ขข่าวประเสรริฐเรรียบเรรียงโดยมมัทธริว
เลข่ม 5 (บททรีที่ 21-24)
โดย

โอลลิเวอรร์ บบี กรบีน

คคานคา
เลล่มนบีนี้ในการศศึกษาขล่าวประเสรลิฐของมมัทธลิวแบบทบีละขข้อของเราครอบคลลุมสบีสี่บทและรวมเหตลุการณร์ตาล่ งๆทบีสี่โดดเดล่นใน
การรมับใชข้ปวงชนขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเราเขข้าไวข้ดวข้ ย
บททบีสี่ 21 ครอบคลลุมเนนนี้อหาการเสดด็จเขข้านครบรลิสลุทธลิธิ์อยล่างผผข้พลิชตลิ ขององคร์กษมัตรลิยร์และการชชาระพระวลิหารครมังนี้ ทบีสี่สอง
ของพระองคร์ พรข้อมกมับคชาอลุปมาทบีสี่โดดเดล่นสองเรนสี่อง
บททบีสี่ 22 ไปตล่อพรข้อมกมับวลิธกบี ารของพระครลิสตร์ในการสอนโดยใชข้คชาอลุปมา มมันยมังรวมการสนทนาของพระองคร์กมับ
พวกเฮโรด, พวกสะดผสบี, และพวกฟารลิสบีดวข้ ยขณะทบีสี่แตล่ละคณะเหลล่านมันี้นหาชล่องทบีสี่จะทชาใหข้พระองคร์ตดลิ กมับดข้วยคชาถามตล่างๆ
บททบีสี่ 23 บมันทศึกคชาเตนอนขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าใหข้ระวมังหลมักคชาสอนของพวกฟารลิสบีและคชาประกาศวลิบมัตลิทบีสี่พระองคร์
ตรมัสแกล่พวกเขาเพราะการดชาเนลินชบีวลิตแบบคนหนข้าซนสี่อใจคดของพวกเขา บทนบีนี้ปปิดทข้ายดข้วยคชาแสดงความโศกพระทมัยของ
พระครลิสตร์เพราะชาวกรลุงเยรผซาเลด็มทบีสี่ไมล่ยอมกลมับใจใหมล่และความเสบียพระทมัยของพระองคร์เพราะการตระหนมักวล่าประชาชน
ของพระองคร์ไดข้ปฏลิเสธความเปป็นกษมัตรลิยร์ของพระองคร์และดข้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาจศึงตข้องทนทลุกขร์กมับผลทบีสี่ตามมาตล่างๆของการ
ปฏลิเสธนมันี้น
บททบีสี่ 24 เปป็นบททบีสี่โดดเดล่นอยล่างแนล่นอน มมันเรลิสี่มตข้นดข้วยคชาเทศนาบนภผเขามะกอกเทศและนชาเสนอคชาสอนของ
พระเยซผเจข้าเองเกบีสี่ยวกมับการเสดด็จกลมับมาของพระองคร์ยมังแผล่นดลินโลกในสงล่าราศบี เมนสี่อพระองคร์จะทรงปราบปรามความชมัวสี่ รข้าย
และสถาปนาการครอบครองยลุคพมันปปีของพระองคร์ตามทบีทสี่ รงสมัญญาไวข้ ในบทนบีพนี้ ระเยซผทรงตอบคชาถามสามชมันี้นทบีสี่พวกสาวก
ถามพระองคร์เกบีสี่ยวกมับเวลาของการสสาเรร็จจรริงของคชาพยากรณร์เหลล่านมันี้นทบีพสี่ ระองคร์ไดข้ตรมัสไวข้, สมัญญาบอกเหตลุถศึงการเสดด็จกลมับ
มาของพระองคร์ยมังแผล่นดลินโลก, และสมัญญาณบอกเหตลุถศึงการสลินี้นสลุดของโลกนบีนี้ การเขข้าใจคชาพยากรณร์ตาล่ งๆของพระเยซผใน
บททบีสี่ 24 เปป็นสลิสี่งจชาเปป็นหากเราอยากเชนสี่อมโยงคชาสมัญญาเรนสี่องการเสดด็จกลมับมาของพระองคร์กมับเหตลุการณร์ตล่างๆของยลุคสมมัย
ปปัจจลุบมันนบีนี้
เลล่มทบีสี่หกและเลล่มสลุดทข้ายของอรรถาธลิบายชลุดนบีนี้ของขล่าวประเสรลิฐของมมัทธลิวจะออกมาในอนาคตทมันทบีทบีสี่มมันพรข้อมตบี
พลิมพร์
ขอองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าทรงโปรดอวยพรและทรงใชข้ความจรลิงตล่างๆทบีสี่ถผกเสนอในเลล่มนบีนี้อยล่างมากมาย โดยทชาใหข้คน
บาปทมันี้งหลายไดข้รมับความรอดและครลิสเตบียนทมันี้งหลายเตลิบโตในพระคลุณและในความรผข้ขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าและพระผผข้ชวล่ ยใหข้
รอดของเรา คนอพระเยซผครลิสตร์
--- ผผผู้แตต่ง

บททรีที่ 21
21:1 ครมันนี้ พระองคร์กมับพวกสาวกมาใกลข้กรลุงเยรผซาเลด็ม ถศึงหมผล่บข้านเบธฟายบี เชลิงภผเขามะกอกเทศ แลข้วพระเยซผทรงใชข้สาวก
สองคน
21:2 ตรมัสสมัสี่งเขาวล่า “จงเขข้าไปในหมผล่บข้านทบีสี่อยผล่ตรงหนข้าทล่าน ทมันทบีทาล่ นจะพบแมล่ลาตมัวหนศึสี่งผผกอยผล่กมับลผกของมมัน จงแกข้จผงมาใหข้
เรา
21:3 ถข้ามบีผผข้ใดวล่าอะไรแกล่ทาล่ นทล่านจงวล่า ‘องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าตข้องพระประสงคร์’ แลข้วเขาจะปลล่อยใหข้มาทมันทบี”
21:4 เหตลุการณร์ทมันี้งปวงนบีนี้เกลิดขศึนี้นเพนอสี่ จะใหข้พระวจนะทบีตสี่ รมัสโดยศาสดาพยากรณร์สชาเรด็จซศึสี่งวล่า
21:5 ‘จงบอกธลิดาแหล่งศลิโยนวล่า ดผเถลิด กษมัตรลิยร์ของเธอเสดด็จมาหาเธอ โดยพระทมัยอล่อนสลุภาพ ทรงแมล่ลากมับลผกของมมัน’
21:6 สาวกทมันี้งสองคนนมันี้นกด็ไปทชาตามพระเยซผตรมัสสมัสี่งเขาไวข้
21:7 จศึงจผงแมล่ลากมับลผกของมมันมา และเอาเสนนี้อผข้าของตนปผบนหลมัง แลข้วเขาใหข้พระองคร์ทรงลานมันี้น
21:8 ฝผงชนเปป็นอมันมากไดข้เอาเสนนี้อผข้าของตนปผตามถนนหนทาง คนอนสี่นๆกด็ตดมั กลิสี่งไมข้มาปผตามถนน
21:9 ฝฝ่ายฝผงชนซศึสี่งเดลินไปขข้างหนข้ากมับผผข้ทตบีสี่ ามมาขข้างหลมังกด็พรข้อมกมันโหล่รข้องวล่า “โฮซมันนาแกล่ราชโอรสของดาวลิด ‘ขอใหข้
พระองคร์ผผข้เสดด็จมาในพระนามขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าทรงพระเจรลิญ โฮซมันนา’ ในทบีสี่สผงสลุด”
21:10 เมนสี่อพระองคร์เสดด็จเขข้าไปในกรลุงเยรผซาเลด็มแลข้ว ประชาชนทมัสี่วทมังนี้ กรลุงกด็พากมันแตกตนสี่นถามวล่า “ทล่านผผข้นบีนี้เปป็นผผข้ใด”
21:11 ฝผงชนกด็ตอบวล่า “นบีสี่คนอเยซผศาสดาพยากรณร์ซศึสี่งมาจากนาซาเรด็ธแควข้นกาลลิลบี”
21:12 พระเยซผจศึงเสดด็จเขข้าไปในพระวลิหารของพระเจข้า ทรงขมับไลล่บรรดาผผข้ซนนี้อขายในพระวลิหารนมันี้น และควสี่ชาโตต๊ะผผข้รมับแลกเงลิน
กมับทมันี้งควสี่ชาทบีสี่นมัสี่งผผข้ขายนกเขาเสบีย
21:13 และตรมัสกมับเขาวล่า “มบีพระวจนะเขบียนไวข้วาล่ ‘นลิเวศของเราเขาจะเรบียกวล่าเปป็นนลิเวศอธลิษฐาน’ แตล่เจข้าทมันี้งหลายมากระ
ทชาใหข้เปป็น ‘ถนี้ชาของพวกโจร’”
21:14 คนตาบอดและคนงล่อยพากมันมาเฝฝ้าพระองคร์ในพระวลิหาร พระองคร์ไดข้ทรงรมักษาเขาใหข้หาย
21:15 แตล่เมนสี่อพวกปลุโรหลิตใหญล่กมับพวกธรรมาจารยร์ไดข้เหด็นการมหมัศจรรยร์ทพบีสี่ ระองคร์ทรงกระทชา ทมันี้งไดข้ยลินหมผล่เดด็กรข้องในพระ
วลิหารวล่า “โฮซมันนาแกล่ราชโอรสของดาวลิด” เขาทมันี้งหลายกด็พากมันแคข้นเคนอง
21:16 และจศึงทผลพระองคร์วาล่ “ทล่านไมล่ไดข้ยลินคชาทบีสี่เขารข้องหรนอ” พระเยซผตรมัสตอบเขาวล่า “ไดข้ยลินแลข้ว พวกทล่านยมังไมล่เคยอล่าน
หรนอวล่า ‘จากปากของเดด็กอล่อนและเดด็กทบีสี่ยมังดผดนม ทล่านกด็ไดข้รมับคชาสรรเสรลิญอมันจรลิงแทข้’”
21:17 พระองคร์ไดข้ทรงละจากเขาและเสดด็จออกจากกรลุงไปประทมับอยผล่ทบีสี่หมผล่บข้านเบธานบี
21:18 ครมันี้นเวลาเชข้าขณะทบีสี่พระองคร์เสดด็จกลมับไปยมังกรลุงอบีก พระองคร์กทด็ รงหลิวพระกระยาหาร
21:19 และเมนสี่อพระองคร์ทรงทอดพระเนตรเหด็นตข้นมะเดนสี่อตข้นหนศึสี่งอยผรล่ ลิมทาง พระองคร์กด็ทรงดชาเนลินเขข้าไปใกลข้ เหด็นตข้นมะเดนสี่อ
นมันี้นไมล่มบีผลมบีแตล่ใบเทล่านมันี้น จศึงตรมัสกมับตข้นมะเดนสี่อนมันี้นวล่า “เจข้าจงอยล่ามบีผลอบีกตล่อไป” ทมันใดนมันี้นตข้นมะเดนสี่อกด็เหบีสี่ยวแหข้งไป
21:20 ครมันี้นเหลล่าสาวกไดข้เหด็นกด็ประหลาดใจ แลข้ววล่า “เปป็นอยล่างไรหนอตข้นมะเดนสี่อจศึงเหบีสี่ยวแหข้งไปในทมันใด”
21:21 ฝฝ่ายพระเยซผตรมัสตอบเขาวล่า “เราบอกความจรลิงแกล่ทาล่ นทมันี้งหลายวล่า ถข้าทล่านมบีความเชนสี่อและมลิไดข้สงสมัย ทล่านจะกระทชา
ไดข้เชล่นทบีสี่เราไดข้กระทชาแกล่ตข้นมะเดนสี่อนบีนี้ยลิสี่งกวล่านมันี้น ถศึงแมข้ทาล่ นจะสมัสี่งภผเขานบีนี้วาล่ ‘จงถอยไปลงทะเล’กด็จะสชาเรด็จไดข้

21:22 สลิสี่งสารพมัดซศึสี่งทล่านอธลิษฐานขอดข้วยความเชนสี่อ ทล่านจะไดข้”
21:23 เมนสี่อพระองคร์เสดด็จเขข้าไปในพระวลิหารในเวลาทบีสี่ทรงสมัสี่งสอนอยผล่ พวกปลุโรหลิตใหญล่และพวกผผข้ใหญล่ของประชาชนมาหา
พระองคร์ทผลถามวล่า “ทล่านมบีสทลิ ธลิอมันใดจศึงไดข้ทชาเชล่นนบีนี้ ใครใหข้สลิทธลินบีนี้แกล่ทล่าน”
21:24 พระเยซผตรมัสตอบเขาวล่า “เราจะถามทล่านทมันี้งหลายสมักขข้อหนศึสี่งดข้วย ซศึสี่งถข้าทล่านบอกเราไดข้ เราจะบอกทล่านเหมนอนกมันวล่า
เรากระทชาการนบีนี้โดยสลิทธลิอมันใด
21:25 คนอบมัพตลิศมาของยอหร์นนมันี้นมาจากไหน มาจากสวรรคร์หรนอจากมนลุษยร์” เขาไดข้ปรศึกษากมันวล่า “ถข้าเราจะวล่า ‘มาจาก
สวรรคร์’ ทล่านจะถามเราวล่า ‘เหตลุไฉนทล่านจศึงไมล่เชนสี่อยอหร์นเลล่า’
21:26 แตล่ถข้าเราจะวล่า ‘มาจากมนลุษยร์’ เรากด็กลมัวประชาชน เพราะประชาชนทมันี้งปวงถนอวล่ายอหร์นเปป็นศาสดาพยากรณร์”
21:27 เขาจศึงทผลตอบพระเยซผวล่า “พวกขข้าพเจข้าไมล่ทราบ” พระองคร์จงศึ ตรมัสกมับเขาวล่า “เราจะไมล่บอกทล่านทมันี้งหลายเหมนอนกมัน
วล่า เรากระทชาการนบีนี้โดยสลิทธลิอมันใด
21:28 แตล่ทล่านทมันี้งหลายคลิดเหด็นอยล่างไร ชายผผข้หนศึสี่งมบีบลุตรชายสองคน บลิดาไปหาบลุตรคนแรกวล่า ‘ลผกเออ๋ย วมันนบีนี้จงไปทชางานใน
สวนองลุล่นของพล่อเถลิด’
21:29 บลุตรคนนมันี้นตอบวล่า ‘ขข้าพเจข้าไมล่ไป’ แตล่ภายหลมังกลมับใจแลข้วไปทชา
21:30 บลิดาจศึงไปหาบลุตรคนทบีสี่สองพผดเชล่นเดบียวกมัน บลุตรนมันี้นตอบวล่า ‘ขข้าพเจข้าไปขอรมับ’ แตล่ไมล่ไป
21:31 บลุตรสองคนนบีนี้คนไหนเปป็นผผทข้ ชาตามความประสงคร์ของบลิดาเลล่า” เขาทผลตอบพระองคร์วล่า “คนอบลุตรคนแรก” พระเยซผ
ตรมัสตอบเขาวล่า “เราบอกความจรลิงแกล่ทาล่ นทมันี้งหลายวล่า พวกเกด็บภาษบีและหญลิงโสเภณบีกด็เขข้าไปในอาณาจมักรของพระเจข้ากล่อน
ทล่านทมันี้งหลาย
21:32 ดข้วยยอหร์นไดข้มาหาพวกทล่านดข้วยทางแหล่งความชอบธรรม ทล่านหาเชนสี่อยอหร์นไมล่ แตล่พวกเกด็บภาษบีและพวกหญลิง
โสเภณบีไดข้เชนสี่อยอหร์น ฝฝ่ายทล่านทมันี้งหลายถศึงแมข้ไดข้เหด็นแลข้ว ภายหลมังกด็มลิไดข้กลมับใจเชนสี่อยอหร์น
21:33 จงฟปังคชาอลุปมาอบีกเรนสี่องหนศึสี่งวล่า ยมังมบีเจข้าของบข้านผผข้หนศึสี่งไดข้ทชาสวนองลุล่น แลข้วลข้อมรมัวนี้ ตข้นไมข้ไวข้รอบ เขาไดข้สกมัดบล่อยสี่ชาองลุนล่
ในสวน และสรข้างหอเฝฝ้า ใหข้พวกชาวสวนเชล่าแลข้วกด็ไปเมนองไกล
21:34 ครมันี้นฤดผเกด็บผลองลุล่นใกลข้เขข้ามา เขาจศึงใชข้พวกผผข้รบมั ใชข้ไปหาคนเชล่าสวน เพนสี่อจะรมับผลองลุล่น
21:35 และคนเชล่าสวนนมันี้นจมับพวกผผข้รบมั ใชข้ของเขา เฆบีสี่ยนตบีเสบียคนหนศึสี่ง ฆล่าเสบียคนหนศึสี่ง เอาหลินขวข้างเสบียใหข้ตายคนหนศึสี่ง
21:36 อบีกครมังนี้ หนศึสี่งเขากด็ใชข้ผผข้รบมั ใชข้คนอนนสี่ ๆไปมากกวล่าครมันี้งกล่อน แตล่พวกเชล่าสวนกด็ไดข้ทชาแกล่เขาอยล่างนมันี้นอบีก
21:37 ครมันี้งสลุดทข้ายเขาจศึงใชข้บลุตรชายของเขาไปหา พผดวล่า ‘พวกเขาคงจะเคารพบลุตรชายของเรา’
21:38 แตล่เมนสี่อบรรดาคนเชล่าสวนเหด็นบลุตรชายเจข้าของบข้านกด็พดผ กมันวล่า ‘คนนบีนี้แหละเปป็นทายาท มาเถลิด ใหข้เราฆล่าเขา แลข้วใหข้
เรายศึดมรดกของเขาเสบีย’
21:39 เขาจศึงพากมันจมับบลุตรนมันี้น ผลมักออกไปนอกสวนองลุล่นแลข้วฆล่าเสบีย
21:40 เหตลุฉะนมันี้น เมนสี่อเจข้าของสวนองลุนล่ มา เขาจะทชาอะไรแกล่คนเชล่าสวนเหลล่านมันี้น”
21:41 เขาทมันี้งหลายทผลตอบพระองคร์วล่า “เขาจะทชาลายลข้างคนชมัสี่วเหลล่านมันี้นอยล่างแสนสาหมัส และจะใหข้สวนองลุล่นนมันี้นแกล่คนเชล่า
อนสี่นๆทบีสี่จะแบล่งผลโดยถผกตข้องตามฤดผกาลแกล่เขาตล่อไป”

21:42 พระเยซผตรมัสกมับเขาวล่า “ทล่านทมันี้งหลายยมังไมล่เคยอล่านในพระคมัมภบีรร์หรนอซศึสี่งวล่า ‘ศลิลาซศึสี่งชล่างกล่อไดข้ปฏลิเสธเสบีย ไดข้กลมับ
กลายเปป็นศลิลามลุมเอกแลข้ว การนบีนี้เปป็นมาจากองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า เปป็นการมหมัศจรรยร์ประจมักษร์แกล่ตาเรา’
21:43 เหตลุฉะนมันี้นเราบอกทล่านวล่า อาณาจมักรของพระเจข้าจะถผกเอาไปเสบียจากทล่าน และยกใหข้แกล่ชนชาตลิหนศึสี่งซศึสี่งจะกระทชาใหข้
เกลิดผลสมกมับอาณาจมักรนมันี้น
21:44 ผผข้ใดลข้มทมับศลิลานบีนี้ ผผข้นมันี้นจะตข้องแตกหมักไป แตล่ศลิลานบีนี้จะตกทมับผผข้ใด กด็จะบดขยบีนี้ผผข้นมันี้นจนแหลกเปป็นผลุยผง”
21:45 ครมันี้นพวกปลุโรหลิตใหญล่กมับพวกฟารลิสบีไดข้ยลินคชาอลุปมาของพระองคร์ พวกเขากด็หยมัสี่งรผวข้ ล่าพระองคร์ตรมัสเลด็งถศึงพวกเขา
21:46 แตล่เมนสี่อพวกเขาอยากจะจมับพระองคร์ เขากด็กลมัวประชาชน เพราะประชาชนนมับถนอพระองคร์วาล่ เปป็นศาสดาพยากรณร์
บมัดนบีนี้เราจะเขข้าสผล่ฉากปปิดทข้ายของโศกนาฏกรรมอมันยลิสี่งใหญล่ทบีสี่สดลุ แลข้วของทมันี้งประวมัตลิศาสตรร์ฝฝ่ายพระเจข้าและฝฝ่ายโลก
ผมพผดถศึงความเศรข้าโศกอมันมหมัศจรรยร์และความยลิสี่งใหญล่ทบีสี่ไมล่อาจพรรณนาไดข้ของการเดลินหนข้าของพระบลุตรของพระเจข้าไปสผล่
กลโกธา – จอมกษมัตรลิยร์และจอมเจข้านายผผข้ทรงเดลินหนข้าไปเพนสี่อทบีสี่จะสลินี้นพระชนมร์อยล่างนล่าอมับอายทบีสี่สดลุ และอดสผทบีสี่สลุดเทล่าทบีสี่
มนลุษยร์เคยรผจข้ มัก นบีสี่เปป็นเหตลุการณร์หนศึสี่งทบีสี่ไมล่มบีอะไรเทบียบไดข้ในประวมัตศลิ าสตรร์และวรรณกรรมทมันี้งปวง ไมล่มบีสลิสี่งใดทบีสี่ถผกบมันทศึกไวข้ทบีสี่
จะแตะตข้องชายเสนนี้อนมันี้นในการเปรบียบเทบียบ!
การเดลินหนข้าของพระเยซผเจข้าไปยมังกางเขนของกลโกธาผล่านไปในเสข้นทางแหล่งสงล่าราศบีอยล่างหนศึสี่ง, ไปในเสข้นทางของ
กรลุงเยรผซาเลด็มนครบรลิสทลุ ธลิธิ์ซศึสี่งเปป็นทบีสี่ๆผผข้คนโหล่รข้องวล่า “โฮซมันนาแกล่บลุตรของดาวลิด!” และเปป็นทบีสี่ๆเสบียงโหล่รข้องนมันี้นจะกลายเปป็น
“ตรศึงเขาเสบียทบีกสี่ างเขน! ตรศึงเขาเสบียทบีสี่กางเขน!” แตล่คลุณเชนสี่อใจไดข้เลยวล่าพระเยซผครลิสตร์บลุรลุษผผข้นบีนี้ไมล่ไดข้ถผกหลอกลวงโดยสลิสี่งทบีทสี่ อด
ยาวอยผล่ระหวล่างการเสดด็จเขข้านครบรลิสลุทธลิธิ์อยล่างกษมัตรลิยร์และการถผกตรศึงกางเขนของพระองคร์ ขณะทบีสี่พระองคร์ทอดพระเนตร
กรลุงเยรผซาเลด็ม พระองคค์ทรงเหร็นกลโกธา ณ จลุดนบีนี้ กรลุงนมันี้นซศึสี่งเปป็นทบีสี่ๆวมันหนศึสี่งพระองคร์จะทรงครอบครองจากพระทบีสี่นมัสี่งของดา
วลิดมบีกางเขนทบีสี่ทารลุณรอคอยพระองคร์อยผล่ และเลยพข้นคชาสรรเสรลิญเยลินยอของปวงชนเหลล่านมันี้น จอมกษมัตรลิยร์ทรงไดข้ยลินเสบียงโหล่
รข้องดข้วยความโกรธแคข้นของพวกเขา, คชากลล่าวหา, และคชาดผถผกเยาะเยข้ยพระองคร์ ชนชาตริอริสราเอล ซศึสี่งโหล่รอข้ งวล่า “โฮซมันนา
แดล่บลุตรดาวลิด” เหด็นกษมัตรลิยร์องคร์หนศึสี่งบนพระทบีสี่นมัสี่งหนศึสี่ง แตล่กษษัตรริยค์องคค์นษันั้นเอง ขณะทบีสี่พระองคร์เสดด็จดชาเนลินไปในระยะทางไมลร์
สลุดทข้ายอมันแสนลชาบากนมันี้น ทรงเหด็นกางเขนนมันี้นในความนล่ากลมัวทมันี้งหมดของมมันบนเนลินเขาลผกหนศึสี่งซศึสี่งอยผล่นอกประตผเมนอง
เยรผซาเลด็ม
ขณะทบีสี่พระเยซผเสดด็จออกไปจากเมนองเยรบีโค ทลุกยล่างกข้าวของพระองคร์พาพระองคร์เขข้าไปใกลข้มากขศึนี้นเรนสี่อยๆสผล่จดลุ
ประสงคร์นมันี้นทบีสี่พระองคร์ไดข้เสดด็จเขข้ามาในโลก – การสละชบีวตลิ ของพระองคร์ ดข้วยเหตลุนบีนี้ขอใหข้เราเดลินตามองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของ
เราอยล่างระมมัดระวมังและอยล่างเปปีปี่ยมคชาอธลิษฐานและเหด็นวล่าขข้อพระคมัมภบีรร์ตาล่ งๆถผกทชาใหข้สชาเรด็จจรลิงอยล่างถผกตข้องอยล่างไรขณะทบีสี่
พระองคร์ทรงเดลินทางไมลร์สลุดทข้ายนมันี้นของเสข้นทางนมันี้น
เราตข้องหมายเหตลุวาล่ มาระโกนชาเสนอพระเยซผในฐานะผผผู้รษับใชผู้คนหนศึสี่ง – ถล่อมใจ, เชนสี่อฟปัง, รมับใชข้ดวข้ ยจลุดประสงคร์เดบียว
ในความคลิด: เพนสี่อทชาใหข้นนี้ชาพระทมัยของพระบลิดาของพระองคร์สชาเรด็จ ลผกาเปปิดเผยพระองคร์ในฐานะเปป็นบบุตรมนบุษยค์, อาดมัมคน
สลุดทข้าย, บลุรลุษผผข้ทรบีสี่ มับบาปทมันี้งหลายของโลกไวข้บนตมัวพระองคร์เองและแบกบาปเหลล่านมันี้นไปทบีสี่กางเขน ยอหค์นผผผู้เปป็นททที่รกษั นชาเสนอ
องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าในฐานะพระบบุตรของพระเจผู้า – ใชล่แลข้วครมับ ในฐานะพระเจข้าเอง – ผผข้ทรงรมับรล่างกายอมันตสี่ชาตข้อยและในรผป
กายมนลุษยร์ทรงมาตมังนี้ พลมับพลาอยผล่ทล่ามกลางมนลุษยร์ แตล่มษัทธริวเปป็นขล่าวประเสรลิฐแหล่งอาณาจษักรนมันี้น พระเยซผทรงเปป็น (ในตอน

นมันี้นและตอนนบีนี้) กษมัตรลิยใร์ นความหมายซศึสี่งเปป็นความจรลิงทบีสี่ใชข้ไมล่ไดข้กมับมนลุษยร์คนอนสี่นใดทบีสี่เคยมบีชวบี ลิตอยผล่ และมมัทธลิวระมมัดระวมังใน
ทลุกประเดด็นในขล่าวประเสรลิฐของเขาทบีจสี่ ะนชาเสนอความเปป็นกษษัตรริยค์ของบลุรลุษผผข้นบีนี้, จอมกษมัตรลิยร์, จอมเจข้านาย, พระบลุตรทบีสี่
บมังเกลิดมาองคร์เดบียวเทล่านมันี้นของพระเจข้า ความเปป็นกษมัตรลิยร์ของพระองคร์แทรกซศึมอยผล่ทมัสี่วขล่าวประเสรลิฐของมมัทธลิว พระองคร์ทรง
ถผกประกาศอยล่างเนข้นยนี้ชาและอยล่างชมัดเจนวล่าเปป็นกษษัตรริยย์องคย์นษันั้นผผข้ซศึสี่งสลิทธลิธิ์ของพระองคร์, เพราะมรดกของพระองคร์, คนอการ
ครอบครองบนแผล่นดลินโลกนบีนี้ – ไมล่เพบียงเหนนออลิสราเอลประชากรของพระองคร์เทล่านมันี้น แตล่เหนนอโลกทมันี้งสลินี้นดข้วย

การเสดด็จเขข้ากรรุงเยรรูซาเลด็มอยข่างกษมัตรริยย
ขข้อ 1 และ 2: “ครษันนั้ พระองคค์กษับพวกสาวกมาใกลผู้กรบุงเยรผซาเลร็ม ถถึงหมผต่บผู้านเบธฟายท เชริงภผเขามะกอกเทศ แลผู้วพระ
เยซผทรงใชผู้สาวกสองคน ตรษัสสษัที่งเขาวต่า “จงเขผู้าไปในหมผต่บผู้านททที่อยผต่ตรงหนผู้าทต่าน ทษันทททต่านจะพบแมต่ลาตษัวหนถึที่งผผกอยผต่กษับลผก
ของมษัน จงแกผู้จผงมาใหผู้เรา”
“ครษันนั้ พระองคค์กษับพวกสาวกมาใกลผู้กรบุงเยรผซาเลร็ม...” จชาไวข้วล่าพระเยซผกชาลมังเดลินทางไปยมังกรลุงเยรผซาเลด็มจากเมนองเย
รบีโค (มธ. 20:29) ซศึสี่งเปป็นระยะทางประมาณสลิบเจด็ดถศึงยบีสี่สลิบไมลร์ โดยสล่วนใหญล่เปป็นทะเลทราย มบีถนี้ชาอยผล่หลายแหล่งและโขดหลิน
อยผล่ตลอดทาง ซศึสี่งทชาใหข้มมันเปป็นทบีสี่สลิงสถลิตโปรดสชาหรมับพวกขโมยและพวกโจร ในถนนเสข้นเดบียวกมันนมันี้นเองทบีสี่ชายคนนมันี้นถผกพวก
โจรปลข้น เหมนอนกมับทบีสี่ถผกเลล่าในลผกา 10:30-37 และกระทมัสี่งทลุกวมันนบีนี้ถนนเสข้นทบีสี่ทอดยาวจากเมนองเยรบีโคไปยมังกรลุงเยรผซาเลด็มกด็
วล่ากมันวล่าอมันตราย
“...ถถึงหมผต่บผู้านเบธฟายท” (หมผล่บข้านแหล่งหนศึสี่งทบีสี่อยผรล่ ะหวล่างกรลุงเยรผซาเลด็มและบข้านเบธานบี ใกลข้กบมั ตบีนเขามะกอกเทศ)
“เชริงภผเขามะกอกเทศ...” ภผเขามะกอกเทศอยผล่หล่างไปไมล่ไกลจากกรลุงเยรผซาเลด็ม โดยถผกแยกขาดจากกรลุงนมันี้นโดยลชาธารขลิด
โรนซศึสี่งพระเยซผเสดด็จขข้ามไปตอนทบีสี่พระองคร์เสดด็จเขข้าไปในสวนเกทเสมนบี (ยอหร์น 18:1) ทางฝปัปี่งทลิศตะวมันตกของภผเขาลผกนมันี้น
เหมนอนอยล่างทบีสี่คาดไวข้ ตข้นมะกอกเทศมากมายเตลิบโตบนภผเขามะกอกเทศ ตอนทบีสี่ผมไปเยนอนทบีสี่นมัสี่น มลิชชมันนารบีคนทบีสี่
ทชาหนข้าทบีสี่เปป็นไกดร์นชาเทบีสี่ยวไดข้ประกาศวล่าตข้นมะกอกเทศบางตข้นทบีสี่เราเหด็นอาจอยผล่ทบีสี่นมัสี่นกด็ไดข้ตอนทบีพสี่ ระเยซผเสดด็จเขข้าไปในสวน
เกทเสมนบีเพนสี่อทบีสี่จะอธลิษฐาน
ถศึงแมข้วล่าภผเขามะกอกเทศเปป็นสลิสี่งทบีสี่ผผข้คนคลุข้นเคยดบีในภาคพมันธสมัญญาเดลิม มมันกด็เรลิสี่มมบีบทบาทสชาคมัญในภาคพมันธสมัญญา
ใหมล่ในฐานะเปป็นสถานทบีสี่ๆพระเยซผชอบเสดด็จไปเพนสี่อหลบีกหนบีจากเสบียงรบกวนและความใกลข้ชลิดของนครทบีพสี่ ลลุกพลล่านและเพนสี่อ
ทบีสี่จะอยผตล่ ามลชาพมังกมับพระเจข้าพระบลิดา
“...แลผู้วพระเยซผทรงใชผู้สาวกสองคน ตรษัสสษัที่งเขาวต่า “จงเขผู้าไปในหมผต่บผู้านททที่อยผตต่ รงหนผู้าทต่าน...” นบีสี่คงจะเปป็นหมผล่บข้าน
เบธฟายบี
“...ทษันทททาต่ นจะพบแมต่ลาตษัวหนถึที่งผผกอยผต่กษับลผกของมษัน...” พระเยซผทรงทราบวล่าพระองคร์กชาลมังทชาอะไรอยผล่ พระองคร์
ทรงกระทชาการพรข้อมกมับการทรงทราบลล่วงหนข้าแบบพระเจข้า – นมัสี่นคนอ พระองคร์ทรงทราบแนล่ชมัดวล่าสมัตวร์ตวมั นบีนี้จะถผกพบทบีสี่ไหน
“...จงแกผู้จงผ มาใหผู้เรา” ในพนนี้นทบีสี่แหล่งนมันี้นมบีมข้าอยผล่นข้อยมาก และมข้าจชานวนนข้อยเหลล่านมันี้นกด็ไมล่เคยถผกใชข้งานเปป็นสมัตวร์เพนสี่อ
ขนแบกสมัมภาระเลย พวกมมันถผกใชข้งานในสงคราม ลา, ลล่อ, และอผฐเปป็นสมัตวร์ไวข้แบกคนและสลิสี่งของ ซศึสี่งเปป็นขข้อเทด็จจรลิง
ประการหนศึสี่งทบีสี่ยมังเปป็นความจรลิงอยผล่เหมนอนเดลิมในพนนนี้ ทบีสี่แถบกรลุงเยรผซาเลด็มและในประเทศซบีกโลกตะวมันออกอนสี่นๆ
การขบีสี่ลาหรนอลล่อเปป็นสมัญลมักษณร์แสดงถศึงสมันตลิ ขณะทบีสี่การขบีสี่มข้าบอกเปป็นนมัยถศึงสงคราม แมข้แตล่กษมัตรลิยร์ทมันี้งหลายและเจข้า

นายทมันี้งหลายกด็ขบีสี่ลาในเวลาสมันตลิ ยกตมัวอยล่างเชล่น ยาอบีรร์ (ผผข้วลินลิจฉมัยคนทบีสี่แปดของอลิสราเอล) “ทล่านมบีบลุตรชายสามสลิบคน ขบีสี่ลผก
ลาสามสลิบตมัว” (ผวฉ. 10:4) อมับโดน (ผผข้วลินลิจฉมัยคนทบีสี่สลิบสองของอลิสราเอล) “ทล่านมบีบลุตรชายสบีสี่สลิบคน และหลานชายสามสลิบ
คน ขบีสี่ลาเจด็ดสลิบตมัว” (ผผข้วนลิ ลิจฉมัย 12:14) การขบีสี่ลาตษัวสทขาว (สบีเผนอก) บล่งบอกถศึงความสผงศมักดลิแธิ์ ละสลิทธลิอชานาจ (ผวฉ. 5:10) เมนสี่อ
ซาโลมอนเขข้ารมับตชาแหนล่งกษมัตรลิยร์ เขากด็ขบีสี่ลล่อของดาวลิดบลิดาของเขา (1 พงศร์กษมัตรลิยร์ 1:33) ดข้วยเหตลุนบีนี้ การขบีสี่ลาจศึงบล่งบอกไมล่
เพบียงวลิธอบี ษันเหมาะสมสชาหรมับพระเยซผทบีสี่จะเสดด็จเขข้ากรลุงเยรผซาเลด็มนครบรลิสลุทธลิธิ์เทล่านมันี้น แตล่ยมังเปป็นวลิธบีทบีสี่ถผกกสาหนดไวผู้ลวต่ งหนผู้า
ดข้วย ทมันี้งหมดนบีนี้ถผกกชาหนดไวข้แลข้วกล่อนการประสผตขลิ องพระองคร์ ดมังทบีสี่เราจะเหด็นในขข้อ 4 และ 5 ของบทนบีนี้
ขข้อ 3: “ถผู้ามทผผผู้ใดวต่าอะไรแกต่ทต่านทต่านจงวต่า ‘องคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้าตผู้องพระประสงคค์’ แลผู้วเขาจะปลต่อยใหผู้มาทษันทท”
“ถผู้ามทผผผู้ใดวต่าอะไรแกต่ทาต่ น...” พระเยซผทรงแสดงใหข้เหด็นการทรงทราบลล่วงหนข้าแบบพระเจข้าอบีกครมังนี้ พระองคร์ไมล่เพบียง
ทรงทราบวล่าพวกสาวกจะพบสมัตวร์ตวมั นมันี้นทบีสี่ไหนเทล่านมันี้น พระองคร์ยมังทรงทราบความคลิดของเจข้าของสมัตวร์ตวมั นมันี้นเชล่นกมัน และ
พระองคร์ไดข้ประทานคชาตอบทบีสี่ถผกเตรบียมไวข้แลข้วแกล่สาวกเหลล่านมันี้นสชาหรมับคชาถามใดๆทบีสี่พวกเขาจะถผกถาม
“...ทต่านจงวต่า ‘องคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้าตผู้องพระประสงคค์’” ลองคลิดดผสลิครมับ! องคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้า – พระเจข้าในกายเนนนี้อหนมัง
– “ตผู้องพระประสงคค์” มมันควรทชาใหข้ใจของมนลุษยร์ถล่อมลงเหลนอขนาดทบีสี่ไดข้รผข้วาล่ พระเจข้าผผข้ทรงสรข้างสลิสี่งสารพมัดทรงตข้องการสลิสี่งทบีสี่
เรามบี นมัสี่นคนอ พระองคร์ทรงใชผู้สลิสี่งทบีสี่เรามบีเมนสี่อเราเตด็มใจทบีสี่จะยอมจชานนมมันตล่อพระองคร์ พระเยซผมลิไดข้ทรงถอดทลิงนี้ การทรงอชานาจ
สลิทธลิธิ์ขาดของพระองคร์ พระองคร์ยมังทรงเปป็นองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าแหล่งฟฝ้าสวรรคร์และแผล่นดลินโลกอยผล่เหมนอนเดลิมเมนสี่อพระองคร์ทรง
รมับสภาพผผข้ทบีสี่ตข้องการสลิสี่งตล่างๆ แตล่พระเจข้าทรงกระทชากลิจผล่านทางตมัวแทนทบีสี่เปป็นมนลุษยร์อยผล่บล่อยๆ และไมล่วล่าเราจะมบีนข้อยหรนอ
มาก พระองคร์กด็สามารถใชข้สลิสี่งใดกด็ตามทบีสี่เรามบีหากเราเตร็มใจทบีสี่จะใหข้พระองคร์ทรงใชข้มมัน ถศึงอยล่างไรแลข้ว ทลุกสลิสี่งทบีสี่เรามบีกด็ถผก
ประทานใหข้แกล่เราโดยพระผผข้ประทานของประทานอมันดบีเลลิศทลุกอยล่าง (ยากอบ 1:17) “แผล่นดลินโลกกมับสรรพสลิสี่งในโลกนมันี้นเปป็น
ของพระเยโฮวาหร์ ทมันี้งพลิภพกมับบรรดาผผทข้ บีสี่อยผล่ในพลิภพนมันี้น” (เพลงสดลุดบี 24:1)
“...แลผู้วเขาจะปลต่อยใหผู้มาทษันทท” พระเยซผตรมัสดข้วยสลิทธลิอชานาจทบีสี่ไมล่ถผกตมันี้งคชาถาม พระองคร์ไมล่ไดข้ทรงสมัสี่งพวกสาวกใหข้
ขอยยืมลาตมัวนมันี้น พระองคร์แคล่บอกพวกเขาใหข้ไปและนชาลาตมัวนมันี้นและลผกของมมันมาใหข้พระองคร์เทล่านมันี้น ในฐานะเปป็นพระภาคทบีสี่
สองของตรบีเอกานลุภาพ พระเยซผเจข้าทรงมบีสลิทธลิอชานาจอษันเปป็นสากล พระองคร์ทรงเปป็นเจข้าของสรรพสลิสี่งทมันี้งปวง พระองคร์มลิไดข้
ทรงกระทชาสลิสี่งทบีสี่พระองคร์ทรงกระทชาโดยบมังเอลิญตอนทบีสี่พระองคร์ทรงสล่งสาวกสองคนของพระองคร์ไปยนมลาเลด็กๆตมัวหนศึสี่งมาเพนสี่อ
พระองคร์ พระองคร์ทรงกระทชาการอยล่างจงใจ พรข้อมกมับเจตนาทบีสี่ชดมั เจนและสลิทธลิอชานาจอมันครบบรลิบผรณร์ พระองคร์ทรงกระทชา
การอยล่างสอดคลข้องเดด็ดขาดกมับพระวจนะของพระเจข้า ดมังทบีสี่เราจะเหด็นจากพระคชาสองขข้อถมัดไป
ขข้อ 4 และ 5: “เหตบุการณค์ทษันั้งปวงนทนั้เกริดขถึนั้นเพยือที่ จะใหผู้พระวจนะททตที่ รษัสโดยศาสดาพยากรณค์สสาเรร็จซถึที่งวต่า ‘จงบอกธริดา
แหต่งศริโยนวต่า ดผเถริด กษษัตรริยค์ของเธอเสดร็จมาหาเธอ โดยพระทษัยอต่อนสบุภาพ ทรงแมต่ลากษับลผกของมษัน’”
เหตลุการณร์ตาล่ งๆทบีสี่เกลิดขศึนี้นแบบแยกเดบีสี่ยวในพระคมัมภบีรร์มบีความเกบีสี่ยวขข้องเชนสี่อมโยงกมันกมับขข้อพระคมัมภบีรโร์ ดยรวมทมันี้งหมด
การทบีพสี่ ระครลิสตร์ทรงเอาลาตมัวนข้อยนมันี้นมาขบีสี่ไมล่ใชล่เหตลุการณร์หนศึสี่งทบีสี่เกลิดขศึนี้นแบบแยกเดบีสี่ยวหรนอสภาพแวดลข้อมพาไป ไมล่ใชล่เลยสมัก
นลิดเดบียว “เหตบุการณค์ทษันั้งปวงนทนั้เกริดขถึนั้น” โดยเชนสี่อมโยงกมับคชาพยากรณร์หนศึสี่งซศึสี่งมบีเขบียนไวข้กล่อนพระเยซผทรงประสผตหลิ ลายรข้อยปปี
“...เพยืที่อจะใหผู้พระวจนะททที่ตรษัสโดยศาสดาพยากรณค์สสาเรร็จ...” เศคารลิยาหร์เปป็นศาสดาพยากรณร์ทบีสี่ถผกกลล่าวถศึงตรงนบีนี้
และคชาพยากรณร์ทบีสี่ถผกอข้างอลิงถศึงกด็ถผกพบในเศคารลิยาหร์ 9:9: “โอ ธลิดาแหล่งศลิโยนเออ๋ย จงรล่าเรลิงอยล่างยลิสี่งเถลิด โอ บลุตรสาวแหล่ง

เยรผซาเลด็มเออ๋ย จงโหล่รข้อง ดผเถลิด กษมัตรลิยร์ของเธอเสดด็จมาหาเธอ ทรงความชอบธรรมและความรอด พระองคร์ทรงอล่อนสลุภาพ
และทรงลา ทรงลผกลา”
“จงบอกธริดาแหต่งศริโยน...” ศริโยนเปป็นชนสี่อกรบีกสชาหรมับภผเขาศลิโยน หนศึสี่งในเนลินเขาทบีกสี่ รลุงเยรผซาเลด็มตมันี้งอยผล่ขข้างบน
“ธลิดา” และ “สาวพรหมจารบี” เปป็นคชาเรบียกทบีหสี่ มายถศึงกรลุงนมันี้นซศึสี่งสอดคลข้องกมับภาษาเชลิงเปรบียบเปรยทบีสี่ชาวตะวมันออกใชข้เพนสี่อ
แสดงออกถศึงความงามและความนล่ารมัก ดมังนมันี้นเราจศึงเขข้าใจวล่า “ธริดาแหต่งศริโยน” หมายถศึงกรลุงเยรผซาเลด็ม
“ดผเถริด กษษัตรริยค์ของเธอเสดร็จมาหาเธอ...” คชาพยากรณร์ของเศคารลิยาหร์เปป็นทบีสี่รผข้จมักดบีในหมผล่พวกยลิวและพวกเขาอข้างวล่า
เชนสี่อวล่ามมันกลล่าวถศึงพระเมสสลิยาหร์ทบีสี่แทข้จรลิงของพวกเขา
“โดยพระทษัยอต่อนสบุภาพ ทรงแมต่ลา” เปป็นคชาพรรณนาสองชมันี้นเกบีสี่ยวกมับการเสดด็จเขข้ากรลุงเยรผซาเลด็มขององคร์พระผผข้
เปป็นเจข้าซศึสี่งนล่าจะทชาใหข้คนเหลล่านมันี้นทบีสี่ไดข้ศศึกษาคชาพยากรณร์ของเศคารลิยาหร์ดอผ อกทมันทบีวาล่ พระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์ “อต่อน
สบุภาพ” ในฐานะเปป็นคชาทบีสี่พรรณนากด็ครอบคลลุมหลายดข้านของบลุคลลิกลมักษณะของพระองคร์ – อดทน, ยอมจชานน, อล่อนโยน
และกรลุณา พระเยซผเองทรงประกาศวล่า “เรามบีใจอต่อนสบุภาพและถต่อมลง” (มธ. 11:29) ขข้อเทด็จจรลิงทบีสี่วาล่ พระองคร์จะเสดด็จมา
โดย “ทรงแมต่ลา” กด็นลิยามเพลิสี่มเตลิมถศึงอลุปนลิสมัยของพระองคร์และยนนยมันคชาพยากรณร์ของเศคารลิยาหร์ พระเยซผมลิไดข้เสดด็จเขข้ากรลุง
นมันี้นในฐานะนมักรบ, ผผข้พชลิ ลิตทบีสี่เกรบียงไกรพรข้อมกมับดาบแวววมับ พระองคร์ไดข้เสดด็จมาดข้วยความถล่อมใจ และพระองคร์ทรงขบีสี่ –
ไมล่ใชล่บนสมัตวร์ตวมั หนศึสี่งทบีสี่ใชข้ในการสผรข้ บ แตล่ทรงขบีสี่ “แมล่ลากมับลผกของมมัน” โดยบอกเปป็นนมัยวล่าพระองคร์กชาลมังเสดด็จเขข้ากรลุง
เยรผซาเลด็มอยล่างสมันตลิ
มมันเปป็นความจรลิงทบีสี่วาล่ เมนสี่อวลิวรณร์ 19:11-13 ถผกทชาใหข้สชาเรด็จจรลิง องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเราจะขบีสี่มข้าขาวทบีสี่สงล่างามมา
เพนสี่อ “พลิพากษาและกระทชาสงคราม” แตล่นมัสี่นจะเปป็นเวลาเมนสี่อพระองคร์เสดด็จมาเพนอสี่ ปราบปรามเหลล่าศมัตรผของพระองคร์และยศึด
ครองสลิสี่งซศึสี่งเปป็นของพระองคร์อมันเปป็นสลิทธลิโดยชอบธรรม ในตอนนมันี้นไมล่มบีอาวลุธยลุทโธปกรณร์หรนอเครนอสี่ งยศใดๆเลยรอบตมัวพระ
องคร์ขณะทบีสี่พระองคร์เสดด็จเขข้านครบรลิสลุทธลิธิ์นมันี้นโดยประกาศความเปป็นกษมัตรลิยร์ของพระองคร์อยล่างชมัดเจนและอยล่างเปปิดเผย แมข้
ในลมักษณะทบีสี่อล่อนสลุภาพและอยล่างสมันตลิกด็ตาม
ดมังนมันี้นเราจศึงเหด็นวล่าพระองคร์ผผข้ทรงดลใจคชาพยากรณร์ของเศคารลิยาหร์ไดข้เสดด็จมาทชาใหข้คชาพยากรณร์นมันี้นสสาเรร็จจรริงแลผู้ว
พระองคร์ผผข้ทรงจมัดแจงลล่วงหนข้าสลิสี่งสารพมัดกล่อนทบีสี่โลกนบีนี้มบีขศึนี้นมา ไดข้เสดด็จเขข้ามาในประวมัตลิศาสตรร์ของมนลุษยร์ในรผปกายอมันตสี่ชาตข้อย
พรข้อมกมับจลุดประสงคร์หนศึสี่งทบีสี่เฉพาะเจาะจง และพระองคร์ไดข้ทรงทชาใหข้สลิสี่งเหลล่านมันี้นทบีพสี่ ระองคร์เสดด็จมากระทชาใหข้สชาเรด็จจรลิงตาม
การตบีความของพระองคร์เองโดยวลิญญาณแหล่งคชาพยากรณร์ในอดบีต พระองคร์ทรงขบีสี่ลาเขข้ากรลุงเยรผซาเลด็มเพราะวล่ามมันถผก
พยากรณร์ไวข้วาล่ พระองคร์จะทรงกระทชาแบบนมันี้น และพระองคร์ไดข้เสดด็จมาเพนสี่อกระทชาใหข้ทลุกจลุดและทลุกขบีดของพระราชบมัญญมัตลิ
และหมวดศาสดาพยากรณร์สชาเรด็จ (มธ. 5:17, 18)
มมันอาจเปป็นการดบีทจบีสี่ ะอธลิบายตรงนบีนี้วาล่ มมัทธลิวละเวข้นบางสล่วนของเศคารลิยาหร์ 9:9 เขาไมล่ไดข้ยกขข้อความทบีวสี่ ล่า “โอ ธริดา
แหต่งศริโยนเออ๋ย จงรต่าเรริงอยต่างยริที่งเถริด โอ บบุตรสาวแหต่งเยรผซาเลร็มเออ๋ย จงโหต่รผู้อง” และวลบีทตบีสี่ ามมา “ทรงความชอบธรรมและ
ความรอด” อยล่างไรกด็ตาม นบีสี่ไมล่ไดข้บล่งบอกถศึงความไมล่ถผกตข้องใดๆในพระคมัมภบีรร์เลย ตรงกมันขข้าม เราเหด็นขข้อพลิสผจนร์แสน
มหมัศจรรยร์ตรงนบีนี้วล่าพระวจนะของพระเจข้าไดข้รมับการดลใจดข้านถข้อยคชาและถผกหายใจออกมาโดยพระเจข้า มมัทธลิวละเวข้น
ขข้อความเหลล่านมันี้นโดยคชาสมัสี่งของพระเจข้า เพราะวล่าตอนทบีสี่พระเยซผเสดด็จเขข้ากรลุงเยรผซาเลด็มอยล่างผผข้พชลิ ลิตในคราวนบีนี้ พระองคร์มลิไดข้

เสดด็จมาพรข้อมกมับการถนอวล่าชอบธรรมและความรอดสชาหรมับชนชาตลิอลิสราเอล พระองคร์ทรงทราบดบีวาล่ ชนชาตลิของพระองคร์จะ
ปฏลิเสธพระองคร์และขมับไลล่ไสสล่งพระองคร์ออกไปอยล่างเปปิดเผย ดมังนมันี้นจศึงไมล่มบีความรอดใดๆสชาหรมับพวกเขาในขณะนมันี้น จะมท
ความรอดสชาหรมับชนชาตลิอลิสราเอลเมนสี่อพระเยซผเสดด็จมาอบีกทบี โดยมบีการถนอวล่าชอบธรรมและความรอดในนมัยทบีสี่ครบถข้วนทบีสี่สดลุ
(อล่าน โรม บททบีสี่ 11)
จวบจนถศึงเวลาทบีพสี่ ระองคร์เสดด็จเขข้ากรลุงเยรผซาเลด็มอยล่างกษมัตรลิยร์ พระเยซผไดข้ทรงหลบีกเลบีสี่ยงฝผงชนและการประกาศตมัว
วล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์อยล่างระมมัดระวมัง ในมมัทธลิว 16:20 พระองคร์ทรงสมัสี่งเหลล่าสาวกของพระองคร์ “มลิใหข้บอกผผข้ใด
วล่า พระองคร์ทรงเปป็นพระเยซผพระครลิสตร์ผผข้นมันี้น” หากกล่อนหนข้านมันี้นพระองคร์ทรงประกาศความเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพระองคร์
พระองคร์กด็คงถผกเขข้าใจผลิดอยล่างนล่าเกลบียดไปแลข้วและคชาประกาศดมังกลล่าวกด็นล่าจะนชาไปสผล่ความโกลาหลทางการเมนองและ
ความวลุล่นวายแบบคลมัสี่งศาสนาไปแลข้ว แมข้แตล่พวกสาวกของพระองคร์กด็ไมล่ไดข้ถผกสมัสี่งสอนอยล่างเพบียงพอเกบีสี่ยวกมับลมักษณะเฉพาะ
ทบีสี่แทข้จรลิงแหล่งการครอบครองของพระองคร์บนแผล่นดลินโลกนบีนี้ แตล่ในทบีสี่นพบีนี้ ระเยซผทรงแสดงออกอยล่างเปปิดเผยวล่าพระองคร์ทรง
เปป็นการสชาเรด็จจรลิงของคชาพยากรณร์เหลล่านมันี้นทบีสี่ถผกกลล่าวไวข้แลข้วหลายรข้อยปปีกล่อนหนข้านมันี้น วาระนมันี้นมาถศึงพระองคร์แลข้วและถศึง
เวลาแลข้วทบีพสี่ ระองคร์จะประกาศวล่าพระองคร์ทรงเปป็นกษมัตรลิยร์องคร์นมันี้น, พระเมสสลิยาหร์, พระผผข้ทบีสี่ทรงถผกสมัญญาไวข้จรลิงๆ (อล่าน
ยอหร์น 7:6 และ 12:23)
ขข้อ 6 และ 7: “สาวกทษันั้งสองคนนษันั้นกร็ไปทสาตามพระเยซผตรษัสสษัที่งเขาไวผู้ จถึงจผงแมต่ลากษับลผกของมษันมา และเอาเสยืนั้อผผู้า
ของตนปผบนหลษัง แลผู้วเขาใหผู้พระองคค์ทรงลานษันั้น”
“สาวกทษันั้งสองคนนษันั้นกร็ไป...” มมันชล่างเปป็นเรนอสี่ งทบีสี่นล่าสดชนนสี่ แกล่ใจของผมทบีสี่ไดข้อล่านวล่าสาวกเหลล่านบีนี้ไมล่ไดข้เสนอการ
อภลิปรายหรนอการถกเถบียงใดๆ, พวกเขาไมล่ไดข้ถามคชาถามใดๆและไมล่เสนอขข้อโตข้แยข้งใดๆเลย พวกเขาแคล่เพบียงเชนสี่อฟปังและ
“ทสาตามพระเยซผตรษัสสษัที่งเขาไวผู้” เราอาจหมายเหตลุบทเรบียนหนศึสี่งในทบีสี่นบีนี้ทพบีสี่ วกเราสล่วนใหญล่ตข้องการ จงพลิจารณาขข้อเทด็จจรลิงทบีสี่
วล่าสาวกสองคนนบีนี้ไดข้เดลินทางรล่วมกมับพระเยซผและนมัสี่งอยผล่แทบพระบาทของพระองคร์เพนสี่อทบีสี่จะฟปังคชาสอนตล่างๆอมันเปปีปี่ยมสลุขของ
พระองคร์ ผมไมล่พบการบล่งบอกใดๆเลยวล่าคนเหลล่านบีนี้เปป็นพวก “เรบียนมหาวลิทยาลมัย” นมัสี่นคนอ ผผข้ทบีสี่ไดข้รมับการศศึกษาจากมลุมมอง
ของวลิชาการแบบเกลินพอดบี แตล่พวกเขาไดข้ศกศึ ษาเลล่าเรบียนอยล่างสมัตยร์ซนสี่ออยผล่ภายใตข้พระอาจารยค์ผผผู้ยริที่งใหญต่ททที่สบุดเทล่าทบีโสี่ ลกนบีนี้เคย
รผข้จกมั หรนอจะไดข้รผข้จกมั แนล่นอนวล่าพวกเขามบีคลุณสมบมัตลิเหมาะสมสชาหรมับสลิสี่งทบีสี่เราอาจเรบียกวล่าเปป็นตชาแหนล่งตล่างๆของความเปป็น
ผผข้นชา แตล่งานทบีสี่พวกเขาไดข้รมับมอบหมายกด็เปป็นงานทบีสี่ตสี่ชาตข้อย พวกเขาแคล่จะตข้องเดลินทางไปยมังหมผล่บข้านแหล่งหนศึสี่งทบีสี่อยผล่ใกลข้เคบียง
และนชาลาตมัวเลด็กๆตมัวหนศึสี่งกลมับมา คนมากมายคงจะรผข้สกศึ วล่างานเชล่นนมันี้นอยผล่ตสี่ชากวล่าตชาแหนล่งอมันชอบธรรมของพวกเขา ตมัวงาน
นมันี้นเองกด็ไมล่ไดข้สผงสล่งหรนอยากเยด็นอะไรเลย กระนมันี้นโดยความเชนสี่อฟปังอมันเรบียบงล่ายของพวกเขา สาวกเหลล่านบีนี้ไดข้ทชาใหข้คชา
พยากรณร์หนศึสี่งสชาเรด็จจรลิงซศึสี่งไดข้ถผกกลล่าวไวข้เมนสี่อหลายรข้อยปปีกล่อนหนข้านมันี้น และนชาสมัตวร์ตวมั นมันี้นมาใหข้พระเยซผซศึสี่งพระองคร์จะตข้องขบีสี่
มมันเขข้ากรลุงเยรผซาเลด็มในฐานะกษมัตรลิยร์ของพวกยลิว (มาระโก 11:2 และลผกา 19:30 บอกเราวล่าพวกสาวกจะตข้องไปหา “ลผกลา
ตมัวหนศึสี่ง... ทบีสี่ยมังไมล่มบีใครขศึนี้นขบีสี่เลย”)
พวกเขา “จถึงจผงแมต่ลากษับลผกของมษันมา...” มาระโก 11:4-6 ใหข้เรนอสี่ งราวนบีนี้ทบีสี่ละเอบียดมากกวล่า ดมังนมันี้นใหข้เราอล่าน
บมันทศึกนมันี้นกมัน:
“สาวกสองคนนมันี้นจศึงไป แลข้วพบลผกลาตมัวนมันี้นผผกอยผล่นอกประตผทบีสี่สบีสี่แยก เขาจศึงแกข้มมัน บางคนซศึสี่งยนนอยผล่ทบีสี่นมัสี่นถามเขาวล่า

“แกข้ลกผ ลานมันี้นทชาไม” สาวกกด็ตอบตามพระดชารมัสสมัสี่งของพระเยซผ แลข้วเขากด็ยอมใหข้เอาไป”
สาวกสองคนนมันี้นไปตามทบีพสี่ ระเยซผไดข้ทรงบมัญชาพวกเขา พวกเขาพบแมล่ลาตมัวนมันี้นและลผกของมมันเหมนอนกมับทบีพสี่ ระเยซผ
ตรมัสวล่าพวกเขาจะพบพวกมมันจรลิงๆ เมนสี่อถผกถามวล่าเจตนาของพวกเขาคนออะไร พวกเขากด็ใหข้คชาตอบนมันี้นทบีพสี่ ระเยซผไดข้ทรงบอก
พวกเขาและไมล่มบีความพยายามทบีจสี่ ะยมับยมันี้งพวกเขาหรนอแทรกแซงเลย ทลุกสลิสี่งเกลิดขศึนี้นอยล่างถผกตข้องเหมาะสมเมนสี่อพระเยซผทรง
บมัญชาและคชาบมัญชาตล่างๆของพระองคร์ถผกปฏลิบมัตลิตาม
ขอพระเจข้าทรงโปรดชล่วยเหลนอเราทบีจสี่ ะปฏลิบมัตลิตามแบบอยล่างนบีนี้ทบีสี่ถผกวางโดยสาวกเหลล่านบีนี้ เมนสี่อองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าทรง
เรบียก เราจะตข้องไมล่ถามคชาถามใดๆ เมนสี่อพระองคร์ทรงบมัญชา เราจะตข้องไมล่หาขข้ออข้างใดๆ ในฐานะเปป็นบลุตรทมันี้งหลายทบีสี่บมังเกลิด
ใหมล่แลข้วของพระเจข้า เราจะตข้องกระทชาสลิสี่งทบีพสี่ ระเยซผทรงเรบียกเราใหข้กระทชา คชาบมัญชาของพระองคร์คอน สลิทธลิอชานาจของเรา
และเราสามารถกระทชาไดข้โดยปราศจากความกลมัว ไมล่วาล่ พระองคร์ทรงบมัญชาเราใหข้กระทชาสลิสี่งใดกด็ตาม ทลุกสลิสี่งจะเรบียบรข้อยเมนสี่อ
เราตามไปในทบีสี่ๆพระองคร์ทรงนชา
“...และเอาเสยืนั้อผผู้าของตนปผบนหลษัง แลผู้วเขาใหผู้พระองคค์ทรงลานษันั้น” ไมล่มบีการประดมับตกแตล่งสมัตวร์ตมัวนบีนี้ใหข้สวยงาม,
ไมล่มบีการบล่งบอกถศึงความโอล่อล่าภผมลิฐานใดๆ ไมล่แมข้แตล่อานสชาหรมับนมัสี่ง แตล่สาวกเหลล่านบีนี้เตด็มใจเอาเสนนี้อชมันี้นนอกของพวกเขามาปผ
บนหลมังของแมล่ลาตมัวนบีนี้และใหข้พระเยซผนมัสี่งบนนมันี้น ผมเชนสี่อวล่าพวกเขายกพระองคร์ขศึนี้นและใหข้พระองคร์นมัสี่งบนลาตมัวนมันี้นจรลิงๆ นบีสี่
ตรงขข้ามกมับเหตลุการณร์กล่อนหนข้านบีนี้เมนสี่อประชาชนไดข้พยายามทบีสี่จะใชข้กชาลมังจมับองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าและตมันี้งพระองคร์เปป็นกษมัตรลิยร์ใน
ลมักษณะแบบชาวโลก ดมังทบีสี่ถผกบมันทศึกไวข้ในยอหร์น 6:15 แตล่แทนทบีสี่จะยอมจชานนตล่อความประสงคร์ของพวกเขาในขณะนมันี้น
พระองคร์กลมับทรงปลบีกตมัวไปจากพวกเขาและ “เสดด็จไปทบีสี่ภผเขาอบีกแตล่ลชาพมัง” แตล่บมัดนบีนี้ถศึงเวลาแลข้วทบีพสี่ ระองคร์จะทรงนชาเสนอ
พระองคร์เองในฐานะกษมัตรลิยร์ ถศึงเวลาแลข้วทบีพสี่ ระองคร์จะเสดด็จเขข้านครบรลิสลุทธลิธิ์นมันี้นอยล่างเปปิดเผย พระองคร์จศึงทรงยอมใหข้เหลล่า
สาวกของพระองคร์ตมันี้งพระองคร์บนสมัตวร์ตวมั นมันี้นทบีสี่จะตข้องแบกพระองคร์เพนสี่อทชาใหข้คชาพยากรณร์สชาเรด็จ
ขข้อ 8: “ฝผงชนเปป็นอษันมากไดผู้เอาเสยืนั้อผผู้าของตนปผตามถนนหนทาง คนอยืที่นๆกร็ตษัดกริงที่ ไมผู้มาปผตามถนน”
พระเยซผทรงถผกเดลินประกบเขข้ากรลุงนมันี้นโดย “ฝผงชนเปป็นอษันมาก” นบีสี่กเด็ ปป็นการทชาใหข้คชาพยากรณร์สชาเรด็จเหมนอนกมัน ใน
ปฐมกาล 49:10 ยาโคบกลล่าววล่า “ธารพระกรจะไมล่ขาดไปจากยผดาหร์ หรนอผผข้ทรงตมังนี้ พระราชบมัญญมัตจลิ ะไมล่ขาดไปจากหวล่าง
เทข้าของเขา จนกวต่าชทโลหค์จะมา และชนชาตริทษันั้งหลายจะรวบรวมเขผู้ากษับผผผู้นษันั้น” สล่วนหลมังของพระคชาขข้อนบีนี้ถผกทชาใหข้สชาเรด็จจรลิง
แลข้วหลายครมันี้งในระหวล่างทบีสี่พระครลิสตร์ทรงพระชนมร์อยผล่บนโลกนบีนี้ และมมันกชาลมังถผกทชาใหข้สชาเรด็จจรลิงอยผต่เหมยือนเดริมในฝฝ่าย
วริญญาณ คนมากมายรวบรวมเขข้ากมับพระองคร์วมันนบีนี้เมนสี่อพวกเขาไดข้ยลินและรมับขล่าวสารแหล่งความรอดและไดข้บมังเกลิดใหมล่
ฝผงชนเหลล่านบีนี้ “ไดผู้เอาเสยืนั้อผผู้าของตนปผตามถนนหนทาง” คนเหลล่านบีนี้รสผข้ ศึกตนสี่นเตข้น พวกเขาเดลินไปขข้างหนข้าพรข้อมกมับ
พระเยซผอยล่างกระตนอรนอรข้นยลิสี่งนมัก โดยเอาเสนนี้อคลลุมและเสนนี้อชมันี้นนอกของตนมาปผตามทางทบีสี่พระองคร์เสดด็จดชาเนลินไป สล่วนคน
อนสี่นๆ – ซศึสี่งอาจไมล่มบีเสนนี้อชมันี้นนอกหรนอคลิดวล่าเสนนี้อผข้าของตนไมล่ดบีพอทบีสี่จะปผบนทางเดลินของกษมัตรลิยร์ – กด็ตดมั กลิสี่งไมข้ “มาปผตามถนน”
ยอหร์นผผข้เปป็นทบีสี่รมักบอกเราวล่ากลิสี่งไมข้เหลล่านบีนี้เปป็นใบของตข้นอลินทผลมัม (ยอหร์น 12:13) ตข้นอลินทผลมัมเปป็นตข้นไมข้สผงทบีสี่งามสงล่า และ
บนยอดสลุดของมมันกด็มบีใบลมักษณะเหมนอนขนนกซศึสี่งเหมาะสชาหรมับการโบกสะบมัดในอากาศหรนอโยนลงบนพนนี้นดลินเพนอสี่ ทชาเปป็น
พรมตล่อพระพมักตรร์กษมัตรลิยร์องคร์นบีนี้
คนเหลล่านบีนี้เปป็นประชาชนธรรมดา (ในมาระโก 12:37 เราถผกบอกวล่า “ประชาชนทมัวสี่ ไปฟปังพระองคร์ดวข้ ยความยลินดบี”)

พวกชนชมันี้นสผง, เหลล่าผผข้ปกครองทางศาสนาและพวกคนใหญล่คนโต, กด็ไมล่ยอมรมับพระเยซผเปป็นกษมัตรลิยร์ แตล่ประชาชนทมัสี่วไป
ใหข้การตข้อนรมับพระองคร์อยล่างกษมัตรลิยร์ ถศึงแมข้วล่าการตข้อนรมับของพวกเขาจชาเปป็นตข้องอยผล่ในรผปแบบทบีสี่เรบียบงล่ายกด็ตาม พระเยซผ
ครลิสตร์บลุรลุษผผข้นบีนี้ไดข้ทชาใหข้พวกเขาอมัศจรรยร์ใจ พระองคร์ไดข้ทรงทชาใหข้พวกเขามบีความหวมังและเกลิดความเคารพยชาเกรง ผมไมล่สงสมัย
เลยวล่าคนจชานวนมากในฝผงชนเหลล่านบีนี้ไดผู้รบษั การรษักษาใหผู้หายผล่านทางการอมัศจรรยร์เหลล่านมันี้นของพระเยซผ แนล่นอนวล่าคนเปป็นอมัน
มากเคยอยผล่ในทล่ามกลางหลายพมันคนนมันี้นทบีสี่ไดข้อลิสี่มทข้องเพราะการอมัศจรรยร์เรนสี่องขนมปปังและปลาเหลล่านมันี้น ผมเชนสี่อวล่านบีสี่ถผกบอก
เปป็นนมัยในลผกา 19:37 ทบีสี่เราถผกบอกวล่า “เหลล่าสาวกทลุกคนมบีความเปรมปรบีดลิธิ์เพราะบรรดามหกริจซถึที่งเขาไดผู้เหร็นนษันั้น จศึงเรลิสี่ม
สรรเสรลิญพระเจข้าเสบียงดมัง”
ลผกาบอกเราเชล่นกมันวล่า ณ ขณะนบีนี้พวกฟารลิสบีบางคนทบีสี่อยผใล่ นฝผงชนนมันี้นกลล่าวแกล่พระเยซผวล่า “อาจารยร์เจข้าขข้า จงหผู้าม
เหลล่าสาวกของทล่าน” แตล่พระเยซผทรงตอบวล่า “เราบอกทต่านทษันั้งหลายวต่า ถถึงคนเหลต่านทนั้จะนริที่งเสทย ศริลาทษันั้งหลายกก็ยษังจะสส่ง
เสทยงรร้องทษันทท” (ลผกา 19:39, 40) กลล่าวอบีกนมัยหนศึสี่ง พระเยซผครลิสตร์เจข้าทรงสมควรไดข้รมับคชาสรรเสรลิญทมันี้งปวงในตอนนมันี้นและ
ขณะนบีนี้ – และพระองคย์จะทรงไดร้รบษั คสาสรรเสรริญ ไมล่วล่าจะเกลิดอะไรขศึนี้นกด็ตาม ในฐานะจอมกษมัตรลิยร์และเจข้าแหล่งการเนรมลิต
สรข้าง หากมนบุษยค์ไมล่สรรเสรลิญพระองคร์ กข้อนหลินเหลล่านมันี้นกด็จะสล่งเสบียงรข้องมากกวล่าทบีคสี่ ชาสรรเสรลิญจะถผกกบีดกมันไวข้จากพระองคร์!
ขข้อ 9: “ฝฝ่ายฝผงชนซถึที่งเดรินไปขผู้างหนผู้ากษับผผผู้ททที่ตามมาขผู้างหลษังกร็พรผู้อมกษันโหต่รผู้องวต่า “โฮซษันนาแกต่ราชโอรสของดาวริด
‘ขอใหผู้พระองคค์ผผผู้เสดร็จมาในพระนามขององคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้าทรงพระเจรริญ โฮซษันนา’ ในททที่สผงสบุด”
ชล่างเปป็นการชลุมนลุมกมันทบีสี่ยลิสี่งใหญล่! ฝผงชนมหาศาลนสาหนผู้าพระเยซผไป มวลชนอนนสี่ ๆกด็ตดริ ตามพระองคร์ไป และพวกเขามบี
ความคลิดและความมลุล่งหมายแบบเดบียวกมันเกบียสี่ วกมับพระองคร์ พวกเขาดผเหมนอนจะเหด็นพข้องอยล่างเปป็นเอกฉมันทร์วาล่ พระมหา
กษมัตรลิยร์ผผข้ทบีสี่พวกเขารอคอยมานานไดข้เสดด็จมาแลข้ว พวกเขากชาลมังเฝฝ้าฝปันถศึงอาณาจมักรฝฝ่ายโลกอมันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีซศึสี่งจะกลาย
เปป็นจรลิงในไมล่ชาข้ เมนสี่อกษมัตรลิยร์ของพวกเขาทรงยศึดครองบมัลลมังกร์และนชาพวกเขาเขข้าสผล่อาณาจมักรทบีสี่ทรงสมัญญาไวข้นมันี้น ดข้วยเหตลุนบีนี้
พวกเขาจศึงพรข้อมใจกมันโหล่รอข้ งวล่า “โฮซษันนาแกต่ราชโอรสของดาวริด ‘ขอใหผู้พระองคค์ผผผู้เสดร็จมาในพระนามขององคค์พระผผผู้เปป็น
เจผู้าทรงพระเจรริญ!” พวกเขากชาลมังยกคชาพผดมาจากเพลงสดลุดบี 118:26 โดยใชข้ถข้อยคชาของเพลงสดลุดบีบทนมันี้นกมับพระเยซผ (มาระ
โก 11:10 บอกเราวล่าพวกเขารข้องออกมาวล่า “ความสลุขสวมัสดลิมธิ์ งคลจงมบีแกล่อาณาจษักรของดาวลิด บรรพบลุรลุษของเรา ทบีสี่มาตมังนี้
อยผล่ในพระนามขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้า” และลผกา 19:38 กลล่าววล่าพวกเขารมับรผข้ “พระมหากษษัตรริยค์ผผข้ทบีสี่เสดด็จมาในพระนามของ
องคร์พระผผข้เปป็นเจข้า”) ดมังนมันี้นพวกเขาจศึงโหล่รข้องตข้อนรมับทมันี้งพระมหากษมัตรลิยร์องคร์นมันี้นและอาณาจมักรนมันี้น
ในขณะนมันี้นพวกเขาแสดงออกถศึงความชนสี่นบาน, ความยลินดบี, และความคาดหวมังใหญล่โต แตล่อบีกไมล่นานความชนนสี่ บาน
และความคาดหวมังนบีนี้จะแปรเปลบีสี่ยนเปป็นความเกลบียดชมัง, ความอาฆาต, และความโกรธแคข้น และพวกเขาจะตะโกนวล่า “ตรศึง
เขาเสบียทบีสี่กางเขน! ตรศึงเขาเสบียทบีสี่กางเขน!” ฝผงชนกลลุล่มเดบียวกมันนบีนี้ทบีสี่เคยตะโกนวล่า “โฮซมันนา!” อบีกไมล่นานจะเยาะเยข้ยกษมัตรลิยร์
ของพวกเขาขณะทบีสี่พระองคร์ทรงถผกตรศึงบนกางเขนนมันี้น และพวกปลุโรหลิตใหญล่และพวกผผใข้ หญล่ซศึสี่งไดข้ “ยลุยงหมผล่ชน” (มธ. 27:20)
จะเยข้ยหยมันพระองคร์ดวข้ ยเสบียงรข้องทบีสี่ลข้อเลบียนวล่า “เขาชล่วยคนอนนสี่ ใหข้รอดไดข้ แตล่ชวล่ ยตมัวเองใหข้รอดไมล่ไดข้” (มธ. 27:42) ใน
ประโยคเดบียวกมันนมันี้นพวกเขาพผดความจรลิงโดยทบีสี่พวกเขาไมล่รตผข้ วมั เพราะวล่าหากพระองคร์ทรงชล่วยตมัวเองใหข้รอดแลข้ว พระองคร์กด็
คงไมล่สามารถชล่วยคนอนสี่นๆใหข้รอดไดข้เลย พระองคร์ไดข้ทรงเสบียสละพระองคร์เองเพนสี่อทบีสี่พระองคร์จะไดข้ทรงชล่วยคนทมันี้งปวงทบีสี่จะ
ตข้อนรมับพระองคร์ “คนอคนทมันี้งหลายทบีสี่เชนสี่อในพระนามของพระองคร์” (ยอหร์น 1:12)

ขข้อ 10: “เมยืที่อพระองคค์เสดร็จเขผู้าไปในกรบุงเยรผซาเลร็มแลผู้ว ประชาชนทษัที่วทษังนั้ กรบุงกร็พากษันแตกตยืที่นถามวต่า “ทต่านผผผู้นทนั้เปป็น
ผผผู้ใด”
พระเยซผเคยเสดด็จไปทบีสี่กรลุงเยรผซาเลด็มมากล่อนแลข้ว แตล่พระองคร์ไมล่เคยเสดด็จเขข้ากรลุงนบีนี้ในลมักษณะนบีนี้มากล่อนเลย
พระองคร์เคยถผกหข้อมลข้อมดข้วยฝผงชนเปป็นอมันมากอยผล่บล่อยๆ แตล่ไมล่เคยถผกหข้อมลข้อมดข้วยฝผงชนทบีสี่โหล่รข้องวล่า “โฮซษันนา!”
“...ประชาชนทษัที่วทษันั้งกรบุงกร็พากษันแตกตยืที่น...” สชาหรมับผม นบีสี่หมายความวล่าทลุกคนในกรลุงนบีนี้พากมันแตกตนนสี่ โดยถผกขมับ
เคลนสี่อนดข้วยแรงกระตลุข้นบางอยล่างทบีสี่ไมล่อาจควบคลุมไดข้ทบีสี่จะออกไปและพบกมับหรนอเหด็นเยซผบลุรลุษผผข้นบีนี้ ประชาชนยนนเขยล่งเพนสี่อทบีสี่จะ
ชะเงข้อมองขข้ามและฝฝ่าฝผงชนและไดข้แลเหด็นพระองคร์ขณะทบีสี่เสบียงแลข้วเสบียงเลล่ารข้องดข้วยความดบีใจวล่า “โฮซมันนา!”
“...ทต่านผผผู้นทนั้เปป็นผผใผู้ ด?” ไมล่ตอข้ งสงสมัยเลยวล่าบางคนในฝผงชนนมันี้นถามคชาถามนบีนี้ดวข้ ยความอยากรผอข้ ยากเหด็น ราวกมับ
ไตล่ถามวล่าผผข้คนพากมันตนสี่นเตข้นดข้วยเรนอสี่ งอะไรกมัน คนอนสี่นๆกด็ถามเพราะความสนใจทบีสี่จางหายไปอยล่างรวดเรด็ว บางทบีพวกทหาร
โรมมันอาจถามดข้วยสชานศึกในหนข้าทบีสี่ – และพบคชาตอบของพวกเขาในสลิสี่งตล่างๆทบีสี่ปรากฏแกล่ตา สลิสี่งทบีพสี่ วกเขาเหด็นคนอชายคนหนศึสี่ง
ในทล่าทบีทบีสี่อล่อนสลุภาพและสถานะอมันตสี่ชาตข้อย พระองคร์มลิไดข้เสดด็จมาเหมนอนอยล่างพวกผผพข้ ลิชลิตมาบนมข้าใจกลข้าซศึสี่งนชาหนข้าโดยพวก
คนเปฝ่าแตรนชาเสดด็จ พระองคร์เสดด็จมาโดยขบีสี่ลาทบีสี่ตสี่ชาตข้อยตมัวหนศึสี่งและการเสดด็จเขข้ากรลุงนมันี้นของพระองคร์กด็ถผกปฝ่าวประกาศโดย
สามมัญชนทบีสี่เรบียบงล่าย สชาหรมับชาวโรมมันซศึสี่งคลุข้นเคยกมับความสงล่างามและขบวนแหล่อมันหรผหราของโรม ภาพเหตลุการณร์นบีนี้ของการ
สมักการะชาวกาลลิลบีคนหนศึสี่งทบีสี่ไมล่มบีชอนสี่ เสบียงคงจะไมล่ทชาใหข้เกลิดความสนใจมากมายนมัก โรมไมล่หวมัสี่นไหวกมับความแตกตนสี่นทบีสี่ไมล่เคยมบี
มากล่อนทล่ามกลางพวกยลิวนมันี้น คนเหลล่านบีนี้ไมล่มบีอาวลุธทชาสงคราม, พวกเขากชาลมังหมัวเราะและรข้องเพลง, ไมล่ใชล่กล่นดล่าและขล่มขผล่วล่า
จะทชาลายโรม หากฝผงชนเหลล่านบีนี้คลิดวล่านบีสี่เปป็นการเสดด็จเขข้ากรลุงอยล่างผผข้พลิชตลิ สชาหรมับกษษัตรริยค์ของพวกเขา กด็ใหข้พวกเขาตะโกน
เกบีสี่ยวกมับกษมัตรลิยร์องคร์หนศึสี่งไป ทมันี้งฝผงชนเหลล่านมันี้นหรนอชายผผข้ขบีสี่ลาตมัวนมันี้นไมล่สามารถชลิงอชานาจของโรมไปไดข้อยล่างแนล่นอน
ขข้อ 11: “ฝผงชนกร็ตอบวต่า “นทที่คยือเยซผศาสดาพยากรณค์ซถึที่งมาจากนาซาเรร็ธแควผู้นกาลริลท”
คชาตอบทบีสี่คนเหลล่านบีนี้ใหข้กด็เปป็นความจรลิง – แตล่มมันไมล่ใชล่ความจรริงทษันั้งหมด พระเยซผทรงเปป็นมากกวต่า “ศาสดาพยากรณร์
ซศึสี่งมาจากนาซาเรด็ธแควข้นกาลลิลบี” พระองคร์ทรงเปป็น –ในตอนนมันี้นและตอนนบีนี้ – พระบลุตรของพระเจข้า, พระผผข้ชวล่ ยใหข้รอดของ
โลก, กษมัตรลิยร์แหล่งสงล่าราศบี มบีนมักเทศนร์มากมายทลุกวมันนบีนี้ (พวกนษักเทศนค์, ไมล่ใชล่เหลล่าผผข้รมับใชข้ของพระเจข้า) ทบีสี่กลล่าวสลิสี่งดบีๆเกบีสี่ยวกมับ
พระเยซผ พวกเขากลล่าววล่าพระองคร์ทรงเปป็น “คนดบีคนหนศึสี่ง”, “อาจารยร์ผผข้ยลิสี่งใหญล่คนหนศึสี่ง”, และวล่าพระองคร์ “ทรงดชาเนลินชบีวตลิ
เปป็นแบบอยล่าง” แตล่พวกเขากด็มาไมล่ถศึงการประกาศวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจข้า, พระผผข้ชล่วยใหข้รอดของเรา เปป็นความจรลิงทบีสี่วาล่
พระองคร์ทรงเปป็นศาสดาพยากรณร์ผผข้หนศึสี่ง แตล่พระองคร์กด็ทรงเปป็นปลุโรหลิต, กษมัตรลิยร์, องคร์พระผผข้เปป็นเจข้า, อลิมมานผเอล – พระเจผู้า
ผผผู้ทรงอยผกต่ ษับเรา เชล่นกมัน เราตข้องเชนสี่อวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์ผผข้นมันี้น, พระบลุตรของพระเจข้า – ผผทข้ รงประสผตจลิ ากหญลิง
พรหมจารบี, ถผกตรศึงกางเขน, ทรงเปป็นขศึนี้นใหมล่, เสดด็จขศึนี้นสผล่สวรรคร์แลข้วและจะเสดด็จมาอบีกทบี เราตผู้องเชนสี่อบมันทศึกทบีพสี่ ระเจข้าไดข้
ประทานใหข้แลข้วเกบีสี่ยวกมับพระบลุตรของพระองคร์
พระเยซผ “ศาสดาพยากรณร์ซศึสี่งมาจากนาซาเรด็ธแควข้นกาลลิลบี” ทรงเปป็นสงล่าราศบีของอลิสราเอล แตล่พวกเขากด็ไมล่รจผข้ มัก
พระองคร์ – และไมล่มบีขข้อแกข้ตวมั เลยสมักนลิดเดบียวสชาหรมับการทบีสี่พวกเขาไมต่รวผข้ าล่ พระองคร์ทรงเปป็นผผข้ใด พวกฟารลิสบี, พวกผผใข้ หญล่, และ
พวกธรรมาจารยร์นล่าจะรผจข้ นหมดขข้อสงสมัยใดๆแลข้ว พระคมัมภบีรร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิมเตด็มไปดข้วยคชาพยากรณร์ตาล่ งๆเกบีสี่ยวกมับการ
เสดด็จมาของพระเมสสลิยาหร์ และคชาบรรยายอยล่างละเอบียดเกบีสี่ยวกมับเวลา, สถานทบีสี่, และลมักษณะของการเสดด็จมาของพระองคร์

