพวกทยู่สำนขสำดสตลิ
ปฟัญญสำ กก็ใหล้ผรล้นรัทั้นทรลขอจสำกพระเจล้สำ” ซสำโลมอนชสำยผรล้มบปฟัญญสำไดล้ประกสำศวยู่สำ “ควสำมยสสำเกรงพระเยโฮวสำหร์เปป็นบยู่อเกลิดของ
ควสำมรรล้”
เปสำโลกลยู่สำววยู่สำ “พระองคร์ไดล้ทรงโปรดใหล้เรสำรรล้ควสำมลสึกลรับในพระทรัยของพระองคร์ ตสำมพระเจตนสำรมณร์ของพระองคร์
ซสึที่งพระองคร์ทรงดสสำรลิไวล้ในพระองคร์เอง ประสงคร์วสำยู่ เมสืที่อเวลสำกสสำหนดครบบรลิบรรณร์แลล้ว พระองคร์จะทรงรวบรวมทสุกสลิที่งทรัทั้งทบที่อยรยู่ใน
สวรรคร์และในแผยู่นดลินโลกไวล้ในพระครลิสตร์”
เวลสำกสสำหนดครบบรลิบรรณร์ทวบที่ ยู่สำนบทั้คสือ ยสุคสมรัยทบที่เจก็ดซสึที่งเปป็นยสุคสสุดทล้สำย มรันจะเปป็นเวลสำทบพที่ ระเยซรพระมหสำกษรัตรลิยจร์ ะ
ประทรับนรัที่งบนบรัลลรังกร์ในเยรรซสำเลก็มและครอบครองเหนสือวงศร์วสำนอลิสรสำเอลในอสำณสำจรักรยสุคพรันปปีบนแผยู่นดลินโลกนบทั้ คสุณจะพบ
คสสำบรรยสำยเกบที่ยวกรับอสำณสำจรักรนบทั้ใน 2 ซสำมรเอล 7:8-17, ศคย. 12:8, อลิสยสำหร์ 11
ในลรกสำ 1:31-33 พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงบอกมสำรบยร์หญลิงพรหมจสำรบผรล้นรัทั้นวยู่สำบสุตรของเธอจะมบนสำมวยู่สำ เยซร พระองคร์
จะทรงยลิที่งใหญยู่ พระองคร์จะทรงเปป็นพระบสุตรของพระเจล้สำ – และพระองคร์จะประทรับนรัที่งบนพระทบนที่ รัที่งของดสำวลิดบรรพบสุรสุษของ
พระองคร์
ครลิสเตบยนทบที่รรักบสำงทยู่สำนรรับประทสำนแตยู่นทั้สสำนมแหยู่งพระวจนะ แนยู่นอนวยู่สำนทั้สสำนมนรัทั้นดบ – แตยู่เรสำตล้องไปตยู่อยรังอสำหสำร
แขก็ง กสำรไถยู่ทบที่ถรกซสืทั้อมสำโดยพระโลหลิตของพระเยซรครลิสตร์ไมยู่ไดล้หยสุดอยรยู่ทบที่กสำรไถยู่จลิตวลิญญสำณ สลิที่งทรงสรล้สำงทรัทั้งปวงจะถรกชยู่วยใหล้
พล้นจสำกกสำรแชยู่งสสำป สลิที่งทรงสรล้สำงทรัทั้งปวงจะถรกปลดปลยู่อยใหล้เปป็นอลิสระเมสืที่อครบเวลสำกสสำหนด ยกตรัวอยยู่สำงเชยู่น เปสำโลนสสำเสนอ
ควสำมจรลิงอรันเปปีปี่ยมสงยู่สำรสำศบทบที่วสำยู่ ไมยู่มบกสำรปรรับโทษแกยู่คนทรัทั้งหลสำยผรล้อยรยู่ในพระเยซรครลิสตร์ และควสำมทสุกขร์ลสสำบสำกแหยู่งสมรัย
ปฟัจจสุบรันนบทั้ ไมยู่สมควรทบจที่ ะเอสำไปเปรบยบกรับสงยู่สำรสำศบซสึที่งจะเผยในเรสำทรัทั้งหลสำย เขสำกลยู่สำวตยู่อไปวยู่สำ “ดล้วยวยู่สำสรรพสลิที่งทบทที่ รงสรล้สำง
แลล้ว มบควสำมเพบยรคอยทยู่สำปรสำรถนสำใหล้บสุตรทรังทั้ หลสำยของพระเจล้สำปรสำกฏ (นรัที่นจะเปป็นตอนทบที่ครลิสตจรักรถรกรรับขสึทั้นไป) เพรสำะวยู่สำ
สรรพสลิที่งเหลยู่สำนรัทั้นตล้องเขล้สำอยรใยู่ นอสสำนสำจของอนลิจจรัง ไมยู่ใชยู่ตสำมใจชอบของตนเอง แตยู่เปป็นไปตสำมพระองคร์ผรล้ทรงบรันดสำลใหล้เขล้สำ
อยรยู่นรัทั้นดล้วยมบควสำมหวรังใจ (ซสึที่งหมสำยถสึงพระเยซรครลิสตร์และกสำรไถยู่ทบที่พระองคร์ไดล้ทรงซสืทั้อโดยทสำงพระโลหลิตของพระองคร์) วยู่สำ
สรรพสลิที่งเหลยู่สำนรัทั้นจะไดล้รอดจสำกอสสำนสำจแหยู่งควสำมเปฟปี่อยเนยู่สำ และจะเขล้สำในเสรบภสำพซสึที่งมบสงยู่สำรสำศบแหยู่งบสุตรทรังทั้ หลสำยของพระเจล้สำ

ดล้วย (สรรพสวิซื่งทบที่วสำยู่ นบทั้หมสำยถสึง สลิที่งทรงสรล้สำงทรัทั้งปวง – แผยู่นดลินโลก อสำณสำจรักรสรัตวร์และระบบสสุรลิยจรักรวสำล สลิที่งทรัทั้งปวงจะถรก
สรล้สำงใหมยู่) เรารผผู้อยผวก่ ก่า บรรดาสรรพสติที่งททที่ทรงสรผู้างนอัรั้น กนาลอังครที่นาครวญและผจญความทสุกขค์ลนาบากเจด็บปวดดผู้วยกอันมาจน
ทสุกวอันนทรั้ และไมยู่ใชยู่สรรพสลิที่งทรัทั้งปวงเทยู่สำนรัทั้น แตว่เรกำทลันั้งหลกำยเองดดวย ผรล้ไดล้รรับผลแรกของพระวลิญญสำณ ตรัวเรสำเองกก็ยรังครที่นาครวญ
คอยจะเปป็นอยยู่สำงบสุตร คสือทบจที่ ะทรงไถก่กายของเราทอัรั้งหลายไวผู้ (โรม 8:19-23)
เปสำโลกลยู่สำววยู่สำ “เรสำทรัทั้งหลสำยเองดล้วย” นรัที่นหมสำยถสึงตรัวเขสำเอง และหมสำยถสึงผรล้เชสืที่อทสุกคน ทยู่สำนทบที่รกรั ตรสำบใดทบที่เรสำยรัง
อยรยู่บนโลกนบทั้ เรสำกก็ไมยู่ไดล้อยรยู่บล้สำน เรสำเปป็นคนตยู่สำงถลิที่น เรสำอยรยู่ทสำยู่ มกลสำงพวกศรัตรร ตรสำบใดทบที่เรสำยรังอยรยู่ในรยู่สำงกสำยนบทั้ เรสำกก็จะ
ครที่สสำครวญและเปป็นทสุกขร์ แมล้แตยู่พวกเรสำทบที่มบผลแรกของพระวลิญญสำณกก็ครที่สสำครวญและเจก็บปวด เรสำตรัทั้งตสำคอยควสำมหวรังอรัน
เปปีปี่ยมสสุขและกสำรปรสำกฏอรันเปปีปี่ยมสงยู่สำรสำศบของพระเยซร เมสืที่อเรสำจะไดล้รรับรยู่สำงกสำยทบที่ถรกทสสำใหล้มบสงยู่สำรสำศบของเรสำ
กรสุณสำหมสำยเหตสุกกำรทรงไถว่รว่กำงกกำย ดล้วยพระโลหลิตของพระองคร์ พระเยซรไดล้ทรงซสืทั้อกสำรทรงไถยู่ กสำรชยู่วยใหล้พล้น
อลิสรภสำพ – สสสำหรรับสลิที่งทรงสรล้สำงทรัทั้งปวงของพระเจล้สำ กรสุณสำอยยู่สำคลิดวยู่สำผมกสสำลรังบอกเปป็นนรัยวยู่สำพวกสรัตวร์สสำมสำรถรรับกสำรบรังเกลิด
ใหมยู่ไดล้ มรันไมยู่ใชยู่แบบนรัทั้น แตยู่หสำกคสุณจะอยู่สำนอลิสยสำหร์ 11 คสุณกก็จะคล้นพบวยู่สำอสำณสำจรักรนรัทั้นบนแผยู่นดลินโลกจะมบสตรั วร์มสำกมสำย:
หมบ ลรกแกะ ลรกแพะ สลิงโต งร และจะไมยู่มบกสำรฆยู่สำฟฟัน ไมยู่มกบ สำรทสสำลสำยกรันในภรเขสำบรลิสสุทธลิขธิ์ องพระเจล้สำ คสืออสำณสำจรักรนรัทั้น แผยู่น
ดลินโลกนบทั้จะถรกชยู่วยใหล้พล้นจสำกกสำรตกเปป็นทสำสของควสำมเปฟปี่อยเนยู่สำ และจะมบสรันตลิสสุขบนแผยู่นดลินโลกเมสืที่อควสำมรรเล้ กบที่ยวกรับองคร์
พระผรล้เปป็นเจล้สำปกคลสุมแผยู่นดลินโลกเหมสือนนทั้สสำปกคลสุมทะเลอยรยู่เดบดี๋ยวนบทั้
สลิที่งทบที่ดทบ บที่สสุดยรังมสำไมยู่ถสึง! ในขล้อ 11 เรสำอยู่สำนวยู่สำ “และในพระองคร์นรัทั้นเรสำไดล้รรับมรดกทบที่ทรงดสสำรลิไวล้ตสำมพระประสงคร์ของ
พระองคร์ ผรล้ทรงกระทสสำทสุกสลิที่งตสำมทบไที่ ดล้ทรงตรลิตรองไวล้สมกรับพระทรัยของพระองคร์” พระเยซรทรงเปป็นผรล้จดรั หสำพระพรฝฝ่สำย
วลิญญสำณทสุกประกสำร คสสำกรบกสสสำหรรับคสสำวยู่สำ “มรดก” บอกเปป็นนรัยวยู่สำเรสำไดล้รรับกสำรแบยู่งสรรสยู่วนหนสึที่ง กลยู่สำวอบกนรัยหนสึที่ง ในพระ
เยซรเรสำทรัทั้งหลสำยไดล้รรับกสำรแบยู่งสรรมรดกนลิรนรั ดรร์สวยู่ นหนสึที่ง ตรงนบทั้เปสำโลกสสำลรังพรดถสึงเรสำทบเที่ คยเปป็นคนนอก คนตยู่สำงชสำตลิทบที่ขสำด
จสำกกสำรเปป็นพลเมสืองอลิสรสำเอล ไมยู่มบสยู่วนในบรรดสำพระสรัญญสำและพรันธสรัญญสำตยู่สำงๆ ไมยู่สมควรไดล้รรับสลิที่งใด ปรสำศจสำกพระเจล้สำ
และไมยู่มบหวรัง เรสำในพระครวิสตตเปป็น “ทสำยสำทของพระเจล้สำและทสำยสำทรยู่วมกรันกรับพระครลิสตร์” (โรม 8:17) ในพระเยซร “สลิที่งทรัทั้ง
ปวงเปป็นของทยู่สำนทรัทั้งหลสำย” (1 คร. 3:21-23) ชยู่สำงเปป็นมรดกทบที่ไรล้ขบดจสสำกรัด! แนยู่นอนวยู่สำเกลินควสำมเขล้สำใจทรัทั้งสลิทั้นของมนสุษยร์ คนทบที่
บรังเกลิดใหมยู่แลล้วยยู่อมมบทกสุ สลิที่งทบที่สวรรคร์จรัดหสำใหล้
“เรสำไดล้รบรั มรดกชลิทั้นหนสึที่งแลล้ว” แตยู่ในพระเยซรครลิสตร์เจล้สำ “เรสำไดล้ถรกทสสำใหล้เปป็นมรดกชลิทั้นหนสึที่ง” นรัที่นคสือ พระเยซรเจล้สำจะ
ทรงรรับเรสำเปป็นมรดก เรสำทบที่เปป็นผรล้เชสืที่อประกอบกรันเปป็นครลิสตจรักรพรันธสรัญญสำใหมยู่ (1 คร. 12:12-13, อฟ. 5:27) พระเยซรจะ
ทรงนสสำเสนอตยู่อพระองคร์เองคสือ ครลิสตจรักรทบที่ปรสำศจสำกตสสำหนลิหรสือรลิวทั้ รอย ดล้วยเหตสุนบทั้เรสำจสึงเปป็นมรดกของพระองคร์ ในงสำน
เลบทั้ยงอภลิเษกสมรสในทล้องฟฟ้สำ เจล้สำสสำว (ครลิสตจรักรพรันธสรัญญสำใหมยู่ซสึที่งประกอบดล้วยลรกๆของพระเจล้สำทสุกคนทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้ว
ถรกชสสำระลล้สำงในพระโลหลิตและไดล้รบรั กสำรไถยู่แลล้ว) จะถรกนสสำเสนอตยู่อพระเยซรเจล้สำ... มรดกของพระองคร์...ในวรันนรัทั้นเมสืที่อพระองคร์
ทรงทสสำเครสืที่องประดรับของพระองคร์ขสึทั้นมสำ มรันเปป็นเพรสำะควสำมยลินดบทบที่อยรยู่ตรงหนล้สำพระเยซรเจล้สำ พระองคร์ถสึงไดล้ทรงยอมทน
กสำงเขนนรัทั้น... พระองคร์ไมยู่ไดล้สนทุกกรับกสำงเขนนรัทั้น พระองคร์ทรงยอมทนมรัน โดยทรงรรังเกบยจควสำมละอสำยนรัทั้น แตยู่เพรสำะควสำม
ยลินดบทบที่อยรยู่อกบ ฟสำกของกสำงเขนนรัทั้น นรัที่นคสือครลิสตจรักรทบที่ปรสำศจสำกตสสำหนลิหรสือรลิวทั้ รอย พระองคร์จสึงทรงจรับจล้องพระเนตรของ
พระองคร์อยรยู่ทบที่กลโกธสำและเสดก็จดสสำเนลินตยู่อไปยรังควสำมทสุกขร์ทรมสำนอรันนยู่สำกลรัวนรัทั้น คสือกสำรหลรัที่งรลินพระโลหลิตของพระองคร์เพสืที่อ

กสำรยกโทษบสำป – รสำคสำแหยู่งกสำรไถยู่คนบสำป โดยพระโลหลิตของพระองคร์ พระองคร์ไดล้ทรงซสืทั้อคนบสำปทรัทั้งหลสำยมสำเปป็นของ
พระองคร์เอง
ดล้วยเหตสุนบทั้ “ทยู่สำนทบรที่ รักทรัทั้งหลสำย บรัดนบทั้เรสำทรัทั้งหลสำยเปป็นบสุตรของพระเจล้สำ และยรังไมยู่ปรสำกฏวยู่สำตยู่อไปเบสืทั้องหนล้สำเรสำจะ
เปป็นอยยู่สำงไร แตยู่เรสำรรวล้ สำยู่ เมสืที่อพระองคร์เสดก็จมสำปรสำกฏนรัทั้น เรสำทรัทั้งหลสำยจะเปป็นเหมสือนพระองคร์ เพรสำะวยู่สำเรสำจะเหก็นพระองคร์
อยยู่สำงทบพที่ ระองคร์ทรงเปป็นอยรยู่นรัทั้น และทสุกคนทบที่มบควสำมหวรังเชยู่นนบทั้ในพระองคร์ กก็ยยู่อมชสสำระตนใหล้บรลิสสุทธลิธิ์เหมสือนอยยู่สำงทบที่พระองคร์
ทรงบรลิสทสุ ธลิธิ์” (1 ยอหร์น 3:2-3)
“ทยู่สำนทบที่รกรั ”... ชยู่สำงเปป็นตสสำแหนยู่งทบที่แสนวลิเศษ ชยู่สำงเปป็นสถสำนะทบที่แสนวลิเศษ! ในพระเยซร บสุตรทรัทั้งหลสำยทบที่ไดล้รรับกสำรไถยู่
และถรกรรับเปป็นบสุตรแลล้วของพระเจล้สำ อวรัยวะแหยู่งพระกสำยของพระครลิสตร์ กก็นรัที่งลงในสวรรคสถสำนกรับพระเยซรแลล้ว สงยู่สำรสำศบทบที่
เจลิดจรรัสมสำกทบที่สดสุ คสือ ขล้อเทก็จจรลิงทบที่วสำยู่ บอัดนทรั้เรสำทรัทั้งหลสำยเปป็นผรล้ถสือกรรมสลิทธลิพธิ์ ระพรฝฝ่สำยวลิญญสำณทบที่ยลิที่งใหญยู่เหลยู่สำนบทั้
บรัดนบทั้ขอใหล้เรสำเดลินหนล้สำตยู่อไปสรยู่...

หนผู้าททขที่ องพระวติญญาณบรติสสุทธติธิ์ในการไถก่ของเรา
พระเจล้สำพระบลิดสำทรงรรักคนบสำปทรัทั้งหลสำยเหลสือเกลินจนพระองคร์ไดล้ประทสำนพระบสุตรทบที่บรังเกลิดมสำองคร์เดบยวของ
พระองคร์ พระเจล้สำพระบสุตรทรงรรักคนบสำปทรัทั้งหลสำยเหลสือเกลินจนพระองคร์ทรงจสำกพระทรวงของพระบลิดสำ เสดก็จมสำสรยู่ควสำม
ทสุกขร์ยสำกของแผยู่นดลินโลก และทรงเตก็มพระทรัยสละชบวตลิ ของพระองคร์เพสืที่อทบที่เรสำทรัทั้งหลสำยผรล้เปป็นคนบสำปทบที่สมควรตกนรกจะมบ
ชบวตลิ แตยู่มพบ ระภสำคทบที่สสำมผรล้มบหนล้สำทบที่ๆแนยู่ชดรั มสำกๆในกสำรไถยู่ของเรสำ:
ขล้อ 13 และ 14 “และในพระองคร์นรัทั้นทยู่สำนทรัทั้งหลสำยกก็ไดล้วสำงใจเชยู่นเดบยวกรัน เมสืที่อทยู่สำนไดล้ฟงฟั พระวจนะแหยู่งควสำมจรลิง
คสือขยู่สำวประเสรลิฐเรสืที่องควสำมรอดของทยู่สำน และไดล้เชสืที่อในพระองคร์แลล้วดล้วย ทยู่สำนกก็ไดล้รรับกสำรประทรับตรสำไวล้ดวล้ ยพระวลิญญสำณ
บรลิสสุทธลิธิ์แหยู่งพระสรัญญสำ ผรทล้ รงเปป็นมรัดจสสำแหยู่งมรดกของเรสำ จนกวยู่สำเรสำจะไดล้รบรั กสำรทบพที่ ระองคร์ทรงไถยู่ไวล้แลล้วนรัทั้น มสำเปป็น
กรรมสลิทธลิเธิ์ ปป็นทบที่ถวสำยสรรเสรลิญแดยู่สงยู่สำรสำศบของพระองคร์”
ไมยู่อสำจมบควสำมรอดไดล้เลยหสำกปรสำศจสำกพระวลิญญสำณบรลิสทสุ ธลิธิ์ ผมขอบคสุณเหลสือเกลินทบที่พระเจล้สำทรงรรักเรสำ ผมขอบคสุณ
เหลสือเกลินทบที่พระเยซรไดล้ทรงสลิทั้นพระชนมร์เพสืที่อเรสำ – แตยู่ผมกก็ขอบคสุณเชยู่นกรันทบที่พระองคร์ คสือพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ ไดล้เสดก็จเขล้สำมสำ
ในโลกเพสืที่อ “กระทสสำใหล้โลกรรสล้ สึกถสึงควสำมผลิดบสำป และถสึงควสำมชอบธรรม และถสึงกสำรพลิพสำกษสำ ถสึงควสำมผลิดบสำปนรัทั้น คสือเพรสำะ
เขสำไมยู่เชสืที่อในเรสำ ถสึงควสำมชอบธรรมนรัทั้น คสือเพรสำะเรสำไปหสำพระบลิดสำของเรสำ และทยู่สำนทรัทั้งหลสำยจะไมยู่เหก็นเรสำอบก ถสึงกสำร
พลิพสำกษสำนรัทั้น คสือเพรสำะผรล้ครองโลกนบทั้ถรกพลิพสำกษสำแลล้ว” (ยอหร์น 16:8-11)
พระเยซรทรงสอนพวกสสำวกวยู่สำจสสำเปป็นทบที่พระองคร์ตล้องเสดก็จจสำกไป และหสำกพระองคร์ไมยู่เสดก็จกลรับไปสรยู่สวรรคร์ พระ
วลิญญสำณกก็จะไมยู่เสดก็จมสำ แตยู่หสำกพระองคร์เสดก็จจสำกไป พระองคร์กก็จะทรงสยู่งผรล้ปลอบประโลมมสำ และเมสืที่อผรล้ปลอบประโลมนรัทั้น
(นรัที่นคสือพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์) เสดก็จมสำแลล้ว พระองคร์กก็จะทรงทสสำใหล้โลกรรสล้ สึกถสึงควสำมผลิดบสำป และถสึงควสำมชอบธรรม และถสึง
กสำรพลิพสำกษสำ พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ พระภสำคทบที่สสำมของตรบเอกสำนสุภสำพทรงฟฟ้องใจเรสำเรสืที่องบสำป และแนยู่นอนวยู่สำไมยู่อสำจมบกสำรก
ลรับใจเชสืที่อไดล้เลยหสำกไมยู่มบกสำรฟฟ้องใจของพระวลิญญสำณบรลิสทสุ ธลิธิ์
บททบที่สสำมของขยู่สำวประเสรลิฐของยอหร์นใหล้บทสรัมภสำษณร์ระหวยู่สำงพระเยซรกรับนลิโคเดมรัสแกยู่เรสำ นลิโคเดมรัสเปป็นนรักศสำสนสำ
ทบที่โดดเดยู่นคนหนสึที่ง แตยู่เขสำมบใจทบหที่ ลิวกระหสำย เขสำเสสำะหสำพระเยซร และเรลิที่มบทสนทนสำของตนโดยกลยู่สำววยู่สำ :

“พวกขล้สำพเจล้สำทรสำบอยรยู่วยู่สำทยู่สำนเปป็นครรทบที่มสำจสำกพระเจล้สำ เพรสำะไมยู่มบผรล้ใดกระทสสำกสำรอรัศจรรยร์ซสึที่งทยู่สำนไดล้กระทสสำนรัทั้นไดล้
นอกจสำกวยู่สำพระเจล้สำทรงสถลิตอยรกยู่ รับเขสำดล้วย” พระเยซรตรรัสตอบและกลยู่สำวแกยู่เขสำวยู่สำ “เรสำบอกควสำมจรลิงอรันเทบที่ยงแทล้แกยู่ทยู่สำนวยู่สำ
ผรล้ใดจะเหก็นอสำณสำจรักรของพระเจล้สำไมยู่ไดล้ นอกเสบยจสำกวยู่สำผรล้นรัทั้นไดล้บรังเกลิดใหมยู่” นลิโคเดมรัสทรลพระองคร์วยู่สำ “คนชรสำแลล้วจะบรังเกลิด
ใหมยู่อยยู่สำงไรไดล้ จะเขล้สำในครรภร์มสำรดสำครรังทั้ ทบที่สองและบรังเกลิดใหมยู่ไดล้หรสือ” พระเยซรตรรัสตอบวยู่สำ “เรสำบอกควสำมจรลิงอรันเทบที่ยงแทล้
แกยู่ทยู่สำนวยู่สำ ถล้สำผรล้ใดไมยู่ไดล้บรังเกลิดจสำกนทั้สสำและพระวลิญญสำณ ผรล้นรัทั้นจะเขล้สำในอสำณสำจรักรของพระเจล้สำไมยู่ไดล้”
นนั้กกำ นรัทั้นคสือ พระวจนะ (ยอหร์น 4:10, 14, 26 และ 27; ยอหร์น 15:3; อฟ. 5:26; 1 เปโตร 1:23) นทั้สสำนรัทั้นคสือ พระ
วจนะ – มรันไมยู่ใชยู่แมยู่นทั้สสำจอรร์แดนหรสืออยู่สำงบรัพตลิศมสำสวยงสำมในอสำคสำรทบที่ประชสุมครลิสตจรักรของคสุณ พระวลิญญสำณในยอหร์น 3:5
แนยู่นอนวยู่สำคสือ พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ ขอใหล้ผมชบทั้ใหล้เหก็นหนล้สำทบที่ๆพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงมบในกสำรไถยู่ของเรสำ:
พระเจล้สำพระบลิดสำไดล้ทรงวสำงแผนควสำมรอดของเรสำในนลิรรันดรร์กสำลทบที่อยรยู่เบสืทั้องหลรังเรสำ
พระเจล้สำพระบสุตรไดล้ทรงจรัดหสำและซสืทั้อควสำมรอดของเรสำเมสืที่อเวลสำครบกสสำหนด
พระวลิญญสำณของพระเจล้สำไดดทรงปรลับใชดควสำมรอดของเรสำ พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ไดล้ทรงชรักจรงเรสำใหล้รรับควสำมรอด
“มนสุษยร์ธรรมดสำไมยู่รรับสลิที่งตยู่สำงๆทบที่เปป็นของพระเจล้สำ” ไมยู่มบผใรล้ ดสสำมสำรถเชสืที่อหรสือรรับพระวจนะของพระเจล้สำไดล้โดยปรสำศจสำกฤทธลิธิ์
เดชของพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์
พระเยซรตรรัสเกบที่ยวกรับพระวลิญญสำณวยู่สำ “เมสืที่อพระองคร์เสดก็จมสำแลล้ว พระองคร์จะไมยู่ตรรัสโดยพระองคร์เอง พระองคค์จะ
ทรงเอาสติที่งซถึที่งเปป็นของเรานอัรั้นมาสนาแดงแกก่ทาก่ นทอัรั้งหลาย!” (ยอหร์น 16:13-15) พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงอยรใยู่ นโลกใน
ระหวยู่สำงยสุคแหยู่งพระคสุณนบทั้เพสืที่อชบทั้ทสำงมนสุษยร์ทรัทั้งหลสำยใหล้มสำหสำพระเมษโปดกของพระเจล้สำ พระองคร์ไมยู่ไดล้ทรงอยรยู่ในโลกเพสืที่อยกชร
พระองคร์เอง พระองคร์ทรงอยรยู่ในโลกเพสืที่อทสสำใหล้ของขวรัญของพระเจล้สำเปป็นทบที่รรล้จกรั : ควกำมรอดโดยทกำงพระโลหวิตทนซื่ไหลออกของ
พระเยซซูครวิสตตเจดกำ
ในยอหร์น 6:44 เรสำพบวยู่สำ “ไมยู่มบผรล้ใดมสำถสึงเรสำไดล้นอกจสำกพระบลิดสำผรล้ทรงใชล้เรสำมสำจะทรงชรักนสสำใหล้เขสำมสำ” คนบสำปทรัทั้ง
หลสำยถรกนสสำพสำใหล้มสำหสำพระเจล้สำผยู่สำนทสำงฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ (ยอหร์น 16:7-9) เมสืที่อคนบสำปไดล้ยลินพระวจนะของ
พระเจล้สำ พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิผธิ์ ยู่สำนทสำงและโดยพระวจนะของพระเจล้สำกก็ทรงเปปิดตสำแหยู่งควสำมเขล้สำใจ “ถล้สำขยู่สำวประเสรลิฐของ
เรสำถรกบรังไวล้จสำกใคร กก็จสำกคนเหลยู่สำนรัทั้นทบที่กสสำลรังจะพลินสำศ สยู่วนคนทบที่ไมยู่เชสืที่อนรัทั้น พระของยสุคนบทั้ไดล้กระทสสำใจของเขสำใหล้มสืดไป เพสืที่อ
ไมยู่ใหล้ควสำมสวยู่สำงของขยู่สำวประเสรลิฐอรันมบสงยู่สำรสำศบของพระครลิสตร์ ผรล้เปป็นพระฉสำยของพระเจล้สำ สยู่องแสงถสึงพวกเขสำ” (2 คร. 4:34) พระวลิญญสำณทรงเปปิดตสำแหยู่งควสำมคลิด ควสำมเขล้สำใจแหยู่งหรัวใจ และทสสำใหล้เรสำทรสำบถสึงขล้อเทก็จจรลิงอรันเปปีปี่ยมสงยู่สำรสำศบทบที่วสำยู่ พระ
เยซรไดล้ทรงทสสำใหล้ควสำมรอดสสสำเรก็จแลล้ว และวยู่สำมรันเปป็นโดยทสำงควสำมเชสืที่อเทยู่สำนรัทั้นทบที่เรสำจะสสำมสำรถกลสำยเปป็นผรล้ครอบครองของ
ขวรัญของพระเจล้สำไดล้ นบที่เปป็นพระรสำชกลิจเบสืทั้องตล้นของพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิใธิ์ นควสำมรอดของเรสำ
ในโรม 10 เปสำโลใหล้โครงรยู่สำงทบที่ชรัดเจนแหยู่งควสำมรอดแกยู่เรสำ: “เพรสำะวยู่สำ ‘ผรใล้ ดทบที่จะรล้องออกพระนสำมขององคร์พระผรล้
เปป็นเจล้สำกก็จะรอด’ แตยู่ผรล้ทบที่ยรังไมยู่เชสืที่อในพระองคร์จะทรลขอตยู่อพระองคร์อยยู่สำงไรไดล้ และผรล้ทบที่ยรังไมยู่ไดล้ยลินถสึงพระองคร์จะเชสืที่อใน
พระองคร์อยยู่สำงไรไดล้ และเมสืที่อไมยู่มบผรล้ใดประกสำศใหล้เขสำฟฟัง เขสำจะไดล้ยลินอยยู่สำงไรไดล้ และถล้สำไมยู่มบใครใชล้เขสำไป เขสำจะไปประกสำศ
อยยู่สำงไรไดล้” (โรม 10:13-15)
พระเจล้สำทรงเรบยกเหลยู่สำผรล้ประกสำศ

เหลยู่สำผรล้ประกสำศของพระเจล้สำประกสำศขยู่สำวประเสรลิฐ
ขยู่สำวประเสรลิฐคสือ ควสำมสวยู่สำง พระเยซรตรรัสวยู่สำ “เรสำเปป็นควสำมสวยู่สำงของโลก” ในเพลงสดสุดบ 119:105 เรสำอยู่สำนวยู่สำ
“พระวจนะของพระองคร์เปป็นโคม...” เพลงสดสุดบ 119:130 บอกเรสำวยู่สำ “กสำรคลบที่คลสำยพระวจนะของพระองคร์ใหล้ควสำมสวยู่สำง”
พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ ผยู่สำนทสำงพระวจนะ ทรงเปปิดปฟัญญสำทบที่ถรกทสสำใหล้มสืดบอดไป – ควสำมคลิดทบที่ถรกทสสำใหล้มสืดบอดไปโดย
พญสำมสำร และเมสืที่อคนบสำปผรล้นสำยู่ สงสสำรมองเหก็นสภสำพทบที่หลงหสำยของตนและในขณะเดบยวกรันกก็มองเหก็นกสำรเสบยสละทบพที่ ระเยซร
ไดล้ทรงกระทสสำเพสืที่อชยู่วยคนบสำปทรัทั้งหลสำยใหล้รอด ผยู่สำนทสำงฤทธลิเธิ์ ดชทบที่ใหล้ควสำมกระจยู่สำงแจล้งของพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ คนบสำปกก็
ถรกชรักนสสำใหล้มสำถสึงของขวรัญของพระเจล้สำ พระวลิญญสำณบรลิสทสุ ธลิธิ์ทรงนสสำพสำคนบสำปทรัทั้งหลสำยใหล้มสำหสำพระเยซร – เมสืที่อนรัทั้นพอเขสำ
มองเหก็นของขวรัญอรันเปปีปี่ยมสงยู่สำรสำศบนรัทั้นของพระเจล้สำ คนบสำปผรล้นรัทั้นกก็ปรสำรถนสำของขวรัญนรัทั้นของพระเจล้สำ ดล้วยเหตสุนบทั้พระ
วลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์จสึงทรงทสสำใหล้แนยู่ใจวยู่สำควสำมเชสืที่อเขล้สำไปในใจผรล้นรัทั้น และคนบสำปผรล้นรัทั้นรล้องทรลวยู่สำ “พระองคร์เจล้สำขล้สำ ขอทรงระลสึก
ถสึงขล้สำพระองคร์” หรสือ “พระเจล้สำ ขอทรงโปรดเมตตสำขล้สำพระองคร์ผรล้เปป็นคนบสำปดล้วยเถลิด” หรสือ “พระเยซรเจล้สำขล้สำ ขล้สำพระองคร์
ขอตล้อนรรับพระองคร์เปป็นพระผรล้ชวยู่ ยใหล้รอดของขล้สำพระองคร์ ณ บรัดนบทั้” กสำรใชล้คสสำพรดแบบใดไมยู่ใชยู่เรสืที่องสสสำครัญ – สลิที่งทบที่เกลิดขสึทั้นใน
ใจตยู่สำงหสำกทบเที่ ปป็นเรสืที่องสสสำครัญ
เมสืที่อเรสำรรับพระวจนะของพระเจล้สำจสำกใจ พระวจนะนรัทั้นกก็เปป็นเมลก็ดพสืชทบที่นสสำชบวลิตใหมยู่มสำใหล้ แตยู่พระวจนะจะไมยู่มทบ สำง
เขล้สำไปในใจไดล้จนกวยู่สำใจนรัทั้นถรกทสสำใหล้พรล้อมโดยฤทธลิธิ์เดชทบที่ทสสำใหล้กระจยู่สำงแจล้งของพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์
พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงชรักนสสำเรสำใหล้มสำหสำพระเยซรกยู่อนเปป็นอรันดรับแรก (ยอหร์น 6:44)
จสำกนรัทั้นพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์กทก็ รง “ใหล้กสสำเนลิด” เรสำเขล้สำในครอบครรัวของพระเจล้สำ (ยอหร์น 3:5)
เรสำไดล้รบรั บรัพตลิศมสำเขล้สำในพระกสำยของพระครลิสตร์โดยพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ (1 คร. 12:13)
พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงเขล้สำมสำสถลิตอยรยู่ในใจของเรสำ (โรม 8:9)
พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงนสสำพสำเรสำ (โรม 8:14)
พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงทสสำใหล้เรสำมรัที่นใจ (โรม 8:16)
พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงประทรับตรสำเรสำจนกวยู่สำจะถสึงวรันแหยู่งกสำรทรงไถยู่นรัทั้น (อฟ. 4:30; อฟ. 1:14)
พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงมบบทบสำทหนสึที่งในอนสำคตในกสำรทสสำใหล้กสำรไถยู่ของเรสำสมบรรณร์ เรสำจะถรกทสสำใหล้มบชวบ ลิตโดยพระ
วลิญญสำณเมสืที่อกสำรรรับขสึทั้นมสำถสึง (โรม 8:11) พระเยซรทรงเปป็นองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำของคนเปป็นและคนตสำย และผยู่สำนทสำงฤทธลิธิ์เดช
ของพระวลิญญสำณ รยู่สำงกสำยของวลิสสุทธลิชธิ์ นทรัทั้งหลสำยทบตที่ สำยไปแลล้วจะถรกชสุบใหล้เปป็นขสึทั้น และรยู่สำงกสำยของวลิสสุทธลิชนทรัทั้งหลสำยทบที่มบชบวตลิ
อยรยู่ตอนทบกที่ สำรรรับขสึทั้นเกลิดขสึทั้นจะถรกเปลบที่ยนแปลงในชรัที่วพรลิบตสำ... “ในพรลิบตสำเดบยว”
ไมยู่มบสลิที่งทบที่เรบยกวยู่สำเปป็น ควสำมรอดโดยปรสำศจสำกพระวลิญญสำณของพระเจล้สำ คนใดทบที่ไมยู่มพบ ระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ เขสำกก็ไมยู่
เปป็นลรกของพระเจล้สำ มบควสำมโฉดเขลสำมสำกมสำย – ใชยู่แลล้วครรับ ควสำมโฉดเขลสำอรันนยู่สำเกลบยด – เกบยที่ วกรับพระรสำชกลิจของพระ
วลิญญสำณในยสุคแหยู่งพระคสุณนบทั้ ทสุกคนทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้วกก็มบพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ มรันเปป็นควสำมจรลิงทบที่วสำยู่ ไมยู่ใชยู่ทกสุ คนทบที่บรังเกลิดใหมยู่
แลล้วจะประกอบดดวย (เตก็มลดนดดวย) พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ ดรังทบที่เรสำจะเรบยนตยู่อไปในจดหมสำยฝสำกฉบรับนบทั้ แตยู่ไมยู่มบกสำรบรังเกลิด
ฝฝ่สำยวลิญญสำณโดยปรสำศจสำกพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ของพระเจล้สำ กสำรใหล้กสสำเนลิดโดยพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ คสือ ทสำงเขล้สำเดบยวสรยู่
อสำณสำจรักรของพระเจล้สำ สลิที่งใดกก็ตสำมทบที่ไมยู่ใชยู่กสำรบรังเกลิดฝฝ่สำยวลิญญสำณผยู่สำนทสำงฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์โดยเชสืที่อมโยงกรับ

พระวจนะอรันประเสรลิฐของพระเจล้สำ สลิที่งนรัทั้นไมยู่ใชยู่ควสำมรอด ทสุกสลิที่งทบพที่ ระบลิดสำไดล้ทรงกระทสสำ ทสุกสลิที่งทบที่พระเจล้สำพระบลิดสำไดล้ทรง
เสบยสละ ทสุกสลิที่งทบพที่ ระเยซรไดล้ทรงกระทสสำ ควสำมเจก็บปวดและควสำมทสุกขร์ทรมสำนทรัทั้งสลิทั้นทบที่พระองคร์ไดล้ทรงเผชลิญ สลิที่งเหลยู่สำนบทั้ไมยู่
สสำมสำรถชยู่วยใหล้รอดไดล้ – โดยปรกำศจกำกพระรสำชกลิจอรันเปปีปี่ยมพระคสุณของพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์
ขอใหล้ผมสรสุปยยู่อโดยใชล้ถล้อยคสสำตยู่อไปนบทั้:
ควสำมรอดทบที่ถรกวสำงแผนไวล้โดยพระเจล้สำพระบลิดสำและถซูกประสงคตไวดเพสืที่อเรสำทรัทั้งหลสำย ควสำมรอดทนซื่ถซูกซซนั้อใหล้เรสำโดยพระ
บสุตรของพระเจล้สำผยู่สำนทสำงพระโลหลิตของพระองคร์ ถรกทสสำใหล้เกลิดขสึทั้นเพสืที่อเรสำแตยู่ละคน และกลสำยเปป็น กรรมสวิทธวิธิ์สว่วนตลัวของเรสำ
ทรัทั้งหลสำยโดยฤทธลิเธิ์ ดชของพระวลิญญสำณ
กยู่อนจะจบเนสืทั้อหสำสยู่วนนบทั้ ขอใหล้ผมเตสือนควสำมจสสำคสุณวยู่สำกสำรไถยู่ของเรสำไดล้ถรกปปิดบรัญชบแลล้วในนลิรรันดรร์กสำลทบที่อยรยู่ขล้สำงหลรัง
เรสำ (1 เปโตร 1:18) กสำรไถยู่ทบที่ถรกซสืทั้อโดยพระโลหลิตของพระเยซรครลิสตร์ดสสำเนลินตยู่อเนสืที่องไปจนตลอดชรัที่วนลิรรันดรร์กสำลทบที่อยรยู่เบสืทั้อง
หนล้สำเรสำ พระรสำชกลิจแหยู่งกสำรไถยู่อรันเปปีปี่ยมพระคสุณไดล้ถรกจรัดหสำแลล้วตรัทั้งแตยู่นรลิ รันดรร์กสำลจนถสึงนลิรรันดรร์กสำลโดยตรบเอกสำนสุภสำพ ในนลิ
รรันดรร์กสำลทบที่อยรยู่ขล้สำงหลรังเรสำนรัทั้น...
พระเจดกำพระบวิดกำไดล้ทรงเลสือก (หรสือเลสือกสรร) เรสำทรัทั้งหลสำยใหล้เปป็นของพระองคร์เอง...ครลิสตจรักร พระกสำยของพระ
ครลิสตร์ ซสึที่งประกอบดล้วยผรล้เชสืที่อทรัทั้งหลสำยทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้ว
พระบทุตรของพระเจดกำไดล้ทรงซสืทั้อเรสำดล้วยพระโลหลิตอรันมบรสำคสำมสำกของพระองคร์เอง พระเยซรไดล้ประทสำนชบวตลิ ของ
พระองคร์อยยู่สำงเตก็มพระทรัยเพสืที่อทบเที่ รสำทรัทั้งหลสำยจะไดล้รรับควสำมรอด และ
พระววิญญกำณบรวิสทุทธวิไธิ์ ดล้ทรงชรักจรงเรสำ (เรสำทรัทั้งหลสำยทบไที่ ดล้รรับควสำมรอดแลล้ว) ใหล้เชสืที่อคสสำพยสำนทบที่พระเจล้สำทรงใหล้ไวล้เกบยที่ ว
กรับพระบสุตรของพระองคร์ พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงใหล้ควสำมกระจยู่สำงแจล้งแกยู่ควสำมคลิดทบมที่ สืดบอดของเรสำ เปปิดใจทบที่แขก็งกระดล้สำง
ของเรสำ และทรงกระทสสำกลิจอรัศจรรยร์แหยู่งกสำรบรังเกลิดใหมยู่ผยู่สำนทสำงเมลก็ดพสืชแหยู่งพระวจนะ (1 เปโตร 1:23)
สสสำหรรับเรสำทรัทั้งหลสำยทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้ว นบที่คสือสลิที่งทบที่เกลิดขสึทั้นแลล้วในอดบต กสำรไถยู่นสสำเสนอสลิที่งใดแกยู่เรสำในวรันนบทั้? พระเจล้สำพระ
บลิดสำไดล้ประทสำนตสสำแหนยู่งบสุตรแกยู่เรสำทรัทั้งหลสำยแลล้วตอนนทรั้ เรสำถรกใหล้กสสำเนลิดเปป็นลรกของพระเจล้สำแลล้ว เรสำเปป็นลรกทบที่ถรกอสุปกสำระ
ของพระเจล้สำ เรสำเพลลิดเพลลินกรับสลิทธลิพลิเศษทสุกประกสำรของบสุตรทบโที่ ตเปป็นผรล้ใหญยู่แลล้ว พระเยซรครลิสตร์เจล้สำทรงเปปิดเผยแกยู่เรสำถสึง
พระดสสำรลิและพระประสงคร์ของพระองคร์อยยู่สำงใกลล้ชดลิ เรสำมบพระทรัยของพระครลิสตร์ผสำยู่ นทสำงพระวลิญญสำณผรล้ประทรับอยรยู่ภสำยใน
บอัดนทรั้พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงประทรับตรสำเรสำและรรับประกรันเรสำวยู่สำเรสำทรัทั้งหลสำยเปป็นของพระเจล้สำ เรสำถรกประทรับตรสำดล้วยพระ
วลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์แหยู่งพระสรัญญสำ – ตอนนทรั้!
แลล้วกสำรไถยู่ในอนสำคตลยู่ะ? พระเจล้สำพระบลิดสำจะทรงตล้อนรรับเรสำและยอมรรับเรสำเพรสำะรสำคสำทบที่ถรกชสสำระแลล้วในพระ
โลหลิตแหยู่งพระบสุตรทบที่บรังเกลิดมสำองคร์เดบยวของพระองคร์ พระองคร์จะตรรัสแกยู่เรสำในอนสำคตวยู่สำ “เจล้สำจงปรบดรบ วยู่ มสสุขกรับนสำยของ
เจล้สำเถลิด” พระบสุตรของพระเจล้สำ คสือพระเยซรเจล้สำ จะทรงรรับเรสำทรัทั้งหลสำยเปป็นมรดกในพระกสำยนบทั้ – ครลิสตจรักร – เมสืที่อเรสำถรกนสสำ
เสนอตยู่อพระองคร์โดยปรสำศจสำกตสสำหนลิหรสือรลิวทั้ รอยหรสือมลทลินใดๆ (อฟ. 5:26) และเรสำจะถรกจรัดแสดงในสวรรคสถสำนเพสืที่อ
แสดงใหล้เหก็นถสึงพระคสุณอรันอสุดมเหลสือลล้นของพระเจล้สำ (อฟ. 2:6-7) ในอนสำคต พระวลิญญสำณจะทรงอล้สำงสลิทธลิธิ์ควสำมเปป็นเจล้สำของ
เรสำ พรล้อมกรับพระบลิดสำและพระบสุตรเพรสำะวยู่สำพระองคร์ (พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิ)ธิ์ ทรงเทยู่สำเทบยมกรับพระบลิดสำและพระบสุตรใน
กสำรไถยู่ของเรสำ

เปาโลอธติษฐานเผมือที่ ผผผู้เชมือที่
เพมือที่ ททที่เขาจะมทความรผแผู้ ละฤทธติธิ์เดช
ขล้อ 15-18 “เหตสุฉะนรัทั้นเชยู่นกรันครรัทั้นขล้สำพเจล้สำไดล้ยลินถสึงควสำมเชสืที่อของทยู่สำนในพระเยซรเจล้สำ และควสำมรรักใครยู่ตยู่อวลิสสุทธลิชน
ทรัทั้งปวง ขล้สำพเจล้สำจสึงไดล้ขอบพระคสุณเพรสำะทยู่สำนทรัทั้งหลสำยไมยู่หยสุดเลย คสือเอยู่ยถสึงทยู่สำนในคสสำอธลิษฐสำนของขล้สำพเจล้สำ เพสืที่อพระเจล้สำ
แหยู่งพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำของเรสำ คสือพระบลิดสำผรล้ทรงสงยู่สำรสำศบ จะทรงโปรดประทสำนใหล้ทสำยู่ นทรัทั้งหลสำยมบจลิตใจอรัน
ประกอบดล้วยสตลิปฟัญญสำ และควสำมประจรักษร์แจล้งในเรสืที่องควสำมรรล้ถสึงพระองคร์ ขอใหล้ตสำแหยู่งควสำมเขล้สำใจของทยู่สำนสวยู่สำงขสึทั้นเพสืที่อ
ทยู่สำนจะไดล้รรล้วสำยู่ ในกสำรทบที่พระองคร์ทรงเรบยกทยู่สำนนรัทั้น พระองคร์ไดล้ประทสำนควสำมหวรังอะไรแกยู่ทยู่สำน และรรวล้ ยู่สำมรดกของพระองคร์
สสสำหรรับวลิสสุทธลิชนมบสงยู่สำรสำศบอรันอสุดมบรลิบรรณร์เพบยงไร”
คสุณจะสรังเกตเหก็นวยู่สำในจดหมสำยทสุกฉบรับของเปสำโลทบที่เขบยนถสึงครลิสตจรักรตยู่สำงๆ เขสำเตสือนควสำมจสสำคนเหลยู่สำนรัทั้นวยู่สำเขสำ
อธลิษฐสำนเผสืที่อพวกเขสำอยยู่สำงสรัตยร์ซสืที่อ แตยู่ในจดหมสำยฉบรับนบทั้โดยเฉพสำะเขสำทสสำมสำกกวยู่สำนรัทั้น เขสำแจกแจงคสสำขอตยู่สำงๆซสึที่งเขสำทรลขอ
ตยู่อพระเจล้สำเพสืที่อพวกเขสำ: เพสืที่อใหล้พวกเขสำมบสตลิปฟัญญสำและกสำรสสสำแดงในควสำมรรเล้ กบยที่ วกรับพระเยซร ทบดที่ วงตสำแหยู่งควสำมเขล้สำใจของ
พวกเขสำจะไดล้รรับควสำมกระจยู่สำงแจล้ง เพสือที่ ใหล้พวกเขสำทรสำบวยู่สำ “ในกสำรทบพที่ ระองคร์ทรงเรบยกทยู่สำนนรัทั้น พระองคร์ไดล้ประทสำนควสำม
หวรังอะไรแกยู่ทสำยู่ น และรรล้วสำยู่ มรดกของพระองคร์สสสำหรรับวลิสสุทธลิชนมบสงยู่สำรสำศบอรันอสุดมบรลิบรรณร์เพบยงไร”
เปสำโลไมยู่สสำมสำรถอธลิษฐสำนคสสำอธลิษฐสำนเชยู่นนบทั้เพสืที่อพบที่นล้องชกำวโครวินธต ไดล้เพรสำะวยู่สำพวกเขสำสยู่วนใหญยู่ยรังใชล้ชบวตลิ โดยกลิน
นทั้สสำนมอยรยู่... พวกเขสำยรังไมยู่เปป็นครลิสเตบยนทบที่เขล้มแขก็งพอทบที่จะรรับอสำหสำรแขก็งแหยู่งพระวจนะ เปสำโลอธลิษฐสำนตรงนบทั้เพสืที่อกลสุยู่มคนทบที่
ฝฟักใฝฝ่ฝสำฝ่ ยวลิญญสำณในเมสืองเอเฟซรัส
จงสรังเกตวยู่สำขล้อ 15 ขสึทั้นตล้นดล้วยคสสำวยู่สำ “เหตสุฉะนรัทั้น” ซสึที่งเปป็นกสำรเชสืที่อมโยงคสสำอธลิษฐสำนนบทั้กบรั สลิที่งทบที่มสำกยู่อนหนล้สำ ในคสสำ
วลิงวอนของเขสำ เปสำโลกสสำลรังอธลิษฐสำนใหล้พระเจล้สำทรงสสสำแดงแกยู่ผรล้เชสืที่อแตยู่ละคนในเมสืองเอเฟซรัส ไมยู่ใชยู่แคยู่หลรักคสสำสอนเกบที่ยวกรับ
กสำรไถยู่ของพวกเขสำเทยู่สำนรัทั้น (นรัที่นคสือ หลรักคสสำสอนทบที่วสำยู่ พระเจล้สำพระบลิดสำ พระเจล้สำพระบสุตร และพระเจล้สำพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์
ลล้วนมบสยู่วนในกสำรไถยู่พวกเขสำ) แตยู่ใหล้พวกเขสำมบควสำมรรแล้ บบสยู่วนตรัวและประสบกสำรณร์สยู่วนตรัว โดยรรล้จกรั แหลยู่งทบที่มสำและเคลก็ดลรับ
แหยู่งฤทธลิธิ์เดชทบจที่ ะดสสำเนลินชบวตลิ แตยู่ละวรันในแบบทบที่ผรล้เชสืที่อควรกระทสสำ เพรสำะวยู่สำเรสำเปป็นอวรัยวะแหยู่งพระกสำยของพระครลิสตร์
ในขล้อ 16 เปสำโลเตสือนควสำมจสสำผรล้เชสืที่อเหลยู่สำนบทั้วสำยู่ เขสำขอบพระคสุณเพสืที่อพวกเขสำในคสสำอธลิษฐสำนตยู่สำงๆของเขสำ เขสำ
ขอบพระคสุณเพสืที่อกลสุยู่มคนอยยู่สำงทบที่อยรยู่ในครลิสตจรักรทบที่เมสืองเอเฟซรัส
ในขล้อ 17 เรสำพบกสุญแจทบที่ไขสรยู่ควสำมรรล้แบบครลิสเตบยน: “กสำรทรงสสสำแดง” ในจดหมสำยทสุกฉบรับของเขสำ เปสำโลระมรัดระ
วรังมสำกๆในกสำรนสสำเสนอขล้อเทก็จจรลิงทบวที่ ยู่สำ ขยู่สำวสสำรของเขสำเปป็นมสำโดยกสำรทรงสสสำแดง – ไมยู่ใชยู่โดยมนสุษยร์ ไมยู่ใชยู่ผยู่สำนทสำงมนสุษยร์
แตยู่มสำจสำกพระเจล้สำโดยกสำรทรงสสสำแดงโดยตรง พระวจนะของพระเจล้สำสยู่วนใหญยู่แลล้วประกอบดล้วยควสำมรรล้ซสึที่งมนสุษยร์ไมยู่อสำจรรไล้ ดล้
และไมยู่อสำจรรับไดล้นอกจสำกโดยกสำรทรงสสสำแดง หสำกเรสำเขล้สำใจสลิที่งเหลยู่สำนรัทั้นในอดบต หสำกเรสำมองเขล้สำไปในอนสำคต เรสำกก็ตล้องพสึที่งพสำ
พระเจล้สำเพสืที่อทบพที่ ระองคร์จะทรงเปปิดเผยควสำมจรลิงฝฝ่สำยวลิญญสำณตยู่สำงๆอรันลสึกซสึทั้งแกยู่เรสำขณะทบที่เรสำยอมจสสำนนตยู่อพระวลิญญสำณ
บรลิสสุทธลิธิ์ ผรล้ทรงเปป็นครรแหยู่งพระวจนะของพระเจล้สำ (1 ยอหร์น 2:27) พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิปธิ์ ระทสำนสตลิปฟัญญสำ ควสำมรรล้และ
ควสำมเขล้สำใจแกยู่เรสำ – แตยู่ผสำยู่ นทสำงกสำรทรงสสสำแดงเทยู่สำนรัทั้น

งสำนรรับใชล้อยยู่สำงหนสึที่งของพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ในยสุคแหยู่งพระคสุณนบทั้ คสือกสำรเปปิดเผยสลิที่งลทั้สสำลสึกตยู่สำงๆของพระเจล้สำแกยู่ผรล้
เชสืที่อทรัทั้งหลสำยทบที่มบใจฝฟักใฝฝ่ฝฝ่สำยวลิญญสำณ จงตรัทั้งใจศสึกษสำยอหร์น 16:12-15 มบครลิสเตบยนจสสำนวนมสำกทบที่อยู่สำนพระครัมภบรร์ – แตยู่มบ
ครลิสเตบยนนล้อยคนนรักทบที่ศกน ษกำพระครัมภบรร์ ใครๆกก็อยู่สำนพระครัมภบรหร์ นสึที่งบทตยู่อวรันไดล้ และจสำกบทนรัทั้นเขสำกก็เรบยนรรล้สลิที่งตยู่สำงๆเกบที่ยวกรับ
พระเยซร พระเจล้สำ สวรรคร์ นรก... แตยู่เพสืที่อทบที่จะขสุดลสึกลงไปในเหมสืองเพชรและเหมสืองทองคสสำ เพสืที่อทบที่จะคล้นพบคลรังทรรัพยร์อรัน
ประเมลินคยู่สำไมยู่ไดล้แหยู่งพระวจนะของพระเจล้สำ เรสำตล้องถรกนสสำพสำโดยพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ ถรกใหล้ควสำมกระจยู่สำงแจล้งโดยพระ
วลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ – และหสำกเรสำอยสำกเขล้สำใจสลิที่งลทั้สสำลสึกตยู่สำงๆของพระเจล้สำ มรันกก็ตอล้ งเปป็นโดยทสำงกสำรทรงสสสำแดงของพระ
วลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ขณะทบที่เรสำศสึกษสำพระครัมภบรร์
ในขล้อ 18 เรสำทรสำบเกบที่ยวกรับชยู่องทสำงแหยู่งควสำมรรล้แบบครลิสเตบยน: ใจทบที่ถรกทสสำใหล้กระจยู่สำงแจล้ง ในพระครัมภบรร์ฉบรับคลิง
เจมสร์ เรสำอยู่สำนวยู่สำ “ขอใหล้ตสำแหยู่งควสำมเขล้สำใจของทยู่สำนสวยู่สำงขสึทั้น” แตยู่ในภสำษสำเดลิมมรันคสือ “ตสำใจของทยู่สำนทรัทั้งหลสำย” (มนสุษยร์
ภสำยใน) – ไมยู่ใชยู่ตสำธรรมชสำตลิหรสือควสำมคลิด แตยู่เปป็นตสำฝฝ่สำยวลิญญสำณ ตสำใจของมนสุษยร์ภสำยใน คสืออวรัยวะแหยู่งควสำมสวยู่สำง หสำก
กลยู่สำวในแงยู่ฝฝ่สำยวลิญญสำณ กยู่อนทบที่พระวลิญญสำณบรลิสทสุ ธลิธิ์ทรงกระทสสำกลิจแหยู่งกสำรสรล้สำงใหมยู่ของพระองคร์ในตรัวเรสำ ตสำใจของเรสำกก็
มสืดบอด คนทบที่ยรังไมยู่ไดล้บรังเกลิดใหมยู่ไมยู่อสำจทรสำบสลิที่งตยู่สำงๆของพระเจล้สำไดล้: “แตยู่มนสุษยร์ธรรมดสำจะรรับสลิที่งเหลยู่สำนรัทั้นซสึที่งเปป็นของพระ
วลิญญสำณแหยู่งพระเจล้สำไมยู่ไดล้ เพรสำะเขสำเหก็นวยู่สำเปป็นสลิที่งโงยู่เขลสำ และเขสำไมยู่สสำมสำรถเขล้สำใจไดล้ เพรสำะวยู่สำจะเขล้สำใจสลิที่งเหลยู่สำนรัทั้นไดล้กก็
ตล้องสรังเกตดล้วยจลิตวลิญญสำณ” (1 คร. 2:14) แตยู่เมสืที่อตสำของมนสุษยร์ภสำยในถรกเปปิดผยู่สำนทสำงฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์
เรสำกก็เตลิบโตขสึทั้นในควสำมรรล้และควสำมเขล้สำใจเกบที่ยวกรับควสำมจรลิงฝฝ่สำยวลิญญสำณตยู่สำงๆ มบคนทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้วจสสำนวนมสำกทบที่ตอล้ ง
อธลิษฐสำนทสุกวรัน และตล้องยอมจสสำนนตรัวเขสำทสุกวรันตยู่อพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ โดยยอมใหล้พระวลิญญสำณเปปิดตสำของพวกเขสำเพสืที่อทบที่
พวกเขสำจะมองเหก็นควสำมจรลิงทบที่ยลิที่งใหญยู่เหลยู่สำนรัทั้นทบที่พระเจล้สำไดล้ทรงสสสำแดงในพระวจนะของพระองคร์เกบที่ยวกรับกรรมสลิทธลิธิ์ ณ ตอน
นบทั้ของเรสำในพระครลิสตร์ และสลิที่งเหลยู่สำนรัทั้นทบที่รอคอยอยรยู่เบสืทั้องหนล้สำเรสำทรัทั้งหลสำยทบที่เปป็นผรล้เชสืที่อทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้ว
กรสุณสำสรังเกตสยู่วนทล้สำยของขล้อ 18 และสยู่วนแรกของขล้อ 19 – และคสุณจะมองเหก็นวยู่สำเปสำโลไมยู่ไดล้กสสำลรังอธลิษฐสำนขอ
ควสำมเขล้สำใจและควสำมรรฝล้ ฝ่สำยวลิญญสำณเพสืที่อทบที่พนบที่ ล้องชสำวเอเฟซรัสจะไดล้โอล้อวดหรสือคสุยโวเกบที่ยวกรับควสำมอยรยู่ฝสำฝ่ ยวลิญญสำณของพวก
เขสำ แตยู่เขสำอยสำกใหล้คนเหลยู่สำนรัทั้นซสำบซสึทั้งกรับพระพรและขล้อดบตสำยู่ งๆทบพที่ วกเขสำเพลลิดเพลลินเพรสำะกสำรไถยู่ของพวกเขสำ ผรล้เชสืที่อโดย
ทรัที่วไปแทบไมยู่รอรล้ ะไรเลยและไมยู่ซสำบซสึทั้งกรับกรรมสลิทธลิธิ์ฝฝ่สำยวลิญญสำณในขณะนบทั้ของตน
ทยู่สำนทบที่รกรั หสำกคสุณบรังเกลิดใหมยู่แลล้ว คสุณกก็เปป็นคนสกกำคลัญ ไมยู่วยู่สำคสุณจะรรล้ตวรั หรสือไมยู่กก็ตสำม! บรัดนบทั้คสุณเปป็นลรกคนหนสึที่งของ
พระเจล้สำแลล้ว บรัดนบทั้คสุณครอบครองลรักษณะเฉพสำะตรัวของพระเจล้สำ พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงสถลิตอยรยู่ภสำยในใจของคสุณ คสุณถรก
นสสำพสำโดยพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ คสุณเปป็นพลเมสืองแหยู่งสวรรคร์แลล้ว ในพระเยซซูคทุณคซอคนสกกำคลัญ สสสำหรรับผรล้เชสืที่อทบที่มบใจฝฟักใฝฝ่ฝสำฝ่ ย
วลิญญสำณ นบที่ไมยู่ไดล้ทสสำใหล้เรสำผยอง และไมยู่ทสสำใหล้เรสำเยยู่อหยลิที่งดล้วย ในทสำงตรงกรันขล้สำม ยลิที่งเรสำเรบยนรรล้เกบที่ยวกรับกรรมสลิทธลิธิ์และสลิทธลิ
พลิเศษฝฝ่สำยวลิญญสำณของเรสำมสำกเทยู่สำไร เรสำกก็ยลิที่งควรถยู่อมใจลงมสำกเทยู่สำนรัทั้น หสำกคสุณไดล้ยลินผรล้คนเปป็นพยสำนในทบที่ประชสุม คสุณกก็
สสำมสำรถวรัดควสำมอยรยู่ฝสำฝ่ ยวลิญญสำณของพวกเขสำไดล้เสมอโดยดรจสำกคสสำพยสำนทบพที่ วกเขสำกลยู่สำว ใชยู่แลล้ว นยู่สำเศรล้สำแตยู่เปป็นเชยู่นนรัทั้นจรลิง
ครลิสเตบยนสยู่วนใหญยู่ไมยู่รอรล้ ะไรเลยเกบที่ยวกรับตสสำแหนยู่งของเรสำและกรรมสลิทธลิธิ์ของเรสำในพระเยซรเจล้สำ
เปสำโลอธลิษฐสำนใหล้พวกเขสำเขล้สำใจวยู่สำ “ในกสำรทบพที่ ระองคร์ทรงเรบยกทยู่สำนนรัทั้น พระองคร์ไดล้ประทสำนควสำมหวรังอะไรแกยู่
ทยู่สำน และรรวล้ ยู่สำมรดกของพระองคร์สสสำหรรับวลิสสุทธลิชนมบสงยู่สำรสำศบอรันอสุดมบรลิบรรณร์เพบยงไร” เปสำโลอยสำกใหล้ผรล้เชสืที่อทสุกคนเขล้สำใจถสึง

ควสำมมบคยู่สำยลิที่งและฤทธลิธิ์เดชอรันไมยู่อสำจพรรณนสำไดล้แหยู่งกสำรไถยู่ของเรสำ มรดกทบถที่ รกเกก็บไวล้แลล้วเพสืที่อเรสำ และสงยู่สำรสำศบของมรดกนรัทั้น
ดล้วย – และควสำมไพบรลยร์แหยู่งสงยู่สำรสำศบของมรดกนรัทั้น
มรันเปป็นควสำมชสืที่นบสำนและควสำมพอพระทรัยของพระเจล้สำทบจที่ ะอวยพรลรกๆของพระองคร์ ณ เบสืทั้องขวสำพระหรัตถร์ของ
พระองคร์มบควสำมชสืที่นบสำนอยรยู่เปป็นนลิตยร์ และพระองคร์จะไมยู่ทรงหวงสลิที่งดบใดๆจสำกคนทรัทั้งหลสำยทบดที่ สสำเนลินอยยู่สำงเทบที่ยงธรรม หสำกเรสำ
แสวงหสำอสำณสำจรักรของพระเจล้สำและควสำมชอบธรรมของพระองคร์กยู่อน สลิที่งเหลยู่สำนบทั้ทรัทั้งสลิทั้นจะถรกเพลิที่มใหล้แกยู่เรสำ หสำกเรสำเพบยง
ตระหนรักถสึงควสำมมรัที่งครัที่งทบที่เรสำครอบครองอยรตยู่ อนนบทั้ เรสำกก็จะไมยู่เปป็นยสำจกฝฝ่สำยวลิญญสำณ และเรสำจะซสำบซสึทั้งมสำกยลิที่งขสึทั้นกรับมรดกทบที่
รอคอยอยรยู่เบสืทั้องหนล้สำ
ขล้อ 19 “และรรล้วสำยู่ ฤทธสำนสุภสำพอรันใหญยู่ของพระองคร์มบมสำกยลิที่งเพบยงไรสสสำหรรับเรสำทรัทั้งหลสำยทบที่เชสืที่อ ตสำมกสำรกระทสสำแหยู่ง
ฤทธสำนสุภสำพอรันใหญยู่ยลิที่งของพระองคร์”
ในขล้อนบทั้ เปสำโลอยสำกใหล้เรสำเขล้สำใจวยู่สำ “ฤทธสำนสุภสำพอรันใหญยู่ของพระองคร์มบมสำกยลิที่งเพบยงไร” ตยู่อเรสำทรัทั้งหลสำยทบที่เชสืที่อ ลรก
ทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้วทสุกคนของพระเจล้สำมบฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้สำผรทล้ รงมหลิทธลิฤทธลิธิ์อยรยู่ภสำยในทรวงอกของเขสำ เรสำถรก เกก็บรลักษกำไวด
โดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้สำ พระเยซรไมยู่ไดล้ทรงไถยู่จตลิ วลิญญสำณดวงหนสึที่ง – และจสำกนรัทั้นกก็ทลิทั้งจลิตวลิญญสำณดวงนรัทั้นใหล้สรล้รบในสงครสำม
แหยู่งควสำมเชสืที่อตสำมลสสำพรัง พระสรัญญสำตยู่สำงๆเชยู่นขล้สำงลยู่สำงนบทั้ยยู่อมหนสุนใจครลิสเตบยนทรัทั้งหลสำยใหล้กล้สำวตยู่อไปในชบวลิตฝฝ่สำยวลิญญสำณ:
“เรสำจะไมยู่ละเจล้สำหรสือทอดทลิทั้งเจล้สำเลย... เพสืที่อทบที่เรสำทรัทั้งหลสำยจะกลยู่สำวดล้วยใจกลล้สำวยู่สำ พระเจล้สำทรงเปป็นผรล้ชวยู่ ยเหลสือของ
ขล้สำพเจล้สำ”
“ขล้สำพเจล้สำกระทสสำทสุกสลิที่งไดล้โดยพระครลิสตร์ผรล้ทรงเสรลิมกสสำลรังขล้สำพเจล้สำ”
“เรสำรรล้วสำยู่ ทสุกสลิที่งตยู่สำงรยู่วมมสือกรันเพสืที่อใหล้เกลิดผลดบแกยู่คนทรัทั้งหลสำยทบรที่ รักพระเจล้สำ คสือคนทรัทั้งปวงทบที่ไดล้ทรงเรบยกตสำมพระ
ประสงคร์ของพระองคร์”
“ไมยู่มบกสำรทดลองใด ๆ เกลิดขสึทั้นกรับทยู่สำน นอกเหนสือจสำกกสำรทดลองซสึที่งเคยเกลิดกรับมนสุษยร์ทรัทั้งหลสำย แตยู่พระเจล้สำทรงสรัตยร์
ซสืที่อ พระองคร์จะไมยู่ทรงใหล้ทยู่สำนตล้องถรกทดลองเกลินกวยู่สำทบที่ทยู่สำนจะทนไดล้ แตยู่เมสืที่อทยู่สำนถรกทดลองนรัทั้น พระองคร์จะทรงโปรดใหล้ทสำยู่ น
มบทสำงทบจที่ ะหลบกเลบที่ยงไดล้ดวล้ ย เพสืที่อทยู่สำนจะมบกสสำลรังทนไดล้”
“ถล้สำผรล้ใดขสำดสตลิปฟัญญสำ จงใหล้ผรล้นรัทั้นทรลขอจสำกพระเจล้สำ”
“แลล้วใครจะใหล้เรสำทรัทั้งหลสำยขสำดจสำกควสำมรรักของพระครลิสตร์ไดล้เลยู่สำ จะเปป็นควสำมยสำกลสสำบสำก หรสือควสำมทสุกขร์ หรสือ
กสำรขยู่มเหง หรสือกสำรกรันดสำรอสำหสำร หรสือกสำรเปลสือยกสำย หรสือกสำรถรกโพยภรัย หรสือกสำรถรกคมดสำบหรสือ ตสำมทบที่เขบยนไวล้แลล้ววยู่สำ
‘เพรสำะเหก็นแกยู่พระองคร์ ขล้สำพระองคร์ทรัทั้งหลสำยจสึงถรกประหสำรวรันยรังคที่สสำ และนรับวยู่สำเปป็นเหมสือนแกะสสสำหรรับจะเอสำไปฆยู่สำ’ แตยู่วสำยู่
ในเหตสุกสำรณร์ทรัทั้งปวงเหลยู่สำนบทั้ เรสำมบชรัยยลิที่งกวยู่สำผรล้พชลิ ลิตโดยพระองคร์ผรล้ไดล้ทรงรรักเรสำทรัทั้งหลสำย เพรสำะขล้สำพเจล้สำเชสืที่อมรัที่นวยู่สำ แมล้ควสำม
ตสำย หรสือชบวลิต หรสือบรรดสำทรตสวรรคร์ หรสือเจล้สำผรล้ครอบครองอสำณสำจรักร หรสือเจล้สำผรล้มบอสสำนสำจ หรสือสลิที่งทรัทั้งหลสำยซสึที่งอยรใยู่ นปฟัจจสุบรันนบทั้
หรสือสลิที่งทรัทั้งหลสำยซสึที่งจะมสำในภสำยหนล้สำ หรสือซสึที่งสรง หรสือซสึที่งลสึก หรสือสลิที่งอสืที่นใด ๆ ทบที่ไดล้ทรงสรล้สำงแลล้วนรัทั้น จะไมยู่สสำมสำรถกระทสสำใหล้
เรสำทรัทั้งหลสำยขสำดจสำกควสำมรรักของพระเจล้สำ ซสึที่งมบอยรยู่ในพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำของเรสำไดล้” (โรม 8:35-39)
“แลล้วเรสำจะวยู่สำอยยู่สำงไรเรสืที่องสลิที่งเหลยู่สำนบทั้ ถล้สำพระเจล้สำทรงอยรยู่ฝสำฝ่ ยเรสำ ใครจะขรัดขวสำงเรสำไดล้” (โรม 8:31)
เมสืที่อผรล้เชสืที่อคล้นพบวยู่สำพระสรัญญสำเหลยู่สำนบทั้และพระสรัญญสำอสืที่นๆอบกหลสำยพรันขล้อมบคสำยู่ ประเสรลิฐ เขสำกก็จะเดลินหนล้สำตยู่อไปสรยู่

ชรัยชนะในพระเยซรครลิสตร์ ผยู่สำนทสำงฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้สำ ฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้สำไมยู่เพบยงยลิที่งใหญยู่เทยู่สำนรัทั้น – ฤทธสำนสุภสำพของ
พระองคร์นรัทั้น “มบมสำกยลิที่งเพบยงไร” ดล้วย ขณะทบที่เรสำไปยรังขล้อตยู่อไป คสุณจะสรังเกตเหก็นวยู่สำฤทธสำนสุภสำพอรันใหญยู่ยลิที่งนบทั้มสำโดยทสำงพระ
เยซรครลิสตร์เจล้สำ
ขล้อ 20-23 “ซสึที่งพระองคร์ไดล้ทรงกระทสสำในพระครลิสตร์ เมสืที่อทรงบรันดสำลใหล้พระองคร์เปป็นขสึทั้นมสำจสำกควสำมตสำย และใหล้
สถลิตเบสืทั้องขวสำพระหรัตถร์ของพระองคร์เองในสวรรคสถสำน สรงยลิที่งเหนสือบรรดสำเทพผรล้ครอบครอง เหนสือศรักดลิเทพ เหนสืออลิทธลิเทพ
เหนสือเทพอสำณสำจรักร และเหนสือนสำมทรัทั้งปวงทบเที่ ขสำเอยู่ยขสึทั้น มลิใชยู่ในยสุคนบทั้เทยู่สำนรัทั้นแตยู่ในยสุคทบที่จะมสำถสึงดล้วย พระเจล้สำไดล้ทรงปรสำบสลิที่ง
สสำรพรัดลงไวล้ใตล้พระบสำทของพระครลิสตร์ และไดล้ทรงตรังทั้ พระองคร์ไวล้เปป็นประมสุขเหนสือสลิที่งสสำรพรัดแหยู่งครลิสตจรักร ซสึที่งเปป็นพระกสำย
ของพระองคร์ คสือซสึที่งเตก็มบรลิบรรณร์ดล้วยพระองคร์ ผรล้ทรงอยรยู่เตก็มทสุกอยยู่สำงทสุกแหยู่งหน”
ในขล้อพระคสสำเหลยู่สำนบทั้เรสำมบกสำรรรับประกรันพระพรเหลยู่สำนบทั้แกยู่ผรล้เชสืที่อทสุกคน เพรสำะวยู่สำพระพรเหลยู่สำนบทั้ถรกกระทสสำ ในพระ
ครวิสตต พระพรฝฝ่สำยวลิญญสำณทรังทั้ ปวงเปป็นไป “ตสำมกสำรกระทสสำแหยู่งฤทธสำนสุภสำพอรันใหญยู่ยลิที่งของพระองคร์ ซสึที่งพระองคร์ไดล้ทรง
กระทสสำในพระครลิสตร์” ภสำษสำกรบกอยู่สำนตรงตรัววยู่สำ “พละกสสำลรังทบที่ถรกสสสำแดงแหยู่งควสำมเกรบยงไกรทบที่อยรยู่ภสำยในของพระองคร์”
“ควสำมเกรบยงไกรทบที่อยรยู่ภสำยใน” นบทั้ซสึที่งถรกครอบครองโดยพระเยซรครลิสตร์ไดล้ถรกสสสำแดงออกมสำในสองวลิธบ:
(1) ผว่กำนทกำงกกำรฟฟฟื้นคซนพระชนมตของพระองคตจกำกพวกคนตกำย พระเยซรทรงสรัญญสำเหลยู่สำสสำวกของพระองคร์วสำยู่
พระองคร์จะทรงเปป็นขสึทั้นจสำกพวกคนตสำยในวรันทบที่สสำม และพระองคร์กก็ทรงทสสำเชยู่นนรัทั้นจรลิงๆ นรัที่นคสือขล้อเทก็จจรลิงทบที่โดดเดยู่นประกสำร
หนสึที่งทบที่แยกพระองคร์ออกจสำกและทสสำใหล้พระองคร์ทรงอยรยู่เหนสือบสุคคลผรล้ยลิที่งใหญยู่ทกสุ คนในแวดวงศสำสนสำ มบหลสำยคนทบที่ไดล้กยู่อตรัทั้ง
ศสำสนสำตยู่สำงๆทบที่ยลิที่งใหญยู่ – และกรสุณสำสรังเกตวยู่สำผมกลยู่สำววยู่สำ “ศกำสนกำตว่กำงๆ” ยกตรัวอยยู่สำงเชยู่น ขงจสือจิ๊ , พระพสุทธเจล้สำ, แมรบที่ เบ
เกอรร์ เอก็ดดบทั้, โจเซฟ สมลิธ, ศบ. รรัสเซลลร์ และคนอสืที่นๆไดล้กลสำยเปป็นผรล้นสสำแหยู่งกระแสทสำงศสำสนสำทบที่ยลิที่งใหญยู่ พวกเขสำตสำยจสำกโลก
นบทั้ไปนสำนแลล้ว และไมยู่มบใครพบเหก็นพวกเขสำอบกนรับแตยู่นรัทั้นเปป็นตล้นมสำ กสำรฟฟนฟื้ คสืนพระชนมร์ของพระเยซรครลิสตร์พลิสจร นร์วยู่สำพระองคร์
ทรงเปป็นพระเจล้สำจรลิงๆ
(2) ผว่กำนทกำงกกำรยกชซูพระองคตขนนั้นสซูว่ตกกำแหนว่งปปัจจทุบลันของพระองคต ณ เบซนั้องขวกำพระหลัตถตของพระเจดกำพระบวิดกำ จะมบ
ใครบนโลกนบทั้กลยู่สำวไดล้วยู่สำแผนกสำรของพระเจล้สำในเรสืที่องกสำรไถยู่จะลล้มเหลวไดล้ โดยทบที่ฤทธลิธิ์เดชเชยู่นนรัทั้นมบไวล้ใหล้เรสำใชล้กสำรไดล้ตลอด?
ในทรวงอกของเรสำๆมบฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้สำผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ และหสำกเรสำในฐสำนะผรล้เชสืที่อโซเซและสะดสุดและลล้มลง มรันกก็เปป็น
ควสำมผลิดของเรสำ – ไมยู่ใชยู่ควสำมผลิดของพระเจล้สำ พระเจล้สำไมยู่เพบยงทรงจรัดหสำกสำรไถยู่ไวล้สสสำหรรับคนบสำปเทยู่สำนรัทั้น แตยู่ยรังทรงจรัดหสำ
ชรัยชนะทบที่เดก็ดขสำดและสมบรรณร์ใหล้แกยู่ผรล้เชสืที่อดล้วย!
เรสำเรบยนรรล้ในขล้อ 21 และ 22 วยู่สำพระครลิสตร์ไดล้ทรงถรกยกชรขสึทั้นสรยู่ตสสำแหนยู่งแหยู่งสลิทธลิอสสำนสำจอรันเดก็ดขสำดและเปป็นสสำกล
พระองคร์ไดล้ทรงถรกตรัทั้งใหล้เปป็น “ประมทุขเหนซอสวิซื่งสกำรพลัดแหว่งครวิสตจลักร ซนซื่งเปป็นพระกกำยของพระองคต” ฤทธลิธิ์เดชนบทั้ คสือฤทธสำนสุ
ภสำพอรันใหญยู่ยลิที่งนบทั้ ซสึที่งถรกครอบครองโดยพระเยซรครลิสตร์ ถรกสยู่งตยู่อผยู่สำนทสำงตรัวตนทบที่ถรกยกชรของพระองคร์ และถรกสยู่งตยู่อจสำก
ตสสำแหนยู่งอรันสรงสยู่งของพระองคร์ในสวรรคร์ พระองคร์ (ผรล้ทรงถรกยกชร) ทรงเปป็นประมสุข (ศบรษะ) ของครลิสตจรักรซสึที่งเปป็นพระกสำย
ของพระองคร์ เรสำเปป็นอวรัยวะแหยู่งพระกสำยของพระองคร์ กระดรกแหยู่งกระดรกของพระองคร์ เนสืทั้อหนรังแหยู่งเนสืทั้อหนรังของพระองคร์
(อฟ. 5:30) ดล้วยเหตสุนบทั้ ฤทธสำนสุภสำพอรันใหญยู่ยลิที่งนบทั้จงสึ ถรกสยู่งตยู่อถสึงเรสำ (พระกสำยนรัทั้น) จสำกศบรษะ (พระเยซรเจล้สำ)
พระเจล้สำกสสำลรังมองหสำผรล้เชสืที่อทรัทั้งหลสำยทบจที่ ะมอบตรัวพวกเขสำไวล้กรับพระองคร์ และยอมใหล้พระองคร์ทสสำใหล้ใจของพวกเขสำ

กระจยู่สำงแจล้งเพสืที่อทบพที่ วกเขสำจะสสำมสำรถมองเหก็นและรรล้จรักฤทธลิเธิ์ ดชฝฝ่สำยวลิญญสำณและสลิทธลิพเลิ ศษตยู่สำงๆทบพที่ วกเขสำเพลลิดเพลลินใน
กสำรไถยู่นรัทั้นซสึที่งอยรยู่ในพระเยซรครลิสตร์ พระเจล้สำในกสำรทรงสรล้สำงใหมยู่ทรงกลสำยเปป็นผรล้รเลิ รลิที่มควสำมเชสืที่อในใจของเรสำ ซสึที่งควสำมเชสืที่อทสสำใหล้
เรสำเปป็นลรกของพระเจล้สำ พระเจล้สำทรงเปป็นผรล้รลิเรลิที่มชบวลิตภสำยใน ชบวลิตใหมยู่ กสำรสรล้สำงใหมยู่ซสึที่งสถลิตอยรยู่ในทรวงอกของผรล้เชสืที่อทสุกคน แตยู่
พระองคร์ไมยู่หยสุดแคยู่นรัทั้น เพรสำะกสำรไถยู่ของเรสำ พระองคร์จสึงทรงกลสำยเปป็นผรล้ควบคสุมเหตสุจรงใจตยู่สำงๆและเจตนสำตยู่สำงๆของใจ --(หสำกวยู่สำผรล้เชสืที่อคนนรัทั้นจะยอมจสสำนนใจของตนใหล้อยรยู่ในพระหรัตถร์ของพระเจล้สำ) พระเจล้สำทรงใหล้แรงบรันดสำลใจและทรงทสสำกสำรจรัด
เตรบยมฝฝ่สำยวลิญญสำณและฝฝ่สำยรยู่สำงกสำยสสสำหรรับผรล้เชสืที่อหสำกผรล้เชสืที่อจะเพบยงยอมจสสำนนอยยู่สำงเตก็มทบที่และยอมใหล้พระเจล้สำทสสำใหล้กระจยู่สำง
แจล้งและนสสำพสำเขสำวรันตยู่อวรัน
“คสือวยู่สำถล้สำทยู่สำนจะยอมรรับพระเยซรเจล้สำดล้วยปสำกของทยู่สำน และจะเชสืที่อในใจของทยู่สำนวยู่สำพระเจล้สำไดล้ทรงชสุบพระองคร์ใหล้
เปป็นขสึทั้นมสำจสำกควสำมตสำย ทยู่สำนจะรอด ดล้วยวยู่สำควสำมเชสืที่อดล้วยใจกก็นสสำไปสรยู่ควสำมชอบธรรม และกสำรยอมรรับดล้วยปสำกกก็นสสำไปสรยู่
ควสำมรอด” (โรม 10:9-10) มสือทบที่ชวรัที่ รล้สำยตรสึงพระเยซรทบที่กสำงเขนนรัทั้น พระองคร์ทรงไดล้รรับบสำดแผลเพรสำะกสำรละเมลิดตยู่สำงๆของ
เรสำ พระองคร์ทรงถรกทสสำใหล้ฟกชทั้สสำเพรสำะควสำมชรัที่วชล้สำของเรสำ เรสำทสุกคนหลงเจลิที่นไปเหมสือนแกะ แตยู่พระเยโฮวสำหร์ทรงวสำงควสำม
ชรัที่วชล้สำของเรสำทสุกคนบนพระเยซร ใชยู่แลล้วพระเยซรทรงถรกพระเจล้สำตบและทสสำใหล้บอบชทั้สสำเพสืที่อทบที่เรสำจะไดล้รรับควสำมรอด พระองคร์ทรง
ถรกตรสึงทบกที่ สำงเขน พระองคร์ทรงสลิทั้นพระชนมร์ พวกเขสำฝฟังพระองคร์ไวล้ แตยู่พระเจล้สำทรงชสุบพระองคร์ใหล้เปป็นขสึทั้นจสำกพวกคนตสำย
และทรงยกชรพระองคร์ ณ เบสืทั้องขวสำพระหรัตถร์ของพระเจล้สำเองในสวรรคสถสำน พระเจล้สำไดล้ทรงยกชรพระเยซรสรงยลิที่งเหนสือบรรดสำ
เทพผรล้ครอบครอง เหนสือศรักดลิเทพ เหนสืออลิทธลิเทพ เหนสือเทพอสำณสำจรักร และเหนสือนสำมทรัทั้งปวงทบที่เขสำเอยู่ยขสึทั้น – มลิใชยู่ในยสุคนบทั้
เทยู่สำนรัทั้นแตยู่ในยสุคทบที่จะมสำถสึงดล้วย พระเจล้สำไดล้ทรงยกชรพระบสุตรของพระองคร์สรงยลิที่งเหนสือสลิที่งทรัทั้งปวง ไมยู่วยู่สำในสวรรคร์หรสือในแผยู่นดลิน
โลก – หรสือในโลกทบที่จะมสำนรัทั้น! พระเจล้สำไดล้ทรงใหล้ทกสุ สลิที่งอยรยู่ใตล้พระบสำทของพระเยซรแลล้ว พระเจล้สำไดล้ประทสำนตสสำแหนยู่งแกยู่
พระองคร์ในฐสำนะประมสุขเหนสือสลิที่งสสำรพรัดแหยู่งครลิสตจรักร “ซสึที่งเปป็นพระกสำยของพระองคร์ คสือซสึที่งเตก็มบรลิบรรณร์ดวล้ ยพระองคร์
ผรล้ทรงอยรยู่เตก็มทสุกอยยู่สำงทสุกแหยู่งหน” พระเยซรไดล้ทรงซสืทั้อครลิสตจรักรดล้วยรสำคสำสรงทบที่กลโกธสำ (อยู่สำนกลิจกสำร 20:28) พระเยซรทรงเปป็น
ประมสุขแหยู่งครลิสตจรักรแทล้ (อฟ. 5:23) เรสำเปป็นอวรัยวะทบที่ถรกเชสืที่อมตยู่อกรับศบรษะ (อฟ. 5:30) พระองคร์ยรังทรงเปป็นรสำกฐสำนแหยู่งค
รลิสตจรักรพรันธสรัญญสำใหมยู่ดวล้ ย (1 คร. 3:11) พระองคร์ทรงเปป็นผรล้รลิเรลิที่มและผรล้ทสสำใหล้ควสำมเชสืที่อของเรสำสสสำเรก็จ (ฮบ. 12:1-2) เรสำ
ทรัทั้งหลสำยทบที่ไดล้รรับควสำมรอดแลล้วไมยู่ไดล้เปป็นสมสำชลิกขององคร์กรใด เรสำถรกเชสืที่อมตยู่อกรับผซูดหนนซื่งทนซื่มนชนวตวิ – พระเยซรครลิสตร์เจล้สำ

เอเฟซอัส – บทททที่สอง
2:1 พระองคร์ทรงกระทสสำใหล้ทสำยู่ นทรัทั้งหลสำยมบชบวตลิ อยรยู่ แมล้วสำยู่ ทยู่สำนตสำยแลล้วโดยกสำรละเมลิดและกสำรบสำป
2:2 ครรังทั้ เมสืที่อกยู่อนทยู่สำนเคยดสสำเนลินตสำมวลิถบของโลกนบทั้ตสำมเจล้สำแหยู่งอสสำนสำจในยยู่สำนอสำกสำศ คสือวลิญญสำณทบที่ครอบครองอยรยู่ในบสุตร
แหยู่งกสำรไมยู่เชสืที่อฟฟัง
2:3 เมสืที่อกยู่อนเรสำทรังทั้ ปวงเคยประพฤตลิเปป็นพรรคพวกกรับคนเหลยู่สำนรัทั้นทบที่ประพฤตลิตสำมตรัณหสำของเนสืทั้อหนรังเชยู่นกรัน คสือกระทสสำ
ตสำมควสำมปรสำรถนสำของเนสืทั้อหนรังและควสำมคลิดในใจ ตสำมสรันดสำนเรสำจสึงเปป็นบสุตรแหยู่งพระอสำชญสำเหมสือนอยยู่สำงคนอสืที่น
2:4 แตยู่พระเจล้สำ ผรล้ทรงเปปีปี่ยมดล้วยพระกรสุณสำ เพรสำะเหตสุควสำมรรักอรันใหญยู่หลวง ซสึที่งพระองคร์ทรงรรักเรสำนรัทั้น
2:5 ถสึงแมล้วยู่สำเมสืที่อเรสำตสำยไปแลล้วในกสำรบสำป พระองคร์ยรังทรงกระทสสำใหล้เรสำมบชบวตลิ อยรยู่กรับพระครลิสตร์ (ซสึที่งทยู่สำนทรัทั้งหลสำยรอดนรัทั้นกก็
รอดโดยพระคสุณ)
2:6 และพระองคร์ทรงใหล้เรสำเปป็นขสึทั้นมสำกรับพระองคร์ และทรงโปรดใหล้เรสำนรัที่งในสวรรคสถสำนกรับพระองคร์ในพระเยซรครลิสตร์
2:7 เพสืที่อวยู่สำในยสุคตยู่อ ๆ ไป พระองคร์จะไดล้ทรงสสสำแดงพระคสุณของพระองคร์อรันอสุดมเหลสือลล้น ในกสำรซสึที่งพระองคร์ไดล้ทรงเมตตสำ
เรสำในพระเยซรครลิสตร์
2:8 ดล้วยวยู่สำซสึที่งทยู่สำนทรัทั้งหลสำยรอดนรัทั้นกก็รอดโดยพระคสุณเพรสำะควสำมเชสืที่อ และมลิใชยู่โดยตรัวทยู่สำนทรัทั้งหลสำยเอง ควสำมรอดนรัทั้นเปป็น
ของประทสำนจสำกพระเจล้สำ
2:9 ไมยู่ใชยู่โดยกสำรกระทสสำใด ๆ ดล้วยเกรงวยู่สำคนหนสึที่งคนใดจะอวดไดล้
2:10 เพรสำะวยู่สำเรสำเปป็นฝปีพระหรัตถร์ของพระองคร์ ทบที่ทรงสรล้สำงขสึทั้นในพระเยซรครลิสตร์ ใหล้เขล้สำสรยู่กสำรงสำนทบที่ดซบ สึที่งพระเจล้สำไดล้ทรงดสสำรลิไวล้
ลยู่วงหนล้สำเพสืที่อใหล้เรสำดสสำเนลินตสำมนรัทั้น
2:11 เหตสุฉะนรัทั้นทยู่สำนจงระลสึกวยู่สำ เมสืที่อกยู่อนทยู่สำนเคยเปป็นคนตยู่สำงชสำตลิตสำมเนสืทั้อหนรัง และพวกทบที่ถสือกสำรเขล้สำสสุหนรัตซสึที่งกระทสสำแกยู่
เนสืทั้อหนรังดล้วยมสือเคยเรบยกทยู่สำนวยู่สำ เปป็นพวกทบที่มลิไดล้เขล้สำสสุหนรัต
2:12 จงระลสึกวยู่สำ ครรังทั้ นรัทั้นทยู่สำนทรัทั้งหลสำยเปป็นคนอยรยู่นอกพระครลิสตร์ ขสำดจสำกกสำรเปป็นพลเมสืองอลิสรสำเอลและไมยู่มบสวยู่ นในบรรดสำ
พรันธสรัญญสำซสึที่งทรงสรัญญสำไวล้นรัทั้น ไมยู่มบทบที่หวรัง และอยรยู่ในโลกปรสำศจสำกพระเจล้สำ
2:13 แตยู่บรัดนบทั้ในพระเยซรครลิสตร์ ทยู่สำนทรัทั้งหลสำยซสึที่งเมสืที่อกยู่อนอยรยู่ไกลไดล้เขล้สำมสำใกลล้โดยพระโลหลิตของพระครลิสตร์
2:14 เพรสำะวยู่สำพระองคร์ทรงเปป็นสรันตลิสสุขของเรสำ เปป็นผรล้ทรงกระทสสำใหล้ทรัทั้งสองฝฝ่สำยเปป็นอรันหนสึที่งอรันเดบยวกรัน และทรงรสือทั้ กสสำแพง
ทบที่กรัทั้นระหวยู่สำงสองฝฝ่สำยลง
2:15 และไดล้ทรงกสสำจรัดกสำรซสึที่งเปป็นปฏลิปฟักษร์กรันในเนสืทั้อหนรังของพระองคร์ คสือกฎของพระบรัญญรัตลิซสึที่งใหล้ถสือศบลตยู่สำง ๆ นรัทั้น เพสืที่อจะ
กระทสสำใหล้ทรัทั้งสองฝฝ่สำยเปป็นคนใหมยู่คนเดบยวในพระองคร์ เชยู่นนรัทั้นแหละจสึงทรงกระทสสำใหล้เกลิดสรันตลิสสุข
2:16 และเพสืที่อพระองคร์จะทรงกระทสสำใหล้ทรัทั้งสองพวกคสืนดบกรับพระเจล้สำ เปป็นกสำยเดบยวโดยกสำงเขนซสึที่งเปป็นกสำรทสสำใหล้กสำรเปป็น
ปฏลิปฟักษร์ตยู่อกรันหมดสลิทั้นไป
2:17 และพระองคร์ไดล้เสดก็จมสำประกสำศสรันตลิสสุขแกยู่ทสำยู่ นทบที่อยรยู่ไกล และแกยู่คนทบที่อยรยู่ใกลล้
2:18 เพรสำะวยู่สำพระองคร์ทรงทสสำใหล้เรสำทรัทั้งสองพวกมบโอกสำสเขล้สำเฝฟ้สำพระบลิดสำ โดยพระวลิญญสำณองคร์เดบยวกรัน
2:19 เหตสุฉะนรัทั้นบรัดนบทั้ทยู่สำนจสึงไมยู่ใชยู่คนตยู่สำงชสำตลิตยู่สำงแดนอบกตยู่อไป แตยู่วสำยู่ เปป็นพลเมสืองเดบยวกรันกรับวลิสสุทธลิชนและเปป็นครอบครรัว

ของพระเจล้สำ
2:20 ทยู่สำนไดล้ถรกประดลิษฐสำนขสึทั้นบนรสำกแหยู่งพวกอรัครสสำวกและพวกผรพล้ ยสำกรณร์ พระเยซรครลิสตร์เองทรงเปป็นศลิลสำมสุมเอก
2:21 ในพระองคร์นรัทั้น ทสุกสยู่วนของโครงรยู่สำงตยู่อกรันสนลิท และเจรลิญขสึทั้นเปป็นวลิหสำรอรันบรลิสสุทธลิธิ์ในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ
2:22 และในพระองคร์นรัทั้น ทยู่สำนกก็กสสำลรังจะถรกกยู่อขสึทั้นใหล้เปป็นทบที่สถลิตของพระเจล้สำโดยทสำงพระวลิญญสำณดล้วย

วติธทการของความรอดของคนตก่างชาตติ
ในบทนบทั้เรสำจะดรรสำยู่ งกสำยอรันวลิเศษทบที่สดสุ เทยู่สำทบที่เคยถรกสรล้สำงขสึทั้นมสำ ขณะพรดกรับผรล้เชสืที่อเหลยู่สำนรัทั้นทบที่เมสืองเอเฟซรัส เปสำโลขสึทั้น
ตล้นบททบที่สองโดยกลยู่สำววยู่สำ:
ขล้อ 1 “พระองคร์ทรงกระทสสำใหล้ทยู่สำนทรัทั้งหลสำยมบชวบ ลิตอยรยู่ แมล้วยู่สำทยู่สำนตสำยแลล้วโดยกสำรละเมลิดและกสำรบสำป” เปสำโลกสสำลรัง
กลยู่สำวแกยู่คนตยู่สำงชสำตลิเหลยู่สำนบทั้ทบที่เมสืองเอเฟซรัสวยู่สำ “ทยู่สำนทรัทั้งหลสำยไดล้ถรกทสสำใหล้มบชวบ ลิตแลล้ว ทยู่สำนทรัทั้งหลสำยไดล้ถรกทสสำใหล้เปป็นขสึทั้นจสำกพวก
คนตสำยแลล้ว”
ในเรลิที่มแรกนรัทั้น พระเจล้สำไดล้ทรงเนรมลิตสรล้สำงสวรรคร์และแผยู่นดลินโลก เมสืที่อเวลสำผยู่สำนไป พระองคร์ทรงนสสำควสำมเปป็น
ระเบบยบออกมสำจสำกควสำมโกลสำหล พระวลิญญสำณของพระเจล้สำทรงเคลสืที่อนไหวอยรยู่บนพสืทั้นผลิวนทั้สสำ และพระเจล้สำทรงเรลิที่มเนรมลิต
สรล้สำงใหมยู่ ผมเชสืที่อวยู่สำเหตสุกสำรณร์นบทั้เกลิดขสึทั้นเมสืที่อหกพรันปปีทบที่แลล้ว หลรังจสำกทบพที่ ระเจล้สำไดล้ทรงแยกนทั้สสำออกจสำกแผยู่นดลินแลล้ว และทรง
นสสำดวงอสำทลิตยร์ ดวงจรันทรร์และดวงดสำวตยู่สำงๆใหล้ปรสำกฏ เมสืที่อสรัตวร์ทรัทั้งปวงไดล้ถรกเนรมลิตสรล้สำงและพสืชผรักไดล้ปรสำกฏแลล้ว ... เมสืที่อทสุก
สลิที่งนรัทั้นเคย “ดบ” พระเจล้สำทรงปปิดทล้สำยพระรสำชกลิจแหยู่งกสำรทรงสรล้สำงของพระองคร์โดยตรรัสวยู่สำ “ใหล้พวกเรสำสรล้สำงมนสุษยร์ขสึทั้นมสำ”
มบคสสำสอนอรันมสำกมสำยและหลสำกหลสำยเกบที่ยวกรับมนสุษยร์...วยู่สำเขสำเกลิดขสึทั้นมสำไดล้อยยู่สำงไร เขสำมสำจสำกไหน ตล้องใชล้เวลสำนสำน
ขนสำดไหนกวยู่สำมนสุษยร์จะมสำถสึงจสุดทบที่เขสำอยรยู่ในวรันนบทั้ แตยู่หสำกคสุณไมยู่ใชยู่คนทบที่ปฏลิเสธพระเจล้สำหรสือคนเชสืที่อเรสืที่องวลิวฒ
รั นสำกสำร คสสำตอบกก็
อยรยู่ในปฐมกสำล 1:26 “และพระเจล้สำตรรัสวยู่สำ “จงใหล้พวกเรสำสรล้สำงมนสุษยร์ในแบบพระฉสำยของพวกเรสำ เหมสือนตสำมอยยู่สำงพวก
เรสำ” พระเจล้สำทรงเนรมลิตสรล้สำงมนสุษยร์ และมนสุษยร์เปป็นของพระเจล้สำเอง
พระเจล้สำทรงปลรกสวนอรันงดงสำมแหยู่งหนสึที่งและทรงใหล้อสำดรัมอยรยู่ในสวนนรัทั้น งสำนแรกทบที่พระเจล้สำทรงมอบหมสำยแกยู่อสำดรัม
คสือ กสำรตรัทั้งชสืที่อสรัตวร์ทรัทั้งปวง... และไมยู่วยู่สำอสำดรัมเรบยกพวกมรันวยู่สำอะไร นรัที่นกก็เปป็นชสืที่อทบพที่ ระเจล้สำทรงใหล้แกยู่พวกมรัน ทสุกสลิที่งดสสำเนลินไป
ดล้วยดบอยรยู่ชวรัที่ ระยะหนสึที่ง – และจสำกนรัทั้นพระเจล้สำกก็ทรงมองเหก็นควสำมเปลบที่ยวเหงสำของมนสุษยร์ เพรสำะทรงทรสำบวยู่สำมรันไมยู่ดบทบที่มนสุษยร์
จะอยรยู่เพบยงลสสำพรัง พระเจล้สำจสึงทรงเนรมลิตสรล้สำงและนสสำเสนอของขวรัญชลิทั้นแรกของพระองคร์แกยู่มนสุษยร์:
ตอนนรัทั้นมรันคงเงบยบสงบมสำกในสวนเอเดนนรัทั้น พระเจล้สำทรงทสสำใหล้อสำดรัมหลรับสนลิท และศรัลยแพทยร์ผรล้ยลิที่งใหญยู่องคร์นรัทั้นกก็
ทรงทสสำกสำรผยู่สำตรัดครรังทั้ แรกของพระองคร์ ไมยู่ตอล้ งสงสรัยเลยวยู่สำสลิที่งทรงสรล้สำงทรัทั้งปวงรอคอย – อยสำกรรล้และคสำดหวรัง บรรดสำตล้นไมล้
แหยู่งสวนนรัทั้นใหล้รยู่มเงสำสสสำหรรับโรงพยสำบสำลของพระเจล้สำ พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงจรัดแจงทสุกรสำยละเอบยดตสำมคสสำสรัที่งของพระเจล้สำ
อสำดรัมหลรับ – กสำรผยู่สำตรัดเรลิที่มขสึทั้น กระดรกซบที่โครงอรันหนสึที่งถรกเอสำออกมสำ พระเจล้สำทรงปปิดรอยแผลนรัทั้นและ “กระดรกซบที่โครงซสึที่งพระ
เยโฮวสำหร์พระเจล้สำไดล้ทรงเอสำออกมสำจสำกชสำยนรัทั้น พระองคร์ทรงสรล้สำงใหล้เปป็นหญลิงคนหนสึที่ง และทรงนสสำเธอมสำใหล้ชสำยนรัทั้น”
ไมยู่มบควสำมสงสรัยในหรัวผมเลยวยู่สำเอวสำนยู่สำรรักอยยู่สำงเหลสือคสสำบรรยสำยและมบเสนยู่หร์มสำก เธองสำมสงยู่สำ เธอเปป็นรสำชลินบแหยู่งสลิที่ง
ทรงสรล้สำงทรัทั้งปวง เธอใหล้ควสำมสดชสืที่นพอๆกรับนทั้สสำคล้สำงยสำมเชล้สำในเดสือนพฤษภสำคม เธอขสำวผยู่องตรัทั้งแตยู่ศรบ ษะจรดเทล้สำ ... สงยู่สำรสำศบ
เชคลินสำหร์ (ควสำมบรลิสสุทธลิขธิ์ องพระเจล้สำ) เตล้นรสสำอยรยู่รอบตรัวเธอ บสำงทบอสำดรัมไมยู่อสำจเชสืที่อตสำตรัวเองขณะทบที่เขสำมองไปยรังเพสืที่อนครยู่คลิด

แสนมหรัศจรรยร์ทพบที่ ระเจล้สำไดล้ทรงนสสำมสำใหล้เขสำ (พระเจล้สำทรงเปป็นพระเจล้สำทบที่ดน – แตยู่ทสำยู่ นทบที่รรัก จงจสสำไวล้วสำยู่ พระองคร์ทรงเปป็น “ไฟทนซื่
เผกำผลกำญ” เชยู่นกรัน – ฮบ. 12:29)
พระเจล้สำทรงพอพระทรัยทบที่จะอวยพรลรกๆของพระองคร์ – และอสำดรัมเปป็นลรกของพระองคร์โดยกสำรเนรมลิตสรล้สำง
พระเจล้สำประทสำนเอวสำใหล้แกยู่อสำดรัม เอวสำเปป็นหวสำนใจคนแรกแหยู่งแผยู่นดลินโลก ในกรณบของอสำดรัม มรันคสือรรักแรกพบ งสำน
แตยู่งงสำนนรัทั้นไดล้เกลิดขสึทั้นในวลิหสำรกลสำงแจล้งอรันใหญยู่โตของพระเจล้สำ พระเจล้สำผรล้ทรงเปป็นบลิดสำของเจล้สำสสำวผรล้นรัทั้น ทรงมอบเธอใหล้แกยู่
เจล้สำบยู่สำว ศรัลยแพทยร์พระองคร์นรัทั้นทรงยสืนอยรยู่เคบยงขล้สำงเจล้สำบยู่สำวผรล้นรัทั้น พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงประกอบพลิธบและทรงประกสำศใหล้
อสำดรัมและเอวสำเปป็นสสำมบภรรยสำกรัน – เนสืทั้อหนรังอรันเดบยวกรัน เหลยู่สำทรตสวรรคร์คงตล้องรล้องเพลงสรักเพลงอยยู่สำงแนยู่นอน! อสำดรัมและ
เอวสำไมยู่ไดล้ไปฮรันนบมรนทบที่ไหนเลย พวกเขสำอยรใยู่ นจสุดทบที่สวยงสำมทบที่สดสุ บนแผยู่นดลินโลกแลล้ว – สวนเอเดน คนรรักสองคนนรัทั้น ชสำย
และหญลิงครยู่แรกของพระเจล้สำ เดลินจสำกมสำโดยจรงมสือกรัน และพวกทรตสวรรคร์คงยลิทั้มเปป็นแนยู่
เวลสำผยู่สำนไป อสำดรัมและเอวสำอสำศรัยอยรใยู่ นสวนนรัทั้นในควสำมสงบสสุขแหยู่งควสำมงสำมของมรันนสำนขนสำดไหน ผมไมยู่ทรสำบ
แตยู่เรสืที่องนยู่สำเศรล้สำกก็เกลิดขสึทั้น พวกเขสำทสสำบสำป...และโดยกสำรทสสำบสำป พวกเขสำจสึงสละสลิทธลิธิ์กสำรอยรยู่เคบยงขล้สำงอรันชสืที่นบสำนกรับพระเจล้สำ
หลสำยสลิที่งไดล้เปลบที่ยนแปลงไปแลล้วในโลกเกยู่สำนบทั้... เรสำมบวทลิ ยสุ โทรศรัพทร์ โทรทรัศนร์สบ จรวดอวกสำศ สมองอลิเลก็คทรอนลิกสร์... แตยู่บสำง
สลิที่งยรังไมยู่ถรกเปลบที่ยนแปลง มนทุษยตยลังตดองกกำรพระเจดกำเหมซอนเดวิม อสำดรัมผรล้นยู่สำสงสสำร! เมสืที่อเขสำทสสำบสำป เขสำกก็เหก็นวยู่สำตรัวเองเปลสือย
กสำย – และมนสุษยร์ทสุกคนทบที่ยรังไมยู่ถรกสรล้สำงใหมยู่วรันนบทั้กก็เปป็นเหมสือนอสำดรัมในตอนนรัทั้น...เปลสือยเปลยู่สำตยู่อเบสืทั้องพระพรักตรร์พระเจล้สำ!
จสสำไวล้วยู่สำ – พญสำมสำรบอกเปป็นนรัยแกยู่เอวสำวยู่สำเหตสุผลทบที่พระเจล้สำไมยู่ทรงอยสำกใหล้เธอกลินผลจสำกตล้นไมล้แหยู่งควสำมรรล้ดบรชรล้ วรัที่ กก็
คสือ เพรสำะวยู่สำพระเจล้สำทรงทรสำบวยู่สำวรันใดทบที่เธอกลินผลไมล้นรัทั้น ดวงตสำของเธอกก็จะถรกเปปิดออก เธอจะรซูด และเธอจะกลสำยเปป็น
“เหมสือนพวกพระ” กลยู่สำวอบกนรัยหนสึที่ง เธอจะกลสำยเปป็นพระเลก็กๆองคร์หนสึที่ง
เมสืที่ออสำดรัมและเอวสำทสสำบสำปและตสำของพวกเขสำเปปิดออก พวกเขสำกก็เรลิที่มใชล้งสำนสตลิปฟัญญสำและควสำมรรล้ของตนทรันทบ
พวกเขสำเอสำใบมะเดสืที่อมสำเยก็บเขล้สำดล้วยกรัน – และผมแนยู่ใจวยู่สำเครสือที่ งนสุยู่มหยู่มทบพที่ วกเขสำทสสำขสึทั้นปกปปิดควสำมเปลสือยเปลยู่สำแหยู่งเนสืทั้อ
หนรังของพวกเขสำ ใบมะเดสืที่อสบเขบยว พรล้อมกรับครสุยของใบไมล้ทบที่ถรกจรัดวสำงอยยู่สำงเหมสำะสม ยยู่อมทสสำใหล้เกลิดเครสืที่องนสุยู่งหยู่มทบที่สวยงสำ
มมสำกๆอยยู่สำงไมยู่ตอล้ งสงสรัย อสำดรัมผรล้นยู่สำสงสสำร! เขสำถรกปกปปิดแลล้ว... เทยู่สำทบที่เขสำรรล้ ควสำมคลิดฝฝ่สำยวลิญญสำณของเขสำไดล้ถรกทสสำใหล้มสืด
บอดไปเสบยแลล้ว --- ถรกทสสำใหล้มสืดสนลิทและบอดโดยควสำมบสำป พระเจล้สำไดล้ทรงบอกอสำดรัมกยู่อนหนล้สำนรัทั้นแลล้ววยู่สำในวรันทบที่เขสำกลินผล
จสำกตล้นไมล้แหยู่งควสำมรรดล้ บรชรล้ รัที่ว เขสำจะตสำยอยยู่สำงแนยู่นอน เขสำตสำยแลล้วจรลิงๆฝฝ่กำยววิญญกำณในชรัที่วเสบทั้ยววลินสำทบนรัทั้น – และชสำย หญลิง
และเดก็กทสุกคนทบที่เกลิดเขล้สำมสำในโลกนบทั้ตงรัทั้ แตยู่กสำรลล้มลงของอสำดรัมกก็ตสำยแลล้วในกสำรละเมลิดและกสำรบสำป
อสำดรัมคลิดวยู่สำทสุกอยยู่สำงเปป็นปกตลิดจบ นกระทรัที่งเขสำไดล้ยลินพระสสุรเสบยงของพระเจล้สำ รอยยลิทั้มผละไปจสำกใบหนล้สำของเขสำ เขสำ
มองไปทบที่เอวสำ... พวกเขสำตรัวสรัที่นเทลิทั้ม และวลิที่งไปซยู่อนตรัว
“เขสำทรัทั้งสองไดล้ยลินพระสสุรเสบยงของพระเยโฮวสำหร์พระเจล้สำเสดก็จดสสำเนลินอยรยู่ในสวน ทรัทั้งอสำดรัมและภรรยสำของเขสำซยู่อนตรัว
จสำกพระพรักตรร์ของพระเยโฮวสำหร์พระเจล้สำทยู่สำมกลสำงตล้นไมล้ตสำยู่ ง ๆ ในสวนนรัทั้น” (ปฐก. 3:8)
ในไมยู่กอบที่ สึดใจตยู่อมสำ อสำดรัมกก็ไดล้เรบยนรรสล้ ลิที่งทบที่คนจสสำนวนมสำกตล้องเรบยนรรล้ในวรันนบทั้ นรัที่นคสือ กสำรลงแรงของมสือมนสุษยร์ไมยู่อสำจ
ทสสำใหล้พระเจล้สำพอพระทรัยไดล้! สลิที่งทบที่ดดร บในสสำยตสำมนสุษยร์ไมยู่จสสำเปป็นตล้องดรดบในสสำยพระเนตรพระเจล้สำ อสำดรัมไดล้เรบยนรรล้วสำยู่ เครสืที่องนสุยู่ง
หยู่มของตนไมยู่ดพบ อทบจที่ ะปปิดซยู่อนควสำมรรล้สกสึ ผลิดแหยู่งใจสสสำนสึกผลิดชอบของตนไดล้! ในสสำยพระเนตรของพระเจล้สำ อสำดรัมยรังคง

เปลสือยเปลยู่สำเหมสือนเดลิม เขสำไดล้เรบยนรรอล้ บกวยู่สำเขสำไมยู่อสำจซยู่อนตรัวจสำกพระเจล้สำไดล้ ตล้นไมล้เหลยู่สำนรัทั้นไมยู่อสำจแยกเขสำจสำกสสำย
พระเนตรของพระผรล้สรล้สำงของเขสำไดล้ มนสุษยร์ตล้องเรบยนรรใล้ นวรันนบทั้วสำยู่ แมล้วสำยู่ มบศสำสนสำมสำกมสำยทบที่ดรดบ – มนสุษยร์กก็ไมยู่อสำจซยู่อนตรัวจสำก
พระเจล้สำภสำยใตล้เครสืที่องปกปปิดทสำงศสำสนสำเหลยู่สำนบทั้ไดล้
อสำดรัมไดล้เรบยนรรล้สลิที่งอสืที่นอบก: คสสำแกล้ตวรั ตยู่สำงๆของเขสำไมยู่ไดล้ทสสำใหล้เขสำพล้นผลิด เขสำโทษวยู่สำเปป็นควสำมผลิดของเอวสำ เอวสำกก็โทษ
วยู่สำเปป็นควสำมผลิดของงรนรัทั้น ถสึงกระนรัทั้นพระเจล้สำกก็ทรงสสำปแชยู่งทรัทั้งหญลิงและชสำยนรัทั้น คสสำแกล้ตรัวตยู่สำงๆของอสำดรัมไมยู่ไดล้ทสสำใหล้พระเจล้สำ
พอพระทรัย อสำดรัมคล้นพบวยู่สำกสำรลงแรงแหยู่งมสือของตนไมยู่อสำจปกปปิดควสำมละอสำยของเขสำตยู่อสสำยพระเนตรของพระเจล้สำไดล้
ตล้นไมล้ทรัทั้งหลสำยแหยู่งสวนนรัทั้นไมยู่อสำจปปิดซยู่อนเขสำจสำกเบสืทั้องพระพรักตรร์พระเจล้สำไดล้ และคสสำแกล้ตรัวตยู่สำงๆทบเที่ ขสำยกขสึทั้นมสำกก็ไมยู่เปป็นทบที่
ยอมรรับโดยพระเจล้สำ (ไมยู่มบขล้ออล้สำงเลย) แนยู่นอนวยู่สำลรกหลสำนของอสำดรัมไมยู่ไดล้เปลบที่ยนแปลงไปจสำกเดลิมเลย ชสำยและหญลิงเปป็น
แสนๆคนยรังคงผลลิตเครสืที่องปกปปิดของตนอยรยู่เหมสือนเดลิม หสำกกลยู่สำวในแงยู่ศสำสนสำแลล้ว ทสุกวรันนบทั้คสุณสสำมสำรถไดล้ยลินบรรดสำลรกชสำย
และลรกสสำวของอสำดรัมพรดประมสำณนบทั้:
“พวกเรสำมบกสำรประชสุมนมรัสกสำรทบที่งดงสำมยลิที่งนรักทบที่ครลิสตจรักรของเรสำ ศสำสนสำของเรสำเปป็นศสำสนสำทบที่งดงสำมยลิที่งนรัก เรสำมบ
นรักเทศนร์ทสบที่ งยู่สำงสำมและรสำยกสำรอรันสงยู่สำงสำม” ทยู่สำนทบที่รรัก พระเจล้สำมลิไดล้กสสำลรังมองหสำควสำมสวยงสำมหรสือควสำมสงยู่สำงสำม พระองคร์
กสสำลรังมองหสำพระโลหลิต! พระเจล้สำทรงประณสำมเครสืที่องปกปปิดทบที่ทสสำจสำกใบมะเดสืที่อ และพระองคร์เองกก็ทรงจรัดเตรบยมเสสืทั้อคลสุมดล้วย
หนรังสรัตวร์ กรสุณสำสรังเกตวยู่สำ พระเจดกำทรงจลัดเตรนยมเสสืทั้อคลสุมดล้วยหนรังสรัตวร์ สรัตวร์เหลยู่สำนรัทั้นทบที่ไมยู่มบควสำมผลิด พวกมรันตล้องสละชบวตลิ
และโลหลิตของพวกมรัน เพสือที่ ทสสำเสสืทั้อคลสุมสองตรัวนรัทั้นขสึทั้นมสำ พระเจล้สำเองทรงทสสำเสสืทั้อคลสุมสองตรัวนรัทั้นและทรงคลสุมกสำยอรันเปลสือย
เปลยู่สำของอสำดรัมและเอวสำ ทรัทั้งหมดทบอที่ สำดรัมกระทสสำ – ทรัทั้งหมดทบที่เขสำทสสำไดล้ – คสือยอมจสสำนนตยู่อเครสืที่องปกปปิดของพระเจล้สำ
มนสุษยร์ถรกสรล้สำงขสึทั้นเพสืที่อเปป็นควสำมชสืที่นบสำนแหยู่งพระทรัยของพระเจล้สำ และในวรันหนสึที่งอรันเปปีปี่ยมสงยู่สำรสำศบ นรัที่นจะเปป็นจรลิง
อยยู่สำงสมบรรณร์แบบและอยยู่สำงเตก็มทบที่ในสวรรคร์ใหมยู่และแผยู่นดลินโลกใหมยู่ ในอสำดรัมคนทรัทั้งปวงตสำย – ในพระครลิสตร์คนทรัทั้งปวงถรก
ทสสำใหล้มบชวบ ลิต
ขล้อ 2 และ 3 “ครรังทั้ เมสืที่อกยู่อนทยู่สำนเคยดสสำเนลินตสำมวลิถบของโลกนบทั้ตสำมเจล้สำแหยู่งอสสำนสำจในยยู่สำนอสำกสำศ (พญสำมสำร) คสือ
วลิญญสำณทบที่ครอบครองอยรยู่ในบสุตรแหยู่งกสำรไมยู่เชสืที่อฟฟัง (วลิญญสำณแหยู่งควสำมชรัที่วรล้สำย ตรัณหสำ และควสำมบสำป) เมสืที่อกยู่อนเรสำทรัทั้งปวง
เคยประพฤตลิเปป็นพรรคพวกกรับคนเหลยู่สำนรัทั้นทบที่ประพฤตลิตสำมตรัณหสำของเนสืทั้อหนรังเชยู่นกรัน (หมสำยเหตสุ: เรสำทสุกคน... เรสำทสุกคนไดล้
หลงเจลิที่นไปเหมสือนแกะ... ไมยู่มบผรล้ใดเปป็นคนชอบธรรมสรักคนเดบยว ไมยู่มบเลย) คสือกระทสสำตสำมควสำมปรสำรถนสำของเนสืทั้อหนรังและ
ควสำมคลิดในใจ ตสำมสรันดสำน (ทบที่เกลิดมสำในรยู่สำงกสำยตสำมธรรมชสำตลิซสึที่งถรกสยู่งตยู่อมสำโดยพยู่อแมยู่ครยู่แรกของเรสำ คสืออสำดรัมและเอวสำ...
รยู่สำงกสำยทบที่เสสืที่อมทรสำมและเปปีปี่ยมดล้วยบสำปตสำมธรรมชสำตลิ) เรสำจสึงเปป็นบสุตรแหยู่งพระอสำชญสำ (พญสำมสำร) เหมสือนอยยู่สำงคนอสืที่น (คน
อสืที่นๆทสุกคน)”
ชยู่สำงเปป็นภสำพทบที่นยู่สำกลรัวและนยู่สำขยะแขยงอะไรเชยู่นนบทั้! เหมสือนคนตสำยทบที่เดลินตสำมวลิถบของโลกทบจที่ มลสึกในบสำป เดลินตสำมคสสำ
สรัที่งของพญสำมสำร ตลิดตสำมวลิญญสำณแหยู่งควสำมไมยู่เชสืที่อฟฟัง ปฏลิเสธทบที่จะเชสืที่อฟฟัง ไมยู่เชสืที่อฟฟังเสมอ ประพฤตลิตนตสำมตรัณหสำ ควสำม
โสมม จมปลรักในเนสืทั้อหนรัง ปฏลิบรัตลิสลิที่งทบที่สมองสรัที่งกสำร ดสสำเนลินตสำมควสำมปรสำรถนสำตยู่สำงๆแหยู่งเนสืทั้อหนรังและควสำมคลิดทบที่เสสืที่อมทรสำม
สสุดๆ โดยสรันดสำนแลล้วเปป็นลรกของพญสำมสำร... แตก่พระเจผู้า!
สมมตลิวยู่สำเรสำกลรับไปยรังสวนเอเดนสรักครรยู่ พระเจล้สำไดล้ทรงสรล้สำงลรกชสำยคนเดบยวและลรกสสำวคนเดบยวเทยู่สำนรัทั้น พระเจล้สำ

ทรงมอบทสุกสลิที่งแกยู่ลกร ชสำยนรัทั้น คสือทสุกสลิที่งทบที่มนสุษยร์ตยู่อสรล้และยอมตสำยเพสืที่อทบที่จะไดล้มสำ – แตยู่กไก็ มยู่เคยไดล้มสำเลยสรักครรัทั้ง! อสำดรัมคสือผรล้
เผดก็จกสำรแหยู่งจรักรวสำลทรัทั้งสลิทั้น เขสำมบอสสำนสำจสรัที่งกสำรแผยู่นดลินโลกทบที่เรสำรรล้จกรั ในสมรัยนรัทั้น เขสำมบอสสำนสำจครอบครองเหนสือทสุกสลิที่ง และ
จสำกนรัทั้น – พระเจล้สำกก็ประทสำนภรรยสำทบที่สมบรรณร์แบบคนหนสึที่งใหล้แกยู่เขสำ พระเจล้สำทรงขอเพบยงสลิที่งเดบยวเทยู่สำนรัทั้นจสำกเขสำ: “อยยู่สำกลิน
ผลของตล้นไมล้แหยู่งควสำมรรล้ดรบ รล้ชวรัที่ ”
เมสืที่ออสำดรัมจงใจไมยู่เชสืที่อฟฟังพระเจล้สำและกระทสสำสลิที่งทบที่พระเจล้สำทรงสรัที่งเขสำมลิใหล้กระทสสำ พระเจล้สำจะกสสำจรัดอสำดรัมและเอวสำไป
เสบยตอนนรัทั้นไมยู่ไดล้หรสือ และทรงมบจลิตสสสำนสึกผลิดชอบทบที่ปรสำศจสำกกสำรรรล้สสึกผลิดดล้วยในกสำรทสสำเชยู่นนรัทั้น? พระเจล้สำทรงมอบสวนเอเดน
นรัทั้นไวล้ใหล้แกยู่พวกทรตสวรรคร์และพวกเครรบไมยู่ไดล้หรสือ? ใชยู่แลล้ว พระองคร์จะทรงกระทสสำเชยู่นนรัทั้นกก็ไดล้ – แตยู่พระองคร์กก็มลิไดล้กระทสสำ
พระเจล้สำในควสำมรรักและควสำมเมตตสำของพระองคร์ไดล้ทรงจรัดเตรบยมเครสืที่องปกปปิดหนสึที่ง... และในปฐมกสำล 3:15 พระองคร์กทก็ รง
สรัญญสำวยู่สำจะประทสำนพระเยซร พระบสุตรทบที่บรังเกลิดมสำองคร์เดบยวของพระองคร์ ผรล้จะทรงบดขยบทั้หรัวของพญสำมสำร นสสำควสำมเปป็น
ระเบบยบออกมสำจสำกควสำมโกลสำหล และประทสำนสวรรคร์ใหมยู่และแผยู่นดลินโลกใหมยู่แกยู่มนสุษยร์ในทบที่สสุด “ซสึที่งเปป็นทบที่ๆควสำมชอบ
ธรรมดสสำรงอยรยู่”... แตก่พระเจผู้า!
ในขล้อหนสึที่งถสึงขล้อสสำมในบททบที่เรสำศสึกษสำอยรยู่นบทั้ เปสำโลวสำดภสำพของคนบสำปคนหนสึที่ง แตยู่ทรัทั้งๆทบพที่ วกเรสำนยู่สำสรังเวช พระเจล้สำ
กก็ทรงรรักเรสำ:
ขล้อ 4-10 “แตก่พระเจผู้า ผรล้ทรงเปปยปี่ มดผู้วยพระกรสุณา เพรสำะเหตสุความรอักออันใหญก่หลวง ซสึที่งพระองคร์ทรงรรักเรสำนรัทั้น
ถสึงแมล้วสำยู่ เมสืที่อเรสำตสำยไปแลล้วในกสำรบสำป พระองคร์ยรังทรงกระทสสำใหล้เรสำมบชบวตลิ อยรยู่กรับพระครลิสตร์ (ซสึที่งทยู่สำนทรัทั้งหลสำยรอดนรัทั้นกก็รอด
โดยพระคสุณ) และพระองคร์ทรงใหล้เรสำเปป็นขสึทั้นมสำกรับพระองคร์ และทรงโปรดใหล้เรสำนรัที่งในสวรรคสถสำนกรับพระองคร์ในพระเยซร
ครลิสตร์ เพสืที่อวยู่สำในยสุคตยู่อ ๆ ไป พระองคร์จะไดล้ทรงสสสำแดงพระคสุณของพระองคร์อรันอสุดมเหลสือลล้น ในกสำรซสึที่งพระองคร์ไดล้ทรง
เมตตสำเรสำในพระเยซรครลิสตร์ ดดวยวว่กำซนซื่งทว่กำนทลันั้งหลกำยรอดนลันั้นกก็รอดโดยพระคทุณเพรกำะควกำมเชซซื่อ และมวิใชว่โดยตลัวทว่กำนทลันั้งหลกำย
เอง ควกำมรอดนลันั้นเปป็นของประทกำนจกำกพระเจดกำ ไมว่ใชว่โดยกกำรกระทกกำใด ๆ ดดวยเกรงวว่กำคนหนนซื่งคนใดจะอวดไดด เพรสำะวยู่สำเรสำ
เปป็นฝปีพระหรัตถร์ของพระองคร์ ทบที่ทรงสรล้สำงขสึทั้นในพระเยซรครลิสตร์ ใหล้เขล้สำสรยู่กสำรงสำนทบที่ดบซสึที่งพระเจล้สำไดล้ทรงดสสำรลิไวล้ลยู่วงหนล้สำเพสืที่อใหล้เรสำ
ดสสำเนลินตสำมนรัทั้น”
ในบททบที่สอง มบกสำรเปปิดเผยควสำมจรลิงทบวที่ ยู่สำ โดยพระคสุณของพระเจล้สำ – (ไมยู่ใชยู่โดยกสำรกระทสสำตยู่สำงๆแหยู่งควสำมชอบ
ธรรมซสึที่งเรสำไดล้กระทสสำ) – เรสำเปป็นฝปีพระหรัตถร์ของพระองคร์ ททที่ทรงสรผู้างขถึรั้นในพระเยซผครติสตค์ ควสำมจรลิงทบที่ถรกเปปิดเผยในบททบที่
หนสึที่ง (ทบวที่ ยู่สำพระครลิสตร์ทรงถรกยกชรขสึทั้นสรตยู่ สสำแหนยู่งของประมสุขเหนสือสลิที่งสสำรพรัดแหยู่งครลิสตจรักร ซสึที่งเปป็นพระกสำยของพระองคร์ ) ถรก
เปปิดเผยแกยู่เรสำในบททบที่สอง กสำรกระทสสำกลิจของพระเจล้สำพระบลิดสำ พระเจล้สำพระบสุตรและพระเจล้สำพระวลิญญสำณดสสำเนลินตยู่อไป ดรัง
ทบที่เรสำไดล้เหก็นแลล้ววยู่สำตรบเอกสำนสุภสำพทรงกระทสสำกลิจดทุจผซูดเดนยวในกสำรไถยู่ของเรสำ เรสำกก็จะเหก็นควสำมเปป็นหนสึที่งเดบยวกรันของตรบเอกสำนสุ
ภสำพเชยู่นกรันในแผนกสำรของพระเจล้สำสสสำหรรับผรล้เชสืที่อ
ในบททบที่หนสึที่ง เรสำเหก็นแลล้ววยู่สำมบกสำรเนล้นควสำมสสสำครัญของพระบลิดสำ พระบลิดสำทรงมบบทบสำทอรันโดดเดยู่นในกสำรวสำงแผน
กสำรไถยู่สสสำหรรับจลิตวลิญญสำณ และแนยู่นอนวยู่สำ “พระเจล้สำทรงทรสำบถสึงกลิจกสำรทรัทั้งปวงของพระองคร์ตรัทั้งแตยู่แรกสรล้สำงโลกมสำแลล้ว”
พระเจล้สำทรงเปป็นผรล้คดลิ พระเจล้สำทรงเปป็นผรล้จรัดหสำ พระเจล้สำทรงเปป็นผรล้รรัก พระเจล้สำทรงเปป็นผรล้ประทสำน พระเจล้สำทรงใชล้พระบสุตรของ
พระองคร์มสำ พระเจล้สำทรงสสสำแดงควสำมรรักของพระองคร์แกยู่เรสำทรัทั้งหลสำย พระเจล้สำไดล้ประทสำนพระเยซรเพสืที่อสลิทั้นพระชนมร์เพสืที่อเรสำ

ขณะทบที่เรสำยรังเปป็นคนบสำป พระเมษโปดกทรงถรกตบโดยพระเจล้สำ เพรสำะกสำรละเมลิดทรัทั้งหลสำยของเรสำ
ในบททบที่สอง กสำรเนล้นควสำมสสสำครัญอยรทยู่ บที่พระบสุตร – พระเยซรเจล้สำ ทบที่กลโกธสำ สลิที่งดบทบที่สดสุ ของพระเจล้สำไดล้ถรกแสดงใหล้เหก็น
เพสืที่อสลิที่งทบที่เลวรล้สำยทบที่สสุดของมนสุษยร์ และผยู่สำนทสำงกลโกธสำ พระเจล้สำไดล้ทรงจรัดเตรบยมพระคสุณอรันนสสำมสำซสึที่งควสำมรอด (ทลิตรัส 2:11)
ศรนยร์กลสำงและหรัวใจของขยู่สำวสสำรในบททบที่สองคสือ พระคสุณทบพที่ ระเจล้สำไดล้ทรงจรัดเตรบยมผยู่สำนทสำงพระโลหลิตของพระเยซรครลิสตร์
พระคสุณคมือพระเยซร … “เรสำทรัทั้งหลสำยไดล้เหก็นสงยู่สำรสำศบของพระองคร์...บรติบรผ ณค์ดวผู้ ยพระคสุณและความจรติง” (ยอหร์น 1:14)
ในสสำมขล้อแรกของบททบที่สอง เรสำเหก็นภสำพอรันนยู่สำกลรัวของมนสุษยร์ซสึที่งเปป็นผลลรัพธร์ของบสำป ในขล้อสบที่ พระเจล้สำผรล้ทรงเปปีปี่ยม
ดล้วยพระกรสุณสำ ในควสำมรรักอรันใหญยู่หลวงของพระองคร์ทรงทสสำใหล้เรสำมบชบวตลิ (ทรงชสุบเรสำใหล้เปป็นขสึทั้น) จสำกพวกคนตสำยขสึทั้นมสำ
พรล้อมกรับพระครลิสตร์ และไดล้ทรงทสสำใหล้เรสำนรัที่งดล้วยกรันกรับพระครลิสตร์ในสวรรคสถสำนเพสืที่อจสุดประสงคร์เดบยวเทยู่สำนรัทั้นคสือ เพสืที่อแสดง
ใหล้เหก็นพระคสุณอรันอสุดมยลิที่งนรักของพระเจล้สำในหลสำยยสุคทบรที่ ออยรยู่เบสืทั้องหนล้สำ ไมยู่มบขล้อพระคสสำขล้อใดในพระวจนะของพระเจล้สำทบที่ดบไป
กวยู่สำขล้อแปดเพสืที่อแสดงใหล้เหก็นหนทสำงแหยู่งควสำมรอด เรสำไดล้รรับควสำมรอดโดยพระคสุณของพระเจล้สำผยู่สำนทสำงควสำมเชสืที่อ ควสำม
รอดเปป็นของขวรัญของพระเจล้สำ – ไมยู่ไดล้มสำจสำกตรัวเรสำเอง
มรันเปป็นเรสืที่องทบที่สสสำครัญมสำกๆทบที่เรสำจะตล้องจสสำไวล้เสมอถสึงกสำรเชสืที่อมโยงระหวยู่สำงบททบที่หนสึที่งและบททบที่สองในกสำรศสึกษสำขณะ
นบทั้ของเรสำ กสุญแจทบที่ไขสรยู่กสำรเชสืที่อมโยงนบทั้คสือ คสสำๆเดบยว นรัที่นคสือ “ตสำย” พระเยซรพระผรล้ชยู่วยใหล้รอดของเรสำ พระเยซรพระคสุณของ
พระเจล้สำ เพสืที่อทบจที่ ะจรัดหสำควสำมรอด ทรงรรับกสำยหนสึที่งซสึที่งตที่สสำกวยู่สำพวกทรตสวรรคร์หนยู่อยเดบยว โดยมบจดสุ ประสงคร์ทบที่เจสำะจงในกสำร
ทนทสุกขร์และสลิทั้นพระชนมร์ โดยพระคสุณของพระเจล้สำ พระเยซรไดล้ทรงชลิมควสำมตสำยเพสืที่อมนสุษยร์ทสุกคน (ฮบ. 2:9) พระเยซรครลิสตร์
องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำและพระผรล้ชวยู่ ยใหล้รอดของเรสำ ไดล้ทรงกลสำยเปป็นหนสึที่งเดบยวกรับพวกเรสำในควสำมมรณสำ เรสืที่องรสำวชบวตลิ ของพระ
เยซรในพระกสำยนรัทั้นสสำมสำรถสรสุปยยู่อไดล้ดงรั ตยู่อไปนบทั้:
พระเยซรทรงสลิทั้นพระชนมร์ – แตยู่ควสำมมรณสำไมยู่อสำจฉสุดรรัทั้งพระองคร์ไวล้ไดล้ พระองคร์ทรงถรกทสสำใหล้มบชบวตลิ ทรงถรกชสุบใหล้
เปป็นขสึทั้นจสำกพวกคนตสำย จสำกนรัทั้นพระองคร์ทรงถรกยกชรสรยู่ตสสำแหนยู่งปฟัจจสุบรันของพระองคร์ ณ เบสืทั้องขวสำพระหรัตถร์ของพระเจล้สำใน
สวรรคสถสำน ดรังนรัทั้น – พระเยซรจสึงทรงสลิทั้นพระชนมร์ ทรงเปป็นขสึทั้นอบก เสดก็จขสึทั้นสรยู่สวรรคสถสำน ในทสสำนองเดบยวกรัน เราทอัรั้งหลาย
(พวกเรสำทบที่เปป็นผรล้เชสืที่อ) กก็ตสำยไปแลล้วในกสำรละเมลิดตยู่สำงๆและในกสำรบสำปตยู่สำงๆ เหมสือนกรับทบพที่ ระกสำยของพระเยซรไดล้ถรกทสสำใหล้มบ
ชบวตลิ ขสึทั้นมสำจสำกพวกคนตสำยแลล้ว เราทอัรั้งหลายกก็ถรกชสุบใหล้เปป็นขสึทั้นจสำกพวกคนตสำยเชยู่นกรัน (ในฝฝ่สำยวลิญญสำณ) และเบสืทั้องปลสำย
แหยู่งควสำมรอดของเรสำจะเปป็นกสำรฟฟนฟื้ คสืนชบพของรยู่สำงกสำยนบทั้ เมสืที่อเรสำจะมบรสำยู่ งกสำยหนสึที่งเหมสือนกรับพระกสำยอรันเปปีปี่ยมสงยู่สำรสำศบของ
พระเยซร (1 ยอหร์น 3:1-3)
ในกสำรฟฟฟื้นคสืนชบพของเรสำกรับพระเยซร (กลยู่สำวในแงยู่ฝฝ่สำยวลิญญสำณ) บรัดนบทั้เรสำถรกทสสำใหล้นรัที่งในสวรรคสถสำนในพระเยซร
ครลิสตร์แลล้ว จงเปรบยบเทบยบ อฟ. 1:20-21 กรับ อฟ. 2:1-6 อยยู่สำงระมรัดระวรัง ในสลิบขล้อแรกนบทั้ของบททบที่สอง เรสำเรบยนรรวล้ ยู่สำเรสำ
เคยเปป็นอะไร เรสำเรบยนรรล้วสำยู่ มนสุษยร์โดยธรรมชสำตลินรัทั้นเสสืที่อมทรสำมอยยู่สำงทบที่สดสุ ควสำมสสำมสำรถของเขสำในกสำรยกเหตสุผลเกบที่ยวกรับ
เรสืที่องฝฝ่สำยวลิญญสำณกก็มดสื บอด และหสำกปรสำศจสำกฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้สำเพสืที่อทบที่จะทสสำใหล้จตลิ วลิญญสำณมบชบวตลิ ขสึทั้นใหมยู่ มนสุษยร์กยก็ รังคง
มสุยู่งหนล้สำไปสรยู่ควสำมพลินสำศอยรยู่รที่สสำไป
หสำกคสุณจะตรัทั้งใจศสึกษสำโรม 1:18 จนถสึงโรม 3:20 คสุณจะพบวยู่สำมนสุษยชสำตลิไดล้ถรกพรรณนสำไวล้อยยู่สำงละเอบยดยลิบ ควสำม
บสำปหนสำของมนสุษยร์ถรกตบแผยู่ ใครกก็ตสำมทบที่อยู่สำนหนรังสสือออกจะไมยู่พลสำดทบที่จะเหก็นภสำพทบที่พระครัมภบรร์บรรยสำยถสึงมนสุษยร์ทบที่ยรังไมยู่ไดล้

ถรกสรล้สำงใหมยู่ มนสุษยร์เมสืที่อเรลิที่มแรกนรัทั้นเคยรรล้จกรั พระเจล้สำ แตยู่กไก็ มยู่ยอมถวสำยเกบยรตลิแดยู่พระองคร์ในฐสำนะพระเจล้สำ มนสุษยร์ไดล้เปลบที่ยน
ควสำมจรลิงของพระเจล้สำใหล้กลสำยเปป็นควสำมเทก็จ และนมรัสกสำรและปรนนลิบรัตลิสลิที่งทรงสรล้สำงแทนพระเจล้สำผรล้ทรงสรล้สำง มนสุษยร์ไมยู่ชอบ
ทบที่จะมบควสำมรรล้เกบที่ยวกรับพระเจล้สำ เขสำผลรักไสพระเจล้สำออกไปจสำกวลิธบคดลิ และกสำรวสำงแผนของเขสำ เขสำกบฏตยู่อสลิทธลิอสสำนสำจของ
พระเจล้สำ ดล้วยเหตสุนบทั้ พระเจล้สำจสึงทรงปลยู่อยมนสุษยร์ไป! มนสุษยร์ทอดทลิทั้งสงยู่สำรสำศบของพระเจล้สำ (ซสึที่งเปป็นรสำกเหงล้สำแหยู่งบสำปทรัทั้งปวง)
ผลทบที่ตสำมมสำโดยธรรมชสำตลิกก็คสือ กสำรปฏลิบรัตลิตสำยู่ งๆอรันเลวทรสำมซสึที่งถรกพรรณนสำไวล้ในโรม 1:18 เปป็นตล้นมสำ
หสำกคสุณจะศสึกษสำโรม 3:21 จนถสึงโรม 5:21 คสุณกก็จะเหก็นวยู่สำพระเจล้สำไดล้ทรงทสสำอะไรเพสืที่อมนสุษยร์ในพระเยซรครลิสตร์ คสุณ
จะเหก็นพระคสุณอรันหสำใดเปรบยบ ควสำมไพบรลยร์อรันหสำทบที่สดสุ มลิไดล้แหยู่งพระคสุณทบพที่ ระเจล้สำไดล้ทรงผยู่สำนกสำรพลิพสำกษสำไปสรยู่ – หรสือทรง
ใหล้ตกแกยู่พระบสุตรของพระองคร์เอง คสือกสำรพลิพสำกษสำทบที่สมควรตกแกยู่เรสำแตยู่ละคน พระเจล้สำทรงจรัดหสำกสำรไถยู่ผสำยู่ นทสำงพระโลหลิต
ของพระบสุตรทบที่บรังเกลิดมสำองคร์เดบยวของพระองคร์ เรสำถรกชยู่วยใหล้พนล้ จสำกกสำรพลิพสำกษสำและพระพลิโรธโดยควสำมเชสืที่อ – ไมยู่ใชยู่
เพรสำะคสุณควสำมดบใดๆของเรสำเอง หรสือโดยกสำรงสำนตยู่สำงๆแหยู่งควสำมชอบธรรมซสึที่งเรสำอสำจกระทสสำ โดยควสำมเชสืที่อ เรสำจสึงไดล้มสำซสึที่ง
ควสำมชอบธรรมของพระเจล้สำและชบวตลิ ในพระเจล้สำในพระครวิสตต
คนบสำปนรัทั้นตสำยในกสำรละเมลิดและบสำปตยู่สำงๆ พระวลิญญสำณบรลิสทสุ ธลิธิ์ไมยู่ทรงแยกประเภทบสำปตยู่สำงๆ แตยู่ทรงบอกเพบยง
วยู่สำคนไมยู่เชสืที่อทรัทั้งหลสำยตสำยแลล้วผยู่สำนทสำงกสำรละเมลิดและบสำปตยู่สำงๆ ผยู่สำนทสำงกสำรไมยู่เชสืที่อฟฟังของอสำดรัม ผรล้เปป็นบลิดสำของเรสำทสุกคน
ควสำมตสำยไดล้ผยู่สำนมสำยรังมนสุษยร์ทกสุ คน... เพรสำะวยู่สำมนสุษยร์ทสุกคนไดล้ทสสำบสำปแลล้ว ดล้วยเหตสุนบทั้สสำยใยแหยู่งชบวลิตจสึงถรกตรัดขสำด ควสำม
ตสำยคสือผลลรัพธร์ เรสำตสำยแลล้วในฝฝ่สำยวลิญญสำณ ฝฝ่สำยอสำรมณร์และฝฝ่สำยควสำมคลิดเทยู่สำทบที่เกบที่ยวขล้องกรับสลิที่งตยู่สำงๆของพระเจล้สำ “ไมยู่มบผรล้ใด
เปป็นคนชอบธรรมสรักคนเดบยว ไมยู่มบเลย” เรสำตสำยแลล้วในฝฝ่สำยวลิญญสำณ “ไมยู่มบคนทบที่เขล้สำใจ ไมยู่มบคนทบที่แสวงหสำพระเจล้สำ” เรสำมบ
เชสำวนร์ปฟัญญสำทบที่มดสื บอด... เรสำไมยู่เขล้สำใจ เรสำมบอสำรมณร์ทบที่ตสำยดล้สำน เรสำไมยู่ไดล้แสวงหสำพระเจล้สำ “เขสำทสุกคนหลงทสำงไปหมด เขสำทรัทั้ง
ปวงเปป็นคนไรล้คยู่สำเหมสือนกรันทรัทั้งสลิทั้น ไมยู่มบสรักคนเดบยวทบที่ทสสำดบ ไมยู่มบเลย” มนสุษยร์ทสุกคนจรัดอยรยู่ในประเภทเดบยวกรัน ดล้วยเหตสุนบทั้ –
เนสืที่องจสำกวยู่สำเรสำทรัทั้งหลสำยตสำยแลล้วในกสำรละเมลิดและบสำปตยู่สำงๆ เนสืที่องจสำกพระเจล้สำทรงเปป็นผรล้บรลิสสุทธลิธิ์และไมยู่อสำจมองดรบสำป
เหก็นดบดวล้ ยกรับบสำป หรสือยอมใหล้คนชรัที่วพล้นผลิด เรสำทรัทั้งหลสำยจสึงไมยู่สสำมสำรถทสสำสลิที่งเหลยู่สำนรัทั้นทบทที่ สสำใหล้พระเจล้สำพอพระทรัยไดล้จนกวยู่สำเรสำ
จะบรังเกลิดใหมยู่ และแมล้วยู่สำดรเหมสือนนบที่เปป็นเรสืที่องแปลกสสสำหรรับคสุณ พระเจล้สำกก็ไมยู่ทรงสสำมสำรถทสสำสลิที่งทบที่ทสสำใหล้เรสำพอใจเพสืที่อ เรกำไดล้
จนกวยู่สำเรสำจะบรังเกลิดใหมยู่ เมสืที่อเรสำบรังเกลิดใหมยู่ เรสำกก็กลสำยเปป็นผรล้ทบที่ถรกสรล้สำงใหมยู่ (2 คร. 5:17)
มนสุษยร์โดยธรรมชสำตลิไมยู่เชสืที่อฟฟังพระเจล้สำ...เขสำไมยู่ยอมอยรยู่ใตล้พระประสงคร์ของพระเจล้สำ และเขสำทสสำเชยู่นนรัทั้นไมยู่ไดล้จรลิงๆ
นรัที่นคสือเหตสุผลทบวที่ ยู่สำทสสำไมสมสำชลิกครลิสตจรักรจสสำนวนมสำกไมยู่สสำมสำรถดสสำเนลินชบวตลิ อยยู่สำงถรกตล้องไดล้ --- เดบดี๋ยวพวกเขสำดบ เดบดี๋ยวพวกเขสำ
รล้สำย เดบดี๋ยวพวกเขสำรล้อนรน เดบดี๋ยวพวกเขสำหมดไฟ พวกเขสำตะโกนในระหวยู่สำงงสำนฟฟฟื้นฟร จสำกนรัทั้นกก็กลรับไปหสำโลกเมสืที่องสำนฟฟฟื้นฟร
สลิทั้นสสุดลง คสสำตอบสสสำหรรับปฟัญหสำของพวกเขสำกก็คสือ พวกเขสำไมยู่เคยถรกสรล้สำงใหมยู่ในพระเยซรครลิสตร์เลย
มนสุษยร์ทบที่ยรังไมยู่ไดล้ถรกสรล้สำงใหมยู่กก็ถรกตรัดขสำดจสำกพระเจล้สำ เขสำถรกขสำยใหล้ตกเปป็นทสำส มนสุษยร์ทบที่ยรังไมยู่ไดล้ถรกสรล้สำงใหมยู่กก็เชสืที่อ
ฟฟังนสำยของตน – พญสำมสำร ในกสำรเชสืที่อฟฟังพญสำมสำร มนสุษยร์ทบที่ยรังไมยู่ไดล้ถรกสรล้สำงใหมยู่กก็ไมยู่เชสืที่อฟฟังพระเจล้สำตสำมธรรมดสำ ซสำตสำนมบ
ระบบสสำมชรัทั้นทบที่มรันใชล้ทสสำงสำน:
เมสืที่อพระเยซรทรงรรับบรัพตลิศมสำ (มธ. 3) พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิกธิ์ ก็เสดก็จลงมสำและสถลิตอยรยู่บนพระองคร์ และพระเจล้สำพระ
บลิดสำตรรัสวยู่สำ “ทยู่สำนผรล้นบทั้เปป็นบสุตรทบที่รรักของเรสำ เรสำโปรดปรสำนทยู่สำนมสำก” ทรันใดนรัทั้นพระเยซรกก็ทรงถรกนสสำพสำโดยพระวลิญญสำณ

บรลิสสุทธลิใธิ์ หล้เขล้สำไปในถลิที่นทสุรกรันดสำรเพสืที่อทบที่จะถรกทดลองโดยพญสำมสำร (มธ. 4) หลรังจสำกทบพที่ ระเยซรไดล้ทรงอดอสำหสำรเปป็นเวลสำสบที่สลิบ
วรันสบที่สลิบคสืนแลล้ว พญสำมสำรกก็ปรสำกฏตรัว – และกสำรสรรล้ บกก็เรลิที่มตล้นขสึทั้น! ตอนแรกพญสำมสำรกลยู่สำววยู่สำ “ถล้สำทยู่สำนเปป็นพระบสุตรของ
พระเจล้สำ จงสรัที่งกล้อนหลินเหลยู่สำนบทั้ใหล้กลสำยเปป็นพระกระยสำหสำร” พระเยซรทรงหลิวในขณะนรัทั้น... พระองคร์ไมยู่ไดล้รรับประทสำนอสำหสำร
หรสือดสืที่มนทั้สสำเลยตลอดสบที่สลิบวรันสบที่สลิบคสืนนรัทั้น แตยู่พญสำมสำรกสสำลรังทดลองพระองคร์ใหล้ใสยู่ใจเรสืที่องเลก็กกยู่อน พระเยซรมลิไดล้เสดก็จเขล้สำมสำใน
โลกเพสืที่อทบจที่ ะใหล้อสำหสำรแกยู่รยู่สำงกสำย – พระองคร์ไดล้เสดก็จมสำเพสืที่อทบจที่ ะชยู่วยจลิตวลิญญสำณใหล้รอด และหสำกพระองคร์ทรงเปลบที่ยนกล้อน
หลินเหลยู่สำนรัทั้นใหล้กลสำยเปป็นขนมปฟัง พระองคร์กคก็ งยสุยู่งอยรยู่กรับกสำรทสสำขนมปฟังจนพระองคร์ไมยู่มบเวลสำรรักษสำคนเจก็บปฝ่วย ทสสำใหล้คนตสำย
เปป็นขสึทั้น ทสสำใหล้คนโรคเรสืทั้อนหสำยสะอสำดและชยู่วยคนบสำปใหล้รอด! แนยู่นอนวยู่สำพระเยซรทรงทรสำบแผนกสำรของพญสำมสำร และจสำก
มสุมมองของมนสุษยร์ ซสำตสำนกก็โจมตบทบที่จดสุ อยู่อนทบที่สดสุ – ควสำมหลิว ทยู่สำนทบที่รกรั คสุณกก็รวรล้ สำยู่ ควสำมหลิวจะขรับเคลสืที่อนมนสุษยร์โดยธรรมชสำตลิ
ใหล้อล้อนวอน ขอยสืม ขโมยและฆยู่สำเพสืที่อทบที่จะไดล้มสำซสึที่งอสำหสำรเพสืที่อทสสำใหล้ควสำมหลิวหสำยไป พญสำมสำรโจมตบพระเยซรตรงจสุดอยู่อนทบที่สสุด
– ตลัณหกำของเนซนั้อหนลัง พระเยซรตรรัสวยู่สำ “มนสุษยร์จะบสสำรสุงชบวตลิ ดล้วยอสำหสำรสลิที่งเดบยวหสำมลิไดล้ แตยู่บสสำรสุงดล้วยพระวจนะทสุกคสสำซสึที่งออก
มสำจสำกพระโอษฐร์ของพระเจล้สำ”
ซสำตสำนยรังไมยู่ยอมแพล้ มรันพสำพระเยซรเขล้สำไปในนครบรลิสสุทธลิธิ์ ใหล้พระองคร์อยรยู่บนยอดหลรังคสำพระวลิหสำรและกลยู่สำวแกยู่
พระองคร์วสำยู่ “มบเขบยนไวล้แลล้ว (มบบรันทสึกไวล้ในหนรังสสือเพลงสดสุดบ) วยู่สำ ‘พระเจล้สำจะกสสำชรับใหล้เหลยู่สำทรตสวรรคร์ของพระองคร์ในเรสืที่อง
ทยู่สำน และเหลยู่สำทรตสวรรคร์จะเอสำมสือประคองชรทสำยู่ นไวล้...จงโจนลงไปเถลิด... มรันจะไมยู่ทสสำใหล้ทยู่สำนเจก็บหรอก... นรัที่นคสือ ถผู้าทยู่สำนเปป็น
พระบสุตรของพระเจล้สำ!” พระเยซรตรรัสตอบวยู่สำ “อยยู่สำทดลององคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำผรล้เปป็นพระเจล้สำของทยู่สำน” มบกสำรทดลองทบที่เขล้สำมสำ
ผยู่สำนทสำงควกำมเยว่อหยวิซื่งในชนวตวิ หสำกพระเยซรโจนลงจสำกยอดหลรังคสำพระวลิหสำรและรอดมสำไดล้โดยไมยู่บสำดเจก็บ พระองคร์กก็คงถรก
มองวยู่สำเปป็นบสุคคลทบที่โดดเดยู่นยลิที่งนรัก... พระองคร์กก็คงไดล้แสดงโชวร์อรันนยู่สำตสืที่นตสำตสืที่นใจมสำกๆ
แตยู่ซสำตสำนกก็ยรังไมยู่ยอมแพล้ มรันพสำพระเยซรขสึทั้นไปใน “ภรเขสำอรันสรงยลิที่งนรัก” และแสดงใหล้พระองคร์เหก็นอสำณสำจรักรทรัทั้งปวง
ของโลก และกลยู่สำววยู่สำ “ดรสลิ! ทรัทั้งหมดนบทั้เปป็นของขล้สำ ขล้สำจะยกใหล้ผใรล้ ดกก็ตสำมทบที่ขล้สำอยสำก สลิที่งเหลยู่สำนบทั้ทรัทั้งสลิทั้นขล้สำจะยกใหล้ทสำยู่ นหสำกทยู่สำน
จะยอมกล้มกรสำบลงนมรัสกสำรขล้สำ!” ดรังนรัทั้นพระเยซรจงสึ สสำมสำรถลรัดกสำงเขนและยรังกลสำยเปป็นกษรัตรลิยร์ของพลิภพทรัทั้งสลิทั้นไดล้อยรยู่ แตยู่กรับ
พระเยซรแลล้วไมยู่มบทสำงลรัด ดล้วยเหตสุนบทั้พระองคร์จสึงตรรัสวยู่สำ “จงนมรัสกสำรองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำผรล้เปป็นพระเจล้สำของทยู่สำน และปรนนลิบรัตลิ
พระองคร์แตยู่ผรล้เดบยว” เมสืที่อพระเยซรตรรัสคสสำนบทั้แลล้ว ซสำตสำนกก็จสำกไป คสุณจะพบเรสืที่องรสำวนบทั้ในหนรังสสือมรัทธลิว บททบที่สสำมและสบที่ ใน
หนรังสสือลรกสำบททบที่สบที่ จงอยู่สำนและศสึกษสำเรสืที่องรสำวเหลยู่สำนบทั้อยยู่สำงตรัทั้งใจ
ยอหร์นผรล้เปป็นทบที่รกรั ใน 1 ยอหร์น (หนรังสสือแหยู่งควสำมชสืที่นชมยลินดบ) บรัญชสำไวล้วสำยู่ “อยยู่สำรรักโลกหรสือสลิที่งของในโลก ถล้สำผรล้ใดรรัก
โลก ควสำมรรักของพระบลิดสำไมยู่ไดล้อยรใยู่ นผรล้นรัทั้น เพราะวก่าสารพอัดซถึที่งมทอยผใก่ นโลก คสือ (1) ตรัณหสำของเนสืทั้อหนรัง และ (2) ตรัณหสำ
ของตสำ และ (3) ควสำมเยยู่อหยลิที่งในชบวลิตไมยู่ไดล้เกลิดจสำกพระบลิดสำ แตยู่เกลิดจสำกโลก และโลกกรับสลิที่งยรัวที่ ยวนของโลกกสสำลรังผยู่สำนพล้นไป
แตยู่ผรล้ทบที่ประพฤตลิตสำมพระทรัยของพระเจล้สำกก็ดสสำรงอยรยู่เปป็นนลิตยร์” (1 ยอหร์น 2:15-17) ดรังนรัทั้นพญสำมสำรจสึงทสสำงสำนผยู่สำนทสำงสสำมชยู่อง
ทสำง เรสำไดล้ชบทั้ใหล้เหก็นแลล้วถสึงระบบสสำมชรัทั้นแหยู่งกสำรทสสำใหล้ตกเปป็นทสำสของบสำป
เรสำไดล้รบรั คสสำเตสือนอรันจรลิงจรังเกบที่ยวกรับระบบนบทั้:
1. โลก – เรสำ “เคยดสสำเนลินตสำมวลิถบของโลกนบทั้” มนสุษยร์โดยธรรมชสำตลิแลล้วดสสำเนลินในทสำงของโลกเพรสำะวยู่สำธรรมชสำตลิ
ของเขสำตอบสนองตยู่อควสำมปรสำรถนสำตยู่สำงๆของโลก โลกมบสลิที่งทบมที่ นสุษยร์โดยธรรมชสำตลิใฝฝ่หสำ

2. เรสำเคยดสสำเนลินตสำมคสสำสรัที่งตยู่สำงๆของซสำตสำน... “ตสำมคสสำสรัที่งตยู่สำงๆของเจล้สำแหยู่งยยู่สำนอสำกสำศ” คสสำกลยู่สำวนบทั้เปปิดเผยใหล้เรสำ
เหก็นวยู่สำซสำตสำนมบอสำณสำจรักรของมรันในฟฟ้สำอสำกสำศซสึที่งอยรยู่เหนสือเรสำขสึทั้นไป และมรันเปป็นเจล้สำแหยู่งอสำณสำจรักรนรัทั้น ใน 2 คร. 4:3-4 เรสำ
ไดล้รบรั ควสำมกระจยู่สำงแจล้งวยู่สำซสำตสำนเปป็น “พระของโลกนบทั้” คนทรัทั้งหลสำยทบที่ยรังไมยู่ไดล้ถรกสรล้สำงใหมยู่ดสสำเนลินตสำมเนสืทั้อหนรัง “เมสืที่อกยู่อน
เรสำทรัทั้งปวงเคยประพฤตลิเปป็นพรรคพวกกรับคนเหลยู่สำนรัทั้นทบที่ประพฤตลิตสำมตรัณหสำของเนสืทั้อหนรังเชยู่นกรัน คสือกระทสสำตสำมควสำม
ปรสำรถนสำของเนสืทั้อหนรังและควสำมคลิดในใจ” นบที่เปป็นภสำพทบที่ชดรั เจนของคนทบที่ยรังไมยู่ไดล้ถรกสรล้สำงใหมยู่... ซสึที่งถรกควบคสุมโดยธรรมชสำตลิทบที่
ถรกกระตสุนล้ โดยบสำป ถรกขรับเคลสืที่อนโดยบสำป และตอบสนองตยู่อบสำป ดล้วยเหตสุนบทั้จงสึ พยู่สำยแพล้ตยู่อตรัณหสำอรันเสสืที่อมทรสำม อธรรม ไมยู่
เปป็นตสำมทสำงของพระเจล้สำและควสำมปรสำรถนสำตยู่สำงๆอรันโสมม
สยู่วนทล้สำยของขล้อสสำมในบทนบทั้ของเรสำพรรณนสำถสึงคนทบที่ยรังไมยู่ไดล้ถรกสรล้สำงใหมยู่วยู่สำ “ตสำมสรันดสำนเรสำจสึงเปป็นบสุตรแหยู่งพระ
อสำชญสำ” เรสำพบในพระรสำชบรัญญรัตลิ 25:2 คสสำฮบบรรเดบยวกรับทบที่ถรกใชล้ตรงนบทั้ในภสำษสำกรบก – และเมสืที่อแปลตรงตรัวมรันจะอยู่สำนวยู่สำ
“บสุตรแหยู่งกสำรถรกโบยตบ”... หรสือ “สมควรทบจที่ ะถรกโบยตบ” มนสุษยร์โดยธรรมชสำตลินรัทั้นตสำยแลล้วในบสำปตยู่สำงๆ ไมยู่เชสืที่อฟฟังพระเจล้สำผรล้
บรลิสสุทธลิจธิ์ สำกเจตจสสำนงเสรบของเขสำ ดล้วยเหตสุนบทั้เขสำจสึงสมควรทบจที่ ะถรกโบยตบ... เขสำสมควรทบจที่ ะถรกเฆบที่ยน แตยู่พระเจล้สำทรงใหล้รอย
เฆบที่ยนเหลยู่สำนรัทั้นตกอยรยู่บนพระเยซร พระบสุตรทบที่บรังเกลิดมสำองคร์เดบยวของพระองคร์ และทบที่คสุณตล้องทสสำเพสืที่อทบที่จะตกนรกหมกไหมล้กก็คสือ
เพลิกเฉยควสำมรอดอรันใหญยู่หลวงนรัทั้น!
เพรสำะเหตสุสภสำพฝฝ่สำยวลิญญสำณของมนสุษยร์โดยธรรมชสำตลิ หนทสำงเยบยวยสำสสสำหรรับบสำปจสึงตล้องลงลสึกมสำกกวยู่สำแนวทสำง
กสำรประพฤตลิหรสืออสุปนลิสรัย มรันตล้องเรลิมที่ ตล้นโดยกสำรแกล้ไขแหลยู่งทบที่มสำแหยู่งชบวลิต... ใจ ซสึที่งเปป็นแหลยู่งทบมที่ สำของสวิซื่งตว่กำงๆในชนวตวิ
สองคสสำแรกในขล้อสบที่ – “แตยู่พระเจล้สำ” – ประกสำศถสึงจสุดพลลิกผรันของพรหมลลิขลิตของคนทบที่ยรังไมยู่ไดล้ถรกสรล้สำงใหมยู่ คนทบที่
หลงหสำยผรล้นสำยู่ สงสสำรไมยู่อสำจชยู่วยเหลสือตรัวเองไดล้ อสำดรัมพยสำยสำมแลล้ว – แตยู่เขสำกก็ลล้มเหลว คสำอลินคลิดวยู่สำตรัวเองทสสำดบแลล้ว – แตยู่
พระเจล้สำกก็ปฏลิเสธเครสือที่ งบรชสำผลไมล้อรันสวยงสำมของเขสำ มนสุษยร์ในสมรัยกยู่อนนทั้สสำทยู่วมโลกกสสำลรังพรัฒนสำรสุดหนล้สำไป สรล้สำงนครตยู่สำงๆ
เลบทั้ยงปศสุสรัตวร์ แตยู่งเพลง ทสสำธสุรกลิจ มบคนทรัทั้งหลสำยทบที่มบชอสืที่ เสบยงใหญยู่โต – พวกมนสุษยร์ยรักษร์ แตยู่พระเจล้สำทรงกลรับพระทรัยทบพที่ ระองคร์
ไดล้สรล้สำงมนสุษยร์ขสึทั้นมสำ และทรงประกสำศวยู่สำพระองคร์จะทสสำลสำยมนสุษยร์ พระองคร์คงจะทสสำลสำยทสุกชบวตลิ บนพลิภพไปแลล้ว – “แตยู่โน
อสำหร์เปป็นทบที่โปรดปรสำนในสสำยพระเนตรของพระเยโฮวสำหร์” (ปฐก. 6:8) และ “โดยควสำมเชสืที่อ เมสืที่อพระเจล้สำทรงเตสือนโนอสำหร์ถสึง
เหตสุกสำรณร์ทบที่ยรังไมยู่ปรสำกฏ ทยู่สำนมบใจเกรงกลรัวจรัดแจงตยู่อนสำวสำ เพสืที่อชยู่วยครอบครรัวของทยู่สำนใหล้รอด และดล้วยเหตสุนบทั้เอง ทยู่สำนจสึง
ไดล้ปรรับโทษแกยู่โลก และไดล้เปป็นผรรล้ รับมรดกแหยู่งควสำมชอบธรรม ซสึที่งบรังเกลิดมสำจสำกควสำมเชสืที่อ” (ฮบ. 11:7)
เมสืที่อถรกทลิทั้งใหล้พสึที่งควสำมสสำมสำรถตรัวเอง กสำรจรัดเตรบยมของตรัวเอง วลิธบคดลิ ของตรัวเอง มนสุษยร์กก็ไมยู่สสำมสำรถซยู่อมแซมควสำม
เสบยหสำยทบที่เกลิดขสึทั้นเพรสำะบสำปไดล้ ควสำมรอดไมยู่ใชยู่กสำรซยู่อมแซมมนสุษยร์เกว่กำ ควสำมรอดคสือกสำรสรล้สำงมนสุษยร์ใหมว่
สลิที่งทบพที่ ระเจล้สำไดล้ทรงกระทสสำเพสืที่อคนบสำปทรัทั้งหลสำยผรล้สมควรตกนรก คสือผลลรัพธร์ของสลิที่งทบที่พระเจล้สำทรงเปป็น พระเจล้สำทรง
เปปีปี่ยมดล้วยควสำมเมตตสำ... แตยู่ควสำมไพบรลยร์ของพระองคร์ ทรรัพยสำกรตยู่สำงๆของพระองคร์ คสือตรัวพระเจล้สำเอง พระเจผู้าทรงเปป็น
ความรอัก – และเพบยงเพรสำะควสำมรรักอรันใหญยู่หลวงของพระองคร์ทบที่มบตอยู่ เรสำเทยู่สำนรัทั้น พระเจล้สำโดยพระคสุณของพระองคร์จสึงทรง
อนสุญสำตใหล้พระเยซรชมลิ ควสำมตสำยเพสืที่อเรสำทสุกคน หสำกไมยู่เปป็นเพรสำะควสำมไพบรลยร์ยลิที่งนรักแหยู่งควสำมรรักและพระคสุณของพระเจล้สำ
แลล้ว คสุณกรับผมกก็คงจะตกตกนรกหมกไหมล้ สลิที่งทบที่พระเจล้สำไดล้ทรงกระทสสำเพสืที่อเรสำ พระองคร์ไดล้ทรงกระทสสำเพรสำะสลิที่งทบพที่ ระองคร์
ทรงเปป็น พระเจล้สำทรงเปป็นควสำมรรัก!

อสำดรัมและเอวสำคงเปป็นทสุกขร์ใจยลิที่งนรักเมสืที่อพวกเขสำรรล้ตวรั วยู่สำพวกเขสำไดล้ทสสำสลิที่งทบที่เลวรล้สำยขนสำดไหนลงไป กยู่อนหนล้สำนรัทั้นพวก
เขสำเคยหยู่มกสำยดล้วยสงยู่สำรสำศบของพระเจล้สำ – แตยู่เมสืที่อพวกเขสำรรับประทสำนผลไมล้ตล้องหล้สำมนรัทั้น เครสือที่ งคลสุมกสำยของพวกเขสำกก็จสำก
ไปและพวกเขสำกก็จล้องมองดรควสำมนยู่สำละอสำยแหยู่งควสำมเปลสือยเปลยู่สำของพวกเขสำ! ชยู่สำงเปป็นภสำพทบที่ไมยู่นยู่สำดรเลยสรักนลิด! มนสุษยร์ไดล้
สรญเสบยสถสำนะอรันบรลิสสุทธลิธิ์ของตนกรับพระผรล้สรล้สำงของเขสำไปเสบยแลล้ว ควสำมตสำยไดล้เคลสืที่อนตรัวเขล้สำมสำแลล้ว “แตก่พระเจผู้า” – ทรง
เขล้สำมสำแทรกแซง พระเจล้สำทรงเปลบที่ยนควสำมตสำยใหล้กลสำยเปป็นชบวตลิ พระเจล้สำไดล้ทรงผรันควสำมสลิทั้นหวรังใหล้กลสำยเปป็นควสำมหวรัง และ
เมสืที่อถสึงเวลสำครบกสสำหนดควสำมหวรัง กสำรไถยู่ ควสำมรอด ควสำมชอบธรรมกก็ไดล้ถรกใหล้กสสำเนลิด (กท. 4:4)

สามคนายติที่งใหญก่
ททพที่ รรณนาถถึงหนทางแกผู้ออันหาใดเปรทยบ
ททที่พระเจผู้าไดผู้ทรงจอัดเตรทยมไวผู้สนาหรอับคนบาปทอัรั้งหลาย
1. ควกำมเมตตกำ: “แตยู่พระเจล้สำ ผรล้ทรงเปปีปี่ยมดล้วยพระกรสุณสำ...” พระเจล้สำทรงมบสลิทธลิชธิ์ อบธรรมทบที่จะตวงกสำรพลิพสำกษสำ
และพระพลิโรธใหล้แกยู่อสำดรัม อสำดรัมไดล้ทสสำบสำปเสบยแลล้ว พระเจล้สำทรงมบสลิทธลิอธิ์ รันชอบธรรมทบที่จะตวงกสำรพลิพสำกษสำและพระพลิโรธใหล้
แกยู่คสุณและผมเพรสำะวยู่สำเรสำไดล้ทสสำบสำปกรันทสุกคน หสำกมนสุษยร์อยสำกทบที่จะหนบพล้นจสำกพระพลิโรธของพระเจล้สำ (ซสึที่งเขสำสมควรไดล้รบรั )
ทสำงหนบนรัทั้นกก็มสำไดล้โดยทสำงควสำมเมตตสำทบที่เรสำไมยู่สมควรไดล้รรับ ควสำมโปรดปรสำนทบที่เรสำไมยู่สมควรไดล้รรับจสำกพระเจล้สำผรล้บรลิสทสุ ธลิธิ์ นรัที่น
คสือสลิที่งทบพที่ ระเจล้สำไดล้ทรงสสสำแดงใหล้เหก็นเมสืที่อพระองคร์ทรงสรัญญสำถสึงกสำรเสดก็จมสำของพระเยซรในปฐมกสำล 3:15 เมสืที่อเวลสำครบ
กสสำหนดพระเยซรไดล้มสำประสรตลิ (กท. 4:4) พระองคร์ทรงสลิทั้นพระชนมร์บนกสำงเขนขณะทบที่พวกมนสุษยร์ลล้อเลบยน ยลิทั้มเยสำะและเยสำะ
เยล้ยพระองคร์ (มธ. 27; มก. 15; ยน. 19)
ในควสำมเมตตสำพระเจล้สำทรงมรัที่งมบ: “พระเยโฮวสำหร์ทรงพระกรสุณสำและมบพระคสุณ ทรงกรลิทั้วชล้สำและอสุดมดล้วยควสำม
เมตตสำ พระองคร์จะไมยู่ทรงปรรักปรสสำเสมอหรสือทรงกรลิวทั้ อยรยู่เปป็นนลิตยร์ พระองคร์มลิไดล้ทรงกระทสสำตยู่อเรสำตสำมเรสืที่องบสำปของเรสำ หรสือ
ทรงสนองตสำมควสำมชรัวที่ ชล้สำของเรสำ เพรสำะวยู่สำฟฟ้สำสวรรคร์สรงเหนสือแผยู่นดลินเทยู่สำใด ควสำมเมตตสำของพระองคร์ทบที่มบตอยู่ บรรดสำคนทบที่
เกรงกลรัวพระองคร์กก็ใหญยู่ยลิที่งเทยู่สำนรัทั้น ตะวรันออกไกลจสำกตะวรันตกเทยู่สำใด พระองคร์ทรงปลดกสำรละเมลิดของเรสำจสำกเรสำไปไกล
เทยู่สำนรัทั้น บลิดสำสงสสำรบสุตรของตนฉรันใด พระเยโฮวสำหร์ทรงสงสสำรบรรดสำคนทบที่ยสสำเกรงพระองคร์ฉรันนรัทั้น เพรสำะพระองคร์ทรงทรสำบ
โครงรยู่สำงของเรสำ พระองคร์ทรงระลสึกวยู่สำเรสำเปป็นแตยู่ผงคลบ สยู่วนมนสุษยร์นรัทั้น วรันเวลสำของเขสำเหมสือนหญล้สำ เขสำเจรลิญขสึทั้นเหมสือน
ดอกไมล้ในทสุยู่งนสำ เพรสำะลมพรัดผยู่สำนมรันไป มรันกก็สรญเสบย และสถสำนทบที่ของมรันไมยู่รจรล้ รักมรันอบก แตว่ควกำมเมตตกำของพระเยโฮวกำหต
นลันั้นดกกำรงอยซูว่ตลันั้งแตว่นวิรนลั ดรตกกำลถนงนวิรลันดรตกกำลตว่อผซูดทนซื่ยกกำเกรงพระองคต และควสำมชอบธรรมของพระองคร์ตอยู่ หลสำนเหลน ตยู่อ
บรรดสำผรล้ทบที่รกรั ษสำพรันธสรัญญสำของพระองคร์ และระลสึกอยรยู่ทบที่จะกระทสสำตสำมพระบรัญญรัตลิของพระองคร์” (เพลงสดสุดบ 103:8-18)
ผมไมยู่กลล้สำออกควสำมเหก็นเกบที่ยวกรับขล้อพระครัมภบรร์ขล้สำงบน จงอยู่สำนมรันและอยู่สำนมรันซทั้สสำๆ จงเคบทั้ยวมรัน กลสืนมรันลงไป ยยู่อย
มรัน ดสสำเนลินชบวตลิ ตสำมมรัน และตสำยโดยยสึดมรัที่นมรันไวล้!
พระเจล้สำไมยู่ทรงพอพระทรัยในควสำมตสำยของคนชรัวที่ ควสำมเมตตสำของพระเจล้สำอวดอล้สำงและชสืที่นชมยลินดบในกสำรอภรัยโทษ
สสสำหรรับคนบสำปทสุกคนทบที่ยอมกลรับใจใหมยู่และเชสืที่อในพระเยซรครลิสตร์เจล้สำ
2. ควกำมรลัก: “แตยู่พระเจล้สำ ... เพรสำะเหตสุควสำมรรักอรันใหญยู่หลวง ซสึที่งพระองคร์ทรงรรักเรสำนรัทั้น...” ควสำมรรัก คสือคสสำๆเดบยว

ทบที่พรรณนสำถสึงพระลรักษณะของพระเจล้สำ... “พระเจล้สำทรงเปป็นควสำมรรัก” มรันเปป็นเรสืที่องปกตลิทบที่ควสำมรรักจะใหล้กสสำเนลิดควสำมรรัก มรัน
งยู่สำยทบจที่ ะรรักใครสรักคนทบรที่ รักคสุณ ทบที่จะรรักใครสรักคนทบที่ทสสำแตยู่สลิที่งดบงสำมเสมอเพสืที่อคสุณและพรดสลิที่งดบๆเกบที่ยวกรับตรัวคสุณ แตยู่พระเจล้สำไดล้
ทรงสสสำแดงควสำมรรักของพระองคร์แกยู่เรสำทรัทั้งหลสำย คสือขณะทบที่เรสำยรังเปป็นคนบสำปอยรยู่นรัทั้น...เสสืที่อมทรสำม ชรัวที่ รล้สำย นยู่สำรรังเกบยจ อธรรม
นยู่สำชรัง เกลบยดชรังกรันและกรัน... พระครลิสตร์ไดล้ทรงสลิทั้นพระชนมร์เพสืที่อเรสำ พระเจล้สำไดล้ทรงสสสำแดงควสำมรรักของพระองคร์แกยู่เรสำทรัทั้ง
หลสำยจนถสึงขนสำดนรัทั้น พระองคร์ทรงรรักเรสำแมล้ในยสำมทบที่เรสำตสำยแลล้วในบสำปตยู่สำงๆ ขล้อเทก็จจรลิงทบวที่ ยู่สำสภสำพอรันสลิทั้นหวรังและไมยู่นยู่สำรรัก
ของเรสำมลิไดล้ทสสำใหล้พระเจล้สำปรรับโทษเรสำและสสำปแชยู่งเรสำกก็แสดงใหล้เหก็นควสำมจรลิงทบที่วยู่สำ ควสำมรรักของพระองคร์นรัทั้นอยรยู่เหนสือ
จลินตนสำกสำรแบบมนสุษยร์มสำกมสำยยลิที่งนรัก เมสืที่อเรสำรล้องเพลงวยู่สำ “เรสำจะเตลิมมหสำสมสุทรดล้วยนทั้สสำหมสึกไดล้หรสือ และผสืนฟฟ้สำถรกทสสำดล้วย
แผยู่นหนรัง ทสุกกลิงที่ กล้สำนบนแผยู่นดลินโลกเปป็นปสำกกสำขนนก และมนสุษยร์ทสุกคนเปป็นธรรมสำจสำรยร์” เรสำกก็ไมยู่อสำจเขบยนหรสือพรรณนสำ
ถสึงควสำมรรักของพระเจล้สำไดล้ ควสำมรรักเชยู่นนรัทั้นอยรยู่เหนสือจลินตนสำกสำรของมนสุษยร์ ไมยู่แปลกเลยทบพที่ ระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงเรบยก
ควสำมรรักของพระเจล้สำวยู่สำเปป็น “ควสำมรรักอรันใหญยู่หลวง”
ควสำมรรักมบองคร์ประกอบสองสยู่วน:
(ก) ควสำมปรสำรถนสำ
(ข) ควสำมปปีตลิยลินดบ
ควกำมปรกำรถนกำ คสือแกยู่นแทล้แหยู่งควสำมรรักของพระเจล้สำทบที่มบตยู่อเรสำ แมล้ในยสำมทบที่เรสำยรังเปป็นคนบสำป ควสำมปรสำรถนสำของ
พระเจล้สำ คสือกสำรชยู่วยคนบสำปใหล้รอด ควสำมปรสำรถนสำของพระเจล้สำ คสือกสำรคลสุมกสำยอสำดรัมดล้วยเสสืทั้อทบที่ทสสำดล้วยหนรังสรัตวร์ อสำดรัม
ยอมจสสำนน... เชสืที่อฟฟังตยู่อพระเจล้สำ – และพระเจล้สำกก็ทรงคลสุมกสำยเขสำ พระเจล้สำไมยู่ทรงประสงคร์ใหล้ผรล้ใดพลินสำศ แตยู่ใหล้ทสุกคนมสำถสึง
กสำรกลรับใจใหมยู่ “ผรใล้ ดมบใจปรสำรถนสำ กก็ใหล้ผรล้นรัทั้นมสำรรับนทั้สสำแหยู่งชบวลิตโดยไมยู่ตล้องเสบยอะไรเลย” “ผรล้ใดทบที่จะรล้องออกพระนสำมของ
องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำกก็จะรอด” “ผรล้ทบที่มสำหสำเรสำ เรสำกก็จะไมยู่ทลิทั้งเขสำเลย” พระเจล้สำทรงปรสำรถนสำทบจที่ ะชยู่วยคนบสำปทสุกคนใหล้รอด
ควกำมปปีตวิยวินดนของพระองคร์อยรยู่ในกสำรทบที่คนบสำปถรกทสสำใหล้เปป็นวลิสสุทธลิชน – โดยพระคสุณผยู่สำนทสำงควสำมเชสืที่อในพระเยซร
พระบสุตรนรัทั้น ผมคลิดวยู่สำพวกเรสำสยู่วนใหญยู่สสำมสำรถเขล้สำใจถสึงควสำมปปีตลิยลินดบของพระเจล้สำในวลิสสุทธลิชนคนหนสึที่งไดล้ ผมเชสืที่อวยู่สำมรันเปป็น
เรสืที่องงยู่สำยทบจที่ ะเหก็นวยู่สำพระเจล้สำทรงปปีตลิยลินดบในคนๆหนสึที่งทบที่ซสืที่อตรง เทบที่ยงธรรม นยู่สำรรัก ใจดบ มบควสำมเมตตสำกรสุณสำ ซสึที่งครรังทั้ หนสึที่งเขสำ
เคยเปป็นขบทั้เมสำทบที่เลวรล้สำย นยู่สำชรัง นยู่สำรรังเกบยจและโสมม กสำรไดล้เหก็นบสุคคลทบที่เสสืที่อมทรสำมเชยู่นนรัทั้นถรกแปลงสภสำพใหล้กลสำยเปป็นวลิสสุทธลิ
ชนยยู่อมทสสำใหล้พระทรัยของพระเจล้สำชสืที่นบสำน แตยู่พระคทุณอลัศจรรยตนรัทั้นทบที่ไพเรสำะเสนสำะหร คสือกสำรทบที่พระเจล้สำทรงสสำมสำรถรรักคนบสำป
ผรล้ไมยู่นยู่สำรรักซสึที่งตสำยแลล้ว เสสืที่อมถอย และเนยู่สำเฟะในบสำปไดล้
บสำงทบคสุณอสำจไมยู่ชอบสสสำนวนทบที่วยู่สำ “เนยู่สำเฟะในบสำป” สมมตลิวยู่สำเรสำยอมใหล้พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิพธิ์ รรณนสำถสึงคนทบที่ยรัง
ไมยู่ไดล้ถรกสรล้สำงใหมยู่:
“เพราะวก่าจากภายในมนสุษยค์คมือจากใจมนสุษยค์ (คนทรัทั้งหลสำยทบยที่ รังไมยู่ไดล้ถรกสรล้สำงใหมยู่) มท
ควกำมควิดชลัซื่วรดกำย กกำรเลว่นชซูด กกำรลว่วงประเวณน กกำรฆกำตกรรม กกำรลลักขโมย กกำรโลภ ควกำมชลัวซื่ กกำรลว่อลวงเขกำ รกำคะ
ตลัณหกำ แววตกำอลันชลัวซื่ รดกำย กกำรหมวิซื่นประมกำท ควกำมเยว่อหยวิซื่ง ควกำมโฉด
สารพอัดการชอัที่วนทรั้เกติดมาจากภายใน และทนาใหผู้มนสุษยค์เปป็นมลทติน” (มสำระโก 7:21-23)
หสำกขล้อพระครัมภบรนร์ รัทั้นไมยู่ไดล้พลิสรจนร์ใหล้คสุณเหก็นวยู่สำภสำยในคนทสุกคนทบที่ยรังไมยู่ไดล้ถรกสรล้สำงใหมยู่มบถรังขยะฝฝ่สำยวลิญญสำณ กก็จงฟฟัง

ขล้อนบทั้:
“จวิตใจกก็เปป็นตลัวลว่อลวงเหนซอกวว่กำสวิซื่งใดทลันั้งหมด มลันเสซซื่อมทรกำมอยว่กำงรดกำยทนเดนยว ผซูดใดจะรซูดจกลั ใจนลันั้นเลว่กำ” (เยเรมบยร์
17:9)
คนทสุกคนทบที่ยรังไมยู่ไดล้ถรกสรล้สำงใหมยู่ทบที่อยู่สำนขล้อควสำมเหลยู่สำนบทั้มบใจทบที่สสำมสำรถผลลิต สรล้สำงและสยู่งมอบควสำมชรัวที่ รล้สำยอยยู่สำงใด
อยยู่สำงหนสึที่งทบที่ถรกใหล้เปป็นรสำยกสำรไวล้ในมสำระโก 7:21-23 วลิธบเดบยวทบจที่ ะรรับประกรันตรัวคสุณเองไดล้วสำยู่ คสุณจะไมยู่ปฏลิบรัตลิควสำมชรัวที่ รล้สำย
เหลยู่สำนบทั้ คสือกสำรมอบใจของคสุณไวล้กรับพระเจล้สำและยอมใหล้พระองคร์ขจรัดใจนรัทั้นออกไปโดยกสำรผยู่สำตรัดแหยู่งพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์
และใสยู่ใจใหมยู่เอบยที่ มไวล้แทนทบที่มรัน!
นลัซื่นเปป็นไปไดดหรซอ? เรสำจะดรในพระครัมภบรร์ของเรสำเพสืที่อทบจที่ ะทรสำบไดล้:
“เรสำจะใหล้ใจใหมยู่แกยู่เจล้สำ และเรสำจะบรรจสุจลิตวลิญญสำณใหมยู่ไวล้ในเจล้สำ เรสำจะนสสำใจหลินออกไปเสบยจสำกเนสืทั้อของเจล้สำ และ
จะใหล้ใจเนสืทั้อแกยู่เจล้สำดล้วย” (อสค. 36:26)
3. พระคทุณ: นลิยสำมเกยู่สำแกยู่ของคสสำวยู่สำพระคสุณทบที่ผรล้เชสืที่อสยู่วนใหญยู่ยอมรรับ คสือ “ควสำมโปรดปรสำนทบที่ไมยู่สมควรไดล้รรับของ
พระเจล้สำ” แนยู่นอนวยู่สำนรัที่นเปป็นนลิยสำมทบที่จสสำกรัดมสำกๆของคสสำวยู่สำพระคสุณ จงอยู่สำนเรสืที่องรสำวกสำรทนทสุกขร์ของพระเยซรในหนรังสสือหมวด
ศสำสดสำพยสำกรณร์ เพลงสดสุดบและขยู่สำวประเสรลิฐสบที่เลยู่มนรัทั้น – และจสำกนรัทั้น:
“เพรสำะวยู่สำไดล้ทรงประทสำนพระรสำชบรัญญรัตลินรัทั้นทสำงโมเสส สยู่วนพระคสุณและความจรติงมสำทสำงพระเยซรครลิสตร์”
(ยอหร์น 1:17) พระคสุณ คสือ “พระกรสุณสำและควสำมรรักของพระเจล้สำพระผรล้ชยู่วยใหล้รอดของเรสำทบที่มบตอยู่ มนสุษยร์... มลิใชยู่ดล้วยกสำรกระ
ทสสำทบชที่ อบธรรมของเรสำเอง” (ทลิตรัส 3:4-5) ดรังนรัทั้นพระคสุณจสึงถรกวสำงในขล้อพระครัมภบรร์ตสำยู่ งๆโดยอยรยู่ตรงขล้สำมกรับพระรสำชบรัญญรัตลิ
ของโมเสสอยรยู่เสมอ ภสำยใตล้พระรสำชบรัญญรัตลิของโมเสส พระเจล้สำทรงเรบยกรล้องควสำมชอบธรรมจสำกมนสุษยร์ แตยู่ภสำยใตล้พระคสุณ
พระเจล้สำในพระครลิสตร์ประทกำนควสำมชอบธรรมแกก่มนสุษยร์ (จงศสึกษสำโรม 3:21-22, โรม 8:4, โรม 10:4, ฟป. 3:9, โรม 3:20)
พระรสำชบรัญญรัตลิมสำทสำงโมเสส พระรสำชบรัญญรัตลิถรกเชสืที่อมโยงกรับโมเสสและกสำรประพฤตลิ พระคสุณมสำทสำงพระเยซร
ครลิสตร์ – ใชยู่แลล้วครรับ พระคสุณ คมือพระเยซรครลิสตร์ – และกลสำยเปป็นของเรสำโดยควสำมเชสืที่อ (ยอหร์น 1:17, โรม 10:4-10, อฟ.
2:8-9, ทลิตรัส 2:11) พระรสำชบรัญญรัตลิมอบพระพรตยู่สำงๆใหล้แกยู่คนดบ – แตยู่พระคสุณมอบควสำมรอดใหล้แกยู่คนเลว... ใชยู่แลล้วครรับ แกยู่
คนทบที่เลวรล้สำยทบที่สสุด (จงศสึกษสำอพยพ 19:5, อฟ. 2:1-9, ทลิตรัส 2:11-15) พระรสำชบรัญญรัตเลิ รบยกรล้องใหล้พระพรตยู่สำงๆถรกแลกมสำ
ดล้วยกสำรประพฤตลิตสำยู่ งๆอรันชอบธรรม แตยู่พระคสุณเปป็นของขวรัญใหล้เปลยู่สำจสำกพระเจล้สำ โดยไมยู่มบเงสืที่อนไขใดๆ โดยพระคสุณ ... ของ
ขวรัญของพระเจล้สำ (จงศสึกษสำพบญ. 28:1-6, อฟ. 2:8, โรม 4:4-5)
ยสุคแหยู่งพระคสุณไดล้เรลิที่มตล้นดล้วยกสำรสลิทั้นพระชนมร์และกสำรฟฟฟื้นคสืนพระชนมร์ของพระเยซรเจล้สำ (จงศสึกษสำโรม 3:24-26
และโรม 4:24-25) ตรังทั้ แตยู่กสำงเขนนรัทั้นเปป็นตล้นมสำ ควสำมรอดกก็ไมยู่ไดล้พสึที่งพสำกสำรปฏลิบรัตลิตสำยู่ งๆทสำงศสำสนสำอยยู่สำง เชยู่น พลิธกบ รรมตยู่สำงๆ
เทศกสำลเลบทั้ยง กสำรรรักษสำวรันสะบสำโต กสำรชสุมนสุมกรัน ฯลฯ ควสำมรอดพสึงที่ พสำกสำรตล้อนรรับพระเยซร ในยสุคสมรัยนบทั้เรสำไดล้รรับควสำม
รอดหรสือพลินสำศเพรสำะเรสำตล้อนรรับหรสือปฏลิเสธพระเยซร กสำรทสสำดบไมยู่เกบที่ยวขล้องอะไรเลยกรับควสำมรอด กสำรทสสำดบเปป็นหลรักฐสำน
หรสือผลของควสำมรอด (จงตรัทั้งใจศสึกษสำยอหร์น 1:12-13, ยอหร์น 3:36, ยอหร์น 5:24, มธ. 21:37, มธ. 22:42, ยน. 15:22-25,
ฮบ. 1:1-3, 1 ยอหร์น 5:10-12)
ไมยู่มบใครเคยไดล้รบรั ควสำมรอดโดยกสำรรรักษสำพระรสำชบรัญญรัตลิ คนเดบยวเทยู่สำนรัทั้นทบที่เคยรรักษสำพระรสำชบรัญญรัตลิ คสือพระเยซร

ครลิสตร์เจล้สำ (มธ. 5:17, ยน. 17) ไมยู่มบผรล้ใดเวล้นแตยู่พระเยซรเคยรรักษสำพระรสำชบรัญญรัตลิของพระเจล้สำไดล้อยยู่สำงสมบรรณร์แบบ – และ
พระรสำชบรัญญรัตขลิ องพระเจล้สำกก็เรบยกรล้องควสำมสมบรรณร์แบบ หสำกเรสำละเมลิดแมล้เพบยงขล้อเลก็กนล้อยทบที่สดสุ เรสำกก็ผลิดทสุกขล้อ พระรสำช
บรัญญรัตขลิ องพระเจล้สำมลิไดล้ถรกประทสำนใหล้เพสืที่อชยู่วยผรล้คนใหล้รอด: “เพรสำะฉะนรัทั้นจสึงไมยู่มบเนสืทั้อหนรังคนหนสึที่งคนใดเปป็นผรล้ชอบธรรมใน
สสำยพระเนตรของพระเจล้สำไดล้โดยกสำรประพฤตลิตสำมพระรสำชบรัญญรัตลิ” (รม. 3:20) พระรสำชบรัญญรัตลิเรบยกรล้องมสำตรฐสำนกสำร
ประพฤตลิในระดรับหนสึที่ง... มสำตรฐสำนหนสึที่งซสึที่งตล้องสอดคลล้องกรับขล้อกสสำหนดตยู่สำงๆอรันชอบธรรมของพระเจล้สำสสสำหรรับมนสุษยร์ และ
เมสืที่อมนสุษยร์กสำล้ วขล้สำมขล้อกสสำหนดเหลยู่สำนบทั้ เขสำกก็เปป็นคนบสำปโดยอรัตโนมรัตลิ เปป็นศรัตรรตอยู่ พระเจล้สำ มนสุษยร์ทกสุ คนไดล้กสำล้ วขล้สำมขล้อกสสำหนด
เหลยู่สำนรัทั้นแหยู่งพระรสำชบรัญญรัตลิเสบยแลล้ว
พระรสำชบรัญญรัตลิปรรับโทษมนสุษยร์เพรสำะกสำรทบที่เขสำไมยู่สสำมสำรถดสสำเนลินชบวตลิ ไดล้ตสำมขล้อกสสำหนดเหลยู่สำนรัทั้นของพระรสำช
บรัญญรัตลิ อยยู่สำงไรกก็ตสำม พระคสุณของพระเจล้สำกก็จรัดหสำและตอบสนองควสำมตล้องกสำรตยู่สำงๆของมนสุษยร์ พระคสุณจรัดหสำควสำมชอบ
ธรรมนรัทั้นซสึที่งควสำมชอบธรรมของพระเจล้สำเรบยกรล้องภสำยใตล้พระรสำชบรัญญรัตลิ พระคสุณจรัดหสำสลิที่งทบพที่ ระรสำชบรัญญรัตลิไมยู่อสำจจรัดหสำมสำ
ใหล้ไดล้ พระรสำชบรัญญรัตลินรัทั้นอยู่อนแอเพรสำะเนสืทั้อหนรัง (โรม 8:1-3) แตยู่พระเจล้สำพระบลิดสำไดล้ทรงทสสำใหล้พระครลิสตร์พระบสุตรเปป็นควสำม
บสำปเพสืที่อเรสำทรัทั้งหลสำย (2 คร. 5:21) เพสืที่อทบที่เรสำทรังทั้ หลสำยในพระเยซรจะถรกทสสำใหล้เปป็นควสำมชอบธรรมของพระเจล้สำ เมสืที่อเรสำถรก
ทสสำใหล้เปป็นผรล้ชอบธรรมโดยควสำมเชสืที่อ เรสำกก็เปป็นผรล้ชอบธรรมพอๆกรับทบพที่ ระเยซรทรงเปป็นผรล้ชอบธรรมในสสำยพระเนตรของ
พระเจล้สำผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ เรสำกก็บรลิสสุทธลิพธิ์ อๆกรับพระโลหลิตทบที่ปกคลสุมเรสำ เรสำกก็ชอบธรรมพอๆกรับพระลรักษณะของพระเจล้สำทบที่
สถลิตอยรยู่ภสำยใน (2 ปต. 1:4) เพรสำะเหตสุควสำมชอบธรรมนรัทั้นทบที่ถรกจรัดหสำใหล้โดยพระคสุณของพระเจล้สำ พระเจล้สำจสึงไมยู่ลงโทษมนสุษยร์
ตสำมทบที่เขสำสมควรไดล้รรับ...พระองคร์ทรงมองขล้สำมควสำมชรัวที่ ชล้สำและโทษอรันสสำสมของมนสุษยร์รสำวกรับวยู่สำมนสุษยร์ไมยู่เคยทสสำบสำปเลย
มรันไมยู่ใชยู่คสุณควสำมดบของมนสุษยร์ทบที่ทสสำใหล้เรสำเปป็นทบที่ยอมรรับในสสำยพระเนตรของพระเจล้สำ แตยู่เปป็นคสุณควสำมดบของพระเจล้สำผรล้ทรงรรับ
สภสำพมนสุษยร์ คสือพระเยซรผรล้ทรงรรับสภสำพกสำยเนสืทั้อหนรัง เพรสำะวยู่สำควสำมตสำยไมยู่อสำจฉสุดรรัทั้งพระองคร์ไวล้ไดล้ พระองคร์จสึงทรงสสำมสำรถ
เปป็นนลิตยร์ทบที่จะชยู่วยคนทรัทั้งปวงทบที่ไดล้เขล้สำมสำถสึงพระเจล้สำโดยทสำงพระองคร์นรัทั้นใหล้ไดล้รรับควสำมรอด เมสืที่อเรสำไดล้รรับควสำมรอดเรสำกก็ถรกใสยู่
ไวล้ในพระครลิสตร์ เรสำกลสำยเปป็นผรล้บรลิสทสุ ธลิธิ์เพรสำะวยู่สำพระองคร์ทรงเปป็นผรล้บรลิสสุทธลิธิ์ (คส. 1:27, คส. 3:3, กท. 2:20) มนสุษยร์โดย
ธรรมชสำตลินรัทั้นตสำยแลล้วในบสำปตยู่สำงๆ ไมยู่เชสืที่อฟฟังพระเจล้สำผรล้บรลิสสุทธลิธิ์ ดล้วยเหตสุนบทั้จสึงสมควรไดล้รรับพระพลิโรธของพระเจล้สำ มนสุษยร์โดย
ธรรมชสำตลิไมยู่สสำมสำรถแกล้ไขทสำงประพฤตลิชวรัที่ ๆของตนทบที่มบตอยู่ พระเจล้สำไดล้ เขสำไมยู่สสำมสำรถทสสำสลิที่งใดไดล้เกบที่ยวกรับโทษอรันสสำสมของ
เขสำจสำกพระเจล้สำผรล้บรลิสสุทธลิธิ์ ดล้วยเหตสุนบทั้มนสุษยร์โดยธรรมชสำตลิจสึงพบวยู่สำตรัวเองอยรยู่ในควสำมมสืดและควสำมสลิทั้นหวรัง – ชยู่วยเหลสือตนเอง
ไมยู่ไดล้ หมดหวรัง และมสุยู่งหนล้สำสรยู่นรก “แตก่พระเจผู้า...” ในควสำมเมตตสำและควสำมรรักของพระองคร์ไดล้ทรงทสสำอะไรบสำงอยยู่สำงเกบที่ยว
กรับเรสือที่ งนบทั้ พระเจล้สำทรงแกล้ไขทสุกสลิที่งแลล้วและไดล้จดรั เตรบยมทสำงหนบโดยควสำมเมตตสำของพระองคร์ ควสำมรรักของพระองคร์และ
พระคสุณของพระองคร์แลล้ว ควสำมเมตตสำของพระเจล้สำ ควสำมรรักของพระเจล้สำและพระคสุณของพระเจล้สำ คสือแหลยู่งทบที่มสำและเคลก็ด
ลรับเดบยวแหยู่งควสำมรอดอรันเปปีปี่ยมสงยู่สำรสำศบของเรสำทรัทั้งหลสำย
พระเจล้สำทรงเปป็น “เพลลิงทบที่เผสำผลสำญ” (ฮบ. 12:29) แตยู่พระเจล้สำยรังทรงเปป็นพระเจล้สำแหยู่ง “พระกรสุณสำอรันเปปีปี่ยมดล้วย
ควสำมรรักและพระเมตตสำอรันอยู่อนโยน” เชยู่นกรัน

ผลลอัพธค์ตก่างๆของความเมตตา ความรอักและพระคสุณของพระเจผู้า
1. ในพระครวิสตตบลัดนนนั้เรกำถซูกชทุบใหดเปป็นขนนั้นจกำกพวกคนตกำยแลดว
เพรสำะเหตสุควสำมเมตตสำ ควสำมกรสุณสำและพระคสุณอรันยลิที่งใหญยู่ของพระเจล้สำ เรสำทรัทั้งหลสำยผรล้ทเบที่ ชสืที่อกก็ถรกชสุบใหล้เปป็นขสึทั้นจสำก
สภสำพทบที่ตสำยแลล้วแหยู่งบสำป ขอบคสุณพระเจล้สำ มรันเปป็นกรลิยสำรรปอดบต: “ถรกชสุบใหล้เปป็นขสึทั้นแลล้ว!” เรสำไมยู่ไดล้จะถรกชสุบใหล้เปป็นขสึทั้น เรสำ
ไมยู่ไดล้กกกำลลังถซูกชสุบใหล้เปป็นขสึทั้น ควสำมรอดไมยู่ใชยู่กรลิยสำรรปอนสำคต และไมยู่ใชยู่รรปปฟัจจสุบรันทบดที่ สสำเนลินอยรยู่ ไมยู่ใชยู่บสำงสยู่วนและไมยู่ใชยู่แบบ
ผยู่อนสยู่งดล้วย เรสำถรกชสุบใหล้เปป็นขสึทั้นจสำกพวกคนตสำยในทรันทบ ในชรัวที่ เสบทั้ยววลินสำทบนรัทั้นทบที่เรสำตล้อนรรับพระรสำชกลิจทบที่เสรก็จสลิทั้นแลล้วของ
พระเยซรโดยควสำมเชสืที่อ
เพรสำะพระคสุณพระเจล้สำ (ฮบ. 2:9) พระเยซรจสึงไดล้รรับอนสุญสำตใหล้ชลิมควสำมตสำยเพสืที่อมนสุษยร์ทสุกคน เพสืที่อทบที่จะซสำบซสึทั้งกรับ
ควสำมจรลิงฝฝ่สำยวลิญญสำณอรันลสึกลทั้สสำซสึที่งถรกสอนตรงนบทั้ เรสำตล้องศสึกษสำโรม 6:1 อบกหน เรสำ – พวกเรสำทสุกคน – สมควรตสำยและตก
นรก เพรสำะเรสำทสุกคนไดล้ทสสำบสำป แตยู่พระองคร์ (พระเจล้สำ) ทรงนรับวยู่สำพระบสุตรทบบที่ รังเกลิดมสำองคร์เดบยวของพระองคร์สมควรไดล้รบรั
ควสำมตสำยเพสือที่ เรสำและเพรสำะเหก็นแกยู่เรสำ กลยู่สำวในแงยู่กสำรพลิจสำรณสำคดบแลล้ว พระเยซรทรงสลิทั้นพระชนมร์แทนเรสำและเรสำตสำยพรล้อม
กรับพระองคร์: “เรกำไดดตกำยแลดว – และชบวลิตของเรสำถรกซยู่อนไวล้กรับพระครลิสตร์ในพระเจล้สำ” (คส. 3:3) ในทสสำนองเดบยวกรัน เรสำถรก
ชสุบใหล้เปป็นขสึทั้นกรับพระองคร์... ไมยู่ใชยู่จะถซูกชทุบ แตยู่บอัดนทรั้เรสำถรกชสุบใหล้เปป็นขสึทั้นกรับพระองคร์แลล้ว ผรล้เชสืที่อแทล้ไปสวรรคร์แนยู่นอนพอๆกรับ
ทบที่พระเยซรเสดก็จไปสวรรคร์แนยู่นอน – และพระองคร์ทรงอยรยู่ทบที่นรัที่นในขณะนบทั้! ในทสำงตสสำแหนยู่งเรสำนรัที่งอยรยู่กรับพระองคร์แลล้วตอนนทรั้
ผมรรล้วสำยู่ นรัที่นเปป็นเรสือที่ งทบที่เปปีปี่ยมสงยู่สำรสำศบเกลินกวยู่สำควสำมเขล้สำใจของมนสุษยร์ ผมขอรรับสสำรภสำพวยู่สำผมไมยู่เขล้สำใจมรัน แตยู่ผมเชสืที่อมรันเพรสำะ
วยู่สำมรันเปป็นขล้อพระครัมภบรร์ลวล้ นๆอรันปรสำศจสำกกสำรแตยู่งแตล้มของควสำมคลิด เหตสุผล กสำรคสำดเดสำ หรสืออรรถกถสำของมนสุษยร์ พระ
เยซรไดล้สลิทั้นพระชนมร์ พระองคร์ทรงถรกฝฟังไวล้และพระองคร์ทรงเปป็นขสึทั้นแลล้ว
บรัพตลิศมสำแบบครลิสเตบยนมบไวล้สสสำหรรับผรล้เชสืที่อเทยู่สำนรัทั้น – และหสำกคสุณยรังไมยู่ไดล้รรับบรัพตลิศมสำตรัทั้งแตยู่คสุณไดล้เชสืที่อ คสุณกก็ยรังไมยู่มบ
บรัพตลิศมสำแบบครลิสเตบยน บรัพตลิศมสำแบบครลิสเตบยน คสือพลิธบหนสึที่งของครลิสตจรักรพรันธสรัญญสำใหมยู่ซสึที่งบอกเปป็นนรัยวยู่สำพวกเรสำไดล้ตสำย
ไปกรับพระเยซรแลล้ว ถรกฝฟังไวล้กรับพระองคร์และถรกชสุบใหล้เปป็นขสึทั้นเพสืที่อทบที่จะดสสำเนลินชบวตลิ ใหมยู่ บรัพตลิศมสำดล้วยนทั้สสำไมยู่ไดล้ชยู่วยเรสำใหล้รอด
บรัพตลิศมสำดล้วยนทั้สสำไมยู่ไดล้ชสสำระบสำปของเรสำออกไป บรัพตลิศมสำดล้วยนทั้สสำไมยู่มบสยู่วนเกบที่ยวขล้องอรันใดกรับกสำรไถยู่เลย แตยู่เรสำควรรรับบรัพตลิศ
มสำดล้วยควสำมเชสืที่อฟฟัง เพสืที่อทบที่จะทสสำใหล้กสำรกระทสสำตยู่สำงๆอรันชอบธรรมสสสำเรก็จทสุกประกสำร เรสำไมยู่สสำมสำรถมบสยู่วนในกสำรกระทสสำ
ตยู่สำงๆอรันชอบธรรมจนกวยู่สำเรสำถรกทสสำใหล้เปป็นคนชอบธรรมแลล้วในพระเยซร ผยู่สำนทสำงกสำรไถยู่นรัทั้นซสึที่งอยรยู่ในพระโลหลิตของพระองคร์
ซสึที่งเรสำรรับเอสำโดยควสำมเชสืที่อ
พระเยซรทรงสลิทั้นพระชนมร์แลล้ว ทรงถรกฝฟังไวล้และทรงเปป็นขสึทั้นแลล้ว และเมสืที่อเรสำตล้อนรรับพระรสำชกลิจทบที่เสรก็จสลิทั้นแลล้วของ
พระองคร์ เรสำกก็ตสำยและถรกชสุบใหล้เปป็นขสึทั้นกรับพระองคร์ “ขล้สำพเจล้สำถรกตรสึงไวล้กรับพระครลิสตร์แลล้ว (กสำรตรสึงกสำงเขนหมสำยถสึงควสำม
ตสำย) แตยู่ขล้สำพเจล้สำกก็ยรังมบชบวตลิ อยรยู่ (ตอนนรัทั้นขล้สำพเจล้สำถรกตรสึงกสำงเขนเมสืที่อพระเยซรทรงถรกตรสึงกสำงเขน แตยู่เดบดี๋ยวนบทั้ขล้สำพเจล้สำกก็มบชวบ ลิต
อยรยู่) ไมยู่ใชยู่ขล้สำพเจล้สำเอง แตยู่พระครลิสตร์ตสำยู่ งหสำกทบที่ทรงมบชบวตลิ อยรยู่ในขล้สำพเจล้สำ และชบวลิตซสึที่งขล้สำพเจล้สำดสสำรงอยรยู่ในรยู่สำงกสำยขณะนบทั้
ขล้สำพเจล้สำดสสำรงอยรยู่โดยอสำศรัยควสำมเชสืที่อของพระบสุตรของพระเจล้สำ ผรล้ไดล้ทรงรรักขล้สำพเจล้สำ และไดล้ทรงสละพระองคร์เองเพสืที่อขล้สำพเจล้สำ”
(กท. 2:20) กรสุณสำตรัทั้งใจศสึกษสำ คส. 2:20 และ คส. 3:4 และศสึกษสำ โรม 6:8-13 ดล้วย
2. บลัดนนนั้เรกำนลัซื่งกลับพระครวิสตตในสวรรคสถกำน

พระเยซรไดล้สลิทั้นพระชนมร์ ทรงถรกฝฟังไวล้ ทรงเปป็นขสึทั้นใหมยู่ ทรงปรสำกฏแกยู่ผรล้เชสืที่อทรัทั้งหลสำย ทรงถรกรรับขสึทั้นไปในสงยู่สำรสำศบและ
พระองคร์จะเสดก็จมสำอบกทบ (จงศสึกษสำบททบที่สลิบหล้สำทรัทั้งบทของ 1 โครลินธร์)
เรสำไดล้ตสำยในพระเยซร เรสำไดล้ถรกฝฟังไวล้ บรัดนบทั้เรสำเปป็นขสึทั้นแลล้ว และเดทดี๋ยวนทรั้เรสำนรัที่ง (กรลิยสำรรปปฟัจจสุบรันกสำล) กรับพระเยซร –
ในพระเยซร – ณ เบสืทั้องขวสำพระหรัตถร์ของพระเจล้สำพระบลิดสำ ทยู่สำนทบรที่ รัก ผมไมยู่กลยู่สำวอล้สำงวยู่สำผมเขล้สำใจเรสืที่องนบทั้ – แตยู่ผมกก็ไมยู่กลล้สำ
ปฏลิเสธทบจที่ ะเชสืที่อเรสืที่องนบทั้เพรสำะวยู่สำพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ไดล้ทรงเปปิดเผยขล้อเทก็จจรลิงอรันเปปีปี่ยมสงยู่สำรสำศบนบทั้แกยู่ใจอรันไมยู่ครยู่ควรของผม
แลล้ว พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิไธิ์ ดล้ทรงใสยู่ควสำมมรัที่นใจอรันเหลสือลล้น นยู่สำตะลสึงและนยู่สำประหลสำดนบทั้ไวล้ในใจของผมแลล้ว นบที่ผมไดล้ยลินคสุณ
พรดใชยู่ไหมวยู่สำ “ฉรันยอมรรับเรสืที่องนบทั้ไมยู่ไดล้... ฉรันเชสืที่อเรสือที่ งนบทั้ไมยู่ไดล้”... เมสืที่อกบทั้คสุณพรดแบบนบทั้ใชยู่ไหมครรับ? หสำกคสุณพรดแบบนบทั้ งรัทั้นเพสืที่อน
ทบที่รกรั บสำงทบคสุณควรเชก็คดรสวลิ ยู่สำใจของคสุณไดล้ถรกเปลบที่ยนแปลงใหมยู่แลล้วหรสือยรัง เพรสำะวยู่สำมนสุษยร์โดยธรรมชสำตลิจะไมยู่ยอมเชสืที่อสลิที่ง
ตยู่สำงๆของพระวลิญญสำณ คนทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้วนรัทั้นยอมรรับสลิที่งตยู่สำงๆของพระวลิญญสำณเพรสำะวยู่สำพระองคร์ (พระวลิญญสำณ) ทรงเปป็น
ครรแหยู่งพระวจนะ พระองคร์ทรงดลใจคนบรลิสสุทธลิทธิ์ รัทั้งหลสำย พวกเขสำเขบยนขล้อควสำมของพระเจล้สำลงไป – และเนสืที่องจสำกพระ
วลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงเปป็นผรล้แตยู่งพระครัมภบรร์ พระองคร์จสึงทรงสสำมสำรถสอนเรสำไดล้อยยู่สำงแนยู่นอน – ใชยู่แลล้วครรับ คสือสลิที่งลทั้สสำลสึกตยู่สำงๆ
ของพระเจล้สำ
คนเหลยู่สำนรัทั้นทบที่ปฏลิเสธเรสืที่องพระกสำยของพระครลิสตร์ซสึที่งเปป็นเรสือที่ งลสึกลรับ (ครลิสตจรักรทบที่ไมยู่ปรสำกฏแกยู่สสำยตสำ) กก็ไมยู่อสำจ
เขล้สำใจหรสือยอมรรับสลิที่งทบที่ผมเพลิที่งกลยู่สำวไปนรัทั้นไดล้ แตยู่เรสำรรล้วสำยู่ ครลิสตจรักรคมือพระกสำยของพระองคร์ … เรสำรรล้วสำยู่ พระองคร์ทรงเปป็นศบรษะ
และรสำกฐสำน เรสำเปป็นอวรัยวะแหยู่งพระกสำยของพระองคร์ และในทสำงตสสำแหนยู่งแลล้วเรสำกก็นรัที่งอยรยู่กรับพระองคร์ผรล้เปป็นประมสุขของค
รลิสตจรักร “ในพระองคร์” เรสำนรัที่งอยรยู่ในสวรรคสถสำนอยยู่สำงแทล้จรลิง ชยู่สำงเปป็นภสำพทบที่ตรงขล้สำมกรันเหลสือเกลินกรับสลิที่งทบที่เรสำเคยเปป็นกยู่อน
ทบที่เรสำไดล้กลสำยเปป็นผรล้เชสืที่อ!
3. ในพระครวิสตตเรกำมนอนกำคตอลันเปปีปี่ยมสงว่กำรกำศน
“(พระเจล้สำ) ทรงใหล้เรสำเปป็นขสึทั้นมสำกรับพระองคร์ และทรงโปรดใหล้เรสำนรัที่งในสวรรคสถสำนกรับพระองคร์ในพระเยซรครลิสตร์”
ดล้วยเหตสุผลเดบยวเทยู่สำนรัทั้น:
“เพสืที่อวยู่สำในยสุคตยู่อ ๆ ไป พระองคร์จะไดล้ทรงสสสำแดงพระคสุณของพระองคร์อรันอสุดมเหลสือลล้น ในกสำรซสึที่งพระองคร์ไดล้ทรง
เมตตสำเรสำในพระเยซรครลิสตร์” พระเจล้สำจะทรงสสสำแดงพระคสุณของพระองคร์อรันอสุดมเหลสือลล้นในควสำมเมตตสำของพระองคร์ทบที่มบตอยู่
เรสำทรัทั้งหลสำย นบที่เปป็นประโยชนร์ในอนสำคตแหยู่งกสำรไถยู่ของเรสำ เรสำถรกชสุบใหล้เปป็นขสึทั้น (บรัดนบทั้ – กรลิยสำรรปปฟัจจสุบรันกสำล) – เรสำนรัที่ง
(เดบดี๋ยวนบทั้) กรับพระเยซรในสวรรคสถสำน – แตยู่เรสำจะถรกวสำงจรัดแสดงในสวรรคสถสำนในหลสำยยสุคทบจที่ ะมสำนรัทั้น ขล้อเทก็จจรลิง (หรสือ
ประโยชนร์) อรันเปปีปี่ยมสงยู่สำรสำศบนบทั้ของกสำรไถยู่เปป็นเรสืที่องแปลกสสสำหรรับครลิสเตบยนสยู่วนใหญยู่... พวกเขสำไมยู่รอรล้ ะไรเลยเกบยที่ วกรับเรสืที่องนบทั้
ในวรันยลิที่งใหญยู่อรันเปปีปี่ยมสงยู่สำรสำศบนรัทั้นเมสืที่อพระเยซรทรงถรกสสสำแดงในฤทธสำนสุภสำพและสงยู่สำรสำศบยลิที่งใหญยู่ เรสำ (ครลิสตจรักร เจล้สำ
สสำว) จะอยรยู่ในนครขสำวดสุจไขยู่มสุกนรัทั้นซสึที่งบรัดนบทั้กสสำลรังถรกจรัดเตรบยมไวล้สสสำหรรับเรสำ (ยน. 14:1-6, วว. 21:1-27) วลิวรณร์ 21:9 บอก
เรสำวยู่สำ “ทรตสวรรคร์องคร์หนสึที่งในบรรดสำทรตสวรรคร์เจก็ดองคร์ทบที่ถสือขรันเจก็ดใบ อรันเตก็มดล้วยภรัยพลิบรัตลิสดสุ ทล้สำยทรัทั้งเจก็ดประกสำรนรัทั้น ไดล้มสำ
หสำขล้สำพเจล้สำ และพรดกรับขล้สำพเจล้สำวยู่สำ “เชลิญมสำนบที่เถลิด ขล้สำพเจล้สำจะใหล้ทสำยู่ นดรเจล้สำสสำวทบที่เปป็นมเหสบของพระเมษโปดก” จสำกนรัทั้นยอหร์
นกก็ถรกพสำเขล้สำไปในภรเขสำสรงใหญยู่ลรกหนสึที่งและเขสำไดล้เหก็นกรสุงเยรรซสำเลก็มใหมยู่ นครขสำวดสุจไขยู่มสุกลอยลงมสำจสำกพระเจล้สำออกจสำก
สวรรคร์ นครขสำวดสุจไขยู่มสุกนรัที่น คสือสถสำนทบที่ๆพระเยซรทรงหมสำยถสึงเมสืที่อพระองคร์ตรรัสวยู่สำ “ในพระนลิเวศนร์ของพระบลิดสำเรสำมบ

คฤหสำสนร์หลสำยแหยู่ง...เรสำไปจรัดเตรบยมทบที่ไวล้สสสำหรรับทว่กำนทลันั้งหลกำย” สถสำนทบที่ทบที่กสสำลรังถรกจรัดเตรบยมสสสำหรรับเจล้สำสสำว (ครลิสตจรักร) คสือ
นครขสำวดสุจไขยู่มสุกนรัทั้น
มบสวรรคร์อยรยู่สสำมแหยู่งซสึที่งถรกกลยู่สำวถสึงในพระครัมภบรร์ ใน 2 โครลินธร์ 12:1-3 เปสำโลกลยู่สำวชรัดเจนถสึงสวรรคร์ชนรัทั้ ทนซื่สกำม หสำกมบ
สวรรคร์ชรัทั้นทบที่สสำม กก็จสสำเปป็นตล้องมบสวรรคร์ชรัทั้นทบที่หนสึที่งและสวรรคร์ชรัทั้นทบที่สอง สวรรคร์ชรัทั้นทบที่หนสึที่ง คสือทบที่ๆกล้อนเมฆทรัทั้งหลสำยอยรยู่ สวรรคร์
ชรัทั้นทบที่สอง คสือทบที่ๆดสำวเครสำะหร์และหมรยู่ดสำวทรัทั้งหลสำยอยรยู่ สวรรคร์ชรัทั้นทบที่สสำม คสือพระนลิเวศของพระเจล้สำ – เมสืองบรมสสุขเกษม เรสำ
จะมบสวรรคร์ใหมยู่ แผยู่นดลินโลกใหมยู่ – และนครขสำวดสุจไขยู่มสุกนรัทั้น
สวรรคร์ใหมยู่นรัทั้น คสือสวรรคร์ชนรัทั้ บรรยสำกสำศทบที่อยรยู่เหนสือเรสำซสึที่งจะถรกชยู่วยใหล้รอดพล้น – พวกภรตลิผบปปีศสำจจะถรกขจรัดออกไป
และทลิทั้งลงนรกและเจล้สำแหยู่งอสสำนสำจในยยู่สำนอสำกสำศจะถรกโยนลงไปในเหวทบที่ไมยู่มบกล้น เรสำจะมบสวรรคร์ชนรัทั้ แรกอรันใหมยู่
สวรรคร์ชรัทั้นทบที่สองจะถรกบรรณะใหมยู่ – ดวงดสำวและดสำวเครสำะหร์ทรัทั้งปวงจะรยู่วงหลยู่น ดวงจรันทรร์จะหยดดล้วยเลสือด ดวง
อสำทลิตยร์จะไมยู่เปป็นทบที่ตล้องกสำรอบกตยู่อไปเพรสำะวยู่สำพระเยซรจะทรงเปป็นควสำมสวยู่สำงของสลิที่งทรงสรล้สำงใหมยู่ของพระเจล้สำ
นครขสำวดสุจไขยู่มสุกนรัทั้นจะถรกแขวนไวล้ระหวยู่สำงพระนลิเวศของพระเจล้สำกรับแผยู่นดลินโลกใหมยู่ และมรันจะเปป็นบล้สำนของครลิสต
จรักร... ทสุกคนทบที่ไดล้รบรั ควสำมรอดโดยพระคสุณมหรัศจรรยร์ของพระเจล้สำ สลิที่งทรงสรล้สำงทรัทั้งปวงของพระเจล้สำ – ผรล้คนบนแผยู่นดลินโลก
ใหมยู่ พวกทรตสวรรคร์ในสวรรคร์ (พระนลิเวศของพระเจล้สำ) – จะเหก็นนครขสำวดสุจไขยู่มสุกนรัทั้น และจะเปป็นประจรักษร์พยสำนตลอดชรัวที่ นลิ
รรันดรร์กสำลถสึงกสำรสสสำแดงพระคสุณอรันอสุดมเหลสือลล้นของพระเจล้สำทบที่นสสำมสำซสึที่งเจล้สำสสำวนรัทั้น คสือมเหสบของพระเมษโปดก ดรังนรัทั้น...
เหตสุกสำรณร์อรันเปปีปี่ยมสงยู่สำรสำศบนบทั้รอคอยอยรยู่เบสืทั้องหนล้สำในหลสำยยสุคสมรัยทบที่จะมสำนรัทั้น
ในเอเฟซรัส 2:8-10 เรสำมบแหลยู่งกสสำเนลิดและผลลรัพธร์ของควสำมรอด … โดยพระคสุณ ผยู่สำนทสำงควสำมเชสืที่อ ทยู่สำนทรัทั้งหลสำย
ไดล้รบรั ควสำมรอด... มรันเปป็นของขวรัญของพระเจล้สำ ไมยู่ใชยู่จสำกตรัวทยู่สำนทรัทั้งหลสำยเอง เรสำมบควสำมแนยู่นอนแหยู่งควสำมรอด “ทยู่สำนทรัทั้ง
หลสำยไดล้รบรั ควสำมรอดแลล้ว!” เรสำมบขล้อเทก็จจรลิงซสึที่งถรกนสสำเสนออยยู่สำงชรัดเจนวยู่สำควสำมรอดเปป็นของขวรัญของพระเจล้สำ...มนสุษยร์ไมยู่มบ
สยู่วนเกบยที่ วขล้องอรันใดกรับกสำรไถยู่เลย บรรดสำผรล้รรล้ภสำษสำกรบกบอกเรสำวยู่สำคสสำวยู่สำ “มรันเปป็น” ไมยู่ถรกพบในเนสืทั้อควสำมภสำษสำกรบก เอเฟซรัส
2:8 ควรอยู่สำนวยู่สำ “ดล้วยวยู่สำซสึที่งทยู่สำนทรัทั้งหลสำยรอดนรัทั้นกก็รอดโดยพระคสุณเพรสำะควสำมเชสืที่อ และมลิใชยู่โดยตรัวทยู่สำนทรัทั้งหลสำยเอง: ของ
ขวรัญของพระเจล้สำ”
ผมวสำงใจวยู่สำคสุณจะยอมรรับขล้อควสำมทบที่ผมจะกลยู่สำว เพรสำะวยู่สำผมมบขล้อพระครัมภบรร์เพสืที่อสนรับสนสุนมรัน: ควสำมรอดเปป็นมกำ
จกำกพระเจดกำ ผว่กำนทกำงพระเจล้สำ ของขวลัญของพระเจล้สำลล้วนๆ (หนสึที่งรล้อยเปอรร์เซก็นตร์ในทสุกรสำยละเอบยด) ไมยู่มบสลิที่งทบที่มนสุษยร์สสำมสำรถ
ทสสำ เปป็น กลยู่สำวหรสือใหล้จะเพลิที่มเขล้สำกรับกสำรไถยู่ของพระเจล้สำไดล้แมล้เพบยงสรักนลิดเดบยว นบที่คสือสลิที่งทบที่ผมหมสำยถสึง: เรสำรอดโดยพระคสุณ
พระคสุณ คสือควสำมโปรดปรสำนของพระเจล้สำทบที่เรสำไมยู่สมควรไดล้รรับ พระคสุณจรัดหสำใหล้เรสำในสลิที่งทบเที่ รสำไมยู่สมควรไดล้รรับ พระคสุณ
ทสสำกสำรชยู่วยใหล้รอด แตยู่พระคสุณกลสำยเปป็นของเรสำโดยควสำมเชสืที่อ เรสำแสดงควสำมเชสืที่อออกมสำ – แตยู่เรสำแสดงควสำมเชสืที่อนรัทั้นออก
มสำไดล้อยยู่สำงไร? ทสสำไมเรสำถสึงแสดงควสำมเชสืที่อนรัทั้นออกมสำ? เรสำไดล้ควสำมเชสืที่อนรัทั้นมสำจสำกไหน? “...ควสำมเชสืที่อเกลิดขสึทั้นไดล้กก็โดยกสำร
ไดล้ยลิน และกสำรไดล้ยลินเกลิดขสึทั้นไดล้กโก็ ดยพระวจนะของพระเจล้สำ” (โรม 10:17) ดรังนรัทั้นคสุณเหก็นแลล้ววยู่สำ พระเจล้สำผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ใน
เรลิที่มแรกนรัทั้นทรงทสสำใหล้ควสำมรอดสมบรรณร์แบบแลล้ว ทรงทสสำใหล้ควสำมรอดสมบรรณร์แลล้ว และในกสำลครบกสสำหนดทรงนสสำเสนอ
ควสำมรอดแลล้ว ทบที่คสุณหรสือผมทสสำไดล้เพสืที่อทบที่จะกลสำยเปป็นผรล้รรับควสำมรอด คสือไดล้ยลินขยู่สำวประเสรลิฐ และตล้อนรรับพระเยซรผยู่สำนทสำง
ควสำมเชสืที่อนรัทั้นซสึที่งถรกนสสำมสำสรยู่ใจของเรสำโดยกสำรไดล้ยลินขยู่สำวประเสรลิฐ ทยู่สำนทบที่รกรั มรันเปป็นมสำจสำกพระเจล้สำลล้วนๆ ผมประกสำศขยู่สำว

ประเสรลิฐมสำตลอดหลสำยปปี และสลิที่งทบที่ยสำกทบที่สสุดบนแผยู่นดลินโลกนบสทั้ สสำหรรับผมทบที่จะทสสำใหล้ผรล้คนเขล้สำใจกก็คสือ ขล้อเทก็จจรลิงตสำมพระ
ครัมภบรร์ทวบที่ ยู่สำมนสุษยร์ไมยู่สสำมสำรถชยู่วยตรัวเองใหล้รอดไดล้ – และมนสุษยร์ไมยู่สสำมสำรถชยู่วยเหลสือพระเจล้สำในกสำรชยู่วยเขสำใหล้รอดไดล้ดวล้ ย
ควสำมรอดเปป็นมสำจสำกพระเจล้สำลล้วนๆ
เอเฟซรัส 2:10 บอกเรสำวยู่สำ “เรสำเปป็นฝปีพระหรัตถร์ของพระองคร์ ทบทที่ รงสรล้สำงขสึทั้นในพระเยซรครลิสตร์” เรสำทบรที่ อดแลล้วเปป็น
ผลลิตภรัณฑร์แหยู่งพระคสุณมหรัศจรรยร์ของพระเจล้สำ เรสำไมยู่ไดล้เปป็นอยยู่สำงทบที่เรสำเปป็นเพรสำะกสำรกระทสสำ กสำรลงแรงหรสือคสุณควสำมดบใดๆ
ในสยู่วนของเรสำเลย เรสำเปป็นผลงสำนของพระเจล้สำ เรสำเปป็นผลลิตภรัณฑร์แหยู่งพระรสำชกลิจของพระเจล้สำ
ครลิสเตบยนทรัทั้งหลสำยไมยู่ไดล้ถรกผลลิตออกมสำจสำกผลลิตภรัณฑร์อสืที่นๆเพสืที่อทสสำใหล้เรสำเปป็นคนทบที่ดบขสึทั้น เรสำ “ถรกสรล้สำง”... ไมยู่ใชยู่ถรก
ใหล้กสำรศสึกษสำ ไมยู่ไดล้ถรกฝฝึก ไมยู่ไดล้ถรกบยู่มเพสำะ ไมยู่ไดล้ถรกยกเครสือที่ งใหมยู่ ถรกซยู่อมหรสือถรกใสยู่ในสภสำพชรัทั้นหนสึที่ง เรสำ “ถรกสรล้สำง” ทสุกวรัน
นบทั้นกรั เทศนร์หลสำยพรันคนกสสำลรังเอสำกสำรศสึกษสำมสำแทนทบกที่ สำรถรกสรล้สำงใหมยู่ เอสำศสำสนสำมสำแทนทบที่กสำรกลรับใจใหมยู่ เอสำกสำรประพฤตลิ
มสำแทนทบที่พระคสุณ แตยู่ “ผรล้ใดจะเหก็นอสำณสำจรักรของพระเจล้สำไมยู่ไดล้ นอกเสบยจสำกวยู่สำผรล้นรัทั้นไดล้บรังเกลิดใหมยู่” มนสุษยร์โดยธรรมชสำตลิ
ตล้องถรกสรล้สำงในพระเยซรครลิสตร์ ซสึที่งจะทสสำใหล้เขสำกลสำยเปป็นผรล้ทบที่ถรกสรล้สำงใหมยู่ สลิที่งนบทั้เกลิดขสึทั้นโดยกสำรจรัดหสำและกสำรประกอบกลิจแหยู่ง
พระคสุณของพระเจล้สำของเรสำ
มนสุษยร์คนแรก (อสำดรัม) ไดล้กลสำยเปป็นคนบสำปทบที่ตสำยแลล้วเพรสำะควสำมไมยู่เชสืที่อฟฟัง อสำดรัมคนทบที่สอง (พระเยซรครลิสตร์) ไดล้มสำ
รรับสภสำพเนสืทั้อหนรัง และในเนสืทั้อหนรังนรัทั้นทรงกระทสสำสลิที่งทบที่อสำดรัมคนแรกลล้มเหลวทบจที่ ะกระทสสำ... พระองคร์ทรงพลิชตลิ โลก เนสืทั้อหนรัง
และพญสำมสำร ควสำมตสำย นรกและหลสุมศพ ดล้วยเหตสุนบทั้ “เหตสุฉะนรัทั้นถล้สำผรล้ใดอยรยู่ในพระครลิสตร์ ผรล้นรัทั้นกก็เปป็นคนทบที่ถรกสรล้สำงใหมยู่แลล้ว”
(2 คร. 5:17) พระเจล้สำไมยู่ไดล้ซยู่อมแซมมนสุษยร์โดยธรรมชสำตลิ... พระเจล้สำทรงสรล้สำงมนสุษยร์ใหมยู่ขสึทั้นภสำยใน คนทบที่บรังเกลิดอยยู่สำงแทล้จรลิง
โดยพระวลิญญสำณ ถรกสรล้สำงใหมยู่โดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้สำ ถรกชยู่วยใหล้รอดโดยพระคสุณของพระเจล้สำ กก็เปป็น สสุดยอดผลงานแหก่ง
กติจการทรงสรผู้างทอัรั้งสติรั้นของพระเจผู้า
ควสำมรอดไมยู่ไดล้เปป็นมสำโดยกสำรประพฤตลิ แตยู่ควสำมรอดนรัทั้นเปป็นไปเพสืที่อ “ใหล้เขล้สำสรยู่กสำรงสำนทบที่ด”บ โดยกสำรงสำนทบที่ดตบ ยู่สำงๆ
ของเรสำ เรสำกก็พลิสจร นร์แกยู่ตวรั เรสำเองและแกยู่เพสืที่อนมนสุษยร์วยู่สำเรสำไดล้รรับควสำมรอดแลล้ว ยสำกอบประกสำศวยู่สำ “เพรสำะกสำยทบที่ปรสำศจสำก
จลิตวลิญญสำณนรัทั้น ตสำยแลล้วฉรันใด ควสำมเชสืที่อทบที่ปรสำศจสำกกสำรกระทสสำกก็ตสำยแลล้วฉรันนรัทั้นเชยู่นเดบยวกรัน” (ยสำกอบ 2:26) มรันไมยู่ใชยู่
ปรลิมสำณของกสำรงสำนตยู่สำงๆ (คสุณทสสำเยอะขนสำดไหน) ทบที่พลิสจร นร์วยู่สำคสุณรอดแลล้ว แตยู่มรันคสือขล้อเทก็จจรลิงทบวที่ ยู่สำกสำรงสำนทบที่ดบตสำยู่ งๆเกลิด
ขสึทั้นหลรังจสำกควสำมรอดโดยอรัตโนมรัตลิ ผรล้เชสืที่อเหลยู่สำนรัทั้นทบที่เมสืองเธสะโลนลิกสำไดล้พลิสจร นร์ควสำมรอดของตนโดยกสำรหรันมสำหสำพระเจล้สำ
จสำกรรปเคสำรพ เพสืที่อปรนนวิบลัตวิพระเจล้สำ (1 ธส. 1:9) เหลยู่สำผรล้เชสืที่อชสำวเมสืองเอเฟซรัสไดล้รรับสสำรภสำพ นสสำตสสำรสำเวทมนตรร์ตสำยู่ งๆของ
ตนมสำเผสำตยู่อหนล้สำคนทรัทั้งปวง ซสึที่งเปป็นกสำรพลิสรจนร์วยู่สำพวกเขสำไดล้ประสบกรับควสำมเปลบที่ยนแปลงของจลิตใจแลล้ว (กลิจกสำร 19:18-20)
เหลยู่สำผรล้เชสืที่อทบที่กรสุงโรมซสึที่งเคยเปป็นทสำสบสำป ไดล้เชสืที่อฟฟังหลรักคสสำสอนเรสืที่องควสำมรอดโดยพระคสุณผยู่สำนทสำงควสำมเชสืที่อจสำกหรัวใจ และ
พวกเขสำไดล้กลสำยเปป็นผรล้รบรั ใชล้แหยู่งควสำมชอบธรรมอรันนสสำไปสรยู่ควสำมบรลิสสุทธลิธิ์ (โรม 6:14-23) กสำรงสำนตยู่สำงๆไมยู่มบสยู่วนเกบยที่ วขล้อง
อะไรเลยกรับกสำรไถยู่ แตยู่กสำรงสำนตยู่สำงๆเปป็นพยสำนวยู่สำกสำรไถยู่ไดล้ถรกทสสำใหล้เกลิดขสึทั้นแลล้วในจลิตใจ เรสำประพฤตลิเพรสำะวยู่สำเรสำเปป็นลรก
ของพระเจล้สำ เรสำไมยู่ไดล้ประพฤตลิเพสืที่อทบที่จะพยสำยสำมไดล้สวรรคร์ – เรสำประพฤตลิเพรสำะวยู่สำเรสำกสสำลรังจะไปสวรรคร์ ควสำมรอดเปป็นมสำ
โดยพระคสุณลล้วนๆ เปป็นของขวรัญของพระเจล้สำ บสสำเหนก็จนลิรรันดรร์ของเรสำจะถรกตรัดสลินโดยกสำรงสำนตยู่สำงๆอรันสรัตยร์ซสืที่อของเรสำ...
หนล้สำทบที่ผรล้อสำรรักขสำอรันสรัตยร์ซสืที่อของเรสำ (จงตรัทั้งใจศสึกษสำ 1 คร. 3:11-15)

ขอใหล้ผมไดล้แบยู่งปฟันกรับคสุณเกบที่ยวกรับควสำมจรลิงประกสำรหนสึที่งทบที่พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์เพลิที่งเปปิดเผยแกยู่ผมขณะทบที่ผมศสึกษสำ
และใครยู่ครวญขล้อควสำมเหลยู่สำนบทั้: เทยู่สำทบที่เกบยที่ วขล้องกรับกสำรไถยู่ของเรสำนรัทั้น ในฝฝ่สำยวลิญญสำณเรสำทรัทั้งหลสำยกสสำลรังนลัซื่งอยซูว่ ยกตรัวอยยู่สำงเชยู่น
ในฮบบรร 1:1-3 เรสำอยู่สำนวยู่สำ “ในโบรสำณกสำลพระเจล้สำไดล้ตรรัสดล้วยวลิธบตสำยู่ ง ๆ มสำกมสำยแกยู่บรรพบสุรสุษทสำงพวกผรพล้ ยสำกรณร์ แตยู่ในวรัน
สสุดทล้สำยเหลยู่สำนบพทั้ ระองคร์ไดล้ตรรัสแกยู่เรสำทรัทั้งหลสำยทสำงพระบสุตร ผรล้ซสึที่งพระองคร์ไดล้ทรงตรังทั้ ใหล้เปป็นผรล้รรับสรรพสลิที่งทรัทั้งปวงเปป็นมรดก
พระองคร์ไดล้ทรงสรล้สำงกรัลปจรักรวสำลโดยพระบสุตร พระบสุตรทรงเปป็นแสงสะทล้อนสงยู่สำรสำศบของพระเจล้สำ และทรงมบสภสำวะเปป็น
พลิมพร์เดบยวกรันกรับพระองคร์ และทรงผดสุงสรรพสลิที่งไวล้โดยพระดสสำรรัสอรันทรงฤทธลิธิ์ของพระองคร์ เมมืที่อพระบสุตรไดผู้ทรงชนาระบาป
ของเราดผู้วยพระองคค์เองแลผู้ว กด็ไดผู้ทรงประทอับนอัที่ง ณ เบสืทั้องขวสำพระหรัตถร์ของผรล้ทรงเดชสำนสุภสำพเบสืทั้องบน” (หมสำยเหตสุ: เมสืที่อ
พระเยซรไดล้ทสสำกสำรไถยู่สสสำเรก็จแลล้ว พระองคร์กก็ทรงประทรับนรัที่ง พระองคร์ไดล้สสสำเรก็จกลิจทบพที่ ระเจล้สำทรงใชล้พระองคร์ใหล้กระทสสำแลล้ว ) ใน
ขล้อพระครัมภบรร์นบทั้เรสำเหก็นอยยู่สำงชรัดเจนวยู่สำพระเยซรทรงทสสำสสสำเรก็จทสุกรสำยละเอบยดของกสำรไถยู่ตสำมพลิมพร์เขบยวและแผนกสำรของ
พระเจล้สำ และเมสืที่อพระองคร์ทรงทสสำกสำรไถยู่เสรก็จแลล้ว พระองคร์กทก็ รงนรัที่งลง...และสสสำหรรับผมแลล้วนรัที่นกก็บอกเปป็นนรัยถสึงชสำยคนหนสึที่ง
หลรังจสำกกสำรทสสำงสำนหนรักในไรยู่นสำ ในรล้สำนคล้สำ ในโรงงสำน... เมสืที่อสลิทั้นวรันแลล้วเขสำกก็ไปสรยู่ควสำมอบอสุยู่น ทบที่พกรั พลิงและควสำมปลอดภรัย
แหยู่งบล้สำนของเขสำ... และเขสำกก็นรัที่งลง เมสืที่อพระเยซรไดล้ทรงชสสำระหนบทั้บสำปแลล้ว พระองคร์กก็ประทรับนรัที่ง ณ เบสืทั้องขวสำพระหรัตถร์ของ
พระเจล้สำ พระองคร์ไดล้ทสสำกสำรไถยู่สสสำเรก็จแลล้ว ไมยู่มบสลิที่งใดสสำมสำรถถรกเพลิที่มเขล้สำไปอบกโดยพระเจล้สำหรสือมนสุษยร์เทยู่สำทบที่เกบที่ยวขล้องกรับกสำร
ชยู่วยจลิตวลิญญสำณใหล้รอด เมสืที่อเรสำวสำงใจเชสืที่อพระเยซร กสำรไถยู่ของเรสำกก็สมบรรณร์แลล้ว ... เสรก็จสลิทั้นแลล้ว ชรัที่วเสบทั้ยววลินสำทบนรัทั้นทบที่เรสำไดล้รรับ
กสำรบรังเกลิดเขล้สำในครอบครรัวของพระเจล้สำ เรสำกก็เปป็นลรกคนหนสึที่งของพระเจล้สำแลล้ว เรสำไดล้รรับกสำรไถยู่อยยู่สำงครบถล้วนและสมบรรณร์
แลล้ว เรสำถรกพสำออกไปจสำกตลสำดคล้สำทสำสแหยู่งบสำปและถรกใหล้เขล้สำไปอยรยู่ในครอบครรัวของพระเจล้สำแลล้ว – ไมยู่ใชยู่ทสำสอบกตยู่อไป แตยู่
เปป็นลรกคนหนสึที่ง
เมสืที่อเดก็กทสำรกแรกเกลิดเขล้สำมสำสรยู่บล้สำน วลินสำทบนรัทั้นทบที่เขสำถรกใหล้กสสำเนลิด เขสำกก็เปป็นลรกคนหนสึที่งแลล้ว... เขสำเปป็นรยู่สำงกสำยหนสึที่ง –
ซสึที่งยรังไมยู่โตเตก็มทบที่ แตยู่เปป็นบสุคคลหนสึที่งทบมที่ บชบวตลิ เปป็นรยู่สำงกสำยทบคที่ รบสมบรรณร์ มรันกก็เปป็นเชยู่นนรัทั้นดล้วยในเรสืที่องของกสำรไถยู่ : เรสำกลสำย
เปป็นลรกคนหนสึที่งของพระเจล้สำโดยควสำมเชสืที่อในพระรสำชกลิจทบที่เสรก็จสลิทั้นแลล้วของพระเยซร และเมสืที่อเรสำไดล้รรับควสำมรอดแลล้ว (เทยู่สำทบที่
เกบที่ยวขล้องกรับกสำรไถยู่) เรสำกก็นรัที่งลงเพสืที่อพรักผยู่อนในสวรรคสถสำนกรับพระเยซรจนกวยู่สำจะถสึงวรันเปปีปี่ยมสงยู่สำรสำศบนรัทั้นเมสืที่อเรสำจะไดล้รรับ
รยู่สำงกสำยอรันมบสงยู่สำรสำศบของเรสำเพสืที่อครอบครองกรับพระเยซร ดรังนรัทั้นบรัดนบทั้ เรสำทรังทั้ หลสำยทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้วกก็กสสำลรังพรักอยรยู่ ...เรสำกสสำลรัง
นรัที่งอยรยู่กรับพระเยซรเทยู่สำทบที่เกบที่ยวขล้องกรับกสำรไถยู่ แตยู่จงสรังเกตวยู่สำ: เรสำกสสำลรังเดลินอยรยู่บนแผยู่นดลินโลกนบทั้ มนสุษยร์ภสำยใน ซสึที่งเปป็นจลิต
วลิญญสำณ กสสำลรังนรัที่งอยรยู่กรับพระเยซรในสวรรคสถสำน แตยู่เรสำกสสำลรังเดลินอยรยู่บนโลก... คนสรัญจร คนตยู่สำงถลิที่น เรสำเปป็นฝปีพระหรัตถร์ของ
พระองคร์ เรสำถรกสรล้สำงในพระเยซรครลิสตร์ใหล้เขล้สำสรยู่กสำรงสำนทบที่ดตบ สำยู่ งๆ พระเจล้สำไดล้ทรงดสสำรลิไวล้ลยู่วงหนล้สำ “เพสืที่อใหล้เรสำดสสำเนลินตสำมนรัทั้น”
ผรล้เชสืที่อจสึงเคลสืที่อนไหวตลอด ไมยู่เคยอยรยู่นลิที่ง โดยเดลินเพสืที่อพระเยซรเสมอ “เหตสุฉะนรัทั้นเมสืที่อทยู่สำนจะรรับประทสำน จะดสืที่ม หรสือจะทสสำ
อะไรกก็ตสำม จงกระทสสำเพสืที่อเปป็นกสำรถวสำยพระเกบยรตลิแดยู่พระเจล้สำ” นรัที่นคสือเหตสุผลทบที่เปสำโลกลยู่สำววยู่สำ “ขล้สำพเจล้สำจสึงวลิงวอนทยู่สำนทรัทั้ง
หลสำยใหล้ถวสำยตรัวของพวกทยู่สำน เปป็นเครสืที่องบรชสำทบที่มบชบวตลิ !” (โรม 12:1) “จงใหล้อวรัยวะของทยู่สำนเปป็นเครสืที่องใชล้ในกสำรชอบธรรม!”
(โรม 6:13) เรสำควรเดลินทสุกวรัน ทสสำงสำนทสุกวรันในแบบทบที่คนอสืที่นจะเหก็นกสำรดสสำเนลินของเรสำและกสำรงสำนตยู่สำงๆของเรสำ และถวสำย
เกบยรตลิแดยู่พระเจล้สำเพรสำะกสำรทรงสสสำแดงอรัศจรรยร์แหยู่งพระคสุณในชบวตลิ ของเรสำ!
พระเจล้สำพระบสุตรทรงประทรับนรัที่งอยรยู่เคบยงขล้สำงพระเจล้สำพระบลิดสำในสวรรคร์ – แตยู่พระเจล้สำพระวลิญญสำณบรลิสทสุ ธลิธิ์กสสำลรัง