ยอหร์นผผใข้ หข้รมับบมัพตลิศมาไดข้เกรลิสี่นนชาพระเยซผวาล่ เปป็น “พระเมษโปดกของพระเจข้า ผผทข้ รงรมับความผลิดบาปของโลกไปเสบีย”
(ยอหร์น 1:29) ในฐานะเปป็นขข้อพลิสผจนร์สลุดทข้ายเกบีสี่ยวกมับวล่าศาสดาพยากรณร์ผผข้นบีนี้แหล่งเมนองนาซาเรด็ธคนอผผใข้ ด พระเจข้าพระบลิดาทรง
ประกาศสามครมันี้งวล่านบีสี่คนอ “พระบลุตรทบีสี่รกมั ” ของพระองคร์ (กรลุณาอล่านมมัทธลิว 3:16, 17; มมัทธลิว 17:5; และยอหร์น 12:28-30)
ลมักษณะของการเสดด็จเขข้ากรลุงเยรผซาเลด็มของพระองคร์ ณ เวลานบีนี้ประกาศอยต่างเปป็นทางการวล่าพระองคร์ทรงเปป็น
กษมัตรลิยร์ของพวกยลิว ในการมาเยนอนครมันี้งกล่อนๆพระองคร์ไดข้เสดด็จเขข้ากรลุงนบีนี้อยล่างเงบียบๆ แตล่ในคราวนบีนี้พระองคร์ทรงจงใจเสดด็จ
เขข้ากรลุงอยล่างกษมัตรลิยร์ ฝผงชนเคยหข้อมลข้อมพระองคร์บล่อยๆ แตล่ไมล่เคยมบีมวลชนมหาศาลขนาดนบีนี้เลย กรลุงเยรผซาเลด็ม ซถึที่งถผกสษัที่น
สะเทยือนจากศผนยค์กลางไปถถึงเสผู้นรอบวงคนอเจตนาของพระเยซผ พระองคร์ทรงมลุล่งมมัสี่นทบีสี่จะดศึงดผดความสนใจของนครบรลิสลุทธลิธิ์นมันี้น,
ทชาใหข้ผผข้คนตระหนมักถศึงขข้อเทด็จจรลิงเรนอสี่ งการเสดด็จมาของพระองคร์และผลมักดมันพวกเขาใหข้ยอมรมับพระองคร์ – อยล่างนข้อยกด็
ชมัสี่วโมงหนศึสี่ง ความเปป็นกษมัตรลิยร์ของพระองคร์ถผกทชาใหข้ประจมักษร์จนหมดขข้อสงสมัยใดๆ และหากกรลุงเยรผซาเลด็มในชมัสี่วโมงสลุดทข้าย
นมันี้นแหล่งยลุคสมมัยทบีสี่มนดมน, สลินี้นหวมัง, และใกลข้ตายของมมันนมันี้นไดข้ยอมรมับและตข้อนรมับพระองคร์ กด็คงไมล่มกบี ารพลิพากษาใดๆตกแกล่
กรลุงนมันี้นแลข้ว แทนทบีสี่จะเปป็นการพลิพากษา คงจะมบีความเมตตาไปแลข้ว พระเยซผมลิไดข้ทรงปปิดประตผแหล่งความเมตตาใสล่กรลุง
เยรผซาเลด็ม ประตผนมันี้นไดข้ถผกปปิดโดยกรลุงนมันี้นเอง
ผมรผสข้ ศึกซาบซศึนี้งเหลนอเกลินทบีพสี่ ระเยซผผผข้ทรงขบีสี่ลาเขข้ากรลุงเยรผซาเลด็มในวมันนมันี้นบมัดนบีนี้ประทมับอยผล่เบนนี้องขวาพระหมัตถร์ของ
พระเจข้าแลข้วเพนสี่อทชาการอข้อนวอนเผนสี่อทลุกคนทบีสี่จะเชนสี่อในพระองคร์และตข้อนรมับพระองคร์ใหข้เปป็นพระผผข้ชล่วยใหข้รอดของตน
พระองคร์ทรงเปป็น “คนกลางผผข้เดบียวระหวล่างพระเจข้ากมับมนลุษยร์” (1 ทธ. 2:5)
“ทต่านผผผู้นทนั้เปป็นผผใผู้ ด?” ยมังเปป็นคชาถามสล่วนตมัวทบีสี่เปป็นประโยชนร์อยผล่เหมนอนเดลิมทบีสี่ตข้องถผกตอบโดยแตล่ละคนและทลุกคน
ทล่านทบีรสี่ มัก คบุณตข้องตอบคชาถามนมันี้นในใจของคบุณเอง หากคลุณเชนสี่อวล่าพระเยซผทรงเปป็นพระครลิสตร์ผผข้นมันี้น, พระบลุตรของพระเจข้า,
และเชนสี่อในพระองคร์ใหข้เปป็นพระผผข้ชล่วยใหข้รอดของคลุณ พระองคร์กด็จะทรงชล่วยคลุณใหข้รอด:
“คนอวล่าถข้าทล่านจะรมับดข้วยปากของทล่านวล่าพระเยซผทรงเปป็นองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า และเชนสี่อในจลิตใจของทล่านวล่าพระเจข้าไดข้
ทรงชลุบพระองคร์ใหข้เปป็นขศึนี้นมาจากความตาย ทล่านจะรอด ดข้วยวล่าความเชนสี่อดข้วยใจกด็นชาไปสผล่ความชอบธรรม และการยอมรมับ
ดข้วยปากกด็นชาไปสผล่ความรอด” (โรม 10:9, 10)
แตล่หากคลุณไมล่ยอมเชนสี่อวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเยซผพระบลุตรของพระเจข้า ผผทข้ รงถผกตรศึงกางเขน, ถผกฝปังไวข้, เปป็นขศึนี้น
ใหมล่, และเสดด็จขศึนี้นสผล่สวรรคร์แลข้ว, และหากคลุณไมล่ยอมตข้อนรมับพระองคร์ใหข้เปป็นพระผผข้ชวล่ ยใหข้รอด คลุณกด็จะหลงหายชมัสี่วนลิรนมั ดรร์
– ดข้วยเหตลุผลทบีถสี่ ผกกลล่าวอยล่างชมัดเจนแลข้วในพระวจนะของพระเจข้า: “ผผข้ทบีสี่เชนสี่อใน (พระเยซผ) กด็ไมล่ตข้องถผกพลิพากษาลงโทษ แตล่
ผผข้ทบีสี่มลิไดข้เชนสี่อกด็ตอข้ งถผกพลิพากษาลงโทษอยผล่แลข้ว เพราะเขามริไดผู้เชยืที่อในพระนามพระบบุตรองคค์เดทยวททที่บษังเกริดจากพระเจผู้า” (ยอหร์น
3:18)

พระมหากษมัตรริยทย รงชคาระพระวริหาร
ขข้อ 12: “พระเยซผจถึงเสดร็จเขผู้าไปในพระวริหารของพระเจผู้า ทรงขษับไลต่บรรดาผผผู้ซยืนั้อขายในพระวริหารนษันั้น และควที่สาโตต๊ะ
ผผผู้รษับแลกเงริน กษับทษันั้งควที่สาททที่นษัที่งผผผู้ขายนกเขาเสทย”
นบีสี่อาข้ งอลิงถศึงการชชาระพระวลิหารครษังนั้ ททที่สองของพระครลิสตร์ พระองคร์ทรงทชาเชล่นนมันี้นในตอนตผู้นของการรมับใชข้ปวงชน
ของพระองคร์ ตามทบีสี่ถผกบมันทศึกไวข้ในยอหร์น 2:13-16 และคราวนบีนี้ขณะทบีสี่พระองคร์ทรงเขข้าใกลข้การสรินั้นสบุดของการรมับใชข้บนโลกนบีนี้

ของพระองคร์แลข้วพระองคร์กด็ทรงชชาระพระนลิเวศของพระเจข้าใหข้บรลิสลุทธลิธิ์อกบี หน
“พระเยซผจถึงเสดร็จเขผู้าไปในพระวริหารของพระเจผู้า...” นมัสี่นคนอ หลมังจากการเสดด็จเขข้ากรลุงเยรผซาเลด็มอยล่างกษมัตรลิยร์ของ
พระองคร์ พระองคร์กเด็ สดด็จไปยมังพระวลิหารทมันทบีและโดยไมล่ลมังเล ผมแนล่ใจวล่าระหวล่างทางพระองคร์ทรงผล่านหลายสลิสี่งทบีสี่ตข้องการ
ความสนใจของพระองคร์ พระองคร์คงเหด็นหลายสลิสี่งทบีสี่ไมล่เขข้ากมันกมับอาณาจมักรแหล่งสวรรคร์และตรงขข้ามกมับพระประสงคร์ของ
พระเจข้า แตล่พระองคร์ทรงผล่านสลิสี่งเหลล่านมันี้นไปทมันี้งหมดและเสดด็จตรงไปยมังพระวลิหาร
นบีสี่ไมล่ไดข้หมายความวล่าองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเราไมล่เกบีสี่ยวขข้องอะไรเลยกมับเรนสี่องราวทางสมังคมตล่างๆหรนอวล่าพระองคร์ไมล่
สนพระทมัยในสภาวะตล่างๆทางสมังคมทบีสี่เปป็นอยผล่ในขณะนมันี้น แตล่พระองคร์ทรงทราบวล่าเปป็นการดบีทบีสี่สลุดทบีจสี่ ะไมล่ยลุล่งเกบีสี่ยวกมับพวกมมัน
ในขณะนมันี้นเพราะวล่าการพลิพากษาตข้องเรลิสี่มตข้นทบีสี่พระนลิเวศของพระเจข้า (1 ปต. 4:17) พระเยซผทรงทราบวล่าตราบใดทบีสี่สลิสี่งตล่างๆ
ไมล่เปป็นระเบบียบเรบียบรข้อยในพระนลิเวศของพระเจข้า สลิสี่งตล่างๆกด็ยล่อมผลิดและไรข้ระเบบียบอยล่างแนล่นอนในกรลุงนมันี้น
“...ทรงขษับไลต่บรรดาผผผู้ซยืนั้อขายในพระวริหารนษันั้น...” คนเหลล่านมันี้นทบีสี่ “ขายและซนนี้อ” กด็จดมั หาสมัตวร์ตาล่ งๆสชาหรมับเปป็นเครนสี่อง
สมัตวบผชา พวกยลิวทบีสี่เดลินทางเปป็นระยะทางไกลมายมังกรลุงเยรผซาเลด็มเพนสี่อรล่วมเทศกาลเลบีนี้ยงกด็พบวล่าการนชาเงลินมากด็งาล่ ยกวล่า
การนชาพวกสมัตวร์หรนอนกมาเปป็นเครนสี่องสมัตวบผชาของตน ดข้วยเหตลุนพบีนี้ วกเขาจศึงมมักซนนี้อสลิสี่งของเหลล่านมันี้นหลมังจากไปถศึงทบีสี่กรลุง
เยรผซาเลด็มแลข้ว นบีสี่เปป็นวลิธบีปฏลิบมัตทลิ บีสี่ถผกตข้องตามพระราชบมัญญมัตแลิ ตล่มมันไมล่ควรเกลิดขศึนี้นในพระวลิหารเลย และคนเหลล่านมันี้นทบีสี่ซนนี้อและ
ขายกด็ไดข้กชาไรอธรรมจากสลินคข้าของตน โดยคลิดเงลินมากกวล่าทบีสี่ซนสี่อสมัตยร์หรนอจชาเปป็น
“...และควที่สาโตต๊ะผผผู้รบษั แลกเงริน...” สชาหรมับเทศกาลปปัสกา พวกยลิวจากทมัวสี่ ทลุกสารทลิศมายมังกรลุงเยรผซาเลด็มและเหรบียญ
หลากหลายแบบทบีสี่พวกเขานชาตลิดตมัวมาดข้วยกด็ตข้องถผกแลกเปลบีสี่ยนเปป็นเงลินครศึงสี่ เชเขลแบบยลิวซศึสี่งถผกใชข้เพนสี่อชชาระคล่าบชารลุงพระ
วลิหารซศึสี่งถผกเรบียกเกด็บจากชายชาวยลิวทลุกคนทบีสี่มบีอายลุยบีสี่สลิบปปีขศึนี้นไป พวกผผข้รมับแลกเงลินควรทบีจสี่ ะดผแลการแลกเปลบีสี่ยนเงลินนบีนี้และ
เรบียกเกด็บคล่าธรรมเนบียมเลด็กนข้อยสชาหรมับบรลิการตล่างๆของตน แตล่ความโลภและการรมักเงลินไดข้กลายเปป็นสลิสี่งปกตลิในสมมัยนมันี้นและ
พวกเขาคลิดคล่าธรรมเนบียมใดกด็ตามทบีสี่พวกเขาจะเรบียกเกด็บไดข้ ดมังนมันี้นพวกเขาจศึงไดข้ทชาใหข้สลิสี่งทบีสี่ควรเปป็นบรลิการอมันสผงสล่งตข้อง
เสนสี่อมทรามไป
“...กษับทษันั้งควที่สาททที่นษัที่งผผผู้ขายนกเขาเสทย” ไมล่ใชล่ทกลุ คนจะมบีเงลินซนนี้อสมัตวร์ตวมั หนศึสี่ง แมข้แตล่สตมั วร์ตวมั เลด็กๆกด็ตามเพนสี่อเปป็นเครนสี่อง
สมัตวบผชา จชาไวข้วาล่ มารบียร์และโยเซฟมบีฐานะยากจนเกลินกวล่าทบีสี่จะถวายมากกวล่านกเขาหรนอนกพลิราบตอนทบีพสี่ วกเขานชาพระเยซผ
มาทบีพสี่ ระวลิหารตอนทบีสี่พระองคร์ทรงมบีอายลุไดข้แปดวมัน (อล่านลผกา 2:22-24 และเลวบีนลิตลิ 12:8)
มมันเปป็นเรนสี่องแสนมหมัศจรรยร์ทบีสี่จะกลล่าวถศึงความรษักของพระเยซผ, ความอล่อนโยนและความอดกลมันี้นพระทมัยของพระผผข้
ชล่วยใหข้รอด แตล่เราตข้องเหด็นเชล่นกมันวล่าพระองคร์ทรงเปป็นผผข้ชอบธรรม และดข้วยเหตลุนบีนี้สลิสี่งซศึสี่งเปป็นความผลิดจศึงตข้องถผกพริพากษา ผม
ไมล่มบีวมันเชนสี่อเดด็ดขาดวล่าองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเราทรงแสดงความสลุภาพอล่อนโยนตอนทบีพสี่ ระองคร์ทรงขมับไลล่พวกคนรมับแลกเงลิน
ออกไปจากพระวลิหารและควสี่ชาโตต๊ะของพวกเขาเสบีย ผมเชนสี่อวล่ามบีความยริที่งใหญต่อษันเปปปี่ยมสงต่าราศทในความเฉบียบขาดของพระองคร์
ขณะทบีสี่พระองคร์ทรงขมับไลล่ความชมัวสี่ รข้ายออกไปจากพระนลิเวศแหล่งการนมมัสการ!
ขข้อ 13: “และตรษัสกษับเขาวต่า “มทพระวจนะเขทยนไวผู้วาต่ ‘นริเวศของเราเขาจะเรทยกวต่าเปป็นนริเวศอธริษฐาน’ แตต่เจผู้าทษันั้ง
หลายมากระทสาใหผู้เปป็น ‘ถนั้สาของพวกโจร’”
“มทพระวจนะเขทยนไวผู้วาต่ ...” ตรงนบีนี้เหมนอนกมับทบีสี่พระองคร์ทรงกระทชาเปป็นประจชา พระเยซผทรงยกขข้อพระคมัมภบีรร์ภาค

พมันธสมัญญาเดลิม
“นริเวศของเราเขาจะเรทยกวต่าเปป็นนริเวศอธริษฐาน...” นบีสี่อข้างอลิงไปยมังอลิสยาหร์ 56:7 ทบีสี่พระเจข้าทรงประกาศวล่า “เครนอสี่ ง
สมักการบผชาของเขา จะเปป็นทบีสี่โปรดปรานบนแทล่นบผชาของเรา เพราะนริเวศของเราเขาจะเรทยกวต่าเปป็นนริเวศอธริษฐาน สชาหรมับ
บรรดาชนชาตลิทมันี้งหลาย”
“...แตต่เจผู้าทษันั้งหลายมากระทสาใหผู้เปป็น ‘ถนั้สาของพวกโจร’” นบีสี่อาข้ งอลิงไปยมังเยเรมบียร์ 7:9-11 ทบีสี่เราอล่านวล่า: “เจข้าจะลมัก
ทรมัพยร์ กระทชาฆาตกรรม ลล่วงประเวณบี ปฏลิญาณเทด็จ เผาเครนสี่องบผชาถวายพระบาอมัลและตลิดตามพระอนนสี่ ซศึสี่งเจข้าทมันี้งหลายมลิไดข้
รผข้จกมั หรนอ แลข้วจศึงมายนนตล่อหนข้าเราในนริเวศนทนั้ ซถึที่งเรทยกตามนามของเรา และกลล่าววล่า ‘เราทมันี้งหลายไดข้รมับการชล่วยใหข้รอดพข้น
มาแลข้ว เพนสี่อจะไปกระทชาสลิสี่งทบีสี่นล่าสะอลิดสะเอบียนเหลล่านบีนี้ทมันี้งสลินี้น’ นลิเวศนบีนี้ซถึที่งเรทยกตามนามของเรา ในสายตาของเจข้าไดผู้กลาย
เปป็นททที่ซต่องสบุมของพวกโจรไปแลข้วหรนอ พระเยโฮวาหร์ตรมัสวล่า ดผเถลิด แมข้แตล่เรากด็ไดข้เหด็นเองแลข้ว”
พระมหากษมัตรลิยร์ผผข้ไดข้เสดด็จเขข้ามาในกรลุงนบีนี้แลข้ว ไดข้เสดด็จไปยมังพระวลิหารและขมับไลล่และควสี่ชาสลิสี่งทบีสี่ผดลิ พระองคร์ทรง
รมับรองการกระทชาของพระองคร์วล่าถผกตข้องโดยทรงยกขข้อพระคชาในภาคพมันธสมัญญาเดลิม – ขข้อทบีสี่ยกมาตอนหนศึสี่งบรรยายวล่า
พระนลิเวศของพระเจข้าถผกตษันั้งใจไวผู้ใหข้เปป็นอะไร (นลิเวศแหล่งการอธลิษฐาน) สล่วนขข้อทบีสี่ยกมาอบีกตอนหนศึสี่งบรรยายวล่าพระนลิเวศของ
พระเจข้าไดผู้กลายเปป็นอะไรไปแลข้ว (ทบีสี่ซล่องสลุมของพวกโจร) พระองคร์ทรงเอาถข้อยคชาของอริสยาหค์ ศาสดาพยากรณร์แหล่งนลิมลิต
และความหวมัง และถข้อยคชาของเยเรมทยค์ ศาสดาพยากรณร์แหล่งนลิมลิตและนนี้ชาตา และเอาทมันี้งสองมาไวข้ดวข้ ยกมัน พระวลิหารของ
พระเจข้าควรเปป็นนลิเวศแหล่งการอธลิษฐาน แตล่พวกผผนข้ ชาทางศาสนาไดข้ทชาใหข้มมันเปป็นทบีสี่ซล่องสลุมของพวกโจรไปเสบียแลข้ว พระเยซผ
ทรงประกาศในความหมายทบีวสี่ ล่า “หากกรลุงเยรผซาเลด็มอยากทบีสี่จะชอบธรรม ความชอบธรรมนมันี้นกด็ตข้องเรลิสี่มตข้นในพระวลิหาร มมัน
ตข้องเรลิสี่มตข้นดข้วยพวกปลุโรหลิตและพวกผผนข้ ชาทางศาสนา จากนมันี้นบรรดาคนทบีสี่มาฟปังคชาสมัสี่งสอนกด็จะทชาตาม”
ผมเคยเอล่ยขข้อเทด็จจรลิงไปแลข้วกล่อนหนข้านบีนี้วาล่ พระเยซผยมังไมล่เคยประกาศความเปป็นกษมัตรลิยร์ของพระองคร์อยล่างเปปิดเผย,
อยล่างใจกลข้า, และอยล่างชมัดเจนเหมนอนกมับทบีสี่พระองคร์ทรงกระทชาในการเสดด็จเขข้านครบรลิสลุทธลิธิ์นมันี้นอยล่างผผข้มบีชมัยชนะ จากขบวน
แหล่แบบกษมัตรลิยร์นมันี้นพระองคร์ไดข้เสดด็จไปยมังพระวลิหารและขมับไลล่พวกพล่อคข้าและพวกคนรมับแลกเงลินออกไปเสบีย โดยประกาศวล่า
“นลิเวศของเราเขาจะเรบียกวล่าเปป็นนลิเวศอธลิษฐาน” ในถข้อยคชาเหลล่านมันี้นพระองคร์ทรงประกาศตมัวตนของพระองคร์อบีกครมังนี้ จง
สมังเกตในยอหร์น 2:16 เมนสี่อพระองคร์ทรงชชาระพระวลิหารครมันี้งแรกนมันี้น พระองคร์ตรมัสวล่า “พระนริเวศของพระบริดาเรา...” ในการ
ชชาระทบีสี่ถผกบมันทศึกตรงนบีนี้ในขล่าวประเสรลิฐของมมัทธลิว พระองคร์ตรมัสวล่า “นริเวศของเรา” ซศึสี่งบอกเปป็นนมัยอยล่างชมัดเจนวล่าพระองคร์
และพระบลิดาผผข้สถลิตในสวรรคร์ทรงเปป็นหนศึสี่งเดบียวกมัน แตล่เหลล่าศมัตรผของพระองคร์ไมล่เขข้าใจความหมายโดยนมัยนมันี้นหรนอไมล่กด็ปฏลิเสธ
ทบีสี่จะรมับรผคข้ วามหมายโดยนมัยนมันี้น
ขข้อ 14: “คนตาบอดและคนงต่อยพากษันมาเฝฝ้าพระองคค์ในพระวริหาร พระองคค์ไดผู้ทรงรษักษาเขาใหผู้หาย”
ชล่างเปปีปี่ยมดข้วยสงล่าราศบี! ในชมัวสี่ ขณะสมันี้นๆนมันี้นพระวลิหารไดข้กลายเปป็นสลิสี่งสวยงามจรลิงๆเมนสี่อคนตาบอดและคนงล่อยมาหา
พระเยซผและไดข้รมับการรมักษาใหข้หาย สถานทบีสี่แหล่งนมันี้นทบีสี่เมนสี่อกบีนี้เปป็น “ถนี้ชาของพวกโจร” และเรนอนแหล่งการคข้าขายถผกเปลบีสี่ยนเปป็น
สถานบรลิสทลุ ธลิธิ์อมันงดงามทบีสี่ผผข้คนไดข้รมับการชล่วยใหข้พข้นจากผลตล่างๆแหล่งบาป – ถผกชล่วยใหข้พข้นจากความมนดบอดและโรคภมัยไขข้
เจด็บทมันี้งปวง โรคและความพลิการทลุกชนลิดเปป็นผลลมัพธร์ของบาป ไมล่วล่าจะโดยตรงหรนอโดยอข้อม บาปเปป็นตข้นเหตลุของความเศรข้า
โศก, ความทลุกขร์ทรมาน, และความทลุกขร์ระทมทมันี้งปวง

ผมเชนสี่อวล่าขข้อพระคชาเหลล่านบีวนี้ าดภาพๆหนศึสี่งทบีสี่งดงามทบีสี่สดลุ ในขล่าวประเสรลิฐของมมัทธลิวทมันี้งเลล่ม เราเหด็นโตต๊ะตล่างๆทบีสี่ถผก
ควสี่ชา, เงลินถผกกระจมัดกระจายไปทมัสี่ว, สลิสี่งตล่างๆเละเทะไปทมัสี่วในพระวลิหาร – สถานทบีสี่แหล่งหนศึสี่งทบีสี่ถผกทชาใหข้ลลุกโชนดข้วยความ
เดนอดดาลเมนสี่อพระเยซผทรงขมับไลล่พวกคนรมับแลกเงลินออกไปและพลลิกควสี่ชาอลุปกรณร์ของพวกเขา จากนมันี้นสถานบรลิสลุทธลิแธิ์ หล่ง
เดบียวกมันนบีนี้ไดข้กลายเปป็นทบีสี่เจลิดจรมัสดข้วยความเมตตากรลุณาของพระเจข้าและความสงสารเมนสี่อคนตาบอด, คนงล่อย, คนเจด็บปฝ่วย,
ผผข้ทบีสี่ถผกทอดทลินี้งและคนทบีสี่หดหผล่แหล่กมันมาหาองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าแหล่งสงล่าราศบีเพนสี่อรมับการรมักษาใหข้หายและรมับการอวยพร
เหตลุผลทบีสี่เราไมล่มกบี ารฟฟฟื้นฟผยลิสี่งใหญล่วมันนบีนี้กด็คนอวล่า มบีความชมัวสี่ รข้ายอยผล่มากเกลินไปในแวดวงศาสนา คนมากมาย
“ออกปากยอมรษับวล่าเขารผข้จมักพระเจข้า แตล่วาล่ ในการกระทชาของเขา เขากด็ปฏริเสธพระองคร์ โดยการประพฤตลิตวมั นล่ารมังเกบียจ และ
ไมล่เชนสี่อฟปัง และไมล่เหมาะทบีสี่จะกระทชาการดบีใดๆเลย” (ทลิตมัส 1:16) เปาโลบอกเราวล่า “แตล่คนชมัวสี่ และคนเจข้าเลล่หร์จะชมัสี่วรข้ายมาก
ยลิสี่งขศึนี้น ทมังนี้ ลล่อลวงคนอนสี่น และกด็ถผกคนอนสี่นลล่อลวงดข้วย” (2 ทธ. 3:13) จากพระคมัมภบีรร์บรลิสลุทธลิเธิ์ ราทราบวล่าสลิสี่งตล่างๆจะไมล่ดบีขศึนี้น
จนกวล่าพระเยซผเสดด็จมา ผผข้เชนสี่อแทข้ทมันี้งหลายทบีสี่บมังเกลิดใหมล่แลข้วสามารถอธลิษฐานทลุกวมันไดข้วาล่ “พระเยซผเจข้า ขอใหข้เปป็นเชล่นนมันี้น
เชลิญเสดด็จมาโดยไวเถลิด!”

พระมหากษมัตรริยทย รงยอมรมับคคาเยรินยอของเดด็กๆ
ขข้อ 15: “แตต่เมยืที่อพวกปบุโรหริตใหญต่กษับพวกธรรมาจารยค์ไดผู้เหร็นการมหษัศจรรยค์ทพทที่ ระองคค์ทรงกระทสา ทษันั้งไดผู้ยรินหมผต่เดร็ก
รผู้องในพระวริหารวต่า “โฮซษันนาแกต่ราชโอรสของดาวริด” เขาทษันั้งหลายกร็พากษันแคผู้นเคยือง”
“พวกปบุโรหริตใหญต่กษับพวกธรรมาจารยค์” ตนนสี่ ตมัวอยผล่เสมอ โดยคอยจมับตาดผพระเยซผอยล่างใกลข้ชดลิ ตาชมัวสี่ ของพวกเขา
คอยจมับจข้องทบีพสี่ ระองคร์อยผล่เสมอ และสลิสี่งใดกด็ตามทบีสี่ถวายเกบียรตลิพระองคค์กด็ทชาใหข้พวกเขาไมล่พอใจ เราพบสลิสี่งเดบียวกมันในวมันนบีนี้ –
นมัสี่นคนอ การฟฟนฟื้ ฟผอมันเกลิดผลใดๆทบีสี่ถวายเกบียรตลิพระเยซผเจข้าเปป็นบอระเพด็ดและนนี้ชาดบีรสขมแกล่บรรดาคนในพระศาสนจมักรและ
พวกเครล่งความเปป็นทางการทางศาสนา เหลล่าผผข้นชาทางศาสนาของพวกยลิวไมล่ไดข้โจมตบีพระเยซผในพระวลิหารเพราะวล่าพวกเขารผข้
วล่าสลิสี่งทบีสี่พระองคร์กระทชานมันี้นถผกตข้อง และพวกเขากลมัวเหลล่าสามมัญชน แตล่พวกเขากด็เตด็มไปดข้วยความขมขนสี่นเพราะ “การ
มหษัศจรรยค์ททที่พระองคค์ทรงกระทสา” ความเดนอดดาลในใจชมัสี่วของพวกเขาเดนอดปลุดๆและลอยขศึนี้นดลุจไอนนี้ชาในกาตข้มนนี้ชาทบีสี่นนี้ชาเดนอด
จนกระทมัสี่งในทบีสี่สลุดพวกเขาไมล่อาจทนตล่อเสบียงโหล่รข้องแบบกระตนอรนอรข้นของเดด็กๆไดข้อบีกตล่อไป
ขข้อ 16: “และจถึงทผลพระองคค์วาต่ “ทต่านไมต่ไดผู้ยรินคสาททที่เขารผู้องหรยือ” พระเยซผตรษัสตอบเขาวต่า “ไดผู้ยรินแลผู้ว พวกทต่านยษัง
ไมต่เคยอต่านหรยือวต่า ‘จากปากของเดร็กอต่อนและเดร็กททที่ยษังดผดนม ทต่านกร็ไดผู้รษับคสาสรรเสรริญอษันจรริงแทผู้’”
“ทต่านไมต่ไดผู้ยรินคสาททเที่ ขารผู้องหรยือ?” มบีการอมัศจรรยร์อมันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีหลายประการเกลิดขศึนี้นในพระวลิหารแลข้ว ผผข้คนไดข้
รมับการรมักษาใหข้หายจากโรคภมัยไขข้เจด็บทลุกอยล่าง, ดวงตาทบีเสี่ คยบอดถผกเปปิดแลข้ว, และเพราะการอมัศจรรยร์เหลล่านบีนี้เดด็กๆขององคร์
พระผผข้เปป็นเจข้าจศึงกชาลมังรข้องตะโกนวล่า “โฮซษันนาแกต่ราชโอรสของดาวริด!” นบีสี่เปปิดโอกาสใหข้พวกปลุโรหลิตใหญล่และพวกธรรมาจาร
ยร์ระบายความเหยบียดหยามของพวกเขาทบีสี่มบีตล่อพระเยซผเจข้า ศาสดาพยากรณค์ของจรริงจะยอมใหข้การโหล่รข้อง, ความไมล่เปป็น
ทางการ, และความเปป็นกมันเองแบบนมันี้นเกลิดขศึนี้นในพระวลิหารไดข้อยล่างไร? อยล่างไรกด็ตาม ความเหยบียดหยามของพวกเขากด็เปป็น
แบบคริดไปเอง เพราะในใจของพวกเขาๆเกรงกลษัวพระเยซผและผลกระทบของความกระตนอรนอรข้นของปวงชนทบีสี่พระองคร์ทรง
เปป็นตข้นเหตลุ
สลิสี่งทบีพสี่ วกปลุโรหลิตใหญล่และพวกธรรมาจารยร์หมายความจรลิงๆกด็คนอวล่า “คนเหลล่านบีนี้กชาลมังสรรเสรลิญทล่านราวกมับวล่าทล่าน

เปป็นกษษัตรริยค์องคค์หนถึที่งจรริงๆ ทชาไมทล่านถศึงยอมใหข้พวกเขาทชาแบบนมันี้นเลล่า? ทล่านควรหข้ามพวกเขาไมล่ใหข้สรรเสรลิญทล่านแบบนมันี้น
และเรบียกรข้องใหข้พวกเขาเลลิกสล่งเสบียงเอะอะวลุล่นวายในพระวลิหารของพระเจข้าซะทบี” แตล่พระเยซผทรงทราบใจและความคลิดของ
พวกเขา พระองคร์ทรงทราบทลุกสลิสี่งเกบีสี่ยวกมับเจตนาชมัสี่วรข้ายของพวกเขา และพระองคร์ทรงตอบพวกเขาดข้วยการอข้างอลิงอบีกครมันี้ง
ไปยมังพระคมัมภบีรภร์ าคพมันธสมัญญาเดลิม: “ไดผู้ยรินแลผู้ว พวกทต่านยษังไมต่เคยอต่านหรยือ…?”
“จากปากของเดร็กอต่อนและเดร็กททที่ยษังดผดนม ทต่านกร็ไดผู้รบษั คสาสรรเสรริญอษันจรริงแทผู้” นบีสี่ถผกเอามาจากเพลงสดลุดบี 8:2 ซศึสี่ง
ประกาศวล่า “จากปากของเดด็กอล่อนและเดด็กทบีสี่ยมังดผดนม พระองคร์ทรงตมันี้งกชาลมังเพราะบรรดาคผล่อรลิของพระองคร์ เพนสี่อระงมับยมับยมันี้ง
ศมัตรผและผผกข้ ระทชาการแกข้แคข้น”
ผมเชนสี่อวล่ามบี “เดด็กๆ” อยผล่สองชนลิดตรงนบีนี้ – ผผข้ใหญล่ทมันี้งหลายทบียสี่ มังเปป็นเหมนอนทารกในพระครลิสตร์ โดยไดข้เชนสี่อในพระองคร์
แลข้ว และเดด็กๆจากมลุมมองในเรนสี่องอายลุดวข้ ย พระเยซผตรมัสโดยอข้อมถศึงความโฉดเขลาของพวกผผนข้ ชาทางศาสนาเหลล่านบีนี้ทคบีสี่ วรคลุข้น
เคยกมับหนมังสนอเพลงสดลุดบี สลิสี่งทบีพสี่ ระองคร์ตรมัสจรลิงๆแกล่พวกเขากด็คนอวล่า “เนนสี่องจากพวกทล่านออกปากยอมรมับวล่ารผจข้ มักพระคมัมภบีรร์
พวกทล่านกด็ควรรผข้วาล่ ดาวลิดไดข้พยากรณร์ไวข้วาล่ ออกจากปากของเดด็กทารกและเดด็กทบีสี่ยมังดผดนม คชาสรรเสรลิญอมันสมบผรณร์แบบจะ
ออกมา”
ในเดด็กๆ สงล่าราศบีของพระเยซผเจข้าถผกพบเหด็น, ถผกปฝ่าวรข้องและถผกประกาศบล่อยๆในเดด็กๆ เมนสี่อผผข้ใหญล่ทมันี้งหลายเงบียบ
เสบียง เดด็กเลด็กๆกด็พดผ ออกมาและในถข้อยคชาอมันเรบียบงล่ายของพวกเขากด็ใหข้คชาสรรเสรลิญและถวายสงล่าราศบีแดล่พระเยซผในแบบทบีสี่
สมบผรณร์แบบกวล่าพวกผผข้ใหญล่เสบียอบีก ในคราวอนสี่นๆพระเยซผทรงใหข้เกบียรตลิเดด็กเลด็กๆและทรงใชข้พวกเขาเพนสี่อตอกยนี้ชาความจรลิง
ฝฝ่ายวลิญญาณทบีสี่หากพวกผผข้ใหญล่ไมล่กลมับใจรมับเชนสี่อและกลายเปป็นเหมนอนเดด็กเลด็กๆแลข้วพวกเขากด็จะไมล่เขข้าในอาณาจมักรแหล่ง
สวรรคร์เลย (มธ. 18:3)
ขข้อ 17: “พระองคค์ไดผู้ทรงละจากเขาและเสดร็จออกจากกรบุงไปประทษับอยผต่ททที่หมผต่บผู้านเบธานท”
พระเยซผประทานคชาตอบจากพระคมัมภบีรร์ตอล่ คชาถามของพวกปลุโรหลิตและพวกธรรมาจารยร์ และทรงทราบวล่าการโตข้
เถบียงและตล่อปากตล่อคชากมับพวกเขาคงจะไมล่มบีประโยชนร์อมันใด “พระองคค์ไดผู้ทรงละจากเขา” (เราควรปฏลิบมัตลิตามแบบอยล่าง
ของพระองคร์เวลาทบีสี่ใครบางคนพยายามทบีสี่จะโตข้แยข้งกมับเราเกบีสี่ยวกมับเรนอสี่ งฝฝ่ายวลิญญาณตล่างๆ)
“...และเสดร็จออกจากกรบุงไปประทษับอยผต่ททที่หมผต่บผู้านเบธานท...” ดผเหมนอนวล่าพระเยซผทรงรมักแถบชนบทและหมผล่บข้าน
เลด็กๆ พระองคร์ทรงหลบีกหนบีเสบียงอศึกทศึกและความวลุล่นวายของฝผงชนในกรลุงนมันี้น จากพระคมัมภบีรร์ผมเรลิสี่มเชนสี่อแลข้ววล่าเบธานบีเปป็น
หนศึสี่งในสถานทบีสี่ปลบีกวลิเวกทบีสี่โปรดของพระองคร์
ถศึงแมข้วล่าเบธานบีไมล่ถผกเอล่ยถศึงในภาคพมันธสมัญญาเดลิม เหตลุการณร์ตล่างๆทบีสี่ถผกบมันทศึกในการรมับใชข้บนโลกของพระเยซผกด็
ทชาใหข้หมผล่บข้านนมันี้นกลายเปป็นทบีสี่รผข้จกมั ในบมันทศึกประวมัตศลิ าสตรร์ของครลิสเตบียน มมันตมังนี้ อยผล่บนเนลินลาดดข้านทลิศตะวมันออกของภผเขา
มะกอกเทศ อยผล่หาล่ งไปสองไมลร์ทางทลิศตะวมันออกจากกรลุงเยรผซาเลด็มไปยมังเมนองเยรบีโค มมันเปป็นบข้านของมารบียร์, มารร์ธา, และ
ลาซารมัส และในเมนองเลด็กๆแหล่งนบีนี้นมัสี่นเองทบีสี่องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเราทรงทชาใหข้ลาซารมัสเปป็นขศึนี้นจากตาย ในหมผล่บข้านเบธานบี
นบีสี่เองทบีสี่พระเยซผทรงคข้างแรมกล่อนการทนทลุกขร์ของพระองคร์ และจากทบีสี่นมัสี่นเองทบีพสี่ ระองคร์เสดด็จกลมับขศึนี้นไปหาพระบลิดาในสวรรคร์
(กรลุณาอล่านลผกา 24:50, 51)
“...ไปประทษับอยผต่ททที่หมผต่บผู้านเบธานท” ดมังนมันี้นวมันแหล่งความตนสี่นเตข้นรข้อนแรงนมันี้นถผกตามมาโดยยามเยด็นทบีสี่สงบเงบียบ ผม

ชอบคลิดวล่าพระเยซผเสดด็จไปยมังบข้านของครอบครมัวผผข้เปป็นทบีสี่รกมั นมันี้น ซศึสี่งเปป็นทบีสี่ๆมารบียร์นมัสี่งอยผล่แทบพระบาทของพระองคร์ในการตมันี้งใจ
ฟปังพระดชารมัสของพระองคร์, ซศึสี่งเปป็นทบีสี่ๆมารร์ธางล่วนอยผล่กมับการปรนนลิบมัตลิรบมั ใชข้และการดผแลความตข้องการตล่างๆฝฝ่ายรล่างกายของ
พระองคร์, และซศึสี่งเปป็นทบีสี่ๆพระองคร์ทรงสามารถรล่วมสามมัคคบีธรรมแบบเงบียบๆกมับลาซารมัสเพนสี่อนของพระองคร์ไดข้ (อล่านลผกา
10:38-42 และยอหร์น 12:1-3)
ลผกาบอกเราวล่า “กลางวมันพระองคร์ทรงสษัที่งสอนในพระวริหาร และกลางคนนกด็เสดด็จออกไปประทมับทบีสี่ภผเขาชนสี่อมะกอก
เทศ” (ลผกา 21:37) เนนสี่องจากหมผล่บข้านเบธานบีตงมันี้ อยผล่ใกลข้ตนบี เขาภผเขามะกอกเทศ มมันจศึงสมเหตลุสมผลวล่าหลมังจากวมันหนศึสี่งของ
การสมัสี่งสอนในพระวลิหาร พระเยซผจะเสดด็จกลมับไปตอนกลางคนนยมังหมผล่บข้านเบธานบี, ไปยมังบข้านของเหลล่ามลิตรสหายของ
พระองคร์และการตข้อนรมับอมันอบอลุล่นของพวกเขา จากมลุมมองแบบมนลุษยร์ พระองคร์ทรงลลินี้มรสชบีวตลิ เหมนอนอยล่างเรา นอกเสบีย
จากวล่าพระองคร์ทรงไรผู้บาป มมันคงจะเปป็นเรนอสี่ งปกตลิธรรมดามากๆสชาหรมับพระองคร์ทบีสี่จะกลมับไปพมักทบีบสี่ ข้านของมารบียร์, มารร์ธา,
และลาซารมัสหลมังจากวมันๆหนศึสี่งทบีสี่วลุล่นวายและพลลุกพลล่านในกรลุงนมันี้น ในชล่วงเวลานมันี้นของปปี ผผข้คนมาจากทมัวสี่ ทลุกสารทลิศเพนสี่อรล่วมเท
ศกาลปปัสกาทบีสี่กรลุงเยรผซาเลด็ม และคนจชานวนมากในพวกเขาหาทบีพสี่ มักคข้างแรมในหมผล่บข้านตล่างๆทบีสี่อยผโล่ ดยรอบใกลข้กรลุงนมันี้น

ตข้นมะเดดอที่ ไรข้ผลทรีถที่ รูกสาป
ขข้อ 18 และ 19: “ครษันนั้ เวลาเชผู้าขณะททที่พระองคค์เสดร็จกลษับไปยษังกรบุงอทก พระองคค์กร็ทรงหริวพระกระยาหาร และเมยืที่อ
พระองคค์ทรงทอดพระเนตรเหร็นตผู้นมะเดยืที่อตผู้นหนถึที่งอยผรต่ ริมทาง พระองคค์กร็ทรงดสาเนรินเขผู้าไปใกลผู้ เหร็นตผู้นมะเดยืที่อนษันั้นไมต่มทผลมทแตต่
ใบเทต่านษันั้น จถึงตรษัสกษับตผู้นมะเดยืที่อนษันั้นวต่า “เจผู้าจงอยต่ามทผลอทกตต่อไป” ทษันใดนษันั้นตผู้นมะเดยืที่อกร็เหทที่ยวแหผู้งไป”
“...พระองคค์กทร็ รงหริว” พระเยซผ, พระเจข้าในกายเนนนี้อหนมังและองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าแหล่งสวรรคร์, ทรงหริว ความเปป็น
มนลุษยร์ของพระเยซผควรเปป็นสลิสี่งมบีคล่าประเสรลิฐแกล่เรา เมนสี่อทรงตมันี้งพลมับพลาในกายๆหนศึสี่งทบีสี่เหมนอนกมับรล่างกายของเรา, ยกเวข้น
ไมล่มบีบาป, พระองคร์จศึงทรงรผข้จกมั ความเหนนสี่อยลข้า, ความผลิดหวมัง, ความกระหาย, และความหลิว พระองคร์ทรงลลินี้มรสชบีวตลิ ในทลุก
รผปแบบเหมนอนอยล่างเราๆ กระนมันี้นกด็ปราศจากบาป: “เพราะวล่าเรามลิไดข้มบีมหาปลุโรหลิตทบีสี่ไมล่สามารถจะเหด็นใจในความอล่อนแอ
ของเรา แตล่ไดข้ทรงถผกทดลองเหมนอนอยล่างเราทลุกประการ ถศึงกระนมันี้นพระองคร์กด็ยมังปราศจากบาป” (ฮบ. 4:15) พระองคร์ไดข้
เสดด็จเขข้ามาในโลกนบีนี้และทรงรมับกายๆหนศึสี่งทบีสี่เหมนอนกมับรล่างกายของเรา และในกายนมันี้นพระองคร์ทรงมบีชวบี ลิตอยผล่และทรง
สลินี้นพระชนมร์ พระองคร์ทรงเปป็นมหาปลุโรหลิตผผข้หนศึสี่งทบีสี่สตมั ยร์ซนสี่อ พระองคร์ทรงสามารถและทรงรมับโทษแทนเราเมนสี่อเราเชนสี่อใน
พระองคร์และไวข้วางใจพระองคร์
สมมตลิวล่าพระเยซผทรงคข้างคนนในบข้านของมลิตรสหายเหลล่านมันี้นของพระองคร์ในหมผล่บข้านเบธานบีจรริงๆ พระองคร์กด็คงตนสี่นแตล่
เชข้าตรผกล่ ล่อนทบีสี่คนอนสี่นๆจะตนนสี่ และแอบไปมบีสามมัคคบีธรรมกมับพระบลิดาผผข้สถลิตในสวรรคร์ของพระองคร์ มลิฉะนมันี้นพระองคร์กด็คงรมับ
ประทานอาหารเชข้าไปแลข้วกล่อนเสดด็จกลมับไปยมังกรลุงนมันี้นอยล่างแนล่นอน
“พระองคค์ทรงทอดพระเนตรเหร็นตผู้นมะเดยืที่อตผู้นหนถึที่งอยผต่รริมทาง...” เหด็นไดข้ชดมั วล่าตข้นมะเดนสี่อตข้นนมันี้นไมล่ไดข้เปป็นกรรมสลิทธลิธิ์
ของผผใข้ ด มมันตมังนี้ อยผล่ “รลิมทาง” – นมัสี่นคนอ มมันโตอยผล่ขข้างถนนสาธารณะสายนมันี้น
“พระองคค์กทร็ รงดสาเนรินเขผู้าไปใกลผู้ เหร็นตผู้นมะเดยืที่อนษันั้นไมต่มทผลมทแตต่ใบเทต่านษันั้น...” ตข้นมะเดนสี่อทมันี้งหลายมบีเอกลมักษณร์
เฉพาะตมัวนบีนี้: พวกมมันออกผลมากกวล่าหนศึสี่งหนในฤดผกาลหนศึสี่ง และมะเดยืที่อผลแรกๆกร็ปรากฏกต่อนใบเสมอ ดข้วยเหตลุนบีนี้ตข้นมะเดนสี่อ
ซศึสี่งมบีใบเตด็มไปหมดกด็สมัญญาวล่าจะมบีผล นบีสี่ไมล่ใชล่เวลาอมันเหมาะสมของปปีสชาหรมับผลมะเดนสี่อ (มาระโก 11:13) แตล่หากใบเหลล่า

นมันี้นออกมากล่อนเวลาของพวกมมัน เหตลุใดถศึงไมล่มบีผลเลล่า? ตข้นมะเดนสี่อนมันี้นมบีใบนอกฤดผ แลข้วทชาไมถศึงไมล่มบีผลมะเดยืที่อนอกฤดผเหมนอน
กมันเลล่า? การเตลิบโตกล่อนเวลาของตข้นไมข้ทพบีสี่ ลิเศษนบีนี้เปป็นการหลอกลวงทมันี้งเพ เมนสี่อพระเยซผเสดด็จมาทบีสี่ตนข้ ไมข้นมันี้นพระองคร์กด็ทรงมอง
หาผลมะเดนสี่อ – และไมล่เจออะไรเลยนอกจากใบ
นบีสี่เปป็นภาพของกรลุงเยรผซาเลด็ม กรลุงนมันี้นมบีความงดงามทางศาสนา มมันมบีทลุกรผปแบบทบีสี่ศาสนายลิวเรบียกรข้องใหข้มบี เหลล่า
ผผข้นชาทางศาสนามบีความกระตนอรนอรข้นแบบสผญเปลล่า แตล่การกลมับใจใหมล่, ความเชนสี่อ, และความชอบธรรมเปป็นสลิสี่งทบีพสี่ วกเขาขาด
อยล่างสลินี้นเชลิง – สลิสี่งเหลล่านมันี้นซศึสี่งมบีความสชาคมัญมากกวล่าความเปป็นทางการตล่างๆอมันนล่าเลนสี่อมใส, วมันศมักดลิสธิ์ ลิทธลิธิ์ตาล่ งๆ, วมันนมักขมัต
ฤกษร์, และพลิธบีกรรมตล่างๆ
“เจผู้าจงอยต่ามทผลอทกตต่อไป” พระเยซผทรงใชข้ตข้นมะเดนสี่อเขบียวสดแตล่ไรข้ผลนมันี้นเปป็นตมัวอยล่างสอนบทเรบียนหนศึสี่งเกบียสี่ วกมับ
ชนชาตลิอลิสราเอล เมนสี่อพระองคร์เสดด็จมายมังพรรคพวกของพระองคร์ พระองคร์กด็ทรงพบระบบศาสนาอมันงดงาม – แตล่พระองคร์
ทรงกลล่าวโทษมมัน เหมนอนกมับทบีสี่พระองคร์ทรงกลล่าวโทษตข้นมะเดนสี่อนมันี้นใหข้ไรข้ผลเปป็นนลิตยร์
พระองคร์ทรงทลินี้งตข้นมะเดนสี่อนมันี้นใหข้อยผล่ใตข้คชาสาปแชล่งนมันี้น “ทษันใดนษันั้นตผู้นมะเดยืที่อกร็เหทที่ยวแหผู้งไป” การพลิพากษาทบีสี่ถผก
ประกาศแกล่กรลุงเยรผซาเลด็มไดข้เกลิดขศึนี้นในปปี ค.ศ. 70 เมนสี่อทลิตสมั จมักรพรรดลิธิ์โรมเหยบียบยสี่ชากรลุงนมันี้น ทชาใหข้สลิสี่งปลผกสรข้างทลุกหลมังราบ
เปป็นหนข้ากลองและเขล่นฆล่ายลิวหลายลข้านคน
ขข้อ 20: “ครษันั้นเหลต่าสาวกไดผู้เหร็นกร็ประหลาดใจ แลผู้ววต่า “เปป็นอยต่างไรหนอตผู้นมะเดยืที่อจถึงเหทที่ยวแหผู้งไปในทษันใด”
ในบมันทศึกของมาระโกเกบียสี่ วกมับการสาปตข้นมะเดนสี่อตข้นนบีนี้เราอล่านวล่า “ครมันี้นเวลาเชข้า เมนสี่อพระองคร์กมับเหลล่าสาวกไดข้ผล่าน
ทบีสี่นมันี้นไป กด็ไดข้เหด็นมะเดนสี่อตข้นนมันี้นเหบีสี่ยวแหข้งไปจนถศึงราก” (มาระโก 11:20) นบีสี่บอกเราวล่ามมันเปป็นเชข้าหลษังจากททที่พระเยซผตรมัสคชา
สาปนมันี้นแกล่ตนข้ มะเดนสี่อนมันี้นทบีพสี่ วกสาวกออกความเหด็นนบีนี้
เหด็นไดข้ชมัดวล่าพวกสาวกไมล่ไดข้สงสมัยวล่าพระเยซผทรงกระทชาอยล่างทบีพสี่ ระองคร์ไดข้ทรงกระทชา พวกเขาอมัศจรรยร์ใจ, พวก
เขา “ประหลาดใจ”, แตล่ความอมัศจรรยร์ใจของพวกเขากด็เกลิดขศึนี้นเพราะความเรด็วทบีสี่คชาสาปแชล่งนมันี้นสต่งผลตต่อตผู้นมะเดยืที่อนษันั้น ไมล่ใชล่
เพราะสลิสี่งทบีสี่พระเยซผไดผู้ทรงกระทสา เราตข้องเขข้าใจวล่าไมล่มบีความเคบียดแคข้นสล่วนตมัวเลยในสล่วนของพระเยซผเมนสี่อพระองคร์ทรง
ประกาศความไรข้ผลเปป็นนลิตยร์ใหข้เปป็นสล่วนของตข้นมะเดนสี่อนมันี้น มบีผผข้เสนอแนะวล่าพระองคร์ทรงแสดงออกถศึงความโกรธ แตล่ไมล่ไดข้
เปป็นแบบนมันี้นเลย
หากเราเปปิดไปดผอลิสยาหร์ 61:1, 2 เรากด็พบถข้อยคชาเหลล่านบีนี้: “พระวลิญญาณแหล่งองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าพระเจข้าสถลิตอยผล่บน
ขข้าพเจข้า เพราะวล่าพระเยโฮวาหร์ไดข้ทรงเจลิมตมันี้งขข้าพเจข้าไวข้ใหข้ประกาศขล่าวประเสรลิฐมายมังผผทข้ บีสี่ถล่อมใจ พระองคร์ไดข้ทรงใชข้ขข้าพเจข้า
ใหข้รมักษาคนทบีสี่ชอกชนี้ชาระกชาใจ ใหข้รข้องประกาศอลิสรภาพแกล่บรรดาเชลย และบอกการเปปิดเรนอนจชาออกใหข้แกล่ผผข้ทบีสี่ถผกจองจชา
เพนสี่อประกาศปปีแหล่งความโปรดปรานของพระเยโฮวาหร์ และวษันแหต่งการแกผู้แคผู้นของพระเจผู้าของเรา เพนสี่อเลข้าโลมบรรดาผผข้ทบีสี่ไวข้
ทลุกขร์”
ในลผกา 4:16-19 เมนสี่อพระเยซผเสดด็จเขข้าไปในธรรมศาลาในวมันสะบาโต “และทรงยนนขศึนี้นเพนสี่อจะอล่านพระคมัมภบีรร์”
พระองคร์กด็ทรงอล่านขข้อความตอนนมันี้นจากอลิสยาหร์ ดมังตล่อไปนบีนี้:
“พระวลิญญาณแหล่งองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าสถลิตอยผล่บนขข้าพเจข้า เพราะวล่าพระองคร์ไดข้ทรงเจลิมตมันี้งขข้าพเจข้าไวข้ใหข้ประกาศขล่าว
ประเสรลิฐแกล่คนยากจน พระองคร์ไดข้ทรงใชข้ขข้าพเจข้าใหข้รกมั ษาคนทบีสี่ชอกชนี้ชาระกชาใจ ใหข้รอข้ งประกาศอลิสรภาพแกล่บรรดาเชลย ใหข้

ประกาศแกล่คนตาบอดวล่าจะไดข้เหด็นอบีก ใหข้ปลล่อยผผข้ฟกชนี้ชาเปป็นอลิสระ และใหข้ประกาศปปีแหล่งความโปรดปรานขององคร์พระผผข้เปป็น
เจข้า” – และพระองคร์ทรงหยลุดแคล่นมันี้น พระองคร์ไมล่ไดข้อล่าน “วษันแหต่งการแกผู้แคผู้นของพระเจผู้าของเรา” พระคชาตอนนมันี้นในอลิส
ยาหร์บล่งบอกวล่าเหตลุใดพระเยซผจศึงเสดด็จเขข้ามาในโลกนบีนี้ มมันใหข้ความหมายของภารกลิจของพระองคร์ ตอนทบีพสี่ ระเยซผทรงอล่านจาก
คชาพยากรณร์ของอลิสยาหร์ พระองคร์กด็กชาลมังเรริที่มตผู้นงานรมับใชข้ของพระองคร์ แตล่เราตข้องจชาไวข้วาล่ ในพระดชารลินลิรนมั ดรร์ของพระเจข้า
ผผข้ทรงสมัพพมัญญผและทรงฤทธานลุภาพทมันี้งสลินี้น ดมังทบีสี่ถผกเปปิดเผยในงานเขบียนตล่างๆของเหลล่าศาสดาพยากรณร์ของพระองคร์ พระ
เยซผเสดด็จมามลิใชล่เพนสี่อปปีแหล่งความโปรดปรานของพระเยโฮวาหร์เทล่านมันี้น (“ปปแหต่งความโปรดปรานขององคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้า”) แตล่
เพนสี่อ “วษันแหต่งการแกผู้แคผู้นของพระเจผู้าของเรา” เชล่นกมัน วมันแหล่งการแกข้แคข้นนมันี้นยมังมาไมล่ถศึง แตล่เทล่าทบีสี่เกบีสี่ยวขข้องกมับชนชาตลิฮบบี รผ
“ปปีแหล่งความโปรดปรานขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้า” ไดข้สลินี้นสลุดลงแลข้ว พระมหากษมัตรลิยร์ไดข้เสดด็จมายมังกรลุงเยรผซาเลด็มแลข้วตอนนบีนี้
โดยมบีจดลุ ประสงคร์เจาะจงเพนสี่อทบีจสี่ ะประกาศการพลิพากษาและความพลินาศแกล่กรลุงนมันี้น เมนสี่อมองออกไปเหนนอกรลุงเยรผซาเลด็ม
พระองคร์ทรงรสี่ชาไหข้และตรมัสวล่า:
“โอ เยรผซาเลด็มๆ ทบีสี่ไดข้ฆาล่ บรรดาศาสดาพยากรณร์ และเอาหลินขวข้างผผข้ทบีสี่ไดข้รมับใชข้มาหาเจข้าถศึงตาย เราใครล่จะรวบรวม
ลผกของเจข้าไวข้เนนองๆ เหมนอนแมล่ไกล่กกลผกอยผล่ใตข้ปปีกของมมัน แตส่เจร้าไมส่ยอมเลยหนอ ดผเถริด ‘บผู้านเมยืองของเจผู้าจะถผกละทรินั้งใหผู้
รกรผู้างแกต่เจผู้า’ ดข้วยเราวล่าแกล่เจข้าทมันี้งหลายวล่า เจข้าจะไมล่เหด็นเราอบีกจนกวล่าเจข้าจะกลล่าววล่า ‘ขอใหข้พระองคร์ผผข้เสดด็จมาในพระนาม
ขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าทรงพระเจรลิญ’” (มธ. 23:37-39) นบีสี่ไมล่เกบีสี่ยวขข้องอะไรเลยกมับการไถต่สวต่ นตษัว มมันประยลุกตร์ใชข้กมับการรผจข้ มัก
ผลิดชอบชมัสี่วดบีในระดมับประชาชาตลิในสล่วนของอลิสราเอลประชาชาตลิทบีสี่ถผกเลนอกสรรเทล่านมันี้น
แนล่นอนวล่าไมล่มบีความเคบียดแคข้นสล่วนตมัวเลยในคชาประกาศวลิบมัตลิแกล่เยรผซาเลด็มนครบรลิสลุทธลิธิ์นมันี้น! พวกยลิวไดข้ผาล่ นพข้น “ปปี
แหล่งความโปรดปรานขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้า” ของตนแลข้ว และพระบลุตรของพระเจข้า, พระผผข้ชวล่ ยใหข้รอดของโลกนบีนี้, กด็ไมล่ทรง
มบีทางเลนอกอนสี่นอบีกนอกจากตมัดสลินใหข้นครนมันี้นรกรข้างไป เมนสี่อทรงใชข้ตนข้ มะเดนสี่อนมันี้นเปป็นภาพประกอบบทเรบียน ไมล่มบีความโกรธใน
พระองคร์เลยขณะทบีสี่พระองคร์ทรงประกาศใหข้มมันไรข้ผลตลอดไป ตข้นไมข้นมันี้นไมล่ไดข้สมัตยร์ซนสี่อในการทชาตามหนข้าทบีสี่ของมมัน มมันแคล่
แสดงออกวล่ามบีชบีวตลิ แตล่ภายนอกแตล่เหตลุผลทบีแสี่ ทข้จรลิงสชาหรมับการมบีชวบี ลิตอยผล่ของตข้นไมข้นมันี้นกด็ไมล่ปรากฏเลย ตข้นมะเดนสี่อไมล่ไดข้มบีไวข้ใหข้
รล่มเงา ดข้วยเหตลุนบีนี้ไมล่วาล่ จะมบีใบเขบียวสดสมักเพบียงใด นมัสี่นกด็ไมล่ใชล่จดลุ ประสงคร์ของตข้นมะเดนสี่อ มมันมบีชบีวตลิ – แตล่มมันกด็ไมล่ไดข้กชาลมังออก
ผลตามทบีสี่มมันถผกตมันี้งใจไวข้ ดข้วยเหตลุนบีนี้องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเราจศึงทรงเอล่ยคชาสาปแชล่งแกล่ตข้นมะเดนสี่อนมันี้น
นบีสี่กด็เปป็นจรลิงสชาหรมับชนชาตลิอลิสราเอล พระเจข้าทรงจชาตข้องพลิพากษาประชาชาตลินมันี้นเพนสี่อทบีสี่แผนงานของพระองคร์จะไดข้
เดลินหนข้าตล่อไปตามพระประสงคร์นลิรมันดรร์ของพระองคร์ เมนสี่อชนชาตลิอลิสราเอลปฏริเสธพระพรนษันั้นพระองคร์กทด็ รงหมันไปหาชนชาตลิ
อนสี่นๆเพนสี่ออวยพรพวกเขา วมันนบีนี้พระเจข้าทรงสามารถใชข้การทลุกคนทบีสี่เตด็มใจทบีจสี่ ะรมับฤทธลิธิ์เดชของพระเจข้าและกระทชาตามพระ
ประสงคร์ของพระเจข้า โดยพระประสงคร์นมันี้นคนอการเกลิดผลเพนสี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระองคร์โดยการนชาบลุตรทมันี้งหลายเขข้ามาใน
อาณาจมักรของพระองคร์ พระเจข้าทรงกระทชากลิจวมันนบีนี้เหมนอนกมับทบีสี่พระองคร์ทรงกระทชามาโดยตลอด – ผล่านทางคนทมันี้งหลายทบีสี่
สมัตยร์ซนสี่อ แตล่มนลุษยร์ไมล่อาจทชาสลิสี่งใดไดข้เลยโดยปราศจากพระเจข้า
พระเยซผตรมัสวล่า “เราเปป็นเถาองลุล่นแทข้ และพระบลิดาของเราทรงเปป็นผผข้ดแผ ลรมักษา กลิสี่งทลุกกลิสี่งในเราทบีไสี่ มล่ออกผล
พระองคร์กด็ทรงตมัดทลินี้งเสบีย และกลิสี่งทลุกกลิสี่งทบีสี่ออกผล พระองคร์กทด็ รงลลิดเพยืที่อใหผู้ออกผลมากขถึนั้น...ผผข้ทบีสี่เขข้าสนลิทอยผล่ในเราและเราเขข้า
สนลิทอยผล่ในเขา ผผข้นมันี้นจะเกลิดผลมาก เพราะถข้าแยกจากเราแลข้วทล่านจะทชาสลิสี่งใดไมล่ไดข้เลย” (ยอหร์น 15:1-5 บางสล่วน)

ตลอดหลายศตวรรษพระราชกลิจของพระเจข้าไดข้เดลินหนข้าไป หลายครมังนี้ กด็อยล่างชข้ามากๆและไมล่ถผกสมังเกตเหด็นโดย
ตาของมนลุษยร์ แผนงานของพระองคร์ไมล่อาจถผกหยลุดยมันี้งไดข้เพราะวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจข้าผผข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์และไมล่มบีผผข้ใด
สามารถยมับยมันี้งพระประสงคร์และแผนการของพระองคร์สชาหรมับยลุคสมมัยตล่างๆไดข้ พระองคร์ยมังทรงกระทชากลิจผล่านทางมนลุษยร์อยผล่
เหมนอนเดลิม และเมนสี่อบลุคคลใดเชนสี่อในพระเยซผครลิสตร์เจข้าและใหข้ความเชนสี่อตมันี้งอยผล่บนรากฐานเดบียวนมันี้นทบีพสี่ ระเจข้าทรงรผจข้ มักและใหข้
เกบียรตลิ สวรรคร์กพด็ รข้อมใชข้งานแกล่บลุคคลผผข้นมันี้นและไมล่วล่าเขาทผลขอสลิสี่งใดจากพระเจข้า โดยเชนสี่อในความเชนสี่อและเพนสี่อ ถวายเกทยรตริ
แดล่พระเจข้า เขากด็จะไดข้รมับสลิสี่งนมันี้น
“ศาสนา” อาจเปป็นสลิสี่งสวยงามในฐานะเปป็นหลมักในการดชาเนลินชบีวตลิ มมันอาจนล่าดศึงดผดและเชลิญชวนใหข้เขข้าไปใกลข้ แตล่
ศาสนาทบีสี่ถผกสรข้างขศึนี้นโดยทางสตลิปปัญญาของมนลุษยร์และโดยแรงงานแหล่งนนี้ชามนอของมนลุษยร์กด็วาล่ งเปลล่าและไมล่อชานวยประโยชนร์
อมันใดพอๆกมับใบข้ไมข้บนตข้นมะเดนสี่อนมันี้น “ใบตล่างๆ” ทางศาสนาไมล่สามารถแกข้ไขความนล่าอมับอายแหล่งบาปตล่อสายพระเนตรของ
พระเจข้าไดข้ พวกมมันอาจทชาใหข้มนลุษยร์พอใจ แตล่พวกมมันจะไมล่ทชาใหข้พระเจข้าพอพระทมัย ไมล่วาล่ จะเปป็นประชาชาตลิหนศึสี่ง , ครลิสต
จมักรหนศึสี่ง, ผผข้รมับใชข้คนหนศึสี่ง, หรนอคนธรรมดาคนหนศึสี่ง พระเยซผเจข้ากด็กชาลมังมองหาผล ไมล่ใชล่ใบ!
ขข้อ 21: “ฝฝ่ายพระเยซผตรษัสตอบเขาวต่า “เราบอกความจรริงแกต่ทาต่ นทษันั้งหลายวต่า ถผู้าทต่านมทความเชยืที่อและมริไดผู้สงสษัย
ทต่านจะกระทสาไดผู้เชต่นททที่เราไดผู้กระทสาแกต่ตผู้นมะเดยืที่อนทนั้ยริที่งกวต่านษันั้น ถถึงแมผู้ทาต่ นจะสษัที่งภผเขานทนั้วาต่ ‘จงถอยไปลงทะเล’กร็จะสสาเรร็จไดผู้ ”
“ถผู้าทต่านมทความเชชชื่อและมริไดผู้สงสษัย...” พระเยซผประทานฤทธลิธิ์เดชเพนสี่อกระทชาการอมัศจรรยร์ตล่างๆแกล่เหลล่าสาวกของ
พระองคร์ แตล่เคลด็ดลมับแหล่งการอมัศจรรยร์เหลล่านมันี้นคนอความเชยืที่อททที่ไมต่สษัที่นคลอน ฤทธลิธิ์เดชแหล่งความเชนสี่อไดข้ถผกพลิสผจนร์แลข้วตลอด
หลายยลุคสมมัย พระวจนะของพระเจข้าบมันทศึกผลลมัพธร์ตาล่ งๆแหล่งความเชนสี่อทบีสี่ถผกแสดงออกโดยเหลล่าวลิสลุทธลิชนสมมัยภาคพมันธ
สมัญญาเดลิม ในบททบีสี่สลิบเอด็ดของฮบีบรผเราอล่านวล่า:
“โดยความเชยืที่อ อาแบลนษันั้นจศึงไดข้นชาเครนสี่องบผชาอมันประเสรลิฐกวล่าเครนอสี่ งบผชาของคาอลินมาถวายแดล่พระเจข้า เพราะเหตลุ
เครนสี่องบผชานมันี้นจศึงมบีพยานวล่าทล่านเปป็นคนชอบธรรม...
“โดยความเชยืที่อ เอโนคจศึงถผกรมับขศึนี้นไป เพนอสี่ ไมล่ใหข้ทล่านประสบกมับความตาย...
“โดยความเชยืที่อ...โนอาหย์...จมัดแจงตล่อนาวา เพนสี่อชล่วยครอบครมัวของทล่านใหข้รอด ...ไดข้เปป็นทายาทแหล่งความชอบธรรม
ซศึสี่งบมังเกลิดมาจากความเชนสี่อ
“โดยความเชยืที่อ เมนสี่อทรงเรบียกใหข้อษับราฮษัม...ไดข้เดลินทางออกไปโดยหารผไข้ มล่วาล่ จะไปทางไหน...
“โดยความเชยืที่อ นางซาราหย์เองเชล่นกมันจศึงไดข้รบมั พลมังตมันี้งครรภร์...
“โดยความเชยืที่อ อริสอษัคไดข้อวยพรแกล่ยาโคบและเอซาว คนอเกบีสี่ยวกมับเหตลุการณร์ซศึสี่งจะบมังเกลิดภายหนข้านมันี้น
“โดยความเชยืที่อ ยาโคบเมนสี่อจะตายไดข้อวยพรแกล่บลุตรชายทมันี้งสองของโยเซฟ...
“โดยความเชยืที่อ โยเซฟเมนสี่อกชาลมังจะตายไดข้กลล่าวถศึงการทบีสี่ชนชาตลิอลิสราเอลจะออกไป (จากอบียลิปตร์) และไดข้มบีคชาสมัสี่งไวข้
เรนสี่องกระดผกของทล่าน
“โดยความเชยืที่อ เมนสี่อโมเสสบมังเกลิดมาแลข้ว บลิดามารดาไดข้ซล่อนทล่านไวข้ถศึงสามเดนอน ... โดยความเชยืที่อ ครมันนี้ โมเสสวมัฒนา
โตขศึนี้นแลข้ว ไมล่ยอมใหข้เรบียกวล่าเปป็นบลุตรชายของธลิดากษมัตรลิยร์ฟาโรหร์... ไดข้ออกจากประเทศอบียลิปตร์ ... ไดข้ถนอเทศกาลปปัสกา...
“โดยความเชยืที่อ พวกอริสราเอลไดข้ขข้ามทะเลแดงเหมนอนกมับวล่าเดลินบนดลินแหข้ง ...

“โดยความเชยืที่อ ...กกาแพงเมชองเยรทโค...กด็พมังลง
“โดยความเชยืที่อ ราหษับหญริงแพศยาจศึงมลิไดข้พลินาศไปพรข้อมกมับคนเหลล่านมันี้นทบีสี่มลิไดข้เชนสี่อ...
“...ไมล่มบีเวลาพอทบีสี่จะกลล่าวถศึงกริเดโอน บาราค แซมสษัน เยฟธาหย์ ดาวริด และซามมูเอล และศาสดาพยากรณย์ทษันั้ง
หลาย โดยความเชชชื่อ ทต่านเหลต่านษันั้นจถึงไดผู้มทชษัยเหนยืออาณาจษักรตต่างๆ ไดผู้กระทสาการชอบธรรม ไดผู้รษับพระสษัญญา ไดผู้ปปิดปาก
สริงโต ไดผู้ดบษั ไฟททที่ไหมผู้อยต่างรบุนแรง ไดผู้พนผู้ จากคมดาบ ความอต่อนแอของทต่านกร็กลษับเปป็นความเขผู้มแขร็ง มทกสาลษังความสามารถ
ในการทสาสงคราม ไดผู้ตกท องทษัพประเทศอยืนที่ ๆแตกพต่ายไป พวกผผผู้หญริงกร็ไดผู้รบษั คนพวกของนางททตที่ ายแลผู้วกลษับฟฟฟื้นคยืนชทวริตขถึนั้นมา
อทก บางคนกร็ถผกทรมาน แตต่กร็ไมต่ยอมรษับการปลดปลต่อย เพยืที่อเขาจะไดผู้รบษั การเปป็นขถึนั้นมาจากความตายอษันประเสรริฐกวต่า ” (ฮบีบรผ
11:4-35)
มบีมากกวล่านบีนี้อกบี เยอะเกบีสี่ยวกมับการอมัศจรรยร์เหลล่านมันี้นซศึสี่งถผกกระทชาโดยความเชนสี่อในบทเดบียวกมันนมันี้นในฮบีบรผ จงอล่านมมัน
ตมันี้งแตล่ตนข้ จนจบ และจงใหข้ใจของคลุณตนสี่นเตข้นไปกมับบมันทศึกเรนสี่องราวกลิจการตล่างๆซศึสี่งถผกกระทชาโดยความเชยืที่อโดยประชากรของ
พระเจข้า!
“...ถถึงแมผู้ทต่านจะสษัที่งภผเขานทนั้วาต่ ‘จงถอยไปลงทะเล’กร็จะสสาเรร็จไดผู้” พวกยลิวชอบใชข้วลบี “เคลนสี่อนภผเขา” และในทบีสี่นบีนี้พระ
เยซผทรงใชข้หนศึสี่งในสชานวนทบีพสี่ วกเขาใชข้บล่อย ความหมายกด็คอน วล่าดข้วยความมมัสี่นใจทบีสี่ไมล่อาจสมัสี่นคลอนไดข้ในพระเจข้า คนๆหนศึสี่งกด็
สามารถมบีฤทธลิธิ์เดชเพนสี่อเอาชนะอลุปสรรคใดๆกด็ไดข้ ไมล่วล่าอลุปสรรคนมันี้นจะใหญล่โตสมักเพบียงใดกด็ตาม
อยล่าเขข้าใจผมผลิดนะครมับ ผมไมล่ไดข้เจตนาทบีสี่จะเสนอแนะวล่าความเชนสี่อไมล่อาจเคลนสี่อนภผเขาจรลิงๆไดข้ ผมเชนสี่อวล่าความเชนสี่อ
สามารถเคลนสี่อนภผเขาไปอยผล่กลางทะเลไดข้จรลิงๆหากมทเหตตุผลในการเคลนสี่อนยข้ายภผเขาลผกนมันี้นและหากเหตลุผลดมังกลล่าวจะถวาย
เกบียรตลิแดล่พระเจข้า มลิฉะนมันี้น เหตลุใดจศึงตข้องมบีใครทผลขอพระเจข้าใหข้เคลนสี่อนภผเขาลผกหนศึสี่งและโยนมมันลงไปในทะเลเลล่า ? คลุณเหด็น
แลข้ววล่า มมันคงเปป็นเรนสี่องงล่ายสชาหรมับพระเจข้าทบีสี่จะทรงโยนภผเขาลผกหนศึสี่งลงไปสผล่กข้นทะเลพอๆกมับทบีสี่มมันงล่ายสชาหรมับพระองคร์ทบีสี่จะ
ทรงขมับพวกผบีออกจากใจทบีไสี่ มล่เชนสี่อเมนสี่อคนๆหนศึสี่งแสดงออกถศึงความเชนสี่อในพระโลหลิตทบีสี่หลมัสี่งออกของพระเยซผ ไมล่มบีสลิสี่งใดยากเกลิน
ไปสชาหรมับพระเจข้า ดข้วยความเชนสี่อทบีสี่ไมล่หวมันสี่ ไหว ไมล่วาล่ เราตข้องการสลิสี่งใดเพนอสี่ ทบีสี่จะถวายเกบียรตลิแดล่พระเจข้า พระองคร์กด็ทรง
สามารถและจะทรงจมัดหาใหข้
มนลุษยร์ทลุกวมันนบีนี้ทบีสี่มบีความเชนสี่อกด็ยมังสามารถกระทชาการอมัศจรรยร์ตาล่ งๆในพระนามของพระเยซผไดข้อยผล่เหมนอนเดลิม มบีการ
อมัศจรรยร์มากมายทลุกวมันนบีนี้ แตล่เรามมักจะมองพวกมมันวล่าเปป็นสลิสี่งทบีสี่เกลิดขศึนี้นปกตลิธรรมดา ยกตมัวอยล่างเชล่น การอมัศจรรยร์ประการ
หนศึสี่งเกลิดขศึนี้นเมนสี่อคนบาปคนหนศึสี่งบมังเกลิดใหมล่ มมันเปป็นการอมัศจรรยร์อยล่างหนศึสี่งเมนสี่อครลิสเตบียนคนใดดชาเนลินชบีวตลิ ทบีสี่อลุทลิศตมัวและแยก
ออก – การอมัศจรรยร์แหล่งพระคลุณของพระเจข้า มนลุษยร์ยมังสามารถมบีฤทธลิธิ์เดชกมับพระเจข้าไดข้อยผล่เหมนอนเดลิมหากพวกเขามบีความ
เชนสี่อโดยปราศจากการสงสษัย เราอาจไมล่สามารถทบีสี่จะกลล่าวคชาสาปแชล่งตข้นไมข้ตข้นหนศึสี่งและเหด็นมมันเหบีสี่ยวแหข้งไป แตล่ไมล่วล่าเรา
ตผู้องการสลิสี่งใด หากเราอข้างสลิทธลิธิ์ในสลิสี่งนมันี้นในพระนามของพระเยซผ ความตข้องการนมันี้นกด็จะไดข้รบมั การตอบสนองตามความเชนสี่อ
ของเรา
ขข้อ 22: “สริที่งสารพษัดซถึที่งทต่านอธริษฐานขอดผู้วยความเชยืที่อ ทต่านจะไดผู้”
เราพบขข้อพระคชาทบีสี่คลข้ายๆกมันในขล่าวประเสรลิฐของยอหร์น: “สลิสี่งใดทบีสี่ทาล่ นทมันี้งหลายจะขอในนามของเรา เราจะกระทชา
สลิสี่งนมันี้น เพนสี่อวล่าพระบลิดาจะทรงไดข้รบมั เกบียรตลิทางพระบลุตร” (ยอหร์น 14:13)

“สริที่งใดกร็ตาม” ในขข้อพระคชาหลายตอนเหลล่านบีนี้ไมล่ไดข้หมายความวล่าเราสามารถอธลิษฐานอยล่างโงล่เขลาหรนออยล่างเหด็น
แกล่ตมัวไดข้และคาดหวมังวล่าคชาอธลิษฐานของเราจะไดข้รบมั คชาตอบในเชลิงเหด็นชอบ มมันไมล่ไดข้หมายความวล่าเราสามารถอธลิษฐานขอ
รถยนตร์คมันโตไวข้ขบีสี่หรนอคฤหาสนร์งามๆไวข้อยผล่อาศมัย และไดข้รบมั สลิสี่งเหลล่านบีนี้เพราะการขอนมันี้น หากสริที่งเหลต่านษันั้นเปป็นสริที่งททที่เราตร้องการ
เพยืที่อถวายเกทยรตริแดต่พระเจผู้า ผมกด็เชนสี่อวล่าพระองคร์จะประทานสลิสี่งเหลล่านมันี้นใหข้ พระองคร์ทรงสามารถและพระองคร์จะตอบสนอง
ความตข้องการตล่างๆของเรา แตล่คนเหลล่านมันี้นทบีสี่มบีความคลิดฝปักใฝฝ่อยผล่ฝาฝ่ ยวลิญญาณจะไมล่ทผลขอเรนสี่องโงล่ๆตล่อพระเจข้า หากเรา
อธลิษฐานในพระวลิญญาณและภายใตข้นนี้ชาพระทมัยของพระเจข้า พระองคร์จะทรงโปรดประทานสลิสี่งสารพมัดแกล่เราเพนสี่อประโยชนร์สลุข
ของเราและเพนสี่อสงล่าราศบีของพระองคร์ ครลิสเตบียนทบีสี่อยผล่ฝาฝ่ ยวลิญญาณจะไมล่ทผลขอมากกวล่าทบีสี่มบีอยผล่แลข้ว
ผลประโยชนร์ฝาฝ่ ยวลิญญาณทลุกอยล่างเรลิสี่มตข้นและสลินี้นสลุดในความเชนสี่อ และปราศจากความเชนสี่อมมันกด็เปป็นไปไมล่ไดข้เลยทบีสี่จะ
ทชาใหข้พระเจข้าพอพระทมัย (ฮบ. 11:6)
เราไดผู้รบษั ความรอดโดยความเชนสี่อ (อฟ. 2:8)
เราดสาเนรินชทวตริ โดยความเชนสี่อ (2 คร. 5:7)
เรามทชทวตริ อยผต่โดยความเชนสี่อ (โรม 1:17)
เรามทชษัยชนะโดยความเชนสี่อ (1 ยอหร์น 5:4)
และ “สริที่งใดกร็ตามททที่ไมส่ไดผู้มาจากความเชยืที่อกร็เปป็นบาปทษันั้งสรินั้น” (โรม 14:23)
มบีพระสมัญญาตล่างๆอยผล่มากมายในพระวจนะของพระเจข้าสชาหรมับผผข้เชนสี่อทมันี้งหลายในยลุคสมมัยแหล่งพระคลุณนบีนี้ หากเรา “มบี
ความเชนสี่อและไมล่สงสมัย” กด็ไมล่มบีขบีดจชากมัดตล่อสลิสี่งทบีพสี่ ระเจข้าทรงสามารถและจะทรงกระทชาเพนสี่อเรา โดยรผวข้ ล่าสลิสี่งทบีพสี่ ระองคร์
ประทานใหข้ในการตอบคชาอธลิษฐานจะถผกใชข้เพนสี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระนามของพระองคร์และชนะดวงวลิญญาณทมันี้งหลายมาเพนสี่อ
อาณาจมักรของพระองคร์

สริทธริอคานาจของพระเยซรูถกรู ตมัตั้งคคาถาม
ขข้อ 23: “เมยืที่อพระองคค์เสดร็จเขผู้าไปในพระวริหารในเวลาททที่ทรงสษัที่งสอนอยผต่ พวกปบุโรหริตใหญต่และพวกผผผู้ใหญต่ของ
ประชาชนมาหาพระองคค์ทผลถามวต่า “ทต่านมทสทริ ธริอษันใดจถึงไดผู้ทสาเชต่นนทนั้ ใครใหผู้สริทธรินทนั้แกต่ทต่าน”
พระเยซผเสดด็จไปทบีพสี่ ระวลิหารและทรงพบกมับพวกผผข้กลล่าวหาพระองคร์อกบี ครมันี้ง คนอพวกปลุโรหลิตใหญล่และพวกผผข้ใหญล่
พระองคร์ไดข้ทรงทชาใหข้พวกเขาสมับสนและเงบียบเสบียงแลข้วตอนทบีสี่พระองคร์ทรงชชาระพระวลิหาร แตล่พวกเขาไดข้สมทบกชาลมังอบีกหน,
รวบรวมความกลข้าทบีสี่หายไปของตน, และบมัดนบีนี้อยากรผวข้ ล่าพระองคร์ทรงกระทชาอยล่างเดด็ดขาดเชล่นนมันี้นโดยสริทธริอกานาจใด พวก
เขาเหด็นวล่าไมล่มบีอะไรผลิดตรงไหนกมับการมบีพวกคนรมับแลกเงลินในพระวลิหาร พวกเขาคลิดวล่าตนเองเปป็นแหลล่งของสลิทธลิอชานาจใน
ทางศาสนจมักร พระเยซผไดข้ทรงเปปิดโปงและขจมัดสลิสี่งทบีพสี่ วกเขาอนลุญาตและบมัดนบีนี้พวกเขากด็ทข้าทายสลิทธลิธิ์ของพระองคร์ทบีสี่จะกข้าว
เขข้ามาและเปลบีสี่ยนแปลงสลิสี่งตล่างๆ
“ทต่านมทสริทธริอษันใดจถึงไดผู้ทสาเชต่นนทนั้ ใครใหร้สริทธรินทนั้แกต่ทาต่ น” พวกเขาไมล่ไดข้ปฏลิเสธวล่าพระองคร์ไดข้ทรงกระทชาสลิสี่งมหมัศจรรยร์
ตล่างๆ แตล่พวกเขาอยากรผข้จกมั สลิทธลิอชานาจทางการทบีพสี่ ระองคร์ทรงกระทชาการอมัศจรรยร์เหลล่านมันี้นและผผข้ใดตมังนี้ พระองคร์ใหข้รมับ
ตชาแหนล่ง
ขข้อ 24: “พระเยซผตรษัสตอบเขาวต่า “เราจะถามทต่านทษันั้งหลายสษักขผู้อหนถึที่งดผู้วย ซถึที่งถผู้าทต่านบอกเราไดผู้ เราจะบอกทต่าน