เสดก็จดสสำเนลินอยรยู่บนโลก... ทรงฟฟ้องใจคนบสำป ชรักนสสำคนบสำปใหล้มสำหสำพระเจล้สำ ทรงสถลิตอยรยู่ภสำยในและใหล้ควสำมมรัที่นใจแกยู่ผรล้เชสืที่อ
ทรงนสสำผรล้เชสืที่อไปในวลิถบแหยู่งควสำมชอบธรรมเพรสำะเหก็นแกยู่พระนสำมของพระเยซร ในเอเฟซรัส 2:6 เรกำนลัซื่งอยซูว่กลับพระเยซซู ใน
เอเฟซรัส 2:10 เรกำดกกำเนวินไปกลับพระววิญญกำณบรวิสทุทธวิธิ์ “...จงดสสำเนลินชบวลิตตสำมพระวลิญญสำณและทยู่สำนจะไมยู่สนองควสำมตล้องกสำร
ของเนสืทั้อหนรัง” (กท. 5:16)

พระโลหติตของพระเยซผครติสตค์พระบสุตรของพระเจผู้า
ทนาลายเครมือที่ งกอัรั้นกลางระหวก่างชนชาตติ
ขล้อ 11-13 “เหตสุฉะนรัทั้นทยู่สำนจงระลสึกวยู่สำ เมสืที่อกยู่อนทยู่สำนเคยเปป็นคนตยู่สำงชสำตลิตสำมเนสืทั้อหนรัง และพวกทบที่ถสือกสำรเขล้สำสสุหนรัต
ซสึที่งกระทสสำแกยู่เนสืทั้อหนรังดล้วยมสือเคยเรบยกทยู่สำนวยู่สำ เปป็นพวกทบที่มลิไดล้เขล้สำสสุหนรัต จงระลสึกวยู่สำ ครรังทั้ นรัทั้นทยู่สำนทรัทั้งหลสำยเปป็นคนอยรยู่นอกพระ
ครลิสตร์ ขสำดจสำกกสำรเปป็นพลเมสืองอลิสรสำเอลและไมยู่มบสยู่วนในบรรดสำพรันธสรัญญสำซสึที่งทรงสรัญญสำไวล้นรัทั้น ไมยู่มบทบที่หวรัง และอยรยู่ในโลก
ปรสำศจสำกพระเจล้สำ แตยู่บรัดนบทั้ในพระเยซรครลิสตร์ ทยู่สำนทรัทั้งหลสำยซสึที่งเมสืที่อกยู่อนอยรยู่ไกลไดล้เขล้สำมสำใกลล้โดยพระโลหลิตของพระครลิสตร์”
จนถสึงขล้อ 11 เรสำไดล้พดร ถสึงบสุคคลตยู่สำงๆ-- ไมยู่วสำยู่ จะในฐสำนะคนบสำป หรสือในฐสำนะบสุตร... รอดหรสือพลินสำศ แตยู่ตรงนบทั้เรสำ
ผยู่สำนเขล้สำสรยู่ควสำมจรลิงประกสำรหนสึที่งอรันลสึกลทั้สสำกวยู่สำเดลิม: เรสำเหก็นไดล้ชรัดวยู่สำพระโลหลิตของพระเยซรทสสำลสำยเครสืที่องกรัทั้นกลสำงทรัทั้งสลิทั้น
ระหวยู่สำงชนชสำตลิ... ยลิวและตยู่สำงชสำตลิกลสำยเปป็นหนสึที่งเดบยวกรันในพระกสำยของพระครลิสตร์ แนยู่นอนวยู่สำพระโลหลิตของพระเยซรครลิสตร์
ชยู่วยคนแตยู่ละคนใหล้รอด และควสำมรอดกก็เปป็นกสำรกระทสสำเปป็นรสำยบสุคคล แตยู่มรันกลินควสำมหมสำยมสำกกวยู่สำนรัทั้น
แนยู่นอนวยู่สำพระเยซรไดล้ทรงสลิทั้นพระชนมร์เพสืที่อบสุคคล – แตยู่คสสำบรัญชสำของพระองคร์คอสื “ขยู่สำวประเสรลิฐแกยู่มนสุษยร์ทสุก
คน”... ยลิว ตยู่สำงชสำตลิ รวย จน ทสำสหรสือไท พระองคร์ “ไดล้ทรงสรล้สำงมนสุษยร์ทกสุ ชนชสำตลิจสำกสสำยเลสือดอรันเดบยวกรันใหล้อยรยู่ทวรัที่ พสืทั้น
แผยู่นดลินโลก” ในพระครวิสตตเรสำทรัทั้งหลสำยมบสรังคมใหมยู่แลล้ว ผมไมยู่รจรล้ รักบทไหนในพระครัมภบรร์ทบที่ชใบทั้ หล้เหก็นถสึงพระคสุณของพระเจล้สำทบที่มบ
มสำสรยู่มนสุษยร์ทสุกคนอยยู่สำงชรัดเจนมสำกกวยู่สำไปบททบที่สบที่ของหนรังสสือยอหร์น จงศสึกษสำบทนรัทั้นทรัทั้งบท หญลิงชสำวสะมสำเรบยคนนรัทั้นไดล้พบกรับ
พระเยซรทบที่บยู่อนทั้สสำนรัทั้น และพระองคร์ทรงขอนทั้สสำดสืที่มจสำกนสำง นสำงไมยู่อสำจเขล้สำใจไดล้วยู่สำพระองคร์ซสึที่งเปป็นคนยลิว – แตยู่มสำขอนทั้สสำดสืที่มจสำก
หญลิงชสำวสะมสำเรบยคนหนสึที่ง พระเยซรตรรัสแกยู่นสำงวยู่สำ “ถล้สำเจล้สำไดล้รจรล้ รักของประทสำนของพระเจล้สำ และรรล้จกรั ผรล้ทบที่พดร กรับเจล้สำวยู่สำ ‘ขอนทั้สสำ
ใหล้เรสำดสืที่มบล้สำง’ เจล้สำจะไดล้ขอจสำกทยู่สำนผรล้นรัทั้น และทยู่สำนผรล้นรัทั้นจะใหล้นทั้สสำประกอบดล้วยชบวตลิ แกยู่เจล้สำ”
ภสำพอรันงดงสำมแหยู่งควสำมรอดสสืบเนสืที่องตยู่อมสำตรงนบทั้ จนกระทรัที่งหญลิงผรล้นรัทั้นซสึที่งไดล้มสำยรังบยู่อนทั้สสำนรัทั้น โดยนสสำหมล้อนทั้สสำเปลยู่สำมสำ
ไดล้กลรับไปยรังเมสืองนรัทั้นพรล้อมกรับบยู่อนทั้สสำแหยู่งนทั้สสำทบที่มบชบวตลิ ซสึที่งไหลออกจสำกตรัวตนทบที่อยรยู่ลสึกขล้สำงในทบที่สดสุ ของนสำง ดรังนรัทั้น... ในยสุคแหยู่ง
พระคสุณมหรัศจรรยร์ของพระเจล้สำนบทั้ มรันไมยู่ใชยู่เรสืที่องยลิวหรสือตยู่สำงชสำตลิอบกตยู่อไป มรันคสือทสุกประชสำชสำตลิ หนสึที่งเดบยวกรันในพระครลิสตร์...
นรัที่นคสือ ททุกคนทนซื่เชซซื่อ ไมยู่มบควสำมแตกตยู่สำงกรันเลย
เปสำโลเตสือนใจผรล้เชสืที่อเหลยู่สำนรัทั้นทบที่เมสืองเอเฟซรัส (และคสุณกรับผม และคนตยู่สำงชสำตลิอสืที่นๆทรัทั้งปวง) วยู่สำในกสำลอดบตเรสำเคยเปป็น
คนตยู่สำงถลิที่นตยู่อพรันธสรัญญสำของพระเจล้สำ เปป็นคนตยู่สำงดล้สำวจสำกประชสำชสำตลิอลิสรสำเอลทบที่ทรงเลสือกสรรไวล้ เรสำเคยเปป็น “สสุนรัข” ตยู่สำง
ชสำตลิ แมล้แตยู่พวกสสำวกกก็เคยถรกสรัที่งใหล้ไปหสำพวกแกะหลงแหยู่งวงศร์วสำนอลิสรสำเอลและถรกบรัญชสำมติใหผู้ไปในทสำงของคนตยู่สำงชสำตลิ
พระบรัญชสำนรัทั้นไดล้ถรกใหล้แกยู่เจก็ดสลิบคนนรัทั้น และเมสืที่อหญลิงชสำวซบเรบยฟปีนลิเซบยผรล้นรัทั้น (คนตยู่สำงชสำตลิคนหนสึที่ง) มสำหสำพระเยซร พระองคร์กก็
ทรงบอกนสำงวยู่สำขนมปฟังมบไวล้สสสำหรรับลรกๆ ไมยู่ใชยู่สสสำหรรับพวกสสุนรัข หญลิงนรัทั้นตระหนรักถสึงขล้อเทก็จจรลิงทบที่วสำยู่ นสำงเปป็นคนตยู่สำงชสำตลิ และ

นสำงกก็เตสือนควสำมจสสำพระผรล้เปป็นนสำยวยู่สำแมล้แตยู่พวกสสุนรัขกก็กลินเศษอสำหสำรทบที่ตกจสำกโตจ๊ะของลรกๆ คสสำแปลภสำษสำกรบกตรงตรัวในขล้อนบทั้
คสือ “ลรกสสุนรัขเหลยู่สำนรัทั้น... หรสือพวกลรกหมสำ” และหญลิงผรล้นบทั้ เพรสำะเหก็นแกยู่บสุตรสสำวของนสำง จสึงเตก็มใจทบที่จะรรับตสสำแหนยู่งลรกหมสำ
เพสืที่อทบที่จะรรับพระพรจสำกพระเยซรเจล้สำ พระเมษโปดกของพระเจล้สำ พระเยซรทรงบอกนสำงดล้วยถล้อยคสสำมสำกมสำยวยู่สำ “เพรสำะควสำม
เชสืที่อของเจล้สำ สวรรคร์กก็คอยรรับใชล้เจล้สำแลล้ว” (มธ. 15:22-28)
ใชยู่แลล้วครรับ เปสำโลเตสือนใจเรสำวยู่สำเรสำเคยเปป็นคนตยู่สำงชสำตลิในเนสืทั้อหนรัง เรสำเคยอยรยู่ในกลสุยู่มมวลชนทบที่หลงหสำย คสือ
มนสุษยชสำตลิทบที่มสุยู่งหนล้สำสรยู่นรก ไมยู่วยู่สำจะเปป็นชนเผยู่สำเลก็กๆในปฝ่สำดงดลิบทบที่อยรยู่หยู่สำงไกล หรสือประชสำชสำตลิใหญยู่โตในมหสำนครทบที่รงสุยู่ เรสือง
มนสุษยร์โดยธรรมชสำตลิทกสุ คนบนพสืทั้นแผยู่นดลินโลกกก็ทสสำใหล้ตวรั เองเสสืที่อมทรสำมไปดล้วยตรัณหสำ กสำรผลิดศบลธรรมและสลิที่งตยู่สำงๆของพญสำ
มสำร เมสืที่อไมยู่มบพระเจล้สำและกสำรอรัศจรรยร์แหยู่งพระคสุณของพระองคร์ คนๆนรัทั้น ชนเผยู่สำนรัทั้น หรสือประชสำชสำตลินรัทั้นกก็ดสสำเนลินตสำมเนสืทั้อ
หนรังและตสำยในเนสืทั้อหนรัง พลินสำศชรัวที่ นลิรรันดรร์!
ตสำมทบที่หนรังสสือโรมบททบที่หนสึที่งและโรม 2:1 กลยู่สำวไวล้ เรสำรรวล้ ยู่สำมนสุษยร์ทกสุ คนไมยู่มบขล้อแกล้ตวรั ในกสำรไมยู่รจรล้ รักพระเจล้สำของพวก
เขสำ ไมยู่มบขล้อแกล้ตวรั เลย เพรสำะวยู่สำพยู่อแมยู่ครยู่แรกของเรสำ (อสำดรัมและเอวสำ) รรจล้ รักพระเจล้สำและตยู่อมสำโนอสำหร์และครอบครรัวของเขสำ
(ผรล้ทรบที่ อดชบวลิตในตอนนรัทั้นบนแผยู่นดลินโลกนบทั้) กก็รจรล้ รักพระเจล้สำ แตยู่เมสืที่อมนสุษยร์ทวบมสำกขสึทั้นพวกเขสำกก็ปฏลิเสธทบจที่ ะถวสำยเกบยรตลิพระเจล้สำ
ในฐานะพระเจล้สำ พวกเขสำไดล้เปลบที่ยนควสำมจรลิงของพระเจล้สำใหล้กลสำยเปป็นควสำมเทก็จ พวกเขสำไมยู่ชอบทบที่จะเกก็บพระเจล้สำไวล้ในควสำม
รรล้ของตน ดล้วยเหตสุนบทั้พวกเขสำจสึงถรกทสสำใหล้มสืดบอดไปในสตลิปฟัญญสำของตน เสสืที่อมทรสำมไปในจลิตวลิญญสำณของตน จงอยู่สำนโรม
1:21-32 และคสุณจะพบรสำยกสำรตยู่สำงๆแหยู่งควสำมบสำปอรันนยู่สำเศรล้สำซสึที่งกยู่อใหล้เกลิดคนไมยู่เชสืที่อหลสำยลล้สำนคนบนแผยู่นดลินโลกนบทั้
ในเอเฟซรัส 2:11 พวกยลิวเรบยกคนตยู่สำงชสำตลิวสำยู่ เปป็น “พวกทบที่มลิไดล้เขล้สำสสุหนรัต” พวกเขสำถสือวยู่สำคนตยู่สำงชสำตลิเปป็นผรล้ทบที่อยรยู่นอก
พระเมตตสำของพระเจล้สำโดยสลิทั้นเชลิง ไมยู่มบสทลิ ธลิธิ์ ควสำมหวรังหรสือฐสำนะใดๆทรัทั้งนรัทั้น ในแงยู่ฝฝ่สำยวลิญญสำณพวกยลิวมองคนตยู่สำงชสำตลิวยู่สำ
เปป็นเหมสือน “สสุนรัข” แตยู่เปสำโลใชล้วลบหนสึที่งซสึที่งทสสำใหล้พวกยลิวลงมสำสรรยู่ ะดรับเดบยวกรัน:
ขณะทบที่คนตยู่สำงชสำตลิเคยเปป็น “คนตยู่สำงชสำตลิในเนสืทั้อหนรัง” พวกยลิวกก็สมควรทบจที่ ะถรกเรบยกวยู่สำ “พวกทนซื่ถซอกกำรเขดกำสทุหนลัตซนซื่ง
กระทกกำแกว่เนซนั้อหนลังดล้วยมสือ” นบที่เปป็นเพบยงกสำรเฉสือนเนสืทั้อหนรัง และพลิธกบ รรมนบทั้ไดล้สรญเสบยควสำมหมสำยฝฝ่สำยวลิญญสำณไปเสบยแลล้ว คสือ
เปป็นสรัญลรักษณร์ของกสำรเขล้สำสสุหนรัตของจลิตใจ เพสืที่อสสืที่อถสึงกสำรถรกแยกไวล้ตสำยู่ งหสำกสสสำหรรับพระเจล้สำ
หสำกคสุณจะพลิจสำรณสำถสึงคสสำพรดทบที่เปสำโลกลยู่สำวตรงนบทั้แกยู่คนตยู่สำงชสำตลิ ในเมสืองๆหนสึที่งซสึที่งมบยวลิ คนอสืที่นๆอยรยู่ดวล้ ยนอกจสำกตรัว
เขสำเอง คสุณกก็จะเหก็นวยู่สำเขสำเปป็นนรักเทศนร์ทบที่กลล้สำหสำญ เขสำจรัดใหล้พวกยลิวอยรใยู่ นประเภทเดบยวกรับ “พวกสสุนรัขตยู่สำงชสำตลิ” โอล้ ใชยู่แลล้ว
ครรับ – ชสำวเอเฟซรัสทบที่ยรังไมยู่ไดล้ถรกสรล้สำงใหมยู่เปป็นคนตยู่สำงชสำตลิในเนสืทั้อหนรัง แตยู่เปสำโลกก็ประกสำศตรงนบทั้วยู่สำเรสำทสุกคน (ยลิวหรสือตยู่สำง
ชสำตลิ ทสำสหรสือไท) จรัดอยรยู่ในประเภทเดบยวกรัน จงอยู่สำนโรมบททบที่ 3 อยยู่สำงตรัทั้งใจ
ในสมรัยของเปสำโล พวกยลิวมบควสำมรรสล้ สึกขมขสืที่นตยู่อคนตยู่สำงชสำตลิ แตยู่เปสำโลกก็เตสือนพวกยลิววยู่สำกสำรยสึดตลิดประเพณบของพวก
เขสำซสึที่งไมยู่ไดล้เปลบที่ยนแปลงจลิตใจและไมยู่ไดล้เพลิที่มควสำมชอบธรรมเขล้สำกรับมนสุษยร์ภสำยใน คสือสลิที่งทบกที่ ยู่อใหล้เกลิดควสำมเกลบยดชรังระหวยู่สำง
ชนชสำตลิ พวกยลิวปฏลิเสธทบจที่ ะฟฟังพระเยซรเมสืที่อพระองคร์ทรงประกสำศวยู่สำพระองคร์ไดล้เสดก็จมสำเพสืที่อชยู่วยคนบสำปใหล้รอด... ยลิว ตยู่สำง
ชสำตลิ หรสือผรใล้ ดกก็ตสำม อคตลิและควสำมเกลบยดชรังทบที่มบตอยู่ คนชสำตลิอนสืที่ ในใจของพวกยลิวไดล้ปฏลิเสธพระเมสสลิยสำหร์ของพวกเขสำ ไมยู่
ยอมรรับคนตยู่สำงชสำตลิเปป็นพบที่นล้อง และในทบที่สสุดกก็ตรสึงพระครลิสตร์ของพวกเขสำทบที่กสำงเขน!
ในขล้อพระครัมภบรร์ปฟัจจสุบรันของเรสำเปสำโลบอกเรสำวยู่สำ แตยู่กยู่อนนรัทั้นพวกเรสำ “อยรยู่ในโลกปรสำศจสำกพระเจล้สำ” ใชยู่แลล้วครรับ

พวกเรสำเคยปรสำศจสำกพระเจดกำ และเรสำยรังอยรยู่ขดกำงนอกดล้วย เทยู่สำทบที่เกบที่ยวขล้องกรับยลิวทบที่ออกปสำกยอมรรับวยู่สำรรล้จกรั พระเจล้สำ เขสำปฏลิเสธ
ทบที่จะยสืที่นมสือของตนออกไปยรังสสุนรัขตยู่สำงชสำตลิและกลยู่สำววยู่สำ “เพสืที่อนเออ๋ย เขล้สำมสำในครอบครรัวของพระเจล้สำเถลิด !” แทนทบที่จะทสสำอยยู่สำง
นรัทั้น เขสำกลรับปฏลิเสธทบจที่ ะมบสยู่วนเกบยที่ วขล้องใดๆกรับคนตยู่สำงชสำตลิ และมบคนกลยู่สำวดล้วยวยู่สำสมรัยกยู่อนพวกยลิวอธลิษฐสำนตอนเรลิมที่ ตล้นวรัน
ใหมยู่โดยขอใหล้พระเจล้สำชยู่วยเขสำใหล้พล้นจสำกกสำรตล้องเหก็นหนล้สำคนตยู่สำงชสำตลิสรักคน ผมเชสืที่อวยู่สำทสุกวรันนบทั้ไมยู่มบควสำมเกลบยดชรังใดบนแผยู่น
ดลินโลกทบที่ฝฟังลสึกมสำกเทยู่สำกรับอคตลิและควสำมเกลบยดชรังทบที่คนยลิวมบตอยู่ คนตยู่สำงชสำตลิในสมรัยทบที่พระเยซรเสดก็จเขล้สำมสำในโลกเพสืที่อชสสำระหนบทั้
บสำป แตยู่เปสำโลบอกเรสำในหนรังสสือโรมวยู่สำ “เพรสำะกสำรลล้มลงของพวกเขสำ ควสำมรอดจสึงมสำสรยู่คนตยู่สำงชสำตลิ” พระเจล้สำสสำมสำรถนสสำ
พระพรออกมสำจสำกโศกนสำฏกรรมไดล้
แตยู่กอยู่ นนรัทั้นพวกเรสำเปป็นคนนอก... เรสำโดนตบหนรักกวยู่สำสสำมครรัทั้ง เรสำเคยอยรยู่ปรสำศจสำกพระครลิสตร์ พระเมสสลิยสำหร์ผรล้ไดล้
เสดก็จมสำหสำพวกแกะหลงแหยู่งวงศร์วสำนอลิสรสำเอล เรสำเคยไมยู่มบทบที่อยรยู่ทยู่สำมกลสำงประชสำชนแหยู่งพรันธสรัญญสำของพระเจล้สำ ถรกแยก
ออกจสำกประชสำชสำตลิทบที่พระเจล้สำไดล้ประทสำนพระรสำชบรัญญรัตใลิ หล้ และเปป็นผรล้ทพบที่ ระองคร์ไดล้ทรงใชล้พระเยซรกษรัตรลิยร์ของพวกเขสำมสำ
หสำ พวกเรสำเคยเปป็นคนตยู่สำงถลิที่นตยู่อบรรดสำพรันธสรัญญสำแหยู่งพระสรัญญสำของพระองคร์ พระเจล้สำไดล้ทรงใหล้คสสำปฏลิญสำณตยู่ออลิสรสำเอล
ไดล้ประทสำนพระสรัญญสำของพระองคร์แกยู่อรับรสำฮรัม และพระเจล้สำไมยู่สสำมสำรถและไมยู่มบทสำงผลิดคสสำตรรัสของพระองคร์เดก็ดขสำด ใน
ฐสำนะคนตยู่สำงชสำตลิพวกเรสำเคยอยรยู่ในโลกปรสำศจสำกพระเจล้สำ มบพระหลสำยองคร์ แตยู่เปป็นพวกพระทบที่ไมยู่ไดล้ยลินและพรดไมยู่ไดล้... พวก
พระทบที่ชยู่วยเหลสือเรสำไมยู่ไดล้ ใชยู่แลล้วครรับ พวกเรสำคนตยู่สำงชสำตลิทบที่เปป็นอวรัยวะแหยู่งพระกสำยของพระครลิสตร์ควรโหยู่รล้องสรรเสรลิญ
พระเจล้สำเพรสำะพระคสุณของพระองคร์ซสึที่งอนสุญสำตใหล้พระเยซรครลิสตร์ชลิมควสำมตสำยเพสืที่อ “พวกสสุนรัข” ตยู่สำงชสำตลิ
ผมขอบคสุณพระเจล้สำเหลสือเกลินวรันนบทั้ทบที่ผมสสำมสำรถบอกคนทอัรั้งปวงไดล้ – ไมยู่วสำยู่ พวกเขสำจะมบเชสืทั้อชสำตลิใด ไมยู่วยู่สำพวกเขสำจะ
มบฐสำนะทสำงสรังคมใด – วยู่สำพระเยซรไดล้สลิทั้นพระชนมร์บนกสำงเขนเพสืที่อรรับโทษบสำปของคนทรัทั้งโลก! กยู่อนพระองคร์สลิทั้นพระชนมร์
ขยู่สำวสสำรนรัทั้นมบไปถสึงพวกแกะหลงแหยู่งวงศร์วสำนอลิสรสำเอล แตยู่ในยอหร์น 10:16 พระเยซรตรรัสวยู่สำ “แกะอสืนที่ ซสึที่งมลิไดล้เปป็นของคอกนบทั้
เรสำกก็มบอยรยู่ แกะเหลยู่สำนรัทั้นเรสำกก็ตล้องพสำมสำดล้วย” พระองคร์ทรงประกสำศวยู่สำพระองคร์จะทรงทสสำใหล้แกะทรัทั้งปวงเปป็นฝรง เดทยว จนถสึง
กสำรตรสึงกสำงเขน พระเยซรทรงมบแกะฝรงหนสึที่งซสึที่งประกอบดล้วยคนอลิสรสำเอลเทยู่สำนรัทั้น แตยู่หลรังจสำกกสำรตรสึงกสำงเขนแลล้ว “แกะอสืที่น”
ไดล้ถรกนสสำมสำรวมเขล้สำในฝรงนรัทั้นของพระเจล้สำแลล้ว และบรัดนบทั้มบแกะฝผงเดทยวซสึที่งประกอบดล้วยพวกยลิว คนตยู่สำงชสำตลิ... และ “ผรล้ใด
กก็ตสำมทบที่ปรสำรถนสำ”
กสำรอรัศจรรยร์แหยู่งแกะฝรงเดบยวนรัทั้นถรกสรสุปยยู่อในสสำมคสสำ: “พระโลหลิตของพระครลิสตร์” “แตยู่บรัดนบทั้ในพระเยซรครลิสตร์ ทยู่สำน
ทรัทั้งหลสำยซสึที่งเมสืที่อกยู่อนอยรยู่ไกลไดล้เขล้สำมสำใกลล้โดยพระโลหลิตของพระครลิสตร์”
ผยู่สำนทสำงปลสำยปสำกกสำทบที่ไดล้รรับกสำรดลใจของเปสำโล พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงนสสำเสนอภสำพทบที่ตรงขล้สำมกรันซสึที่งไมยู่อสำจ
หลบเลบที่ยงไดล้: “เมสืที่อกยู่อน... ครรังทั้ นรัทั้น...” อบกครรังทั้ “พวกเรสำเคย... แตยู่บรัดนบทั้... พวกเรสำเปป็น!” เรสำเหก็นไดล้อยยู่สำงชรัดเจนวยู่สำแตยู่กยู่อน
นรัทั้นเรสำเคยเปป็นอะไรในฐสำนะคนตยู่สำงชสำตลิ ซสึที่งอยรยู่หยู่สำงไกลจสำกพระเจล้สำ และเดบดี๋ยวนบทั้เรสำเหก็นวยู่สำเรสำเปป็นอะไร “ในพระครลิสตร์”
มบหนทสำงเดบยวเทยู่สำนรัทั้นทบที่พระเจล้สำทรงรรจล้ รัก... มรันตผู้องเปป็น “โดยพระโลหวิตของพระครวิสตต” แมล้แตยู่พระเยโฮวสำหร์กก็ไมยู่
อสำจจรัดหสำหนทสำงอสืที่นไดล้:
“เมสืที่อเรสำเหก็นโลหลิตนรัทั้น เรสำจะผยู่สำนเลยพวกเจล้สำไป”
“ถล้สำไมยู่มบโลหลิตไหลออกแลล้ว กก็จะไมยู่มกบ สำรอภรัยบสำปเลย”

“พระโลหลิตของพระเยซรครลิสตร์พระบสุตรของพระเจล้สำกก็ชสสำระเรสำทรัทั้งหลสำยใหล้ปรสำศจสำกบสำปทรัทั้งสลิทั้น”
“มลิไดล้ไถยู่ไวล้ดล้วยสลิที่งทบเที่ สสืที่อมสลสำยไดล้ เชยู่นเงลินและทอง...แตยู่ทรงไถยู่ดล้วยพระโลหลิตอรันมบรสำคสำมสำกของพระครลิสตร์ ดรังเลสือด
ลรกแกะทบที่ปรสำศจสำกตสสำหนลิหรสือจสุดดยู่สำงพรล้อย”
ผรล้เชสืที่อทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้วทสุกคนเปป็นพบที่นล้องรยู่วมสสำยเลสือด... พบนที่ ล้องชสำยหญลิงเพรสำะวยู่สำเรสำทสุกคนอยรใยู่ ตล้พระโลหลิตของพระ
เยซรเจล้สำ โดยฤทธลิธิ์เดชแหยู่งพระโลหลิตเรสำทสุกคนจสึงอยรยู่ในพระครลิสตร์ เปป็นครอบครรัวเดบยวกรัน ถรกซสืทั้อโดยพระโลหลิตและเกบที่ยวพรัน
กรันทสำงสสำยเลสือดกรับพระเจล้สำ เรสำถรกซสืทั้อแลล้วโดยพระโลหลิตของพระเจล้สำ (กลิจกสำร 20:28)

ในพระครติสตค์เรามทสอันตติสขสุ
ขล้อ 14-18 “เพรสำะวยู่สำพระองคร์ทรงเปป็นสรันตลิสสุขของเรสำ เปป็นผรล้ทรงกระทสสำใหล้ทรัทั้งสองฝฝ่สำยเปป็นอรันหนสึที่งอรันเดบยวกรัน
และทรงรสือทั้ กสสำแพงทบที่กนรัทั้ ระหวยู่สำงสองฝฝ่สำยลง และไดล้ทรงกสสำจรัดกสำรซสึที่งเปป็นปฏลิปฟักษร์กรันในเนสืทั้อหนรังของพระองคร์ คสือกฎของพระ
บรัญญรัตซลิ สึที่งใหล้ถสือศบลตยู่สำง ๆ นรัทั้น เพสืที่อจะกระทสสำใหล้ทรัทั้งสองฝฝ่สำยเปป็นคนใหมก่คนเดบยวในพระองคร์ เชยู่นนรัทั้นแหละจสึงทรงกระทสสำใหล้
เกลิดสรันตลิสสุข และเพสืที่อพระองคร์จะทรงกระทสสำใหล้ทรัทั้งสองพวกคสืนดบกรับพระเจล้สำ เปป็นกายเดทยวโดยกสำงเขนซสึที่งเปป็นกสำรทสสำใหล้กสำร
เปป็นปฏลิปฟักษร์ตยู่อกรันหมดสลิทั้นไป และพระองคร์ไดล้เสดก็จมสำประกสำศสรันตลิสสุขแกยู่ทสำยู่ นทบที่อยรยู่ไกล และแกยู่คนทบที่อยรยู่ใกลล้ เพรสำะวยู่สำ
พระองคร์ทรงทสสำใหล้เรสำทรังทั้ สองพวกมบโอกสำสเขล้สำเฝฟ้สำพระบลิดสำ โดยพระวลิญญสำณองคร์เดบยวกรัน”
คสุณจะสรังเกตเหก็นวยู่สำ คสสำวยู่สำ “สรันตลิสสุข” ถรกใชล้สสำมครรังทั้ ในตอนสรัทั้นๆนบทั้ของกสำรศสึกษสำของเรสำ ในพรันธสรัญญสำเดลิมเครสืที่อง
สรันตลิบรชสำจะตล้อง “ปรสำศจสำกตสสำหนลิ” (ลนต. 3:1) แนยู่นอนวยู่สำพระเยซร ผรล้ทรงเปป็นเครสืที่องสรันตลิบรชสำของเรสำทบที่ถวสำยแดยู่พระเจล้สำ
ทรงปรสำศจสำกตสสำหนลิ พระองคร์ทรงเปป็นเครสืที่องบรชสำทบพที่ ระเจล้สำทรงยอมรรับไดล้และทรงยอมรรับแลล้วจรลิงๆ ในพรันธสรัญญสำเดลิม
เครสืที่องสรันตลิบรชสำ คสือ “เครสืที่องบรชสำดล้วยไฟถวสำยแดยู่พระเยโฮวสำหร์” (ลนต. 3:3) แนยู่นอนวยู่สำ ไฟนรัทั้นเปป็นภสำพของพระพลิโรธของ
พระเจล้สำทบที่มบตยู่อบสำป พระเยซรทรงผยู่สำนเขล้สำไปในไฟนรัทั้นเพสืที่อเรสำ ผมไมยู่ไดล้หมสำยควสำมวยู่สำพระองคร์ทรงถรกเผสำในนรกจรลิงๆ – ไมยู่
อยยู่สำงแนยู่นอน แตยู่พระองคร์ทรงทนทสุกขร์ควสำมเจก็บปวดทสุกประกสำรทบที่นรกนลิรนรั ดรร์จะใหล้ไดล้ พระองคร์ทรงรรับโทษแทนคนบสำป
กยู่อนพระองคร์เสดก็จจสำกโลกนบทั้ไป พระองคร์ตรรัสวยู่สำ “เรสำมอบสรันตลิสสุขไวล้ใหล้แกยู่ทสำยู่ นแลล้ว สรันตลิสสุขของเรสำทบที่ใหล้แกยู่ทยู่สำนนรัทั้น เรสำใหล้
ทยู่สำนไมยู่เหมสือนโลกใหล้ อยยู่สำใหล้ใจของทยู่สำนวลิตกและอยยู่สำกลรัวเลย” (ยอหร์น 14:27) ผลลรัพธร์ของกสำงเขน คสือสรันตลิสสุขสสสำหรรับทรัทั้ง
ยลิวและคนตยู่สำงชสำตลิ เพรสำะวยู่สำโดยกสำรสลิทั้นพระชนมร์ของพระเยซรบนกสำงเขนนรัทั้น พระองคร์ไดล้ “ทรงรสืทั้อกสสำแพงทบที่กนรัทั้ ระหวยู่สำงสอง
ฝฝ่สำยลง” นบที่หมสำยถสึงลสำนชรัทั้นนอกของพระวลิหสำรซสึที่งมบไวล้สสสำหรรับคนตยู่สำงชสำตลิ ซสึที่งถรกแยกออกจสำกลสำนชรัทั้นในทบพที่ วกยลิวกลล้สำเขล้สำไป
ขล้สำงในนรัทั้น แตยู่บรัดนบทั้ ในสมรัยแหยู่งพระคสุณอรัศจรรยร์นบทั้นรับตรัทั้งแตยู่กลโกธสำเปป็นตล้นมสำ “พระครติสตค์ทรงเปป็นจสุดจบของพระราช
บอัญญอัตติ เพมืที่อใหผู้ทกสุ คนททที่มทความเชมืที่อไดผู้รอับความชอบธรรม” (โรม 10:4) โดยทสำงพระโลหลิตของพระองคร์ พระองคร์ไดล้ “ทรง
กสสำจรัดกสำรซสึที่งเปป็นปฏลิปฟักษร์กรันในเนสืทั้อหนรังของพระองคร์ คสือกฎของพระบรัญญรัตซลิ สึที่งใหล้ถสือศบลตยู่สำง ๆ นรัทั้น”
จงหมสำยเหตสุถล้อยคสสำเหลยู่สำนบทั้แหยู่งควสำมจรลิง “เพรสำะวยู่สำในพระองคร์นรัทั้นควสำมเปป็นพระเจล้สำดสสำรงอยรยู่อยยู่สำงบรลิบรรณร์ในแงยู่
รยู่สำงกสำย และทยู่สำนไดล้ควสำมครบบรลิบรรณร์ในพระองคร์ ผรล้เปป็นศบรษะแหยู่งปวงเทพผรคล้ รอบครองและศรักดลิเทพ ในพระองคร์นรัทั้น ทยู่สำน
(คนตยู่สำงชสำตลิ)ไดล้รรับเขล้สำสสุหนรัต ซสึที่งเปป็นกสำรเขล้สำสสุหนรัตทบที่มอสื มนสุษยร์มลิไดล้กระทสสำ โดยทบที่ทสำยู่ นไดล้สละกสำยแหยู่งควสำมบสำปของเนสืทั้อหนรัง
เสบย โดยกสำรเขล้สำสสุหนรัตแหยู่งพระครลิสตร์ ไดล้ถรกฝฟังไวล้กรับพระองคร์ในบรัพตลิศมสำ ซสึที่งทยู่สำนไดล้เปป็นขสึทั้นมสำกรับพระองคร์ดวล้ ย โดยควสำม
เชสืที่อในกสำรกระทสสำของพระเจล้สำ ผรล้ไดล้ทรงบรันดสำลใหล้พระองคร์เปป็นขสึทั้นมสำจสำกควสำมตสำย และทยู่สำนทบตที่ สำยแลล้วดล้วยควสำมบสำปทรัทั้ง

หลสำยของทยู่สำนและดล้วยเหตสุทบที่เนสืทั้อหนรังของทยู่สำนมลิไดล้เขล้สำสสุหนรัต พระองคร์ไดล้ทรงใหล้ทสำยู่ นมบชบวตลิ ดล้วยกรันกรับพระองคร์และทรง
โปรดยกโทษกสำรละเมลิดทรัทั้งหลสำยของทยู่สำน พระองคค์ทรงลบกฎตยู่สำง ๆ ทบที่เขบยนดล้วยมสือทบที่เคยตยู่อตล้สำนเรสำ ซสึที่งขรัดขวสำงเรสำ และไดล้
ทรงเอสำออกไปเสบยใหล้พล้น โดยทรงตรถึงไวผู้ทกทที่ างเขนของพระองคค์ พระองคร์ทรงปลดเจล้สำผรคล้ รอบครองอสำณสำจรักรและเจล้สำผรล้มบ
อสสำนสำจเสบย พระองคร์ไดล้ทรงประจสำนเขสำและชนะเขสำโดยกสำงเขนนรัทั้น เหตสุฉะนรัทั้นอยยู่สำใหล้ผรล้ใดพลิพสำกษสำปรรักปรสสำทยู่สำนในเรสืที่องกสำร
กลินกสำรดสืที่ม ในเรสืที่องกสำรถสือเทศกสำล วรันขสึทั้นหนสึที่งคที่สสำ หรสือวรันสะบสำโต สติที่งเหลก่านทรั้เปป็นเพทยงเงาของเหตสุการณค์ททที่จะมทมาในภาย
หลอัง แตก่กายนอัรั้นเปป็นของพระครติสตค์” (คส. 2:9-17)
พระเยซรทรงจสำกพระทรวงของพระบลิดสำและเสดก็จมสำสรยู่ควสำมทสุกขร์ยสำกของโลกนบทั้... “เปป็นผรล้ทรงกระทสสำใหล้ทรัทั้งสองฝฝ่สำย
เปป็นอรันหนสึที่งอรันเดบยวกรัน” นบที่ – และนบที่เทยู่สำนรัทั้น คสือทสำงแกล้ปฟัญหสำบสำป อคตลิ และควสำมเกลบยดชรังทบที่มบอยรยู่ทสำยู่ มกลสำงผรล้คนแหยู่งแผยู่น
ดลินโลก ไมยู่วสำยู่ รรัฐบสำลตยู่สำงๆจะพยสำยสำมทสสำสลิที่งใดกก็ตสำมเพสืที่อขจรัดควสำมเกลบยดชรังระหวยู่สำงชนชสำตลิ ควสำมเกลบยดชรังและอคตลิทสำง
ศสำสนสำ รรัฐบสำลตยู่สำงๆแหยู่งแผยู่นดลินโลกจะไมยู่มบวรันแกล้ปฟัญหสำนบทั้ไดล้ มบเพบยงทสำงแกล้เดบยวเทยู่สำนรัทั้น: พระคสุณของพระเจล้สำในใจมนสุษยร์
ซสึที่งสรล้สำงมนทุษยตใหมว่ขสึทั้นภสำยในใจนรัทั้น เมสืที่อสลิที่งนบทั้เกลิดขสึทั้น ไมยู่วยู่สำจะสบผวลิ ใด เชสืทั้อชสำตลิใดหรสือสลิที่งใดกก็ตสำม พบที่นล้องชสำยหญลิงในพระครลิสตร์
กก็จะรรักซสึที่งกรันและกรัน พระเยซรมลิไดล้เสดก็จมสำในโลกเพสืที่อซยู่อมแซมสลิที่งทรงสรล้สำงเกยู่สำโดยกสำรเกก็บกวสำดสลรัม สรล้สำงทสำงดยู่วน
วลิทยสำลรัยและมหสำวลิทยสำลรัยตยู่สำงๆ พระเยซรมลิไดล้เสดก็จมสำเพสืที่อซยู่อมแซมธรรมชสำตลิเกยู่สำ พระปฟัญญสำของพระเจล้สำรรวล้ สำยู่ กสำรทสสำเชยู่นนบทั้
ไมยู่มบทสำงแกล้ปฟัญหสำบสำปไดล้ และในพระปฟัญญสำของพระองคร์ พระองคร์ไดล้ทรงจรัดเตรบยมพระเยซรเจล้สำ เพสือที่ ทบที่วสำยู่ โดยทสำงกสำรถวสำย
เครสืที่องบรชสำของพระองคร์ – พระโลหลิตทบที่ไหลออกของพระองคร์บนกสำงเขนนรัทั้น – คนตยู่สำงชสำตลิและพวกยลิว คนรวยและคนจน
ทสำสและไท จะสสำมสำรถถรกทสสำใหล้เปป็นสลิที่งทรงสรล้สำงใหมยู่หนสึที่งเดบยวกรันในพระครลิสตร์ไดล้ (2 คร. 5:17) ควสำมรรักทบที่แทล้จรลิงทบที่เรสำมบใหล้
ตยู่อกรันไมยู่ใชยู่ผลลรัพธร์ของประสบกสำรณร์ภสำยนอก – แตยู่เปป็นกสำรอรัศจรรยร์ซสึที่งเกลิดขสึทั้นภสำยในผยู่สำนทสำงพระคสุณของพระเจล้สำ
จงดรภสำพของใจทบที่ยรังไมยู่ไดล้ถรกสรล้สำงใหมยู่: “เพรสำะวยู่สำเมสืที่อกยู่อนนรัทั้นบสำงครรัทั้งเรสำเอง (ซสึที่งรวมถสึงเปสำโลดล้วย) กก็โงยู่เชยู่นกรัน ไมยู่
เชสืที่อฟฟัง หลงผลิด เปป็นทสำสของกลิเลสตรัณหสำและกสำรเรลิงสสสำรสำญตยู่สำง ๆ ใชดชนวตวิ อยว่กำงเลวรดกำย รวิษยกำ นว่กำชลัง และเกลนยดชลังกลันและ
กลัน แตก่วาก่ ...เมสืที่อพระเจล้สำผรล้เปป็นพระผรล้ชวยู่ ยใหล้รอดของเรสำทรงพระกรสุณสำโปรด และประทสำนควสำมรรักแกยู่มนสุษยร์ปรสำกฏแลล้ว
พระองคร์ไดล้ทรงชยู่วยเรสำใหล้รอด มลิใชยู่ดล้วยกสำรกระทสสำทบที่ชอบธรรมของเรสำเอง แตยู่พระองคร์ทรงพระกรสุณสำชสสำระใหล้เรสำมบใจบรังเกลิด
ใหมยู่ และทรงสรล้สำงเรสำขสึทั้นมสำใหมยู่โดยพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ พระองคร์นรัทั้นไดล้ทรงประทสำนแกยู่เรสำทรัทั้งหลสำยอยยู่สำงบรลิบรรณร์ โดย
พระเยซรครลิสตร์พระผรล้ชยู่วยใหล้รอดของเรสำ เพสืที่อวยู่สำเมสืที่อเรสำไดล้เปป็นคนชอบธรรมแลล้วโดยพระคสุณของพระองคร์ เรสำจะไดล้เปป็นผรล้ไดล้
รรับมรดกทบที่มสุยู่งหวรังคสือชบวลิตนลิรนรั ดรร์” (ทลิตสรั 3:3-7)
ดรังนรัทั้น...ตสำมคสสำกลยู่สำวของอรัครสสำวกเปสำโล คนบสำปทสุกคน (บสำงคนกก็มสำกกวยู่สำคนอสืที่นๆ) เปป็นคนโงยู่ ไมยู่เชสืที่อฟฟัง ถรก
หลอกลวง พวกเขสำรรับใชล้ตรัณหสำและควสำมเพลลิดเพลลินทสุกชนลิด และพวกเขสำใชล้ชบวตลิ ในควสำมเลวรล้สำยและควสำมรลิษยสำ พวกเขสำ
เปป็นคนนยู่สำชรัง – และพวกเขสำเกลบยดชรังกรันและกรัน ทยู่สำนทบรที่ รัก อยยู่สำใหล้เรสำถรกหลอกลวงเลย: ใจทบที่ยรังไมยู่ไดล้ถรกสรล้สำงใหมยู่เปป็นถรัง
ขยะฝฝ่สำยวลิญญสำณ! หนทสำงเดบยวทบที่จะกสสำจรัดขยะออกไปกก็คสือ กสำรกสสำจรัดถรังนรัทั้นออกไป...ใจเกยู่สำนรัทั้น...และยอมใหล้พระเจล้สำใสยู่ใจ
ใหมยู่ไวล้ในทรวงอกของคสุณผยู่สำนทสำงกสำรอรัศจรรยร์แหยู่งกสำรทสสำงสำนของพระวลิญญสำณบรลิสทสุ ธลิธิ์ – เพรสำะวยู่สำแหลยู่งแหยู่งชบวตลิ เรลิมที่ ตล้น
ออกมสำจสำกใจ เรสำตผู้องมบกสำรเปลบที่ยนแปลงจลิตใจกยู่อนทบที่เรสำจะดสสำเนลินชบวตลิ อยยู่สำงถรกตล้อง คลิดอยยู่สำงถรกตล้อง กระทสสำอยยู่สำงถรกตล้อง
เปป็นคนทบที่ถรกตล้อง... และรรักอยยู่สำงถรกตล้อง ผมขอกลยู่สำวเชยู่นนบทั้อยยู่สำงถยู่อมใจ – แตยู่ผมไมยู่ขอแกล้ตวรั ในกสำรกลยู่สำวเชยู่นนบทั้: คนทบที่ยรังไมยู่

รอดไมยู่รรล้ควสำมหมสำยของรรักแทล้ ไมยู่มบใครสสำมสำรถรรักในควสำมหมสำยทบที่ลกสึ ซสึทั้งกวยู่สำไดล้จนกวยู่สำพระเจล้สำทรงสถลิตในใจโดยควสำมเชสืที่อ ...
เพรสำะวยู่สำ “พระเจล้สำทรงเปป็นควสำมรรัก”
ยสุคแหยู่งพระคสุณไมยู่ใชยู่ระเบบยบเกยู่สำทบที่ไดล้รรับกสำรซยู่อมแซม และไมยู่ใชยู่วรันทบที่ดบกวยู่สำเดลิมดล้วย ยสุคแหยู่งพระคสุณนบทั้ คสือวรันใหมยู่
สลิที่งเกยู่สำๆกก็ถรกเอสำออกไป (คส. 2:9-17) ผรล้เชสืที่อทรัทั้งหลสำยเปป็นผรล้มบสยู่วนในชบวลิตและธรรมชสำตลิของพระเจล้สำ เรสำถรกนสสำพสำโดยพระองคร์
ผรล้หนสึที่ง... พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ผรล้ทรงสถลิตอยรยู่ภสำยใน ผรล้เชสืที่อแทล้ทรัทั้งหลสำยดสสำเนลินชบวตลิ อยยู่สำงสมรัครสมสำนสสำมรัคคบดวล้ ยควสำมรรัก
เพรสำะวยู่สำเรสำทรัทั้งหลสำยเปป็นอวรัยวะของกสำยเดบยวกรัน วรันหนสึที่งกสสำลรังมสำเมสืที่อจะมบสรันตลิสสุขบนแผยู่นดลินโลก – ไมยู่ใชยู่แคยู่ทสำยู่ มกลสำงคน
ทรัทั้งหลสำยเทยู่สำนรัทั้น แตยู่ทรัทั้งแผยู่นดลินโลกจะมบสรันตลิสสุขระหวยู่สำงกรันและกรัน สรันถวไมตรบจะมบทสำยู่ มกลสำงมนสุษยร์ทวรัที่ ทสุกหนทสุกแหยู่ง แตยู่
นรัที่นจะเกลิดขสึทั้นเมสืที่อพระเยซรประทรับนรัที่งบนบรัลลรังกร์ในเยรรซสำเลก็ม และควสำมรรล้เกบที่ยวกรับองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำจะปกคลสุมแผยู่นดลินโลกนบทั้
ดสุจนทั้สสำปกคลสุมทะเลอยรยู่ในขณะนบทั้ สลิที่งเหลยู่สำนบทั้ทงรัทั้ สลิทั้นถรกทสสำใหล้เกลิดขสึทั้นไดล้โดยกกำงเขนนลันั้น ทบที่นรัที่นพระองคร์ไดล้ประทสำนกสำยของ
พระองคร์เปป็นเครสืที่องบรชสำ เพสืที่อทบจที่ สำกชบวลิตทบที่ถรกเทออกมสำนรัทั้นพระองคร์จะสรล้สำงกสำยใหมยู่อบกอรันหนสึที่ง พระเยซรทรงทนทสุกขร์ “ในเนสืทั้อ
หนรังของพระองคร์” เพสืที่อทบพที่ ระองคร์จะทรงพบกรับพระเจล้สำในเนสืทั้อหนรังและตอบสนองขล้อเรบยกรล้องแหยู่งควสำมบรลิสสุทธลิธิ์ของ
พระเจล้สำในรยู่สำงกสำยหนสึที่งซสึที่งเหมสือนกรับรยู่สำงกสำยของคสุณและของผม เพสืที่อทบพที่ ระองคร์จะทรงทสสำใหล้ยลิวและคนตยู่สำงชสำตลิคสืนดบกรันกรับ
พระเจล้สำ... ทสุกชสำตลิพรันธสุร์และทสุกคน... ไมยู่วสำยู่ เขสำจะมบตสสำแหนยู่งหรสือสถสำนะใดกก็ตสำม พระเยซรไดล้ “กสสำจรัดกสำรซสึที่งเปป็นปฏลิปฟักษร์กรัน”
นรัทั้นเสบย สลิที่งนบทั้เกลิดขสึทั้นเพบยงเพรสำะวยู่สำพระเยซรไดล้ทรงรรับกสำยหนสึที่งซสึที่งเหมสือนกรับกสำยของคนเหลยู่สำนรัทั้นทบที่เพรสำะควสำมอลิจฉสำไดล้มอบ
พระองคร์ไวล้แกยู่ปปีลสำตเพสือที่ ใหล้ตรสึงเสบยทบที่กสำงเขน ดล้วยเหตสุนบทั้ พระองคร์ผรล้ทรงถรกประหสำรเพรสำะควสำมเปป็นศรัตรรของเหลยู่สำคนชรัวที่ จสึง
ไดล้ประหสำรควสำมเปป็นศรัตรรนรัทั้นเสบยซสึที่งเคยมบระหวยู่สำงพระเจล้สำผรล้บรลิสสุทธลิธิ์กบรั เหลยู่สำมนสุษยร์ผรล้บสำปหนสำ
พระเยซรไดล้ทรงประกสำศสรันตลิสสุข... สรันตลิสสุขแกยู่พวกยลิวและสรันตลิสสุขแกยู่คนตยู่สำงชสำตลิ ทรตสวรรคร์ตนหนสึที่งไดล้ประกสำศกสำร
ประสรตลิของพระเยซรโดยปฝ่สำวรล้องวยู่สำ “ดรเถลิด เรสำนสสำขยู่สำวดบมสำยรังทยู่สำนทรัทั้งหลสำย คสือควสำมปรบดยบ ลิที่งซสึที่งจะมสำถสึงคนทรัทั้งปวง เพรสำะวยู่สำ
ในวรันนบทั้พระผรล้ชยู่วยใหล้รอดของทยู่สำนทรัทั้งหลสำย คสือพระครลิสตร์เจล้สำ มสำบรังเกลิดทบที่เมสืองของดสำวลิด” ชสำวสวรรคร์หมรยู่นรัทั้นไดล้ประกสำศ
ขยู่สำวดบ ควสำมปรบดบยลิที่ง พระผรล้ชยู่วยใหล้รอดองคร์หนสึที่ง สรันตลิสสุขบนแผยู่นดลินโลก และสรันถวไมตรบแกยู่มนสุษยร์ทรัทั้งหลสำย (ลรกสำ 2:10-14)
เมสืที่อพระเยซรเสดก็จมสำเปป็นเดก็กทสำรกในรสำงหญล้สำเมสืที่อสองพรันกวยู่สำปปีกยู่อน พระองคร์ไดล้เสดก็จมสำเพสืที่อสลิทั้นพระชนมร์ (ฮบ. 2:9
และ 14) พระองคร์ไดล้เสดก็จมสำเพสืที่อทบที่จะแสวงหสำและชยู่วยผรล้ทบที่หลงหสำยใหล้รอด (ลรกสำ 19:10) พระองคร์ไดล้เสดก็จมสำเพสืที่อสละชบวตลิ
ของพระองคร์ (ยอหร์น 10:17-18) เปป็นคยู่สำไถยู่สสสำหรรับคนเปป็นอรันมสำก พระองคร์ไดล้สลิทั้นพระชนมร์บนกสำงเขน สละชบวลิตของ
พระองคร์เพสืที่อคนบสำปทรัทั้งหลสำย พวกเขสำไดล้ตรสึงพระองคร์เสบยทบกที่ สำงเขนและฝฟังพระองคร์ไวล้ แตยู่หลสุมศพไมยู่อสำจรรัทั้งพระองคร์ไวล้ไดล้
พระองคร์ไดล้ทรงเปป็นขสึทั้น เสดก็จกลรับไปหสำพระบลิดสำ และทรงสยู่งพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์มสำตสำมทบที่พระองคร์ไดล้ทรงสรัญญสำไวล้แกยู่เหลยู่สำ
สสำวกของพระองคร์ บรัดนบทั้พระวลิญญสำณบรลิสทสุ ธลิธิ์ทรงสถลิตอยรยู่ในทรวงอกของลรกทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้วทสุกคนของพระเจล้สำ ทสุกวรันนบทั้ผรล้
เชสืที่อทสุกคนเปป็นอวรัยวะของกสำยเดบยว ไดล้รรับบรัพตลิศมสำเขล้สำในกสำยนรัทั้นแลล้วโดยพระวลิญญสำณองคร์เดบยว (1 คร. 12:13) ในฐสำนะผรล้
เชสืที่อทรัทั้งหลสำย เรสำควรยสุยู่งอยรยู่กรับกสำรไปหสำมนสุษยร์ทสุกผรใล้ นกสำรเชสืที่อฟฟังตยู่อพระบรัญชสำนรัทั้นทบที่วสำยู่ “ประกสำศขยู่สำวประเสรลิฐแหยู่งสรันตลิสสุข
และประกสำศขยู่สำวประเสรลิฐแหยู่งสลิที่งอรันประเสรลิฐ” (โรม 10:15)
ควสำมตล้องกสำรของโลก ณ โมงยสำมทบสที่ สสำครัญและอรันตรสำยนบทั้ไมยู่ใชยู่จรวดขบปนสำวสุธนสสำวลิถบ และไมยู่ใชยู่มนสุษยร์ทบที่ไปทยู่อง
อวกสำศ คสสำตอบสสสำหรรับควสำมเจก็บปฝ่วยทรัทั้งหลสำยของชสำวโลกถรกพบในขยู่สำวสสำรแหยู่งขยู่สำวประเสรลิฐนรัทั้น: สลันตวิสทุขและขว่กำวดน แตยู่

เรสืที่องนยู่สำเศรล้สำกก็คสือวยู่สำ พวกเรสำในอเมรลิกสำกสสำลรังใชล้เงลินหลสำยพรันลล้สำนดอลลสำรร์เพสืที่อสยู่งคนไปทยู่องดวงจรันทรร์ – ขณะทบที่เรสำใหล้เงลินไมยู่
กบที่เหรบยญเพสืที่อนสสำผรล้คนมสำถสึงพระครลิสตร์!
บสำงทบใครบสำงคนอสำจกสสำลรังถสำมวยู่สำ “ภสำรกลิจของพระเยซรทบที่มสำยรังแผยู่นดลินโลกลล้มเหลวเสบยแลล้วหรสือ?” บสำงทบคสุณอสำจ
กสสำลรังบอกเปป็นนรัยวยู่สำไมยู่มบสรันตลิสสุขบนแผยู่นดลินโลกในปฟัจจสุบรันนบทั้ นบที่เปป็นยสุคแหยู่งกสำรสรังหสำรหมรยู่แบบขสำยสยู่ง ทสุกประชสำชสำตลิใตล้ฟสำฟ้
สวรรคร์กสสำลรังเรยู่งรบบอยยู่สำงบล้สำคลรัที่งในกสำรประดลิษฐร์และผลลิตระเบลิดทบที่จะฆยู่สำผรล้คนไดล้มสำกทบที่สดสุ โดยใชล้ระเบลิดทบที่ประดลิษฐร์ขสึทั้นมสำนล้อย
ทบที่สสุด แตยู่ทยู่สำนทบรที่ รัก ขอใหล้ผมเตสือนควสำมจสสำคสุณวยู่สำ เรสำทรัทั้งหลสำยทบที่ “หมรัที่นศสึกษสำคล้นควล้สำเพสืที่อสสสำแดงตนเองใหล้เปป็นทบที่ชอบพระทรัย
พระเจล้สำ” (2 ทธ. 2:15) ตยู่สำงกก็รวรล้ ยู่สำนทที่ไมก่ใชก่โมงยามแหก่งองคค์สอันตติราช จงอยู่สำนมรัทธลิวบททบที่สลิบ และคสุณจะคล้นพบวยู่สำพระเยซรตรรัส
ไวล้วสำยู่ “อยยู่สำคลิดวยู่สำเรสำมสำเพสืที่อจะนสสำสรันตลิภสำพมสำสรยู่โลก เรสำมลิไดล้นสสำสรันตลิภสำพมสำใหล้ แตยู่เรสำนสสำดสำบมสำ” นบที่ไมยู่ใชยู่โมงยสำมแหยู่งองคร์
สรันตลิรสำช โมงยสำมของพระองคร์ยรังมสำไมยู่ถสึง นบที่เปป็นสมรัยของมนสุษยร์... สมรัยของพระองคค์จะมสำในลสสำดรับถรัดไป เรสำไดล้รรับคสสำเตสือน
วยู่สำ “เมสืที่อเขสำพรดวยู่สำ “สงบสสุขและปลอดภอัยแลล้ว” (หนล้สำหนสึที่งของหนรังสสือพลิมพร์ตสำยู่ งๆของเรสำไมยู่ไดล้เตก็มไปดล้วยโฆษณสำชวนเชสืที่อ
เชยู่นนรัทั้นหรสือ?) เมสืที่อนรัทั้นแหละควสำมพลินสำศกก็จะมสำถสึงเขสำทรันทบ เหมสือนกรับควสำมเจก็บปวดมสำถสึงหญลิงทบที่มบครรภร์ เขสำจะหนบกก็ไมยู่พนล้ ”
(1 ธส. 5:3)
ควสำมลล้มเหลวของมนสุษยร์เปป็นสลิที่งทบที่ไมยู่อสำจหลบกเลบที่ยงไดล้ มรันปรสำกฏชรัดเจนอยรยู่รอบตรัวเรสำแลล้ว พระเจล้สำทรงทรสำบตอน
จบตรัทั้งแตยู่ตอนตล้น และพระองคร์ไดล้ทรงจรัดเตรบยมวรันแหยู่งสรันตลิสสุขนรัทั้นไวล้แลล้ว แตยู่มรันจะมสำกก็ตอยู่ เมสืที่อพระเจล้สำไดล้ทรงปรสำบศรัตรรทรัทั้ง
สลิทั้นไวล้ใตล้พระบสำทของพระบสุตรผรล้เปป็นทบที่รรักของพระองคร์แลล้ว! ณ เวลสำนบทั้ พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิกธิ์ สสำลรังเรบยกผรล้คนกลสุยู่มหนสึที่งออก
มสำ... ยลิวและตยู่สำงชสำตลิ... (คนกลสุยู่มหนสึที่งซสึที่งประกอบดล้วยทสุกชสำตลิพรันธสุร์ ทสุกประชสำชสำตลิ ทสุกชนชรัทั้น) ซสึที่งเปป็นทบที่รรล้จรักในชสืที่อครลิสตจรักร
พระกสำยของพระครลิสตร์ เมสืที่อกสำยนบทั้ครบถล้วน ครลิสตจรักรกก็จะถรกรรับขสึทั้นไปในหมรยู่เมฆในทล้องฟฟ้สำเพสืที่อพบกรับพระเยซร (1 ธส. 4:1318) เมสืที่อนรัทั้นพระเจล้สำจะทรงจรัดกสำรกรับเหลยู่สำคนชรัวที่ บนแผยู่นดลินโลก และหลรังจสำกนรัทั้นเรสำจะมบวรันแหยู่งสรันตลิสสุขอรันยลิที่งใหญยู่และ
เปปีปี่ยมสงยู่สำรสำศบ! อยยู่สำงไรกก็ตสำม อยยู่สำลสืมเดก็ดขสำดวยู่สำพระองคร์นรัทั้นและพระรสำชกลิจของพระเยซรครลิสตร์เจล้สำทรงเปป็นจสุดศรนยร์กลสำง
เปป็นหรัวใจ จลิตวลิญญสำณ และแกยู่นแทล้แหยู่งแผนกสำรแบบครลิสเตบยนทรัทั้งสลิทั้นของพระเจล้สำ พระเยซรทรงเปป็นสรันตลิสสุขของเรสำ
พระองคร์ทรงสรล้สำงสรันตลิสสุข พระองคร์ทรงนสสำสรันตลิสสุขมสำใหล้ และพระองคร์ประทสำนสรันตลิสสุขเดนดี๋ยวนนนั้แกยู่คนทบที่เชสืที่อในพระองคร์ เมสืที่อ
พระองคร์เสดก็จมสำอบกทบ จะมบ “สรันตลิสสุขบนแผยู่นดลินโลก”
ขณะยรังอยรยู่บนแผยู่นดลินโลกนบทั้ พระเยซรเจล้สำทรงสนรับสนสุนทสุกสลิที่งทบที่พระองคร์ตรรัสโดยสลิที่งเหลยู่สำนรัทั้นทบที่พระองคร์ไดล้ทรงกระทสสำ
หสำกพญสำมสำรสสำมสำรถหยสุดยรัทั้งพระเยซรกยู่อนพระองคร์ไปถสึงกสำงเขนไดล้ แผนกสำรทรัทั้งหมดของควสำมเชสืที่อแบบครลิสเตบยนกก็คงพรัง
ทลสำยสลิทั้น เพรสำะวยู่สำจสสำเปป็นทบที่พระเยซรตล้องสลิทั้นพระชนมร์บนกสำงเขน ควสำมจรลิงขล้อนบทั้ถรกนสสำเสนอในคสสำตรรัสของพระองคร์เอง:
“และเรสำ ถล้สำเรสำถรกยกขสึทั้นจสำกแผยู่นดลินโลกแลล้ว เรสำกก็จะชรักชวนคนทรัทั้งปวงใหล้มสำหสำเรสำ” (ยอหร์น 12:32) มรันคสือควสำมจสสำเปป็น
ชรัที่วนลิรนรั ดรร์ทพบที่ ระเยซรตล้องสลิทั้นพระชนมร์บนกสำงเขนนรัทั้น พระโลหลิตของพระเยซรคอสื แกยู่นแทล้แหยู่งขล้อกสสำหนดของพระเจล้สำเพสืที่อตอบ
สนองขล้อเรบยกรล้องแหยู่งพระรสำชบรัญญรัตลิของพระเจล้สำ เครสือที่ งบรชสำนรัทั้นตล้องเปป็นเครสืที่องบรชสำทบที่ไมยู่มบบสำปซสึที่งถรกจรัดหสำใหล้โดยคนๆหนสึที่ง
ทบที่ไมยู่มบบสำป “ดสุจลรกแกะทบที่ปรสำศจสำกตสสำหนลิและปรสำศจสำกดยู่สำงพรล้อย” คสุณอสำจกสสำลรังถสำมวยู่สำ “เพรสำะเหตสุใดกรัน ?” คสสำตอบกก็คสือ
ลรักษณะเฉพสำะของพระเจล้สำผรล้บรลิสสุทธลิธิ์ ซสึที่งแยกออกจสำกบสำป ไมยู่อสำจยอมรรับเครสืที่องบรชสำใดทบที่นล้อยกวยู่สำเครสืที่องบรชสำทบปที่ รสำศจสำก
บสำปไดล้ บสำปไดล้ตดรั ขสำดมนสุษยร์ออกจสำกพระเจล้สำและไดล้กยู่อใหล้เกลิดเหวใหญยู่กรัทั้นกลสำงระหวยู่สำงพระเจล้สำกรับมนสุษยร์ หนทสำงเดบยวทบที่

เหวใหญยู่ทบที่กนรัทั้ กลสำงนบทั้จะถรกขจรัดออกไปไดล้ คสือโดยทสำงกสำรถวสำยเครสือที่ งบรชสำทบที่ปรสำศจสำกบสำป
จดหมสำยฝสำกฉบรับตยู่สำงๆของเปสำโล คสือควสำมตยู่อเนสืที่องของควสำมจรลิง... ควสำมจรลิงทบเที่ รลิมที่ ตล้นในหนรังสสือขยู่สำวประเสรลิฐสบที่
เลยู่มนรัทั้น คสือถล้อยคสสำทบที่ถรกเอยู่ยโดยพระองคร์ผรล้ไดล้ตรรัสวยู่สำ “เรสำเปป็นควสำมจรลิง” แตยู่เปป็นควสำมจรลิงตยู่สำงๆทบที่ฝฟังลสึกลงไปมสำกกวยู่สำและ
เรลิที่มมบคยู่สำประเสรลิฐมสำกขสึทั้นในจดหมสำยฝสำกเหลยู่สำนรัทั้น เมสืที่อเรสำมองเหก็นและยสึดมรัที่นในขล้อเทก็จจรลิงทบที่วสำยู่ ในตรัวตนและพระรสำชกลิจ
ของพระเยซรเจล้สำ เรสำไมยู่เพบยงถรกทสสำใหล้คสืนดบกรันกรับพระเจล้สำเทยู่สำนรัทั้น แตยู่เรสำยรังกลสำยเปป็นผรล้มบสยู่วนในชบวลิตของพระเจล้สำ และเรสำเปป็น
หนสึที่งเดบยวกรับพระองคร์ในพระครลิสตร์ โลหลิตทบที่ไหลออกจสำกเสล้นโลหลิตของพระเยซรเจล้สำ โลหลิตทบที่ปกคลสุมพระพรักตรร์ของพระองคร์
ขณะทบที่มรันไหลลงมสำตสำมคลิวทั้ ทบที่ถรกหนสำมแทงของพระองคร์ – โลหลิตนรัทั้นเพบยงพอทบที่จะสรล้สำงกสำยใหมยู่อรันหนสึที่งซสึที่งในกสำยนรัทั้นผรล้เชสืที่อทสุก
คนถรกรวมเปป็นหนสึที่งเดบยวกรัน – ใชยู่แลล้วครรับ บสุคคลผรล้เดบยว: พระครวิสตต พระองคร์ทรงเปป็นศบรษะ เรสำเปป็นกสำยนรัทั้น (อฟ. 5:30)
ยอดเยบที่ยมใชยู่ไหมครรับ? ใชยู่แลล้วครรับ เกลินสตลิปฟัญญสำและควสำมเขล้สำใจของมนสุษยร์ใชยู่ไหมครรับ? ใชยู่เลยครรับ ถสึงกระนรัทั้น – มรันกก็เปป็น
ควสำมจรลิงจสำกพระครัมภบรร์
ขณะพรดกรับชสำวเมสืองโคโลสบ (ซสึที่งหมสำยถสึงผรล้เชสืที่อเหลยู่สำนรัทั้นในครลิสตจรักร) เปสำโลกลยู่สำววยู่สำ “และไดล้สวมมนสุษยร์ใหมยู่ทบที่กสสำลรัง
ทรงสรล้สำงขสึทั้นใหมยู่ในควสำมรรล้ตสำมแบบพระฉสำยของพระองคร์ผรล้ไดผู้ทรงสรผู้างขถึรั้นนอัรั้น อยยู่สำงนบทั้ไมยู่เปป็นพวกกรบกหรสือพวกยลิว ไมยู่เปป็นผรล้
ทบที่เขล้สำสสุหนรัตหรสือไมยู่ไดล้เขล้สำสสุหนรัต พวกคนตยู่สำงชสำตลิหรสือชสำวสลิเธบย ทสำสหรสือไทกก็ไมยู่เปป็น แตว่วกำว่ พระครวิสตตทรงเปป็นสกำรพลัดและ
ทรงดกกำรงอยซูว่ในสกำรพลัด” (คส. 3:10-11)
ในถล้อยคสสำเหลยู่สำนบทั้เรสำไดล้เปปิดเผยใหล้เหก็นหรัวใจและเคลก็ดลรับ... แกยู่นแทล้... แหยู่งระบบแบบครลิสเตบยน พระคสุณของ
พระเจล้สำไมยู่ทสสำใหล้คนๆหนสึที่งเปป็นคนทบที่ดบขสึทั้น พระคสุณสรล้สำงมนสุษยร์ใหมว่ซสึที่งเปป็นของระบบอบกอรันหนสึที่ง... ครอบครรัวใหมยู่เอบที่ยม สลิที่งทรง
สรล้สำงใหมยู่
ขล้อ 18 ในเนสืทั้อหสำตอนทบที่เรสำศสึกษสำอยรยู่นบทั้นสสำเรสำไปไกลอบกกล้สำวหนสึที่ง: โดยทสำงพระองคร์ (พระเยซร) เรสำทรัทั้งสองพวกมบ
โอกสำสเขล้สำเฝฟ้สำพระบลิดสำโดยพระวลิญญสำณองคร์เดบยวกรัน ผรล้เชสืที่อทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้วทสุกคน ไมยู่วสำยู่ จะชสำตลิพรันธสุใร์ ด ลล้วนเขล้สำถสึงไดล้โดย
ทสำงพระเยซรเจล้สำ – ผรล้ทรงเปป็นคนกลสำงแหยู่งพรันธสรัญญสำใหมยู่ พระเยซรทรงเปป็นผรล้ทบที่ “ทนทสุกขร์ครรัทั้งเดบยวเทยู่สำนรัทั้น เพรสำะควสำมผลิด
บสำป คสือพระองคร์ผรล้ชอบธรรมเพสืที่อผรล้ไมยู่ชอบธรรม เพสืที่อพระองคร์จะไดล้ทรงนสสำเรสำทรัทั้งหลสำยไปถสึงพระเจล้สำ” (1 เปโตร 3:18) พระ
เยซรคสือผรล้ทตบที่ รรัสวยู่สำ “ไมยู่มบผรล้ใดมสำถสึงพระบลิดสำไดล้นอกจสำกมสำทสำงเรสำ” (ยอหร์น 14:6) พระเยซรคสือผรล้ทตบที่ รรัสวยู่สำ “ผรล้ทบที่มลิไดล้เขล้สำไปใน
คอกแกะทสำงประตร แตยู่ปปีนเขล้สำไปทสำงอสืที่นนรัทั้นเปป็นขโมยและโจร” (ยอหร์น 10:1) พระเยซรคสือผรล้ทบที่ตรรัสวยู่สำ “แตยู่ทสำยู่ นทรัทั้งหลสำยไมยู่
ยอมมสำหสำเรสำเพสืที่อจะไดล้ชวบ ลิต” (ยอหร์น 5:39-40)
จงจสสำใหล้ขสึทั้นใจถสึงขล้อเทก็จจรลิงทบที่วสำยู่ พระพรฝฝ่สำยวลิญญสำณทรัทั้งปวงลล้วนอยรยู่ในพระเยซซูครวิสตต กสำรไถยู่ไดล้ถรกทสสำใหล้สสสำเรก็จแลล้ว
เพสืที่อเรสำในพระเยซซูครวิสตต พระวลิญญสำณทรงทสสำงสำนในตรัวเรสำ พระวลิญญสำณทรงครอบครองใจทบที่ถรกสรล้สำงใหมยู่แลล้ว พระวลิญญสำณ
ทรงเปป็นฤทธลิธิ์เดชทบมที่ บชบวตลิ อยรยู่ทสุกวรันในเรสำ มนสุษยร์ใหมยู่ ไมยู่วยู่สำเขสำจะเปป็นยลิวหรสือตยู่สำงชสำตลิ ถรกนสสำพสำโดยพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์
ขล้อพลิสจร นร์ของควสำมเชสืที่อแบบครลิสเตบยนมลิไดล้ถรกพบในศสำสนศสำสตรร์หรสือหลรักจรลิยธรรม – แตยู่อยรใยู่ นมนสุษยร์ใหมยู่นรัทั้นซสึที่ง
ถรกสรล้สำงขสึทั้นโดยควสำมเชสืที่อแบบครลิสเตบยน... และพระเยซรครลิสตร์ทรงเปป็นควสำมเชสืที่อแบบครลิสเตบยน ชบวลิตทบดที่ สสำเนลินอยรยู่ในพระ
ครลิสตร์ คสือขล้อพลิสจร นร์วยู่สำควสำมเชสืที่อแบบครลิสเตบยนนรัทั้นถรกตล้องและศสำสนสำอสืที่นๆทรัทั้งปวงบนแผยู่นดลินโลกเปป็นสลิที่งทบที่มนสุษยร์สรล้สำงขสึทั้น “มบ
ทสำงหนสึที่งซสึที่งคนเรสำดรเหมสือนถรก แตยู่มรันสลิทั้นสสุดลงทบที่ทสำงเหลยู่สำนรัทั้นของควสำมมรณสำ” (สภษ. 16:25)

มบพระเจล้สำองคร์เดบยว...เรสำเชสืที่ออยยู่สำงนรัทั้น ศสำสนสำสยู่วนใหญยู่ยอมรรับขล้อเทก็จจรลิงนรัทั้น – แตยู่วสำยู่ มบคนกลสำงแตก่ผผผู้เดทยวระหวยู่สำง
พระเจล้สำกรับมนสุษยร์: “พระเยซผครติสตค์ผผผู้ทรงสภาพเปป็นมนสุษยค์” (1 ทธ. 2:5) บสุคคลผรล้เดบยวทบที่สสำมสำรถเปป็นคนกลสำงระหวยู่สำง
พระเจล้สำและผรล้เชสืที่อไดล้ คสือพระเยซรครลิสตร์เจล้สำ
มบทใบที่ ดหรสือในพระวจนะบรลิสสุทธลิธิ์ของพระเจล้สำทบที่บอกวยู่สำผรล้เชสืที่อถรกเชลิญชวนใหล้อล้อนวอนตยู่อเปโตรหรสือตยู่อวลิสสุทธลิชนผรล้อสืที่น ?
พระครัมภบรร์บรลิสสุทธลิธิ์มบเขบยนไวล้หรสือวยู่สำเรสำตล้องปรสึกษสำวลิสสุทธลิชนทรัทั้งหลสำยเพสืที่อขอสลิทธลิพเลิ ศษในกสำรพรดคสุยกรับพระเจล้สำ ? มบทใบที่ ดใน
พระครัมภบรร์หรสือทบที่บอกวยู่สำผรล้เชสืที่อทรัทั้งหลสำยจะตล้องขอรล้องมสำรดสำของพระเยซรเพสือที่ เสนอควสำมแทนเรสำ? คสุณรรคล้ สสำตอบอยรยู่แลล้ว –
ไมยู่มบเลย! มบเพบยงผรล้เดบยวเทยู่สำนรัทั้นทบพที่ ระเจล้สำทรงฟฟัง พระเจล้สำพระบลิดสำทรงฟฟังกสำรเสนอควสำมแทนจสำกพระบสุตร ซสึที่งเปป็นตรัวแทน
ของวลิสสุทธลิชน (ผรล้ซสึที่งกลสำยเปป็นวลิสสุทธลิชนเพรสำะควสำมเชสืที่อในพระโลหลิตทบที่ไหลออกของพระเยซรครลิสตร์) ในยสุคมหรัศจรรยร์นบทั้แหยู่ง
พระคสุณของพระเจล้สำ เรสำทสุกคนเปป็นกษรัตรลิยร์ ปสุโรหลิตและวลิสสุทธลิชน – และผรล้เชสืที่อทบตที่ ที่สสำตล้อยทบที่สสุด คนทบที่มบควสำมสสสำครัญนล้อยทบที่สดสุ กก็
ถรกเชลิญชวนใหล้มบใจกลล้สำเขล้สำมสำในทบที่บรลิสสุทธลิธิ์ทบที่สดสุ โดยทสำงใหมยู่ทบที่มบชบวตลิ ... ผยู่สำนทสำงพระกสำย (กสำรสลิทั้นพระชนมร์) ของพระเยซร
ครลิสตร์เจล้สำ (จงศสึกษสำ 1 เปโตร 2:9 และฮบบรร 10:19-20) ดล้วยวยู่สำนสำมอสืที่นซสึที่งใหล้เรสำทรัทั้งหลสำยรอดไดล้ ไมยู่ทรงโปรดใหล้มบใน
ทยู่สำมกลสำงมนสุษยร์ทรัที่วใตล้ฟสำฟ้ มบคนกลสำงเพบยงผรล้เดบยวระหวยู่สำงพระเจล้สำกรับมนสุษยร์ – พระเยซรครลิสตร์ผรล้ทรงรรับสภสำพเปป็นมนสุษยร์ ผรล้ทบที่
ปปีนเขล้สำไปทสำงอสืนที่ ผรล้นรัทั้นคสือขโมยและโจร พระเยซรทรงเปป็นทสำงนรัทั้น เปป็นควสำมจรลิง และเปป็นชบวตลิ ไมยู่มบผรล้ใดมสำถสึงพระบลิดสำไดล้
นอกจสำกโดยทสำงพระเยซร ทสำงเขล้สำสวรรคร์มบทสำงเดบยวเทยู่สำนรัทั้น – พระเยซรครลิสตร์ผรล้ทรงรรับสภสำพเปป็นมนสุษยร์ ผรล้เสนอควสำมแทน
ระหวยู่สำงพระเจล้สำกรับมนสุษยร์มบเพบยงผรล้เดบยวเทยู่สำนรัทั้น – พระเยซรครลิสตร์ผรล้ทรงรรับสภสำพเปป็นมนสุษยร์ พระพรฝฝ่สำยวลิญญสำณทสุกประกสำร
กลสำยเปป็นของเรสำผยู่สำนทสำงชยู่องทสำงเดบยวเทยู่สำนรัทั้น – พระเยซรครลิสตร์ผรล้ทรงรรับสภสำพเปป็นมนสุษยร์ เมสืที่อเรสำเขล้สำในประตรแหยู่งสงยู่สำรสำศบ
มรันกก็จะเปป็นเพรสำะวยู่สำพระเยซรครลิสตร์ผทรล้ รงรรับสภสำพเปป็นมนสุษยร์ทรงกลยู่สำวยอมรรับเรสำตยู่อพระบลิดสำในสวรรคร์ อยยู่สำยอมใหล้ผรล้ใด
ปลล้นคสุณจสำกสลิทธลิแธิ์ หยู่งในชบวลิตนลิรรันดรร์โดยกสำรเทศนสำแกยู่คสุณวยู่สำมบหนทสำงอสืที่นอบก จสสำไวล้วยู่สำ – พญสำมสำรกก็ปลอมตรัวเปป็นทรตสวรรคร์
แหยู่งควสำมสวยู่สำง และเหลยู่สำผรรล้ รับใชล้ของมรันกก็ปลอมตรัวเปป็นผรล้รรับใชล้แหยู่งควสำมชอบธรรม – แตยู่ปลสำยทสำงของคนเหลยู่สำนรัทั้นจะเปป็น
ไปตสำมคสสำสอนนอกรบตทบที่นสสำไปสรยู่ควสำมพลินสำศของพวกเขสำ พระเจล้สำไดล้ทรงเรบยกเหลยู่สำผรล้รรับใชล้ทบที่ถรกแตยู่งตรังทั้ และประกอบดล้วยพระ
วลิญญสำณฉรันใด พญสำมสำรกก็ไดล้เรบยกพวกผรล้รบรั ใชล้ทบที่มบผบปปีศสำจเขล้สำสลิงฉรันนรัทั้น (จงตรัทั้งใจศสึกษสำ 2 โครลินธร์ 11:13-15) จงระวรังพวก
สสุนรัขปฝ่สำทบที่มสำในครสำบแกะ! ขโมยทบที่โสมมทบที่สสุด คสือขโมยฝฝ่สำยวลิญญสำณทบที่จะขโมยสลิทธลิธิ์ของคสุณทบที่มบตอยู่ สวรรคร์โดยกสำรสอนลรัทธลิ
นอกรบตตยู่สำงๆทบที่นสสำไปสรยู่ควสำมพลินสำศและหลรักคสสำสอนตยู่สำงๆของผบปปีศสำจ จงระวรังใหล้ดบ!
พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิตธิ์ รรัสถสึงพระเยซรวสำยู่ “แตยู่พระองคร์นบทั้ เพรสำะเหตสุทพบที่ ระองคร์ดสสำรงอยรยู่เปป็นนลิตยร์ จสึงมบตสสำแหนยู่งปสุโรหลิต
ทบที่ไมยู่เปลบที่ยนแปลง ดรังนรัทั้น พระองคร์จสึงทรงสสำมสำรถเปป็นนลิตยร์ทบที่จะชยู่วยคนทรัทั้งปวงทบที่ไดล้เขล้สำมสำถสึงพระเจล้สำโดยทสำงพระองคร์นรัทั้นใหล้ไดล้
รรับควสำมรอด เพรสำะวยู่สำพระองคร์ทรงพระชนมร์อยรยู่เปป็นนลิตยร์เพสืที่อวลิงวอนใหล้คนเหลยู่สำนรัทั้น” (ฮบ. 7:24-25) อบกครรังทั้ “เหตสุฉะนรัทั้น
เมสืที่อเรสำมบมหสำปสุโรหลิตผรล้เปป็นใหญยู่ทบที่ผยู่สำนฟฟ้สำสวรรคร์ไปแลล้ว คสือพระเยซผพระบสุตรของพระเจผู้า ขอใหล้เรสำทรัทั้งหลสำยมรัที่นคงในกสำร
ยอมรรับของเรสำไวล้ เพรสำะวยู่สำเรสำมลิไดล้มบมหสำปสุโรหลิต (เหมสือนพวกนรักบวชและคนกลสำงสมรัยใหมยู่) ทบที่ไมยู่สสำมสำรถจะเหก็นใจในควสำม
อยู่อนแอของเรสำ แตยู่ไดล้ทรงถรกทดลองเหมสือนอยยู่สำงเรสำทสุกประกสำร ถสึงกระนรัทั้นพระองคร์กยด็ อังปราศจากบาป ฉะนรัทั้นขอใหล้เรสำทรัทั้ง
หลสำยจงมบใจกลล้สำเขล้สำมสำถสึงพระทบที่นรัที่งแหยู่งพระคสุณ (กรสุณสำหมสำยเหตสุ: ขอใหล้เรสำทรัทั้งหลสำยจงมบใจกลล้สำเขล้สำมสำถสึงพระทนซื่นลัซื่งแหว่ง
พระคทุณ – ไมยู่ใชยู่ถสึงกสำรศสึกษสำคล้นควล้สำของศลิษยสำภลิบสำล ไมยู่ใชยู่ถสึงกสำรสสำรภสำพบสำป ไมยู่ใชยู่ถสึงผรล้ชสำยหรสือผรล้หญลิง – แตยู่ถนงพระทนซื่นลัซื่ง

แหว่งพระคทุณ) เพสืที่อเรสำจะไดล้รรับพระเมตตสำ และจะไดล้พบพระคสุณทบที่จะชยู่วยเรสำในขณะทบที่ตล้องกสำร” (ฮบ. 4:14-16)

ครติสตจอักร (อาคารของพระเจผู้า)
ถผกอาศอัยอยผก่ภายในโดยพระเจผู้าผก่านทางพระวติญญาณ
ขล้อ 19-22 “เหตสุฉะนรัทั้นบรัดนบทั้ทยู่สำนจสึงไมยู่ใชยู่คนตยู่สำงชสำตลิตยู่สำงแดนอบกตยู่อไป แตยู่วสำยู่ เปป็นพลเมสืองเดบยวกรันกรับวลิสสุทธลิชนและ
เปป็นครอบครรัวของพระเจล้สำ ทยู่สำนไดล้ถรกประดลิษฐสำนขสึทั้นบนรสำกแหยู่งพวกอรัครสสำวกและพวกผรล้พยสำกรณร์ พระเยซรครลิสตร์เองทรง
เปป็นศลิลสำมสุมเอก ในพระองคร์นรัทั้น ทสุกสยู่วนของโครงรยู่สำงตยู่อกรันสนลิท และเจรลิญขสึทั้นเปป็นวลิหสำรอรันบรลิสสุทธลิธิ์ในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ
และในพระองคร์นรัทั้น ทยู่สำนกก็กสสำลรังจะถรกกยู่อขสึทั้นใหล้เปป็นทบที่สถลิตของพระเจล้สำโดยทสำงพระวลิญญสำณดล้วย”
ขอใหล้ผมชบทั้ใหล้เหก็นคสสำสองคสสำในขล้อเหลยู่สำนบทั้ สองคสสำนบทั้ถรกพบสองครรัทั้ง นรัที่นคสือ “ในพระองคร์นรัทั้น” หสำกมบเรสืที่องหนสึที่งทบที่ถรก
สอนอยยู่สำงชรัดเจนในหนรังสสือเอเฟซรัส มรันกก็คสือวยู่สำ พระพรฝฝ่สำยวลิญญสำณทสุกประกสำรมบอยรยู่ในพระครวิสตต
ในบททบที่หนสึที่ง เรสำคสือผรล้เชสืที่อ ตอนทล้สำยบททบที่หนสึที่งเรสำมบเกรลินที่ นสสำเขล้สำสรยู่บททบที่สอง: “พระเจล้สำไดล้ทรงปรสำบสลิที่งสสำรพรัดลงไวล้ใตล้
พระบสำทของพระครลิสตร์ และไดล้ทรงตรังทั้ พระองคร์ไวล้เปป็นประมสุขเหนสือสลิที่งสสำรพรัดแหยู่งครลิสตจรักร ซสึที่งเปป็นพระกสำยของพระองคร์
คสือซสึที่งเตก็มบรลิบรรณร์ดวล้ ยพระองคร์ ผรล้ทรงอยรยู่เตก็มทสุกอยยู่สำงทสุกแหยู่งหน” (อฟ. 1:22-23) ดรังนรัทั้นในบททบที่สอง ผรล้เชสืที่อทรัทั้งหลสำยจสึงเปป็น
อวรัยวะของกสำยเดบยวกรัน... พระกสำยของพระครลิสตร์ และเรสำกลสำยเปป็นอวรัยวะหนสึที่งของพระกสำยนรัทั้นผยู่สำนทสำงกสำรใหล้บรัพตลิศมสำ
ของพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ (1 คร. 12:12) บททบที่สองปปิดทล้สำยดล้วยกสำรเกรลิที่นนสสำสรยู่บททบที่สสำม: “และในพระองคร์นรัทั้น ทยู่สำนกก็กสสำลรังจะ
ถรกกยู่อขสึทั้นใหล้เปป็นทบที่สถลิตของพระเจล้สำโดยทสำงพระวลิญญสำณดล้วย” (อฟ. 2:22) ตอนแรกเรสำเหก็นผรล้เชสืที่อทรัทั้งหลสำย ตยู่อมสำเรสำเปป็น
อวรัยวะตยู่สำงๆแหยู่งพระกสำยของพระองคร์ จสำกนรัทั้นเรสำเปป็นอสำคสำรทบที่ถรกสถลิตอยรยู่ภสำยในโดยพระเจล้สำผยู่สำนทสำงพระวลิญญสำณ
ขล้อ 19 ขสึทั้นตล้นดล้วยคสสำวยู่สำ “เหตสุฉะนรัทั้นบรัดนบทั้...” เรสำเคยเปป็นคนตยู่สำงถลิที่น – คนตยู่สำงดล้สำว, ศรัตรร แตยู่บรัดนบทั้เรสำไมยู่ใชยู่คนตยู่สำง
ถลิที่นอบกตยู่อไปแลล้ว... เรสำเปป็นผรล้เชสืที่อ, อวรัยวะตยู่สำงๆแหยู่งพระกสำยของพระองคร์, พลเมสืองรยู่วมกรับวลิสทสุ ธลิทรัทั้งปวง เรสำเปป็นสมสำชลิกแหยู่ง
ครอบครรัวของพระเจล้สำ เรสำเปป็นตสึกทบที่สรล้สำงอยรยู่บนรสำกเดบยวเทยู่สำนรัทั้น คสือพระเยซรครลิสตร์ (1 คร. 3:11) พระองคร์ทรงเปป็นศลิลสำมสุม
เอกและในพระองคร์อสำคสำรทรัทั้งหลรังนบทั้ – ผรล้เชสืที่อทสุกคน ไมยู่วสำยู่ จะมบชสำตลิพนรั ธสุร์ใด – กก็ถรกตยู่อกรันสนลิทและกสสำลรังเตลิบโตอยยู่สำงตยู่อเนสืที่อง
เพสืที่อกลสำยเปป็นรยู่สำงกสำยอรันสมบรรณร์แบบ – พระวลิหสำรอรันบรลิสสุทธลิธิ์ขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ ในพระเยซรเรสำทรัทั้งหลสำยถรกสรล้สำงขสึทั้น
ดล้วยกรัน และพระเจล้สำทรงสถลิตอยรยู่ภสำยในอสำคสำรหลรังนบทั้ผยู่สำนทสำงพระวลิญญสำณ ทยู่สำนทบที่รรัก มรันมหรัศจรรยร์เกลินกวยู่สำจะรรับไดล้ ทบวที่ ยู่สำ
เรสำเปป็นพลรับพลสำของพระเจล้สำ... พระเจล้สำทรงสถลิตอยรยู่ในตรัวเรสำ! (2 เปโตร 1:4) พระลรักษณะของพระเจล้สำสถลิตอยรใยู่ นทรวงอก
ของเรสำ เรสำครอบครองพระภสำคทบที่สสำมแหยู่งตรบเอกสำนสุภสำพ... พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ ดล้วยเหตสุนบทั้เรสำจสึงควรระมรัดระวรังมสำกๆวยู่สำ
เรสำปฏลิบรัตอลิ ยยู่สำงไรกรับพระวลิหสำรทบพที่ ระเจล้สำทรงสถลิตอยรยู่ภสำยในนบทั้
เรสำทรัทั้งหลสำยซสึที่งแตยู่กยู่อนเคยเปป็นผรล้ถรกเนรเทศฝฝ่สำยวลิญญสำณ บรัดนบทั้กก็เปป็นครอบครรัวของพระเจล้สำแลล้ว เรสำเปป็นสมสำชลิกใน
ครอบครรัวของพระเจล้สำ เรสำเปป็นจสุดศรนยร์กลสำงแหยู่งควสำมรรักของพระองคร์ เรสำยรังเปป็นวลิหสำรขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำดล้วย... เรสำ
กสสำลรังกยู่อสรล้สำงขสึทั้นบนศลิลสำมสุมเอกนรัทั้น แตยู่นรัที่นยรังไมยู่ใชยู่ทรัทั้งหมด เรสำเปป็นทบที่ประทรับของพระวลิญญสำณ...พระองคร์ทรงสถลิตอยรยู่และ
ทรงอสำศรัยอยรยู่ในตรัวเรสำ
เมสืที่อพระเยซรไดล้ทรงชสสำระบสำปทรัทั้งหลสำยของเรสำดล้วยพระองคร์เองแลล้ว เมสืที่อพระองคร์ไดล้เสดก็จกลรับไปอยรยู่เคบยงขล้สำงพระ

บลิดสำพรล้อมกรับพระโลหลิตแหยู่งกลโกธสำ พระองคร์กทก็ รงสยู่งพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิใธิ์ หล้เขล้สำมสำในโลก ตสำมทบที่ทรงสรัญญสำไวล้กรับพวก
สสำวก และบรัดนบทั้ พระวลิญญสำณกก็ทรงสถลิตอยรยู่ภสำยในผรล้เชสืที่อทสุกคน เรสำเปป็นทบที่ประทรับของพระเจล้สำโดยทสำงพระวลิญญสำณ
ขณะทบที่ผมเตรบยมเนสืทั้อหสำเหลยู่สำนบทั้อยรยู่ ผมกก็อยู่สำนในหนรังสสือพลิมพร์รสำยวรันหลสำยฉบรับวยู่สำ เหลยู่สำผรล้นสสำทสำงศสำสนสำทบที่มบชอสืที่ เสบยง
กสสำลรังเดลินทสำงแบบจสำรลิกแสวงบสุญไปยรังวลิหสำรตยู่สำงๆทบที่คนรรล้จกรั ดบ... สถสำนทบที่ศรักดลิธิ์สทลิ ธลิธิ์ตสำยู่ งๆ, วลิหสำรตยู่สำงๆ, โบสถร์ตสำยู่ งๆ ฯลฯ แตยู่ขอ
ใหล้ผมเตสือนควสำมจสสำคสุณวยู่สำ สถสำนทบๆที่ ศรักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ทบที่สสุด บรลิสสุทธลิทธิ์ บที่สสุด และมบคสำยู่ ทบที่สสุดบนแผยู่นดลินโลกนบทั้ เทยู่สำทบที่เกบที่ยวขล้องกรับพระเจล้สำ
ไมยู่ใชยู่ศสำลเจล้สำหรสือวลิหสำรใดๆ และไมยู่ใชยู่อสำคสำรครลิสตจรักรใดดล้วย สถสำนทบที่ๆศรักดลิสธิ์ ลิทธลิธิ์ทบที่สดสุ ตยู่อพระเจล้สำ คสือสถสำนทบที่ๆพระเจล้สำเองไดล้
ทรงเลสือกใหล้เปป็นทบที่ประทรับของพระองคร์ เปป็นวลิหสำรนมรัสกสำรของพระองคร์: ผมกกกำลลังพซูดถนงหลัวใจของผซูดเชซซื่อทนซื่บลังเกวิดใหมว่แลดว ใน
ถล้อยคสสำของเปสำโล... “ไมยู่ใชยู่ขล้สำพเจล้สำเอง แตยู่พระครลิสตร์ตสำยู่ งหสำกทบทที่ รงมบชวบ ลิตอยรใยู่ นขล้สำพเจล้สำ” (กท. 2:20) หสำกขล้อเทก็จจรลิงนรัทั้นไมยู่
ไดล้ทสสำใหล้ใจของคสุณถยู่อมลง งรัทั้นพบที่นล้องชสำยหญลิงทบรที่ รักของผมในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ ผมกก็ขอสสำรภสำพวยู่สำ ผมไมยู่รจรล้ รักควสำมจรลิงใดใน
พระครัมภบรร์ทจบที่ ะทสสำใหล้คสุณละลสำยอยรยู่ภสำยในแลล้ว! กสำรไดล้คลิดวยู่สำพระเจล้สำจะทรงสถลิตอยรยู่ภสำยในใจของผมกก็ทสสำใหล้ผมถยู่อมใจลงและ
ละลสำยใจของผมอยยู่สำงแนยู่นอน ขอพระเจล้สำทรงโปรดชยู่วยผมทบที่จะรรักษสำวลิหสำร (รยู่สำงกสำยนบทั้) ใหล้สะอสำดดล้วยเถลิด

เอเฟซอัส – บทททที่สาม
3:1 เพรสำะเหตสุนบทั้ขล้สำพเจล้สำเปสำโล ผรล้ทบที่ถรกจองจสสำเพรสำะเหก็นแกยู่พระเยซรครลิสตร์เพสืที่อทยู่สำนซสึที่งเปป็นคนตยู่สำงชสำตลิ
3:2 ถล้สำแมล้ทยู่สำนทรัทั้งหลสำยไดล้ยลินถสึงพระคสุณของพระเจล้สำอรันเปป็นพรันธกลิจ ซสึที่งทรงโปรดประทสำนแกยู่ขล้สำพเจล้สำเพสืที่อทยู่สำนทรัทั้งหลสำยแลล้ว
3:3 และรรวล้ ยู่สำพระองคร์ไดล้ทรงสสสำแดงใหล้ขล้สำพเจล้สำรรขล้ ล้อลสึกลรับ (ตสำมทบที่ขล้สำพเจล้สำไดล้เขบยนไวล้แลล้วอยยู่สำงยยู่อ ๆ
3:4 และโดยคสสำเหลยู่สำนรัทั้น เมสืที่อทยู่สำนอยู่สำนแลล้ว ทยู่สำนกก็เขล้สำใจถสึงควสำมรรขล้ องขล้สำพเจล้สำในเรสืที่องควสำมลสึกลรับของพระครลิสตร์ )
3:5 ซสึที่งในสมรัยกยู่อน ไมยู่ไดล้ทรงโปรดสสสำแดงแกยู่บสุตรทรัทั้งหลสำยของมนสุษยร์ เหมสือนอยยู่สำงบรัดนบทั้ซสึที่งทรงโปรดเผยแกยู่พวกอรัครสสำวกผรล้
บรลิสสุทธลิธิ์ และพวกผรพล้ ยสำกรณร์ของพระองคร์โดยพระวลิญญสำณ
3:6 คสือวยู่สำคนตยู่สำงชสำตลิจะเปป็นผรล้รรับมรดกรยู่วมกรัน และเปป็นอวรัยวะของกสำยอรันเดบยวกรัน และมบสวยู่ นไดล้รบรั พระสรัญญสำของ
พระองคร์ในพระครลิสตร์โดยขยู่สำวประเสรลิฐนรัทั้น
3:7 ขล้สำพเจล้สำไดล้รบรั กสำรแตยู่งตรัทั้งใหล้เปป็นผรล้รรับใชล้แหยู่งขยู่สำวประเสรลิฐ ตสำมพระคสุณซสึที่งเปป็นของประทสำนจสำกพระเจล้สำ ซสึที่งทรงโปรด
ประทสำนแกยู่ขล้สำพเจล้สำโดยกสำรกระทสสำแหยู่งฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์
3:8 ทรงโปรดประทสำนพระคสุณนบทั้แกยู่ขล้สำพเจล้สำ ผรล้เปป็นคนเลก็กนล้อยกวยู่สำคนเลก็กนล้อยทบที่สสุดในพวกวลิสสุทธลิชนทรัทั้งหมด ทรงใหล้ขล้สำพเจล้สำ
ประกสำศแกยู่คนตยู่สำงชสำตลิถสึงควสำมไพบรลยร์ของพระครลิสตร์ อรันหสำทบสที่ สุดมลิไดล้
3:9 และทสสำใหล้คนทรัทั้งปวงเหก็นวยู่สำ อะไรคสือควสำมเปป็นอรันหนสึที่งอรันเดบยวกรันแหยู่งควสำมลสึกลรับ ซสึที่งตรัทั้งแตยู่แรกสรล้สำงโลกทรงปปิดบรังไวล้ทบที่
พระเจล้สำ ผรล้ทรงสรล้สำงสสำรพรัดทรัทั้งปวงโดยพระเยซรครลิสตร์
3:10 บรัดนบทั้ทรงประสงคร์จะใหล้เทพผรล้ครอบครองอสำณสำจรักรและเทพผรล้มบอสสำนสำจในสวรรคสถสำนรรล้จกรั พระปฟัญญสำอรันซรับซล้อนของ
พระเจล้สำโดยครลิสตจรักร
3:11 ทรัทั้งนบทั้กก็เปป็นไปตสำมพระประสงคร์นรลิ รันดรร์ ซสึที่งพระองคร์ไดล้ทรงตรัทั้งไวล้ในพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำของเรสำ
3:12 ในพระองคร์นรัทั้น เรสำจสึงมบใจกลล้สำ และมบโอกสำสทบจที่ ะเขล้สำไปถสึงพระองคร์ดวล้ ยควสำมมรัที่นใจเพรสำะควสำมเชสืที่อในพระองคร์
3:13 เหตสุฉะนรัทั้นขล้สำพเจล้สำจสึงขอรล้องทยู่สำนวยู่สำ อยยู่สำทล้อถอย เพรสำะควสำมยสำกลสสำบสำกของขล้สำพเจล้สำเพรสำะเหก็นแกยู่ทสำยู่ นซสึที่งเปป็นสงยู่สำ
รสำศบของทยู่สำนเอง
3:14 เพรสำะเหตสุนบทั้ ขล้สำพเจล้สำจสึงคสุกเขยู่สำตยู่อพระบลิดสำของพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำของเรสำ
3:15 ครอบครรัวทรังทั้ หมดในสวรรคร์และแผยู่นดลินโลกกก็ไดล้ชสืที่อมสำจสำกพระองคร์
3:16 ขอใหล้พระองคร์ทรงโปรดประทสำนกสสำลรังเรบที่ยวแรงมสำกฝฝ่สำยจลิตใจแกยู่ทยู่สำน โดยเดชพระวลิญญสำณของพระองคร์ตสำมควสำม
ไพบรลยร์แหยู่งสงยู่สำรสำศบของพระองคร์
3:17 เพสืที่อพระครลิสตร์จะทรงสถลิตในใจของทยู่สำนโดยควสำมเชสืที่อ เนสืที่องดล้วยวยู่สำทยู่สำนมบรสำกมบพสืทั้นฐสำนทบที่ทรงวสำงไวล้อยยู่สำงมรัที่นคงในควสำม
รรักแลล้ว
3:18 ทยู่สำนกก็จะหยรัที่งรรล้ไดล้วยู่สำอะไรคสือควสำมกวล้สำง ควสำมยสำว ควสำมลสึก และควสำมสรงพรล้อมกรับบรรดสำวลิสทสุ ธลิชนทรัทั้งปวง
3:19 และใหล้เขล้สำใจถสึงควสำมรรักของพระครลิสตร์ซสึที่งเกลินควสำมรรล้ เพสืที่อทยู่สำนจะไดล้รรับควสำมไพบรลยร์ของพระเจล้สำอยยู่สำงเตก็มเปปีปี่ยม
3:20 บรัดนบทั้ ขอใหล้พระเกบยรตลิจงมบแดยู่พระองคร์ผรล้ทรงฤทธลิธิ์สสำมสำรถกระทสสำสสำรพรัดมสำกยลิที่งกวยู่สำทบที่เรสำจะทรลขอหรสือคลิดไดล้ ตสำมฤทธลิธิ์
เดชทบที่ประกอบกลิจอยรยู่ภสำยในตรัวเรสำ

3:21 ขอใหล้พระเกบยรตลิจงมบแดยู่พระองคร์ในครลิสตจรักร โดยพระเยซรครลิสตร์ตลอดทสุกชรัวที่ อสำยสุคนเปป็นนลิตยร์ เอเมน

ความลถึกลอับของครติสตจอักรถผกเปปิดเผย
ในบททบที่เรสำศสึกษสำอยรยู่นบทั้ เรสำจะไมยู่คดลิ ในแงยู่ของรว่กำงกกำยอบกตยู่อไป ครสำวนบทั้เรสำจะคลิดในแงยู่ของอกำคกำร (อฟ. 2:19-22)
พระกสำยอรันนยู่สำพลิศวงของพระครลิสตร์ ซสึที่งเปป็นครลิสตจรักรพรันธสรัญญสำใหมยู่ทบที่ถรกกยู่อเปป็นรรปเปป็นรยู่สำงโดยทสำงฤทธลิธิ์เดชแหยู่งพระโลหลิต
ของพระองคร์และกสำรกระทสสำของพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ พระองคร์ผรล้ทรง “ใหล้กสสำเนลิด” เรสำและใหล้บรัพตลิศมสำเรสำเขล้สำในกสำยนรัทั้น
ทรงสรล้สำงหรสือกยู่อใหล้เกลิดมนสุษยร์ใหมยู่ซสึที่งพระเจล้สำทรงมบบนแผยู่นดลินโลกแลล้วตอนนบทั้ มนสุษยร์ใหมยู่นบทั้ (อฟ. 2:15) ไมยู่ใชยู่ผรล้เชสืที่อเปป็นรสำย
บสุคคล แตยู่เปป็นครวิสตจลักร ซสึที่งถสือวยู่สำเปป็นพระกสำยของพระครลิสตร์ในควสำมหมสำยของ อฟ. 1:22-23, 1 คร. 12:12-13, คส.
3:10-11 และของ ฮบ. 12:23-24 ซสึที่งกลยู่สำววยู่สำ “และมสำถสึงทบที่ชสุมนสุมอรันใหญยู่และมสำถสึงครลิสตจรักรของบสุตรหรัวปปี ซสึที่งมบชสืที่อจสำรสึกไวล้
ในสวรรคร์แลล้ว และมสำถสึงพระเจล้สำผรทล้ รงพลิพสำกษสำคนทรัทั้งปวง และมสำถสึงจลิตวลิญญสำณของคนชอบธรรมซสึที่งถสึงควสำมสมบรรณร์แลล้ว
และมสำถสึงพระเยซรผรล้กลสำงแหยู่งพรันธสรัญญสำใหมยู่ และมสำถสึงพระโลหลิตประพรมทบที่มบเสบยงรล้องอรันประเสรลิฐกวยู่สำเสบยงโลหลิตของอสำ
แบล” มนสุษยร์ใหมยู่ผรล้นบทั้ ซสึที่งถรกทสสำใหล้มบขสึทั้นผยู่สำนทสำงฤทธลิธิ์เดชแหยู่งพระโลหลิตนรัทั้น ประกอบดล้วยพวกยวิวและคนตว่กำงชกำตวิ คนรวยและ
คนจน ทสำสและไท โดยและผยู่สำนทสำงหลรักกสำรเดบยวเทยู่สำนรัทั้น: ควกำมเชซซื่อในพระรกำชกวิจทนซื่เสรก็จสวินั้นแลดวของพระเยซซูเจดกำ ดล้วยเหตสุ
นบทั้เรสำทรัทั้งหลสำยทบที่ถรกรวมเขล้สำดล้วยกรันในสลิที่งมบชวบ ลิตใหมยู่นบทั้...มนสุษยร์ใหมยู่ผรล้นบทั้ บสุคคลใหมยู่ผรล้นบทั้...ตรัทั้งแตยู่นบทั้ไปจสึงรวมเปป็นประชสำกรของ
พระเจล้สำ เรสำผรล้เชสืที่อทรังทั้ หลสำยทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้วเปป็นพลเมสืองรยู่วมกรับเครสือจรักรภพของพระเจล้สำ ผรล้เชสืที่อแตยู่ละคนและทสุกคนเปป็นลรก
ของพระเจล้สำเปป็นรกำยบทุคคล – และเมสืที่ออยรยู่ดวล้ ยกรัน เรสำทรัทั้งหลสำยรวมกรันเปป็นครอบครรัวของพระเจล้สำ
ในบททบที่สอง เรสำมบตกกำแหนว่งของเรกำในพระครวิสตต: “ทยู่สำนทรัทั้งหลสำยในเรสำ” (“YE IN ME”) ในบททบที่สสำม มรันคสือกกำรมน
พระครวิสตตเปป็นกรรมสวิทธวิธิ์: “เรสำในทยู่สำนทรัทั้งหลสำย” (“I IN YOU”) พวกเรสำเหก็นควสำมจรลิงขล้อนบทั้ถรกนสสำเสนอในยอหร์น บททบที่ 15:
“เรสำเปป็นเถสำองสุยู่น ทยู่สำนทรัทั้งหลสำยเปป็นกลิที่ง ผรล้ทเบที่ ขล้สำสนลิทอยรยู่ในเรสำและเรสำเขล้สำสนลิทอยรยู่ในเขสำ ผรล้นรัทั้นจะเกลิดผลมสำก เพรสำะ
ถล้สำแยกจสำกเรสำแลล้วทยู่สำนจะทสสำสลิที่งใดไมยู่ไดล้เลย” (ยอหร์น 15:5) พระเยซรทรงเปป็นเถสำองสุยู่นนรัทั้น เรสำผรล้เชสืที่อทรัทั้งหลสำยเปป็นกลิที่ง ในเถสำ
องสุยู่นนรัทั้นเรสำเกลิดผล – แตยู่เมสืที่ออยรยู่นอกเถสำองสุนยู่ นรัทั้น เรสำกก็เกลิดผลไมยู่ไดล้ – และกรสุณสำสรังเกตวยู่สำเถสำองสุยู่นนรัทั้นทนซื่ปรกำศจกำกกวิงซื่ กก็ไมยู่เกลิด
ผล กลิที่งทรังทั้ หลสำยคสือสลิที่งทบที่ออกผล – แตยู่เพสืที่อทบที่จะออกผล กลิที่งเหลยู่สำนรัทั้นกก็ตล้องถรกเชสืที่อมตลิดกรับเถสำองสุยู่นนรัทั้น: “ทยู่สำนทรัทั้งหลสำยในเรสำ –
และเรสำในทยู่สำนทรัทั้งหลสำย”
ในยสุคแหยู่งพระคสุณอรันเปปีปี่ยมสงยู่สำรสำศบนบทั้ ผรล้เชสืที่อทรัทั้งหลสำย (มนสุษยร์ใหมยู่ผรล้นรัทั้น) สสำมสำรถเขล้สำถสึงพระองคร์ไดล้ พระเยซรทรงปปีตลิ
ยลินดบทบที่จะใหล้เรสำเขล้สำเฝฟ้สำพระองคร์... ใชยู่แลล้วครรับ ดดวยใจกลดกำ – เพสืที่อใหล้พระองคร์ทรสำบถสึงควสำมตล้องกสำรตยู่สำงๆของเรสำ และเพสืที่อใหล้
พระองคร์รวยู่ มแบยู่งปฟันควสำมโศกเศรล้สำและควสำมชสืที่นบสำนของเรสำ ในฐสำนะเปป็นอสำคสำรใหมยู่นบทั้ พระองคร์กก็ทรงเขล้สำถสึงเรสำไดล้ ...
พระองคร์ทรงสถลิตอยรใยู่ นตรัวเรสำ เรสำเปป็นวลิหสำรของพระเจล้สำ
ขล้อ 1-8 “เพรสำะเหตสุนบทั้ขล้สำพเจล้สำเปสำโล ผรล้ทบที่ถรกจองจสสำเพรสำะเหก็นแกยู่พระเยซรครลิสตร์เพสืที่อทยู่สำนซสึที่งเปป็นคนตยู่สำงชสำตลิ ถล้สำแมล้
ทยู่สำนทรัทั้งหลสำยไดล้ยลินถสึงพระคสุณของพระเจล้สำอรันเปป็นพรันธกลิจ ซสึที่งทรงโปรดประทสำนแกยู่ขล้สำพเจล้สำเพสืที่อทยู่สำนทรัทั้งหลสำยแลล้ว และรรล้วสำยู่
พระองคร์ไดล้ทรงสสสำแดงใหล้ขล้สำพเจล้สำรรล้ขล้อลสึกลรับ (ตสำมทบที่ขล้สำพเจล้สำไดล้เขบยนไวล้แลล้วอยยู่สำงยยู่อ ๆ และโดยคสสำเหลยู่สำนรัทั้น เมสืที่อทยู่สำนอยู่สำน
แลล้ว ทยู่สำนกก็เขล้สำใจถสึงควสำมรรขล้ องขล้สำพเจล้สำในเรสืที่องควสำมลสึกลรับของพระครลิสตร์) ซสึที่งในสมรัยกยู่อน ไมยู่ไดล้ทรงโปรดสสสำแดงแกยู่บสุตรทรัทั้ง
หลสำยของมนสุษยร์ เหมสือนอยยู่สำงบรัดนบทั้ซสึที่งทรงโปรดเผยแกยู่พวกอรัครสสำวกผรล้บรลิสสุทธลิธิ์ และพวกผรล้พยสำกรณร์ของพระองคร์โดยพระ

วลิญญสำณ คสือวยู่สำคนตยู่สำงชสำตลิจะเปป็นผรล้รรับมรดกรยู่วมกรัน และเปป็นอวรัยวะของกสำยอรันเดบยวกรัน และมบสวยู่ นไดล้รรับพระสรัญญสำของ
พระองคร์ในพระครลิสตร์โดยขยู่สำวประเสรลิฐนรัทั้น ขล้สำพเจล้สำไดล้รรับกสำรแตยู่งตรัทั้งใหล้เปป็นผรล้รบรั ใชล้แหยู่งขยู่สำวประเสรลิฐ ตสำมพระคสุณซสึที่งเปป็น
ของประทสำนจสำกพระเจล้สำ ซสึที่งทรงโปรดประทสำนแกยู่ขล้สำพเจล้สำโดยกสำรกระทสสำแหยู่งฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ ทรงโปรดประทสำน
พระคสุณนบทั้แกยู่ขล้สำพเจล้สำ ผรล้เปป็นคนเลก็กนล้อยกวยู่สำคนเลก็กนล้อยทบที่สสุดในพวกวลิสสุทธลิชนทรัทั้งหมด ทรงใหล้ขล้สำพเจล้สำประกสำศแกยู่คนตยู่สำงชสำตลิ
ถสึงควสำมไพบรลยร์ของพระครลิสตร์ อรันหสำทบที่สดสุ มลิไดล้”
ตลอดทรัทั้งบททบที่สสำม เปสำโลกสสำลรังมองตรัวเองในฐสำนะเปป็นผรล้รรับใชล้แหยู่งพรันธสรัญญสำใหมยู่ทบที่พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ไดล้ทรงแตยู่ง
ตรัทั้ง นรัที่นคสืออสำคสำรของพระเจล้สำ สลิที่งทบที่เปสำโลกสสำลรังกลยู่สำวจรลิงๆแลล้วกก็คสือ: “ทยู่สำนทรัทั้งหลสำยทบที่เปป็นผรล้เชสืที่อตยู่สำงชสำตลิทบที่เมสืองเอเฟซรัสทรสำบ
ดบวสำยู่ ขล้สำพเจล้สำไดล้รรับพรันธกลิจนบทั้เพสือที่ ทยู่สำนทรัทั้งหลสำย... พรันธกลิจทบที่มสำพรล้อมกรับขยู่สำวสสำรแหยู่งพระคสุณมหรัศจรรยร์ของพระเจล้สำ ทบทที่ สสำใหล้
คนตยู่สำงชสำตลิเทยู่สำเทบยมอยยู่สำงเตก็มทบที่กรับคนอสืนที่ ๆทสุกคนในพระกสำยของพระครลิสตร์ เพรสำะพรันธกลิจนบทั้เอง – ขยู่สำวประเสรลิฐทบที่ขล้สำพเจล้สำ
ไดล้ประกสำศแลล้วโดยปรสำศจสำกควสำมกลรัวหรสือกสำรเหก็นแกยู่หนล้สำผรล้ใด – ขล้สำพเจล้สำจสึงตลิดคสุก แตยู่ขล้สำพเจล้สำไมยู่อยสำกใหล้พวกทยู่สำนทล้อใจ
หรสือรรล้สกสึ แยยู่เพรสำะพรันธนสำกสำรของขล้สำพเจล้สำ แทนทบที่จะเปป็นเชยู่นนรัทั้น ขล้สำพเจล้สำกลรับลงแรงหนรักขสึทั้นเพสืที่อพวกทยู่สำนโดยกสำรหรันไปพสึที่ง
กสำรอธลิษฐสำน โดยอธลิษฐสำนในพระวลิญญสำณ นสสำเสนอควสำมตล้องกสำรของพวกทยู่สำนตยู่อพระบลิดสำในสวรรคร์ และวลิงวอนพระบลิดสำ
ของพระเยซรครลิสตร์เจล้สำของเรสำทรัทั้งหลสำยใหล้ 'โปรดประทสำนกสสำลรังเรบที่ยวแรงมสำกฝฝ่สำยจลิตใจแกยู่ทยู่สำน โดยเดชพระวลิญญสำณของ
พระองคร์ตสำมควสำมไพบรลยร์แหยู่งสงยู่สำรสำศบของพระองคร์ เพสืที่อพระครลิสตร์จะทรงสถลิตในใจของทยู่สำนโดยควสำมเชสืที่อ เนสืที่องดล้วยวยู่สำทยู่สำน
มบรสำกมบพสืทั้นฐสำนทบที่ทรงวสำงไวล้อยยู่สำงมรัที่นคงในควสำมรรักแลล้ว ทยู่สำนกก็จะหยรัที่งรรล้ไดล้วสำยู่ อะไรคสือควสำมกวล้สำง ควสำมยสำว ควสำมลสึก และ
ควสำมสรงพรล้อมกรับบรรดสำวลิสสุทธลิชนทรัทั้งปวง และใหล้เขล้สำใจถสึงควสำมรรักของพระครลิสตร์ซสึที่งเกลินควสำมรรล้ เพสืที่อทยู่สำนจะไดล้รรับควสำม
ไพบรลยร์ของพระเจล้สำอยยู่สำงเตก็มเปปีปี่ยม' ขล้สำพเจล้สำกสสำลรังอธลิษฐสำนเผสืที่อพวกทยู่สำนผรล้เชสืที่อทบที่เมสืองเอเฟซรัส ทบพที่ วกทยู่สำนจะกล้สำวตยู่อไป เตลิบโต
ในพระคสุณและกลสำยเปป็นผรล้เชสืที่อทบที่โตเปป็นผรล้ใหญยู่เตก็มทบที่ เปป็นแบบอยยู่สำงทบที่มบชบวตลิ แหยู่งพระคสุณของพระเจล้สำ”
ในขล้อ 3 เปสำโลชบใทั้ หล้เหก็นอบกครรัทั้งวยู่สำ ขยู่สำวประเสรลิฐทบที่เขสำประกสำศเปป็นมสำโดยกสำรทรงสสสำแดง วยู่สำเขสำมลิไดล้รบรั มรันมสำโดย
มนสุษยร์หรสือจสำกมนสุษยร์ และวยู่สำเขสำไมยู่ไดล้ปรสึกษสำพวกผรล้นสสำทสำงศสำสนสำทบเที่ ยรรซสำเลก็ม แตยู่ขยู่สำวสสำรนบทั้มสำจสำกพระเจล้สำโดยตรงโดยกสำร
ทรงสสสำแดง ขยู่สำวสสำรนบทั้เปป็นกสำรทรงสสสำแดงแหยู่งขล้อลสึกลรับของพระครลิสตร์ ซสึที่งในยสุคกยู่อนๆมลิไดล้ถรกเปปิดเผยแกยู่บสุตรทรัทั้งหลสำยของ
มนสุษยร์ – แตยู่บรัดนบทั้พระเจล้สำทรงพอพระทรัยทบที่จะเปปิดเผยขล้อลสึกลรับอรันยลิที่งใหญยู่นบทั้แกยู่พวกอรัครสสำวกและพวกผรล้พยสำกรณร์บรลิสสุทธลิธิ์
ของพระองคร์ (โดยพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์) ทบวที่ ยู่สำคนตยู่สำงชสำตลิจะเปป็นทสำยสำทรยู่วมกรันและเปป็นกสำยเดบยวกรัน ซสึที่งทสสำใหล้ไมยู่มบควสำมแตก
ตยู่สำงระหวยู่สำงยลิวและคนตยู่สำงชสำตลิ
ในขล้อเจก็ด เปสำโลกลยู่สำววยู่สำเขสำถรกทสสำใหล้เปป็นผรล้รรับใชล้คนหนสึที่งตสำมของประทสำนแหยู่งพระคสุณนรัทั้น เขสำไมยู่ไดล้รรับพรันธกลิจนบทั้
เปป็นอสำชบพๆหนสึที่ง เขสำไมยู่ไดล้เรลิมที่ เทศนสำขยู่สำวประเสรลิฐเพรสำะวยู่สำเพสืที่อนๆของเขสำบอกเขสำวยู่สำเขสำดรเหมสือนจะมบคสุณสมบรัตลิตสำยู่ งๆทบที่จะ
เปป็นนรักเทศนร์ทบที่ดไบ ดล้ ทสุกวรันนบทั้คนหนสุยู่มบสำงคนไปโรงเรบยนศสำสนศสำสตรร์ตสำยู่ งๆเพรสำะวยู่สำเพสืที่อนๆและครอบครรัวของพวกเขสำบอก
พวกเขสำวยู่สำพวกเขสำจะเปป็น “นรักเทศนร์ทบที่ดบ” ไดล้ คนหนสุยู่มบสำงคนไปเรบยนทบที่สถสำบรันศสำสนศสำสตรร์ตสำยู่ งๆเพสืที่อทบจที่ ะเรบยนรรวล้ ลิธเบ ทศนสำ
ขอพระเจล้สำทรงโปรดเมตตสำยสุคสมรัยอรันโฉดเขลสำนบทั้ทบที่เรสำมบชวบ ลิตอยรใยู่ นนรัทั้นดล้วยเถลิด! เหลยู่สำผรล้รรับใชล้ของพระเจล้สำถซูกเรนยกโดยพระเจล้สำ
ถซูกแตว่งตลันั้งโดยพระเจล้สำ ถซูกมอบหมกำยภกำรกวิจโดยพระเจล้สำ ถซูกสว่งไปโดยพระเจล้สำ – และขยู่สำวสสำรของพวกเขสำมสำจกำกพระเจล้สำ
เปสำโลเปป็นผรล้รบรั ใชล้ของพระเจล้สำ