เหมยือนกษันวต่าเรากระทสาการนทนั้โดยสริทธริอษันใด”
คนเหลล่านบีนี้ ถศึงแมข้วล่ามบีการศศึกษาสผงอยล่างไมล่ตอข้ งสงสมัย กด็เปป็นคนโงล่ทบีสี่เครล่งศาสนา พวกเขาไมล่สมควรไดข้รมับคชาตอบ แตล่
คชาตอบทบีสี่พระเยซผประทานแกล่พวกเขากด็เปป็นแบบอยล่างอมันงดงามของความถล่อมใจแหล่งสตลิปปัญญา – และ “เพราะความเขลา
ของพระเจข้ายมังมบีปปัญญายลิสี่งกวล่าปปัญญาของมนลุษยร์” (1 คร. 1:25) พระเยซผไมล่ไดข้ประกาศสลิทธลิอชานาจแบบพระเจข้าของ
พระองคร์อยล่างกระโชกโฮกฮาก และพระองคร์ไมล่ไดข้อข้างถศึงการอมัศจรรยร์เหลล่านมันี้นทบีสี่พระองคร์ไดข้ทรงกระทชาตล่อหนข้าพวกปลุโรหลิต
ใหญล่และพวกผผใข้ หญล่เหลล่านมันี้นดข้วย ในสตลิปปัญญาแบบพระเจข้าของพระองคร์ พระองคร์ทรงปลล่อยพวกเขาใหข้ปรมับโทษตมัวพวกเขา
เอง ซศึสี่งดบีกวล่าตมันี้งเยอะ
“เราจะถามทต่านทษันั้งหลายสษักขผู้อหนถึที่งดผู้วย...” คชาถามเหลล่านมันี้นทบีสี่พวกปลุโรหลิตใหญล่และพวกผผข้ใหญล่ถามกด็เจอกมับคชาถาม
ตล่างๆโดยพระเยซผเจข้า “...ซถึที่งถผู้าทต่านบอกเราไดผู้ เราจะบอกทต่านเหมยือนกษันวต่าเรากระทสาการนทนั้โดยสริทธริอษันใด” กลล่าวอบีกนมัย
หนศึสี่ง “พวกทต่านบอกเราสริ และเราจะบอกพวกทส่าน” และจากนมันี้นพระเยซผกด็ทรงถามคชาถามของพระองคร์:
ขข้อ 25 และ 26: “คยือบษัพตริศมาของยอหค์นนษันั้นมาจากไหน มาจากสวรรคค์หรยือจากมนบุษยค์” เขาไดผู้ปรถึกษากษันวต่า “ถผู้า
เราจะวต่า ‘มาจากสวรรคค์’ ทต่านจะถามเราวต่า ‘เหตบุไฉนทต่านจถึงไมต่เชยืที่อยอหค์นเลต่า’ แตต่ถผู้าเราจะวต่า ‘มาจากมนบุษยค์’ เรากร็กลษัว
ประชาชน เพราะประชาชนทษันั้งปวงถยือวต่ายอหค์นเปป็นศาสดาพยากรณค์”
คชาถามขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้านชาเสนอภาวะกลนนไมล่เขข้าคายไมล่ออกสชาหรมับเหลล่าศมัตรผของพระองคร์ พวกเขาคอยหา
ชล่องทบีสี่จะทชาใหข้พระองคค์ตดลิ กมับดข้วยคชาถามทบีสี่ถผกคลิดคชานวณและถผกวางแผนมาเปป็นอยล่างดบีแลข้วซศึสี่งมบีลกมั ษณะเฉพาะทบีสี่เปป็น
อมันตราย บมัดนบีพนี้ ระองคร์ทรงทชาใหข้พวกเขาตลิดกมับของพวกเขาเองบข้าง! “บษัพตริศมาของยอหค์นนษันั้นมาจากไหน?” กลล่าวอบีกนมัย
หนศึสี่ง ยอหร์นมบีสลิทธลิอชานาจจากสวรรคร์ทจบีสี่ ะใหข้บมัพตลิศมาหรนอไมล่? หรนอบมัพตลิศมาของเขาถผกกระทชาตามคชาขอของมนลุษยร์? ไมล่วาล่
พวกเขาจะตอบแบบไหน พวกปลุโรหลิตใหญล่และพวกธรรมาจารยร์กจด็ ะตอบผลิดอยล่างแนล่นอน หากพวกเขายอมรมับบมัพตลิศมา
ของยอหร์นวล่ามาจากสวรรคร์ พระเยซผกด็จะถามพวกเขาวล่า “เหตลุไฉนทล่านจศึงไมล่เชยืที่อยอหร์นเลล่า?” ยลิสี่งไปกวล่านมันี้น หากพวกเขา
กลล่าววล่าบมัพตลิศมาของยอหร์นมาจากสวรรคร์พวกเขากด็จะกชาลมังตอบคชาถามของพวกเขาเองเกบีสี่ยวกมับสลิทธลิอชานาจของพระครลิสตร์
ดข้วยวล่ายอหร์นเปป็นพยานวล่าพระครลิสตร์ทรงเปป็น “พระเมษโปดกของพระเจข้า” (ยอหร์น 1:29)
ในทางกลมับกมัน หากพวกเขายอมรมับวล่าบมัพตลิศมาของยอหร์นมาจากมนบุษยค์ พวกเขากด็จะตข้องทนทลุกขร์กมับผลพวงตล่างๆ
ทบีสี่ตามมาจากฝผงชนเหลล่านมันี้น เพราะประชาชนเหลล่านมันี้นเคารพยชาเกรงยอหร์นผผข้ใหข้รมับบมัพตลิศมาในฐานะเปป็นศาสดาพยากรณร์แทข้
คนหนศึสี่งของพระเจข้า ลผกา 20:6 บอกเราวล่าพวกเขากลมัววล่าประชาชนจะเอาหรินขวผู้างพวกเขาหากพวกเขาพผดจาใหข้ราข้ ยตล่อ
สลิทธลิอชานาจของยอหร์น
แนล่นอนวล่าหากพวกผผข้นชาทางศาสนาเหลล่านบีนี้ไดข้ทชาหนข้าทบีสี่ของตนและสมัตยร์ซนสี่อตล่อหนข้าทบีสี่ๆถผกมอบหมายแกล่พวกเขาใน
ฐานะเปป็นผผข้ดผแลรมักษาพระราชบมัญญมัตขลิ องพระเจข้า พวกเขากด็คงไมล่มบีเหตลุใหข้ตข้องกลมัวฝผงชนเลย และหากพวกเขาไดข้ทชาหนข้าทบีสี่
ตล่างๆของตนอยล่างทบีพสี่ วกเขาควรกระทชาแลข้ว พวกเขากด็คงไมล่ตมันี้งคชาถามสลิทธลิอชานาจของพระเยซผเลย พวกเขากด็คงรผไผู้ ปแลผู้ววล่า
สลิทธลิอชานาจของพระองคร์มาจากทบีสี่ไหน แตล่พวกเขาถผกไลล่ตข้อนเขข้ามลุมจรลิงๆซศึสี่งพวกเขาไมล่อาจหนบีพข้นออกมาไดข้นอกจากยอมรมับ
วล่าตนไมล่รผข้เรนสี่องอะไรเลย – และพวกทชาเชล่นนบีนี้
ขข้อ 27: “เขาจถึงทผลตอบพระเยซผวต่า “พวกขผู้าพเจผู้าไมต่ทราบ” พระองคค์จงถึ ตรษัสกษับเขาวต่า “เราจะไมต่บอกทต่านทษันั้ง

หลายเหมยือนกษันวต่า เรากระทสาการนทนั้โดยสริทธริอษันใด”
คชาตอบทบีสี่พวกเขาใหข้กด็ไมล่ใชล่คชาตอบเลยสมักนลิดเดบียว พวกชอบเอาใจคนตข้องเปป็นพวกนมักการเมนองเสมอ พวกเขาพบ
วล่ามมันยากทบีสี่จะตอบคชาถามงล่ายๆ พวกเขาอข้อมคข้อม พผดจาวกวน แตล่ดเผ หมนอนไมล่เคยตรงเขข้าประเดด็นเลยสมักทบี คนเหลล่านบีนี้จะ
ตอบคชาถามเกบีสี่ยวกมับยอหร์นผผข้ใหข้รมับบมัพตลิศมากด็ทชาไดข้ – แตล่พวกเขากด็ไมล่ยอมตอบ พระเยซผจะทรงบอกพวกเขาทลุกเรนสี่องเกบีสี่ยว
กมับสลิทธลิอชานาจของพระองคร์และแหลล่งทบีสี่มาของสลิทธลิอชานาจนมันี้นกด็ทชาไดข้ – แตล่พระองคร์กด็ไมล่ทรงบอก
ในมมัทธลิว 7:6 พระเยซผตรมัสวล่า “อยต่าใหผู้สริที่งซถึที่งบรริสบุทธริธิ์แกต่สบุนษัข และอยต่าโยนไขต่มบุกของทต่านใหผู้แกต่สบุกร เกลนอกวล่ามมันจะ
เหยบียบยสี่ชาเสบีย และจะหมันกลมับมากมัดตมัวทล่านดข้วย” พระองคร์ทรงทราบวล่าผผข้นชาทางศาสนาเหลล่านบีนี้ทบีสี่กชาลมังตมังนี้ คชาถามพระองคร์
เปป็นพวก “สลุกร” เครล่งศาสนา ดมังนมันี้นทชาไมตข้องโยนไขล่มลุกแหล่งพระวจนะของพระเจข้าไปตรงหนข้าพวกเขาดข้วยเลล่า ? พวกเขาจะ
มบีแตล่เหยบียบยสี่ชาพระวจนะของพระองคร์ใตข้ฝฝ่าเทข้าของพวกเขาเทล่านมันี้น พระเยซผทรงทราบวล่าพระองคร์กชาลมังรมับมนอกมับคนทมันี้ง
หลายทบีสี่ความคลิดและจลิตใจของพวกเขาถผกปปิดอยล่างสลินี้นหวมัง พวกเขาเปป็นพวกชอบเอาใจคนทบีสี่พอใจกมับตมัวเองโดยไมล่ปรารถนา
ทบีสี่จะเหด็นความสวล่างของพระเจข้าและรผจข้ มักความจรลิงเลย พวกเขาไมล่อาจถผกปกครองโดยความอล่อนโยน, ความบรลิสลุทธลิธิ์, และ
ความถล่อมพระทมัยของพระเมษโปดกของพระเจข้าไดข้ พระเยซผจศึงตข้องเปปิดโปงและถอดพวกเขาลงจากบมัลลมังกร์ และพระองคร์
ตข้องทชาเชล่นนมันี้นตล่อหนข้าตล่อตาประชาชนทมัวสี่ ไปผผข้ซศึสี่งถผกชมักจผงใหข้หลงผลิดโดยคชาสอนผลิดของคนเหลล่านมันี้นทบีสี่นชาพวกเขา

คคาอรุปมาเรดอที่ งบรุตรชายสองคน
ขข้อ 28 และ 29: “แตต่ทาต่ นทษันั้งหลายคริดเหร็นอยต่างไร ชายผผผู้หนถึที่งมทบบุตรชายสองคน บริดาไปหาบบุตรคนแรกวต่า ‘ลผกเออ๋ย
วษันนทนั้จงไปทสางานในสวนองบุต่นของพต่อเถริด’ บบุตรคนนษันั้นตอบวต่า ‘ขผู้าพเจผู้าไมต่ไป’ แตต่ภายหลษังกลษับใจแลผู้วไปทสา”
“ชายผผผู้หนถึที่งมทบบุตรชายสองคน…” กรลุณาหมายเหตลุวาล่ พระเยซผทรงใชข้คชาอลุปมานบีนี้เพนสี่อจมัดการกมับผผข้นชาเหลล่านมันี้นทบีสี่ตอล่ ตข้าน
พระองคร์อยล่างรลุนแรงเหลนอเกลินและโดยคชาอลุปมานบีพนี้ ระองคร์ทรงเปปิดโปงการปฏลิบมัตลิตาล่ งๆอมันเปป็นเทด็จของพวกเขากมับพระเจข้า
ชายหนลุล่มสองคนนบีนี้ในคชาอลุปมาเรนสี่องนบีนี้เทล่าเทบียมกมันตรงทบีสี่วาล่ พวกเขาเปป็นบลุตรของบลิดาคนเดบียวกมัน ดข้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาจศึงมบีหนข้า
ทบีสี่อยล่างเทล่าเทบียมกมันทบีจสี่ ะปรนนลิบมัตลิบนเรนอกสวนไรล่นาประจชาตระกผล และทมันี้งคผล่ควรถนอวล่านบีสี่เปป็นความเพลลิดเพลลินทบีสี่ไดข้ทชางานใน
สวนองลุล่นของบลิดาของตน
“ลผกเออ๋ย วษันนทนั้จงไปทสางานในสวนองบุนต่ ของพต่อเถริด” นบีสี่เปป็นคชาสมัสี่งของบลิดาทบีสี่มบีตอล่ บลุตรชายคนแรก -- บลุตรทบีสี่เอาแตล่ใจ
และดนนี้อรมันี้น คชาสมัสี่งนบีนี้ถผกตข้องและชอบธรรม บลิดามบีสลิทธลิธิ์ทกลุ ประการทบีสี่จะขอใหข้บลุตรชายคนนบีนี้ไปทชางานในสวนองลุล่นของตนเพราะ
วล่าบลุตรคนนบีนี้รมับประทานทบีสี่โตต๊ะของบลิดาและเพลลิดเพลลินกมับสลิทธลิพลิเศษตล่างๆของบข้านนมันี้น มมันเปป็นหนข้าทบีสี่โดยชอบของเขาทบีจสี่ ะ
ปรนนลิบมัตใลิ นทบีสี่ๆเขาถผกตข้องการ
“บบุตรคนนษันั้นตอบวต่า ‘ขร้าพเจร้าไมส่ไป’...” บลิดาใหข้คชาสมัสี่งทบีสี่ชมัดเจนและบลุตรผผข้นบีนี้กด็ใหข้คชาตอบทบีสี่ชมัดเจนพอๆกมัน! เขาหยาบ
คาย, ดนนี้อรมันนี้ , อกตมัญญผ, และไมล่เอาใจใสล่หรนอใหข้ความเคารพเลย แตล่เขากด็ซนสี่อสมัตยร์และรวดเรด็วทมันใจในคชาตอบของตน เขาไมต่
ยอมทชาตามทบีสี่บลิดาของเขาไดข้สมัสี่งเขาใหข้กระทชา
“...แตต่ภายหลษังกลษับใจแลผู้วไปทสา” เมนสี่อบลุตรทบีสี่ดอนนี้ รมันี้นผผข้นบีนี้มบีเวลาคลิดเกบีสี่ยวกมับมมันแลข้ว เขากด็กลมับใจและเขข้าไปในสวน
องลุล่นของบลิดาเพนสี่อทชางาน เราทราบวล่าเขากลมับใจใหมล่อยต่างแทผู้จรริงเพราะวล่าเรารผวข้ าล่ การกลษับใจใหมต่ททที่แทผู้จรริงนสามาซถึที่งความเชยืที่อ
ฟฟัง ทบีสี่ใดทบีสี่ไมล่มบีความเชนสี่อฟปัง ทบีสี่นมัสี่นกด็ไมล่มกบี ารกลมับใจใหมล่ทบีสี่แทข้จรลิง เราไมล่ไดข้หมายเหตลุตรงนบีนี้วาล่ เดด็กหนลุล่มผผข้นบีนี้มาหาบลิดาตนและกข้ม

กราบลงตล่อหนข้าบลิดาเพนสี่อขอการยกโทษ และเขาไมล่ไดข้ใหข้คชาสมัญญาใหญล่โตใดๆเกบีสี่ยวกมับสลิสี่งทบีสี่เขาจะกระทชาในอนาคต ไมล่เลย
เขาทชาบางสลิสี่งทบีสี่ดบีกวล่านมันี้นตมันี้งเยอะ: เขากลษับใจในใจของตนและนสาการกลษับใจนษันั้นไปปฏริบษัตริ! เขารผข้วาล่ เขาไดข้ทชาผลิดตล่อบลิดาตน
และเขากลมับใจและไปทชากลิจธลุระของบลิดา อมันเปป็นการแสดงออกถศึงการกลมับใจใหมล่ทบีสี่ไดข้เกลิดขศึนี้นในใจของเขาแลข้ว
คนหนลุล่มสาวมากมายทลุกวมันนบีนี้ไมล่ไดข้กชาลมังปรนนลิบมัตลิในสวนองลุล่นของพระเจผู้า พวกเขาไมล่ไดข้กชาลมังปฝ่าวประกาศขล่าวดบี
แหล่งขล่าวประเสรลิฐ, ขล่าวทบีสี่วาล่ พระครลิสตร์ไดข้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพนสี่อคนอธรรมแลข้วและพระองคร์จะทรงชล่วยผผใข้ ดกด็ตามทบีสี่มาหา
พระองคร์ในความเชนสี่อใหข้ไดข้รมับความรอด คนมากมายทลุกวมันนบีนี้ควรอยผล่ในโรงเรบียนเตรบียมจลิตใจของตนใหข้พรข้อม -- เหมนอนกมับทบีสี่
พระเจข้าทรงเตรบียมใจของพวกเขา - สชาหรมับการรมับใชข้ในทลุล่งนามลิชชมัสี่นแหล่งโลก คนมากมายมมัวแตล่งล่วนอยผล่กมับการบรรลลุความ
ทะเยอทะยานสล่วนตมัวของพวกเขาเองจนพวกเขาไมล่แมข้แตล่ไดผู้ยรินเสบียงของพระเจข้าทบีสี่เรบียกพวกเขาใหข้ไปทชางานในสวนองลุนล่
ของพระองคร์ ขอใหข้พวกเขารผข้ตวมั เถลิดวล่าพวกเขาไดข้เลนอกสริที่งดทททที่สบุดอษันดษับสองสชาหรมับชบีวลิตของตนในเมนสี่อพระเจข้าทรงอยากใหข้
พวกเขาไดข้สริชื่งดทททชื่สตุดของพระองคย์ เมนสี่อพระเจข้าทรงเรบียกใหข้มาสผล่งานรมับใชข้แบบครลิสเตบียนเตด็มเวลา คนเหลล่านมันี้นทบีสี่ไดข้รมับการ
ทรงเรบียกกด็จะไดข้รมับการอวยพรอยล่างมหาศาลหากพวกเขาฟปังและตอบรมับตล่อการทรงเรบียกใหข้ไปและทชางานในไรล่นาเหลล่านมันี้น
ทบีสี่ “ขาวถศึงเวลาเกบีสี่ยวแลข้ว”
“เหตลุฉะนมันี้น ทล่านจะรผจข้ มักเขาไดข้เพราะผลของเขา” (มธ. 7:20) การกลมับใจทบีสี่แทข้จรลิงยล่อมออกผลทบีดสี่ บี ชายหนลุล่มคน
แรกนมันี้นในคชาอลุปมาทบีเสี่ ราศศึกษาอยผล่นบีนี้ไดข้หมันหนข้ากลมับ, เดลินยข้อนกลมับไปยมังสวนองลุล่นของบลิดาและทชางานทบีสี่นมัสี่น เขากชาลมังออกผล
แหล่งการกลมับใจใหมล่
ขข้อ 30: “บริดาจถึงไปหาบบุตรคนททที่สองพผดเชต่นเดทยวกษัน บบุตรนษันั้นตอบวต่า ‘ขผู้าพเจผู้าไปขอรษับ’ แตต่ไมต่ไป”
บลิดามาหาบลุตรคนทบีสี่สองของตน “พผดเชต่นเดทยวกษัน” นมัสี่นคนอ เขากลล่าวแกล่บลุตรคนทบีสี่สองวล่า “จงไปทชางานในสวนองลุล่น
ของพล่อเถลิด” เดด็กหนลุล่มผผข้นบีนี้กใด็ หข้คชาตอบในทมันทบีเชล่นกมัน แตล่คชาตอบของเขาไมล่ใชล่คชาตอบทบีสี่ซนสี่อตรงจากใจ บลุตรคนทบีสี่สองนบีนี้กลล่าว
ในทมันทบีและอยล่างรล่าเรลิงวล่า “ขผู้าพเจผู้าไปขอรษับ” คชาตอบของเขาบอกเปป็นนมัยวล่าเขาตระหนมักถศึงหนผู้าททที่ของตน เขาถผกผผกมมัด
โดยหนข้าทบีสี่ทจบีสี่ ะใหข้ความเชนสี่อฟปังแกล่บลิดาของตน และเนนสี่องจากบลิดาของเขาเปป็นนายของบข้านและจมัดหาสลิสี่งจชาเปป็นตล่างๆแหล่งชบีวตลิ
ใหข้แกล่เขา เขาจศึงมบีหนข้าทบีสี่ตอข้ งไปและทชางานในสวนองลุล่นของครอบครมัวเชล่นกมัน ความสลุภาพและความมบีมารยาทของเขาตรง
ขข้ามอยล่างสลินี้นเชลิงกมับทล่าทบีทบีสี่พชบีสี่ ายของเขาแสดงออกในตอนแรกนมันี้น แตล่สลิสี่งทบีสี่ดผเหมนอนดบีเหลล่านบีนี้ไมล่ไดข้ออกมาจากใจของเขาและ
คชาสมัญญาของเขากด็เตด็มไปดข้วยความหลอกลวง ดข้วยวล่า “เขาไมส่ไป”
บลุตรชายคนนบีนี้สษัญญาวล่าจะเชนสี่อฟปัง แตล่เขากด็ไมล่ไดข้ไปยมังสวนองลุล่นของบลิดาตน เทล่าทบีเสี่ กบีสี่ยวขข้องกมับเขา สวนองลุล่นนมันี้นอาจมบี
วมัชพนชงอกเตด็มไปหมดและพลินาศไปเลยกด็ไดข้! เขากชาลมังเคารพนบนอบตล่อบลิดา, เหด็นดบีดวข้ ยกมับคชาสมัสี่งของบลิดา, ประกาศตมัววล่า
เปป็นบลุตรชายทบีสี่ดบีและเชนสี่อฟปัง-แตล่ในใจของเขาเขากด็ไมล่มบีเจตนาทบีสี่จะทชางานในสวนองลุนล่ นมันี้นเลย
ผมเสนอแนะวล่าบลุตรคนทบีสี่สองนบีนี้อาจเปป็นประธานคณะกรรมการผผข้ชวล่ ยศลิษยาภลิบาลในครลิสตจมักรทมันสมมัยสมักแหล่งใน
โลกวมันนบีนี้! เขาแตล่งเนนนี้อแตล่งตมัวดบี, รล่าเรลิงแจล่มใส, และดผเหมนอนเขาเปป็นคนทบีสี่ถล่อมตมัว เขายศึดหลมักขข้อเชนสี่อดมันี้งเดลิมและชมัดเจน แตล่
“ความเชนสี่อฟปัง” ของเขากด็มบีแตล่ในคชาพผดเทล่านมันี้น เขาอาจซนสี่อตรงในดข้านจรลิยธรรมและเทบีสี่ยงธรรมในทางศบีลธรรม แตล่การรมับใชข้
ของเขาในสวนองลุล่นของบลิดากด็มาจากรลิมฝปีปากของเขาเทล่านมันี้น มมันไมล่ไดข้ไปถศึงหมัวใจของเขาเลย
เดด็กหนลุล่มคนนบีนี้ยมังนชาเสนอภาพทบีสี่แทข้จรลิงของพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีทบีสี่ยนนตล่อตข้านพระเยซผอยล่างขมขนสี่นดข้วย

พวกเขาประกาศตมัววล่ารผข้จกมั พระเจข้าพระบลิดา พวกเขาถนอปฏลิบมัตลิพธลิ บีกรรมและวมันสชาคมัญตล่างๆทางศาสนาแตล่ภายนอก “มบี
สภาพทางของพระเจข้าภายนอก แตล่ฤทธลิธิ์ของทางนมันี้นเขาปฏลิเสธเสบีย” (2 ทธ. 3:5) พวกเขาประกาศตษัว-แตล่พวกเขาไมล่ถยือ
ครองสลิสี่งทบีพสี่ วกเขาประกาศตมัววล่าถนอครอง เหมนอนกมับทบีสี่พระเยซผทรงพรรณนาพวกเขาในมมัทธลิว 15:8 โดยยกคชาพผดมาจากอลิส
ยาหร์ 29:13 “ประชาชนนบีนี้เขข้ามาใกลข้เราดข้วยปากของเขา และใหข้เกบียรตลิเราดข้วยรลิมฝปีปากของเขา แตล่ใจของเขาหล่างไกลจาก
เรา” ใชล่แลข้วครมับ แมข้ในยามทบีสี่พวกเขากชาลมังเสแสรผู้งวล่ามบีความบรลิสลุทธลิแธิ์ ละธรรมะธรรโม พวกเขากด็กชาลมังคลิดอลุบายเพนสี่อทบีสี่จะ
ประหารพระผผข้ชวล่ ยใหข้รอด!
ขข้อ 31: “บบุตรสองคนนทนั้คนไหนเปป็นผผทผู้ สาตามความประสงคค์ของบริดาเลต่า” เขาทผลตอบพระองคค์วต่า “คยือบบุตรคน
แรก” พระเยซผตรษัสตอบเขาวต่า “เราบอกความจรริงแกต่ทต่านทษันั้งหลายวต่า พวกเกร็บภาษทและหญริงโสเภณทกร็เขผู้าไปในอาณาจษักร
ของพระเจผู้ากต่อนทต่านทษันั้งหลาย”
“บบุตรสองคนนทนั้คนไหนเปป็นผผผู้ทสาตามความประสงคค์ของบริดาเลต่า?” ดข้วยคชาถามนบีนี้พระเยซผทรงนชาพวกคนเสแสรข้ง
แบบสงฆร์ทบีสี่หนข้าซนสี่อใจคดเหลล่านบีในี้ หข้พลิพากษาตมัวพวกเขาเอง พวกเขาจชาตข้องอล่านคชาตมัดสลินโทษของตมัวเอง เมนสี่อพระองคร์ทรง
ถามพวกเขาวล่าคนไหนในบลุตรสองคนนบีนี้ในคชาอลุปมาไดข้กระทชาตามความประสงคร์ของบลิดา พวกเขากด็ตอบไดข้แตล่เพบียงวล่า “คยือ
บบุตรคนแรก” พวกเขาจะสามารถกลล่าวอะไรไดข้อกบี เลล่า? ตล่อหนข้าฝผงชนเหลล่านมันี้นทบีพสี่ วกเขาทชาตมัวเปป็นผผข้นชาทบีสี่นาล่ เลนสี่อมใส พวก
เขากด็รวผข้ าล่ มมันคงเปป็นเรนอสี่ งโงล่เขลาทบีพสี่ วกเขาจะปฏลิเสธวล่าบลุตรคนแรกนมันี้น ทมันี้งๆทบีตสี่ อนแรกมบีทาล่ ทบีทบีสี่ดอนนี้ รมันี้น ไดข้กระทชาตามความ
ประสงคร์ของบลิดาอยล่างเชนสี่อฟปังและอยล่างขยมันขมันแขด็งในทบีสี่สลุด
“เราบอกความจรริงแกต่ทาต่ นทษันั้งหลายวต่า…”-ซศึสี่งเนข้นยนี้ชาทมังนี้ ความสชาคมัญและความจรลิงอมันเดด็ดขาด- “พวกเกร็บภาษทและ
หญริงโสเภณทกร็เขผู้าไปในอาณาจษักรของพระเจผู้ากต่อนทต่านทษันั้งหลาย” พวกคนเกด็บภาษบีและพวกหญลิงโสเภณบีดผเหมนอนจะถผกดผ
หมลิสี่นเกลบียดชมังมากทบีสี่สดลุ เมนสี่อเทบียบกมับผผข้คนทลุกชนชมันี้นในสมมัยของพระเยซผ พวกคนเกร็บภาษทมบีชนสี่อเสบียงในทางทบีสี่ไมล่ดบี โรมเปป็นฝฝ่าย
เรบียกเกด็บภาษบี ดมังนมันี้นคนเกด็บภาษบีจศึงเปป็นตมัวแทนของอชานาจแหล่งจมักรวรรดลิโรม หากคนเกด็บภาษบีคนใดเกลิดเปป็นยลิวขศึนี้นมา
(เหมนอนกมับทบีสี่พวกเขาหลายคนเปป็น) เขากด็กลายเปป็นคนทรยศในสายตาของยลิวคนอนสี่นๆ จากภาษบีเหลล่านมันี้นทบีสี่คนเหลล่านมันี้นเกด็บไดข้
ปรลิมาณทบีตสี่ ายตมัวกด็ถผกจล่ายใหข้แกล่โรมและสล่วนทบีสี่เกลินมากด็ถผกเกด็บไวข้โดยคนเกด็บภาษบีนมันี้น ดมังนมันี้นคนเกด็บภาษบีจศึงถผกหวาดระแวง
เสมอวล่าเปป็นนมักขผดรบีด และเปป็นทบีสี่เขข้าใจไดข้วาล่ เขาไมล่เปป็นทบีสี่นลิยมแบบสลุดๆ หนศึสี่งในขข้อกลล่าวหาทบีสี่ถผกนชามาปรมักปรชาพระเยซผใน
ระหวล่างทบีสี่พระองคร์รมับใชข้อยผล่บนโลกนบีนี้กด็คนอวล่า พระองคร์ทรงเปป็น “มลิตรสหายกมับคนเกด็บภาษบีและคนบาป” (มธ. 11:19; ลผกา
7:34) ชนสี่อเรบียกสองชนสี่อนบีนี้ดผเหมนอนจะมบีความหมายเดบียวกมัน-นมัสี่นคนอ หากคนใดทชาหนข้าทบีสี่เปป็นคนเกด็บภาษบี เขากด็เปป็นคนบาปคน
หนศึสี่งในการยอมรมับโดยทมัวสี่ ไป
พวกหญริงโสเภณท ถผกกลล่าวถศึงเปป็นพมักๆตลอดภาคพมันธสมัญญาเดลิมเชล่นเดบียวกมับภาคพมันธสมัญญาใหมล่ พวกนางเปป็นคน
ทบีสี่สมังคมรมังเกบียจ โดยถผกปฏลิบมัตเลิ ชล่นนมันี้นกระทมังสี่ โดยคนเหลล่านมันี้นทบีใสี่ ชข้บรลิการของพวกนาง สมังคมทบีสี่สลุภาพเรบียบรข้อยไมล่มบีการ
ยอมรมับพวกนางเลย กระนมันี้นพระเยซผกด็ทรงประกาศวล่าพวกคนเกด็บภาษบีและพวกหญลิงโสเภณบี, ซศึสี่งเปป็นชนชมันี้นทบีสี่ถผกรมังเกบียจมาก
ทบีสี่สลุดในหมผล่ประชาชน, กด็ไดข้เปรบียบมากกวล่าพวกฟารลิสบีและพวกธรรมาจารยร์
คนบาปทบีสี่นล่ารมังเกบียจทมันี้งหลายเปป็นพวกทบีสี่นชามาถศึงองคร์พระผผข้เปป็นเจข้างล่ายกวล่าพวกคนหนข้าซนสี่อใจคดทบีสี่เครล่งศาสนา การ
ทบีสี่คนทบีสี่ยอมรมับวล่าตมัวเองเปป็นคนบาปและตสี่ชาทรามจะกลมับใจใหมล่และรมับสารภาพวล่าตนตข้องการพระผผข้ชวล่ ยใหข้รอดกด็ไมล่ยาก

เทล่ากมับคนเหลล่านมันี้นทบีสี่ถผกความเยล่อหยลิสี่งฉลุดรมันี้งไวข้ เหมนอนกมับพวกผผข้นชาทบีสี่ประกาศตมัววล่านล่าเลนสี่อมใสของพวกยลิว พวกเขายมังมบีความ
หวมังหากพวกเขายอมรมับพระเยซผ แตล่ความเยล่อหยลิสี่งของพวกเขาและการหลอกลวงตมัวเองไดข้ทชาใหข้พวกเขาทชาแบบนมันี้นแทบจะ
ไมล่ไดข้เลย พวกเขาควรเปป็นผผข้อารมักขาพระราชบมัญญมัตขลิ องพระเจข้า แตล่พลิธกบี รรม, รผปแบบ, เทศกาลเลบีนี้ยง, และพลิธบีการตล่างๆ
ของพวกเขากด็เตด็มไปดข้วยการหลอกลวง เชล่นเดบียวกมับบลุตรคนทบีสี่สองในคชาอลุปมานมันี้น ดข้วยรลิมฝปีปากของพวกเขาๆรมับสารภาพวล่า
ตนเคารพยชาเกรงพระเจข้าและถข้อยคชาของเหลล่าศาสดาพยากรณร์ของพระองคร์ แตล่ใจของพวกเขากด็ไมล่ไดข้อยผล่ในคชารมับสารภาพ
นมันี้นเลย หากพวกเขากลมับใจใหมล่และเชนสี่อในพระเยซผจรลิงๆ พระเจข้ากด็คงยกโทษพวกเขาไปแลข้ว แตล่พวกเขากด็ไมล่ไดข้กลมับใจใหมล่
พวกเขามบีรผปแบบทบีสี่อยผล่ภายนอกแตล่พวกเขาไมล่มบีพระวลิญญาณทบีสี่ประทมับอยผล่ภายใน
ขข้อ 32: “ดผู้วยยอหค์นไดผู้มาหาพวกทต่านดผู้วยทางแหต่งความชอบธรรม ทต่านหาเชยืที่อยอหค์นไมต่ แตต่พวกเกร็บภาษทและพวก
หญริงโสเภณทไดผู้เชยืที่อยอหค์น ฝฝ่ายทต่านทษันั้งหลายถถึงแมผู้ไดผู้เหร็นแลผู้ว ภายหลษังกร็มริไดผู้กลษับใจเชยืที่อยอหค์น”
“ยอหค์นไดผู้มาหาพวกทต่านดผู้วยทางแหต่งความชอบธรรม…” ยอหร์นไดข้มาสอนทางททที่ถผกตผู้อง, ทางแหล่งความชอบธรรม
เขาประกาศวล่า “ทล่านทมันี้งหลายจงกลมับใจเสบียใหมล่ เพราะวต่าอาณาจษักรแหต่งสวรรคค์มาใกลผู้แลผู้ว” (มธ. 3:2) เขากลล่าววล่า “จงดผ
พระเมษโปดกของพระเจผู้า ผผข้ทรงรมับความผลิดบาปของโลกไปเสบีย” (ยอหร์น 1:29) ตามคชาประกาศของยอหร์นผผข้ใหข้รมับบมัพตลิศ
มา คนชอบธรรมควรกระทชาการงานตล่างๆแหล่งความชอบธรรม
“...ทต่านหาเชยืที่อยอหค์นไมต่ แตต่พวกเกร็บภาษทและพวกหญริงโสเภณทไดผู้เชยืที่อยอหค์น…” พวกผผนข้ ชาทางศาสนาของพวกยลิว ถศึง
แมข้วล่าจะประกาศตมัววล่ากชาลมังรอคอยพระเมสสลิยาหร์ของตน กด็คดลิ วล่าตมัวเองชอบธรรมและดนนี้อรมันนี้ เหลนอเกลินจนพวกเขาไมล่เชนสี่อคชา
เทศนาของยอหร์น แตล่พวกคนเกด็บภาษบีและพวกหญลิงโสเภณบีเชนสี่อเขา คนทมันี้งหลายทบีสี่ถผกผบีสลิงเชนสี่อเขาและกลมับใจใหมล่ แตล่พวก
ชนชมันี้นผผข้นชา, พวกฟารลิสบีและมลิตรสหายของพวกเขา, ไมล่สนใจชายผผข้นบีนี้หรนอขข้อความทบีสี่เขาประกาศ พวกเขาไมล่กลมับใจใหมล่ และ
เมนสี่อพระเยซผทรงใหข้พวกคนเกด็บภาษบีและพวกหญลิงโสเภณบีอยผล่เหนนอกวล่าพวกผผข้นชาทางศาสนาแหล่งอลิสราเอล พวกเขากด็ขบเขบีนี้ยว
เคบีนี้ยวฟปันและตมันี้งใจแนล่วแนล่วาล่ จะกชาจมัดพระองคร์เสบียใหข้เรด็วทบีสี่สดลุ เทล่าทบีสี่จะทชาไดข้
จลุดประสงคร์ของคชาอลุปมาเรนสี่องบลุตรชายสองคนนบีนี้ ตามทบีพสี่ ระเยซผทรงสอนในทบีสี่นบีนี้ กด็คนอเพนสี่อแสดงใหข้เหด็นวล่าพวกคนเกด็บ
ภาษบี, พวกหญลิงโสเภณบี, และพวกคนบาปทบีสี่เปปิดเผยไดข้ตอข้ นรมับหลมักคชาสอนของยอหร์นและยอมเชนสี่อฟปังหลมักวลินมัยของเขาดข้วยใจ
ถล่อม ขณะทบีสี่คนเหลล่านมันี้นทบีสี่ถผกแตล่งตมันี้งใหข้เปป็นเหลล่าผผข้นชาทางศาสนาของประชากรทบีสี่ถผกเลนอกสรรของพระเจข้ากลมับปฏลิเสธ
ขล่าวสารของยอหร์น และไปตามทางของตมัวเองอยล่างดนนี้อรมันนี้ , คลิดวล่าตมัวเองชอบธรรมและไมล่บรลิสลุทธลิธิ์ตล่อไป โดยใชข้พธลิ บีกรรม, วมัน
เทศกาล, วมันสชาคมัญ, และประเพณบีตาล่ งๆของมนลุษยร์แทนทบีสี่จะยอมรมับและดชาเนลินตามพระเมสสลิยาหร์และกษมัตรลิยร์ของตน

คคาอรุปมาเรดที่องเจข้าของบข้านทรีเที่ รรียกรข้องผลจากสวนองรุข่นของตน
ขข้อ 33: “จงฟฟังคสาอบุปมาอทกเรยืที่องหนถึที่งวต่า ยษังมทเจผู้าของบผู้านผผผู้หนถึที่งไดผู้ทสาสวนองบุต่น แลผู้วลผู้อมรษัวนั้ ตผู้นไมผู้ไวผู้รอบ เขาไดผู้สกษัด
บต่อยที่สาองบุต่นในสวน และสรผู้างหอเฝฝ้า ใหผู้พวกชาวสวนเชต่าแลผู้วกร็ไปเมยืองไกล”
ไมล่มบีคชาอลุปมาเรนสี่องอนสี่นใดในพระวจนะของพระเจข้าทมันี้งหมดแลข้วทบีสี่ตบีความตมัวมมันเองอยล่างชมัดเจนมากกวล่าเรนสี่องนบีนี้
ชนชาตลิอลิสราเอลถผกแสดงแทนตรงนบีนี้โดยภาพๆหนศึสี่งซศึสี่งพวกศาสดาพยากรณร์ไดข้ทชาใหข้คลุข้นเคยและไมล่มบีทางเขข้าใจผลิดไดข้-นมัสี่นคนอ
สวนองบุต่นขององคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้า
อบีกครมันี้งทบีพสี่ ระเยซผทรงอข้างอลิงไปยมังขข้อพระคมัมภบีรร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิมซศึสี่งพวกผผนข้ ชาของอลิสราเอลควรคลุข้นเคยดบี พระองคร์

ไมล่ไดข้ทรงยกคชาพผดมาแบบคชาตล่อคชา แตล่พระองคร์กด็ทรงอข้างอลิงไปยมังอลิสยาหร์ 5:1-7 และพระองคร์ทรงใชข้คชาเดบียวกมันหลายคชา
จากพระคชาตอนนมันี้นทบีสี่เราอล่านวล่า:
“บมัดนบีนี้ขข้าพเจข้าจะรข้องเพลงถศึงทบีสี่รกมั ของขข้าพเจข้า เปป็นเพลงของทบีสี่รกมั ของขข้าพเจข้าเกบียสี่ วกมับสวนองลุล่นของทล่าน ทบีรสี่ มักของ
ขข้าพเจข้ามบีสวนองลุนล่ แปลงหนศึสี่ง อยผล่บนเนลินเขาอมันอลุดมยลิสี่ง ทล่านทชารมัวนี้ ไวข้รอบแลข้วเกด็บกข้อนหลินออกหมดและปลผกเถาองลุล่นอยล่างดบี
ไวข้ ทล่านสรข้างหอเฝฝ้าไวข้ทาล่ มกลาง และสกมัดบล่อยสี่ชาองลุล่นไวข้ในสวนนมันี้นดข้วย ทล่านมลุล่งหวมังวล่ามมันจะบมังเกลิดลผกองลุล่น แตล่มมันบมังเกลิดลผก
เถาเปรทยนั้ ว
“บมัดนบีนี้ โอ ชาวเยรผซาเลด็มและคนยผดาหร์เออ๋ย ขอตมัดสลินระหวล่างเราและสวนองลุล่นของเรา มบีอะไรอบีกทบีสี่จะทชาไดข้เพนสี่อสวน
องลุล่นของเรา ซศึสี่งเรายมังไมล่ไดข้ทชาใหข้ กด็เมนสี่อเรามลุล่งหวมังวล่ามมันจะบมังเกลิดลผกองลุนล่ ไฉนมมันจศึงเกลิดลผกเถาเปรทนั้ยว
“บมัดนบีนี้เราจะบอกเจข้าทมันี้งหลายใหข้วล่าเราจะทชาอะไรกมับสวนองลุล่นของเรา เราจะรนนี้อรมัวนี้ ตข้นไมข้ของมมันเสบีย แลข้วมมันกด็จะถผก
เผา เราจะพมังกชาแพงของมมันลง มมันกด็จะถผกเหยบียบยสี่ชาลง เราจะกระทชามมันใหข้เปป็นทบีสี่ราข้ ง จะไมล่มใบี ครลลิดแขนงหรนอพรวนดลิน
หนามยล่อยหนามใหญล่กด็จะงอกขศึนี้น และเราจะบมัญชาเมฆไมล่ใหข้โปรยฝนรดมมัน เพราะวต่าสวนองบุต่นของพระเยโฮวาหค์จอมโยธา
คยือวงศย์วานอริสราเอล และคนยผดาหร์เปป็นหมผล่ไมข้ทพบีสี่ ระองคร์ทรงชนสี่นพระทมัย และพระองคร์ทรงมลุล่งหวมังความยลุตธลิ รรม แตล่ดเผ ถลิด มบี
แตล่การนองเลนอด หวมังความชอบธรรม แตล่ ดผเถลิด เสบียงรข้องใหข้ชล่วย”
“...เจผู้าของบผู้านผผผู้หนถึที่งไดผู้ทสาสวนองบุต่น…” เจข้าของบข้านผผข้นบีนี้แสดงถศึงพระเจข้าพระบลิดา พระองคร์ทรงเปป็นผผข้สรข้าง (ปลผก)
ชนชาตลิอลิสราเอลไวข้เพนสี่อพระองคร์เอง นบีสี่ไมล่ใชล่ประชาชาตลิทบีสี่ยลิสี่งใหญล่และทรงอชานาจ พวกเขาเปป็นชนชาตลิเลด็กๆ แตล่พระเจข้าทรง
เรบียกพวกเขาใหข้เปป็นหมผล่ชนททที่แยกออกและพริเศษเฉพาะ ในพระราชบมัญญมัตลิ 7:6-8 โมเสสประกาศวล่า:
“เพราะวล่าพวกทล่านเปป็นชนชาตลิบรลิสลุทธลิสธิ์ ชาหรมับพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทล่าน พระเยโฮวาหค์พระเจผู้าของทต่านทรง
เลยือกทต่านออกจากชนชาตริทษันั้งหลายททที่อยผต่บนพยืนั้นโลก ใหผู้มาเปป็นชนชาตริในกรรมสริทธริธิ์ของพระองคค์ ทบีพสี่ ระเยโฮวาหร์ทรงรมักและ
ทรงเลนอกทล่านทมันี้งหลายนมันี้น มลิใชล่เพราะทล่านทมันี้งหลายมบีจชานวนมากกวล่าประชาชนชาตลิอนสี่น ดผู้วยวต่าในบรรดาชนชาตริทษันั้งหลาย
ทต่านเปป็นจสานวนนผู้อยททที่สบุด แตล่เพราะพระเยโฮวาหร์ทรงรมักทล่านทมันี้งหลาย และพระองคร์ทรงรมักษาคชาปฏลิญาณซศึสี่งพระองคร์ทรง
ปฏลิญาณไวข้กมับบรรพบลุรลุษของทล่านทมันี้งหลาย พระเยโฮวาหร์จศึงทรงพาทล่านทมันี้งหลายออกมาดข้วยพระหมัตถร์อมันทรงฤทธลิธิ์ และทรง
ไถล่ทาล่ นทมันี้งหลายใหข้พข้นจากเรนอนทาส จากหมัตถร์ฟาโรหร์…”
ในอพยพ 19:5, 6 พระเจข้าทรงสล่งขข้อความนบีนี้มายมังชนชาตลิอลิสราเอล:
“เหตลุฉะนมันี้นบมัดนบีนี้ถข้าเจข้าเชนสี่อฟปังเสบียงเรา และรมักษาพมันธสมัญญาของเราไวข้ เจข้าจะเปป็นทรษัพยย์อษันประเสรริฐของเรา ยลิสี่ง
กวล่าชาตลิทมันี้งปวง เพราะแผล่นดลินทมันี้งสลินี้นเปป็นของเรา เจข้าทมันี้งหลายจะเปป็นอาณาจมักรแหล่งปลุโรหลิต และเปป็นชนชาตริบรริสตุทธริธ”
จากนมันี้นในพระราชบมัญญมัตลิ 14:2 พระเจข้าตรมัสแกล่ชนชาตลิอลิสราเอลวล่า “เพราะทต่านทษันั้งหลายเปป็นชนชาตริบรริสตุทธริธแดต่
พระเยโฮวาหค์พระเจผู้าของทต่าน และพระเยโฮวาหร์ทรงเลนอกจากประชาชาตลิทมันี้งหลายทบีสี่อยผล่บนพนนี้นโลกใหข้เปป็นชนชาตริใน
กรรมสริทธริธของพระองคค์”
“...แลผู้วลผู้อมรษัวนั้ ตผู้นไมผู้ไวผู้รอบ เขาไดผู้สกษัดบต่อยที่สาองบุนต่ ในสวน และสรผู้างหอเฝฝ้า…” นบีสี่กลล่าวถศึงการปกปฝ้องแบบพลิเศษของ
พระเจข้าและการเลบีนี้ยงดผชนชาตลิอลิสราเอล พระองคร์ไมล่เพบียงทรงปกปฝ้องคลุข้มครองอยผรล่ อบพวกเขาเทล่านมันี้น พระองคร์ยมังทรง
บมัญญมัตกลิ ฎขข้อบมังคมับตล่างๆสชาหรมับการสล่งเสรลิมใหข้เกลิดผลดข้วย

“...ใหผู้พวกชาวสวนเชต่า…” พวกชาวสวนคนอพวกยลิว โดยเฉพาะพวกฟารลิสบีทบีสี่เปป็นผผข้นชาฝฝ่ายวลิญญาณของชนชาตลิ
อลิสราเอล พวกเขาเปป็นผผข้นชาทางฝฝ่ายวลิญญาณซศึสี่งผลแหล่งความชอบธรรมควรออกมาภายใตข้การดผแลของพวกเขา พระเยโฮ
วาหร์พระเจข้าไดข้ทรงนชาประชาชาตลินมันี้นออกมาจากประชาชาตลิทษันั้งปวง พระองคร์ทรงเฝฝ้าอารมักขา, เลบีนี้ยงดผ, และอวยพรอลิสราเอล
ในแบบทบีสี่ไมล่มบีประชาชาตลิอนสี่นใดเคยไดข้รมับการอวยพรมาตมันี้งแตล่อาดมัม ทลุกสลิสี่งอยผล่ในความเปป็นระเบบียบอมันสมบผรณร์เพนสี่อทบีสี่จะไดข้คาด
หวมังผล “จะทชาอะไรไดข้มากกวล่านบีนี้อกบี เลล่า…?” เนนสี่องจากเจข้าของสวนในคชาอลุปมาเรนอสี่ งนบีนี้ไดข้กระทชาทลุกสลิสี่งทบีสี่ทชาไดข้แลข้วเพนสี่อทชาใหข้
สวนองลุล่นของเขาเกลิดผล พระเจข้ากด็ไดข้กระทชาทลุกสลิสี่งทบีสี่พระองคค์ทชาไดข้แลข้วเชล่นกมันเพนสี่อชมักนชาชนชาตลิอลิสราเอลใหข้เกลิดผลแหล่งความ
ชอบธรรม และพระองคร์ทรงมบีสลิทธลิธิ์ทกลุ ประการทบีสี่จะคาดหวษังผลจากสวนองลุล่นของพระองคร์ขณะทบีสี่พระองคร์ทรงใหข้สวนนมันี้นอยผล่
ในความดผแลของ “พวกชาวสวน” เหลล่านมันี้น
“...แลผู้วกร็ไปเมยืองไกล” ชาวสวนเหลล่านมันี้นจะตข้องดผแลสวนองลุล่นนมันี้นขณะทบีสี่เจข้าของไมล่อยผล่เพราะเดลินทางไปเมนองไกล
และเมนสี่อเจข้าของผผข้นมันี้นกลมับมาชาวสวนเหลล่านมันี้นจะตข้องใหข้สล่วนแบล่งของผลนมันี้นแกล่เขาเพนสี่อเปป็นคล่าเชล่าตามกชาหนด
ในทชานองเดบียวกมัน พระเจข้าทรงฝากชนชาตลิอลิสราเอลใหข้อยผล่ภายใตข้การดผแลของพวกปลุโรหลิตและพวกกษมัตรลิยร์ทบีสี่ไดข้รมับ
การแตล่งตมันี้ง คนอคนทมันี้งหลายทบีสี่มบีความรผข้ มมันเปป็นหนข้าทบีสี่ของพวกเขาทบีสี่จะเพาะปลผกมรดกนบีนี้ของพระเจข้าผผข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ เพนสี่อทบีสี่
มมันจะไดข้เกลิดผลถวายเกทยรตริพระเจข้า
ขข้อ 34: “ครษันนั้ ฤดผเกร็บผลองบุต่นใกลผู้เขผู้ามา เขาจถึงใชผู้พวกผผผู้รษับใชผู้ไปหาคนเชต่าสวน เพยืที่อจะรษับผลองบุต่น”
“ครษันั้นฤดผเกร็บผลองบุต่นใกลผู้เขผู้ามา…” เจข้าของบข้านเปป็นคนทบีสี่เหด็นอกเหด็นใจมากๆ เขาไมล่ไดข้คอยตรวจสอบคนเหลล่านมันี้นทบีสี่
ไดข้รบมั มอบอชานาจใหข้ปกปฝ้องสวนองลุล่นนมันี้นและดผแลมมัน เขารอจนกระทมัสี่งใกลข้ถศึงเวลาทบีสี่เขาจะสามารถคาดหวมังผลตอบแทนจาก
การลงทลุนของเขาไดข้อยล่างชอบธรรม
“...เขาจถึงใชผู้พวกผผผู้รษับใชผู้ไปหาคนเชต่าสวน เพยืที่อจะรษับผลองบุต่น” คนเหลล่านมันี้นทบีสี่ไดข้รมับฝากใหข้ดผแลสวนองลุล่นนมันี้นไมล่ไดข้สล่งคล่า
เชล่าหรนอผลเพนสี่อทชาใหข้เจข้าของผผข้นมันี้นพอใจเลยเกบีสี่ยวกมับสล่วนแบล่งของเขาในการเกด็บเกบีสี่ยวนมันี้น ดมังนมันี้นเมนสี่อถศึงเวลาเกด็บเกบีสี่ยวผลใกลข้
เขข้ามา เขาจศึงสล่งบรรดาผผข้รมับใชข้ของเขาไปรมับผลนมันี้นซศึสี่งเปป็นสล่วนทบีสี่เจข้าของบข้านควรไดข้รมับจากสวนองลุนล่ ของตน ในฐานะเปป็น
ตมัวแทนของเจข้าของสวนองลุล่นนมันี้น ผผข้รมับใชข้เหลล่านมันี้นควรไดข้รมับการตข้อนรมับอยล่างสลุภาพและดข้วยความเคารพ-แตล่พวกเขาไมล่ไดข้รมับ
การตข้อนรมับเชล่นนมันี้นเลย
นบีสี่กด็เปป็นจรลิงเกบีสี่ยวกมับชนชาตลิอลิสราเอล เหลล่าผผข้นชาของพวกยลิวไมล่ไดข้ถวายความเคารพ, ความรมัก, และการปรนนลิบมัตแลิ ดล่
พระเจข้าซศึสี่งเปป็นสลิสี่งทบีพสี่ ระองคร์ทรงสมควรไดข้รมับเพราะความเปป็นเจข้าของและสลิทธลิในการทรงสรข้าง แตล่พระเจข้าทรงอดทน โดย
ใหข้อภมัยและอดกลมันี้นตล่อประชากรทบีสี่ถผกเลนอกสรรของพระองคร์ ตลอดหลายปปีพวกเขาเพลิกเฉยพระเจข้าผผข้ไดข้ทรงเรบียกพวกเขา
และอวยพรพวกเขา, พระเจข้าผผข้ทรงงดโทษและชล่วยพวกเขาใหข้พข้นมาหลายครมันี้งแลข้ว
พวก “ผผข้รบมั ใชข้” ในคชาอลุปมาเรนสี่องนบีนี้เปป็นตมัวแทนของเหลล่าศาสดาพยากรณร์ของพระเจข้า พระเจข้าไดข้ทรงใชข้พวกศาสดา
พยากรณร์มายมังชนชาตลิอลิสราเอลแตล่ประชาชาตลินมันี้นไมล่ไดข้ใสล่ใจฟปังขข้อความของศาสดาพยากรณร์เหลล่านมันี้น พวกเขาปฏริเสธ
ขผู้อความทบีพสี่ ระเจข้าทรงสล่งมายมังพวกเขาและพวกเขาปฏลิเสธผผผู้นสาสารเหลล่านมันี้นเชล่นกมัน
ขข้อ 35: “และคนเชต่าสวนนษันั้นจษับพวกผผผู้รษับใชผู้ของเขา เฆทที่ยนตทเสทยคนหนถึที่ง ฆต่าเสทยคนหนถึที่ง เอาหรินขวผู้างเสทยใหผู้ตายคน
หนถึที่ง”

เมนสี่อผผรข้ มับใชข้เหลล่านมันี้นของเจข้าของบข้านมาถศึง พวกชาวสวนทบีสี่ไดข้รมับฝากใหข้ดผแลสวนองลุล่นนมันี้นกด็ไมล่แสดงความเคารพแกล่
พวกเขาเลยแมข้แตล่นดลิ เดบียว พวกเขาทบุบตทคนหนศึสี่ง, พวกเขาฆต่าอบีกคนหนศึสี่ง, และคนททที่สามพวกเขากร็เอาหรินขวร้าง
พระเยโฮวาหร์พระเจข้าไดข้ทรงสล่งพวกศาสดาพยากรณร์, พวกกษมัตรลิยร์, พวกปลุโรหลิต, และพวกอาจารยร์มา แตล่ขข้อความ
ของชายผผข้ดชาเนลินตามทางพระเจข้าเหลล่านมันี้นกลมับถผกปฏริเสธ พวกคนเหด็นแกล่ตวมั ในประชาชาตลินมันี้นอยากปกครองตามวลิธบีของตมัว
เองและดชาเนลินตามความปรารถนาตล่างๆของตมัวพวกเขาเอง ความทะเยอทะยานของพวกเขาเองกระตลุข้นพวกเขาเพราะ
อยากไดข้กชาไรอมันเหด็นแกล่ตวมั พวกเขาจศึงกระทชาความชมัวสี่ ตล่อผผข้รบมั ใชข้เหลล่านมันี้นของพระเจข้าและปฏลิบมัตกลิ มับพวกเขาอยล่างหยาบชข้า
ยกตมัวอยล่างเชล่น ศาสดาพยากรณร์เยเรมบียร์ถผกทบุบตทและถผกจสาคบุก (ยรม. 37:15; 38:6) อลุรบียาหร์ถผกฆต่าโดยเยโฮยาคลิม (ยรม.
26:20-23) เศคารลิยาหร์ถผกหรินขวผู้างเพราะเขาตชาหนลิประชากรของพระเจข้าเพราะการละเมลิดตล่างๆของพวกเขา (2 พศด.
24:20, 21) ดมังนมันี้น “ชาวสวน” เหลล่านมันี้นทบีสี่พระเจข้าทรงใหข้เชล่าสวนองลุล่นของพระองคร์จศึงเปป็นคนทรยศตล่อเจข้าของทบีสี่ดลิน พวกเขา
กระทชารลุนแรงตล่อเหลล่าศาสดาพยากรณร์และพวกผผนข้ ชาสารของพระองคร์ พวกเขาอยากเกร็บสวนองบุนต่ นษันั้นไวผู้สสาหรษับตษัวเอง!
ขข้อ 36: “อทกครษันั้งหนถึที่งเขากร็ใชผู้ผผผู้รษับใชผู้คนอยืที่นๆไปมากกวต่าครษังนั้ กต่อน แตต่พวกเชต่าสวนกร็ไดผู้ทสาแกต่เขาอยต่างนษันั้นอทก”
“เขากร็ใชผู้ผผผู้รษับใชผู้คนอยืที่นๆไปมากกวต่าครษันั้งกต่อน…” เจข้าของบข้านผผข้นมันี้นจะสมัสี่งทชาลายชาวสวนเหลล่านมันี้นทมันทบีเลยกด็ทชาไดข้
พวกเขาเปป็นคนชมัวสี่ รข้ายและพวกเขาไดข้กระทชาความชมัวสี่ รข้ายตล่อพวกผผรข้ มับใชข้กลลุล่มแรกทบีสี่เขาไดข้สล่งไปหาพวกเขา แตล่เขากด็แสดง
ความเมตตาและระงมับการทชาลายไวข้กล่อน เขาใหข้พระคลุณและโอกาสอบีกหนทบีสี่พวกชาวสวนเหลล่านมันี้นจะกลมับใจใหมล่และเปลบีสี่ยน
วลิถบีทางตล่างๆของตน เขาไมล่เพบียงสล่ง “ผผข้รบมั ใชข้คนอยืที่นๆ” ไปเทล่านมันี้น เขายมังสล่งพวกผผข้รบมั ใชข้ไปครมันี้งทบีสี่สองมากกวต่าทบีสี่เขาสล่งไปกล่อน
หนข้านมันี้นดข้วย
“...แตต่พวกเชต่าสวนกร็ไดผู้ทสาแกต่เขาอยต่างนษันั้นอทก” ดผเหมนอนวล่าจะไมล่มบีวธลิ บีเปลบีสี่ยนความคลิดและจลิตใจของพวกคนเชล่าสวน
เหลล่านมันี้นเลย นบีสี่กด็เปป็นจรลิงเกบีสี่ยวกมับชนชาตลิอลิสราเอลเชล่นกมัน พวกยลิวปฏลิเสธทบีสี่จะฟปังพระสลุรเสบียงของพระเจข้าครมันี้งแลข้วครมังนี้ เลล่า
ขณะทบีสี่พระองคร์ตรมัสผล่านพวกศาสดาพยากรณร์ของพระองคร์ พวกเขาอลุดหผไมล่ฟปังคชาเตนอนทลุกอยล่าง และคนเหลล่านมันี้นทบีสี่มบีอชานาจ
กด็วางแบบอยล่างแกล่ประชาชาตลินมันี้นโดยการขล่มเหงและทชาลายเหลล่าศาสดาพยากรณร์ของพระเจข้าทบีสี่ประกาศวล่าหากชนชาตลิ
อลิสราเอลไมล่กลมับใจเสบียใหมล่ การพลิพากษากด็จะลงมาสผพล่ วกเขาอยล่างแนล่นอนและอยล่างหลบีกเลบีสี่ยงไมล่ไดข้
ขข้อ 37: “ครษังนั้ สบุดทผู้ายเขาจถึงใชผู้บบุตรชายของเขาไปหา พผดวต่า ‘พวกเขาคงจะเคารพบบุตรชายของเรา’”
ผมคลิดวล่าจะเปป็นการดบีทบีสี่จะอล่านขข้อพระคชาทบีสี่มบีเนนนี้อหาสอดคลข้องกมันจากขล่าวประเสรลิฐของลผกา:
“ฝฝ่ายเจข้าของสวนองลุล่นจศึงวล่า ‘เราจะทสาอยต่างไรดท เราจะใชข้บลุตรชายทบีรสี่ มักของเราไป เมนสี่อเหด็นบลุตรนมันี้นพวกเขาคงจะ
เคารพนมับถนอ’ แตล่พวกคนเชล่าสวนเมนสี่อเหด็นบลุตรนมันี้นกด็ปรศึกษากมันวล่า ‘คนนบีนี้แหละเปป็นทายาท มาเถลิด ใหข้เราฆล่าเขาเสบีย เพนสี่อ
มรดกจะตกกมับเรา’ แลข้วเขากด็ผลมักบลุตรนมันี้นออกไปนอกสวนองลุล่นฆล่าเสบีย เหตลุฉะนมันี้นเจข้าของสวนองลุล่นจะทชาอยล่างไรกมับเขาเหลล่า
นมันี้น” (ลผกา 20:13-15)
“...เขาจถึงใชผู้บบุตรชายของเขาไป…” การสล่งบลุตรชายของเขาไปนมันี้นเปป็นทางแกข้สลุดทข้ายของเจข้าของบข้าน เขาไดข้ใหข้
โอกาสทลุกอยล่างแกล่พวกชาวสวนแลข้วเพนสี่อกลมับใจใหมล่จากการกระทชาชมัวสี่ ๆของพวกเขาและมอบสลิสี่งทบีสี่เปป็นสลิทธลิโดยชอบของเขา
ใหข้แกล่เขา การกระทชาตล่างๆของเขาพลิสจผ นร์แลข้ววล่าเขาเปป็นชายทบีสี่มบีความเมตตา, ความอดกลมันี้น, และความกรลุณาตล่อเหลล่าศมัตรผ
ของเขา เขาจะทชาลายคนเหลล่านมันี้นเลยกด็ทชาไดข้-แตล่เขาเลนอกทบีสี่จะใหข้โอกาสสลุดทข้ายแกล่พวกเขา เขาสต่งบตุตรชายของเขาไป

เมนสี่อพระเจข้าทรงสล่งพระบลุตรทบีบสี่ มังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคค์มา พระองคร์กด็ทรงใชข้ทมันี้งหมดทบีสี่สวรรคร์มบี! นมัสี่นเปป็นการ
ยนสี่นคชาขาดของพระองคร์แกล่กรลุงเยรผซาเลด็มและแกล่ชนชาตลิอลิสราเอล หากพวกยลิวเหลล่านมันี้นปฏลิเสธพระบลุตรของพระเจข้า การ
พลิพากษากด็ตข้องตกใสล่พวกเขา แตล่พวกเขาคงจะเคารพยชาเกรงพระบลุตรของพระเจข้าอยล่างแนล่นอน พวกเขาคงจะไมล่ทชาลาย
พระเมษโปดกอยล่างแนล่นอน, ผผข้รมับใชข้ทบีสี่ถล่อมใจผผทข้ รงปรนนลิบมัตมลิ วลชนแตล่ไมล่เคยเรบียกผผข้ใดใหข้ปรนนลิบมัตพลิ ระองคร์เลย ฤทธานลุ
ภาพของพระองคร์, การอมัศจรรยร์ตาล่ งๆของพระองคร์, ความอล่อนโยนและความถล่อมพระทมัยของพระองคร์คงจะฟฝ้องใจชมัวสี่ ๆของ
พวกเขาอยล่างแนล่นอน สวรรคร์ชนสี่นชมและใหข้เกบียรตลิพระบลุตรของพระเจข้า นรกสมัสี่นเทลินี้มเมนสี่อไดข้ยลินพระนามของพระองคร์
ประชาชาตลิทบีสี่ถผกเลนอกสรรของพระเจข้าคงจะเคารพยชาเกรงพระองคร์เปป็นแนล่-แตล่พวกเขากด็ไมล่เคารพยชาเกรง
ขข้อ 38 และ 39: “แตต่เมยืที่อบรรดาคนเชต่าสวนเหร็นบบุตรชายเจผู้าของบผู้านกร็พดผ กษันวต่า ‘คนนทนั้แหละเปป็นทายาท มาเถริด
ใหผู้เราฆต่าเขา แลผู้วใหผู้เรายถึดมรดกของเขาเสทย’ เขาจถึงพากษันจษับบบุตรนษันั้น ผลษักออกไปนอกสวนองบุต่นแลผู้วฆต่าเสทย”
พวกชาวสวนเหด็นและจชาบลุตรคนนมันี้นไดข้เมนสี่อเขามา พวกเขาพผดทล่ามกลางพวกเขาเองวล่า “คนนทนั้แหละเปป็นทายาท”
พวกเขาไมล่เพบียงจชาไดข้วล่าบบุคคลผผผู้นทนั้เปป็นผผข้ใด พวกเขายมังจชาไดข้ดวข้ ยวล่าเขามบีตสาแหนต่งอะไร พวกเขาไดข้รบมั ฝากใหข้ดผแลสวนองลุล่น
ของเจข้าของบข้าน มมันเปป็นหนข้าทบีสี่ของพวกเขาทบีจสี่ ะจมัดการกมับสวนองลุล่นนมันี้นในวลิธบีทบีสี่จะทชาใหข้เกลิดผลและจล่ายสล่วนของผลนมันี้นแกล่
เจข้าของทบีสี่ดลิน แตล่พวกเขากด็เกด็บผลทบีสี่เกด็บเกบียสี่ วไวข้สชาหรมับตนเอง พวกเขาไดข้ฆล่าพวกผผข้รบมั ใชข้ทบีสี่ถผกสล่งมาหาพวกเขาเพนสี่อเกด็บคล่าเชล่า
ทบีสี่เจข้าของสวนองลุล่นสมควรไดข้รบมั ถศึงสองครมันี้งแลข้ว และบมัดนบีนี้เมนสี่อพวกเขาเหด็นบลุตรนมันี้น ใจชมัวสี่ ของพวกเขากด็เกลิดความคลิดทมันทบีวาล่
หากไมล่ใชล่เพราะบลุตรและทายาทผผข้นบีนี้แลข้ว พวกเขากด็คงจะไดข้ไมล่เพบียงสต่วนแบต่งของพวกเขาในผลนมันี้น แตล่จะไดข้ทษันั้งสวนองบุต่นนษันั้น
เลยดข้วย!
“มาเถริด ใหผู้เราฆต่าเขา แลผู้วใหผู้เรายถึดมรดกของเขาเสทย” ชาวสวนเหลล่านบีนี้โงล่เขลาเหลนอเชนสี่อจรลิงๆ แมข้หากวล่าแผนการ
ของพวกเขาไดข้ผลและพวกเขากชาจมัดบลุตรชายของเจข้าของสวนองลุล่นนมันี้นไดข้สชาเรด็จจรลิงๆ พวกเขากด็ไมล่สามารถรมับสวนนมันี้นเปป็น
มรดกแทนเขาไดข้อยล่างแนล่นอน เจข้าของบข้านนมันี้นเองกด็คงจะเปป็นคนตมัดสลินใจขมันี้นสลุดทข้ายวล่าจะทชาอยล่างไรกมับสวนองลุล่นของตน
หากบลุตรชายของเขาไมล่ไดข้เปป็นทายาทอบีกตล่อไปแลข้ว พวกเขาอาจกชาจมัดบลุตรผผข้นบีนี้ไดข้-แตล่พวกเขาไมล่อาจถนอกรรมสลิทธลิธิ์สวนองลุล่น
นมันี้นไดข้ และพวกเขากด็คงจะสะสมการแกข้แคข้นไวข้สชาหรมับตมัวพวกเขาเอง แตล่พวกเขากด็ดชาเนลินการตล่อไปตามแผนการชมัวสี่ ของตน
พวกเขาจมับบลุตรชายนมันี้น โยนเขาออกไปนอกสวนองลุล่นนมันี้น “แลผู้วฆส่าเขาเสทย!”
“พวกชาวสวน” นมันี้นในอลิสราเอล (พวกผผข้นชาทางศาสนา) ดผหมลิสี่นชาวนาซาเรด็ธผผข้ตสี่ชาตข้อยคนนบีนี้ทบีสี่ไดข้ประกาศวล่าพระองคร์
ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์และกษมัตรลิยร์ของพวกเขา พระองคร์ทรงไดข้รบมั ความนลิยมชมชอบอยล่างมหาศาลกมับประชาชนทมัวสี่ ไป, คนอ
คนเหลล่านมันี้นทบีสี่ควรถผกนชาโดยพวกผผข้ปกครองทางศาสนา พวกผผข้ปกครองเหลล่านมันี้นจศึงอลิจฉาความเปป็นทบีสี่นลิยมของพระองคร์ เกรง
วล่าพระองคร์จะบดบมังพวกเขาและแยล่งตชาแหนล่งผผข้นชาทบีพสี่ วกเขายศึดถนอไวข้มานานเหลนอเกลินไปจากพวกเขา เพนสี่อปฝ้องกมันไมล่ใหข้สลิสี่งนบีนี้
เกลิดขศึนี้น พวกเขาจศึงจะฆล่าพระองคร์และกชาจมัดพระองคร์ไปเสบียใหข้พข้นทาง จากนมันี้นพวกเขากด็จะยศึดประชาชาตลินมันี้นไวข้ในมนอของตมัว
เองและใชข้มมันเพนสี่อจลุดประสงคร์และกชาไรอมันเหด็นแกล่ตมัวของพวกเขาเอง
ในคชาอลุปมาเรนสี่องนบีพนี้ ระเยซผทรงแสดงใหข้พวกฟารลิสบี, พวกปลุโรหลิตใหญล่และผผข้ปกครองชาวยลิวอนสี่นๆเหด็นชมัดเจนถศึงสลิสี่งทบีสี่
อยผล่ในใจของพวกเขาเอง พวก “เจข้านายทบีใสี่ ชข้กชาลมังบบีบบมังคมับมรดกของพระเจข้า” ทบีสี่เปป็นสงฆร์เยล่อหยลิสี่งเหลล่านบีนี้เปป็นคนชมัวสี่ รข้าย
จนถศึงกระดผกดชา และสลุดทข้ายแลข้วพวกเขากด็รตผข้ วมั ในคชาอลุปมาเรนสี่องเจข้าของบข้านและสวนองลุล่นนบีนี้ (ดผ ขข้อ 45)

โดยคชาอลุปมาเรนสี่องนบีนี้ พระเยซผทรงบอกลล่วงหนข้าถศึงความสชาเรด็จของความประสงคร์รข้ายของพวกยลิวเหลล่านบีนี้ทบีสี่คดลิ รข้ายตล่อ
พระองคร์ในการเรบียกรข้องใหข้ตรศึงพระองคร์ทบีสี่กางเขน “พวกชาวสวน” เหลล่านบีนี้ตมันี้งใจแนล่วแนล่ทจบีสี่ ะทชาใหข้แผนการอมันนล่าละอายของ
ตนประสบผลสชาเรด็จ และพวกเขากด็เรลิสี่มจมัดการสลิสี่งตล่างๆใหข้เดลินหนข้าทมันทบีเพนอสี่ ทชาใหข้สลิสี่งทบีพสี่ วกเขามบีอยผล่ในใจของตนสมัมฤทธลิธิ์ผล
พวกเขา “จมับ” พระบลุตรนมันี้น, พระบบุตรของพระเจผู้า, ในสวนเกทเสมนบีตอนทบีสี่ยผดาสทรยศพระองคร์ดวข้ ยจผบๆหนศึสี่ง พวกเขา
จมับกลุมพระองคร์ พาพระองคร์เขข้าไปในโถงสภา และหลมังจากการไตล่สวนพระองคร์แบบปลอมๆพวกเขากด็ปรมับโทษพระองคร์ พา
พระองคร์ออกไปนอกเมนอง และตรศึงพระองคร์ไวข้บนกางเขนอมันหนศึสี่งทบีกสี่ ลโกธา ใชล่แลข้วครมับ เหลต่าผผผู้นสาทางศาสนาของอริสราเอล
ไดข้กล่ออาชญากรรมนมันี้น ถศึงแมข้วล่าพวกโรมษันเปป็นผผข้กระทชาการนมันี้นกด็ตาม! ดมังนมันี้นทายาทแหล่งสวรรคร์จงศึ ทรงสลินี้นพระชนมร์บน
กางเขนนมันี้น แตล่เหลล่าศมัตรผของพระองคร์กด็ไมล่ไดข้ถนอครองสวนองลุล่นนมันี้นเปป็นกรรมสลิทธลิธิ์หลมังจากนมันี้นนานนมัก ความยลุตธลิ รรมไลล่ตาม
ทมันพวกเขาอยล่างวล่องไว
ขข้อ 40: “เหตบุฉะนษันั้น เมยืที่อเจผู้าของสวนองบุต่นมา เขาจะทสาอะไรแกต่คนเชต่าสวนเหลต่านษันั้น”
พระเยซผทรงวางเรนสี่องนบีนี้ไวข้ตล่อหนข้าพวกศมัตรผของพระองคร์โดยตรงและบมังคมับพวกเขาใหข้ประกาศคชาตมัดสลินของพวกเขา
เอง เจข้าของสวนองลุล่นนมันี้นไดข้เดลินทางไปยมังเมนองไกล แตล่เขาจะกลมับมา และเมนสี่อเขากลมับมายมังสลิสี่งทบีสี่เปป็นสลิทธลิโดยชอบของเขา
แลข้ว-ซศึสี่งเขาไมล่ไดข้รมับคล่าเชล่าจากสลิสี่งนมันี้นตามทบีสี่สมัญญาไวข้เลย-เขาจะทชาอะไรกมับพวกชาวสวนมมักทรยศเหลล่านบีนี้ทบีสี่ไดข้ทชารข้ายและฆล่า
เหลล่าผผรข้ มับใชข้ของเขาและไดข้ฆล่าบลุตรชายของเขาเอง?
ขข้อ 41: “เขาทษันั้งหลายทผลตอบพระองคค์วาต่ “เขาจะทสาลายลผู้างคนชษัวที่ เหลต่านษันั้นอยต่างแสนสาหษัส และจะใหผู้สวนองบุต่น
นษันั้นแกต่คนเชต่าอยืที่นๆททจที่ ะแบต่งผลโดยถผกตผู้องตามฤดผกาลแกต่เขาตต่อไป”
ใชล่แลข้วครมับ พวกเขารผวข้ าล่ เมนสี่อเจข้าของสวนองลุล่นนมันี้นกลมับมา เขากด็จะ “ทสาลายลผู้างคนชษัที่วเหลต่านษันั้นอยต่างแสนสาหษัส”
เจข้าของสวนองลุล่นนมันี้นไดข้กระทชาทลุกสลิสี่งทบีสี่ทสาไดผู้แลข้วเพนสี่อปกปฝ้องและเพาะปลผกสวนองลุล่นนมันี้นเพนสี่อทชาใหข้มมันเกลิดผล-ผลททชื่ดท แตล่พวก
ชาวสวนเหลล่านมันี้นทบีสี่เขาไดข้มอบหมายใหข้ดผแลสวนองลุล่นนมันี้นกลมับยศึดผลเกด็บเกบียสี่ วไวข้สชาหรมับตมัวเองและไดข้กระทชาหยาบชข้าตล่อพวก
ผผข้รมับใชข้ทบีสี่ไดข้รมับความไวข้วางใจทบีเสี่ จข้าของทบีสี่ดลินไดข้สล่งไปดผแลผลประโยชนร์ของเขา พวกเขาถศึงขนาดฆล่าบลุตรชายของเขาทบีสี่ถผกสล่งมา
หาพวกเขาในฐานะเปป็นทบีสี่พศึสี่งสลุดทข้ายดข้วยซนี้ชา ไมล่มบีสลิสี่งใดทบีจสี่ ะกระทชาไดข้มากกวล่านบีนี้อบีกแลข้วเพนสี่อทชาใหข้พวกชาวสวนชมัวสี่ เหลล่านบีนี้ใหข้
ความรล่วมมนอและทชาใหข้พวกเขาเปลบีสี่ยนใจ ดข้วยเหตลุนกบีนี้ ารพลิพากษาจศึงตข้องถผกสล่งมาเปป็นการตอบแทนและความพลินาศตข้องตก
มาเหนนอพวกเขา!
ชนชาตลิอลิสรเอลไดข้รมับโอกาสของตนแลข้วทบีสี่จะเกลิดผลจากสวนองลุล่นของพระเจข้า แตล่พวกเขากด็ไมล่ไดข้กชาลมังเกลิดผลททที่ดท
พวกเขาไมล่ไดข้กชาลมังถวายแดล่พระเจข้าในสลิสี่งทบีพสี่ ระองคร์ทรงสมควรไดข้รมับในฐานะเปป็นเจข้าของสวนองลุนล่ นมันี้น พวกเขายมังมบีโลหลิตของ
ศาสดาพยากรณร์จชานวนมากเปฟฟื้อนมนอของตนดข้วย นบีสี่เปป็นหนศึสี่งในขข้อกลล่าวหาเหลล่านมันี้นทบีสี่สเทเฟนนชามากลล่าวโทษพวกเขาซศึสี่ง
ทชาใหข้พวกเขาโกรธจมัดจนพวกเขาเอาหลินขวข้างเขาจนตาย ในกลิจการ 7:51-54 สเทเฟนกลล่าวแกล่พวกคนหมัวดนนี้อเครล่งศาสนา
เหลล่านบีนี้วาล่ :
“ทล่านคนชาตลิหมัวแขด็ง ใจดนอนี้ หผตศึง ทล่านทมันี้งหลายขมัดขวางพระวลิญญาณบรลิสทลุ ธลิธิ์อยผล่เสมอ บรรพบลุรลุษของทล่านทชา
อยล่างไร ทต่านกร็ทสาอยต่างนษันั้นดผู้วย มทใครบผู้างในพวกศาสดาพยากรณค์ซถึที่งบรรพบบุรบุษของทต่านมริไดผู้ขต่มเหง และเขาไดผู้ฆาต่ บรรดาคน
ททที่พยากรณค์ถถึงการเสดร็จมาขององคค์ผผผู้ชอบธรรม ซถึที่งทต่านทษันั้งหลายเปป็นผผผู้ทรยศและผผผู้ฆาตกรรมพระองคค์นษันั้นเสทย คยือทต่านทษันั้ง

หลายผผผู้ททที่ไดผู้รษับพระราชบษัญญษัตจริ ากเหลต่าทผตสวรรคค์ แตต่หาไดผู้รกษั ษาพระราชบษัญญษัตนริ ษันั้นไมต่” เมนสี่อเขาทมันี้งหลายไดข้ยลินดมังนมันี้น กด็
รผข้สศึกบาดใจ และขบเขบีนี้ยวเคบีนี้ยวฟปันเขข้าใสล่สเทเฟน”
พวกคนหนข้าซนสี่อใจคดไมล่ชอบไดข้ยลินความจรลิงเกบีสี่ยวกมับตมัวพวกเขาเองถศึงแมข้วล่าพวกเขาอาจรผตผู้ วษั วล่าความจรลิงนมันี้นใชข้กบมั
พวกเขากด็ตาม พวกคนทบีสี่กลล่าวหาสเทเฟนโกรธจมัดเพราะการเทศนาแบบตรงไปตรงมาของเขาจนพวกเขา “วลิสี่งกรผกมันเขข้าไป
ยมังสเทเฟน แลข้วขมับไลล่ทล่านออกจากกรลุงและเอาหลินขวข้าง” (กลิจการ 7:57, 58) พวกเขารผวข้ ล่าเขาบอกความจรลิงเกบีสี่ยวกมับการก
ระทชาชมัสี่วๆของพวกเขา แตล่พวกเขาไมล่อยากไดข้ยลินมมัน ดมังนมันี้นพวกเขาจศึง “อลุดหผ” ของตน-และหลุบปากของสเทเฟนโดยเอาหลิน
ขวข้างเขาจนตาย
“พวกปลุโรหลิตใหญล่และพวกผผข้ใหญล่ของประชาชน” ทบีพสี่ ระเยซผประทานคชาอลุปมาเรนสี่องเจข้าของบข้านและสวนองลุล่นนบีนี้ใหข้
แกล่พวกเขาเพนสี่อประโยชนร์ของพวกเขา กด็ตอบคชาถามของพระองคร์อยล่างละเอบียด พวกเขาตมัดสลินทมันทบีวล่าการลงโทษขมันี้นรลุนแรง
ทบีสี่สลุดควรถผกตวงออกใหข้แกล่พวกชาวสวนชมัสี่วเหลล่านมันี้น บางทบีพวกเขาอาจกชาลมังพยายามปปิดซล่อนความรผข้สศึกผลิดและความละอาย
ของตนอยผล่กด็ไดข้ พวกเขาอยากใหข้ฝผงชนทบีสี่ฟงปั อยผล่คลิดวล่าคชาอลุปมาเรนอสี่ งนบีนี้ไมล่ใชล่เรนสี่องทบีสี่พวกเขาตข้องวลิตกกมังวลเลยและวล่ามมันไมล่
เกบีสี่ยวขข้องอะไรเลยกมับพวกเขาหรนอการดชาเนลินชบีวลิตของพวกเขา
คชาตอบของพวกเขาสอดคลข้องกมับสลิสี่งทบีสี่พวกเขารผข้เกบีสี่ยวกมับมนลุษยร์-นมัสี่นคนอ พวกเขารผวข้ ล่าผผข้คนจะทชาตมัวอยล่างไรหาก
เหตลุการณร์ตล่างๆของคชาอลุปมาเรนอสี่ งนบีนี้เกลิดขศึนี้นในชบีวลิตจรลิง-เนนสี่องจากเหตลุการณร์เหลล่านมันี้นไดผู้เกริดขถึนั้นจรลิง ๆ ในประวมัตลิศาสตรร์ของ
ชนชาตลิอลิสราเอล พระเจข้าไดข้ “ตรมัสดข้วยวลิธบีตาล่ งๆมากมายแกล่บรรพบลุรลุษทางพวกศาสดาพยากรณร์” (ฮบีบรผ 1:1) แตล่พวกยลิวไดข้
เขล่นฆล่าศาสดาพยากรณร์เหลล่านมันี้น และพอถศึงเวลาครบกชาหนดพระเจข้าไดข้ทรงสล่งพระบลุตรของพระองคร์มา, กษมัตรลิยร์ทบีสี่แทข้จรลิง
ของอลิสราเอล, พระเมสสลิยาหร์ทบีสี่พวกเขารอคอยมานาน บมัดนบีนี้พวกผผข้ปกครองของอลิสราเอลกชาลมังจะปปิดทข้ายอาชญากรรมนอง
เลนอดยาวนานของตนโดยการสมังหารพระบลุตรของพระเจข้าเอง! ไมล่มบีอะไรเกลินกวล่าพระบลุตร, พระเมษโปดกของพระเจข้าซศึสี่งถผก
ถวายเปป็นเครนสี่องบผชาแลข้ว สวรรคร์ถผกใชข้สมบมัตลิอมันมบีคาล่ มากทบีสี่สดลุ ของมมันแลข้ว เครนสี่องบผชายลิสี่งใหญล่สผงสลุดไดข้ถผกถวายแลข้ว
พระมหากษมัตรลิยร์ไดข้เสดด็จเขข้ามาในนครบรลิสลุทธลิธิ์แลข้ว-แตล่แทนทบีสี่จะสวมมงกลุฎพระองคร์ พวกเขากลมับตรศึงพระองคร์ทบีสี่
กางเขนในทบีสี่สดลุ บมัดนบีพนี้ ระองคร์ตอข้ งประกาศคชาพลิพากษาตล่อนครนมันี้นและตล่อชนชาตลิอลิสราเอลในฐานะชนชาตลิหนศึสี่ง กรลุง
เยรผซาเลด็มจะถผกทชาใหข้กลายเปป็นเถข้าถล่านในแผนการของพระเจข้าผผข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ พระองคร์ไดข้เสดด็จเขข้ามาในนครนมันี้นหลาย
ครมันี้งแลข้ว และในหลายวาระ เพนสี่อทบีจสี่ ะอวยพร, เพนสี่อทบีสี่จะรษักษาใหผู้หาย, และเพนสี่อทบีจสี่ ะชต่วยคนทมันี้งปวงทบีสี่ยอมมาหาพระองคร์ใหผู้ไดผู้
รษับความรอด แตล่ครมังนี้ สบุดทผู้ายนบีนี้พระองคร์ไดข้เสดด็จมาเพนสี่อเหตลุผลหนศึสี่งทบีสี่แตกตล่างไปจากเดลิมอยล่างสลินี้นเชลิง: พระองคร์ไดข้เสดด็จมาเพนสี่อ
ทบีสี่จะเทการพริพากษา ไมล่ใชล่ความเวทนา; เพนสี่อทบีจสี่ ะเทการทสาลายลผู้าง ไมล่ใชล่ความเมตตา การพลิพากษาและการทชาลายลข้างจะ
ถผกเทออกบนสวนองลุล่นนมันี้นทบีสี่ลข้มเหลวในการออกผลดบี และบน “ชาวสวน” เหลล่านมันี้นทบีสี่เปป็นตมัวการของความลข้มเหลวนมันี้น
ตรงนบีนี้เราเหด็นความดบีของพระเจข้าและการไมล่รผข้จกมั สชานศึกบลุญคลุณของมนลุษยร์ พระเจข้าไดข้ประทานโอกาสใหข้แกล่ชนชาตลิ
อลิสราเอลหลายครมังนี้ แลข้วทบีสี่จะกลมับใจใหมล่และกลายเปป็นบลุตรทบีสี่เชนสี่อฟปัง แตล่พวกเขาไดข้หมันไปเสบียจากทลุกสลิสี่งทบีสี่พระองคร์ไดข้ทรงนชา
เสนอแกล่พวกเขา พระองคร์ไดข้ทรงชล่วยพวกเขาใหข้พข้นจากเหลล่าศมัตรผของพวกเขาครมังนี้ แลข้วครมังนี้ เลล่า -แตล่การชล่วยใหข้พข้นของ
พระองคร์กด็ถผกลนมแทบจะทมันทบีทบีสี่มมันเกลิดขศึนี้น เราพบทมัศนคตลิแบบเดบียวกมันทล่ามกลางผผข้คนวมันนบีนี้ พระเจข้าไดข้ทรงอวยพรในวลิธบีตาล่ งๆ
ทบีสี่ไมล่อาจบรรยายเปป็นคชาพผดไดข้-แตล่มนลุษยร์กด็ยมังทชาตามใจชอบเหมนอนเดลิม โดยลนมพระพรและสลิสี่งดบีๆเหลล่านมันี้นทบีสี่พระเจข้าไดข้

ประทานใหข้ การไมล่รผข้จกมั สชานศึกบลุญคลุณเชล่นนมันี้นตล่อความดบีของพระเจข้าสามารถ (และจะ) นชาความพลินาศมาใหข้หากมนลุษยร์ไมล่
กลมับใจจากทางชมัวสี่ รข้ายตล่างๆของตน
คชาพลิพากษาทบีพสี่ ระเยซผประกาศแกล่กรลุงเยรผซาเลด็มไดข้เกลิดขศึนี้นจรลิงไมล่กบีสี่ปปีหลมังจากทบีพสี่ วกผผข้ปกครองคนยลิวตรศึงพระองคร์ทบีสี่
กางเขน กองทมัพเหลล่านมันี้นของโรมไดข้ยดศึ กรลุงนมันี้น โดยไมล่เหลนอ “ศลิลาซข้อนทมับกมัน” ไวข้เลยตามทบีสี่พระเยซผไดข้ทรงพยากรณร์ไวข้ใน
ลผกา 21:6
“...และจะใหผู้สวนองบุต่นนษันั้นแกต่คนเชต่าอยืที่นๆททจที่ ะแบต่งผลโดยถผกตผู้องตามฤดผกาลแกต่เขาตต่อไป” เจข้าของบข้านผผข้นบีนี้จะไมล่
ยอมเสบียสวนองลุนล่ ของตนและความคาดหวมังตล่างๆของเขาไปจากสวนองลุนล่ นมันี้น เขาจะปลล่อยเชล่าสวนองลุล่นนมันี้นแกล่ชาวสวนคน
อยืที่นๆ พระเจข้ายมังไมล่ทรงทอดทลินี้งแผนการของพระองคร์ พระองคร์แคล่ฝากมมันไวข้ในมนอของ “ชาวสวนคนอนสี่นๆ” เทล่านมันี้น พวกอมัคร
สาวกและเหลล่าผผข้ประกาศขล่าวประเสรลิฐพวกแรกๆเปป็นคนสมัตยร์ซนสี่อในงานรมับใชข้ของตน ซนสี่อตรงตล่อความไวข้วางใจทบีสี่ถผกฝากไวข้
กมับพวกเขา และมบีแตล่นลิรมันดรร์กาลเทล่านมันี้นทบีสี่จะเปปิดเผยผลซศึสี่งเกลิดจากการทบีสี่พวกเขาดผแลสวนองลุล่นของพระเจข้า ! ตลอดหลาย
รข้อยปปีพวกยลิวตข้องจล่ายราคาแพงเพราะการทบีพสี่ วกเขาปฏลิเสธพระเมสสลิยาหร์และกษมัตรลิยร์ของพวกเขา เหมนอนกมับทบีสี่อมัครสาวก
เปาโลอธลิบายอยล่างชมัดเจนเหลนอเกลินในโรม 3:3, 4 การขาดความเชนสี่อของชนชาตลิอลิสราเอลไมล่ไดข้ทชาใหข้ความเชนสี่อแหล่งพระเจข้า
“ไรข้ประโยชนร์” วมันนบีนี้ในอลิสราเอล “กด็ยมังมบีพวกทบีสี่เหลนออยผตล่ ามทบีสี่ไดข้ทรงเลนอกไวข้โดยพระคลุณ” (โรม 11:5) แตล่ในฐานะ
ประชาชาตริหนถึที่งพวกยลิวไดข้ถผกกมันไวข้ตาล่ งหากและขล่าวประเสรลิฐอยผล่ในมนอของคนตล่างชาตลิเปป็นสล่วนใหญล่ (“ชาวสวนคนอนสี่นๆ”
เหลล่านมันี้น) ในยลุคแหล่งพระคลุณ (จะเปป็นการดบีทบีสี่จะอล่านโรมบททบีสี่ 9, 10, และ 11)
คชาตอบทบีสี่พวกผผข้ปกครองเหลล่านมันี้นใหข้แกล่พระเยซผคนอสลิสี่งทบีพสี่ ระองคร์ทรงอยากไดข้จากพวกเขา พระองคร์ทรงอยากแสดง
ใหข้พวกเขาเหด็นความยลุตธลิ รรมของสลิสี่งทบีสี่กชาลมังจะเกลิดขศึนี้นกมับพวกเขา อภลิสลิทธลิธิ์ตาล่ งๆในความเปป็นประชาชาตลิของพวกเขากชาลมังจะ
ถผกเอาไป พวกเขาจะถผกลงโทษอยล่างสาหมัส และนครของพระมหากษมัตรลิยร์จะถผกทชาลาย หากพระเยซผทรงประกาศขข้อเทด็จ
จรลิงเหลล่านบีนี้อยล่างตรงๆและชมัดแจข้งตมันี้งแตล่ตอนทบีสี่พระองคร์ทรงเรลิสี่มสนทนากมับเหลล่าศมัตรผของพระองคร์ พวกเขากด็คงไมล่เชนสี่อ
พระองคร์ โดยการสอนคชาอลุปมาเรนสี่องนบีนี้ของพระองคร์ๆกด็ทรงนชาพวกเขาอยล่างชข้าๆไปสผล่ความจรลิงของเหตลุการณร์เชล่นนมันี้นในชบีวตลิ
จรลิง ซศึสี่งโดยการทชาเชล่นนบีพนี้ ระองคร์กทด็ รงสนสี่อสารแกล่พวกเขาในสลิสี่งทบีสี่พวกเขาจชาเปป็นตข้องรผข้ มมันเปป็นเรนสี่องชวนสงสมัยวล่าพวกเขา
ประยลุกตร์คชาสอนนบีนี้กมับตมัวพวกเขาเองในขณะนมันี้นหรนอไมล่ แตล่เราหมายเหตลุในเวลาตล่อมาไมล่นานในการศศึกษาของเรา (ขข้อ 45)
วล่าพวกเขารผตผู้ วษั ในทบีสี่สลุดถศึงบทบาทของพวกเขาเองในคชาอลุปมาเรนสี่องนบีนี้
นมักศาสนาจชานวนในปปัจจลุบมันไดข้ปฏลิเสธหลมักคชาสอนของพระครลิสตร์และพวกเขาไดข้เอาหลมักคชาสอนตล่างๆและ
ประเพณบีตาล่ งๆของมนลุษยร์มาแทนทบีสี่มมัน พวกเขาเพลิกเฉยหลมักขข้อเชนสี่อพนนี้นฐานตล่างๆแหล่งความเชนสี่อนมันี้นและตบีความหลมักคชาสอน
ตามพระคมัมภบีรร์ทบีสี่แทข้จรลิงอยล่างผลิด ๆ ถศึงกระนมันี้นในทล่ามกลางคชาสอนผลิด, เหลล่าผผข้พยากรณร์เทด็จ, พวกครผสอนเทด็จ, และผผรข้ มับใชข้ทบีสี่
มบีแนวคลิดเสรบีนลิยมทบีสี่เทศนาคชาสอนผลิด พระเจข้ากด็ยมังทรงมบี “พวกชาวสวน” ทบีสี่แทข้จรลิงของพระองคร์เองอยผล่เหมนอนเดลิม ผผข้ซศึสี่ง
“แบต่งผลโดยถผกตผู้องตามฤดผกาลแกต่เขาตต่อไป”
เครนสี่องหมายรมับรองคลุณภาพของผผข้รบมั ใชข้แหล่งขล่าวประเสรลิฐทบีสี่แทข้จรลิงคนหนศึสี่งทบีสี่พระเจข้าทรงเรบียกและทรงแตล่งตมันี้งกด็คนอ
วล่า เขาถวายสงล่าราศบี, เกบียรตลิยศและคชาสรรเสรลิญทมันี้งหมดแดล่พระเจข้าสชาหรมับการงานใดกด็ตามทบีสี่ถผกกระทชาสชาเรด็จโดยความ
พยายามตล่างๆของเขา ผผรข้ มับใชข้ทบีสี่แทข้จรลิงจะประกาศพรข้อมกมับอมัครสาวกเปาโลวล่า “ขผู้าพเจผู้าเปป็นอยผต่อยต่างททที่เปป็นอยผต่นทนั้กร็เนชชื่อง

ดร้วยพระคตุณของพระเจร้า” (1 คร. 15:10) ดมังนมันี้นโดยพระคลุณของพระเจข้า สลิสี่งสารพมัดจศึงถผกกระทชาเพนสี่อสงล่าราศบีของพระองคร์
คลุณเชนสี่อใจไดข้เลยวล่าสลิสี่งใดกด็ตามทบีสี่ไมล่ถวายเกบียรตลิพระเยซผครลิสตร์เจข้าจะไมล่อวยพรมนลุษยร์ หากมนลุษยร์อยากไดข้รบมั การอวยพร พระ
เยซผครลิสตร์ผผข้ทรงเปป็นมนลุษยร์ผผข้นมันี้นกด็ตข้องถผกยกชผขศึนี้น!
ขข้อ 42: “พระเยซผตรษัสกษับเขาวต่า “ทต่านทษันั้งหลายยษังไมต่เคยอต่านในพระคษัมภทรหค์ รยือซถึที่งวต่า ‘ศริลาซถึที่งชต่างกต่อไดผู้ปฏริเสธเสทย
ไดผู้กลษับกลายเปป็นศริลามบุมเอกแลผู้ว การนทนั้เปป็นมาจากองคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้า เปป็นการมหษัศจรรยค์ประจษักษค์แกต่ตาเรา’”
“ทต่านทษันั้งหลายยษังไมต่เคยอต่านในพระคษัมภทรค์หรยือ…?” (มาระโก 12:10 บมันทศึกคชาถามนบีนี้เชล่นนบีนี้: “ทต่านทษันั้งหลายอต่าน
พระคษัมภทรค์ตอนนทนั้แลผู้วมริใชต่หรยือ?”) จากโจเซฟปัสนมักประวมัตลิศาสตรร์ผผข้นมันี้น เราเรบียนรผวข้ ล่าขข้อพระคมัมภบีรตร์ ล่างๆภาคพมันธสมัญญาเดลิม
อยล่างทบีสี่เรามบีพวกมมันทลุกวมันนบีนี้ รวมกมันเปป็นสลิสี่งทบีสี่พวกยลิวยอมรมับวล่าเปป็นพระคษัมภทรค์ นมัสี่นคนอ งานเขบียนกลลุล่มหนศึสี่งทบีตสี่ ายตมัว ดมังนมันี้นเมนสี่อ
พระเยซผและพวกอมัครสาวกพผดถศึงพระคมัมภบีรร์วาล่ เปป็นถข้อยคชาศมักดลิสธิ์ ลิทธลิธิ์ทบีสี่ประกอบดข้วยสลิทธลิอชานาจ เหลล่าผผข้ฟปังของพวกเขากด็
เขข้าใจในทมันทบีวาล่ พวกเขากชาลมังหมายถศึงหนมังสนอกลลุล่มนมันี้นทบีสี่เปป็นทบีสี่รผข้จมักกมันดบีซศึสี่งบมัดนบีนี้เปป็นทบีสี่รจผข้ มักในชนสี่อภาคพมันธสมัญญาเดลิม แนล่นอน
วล่าเดทดี๋ยวนทนั้ คชาวล่า “พระคมัมภบีรร์” มบีความหมายเชลิงเทคนลิคทบีสี่สนสี่อถศึงหนษังสยือทษันั้งหกสริบหกเลต่มของพระคมัมภบีรร์ แตล่งานเขบียนตล่างๆ
ของภาคพมันธสมัญญาใหมล่ยมังไมล่ไดข้ถผกเขบียนขศึนี้นขณะทบีสี่พระครลิสตร์ทรงรมับใชข้อยผล่บนโลกนบีนี้
ในทบีสี่นบีนี้พระเยซผกชาลมังยกคชาพผดจากเพลงสดลุดบี 118:22, 23 ทบีสี่เราอล่านวล่า: “ศลิลาซศึสี่งชล่างกล่อไดข้ปฏลิเสธเสบีย ไดข้กลมับกลาย
เปป็นศลิลามลุมเอกแลข้ว การนบีนี้เปป็นมาจากพระเยโฮวาหร์ เปป็นการมหมัศจรรยร์ประจมักษร์แกล่ตาเรา”
ความหมายของ “ศริลาซถึที่งชต่างกต่อไดผู้ปฏริเสธเสทย” เปป็นทบีสี่เขข้าใจดบีโดยคนเหลล่านมันี้นทบีสี่กชาลมังฟปังพระเยซผอยผล่ ศลิลามลุมเอก
ของอาคารตล่าง ๆ สมมัยโบราณมมักมบีขนาดใหญล่มาก ๆ และมบีราคาแพงมาก และพวกมมันตข้องสมบผรณค์แบบ กข้อนหลินเหลล่านมันี้น
ถผกตรวจสอบอยล่างระมมัดระวมังและหากมบีการพบตชาหนลิหรนอความไมล่สมบผรณร์แบบใด ๆ หลินกข้อนนมันี้นกด็ถผกปฏลิเสธเสบีย
“... ไดผู้กลษับกลายเปป็นศริลามบุมเอกแลผู้ว…” ถศึงแมข้วล่าพวกผผข้ปกครองของอลิสราเอลไดข้ปฏลิเสธพระเมสสลิยาหร์ของตน
พระเจผู้ากด็ไมล่ไดข้ทรงปฏลิเสธพระองคร์ พระเจข้าไดข้ทรงเลนอกพระองคร์ใหข้เปป็นศลิลามลุมเอกและรากฐานแหล่งครลิสตจมักรของพระองคร์
แลข้ว
ชายเหลล่านบีนี้ทบีสี่พระเยซผกชาลมังตรมัสดข้วยนมันี้นอข้างตมัววล่าเปป็นผผข้อารมักขาพระราชบมัญญมัตลิของพระเจข้า ไมล่อาจมบีความสงสมัยใน
ความคลิดของพวกเขาเลยอยล่างแนล่นอนวล่าองคร์พระผผข้เปป็นเจข้ากชาลมังตรมัสถศึงพระองคร์เองวล่าเปป็นหลินกข้อนนมันี้นทบีสี่ถผกปฏลิเสธเสบียโดย
พวกชล่างกล่อแตล่ถผกทชาใหข้เปป็นศลิลามลุมเอกแลข้ว เพราะวล่าหลินกข้อนนมันี้นถผกกลล่าวถศึงทมัสี่วพระคมัมภบีรตร์ ลอดทมันี้งเลล่ม ทมันี้งภาคพมันธสมัญญา
เดลิมและใหมล่:
ในดาเนบียล 2:34, 35 และ 45 มมันคนอ “กข้อนหลินถผกตมัดออกจากภผเขามลิใชล่ดวข้ ยมนอ”, หลินกข้อนนมันี้นซศึสี่งจะบดขยบีนี้และ
ทชาลายอาณาจมักรโลกเหลล่านมันี้นของคนตล่างชาตลิ
เศคารลิยาหร์ 4:7 พผดถศึงหลินกข้อนเดบียวกมันนมันี้นวล่าเปป็น “ศลิลากข้อนทบีสี่อยผล่ยอด”
1 เปโตร 2:6-8 กด็กลล่าวถศึงหลินกข้อนนมันี้นและเพลิสี่มคชาอธลิบายหนศึสี่งเขข้าไป:
“เพราะมบีคชาเขบียนไวข้ในพระคมัมภบีรร์ดวข้ ยวล่า ‘ดผเถลิด เราวางศลิลากข้อนหนศึสี่งลงในศลิโยน เปป็นศลิลามลุมเอกทบีสี่ทรงเลนอกแลข้ว
และเปป็นศลิลาทบีสี่มบีคล่าอมันประเสรลิฐ และผผใผู้ ดททที่เชยืที่อในพระองคค์นษันั้นกร็จะไมต่ไดผู้รษับความอษับอาย’ เหตลุฉะนมันี้นพระองคร์ทรงมบีคาล่ อมัน
ประเสรลิฐสชาหรมับทล่านทมันี้งหลายทบีสี่เชนสี่อ แตล่สชาหรมับคนทมันี้งหลายทบีสี่ไมล่เชนสี่อฟปังนมันี้น ‘ศลิลาซศึสี่งชล่างกล่อไดข้ปฏลิเสธเสบีย ไดข้กลมับกลายเปป็น

ศลิลามลุมเอกแลข้ว’ และ ‘เปป็นศลิลาทบีสี่ทชาใหข้สะดลุด และเปป็นกข้อนหลินทบีสี่ทชาใหข้ขลุล่นเคนองใจ’ ทบีสี่เขาสะดลุดนมันี้นเพราะเขาไมล่เชนสี่อฟปังพระ
วจนะ ตามทบีเสี่ ขาถผกกชาหนดไวข้เชล่นนมันี้นดข้วย”
หรินกผู้อนนษันั้นหาใชล่ใครอนนสี่ นอกจากพระเยซผครลิสตร์เจข้า สชาหรมับผผข้เชนสี่อทมันี้งหลาย พระองคร์ทรงถผกเลนอกแลข้วและมบีคล่าอมัน
ประเสรลิฐ-และขข้อเทด็จจรลิงทบีสี่วาล่ “ผผใข้ ดทบีสี่เชนสี่อในพระองคร์นมันี้นกด็จะไมล่ไดข้รมับความอมับอาย (สมับสน)” กด็ควรกชาจมัดความสมับสน
มากมายทบีสี่มบีอยผล่ทาล่ มกลางครลิสเตบียนทมันี้งหลายวมันนบีนี้ สชาหรมับพวกยลิว พระองคร์ทรงเปป็น “ศลิลาทบีสี่ทชาใหข้สะดลุด และเปป็นกข้อนหลินทบีสี่
ทชาใหข้ขลุล่นเคนองใจ”
พระเยซผทรงเปป็นหลินกข้อนนมันี้น, ศลิลานมันี้น, ซศึสี่งครลิสตจมักรภาคพมันธสมัญญาใหมล่ถผกกล่อตมันี้งอยผล่บนนมันี้น ใน 1 โครลินธร์ 3:11
อมัครสาวกเปาโลประกาศอยล่างชมัดแจข้งวล่า “เพราะวล่าผผใข้ ดจะวางรากอนสี่นอบีกไมล่ไดข้แลข้ว นอกจากทบีสี่วางไวข้แลข้วคนอพระเยซผครลิสตร์”
เปโตรบอกพวกผผข้ปกครอง, พวกผผข้ใหญล่, พวกธรรมาจารยร์, มหาปลุโรหลิตและคนอนนสี่ ๆ ทบีอสี่ ยผล่ทล่ามกลางพวกผผข้นชาทาง
ศาสนาเหลล่านมันี้นวล่า “พระองคร์ (พระเยซผครลิสตร์แหล่งเมนองนาซาเรด็ธ) เปป็น ‘ศลิลา’ ทบีทสี่ ล่านทมันี้งหลายผผข้เปป็น ‘ชล่างกล่อไดข้ปฏลิเสธเสบีย
ไดข้กลมับกลายเปป็นศลิลามลุมเอกแลข้ว’” (กลิจการ 4:11)
ในเอเฟซมัส 2:20 เปาโลกลล่าวถศึงครลิสตจมักรวล่าถผกสรข้าง “ขศึนี้นบนรากแหล่งพวกอมัครสาวกและพวกศาสดาพยากรณร์
พระเยซผครริสตค์เองทรงเปป็นศริลามตุมเอก”
“การนทนั้เปป็นมาจากองคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้า…” มมันเปป็นการกระทชาขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าจรลิง ๆ! ชนชาตลิอลิสราเอลไดข้ถผกกล่อ
ตมันี้งโดยพระประสงคร์พลิเศษของพระเจข้าในแผล่นดลินแหล่งพระสมัญญานมันี้น พระองคร์ไดข้ทรงจมัดหาทลุกสลิสี่งทบีจสี่ ชาเปป็นตล่อการดชาเนลินชบีวลิต
แบบชอบธรรมและตามทางพระเจข้าแกล่พวกเขา แตล่พวกเขาไดข้ลข้มเหลวในการนชาผลแหล่งความชอบธรรมและความบรลิสลุทธลิธิ์
มาถวายแดล่พระองคร์ พวกเขาไดข้รบมั การทรงเรบียกโดยความรผข้สศึกตล่างๆทบีสี่เปป็นการทรงจมัดเตรบียมและขล่าวสารตล่างๆทบีสี่ไดข้รมับการ
ดลใจจากพระเยโฮวาหร์พระเจข้าแลข้ว คนอขล่าวสารเหลล่านมันี้นทบีสี่ถผกสล่งมายมังพวกเขาโดยเหลล่าศาสดาพยากรณร์ของพระองคร์ ครมันนี้
แลข้วพวกเขากด็ฆล่าศาสดาพยากรณร์เหลล่านมันี้นและบมัดนบีนี้กด็กชาลมังจะสมังหารพระบลุตรทบีสี่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวผผข้ซศึสี่งพระบลิดาไดข้ทรงสล่งมา
เสบียแลข้ว แตล่นบีสี่ไมล่ใชล่จดลุ จบของเรนสี่องนบีนี้: พระองคค์ผผผู้ทพทที่ วกเขาปฏริเสธและตษันั้งใจแนต่วแนต่ทจทที่ ะฆต่าเสทยทรงเปป็นศริลามตุมเอกของ
พระเจผู้าสสาหรษับพระวริหารแหต่งการไถต่
“...เปป็นการมหษัศจรรยค์ประจษักษค์แกต่ตาเรา” มมันเปป็นการมหมัศจรรยร์ทพบีสี่ ระเจข้าจะทรงยอมใหข้พระบลุตรทบีสี่บมังเกลิดมาองคร์
เดบียวของพระองคร์เสดด็จเขข้ามาในโลกนบีนี้ในรผปลมักษณร์ของมนลุษยร์ มมันเปป็นการมหมัศจรรยร์ทพบีสี่ ระบลุตรของพระเจข้าควรทลินี้งประตผ
แหล่งสงล่าราศบีและเขข้ามาอยผล่ในรล่างกายอมันตสี่ชาตข้อยเพนสี่อทบีสี่จะทนทลุกขร์, ถผกดผหมลิสี่น, ถผกปฏลิเสธและถผกตรศึงกางเขนเพยืที่อททที่เราทษังนั้
หลายจะเปป็นททที่ยอมรษับของพระเจผู้าและบษังเกริดเขผู้าในครอบครษัวของพระองคค์ ดมังนมันี้นเราจศึงกลายเปป็นหลินกข้อนเลด็กๆในสลิสี่งปลผก
สรข้างของพระเจข้า ซศึสี่งถผกสรข้างขศึนี้นบนรากฐานนมันี้น, ศลิลามลุมเอก, พระเยซผครลิสตร์เจข้า สลิสี่งปลผกสรข้างนมันี้นเองเปป็นการมหมัศจรรยร์ตรง
ทบีสี่วาล่ มมันประกอบดข้วยพวกยลิวและคนตล่างชาตลิเหมนอนๆกมัน- “ผผผู้ใดมทใจปรารถนา”-ไปถศึงทบีสี่สดลุ ปลายของแผล่นดลินโลก เปป็นการ
มหมัศจรรยร์และคชาสรรเสรลิญแกล่คนทมันี้งปวงทบีสี่ไดข้รมับการไถล่
ขข้อ 43: “เหตบุฉะนษันั้นเราบอกทต่านวต่า อาณาจษักรของพระเจผู้าจะถผกเอาไปเสทยจากทต่าน และยกใหผู้แกต่ชนชาตริหนถึที่งซถึที่ง
จะกระทสาใหผู้เกริดผลสมกษับอาณาจษักรนษันั้น”
“อาณาจษักรของพระเจผู้า” ในเวลานมันี้น (การครอบครองของพระครลิสตร์บนแผล่นดลินโลก พรข้อมกมับสลิทธลิพลิเศษและ

บชาเหนด็จอมันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีทมันี้งสลินี้นทบีสี่มาพรข้อมกมับการครอบครองของพระองคร์) “จะถผกเอาไปเสทยจากทต่าน…”
“...และยกใหผู้แกต่ชนชาตริหนถึที่งซถึที่งจะกระทสาใหผู้เกริดผลสมกษับอาณาจษักรนษันั้น” ขล่าวสารแหล่งความรอดไดข้ถผกเอาไปจาก
ชนชาตลิอลิสราเอลและถผกมอบใหข้แกล่พวกคนตล่างชาตลิแลข้ว เปาโลไดข้รมับการทรงเรบียกและการแตล่งตมังนี้ จากพระเจข้าใหข้เปป็น ผผผู้รบษั ใชผู้
พริเศษคนหนถึที่งแกล่พวกคนตล่างชาตลิและแกล่ครลิสตจมักร-หมผล่ชนหนศึสี่งทบีไสี่ ดข้เกลิดผล (และกชาลมังเกลิดผลอยผล่) เพนสี่อถวายเกบียรตลิแดล่
พระเจข้า นบีสี่จะดชาเนลินตล่อไปจนกวล่าครลิสตจมักรจะครบบรลิบผรณร์ ซศึสี่งพอถศึงเวลานมันี้นผผข้เชนสี่อทลุกคนจะถผกรมับขศึนี้นไปเพนสี่อพบกมับพระเยซผ
ในฟฝ้าอากาศ จะมบีงานอภลิเษกสมรสของกษมัตรลิยร์ และจากนมันี้นพระเยซผและเจข้าสาวของพระองคร์, ครลิสตจมักรภาคพมันธสมัญญา
ใหมล่, จะกลมับมายมังแผล่นดลินโลกเพนสี่อครอบครองทบีสี่นบีสี่ตามทบีมสี่ บีคชาพยากรณร์ไวข้
ขข้อ 44: “ผผผู้ใดลผู้มทษับศริลานทนั้ ผผผู้นษันั้นจะตผู้องแตกหษักไป แตต่ศริลานทนั้จะตกทษับผผผู้ใด กร็จะบดขยทนั้ผผผู้นษันั้นจนแหลกเปป็นผบุยผง”
ถศึงแมข้วาล่ ในขข้อ 42 เรากลล่าวยล่อๆเกบียสี่ วกมับ “หลินกข้อนนมันี้น” เรากด็อาจหมายเหตลุตรงนบีนี้แบบครล่าวๆวล่าพระครลิสตร์ในฐานะ
เปป็นหรินกผู้อนนษันั้นทรงถผกเปปิดเผยในพระคมัมภบีรใร์ นสามแบบ:
1. แกต่ชนชาตริอริสราเอล พระองคร์ทรงถผกเปปิดเผยในฐานะเปป็นหรินสะดบุด, ศลิลาทบีสี่ทชาใหข้ขลุล่นเคนองใจ: “แลข้วพระองคร์จะ
เปป็น...ศลิลาทบีทสี่ ชาใหข้สะดลุด และเปป็นกข้อนหลินทบีสี่ทชาใหข้ขลุล่นเคนองใจของวงศร์วานทมันี้งคผล่ของอลิสราเอล เปป็นกมับและเปป็นบล่วงดมักชาว
เยรผซาเลด็ม และคนเปป็นอมันมากในพวกเขาจะสะดลุดหลินนมันี้น เขาทมันี้งหลายจะลข้มลงและแตกหมัก เขาจะตลิดบล่วงและถผกจมับไป”
(อลิสยาหร์ 8:14, 15)
โรม 9:31-33 สนมับสนลุนคชาพยากรณร์ของอลิสยาหร์ตามทบีสี่อมัครสาวกเปาโลประกาศวล่า: “แตล่พวกอลิสราเอลซศึสี่งใฝฝ่หาพระ
ราชบมัญญมัตแลิ หล่งความชอบธรรม กด็ยมังไมล่ไดข้บรรลลุตามพระราชบมัญญมัตลิแหล่งความชอบธรรมนมันี้น เพราะอะไร เพราะเหตบุททที่เขา
มริไดผู้แสวงหาโดยความเชยืที่อแตต่แสวงหาโดยการกระทสาตามพระราชบษัญญษัตริ เขาจถึงสะดตุดกผู้อนหรินททที่ใหผู้สะดบุดนษันั้น ดมังทบีสี่มบีคชา
เขบียนไวข้แลข้ววล่า ‘จงดผเถลิด เราไดข้วางศลิลากข้อนหนศึสี่งไวข้ในศลิโยนซศึสี่งจะทชาใหข้สะดลุด และหลินกข้อนหนศึสี่งซศึสี่งจะทชาใหข้ลข้ม แตล่ผผข้ใดทบีสี่เชนสี่อ
ในพระองคร์นมันี้นกด็จะไมล่ไดข้รมับความอมับอาย’”
จากนมันี้นใน 1 โครลินธร์ 1:23, 24 เปาโลเปป็นพยานเชล่นกมันวล่า: “แตล่พวกเราประกาศเรนอสี่ งพระครริสตค์ผผผู้ทรงถผกตรถึงททที่
กางเขนนษันั้น อมันเปป็นสริที่งททที่ใหผู้พวกยริวสะดบุด และพวกกรบีกถนอวล่าเปป็นเรนอสี่ งโงล่ แตล่สชาหรมับผผข้ทบีสี่พระเจข้าทรงเรบียกนมันี้น ทมันี้งพวกยลิวและ
พวกกรบีกตล่างถนอวล่า พระครลิสตร์ทรงเปป็นฤทธานลุภาพและพระปปัญญาของพระเจข้า”
2. แกต่ครริสตจษักร พระครลิสตร์ทรงถผกเปปิดเผยวล่าเปป็นศริลามบุมเอกอมันยลิสี่งใหญล่, กผู้อนหรินฐานราก, ยอดของหษัวมบุมนษันั้น ใน
เอเฟซมัส 2:20, 21 เปาโลบอกเราวล่าครลิสตจมักร “ถผกประดลิษฐานขศึนี้นบนรากแหล่งพวกอมัครสาวกและพวกศาสดาพยากรณร์
พระเยซผครริสตค์เองทรงเปป็นศริลามตุมเอก ในพระองคร์นมันี้น ทลุกสล่วนของโครงรล่างตล่อกมันสนลิท และเจรลิญขศึนี้นเปป็นวลิหารอมันบรลิสลุทธลิธิ์ใน
องคร์พระผผข้เปป็นเจข้า”
ใน 1 โครลินธร์ 3:11 เราถผกบอกวล่า “เพราะวล่าผผใข้ ดจะวางรากอนสี่นอบีกไมล่ไดข้แลข้ว นอกจากทบีสี่วางไวข้แลข้วคนอพระเยซผ
ครริสตค์”
จากนมันี้น 1 เปโตร 2:7 ยนนยมันอบีกทบีวล่า “ศลิลาซศึสี่งชล่างกล่อไดข้ปฏลิเสธเสบีย ไดผู้กลษับกลายเปป็นศริลามตุมเอกแลผู้ว”
3. แกต่พวกคนตต่างชาตริ พระครลิสตร์ทรงถผกเปปิดเผยวล่าเปป็นกผู้อนหรินกระทบแหต่งการทสาลาย, หลินกข้อนนมันี้นทบีสี่ “ถผกตมัดออก
มามลิใชล่ดข้วยมนอ กระทบปฏลิมากรทบีสี่เทข้าอมันเปป็นเหลด็กปนดลิน กระทชาใหข้แตกเปป็นชลินี้นๆ แลข้วสล่วนเหลด็ก สล่วนดลิน สล่วนทองสมัมฤทธลิธิ์

สล่วนเงลินและสล่วนทองคชา กด็แตกเปป็นชลินี้นๆพรข้อมกมัน กลายเปป็นเหมนอนแกลบจากลานนวดขข้าวในฤดผรข้อน ลมกด็พดมั พาเอาไป จศึง
หารล่องรอยไมล่พบเสบียเลย แตล่กข้อนหลินทบีสี่กระทบปฏลิมากรนมันี้นกลายเปป็นภผเขาใหญล่จนเตด็มพลิภพ” (ดนล. 2:34, 35)
บมัดนบีนี้เราทราบวล่าชนชาตลิอลิสราเอลไดข้สะดลุดเพราะพระเมสสลิยาหร์ของตน, พระผผข้ทรงถผกสมัญญาไวข้, พระครลิสตร์ของ
พระเจข้า เรายมังทราบดข้วยวล่าครลิสตจมักรภาคพมันธสมัญญาใหมล่ไดข้ถผกสรข้างขศึนี้นบนพระเยซผครลิสตร์ผผข้ทรงเปป็นศลิลาและประตผแหล่งนรก
ไมล่ไดข้มบีชมัยตล่อครลิสตจมักรและจะไมล่มบีวมันมบีชมัยเลย (มธ. 16:18)
โดยคชาพยากรณร์เราทราบวล่าอชานาจครอบครองโลกของคนตล่างชาตลิซศึสี่งกชาลมังกล่อตมัวขศึนี้นอยล่างรวดเรด็วเหลนอเกลินวมันนบีนี้จะ
ถผกทชาลาย-สามารถถผกทชาลาย-โดยพระเยซผครลิสตร์เจข้าองคร์เดบียวเทล่านมันี้น, หลินกข้อนนมันี้นทบีสี่ถผกตมัดออกจากภผเขามลิใชล่ดวข้ ยมนอ, หลิน
กข้อนนมันี้นทบีสี่จะโตตล่อไปเรนสี่อยๆจนกระทมังสี่ มมันเตด็มทมัวสี่ ทมันี้งพลิภพและบดขยบีนี้อชานาจครอบครองโลกของคนตล่างชาตลิทบีสี่ชมัสี่วรข้ายและไมล่
นมับถนอพระเจข้า เราเหด็นคชาพยากรณร์ของดาเนบียลถผกทชาใหข้สชาเรด็จจรลิงในวลิวรณร์ 16:14 และวลิวรณร์ 19:19-21
“...ผผผู้ใดลผู้มทษับศริลานทนั้ ผผผู้นษันั้นจะตผู้องแตกหษักไป…” เราทราบวล่าพวกยลิวสะดบุดเพราะความถล่อมใจของพระครลิสตร์ แตล่
ความคลิดหลมักตรงนบีนี้กด็คนอวล่าคนบาปทมันี้งหลายทบีสี่ลข้มลงบนพระครลิสตร์ดวข้ ยจลิตใจทบีสี่แตกสลายและชอกชนี้ชาจะไดข้รบมั ความรอด:
“พระเยโฮวาหร์ทรงอยผล่ใกลข้ผทผข้ บีสี่จลิตใจฟกชนี้ชาและทรงชล่วยผผข้ทบีสี่จตลิ ใจสชานศึกผลิดใหข้รอด” (เพลงสดลุดบี 34:18)
“...แตต่ศริลานทนั้จะตกทษับผผผู้ใด กร็จะบดขยทนั้ผผผู้นษันั้นจนแหลกเปป็นผบุยผง” ผลลมัพธร์ตาล่ งๆแหล่งความกรลิวนี้ และการพลิพากษาอมัน
รข้อนแรงขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้านมันี้นทล่วมทข้นถศึงตายเมนสี่อพระองคร์ทรงตกใสล่ในพระพลิโรธอมันเผาผลาญบนคนเหลล่านมันี้นทบีสี่ขมัดขวาง
พระองคร์! การขมัดขวางพระครลิสตร์คนอการทนทบุกขค์ทรมาน-แตล่เมนสี่อพระองคร์จะเสดด็จมาในฤทธานบุภาพอษันยริที่งใหญต่ การทชาลาย
ลข้างกด็ไมล่อาจหลบีกเลบีสี่ยงไดข้ พระองคร์จะทรงทชาลายเหลล่าศมัตรผของพระองคร์โดยปราศจากหนทางแกข้ไข
ขข้อ 45: “ครษันนั้ พวกปบุโรหริตใหญต่กษับพวกฟารริสทไดผู้ยรินคสาอบุปมาของพระองคค์ พวกเขากร็หยษัที่งรผผู้วาต่ พระองคค์ตรษัสเลร็งถถึง
พวกเขา”
พวกเขาเขข้าใจชข้าจรลิงๆ! พวกผผข้นชาทางศาสนาของยลิวเหลล่านบีนี้ไดข้พยายามอยล่างเปลล่าประโยชนร์ทบีสี่จะเบบีสี่ยงเบนประเดด็น
ของคชาอลุปมาตล่างๆทบีสี่พระเยซผไดข้ตรมัสตล่อหนข้าพวกเขา พวกเขาทชาเปป็นไมล่สนใจภาพประกอบตล่างๆทบีสี่พระองคร์ตรมัส ถศึงแมข้วล่า
ความคลข้ายคลศึงตล่างๆของคชาอลุปมาเหลล่านมันี้นกด็ชมัดแจข้งและตรงกมับพวกเขาเอง พระองคร์ไดข้ตรมัสกมับพวกเขาตรง ๆ วล่าพวกคน
เกด็บภาษบีและพวกหญลิงโสเภณบีไดข้มบีสลิทธลิธิ์เขข้าไปในอาณาจมักรของพระเจข้ากล่อนพวกเขา สลุดทข้ายเมนสี่อพระองคร์ทรงตล่อวล่าพวกเขา
ซศึสี่ง ๆ หนข้าและประกาศวล่าอาณาจมักรนมันี้นจะถผกเอาไปจากพวกเขาและถผกยกใหข้แกล่คนอนสี่น พวกเขากด็ไมล่อาจหนบีพข้นขข้อเทด็จจรลิง
ทบีสี่วาล่ “พระองคค์ตรษัสเลร็งถถึงพวกเขา” ไดข้อกบี ตล่อไป การตระหนมักรผข้นบีนี้ยลิสี่งตอกยนี้ชาความตมังนี้ ใจแนล่วแนล่ของพวกเขาทบีสี่จะกชาจมัด
พระองคร์ทลินี้งเสบียและยลุตลิงานรมับใชข้ของพระองคร์ซศึสี่งเหด็นไดข้ชมัดวล่าเปป็นภมัยคลุกคามตล่อศมักดลิธิ์ศรบีของพวกเขาเอง ใชล่แลข้วครมับ พวกเขา
จะตข้องทชาอะไรสมักอยล่างเกบีสี่ยวกมับเรนสี่องนบีนี้ในทมันทบี!
ขข้อ 46: “แตต่เมยืที่อพวกเขาอยากจะจษับพระองคค์ เขากร็กลษัวประชาชน เพราะประชาชนนษับถยือพระองคค์วาต่ เปป็นศาสดา
พยากรณค์”
คนชมัสี่วเหลล่านบีนี้เปป็นพวกขบีนี้ขลาด พวกเขา “กลมัวประชาชน” เมนสี่อสลิทธลิอชานาจของยอหร์นผผข้ใหข้รมับบมัพตลิศมาถผกตมันี้งคชาถาม
(ขข้อ 26) พวกเขาไมล่กลข้าวล่ารข้ายยอหร์นเพราะวล่า “ประชาชน” เหลล่านมันี้นนมับถนอเขาวล่าเปป็นศาสดาพยากรณร์คนหนศึสี่ง คราวนบีนี้
เดนอดดาลดข้วยความโกรธและความเกลบียด พวกเขาอยากจะลงไมข้ลงมนอกมับพระเยซผ พวกเขาอยากใชข้ความรลุนแรงกมับ

พระองคร์-แตต่ “พวกเขากลษัวประชาชน…”
“...เพราะประชาชนนษับถยือพระองคค์วาต่ เปป็นศาสดาพยากรณค์” พวกสามมัญชน ขณะทบีสี่พวกเขาอาจไมล่ยอมรมับพระเยซผ
วล่าเปป็นพระเมสสลิยาหร์ กด็เชนสี่อวล่าพระองคร์ทรงเปป็นศาสดาพยากรณร์คนหนศึสี่ง, ชายคนหนศึสี่งทบีสี่ถผกสล่งมาจากพระเจข้า พวกเขา
ประกาศอยล่างแขด็งแรงวล่า “ถข้าทล่านผผข้นมันี้นไมล่ไดข้มาจากพระเจข้าแลข้ว กด็จะทชาอะไรไมล่ไดข้” (ยอหร์น 9:33) พวกเขาตข้อนรมับ
พระองคร์ในฐานะศาสดาพยากรณร์ผผข้หนศึสี่ง และความภมักดบีของพวกเขาทบีสี่มบีตล่อพระองคร์กคด็ อยยมับยมันี้งความโกรธของเหลล่าศมัตรผ
ของพระองคร์
ในยอหร์น 12:32, 33 พระเยซผทรงประกาศวล่า “และเรา ถข้าเราถผกยกขศึนี้นจากแผล่นดลินโลกแลข้ว เรากด็จะชมักชวนคนทมันี้ง
ปวงใหข้มาหาเรา” พระองคค์ตรษัสเชต่นนษันั้นเพยืที่อสสาแดงวต่าพระองคค์จะสรินั้นพระชนมค์อยต่างไร” ดข้วยเหตลุนบีนี้มมันจศึงเปป็นเหตลุจชาเปป็นของ
พระเจข้าทบีสี่พระองคร์ควรสลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนมันี้น พระเจข้าแหล่งสวรรคร์ผผข้ทรงปกครองในบรรดากลิจการของมนลุษยร์ทรงขมับ
เคลนสี่อนสลิสี่งทบีสี่สดลุ ทข้ายแลข้วจะนชาสงล่าราศบีมาสผล่พระนามของพระองคร์และหข้ามการลข้มเหลวของอมักษรตมัวหนศึสี่งหรนอจลุด ๆ หนศึสี่งของ
พระวจนะของพระองคร์จนกวล่าทลุกสลิสี่งจะถผกทชาใหข้สชาเรด็จจรลิงตามตมัวอมักษร พระองคร์ทรงทราบวลิธบีดแผ ลผผข้คนของพระองคร์ และ
ดข้วยวลิธใบี ดวลิธบีหนศึสี่งพระองคร์จะทรงทชาเชล่นนมันี้นจรลิง ๆ พระองคร์ทรงทราบวลิธบีดผแลพระบลุตรทบีบสี่ มังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์
จนกวล่าพระบลุตรนมันี้นทรงไปถศึงกลโกธาและทชาใหข้พระคมัมภบีรทร์ ลุกขข้อสชาเรด็จจรลิงในทบีสี่สดลุ “สกาเรก็จแลผู้ว!” พระองคร์ทรงสล่งเสบียงรข้อง
มาจากกางเขนนมันี้น (ยอหร์น 19:30) และทรงสล่งจลิตวลิญญาณของพระองคร์กลมับคนนสผล่พระเจข้าพระบลิดา แตล่จนกวล่าจะถศึงตอนนมันี้น
พระเจข้าไดข้ทรงพลิทกมั ษร์รมักษาพระองคร์ไวข้-และจะทรงดผแลผผข้คนของพระองคร์เองจนกวล่าพระองคร์ทรงพรข้อมแลข้วทบีสี่จะใหข้พวกเขา
ออกมาหาพระองคร์

บททรีที่ 22
22:1 พระเยซผตรมัสแกล่เขาเปป็นคชาอลุปมาอบีกวล่า
22:2 “อาณาจมักรแหล่งสวรรคร์เปรบียบเหมนอนกษมัตรลิยร์องคร์หนศึสี่ง ซศึสี่งไดข้จดมั พลิธบีอภลิเษกสมรสสชาหรมับราชโอรสของทล่าน
22:3 แลข้วใชข้พวกผผข้รมับใชข้ไปตามผผข้ทบีสี่ไดข้รบมั เชลิญมาในงานอภลิเษกสมรสนมันี้น แตล่เขาไมล่ใครล่จะมา
22:4 ทล่านยมังใชข้พวกผผข้รบมั ใชข้อนสี่นไปอบีก รมับสมัสี่งวล่า ‘ใหข้บอกผผรข้ มับเชลิญนมันี้นวล่า ดผเถลิด เราไดข้จดมั การเลบีนี้ยงไวข้แลข้ว วมัวและสมัตวร์ขลุนแลข้ว
ของเรากด็ฆล่าไวข้เสรด็จ สลิสี่งสารพมัดกด็เตรบียมไวข้พรข้อม จงมาในพลิธบีอภลิเษกสมรสนบีนี้เถลิด’
22:5 แตล่เขากด็เพลิกเฉยและไปเสบีย คนหนศึสี่งไปไรล่นาของตน อบีกคนหนศึสี่งกด็ไปทชาการคข้าขาย
22:6 ฝฝ่ายพวกนอกนมันี้นกด็จมับพวกผผข้รมับใชข้ของทล่าน ทชาการอมัปยศตล่างๆแลข้วฆล่าเสบีย
22:7 แตล่ครมันนี้ กษมัตรลิยร์องคร์นมันี้นไดข้ยลินแลข้ว ทล่านกด็ทรงพระพลิโรธ จศึงรมับสมัสี่งใหข้ยกกองทหารไป ปราบปรามฆาตกรเหลล่านมันี้น และ
เผาเมนองเขาเสบีย
22:8 แลข้วทล่านจศึงรมับสมัสี่งแกล่พวกผผข้รบมั ใชข้ของทล่านวล่า ‘งานสมรสกด็พรข้อมอยผล่ แตล่ผผข้ทบีสี่ไดข้รมับเชลิญนมันี้นไมล่สมกมับงาน
22:9 เหตลุฉะนมันี้น จงออกไปตามทางหลวง พบคนมากเทล่าใดกด็ใหข้เชลิญมาในพลิธบีอภลิเษกสมรสนบี’นี้
22:10 ผผข้รมับใชข้เหลล่านมันี้นจศึงออกไปเชลิญคนทมันี้งปวงตามทางหลวงแลข้วแตล่จะพบ ใหข้มาทมันี้งดบีและชมัวสี่ จนงานสมรสนมันี้นเตด็มดข้วยแขก
22:11 แตล่เมนสี่อกษมัตรลิยอร์ งคร์นมันี้นเสดด็จทอดพระเนตรแขก กด็เหด็นผผข้หนศึสี่งมลิไดข้สวมเสนนี้อสชาหรมับงานสมรส
22:12 ทล่านจศึงรมับสมัสี่งถามเขาวล่า ‘สหายเออ๋ย เหตลุไฉนทล่านจศึงมาทบีสี่นบีสี่โดยไมล่สวมเสนนี้อสชาหรมับงานสมรส’ ผผข้นมันี้นกด็นลิสี่งอยผล่พดผ ไมล่ออก
22:13 กษมัตรลิยร์จศึงรมับสมัสี่งแกล่พวกผผข้รบมั ใชข้วล่า ‘จงมมัดมนอมมัดเทข้าคนนบีนี้เอาไปทลินี้งเสบียทบีสี่มนดภายนอก ทบีสี่นมัสี่นจะมบีการรข้องไหข้และขบเขบีนี้ยว
เคบีนี้ยวฟปัน’
22:14 ดข้วยผผข้ทบีสี่ไดข้รบมั เชลิญกด็มาก แตล่ผผข้ททบีสี่ รงเลนอกกด็นข้อย”
22:15 ขณะนมันี้นพวกฟารลิสบีไปปรศึกษากมันวล่า พวกเขาจะจมับผลิดในถข้อยคชาของพระองคร์ไดข้อยล่างไร
22:16 พวกเขาจศึงใชข้พวกสาวกของตนกมับพวกเฮโรดใหข้ไปทผลพระองคร์วล่า “อาจารยร์เจข้าขข้า ขข้าพเจข้าทมันี้งหลายทราบอยผล่วล่าทล่าน
เปป็นคนซนสี่อสมัตยร์ และสมัสี่งสอนทางของพระเจข้าดข้วยความสมัตยร์จรลิง โดยมลิไดข้เอาใจผผใข้ ด เพราะทล่านมลิไดข้เหด็นแกล่หนข้าผผข้ใด
22:17 เหตลุฉะนมันี้น ขอโปรดบอกใหข้พวกขข้าพเจข้าทราบวล่า ทล่านคลิดเหด็นอยล่างไร การทบีสี่จะสล่งสล่วยใหข้แกล่ซบีซารร์นมันี้น ถผกตข้องตามพ
ระราชบมัญญมัตลิหรนอไมล่”
22:18 แตล่พระเยซผทรงลล่วงรผข้ถศึงความชมัสี่วรข้ายของเขาจศึงตรมัสวล่า “พวกหนข้าซนสี่อใจคด เจข้าทดลองเราทชาไม
22:19 จงเอาเงลินทบีจสี่ ะเสบียสล่วยนมันี้นมาใหข้เราดผกล่อน” เขาจศึงเอาเงลินตราเหรบียญหนศึสี่งถวายพระองคร์
22:20 พระองคร์ตรมัสถามเขาวล่า “รผปและคชาจารศึกนบีนี้เปป็นของใคร”
22:21 เขาทผลพระองคร์วล่า “ของซบีซารร์” แลข้วพระองคร์ตรมัสกมับเขาวล่า “เหตลุฉะนมันี้นของของซบีซารร์จงถวายแกล่ซบีซารร์ และของของ
พระเจข้าจงถวายแดล่พระเจข้า”
22:22 ครมันี้นเขาไดข้ยลินคชาตรมัสตอบของพระองคร์นมันี้นแลข้ว เขากด็ประหลาดใจ จศึงละพระองคร์ไวข้และพากมันกลมับไป
22:23 ในวมันนมันี้นมบีพวกสะดผสบีมาหาพระองคร์ พวกนบีนี้เปป็นผผข้ทบีสี่กลล่าววล่า การฟฟฟื้นขศึนี้นมาจากความตายไมล่มบี เขาจศึงทผลถามพระองคร์
22:24 วล่า “อาจารยร์เจข้าขข้า โมเสสสมัสี่งวล่า ‘ถข้าผผข้ใดตายยมังไมล่มบีบลุตร กด็ใหข้นข้องชายรมับพบีสี่สะใภข้ สนบเชนนี้อสายของพบีสี่ชายไวข้’

22:25 ในพวกเรามบีพบีสี่นข้องผผข้ชายเจด็ดคน พบีสี่หมัวปปีมบีภรรยาแลข้วกด็ตายเมนสี่อยมังไมล่มบีบลุตร กด็ละภรรยาไวข้ใหข้แกล่นข้องชาย
22:26 ฝฝ่ายคนทบีสี่สองทบีสี่สามกด็เชล่นเดบียวกมัน จนถศึงคนทบีสี่เจด็ด
22:27 ในทบีสี่สลุดหญลิงนมันี้นกด็ตายดข้วย
22:28 เหตลุฉะนมันี้นในวมันทบีสี่จะฟฟนฟื้ ขศึนี้นมาจากความตาย หญลิงนมันี้นจะเปป็นภรรยาของผผข้ใดในเจด็ดคนนมันี้น ดข้วยนางไดข้เปป็นภรรยาของ
ชายทมันี้งเจด็ดคนแลข้ว”
22:29 พระเยซผตรมัสตอบเขาวล่า “พวกทล่านผลิดแลข้ว เพราะทล่านไมล่รพผข้ ระคมัมภบีรร์หรนอฤทธลิธิ์เดชของพระเจข้า
22:30 ดข้วยวล่าเมนสี่อมนลุษยร์ฟฟฟื้นขศึนี้นมาจากความตายนมันี้น จะไมล่มบีการสมรสหรนอยกใหข้เปป็นสามบีภรรยากมันอบีก แตล่จะเปป็นเหมนอน
พวกทผตสวรรคร์ของพระเจข้าในสวรรคร์
22:31 แตล่เรนสี่องคนตายกลมับฟฟฟื้นนมันี้น ทล่านทมันี้งหลายยมังไมล่ไดข้อล่านหรนอ ซศึสี่งพระเจข้าไดข้ตรมัสไวข้กบมั พวกทล่านวล่า
22:32 ‘เราเปป็นพระเจข้าของอมับราฮมัม เปป็นพระเจข้าของอลิสอมัค และเปป็นพระเจข้าของยาโคบ’ พระเจข้ามลิไดข้เปป็นพระเจข้าของคน
ตาย แตล่ทรงเปป็นพระเจข้าของคนเปป็น”
22:33 ประชาชนทมันี้งปวงเมนสี่อไดข้ยลินกด็ประหลาดใจดข้วยคชาสมัสี่งสอนของพระองคร์
22:34 แตล่พวกฟารลิสบีเมนสี่อไดข้ยลินวล่าพระองคร์ทรงกระทชาใหข้พวกสะดผสบีนลิสี่งอมันี้นอยผล่ จศึงประชลุมกมัน
22:35 มบีนมักกฎหมายผผข้หนศึสี่งในพวกเขาทดลองพระองคร์โดยถามพระองคร์วล่า
22:36 “อาจารยร์เจข้าขข้า ในพระราชบมัญญมัตลินมันี้น พระบมัญญมัตลิขข้อใดสชาคมัญทบีสี่สดลุ ”
22:37 พระเยซผทรงตอบเขาวล่า “‘จงรมักองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าผผข้เปป็นพระเจข้าของเจข้า ดข้วยสลุดจลิตสลุดใจของเจข้า และดข้วยสลินี้นสลุด
ความคลิดของเจข้า’
22:38 นบีสี่แหละเปป็นพระบมัญญมัตลิขข้อตข้นและขข้อใหญล่
22:39 ขข้อทบีสี่สองกด็เหมนอนกมัน คนอ ‘จงรมักเพนอสี่ นบข้านเหมนอนรมักตนเอง’
22:40 พระราชบมัญญมัตแลิ ละคชาพยากรณร์ทมันี้งสลินี้นกด็ขศึนี้นอยผล่กมับพระบมัญญมัตสลิ องขข้อนบีนี้”
22:41 เมนสี่อพวกฟารลิสบียมังประชลุมกมันอยผล่ทบีสี่นมัสี่น พระเยซผทรงถามพวกเขา
22:42 วล่า “พวกทล่านคลิดอยล่างไรดข้วยเรนสี่องพระครลิสตร์ พระองคร์ทรงเปป็นบลุตรของผผข้ใด” เขาตอบพระองคร์วาล่ “เปป็นบลุตรของดา
วลิด”
22:43 พระองคร์ตรมัสถามเขาวล่า “ถข้าอยล่างนมันี้นเปป็นไฉนดาวลิดโดยเดชพระวลิญญาณจศึงไดข้เรบียกพระองคร์วล่า องคร์พระผผข้เปป็นเจข้า
และรมับสมัสี่งวล่า
22:44 ‘องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าตรมัสกมับองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของขข้าพเจข้าวล่า จงนมัสี่งทบีสี่ขวามนอของเรา จนกวล่าเราจะกระทชาใหข้ศมัตรผของ
ทล่านเปป็นแทล่นรองเทข้าของทล่าน’
22:45 ถข้าดาวลิดเรบียกพระองคร์วล่าองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า พระองคร์จะเปป็นบลุตรของดาวลิดอยล่างไรไดข้”
22:46 ไมล่มบีผผข้หนศึสี่งผผข้ใดอาจตอบพระองคร์สมักคชาหนศึสี่ง ตมังนี้ แตล่วมันนมันี้นมา ไมล่มบีใครกลข้าซมักถามพระองคร์ตล่อไป

คคาอรุปมาเรดอที่ งพริธอรี ภริเษกสมรส; กษมัตรริยแย ละเหลข่าศมัตรรูของพระองคย
ขข้อ 1-3: “พระเยซผตรษัสแกต่เขาเปป็นคสาอบุปมาอทกวต่า “อาณาจษักรแหต่งสวรรคค์เปรทยบเหมยือนกษษัตรริยค์องคค์หนถึที่ง ซถึที่งไดผู้จดษั
พริธอท ภริเษกสมรสสสาหรษับราชโอรสของทต่าน แลผู้วใชผู้พวกผผผู้รษับใชผู้ไปตามผผผู้ททที่ไดผู้รบษั เชริญมาในงานอภริเษกสมรสนษันั้น แตต่เขาไมต่ใครต่
จะมา”
“พระเยซผตรษัสแกต่เขาเปป็นคสาอบุปมาอทกวต่า…” ในตอนตข้นของบทนบีนี้ พระเยซผทรงตอบคชาถามตล่าง ๆ ทบีสี่พวกศมัตรผของ
พระองคร์ถามพระองคร์ในบททบีสี่แลข้วตล่อไป พระองคร์ทรงตอบในตอนแรกดข้วยคชาอลุปมาเรนสี่องบลุตรชายสองคน และจากนมันี้นไดข้ทรง
เลล่าคชาอลุปมาเรนสี่องเจข้าของบข้านและสวนองลุนล่ ของเขาใหข้พวกเขาฟปัง พระองคร์ทรงปปิดทข้ายคชาอลุปมาเหลล่านมันี้นดข้วยพระคมัมภบีรร์ภาค
พมันธสมัญญาเดลิมซศึสี่งนชาเสนอพระเยซผเองในฐานะเปป็นหลินกข้อนนมันี้น ซศึสี่งพวกชล่างกล่อไดข้ปฏลิเสธเสบียแตล่พระเจข้าทรงทชาใหข้เปป็นศลิลามลุม
เอกแลข้ว ในทบีสี่สดลุ พวกเขากด็เขข้าใจวล่าพระองคร์ตรมัสถศึงพวกเขา แตล่การรมับรผข้ของพวกเขากด็ไมล่ไดข้ทชาใหข้พวกเขากลมับใจใหมล่ ตรงกมัน
ขข้าม ความเกลบียดชมังของพวกเขาทบีสี่มบีตล่อพระผผข้ชวล่ ยใหข้รอดกลมับเพลิสี่มขศึนี้น ความสวล่างทบีสี่ถผกปฏลิเสธกลมับกลายเปป็นความมนด เมนสี่อ
บลุคคลผผข้ใดถผกฟฝ้องใจเรนสี่องบาปและรผข้สกศึ วล่าตนตข้องกลมับใจใหมล่แตล่กด็ไมล่ยอมกลมับใจ บลุคคลผผข้นมันี้นกด็กลายเปป็นบาปหนายลิสี่งกวล่าเดลิม
เสบียอบีก หมัวใจเรลิมสี่ แขด็งกระดข้างมากขศึนี้นและความคลิดเกลิดดข้านชามากขศึนี้น พวกผผข้นชาทางศาสนาเหลล่านมันี้นเดนอดดาลตล่อพระเยซผแตล่
พวกเขาไมล่กลข้าลงไมข้ลงมนอกมับพระองคร์ในขณะนมันี้นเพราะความจงรมักภมักดบีของฝผงชนเหลล่านมันี้นทบีสี่ตลิดตามพระองคร์
แตล่ทมันี้ง ๆ ทบีขสี่ ข้อเทด็จจรลิงมบีอยผล่วาล่ พวกศมัตรผของพระเยซผจงใจปปิดความคลิดของตนตล่อความสวล่างนมันี้น ความสวล่างนมันี้นกด็สอล่ ง
แสงรอบตมัวพวกเขาตล่อไป ตล่อหนข้าความโกรธของพวกเขา พระเยซผประทานคชาอลุปมาอบีกเรนอสี่ งหนศึสี่งแกล่พวกเขาซศึสี่งในคชาอลุปมา
เรนสี่องนบีนี้พระองคร์ทรงเปรบียบอาณาจมักรแหล่งสวรรคร์วาล่ เปป็นเหมนอนกมับ “กษษัตรริยค์องคค์หนถึที่ง ซถึที่งไดผู้จดษั พริธอท ภริเษกสมรสสสาหรษับ
ราชโอรสของทต่าน” แนล่นอนวล่ากษมัตรลิยร์องคร์นบีนี้เปป็นภาพเปรบียบถศึงพระเจข้าพระบลิดา และพระเยซผเจข้าคนอ ราชโอรสผผข้นมันี้น
กษมัตรลิยร์องคร์นบีนี้ “ใชผู้พวกผผรผู้ ษับใชผู้ไปตามผผผู้ททที่ไดผู้รษับเชริญมาในงานอภริเษกสมรสนษันั้น…” พวกศาสดาพยากรณร์สมมัยพมันธ
สมัญญาเดลิมเปป็นผผู้ผู้รษับใชผู้เหลล่านมันี้นทบีสี่ถผกสล่งไปตอนแรกเพนสี่อเรบียกบรรดาแขกทบีสี่ไดข้รมับเชลิญเหลล่านมันี้น-ชนชาตริอริสราเอล “แขก” เหลล่า
นบีนี้ไดข้รษับเชริญมานานแลข้วกล่อนหนข้านบีนี้ พวกเขาเปป็นประชากรทบีสี่ถผกเลนอกสรรของพระเจข้า บมัดนบีนี้เวลาทบีสี่กชาหนดไวข้สชาหรมับพลิธบี
อภลิเษกสมรสนมันี้นไดข้มาถศึงแลข้วและพวกเขาถผกเรทยกใหข้มาและรล่วมงานเลบีนี้ยงของกษมัตรลิยร์ กษมัตรลิยร์ทรงสล่งพวกผผข้รมับใชข้ของ
พระองคร์ไปเพนสี่อเรบียกคนเหลล่านมันี้นใหข้มารล่วมงานทมันทบี
“...แตต่เขาไมส่ใครส่จะมา” พระเยซผกชาลมังเขข้าไปใกลข้การสลินี้นสลุดของงานรมับใชข้ปวงชนของพระองคร์แลข้วและในประโยค
สมันี้น ๆ ประโยคเดบียวนบีนี้พระองคร์ทรงสรลุปยล่อทลุกสลิสี่งทบีพสี่ ระองคร์ไดข้เหด็นเกบีสี่ยวกมับความประพฤตลิของประชากรทบีสี่ถผกเลนอกสรรของ
พระองคร์ทบีสี่มบีตล่อพระองคร์เอง ชนชาตลิอลิสราเอลไดข้รมับเกบียรตลิอยล่างสผงในการทบีพสี่ ระเจข้าไดข้ทรงเลนอกพวกเขาออกมาจาก
ประชาชาตลิทมันี้งปวงแหล่งแผล่นดลินโลกเพนสี่อมารล่วมงานสมรสของพระบลุตรของพระองคร์ แตล่พวกเขากด็ตาบอดตล่อสลิทธลิพลิเศษอมันยลิสี่ง
ใหญล่และเปปีปี่ยมสงล่าราศบีของตน พวกเขาไดข้รมับคชาสมัสี่งสอน, ไดข้รบมั คชาวลิงวอนรข้องขอ, และไดข้รบมั คชาตมักเตนอนแลข้วในทบีสี่สลุด-แตล่กสด็ ผญ
เปลล่า บางคนปฏลิเสธคชาเชลิญนมันี้นดข้วยเหตลุผลหนศึสี่ง, บางคนกด็ดวข้ ยอบีกเหตลุผลหนศึสี่ง, และบางคนกด็ไมล่มบีเหตลุผลเลยดข้วยซนี้ชา แตล่ใน
ฐานะประชาชาตลิหนศึสี่งพวกเขาปฏริเสธททที่จะมา
นบีสี่ไมล่ใชล่คชาเชลิญปกตลิธรรมดา มมันเปป็นคชาเชลิญของกษมัตรลิยร์ ถผกสล่งออกไปโดยกษมัตรลิยร์องคร์นบีนี้ และมมันเปป็นเกบียรตลิยลิสี่งใหญล่
แกล่คนทมันี้งปวงทบีสี่ไดข้รบมั เชลิญ การปฏลิเสธคชาเชลิญดมังกลล่าวกด็แสดงออกถศึงความไมล่จงรมักภมักดบีตอล่ กษมัตรลิยร์องคร์นมันี้นและความไมล่เชนสี่อฟปัง

โดยตรงตล่อคชาบมัญชาของพระองคร์ คนเราอาจเพลิกเฉยคชาเชลิญจากคนธรรมดาคนหนศึสี่งและไมล่ถผกลงโทษอะไร แตล่การปฏลิเสธ
คชาเชลิญจากกษมัตรลิยร์กด็เทล่ากมับเปป็นการเชนนี้อเชลิญอมันตรายจากนนั้สามยือของกษษัตรริยค์ แตล่กษมัตรลิยใร์ นคชาอลุปมาเรนสี่องนบีนี้ทรงอดทนมากๆ
ขข้อ 4: “ทต่านยษังใชผู้พวกผผผู้รษับใชผู้อยืที่นไปอทก รษับสษัที่งวต่า ‘ใหผู้บอกผผผู้รษับเชริญนษันั้นวต่า ดผเถริด เราไดผู้จดษั การเลทนั้ยงไวผู้แลผู้ว วษัวและ
สษัตวค์ขบุนแลผู้วของเรากร็ฆต่าไวผู้เสรร็จ สริที่งสารพษัดกร็เตรทยมไวผู้พรผู้อม จงมาในพริธอท ภริเษกสมรสนทนั้เถริด’”
“ทต่านยษังใชผู้พวกผผผู้รบษั ใชผู้อยืที่นไปอทก…” การสล่งคชาเชลิญททที่สองไปนมันี้นสอดคลข้องกมับธรรมเนบียมปฏลิบมัตลิของประเทศนมันี้นใน
ขณะนมันี้น นอกจากนบีนี้กษมัตรลิยร์องคร์นบีนี้ยมังอยากทชาทลุกสลิสี่งทบีทสี่ ชาไดข้, ยอมผล่อนปรนทลุกอยล่าง, เพนสี่อคนเหลล่านมันี้นทบีสี่ไดข้ปฏลิเสธคชาเชลิญแรก
ของพระองคร์ พระองคร์ยมังคงสลิทธลิขธิ์ องกษมัตรลิยร์เหมนอนเดลิมหากพระองคร์ประกาศวล่าคนเหลล่านมันี้นทบีสี่ไดข้ปฏริเสธคชาเชลิญนมันี้นไมล่ควรถผก
เรบียกตมัวมาอบีกและวล่าพวกเขาจะไมล่ถผกรมับเขข้างานหากพวกเขามา แตล่แทนทบีสี่จะปปิดประตผใสล่หนข้าพวกเขา พระองคร์กลมับใหข้
โอกาสอบีกหนแกล่พวกเขาเพนสี่อทบีสี่จะรล่วมงานเลบีนี้ยงสมรสนมันี้นซศึสี่งจมัดเปป็นเกบียรตลิแกล่ราชโอรสของพระองคร์
ดมังทบีสี่เราไดข้หมายเหตลุไปแลข้วกล่อนหนข้านบีนี้ คชาเชลิญของพระเจข้าถผกใหข้แกล่พวกยลิวกล่อน เหลล่าศาสดาพยากรณร์แหล่งสมมัย
พมันธสมัญญาเดลิมไดข้เชลิญชวน, อธลิบาย, และตมักเตนอน-แตล่พวกเขากด็ไมล่ทชาใหข้เกลิดผล ชนชาตลิอลิสราเอลไมล่ตอบรมับ จากนมันี้นยอหร์นผผข้
ใหข้รมับบมัพตลิศมา ผผข้เบลิกทางของพระเมสสลิยาหร์ ไดข้ประกาศอยล่างชมัดแจข้งแกล่ประชาชนเหลล่านมันี้นวล่าชมัสี่วโมงทบีสี่กชาหนดนมันี้นไดข้มาถศึง
แลข้ว เวลากชาหนดทบีสี่ความโปรดปรานของพระเจข้าจะมบีแกล่ศลิโยนไดข้มาถศึงแลข้ว-แตล่พวกเขากด็ไมล่ยอมรมับขข้อความของเขา สลุดทข้าย
พระเยซผไดข้เสดด็จมาและนชาเสนอพระองคร์เองในฐานะกษมัตรลิยร์ โดยทรงประกาศวล่าอาณาจมักรของพระเจข้ามาใกลข้แลข้ว พวกเขา
ปฏลิเสธและตรศึงพระองคร์ทบีสี่กางเขน! พวกอมัครสาวกในตอนตข้นของการรมับใชข้ของพวกเขา ถนอวล่าการเดลินทางประกาศแบบมลิช
ชมันนารบีของตนถผกจชากมัดอยผทล่ บีสี่พวกยลิว โดยบอกคนเหลล่านมันี้นวล่าเพราะการสลินี้นพระชนมร์ของพระเยซผการจมัดเตรบียมความรอด
แบบใหข้เปลล่าของพระเจข้าสชาหรมับคนทมันี้งปวงจศึงถผกทชาใหข้สชาเรด็จอยล่างเตด็มเปปีปี่ยมและถผกคลิดบมัญชบีแลข้วชมัสี่วนลิรนมั ดรร์ ขล่าวสารของ
พวกเขากด็ถผกปฏลิเสธเชล่นกมันโดยฝผงชนมหาศาลเหลล่านมันี้นทบีสี่เปป็นประชากรทบีสี่ถผกเลนอกสรรของพระเจข้า
“...เราไดผู้จดษั การเลทนั้ยงไวผู้แลผู้ว วษัวและสษัตวค์ขบุนแลผู้วของเรากร็ฆต่าไวผู้เสรร็จ สริชื่งสารพษัดกก็เตรทยมไวร้พรร้อม…” จะตข้องไมล่มบี
ขข้อผลิดพลาดใด ๆ เลยในขข้อความทบีสี่ “ผผข้รบมั ใชข้คนอนนสี่ ๆ” เหลล่านบีนี้จะตข้องนชาไปแจข้งใหข้ทราบ กษมัตรลิยร์องคร์นบีนี้เปป็นผผข้ทบีสี่ไดข้จดมั เตรบียม
งานสมรสนบีนี้, เตรบียมการการกลินเลบีนี้ยงเหลล่านมันี้นและวางแผนทลุกสลิสี่งทบีสี่เกบียสี่ วขข้องกมับงานนบีนี้ พระองคร์ทรงปปีตลิยลินดบียลิสี่งนมักในงาน
อภลิเษกสมรสของโอรสผผข้เปป็นทบีสี่รมักยลิสี่งของพระองคร์ จงสมังเกตวล่ากษมัตรลิยร์องคร์นบีนี้ตรมัสวล่า “วษัวและสษัตวค์ขบุนแลผู้วของเรา” พระองคร์
ทรงเอาใจใสล่อยล่างดบีตอล่ การจมัดเตรบียมนบีนี้จนถศึงรายละเอบียดปลบีกยล่อยทบีสี่สลุด พระองคร์ทรงตกแตล่งและจมัดเตรบียมทบุกสริที่งทบีสี่จชาเปป็น
หรนอทบีสี่ถผกตข้องการสชาหรมับงานเลบีนี้ยงอภลิเษกสมรสนบีนี้อยล่างครบถข้วน ดข้วยเหตลุนบีนี้พระองคร์จศึงประกาศไดข้วาล่ :
“...สริชื่งสารพษัดกร็เตรทยมไวผู้พรผู้อม จงมาในพริธอท ภริเษกสมรสนทนั้เถริด” ระหวล่างขข้อ 3 และขข้อ 4 ของบทนบีนี้เราเหด็นกางเขน
ของพระเยซผเจข้าทบีสี่ถผกตมันี้งขศึนี้น-นมัสี่นคนอ ทบุกสริที่งททที่เกทที่ยวขผู้องกษับความรอดถผกจษัดเตรทยมไวผู้พรผู้อมแลผู้ว พวกอมัครสาวกไดข้ประกาศความ
รอดในทมันทบี คนอความรอดซศึสี่งแสดงออกถศึงความไพบผลยร์แหล่งพระคลุณทบีชสี่ ล่วยใหข้รอดของพระเจข้า พวกเขาประกาศพระคบุณททชื่
เพทยงพอสกาหรษับทตุกสริงชื่ พระคลุณทบีสี่ยลิสี่งใหญล่กวล่าบาปของเราทมังนี้ สลินี้น, พระคลุณทบีสี่สามารถเตลิมเตด็มทลุกความตข้องการของทลุกดวง
วลิญญาณ กลล่าวอบีกนมัยหนศึสี่ง พวกอมัครสาวกไดข้เอล่ยคชาประกาศของกษมัตรลิยร์องคร์นบีนี้ทบีสี่วาล่ “สริที่งสารพษัดกร็เตรทยมไวผู้พรร้อม! จงมาใน
พริธอท ภริเษกสมรสนทนั้เถริด”
อมัครสาวกพวกแรกเหลล่านบีนี้ไดข้เรลิสี่มตข้นทบีสี่กรลุงเยรผซาเลด็มและประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณทบีสี่ชวล่ ยใหข้รอดของ

พระเจข้าแกล่พวกยลิวทบีสี่นมัสี่น ในนามของกษมัตรลิยร์องคร์นมันี้นพวกเขาไดข้เชลิญชวนครมันี้งแลข้วครมังนี้ เลล่า พวกเขาคะยมันี้นคะยอ, พวกเขาสมัสี่ง,
พวกเขาอข้อนวอน-แตล่คนจชานวนมากไดข้ปฏลิเสธทบีสี่จะฟปังคชาเชลิญชวนนมันี้น คนเหลล่านบีนี้เปป็นเชนนี้อสายของอมับราฮมัมผผข้เปป็นบลิดาและมมัน
เปป็นเกบียรตลิอมันโดดเดล่นของพวกเขาทบีสี่เปป็นพวกแรกทบีสี่ไดข้รบมั เชลิญใหข้มารล่วมงานอภลิเษกสมรส เมนสี่อพระเจข้าทรงเชลิญชวนอมับราฮมัม
ใหข้ออกจากแผล่นดลินแหล่งชนชาตลิของเขาเองและเขข้าไปในดลินแดนทบีสี่เขาไมล่รผข้จกมั เขากด็ตอบรมับคชาเชลิญนมันี้นและเดลินทางไปตามทบีสี่
พระเจข้าทรงบมัญชา แตล่เชนนี้อสายของอมับราฮมัมโดยรวมกด็ปฏลิเสธคชาเชลิญนมันี้นทบีสี่ใหข้เกบียรตลิโอรสของกษมัตรลิยร์องคร์นมันี้น
ขล่าวประเสรลิฐอมันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีแหล่งพระคลุณทบีสี่ชวล่ ยใหข้รอดของพระเจข้าเชลิญชวนและเรบียกทลุกคน โดยเสนอไมล่เพบียง
พระคบุณเทล่านมันี้น แตล่สลิสี่งสารพมัดอมันบรลิบผรณร์ดวข้ ย พระคลุณของพระเจข้าไดข้จดมั หาเพบียงพอและเหลนอเฟฟอ-เพบียงพอทบีจสี่ ะชต่วยเราใหผู้
รอดเดบีดี๋ยวนบีนี้, ทบีจสี่ ะพริทกษั ษค์รษักษาเราในชบีวลิตนบีนี้, และทบีสี่จะใหข้ความสบุขททที่คงอยผต่เปป็นนริตยค์กมับพระองคร์ในสวรรคร์ “สลิสี่งสารพมัด” ถผก
จมัดหาใหข้โดยพระเยซผผล่านทางการสลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์บนกางเขนทารลุณนมันี้น พระทมัยอมันยลิสี่งใหญล่ของพระเจข้าไมล่มบีความ
ปปีตยลิ ลินดบีในความมรณาของคนชมัสี่วเลย พระทมัยของพระเยซผใฝฝ่หาความสลุขของเหลล่าดวงวลิญญาณหลงหายทบีสี่นล่าสงสาร
ในชบีวลิต, การสลินี้นพระชนมร์, การถผกฝปังไวข้, การฟฟฟื้นคนนพระชนมร์, และการเสดด็จขศึนี้นสผล่สวรรคร์ของพระองคร์ พระเยซผทรง
จมัดหาการไถล่ และโดยเหลล่าผผข้รบมั ใชข้ทบีสี่สมัตยร์ซนสี่อของพระองคร์ พระองคร์ทรงเชลิญ “ผผข้ใดทบีสี่มใบี จปรารถนา” ใหข้ ยอมรษับการไถล่ของ
พระองคร์ วมันนบีนี้ เหมนอนกมับในคชาอลุปมาทบีสี่เรากชาลมังศศึกษากมันอยผล่ แขกรมับเชลิญทมันี้งหลายถผกเรทยก-แตล่พวกเขาถผกเรบียกแบบเปป็นราย
บลุคคล ขล่าวประเสรลิฐเสนอขข้อเสนอตล่างๆอมันเปปีปี่ยมดข้วยพระคลุณ และมมันยมังใชข้คชาชมักจผงตล่างๆอมันเปปีปี่ยมดข้วยพระคลุณเชล่นกมัน
เปาโลเปป็นพยานรมับรองวล่า “เพราะเหตลุทบีสี่เรารผจข้ มักความนล่าเกรงขามขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้า เราจศึง ชษักชวนคนทษันั้งหลาย...เราจศึง
เปป็นราชทผตของพระครลิสตร์ โดยทบีสี่พระเจข้าทรงขอรข้องทล่านทมันี้งหลายทางเรา เราผผผู้แทนของพระครริสตค์จงถึ ขอรผู้องทต่านใหผู้คยืนดทกษัน
กษับพระเจผู้า” (2 คร. 5:11, 20)
ผมอดไมล่ไดข้ทจบีสี่ ะกลล่าวแกล่คนทมันี้งปวง ณ จลุดนบีนี้วาล่ : สริที่งสารพษัดเตรทยมไวผู้พรร้อมแลร้ว! พระเจข้าพระบลิดาทรงพรข้อมทบีสี่จะ
ตข้อนรมับเราแลข้ว พระเยซผพระบลุตรประทมับอยผล่ทบีสี่เบนนี้องขวาพระหมัตถร์ของพระเจข้าเพนสี่อทชาการวลิงวอนเผนสี่อเรา พระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธิ์, พระภาคทบีสี่สามของตรบีเอกานลุภาพ, ทรงอยผทล่ บีสี่นบีสี่เพนอสี่ “ใหข้เราบมังเกลิด” เขข้าในครอบครมัวของพระเจข้าและชชาระแยกตมันี้ง
เราใหข้บรลิสลุทธลิเธิ์ พนสี่อสงล่าราศบีของพระองคร์ เราสามารถทผลขอการอภมัยโทษไดข้ สมันตลิสลุขเปป็นสลิสี่งทบีสี่เราจะรมับไดข้ การปลอบประโลม
ใจเปป็นของเราหากเราจะเพบียงแตล่ยอมใหข้พระเยซผรบมั ภาระตล่าง ๆ ของเราไป พระสมัญญาทมันี้งสลินี้นแหล่งพระคลุณเปป็นของเราแลข้ว
บล่อนนี้ชาทบีสี่มบีชบีวตลิ ไหลลข้นอยล่างบรลิบผรณร์ พระครลิสตร์ทรงเปป็นความเพบียงพอของเรา ในพระองคร์สลิสี่งสารพมัดถผกจมัดหาใหข้
ทล่านทบีสี่รกมั จงพลิจารณาสลิสี่งนบีนี้: การทบีสี่แขกเหลล่านมันี้นไมล่เคยไดข้รมับเชลิญใหข้ไปรล่วมงานอภลิเษกสมรสนมันี้นเลยกด็คงดบีกวล่าการทบีสี่
พวกเขาไดข้รมับเชลิญและปฏลิเสธทบีจสี่ ะใหข้เกบียรตลิคชาเชลิญนมันี้น การทบีสี่คบุณและผมไมล่เคยไดข้ยลินขล่าวประเสรลิฐเลยกด็ดกบี วล่าทบีสี่เราไดข้ยลินคชา
เชลิญของพระครลิสตร์และปฏลิเสธแผนการแหล่งความรอดของขล่าวประเสรลิฐอมันเรบียบงล่ายนมันี้น! คชาเชลิญนมันี้นมบีมายมังคนทมันี้งปวง และ
พระคลุณของพระเจข้าทบีสี่ใหข้ชบีวตลิ กด็มบีใหข้เปลล่า ๆ การไดข้ยลินแตล่ปฏลิเสธทบีสี่จะรมับขล่าวสารนมันี้นเทล่ากมับเปป็นการดผถผกพระเจข้าผผทข้ รงมหลิทธลิ
ฤทธลิธิ์! ผมขอรข้องคลุณ หากคลุณไมล่ใชล่สมาชลิกคนหนศึสี่งแหล่งครอบครมัวของพระเจข้า จงรมับขล่าวดบีนบีนี้โดยความเชนสี่อ , จงเชนสี่อในพระเยซผ
ครลิสตร์เจข้า, และพระองคร์จะทรงชล่วยจลิตวลิญญาณของคลุณใหข้รอด
ขข้อ 5: “แตต่เขากร็เพริกเฉยและไปเสทย คนหนถึที่งไปไรต่นาของตน อทกคนหนถึที่งกร็ไปทสาการคผู้าขาย”
“พวกผผรข้ มับใชข้คนอนสี่น ๆ” เปโตร, ยากอบ, ยอหร์น, สเทเฟนและคนอนสี่นๆ-ไปทมัสี่วแผล่นดลินนมันี้น โดยเชลิญชวนคนอลิสราเอล;