ในขล้อสอง เปสำโลกลยู่สำวถสึง “พรันธกลิจ” (dispensation) แหยู่งพระคสุณของพระเจล้สำ ซสึที่งพระเจล้สำไดล้ประทสำนใหล้แกยู่เขสำ
เพสืที่อเปปิดเผยแกยู่คนตยู่สำงชสำตลิ คสสำวยู่สำ dispensation นบทั้เปป็นคสสำทบที่นยู่สำสนใจมสำกๆ คสสำกรบกของคสสำนบทั้ถรกแปลวยู่สำ “บล้สำน” ในภสำษสำ
อรังกฤษ ควสำมหมสำยเตก็มๆของมรันกก็คสือ “กฎหมสำยของบล้สำน” มรันหมสำยถสึงกฎระเบบยบ หรสือกสำรจรัดกสำรของบล้สำนหลรังนรัทั้น คสสำๆ
นบทั้ยรังแปลเปป็นภสำษสำอรังกฤษไดล้ดวล้ ยวยู่สำ “เศรษฐกลิจ” ดรังนรัทั้น... ในยสุคแหยู่งพระคสุณ (เศรษฐกลิจแหยู่งพระคสุณ) เรสำจสึงกลยู่สำวไดล้วยู่สำ
เปสำโลไดล้รรับกสำรแตยู่งตรัทั้งโดยพระเจล้สำใหล้เปป็นผรล้อสำรรักขสำแหยู่งกฎหมสำยใหมยู่นบทั้ของบล้สำน หรสือเปป็นผรล้ทบที่จะกสสำกรับดรแลกสำรจรัดกสำรใหมยู่นบทั้
ควสำมจรลิงประกสำรเดบยวกรันนบทั้ถรกกลยู่สำวอยยู่สำงชรัดเจนในโรม 11:13 “แตยู่ขล้สำพเจล้สำกลยู่สำวแกยู่พวกทยู่สำนทบที่เปป็นคนตยู่สำงชสำตลิ
เพรสำะขล้สำพเจล้สำเปป็นอรัครสสำวกมสำยรังพวกตยู่สำงชสำตลิ ขล้สำพเจล้สำจสึงยกยยู่องหนล้สำทบที่ของขล้สำพเจล้สำ” พระเจล้สำไดล้ทรงแตยู่งตรัทั้งเปสำโลใหล้เปป็น
ผรล้รรับใชล้คนหนสึที่งไปยรังคนตยู่สำงชสำตลิในประสบกสำรณร์ของเขสำบนถนนทบที่มสุยู่งไปเมสืองดสำมรัสกรัสเสล้นนรัทั้น กลิจกสำร 9 ใหล้เรสืที่องรสำวทบที่นยู่สำ
สนใจเกบที่ยวกรับกสำรเปลบที่ยนควสำมเชสืที่อของเปสำโล เขสำไดล้เหก็นองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ เขสำถรกฟสำดจนถสึงดลิน ควสำมเจลิดจล้สำแหยู่งพระพรักตรร์
ของพระเยซรทสสำใหล้ตสำเขสำบอดและเขสำรล้องออกมสำวยู่สำ “พระองคร์ทรงเปป็นผรล้ใด?” พระสสุรเสบยงนรัทั้นจสำกทล้องฟฟ้สำตรรัสตอบวยู่สำ “เรสำ
คสือเยซร ทบเที่ จล้สำขยู่มเหง” จสำกนรัทั้นเปสำโลกลยู่สำววยู่สำ “พระองคร์ประสงคร์จะใหล้ขล้สำพระองคร์ทสสำอะไร” และพระเยซรทรงบอกเขสำ ตรังทั้ แตยู่
นรัทั้นเปป็นตล้นมสำ พระเยซรกก็ทรงนสสำและเซสำโลแหยู่งทสำรร์ซรัสกก็เดลินตสำม เขสำจสึงกลสำยเปป็นเปสำโลนรักเทศนร์ ผรล้รรับใชล้มสำยรังคนตยู่สำงชสำตลิ
ประสบกสำรณร์ของเปสำโลเปป็นภสำพอรันงดงสำมของสลิที่งทบที่จะเกลิดขสึทั้นเมสืที่อชนชสำตลิอลิสรสำเอลยอมรรับองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ วรันหนสึที่งพวก
เขสำจะมองเหก็นพระเยซร พวกเขสำจะเหก็นรอยแผลเปป็นเหลยู่สำนรัทั้นในพระหรัตถร์ของพระองคร์ พวกเขสำจะถสำมพระองคร์วยู่สำพระองคร์
ไดล้รบรั แผลเปป็นเหลยู่สำนรัทั้นจสำกไหนและพระองคร์จะทรงบอกพวกเขสำวยู่สำ “ในเรสือนของพวกเพสืที่อนของขล้สำพเจล้สำ” และประชสำชสำตลิ
หนสึที่งจะไดล้รรับควสำมรอดในวรันเดบยว เปสำโลถรกคลอดกยู่อนกสสำหนด... เขสำไดล้รรับควสำมรอดเมสืที่อเขสำไดล้เหก็นพระพรักตรร์ของพระเยซรทบที่
มองลงมสำจสำกทล้องฟฟ้สำขณะทบที่เขสำเดลินทสำงไปบนถนนสรยู่เมสืองดสำมรัสกรัสนรัทั้น
สมมตลิวยู่สำเรสำมองไปทบที่บรันทสึกเรสืที่องรสำวนรัทั้น: “ฝฝ่สำยองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำไดล้ตรรัสกรับทยู่สำน (อสำนสำเนบย) วยู่สำ “จงไปเถลิด เพรสำะ
วยู่สำคนนรัทั้นเปป็นภสำชนะทบที่เรสำไดล้เลสือกสรรไวล้ สสสำหรรับจะนสสำนสำมของเรสำไปยรังประชสำชสำตลิ กษรัตรลิยร์และชนชสำตลิอลิสรสำเอล เพรสำะวยู่สำ
เรสำจะสสสำแดงใหล้เขสำเหก็นวยู่สำ เขสำจะตล้องทนทสุกขร์ลสสำบสำกมสำกเทยู่สำใดเพรสำะนสำมของเรสำ”” (กลิจกสำร 9:15-16)
“แตยู่เมสืที่อเปป็นทบที่ชอบพระทรัยพระเจล้สำ ผรล้ไดล้ทรงสรรขล้สำพเจล้สำไวล้แตยู่ครรภร์มสำรดสำของขล้สำพเจล้สำ และไดผู้ทรงเรทยกขผู้าพเจผู้า
โดยพระคสุณของพระองคค์ ทบที่จะทรงสสสำแดงพระบสุตรของพระองคร์ในตรัวขล้สำพเจล้สำ เพสืที่อใหล้ขล้สำพเจล้สำประกสำศพระบสุตรแกยู่คนตยู่สำง
ชสำตลินรัทั้น ในทอันททนอัรั้นขผู้าพเจผู้ากด็ไมก่ไดผู้ปรถึกษากอับเนมืรั้อหนอังและเลมือดเลย” (กท. 1:15-16)
“โอ ขล้สำแตยู่กษรัตรลิยร์ ในเวลสำเทบที่ยงวรันเมสืที่อกสสำลรังเดลินทสำงไป ขล้สำพระองคร์ไดล้เหก็นแสงสวยู่สำงกลล้สำยลิที่งกวยู่สำแสงอสำทลิตยร์ (แสง
นรัทั้นหสำใชยู่ใดอสืนที่ นอกจสำก ควสำมสวยู่สำงจล้สำแหยู่งพระพรักตรร์ของพระเยซร) สยู่องลงมสำจสำกทล้องฟฟ้สำ ลล้อมรอบขล้สำพระองคร์กรับคนทรัทั้ง
หลสำยทบที่ไปกรับขล้สำพระองคร์ ครรัทั้นขล้สำพระองคร์กรับคนทรัทั้งหลสำยลล้มคะมสสำลงทบดที่ ลิน ขล้สำพระองคร์ไดล้ยลินพระสสุรเสบยงตรรัสแกยู่ขล้สำพระองคร์
เปป็นภสำษสำฮบบรรวสำยู่ ‘เซสำโล เซสำโลเออ๋ย เจล้สำขยู่มเหงเรสำทสสำไม ซสึที่งเจล้สำถบบประตรักกก็ยสำกนรัก’
ขล้สำพระองคร์ทรลถสำมวยู่สำ ‘พระองคร์เจล้สำขล้สำ พระองคร์ทรงเปป็นผรล้ใด’ พระองคร์จงสึ ตรรัสวยู่สำ ‘เรสำคสือเยซรซสึที่งเจล้สำขยู่มเหง แตยู่วสำยู่ จงลสุกขสึทั้น
ยสืนเถลิด ดล้วยวยู่สำเรสำไดล้ปรสำกฏแกยู่เจล้สำเพมืที่อจะตอัรั้งเจผู้าไวผู้ใหผู้เปป็นผผผู้รอับใชผู้และเปป็นพยานถถึงเหตสุการณค์ซถึที่งเจผู้าเหด็น และถถึง
เหตสุการณค์ททที่เราจะแสดงตอัวเราเองแกก่เจผู้าในเวลาภายหนผู้า เรสำจะชยู่วยเจล้สำใหล้พล้นจสำกชนชสำตลินบทั้และจสำกคนตยู่สำงชสำตลิททที่เราจะ
ใชผู้เจผู้าไปหานอัรั้น เพสืที่อจะใหล้เจล้สำเปปิดตสำของเขสำ เพสืที่อเขสำจะกลรับจสำกควสำมมสืดมสำถสึงควสำมสวยู่สำง และจสำกอสสำนสำจของซสำตสำนมสำ

ถสึงพระเจล้สำ เพสืที่อเขสำจะไดล้รรับกสำรยกโทษควสำมผลิดบสำปของเขสำ และใหล้ไดล้รรับมรดกดล้วยกรันกรับคนทรัทั้งหลสำยซสึที่งถรกแยกตรัทั้งไวล้แลล้ว
โดยควสำมเชสืที่อในเรสำ’” (กลิจกสำร 26:13-18)
ดล้วยเหตสุนบทั้ผมจสึงกลยู่สำววยู่สำพระเจล้สำไดล้ประทสำนสลิที่งเหลยู่สำนบทั้ใหล้แกยู่เปสำโลคสือ ขยู่สำวสสำรนรัทั้น หลรักคสสำสอนนรัทั้น กฎและขล้อบรังครับ
ตยู่สำงๆสสสำหรรับกสำรจรัดกสำรอสำคสำรหลรังใหมยู่นบทั้... ครลิสตจรักรพรันธสรัญญสำใหมยู่ คสุณจะพบหรัวใจแหยู่งหลรักคสสำสอนสสสำหรรับครลิสตจรักรใน
จดหมสำยฝสำกฉบรับตยู่สำงๆ ซสึที่งถรกเขบยนขสึทั้นผยู่สำนกสำรดลใจของพระวลิญญสำณบรลิสทสุ ธลิธิ์ขณะทบที่เปสำโลเขบยนจดหมสำยเหลยู่สำนบทั้
คสสำวยู่สำ “ขล้อลสึกลรับ” ซสึที่งถรกใชล้สสำมหนในขล้อเหลยู่สำนบทั้ไมยู่ไดล้หมสำยถสึงบสำงสลิที่งทบที่ลบทั้ลรับ บสำงสลิที่งทบที่ไมยู่อสำจเขล้สำใจไดล้ แตยู่มรันกลรับ
หมสำยถสึง อะไรบสำงอยยู่สำงทบที่ถรกเปปิดเผยโดยกสำรทรงสสสำแดงเทยู่สำนรัทั้น... บสำงสลิที่งทบที่ถรกปปิดซยู่อนไวล้จนกวยู่สำจะถสึงเวลสำกสสำหนดอรันเหมสำะ
สมทบที่สลิที่งนรัทั้นจะถรกเปปิดเผยหรสือพล้นจสำกกสำรปปิดซยู่อน ผมคลิดวยู่สำคสสำกลยู่สำวนบทั้จะสนรับสนสุนสลิที่งทบที่ผมไดล้กลยู่สำวไปแลล้ว: “ซสึที่งในสมรัยกยู่อน
ไมยู่ไดล้ทรงโปรดสสสำแดง...เหมสือนอยยู่สำงบรัดนบทั้ซสึที่งทรงโปรดเผย...” (อฟ. 3:5) มบขล้อลสึกลรับหลสำยเรสือที่ งทบที่ถรกกลยู่สำวถสึงในพระวจนะ
ของพระเจล้สำ ขอใหล้ผมชบทั้ใหล้เหก็นสรักสองสสำมเรสืที่องตรงนบทั้:
ขล้อลสึกลรับเรสือที่ งครลิสตจรักร – เจล้สำสสำวของพระครลิสตร์ (อฟ. 5:32)
ขล้อลสึกลรับเรสือที่ งพระครลิสตร์ทรงสถลิตอยรยู่ภสำยในเรสำ (คส. 1:27)
ขล้อลสึกลรับเรสือที่ งครลิสตจรักร – พระกสำยของพระองคร์ (อฟ. 5 และบททบที่เรสำศสึกษสำกรันอยรยู่นบทั้)
ขล้อลสึกลรับเรสือที่ งพระครลิสตร์เสดก็จมสำรรับสภสำพมนสุษยร์ (1 ทธ. 3:16)
ขล้อลสึกลรับเหลยู่สำนบทั้ทรัทั้งสลิทั้นเคยถรกปปิดซยู่อนไวล้ในยสุคสมรัยกยู่อนๆแตยู่บรัดนบทั้ถรกเปปิดเผยแลล้วในพรันธสรัญญสำใหมยู่ ขล้อลสึกลรับทบที่ถรก
กลยู่สำวถสึงในตอนพระครัมภบรร์ทบที่เรสำศสึกษสำกรันอยรยู่นบทั้คอสื “วยู่สำคนตยู่สำงชสำตลิจะเปป็นผรล้รรับมรดกรยู่วมกรัน และเปป็นอวรัยวะของกสำยอรัน
เดบยวกรัน และมบสวยู่ นไดล้รรับพระสรัญญสำของพระองคร์ในพระครลิสตร์โดยขยู่สำวประเสรลิฐนรัทั้น” เฉพสำะในงสำนเขบยนเหลยู่สำนรัทั้นของอรัคร
สสำวกเปสำโลเทยู่สำนรัทั้นทบที่เรสำไดล้พบตสสำแหนยู่ง หลรักคสสำสอน กสำรดสสำเนลินชบวลิต และลลิขลิตนลิรนรั ดรร์แหยู่งครลิสตจรักรพรันธสรัญญสำใหมยู่ พระ
กสำยของพระครลิสตร์ ขล้อลสึกลรับ “ทบที่ถรกปปิดซยู่อนในพระเจล้สำ” คสือพระประสงคร์ของพระเจล้สำตรัทั้งแตยู่แรกเรลิที่ม ทบที่จะทสสำใหล้พวกยลิวและ
คนตยู่สำงชสำตลิเปป็นสลิที่งใหมยู่ทรัทั้งหมด...ในควสำมเปป็นจรลิงคสือ สลิที่งมบชวบ ลิตใหมยู่ (ครลิสตจรักร) ซสึที่งเปป็นพระกสำยของพระครลิสตร์ ซสึที่งถรกกยู่อรยู่สำง
ขสึทั้นโดยและผยู่สำนทสำงกสำรใหล้บรัพตลิศมสำดล้วยพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ และในกสำยนบทั้ควสำมแตกตยู่สำงระหวยู่สำงยลิวและคนตยู่สำงชสำตลิกก็หมด
สลิทั้นไป ขล้อลสึกลรับนบทั้ถรกกลยู่สำวถสึง (แตยู่ไมยู่ไดล้ถรกอธลิบสำย) โดยพระเยซรเมสืที่อเปโตรกลยู่สำววยู่สำ “พระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์พระบสุตร
ของพระเจล้สำผรทล้ รงพระชนมร์อยรยู่” พระเยซรตรรัสแกยู่เปโตรวยู่สำ “ซบโมนบสุตรโยนสำเออ๋ย ทยู่สำนจะไดล้รรับพร เพรกำะวว่กำเนซนั้อหนลังและ
โลหวิตมวิไดดแจดงควกำมนนนั้แกว่ทว่กำน แตก่พระบติดาของเราผผผู้ทรงสถติตในสวรรคค์ทรงแจผู้งใหผู้ทราบ” คสสำพยสำนของเปโตรไมยู่ใชยู่ผลลิตผล
ของกสำรใชล้เหตสุผลของมนสุษยร์ และไมยู่ไดล้เกลิดจสำกควสำมสสำมสำรถของมนสุษยร์ พระเยซรตรรัสวยู่สำ “ทยู่สำนคสือเปโตร และบนศลิลสำนบทั้
(บนคสสำพยสำนทบที่เปโตรพสึที่งกลยู่สำวไปนรัทั้น คสือคสสำพยสำนทบที่มสำโดยกกำรทรงสกกำแดง ทบที่วสำยู่ พระเยซรทรงเปป็นพระบสุตรของพระเจล้สำผรล้
ประสรตลิจสำกหญลิงพรหมจสำรบ และทรงเปป็นพระเจล้สำในกสำยเนสืทั้อหนรัง) เรสำจะสรล้สำงครลิสตจรักรของเรสำไวล้ และประตรแหยู่งนรกจะมบ
ชรัยตยู่อครลิสตจรักรนรัทั้นกก็หสำมลิไดล้!” (มธ. 16:13)
ขล้อลสึกลรับอรันยลิที่งใหญยู่เหลยู่สำนรัทั้นของพระเจล้สำ มนสุษยร์สสำมสำรถทรสำบไดล้โดยกสำรสสสำแดงโดยตรงจสำกพระเจล้สำเทยู่สำนรัทั้น ใน
หนรังสสือมรัทธลิว พระเยซรตรรัสถสึงขล้อลสึกลรับนรัทั้น – แตยู่ตอยู่ มสำพระองคร์ทรงแตยู่งตรังทั้ เปสำโลใหล้รบรั กสำรทรงสสสำแดงเกบที่ยวกรับขล้อลสึกลรับนรัทั้น
นรัที่นคสือสลิที่งทบที่เปสำโลกสสำลรังประกสำศในบททบที่สสำมของหนรังสสือเอเฟซรัส

มรันเปป็นเรสืที่องยสำกสสุดๆสสสำหรรับพวกยลิวในชยู่วงหรัวเลบทั้ยวหรัวตยู่อนบทั้ทบที่จะยอมรรับขล้อเทก็จจรลิงทบที่วสำยู่ “พวกสสุนรัข” ตยู่สำงชสำตลิไดล้
กลสำยเปป็นลรกของพระเจล้สำ ทสำยสำทรยู่วมของพระเจล้สำ อวรัยวะรยู่วมกรันแหยู่งพระกสำยของพระครลิสตร์ และผรล้รวยู่ มแบยู่งปฟันในพระ
สรัญญสำของพระวลิญญสำณแลล้ว พวกยลิวไมยู่อสำจยอมรรับเรสือที่ งนบทั้ไดล้ จงตรัทั้งใจอยู่สำนกลิจกสำร 15...ทรัทั้งบท...และคสุณจะเหก็นวยู่สำพวกยลิวไมยู่
อสำจเชสืที่อไดล้วยู่สำพวกคนตยู่สำงชสำตลิไดล้รรับพระพรเหลยู่สำนรัทั้นซสึที่งในอดบตเคยถรกมอบใหล้แกยู่อลิสรสำเอลชนชสำตลิทบที่ถรกเลสือกสรรของพระเจล้สำ
เทยู่สำนรัทั้น
หลสำยครรังทั้ เรสำไดล้ยลินพวกผรล้รรับใชล้รอล้ งเสบยงดรังวยู่สำ “แกยู่พวกยลิวกยู่อน... แกยู่พวกยลิวกยู่อน... แกยู่พวกยลิวกยู่อน!” ใชยู่ครรับ –
ผมรรักพวกยลิว ผมอยสำกใหล้คนยลิวไดล้รรับควสำมรอด ผมเชสืที่อในกสำรสยู่งคนไปประกสำศแกยู่พวกยลิว แตยู่เพสืที่อนทบรที่ รักของผมครรับ พวก
ยลิวเคยไดดโอกสำสกยู่อนแลล้ว! พระเจล้สำไดล้เสนอพระเยซรใหล้แกยู่พวกยลิวแลล้ว ปปีลสำตกลยู่สำววยู่สำ “เรสำมบเยซรและบสำรรับบรัส จะใหล้เรสำ
ปลยู่อยผรใล้ ด? พวกเจล้สำอยสำกไดล้ใคร?” และพวกเขสำกลยู่สำววยู่สำ “เอสำบสำรรับบรัสใหล้พวกเรสำ! ฆยู่สำเยซรเสบย! ใหล้โลหลิตของเขสำตกอยรยู่แกยู่
เรสำและลรกหลสำนของเรสำเถลิด!” พระเจล้สำไดล้ทรงเรบยกเปสำโลใหล้เปปิดเผย “ขล้อลสึกลรับนรัทั้น” แกยู่ชนชสำตลิหนสึที่งซสึที่งแตยู่กยู่อนไมยู่ใชยู่ชนชสำตลิ
เพรสำะวยู่สำอลิสรสำเอลไมยู่ยอมรรับอสำณสำจรักรนรัทั้น พระเจล้สำจสึงหรันไปหสำหมรยู่ชนหนสึที่งซสึที่งพระองคร์ทรงโปรดปรสำนนล้อยกวยู่สำ และผยู่สำนทสำง
หมรยู่ชนนรัทั้นเองบรัดนบทั้พระพรตยู่สำงๆแหยู่งพระคสุณของพระเจล้สำกก็ไหลบยู่สำไปยรังคนทรัทั้งปวงทบที่ยอมฟฟังและเชสืที่อขยู่สำวดบแหยู่งขยู่สำวประเสรลิฐ
นรัทั้น
กสำรทรงสสสำแดงเรสือที่ งครลิสตจรักรและขยู่สำวดบแหยู่งขยู่สำวประเสรลิฐเรสือที่ งพระคสุณของพระเจล้สำไดล้ถรกมอบไวล้แกยู่เปสำโลแลล้ว ใน
ถล้อยคสสำของเขสำๆกลยู่สำววยู่สำ “ขล้สำพเจล้สำไดล้รบรั กสำรแตยู่งตรัทั้งใหล้เปป็นผรล้รรับใชล้แหยู่งขยู่สำวประเสรลิฐ ตสำมพระคสุณซสึที่งเปป็นของประทสำนจสำก
พระเจล้สำ ซสึที่งทรงโปรดประทสำนแกยู่ขล้สำพเจล้สำโดยกสำรกระทสสำแหยู่งฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์”
ในกสำลสำเทบย 1:12 เปสำโลกลยู่สำววยู่สำ “เพรสำะวยู่สำขล้สำพเจล้สำไมยู่ไดล้รบรั ขยู่สำวประเสรลิฐนรัทั้น (พรันธกลิจนรัทั้น ขยู่สำวสสำรนรัทั้น) จสำก
มนสุษยร์ ไมยู่มบมนสุษยร์คนใด (ครรทรัทั้งหลสำยในเนสืทั้อหนรัง) สอนขล้สำพเจล้สำ แตยู่ขล้สำพเจล้สำไดล้รบรั ขยู่สำวประเสรลิฐนรัทั้นโดยพระเยซผครติสตค์ทรง
สนาแดงแกก่ขผู้าพเจผู้า”
เปสำโลสสืบยล้อนขยู่สำวสสำรของตนกลรับไปยรังแหลยู่งทบที่มสำคสือพระเจล้สำ ขยู่สำวสสำรนรัทั้นเกบยที่ วกรับ “พระคสุณซสึที่งเปป็นของประทสำน”
ไดล้มสำถสึงเปสำโลโดยและผยู่สำนทสำง “กสำรกระทสสำแหยู่งฤทธลิเธิ์ ดช”...ฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ ตสสำแหนยู่งทบที่ถรกยกชรของอรัคร
สสำวกเปสำโล กสำรทรงสสสำแดงจสำกสวรรคร์นรัทั้นทบที่มสำถสึงเขสำ ไมยู่ไดล้ทสสำใหล้เขสำหยลิที่งผยอง – แทนทบที่จะเปป็นเชยู่นนรัทั้น มรันกลรับทสสำใหล้เขสำ
ถยู่อมใจ: “ทรงโปรดประทสำนพระคสุณนบทั้แกยู่ขล้สำพเจล้สำ ผผผู้เปป็นคนเลด็กนผู้อยกวก่าคนเลด็กนผู้อยททที่สสุดในพวกวติสสุทธติชนทอัรั้งหมด”
ถล้อยคสสำเหลยู่สำนบทั้มสำไดล้จสำกดวงใจทบที่ถรกครอบครองโดยพระวลิญญสำณบรลิสทสุ ธลิธิ์และทบที่ยอมจสสำนนตยู่อพระประสงคร์ของพระเจล้สำ
เทยู่สำนรัทั้น ผมไมยู่เชสืที่อวยู่สำจะมบใครบนโลกนบทั้ทบที่ยอมจสสำนนตยู่อพระประสงคร์อรันเปป็นสลิทธลิธิ์ขสำดของพระเจล้สำมสำกไปกวยู่สำอรัครสสำวกเปสำโล
ตอนเขบยนไปหสำทลิโมธบนรักเทศนร์หนสุยู่ม เปสำโลประกสำศวยู่สำเขสำ (เปสำโล) เปป็นตรัวเอกในพวกคนบสำป (1 ทธ. 1:15) ตอน
เขบยนไปหสำเหลยู่สำผรล้เชสืที่อในเมสืองโครลินธร์ เขสำกลยู่สำวถสึงตรัวเองวยู่สำเขสำเปป็นผรล้นล้อยทบที่สสุดในพวกอรัครสสำวก และไมยู่สมควรจะไดล้ชสืที่อวยู่สำ
เปป็นอรัครสสำวก (1 คร. 15:9) และในบททบที่เรสำศสึกษสำกรันอยรยู่นบทั้เขสำเผยใหล้เหก็นจลิตใจทบที่ถยู่อมของเขสำโดยกลยู่สำววยู่สำ “ขล้สำพเจล้สำ ผรล้เปป็น
คนเลก็กนล้อยกวยู่สำคนเลก็กนล้อยทบที่สดสุ ในพวกวลิสสุทธลิชนทรัทั้งหมด” (ขล้อ 8) ผมเหก็นวยู่สำเปสำโลกสสำลรังพยสำยสำมสสืที่อขล้อเทก็จจรลิงตยู่อไปนบทั้ใหล้
ชสำวเอเฟซรัสเหลยู่สำนรัทั้น (และเรสำ) เขล้สำใจ:
“ลองคลิดดรสลิ! ทยู่สำนเหก็นภสำพไหม... พระเจล้สำไดล้มอบขยู่สำวประเสรลิฐไวล้แกยู่ขล้สำพเจล้สำแลล้ว! ขล้สำพเจล้สำเปป็นตรัวเอกในพวกคน

บสำป... ขล้สำพเจล้สำไดล้เขยู่นฆยู่สำครลิสตจรักร... ขล้สำพเจล้สำไดล้ขยู่มเหงเหลยู่สำสสำวกของพระเยซร กระนรัทั้นพระเจล้สำกก็ทรงนรับวยู่สำขล้สำพเจล้สำสรัตยร์ซสืที่อ
โดยใหล้ขล้สำพเจล้สำไดล้ทสสำงสำนรรับใชล้และทรงเปปิดเผยแกยู่ขล้สำพเจล้สำเกบที่ยวกรับขล้อลสึกลรับเรสืที่องพระกสำยของพระครลิสตร์ ... ครลิสตจรักรพรันธ
สรัญญสำใหมยู่!”
เปสำโลเปป็นคนสรัตยร์ซสืที่อตยู่อกสำรทรงเรบยกของตนและตยู่อกสำรมอบหมสำยภสำรกลิจของตน กยู่อนทบที่เขสำถรกตรัดศบรษะเพรสำะ
เหตสุคสสำพยสำนของตน ขณะทบที่เขสำจล้องหนล้สำควสำมมรณสำ เขสำกก็มองขสึทั้นไปยรังฟฟ้สำสวรรคร์และกลยู่สำววยู่สำ “เวลสำทบที่ขล้สำพเจล้สำจะจสำกไป
นรัทั้นกก็ใกลล้จะถสึงแลล้ว ขล้สำพเจล้สำไดล้ตอยู่ สรล้อยยู่สำงเตก็มกสสำลรัง ขล้สำพเจล้สำไดล้แขยู่งขรันจนถสึงทบที่สสุด ขล้สำพเจล้สำไดล้รรักษสำควสำมเชสืที่อไวล้แลล้ว ตรัทั้งแตยู่นบทั้ไป
มงกสุฎแหยู่งควสำมชอบธรรมกก็เตรบยมไวล้สสสำหรรับขล้สำพเจล้สำแลล้ว!”
ในเอเฟซรัส 3:8 เปสำโลกก็ดรเหมสือนกสสำลรังกลยู่สำววยู่สำ “และกสำรคลิดวยู่สำขล้สำพเจล้สำผรล้เปป็นยลิว ไดล้รบรั กสำรทรงเรบยกและมอบหมสำย
ภสำรกลิจใหล้นสสำขยู่สำวดบนบทั้ไปยรังคนตยู่สำงชสำตลิ... เพสืที่อเปปิดเผยแกยู่พวกเขสำถสึงควสำมไพบรลยร์ของพระครลิสตร์ อรันหสำทบที่สสุดมลิไดล้!”
สยู่วนใดกก็ตสำมของพระครลิสตร์สสำมสำรถถรกสรสุปยยู่อไดล้ในคสสำๆเดบยว: หาททที่สดสุ มติไดผู้! เมสืที่อเรสำพยสำยสำมทบที่จะพรรณนสำถสึง
“ควสำมไพบรลยร์ของพระครลิสตร์ อรันหสำทบสที่ สุดมลิไดล้” เรสำกก็ไมยู่อสำจสรรหสำคสสำพรดมสำพรรณนสำไดล้ แตยู่ผมแนยู่ใจวยู่สำเปสำโลคงกสสำลรังนสึกถสึง
ขล้อเทก็จจรลิงทบที่วสำยู่ พระเยซรทรงอยรยู่ในเรลิที่มแรกกรับพระบลิดสำ ในพระทรวงของพระบลิดสำ ทรงเปป็นผรล้เลอคยู่สำมสำกทบที่สดสุ ในสวรรคร์ เทยู่สำ
เทบยมกรับพระเจล้สำพระบลิดสำ ผรล้ทรงสรล้สำงสรรพสลิที่งทรัทั้งปวง ไมยู่มบสลิที่งใดถรกสรล้สำงขสึทั้นโดยปรสำศจสำกพระองคร์ แตยู่โดยพระองคร์สรรพสลิที่ง
ทรัทั้งปวงไดล้ถรกสรล้สำงขสึทั้นมสำ พระองคร์ทรงไดล้รบรั กสำรนมรัสกสำรและถวสำยเกบยรตลิในสวรรคร์เพรสำะวยู่สำพระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้สำ เทยู่สำ
เทบยมกรับพระบลิดสำ เปสำโลคลิดถสึงควสำมไพบรลยร์แหยู่งควสำมเตก็มพระทรัยของพระครลิสตร์ทบที่จะทลิทั้งสงยู่สำรสำศบ เกบยรตลิยศ และคสสำ
สรรเสรลิญทรัทั้งสลิทั้นของสวรรคร์ และเสดก็จเขล้สำมสำในโลกเพสืที่อปลยู่อยวสำงชบวตลิ ของพระองคร์ในลรักษณะทบที่นยู่สำอรับอสำย ถรกแชยู่งสสำปมสำก
ทบที่สสุดเทยู่สำทบมที่ นสุษยร์คนใดจะตสำยไดล้ และผมคลิดวยู่สำเปสำโลคลิดถสึงควสำมไพบรลยร์แหยู่งพระคสุณของพระองคร์เมสืที่อเขสำกลยู่สำวแกยู่ผรล้เชสืที่อเหลยู่สำ
นรัทั้นในเมสืองโครลินธร์วสำยู่ “...แมล้พระองคร์มรัที่งครัที่ง พระองคร์กก็ยรังทรงยอมเปป็นคนยสำกจน เพรสำะเหก็นแกยู่ทสำยู่ นทรัทั้งหลสำยเพสืที่อทยู่สำนทรัทั้ง
หลสำยจะไดล้เปป็นคนมรัที่งมบ เนสืที่องจสำกควสำมยสำกจนของพระองคร์” (2 คร. 8:9) เปสำโลกลยู่สำวแกยู่ชสำวฟปีลลิปปปีเหลยู่สำนรัทั้นวยู่สำ แมล้วยู่สำพระ
เยซรทรงเทยู่สำเทบยมกรับพระเจล้สำ พระองคร์กก็ทรงรรับสภสำพกสำยแหยู่งกสำรดรถรกเหยบยดหยสำม ทรงเชสืที่อฟฟังจนถสึงควสำมมรณสำ... กระทรังที่
ควสำมมรณสำทบที่กสำงเขน ผมแนยู่ใจวยู่สำเปสำโลกสสำลรังคลิดถสึงควสำมไพบรลยร์แหยู่งชบวตลิ ทบที่ไรล้บสำปของพระเยซรบนโลกนบทั้ ไมยู่มบผรล้ใดเคยใชล้ชวบ ลิต
เหมสือนทบที่พระเยซรทรงใชล้ชบวตลิ ไมยู่มบผใรล้ ดเคยพรดเหมสือนทบที่พระเยซรตรรัส ไมยู่มบผรล้ใดเคยทสสำกสำรอรัศจรรยร์ตยู่สำงๆเหมสือนทบที่พระเยซรทรง
กระทสสำ ไมยู่มบผใรล้ ดรรักเหมสือนทบพที่ ระเยซรทรงรรัก ทสุกสลิที่งทบพที่ ระองคร์ทรงกระทสสำลล้วนแตกตยู่สำงเหลสือเกลินจสำกวลิธทบ บที่ผรล้อสืที่นจะกระทสสำ
(หสำกพวกเขสำมบโอกสำสทสสำมรันไดล้)! เมสืที่อพระเยซรทรงกระทสสำกสำรอรัศจรรยร์ตสำยู่ งๆของพระองคร์ ประชสำชนกก็กลยู่สำววยู่สำ “เรสำไมยู่เคย
เหก็นกสำรเชยู่นนบทั้เลย”
จสำกนรัทั้น – เปสำโลคงคลิดถสึงควสำมไพบรลยร์อรันเหลสือลล้นทบที่พระเยซรทรงสสสำแดง ในกสำรทบที่พระองคร์ไมยู่เคยบยู่นหรสือฮสึดฮรัดสรัก
ครรัทั้งเลย พระองคร์ตรรัสวยู่สำ “สสุนรัขจลิทั้งจอกยรังมบโพรง และนกในอสำกสำศกก็ยรังมบรงรั แตยู่บสุตรมนสุษยร์ไมยู่มบทบที่ทบที่จะวสำงศบรษะ!” พระองคร์
ทรงยสืมเรสือลสสำหนสึที่งมสำใชล้เปป็นธรรมสำสนร์เทศนสำ พระองคร์ทรงใชล้เวลสำหลสำยคสืนตสำมลสสำพรัง โดยอธลิษฐสำนในสวนนรัทั้น พระองคร์ไมยู่มบ
มสืทั้อเทบที่ยง – แตยู่พระองคร์ทรงรรับเอสำมสืทั้อเทบที่ยงของเดก็กชสำยเลก็กๆคนหนสึที่งและเลบทั้ยงคนหล้สำพรันคน พระองคร์ไมยู่เคยทสสำกสำรอรัศจรรยร์
ใดๆเพสืที่อนสสำควสำมสะดวกสบสำยหรสือผลกสสำไรมสำสรยู่พระองคร์เองเลย แนยู่นอนวยู่สำเปสำโลคงตล้องกสสำลรังคลิดถสึงควสำมไพบรลยร์อรันเหลสือ
ลล้นแหยู่งกสำรเสบยสละของพระองคร์ ควสำมไมยู่เหก็นแกยู่ตรัวของพระองคร์ ควสำมกรสุณสำของพระองคร์ ควสำมดบงสำมของพระองคร์ ควสำม

เอสืทั้อเฟฟฟื้อเผสืที่อแผยู่ของพระองคร์ – และจสำกนรัทั้นกก็คดลิ ถสึงควสำมไพบรลยร์แหยู่งควสำมมรณสำของพระองคร์อยยู่สำงแนยู่นอน:
พระองคร์ไดล้เสดก็จมสำ – และทรงประกสำศอยยู่สำงชรัดเจนวยู่สำพระองคร์ทรงอยรยู่ในโลกนบทั้ – มลิใชยู่เพสืที่อรรับกสำรปรนนลิบรัตแลิ ตยู่เพสืที่อ
ปรนนลิบรัตลิและประทสำนชบวลิตของพระองคร์เปป็นคยู่สำไถยู่สสสำหรรับคนเปป็นอรันมสำก พระองคร์ทรงทสสำเชยู่นนรัทั้นจรลิงๆ เมสืที่อคนทรัทั้งหลสำยดยู่สำ
วยู่สำพระองคร์ พระองคร์กก็มลิไดล้ดสำยู่ วยู่สำพวกเขสำ – พระองคร์ตรรัสวยู่สำ “ขล้สำแตยู่พระบลิดสำ ขอโปรดอภรัยโทษพวกเขสำ เพรสำะวยู่สำเขสำไมยู่รรล้วสำยู่
เขสำทสสำอะไร!”
เมสืที่อคนทรัทั้งหลสำยลล้อเลบยนพระองคร์ พระองคร์กก็มลิไดล้โตล้ตอบ ในตอนแรก ขโมยสองคนนรัทั้นดยู่สำวยู่สำพระองคร์ ลล้อเลบยน
พระองคร์ ยลิทั้มเยสำะและเยล้ยหยรันแมล้วยู่สำพวกเขสำอยรยู่ในกสำรปรรับโทษแบบเดบยวกรัน สสุดทล้สำยขโมยคนหนสึที่งกก็เหก็นอะไรบสำงอยยู่สำงใน
พระเยซร หรสือไดล้ยลินบสำงสลิที่งทบที่หลสุดออกจสำกพระโอษฐร์ของพระองคร์ซสึที่งทสสำใหล้เขสำเปลบที่ยนควสำมคลิด และเขสำรล้องออกมสำวยู่สำ
“พระองคร์เจล้สำขล้สำ ขอพระองคร์ทรงระลสึกถสึงขล้สำพระองคร์เมสืที่อพระองคร์เสดก็จเขล้สำในอสำณสำจรักรของพระองคร์” ในชรัวที่ โมงนรัทั้นทบที่ใกลล้
จะสลิทั้นพระชนมร์พระเยซรทรงชยู่วยขโมยคนหนสึที่งใหล้รอด ซสึที่งไมยู่กบที่นสำทบกยู่อนหนล้สำนรัทั้นเคยเปป็นศรัตรรของพระองคร์ ชยู่วงใดกก็ตสำมของ
ชบวตลิ พรันธกลิจ กสำรสลิทั้นพระชนมร์ กสำรถรกฝฟังไวล้และกสำรฟฟนฟื้ คสืนพระชนมร์ของพระเยซรสสำมสำรถถรกพรรณนสำไดล้วสำยู่ “หสำทบที่สดสุ มลิไดล้”
เพสืที่อนทบรที่ รักของผมครรับ คสุณอสำจยสำกจนในโลกนบทั้ เทยู่สำทบที่เกบที่ยวขล้องกรับทรรัพยร์สลิที่งของและสลิที่งตยู่สำงๆในชบวตลิ ทสำงโลก ขล้สำว
ของของคสุณและควสำมมรัที่งครัที่งของคสุณอสำจมบอยรจยู่ สสำกรัดจสสำเขบที่ยมสำกๆ – แตยู่คณ
สุ สสำมสำรถเปป็นมหสำเศรษฐบเงลินลล้สำนไดล้ในพระคสุณของ
พระเจล้สำ! เพรสำะควสำมยสำกจนของพระองคร์ คสุณจสึงสสำมสำรถเปป็นคนรวยพอๆกรับควสำมไพบรลยร์อรันหสำทบที่สสุดมลิไดล้แหยู่งสวรรคร์

ความไพบผลยค์อนอั หาททที่สสุดมติไดผู้ของพระครติสตค์มทไวผู้สนาหรอับใคร?
ขล้อ 9-12 “และทสสำใหล้คนทรัทั้งปวงเหก็นวยู่สำ อะไรคสือควสำมเปป็นอรันหนสึที่งอรันเดบยวกรันแหยู่งควสำมลสึกลรับ ซสึที่งตรัทั้งแตยู่แรกสรล้สำง
โลกทรงปปิดบรังไวล้ทบที่พระเจล้สำ ผรล้ทรงสรล้สำงสสำรพรัดทรัทั้งปวงโดยพระเยซรครลิสตร์ บรัดนบทั้ทรงประสงคร์จะใหล้เทพผรล้ครอบครองอสำณสำจรักร
และเทพผรล้มบอสสำนสำจในสวรรคสถสำนรรล้จกรั พระปฟัญญสำอรันซรับซล้อนของพระเจล้สำโดยครลิสตจรักร ทรัทั้งนบทั้กก็เปป็นไปตสำมพระประสงคร์นลิรรัน
ดรร์ ซสึที่งพระองคร์ไดล้ทรงตรัทั้งไวล้ในพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำของเรสำ ในพระองคตนลันั้น (ในพระเยซร) เรสำจสึงมบใจกลล้สำ และมบ
โอกสำสทบที่จะเขล้สำไปถสึงพระองคร์ดวล้ ยควสำมมรัที่นใจเพรสำะควสำมเชสืที่อในพระองคร์”
พระเจล้สำไดล้ประทสำนขยู่สำวสสำรนรัทั้นใหล้แกยู่เปสำโลซสึที่งมสำถสึงคนทรัทั้งปวง ไมยู่วสำยู่ จะชนชรัทั้นใดหรสือสรัญชสำตลิใด ขยู่สำวประเสรลิฐแหยู่ง
พระคสุณของพระเจล้สำกก็เปปิดรรับสสสำหรรับทสุกคน...ไมยู่มบกลสุยู่มคนทบที่ถรกครัดเลสือก เลสือกสรร ครัดสรรในยสุคแหยู่งพระคสุณอรัศจรรยร์นบทั้ พระ
กกำยของพระครวิสตตไดล้ถรกเลสือกไวล้กยู่อนทรงสรล้สำงโลกแลล้ว แตยู่คทุณเพสืที่อนทบที่รกรั ของผม ในฐสำนะคนๆหนสึที่งตล้องยอมรรับพระเยซร
ครลิสตร์เปป็นพระผรล้ชวยู่ ยใหล้รอดสยู่วนตรัวของคสุณ
ลองคลิดดรสลิครรับ! ขยู่สำวสสำรนรัทั้นซสึที่งเคยถรก “ปปิดบรังไวล้ทพบที่ ระเจล้สำ” ไดล้ถรกมอบไวล้แกยู่ผรล้ประกสำศขยู่สำวประเสรลิฐคนหนสึที่ง และ
มรันกก็ทสสำใหล้เปสำโลอรัศจรรยร์ใจ ทสสำใหล้เขสำถยู่อมใจทบที่คดลิ วยู่สำเขสำซสึที่งเปป็น “ตรัวเอกในพวกคนบสำป” เปป็นผรล้ทพบที่ ระเจล้สำไดล้ฝสำกขยู่สำวสสำร
แหยู่งพระคสุณอรันเปปีปี่ยมสงยู่สำรสำศบไวล้ซสึที่งแตยู่กยู่อนไดล้ถรกปปิดบรังไวล้ในพระเจล้สำตรัทั้งแตยู่นลิรนรั ดรร์กสำล – ใชยู่แลล้วครรับ ตรังทั้ แตยู่เรลิที่มแรก
ผมขอกลยู่สำวเชยู่นนบทั้อยยู่สำงถยู่อมใจ – ไมยู่ใชยู่อยยู่สำงประชดประชรัน – แตยู่ถล้สำมบใครในพวกนรักวลิทยสำศสำสตรร์ นรักเคมบและนรัก
ดสำรสำศสำสตรร์ทบที่กสสำลรังพยสำยสำมสสสำรวจอวกสำศเพสืที่อคล้นพบวยู่สำแผยู่นดลินโลกนบทั้ถรกกยู่อรรปขสึทั้นมสำอยยู่สำงไร สสำมสำรถพรดคสุยกรับเปสำโลไดล้สกรั
สองสสำมนสำทบ เขสำกก็คงตอบคสสำถสำมของคนเหลยู่สำนรัทั้นไดล้ทงรัทั้ หมด เปสำโลไมยู่ไดล้มบกลล้องโทรทรรศนร์หรสือจรวดทบที่เหลยู่สำนรักเคมบ นรัก
วลิทยสำศสำสตรร์และนรักดสำรสำศสำสตรร์สมรัยใหมยู่มบ... แตยู่เปสำโลรรล้จกรั พระเจล้สำ และพระเจล้สำผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ไดล้ทรงสสสำแดงแกยู่เขสำวยู่สำ

สรรพสลิที่งทรัทั้งปวงไดล้ถรกสรล้สำงขสึทั้น “โดยพระเยซรครลิสตร์” เปสำโลรรจล้ รักพระเจล้สำผรล้ไดล้ทรงเนรมลิตสรล้สำงสรรพสลิที่งทรัทั้งปวงโดยพระเยซร
ครลิสตร์ และเขสำประกสำศพระเจล้สำองคร์นรัทั้นแกยู่คนทสุกหมรยู่เหลยู่สำ
เรสำกสสำลรังมบชวบ ลิตอยรใยู่ นยสุคสมรัยแหยู่งควสำมไมยู่เชสืที่อและควสำมไมยู่ซสืที่อสรัตยร์ พวกเรสำทบที่เปปิดรรับพระวจนะของพระเจล้สำไมยู่มบขล้อ
สงสรัยเกบที่ยวกรับวยู่สำสรรพสลิที่งมบขสึทั้นไดล้อยยู่สำงไร ในปฐมกสำลบททบที่หนสึที่ง พระนสำม “พระเจล้สำ” ปรสำกฏสสำมสลิบเอก็ดครรัทั้ง – และแนยู่นอน
วยู่สำมรันยสืนอยรยู่เพสืที่อปกปฟ้องควสำมจรลิงทบวที่ ยู่สำพระเจล้สำทรงเปป็นผรล้สรล้สำงจรักรวสำล พระองคร์ทรงรรับผลิดชอบเรสืที่องกสำรจรัดวสำงอรันเปป็น
ระเบบยบเรบยบรล้อยของดสำวเครสำะหร์และหมรยู่ดสำวตยู่สำงๆซสึที่งโคจรอยรยู่ทรัที่วอวกสำศมสำตลอดหลสำยยสุคสมรัย... โดยไมยู่เกลิดหสำยนะ! มบแตยู่
พระเจล้สำผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์เทยู่สำนรัทั้นทบที่ทรงสสำมสำรถสรล้สำงจรักรวสำลนบทั้และสรรพสลิที่งทรัทั้งปวงทบที่มสำพรล้อมกรับมรันไดล้! ในพระครัมภบรร์ฉบรับ
Scofield ของผมๆไดล้ขบดเสล้นใตล้ปฐมกสำล 1:1 ไวล้... สบที่คสสำแรก: “ในเรลิที่มแรกนรัทั้น – พระเจล้สำ...” และผมเขบยนไวล้ตรงขอบหนล้สำนรัทั้น
วยู่สำ “ผมไมยู่มบปฟัญหสำในกสำรเชสืที่อขล้อควสำมทบที่เหลสือเลย” ลองคลิดดรอบกทบสลิครรับ: ถล้สำพระเจล้สำทรงเปป็นพระเจล้สำ งรัทั้นมรันกก็แนยู่นอนวยู่สำผม
ไมยู่มบปฟัญหสำในกสำรเชสืที่อวยู่สำพระเจล้สำทรงสสำมสำรถกระทสสำสสำรพรัดมสำกยลิที่งกวยู่สำทบที่ผมจะคลิดไดล้
ขล้อ 10 กลยู่สำวถสึงเทพผรคล้ รอบครองอสำณสำจรักรและเทพผรล้มบอสสำนสำจในสวรรคสถสำน ในสวรรคสถสำนชรัทั้นทบที่อยรยู่เหนสือเรสำ มบ
เทพผรล้ครอบครองอสำณสำจรักรและเทพผรล้มบอสสำนสำจ...เหลยู่สำผรล้ครอบครองแหยู่งควสำมชรัที่วฝฝ่สำยวลิญญสำณในสถสำนฟฟ้สำอสำกสำศ ในเอเฟซรัส
6:12-17 เรสำมบขล้อพระครัมภบรทร์ บที่ใหล้ควสำมกระจยู่สำงแกยู่เรสำเกบที่ยวกรับเทพผรคล้ รอบครองอสำณสำจรักร เทพผรล้มบอสสำนสำจ และผรล้ครอบครอง
แหยู่งควสำมมสืดเหลยู่สำนบทั้
เลยพล้นสวรรคร์ชรัทั้นทบที่อยรยู่เหนสือเรสำขสึทั้นไปนบทั้ เรสำมบเทพผรล้ครอบครองอสำณสำจรักรและเทพผรล้มบอสสำนสำจฝฝ่กำยดน...พวกเครรบ เส
รสำฟปิม อรัครเทวทรต เหลยู่สำทรตสวรรคร์ของพระเจล้สำ พระเจล้สำเองทรงอยรทยู่ บที่นรัที่น พรล้อมกรับพระบสุตรและวลิสสุทธลิชนทรัทั้งปวง แตยู่ในขล้อ
พระครัมภบรร์ทบที่เรสำศสึกษสำกรันอยรยู่นบทั้ เปสำโลกสสำลรังแจล้งใหล้เทพผรล้ครอบครองอสำณสำจรักรและเทพผรล้มบอสสำนสำจเหลยู่สำนรัทั้นทรสำบวยู่สำครลิสตจรักร
มบขยู่สำวสสำรทบที่สดสุ ทล้สำยแลล้วจะทสสำใหล้ซสำตสำนและอสำณสำจรักรของมรันพยู่สำยแพล้ (เมสืที่อผมกลยู่สำววยู่สำครวิสตจลักร ผมไมยู่ไดล้กสสำลรังพรดถสึงอสำคสำร
ทบที่ทสสำดล้วยอลิฐพรล้อมกรับยอดหลรังคสำทรงสรง...ผมกสสำลรังพรดถสึงพระกสำยของพระครลิสตร์ซสึที่งประกอบดล้วยลรกๆของพระเจล้สำทบที่บรังเกลิด
ใหมยู่แลล้ว ถรกชสสำระลล้สำงดล้วยพระโลหลิตและไดล้รบรั กสำรไถยู่แลล้ว) พญสำมสำรรรล้วสำยู่ วรันเวลสำของมรันใกลล้จะหมดแลล้ว มรันเปป็นศรัตรรทบที่พสำยู่ ย
แพล้แลล้ว – และมรันกก็ทรสำบเรสือที่ งนบทั้ดบ! นรัที่นคสือเหตสุผลทบที่มรันทสสำงสำนหสำมรสุงยู่ หสำมคที่สสำและไมยู่หยสุดหยยู่อนเพสืที่อทบที่จะนสสำดวงวลิญญสำณไป
นรกมสำกทบที่สดสุ เทยู่สำทบที่มรันทสสำไดล้ ซสำตสำนปรสำรถนสำทบจที่ ะชะลอกสำรเสดก็จมสำของพระเยซรเพสืที่อมสำรรับครลิสตจรักรของพระองคร์ใหล้นสำน
ทบที่สสุดเทยู่สำทบมที่ รันจะทสสำไดล้ เพรสำะซสำตสำนรรล้วสำยู่ เมสืที่อกสำรรรับขสึทั้นเกลิดขสึทั้น เวลสำของมรันกก็จะเหลสือนล้อยแลล้ว เหตสุกสำรณร์ตสำยู่ งๆทบที่เกลิดขสึทั้นตยู่อ
จสำกกสำรรรับขสึทั้นนสสำไปสรยู่กสำรทบพที่ ญสำมสำรถรกจรับขรังไวล้ในเหวไมยู่มบกล้นตลอดกสำล ซสำตสำนทรสำบเรสือที่ งนรัทั้น มบครลิสเตบยนจสสำนวนมสำกทบที่
ไมยู่รรล้เกบที่ยวกรับเหตสุกสำรณร์เหลยู่สำนรัทั้นทบรที่ อคอยอยรยู่เบสืทั้องหนล้สำ แตยู่ซสำตสำนรรล้ดบ มรัน “ปลอมตรัวเปป็นทรตสวรรคร์แหยู่งควสำมสวยู่สำง” กยู่อนทบที่
มรันกลสำยเปป็นพญสำมสำร มรันเคย “เตก็มดล้วยสตลิปฟัญญสำ”
ในขล้อ 11 เปสำโลบอกใหล้ทรสำบวยู่สำสลิที่งเหลยู่สำนบทั้ทรัทั้งหมดจะเกลิดขสึทั้นตสำมพระประสงคร์นรลิ รันดรร์ของพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้
เปป็นเจล้สำของเรสำ กยู่อนหนล้สำนบทั้ผมไดล้ใหล้ขล้อพระครัมภบรร์ตสำยู่ งๆจสำกกลิจกสำร 15 แกยู่คสุณซสึที่งแสดงใหล้เหก็นวยู่สำพระเจล้สำทรงมบพลิมพร์เขบยว
และพระเจล้สำทรงทรสำบถสึงกลิจกสำรทรัทั้งปวงของพระองคร์ตรัทั้งแตยู่แรกสรล้สำงโลกมสำแลล้ว กยู่อนทบที่พระเจล้สำทรงสรล้สำงแผยู่นดลินโลกนบทั้หรสือ
ดสำวเครสำะหร์สรักดวงหรสือหมรยู่ดสำวสรักหมรยู่ พระองคร์ไดล้เสรก็จสลิทั้นรสำยกสำรของพระองคร์ตลอดชรัที่วนลิรรันดรร์กสำลจนถสึงนลิรรันดรร์กสำลแลล้ว
ทสุกสลิที่งกสสำลรังทสสำงสำนตสำมแผนกสำรและรสำยกสำรของพระเจล้สำผรทล้ รงมหลิทธลิฤทธลิธิ์

ขณะทบที่ผมเตรบยมคสสำเทศนสำนบทั้อยรยู่ ผมไดล้อยู่สำนในหนรังสสือพลิมพร์ฉบรับตยู่สำงๆและวสำรสสำรชรัทั้นนสสำเกบที่ยวกรับกสำรประชสุมสภสำค
รลิสตจรักรและเหลยู่สำผรล้นสสำทสำงศสำสนสำครรังทั้ ใหญยู่ของโลก ผมไดล้อยู่สำนเกบยที่ วกรับจรวดและกสำรสสสำรวจอวกสำศตยู่สำงๆ ผมไดล้อยู่สำนเกบที่ยวกรับ
กสำรโอล้อวดของมนสุษยร์วยู่สำเขสำจะไปเหยบยบดวงจรันทรร์ และใชล้ดวงจรันทรร์เปป็นฐสำนกระโดดเพสืที่อจะไปถสึงดสำวอรังคสำร! และจสำกนรัทั้น
ผมกก็จสสำไดล้วสำยู่ ทสุกกสำรพลิพสำกษสำสสสำครัญๆทบพที่ ระเจล้สำไดล้ทรงสยู่งมสำยรังแผยู่นดลินโลกนบทั้ลล้วนถรกนสสำหนล้สำโดยควสำมปรสำรถนสำของมนสุษยร์ทบที่
จะมองขล้สำมพระเจล้สำและกลสำยเปป็นพระเอง ดสำเนบยลถรกเตสือนใจวยู่สำในสมรัยหลรังๆความรผผู้จะทวทขถึรั้นและมนสุษยร์จะเคลสืที่อนไหวไป
มสำตลอด ทยู่สำนทบที่รกรั กลยู่สำวในแงยู่คสสำพยสำกรณร์ เรสำกสสำลรังมบชบวตลิ อยรยู่ในชรัวที่ โมงทล้สำยๆแหยู่งยสุคพระคสุณแลล้ว
ในขล้อ 12 เรสำมบสองคสสำนรัทั้นทบที่เรสำคสุล้นเคย “ในพระองคร์นรัทั้น” … นรัที่นคสือ ในพระเยซซู... เรสำมบใจกลล้สำ “และมบโอกสำสทบที่จะ
เขล้สำไปถสึงพระองคร์ดวล้ ยควสำมมรัที่นใจเพรสำะควสำมเชสืที่อในพระองคร์” นรัที่นเปป็นขล้อทบที่ยลิที่งใหญยู่ มรันดรเหมสือนไมยู่มบอะไรมสำกนรัก แคยู่อยู่สำน
ผยู่สำนๆไปเทยู่สำนรัทั้น แตยู่มรันกก็ยลิที่งใหญยู่ ในพระเยซผเรสำเขล้สำหสำพระเจล้สำดล้วยใจกลล้สำ หสำกคสุณจะยอมใหล้ผมใชล้สสสำนวนคสสำพรดแบบชสำวไรยู่
(ผมเตลิบโตมสำบนไรยู่ และผมกก็ขอบคสุณพระเจล้สำสสสำหรรับเรสืที่องนรัทั้น) เรสำมรักเรบยกสสุนรัขทบที่ชอบฆยู่สำแกะและลรกวรัววยู่สำ “สสุนรัขทบที่ฆยู่สำแกะ”
บยู่อยครรัทั้งคสสำๆนบทั้ถรกใชล้เพสืที่อหมสำยถสึงคนชรัวที่ ทบที่ไดล้กอยู่ อสำชญสำกรรม พระเจล้สำไมยู่อยสำกใหล้เรสำเขล้สำหสำพระองคร์ในแบบสสุนรัขทบที่ฆสำยู่ แกะ
พวกเรสำเคยเปป็นสสุนรัขตยู่สำงชสำตลิ – คนตยู่สำงดล้สำว คนตยู่สำงถลิที่น นยู่สำชรัง อธรรม แตยู่เดทยดี๋ วนทรั้เรสำเปป็นคนชอบธรรมในพระครลิสตร์แลล้ว เปป็น
ลรกๆของพระเจล้สำ และดล้วยเหตสุนบทั้เพรสำะวยู่สำเรสำเปป็นลรกโดยทสำงกสำรไถยู่ในพระโลหลิตของพระเยซร เรสำจสึงถรกเชลิญชวนใหล้เขล้สำหสำ
พระเจล้สำพระบลิดสำดล้วยใจกลล้สำ ในพระเยซร – ไมยู่ใชยู่ในนสำมของเรสำหรสือในฤทธลิธิ์เดชของเรสำ แตยู่ในพระนสำมของพระองคร์ เมสืที่อเรสำ
เขล้สำหสำพระเจล้สำในพระเยซร เรสำกก็เขล้สำเฝฟ้สำตยู่อพระพรักตรร์พระเจล้สำผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์เลย... และเรสำเขล้สำไปถสึงไดล้ดล้วยควสำมมรัที่นใจ เรสำ
ไมยู่กลรัวหรสือสงสรัยเพรสำะวยู่สำเรสำมบควสำมเชสืที่อในพระเยซร และพระองคร์ทรงสสำมสำรถกระทสสำทสุกสลิที่งทบที่พระองคร์ไดล้ทรงสรัญญสำไวล้ คสือ
ทสุกสลิที่งทบพที่ ระองคร์ทรงสรัญญสำตยู่อลรกของพระองคร์
เปสำโลมบขยู่สำวสสำรหนสึที่งเพสือที่ สยู่งถสึงคนทรัทั้งปวง และเขสำไดล้สยู่งขยู่สำวสสำรนรัทั้นอยยู่สำงสรัตยร์ซสืที่อจนกระทรัที่งเขสำประทรับตรสำพรันธกลิจ
และคสสำพยสำนของเขสำดล้วยโลหลิตแหยู่งชบวตลิ ของตน

คนาอธติษฐานของเปาโลเพมือที่ ชาวเอเฟซอัส
เพมือที่ ททที่พวกเขาจะประสบกอับความเปปยปี่ มลผู้นของพระวติญญาณและความรผผู้
ขล้อ 13-21 “เหตสุฉะนรัทั้นขล้สำพเจล้สำจสึงขอรล้องทยู่สำนวยู่สำ อยยู่สำทล้อถอย เพรสำะควสำมยสำกลสสำบสำกของขล้สำพเจล้สำเพรสำะเหก็นแกยู่
ทยู่สำนซสึที่งเปป็นสงยู่สำรสำศบของทยู่สำนเอง เพรสำะเหตสุนบทั้ ขล้สำพเจล้สำจสึงคสุกเขยู่สำตยู่อพระบลิดสำของพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำของเรสำ
ครอบครรัวทรัทั้งหมดในสวรรคร์และแผยู่นดลินโลกกก็ไดล้ชสืที่อมสำจสำกพระองคร์ ขอใหล้พระองคร์ทรงโปรดประทสำนกสสำลรังเรบที่ยวแรงมสำกฝฝ่สำย
จลิตใจแกยู่ทยู่สำน โดยเดชพระวลิญญสำณของพระองคร์ตสำมควสำมไพบรลยร์แหยู่งสงยู่สำรสำศบของพระองคร์ เพสืที่อพระครลิสตร์จะทรงสถลิตในใจ
ของทยู่สำนโดยควสำมเชสืที่อ เนสืที่องดล้วยวยู่สำทยู่สำนมบรสำกมบพสืทั้นฐสำนทบที่ทรงวสำงไวล้อยยู่สำงมรัที่นคงในควสำมรรักแลล้ว ทยู่สำนกก็จะหยรัที่งรรล้ไดล้วสำยู่ อะไรคสือ
ควสำมกวล้สำง ควสำมยสำว ควสำมลสึก และควสำมสรงพรล้อมกรับบรรดสำวลิสสุทธลิชนทรัทั้งปวง และใหล้เขล้สำใจถสึงควสำมรรักของพระครลิสตร์ซสึที่ง
เกลินควสำมรรล้ เพสืที่อทยู่สำนจะไดล้รบรั ควสำมไพบรลยร์ของพระเจล้สำอยยู่สำงเตก็มเปปีปี่ยม บรัดนบทั้ ขอใหล้พระเกบยรตลิจงมบแดยู่พระองคร์ผรล้ทรงฤทธลิธิ์
สสำมสำรถกระทสสำสสำรพรัดมสำกยลิที่งกวยู่สำทบเที่ รสำจะทรลขอหรสือคลิดไดล้ ตสำมฤทธลิธิ์เดชทบที่ประกอบกลิจอยรยู่ภสำยในตรัวเรสำ ขอใหล้พระเกบยรตลิจง
มบแดยู่พระองคร์ในครลิสตจรักร โดยพระเยซรครลิสตร์ตลอดทสุกชรัวที่ อสำยสุคนเปป็นนลิตยร์ เอเมน”

ในเอเฟซรัส 1:15-18 เปสำโลอธลิษฐสำนขอใหล้พระเจล้สำประทสำนจลิตใจอรันประกอบดล้วยสตลิปฟัญญสำ และกสำรทรงสสสำแดงใน
เรสืที่องควกำมรซูด แกยู่ชสำวเอเฟซรัสเหลยู่สำนรัทั้น และขอใหล้ตสำแหยู่งควสำมเขล้สำใจของพวกเขสำสวยู่สำงขสึทั้นเพสืที่อพวกเขสำจะไดล้รจรล้ รักควสำมหวรังแหยู่ง
กสำรทรงเรบยกของพระองคร์ และควสำมไพบรลยร์แหยู่งสงยู่สำรสำศบของพระองคร์ แตยู่ตรงนบทั้ในบททบที่สสำม เปสำโลกสสำลรังอธลิษฐสำนขอใหล้ผรล้
เชสืที่อเหลยู่สำนรัทั้นทบที่เมสืองเอเฟซรัสไดดรบลั กกำรเสรวิมกกกำลลังในมนทุษยตภกำยใน และใหล้พวกเขสำรรล้จกรั ควสำมรรักของพระเจล้สำ เพสืที่อทบที่พวกเขสำจะ
หยรัที่งรสำกและมรัที่นคงในควสำมรรักของพระเจล้สำ
มรันไมยู่สสสำครัญวยู่สำเรสำมบควสำมรรล้หรสือสตลิปฟัญญสำมสำกขนสำดไหนเกบที่ยวกรับสลิที่งตยู่สำงๆของพระเจล้สำ หสำกเรสำไมยู่แสดงออกถสึงควสำม
รรัก เรสำกก็ไรล้คสำยู่ ตยู่อเหตสุของพระครลิสตร์ เปสำโลกลยู่สำวเรสืที่องนบทั้แกยู่พบที่นล้องชสำวโครลินธร์ดงรั นบทั้:
“แมล้ขล้สำพเจล้สำพรดภสำษสำทรัทั้งหลสำยของมนสุษยร์และของพวกทรตสวรรคร์กก็ดบ และไมยู่มบควสำมรรัก ขล้สำพเจล้สำเปป็นเหมสือนฆล้อง
หรสือฉสำบทบที่กสสำลรังสยู่งเสบยง แมล้ขล้สำพเจล้สำมบของประทสำนแหยู่งกสำรพยสำกรณร์ และเขล้สำใจในควสำมลสึกลรับทรัทั้งปวงและมบควสำมรรทล้ รัทั้งสลิทั้น
และแมล้ขล้สำพเจล้สำมบควสำมเชสืที่อทรัทั้งหมดพอจะยกภรเขสำไปไดล้ แตยู่ไมยู่มบควสำมรรัก ขล้สำพเจล้สำกก็ไมยู่มบคสำยู่ อะไรเลย แมล้ขล้สำพเจล้สำมอบของ
สสำรพรัดเพสืที่อเลบทั้ยงคนยสำกจน และแมล้ขล้สำพเจล้สำยอมใหล้เอสำตรัวขล้สำพเจล้สำไปเผสำไฟเสบย แตยู่ไมยู่มบควสำมรรัก จะหสำเปป็นประโยชนร์แกยู่
ขล้สำพเจล้สำไมยู่” (1 คร. 13:1-3)
ไมยู่สสสำครัญวยู่สำเรสำเปป็นอะไรหรสือเรสำทสสำอะไร หสำกเรสำไมยู่มบควสำมรรักของพระเจล้สำ และหสำกสลิที่งทบที่เรสำทสสำไมยู่ไดล้ถรกแทรกซสึม
ดล้วยควสำมรรักของพระเจล้สำ กลยู่สำวในแงยู่ฝสำฝ่ ยวลิญญสำณแลล้ว เรสำกก็ไมยู่มบคยู่สำอะไรเลย!
มบควสำมจรลิงประกสำรหนสึที่งทบที่ถรกนสสำเสนอในขล้อ 14 ซสึที่งเรสำไดล้ยลินเกบยที่ วกรับมรันนล้อยมสำกทสุกวรันนบทั้ พวกเรสำสยู่วนใหญยู่มองขล้สำม
มรันไป เปสำโลกลยู่สำววยู่สำ “ขล้สำพเจล้สำจสึงคสุกเขยู่สำ” ผมไมยู่ไดล้กสสำลรังตรัดสลิน และผมไมยู่ไดล้กสสำลรังประชดประชรันดล้วย แตยู่ครลิสเตบยนจสสำนวน
นล้อยมสำกคสุกเขยู่สำเวลสำทบพที่ วกเขสำอธลิษฐสำน บสำงคนคสุกเขยู่สำ แตยู่ทกสุ วรันนบทั้กสำรอธลิษฐสำนสยู่วนใหญยู่ถรกกระทสสำในทยู่สำยสืนหรสือทยู่สำนรัที่ง เมสืที่อ
กยู่อนผรล้รรับใชล้ของพระเจล้สำคสุกเขยู่สำบนธรรมสำสนร์... ขอบคสุณพระเจล้สำ หลสำยคนยรังทสสำอยรยู่ แตยู่เมสืที่อกยู่อนนรักเทศนร์ทสุกคนคสุกเขยู่สำของ
ตนเพสืที่อพรดคสุยกรับพระบลิดสำในสวรรคร์ ผมตระหนรักวยู่สำไมยู่มบสงยู่สำรสำศบในทยู่สำทสำงของรยู่สำงกสำยเวลสำทบที่อธลิษฐสำน... มรันคสือสภสำพของใจ
ตยู่สำงหสำกทบที่สสสำครัญ แตยู่สสสำหรรับผมแลล้ว กสำรคสุกเขยู่สำสสืที่อถสึงควสำมถยู่อมใจ... และเรสำกก็รวรล้ ยู่สำพระเจล้สำประทสำนพระคสุณแกยู่คนทบที่ใจถยู่อม
ขณะทบที่พระองคร์ทรงตยู่อสรล้คนทบที่เยยู่อหยลิที่ง
จงสรังเกตลสสำดรับของกสำรอธลิษฐสำน: เปสำโลคสุกเขยู่สำตยู่อพระบลิดสำในสวรรคร์ เขสำอธลิษฐสำนในพระนสำมของพระครลิสตร์พระ
บสุตร (ขล้อ 17) เขสำอธลิษฐสำนขอใหล้ครลิสเตบยนทรัทั้งหลสำยไดล้รรับกสำรเสรลิมกสสำลรังผยู่สำนทสำง – หรสือโดย – พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ใน
มนสุษยร์ภสำยใน
เปสำโลกลยู่สำวแกยู่พวกผรล้เชสืที่อทบที่กรสุงโรมวยู่สำ “พระวลิญญสำณกก็ทรงชยู่วยเรสำเมสืที่อเรสำอยู่อนกสสำลรังดล้วยเชยู่นกรัน เพรสำะเรสำไมยู่รรล้วสำยู่
เรสำควรจะอธลิษฐสำนขอสลิที่งใดอยยู่สำงไร แตยู่พระวลิญญสำณเองทรงชยู่วยขอเพสืที่อเรสำดล้วยควสำมครที่สสำครวญซสึที่งเหลสือทบจที่ ะพรดไดล้ และ
พระองคร์ ผรล้ทรงตรวจคล้นใจมนสุษยร์ กก็ทรงทรสำบควสำมหมสำยของพระวลิญญสำณ เพรสำะวยู่สำพระองคร์ทรงอธลิษฐสำนขอเพสืที่อวลิสสุทธลิชน
ตสำมทบที่ชอบพระทรัยพระเจล้สำ” (โรม 8:26-27) หสำกเรสำหวรังใหล้พระเจล้สำสดรับฟฟังคสสำอธลิษฐสำนของเรสำ เรสำกก็ตล้องอธลิษฐสำนในพระ
วลิญญสำณ เพรสำะวยู่สำพระเจล้สำไมยู่ทรงฟฟังคสสำอธลิษฐสำนทบที่ไมยู่อยรใยู่ นพระวลิญญสำณ พระวลิญญสำณทรงตรวจคล้นใจผรล้เชสืที่อทรัทั้งหลสำย และ
พระวลิญญสำณทรงทรสำบพระประสงคร์ของพระเจล้สำ พระเจล้สำทรงฟฟังคสสำอธลิษฐสำนทบที่ถรกอธลิษฐสำนในพระววิญญกำณเพรสำะวยู่สำคสสำ
อธลิษฐสำนนรัทั้นถรกอธลิษฐสำนตสำมพระประสงคร์ของพระเจล้สำ ในยสุคแหยู่งพระคสุณนบทั้ เรสำกดมกรกำบลงดดวยควกำมยกกำเกรงตว่อพระบวิดกำใน

สวรรคต เรสำอธลิษฐสำนทรลขอในพระนกำมของพระเยซซูพระบทุตร และเรสำพนงซื่ พกำพระววิญญกำณบรวิสททุ ธวิธิ์เพสืที่อนสสำมสำซสึที่งผลลรัพธร์ตสำยู่ งๆใน
กสำรอธลิษฐสำน – เพรสำะวยู่สำพระองคร์ (พระวลิญญสำณ) ทรงทสสำกสำรวลิงวอนตยู่อพระเจล้สำผยู่สำนทสำงคนกลสำงพระองคร์เดบยวของเรสำ คสือ
พระเยซรครลิสตร์เจล้สำ (1 ทธ. 2:5, 1 ยอหร์น 2:1-2)
พระเยซรตรรัสวยู่สำ “เรสำจะทรลขอพระบลิดสำ และพระองคร์จะทรงประทสำนผรล้ปลอบประโลมใจอบกผรล้หนสึที่งใหล้แกยู่ทสำยู่ น เพสืที่อ
พระองคร์จะไดล้อยรกยู่ รับทยู่สำนตลอดไป” (ยอหร์น 14:16) อบกครรัทั้ง “ถล้สำผรใล้ ดรรักเรสำ ผรล้นรัทั้นจะรรักษสำคสสำของเรสำ และพระบลิดสำของเรสำ
จะทรงรรักเขสำ แลล้วพระบลิดสำกรับเรสำจะมสำหสำเขสำและจะอยรยู่กรับเขสำ” (ยอหร์น 14:23) อบกครรังทั้ “ถล้สำทยู่สำนทรัทั้งหลสำยเขล้สำสนลิทอยรยู่ใน
เรสำ และถล้อยคสสำของเรสำฝฟังอยรใยู่ นทยู่สำนแลล้ว ทยู่สำนจะขอสลิที่งใดซสึที่งทยู่สำนปรสำรถนสำ ทยู่สำนกก็จะไดล้สลิที่งนรัทั้น...” (ยอหร์น 15:7) พระสรัญญสำ
นรัทั้นมบแกยู่ผรล้เชสืที่อทรัทั้งหลสำยทบที่ถรกแยกตรังทั้ ไวล้อยยู่สำงเตก็มทบที่ มบควสำมคลิดฝฝ่สำยวลิญญสำณ และผยู่สำนทสำงควสำมรรแล้ หยู่งพระวจนะ พวกเขสำ
อธลิษฐสำนในพระวลิญญสำณ คสสำอธลิษฐสำนเชยู่นนรัทั้นไดล้รรับคสสำตอบเพรสำะวยู่สำมรันถรกอธลิษฐสำนตสำมพระประสงคร์ของพระเจล้สำ
จงสรังเกตในขล้อ 15 วยู่สำครอบครรัวทรัทั้งหมดในสวรรคร์และในแผยู่นดลินโลกไดล้ชสืที่อมสำจสำกพระครลิสตร์ แนยู่นอนวยู่สำชสืที่อ
“ครลิสเตบยน” คสือ “ครลิสตร์” ทบที่ถรกทสสำใหล้อยู่อนโยนโดยกสำรเตลิม “เ-บยน” เขล้สำไป เหลยู่สำสสำวกถรกเรบยกวยู่สำครลิสเตบยนครรังทั้ แรกทบที่เมสือ
งอรันทลิโอก
“...ตยู่อมสำทยู่สำนทรัทั้งสองไดล้ประชสุมกรันกรับครลิสตจรักรตลอดปปีหนสึที่ง ไดล้สรัที่งสอนคนเปป็นอรันมสำกและในเมสืองอรันทลิโอกนรัที่นเอง
พวกสสำวกไดล้ชอสืที่ วยู่สำครลิสเตบยนเปป็นครรัทั้งแรก” (กลิจกสำร 11:26)
(ขล้อเหลยู่สำนรัทั้นทบที่มสำกยู่อนหนล้สำในกลิจกสำร 11 แสดงใหล้เรสำเหก็นวยู่สำเปสำโลคสือ หนสึที่งในคนพวกแรกทบที่ถรกเรบยกวยู่สำ ครลิสเตบยน)
กรสุณสำหมสำยเหตสุ – ครอบครรัวของพระเจล้สำบรัดนบทั้ถรกแยกออกแลล้ว ทบที่ผมพรดเชยู่นนบทั้ ผมหมสำยควสำมวยู่สำผรล้เชสืที่อบสำงคนตอน
นบทั้อยรยู่ในสวรรคร์แลล้ว โดยพรักผยู่อนอยรยู่ ขณะทบที่คนอสืที่นๆยรังอยรยู่บนโลก โดยใชล้ชวบ ลิตและยรังตรสำกตรสสำอยรยู่ แตยู่ครอบครรัวในสวรรคร์และ
บนแผยู่นดลินโลกกก็เปป็นครอบครอัวเดทยวกอัน และมบชสืที่อของพระผรล้ชวยู่ ยใหล้รอดของเรสำ คสือพระเยซรครลิสตร์เจล้สำ
ในขล้อ 16 เปสำโลไมยู่ไดล้กสสำลรังอธลิษฐสำนขอใหล้ผรล้เชสืที่อเหลยู่สำนรัทั้นทบที่เมสืองเอเฟซรัสไดดรลับพระวลิญญสำณ – พวกเขสำมบพระ
วลิญญสำณอยรยู่แลล้ว เขสำกสสำลรังอธลิษฐสำนขอใหล้พระเจล้สำ ผยู่สำนทสำงพระครลิสตร์และควสำมไพบรลยร์แหยู่งสงยู่สำรสำศบของพระองคร์ ทรงเสรลิม
กสสำลรังผรล้เชสืที่อเหลยู่สำนรัทั้นโดยพระวลิญญสำณ “ในมนสุษยร์ภสำยใน” (“ฝฝ่สำยจลิตใจ”) ผรล้เชสืที่อทสุกคนทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้วครอบครองพระ
วลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ (กท. 4:6, 1 คร. 12:13, รม. 8:9, รม. 8:14, รม. 8:16, อฟ. 4:32, ยน. 3:5) ไมยู่มบสลิที่งทบที่เรบยกวยู่สำควสำมรอด
อรันปรสำศจสำกพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ ผมขอกลยู่สำวเชยู่นนบทั้ดวล้ ยควสำมรรักและควสำมอยู่อนโยน – แตยู่มบผรล้เชสืที่อหลสำยคนไมยู่รรล้เกบที่ยวกรับพรันธ
กลิจของพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ในยสุคแหยู่งพระคสุณนบทั้ พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ไดล้เสดก็จมสำแลล้วในวรันเพก็นเทคอสตร์นรัทั้น ครลิสตจรักรไดล้ถสือ
กสสำเนลิดแลล้ว...สมสำชลิกหนสึที่งรล้อยยบที่สลิบคนไดล้รรับบรัพตลิศมสำเขล้สำในพระกสำยนรัทั้น และตรัทั้งแตยู่วนรั นรัทั้นเปป็นตล้นมสำพระวลิญญสำณบรลิสทสุ ธลิธิ์กก็
ทรงสถลิตในใจของผรล้เชสืที่อทสุกคนในชรัที่วเสบทั้ยววลินสำทบนรัทั้นทบที่ผรล้เชสืที่อคนนรัทั้นแสดงออกถสึงควสำมเชสืที่อในพระรสำชกลิจทบเที่ สรก็จสลิทั้นแลล้วของพระ
เยซร เรสำจะเรบยนทบหลรังในจดหมสำยฝสำกฉบรับนบทั้วยู่สำไมยู่ใชยู่ผรล้เชสืที่อทสุกคนประกอบดดวย (เตก็มลล้นดล้วย) พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ คนๆหนสึที่ง
อสำจมบพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ แตยู่กก็ไมยู่ประกอบดล้วยหรสือโดยพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ เรสำจะศสึกษสำเรสืที่องนบทั้อยยู่สำงถยู่องแทล้มสำกขสึทั้นเมสืที่อ
เรสำไปถสึงบทนรัทั้น
จงสรังเกต – เปสำโลอธลิษฐสำนขอพละกสสำลรังในมนสุษยค์ภายใน (“กสสำลรังเรบที่ยวแรงมสำกฝฝ่สำยจลิตใจ”) มบคนเหลยู่สำนรัทั้นทบที่ไมยู่ยอม
เปปิดตสำดรควสำมจรลิงจสำกพระครัมภบรร์เรสือที่ งธรรมชสำตลิสองแบบ เปสำโลไมยู่ไดล้กสสำลรังอธลิษฐสำนขอใหล้พวกเขสำไดล้รรับพละกสสำลรังในเนสืทั้อ

หนรัง ผมรรล้วสำยู่ พระเจล้สำทรงเสรลิมกสสำลรังผรล้เชสืที่อทรัทั้งหลสำยในเนสืทั้อหนรังไดล้ – และเรสำตล้องไดล้รรับกสำรเสรลิมกสสำลรังในรยู่สำงกสำยของเรสำ แตยู่
เรสำกก็ตอล้ งกสำรพละกสสำลรังในมนสุษยร์ภสำยใน นลิโคเดมรัสเปป็นผรล้ทบที่แสวงหสำควสำมจรลิงอยยู่สำงจรลิงใจ เขสำมสำหสำพระเยซรดวล้ ยจลิตใจทบที่ถรก
ตล้อง และพระเยซรทรงบอกเขสำวยู่สำ “ถล้สำผรล้ใดไมยู่ไดล้บรังเกลิดจสำก...พระวลิญญสำณ ผรล้นรัทั้นจะเขล้สำในอสำณสำจรักรของพระเจล้สำไมยู่ไดล้”
พระองคร์ทรงใหล้ควสำมกระจยู่สำงแกยู่นลิโคเดมรัสเพลิที่มอบกโดยอธลิบสำยวยู่สำ “ซสึที่งบรังเกลิดจสำกเนสืทั้อหนรังกก็เปป็นเนสืทั้อหนรัง และซสึที่งบรังเกลิดจสำก
พระวลิญญสำณกก็คสือจลิตวลิญญสำณ” (ยอหร์น 3:6)
เมสืที่อคนบสำปคนใดไดล้รบรั ควสำมรอด เนสืทั้อหนรังนรัทั้นกก็ไมยู่ไดล้รรับกสำรบรังเกลิดใหมยู่ มนสุษยร์ภสำยใน นรัที่นคสือจลิตวลิญญสำณ ไดล้รรับกสำร
บรังเกลิดโดยพระวลิญญสำณ ผรล้เชสืที่อทรัทั้งหลสำยดสสำเนลินแตกตยู่สำงกรันไป พรดแตกตยู่สำงกรันไป ใชล้ชบวตลิ แตกตยู่สำงกรันไปเพรสำะวยู่สำมบสลิที่งทรง
สรล้สำงใหมยู่ในใจนรัทั้นแลล้วซสึที่งแหลยู่งแหยู่งชบวลิตออกมสำจสำกใจนรัทั้น และทยู่สำนผรล้อยู่สำนทบที่รกรั ของผม จนกวยู่สำคสุณทรสำบควสำมจรลิงเกบที่ยวกรับ
ธรรมชสำตลิสองแบบ – เนสืทั้อหนรังและจลิตวลิญญสำณ – คสุณกก็จะไมยู่มบทสำงเพลลิดเพลลินกรับสลิทธลิบสุตรหรัวปปีฝสำฝ่ ยวลิญญสำณของคสุณ ซสึที่งเปป็น
“ชบวตลิ อรันบรลิบรรณร์”
เปสำโลอธลิษฐสำนขอใหล้พระพรนรัทั้นถรกประทสำนใหล้ “ตสำมควสำมไพบรลยร์แหยู่งสงยู่สำรสำศบของพระองคร์” ในหนรังสสือฟปีลลิปปปี
เปสำโลใชล้คสสำๆนรัทั้นเพสืที่อหนสุนใจผรล้เชสืที่อเหลยู่สำนรัทั้นทบที่เมสืองฟปีลลิปปปี (และเพสืที่อหนสุนใจพวกเรา) วยู่สำจสำกคลรังทรรัพยร์อรันไมยู่มบวรันหมดของ
พระเจล้สำ พระองคร์ทรงสสำมสำรถและทรงเตก็มพระทรัยทบที่จะตอบสนองควสำมตล้องกสำรของเรสำไดล้
ในขล้อ 17 เปสำโลไมยู่ไดล้กสสำลรังอธลิษฐสำนขอใหล้พระครลิสตร์เสดก็จเขล้สำมสำในใจของพบที่นล้องชสำวเอเฟซรัส แตยู่ขอใหล้พระครลิสตร์
ทรงสถวิตในใจของพวกเขสำโดยควสำมเชสืที่อ... นรัที่นคสือ เพสืที่อทบพที่ ระองคร์จะสถลิตอยรยู่ภสำยในหรสือควบคสุมใจนรัทั้นโดยสมบรรณร์ ควสำมจรลิง
ขล้อนบทั้เปป็นสลิที่งทบที่ผรล้เชสืที่อบสำงคนทสุกวรันนบทั้ตอล้ งกสำรอยยู่สำงยลิที่ง ยอหร์นกลยู่สำววยู่สำ “และบรัดนบทั้ลรกเลก็ก ๆ ทรัทั้งหลสำยเออ๋ย จงดสสำรงอยรยู่ในพระองคร์
เพสืที่อวยู่สำเมสืที่อพระองคร์ทรงมสำปรสำกฏ เรสำทรัทั้งหลสำยจะไดล้มบใจกลล้สำ และไมยู่มบควสำมละอสำยเฉพสำะพระองคร์เมสืที่อพระองคร์เสดก็จมสำ”
(1 ยอหร์น 2:28)
ผรล้เชสืที่อบสำงคนจะละอสำยเมสืที่อพวกเขสำยสืนอยรยู่ตยู่อพระพรักตรร์พระเจล้สำ เรสืที่องนบทั้ถรกสอนอยยู่สำงชรัดเจนในพระวจนะของ
พระเจล้สำ ควสำมรอดเปป็นมสำจสำกองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ... ลล้วนๆและทรัทั้งสลิทั้น แตยู่บสสำเหนก็จตยู่สำงๆขสึทั้นอยรยู่กรับกสำรกระทสสำตสำมหนล้สำทบที่
อสำรรักขสำอรันสรัตยร์ซสืที่อของเรสำ – ไมยู่ใชยู่วยู่สำเรสำทสสำเยอะขนสำดไหน แตยู่ควสำมสรัตยร์ซสืที่อคสือสลิที่งทบสที่ สสำครัญในเรสืที่องของบสสำเหนก็จตยู่สำงๆ เปสำโล
อยสำกใหล้ผรล้เชสืที่อเหลยู่สำนรัทั้นทบที่เอเฟซรัสยอมจสสำนนอยยู่สำงสลิทั้นสสุดใจ เขสำอยสำกใหล้พระครลิสตร์สถลิตอยรยู่ทสุกชรัวที่ วลินสำทบและควบคสุมทสุกรสำยละ
เอบยดเลก็กๆของหรัวใจ เขสำกลยู่สำววยู่สำ “เมสืที่อทยู่สำนจะรรับประทสำน จะดสืที่ม หรสือจะทสสำอะไรกก็ตสำม จงกระทสสำเพสืที่อเปป็นกสำรถวสำยพระ
เกบยรตลิแดยู่พระเจล้สำ” เรสำตล้องเปป็นผรล้เชสืที่อทบที่ตดลิ สนลิท เชสืที่อ ไวล้วสำงใจ มสุยู่งมรัที่นเตก็มทบที่เพสืที่อฝฝึกฝนกสำรดสสำเนลินชบวลิตฝฝ่สำยวลิญญสำณเชยู่นนรัทั้นทสุก
ลมหสำยใจ
จงสรังเกตวยู่สำพระครลิสตร์จะทรงสถลิตในใจของคสุณ “โดยความเชมืที่อ” มบคนมสำกมสำยทบที่พสึที่งพสำควสำมรรล้สกสึ ตยู่สำงๆของ
ตน...และหสำกพวกเขสำไมยู่รสรล้ สึกเหมสือนทบที่พวกเขสำคลิดวยู่สำครลิสเตบยนสรักคนควรรรล้สสึก พวกเขสำกก็คลิดวยู่สำตนไมยู่รอด หรสือคลิดวยู่สำตนกลรับ
ไปหสำโลก หรสือคลิดวยู่สำตนไมยู่ไดล้เปป็นแบบทบที่พวกเขสำควรเปป็นเพสืที่อพระเยซร แตยู่มรันไมยู่ใชยู่โดยควสำมรรล้สสึกตยู่สำงๆ... มรันคสือ “โดยควสำม
เชสืที่อ” ควสำมเชสืที่อพรักพลิงในพระวจนะของพระเจล้สำเพรสำะวยู่สำพระวสำทะทรงเปป็นพระเจล้สำและพระเจล้สำทรงโกหกไมยู่ไดล้ (ฮบ. 6:18,
ทลิตรัส 1:2)
หนทสำงเดบยวทบที่ผรล้เชสืที่อจะตลิดสนลิทในพระครลิสตร์ หนทสำงเดบยวทบจที่ ะระลสึกอยรตยู่ ลอดถสึงกสำรสถลิตอยรยู่ดวล้ ยของพระเยซร –

ไมยู่ใชยู่แคยู่ในครลิสตจรักรหรสือในทบที่ประชสุมอธลิษฐสำน แตยู่ทสุกวลินสำทบของทสุกวรัน คซอโดยควกำมเชซซื่อ “ควสำมเชสืที่อเกลิดขสึทั้นไดล้กก็โดยกสำร
ไดล้ยลิน และกสำรไดล้ยลินเกลิดขสึทั้นไดล้กโก็ ดยพระวจนะของพระเจล้สำ” (โรม 10:17) ดล้วยเหตสุนบทั้เรสำจสึงตล้องเปป็นนรักเรบยนแหยู่งพระวจนะ
เรสำตล้องเปป็นคนรรักพระวจนะ เรสำตล้อง “กลิน” พระวจนะ (ยอหร์น 6) หสำกเรสำหวรังวยู่สำจะเปป็นแบบทบที่เรสำควรเปป็น และหสำกเรสำ
หวรังวยู่สำจะเพลลิดเพลลินกรับสลิทธลิบสุตรหรัวปปีฝสำฝ่ ยวลิญญสำณของเรสำ
ควสำมเชสืที่อคสือกสุญแจทบที่ไขเปปิดประสบกสำรณร์แสนมหรัศจรรยร์ทบที่เปลบที่ยนแปลงในชบวตลิ ของผรล้เชสืที่อทรัทั้งหลสำยเมสืที่อพวกเขสำยอม
มอบตรัวเองไวล้แกยู่กสำรศสึกษสำพระครัมภบรร์อยยู่สำงทสุยู่มเท... ฟฟังพระวจนะและเชสืที่อสลิที่งทบพที่ ระวจนะสรัญญสำ คสุณไมยู่จสสำเปป็นตล้องตรัทั้งคสสำถสำม
สลิที่งใดกก็ตสำมทบที่พระเจล้สำไดล้ตรรัสไวล้ในพระวจนะอรันมบคยู่สำประเสรลิฐของพระองคร์
ในขล้อ 18 และ 19 เปสำโลอธลิษฐสำนตยู่อไป โดยทรลขอใหล้ผรล้เชสืที่อเหลยู่สำนรัทั้นทบที่เอเฟซรัส ตลอดจน “วลิสทสุ ธลิชนทรัทั้งปวง” (นรัที่น
รวมถสึงคสุณและผม) ไดล้ทรสำบและเขล้สำใจถสึงควสำมกวล้สำง ควสำมยสำว ควสำมลสึกและควสำมสรง... และรรล้จกรั ควสำมรรักของพระเจล้สำซสึที่ง
เกลินควสำมรรล้ “เพสืที่อทยู่สำน (ผรล้เชสืที่อทรัทั้งหลสำย) จะไดล้รรับความไพบผลยค์ของพระเจผู้าอยก่างเตด็มเปปยปี่ ม”
ตรงนบทั้ผมอยสำกชบทั้ใหล้เหก็นบสำงสลิที่งเกบที่ยวกรับควสำมรรักของพระเจล้สำทบที่จะทสสำใหล้ชบวตลิ ของคสุณบรลิบรรณร์ยลิที่งขสึทั้นหสำกคสุณยอมตรัทั้งใจ
ศสึกษสำขล้อพระครัมภบรร์ตสำยู่ งๆทบที่ผมจะใหล้ ผมคงยกขล้อควสำมทรัทั้งหมดใหล้คสุณตรงนบทั้ไมยู่ไดล้ แตยู่ผมจะใหล้ขล้อพระครัมภบรร์เหลยู่สำนรัทั้นแกยู่คสุณ
และใหล้คสุณศสึกษสำขล้อพระคสสำเหลยู่สำนรัทั้นในพระครัมภบรร์ของคสุณ:
แหลยู่งทบที่มสำแหยู่งควสำมรรัก คสือพระเจล้สำ (1 ยอหร์น 4:8)
ควสำมรรักอยรยู่มสำตรัทั้งแตยู่นลิรรันดรร์กสำล (ปฐมกสำล 1:1, เพลงสดสุดบ 90:1-2)
แหลยู่งแหยู่งควสำมรรักบรลิสสุทธลิธิ์ คสือพระเจล้สำ (2 คร. 13:11)
เรสำรรักพระเจล้สำเพรสำะวยู่สำพระองคร์ทรงรรักเรสำกยู่อน (1 ยอหร์น 4:17)
ควสำมรรักคสือหลรักฐสำนทบที่แสดงถสึงควสำมเชสืที่อทบที่ชยู่วยใหล้รอดในพระเยซร (1 ยอหร์น 4:19)
ควสำมรรักคสือเครสืที่องหมสำยทบที่แสดงถสึงควสำมเปป็นสสำวกทบที่แทล้จรลิง (ยอหร์น 13:35)
ควสำมรรักคสือควสำมมรัที่นใจวยู่สำเรสำไดล้ผยู่สำนพล้นจสำกควสำมตสำยไปสรยู่ชบวตลิ แลล้ว (1 ยอหร์น 3:14)
ควสำมรรักของพระเจล้สำในใจของเรสำเปป็นสลิที่งทบที่เรสำไมยู่สมควรไดล้รรับ (คส. 1:12-14)
ควสำมรรักของพระเจล้สำเปป็นสลิที่งทบมที่ บรสำคสำแพงทบที่สดสุ เทยู่สำทบที่สวรรคร์หรสือโลกเคยรรล้จกรั (อฟ. 1:7)
ควสำมรรักของพระเจล้สำมบใหล้ฟรบๆแกยู่ทสุกคนทบที่จะยอมรรับมรัน (โรม 3:24-25)
ควสำมรรักของพระเจล้สำถรกหยลิบยสืที่นใหล้แกยู่ทกสุ คน (ยอหร์น 3:16)
ควสำมรรักของพระเจล้สำมบกลิจกสำรอรันไรล้ขอบเขต (อฟ. 2:4)
ควสำมรรักของพระเจล้สำมบพรันธกลิจทบที่ตยู่อเนสืที่องไมยู่ขสำดสสำย (โรม 8:39)
ควสำมรรักของพระเจล้สำนรัทั้นยลิที่งใหญยู่ (อฟ. 2:4)
ควสำมรรักของพระเจล้สำเปป็นสลิที่งทบไที่ มยู่อสำจคลิดไดล้ (อฟ. 3:19)
ควสำมรรักของพระเจล้สำไมยู่เหก็นแกยู่ตรัว (1 ยน. 4:10)
ควสำมรรักของพระเจล้สำไมยู่มบวรันเปลบที่ยนแปลงตลอดกสำล (ยอหร์น 13:1)
ควสำมรรักของพระเจล้สำไมยู่อสำจแยกขสำดจสำกเรสำไดล้ (โรม 8:35-39)

ควสำมรรักของพระเจล้สำคงอยรยู่ชรัที่วนลิรนรั ดรร์ (ยรม. 31:3)
ควสำมรรักของพระเจล้สำนรัทั้นสมบรรณร์แบบ (1 ยน. 4:18)
อยยู่สำลสืมวยู่สำพระพรฝฝ่สำยวลิญญสำณทสุกประกสำรลล้วนอยรยู่ “ในพระครลิสตร์” และสสสำหรรับผรล้เชสืที่อนรัทั้น พระครลิสตร์กก็ทรงดบกวยู่สำคน
ทบที่ดบทบที่สดสุ พระองคร์ทรงมรัที่งครัที่งกวยู่สำคนรวยทบที่สดสุ พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงพรรณนสำถสึงพระองคร์ดรังนบทั้ :
ควสำมรรักของพระครลิสตร์เกลินจะหยรัที่งรรล้ไดล้ (อฟ. 3:19)
ควสำมไพบรลยร์ของพระครลิสตร์หสำทบที่สสุดมลิไดล้ (อฟ. 3:8)
ควสำมปปีตลิยลินดบทพบที่ ระองคร์ประทสำนใหล้นรัทั้นเหลสือทบที่จะกลยู่สำวไดล้ (1 เปโตร 1:8)
ทสำงทรัทั้งหลสำยของพระครลิสตร์เหลสือทบที่จะสสืบเสสำะไดล้ (โรม 11:33)
พระคสุณของพระเยซรเจล้สำมบใหล้แบบไมยู่มบวรันหมด (2 คร. 9:8)
สรันตลิสสุขของพระครลิสตร์เหลสือทบที่จะหยรัที่งถสึง (ฟป. 4:7)
พระเยซรครลิสตร์เองทรงหสำใดเทบยบ (อพย. 15:11)
พระเยซรครลิสตร์เจล้สำทรงฤทธลิธิ์เกรบยงไกรทบที่สดสุ ทยู่สำมกลสำงเหลยู่สำผรล้บรลิสสุทธลิธิ์ พระเยซรครลิสตร์เจล้สำทรงเปป็นผรล้บรลิสสุทธลิธิ์ทบที่สสุด
ทยู่สำมกลสำงเหลยู่สำผรล้มบฤทธลิธิ์เกรบยงไกร ดล้วยพระหรัตถร์ทบที่ถรกแทงของพระองคร์ พระองคร์ทรงสสำมสำรถยกชรจกรั รวรรดลิธิ์ตสำยู่ งๆขสึทั้นมสำจสำก
ดลินและโคลนตมแหยู่งตรัณหสำและบสำป พระองคร์ทรงครอบครองอยรยู่ทสุกยสุคสมรัย ตรัทั้งแตยู่นลิรนรั ดรร์กสำลทบที่อยรยู่ขล้สำงหลรังเรสำไปจนถสึงนลิรรัน
ดรร์กสำลทบรที่ ออยรยู่เบสืทั้องหนล้สำ ผมกลยู่สำวไปแลล้ววยู่สำหสำกมหสำสมสุทรเปป็นขวดหมสึกขนสำดยรักษร์ทบที่เตก็มลล้นดล้วยนทั้สสำหมสึก และหสำกกล้สำนใบไมล้
ทสุกกล้สำนบนโลกเปป็นปสำกกสำขนนก และทสุกคนบนโลกเปป็นอสำลรักษณร์ตสำมทบที่บทเพลงอรันไพเรสำะเพลงนรัทั้นประกสำศไวล้ มรันกก็ยรังเปป็น
ไปไมยู่ไดล้อยรยู่ดบทจบที่ ะเขบยนถสึงควสำมรรักของพระเจล้สำแมล้วสำยู่ ทล้องฟฟ้สำจะเปป็นแผยู่นหนรังและเรสำมบควสำมกวล้สำงใหญยู่ไพศสำลของผสืนฟฟ้สำเพสืที่อทบที่
จะเขบยนบนนรัทั้น! เรสำจะไมยู่มวบ รันพรรณนสำถสึงควสำมรรักของพระเจล้สำไดล้ ควสำมรรักของพระเจล้สำ “เกลินควสำมรร”ล้ มรันเปป็นไปไมยู่ไดล้เลย
สสสำหรรับมนสุษยร์ทบที่ควสำมเขล้สำใจอรันมบขบดจสสำกรัดจะเขล้สำใจถสึงควสำมรรักของพระเจล้สำไดล้
ควกำมกวดกำงของควกำมรลักนลันั้น – “พระเจล้สำทรงรรักโลกยลิที่งนรัก” คสุณเขล้สำใจควสำมรรักเชยู่นนรัทั้นไหม? คสุณกลล้สำถสำมตรัวเองไหม
วยู่สำกสำรรรักคนทรัทั้งโลกนรัทั้นหมสำยควสำมวยู่สำอะไร? คสุณรรักคนกบคที่ น? ลองคลิดดรสลิครรับ ควสำมกวล้สำงของควสำมรรักของพระเจล้สำครอบคลสุม
คนทรัทั้งโลก
ควกำมยกำวของควกำมรลักนลันั้น – “พระเจล้สำไดล้ประทสำนพระบสุตรทบที่บรังเกลิดมสำองคร์เดบยวของพระองคร์” ควสำมรรักของ
พระเจล้สำเหยบยดยสำวจสำกประตรแหยู่งสงยู่สำรสำศบลงมสำถสึงรสำงหญล้สำอรันหนสึที่งในเมสืองเบธเลเฮม ควสำมรรักของพระเจล้สำไดล้ใสยู่พระบสุตร
องคร์เดบยวของพระองคร์ไวล้ในครรภร์ของมสำรบยร์หญลิงพรหมจสำรบ พระองคร์ไดล้ประสรตลิ...พระองคร์ทรงมบชวบ ลิต...พระเจล้สำไดล้ประทสำน
พระองคร์ใหล้ พระเจล้สำทรงยอมมอบพระบสุตรของพระองคร์ไวล้ในมสือของเหลยู่สำคนบสำปผรล้ชรัที่วรล้สำย และพวกเขสำไดล้ตรสึงพระองคร์ไวล้ทบที่
กสำงเขนอรันหนสึที่ง จะวยู่สำไปแลล้วนรัที่นกก็ชบทั้ใหล้เหก็นถสึงควสำมยสำวแหยู่งควสำมรรักของพระเจล้สำ คสุณมบลรกชสำยไหม? คสุณมบลรกคนเดบยวไหม?
คสุณจะยอมมอบลรกของคสุณใหล้ตสำยเพสือที่ คนชรัที่วๆไหม?
ควกำมลนกของควกำมรลักนลันั้น – “เพสืที่อผรใล้ ดทบที่เชสืที่อในพระบสุตรนรัทั้นจะไมยู่พนลิ สำศ” โอล้ ผมรรวล้ ยู่สำเรสำพรดวยู่สำเรสำรรักทสุกคน...แตยู่เรสำ
รรักทสุกคนจรลิงๆหรสือ? มรันงยู่สำยทบที่จะรรักคนทบที่นยู่สำรรัก มรันงยู่สำยทบที่จะรรักคนเหลยู่สำนรัทั้นทบทที่ สสำแตยู่สลิที่งดบๆเพสือที่ คสุณและกลยู่สำวสลิที่งดบๆเกบยที่ วกรับตรัว
คสุณ – แตยู่พระเจล้สำทรงรรักจนถสึงขนสำดทบที่พระองคร์ไดล้ประทสำนพระบสุตรองคร์เดบยวของพระองคร์ เพสืที่อผรใล้ ดกก็ตสำม...คนทบที่นสำยู่ รรัก คนทบที่

ไมยู่นยู่สำรรัก...จะไมยู่พลินสำศ พระครลิสตร์ไดล้ทรงสลิทั้นพระชนมร์เพสืที่อคนอธรรม พระเจล้สำไดล้ทรงมอบพระเยซรไวล้ตอนทบที่เรสำยรังเปป็นคนบสำป
อยรยู่
ควกำมสซูงของควกำมรลักนลันั้น – “ชบวลิตนลิรนรั ดรร์” ควสำมรรักของพระเจล้สำดสสำดลิที่งลงไปถสึงกล้นบสึทั้งแหยู่งควสำมบสำปและนสสำคนบสำป
มสำไวล้ในสวรรคสถสำนในพระเยซรครลิสตร์ จสำกควสำมลสึกอรันตที่สสำทบที่สดสุ ไปจนถสึงควสำมสรงทบที่สรงทบที่สดสุ ...มบแตยู่ควสำมรรักของพระเจล้สำเทยู่สำนรัทั้น
ทบที่สสำมสำรถทสสำกสำรอรัศจรรยร์เชยู่นนรัทั้นไดล้!
เพมืที่อทก่านจะไดผู้รอับความไพบผลยค์ของพระเจผู้าอยก่างเตด็มเปปปี่ยม เปป็นไปไดล้ทบที่คนๆหนสึที่งจะมบพระเจล้สำ และไมยู่ไดล้เตก็มลล้น
ดล้วย (มบควสำมไพบรลยร์ของ) พระพรฝฝ่สำยวลิญญสำณเหลยู่สำนรัทั้นทบที่ถรกจรัดหสำใหล้ในพระครลิสตร์โดยควสำมรรักของพระเจล้สำ
พระเจล้สำทรงเสนอทบที่จะทยู่วมทล้นชบวลิตของเรสำดล้วยควสำมไพบรลยร์ของพระองคร์ จนเมสืที่อเรสำเตก็มเปปีปี่ยมดล้วยพระองคร์แลล้ว จะ
ไมยู่มบทบที่พอสสสำหรรับสลิที่งตยู่สำงๆอรันนยู่สำหงสุดหงลิดและนยู่สำละอสำยของอรัตตสำ พระเจล้สำทรงอยสำกใหล้เรสำมบควสำมไพบรลยร์ของชบวตลิ ทบที่จะ
แทนทบที่อรัตตสำดล้วยพระองคร์เอง คสือชบวตลิ ทบที่จะรรักษสำใจของลรกของพระองคร์ใหล้จดจล้องอยรยู่ทบที่พระองคค์
ขอใหล้ผมกลยู่สำวอยยู่สำงชรัดเจนวยู่สำคสุณไมยู่ไดล้รรับกสำรไถยู่เพบยงบสำงสยู่วน ควสำมรอด คสือบสุคคลๆหนสึที่ง...พระเยซรครลิสตร์...และเรสำ
กก็ไดล้รรับกสำรบรังเกลิดอยยู่สำงสมบรรณร์เมสืที่อเรสำไดล้รบรั ควสำมรอด แตยู่มรันเปป็นไปไดล้ทจบที่ ะมบควสำมรอดและไมยู่ไดล้ถรกครอบครองโดยพระ
วลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ในควสำมหมสำยทบที่สมบรรณร์ทบที่สสุด เรสำไดล้รรับบรัญชสำใหล้ยอมจสสำนนรยู่สำงกสำยของเรสำ อวรัยวะแหยู่งรยู่สำงกสำยของเรสำ ไวล้
ในพระหรัตถร์ของพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์
ขล้อ 20 พรรณนสำถสึงพระองคร์ผรล้ทรงไรล้ขบดจสสำกรัดผรล้ทรงสสำมสำรถ เปสำโลใชล้คสสำวยู่สำ “สสำมสำรถ” หลสำยครรังทั้ เวลสำกลยู่สำวถสึงพระ
เยซรในจดหมสำยหลสำยฉบรับของเขสำทบสที่ ยู่งถสึงผรล้เชสืที่อทรัทั้งหลสำย
พระครลิสตร์ทรงสสำมสำรถกระทสสำสลิที่งสสำรพรัดทบที่เรสำจะทรลขอหรสือคลิดไดล้
พระครลิสตร์ทรงสสำมสำรถกระทสสำมกำกยวิซื่งกวว่กำสลิที่งสสำรพรัดทบที่เรสำจะทรลขอหรสือคลิดไดล้
พระครลิสตร์ทรงสสำมสำรถกระทสสำอยว่กำงบรวิบซูรณตมสำกยลิที่งกวยู่สำสลิที่งสสำรพรัดทบที่เรสำจะทรลขอหรสือคลิดไดล้
แตยู่นรัที่นไมยู่ใชยู่ทงรัทั้ หมด! พระครลิสตร์ทรงสสำมสำรถกระทสสำอยยู่สำงบรลิบรรณร์ยวิซื่งนลักมสำกยลิที่งกวยู่สำสลิที่งสสำรพรัดทบที่เรสำจะทรลขอหรสือคลิด
ไดล้!
คสุณเหก็นดล้วยไหมวยู่สำพระองคร์ผรล้ทรงไรล้ขบดจสสำกรัดถรกแสดงใหล้เหก็นตรงนบทั้? คสุณเสนอควสำมตล้องกสำรนรัทั้นมสำ...พระเจล้สำทรง
สสำมสำรถตอบสนองควสำมตล้องกสำรนรัทั้นไดล้ในพระครลิสตร์ แตยู่ในพระครลิสตร์เทว่กำนลันั้น เรสำตล้องอธลิษฐสำนในพระวลิญญสำณ และเมสืที่อเรสำ
อธลิษฐสำนในพระวลิญญสำณ เรสำกก็จะไมยู่อธลิษฐสำนคสสำอธลิษฐสำนตยู่สำงๆทบที่โงยู่เขลสำ ขอใหล้ผมรรับประกรันคสุณวยู่สำสลิที่งใดกก็ตสำมทบที่คสุณตล้องกสำร
ในฐสำนะผรล้เชสืที่อคนหนสึที่งในพระครลิสตร์ ควสำมตล้องกสำรนรัทั้นกก็ไดล้รรับกสำรตอบสนองแลล้ว จงอล้สำงสลิทธลิใธิ์ นมรัน ! มรันเปป็นของคสุณ พระองคร์
ทรงสสำมสำรถกระทสสำอยยู่สำงบรลิบรรณร์ยวิซื่งนลักมสำกยลิที่งกวยู่สำสลิที่งสสำรพรัดทบที่เรสำจะทรลขอหรสือคลิดไดล้ – และกสำรอรัศจรรยร์นรัทั้นกก็เกลิดขสึทั้นตสำม
ฤทธลิธิ์เดช “ทบที่ประกอบกลิจอยรยู่ภสำยในตรัวเรสำ”...ไมยู่ใชยู่รอบตรัวเรสำ ไมยู่ใชยู่ในภสำยนอก – แตยู่ภายใน ขอบคสุณพระเจล้สำทบที่ควสำมเชสืที่อ
แบบครลิสเตบยนดสสำรงอยรยู่ภสำยใน ศสำสนสำทบที่มนสุษยร์สรล้สำงขสึทั้นเรบยกรล้องกสำรงสำนตยู่สำงๆทบที่ปรสำกฏภสำยนอกและกสำรแสดงออกใหล้เหก็น
นรักศสำสนสำผรล้นสำยู่ สงสสำรทรัทั้งหลสำยหลสำยครรังทั้ ตล้องเดลินทสำงเปป็นระยะทสำงไกลๆเพสืที่อไปนมรัสกสำร แตยู่ขอบคสุณพระเจล้สำทบพที่ ระองคร์
เดบยวผรล้ทบที่เรสำนมรัสกสำรทรงอยรใยู่ กลล้กวยู่สำลมหสำยใจของเรสำดล้วยซทั้สสำ พระองคตทรงสถวิตอยซูใว่ นใจเรกำ
ขล้อสสุดทล้สำยในบททบที่เรสำศสึกษสำอยรยู่นบทั้ถวสำยพระเกบยรตลิแดยู่พระเจล้สำโดยพระครลิสตร์พระบสุตรในครลิสตจรักร เปสำโลหวงแหน

เพสืที่อพระเยซร เปสำโลอยสำกใหล้เกบยรตลิและสงยู่สำรสำศบทรัทั้งสลิทั้นเปป็นของพระเยซรครลิสตร์เจล้สำ เขสำไมยู่อยสำกไดล้หรสือรรับคสสำสรรเสรลิญจสำก
มนสุษยร์เพสือที่ ตรัวเขสำเอง ขอพระเกบยรตลิจงมบแดยู่พระเจล้สำ...พระองคร์ทรงสมควรไดล้รรับ และเปสำโลกลยู่สำววยู่สำ “ขล้สำพเจล้สำถสือวยู่สำสลิที่ง
สสำรพรัดเปป็นกสำรขสำดทสุน เพสืที่อทบขที่ ล้สำพเจล้สำจะไดล้พระครลิสตร์เปป็นกสสำไร!” เขสำอยสำกใหล้พระครลิสตร์ทรงเปป็นเอกในทสุกสลิที่ง...ในชบวลิตของ
แตยู่ละคน ในครลิสตจรักร ในทสุกรสำยละเอบยดปลบกยยู่อยของกสำรดสสำเนลินชบวลิตแตยู่ละวรัน...กสำรรรับประทสำน กสำรดสืที่ม สลิที่งใดกก็ตสำมทบเที่ รสำ
กระทสสำ – เปสำโลประกสำศวยู่สำเรสำควร “กระทสสำสลิที่งสสำรพรัดเพสืที่อเปป็นกสำรถวสำยพระเกบยรตลิแดยู่พระเจล้สำ” ทสุกวรันนบทั้ผมอยสำกรรล้เหลสือ
เกลินวยู่สำพระเยซรทรงรรล้สกสึ อยยู่สำงไร ผมอยสำกรรล้วสำยู่ พระทรัยของพระเจล้สำรรล้สกสึ อยยู่สำงไร เมสืที่อมนสุษยร์ทรัทั้งหลสำยไดล้รรับคสสำสรรเสรลิญจนถสึงฟฟ้สำ
สวรรคร์ขณะทบที่พระเยซรดรเหมสือนประทรับนรัที่งอยรยู่เบสำะหลรัง?
“เมสืที่อซสำโลมอนทรงจบคสสำอธลิษฐสำนของพระองคร์แลล้ว ไฟไดล้ลงมสำจสำกฟฟ้สำสวรรคร์ไหมล้เครสืที่องเผสำบรชสำและเครสืที่องสรัตว
บรชสำเสบย และสงยู่สำรสำศบของพระเยโฮวสำหร์กก็เตก็มพระนลิเวศนร์ ปสุโรหลิตเขล้สำไปในพระนลิเวศนร์ของพระเยโฮวสำหร์ไมยู่ไดล้ เพรสำะวยู่สำสงยู่สำ
รสำศบของพระเยโฮวสำหร์เตก็มพระนลิเวศนร์ของพระเยโฮวสำหร์” (2 พศด. 7:1-2)
เมสืที่อพลรับพลสำถรกสรล้สำงเสรก็จแลล้วและทสุกสลิที่งถรกจรัดวสำงในทบที่อรันเหมสำะสมของมรันแลล้ว – “ในขณะนรัทั้นมบเมฆมสำปกคลสุม
เตก็นทร์แหยู่งชสุมนสุมชนไวล้ และสงยู่สำรสำศบของพระเยโฮวสำหร์กก็ปรสำกฏอยรยู่เตก็มพลรับพลสำนรัทั้น” (อพย. 40:34)
“สสำธสุกสำรแดยู่พระเยโฮวสำหร์พระเจล้สำของอลิสรสำเอลแตยู่นลิรรันดรร์กสำลจนถสึงนลิรรันดรร์กสำล และขอประชสำชนทรัทั้งปวงกลยู่สำววยู่สำ
“เอเมน”” (เพลงสดสุดบ 106:48)
เพสืที่อนผรล้เชสืที่อของผมครรับ คสุณไมยู่เหก็นดล้วยหรสือวยู่สำพระเจล้สำ “ผรล้ทรงสสำมสำรถกระทสสำอยยู่สำงบรลิบรรณร์ยลิที่งนรักมสำกกวยู่สำสลิที่ง
สสำรพรัด” ของเรสำทรงครยู่ควรกรับเกบยรตลิยศ สงยู่สำรสำศบ คสสำสรรเสรลิญ กสำรเทลิดทรนและกสำรนมรัสกสำรทรัทั้งสลิทั้น ?
พระสรัญญสำเหลยู่สำนรัทั้นบสำงประกสำรและคสสำสอนฝฝ่สำยวลิญญสำณทบที่ลกสึ ซสึทั้งเหลยู่สำนรัทั้นบสำงประกสำรของบททบที่สสำมอสำจทสสำใหล้คสุณ
สงสรัย คสุณอสำจซวนเซกรับควสำมลสึกซสึทั้งของคสสำพรดเหลยู่สำนรัทั้น คสุณอสำจถสำมวยู่สำ “สลิที่งเหลยู่สำนบทั้จะเปป็นจรลิงไดผู้อยก่างไร? สลิที่งเหลยู่สำนบทั้จะเกลิด
ขสึทั้นในประสบกสำรณร์ของแตยู่ละคนไดล้อยยู่สำงไร” ขอใหล้ผมตอบโดยกลยู่สำววยู่สำ “ความสามารถของพระเจผู้า” หสำกพระเจล้สำทรง
เปป็นพระเจล้สำ งรัทั้นอยยู่สำซวนเซกรับพระสรัญญสำเหลยู่สำนรัทั้นของพระองคร์ ควสำมสสำมสำรถของพระองคร์จะรรับมสือกรับควสำมตล้องกสำรทสุก
เรสืที่องทบที่ถรกนสสำมสำถวสำยพระองคร์โดยผรล้เชสืที่อคนใดกก็ตสำม
พระองคร์ทรงสสำมสำรถชยู่วยใหล้พล้นไดล้ในโมงยสำมแหยู่งภยรันตรสำยทบที่ดเร หมสือนเปป็นไปไมยู่ไดล้ทบที่จะไดล้รรับกสำรชยู่วยใหล้พล้นจสำกมรัน
– เหมสือนในกรณบของดสำเนบยล (ดสำเนบยล 3:17)
พระองคร์ทรงสสำมสำรถชยู่วยใหล้พล้นไดล้จสำกกสำรทดลองใดกก็ตสำม (1 คร. 10:13; ฮบ. 2:9)
พระองคร์ทรงมบฤทธลิธิ์และพระองคร์ทรงสสำมสำรถทบที่จะเยบยวยสำรรักษสำในยสำมทบที่สลิที่งอสืที่นทบที่เหลสือทรัทั้งหมดลล้มเหลว (มธ. 9:28)
พระองคร์ทรงสสำมสำรถชยู่วยคนตที่สสำชล้สำทบที่สสุด คนทบที่นยู่สำรรังเกบยจทบที่สสุดใหล้รอดไดล้ ควสำมรรักของพระองคร์เหยบยดลงมสำจนถสึง
ทบที่สสุด (ฮบ. 7:25)
พระองคร์ทรงสสำมสำรถทบที่จะชสุบใหล้เปป็นขสึทั้นและทสสำใหล้สลิที่งทบตที่ สำยแลล้วมบชบวตลิ (อฟ. 2:1, รม. 4:21)
หลรังจสำกชยู่วยจลิตวลิญญสำณใหล้รอดแลล้ว พระองคร์ทรงสสำมสำรถทบที่จะรรักษสำจลิตวลิญญสำณนรัทั้นไวล้จสำกกสำรสะดสุด กสำรซวนเซ
หรสือกสำรลล้มลง (ยรดสำส 24)
พระคสุณของพระองคร์ไมยู่เปป็นทบที่ทรสำบไดล้ – พระองคร์ทรงสสำมสำรถประทสำนพระคสุณอรันอสุดมทสุกอยก่างในโมงยสำมทบที่เรสำ

ตล้องกสำรพระคสุณ (2 คร. 9:8)
พระองคร์ทรงสสำมสำรถทบที่จะกระทสสำจนสสสำเรก็จและตอบสนองพระสรัญญสำทสุกเรสืที่องทบที่ไดล้ทรงใหล้ไวล้ทบที่ใดกก็ตสำมในพระครัมภบรร์
ซสึที่งรวมถสึงพระสรัญญสำแสนอรัศจรรยร์เหลยู่สำนรัทั้นในหนรังสสือเอเฟซรัสดล้วย (อฟ. 3:20)
เงสืที่อนไขเดบยวทบที่เรสำตล้องปฏลิบรัตลิตสำมเพสืที่อทบที่จะอล้สำงสลิทธลิใธิ์ นพระสรัญญสำเหลยู่สำนรัทั้นของพระเจล้สำ คสือกสำรยอมจสสำนนจลิตใจ
วลิญญสำณและรยู่สำงกสำยตยู่อพระเจล้สำทรังทั้ หมดและทรัทั้งสลิทั้น
“และขอใหล้องคร์พระเจล้สำแหยู่งสรันตลิสสุขทรงตรังทั้ ทยู่สำนเปป็นคนบรลิสสุทธลิธิ์หมดจด และขล้สำพเจล้สำอธลิษฐสำนตยู่อพระเจล้สำใหล้ทรง
รรักษสำทรัทั้งวลิญญสำณ จลิตใจและรยู่สำงกสำยของทยู่สำนไวล้ใหล้ปรสำศจสำกกสำรตลิเตบยน จนถสึงวรันทบพที่ ระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำของเรสำ
เสดก็จมสำ” (1 ธส. 5:23)

เอเฟซอัส – บทททที่สทที่
4:1 เหตสุฉะนรัทั้นขล้สำพเจล้สำผรล้ถรกจองจสสำเพรสำะเหก็นแกยู่องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ ขอวลิงวอนทยู่สำนใหล้ดสสำเนลินชบวลิตสมกรับทบที่ทสำยู่ นทรัทั้งหลสำยถรก
เรบยกแลล้วนรัทั้น
4:2 คสือจงมบใจถยู่อมลงทสุกอยยู่สำงและใจอยู่อนสสุภสำพ อดกลรัทั้นไวล้นสำน และอดทนตยู่อกรันและกรันดล้วยควสำมรรัก
4:3 จงเพบยรพยสำยสำมเอสำสรันตลิสสุขผรกมรัดควสำมเปป็นนทั้สสำหนสึที่งใจเดบยวของพระวลิญญสำณ
4:4 มบกสำยเดบยวและมบพระวลิญญสำณองคร์เดบยว เหมสือนมบควสำมหวรังใจอรันเดบยวทบเที่ นสืที่องในกสำรทบทที่ รงเรบยกทยู่สำน
4:5 มบองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำองคร์เดบยว ควสำมเชสืที่อเดบยว บรัพตลิศมสำเดบยว
4:6 พระเจล้สำองคร์เดบยวผรล้เปป็นพระบลิดสำของคนทรัทั้งปวง ผรล้ทรงอยรยู่เหนสือคนทรัทั้งปวง และทรัที่วคนทรัทั้งปวง และในทยู่สำนทรัทั้งปวง
4:7 แตยู่วยู่สำพระคสุณนรัทั้นทรงโปรดประทสำนแกยู่เรสำทสุก ๆ คนตสำมขนสำดทบพที่ ระครลิสตร์ทรงประทสำนใหล้
4:8 เหตสุฉะนรัทั้นพระองคร์ตรรัสไวล้แลล้ววยู่สำ ‘ครรันทั้ พระองคร์เสดก็จขสึทั้นสรยู่เบสืทั้องสรง พระองคร์ทรงนสสำพวกเชลยไปเปป็นเชลยอบก และ
ประทสำนของประทสำนแกยู่มนสุษยร์’
4:9 (ทบที่กลยู่สำววยู่สำพระองคร์เสดก็จขสึทั้นไปนรัทั้น จะหมสำยควสำมอยยู่สำงอสืที่นประกสำรใดเลยู่สำ นอกจสำกวยู่สำพระองคร์ไดล้เสดก็จลงไปสรยู่เบสืทั้องตที่สสำ
ของแผยู่นดลินโลกกยู่อนดล้วย
4:10 พระองคร์ผรล้เสดก็จลงไปนรัทั้น กก็คสือพระองคร์ผรล้ทบที่เสดก็จขสึทั้นไปสรยู่เบสืทั้องสรงเหนสือฟฟ้สำสวรรคร์ทรัทั้งปวงนรัที่นเอง เพสืที่อจะไดล้ทสสำใหล้สลิที่ง
สสำรพรัดสสสำเรก็จ)
4:11 พระองคร์จงสึ ใหล้บสำงคนเปป็นอรัครสสำวก บสำงคนเปป็นผรล้พยสำกรณร์ บสำงคนเปป็นผรล้ประกสำศขยู่สำวประเสรลิฐ บสำงคนเปป็นศลิษยสำภลิ
บสำล และอสำจสำรยร์
4:12 เพสืที่อเตรบยมวลิสสุทธลิชนใหล้ดพบ รล้อม เพสืที่อชยู่วยในกสำรรรับใชล้ เพสืที่อเสรลิมสรล้สำงพระกสำยของพระครลิสตร์ใหล้จสสำเรลิญขสึทั้น
4:13 จนกวยู่สำเรสำทสุกคนจะบรรลสุถสึงควสำมเปป็นนทั้สสำหนสึที่งใจเดบยวกรันในควสำมเชสืที่อและในควสำมรรถล้ สึงพระบสุตรของพระเจล้สำ จนกวยู่สำ
เรสำจะโตเปป็นผรล้ใหญยู่เตก็มทบที่คสือเตก็มถสึงขนสำดควสำมไพบรลยร์ของพระครลิสตร์
4:14 เพสืที่อเรสำจะไมยู่เปป็นเดก็กอบกตยู่อไปถรกซรัดไปซรัดมสำและหรันไปเหมสำดล้วยลมปสำกแหยู่งคสสำสรัที่งสอนทสุกอยยู่สำง และดล้วยเลยู่หร์กลของ
มนสุษยร์ตสำมอสุบสำยฉลสำดซสึที่งโดยวลิธบนบทั้พวกเขสำคอยซสุยู่มรอทบที่จะลยู่อลวง
4:15 แตยู่ใหล้เรสำพรดควสำมจรลิงดล้วยใจรรักเพสืที่อจะจสสำเรลิญขสึทั้นทสุกอยยู่สำงสรพยู่ ระองคร์ผรล้เปป็นศบรษะคสือพระครลิสตร์
4:16 คสือเนสืที่องจสำกพระองคร์นรัทั้น รยู่สำงกสำยทรัทั้งสลิทั้นทบที่ตลิดตยู่อสนลิทและผรกพรันกรันโดยทบที่ทสุก ๆ ขล้อตยู่อไดล้ชยู่วยชรกสสำลรังตสำมขนสำดแหยู่ง
อวรัยวะทสุกสยู่วน รยู่สำงกสำยนรัทั้นจสึงไดล้จสสำเรลิญเตลิบโตขสึทั้นเองดล้วยควสำมรรัก
4:17 เหตสุฉะนรัทั้นขล้สำพเจล้สำจสึงขอยสืนยรันและเปป็นพยสำนในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำวยู่สำ ตรัทั้งแตยู่บรัดนบทั้ เปป็นตล้นไป ทยู่สำนอยยู่สำดสสำเนลินตสำมอยยู่สำง
คนตยู่สำงชสำตลิอนสืที่ ๆ ทบเที่ ขสำดสสำเนลินกรันนรัทั้นคสือมบใจจดจยู่ออยรกยู่ รับสลิที่งทบที่ไมยู่มบสสำระ
4:18 โดยทบที่ควสำมเขล้สำใจของเขสำมสืดมนไปและเขสำอยรยู่หยู่สำงจสำกชบวตลิ ซสึที่งมสำจสำกพระเจล้สำ เพรสำะเหตสุควสำมโงยู่ซสึที่งอยรยู่ในตรัวเขสำ อรัน
เนสืที่องจสำกใจทบที่แขก็งกระดล้สำงของเขสำ
4:19 เขสำมบใจปรสำศจสำกควสำมสะดสุล้งตยู่อบสำป ปลยู่อยตรัวทสสำกสำรลสำมก ทสสำกสำรโสโครกทสุกอยยู่สำงดล้วยควสำมละโมบ
4:20 แตยู่วยู่สำทยู่สำนไมยู่ไดล้เรบยนรรล้จกรั พระครลิสตร์อยยู่สำงนรัทั้น

4:21 ถล้สำแมล้ทยู่สำนไดล้ฟฟังเรสืที่องพระองคร์ และไดล้รรับกสำรสอนโดยพระองคร์ตสำมควสำมจรลิงซสึที่งมบอยรยู่ในพระเยซรแลล้ว
4:22 ทยู่สำนจงทลิทั้งมนสุษยร์เกยู่สำของทยู่สำนซสึที่งครยู่กรับวลิถบชวบ ลิตเดลิมนรัทั้นเสบย อรันจะเสสืที่อมเสบยไปตสำมตรัณหสำอรันเปป็นทบที่หลอกลวง
4:23 และจงใหล้จตลิ ใจของทยู่สำนเปลบที่ยนใหมยู่
4:24 และใหล้ทยู่สำนสวมมนสุษยร์ใหมยู่ซสึที่งทรงสรล้สำงขสึทั้นใหมยู่ตสำมแบบอยยู่สำงของพระเจล้สำ ในควสำมชอบธรรมและควสำมบรลิสทสุ ธลิธิ์ทบที่แทล้
จรลิง
4:25 เหตสุฉะนรัทั้นทยู่สำนจงเลลิกพรดมสุสสำเสบย และ ‘จงตยู่สำงคนตยู่สำงพรดควสำมจรลิงกรับเพสืที่อนบล้สำน’ เพรสำะวยู่สำเรสำตยู่สำงกก็เปป็นอวรัยวะของ
กรันและกรัน
4:26 โกรธกก็โกรธเถลิด แตยู่อยยู่สำทสสำบสำป อยยู่สำใหล้ถสึงตะวรันตกทยู่สำนยรังโกรธอยรยู่
4:27 และอยยู่สำใหล้โอกสำสแกยู่พญสำมสำร
4:28 คนทบที่เคยขโมยกก็อยยู่สำขโมยอบก แตยู่จงใชล้มสือทสสำงสำนทบที่ดบ ๆ กวยู่สำ เพสืที่อจะไดล้มบอะไร ๆ แจกใหล้แกยู่คนทบที่ขรัดสน
4:29 อยยู่สำใหล้คสสำหยสำบคสำยออกมสำจสำกปสำกทยู่สำนเลย แตยู่จงกลยู่สำวคสสำทบดที่ บ และเปป็นประโยชนร์ใหล้เกลิดควสำมจสสำเรลิญเพสือที่ จะไดล้เปป็น
คสุณแกยู่คนทบที่ไดล้ยลินไดล้ฟฟัง
4:30 และอยยู่สำทสสำใหล้พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ของพระเจล้สำเสบยพระทรัย เพรสำะโดยพระวลิญญสำณนรัทั้นทยู่สำนไดล้ถรกประทรับตรสำหมสำย
ทยู่สำนไวล้จนถสึงวรันทบที่ทรงไถยู่ใหล้รอด
4:31 จงใหล้ใจขมขสืที่น และใจขรัดเคสือง และใจโกรธ และกสำรทะเลสำะเถบยงกรัน และกสำรพรดเสบยดสบ กรับกสำรคลิดปองรล้สำยทสุกอยยู่สำง
อยรยู่หยู่สำงไกลจสำกทยู่สำนเถลิด
4:32 และทยู่สำนจงเมตตสำตยู่อกรัน มบใจเอก็นดรตยู่อกรัน และอภรัยโทษใหล้กรันเหมสือนดรังทบพที่ ระเจล้สำไดล้ทรงโปรดอภรัยโทษใหล้ทยู่สำน เพรสำะ
เหก็นแกยู่พระครลิสตร์

การดนาเนตินชทวติตและการรอับใชผู้ของผผผู้เชมือที่
ในบททบที่หนสึที่งเรสำไดล้ศกสึ ษสำเรสืที่องรสำวแสนมหรัศจรรยร์ทบที่สดสุ เทยู่สำทบที่เรสำเคยไดล้ยลินมสำ...เรสืที่องรสำวเกบที่ยวกรับวยู่สำพระเจล้สำไดล้ทรง
จรัดหสำกสำรไถยู่ในพระครลิสตร์ใหล้อยยู่สำงไร
ในบททบที่สองเรสำไดล้เรบยนรรวล้ ยู่สำผรล้เชสืที่อทรัทั้งหลสำยเปป็นสลิที่งมบชบวตลิ หนสึที่ง... ครลิสตจรักรประกอบดล้วยคนทรัทั้งหลสำยทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้ว
ซสึที่งเปป็นอวรัยวะของรยู่สำงกสำยทบที่มหรัศจรรยร์ทบที่สดสุ เทยู่สำทบที่มนสุษยร์เคยรรล้จรัก
ในบททบที่สสำมเรสำไดล้เรบยนรรเล้ พลิที่มเตลิมวยู่สำเรสำเปป็นตสึกของพระเจล้สำ... ใชยู่แลล้วครรับ เรสำทรัทั้งหลสำยเปป็นวลิหสำรของพระวลิญญสำณ
บรลิสสุทธลิธิ์ ผรล้เชสืที่อทสุกคนถรกกยู่อสรล้สำงขสึทั้นดล้วยกรันใหล้กลสำยเปป็นพระวลิหสำรบรลิสทสุ ธลิธิ์หลรังเดบยว คสือทบที่ประทรับของพระเจล้สำ
ในบททบที่เรสำจะศสึกษสำกรันนบทั้ เปสำโลเรลิที่มตล้นใหล้โครงรยู่สำงกสำรดสสำเนลินชบวลิตและกสำรรรับใชล้ของผรล้เชสืที่อ
ขล้อ 1-3 “เหตสุฉะนรัทั้นขล้สำพเจล้สำผรล้ถรกจองจสสำเพรสำะเหก็นแกยู่องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ ขอวลิงวอนทยู่สำนใหล้ดสสำเนลินชบวลิตสมกรับทบที่ทสำยู่ น
ทรัทั้งหลสำยถรกเรบยกแลล้วนรัทั้น คสือจงมบใจถยู่อมลงทสุกอยยู่สำงและใจอยู่อนสสุภสำพ อดกลรัทั้นไวล้นสำน และอดทนตยู่อกรันและกรันดล้วยควสำมรรัก
จงเพบยรพยสำยสำมเอสำสรันตลิสสุขผรกมรัดควสำมเปป็นนทั้สสำหนสึที่งใจเดบยวของพระวลิญญสำณ”
จงสรังเกตวยู่สำเปสำโลเตสือนควสำมจสสำพวกเขสำอบกครรังทั้ วยู่สำเขสำเปป็นนรักโทษคนหนสึที่งขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ เขสำไมยู่ไดล้ตลิดคสุก
เพรสำะไปทสสำอะไรผลิด...เขสำตลิดคสุกเพรสำะเหก็นแกยู่ขยู่สำวประเสรลิฐ

กสำรดสสำเนลินชบวลิตและกสำรรรับใชล้แบบครลิสเตบยนไมยู่ไดล้เปป็นไปตสำมกฎหรสือมสำตรฐสำนตยู่สำงๆทบที่มนสุษยร์ตงรัทั้ ขสึทั้น มรันไมยู่ไดล้
หมสำยควสำมวยู่สำเรสำควรลงนสำมในขล้อปฏลิญสำณวยู่สำเรสำจะไปทบที่นบที่หรสือทบที่นรัที่น และไมยู่ทสสำสลิที่งนบทั้หรสือสลิที่งนรัทั้น เรสำตล้องดสสำเนลินชบวตลิ ใหล้สมกรับ
ชสืที่อ “ครลิสเตบยน” ในพวกเรสำพระเยซรตล้องพบกสำรดสสำเนลินชบวลิตบนโลกนบทั้ของพระองคร์ พระองคร์ทรงพระชนมร์อยรยู่ในรยู่สำงกสำยของ
เรสำ พระองคร์ทรงดสสำเนลินอยรยู่ในรยู่สำงกสำยของเรสำ – และเรสำเปป็นพระครัมภบรทร์ บที่โลกอยู่สำน เรสำนสสำเสนอพระครลิสตร์พระองคร์เดบยวทบโที่ ลก
จะไดล้รจรล้ รัก หสำกโลกมองไมยู่เหก็นพระเยซรในตรัวเรสำ งรัทั้นเรสำกก็ไมยู่ไดล้กสสำลรังดสสำเนลินชบวตลิ ใหล้สมกรับพระครลิสตร์ผทรล้ รงพระชนมร์อยรยู่ภสำยใน
ตรัวเรสำ ในภสำษสำของพระครัมภบรพร์ ระองคร์ “...สถลิตอยรยู่ในเรสำและดสสำเนลินอยรยู่ในเรสำ” (2 คร. 6:16)
เรสำผรล้เชสืที่อทรังทั้ หลสำยเปป็นพระกสำยของพระครลิสตร์ เรสำเปป็นตรัวแทนของพระองคร์ในแผยู่นดลินโลกนบทั้ โดยกสำรกระทสสำตยู่สำงๆ
ของเรสำ เรสำแสดงออกใหล้ผรล้อสืที่นเหก็นวยู่สำพระครลิสตร์ทรงเปป็นผรล้ใด พวกเขสำวรัดขนสำดพระครลิสตร์โดยวลิธบทบที่เรสำดสสำเนลินชบวตลิ เรสำพลิสรจนร์ใหล้
คนอสืที่นเหก็นโดยวลิธบทบที่เรสำดสสำเนลินชบวลิตวยู่สำเรสำไดล้มบกสำรเปลบที่ยนแปลงจลิตใจใหมยู่แลล้ว และวยู่สำเรสำเปป็นผรล้ทบที่ถรกสรล้สำงใหมยู่แลล้ว เมสืที่อคน
อลิสรสำเอลเดลินทสำงในสมรัยพรันธสรัญญสำเดลิม พลรับพลสำนรัทั้น (ซสึที่งถรกแบกขนโดยพวกคนเลวบ) จรลิงๆแลล้วกก็ดสสำเนลินอยรยู่ทยู่สำมกลสำงพวก
เขสำ ในทสสำนองเดบยวกรัน พระเยซรกตก็ รรัสแกยู่เรสำและเกบที่ยวกรับเรสำวยู่สำ “ทยู่สำนทรัทั้งหลสำยเปป็นวลิหสำรของพระเจล้สำผรล้ทรงดสสำรงพระชนมร์
ดรังทบพที่ ระเจล้สำตรรัสไวล้วสำยู่ ‘เรสำจะสถลิตอยรยู่ในเขสำทรัทั้งหลสำย และจะดสสำเนลินในหมรยู่พวกเขสำ” (2 คร. 6:16)
ในกสำรดสสำเนลินชบวลิตประจสสำวรันของพวกเขสำ ผรล้เชสืที่อทรัทั้งหลสำยจะตล้องแสดงออกถสึงทรัทั้งชนวตวิ (ของรยู่สำงกสำย) และกสำรสถลิตอยรยู่
ของควสำมชอบธรรมในกสำรดสสำเนลินชบวตลิ ประจสสำวรันของเรสำ เรสำเปป็นผรล้ทบที่ถรกสรล้สำงใหมยู่แลล้วในพระครลิสตร์ – แตยู่เรสำกก็เปป็นมสำกกวยู่สำ
นรัทั้น: เรสำมบลรักษณะแบบพระเจล้สำอยรยู่ในตรัวดล้วย เรสำจะตล้องผลลิตกสำรดสสำเนลินชบวตลิ อรันชอบธรรม กสำรเดลินแบบชอบธรรม ผลทบที่เรสำ
ออกสรยู่ภสำยนอกเปป็นพยสำนถสึงสลิที่งทบที่เรสำมบอยรยู่ภสำยใน ในฐสำนะผรล้เชสืที่อทบที่มบควสำมคลิดอยรยู่ฝสำฝ่ ยวลิญญสำณ เรสำจะตล้องเปป็นผรล้ทบที่ดสสำเนลินตสำม
แบบของพระครลิสตร์
ของประทสำนของพระเจล้สำ – พระบสุตรทบบที่ รังเกลิดมสำองคร์เดบยวของพระองคร์ – ทรงทสสำใหล้เรสำทรัทั้งหลสำยเปป็นหนสึที่งเดบยวกรัน
กรับพระครลิสตร์ เรสำถรกใหล้กสสำเนลิดเขล้สำในครอบครรัวของพระเจล้สำ เรสำกลสำยเปป็นอวรัยวะหนสึที่งแหยู่งพระกสำยของพระครลิสตร์ พระคสุณ
ตยู่สำงๆทบที่ถรกผลลิตในชบวลิตของเรสำโดยกสำรสถลิตอยรยู่ดวล้ ยและฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์นรัทั้นสสสำแดงออกถสึงชบวลิตใหมยู่ในกสำร
ดสสำเนลินแตยู่ละวรันของเรสำ เพรสำะวยู่สำเรสำเปป็นลรกของพระเจล้สำ และเพรสำะวยู่สำเรสำเปป็นวลิหสำรของพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ เรสำจสึงควรนสสำ
สงยู่สำรสำศบและเกบยรตลิยศมสำสรยู่พระเจล้สำ แนยู่นอนวยู่สำเรสำควรเปป็นแบบอยยู่สำงหนสึที่งของพระคสุณ เรสำควรเปป็นจดหมสำยฝสำกฉบรับหนสึที่งทบที่
คนทรัทั้งหลสำยอยู่สำน
ผมเหก็นวยู่สำเปสำโลกสสำลรังกลยู่สำวแกยู่ผรล้เชสืที่อเหลยู่สำนรัทั้นทบที่เมสืองเอเฟซรัสวยู่สำ “ขล้สำพเจล้สำเปป็นนรักโทษ ขล้สำพเจล้สำตลิดโซยู่ตรวนเพรสำะเหก็น
แกยู่ขยู่สำวประเสรลิฐ แตยู่ทสำยู่ นทรัทั้งหลสำยทบที่เปป็นผรล้เชสืที่อนรัทั้นมบอลิสระ ควสำมรรับผลิดชอบของพวกทยู่สำนใหญยู่หลวงกวยู่สำของขล้สำพเจล้สำ พวกทยู่สำน
ตล้องไมยู่ใชล้อลิสรภสำพของพวกทยู่สำนเพสืที่อปรนเปรอควสำมปรสำรถนสำและควสำมเพลลิดเพลลินตยู่สำงๆของตรัวเอง แตยู่พวกทยู่สำนตล้องดสสำเนลิน
ใหล้สมกรับกสำรทรงเรบยกทบที่พวกทยู่สำนไดล้รรับกสำรทรงเรบยกแลล้วนรัทั้น”
แมล้วสำยู่ เปสำโลกสสำลรังนรัที่งอยรยู่ในคสุกใตล้ดลิน คสสำพยสำนของเขสำทบที่มบตยู่อพวกยสำมกก็เปป็นคสสำพยสำนทบที่แทล้จรลิง แตยู่ผรล้เชสืที่อชสำวเอเฟซรัส
เหลยู่สำนรัทั้นมบโอกสำสมสำกยลิที่งกวยู่สำทบที่เปสำโลมบเพสืที่อทบจที่ ะเปป็นพยสำน คสุณกรับผมถรกคนทรัทั้งหลสำยอยู่สำน ไมยู่วสำยู่ คสุณจะรรหล้ รสือไมยู่กตก็ สำม พวกเขสำ
เฝฟ้สำมองเรสำอยรยู่ พวกเขสำฟฟังเรสำเวลสำทบที่เรสำพรด พวกเขสำตรวจเชก็คสถสำนทบที่ๆเรสำไป สลิที่งตยู่สำงๆทบที่เรสำกระทสสำ เพสืที่อนทบที่เรสำคบหสำ เพลงทบที่
เรสำรล้อง ในฐสำนะตรัวแทนของพระเยซรเจล้สำในโลกทบที่ชวรัที่ รล้สำย เรสำควรระมรัดระวรังตรัวมสำกๆเกบยที่ วกรับสลิที่งทบที่เรสำกระทสสำและวลิธบกสำร

ดสสำเนลินชบวตลิ ของเรสำ
ในจดหมสำยฉบรับตยู่สำงๆถสึงผรล้เชสืที่อทรัทั้งหลสำย เขสำพรดถสึงกสำรทรงเรบยกของเรสำทรัทั้งหลสำยวยู่สำเปป็น “กสำรทรงเรบยกจสำกเบสืทั้อง
บน” (ฟป. 3:14) และ “คสสำทรงเรบยกอรันบรลิสสุทธลิธิ์” (2 ทธ. 1:9) และ “กสำรทรงเรบยกซสึที่งมสำจสำกสวรรคร์” (ฮบ. 3:1) เรสำจะตล้อง
ดสสำเนลินชบวตลิ ในแบบทบที่จะสมกรับกสำรทรงเรบยกจสำกเบสืทั้องบน อรันบรลิสสุทธลิธิ์ และซสึที่งมสำจสำกสวรรคร์ของเรสำ เรสำจะตล้องดสสำเนลินชบวตลิ
ดล้วย “ใจถยู่อมลงทสุกอยยู่สำงและใจอยู่อนสสุภสำพ” เรสำจะตล้องดสสำเนลินชบวลิตดล้วย “อดกลรัทั้นไวล้นสำน และอดทนตยู่อกรันและกรันดล้วย
ควสำมรรัก โดยเพบยรพยสำยสำมเอสำสรันตลิสสุขผรกมรัดควสำมเปป็นนทั้สสำหนสึที่งใจเดบยวของพระวลิญญสำณ” กสำรดสสำเนลินในวลิถบแหยู่งควสำมชอบ
ธรรมนบทั้จะถรกทสสำใหล้สสสำเรก็จไดล้โดยและผยู่สำนทสำงกสำรยอมจสสำนนอยยู่สำงเตก็มทบตที่ ยู่อพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์เทยู่สำนรัทั้น
เรสำจะตล้องพสำกเพบยรทบที่จะรรักษสำควสำมเปป็นนทั้สสำหนสึที่งใจเดบยวกรันของพระวลิญญสำณและสสำยใยแหยู่งสรันตลิสสุข เรสำไดล้รรับคสสำ
เตสือนสตลิวสำยู่ “อยยู่สำทสสำใหล้พระวลิญญสำณเสบยพระทรัย”, “อยยู่สำดรับพระวลิญญสำณ” และ “จงประกอบดล้วยพระวลิญญสำณ” ผรล้เชสืที่อทรัทั้ง
หลสำยควรใชล้เวลสำเยอะๆในกสำรคล้นดรพระครัมภบรร์ และโดยกสำรทสสำเชยู่นนบทั้จะไดล้เรบยนรรคล้ วสำมจรลิงเกบที่ยวกรับพรันธกลิจของพระวลิญญสำณ
บรลิสสุทธลิใธิ์ นและผยู่สำนตรัวเรสำในระหวยู่สำงยสุคแหยู่งพระคสุณของพระเจล้สำนบทั้
ขล้อ 4-6 “มบกสำยเดบยวและมบพระวลิญญสำณองคร์เดบยว เหมสือนมบควสำมหวรังใจอรันเดบยวทบเที่ นสืที่องในกสำรทบทที่ รงเรบยกทยู่สำน มบ
องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำองคร์เดบยว ควสำมเชสืที่อเดบยว บรัพตลิศมสำเดบยว พระเจล้สำองคร์เดบยวผรล้เปป็นพระบลิดสำของคนทรัทั้งปวง ผรทล้ รงอยรยู่เหนสือ
คนทรัทั้งปวง และทรัที่วคนทรัทั้งปวง และในทยู่สำนทรัทั้งปวง”
เพสืที่อเชสืที่อมโยงกรับขล้อเหลยู่สำนบทั้ กรสุณสำอยู่สำนยอหร์นบททบที่สลิบเจก็ดทรัทั้งบท จงตรัทั้งใจศสึกษสำมรันและฟฟังคสสำรล้องทรลของพระเยซรเจล้สำ
ขณะทบที่พระองคร์ทรงอล้อนวอนขอควสำมเปป็นหนสึที่งเดบยวกรันในกสำยนรัทั้น – ครลิสตจรักร แนยู่นอนวยู่สำมรันคงทสสำใหล้พระเจล้สำและพระเยซร
ครลิสตร์เจล้สำเสบยพระทรัยเปป็นแนยู่เมสืที่อพระองคร์ทอดพระเนตรมองดรประชสำชนของพระองคร์และเหก็นกสำรแตกแยกและกสำรวลิวสำท
กรันทยู่สำมกลสำงครลิสเตบยนทรัทั้งหลสำย
คสสำวยู่สำ “พวกมบควสำมคลิดครับแคบทสำงศสำสนสำ” เรลิที่มเปป็นทบที่แพรยู่หลสำยในไมยู่กบที่เดสือนมสำนบทั้ เหตสุผลนยู่ะหรสือ? ผรล้รรับใชล้และ
ครลิสเตบยนบสำงทยู่สำนทบที่มบควสำมคลิดอยรยู่ฝฝ่สำยวลิญญสำณกลล้สำทบที่จะยสึดมรัที่นในจสุดยสืนทบที่ตอยู่ ตล้สำนคสสำสอนผลิด และเพรสำะวยู่สำเรสำประกสำศอยยู่สำง
หนรักแนยู่นมรัที่นคงวยู่สำมบหนทสำงเดบยวเทยู่สำนรัทั้นทบที่จะเขล้สำในสงยู่สำรสำศบแหยู่งสวรรคร์ เพรสำะวยู่สำเรสำประกสำศวยู่สำควสำมเชสืที่อแบบครลิสเตบยนคสือ
ศสำสนสำเดบยวเทยู่สำนรัทั้นทบที่ถรกตล้อง พวกเรสำหลสำยคนเลยถรกตรสำหนล้สำวยู่สำเปป็น “พวกมบควสำมคลิดครับแคบ” พวกศรัตรรแหยู่งกสำงเขนบอก
เรสำวยู่สำมนสุษยร์ทสุกคนมบสลิทธลิทธิ์ บที่จะนรับถสือศสำสนสำของตนพอๆกรับทบที่เรสำมบสลิทธลิธิ์ในสลิที่งทบที่เรสำเชสืที่อ แตยู่ผมอยสำกจะกลยู่สำวอยยู่สำงเนล้นยทั้สสำใน
หลรักคสสำสอนโดยปรสำศจสำกกสำรแกล้ตวรั และไมยู่ลรังเลเลยวยู่สำ ไมยู่มบใครมบสลิทธลิธิ์นรับถสือศสำสนสำใดนอกจสำกศสำสนสำทบที่ถรกซสืทั้อแลล้วโดยพระ
เยซรโดยกสำรหลรัที่งพระโลหลิตของพระองคร์เองบนกสำงเขนนรัทั้น ศสำสนสำเดบยวทบที่แทล้จรลิงคสือ ครลิสตศสำสนสำ – ศสำสนสำอรันบรลิสทสุ ธลิธิ์ซสึที่ง
กลสำยเปป็นสยู่วนหนสึที่งของชบวตลิ มนสุษยร์โดยกสำรยอมรรับพระรสำชกลิจทบที่เสรก็จสลิทั้นแลล้วของพระเยซร – กสำรสลิทั้นพระชนมร์ของพระองคร์
บนกสำงเขนนรัทั้น กสำรถรกฝฟังไวล้ของพระองคร์ กสำรฟฟนฟื้ คสืนพระชนมร์ของพระองคร์ กสำรเสดก็จขสึทั้นสรยู่สวรรคร์ของพระองคร์และกสำรเสดก็จ
กลรับมสำของพระองคร์ยรังแผยู่นดลินโลกนบทั้เมสืที่อถสึงเวลสำทบที่กสสำหนดไวล้ ใครกก็ตสำมทบพที่ ยสำยสำมเขล้สำในสวรรคร์ผยู่สำนทสำงขยู่สำวประเสรลิฐอสืที่น
โดยหนทสำงอสืที่น คนนรัทั้นกก็เปป็นขโมยและโจร (ยอหร์น 10:1) แกจ๊งขโมยทบที่สกปรกทบที่สสุดบนโลกคสือ แกจ๊งขโมยทสำงศสำสนสำทบที่บลิดเบสือน
พระวจนะของพระเจล้สำและลดทอนพระเยซรใหล้ลงมสำอยรรยู่ ะดรับเดบยวกรับมนสุษยร์ธรรมดสำๆ เพสืที่อพลิสรจนร์ประเดก็นทสำงศสำสนสำของ
ตนและเพสืที่อรรักษสำสมสำชลิกของตนไวล้ ตสำมขล้อพระคสสำเหลยู่สำนรัทั้นทบที่เรสำเพลิที่งอยู่สำนไป มบกกำยเดนยว...มบครลิสตจรักรแทล้หนสึที่งเดบยวเทยู่สำนรัทั้น มบ

ผรล้คนทบที่รอดแลล้วอยรยู่ในหลสำยนลิกสำย มบผรล้คนทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้วในทบที่ประชสุมทล้องถลิที่นหลสำยแหยู่ง – แตยู่คนทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้วทสุกคน
เปป็นสมสำชลิกของครลิสตจรักรแทล้หนสึที่งเดบยวนรัทั้น – พระกสำยของพระครลิสตร์ --พระกสำยเดทยว ผรล้คนทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้วเปป็นอวรัยวะของ
กสำยนรัทั้น และเมสืที่ออวรัยวะหนสึที่งเปป็นทสุกขร์ กสำยนรัทั้นกก็เปป็นทสุกขร์
มบพระวลิญญสำณองคร์เดบยว...พระวลิญญสำณองคร์เดบยวเทก่านอัรั้น นรัที่นคสือเหตสุผลทบที่เรสำถรกเตสือนสตลิในจดหมสำยฝสำกฉบรับแรก
ของยอหร์นใหล้พลิสจร นร์วลิญญสำณเหลยู่สำนรัทั้นและใหล้แนยู่ใจวยู่สำวลิญญสำณนรัทั้นทบที่เรสำตลิดตสำม คสือพระวลิญญสำณของพระเยซรและไมยู่ใชยู่
วลิญญสำณของศรัตรรผรล้นรัทั้น คสุณจะเชสืที่อทสุกวลิญญสำณไมยู่ไดล้ วลิญญสำณชรัวที่ จสสำนวนมสำกอยรยู่ในโลกทสุกวรันนบทั้ คสุณตล้องพลิสรจนร์วญ
ลิ ญสำณเหลยู่สำ
นรัทั้น – และวลิญญสำณใดกก็ตสำมทบที่ปฏลิเสธเรสือที่ งกสำรประสรตลิจสำกหญลิงพรหมจสำรบ กสำรลบมลทลินดล้วยพระโลหลิต กสำรดลใจดล้สำน
ถล้อยคสสำของพระครัมภบรร์ ควสำมเปป็นจรลิงของบสำปและกสำรปรรับโทษในนรก – คสุณกก็หมสำยหรัวคนๆนรัทั้นเลยวยู่สำวลิญญสำณนรัทั้นไมยู่ใชยู่
พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์! ตรงกรันขล้สำม มรันคสือวลิญญสำณของพญสำมสำร คสุณตล้องแนยู่ใจวยู่สำคสุณกสสำลรังตลิดตสำมวลิญญสำณทบที่ถรกตล้อง ทสุกสลิที่งทบที่
เกบที่ยวขล้องกรับกสำรทบเที่ รสำเขล้สำไปในนครขสำวดสุจไขยู่มสุกนรัทั้นตล้องเปป็นหนสึที่งเดบยว – ไมยู่ใชยู่หลสำยสลิที่ง กกำยเดบยว, พระววิญญกำณเดบยว เรสำถรก
เรบยกในควกำมหวลังเดนยวแหยู่งกสำรทรงเรบยกของเรสำ ผรล้เชสืที่อทสุกคนควรมบตสำทบที่จดจล้องอยรยู่ทบที่สลิที่งเดบยว และตสำนรัทั้นควรจรับจล้องอยรยู่ทพบที่ ระ
เยซรตลอดเวลสำ ภสำยใตล้ทสุกสถสำนกสำรณร์ ไมยู่วยู่สำเรสำทสสำอะไร ไมยู่วสำยู่ เรสำเปป็นอะไร เรสำควรมบเหตสุจรงใจเดบยวเทยู่สำนรัทั้น นรัที่นคสือ เพสืที่อถวสำย
เกบยรตลิแดยู่พระเยซรเจล้สำผรล้ไดล้ทรงทลิทั้งสงยู่สำรสำศบและเสดก็จเขล้สำมสำในโลกอรันทสุกขร์โศกเพสืที่อทบที่เรสำจะไดล้เขล้สำในสงยู่สำรสำศบผยู่สำนทสำงพระโลหลิต
ทบที่ไหลออกของพระองคร์ พระเจล้สำทรงชยู่วยเรสำใหล้รอดเพรสำะเหก็นแกยู่พระครลิสตร์ (อฟ. 4:32) และผมขอเตสือนควสำมจสสำคสุณวยู่สำ
เพรสำะเหก็นแกยู่พระครลิสตร์เทยู่สำนรัทั้น พระเจล้สำจสึงทรงยกโทษคนบสำป!
มบองคตพระผซูดเปป็นเจดกำองคตเดนยว มบพระครลิสตร์เทบยมเทก็จหลสำยองคร์ – แตยู่มบองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำและพระผรล้ชยู่วยใหล้รอดองคร์
เดบยวเทยู่สำนรัทั้นคสือ พระเยซรครลิสตร์... แคยู่องคร์เดบยวเทยู่สำนรัทั้น เรสำไดล้รรับคสสำเตสือนวยู่สำในยสุคสสุดทล้สำยจะมบพระครลิสตร์เทบยมเทก็จจสสำนวนมสำก
– และพวกเขสำกก็อยรยู่ทบที่นบที่แลล้ว กระแสทสำงศสำสนสำใหญยู่โตจสสำนวนมสำกมบผรล้นสสำเปป็นชสำยหรสือหญลิงคนหนสึที่งทบที่อสำล้ งทสุกสลิที่งทบพที่ ระบสุตร
ของพระเจล้สำเคยกลยู่สำวอล้สำง – ยกเวดนกกำรประสซูตวิจกำกหญวิงพรหมจกำรน (และผมแนยู่ใจวยู่สำกยู่อนถสึงกสำรรรับขสึทั้นจะมบคนเหลยู่สำนรัทั้นทบที่จะ
อล้สำงตรัววยู่สำไดล้เกลิดจสำกหญลิงพรหมจสำรบคนหนสึที่ง) ลรัทธลิตสำยู่ งๆกสสำลรังแพรยู่กระจสำยดสุจไฟปฝ่สำ มรันคสือสรัญญสำณบอกเหตสุถสึงกสำลอวสสำน
มบองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำองคร์เดบยว ควสำมเชสืที่อเดบยว คสุณอสำจกลยู่สำววยู่สำ “คสุณนรักเทศนร์ ศสำสนสำของฉรันกก็ดพบ อๆกรับของคสุณ
หสำกฉรันเปป็นคนจรลิงใจในสลิที่งทบที่ฉรันเชสืที่อ” ตสำมทบพที่ ระครัมภบรร์กลยู่สำว คสุณคลิดผลิดหสำกคสุณกลยู่สำวเชยู่นนรัทั้น หสำกศสำสนสำของคสุณคสือศสำสนสำ
แบบครลิสเตบยนแหยู่งควสำมรอดโดยควสำมเชสืที่อในพระโลหลิตของพระเยซรครลิสตร์ ศสำสนสำของคสุณกก็ถรกตล้อง หสำกศสำสนสำของคสุณคสือ
อะไรกก็ตสำมทบที่ขสำดพระโลหลิตของพระเยซรครลิสตร์และพระรสำชกลิจทบที่เสรก็จสลิทั้นแลล้วของพระองคร์ คสุณกก็กสสำลรังเดลินตสำมทสำงหนสึที่งซสึที่งจะ
นสสำคสุณไปสรยู่นรก “มบทสำงหนสึที่งซสึที่งคนเรสำดรเหมสือนถรก แตยู่มรันสลิทั้นสสุดลงทบทที่ สำงเหลยู่สำนรัทั้นของควสำมมรณสำ” (สภษ. 16:25) ไมยู่วสำยู่ คสุณ
จะจรลิงใจขนสำดไหน ควสำมจรลิงใจของคสุณจะไมยู่มวบ รันพสำคสุณเขล้สำไปในประตรไขยู่มสุกนรัทั้นไดล้ ควสำมเชสืที่อในพระโลหลิตของพระเยซร
ครลิสตร์จะทกกำไดด – มบองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำองคร์เดบยว ควสำมเชสืที่อเดบยว บรัพตลิศมสำเดบยว! และสหสำยประเสรลิฐของผมครรับ นรัที่นไมยู่ใชยู่
กสำรรรับบรัพตลิศมสำในอยู่สำงบรัพตลิศมสำของครลิสตจรักร... มรันคสือบรัพตลิศมสำของพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ ผรล้ใดกก็ตสำมทบที่เปป็นอวรัยวะของกสำย
เดบยวนรัทั้นกก็ไดล้รรับบรัพตลิศมสำแลล้วโดยพระวลิญญสำณองคร์เดบยวนรัทั้น โดยถรกเรบยกดล้วยกสำรทรงเรบยกแทล้จรลิงหนสึที่งเดบยวนรัทั้นซสึที่งเปป็นมสำ
โดยพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ เรสำไดล้ตล้อนรรับองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำองคร์เดบยวแลล้วเพรสำะวยู่สำเรสำไดล้ถรกชรักนสสำมสำถสึงพระองคร์โดยพระ
วลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ (ยอหร์น 6:44) เรสำเปป็นลรกของพระเจล้สำเพรสำะวยู่สำเรสำไดล้แสดงออกถสึงควสำมเชสืที่อแทล้หนสึที่งเดบยวนรัทั้นแลล้ว – ควสำม

เชสืที่อในพระรสำชกลิจทบที่เสรก็จสลิทั้นแลล้วขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำองคร์เดบยวนรัทั้น และเรสำไดล้รบรั บรัพตลิศมสำโดยพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์เขล้สำใน
พระกสำยของพระเยซรครลิสตร์ชรัที่วเสบทั้ยววลินสำทบนรัทั้นทบที่เรสำเชสืที่อ (1 คร. 12:13) กสำรใหล้บรัพตลิศมสำดล้วยนทั้สสำไมยู่เคยชยู่วยใครใหล้รอดเลย และ
จะไมยู่มบวรันชยู่วยใครใหล้รอดดล้วย ใชยู่แลล้วครรับ เปป็นควสำมจรลิงทบพที่ ระเยซรเคยรรับบรัพตลิศมสำ ผรล้เชสืที่อทสุกคนควรรรับบรัพตลิศมสำ ผมไดล้รบรั
บรัพตลิศมสำแลล้ว...แตยู่บรัพตลิศมสำเดบยวนรัทั้นทบที่นสสำเรสำเขล้สำสรยู่ควสำมเปป็นหนสึที่งเดบยวแหยู่งพระกสำยของพระครลิสตร์ไมยู่ใชยู่กสำรใหล้บรัพตลิศมสำดล้วย
นทั้สสำ แตยู่เปป็นกสำรใหล้บรัพตลิศมสำของพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ซสึที่งเกลิดขสึทั้นเวลสำทบที่เรสำแสดงออกถสึงควสำมเชสืที่อในพระรสำชกลิจทบที่เสรก็จสลิทั้นแลล้ว
ของพระเยซรครลิสตร์เจล้สำ
พระเจดกำองคตเดนยวผซูดเปป็นพระบวิดกำของคนทลันั้งปวง กรสุณสำสรังเกต: พระเจดกำและพระบวิดกำไปดล้วยกรัน... พระเจล้สำและพระ
บลิดสำองคร์เดบยวของคนทรัทั้งปวง ไมยู่มบเครสือที่ งหมสำยวรรคตอนแยกพระเจล้สำและพระบลิดสำออกจสำกกรัน...ทรัทั้งสองทรงเปป็นองคร์
เดบยวกรัน พระเจล้สำของเรสำทรงเปป็นพระเจล้สำผรล้หวงแหน (อพยพ 20) พระเยซรเจล้สำทรงบรัญชสำวยู่สำ “...อยยู่สำเรบยกผรใล้ ดในโลกวยู่สำเปป็น
บลิดสำ เพรสำะทยู่สำนมบพระบลิดสำแตยู่ผรล้เดบยว คสือผรล้ทบที่ทรงสถลิตในสวรรคร์” (มธ. 23:9) ดรังนรัทั้น ทยู่สำนทบที่รกรั คสุณจสึงเหก็นแลล้ววยู่สำ เรสำจะตล้อง
ไมยู่เรบยกมนสุษยร์หนล้สำไหนในควสำมหมสำยฝฝ่สำยวลิญญสำณวยู่สำเปป็นบลิดสำของเรสำ เรสำมบพระเจล้สำองคร์เดบยว พระบลิดสำองคร์เดบยว...และ
พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้สำและพระบลิดสำของคนทรัทั้งปวงทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้ว
มบควสำมเปป็นหนสึที่งเดบยวกรันอรันสมบรรณร์แบบในตรบเอกสำนสุภสำพ ในพระเจล้สำองคร์เดบยวผรล้ทรงเปป็นสสำมพระภสำคของเรสำนรัทั้น
ไมยู่มบควสำมแตกแยก พระเจล้สำพระบลิดสำ พระเจล้สำพระบสุตร พระเจล้สำพระวลิญญสำณทรงเปป็นองคร์เดบยวกรันในกสำรจรัดหสำ กสำร
วสำงแผน และในกสำรประกอบกลิจเรสือที่ งควสำมรอดของเรสำ เรสำควรแสดงออกในกสำรดสสำเนลินชบวลิตแตยู่ละวรันของเรสำถสึงควสำมเปป็น
นทั้สสำหนสึที่งใจเดบยวกรันทบที่ถรกแสดงออกในตรบเอกสำนสุภสำพนรัทั้น มรันทสสำใหล้พระเจล้สำเสบยพระทรัยเมสืที่อพบที่นล้องไมยู่อยรยู่รวยู่ มกรันอยยู่สำงสมรัครสมสำน
สสำมรัคคบและมบควสำมเปป็นนทั้สสำหนสึที่งใจเดบยวกรัน ไมยู่ควรมบกสำรแตกแยกกรันทยู่สำมกลสำงครลิสเตบยนทรัทั้งหลสำยทบที่เชสืที่อพระครัมภบรร์ และหสำก
พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงไดล้ตสำมทบพที่ ระองคร์ทรงประสงคร์ กก็จะไมยู่มบกสำรแตกแยก

พอันธกติจของครติสตจอักรพอันธสอัญญาใหมก่
ขล้อ 7-11 “แตยู่วยู่สำพระคสุณนรัทั้นทรงโปรดประทสำนแกยู่เรสำทสุก ๆ คนตสำมขนสำดทบพที่ ระครลิสตร์ทรงประทสำนใหล้ เหตสุฉะนรัทั้น
พระองคร์ตรรัสไวล้แลล้ววยู่สำ ‘ครรัทั้นพระองคร์เสดก็จขสึทั้นสรยู่เบสืทั้องสรง พระองคร์ทรงนสสำพวกเชลยไปเปป็นเชลยอบก และประทสำนของ
ประทสำนแกยู่มนสุษยร์’ (ทบกที่ ลยู่สำววยู่สำพระองคร์เสดก็จขสึทั้นไปนรัทั้น จะหมสำยควสำมอยยู่สำงอสืที่นประกสำรใดเลยู่สำ นอกจสำกวยู่สำพระองคร์ไดล้เสดก็จ
ลงไปสรยู่เบสืทั้องตที่สสำของแผยู่นดลินโลกกยู่อนดล้วย พระองคร์ผรล้เสดก็จลงไปนรัทั้น กก็คสือพระองคร์ผรล้ทบที่เสดก็จขสึทั้นไปสรยู่เบสืทั้องสรงเหนสือฟฟ้สำสวรรคร์ทรัทั้ง
ปวงนรัที่นเอง เพสืที่อจะไดล้ทสสำใหล้สลิที่งสสำรพรัดสสสำเรก็จ) พระองคร์จสึงใหล้บสำงคนเปป็นอรัครสสำวก บสำงคนเปป็นผรล้พยสำกรณร์ บสำงคนเปป็นผรล้
ประกสำศขยู่สำวประเสรลิฐ บสำงคนเปป็นศลิษยสำภลิบสำล และอสำจสำรยร์”
มรันจะเปป็นวรันหนสึที่งทบที่เปปีปี่ยมดล้วยชรัยชนะในชบวตลิ ของผรล้เชสืที่อบสำงคนเมสืที่อพวกเขสำรรับรรล้ขล้อเทก็จจรลิงตสำมพระครัมภบรร์ทวบที่ ยู่สำ
พระเจล้สำทรงเปป็นผรล้แตยู่งตรัทั้งเหลยู่สำผรนล้ สสำฝฝ่สำยวลิญญสำณในครลิสตจรักรพรันธสรัญญสำใหมยู่ และพระเจล้สำประทสำนของประทสำนตยู่สำงๆแกยู่คน
แตยู่ละคนตสำมขนสำดแหยู่งควสำมสสำมสำรถของพวกเขสำ ควสำมแตกแยกและควสำมไมยู่สงบสสุขในครลิสตจรักรจสสำนวนมสำกทยู่สำมกลสำงผรล้
เชสืที่อทรัทั้งหลสำยคงจะไมยู่เกลิดขสึทั้นหสำกทสุกคนในครลิสตจรักรจะยอมใหล้พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์นสสำพสำพวกเขสำในสลิที่งทบที่พวกเขสำควรกระทสสำ
และหสำกพวกเขสำจะยอมใหล้พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์แตยู่งตรัทั้งผรล้นสสำเหลยู่สำนรัทั้นในครลิสตจรักรทล้องถลิที่น มบกสำรเมสืองเยอะเกลินไปในครลิสต
จรักรทสุกวรันนบทั้ หลสำยครรัทั้งผรล้คนถรกแตยู่งตรัทั้งใหล้รรับตสสำแหนยู่งตยู่สำงๆทบมที่ บสลิทธลิอสสำนสำจเพรสำะฐสำนะทสำงสรังคม กสำรศสึกษสำหรสือเงลินทองของ

พวกเขสำแทนทบที่จะเปป็นเพรสำะฐสำนะฝฝ่สำยวลิญญสำณของพวกเขสำ ผมไมยู่ไดล้กลยู่สำวเชยู่นนบทั้ดวล้ ยใจทบจที่ งเกลบยดจงชรัง – แตยู่หสำกเศรษฐบ
เงลินลล้สำนคนหนสึที่งเปลบที่ยนควสำมเชสืที่อ ในเวลสำไมยู่ถสึงหกเดสือนเขสำกก็จะไดล้อยรยู่ในคณะกรรมกสำรตยู่สำงๆและรรับตสสำแหนยู่งตยู่สำงๆมสำกกวยู่สำ
คนหล้สำคนจะรรับไหวและทสสำหนล้สำทบที่นรัทั้นไดล้อยยู่สำงถรกตล้อง ขอพระเจล้สำโปรดหล้สำมมลิใหล้ผมตรัดสลินผรล้ใด – แตยู่ในครลิสตจรักรหลสำยแหยู่ง
พวกคนทบที่มบเงลินและฐสำนะทสำงสรังคมกก็ดสสำรงตสสำแหนยู่งขณะทบที่พบที่นล้องทบที่มบควสำมคลิดฝฝ่สำยวลิญญสำณบสำงคนซสึที่งอสำจทสสำงสำนนรัทั้นไดล้ดกบ วยู่สำ
ตรัทั้งเยอะนรัที่งอยรยู่เฉยๆ ผมอยสำกรรจล้ รลิงๆวยู่สำพระเยซรเจล้สำทรงคลิดอะไรเวลสำทบที่พระองคร์ทรงมองลงมสำยรังสถสำนกสำรณร์แบบทบที่ผมเพลิที่ง
กลยู่สำวถสึงไปนรัทั้น? แนยู่นอนวยู่สำพระเยซรทรงสอนเรสืที่องเงลินตะลรันตร์ขนสำดตยู่สำงๆในคสสำอสุปมสำเหลยู่สำนรัทั้นทบพที่ ระองคร์ไดล้ประทสำนใหล้ โดย
เฉพสำะอยยู่สำงยลิที่งคสสำอสุปมสำเรสืที่องเงลินตะลรันตร์และเงลินมลินสำ จงตรัทั้งใจศสึกษสำมรัทธลิว 25:14-30 และลรกสำ 19:12-27
จงจสสำใหล้ขสึทั้นใจเสมอวยู่สำมรันไมยู่ใชยู่เรสือที่ งของปรลิมสำณ (คสุณกสสำลรังทสสำเยอะขนสำดไหน) แตยู่เปป็น “ชนลิด” (คสุณภสำพ) ของ
หนล้สำทบที่ผรล้อสำรรักขสำ และจลิตใจทบที่คสุณทสสำหนล้สำทบที่เหลยู่สำนรัทั้นของคสุณ พระเจล้สำทรงทอดพระเนตรทบใที่ จ พระเจล้สำไมยู่ทรงสนพระทรัยเรสืที่อง
ชสืที่อเสบยงและกสำรโอล้อวดตสำมเนสืทั้อหนรัง พระองคร์ทรงสนพระทรัยเกบที่ยวกรับผลทบที่กยู่อใหล้เกลิดผลลรัพธร์ตยู่สำงๆอรันถวสำยเกบยรตลิแดยู่พระเจล้สำ
– ไมยู่ใชยู่นสสำเกบยรตลิมสำสรยู่บสุคคลทรัทั้งหลสำย
เรสำเรบยนรรล้ในขล้อ 8 ถสึง 10 วยู่สำพระเยซรทรงมบสลิทธลิธิ์โดยสมบรรณร์ทบที่จะประทสำนของประทสำนเหลยู่สำนบทั้แกยู่ผรล้ทบที่พระองคร์ทรง
ประสงคร์ เพรสำะวยู่สำพระองคร์ทรงเปป็นผรล้มบชยรั ชนะเหนสือเหลยู่สำปฏลิปฟักษร์ทรัทั้งปวงของพระองคร์และของเรสำ พระองคร์ทรงพลิชตลิ สลิที่งทบที่
เรสำไมยู่มบทสำงพลิชตลิ ไดล้ ตรัทั้งแตยู่ทบที่ลกสึ ซสึที่งตที่สสำทบที่สดสุ จนถสึงทบที่สรงซสึที่งสรงทบที่สสุด พระเยซรทรง “นสสำพวกเชลยไปเปป็นเชลยอบก” เหลยู่สำอสสำนสำจชรัวที่
รล้สำยทบที่เคยจรับผรล้เชสืที่อทรัทั้งหลสำยเปป็นเชลยบรัดนบทั้กก็ถรกจรับเปป็นเชลยแลล้วโดยพระครลิสตร์ผสำยู่ นทสำงชรัยชนะของพระองคร์เหนสือควสำมตสำย
นรกและหลสุมศพ บรัดนบทั้พระองคร์ทรงครอบครองลรกกสุญแจแหยู่งนรกและแหยู่งควสำมตสำย (วลิวรณร์ 1:18) “ครรัทั้นบสุตรทรัทั้งหลสำยมบ
สยู่วนในเนสืทั้อและเลสือดอยรยู่แลล้ว พระองคร์กก็ไดล้ทรงรรับเนสืทั้อและเลสือดเหมสือนกรัน (นรัที่นคสือ พระองคร์ทรงรรับสยู่วนทบที่เปป็นเนสืทั้อหนรังของ
มนสุษยร์ พระองคร์ไมยู่ไดล้รรับโลหลิตของมนสุษยร์ โลหลิตของพระองคร์มสำจสำกพระเจล้สำ – กลิจกสำร 20:28) เพสืที่อโดยควสำมตสำยพระองคร์
จะไดล้ทรงทกกำลกำยผซูดนลันั้นทนซื่มนอกกำนกำจแหว่งควกำมตกำย คสือพญสำมสำร และจะไดผู้ทรงชก่วยเขาเหลก่านอัรั้นใหผู้พผู้นจากการเปป็นทาสชอัที่ว
ชทวตติ เพราะเหตสุกลอัวความตาย (ฮบบรร 2:14-15)
พระเยซรครลิสตร์ไดล้เสดก็จเขล้สำมสำในโลกนบทั้เพสืที่อรรับกสำยเนสืทั้อหนรัง เพสืที่อทบพที่ ระองคร์จะไดล้ชลิมควสำมตสำยเพสืที่อมนสุษยร์ทสุกคนและ
โดยควสำมตสำยจะไดล้ทสสำลสำยพญสำมสำรผรล้ทขบที่ ณะนรัทั้นมบอสสำนสำจแหยู่งควสำมตสำย พระเยซรไดล้เสดก็จมสำชยู่วยคนเหลยู่สำนรัทั้นใหล้รอดพล้นซสึที่งเคย
มบชบวตลิ อยรยู่ในควสำมกลรัวและกสำรตกเปป็นทสำสเพรสำะอสสำนสำจของซสำตสำน แตยู่บรัดนบทั้พระเยซรทรงมบลกร กสุญแจแหยู่งนรกและควสำมตสำย
แลล้ว
ในระหวยู่สำงพรันธกลิจบนโลกนบทั้ของพระเยซร พวกฟสำรลิสบขอหมสำยสสสำครัญ พระเยซรทรงบอกพวกเขสำวยู่สำพระองคร์จะ
ประทสำนหมสำยสสสำครัญเดบยวเทยู่สำนรัทั้นแกยู่พวกเขสำ พระองคร์ตรรัสวยู่สำ “คนชสำตลิชรัที่วและเลยู่นชรล้แสวงหสำหมสำยสสสำครัญ และจะไมยู่ทรง
โปรดใหล้หมสำยสสสำครัญแกยู่เขสำ เวล้นไวล้แตยู่หมสำยสสสำครัญของโยนสำหร์ผรล้พยสำกรณร์ ดล้วยวยู่สำ ‘โยนสำหร์ไดล้อยรยู่ในทล้องปลสำวสำฬสสำมวรันสสำม
คสืน’ ฉรันใด บสุตรมนสุษยค์จะอยผก่ในทผู้องแผก่นดตินสามวอันสามคมืนฉอันนอัรั้น” (มธ. 12:39-40)
เมสืที่อพระเยซรทรงสลิทั้นพระชนมร์ พระองคร์กก็เสดก็จลงไปในนรกฝฟัปี่งเมสืองบรมสสุขเกษม ณ เวลสำนรัทั้นเมสืองบรมสสุขเกษมอยรยู่ใน
ใจกลสำงของแผยู่นดลินโลกนบทั้ พระเยซรไดล้เสดก็จลงไปในนรกจรลิงๆ...ไมยู่ใชยู่นรกสยู่วนทบที่เปป็นควสำมทรมสำน พระองคร์ไดล้เสดก็จเขล้สำไปใน
ฝฟัปี่งทบที่เปป็นเมสืองบรมสสุขเกษม ตสำมทบที่ลรกสำ 16 กลยู่สำวมบเหวใหญยู่กรัทั้นขวสำงระหวยู่สำงไฟนรัทั้นและเมสืองบรมสสุขเกษมซสึที่งเปป็นทบที่ๆเหลยู่สำคน

ชอบธรรมอยรยู่ในขณะนรัทั้น เรสำอยู่สำนวยู่สำ “เพรสำะดสำวลิดไดล้ทรงกลยู่สำวถสึงพระองคร์วสำยู่ ‘ขล้สำพเจล้สำไดล้เหก็นองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำตรงหนล้สำ
ขล้สำพเจล้สำเสมอ เพรสำะวยู่สำพระองคร์ประทรับทบที่มสือขวสำของขล้สำพเจล้สำ เพสืที่อขล้สำพเจล้สำจะมลิไดล้หวรัที่นไหว เพรสำะฉะนรัทั้นจลิตใจของขล้สำพเจล้สำ
จสึงยลินดบ และลลิทั้นของขล้สำพเจล้สำจสึงเปรมปรบดลิธิ์ ยลิที่งกวยู่สำนบทั้เนซนั้อหนลังของขดกำพเจดกำจะพลักพวิงอยซูใว่ นควกำมหวลังใจดดวย เพรสำะพระองคร์จะไมยู่
ทรงทลิงทั้ จลิตวลิญญสำณของขล้สำพระองคร์ไวล้ในนรก ทรัทั้งจะไมยู่ทรงใหล้องคร์บรลิสสุทธลิธิ์ของพระองคร์เปฟปี่อยเนยู่สำไป” (กลิจกสำร 2:25-27) คสุณ
จะพบถล้อยคสสำเดบยวกรันนบทั้ในเพลงสดสุดบ 16:10 ถล้อยคสสำเหลยู่สำนบทั้อสำล้ งอลิงถสึงพระเยซรครลิสตร์เจล้สำ “องคร์บรลิสสุทธลิธิ์” ของพระเจล้สำ
เมสืที่อพระเยซรทรงสลิทั้นพระชนมร์ จลิตวลิญญสำณของพระองคร์กก็เขล้สำไปในใจกลสำงของแผยู่นดลินโลกนบทั้ และเมสืที่อพระองคร์ทรง
ฟฟฟื้นคสืนพระชนมร์พระองคร์กก็ทรงนสสำจลิตวลิญญสำณเหลยู่สำนรัทั้นทรัทั้งหมดออกจสำกเมสืองบรมสสุขเกษมในใจกลสำงของแผยู่นดลินโลกนบทั้ และ
ทรงพสำพวกเขสำไปกรับพระองคร์สรยู่เมสืองบรมสสุขเกษมเบสืทั้องบนซสึที่งอยรยู่เหนสือสวรรคร์ชรัทั้นทบที่หนสึที่งและชรัทั้นทบที่สอง บรัดนบทั้เหลยู่สำคนชอบ
ธรรมกสสำลรังหยสุดพรักอยรยู่กรับพระเยซรในสวรรคร์ชรัทั้นทบที่สสำม (2 คร. 12:1-3) มรันเปป็นขล้อเทก็จจรลิงหนสึที่งทบที่ชรัดเจนของพระครัมภบรร์ทบที่วสำยู่
เมสืที่อคนชอบธรรมคนใดเสบยชบวลิต จลิตวลิญญสำณนรัทั้นกก็ไปอยรยู่กรับองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำในทรันทบ เปสำโลกลยู่สำววยู่สำ “เพรสำะวยู่สำสสสำหรรับ
ขล้สำพเจล้สำนรัทั้น กสำรมบชบวตลิ อยรยู่กก็เพสืที่อพระครลิสตร์ และกสำรตสำยกก็คสือกสสำไร” (ฟป. 1:21) “เหตสุฉะนรัทั้นเรสำมรัที่นใจอยรยู่เสมอรรอล้ ยรยู่แลล้ววยู่สำ
ขณะทบที่เรสำอยรยู่ในรยู่สำงกสำยนบทั้ เรสำอยรยู่ปรสำศจสำกองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ (เพรสำะเรสำดสสำเนลินโดยควสำมเชสืที่อ มลิใชยู่ตสำมทบที่ตสำมองเหก็น) เรกำมน
ควกำมมลัซื่นใจ และเรกำปรกำรถนกำจะอยซูว่กบลั องคตพระผซูดเปป็นเจดกำมกำกกวว่กำอยซูว่ในรว่กำงกกำยนนนั้” (2 คร. 5:6-8)
หลรักคสสำสอนเรสือที่ งกสำรหลรับของจลิตวลิญญสำณไมยู่มบอยรยู่ในพระวจนะของพระเจล้สำ หลรักคสสำสอนดรังกลยู่สำวไมยู่ถรกพบในขล้อ
พระครัมภบรร์ใดเลย ขอทสำนคนนรัทั้นตสำยและไปยรังอกของอรับรสำฮรัมทรันทบ – สถสำนทบที่หยสุดพรัก (ทรวงอกเปป็นสรัญลรักษณร์ของกสำร
หยสุดพรัก...เดก็กทสำรกนอนพรักอยรยู่บนทรวงอกของแมยู่) ขอทสำนคนนรัทั้นไปยรังเมสืองบรมสสุขเกษม เปสำโลถรกรรับขสึทั้นไปยรังเมสืองบรม
สสุขเกษม เขล้สำไปในสวรรคร์ชรัทั้นทบที่สสำม และเขสำไดล้เหก็นและไดล้ยลินสลิที่งตยู่สำงๆทบที่ไมยู่ไดล้รรับอนสุญสำตใหล้บอกบนแผยู่นดลินโลก (2 คร. 12:13) พระเยซรตรรัสแกยู่ขโมยใกลล้ตสำยคนนรัทั้นทบที่ไดล้ขอใหล้พระเมษโปดกของพระเจล้สำระลสึกถสึงเขสำวยู่สำ “วรันนบทั้เจล้สำจะอยรยู่กรับเรสำในเมสือง
บรมสสุขเกษม” (ลรกสำ 23:43) ไมยู่วสำยู่ คสุณจะเคยไดล้ยลินหรสือเคยอยู่สำนอะไรมสำ กสำรออกจสำกรยู่สำงกสำยนบทั้ คสือกสำรอยรกยู่ รับพระเยซรเจล้สำ
ในทรันทบ พระองคร์ไดล้ทรงซสืทั้อขล้อเทก็จจรลิงอรันเปปีปี่ยมสงยู่สำรสำศบนบทั้และทสสำใหล้กสำรจรัดหสำอรันเปปีปี่ยมสงยู่สำรสำศบนบทั้เปป็นไปไดล้ผยู่สำนทสำงกสำร
สลิทั้นพระชนมร์ กสำรถรกฝฟังไวล้และกสำรฟฟฟื้นคสืนพระชนมร์ของพระองคร์ พระเยซรผรล้ไดล้เสดก็จขสึทั้นไปเหนสือสวรรคร์ทกสุ ชรัทั้นหลรังจสำกกสำรฟฟฟื้น
คสืนพระชนมร์ของพระองคร์ ตอนแรกไดล้เสดก็จลงไปในสยู่วนลสึกทบที่สดสุ ของแผยู่นดลินโลกนบทั้... ใจกลสำงของแผยู่นดลินโลก เหมสือนกรับทบที่โย
นสำหร์ใชล้เวลสำสสำมวรันสสำมคสืนในทล้องปลสำใหญยู่นรัทั้น พระเยซรกก็ทรงใชล้เวลสำสสำมวรันสสำมคสืนในใจกลสำงของแผยู่นดลินโลกนบทั้ แตยู่
พระองคร์ทรงเปป็นขสึทั้นแตยู่เชล้สำตรรใยู่ นวรันทบที่สสำมหลรังจสำกกสำรสลิทั้นพระชนมร์ของพระองคร์เหมสือนกรับทบที่พระองคร์ไดล้ทรงสรัญญสำไวล้ วลิสสุทธลิ
ชนหลสำยคนทบที่ไดล้ออกมสำจสำกเมสืองบรมสสุขเกษมกรับพระองคร์เดลินตสำมทล้องถนนในกรสุงเยรรซสำเลก็มและปรสำกฏแกยู่คนเปป็นอรันมสำก
บสำงทบใครบสำงคนอสำจกสสำลรังถสำมวยู่สำเกลิดอะไรขสึทั้นกรับวลิสสุทธลิชนเหลยู่สำนรัทั้นหลรังจสำกทบที่พวกเขสำ “ปรสำกฏแกยู่คนเปป็นอรันมสำก”
คสสำตอบนรัทั้นงยู่สำยนลิดเดบยว: เมสืที่อพระเยซรเสดก็จขสึทั้นไปบนสวรรคร์ชรัทั้นทบที่สสำม พระองคร์กก็พสำวลิสสุทธลิชนเหลยู่สำนรัทั้นไปกรับพระองคร์ดวล้ ย แตยู่
ขอใหล้ผมใหล้พระวจนะของพระเจล้สำแกยู่คสุณละกรัน:
“และดรเถลิด มยู่สำนในพระวลิหสำรกก็ขสำดออกเปป็นสองทยู่อนตรังทั้ แตยู่บนตลอดลยู่สำง แผยู่นดลินกก็ไหว ศลิลสำกก็แตกออกจสำกกรัน
อสุโมงคร์ฝฟังศพกก็เปปิดออก ศพของพวกวลิสสุทธลิชนหลสำยคนทบที่ลยู่วงหลรับไปแลล้วไดล้เปป็นขสึทั้นมสำ ภสำยหลรังทบพที่ ระองคร์ทรงเปป็นขสึทั้นมสำแลล้ว
เขสำทรัทั้งหลสำยกก็ออกจสำกอสุโมงคร์พสำกรันเขล้สำไปในนครบรลิสสุทธลิธิ์ปรสำกฏแกยู่คนเปป็นอรันมสำก” (มธ. 27:51-53)

หมสำยเหตสุ: รยู่สำงกสำย (ไมยู่ใชยู่จตลิ วลิญญสำณ) หลรับอยรยู่ในหลสุมศพ รยู่สำงกสำยกลรับสรยู่ผงคลบดนลิ จลิตวลิญญสำณกลรับไปหสำพระเจล้สำ
ผรล้ไดล้ประทสำนมรัน (ปญจ. 12:7) รยู่สำงกสำยของวลิสสุทธลิชนเหลยู่สำนรัทั้นออกมสำจสำกหลสุมศพ จลิตวลิญญสำณเหลยู่สำนรัทั้นซสึที่งกยู่อนหนล้สำนรัทั้นไดล้
หยสุดพรักในเบสืทั้องตที่สสำของแผยู่นดลินโลกนบทั้ไดล้เขล้สำสรยู่รสำยู่ งกสำยเหลยู่สำนรัทั้น – และพวกเขสำเดลินตสำมทล้องถนนของกรสุงเยรรซสำเลก็ม โดย
ปรสำกฏแกยู่คนเปป็นอรันมสำกในนครนรัทั้น ไมยู่วสำยู่ ศสำสนสำหรสือลรัทธลิใดสอนวยู่สำอะไร พระวจนะของพระเจล้สำกก็กลยู่สำวชรัดเจน จงเชสืที่อมรัน
และทลิทั้งอยยู่สำงอสืที่นทบที่เหลสือทรัทั้งหมด
ขล้อ 11 ตล้องถรกศสึกษสำและเทศนสำในครลิสตจรักรทล้องถลิที่นทรัที่วไป พระเยซรครลิสตร์ “ใหล้บสำงคน”...นรัที่นหมสำยควสำมวยู่สำ
พระองคร์ไดล้ทรงแตยู่งตรัทั้ง กสสำหนดหรสือแยกคนบสำงคนไวล้ตสำยู่ งหสำกสสสำหรรับพรันธกลิจตยู่สำงๆทบที่เฉพสำะเจสำะจง ประกสำรแรกพวกอรัคร
สสำวก ตยู่อมสำพวกผรพล้ ยสำกรณร์ จสำกนรัทั้นพวกผรล้ประกสำศขยู่สำวประเสรลิฐ และจสำกนรัทั้นพวกศลิษยสำภลิบสำลและอสำจสำรยร์ กรสุณสำสรังเกตวยู่สำ
พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ไมยู่ทรงปลยู่อยอะไรไวล้คสำล้ งคสำ พระวจนะของพระเจล้สำไมยู่ไดล้กลยู่สำววยู่สำพระองคร์ไดล้ประทสำน “พวกอรัครสสำวก
และพวกผรพล้ ยสำกรณร์” ไมยู่มคบ สสำสรันธสำนเชสืที่อมระหวยู่สำงคสสำสองคสสำนบทั้ ...พระองคร์ไมยู่ไดล้แตยู่งตรัทั้ง “พวกอรัครสสำวกและพวกผรล้
พยสำกรณร์” เปป็นคนเดบยวกรัน พระองคร์ไมยู่ไดล้แตยู่งตรัทั้ง “พวกผรล้พยสำกรณร์และพวกผรล้ประกสำศขยู่สำวประเสรลิฐ” หรสือ “พวกอรัครสสำวก
และพวกผรล้ประกสำศขยู่สำวประเสรลิฐ” พระองคร์ทรงแตยู่งตรัทั้งบสุคคลตยู่สำงๆใหล้รรับพรันธกลิจตยู่สำงๆทบที่เฉพสำะเจสำะจงจนกระทรัที่งพระองคร์มสำ
ถสึงผรล้ทบที่ไดล้รรับกสำรแตยู่งตรัทั้ง (หรสือคนงสำน) ทบที่สสสำครัญทบสที่ สุดในครลิสตจรักรพรันธสรัญญสำใหมยู่: พวกศลิษยสำภลิบสำลและอสำจสำรยร์ ศลิษยสำภลิบสำล
คนหนสึที่งอสำจเปป็นศลิษยสำภลิบสำลทบที่ดบ มบประสลิทธลิภสำพและเปป็นอสำจสำรยร์ไดล้ แตยู่ทสำยู่ นทบที่รกรั ผมไมยู่เชสืที่อวยู่สำมบผรล้ประกสำศขยู่สำวประเสรลิฐคน
ใดบนพสืทั้นพลิภพนบทั้ทบที่ หสำกเขสำเปป็นผรล้ประกสำศขยู่สำวประเสรลิฐทบพที่ ระเจล้สำทรงเรบยกและพระเจล้สำทรงใชล้ไป สสำมสำรถเปป็นศลิษยสำภลิบสำลค
รลิสตจรักรหนสึที่งไดล้อยยู่สำงประสบผลสสสำเรก็จ สอนผรล้คนและนสสำพวกเขสำเขล้สำในประสบกสำรณร์ตสำยู่ งๆฝฝ่สำยวลิญญสำณอรันลสึกซสึทั้งยลิที่งกวยู่สำเดลิม
ซสึที่งถรกนสสำเสนอในจดหมสำยของเปสำโลถสึงครลิสตจรักรทบที่เมสืองเอเฟซรัส ผรล้ประกสำศขยู่สำวประเสรลิฐคนหนสึที่งมบพรันธกลิจทบที่เฉพสำะเจสำะจง
และไมยู่เหมสือนใคร เปป็นเรสือที่ งนยู่สำเศรล้สำแตยู่กก็เปป็นจรลิงทบวที่ ยู่สำ ครลิสตจรักรสยู่วนใหญยู่ไดล้ประกสำศใหล้พวกผรล้ประกสำศขยู่สำวประเสรลิฐ
(evangelists) เปป็นพวกผลิดกฎหมสำยอยยู่สำงสลิทั้นเชลิงไปเสบยแลล้ว ผมตระหนรักวยู่สำในบสำงกรณบนบที่เปป็นเรสืที่องทบที่สมเหตสุสมผล เคยมบ
(และยรังมบอยรยู่) พวกผรล้ประกสำศขยู่สำวประเสรลิฐทบที่ไมยู่ไดล้เปป็นอยยู่สำงทบที่พวกเขสำควรจะเปป็นเลยสรักนลิดเดบยว –แตยู่ไมยู่ใชยู่ผรล้ประกสำศขยู่สำว
ประเสรลิฐทสุกคนเปป็นของปลอม มบศษลิ ยสำภลิบสำลบสำงคนทบที่ไมยู่ไดล้เปป็นอยยู่สำงทบที่พวกเขสำควรจะเปป็น – แตยู่เรสำไมยู่อสำจตรัดสลินศลิษยสำภลิ
บสำลทสุกคนไดล้โดยคนเหลยู่สำนรัทั้นทบที่ไมยู่ใชยู่ศลิษยสำภลิบสำลของพระเจล้สำ นบที่กก็เปป็นจรลิงเชยู่นกรันในพรันธกลิจของผรล้ประกสำศขยู่สำวประเสรลิฐ
พวกอรัครสสำวกตยู่สำงจสำกไปแลล้ว – เปสำโลเปป็นคนสสุดทล้สำย เรสำไมยู่มบผรล้พยสำกรณร์ในครลิสตจรักรวรันนบทั้แลล้ว พรันธสรัญญสำใหมยู่
ทรัทั้งเลยู่มเปป็นของเรสำ เรสำไดล้รรับพระรสำชบรัญญรัตลิแหยู่งเสรบภสำพอรันสมบรรณร์แบบแลล้ว (พระวจนะของพระเจล้สำทรัทั้งหมด) ใน 1 โครลินธร์
13:10 เปสำโลบอกเรสำวยู่สำ “...เมสืที่อควสำมสมบรรณร์มสำถสึงแลล้ว ควสำมบกพรยู่องนรัทั้นกก็จะสรญไป” เหลยู่สำอรัครสสำวกไดล้ทสสำพรันธกลิจของ
พวกเขสำแลล้ว พวกผรล้พยสำกรณร์ไดล้ทสสำพรันธกลิจของตนแลล้ว ทสุกวรันนบทั้พระเจล้สำกสสำลรังใชล้พวกผรล้ประกสำศขยู่สำวประเสรลิฐ เหลยู่สำศลิษยสำภลิ
บสำลและอสำจสำรยร์เพสืที่อสสำนตยู่องสำนรรับใชล้ในครลิสตจรักร
ครลิสตจรักรพรันธสรัญญสำใหมยู่แตยู่ละแหยู่งควรมบกสำรประชสุมพลิเศษอยยู่สำงนล้อยสสำมครรัทั้งตยู่อปปีดรังนบทั้:
1. งสำนประชสุมสอนพระครัมภบรร์ (Bible Conference) --- ซสึที่งเปป็นทบที่ๆเหลยู่สำครรสอนพระครัมภบรร์ (ไมยู่ใชยู่พวกผรล้ประกสำศ
ขยู่สำวประเสรลิฐ) ควรไดล้รรับเชลิญมสำ...เหลยู่สำบสุรสุษของพระเจล้สำทบที่มบประสบกสำรณร์ – ผรล้ทบที่ใชล้เวลสำกรับพระเจล้สำและสอนเปป็น
2. งสำนรณรงคร์เพสืที่อกสำรประกสำศ (Evangelistic Campaign) ครรสอนพระครัมภบรร์ไมยู่ควรถรกเรบยกใหล้มสำจรัดกสำรประชสุม

เพสืที่อกสำรประกสำศฯ ผรล้ประกสำศขยู่สำวประเสรลิฐของพระเจล้สำควรถรกเชลิญมสำ...ผรล้ทบที่สสำมสำรถปลสุกเรล้สำผรล้คนดล้วยพระวจนะอรันบรลิสสุทธลิธิ์
ของพระเจล้สำ ผรล้ประกสำศฯมบพรันธกลิจเดบยวเทยู่สำนรัทั้น เขสำไมยู่ไดล้ถรกพระเจล้สำเรบยกใหล้มสำสอนควสำมจรลิงฝฝ่สำยวลิญญสำณอรันลสึกลทั้สสำตยู่สำงๆ
เขสำถรกเรบยกใหล้ปลสุกเรล้สำผรล้คน
3. งสำนประชสุมมลิชชรันนสำรบ (Missionary Conference) เหลยู่สำมลิชชรันนสำรบของพระเจล้สำควรถรกเชลิญใหล้มสำใหล้ควสำม
กระจยู่สำงผรล้คนเกบยที่ วกรับงสำนมลิชชรัน บสำงครรัทั้งผรล้ประกสำศฯทบที่เปป็นมลิชชรันนสำรบอสำจถรกเชลิญมสำไดล้... หรสือครรคนหนสึที่งจสำกโรงเรบยนสอนงสำ
นมลิชชรันกก็ไดล้ บสำงทบหมอหรสือพยสำบสำลคนหนสึที่งจสำกโรงพยสำบสำลมลิชชรันอสำจถรกเรบยกตรัวมสำกก็ไดล้ นรักพรดเหลยู่สำนรัทั้นทบที่พดร เรสืที่องมลิชชรัน
นสำรบควรเปป็นมลิชชรันนสำรบ – ไมยู่ใชยู่ศลิษยสำภลิบสำล ไมยู่ใชยู่ผรล้ประกสำศฯในประเทศของตน – แตยู่เปป็นมลิชชรันนสำรบทบที่ทสสำงสำนในตยู่สำง
ประเทศ หสำกเรสำจะจรัดงสำนประชสุมมลิชชรันนสำรบ มลิชชรันนสำรบทรัทั้งหลสำยควรเปป็นผรล้พดร ทบที่งสำนประชสุมนรัทั้น
เนสืที่องจสำกรล้สำนขสำยของชสสำยยู่อมขสำยของชสสำ แนยู่นอนวยู่สำปฟ้สำยสถสำนบเตลิมนทั้สสำมรันจสึงไมยู่ควรถรกแขวนไวล้เหนสือประตรรสำล้ น และ
หสำกเรสำจะจรัดงสำนประชสุมสอนพระครัมภบรร์ มรันกก็ควรถรกจรัดโดยคนเหลยู่สำนรัทั้นทบที่รพรล้ ระวจนะของพระเจล้สำและทบที่สอนพระวจนะของ
พระเจล้สำไดล้ หสำกเรสำโฆษณสำงสำนประชสุมมลิชชรันนสำรบ เรสำกก็ควรจรัดงสำนประชสุมมลิชชรันนสำรบ และผรล้คนทบที่เขล้สำรยู่วมประชสุมควรไดล้ยลิน
ขล้อควสำมเกบที่ยวกรับงสำนมลิชชรัน ซสึที่งถรกกลยู่สำวโดยใครสรักคนทบที่ทรสำบวยู่สำเขสำกสสำลรังพรดเรสือที่ งอะไรอยรยู่ เมสืที่อเรสำโฆษณสำงสำนประชสุมเพสืที่อ
กสำรประกสำศฯ เรสำกก็ควรไดล้ยลินขล้อควสำมเกบยที่ วกรับกสำรประกสำศขยู่สำวประเสรลิฐ
นบที่เปป็นแผนงสำนของพระเจล้สำ – แตยู่นยู่สำเศรล้สำทบตที่ ล้องกลยู่สำววยู่สำในครลิสตจรักรหลสำยแหยู่งเหลสือเกลินทสุกวรันนบทั้ พระเจล้สำไมยู่ทรงมบ
อะไรเกบที่ยวขล้องกรับแผนงสำนเลย ศลิษยสำภลิบสำล คณะกรรมกสำรมรัคนสำยก กลสุยู่มผรล้ดรแลทรรัพยร์สลิน และคณะกรรมกสำรตยู่สำงๆรยู่สำงแผน
งสำนขสึทั้นมสำ และพวกเขสำเลสือกนรักพรดทบตที่ นอยสำกไดล้ พวกเขสำไมยู่ยอมใหล้พระเจล้สำผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์มบสยู่วนในแผนงสำนนรัทั้นเลย ผมไมยู่
ไดล้กสสำลรังตรัดสลิน ผมเดลินทสำงมสำตลอดหลสำยปปีและผมไดล้เรบยนรรล้สองสสำมสลิที่งในปปีเหลยู่สำนรัทั้นทบที่ผมไดล้อยรใยู่ นพรันธกลิจเพสืที่อกสำรประกสำศ
ขยู่สำวประเสรลิฐ
ใชยู่ครรับ พระเจล้สำทรงพอพระทรัยทบที่จะตรัทั้งคนเหลยู่สำนบทั้ในครลิสตจรักร คสือ พวกอรัครสสำวก พวกผรพล้ ยสำกรณร์ พวกผรปล้ ระกสำศ
ขยู่สำวประเสรลิฐ พวกศลิษยสำภลิบสำลและอสำจสำรยร์ และหสำกครลิสตจรักรทรัทั้งหลสำยอยสำกปฏลิบรัตลิตสำมแบบแผนของพรันธสรัญญสำใหมยู่ใน
กสำรจรัดงสำนรรับใชล้ตสำยู่ งๆของครลิสตจรักร นรัที่นกก็เปป็นแบบแผนทบที่พวกเขสำควรปฏลิบรัตตลิ สำม

จสุดประสงคค์ของพอันธกติจของเหลก่าผผผู้รอับใชผู้ททที่ถผกแตก่งตอัรั้ง
ขล้อ 12-16 “เพสืที่อเตรบยมวลิสสุทธลิชนใหล้ดพบ รล้อม เพสืที่อชยู่วยในกสำรรรับใชล้ เพสืที่อเสรลิมสรล้สำงพระกสำยของพระครลิสตร์ใหล้จสสำเรลิญ
ขสึทั้น จนกวยู่สำเรสำทสุกคนจะบรรลสุถสึงควสำมเปป็นนทั้สสำหนสึที่งใจเดบยวกรันในควสำมเชสืที่อและในควสำมรรถล้ สึงพระบสุตรของพระเจล้สำ จนกวยู่สำเรสำ
จะโตเปป็นผรล้ใหญยู่เตก็มทบที่คสือเตก็มถสึงขนสำดควสำมไพบรลยร์ของพระครลิสตร์ เพสืที่อเรสำจะไมยู่เปป็นเดก็กอบกตยู่อไปถรกซรัดไปซรัดมสำและหรันไป
เหมสำดล้วยลมปสำกแหยู่งคสสำสรัที่งสอนทสุกอยยู่สำง และดล้วยเลยู่หร์กลของมนสุษยร์ตสำมอสุบสำยฉลสำดซสึที่งโดยวลิธบนบทั้พวกเขสำคอยซสุยู่มรอทบที่จะ
ลยู่อลวง แตยู่ใหล้เรสำพรดควสำมจรลิงดล้วยใจรรักเพสืที่อจะจสสำเรลิญขสึทั้นทสุกอยยู่สำงสรยู่พระองคร์ผรล้เปป็นศบรษะคสือพระครลิสตร์ คสือเนสืที่องจสำกพระองคร์
นรัทั้น รยู่สำงกสำยทรังทั้ สลิทั้นทบที่ตลิดตยู่อสนลิทและผรกพรันกรันโดยทบที่ทสุก ๆ ขล้อตยู่อไดล้ชยู่วยชรกสสำลรังตสำมขนสำดแหยู่งอวรัยวะทสุกสยู่วน รยู่สำงกสำยนรัทั้นจสึง
ไดล้จสสำเรลิญเตลิบโตขสึทั้นเองดล้วยควสำมรรัก”
ผมอยสำกชบทั้ใหล้เหก็นสสำมสลิที่งในขล้อ 12 และ 13 พระเจล้สำทรงแตยู่งตรัทั้งผรล้รรับใชล้ทแบที่ ตกตยู่สำงกรันเหลยู่สำนบทั้เพสืที่อ:
1. กสำรเตรบยมวลิสสุทธลิชนใหล้ดพบ รล้อม

2. งสำนรรับใชล้
3. กสำรเสรลิมสรล้สำงพระกสำยของพระครลิสตร์
นบที่จะตล้องดสสำเนลินตยู่อไปจนกวยู่สำ “เรสำทสุกคนจะบรรลสุถสึงควสำมเปป็นนทั้สสำหนสึที่งใจเดบยวกรันในควสำมเชสืที่อและในควสำมรรล้ถสึงพระ
บสุตรของพระเจล้สำ จนกวยู่สำเรสำจะโตเปป็นผรใล้ หญยู่เตก็มทบที่คสือเตก็มถสึงขนสำดควสำมไพบรลยร์ของพระครลิสตร์” กลยู่สำวอบกนรัยหนสึที่ง พระเจล้สำ
ทรงเรบยก แตยู่งตรังทั้ มอบหมสำยภสำรกลิจและสยู่งพวกผรล้รรับใชล้เขล้สำมสำในทบที่ประชสุมทล้องถลิที่นเพสืที่อกสำรเตรบยมวลิสสุทธลิชนใหล้ดบพรล้อม สสสำหรรับ
งสำนรรับใชล้ เพสืที่อกสำรเสรลิมสรล้สำงพระกสำยของพระครลิสตร์ โดยรวมผซูดเชซซื่อททุกคนเปป็นหนนซื่งเดนยวกลันในควกำมเชซซื่อนลันั้น พระเจล้สำไมยู่ทรง
สยู่งคนเขล้สำมสำขล้สำงในซสึที่งจะทสสำใหล้ครลิสตจรักรแตกแยกโดยกสำรนสสำเสนอหลรักคสสำสอนใหมยู่ หลรักขล้อเชสืที่อทบที่มนสุษยร์คดลิ คล้นขสึทั้น หรสือควสำม
คลิดหนสึที่งทบที่ถรกกสสำหนดขสึทั้นโดยคณะกรรมกสำรทบที่สสสำนรักงสำนใหญยู่แหยู่งนลิกสำยของศสำสนสำหนสึที่ง พระเจล้สำทรงสยู่งเหลยู่สำผรล้รรับใชล้ทบที่มบควสำม
คลิดฝฝ่สำยวลิญญสำณมสำซสึที่งสสำมสำรถนสสำผรล้คนของพระเจล้สำเขล้สำในสลิที่งตยู่สำงๆทบที่ลทั้สสำลสึกยลิที่งขสึทั้นแหยู่งจลิตวลิญญสำณเพสืที่อทบที่วสำยู่ กสำยนรัทั้นแหยู่งครลิสต
จรักรทล้องถลิที่นจะเตลิบโตเตก็มทบที่เปป็นผรใล้ หญยู่ฝสำฝ่ ยวลิญญสำณในพระเยซรครลิสตร์ – ซสึที่งเปป็นสลิที่งทบที่เรสำควรเปป็น
องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำทรงเรบยกและสยู่งคนทรัทั้งหลสำยทบที่มบของประทสำน (เชยู่นในกลิจกสำร 11:22-26, กลิจกสำร 13:1-2, กลิจกสำร
16:6-7) งสำนรรับใชล้ของเหลยู่สำศลิษยสำภลิบสำล อสำจสำรยร์และผรล้ประกสำศขยู่สำวประเสรลิฐไมยู่ไดล้เปป็นไปตสำมกสำรเลสือกและกสำรสยู่งมสำของ
มนสุษยร์ หสำกครลิสตจรักรนรัทั้นเปป็นครลิสตจรักรพรันธสรัญญสำใหมยู่ พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิกธิ์ ก็ทรงแตยู่งตรัทั้งคนทรัทั้งหลสำยเขล้สำในพรันธกลิจหรสือ
สถสำนทบที่ตยู่สำงๆแหยู่งกสำรรรับใชล้ทบที่นรัที่น พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์อสำจทรงนสสำคนหนสุยู่มบสำงคนใหล้มสำยรังชสุมชนหนสึที่งทบที่ขสำดแคลนซสึที่งเปป็นทบที่ๆ
ไมยู่มบครลิสตจรักรทบที่สอนพระครัมภบรร์ เพสืที่อจรัดระเบบยบและเปป็นศลิษยสำภลิบสำลครลิสตจรักรหนสึที่งทบที่สอนพระครัมภบรร์ทบที่นรัที่น คนหนสุยู่มจสสำนวน
มสำกจะถรกนสสำไปสรยู่สถสำนทบที่ตสำยู่ งๆแหยู่งงสำนรรับใชล้หสำกพวกเขสำจะหมสำยพสึงที่ พระวลิญญสำณบรลิสทสุ ธลิธิ์สสสำหรรับกสำรทรงนสสำ แทนทบที่จะ
หมสำยพสึที่งนลิกสำยนรัทั้นหรสือครลิสตจรักรแมยู่ หลสำยครรัทั้งเหลสือเกลินในทสุกวรันนบทั้ เหลยู่สำผรล้รรับใชล้หนสุยู่มๆรอคอยใหล้นลิกสำยจรัดเตรบยมสถสำนทบที่
แหยู่งหนสึที่งใหล้พวกเขสำเทศนสำ เหลยู่สำผรล้รบรั ใชล้ของพระเจล้สำไมยู่ไดล้เลสือกสถสำนทบที่ๆพวกเขสำอยสำกจะไป – แลล้วจสึงคยู่อยไปทบที่นรัที่น ผรรล้ รับใชล้
ทบที่พระวลิญญสำณทรงนสสำไมยู่ไดล้รบรั อนสุญสำตใหล้เลสือกสถสำนทบที่รรับใชล้ของตรัวเขสำเอง (อยู่สำนกลิจกสำร 16:7-8)
เปสำโลอล้อนวอนพบที่นล้องชสำวเอเฟซรัสเหลยู่สำนรัทั้นไมยู่ใหล้เปป็นเหมสือนเดก็กๆทบที่ถรกซรัดไปซรัดมสำ และหลงไปกรับลมปสำกแหยู่งคสสำสรัที่ง
สอนทสุกอยยู่สำงและดล้วยเลยู่หร์กลของมนสุษยร์ตสำมอสุบสำยฉลสำดซสึที่งโดยวลิธบนบทั้พวกเขสำคอยซสุยู่มรอทบที่จะลยู่อลวง นบที่เปป็นคสสำแนะนสสำทบที่ดบและ
เปป็นทบที่ตล้องกสำรอยยู่สำงยลิที่งในครลิสตจรักรทรัทั้งหลสำยของเรสำทสุกวรันนบทั้ ครลิสตจรักรโดยเฉลบที่ยมบทสำรกฝฝ่สำยวลิญญสำณจสสำนวนมสำกเกลินไปทบที่ยรัง
ตล้องดรดขวดนมอยรยู่ เปสำโลบอกพบที่นล้องชสำวโครลินธร์วยู่สำพวกเขสำควรรรับประทสำนอสำหสำรแขก็งแลล้ว – แตยู่กก็ยรังกลินนมอยรยู่เพรสำะวยู่สำพวก
เขสำอยรยู่ฝสำฝ่ ยเนสืทั้อหนรัง พวกเขสำมบกสำรแตกแยก พวกเขสำชอบวลิพสำกษร์วจลิ สำรณร์ พวกเขสำชอบลอบกรัด คนหนสึที่งประกสำศวยู่สำ “อ
ปอลโลไดล้ใหล้บรัพตลิศมสำขล้สำพเจล้สำ” อบกคนกก็พดร วยู่สำ “เคฟสำสไดล้ใหล้บรัพตลิศมสำขล้สำพเจล้สำ” พวกเขสำกสสำลรังตยู่อสรล้กนรั เอง ดล้วยเหตสุนบทั้พวก
เขสำจสึงไมยู่มบเวลสำเหลสือทบที่จะตยู่อสรล้กรับพญสำมสำร เปสำโลตสสำหนลิพวกเขสำเพรสำะเหตสุนบทั้ – และกก็สมควรแลล้วดล้วย เขสำเตสือนสตลิพบที่นล้อง
ชสำวเอเฟซรัสเหลยู่สำนรัทั้นใหล้เตลิบโตขสึทั้น...ไมยู่เปป็นทสำรกฝฝ่สำยวลิญญสำณตยู่อไป ไมยู่เปป็นเดก็กทบที่ถรกซรัดไปซรัดมสำโดยลมปสำกแหยู่งคสสำสรัที่งสอนทสุก
อยยู่สำง
ผรล้เชสืที่อทรัทั้งหลสำยควรศสึกษสำพระวจนะของพระเจล้สำ ฟฟังคนของพระเจล้สำ คล้นพบหลรักคสสำสอนแหยู่งพระครัมภบรร์ ยสืนหยรัดใน
มรัน ดสสำเนลินชบวตลิ ตสำมมรัน ตสำยเพสืที่อมรันหสำกจสสำเปป็น – และไมยู่ยอมใหล้พวกคนลวงเขล้สำมสำในทบที่ประชสุม...พวกสสุนรัขปฝ่สำในครสำบแกะทบที่
จะนสสำพวกลรกแกะใหล้หลงไป ผรล้เลบทั้ยงทบดที่ บยยู่อมดรแลลรกแกะเหลยู่สำนรัทั้นและแกะทรัทั้งหลสำยในฝรงของเขสำ

ศลิษยสำภลิบสำลโดยเฉลบที่ยซสึที่งถรกขรับไลยู่ออกไปจสำกครลิสตจรักรของตนกก็โทษใครไมยู่ไดล้นอกจสำกตรัวเอง ทยู่สำนทบรที่ รักหสำกศลิษยสำภลิ
บสำลคนใดถรกเรบยกโดยพระเจล้สำและถรกแตยู่งตรังทั้ โดยพระเจล้สำ เขสำกก็เปป็นผซูดเลนนั้ยงรองของพระเจล้สำผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ พระเจล้สำทรงจรัด
เตรบยมกระสสุนปฟนใหญไวล้ระเบลิดปฝ่สำ พระเจล้สำทรงจรัดเตรบยมเครสืที่องมสือตยู่สำงๆและกระสสุนไวล้แลล้ว หสำกนรักเทศนร์คนใดยอมใหล้คสสำ
สอนนอกรบตและหลรักคสสำสอนเทก็จคสืบคลสำนเขล้สำมสำในครลิสตจรักร มรันกก็เปป็นควสำมผลิดของเขสำเอง หสำกเขสำระวรังตรัว หสำกเขสำนสสำครร
สอนพระครัมภบรร์ทบที่ถรกตล้องเขล้สำมสำ เหลยู่สำมลิชชรันนสำรบทบที่ถรกตล้องและเหลยู่สำผรล้ประกสำศฯทบที่ถรกตล้อง...บสุรสุษทรัทั้งหลสำยทบจที่ ะเทศนสำหลรักคสสำ
สอนทบที่บรลิสสุทธลิธิ์และถรกตล้อง... ครลิสตจรักรนรัทั้นกก็จะไมยู่ถรกซรัดไปซรัดมสำดล้วย “ลมปสำกแหยู่งคสสำสรัที่งสอนทสุกอยยู่สำง”
ควสำมโฉดเขลสำอรันนยู่สำเกลบยดเกบที่ยวกรับหลรักคสสำสอนในครลิสตจรักรโดยเฉลบที่ยกก็นสำยู่ เศรล้สำเกลินควสำมรรล้ของมนสุษยร์ สมสำชลิกค
รลิสตจรักรโดยเฉลบที่ยไมยู่รวรล้ สำยู่ ตนเชสืที่ออะไร และสลิที่งนล้อยนลิดทบที่เขสำเชสืที่อนรัทั้น เขสำกก็ไมยู่รวรล้ สำยู่ ทสสำไมเขสำถสึงเชสืที่อมรัน ผมกลยู่สำวสลิที่งตยู่อไปนบทั้ดวล้ ย
ควสำมรรัก: ครลิสตจรักรจสสำนวนมสำกไมยู่มบคนสสำมคนในสมสำชลิกทรัทั้งหมดของตนทบที่สสำมสำรถนสสำพระวจนะของพระเจล้สำไปและสอนคน
บสำปถสึงวลิธรบ รับควสำมรอดไดล้! พบที่นล้องทรัทั้งหลสำย มรันไมยู่ควรเปป็นเชยู่นนรัทั้นเลย! ขอพระเจล้สำทรงโปรดเวทนสำศลิษยสำภลิบสำลทบที่ไมยู่ไดล้ปลรกฝฟัง
สมสำชลิกของตนในหลรักคสสำสอนแหยู่งพระวจนะของพระเจล้สำ
เปสำโลเชสืที่อในควสำมไมยู่อยรยู่นลิที่ง (Dynamics) วลินรัย (Discipline) และหลรักคสสำสอน (Doctrine) เขสำมบทรัทั้งสสำม D... เขสำ
ไมยู่ใชยู่แคยู่ D.D. เขสำไมยู่อยรยู่นลิที่ง (Dynamic) เขสำเชสืที่อในวลินรัย (Discipline) – และเขสำเทศนสำหลรักคสสำสอน (Doctrine) ทบที่ถรกตล้อง
หสำกผรล้รบรั ใชล้คนใดหวรังวยู่สำจะรรักษสำครลิสตจรักรของตนใหล้เปป็นครลิสตจรักรแบบทบที่จะทสสำใหล้องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำพอพระทรัย เขสำเองกก็
ตล้องเทศนสำหลรักคสสำสอนทบที่ถรกตล้อง สอนสมสำชลิก ฝฝึกอบรมพวกเขสำ และนสสำพวกเขสำ เขสำตล้องระมรัดระวรังสสุดๆวยู่สำเขสำนสสำใครเขล้สำ
มสำเพสืที่อรรับใชล้แกยู่สมสำชลิก เมสืที่อศลิษยสำภลิบสำลไปจสำกธรรมสำสนร์ เขสำตล้องระวรังสสุดๆเกบที่ยวกรับวยู่สำใครมสำแทนทบที่เขสำทบที่ธรรมสำสนร์นรัทั้นใน
ยสำมทบที่เขสำไมยู่อยรยู่ ในชรัวที่ โมงเดบยว ผรล้พยสำกรณร์เทก็จคนหนสึที่งสสำมสำรถหวยู่สำนเมลก็ดพรันธสุทร์ บที่จะนสสำควสำมอรับอสำยมสำสรยู่ครลิสตจรักรไดล้นสำน
อบกหลสำยตยู่อหลสำยเดสือน
มรันเปป็นเรสืที่องนยู่สำเศรล้สำทสุกวรันนบทั้ทบที่หลสำยครรัทั้งในครลิสตจรักรบสำงคนทบที่ดเร หมสือนจะมรัที่นคงและหนรักแนยู่นในควสำมเชสืที่อนรัทั้นกลรับ
หลงใหลไปกรับแนวคลิดทสำงศสำสนสำแบบใหมยู่ทบที่แพรยู่ไปทรัที่วเมสือง มรันไมยู่ควรเปป็นเชยู่นนรัทั้นเลย ผรล้รรับใชล้ของพระเจล้สำยยู่อมไมยู่
เปลบที่ยนแปลงคสสำสอนของตนไปพรล้อมกรับกสำลเวลสำ ครลิสเตบยนคนใดทบที่มรัที่นคงบนศลิลสำนรัทั้นคสือพระเยซรครลิสตร์ยยู่อมจะไมยู่ถรกทสสำใหล้
สรับสน งสุนงง หรสือถรกทสสำใหล้หลงไปโดยหลรักคสสำสอนเทก็จ มบขล้อพระครัมภบรทร์ บที่พลิสจร นร์เรสืที่องนรัทั้นไหม? มบสลิครรับ:
“เพรสำะมบคสสำเขบยนไวล้ในพระครัมภบรร์ดวล้ ยวยู่สำ ‘ดรเถลิด เรสำวสำงศลิลสำกล้อนหนสึที่งลงในศลิโยน เปป็นศลิลสำมสุมเอกทบทที่ รงเลสือกแลล้ว
และเปป็นศลิลสำทบที่มบคยู่สำอรันประเสรลิฐ และผผผู้ใดททที่เชมืที่อในพระองคค์นอัรั้นกด็จะไมก่ไดผู้รบอั ความออับอาย’” (1 เปโตร 2:6) ขล้อพระครัมภบรร์นบทั้
ไมยู่ตล้องออกควสำมเหก็นอะไรเลย พระเยซรทรงเปป็นศลิลสำนรัทั้น และหสำกเรสำยสืนอยรยู่บนรสำกฐสำนทบที่มรัที่นคง พระศลิลสำฝฝ่สำยวลิญญสำณคสือ
พระเยซรครลิสตร์เจล้สำ เรสำกก็จะไมยู่ถรกทสสำใหล้สรับสน งสุนงง และไมยู่ถรกซรัดไปมสำโดยลมปสำกแหยู่งคสสำสรัที่งสอนตยู่สำงๆ ขอพระเจล้สำโปรด
เวทนสำครลิสเตบยนทบที่เปป็นเหมสือนเมฆถรกลมพรัดเหลยู่สำนบทั้ดวล้ ยเถลิด
ยรดสำสพรดถสึงเมฆทบที่ถรกลมพรัดไปมสำ คสือคนทรัทั้งหลสำยทบตที่ สำยแลล้วสองหน ถรกถอนรสำก... สมสำชลิกครลิสตจรักรทรัทั้งหลสำยทบที่ไมยู่มบ
ควสำมมรัที่นคง ไมยู่มบประสบกสำรณร์ทบที่หยรัที่งรสำกลสึก พวกเขสำถรกซรัดไปซรัดมสำและเปลบที่ยนศสำสนสำของตนและหลรักคสสำสอนของตนบยู่อย
เหลสือเกลิน
กยู่อนหนล้สำนบทั้ในกสำรศสึกษสำชลิทั้นนบทั้ผมไดล้ชใบทั้ หล้เหก็นไปแลล้ววยู่สำมบควสำมแตกตยู่สำง – และกระนรัทั้นกก็ไมยู่มบควสำมแตกตยู่สำง – ในงสำน

รรับใชล้ของศลิษยสำภลิบสำลและผรล้ประกสำศฯ อสำจสำรยร์และผรล้ประกสำศฯ ศลิษยสำภลิบสำลคนหนสึที่งอสำจจะเปป็น (และควรเปป็น) ศลิษยสำภลิ
บสำลและอสำจสำรยร์ไดล้ เพรสำะวยู่สำไมยู่มบศลิษยสำภลิบสำลคนใดสสำมสำรถเปป็นศลิษยสำภลิบสำลทบที่สรัมฤทธลิผธิ์ ลไดล้หสำกเขสำสอนไมยู่เปป็น ...และกสำร
สอนกก็ตล้องอสำศรัยกสำรศสึกษสำคล้นควล้สำและกสำรอธลิษฐสำนเยอะๆ ผรล้ประกสำศฯควรเปป็นอสำจสำรยร์ไดล้ในระดรับหนสึที่ง – เพรสำะวยู่สำหสำกเรสำ
ไมยู่สสำมสำรถสอนพระวจนะและทสสำใหล้แผนกสำรแหยู่งควสำมรอดเปป็นเรสือที่ งทบที่เขล้สำใจงยู่สำยไดล้ เรสำกก็ไมยู่สสำมสำรถประกสำศขยู่สำวประเสรลิฐไดล้
แตยู่งสำนรรับใชล้อรันดรับหนสึที่งของผรล้ประกสำศฯคสือ กสำรเสรลิมสรล้สำงและปลสุกเรล้สำ และทสสำใหล้คนทบที่ยรังไมยู่ไดล้รรับควสำมรอดรวมถสึงผรล้เชสืที่อทรัทั้ง
หลสำยคลิดถสึงบรัทั้นปลสำยชรัวที่ นลิรรันดรร์ของตน เมสืที่อผรล้ประกสำศฯคนใดเขล้สำมสำในครลิสตจรักร เขสำกก็ไมยู่ไดล้ประกสำศขยู่สำวประเสรลิฐอรัน
ใหมยู่...เขสำแคยู่ประกสำศขยู่สำวประเสรลิฐอรันเดลิมในแบบทบที่แตกตยู่สำงไปจสำกเดลิม เพสืที่อปลสุกเรล้สำเหลยู่สำวลิสสุทธลิชนและทสสำใหล้พวกเขสำยสุยู่งเขล้สำ
ไวล้ เพสืที่อทสสำใหล้พวกเขสำทสสำงสำน ศลิษยสำภลิบสำล ผรล้ประกสำศฯ อสำจสำรยร์ ผรรล้ รับใชล้แตยู่ละคนในครลิสตจรักรพรันธสรัญญสำใหมยู่ยยู่อมทสสำงสำน
เพสืที่อบรรลสุเปฟ้สำหมสำยเดบยวกรัน...กสำรเตรบยมเหลยู่สำวลิสสุทธลิชนใหล้ดบพรล้อม... กสำรเตรบยมพระกสำยนรัทั้นใหล้ดพบ รล้อม...กสำรทสสำใหล้ครลิสตจรักร
สมบรรณร์
แนยู่นอนวยู่สำผรล้ประกสำศฯควรคลิดถสึงกสำรเพลิที่มดวงวลิญญสำณเขล้สำกรับพระกสำยของพระครลิสตร์ผยู่สำนทสำงกสำรประกสำศขยู่สำว
ประเสรลิฐ และศลิษยสำภลิบสำลกก็ควรปรสำรถนสำผยู่สำนทสำงกสำรสอนขยู่สำวประเสรลิฐเชยู่นกรันทบที่จะเพลิที่มดวงวลิญญสำณและเสรลิมสรล้สำงเหลยู่สำ
ทสำรกในพระครลิสตร์ใหล้แขก็งแรงและทบที่จะใหล้อสำหสำรครลิสเตบยนเหลยู่สำนรัทั้นทบที่เขล้มแขก็งกวยู่สำ...คนเหลยู่สำนรัทั้นทบที่กสสำลรังรรับประทสำนอสำหสำร
แขก็ง ประสบกสำรณร์แบบครลิสเตบยนเปป็นกระบวนกสำรแบบวรันตยู่อวรัน เรสำถรกไถยู่ในพรลิบตสำเดบยว – แตยู่เรสำเตลิบโตในพระคสุณและ
ในควสำมรรล้เกบที่ยวกรับองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำและพระผรล้ชยู่วยใหล้รอดของเรสำ คสือพระเยซรครลิสตร์ ในฐสำนะทสำรกแรกเกลิดเรสำไดล้รรับบรัญชสำ
ใหล้ปรสำรถนสำนทั้สสำนมอรันบรลิสสุทธลิธิ์แหยู่งพระวจนะเพสืที่อทบที่เรสำจะเตลิบโตขสึทั้น เรสำจะตล้องศสึกษสำคล้นควล้สำเพสืที่อสสสำแดงตนเองใหล้เปป็นทบที่ชอบ
พระทรัยพระเจล้สำ เปป็นคนงสำนทบที่ไมยู่ตล้องละอสำย สภสำพอรันนยู่สำเศรล้สำของครลิสเตบยนสยู่วนใหญยู่กก็คสือวยู่สำ พวกเขสำไดล้รบรั ควสำมรอดแลล้ว
และพวกเขสำกก็ตบบ ตรันฝฝ่สำยวลิญญสำณ ไมยู่เคยเคลสืที่อนทบที่ไปขล้สำงหนล้สำ พวกเขสำเปป็นคนแคระฝฝ่สำยวลิญญสำณ พวกเขสำเปป็นโรคโลหลิตจสำง
ฝฝ่สำยวลิญญสำณ พวกเขสำขสำดอสำหสำร พวกเขสำไมยู่เจรลิญเตลิบโต มรันเปป็นเรสืที่องนยู่สำเศรล้สำ มรันไมยู่ควรเปป็นเชยู่นนบทั้
เรสำจะตล้องสอน เทศนสำ เสรลิมสรล้สำง ปลสุกเรล้สำผรล้คน เรสำจะตล้องทสสำใหล้คนบสำปไดล้รบรั ควสำมรอดผยู่สำนทสำงขยู่สำวประเสรลิฐ
และทสสำใหล้ครลิสเตบยนเตลิบโตผยู่สำนทสำงนทั้สสำนม อสำหสำรแขก็ง ขนมปฟังและนทั้สสำแหยู่งพระวจนะ บสำงครรัทั้งผมกก็สะดสุล้งกลรัวเมสืที่อผมคลิดวยู่สำวรัน
หนสึที่งผมจะยสืนอยรยู่ตอยู่ เบสืทั้องพระพรักตรร์พระเจล้สำผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิเธิ์ พสืที่อรสำยงสำนเกบยที่ วกรับกสำรงสำนตยู่สำงๆของผมในรยู่สำงกสำยนบทั้ ผมถรกไถยู่
แลล้วโดยพระโลหลิตนรัทั้น – แตยู่ผมจะไดล้รรับบสสำเหนก็จตสำมกสำรงสำนตยู่สำงๆอรันสรัตยร์ซสืที่อของผม และผมกก็อยสำกรรวล้ ยู่สำผมเปป็นคนสรัตยร์ซสืที่อ
ตลอดเวลสำหรสือไมยู่? ผมอยสำกรรวล้ ยู่สำผมไดล้ทสสำจนสสุดควสำมสสำมสำรถแลล้วหรสือไมยู่? ขอพระเจล้สำโปรดเวทนสำพวกเรสำหสำกเรสำไมยู่ไดล้เปป็น
ผรล้รรับใชล้ทบที่สตรั ยร์ซสืที่อแหยู่งขยู่สำวประเสรลิฐ!
เรสำจะตล้องพรดควสำมจรลิงดล้วยใจรรัก – เรสำจะตล้องไมยู่พรดควสำมจรลิงดล้วยควสำมเกลบยดชรังหรสือกสำรประชดประชรัน แตยู่ดวล้ ย
ใจรรัก ผรรล้ รับใชล้ทรัทั้งหลสำยจะตล้องไมยู่ขอโทษเดก็ดขสำดทบที่เทศนสำควสำมจรลิง พวกเรสำ (ผรล้ประกสำศฯ ศลิษยสำภลิบสำล อสำจสำรยร์) ควรกล้สำวขสึทั้น
ธรรมสำสนร์และบอกผรล้คนวยู่สำ “ถล้สำผรล้ใดไมยู่บรังเกลิดใหมยู่ เขสำจะเหก็นอสำณสำจรักรของพระเจล้สำไมยู่ไดล้... ถล้สำผรล้ใดรรักโลก ควสำมรรักของ
พระเจล้สำกก็ไมยู่ไดล้อยรยู่ในผรล้นรัทั้น... ถล้สำทยู่สำนทรัทั้งหลสำยไมยู่กลรับใจใหมยู่ ทยู่สำนทรัทั้งหลสำยกก็จะพลินสำศเชยู่นกรัน...ผรล้ทบที่ปปีนเขล้สำทสำงอสืที่น ผรล้นรัทั้นกก็เปป็น
ขโมยและโจร... พระเยซรทรงเปป็นทสำงนรัทั้น เปป็นควสำมจรลิงและเปป็นชบวลิต...ไมยู่มบผรล้ใดมสำถสึงพระเจล้สำพระบลิดสำไดล้เวล้นไวล้มสำทสำงพระ
เยซรพระบสุตร...มบคนกลสำงผรล้เดบยวเทยู่สำนรัทั้นระหวยู่สำงพระเจล้สำกรับมนสุษยร์ คสือพระเยซรครลิสตร์ผรล้ทรงรรับสภสำพมนสุษยร์... คยู่สำจล้สำงของควสำม