แตล่คนสล่วนใหญล่ในเผล่าพมันธลุยร์ ลิวแทบไมล่ใสล่ใจเลยตล่อการประกาศของพวกอมัครสาวก “แตต่เขากร็เพริกเฉย”
เราเรบียนรผข้จากงานเขบียนตล่าง ๆ ของเปาโลหลมังจากการสลินี้นพระชนมร์ของพระครลิสตร์วาล่ การเทศนาเรนสี่องกางเขนเปป็น
ความโงล่เขลา, เปป็นหลินสะดลุดแกล่พวกยลิว พวกเขารมับไมล่ไดข้กมับความคลิดทบีสี่วาล่ พระเมสสริยาหค์ของพวกเขาตข้องตายบนกางเขนอมัน
หนศึสี่งของพวกโรมมัน และอาณาจมักรฝฝ่ายวลิญญาณทบีสี่ชาวนาซาเรด็ธผผข้ตสี่ชาตข้อยคนนมันี้นกลล่าวถศึงกด็นาล่ ดผถผกในสายตาของชนชาตลิ
อลิสราเอล ในความมนดบอดอมันดนอนี้ รมันี้นของพวกเขา พวกเขาไมล่ตระหนมักวล่าพวกเขากชาลมัง “เพลิกเฉย” จอมกษมัตรลิยร์ ! พวกเขา
กชาลมังเหยบียบยสี่ชาพระบลุตรของพระเจข้าใตข้ฝาฝ่ เทข้าและเหยบียดหยามพระวลิญญาณแหล่งพระคลุณ เหมนอนกมับทบีสี่เปาโลไดข้อธลิบายไวข้ใน
ฮบีบรผ 10:26-31:
“เมนสี่อเราไดข้รมับความรผข้เรนสี่องความจรลิงแลข้ว แตล่เรายมังขนนทชาผลิดอบีก เครนสี่องบผชาไถล่บาปกด็จะไมล่มบีเหลนออยผล่เลย แตล่จะมบี
ความหวาดกลมัวในการรอคอยการพลิพากษาโทษและไฟอมันรข้ายแรง ซศึสี่งจะกลินเอาบรรดาคนทบีสี่ขมัดขวางนมันี้นเสบีย คนทบีสี่ไดข้ฝฝ่าฝฟน
พระราชบมัญญมัตขลิ องโมเสสนมันี้น ถข้ามบีพยานสมักสองสามปาก กด็จะตข้องตายโดยปราศจากความเมตตา ทล่านทมันี้งหลายคลิดดผซลิวาล่
คนทบีสี่เหยบียบยสี่ชาพระบลุตรของพระเจข้า และดผหมลิสี่นพระโลหลิตแหล่งพมันธสมัญญาซศึสี่งชชาระเขาใหข้บรลิสลุทธลิธิ์วาล่ เปป็นสลิสี่งชมัสี่วชข้า และ
ประมาทตล่อพระวลิญญาณผผข้ทรงพระคลุณ ควรจะถผกลงโทษมากยลิสี่งกวล่านมันี้นสมักเทล่าใด เพราะเรารผข้จกมั พระองคร์ผผข้ไดข้ตรมัสวล่า ‘การ
แกข้แคข้นเปป็นของเรา เราจะตอบสนอง องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าไดข้ตรมัส’ และไดข้ตรมัสอบีกวล่า ‘องคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้าจะทรงพริพากษา
ประชาชนของพระองคค์’ การตกอยมูส่ในอตุร้งพระหษัตถย์ของพระเจร้าผมูร้ทรงพระชนมย์นษันั้นเปป็นททชื่นส่าหวาดกลษัว ”
“และไปเสทย…” คนเหลล่านมันี้นทบีสี่ไดข้รบมั เชลิญใหข้มายมังงานสมรสของโอรสของกษมัตรลิยร์ถนอวล่ากลิจธลุระของตนมบีความสชาคมัญ
มากกวล่าคชาเชลิญของกษมัตรลิยร์ คนหนศึสี่ง “ไปไรต่นาของตน” อบีกคนกด็ไป “ทสาการคผู้าขาย” โดยการกระทชาตล่าง ๆ ของพวกเขา
พวกเขากด็กลล่าววล่า “กษมัตรลิยร์อยากทชาอะไรกด็ทชาไปเถอะ ใหข้พระองคร์ฆาล่ วมัวและสมัตวร์ทบีสี่ขลุนไวข้แลข้วของพระองคร์ไป ใหข้พระองคร์จดมั
งานเลบีนี้ยงของพระองคร์ไป พวกเราจะไดข้กชาไรมากกวล่าโดยการสนใจกริจธบุระตต่าง ๆ ของพวกเราเอง”
พวกยลิวกด็ถนอวล่ากลิจธลุระฝฝ่ายโลกของพวกเขามบีความสชาคมัญมากกวล่าการเทศนา, การสมัสี่งสอน, ขข้อความตล่าง ๆ ทบีสี่เปป็นคชา
เตนอนของพวกอมัครสาวก ในคชาเทศนาบนภผเขาพระเยซผทรงเตนอนวล่า “เพราะวล่าทรมัพยร์สมบมัตลิของทล่านอยผล่ทบีสี่ไหน ใจของทล่านกด็
จะอยผล่ทบีสี่นมัสี่นดข้วย” (มธ. 6:21; ลก. 12:34) คนเหลล่านมันี้นทบีสี่พวกอมัครสาวกเทศนาสมัสี่งสอนกด็มมัวแตล่สาละวนอยผล่กมับ “สลิสี่งตล่าง ๆ”
พวกเขาบล่ายหผไมล่ฟปังความจรลิงเกบีสี่ยวกมับพระเมสสลิยาหร์ของตน คนทมันี้งหลายทบีสี่อยผล่ฝาฝ่ ยเนนนี้อหนมังรมักสลิสี่งตล่าง ๆ ของโลกและเพลิกเฉย
สลิสี่งตล่าง ๆ ทบีสี่เปป็นฝฝ่ายวลิญญาณ ในโรม 8:5-8 เปาโลเตนอนวล่า:
“เพราะวล่า คนทมันี้งหลายทบีสี่อยผล่ฝฝ่ายเนนนี้อหนมังกด็ปปักใจในสลิสี่งซศึสี่งเปป็นของของเนนนี้อหนมัง แตล่คนทมันี้งหลายทบีสี่อยผล่ฝฝ่ายพระ
วลิญญาณกด็ปปักใจในสลิสี่งซศึสี่งเปป็นของของพระวลิญญาณ ดข้วยวล่าซศึสี่งปปักใจอยผล่กมับเนนนี้อหนมังกด็คนอความตาย และซศึสี่งปปักใจอยผกล่ มับพระ
วลิญญาณกด็คนอชบีวตลิ และสมันตลิสลุข เหตลุวาล่ ใจซศึสี่งปปักอยผล่กมับเนนนี้อหนมังนมันี้นกด็เปป็นศมัตรผตล่อพระเจข้า เพราะหาไดข้อยผใล่ ตข้บมังคมับพระราช
บมัญญมัตขลิ องพระเจข้าไมล่ และทบีสี่จรลิงจะอยผใล่ ตข้บมังคมับพระราชบมัญญมัตลินมันี้นไมล่ไดข้ เพราะฉะนมันี้นคนทมันี้งหลายทบีสี่อยผล่ฝาฝ่ ยเนนนี้อหนมังจะเปป็น
ทบีสี่ชอบพระทมัยพระเจข้ากด็หามลิไดข้”
ใน 1 ยอหร์น 2:15 เราอล่านวล่า: “อยต่ารษักโลกหรนอสลิสี่งของในโลก ถข้าผผข้ใดรมักโลก ความรมักตล่อพระบลิดาไมล่ไดข้อยผล่ในผผข้นมันี้น”
และในยากอบ 4:4 เราอล่านวล่า: “...ทล่านทมันี้งหลายไมล่รผข้หรนอวล่า การเปป็นมริตรกษับโลกนษันั้นคยือการเปป็นศษัตรผกษับพระเจผู้า
เหตบุฉะนษันั้นผผผู้ใดใครต่เปป็นมริตรกษับโลก ผผผู้นษันั้นกร็เปป็นศษัตรผของพระเจผู้า”

อษับราฮษัมไดข้ชนสี่อวล่าเปป็น “สหายของพระเจข้า” (ยากอบ 2:23) แตล่เชนนี้อสายของเขาไดข้มบีใจฝปักใฝฝ่อยผล่กมับโลกและเนนนี้อหนมัง
มากเหลนอเกลินจนพวกเขาปฏลิเสธทบีจสี่ ะรมับพระเยซผเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา และพวกเขากด็ดผถผกเหยบียดหยามทมันี้งพวกยลิว
และคนตล่างชาตลิทบีสี่ไดข้ตผู้อนรษับพระองคร์ ยอหร์น 8:12-59 บมันทศึกบทสนทนาแบบละเอบียดระหวล่างพระเยซผกมับพวกผผข้ปกครอง
ทางศาสนาในอลิสราเอล คนอบทสนทนาเกบีสี่ยวกมับการทบีพสี่ วกยลิวออกไปจากความเชนสี่อนมันี้นของอมับราฮมัม:
“อบีกครมันี้งหนศึสี่ง (หลมังจากเทศกาลอยผล่เพลิงตามทบีสี่บมันทศึกไวข้ในยอหร์น บททบีสี่ 7) พระเยซผตรมัสกมับเขาทมันี้งหลายวล่า “เราเปป็น
ความสวส่างของโลก ผผผู้ททที่ตามเรามาจะไมต่เดรินในความมยืด แตต่จะมทความสวต่างแหต่งชทวตริ ”
“พวกฟารลิสบีจงศึ กลล่าวกมับพระองคร์วล่า “ทล่านเปป็นพยานใหข้แกล่ตมัวเอง คชาพยานของทล่านไมล่เปป็นความจรลิง” (กลล่าวอบีกนมัย
หนศึสี่งคนอ พวกเขาเรบียกพระองคร์วาล่ คนโกหก)
“พระเยซผตรมัสตอบเขาวล่า “แมผู้เราเปป็นพยานใหผู้แกต่ตวษั เราเอง คสาพยานของเรากร็เปป็นความจรริง เพราะเรารผผู้วาต่ เรามา
จากไหนและจะไปททที่ไหน แตต่พวกทต่านไมต่รวผผู้ ต่าเรามาจากไหนและจะไปททที่ไหน ทต่านทษันั้งหลายยต่อมพริพากษาตามเนยืนั้อหนษัง เรา
มริไดผู้พพริ ากษาผผผู้ใด แตต่ถถึงแมผู้วต่าเราจะพริพากษา การพริพากษาของเรากร็ถผกตผู้อง เพราะเรามริไดผู้พพริ ากษาโดยลสาพษัง แตต่เรา
พริพากษารต่วมกษับพระบริดาผผผู้ทรงใชผู้เรามา ในพระราชบษัญญษัตริของทต่านกร็มทคสาเขทยนไวผู้วาต่ ‘คสาพยานของสองคนกร็เปป็นความ
จรริง’ เราเปป็นพยานใหผู้แกต่ตวษั เราเองและพระบริดาผผผู้ทรงใชผู้เรามากร็เปป็นพยานใหผู้แกต่เรา”
“เหตลุฉะนมันี้นเขาจศึงทผลพระองคร์วล่า “พระบลิดาของทล่านอยผล่ทบีสี่ไหน” พระเยซผตรมัสตอบวล่า “ตษัวเรากก็ดท พระบริดาของเรา
กก็ดท ทต่านทษันั้งหลายไมต่รจผผู้ ษัก ถผู้าทต่านรผจผู้ ษักเรา ทต่านกร็จะรผผู้จกษั พระบริดาของเราดผู้วย”
“พระเยซผตรมัสคชาเหลล่านบีนี้ทบีสี่คลมังเงลิน เมนสี่อกชาลมังทรงสมัสี่งสอนอยผล่ในพระวลิหาร แตล่ไมล่มบีผผข้ใดจมับกลุมพระองคร์ เพราะวล่ายมังไมล่
ถศึงกชาหนดเวลาของพระองคร์ พระเยซผจศึงตรมัสกมับเขาอบีกวล่า “เราจะจากไป และทต่านทษันั้งหลายจะแสวงหาเรา และจะตายใน
การบาปของทต่าน ททที่ซถึที่งเราจะไปนษันั้นทต่านทษันั้งหลายจะไปไมต่ไดผู้”
“พวกยลิวจศึงพผดกมันวล่า “เขาจะฆล่าตมัวตายหรนอ เพราะเขาพผดวล่า ‘ทบีสี่ซศึสี่งเราจะไปนมันี้นทล่านทมันี้งหลายจะไปไมล่ไดข้’”
พระองคร์ตรมัสกมับเขาวล่า “ทต่านทษันั้งหลายมาจากเบยืนั้องลต่าง เรามาจากเบยืนั้องบน ทต่านเปป็นของโลกนทนั้ เราไมต่ไดผู้เปป็นของโลกนทนั้ เรา
จถึงบอกทต่านทษันั้งหลายวต่า ทต่านจะตายในการบาปของทต่าน เพราะวต่าถผู้าทต่านมริไดผู้เชยืที่อวต่าเราเปป็นผผผู้นษันั้น ทต่านจะตผู้องตายในการ
บาปของตษัว”
“เขาจศึงถามพระองคร์วล่า “ทล่านคนอใครเลล่า” พระเยซผตรมัสกมับเขาวล่า “เราเปป็นดษังททที่เราไดผู้บอกทต่านทษันั้งหลายแตต่แรกนษันั้น
เรากร็ยษังมทเรยืที่องอทกมากททที่จะพผดและพริพากษาทต่าน แตต่พระองคค์ผผผู้ทรงใชผู้เรามานษันั้นทรงเปป็นสษัตยค์จรริง และสริที่งททที่เราไดผู้ยรินจาก
พระองคค์ เรากลต่าวแกต่โลก” เขาทมังนี้ หลายไมล่เขข้าใจวล่าพระองคร์ตรมัสกมับเขาถศึงเรนสี่องพระบลิดา
“พระเยซผจศึงตรมัสกมับเขาวล่า “เมยืที่อทต่านทษันั้งหลายจะไดผู้ยกบบุตรมนบุษยค์ขถึนั้นไวผู้แลผู้ว เมยืที่อนษันั้นทต่านกร็จะรผวผู้ ต่าเราคชอผมูร้นษันั้น และ
รผผู้วาต่ เรามริไดผู้ทสาสริที่งใดตามใจชอบ แตต่พระบริดาของเราไดผู้ทรงสอนเราอยต่างไร เราจถึงกลต่าวอยต่างนษันั้น และพระองคค์ผผผู้ทรงใชผู้เรา
มากร็ทรงสถริตอยผต่กษับเรา พระบริดามริไดผู้ทรงทรินั้งเราไวผู้ตามลสาพษัง เพราะวต่าเราทสาตามชอบพระทษัยพระองคค์เสมอ” เมนสี่อพระองคร์
ตรมัสดมังนบีนี้กด็มบีคนเปป็นอมันมากเชนสี่อในพระองคร์
“พระเยซผจศึงตรมัสกมับพวกยลิวทบีสี่เชนสี่อในพระองคร์แลข้ววล่า “ถผู้าทต่านทษันั้งหลายดสารงอยผต่ในคสาของเรา ทต่านกร็เปป็นสาวกของ
เราอยต่างแทผู้จรริง และทต่านทษันั้งหลายจะรผจผู้ ษักความจรริง และความจรริงนษันั้นจะทสาใหผู้ทต่านทษันั้งหลายเปป็นไท” เขาทมันี้งหลายทผลตอบ

พระองคร์วาล่ “เราสนบเชนนี้อสายมาจากอมับราฮมัมและไมล่เคยเปป็นทาสใครเลย เหตลุไฉนทล่านจศึงกลล่าววล่า ‘ทล่านทมันี้งหลายจะเปป็นไท’”
“พระเยซผตรมัสตอบเขาทมันี้งหลายวล่า “เราบอกความจรริงแกต่ทาต่ นวต่า ผผผู้ใดทททที่ สาบาปกร็เปป็นทาสของบาป ทาสนษันั้นมริไดผู้อยผต่
ในครษัวเรยือนตลอดไป พระบบุตรตต่างหากอยผตต่ ลอดไป เหตบุฉะนษันั้นถผู้าพระบบุตรจะทรงกระทสาใหผู้ทาต่ นทษันั้งหลายเปป็นไท ทต่านกร็จะ
เปป็นไทจรริงๆ เรารผผู้วาต่ ทต่านทษันั้งหลายเปป็นเชยืนั้อสายของอษับราฮษัม แตต่ทต่านกร็หาโอกาสททจที่ ะฆต่าเราเสทย เพราะคสาของเราไมต่มโท อกาส
เขผู้าสผต่ใจของทต่าน เราพผดสริที่งททเที่ ราไดผู้เหร็นจากพระบริดาของเรา และทต่านทสาสริที่งททที่ทต่านไดผู้เหร็นจากพส่อของทส่าน”
“เขาทมันี้งหลายจศึงทผลตอบพระองคร์วาล่ “อมับราฮมัมเปป็นบลิดาของเรา” พระเยซผตรมัสกมับเขาทมันี้งหลายวล่า “ถผู้าทต่านทษันั้ง
หลายเปป็นบบุตรของอษับราฮษัมแลผู้ว ทต่านกร็จะทสาสริที่งททที่อษับราฮษัมไดผู้กระทสา แตต่บษัดนทนั้ทาต่ นทษันั้งหลายหาโอกาสททที่จะฆต่าเรา ซถึที่งเปป็นผผผู้ททที่
ไดผู้บอกทต่านถถึงความจรริงททที่เราไดผู้ยรินมาจากพระเจผู้า อษับราฮษัมมริไดผู้กระทสาอยต่างนทนั้ ทต่านทษันั้งหลายยต่อมทสาสริที่งททที่ พส่อของทส่านทสา”
เขาจศึงทผลพระองคร์วล่า “เรามลิไดข้เกลิดจากการลล่วงประเวณบี เรามบีพระบลิดาองคร์เดบียวคนอพระเจข้า ”
“พระเยซผตรมัสกมับเขาวล่า “ถผู้าพระเจผู้าเปป็นพระบริดาของทต่านแลผู้ว ทต่านกร็จะรษักเรา เพราะเรามาจากพระเจผู้าและอยผต่นทที่
แลผู้ว เรามริไดผู้มาตามใจชอบของเราเอง แตต่พระองคค์นษันั้นทรงใชผู้เรามา เหตบุไฉนทต่านจถึงไมต่เขผู้าใจถผู้อยคสาททที่เราพผด นษัที่นเปป็นเพราะ
ทต่านทนฟฟังคสาของเราไมต่ไดผู้ ทส่านทษันั้งหลายมาจากพส่อของทส่านคชอพญามาร และทต่านใครต่จะทสาตามความปรารถนาของพต่อ
ทต่าน มษันเปป็นฆาตกรตษันั้งแตต่เดริมมา และมริไดผู้ตษันั้งอยผใต่ นความจรริง เพราะความจรริงมริไดผู้อยผใต่ นมษัน เมยืที่อมษันพผดมบุสามษันกร็พดผ ตาม
สษันดานของมษันเอง เพราะมษันเปป็นผผผู้มบุสา และเปป็นพต่อของการมบุสา แตต่ทต่านทษันั้งหลายมริไดผู้เชยืที่อเรา เพราะเราพผดความจรริง มทผผผู้
ใดในพวกทต่านหรยือททที่ชใทนั้ หผู้เหร็นวต่าเราไดผู้ทสาบาป และถผู้าเราพผดความจรริง ทสาไมทต่านจถึงไมต่เชยืที่อเรา ผผผู้ทมทที่ าจากพระเจผู้ากร็ยต่อมฟฟัง
พระวจนะของพระเจผู้า เหตบุฉะนษันั้นทต่านจถึงไมต่ฟฟัง เพราะทต่านทษันั้งหลายมริไดผู้มาจากพระเจผู้า”
“พวกยลิวจศึงทผลตอบพระองคร์วาล่ “ทบีสี่เราพผดวล่า ทล่านเปป็นชาวสะมาเรบียและมบีผบีสลิงนมันี้น ไมล่จรลิงหรนอ” พระเยซผตรมัสตอบ
วล่า “เราไมต่มทผทสริง แตต่วาต่ เราถวายพระเกทยรตริแดต่พระบริดาของเรา และทต่านลบหลผต่เกทยรตริเรา เรามริไดผู้แสวงหาเกทยรตริของเรา
เอง แตต่มทผผผู้หาใหผู้ และพระองคค์นษันั้นจะทรงพริพากษา เราบอกความจรริงแกต่ทต่านวต่า ถผู้าผผผู้ใดรษักษาคสาของเรา ผผผู้นษันั้นจะไมต่ประสบ
ความตายเลย”
“พวกยลิวจศึงทผลพระองคร์วาล่ “เดทดี๋ยวนทนั้เรารมูร้แลร้ววต่าทต่านมทผทสริง อมับราฮมัมและพวกศาสดาพยากรณร์กด็ตายแลข้ว และทล่าน
พผดวล่า ‘ถข้าผผใข้ ดรมักษาคชาของเรา ผผข้นมันี้นจะไมล่ชลิมความตายเลย’ ทล่านเปป็นใหญล่กวล่าอมับราฮมัมบลิดาของเราทบีสี่ตายไปแลข้วหรนอ พวก
ศาสดาพยากรณร์นมันี้นกด็ตายไปแลข้วดข้วย ทล่านอวดอข้างวล่าทล่านเปป็นผผใข้ ดเลล่า”
“พระเยซผตรมัสตอบวล่า “ถผู้าเราใหผู้เกทยรตริแกต่ตวษั เราเอง เกทยรตริของเรากร็ไมต่มคท วามหมาย พระองคค์ผผผู้ทรงใหผู้เกทยรตริแกต่
เรานษันั้นคยือพระบริดาของเรา ผผผู้ซถึที่งพวกทต่านกลต่าววต่าเปป็นพระเจผู้าของพวกทต่าน ทต่านไมต่รผผู้จกษั พระองคค์ แตต่เรารผผู้จกษั พระองคค์ และ
ถผู้าเรากลต่าววต่าเราไมต่รจผผู้ ษักพระองคค์ เรากร็เปป็นคนมบุสาเหมยือนกษับทต่าน แตต่เรารผผู้จกษั พระองคค์ และรษักษาพระดสารษัสของพระองคค์
อษับราฮษัมบริดาของทต่านชยืที่นชมยรินดทททที่จะไดผู้เหร็นวษันของเรา และทต่านกร็ไดผู้เหร็นแลผู้วและมทความยรินดท” พวกยลิวกด็ทผลพระองคร์วาล่
“ทล่านอายลุยมังไมล่ถศึงหข้าสลิบปปี และทล่านเคยเหด็นอมับราฮมัมหรนอ”
“พระเยซผตรมัสกมับเขาวล่า “เราบอกความจรริงแกต่ทต่านวต่า กต่อนอษับราฮษัมบษังเกริดมานษันั้นเราเปป็น” คนเหลล่านมันี้นจศึงหยลิบ
กข้อนหลินจะขวข้างพระองคร์ แตล่พระเยซผทรงหลบและเสดด็จออกไปจากพระวลิหาร เสดด็จผล่านทล่ามกลางเขาเหลล่านมันี้น”
ไมล่มบีขข้อแกข้ตวมั สชาหรมับทมัศนคตลิและการกระทชาของเชนนี้อสายของอมับราฮมัมทบีสี่มบีตอล่ พระเยซผ หากพวกเขาเชนสี่อถข้อยคชาของ

พวกศาสดาพยากรณร์ พวกเขากด็คงจชาพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาไดข้แลข้วเมนสี่อพระองคร์เสดด็จมา เพราะวล่าพระองคร์ทรงทชาใหข้ทลุก
ตมัวอมักษรและทลุกจลุดของคชาพยากรณร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิมเกบีสี่ยวกมับการเสดด็จมาของพระองคร์สชาเรด็จแลข้ว แตล่ความคลิดของพวก
เขากด็ถผกปปิด, ใจของพวกเขาถผกเกาะกลุมดข้วยบาป, หผฝฝ่ายวลิญญาณของพวกเขากด็ตศึงจนไมล่ไดข้ยลิน พวกเขา “ไปตามทางทมันี้งหลาย
ของตน”-และปฏลิเสธพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา
ขข้อ 6: “ฝฝ่ายพวกนอกนษันั้นกร็จษับพวกผผผู้รษับใชผู้ของทต่าน ทสาการอษัปยศตต่างๆแลผู้วฆต่าเสทย”
“ฝฝ่ายพวกนอกนษันั้น” เมนสี่อใชข้กมับชนชาตลิยวลิ กด็รวมกมันเปป็นพวกผผข้นชาทางศาสนา-พวกฟารลิสบี, พวกธรรมาจารยร์และพวก
ผผข้ใหญล่-ผผข้ยดศึ ตลิดกมับรผปแบบภายนอก, ความคลิดและใจของพวกเขาเตด็มไปดข้วยความมบีทลิฐลิอมันรข้ายกาจ พวกเขาตมันี้งตมัวตล่อสผพข้ วกผผข้
ประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของพระเจข้าพวกแรกๆ โดยขล่มเหงคนเหลล่านมันี้นอยล่างรลุนแรงและอยล่างทารลุณและฆล่าคน
เหลล่านมันี้นจชานวนมาก พวกเขารผวข้ าล่ พระเจข้าแหล่งบรรพบลุรลุษของพวกเขา, พระเยโฮวาหร์พระเจข้า, ทรงเปป็นพระเจข้าแหล่งการอมัศ
จรรยตล่าง ๆ อมันยลิสี่งใหญล่ ถศึงกระนมันี้นพวกเขากด็ปปิดตาของตนตล่อการอมัศจรรยร์แหล่งการรมับสภาพเนนนี้อหนมังและการประสผตจลิ าก
หญลิงพรหมจารบีของพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา พวกศาสดาพยากรณร์ไดข้พยากรณร์วล่าพระนามของพระองคร์จะเปป็น “อริมมานผ
เอล ซศึสี่งแปลวล่า พระเจผู้าทรงอยผต่กษับเรา” (มธ. 1:23) แตล่พวกผผข้นชาทางศาสนากด็ปฏลิเสธทบีจสี่ ะเชนสี่อคชาพยากรณร์นบีนี้ พวกเขาไมล่
สนใจเลยเกบีสี่ยวกมับพระบลุตรทบีสี่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจข้า พวกเขาจมับเหลล่าผผข้รมับใชข้ของพระองคร์ , เฆบีสี่ยนตบีคนเหลล่านมันี้น, เอา
หลินขวข้างคนเหลล่านมันี้น, ใสล่รข้ายคนเหลล่านมันี้นและจมับคนเหลล่านมันี้นขมังคลุก พวกเขา “ทสาการอษัปยศตต่าง ๆ” การประพฤตลิของพวก
เขาพลิสผจนร์ตวมั พวกเขาวล่าเปป็นคนทบีสี่เตด็มไปดข้วยความโกรธ, ความอาฆาตพยาบาท, และเจตนารข้ายตล่อพวกผผข้นชาสาร, พวกผผรข้ มับ
ใชข้, ของพระเมสสลิยาหร์
อมัครสาวกเปาโลรมับสารภาพตล่อกษมัตรลิยร์อากรลิปปาวล่ากล่อนเขาพบกมับพระเยซผแหล่งนาซาเรด็ธบนถนนไปเมนองดามมัสกมัส
เขากด็เปป็นแบบอยล่างอมันสมบผรณร์แบบของพวกฟารลิสบีทบีสี่คลมัสี่งศาสนาและพวกผผข้ปกครองทบีตสี่ มันี้งตมัวตล่อสผข้กบมั ทลุกคนทบีสี่ตลิดตามพระเยซผ
ในกลิจการ 26:9-11 เปาโลเปป็นพยานรมับรองวล่า:
“ขข้าพระองคร์เคยไดข้คลิดในใจของตนเองวล่า สมควรจะทชาหลายสลิสี่งซศึสี่งขมัดขวางพระนามของพระเยซผชาวนาซาเรด็ธนมันี้น
สลิสี่งเหลล่านมันี้นขข้าพระองคร์ไดข้กระทชาในกรลุงเยรผซาเลด็ม เมนสี่อขข้าพระองคร์รมับอชานาจจากพวกปลุโรหลิตใหญล่แลข้ว ขข้าพระองคร์ไดข้ขมังวลิ
สลุทธลิชนหลายคนไวข้ในคลุก และครมันี้นเขาถผกลงโทษถศึงตาย ขข้าพระองคร์กด็เหด็นดบีดวข้ ย ขข้าพระองคร์ไดข้ทชาโทษเขาบล่อยๆในธรรม
ศาลาทลุกแหล่ง และบมังคมับเขาใหข้กลล่าวคชาหมลิสี่นประมาท และเพราะขข้าพระองคร์โกรธเขายลิสี่งนมัก ขข้าพระองคร์ไดข้ตามไปขล่มเหงถศึง
เมนองในตล่างประเทศ”
พวกผผข้ปกครองชาวยลิวไมล่เพบียงปฏลิบมัตลิกมับผผข้สล่งสารเหลล่านมันี้นของกษมัตรลิยร์อยล่างหยาบชข้าเทล่านมันี้น ในหลายกรณบีพวกเขา
ฆล่าคนเหลล่านมันี้นดข้วย สเทเฟน ผผพผู้ ลทชทพคนแรก ฟากนบีนี้ของกลโกธา ถผกหลินขวข้างตายเพราะคชาพยานของเขา-แตล่เขาไมล่ใชล่คน
สบุดทผู้ายทบีสี่ใหข้ชบีวตลิ ของเขาเพนสี่อเหตลุของพระครลิสตร์ มบีผกผข้ ลล่าววล่าโลหลิตของเหลล่าผผข้พลบีชพบี เปป็นเมลด็ดพมันธลุร์ของครลิสตจมักร หากนบีสี่เปป็น
ความจรลิง แนล่นอนวล่าแผล่นดลินทบีสี่อยผล่รอบกรลุงเยรผซาเลด็มถผกหวล่านดข้วยเมลด็ดพมันธลุร์จากโลหลิตของเหลล่าผผข้เชนสี่อในชล่วงวมันแรก ๆ ของ
ครลิสตจมักร
การปฏลิบมัตลิทกบีสี่ ระทชาตล่อเหลล่าผผข้นชาสารคนแรก ๆ แหล่งขล่าวดบีแหล่งพระคลุณทบีสี่ชวล่ ยใหข้รอดของพระเจข้าคนอ คชาตอบของ
ชนชาตลิอลิสราเอลทบีสี่ใหข้แกล่กษมัตรลิยร์องคร์นมันี้นผผข้ทรงเชลิญประชาชาตลินมันี้นทบีสี่ไดข้รมับความโปรดปรานมานานใหข้มารวมตมัวกมันเพนสี่อเปป็น

เกบียรตลิแกล่พระบลุตรของพระองคร์ คนอพระเยซผครลิสตร์เจข้า นบีสี่เทล่ากมับพวกยลิวกลล่าวแกล่พระเยโฮวาหร์วล่า “พวกเราไมล่ อยากไดผู้บลุตร
ของพระองคร์ พวกเราจะไมล่ยอมใหข้เขามาปกครองเหนนอเรา พวกเราจะกบฏตล่อเขาและพวกเราจะทชาลายเหลล่าผผข้นชาสารของ
เขา!” นมัสี่นคนอสลิสี่งทบีสี่พวกเขาทชาจรลิง ๆ และโดยการทชาเชล่นนมันี้นพวกเขากด็ปปิดประตผแหล่งพระคลุณทบีสี่ชวล่ ยใหข้รอดของพระเจข้าตล่อ
ชนชาตลิอลิสราเอลในฐานะประชาชาตริหนถึที่ง
พวกยริวเปป็นรายบบุคคลไดข้รบมั ความรอดแลข้ว บางคนกชาลมังไดข้รมับความรอดวมันนบีนี้ และจะเปป็นเชล่นนบีนี้ตล่อไปจนกวล่าการรมับ
ขศึนี้นไปของครลิสตจมักร หลมังจากการรมับขศึนี้นไปนมันี้น ชนชาตลิอลิสราเอลจะตข้องผล่านเขข้าไปในชล่วงเวลาแหล่งความทลุกขร์ทรมานในแบบ
ทบีสี่โลกนบีนี้ไมล่เคยรผข้จกมั มากล่อนเลย ตล่อจากนมันี้น พระเมสสลิยาหร์จะทรงเสนอพระองคร์เองแกล่ประชาชาตลินมันี้นอบีกครมันี้งและพวกเขาจะ
ตข้อนรมับพระองคร์ในฐานะกษมัตรลิยร์ของพวกเขา ในการเชนสี่อมโยงกมับเรนสี่องนบีนี้ กรลุณาศศึกษาอลิสยาหร์บททบีสี่ 59 จนถศึง 66 โดยใสล่ใจ
เปป็นพลิเศษตล่อบททบีสี่ 66 ขข้อ 8 และ 22 ซศึสี่งเรายกคชาพผดมาตรงนบีนี้:
“ใครเคยไดข้ยลินสลิสี่งอยล่างนบีนี้บข้าง ใครเคยไดข้เหด็นสลิสี่งอยล่างนบีนี้บข้าง แผล่นดลินจะใหข้งอกขศึนี้นในวมันเดบียวหรนอ ประชาชาตลิจะ
คลอดมาในครผล่เดบียวหรนอ เพราะพอศลิโยนปวดครรภร์ เธอกด็คลอดบลุตรทมันี้งหลายของเธอ...เพราะฟฝ้าสวรรคร์ใหมล่และแผล่นดลินโลก
ใหมล่ซศึสี่งเราจะสรข้าง จะยมังอยผล่ตอล่ หนข้าเราฉมันใด” พระเยโฮวาหร์ตรมัสดมังนบีนี้ “เชนนี้อสายของเจข้าและชนสี่อของเจข้าจะยมังอยผล่ฉมันนมันี้น”
ใชล่แลข้วครมับ แผล่นดลินโลกจะถผกทชาใหข้เกลิดผลในวมันเดบียวเมนสี่อพระเยโฮวาหร์ทรงเอาคชาสาปแชล่งนมันี้นออกไป และ
ประชาชาตลิหนศึสี่งจะถผกคลอดออกมาทมันทบีเมนสี่อชนชาตลิอลิสราเอลเหด็นรอยตะปผในพระหมัตถร์ของพระเยซผและยอมรมับพระองคร์วาล่
เปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา พวกเขาจะตข้อนรมับพระองคร์ และฟฝ้าสวรรคร์ใหมล่และแผล่นดลินโลกใหมล่ยมังอยผล่ตล่อพระพมักตรร์
พระเจข้าฉมันใด ประชาชาตลิอลิสราเอลกด็จะยมังอยผล่ตลอดไปฉมันนมันี้น ยลุคสมมัยทบีสี่เปปีปี่ยมสงล่าราศบีมากทบีสี่สดลุ สชาหรมับประชาชาตลินมันี้น -และ
สชาหรมับผผข้ทบีสี่ถผกไถล่แลข้วทลุกคน-ยมังมาไมล่ถศึงในนนี้ชาพระทมัยและแผนงานของพระเจข้าผผข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์
ขข้อ 7: “แตต่ครษันนั้ กษษัตรริยค์องคค์นษันั้นไดผู้ยรินแลผู้ว ทต่านกร็ทรงพระพริโรธ จถึงรษับสษัที่งใหผู้ยกกองทหารไป ปราบปรามฆาตกร
เหลต่านษันั้น และเผาเมยืองเขาเสทย”
“แตต่ครษันั้นกษษัตรริยค์องคค์นษันั้นไดผู้ยรินแลผู้ว ทต่านกร็ทรงพระพริโรธ…” พอถศึงจลุดนมันี้นกษมัตรลิยร์ไดข้มาถศึงขบีดสลุดแหล่งความอดกลมันี้น
และความอดทนของพระองคร์แลข้ว เมนสี่อพระองคร์ทรงไดข้ยลินวล่าผผรข้ มับใชข้กลลุล่มทบีสี่สองของพระองคร์ถผกปฏลิบมัตลิอยล่างหยาบชข้าและถผก
ฆล่าตาย “ถข้วยเหลข้าองลุนล่ แหล่งพระพลิโรธอมันใหญล่หลวงของพระองคร์” กด็ไหลลข้น (วว. 16:19)
“...จถึงรษับสษัที่งใหผู้ยกกองทหารไป…” นบีสี่เปป็นอะไรทบีสี่พวกแขกทบีสี่ไดข้รมับเชลิญเหลล่านมันี้นไมล่ไดข้คดลิ ไวข้ สชาหรมับพวกเขาแลข้ว ไรล่นา
และสลินคข้าของพวกเขา-กลิจธลุระสล่วนตมัวตล่าง ๆ ของพวกเขาเอง-มบีความสชาคมัญมากกวล่าโอรสของกษมัตรลิยร์และแผนงานอภลิเษก
สมรสตล่าง ๆ ของพระองคร์ พวกเขาจศึงเพลิกเฉยคชาเชลิญนมันี้นใหข้ไปรล่วมงานเลบีนี้ยงอภลิเษกสมรส แตล่พวกเขาทชาเชล่นนมันี้นโดยไมล่คลิด
เลยวล่าจะเกลิดอะไรขศึนี้นกมับพวกเขาหากพวกเขาทชาใหข้กษมัตรลิยร์ทรงพระพลิโรธ พระองคร์ทรงอดทน, ทรงอดกลมันี้น, และเปปีปี่ยมดข้วย
ความเมตตา แตล่พระองคร์ทรงมาถศึงขบีดสลุดแหล่งความอดทนของพระองคร์ทบีสี่มบีตอล่ ทล่าทบีอมันดนนี้อรมันนี้ ของเหลล่าไพรล่ฟาฝ้ ขข้าแผล่นดลินของ
พระองคร์แลข้ว และบมัดนบีนี้พระองคร์ทรงใหข้กองทมัพเหลล่านมันี้นของพระองคร์ออกมารมับใชข้แลข้ว
“...ปราบปรามฆาตกรเหลต่านษันั้น และเผาเมยืองเขาเสทย” กองทมัพเหลล่านมันี้นของกษมัตรลิยร์มบีประสลิทธลิภาพมากในการทชา
ตามคชาสมัสี่งของกษมัตรลิยร์ พวกเขาไมล่เพบียงตวงการลงโทษออกใหข้แกล่ผผข้กระทชาผลิดเหลล่านมันี้นและจากนมันี้นกด็ใหข้โอกาสอบีกหนแกล่คน
เหลล่านมันี้น พวกเขาทสาลายคนเหลล่านมันี้นทบีสี่ไดข้ดถผ ผกกษมัตรลิยร์ และพวกเขา “เผา” เมนองซศึสี่งเปป็นทบีสี่อยผล่ของคนเหลล่านมันี้นเสบีย

ถข้อยคชาทบีสี่เผาผลาญอยล่างเดบียวกมันพรรณนาถศึงการลข้อมนครบรลิสลุทธลิธิ์, การเขล่นฆล่าอมันนองเลนอดของพวกยลิว, และการ
ทชาลายกรลุงเยรผซาเลด็มเมนสี่อทลิตมัสคนโรมมันกระทชาการและทชาใหข้คชาพยากรณร์นมันี้นสชาเรด็จจรลิงในปปี ค.ศ. 70 “การตกอยผล่ในอลุข้ง
พระหมัตถร์ของพระเจข้าผผข้ทรงพระชนมร์นมันี้นเปป็นทบีสี่นล่าหวาดกลมัว” (ฮบีบรผ 10:31) เมนสี่อความรมัก, ความอดทน, และพระคลุณของ
พระเจข้าถผกปฏลิเสธ, เมนสี่อแขนทบีสี่เหยบียดออกของพระองคร์ถผกปฏลิเสธ กด็ไมล่มทบี างเลนอกอนสี่นใดเหลนอสชาหรมับพระองคร์อบีกนอกจาก
ปลดปลล่อยความกรลิวนี้ แหล่งการพลิพากษาอมันดลุเดนอดของพระองคร์ ทลิตมัสแทบไมล่รผข้เลยวล่าเขากชาลมังทชาใหข้พระประสงคร์นลิรมันดรร์ของ
พระเจข้าตรบีเอกานลุภาพสชาเรด็จโดยไมล่รผข้ตวมั เมนสี่อเขาสล่งกองทมัพตล่าง ๆ ของตนมาตล่อสผข้กรลุงเยรผซาเลด็ม เขากชาลมังทชาใหข้พระประสงคร์
นลิรมันดรร์ของพระเจข้าสชาเรด็จแบบเดบียวกมับทบีสี่เหลล่ากษมัตรลิยร์แหล่งอมัสซบีเรบียและบาบลิโลนไดข้กระทชาในสมมัยของเหลล่าบรรพบลุรลุษของ
พวกยลิวเหลล่านบีนี้
ในอลิสยาหร์ 10:5, 6 เราอล่านวล่า “โอ ชาวอมัสซบีเรบียเออ๋ย ผผข้เปป็นตะบองแหล่งความกรลิวนี้ ของเรา และไมข้พลองในมนอของ
เขาคนอความเกรบีนี้ยวกราดของเรา เราจะใชข้เขาไปสผข้ประชาชาตลิอมันหนข้าซนสี่อใจคด เราจะบมัญชาเขาใหข้ไปสผข้ชนชาตลิทบีสี่เรากรลิวนี้ ไป
เอาของรลิบและฉวยเหยนสี่อและใหข้เหยบียบยสี่ชาลงเหมนอนเหยบียบเลนในถนน”
เยเรมบียร์ 25:8-11 บอกเราวล่า: “เพราะฉะนษันั้น พระเยโฮวาหย์จอมโยธาจจึงตรษัสดษังนทนั้วส่า ‘เพราะเจข้าไมล่ฟปังถข้อยคชาของ
เรา’ พระเยโฮวาหร์ตรมัสวล่า ‘ดผเถลิด เราจะสล่งคนไปนชาครอบครมัวทมันี้งสลินี้นของทลิศเหนนอและเนบผคดมั เนสซารร์กษมัตรลิยร์บาบลิโลนผผข้รมับ
ใชข้ของเรา และเราจะนชาเขาทมังนี้ หลายมาตล่อสผข้แผล่นดลินนบีนี้และตล่อสผข้คนทบีสี่อาศมัยอยผล่ในแผล่นดลินนบีนี้และตล่อสผข้บรรดาประชาชาตลิเหลล่านบีนี้
ซศึสี่งอยผล่ลข้อมรอบ เราจะทชาลายเขาทมันี้งหลายอยล่างสลินี้นเชลิง และเราจะกระทชาใหข้เขาเปป็นทบีสี่นาล่ ตกตะลศึง และเปป็นทบีสี่เยข้ยหยมันและ
เปป็นทบีสี่รกรข้างอยผล่เนนองนลิตยร์ ยลิสี่งกวล่านมันี้นอบีก เราจะกชาจมัดเสบียงบมันเทลิงและเสบียงรล่าเรลิง เสบียงเจข้าบล่าวและเสบียงเจข้าสาว เสบียงหลินโมล่
และแสงตะเกบียงเสบียจากเจข้า แผล่นดลินนบีนี้ทมันี้งสลินี้นจะเปป็นทบีสี่รกรข้างและทบีสี่นล่าตกตะลศึง และประชาชาตลิเหลล่านบีนี้จะปรนนลิบมัตลิกษมัตรลิยร์
กรลุงบาบลิโลนอยผล่เจด็ดสลิบปปี’”
พระเจข้าทรงอดกลมันี้นพระทมัยและทรงกรลิวนี้ ชข้า แตล่เมนสี่อความเมตตาและพระคลุณหมดสลินี้นลง “พระเจข้าของเรานมันี้นทรง
เปป็นเพลลิงทบีสี่เผาผลาญ” (ฮบ. 12:29) และพระองคร์ทรง “ทรงพระพลิโรธกมับคนชมัวสี่ ทลุกวมัน” (เพลงสดลุดบี 7:11) คชาพยากรณร์ทบีสี่
พระเยซผทรงใหข้ไวข้ผล่านทางคชาอลุปมาเรนสี่องนบีนี้ถผกทชาใหข้สชาเรด็จจรลิงเมนสี่อทลิตสมั ทชาลายกรลุงเยรผซาเลด็ม แตล่คชาพยากรณร์นบีนี้มบีการประยลุกตร์
ใชข้ทบีสี่ครอบคลลุมไปไกลจนถศึงวมันนมันี้นเมนสี่อปฏริปฟักษค์ตต่อพระครริสตค์จะทชาลายและเผากรลุงนมันี้น ดมังทบีสี่มบีกลล่าวไวข้ในดาเนบียล 9:26
สลิสี่งทบีสี่ไดข้เกลิดขศึนี้นกมับพวกยลิวตอนทบีสี่คชาพยากรณร์ขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าถผกทชาใหข้สชาเรด็จจรลิงแลข้วควรสนสี่อสารคชาเตนอนอมัน
แขด็งแรงจากพระเจข้าผผข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์แกล่เราในยลุคสมมัยนบีนี้เมนสี่อคนจชานวนมากเหลนอเกลินกชาลมังเพลิกเฉยขล่าวประเสรลิฐและเยข้ยหยมัน
เรนสี่องฝฝ่ายวลิญญาณตล่าง ๆ พระเจข้าทรงถผกผลมักไสและถผกเพลิกเฉย-โดยคนเหลล่านมันี้นทบีสี่มบีอชานาจเชล่นเดบียวกมับโดยชาวบข้านชาวชล่อง
ธรรมดา ไมล่มบีแผล่นดลินใดหรนอชนชาตลิใด รวมถศึงพวกยลิวดข้วย ทบีไสี่ ดข้รมับความโปรดปรานมากเทล่ากมับอเมรลิกาแลข้ว และไมล่มบี
ประชาชาตลิใดเคยปฏลิเสธขล่าวประเสรลิฐโดยทบีสี่การพลิพากษาไมล่ตกลงมาบนพวกเขาเพราะการปฏลิเสธของพวกเขาดข้วย “อยล่า
หลงเลย ทล่านจะหลอกลวงพระเจข้าไมล่ไดข้ เพราะวล่าผผข้ใดหวล่านอะไรลง กด็จะเกบีสี่ยวเกด็บสลิสี่งนมันี้น ผผข้ทบีสี่หวล่านในยล่านเนนนี้อหนมังของตน กด็
จะเกบียสี่ วเกด็บความเปฟปี่อยเนล่าจากเนนนี้อหนมังนมันี้น แตล่ผผข้ทบีสี่หวล่านในยล่านพระวลิญญาณ กด็จะเกบีสี่ยวเกด็บชบีวตลิ นลิรมันดรร์จากพระวลิญญาณ
นมันี้น” (กท. 6:7, 8)
พวกยลิวไดข้หวล่านไปยมังเนนนี้อหนมังและพวกเขาไดข้เกด็บเกบีสี่ยวความเปฟปี่อยเนล่า ประเทศอมันเปป็นทบีสี่รมักของเราไดข้หวล่านไปยมัง

เนนนี้อหนมังมาตลอดหลายปปี และสายนนี้ชาแหล่งความเปฟปี่อยเนล่ากด็ทอดยาวอยผล่เบนนี้องหนข้าอเมรลิกาหากประเทศนบีนี้ไมล่กลมับใจเสบียใหมล่ “ผผข้ใดไดข้รมับมาก จะตข้องเรบียกเอาจากผผข้นมันี้นมาก…” (ลผกา 12:48) อเมรลิกาไดข้รมับการอวยพรเหนนอกวล่าและเกลินกวล่าประชาชาตลิ
อนสี่น ๆ ทมันี้งปวง ดข้วยเหตลุนบีนี้หากในฐานะประชาชาตลิหนศึสี่งพวกเราไมล่กลมับใจใหมล่และหมันกลมับมาหาพระเจข้า ความสยดสยองแหล่ง
การพลิพากษานมันี้นทบีสี่จะตกลงมาสผล่เรากด็ไมล่อาจถผกพรรณนาไดข้ในภาษาของมนลุษยร์ พวกเราจะถผกพลิพากษาตามขนาดแหล่งความ
กรลุณาของพระเจข้าทบีสี่มบีตล่อประชาชาตลิของเรา, สหรมัฐอเมรลิกา
ขข้อ 8 และ 9: “แลผู้วทต่านจถึงรษับสษัที่งแกต่พวกผผผู้รษับใชผู้ของทต่านวต่า ‘งานสมรสกร็พรผู้อมอยผต่ แตต่ผผผู้ทไทที่ ดผู้รษับเชริญนษันั้นไมต่สมกษับ
งาน เหตบุฉะนษันั้น จงออกไปตามทางหลวง พบคนมากเทต่าใดกร็ใหผู้เชริญมาในพริธทอภริเษกสมรสนทนั้’”
“แลผู้วทต่าน (กษมัตรลิยร์) จถึงรษับสษัที่งแกต่พวกผผผู้รษับใชผู้ของทต่าน…” พวกศมัตรผของกษมัตรลิยร์ไดข้ทชาลายผผข้รมับใชข้เหลล่านมันี้นบางคน แตล่
ยมังมบีพวกผผข้รมับใชข้ใหข้กษมัตรลิยร์ไดข้เรบียกใชข้อยผล่ (ในทชานองเดบียวกมัน ในตอนนมันี้นมบีผผข้เชนสี่อหลงเหลนออยผล่หลมังจากทบีพสี่ วกปลุโรหลิตใหญล่และ
พวกฟารลิสบีถผกทชาลายและกรลุงเยรผซาเลด็มถผกเผาจนราบเปป็นหนข้ากลอง)
“งานสมรสกร็พรผู้อมอยผต่…” กษมัตรลิยร์ไดข้ทรงจมัดเตรบียมทลุกอยล่างและจมัดหาทลุกสลิสี่งทบีจสี่ ชาเปป็นสชาหรมับการเฉลลิมฉลองงาน
สมรสแลข้ว งานเลบีนี้ยงสมรสถผกจมัดเตรบียมไวข้พรข้อมแลข้ว ทบุกสริที่งพรผู้อมแลผู้ว-แตล่คนเหลล่านมันี้นทบีสี่ไดข้รมับเชลิญกด็ไมล่คผล่ควรทบีสี่จะมารล่วมงาน
พวกเขาจะมารต่วมงานกร็ทสาไดผู้หากพวกเขาปรารถนาเชล่นนมันี้น แตล่โดยการตมัดสลินใจของพวกเขาเองพวกเขากด็ปฏลิเสธคชาเชลิญนมันี้น
และเพลิกเฉยมมัน พวกเขาสนใจในไรล่นาของตนและสลินคข้าของตนมากกวล่างานอภลิเษกสมรสของโอรสกษมัตรลิยร์ ดมังนมันี้นพวกเขา
จศึงพลิสจผ นร์ตมัวเองวล่าไมล่คผล่ควรทบีสี่จะรมับประทานในงานเลบีนี้ยงอภลิเษกสมรสนมันี้น กระนมันี้นงานเลบีนี้ยงกด็ถผกจมัดเตรบียมไวข้พรข้อมแลข้วและมมัน
จะตข้องมบีบรรดาแขกเหรนสี่อมารล่วมงาน!
“จงออกไปตามทางหลวง…” ถศึงแมข้วล่ากษมัตรลิยร์ทรงกรลิวนี้ พระองคร์กด็ทรงเปปีปี่ยมกรลุณา พระองคร์ทรงจดจชาความเมตตา
ไดข้ งานอภลิเษกสมรสของโอรสของกษมัตรลิยร์ควรถผกยกเลลิกไหมเพราะคนเหลล่านมันี้นทบีสี่ไดข้รมับเชลิญปฏลิเสธคชาเชลิญนมันี้น? สลิสี่งตล่าง ๆ ทบีสี่
กษมัตรลิยร์ไดข้จดมั เตรบียมไวข้เพนสี่องานเลบีนี้ยงอมันยลิสี่งใหญล่นบีนี้ควรถผกทชาลายไหม? ไมล่มบีวมัน! กษมัตรลิยร์จะสล่งพวกผผข้รบมั ใชข้ของพระองคร์ไปตาม
ทางหลวงตล่าง ๆ เพนสี่อเชลิญ “คนมากเทต่าใดททที่พบ”
นบีสี่ทชาใหข้เรานศึกถศึงภาพอมันแปลกประหลาดของบรรดาแขกเหรนสี่อทบีสี่ปะปนกมัน บนทางหลวงสายตล่าง ๆ จะมบีผผข้คนทบีสี่เดลิน
ทางเพนสี่อจลุดประสงคร์อมันหลากหลาย บข้างกด็ทชากลิจธลุระของตน, บข้างกด็ออกจากบข้าน, บข้างกด็กลมับบข้าน, และคนเหลล่านมันี้นทบีสี่ตข้อง
เดลินทางกด็มาจากหลายชนชมันี้นของสมังคม-คนรวยและคนจน, คนมบีการศศึกษาและคนขาดการศศึกษา, คนซนสี่อตรงและคนคดโกง,
คนหนลุล่มสาวและคนแกล่ชรา แทนทบีสี่แขกเหลล่านมันี้นทบีสี่ไดข้รมับคชาเชลิญเปป็นการสล่วนตมัว ผผข้คนจากหลากหลายเชนนี้อชาตลิแหล่งเผล่าพมันธลุร์
มนลุษยร์จะไดข้รบมั เชลิญใหข้มายมังงานเลบีนี้ยงของกษมัตรลิยร์ซศึสี่งจมัดเปป็นเกบียรตลิใหข้แกล่การอภลิเษกสมรสของโอรสของพระองคร์
ขข้อ 10: “ผผผู้รบษั ใชผู้เหลต่านษันั้นจถึงออกไปเชริญคนทษันั้งปวงตามทางหลวงแลผู้วแตต่จะพบ ใหผู้มาทษันั้งดทและชษัที่วจนงานสมรสนษันั้น
เตร็มดผู้วยแขก”
ถข้อยคชาเหลล่านบีนี้เปปีปี่ยมลข้นดข้วยพระคลุณของพระเจข้า-พระคลุณอมันเปปีปี่ยมสงล่าราศบี, พระคลุณทบีสี่ชวล่ ยใหข้รอด! เพราะกษมัตรลิยร์
องคร์นบีนี้ทรงบมัญชาเหลล่าผผข้รบมั ใชข้ของพระองคร์ใหข้ออกไปตามทางหลวงและตรอกซอกซอยและเชลิญผผข้ใดกด็ตามใหข้มายมังงานเลบีนี้ยง
อภลิเษกสมรสฉมันใด พระคลุณของพระเจข้ากด็บมัญชาพวกอษัครสาวกใหข้ออกไปตามทางหลวงและสลุมทลุมพลุล่มไมข้และเชลิญชวน “ผผข้ใด
กด็ตาม” ฉมันนมันี้น-ซศึสี่งรวมถศึง “พวกสลุนมัข” ตล่างชาตลิดข้วย

พวกสาวกเปป็นสมาชลิกของประชาชาตลินมันี้นทบีสี่ไดข้รมับความโปรดปรานซศึสี่งเปป็นพวกแรกทบีสี่ไดข้รมับเชลิญใหข้มารล่วมงานอภลิเษก
สมรสนบีนี้ และคชาสมัสี่งแรกของพวกเขาคนอ “อยล่าไปทางทบีสี่ไปสผล่พวกตล่างชาตลิ และอยล่าเขข้าไปในเมนองของชาวสะมาเรบีย แตล่วล่าจงไป
หาแกะหลงของวงศค์วานอริสราเอลดบีกวล่า” (มธ. 10:5, 6) พระเยซผตรมัสถศึงพระองคร์เองวล่า “เรามลิไดข้รมับใชข้มาหาผผข้ใด เวข้นแตล่
แกะหลงของวงศค์วานอริสราเอล” (มธ. 15:24)
แตล่เมนสี่อพวกยลิวปฏลิเสธพระเมสสลิยาหร์ของตนและเพลิกเฉยคชาเชลิญนมันี้นทบีสี่ถผกเสนอใหข้แกล่พวกเขา พระมหากษมัตรลิยร์กด็ทรง
บมัญชาเหลล่าผผรข้ มับใชข้ของพระองคร์ใหข้ออกไปยมังทมัสี่วโลกและ “สมัสี่งสอนชนทรุกชาตริ” (มธ. 28:19) พระเยซผตอข้ งถผกประกาศแกล่
มนลุษยร์ทลุกคน-ผผข้ด,บี ยาจก, คนมบีการศศึกษาและคนโฉดเขลา, คนรวยและคนจน, คนมบีปปัญญาและคนขาดปปัญญา, ทาสและไท,
คนมบีโอกาสและคนดข้อยโอกาส ทตุกคนไดผู้รษับเชริญ พระคลุณของพระเจข้าไดข้ใหข้พวกสาวกมบีชมัยชนะเหนนอทลุกอคตลิทพบีสี่ วกเขาอาจ
เคยมบี และพวกเขาไดข้ออกไปทล่ามกลางพวกคนตล่างชาตลิโดยประกาศสงล่าราศบีแหล่งขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณทบีสี่ชวล่ ยใหข้รอดของ
พระเจข้า
คชาเชลิญนมันี้นทบีสี่ถผกดผหมลิสี่นโดยพวกยลิวบมัดนบีนี้กด็มาถศึงคนทษันั้งปวงแลข้ว มมันไดข้รมับการตข้อนรมับโดยพวกคนตล่างชาตลิแลข้ว จาก
ทางหลวงสายใหญล่ของโลก-เอเธนสร์, เอเฟซมัส, โรม-คนจชานวนมากมารวมตมัวกมันยมังงานเลบีนี้ยงขล่าวประเสรลิฐ ผผข้คนจากทลุกสาขา
ของชบีวลิต, ทลุกตชาแหนล่งและชนชมันี้น, ไดข้รมับเชลิญใหข้มารล่วมงานเลบีนี้ยงทบีสี่ถผกจมัดเตรบียมโดยพระมหากษมัตรลิยร์ในการอภลิเษกสมรสของ
พระบลุตรของพระองคร์ ผมดบีใจเหลนอเกลิน, ขอบคลุณเหลนอเกลิน, ทบีสี่ขล่าวสารของขล่าวประเสรลิฐไมล่ไดข้มบีมายมังกลลุล่มคนจชานวนจชากมัด
หรนอมายมังประชาชาตลิจชานวนจชากมัด มษันมายษังมนตุษยชาตริทษันั้งปวง “ผผข้ใดทบีสี่มใบี จปรารถนา” กด็มาดนสี่มนนี้ชาแหล่งชบีวลิตไดข้โดยไมล่เสบียคล่า
เหลล่าผผรข้ มับใชข้ของกษมัตรลิยร์ “จถึงออกไปเชริญคนทษันั้งปวงตามทางหลวงแลผู้วแตต่จะพบ ใหผู้มาทษันั้งดทและชษัที่ว” ผผข้รมับใชข้เหลล่านบีนี้มบี
ความสชาเรด็จมหาศาล ในกลลุล่มนมันี้นทบีพสี่ วกเขามารวมตมัวกมัน คงมบีหลายคนทบีสี่มบีอลุปนลิสมัยแตกตล่างกมันอยล่างสลุดขมันี้ว แตล่พวกเขากด็เปป็น
นนี้ชาหนศึสี่งใจเดบียวกมันในการเชนสี่อฟปังคชาเชลิญนมันี้นและมารวมตมัวกมัน “ทษันั้งคนชษัที่วและคนดท” ทบีโสี่ ตต๊ะของกษมัตรลิยร์ กษมัตรลิยร์ทรงมบีความสลุข
และไดข้รมับเกบียรตลิ หข้องจมัดงานเลบีนี้ยงของพระองคร์เตด็มไปดข้วยผผข้คนและทลุกสลิสี่งกด็ผล่านไปดข้วยดบีเมนสี่อระฆมังงานสมรสสล่งเสบียงและ
เสบียงโหล่รอข้ งแหล่งความชนสี่นบานดมังขศึนี้นจากรลิมฝปีปากของทมันี้งคนรวยและขอทาน, พวกคนชอบเขข้าสมังคมและพวกคนทบีสี่สมังคมไมล่
ตข้องการ, ขณะทบีสี่พวกเขานมัสี่งอยผล่ทบีสี่โตต๊ะในวมังหลวง!
ในยบุคสมษัยปฟัจจบุบษันนทนั้คนดบีและคนชมัวสี่ มารวมตมัวกมันในครลิสตจมักรทบีสี่ปรากฏแกล่ตา (กรลุณาสมังเกตวล่าผมกลล่าววล่าครริสต
จษักรททชื่ปรากฏแกส่ตา ไมล่ใชล่ครลิสตจมักรททที่แทผู้จรริง, พระกายของพระครลิสตร์, ซศึสี่งมบีพระเยซผเปป็นศบีรษะและรากฐาน) ครลิสตจมักรทบีสี่แทข้
จรลิงนมันี้นบรลิสลุทธลิ,ธิ์ ชอบธรรม, ศมักดลิธิ์สทลิ ธลิธิ์ “ไมล่มบีจดลุ ดล่างพรข้อย รลิวนี้ รอย หรนอมลทลินใดๆเลย แตล่บรลิสลุทธลิธิ์ปราศจากตชาหนลิ” (อฟ.
5:27); แตล่ครลิสตจมักรททที่ปรากฏแกต่ตาเปป็นการปนกมันของคนดบีและคนชมัสี่ว มบีขข้าวสาลบีและขข้าวละมานทบีสี่เตลิบโตไปดข้วยกมัน, เมลด็ด
ขข้าวและแกลบทบีสี่ปนกมันบนลานนวดขข้าวเดบียวกมัน และพวกมมันจะปนกมันไปจนกวล่าจะถศึงวมันแหล่งการแยกออกครมันี้งใหญล่เมนสี่อการ
รมับขศึนี้นเกลิดขศึนี้น จากนมันี้นขข้าวสาลบีกจด็ ะถผกแยกออกจากขข้าวละมาน, เมลด็ดขข้าวจะถผกแยกออกจากแกลบ, ปลาดบีจะถผกแยกออก
จากปลาไมล่ดบี (ดผ มมัทธลิว บททบีสี่ 13) และลผกหลานของอาณาจมักรนมันี้นจะถผกแยกออกจากคนเหลล่านมันี้นทบีสี่เปป็นพวกรมับเชนสี่อแตล่ปาก
แตล่ไมล่มบีพระวลิญญาณของพระเจข้าอยผล่ภายใน (อล่านมมัทธลิว 7:21-23 เชล่นกมัน)
ขข้อ 11: “แตต่เมยืที่อกษษัตรริยค์องคค์นษันั้นเสดร็จทอดพระเนตรแขก กร็เหร็นผผผู้หนถึที่งมริไดผู้สวมเสยืนั้อสสาหรษับงานสมรส”
จชาไวข้วาล่ กษมัตรลิยร์ทรงจมัดเตรบียมชลุดสชาหรมับงานสมรสไวข้ดวข้ ย เมนสี่อพระองคร์ทรงบอกพวกผผข้รมับใชข้ใหข้บอกแขกเหลล่านมันี้นวล่า

“สริที่งสารพษัดกร็เตรทยมไวผู้พรร้อมแลร้วตอนนทนั้” พระองคร์กด็ทรงหมายความตามนมันี้นจรลิง ๆ! ทลุกสลิสี่งทบีสี่จชาเปป็นสชาหรมับงานเลบีนี้ยงสมรสนบีนี้
ถผกจมัดเตรบียมไวข้แลข้ว และมมันเปป็นธรรมเนบียมปฏลิบมัตลิในสมมัยนมันี้นทบีสี่ทลุกคนทบีสี่เขข้ารล่วมงานเลบีนี้ยงสมรสจะตข้องสวมเสนนี้อคลลุมแบบ
พลิเศษสชาหรมับโอกาสนมันี้นโดยเฉพาะ เมนสี่อแขกเหลล่านมันี้นมาถศึงทบีสี่พระราชวมัง พวกเขากด็สวมเสนนี้อคลลุมเหลล่านมันี้นทบีสี่ถผกจมัดเตรบียมไวข้โดย
กษมัตรลิยร์ จากนมันี้น ดข้วยความชนสี่นบานและความยลินดบี พวกเขากด็นมัสี่งลงเพนสี่อเพลลิดเพลลินกมับการตข้อนรมับของกษมัตรลิยร์และเพนสี่อเขข้า
สล่วนในการกลินเลบีนี้ยงอมันยอดเยบีสี่ยมทบีสี่กษมัตรลิยร์ไดข้ทรงจมัดเตรบียมไวข้เพนสี่อพวกเขา
แตล่มบีอยผล่คนหนศึสี่งทล่ามกลางแขกเหลล่านมันี้นทบีสี่ไมล่ไดข้แตล่งกายอยล่างเหมาะสม ดผเหมนอนวล่าไมล่มใบี ครสมังเกตเลยวล่าคนผผข้นบีนี้ไมล่มบี
เสนนี้อสชาหรมับงานสมรสจนกระทมัสี่ง “กษษัตรริยค์องคค์นษันั้นเสดร็จทอดพระเนตรแขก” เพราะแขกผผข้นบีนี้แตล่งกายอยล่างนมันี้น เขาจศึงไมล่ไดข้รมับ
ความเหด็นอกเหด็นใจจากแขกคนอนสี่น ๆ และไมล่ตรงกมับวมัตถลุประสงคร์ของงานฉลองนบีนี้ เขาไดข้รมับเชลิญแลข้ว และเขาไดข้ตอบรมับคชา
เชลิญแลข้ว เขาออกปากยอมรมับวล่าใหข้เกบียรตลิกษมัตรลิยร์ แตล่การทบีสี่เขาขาดเสนนี้ออมันเหมาะสมสชาหรมับงานสมรส-ซศึสี่งเสนนี้อนบีนี้มบีใหข้เอาไป
แบบฟรบี ๆ-กด็เปป็นการดผถผกดผแคลนตล่อกษมัตรลิยร์อยล่างไมล่ไวข้หนข้า จะวล่าไปแลข้ว แขกผผข้นบีนี้กแด็ ยล่ยลิสี่งกวล่าคนเหลล่านมันี้นทบีสี่ปฏลิเสธทบีสี่จะมา
รล่วมงานเลบีนี้ยงนบีนี้เสบียอบีก
พระครริสตค์ทรงเปป็นเสยืนั้อสสาหรษับงานสมรสของเรา และเสนนี้อนมันี้นกด็มบีใหข้ฟรบี ๆ แกล่คนทมันี้งปวงทบีสี่จะสวมมมันโดยความเชนสี่อ
(อล่านโรม 13:14) คนทบีสี่ไมล่มบีเสนนี้อสชาหรมับงานสมรสนบีนี้ ในสมมัยนบีนี้แหล่งพระคลุณทบีสี่ชวล่ ยใหข้รอดของพระเจข้า กด็เปป็นภาพเลด็งอยล่างหนศึสี่ง
ของคนเหลล่านมันี้นทบีสี่มาเขข้ารล่วมกมับและรมับบมัพตลิศมาเขข้าในครลิสตจมักรประจชานลิกาย อมันเปป็นการประกาศตมัววล่าเปป็นครลิสเตบียน แตล่
พวกเขาไมล่ใหข้เกบียรตลิองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า, พวกเขาไมล่รมับเอาการถวายบผชาของพระองคร์เพนสี่อลบมลทลินบาป, พวกเขาไมล่ปฏลิบมัตลิ
ตามพระวจนะบรลิสลุทธลิธิ์ของพระองคร์ ดข้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาจศึงไมล่ทชาตามความประสงคร์ของพระเยซผครลิสตร์เจข้าผผข้ไดข้ทรง
สลินี้นพระชนมร์เพนอสี่ ทบีสี่เราจะไดข้รมับความรอด
ในยลุคสมมัยนบีนี้แหล่งพระคลุณมบีคนจชานวนมากทบีสี่เขข้ารล่วมกมับครลิสตจมักรหนศึสี่งและรล่วมการประชลุมนมมัสการตล่าง ๆ ของมมัน
ดข้วยเหตลุผลอมันหลากหลาย-ธลุรกลิจ, สถานะทางสมังคม, เกบียรตลิ, ความทมันสมมัย แตล่พระเนตรของพระเจข้าเหด็นสลิสี่งสารพมัด
พระเจข้าไมล่ทรงมองขข้ามผผข้บลุกรลุก พระองคร์ทรงทราบความคลิดและเจตนาเหลล่านมันี้นของหมัวใจ คนอาจหลอกศลิษยาภลิบาลของค
รลิสตจมักรไดข้, คนอาจหลอกผผข้คนจชานวนมากในครลิสตจมักรไดข้, แตล่ไมล่มบีผผข้ใดหลอกพระเจข้าไดข้ พระองคร์ทรงทราบวล่าใครสวมเสนนี้อ
สชาหรมับงานสมรส-นมัสี่นคนอ เสนนี้อคลลุมแหล่งความชอบธรรมซศึสี่งเราไดข้รมับจากพระเจข้าเมนสี่อเราเชนสี่อในพระเยซผครลิสตร์เจข้าและวางใจ
พระองคร์ใหข้เปป็นพระผผข้ชวล่ ยใหข้รอดสล่วนตมัว เสนนี้อคลลุมแหล่งความชอบธรรมนบีนี้ไมล่อาจไดผู้มาดผู้วยนนั้สาพษักนนั้สาแรง ไมล่มบีใครคผล่ควรกมับเสนนี้อ
ไรข้ตชาหนลินบีนี้ เมนสี่อเราตข้อนรมับพระครลิสตร์ พระเจข้ากด็ทรงถยือวต่าความชอบธรรมเปป็นของเราและพระครลิสตร์ “ทรงถผกตมันี้งใหข้เปป็น
ปปัญญา ความชอบธรรม การแยกตมันี้งไวข้ และการไถล่โทษ สชาหรมับเราทมันี้งหลาย” (1 คร. 1:30)
ขข้อ 12: “ทต่านจถึงรษับสษัที่งถามเขาวต่า ‘สหายเออ๋ย เหตบุไฉนทต่านจถึงมาททที่นทที่โดยไมต่สวมเสยืนั้อสสาหรษับงานสมรส’ ผผผู้นษันั้นกร็นริที่งอยผต่
พผดไมต่ออก”
จงสมังเกตวล่ากษมัตรลิยร์ไมล่ทรงเขข้าหาแขกงานสมรสผผข้นบีนี้ดวข้ ยความกรลิวนี้ พระองคร์ทรงกรลุณาและสลุภาพ พระองคร์ทรงเรบียก
แขกผผข้นบีนี้วาล่ “สหายเออ๋ย” และใหข้โอกาสเขาทบีสี่จะตอบเพนสี่อตมัวเขาเอง: “เหตบุไฉนทต่านจถึงมาททนที่ ทที่โดยไมต่สวมเสยืนั้อสสาหรษับงาน
สมรส?”
เราตข้องเตรบียมพรข้อมทบีจสี่ ะพบกมับพระเจข้าเปป็นรายตษัว เหด็นไดข้ชมัดวล่าแขกคนอนสี่น ๆ ทลุกคนทบีสี่งานอภลิเษกสมรสนบีนี้สวมใสล่

เสนนี้อสชาหรมับงานสมรส แตล่ขข้อเทด็จจรลิงนมันี้นกด็ไมล่ไดข้แกข้ตวมั หรนอปปิดบมังแขกคนเดบียวนมันี้นทบีสี่แตล่งกายไมล่เหมาะสม และไมล่มบีผผข้ใดทบีสี่นมัสี่นทบีสี่
จะสผข้คดบีเพนสี่อเขา มบีคนหนข้าซนสี่อใจคดอยผล่ในครลิสตจมักรทข้องถลิสี่นทมันี้งหลายวมันนบีนี้ แตล่คณ
ลุ เชนสี่อใจไดข้เลยวล่าจะไมล่มบีคนหนข้าซนสี่อใจคดแมข้
สษักคนเดทยวในสวรรคร์ สชาหรมับผมแลข้ว ผมขอนมัสี่งกมับพวกคนหนข้าซนสี่อใจคดในครริสตจษักรในชบีวตลิ นบีนี้ดบีกวล่าทบีจสี่ ะถผกเผากมับพวกเขาใน
นรก!
แขกผผข้นบีนี้ทบีสี่งานอภลิเษกสมรส “พผดไมต่ออก” ความสงล่าผล่าเผยของกษมัตรลิยทร์ ชาใหข้เขานลิสี่งอมันี้นและเขาถผกฟฝ้องใจโดยใจ
สชานศึกผลิดชอบของเขาเอง ไมล่จชาเปป็นตข้องมบีใครใหข้การปรมักปรชาเขาเลย เขายนนอยผล่โดยรผสข้ ศึกผลิดและถผกตมัวเองปรมับโทษ และไมล่มบี
ขข้อแกข้ตวมั ใด ๆ ทบีสี่จะกลล่าว (คชากรบีกตรงนบีนี้ทบีสี่แปลเปป็น “พผดไมต่ออก” อาจแปลไดข้ดวข้ ยวล่า “ถผกตะกรข้อครอบปาก” ชายผผข้นบีนี้อาจ
พผดคลุยอยล่างอลิสระกมับแขกคนอนสี่น ๆ กล่อนหนข้านมันี้น แตล่เมนสี่อกษมัตรลิยร์เสดด็จเขข้ามาในงาน การสถลิตอยผล่ของกษมัตรลิยร์กด็ใสต่ตะกรผู้อ
ครอบปากเขาและเขาพผดไมล่ไดข้)
คนมากมายทลุกวมันนบีนี้พยายามทบีสี่จะใชข้การเปป็นสมาชลิกครลิสตจมักรและ “ศาสนา” เปป็นประกมันอมัคคบีภมัยไวข้ปฝ้องกมันนรกแตล่มมันจะไมล่ไดข้ผล เพนสี่อน ๆ ครมับ ศาสนาของคลุณอาจดผดบีในสายตาของทลุกคนในชลุมชน มมันอาจหลอกแมข้แตล่บรรดาสมาชลิกใน
ครอบครมัวของคลุณและผผข้คนในทบีทสี่ ชางานของคลุณ อยล่างไรกด็ตาม พระมหากษษัตรริยค์จะทรงทชาการตรวจสอบขมันี้นสลุดทข้าย และหาก
คลุณไมล่ไดข้สวมเสนนี้อแหล่งความชอบธรรมโดยความเชยืที่อในพระโลหริตททที่หลษัที่งออกของพระเยซผ คลุณกด็จะพลาดสวรรคร์ไป!
ขข้อ 13: “กษษัตรริยค์จงถึ รษับสษัที่งแกต่พวกผผผู้รษับใชผู้วาต่ ‘จงมษัดมยือมษัดเทผู้าคนนทนั้เอาไปทรินั้งเสทยททที่มดยื ภายนอก ททที่นษัที่นจะมทการรผู้องไหผู้
และขบเขทนั้ยวเคทนั้ยวฟฟัน’”
ชายผผข้นบีนี้ไมล่มบีขข้อแกข้ตมัวเลยทบีสี่มาปรากฏตมัวในหข้องจมัดงานเลบีนี้ยงของกษมัตรลิยร์โดยไมล่สวมเสนนี้อสชาหรมับงานสมรส ดข้วยเหตลุนบีนี้
กษมัตรลิยร์จศึงตรมัสแกล่เหลล่าผผรข้ มับใชข้ของพระองคร์วล่า “จงมษัดมยือมษัดเทผู้าคนนทนั้เอาไป…” กลล่าวอบีกนมัยหนศึสี่งกด็คนอ “จงเตรบียมการ
ประหารชบีวลิตเขาและอยล่าใหข้เขาหนบีพข้นไปไดข้เปป็นอมันขาด” พระราชวมังของกษมัตรลิยร์ไมล่ใชล่ทบีสี่สชาหรมับคนทรยศ
“...ทรินั้งเสทยททมที่ ยืดภายนอก” แขกผผข้นบีนี้ทบีสี่ไมล่มบีเสนนี้อสชาหรมับงานสมรสไดข้ปฏลิเสธ-หรนอละเลยทบีสี่จะสวม-เสนนี้อแหล่งความชอบ
ธรรม, เสนนี้อแหล่งความสวล่าง ดข้วยเหตลุนบีนี้เขาจศึงถผกทลินี้งใหข้เขข้าไปใน “ททที่มยืดภายนอก” ความมนดเชล่นนมันี้นจะมบีไวข้สชาหรมับคนทมันี้งปวงทบีสี่
ปฏลิเสธความสวล่างของโลกนบีนี้, พระเยซผครลิสตร์เจข้า เมนสี่อพระเยซผ, ความสวล่างนมันี้น, ถผกปฏลิเสธ ความมนดแหล่งความไมล่เชนสี่อกด็เตด็มอยผล่
ทมัสี่วจลิตวลิญญาณนมันี้น เปาโลบอกเราอยล่างชมัดเจนวล่า:
“แตล่ถข้าขล่าวประเสรลิฐของเราถผกบมังไวข้จากใคร กด็จากคนเหลล่านมันี้นทบีสี่กชาลมังจะพลินาศ สล่วนคนทบีสี่ไมล่เชนสี่อนมันี้น พระของยลุคนบีนี้
(ซาตาน) ไดข้กระทชาใจของเขาใหข้มนดไป เพนสี่อไมล่ใหข้ความสวล่างของขล่าวประเสรลิฐอมันมบีสงล่าราศบีของพระครลิสตร์ ผผข้เปป็นพระฉายของ
พระเจข้า สล่องแสงถศึงพวกเขา” (2 คร. 4:3, 4)
“ททที่นษัที่นจะมทการรผู้องไหผู้และขบเขทนั้ยวเคทนั้ยวฟฟัน” ไมล่มบีถข้อยคชาในภาษาใด-หรนอทลุกภาษารวมกมัน-สามารถพรรณนาถศึง
ความสยดสยองและความทลุกขร์ทรมานของนรกไดข้! จะมบีการรข้องไหข้มากมายทบีสี่นมัสี่น แตล่การรข้องไหข้ในนรกจะไมล่เกลิดจากความ
เสบียใจตามแบบของพระเจข้า การรข้องไหข้และการขบเขบีนี้ยวเคบีนี้ยวฟปันจะเปป็นชะตากรรมชมัวสี่ นลิรมันดรร์ของคนเหลล่านมันี้นทบีสี่ไดข้ปฏลิเสธคชา
เชลิญของพระมหากษมัตรลิยร์, คนเหลล่านมันี้นทบีสี่ไดข้ปฏลิเสธเสนนี้อแหล่งความชอบธรรมซศึสี่งถผกจมัดหาใหข้โดยพระเยซผแลข้วทบีสี่กลโกธา
มบีคนมากมายวมันนบีนี้ทกบีสี่ ลล่าววล่า “ศาสนาของฉมันกด็ดพบี อ ๆ กมับศาสนาอนสี่น มมันอาจไมล่สอดคลข้องกมับทลุกสลิสี่งในพระคมัมภบีรร์
แตล่มมันกด็ดผเหมนอนถผกตข้องสชาหรมับฉมันและฉมันจะใชข้ชบีวตลิ ในแบบทบีสี่ฉมันรผข้สศึกวล่าถผกตข้องแลข้วสชาหรมับฉมัน” ผมอยากเตนอนความจชาคน

เหลล่านมันี้นวล่าพระมหากษษัตรริยค์จะทรงทชาการตรวจสอบขมันี้นสลุดทข้าย! หากคลุณจะอล่านยอหร์น 3:16 มมันจะบอกคลุณถศึงความรมักของ
พระเจข้า จากนมันี้นหากคลุณจะอล่านโรม 6:23 มมันกด็จะบอกคลุณวล่าคล่าจข้างของบาปคนอความตาย คลุณรผวข้ ล่าพระเจข้าทรงรมักคลุณและ
คลุณกด็รวผข้ ล่าบาปจะทชาใหข้จลิตวลิญญาณของคลุณตกนรก การรผข้ขข้อเทด็จจรลิงเหลล่านบีนี้จากพระเจข้าและยมังปฏลิเสธทบีสี่จะเชนสี่อในพระเยซผใหข้
เปป็นพระผผข้ชวล่ ยใหข้รอดกด็เทล่ากมับเปป็นการดผถผกพระเจข้าผผข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ดวข้ ยบาปของความไมล่เชนสี่อ-และนมัสี่นกด็เปป็นบาปทบีสี่เพบียง
พอแลข้วทบีจสี่ ะสล่งคลุณไปนรก
คน ๆ หนศึสี่งอาจเขข้ารล่วมกมับครลิสตจมักรหลายแหล่ง เขาอาจรมับบมัพตลิศมาซนี้ชาแลข้วซนี้ชาอบีก เขาอาจประพฤตลิตวมั แบบไรข้ทบีสี่ตใลิ น
สายตาของเพนสี่อนมนลุษยร์ดวข้ ยกมัน แตล่หากบลุคคลผผข้นมันี้นไมล่เชนสี่อฟปังตล่อคชาเชลิญชวนแหล่งพระคลุณ หากในใจของเขา เขาเปป็นผผข้ไมล่เชนสี่อ
เมนสี่อเขายนนอยผล่ตล่อพระพมักตรร์กษมัตรลิยร์ เขากด็จะไดข้ยลินกษมัตรลิยร์องคร์นมันี้นตรมัสวล่า “เราไมต่เคยรผผู้จษักเจผู้าเลย เจผู้าผผกผู้ ระทสาความชษัที่วชผู้า จง
ไปเสทยใหผู้พผู้นจากเรา” (มธ. 7:23)
ขข้อ 14: “ดผู้วยผผผู้ททที่ไดผู้รบษั เชริญกร็มาก แตต่ผผผู้ทททที่ รงเลยือกกร็นผู้อย”
ประโยคคชาพผดนบีนี้ไมล่ไดข้จชากมัดฤทธลิธิ์เดชของขล่าวประเสรลิฐ เหลล่าผผรข้ มับใชข้ของพระเจข้าไมล่ประกาศขล่าวประเสรลิฐทบีสี่มบีขข้อ
จชากมัด ทลุกคนทบีสี่ไดผู้ยรินพระวจนะของพระเจข้ากด็ถผกเรทยกโดยพระวจนะ นอกจากนบีนี้ พระคชาขข้อนบีนี้ยมังเชนสี่อมโยงกมับคชาอลุปมานบีนี้ทมันี้ง
เรนสี่อง ไมล่ใชล่แคล่กมับชายผผข้นมันี้นทบีสี่ไมล่มบีเสนนี้อสชาหรมับงานสมรสเทล่านมันี้น
นมักศาสนาบางคนและผผข้รมับใชข้บางคนทบีสี่เนข้นนลิกายใชข้พระคชาขข้อนบีนี้เพนสี่อพลิสจผ นร์หลมักคชาสอนผลิด ๆ ของตนเรนสี่องการไถล่
โทษทบีสี่จชากมัด-นมัสี่นคนอ หลมักคชาสอนไฮเปอรร์-คาลวลินนลิสมร์ ชล่างเปป็นเรนสี่องเหลวไหลทบีสี่จะสอนวล่าพระเจข้าจะทรงเรบียกคนบาปคน
หนศึสี่ง-และจากนมันี้นกด็ปฏริเสธททที่จะชส่วยคนบาปผผผู้นษันั้นใหผู้รอดหากเขามาหาพระเยซผในความเชนสี่อและเชนสี่อ! ในคชาอลุปมาเรนสี่องนบีนี้ คน
เหลล่านมันี้นทบีสี่ไดข้รมับเชลิญเปป็นพวกแรกใหข้มายมังงานเลบีนี้ยงของกษมัตรลิยร์ไดผู้ปฏริเสธคชาเชลิญนมันี้น ซศึสี่งโดยการกระทชาตล่าง ๆ ของพวกเขากด็
กลล่าววล่าพวกเขาไมล่เชนสี่อวล่าจะมทงานเลบีนี้ยงดมังกลล่าว, พวกเขาสนใจในไรล่นาและการคข้าขายของตนมากกวล่าพลิธอบี ภลิเษกสมรสของ
ราชโอรสของกษมัตรลิยร์ คชาเชลิญของกษมัตรลิยร์เปป็นสลิสี่งทบีพสี่ วกเขาจะยอมรมับหรนอปฏลิเสธกด็ไดข้
มมันเปป็นแบบนมันี้นเชล่นกมันกมับคนเหลล่านมันี้นทบีสี่ “ถผกเรบียก” โดยคชาเชลิญชวนของพระครลิสตร์ คนเหลล่านมันี้นทบีสี่ปฏริเสธคชาเชลิญ
แหล่งขล่าวประเสรลิฐกด็จะพลินาศเปป็นนลิตยร์-ไมล่ใชล่เพราะวล่าพวกเขาไมล่ไดข้ “ถผกคมัดเลนอก” หรนอ “ถผกเลนอกสรร” และไมล่ใชล่เพราะวล่า
พระเจข้าไมล่อยากชล่วยพวกเขาใหข้รอด มมันไมล่ใชล่ความประสงคร์ของพระเจข้าเลยทบีสี่ผผข้ใดจะพลินาศ แตล่ทบีสี่ทลุกคนจะมาถศึงการกลมับใจ
ใหมล่และรมับความรอด (2 ปต. 3:9) พระเจข้าไมล่ทรงมบีความพอพระทมัยในความตายของคนชมัสี่ว (อสค. 33:11) พระองคร์ทรง
เรบียกหลายครมังนี้ แตล่คน ๆ นมันี้นทบีสี่ถผกเรบียกตข้องตอบรษับคชาเชลิญนมันี้นเพนสี่อทบีจสี่ ะกลายเปป็นหนศึสี่งในคนเหลล่านมันี้นทบีสี่ “ถผกเลยือก” ไมล่มบีขข้อ
สนมับสนลุนใดเลยจากพระคมัมภบีรสร์ ชาหรมับคชาสอนทบีสี่วาล่ พระเจข้าไดข้ทรงเลนอกบางคนใหผู้รษับความรอดและคนอนสี่น ๆ ใหข้ตกนรก
ยอหร์น 3:16-18 สอนอยล่างชมัดเจนวล่าพระเจผู้าทรงรษักโลก และวล่าพระองคร์ไดข้ประทานพระเยซผใหผู้สรินั้นพระชนมค์เพยืที่อ
บาปของคนทษันั้งโลก พระเจข้าไดข้ทรงสล่งพระเยซผเขข้ามาในโลกนบีนี้ มลิใชล่เพนสี่อปรษับโทษโลก แตล่เพนสี่อทบีสี่โลกโดยทางพระองคค์จะไดผู้รบษั
ความรอด ขข้อ 18 ใหข้โครงรล่างครล่าว ๆ วล่าคนบาปทมันี้งหลายจะรมับความรอดไดข้อยต่างไร: “ผผข้ทบีสี่เชยืที่อในพระบลุตรกด็ไมส่ตร้องถผก
พริพากษาลงโทษ แตล่ผผข้ทบีสี่มริไดร้เชยืที่อกด็ตข้องถผกพลิพากษาลงโทษอยผล่แลข้ว เพราะเขามริไดผู้เชชชื่อในพระนามพระบบุตรองคค์เดทยวททที่บษังเกริด
จากพระเจผู้า”
ยอหร์น 5:24 ยมังกลล่าวอยล่างเนข้นยนี้ชาดข้วยวล่าใครกด็ตามทบีสี่จะฟฟังและเชชชื่อพระวจนะของพระเจข้าจะรมับความรอดไดข้: “เรา