บสำปคสือควสำมตสำย” เมสืที่อเรสำเทศนสำสลิที่งเหลยู่สำนบทั้ เรสำกก็ไมยู่ตล้องขอโทษหรสือโอนอยู่อนกรับควสำมจรลิงดรังกลยู่สำว เรสำตล้องเทศนสำมรันดล้วย
ควสำมคลิดแงยู่บวก เรสำตล้องยสึดมรัที่นในหลรักคสสำสอน... แตยู่เรสำตล้องทสสำเชยู่นนรัทั้นดล้วยควสำมรรัก
ขล้อ 15 ปปิดทล้สำยดล้วยวลบทบที่วยู่สำ “...เพสืที่อจะจสสำเรลิญขสึทั้นทสุกอยยู่สำงสรยู่พระองคร์ผรล้เปป็นศบรษะคสือพระครลิสตร์” จสำกนรัทั้นขล้อ 16 ขสึทั้น
ตล้นดล้วย “คสือเนสืที่องจสำกพระองคร์นรัทั้น รยู่สำงกสำยทรัทั้งสลิทั้นทบที่ตดลิ ตยู่อสนลิทและผรกพรันกรันโดยทบที่ทสุก ๆ ขล้อตยู่อไดล้ชยู่วยชรกสสำลรังตสำมขนสำดแหยู่ง
อวรัยวะทสุกสยู่วน...”
ครลิสตจรักรของพระเจล้สำผรล้ทรงพระชนมร์ ครลิสตจรักรทบที่มพบ ระเยซรเปป็นศบรษะ คสือกสำยหนสึที่งซสึที่งประกอบดล้วยสยู่วนตยู่สำงๆทบที่มบ
ชบวตลิ ...บสุคคลตยู่สำงๆทบบที่ รังเกลิดใหมยู่แลล้ว เรสำทสุกคนไมยู่ใชยู่ดวงตสำ เรสำทสุกคนไมยู่ใชยู่มสือ เรสำทสุกคนไมยู่ใชยู่เทล้สำ แตยู่เรสำทสุกคนเปป็นอวรัยวะ
ของกสำยเดบยวกรัน เปสำโลอธลิบสำยแกยู่เหลยู่สำผรล้เชสืที่อชสำวโครลินธร์ดวล้ ยถล้อยคสสำเหลยู่สำนบทั้:
“ถสึงกสำยนรัทั้นเปป็นกสำยเดบยว กก็ยรังมบอวรัยวะหลสำยสยู่วน และบรรดสำอวรัยวะตยู่สำง ๆ ของกสำยเดบยวนรัทั้นแมล้จะมบหลสำยสยู่วนกก็
ยรังเปป็นกสำยเดบยวกรันฉรันใด พระครลิสตร์กทก็ รงเปป็นฉรันนรัทั้น” (เปสำโลกสสำลรังใชล้รยู่สำงกสำยตสำมธรรมชสำตลิเปป็นภสำพประกอบของครลิสต
จรักร แนยู่นอนวยู่สำเรสำรรล้วสำยู่ รยู่สำงกสำยเรสำนรัทั้นเปป็นอยยู่สำงไร ประกอบดล้วยอะไรบล้สำง และอวรัยวะทสุกสยู่วนของรยู่สำงกสำยเปป็นสลิที่งจสสำเปป็น
ขนสำดไหน) “เพรสำะวยู่สำถสึงเรสำจะเปป็นพวกยลิวหรสือพวกตยู่สำงชสำตลิ เปป็นทสำสหรสือไทกก็ตสำม เรสำทรัทั้งหลสำยไดล้รรับบรัพตลิศมสำโดยพระ
วลิญญสำณองคร์เดบยวเขล้สำเปป็นกสำยอรันเดบยวกรัน (ผรล้เชสืที่อทสุกคน) และไดล้ทรงใหล้เรสำทสุกคนดสืที่มเขล้สำอยรใยู่ นพระวลิญญสำณองคร์เดบยว เพรสำะ
วยู่สำรยู่สำงกสำย (ครลิสตจรักร) มลิไดล้ประกอบดล้วยอวรัยวะเดบยวแตยู่ดวล้ ยหลสำยอวรัยวะ”
จสำกนรัทั้นเปสำโลเรลิที่มชบใทั้ หล้เหก็นอวรัยวะตยู่สำงๆเมสืที่อเทบยบกรับรยู่สำงกสำยมนสุษยร์: “ถล้สำเทล้สำจะพรดวยู่สำ “เพรสำะขล้สำพเจล้สำมลิไดล้เปป็นมสือ
ขล้สำพเจล้สำจสึงไมยู่ไดล้เปป็นอวรัยวะของรยู่สำงกสำยนรัทั้น” เทล้สำจะไมยู่เปป็นอวรัยวะของรยู่สำงกสำยเพรสำะเหตสุนรัทั้นหรสือ และถล้สำหรจะพรดวยู่สำ “เพรสำะ
ขล้สำพเจล้สำมลิไดล้เปป็นตสำ ขล้สำพเจล้สำจสึงมลิไดล้เปป็นอวรัยวะของรยู่สำงกสำยนรัทั้น” หรจะไมยู่เปป็นอวรัยวะของรยู่สำงกสำยเพรสำะเหตสุนรัทั้นหรสือ ถล้สำอวรัยวะ
ทรัทั้งหมดในรยู่สำงกสำยเปป็นตสำ กสำรไดล้ยลินจะอยรยู่ทไบที่ หน ถล้สำทรังทั้ รยู่สำงกสำยเปป็นหร กสำรดมกลลิที่นจะอยรยู่ทบที่ไหน แตยู่บรัดนบทั้พระเจล้สำไดล้ทรงตรัทั้ง
อวรัยวะทสุกสยู่วนไวล้ในรยู่สำงกสำยตสำมชอบพระทรัยของพระองคร์”
(คสุณจะสรังเกตเหก็นตรงนบทั้วสำยู่ พระเจดกำทรงเปป็นผรล้ทบที่จดรั วสำงคนแตยู่ละคนไวล้ในงสำนรรับใชล้ตสำยู่ งๆทบเที่ ฉพสำะเจสำะจงในครลิสตจรักร
และหสำกเรสำในฐสำนะบสุคคลทรัทั้งหลสำยจะยอมจสสำนนตยู่อพระเจล้สำจนเรสำยอมใหล้พระองคร์จดรั วสำงเรสำไวล้ในทบที่ๆพระองคร์อยสำกใหล้เรสำ
อยรยู่ เรสำกก็จะมบควสำมสสุขและเกลิดผลมสำก)
“ถล้สำอวรัยวะทรัทั้งหมดเปป็นอวรัยวะเดบยว รยู่สำงกสำยจะมบทไบที่ หน แตยู่บรัดนบทั้มบหลสำยอวรัยวะแตยู่กยก็ รังเปป็นรยู่สำงกสำยเดบยวกรัน (ยรังพรด
ถสึงครลิสตจรักรอยรยู่) และตสำจะวยู่สำแกยู่มสือวยู่สำ “ขล้สำพเจล้สำไมยู่ตอล้ งกสำรเจล้สำ” กก็ไมยู่ไดล้ หรสือศบรษะจะวยู่สำแกยู่เทล้สำวยู่สำ “ขล้สำพเจล้สำไมยู่ตล้องกสำร
เจล้สำ” กก็ไมยู่ไดล้ แตยู่ยลิที่งกวยู่สำนบทั้อวอัยวะของรก่างกายททที่เราเหด็นวก่าอก่อนแอ เรากด็ขาดเสทยไมก่ไดผู้ และอวอัยวะของรก่างกายททที่เราถมือวก่ามท
เกทยรตตินผู้อย เรากด็ยงอั ทนาใหผู้มทเกทยรตติยติที่งขถึรั้น และอวอัยวะททที่ไมก่นก่าดผนอัรั้น เรากด็ทนาใหผู้นาก่ ดผยติที่งขถึรั้น เพรสำะวยู่สำอวรัยวะทบที่นยู่สำดรแลล้ว กก็ไมยู่
จสสำเปป็นทบที่จะตล้องตกแตยู่งอบก แตยู่พระเจล้สำไดล้ทรงใหล้อวรัยวะของรยู่สำงกสำยเสมอภสำคกรัน ทรงใหล้อวรัยวะทบที่ตที่สสำตล้อยเปป็นทบที่นรับถสือมสำกขสึทั้น
เพสืที่อไมยู่ใหล้มบกสำรแกยู่งแยยู่งกรันในรยู่สำงกสำย แตยู่ใหล้อวรัยวะทสุกสยู่วนมบควสำมหยู่วงใยซสึที่งกรันและกรัน ถล้สำอวรัยวะอรันหนสึที่งเจก็บ อวอัยวะ
ทอัรั้งหมดกด็พลอยเจด็บดผู้วย ถผู้าอวอัยวะออันหนถึที่งไดผู้รอับเกทยรตติ อวอัยวะทอัรั้งหมดกด็พลอยชมืที่นชมยตินดทดผู้วย บอัดนทรั้ฝฝ่ายทก่านทอัรั้งหลาย
เปป็นกายของพระครติสตค์ และตก่างกด็เปป็นอวอัยวะของพระกายนอัรั้น” (1 คร. 12:12-27)
ในขล้อเหลยู่สำนบทั้เรสำเหก็นอยยู่สำงชรัดเจนวยู่สำลรกของพระเจล้สำแตยู่ละคนทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้วเปป็นอวรัยวะของครลิสตจรักรเดบยวของ

พระเจล้สำผรล้ทรงพระชนมร์... พระกสำยของพระครลิสตร์ และไมยู่วสำยู่ งสำนรรับใชล้ของแตยู่ละคนในพระกสำยนรัทั้นจะตที่สสำตล้อยสรักเพบยงใด เรสำ
กก็เปป็นคนสสสำครัญ ไมยู่มบสยู่วนใดทบที่ไมยู่สสสำครัญในครลิสตจรักรพรันธสรัญญสำใหมยู่ งสำนรรับใชล้ของคสุณอสำจตที่สสำตล้อยมสำกๆ – แตยู่จสสำไวล้วยู่สำ
พระเจล้สำประทสำนเกบยรตลิมสำกยลิที่งขสึทั้นใหล้แกยู่ผรล้ทบที่ตที่สสำตล้อย หนสึที่งในเรสืที่องนยู่สำประหลสำดใจมสำกทบที่สดสุ แหยู่งนลิรรันดรร์กสำลจะเกลิดขสึทั้นทบที่บรัลลรังกร์
พลิพสำกษสำของพระครลิสตร์ซสึที่งเปป็นทบที่ๆผรล้เชสืที่อทรัทั้งหลสำยจะไดล้รรับบสสำเหนก็จสสสำหรรับหนล้สำทบที่ผรล้อสำรรักขสำของตน คนเหลยู่สำนรัทั้นทบที่ดรเหมสือนวยู่สำ
นยู่สำจะไดล้รรับบสสำเหนก็จมสำกมสำยหลสำยครรัทั้งจะกลสำยเปป็นผรล้ทบที่ไดล้รรับบสสำเหนก็จเลก็กนล้อยมสำกๆ ขณะทบที่บสำงดวงวลิญญสำณทบที่เคยเปป็นคนไมยู่
สสสำครัญอะไรบนโลกนบทั้จะไดล้รรับบสสำเหนก็จยลิที่งใหญยู่ในสวรรคร์ เพรสำะวยู่สำพระเจล้สำจะประทสำนบสสำเหนก็จสสสำหรรับควสำมสรัตยร์ซสืที่อ – ไมยู่ใชยู่
สสสำหรรับขนสำดของงสำนรรับใชล้ (1 คร. 3:11-15, 2 คร. 5:10)
สรสุปกก็คสือ ตรัทั้งแตยู่ศลิษยสำภลิบสำลไปจนถสึงภสำรโรงในครลิสตจรักร ทสุกคนควรรยู่วมแรงรยู่วมใจ ทสสำงสำนเพสืที่อบรรลสุเปฟ้สำหมสำย
เดบยวกรัน: กสำรเตรบยมวลิสสุทธลิชนใหล้ดพบ รล้อม กสำรเสรลิมสรล้สำงพระกสำยนรัทั้นจนกวยู่สำครลิสตจรักรจะสมบรรณร์และเรสำถรกรรับขสึทั้นไปพบกรับ
พระเยซรในหมรยู่เมฆในทล้องฟฟ้สำ (1 ธส. 4:13-18)

ผผผู้เชมือที่ ทอัรั้งหลายเปป็นผผผู้ททที่ถผกสรผู้างใหมก่แลผู้วในพระครติสตค์
เราจะตผู้องดนาเนตินเหมมือนคนใหมก่
ขล้อ 17-19 “เหตสุฉะนรัทั้นขล้สำพเจล้สำจสึงขอยสืนยรันและเปป็นพยสำนในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำวยู่สำ ตรัทั้งแตยู่บรัดนบทั้ เปป็นตล้นไป ทยู่สำนอยยู่สำ
ดสสำเนลินตสำมอยยู่สำงคนตยู่สำงชสำตลิอสืที่น ๆ ทบที่เขสำดสสำเนลินกรันนรัทั้นคสือมบใจจดจยู่ออยรยู่กรับสลิที่งทบที่ไมยู่มบสสำระ โดยทบที่ควสำมเขล้สำใจของเขสำมสืดมนไป
และเขสำอยรยู่หยู่สำงจสำกชบวตลิ ซสึที่งมสำจสำกพระเจล้สำ เพรสำะเหตสุควสำมโงยู่ซสึที่งอยรใยู่ นตรัวเขสำ อรันเนสืที่องจสำกใจทบที่แขก็งกระดล้สำงของเขสำ เขสำมบใจ
ปรสำศจสำกควสำมสะดสุล้งตยู่อบสำป ปลยู่อยตรัวทสสำกสำรลสำมก ทสสำกสำรโสโครกทสุกอยยู่สำงดล้วยควสำมละโมบ”
ผรล้เชสืที่อทรัทั้งหลสำยทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้ว เหลยู่สำอวรัยวะแหยู่งพระกสำยของพระครลิสตร์ เปป็นผรล้ทบที่ถรกสรล้สำงใหมยู่ ผรล้เชสืที่อคสือคนใหมยู่
ดล้วยเหตสุนบทั้เรสำจสึงตล้องถอดทลิทั้งเสสืทั้อผล้สำชสุดเกยู่สำ เครสือที่ งแตยู่งกสำย (ชบวลิต) ของมนสุษยร์เกยู่สำนรัทั้นและสวมมนสุษยร์ใหมยู่ ใน 1 โครลินธร์ 2:1415 และใน 1 โครลินธร์ 3:1 เรสำอยู่สำนเกบที่ยวกรับมนสุษยร์ธรรมดสำ มนสุษยร์เนสืทั้อหนรัง และมนสุษยร์ฝสำฝ่ ยวลิญญสำณ มบผรล้เชสืที่อหลสำยคนทบที่ปฏลิเสธ
วยู่สำมบคนทบที่เปป็นครลิสเตบยนเนสืทั้อหนรัง กสำรกลยู่สำวเชยู่นนรัทั้นจสำกธรรมสำสนร์ คสือกสำรเชลิญชวนคนบสำงคนใหล้เรบยกผรล้รรับใชล้หรสือผรล้ประกสำศฯ
คนนรัทั้นวยู่สำเปป็น ผรพล้ ยสำกรณร์เทก็จ แตยู่ผมไมยู่ใชยู่ผรล้พยสำกรณร์เทก็จ: “แตยู่มนสุษยร์ธรรมดสำจะรรับสลิที่งเหลยู่สำนรัทั้นซสึที่งเปป็นของพระวลิญญสำณแหยู่ง
พระเจล้สำไมยู่ไดล้ เพรสำะเขสำเหก็นวยู่สำเปป็นสลิที่งโงยู่เขลสำ และเขสำไมยู่สสำมสำรถเขล้สำใจไดล้ เพรสำะวยู่สำจะเขล้สำใจสลิที่งเหลยู่สำนรัทั้นไดล้กก็ตล้องสรังเกตดล้วย
จลิตวลิญญสำณ” (1 คร. 2:14) มนสุษยร์ธรรมดสำไมก่สามารถรรับสลิที่งเหลยู่สำนรัทั้นของพระเจล้สำไดล้เพรสำะวยู่สำใจของเขสำนรัทั้นตสำยแลล้ว ควสำม
คลิดของเขสำถรกทสสำใหล้มสืดบอดไปโดยพระของยสุคนบทั้ และเขสำไมยู่สสำมสำรถรรับสลิที่งเหลยู่สำนรัทั้นของพระวลิญญสำณของพระเจล้สำไดล้
“แตยู่มนสุษยร์ฝฝ่สำยจลิตวลิญญสำณสรังเกตสลิที่งสสำรพรัดไดล้ แตยู่ไมยู่มบผรล้ใดจะรรล้จกรั ใจคนนรัทั้นไดล้” (1 คร. 2:15) มนสุษยร์คนทบที่สองนบทั้อยรยู่
ฝฝ่สำยวลิญญสำณและเขสำตรัดสลินทสุกสลิที่ง – กระนรัทั้นตรัวเขสำเองกก็ไมยู่ถรกใครพลิพสำกษสำเพรสำะวยู่สำมนสุษยร์ฝฝ่สำยวลิญญสำณยยู่อมใหล้กสำรตยู่อ
พระเจล้สำ ไมยู่ใชยู่ตยู่อเพสืที่อนมนสุษยร์ดวล้ ยกรัน เรสำจะถรกพลิพสำกษสำโดยองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ และเรสำจะตล้องไมยู่ตดรั สลินสลิที่งใดกยู่อนถสึงเวลสำนรัทั้น
ดรังนรัทั้น – เรสำจสึงมบมนสุษยร์สองคน – มนสุษยร์ธรรมดสำและมนสุษยร์ฝฝ่สำยวลิญญสำณ: “พบนที่ ล้องทรัทั้งหลสำย ขล้สำพเจล้สำไมยู่อสำจจะพรด
กรับทยู่สำนเหมสือนพรดกรับผรล้ทบที่อยรยู่ฝฝ่สำยจลิตวลิญญสำณแลล้วไดล้ แตยู่ตล้องพรดกรับทยู่สำนเหมสือนคนทบที่อยรยู่ฝฝ่สำยเนสืทั้อหนรัง เหมสือนกรับทยู่สำนเปป็นพวก
เดก็กทสำรกในพระครลิสตร์ ขล้สำพเจล้สำเลบทั้ยงทยู่สำนดล้วยนทั้สสำนมมลิใชยู่ดวล้ ยอสำหสำรแขก็ง เพรสำะวยู่สำเมสืที่อกยู่อนนรัทั้นทยู่สำนยรังไมยู่สสำมสำรถรรับและถสึง

แมล้เดบดี๋ยวนบทั้ทยู่สำนกก็ยรังไมยู่สสำมสำรถ ดผู้วยวก่าทก่านยอังอยผก่ฝฝ่ายเนมืรั้อหนอัง เพรสำะวยู่สำเมสืที่อทยู่สำนยรังอลิจฉสำกรัน โตล้เถบยงกรัน และแตกแยกกรัน
ทก่านไมก่ไดผู้อยผฝก่ ฝ่ายเนมืรั้อหนอังหรมือ และไมก่ไดผู้ดนาเนตินตามมนสุษยค์สามอัญดอกหรมือเพรสำะเมสืที่อคนหนสึที่งกลยู่สำววยู่สำ “ขล้สำพเจล้สำเปป็นศลิษยร์
ของเปสำโล” และอบกคนหนสึที่งกลยู่สำววยู่สำ “ขล้สำพเจล้สำเปป็นศลิษยร์ของอปอลโล” ทก่านทอัรั้งหลายมติไดผู้อยผฝก่ ฝ่ายเนมืรั้อหนอังหรมือ” (1 คร.
3:1-4)
ดรังนรัทั้นในขล้อทล้สำยๆของบททบที่สองและขล้อแรกๆของบททบที่สสำมของ 1 โครลินธร์ เรสำจสึงถรกสอนอยยู่สำงชรัดเจนวยู่สำ เรสำมบมนสุษยร์
สสำมแบบทบที่แตกตยู่สำงกรันอยรยู่บนโลกทสุกวรันนบทั้: (1) มนสุษยร์ธรรมดสำทบที่ตอล้ งไดล้รรับกสำรบรังเกลิดใหมยู่, (2) มนสุษยร์ฝฝ่สำยวลิญญสำณทบที่ไดล้รรับ
กสำรบรังเกลิดจสำกพระวลิญญสำณแลล้ว และ (3) มนสุษยร์ฝฝ่สำยเนสืทั้อหนรังทบที่เปป็นทสำรกในพระครลิสตร์ กลินนทั้สสำนมเพรสำะกสำรอยรยู่ฝสำฝ่ ยเนสืทั้อหนรัง
ซสึที่งถรกพรรณนสำวยู่สำเปป็นกสำรอลิจฉสำกรัน กสำรโตล้เถบยงกรัน กสำรแตกแยกกรัน – และกสำรโอล้อวดเกบที่ยวกรับขล้อเทก็จจรลิงทบที่วสำยู่ ผรล้ประกสำศฯทบที่
โดดเดยู่นบสำงคนเปป็นผรล้ใหล้บรัพตลิศมสำเขสำ
เรสำควรเผชลิญหนล้สำกรับควสำมจรลิงนบทั้เชยู่นกรัน ไมยู่จสสำเปป็นตล้องปฏลิเสธมรันเลย: คนทนซื่บลังเกวิดใหมว่แลดวททุกคนมนพระววิญญกำณ
บรวิสทุทธวิธิ์อยซูว่ภกำยใน แตว่คนทนซื่บลังเกวิดใหมว่แลดวททุกคนไมว่ไดดอยซูว่ฝฝ่กำยววิญญกำณ คนทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้วทสุกคนไมยู่ไดล้ประกอบดล้วยพระ
วลิญญสำณ (อฟ. 5:18) ใชยู่แลล้วครรับ มบคนทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้วหลสำยคนอยรยู่ฝฝ่สำยเนสืทั้อหนรัง พวกเขสำยรังไมยู่โต พวกเขสำยรังเปป็นทสำรกอยรยู่
เหมสือนเดลิม ในขล้อกยู่อนๆในกสำรศสึกษสำหนรังสสือเอเฟซรัสของเรสำ เปสำโลไดล้กลยู่สำววยู่สำ “อยยู่สำเปป็นเดก็กอบกตยู่อไปซสึที่งถรกซรัดไปซรัดมสำ”
พระเจล้สำทรงอยสำกใหล้เรสำเตลิบโตขสึทั้น นยู่สำเศรล้สำแตยู่จรลิงทบที่ครลิสเตบยนจสสำนวนมสำกดรเหมสือนจะไมยู่ยอมโตขสึทั้นเลย ศลิษยสำภลิบสำลกก็เจอกรับ
งสำนหลิน เขสำมบคนเหลยู่สำนรัทั้นทบที่มบควสำมคลิดฝฝ่สำยวลิญญสำณในครลิสตจรักรของเขสำทบที่ตล้องกสำรอสำหสำรแขก็ง...พวกเขสำชอบกลินเนสืทั้อและ
อยสำกกลินเนสืทั้อ แตยู่เขสำกก็มพบ วกทสำรกทบที่ยรังกลินนมอยรยู่เชยู่นกรัน และคนเหลยู่สำนบทั้กก็ยรังรรับประทสำนอสำหสำรแขก็งไมยู่ไดล้ ดรังนรัทั้นนรักเทศนร์ของ
พระเจล้สำจสึงประสบปฟัญหสำเวลสำทบเที่ ขสำขสึทั้นไปบนธรรมสำสนร์เพสืที่อใหล้อสำหสำรลรกๆของพระเจล้สำ
ขล้อ 17, 18 และ 19 ใหล้ภสำพของคนทบที่ยรังไมยู่ไดล้ถรกสรล้สำงใหมยู่แกยู่เรสำ และเรสำจะตล้องไมยู่เดลินเหมสือนพวกคนบสำปเดลิน
โดยธรรมชสำตลิแลล้ว คนทบที่ยรังไมยู่ไดล้ถรกสรล้สำงใหมยู่มบควสำมคลิดทบที่เตก็มไปดล้วยสลิที่งไรล้สสำระ ควสำมเขล้สำใจของเขสำถรกทสสำใหล้มสืดมนไป ใจของ
มนสุษยร์ธรรมดสำนรัทั้นมสืดบอด เขสำไมยู่มบควสำมรรล้สสึกใดๆตยู่อพระเจล้สำ เขสำปลยู่อยตรัวทสสำกสำรลสำมก ทสสำกสำรโสโครกทสุกอยยู่สำงดล้วยควสำม
ละโมบ
เปสำโลใหล้ภสำพของคนทบที่ยรังไมยู่ไดล้ถรกสรล้สำงใหมยู่ในทลิตสรั 3:3 “เพรสำะวยู่สำเมสืที่อกยู่อนนรัทั้นบสำงครรัทั้งเรสำเองกก็โงยู่เชยู่นกรัน ไมยู่เชสืที่อฟฟัง
หลงผลิด เปป็นทสำสของกลิเลสตรัณหสำและกสำรเรลิงสสสำรสำญตยู่สำง ๆ ใชล้ชบวตลิ อยยู่สำงเลวรล้สำย รลิษยสำ นยู่สำชรัง และเกลบยดชรังกรันและกรัน”
เพสืที่อเชสืที่อมโยงกรับเรสืที่องนบทั้ จงอยู่สำนโรม 1:21-32 และคสุณจะไดล้ภสำพเหมสือนขนสำดเทยู่สำของจรลิงอรันโสมมและนยู่สำรรังเกบยจของมนสุษยร์
ทบที่ยรังไมยู่ไดล้ถรกสรล้สำงใหมยู่ เรสำทรัทั้งหลสำยทบที่เปป็นคนใหมยู่แลล้วในพระเยซรครลิสตร์จะตล้องไมยู่ดสสำเนลินเหมสือนกรับทบที่คนเหลยู่สำนบทั้ดสสำเนลิน เรสำจะ
ตล้องถอดทลิทั้งมนสุษยร์ฝสำฝ่ ยเนสืทั้อหนรังเพรสำะวยู่สำเรสำ “ไมก่ไดผู้เรทยนรผผู้จอักพระครติสตค์อยก่างนอัรั้น” เรสำทรังทั้ หลสำยทบที่รรล้จกรั พระครลิสตร์ไมยู่ไดล้ถรก
สอนเกบที่ยวกรับวลิธบปฏลิบรัตลิชรัที่วๆแหยู่งชบวตลิ แบบนรัทั้น เรสำจะตล้องดสสำเนลินชบวตลิ ใหมยู่เพรสำะวยู่สำเรสำเปป็นผรล้ทบที่ถรกสรล้สำงใหมยู่แลล้วในพระเยซร
ครลิสตร์ เรสำรรล้จกรั ความจรติงในพระครติสตค์และเรสำควรปฏลิบรัตตลิ สำมคสสำสอนของพระองคร์ในฐสำนะเปป็นแบบอยยู่สำงแหยู่งกสำรดสสำเนลิน
ชบวตลิ ประจสสำวรันของเรสำ ดสำวลิดพรรณนสำถสึงมรันในถล้อยคสสำเหลยู่สำนบทั้: “พระเยโฮวสำหร์ทรงเปป็นผรล้เลบทั้ยงดรขล้สำพเจล้สำ... พระองคค์ทรงนนา
ขผู้าพเจผู้าไปในทางชอบธรรม เพราะเหด็นแกก่พระนามของพระองคค์” (เพลงสดสุดบ 23)
เมสืที่อเรสำบรังเกลิดใหมยู่แลล้ว เรสำกก็ถรกเรบยกใหล้ “ถอดทลิทั้ง” เสสืทั้อผล้สำเกยู่สำแหยู่งชบวตลิ ตสำมธรรมชสำตลิ คสือมนสุษยร์ธรรมดสำนรัทั้น เรสำจะ

ตล้องปฏลิเสธทสำงเหลยู่สำนรัทั้นของ “มนสุษยร์เกยู่สำ” (“มนสุษยร์เกยู่สำ” โดยธรรมชสำตลิแลล้วกก็เสสืที่อมทรสำมและโดยธรรมชสำตลิกเก็ ดลินตสำม
“ตรัณหสำอรันเปป็นทบที่หลอกลวง”) และผรใล้ ดทบพที่ ระวลิญญสำณของพระเจล้สำทรงนสสำ เขสำกก็เปป็นบสุตรของพระเจล้สำ และหสำกเรสำดสสำเนลิน
ในพระวลิญญสำณ เรสำกก็จะไมยู่สนองตรัณหสำตยู่สำงๆของเนสืทั้อหนรัง หสำกเรสำรรักโลก ควสำมรรักของพระเจล้สำกก็ไมยู่ไดล้อยรยู่ในเรสำ พระคสุณ
ของพระเจล้สำทบนที่ สสำควสำมรอดมสำนรัทั้นสอนเรสำใหล้ปฏลิเสธควสำมอธรรม ใหล้ปฏลิเสธตรัณหสำตยู่สำงๆฝฝ่สำยโลก และใหล้ดสสำเนลินชบวตลิ อรันชอบ
ธรรมอยยู่สำงมบสตลิสรัมปชรัญญะในยสุคปฟัจจสุบรันนบทั้...คอยทยู่สำและเรยู่งใหล้ถสึง... “กสำรปรสำกฏอรันเปปีปี่ยมสงยู่สำรสำศบของพระเจล้สำใหญยู่ยลิที่งและ
พระผรล้ชยู่วยใหล้รอดของเรสำ คสือพระเยซรครลิสตร์”
ขล้อ 20-29 “แตยู่วยู่สำทยู่สำนไมยู่ไดล้เรบยนรรล้จกรั พระครลิสตร์อยยู่สำงนรัทั้น ถล้สำแมล้ทยู่สำนไดล้ฟฟังเรสืที่องพระองคร์ และไดล้รรับกสำรสอนโดย
พระองคร์ตสำมควสำมจรลิงซสึที่งมบอยรยู่ในพระเยซรแลล้ว ทยู่สำนจงทลิทั้งมนสุษยร์เกยู่สำของทยู่สำนซสึที่งครยู่กรับวลิถบชบวตลิ เดลิมนรัทั้นเสบย อรันจะเสสืที่อมเสบยไป
ตสำมตรัณหสำอรันเปป็นทบที่หลอกลวง และจงใหล้จลิตใจของทยู่สำนเปลบที่ยนใหมยู่ และใหล้ทยู่สำนสวมมนสุษยร์ใหมยู่ซสึที่งทรงสรล้สำงขสึทั้นใหมยู่ตสำมแบบ
อยยู่สำงของพระเจล้สำ ในควสำมชอบธรรมและควสำมบรลิสสุทธลิทธิ์ บที่แทล้จรลิง เหตสุฉะนรัทั้นทยู่สำนจงเลลิกพรดมสุสสำเสบย และ ‘จงตยู่สำงคนตยู่สำงพรด
ควสำมจรลิงกรับเพสืที่อนบล้สำน’ เพรสำะวยู่สำเรสำตยู่สำงกก็เปป็นอวรัยวะของกรันและกรัน โกรธกก็โกรธเถลิด แตยู่อยยู่สำทสสำบสำป อยยู่สำใหล้ถสึงตะวรันตก
ทยู่สำนยรังโกรธอยรยู่ และอยยู่สำใหล้โอกสำสแกยู่พญสำมสำร คนทบที่เคยขโมยกก็อยยู่สำขโมยอบก แตยู่จงใชล้มสือทสสำงสำนทบที่ดบ ๆ กวยู่สำ เพสืที่อจะไดล้มบอะไร
ๆ แจกใหล้แกยู่คนทบที่ขรัดสน อยยู่สำใหล้คสสำหยสำบคสำยออกมสำจสำกปสำกทยู่สำนเลย แตยู่จงกลยู่สำวคสสำทบที่ดบ และเปป็นประโยชนร์ใหล้เกลิดควสำม
จสสำเรลิญเพสืที่อจะไดล้เปป็นคสุณแกยู่คนทบที่ไดล้ยลินไดล้ฟฟัง” ตสำมทบที่บรรดสำผรล้รรล้ภสำษสำกรบกไดล้กลยู่สำวไวล้ มบกสำรแปลผลิดในขล้อ 21 มรันไมยู่ควรอยู่สำน
วยู่สำ “ตสำมควสำมจรลิงซสึที่งมบอยรยู่ในพระเยซรแลล้ว” ในภสำษสำกรบกไมยู่มคบ สสำบสุพบท “ใน” วลบนบทั้ควรอยู่สำนวยู่สำ “เพรสำะวยู่สำควสำมจรลิงคสือพระ
เยซผ” นรัที่นคสือสลิที่งทบที่พระเยซรไดล้ตรรัสแกยู่โธมรัส: “เรสำเปป็นทกำงนลันั้น เปป็นควกำมจรวิง และเปป็นชนวตวิ ไมยู่มบผรล้ใดมสำถสึงพระบลิดสำไดล้นอกจสำก
มสำทสำงเรสำ” (ยอหร์น 14:6) ควสำมจรลิงไมยู่ไดล้อยรยู่ในพระเยซร พระเยซรทรงเปป็นควสำมจรลิง ไมยู่มบควสำมจรลิงหสำกไมยู่มพบ ระเยซร
พระองคร์ไมยู่เพบยง “มบควสำมจรลิง” พระองคร์ไมยู่เพบยง “บอกควสำมจรลิง” พระองคร์ทรงเปป็นควสำมจรลิง เปป็นไปไมยู่ไดล้ทบที่พระเยซรจะ
โกหก เมสืที่อพระองคร์ตรรัส ถล้อยคสสำตยู่สำงๆของพระองคร์กก็เปป็นจลิตวลิญญสำณและควสำมจรลิง (ยอหร์น 6:63, ยอหร์น 1:1, ยอหร์น 1:14,
ฮบบรร 6:18 และทลิตรัส 1:2)
“และทยู่สำนทรัทั้งหลสำยจะรรล้จกรั ควสำมจรลิง และควสำมจรลิงนรัทั้นจะทสสำใหล้ทสำยู่ นทรัทั้งหลสำยเปป็นไท” (ยอหร์น 8:32)
“เหตสุฉะนรัทั้นถล้สำพระบสุตรจะทรงกระทสสำใหล้ทสำยู่ นทรัทั้งหลสำยเปป็นไท ทยู่สำนกก็จะเปป็นไทจรลิง ๆ” (ยอหร์น 8:36) พระเยซรทรง
เปป็นควสำมจรลิง และในพระเยซรเรสำทรัทั้งหลสำยมบพระพรฝฝ่สำยวลิญญสำณทสุกประกสำร...แตยู่ในพระเยซรเทก่านอัรั้น
ในขล้อ 23 และขล้อตยู่อๆมสำ เรสำถรกสรัที่งใหล้สวมมนสุษยร์ฝฝ่สำยวลิญญสำณ ครลิสเตบยนทรัทั้งหลสำยเปป็นสมสำชลิกของระเบบยบใหมยู่ กสำร
สรล้สำงใหมยู่ เรสำเปป็นคนใหมยู่ ขรัทั้นตอนแรกในสลิที่งตยู่สำงๆฝฝ่สำยวลิญญสำณไมยู่ใชยู่กสำรถรกซยู่อมแซมหรสือยกเครสืที่องใหมยู่ – แตยู่ “ถรกเปลบที่ยน
ใหมยู่” เรสำตล้องกลสำยเปป็นสลิที่งทรงสรล้สำงใหมยู่ผยู่สำนทสำงกสำรอรัศจรรยร์แหยู่งกสำรบรังเกลิดใหมยู่ กสำรบรังเกลิดใหมยู่เกลิดขสึทั้นผยู่สำนทสำงฤทธลิธิ์เดช
แหยู่งขยู่สำวประเสรลิฐและกสำรกระทสสำกลิจของพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ ดล้วยเหตสุนบทั้เรสำจสึงถรกไถยู่ผสำยู่ นทสำงฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้สำ เรสำกลสำย
เปป็นผรล้ทบที่ถรกสรล้สำงใหมยู่ (2 คร. 5:17, 2 เปโตร 1:4) เรสำถรกเปลบที่ยนใหมยู่ในจลิต วลิญญสำณ ควสำมคลิดและใจ เรสำจะตล้องถรกเปลบที่ยน
ใหมยู่ “ในวลิญญสำณแหยู่งควสำมคลิด” ควสำมคลิดตล้องคลิดถรกเกบที่ยวกรับพระเจล้สำกยู่อนทบที่เรสำจะสสำมสำรถวสำงใจพระองคร์ไดล้อยยู่สำงเตก็มทบที่ เมสืที่อ
เรสำคลิดถรกเกบที่ยวกรับพระเจล้สำ พระครลิสตร์ พระวจนะและพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ เรสำกก็สสำมสำรถเดลินในชบวลิตใหมยู่ไดล้ – แตยู่ไมยู่จนกวยู่สำ
เรสำถรกเปลบที่ยนใหมยู่แลล้วในควสำมคลิดของเรสำโดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้สำ พระเจล้สำไมยู่ไดล้กระทสสำกลิจบนพสืทั้นผลิว ...แตยู่ภสำยนอก พระองคร์

ทรงกระทสสำกลิจบนภสำยใน
ในขล้อ 24 เรสำหมสำยเหตสุวสำยู่ “มนสุษยร์ใหมยู่” นรัทั้นเปป็น “ตสำมแบบอยยู่สำงของพระเจล้สำ” มนสุษยร์ใหมยู่เปป็นผลผลลิตแหยู่งฤทธลิธิ์
เดชของพระเจล้สำในกสำรสรล้สำงคนๆใหมยู่ – ไมยู่ใชยู่ซยู่อมแซมมนสุษยร์เกยู่สำ เรสำถรกสรล้สำงในพระเยซรครลิสตร์ เหมสือนทบที่เรสำไดล้เรบยนรรแล้ ลล้วใน
เอเฟซรัส 2:10 เรสำถรกสรล้สำง “ในควสำมชอบธรรมและควสำมบรลิสสุทธลิธิ์ทบที่แทล้จรลิง” จงสรังเกตคสสำแรกในขล้อ 25 “เหตสุฉะนอัรั้น” นรัที่น
หมสำยควสำมวยู่สำ “เพรสำะสลิที่งทบที่ไดล้กลยู่สำวไปแลล้ว สลิที่งตยู่อไปนบทั้จสึงเปป็นควสำมจรลิง” เหตสุฉะนรัทั้น (หรสือเพรสำะวยู่สำ) เรสำไดล้สวมมนสุษยร์ใหมยู่
แลล้ว เรสำจสึงเปป็นผรล้ทบที่ถรกสรล้สำงใหมยู่ ถรกสรล้สำงในพระเยซรครลิสตร์โดยกสำรอรัศจรรยร์และฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ เพรสำะกสำร
อรัศจรรยร์นบทั้ในชบวตลิ ของเรสำ เรสำจสึงตล้องเอสำออก ตล้องถอดทลิทั้ง... “กสำรพรดมสุสสำ”
ในขล้อ 21 เรสำไดล้เรบยนรรล้แลล้ววยู่สำพระเยซรทรงเปป็นควสำมจรลิง และควสำมจรลิงกรับกสำรพรดมสุสสำกก็ไมยู่มบทบที่อยรใยู่ นใจดวงเดบยวกรัน
ใจทบที่เปปีปี่ยมดล้วยควสำมจรลิงกก็ไมยู่ใชยู่ใจทบที่มสุสสำ และใจทบที่มสุสสำกก็ไมยู่ไดล้ครอบครองควสำมจรลิง ดล้วยเหตสุนบทั้เมสืที่อควสำมจรลิงเขล้สำมสำขล้สำงใน กสำร
พรดมสุสสำกก็หลสุดออกไปโดยอรัตโนมรัตลิ พระเยซรทรงเปป็นควสำมจรลิง ซสำตสำนเปป็นคสสำมสุสสำ สลิที่งแรกทบที่ถรกเอยู่ยซสึที่งจะตล้องถรกถอดทลิงทั้ โดย
มนสุษยร์ใหมยู่คอสื “กสำรพรดมสุสสำ”
เรสำจะตล้องถอดทลิทั้งควสำมโกรธ เรสำจะตล้องถอดทลิทั้งกสำรลรักขโมย เรสำจะตล้องเปป็นคนซสืที่อสรัตยร์ในกสำรทสสำงสำนตยู่สำงๆของเรสำ
และจสุดประสงคร์ของชบวตลิ เรสำจะตล้องทสสำงสำนเพสืที่อทบที่เรสำจะมบทรรัพยร์เพสืที่อชยู่วยเหลสือคนเหลยู่สำนรัทั้นทบที่เครสำะหร์ไมยู่ดเบ ทยู่สำเรสำ เรสำจะตล้อง
ถอดทลิทั้งกสำรพรดอรันไรล้คสำยู่ และโงยู่เขลสำ เรสำจะตล้องไมยู่พรดสลิที่งตยู่สำงๆทบจที่ ะปฏลิเสธมนสุษยร์ใหมยู่ทบที่อยรยู่ภสำยใน หรสือเปป็นตรัวแทนสลิที่งทรงสรล้สำง
ใหมยู่อยยู่สำงผลิดๆ คสสำพรดคสสำจสำของเรสำควรเปป็นแบบทบที่จะเสรลิมสรล้สำง กยู่อขสึทั้น ชรกสสำลรังเสมอ...ไมยู่รอสืทั้ ทสสำลสำยและฉสุดรรัทั้งครลิสเตบยนคน
อสืที่นๆหรสือยสืนอยรยู่ในทสำงของพวกคนบสำป เรสำจะตล้องทสสำ “คสุณใหล้แกยู่ผรล้ฟงฟั ” เสมอ เรสำจะตล้องถอดทลิทั้งทสุกสลิที่งทบที่ทสสำใหล้พระวลิญญสำณ
เสบยพระทรัย โดยระลสึกวยู่สำพระองคร์ทรงสถลิตอยรใยู่ นทรวงของเรสำตลอดเวลสำ และหสำกเรสำพรดสลิที่งตยู่สำงๆ ทสสำสลิงที่ ตยู่สำงๆ ไปยรังสถสำนทบที่
ตยู่สำงๆและคบหสำกรับกลสุยู่มคนทบที่ทสสำใหล้พระวลิญญสำณเสบยพระทรัย มรันกก็เปป็นสลิที่งทบที่ผดลิ อยยู่สำงแนยู่นอน
ขอใหล้ผมชบทั้ใหล้เหก็นบสำงสลิที่งเกบที่ยวกรับควสำมโกรธ บสำงทบคสุณไมยู่เขล้สำใจคสสำกลยู่สำวทบที่วสำยู่ “โกรธกก็โกรธเถลิด แตยู่อยยู่สำทสสำบสำป อยยู่สำ
ใหล้ถสึงตะวรันตกทยู่สำนยรังโกรธอยรยู่” ผรล้เชสืที่อสสำมสำรถปลยู่อยตรัวไปกรับ “ควสำมเดสือดดสำลอรันชอบธรรม” โดยไมยู่ทสสำบสำปไดล้ มบหลสำยครรัทั้ง
เวลสำทบที่อยรยู่บนธรรมสำสนร์ ผมเกลิดโมโหมสำกๆ แตยู่มรันกก็เปป็นควสำมโกรธแบบทบที่ถรกตล้อง ผมโกรธพญสำมสำร ผมโกรธบสำป เวลสำทบที่ผม
กสสำลรังเทศนสำกลยู่สำวโทษพวกคนขสำยเหลล้สำ... คนทบที่จะขสำยเหลล้สำใหล้ลกร ชสำยอสำยสุสลิบแปดปปีของคสุณหรสือลรกสสำวอสำยสุสลิบหกของคสุณ
ซสึที่งจะทสสำใหล้พวกเขสำทสสำบสำปทบที่จะทสสำลสำยชบวตลิ ของพวกเขสำและทสสำใหล้พวกเขสำยยู่อยยรับ ...ผมโกรธคนเหลยู่สำนรัทั้น...แตยู่ผมจะโอบกอด
ใครกก็ตสำมในพวกเขสำและนสสำเขสำมสำถสึงพระเยซรหสำกเขสำยอมใหล้โอกสำสผม เรสำอสำจโกรธสสุดๆไดล้ – แตยู่กก็ไมยู่ทสสำบสำป ผรล้รรับใชล้คนใด
ทบที่ไมยู่สสำมสำรถโกรธบนธรรมสำสนร์ไดล้กก็ไมยู่มบคสำยู่ อรันใด! ผมไมยู่ไดล้หมสำยถสึงกสำรโกรธดวงวลิญญสำณทรังทั้ หลสำยทบที่ตล้องกสำรพระเยซร ผม
หมสำยถสึงกสำรโกรธบสำป... เพรสำะผลตยู่สำงๆแหยู่งควสำมชรัที่วชล้สำ ผรรล้ รับใชล้คนใดกก็ตสำมตล้องสสำมสำรถเดสือดดสำลอยยู่สำงชอบธรรม – แตยู่กก็
ไมยู่ทสสำบสำปไดล้
ในกสำลสำเทบย 5:19-21 มบสอนไวล้อยยู่สำงชรัดเจนวยู่สำควสำมโกรธเปป็นกสำรทสสำงสำนของเนสืทั้อหนรัง – แตยู่นรัที่นเปป็นกสำรโกรธอบก
แบบ...ไมยู่ใชยู่ควสำมเดสือดดสำลแบบชอบธรรม
ขล้อ 30-32 “และอยยู่สำทสสำใหล้พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ของพระเจล้สำเสบยพระทรัย เพรสำะโดยพระวลิญญสำณนรัทั้นทยู่สำนไดล้ถรก
ประทรับตรสำหมสำยทยู่สำนไวล้จนถสึงวรันทบที่ทรงไถยู่ใหล้รอด จงใหล้ใจขมขสืที่น และใจขรัดเคสือง และใจโกรธ และกสำรทะเลสำะเถบยงกรัน และ

กสำรพรดเสบยดสบ กรับกสำรคลิดปองรล้สำยทสุกอยยู่สำง อยรยู่หสำยู่ งไกลจสำกทยู่สำนเถลิด และทยู่สำนจงเมตตสำตยู่อกรัน มบใจเอก็นดรตอยู่ กรัน และ
อภรัยโทษใหล้กรันเหมสือนดรังทบที่พระเจล้สำไดล้ทรงโปรดอภรัยโทษใหล้ทยู่สำน เพรสำะเหก็นแกยู่พระครลิสตร์”
ขอใหล้ผมใหล้โครงรยู่สำงยยู่อๆแกยู่คณ
สุ เกบที่ยวกรับหนล้สำทบขที่ องพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิใธิ์ นกสำรไถยู่ของเรสำและในกสำรเดลินทสำงของเรสำ
ไปสรยู่นครขสำวดสุจมสุกดสำนรัทั้น:
1. ประกสำรแรก เรสำถรกนสสำพสำมสำถสึงพระเจล้สำโดยฤทธลิเธิ์ ดชของพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ (ยอหร์น 6:44, ยอหร์น 16:7-11)
2. พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ “ทรงใหล้กสสำเนลิด” เรสำทรัทั้งหลสำยเขล้สำในครอบครรัวของพระเจล้สำ (ยอหร์น 1:11-13, ยอหร์น 3:57) พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงเปป็นผรล้ชยู่วยหมอในกสำรทสสำคลอดฝฝ่สำยวลิญญสำณซสึที่งเกลิดขสึทั้นผยู่สำนทสำงพระวจนะ (ยอหร์น 5:24, อฟ.
2:8-9, รม. 10:17, 1 ปต. 1:23)
3. ณ เวลสำแหยู่งกสำรบรังเกลิดใหมยู่ พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงใหล้บรัพตลิศมสำเรสำเขล้สำในพระกสำยของพระครลิสตร์ (1
คร.12:12-13)
4. พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ของพระเจล้สำทรงประทรับตรสำเรสำไวล้จนกวยู่สำจะถสึงวรันแหยู่งกสำรทรงไถยู่นรัทั้น (อฟ. 4:30) พระ
วลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงตบตรสำประทรับควสำมเปป็นเจล้สำของๆพระเจล้สำไวล้บนหรัวใจของเรสำ และตรสำประทรับนรัทั้นกก็คงอยรยู่ตอยู่ ไปจนกวยู่สำ
พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงกระทสสำกลิจสสุดทล้สำยของพระองคร์ในกสำรเดลินทสำงของเรสำจสำกกสำรไถยู่ไปจนถสึงนครขสำวดสุจมสุกดสำนรัทั้น
5. พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงนสสำพสำเรสำเขล้สำในวลิถบตสำยู่ งๆแหยู่งกสำรดสสำเนลินชบวลิตทบที่ถรกตล้อง (รม. 8:9, รม. 8:14, กท. 5:16,
สดด. 23:1-3)
6. เมสืที่อเรสำยอมพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ พระองคร์กก็ทรงเตลิมเตก็มเรสำ (อฟ. 5:18-20)
7. เรสำจะถรกทสสำใหล้มบชบวตลิ โดยพระวลิญญสำณในกสำรฟฟนฟื้ ขสึทั้นจสำกตสำยครรัทั้งแรก ซสึที่งจะเกลิดขสึทั้นตอนรรับขสึทั้นของครลิสตจรักร:
“แตยู่ถล้สำพระวลิญญสำณของพระองคร์ ผรล้ทรงชสุบใหล้พระเยซรเปป็นขสึทั้นมสำจสำกควสำมตสำยทรงสถลิตอยรยู่ในทยู่สำนทรัทั้งหลสำย พระองคค์ผผผู้ทรง
ชสุบใหผู้พระครติสตค์เปป็นขถึรั้นมาจากความตายแลผู้วนอัรั้น จะทรงกระทนาใหผู้กายซถึที่งตผู้องตายของทก่าน เปป็นขถึรั้นมาใหมก่ดผู้วย โดย
พระวติญญาณของพระองคค์ซถึที่งทรงสถติตอยผใก่ นทก่านทอัรั้งหลาย” (รม. 8:11) จงตรัทั้งใจอยู่สำน 1 คร. 15:35-57 คสุณจะสรังเกตเหก็น
วยู่สำพระคสสำตอนนบทั้ขสึทั้นตล้นดล้วยคสสำถสำมหนสึที่ง: “แตยู่บสำงคนจะถสำมวยู่สำ “คนตสำยจะเปป็นขสึทั้นมสำอยยู่สำงไรไดล้ เมสืที่อเขสำเปป็นขสึทั้นมสำจะมบรรป
กสำยเปป็นอยยู่สำงไร”” จงเรบยนรรล้ในบทนรัทั้น พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงเปปิดเผยวยู่สำ “สลิที่งทบที่หวยู่สำนลงนรัทั้นกก็เปป็นกสำยธรรมดสำ สลิที่งทบเที่ ปป็น
ขสึทั้นมสำกก็จะเปป็นกสำยวลิญญสำณ กสำยธรรมดสำมบ และกสำยวลิญญสำณกก็มบเหมสือนมบเขบยนไวล้แลล้ววยู่สำ ‘ทรงสรล้สำงมนสุษยร์คนเดลิมคสืออสำดรัม
เปป็นจลิตวลิญญสำณมบชวบ ลิตอยร’ยู่ แตยู่อสำดรัมผรล้ซสึที่งมสำภสำยหลรังนรัทั้นเปป็นวลิญญสำณผรล้ประสสำทชบวลิต แตยู่รสำยู่ งกสำยซสึที่งเกลิดกยู่อนนรัทั้นหสำใชยู่เปป็นกสำย
วลิญญสำณไมยู่ แตยู่เปป็นกสำยธรรมดสำ แลล้วภสำยหลรังจสึงเปป็นกสำยวลิญญสำณ”
“ดล้วยวยู่สำ พระครลิสตร์เชยู่นกรันกก็ไดล้ทนทสุกขร์ครรัทั้งเดบยวเทยู่สำนรัทั้น เพรสำะควสำมผลิดบสำป คสือพระองคร์ผรล้ชอบธรรมเพสืที่อผรล้ไมยู่ชอบ
ธรรม เพสืที่อพระองคร์จะไดล้ทรงนสสำเรสำทรัทั้งหลสำยไปถสึงพระเจล้สำ ฝฝ่สำยเนสืทั้อหนรังพระองคร์กก็ทรงสลิทั้นพระชนมร์ แตยู่ทรงมบชบวตลิ ขสึทั้นโดยพระ
วลิญญสำณ” (1 ปต. 3:18)
ในกสำรเปป็นขสึทั้นจสำกตสำยครรังทั้ แรก (1 ธส. 4:13-18, 1 คร. 15:51-55) รยู่สำงกสำยของวลิสสุทธลิชนเหลยู่สำนรัทั้นทบตที่ สำยไปแลล้วจะ
ถรกชสุบใหล้มบชบวตลิ โดยฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ รยู่สำงกสำยทบที่มบชบวตลิ เหลยู่สำนรัทั้นจะถรกเปลบที่ยนแปลงโดยพระวลิญญสำณในชรัที่ว
พรลิบตสำเดบยว...ในชรัวที่ เสบทั้ยววลินสำทบ พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิจธิ์ ะทรงเหก็นเรสำปลอดภรัยภสำยในประตรมสุกดสำเหลยู่สำนรัทั้น ผมดบใจเหลสือเกลินทบที่

พระเยซรมลิไดล้ทรงชยู่วยผมใหล้รอดและวสำงผมไวล้บนเรสือแหยู่งควสำมรอด – จสำกนรัทั้นกก็ตรรัสวยู่สำ “ลรกเออ๋ย จงทสสำงสำนหนรัก จงพสำกเพบยร
และสรล้ทนจนถสึงทบที่สสุดปลสำยอรันขมขสืที่น จงทสสำเตก็มทบที่นะ เรสำหวรังวยู่สำเจล้สำจะไมยู่บรังเอลิญไปเจอพสำยสุเขล้สำ เรสำหวรังวยู่สำจะไมยู่มบหลสุมพรสำงใน
เสล้นทสำงของเจล้สำ ขอใหล้เจล้สำไปดบนะ จงทสสำเตก็มทบที่เพสือที่ ไปถสึงสวรรคร์จนไดล้” ผมดบใจทบที่พระครัมภบรร์ไมยู่ไดล้กลยู่สำวเชยู่นนรัทั้น ! แตยู่แทนทบที่จะ
เปป็นเชยู่นนรัทั้น พระวจนะบรลิสทสุ ธลิธิ์อรันมบคยู่สำประเสรลิฐของพระเจล้สำกลรับกลยู่สำวเชยู่นนบทั้: “เรสำจะไมยู่ละเจล้สำหรสือทอดทลิทั้งเจล้สำเลย...เรสำ
กลยู่สำวดล้วยใจกลล้สำวยู่สำ พระเจล้สำทรงเปป็นผรล้ชยู่วยเหลสือของขล้สำพเจล้สำ... ไมยู่มบกสำรทดลองใด ๆ เกลิดขสึทั้นกรับทยู่สำน นอกเหนสือจสำกกสำร
ทดลองซสึที่งเคยเกลิดกรับมนสุษยร์ทรัทั้งหลสำย แตยู่พระเจล้สำทรงสรัตยร์ซสืที่อ พระองคร์จะไมยู่ทรงใหล้ทสำยู่ นตล้องถรกทดลองเกลินกวยู่สำทบที่ทสำยู่ นจะทน
ไดล้ แตยู่เมสืที่อทยู่สำนถรกทดลองนรัทั้น พระองคร์จะทรงโปรดใหล้ทยู่สำนมบทสำงทบที่จะหลบกเลบที่ยงไดล้ดล้วย ...ทยู่สำนทรัทั้งหลสำยไดล้มบชรัยเหนสือคนเหลยู่สำ
นรัทั้นแลล้ว เพรสำะวยู่สำพระเยซรทรงยลิที่งใหญยู่ในตรัวพวกทยู่สำนมสำกกวยู่สำ (ทรงมบฤทธลิธิ์มสำกกวยู่สำ) ซสำตสำนทบที่อยรยู่ในโลก!”
เรสำเปป็นยลิที่งกวยู่สำผรล้พลิชตลิ โดยทสำงพระครลิสตร์ผรล้ทรงรรักเรสำ พระเจล้สำของผมจะจรัดเตรบยมสสสำหรรับควสำมตล้องกสำรทสุกอยยู่สำงของ
คสุณ-- ดล้สำนรยู่สำงกสำย กสำรเงลิน ควสำมคลิด จลิตวลิญญสำณ... ไมยู่วสำยู่ ควสำมตล้องกสำรนรัทั้นจะเปป็นอะไรกก็ตสำม...จากทรอัพยค์ออันรสุงก่ เรมืองของ
พระองคค์โดยพระเยซผครติสตค์ พระเจล้สำพระบลิดสำทรงรรักเรสำทรังทั้ หลสำยมสำกเหลสือเกลินจนพระองคร์ไดล้ประทสำนพระเจล้สำพระบสุตรเพสือที่
มสำตสำยแทนเรสำบนกสำงเขนอรันทสำรสุณนรัทั้น พระเจล้สำพระบสุตรไดล้สลิทั้นพระชนมร์เพสืที่อเรสำ เสดก็จลงไปในเบสืทั้องตที่สสำของแผยู่นดลินโลกนบทั้
ทรงพลิชลิตควสำมตสำย นรกและหลสุมศพ ไดล้เสดก็จขสึทั้นจสำกพวกคนตสำยมสำพรล้อมกรับลรกกสุญแจแหยู่งควสำมตสำย นรกและหลสุมศพ
ทรงปรสำกฏแกยู่เหลยู่สำคนทบที่ถรกเลสือกสรรของพระเจล้สำ (หล้สำรล้อยคนในครสำวเดบยว) พระองคร์ไดล้เสดก็จกลรับขสึทั้นไปหสำพระบลิดสำ และใน
วรันเพก็นเทคอสตร์นรัทั้นพระองคร์ทรงสยู่งพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์มสำ...และพระองคร์ (พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์) ทรงอยรยู่ในโลกนบทั้มสำนรับแตยู่
นรัทั้นเปป็นตล้นมสำ เพสืที่อฟฟ้องใจคนบสำป เพสืที่อชรักนสสำคนบสำป เพสืที่อ “ใหล้กสสำเนลิด” คนบสำป เพสืที่อสถลิตอยรยู่ภสำยในผรล้เชสืที่อ เพสืที่อใหล้บรัพตลิศมสำ
เขสำเขล้สำในพระกสำยของพระครลิสตร์ นสสำพสำเขสำเขล้สำในวลิถบตสำยู่ งๆแหยู่งควสำมชอบธรรมและอล้อมหลสุมพรสำงเหลยู่สำนรัทั้นของพญสำมสำร
พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงอยรยู่ทบที่นบที่มสำตลอดเพสืที่อเตลิมเตก็มเรสำทรัทั้งหลสำยทบที่ยอมใหล้พระองคร์เตลิมเตก็มเรสำ และพระองคร์ทรงเปป็นตรสำ
ประทรับแหยู่งควสำมเปป็นเจล้สำของของเรสำ ผรล้เชสืที่อแทล้ทกสุ คนทบที่ไดล้รบรั กสำรชสสำระลล้สำงโดยพระโลหลิตแลล้วกก็มบตรสำประทรับแหยู่งควสำมเปป็น
เจล้สำของของพระเจล้สำอยรยู่บนหรัวใจของเขสำหรสือของเธอ และพระวลิญญสำณกก็จะไมยู่ทรงลสืมเรสำเลยหสำกเรสำออกจสำกชบวตลิ นบทั้และ
รยู่สำงกสำยกลรับคสืนสรยู่ผงคลบ พระองคร์จะทรงทสสำใหล้เนสืทั้อหนรังของเรสำมบชบวตลิ และประทสำนรยู่สำงกสำยใหมยู่เอบที่ยมแกยู่เรสำซสึที่งเหมสือนกรับพระ
กสำยอรันเปปีปี่ยมสงยู่สำรสำศบของพระเยซร!
จงดรเถลิด พระบลิดสำทรงโปรดประทสำนควสำมรรักแกยู่เรสำทรัทั้งหลสำยเพบยงไร!...และยรังไมยู่ปรสำกฏวยู่สำตยู่อไปเบสืทั้องหนล้สำเรสำจะ
เปป็นอยยู่สำงไร แตก่เรารผผู้วาก่ เมมืที่อพระองคค์เสดด็จมาปรากฏนอัรั้น เราทอัรั้งหลายจะเปป็นเหมมือนพระองคค์ ! (1 ยอหร์น 3:1-3)
เปสำโลอล้อนวอนผรล้เชสืที่อเหลยู่สำนรัทั้นทบที่เมสืองเอเฟซรัสไมยู่ใหล้ทสสำใหล้พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ของพระเจล้สำเสบยพระทรัย เปป็นไปไดล้ทบที่ผรล้
เชสืที่อคนหนสึที่งจะทสสำใหล้พระวลิญญสำณเสบยพระทรัย เปป็นไปไดล้ทบที่เรสำจะดรับพระวลิญญสำณ เปสำโลบอกเรสำวยู่สำ “อยยู่สำดรับพระวลิญญสำณ”
(1 ธส. 5:19) เรสำควรตระหนรักและจดจสสำขล้อเทก็จจรลิงของพระครัมภบรทร์ บที่วยู่สำรยู่สำงกสำยของเรสำทรัทั้งหลสำยเปป็นวลิหสำรของพระวลิญญสำณ
บรลิสสุทธลิธิ์ และเรสำควรระวรังตรัววยู่สำเรสำปฏลิบรัตลิตอยู่ พระองคร์อยยู่สำงไร พระองคร์ทรงเปป็นบสุคคลหนสึที่งเหมสือนกรับทบที่พระเจล้สำพระบลิดสำและ
พระเจล้สำพระบสุตรทรงเปป็นบสุคคล พระเจล้สำพระบลิดสำทรงเปป็นบสุคคลหนสึที่ง พระเจล้สำพระบสุตรทรงเปป็นบสุคคลหนสึที่ง – และในทสสำนอง
เดบยวกรันพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิกธิ์ ก็ทรงเปป็นบสุคคลหนสึที่ง พระองคร์ทรงถรกทสสำใหล้เสบยพระทรัยไดล้ พระองคร์ทรงถรกดรับไดล้ เรสำควรระวรัง
ตรัวมสำกๆวยู่สำเรสำปฏลิบรัตลิตอยู่ พระวลิญญสำณผรทล้ รงสถลิตอยรยู่ในทรวงของเรสำอยยู่สำงไร

ในขล้อ 31 เรสำถรกบอกใหล้ถอดทลิทั้งใจขมขสืที่น และใจขรัดเคสือง และใจโกรธ และกสำรทะเลสำะเถบยงกรัน และกสำรพรดเสบยดสบ
กรับกสำรคลิดปองรล้สำยทสุกอยยู่สำง เรสำจะตล้องมบควสำมกรสุณสำตยู่อกรันและกรัน เรสำจะตล้องมบใจเอก็นดรตอยู่ กรัน พระเยซรทรงมบพระทรัยเอก็นดร
และเรสำจะตล้องดสสำเนลินตสำมรอยพระบสำทของพระองคร์ เรสำจะตล้องเปป็นเหมสือนพระครลิสตร์หสำกเรสำโฆษณสำแกยู่ชสำวโลกวยู่สำเรสำเปป็น
ครลิสเตบยน เทยู่สำทบที่เปป็นไปไดล้ในแงยู่ของมนสุษยร์ เรสำจะตล้องดสสำเนลินชบวตลิ เหมสือนกรับทบพที่ ระครลิสตร์ของเรสำทรงดสสำเนลินชบวตลิ ตอนทบที่
พระองคร์ทรงอยรยู่บนโลกนบทั้ เรสำจะตล้องมบใจยกโทษ – เพรสำะเหตสุใดนยู่ะหรสือ? เพรสำะวยู่สำ... “พระเจล้สำไดล้ทรงโปรดอภรัยโทษใหล้ทยู่สำน
เพรสำะเหก็นแกยู่พระครลิสตร์”
มบควสำมจรลิงอรันยลิที่งใหญยู่ตรงนบทั้: ทยู่สำนผรล้อสำยู่ นทบที่รรัก หสำกคสุณไดล้รรับควสำมรอดแลล้ว คสุณกก็ไดล้รรับควสำมรอดดล้วยเหตสุผลเดบยวกรับ
ทบที่ผมไดล้รรับควสำมรอด พระเจล้สำไมยู่ไดล้ทรงชยู่วยคสุณหรสือผมใหล้รอดเพรสำะวยู่สำเรสำสมควรไดล้รบรั ควสำมรอด และไมยู่ใชยู่เพรสำะวยู่สำเรสำดบ
พอทบจที่ ะไดล้รบรั ควสำมรอด พระเจล้สำไดล้ทรงชยู่วยเรสำใหล้รอดเพรกำะเหก็นแกว่พระครวิสตต โดยทสำงพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ พระเจล้สำกสสำลรัง
กยู่อรยู่สำงเจล้สำสสำวผรล้หนสึที่งไวล้สสสำหรรับพระบสุตรของพระองคร์ ซสึที่งประกอบดล้วยบสุคคลทรัทั้งหลสำยทบที่ไดล้วสำงใจเชสืที่อในพระเยซร พระเจล้สำมลิไดล้
ชยู่วยเรสำใหล้รอดเพบยงเพสืที่อทบที่เรสำจะมบชบวลิตทบที่มบควสำมสสุขบนโลกนบทั้เทยู่สำนรัทั้น พระเจล้สำไมยู่ไดล้ชวยู่ ยเรสำใหล้รอดเพบยงเพสืที่อทบที่เรสำจะไปสวรรคร์
เวลสำทบที่เรสำตสำยและไมยู่ตกนรกหมกไหมล้ พระเจล้สำทรงชยู่วยเรสำใหล้รอดเพรกำะเหก็นแกว่พระครวิสตต เพรสำะควสำมชสืที่นชมยลินดบและสงยู่สำ
รสำศบของพระบสุตรทบที่บรังเกลิดมสำองคร์เดบยวของพระองคร์ เพสือที่ เปป็นมรดกใหล้แกยู่พระบสุตรทบที่บรังเกลิดมสำองคร์เดบยวผรล้นบทั้ เรสำทรัทั้งหลสำยทบเที่ ปป็น
ผรล้เชสืที่อทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้วจะถรกตรังทั้ แสดงในสวรรคสถสำนเพสืที่อสสสำแดงใหล้เหก็นพระคสุณอรันไพบรลยร์ยลิที่งนรักของพระเจล้สำ ดรังทบที่เรสำไดล้เรบยน
ไปแลล้วในเอเฟซรัสบททบที่สอง ในกรณบทบที่คสุณอสำจรรล้สกสึ “ผยอง” เลก็กนล้อยเพรสำะฐสำนะเปป็นบสุตรของคสุณในครอบครรัวของพระเจล้สำ
โดยภสำคภรมลิใจในกสำรอยรยู่ฝฝ่สำยวลิญญสำณและควสำมบรลิสทสุ ธลิธิ์ของคสุณ จงจสสำไวล้วยู่สำเหตสุผลเดบยวทบที่คณ
สุ ไมยู่ตสำยและอยรยู่ในนรก – หรสือ
กสสำลรังมสุยู่งหนล้สำไปสรยู่นรก – กก็คสือเพรสำะวยู่สำพระเจล้สำไดล้ทรงชยู่วยคสุณใหล้รอดเพรสำะเหก็นแกยู่พระครลิสตร์! หสำกพระเยซรไมยู่ทรงเตก็ม
พระทรัยทบที่จะสละชบวตลิ ของพระองคร์ หสำกพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ไมยู่ทรงเตก็มพระทรัยทบที่จะชรักนสสำคสุณและฟฟ้องใจคสุณขณะทบที่คสุณยรัง
เปป็นคนชรัที่วอยรยู่... หสำกไมยู่เปป็นเพรสำะเหก็นแกยู่พระบสุตรองคร์เดบยวทบที่บรังเกลิดมสำของพระเจล้สำ คสุณกก็คงไมยู่ไดล้รรับควสำมรอด – และคง
ไมยู่มบคนบสำปคนใดไดล้รบรั ควสำมรอดเลย พระเจล้สำทรงชยู่วยคนบสำปใหล้รอด “เพราะเหด็นแกก่พระครติสตค์”

เอเฟซอัส – บทททที่หผู้า
5:1 เหตสุฉะนรัทั้นทยู่สำนจงเปป็นผรล้ประพฤตลิตสำมแบบของพระเจล้สำ ใหล้สมกรับเปป็นบสุตรทบรที่ รัก
5:2 และจงดสสำเนลินชบวตลิ ในควสำมรรักเหมสือนดรังทบพที่ ระครลิสตร์ไดล้ทรงรรักเรสำ และทรงประทสำนพระองคร์เองเพสืที่อเรสำใหล้เปป็นเครสือที่ ง
ถวสำย และเครสืที่องบรชสำแดยู่พระเจล้สำเพสือที่ เปป็นกลลิที่นสสุคนธรสอรันหอมหวสำน
5:3 แตยู่กสำรเอยู่ยถสึงกสำรลยู่วงประเวณบ กสำรลสำมกตยู่สำง ๆ และควสำมโลภ อยยู่สำใหล้มบขสึทั้นในพวกทยู่สำนเลยจะไดล้สมกรับทบที่ทยู่สำนเปป็นวลิสสุทธลิ
ชน
5:4 ทรัทั้งอยยู่สำพรดหยสำบคสำย พรดเลยู่นไมยู่เปป็นเรสืที่อง และพรดตลกหยสำบโลนเกเร ซสึที่งเปป็นกสำรไมยู่สมควร แตยู่ใหล้ขอบพระคสุณดบกวยู่สำ
5:5 เพรสำะทยู่สำนรรล้แนยู่วยู่สำ คนเลยู่นชรล้ คนโสโครก คนโลภ ทบที่เปป็นคนไหวล้รรปเคสำรพ จะไดล้อสำณสำจรักรของพระครลิสตร์และของ
พระเจล้สำเปป็นมรดกกก็หสำมลิไดล้
5:6 อยยู่สำใหล้ผรล้ใดลยู่อลวงทยู่สำนดล้วยคสสำทบที่ไมยู่มบสสำระ เพรสำะกสำรกระทสสำเหลยู่สำนรัทั้นเอง พระเจล้สำจสึงทรงลงพระอสำชญสำแกยู่บสุตรแหยู่งกสำร
ไมยู่เชสืที่อฟฟัง
5:7 เหตสุฉะนรัทั้นทยู่สำนอยยู่สำคบหสำสมสำคมกรับคนเหลยู่สำนรัทั้นเลย
5:8 เพรสำะวยู่สำเมสืที่อกยู่อนทยู่สำนเปป็นควสำมมสืด แตยู่บรัดนบทั้ทสำยู่ นเปป็นควสำมสวยู่สำงแลล้วในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ จงดสสำเนลินชบวลิตอยยู่สำงลรกของ
ควสำมสวยู่สำง
5:9 (ดล้วยวยู่สำผลของพระวลิญญสำณคสือ ควสำมดบทสุกอยยู่สำงและควสำมชอบธรรมทรัทั้งมวลและควสำมจรลิงทรัทั้งสลิทั้น)
5:10 ทยู่สำนจงพลิสจร นร์ดรวสำยู่ ทสสำประกสำรใดจสึงจะเปป็นทบที่ชอบพระทรัยองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ
5:11 และอยยู่สำเขล้สำสยู่วนกรับกลิจกสำรของควสำมมสืดอรันไรล้ผล แตยู่จงตลิเตบยนกลิจกสำรเหลยู่สำนรัทั้นดบกวยู่สำ
5:12 เพรสำะวยู่สำแมล้แตยู่จะพรดถสึงกสำรเหลยู่สำนรัทั้น ซสึที่งพวกเขสำกระทสสำในทบที่ลรับกก็ยรังเปป็นทบที่นสำยู่ ละอสำย
5:13 แตยู่สลิที่งสสำรพรัดทบที่ถรกตลิเตบยนแลล้ว กก็จะปรสำกฏแจล้งโดยควสำมสวยู่สำง เพรสำะวยู่สำทสุก ๆ สลิที่งทบที่ใหล้ปรสำกฏแจล้งกก็คอสื ควสำมสวยู่สำง
5:14 เหตสุฉะนรัทั้นพระองคร์ตรรัสแลล้ววยู่สำ ‘คนทบที่หลรับอยรยู่จงตสืที่นขสึทั้นและจงฟฟฟื้นขสึทั้นมสำจสำกควสำมตสำย และพระครลิสตร์จะทรงสยู่องสวยู่สำง
แกยู่ทยู่สำน’
5:15 เหตสุฉะนรัทั้นทยู่สำนจงระมรัดระวรังในกสำรดสสำเนลินชบวตลิ ใหล้ดบ อยยู่สำใหล้เหมสือนคนไรล้ปฟัญญสำ แตยู่ใหล้เหมสือนคนมบปฟัญญสำ
5:16 จงฉวยโอกสำสเพรสำะวยู่สำทสุกวรันนบทั้เปป็นกสำลทบที่ชวรัที่
5:17 เหตสุฉะนรัทั้นอยยู่สำเปป็นคนโงยู่เขลสำ แตยู่จงเขล้สำใจพระประสงคร์ขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำวยู่สำเปป็นอยยู่สำงไร
5:18 และอยยู่สำเมสำเหลล้สำองสุยู่นซสึที่งจะทสสำใหล้เสบยคน แตยู่จงเตก็มลล้นดล้วยพระวลิญญสำณ
5:19 จงปรสำศรรัยกรันดล้วยเพลงสดสุดบ เพลงนมรัสกสำรและเพลงฝฝ่สำยจลิตวลิญญสำณ คสือรล้องเพลงสรรเสรลิญและสดสุดจบ สำกใจของทยู่สำน
ถวสำยองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ
5:20 จงขอบพระคสุณพระเจล้สำคสือพระบลิดสำสสสำหรรับสลิที่งสสำรพรัดเสมอ ในพระนสำมพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำของเรสำ
5:21 จงยอมฟฟังกรันและกรันดล้วยควสำมเกรงกลรัวพระเจล้สำ
5:22 ฝฝ่สำยภรรยสำจงยอมฟฟังสสำมบของตนเหมสือนยอมฟฟังองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ
5:23 เพรสำะวยู่สำสสำมบเปป็นศบรษะของภรรยสำ เหมสือนพระครลิสตร์ทรงเปป็นศบรษะของครลิสตจรักร และพระองคร์ทรงเปป็นพระผรล้ชวยู่ ยใหล้

รอดของกสำยนรัทั้น
5:24 เหตสุฉะนรัทั้นครลิสตจรักรยอมฟฟังพระครลิสตร์ฉรันใด ภรรยสำกก็ควรยอมฟฟังสสำมบทสุกประกสำรฉรันนรัทั้น
5:25 ฝฝ่สำยสสำมบกจก็ งรรักภรรยสำของตน เหมสือนอยยู่สำงทบที่พระครลิสตร์ทรงรรักครลิสตจรักร และทรงประทสำนพระองคร์เองเพสืที่อครลิสตจรักร
5:26 เพสืที่อพระองคร์จะไดล้ทรงแยกตรัทั้งไวล้ และชสสำระครลิสตจรักรนรัทั้นใหล้บรลิสสุทธลิโธิ์ ดยกสำรลล้สำงดล้วยนทั้สสำโดยพระวจนะ
5:27 เพสืที่อพระองคร์จะไดล้ทรงมอบครลิสตจรักรทบที่มบสงยู่สำรสำศบแดยู่พระองคร์เอง ไมยู่มบจดสุ ดยู่สำงพรล้อย รลิวทั้ รอย หรสือมลทลินใด ๆ เลย แตยู่
บรลิสสุทธลิธิ์ปรสำศจสำกตสสำหนลิ
5:28 เชยู่นนรัทั้นแหละ สสำมบจงสึ ควรจะรรักภรรยสำของตนเหมสือนรรักกสำยของตนเอง ผรล้ทรบที่ รักภรรยสำของตนกก็รรักตนเอง
5:29 เพรสำะวยู่สำไมยู่มบผรล้ใดเกลบยดชรังเนสืทั้อหนรังของตนเอง มบแตยู่เลบทั้ยงดรและทะนสุถนอม เหมสือนองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำทรงกระทสสำแกยู่ค
รลิสตจรักร
5:30 เพรสำะวยู่สำเรสำเปป็นอวรัยวะแหยู่งพระกสำยของพระองคร์ แหยู่งเนสืทั้อหนรังของพระองคร์ และแหยู่งกระดรกของพระองคร์
5:31 ‘เพรสำะเหตสุนบทั้ผรล้ชสำยจะจสำกบลิดสำมสำรดสำของเขสำ และจะไปผรกพรันอยรยู่กรับภรรยสำ และเขสำทรัทั้งสองจะเปป็นเนสืทั้ออรันเดบยวกรัน’
5:32 ขล้อนบทั้เปป็นขล้อลสึกลรับทบที่สสสำครัญมสำก แตยู่วยู่สำขล้สำพเจล้สำพรดถสึงพระครลิสตร์กรับครลิสตจรักร
5:33 ถสึงอยยู่สำงไรกก็ดบ ทยู่สำนทสุกคนจงตยู่สำงกก็รกรั ภรรยสำของตนเหมสือนรรักตนเอง และภรรยสำกก็จงยสสำเกรงสสำมบของตน

ในฐานะเปป็นบสุตรของพระเจผู้าเราควรดนาเนตินตามพระเจผู้า
เหมมือนกอับททลที่ ผกๆของเราดนาเนตินตามเรา
ขล้อ 1 และ 2 “เหตสุฉะนรัทั้นทยู่สำนจงเปป็นผรล้ประพฤตลิตสำมแบบของพระเจล้สำ ใหล้สมกรับเปป็นบสุตรทบรที่ รัก และจงดสสำเนลินชบวตลิ ใน
ควสำมรรักเหมสือนดรังทบพที่ ระครลิสตร์ไดล้ทรงรรักเรสำ และทรงประทสำนพระองคร์เองเพสืที่อเรสำใหล้เปป็นเครสืที่องถวสำย และเครสืที่องบรชสำแดยู่
พระเจล้สำเพสืที่อเปป็นกลลิที่นสสุคนธรสอรันหอมหวสำน”
ผมจสสำไดล้ดตบ อนทบพที่ วกลรกชสำยของผม (ซสึที่งตอนนบทั้โตเปป็นหนสุยู่มกรันหมดแลล้ว) ยรังเปป็นเดก็กเลก็กๆ... ลรกเลก็กๆของผม พวก
เขสำจะไปทสุกหนทสุกแหยู่งทบที่ผมไปหสำกพวกเขสำไดล้รรับอนสุญสำตใหล้ไปไดล้ พวกเขสำเดลินตสำมรอยเทล้สำของผม ผมแนยู่ใจวยู่สำคสุณเคยไดล้ยลิน
เรสืที่องของคนขบทั้เมสำทบที่กสสำลรังเดลินทสำงไปยรังรล้สำนเหลล้สำเพสืที่อหสำเหลล้สำดสืที่มในเชล้สำตรรวยู่ รันหนสึที่ง หลรังจสำกทบที่หลิมะงดงสำมไดล้ตกลงมสำในคสืน
กยู่อนหนล้สำ ขณะทบที่เขสำเดลินไปบนหลิมะ เทล้สำของเขสำกก็ทสสำใหล้เกลิดรอยเทล้สำ เขสำมบลกร ชสำยเลก็กๆคนหนสึที่งอสำยสุสบที่ขวบ...ซสึที่งเปป็นแกล้วตสำ
ดวงใจของเขสำ เปป็นควสำมชสืที่นบสำนแหยู่งชบวลิตของเขสำ เขสำรรักเดก็กชสำยผรล้นบทั้มสำกกวยู่สำรรักชบวตลิ ตรัวเองเสบยอบก เขสำเดลินมสำไดล้ไมยู่ไกลเทยู่สำไร
ตอนทบที่เขสำไดล้ยลินเสบยงใครบสำงคนกสสำลรังเดลินยที่สสำหลิมะตสำมเขสำมสำ เมสืที่อเขสำหรันไปดร เขสำกก็เหก็นลรกชสำยตรัวนล้อยของเขสำ เดก็กชสำยคน
นรัทั้นพยสำยสำมเหยบยดขสำนล้อยๆของตนใหล้ยสำวทบที่สสุดเทยู่สำทบที่จะทสสำไดล้เพสืที่อทบที่จะกล้สำวตสำมรอยพยู่อ ผรล้เปป็นพยู่อกลยู่สำววยู่สำ “ลรกเออ๋ย ลรกมสำทสสำ
อะไรเนบที่ย” เดก็กชสำยตอบกลรับไปวยู่สำ “พยู่อครรับ ผมกสสำลรังกล้สำวตสำมรอยพยู่อไงครรับ” เรสืที่องรสำวนบทั้ลงเอยวยู่สำแทนทบที่จะไปรล้สำนเหลล้สำ ผรล้
เปป็นพยู่ออสุล้มเดก็กชสำยตรัวนล้อยในอล้อมแขน ดสึงเขสำเขล้สำมสำใกลล้และเอสำเสสืทั้อคลสุมของตนโอบรอบรยู่สำงนล้อยๆทบสที่ รัที่นเทสำเพรสำะควสำม
หนสำวและกลรับไปบล้สำน ไมยู่เขล้สำรล้สำนเหลล้สำใดๆอบกเลย เพรสำะเหตสุใดนยู่ะหรสือ? เพรสำะวยู่สำลรกชสำยตรัวนล้อยของเขสำกสสำลรังเดลินตสำมรอย
เทล้สำของเขสำอยรยู่ในขณะนรัทั้น
ในฐสำนะเปป็นลรกของพระเจล้สำ เรสำควรเดลินตสำมรอยพระบสำทของพระองคร์ ขอใหล้ผมชบทั้ใหล้เหก็นบสำงสลิที่งตรงนบทั้ทบที่ควรถรก

หมสำยเหตสุไวล้: เรสำมบพวกสสุดโตยู่งสองแบบในวรันนบทั้... เรสำมบพวกเสรบนลิยม และพวกถสือบรัญญรัตลิ เรสำมบคนเหลยู่สำนรัทั้นทบตที่ ะโกนวยู่สำ
“พระคสุณ” แตยู่ใหล้สมสำชลิกของตนอยรยู่ใตล้พระรสำชบรัญญรัตลิ เรสำจะตล้องไมยู่เดลินตสำมรอยพระบสำทของพระเยซรเพรสำะวยู่สำเรสำกลรัววยู่สำ
จะทสสำไมยู่ไดล้ เรสำจะตล้องไมยู่เลลิกนลิสรัยแยยู่ๆเพรสำะวยู่สำหลรักคสสำสอนหรสือหลรักขล้อเชสืที่อของครลิสตจรักรประกสำศวยู่สำเรสำจะตล้องไมยู่ไปยรัง
สถสำนทบที่บสำงแหยู่งหรสือทสสำบสำงสลิที่ง หสำกคสุณเลลิกนลิสรัยทบที่โสมมเพรสำะนรัที่นเปป็นกฎในครลิสตจรักรของคสุณ พระเจล้สำกก็ไมยู่ไดล้รรับเกบยรตลิ และ
คสุณกก็จะไมยู่ไดล้รรับประโยชนร์อะไรชรัวที่ นลิรรันดรร์โดยกสำรเลลิกนลิสรัยนรัทั้นเลย แตยู่ถล้สำคสุณเลลิกตรัณหสำแหยู่งเนสืทั้อหนรังและนลิสรัยตยู่สำงๆของโลก
เพรสำะวยู่สำคสุณรรักพระเยซร หสำกคสุณถอยหยู่สำงจสำกรล้สำนเหลล้สำฝฝ่สำยวลิญญสำณ (สลิที่งตยู่สำงๆทบจที่ ะทสสำใหล้คสุณไมยู่เปป็นครลิสเตบยนทบที่มบ
สตลิสรัมปชรัญญะและรรล้จรักควบคสุมตรัวเอง) เพรสำะวยู่สำคสุณรรักพระเยซร คสุณกก็จะไดล้รรับกสำรอวยพร รยู่สำงกสำยกก็จะไดล้รบรั กสำรอวยพร
และสวรรคร์จะไดล้กสสำไรเพรสำะกสำรดสสำเนลินชบวตลิ แบบเสบยสละของคสุณในควสำมรรัก
บสุตรทรัทั้งหลสำยทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้วของพระเจล้สำเปป็น:
1. บทุตรแหว่งควกำมรลัก – เพรสำะวยู่สำพระบลิดสำฝฝ่สำยวลิญญสำณของเรสำทรงเปป็นควสำมรรัก เรสำบรังเกลิดจสำกพระเจล้สำ ดล้วยเหตสุนบทั้
เรสำจสึงเปป็นบสุตรแหยู่งควสำมรรัก “พระเจล้สำทรงเปป็นควสำมรรัก” (1 ยอหร์น 4:8)
2. บทุตรแหว่งควกำมสวว่กำง พระบลิดสำในสวรรคร์ของเรสำทรงเปป็นควสำมสวยู่สำง เรสำบรังเกลิดจสำกพระเจล้สำ ดล้วยเหตสุนบทั้เรสำจสึงเปป็น
บสุตรแหยู่งควสำมสวยู่สำง “พระเจล้สำทรงเปป็นควสำมสวยู่สำง” (ยอหร์น 1:4-5; 1 ธส. 5:4-7)
3. บทุตรแหว่งสตวิปปัญญกำ พระเจล้สำของเรสำและพระครลิสตร์ของเรสำทรงเปป็นสตลิปฟัญญสำ เรสำบรังเกลิดจสำกพระเจล้สำและเรสำ
ดสสำรงอยรยู่ในพระครลิสตร์ ดล้วยเหตสุนบทั้เรสำจสึงเปป็นบสุตรแหยู่งสตลิปฟัญญสำ (สภษ. 1:7; 1 คร. 1:29-31)
ในคสสำเทศนสำบนภรเขสำ พระเยซรตรรัสแกยู่เหลยู่สำสสำวกของพระองคร์วสำยู่ “...ฝฝ่สำยเรสำบอกทยู่สำนวยู่สำ จงรอักศอัตรผของทก่าน จง
อวยพรแกยู่ผรล้ทบที่สสำปแชยู่งทยู่สำน จงทสสำดบแกยู่ผรล้ทบที่เกลบยดชรังทยู่สำน และจงอธลิษฐสำนเพสืที่อผรล้ทบที่ปฏลิบรัตตลิ ยู่อทยู่สำนอยยู่สำงเหยบยดหยสำมและขยู่มเหง
ทยู่สำน จงทสสำดรังนบทั้เพมืที่อทก่านทอัรั้งหลายจะเปป็นบสุตรของพระบติดาของทก่านผผผู้ทรงสถติตในสวรรคค์ เพรสำะวยู่สำพระองคร์ทรงใหล้ดวง
อสำทลิตยร์ของพระองคร์ขสึทั้นสยู่องสวยู่สำงแกยู่คนดบและคนชรัที่ว และใหล้ฝนตกแกยู่คนชอบธรรมและแกยู่คนอธรรม” (มธ. 5:44-45)
หสำกพระเจล้สำปฏลิบรัตลิกรับมนสุษยร์เหมสือนอยยู่สำงทบที่ครลิสเตบยนบสำงคนปฏลิบรัตลิตยู่อกรันและกรัน...และเหมสือนอยยู่สำงทบคที่ รลิสเตบยน
บสำงคนปฏลิบรัตลิตยู่อเหลยู่สำคนบสำปทบที่เปป็นเพสืที่อนบล้สำนและมลิตรสหสำย...โลกนบทั้กก็คงเปป็นสถสำนทบที่แหยู่งควสำมทสุกขร์ทรมสำนเหลสือจะกลยู่สำว
พระเยซรทรงรรักพวกศรัตรรของพระองคร์... พระองคร์ไมยู่ไดล้ทรงออมชอมกรับพวกเขสำ พระองคร์ไมยู่ไดล้รกรั บสำปของพวกเขสำ แตยู่
พระองคร์ทรงรรักพวกเขกำ แกยู่นแทล้ของควสำมเชสืที่อแบบครลิสเตบยน คสือควสำมรรัก และหสำกเรสำไมยู่รกรั เพสืที่อนมนสุษยร์ของเรสำผรล้ทเบที่ รสำมอง
เหก็น เรสำจะรรักพระเจล้สำผรล้ทบที่เรสำมองไมยู่เหก็นไดล้อยยู่สำงไร? เรสำรรักพระองคร์...เพรสำะวยู่สำพระองคร์ทรงรรักเรสำกยู่อน และหสำกเรสำบรังเกลิด
ใหมยู่แลล้ว... มบควสำมคลิดอยรยู่ฝฝ่สำยวลิญญสำณอยยู่สำงทบที่เรสำควรมบ...เรสำกก็จะสสสำแดงควสำมรรักในกสำรดสสำเนลินชบวลิตประจสสำวรันของเรสำ
รรักแทล้มบลรักษณะสองประกสำร ดรังทบที่ถรกนสสำเสนอตรงนบทั้:
1. รรักแทล้ยยู่อมปฏลิเสธตนเอง พระเยซรผรล้ทรงเปป็นพระบสุตรของพระเจล้สำทรงมรัที่งมบ แตยู่เพรสำะเหก็นแกยู่เรสำทรงยอมเปป็นคน
ยสำกจน พระองคร์ทรงรรักสภสำพกสำยหนสึที่ง – และในกสำยนรัทั้นพระองคร์ทรงทนทสุกขร์ ทรงหลรัที่งเลสือดและสลิทั้นพระชนมร์ พระองคร์ทรง
ปฏลิเสธพระองคร์เอง... “ไมยู่ใชยู่ตสำมใจปรสำรถนสำของขล้สำพระองคร์ แตยู่ใหล้เปป็นไปตสำมพระประสงคร์ของพระองคร์” พระองคร์ตรรัสวยู่สำ
“เรสำไมยู่ไดล้มสำเพสืที่อทสสำตสำมควสำมประสงคร์ของเรสำเอง แตยู่ตสำมพระประสงคร์ของพระบลิดสำ” พระองคร์ไมยู่เคยทสสำกสำรอรัศจรรยร์ใดๆ
ดล้วยเหตสุผลอรันเหก็นแกยู่ตวรั ควสำมรรักของพระเยซรมบลกรั ษณะปฏลิเสธตนเอง พระองคร์ไดล้ประทสำนชบวลิตของพระองคร์ ทรัทั้งหมดทบที่

พระองคร์มบ พระองคร์ทรงสละทลิทั้งทสุกสลิที่งเพสือที่ เรสำ เรสำควรเตก็มใจสละทลิทั้งทสุกสลิที่งเพสืที่อพระองคร์
2. พระเยซรทรงเสบยสละทสุกสลิที่ง และประทสำนพระองคร์เองเปป็นเครสืที่องบรชสำแดยู่พระเจล้สำ “เพสืที่อเปป็นกลลิที่นสสุคนธรสอรันหอม
หวสำน” กสำรถวสำยบรชสำของพระเยซรทสสำใหล้พระเจล้สำพอพระทรัย พระเจล้สำตรรัสสสำมครรัทั้งเปป็นเสบยงทบที่คนไดล้ยลินวยู่สำ “นบที่คสือบสุตรทบรที่ รักของ
เรสำ เรสำชอบใจทยู่สำนผรล้นบทั้มสำก”... “ ทยู่สำนผรล้นบทั้เปป็นบสุตรทบรที่ รักของเรสำ เรสำชอบใจทยู่สำนผรล้นบทั้มสำก เจล้สำทรัทั้งหลสำยจงฟฟังทยู่สำนเถลิด”... “ขล้สำ
พระองคร์ไดล้ถวสำยเกบยรตลิพระนสำมของพระองคร์แลล้ว และขล้สำพระองคร์จะถวสำยเกบยรตลิพระนสำมของพระองคร์บนแผยู่นดลินโลก”
ดรังทบที่ผมไดล้กลยู่สำวไปแลล้วในตอนตล้นของคสสำสอนนบทั้ หสำกเรสำไมยู่เสบยสละเพรสำะวยู่สำเรสำรรักพระเยซร กสำรดสสำเนลินชบวตลิ กสำรละเวล้นเสบย
และกสำรทสสำสลิที่งตยู่สำงๆแบบเสบยสละของเรสำกก็จะไมยู่ถวสำยเกบยรตลิพระเจล้สำและไมยู่มบคสำยู่ อรันใดชรัวที่ นลิรรันดรร์เลย
ขล้อ 3-7 “แตยู่กสำรเอยู่ยถสึงกสำรลยู่วงประเวณบ กสำรลสำมกตยู่สำง ๆ และควสำมโลภ อยยู่สำใหล้มบขสึทั้นในพวกทยู่สำนเลยจะไดล้สมกรับทบที่
ทยู่สำนเปป็นวลิสทสุ ธลิชน ทรังทั้ อยยู่สำพรดหยสำบคสำย พรดเลยู่นไมยู่เปป็นเรสือที่ ง และพรดตลกหยสำบโลนเกเร ซสึที่งเปป็นกสำรไมยู่สมควร แตยู่ใหล้
ขอบพระคสุณดบกวยู่สำ เพรสำะทยู่สำนรรแล้ นยู่วสำยู่ คนเลยู่นชรล้ คนโสโครก คนโลภ ทบที่เปป็นคนไหวล้รรปเคสำรพ จะไดล้อสำณสำจรักรของพระครลิสตร์
และของพระเจล้สำเปป็นมรดกกก็หสำมลิไดล้ อยยู่สำใหล้ผรล้ใดลยู่อลวงทยู่สำนดล้วยคสสำทบที่ไมยู่มบสสำระ เพรสำะกสำรกระทสสำเหลยู่สำนรัทั้นเอง พระเจล้สำจสึง
ทรงลงพระอสำชญสำแกยู่บสุตรแหยู่งกสำรไมยู่เชสืที่อฟฟัง เหตสุฉะนรัทั้นทยู่สำนอยยู่สำคบหสำสมสำคมกรับคนเหลยู่สำนรัทั้นเลย”
ตรัณหสำตยู่สำงๆอรันโสมมแหยู่งเนสืทั้อหนรังทบที่ถรกเอยู่ยถสึงในขล้อเหลยู่สำนบทั้จะตล้องไมยู่ถรกกลยู่สำวถสึงทยู่สำมกลสำงเหลยู่สำวลิสทสุ ธลิชนของ
พระเจล้สำเลย แนยู่นอนวยู่สำกสำรลยู่วงประเวณบและบสำปตยู่สำงๆทสำงเพศมสำจสำกควสำมเหก็นแกยู่ตวรั กสำรตอบสนองตรัณหสำตรัวเอง และ
กสำรบสสำรสุงบสสำเรอตรัวเองของคนๆนรัทั้น ชบวลิตแบบนรัทั้นตรงขล้สำมอยยู่สำงสลิทั้นเชลิงกรับชบวลิตทบเที่ ปปีปี่ยมดล้วยควสำมรรัก ควสำมชอบธรรมและควสำม
บรลิสสุทธลิธิ์ กสำรชยู่วยเรสำใหล้รอดพล้นจสำกบสำปทสำงเพศเหลยู่สำนบทั้แหยู่งเนสืทั้อหนรังจะมสำทสำงกสำรดสสำเนลินในควสำมรรัก เหมสือนกรับทบที่พระครลิสตร์
ไดล้ทรงรรักเรสำเชยู่นกรัน ชรัยชนะจะมสำเมสืที่อเรสำปฏลิเสธตนเองและแบกกสำงเขนเพสืที่อตลิดตสำมพระเยซรทกสุ วรัน (ลรกสำ 9:23) เมสืที่อเรสำ
ตรัทั้งใจแนยู่วแนยู่วสำยู่ จะทสสำใหล้พระเจล้สำและพระบลิดสำในสวรรคร์พอพระทรัย เมสืที่อเรสำตรังทั้ ใจแนยู่วแนยู่วยู่สำจะเปป็นอยยู่สำงทบที่พระองคร์ทรงอยสำก
ใหล้เรสำเปป็น เรสำกก็จะไมยู่เดลินตสำมควสำมปรสำรถนสำตยู่สำงๆอรันเหก็นแกยู่ตวรั แหยู่งเนสืทั้อหนรัง
เรสำไดล้รบรั ควสำมรอดโดยพระคสุณ – พระคสุณอยยู่สำงเดบยวเทยู่สำนรัทั้น แตยู่คนทบที่จงใจใชล้พระคสุณเปป็นขล้ออล้สำงทบจที่ ะเดลินตสำม
ตรัณหสำแหยู่งเนสืทั้อหนรังกก็หลงผลิดและถรกหลอกลวงดล้วยคสสำทบที่ไมยู่มบสสำระซสึที่งถรกกลยู่สำวออกมสำโดยนรักเทศนร์ทไบที่ รล้สสำระ มรันเปป็นควสำม
จรลิงทบที่เรสำไมยู่ไดล้รรับควสำมรอดโดยกสำรเวล้นเสบยจสำกกสำรลยู่วงประเวณบ กสำรเลยู่นชรล้และควสำมโสโครก (เรสำสสำมสำรถเวล้นเสบยจสำกสลิที่ง
เหลยู่สำนบทั้และยรังเปป็นคนทบที่ไมยู่รอดอยรยู่ดบไดล้) แตยู่พระคสุณของพระเจล้สำสอนเรสำใหล้ปฏลิเสธสลิที่งเหลยู่สำนบทั้เสบย (ทลิตสรั 2:11-15)
ในโรม 8:4 พระวลิญญสำณทรงสอนเรสำวยู่สำควสำมชอบธรรมแหยู่งพระรสำชบรัญญรัตถลิ รกทสสำใหล้สสสำเรก็จแลล้วในเรสำทบที่ไมยู่ดสสำเนลิน
ตสำมเนสืทั้อหนรังแตยู่ตสำมพระวลิญญสำณ ดรังทบที่ผมไดล้พยสำยสำมชบทั้ใหล้เหก็นแลล้ว พระวลิญญสำณทรงนสสำพสำเรสำเขล้สำในวลิถบตสำยู่ งๆแหยู่งกสำร
ดสสำเนลินชบวตลิ อรันถรกตล้อง – เพซซื่อถวกำยเกนยรตวิแดว่พระเจดกำ ไมยู่ใชยู่เพสืที่อทบที่เรสำจะโอล้อวด คสุยโมล้ หรสือสสสำแดงควสำมบรลิสสุทธลิธิ์ของเรสำ เรสำ
ดสสำเนลินชบวตลิ ทบที่บรลิสสุทธลิธิ์ผสำยู่ นทสำงกสำรทรงนสสำของพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ เพสืที่อถวสำยเกบยรตลิแดยู่พระเจล้สำผรล้บรลิสสุทธลิธิ์ คนทบที่ประกสำศตรัววยู่สำ
อยรยู่ในพระคสุณแตยู่กก็ยรังทสสำตสำมตรัณหสำแหยู่งเนสืทั้อหนรังอยรยู่ โดยไมยู่เคยสสสำแดงกสำรงสำนตยู่สำงๆแหยู่งควสำมชอบธรรมเลย ควรอยู่สำน
ถล้อยคสสำเหลยู่สำนบทั้อกบ ครรัทั้ง: “โอ คนไรล้คยู่สำ ทยู่สำนอยสำกจะรรล้หรสือวยู่สำ ควสำมเชสืที่อทบที่ปรสำศจสำกกสำรกระทสสำกก็ตสำยแลล้ว” (ยสำกอบ 2:20)
เปสำโลกลยู่สำวแกยู่ทลิโมธบผรล้ยรังหนสุยู่มวยู่สำ “แตยู่วสำยู่ รากฐานแหก่งพระเจผู้านอัรั้นอยผก่อยก่างมอัที่นคง โดยมบตรสำประทรับไวล้วยู่สำ ‘องคร์พระ
ผรล้เปป็นเจล้สำทรงรรจล้ รักคนเหลยู่สำนรัทั้นทบที่เปป็นของพระองคร์’ และ ‘ใหล้ทสุกคนซสึที่งออกพระนสำมของพระครลิสตร์ละทลิทั้งควสำมชรัที่วชล้สำเสบย’” (2

ทธ. 2:19) หสำกเรสำไมยู่หลบกหนบเสบยจสำกควสำมไมยู่ชอบธรรม เรสำกก็เปป็นพยสำนโดยกสำรดสสำเนลินชบวลิตประจสสำวรันของเรสำวยู่สำเรสำไมยู่ใชยู่
บสุตรแหยู่งควสำมรรัก แตยู่วยู่สำเรสำยรังเปป็นบสุตรแหยู่งพระพลิโรธอยรยู่เหมสือนเดลิม (อฟ. 2:1-3) เรสำเปป็นบสุตรแหยู่งกสำรไมยู่เชสืที่อฟฟังหสำกเรสำไมยู่ไดล้
เชสืที่อฟฟังรรปแบบแหยู่งหลรักคสสำสอนนรัทั้นทบที่ถรกกลยู่สำวถสึงในโรม 6 จสำกหรัวใจ...รรปแบบแหยู่งหลรักคสสำสอนทบทที่ สสำใหล้เรสำยอมจสสำนนอวรัยวะ
ตยู่สำงๆของเรสำเปป็นเครสือที่ งมสือแหยู่งควสำมชอบธรรมถวสำยแดยู่พระเจล้สำ
ขล้อ 7 กลยู่สำวชรัดเจนและไมยู่ตล้องกสำรควสำมเหก็นใดๆ: “เหตสุฉะนรัทั้นทยู่สำนอยยู่สำคบหสำสมสำคมกรับคนเหลยู่สำนรัทั้นเลย” เรสำจะ
ตล้องไมยู่มบสสำมรัคคบธรรมกรับกลิจกสำรตยู่สำงๆอรันไรล้ผลแหยู่งควสำมมสืด เรสำควรตลิเตบยนกลิจกสำรเหลยู่สำนรัทั้นดบกวยู่สำ เรสำจะตล้องดสสำเนลินในควสำม
สวยู่สำง ไมยู่ใชยู่ในฐสำนะลรกแหยู่งกลสำงคสืน

เราเปป็นลผกของความสวก่าง
ขล้อ 8-17 “เพรสำะวยู่สำเมสืที่อกยู่อนทยู่สำนเปป็นควสำมมสืด แตยู่บรัดนบทั้ทสำยู่ นเปป็นควสำมสวยู่สำงแลล้วในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ จงดสสำเนลิน
ชบวตลิ อยยู่สำงลรกของควสำมสวยู่สำง (ดล้วยวยู่สำผลของพระวลิญญสำณคสือ ควสำมดบทสุกอยยู่สำงและควสำมชอบธรรมทรัทั้งมวลและควสำมจรลิงทรัทั้ง
สลิทั้น) ทยู่สำนจงพลิสรจนร์ดวร ยู่สำ ทสสำประกสำรใดจสึงจะเปป็นทบที่ชอบพระทรัยองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ และอยยู่สำเขล้สำสยู่วนกรับกลิจกสำรของควสำมมสืดอรัน
ไรล้ผล แตยู่จงตลิเตบยนกลิจกสำรเหลยู่สำนรัทั้นดบกวยู่สำ เพรสำะวยู่สำแมล้แตยู่จะพรดถสึงกสำรเหลยู่สำนรัทั้น ซสึที่งพวกเขสำกระทสสำในทบที่ลรับกก็ยรังเปป็นทบที่นยู่สำ
ละอสำย แตยู่สลิที่งสสำรพรัดทบที่ถรกตลิเตบยนแลล้ว กก็จะปรสำกฏแจล้งโดยควสำมสวยู่สำง เพรสำะวยู่สำทสุก ๆ สลิที่งทบที่ใหล้ปรสำกฏแจล้งกก็คสือควสำมสวยู่สำง
เหตสุฉะนรัทั้นพระองคร์ตรรัสแลล้ววยู่สำ ‘คนทบที่หลรับอยรยู่จงตสืที่นขสึทั้นและจงฟฟฟื้นขสึทั้นมสำจสำกควสำมตสำย และพระครลิสตร์จะทรงสยู่องสวยู่สำงแกยู่
ทยู่สำน’ เหตสุฉะนรัทั้นทยู่สำนจงระมรัดระวรังในกสำรดสสำเนลินชบวลิตใหล้ดบ อยยู่สำใหล้เหมสือนคนไรล้ปฟัญญสำ แตยู่ใหล้เหมสือนคนมบปฟัญญสำ จงฉวย
โอกสำสเพรสำะวยู่สำทสุกวรันนบทั้เปป็นกสำลทบที่ชวรัที่ เหตสุฉะนรัทั้นอยยู่สำเปป็นคนโงยู่เขลสำ แตยู่จงเขล้สำใจพระประสงคร์ขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำวยู่สำเปป็น
อยยู่สำงไร”
ตสำมถล้อยคสสำเหลยู่สำนบทั้ทบที่ถรกสรัที่งกสำรโดยพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิแธิ์ ละถรกเขบยนลงโดยอรัครสสำวกเปสำโล มรันเปป็นไปไมยู่ไดล้เลยทบที่
คนใดจะไดล้รรับควสำมรอดและไมยู่รรล้วสำยู่ ตนรอด คนบสำปทรัทั้งหลสำยเปป็นควสำมมสืด...พวกเขสำมสืดมลิด พวกเขสำอยรยู่ในควสำมมสืด เมสืที่อเรสำ
ไดล้รบรั ควสำมรอด เรสำกก็ถรกเปลบที่ยนแปลงออกจสำกควสำมมสืดเขล้สำในควสำมสวยู่สำง กสำรถรกเปลบที่ยนจสำกควสำมบสำปมสำเปป็นควสำมรอดเปป็น
เหมสือนกรับกสำรเดลินออกจสำกหล้องมสืดเขล้สำไปในหล้องทบที่มบหลอดไฟขนสำดพรันวรัตตร์สยู่องแสงจล้สำ มรันเปป็นไปไมยู่ไดล้ทบที่จะหลรับตสำและ
ลสืมตสำของคสุณและไมยู่รรล้ควสำมแตกตยู่สำง หสำกคสุณอยรกยู่ ลสำงแดดจล้สำ คสุณอสำจหลรับตสำของคสุณและมรันกก็เรลิที่มมสืด คสุณลสืมตสำของคสุณ
และคสุณเหก็นควสำมสวยู่สำง คนบสำปทรัทั้งหลสำยอยรใยู่ นควสำมมสืด...ครลิสเตบยนทรัทั้งหลสำยอยรใยู่ นควสำมสวยู่สำง เมสืที่อพระวลิญญสำณเสดก็จเขล้สำมสำ
เรสำกก็กลสำยเปป็นลรกของควสำมสวยู่สำง เรสำดสสำเนลินในควสำมสวยู่สำง พระวลิญญสำณทรงพลิสรจนร์สลิที่งเหลยู่สำนรัทั้นซสึที่งเปป็นทบที่ชอบพระทรัยพระเจล้สำ
ขล้อ 11 ไมยู่ใชยู่กสำรเสนอแนะ – มรันเปป็นคสสำบรัญชสำโดยตรง “อยก่าเขผู้าสก่วนกอับกติจการของความมมืดออันไรผู้ผล แตก่จงตติ
เตทยนกติจการเหลก่านอัรั้นดทกวก่า” เรสำจะตล้องไมยู่มบสสำมรัคคบธรรมกรับเหลยู่สำศรัตรรของพระเยซรครลิสตร์ ครลิสเตบยนทรัทั้งหลสำยทบที่บรังเกลิดใหมยู่
แลล้วจะตล้องไมยู่มบสสำมรัคคบธรรมกรับตรัณหสำแหยู่งเนสืทั้อหนรังและควสำมอธรรมของโลก กสำรเปป็นมลิตรกรับโลกคสือกสำรเลยู่นชรล้ฝสำฝ่ ยวลิญญสำณ
ตยู่อพระเจล้สำ เรสำจะตล้องไมยู่มบสสำมรัคคบธรรมกรับพวกแนวคลิดเสรบนลิยม พวกสมรัยใหมยู่และบรรดสำผรล้ทเบที่ กลบยดชรังพระเจล้สำ คสือผรล้ปฏลิเสธ
ควสำมเชสืที่อนรัทั้น
กสำรอยรยู่หสำยู่ งจสำกสลิที่งเหลยู่สำนบทั้ยรังไมยู่พอ – แตยู่เรสำจะตล้อง “ตลิเตบยนกลิจกสำรเหลยู่สำนรัทั้น” ดล้วย ในฐสำนะเปป็นผรล้รรับใชล้แหยู่งขยู่สำว
ประเสรลิฐ มรันไมยู่พอทบที่ผมจะเวล้นเสบยจสำกสลิที่งทบที่ดเร หมสือนชรัที่ว – ผมตล้องพรดตยู่อตล้สำนมรันดล้วย มรันไมยู่พอทบที่ผมจะอยรยู่หยู่สำงไกลจสำกบสำรร์

ไนทร์คลรับและสถสำนเตล้นรสสำ มรันไมยู่พอทบที่ผมจะปฏลิเสธทบที่จะตล้อนรรับแนวคลิดเสรบนลิยมและแนวคลิดสมรัยใหมยู่และอยรยู่หยู่สำงไกลจสำก
พวกมรัน แตยู่ในฐสำนะผรล้รรับใชล้แหยู่งขยู่สำวประเสรลิฐ ผมตล้องตลิเตบยนพวกมรัน ผมตล้องพรดตยู่อตล้สำนพวกมรันและเตสือนผรล้คน ผมจะไมยู่
ประหลสำดใจสรักนลิดเลยหสำกผมไมยู่ไดล้กสสำลรังพรดกรับใครสรักคนทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้วอยยู่สำงแทล้จรลิงผยู่สำนถล้อยคสสำเหลยู่สำนบทั้ แตยู่คสุณกก็ยรังกสสำลรัง
สนรับสนสุนคนๆหนสึที่งทบที่เปป็นพวกเสรบนลิยมหรสือพวกถสือแนวคลิดสมรัยใหมยู่...คนทบที่ใชล้พระครัมภบรฉร์ บรับแปลสมรัยใหมยู่ทบที่ลดทอนเรสืที่องกสำร
ประสรตลิจสำกหญลิงพรหมจสำรบ ปฏลิเสธพระโลหลิต ประกสำศเรสือที่ งพระเจล้สำเปป็นบลิดสำของทสุกคนและมนสุษยร์ทสุกคนเปป็นพบที่นล้องกรัน คสุณ
ไมยู่ควรสนรับสนสุนคนใดกก็ตสำมหสำกเขสำไมยู่ประกสำศควสำมจรลิงและหลรักคสสำสอนของพระครลิสตร์ … และหสำกคสุณสนรับสนสุนบสุคคล
เชยู่นนรัทั้นอยรยู่จรลิงๆ คสุณกก็มบควสำมผลิดในกสำรกระทสสำตยู่สำงๆอรันชรัที่วรล้สำยของเขสำ จงอยู่สำน 2 ยอหร์น และคสุณจะเหก็นอยยู่สำงชรัดเจนวยู่สำคสุณ
จะตล้องไมยู่เชลิญพวกเสรบนลิยม พวกถสือแนวคลิดสมรัยใหมยู่ นรักศสำสนสำเทบยมเทก็จหรสือสมสำชลิกของลรัทธลิใดเขล้สำมสำในบล้สำนของคสุณ หสำก
คสุณเชลิญพวกเขสำเขล้สำมสำในบล้สำนของคสุณและอวยพรเขสำ คสุณกก็มบควสำมผลิดในกสำรชยู่วยเหลสือและปลอบโยนศรัตรรเหลยู่สำนรัทั้นของพระ
เยซรครลิสตร์ “อยว่กำเขดกำสว่วนกลับกวิจกกำรของควกำมมซดอลันไรดผล” เปป็นคสสำบรัญชสำหนสึที่ง...มรันไมยู่ใชยู่ขล้อเสนอแนะ! มรันเปป็นเรสืที่องนยู่สำ
ละอสำยทบจที่ ะแมล้แตยู่พดร ถสึงสลิที่งเหลยู่สำนรัทั้นทบที่ถรก “กระทสสำในทบที่ลรับ” – บสำปทสำงเพศเหลยู่สำนรัทั้นแหยู่งเนสืทั้อหนรัง
ทสุกสลิที่งทบที่ถรกตลิเตบยนลล้วนถรกทสสำใหล้ปรสำกฏแจล้งโดยควสำมสวยู่สำง กลยู่สำวอบกนรัยหนสึที่ง หสำกเรสำบรังเกลิดใหมยู่แลล้ว พระวลิญญสำณ
บรลิสสุทธลิธิ์กจก็ ะแสดงใหล้เรสำเหก็นสลิที่งเหลยู่สำนรัทั้นทบที่ถรกตล้องและสลิที่งเหลยู่สำนรัทั้นทบที่ผลิด พระองคร์จะทรงนสสำพสำเรสำเขล้สำในวลิถบตยู่สำงๆแหยู่งควสำม
ชอบธรรม พระองคร์จะทรงนสสำพสำเรสำอล้อมสล้วมซสึมและหลสุมพรสำงตยู่สำงๆแหยู่งตรัณหสำของเนสืทั้อหนรังและโลก หสำกเรสำดสสำเนลินใน
ควสำมสวยู่สำง เรสำกก็จะไมยู่สนองควสำมปรสำรถนสำตยู่สำงๆของเนสืทั้อหนรังและของควสำมคลิด เรสำตล้องถรกนสสำพสำโดยพระวลิญญสำณ มลิฉะนรัทั้น
เรสำจะเอสำชนะโลกไมยู่ไดล้ เปสำโลรล้องออกมสำในขล้อ 14 วยู่สำ “คนทบที่หลรับอยรยู่จงตสืที่นขสึทั้น!” เรสำตล้องตสืนที่ ตรัวอยรตยู่ ลอด เรสำตล้องมบ
สตลิสรัมปชรัญญะและระแวดระวรัง ศรัตรรของเรสำคสือพญสำมสำร วนเวบยนอยรยู่รอบ ๆ ดสุจสลิงโตคสสำรสำม เทบที่ยวไปเสสำะหสำคนทบที่มรันจะกรัด
กลินไดล้ และมรันไมยู่เหก็นแกยู่หนล้สำผรล้ใดเลย – อยยู่สำลสืมเรสืที่องนรัทั้นเดก็ดขสำด! จงอยู่สำนและศสึกษสำ 1 เปโตร 5:8-10
เรสำจะตล้องแนยู่ใจวยู่สำเรสำดสสำเนลินชบวตลิ อยยู่สำงระมรัดระวรัง เรสำจะตล้องไมยู่เดลินอยยู่สำงคนโงยู่ เรสำมบปฟัญญสำเพรสำะวยู่สำเรสำมบพระ
วลิญญสำณและสตลิปฟัญญสำของพระเจล้สำ...พระครลิสตร์ทรงถรกทสสำใหล้เปป็นปฟัญญสำแกยู่เรสำแลล้ว (1 คร. 1:29-30) เรสำจะตล้องไมยู่เสบยเวลสำ
ไปเปลยู่สำๆ...กสำรเสบยเวลสำไปเปลยู่สำๆเปป็นบสำปอยยู่สำงหนสึที่ง ทสุกวรันนบทั้เปป็นกสำลทบที่ชรัที่ว เรสำเปป็นอวรัยวะแหยู่งพระกสำยของพระครลิสตร์ และ
เรสำไดล้รรับบรัญชสำใหล้ประกสำศขยู่สำวประเสรลิฐแกยู่มนสุษยร์ทกสุ ผรล้...ทบที่จะนสสำขยู่สำวดบแหยู่งขยู่สำวประเสรลิฐไปประกสำศแกยู่ผรล้ทบที่หลงหสำย กสำรเสบย
เวลสำไปเปลยู่สำๆเปป็นกสำรทสสำบสำป เรสำจะตล้องซสืทั้อโอกสำสตยู่สำงๆทบที่เสนอตรัวเขล้สำมสำและบอกเลยู่สำขยู่สำวดบนรัทั้นทสุกวรันแกยู่คนทรัทั้งหลสำยทบที่
ตล้องกสำรไดล้รรับควสำมรอด
จสำกขล้อ 17 เรสำรรวล้ ยู่สำคนไรล้ปฟัญญสำไมยู่แสวงหสำพระประสงคร์ของพระเจล้สำ – แตยู่เรสำทบที่มบปฟัญญสำและควสำมเขล้สำใจกก็จะตล้อง
แสวงหสำพระประสงคร์ของพระองคร์และดสสำเนลินตสำมรอยพระบสำทของพระองคร์ ในยอหร์น 17 พระองคร์ทรงประกสำศวยู่สำ
พระองคร์ไดล้เสดก็จมสำในโลกเพสืที่อทสสำตสำมคสสำสรัที่งของพระบลิดสำและกระทสสำตสำมพระประสงคร์ของพระบลิดสำ พระองคร์ตรรัสวยู่สำ “อยยู่สำ
ใหล้เปป็นตสำมใจปรสำรถนสำของขล้สำพระองคร์ แตยู่ใหล้เปป็นไปตสำมพระทรัยของพระองคร์” กยู่อนทบที่พระองคร์สลิทั้นพระชนมร์บนกสำงเขนนรัทั้น
พระองคร์ตรรัสวยู่สำ “สสสำเรก็จแลล้ว!” เรสำควรแสวงหสำพระประสงคร์ของพระเจล้สำในทสุกสลิที่งตลอดเวลสำ
ผรล้เชสืที่อครรับ อยยู่สำทสสำสลิที่งใดหรสือไปทบที่ไหนหสำกคสุณไมยู่แนยู่ใจในควสำมคลิดของคสุณวยู่สำมรันเปป็นสลิที่งทบที่ถรกตล้อง สลิที่งใดกก็ตสำมทบที่นยู่สำ
สงสรัยกก็เปป็นบสำป – เพรสำะวยู่สำพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิจธิ์ ะไมยู่ทรงใสยู่เครสืที่องหมสำยคสสำถสำมไวล้ในควสำมคลิดของคสุณหสำกมรันเปป็นสลิที่งทบที่ถรก

ตล้อง “สลิที่งใดกก็ตสำมทบที่ไมยู่ไดล้เกลิดจสำกควสำมเชสืที่อกก็เปป็นบสำปทรัทั้งสลิทั้น” – และแนยู่นอนวยู่สำควสำมเชสืที่อยยู่อมไมยู่รรล้จกรั สงสรัย หสำกมบ
เครสืที่องหมสำยคสสำถสำมอยรรยู่ อบสถสำนทบที่ตยู่สำงๆทบที่คสุณไป สลิที่งตยู่สำงๆทบที่คสุณทสสำ เพลงตยู่สำงๆทบที่คสุณรล้อง เพสืที่อนทบที่คณ
สุ คบ ภสำษสำทบคที่ สุณใชล้ คสุณกก็
วสำงใจไดล้เลยวยู่สำมรันไมยู่ใชยู่พระประสงคร์ของพระองคร์ทบที่คสุณจะทสสำสลิที่งเหลยู่สำนรัทั้น จงยอมจสสำนนควสำมประสงคร์ของคสุณตยู่อพระเจล้สำ
และยอมใหล้พระองคร์ไดล้ตสำมพระประสงคร์ของพระองคร์ผสำยู่ นทสำงกสำรทรงนสสำของพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ในชบวลิตของคสุณ

อทกหนถึที่งคนาบอัญชาถถึงผผผู้เชมือที่ ทอัรั้งหลาย
ขล้อ 18-21 “และอยยู่สำเมสำเหลล้สำองสุยู่นซสึที่งจะทสสำใหล้เสบยคน แตยู่จงเตก็มลล้นดล้วยพระวลิญญสำณ จงปรสำศรรัยกรันดล้วยเพลงสดสุดบ
เพลงนมรัสกสำรและเพลงฝฝ่สำยจลิตวลิญญสำณ คสือรล้องเพลงสรรเสรลิญและสดสุดจบ สำกใจของทยู่สำนถวสำยองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ จง
ขอบพระคสุณพระเจล้สำคสือพระบลิดสำสสสำหรรับสลิที่งสสำรพรัดเสมอ ในพระนสำมพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำของเรสำ จงยอมฟฟังกรัน
และกรันดล้วยควสำมเกรงกลรัวพระเจล้สำ”
ขอใหล้ผมชบทั้ใหล้เหก็นอบกครรังทั้ วยู่สำขล้อ 18 ไมยู่ใชยู่ขล้อเสนอแนะ พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ไมยู่ไดล้ตรรัสวยู่สำ “ถล้สำเปป็นกสำรสะดวก จงเตก็ม
ลล้นดล้วยพระวลิญญสำณ” หรสือ “ถล้สำทยู่สำนคลิดวยู่สำเปป็นเรสือที่ งดบทบที่สดสุ จงเตก็มลล้นดล้วยพระวลิญญสำณ” หรสือ “ถล้สำสภสำพกสำรณร์แวดลล้อม
เอสืทั้ออสสำนวย จงเตก็มลล้นดล้วยพระวลิญญสำณ”
มบขล้อหล้สำมและขล้อควรปฏลิบรัตลิ:
1. (ขล้อหล้สำม): “อยว่กำเมกำเหลดกำองทุว่น” ทยู่สำนผรล้อสำยู่ นทบที่รกรั คสุณเชสืที่อไหมวยู่สำกสำรเมสำเหลล้สำองสุยู่นเปป็นบสำปอยยู่สำงหนสึที่ง? คสุณจะยอม
เมสำเหลล้สำองสุยู่นไหม? คสุณจะคลิดอะไรเกบที่ยวกรับผรล้รรับใชล้หรสือคนทบที่อล้สำงตรัววยู่สำเปป็นครลิสเตบยนคนหนสึที่งทบที่เมสำเหลล้สำองสุยู่น? คสุณจะกลยู่สำว
ไหมวยู่สำพวกเขสำกสสำลรังใชล้ชบวตลิ อยยู่สำงถรกตล้อง? ---???
2. (ขล้อควรปฏลิบรัตลิ): “จงเตด็มลผู้นดผู้วยพระวติญญาณ” หสำกกสำรเมสำเหลล้สำองสุนยู่ เปป็นกสำรทสสำผลิด กสำรไมก่เตก็มลล้นดล้วยพระ
วลิญญสำณกก็เปป็นกสำรทสสำผลิดเชยู่นกรัน อยยู่สำเมสำเหลล้สำองสุยู่น – แตยู่จงเตก็มลล้นดล้วยพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์
ทยู่สำนทบที่รกรั นบที่ไมยู่ไดล้กลยู่สำววยู่สำ “จงรรับบรัพตลิศมสำดล้วยพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์” ผรล้เชสืที่อไดดรลับบลัพตวิศมกำเรนยบรดอยแลดวเขล้สำใน
พระกสำยของพระครลิสตร์โดยพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ (1 คร. 12:12-13) นบที่เปป็นควสำมจรลิงอบกประกสำรหนสึที่ง ดรังทบที่ผมไดล้กลยู่สำวแลล้ว
หลสำยครรัทั้งในขล้อควสำมเหลยู่สำนบทั้ มรันเปป็นไปไดล้ดวล้ ยทบจที่ ะบรังเกลิดจสำกพระวลิญญสำณ ถรกสถลิตอยรยู่ภสำยในโดยพระวลิญญสำณ ไดล้รรับบรัพ
ตลิศมสำเขล้สำในพระกสำยของพระครลิสตร์โดยพระวลิญญสำณ และยรังไมยู่ถรกทสสำใหล้เตก็มลดนดล้วยพระวลิญญสำณ นบที่ไมยู่ใชยู่กสำรกระทสสำกลิจ
ประกสำรทบที่สองของพระคสุณ...มรันคสือกสำรยอมจสสำนนอยยู่สำงเตก็มทบที่ของจลิตใจ ควสำมคลิดและรยู่สำงกสำย – รยู่สำงกสำยซสึที่งเปป็นพระวลิหสำร
ของพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ เปสำโลกลยู่สำวแกยู่พบที่นล้องทบที่กรสุงโรมวยู่สำ “ขล้สำพเจล้สำจสึงวลิงวอนทยู่สำนทรัทั้งหลสำยใหล้ถวสำยตรัวของพวกทยู่สำน เปป็น
เครสืที่องบรชสำทบที่มบชวบ ลิต อรันบรลิสทสุ ธลิธิ์ เปป็นทบที่พอพระทรัยพระเจล้สำ ซสึที่งเปป็นกสำรรรับใชล้ทบที่เหมสำะสมของทยู่สำนทรัทั้งหลสำย” มรันเปป็นกสำรเหมสำะ
สมทบที่จะยอมจสสำนนจลิตใจ วลิญญสำณและรยู่สำงกสำย มรันเปป็นกสำรเหมสำะสมทบที่จะเตก็มลล้นดล้วยพระวลิญญสำณ และมรันไมยู่ถรกตล้อง – มรัน
เปป็นกสำรบสำป – ทบจที่ ะไมก่เตก็มลล้น
เพสืที่อทบจที่ ะเตก็มลล้นดล้วยพระวลิญญสำณ เรสำตล้องถรกทสสำใหล้วยู่สำงเปลยู่สำจสำกสลิที่งเหลยู่สำนรัทั้นทรัทั้งสลิทั้นทบที่ถรกเอยู่ยถสึงในขล้อกยู่อนๆของบททบที่
สบที่และหล้สำ...สลิที่งเหลยู่สำนรัทั้นของเนสืทั้อหนรัง สลิที่งเหลยู่สำนรัทั้นของมนสุษยร์ธรรมดสำ หสำกเรสำอยสำกเปป็นมนสุษยร์ฝฝ่สำยวลิญญสำณ โตเปป็นผรล้ใหญยู่เตก็ม
ตรัว เตก็มลล้นดล้วยพระวลิญญสำณ เรสำกก็ตอล้ งถรกทสสำใหล้วยู่สำงเปลยู่สำเสบยกยู่อน คสุณไมยู่อสำจเตลิมนทั้สสำใสยู่ภสำชนะใดไดล้จนกวยู่สำจะทสสำใหล้ภสำชนะ
นรัทั้นวยู่สำงเปลยู่สำจสำกสลิที่งอสืนที่ เสบยกยู่อน หสำกมบทรสำยสสำมเมก็ดในแกล้วใบหนสึที่ง คสุณกก็ไมยู่อสำจเตลิมนทั้สสำใสยู่แกล้วใบนรัทั้นไดล้ – มรันจะกลสำยเปป็น