บอกความจรลิงแกล่ทาล่ นทมันี้งหลายวล่า ถผู้าผผผู้ใดฟฟังคสาของเราและเชชชื่อในพระองคค์ผผผู้ทรงใชผู้เรามา ผผข้นมันี้นกด็มบีชบีวตลิ นลิรมันดรร์ และไมล่ถผก
พลิพากษา แตล่ไดข้ผล่านพข้นความตายไปสผล่ชวบี ลิตแลข้ว”
ในยอหร์น 5:39, 40 พระเยซผตรมัสแกล่พวกยลิววล่า: “จงคข้นดผในพระคมัมภบีรร์ เพราะทล่านคลิดวล่าในพระคมัมภบีรร์นมันี้นมบีชวบี ลิตนลิรมัน
ดรร์ และพระคมัมภบีรร์นมันี้นเปป็นพยานถศึงเรา แตต่ทส่านทษันั้งหลายไมส่ยอมมาหาเราเพนสี่อจะไดข้ชบีวตลิ ”
กรลุณาสมังเกตวล่าพระเยซผมลิไดข้ตรมัสวล่า “ทล่านทมันี้งหลายรอดไมล่ไดข้เพราะพวกทล่านไมล่ไดข้ถผกเลยือก” พระองคร์ไมล่ไดข้ตรมัสวล่า
“พวกทล่านรอดไมล่ไดข้เพราะวล่าพวกทล่านไมล่ไดข้ถผกคษัดเลยือก” พระองคร์ตรมัสวล่า “พวกทล่านสามารถรอดไดข้-แตต่พวกทส่านไมส่ยอม!”
ในโรม 10:9, 10 เปาโลอธลิบายวล่า: “ถข้าทต่าน (คลุณ, ผม, ใครกด็ตามและทลุกคน, ผผผู้ใดกร็ตามททที่อาต่ นหรยือไดผู้ยริน) จะรมับ
ดข้วยปากของทล่านวล่าพระเยซผทรงเปป็นองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า และเชนสี่อในจลิตใจของทล่านวล่าพระเจข้าไดข้ทรงชลุบพระองคร์ใหข้เปป็นขศึนี้นมา
จากความตาย ทต่าน (คลุณ, ผม, ใครกด็ตามและทลุกคน) จะรอด ดข้วยวล่าความเชนสี่อดข้วยใจกด็นชาไปสผล่ความชอบธรรม และการ
ยอมรมับดข้วยปากกด็นชาไปสผล่ความรอด”
จงฟฟังคสากลต่าวนทนั้-และหากคลุณยมังไมล่ไดข้บมังเกลิดใหมล่ จงรษับมษันไวผู้!
คชาเชลิญชวนสลุดทข้ายในพระวจนะของพระเจข้ามบีมายมังคนทษันั้งปวงททที่กระหายหาความรอด: “พระวลิญญาณและเจข้าสาว
ตรมัสวล่า “เชลิญมาเถลิด” และใหข้ผผข้ทบีสี่ไดข้ยลินกลล่าววล่า “เชลิญมาเถลิด” และใหข้ผผข้ทบีสี่กระหายเขข้ามา ผผผู้ใดมทใจปรารถนา กด็ใหข้ผผข้นมันี้นมารมับ
นนี้ชาแหล่งชบีวลิตโดยไมล่ตข้องเสบียอะไรเลย” (วว. 22:17)
มบีพระคชาอยผล่ขข้อหนศึสี่งทบีสี่จดมั การกมับคชาถามทบีสี่วล่า “ผผข้ใดจะรอดไดข้?” ครมันี้งเดบียวจบ ใน 2 เปโตร 3:9 เราอล่านวล่า: “องคร์
พระผผข้เปป็นเจข้าไมล่ไดข้ทรงเฉนสี่อยชข้าในเรนอสี่ งพระสมัญญาของพระองคร์ ตามทบีสี่บางคนคลิดนมันี้น แตล่พระองคร์ไดข้ทรงอดกลมันี้นพระทมัยไวข้
เพราะเหด็นแกล่เราทมันี้งหลายมาชข้านาน ไมต่ทรงประสงคค์ทจทที่ ะใหผู้ผมูร้หนจึชื่งผมูร้ใดพรินาศเลย แตต่ทรงปรารถนาททจที่ ะใหผู้คนทษันั้งปวงกลษับ
ใจเสทยใหมต่”
ผผข้ใดทบีเสี่ คราะหร์ราข้ ยเหลนอเกลินจนตข้องตายและตกนรกหมกไหมข้กด็โทษใครไมล่ไดข้นอกจากตมัวเอง มมันไมล่ใชล่เพราะวล่าเขาไมล่
ไดข้ “ถผกเลนอก”, “ถผกคมัดสรร”, หรนอ “ถผกลลิขลิตไวข้ลวล่ งหนข้า” มมันจะเปป็นเพราะวล่าเขาปฏลิเสธทบีจสี่ ะเชนสี่อในพระเยซผครลิสตร์เจข้าและ
ตข้อนรมับพระองคร์ใหข้เปป็นพระผผข้ชล่วยใหข้รอดสล่วนตมัว
แกล่คนทมันี้งปวง, แกล่ผผข้ใดกด็ตาม, ความรอดเปป็นของขวษัญของพระเจร้า หนทางเดบียวทบีจสี่ ะรมับของขวมัญนบีนี้คนอรมับมมันจากผผข้
ใหข้ หากคลุณอยากไดข้รมับความรอด จงตข้อนรมับพระเยซผเจข้าและพระองคร์จะทรงชล่วยคลุณใหข้รอด “พระองคร์ไดข้เสดด็จมายมังพวก
ของพระองคร์ และพวกของพระองคร์นมันี้นหาไดข้ตอข้ นรมับพระองคร์ไมล่ แตส่สวส่ นบรรดาผมูร้ททชื่ตร้อนรษับพระองคย์ พระองคร์ทรงประทาน
อชานาจใหข้เปป็นบลุตรของพระเจข้า คนอคนทมันี้งหลายทบีสี่เชนสี่อในพระนามของพระองคร์ ซศึสี่งมลิไดข้เกลิดจากเลนอด หรนอความประสงคร์ของ
เนนนี้อหนมัง หรนอความประสงคร์ของมนลุษยร์ แตล่เกลิดจากพระเจข้า” (ยอหร์น 1:11-13)
คชาอลุปมาเรนสี่องงานอภลิเษกสมรสเปป็นลมักษณะเฉพาะตมัวของขล่าวประเสรลิฐของมมัทธลิว มมันเปป็นความจรลิงทบีสี่วาล่ ลผกาบมันทศึก
คชาอลุปมาเรนสี่องหนศึสี่งในบททบีสี่สลิบสบีสี่ของขล่าวประเสรลิฐทบีสี่มบีชอนสี่ ของเขา ขข้อ 16 ถศึง 24 ซศึสี่งเปป็นคชาอลุปมาเรนอสี่ งหนศึสี่งทบีสี่คลข้ายกมับเรนอสี่ งนบีนี้ใน
บางแงล่มลุม แตล่มมันแตกตล่างในเรนสี่องบรลิบทและคชาสอนพลิเศษ คชาอลุปมาของลผกาถผกกลล่าวในอบีกวาระหนศึสี่งและมบีวมัตถลุประสงคร์ทบีสี่
แตกตล่างไป หากคลุณจะเปรบียบเทบียบคชาอลุปมาสองเรนสี่องนบีนี้ คลุณกด็จะพบวล่าในบางแงล่มลุมพวกมมันคลข้ายกมันและในแงล่มลุมอนนสี่ ๆ
พวกมมันกด็แตกตล่างกมันอยล่างชมัดเจน ยกตมัวอยล่างเชล่น ลผกากลล่าววล่า “ยมังมบีชายคนหนศึสี่งไดข้ทชาการเลบีนี้ยงใหญล่ และไดข้เชลิญคนเปป็น

อมันมาก” (ลผกา 14:16) มมัทธลิวกลล่าวถศึงอาณาจมักรแหล่งสวรรคร์วาล่ เปป็น “เหมนอนกษษัตรริยค์องคร์หนศึสี่ง ซศึสี่งไดข้จดมั พลิธบีอภลิเษกสมรส
สชาหรมับราชโอรสของทล่าน” (มธ. 22:2) ขณะทบีสี่มมัทธลิวพผดถศึงกษษัตรริยค์องคร์หนศึสี่ง ลผกาพผดถศึงชายคนหนถึที่ง ซศึสี่งอาจเปป็นชาวไรล่ทบีสี่มมัสี่งมบี
คนหนศึสี่งหรนอนมักธลุรกลิจทบีสี่รสี่ชารวยคนหนศึสี่ง
ในคชาอลุปมาเรนสี่องงานเลบีนี้ยงอภลิเษกสมรสนบีนี้เราเหด็นเหตลุจผงใจของการดผหมลิสี่นเหยบียดหยามพระครลิสตร์ พรข้อมกมับผลกระ
ทบตล่าง ๆ ของมมันทบีสี่มบีตล่อชนชาตลิของพระองคร์และทบีสี่มบีตล่อคนเหลล่านมันี้นทบีสี่ปฏลิเสธคชาเชลิญชวนแหล่งขล่าวประเสรลิฐ การจมัดเตรบียมอมัน
บรลิบผรณร์และมมัสี่งคมัสี่งเพนอสี่ บรรดาจลิตวลิญญาณทบีสี่หลงหายถผกแสดงภาพแทนโดยงานเลบีนี้ยงในวมังทบีสี่ถผกจมัดโดยกษมัตรลิยร์องคร์หนศึสี่ง , งาน
เลบีนี้ยงพรข้อมกมับความใหญล่โตแบบชาวตะวมันออกและความฟลุฝ่มเฟฟอยทบีสี่ถผกแสดงออกในสมมัยนมันี้น โดยเฉพาะอยล่างยลิสี่งเมนสี่อโอรส
ของกษษัตรริยค์องคร์หนศึสี่งอภลิเษกสมรส งานเลบีนี้ยงแบบนมันี้นถผกจมัดขศึนี้นเพนสี่อความรมัก มมันเปป็นตมัวแทนของงานเลบีนี้ยงเพนสี่อทชาใหข้เกลิดการ
คนนดบีกมัน, เปป็นเครนอสี่ งหมายทบีสี่แสดงออกถศึงความประสงคร์ดบีของพระเจข้าทบีสี่มบีตอล่ มนลุษยร์ โดยประกาศความเมตตาของพระเจข้า
เพราะความเมตตาและความประสงคร์ดบีของพระองคร์ทบีสี่มบีตล่อมนลุษยร์ พระองคร์จศึงไมล่เพบียงจมัดเตรบียมอาหารเทล่านมันี้น แตล่จดมั เตรบียม
งานเลบีนี้ยงในวมังเพนสี่อเหลล่าจลิตวลิญญาณทบีสี่กชาลมังจะพลินาศเชล่นกมัน

พวกฟารริสรีตมัตั้งคคาถามพระเยซรูเกรีที่ยวกมับการเสรียภาษรี
ขข้อ 15: “ขณะนษันั้นพวกฟารริสทไปปรถึกษากษันวต่า พวกเขาจะจษับผริดในถผู้อยคสาของพระองคค์ไดผู้อยต่างไร”
ไมล่ตอข้ งสงสมัยเลยวล่าพระเยซผยมังทรงอยผล่ในพระวลิหารและสมัสี่งสอนอยผใล่ นขณะนมันี้น ทมันี้งหมดทบีสี่เราอล่านตรงนบีนี้เกบียสี่ วกมับพวก
ฟารลิสบีและพวกสะดผสบีเปป็นฉากหลมัง และทชาหนข้าทบีสี่เพนสี่อสล่งเสรลิมความโดดเดล่นของพระปปัญญาทบีสี่หาใดเทบียบและเปปีปี่ยมสงล่าราศบี
ของจอมกษมัตรลิยร์
“...พวกฟารริสทไปปรถึกษากษัน…” พวกฟารลิสบีขศึนี้นชนสี่อในเรนสี่องความพยายามรล่วมกมัน-นมัสี่นคนอ พวกเขายนนหยมัดเคบียงขข้างกมัน,
คนี้ชาจลุนกมันและกมัน พวกเขาเปป็นผผข้ทบีสี่ศศึกษาพระคมัมภบีรร์อยล่างใกลข้ชดลิ และเยล่อหยลิสี่งสลุดขบีดเพราะพวกเขาอข้างตมัววล่ายศึดมมัสี่นในราย
ละเอบียดของพระราชบมัญญมัตลิอยล่างเครล่งครมัด พวกเขาโอข้อวดวล่ามบีชนสี่อเสบียงในเรนอสี่ งความนล่าเลนสี่อมใส แตล่พระเยซผทรงเรบียกพวก
เขาวล่าพวกคนหนข้าซนสี่อใจคด พวกเขาเปป็นคนมบีความรผข้ และพวกเขาดผหมลิสี่นคนเหลล่านมันี้นทบีสี่ไมล่เหด็นพข้องกมับพวกเขา เนนสี่องจาก
ศาสนาของพวกเขาโอบรมับความชอบธรรมแบบภายนอกขณะทบีสี่พระเยซผทรงสอนวล่าใจตข้องถผกตข้องกมับพระเจข้า คสาวริพากษค์
วริจารณค์ในตอนแรกของพวกฟารลิสบีทบีสี่มบีตอล่ พระเยซผจศึงไดข้แปรเปลบีสี่ยนเปป็นการตต่อตผู้านอษันดบุเดยือด และพวกเขากด็ปรศึกษากมันเอง
เพนสี่อหาวลิธบีทบีสี่ดบีทบีสี่สดลุ ทบีสี่จะกชาจมัดชาวนาซาเรด็ธผผข้นบีนี้ไปเสบียใหข้พข้น ๆ
พวกเขา “ปรถึกษากษันวต่า พวกเขาจะจษับผริดในถผู้อยคสาของพระองคค์ไดผู้อยต่างไร” มบีอยผล่สองวลิธทบี บีสี่พวกฟารลิสบีจะกชาจมัดพระ
เยซผไดข้: (1) โดยกฎหมายบข้านเมนอง หรนอ (2) โดยการใชข้กชาลมัง พวกเขาไมล่กลข้าใชข้กชาลมัง เพราะประชาชนหมผล่ใหญล่นมันี้น ถศึงแมข้วาล่
พวกเขาไมล่ยอมรมับพระเยซผวล่าเปป็นพระเมสสริยาหค์อยล่างเตด็มทบีสี่ อยล่างนข้อยกด็เชนสี่อวล่าพระองคร์ทรงเปป็นศาสดาพยากรณร์คนหนศึสี่งของ
พระเจข้า ดข้วยเหตลุนบีนี้ ในการปรศึกษากมันของพวกเขา พวกฟารลิสบีจศึงเลนอกวลิธบีการทบีตสี่ สี่ชาชข้ามากทบีสี่สดลุ ในฝผงชนของพญามาร: พวกเขา
วางกมับดมักองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าโดยนชาปปัญหา, คชาถามหรนอขข้อยล่ยุ่งยากตล่าง ๆ มาถามพระองคร์เพราะพวกเขาหวมังวล่าจะทชาใหข้
พระองคร์พวมั พมันกมับความยลุล่งยากซมับซข้อนตล่าง ๆ ทบีสี่เชนสี่อมโยงกมับคชาสอนของพระองคร์เอง พวกเขาจะชนนสี่ ชมยลินดบีในการทชาใหข้
พระองคร์มบีปปัญหากมับทางการ
แนล่นอนวล่าพวกศมัตรผของพระเยซผกด็ไมล่ไดข้เขข้าใจปปัญหาเหลล่านมันี้นทบีสี่พวกเขามาเสนอแนะตล่อพระองคร์ พระเยซผไมล่เพบียง

เขข้าใจปปัญหาและคชาถามเหลล่านมันี้นของพวกเขาเทล่านมันี้น พระองคร์ยมังทรงเขข้าใจคนเหลล่านมันี้นทบีสี่วางคชาถามเหลล่านมันี้นตล่อพระพมักตรร์
พระองคร์ดวข้ ย พระองคร์ทรงทราบทลุกความคลิดของพวกเขา, ทลุกเจตนาแหล่งใจชมัวสี่ ของพวกเขา-และพระองคร์ทรงแสดงออกถศึง
ความทรงสมัพพมัญญผของพระองคร์ในแบบทบีสี่นล่าตนนสี่ ตามากทบีสี่สดลุ
ขข้อ 16: “พวกเขาจถึงใชผู้พวกสาวกของตนกษับพวกเฮโรดใหผู้ไปทผลพระองคค์วต่า “อาจารยค์เจผู้าขผู้า ขผู้าพเจผู้าทษันั้งหลาย
ทราบอยผต่วต่าทต่านเปป็นคนซยืที่อสษัตยค์ และสษัที่งสอนทางของพระเจผู้าดผู้วยความสษัตยค์จรริง โดยมริไดผู้เอาใจผผใผู้ ด เพราะทต่านมริไดผู้เหร็นแกต่
หนผู้าผผผู้ใด”
“...พวกเขาจถึงใชผู้พวกสาวกของตน…” ไมล่ตข้องสงสมัยเลยวล่าพวกฟารลิสบีคดลิ วล่าโดยการสล่งพวกสาวกของตนไปแทนทบีสี่
พวกเขาจะไปหาพระเยซผดวข้ ยตมัวเอง แผนการของพวกเขาทบีสี่ประสงคร์ราข้ ยตล่อพระองคร์กจด็ ะปรากฏชมัดนข้อยลง พวกเขาไมล่ไดข้
คลิดถศึงความทรงสมัพพมัญญผขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้า พวกเขาไมล่ตระหนมักเลยวล่าพระองคร์ทรงเหด็นทะลลุผล่านการตบีสองหนข้าและ
ความเสแสรข้งทลุกรผปแบบทบีสี่พวกเขาใชข้กมับพระองคร์!
“...กษับพวกเฮโรด…” พวกเฮโรดไมล่ใชล่คณะทางศาสนา แตล่เปป็นพรรคการเมนองหนศึสี่ง, ผผข้สนมับสนลุนราชสชานมักของเฮโรด
อยล่างไรกด็ตาม พวกเขากด็ตระหนมักวล่าคชาสอนตล่าง ๆ ของพระเยซผขมัดแยข้งกมับหลมักปรมัชญาของพวกเขาเอง และเพนสี่อทบีสี่จะยมับยมันี้ง
คชาสอนเหลล่านมันี้นพวกเขาจศึงรล่วมมนอกมับพวกฟารลิสบีในอลุบายหนศึสี่งซศึสี่งพวกเขาหวมังวล่าจะกชาจมัดอาจารยร์ผผข้นบีนี้ทบีสี่สอนหลมักคชาสอนซศึสี่งขมัด
แยข้งกมับความเชนสี่อตล่าง ๆ ของพวกเขาเองไดข้
“...อาจารยค์เจผู้าขผู้า ขผู้าพเจผู้าทษันั้งหลายทราบอยผต่วาต่ ทต่านเปป็นคนซยืที่อสษัตยค์ และสษัที่งสอนทางของพระเจผู้าดผู้วยความสษัตยค์จรริง
โดยมริไดผู้เอาใจผผผู้ใด เพราะทต่านมริไดผู้เหร็นแกต่หนผู้าผผผู้ใด” คชายกยอปอปปัฟื้นลข้วน ๆ! พวกเขาทราบเกบีสี่ยวกมับพระเยซผนข้อยเหลนอเกลิน
พวกเขามบีเลล่หร์เหลบีสี่ยมแนล่นอน พวกเขาบอกความจรลิงเกบีสี่ยวกมับพระองคร์-แตล่ใจของพวกเขากด็หล่างไกลจากความจรลิงนมันี้น วลิธกบี าร
ทบีสี่พวกเขาเรบียกพระองคร์กด็บอกเปป็นนมัยวล่าพวกเขาเชนสี่อในความสมัตยร์สลุจรลิตของพระองคร์จรลิง ๆ พวกเขาเรบียกพระองคร์โดยชนสี่อ
เรบียกทบีสี่แสดงความเคารพ- “อาจารยค์เจผู้าขผู้า” พวกเขารมับรผวข้ ล่าพระองคร์ทรงจรลิงใจในสลิสี่งทบีสี่พระองคร์กชาลมังทชาอยผล่ และวล่าพระองคร์
ทรงสมัตยร์จรลิง พวกเขายกยล่องพระองคร์เพราะความไมล่กลมัวเกรงของพระองคร์- “โดยมริไดผู้เอาใจผผผู้ใด” พวกเขาชมเชยพระองคร์
เพราะความไมล่เลนอกทบีรสี่ มักมมักทบีสี่ชมังของพระองคร์- “ทต่านมริไดผู้เหร็นแกต่หนผู้าผผใผู้ ด” สลิสี่งทบีสี่พวกเขาพผดเปป็นความจรลิง แตล่พวกเขาไมล่ไดข้
หมายความตามนมันี้น พวกเขากชาลมังพยายามทบีจสี่ ะทชาใหข้พระองคร์เผลอ และจากนมันี้นกด็นชาเสนอคชาถามทบีสี่พวกเขาวางแผนมาเปป็น
อยล่างดบี
ขข้อ 17 และ 18: “เหตบุฉะนษันั้น ขอโปรดบอกใหผู้พวกขผู้าพเจผู้าทราบวต่า ทต่านคริดเหร็นอยต่างไร การททจที่ ะสต่งสต่วยใหผู้แกต่ซท
ซารค์นษันั้น ถผกตผู้องตามพระราชบษัญญษัตริหรยือไมต่” แตต่พระเยซผทรงลต่วงรผผู้ถถึงความชษัที่วรผู้ายของเขาจถึงตรษัสวต่า “พวกหนผู้าซยืที่อใจคด เจผู้า
ทดลองเราทสาไม”
“เหตตุฉะนษันั้น ขอโปรดบอกใหผู้พวกขผู้าพเจผู้าทราบ…” - คชาวล่า “เหตลุฉะนมันี้น” ซศึสี่งชบีกนี้ ลมับไปยมังคชาพผดปฝ้อยอของพวกเขาทบีสี่
แสดงถศึงความเชนสี่อในความสลุจรลิตและความยลุตลิธรรมของพระองคร์ รวมถศึงความไมล่กลมัวเกรงผผข้ใดของพระองคร์ดวข้ ย
“ทต่านคริดเหร็นอยต่างไร” นบีสี่กเด็ ปป็นการยกยอปอปปัฟื้นเหมนอนกมัน คนพวกนบีนี้เปป็นผผข้มบีความรผข้ และโดยการเกรลิสี่นนชาคชาถาม
หลมักของพวกเขาดข้วยคชากลล่าวยอมรมับของพวกเขาวล่าพวกเขานมับถนอความคลิดเหด็นของพระเยซผในเรนสี่องทบีสี่ถนอวล่ามบีนนี้ชาหนมักมากนบีนี้
พวกเขาจศึงพรข้อมแลข้วทบีสี่จะดบีดกมับดมักทบีพสี่ วกเขาไดข้วางไวข้:

“การททจที่ ะสต่งสต่วยใหผู้แกต่ซทซารค์นษันั้น ถผกตผู้องตามพระราชบษัญญษัตริหรยือไมต่?” พวกศมัตรผของพระเยซผแนล่ใจวล่าพวกเขาไดข้
สชาเรด็จตามความประสงคร์ของตนแลข้วดข้วยคชาถามนบีนี้ มมันเปป็นเรนสี่องการเมนองลข้วน ๆ “สล่วย” ทบีสี่หมายถศึงนบีนี้คอน ภาษบีรายบลุคคลทบีสี่
เรบียกเกด็บประจชาปปีโดยพวกโรมมัน เราเหด็นตรงนบีนี้วาล่ ทชาไมพวกฟารลิสบีและพวกเฮโรดถศึงรล่วมมนอกมัน พวกเฮโรดเหด็นชอบใหข้เกด็บ
ภาษบีนบีนี้ พวกฟารลิสบีตล่อตข้านเรนสี่องนบีนี้อยล่างขมขนสี่น ดข้วยเหตลุนบีนี้ทมันี้งสองฝฝ่ายจศึงมาดข้วยกมันโดยหวมังวล่าจะทชาใหข้พระเยซผตลิดกมับเทล่านมันี้น
ความคลิดของพวกเขากด็คนอวล่า ไมล่วาล่ พระองคร์ทรงตอบอยล่างไร พระองคร์กจด็ ะเดนอดรข้อนหนมัก หากพระองคร์ทรงสนษับสนบุนใหข้เกด็บ
ภาษบีนบีนี้ พระองคร์กด็จะนชาความโกรธแคข้นของชนชาตลิยวลิ มาสผพล่ ระองคร์เองและพวกเขาจะประณามพระองคร์ไดข้วาล่ เปป็นคนทรยศ
หากพระองคร์ตรมัสตต่อตผู้านการเกด็บภาษบีนบีนี้ ทางการกด็จะมองพระองคร์วล่าเปป็นกบฏการเมนองและศมัตรผคนหนศึสี่งของรมัฐบาลโรม
กลิจการ 5:37 เลล่าถศึง “ยผดาสแหล่งกาลลิลบี” ทบีพสี่ รข้อมกมับเหลล่าผผข้ตลิดตามของเขา ตล่อตข้านการเสบียสล่วยแกล่ซบีซารร์อยล่างเปปิดเผย เขา
พรินาศไปเพราะคชาสอนและการกบฏของเขาตล่อโรม และเหลล่าศมัตรผทบีสี่รวล่ มมนอกมันของพระเยซผกด็หวมังวล่าสลิสี่งเดบียวกมันจะเกลิดขศึนี้นกมับ
พระองคร์
คชาถามทบีสี่ชายเหลล่านบีนี้ถามเปป็นเรนอสี่ งละเอบียดอล่อน, ยลุล่งยาก, และอมันตราย พวกเขาเปป็นคนฉลาดจรลิง ๆ - แตล่พวกเขากด็
โงต่เชล่นกมัน พวกเขากางขล่ายแลข้ว-แตล่แทนทบีสี่จะทชาใหข้เหยนสี่อทบีพสี่ วกเขาตข้องการตลิดกมับ พวกเขากลมับตลิดกมับนมันี้นเสบียเอง ผผข้แตล่งเพลง
สดลุดเบี ขบียนไวข้วาล่ “บรรดาประชาชาตลิไดข้จมลงในหลลุมซศึสี่งเขาทชาไวข้ และเทข้าของเขาตลิดตาขล่ายซศึสี่งเขาเองซล่อนดมักไวข้ พระเยโฮ
วาหร์ทรงเผยพระองคร์ใหข้ปรากฏแจข้งดข้วยการพลิพากษาซศึสี่งพระองคร์ไดข้ทรงกระทชา คนชษัวที่ ถผกดษักดผู้วยกริจการททที่ทสาดผู้วยมยือของเขา
เอง” (เพลงสดลุดบี 9:15, 16)
“แตต่พระเยซผทรงลต่วงรผถผู้ ถึงความชษัวที่ รผู้ายของเขา” ความมลุล่งรข้ายและความหลอกลวงไมล่สามารถอยผล่อยล่างสงบตล่อพระ
พมักตรร์พระเจข้าไดข้ ฝผงชนเหลล่านมันี้นทบีสี่หข้อมลข้อมพระเยซผและบรรดาคนทบีสี่ตมันี้งคชาถามพระองคร์อาจดผไมล่ออกวล่าคนเหลล่านบีนี้กชาลมัง
พยายามทชาอะไรอยผล่ แตล่พระเยซผไมล่ทรงถผกหลอกโดยคชาถามเจข้าเลล่หร์ของพวกเขา แทนทบีสี่จะหลงระเรลิงไปกมับคชายกยอปอปปัฟื้นทบีสี่
พวกเขาประเคนใหข้พระองคร์ พระองคร์ทรงเอาผข้าคลลุมหนข้าออกไปจากเหลล่าศมัตรผของพระองคร์อยล่างไรข้ปรานบีและประจานพวก
เขาใหข้เหด็นตมัวตนทบีสี่แทข้จรลิงของพวกเขา
“พวกหนผู้าซยืที่อใจคด เจผู้าทดลองเราทสาไม” ผมนศึกภาพออกเลยวล่าชายเหลล่านบีนี้ทบีสี่ไดข้วางแผนโจมตบีพระเยซผพากมัน
ประหลาดใจเมนสี่อพระองคร์ทรงฉบีกความเสแสรข้งของพวกเขาออกและเปปิดโปงพวกเขาใหข้คนทมันี้งปวงเหด็นวล่าเปป็นคนหนข้าซนสี่อใจ
คดและอมันธพาล มบีการเหยบียดหยมันและความสงสารอยผล่ในคชาถามนบีนี้ “เจข้าทดลองเราทชาไม?” กลล่าวอบีกนมัยหนศึสี่ง “เราไดข้ทชา
อะไร, เราไดข้ใหข้เหตลุอะไรแกล่พวกทล่าน, ทบีสี่พวกทล่านหาชล่องทบีสี่จะทชาใหข้เราตลิดกมับ?”
มบีคนหนข้าซนสี่อใจคดแบบนมันี้นอยผล่ในโลกวมันนบีนี้-คนทมันี้งหลายทบีแสี่ สรข้งวล่าเคารพยชาเกรงและถวายเกบียรตลิพระเยซผเจข้า แตล่ใน
ขณะเดบียวกมันกด็กชาลมังถผกใชข้งานโดยพญามารเพนสี่อฉลุดรมังนี้ คนเหลล่านมันี้นทบีสี่ประกาศความจรลิง จะมบีพวกคนหนข้าซนสี่อใจคดตล่อไป
จนกวล่าจะถศึงวมันแหล่งการแยกออกนมันี้นอมันเปปีปี่ยมสงล่าราศบี เมนสี่อถศึงตอนนมันี้นจะไมล่มบีคนหนข้าซนสี่อใจคดทล่ามกลางคนชอบธรรมเพราะ
วล่าคนชอบธรรมจะอยผล่กมับพระเยซผและคนหนข้าซนสี่อใจคดทลุกคนจะอยผใล่ นนรก!
ขข้อ 19: “จงเอาเงรินททจที่ ะเสทยสต่วยนษันั้นมาใหผู้เราดผกต่อน” เขาจถึงเอาเงรินตราเหรทยญหนถึที่งถวายพระองคค์”
หลมังจากไดข้เปปิดโปงความโงล่เขลาของพวกคนทบีสี่ถามพระองคร์และพลิสผจนร์ความหนข้าซนสี่อใจคดของพวกเขาตล่อหนข้า
ประชาชนแลข้ว พระเยซผกด็ทรงทชาใหข้พวกเขาอมับอายขายหนข้าตล่อไป: “จงเอาเงรินททที่จะเสทยสต่วยนษันั้นมาใหผู้เราดผกต่อน” เมนสี่อมบีวตมั ถลุ

ชลินี้นหนศึสี่งมาใหข้ดผและจมับตข้อง เรนสี่อง ๆ หนศึสี่งกด็เรลิสี่มนล่าประทมับใจมากขศึนี้นแกล่คนเหลล่านมันี้นทบีสี่เปป็นผผข้ผาล่ นไปผล่านมาและเปป็นผผข้
สมังเกตการณร์ ดมังนมันี้นพระเยซผจศึงทรงขอใหข้พวกเขานชาเหรบียญ ๆ หนศึสี่งทบีสี่ใชข้จล่ายภาษบีรายบลุคคลนมันี้นมาใหข้พระองคร์ดผ นมัสี่นคนอ
“สล่วย” ทบีพสี่ ผดถศึงกมันอยผล่นบีนี้
“เขาจถึงเอาเงรินตราเหรทยญหนถึที่งถวายพระองคค์” นบีสี่คนอเงลินเดนารริอษัน เหรบียญทบีสี่ถผกพผดถศึงในมมัทธลิว 20 ในคชาอลุปมาเรนสี่อง
คนงานในสวนองลุล่น มมันเปป็นตมัวแทนของคล่าจข้างทบีสี่ทหารโรมมันคนหนศึสี่งไดข้รมับสชาหรมับการรมับใชข้หนศึสี่งวมัน มมันยมังเปป็นเหรบียญทบีสี่ถผกใชข้
เพนสี่อเสบียภาษบีรายบลุคคลดข้วย
ขข้อ 20: “พระองคค์ตรษัสถามเขาวต่า “รผปและคสาจารถึกนทนั้เปป็นของใคร”
เมนสี่อทอดพระเนตรเหรบียญอมันนมันี้น พระเยซผทรงถามแคล่วล่ารผปของใครถผกจารศึกอยผล่บนเหรบียญอมันนมันี้น ตามคชาสอนของ
พวกรมับบบียลิวในสมมัยนมันี้น หากเหรบียญของกษมัตรลิยร์องคร์ใด (หรนอของจมักรพรรดลิองคร์ใด) ถผกใชข้กมันทมัวสี่ ไปในประเทศหนศึสี่ง นมัสี่นกด็เปป็น
คชาพยานวล่าประชาชนยอมรมับเขาใหข้เปป็นผผข้มบีอชานาจสผงสลุดของพวกเขา ในความหมายเชลิงพลเรนอน
ขข้อ 21: “เขาทผลพระองคค์วต่า “ของซทซารค์” แลผู้วพระองคค์ตรษัสกษับเขาวต่า “เหตบุฉะนษันั้นของของซทซารค์จงถวายแกต่ซทซารค์
และของของพระเจผู้าจงถวายแดต่พระเจผู้า”
“เขาทผลพระองคค์วาต่ “ของซทซารค์”” เหรบียญทบีพสี่ ระเยซผกชาลมังถนออยผล่นมันี้นไมล่ใชล่เหรบียญเชเขลแบบยลิว มมันเปป็นเงลินของพวก
โรมมัน และดมังนมันี้นจศึงเปป็นขข้อพลิสจผ นร์อมันแนล่ชมัดวล่าไมล่วล่าพวกยลิวชอบมมันหรนอไมล่กด็ตาม พวกเขากร็เปป็นผผผู้อยผต่ใตผู้บษังคษับของโรม ซบีซารร์
เปป็นผผข้ปกครองของพวกเขาและพวกเขากด็ตข้องเสบียสล่วย (หรนอภาษบี) ทบีสี่เขาควรไดข้รบมั
“เหตบุฉะนษันั้นของของซทซารค์จงถวายแกต่ซทซารค์ และของของพระเจผู้าจงถวายแดต่พระเจผู้า” ดมังนมันี้นเหรบียญนบีนี้จศึงยลุตลิคชาถาม
เรนสี่องการเสบียสล่วยใหข้แกล่จมักรพรรดลิของโรม คชาตอบทบีสี่พระเยซผประทานใหข้ครอบคลลุมหนข้าทบีสี่ทกลุ ประการของขข้าแผล่นดลินทบีจสี่ งรมัก
ภมักดบีพศึงปฏลิบมัตลิตอล่ ผผข้ปกครองของพวกเขา ไมล่วาล่ จะเปป็นชาวโรมมันหรนอไมล่ใชล่กด็ตาม ซบีซารร์เปป็นผผข้ปกครองทบีสี่ชายเหลล่านบีนี้อาศมัยอยผใล่ ตข้
อชานาจปกครองของเขาเทล่าทบีสี่เกบีสี่ยวขข้องกมับอชานาจฝฝ่ายพลเรนอน แตล่นมัสี่นไมล่เกบียสี่ วขข้องอะไรเลยกมับอชานาจปกครองสผงสลุดของ
พระเจข้า พระเจข้าทรงปกครองอยผล่เหนนอมโนธรรมและใจของมนลุษยร์ทกลุ คน และพวกยลิวตข้องถวายสลิสี่งตล่าง ๆ ทบีสี่เปป็นของซบีซารร์ใหข้
แกล่ซบีซารร์ฉมันใด พวกเขากด็ตอข้ งถวายสลิสี่งทบีสี่เปป็นของพระเจข้าใหข้แกล่พระองคร์ฉมันนมันี้น คชาตอบทบีสี่พระเยซผประทานนมันี้นกด็ถผกใหข้ในแบบทบีสี่
ทมันี้งพวกฟารลิสบีและพวกเฮโรดไมล่สามารถนชาไปใชข้เพนสี่อบรรลลุความประสงคร์อมันชมัสี่วรข้ายของพวกเขาเองไดข้เลย
ขข้อ 22: “ครษันั้นเขาไดผู้ยรินคสาตรษัสตอบของพระองคค์นษันั้นแลผู้ว เขากร็ประหลาดใจ จถึงละพระองคค์ไวผู้และพากษันกลษับไป”
ไมล่นล่าแปลกทบีสี่ชายเหลล่านบีนี้ “ประหลาดใจ” เพราะสตลิปปัญญาและการทรงเหด็นลล่วงหนข้าแบบพระเจข้าของพระเยซผ
อลุบายทบีสี่ถผกวางแผนมาอยล่างดบีของพวกเขาไดข้ลข้มเหลวอยล่างสลินี้นเชลิงและคชาครหาของมมันกด็กลมับมาตกใสล่พวกเขาเอง ถศึงกระนมันี้น
คชาถามทบีสี่เปป็นทบีสี่ถกเถบียงของพวกเขากด็ถผกตอบในแบบทบีสี่ไมล่ทชาใหข้ทมันี้งยลิวและพวกโรมมันขมัดเคนองใจ และมมันถวายเกบียรตลิพระเจข้า
ดข้วยสลิสี่งทบีสี่พระองคร์ทรงสมควรไดข้รมับ เมนสี่อเผชลิญหนข้ากมับคชาตอบเชล่นนมันี้น พวกเขากด็รวผข้ ล่ามมันหมดหวมังและโงล่เขลาทบีสี่จะขมัดแยข้งแบบ
นมันี้นอยผล่ตล่อไป ดมังนมันี้นพวกเขาจศึง “ละพระองคค์ไวผู้และพากษันกลษับไป (ไปตามทางของพวกเขา)” พวกเขาไมล่ไดข้เลนอกทบีสี่จะตริดตาม
พระองคร์ และโดยการไป “ตามทางของพวกเขา” พวกเขาจศึงสมัสี่งสมการปรมับโทษไวข้บนศบีรษะของตมัวเองมากยลิสี่งขศึนี้น
ในหลมักการทบีถสี่ ผกสอนตรงนบีนี้ จอมกษมัตรลิยร์ทรงยอมรมับตชาแหนล่งของมนลุษยร์ในรมัฐและหนข้าทบีสี่และความรมับผลิดชอบของ
มนลุษยร์ททที่มทตอต่ รมัฐนมันี้น ๆ แตล่พระองคร์ทรงเปปิดเผยหลมักการเหลล่านมันี้นซศึสี่งผผกมมัดรมัฐเขข้ากมับบมัลลมังกร์ของพระเจข้าเชล่นกมัน ในฐานะทบีสี่เปป็น

ครลิสเตบียน ถศึงแมข้วล่าเราอยผล่ในโลก เรากด็ไมล่ใชล่ของโลก ซศึสี่งเปป็นความจรลิงประการหนศึสี่งทบีสี่ถผกแสดงออกโดยองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของ
เราในคชาอธลิษฐานวลิงวอนของพระองคร์เพนสี่อเหลล่าสาวกของพระองคร์ พระองคร์ตรมัสวล่า: “ขข้าพระองคร์ไดข้มอบพระดชารมัสของ
พระองคร์ใหข้แกล่เขาแลข้ว และโลกนบีนี้ไดข้เกลบียดชมังเขา เพราะเขาไมต่ใชต่ของโลก เหมนอนดมังทบีสี่ขข้าพระองคร์ไมล่ใชล่ของโลก ขข้าพระองคร์
ไมล่ไดข้ขอใหข้พระองคร์เอาเขาออกไปจากโลก แตล่ขอปกปฝ้องเขาไวข้ใหข้พข้นจากความชมัสี่วรข้าย เขาไมต่ใชต่ของโลก เหมยือนดษังททขที่ ผู้า
พระองคค์ไมต่ใชต่ของโลก” (ยอหร์น 17:14-16)
มมันเปป็นสลิสี่งทบีสี่ถผกตข้องสชาหรมับเราทบีสี่จะเสบียภาษบีเพนสี่อชล่วยใหข้กลิจการงานตล่าง ๆ ของรมัฐดชาเนลินตล่อไป-แตล่จงสมังเกตวล่า: พระ
เยซผไมล่ไดข้ทรงประณามการเสบียภาษบีใหข้แกล่รฐมั แตล่พระองคร์ทรงแยกกลิจการของรมัฐออกจากเรนสี่องฝฝ่ายวลิญญาณ ขณะดชารงชบีวตลิ
อยผล่ในโลกนบีนี้ แตล่กด็ยมังเปป็นตมัวแทนของอาณาจมักรของพระเจข้า เราตข้องตระหนมักถศึงความรมับผลิดชอบตล่าง ๆ และทชาหนข้าทบีสี่ของเรา
ทบีสี่มบีตล่อรมัฐบาลของเรา แตล่เราตข้องใหข้พระเจข้าและอาณาจมักรของพระองคร์มากล่อนในสลิสี่งสารพมัด พระเยซผตรมัสวล่า “ทล่านทมันี้งหลาย
จงแสวงหาอาณาจมักรของพระเจข้า และความชอบธรรมของพระองคร์กต่อน แลข้วพระองคร์จะทรงเพลิสี่มเตลิมสลิสี่งทมันี้งปวงเหลล่านบีนี้ (ซถึที่ง
รวมถถึงเงรินเพยือที่ จต่ายภาษทตต่าง ๆ ดผู้วย) ใหข้แกล่ทาล่ น” (มธ. 6:33) อาณาจมักรของพระเจข้ามาเปป็นอมันดมับแรก, เปป็นลชาดมับสลุดทข้าย
และสชาคมัญสผงสลุด และขณะทบีสี่เราดชาเนลินชบีวลิตอยผล่ภายใตข้รมัฐบาลของเราและกระทชาหนข้าทบีสี่ตาล่ ง ๆ ของเราทบีสี่มบีตล่อรมัฐ เราจะตข้อง
ถผกนชาพาโดยพระวลิญญาณของพระเจข้าอยผล่เสมอ จงรมักภมักดบีตอล่ บมัลลมังกร์ของพระเจข้าและเรนสี่องฝฝ่ายวลิญญาณเปป็นอมันดมับแรกและ
สชาคมัญทบีสี่สดลุ -ความจงรมักภมักดบีทบีสี่ถผกแสดงออกโดยพวกอมัครสาวกในสมมัยแรก ๆ ของครลิสตจมักร (อล่านกลิจการ บททบีสี่ 4 และ 5)

พระเยซรูทรงตอบคคาถามพวกสะดรูสรี
เกรียที่ วกมับการเปป็นขขตั้นจากตาย
ขข้อ 23 และ 24: “ในวษันนษันั้นมทพวกสะดผสทมาหาพระองคค์ พวกนทนั้เปป็นผผผู้ททที่กลต่าววต่า การฟฟนฟื้ ขถึนั้นมาจากความตายไมต่มท เขา
จถึงทผลถามพระองคค์วาต่ “อาจารยค์เจผู้าขผู้า โมเสสสษัที่งวต่า ‘ถผู้าผผผู้ใดตายยษังไมต่มทบบุตร กร็ใหผู้นผู้องชายรษับพทที่สะใภผู้ สยืบเชยืนั้อสายของพทชที่ าย
ไวผู้’”
ทมันทบีทศบีสี่ มัตรผกลลุล่มหนศึสี่งขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเราจากไป อบีกกลลุล่มหนศึสี่งกด็เขข้ามาโจมตบี พระเยซผทรงทชาใหข้พวกฟารลิสบี
และพวกเฮโรดพผดไมล่ออกไปแลข้ว คราวนบีนี้ “ในวษันนษันั้น” พวกสะดผสกบี ด็มาเผชลิญหนข้าพระองคร์ดวข้ ยสลิสี่งทบีสี่พวกเขาถนอวล่าเปป็นคชาถาม
ทบีสี่ตอบไมล่ไดข้
พวกสะดผสบีเปป็นพวกชอบใชผู้เหตบุผล พวกเขาปฏลิเสธความจรลิงจากพระคมัมภบีรร์เกบีสี่ยวกมับการเปป็นขศึนี้นจากตาย พวกเขาไมล่
เชนสี่อเรนอสี่ งการมบีตวมั ตนหลมังจากตาย พวกเขาเชนสี่อวล่าเมนสี่อรล่างกายตาย จลิตวลิญญาณกด็ดมับสผญและความตายฝฝ่ายรล่างกายเปป็นจลุดจบ
ของทลุกสลิสี่ง พวกเขายมังปฏลิเสธเรนอสี่ งการมบีอยผล่ของพวกทผตสวรรคร์และพวกวลิญญาณดข้วย หลมักคชาสอนของพวกเขาขมัดแยข้ง
โดยตรงกมับหลมักคชาสอนของพวกฟารลิสบี แตล่ทมันี้งสองคณะกด็รล่วมมนอกมันตล่อตข้านพระเยซผครลิสตร์เจข้า
คชาถามทบีสี่พวกสะดผสบีนชามาตล่อพระพมักตรร์พระเยซผมบีเจตนาทบีสี่จะดผถผกหลมักคชาสอนเรนสี่องการเปป็นขศึนี้นของคนตาย พวกเขา
ตมันี้งขข้อซมักถามรอบคชากลล่าวทบีวสี่ ล่า “โมเสสสษัที่งวต่า...” โดยอข้างอลิงไปยมังขข้อพระคชาทบีสี่ถผกพบในพระราชบมัญญมัตลิ 25:5, 6:
“ถข้าพบีนสี่ ข้องอยผล่ดข้วยกมัน และคนหนศึสี่งตายเสบียหามบีบลุตรไมล่ ภรรยาของผผข้ทตบีสี่ ายนมันี้นจะออกไปเปป็นภรรยาของคนนอกไมล่
ไดข้ ใหข้พบีสี่นข้องของสามบีนางเขข้าไปหานางและรมับหญลิงนมันี้นมาเปป็นภรรยา และทชาหนข้าทบีสี่ของสามบีแกล่นาง บลุตรหมัวปปีทบีสี่เกลิดมากมับ

หญลิงคนนมันี้นใหข้สนบชนสี่อพบีสี่นข้องคนทบีตสี่ ายไปนมันี้น เพนสี่อชนสี่อของเขาจะมลิไดข้ลบไปจากอลิสราเอล”
คลุณจะหมายเหตลุวาล่ พวกสะดผสบีใหข้สาระสสาคษัญแกล่พระเยซผของสลิสี่งทบีสี่โมเสสกลล่าวแตล่พวกเขาไมล่ไดข้ยกถข้อยคชาของโมเสส
มาแบบคชาตล่อคชา ในเรนสี่องนบีนี้ พระราชบมัญญมัตลิของโมเสสยอมรมับธรรมเนบียมปฏลิบมัตทลิ บีสี่มบีอยผล่ในสมมัยนมันี้นและเพราะธรรมเนบียม
ปฏลิบมัตลิเหลล่านมันี้นถผกบมังคมับใชข้กมับกฎขข้อบมังคมับบางอยล่างทบีสี่ใชข้กบมั ประชาชน สชาหรมับพวกยลิว มมันเปป็นหายนะรข้ายแรงสชาหรมับชาย
คนใดทบีจสี่ ะเสบียชบีวลิตโดยทบีสี่ไมล่มบีบลุตรเพนสี่อสนบสานชนสี่อของเขาและรมับมรดกของเขา พวกเขาเชนสี่อวล่าตข้องทชาทลุกสลิสี่งทบีทสี่ ชาไดข้เพนสี่อ
ปฝ้องกมันไมล่ใหข้ชนสี่อของชายคนใดสผญสลินี้นไปเพราะวล่าเขาไมล่มบีบลุตรในการสมรสของตน วลิธบีปฏลิบมัตลิทพบีสี่ วกสะดผสบีกลล่าวถศึงยมังคงมบีอยผล่
ในหลายประเทศของซบีกโลกตะวมันออก แมข้แตล่ในสมมัยปปัจจลุบมันนบีนี้
ขข้อ 25 และ 26: “ในพวกเรามทพทที่นผู้องผผผู้ชายเจร็ดคน พทหที่ ษัวปปมทภรรยาแลผู้วกร็ตายเมยืที่อยษังไมต่มทบบุตร กร็ละภรรยาไวผู้ใหผู้แกต่
นผู้องชาย ฝฝ่ายคนททที่สองททที่สามกร็เชต่นเดทยวกษัน จนถถึงคนททที่เจร็ด”
ชายเหลล่านบีนี้อาจเคยรผข้จกมั เหตลุการณร์แบบทบีสี่พวกเขาเลล่าในทบีสี่นบีนี้ แตล่นมัสี่นกด็ไมล่นล่าจะเปป็นไปไดข้อยล่างสลุดขบีด ทบีสี่นล่าจะเปป็น
มากกวล่ากด็คนอวล่า พวกเขานชาเสนอกรณบีสมมตลิ คนอสลิสี่งทบีพสี่ วกเขาคลิดขศึนี้นมาเพนสี่อพยายามทบีสี่จะประณามหลมักคชาสอนเรนสี่องการเปป็น
ขศึนี้นจากตาย
ตามเรนสี่องราวประกอบทบีสี่ถผกยกโดยพวกสะดผสบีนบีนี้ มบี “พทที่นผู้องเจร็ดคน” พบีคสี่ นโตสลุด “มทภรรยา” แตล่ตายไปโดยไมล่มบีบลุตร
ไวข้เปป็นทายาทของตน ตล่อมาแตต่ละคนในนข้องชายเหลล่านมันี้นไดข้แตล่งงานกมับหญลิงมล่ายของพบีสี่ชายคนโตสลุดนมันี้น โดยแตล่ละคนตาย
ไปโดยไมล่มบีบลุตร จนถศึงนข้องชายคนททที่เจร็ดนมันี้น
ขข้อ 27 และ 28: “ในททที่สดบุ หญริงนษันั้นกร็ตายดผู้วย เหตบุฉะนษันั้นในวษันททที่จะฟฟนฟื้ ขถึนั้นมาจากความตาย หญริงนษันั้นจะเปป็นภรรยา
ของผผใผู้ ดในเจร็ดคนนษันั้น ดผู้วยนางไดผู้เปป็นภรรยาของชายทษันั้งเจร็ดคนแลผู้ว”
หลมังจากทบีสี่พบีสี่นข้องเจด็ดคนนมันี้นตายไป “หญริงนษันั้นกร็ตายดผู้วย” หลมังจากไดข้แตล่งงานกมับแตล่ละคนในพบีสี่นข้องเจด็ดคนนมันี้น พวก
สะดผสบีไมล่เชนสี่อในสลิสี่งมบีชบีวตลิ ททที่เปป็นวริญญาณ และคชาถามของพวกเขา “หญริงนษันั้นจะเปป็นภรรยาของผผผู้ใดในเจร็ดคนนษันั้น” บล่งบอกวล่า
พวกเขาเชนสี่อวล่า หากสภาวะในอนาคตมทอยผจต่ รริง มมันกด็คงคลข้ายกมับสภาวะในปปัจจลุบมัน ดมังนมันี้นจะตมัดสลินใจไดข้อยล่างไรวล่าคนไหนใน
พบีสี่นข้องเจด็ดคนนมันี้นจะไดข้หญลิงคนนมันี้นเปป็นภรรยาหลมังจากการเปป็นขศึนี้นจากตายนมันี้น? ไมล่มบีทางทบีสี่จะตมัดสลินใจไดข้เลยในเรนสี่องดมังกลล่าว
ดข้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาจศึงถนอวล่าคชาถามของพวกเขาเปป็นคชาถามทบีตสี่ อบไมล่ไดข้และโดยขข้อเทด็จจรลิงนบีนี้พวกเขาจศึงสามารถปฏลิเสธเรนสี่อง
การเปป็นขศึนี้นจากตายตล่อไปไดข้!
ขข้อ 29 และ 30: “พระเยซผตรษัสตอบเขาวต่า “พวกทต่านผริดแลผู้ว เพราะทต่านไมต่รผผู้พระคษัมภทรค์หรยือฤทธริธิ์เดชของพระเจผู้า
ดผู้วยวต่าเมยืที่อมนบุษยค์ฟฟฟื้นขถึนั้นมาจากความตายนษันั้น จะไมต่มทการสมรสหรยือยกใหผู้เปป็นสามทภรรยากษันอทก แตต่จะเปป็นเหมยือนพวกทผต
สวรรคค์ของพระเจผู้าในสวรรคค์”
เหมนอนเคย กมับดมักทบีสี่ถผกวางไวข้ดกมั พระเยซผเจข้านมันี้นเดข้งและทชาใหข้คนเหลล่านมันี้นทบีสี่วางมมันไวข้ตดลิ กมับเอง! พวกสะดผสบีไดข้ยก
พระคมัมภบีรร์ขศึนี้นมากล่อน-ยกคชาพผดของโมเสส-โดยอนลุมานวล่าในความรผข้อมันมากยลิสี่งของพวกเขา พวกเขาจะแสดงใหข้เหด็นวล่าผผข้
พยากรณร์แหล่งเมนองนาซาเรด็ธคนนบีนี้เปป็นคนโฉดเขลาและคนลวงโลก ลองนศึกภาพความขายหนข้าของพวกเขาเมนสี่อพระเยซผทรง
เผชลิญหนข้าคชาทข้าทายของพวกเขาดข้วยการยนนกรานวล่าพวกเขาเองนมัสี่นแหละเปป็นคนโฉดเขลาและสอนผลิด:
“พวกทต่านผริดแลผู้ว เพราะทต่านไมส่รมูร้พระคษัมภทรค์...” สลิสี่งทบีพสี่ วกสะดผสบีคลิดเอาเองและขข้อโตข้แยข้งทบีสี่พวกเขานชาเสนอนมันี้นมบี

พนนี้นฐานอยผล่บนความเชนสี่อผลิด ๆ ทางศาสนาและความคลิดผลิด ๆ ของพวกเขาเอง พวกเขาไมล่รพผข้ ระคมัมภบีรร์เกบีสี่ยวกมับโลกทบีสี่มองไมล่
เหด็นซศึสี่งอยผล่เลยพข้นชบีวลิตนบีนี้ไป พวกเขาไมล่ไดข้คข้นดผพระวจนะของพระเจข้าอยล่างขวนขวายเพนสี่อทบีสี่จะเหด็นวล่าพระวจนะเปปิดเผยอะไร
เกบีสี่ยวกมับชบีวตลิ ทบีสี่อยผล่เลยพข้นหลลุมศพไป เมนสี่อความสวล่างแหล่งความจรลิงของพระเจข้าถผกสล่องมายมังพวกเขา คชาถามของพวกเขากด็
หายวมับไปในอากาศและพวกเขาไมล่มบีขข้อโตข้แยข้งเลยสมักนลิดเดบียว ผมไมล่ลมังเลทบีสี่จะกลล่าววล่าคชาสอนผลิดทมันี้งหมดเกบีสี่ยวกมับเรนสี่องตล่าง
ๆ ฝฝ่ายวลิญญาณเปป็นผลมาจากความไมล่รพผข้ ระวจนะของพระเจข้า พระเยซผทรงสมัญญาวล่า “ทต่านทษันั้งหลายจะรผผู้จกษั ความจรริง และ
ความจรริงนษันั้นจะทสาใหผู้ทต่านทษันั้งหลายเปป็นไท” (ยอหร์น 8:32) เมนสี่อเรายอมรมับพระวจนะของพระเจข้าตามทบีพสี่ ระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์
ทรงเปปิดเผยมมันแกล่เราในความจรลิง เรากด็ไมล่หลงไปในคชาสอนผลิด
“...หรยือฤทธริเธิ์ ดชของพระเจผู้า” การเปป็นขศึนี้นจากตายฝฝ่ายรล่างกายเปป็นหนศึสี่งในขข้อพลิสผจนร์ทบีสี่ยลิสี่งใหญล่เหลล่านมันี้นวล่าพระเจข้า
ทรงเปป็นพระเจข้า ทรงฤทธลิทธิ์ มันี้งสลินี้น และวล่าสลิสี่งสารพมัดเปป็นไปไดข้กมับพระองคร์ พระเยซผทรงถผกพลิสผจนร์วาล่ เปป็นพระบลุตรของพระเจข้า
โดยการเปป็นขศึนี้นจากตายของพระองคร์ (โรม 1:4) สชาหรมับคนเหลล่านมันี้นทบีสี่เชนสี่อพระเจข้าและรผข้จกมั ฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ ไมล่มบีสลิสี่งใด
เหลนอเชนสี่อเกบีสี่ยวกมับการเปป็นขศึนี้นจากตาย พระเจผู้าทรงสรร้างมนบุษยค์ ดข้วยเหตลุนบีนี้พระเจผู้าจถึงทรงเปป็นผมูร้ใหร้กกาเนริดชทวริตและมมันไมล่ใชล่
เรนสี่องใหญล่ ไมล่ใชล่เรนอสี่ งยากเลยทบีสี่พระองคร์จะทรงใหข้คนตายเปป็นขศึนี้นมา! อมัครสาวกเปาโลถามกษมัตรลิยอร์ ากรลิปปาวล่า “เหตลุไฉนทล่าน
ทมันี้งหลายจศึงพากมันถนอวล่า การทบีพสี่ ระเจข้าจะทรงใหข้คนตายเปป็นขศึนี้นมาเปป็นการทบีสี่เชยืที่อไมต่ไดผู้” (กลิจการ 26:8) และเขาบอกชาวเมนอง
โครลินธร์เหลล่านมันี้นวล่า “พระเจข้าไดข้ทรงชลุบใหข้องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าเปป็นขศึนี้นมาใหมล่ และพระองคร์จะทรงชลุบใหข้เราทมันี้งหลายเปป็นขศึนี้นมา
ใหมล่โดยฤทธริธิ์เดชของพระองคค์ดวผู้ ย” (1 คร. 6:14)
“ดผู้วยวต่าเมยืที่อมนบุษยค์ฟฟฟื้นขจึนั้นมาจากความตายนษันั้น จะไมต่มกท ารสมรสหรยือยกใหผู้เปป็นสามทภรรยากษันอทก...” พระเยซผไมล่ไดข้
พยายามทบีสี่จะพริสผจนค์ความจรลิงเรนสี่องการเปป็นขศึนี้นจากตาย พระองคร์แคล่ตรษัสถศึงการเปป็นขศึนี้นจากตายวล่าเปป็นขข้อเทด็จจรลิงทบีสี่หนมักแนล่น
ประการหนศึสี่งในการทชาใหข้แผนการและแผนงานของพระเจข้าสชาเรด็จ พระองคร์ทรงประกาศวล่าในรล่างกายทบีสี่เปป็นขศึนี้นใหมล่ของเรา
ชบีวตลิ จะอยผล่ในระบบทบีสี่สผงสล่งกวล่าในรล่างกายธรรมดาปปัจจลุบมันเหลล่านบีนี้ เราจะมบีรล่างกายทบีสี่ถผกทชาใหข้มบีสงล่าราศบีเหมนอนกมับพระกายทบีสี่มบี
สงล่าราศบีของพระเยซผ และเราจะเปป็นเชล่นนบีนี้ไปตลอดชมัสี่วนลิรมันดรร์กาล จะไมล่มบีการสมรสหรนอการยกใหข้เปป็นสามบีภรรยากมันใน
สวรรคร์ เราทลุกคนจะเปป็นครอบครมัวใหญล่ครอบครมัวเดบียว โดยรมักซศึสี่งกมันและกมันอยล่างสมบผรณร์แบบดข้วยความรมักทบีสี่บรลิสลุทธลิธิ์และ
ศมักดลิธิ์สทลิ ธลิธิ์ไมล่แปดเปฟฟื้อนดข้วยตมัณหา ความเหด็นแกล่ตวมั หรนอสลิสี่งใดกด็ตามทบีสี่จะทชาใหข้เปป็นมลทลิน เราจะมบีความรมักทบีสี่สมบผรณร์แบบ
และครอบครมัวแหล่งสวรรคร์จะเปป็นครอบครมัวทบีสี่สมบผรณร์แบบ
“...แตต่จะเปป็นเหมยือนพวกทผตสวรรคค์ของพระเจผู้าในสวรรคค์” นบีสี่ตข้องไมล่ถผกตบีความวล่าหมายความวล่าเมนสี่อผผข้ใดถผกทชาใหข้
เปป็นขศึนี้นจากตาย เขากด็ถผกเปลทที่ยนใหผู้เปป็นทผตสวรรคค์องคค์หนถึที่ง ไมล่ใชล่อยล่างแนล่นอนครมับ ในชบีวตลิ นทมนั้ นลุษยร์ถผกสรข้าง “ใหข้ตที่สากวต่าพวก
ทผตสวรรคร์แตล่หนล่อยเดบียว” (เพลงสดลุดบี 8:5; ฮบ. 2:7) ในชบีวตลิ ทบีสี่จะมาถศึงนมันี้น มนลุษยร์จะ “เปป็นเหมยือนทผตสวรรคร์” (ลผกา 20:36)
นมัสี่นคนอ พวกทผตสวรรคร์ไมล่แตล่งงาน เหลล่าวลิสลุทธลิชนทบีสี่เปป็นขศึนี้นใหมล่นมันี้นจะไมล่แตล่งงาน เราจะบรลิสลุทธลิแธิ์ ละอยผล่ฝาฝ่ ยวลิญญาณ โดย
สรรเสรลิญพระเจข้าและเฝฝ้ามองพระพมักตรร์ของพระผผข้ชวล่ ยใหข้รอดของเราเสมอไป เหมนอนกมับทบีสี่พวกทผตสวรรคร์กระทชาอยผล่ตอนนบีนี้
แตล่บลุตรทมันี้งหลายของพระเจข้าจะไมล่มบีทางเปป็นทผตสวรรคร์เดด็ดขาด พวกทผตสวรรคร์เปป็นผผข้รมับใชข้ของบรรดาผผข้ทบีสี่ถผกไถล่แลข้ว (ฮบ.
1:14)
ขข้อ 31 และ 32: “แตต่เรยืที่องคนตายกลษับฟฟฟื้นนษันั้น ทต่านทษันั้งหลายยษังไมต่ไดผู้อาต่ นหรยือ ซถึที่งพระเจผู้าไดผู้ตรษัสไวผู้กษับพวกทต่านวต่า

‘เราเปป็นพระเจผู้าของอษับราฮษัม เปป็นพระเจผู้าของอริสอษัค และเปป็นพระเจผู้าของยาโคบ’ พระเจผู้ามริไดผู้เปป็นพระเจผู้าของคนตาย แตต่
ทรงเปป็นพระเจผู้าของคนเปป็น”
“...ทต่านทษันั้งหลายยษังไมต่ไดผู้อาต่ นหรยือ...?” ในทบีสี่นบีนี้พระเยซผทรงใชข้ถข้อยคชาทบีพสี่ ระองคร์ทรงใชข้บล่อยในการตรมัสแกล่คนเหลล่านมันี้น
ทบีสี่อข้างตมัววล่าเปป็นนมักเรบียนและผผข้อารมักขาพระวจนะของพระเจข้า พระองคร์ทรงทราบวล่าพวกสะดผสบีปฏลิเสธธรรมเนบียมเหลล่านมันี้น ททที่
ถต่ายทอดผต่านทางคสาพผดซศึสี่งพวกฟารลิสบียอมรมับและสมัสี่งสอน ดข้วยเหตลุนพบีนี้ ระองคร์จศึงทรงถามพวกเขาวล่า “ทต่านทษันั้งหลายยษังไมต่ไดผู้
อส่านหรยือ ซถึที่งพระเจร้าไดผู้ตรษัสไวผู้กษับพวกทต่าน?”
คลุณจะสมังเกตเหด็นวล่าพระเยซผทรงสชาแดงความเคารพยชาเกรงอยล่างสผงอยผล่เสมอตล่อพระวจนะทบีสี่ถผกเปปิดเผยของพระเจข้า
พระองคร์ทรงยกคชาพผดจากพระคมัมภบีรภร์ าคพมันธสมัญญาเดลิมหลายครมังนี้ มาก ๆ ในทบีสี่นบีนี้พระองคร์ทรงแสดงใหข้พวกสะดผสบีเหด็นวล่า
ความจรลิงไดข้ถผกเปปิดเผยแลข้วในพระคมัมภบีรร์ และความจรลิงทบีสี่ถผกเปปิดเผยแลข้วในพระคมัมภบีรร์กเด็ ปป็นเรนสี่องทบีสี่สล่วนตมัวมาก ๆ ความรผทข้ บีสี่
พระเจข้าตรมัสถศึงไดข้ถผกประทานใหข้แกล่พวกสะดผสบีเหลล่านบีนี้แลข้ว ถศึงแมข้วล่าพวกเขาไมล่รผข้มมันกด็ตามเพราะวล่าพวกเขาไมล่รบมั พระวจนะ
ของพระองคร์ พวกเขาอล่านพระคมัมภบีรร์แตล่พวกเขาไมล่เชนสี่อสลิสี่งทบีสี่พวกเขาอล่าน พวกเขาไมล่ยอมใหข้พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ใหข้ความ
สวล่างแกล่ความคลิดของพวกเขาและเปปิดตาแหล่งความเขข้าใจของพวกเขา
“เราเปป็นพระเจผู้าของอษับราฮษัม เปป็นพระเจผู้าของอริสอษัค และเปป็นพระเจผู้าของยาโคบ” คชาพผดทบีพสี่ ระเยซผทรงยกมาในทบีสี่
นบีนี้ถผกเอามาจากอพยพ 3:6: “แลข้ว (พระเจข้า) ตรมัส (แกล่โมเสส) อบีกวล่า “เราเปป็นพระเจข้าของบลิดาเจข้า เปป็นพระเจข้าของอมับราฮมัม
เปป็นพระเจข้าของอลิสอมัค และเปป็นพระเจข้าของยาโคบ” และโมเสสปปิดหนข้าเสบีย เพราะกลมัวไมล่กลข้ามองดผพระเจข้า” พระเยซผจะ
ทรงยกขข้อพระคชาหลายตอนจากภาคพมันธสมัญญาเดลิมเกบีสี่ยวกมับการเปป็นขศึนี้นของคนตายกด็ทชาไดข้ แตล่พวกสะดผสบีถนอวล่าหนมังสนอ
เหลล่านมันี้นของโมเสสมบีความสชาคมัญเปป็นพลิเศษมาก ๆ ดข้วยเหตลุนพบีนี้ ระเยซผจงศึ ทรงยกคชาพผดมาจากโมเสส จากนมันี้นพระองคร์กด็ทรง
เสรลิมคชาอธลิบายของพระองคร์เองเขข้าไป:
“พระเจผู้ามริไดผู้เปป็นพระเจผู้าของคนตาย แตต่ทรงเปป็นพระเจผู้าของคนเปป็น” อมับราฮมัม อลิสอมัค และยาโคบตายไปนาน
แลข้วตอนทบีพสี่ ระเจข้าตรมัสแกล่โมเสสออกจากพลุมล่ ไมข้ทบีสี่ลลุกเปป็นไฟนมันี้น ดมังนมันี้นถข้อยคชาของพระเยซผจศึงบอกเปป็นนมัยวล่าพวกอมัครปปีตายมัง
มบีชบีวตลิ อยผล่เหมนอนเดลิม ไมล่ไดข้ตายหรนอหมดสตลิแตล่มทชวท ริตอยผจต่ รริง ๆ
มบีอยผคล่ ชาสอนหนศึสี่งทบีวสี่ ล่าจนกวต่าจะถถึงการเปป็นขถึนั้นจากตายเหลล่าวลิสลุทธลิชนทบีสี่ตายไปแลข้วกด็แทบไมล่มบีตวมั ตนอยผล่เลย-หมดสตลิ
จลิตใจ วลิญญาณและรล่างกายอยผใล่ นหลลุมศพ แตล่นบีสี่ไมล่สอดคลข้องกมับพระวจนะของพระเจข้า (อล่าน 2 โครลินธร์ 5:1-8 และฟปีลลิปปปี
1:21-23) ผผข้เชนสี่อทลุกคนทบีสี่บมังเกลิดใหมล่แลข้วทบีสี่ไดข้ตายไปแลข้วกชาลมังหยลุดพมักอยผล่กมับพระเยซผในเมนองบรมสลุขเกษม
พระเยซผไมล่ไดข้โตข้แยข้งเกบียสี่ วกมับเรนสี่องนบีนี้ พระองคร์แคล่ตรมัสขข้อเทด็จจรลิงประการหนศึสี่งซศึสี่งอยผล่เหนนอคชาถามทมันี้งปวง พระเจข้า
ผผข้ทรงพระชนมร์อยผทล่ รงเปป็นพระเจข้าของมนลุษยร์ทบีสี่มบีชวบี ลิตอยผล่ อมับราฮมัม อลิสอมัคและยาโคบยมังมบีชวบี ลิตอยผล่เหมนอนเดลิม และพวกเขาถผก
นมับวล่าเปป็นคนเดบียวกมันกมับทบีสี่เคยมบีชบีวตลิ อยผล่บนโลกนบีนี้เมนสี่อหลายรข้อยปปีกล่อน พระเจข้าทรงเปป็นพระเจข้าแหล่งรล่างกายของอมับราฮมัมเชล่น
เดบียวกมับทบีสี่ทรงเปป็นพระเจข้าแหล่งจลิตวลิญญาณของอมับราฮมัม พระเจข้าของเราทรงเปป็นพระเจข้าแหล่งตมัวตนทมันี้งหมดทมันี้งมวลของเราจลิตใจ วลิญญาณและรล่างกาย
ขข้อ 33: “ประชาชนทษันั้งปวงเมยืที่อไดผู้ยรินกร็ประหลาดใจดผู้วยคสาสษัที่งสอนของพระองคค์”
คชาตอบทบีสี่พระเยซผประทานใหข้แกล่พวกสะดผสบีเหลล่านบีนี้ทชาใหข้พวกเขานลิสี่งอมันี้น พวกเขาไมล่พยายามโตข้แยข้งอะไรกมับพระองคร์

ตล่อไปอบีก ฝผงชนทบีสี่ยนนอยผล่รอบขข้างและไดข้ยลินถข้อยคชาของพระเยซผ “กร็ประหลาดใจดผู้วยคสาสษัที่งสอนของพระองคค์” พวกเขา
ประหลาดใจกมับเรนสี่องนบีนี้และวลิธบีทบีสี่พระครลิสตร์ทรงทชาใหข้ศมัตรผเหลล่านบีนี้นลิสี่งเงบียบ ในลผกา 20:39 เราอล่านวล่าแมข้แตล่ “ธรรมาจารยย์บาง
คนจศึงทผลวล่า “อาจารยค์เจผู้าขผู้า ทต่านพผดดทแลผู้ว”-แตล่พวกเขาไมล่เชนสี่อในพระองคร์ในฐานะพระผผข้ชล่วยใหข้รอด พวกเขาไมล่กลายเปป็น
สาวกของพระองคร์

เกรีที่ยวกมับพระบมัญญมัตริขอข้ ใหญข่นมัตั้น
ขข้อ 34: “แตต่พวกฟารริสทเมยืที่อไดผู้ยรินวต่าพระองคค์ทรงกระทสาใหผู้พวกสะดผสทนริที่งอษันั้นอยผต่ จถึงประชบุมกษัน”
เราหมายเหตลุไปแลข้ววล่าพวกฟารลิสบีและพวกสะดผสบีเปป็นคณะทบีสี่อยผล่ฝปัปี่งตรงขข้ามกมัน พวกเขาไดข้วางความแตกตล่างของตน
ไวข้ตาล่ งหากชมัวสี่ คราวเพนสี่อทบีจสี่ ะสรข้างพมันธมลิตรตล่อสผข้พระเยซผและงานรมับใชข้ของพระองคร์ ทลุกอลุบายและแผนการทบีสี่พวกเขาไดข้
คลิดคข้นขศึนี้นมาจนถศึงตอนนบีนี้ไดข้ลข้มเหลวหมด แตล่วาล่ พรข้อมกมับแตล่ละความลข้มเหลวความมลุล่งมมัสี่นของพวกเขาทบีจสี่ ะกชาจมัดชายชาวนา
ซาเรด็ธผผข้นบีนี้ทบีสี่กล่อความยลุล่งยากกลมับแขด็งแกรล่งขศึนี้นเรนสี่อย ๆ โดยถผกหลล่อเลบีนี้ยงดข้วยความโกรธและความเกลบียดทบีสี่เพลิสี่มมากขศึนี้นตล่อ
พระองคร์ ดข้วยเหตลุนบีนี้เมนสี่อพวกฟารลิสบีไดข้ยลินวล่าพวกสะดผสบีลข้มเหลวแลข้วในความพยายามของพวกเขาทบีจสี่ ะทชาใหข้พระเยซผตดลิ กมับใน
คชาตอบของพระองคร์ตล่อคชาถามของพวกเขาเกบียสี่ วกมับการเปป็นขศึนี้นจากตาย-คชาถามหนศึสี่งซศึสี่งพวกเขาคลิดวล่าไมล่มบีทางตอบไดข้-พวก
ฟารลิสบีจศึง “ประชบุมกษัน” อบีกครมังนี้ พวกเขาตข้องคลิดการโจมตบีของตนใหมล่ แนล่นอนวล่ามบีบางวลิธบีทบีสี่พวกเขาจะทชาใหข้ทางราชการไมล่
พอใจพระเยซผและกลล่าวหาพระองคร์ไดข้วาล่ กบฏตล่อพวกโรมมัน หรนอหลอกลล่อพระองคร์ใหข้ตรมัสอะไรบางอยล่างทบีคสี่ ณะผผข้ปกครอง
ของพวกยลิวจะประกาศไดข้วาล่ พระองคร์มบีความผลิดขข้อหาสอนนอกรบีต (ผมอยากใหข้ครลิสเตบียนทมันี้งหลายวมันนบีนี้มบีความมลุล่งมมัสี่นและ
พากเพบียรในการเผยแพรล่ขต่าวประเสรริฐเหมนอนกมับทบีสี่พวกศมัตรผเหลล่านบีนี้ของพระเยซผไดข้พากเพบียรในความมลุล่งมมัสี่นของตนทบีจสี่ ะ
ทชาลายพระองคร์ผผข้ทรงทชาใหข้ขล่าวประเสรลิฐเปป็นจรลิงไดข้!)
ขข้อ 35 และ 36: “มทนษักกฎหมายผผผู้หนถึที่งในพวกเขาทดลองพระองคค์โดยถามพระองคค์วาต่ “อาจารยค์เจผู้าขผู้า ในพระราช
บษัญญษัตนริ ษันั้น พระบษัญญษัตขริ ผู้อใดสสาคษัญททที่สดบุ ”
“มทนษักกฎหมายผผผู้หนถึที่งในพวกเขา (นมัสี่นคนอ คนหนศึสี่งในพวกฟารลิสบีเหลล่านมันี้น) ทดลองพระองคค์โดยถามพระองคค์...” พวก
ฟารลิสบีเหลล่านมันี้น “ไดข้มารวมตมัวกมัน” เพนสี่อปรศึกษากมัน และเราอาจสมันนลิษฐานไดข้วาล่ พวกเขาไดข้เลนอกคน ๆ นบีนี้มาเพนสี่อเขข้าหาพระ
เยซผดวข้ ยคชาถามอบีกขข้อหนศึสี่ง มาระโก 12:28 บอกเราวล่านมักกฎหมายผผข้นบีนี้เปป็นคนหนศึสี่งในพวกธรรมาจารยร์ อมันทบีสี่จรลิงแลข้ว พวกนมัก
กฎหมายมมักถผกกลล่าวถศึงวล่าเปป็นพวกธรรมาจารยร์ และบางครมังนี้ กด็ในฐานะเปป็น “ผผข้เชบีสี่ยวชาญ” เรนอสี่ งพระราชบมัญญมัตลิ พวกเขา
เปป็นคนทบีสี่มบีหนข้าทบีสี่ตบีความพระราชบมัญญมัตลิและสอนพระราชบมัญญมัตลิแกล่ประชาชน แนล่นอนวล่าพวกนมักกฎหมาย (พวกธรรมา
จารยร์) เปป็นคนทบีสี่มบีความรผข้ พวกเขาเปป็นผผข้คงแกล่เรบียน และแมข้วล่าพวกเขาไมล่ไดข้รอบคอบเสมอไปอยล่างทบีสี่พวกเขาควรจะเปป็น
พวกเขากด็มบีอลิทธลิพลอยล่างมากกมับประชาชน ผมคงไมล่ประหลาดใจเลยแมข้แตล่นลิดเดบียวหากนมัสี่นคนอเหตลุผลทบีสี่ชายผผข้นบีนี้ถผกเลนอกใหข้
มาถามคชาถามพระเยซผเกบีสี่ยวกมับพระราชบมัญญมัตลิ ภผมลิหลมังทบีรสี่ อบรผข้ของเขาและประสบการณร์ของเขาในการตบีความพระราช
บมัญญมัตคลิ งจะทชาใหข้เขาไดข้เปรบียบอยล่างแนล่นอน
นมักกฎหมายคนนบีนี้ถามคชาถามหนศึสี่งกมับพระเยซผเพนสี่อ “ทดลองพระองคค์” ชายผผข้นบีนี้ไมล่ไดข้อยากไดข้คชาสมัสี่งสอน เขาไมล่สนใจ
ในสลิสี่งทบีสี่พระเยซผอาจตรมัสเกบีสี่ยวกมับพระราชบมัญญมัตลิเทล่าทบีสี่เกบีสี่ยวขข้องกมับความรผเข้ พลิสี่มเตลิม เขาแคล่แสวงหาความเหด็นบางอยล่างทบีสี่จะ
ทชาใหข้องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าตกอยผล่ในตชาแหนล่งทบีสี่ออมชอมซศึสี่งพวกผผข้ปกครองทางศาสนาจะมบีเหตลุกลล่าวหาพระองคร์และนชาตมัวพระ

องคร์ไปอยผล่ตล่อหนข้าสภาซานเฮดรลินไดข้ เหลล่าผผข้รภผข้ าษากรบีกบอกเราวล่าคชาวล่า “ทดลอง” นบีนี้ แมข้ในยามทบีสี่ความหมายแบบเบาทบีสี่สลุด
ถผกปรมับใชข้ กด็สนสี่อถศึงความคลิดเรนสี่องการทดสอบและการลองดผในแบบทบีสี่ไมล่เปป็นมลิตรและนล่าเกลบียด
“อาจารยค์เจผู้าขผู้า ในพระราชบษัญญษัตรินษันั้น พระบษัญญษัตริขผู้อใดสสาคษัญททที่สดบุ ” ชายผผข้นบีนี้เปป็นนมักตบีความพระราชบษัญญษัตทริ ทที่เปป็น
ลายลษักษณค์อกษั ษรซศึสี่งแตกตล่างจาก “ประเพณบี” (พระราชบมัญญมัตทลิ บีสี่ไมล่ไดข้เปป็นลายลมักษณร์อมักษรหรนอทบีสี่ถล่ายทอดผล่านทางคชาพผด)
ของพวกฟารลิสบี ดข้วยเหตลุนบีนี้เขาจศึงถามคชาถามหนศึสี่งเกทที่ยวกษับพระราชบมัญญมัตลิทบีสี่เปป็นลายลมักษณร์อมักษร ตามทบีสี่พวกรมับบบียลิวกลล่าว มบี
พระบมัญญมัตตลิ ล่าง ๆ ซศึสี่งมบีความสชาคมัญแบบหลษักขณะทบีสี่พระบมัญญมัตลิอนสี่น ๆ มบีความสชาคมัญแบบรอง บางครมังนี้ เพนสี่อพลิสผจนร์ประเดด็น
หนศึสี่งทางศาสนาหรนอเพนสี่อทบีสี่จะชนะขข้อโตข้แยข้งหนศึสี่ง พระบมัญญมัตตลิ ล่าง ๆ ของพวกรมับบบีกด็ถผกนชามาวางเคบียงขข้างกมับพระบมัญญมัตลิตาล่ ง
ๆ ของโมเสส ในสมมัยนมันี้นถนอกมันวล่าพระบมัญญมัตลิบางขข้อของพระราชบมัญญมัตลิของโมเสสเปป็นเรนสี่องเลด็กและบางขข้อเปป็นเรนสี่องใหญล่
แตล่พระบมัญญมัตตลิ ล่าง ๆ ของพวกรมับบบีถผกถนอวล่าเปป็นพระบมัญญมัตขลิ ข้อใหญล่ทษันั้งหมด ยกตมัวอยล่างเชล่น การรมับประทานโดยไมล่ลาข้ งมนอ
เปป็นบาปทบีสี่ใหญล่โตพอ ๆ กมับการฆาตกรรมและควรถผกลงโทษอยล่างรลุนแรงพอ ๆ กมัน การขยบีรนี้ วงขข้าวในวมันสะบาโตเทบียบเคบียง
ไดข้กมับบาปของการผลิดผมัวผลิดเมบียและควรไดข้รมับโทษแบบเดบียวกมัน-นมัสี่นคนอ ถผกหรินขวผู้างจนตาย! ดมังนมันี้น เหด็นไดข้อยล่างงล่ายดายวล่ามบี
ความสมับสนมากมายเกบีสี่ยวกมับพระบมัญญมัตแลิ ละขข้อบมังคมับฝฝ่ายศบีลธรรม นมักกฎหมายผผข้นบีนี้ทบีสี่มาถามคชาถามพระเยซผคลิดเอาเอง
อยล่างเสแสรข้งวล่าอาจารยร์ผผข้ยลิสี่งใหญล่ทาล่ นนบีนี้คงจะใหข้พระบมัญญมัตลิขผู้อใหญต่ในพระราชบมัญญมัตลิไดข้ หากพระองคร์ไมล่ทรงตอบอยล่าง
ชาญฉลาด พระองคร์กคด็ งตข้องมบีเรนสี่องใหญล่กมับประชาชนแนล่
ขข้อ 37: “พระเยซผทรงตอบเขาวต่า “‘จงรษักองคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้าผผผู้เปป็นพระเจผู้าของเจผู้า ดผู้วยสบุดจริตสบุดใจของเจผู้า และ
ดผู้วยสรินั้นสบุดความคริดของเจผู้า’”
ถข้อยคชาเหลล่านบีนี้เปป็นทบีสี่คลุข้นเคยดบีแกล่พวกยลิวทลุกคนทบีสี่ยชาเกรงพระเจข้า พวกเขาทวนซนี้ชาถข้อยคชาเหลล่านบีนี้ทกลุ เชข้าและทลุกเยด็น
ในพระราชบมัญญมัตลิ 6:4-9 โมเสสไดข้บมัญชาชนชาตลิอลิสราเอลวล่า:
“โอ คนอลิสราเอล จงฟปังเถลิด พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเราทมันี้งหลายเปป็นพระเยโฮวาหร์เดบียว พวกทต่านจงรษักพระเยโฮ
วาหค์ผผผู้เปป็นพระเจผู้าของทต่าน ดผู้วยสบุดจริตสบุดใจของทต่าน และดผู้วยสรินั้นสบุดกสาลษังของทต่าน และจงใหข้ถข้อยคชาทบีสี่ขข้าพเจข้าบมัญชาพวก
ทล่านในวมันนบีนี้อยผใล่ นใจของทล่าน และพวกทล่านจงอลุตสล่าหร์สอนถข้อยคชาเหลล่านบีนี้แกล่ลผกหลานของทล่าน เมนสี่อทล่านนมัสี่งอยผล่ในเรนอน เดลิน
อยผล่ตามทาง และนอนลงหรนอลลุกขศึนี้น จงพผดถศึงถข้อยคชานบีนี้ จงเอาถข้อยคชาเหลล่านบีนี้พมันไวข้ทบีสี่มนอของทล่านเปป็นหมายสชาคมัญ และจงเปป็น
ดมังเครนสี่องหมายระหวล่างนมัยนร์ตาของทล่าน และเขบียนไวข้ทบีสี่เสาประตผเรนอน และทบีสี่ประตผของทล่าน”
นบีสี่เปป็นหนศึสี่งในพระคชาสบีสี่ตอนทบีสี่ถผกใสล่ไวข้ในกลมักพระบมัญญมัตลิทบีสี่ถผกกลล่าวถศึงในมมัทธลิว 23:5 ซศึสี่งเปป็นตอนทบีสี่พระเยซผทรงตชา
หนลิพวกฟารลิสบีทบีสี่ทชาใหข้กลมักพระบมัญญมัตขลิ องพวกเขากวข้างและขยายชายเสนนี้อของตนใหข้ใหญล่
(ตามทบีสี่กลล่าวไวข้ใน The International Standard Bible Encyclopedia กลมักพระบมัญญมัตลิ เปป็นกลล่องทรง
ลผกบาศกร์ขนาดเลด็ก หลุข้มดข้วยหนมังสมัตวร์ แบล่งออกเปป็นสบีสี่ชล่องซศึสี่งแตล่ละชล่องมบีขข้อพระคชาหนศึสี่งในสบีสี่ตอน สายรมัดหนมังมมัดกลล่องนบีนี้ไวข้กมับ
แขนซข้ายของผผข้สวมใสล่ กลล่าวในทางทฤษฎบีแลข้ว กลมักพระบมัญญมัตพลิ รข้อมกมับขข้อพระคชาทบีใสี่ สล่ไวข้ในนมันี้นของมมันมบีหนข้าทบีสี่เปป็นเครนสี่อง
เตนอนใจเกบีสี่ยวกมับพระราชบมัญญมัตขลิ องพระเจข้า โดยการทชาใหข้ “เครนอสี่ งเตนอนใจ” เหลล่านบีนี้มบีขนาดใหญล่กวล่าทบีสี่ถผกตมันี้งใจไวข้ในตอน
แรก พวกฟารลิสบีในสมมัยทบีสี่องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเรายมังทรงอยผล่บนโลกจศึงดศึงความสนใจมายมังความเครล่งครมัดในธรรมของตนซศึสี่ง
พวกเขาอผู้างวต่ามทแตล่จรลิง ๆ ไมต่ม)ท