นนั้กกำและทรกำยจนกวยู่สำทรสำยถรกเอสำออกไป ผรล้เชสืที่อไมยู่สสำมสำรถเตก็มลล้นดล้วยพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิไธิ์ ดล้จนกวยู่สำผรล้เชสืที่อคนนรัทั้นยอมใหล้พระ
เยซรเจล้สำทสสำใหล้ใจของเขสำวยู่สำงเปลยู่สำจสำกทสุกสลิที่งของโลก เนสืทั้อหนรังและพญสำมสำร เมสืที่อใจนรัทั้นถรกทสสำใหล้วยู่สำงเปลยู่สำแลล้ว พระวลิญญสำณ
บรลิสสุทธลิธิ์กสก็ สำมสำรถและจะเตก็มลล้นคนๆนรัทั้น
ในขล้อ 19 เรสำมบหลลักฐกำนของกสำรเตก็มลล้นดล้วยพระวลิญญสำณ
1. เรสำปรสำศรรัยกรันดล้วยเพลงสดสุดบ เพลงนมรัสกสำรและเพลงฝฝ่สำยจลิตวลิญญสำณ เรสำรล้องเพลงและสรล้สำงทยู่วงทสสำนองในใจ
ของเรสำถวสำยองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ กรสุณสำอยยู่สำเคสืองใจหรสือโมโห...กรสุณสำรรับขล้อควสำมทบที่ผมจะกลยู่สำวตยู่อไปนบทั้ดวล้ ยใจแบบเดบยวกรัน:
คนใดทบที่เตก็มลล้นดล้วยพระวลิญญสำณกก็ไมยู่จสสำเปป็นตล้องปฝ่สำวประกสำศกสำรเตก็มลล้นดล้วยพระวลิญญสำณของตนแกยู่เพสือที่ นมนสุษยร์ดวล้ ยกรัน
เขสำไมยู่ไดล้ไปทบที่ครลิสตจรักร และโอล้อวดและคสุยโตเกบที่ยวกรับควสำมบรลิสสุทธลิธิ์ของเขสำ กสำรอยรยู่ในทสำงแหยู่งพระเจล้สำของเขสำและกสำรอยรยู่
ฝฝ่สำยจลิตวลิญญสำณของเขสำ คนทบที่เตก็มลล้นดล้วยพระวลิญญสำณยยู่อมรล้องเพลงสดสุดบ บทเพลงตยู่สำงๆและสรล้สำงทยู่วงทสสำนองในใจถวาย
องคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้า พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงอยรยู่ในโลกเพสืที่อถวสำยเกบยรตลิแดยู่พระเยซร... พระองคร์ไมยู่ไดล้อยรใยู่ นโลกเพสืที่อถวสำย
เกบยรตลิเรกำ และไมยู่ถวสำยเกบยรตลิเรสำตยู่อหนล้สำมนสุษยร์ คนทบที่ถรกครอบครองโดยและเตก็มลล้นทรัทั้งสลิทั้นดล้วยพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิจธิ์ ะสรล้สำง
ทยู่วงทสสำนองถวสำยองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ – ไมยู่ใชยู่ทสสำใหล้มนสุษยร์! คนทบที่มบควสำมคลิดอยรยู่ฝฝ่สำยวลิญญสำณไมยู่เคยโฆษณสำควสำมบรลิสสุทธลิธิ์ของตน
กสำรดสสำเนลินชบวตลิ แตยู่ละวรันของเขสำโฆษณสำควสำมชอบธรรมแหยู่งใจของเขสำ ผรล้คนรรล้โดยวลิธบปฏลิบรัตลิในชบวตลิ ประจสสำวรันของเขสำ
2. คนทบที่เตก็มลล้นดล้วยพระวลิญญสำณยยู่อมเปป็นคนทบที่มบใจขอบพระคสุณ...สสสำหรรับทสุกสลิที่งเสมอ เขสำมบใจขอบพระคสุณตยู่อ
พระเจล้สำพระบลิดสำในพระนสำมของพระเยซร เพรสำะวยู่สำกสำรเตก็มลล้นดล้วยพระวลิญญสำณเกลิดขสึทั้นไดล้ในพระเยซร หสำกพระเยซรไมยู่ทรง
เตก็มพระทรัยทบที่จะกระทสสำตสำมพระประสงคร์ของพระบลิดสำ หสำกพระองคร์ไมยู่ไดล้จสำกพระทรวงของพระบลิดสำมสำและยอมจสสำนน
พระองคร์เองไวล้ในมสือของมนสุษยร์ผรล้ชวรัที่ รล้สำยทบที่ตรสึงพระองคร์ไวล้ทกบที่ สำงเขนนรัทั้น หสำกพระองคร์ไมยู่ไดล้สลิทั้นพระชนมร์ เรสำกก็คงไมยู่ไดล้
เพลลิดเพลลินกรับควสำมรอดอรันมบคยู่สำประเสรลิฐนบทั้และกสำรเตก็มลล้นอรันเปปีปี่ยมสงยู่สำรสำศบดวล้ ยพระวลิญญสำณบรลิสทสุ ธลิธิ์ คนทบที่เตก็มลล้นดล้วยพระ
วลิญญสำณจะขอบคสุณพระเจล้สำอยรยู่เสมอสสสำหรรับพระเยซรเจล้สำ และสสสำหรรับควสำมชสืที่นบสำนฝฝ่สำยวลิญญสำณ สรันตลิสสุข พระพรตยู่สำงๆ
ควสำมมรัที่นใจและควสำมมรัที่นคงปลอดภรัยทบเที่ รสำมบโดยทสำงพระโลหลิตทบที่ไหลออกนรัทั้นและพระคสุณของพระเจล้สำในพระเยซรเจล้สำ ชบวตลิ ทบที่
เตก็มลล้นดล้วยพระวลิญญสำณ คสือชบวตลิ ทบที่สรล้สำงทยู่วงทสสำนองในใจถวสำยองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ และขอบคสุณพระเจล้สำสสสำหรรับพระเยซรเจล้สำ
คสุณเตก็มลล้นดล้วยพระวลิญญสำณไหม? คสุณรรล้จกรั กสำรเตก็มลล้นดล้วยพระวลิญญสำณไหม? มรันเปป็นพระพรของคสุณทบที่จะครอบครองหสำก
คสุณเตก็มใจทบจที่ ะจยู่สำยรสำคสำนรัทั้น กสำรไถยู่เปป็นของฟรบ – คสุณไมยู่สสำมสำรถจยู่สำยรสำคสำเพสืที่อแลกกรับกสำรไถยู่ไดล้ ควสำมรอดเปป็นของฟรบ ... แตยู่
มบรสำคสำทบที่เรสำตล้องจยู่สำยหสำกเรสำอยสำกเพลลิดเพลลินกรับกสำรเตก็มลล้นดล้วยพระวลิญญสำณ รสำคสำนรัทั้นคสือกสำรยอมจสสำนนตยู่อพระเจล้สำเพสืที่อทบที่
จะถรกทสสำใหล้วสำยู่ งเปลยู่สำจสำกตรัวเอง ควสำมเหก็นแกยู่ตวรั ตรัณหสำทสำงเพศ และโลก และเมสืที่อคสุณถรกทสสำใหล้วสำยู่ งเปลยู่สำแลล้ว คสุณกก็พรล้อมทบที่
จะถรกทสสำใหล้เตก็มลล้น “อยยู่สำเมสำเหลล้สำองสุยู่น แตยู่จงเตก็มลล้นดล้วยพระวลิญญสำณ!”
ในขล้อ 21 เรสำถรกบรัญชสำใหล้ยอมนบนอบตยู่อกรันและกรันในควสำมเกรงกลรัวพระเจล้สำ หนสึที่งในควสำมจสสำเปป็นยลิที่งใหญยู่ทบที่สดสุ ใน
ครลิสตจรักรทล้องถลิที่นทสุกวรันนบทั้คสือ ทบผที่ รล้คนจะยสสำเกรงพระเจล้สำ และดสสำเนลินในควสำมสมรัครสมสำนสสำมรัคคบและควสำมเปป็นนทั้สสำหนสึที่งใจ
เดบยวกรัน หนสึที่งในควสำมบสำปทบที่รสำล้ ยแรงทบที่สสุดในครลิสตจรักรทบปที่ รสำกฏแกยู่ตสำทสุกวรันนบทั้ คสือกสำรขสำดควสำมเปป็นนทั้สสำหนสึที่งใจเดบยวกรัน เฉก
เชยู่นในครลิสตจรักรทบที่เมสืองโครลินธร์ ทสุกคนมบบทเพลง ทสุกคนมบหลรักคสสำสอน ทสุกคนมบคสสำพยสำน ทสุกคนมบคสสำเทศนสำ – และทสุกคน
อยสำกควบคสุมสลิที่งตยู่สำงๆ พระเจล้สำมบหรัวหนล้สำ ผรล้กสสำกรับดรแล ประธสำน หรัวหนล้สำคณะกรรมกสำรเยอะแยะมสำกมสำยแลล้ว : พระองคร์

กสสำลรังมองหสำคนทสสำงสำนรยู่วมกรัน...ผรล้คนทบจที่ ะยอมกล้มลงเปฟฟื้อนดลินและเปป็นผรล้รรับใชล้ทบที่ถยู่อมใจ เรสำจะตล้องนบนอบตยู่อกรันและกรัน
และเมสืที่อเรสำเตก็มลล้นดล้วยพระวลิญญสำณ เรสำกก็ทสสำเชยู่นนรัทั้น เรสำไมยู่รสรล้ สึกถสึงควสำมสสสำครัญของเรสำ และเรสำใหล้ควสำมนรับถสือพบที่นล้องของเรสำ
มสำกกวยู่สำตรัวเรสำเอง
ผมจะเหก็นดล้วยอยยู่สำงเตก็มใจวยู่สำมบแบบอยยู่สำงของชบวตลิ ทบที่เตก็มลล้นดล้วยพระวลิญญสำณนล้อยมสำกทสุกวรันนบทั้ – แตยู่ขอบพระคสุณ
พระเจล้สำทบที่มบอยรยู่บล้สำง ขอพระเจล้สำชยู่วยคสุณและผมทบที่จะยอมใหล้พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิตธิ์ รวจคล้นใจของเรสำ ขอพระเจล้สำชยู่วยเรสำทบจที่ ะ
ถรกทสสำใหล้วสำยู่ งเปลยู่สำจสำกทสุกสลิที่งทบที่จะขรัดขวสำงเหตสุของพระครลิสตร์ กสำรเสรลิมสรล้สำงพระกสำยนรัทั้น กสำรพสำคนทบที่ยรังไมยู่ไดล้รรับควสำมรอด
เขล้สำมสำ ขอพระเจล้สำชยู่วยเรสำทบที่จะเตก็มลล้นดล้วยพระวลิญญสำณ

ภาพประกอบททชที่ อัดเจนของสติที่งททคที่ รติสตจอักรเปป็น
ขล้อ 22-33 “ฝฝ่สำยภรรยสำจงยอมฟฟังสสำมบของตนเหมสือนยอมฟฟังองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ เพรสำะวยู่สำสสำมบเปป็นศบรษะของภรรยสำ
เหมสือนพระครลิสตร์ทรงเปป็นศบรษะของครลิสตจรักร และพระองคร์ทรงเปป็นพระผรล้ชยู่วยใหล้รอดของกสำยนรัทั้น เหตสุฉะนรัทั้นครลิสตจรักร
ยอมฟฟังพระครลิสตร์ฉรันใด ภรรยสำกก็ควรยอมฟฟังสสำมบทกสุ ประกสำรฉรันนรัทั้น ฝฝ่สำยสสำมบกก็จงรรักภรรยสำของตน เหมสือนอยยู่สำงทบพที่ ระ
ครลิสตร์ทรงรรักครลิสตจรักร และทรงประทสำนพระองคร์เองเพสืที่อครลิสตจรักร เพสืที่อพระองคร์จะไดล้ทรงแยกตรัทั้งไวล้ และชสสำระครลิสตจรักร
นรัทั้นใหล้บรลิสสุทธลิธิ์โดยกสำรลล้สำงดล้วยนทั้สสำโดยพระวจนะ เพสืที่อพระองคร์จะไดล้ทรงมอบครลิสตจรักรทบที่มบสงยู่สำรสำศบแดยู่พระองคร์เอง ไมยู่มบจดสุ
ดยู่สำงพรล้อย รลิวทั้ รอย หรสือมลทลินใด ๆ เลย แตยู่บรลิสสุทธลิธิ์ปรสำศจสำกตสสำหนลิ เชยู่นนรัทั้นแหละ สสำมบจสึงควรจะรรักภรรยสำของตนเหมสือนรรัก
กสำยของตนเอง ผรล้ทรบที่ รักภรรยสำของตนกก็รรักตนเอง เพรสำะวยู่สำไมยู่มบผใรล้ ดเกลบยดชรังเนสืทั้อหนรังของตนเอง มบแตยู่เลบทั้ยงดรและทะนสุถนอม
เหมสือนองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำทรงกระทสสำแกยู่ครลิสตจรักร เพรสำะวยู่สำเรสำเปป็นอวรัยวะแหยู่งพระกสำยของพระองคร์ แหยู่งเนสืทั้อหนรังของ
พระองคร์ และแหยู่งกระดรกของพระองคร์ ‘เพรสำะเหตสุนบทั้ผรล้ชสำยจะจสำกบลิดสำมสำรดสำของเขสำ และจะไปผรกพรันอยรกยู่ รับภรรยสำ และ
เขสำทรัทั้งสองจะเปป็นเนสืทั้ออรันเดบยวกรัน’ ขล้อนบทั้เปป็นขล้อลสึกลรับทบที่สสสำครัญมสำก แตยู่วยู่สำขล้สำพเจล้สำพรดถสึงพระครลิสตร์กรับครลิสตจรักร ถสึงอยยู่สำงไรกก็
ดบ ทยู่สำนทสุกคนจงตยู่สำงกก็รรักภรรยสำของตนเหมสือนรรักตนเอง และภรรยสำกก็จงยสสำเกรงสสำมบของตน”
ควสำมจรลิงทบที่ถรกนสสำเสนอตรงนบทั้ไมยู่มบทสำงเขล้สำใจผลิดไปไดล้ ชรัดเจนแจยู่มแจล้ง เขล้สำใจงยู่สำยโดยคนเหลยู่สำนรัทั้นทบที่เตก็มใจยอมรรับพระ
วจนะของพระเจล้สำและเปรบยบเทบยบสลิที่งตยู่สำงๆฝฝ่สำยวลิญญสำณกรับฝฝ่สำยวลิญญสำณ หสำกคสุณไมยู่มบควสำมคลิดใดอยรยู่กยู่อนแลล้ว หสำกคสุณไมยู่ไดล้
กสสำลรังตลิดตสำมขล้อเชสืที่อและหลรักคสสำสอนทบที่มนสุษยร์สรล้สำงขสึทั้นมสำ คสุณกก็สสำมสำรถมองเหก็นควสำมจรลิงทบที่ยลิที่งใหญยู่ตสำยู่ งๆซสึที่งถรกนสสำเสนอในขล้อ
พระคสสำทบที่เรสำกสสำลรังศสึกษสำกรันอยรยู่นบทั้ไดล้อยยู่สำงชรัดเจน
ตรงนบทั้พระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงใชล้สสำมบและภรรยสำเพสืที่อแสดงใหล้เหก็นภสำพฝฝ่สำยวลิญญสำณของครลิสตจรักรพรันธสรัญญสำใหมยู่
พระองคร์ตรรัสอยยู่สำงชรัดเจนวยู่สำภรรยสำทรัทั้งหลสำยจะตล้องอยรยู่ใตล้บรังครับสสำมบของตน พวกนสำงจะตล้องนบนอบตยู่อสสำมบของตนดสุจ
นบนอบตยู่อองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ (แนยู่นอนวยู่สำ นบที่อยรยู่ในควสำมหมสำยฝฝ่สำยวลิญญสำณอยยู่สำงแทล้จรลิง หญลิงคนใดทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้วจะตล้อง
ไมยู่นบนอบตยู่อบสำปเพสืที่อทบที่จะเอสำใจสสำมบของตน – เธอควรทสสำใหล้องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำทรงพอพระทรัย มรันเปป็นกสำรกระทสสำทบที่เหมสำะ
สมและถรกตล้องทบที่หญลิงคนหนสึที่งจะทสสำเทยู่สำทบที่ทสสำไดล้เพสืที่อเอสำใจสสำมบทบที่ยรังไมยู่รอด – แตยู่เธอไมยู่ควรปฏลิเสธองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ ) หสำก
สสำมบไดล้รรับควสำมรอดแลล้ว สสำมบกก็เปป็นศบรษะของภรรยสำนรัทั้น
เปสำโลยกภสำพประกอบโดยกลยู่สำววยู่สำ “เพรสำะวยู่สำสสำมบเปป็นศบรษะของภรรยสำ เหมมือนพระครติสตค์ทรงเปป็นศทรษะของค
รติสตจอักร” นบที่ชรัดเจนและไมยู่อสำจเขล้สำใจผลิดพลสำดไปไดล้ พระครลิสตร์ทรงเปป็นศบรษะของครลิสตจรักร... ไมยู่ใชยู่อรัครสสำวกเปโตรและ

ไมยู่ใชยู่พระสรันตะปสำปสำแหยู่งโรม พระสรันตะปสำปสำแหยู่งโรมเปป็นประมสุขของพระศสำสนจรักรโรมรันคสำทอลลิกแนยู่นอน แตยู่พระเยซร
ครลิสตร์ทรงเปป็นศบรษะ (ประมสุข) แหยู่งครลิสตจรักรของพระเจล้สำ พระครัมภบรร์กลยู่สำวอยยู่สำงชรัดเจนและอยยู่สำงทบที่ไมยู่อสำจเขล้สำใจผลิดไปไดล้วสำยู่
พระครลิสตร์ทรงเปป็นศบรษะของครลิสตจรักร ดล้วยเหตสุนบทั้จสึงไมยู่มบชสำยหรสือหญลิงคนใดเปป็น เคยเปป็น หรสือจะเปป็นศบรษะของครลิสตจรักร
ไดล้ พระเยซรทรงเปป็นศบรษะ พระองคร์ทรงเปป็นรสำกฐสำนดล้วย (1 คร. 3:11) แตยู่เปสำโลกลยู่สำวเพลิที่มเตลิมอบก:
สสำมบจะตล้องปกปฟ้องภรรยสำเพรสำะวยู่สำเธอเปป็นภสำชนะทบที่อยู่อนแอกวยู่สำ ผรล้หญลิงไดล้ถรกสรล้สำงจสำกซบที่โครงอรันหนสึที่ง โดยถรกเอสำ
ออกมสำจสำกใตล้แขนของอสำดรัม ผรล้หญลิงควรอยรยู่ใตล้กสำรปกปฟ้องดรแลของสสำมบ ซสึที่งเปป็นผรล้ทบที่แขก็งแรงกวยู่สำและเปป็นศบรษะ ในทสสำนอง
เดบยวกรันพระเยซรกก็ทรงเปป็นศบรษะของครลิสตจรักร และพระองคร์ทรงเปป็นพระผรล้ชวยู่ ยใหล้รอดของกสำยนรัทั้น พระองคร์ทรงปกปฟ้อง
กสำยนรัทั้น ขอบคสุณพระเจล้สำ ดรังทบที่ผมไดล้พยสำยสำมทบที่จะชบทั้ใหล้เหก็นแลล้ว เรสำไมยู่ไดล้รรับควสำมรอดและถรกทลิทั้งใหล้ตยู่อสรล้กสำรสรรล้ บตยู่สำงๆของเรสำ
เพบยงลสสำพรัง เรสำมบพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์อยรยู่ภสำยในตรัวเรสำ...ฤทธลิธิ์เดชใหญยู่ยลิที่งกวยู่สำวลิญญสำณของซสำตสำน (1 ยน. 4:4, รม. 8:35-39)
พระเยซรไมยู่เพบยงเปป็นศนรษะของครลิสตจรักรเทยู่สำนรัทั้น แตยู่พระองคร์ยรังทรงปกปป้องครลิสตจรักรดล้วย และวรันหนสึที่งครลิสตจรักรจะถรกนสสำ
เสนอตยู่อพระองคร์โดยพระเจล้สำพระบลิดสำแบบปรสำศจสำกตสสำหนลิหรสือรลิวทั้ รอย...จะไมยู่มบบสำปแมล้เพบยงสรักนลิดในครลิสตจรักรนรัทั้นเมสืที่อมรัน
ถรกนสสำเสนอตยู่อพระเยซรครลิสตร์เจล้สำ
ในขล้อ 24 เปสำโลกล้สำวตยู่อไปอบกกล้สำวหนสึที่ง: พระเยซรทรงเปป็นศบรษะของครลิสตจรักร พระองคร์ทรงเปป็นพระผรล้ชวยู่ ยใหล้รอด
ของครลิสตจรักร – ดล้วยเหตสุนบทั้ครวิสตจลักรจนงอยซูว่ใตดบลังคลับพระเยซซู ไมยู่มบมนสุษยร์สองขสำหนล้สำไหนบนพสืทั้นพลิภพมบสลิทธลิทธิ์ บที่จะเปลบที่ยนแปลง
สลิที่งใดในพระวจนะของพระเจล้สำทบที่เกบที่ยวขล้องกรับครลิสตจรักรของพระเจล้สำไดล้ พระเยซรตรรัสวยู่สำ “นลิโคเดมรัส ทยู่สำนตล้องบรังเกลิดจสำกพระ
วลิญญสำณ” – และมรันกก็ยรังเปป็น “ทยู่สำนทรัทั้งหลสำยตล้องบรังเกลิดจสำกพระวลิญญสำณ” เหมสือนเดลิม เรสำตล้องไดล้รบรั ควสำมรอดโดยพระคสุณ
ผยู่สำนทสำงควสำมเชสืที่อ ทสำงเขล้สำสรยู่ครลิสตจรักรคสือโดยควสำมรอด (กลิจกสำร 2:47) และหสำกคสุณไมยู่ไดล้รบรั ควสำมรอด คสุณกก็ไมยู่ไดล้เปป็น
สมสำชลิกคนหนสึที่งของครลิสตจรักรพรันธสรัญญสำใหมยู่ พระเยซรทรงเปป็นพระผรล้ชวยู่ ยใหล้รอด ครลิสตจรักรอยรใยู่ ตล้บรังครับพระองคร์
เปสำโลกล้สำวไปอบกกล้สำวในโลกธรรมชสำตลิ และเตสือนสตลิภรรยสำทรัทั้งหลสำยใหล้ยอมอยรยู่ใตล้บรังครับสสำมบของตนในทสุกสลิที่ง เปสำโล
กสสำลรังคลิดในแงยู่ของผรล้เชสืที่อทรัทั้งหลสำย – ไมยู่ใชยู่คนบสำปทรัทั้งหลสำย ภรรยสำจะตล้องอยรยู่ใตล้บรังครับสสำมบทรบที่ รักพระเจล้สำเพรสำะวยู่สำสสำมบเปป็น
ศบรษะของภรรยสำ ครลิสตจรักรจะตล้องอยรใยู่ ตล้บรังครับพระเยซร – ไมยู่ใชยู่นรักเทศนร์ คณะกรรมกสำรของมรัคนสำยกหรสือผรล้ดรแลทรรัพยร์สลิน
ไมยู่ใชยู่บลิชอป ไมยู่มบมนสุษยร์คนใดมบสลิทธลิทธิ์ บที่จะสรัที่งกสำรครลิสตจรักรขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำหรสือทสสำกสำรเปลบที่ยนแปลงใดๆในครลิสตจรักรไดล้
มรันเสรก็จสมบรรณร์แลล้ว “พระวจนะของพระองคร์ปฟักแนยู่นอยรยู่ในสวรรคร์เปป็นนลิตยร์” ไมยู่มบสกรั จสุดหรสือขบดเดบยวจะสรญสลิทั้นไป ครลิสต
จรักรอยรยู่ใตล้บรังครับหลรักคสสำสอนของพระเยซรครลิสตร์ ไมยู่ใชยู่หลรักขล้อเชสืที่อหรสือประเพณบตสำยู่ งๆของมนสุษยร์ ไมยู่วยู่สำจะมบกสำรเปลบที่ยนแปลง
ใดในหลรักคสสำสอนตยู่สำงๆและในกฎและระเบบยบตยู่สำงๆของครลิสตจรักร คสุณสรังเกตไดล้เลยวยู่สำกฎ ระเบบยบ หลรักคสสำสอนเหลยู่สำนรัทั้น
แหยู่งควสำมจรลิงทบที่เกบยที่ วขล้องกรับครลิสตจรักรยรังเปป็นอยรยู่ในวรันนบทั้เหมสือนกรับทบที่เคยเปป็นตอนทบพที่ ระเยซรตรรัสวยู่สำ “บนศลิลสำนบทั้เรสำจะสรล้สำงค
รลิสตจรักรของเรสำ!” คสสำเตสือนนรัทั้นยรังเหมสือนเดลิม: “ถล้สำผรล้ใดมสำหสำทยู่สำนทรัทั้งหลสำยและไมยู่นสสำหลรักคสสำสอนนบทั้มสำดล้วย อยยู่สำรรับเขสำไวล้ใน
เรสือนของพวกทยู่สำน และอยยู่สำขอพรใหล้เขสำเลย” (2 ยอหร์น 10)
ในขล้อ 25 เปสำโลกลยู่สำวเพลิที่มเตลิม: สสำมบเปป็นศบรษะของภรรยสำ – แตยู่เขกำไมว่ใชว่เจดกำนกำย เขสำจะตล้องรรักภรรยสำของเขสำ
เหมสือนกรับทบที่พระเยซรทรงรรักครลิสตจรักรและประทสำนพระองคร์เองเพสืที่อครลิสตจรักร นรัที่นทสสำใหล้เรสำเหก็นแตกตยู่สำงไปจสำกเดลิมเกบที่ยวกรับ
ควสำมสรัมพรันธร์ระหวยู่สำงสสำมบและภรรยสำครลิสเตบยน สสำมบทบที่เชสืที่อแลล้วจะตล้องไมยู่เผดก็จกสำร สรัที่งกสำรและบงกสำรภรรยสำ เขสำจะตล้องรรัก

ภรรยสำของเขสำ เปป็นผรล้นสสำและปกปฟ้องเธอ และหสำกเธอเปป็นผรล้หญลิงแบบทบที่เธอควรเปป็น เธอกก็อยสำกถรกรรัก ถรกนสสำพสำและถรก
ปกปฟ้องโดยสสำมบของเธอ ภรรยสำทบมที่ บจลิตใจอรันถรกตล้องยยู่อมไมยู่ปรสำรถนสำทบที่จะบงกสำรสสำมบ
ขล้อ 26 ใหล้ควสำมกระจยู่สำงแจล้งอยยู่สำงมสำก: “เพสืที่อพระองคร์ (พระเยซร) จะไดล้ทรงแยกตรัทั้งไวล้ และชสสำระครลิสตจรักรนรัทั้นใหล้
บรลิสสุทธลิธิ์” … แตยู่โดยวลิธบใด? “โดยกสำรลล้สำง...” กสำรลล้สำงแบบไหน? อยู่สำงบรัพตลิศมสำ? พลิธบบ รัพตลิศมสำ? แมยู่นทั้สสำจอรร์แดน? พระองคร์ผรล้ทบที่
เรสำยอมอยรใยู่ ตล้บรังครับประทสำนคสสำตอบแลล้ว: “...โดยการลผู้างดผู้วยนรั้นาโดยพระวจนะ” นทั้สสำในแมยู่นทั้สสำจอรร์แดนและในอยู่สำงบรัพตลิศ
มสำทรัทั้งหมดในโลกกก็ไมยู่พอทบที่จะชสสำระลล้สำงบสำปแมล้เพบยงสรักนลิดทบที่คสุณไดล้กระทสสำ กสำรใหล้บรัพตลิศมสำดล้วยนทั้สสำไมยู่เกบที่ยวขล้องอะไรเลยกรับ
กสำรไถยู่ กสำรใหล้บรัพตลิศมสำดล้วยนทั้สสำไมยู่เกบยที่ วขล้องอะไรเลยกรับควสำมรอด กสำรใหล้บรัพตลิศมสำดล้วยนทั้สสำเปป็นพลิธหบ นสึที่งของครลิสตจรักรพรันธ
สรัญญสำใหมยู่ ซสึที่งเปป็นพยสำนวยู่สำคนๆนรัทั้นทบรที่ รับบรัพตลิศมสำไดล้ตสำยตยู่อโลก ตสำยตยู่อบสำปแลล้ว ถรกฝฟังไวล้กรับพระครลิสตร์และถรกชสุบใหล้เปป็น
ขสึทั้นเพสืที่อดสสำเนลินในชบวลิตใหมยู่ กสำรใหล้บรัพตลิศมสำดล้วยนทั้สสำไมยู่ชสสำระบสำปใหล้หมดสลิทั้นไป นทั้สสำทบที่ถรกกลยู่สำวถสึงในยอหร์น 3:5 และนทั้สสำทบชที่ สสำระค
รลิสตจรักรใหล้สะอสำด คสือพระวจนะของพระเจล้สำ ยกตรัวอยยู่สำงเชยู่น: “ทยู่สำนทรัทั้งหลสำยไดล้รรับกสำรชสสำระใหล้สะอสำดแลล้วดล้วยถล้อยคสสำทบที่เรสำ
ไดล้กลยู่สำวแกยู่ทสำยู่ น” (ยอหร์น 15:3) พระเยซรประทรับนรัที่งอยรยู่ขล้สำงบยู่อนทั้สสำของยสำโคบ หญลิงคนหนสึที่งมสำ... หญลิงคนหนสึที่งซสึที่งไดล้แตยู่งงสำน
มสำหล้สำหนแลล้ว และซสึที่งมบสสำมบคนหนสึที่งทบที่นสำงไมยู่ไดล้แตยู่งงสำนดล้วย พระเยซรตรรัสวยู่สำ “ขอนทั้สสำใหล้เรสำดสืที่มบล้สำง” นสำงตอบวยู่สำ “ดลิฉรันไมยู่
เขล้สำใจ พวกยลิวเกลบยดชสำวสะมสำเรบย ทวยู่สำทยู่สำน (ซสึที่งเปป็นยลิว) กลรับขอนทั้สสำดสืมที่ จสำกดลิฉรัน (ซสึที่งเปป็นชสำวสะมสำเรบย)” พระเยซรตรรัสวยู่สำ
“หสำกเจล้สำรรจล้ รักของประทสำนของพระเจล้สำ เจล้สำกก็จะขอนทั้สสำเรกำดสืที่ม” หญลิงคนนรัทั้นกลยู่สำววยู่สำ “ดลิฉรันอยสำกไดล้นทั้สสำนบทั้...” ในระหวยู่สำงกสำร
สนทนสำหญลิงคนนรัทั้นกก็กลยู่สำววยู่สำ “ดลิฉรันทรสำบวยู่สำพระเมสสลิยสำหร์จะเสดก็จมสำ และเมสืที่อพระองคร์เสดก็จมสำแลล้วพระองคร์จะบอกเรสำทสุก
สลิที่ง” พระเยซรไดล้ประทสำนนทั้สสำนรัทั้นแกยู่นสำง คสุณรรไล้ หมวยู่สำพระองคร์ไดล้ประทสำนสลิที่งใดแกยู่นสำง? พระองคร์ตรรัสวยู่สำ “เรสำทบที่พดร กรับเจล้สำคสือ
ทยู่สำนผรล้นรัทั้น!” และเมสืที่อนสำงไดล้ยลินถล้อยคสสำเหลยู่สำนรัทั้น นสำงกก็ทลิทั้งหมล้อนทั้สสำของนสำงและวลิที่งเขล้สำเมสืองไปพรล้อมกรับบยู่อนทั้สสำบสำดสำลทบที่ผดสุ ขสึทั้น
ทยู่วมจลิตวลิญญสำณของนสำง ถล้อยคสสำเหลยู่สำนรัทั้นทบที่พระเยซรไดล้ประทสำนแกยู่นสำง ตรัทั้งแตยู่คสสำแรกจนถสึงคสสำสสุดทล้สำยทบที่พระองคร์ตรรัสไดล้นสสำนทั้สสำ
ทบที่มบชบวตลิ มสำ พระวจนะคมือนทั้สสำนรัทั้น...นทั้สสำทบที่มบชวบ ลิต และพระวจนะนสสำมสำซสึที่งควสำมรอด พระวจนะชสสำระใหล้สะอสำดจสำกบสำปทรัทั้งปวง
พระวจนะชสสำระใหล้บรลิสสุทธลิธิ์: “ขอทรงโปรดชสสำระเขสำใหล้บรลิสสุทธลิธิ์ดวล้ ยควสำมจรลิงของพระองคร์ พระวจนะของพระองคร์เปป็นควสำม
จรลิง” (ยอหร์น 17:17) พระวจนะชสสำระใหล้สะอสำด (ยอหร์น 15:3) พระวจนะคสือเมลก็ดพรันธสุร์ทนบที่ สสำมสำซสึที่งกสำรบรังเกลิดใหมยู่ (1 ปต.
1:23) บรัพตลิศมสำไมยู่ใชยู่นทั้สสำทบที่ถรกอล้สำงอลิงถสึงตรงนบทั้ – หรสือในทบที่อสืที่นใดซสึที่งเกบที่ยวขล้องกรับกสำรชสสำระใหล้สะอสำดจสำกควสำมโสโครกแหยู่งบสำป
ในขล้อ 27 ครลิสตจรักรจะถรกนสสำเสนอแดยู่พระครลิสตร์... ครลิสตจรักรทบที่เปปีปี่ยมสงยู่สำรสำศบ ครลิสตจรักรทบที่ไมยู่มบจดสุ ดยู่สำงพรล้อย ครลิสต
จรักรทบที่บรลิสสุทธลิธิ์ ครลิสตจรักรทบที่ปรสำศจสำกรลิวทั้ รอยหรสือมลทลินใดๆ ควสำมบรลิสทสุ ธลิธิ์ ควสำมชอบธรรม ควสำมเปป็นอยยู่สำงพระเจล้สำอรันขสำว
กระจยู่สำงจะถรกจรัดแสดงเมสืที่อครลิสตจรักรถรกนสสำเสนอแดยู่พระเยซรในกสำรเลบทั้ยงอภลิเษกสมรสในทล้องฟฟ้สำ ชยู่สำงเปป็นภสำพอรันนยู่สำชม! ชยู่สำง
เปป็นควสำมจรลิงอรันแสนยลิที่งใหญยู่ ชยู่สำงเปป็นขล้อเทก็จจรลิงอรันเปปีปี่ยมสงยู่สำรสำศบ ผมดบใจเหลสือเกลินทบที่ผมเปป็นอวรัยวะหนสึที่งของกสำยนรัทั้น ! และ
ทยู่สำนผรล้อสำยู่ นทบที่รรัก หสำกคสุณไมยู่ไดล้เปป็นอวรัยวะหนสึที่งของกสำยนรัทั้น คสุณกก็สสำมสำรถเปป็นไดล้ตอนนบทั้ ณ วลินสำทบนบทั้ หสำกคสุณจะกล้มศบรษะ
หลรับตสำและวสำงใจในพระเยซร พระองคร์จะทรงชยู่วยคสุณใหล้รอด
ในขล้อ 28 เปสำโลเดลินหนล้สำตยู่อพรล้อมกรับภสำพประกอบของเขสำ สสำมบควรรรักภรรยสำของตนเหมสือนรรักกสำยของตนเอง
สสำมบควรปกปฟ้องภรรยสำของตนเหมสือนกรับทบที่เขสำจะปกปฟ้องตรัวเขสำเอง เขสำควรรรักภรรยสำของเขสำเหมสือนกรับทบที่เขสำรรักตรัวเอง สสำมบ
และภรรยสำเปป็นหนนซื่งเดนยวกลัน ผรล้คนทบที่แตยู่งงสำนกรันในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำไมยู่ใชยู่คนสองคน – เขสำทรัทั้งสองเปป็นเนสืทั้อหนรังเดบยวกรัน

พวกเขสำรรักเหมสือนกรัน พวกเขสำใชล้ชบวตลิ เหมสือนกรัน พวกเขสำคลิดเหมสือนกรัน พวกเขสำชสืที่นชมยลินดบดวล้ ยกรัน รล้องไหล้ดล้วยกรัน ชบวตลิ
สมรสแบบครลิสเตบยนควรจะเปป็นเชยู่นนรัทั้น – และหสำกพระเจดกำทรงเชสืที่อมคนเขล้สำหสำกรันมสำกกวยู่สำนบทั้ศสำลหยยู่สำรล้สำงกก็คงเลลิกกลิจกสำร
เปป็นแนยู่! ไมยู่มบผรล้ใดเกลบยดชรังเนสืทั้อหนรังของตรัวเอง เรสำใหล้อสำหสำรเนสืทั้อหนรังของเรสำ เรสำประคบประหงมเนสืทั้อหนรังของเรสำ...และเรสำ
ดรแลตรัวเอง เรสำควรทสสำแบบเดบยวกรันเพสืที่อภรรยสำของเรสำ
ในสยู่วนทล้สำยสสุดของขล้อ 29 เรสำอยู่สำนวยู่สำ “...เหมสือนองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำทรงกระทสสำแกยู่ครลิสตจรักร” พระเยซรเจล้สำกสสำลรังดร
แลครลิสตจรักรของพระองคร์ สรรเสรลิญพระเจล้สำ! พระองคร์ทรงดรแลลรกเลก็กๆของพระองคร์ ผมดบใจทบที่องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำทรงเปป็นผรล้
เลบทั้ยงของผม พระองคร์ทรงนสสำผมไปรลิมนทั้สสำแดนสงบ พระองคร์ทรงฟฟนฟื้ จลิตวลิญญสำณของผม พระองคร์ทรงนสสำผมไปในทสำงชอบ
ธรรม พระองคร์ทรงเตรบยมสสสำรรับใหล้ผมตยู่อหนล้สำตยู่อตสำศรัตรรของผม พระองคร์ทรงเจลิมศบรษะผมดล้วยนทั้สสำมรัน... พระองคร์ทรงทสสำใหล้
ขรันนทั้สสำของผมลล้นอยรยู่ และพระองคร์จะประทสำนควสำมดบและควสำมเมตตสำแกยู่ผมตลอดวรันเวลสำแหยู่งชบวตลิ ของผม จสำกนรัทั้นพระองคร์
จะประทสำนทบที่อสำศรัยแกยู่ผมในพระนลิเวศของพระบลิดสำตลอดไป ฮสำเลลรยสำ! พระผรล้ชวยู่ ยใหล้รอดประเสรลิฐ! พระผรล้เลบทั้ยงแสน
ประเสรลิฐ!
เหตสุใดพระเยซรถสึงทสสำทรัทั้งหมดนบทั้เพสืที่อเรสำ? ขล้อ 30 ตอบไวล้: เรสำทรัทั้งหลสำยทบเที่ ปป็นลรกทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้วของพระเจล้สำเปป็น
อวรัยวะแหยู่งพระกสำยของพระองคร์ คลิดดรสคลิ รรับ! เรสำถรกรวมเขล้สำกรับพระกสำยของพระองคร์ ในแงยู่ฝสำฝ่ ยวลิญญสำณขณะนทรั้เรสำเปป็น
อวรัยวะแหยู่งพระกสำยของพระองคร์ ขณะนทรั้เรสำเปป็นอวรัยวะแหยู่งเนสืทั้อหนรังของพระองคร์และแหยู่งกระดรกของพระองคร์ พวกเรสำทบที่
เปป็นผรล้เชสืที่อทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้วไมยู่ไดล้เขล้สำรยู่วมกรับครลิสตจรักรพรันธสรัญญสำใหมยู่โดยกสำรกรอกขล้อมรลลงในบรัตรใบหนสึที่ง เรสำไดล้กลสำยเปป็น
สยู่วนหนสึที่งของพระกสำยของพระครลิสตร์โดยควสำมเชสืที่อในพระโลหลิตของพระองคร์ พระวลิญญสำณบรลิสทสุ ธลิธิ์ทรงเชสืที่อมเรสำเขล้สำดล้วยกรัน
และนสสำเรสำมสำใสยู่ไวล้ในกสำยนรัทั้น ไมยู่ตล้องสงสรัยเลยวยู่สำพระองคร์ทรงดรแลเรสำ! คทุณ ทบที่เปป็นคสุณพยู่อหรสือคสุณแมยู่ ยยู่อมดรแลลรกเลก็กๆของ
คทุณหสำกคสุณเปป็นคสุณแมยู่และคสุณพยู่อแบบทบที่คสุณควรจะเปป็น พระเยซรทรงเปป็นพระผรล้ชวยู่ ยใหล้รอดแบบทบที่พระองคร์ควรจะเปป็น และ
พระองคร์ทรงดรแลลรกๆของพระองคร์ จงสรรเสรลิญพระนสำมของพระองคร์!
ควสำมรรัก:
ไมยู่มบคสสำใดในภสำษสำใดทบที่แสดงขยู่สำวประเสรลิฐแหยู่งพระคสุณของพระเจล้สำไดล้อยยู่สำงถยู่องแทล้ ไมยู่มคบ สสำใดทบที่เปป็นตรัวแทนของพระ
ครลิสตร์และสลิที่งทบพที่ ระองคร์ไดล้ทรงกระทสสำเพสืที่อนสสำควสำมรอดมสำสรยู่เรสำไดล้อยยู่สำงเหมสำะสมเทยู่สำกรับคสสำวยู่สำ ควกำมรลัก ชยู่สำงเปป็นมสำตรฐสำนทบที่
พระเจล้สำไดล้ทรงตรัทั้งไวล้เกบที่ยวกรับควสำมรรักระหวยู่สำงสสำมบและภรรยสำของเขสำ: “เหมซอนอยว่กำงทนซื่พระครวิสตตทรงรลักครวิสตจลักร!”
แนยู่นอนวยู่สำควสำมรรักของพระครลิสตร์ทบที่มบใหล้สสสำหรรับครลิสตจรักรนรัทั้นเกลินจะหยรัที่งถสึง มรันไรล้ขอบเขต มรันไมยู่มบสลิที่งใดกรัทั้นกลสำง ควสำมรรัก
ของพระครลิสตร์เหลสือจะกลยู่สำว ไมยู่อสำจพรรณนสำ ไมยู่อสำจรรล้ไดล้ในควสำมเตก็มเปปีปี่ยมของมรัน ในนลิรรันดรร์กสำลทบอที่ ยรยู่ขล้สำงหลรังเรสำพระองคร์
ไดล้ทรงรรักเรสำ พระองคร์ไดล้ประทสำนพระองคร์เองเพสืที่อเรสำแมล้ในขณะทบที่เรสำยรังตสำยในกสำรละเมลิดตยู่สำงๆและบสำปตยู่สำงๆ... ขณะทบที่เรสำ
ยรังเปป็นคนชรัที่วอยรยู่นรัทั้น ณ เวลสำนบทั้พระองคร์ทรงรรักเรสำและกสสำลรังชสสำระผรล้เชสืที่อทรัทั้งหลสำย (สมสำชลิกทรัทั้งหลสำยของครลิสตจรักร) ใหล้บรลิสสุทธลิธิ์
และสะอสำดโดยกสำรลล้สำงดล้วยนทั้สสำคสือพระวจนะ แตยู่วยู่สำนรัที่นยรังไมยู่ใชยู่ทรัทั้งหมด: ในอนสำคตอรันไกลโพล้น เพรสำะเหตสุควสำมรรักอรันยลิที่งใหญยู่
ของพระองคร์ทพบที่ ระองคร์ไดล้ทรงรรักเรสำ พระองคร์จะทรงนสสำเสนอครลิสตจรักรตยู่อพระองคร์เอง คสือครลิสตจรักรทบที่ “ไมยู่มบจดสุ ดยู่สำงพรล้อย
รลิวทั้ รอย หรสือมลทลินใด ๆ เลย” ชยู่สำงเปป็นควสำมรรักแสนวลิเศษ!
เหตสุผลทบที่ถรกนสสำเสนอตรงนบทั้อยยู่สำงชรัดเจนเหลสือเกลิน ทบที่สสำมบทรัทั้งหลสำยควรรรักภรรยสำของตนเหมสือนกรับทบที่พวกเขสำรรักตรัวเอง

กก็คสือเพรสำะวยู่สำ ภรรยสำของเขสำคมือรยู่สำงกสำยของเขสำเอง “ผรล้ทบที่รกรั ภรรยสำของตนกก็รกรั ตนเอง” เรสืที่องรสำวนบทั้ไดล้ถรกนสสำเสนออยยู่สำง
ชรัดเจนแลล้วในปฐมกสำล 2:21-23 “และพระเยโฮวสำหร์พระเจล้สำทรงกระทสสำใหล้อสำดรัมหลรับสนลิท และเขสำไดล้หลรับสนลิท และ
พระองคร์ทรงเอสำกระดรกซบที่โครงอรันหนสึที่งของเขสำออกมสำ และทรงกระทสสำใหล้เนสืทั้อทบที่ซบที่โครงตลิดกรัน และกระดรกซบที่โครงซสึที่งพระเยโฮ
วสำหร์พระเจล้สำไดล้ทรงเอสำออกมสำจสำกชสำยนรัทั้น พระองคร์ทรงสรล้สำงใหล้เปป็นหญลิงคนหนสึที่ง และทรงนสสำเธอมสำใหล้ชสำยนรัทั้น และอสำดรัมวยู่สำ
“บรัดนบทั้ นบที่เปป็นกระดผกจากกระดผกของเรา และเนมืรั้อจากเนมืรั้อของเรา จะเรบยกเธอวยู่สำหญลิง เพรสำะวยู่สำหญลิงนบทั้ออกมสำจสำกชสำย”
ตรงนบทั้เรสำมบหลรักเกณฑร์ของพระเจล้สำสสสำหรรับกสำรสมรส จสำกหลรักเกณฑร์นบทั้ของพระเจล้สำสสสำหรรับกสำรสมรส เรสำไดล้ขล้อผรกพรัน
รยู่วมกรันระหวยู่สำงสสำมบกรับภรรยสำ ภรรยสำเปป็นรยู่สำงกสำยของสสำมบ – ตสสำแหนยู่งหนสึที่งของกสำรนบนอบเชสืที่อฟฟัง แตยู่ภรรยสำกก็เปป็น “เนสืทั้อ
หนรังของเขสำเอง” เชยู่นกรัน ขอใหล้สสำมบรกรั ภรรยสำดล้วยควสำมรรักแบบเดบยวกรับทบที่เขสำรรักตรัวเอง เพรสำะวยู่สำเธอเปป็นเนสืทั้อหนรังของเขสำ
เอง พระเจล้สำไดล้ทรงสรล้สำงมนสุษยร์ออกมสำจสำกผงคลบดนลิ – แตยู่ผรล้หญลิงไดล้ถรกเอสำออกมสำจสำกผรล้ชสำย เธอเปป็นกระดรกแหยู่งกระดรกของ
ผรล้ชสำย และเปป็นเนสืทั้อหนรังแหยู่งเนสืทั้อหนรังของผรล้ชสำย
กรับครลิสตจรักรกก็เปป็นเชยู่นนรัทั้น: กสำรนอนหลรับของอสำดรัมเปป็นภสำพเลก็งถสึงกสำรสลิทั้นพระชนมร์ของพระเยซรครลิสตร์ (อสำดรัมคนทบที่
สอง) สบขล้สำงของพระเยซรเจล้สำกก็ถรกเปปิดเชยู่นกรัน...หลรังจสำกทบที่พระองคร์ทรงสลิทั้นพระชนมร์แลล้ว ทหสำรคนนรัทั้นกก็แทงสบขล้สำงของพระองคร์
(ยอหร์น 19:34) และมบทรัทั้งเลสือดและนทั้สสำไหลออกมสำ พระเจล้สำทรงทสสำใหล้อสำดรัมหลรับสนลิท และจสำกสบขล้สำงของเขสำ ซบที่โครงอรันนรัทั้นกก็
ถรกเอสำออกมสำซสึที่งพระองคร์ทรงสรล้สำงผรล้หญลิง พระเจล้สำทรงทสสำใหล้อสำดรัมคนทบที่สองหลรับสนลิท สบขล้สำงของพระองคตถรกเปปิด...และผยู่สำน
ทสำงกสำรเปปิดสบขล้สำงนรัทั้นอบกกสำยหนสึที่งกก็กสสำลรังถรกกยู่อรยู่สำงขสึทั้น... พระกสำยของพระองคค์ นรัที่นคสือครลิสตจรักร พระองคร์ทรงเปป็นศบรษะ เรสำ
เปป็นอวรัยวะแหยู่งพระกสำยของพระองคร์ และหนทสำงเดบยวทบเที่ รสำจะกลสำยเปป็นอวรัยวะหนสึที่งแหยู่งพระกสำยนรัทั้นไดล้กก็คสือ ยอมรรับสบขล้สำง
ทบที่ถรกแทงของพระองคร์...พระโลหลิตทบที่ไหลออกนรัทั้น
ดล้วยเหตสุนบทั้ กสำรสมรสแบบพรันธสรัญญสำใหมยู่จงสึ เปป็น “กสำรรวมเปป็นหนสึที่งซสึที่งไมยู่มบทสำงแยกจสำกกรันไดล้” เมสืที่อชสำยและหญลิง
คนหนสึที่งถรกเชสืที่อมเขล้สำดล้วยกรันในกสำรสมรสโดยองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ เขสำทรัทั้งสองกก็กลสำยเปป็นเนสืทั้อหนรังเดบยวกรัน ...พวกเขสำไมยู่ใชยู่สอง
คนอบกตยู่อไป “เหตสุฉะนรัทั้น ผรชล้ สำยจะจสำกบลิดสำของเขสำและมสำรดสำของเขสำ และจะไปผรกพรันอยรยู่กรับภรรยสำของเขสำ และเขสำทรัทั้ง
สองจะเปป็นเนสืทั้ออรันเดบยวกรัน” (ปฐก. 2:24) ในทสสำนองเดบยวกรัน พระบสุตรของพระเจล้สำกก็ทรงมบเจล้สำสสำวผรล้หนสึที่ง พระองคร์ไดล้เสดก็จ
จสำกพระนลิเวศของพระบลิดสำ เสดก็จเขล้สำมสำในโลก สลิทั้นพระชนมร์บนกสำงเขนนรัทั้น สบขล้สำงของพระองคร์ถรกเปปิด – และผยู่สำนทสำงพระ
โลหลิตทบที่ไหลออกของพระองคร์เรสำทรัทั้งหลสำยทบที่เชสืที่อจสึงกลสำยเปป็นอวรัยวะตยู่สำงๆแหยู่งพระกสำยของพระองคร์ เปป็นเจล้สำสสำวของ
พระองคร์ และวรันหนสึที่งเรสำจะถรกนสสำเสนอแดยู่พระองคร์อยยู่สำงปรสำศจสำกจสุดดยู่สำงพรล้อยหรสือรลิวทั้ รอยใดๆ “ขล้อนบทั้เปป็นขล้อลสึกลรับทบที่สสสำครัญ
มสำก แตยู่วสำยู่ ขล้สำพเจล้สำพรดถสึงพระครลิสตร์กรับครลิสตจรักร”
ทยู่สำนสหสำยทบที่รกรั จะเปป็นไปไดล้ไหมทบที่พระเยซรเจล้สำจะทอดทลิทั้งครลิสตจรักร? จะเปป็นไปไดล้ไหมทบที่พระเยซรจะหยยู่สำขสำดจสำกค
รลิสตจรักรและทลิทั้งมรันไวล้ตยู่สำงหสำก? ผมจสึงถสำมคสุณดล้วยหลรักเหตสุผลแบบเดบยวกรันวยู่สำ หสำกชสำยและหญลิงกลสำยเปป็นเนสืทั้อหนรังเดบยวกรัน
เวลสำทบพที่ วกเขสำถรกเชสืที่อมโดยพระเจล้สำผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ในกสำรสมรสอรันบรลิสสุทธลิธิ์และพลิธสบ มรสทบพที่ ระเจล้สำทรงสถสำปนสำ สสำมบจะตรัด
ทลิทั้งควสำมสรัมพรันธร์กรับภรรยสำของเขสำไดล้อยยู่สำงแทล้จรลิงหรสือไมยู่? หรสือภรรยสำจะตรัดทลิทั้งควสำมสรัมพรันธร์กรับสสำมบของเธอไดล้หรสือไมยู่?
สสำยใยแหยู่งกสำรสมรสไมยู่อสำจถรกตรัดขสำดไดล้หสำกพวกเขสำอยรใยู่ นองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ เขสำทรัทั้งสองมบธรรมชสำตลิเดบยวกรัน และสสำมบกรับ
ภรรยสำกลสำยเปป็นเนสืทั้อหนรังเดบยวกรัน ควสำมรรักและควสำมเคสำรพยสสำเกรงทสสำใหล้ชสำยและหญลิงทรัทั้งหลสำยกลสำยเปป็นหนสึที่งเดบยวกรันใน

กสำรสมรส กสำรสมรสทบที่แทล้จรลิงเปป็นประสบกสำรณร์ทบที่บรลิสสุทธลิธิ์ – สสำมบถรกอสุทลิศแดยู่ภรรยสำ ภรรยสำถรกอสุทศลิ แดยู่สสำมบ ควสำมสรัมพรันธร์นรัทั้น
ศรักดลิธิ์สทลิ ธลิธิ์และหอมหวสำน และเมสืที่อพระเจล้สำทรงเชสืที่อมคนสองคนเขล้สำดล้วยกรัน เขสำทรัทั้งสองกก็ไมยู่อสำจถรกแยกขสำดจสำกกรันไดล้โดย
มนสุษยร์หรสือปปีศสำจเพรสำะวยู่สำเขสำทรัทั้งสองไมยู่เปป็นสองอบกตยู่อไป – พวกเขสำเปป็นหนสึที่งเดบยวกรัน
พระเจล้สำทรงขมวดคลิวทั้ ใหล้กรับกสำรสมรสมสำกมสำยทสุกวรันนบทั้และโมงยสำมนบทั้ – กสำรสมรสแบบรวดเรก็ว กสำรสมรสทบที่ไมยู่เปป็น
มสำกไปกวยู่สำพลิธบทสำงพลเรสือนหรสือกฎหมสำยเพสือที่ เชสืที่อมสองฝฝ่สำยเขล้สำดล้วยกรัน เพสืที่ออสำศรัยอยรยู่ดวล้ ยกรันในควสำมเพลลิดเพลลินและบสำป
เพบยงชรัที่วครสำว จสำกนรัทั้นกก็แยกทสำงกรันไปและเขล้สำสรยู่กสำรแกลล้งทสสำแบบเดบยวกรันนรัทั้นอบกทบ ทยู่สำนทบที่รกรั คสุณตล้องไมยู่ลสืมวยู่สำกสำรสมรสถรก
สรล้สำงขสึทั้นในสวรรคร์ กสำรสมรสทบที่อยรยู่ในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำนรัทั้นกก็ศรักดลิสธิ์ ลิทธลิธิ์และบรลิสสุทธลิธิ์ และมรันมบฉสำกหลรังฝฝ่สำยวลิญญสำณอรันยลิที่ง
ใหญยู่...มรันเปป็นภสำพเลก็งถสึงครลิสตจรักรพรันธสรัญญสำใหมยู่ พระเจล้สำไดล้ทรงจรัดหสำเจล้สำสสำวคนแรก พระเจล้สำไดล้ทรงประกอบพลิธบสมรส
ครรัทั้งแรก – และพระเจล้สำทรงสรัที่งสสำมบวสำยู่ เขสำจะตล้องทลิทั้งและทอดทลิทั้งทสุกสลิที่งทบที่เหลสือ...แตยู่จะตล้องไมยู่ทลิทั้งภรรยสำของเขสำเดก็ดขสำด สสำมบ
เปป็นศบรษะของภรรยสำ และดล้วยเหตสุนบทั้เขสำจสึงควรเปป็นผรล้นสสำในทสุกสลิที่ง โดยเฉพสำะในเรสือที่ งฝฝ่สำยวลิญญสำณตยู่สำงๆ ขอพระเจล้สำโปรด
เมตตสำพวกทนสำยควสำมและผรล้พพลิ สำกษสำทบที่ทสสำลสำยครอบครรัวตยู่สำงๆในศสำลหยยู่สำรล้สำงและทสสำใหล้เดก็กเลก็กๆเปป็นลรกกสสำพรล้สำ ซสึที่งมบหนล้สำ
ตสำคลล้สำยกรับพยู่อแมยู่ทพบที่ วกเขสำไมยู่ไดล้เลสือก...กระดรกแหยู่งกระดรกของพวกเขสำและเนสืทั้อหนรังแหยู่งเนสืทั้อหนรังของพวกเขสำ พยู่อแมยู่เชยู่น
นรัทั้นนสสำลรกๆเขล้สำมสำสรยู่โลก – จสำกนรัทั้นกก็แยกทสำงกรัน โดยทลิทั้งลรกๆเหลยู่สำนรัทั้นไวล้กรับรอยแผลของกสำรเปป็นลรกของพยู่อแมยู่ทบที่หยยู่สำรล้สำง พวก
คสุณทบที่ยรังหนสุยู่มสสำวและยรังไมยู่แตยู่งงสำน ผมขอแนะนสสำใหล้คสุณไมยู่แตยู่งงสำนจนกวยู่สำคสุณจะแนยู่ใจจรลิงๆวยู่สำพระเจล้สำทรงอยรใยู่ นสมรสนรัทั้น
คสุณอสำจคลิดวยู่สำมรันเปป็นเรสือที่ งทบที่เลวรล้สำยหสำกคสุณอยรใยู่ นชยู่วงอสำยสุยบที่สลิบตล้นๆหรสือยบที่สลิบปลสำยๆและยรังไมยู่แตยู่งงสำน แตยู่อยยู่สำลสืมวยู่สำกสำรเปป็น
สสำวโสดนรัทั้นดบกวยู่สำกสำรเปป็นภรรยสำผรล้มบใจบอบชทั้สสำซสึที่งแตยู่งงสำนกรับผรล้ชสำยทบที่ไมยู่ใชยู่! กสำรเปป็นคนโสดตยู่อไปกก็ดบกวยู่สำแตยู่งงสำนแลล้วมบชวบ ลิต
สมรสทบจที่ บลงดล้วยกสำรหยยู่สำรล้สำง แตยู่ขอบคสุณพระเจล้สำทบที่ในควสำมหมสำยฝฝ่สำยวลิญญสำณ เมสืที่อเรสำเชสืที่อในพระเยซรครลิสตร์เจล้สำ พระเจล้สำกก็
ทรงเชสืที่อมเรสำเขล้สำกรับพระกสำยของพระเยซรเจล้สำ เรสำกลสำยเปป็นเนสืทั้อหนรังเดบยวกรัน – และสรรเสรลิญพระเจล้สำ นรกและสวรรคร์ทรัทั้งสลิทั้น
ไมยู่อสำจแยกเรสำออกจสำกพระกสำยของพระครลิสตร์ไดล้
บททบที่หล้สำปปิดทล้สำยดล้วยคสสำกลยู่สำวทบที่ชดรั เจนและเขล้สำใจไดล้ “ถถึงอยก่างไรกด็ดท ทยู่สำนทสุกคนจงตยู่สำงกก็รรักภรรยสำของตนเหมสือนรรัก
ตนเอง และภรรยสำกก็จงยสสำเกรงสสำมบของตน” แนยู่นอนวยู่สำเมสืที่อสสำมบรรักภรรยสำเหมสือนเขสำรรักตรัวเอง และเมสืที่อภรรยสำมบควสำม
ยสสำเกรงตยู่อสสำมบทใบที่ หล้ควสำมรรักเชยู่นนรัทั้น นรกทรัทั้งสลิทั้นกก็ไมยู่อสำจแยกเขสำทรัทั้งสองออกจสำกกรันไดล้ นรัที่นคสือแบบทบที่พระเยซรเจล้สำทรงอยสำกใหล้
มรันเปป็น

เอเฟซอัส – บทททที่หก
6:1 ฝฝ่สำยบสุตรจงนบนอบเชสืที่อฟฟังบลิดสำมสำรดสำของตนในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ เพรสำะกระทสสำอยยู่สำงนรัทั้นเปป็นกสำรถรก
6:2 ‘จงใหล้เกบยรตลิแกยู่บลิดสำมสำรดสำของเจล้สำ’ (นบที่เปป็นพระบรัญญรัตลิขล้อแรกทบที่มพบ ระสรัญญสำไวล้ดวล้ ย)
6:3 ‘เพสืที่อเจล้สำจะอยรยู่เยก็นเปป็นสสุข และมบอสำยสุยสืนนสำนทบที่แผยู่นดลินโลก’
6:4 ฝฝ่สำยทยู่สำนผรล้เปป็นบลิดสำอยยู่สำยรัที่วบสุตรของตนใหล้เกลิดโทสะ แตยู่จงอบรมบสุตรดล้วยกสำรสรัที่งสอนและกสำรตรักเตสือนตสำมหลรักขององคร์
พระผรล้เปป็นเจล้สำ
6:5 ฝฝ่สำยพวกทสำสจงเชสืที่อฟฟังผรล้ทบที่เปป็นนสำยฝฝ่สำยเนสืทั้อหนรังดล้วยใจเกรงกลรัวจนตรัวสรัที่น ดล้วยนทั้สสำใสใจจรลิงเหมสือนกระทสสำแกยู่พระครลิสตร์
6:6 ไมยู่เหมสือนอยยู่สำงคนทบที่ทสสำแตยู่ตยู่อหนล้สำ อยยู่สำงคนทบที่ทสสำใหล้ชอบใจคน แตยู่จงทสสำเหมสือนอยยู่สำงทสำสของพระครลิสตร์คสือกระทสสำตสำม
ชอบพระทรัยพระเจล้สำดล้วยควสำมเตก็มใจ
6:7 จงปรนนลิบรัตลินสำยดล้วยจลิตใจชสืที่นบสำน เหมสือนกรับปรนนลิบรัตลิองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ ไมยู่ใชยู่ปรนนลิบรัตลิมนสุษยร์
6:8 เพรสำะทยู่สำนรรล้อยรยู่แลล้ววยู่สำผรล้ใดกระทสสำควสำมดบประกสำรใด ผรล้นรัทั้นกก็จะไดล้รรับบสสำเหนก็จอยยู่สำงนรัทั้นจสำกองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำอบก ไมยู่วสำยู่
เขสำจะเปป็นทสำสหรสือเปป็นไท
6:9 ฝฝ่สำยนสำยจงกระทสสำตยู่อทสำสในทสสำนองเดบยวกรัน คสืออยยู่สำขรยู่เขก็ญเขสำ เพรสำะทยู่สำนกก็รแรล้ ลล้ววยู่สำนสำยของทยู่สำนทรงประทรับอยรยู่ใน
สวรรคร์ และพระองคร์ไมยู่ทรงเลสือกหนล้สำผรล้ใดเลย
6:10 พบนที่ ล้องทรัทั้งหลสำยของขล้สำพเจล้สำ สสุดทล้สำยนบทั้ขอทยู่สำนจงมบกสสำลรังขสึทั้นในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ และในฤทธลิธิ์เดชอรันมหรันตร์ของพระองคร์
6:11 จงสวมยสุทธภรัณฑร์ทรัทั้งชสุดของพระเจล้สำเพสืที่อจะตยู่อตล้สำนยสุทธอสุบสำยของพญสำมสำรไดล้
6:12 เพรสำะวยู่สำเรสำไมยู่ไดล้ตยู่อสรล้กรับเนสืทั้อหนรังและเลสือดแตยู่ตยู่อสรล้กรับเจล้สำผรล้ครอบครองอสำณสำจรักร เจล้สำผรล้มบอสสำนสำจ เจล้สำผรล้ปกครองควสำม
มสืดแหยู่งโลกนบทั้ ตยู่อสรล้กรับบรรดสำวลิญญสำณทบที่ชรัที่วในสถสำนฟฟ้สำอสำกสำศ
6:13 เหตสุฉะนรัทั้นจงรรับยสุทธภรัณฑร์ทรัทั้งชสุดของพระเจล้สำไวล้ เพสือที่ ทยู่สำนจะไดล้ตยู่อตล้สำนในวรันอรันชรัวที่ รล้สำยนรัทั้นและเมสืที่อเสรก็จแลล้วจะยสืนมรัที่นไดล้
6:14 เหตสุฉะนรัทั้นทยู่สำนจงยสืนมรัที่น เอสำควสำมจรลิงคสำดเอว เอสำควสำมชอบธรรมเปป็นทรับทรวงเครสือที่ งปฟ้องกรันอก
6:15 และเอสำขยู่สำวประเสรลิฐแหยู่งสรันตลิสสุข ซสึที่งเปป็นเหตสุใหล้เกลิดควสำมพรรังที่ พรล้อมมสำสวมเปป็นรองเทล้สำ
6:16 และพรล้อมกรับสลิที่งทรัทั้งหมดนบทั้ จงเอสำควสำมเชสืที่อเปป็นโลยู่ ดล้วยโลยู่นรัทั้นทยู่สำนจะไดล้ดรับลรกศรเพลลิงของผรล้ชวรัที่ รล้สำยนรัทั้นเสบย
6:17 จงเอสำควสำมรอดเปป็นหมวกเหลก็กปฟ้องกรันศบรษะและจงถสือพระแสงของพระวลิญญสำณ คสือพระวจนะของพระเจล้สำ
6:18 จงอธลิษฐสำนวลิงวอนทสุกอยยู่สำงและจงขอโดยพระวลิญญสำณทสุกเวลสำ ทรัทั้งนบทั้จงระวรังตรัวดล้วยควสำมเพบยรทสุกอยยู่สำง จงอธลิษฐสำน
เพสืที่อวลิสสุทธลิชนทสุกคน
6:19 และอธลิษฐสำนเพสืที่อขล้สำพเจล้สำดล้วย เพสือที่ จะทรงประทสำนใหล้ขล้สำพเจล้สำมบคสสำพรดและเกลิดใจกลล้สำประกสำศถสึงขล้อลสึกลรับแหยู่งขยู่สำว
ประเสรลิฐไดล้
6:20 เพรสำะขยู่สำวประเสรลิฐนบทั้เองทสสำใหล้ขล้สำพเจล้สำเปป็นทรตผรล้ตอล้ งตลิดโซยู่อยรยู่ เพสืที่อขล้สำพเจล้สำจะเลยู่สำขยู่สำวประเสรลิฐดล้วยใจกลล้สำตสำมทบที่
ขล้สำพเจล้สำควรจะกลยู่สำว
6:21 แตยู่เพสืที่อใหล้ทสำยู่ นไดล้รเรล้ หตสุกสำรณร์ทรัทั้งปวงของขล้สำพเจล้สำวยู่สำ ขล้สำพเจล้สำเปป็นอยรยู่อยยู่สำงไร ทบคลิกรัส ซสึที่งเปป็นนล้องทบรที่ รักและเปป็นผรล้รรับใชล้อรัน
สรัตยร์ซสืที่อในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ จะไดล้บอกทยู่สำนใหล้ทรสำบถสึงเหตสุกสำรณร์ทรัทั้งปวง

6:22 ขล้สำพเจล้สำใหล้ผรล้นบทั้ไปหสำทยู่สำน กก็เพรสำะเหตสุนบทั้เอง คสือใหล้ทยู่สำนไดล้ทรสำบถสึงเหตสุกสำรณร์ทรัทั้งปวงของเรสำ และเพสืที่อใหล้เขสำหนสุนนทั้สสำใจ
ของทยู่สำน
6:23 ขอใหล้พวกพบที่นล้องไดล้รรับสรันตลิสสุขและควสำมรรักโดยควสำมเชสืที่อมสำจสำกพระเจล้สำพระบลิดสำและจสำกพระเยซรครลิสตร์เจล้สำ
6:24 ขอพระคสุณดสสำรงอยรยู่กบรั บรรดสำคนทบรที่ รักพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำของเรสำดล้วยควสำมจรลิงใจ เอเมน

ผผผู้เชมือที่ ทอัรั้งหลายททเที่ ตด็มลผู้นดผู้วยพระวติญญาณ
ลผกๆของพวกเขา - เหลก่าผผผู้รอับใชผู้ของพวกเขา
ขล้อ 1-3 “ฝฝ่สำยบสุตรจงนบนอบเชสืที่อฟฟังบลิดสำมสำรดสำของตนในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ เพรสำะกระทสสำอยยู่สำงนรัทั้นเปป็นกสำรถรก
‘จงใหล้เกบยรตลิแกยู่บลิดสำมสำรดสำของเจล้สำ’ (นบที่เปป็นพระบรัญญรัตขลิ ล้อแรกทบที่มบพระสรัญญสำไวล้ดล้วย) ‘เพสืที่อเจล้สำจะอยรยู่เยก็นเปป็นสสุข และมบอสำยสุ
ยสืนนสำนทบที่แผยู่นดลินโลก’”
กสำรเตสือนสตลิของถล้อยคสสำเหลยู่สำนบทั้เปป็นทบที่ตล้องกสำรในทสุกวรันนบทั้ไมยู่เหมสือนในยสุคสมรัยใดตรัทั้งแตยู่อสำดรัม ไมยู่เคยมบในยสุคสมรัยใดทบที่
บสุตรไมยู่เชสืที่อฟฟังและไมยู่ใหล้ควสำมเคสำรพตยู่อบลิดสำมสำรดสำมสำกเทยู่สำกรับในสมรัยปฟัจจสุบรันนบทั้ พระเจล้สำทรงทรสำบตอนจบตรัทั้งแตยู่ตอนตล้น
และพระองคร์ทรงทรสำบวยู่สำคสสำบรัญชสำนบทั้ทบที่ถรกใหล้ไวล้ในขล้อพระครัมภบรร์ทบที่เรสำศสึกษสำอยรยู่นบทั้จะเปป็นทบที่ตล้องกสำรในศตวรรษทบที่ยบที่สลิบนบทั้
บสำงคนจะไมยู่ยอมรรับสลิที่งทบที่ผมจะกลยู่สำวตยู่อไปนบทั้: บสุตรทรัทั้งหลสำยจะตล้องเชสืที่อฟฟังบลิดสำมสำรดสำของตนในองคตพระผซูดเปป็นเจดกำ
บสุตรทรัทั้งหลสำยจะตล้องใหล้เกบยรตลิบลิดสำและมสำรดสำของตนจนกระทรัที่งกสำรใหล้เกบยรตลิบลิดสำมสำรดสำเชยู่นนรัทั้นนสสำควสำมเสมืที่อมเกทยรตติมสำสรยู่
พระเจล้สำผรล้ไดล้ทรงรรักโลกมสำกพอทบจที่ ะยอมใหล้พระเยซรมสำตสำยแทนคนบสำปทสุกคน
มบลรกๆจสสำนวนมสำกทบที่รกรั องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ แตยู่พยู่อแมยู่ของพวกเขสำไมยู่ไดล้รรักพระองคร์ ลรกๆเหลยู่สำนรัทั้นไดล้บรังเกลิดใหมยู่แลล้ว
พยู่อแมยู่ยรัง พวกเขสำดสืที่มเหลล้สำ พวกเขสำเลยู่นกสำรพนรัน พวกเขสำพรดหยสำบคสำย ผมขอกลยู่สำวแกยู่ลรกๆเหลยู่สำนรัทั้นทบที่ไดล้รรับควสำมรอดแลล้ว
วยู่สำ คสุณจงใหล้เกบยรตลิพอยู่ แมยู่ของคสุณเทยู่สำทบทที่ สสำไดล้โดยไมยู่หลรยู่เกบยรตลิพระเจล้สำ อยยู่สำทสสำตรัวนยู่สำเกลบยดหรสือนยู่สำชรัง ...ในฐสำนะเปป็น
ครลิสเตบยนคสุณไมยู่ควรทสสำตรัวไมยู่เหมสำะสม จงใหล้เกบยรตลิและเชสืที่อฟฟังพยู่อแมยู่ของคสุณจนกวยู่สำคสุณถสึงจสุดทบที่คสุณตล้องทสสำบสำปตยู่อพระเจล้สำ
เพสืที่อทบที่จะเชสืที่อฟฟังพวกเขสำ – เมสืที่อถสึงตอนนรัทั้นคสุณกก็ไมยู่ถรกผรกมรัดโดยหนล้สำทบที่ใหล้เชสืที่อฟฟังพวกเขสำอบกแลล้ว มรันอสำจทสสำใหล้คณ
สุ ตล้องเสบย
บล้สำนของคสุณ มรันอสำจทสสำใหล้คสุณตล้องเสบยกสำรศสึกษสำของคสุณ มรันอสำจทสสำใหล้คสุณตล้องเสบยสยู่วนของคสุณในพลินรัยกรรมของพยู่อ
แมยู่คณ
สุ ...คสุณอสำจถรกตรัดออกจสำกกองมรดก แตยู่กสำรถรกตรัดออกจสำกทรรัพยร์สลินของบลิดสำฝฝ่สำยโลกกก็ดบกวยู่สำกสำรพลสำดสวรรคร์ ! ไมยู่มบ
สลิที่งใดบนโลกนบทั้คสุล้มกรับกสำรตล้องไปนรก ดรังนรัทั้น...ลรกๆทรัทั้งหลสำย จงเชสืที่อฟฟังพยู่อแมยู่ของคสุณในองคตพระผซูดเปป็นเจดกำ หสำกพยู่อแมยู่ของคสุณ
รรักพระเจล้สำ คสุณจงเชสืที่อฟฟังพวกเขสำ อยยู่สำตรังทั้ คสสำถสำมคสสำสรัที่งตยู่สำงๆของพวกเขสำ คสสำแนะนสสำของพวกเขสำ หรสือควสำมประสงคร์ตสำยู่ งๆ
ของพวกเขสำ หสำกพยู่อแมยู่ของคสุณบรังเกลิดใหมยู่แลล้ว คสุณจงเชสืที่อฟฟังพวกเขสำ จงดสสำเนลินในวลิถบทบที่ถรกวสำงไวล้แลล้วโดยพยู่อแมยู่ของคสุณทบที่
เกบที่ยวขล้องกรับเพสืที่อนๆของคสุณ สถสำนทบที่ตสำยู่ งๆทบคที่ สุณไป เพสืที่อนทบที่คสุณคบ พยู่อแมยู่ทรบที่ รักองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำจะไมยู่นสสำคสุณใหล้หลงเจลิที่นไป
กสำรใหล้เกบยรตลิบลิดสำและมสำรดสำในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำมบพระสรัญญสำขล้อหนสึที่งตลิดตสำมมสำดล้วย ผมแนยู่ใจวยู่สำผมจะตสำยในวรัย
หนสุยู่มหสำกพระเยซรยรังไมยู่เสดก็จมสำ ผมจะไมยู่มบชบวตลิ อยรยู่จนถสึงวรัยชรสำ ตรังทั้ แตยู่ตอนผมอสำยสุเกล้สำปปีจนกระทรัที่งผมอสำยสุสลิบเกล้สำ ผมไมยู่ไดล้ใหล้
เกบยรตลิและเคสำรพพยู่อแมยู่ของผม ผมทสสำใหล้พยู่อของผมเสบยใจ ผมทสสำใหล้ทยู่สำนตสำยไว ผมปลล้นเงลินและทรรัพยร์สลินของทยู่สำนไปจสำก
ทยู่สำน ผมไมยู่ใหล้เกบยรตลิทสำยู่ นจนถสึงขนสำดทบวที่ ยู่สำผมไดล้นสสำควสำมเหยบยดหยสำมและควสำมอรัปยศมสำสรยู่ชสืที่อของทยู่สำน ผมไดล้ชสืที่อวยู่สำเปป็น

แกะดสสำแหยู่งตระกรลกรบน เพรสำะชบวตลิ อรันเหลวแหลกของผม ผมจสึงไมยู่ไดล้รรับกสำรตล้อนรรับใหล้อยรยู่ในบล้สำนทบที่คนหนสุยู่มสสำวคนอสืที่นๆไดล้
อยรยู่
เพรสำะผมไมยู่ไดล้ใหล้เกบยรตลิพอยู่ แมยู่ของผม ผมจสึงสรญเสบยพระสรัญญสำเรสืที่องชบวลิตยสืนยสำวบนแผยู่นดลินโลกนบทั้ คสุณลรกๆทรังทั้ หลสำย
ทบที่ไมยู่ใหล้ควสำมเคสำรพตยู่อพยู่อแมยู่ครลิสเตบยนของคสุณ ทบที่คอยทสสำใหล้พวกทยู่สำนเสบยใจโดยสลิที่งตยู่สำงๆทบที่คสุณกระทสสำ สถสำนทบที่ตสำยู่ งๆทบที่คสุณไป
เพสืที่อนทบที่คสุณคบ จงจกกำคกกำผมไวดใหดดน: คสุณจะไมยู่อยรยู่จนถสึงวรัยชรสำ เพรสำะวยู่สำกสำรใหล้เกบยรตลิพยู่อแมยู่ทบที่รกรั พระเจล้สำมบพระสรัญญสำเรสืที่อง
ชบวตลิ ยสืนยสำวและพระพรตยู่สำงๆบนแผยู่นดลินโลก หสำกคสุณจงใจไมยู่เชสืที่อฟฟังพยู่อแมยู่ทบที่รรักพระเจล้สำ จงแนยู่ใจไดล้เลยวยู่สำคสุณจะเกก็บเกบที่ยวสลิที่ง
ทบที่คสุณกสสำลรังหวยู่สำนอยรยู่!
ขล้อ 4 “ฝฝ่สำยทยู่สำนผรล้เปป็นบลิดสำอยยู่สำยรัวที่ บสุตรของตนใหล้เกลิดโทสะ แตยู่จงอบรมบสุตรดล้วยกสำรสรัที่งสอนและกสำรตรักเตสือนตสำม
หลรักขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ”
เรสำไดล้ยลินเยอะแยะทสุกวรันนบทั้เกบที่ยวกรับควสำมเหลวแหลกของเยสำวชน ผมขอสสำรภสำพอยยู่สำงพรล้อมใจวยู่สำเรสำมบควสำม
เหลวแหลกเยอะแยะทยู่สำมกลสำงเหลยู่สำเยสำวชน – แตยู่ผมกก็ขอรบบกลยู่สำววยู่สำในหลสำยกรณบควสำมผลิดไมยู่ไดล้ตกอยรยู่กรับเดก็ก แตยู่อยรยู่กรับ
พยู่อแมยู่ ผมรรวล้ สำยู่ พยู่อแมยู่บสำงทยู่สำนไดล้ทสสำเตก็มทบที่แลล้วเพสือที่ ลรกๆของตน – และถสึงกระนรัทั้นลรกๆเหลยู่สำนรัทั้นกก็ยรังไปตสำมวลิถบของโลก แตยู่ใน
กรณบสยู่วนใหญยู่แลล้วพวกวรัยรสุนยู่ ทบที่ดสืที่มเหลล้สำ พรดหยสำบคสำย สรบบสุหรบที่ โกหกและลรักขโมยกก็ถรกเลบทั้ยงดรใหล้เตลิบโตในบล้สำนทบที่พวกเขสำไมยู่
ไดล้ถรกตบสอนหรสือถรกควบคสุม
พระครัมภบรสร์ รัญญสำวยู่สำ “จงฝฝึกเดก็กในทสำงทบที่เขสำควรจะเดลินไป และเมสืที่อเขสำเตลิบโตแลล้ว เขสำจะไมยู่พรสำกจสำกทสำงนรัทั้น”
พระวจนะของพระเจล้สำกลยู่สำวเพลิที่มเตลิมอบกวยู่สำ “ผรล้ทบที่หวงไมล้เรบยวกก็เกลบยดบสุตรชสำยของตน” ทสุกวรันนบทั้ลรกๆมสำกมสำยเปป็นเยสำวชนทบที่
เหลวแหลกเพรสำะวยู่สำพวกเขสำไมยู่ไดล้ถรกเลบทั้ยงดรในกสำรอบรมและกสำรเตสือนสตลิขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ เวลสำทบที่ตอล้ งเรลิมที่ ฝฝึกเดก็กไมยู่ใชยู่
ตอนทบที่เดก็กนรัทั้นอสำยสุสสำม สบที่หรสือหล้สำขวบ...แตยู่เปป็นตอนทบที่เขสำอสำยสุสสำม สบที่หรสือหล้สำวลัน พยู่อแมยู่บสำงคนสงสรัยวยู่สำทสสำไมพวกเขสำถสึงไมยู่
สสำมสำรถควบคสุมลรกๆของตนไดล้ คสสำตอบนรัทั้นเรบยบงยู่สำย: พวกเขสำไมยู่ไดล้เรลิที่มตล้นทรันเวลสำ! เดก็กๆสยู่วนใหญยู่จะทสสำอะไรไดล้แทบทรัทั้งนรัทั้น
ทบที่พวกเขสำจะลอยนวลไปไดล้ คสุณตล้องจสสำไวล้วสำยู่ ลรกของคสุณเกลิดมสำในพลรับพลสำแหยู่งบสำป...เสสืที่อมทรสำมอยยู่สำงทบสที่ สุด...และมรันเปป็น
เรสืที่องธรรมชสำตลิทบที่เดก็กจะตยู่อตล้สำนสลิทธลิอสสำนสำจและไปตสำมทสำงแหยู่งเนสืทั้อหนรังเหมสือนกรับทบที่ดวงอสำทลิตยร์ขสึทั้นทสำงทลิศตะวรันออก แนว
โนล้มทบที่จะกระทสสำผลิดถรกใหล้กสสำเนลิดในตรัวเดก็กแลล้ว เดก็กตล้องถรกสอนใหล้ทสสำสลิที่งทบที่ถรกตล้อง
อยยู่สำเขล้สำใจผมผลิด: หสำกเดก็กทสำรกคนหนสึที่งตสำย พระคสุณของพระเจล้สำกก็ดแร ลผรล้ทบที่ไรล้ควสำมผลิด ผมไมยู่ทรสำบอสำยสุทบที่แนยู่ชรัดของ
ควสำมรรล้ดรบ รล้ชวรัที่ – พระครัมภบรร์ไมยู่ไดล้บอกเรสำ เดก็กๆบสำงคนเรลิมที่ มบควสำมรรับผลิดชอบขณะทบที่ยรังเลก็กกวยู่สำเดก็กคนอสืที่นๆ ไมยู่มบอสำยสุทตบที่ สำยตรัว
วยู่สำเดก็กๆจะรรับควสำมรอดไดล้เมสืที่อไร... แตยู่กยู่อนทบพที่ วกเขสำจะโตพอทบที่จะรรวล้ สำยู่ ตนเปป็นคนบสำป พวกเขสำกก็แสดงออกถสึงจลิตใจของคน
บสำปแลล้ว พวกเขสำกรบดรล้อง พวกเขสำตยู่อสรล้ และพวกเขสำมบเครสืที่องหมสำยทสุกอรันของควสำมเสสืที่อมทรสำมของตน ดล้วยเหตสุนบทั้เวลสำทบที่จะ
เรลิที่มฝฝึกเดก็กจสึงเปป็นตรัทั้งแตยู่ในเปล หสำกลรกๆของคสุณไมยู่เคสำรพคสุณ หสำกพวกเขสำไมยู่กลยู่สำววยู่สำ “ครรับ/คยู่ะแมยู่” และ “ครรับ/คยู่ะพยู่อ”
มรันกก็เปป็นควสำมผลิดของคสุณ! เมสืที่อคสุณบอกลรกของคสุณใหล้ทสสำอะไรบสำงอยยู่สำง หสำกเขสำตอบกลรับมสำพรล้อมกรับ “ผมจะไมยู่ทสสำมรัน”
หรสือ “หนรจะทสสำมรันเมสืที่อหนรพรล้อม” อยยู่สำโทษลรกครรับ...จงโทษตรัวคสุณเอง พยู่อแมยู่ตล้องรรับผลิดชอบลรกทบพที่ วกเขสำใหล้กสสำเนลิดเขล้สำมสำ
ในโลก
“ฝฝ่สำยทยู่สำนผรล้เปป็นบลิดสำอยยู่สำยรัที่วบสุตรของตนใหล้เกลิดโทสะ” ในกสำรใชล้คสสำวยู่สำ “บลิดสำ” นบทั้ ไมยู่มบกสำรเอสำควสำมรรับผลิดชอบไป

จสำกผรล้เปป็นมสำรดสำ คสสำวยู่สำ “บลิดสำ” เปป็นคสสำทบใที่ ชล้เรบยกควสำมเปป็นพยู่อแมยู่ และไมยู่ตล้องสงสรัยเลยวยู่สำถรกออกแบบมสำเพสืที่อเตสือนใจเรสำวยู่สำ
เรสำมบหนล้สำทบที่ตอยู่ ลรกๆของเรสำเหมสือนกรับทบพที่ ระบลิดสำในสวรรคร์ของเรสำทรงกระทสสำตยู่อเรสำ หนล้สำทบที่ของพยู่อแมยู่ถรกระบสุไวล้ในแงยู่ลบและ
ในแงยู่บวก:
1. ตผู้องไมก่ยรัที่วยสุใหล้เกลิดโทสะโดยกสำรปฏลิบรัตอลิ ยยู่สำงรสุนแรงทบที่กระตสุนล้ ใหล้เกลิดควสำมขสุยู่นเคสืองใจและทสสำใหล้เดก็กไมยู่เคสำรพสลิทธลิ
อสสำนสำจของพยู่อแมยู่ในยสำมทบที่สลิทธอสสำนสำจนรัทั้นถรกแสดงออกมสำโดยปรสำศจสำกกสำรควบคสุม
2. แตว่จงอบรมพวกเขสำ ทสสำทสุกสลิที่งทบจที่ ะเอสืทั้ออสสำนวยตยู่อกสำรเจรลิญเตลิบโตและพรัฒนสำกสำรของพวกเขสำในกระบวนกสำรตยู่อ
เนสืที่องของกสำรฝฝึกเดก็ก... เพรสำะวยู่สำนรัที่นคสือควสำมหมสำยของคสสำวยู่สำใหดกกำรศนกษกำ บว่มเพกำะ ฝฝึกววินลัย
เมสืที่อเดก็กยรังเลก็กอยรยู่ ควสำมคลิดของเขสำกก็กสสำลรังถรกปฟัฟื้นแตยู่ง และเรสำสสำมสำรถดรัดกลิที่งไมล้นรัทั้นทบที่อยู่อนอยรยู่เพสืที่อทสสำใหล้มรันกลสำยเปป็น
ชบวตลิ อรันสวยงสำมไดล้หสำกเรสำกระทสสำอยยู่สำงถรกตล้อง แตยู่หสำกเรสำทสสำใหล้เดก็กโมโหโดยยรัที่วเยล้สำเขสำหรสือประจสำนเขสำใหล้อรับอสำย ลงโทษ
เดก็กอยยู่สำงรสุนแรงในทบที่สสำธสำรณะ เรสำกก็กสสำลรังทสสำผลิด
พยู่อแมยู่ไมยู่ควรเฆบที่ยนหรสือตบสอนลรกขณะทบที่ยรังโกรธอยรยู่ หสำกลรกของคสุณทสสำอะไรบสำงอยยู่สำงทบที่ทสสำใหล้คสุณเรลิที่มโมโห คสุณควร
รอจนกวยู่สำควสำมโกรธนรัทั้นจสำงหสำยไป จนกวยู่สำคสุณใจเยก็นลง จสำกนรัทั้นจสึงคยู่อยตบสอนลรก ผมขอเสรลิมวยู่สำมบวรัยหนสึที่งทบที่กสำรเฆบที่ยนจะไมยู่
ชยู่วยเดก็กอบกตยู่อไป วรัยนรัทั้นคสืออสำยสุเทยู่สำไรจะแตกตยู่สำงกรันไปในเดก็กแตยู่ละคน เดก็กบสำงคนจะรรับกสำรตบสอนไดล้นสำนกวยู่สำเดก็กคนอสืที่นๆ
– แตยู่ในฐสำนะพยู่อแมยู่คสุณกก็รรล้ไดล้วยู่สำเดก็กนรัทั้นโตเกลินไป ตรัวใหญยู่เกลินไปแลล้วเมสืที่อไร จะถรกตบดวล้ ยกลิที่งไมล้หรสือดล้วยสสำยรรัดหนรัง เมสืที่อถสึง
เวลสำนรัทั้น มบวธลิ บอสืที่นๆในกสำรตบสอน เชยู่น กสำรเอสำบสำงสลิที่งทบที่เปป็นสลิทธลิพลิเศษไปหรสือบสำงสลิที่งทบที่เดก็กรรักเปป็นพลิเศษ ซสึที่งจะกยู่อใหล้เกลิดผลดบ
มสำกกวยู่สำกสำรตบ จงใชล้เหตสุผลกรับเดก็กและพยสำยสำมโดยใชล้ควสำมเขล้สำใจและเหตสุผลทบที่จะแสดงใหล้เขสำเหก็นวยู่สำกสำรตบสอนนรัทั้นเปป็นไป
เพสืที่อประโยชนร์ของเขสำเอง
พยู่อแมยู่ควรฝฝึกลรกๆของตนในสลิที่งตยู่สำงๆขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ พระครัมภบรคร์ วรถรกอยู่สำนตยู่อหนล้สำพวกเขสำ กสำรอธลิษฐสำน
ควรถรกกระทสสำตยู่อหนล้สำพวกเขสำ ควรมบกสำรขอบพระคสุณพระเจล้สำสสสำหรรับอสำหสำรทบที่โตจ๊ะกลินขล้สำวเสมอและทสุกมสืทั้อ เดก็กๆไมยู่ควรถรก
สว่งไปทบที่ชรัทั้นเรบยนสอนรวบวสำรศสึกษสำและครลิสตจรักร – พวกเขสำควรถรกพกำไปยรังชรัทั้นเรบยนสอนรวบวสำรศสึกษสำและครลิสตจรักรโดยพยู่อ
แมยู่ของพวกเขสำ หสำกเรสำเลบทั้ยงลรกๆของเรสำใหล้เตลิบโตในกสำรอบรมและกสำรเตสือนสตลิขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำกก็
จะทรงรรักษสำสยู่วนทบพที่ ระองคร์รบรั ผลิดชอบอยยู่สำงแนยู่นอน... “จงฝฝึกเดก็กในทสำงทบที่เขสำควรจะเดลินไป และเมสืที่อเขสำเตลิบโตแลล้ว เขสำจะ
ไมยู่พรสำกจสำกทสำงนรัทั้น”
กลยู่สำวในแงยู่บวก เรสำจะตล้องอบรมลรกๆของเรสำในสลิที่งตยู่สำงๆขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ ในพรันธสรัญญสำเดลิม พยู่อแมยู่ชสำวยลิว
ปฏลิบรัตตลิ สำมคสสำแนะนสสำทบตที่ สำมแบบของพระเจล้สำนบทั้: “และจงใหล้บรรดสำถล้อยคสสำทบที่ขล้สำพเจล้สำบรัญชสำทยู่สำนในวรันนบทั้อยรใยู่ นใจของทยู่สำน และ
ทยู่สำนจงขยรันหมรัที่นเพบยรสอนถล้อยคสสำเหลยู่สำนบทั้แกยู่ลรก ๆ ของทยู่สำน และจงพรดถสึงถล้อยคสสำเหลยู่สำนบทั้ เมสืที่อทยู่สำนนรัที่งอยรยู่ในบล้สำนของทยู่สำน
และเมสืที่อทยู่สำนกสสำลรังเดลินอยรยู่ตสำมทสำง และเมสืที่อทยู่สำนนอนลง และเมสืที่อทยู่สำนลสุกขสึทั้น และทยู่สำนจงเอสำถล้อยคสสำเหลยู่สำนบทั้พรันไวล้ทบที่มสือของ
ทยู่สำนเปป็นหมสำยสสสำครัญ และถล้อยคสสำเหลยู่สำนบทั้จงเปป็นเหมสือนอยยู่สำงเครสืที่องหมสำยอยรรยู่ ะหวยู่สำงนรัยนร์ตสำของทยู่สำน และทยู่สำนจงเขบยน
ถล้อยคสสำเหลยู่สำนบทั้ไวล้ทบที่วงกบประตรบล้สำนของทยู่สำน และทบที่ประตรรรัทั้วของทยู่สำน” (พบญ. 6:6-9)
นรัที่นคสือขยู่สำวประเสรลิฐแหยู่งพรันธสรัญญสำเดลิม – แตยู่มรันกก็เปป็นคสสำแนะนสสำทบที่ดบ เหมสำะสมและมสำจสำกพระเจล้สำเชยู่นกรัน
ประเทศชสำตลิจะยลิที่งใหญยู่ไดล้ตล้องอสำศรัยครลิสตจรักรตยู่สำงๆทบที่ยลิที่งใหญยู่ ครลิสตจรักรตยู่สำงๆจะยลิที่งใหญยู่ไดล้ตล้องอสำศรัยครอบครรัวตยู่สำงๆทบที่ยลิที่ง

ใหญยู่ กสำรลยู่มสลสำยของครอบครรัวคสือหนสึที่งในประเดก็นหลรักของลรัทธลิคอมมลิวนลิสตร์ … กสำรทสสำลสำยชบวตลิ ครอบครรัว ไมยู่วยู่สำคสุณจะ
รรล้ตวรั หรสือไมยู่ ไมยู่วสำยู่ คสุณจะยอมรรับมรันหรสือไมยู่ บล้สำนเรสือนในอเมรลิกสำกสสำลรังกลสำยเปป็นสถสำนทบที่สสสำหรรับกสำรแตยู่งตรัวและกสำรถอด
เสสืทั้อผล้สำ สถสำนทบที่ๆเรสำทสสำกสำรนรัดหมสำยตยู่สำงๆและแตยู่งตรัวเพสืที่อไปตสำมนรัดเหลยู่สำนรัทั้น ทสุกอยยู่สำงในครอบครรัวสมรัยใหมยู่ถรกควบคสุมดล้วย
สวลิตชร์... ยกเวล้นลรกๆ! ไมล้เรบยวกล้สำนมะยม (switch) ทบที่เคยอยรยู่ตรงมสุมหล้อง ไมล้เรบยวทบที่เคยบยู่มเพสำะบสุรสุษอยยู่สำงอรับรสำฮรัม ลลินคอลร์น
จอรร์จ วอชลิงตรันและอสืที่นๆไดล้ถรกเอสำออกไปเสบยแลล้ว... มรันไมยู่ถรกใชล้กสำรอบกตยู่อไป ขอพระเจล้สำโปรดเมตตสำเดก็กๆในยสุคสมรัยนบทั้ คสุณ
พยู่อคสุณแมยู่ทบที่ลสำล้ สมรัย กสำรฝฝึกสอนในบล้สำนทบที่ลสำล้ สมรัย และกสำรฝฝึกวลินรัยทบที่ลล้สำสมรัย จะตอบคสสำถสำมทบวที่ ยู่สำ “เรสำจะทสสำอะไรไดล้เกบที่ยวกรับ
ควสำมเหลวแหลกของเยสำวชน?” ขอใหล้ผมกลยู่สำวซทั้สสำ: ควสำมผลิดในเรสืที่องควสำมเหลวแหลกของเยสำวชนไมยู่ไดล้ตกอยรยู่ทตบที่ รัว
เดก็กๆ...มรันตกอยรยู่กรับพยู่อแมยู่ทบที่รรับผลิดชอบในกสำรนสสำเดก็กๆเหลยู่สำนรัทั้นเขล้สำมสำในโลก เดก็กๆไมยู่มบทสำงเลสือก พวกเขสำไมยู่ไดล้เลสือกพยู่อแมยู่
ของตน พวกเขสำไมยู่ไดล้เลสือกทบที่จะเขล้สำมสำในโลกนบทั้ ดล้วยเหตสุนบทั้ พยู่อแมยู่ทบที่รรับผลิดชอบในกสำรนสสำเดก็กๆเขล้สำมสำในโลกจสึงตลิดหนบทั้พวกเขสำ
กล้อนโต หสำกเรสำไมยู่ทสสำหนล้สำทบที่ของเรสำทบที่มบตอยู่ ลรกๆของเรสำ เรสำกก็จะชดใชล้สสสำหรรับควสำมผลิดพลสำดนบทั้ดวล้ ยใจทบที่แตกสลสำยของลรกๆ
และเรสำจะตล้องชดใชล้ตอยู่ ไปในนลิรรันดรร์กสำล!
ขล้อ 5-9 “ฝฝ่สำยพวกทสำสจงเชสืที่อฟฟังผรล้ทบที่เปป็นนสำยฝฝ่สำยเนสืทั้อหนรังดล้วยใจเกรงกลรัวจนตรัวสรัที่น ดล้วยนทั้สสำใสใจจรลิงเหมสือนกระทสสำ
แกยู่พระครลิสตร์ ไมยู่เหมสือนอยยู่สำงคนทบที่ทสสำแตยู่ตอยู่ หนล้สำ อยยู่สำงคนทบที่ทสสำใหล้ชอบใจคน แตยู่จงทสสำเหมสือนอยยู่สำงทสำสของพระครลิสตร์คอสื
กระทสสำตสำมชอบพระทรัยพระเจล้สำดล้วยควสำมเตก็มใจ จงปรนนลิบรัตลินสำยดล้วยจลิตใจชสืนที่ บสำน เหมสือนกรับปรนนลิบรัตลิองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ
ไมยู่ใชยู่ปรนนลิบรัตลิมนสุษยร์ เพรสำะทยู่สำนรรอล้ ยรยู่แลล้ววยู่สำผรล้ใดกระทสสำควสำมดบประกสำรใด ผรล้นรัทั้นกก็จะไดล้รรับบสสำเหนก็จอยยู่สำงนรัทั้นจสำกองคร์พระผรล้
เปป็นเจล้สำอบก ไมยู่วยู่สำเขสำจะเปป็นทสำสหรสือเปป็นไท ฝฝ่สำยนสำยจงกระทสสำตยู่อทสำสในทสสำนองเดบยวกรัน คสืออยยู่สำขรยู่เขก็ญเขสำ เพรสำะทยู่สำนกก็รรล้
แลล้ววยู่สำนสำยของทยู่สำนทรงประทรับอยรยู่ในสวรรคร์ และพระองคร์ไมยู่ทรงเลสือกหนล้สำผรใล้ ดเลย”
ในขล้อเหลยู่สำนบทั้เรสำเรบยนรรล้หนล้สำทบที่ของผรล้รรับใชล้ทบที่มบตอยู่ นสำยของตน ผรรล้ รับใชล้จะตล้องเชสืที่อฟฟังนสำยของตน ในดลินแดนตยู่สำงๆสมรัย
พระครัมภบรร์ ผรล้รรับใชล้ถรกนรับวยู่สำเปป็นสยู่วนหนสึที่งของครรัวเรสือน ทวยู่สำพวกเขสำเปป็นสลิที่งทบที่เรสำเรบยกวยู่สำ “ทสำส” คสสำกรบกทบที่ถรกใชล้เรบยกผรล้รรับใชล้
ทรัที่วพรันธสรัญญสำใหมยู่สสำมสำรถแปลเปป็นคสสำภสำษสำอรังกฤษไดล้วยู่สำ “slave” (ทสำส) บสำงคนไดล้เสนอแนะวยู่สำเนสืที่องจสำกนบที่เปป็นควสำมจรลิง
ครลิสตศสำสนสำจสึงอนสุมรัตลิเรสืที่องกสำรบรังครับคนใหล้เปป็นทสำส – แตยู่จรลิงๆแลล้วสลิที่งทบตที่ รงขล้สำมตยู่สำงหสำกเปป็นควสำมจรลิง: คสสำสอนในขล้อทบที่เรสำ
ศสึกษสำกรันอยรยู่นบทั้ยกผรล้รรับใชล้ออกมาจากกสำรตกเปป็นทสำส และปลดปลยู่อยเขสำใหล้เปป็นอลิสระพรล้อมกรับอลิสรภสำพทบที่ทสำสไมยู่เคยรรล้จรัก ขล้อ
9 ปปิดทล้สำยดล้วยคสสำกลยู่สำวทบวที่ ยู่สำ “และพระองคร์ไมยู่ทรงเลสือกหนล้สำผรใล้ ดเลย” ผรล้รรับใชล้จะตล้องเชสืที่อฟฟังนสำยของตน
เหตสุจรงใจของกสำรรรับใชล้เปป็นสลิที่งทบที่องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำทรงเหก็นวยู่สำสสสำครัญ...ไมยู่ใชยู่กสำรทสสำตยู่อหนล้สำ ในคสสำเทศนสำบนภรเขสำ
พระเยซรทรงประณสำมกสำรทสสำตยู่อหนล้สำในศสำสนสำ “จงระวรังใหล้ดบ ทยู่สำนอยยู่สำทสสำทสำนตยู่อหนล้สำมนสุษยร์เพสืที่อจะใหล้เขสำเหก็น มลิฉะนรัทั้นทยู่สำน
จะไมยู่ไดล้รรับบสสำเหนก็จจสำกพระบลิดสำของทยู่สำนผรล้ทรงสถลิตในสวรรคร์ เหตสุฉะนอัรั้น เมสืที่อทยู่สำนทสสำทสำน อยยู่สำเปฝ่สำแตรขล้สำงหนล้สำทยู่สำนเหมสือน
คนหนล้สำซสืที่อใจคดกระทสสำในธรรมศสำลสำและตสำมถนน เพสืที่อจะไดล้รรับกสำรสรรเสรลิญจสำกมนสุษยร์ เรสำบอกควสำมจรลิงแกยู่ทยู่สำนวยู่สำ เขกำ
ไดดรบลั บกกำเหนก็จของเขกำแลดว ฝฝ่สำยทยู่สำนทรัทั้งหลสำยเมสืที่อทสสำทสำน อยยู่สำใหล้มสือซล้สำยรรกล้ สำรซสึที่งมสือขวสำกระทสสำนรัทั้น เพสืที่อทสำนของทยู่สำนจะ
เปป็นกสำรลรับ และพระบลิดสำของทยู่สำนผรล้ทอดพระเนตรเหก็นในทบที่ลบทั้ลรับ พระองคค์เองจะทรงโปรดประทานบนาเหนด็จแกก่ทก่านอยก่าง
เปปิดเผย เมสืที่อทยู่สำนทรัทั้งหลสำยอธลิษฐสำน อยยู่สำเปป็นเหมสือนคนหนล้สำซสืที่อใจคด เพรสำะเขสำชอบยสืนอธลิษฐสำนในธรรมศสำลสำและทบที่มสุม
ถนน เพสืที่อจะใหล้คนทรัทั้งปวงไดล้เหก็น เรสำบอกควสำมจรลิงแกยู่ทสำยู่ นวยู่สำ เขกำไดดรลับบกกำเหนก็จของเขกำแลดว ฝฝ่สำยทยู่สำนเมสืที่ออธลิษฐสำนจงเขล้สำใน

หล้องชรัทั้นใน และเมสืที่อปปิดประตรแลล้ว จงอธลิษฐสำนตยู่อพระบลิดสำของทยู่สำนผรล้ทรงสถลิตในทบที่ลบทั้ลรับ และพระบลิดสำของทยู่สำนผรล้ทอด
พระเนตรเหก็นในทบที่ลบทั้ลรับจะทรงโปรดประทานบนาเหนด็จแกก่ทก่านอยก่างเปปิดเผย แตยู่เมสืที่อทยู่สำนอธลิษฐสำน อยยู่สำใชล้คสสำซทั้สสำซสำกไรล้
ประโยชนร์เหมสือนคนตยู่สำงชสำตลิ เพรสำะเขสำคลิดวยู่สำพรดมสำกหลสำยคสสำ พระจสึงจะทรงโปรดฟฟัง”... ยลิที่งกวยู่สำนรัทั้นเมสืที่อทยู่สำนถสืออดอสำหสำร
อยยู่สำทสสำหนล้สำเศรล้สำหมองเหมสือนคนหนล้สำซสืที่อใจคด ดล้วยเขสำแสรล้งทสสำหนล้สำใหล้ผลิดปกตลิ เพสืที่อจะใหล้คนเหก็นวยู่สำเขสำถสืออดอสำหสำร เรสำ
บอกควสำมจรลิงแกยู่ทสำยู่ นวยู่สำ เขกำไดดรลับบกกำเหนก็จของเขกำแลดว ฝฝ่สำยทยู่สำนเมสืที่อถสืออดอสำหสำร จงชโลมทสำศบรษะและลล้สำงหนล้สำ เพสืที่อทยู่สำน
จะไมยู่ปรสำกฏแกยู่คนอสืที่นวยู่สำถสืออดอสำหสำร แตยู่ใหล้ปรสำกฏแกยู่พระบลิดสำของทยู่สำนผรล้ทรงสถลิตในทบที่ลบทั้ลรับ และพระบลิดสำของทยู่สำนผรล้ทอด
พระเนตรเหก็นในทบที่ลบทั้ลรับ จะทรงโปรดประทานบนาเหนด็จแกก่ทก่านอยก่างเปปิดเผย อยยู่สำสะสมทรรัพยร์สมบรัตไลิ วล้สสสำหรรับตรัวในโลก ทบที่
ตรัวมอดและสนลิมอสำจทสสำลสำยเสบยไดล้ และทบที่ขโมยอสำจขสุดชยู่องลรักเอสำไปไดล้ แตยู่จงสะสมทรรัพยร์สมบรัตลิไวล้สสสำหรรับตรัวในสวรรคร์ ทบที่ตวรั
มอดและสนลิมทสสำลสำยเสบยไมยู่ไดล้ และทบที่ไมยู่มบขโมยขสุดชยู่องลรักเอสำไปไดล้ เพราะวก่าทรอัพยค์สมบอัตติของทก่านอยผก่ททที่ไหน ใจของทก่านกด็
จะอยผก่ททที่นอัที่นดผู้วย (มรัทธลิว 6:1-7, 16-21)
ในขล้อเหลยู่สำนบทั้ พระเยซรทรงสอนอยยู่สำงชรัดเจนวยู่สำไมยู่วสำยู่ เรสำทสสำสลิที่งใดกก็ตสำม เรสำควรกระทสสำเพสือที่ ถวสำยเกบยรตลิแดยู่
พระเจล้สำ...เรสำไมยู่ควรทสสำสลิที่งนรัทั้นเพสืที่อใหล้คนเหก็น แตยู่ “ดสุจกระทนาตก่อองคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้า” และหสำกเรสำทสสำสลิที่งทบที่เรสำทสสำดสุจกระทสสำตยู่อ
องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ พระองคร์ผรล้ทรงเหก็นในทบที่ลบทั้ลรับจะประทสำนบสสำเหนก็จแกยู่เรสำอยยู่สำงเตก็มจสสำนวน อยยู่สำงเปปิดเผย “ในวรันนรัทั้น”
เปสำโลกลยู่สำววยู่สำ “เพรสำะเหตสุนรัทั้นเองขล้สำพเจล้สำจสึงไดล้ทนทสุกขร์ลสสำบสำกเชยู่นนบทั้ ถสึงกระนรัทั้นขล้สำพเจล้สำกก็ไมยู่ละอสำย เพรสำะวยู่สำขล้สำพเจล้สำรรจล้ รัก
พระองคร์ทบที่ขล้สำพเจล้สำไดล้เชสืที่อ และขล้สำพเจล้สำเชสืที่อมรัที่นวยู่สำพระองคร์ทรงฤทธลิสธิ์ สำมสำรถรรักษสำซสึที่งขล้สำพเจล้สำไดล้มอบไวล้กรับพระองคร์ จนถนงวลัน
นลันั้น” (2 ทธ. 1:12)
ผมดบใจทบวที่ ยู่สำไมยู่วสำยู่ เรสำฝสำกสลิที่งใดกก็ตสำมไวล้กรับพระเยซรเจล้สำ พระองคร์ทรงสสำมสำรถยลิที่งทบที่จะปกปฟ้องและรรักษสำสลิที่งนรัทั้นไวล้เพสืที่อ
เรสำจนกวยู่สำจะถสึง “วรันนรัทั้น” เมสืที่อเรสำยสืนอยรยู่ตอยู่ เบสืทั้องพระพรักตรร์พระองคร์เพสืที่อรรับบสสำเหนก็จอรันยสุตธลิ รรมของเรสำ ผรล้รรับใชล้ทงรัทั้ หลสำย จง
ใหล้แกยู่นสำยของคสุณอยยู่สำงเตก็มจสสำนวน...ยรัดสรัที่นแนยู่นพรนลล้น จงกระทสสำสลิที่งนรัทั้นดสุจกระทสสำตยู่อองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ – ไมยู่ใชยู่เพสืที่อเอสำใจ
มนสุษยร์ แตยู่เพรสำะวยู่สำคสุณเปป็นลรกคนหนสึที่งของพระเจล้สำ
สสสำหรรับคสุณทรัทั้งหลสำยทบที่เปป็นนสำย ขอใหล้ผมใหล้คสสำเตสือนสรักหนยู่อย: อยยู่สำเปป็นคนใชล้กสสำลรังบรังครับทสำส อยยู่สำเปป็นเจล้สำเหนสือ
มรดกของพระเจล้สำ อยยู่สำกดขบที่และขยู่มขรยู่ เพรสำะวยู่สำคสุณเองกก็มบนสำยองคร์หนสึที่ง – นรัที่นคสือองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำแหยู่งสวรรคร์ – และสรักวรัน
หนสึที่งคสุณจะยสืนอยรยู่ตยู่อพระพรักตรร์พระองคร์ ผมแนยู่ใจวยู่สำคสุณอยสำกใหล้พระผรล้เปป็นนสำยของคสุณปฏลิบรัตลิกรับคสุณดล้วยควสำมเมตตสำ ควสำม
รรักและควสำมกรสุณสำ – แตยู่จสสำไวล้วยู่สำ เรสำหวยู่สำนสลิที่งใด เรสำจะเกบที่ยวสลิที่งนรัทั้น!
หสำกนสำยจล้สำงและลรกจล้สำงทรัทั้งหลสำยจะปฏลิบรัตลิตสำมควสำมจรลิงของขยู่สำวประเสรลิฐทบที่ถรกวสำงแบบอยยู่สำงไวล้ตรงนบทั้โดยเปสำโล
ควสำมยสุยู่งยสำกและควสำมไมยู่สงบดล้สำนแรงงสำนทรัที่วอเมรลิกสำกก็คงยสุตลิไปแลล้ว ขอบคสุณพระเจล้สำทบที่ในสมรัยทบพที่ ระเยซรเจล้สำจะทรงครอบ
ครองจะไมยู่มบควสำมยสุยู่งยสำกดล้สำนแรงงสำน – และไมยู่มบควสำมลสสำบสำกอสืนที่ ใดเลย – เพรสำะวยู่สำควสำมรรเล้ กบยที่ วกรับองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำจะ
ปกคลสุมแผยู่นดลินโลกดสุจนทั้สสำปกคลสุมทะเลอยรยู่ในตอนนบทั้ บรัพตลิศมสำแหยู่งควสำมรรักของพระเจล้สำจสำกสวรรคร์คสือสลิที่งทบที่แรงงสำนและฝฝ่สำย
บรลิหสำรตล้องกสำร เมสืที่อนรัทั้นนสำยกก็จะรรักผรล้รบรั ใชล้ของตน และผรรล้ รับใชล้กก็จะรรักนสำยของตน...และควกำมรลักปกคลทุมควกำมตดองกกำรททุก
อยว่กำงของมนทุษยชกำตวิ
ในสสุภสำษลิต 10:12 เรสำอยู่สำนวยู่สำ “ควสำมรรักปกปปิดบรรดสำควสำมผลิดบสำปเสบย” ใน 1 ปต. 4:8 เรสำอยู่สำนวยู่สำ “ควสำมรรักกก็

ปกปปิดควสำมผลิดไวล้มสำกหลสำย” ใน 1 โครลินธร์ 13:7 เรสำอยู่สำนวยู่สำ “ควสำมรรักเพบยรทนเอสำทสุกอยยู่สำง” ควสำมรรักของพระเจล้สำในพระ
เยซรครลิสตร์ – ผรล้ทบที่มลิไดล้เสดก็จมสำเพสืที่อรรับกสำรรรับใชล้แตยู่มสำเพสืที่อทบที่จะรรับใชล้ ไมยู่ใชยู่เพสืที่อรรับกสำรปรนนลิบรัตลิแตยู่เพสืที่อทบที่จะปรนนลิบรัตลิ – ไดล้ทรง
จรัดหสำกสำรไถยู่และสลิทธลิธิ์ทบที่มบตอยู่ บล้สำนในสวรรคร์เพสืที่อเรสำ กสำรจรัดหสำเชยู่นนรัทั้นเกลิดขสึทั้นไดล้เพรสำะควสำมรรักของพระเจล้สำเทยู่สำนรัทั้น ควสำมรรัก
ของพระเจล้สำในพระเยซรครลิสตร์ยกโทษและลสืมบสำปและควสำมชรัวที่ ชล้สำของเรสำ – แตว่ในพระโลหวิตนลันั้นเทว่กำนลันั้น “เมสืที่อเรสำเหก็นโลหลิต
นรัทั้น เรสำจะผยู่สำนเลยพวกเจล้สำไป”
ในพรันธสรัญญสำเดลิม ประชสำชนทบที่ถรกเลสือกสรรของพระเจล้สำไดล้ทสสำบสำปอยยู่สำงรล้สำยแรงตยู่อองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ แตยู่เมสืที่อพวก
เขสำกลรับใจใหมยู่ในผล้สำกระสอบและขบทั้เถล้สำเรสำกก็อสำยู่ นวยู่สำ “พระองคร์ไดล้ทอดพระเนตรวยู่สำไมยู่มบควสำมชรัที่วชล้สำในยสำโคบ” (กดว. 23:21)
เรสำไดล้อยู่สำนควสำมเหก็นอรันนยู่สำเศรล้สำเกบที่ยวกรับโลท ดรังทบที่ถรกใหล้ไวล้ในปฐมกสำล 18 และ 19 โลทตกตที่สสำไปจนถสึงขบดสสุด – เขสำกระทสสำ
บสำปอรันตที่สสำทรสำมยลิที่งกวยู่สำ...กสำรกระทสสำอรันนยู่สำรรังเกบยจทบที่สดสุ เทยู่สำทบที่มนสุษยชสำตลิจะกระทสสำไดล้ แตยู่กระนรัทั้นหลรังจสำกกลโกธสำพระ
วลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์กทก็ รงเรบยกโลทวยู่สำเปป็นโลทผซูชด อบธรรม: “และไดล้ทรงลงโทษเมสืองโสโดมและเมสืองโกโมรสำหร์ใหล้พลินสำศเปป็นเถล้สำ
ถยู่สำน ... และไดล้ทรงชยู่วยโลทผรล้ชอบธรรมใหล้รอด... (ดล้วยวยู่สำคนชอบธรรมนรัทั้น ซสึที่งไดล้อสำศรัยอยรยู่ในทยู่สำมกลสำงเขสำเหลยู่สำนรัทั้น เมสืที่อทยู่สำน
ไดล้เหก็นและไดล้ยลิน จลิตใจทบที่ชอบธรรมของทยู่สำนกก็เปป็นทสุกขร์เปป็นรล้อนทสุกวรัน ๆ เพรสำะกสำรประพฤตลิชวรัที่ ของคนเหลยู่สำนรัทั้น ) องคร์พระผรล้
เปป็นเจล้สำทรงทรสำบวลิธบทบที่จะชยู่วยคนทบที่ตสำมทสำงของพระเจล้สำใหล้รอดพล้นจสำกกสำรทดลองตยู่สำง ๆ และทรงทรสำบวลิธบทจบที่ ะรรักษสำคน
อธรรมไวล้จนถสึงวรันพลิพสำกษสำเพสือที่ จะไดล้ลงโทษเขสำ” (2 เปโตร 2:6-9)
ดสำวลิดเอสำภรรยสำเพสืที่อนบล้สำนของตน ใหล้เพสืที่อนบล้สำนของตนถรกฆยู่สำตสำยในสนสำมรบ แตยู่เมสืที่อดสำวลิดรล้องทรลตยู่อองคร์พระผรล้
เปป็นเจล้สำในกสำรกลรับใจใหมยู่และควสำมเสบยใจแบบทบที่ชอบพระทรัยพระเจล้สำเพรสำะบสำปของตน ตสำมทบที่บรันทสึกไวล้ในเพลงสดสุดบ 51
พระเจล้สำกก็ทรงอภรัยโทษเขสำและพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิทธิ์ รงประกสำศวยู่สำ “บสุคคลผรล้ซสึที่งไดล้รรับอภรัยกสำรละเมลิดแลล้วจะไดล้รบรั พร คสือผรล้
ทบที่บสำปของเขสำไดล้รรับกสำรกลบเกลสืที่อนแลล้วนรัทั้น” (เพลงสดสุดบ 32:1) ดสำวลิดถรกกลยู่สำวถสึงหลสำยครรังทั้ ในพรันธสรัญญสำใหมยู่ แตยู่ไมยู่มบกสำร
กลยู่สำวถสึงบสำปทบที่เขสำไดล้กระทสสำตยู่อเพสือที่ นบล้สำนของเขสำเลยแมล้สกรั หน ดสำวลิดไดล้ชสืที่อวยู่สำเปป็นคนทบที่ “พระเจล้สำชอบใจ”
ดรังนรัทั้นเรสำจสึงเหก็นในชบวตลิ ของยสำโคบ โลท ดสำวลิดและคนอสืที่นๆวยู่สำควสำมรรักของพระเจล้สำปกคลสุมบสำปเมสืที่อบสำปถรกรรับ
สสำรภสำพและถรกละทลิทั้งเสบย แตยู่กสำรยกโทษในอดบต ปฟัจจสุบรันและอนสำคตขสึทั้นอยรยู่กรับกลโกธสำ – เพรสำะวยู่สำทบกที่ ลโกธสำพระเจล้สำไดล้
ประทสำนสลิที่งทบที่ดทบ บที่สสุดของสวรรคร์เพสืที่อแลกกรับสลิที่งทบที่ชวรัที่ รล้สำยทบที่สสุดของโลก – และโดยทสำงพระโลหลิตทบที่ไหลออกทบที่กลโกธสำเทยู่สำนรัทั้น
พระคสุณเชยู่นนรัทั้นจสึงสสำมสำรถถรกประทสำนแกยู่คนบสำปไดล้
ดล้วยเหตสุนบทั้หสำกพระเจล้สำทรงรรักเรสำเชยู่นนรัทั้น เรสำกก็ควรรรักพระองคร์อยยู่สำงแนยู่นอน และหสำกพระเยซรทรงปรนนลิบรัตลิดวล้ ย
พระทรัยอรันเปปีปี่ยมดล้วยควสำมรรักเพสืที่อทบที่เรสำจะไดล้รรับควสำมรอด หสำกเรสำอล้สำงวยู่สำเปป็นสสำวกของพระเยซรเจล้สำ เรสำกก็ควรปรนนลิบรัตลิดวล้ ย
ใจอรันเปปีปี่ยมดล้วยควสำมรรัก
ผรล้รบรั ใชล้ตล้องเชสืที่อฟฟังนสำยของตน “ดสุจกระทสสำตยู่อองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ” นสำยทรัทั้งหลสำยทบที่วสำยู่ นบทั้เปป็นนสำยตสำมเนสืทั้อหนรัง ดรังนรัทั้น
ผรล้รรับใชล้จสึงตล้องปรนนลิบรัตลิ “ดล้วยใจเกรงกลรัวจนตรัวสรัที่น ดล้วยนทั้สสำใสใจจรลิงเหมมือนกระทนาแกก่พระครติสตค์ ไมยู่เหมสือนอยยู่สำงคนทบทที่ สสำแตยู่
ตยู่อหนล้สำ อยยู่สำงคนทนทซื่ กกำใหดชอบใจคน แตยู่จงทสสำเหมสือนอยยู่สำงทสำสของพระครลิสตร์คสือกระทสสำตสำมชอบพระทรัยพระเจล้สำดล้วยควสำม
เตก็มใจ จงปรนนลิบรัตลินสำยดล้วยจลิตใจชสืที่นบสำน เหมมือนกอับปรนนติบอัตติองคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้า ไมก่ใชก่ปรนนติบอัตมติ นสุษยค์”
ผมอยสำกสสืที่อเรสืที่องนบทั้แกยู่ผรล้เชสืที่อทสุกคนทบที่ทสสำงสำนรรับใชล้สสำธสำรณะ: ตสำมทบที่ ดร.บจ๊อบ โจนสร์ ซบเนบยรร์ หนสึที่งในวลิสสุทธลิชนสมรัย