ในมาระโก 12:30 พระเยซผประทานคชาตอบเดบียวกมันแกล่คชาถามของนมักกฎหมายผผข้นบีนี้แตล่ทรงเอล่ยถศึง “ใจ...จลิต... ความ
คลิด...กสาลษัง” ถข้อยคชาทบีตสี่ รงกมับในหนมังสนอพระราชบมัญญมัตลิคอน “ใจ... จลิต...กสาลษัง” ใจเปป็นทบีสี่ตมันี้งของอารมณร์ สลิสี่งตล่าง ๆ ในชบีวตลิ
ลข้วนออกมาจากใจ (สภษ. 4:23) จริต คนอสล่วนทบีสี่เปป็นฝฝ่ายวลิญญาณของมนลุษยร์ ความคริดคนอความเฉลบียวฉลาด สล่วนทบีทสี่ ชาหนข้าทบีสี่
“คลิด” ของมนลุษยร์ กลล่าวอบีกนมัยหนศึสี่ง เราจะตข้องรมักพระเจข้าดข้วยตมัวตนทมันี้งหมดของเรา พระเจข้าทรงเปป็นผผข้สรข้าง, ผผข้ดผแลรมักษา, ผผข้
เลบีนี้ยงดผ, และผผข้พพลิ ากษาของเรา ดข้วยเหตลุนบีนี้ พระองคร์จศึงทรงมบีสลิทธลิทธิ์ บีสี่จะบมัญชาใหข้เรารมักพระองคร์อยล่างสลินี้นสลุดใจ เหนนอสลิสี่งอนสี่นใด
ทมันี้งหมดบนแผล่นดลินโลก นมัสี่นหมายความวล่าเราจะตข้องรมักพระองคร์มากกวล่าทรมัพยร์สลิสี่งของทมันี้งหมดและความสมัมพมันธร์แบบมนลุษยร์
ทมันี้งมวล-กระทมังสี่ มากกวล่าชบีวลิตเองหากเราจะถผกเรบียกใหข้เลนอกการพลบีชพบี เพราะความเชนสี่อมากกวล่าหมันไปเสบียจากพระเจข้าและ
สละทลินี้งความรมักและความจงรมักภมักดบีของเราทบีสี่มบีตล่อพระองคร์ เราจะตข้องนชาความทรงจชา, ความคลิด, จลินตนาการ, เหตลุผล,
วลิจารณญาณ-ทลุกรายละเอบียดปลบีกยล่อยแหล่งความคลิดของเรา, อชานาจทางจลิตของเรา-และยอมจชานนอชานาจเหลล่านมันี้นในฐานะ
เปป็นขข้าแผล่นดลินทบีสี่เตด็มใจแทบพระบาทของพระเจข้าในการยกยล่องเทลิดทผนและความรมัก
ในมมัทธลิว 10:37-39 พระเยซผทรงอธลิบายวล่า: “ผผข้ใดทบีรสี่ มักบลิดามารดายลิสี่งกวล่ารมักเรากด็ไมล่สมกมับเรา และผผข้ใดรมักบลุตรชาย
หญลิงยลิสี่งกวล่ารมักเรา ผผข้นมันี้นกด็ไมล่สมกมับเรา และผผข้ใดทบีสี่ไมล่รมับเอากางเขนของตนตามเราไป ผผข้นมันี้นกด็ไมล่สมกมับเรา ผผข้ทบีสี่จะเอาชบีวลิตของ
ตนรอดจะกลมับเสบียชบีวลิต แตล่ผผข้ทบีสี่สผข้เสบียชบีวตลิ ของตนเพราะเหด็นแกล่เรากด็จะไดข้ชวบี ลิตรอด”
ขข้อ 38: “นทที่แหละเปป็นพระบษัญญษัตริขผู้อตผู้นและขผู้อใหญต่”
พระเยซผประทานใหข้มากกวล่าทบีสี่เราทผลขอเสมอ นมักกฎหมายผผข้นบีนี้แคล่ขอใหข้พระองคร์บอกพระบมัญญมัตขลิ ข้อใหญล่ทบีสี่สดลุ แตล่
พระเยซผไมล่เพบียงยกพระบมัญญมัตขลิ ข้อใหญล่ทบีสี่สดลุ เทล่านมันี้น แตล่ทรงประกาศดข้วยวล่ามมันเปป็นพระบษัญญษัตขริ ผู้อตผู้น มมันเปป็นขข้อตข้นในหลาย
ดข้านดมังนบีนี้:
มมันเปป็นขข้อตข้นในแงล่ของเวลา พระบมัญญมัตลิขข้อนบีนี้มบีผลผผกพมันตล่อพวกทผตสวรรคค์กอล่ นอาดมัมถผกสรข้างขศึนี้นมา ตอนทบีสี่พวกทผต
สวรรคร์เหลล่านมันี้นทชาบาป พวกเขากด็ถผกทลินี้งออกจากสวรรคร์ เอเสเคบียล 28:11-15 พรรณนาถศึงผผข้หนศึสี่งทบีสี่ “มบีความงามอยล่างพรข้อม
สรรพ...เครผบผผข้พลิทกมั ษร์ทบีสี่ไดข้เจลิมตมันี้งไวข้...” พรผู้อมสรรพในทลุกดข้านของเขาจนกระทษัที่งความชษัที่วชผู้าถผกพบในตษัวเขา ผมเชนสี่อวล่านบีสี่
กลล่าวถศึงหมัวหนข้าของอมัครเทวทผต แตล่เมนสี่อความชมัวสี่ ชข้าถผกพบในตมัวเขาเขากร็ถผกโยนออกจากสวรรคค์ (เราพบบมันทศึกนมันี้นในอลิสยาหร์
14:12-15) ผผข้ทบีสี่สล่องแสงเจลิดจข้านบีนี้ไดข้รวล่ งจากสวรรคร์เพราะบาปแหล่งความอลิจฉารลิษยาทบีสี่มบีตล่อพระเจข้า
ใชล่แลข้วครมับ พระบมัญญมัตลิขข้อตข้นและขข้อใหญล่ทบีสี่สดลุ มบีผลบมังคมับใชข้ในเรลิสี่มแรกนมันี้น เหนยือสริที่งทรงสรผู้างทษังนั้ ปวง จนกระทมังสี่
พระเจข้าทรงสรข้างอาดมัม และนมับตมันี้งแตล่โมงยามนมันี้นทบีอสี่ าดมัมไดข้ถผกสรข้างขศึนี้น พระบมัญญมัตลิขข้อนบีนี้กด็เปป็นหนข้าทบีสี่ของเขาเชล่นกมัน และ
เมนสี่อเขาใหข้พระเจข้าเปป็นทบีสี่สองและฟปังเอวาแทนทบีสี่จะเชนสี่อฟปังพระเจข้า เขากร็ตกตที่สา
พระบมัญญมัตลิขข้อนบีนี้เปป็นขข้อตข้นเพราะวล่าผผข้ทบีสี่ถผกสรข้างไมล่มบีสลิทธลิธิ์ทจบีสี่ ะรมักผผใข้ ดมากกวล่าทบีสี่เขารมักพระผผข้สรข้างของเขา เขาเปป็น
หนทนั้ทกตุ สริชื่งของเขาตล่อพระผผข้สรข้างองคร์นมันี้น
พระบมัญญมัตลิขข้อนบีนี้เปป็นขข้อตข้นเพราะวล่ามมันมบีขข้อเรบียกรข้องทบีสี่ใหญล่โตทบีสี่สลุดเทล่าทบีจสี่ ะมบีไดข้-ใหผู้เรารษักพระเจผู้าดผู้วยความรษัก
ทษันั้งหมด-ความรมักของใจ, ความรมักของจลิต, ความรมักของความคลิด
ทล่านทบีสี่รกมั ผมขอถามวล่าใครจะสามารถใหข้ความรมักเชล่นนมันี้น-ความรษักอษันสมบมูรณย์แบบ-แกล่พระเจข้าไดข้? และผมขอตอบ
วล่า: ไมส่มทผมูร้ใดเลยในเผต่าพษันธบุค์ทตทที่ กตที่สาของเรา! นมัสี่นเปป็นเหตลุทบีสี่วาล่ ทชาไมพระคมัมภบีรร์ถศึงกลล่าวชมัดเจนวล่าความรอดไมต่ไดผู้เปป็นมาโดย

การประพฤตลิตามพระราชบมัญญมัตลิ เปป็นไปไมล่ไดข้เลยทบีสี่จะรอดไดข้โดยการประพฤตลิตามพระราชบมัญญมัตลิ:
“บมัดนบีนี้ เรารผข้แลข้ววล่าพระราชบมัญญมัตลิทกลุ ขข้อทบีสี่ไดข้กลล่าวนมันี้น กด็ไดข้กลล่าวแกล่คนเหลล่านมันี้นทบีสี่อยผล่ใตข้พระราชบมัญญมัตเลิ พนสี่อปปิดปาก
ทลุกคน และเพนสี่อใหข้มนลุษยร์ทลุกคนในโลกมบีความผลิดจชาเพาะพระพมักตรร์พระเจข้าเพราะฉะนษันั้นจถึงไมต่มทเนยืนั้อหนษังคนหนถึที่งคนใดเปป็นผผผู้
ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจผู้าไดผู้โดยการประพฤตริตามพระราชบษัญญษัตริ เพราะวล่าโดยพระราชบมัญญมัตนลิ มันี้นเราจศึง
รผข้จกมั บาปไดข้” (โรม 3:19, 20)
มนบุษยค์ไมล่สามารถเชนสี่อฟปังพระบมัญญมัตลิ “ขข้อตข้นและขข้อใหญล่” ไดข้อยล่างนล่าพอใจ-แตล่ฮาเลลผยา! พระเยซผทรงกระทสา
แลผู้ว! พระองคร์ทรงเปป็นผผข้เดบียวเทล่านมันี้นทบีสี่เคยใหข้-หรนอทบีสี่จะใหข้-ความเชนสี่อฟปังอมันสมบผรณร์แบบตล่อพระบมัญญมัตขลิ ข้อนบีนี้ และความเชนสี่อ
ฟปังของพระองคร์กด็ถผกนมับวล่าเปป็นของคนทมันี้งปวงทบีสี่เชนสี่อในพระองคร์และวางใจพระองคร์ใหข้เปป็นพระผผข้ชวล่ ยใหข้รอด พระเยซผทรงเปป็น
พระเจข้าในกายเนนนี้อหนมัง พระเจข้าทรงเปป็นความรมัก-ความรมักอษันสมบผรณค์แบบ ดข้วยเหตลุนบีนี้พระเยซผจศึงทรงเปป็นความรมักอมัน
สมบผรณร์แบบ และพระองคค์ทรงรษักเราดข้วยความรมักอมันสมบผรณร์แบบ นมัสี่นเปป็นเหตลุวล่าทชาไมพระองคร์ไดข้เสดด็จไปยมังกลโกธาแทน
เรา พระองคร์ไดข้ทรงสละวางชบีวลิตของพระองคร์เพนสี่อเราเพนสี่อทบีสี่เราจะไดข้มบีชบีวตลิ โดยการเชนสี่อในพระองคร์
ขข้อ 39: “ขผู้อททที่สองกร็เหมยือนกษัน คยือ ‘จงรษักเพยือที่ นบผู้านเหมยือนรษักตนเอง’”
ใครในพวกเราเคยรมักษาพระบมัญญมัตลิขผู้อนทนั้บข้าง? ใครเคยรมักเพนสี่อนบข้านของตนเหมนอนกมับทบีสี่เขารมักตมัวเองบข้าง? หากนบีสี่
เปป็นความจรลิง หากเราสามารถรมักเพนสี่อนบข้านของเราไดข้เหมนอนกมับทบีสี่เรารมักตมัวเอง เราจะกลล่าวไดข้อยล่างไรวล่าคชาตอบนบีนี้มบีอยผใล่ น
พระเยซผแตล่เพบียงผผข้เดบียว?
พระครริสตค์ในตษัวผผผู้เชยืที่อทรงเปป็นความหวษังแหต่งสงต่าราศท (คส. 1:27)
“เหตลุฉะนมันี้นบมัดนบีนี้การปรมับโทษจศึงไมล่มบีแกล่คนทมันี้งหลายทบีสี่อยผล่ในพระเยซผครริสตค์ ...” (โรม 8:1)
“เพราะวล่าทล่านไดข้ตายแลข้วและชบีวลิตของทล่านซล่อนไวข้กษับพระครริสตค์ในพระเจผู้า” (คส. 3:3)
“เพราะวล่าในพระองคร์นมันี้นสภาพของพระเจข้าดชารงอยผล่อยล่างบรลิบผรณร์ และทต่านไดผู้ความครบบรริบผรณค์ในพระองคค์
...” (คส. 2:9, 10)
พระเจข้าไมล่เคยเปลบีสี่ยนความคลิดของพระองคร์เกบียสี่ วกมับความรมัก แตล่ในพระครริสตย์ความครบบรริบผรณค์ทษันั้งสรินั้นของความ
เปป็นพระเจผู้าดสารงอยผต่ และในพระองคย์เรามทความรษักอษันสมบผรณค์แบบ ถศึงแมข้วล่าเราไมล่สามารถรมักเพนสี่อนบข้านของเราไดข้เหมนอน
ตมัวเราเอง พระครริสตค์ในเรากด็ทรงรมักเพนสี่อนบข้านคนนมันี้นดข้วยความรมักอมันสมบผรณร์แบบ พระบมัญญมัตขลิ ข้อนบีนี้กด็ “เหมนอนกมับ” ขข้อตข้น
นมันี้น มมันถผกกล่อตมันี้งบนขข้อตข้นนมันี้น มมันไหลออกจากขข้อตข้นนมันี้น
พระบมัญญมัตลิขข้อนบีนี้ ซศึสี่งเหมนอนกมับพระบมัญญมัตลิขผู้อตผู้นนมันี้น บอกเปป็นนมัยวล่าเราควรรษักตษัวเอง แนล่นอนวล่ามบีการรมักตมัวเอง
แบบหนศึสี่งซศึสี่งเปป็นเรนสี่องเสนสี่อมทรามและบาปหนา ความรมักเชล่นนมันี้นตข้องถผกถอดทลินี้งและกชาจมัดออกไปเสบีย แตล่มกบี ารรมักตมัวเองแบบ
หนศึสี่งซศึสี่งเปป็นกฎแหล่งหนข้าทบีใสี่ นชบีวลิตของคนเรา นมัสี่นคนอเราตข้องมบีความหล่วงใยอมันเหมาะสมสชาหรมับสวมัสดลิภาพของจลิตวลิญญาณและ
รล่างกายของเราเอง เปาโลสอนชาวเมนองเอเฟซมัสเหลล่านมันี้นวล่า: “เชล่นนมันี้นแหละ สามบีจงศึ ควรจะรมักภรรยาของตนเหมยือนรษักกาย
ของตนเอง ผผข้ทบีสี่รกมั ภรรยาของตนกด็รกษั ตนเองเพราะวต่าไมต่มทผใผผู้ ดเกลทยดชษังเนยืนั้อหนษังของตนเอง มทแตต่เลทนั้ยงดผและทะนบุถนอม
เหมนอนองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าทรงกระทชาแกล่ครลิสตจมักร…ถศึงอยล่างไรกด็ดบี ทล่านทลุกคนจงตล่างกด็รมักภรรยาของตนเหมยือนรษักตนเอง ...”
(อฟ. 5:28, 29, 33) หากเราไมล่รมักตมัวเอง เรากด็ไมล่สามารถรมักเพนสี่อนบข้านของเราไดข้เหมชอนกษับททชื่เรารษักตษัวเองอยล่างแนล่นอน

นบีสี่คนอขข้อสรลุปและสาระสชาคมัญของขข้อบมังคมับเหลล่านมันี้นทมันี้งหมดทบีสี่เกบีสี่ยวขข้องกมับศาสนาในเชลิงปฏลิบมัตลิจรลิง-ขข้อบมังคมับทมันี้ง
หลายทบีสี่ถผกเขบียนตอนแรกในใจของมนลุษยร์ทมันี้งหลาย ซศึสี่งตล่อมาถผกปลลุกใหข้มบีชบีวตลิ ขศึนี้นอบีกโดยโมเสสและถผกบมังคมับใชข้โดยเหลล่า
ศาสดาพยากรณร์ของพระเจข้า เอาพระราชบมัญญมัตแลิ หล่งความรมักออกไปและทลุกสลิสี่งกด็สผญเปลล่า เราจะตข้องรมักพระเจข้าในพระ
ครลิสตร์ รมักเพนสี่อนบข้านของเราเพราะเหด็นแกล่พระครลิสตร์ และในการทชาเชล่นนมันี้นเรากด็ทชาใหข้พระราชบมัญญมัตสลิ ชาเรด็จ (โรม 13:10)
ขอใหข้เราเกด็บรมักษาถข้อยคชาของพระเยซผไวข้ในใจและความคลิดของเรา ขอใหข้ถข้อยคชาเหลล่านบีนี้เปป็นแมล่พลิมพร์ทบีสี่เราเทตมัวตน
ของเราลงไป เพราะจนกวล่าเรามบีความรมักของพระเจข้าและความรมักของพระองคร์ครอบครองเราอยล่างเตด็มทบีสี่ เรากด็ไมล่มบีคาล่ อมันใด
เลย:
“แมข้ขข้าพเจข้าพผดภาษาของมนลุษยร์กด็ดบี และภาษาของทผตสวรรคร์กด็ดบี แตล่ไมล่มบีความรมัก ขข้าพเจข้าเปป็นเหมนอนฆข้องหรนอฉาบ
ทบีสี่กชาลมังสล่งเสบียง แมข้ขข้าพเจข้ามบีของประทานแหล่งการพยากรณร์ และเขข้าใจในความลศึกลมับทมันี้งปวงและมบีความรผทข้ มันี้งสลินี้น และแมข้
ขข้าพเจข้ามบีความเชนสี่อทมันี้งหมดพอจะยกภผเขาไปไดข้ แตล่ไมล่มบีความรมัก ขผู้าพเจผู้ากร็ไมต่มทคาต่ อะไรเลย แมข้ขข้าพเจข้ามอบของสารพมัดเพนสี่อ
เลบีนี้ยงคนยากจน และแมข้ขข้าพเจข้ายอมใหข้เอาตมัวขข้าพเจข้าไปเผาไฟเสบีย แตล่ไมล่มคบี วามรมัก จะหาเปป็นประโยชนค์แกต่ขผู้าพเจผู้าไมต่
“ความรมักนมันี้นกด็อดทนนานและกระทชาคลุณใหข้ ความรมักไมล่อลิจฉา ความรมักไมล่อวดตมัว ไมล่หยลิสี่งผยองไมล่ทชาสลิสี่งทบีสี่ไมล่บมังควร
ไมล่คลิดเหด็นแกล่ตนเองฝฝ่ายเดบียว ไมล่ฉลุนเฉบียว ไมล่ชล่างจดจชาความผลิด ไมล่ชนสี่นชมยลินดบีในความชมัสี่วชข้า แตล่ชนนสี่ ชมยลินดบีในความจรลิง ไมล่
แคะไคข้คลุข้ยเขบีสี่ยความผลิดของเขา และเชนสี่อในสล่วนดบีของเขาอยผล่เสมอ และมบีความหวมังอยผล่เสมอ และเพบียรทนเอาทลุกอยล่าง ความ
รมักไมล่มวบี มันสผญสลินี้น แมข้คชาพยากรณร์กด็จะเสนสี่อมสผญไป แมข้การพผดภาษาตล่างๆนมันี้นกด็จะมบีเวลาเลลิกไป แมข้ความรผกข้ ด็จะเสนสี่อมสผญไป
เพราะทบีสี่เรารผนข้ มันี้นกด็รผข้แตล่สวล่ นหนศึสี่ง และทบีสี่เราพยากรณร์นมันี้นกด็พยากรณร์แตล่สล่วนหนศึสี่ง แตล่เมนสี่อความสมบผรณร์มาถศึงแลข้ว ความ
บกพรล่องนมันี้นกด็จะสผญไป
“เมนสี่อขข้าพเจข้ายมังเปป็นเดด็ก ขข้าพเจข้าพผดอยล่างเดด็ก คลิดอยล่างเดด็ก ใครล่ครวญหาเหตลุผลอยล่างเดด็ก แตล่เมนสี่อขข้าพเจข้าเปป็น
ผผข้ใหญล่ ขข้าพเจข้ากด็เลลิกอาการเดด็กเสบีย เพราะวล่าบมัดนบีนี้เราเหด็นสลมัวๆเหมนอนดผในกระจก แตล่เวลานมันี้นจะไดข้เหด็นหนข้ากมันชมัดเจน
เดบีดี๋ยวนบีนี้ขข้าพเจข้ารผแข้ ตล่สล่วนหนศึสี่ง แตล่เวลานมันี้นขข้าพเจข้าจะรผแข้ จข้งเหมนอนไดข้รผข้จกมั ขข้าพเจข้าแลข้วดข้วยดษังนษันั้นยษังตษังนั้ อยผต่สามสริที่ง คยือความเชยืที่อ
ความหวษังใจ ความรษัก แตส่ความรษักใหญส่ททชื่สตุด” (1 คร. 13:1-13)
ขข้อ 40: “พระราชบษัญญษัตริและคสาพยากรณค์ทษันั้งสรินั้นกร็ขถึนั้นอยผต่กษับพระบษัญญษัตริสองขผู้อนทนั้”
ชล่างเปป็นคชาตรมัสทบีสี่ยลิสี่งใหญล่! คชาสอนทมันี้งหมดของโมเสสและพวกศาสดาพยากรณร์ตมันี้งอยผล่บนพระบมัญญมัตลิสองขข้อนบีนี้ทบีสี่พระ
เยซผทรงยกมาในขข้อพระคชาเหลล่านมันี้นทบีสี่เราเพลิสี่งศศึกษาไป-รมักพระเจข้าอยล่างสลินี้นสลุดใจ ดข้วยตมัวตนทมันี้งหมดของเรา และรมักเพนสี่อน
บข้านของเราเหมนอนกมับทบีสี่เรารมักตมัวเราเอง
ในปปัญญาจารยร์ 12:13 เราอล่านวล่า: “ใหข้เราฟปังตอนสรลุปความกมันทมันี้งสลินี้นแลข้ว คนอจงยสาเกรงพระเจผู้า และรษักษาพระ
บษัญญษัตขริ องพระองคค์ เพราะนทที่แหละเปป็นหนร้าททชื่ทษันั้งสรินั้นของมนบุษยค์” หนข้าทบีใสี่ นการรมักพระเจข้าและรมักเพนสี่อนบข้านของเราเหมนอน
กมับทบีสี่เรารมักตมัวเองนมันี้นคนอหมัวขข้อทบีสี่มาเปป็นอมันดมับหนศึสี่งและมบีความสชาคมัญสผงสลุดในการเปปิดเผยของพระเจข้า และ “พระราช
บษัญญษัตแริ ละคสาพยากรณค์ทษันั้งสรินั้น” กด็ขศึนี้นอยผล่กมับขข้อเทด็จจรลิงหนศึสี่งเดบียวนบีนี้ เอาสริที่งคนั้สาหนถึที่งเดทยวนทนั้ออกไปและจะไมล่มบีสลิสี่งใดเหลนอทบีสี่จะ
ตมันี้งความเชนสี่อของเราไวข้บนนมันี้น ไมล่มบีอะไรเหลนอทบีจสี่ ะสนมับสนลุนคชาสอนตล่าง ๆ ของพระเยซผ ความเชนสี่อของเรากด็คงสผญเปลล่าและ
คชาสอนทบีสี่ถผกบมันทศึกไวข้โดยเหลล่าผผข้บรลิสลุทธลิธิ์ขณะทบีสี่พวกเขาถผกดลใจโดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิกธิ์ ด็คงไรข้คล่า ! รอยเทข้าทลุกรอยแหล่ง

ความเชนสี่อแบบครลิสเตบียนขถึนั้นอยผต่กษับความรษัก-ความรมักของพระเจข้าทบีสี่ทรงมบีตล่อเรา และความรมักของพระเจข้าในใจของเราโดย
ความเชนสี่อ

พระเยซรูทรงตมัตั้งคคาถามพวกฟารริสเรี กรีที่ยวกมับพระเมสสริยาหย
ขข้อ 41 และ 42: “เมยืที่อพวกฟารริสทยษังประชบุมกษันอยผต่ททที่นษัที่น พระเยซผทรงถามพวกเขาวต่า “พวกทต่านคริดอยต่างไรดผู้วย
เรยืที่องพระครริสตค์ พระองคค์ทรงเปป็นบบุตรของผผผู้ใด” เขาตอบพระองคค์วาต่ “เปป็นบบุตรของดาวริด”
“เมยืที่อพวกฟารริสทยษังประชบุมกษันอยผต่ททที่นษัที่น...” แมข้ผลิดหวมังและพล่ายแพข้ พวกฟารลิสบีกด็ยมังอยผใล่ นระยะทบีสี่พอไดข้ยลินพระเยซผอยผล่
บางทบีพวกเขากชาลมังจข้องหาโอกาสทบีจสี่ ะโจมตบีพระองคร์ขณะทบีพสี่ ระองคร์สมัสี่งสอน หรนอบางทบีพวกเขากชาลมังรอจนกวล่าพวกเขาจะมบี
อลุบายอนสี่น แตล่ขณะทบีสี่พวกเขาอยผทล่ บีสี่นมัสี่น พระเยซผกด็ทรงบลุกเขข้าไปสผใข้ นแดนของศมัตรผ พระองคร์ไดข้ทรงตอบคชาถามทลุกขข้อทบีพสี่ วกเขา
ไดข้ถามพระองคร์แลข้ว บมัดนบีนี้เปป็นตาของพระองคค์แลข้วทบีสี่จะถามพวกเขา พวกเขาและพวกสะดผสบีไดข้ทาข้ ทายพระองคร์ดวข้ ยคชาถาม
ตล่าง ๆ เกบีสี่ยวกมับรมัฐและการปกครอง, เกบีสี่ยวกมับการเปป็นขศึนี้นจากตายและชบีวลิตหลมังความตาย และเกบีสี่ยวกมับคลุณคล่าในเชลิงเปรบียบ
เทบียบของพระบมัญญมัตลิตาล่ ง ๆ ของพระราชบมัญญมัตลิ-ซศึสี่งทมันี้งหมดนบีนี้พระองคร์ไดข้ทรงตอบอยล่างทมันทล่วงทบีและในลมักษณะทบีทสี่ ชาใหข้
พวกฟารลิสบี, พวกเฮโรด, และพวกสะดผสบีตอข้ งสงบปากสงบคชา ในทบีสี่นบีนี้พระองคร์ทรงเอาคชาถามทบีสสี่ ชาคมัญยลิสี่งมาถามพวกเขา ซศึสี่ง
เปป็นคชาถามทบีสี่ทกบุ คนตข้องตอบไมล่ทางใดกด็ทางหนศึสี่ง:
“พวกทส่านคริดอยส่างไรดร้วยเรชอชื่ งพระครริสตย์?” เมนสี่อใดกด็ตามและทบีสี่ใดกด็ตามทบีพสี่ ระเยซผทรงปรากฏตมัว-ในแควข้นกาลลิลบี,
เมนองคาเปอรนาอลุมหรนอกรลุงเยรผซาเลด็ม-ผผข้คนกด็เรลิสี่มถามวล่า “ชายผผผู้นทนั้เปป็นใครกษัน?” ในกรลุงเยรผซาเลด็ม การถกเถบียงกมันเกบียสี่ วกมับ
พระองคร์บางครมันี้งกด็พลลุล่งขศึนี้นไปถศึงจลุดเดนอด ความเหด็นเกบียสี่ วกมับพระองคร์วลิสี่งไปจนสลุดขบีดของตาชมัสี่ง จากจลุดตสี่ชาสลุดไปถศึงจลุดสผงสลุด
บางคนกลล่าววล่าพระองคร์ถผกผทสริง คนอนนสี่ ๆ กด็รมับสารภาพวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระบบุตรของพระเจผู้า (อล่านยอหร์น 7:12, 40-43;
9:16; และ 10:19-21)
คนเหลล่านมันี้นทบีสี่พระเยซผทรงถามคชาถามนบีนี้ในวมันนมันี้นไดข้จากโลกนบีนี้ไปแลข้ว แตล่มบีคนจชานวนมากทบีสี่เหมนอนพวกเขาในวมันนบีนี้ ผผข้คนทบีสี่ใหข้ความสชาคมัญอยล่างมากกมับพระครริสตค์แหต่งประสบการณย์ โดยเปรบียบเทบียบพระองคร์กมับพระครริสตค์แหต่งพระคษัมภทรย์
พวกเขาเพลิสี่มตรงนบีนี้นลิด, เอาตรงนมันี้นออกหนล่อย, จศึงเปป็นการลดทอนพระองคร์ใหข้เปป็นเพบียงชายผผข้ยลิสี่งใหญล่, อาจารยร์ผผข้ยลิสี่งใหญล่, ผผข้
รมักษาโรคผผข้ยลิสี่งใหญล่, ผผข้กอล่ ตมันี้งศาสนาหนศึสี่งทบีสี่ยลิสี่งใหญล่-แตต่พระองคค์ทรงเปป็นมากกวส่าสริที่งเหลต่านทนั้! พระครลิสตร์แหล่งพระคมัมภบีรร์ทรงเปป็น
พระบบุตรททที่บษังเกริดมาองคค์เดทยวของพระเจผู้า, ประสผตริจากหญริงพรหมจารท, พระเจผู้าในกายเนยืนั้อหนษังผผข้ทรงทชาใหข้โลกนบีนี้คนนดบีกมันกมับ
พระองคร์เอง (2 คร. 5:18, 19) ความรอดไดข้ถผกนชาลงมาสผล่มนลุษยร์และถผกนชาเสนอในพระเยซผครลิสตร์ แตล่เราตข้องคริดถผกตผู้องเกบีสี่ยว
กมับพระครลิสตร์เพนสี่อทบีสี่จะไดข้รบมั ความรอด!
“พระองคค์ทรงเปป็นบบุตรของผผผู้ใด?” หนศึสี่งในสลิสี่งสชาคมัญเหลล่านมันี้นเกบีสี่ยวกมับความรอดคนอทบีสี่วาล่ เราเชนสี่อคชาพยานทบีสี่พระเจข้า
ประทานแลข้วเกบีสี่ยวกมับพระบลุตรของพระองคร์ (1 ยอหร์น 5:10-12) พวกนมักศาสนาทบีพสี่ ระเยซผทรงถามคชาถามนบีนี้รจผข้ มัก
ประวมัตศลิ าสตรร์สมมัยพมันธสมัญญาเดลิม แตล่พวกเขากด็ไมล่รหผข้ รนอไมล่ยอมรมับสารภาพวล่าพระเมสสลิยาหร์จะตข้องมบีแหลล่งกชาเนลิดแบบ
พระเจข้าและแบบมนลุษยร์ พวกเขาตอบวล่า: “บบุตรของดาวริด” พวกเขารผข้วาล่ พระเจข้าไดข้ทรงสมัญญาไวข้วาล่ พระเมสสลิยาหร์และผผข้ชล่วย
ใหข้พข้นของพวกเขาจะมาโดยทางเชนนี้อสายและพงศร์พนมั ธลุร์ของดาวลิด จากนมันี้นโดยคชาถามเพลิสี่มเตลิม พระเยซผทรงนชาขข้อเทด็จจรลิงเรนอสี่ ง
แหลล่งกชาเนลิดแบบพระเจผู้าของพระองคร์ออกมา ถศึงแมข้วาล่ จากมลุมมองฝฝ่ายเนนนี้อหนมังพระองคร์ทรงถผกเรบียกไดข้อยล่างสมัตยร์จรลิงวล่า

เปป็น “บลุตรของดาวลิด” กด็ตาม
ขข้อ 43 และ 44: “พระองคค์ตรษัสถามเขาวต่า “ถผู้าอยต่างนษันั้นเปป็นไฉนดาวริดโดยเดชพระวริญญาณจถึงไดผู้เรทยกพระองคค์วาต่
องคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้า และรษับสษัที่งวต่า ‘องคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้าตรษัสกษับองคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของขผู้าพเจผู้าวต่า จงนษัที่งททที่ขวามยือของเรา จนกวต่า
เราจะกระทสาใหผู้ศษัตรผของทต่านเปป็นแทต่นรองเทผู้าของทต่าน’”
พระคมัมภบีรเร์ ปป็นแหลล่งทบีสี่มาแหล่งเดบียวของคชาตอบทบีสี่ถผกตข้องสชาหรมับคชาถามตล่าง ๆ เกบียสี่ วกมับพระคมัมภบีรร์ พระคมัมภบีรร์เปป็น
แนวรมับหลมักขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเราในการตล่อสผข้กมับเหลล่าศมัตรผของพระองคร์ เพนสี่อแสดงใหข้เหด็นความไมล่ครบถข้วนของคชา
ตอบทบีสี่พวกฟารลิสใบี หข้แกล่พระองคร์ พระองคร์ทรงดศึงพวกเขาออกมาดข้วยคชาถามอบีกขข้อหนศึสี่ง:
“ถผู้าอยต่างนษันั้นเปป็นไฉนดาวริดโดยเดชพระวริญญาณจถึงไดผู้เรทยกพระองคค์วาต่ องคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้า?” ในมาระโก 12:36 เรา
อล่านวล่า “ดข้วยวล่าดาวลิดเองทรงกลล่าวโดยเดชพระวริญญาณบรริสบุทธริธิ์วาล่ ...” จากนมันี้นพระเยซผทรงยกคชาพผดของดาวลิดตามทบีสี่บมันทศึก
ไวข้ในเพลงสดลุดบี 110:1:
“องคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้า (พระเยโฮวาหร์) ตรษัสกษับองคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของขร้าพเจร้า (พระครลิสตร์) วล่า...” ดาวลิดโดยพระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ ไดข้เรบียนรผข้สลิสี่งทบีพสี่ ระบลิดาตรมัสแกล่พระบลุตร ดมังนมันี้นเขาจศึงไดข้ถผกนชาเขข้าสผล่การตลิดตล่อสมัมพมันธร์กมับตรบีเอกานลุภาพ
ศมักดลิธิ์สทลิ ธลิธิ์ นบีสี่ควรทชาใหข้ไดข้ขข้อยลุตลิเปป็นนลิตยร์สชาหรมับคชาถามใดกด็ตามเกบีสี่ยวกมับความเปป็นผผข้แตล่ง, การดลใจ, และการประยลุกตร์ใชข้ของ
เพลงสดลุดบี 110
“จงนษัที่งททที่ขวามยือของเรา...” พระบลุตรทรงไดข้รบมั เชลิญใหข้หยลุดพมักหลมังจากพระราชกลิจในการไถล่อมันยลิสี่งใหญล่ของพระองคร์
ถผกทชาใหข้สชาเรด็จลลุลล่วงแลข้ว-และ “เมยืที่อพระบบุตรไดผู้ทรงชสาระบาปของเราดผู้วยพระองคค์เองแลผู้ว กร็ไดผู้ทรงประทษับนษัที่ง ณ เบนนี้องขวา
พระหมัตถร์ของผผข้ทรงเดชานลุภาพเบนนี้องบน” (ฮบีบรผ 1:3) พระองคร์ทรงไดข้รมับเชลิญใหข้นมัสี่งทบีสี่เบนนี้องขวาพระหมัตถร์ของพระบลิดา คนอ
สถานทบีสี่แหล่งเดชานลุภาพ, ฤทธลิธิ์เดช, และเกบียรตลิยศ “จนกวต่าเราจะกระทสาใหผู้ศษัตรผของทต่านเปป็นแทต่นรองเทผู้าของทต่าน” ในฮบีบรผ
10:12, 13 เราอล่านวล่า: “ฝฝ่ายพระองคร์นบีนี้ ครมันี้นทรงถวายเครนอสี่ งบผชาเพราะความบาปเพบียงหนเดบียวซศึสี่งใชข้ไดข้เปป็นนลิตยร์ กด็เสดด็จ
ประทมับเบนนี้องขวาพระหมัตถร์ของพระเจข้า ตมังนี้ แตล่นบีนี้ไปพระองคร์คอยอยผจล่ นถศึงบรรดาศมัตรผของพระองคร์จะถผกปราบลงเปป็นทบีสี่รอง
พระบาทของพระองคร์”
พระเยซผจะทรงครอบครองสถานทบีสี่แหล่งการถผกเทลิดทผนของพระองคร์ทบีสี่เบนนี้องขวาพระหมัตถร์ของพระเจข้าพระบลิดาตล่อไป
จนกวล่าศษัตรผทษันั้งปวงของพระองคค์หมอบกราบลงทบีสี่พระบาทของพระองคร์:
“ตล่อจากนมันี้นจะเปป็นวาระทบีสี่สลุด เมนสี่อพระองคร์จะทรงมอบอาณาจมักรไวข้แดล่พระเจข้าคนอพระบลิดา เมนสี่อพระองคร์จะไดข้ทรง
ทชาลายการปกครอง และสลิทธลิอชานาจและอานลุภาพหมดแลข้ว เพราะวล่าพระองคร์จะตข้องทรงปกครองอยผล่กล่อน จนกวล่าพระองคร์
จะไดข้ทรงปราบศมัตรผทมันี้งสลินี้นใหข้อยผล่ใตข้พระบาทของพระองคร์ ศมัตรผตมัวสลุดทข้ายทบีสี่จะทรงทชาลายนมันี้นกด็คอน ความตาย เพราะวล่า
พระองคร์ทรงปราบสลิสี่งสารพมัดลงใตข้พระบาทของพระองคร์แลข้ว แตล่เมนสี่อพระองคร์ตรมัสวล่าทรงปราบสลิสี่งสารพมัดลงนมันี้น กด็เปป็นทบีสี่
ทราบชมัดวล่ายกเวข้นองคร์พระเจข้าผผข้ทรงปราบสลิสี่งสารพมัดใหข้อยผล่ใตข้พระองคร์ เมนสี่อสลิสี่งสารพมัดถผกปราบใหข้อยผล่ใตข้พระองคร์แลข้ว เมนสี่อนมันี้น
องคร์พระบลุตรกด็จะอยผล่ใตข้พระเจข้าผผทข้ รงปราบสลิสี่งสารพมัดใหข้อยผล่ใตข้พระองคร์ เพยืที่อพระเจผู้าจะทรงเปป็นเอกเปป็นใหญส่ในสริชื่งสารพษัด
ทษันั้งปวง” (1 คร. 15:24-28)
ขข้อ 45: “ถผู้าดาวริดเรทยกพระองคค์วต่าองคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้า พระองคค์จะเปป็นบบุตรของดาวริดอยต่างไรไดผู้”

ความหมายของคชาถามนบีนี้กด็คนอ “หลมักคชาสอนทบีสี่วาล่ การสนบเชนนี้อสายของพระเมสสลิยาหร์มาจากดาวลิดจะเขข้ากมันไดข้อยล่างไร
กมับสลิสี่งทบีสี่ดาวลิดประกาศภายใตข้การดลใจเมนสี่อเขาเรบียกพระองคร์วล่าองคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้า? หลมักคชาสอนของทล่านทมันี้งหลายจะเขข้ากมัน
ไดข้อยล่างไรกมับคชากลล่าวแบบเปป็นคชาพยากรณร์ของดาวลิด?”
พระเมสสลิยาหร์จะทรงสนบเชนนี้อสายมาจากดาวลิดในฐานะมนบุษยค์คนหนถึที่ง คนอในลมักษณะเดบียวกมับทบีสี่มนลุษยร์คนอนนสี่ สนบเชนนี้อ
สายมาจากพล่อแมล่ของตนหรนอไมล่? พระองคร์จะทรงมบีลมักษณะเฉพาะตมัวแบบมนบุษยค์เทล่านมันี้น และไมล่มบีลมักษณะแบบพระเจผู้าดข้วย
หรนอ? หากพระครลิสตร์ไมล่ทรงมบีตมัวตนอยผล่ตอนทบีดสี่ าวลิดเขบียนถข้อยคชาเหลล่านมันี้น แลข้วดาวลิดจะเรบียกพระครลิสตร์วล่า “องคค์พระผผผู้เปป็น
เจผู้า” ดข้วยความเหมาะสมใดเลล่า?
ขข้อ 46: “ไมต่มทผผผู้หนถึที่งผผผู้ใดอาจตอบพระองคค์สษักคสาหนถึที่ง ตษังนั้ แตต่วษันนษันั้นมา ไมต่มทใครกลผู้าซษักถามพระองคค์ตต่อไป”
พวกฟารลิสบีไมล่สามารถ “ตอบพระองคค์สษักคสาหนถึที่ง...” หนทางเดบียวทบีสี่ผผผู้ใดจะสามารถตอบคชาถามนมันี้นทบีสี่องคร์พระผผข้เปป็น
เจข้าทรงถามไดข้กด็คนอ รมับสารภาพวล่าพระเยซผทรงเปป็นทมันี้งมนลุษยร์และพระเจข้า-มนลุษยร์ผผข้ทรงเปป็นพระเจข้า พระองคร์ทรงมบีตวมั ตนอยผล่
กล่อนดาวลิดมบีชบีวตลิ อยผล่ พระองคร์ทรงเปป็นอยผล่มาตษังนั้ แตต่นริรษันดรค์กาลกมับพระบลิดาและพระองคค์จะทรงเปป็นอยมูไส่ ปตลอดชษัวที่ นริรษันดรค์
กาล-ทรงถผกเทลิดทผน, จอมกษมัตรลิยร์, จอมเจข้านาย พระองคร์จะทรงครอบครองไปตลอดชมัวสี่ นลิจนลิรมันดรร์
พระครลิสตร์ในฐานะพระเจผู้าทรงเปป็นองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของดาวลิด, พระเจข้าและกษมัตรลิยร์ของดาวลิด พระครลิสตร์ในฐานะ
มนบุษยค์ทรงเปป็นบลุตรของดาวลิด พระองคร์ไดข้เสดด็จมาโดยทางพงศค์พษันธบุค์ของดาวลิด พระองคร์ทรงเปป็นพระบลุตรของพระเจข้า ถผก
ปฏลิสนธลิโดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ พระองคร์ทรงเปป็นบลุตรมนลุษยร์โดยทางเชนนี้อสายของอมับราฮมัมเรนสี่อยมาผล่านทางดาวลิด จนถศึง
เวลานมันี้นเมนสี่อมารบียร์ตงมันี้ ครรภร์และคลอดพระเยซผ, พระเมสสลิยาหร์, กษมัตรลิยร์, อลิมมานผเอล (พระเจข้าทรงสถลิตอยผกล่ มับเรา)
“...ตษังนั้ แตต่วษันนษันั้นมา ไมต่มใท ครกลผู้าซษักถามพระองคค์ตต่อไป” นบีสี่ไมล่ไดข้หมายความวล่าพวกสาวกไมล่ถามคชาถามใด ๆ เพลิสี่ม
เตลิมอบีก มมันหมายความวล่าไมล่มบีสมักคนในพวกยลิวเหลล่านมันี้น, คนเหลล่านมันี้นทบีสี่กชาลมังวางอลุบายดมักจมับพระองคร์, ซมักถามพระองคร์เพลิสี่ม
เตลิมอบีก พระเยซผไดข้ทรงทชาใหข้จดลุ ประสงคร์ของหลายคณะทบีรสี่ วมตมัวกมัน-พวกเฮโรด, พวกสะดผสบี, และพวกฟารลิสบี-สมับสนงลุนงง
และพล่ายแพข้ไปแลข้ว ไมล่มบีสกมั กลลุล่มในกลลุล่มเหลล่านมันี้นสามารถทชาใหข้พระองคร์สมับสนงลุนงงไดข้!
พวกรมับบบีและผผข้ปกครองยลิวในสมมัยตอนทบีสี่พระเยซผทรงเคลนสี่อนไหวไปมาอยผล่ทาล่ มกลางมนลุษยร์ยอมรมับวล่าเพลงสดลุดบบี ททบีสี่
110 กลล่าวถศึงพระเมสสลิยาหร์-แตล่พวกเขาไมล่ตระหนมักวล่าการยอมรมับของพวกเขาเกบีสี่ยวขข้องกมับอะไร ในยลุคสมมัยปปัจจลุบมันนบีนี้แหล่ง
แนวคลิดเสรบีนลิยม, สมมัยใหมล่นลิยม, วลิวมัฒนาการ, การไมล่ยอมรมับการมบีอยผล่จรลิงของพระเจข้าและ “แนวคลิด” อนสี่น ๆ อบีกมากมายทบีสี่
ถผกฟปักตมัวออกมาจากนรก พวกครผสอนเทด็จไดข้พยายามทบีจสี่ ะเอาความหมายททที่เหมาะสมออกไปจากเพลงสดลุดบีบทนมันี้น แตล่พระ
วจนะของพระเจข้าปปักแนล่นเปป็นนลิตยร์อยผล่ในสวรรคร์ (เพลงสดลุดบี 119:89)
“พวกทต่านคริดอยต่างไรดผู้วยเรยืที่องพระครริสตค์?” คชาถามนบีนี้ยมังอยผล่ตรงหนข้ามนลุษยชาตลิเหมนอนเดลิมในวมันนบีนี้ และมมันตข้องถผก
ตอบ ทล่านผผข้อล่านทบีสี่รกมั “พวกทส่านคริดอยต่างไรดผู้วยเรยืที่องพระครริสตค์? คตุณเชยืที่อวต่าพระองคค์ทรงเปป็นบบุตรของผผผู้ใด?” การปฏลิเสธทบีสี่
จะตอบคชาถามนมันี้นเทล่ากมับเปป็นการปฏลิเสธพระครลิสตร์ คตุณจะทสาอะไรกษับพระเยซผ-เดบีดี๋ยวนบีนี้ ขณะนบีนี้? “...ดผเถริด บษัดนทนั้เปป็นเวลาอษัน
ชอบ ดผเถริด บษัดนทนั้เปป็นวษันแหต่งความรอด” (2 คร. 6:2)
“อยล่าคลุยอวดถศึงพรลุล่งนบีนี้ เพราะเจข้าไมล่ทราบวล่าวมันหนศึสี่งๆจะนชาอะไรมาใหข้บข้าง” (สภษ. 27:1)

บททรีที่ 23
23:1 ครมังนี้ นมันี้นพระเยซผตรมัสกมับฝผงชนและพวกสาวกของพระองคร์
23:2 วล่า “พวกธรรมาจารยร์กมับพวกฟารลิสบีนมัสี่งบนทบีสี่นมัสี่งของโมเสส
23:3 เหตลุฉะนมันี้นทลุกสลิสี่งซศึสี่งเขาสมัสี่งสอนพวกทล่าน จงถนอประพฤตลิตาม เวข้นแตล่การกระทชาของเขา อยล่าไดข้ทชาตามเลย เพราะเขา
เปป็นแตล่ผผข้สมัสี่งสอน แตล่เขาเองหาทชาตามไมล่
23:4 ดข้วยเขาเอาภาระหนมักและแบกยากวางบนบล่ามนลุษยร์ สล่วนเขาเองแมข้แตล่นลินี้วเดบียวกด็ไมล่จมับตข้องเลย
23:5 การกระทชาของเขาทลุกอยล่างเปป็นการอวดใหข้คนเหด็นเทล่านมันี้น เขาใชข้กลมักพระบมัญญมัตอลิ ยล่างใหญล่ สวมเสนนี้อทบีสี่มบีพผล่หข้อยอมันยาว
23:6 เขาชอบทบีสี่อมันมบีเกบียรตลิในการเลบีนี้ยงและทบีสี่นมัสี่งตชาแหนล่งสผงในธรรมศาลา
23:7 กมับชอบรมับการคชานมับทบีสี่กลางตลาด และชอบใหข้คนเรบียกเขาวล่า ‘รมับบบี รมับบบี’
23:8 ทล่านทมันี้งหลายอยล่าใหข้ใครเรบียกทล่านวล่า ‘รมับบบี’ ดข้วยทล่านมบีพระอาจารยร์แตล่ผผข้เดบียวคนอพระครลิสตร์ และทล่านทมันี้งหลายเปป็นพบีสี่
นข้องกมันทมันี้งหมด
23:9 และอยล่าเรบียกผผข้ใดในโลกวล่าเปป็นบลิดา เพราะทล่านมบีพระบลิดาแตล่ผผข้เดบียว คนอผผข้ทบีสี่ทรงสถลิตในสวรรคร์
23:10 อยล่าใหข้ผผข้ใดเรบียกทล่านวล่า ‘นาย’ ดข้วยวล่านายของทล่านมบีแตล่ผผข้เดบียวคนอพระครลิสตร์
23:11 ผผข้ใดทบีเสี่ ปป็นใหญล่ทบีสี่สดลุ ในพวกทล่าน ผผข้นมันี้นจะเปป็นผผข้รมับใชข้ของทล่านทมันี้งหลาย
23:12 ผผข้ใดจะยกตมัวขศึนี้น ผผข้นมันี้นจะตข้องถผกเหยบียดลง ผผใข้ ดถล่อมตมัวลง ผผข้นมันี้นจะไดข้รบมั การยกขศึนี้น
23:13 วลิบมัตลิแกล่เจข้า พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี คนหนข้าซนสี่อใจคด ดข้วยวล่าพวกเจข้าปปิดประตผอาณาจมักรแหล่งสวรรคร์ไวข้จาก
มนลุษยร์ เพราะพวกเจข้าเองไมล่ยอมเขข้าไป และเมนสี่อคนอนสี่นจะเขข้าไป พวกเจข้ากด็ขมัดขวางไวข้
23:14 วลิบมัตลิแกล่เจข้า พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี คนหนข้าซนสี่อใจคด ดข้วยพวกเจข้ารลิบเอาเรนอนของหญลิงมล่าย และแสรข้ง
อธลิษฐานเสบียยนดยาว เพราะฉะนมันี้นพวกเจข้าจะไดข้รมับพระอาชญามากยลิสี่งขศึนี้น
23:15 วลิบมัตลิแกล่เจข้า พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี คนหนข้าซนสี่อใจคด ดข้วยพวกเจข้าเทบีสี่ยวไปตามทางทะเลและทางบกทมัสี่วไป
เพนสี่อจะไดข้แมข้แตล่คนเดบียวเขข้าจารบีต เมนสี่อไดข้แลข้วเจข้ากด็ทชาใหข้เขากลายเปป็นลผกแหล่งนรกยลิสี่งกวล่าตมัวเจข้าเองถศึงสองเทล่า
23:16 วลิบมัตลิแกล่เจข้า คนนชาทางตาบอด เจข้ากลล่าววล่า ‘ผผใข้ ดจะปฏลิญาณอข้างพระวลิหาร คชาปฏลิญาณนมันี้นไมล่ผกผ มมัด แตล่ผผข้ใดจะ
ปฏลิญาณอข้างทองคชาของพระวลิหาร ผผข้นมันี้นจะตข้องกระทชาตามคชาปฏลิญาณ’
23:17 คนโฉดเขลาตาบอด สลิสี่งไหนจะสชาคมัญกวล่า ทองคชาหรนอพระวลิหารซศึสี่งกระทชาใหข้ทองคชานมันี้นศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์
23:18 และวล่า ‘ผผข้ใดจะปฏลิญาณอข้างแทล่นบผชา คชาปฏลิญาณนมันี้นไมล่ผผกมมัด แตล่ผผข้ใดจะปฏลิญาณอข้างเครนสี่องตมันี้งถวายบนแทล่นบผชา
นมันี้น ผผข้นมันี้นตข้องกระทชาตามคชาปฏลิญาณ’
23:19 คนโฉดเขลาตาบอด สลิสี่งใดจะสชาคมัญกวล่า เครนสี่องตมันี้งถวายหรนอแทล่นบผชาทบีกสี่ ระทชาใหข้เครนอสี่ งตมันี้งถวายนมันี้นศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์
23:20 เหตลุฉะนบีนี้ ผผข้ใดจะปฏลิญาณอข้างแทล่นบผชา กด็ปฏลิญาณอข้างแทล่นบผชาและสลิสี่งสารพมัดซศึสี่งอยผล่บนแทล่นบผชานมันี้น
23:21 ผผข้ใดจะปฏลิญาณอข้างพระวลิหาร กด็ปฏลิญาณอข้างพระวลิหารและอข้างพระองคร์ผผข้ทรงสถลิตในพระวลิหารนมันี้น
23:22 ผผข้ใดจะปฏลิญาณอข้างสวรรคร์ กด็ปฏลิญาณอข้างพระทบีสี่นมัสี่งของพระเจข้าและอข้างพระองคร์ผผข้ประทมับบนพระทบีสี่นมัสี่งนมันี้น
23:23 วลิบมัตลิแกล่เจข้า พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี คนหนข้าซนสี่อใจคด ดข้วยพวกเจข้าถวายสลิบชมักหนศึสี่งของสะระแหนล่ ยบีสี่หรล่าและ

ขมลินี้น สล่วนขข้อสชาคมัญแหล่งพระราชบมัญญมัตลิ คนอการพลิพากษา ความเมตตาและความเชนสี่อนมันี้นไดข้ละเวข้นเสบีย สลิสี่งเหลล่านมันี้นพวกเจข้า
ควรไดข้กระทชาอยผล่แลข้ว แตล่สลิสี่งอนสี่นนมันี้นไมล่ควรละเวข้นดข้วย
23:24 คนนชาทางตาบอด เจข้ากรองลผกนนี้ชาออก แตล่กลนนตมัวอผฐเขข้าไป
23:25 วลิบมัตลิแกล่เจข้า พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี คนหนข้าซนสี่อใจคด ดข้วยเจข้าขมัดชชาระถข้วยชามแตล่ภายนอก สล่วนภายในถข้วย
ชามนมันี้นเตด็มดข้วยโจรกรรมและการมมัวเมากลิเลส
23:26 พวกฟารลิสตบี าบอด จงชชาระสลิสี่งทบีสี่อยผล่ภายในถข้วยชามเสบียกล่อน เพนสี่อขข้างนอกจะไดข้สะอาดดข้วย
23:27 วลิบมัตลิแกล่เจข้า พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี คนหนข้าซนสี่อใจคด เพราะวล่าเจข้าเปป็นเหมนอนอลุโมงคร์ฝปังศพซศึสี่งฉาบดข้วยปผน
ขาว ขข้างนอกดผงดงามจรลิงๆ แตล่ขข้างในเตด็มไปดข้วยกระดผกคนตายและการโสโครกสารพมัด
23:28 เจข้าทมันี้งหลายกด็เปป็นอยล่างนมันี้นแหละ ภายนอกนมันี้นปรากฏแกล่มนลุษยร์วล่าเปป็นคนชอบธรรม แตล่ภายในเตด็มไปดข้วยความหนข้า
ซนสี่อใจคดและความชมัสี่วชข้า
23:29 วลิบมัตลิแกล่เจข้า พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี คนหนข้าซนสี่อใจคด เพราะพวกเจข้ากล่อสรข้างอลุโมงคร์ฝปังศพของพวกศาสดา
พยากรณร์ และตกแตล่งอลุโมงคร์ฝปังศพของผผข้ชอบธรรมใหข้งดงาม
23:30 แลข้วกลล่าววล่า ‘ถข้าเราไดข้อยผใล่ นสมมัยบรรพบลุรลุษของเรานมันี้น เราจะมบีสวล่ นกมับเขาในการทชาโลหลิตของพวกศาสดาพยากรณร์
ใหข้ตกกด็หามลิไดข้’
23:31 อยล่างนมันี้นเจข้าทมันี้งหลายกด็เปป็นพยานปรมักปรชาตนเองวล่า เจข้าเปป็นบลุตรของผผข้ทบีสี่ไดข้ฆาล่ ศาสดาพยากรณร์เหลล่านมันี้น
23:32 เจข้าทมันี้งหลายจงกระทชาตามทบีสี่บรรพบลุรลุษไดข้กระทชานมันี้นใหข้ครบถข้วนเถลิด
23:33 เจข้าพวกงผ เจข้าชาตลิงผราข้ ย เจข้าจะพข้นการลงโทษในนรกอยล่างไรไดข้
23:34 เหตลุฉะนมันี้น ดผเถลิด เราใชข้พวกศาสดาพยากรณร์ พวกนมักปราชญร์ และพวกธรรมาจารยร์ตาล่ งๆไปหาพวกเจข้า เจข้ากด็ฆาล่ เสบีย
บข้าง ตรศึงเสบียทบีสี่กางเขนบข้าง เฆบีสี่ยนตบีในธรรมศาลาของเจข้าบข้าง ขล่มเหงไลล่ออกจากเมนองนบีนี้ไปเมนองโนข้นบข้าง
23:35 ดมังนมันี้นบรรดาโลหลิตอมันชอบธรรมซศึสี่งตกทบีสี่แผล่นดลินโลก ตมังนี้ แตล่โลหลิตของอาแบลผผข้ชอบธรรมจนถศึงโลหลิตของเศคารลิยาหร์
บลุตรชายบารมัคยา ทบีพสี่ วกเจข้าไดข้ฆล่าเสบียในระหวล่างพระวลิหารกมับแทล่นบผชานมันี้น ยล่อมตกบนพวกเจข้าทมันี้งหลาย
23:36 เราบอกความจรลิงแกล่เจข้าทมันี้งหลายวล่า บรรดาสลิสี่งเหลล่านบีนี้จะตกกมับคนสมมัยนบีนี้
23:37 โอ เยรผซาเลด็มๆ ทบีไสี่ ดข้ฆล่าบรรดาศาสดาพยากรณร์ และเอาหลินขวข้างผผข้ทไบีสี่ ดข้รมับใชข้มาหาเจข้าถศึงตาย เราใครล่จะรวบรวมลผก
ของเจข้าไวข้เนนองๆ เหมนอนแมล่ไกล่กกลผกอยผล่ใตข้ปปีกของมมัน แตล่เจข้าไมล่ยอมเลยหนอ
23:38 ดผเถลิด ‘บข้านเมนองของเจข้าจะถผกละทลินี้งใหข้รกรข้างแกล่เจข้า’
23:39 ดข้วยเราวล่าแกล่เจข้าทมันี้งหลายวล่า เจข้าจะไมล่เหด็นเราอบีกจนกวล่าเจข้าจะกลล่าววล่า ‘ขอใหข้พระองคร์ผผข้เสดด็จมาในพระนามของ
องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าทรงพระเจรลิญ’”
บมันทศึกเรนสี่องราวนบีนี้ถผกพบบางสล่วนในมาระโก 12:38-40 และในลผกา 20:45-47 คชาเทศนานบีนี้ถผกเชนสี่อวล่าถผกใหข้ไวข้สามวมัน
กล่อนการถผกตรศึงกางเขนขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้า
กล่อนหนข้านบีนี้ในวมันเดบียวกมันนมันี้น ผล่านทางคชาอลุปมาตล่าง ๆ พระเยซผทรงประกาศตล่อปวงชนไปแลข้ววล่าพระองคร์ทรงทราบ
วล่าพวกผผข้ปกครองยลิวจะปฏลิเสธและฆล่าพระองคร์เสบีย-และวล่าพวกเขาจะถผกลงโทษอยล่างรลุนแรงเพราะการทชาเชล่นนมันี้น (มธ.

21:23 จนถศึง 22:14)
คชาอลุปมาเหลล่านมันี้นถผกตามมาโดยชล่วงถามตอบกมับพวกเฮโรด, พวกสะดผสบี, และพวกฟารลิสบี ตามลชาดมับ (มธ. 22:15
จนถศึงจบบทนมันี้น)
หลมังจากทชาใหข้พวกศมัตรผของพระองคร์แตกพล่ายไปแลข้วโดยวลิธบีของพระองคร์ในการรมับมนอกมับคชาถามของพวกเขา คราว
นบีนี้พระเยซผตรมัสเปป็นคชาเตนอนแกล่ปวงชนและเหลล่าสาวกของพระองคร์ใหข้ระวมังพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี โดยสลิบสองขข้อ
แรกของบททบีสี่ 23 ถผกใหข้เพนสี่อเปป็นคชาเตนอนนมันี้น
ในขข้อ 13 ถศึง 36 ของบทนบีนี้ พระเยซผทรงประกาศ “วลิบมัต”ลิ อมันนล่าเศรข้าเปป็นชลุดแกล่พวกฟารลิสบีและพวกธรรมาจารยร์
และหลมังจากนมันี้นพระองคร์จะไมล่ตรมัสอยล่างเปปิดเผยตล่อสาธารณชนอบีกตล่อไปแลข้ว พระองคร์จะเสดด็จไปจากพระวลิหาร และคชา
เทศนาสลุดทข้ายของพระองคร์จะถผกกลล่าวแกล่พวกสาวกของพระองคร์ขณะทบีสี่พระองคร์ทรงพบกมับพวกเขาบนภผเขามะกอกเทศ
คชาเทศนานมันี้นจะถผกพบในมมัทธลิว บททบีสี่ 24 และ 25, มาระโกบททบีสี่ 13 และลผกา บททบีสี่ 21 เราจะศศึกษาคชาเทศนานมันี้นอยล่าง
ละเอบียดเมนสี่อเราไปถศึงขข้อพระคชาตอนเหลล่านมันี้น

พระเยซรูทรงเตดอนใหข้ระวมังพวกครรูสอนเทด็จ
ขข้อ 1 และ 2: “ครษังนั้ นษันั้นพระเยซผตรษัสกษับฝผงชนและพวกสาวกของพระองคค์วต่า “พวกธรรมาจารยค์กษับพวกฟารริสทนษัที่งบน
ททที่นษัที่งของโมเสส”
“ครษังนั้ นษันั้นพระเยซผตรษัสกษับฝผงชน...” ขข้อความนบีนี้ถผกกลล่าวแกล่ประชาชน “และพวกสาวกของพระองคค์” อบีกไมล่นานพระ
เยซผจะทรงปลบีกตมัวไปจากฝผงชนเหลล่านมันี้น แตล่กล่อนทบีสี่พระองคร์ทรงปลบีกตมัวไปจากพวกเขา พระองคร์จะทรงบอกพวกเขาใหข้ระวมัง
ตมัวเกบีสี่ยวกมับพวกผผข้นชาทางศาสนาของพวกเขาผผข้ซศึสี่งเปป็นครผสอนเทด็จและผผข้รมับใชข้ของพญามาร-ผผข้รบมั ใชข้เหลล่านมันี้นทบีสี่เปาโลเตนอนใหข้
ระวมังใน 2 โครลินธร์ 11:13-15 ฝผงชนเหลล่านมันี้นไดข้ยลินสลิสี่งทบีพสี่ ระเยซผไดข้ตรมัสแกต่พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีแลข้วในการตอบ
คชาถามทบีสี่ถผกออกแบบมาอยล่างดบีของพวกเขา และบมัดนบีนี้พวกเขาควรไดข้ยลินสลิสี่งทบีพสี่ ระองคร์จะตรมัสเกทที่ยวกษับพวกผผข้นชาทางศาสนาทบีสี่
หนข้าซนสี่อใจคดเหลล่านมันี้น
“พวกธรรมาจารยค์กษับพวกฟารริสทนษัที่งบนททที่นษัที่งของโมเสส” พระเจข้าไดข้ประทานพระราชบมัญญมัตลิแกล่โมเสสสชาหรมับ
ชนชาตลิอลิสราเอล ดข้วยเหตลุนบีนี้มมันจศึงเปป็นหนข้าทบีสี่ของโมเสสทบีสี่จะขยายความและอธลิบายพระราชบมัญญมัตลิของพระเจข้าแกล่
ประชาชนเหลล่านมันี้น ชนชาตลิยลิวใหข้การนมับถนออยล่างสผงตล่อโมเสส แตล่ผนผข้ ชายลิสี่งใหญล่คนนมันี้นของประชาชนไดข้จากโลกนบีนี้ไปนานแลข้ว
และถผกฝปังโดยพระหมัตถร์ของพระเจข้าทบีสี่ไหนสมักแหล่ง “ในแผล่นดลินโมอมับ” (พบญ. 34:5, 6) บษัดนทนั้ พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิ
สบีเปป็นผผข้อารมักขาพระราชบมัญญมัตขลิ องพระเจข้า-แตล่พวกเขาไมล่ไดข้มบีการทรงนชาของพระวลิญญาณของพระเจข้าเหมนอนกมับทบีสี่โมเสสมบี
พระวลิญญาณทบีสี่ทรงนชาโมเสสไมล่ไดข้สถลิตอยผล่ในใจของพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีเหลล่านมันี้น แทข้จรลิงแลข้วพวกเขากลล่าวจากทบีสี่
นมัสี่งของโมเสส แตล่พวกเขาไมล่ไดข้กลล่าวตามทบีพสี่ ระวลิญญาณบรลิสลุทธลิทธิ์ รงนชา พวกเขาไมล่ไดข้คลุข้นเคยกมับพระภาคทบีสี่สามของตรบีเอกานลุ
ภาพอยล่างถล่องแทข้
ขข้อ 3: “เหตบุฉะนษันั้นทบุกสริที่งซถึที่งเขาสษัที่งสอนพวกทต่าน จงถยือประพฤตริตาม เวผู้นแตต่การกระทสาของเขา อยต่าไดผู้ทสาตามเลย
เพราะเขาเปป็นแตต่ผผผู้สษัที่งสอน แตต่เขาเองหาทสาตามไมต่”
“ทบุกสริที่งซถึที่งเขาสษัที่งสอนพวกทต่าน จงถยือประพฤตริตาม” พระเยซผไมล่นล่าจะทรงหมายความวล่าผผข้คนเหลล่านมันี้นควรใสล่ใจฟปัง

คชาสอนเทด็จ, ประเพณบีอมันโงล่เขลา, คชาสอนนอกรบีตอมันเปป็นทบีสี่สาปแชล่งและหลมักคชาสอนตล่าง ๆ ของมนลุษยร์ซศึสี่งถผกเสนอโดยคน
เหลล่านมันี้นทบีสี่นมัสี่งในทบีสี่นมัสี่งของโมเสส พระองคร์ตรมัสชมัดเจนแลข้ววล่าเพราะคชาสอนตล่าง ๆ ของพวกเขา พวกเขาไดข้ละเมลิดพระบมัญญมัตลิ
ตล่าง ๆ ของพระเจข้า ดข้วยเหตลุนบีนี้ เพราะเหตลุผลเชล่นเดบียวกมับเพราะขข้อพระคชาเหลล่านมันี้นทบีสี่ตามมา เราจศึงทราบวล่าคชาสมัสี่งสอนของ
องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าทบีสี่ใหข้ “ถยือประพฤตริตาม” นมันี้นใชข้ไดข้เฉพาะตราบเทล่าทบีสี่การถนอปฏลิบมัตลิเหลล่านมันี้นซนสี่อตรงตล่อพระราชบมัญญมัตลิของ
โมเสส
โรม 13:1 วางหลมักการหนศึสี่งทบีสี่ครลิสเตบียนควรถนอปฏลิบมัตเลิ กบีสี่ยวกมับการปกครองของมนลุษยร์: “ทลุกคนจงยอมอยผใล่ ตข้บมังคมับ
ของผผข้ทบีสี่มบีอชานาจ เพราะวล่าไมล่มบีอชานาจใดเลยทบีสี่มลิไดข้มาจากพระเจข้า และผผผู้ททที่ทรงอสานาจนษันั้นพระเจผู้าทรงแตต่งตษังนั้ ขถึนั้น” ในทบีสี่ ๆ
หนข้าทบีสี่พลเมนองเขข้ามาเกบีสี่ยวขข้อง เราจะตข้องเชนสี่อฟปังกฎหมายตล่าง ๆ ทบีถสี่ ผกตมันี้งขศึนี้นโดยคนเหลล่านมันี้นทบีสี่ถผกเลนอกตมันี้งใหข้รมับตชาแหนล่งโดย
การลงคะแนนเสบียงของเรา หากคนผลิดไดข้ดชารงตชาแหนล่ง พวกเขากด็อยผล่ทบีสี่นมัสี่นเพราะประชาชนเลชอกพวกเขาใหผู้อยผต่ททที่นษัที่น และ
พวกเขามบีสลิทธลิอชานาจในทบีสี่ ๆ กฎหมายพลเรนอนเขข้ามาเกบีสี่ยวขข้อง
พระเยซผไมล่ไดข้กชาลมังตล่อตข้านพระราชบมัญญมัตลิของโมเสสอยล่างทบีสี่เปป็น พระองคร์กชาลมังตล่อตข้านการเพลิสี่มเตลิมเขข้ากมับและการ
ตมัดทอนออกจากพระราชบมัญญมัตนลิ มันี้นอยล่างทบีสี่ประทานใหข้แกล่โมเสสโดยพระหมัตถร์ของพระเจข้าผผข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์
“...เวผู้นแตต่การกระทสาของเขา อยต่าไดผู้ทสาตามเลย เพราะเขาเปป็นแตส่ผมูร้สษัชื่งสอน แตส่เขาเองหาทกาตามไมส่” นบีสี่คนอขข้อผลิด
พลาดรข้ายแรงของพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี-พวกเขากลต่าวอยล่างหนศึสี่งและทสาอทกอยต่างหนถึที่ง คนทบีสี่นล่าสงสารอยล่างแทข้จรลิง
คนอผผข้นชาทางศาสนา (ครผ, นมักเทศนร์, มลิชชมันนารบี, ผผข้ประกาศ) ทบีสี่สอนอยล่างหนศึสี่งแตล่ดชาเนลินชบีวลิตอบีกอยล่างหนศึสี่ง มบีคนแบบนมันี้นอยผล่
มากมายในวมันนบีนี้ เหลล่าทายาทสมมัยใหมล่ของพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีทพบีสี่ ระเยซผตรมัสถศึง พวกเขาไมล่ดชาเนลินชบีวตลิ ตามสลิสี่งทบีสี่
พวกเขาเทศนา- “...พวกเขาเทศนา แตล่ไมต่ปฏริบษัต”ริ (Amplified Bible) เปาโลพผดถศึงคนเหลล่านมันี้นทบีสี่ “ออกปากยอมรษับวล่าเขา
รผข้จกมั พระเจข้า แตล่วล่าในการกระทชาของเขา เขากด็ปฏริเสธพระองคร์ โดยการประพฤตลิตวมั นล่ารมังเกบียจ และไมล่เชนสี่อฟปัง และไมล่เหมาะ
ทบีสี่จะกระทชาการดบีใดๆเลย” (ทลิตมัส 1:16) เราควรเชนสี่อฟปังสลิสี่งทบีสี่มาจากพระวจนะของพระเจผู้าเทล่านมันี้น เราไมล่ควรปฏลิบมัตตลิ ามแบบ
อยต่างทบีสี่ถผกวางไวข้โดยคนเหลล่านมันี้นทบีสี่อาผู้ งตษัววล่าเปป็นบลุตรทมันี้งหลายของพระเจข้าแตล่ทบีสี่ปฏลิเสธพระองคร์โดยชบีวตลิ ทบีพสี่ วกเขาดชาเนลิน
ขข้อ 4: “ดผู้วยเขาเอาภาระหนษักและแบกยากวางบนบต่ามนบุษยค์ สต่วนเขาเองแมผู้แตต่นวรินั้ เดทยวกร็ไมต่จบษั ตผู้องเลย”
พระคชาขข้อนบีนี้แสดงใหข้เหด็นความแตกตล่างอยล่างชมัดเจนระหวล่างของจรลิงและของเทด็จ-คนของพระเจข้าและผผข้รมับใชข้ของ
ซาตาน พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีใหข้ประชาชนแบกภาระหนมักดข้วยกฎระเบบียบมากมายทบีสี่เกบียสี่ วขข้องกมับความประพฤตลิ
ทางศบีลธรรมและพลิธกบี ารจนการถนอปฏลิบมัตลิเหลล่านมันี้นไดข้กลายเปป็น “ภาระหนษักและแบกยาก” ดลุจหลินกข้อนใหญล่บนหลมังของพวก
เขา
ในทางกลมับกมัน ความเชยืที่อแบบครริสเตทยนรข้องประกาศวล่าเราควรวางความกระวนกระวายทลุกอยล่างของเราไวข้กมับองคร์
พระผผข้เปป็นเจข้า (1 ปต. 5:7)
พระเยซผทรงเชลิญชวนวล่า “จงเอาแอกของเราแบกไวข้ แลข้วเรบียนจากเรา ... ดข้วยวล่าแอกของเรากด็แบกงต่าย และภาระ
ของเรากร็เบา” (มธ. 11:29, 30)
เปป็นความจรลิงทบีสี่เราตข้องรมับกางเขนแบกไวข้ แตล่การแบกกางเขนกษับพระเยซผทชาใหข้มมันเปป็นความชนสี่นบาน ไมล่ใชล่ภาระ
หนมัก ในแอกนมันี้นกษับพระเยซผ ภาระทมันี้งหลายกด็งล่ายและเบา

พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีทบีสี่อข้างตมัววล่าเปป็นผผข้อารมักขาพระราชบมัญญมัตบลิ รลิสลุทธลิธิ์ของพระเจข้ากด็กองสลุมขข้อถนอปฏลิบมัตลิ
มากมายไวข้บนประชาชน กฎทมันี้งหลายซศึสี่งหนมักหนามากพอแลข้วแบบแยกเดทที่ยว แตล่เมนสี่อถผกมมัดรวมกมันกด็ทชาใหข้เกลิดแอกทบีทสี่ มันี้ง
ประชาชนและบรรพบลุรลุษของพวกเขาแบกไมล่ไหว (กลิจการ 15:10) นอกเหนนอจากการมมัดภาระเหลล่านมันี้นไวข้บนประชาชนแลข้ว
ผผข้นชาทางศาสนาเหลล่านมันี้นกด็ไมล่ไดข้ใหข้ขข้อความทบีสี่จะชล่วยกชาจมัดภาระนมันี้นไปจากพวกเขาหรนอแสดงใหข้พวกเขาเหด็นวลิธบีทบีสี่จะแบกมมัน
ไหวดข้วย! กระนมันี้นพวกผผข้นชาทางศาสนาคนเดบียวกมันเหลล่านมันี้น “แมผู้แตต่นรินั้วเดทยวกร็ไมต่จษับตผู้องเลย”
ขข้อ 5: “การกระทสาของเขาทบุกอยต่างเปป็นการอวดใหผู้คนเหร็นเทต่านษันั้น เขาใชผู้กลษักพระบษัญญษัตริอยต่างใหญต่ สวมเสยืนั้อททที่มทพผต่
หผู้อยอษันยาว”
สล่วนแรกของพระคชาขข้อนบีนี้เปปิดเผยขข้อบกพรล่องรข้ายแรงในอลุปนลิสมัยของพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีเหลล่านบีนี้- นมัสี่นคนอ
“การกระทสาของเขาทบุกอยต่างเปป็นการอวดใหร้คนเหก็นเทต่านษันั้น” นบีสี่ขมัดแยข้งโดยตรงกมับคชาสอนของพระเยซผในคชาเทศนาบนภผเขา
นมันี้น (มธ. 6:1-18) (อมัครสาวกเปาโลเตนอนสตลิ ในโคโลสบี 3:23, 24 วล่า: “ไมต่วาต่ ทต่านจะทสาสริที่งใดกร็จงทสาดผู้วยความเตร็มใจ เหมยือน
กระทสาถวายองคย์พระผมูร้เปป็นเจร้า ไมส่ใชส่เหมยือนกระทสาแกต่มนบุษยค์ ดข้วยรผข้แลข้ววล่าทล่านจะไดข้รมับมรดกจากองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าเปป็น
บชาเหนด็จเพราะทล่านปรนนลิบมัตลิพระครลิสตร์เจข้าอยผล่”)
มบีผผข้กลล่าวไวข้วาล่ อบุปนริสษัยคนอสลิสี่งทบีเสี่ ราเปป็นเวลาทบีสี่เราอยผล่ตามลสาพษัง ไมล่ถผกเหด็นโดยคนอนสี่น ตล่อมาในบทเดบียวกมันนบีนี้ (มธ. 23)
พระเยซผประทานคชาบรรยายทบีสี่ละเอบียดเกบีสี่ยวกมับสลิสี่งทบีสี่คนเหลล่านบีนี้เปป็นเวลาททพที่ วกเขาไมส่ “ถผกเหร็นโดยผผผู้คน” พวกเขาเปป็นคนหมัว
ดนนี้อ, โจรปลข้นพวกแมล่มล่าย, พวกหาคนเขข้าจารบีต, ผผข้กลล่าวคชาปฏลิญาณแบบโงล่เขลา, หนข้าซนสี่อใจคดในการนมมัสการและการถนอ
ปฏลิบมัตลิทมันี้งหลายในทางพลิธบีการ อยล่างไรกด็ตาม เมนสี่อพวกเขาอยผล่ตอล่ หนข้าผผข้คน พวกเขากด็แสรข้งทชาตมัวเครล่งศบีลธรรม ยชาเกรงสลิสี่งตล่าง
ๆ ของพระเจข้าอยล่างลศึกซศึนี้ง และเชนสี่อฟปังพระราชบมัญญมัตลิของโมเสสอยล่างระมมัดระวมัง! ตราบใดทบีพสี่ วกเขายมังดผดอบี ยผล่ในสายตาของ
มนลุษยร์ มมันกด็ไมล่สชาคมัญตล่อพวกเขาวล่าพวกเขาดผเปป็นอยล่างไรในสายพระเนตรของพระเจข้า พวกเขาเปป็นพวกชอบเอาใจมนลุษยร์
คอยหาคชาสรรเสรลิญของมนลุษยร์ ไมล่ใชล่แสวงหานนี้ชาพระทมัยของพระเจข้า พวกเขาถนอวมันสชาคมัญ, วมันหยลุด, วมันเทศกาลเลบีนี้ยงตล่าง ๆ
แตล่พวกเขาพลาดความหมายฝฝ่ายวริญญาณของสลิสี่งทบีสี่พวกเขากชาลมังกระทชาอยผล่ไปอยล่างสลินี้นเชลิง พวกเขาถนอปฏลิบมัตลิสลิสี่งเหลล่านมันี้นเพนสี่อ
ทชาใหข้ผผข้คนประทมับใจ ไมล่ใชล่เพนสี่อทชาใหข้พระเจข้าพอพระทมัย ไมล่ใชล่ในความเชนสี่อฟปังตล่อพระบมัญชาของพระองคร์
“...เขาใชผู้กลษักพระบษัญญษัตริอยต่างใหญต่...” ในบททบีสี่ 22 ขข้อ 37 เราไดข้พดผ ถศึงหมัวขข้อนบีนี้ไปแลข้ว กลมักพระบมัญญมัตลิคนอกลล่อง
ขนาดเลด็กทบีสี่มบีชล่องเกด็บสบีสี่ชอล่ ง แตล่ละชล่องเหลล่านมันี้นมบีขข้อพระคมัมภบีรหร์ นศึสี่งในสบีตสี่ อนตล่อไปนบีนี้:
อพยพ 13:2-10 เพนสี่อเตนอนความจชาคนอลิสราเอลวล่าพระเจข้าไดข้ทรงนชาพวกเขาออกมาจากอบียลิปตร์อยล่างไร
อพยพ 13:11-16 เพนสี่อเตนอนความจชาพวกเขาวล่าพระเจข้าไดข้ทรงประหารบลุตรหมัวปปีของทลุกบข้านเรนอนในอบียลิปตร์และทรง
ทชาใหข้การปลดปลล่อยพวกเขาจากการเปป็นทาสเกลิดขศึนี้นไดข้อยล่างไร
พระราชบษัญญษัตริ 6:4-9 ซศึสี่งเตนอนความจชาพวกเขาใหข้รมักพระเจข้าอยล่างสผงสลุดและเหนนอสลิสี่งอนสี่นใด
พระราชบษัญญษัตริ 11:13-21 ซศึสี่งเปป็นคชาเตนอนใหข้ระวมังการไมล่เชนสี่อฟปังพระเจข้า-พระพรตล่างๆหากพวกเขารมักษาพระ
บมัญญมัตตลิ ล่าง ๆ ของพระเจข้า, การลงโทษหากพวกเขาลนม
ขข้อพระคมัมภบีรร์สตบีสี่ อนนบีนี้ ซศึสี่งถผกบรรจลุไวข้ในกลมักพระบมัญญมัตลิ ถผกสวมใสล่โดยพวกยลิวเพนสี่อแสดงใหข้เหด็นวล่าพวกเขาระลศึกถศึง
ความดบีและการอวยพรของพระเจข้าอยผล่ตลอด แตล่พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีเหลล่านบีนี้ไดข้ “ทสาใหผู้กลษักพระบษัญญษัตขริ องตนมท