โบรสำณไดล้กลยู่สำวไวล้ “กสำรทสสำนล้อยกวยู่สำดบทบที่สสุดของคสุณเปป็นควสำมบสำป” ผมขอกลยู่สำวแกยู่ทสุกคนทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้วซสึที่งทสสำงสำนรรับใชล้
สสำธสำรณะวยู่สำ คสุณอสำจรอดตรัวไปไดล้พรล้อมกรับหลสำยสลิที่ง คสุณอสำจทสสำงสำนแบบเลยู่นๆและรอดตรัวไปไดล้ คสุณอสำจกลยู่สำววยู่สำ
“พนรักงสำนคนอสืที่นๆกก็ใชล้เสรบภสำพของเขสำ พวกเขสำยสืนคสุยเลยู่น พวกเขสำฆยู่สำเวลสำ...แลล้วทสสำไมผมถสึงทสสำไมยู่ไดล้?” ผมยลินดบมสำกทบที่จะ
ตอบคสสำถสำมนรัทั้นเพสืที่อคสุณ: คนไมยู่เชสืที่อผรล้นสำยู่ สงสสำรทสสำงสำนเพสืที่อเงลินเดสือนเทยู่สำนรัทั้น – แตยู่พบที่นล้องทบรที่ รักของผมในพระครลิสตร์ คสุณกสสำลรัง
ปรนนลิบรัตลิองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำแมล้วสำยู่ คสุณทสสำงสำนในโรงงสำนสลิที่งทอ โรงงสำนพลสำสตลิก หรสืองสำนพสำณลิชยร์อสืที่นใดกก็ตสำม คสุณตล้องรรักษสำ
เกบยรตลิของคสุณ นสำยจล้สำงของคสุณอสำจไวล้ใจคสุณในทสุกรสำยละเอบยด และหสำกคสุณฆยู่สำเวลสำในขณะทสสำงสำน คสุณกก็กสสำลรังทสสำใหล้องคร์
พระผรล้เปป็นเจล้สำเสบยพระทรัย เรสำทรัทั้งหลสำยทบรที่ อดแลล้วจะตล้องทสสำสลิที่งใดกก็ตสำมทบที่เรสำกระทสสำ เพซซื่อถวกำยเกนยรตวิแดว่พระเจดกำ ในฐสำนะผรล้
เชสืที่อคนหนสึที่ง เรสำทรัทั้งหลสำยควรทสสำงสำนเตก็มทบที่ใหล้นสำยจล้สำงใหล้คสุล้มคยู่สำกรับทสุกชรัวที่ โมงทบที่เรสำไดล้รบรั คยู่สำจล้สำง หสำกเขสำจยู่สำยเรสำสสสำหรรับแปด
ชรัที่วโมงและเรสำใหล้เขสำเจก็ดชรัที่วโมงครสึที่ง เรสำกก็ขโมยคยู่สำจล้สำงสสสำหรรับครสึงที่ ชรัที่วโมงมสำแลล้ว กสำรทสสำนล้อยกวยู่สำดบทสบที่ สุดของคสุณเปป็นสลิที่งผลิด ไมยู่
วยู่สำคสุณกสสำลรังทสสำอะไรกก็ตสำม มรันเปป็นควสำมบสำปสสสำหรรับผรล้หญลิงทบที่จะทสสำงสำนบล้สำนเพบยงครสึที่งเดบยวของเธอ สตรบครลิสเตบยนควรลล้สำง
จสำนของเธอใหล้สะอสำดเทยู่สำทบที่มนสุษยร์จะลล้สำงจสำนใหล้สะอสำดไดล้ เธอควรกวสำดพสืทั้นดล้วยควสำมขยรันขรันแขก็ง ดสุจกระทสสำตยู่อองคร์พระผรล้
เปป็นเจล้สำ เธอควรซรักผล้สำใหล้ขสำวสะอสำดดสุจหลิมะ มรันเปป็นคสสำพยสำนทบที่ดสบ สสำหรรับครลิสเตบยนทรัทั้งหลสำยทบจที่ ะทสสำสสุดฝปีมสือของตน
ครลิสตศสำสนสำไมยู่ใชยู่กรมธรรมร์ประกรันอรัคคบภรัยทบที่ปกปฟ้องเรสำจสำกนรก เรสำคสือพระครัมภบรเร์ ลยู่มเดบยวทบที่โลกแสนสะเพรยู่สำนบทั้จะ
อยู่สำน เรสำเปป็นปฟ้สำยโฆษณสำของพระเจล้สำในโลกทบที่บสำปหนสำ ผรล้คนเฝฟ้สำดรเรสำ และพวกเขสำตรัดสลินพระเยซรโดยวลิธบทบที่เรสำใชล้ชวบ ลิต ทสสำงสำน
ประพฤตลิตวรั และพรดจสำ งสำนทบที่ตที่สสำตล้อยทบที่สดสุ – แมล้แตยู่กสำรขสุดลอกทยู่อระบสำยนทั้สสำ กสำรเปป็นภสำรโรงทบที่ครลิสตจรักรหรสือในอสำคสำร
สสำธสำรณะ – กลิจวรัตรอรันตที่สสำตล้อยทบที่สสุดแหยู่งงสำนนยู่สำเบสืที่อหนยู่สำยตล้องถรกกระทสสำดสุจกระทนาตก่อองคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้า และหสำกเรสำลล้ม
เหลว เรสำกก็ไมยู่ไดล้ทสสำใหล้นสำยจล้สำงของเรสำผลิดหวรัง – เรสำกสสำลรังทสสำใหล้พระผรล้ชวยู่ ยใหล้รอดของเรสำผลิดหวรัง เรสำจะตล้องไมยู่ทสสำสลิที่งทบที่เรสำทสสำ
เพสืที่อเอสำใจมนสุษยร์ เรสำจะตล้องไมยู่ทสสำสลิที่งทบที่เรสำทสสำเพสืที่อใหล้คนเหก็น คนทบที่อรล้งสำนจนกระทรัที่งไดล้ยลินเสบยงเจล้สำนสำยเดลินมสำแลล้วคยู่อยวลิที่งไป
หยลิบเครสืที่องมสือของตนหรสือประจสสำตสสำแหนยู่งทบที่โตจ๊ะทสสำงสำนของตนกก็เปป็นตรัวอยยู่สำงทบที่แยยู่ของครลิสตศสำสนสำ คสุณไมยู่ควรรรับใชล้เจล้สำนสำย
ของคสุณหรสือนสำยจล้สำงของคสุณอยยู่สำงสรัตยร์ซสืที่อนล้อยลงยสำมทบที่เขสำอยรยู่อบกเมสืองหนสึที่งหรสืออบกรรัฐหนสึที่ง เมสืที่อเทบยบกรับทบที่คสุณรรับใชล้เขสำตอน
ทบที่เขสำกสสำลรังยสืนอยรยู่ขล้สำงๆคสุณในทบๆที่ คสุณทสสำงสำน! จสสำไวล้วสำยู่ – ในฐสำนะลรกของพระเจล้สำ เรสำจะตล้องทสสำทสุกสลิที่งเพสืที่อถวสำยเกบยรตลิแดยู่
พระเจล้สำ:
“เพราะทก่านรผผู้อยผแก่ ลผู้ววก่าผผผู้ใดกระทนาความดทประการใด ผผผู้นอัรั้นกด็จะไดผู้รอับบนาเหนด็จอยก่างนอัรั้นจากองคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้า
อทก ไมก่วก่าเขาจะเปป็นทาสหรมือเปป็นไท” ลองคลิดดร! เมสืที่อรรวล้ ยู่สำสลิที่งดบใดๆกก็ตสำมทบที่เรสำกระทสสำ หสำกเรสำทสสำสลิที่งนรัทั้นดสุจกระทสสำตยู่อองคร์พระ
ผรล้เปป็นเจล้สำ เรสำกก็จะไดล้รรับอบกจสำกองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำทรงเกก็บบรัญชบกสำรรรับใชล้ทกสุ อยยู่สำงทบที่ถรกกระทสสำโดยลรกๆ
ของพระองคร์อยยู่สำงเขล้มงวดและระมรัดระวรัง – ตรังทั้ แตยู่งสำนทบที่ยลิที่งใหญยู่ทบที่สดสุ ไปจนถสึงงสำนทบที่ตที่สสำตล้อยทบที่สสุด พระเยซรเจล้สำทรงเปป็นผรล้จสำยู่ ย
คยู่สำจล้สำงทบที่สรัตยร์ซสืที่อ – ไมยู่มบสลิที่งใดหลงพระเนตรพระองคร์ไปไดล้ ไมยู่มบสลิที่งใดทบพที่ ระองคร์ทรงมองขล้สำม องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำทรงเกก็บ
ประวรัตลิสลิที่งใดกก็ตสำมทบที่เรสำทสสำไวล้หมด – แมล้แตยู่กสำรใหล้นทั้สสำเยก็นสรักแกล้วในพระนสำมของพระองคร์ หรสือถล้สำเหมสือนหญลิงมยู่สำยคนนรัทั้น
เรสำมบเงลินเพบยงสองสตสำงคร์ทบที่จะถวสำย ของถวสำยทบที่ตที่สสำตล้อยทบที่สดสุ เชยู่นนรัทั้นกก็จะไดล้รรับบสสำเหนก็จอยยู่สำงแนยู่นอน เรสำจะไดล้รรับ “เตก็ม
จสสำนวน” จสำกพระองคร์ผรล้ทรงจยู่สำยคยู่สำจล้สำงของเรสำเมสืที่อเรสำไดล้รรับบสสำเหนก็จสสสำหรรับหนล้สำทบที่ผรล้อสำรรักขสำของเรสำ
พระเยซรครลิสตร์ไมยู่ใชยู่คนขบทั้เหนบยวและพระองคร์ไมยู่ขบทั้ตสืด ในบททบที่สบที่ของขยู่สำวประเสรลิฐของยอหร์น เรสำมบขล้อพระคสสำอรันยลิที่ง

ใหญยู่เกบที่ยวกรับหลสำยสลิที่งทบที่เกบยที่ วขล้องกรับควสำมรอดและกสำรรรับใชล้ของเรสำตยู่อเพสืที่อนมนสุษยร์ในพระนสำมของพระเยซร พระเยซร
ประทรับนรัที่งอยรยู่ขล้สำงบยู่อนทั้สสำนรัทั้นขณะทบที่หญลิงชสำวสะมสำเรบยคนนรัทั้นมสำตรักนทั้สสำ พระองคร์ทรงขอนทั้สสำเธอดสืมที่ และในเวลสำอรันเหมสำะสม
ผยู่สำนกสำรสนทนสำของทรัทั้งสอง เธอกก็ไดล้รรับนทั้สสำทบที่มบชบวตลิ ขณะทบที่พระเยซรกสสำลรังนสสำหญลิงผรล้นบทั้เขล้สำไปในประตรแหยู่งควสำมรอด เหลยู่สำสสำวก
กก็เขล้สำไปในเมสืองเพสืที่อซสืทั้อขนมปฟัง และเมสืที่อพวกเขสำกลรับมสำพระเยซรกก็ไมยู่ยอมรรับประทสำน พวกเขสำไมยู่เขล้สำใจสลิที่งนบทั้ พระเยซรตรรัสวยู่สำ
“เรสำมบอสำหสำรรรับประทสำนทบที่ทยู่สำนทรัทั้งหลสำยไมยู่รรล้...ทยู่สำนทรัทั้งหลสำยวยู่สำ อบกสบที่เดสือนจะถสึงฤดรเกบที่ยวขล้สำวมลิใชยู่หรสือ ดรเถลิด เรสำบอกทยู่สำนทรัทั้ง
หลสำยวยู่สำ เงยหนล้สำขสึทั้นดรนสำเถลิด วก่าทสุก่งนากด็ขาว ถถึงเวลาเกทยที่ วแลผู้ว คนททที่เกทยที่ วกด็กนาลอังไดผู้รบอั คก่าจผู้าง และกนาลอังสที่นาสมพมืชผลไวผู้
สนาหรอับชทวติตนติรอันดรค์ เพมืที่อทอัรั้งคนหวก่านและคนเกทที่ยวจะชมืที่นชมยตินดทดผู้วยกอัน” (ยอหร์น 4:32, 35, 36) พระเยซรทรงจยู่สำยคยู่สำจล้สำง
สสสำหรรับกสำรรรับใชล้ทถบที่ รกกระทสสำ – และตสำมทบที่ผมไดล้ชบทั้ใหล้เหก็นกยู่อนหนล้สำนบทั้แลล้วในบทเรบยนชสุดนบทั้ พวกเรสำแตยู่ละคนจะปรสำกฏตรัวตยู่อ
หนล้สำบรัลลรังกร์พลิพสำกษสำของพระครลิสตร์เพสืที่อทบที่จะรรับบสสำเหนก็จสสสำหรรับสลิที่งตยู่สำงๆทบที่ถรกกระทสสำในรยู่สำงกสำยของเรสำ
ในขล้อ 9 เปสำโลเตสือนนสำยทรัทั้งหลสำยไมยู่ใหล้ขรยู่เขก็ญ ไมยู่ใหล้เปป็นคนกดขบที่ทสำส “จงกระทสสำตยู่อทสำสในทสสำนองเดบยวกรัน คสืออยยู่สำ
ขรยู่เขก็ญเขสำ” เปสำโลเตสือนใจนสำยทรัทั้งหลสำยวยู่สำพวกเขสำเองกก็มบนสำยพระองคร์หนสึที่งในสวรรคร์ วยู่สำพระองคร์ทรงเกก็บบรันทสึกไวล้ และวยู่สำ
พระองคร์ไมยู่ทรงเหก็นแกยู่หนล้สำผรใล้ ดเลย พระองคร์ทรงมบควสำมนรับถสือตยู่อทสำสพอๆกรับทบที่พระองคร์ทรงมบตยู่อนสำย พระองคร์ไมยู่ทรงแบยู่ง
แยกชนชรัทั้น พระองคร์ทรงตรัดสลินทสุกสลิที่งโดยมสำตรฐสำนของพระเจล้สำซสึที่งไมยู่ลสสำเอบยง ดล้วยเหตสุนบทั้นสำยทบที่อยรยู่เหนสือทสำสจสึงไมยู่ใชยู่คนพลิเศษ
ในสสำยพระเนตรของพระผรล้เปป็นนสำยในสวรรคร์ พวกเขสำลล้วนจรัดอยรยู่ในประเภทเดบยวกรัน – คนบสำปทรัทั้งหลสำยผรล้ตอล้ งกสำรพระผรล้
ชยู่วยใหล้รอด และเรสำลล้วนไดล้รรับควสำมรอดในวลิธบเดบยวเทยู่สำนรัทั้น – ผยู่สำนทสำงพระรสำชกลิจทบที่เสรก็จสลิทั้นแลล้วของพระเยซรครลิสตร์เจล้สำ
กยู่อนไปจสำกเนสืทั้อหสำสยู่วนนบทั้ในกสำรศสึกษสำของเรสำ ขอใหล้ผมชบใทั้ หล้เหก็นวยู่สำคสุณจะไดล้รรับสลิที่งทบที่จะมสำถสึงคสุณจสำกพระหรัตถร์ของ
พระเจล้สำผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ – ไมยู่มสำกไปและไมยู่นล้อยไป เรสำหวยู่สำนสลิที่งใด เรสำจะเกบที่ยวเกก็บสลิที่งนรัทั้น เรสำปฏลิบรัตลิตอยู่ คนเหลยู่สำนรัทั้นทบที่อยรใยู่ ตล้
เรสำอยยู่สำงไร เรสำกก็จะไดล้รรับกสำรปฏลิบรัตลิอยยู่สำงนรัทั้นเมสืที่อเรสำไดล้รรับบสสำเหนก็จสสสำหรรับหนล้สำทบที่ผรล้อสำรรักขสำของเรสำ คสุณวสำงใจไดล้เลยวยู่สำกสำร
รรับใชล้ทบที่สตรั ยร์ซสืที่อตยู่อองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำจะไดล้รรับบสสำเหนก็จเตก็มจสสำนวน ขณะทบที่กสำรรรับใชล้ทบที่ไมยู่สตรั ยร์ซสืที่อจะทสสำใหล้บสสำเหนก็จของคสุณถรก
ไฟเผสำอยยู่สำงแนยู่นอน

ผผผู้เชมือที่ ทอัรั้งหลายททที่เตด็มลผู้นดผู้วยพระวติญญาณยก่อมเผชติญการสงคราม
ขล้อ 10-17 “พบนที่ ล้องทรัทั้งหลสำยของขล้สำพเจล้สำ สสุดทล้สำยนบทั้ขอทยู่สำนจงมบกสสำลรังขสึทั้นในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ และในฤทธลิธิ์เดชอรัน
มหรันตร์ของพระองคร์ จงสวมยสุทธภรัณฑร์ทรัทั้งชสุดของพระเจล้สำเพสืที่อจะตยู่อตล้สำนยสุทธอสุบสำยของพญสำมสำรไดล้ เพรสำะวยู่สำเรสำไมยู่ไดล้ตอยู่ สรล้กรับ
เนสืทั้อหนรังและเลสือดแตยู่ตอยู่ สรล้กรับเจล้สำผรล้ครอบครองอสำณสำจรักร เจล้สำผรล้มบอสสำนสำจ เจล้สำผรล้ปกครองควสำมมสืดแหยู่งโลกนบทั้ ตยู่อสรล้กรับบรรดสำ
วลิญญสำณทบที่ชรัที่วในสถสำนฟฟ้สำอสำกสำศ เหตสุฉะนรัทั้นจงรรับยสุทธภรัณฑร์ทรัทั้งชสุดของพระเจล้สำไวล้ เพสืที่อทยู่สำนจะไดล้ตอยู่ ตล้สำนในวรันอรันชรัที่วรล้สำยนรัทั้น
และเมสืที่อเสรก็จแลล้วจะยสืนมรัที่นไดล้ เหตสุฉะนรัทั้นทยู่สำนจงยสืนมรัที่น เอสำควสำมจรลิงคสำดเอว เอสำควสำมชอบธรรมเปป็นทรับทรวงเครสืที่อง
ปฟ้องกรันอก และเอสำขยู่สำวประเสรลิฐแหยู่งสรันตลิสสุข ซสึที่งเปป็นเหตสุใหล้เกลิดควสำมพรรังที่ พรล้อมมสำสวมเปป็นรองเทล้สำ และพรล้อมกรับสลิที่ง
ทรัทั้งหมดนบทั้ จงเอสำควสำมเชสืที่อเปป็นโลยู่ ดล้วยโลยู่นรัทั้นทยู่สำนจะไดล้ดรับลรกศรเพลลิงของผรล้ชวรัที่ รล้สำยนรัทั้นเสบย จงเอสำควสำมรอดเปป็นหมวกเหลก็ก
ปฟ้องกรันศบรษะและจงถสือพระแสงของพระวลิญญสำณ คสือพระวจนะของพระเจล้สำ จงอธลิษฐสำนวลิงวอนทสุกอยยู่สำงและจงขอโดยพระ
วลิญญสำณทสุกเวลสำ ทรัทั้งนบทั้จงระวรังตรัวดล้วยควสำมเพบยรทสุกอยยู่สำง จงอธลิษฐสำนเพสืที่อวลิสสุทธลิชนทสุกคน”
บสำงทบใครบสำงคนกสสำลรังถสำมวยู่สำ “เหตสุใดหนรังสสือเอเฟซรัสซสึที่งเปป็นจดหมสำยฝสำกทบที่มหรัศจรรยร์ทบที่สสุด งสำนเขบยนอรันสรงสยู่งทบที่สสุด

ในพรันธสรัญญสำใหมยู่ ถสึงลงมสำสรยู่สมรภรมลิในตอนจบ? ไมยู่จรลิงหรสือทบที่วสำยู่ พระครลิสตร์ทรงไดล้ชรัยชนะอยยู่สำงครบถล้วนและสมบรรณร์แลล้ว?
เรสำไมยู่ไดล้อยรยู่ในพระเยซรครลิสตร์และมบชรัยชนะในพระองคร์แลล้วหรสือ? เรสำไมยู่ไดล้นรัที่งในสวรรคสถสำนแลล้วหรอกหรสือ? ควสำมเปป็น
พลเมสืองของเรสำไมยู่ไดล้อยรใยู่ นสวรรคร์หรสือ? แลล้วทสสำไมจดหมสำยฝสำกอรันยลิที่งใหญยู่และเปปีปี่ยมสงยู่สำรสำศบฉบรับนบทั้ซสึที่งแบกเรสำจสำกควสำม
ทสุกขร์โศกแหยู่งแผยู่นดลินโลกเขล้สำสรยู่สวรรคสถสำนถสึงลงมสำสรยู่สมรภรมลิในตอนจบของมรันลยู่ะ?”
คสสำถสำมนรัทั้นถรกตอบอยยู่สำงชรัดเจนแลล้ว: มบศตรั รรผรล้หนสึที่งอยรยู่ภสำยใน มบผรล้ทรยศอยรยู่ในบล้สำนของเรสำ ผมกสสำลรังพรดถสึงเนสืทั้อหนรังซสึที่ง
ทสสำสงครสำมตยู่อสรล้จลิตวลิญญสำณ ขอใหล้ผมเตสือนใจคสุณวยู่สำไมยู่วยู่สำคสุณจะถรกชสสำระใหล้บรลิสทสุ ธลิธิ์และถรกแยกออกขนสำดไหน คสุณกก็ยรังอสำศรัย
อยรยู่ในเนสืทั้อหนรัง อยยู่สำใหล้ผรล้ใดบอกคสุณเดก็ดขสำดวยู่สำเนสืทั้อหนรังไมยู่ไดล้มบชวบ ลิตอยรยู่ มรันเปป็นควสำมจรลิงทบที่วสำยู่ เรสำไดล้ตรสึงมนสุษยร์เกยู่สำเสบยทบกที่ สำงเขน
แลล้ว... ควสำมปรสำรถนสำตยู่สำงๆแหยู่งเนสืทั้อหนรังและตรัณหสำตยู่สำงๆของมรัน แตยู่วสำยู่ ซสำตสำนจะโผลยู่หรัวอรันนยู่สำเกลบยดของมรันขสึทั้นมสำตยู่อไป
จนกวยู่สำเรสำไดล้รรับรยู่สำงกสำยอรันเปปีปี่ยมสงยู่สำรสำศบนรัทั้นในกสำรเปป็นขสึทั้นจสำกตสำยครรัทั้งแรก
ควสำมปรสำรถนสำแรกของพญสำมสำรคสือ ทสสำใหล้จลิตวลิญญสำณของคสุณพลินสำศและเหก็นคสุณตกนรกหมกไหมล้ มบเหตสุผล
สสสำหรรับควสำมปรสำรถนสำเชยู่นนรัทั้น ซสึที่งผมไมยู่มบเวลสำและพสืทั้นทบที่ๆจะพรดถสึงตรงนบทั้ พญสำมสำรอลิจฉสำพระเยซร มรันขบทั้อลิจฉสำและมรันอยสำกใหล้
ทสุกดวงวลิญญสำณถรกเผสำไหมล้ในนรกมสำกทบที่สสุดเทยู่สำทบจที่ ะทสสำไดล้ แตยู่ถล้สำดวงวลิญญสำณนรัทั้นมสำถสึงพระเยซร และโดยควสำมเชสืที่อในพระ
โลหลิตทบที่ไหลออกของพระองคร์ไดล้บรังเกลิดใหมยู่ ซสำตสำนกก็ยรังไมยู่ยอมแพล้ มรันจะคอยหสำโอกสำสทบที่จะกรัดกลินคสสำพยสำนของเขสำและ
อลิทธลิพลของเขสำในฐสำนะผรล้เชสืที่อคนหนสึที่งโดยตลอด: “ทยู่สำนทรัทั้งหลสำยจงเปป็นคนใจหนรักแนยู่น จงระวรังระไวใหล้ดบ ดล้วยวยู่สำศรัตรรของ
ทยู่สำน คสือพญสำมสำร วนเวบยนอยรรยู่ อบ ๆ ดสุจสลิงโตคสสำรสำม เทบที่ยวไปเสสำะหสำคนทบที่มรันจะกรัดกลินไดล้ จงตยู่อสรล้กรับศรัตรรนรัทั้นดล้วยตรังทั้ ใจ
มรัที่นคงในควสำมเชสืที่อ โดยรรอล้ ยรยู่วสำยู่ ควสำมยสำกลสสำบสำกอยยู่สำงนรัทั้นกก็มบแกยู่พวกพบที่นล้องทรัทั้งหลสำยของทยู่สำนทบที่อยรใยู่ นโลกเชยู่นเดบยวกรัน” (1 เป
โตร 5:8-9)
พวกเรสำสยู่วนใหญยู่อยู่สำน 1 เปโตร 5:8 จสำกนรัทั้นกก็หยสุดอยู่สำน เรสำใชล้ขล้อนบทั้เพสืที่อเตสือนคนบสำปทรัทั้งหลสำยวยู่สำพญสำมสำรอยรยู่ขล้สำง
หลรังพวกเขสำเพบยงหนสึที่งกล้สำว และพรล้อมทบที่จะขยทั้สสำพวกเขสำและทสสำใหล้พวกเขสำพลินสำศไดล้ทกสุ เมสืที่อ แตยู่ทยู่สำนทบรที่ รัก เรสำอยู่สำนขล้อ 9 และ
เรบยนรรล้วสำยู่ เรสำจะตล้องตยู่อสรกล้ รับพญสำมสำรอยยู่สำงหนรักแนยู่นในควสำมเชสืที่อ โดยรรอล้ ยรยู่วสำยู่ ควสำมยสำกลสสำบสำกอยยู่สำงนรัทั้น “กก็มบแกยู่พวกพบที่นล้อง
ทรัทั้งหลสำยของทยู่สำนทบที่อยรยู่ในโลกเชยู่นเดบยวกรัน” ซสึที่งแนยู่นอนวยู่สำนบที่หมสำยถสึงพบที่นล้องครลิสเตบยน พบที่นล้องในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ โยบเปป็นคน
ทบที่สมบรรณร์แบบและซสำตสำนกลยู่สำวหสำพระเยโฮวสำหร์วยู่สำทรงจล้สำงโยบใหล้ปรนนลิบรัตลิพระองคร์ คสุณจสสำไดล้วยู่สำโยบตล้องเจอกรับกสำร
ทดสอบอรันเลวรล้สำยขนสำดไหน – แตยู่เขสำกก็ฝสำฝ่ ฟฟันมสำไดล้อยยู่สำงเปปีปี่ยมชรัยชนะและกลยู่สำวปปิดทล้สำยกสำรทดสอบของเขสำวยู่สำ “แมล้
พระองคร์ทรงสรังหสำรขล้สำ ขล้สำกก็จะยรังปรนนลิบรัตพลิ ระองคร์”
ในพรันธสรัญญสำใหมยู่ เปโตรรรักองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำและเขสำกก็จรลิงใจเวลสำทบที่เขสำกลยู่สำววยู่สำ “คนอสืที่นทสุกคนอสำจทอดทลิทั้ง
พระองคร์ – แตยู่ขล้สำพระองคร์จะไปกรับพระองคร์ ไมยู่วสำยู่ จะตลิดคสุกหรสือถสึงควสำมตสำย!” กระนรัทั้นเปโตรกก็ปฏลิเสธองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำของ
ตน กลยู่สำวคสสำสบถและสสำบสำนวยู่สำเขสำไมยู่เคยเจอพระองคร์...แมล้วสำยู่ ตยู่อมสำเขสำออกไปและรล้องไหล้อยยู่สำงขมขสืที่นกก็ตสำม หสำกเรสำตยู่อสรล้
พญสำมสำร มรันกก็จะหนบไปจสำกเรสำ แตยู่หสำกเรสำไมยู่ตยู่อสรล้มรัน หสำกเรสำไมยู่ระวรังตรัวและตรัทั้งรรับใหล้ดบ มรันกก็อสำจกรัดกลินชรัยชนะของเรสำและ
คสสำพยสำนของเรสำ...และควสำมมบประโยชนร์ของเรสำในฐสำนะผรล้เชสืที่อ ไดล้อยยู่สำงแนยู่นอน ผรล้เชสืที่อทรัทั้งหลสำยอยรใยู่ นกสำรสงครสำมตลอดเวลสำ
และจะอยรยู่ตยู่อไปจนกวยู่สำเรสำปลอดภรัยในพระกร (อล้อมแขน) ของพระเยซร
ถล้สำซสำตสำนพยสำยสำมทสุกวลิธใบ นครัมภบรร์ชวรัที่ ของมรันเพสืที่อทบจที่ ะทสสำใหล้พระเยซรทสสำบสำป คสุณกก็ตล้องไปเผลอคลิดเปป็นอรันขสำดวยู่สำมรัน

จะไมยู่โจมตบคสุณ มรันทสสำเตก็มทบที่เพสืที่อทบจที่ ะทสสำใหล้พระเยซรโกง – แตยู่กรับพระเยซรไมยู่มบทสำงลรัด ในทบที่สดสุ พระองคร์ทรงทสสำใหล้พญสำมสำรหนบ
ไปโดยประกสำศวยู่สำ “จงนมรัสกสำรองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำผรล้เปป็นพระเจล้สำของทยู่สำน และปรนนลิบรัตพลิ ระองคร์แตยู่ผรล้เดบยว!” แลล้วพญสำมสำรกก็
ละพระเยซรไป “ชรัที่วครสำว” แตยู่ไมยู่นสำนมรันกก็กลรับมสำและผยู่สำนทสำงพวกผรล้นสสำทสำงศสำสนสำในสมรัยนรัทั้น มรันทสสำทสุกอยยู่สำงทบทที่ สสำไดล้ใน
อสสำนสำจชรัที่วรล้สำยของมรันเพสืที่อทบที่จะยรับยรัทั้งพระเยซรและขรัดขวสำงไมยู่ใหล้พระองคร์ไปทบที่กสำงเขน โดยทรงแบกรรับบสำปของเรสำในพระกสำย
ของพระองคร์บนตล้นไมล้นรัทั้น แตยู่ทรัทั้งๆทบที่พญสำมสำรขรัดขวสำง พระเยซรกก็ทรงเดลินหนล้สำไปสรยู่ชรัยชนะ
ขล้อ 10 ขสึทั้นตล้นดล้วยคสสำวยู่สำ “สสุดทล้สำยนบทั้...” นรัที่นคสือ “เพสืที่อนสสำควสำมจรลิงอรันเปปีปี่ยมสงยู่สำรสำศบเหลยู่สำนบทั้มสำสรตยู่ อนจบ ขอใหล้
ขล้สำพเจล้สำเตสือนและใหล้คสสำแนะนสสำแกยู่พบที่นล้องของขล้สำพเจล้สำ” เขสำกลยู่สำวตยู่อไปวยู่สำ “พบนที่ ล้องทรัทั้งหลสำยของขล้สำพเจล้สำ ขอทยู่สำนจงมบกสสำลรังขสึทั้น
ในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ และในฤทธวิธิ์เดชอลันมหลันตตของพระองคต” หนทสำงเดบยวทบที่เรสำจะสสำมสำรถเขล้มแขก็งตยู่อสรล้ซสำตสำนไดล้คสือในองคร์
พระผรล้เปป็นเจล้สำ ตลอดทสำงมสำจนจบหนรังสสือเอเฟซรัส เรสำอยรยู่ “ในองคตพระผซูดเปป็นเจดกำ” หนทสำงเดบยวทบเที่ รสำจะสสำมสำรถพลิชตลิ พญสำ
มสำรไดล้คสือ “ในฤทธลิธิ์เดชอรันมหรันตร์ของพระองคต” คสุณไมยู่มบทสำงสรพล้ ญสำมสำรไดล้ ผมไมยู่มบทสำงสรพล้ ญสำมสำรไดล้ เรสำไดล้พลิชตลิ พญสำมสำร
แลล้วเพรสำะวยู่สำ “พระองคร์ผรล้สถลิตอยรยู่ในทยู่สำนทรัทั้งหลสำยเปป็นใหญยู่กวยู่สำผรล้นรัทั้นทบที่อยรใยู่ นโลก” (1 ยอหร์น 4:4) หสำกไมยู่ใชยู่เพรสำะฤทธลิธิ์เดช
ขององคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ คสุณและผมกก็คงพยู่สำยแพล้ตยู่ออสสำนสำจของซสำตสำน แตยู่ขอบคสุณพระเจล้สำ เรามทชอัยยติที่งกวก่าผผผู้พติชติตโดย
พระองคค์ผผผู้ไดผู้ทรงรอักเราทอัรั้งหลาย (โรม 8:37) แตยู่อยยู่สำลสืมเดก็ดขสำดวยู่สำเรสำเปป็นยลิที่งกวยู่สำผรล้พลิชตลิ ในพระองคร์เทก่านอัรั้น – และหสำกไมยู่ใชยู่
เพรสำะฤทธลิธิ์เดชอรันมหรันตร์ของพระองคร์ เรสำกก็คงไมยู่ไดล้เปป็นผรล้พลิชตลิ ผมขอบคสุณพระเจล้สำทบที่พระเยซรไมยู่เคยขอใหล้ผมเดลินในหนทสำงทบที่
พระองคร์ไมยู่ไดล้ดสสำเนลินมสำกยู่อนผม พระองคร์ทรงถรกทดลองในทสุกดล้สำนเหมสือนผม – กระนรัทั้นกก็ทรงปรสำศจสำกบสำป ดล้วยเหตสุนบทั้
“ไมยู่มบกสำรทดลองใด ๆ เกลิดขสึทั้นกรับทยู่สำน (หรสือผม) นอกเหนสือจสำกกสำรทดลองซสึที่งเคยเกลิดกรับมนสุษยร์ทรัทั้งหลสำย แตยู่พระเจล้สำทรง
สรัตยร์ซสืที่อ พระองคร์จะไมยู่ทรงใหล้ทสำยู่ นตล้องถรกทดลองเกลินกวยู่สำทบที่ทสำยู่ นจะทนไดล้ แตยู่เมสืที่อทยู่สำนถรกทดลองนรัทั้น พระองคร์จะทรงโปรดใหล้
ทยู่สำนมบทสำงทบที่จะหลบกเลบที่ยงไดล้ดวล้ ย เพสืที่อทยู่สำนจะมบกสสำลรังทนไดล้ – แตยู่ในองคตพระผซูดเปป็นเจดกำเทยู่สำนรัทั้น” (1 คร. 10:12-13)
ในขล้อ 11 เปสำโลเรลิที่มสอนเรสำถสึงววิธนทจบที่ ะเขล้มแขก็งในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ เรสำจะตล้อง “สวมยสุทธภรัณฑร์ทรัทั้งชสุดของพระเจล้สำ”
คสุณสสำมสำรถมองเหก็นไดล้อยยู่สำงชรัดเจนวยู่สำกสำรไถยู่เปป็นจสุดเรลิที่มตล้นแหยู่งควสำมรอดของเรสำ ทบที่กลยู่สำวเชยู่นนบทั้ผมหมสำยควสำมวยู่สำเมสืที่อเรสำ
บรังเกลิดใหมยู่ เรสำกก็เปป็นลรกของพระเจล้สำ แตยู่เรสำเปป็นทกำรกในพระครลิสตร์ เรสำถรกเตสือนสตลิใหล้เตลิบโต และในทบที่สดสุ เรสำจะตล้องเปป็น
ทหสำรทบที่ดบ ทสำรกและเดก็กๆไมยู่ถรกเกณฑร์เขล้สำกองทรัพ ชสำยหนสุยู่มทบที่โตเตก็มวรัยแลล้วถรกเกณฑร์เขล้สำกองทรัพเพสืที่อสรล้รบกรับศรัตรรทบที่มสำรสุกรสำน
แผยู่นดลินเกลิด เปสำโลถสือวยู่สำเหลยู่สำผรล้เชสืที่อชสำวเอเฟซรัสไดล้เตลิบโตถสึงจสุดทบพที่ วกเขสำแขก็งแรงพอแลล้ว มบพฒ
รั นสำกสำรพอแลล้ว และโต
พอแลล้วในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำทบที่จะกลสำยเปป็นทหสำรทบที่ดแบ ละสรรล้ บในกสำรสงครสำมตยู่อสรล้ซสำตสำน เรสำจะตล้องสวมยสุทธภรัณฑร์ทรัทั้งชสุด
ของพระเจล้สำเพสืที่อทบที่วยู่สำเรสำจะสสำมสำรถยสืนตยู่อสรล้กรับยสุทธอสุบสำยตยู่สำงๆของพญสำมสำรไดล้ – และยสุทธอสุบสำยตยู่สำงๆของมรันกก็มบมสำกมสำย
คสุณแนยู่ใจเรสืที่องนรัทั้นไดล้เลย
“ยสุทธภรัณฑร์ทรัทั้งชสุดของพระเจล้สำ” สสืที่อถสึงเรสำเกบยที่ วกรับทบที่มสำและลรักษณะเฉพสำะตรัวของยสุทธภรัณฑร์นรัทั้น กรสุณสำหมสำยเหตสุขล้อ
เทก็จจรลิงทบวที่ ยู่สำยสุทธภรัณฑร์ทบที่เรสำใชล้เพสืที่อทบจที่ ะสสำมสำรถดรับลรกศรเพลลิงทรัทั้งสลิทั้นของพญสำมสำรไดล้นรัทั้นมสำจสำกพระเจล้สำ – มรันไมยู่ใชยู่สลิที่งทบที่
มนสุษยร์ทสสำขสึทั้น มรันเปป็นสลิที่งทบที่พระเจล้สำทรงจรัดหสำไวล้ใหล้ กรสุณสำหมสำยเหตสุ: ยสุทธภรัณฑร์ของพระเจล้สำไมยู่ใชยู่ชดสุ สวยๆทบมที่ บเชสือกผรก ผล้สำปฝ่สำน
หรสือผล้สำไหม – แตยู่เปป็นชทุดเกรกำะ – และเมสืที่อเรสำคลิดถสึงชสุดเกรสำะเรสำกก็คลิดถสึงเหลก็ก แนยู่นอนวยู่สำเรสำตล้องกสำรยสุทธภรัณฑร์ของพระเจล้สำ
เพสืที่อทบที่เรสำจะสสำมสำรถยสืนตยู่อสรล้กรับวลิธกบ สำรตยู่สำงๆของซสำตสำนและหนบพล้นหลสุมพรสำงตยู่สำงๆของมรันไดล้ คสสำกรบกทบที่ใชล้เรบยก “ยสุทธ

อสุบสำย” อสำจแปลไดล้ดวล้ ยวยู่สำ “วลิธบกสำรตยู่สำงๆ” ซสำตสำนมบวธลิ บกสำรตยู่สำงๆและอสุบสำยตยู่สำงๆทบที่ถรกคลิดคล้นขสึทั้นโดยพวกปปีศสำจเพสืที่อทบจที่ ะ
เอสำชนะลรกของพระเจล้สำ – และเรสำตล้องมบควสำมคลิดของพระครลิสตร์และฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญสำณหสำกเรสำอยสำกเอสำชนะ “วลิธบ
กสำร” มสำกมสำยของซสำตสำน
กยู่อนจสำกขล้อ 11 ไป ขอใหล้ผมชบใทั้ หล้เหก็นขล้อเทก็จจรลิงอบกประกสำรหนสึที่ง: เรสำจะตล้องสวมยสุทธภรัณฑร์ทลันั้งชทุดหสำกเรสำอยสำกทบที่
จะยสืนมรัที่น หสำกเรสำปลยู่อยใหล้จดสุ ใดไรล้กสำรปกปฟ้องโดยยสุทธภรัณฑร์ของพระเจล้สำ หสำกมบรสำยละเอบยดหนสึที่งทบที่เลก็กนล้อยมสำกๆทบเที่ รสำคลิดวยู่สำ
เรสำรรับมสือไดล้ในเนสืทั้อหนรัง เรสำกก็เปปิดชยู่องใหล้แกยู่ควสำมพยู่สำยแพล้ เรสำตล้องสวมยสุทธภรัณฑร์ทอัรั้งชสุดหสำกเรสำอยสำกทบที่จะยสืนมรัที่นไดล้ในวสำระ
แหยู่งกสำรสรรล้ บ
ขล้อ 12 ใหล้ควสำมกระจยู่สำงแกยู่เรสำวยู่สำเรสำกสสำลรังตยู่อสรล้กรับใครอยรยู่: “เรสำไมยู่ไดล้ตยู่อสรล้กรับเนสืทั้อหนรังและเลสือดแตยู่ตอยู่ สรล้กรับเจล้สำผรล้
ครอบครองอสำณสำจรักร เจล้สำผรล้มบอสสำนสำจ เจล้สำผรล้ปกครองควสำมมสืดแหยู่งโลกนบทั้ ตยู่อสรล้กรับบรรดสำวลิญญสำณทบที่ชวรัที่ ในสถสำนฟฟ้สำอสำกสำศ”
เรสำจะตล้องไมยู่หลอกตรัวเองใหล้คดลิ วยู่สำศรัตรรของเรสำนรัทั้นอยู่อนแอ หรสือวยู่สำศรัตรรนรัทั้นเปป็นเนสืทั้อหนรังและเลสือด ไมยู่เลย เรสำไมยู่ไดล้กสสำลรังปลทั้สสำสรล้
กรับพลรังของมนสุษยร์ เรสำกสสำลรังปลทั้สสำสรล้กรับอสสำนสำจของปปีศสำจ อสำวสุธฝฝ่สำยเนสืทั้อหนรังจะไมยู่เพบยงพอ เรสำอสำจคลิดคล้นอสำวสุธยสุทโธปกรณร์
มสำกมสำย... เรสำอสำจทสสำเตก็มทบที่แตยู่อสำวสุธเหลยู่สำนรัทั้นทบที่เรสำคลิดคล้นขสึทั้นจะไมยู่นสสำมสำซสึที่งชรัยชนะ
มบควสำมโฉดเขลสำอรันนยู่สำเกลบยดทยู่สำมกลสำงผรล้เชสืที่อทรัทั้งหลสำยเกบที่ยวกรับอสำณสำจรักรของซสำตสำน ครลิสเตบยนสยู่วนใหญยู่ควรสละ
เวลสำทบที่จะศสึกษสำเกบที่ยวกรับพญสำมสำรและอสำณสำจรักรปปีศสำจของมรัน พญสำมสำรเปป็นบสุคคลๆหนสึที่ง พวกแนวคลิดเสรบและพวกหรัวสมรัย
ใหมยู่อยสำกใหล้เรสำเชสืที่อวยู่สำซสำตสำนเปป็นอลิทธลิพลทบที่ชวรัที่ รล้สำย – แตยู่พระครัมภบรร์สอนอยยู่สำงชรัดเจนวยู่สำมรันเปป็นบสุคคลหนสึที่ง พระเยซรทรงเรบยก
มรันวยู่สำเปป็น “ผรล้ครองโลกนบทั้” (ยอหร์น 12:31) เปสำโลพรรณนสำถสึงพญสำมสำรวยู่สำเปป็น “พระของยสุคนบทั้” (2 คร. 4:4) ในจดหมสำย
ฝสำกฉบรับทบที่เรสำศสึกษสำอยรยู่ เปสำโลพรรณนสำถสึงซสำตสำนวยู่สำเปป็น “เจล้สำแหยู่งอสสำนสำจในยยู่สำนอสำกสำศ” (อฟ. 2:2) ในหนรังสสือเลยู่มสสุดทล้สำย
ของพระครัมภบรร์ ยอหร์นเรบยกศรัตรรตวรั ฉกสำจของเรสำวยู่สำเปป็น “พญสำนสำคใหญยู่...งรดสึกดสสำบรรพร์...พญสำมสำร...ซสำตสำน...ผรล้ลยู่อลวงมนสุษยร์
ทรัทั้งโลก” (วว. 12:9)
พระวจนะของพระเจล้สำไมยู่ไดล้ทลิทั้งเรสำใหล้อยรยู่ในควสำมโฉดเขลสำเกบยที่ วกรับวลิธกบ สำรตยู่สำงๆของซสำตสำน มรันบรรลสุเปฟ้สำหมสำยตยู่สำงๆ
ของมรันโดยกสำรทสสำใหล้ดวงวลิญญสำณของเหลยู่สำคนทบที่ยรังไมยู่ไดล้ถรกสรล้สำงใหมยู่อยรยู่ในควสำมมสืดตยู่อไป มรันทสสำใหล้ควสำมคลิดของพวกเขสำมสืด
บอดไป (2 คร. 4:3-4) มรันกบดกรันพวกเขสำจสำก “ควสำมสวยู่สำงของโลก” (ยอหร์น 8:12) เปสำโลซสึที่งเขบยนถสึงเหลยู่สำผรล้เชสืที่อทบที่เมสืองโครลิน
ธร์เตสือนพวกเขสำวยู่สำซสำตสำนปลอมตรัวเปป็นทรตสวรรคร์แหยู่งควสำมสวยู่สำง มรันยสืนอยรยู่หลรังโตจ๊ะทสสำงสำนอรันศรักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ในครลิสตจรักรทล้องถลิที่น
ตยู่สำงๆในเชล้สำวรันอสำทลิตยร์ มรันปลอมตรัวเปป็น “ผซูดรลับใชดแหว่งควกำมชอบธรรม” มรันประกสำศขยู่สำวประเสรลิฐเพสืที่อสรังคม โดยปฏลิเสธพระ
โลหลิต มรันยกชรกสำรประพฤตลิแทนทบที่พระคสุณ มรันใหล้พลรังแกยู่คนทรัทั้งหลสำยเพสืที่อเดลินขบวนภสำยใตล้นสำมของเหลยู่สำผรรล้ รับใชล้ครลิสเตบยน
ในเมสืที่อควสำมเปป็นจรลิงพวกเขสำเปป็นผรรล้ รับใชล้ของพญสำมสำร จงตรัทั้งใจศสึกษสำ 2 โครลินธร์ 11:13-15 ซสำตสำนกลยู่สำวโทษพวกพบนที่ ล้อง (วว.
12:10) มรันหลอกลวงผรคล้ น – กระทรัที่งคนทอัรั้งโลก (วว. 12:9) แตยู่ซสำตสำนไมยู่ไดล้ตยู่อสรกล้ สำรสงครสำมแหยู่งควสำมชรัที่วรล้สำยเพบยงลสสำพรัง
มรันมบจรักรวรรดลิธิ์ทมบที่ บระเบบยบ ใหญยู่โตและทรงพลรัง ในมรัทธลิว 12:26 พระเยซรตรรัสถสึงอสำณสำจรักรของซสำตสำน: “และถล้สำซสำตสำนขรับ
ซสำตสำนออก มรันกก็แตกแยกกรันในตรัวมรันเอง แลล้วอสำณสำจรักรของมรันจะตรัทั้งอยรยู่อยยู่สำงไรไดล้” พระเยซรทรงตระหนรักถสึงอสำณสำจรักร
ของซสำตสำน งรัทั้นเหตสุใดเรสำถสึงไมยู่ควรเรบยนรรทล้ สุกอยยู่สำงทบที่เรสำทสสำไดล้เกบที่ยวกรับอสำณสำจรักรอรันทรงพลรังนบทั้ของเหลยู่สำปปีศสำจ ซสึที่งพญสำมสำร
เปป็นหรัวหนล้สำใหญยู่สดสุ ? ซสำตสำนเปป็นผรล้นสสำของเหลยู่สำ “เจล้สำผรล้ครอบครองอสำณสำจรักร เจล้สำผรล้มบอสสำนสำจ” ทบที่เปป็นระเบบยบซสึที่งประกอบ

ดล้วยเหลยู่สำ “เจล้สำผรล้ปกครองควสำมมสืดแหยู่งโลกนบทั้” เจล้สำผรล้มบอสสำนสำจและเจล้สำผรล้ปกครองเหลยู่สำนบทั้ประจสสำกสำรอยรยู่ในสวรรคสถสำน
ผมแนยู่ใจวยู่สำใครบสำงคนคงกสสำลรังถสำมวยู่สำ “คสุณไมยู่ไดล้กลยู่สำวไปกยู่อนหนล้สำนบทั้ในขล้อควสำมเหลยู่สำนบทั้แลล้วหรสือวยู่สำพวกเรกำนรัที่งอยรยู่กรับ
พระเยซรในสวรรคสถสำน?” ถรกตล้องครรับ พวกเรกำนรัที่งอยรยู่ในสวรรคสถสำนในพระเยซรครลิสตร์ ผมยรังชบทั้ใหล้เหก็นกยู่อนหนล้สำนบทั้ในขล้อควสำม
นบทั้อบกวยู่สำมบสวรรคร์อยรยู่สสำมชรัทั้น (2 คร. 12:1-3) มบสวรรคร์ชรัทั้นบรรยสำกสำศ สวรรคร์ชรัทั้นดวงดสำว และสวรรคร์ทบที่เปป็นสวรรคร์จรลิงๆ
สวรรคร์ชรัทั้นทบที่สสำมเปป็น “พระนลิเวศของพระบลิดสำของเรสำ” พระครลิสตร์ทรงประทรับนรัที่งอยรยู่เบสืทั้องขวสำพระหรัตถร์ของพระเจล้สำพระบลิดสำ
(กลิจกสำร 7:55, ฮบ. 1:1-3) ดล้วยเหตสุนบทั้เรสำจสึงนรัที่งอยรยู่กรับพระเยซร – ไมยู่ใชยู่ในสวรรคร์ชรัทั้นบรรยสำกสำศ ไมยู่ใชยู่ในสวรรคร์ชรัทั้นดวงดสำว แตยู่
ในพระนลิเวศของพระบลิดสำ...เมสืองบรมสสุขเกษม
ครรังทั้ หนสึที่งซสำตสำนเคยอยรยู่ในสวรรคร์จรลิงๆนรัทั้นกรับพระเจล้สำพระบลิดสำ มรันเปป็น “เครรบผรล้พลิทกรั ษร์ทบที่ไดล้เจลิมตรัทั้งไวล้” โดยสยู่วนตรัว
แลล้วผมเชสืที่อวยู่สำมรันเคยเปป็นหรัวหนล้สำของเหลยู่สำอรัครเทวทรต ผมเชสืที่อวยู่สำในเรลิที่มแรกนรัทั้น พระเจล้สำไดล้ทรงสรล้สำงกสำบรลิเอล มลิคสำเอลและลร
ซลิเฟอรร์ และผมเชสืที่อวยู่สำลรซลิเฟอรร์เคยเปป็นหรัวหนล้สำ มรันเปป็น “นสำยอสสำเภอ” แหยู่งบรัลลรังกร์ของพระเจล้สำจนกระทรัที่งควสำมชรัที่วชล้สำถรกพบ
ในมรัน จงตรังทั้ ใจศสึกษสำเอเสเคบยล 28:14-15 และอลิสยสำหร์ 14:13-14 เชยู่นกรัน ในขล้อพระคสสำเหลยู่สำนบทั้คสุณจะเรบยนรรล้วสำยู่ ซสำตสำนมบทบที่มสำ
จสำกไหน
ซสำตสำนลล้สำงสมองทรตสวรรคร์บสำงตน และนสสำพวกเขสำใหล้เชสืที่อวยู่สำเมสืที่อรยู่วมมสือกรับมรันพวกเขสำจะสสำมสำรถควที่สสำพระเจล้สำและ
ยสึดบรัลลรังกร์ของพระองคร์ไดล้ และซสำตสำนจะยกชรบรัลลรังกร์ของมอันเหนสือดวงดสำวทรังทั้ หลสำยของพระเจล้สำ แนยู่นอนวยู่สำผรล้ทบที่ถรกสรล้สำงยยู่อม
อยู่อนแอกวยู่สำผรล้สรล้สำงเสมอ ดล้วยเหตสุนบทั้เนสืที่องจสำกพระเจล้สำทรงสรล้สำงลรซลิเฟอรร์ ผรล้สยู่องแสงนรัทั้น พระเจล้สำจสึงทรงฤทธลิธิ์กวยู่สำและพระองคร์
ทรงเหวบที่ยงทลิทั้งซสำตสำนออกมสำจสำกสวรรคร์ชรัทั้นทบที่สสำม บรัดนบทั้มรันครอบครองสวรรคร์ชรัทั้นบรรยสำกสำศ มรันเปป็นเจล้สำแหยู่งอสสำนสำจในยยู่สำน
อสำกสำศ สสุดทล้สำยแลล้วมรันจะถรกโยนลงไปในบสึงไฟ (วว. 12:7-12) และเมสืที่อมรันถรกขรังในทบที่อยรยู่นลิรรันดรร์ของมรันในทบที่สสุด กลิจกรรม
ตยู่สำงๆของมรันกก็จะสลิทั้นสสุด มรันจะถรกทรมสำนทรัทั้งกลสำงวรันและกลสำงคสืนตลอดไปเปป็นนลิตยร์ พรล้อมกรับคนหลสำยพรันลล้สำนคนทบที่มรันไดล้
นสสำใหล้หลงไปและปลล้นสลิทธลิขธิ์ องพวกเขสำทบที่มบตยู่อนครขสำวดสุจมสุกดสำนรัทั้นเพรสำะวยู่สำพวกเขสำไมยู่ยอม “มสำหสำพระเยซรเพสืที่อทบที่พวกเขสำ
จะมบชบวตลิ ” ซสำตสำนและลรกสมสุนปปีศสำจทรัทั้งสลิทั้นของมรันจะถรกโยนลงไปในเหวไมยู่มบกล้น (วว. 19:20, วว. 20:2-3) ซสำตสำนเปป็นศรัตรรทบที่
พยู่สำยแพล้แลล้ว...มรันรรล้เรสืที่องนบทั้ดบ ดล้วยเหตสุนบทั้มรันจสึงเดลินไปมสำเทบที่ยวหสำคนทบที่มรันจะกรัดกลินไดล้ มรันเปป็นศรัตรรตวรั ฉกสำจของคนทสุกคนบน
แผยู่นดลินโลกนบทั้
ขล้อ 13 ขสึทั้นตล้นดล้วยคสสำวยู่สำ “เหตสุฉะนรัทั้น” นรัที่นคสือ … “เพรสำะสลิที่งทบที่มสำกยู่อนหนล้สำนบทั้เปป็นควสำมจรลิง สลิที่งทบที่ตสำมมสำจสึงจสสำเปป็น”
หมสำยเหตสุ: “เหตสุฉะนรัทั้นจงรอับ” … ไมยู่ใชยู่ “จงสรดกำง” มบควสำมแตกตยู่สำงกรันอยยู่สำงมหสำศสำล มนสุษยร์อสำจสรล้สำงยสุทธภรัณฑร์ทบที่
แขก็งแกรยู่งมสำกและสสำมสำรถปฟ้องกรันจสำกยสุทธอสุบสำยตยู่สำงๆของพญสำมสำรไดล้ แตยู่วสำยู่ ยสุทธภรัณฑร์ทบที่นสสำชรัยชนะมสำใหล้ไมยู่ใชยู่ยสุทธภรัณฑร์ทบที่
มนสุษยร์สรล้สำงขสึทั้นมสำไดล้ แตยู่เปป็นยสุทธภรัณฑร์ทบที่เรสำรอับมาโดยควสำมเชสืที่อ ตสำมทบที่องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำพระเจล้สำผรทล้ รงมหลิทธลิฤทธลิทธิ์ รงจรัด
เตรบยมไวล้ใหล้ เรสำรรับ “ยสุทธภรัณฑร์ทรัทั้งชสุดของพระเจล้สำ” เพสืที่อทบที่เรสำจะสสำมสำรถตยู่อตล้สำนไดล้ “ในวรันอรันชรัที่วรล้สำยและเมสืที่อเสรก็จแลล้วจะ
ยสืนมรัที่นไดล้”
ในขล้อ 14 และ 15 ยสุทธภรัณฑร์ชลิทั้นตยู่สำงๆถรกใหล้เปป็นรสำยกสำรไวล้ มบผดกำคกำดเอวแหว่งควกำมจรวิง พระเยซรตรรัสวยู่สำ “ทยู่สำนทรัทั้ง
หลสำยจะรรคล้ วสำมจรลิง และควสำมจรลิงจะทสสำใหล้ทยู่สำนทรัทั้งหลสำยเปป็นไท...เรสำเปป็นทสำงนรัทั้น เปป็นควสำมจรลิงและเปป็นชบวตลิ ...ขอทรงชสสำระ
เขสำทรัทั้งหลสำยใหล้บรลิสสุทธลิธิ์ผยู่สำนทสำงควสำมจรลิงของพระองคร์ พระวจนะของพระองคร์เปป็นควสำมจรลิง” ดล้วยเหตสุนบทั้ ผล้สำคสำดเอวนรัทั้นคสือ

พระเยซร
ตยู่อมสำ เรสำมบทรับทรวงปฟ้องกรันอก...ทลับทรวงแหว่งควกำมชอบธรรม สยู่วนนบทั้ของยสุทธภรัณฑร์มบไวล้สสสำหรรับปกปฟ้องสยู่วนทบที่
เปรสำะบสำงทบที่สสุด อวรัยวะสสสำครัญทบที่เปป็นหรัวใจและปอดซสึที่งเปป็นทบที่ๆบสำดแผลทสสำใหล้ถสึงตสำยไดล้ สสสำหรรับสยู่วนนบทั้ ไมยู่มบสลิที่งใดนอกจสำก
ควสำมชอบธรรมจะเพบยงพอ “พระเจล้สำทรงตรัทั้งพระองคร์ใหล้เปป็นปฟัญญสำ ความชอบธรรม กสำรแยกตรังทั้ ไวล้ และกสำรไถยู่โทษ
สสสำหรรับเรสำทรัทั้งหลสำย” (1 คร. 1:29-30) “พระเจล้สำไดล้ทรงกระทสสำพระองคร์ผรล้ทรงไมยู่มบบสำป ใหล้เปป็นควสำมบสำปเพรสำะเหก็นแกยู่เรสำ
เพสืที่อเรสำจะไดล้เปป็นคนชอบธรรมของพระเจผู้าทสำงพระองคร์” (2 คร. 5:21) ดรังนรัทั้น...ทลับทรวงแหว่งควกำมชอบธรรม คสือพระเยซร
จสำกนรัทั้นเรสำมบทบที่คลสุมเทล้สำ...รองเทล้สำขยู่สำวประเสรลิฐของเรสำ “...และเอสำขยู่สำวประเสรลิฐแหยู่งสรันตลิสสุข ซสึที่งเปป็นเหตสุใหล้เกลิด
ควสำมพรรังที่ พรล้อมมสำสวมเปป็นรองเทล้สำ” พระเยซรตรรัสวยู่สำ “เรสำมอบสรันตลิสสุขไวล้ใหล้แกยู่ทสำยู่ นแลล้ว สรันตลิสสุขของเรสำทบที่ใหล้แกยู่ทสำยู่ นนรัทั้น”
“ใจแนยู่วแนยู่ในพระองคร์นรัทั้น พระองคร์ทรงรรักษสำไวล้ในสรันตลิภสำพอรันสมบรรณร์ เพรสำะเขสำวสำงใจใน (พระเยซร)” “จะเรบยกนสำมของ
ทยู่สำนวยู่สำ “ผรล้ทบที่มหรัศจรรยร์ ทบที่ปรสึกษสำ พระเจล้สำผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ พระบลิดสำนลิรรันดรร์ องคค์สอันตติราช” อบกครรัทั้งทบเที่ รสำเหก็นวยู่สำรองเทดกำของ
เรสำคสือ พระเยซร
เรสำมบโลยู่อรันหนสึที่ง – และดล้วยโลยู่ของเรสำ เรสำดรับ (ปฟัดปฟ้อง) ลรกศรเพลลิงของซสำตสำน จงแนยู่ใจวยู่สำคสุณไมยู่ลสืมโลยู่ของคสุณ
เพรสำะวยู่สำมรันมบควสำมสสสำครัญมสำกทบที่สดสุ “จงเอสำควสำมเชสืที่อเปป็นโลยู่ ...” โลยู่คสือควสำมเชสืที่อ... “ฉะนรัทั้นควสำมเชสืที่อเกลิดขสึทั้นไดล้กก็โดยกสำร
ไดล้ยลิน และกสำรไดล้ยลินเกลิดขสึทั้นไดล้กโก็ ดยพระวจนะของพระเจล้สำ” “ในเรลิที่มแรกนรัทั้นพระวสำทะทรงเปป็นอยรยู่แลล้ว และพระวสำทะทรง
อยรยู่กรับพระเจล้สำ และพระวสำทะทรงเปป็นพระเจล้สำ...และพระวสำทะไดล้รบรั สภสำพของเนสืทั้อหนรัง และทรงอยรยู่ทสำยู่ มกลสำงเรสำ (และเรสำ
ทรัทั้งหลสำยไดล้เหก็นสงยู่สำรสำศบของพระองคร์ คสือสงยู่สำรสำศบอรันสมกรับพระบสุตรองคร์เดบยวทบที่บรังเกลิดจสำกพระบลิดสำ) บรลิบรรณร์ดวล้ ยพระคสุณ
และควสำมจรลิง” “ดล้วยวยู่สำทยู่สำนทรัทั้งหลสำยไดล้บรังเกลิดใหมยู่ ไมยู่ใชยู่จสำกพสืชทบที่จะเปฟปี่อยเนยู่สำเสบย แตยู่จสำกพสืชอรันไมยู่รรล้เปฟปี่อยเนยู่สำ คสือดล้วยพระ
วจนะของพระเจล้สำ” “เรสำบอกควสำมจรลิงอรันเทบที่ยงแทล้แกยู่ทสำยู่ นทรัทั้งหลสำยวยู่สำ ผรล้ใดทบที่ฟฟังคสสำของเรสำและเชสืที่อในพระองคร์ผทรล้ รงใชล้เรสำ
มสำ ผรล้นรัทั้นกก็มบชวบ ลิตนลิรรันดรร์ และจะไมยู่ถรกพลิพสำกษสำ แตยู่ไดล้ผสำยู่ นพล้นควสำมตสำยไปสรยู่ชวบ ลิตแลล้ว” ดรังนรัทั้นเรสำจสึงเหก็นอยยู่สำงชรัดเจนวยู่สำโลยู่ทบที่
รรับประกรันวยู่สำจะดรับลรกศรเพลลิงทรัทั้งสลิทั้นของผรล้ชวรัที่ รล้สำยนรัทั้นไดล้หสำใชยู่ใครอสืที่นนอกจสำกพระเยซรครลิสตร์ พระองคร์ทรงเปป็นควสำมเชสืที่อ
ตยู่อมสำเรสำมบหมวกเหลก็ก: “จงเอสำควกำมรอดเปป็นหมวกเหลก็ก” ควสำมรอดคสืออะไร? “พระครลิสตร์ทรงสถลิตในทยู่สำนอรัน
เปป็นทบที่หวรังแหยู่งสงยู่สำรสำศบ” “เพรสำะวยู่สำทยู่สำนไดล้ตสำยแลล้วและชบวตลิ ของทยู่สำนซยู่อนไวล้กรับพระครลิสตร์ในพระเจล้สำ” “ควสำมรอดเปป็นมสำ
จสำกองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ” “ดรังนรัทั้น พระองคร์จงสึ ทรงสสำมสำรถเปป็นนลิตยร์ทจบที่ ะชยู่วยคนทรัทั้งปวงทบที่ไดล้เขล้สำมสำถสึงพระเจล้สำโดยทสำงพระองคร์
นรัทั้นใหล้ไดล้รรับควสำมรอด” “เรสำเปป็นทสำงนรัทั้น เปป็นควสำมจรลิง และเปป็นชบวตลิ ไมยู่มบผใรล้ ดมสำถสึงพระบลิดสำไดล้นอกจสำกมสำทสำงเรสำ” “ดล้วย
วยู่สำนสำมอสืที่นซสึที่งใหล้เรสำทรัทั้งหลสำยรอดไดล้ ไมยู่ทรงโปรดใหล้มบในทยู่สำมกลสำงมนสุษยร์ทรัที่วใตล้ฟสำฟ้ ” ขล้อพระครัมภบรร์เหลยู่สำนบทั้สอนเรสำอยยู่สำงชรัดเจน
วยู่สำควสำมรอด คสือพระเยซร – ในคสุณโดยควสำมเชสืที่อ
สสุดทล้สำยแตยู่ไมยู่ทสำล้ ยสสุด เรสำตล้องกสำรดสำบ “...และจงถสือพระแสงของพระววิญญกำณ คสือพระวจนะของพระเจล้สำ”
พระแสงคสือพระวจนะ “และพระวสำทะทรงอยรยู่กรับพระเจล้สำ และพระวสำทะทรงเปป็นพระเจล้สำ” พระเยซรทรงเปป็นพระเจล้สำในเนสืทั้อ
หนรัง (2 คร. 5:19) ดล้วยเหตสุนบทั้พระแสงนรัทั้นคสือพระเยซร
ทยู่สำนทบที่รกรั คสุณเหก็นแลล้ววยู่สำเมสืที่อเรสำอยรยู่ในพระเยซรครลิสตร์ โดยยอมจสสำนนอยยู่สำงเตก็มทบที่ทรัทั้งจลิตใจ วลิญญสำณและรยู่สำงกสำย เรสำกก็
สวมยสุทธภรัณฑร์ทบที่นรกทรัทั้งสลิทั้นไมยู่สสำมสำรถทะลสุทะลวงไดล้ แตยู่หสำกเรสำพสึที่งพสำพละกสสำลรังของเรสำ ควสำมสสำมสำรถของเรสำ เครสืที่องมสือ

ตยู่สำงๆแหยู่งกสำรสงครสำมของเรสำ เรสำกก็พยู่สำยแพล้กยู่อนเรสำเรลิที่มเสบยอบก เรสำไมยู่ใชยู่ครยู่ปรรับสสสำหรรับซสำตสำนและอสำณสำจรักรชรัวที่ รล้สำยของมรัน
“เหตสุฉะนรัทั้นคนทบที่คลิดวยู่สำตรัวเองมรัที่นคงดบแลล้ว กก็จงระวรังใหล้ดบ กลรัววยู่สำจะลล้มลง” (1 คร. 10:12) เมสืที่อคสุณละสสำยตสำไปจสำกพระเยซร
และคลิดในใจของคสุณวยู่สำคสุณสสำมสำรถเอสำชนะโลก เนสืทั้อหนรังและพญสำมสำรไดล้ คสุณกก็พรล้อมทบจที่ ะพยู่สำยแพล้และผลิดหวรังครรัทั้งใหญยู่แลล้ว
นรักรบจะตล้อง “อธลิษฐสำนวลิงวอนทสุกอยยู่สำงและจงขอโดยพระวลิญญสำณทสุกเวลสำ” เรสำจะตล้องไมยู่เพบยงอธลิษฐสำนเทยู่สำนรัทั้น
แตยู่เรสำจะตล้องระวลังตลัว “ดล้วยควสำมเพบยรทสุกอยยู่สำง จงอธลิษฐสำนเพสืที่อวลิสสุทธลิชนทสุกคน” เรสำจะตล้องอธลิษฐสำนเผสืที่อตรัวเรสำเอง และ
เผสืที่อวลิสสุทธลิชนคนอสืที่นๆทรัทั้งปวง โดยระลสึกวยู่สำเรสำทสุกคนกสสำลรังตยู่อสรล้กสำรสงครสำมเดบยวกรันกรับ “เจล้สำผรคล้ รอบครองอสำณสำจรักร เจล้สำผรล้มบ
อสสำนสำจ เจล้สำผรล้ปกครองควสำมมสืดแหยู่งโลกนบทั้ ตยู่อสรกล้ รับบรรดสำวลิญญสำณทบที่ชรัที่วในสถสำนฟฟ้สำอสำกสำศ” เมสืที่อเรสำกสสำลรังอธลิษฐสำนเผสืที่อผรล้อนสืที่
เรสำกก็ไดล้รรับกสำรเสรลิมกสสำลรังในมนสุษยร์ภสำยในเอง กสำรอธลิษฐสำนเปป็นสลิที่งทบที่ตล้องกระทสสำหสำกเรสำอยสำกมบชรัยชนะเหนสือโลก เนสืทั้อหนรัง
และพญสำมสำร ทสุกวรันนบทั้คนหนสุยู่มหลสำยพรันคนเขล้สำรยู่วมงสำนสรัมมนสำและโรงเรบยนตยู่สำงๆเพสืที่อทบที่จะถรกสอนวลิธเบ ทศนสำ พวกเขสำ
“ศสึกษสำเพสืที่องสำนรรับใชล้” พระเยซรไมยู่เคยมบชรัทั้นเรบยนสอน “วลิธเบ ทศนสำ” เลยสรักครรัทั้ง มรันเปป็นควสำมจรลิงทบที่วสำยู่ พวกสสำวกเดลินกรับพระ
เยซรเปป็นเวลสำสสำมปปีครสึที่ง และพระองคร์ทรงเปป็นอสำจสำรยร์ทบที่ยลิที่งใหญยู่ทบที่สสุดเทยู่สำทบที่เคยมบชวบ ลิต พวกเขสำไดล้ประสบกรับงสำนรรับใชล้ทบที่ยลิที่ง
ใหญยู่ทบที่สสุดทบที่เคยมบบนพสืทั้นพลิภพนบทั้ แตยู่วสำยู่ พระเยซรไมยู่ไดล้กอยู่ ตรัทั้งโรงเรบยนพระครลิสตธรรมหรสือวลิทยสำลรัยใดๆเพสืที่อฝฝึกสอนพวกนรักเทศนร์
เลย
อยยู่สำเขล้สำใจผมผลิด ผมเหก็นดบดวล้ ยกรับกสำรศสึกษสำ ผมเชสืที่อวยู่สำนรักเทศนร์จสสำนวนมสำกจะเปป็นนรักเทศนร์ทนซื่ดขน นนั้นหสำกพวกเขสำไดล้
ไปเรบยนทบที่โรงเรบยน หสำกผมขอไดล้อยยู่สำงหนสึที่งเกบที่ยวกรับชบวลิตของผมกยู่อนผมไดล้รรับควสำมรอด ผมอยสำกจะขอใหล้ตวรั เองไดล้รบรั ควสำม
รอดตอนเปป็นเดก็ก และผมไดล้ไปโรงเรบยนและเรบยนรรล้เกบที่ยวกรับภสำษสำเหลยู่สำนรัทั้นทบที่ถรกใชล้ในสมรัยของพระเยซร และภสำษสำเดลิมของ
พระครัมภบรร์ของเรสำ ผมตระหนรักวยู่สำผมมบขล้อจสสำกรัดในกสำรเรบยนรรล้ หสำกมองจสำกมสุมมองฝฝ่สำยโลก แตยู่ขอบคสุณพระเจล้สำสสสำหรรับชยู่วง
สองสสำมปปีนรัทั้นทบที่ผมไดล้ไปโรงเรบยนหลรังจสำกองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำทรงชยู่วยผมใหล้รอดแลล้ว พระเจล้สำไมยู่ทรงเหก็นชอบกรับควสำมโฉด
เขลสำ มรันไมยู่ใชยู่คสุณธรรมแบบครลิสเตบยนทบที่จะเปป็นคนทบที่โฉดเขลสำ และมรันไมยู่ใชยู่คณ
สุ ธรรมแบบครลิสเตบยนทบที่จะโฆษณสำสตลิปฟัญญสำ
ของคสุณดล้วย ผมเกรงวยู่สำกสำรศสึกษสำทสุกวรันนบทั้กสสำลรังสรล้สำงควสำมเสบยหสำยแกยู่เหลยู่สำนรักเทศนร์มสำกกวยู่สำชยู่วยเหลสือพวกเขสำ แตยู่สลิที่งทบที่ผม
กสสำลรังพยสำยสำมกลยู่สำวกก็คสือนบที่: พระเยซรไมยู่ไดล้สอนพวกสสำวกเกบที่ยวกรับกสำรเทศนสำเลย แตยู่พระองคร์ทรงสอนพวกเขสำถสึงวลิธบอธลิษฐสำน
พระองคร์ตรรัสวยู่สำ “ทยู่สำนทรัทั้งหลสำยจงอธลิษฐสำนตสำมอยยู่สำงนบทั้” และพระองคร์ประทสำนแบบอยยู่สำงของกสำรอธลิษฐสำนทบที่ถรกพบในมรัทธลิว
บททบที่ 6 พระองคร์ทรงสอนพวกเขสำตยู่อไปอบกวยู่สำไมยู่ใหล้อธลิษฐสำนเหมสือนอยยู่สำงคนหนล้สำซสืที่อใจคด – กสำรพรดซทั้สสำซสำกเสบยงดรัง – แตยู่ใหล้
เขล้สำไปในหล้องชรัทั้นในและปปิดประตรเสบย
ผมสนรับสนสุนกสำรอธลิษฐสำนในทบที่ประชสุม – แตยู่ผมเกรงวยู่สำกสำรอธลิษฐสำนในทบที่ประชสุมสยู่วนใหญยู่ไมยู่คยู่อยไปถสึงสวรรคร์ ผม
เกรงวยู่สำเรสำอธลิษฐสำนใหล้คนทบที่อยรยู่ในหล้องเดบยวกรับเรสำไดล้ยลินแทนทบที่จะอธลิษฐสำนตยู่อพระเจล้สำผรล้ทรงไดล้ยลินในทบที่ลรับ เรสำตล้องถรกสอนวลิธทบ บที่
จะอธลิษฐสำน ผมขอสสำรภสำพขล้อจสสำกรัดของผมในกสำรอธลิษฐสำน ผมตล้องกสำรรรจล้ รักชบวตลิ กสำรอธลิษฐสำนอรันลสึกซสึทั้งยลิที่งขสึทั้น – และผมคลิด
วยู่สำพวกเรสำสยู่วนใหญยู่จะเหก็นดล้วยวยู่สำเรสำตล้องเขล้สำโรงเรบยนแหยู่งกสำรอธลิษฐสำนเพสืที่อทบจที่ ะถรกสอนเกบที่ยวกรับพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ ผรล้
“ทรงชยู่วยขอเพสืที่อเรสำดล้วยควสำมครที่สสำครวญซสึที่งเหลสือทบที่จะพรดไดล้” แนยู่นอนวยู่สำหสำกเรสำไมยู่อธลิษฐสำนในพระวลิญญสำณ คสสำอธลิษฐสำน
ของเรสำกก็เปป็นเพบยงกสำรกลยู่สำวถล้อยคสสำออกมสำเทยู่สำนรัทั้น หสำกเรสำอธลิษฐสำนในพระวลิญญสำณ พระองคร์กก็ทรงนสสำขล้อควสำมของเรสำไปถสึง
พระผรล้ชยู่วยวลิงวอน (พระเยซร) ผรล้ทรงวลิงวอนตยู่อพระบลิดสำในสวรรคร์เพสือที่ เรสำ กสำรอธลิษฐสำนเปป็นอสำวสุธทบที่ยลิที่งใหญยู่ทบที่สสุดในกสำรตยู่อสรล้กรับ

พญสำมสำร พระเยซรทรงอธลิษฐสำนตลอดทรัทั้งคสืนหลสำยครรัทั้ง มบสถสำนทบที่แหยู่งหนสึที่งสสสำหรรับกสำรอธลิษฐสำนตลอดทรัทั้งคสืน – และมบสถสำนทบที่
แหยู่งหนสึที่งทบที่คสสำอธลิษฐสำนควรสรัทั้นและตรงประเดก็น หสำกเรสำอธลิษฐสำนอยยู่สำงสรัมฤทธลิธิ์ผล เรสำกก็ตล้องอธลิษฐสำนตสำมแบบพลิมพร์เขบยวของ
พระครัมภบรร์สสสำหรรับกสำรอธลิษฐสำน
ดสำเนบยลเปป็นชสำยผรล้อธลิษฐสำน เขสำอธลิษฐสำนตยู่อพระเจล้สำวรันละสสำมครรังทั้ ผมแนยู่ใจวยู่สำคสุณรรจล้ รักเรสืที่องรสำวทบที่พวกศรัตรรของดสำ
เนบยลพยสำยสำมทสสำใหล้เขสำเดสือดรล้อนเพรสำะชบวตลิ กสำรอธลิษฐสำนของเขสำ แตยู่พวกเขสำไมยู่สสำมสำรถเปลบที่ยนแปลงนลิสรัยแหยู่งกสำรอธลิษฐสำน
ของเขสำไดล้ เขสำเขล้สำไปในหล้องของเขสำวรันละสสำมครรังทั้ หรันหนล้สำไปทสำงหนล้สำตยู่สำงทบที่เปปิดตรงไปยรังกรสุงเยรรซสำเลก็ม (นครแหยู่ง
บรรพบสุรสุษของเขสำ) และอธลิษฐสำนเหมสือนกรับทบที่เขสำไดล้อธลิษฐสำนกยู่อนทบที่พวกศรัตรรของเขสำหล้สำมไมยู่ใหล้เขสำทสสำเชยู่นนรัทั้น เขสำไมยู่ไดล้ซยู่อน
ตรัว เขสำไมยู่ไดล้อธลิษฐสำนในทบที่ลรับ เขสำอธลิษฐสำนเหมสือนกรับทบที่เขสำไดล้อธลิษฐสำนมสำตลอด ในบททบที่สลิบของดสำเนบยล เรสำมบเรสืที่องรสำวอรันนยู่สำ
สนใจเกบที่ยวกรับวยู่สำคสสำอธลิษฐสำนของดสำเนบยลถรกขรัดขวสำงไมยู่ใหล้ไดล้รบรั คสสำตอบเปป็นเวลสำนสำนยบที่สลิบเอก็ดวรันโดยเจล้สำผรพล้ ลิทรักษร์รสำช
อสำณสำจรักรเปอรร์เซบย (ดนล. 10:13) เจล้สำผรพล้ ลิทรักษร์รสำชอสำณสำจรักรเปอรร์เซบยเปป็นปปีศสำจตนหนสึที่งทบที่มบฤทธลิธิ์มสำกซสึที่งเปป็นสมสำชลิกของ
อสำณสำจรักรแหยู่งพวกปปีศสำจทบที่มบซสำตสำนเปป็นหรัวหนล้สำ สองสลิที่งถรกสอนตรงนบทั้: (1) ฤทธลิธิ์เดชของกสำรอธลิษฐสำน และ (2) เปป็นไปไดล้ทบที่
พญสำมสำรจะขรัดขวสำงคสสำอธลิษฐสำน ดสำเนบยลอธลิษฐสำนนสำนยบที่สลิบเอก็ดวรัน และซสำตสำนขรัดขวสำงคสสำตอบทบที่จะมสำยรังคสสำอธลิษฐสำนเหลยู่สำ
นรัทั้นของเขสำ แตยู่ดสำเนบยลยรังคงสรัตยร์ซสืที่อตยู่อไปในชบวลิตกสำรอธลิษฐสำนของเขสำ – และนรกตล้องถอยหนบและยอมใหล้คสสำตอบของ
พระเจล้สำผยู่สำนเขล้สำมสำไดล้! ผมรรวล้ สำยู่ เรสำไมยู่สสำมสำรถเขล้สำใจควสำมลทั้สสำลสึกของควสำมจรลิงนบทั้ไดล้อยยู่สำงถยู่องแทล้ – แตยู่ถสึงกระนรัทั้น มลันกก็เปป็น
ควกำมจรวิง ผมดบใจทบที่วสำยู่ เมสืที่อแมล้แตยู่วลิสทสุ ธลิชนทบที่อยู่อนแอทบที่สสุดของพระเจล้สำคสุกเขยู่สำลง นรกกก็ตอล้ งถอยหนบเมสืที่อลรกของพระเจล้สำผรล้นรัทั้น
เขล้สำไปสรยู่ทบที่บรลิสสุทธลิธิ์ทสบที่ สุดดล้วยใจกลล้สำโดยทสำงใหมยู่อรันเปป็นทสำงทบที่มบชวบ ลิต...พระเยซรเจล้สำผรล้ไดล้สลิทั้นพระชนมร์...และโดยทสำงควสำมตสำยของ
พระองคร์เรสำไดล้เขล้สำเฝฟ้สำพระเจล้สำผรล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ แตว่โดยทกำงพระเยซซูเทว่กำนลันั้น พระองคร์ทรงเปป็นคนกลสำงของเรสำ (1 ทธ. 2:5, 1
ยน. 2:1-2) ไมยู่มบชสำยหรสือหญลิงคนใด ไมยู่มบครลิสตจรักรหรสือนรักเทศนร์คนใด หรสือใครหนล้สำไหนบนแผยู่นดลินโลกนบทั้ทบที่สสำมสำรถเปป็น
คนกลสำงตยู่อพระเจล้สำเพสืที่อเรสำไดล้...มบแตยู่พระเยซรเทยู่สำนรัทั้น ผรล้เชสืที่อทสุกคนเปป็นกษรัตรลิยร์และปสุโรหลิตในสสำยพระเนตรของพระเจล้สำผรล้ทรง
มหลิทธลิฤทธลิธิ์
จงฟฟังถล้อยคสสำเหลยู่สำนบทั้: “ทยู่สำนเอลบยสำหร์กก็เปป็นมนสุษยร์ทบที่มบสภสำพอสำรมณร์เชยู่นเดบยวกรับเรสำทรัทั้งหลสำย และทยู่สำนไดล้อธลิษฐสำน
อยยู่สำงจรลิงจรังเพสืที่อไมยู่ใหล้ฝนตก และฝนกก็ไมยู่ตกตล้องแผยู่นดลินเปป็นเวลสำถสึงสสำมปปีกรับหกเดสือน และทยู่สำนไดล้อธลิษฐสำนอบกครรัทั้งหนสึที่ง และ
ฟฟ้สำสวรรคร์ไดล้ประทสำนฝนใหล้ และแผยู่นดลินจสึงไดล้งอกพสืชผลตยู่สำง ๆ” (ยสำกอบ 5:17-18) เอลบยสำหร์เปป็นชสำยทบที่มบฤทธลิธิ์มสำกในกสำร
อธลิษฐสำน – แตยู่เขสำปรนนลิบรัตลิพระเจล้สำองคร์เดบยวกรับทบที่เรสำปรนนลิบรัตลิ และหสำกเรสำจะอธลิษฐสำนในพระวลิญญสำณ ถรกนสสำพสำโดยพระ
วลิญญสำณ เรสำเองกก็จะไดล้รรับคสสำตอบจสำกพระเจล้สำเชยู่นกรัน พระสรัญญสำหนสึที่งเรสืที่องกสำรอธลิษฐสำน: “ถล้สำทยู่สำนทรัทั้งหลสำยเขล้สำสนลิทอยรยู่ใน
เรสำ และถล้อยคสสำของเรสำฝฟังอยรใยู่ นทยู่สำนแลล้ว ทยู่สำนจะขอสลิที่งใดซสึที่งทยู่สำนปรสำรถนสำ ทยู่สำนกก็จะไดล้สลิที่งนรัทั้น” (ยอหร์น 15:7) พระคสสำขล้อนรัทั้น
ไมยู่ตล้องกสำรควสำมเหก็นใดๆ...มรันชรัดเจนและเปป็นทบที่เขล้สำใจแลล้ว ผรล้เชสืที่อทบที่เขล้สำสนลิทซสึที่งเตก็มลล้นดล้วยพระวจนะจะขอสลิที่งทบที่เขสำปรสำรถนสำ
และพระเจล้สำผรทล้ รงมสุสสำไมยู่ไดล้และไมยู่ทรงผลิดคสสำสรัญญสำและทรงสรัตยร์ซสืที่อจะทรงตอบ ผมรรวล้ ยู่สำเรสำจะเสบยใจเมสืที่อเรสำยสืนอยรยู่ตยู่อพระ
พรักตรร์พระเยซรเพสืที่อรรับบสสำเหนก็จตยู่สำงๆของเรสำ ทบที่เรสำไมยู่ไดล้พดร นล้อยลง ทสสำงสำนนล้อยลง เทศนสำนล้อยลง สอนนล้อยลง...และอธลิษฐสำน
มสำกขสึทั้น! หสำกเรสำอยสำกนสสำหนล้สำพญสำมสำร เรสำกก็ควรเชสืที่อฟฟัง 1 เธสะโลนลิกสำ 5:17 “จงอธติษฐานอยก่างสมที่นาเสมอ”

เหลก่านอักเทศนค์และการอธติษฐาน – ครติสตจอักรทอัรั้งหลายและการอธติษฐาน
ขล้อ 18-24 “จงอธลิษฐสำนวลิงวอนทสุกอยยู่สำงและจงขอโดยพระวลิญญสำณทสุกเวลสำ ทรัทั้งนบทั้จงระวรังตรัวดล้วยควสำมเพบยรทสุก
อยยู่สำง จงอธลิษฐสำนเพสืที่อวลิสสุทธลิชนทสุกคน และอธลิษฐสำนเพสืที่อขล้สำพเจล้สำดล้วย เพสืที่อจะทรงประทสำนใหล้ขล้สำพเจล้สำมบคสสำพรดและเกลิดใจกลล้สำ
ประกสำศถสึงขล้อลสึกลรับแหยู่งขยู่สำวประเสรลิฐไดล้ เพรสำะขยู่สำวประเสรลิฐนบทั้เองทสสำใหล้ขล้สำพเจล้สำเปป็นทรตผรล้ตล้องตลิดโซยู่อยรยู่ เพสืที่อขล้สำพเจล้สำจะเลยู่สำ
ขยู่สำวประเสรลิฐดล้วยใจกลล้สำตสำมทบที่ขล้สำพเจล้สำควรจะกลยู่สำว แตยู่เพสืที่อใหล้ทสำยู่ นไดล้รเรล้ หตสุกสำรณร์ทรัทั้งปวงของขล้สำพเจล้สำวยู่สำ ขล้สำพเจล้สำเปป็นอยรยู่
อยยู่สำงไร ทบคกลิ รัส ซสึที่งเปป็นนล้องทบรที่ รักและเปป็นผรล้รรับใชล้อรันสรัตยร์ซสืที่อในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ จะไดล้บอกทยู่สำนใหล้ทรสำบถสึงเหตสุกสำรณร์ทงรัทั้ ปวง
ขล้สำพเจล้สำใหล้ผรล้นบทั้ไปหสำทยู่สำน กก็เพรสำะเหตสุนบทั้เอง คสือใหล้ทสำยู่ นไดล้ทรสำบถสึงเหตสุกสำรณร์ทรัทั้งปวงของเรสำ และเพสืที่อใหล้เขสำหนสุนนทั้สสำใจของ
ทยู่สำน ขอใหล้พวกพบนที่ ล้องไดล้รบรั สลันตวิสทุขและควสำมรรักโดยควสำมเชสืที่อมสำจสำกพระเจล้สำพระบลิดสำและจสำกพระเยซรครลิสตร์เจล้สำ ขอ
พระคทุณดสสำรงอยรยู่กรับบรรดสำคนทบรที่ รักพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำของเรสำดล้วยควสำมจรลิงใจ เอเมน”
ผมเดลินทสำงในฐสำนะผรล้ประกสำศขยู่สำวประเสรลิฐมสำเปป็นเวลสำหลสำยปปี ผมไดล้เรบยนรรล้หลสำยสลิที่งทบทที่ สสำใหล้ใจผมชสืนที่ ชมยลินดบ ผมไดล้
เรบยนรรล้อบกมสำกมสำยหลสำยสลิที่งทบที่ทสสำใหล้ผมเตก็มไปดล้วยควสำมโศกเศรล้สำ หนสึที่งในสลิที่งนยู่สำเศรล้สำทบที่ผมไดล้เรบยนรรล้กก็คสือ ขล้อเทก็จจรลิงทบที่วสำยู่ ครลิสต
จรักรจสสำนวนมสำกมบศลิษยสำภลิบสำลทบที่ไมยู่เทศนสำพระวจนะดล้วยฤทธลิธิ์เดชและควสำมสรัมฤทธลิผธิ์ ล สมสำชลิกทรัทั้งหลสำยของครลิสตจรักรตยู่สำงๆ
มสำหสำผม โดยโศกเศรล้สำถสึงขล้อเทก็จจรลิงทบที่วสำยู่ ศลิษยสำภลิบสำลของพวกเขสำอยู่อนแอและขสำดฤทธลิธิ์เดชในธรรมสำสนร์ คสสำเทศนสำตยู่สำงๆของ
เขสำเหมสือนโรคโลหลิตจสำง และเดก็กนรักเรบยน ม.ปลสำยคนไหนกก็เทศนสำไดล้ดพบ อๆกรับทบที่เขสำเทศนสำในเชล้สำวรันอสำทลิตยร์ แตยู่สมสำชลิก
เหลยู่สำนบทั้ทบที่ไดล้นสสำควสำมทสุกขร์ใจของตนมสำบอกผมนล้อยคนนรักไดล้กลยู่สำววยู่สำ “อสำจสำรยร์กรบน พวกเรสำไดล้อธลิษฐสำนอยยู่สำงรล้อนรนเผสืที่อศลิษ
ยสำภลิบสำลของพวกเรสำ ขอใหล้พระเจล้สำเปปิดตสำของเขสำและประทสำนฤทธลิธิ์เดชแกยู่เขสำ” ไมยู่มบสมสำชลิกครลิสตจรักรคนใดมบสลิทธลิธิ์ทจบที่ ะ
วลิพสำกษร์วจลิ สำรณร์ศลิษยสำภลิบสำลของตนจนกวยู่สำเขสำไดล้อธลิษฐสำนอยยู่สำงรล้อนรนเพสืที่อศลิษยสำภลิบสำลคนนรัทั้นแลล้ว เพสืที่อทบที่พระเจล้สำจะประทสำน
ฤทธลิธิ์เดชแกยู่เขสำและนสสำพสำเขสำโดยพระวลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์ ผมรรล้วสำยู่ กสำรอสุทศลิ ตนและกสำรยอมจสสำนนขสึทั้นอยรยู่กรับศลิษยสำภลิบสำลคนนรัทั้นๆ
– แตยู่เรสำตล้องอธลิษฐสำนเผสืที่อเหลยู่สำศลิษยสำภลิบสำลของเรสำ เปสำโลกลยู่สำวแกยู่เหลยู่สำผรล้เชสืที่อทบที่เมสืองเธสะโลนลิกสำโดยเขบยนวยู่สำ “พบที่นล้องทรัทั้ง
หลสำย เรสำขอวลิงวอนทยู่สำนใหล้รรล้จรักคนทบทที่ สสำงสำนอยรใยู่ นพวกทยู่สำน (ศลิษยสำภลิบสำลของพวกทยู่สำน เหลยู่สำผรล้นสสำฝฝ่สำยวลิญญสำณของพวก
ทยู่สำน) และปกครองทยู่สำนในองคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำ และตรักเตสือนทยู่สำน จงเคสำรพเขสำใหล้มสำกในควสำมรรักเพรสำะงสำนทบที่เขสำไดล้กระทสสำ
และจงอยรยู่อยยู่สำงสงบสสุขดล้วยกรัน” (1 ธส. 5:12-13)
พวกคสุณผรล้เชสืที่อทบที่เปป็นสมสำชลิกของครลิสตจรักรใดทบคที่ สุณไมยู่ไดล้รบรั อสำหสำรและนทั้สสำนมฝฝ่สำยวลิญญสำณทบที่คณ
สุ ตล้องกสำรและ
ปรสำรถนสำ ทบที่ๆศลิษยสำภลิบสำลเทศนสำแตยู่เรสือที่ งพสืทั้นๆ ไมยู่เคยลงลสึกในสลิที่งตยู่สำงๆของพระเจล้สำ – คสุณจงอธลิษฐสำนขอใหล้พระเจล้สำปลสุกเรล้สำ
เขสำหรสือขรับเคลสืที่อนเขสำ หสำกคสุณอธลิษฐสำนอยยู่สำงรล้อนรนในพระวลิญญสำณและจสำกใจ และเพสืที่อถวสำยเกบยรตลิแดยู่พระเจล้สำ พระองคร์กก็
จะอวยพรศลิษยสำภลิบสำลคนนรัทั้นและปลสุกเรล้สำเขสำจนกวยู่สำเขสำจะเทศนสำในแบบทบที่เขสำควรเทศนสำ – หรสือไมยู่กก็ถอดเขสำเสบยและวสำง
เขสำไวล้บนชรัทั้นวสำงหรสือใสยู่เขสำไวล้ในสสุสสำน! คสุณตล้องจสสำไวล้วสำยู่ พระเยซรทรงสลิทั้นพระชนมร์เพสืที่อครลิสตจรักร ครลิสตจรักรเปป็นเจล้สำสสำวของ
พระครลิสตร์ พระองคร์ทรงรรักครลิสตจรักร และศลิษยสำภลิบสำลเปป็นผรล้ดรแลครลิสตจรักร หสำกเขสำไมยู่ทสสำงสำนแบบทบที่เขสำควรกระทสสำ คสุณกก็
จงอธลิษฐสำนเผสืที่อเขสำ และหสำกเขสำปฏลิเสธทบที่จะเดลินตสำมกสำรทรงนสสำของพระวลิญญสำณ พระเจล้สำกก็จะทรงถอดเขสำเสบยเพสืที่อเหก็นแกยู่ทบที่
ประชสุมของผรล้เชสืที่อทรัทั้งหลสำย โอล้ ใชยู่แลล้วครรับ! พระเจล้สำทรงสามารถและพระเจล้สำทรงถอดนรักเทศนร์ทรัทั้งหลสำยไดล้จรติงๆ
ในครลิสตจรักรทบที่เยรรซสำเลก็ม เหลยู่สำผรล้ชวยู่ ยคนแรกๆไดล้ถรกกรันไวล้ตสำยู่ งหสำกและถรกแตยู่งตรังทั้ และเหตสุผลของพระครัมภบรสร์ สสำหรรับ

เหลยู่สำผรล้ชวยู่ ยถรกใหล้ไวล้ในกลิจกสำร 6:3-4 “เหตสุฉะนรัทั้นพบที่นล้องทรัทั้งหลสำย จงเลสือกเจก็ดคนในพวกทยู่สำนทบที่มบชสืที่อเสบยงดบ เตก็มเปปีปี่ยมดล้วยพระ
วลิญญสำณบรลิสสุทธลิธิ์และสตลิปฟัญญสำ เรสำจะตรังทั้ เขสำไวล้ดแร ลกสำรงสำนนบทั้ ฝฝ่สำยพวกเรสำจะขะมรักเขมล้นอธติษฐานและสอัที่งสอนพระวจนะ
เสมอไป”
สมสำชลิกครลิสตจรักรบสำงคนเปป็นตรัวกสำรสสสำหรรับ “ควสำมแคระแกรก็น” ของผรล้รบรั ใชล้ของตน กลยู่สำวในแงยู่ฝฝ่สำยวลิญญสำณแลล้ว
พวกเขสำบรังครับศลิษยสำภลิบสำลใหล้ทสสำงสำนสสำยตรัวแทบขสำด เคสำะประตรบล้สำน กดกรลิงที่ ประตรบล้สำน และแกล้ไขกสำรเอสำแตยู่ใจและควสำม
ครับขล้องใจตยู่สำงๆทยู่สำมกลสำงเหลยู่สำสมสำชลิก ศลิษยสำภลิบสำลทรัทั้งหลสำยถรกพระเจล้สำเรบยกใหล้เลนนั้ยงดซูฝซูงแกะ...พวกเขสำไมยู่ไดล้ถรกเรบยกใหล้ดรแล
เรสืที่องตยู่สำงๆทบที่เปป็นรองลงมสำของครลิสตจรักร ผมรรวล้ ยู่สำในทสุกวรันนบทั้และยสำมนบทั้ นรักเทศนร์ทรัทั้งหลสำยออกเยบที่ยมตสำมบล้สำนเกสือบตลอดเวลสำ
ตรัทั้งแตยู่เชล้สำจรดคที่สสำ – แตยู่ผมขอเชลิญใครกก็ไดล้ใหล้หรักลล้สำงคสสำพรดทบที่ผมไดล้กลยู่สำวตสำมขล้อพระครัมภบรร์เหลยู่สำนบทั้ ในครลิสตจรักรพรันธสรัญญสำ
ใหมยู่ มรันเปป็นควสำมรรับผลิดชอบของเหลยู่สำผรล้ชวยู่ ยศลิษยสำภลิบสำลทบที่จะออกเยบที่ยมเยบยนผรล้เจก็บปฝ่วย คนขรัดสน คนทบที่ออกไปไหนมสำไหน
ไมยู่ไดล้ และดรแลเรสืที่องรองลงมสำตยู่สำงๆของครลิสตจรักรเพสืที่อทบที่ศลิษยสำภลิบสำลจะอยรยู่ในทรัศนคตลิแหยู่งกสำรอธลิษฐสำนอยรยู่ตลอด ศสึกษสำพระ
วจนะของพระเจล้สำและเตรบยมตรัวทบที่จะกลยู่สำวคสสำเทศนสำแกยู่ผรล้เชสืที่อเหลยู่สำนรัทั้นซสึที่งจะเสรลิมกสสำลรังพวกเขสำในมนสุษยร์ภสำยในและทสสำใหล้
พวกเขสำเปป็นพยสำนแบบทบที่พวกเขสำควรจะเปป็น ผมกลยู่สำวเชยู่นนบทั้ดวล้ ยควสำมรรักและควสำมอยู่อนโยน: คสสำเทศนสำมสำกมสำยในเชล้สำวรัน
อสำทลิตยร์เปป็นคสสำเทศนสำมสือสอง ซสึที่งถรกครัดลอกมสำจสำกหนรังสสือโครงรยู่สำงคสสำเทศนสำบสำงเลยู่มทบที่ถรกตบพลิมพร์โดยสสสำนรักงสำนใหญยู่ประจสสำ
นลิกสำย...และมรันไมยู่ควรเปป็นเชยู่นนรัทั้นเลย! กสำรศสึกษสำคล้นควล้สำเปป็นงสำนทบที่หนรัก-- แตยู่มรันกก็เปป็นประโยชนร์ในงสำนรรับใชล้
เปสำโลกลยู่สำววยู่สำ “จงหมรัที่นศสึกษสำคล้นควล้สำเพสืที่อสสสำแดงตนเองใหล้เปป็นทบที่ชอบพระทรัยพระเจล้สำ เปป็นคนงสำนทบที่ไมยู่ตล้องละอสำย
แยกแยะพระวจนะแหยู่งควสำมจรลิงนรัทั้นไดล้อยยู่สำงถรกตล้อง” (2 ทธ. 2:15) ผมเชสืที่อวยู่สำคสุณจะเหก็นพล้องวยู่สำเปสำโลเปป็นผรล้ยลิที่งใหญยู่ในเรสืที่อง
ฝฝ่สำยวลิญญสำณ แนยู่นอนวยู่สำเขสำไดล้รรับกสำรศสึกษสำมสำอยยู่สำงดบ เขสำนรัที่งอยรยู่แทบเทล้สำของกสำมสำลลิเอล เขสำเปป็นสสุดยอดของฟสำรลิสบ แตยู่เขสำ
ขอรล้องผรล้เชสืที่อเหลยู่สำนรัทั้นในครลิสตจรักรทบที่เมสืองเอเฟซรัสใหล้อธลิษฐสำนเผสืที่อเขสำ เพสืที่อทบที่เขสำจะสสำมสำรถ “ประกสำศถสึงขล้อลสึกลรับแหยู่งขยู่สำว
ประเสรลิฐไดล้” หนทสำงเดบยวทบที่ผรล้รรับใชล้คนใดจะสสำมสำรถเขล้สำใจขล้อลสึกลรับแหยู่งขยู่สำวประเสรลิฐและสลิที่งลสึกลทั้สสำตยู่สำงๆของพระเจล้สำไดล้กก็คอสื
ใชล้เวลสำเยอะๆในกสำรศสึกษสำคล้นควล้สำและกสำรอธลิษฐสำน สมสำชลิกทสุกคนของครลิสตจรักรพรันธสรัญญสำใหมยู่ควรเปป็นครยู่อธลิษฐสำนกรับนรัก
เทศนร์ของตน เขสำควรเฝฟ้สำระวรังและอธลิษฐสำน... “จงระวรังตรัวดล้วยควสำมเพบยรทสุกอยยู่สำง”
เรสืที่องทบที่สองทบที่เปสำโลขอใหล้อธลิษฐสำนเผสืที่อกก็คสือ ขอใหล้เขสำเปป็นนรักเทศนร์ทบที่มใบ จกลล้สำ เพสืที่อทบที่เขสำจะ “กลยู่สำวควสำมจรลิงดล้วยใจ
กลล้สำ” ขอบคสุณพระเจล้สำสสสำหรรับคสสำขออธลิษฐสำนนรัทั้น! คสุณควรอธลิษฐสำนเผสืที่อนรักเทศนร์ของคสุณ เพสืที่อทบพที่ ระเจล้สำจะประทสำนควสำม
กลล้สำอรันบรลิสสุทธลิธิ์แกยู่เขสำ เรสำตล้องกสำร “เหลยู่สำวลิสสุทธลิชนทบที่มบใจกลล้สำ” จสสำนวนมสำกขสึทั้นในธรรมสำสนร์...คนทรัทั้งหลสำยทบที่จะกลล้สำตลิดตสำม
พระเจล้สำหสำกพวกเขสำตล้องเสบที่ยงชบวตลิ ฝฝ่สำยรยู่สำงกสำยของตนในกสำรทสสำเชยู่นนรัทั้น ผมรรวล้ ยู่สำครลิสตจรักรทสุกวรันนบทั้มบพวกคนหนล้สำซสืที่อใจคดทบที่
ถรกผบสลิงอยรยู่ภสำยในสมสำชลิกของมรัน คสือสมสำชลิกครลิสตจรักรทรัทั้งหลสำยทบที่ไมยู่เคยไดล้รบรั ควสำมรอดเลย พวกเขสำไมยู่อยสำกไดล้ขยู่สำวประเสรลิฐ
พวกเขสำจะไมยู่ยอมทนตยู่อขยู่สำวประเสรลิฐ เมสืที่อบสำปตยู่สำงๆของพวกเขสำถรกเอยู่ยขสึทั้นมสำ พวกเขสำกก็เรลิที่มโมโห พวกเขสำคอยหสำทสำง
กสสำจรัดนรักเทศนร์ของพระเจล้สำ – แตยู่หสำกเหลยู่สำวลิสสุทธลิชนของพระเจล้สำจะอธลิษฐสำนและวสำงใจเหมสือนอยยู่สำงทบที่พวกเขสำควรกระทสสำ
พระเจล้สำกก็ทรงสสำมสำรถกสสำจรัดคนหนล้สำซสืที่อใจคดเหลยู่สำนบทั้ออกไปไดล้ พระองคร์ทรงมบหลสำยวลิธบในกสำรทสสำเชยู่นนรัทั้น
เปสำโลถรกใสยู่เครสืที่องพรันธนสำกสำร ตลิดโซยู่ตรวน... เขสำตลิดคสุก แตยู่เขสำอธลิษฐสำนและขอรล้องเพสืที่อนผรล้เชสืที่อของเขสำใหล้อธลิษฐสำน
ขอใหล้พระเจล้สำประทสำนใจกลล้สำแบบบรลิสทสุ ธลิธิ์แกยู่เขสำ

ผมกลยู่สำวอยยู่สำงจรลิงใจไดล้วยู่สำ “พระเจล้สำทรงเปป็นพยสำนฝฝ่สำยผม ผมไมยู่มสุสสำ” ผมไมยู่เคยเกก็บงสสำคสสำพรดใดบนธรรมสำสนร์เพสืที่อทบที่
จะไมยู่ทสสำใหล้สมสำชลิกครลิสตจรักรบสำงคนทบที่มบควสำมคลิดฝฝ่สำยโลกโมโห คสือคนทบที่เชสืที่อแตยู่ปสำกทบที่ดสสำเนลินชบวตลิ แบบคนหนล้สำซสืที่อใจคด ถสึง
อยยู่สำงไรแลล้ว พระเจล้สำทรงชยู่วยผมใหล้รอดจสำกนรกแลล้ว ทรงเรบยกผมใหล้เทศนสำ – และถสึงขนสำดประทสำนอสำกสำศใหล้ผมหสำยใจ
ผมมบชบวตลิ อยรยู่และเคลสืที่อนไหวและเปป็นอยรยู่ในพระองคร์ ของประทสำนอรันดบทกสุ อยยู่สำงทบที่ผมมบลวล้ นมสำจสำกพระเจล้สำ...ผมจะกลรัวมนสุษยร์
ทสสำไม? ผมกลยู่สำวอยยู่สำงจรลิงใจไดล้วยู่สำ ผมไมยู่เคยเหก็นคนใดทบที่มบกระเปป๋สำตรังคร์หรสือบรัญชบธนสำคสำรขนสำดใหญยู่พอ – หรสือทบมที่ บกสสำปฟัฟื้นใหญยู่
พอ – ทบที่จะทสสำใหล้ผมกลรัวบนธรรมสำสนร์ไดล้ ผมไมยู่ใชยู่นรักเลง – แตยู่ผมเปป็นนรักเทศนร์ของพระเจล้สำ ผมเคยมบประสบกสำรณร์ทดลองใจ
อยรยู่บล้สำงในชยู่วงหลสำยปปีแหยู่งกสำรรรับใชล้ของผม ผมเคยถรกขยู่มขรยู่... ชสำยคนหนสึที่งเคยขสึทั้นมสำบนธรรมสำสนร์ของผมพรล้อมกรับปฟน
กระบอกหนสึที่ง เขสำถรกสยู่งมสำโดยพวกนรักพนรันเพสืที่อปปิดปสำกผมเสบย แตยู่วรันตยู่อมสำ พระเจล้สำกก็ทรงหรัที่นแขนชสำยคนนรัทั้นออกในเครสือที่ ง
ทสสำนทั้สสำแขก็ง! พระครัมภบรร์กลยู่สำววยู่สำ “อยยู่สำแตะตล้องผรล้ไดล้รรับกสำรเจลิมของเรสำ” ผมไมยู่ใชยู่พวกทบที่ยอมจสสำนนตยู่อโชคชะตสำ – แตยู่ผมเชสืที่อ
วยู่สำตรสำบใดทบที่ผมดสสำเนลินชบวลิตถรกตล้องและเทศนสำถรกตล้อง นรกทรัทั้งสลิทั้นกก็แตะตล้องผมไมยู่ไดล้! ผมอธลิษฐสำนทสุกวรันขอใหล้พระเจล้สำชยู่วยผม
ใหล้มบใจกลล้สำตยู่อไป...ทบที่พระองคร์จะไมยู่ทรงยอมใหล้ผมออมชอม ไมยู่ยอมใหล้ผมประนบประนอม โอล้ พระเจล้สำ! อยยู่สำใหล้ขล้สำพระองคร์
ขลสำดกลรัวเลย!
ผมขอรล้องผรล้เชสืที่อทสุกทยู่สำนทบที่อสำยู่ นขล้อควสำมเหลยู่สำนบทั้อยรใยู่ หล้อธลิษฐสำนเผสืที่อผมไดล้ไหม? ขณะทบที่ผมพรดผยู่สำนทสำงหนล้สำกระดสำษทบที่
ถรกตบพลิมพร์นบทั้ ผมอสำยสุสบที่สลิบแปดปปี ผมประกสำศขยู่สำวประเสรลิฐมสำเปป็นเวลสำยบที่สลิบแปดปปีแลล้ว นบที่เปป็นชยู่วงเวลสำอรันเลวรล้สำยและเปป็นกลบ
ยสุค กสำรประกสำศขยู่สำวประเสรลิฐในสมรัยนบทั้เปป็นเรสืที่องยสำกกวยู่สำแตยู่กยู่อน โปรดอธลิษฐสำนขอใหล้พระเจล้สำประทสำนควสำมกลล้สำแกยู่ผมและ
ชยู่วยใหล้ผมสรัตยร์ซสืที่อตยู่อพระวจนะอรันมบคสำยู่ ประเสรลิฐของพระองคร์ จงอธลิษฐสำนเผสืที่อศลิษยสำภลิบสำลของคสุณ... อธลิษฐสำนเผสืที่อผรล้รบรั ใชล้
และมลิชชรันนสำรบทกสุ คนของพระเจล้สำ ทบที่พระเจล้สำจะทรงชยู่วยเรสำใหล้ถยู่อมใจตยู่อไป – แตยู่กก็มใบ จกลล้สำและไมยู่ออมชอมในงสำนรรับใชล้ของ
เรสำ
เพสืที่อเปป็นกสำรสรสุป เปสำโลเตสือนใจพบที่นล้องชสำวเอเฟซรัสเหลยู่สำนรัทั้นสรัทั้นๆวยู่สำเขสำไดล้มอบหมสำยใหล้ทบคลิกรัสนสสำจดหมสำยฉบรับนบทั้ไป
ใหล้พวกเขสำ และใหล้ทบคกลิ รัสบอกพวกเขสำอยยู่สำงครบถล้วนเกบที่ยวกรับเหตสุกสำรณร์ตสำยู่ งๆของเปสำโลและประสบกสำรณร์ตสำยู่ งๆของเขสำใน
คสุกในกรสุงโรม
ผมไดล้รรับสลิทธลิพเลิ ศษในกสำรไปเยสือนคสุกใตล้ดนลิ ทบที่วสำยู่ กรันวยู่สำเปสำโลเคยถรกจองจสสำในกรสุงโรม และผมไดล้ยสืนอยรยู่บนแผยู่นหลิน
นรัทั้นและผมไดล้เหก็นหยู่วงโลหะเหลยู่สำนรัทั้นบนกสสำแพง ซสึที่งถรกผรกตลิดกรับทยู่อนไมล้ขนสำดใหญยู่ซสึที่งเปป็นทบที่ๆเปสำโลถรกลยู่สำมโซยู่กรับกสสำแพงในคสุก
มสืดแหยู่งนรัทั้น มลิชชรันนสำรบคนนรัทั้นทบที่อยรยู่กบรั ผมมบไฟฉสำยเลก็กๆกระบอกหนสึที่ง และเขสำสยู่องไฟไปยรังหยู่วงเหลยู่สำนรัทั้นทบที่มสือของเปสำโลถรก
จองจสสำและถรกลยู่สำมไวล้ ขณะทบที่ผมยสืนอยรยู่ตรงนรัทั้น นทั้สสำตสำอสุยู่นๆกก็ไหลลงมสำตสำมแกล้มของผมและหยดลงบนแผยู่นหลินอรันนรัทั้นทบอที่ ยรยู่
ใตล้เทล้สำผม ผมรรล้สกสึ รสำวกรับวยู่สำผมควรถอดรองเทล้สำของผมออก เพรสำะวยู่สำผมรรสล้ สึกวยู่สำผมกสสำลรังยสืนอยรยู่บนพสืทั้นดลินบรลิสทสุ ธลิธิ์ สสสำหรรับผม
แลล้ว เปสำโลเปป็นสสุดยอดผรล้ยลิที่งใหญยู่ นอกจสำกพระเยซรครลิสตร์แลล้ว ไมยู่เคยมบผรล้ใดทบที่ยลิที่งใหญยู่กวยู่สำอรัครสสำวกเปสำโล!
เปสำโลตยู่อทล้สำยคสสำสรัที่งของเขสำเกบที่ยวกรับทบคกลิ รัสดล้วยคสสำอวยพรสองประกสำร เขสำกลยู่สำวแกยู่ผรล้เชสืที่อเหลยู่สำนรัทั้นทบที่เอเฟซรัสวยู่สำ “ขอ
ใหล้พวกพบที่นล้องไดล้รรับสรันตลิสสุขและควสำมรรักโดยควสำมเชสืที่อมสำจสำกพระเจล้สำพระบลิดสำและจสำกพระเยซรครลิสตร์เจล้สำ” จสำกนรัทั้น ขยสำย
ยสำวตลอดยสุคครลิสตจรักรจนกระทรัที่งเจล้สำสสำวครบถล้วนและผรล้ทบที่บรังเกลิดใหมยู่แลล้วทสุกคนถรกรรับขสึทั้นไปพบกรับพระเยซรเจล้สำในหมรยู่เมฆใน
ฟฟ้สำอสำกสำศ เปสำโลกลยู่สำวอยยู่สำงอยู่อนโยนวยู่สำ “ขอพระคสุณดสสำรงอยรกยู่ รับบรรดาคนทบรที่ รักพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำของเรสำ

ดล้วยควสำมจรลิงใจ” นรัที่นรวมถสึงคสุณและผมดล้วย
จดหมสำยฝสำกทบที่มสำจสำกสวรรคร์ เปปีปี่ยมสงยู่สำรสำศบและยลิที่งใหญยู่ทบที่สดสุ ฉบรับนบทั้ขสึทั้นตล้นดล้วย “ขอใหล้พระคสุณและสรันตลิสสุขจสำก
พระเจล้สำพระบลิดสำของเรสำและจสำกพระเยซรครลิสตร์เจล้สำ ดสสำรงอยรยู่กรับทยู่สำนทรัทั้งหลสำยดล้วยเถลิด” มรันลงทล้สำยดล้วย “ขอพระคสุณดสสำรง
อยรยู่กรับบรรดสำคนทบที่รกรั พระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำของเรสำดล้วยควสำมจรลิงใจ” ใชยู่แลล้วครรับ ชบวตลิ ครลิสเตบยนเรลิที่มตล้นในพระคสุณ
เรสำถรกรรักษสำไวล้ในพระคสุณ และเรสำจะยสืนอยรยู่ตอยู่ พระพรักตรร์พระเจล้สำอยยู่สำงเปป็นทบที่ชอบพระทรัยในพระองคร์ผรล้ทรงเปป็นทบที่รรัก ...ใน
พระคทุณ
เพซซื่อปปิดทดกำย ขอใหล้ผมวลิงวอนทสุกคนทบที่ไดล้อยู่สำนหนรังสสือเลยู่มนบทั้: จงถสำมตรัวเองดล้วยคสสำถสำมอรันจรลิงจรังนบทั้ “ฉรันรอดโดย
พระคสุณไหม?” นรัที่นเปป็นหนทสำงเดบยวเทยู่สำนรัทั้น นบที่เปป็นวรันแหยู่งพระคสุณ – และหสำกคสุณกล้สำวเขล้สำไปในประตรมกสุ ดสำนรัทั้นเมสืที่อสลิทั้นสสุดกสำร
เดลินทสำงของชบวตลิ มรันกก็จะเปป็นเพรสำะวยู่สำคสุณไดล้ตอล้ นรรับพระเยซรครลิสตร์เจล้สำโดยควสำมเชสืที่อ – และเพรสำะวยู่สำคสุณวสำงใจในพระเยซร
พระเจล้สำจสึงทรงชยู่วยคสุณใหล้รอดเพรสำะเหก็นแกยู่พระเยซร
จงฟฟังถล้อยคสสำทบที่ชดรั เจนและเขล้สำใจงยู่สำยเหลยู่สำนบทั้: “ดล้วยวยู่สำซสึที่งทยู่สำนทรัทั้งหลสำยรอดนรัทั้นกก็รอดโดยพระคสุณเพรสำะควสำมเชสืที่อ
และมลิใชยู่โดยตรัวทยู่สำนทรัทั้งหลสำยเอง ควสำมรอดนรัทั้นเปป็นของประทสำนจสำกพระเจล้สำ ไมยู่ใชยู่โดยกสำรกระทสสำใด ๆ ดล้วยเกรงวยู่สำคนหนสึที่ง
คนใดจะอวดไดล้” (อฟ. 2:8-9)
“ขอใหล้พระคสุณแหยู่งพระเยซรครลิสตร์องคร์พระผรล้เปป็นเจล้สำของเรสำ จงดสสำรงอยรยู่กบรั ทยู่สำนทรัทั้งหลสำยเถลิด” จนกวยู่สำเรสำจะเจอกรัน
– หสำกไมยู่ใชยู่บนแผยู่นดลินโลกนบทั้ กก็ในนครของพระเจล้สำ เอเมน