ขนาดใหญต่” อมันเปป็นการดศึงดผดความสนใจมายมังตมัวพวกเขาเองเพราะการทบีสี่พวกเขาคลิดวล่าตมัวเองเครล่งบมัญญมัตลิ ยลิสี่งกลมักพระ
บมัญญมัตมลิ บีขนาดใหญล่มากเทล่าไร มมันกด็ยลิสี่งนล่าจะดศึงดผดความสนใจมาทบีสี่ผผข้สวมใสล่มากขศึนี้นเทล่านมันี้น
“...สวมเสยืนั้อททที่มพท ผต่หผู้อยอษันยาว” ในกมันดารวลิถบี 15:38, 39 พวกยลิวถผกสมัสี่งใหข้ตดลิ ขอบเสนนี้อหรนอพผล่ไวข้ทบีสี่มลุมชายเสนนี้อของพวก
เขา อมันเปป็นการบล่งบอกวล่าพวกเขาเปป็นหมผล่ชนพลิเศษของพระเจข้า พผล่เหลล่านบีนี้มบีไวข้เพนสี่อเตนอนความจชาพวกเขาใหข้กระทชาตามพระ
บมัญญมัตตลิ ล่าง ๆ ของพระเจข้า อยล่างไรกด็ตาม พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีเหลล่านมันี้นกด็ไมล่พอใจทบีสี่จะตลิดแคล่พผล่ไวข้ทบีสี่มลุมชายเสนนี้อ
ของพวกเขาเพนสี่อเปป็นเครนสี่องหมายของการทบีสี่ประชาชาตลิของพวกเขาไดข้รบมั ความโปรดปรานเปป็นพลิเศษจากพระเจข้า พวกเขา
“ขยายขนาด” พผล่นมันี้น, ทชาใหข้มมันกวข้างกวล่าเดลิม, อมันเปป็นการบล่งบอกวล่าพวกเขาเครล่งศาสนามากกวล่า, อยผใล่ นทางพระเจข้า
มากกวล่า, คนอนสี่น ๆ แตล่เชล่นเดบียวกมับกลมักพระบมัญญมัตทลิ บีสี่กวข้างนมันี้น พผล่ทถบีสี่ ผกขยายขนาดเปป็นสลิสี่งหลอกลวงและหนข้าซนสี่อใจคด พระ
วจนะของพระเจข้าทบีสี่ถผกเกด็บไวข้ในกลมักพระบมัญญมัตเลิ หลล่านมันี้นไมล่ไดข้ถผกเกด็บซล่อนไวข้ในใจของพวกเขา พผล่หข้อยใหญล่ยาวเหลล่านมันี้นทบีสี่มลุม
ชายเสนนี้อบล่งบอกวล่าผผข้สวมใสล่พผล่เหลล่านมันี้นดชาเนลินชบีวลิตตามพระบมัญญมัตลิตาล่ ง ๆ ของพระเจข้า แตล่นมัสี่นกด็หล่างไกลจากความจรลิง พวก
เขาไมล่มบีการรมับรผข้ภายในเกบีสี่ยวกมับลมักษณะเฉพาะของพระเจข้า (2 ปต. 1:4)
ขข้อ 6: “เขาชอบททที่อษันมทเกทยรตริในการเลทนั้ยงและททที่นษัที่งตสาแหนต่งสผงในธรรมศาลา”
คชาภาษาอมังกฤษของเรา “rooms” (“ทบีสี่”) ไมล่แสดงออกถศึงความหมายของภาษาเดลิมตรงนบีนี้ “ททที่อษันมทเกทยรตริ”
(uppermost rooms) จรลิง ๆ แลข้วกลล่าวถศึงสถานทบีสี่ (หรนอทบีสี่นมัสี่ง) ทบีสี่อยผล่บนสลุดทบีสี่งานเลบีนี้ยง เพนสี่อทบีสี่เราจะเขข้าใจเรนสี่องนบีนี้ จชาเปป็นทบีสี่จะ
ตข้องตระหนมักวล่าธรรมเนบียมปฏลิบมัตลิทล่ามกลางพวกยลิวไมล่ใชล่การนษัที่งทบีสี่โตต๊ะเหมนอนกมับทบีสี่เราทชาเวลารมับประทานอาหาร แตล่เปป็นการ
เอนกายบนเกผู้าอทนั้ยาวทบีสี่อยผรล่ อบโตต๊ะ โตต๊ะเหลล่านมันี้นถผกทชาขศึนี้นโดยการนชาโตต๊ะสามตษัวมาวางในแบบทบีสี่ทชาใหข้เกลิดสามดข้านของ
สบีสี่เหลบีสี่ยมจมัตรลุ มัสอมันหนศึสี่ง ซศึสี่งเหลนอทบีสี่โลล่งไวข้ตรงกลางและปลายดข้านหนศึสี่งถผกปลล่อยใหข้เปปิดวล่าง รอบโตต๊ะเหลล่านบีนี้มบีหมอนอลิงหลายใบ
ทบีสี่มบีขนาดใหญล่พอทบีสี่จะใหข้คนสามคนหรนอมากกวล่านมันี้นรมับประทานทบีสี่ดาข้ นหนศึสี่งหรนอหมัวโตต๊ะ แขกเหรนอสี่ เอนกายบนหมอนอลิงเหลล่า
นมันี้นและพลิงตะแคงซข้าย ในการทชาเชล่นนมันี้น พวกเขากด็เหยบียดเทข้าของตนใหข้หต่างออกไปจากโตต๊ะและชผศบีรษะของตนเหนยือโตต๊ะนมันี้น
ดมังนมันี้น การเอนกายใกลผู้กษันและกษัน โดยเฉพาะเมนสี่อพลิงศบีรษะบนทรวงอกของอบีกคน จศึงบล่งบอกถศึงความสนลิทสนม นมัสี่นคนอความ
หมายของยอหร์น 13:23: “มบีสาวกคนหนศึสี่งทบีพสี่ ระเยซผทรงรมักไดข้เอนกายอยผต่ทพทที่ ระทรวงของพระเยซผ”
ขข้อเทด็จจรลิงทบีสี่เทข้าถผกเหยบียดใหข้หล่างออกไปจากโตต๊ะเมนสี่อคน ๆ หนศึสี่งเอนกายตอนรมับประทานอาหารกด็ทชาใหข้หญลิงผผข้นมันี้น
ในลผกา 7:37, 38 สามารถเขข้ามาทางพระบาทของพระเยซผไดข้ขณะทบีพสี่ ระองคร์รบมั ประทานอยผล่ในบข้านของฟารลิสคบี นหนศึสี่ง เพนสี่อทบีสี่
เธอจะไดข้ลาข้ งพระบาทของพระองคร์ดวข้ ยนนี้ชาตาของเธอและเชด็ดนนี้ชาตาเหลล่านมันี้นออกดข้วยเสข้นผมแหล่งศบีรษะของเธอ ยอหร์น
13:4-12 บอกเราวล่าพระเยซผทรงลข้างเทข้าของพวกสาวกของพระองคร์ทมันทบีหลมังจากอาหารคสี่ชามนนี้อสลุดทข้ายของพระองคร์กมับพวก
เขา และไมล่มบีขข้อสงสมัยในความคลิดของผมเลยวล่าพระองคร์ทรงลข้างเทข้าของพวกเขาขณะทบีสี่พวกเขาเอนกายในลมักษณะนบีนี้
ทบีสี่นมัสี่ง “อษันมทเกทยรตริ” ทบีพสี่ วกฟารลิสบีและพวกธรรมาจารยร์ปรารถนาทบีสี่งานเลบีนี้ยงตล่าง ๆ คงจะเปป็นเกข้าอบีนี้ยาวทบีสี่อยผตล่ รง
กลาง ณ โตต๊ะบนสลุด (หรนอหมัวโตต๊ะ) ในตชาแหนล่งดมังกลล่าวพวกเขากด็จะถผกมองเหด็นโดยทลุกคนทบีสี่โตต๊ะนมันี้นและโดยทลุกคนทบีสี่ผล่านเขข้า
มาในหข้องขณะทบีสี่พวกเขานมัสี่งอยผล่เชล่นกมัน นบีสี่เปป็นสถานทบีสี่อมันมบีเกบียรตลิและความโดดเดล่น และนมัสี่นเปป็นเหตลุวล่าทชาไมพวกเขาถศึงอยาก
นมัสี่งตรงนมันี้น
“...และททที่นษัที่งตสาแหนต่งสผงในธรรมศาลา” เหลล่านบีนี้เปป็นสถานทบีสี่อมันโดดเดล่นในธรรมศาลา พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิ

สบีชอบนมัสี่งในตชาแหนล่งทบีสี่สผงกวล่าคนอนนสี่ ซศึสี่งบล่งบอกวล่าพวกเขาเหนนอกวล่าคนอนสี่นจรลิง ๆ สถานทบีสี่ดมังกลล่าวคงจะนชาสงล่าราศบีฝาฝ่ ยโลก
และการเคารพนมับถนอมาจากมนลุษยร์ แตล่บาปทบีสี่เกบีสี่ยวขข้องตรงนบีนี้คนอ บาปแหล่งการคลิดวล่าตมัวเองชอบธรรมและความเยล่อหยลิสี่ง ขข้อ
เทด็จจรลิงทบีวสี่ ล่ามมันเกลิดขศึนี้นในพระนลิเวศของพระเจข้ายลิสี่งทชาใหข้มมันแยล่กวล่าเดลิมเสบียอบีก ในขข้อ 12 พระเยซผตรมัสชมัดเจนวล่า “ทางขจึนั้น”
กษับพระเจผู้าคยือ “ลง”
ขข้อ 7: “กษับชอบรษับการคสานษับททที่กลางตลาด และชอบใหผู้คนเรทยกเขาวต่า ‘รษับบท รษับบท’”
มมันไมล่สชาคมัญวล่าพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีรวมตมัวกมันทบีสี่ไหนกมับเพนสี่อนฝผงของพวกเขา-การกลินเลบีนี้ยง, การ
นมมัสการ, หรนอในธลุรกลิจ-พวกเขาอยากเปป็นทบีสี่หนศึสี่ง, สชาคมัญทบีสี่สดลุ และอยผล่บนสลุด ในตลาดผผข้คนหมผล่ใหญล่จากทลุกชนชมันี้นมารวมตมัว
กมัน กระทมัสี่งทลุกวมันนบีนี้ในหลายประเทศตลาดคนอทบีสี่ชลุมนลุมหลมักสชาหรมับคนเหลล่านมันี้นทบีสี่มาเพนสี่อทบีสี่จะขาย, เพนสี่อทบีสี่จะซนนี้อ, หรนอแคล่เพนสี่อทบีสี่
จะเหด็นคนอนสี่น ๆ ทบีสี่มาแลข้วเพนสี่อขายหรนอซนนี้อ พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีเหลล่านมันี้นอยากไดข้รมับความสนอกสนใจเปป็นพลิเศษ
ทลุกหนแหล่ง พวกเขาชอบทบีสี่จะถผกคชานมับในตลาด พวกเขาอยากใหข้คนทมันี้งปวงแสดงความเคารพเปป็นพลิเศษตล่อพวกเขาและ
เรบียกพวกเขาวล่า “รษับบท รษับบท”
นบีสี่เปป็นชนสี่อเรบียกแสดงความเคารพซศึสี่งบอกเปป็นนมัยถศึงความยลิสี่งใหญล่ ดมังนมันี้นการถผกคชานมับวล่าเปป็น “รมับบบี” จศึงเทบียบเทล่ากมับ
การถผกยกยล่องวล่าเปป็น “ผผข้ยลิสี่งใหญล่” ชนสี่อเรบียกนบีนี้ถผกยกใหข้แกล่บรรดาอาจารยร์สอนพระราชบมัญญมัตลิทบีสี่โดดเดล่นทล่ามกลางพวกยลิว
และความรผสข้ ศึกโดยรวมของการใชข้ชนสี่อเรบียกนมันี้นกด็บล่งบอกวล่าคน ๆ นมันี้นทบีสี่ถผกเรบียกเปป็นผผข้มบีสลิทธลิอชานาจและความสามารถทบีสี่จะสอน
ผผข้อนสี่น สชาหรมับพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี มมันบล่งบอกถศึงความเหนนอกวล่าของพวกเขาเมนสี่อเทบียบกมับคนอนสี่น ๆ
บาปทบีสี่นล่าเกลบียดนบีนี้มบีอยผล่แพรล่หลายทลุกวมันนบีนี้ และมมันเปป็นบาปทบีสี่ผผข้เชนสี่ออาจตกไปในนมันี้นไดข้อยล่างงล่ายดาย พระวจนะของ
พระเจข้าสอนวล่าครลิสเตบียนควรมบีใจถล่อม เดลินอยล่างถล่อมใจตล่อหนข้าคนทมันี้งหลาย พระครลิสตร์จะตข้องเปป็นแบบอยล่างของเราในสลิสี่ง
สารพมัดไมล่วล่าเราจะทชาสลิสี่งใดในชบีวลิตครลิสเตบียนกด็ตาม เปาโลแสดงความจรลิงขข้อนบีนี้อยล่างงดงามเหลนอเกลินในฟปีลลิปปปี 2:3-14:
“อยล่าทชาสลิสี่งใดในทางทลุล่มเถบียงกมันหรนออวดดบี แตต่จงมทใจถต่อมถยือวต่าคนอยืนที่ ดทกวต่าตษัว อยล่าใหข้ตล่างคนตล่างเหด็นแกล่ประโยชนร์
ของตนฝฝ่ายเดบียว แตล่จงเหด็นแกล่ประโยชนร์ของคนอนนสี่ ๆดข้วย
“ทต่านจงมทนนั้สาใจอยต่างนทนั้ เหมยือนอยต่างททที่พระเยซผครริสตค์ทรงมทดวผู้ ย พระองคร์ผผข้ทรงอยผใล่ นสภาพพระเจข้ามลิไดข้ทรงเหด็น
วล่าการเทล่าเทบียมกมับพระเจข้านมันี้นเปป็นการแยล่งชลิงเอาไปเสบีย แตล่ไดข้ทรงกระทชาพระองคร์เองใหข้ไมล่มบีชนสี่อเสบียงใดๆ และทรงรมับสภาพ
อยล่างผผข้รบมั ใชข้ ทรงถนอกชาเนลิดในลมักษณะของมนลุษยร์ และเมนสี่อทรงปรากฏพระองคร์ในสภาพมนลุษยร์แลข้ว พระองคค์กร็ทรงถต่อม
พระองคค์ลง ยอมเชยืที่อฟฟังจนถถึงความมรณา กระทษัที่งความมรณาททกที่ างเขน
“เหตลุฉะนมันี้นพระเจข้าจศึงไดข้ทรงยกพระองคร์ขศึนี้นอยล่างสผงทบีสี่สดลุ ดข้วย และไดข้ทรงประทานพระนามเหนนอนามทมันี้งปวงใหข้แกล่
พระองคร์ เพนสี่อ ‘หมัวเขล่าทลุกหมัวเขล่า’ ในสวรรคร์กด็ดบี ทบีสี่แผล่นดลินโลกกด็ดบี ใตข้พนนนี้ แผล่นดลินโลกกด็ดบี ‘จะตข้องคลุกกราบลง’ นมมัสการใน
พระนามแหล่งพระเยซผนมันี้น และเพนสี่อ ‘ลลินี้นทลุกลลินี้นจะยอมรมับ’ วล่าพระเยซผครลิสตร์ทรงเปป็นองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า อมันเปป็นการถวายพระ
เกบียรตลิแดล่พระเจข้าพระบลิดา
“เหตลุฉะนบีนี้พวกทบีสี่รกมั ของขข้าพเจข้า เหมนอนทล่านทมันี้งหลายไดข้ยอมเชนสี่อฟปังทลุกเวลา และไมล่ใชล่เมนสี่อขข้าพเจข้าอยผล่ดวข้ ยเทล่านมันี้น
แตล่เดบีดี๋ยวนบีนี้เมนสี่อขข้าพเจข้าไมล่อยผล่ดวข้ ย ทล่านทมันี้งหลายจงใหข้ความรอดของตนเกลิดผลดข้วยความเกรงกลมัวตมัวสมัสี่น เพราะวล่าพระเจข้าเปป็น
ผผข้ทรงกระทชากลิจอยผล่ภายในทล่าน ทมันี้งใหข้ทล่านมบีใจปรารถนาและใหข้ประพฤตลิตามชอบพระทมัยของพระองคร์ จงกระทชาสลิสี่งสารพมัด

โดยปราศจากการบล่นและการทลุล่มเถบียงกมัน”
ในฐานะครลิสเตบียนเราตข้องระวมังอยผล่เสมอและตลอดเวลาเกรงวล่าพญามารจะทชาใหข้เราโอข้อวดในความสามารถและ
พละกชาลมังของเราเอง แทนทบีสี่จะอวดในองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า เราตข้องจชาไวข้วล่าเราไมล่ “คลิดถนอวล่าสลิสี่งหนศึสี่งสลิสี่งใดเกลิดจากความ
สามารถของเราเอง แตต่วาต่ ความสามารถของเรามาจากพระเจร้า” (2 คร. 3:5)
ขข้อ 8: “ทต่านทษันั้งหลายอยต่าใหผู้ใครเรทยกทต่านวต่า ‘รษับบท’ ดผู้วยทต่านมทพระอาจารยค์แตต่ผผผู้เดทยวคยือพระครริสตค์ และทต่านทษันั้ง
หลายเปป็นพทที่นผู้องกษันทษันั้งหมด”
“ทต่านทษันั้งหลายอยต่าใหผู้ใครเรทยกทต่านวต่า ‘รษับบท’...” บาปแหล่งความเยล่อหยลิสี่งในการใหข้เกบียรตลิผล่านทางชนสี่อเรบียกตล่าง ๆ
ซศึสี่งยกคนหนศึสี่งเหนนอกวล่าอบีกคนหนศึสี่งถผกหข้ามไวข้ จะตข้องไมล่มบีความเยล่อหยลิสี่งเชล่นนมันี้นอยผล่ทล่ามกลางครลิสเตบียนทมันี้งหลายเลย เพราะ
อะไรหรนอ? พระเยซผทรงอธลิบายวล่า: “ดผู้วยทต่านมทพระอาจารยค์แตส่ผมูร้เดทยวคยือพระครริสตย์ และทต่านทษันั้งหลายเปป็นพทชื่นร้องกษัน
ทษันั้งหมด” แผนการและแผนงานทบีพสี่ ระเจข้าทรงวางไวข้แลข้วเพนสี่อบลุตรทมันี้งหลายของพระองคร์นมันี้นชล่างงดงามเพบียงไร! มบีพระ
อาจารยร์แตล่เพบียงผผข้เดบียวเทล่านมันี้น-พระครริสตค์ และในครอบครมัวของพระเจข้าเราทมันี้งหลายเปป็นพทที่นผู้องกษัน เหลล่าสาวกของพระเยซผ
อยผล่ระดมับเดบียวกมัน คนหนศึสี่งไมล่ไดข้ยลิสี่งใหญล่กวล่าอบีกคนและพวกเขาจะตข้องไมล่โลภหรยือรษับชนสี่อเรบียกใดทบีสี่จะบอกเปป็นนมัยวล่าคนหนศึสี่งถผก
ยกชผเหนนอกวล่าคนอนสี่น ๆ ทบีสี่เหลนอ พวกเขาจะตข้องไมล่มบีชนสี่อเรบียกใดทบีใสี่ นสายตาของมนลุษยร์จะทชาใหข้พวกเขาดผเหมนอนวล่าเหนนอกวล่า
พบีสี่นข้องของตน
กรลุณาสมังเกต-นบีสี่ไมล่ใชล่ขผู้อเสนอแนะ มมันเปป็นคชาบมัญชาทบีสี่ชดมั เจน พวกเขาจะตข้องปฏลิเสธสลิสี่งใดกด็ตามทบีสี่จะทชาใหข้เกลิดการ
แบล่งแยกระหวล่างพวกเขาหรนอทชาลายความเปป็นเอกภาพของพวกเขา
ผมหวมังวล่าผผข้อล่านทมันี้งหลายของผมจะใหข้อภมัยการอข้างอลิงสล่วนตมัวในทบีสี่นบีนี้: โดยสล่วนตมัวแลข้วผมไมล่สนเรนสี่องชนสี่อเรบียกตล่าง ๆ
เลย ผมคงไมล่โกรธใครกด็ตามทบีสี่เรบียกผมวล่า “ศาสนาจารยร์กรบีน” แตล่ผมกด็ไมล่แสวงหาทบีสี่จะถผกเรบียกเชล่นนมันี้น มมันเปป็นทบีสี่รนสี่นหผของผม
หากผมถผกเรบียกแคล่วาล่ “นษักเทศนค์กรบีน” ผมเชนสี่อวล่ามมันถผกตข้องเหมาะสมอยล่างสมบผรณร์แบบทบีสี่สมาชลิกทมันี้งหลายของครลิสตจมักรจะ
เรบียกเหลล่าผผข้รมับใชข้ของตนวล่า “ศลิษยาภลิบาล” แตล่ผมไมล่เคยเปป็นศลิษยาภลิบาล ผมเปป็นผผข้ประกาศฯและผมไมล่เคยปฏลิบมัตหลิ นข้าทบีสี่
ตล่าง ๆ ของศลิษยาภลิบาลเลย
นอกจากนบีนี้ มบีผผข้คนทบีสี่ไดข้รมับใบปรลิญญาตล่าง ๆ ซศึสี่งพวกเขามบีสลิทธลิธิ์ใชผู้อยล่างแนล่นอน เชล่น ปรลิญญาเอกดข้านพระเจข้า,
ปรลิญญาเอกดข้านจดหมาย, ปรลิญญาเอกดข้านพระราชบมัญญมัตลิ, ปรลิญญาเอกดข้านเทววลิทยา: แตล่ผมสมังเกตเหด็นแลข้ววล่าคนเหลล่า
นมันี้นเปป็นคนถล่อมใจเกนอบเสมอ การถผกเรบียกวล่าเปป็น “ดด็อกเตอรร์” ไมล่ทชาใหข้พวกเขาผยองดข้วยความเยล่อหยลิสี่ง
ในครลิสตจมักรของพระเจข้าผผทข้ รงพระชนมร์อยผล่ไมล่มบีชนชมันี้นสผงและชนชมันี้นตสี่ชา- “เพราะวล่า (เราทมันี้งหลาย) เปป็นบลุตรของ
พระเจข้าโดยความเชนสี่อในพระเยซผครลิสตร์” (กท. 3:26) อยล่างไรกด็ตาม ผผข้รมับใชข้ทบีสี่ปรารถนาจะถผกเรบียกวล่า “ศาสนาจารยค์นบีสี่และ
นมัสี่น” กด็มบีความผลิดในเรนสี่องความเยล่อหยลิสี่งและเกบียรตลิยศจอมปลอมเหมนอนกมับพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีในสมมัยทบีสี่องคร์
พระผผข้เปป็นเจข้าของเราอยผล่บนโลกนบีนี้ ผผข้รมับใชข้ทบีสี่มบีการเตด็มลข้นของพระวลิญญาณและทบีสี่อยากทชาใหข้องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าพอพระทมัยวมัน
แลข้ววมันเลล่าจะแสดงออกถศึงความถล่อมใจ ไมล่ใชล่ทาล่ ทบีทบีสี่เยล่อหยลิสี่ง
ขข้อ 9: “และอยต่าเรทยกผผผู้ใดในโลกวต่าเปป็นบริดา เพราะทต่านมทพระบริดาแตต่ผผผู้เดทยว คยือผผผู้ททที่ทรงสถริตในสวรรคค์ ”
“และอยต่าเรทยกผผผู้ใดในโลกวต่าเปป็นบริดา” ไมล่ไดข้กลล่าวถศึงบลิดาฝฝ่ายโลกของเราจากมลุมมองของเนนนี้อหนมัง พระเจข้าทรง

บมัญชาวล่า “จงใหข้เกบียรตลิแกล่บลิดามารดาของเจข้า เพนสี่ออายลุของเจข้าจะไดข้ยนนนานบนแผล่นดลิน ซศึสี่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเจข้า
ประทานใหข้แกล่เจข้า” (อพย. 20:12) เปาโลนชาเรนสี่องนบีนี้มากลล่าวแกล่เราในเอเฟซมัส 6:1-3: “ฝฝ่ายบลุตรจงนบนอบเชนสี่อฟปังบลิดา
มารดาของตนในองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า เพราะกระทชาอยล่างนมันี้นเปป็นการถผก ‘จงใหข้เกบียรตลิแกล่บลิดามารดาของเจข้า’ (นบีสี่เปป็นพระ
บมัญญมัตขลิ ข้อแรกทบีสี่มบีพระสมัญญาไวข้ดข้วย) ‘เพนสี่อเจข้าจะอยผล่เยด็นเปป็นสลุข และมบีอายลุยนนนานทบีสี่แผล่นดลินโลก’” ผผข้เชนสี่อทมันี้งหลายควร-และ
จะ-ใหข้เกบียรตลิบลิดาและมารดาฝฝ่ายโลก มมันกชาลมังกลล่าวถศึงอาณาจมักรฝฝ่ายวริญญาณ การลนมเนนนี้อหนมัง ทบีพสี่ ระเยซผทรงหข้ามเราไมล่ใหข้
เรบียกมนลุษยร์คนใดวล่า “พระบริดา”
คชาวล่า “บลิดา” ทบีสี่ถผกใชข้ในทบีสี่นบีนี้บล่งบอกถศึงความเหนนอกวล่าฝฝ่ายวลิญญาณ, ความโดดเดล่น, สลิทธลิอชานาจ, สลิทธลิทบีสี่จะบมัญชา,
การอข้างสลิทธลิธิ์ในบางแงล่มลุมทบีสี่เฉพาะเจาะจง ครริสเตทยนทษันั้งหลายเปป็นหนจึชื่งเดทยวกษันในพระครริสตย์ พระเจผู้าเทต่านษันั้นทรงอยผล่สผงสลุด
และทรงมบีสลิทธลิอชานาจสผงสลุด ดข้วยเหตลุนบีนี้เราจศึงตข้องไมล่ยอมใหข้มนลุษยร์คนใดดชารงตชาแหนล่งผผข้กชากมับชบีวตลิ ฝฝ่ายวลิญญาณของเราไดข้
อมันทบีสี่จรลิงแลข้วพระเยซผกชาลมังตรมัสวล่า “ใหผู้เราแสดงใหผู้ทต่านทษันั้งหลายเหร็นความสษัมพษันธค์ของมนบุษยค์ททที่มทตอต่ พระเจผู้าผผผู้ทรง
มหริทธริฤทธริธิ์” สามสลิสี่งรวมกมันเปป็นครลิสเตบียนทบีสี่บมังเกลิดใหมล่แลข้วคนหนศึสี่ง:
1. สลิสี่งทบีสี่เขาเปป็นในฐานะผผข้เชนสี่อคนหนศึสี่ง
2. สลิสี่งทบีสี่เขาเชนสี่อ
3. สลิสี่งทบีสี่เขากระทชาในฐานะผผข้เชนสี่อคนหนศึสี่ง
ครลิสเตบียนคนนมันี้นตข้องเชนสี่อหลมักคชาสอนทบีสี่ถผกตข้อง และหากเขาดชาเนลินอยล่างทบีสี่เขาควรดชาเนลินเขากด็ตอข้ งประสบกมับการ
ทรงนชาของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิวธิ์ มันตล่อวมัน นมัสี่นหมายความวล่าเขาตข้องยอมจชานนอยล่างสลินี้นเชลิงตล่อพระวลิญญาณทลุกวมันหากเขา
อยากประพฤตลิตามความเชนสี่อแบบครลิสเตบียนเพนสี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจข้า
สชาหรมับมนลุษยร์ทบีสี่อยผล่ภายใน ครลิสเตบียนคนนมันี้นตข้องการสามสลิสี่ง:
1. ชบีวลิตจากพระเจข้า (พระองคร์ผผข้เดบียวทบีสี่สามารถประทานชบีวตลิ ไดข้)
2. คชาสมัสี่งสอนจากพระอาจารยร์ (พระวาทะสลุดทข้าย)
3. การชบีแนี้ นะ (มนลุษยร์สามารถถผกนชาพาในวลิถบีทมันี้งหลายแหล่งความชอบธรรมไดข้โดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์เทล่านมันี้น)
พระเยซผทรงเทศนาคชาเทศนาหนศึสี่งทบียสี่ ลิสี่งใหญล่ในยอหร์น 14:1-6:
“อยล่าใหข้ใจทล่านทมันี้งหลายวลิตกเลย ทล่านเชนสี่อในพระเจข้า จงเชนสี่อในเราดข้วย ในพระนลิเวศของพระบลิดาเรามบีคฤหาสนร์
หลายแหล่ง ถข้าไมล่มบีเราคงไดข้บอกทล่านแลข้ว เราไปจมัดเตรบียมทบีสี่ไวข้สชาหรมับทล่านทมันี้งหลาย และถข้าเราไปจมัดเตรบียมทบีไสี่ วข้สชาหรมับทล่าน
แลข้ว เราจะกลมับมาอบีกรมับทล่านไปอยผล่กมับเรา เพนสี่อวล่าเราอยผล่ทบีสี่ไหนทล่านทมันี้งหลายจะอยผล่ทบีสี่นมัสี่นดข้วย ทล่านทราบวล่าเราจะไปทบีสี่ไหน
และทล่านกด็รผข้จกมั ทางนมันี้น”
“โธมมัสทผลพระองคร์วล่า “พระองคร์เจข้าขข้า พวกขข้าพระองคร์ไมล่ทราบวล่าพระองคร์จะเสดด็จไปทบีสี่ไหน พวกขข้าพระองคร์จะ
รผข้จกมั ทางนมันี้นไดข้อยล่างไร” พระเยซผตรษัสกษับเขาวต่า “เราเปป็นทางนษันั้น เปป็นความจรริง และเปป็นชทวริต ไมต่มทผผผู้ใดมาถถึงพระบริดาไดผู้
นอกจากมาทางเรา”
ในเกข้าคชาพระเยซผทรงประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งความรอด, คชาสมัสี่งสอน, และการชบีแนี้ นะ: “เราเปป็นทางนษันั้น เปป็น
ความจรริง และเปป็นชทวริต!”

“...เพราะทต่านมทพระบริดาแตส่ผมูร้เดทยว คยือผผผู้ททที่ทรงสถริตในสวรรคค์” ไมล่มบีมนบุษยค์คนใดสามารถถล่ายทอดชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณ
ไปยมังคนไมล่เชนสี่อไดข้ ผผผู้กสากษับฝฝ่ายวริญญาณของเรามทเพทยงผมูร้เดทยว และผผข้นมันี้นคนอพระเจข้าผผข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ เราจะตข้องไมล่ตมันี้งมนลุษยร์
คนใดใหข้เปป็นอาจารยร์ทบีสี่ไมล่มบีวมันสอนผลิดเดด็ดขาด ไมล่มบีมนลุษยร์คนใดมบีสลิทธลิทธิ์ บีสี่จะสอนสลิสี่งใดนอกจากสลิสี่งทบีสี่พระเจข้าทรงสอนแลข้วใน
ถข้อยคชาของพระเยซผ ถข้อยคชาทบีสี่ถผกบมันทศึกลงในภาคพมันธสมัญญาใหมล่ขณะทบีสี่พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงดลใจเหลล่าผผข้บรลิสทลุ ธลิธิ์ ความ
สมัมพมันธร์ของผผข้เชนสี่อทบีสี่มบีตล่อพระเจข้านมันี้นมบีความใกลข้ชลิดพอ ๆ กมับความสมัมพมันธร์ของบบุคคลอยืนที่ ใดทบีสี่มบีตอล่ พระเจข้า และพระครริสตค์
ทรงเปป็นคนกลางผผผู้เดทยวระหวต่างพระเจผู้ากษับมนบุษยค์ (1 ทธ. 2:5)
ขข้อ 10: “อยต่าใหผู้ผผผู้ใดเรทยกทต่านวต่า ‘นาย’ ดผู้วยวต่านายของทต่านมทแตต่ผผผู้เดทยวคยือพระครริสตค์”
ผผผู้นสาหรนอผผผู้ชทนั้ทางคนอความหมายตรงตมัวของ “นาย” ในพระคชาขข้อนบีนี้ มมันกลล่าวถศึงคนเหลล่านมันี้นทบีสี่ไปกล่อนคนอนสี่น ๆ เพนสี่อทบีสี่
จะนชาและชบีนี้ทางพวกเขา
อยล่างไรกด็ตาม คลุณจะหมายเหตลุวาล่ ไมล่มบีสลิสี่งใดในพระคชาตอนนบีนี้ทหบีสี่ ข้ามมนลุษยร์ไมล่ใหข้ใชข้ชนสี่อเรบียกทบีสี่แสดงถศึงความเคารพอมัน
เหมาะสมตล่อบลุคคลทบีสี่ดชารงตชาแหนล่งพลเรนอนและใหข้เกบียรตลิพวกเขาเพราะตชาแหนล่งนมันี้น ๆ ของพวกเขา ตรงกมันขข้าม ในมมัทธลิว
22:21 พระเยซผทรงเนข้นยนี้ชาเรนสี่อง “ของของซบีซารร์จงถวายแกล่ซบีซารร์”
ในโรม 13:7 เปาโลสมัสี่งวล่า “เหตลุฉะนมันี้นทล่านทมันี้งหลายจงใหข้แกล่ทกลุ คนตามทบีสี่เขาควรจะไดข้รมับ สล่วยอากรควรจะใหข้แกล่ผผข้
ใด จงใหข้แกล่ผผข้นมันี้น ภาษบีควรจะใหข้แกล่ผใผข้ ด จงใหข้แกล่ผผข้นมันี้น ความยชาเกรงควรจะใหข้แกล่ผผข้ใด จงใหข้แกล่ผผข้นมันี้น เกบียรตลิยศควรจะใหข้แกล่ผผข้
ใด จงใหข้แกล่ผผข้นมันี้น”
จากนมันี้นใน 1 เปโตร 2:17 เราอล่านวล่า: “จงใหข้เกบียรตลิแกล่ทลุกคน จงรมักบรรดาพบีสี่นข้อง จงยชาเกรงพระเจข้า จงถวาย
เกบียรตลิแดล่กษมัตรลิยร์”
แตล่ในครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมล่ พระเยซผทรงหข้ามไมล่ใหข้ผผข้เชนสี่อทมันี้งหลายใชข้ชอนสี่ ตชาแหนล่งและเกบียรตลิยศตล่าง ๆ ซศึสี่งยกชผ
พวกเขาเหนนอพบีสี่นข้องของตนและเปปิดโอกาสสชาหรมับความเยล่อหยลิสี่งและเกบียรตลิยศจอมปลอม
“...ดผู้วยวต่านายของทต่านมทแตต่ผมูร้เดทยวคยือพระครริสตย์” พระครลิสตร์ทรงเปป็นผผข้ทนบีสี่ ชาพาและชบีนี้ทางครลิสเตบียน พระองคร์ทรงชบีนี้
ทางเราผล่านทางพระวลิญญาณบรลิสทลุ ธลิธิ์, พระผผข้ปลอบประโลมใจทบีสี่ถผกสมัญญาไวข้ในยอหร์น 16:7-15:
“อยล่างไรกด็ตามเราบอกความจรลิงแกล่ทล่านทมันี้งหลาย คนอการทบีสี่เราจากไปนมันี้นกด็เพนสี่อประโยชนร์ของทล่าน เพราะถข้าเราไมล่
ไป พระองคค์ผผผู้ปลอบประโลมใจกด็จะไมล่เสดด็จมาหาทล่าน แตล่ถข้าเราไปแลข้ว เรากร็จะใชผู้พระองคค์มาหาทต่าน เมนสี่อพระองคร์นมันี้นเสดด็จ
มาแลข้ว พระองคร์จะทรงกระทชาใหข้โลกรผสข้ ศึกถศึงความผลิดบาป และถศึงความชอบธรรม และถศึงการพลิพากษา ถศึงความผลิดบาปนมันี้น
คนอเพราะเขาไมล่เชนสี่อในเรา ถศึงความชอบธรรมนมันี้น คนอเพราะเราไปหาพระบลิดาของเรา และทล่านทมันี้งหลายจะไมล่เหด็นเราอบีก ถศึง
การพลิพากษานมันี้น คนอเพราะผผข้ครองโลกนบีนี้ถผกพลิพากษาแลข้ว
“เรายมังมบีอบีกหลายสลิสี่งทบีสี่จะบอกทล่านทมันี้งหลาย แตล่เดบีดี๋ยวนบีนี้ทาล่ นยมังรมับไวข้ไมล่ไดข้ เมยืที่อพระองคค์ พระวริญญาณแหต่งความจรริง
จะเสดร็จมาแลผู้ว พระองคค์จะนสาทต่านทษันั้งหลายไปสผต่ความจรริงทษันั้งมวล เพราะพระองคค์จะไมต่ตรษัสโดยพระองคค์เอง แตต่พระองคค์
จะตรษัสสริที่งททที่พระองคค์ทรงไดผู้ยริน และพระองคค์จะทรงแจผู้งใหผู้ทต่านทษันั้งหลายรผถผู้ ถึงสริที่งเหลต่านษันั้นททที่จะเกริดขถึนั้น พระองคค์จะทรงใหผู้เรา
ไดผู้รบษั เกทยรตริ เพราะวต่าพระองคค์จะทรงเอาสริที่งททที่เปป็นของเรามาสสาแดงแกต่ทต่านทษันั้งหลาย ทลุกสลิสี่งทบีพสี่ ระบลิดาทรงมบีนมันี้นเปป็นของเรา
เหตลุฉะนมันี้นเราจศึงกลล่าววล่า พระวลิญญาณทรงเอาสลิสี่งซศึสี่งเปป็นของเรานมันี้นมาสชาแดงแกล่ทาล่ นทมันี้งหลาย”

ใน 1 ยอหร์น 2:20, 27 ยอหร์นผผข้เปป็นทบีสี่รกมั บอกเราวล่า “ทต่านทษันั้งหลายไดผู้รษับการทรงเจริมจากพระองคค์ผผผู้บรริสทบุ ธริธิ์แลผู้ว
และทต่านกร็รผผู้ทกบุ สริที่ง...แตล่การเจลิมซศึสี่งทล่านทมันี้งหลายไดข้รมับจากพระองคร์นมันี้นดชารงอยผกล่ มับทล่าน และทต่านไมต่จสาเปป็นตผู้องใหผู้ใครมาสอน
ทต่านทษันั้งหลาย เพราะวล่าการเจลิมนมันี้นสอนทต่านใหผู้รผผู้ทกบุ สริที่ง และเปป็นความจรลิง ไมล่ใชล่ความเทด็จ การเจลิมนมันี้นไดข้สอนทล่านทมันี้งหลาย
มาแลข้วอยล่างไร ทล่านกด็จงตมันี้งมมัสี่นคงอยผล่ในพระองคร์อยล่างนมันี้น”
สลุดทข้าย ทลิตสมั 2:11-13 ประกาศวล่า: “เพราะวล่าพระคบุณของพระเจผู้าททที่นสาไปถถึงความรอดไดผู้ปรากฏแกต่คนทษันั้งปวง
แลผู้ว สอนใหร้เราละทลินี้งความอธรรมและโลกบียตมัณหา และดชาเนลินชบีวตลิ ในโลกปปัจจลุบมันนบีนี้อยล่างมบีสตลิสมัมปชมัญญะ อยล่างชอบธรรม
และตามทางพระเจข้า คอยความหวมังอมันมบีสลุข และการปรากฏอมันทรงสงล่าราศบีของพระเจข้าใหญล่ยลิสี่ง และพระเยซผครลิสตร์พระผผข้
ชล่วยใหข้รอดของเรา”
ดข้วยเหตลุนบีนี้ นายของเราจถึงมทแตต่ผมูร้เดทยว “คยือพระครริสตย์”
ขข้อ 11 และ 12: “ผผผู้ใดททเที่ ปป็นใหญต่ททที่สดบุ ในพวกทต่าน ผผผู้นษันั้นจะเปป็นผผผู้รษับใชผู้ของทต่านทษันั้งหลาย ผผผู้ใดจะยกตษัวขถึนั้น ผผผู้นษันั้นจะ
ตผู้องถผกเหยทยดลง ผผผู้ใดถต่อมตษัวลง ผผผู้นษันั้นจะไดผู้รษับการยกขถึนั้น”
บทเรบียนเดบียวกมันนบีนี้ถผกสอนบางสล่วนในมมัทธลิว 20:27 ทบีสี่พระเยซผทรงประกาศวล่า “ถข้าผผข้ใดใครล่จะไดข้เปป็นเอกเปป็นตข้นใน
พวกทล่าน ผผข้นมันี้นจะตข้องเปป็นผผข้รมับใชข้ของพวกทล่าน” และจากนมันี้นถผกเสรลิมในขข้อ 28 วล่า “อยล่างทบีสี่บลุตรมนลุษยร์มลิไดข้มาเพนสี่อรมับการ
ปรนนลิบมัตลิ แตล่มาเพนสี่อจะปรนนลิบมัตลิ และประทานชบีวลิตของทล่านใหข้เปป็นคล่าไถล่สชาหรมับคนเปป็นอมันมาก” ความถล่อมใจเปป็นพระราช
บมัญญมัตแลิ หล่งอาณาจมักรของพระองคร์ ยลิสี่งเราตบีคล่าตมัวเองแบบถล่อมใจมากเทล่าไร เรากด็ยลิสี่งผงาดสผงขศึนี้นกมับพระเจข้ามากเทล่านมันี้น เนนนี้อ
หนมังกบฏใสล่คชาสอนนบีนี้แตล่มมันเปป็นความจรลิงจากขล่าวประเสรลิฐ
“ผผผู้ใดจะยกตษัวขถึนั้น ผผผู้นษันั้นจะตผู้องถผกเหยทยดลง...” ความถล่อมใจเปป็นบทเรบียนหนศึสี่งซศึสี่งตข้องการการทวนซนี้ชาบล่อย ๆ ในยลุค
สมมัยนบีนี้แหล่ง “เหลล่านมักศาสนา” มนออาชบีพและนลิกายทมันี้งหลายทบีเสี่ ยล่อหยลิสี่ง มมันเปป็นสลิสี่งทบีสี่คนทมัวสี่ ไปรผกข้ มันวล่าบางคนปปีนขข้ามหมัว ผลมัก
ใหข้พข้นทาง และฟปันทลินี้งสลิสี่งใดหรนอผผข้ใดกด็ตามทบีสี่อาจขวางทางพวกเขาในการปปีนขศึนี้นไปถศึงยอดบนสลุดแหล่งความสชาเรด็จซศึสี่งพวกเขา
ไดข้ตงมันี้ ไวข้เปป็นเปฝ้าหมายของตน หลายครมันี้งการหลอกลวงและการฉข้อโกงเขข้ามามบีสวล่ นในการบรรลลุความใฝฝ่ฝปันสล่วนตมัวอยล่างเหด็น
แกล่ตมัว สชาหรมับครลิสเตบียน ความใฝฝ่ฝปันเชล่นนมันี้นเปป็นสลิสี่งทบีสี่พระเจข้าทรงหข้ามไวข้ ขอใหข้เราจดจชาไวข้วาล่ พระเจข้าทรงเปป็นผผข้กลุมลลิขลิตชบีวตลิ
ของมนลุษยร์ ไมล่วล่าโลกจะยอมรมับขข้อเทด็จจรลิงนบีนี้หรนอไมล่กตด็ าม ผผข้เชนสี่อทมันี้งหลายถผกสอนใหข้ถนอปฏลิบมัตลิความถล่อมใจ และหากผผข้ใด
เลนอกทบีสี่จะยกชผตวมั เองขศึนี้นเหนนอพบีนสี่ ข้องของตน เขากด็ “จะถผกเหยทยดลง”
ในเอเสเคบียล 21:26 เราอล่านวล่า: “องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าพระเจข้าตรมัสดมังนบีนี้วาล่ จงปลดผข้าโพก และถอดมงกลุฎออกเสบีย สลิสี่ง
ตล่างๆจะไมล่คงอยผล่อยล่างทบีสี่เคยเปป็น ใหผู้ยกยต่องคนททที่ตที่สาขถึนั้น และใหผู้กดคนททที่สผงลง” นบีสี่เปป็นตอนหนศึสี่งในพระคมัมภบีรร์ทบีสี่คลข้ายกมับขข้อ
พระคชาทบีสี่เราศศึกษาอยผล่ บลุคคลใดกด็ตาม จะเปป็นผผข้เชนสี่อหรนอคนไมล่เชนสี่อ เปป็นคนโงล่เขลาทบีสี่จะเอาความคลิดอมันจชากมัดและอล่อนแอของ
ตนมาสผกข้ มับพละกชาลมังและแผนการนลิรมันดรร์ของพระเจข้าผผข้ทรงไรข้ขบีดจชากมัด! ความมมักใหญล่ใฝฝ่สผงสล่วนตมัวไมล่ควรมบีบทบาท
ทล่ามกลางครลิสเตบียนทมันี้งหลายเลย
“...ผผผู้ใดถต่อมตษัวลง ผผผู้นษันั้นจะไดผู้รษับการยกขถึนั้น” ความถล่อมใจทบีสี่แทข้จรลิงไมล่มบีเวลาทบีสี่จะคลิดถศึงตมัวเองหรนอหลงระเรลิงอยผล่ใน
การยกยล่องตมัวเอง ความถล่อมใจทบีสี่แทข้จรลิงยลุล่งอยผล่กมับการปรนนลิบมัตลิผผข้อนสี่นเสมอ มบีคนมากมายทบีสี่ “พผดและไมต่ทกา” แตล่ความถล่อมใจ
ทบีสี่แทข้จรลิงแสดงออกเปป็นการรมับใชข้แบบครลิสเตบียนโดยการทสาอยล่างสอดคลข้องกมับสลิสี่งทบีสี่ถผกพผด ผผข้เชนสี่อทมันี้งหลายเออ๋ย เชนสี่อใจไดข้เลยวล่า

ความถล่อมใจทบีสี่แทข้จรลิงจะนชาไปสผล่การยกชผในเวลาอมันดบีของพระเจข้าเองและในวลิธบีของพระเจข้าเอง
ในพระคชาสลิบสองขข้อนบีนี้ในบทนบีนี้เราเหด็นการเปปิดเผยของพระเยซผเกบียสี่ วกมับความลข้มเหลวของพวกผผข้ปกครองยลิว เราตข้อง
จชาไวข้วาล่ พระองคร์ไมล่เคยขมัดแยข้งกมับประชาชนเลย พระองคร์ทรงตล่อสผกข้ มับพวกผผข้ปกครองในศาสนา คนเหลล่านมันี้นทบีใสี่ ชข้สลิทธลิอชานาจ
ของตนอยล่างผลิด ๆ และสอนสลิสี่งเทบียมเทด็จ เมนสี่อใดกด็ตามและทบีสี่ใดกด็ตามทบีสี่ความกรลิวนี้ ของพระครลิสตร์ถผกสชาแดงออกมา มมันกด็ไมล่ใชล่
ตล่อฝผงชนเหลล่านมันี้นแตล่ตล่อพวกครผสอนเทด็จเหลล่านมันี้นอยล่างชมัดเจน เมนสี่อพระองคร์ทอดพระเนตรฝผงชนเหลล่านมันี้น พระองคร์กด็เกลิด
พระทมัยเมตตากรลุณา พระองคร์ทรงเหด็นพวกเขาดลุจแกะไมล่มบีผผข้เลบีนี้ยง (มธ. 9:36) พระองคร์ทรงมองดผพวกเขาดข้วยความกรลุณา
และทรงรมักษาคนเจด็บปฝ่วยทล่ามกลางพวกเขา (มธ. 14:14) พระองคร์ทรงมองไปยมังฝผงชนเหลล่านมันี้นและทรงมบีความเมตตา
กรลุณาตล่อพวกเขาเพราะวล่าพวกเขาหลิว (มธ. 15:32) และพระองคร์ทรงเลบีนี้ยงอาหารพวกเขา แตล่เมนสี่อพระองคร์ทรงมองไปยมัง
พวกครผสอนเทด็จเหลล่านมันี้น, พวกผผนข้ ชาทบีสี่ตาบอด, พระองคร์กทด็ รงเกลิดความเดนอดดาลและความกรลิวนี้ โกรธ “มบีพระทมัยเปป็นทลุกขร์
เพราะใจเขาแขด็งกระดข้างนมัก” (มก. 3:5)
พวกครผสอนเทด็จยนนอยผรล่ ะหวล่างคนบาปกมับพระเจข้าโดยการตบีความผลิดเรนสี่องหนทางแหล่งความรอดและนนี้ชาพระทมัยของ
พระเจข้า คนของพระเจข้าทบีสี่แทข้จรลิงสอนและเทศนาพระวจนะของพระเจข้า พระวจนะสอนวล่าความเชนสี่อแบบครลิสเตบียนคนอชบีวตลิ
ใหมล่ในพระครลิสตร์- “พระครลิสตร์ในทล่านทมันี้งหลาย, ความหวมังแหล่งสงล่าราศบี” พระครลิสตร์ทรงเปป็นชบีวตลิ ความจรลิงสอนสลิทธลิอชานาจ
ของพระเจข้าอยล่างเดบียวเทล่านมันี้นในสล่วนทบีสี่เกบีสี่ยวขข้องกมับเรนสี่องฝฝ่ายวลิญญาณทมังนี้ หลาย สลิสี่งทบีพสี่ ระเจข้าตรมัสแลข้วควรถผกตบีความตามทบีสี่
พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ทรงนชาเทล่านมันี้น
ศาสนาทบีสี่แทข้จรลิงคนอชบีวลิตของพระเจข้าในจลิตวลิญญาณหรนอจลิตใจของมนลุษยร์ และชบีวลิตนมันี้นมาโดยการถต่ายทอดของ
พระองคค์เทต่านษันั้น พระเยซผตรมัสแกล่นลิโคเดมมัสวล่า “โมเสสไดข้ยกงผขศึนี้นในถลิสี่นทลุรกมันดารฉมันใด บลุตรมนลุษยร์จะตข้องถผกยกขศึนี้นฉมันนมันี้น
เพนสี่อผผข้ใดทบีสี่เชนสี่อในพระองคร์จะไมล่พลินาศ แตล่มบีชบีวตลิ นลิรมันดรร์ เพราะวล่าพระเจข้าทรงรมักโลก จนไดข้ทรงประทานพระบลุตรองคร์เดบียว
ของพระองคร์ทบบีสี่ มังเกลิดมา เพนสี่อผผข้ใดทบีสี่เชนสี่อในพระบลุตรนมันี้นจะไมล่พลินาศ แตล่มบีชวบี ลิตนลิรนมั ดรร์” (ยอหร์น 3:14-16)
หนทางเดบียวเทล่านมันี้นทบีสี่จะไดข้มาซศึสี่งชบีวตลิ นลิรมันดรร์คนอโดยทางพระราชกลิจทบีสี่เสรด็จสลินี้นแลข้วของพระเมษโปดกของพระเจข้า การสลินี้นพระชนมร์, การถผกฝปังไวข้, และการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์ของพระองคร์ ในยอหร์น 12:32, 33 พระองคร์ตรมัสวล่า “และเรา ถข้า
เราถผกยกขศึนี้นจากแผล่นดลินโลกแลข้ว เรากด็จะชมักชวนคนทมันี้งปวงใหข้มาหาเรา” และจากนมันี้น เพนสี่อทบีจสี่ ะไดข้ไมล่มบีขข้อสงสมัยเกบีสี่ยวกมับวล่า
พระองคร์ทรงหมายความวล่าอะไร พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิจธิ์ ศึงทรงตบีความวล่า: “พระองคร์ตรมัสเชล่นนมันี้นเพนสี่อสสาแดงวต่าพระองคค์จะ
สรินั้นพระชนมย์อยส่างไร”
“และทล่านทมันี้งหลายจะรผจข้ มักความจรลิง และความจรลิงนมันี้นจะทชาใหข้ทล่านทมันี้งหลายเปป็นไท…เหตลุฉะนมันี้นถข้าพระบลุตรจะทรง
กระทชาใหข้ทล่านทมันี้งหลายเปป็นไท ทล่านกด็จะเปป็นไทจรลิงๆ” (ยอหร์น 8:32, 36) ความจรริงเทล่านมันี้นทชาใหข้มนลุษยร์เปป็นไท พระเยซผทรง
เปป็นสลิทธลิอชานาจสลุดทข้าย, สลิทธลิอชานาจแหล่งความจรลิงททที่ขาดไมต่ไดผู้ , ไมล่ใชล่สลิทธลิอชานาจของการตทความความจรลิง นมัสี่นคนอ พระเยซผ
มลิไดข้ตรมัสวล่า “เราสอนความจรลิง... เราประกาศความจรลิง... เรามาแลข้วเพนสี่อทบีสี่จะอธริบายความจรลิง” พระองคร์ตรมัสวล่า “เราเปป็น
ความจรริง” (ยอหร์น 14:6)
ชบีวตลิ นลิรมันดรร์เปป็นของขวมัญของพระเจข้าทบีสี่ประทานแกล่มนลุษยร์ และของขวมัญนมันี้นกด็มาจากพระเจข้าโดยตรง มมันไมล่ไดข้มา
ทางมนลุษยร์คนใดทบีสี่ถผกแตล่งตมันี้งใหข้เปป็นบาทหลวงทางการ มมันไมล่ไดข้มาทางศบีลศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ มมันไมล่ไดข้มาทางพลิธบีบมัพตลิศมา ชบีวตลิ นลิรมันดรร์

เปป็นของขวมัญของพระเจข้า และโดยการยอมรมับของขวมัญนมันี้นเทล่านมันี้นเราจศึงสามารถครอบครองชบีวตลิ นลิรมันดรร์ไดข้
มมันจะเปป็นวมันแสนสลุขในชบีวตลิ ของผผข้เชนสี่อจชานวนมากเมนสี่อพวกเขาตระหนมักวล่าอชานาจเดบียวทบีสี่ผผข้เชนสี่อตข้องยอมจชานนคนอ
อชานาจแหล่งชบีวตลิ ของพระเจข้าในมนลุษยร์ภายใน ไมล่มคบี รลิสตจมักรใด กลลุล่มคนดมังทางศาสนาหรนออาจารยร์คนใดทบีสี่มบีสลิทธลิมธิ์ ากชาหนด
กฎและขข้อบมังคมับตล่าง ๆ ใหข้ครลิสเตบียนปฏลิบมัตลิตามไดข้ในเรนสี่องของแนวทางการประพฤตลิแบบครลิสเตบียน กฎและขข้อบมังคมับเหลล่า
นมันี้นถผกเขบียนไวข้เรบียบรข้อยแลข้ว พระเจข้าไดข้ทรงสรข้างพวกมมันและประกาศพวกมมันในพระวจนะของพระองคร์แลข้ว และครลิสตจมักร
ทข้องถลิสี่นและเราทมันี้งหลายในฐานะผผข้เชนสี่อแตล่ละคนกด็จะตข้องปฏลิบมัตลิตามพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ภายในใจขณะทบีสี่พระองคร์ทรงนชาพา
เรา

วริบตมั ริแปดประการทรีที่ถรูกประกาศแกข่
พวกธรรมาจารยยและพวกฟารริสรี
พระคชาตอนนบีนี้มบีถข้อยคชาทบีสี่เผด็ดรข้อนและรลุนแรงมากทบีสี่สดลุ เทล่าทบีสี่พระเยซผเจข้าเคยตรมัสขณะทบีสี่พระองคร์ยมังทรงอยผล่บนโลกนบีนี้
ในมมัทธลิว 5:20 พระเยซผทรงบอกเหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “ถผู้าความชอบธรรมของทต่านไมต่ยริที่งกวต่าความชอบธรรมของพวก
ธรรมาจารยค์และพวกฟารริสท ทล่านจะไมล่มบีวมันไดข้เขข้าในอาณาจมักรแหล่งสวรรคร์” และบมัดนบีนี้ ในการประกาศวลิบมัตลิแปดประการนบีนี้
พระองคร์ทรงแสดงใหข้เหด็นโดยการเปรบียบเทบียบวล่าความชอบธรรมของพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีไดข้ลข้มเหลวและเสนสี่อม
จากความชอบธรรมของพระเจข้า
อยล่างไรกด็ตาม เราจะตข้องจดจชาใหข้ขศึนี้นใจวล่าพระเยซผไมล่มบีความพอพระทมัยในความตายของคนชมัสี่วเลย เรากระทชาความ
รลุนแรงตล่อพระวลิญญาณหากเราพลาดโทนเสบียงของคชาประกาศเหลล่านบีนี้และพลาดทบีจสี่ ะมองเหด็นความสงสารซศึสี่งปรากฏชมัดเจน
อยผล่ทมัสี่ววลิบมัตลิทมันี้งชลุดนบีนี้ พระเจผู้าทรงเปป็นความรษัก (1 ยอหร์น 4:8) แตล่พระเจข้ากด็ทรงเปป็น “เพลริงททที่เผาผลาญ” เชล่นกมัน (ฮบีบรผ
12:29)
ในโรม 11:22 อมัครสาวกเปาโลเตนอนใจเราวล่า “เหตลุฉะนมันี้นจงพลิจารณาดผทมันี้งพระกรบุณาและความเขผู้มงวดของพระเจข้า
กมับคนเหลล่านมันี้นทบีสี่หลงผลิดไปกด็ทรงเขข้มงวด แตล่สชาหรมับทล่านกด็ทรงพระกรลุณา ถข้าทล่านจะดชารงอยผล่ในพระกรลุณาของพระองคร์นมันี้น
ตล่อไป มลิฉะนมันี้นทล่านกด็จะถผกตมัดออกเสบียดข้วย”
ในขข้อพระคชาทมันี้งหลายทบีสี่เราจะศศึกษาตอนนบีนี้ เราจะเหด็นความเขผู้มงวดของพระเยซผเชล่นเดบียวกมับความภมักดบีตอล่ ความ
ชอบธรรมทบีสี่แทข้จรลิงอมันไมล่ยอมอล่อนขข้อของพระองคร์ พระองคร์ทรงเขข้มงวด พระองคร์ทรงเปป็นเพลลิงทบีสี่เผาผลาญ แตล่ถข้าเราอล่าน
พระคชาตอนนบีนี้อยล่างตมันี้งใจและดข้วยใจอธลิษฐาน เรากด็จะเหด็นหลมักฐานของความโศกเศรข้า, นนี้ชาตา, และความสงสารอยผล่ทมัสี่วคชา
เทศนานบีนี้ทมันี้งหมดเชล่นกมัน เราจะไดข้ยลินเสบียงฟฝ้าผล่าแหล่งการพลิพากษาและการกลล่าวโทษ แตล่เราตข้องระวมังทบีจสี่ ะไมล่พลาดนนั้สาตาทบีสี่
พระเยซผทรงหลมัสี่งใหข้ประชาชนของพระองคร์ เราคงจะกระทชาความรลุนแรงตล่อความหลมักแหลมของพระคชาตอนนบีนี้หากเราเอา
เฉพาะฟฝ้าผต่าใสล่ไวข้ในคชาวลิบมัตลิเหลล่านบีนี้และลข้มเหลวทบีจสี่ ะเหด็นความกรลุณาทบีสี่เตด็มลข้นอยผล่ในพระทมัยยลิสี่งใหญล่ของพระเยซผขณะทบีสี่
พระองคร์ตรมัสคชากลล่าวโทษนบีนี้แกล่พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี, พวกผผข้ปกครองทางศาสนาของประชาชนของพระองคร์เอง
วริบษัตทริ ทที่หนถึที่ง:ขข้อ 13: “วริบษัตริแกต่เจผู้า พวกธรรมาจารยค์และพวกฟารริสท คนหนผู้าซยืที่อใจคด ดผู้วยวต่าพวกเจผู้าปปิดประตผอาณาจษักรแหต่ง

สวรรคค์ไวผู้จากมนบุษยค์ เพราะพวกเจผู้าเองไมต่ยอมเขผู้าไป และเมยืที่อคนอยืที่นจะเขผู้าไป พวกเจผู้ากร็ขษัดขวางไวผู้”
เหด็นไดข้ชมัดวล่าพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีเขข้ามาใกลข้พอทบีจสี่ ะไดข้ยลินวล่าพระเยซผกชาลมังตรมัสอะไร ไมล่วาล่ จะยมังไง
พระองคร์กด็ตรมัสถข้อยคชาเหลล่านบีนี้แกล่พวกเขาอยล่างเฉพาะเจาะจง: “วริบษัตแริ กต่เจร้า พวกธรรมาจารยค์และพวกฟารริสท คนหนผู้าซยืที่อใจ
คด!”
วลิบมัตแลิ รกนบีนี้ถผกกลล่าวเพราะวล่าเทล่าทบีพสี่ วกเขาจะทชาเชล่นนมันี้นไดข้ พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีเหลล่านบีนี้ “ปปิดประตผ
อาณาจษักรแหต่งสวรรคค์ไวผู้จากมนบุษยค์” ชล่างเปป็นเรนสี่องนล่าเศรข้า! พวกเขาเปป็นตมัวแทนของพระเจข้าบนแผล่นดลินโลกในขณะนมันี้นและ
พวกเขาควรทบีจสี่ ะชล่วยเหลนอผผคข้ นใหข้พบทางแคบนมันี้น แตล่แทนทบีสี่จะชล่วยเหลนอผผข้คนใหข้เขข้าในอาณาจมักรนมันี้นพวกเขากลมับขมัดขวาง
คนเหลล่านมันี้น
“...เพราะพวกเจผู้าเองไมต่ยอมเขผู้าไป และเมยืที่อคนอยืนที่ จะเขผู้าไป พวกเจผู้ากร็ขษัดขวางไวผู้” พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิ
สบี พรข้อมกมับชนชาตลิยลิวโดยรวม รอคอยการเสดด็จมาของพระเมสสลิยาหร์ แตล่ถศึงแมข้วล่าเหลล่าศาสดาพยากรณร์ของพวกเขาไดข้บอก
ลล่วงหนข้าอยล่างละเอบียดแลข้วถศึงวลิธบีการ, สถานทบีสี่, และทลุกเรนสี่องทบีสี่เกบีสี่ยวขข้องกมับวล่าพระเมสสลิยาหร์จะเสดด็จมาอยล่างไร, ทบีสี่ไหน, จาก
แหล่งหนใดและแกล่ผผข้ใด เหลล่าคนทบีสี่มกมั ใหญล่ใฝฝ่สผงทบีสี่เยล่อหยลิสี่งและหมัวสผงทบีสี่นชาประชาชาตลินมันี้นกด็ไมล่ยอมรมับพระเมสสลิยาหร์เมนสี่อ
พระองคร์เสดด็จมาแลข้ว
ในความคลิดของพวกเขา พวกเขาเมลินพระคมัมภบีรแร์ ละออกแบบพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาเอง พระองคร์จะตข้องเปป็นผผข้
พลิชตลิ ทบีสี่เปปีปี่ยมอานลุภาพ เปป็นบลุคคลทบีสี่สามารถโคล่นลข้มการปกครองของโรมและปลดปลล่อยอลิสราเอลจากการตกเปป็นทาสของ
โรมไดข้ พระองคร์จะตข้องสถาปนาอาณาจมักรอมันยลิสี่งใหญล่ซศึสี่งในอาณาจมักรนมันี้นพวกเขาจะมบีบทบาทแบบเผดด็จการในความเจลิดจรมัส
แบบกษมัตรลิยร์ ชายชาวนาซาเรด็ธคนนบีนี้ไมล่มบีความคลข้ายคลศึงกมับสลิสี่งทบีพสี่ วกเขาวาดไวข้ในหมัวเลยวล่าพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาจะ
ตข้องเปป็นอยล่างไร พระองคร์ทรงเปป็นพระบลุตรของพระเจข้า, พระเจข้าในกายเนนนี้อหนมัง, แตล่พวกเขากร็เขผู้าใจวต่าพระองคค์เปป็นบลุตรทบีสี่
ไมล่ประสบีประสาของชล่างไมข้ในหมผล่บข้านคนหนศึสี่ง พระองคร์ทรงสอนความรมัก, ความเมตตา, การยกโทษใหข้, ไมล่ใชล่การกบฏและ
การกล่อการจลาจล พวกเขาไมล่อาจเขข้าใจไดข้วล่าหลมักคชาสอนเหลล่านมันี้นของพระเยซผจะโคล่นลข้มและพลิชลิตโรมไดข้อยล่างไร! พวกเขา
ไมล่เตด็มใจทบีจสี่ ะยอมรมับพระครลิสตร์หรนอหลมักคชาสอนเหลล่านมันี้นของพระองคร์ ดข้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาเองจศึงไมล่ยอมเขข้าในอาณาจมักรของ
พระองคร์, อาณาจมักรนมันี้นซศึสี่งพระองคร์ตรมัสถศึงวล่าไมล่ไดข้เปป็นของโลกนบีนี้ (ยอหร์น 18:36)
พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีทชาตมัวเปป็นเยบีสี่ยงอยล่างของการปฏลิเสธพระเยซผ และพวกเขากด็ยลุยงประชาชนใหข้ตอล่
ตข้านพระองคร์ พวกเขาสอนสลิสี่งผลิดอบีกดข้วย ดมังนมันี้นพวกเขาจศึงยนนขวางทางคนเหลล่านมันี้นทบีสี่อยากเขข้าในอาณาจมักรนมันี้นโดยความเชนสี่อ
ในพระเยซผครลิสตร์ พวกเขาขล่มเหงคนเหลล่านมันี้นทบีสี่ยอมรมับและตลิดตามพระองคร์อยต่างแทผู้จรริง พวกเขาเปป็นกข้อนหลินสะดลุดในทาง
เดลินของคนเหลล่านมันี้นทบีสี่อยากกลายเปป็นบลุตรทบีสี่แทข้จรลิงของพระเจข้าจรลิง ๆ ฝผงชนมหาศาลเหลล่านมันี้นเดลินตามคชาสอนเทด็จของเหลล่า
ผผข้นชาของตนและประตผสวรรคร์กด็ถผกปปิดแกล่พวกเขาเพราะความไมล่เชนสี่อของพวกเขา
วริบษัตทริ ทที่สอง:ขข้อ 14: “วริบษัตริแกต่เจผู้า พวกธรรมาจารยค์และพวกฟารริสท คนหนผู้าซยืที่อใจคด ดผู้วยพวกเจผู้ารริบเอาเรยือนของหญริงมต่าย
และแสรผู้งอธริษฐานเสทยยยืดยาว เพราะฉะนษันั้นพวกเจผู้าจะไดผู้รษับพระอาชญามากยริที่งขถึนั้น”
วลิบมัตทลิ บีสี่สองนบีนี้ถผกสนมับสนลุนโดยขข้อกลล่าวหาทบีสี่ราข้ ยแรงสองประการ:

(1) “พวกเจข้ารลิบเอาเรนอนของหญลิงมล่ายและ
(2) แสรข้งอธลิษฐานเสบียยนดยาว”
บาปอมันใดอมันหนศึสี่งในสองแบบนบีนี้กคด็ งจะหนมักหนาสาหมัสแยล่แลข้ว แตล่ทมันี้งสองแบบรวมกมันกด็เพบียงพอทบีสี่จะทชาใหข้คนเหลล่า
นมันี้นทบีสี่มบีความผลิดตข้องถผกโยนลงไปในนรกขลุมลศึกสลุด!
ในภาคพมันธสมัญญาเดลิม หญลิงมล่ายถผกคลิดวล่าอยผล่ภายใตข้การดผแลเปป็นพลิเศษของพระเยโฮวาหร์ ในเพลงสดลุดบี 68:5 ผผข้แตล่ง
เพลงสดลุดปบี ระกาศวล่า “พระเจข้าในทบีสี่ประทมับบรลิสลุทธลิธิ์ของพระองคร์ ทรงเปป็นพระบลิดาของคนกชาพรข้าพล่อ และทรงเปป็น ผผผู้
พริพากษาของหญริงมต่าย”
ในเพลงสดลุดบี 146:9 เราอล่านวล่า “พระเยโฮวาหร์ทรงเฝฝ้าดผคนตล่างดข้าว พระองคร์ทรงชผลกผ กชาพรข้าพล่อและหญริงมต่าย แตล่
พระองคร์ทรงพลลิกทางของคนชมัสี่ว”
สลุภาษลิต 15:25 สมัญญาวล่า “พระเยโฮวาหร์จะทรงรนอนี้ เรนอนของคนเยล่อหยลิสี่ง แตล่ใหผู้ขอบเขตของหญริงมส่ายคงอยผต่”
ในพระราชบมัญญมัตลิ 24:17-22 เราพบคชาสมัสี่งพลิเศษทบีสี่ถผกใหข้ไวข้แกล่ชนชาตลิอลิสราเอลเกบียสี่ วกมับ “คนตล่างดข้าว”, “ลผกกชาพรข้า
พล่อ”, และ “หญริงมต่าย”
แมข้แตล่ในสมมัยของครลิสตจมักรยลุคตข้น คชาสมัสี่งพลิเศษตล่าง ๆ กด็ถผกใหข้ไวข้เกบีสี่ยวกมับการดผแลพวกหญลิงมล่าย (กรลุณาอล่านกลิจการ
6:1 และ 1 ทลิโมธบี 5:2-16)
พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี ซศึสี่งผผข้คนเชนสี่อวล่าเปป็นสลุดยอดนมักศศึกษาพระคมัมภบีรร์ รผอข้ ยล่างแนล่นอนวล่าผผข้คนทบีสี่ฉข้อโกงพวก
หญลิงมล่ายจะตข้องใหข้การตล่อพระเจข้าสชาหรมับการกระทชาผลิดเหลล่านมันี้น
“เรยือน” ทบีถสี่ ผกใชข้ตรงนบีนี้หมายถศึง ทรษัพยค์สริน, ทรมัพยร์สลิสี่งของไมล่วาล่ จะชนลิดใด และไมล่จชาเปป็นตข้องหมายถศึงทบีสี่อยผล่อาศมัยของ
พวกนางเทล่านมันี้น ทบีวสี่ ล่าพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี “รริบเอาเรยือนของหญริงมต่าย” นมันี้นหมายความวล่าพวกเขาเสแสรข้งวล่า
หล่วงใยคนยากจนและพวกหญลิงมล่ายและอยากชล่วยเหลนอคนเหลล่านมันี้น โดยขข้อสนมับสนลุนหนศึสี่งประการหรนอหลายประการหรนอ
การเสแสรข้งตล่าง ๆ พวกเขาไดข้โนข้มนข้าวพวกหญลิงมล่ายใหข้ฝากการจมัดการทรมัพยร์สลินไวข้กมับพวกเขา ดมังนมันี้นพวกเขาจศึงกลายเปป็นผผข้
จมัดการหรนอผผข้ดผแลทรมัพยร์สลินนมันี้น-และมมันเปป็นเพบียงกข้าวเดบียวเทล่านมันี้นจากตชาแหนล่งนมันี้นไปสผล่การควบคลุมและการไดข้มาซศึสี่งทรมัพยร์สลิน
นมันี้นโดยสมบผรณร์เพนสี่อตมัวพวกเขาเอง
การปฏลิบมัตลิแบบเดบียวกมันนบีนี้ โดยสาระสชาคมัญแลข้ว ยมังอยผล่กมับเราเหมนอนเดลิมวมันนบีนี้ในหลากหลายรผปแบบทบีสี่ทมันสมมัย ผผข้คน
ถผกสอนจากธรรมาสนร์วาล่ “การถวายทรษัพยค์” เปป็นคชาบมัญชาหนศึสี่ง และถข้าพวกเขาไมล่เชนสี่อฟปังคชาบมัญชานมันี้นพวกเขากด็จะถผก
พริพากษา ในขณะเดบียวกมัน-และจากธรรมาสนร์เดบียวกมันนมันี้น-มบีการบอกเปป็นนมัยวล่าคนเหลล่านมันี้นทบีสี่ถวายดผู้วยใจกวผู้างขวางกด็จะถผก
ปฏลิบมัตลิในความกรลุณาและพระคลุณ ความเชนสี่อแบบครลิสเตบียนอมันบรลิสลุทธลิไธิ์ มล่สอนเชล่นนบีนี้ แตล่ศาสนาทบีสี่ถผกกล่อตมันี้งสอนเชล่นนบีนี้
การถวายทรมัพยร์เปป็นสลิสี่งทบีสี่ถผกตข้องตามพระคมัมภบีรร์ ผผข้เชนสี่อคนใดทบีสี่บมังเกลิดใหมล่แลข้วไมล่ตอข้ งการคชาบมัญชาใดจากศลิษยาภลิบาล
หรนอใครอนสี่นเพนสี่อทชาใหข้เขาอยากถวายทรมัพยร์เพนสี่อชล่วยในงานของพระเจข้า เขาจะถวายทรมัพยร์เพราะพระวลิญญาณทบีสี่ทรงนชาทาง
ครลิสเตบียนผผข้นมันี้นในเรนสี่องอนสี่น ๆ ทมันี้งหมดจะทรงนชาพาเขาเชล่นกมันในการถวายทรมัพยร์ของเขา-วล่าจะถวายทรมัพยร์ทบีสี่ไหน, เมนสี่อไร,
และเทล่าไร เมนสี่อผผข้เชนสี่อทมันี้งหลายถวายทรมัพยร์จากใจแหล่งความรมัก ถศึงแมข้วล่าการถวายทรมัพยร์ของพวกเขาอาจเปป็นการเสบียสละ
บล่อย ๆ พวกเขากด็เกบีสี่ยวเกด็บความชนสี่นชมยลินดบีอมันยากทบีสี่จะกลล่าวและเปปีปี่ยมดข้วยสงล่าราศบี; แตล่ในหลายกรณบีวมันนบีนี้ คนยากจน

ถวายมากกวล่าทบีสี่พวกเขาสามารถถวายไดข้เพบียงเพราะวล่าพวกเขากลมัวการไมล่ถวาย!
คนเหลล่านมันี้นทบีสี่ถผกพระเยซผประณามกด็เสแสรผู้งวล่ามบีความเหด็นอกเหด็นใจตล่อพวกหญลิงมล่าย และปฏลิบมัตลิการใตข้โตต๊ะของ
พวกเขากด็ถผกกระทชาอยล่างชสี่ชาชองเสบียจนประชาชนทมัวสี่ ไปจมับไมล่ไดข้ แตล่พระเยซผทรงเปลนนี้องผข้าคลลุมแหล่งความหนข้าซนสี่อใจคดของ
พวกเขาออกไปและเปปิดเผยสภาพทบีสี่แทข้จรลิงแหล่งใจชมัวสี่ รข้ายของพวกเขา
“...และแสรผู้งอธริษฐานเสทยยยืดยาว...” นบีสี่เปป็นหนศึสี่งในเครนอสี่ งปกปปิดเหลล่านมันี้นทบีสี่พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีใชข้
สชาหรมับการหลอกลวงคนเหลล่านมันี้นทบีสี่พวกเขากชาลมังเสแสรข้งวล่าชล่วยเหลนออยผล่ พวกเขาอธลิษฐานเสบียยนดยาว แตล่คชาอธลิษฐานเหลล่า
นมันี้นกด็เปป็นเพบียงการเสแสรข้งอยล่างหนศึสี่งเทล่านมันี้น
พระเยซผไมล่ไดข้กชาลมังประณามคชาอธลิษฐานยาว ๆ ในตษัวมษันเอง พระองคร์เองบางครมังนี้ กด็ทรงอธลิษฐานตลอดทมังนี้ คนน และ
ผมทราบจากประสบการณร์สล่วนตมัววล่ามบีหลายครมันี้งทบีสี่ครลิสเตบียนตข้องกมักตมัวอยผล่ตามลชาพมังกมับพระเจข้าเปป็นเวลาหลายชมัสี่วโมงเพนสี่อ
รล่วมสามมัคคบีธรรมกมับพระองคร์ มมันไมล่ใชล่ความยาวนานของคชาอธลิษฐานทบีสี่องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเราทรงประณาม แตล่เปป็น การ
เสแสรผู้ง, ความหนข้าซนสี่อใจคด, ของการอธลิษฐานแบบนมันี้นตล่างหาก
ประวมัตลิศาสตรร์พระคมัมภบีรร์บอกเราวล่าคชาอธลิษฐานแบบนมันี้นบางครมันี้งกด็ยาวนานถศึงสามชมัวสี่ โมง ไลทค์ฟบุตเขบียนวล่าพวกฟารลิ
สบีหลายคนตรถึกตรองนานหนศึสี่งชมัวสี่ โมง, พวกเขาอธริษฐานนานหนศึสี่งชมัสี่วโมง, และจากนมันี้นกด็ตรถึกตรองอทกหนถึที่งชษัวที่ โมง พวกเขา
กระทชาเชล่นนบีนี้ในสถานทบีสี่สาธารณะตล่าง ๆ ทบีพสี่ วกเขาแนล่ใจวล่าจะถผกพบเหด็นโดยคนอนสี่น ๆ ดมังนมันี้น ขณะทบีสี่พวกเขา “ตรศึกตรอง”
กล่อนและหลมังการอธลิษฐานเสบียงดมังและยาวนานของตน ผผข้คนทบีสี่เหด็นพวกเขากด็คลิดวล่าพวกเขากชาลมังมบีสามมัคคบีธรรมกมับพระเจข้า
คนทบีสี่อธลิษฐานเสบียงดมังยาวนานในครลิสตจมักรในวมันขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้านล่าจะไมล่ไดข้อธลิษฐานเลยในระหวล่างสมัปดาหร์
หากเขาไดข้อธลิษฐาน เขากด็ไมล่นล่าจะใชข้เวลานานขนาดนมันี้นเพนสี่อบอกองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าวล่าเขาอยากใหข้องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าทรง
ทราบสลิสี่งใด หรนอเพนสี่อทผลขอองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าใหข้กระทชาสลิสี่งทบีสี่เขาอยากใหข้พระองคร์กระทชา ใชล่แลข้วครมับมบีหลายครมังนี้ ทบีสี่เราตข้อง
อธลิษฐานยาวนาน บางทบีกตด็ ลอดทมันี้งคนน แตล่ไมล่ใชล่ในทบีสี่สาธารณะเพนสี่อใหข้คนอนสี่นเหด็น (ในการเชนสี่อมโยงกมับเรนอสี่ งนบีนี้ อล่านมมัทธลิว 6:57)
การตรศึกตรอง, ในสถานทบีสี่อมันเหมาะสมของมมันและภายใตข้ความหมายทบีสี่เหมาะสมของมมัน, กด็กลายเปป็นนลิสมัยอยล่าง
หนศึสี่งของชบีวตลิ ครลิสเตบียน คชา ๆ นบีนี้ปกตลิแลข้วถผกใชข้ในการเชนสี่อมโยงกมับการใครล่ครวญอยล่างลศึกซศึนี้งเกบีสี่ยวกมับเรนสี่องศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ทมันี้งหลาย
ยกตมัวอยล่างเชล่น ดาวลิดเขบียนไวข้วาล่ :
“บลุคคลผผข้ไมล่ดชาเนลินตามคชาแนะนชาของคนอธรรม หรนอยนนอยผล่ในทางของคนบาป หรนอนมัสี่งอยผล่ในทบีสี่นมัสี่งของคนทบีสี่ชอบ
เยาะเยข้ย ผผข้นมันี้นกด็เปป็นสลุข แตล่ความปปีตลิยลินดบีของผผข้นมันี้นอยผล่ในพระราชบมัญญมัตขลิ องพระเยโฮวาหร์ เขาไตรส่ตรองถถึงพระราชบษัญญษัตริ
ของพระองคค์ทงษันั้ กลางวษันและกลางคยืน” (เพลงสดลุดบี 1:1, 2)
เพลงสดลุดบี 63:5, 6 แสดงออกถศึงความคลิดอษันงดงาม ดาวลิดทผลองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าวล่า “จลิตใจของขข้าพระองคร์จะอลิสี่ม
หนชาดมังกลินไขกระดผกและไขมมัน และปากของขข้าพระองคร์จะสรรเสรลิญพระองคร์ดวข้ ยรลิมฝปีปากทบีชสี่ นสี่นบาน เมนสี่อขข้าพระองคร์คดลิ ถศึง
พระองคร์ขณะอยผล่บนทบีสี่นอน และตรถึกตรองถถึงพระองคค์ทกบุ ๆยาม” เราทลุกคนเคยมบีประสบการณร์ในการตนสี่นขศึนี้นมา “ในยาม
กลางคนน” และตรศึกตรองเกบีสี่ยวกมับพระเจข้าและความดบีเลลิศของพระองคร์มใลิ ชล่หรนอ?
ในเพลงสดลุดบี 119:48 ผผข้แตล่งเพลงสดลุดกบี ลล่าวถศึงการตรศึกตรองในพระวจนะของพระเจข้า, ในเพลงสดลุดบี 77:12 เขา

กลล่าวถศึงการตรศึกตรองในพระราชกลิจและการกระทชาตล่าง ๆ ของพระเจข้า, และในเพลงสดลุดบี 143:5 เขาประกาศวล่า “ขข้า
พระองคร์ระลศึกถศึงสมมัยเกล่ากล่อนไดข้ ขข้าพระองคร์คดลิ คชานศึงถศึงทลุกสลิสี่งทบีพสี่ ระองคร์ทรงกระทชา ขข้าพระองคร์รชาพศึงถศึงพระหมัตถกลิจของ
พระองคร์” พระเจข้าทรงอยากใหข้เราตรศึกตรองในสลิสี่งเหลล่านมันี้นอยล่างแนล่นอน ใน 1 ทลิโมธบี 4:15 หลมังจากใหข้ขข้อปฏลิบมัตลิตาล่ ง ๆ แกล่
นมักเทศนร์หนลุล่มผผข้นมันี้นเกบีสี่ยวกมับการเปป็นผผข้รมับใชข้ทบีสี่ดบีของพระเยซผครลิสตร์ เปาโลกด็บอกเขาวล่า: “จงเอาใจใสส่ (ตรถึกตรอง) ในขผู้อความ
เหลต่านทนั้ ฝฟังตษัวทต่านไวผู้ในการนทนั้ททเดทยว เพนสี่อความจชาเรลิญของทล่านจะไดข้ปรากฏแจข้งแกล่คนทมันี้งปวง”
การตรศึกตรองเกบีสี่ยวกมับสลิสี่งตล่าง ๆ ของพระเจข้าเปป็นเรนสี่องทบีสี่ควรกระทชา แตล่พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีทชา “การ
ตรศึกตรอง” ของพวกเขาเพนสี่อใหข้คนอนสี่นเหด็น-และนล่าสงสมัยอยล่างสลุดขบีดวล่ามบีสลิสี่งใดทบีสี่บรลิสลุทธลิใธิ์ นความคลิดตล่าง ๆ ของพวกเขาหรนอ
ไมล่!
“เพราะฉะนษันั้นพวกเจผู้าจะไดผู้รบษั พระอาชญามากยริที่งขถึนั้น” คชาวล่า พระอาชญา ทบีสี่ถผกใชข้ตรงนบีนี้ยล่อมหมายถศึงการลงโทษใน
นรกในอนาคตอยล่างไมล่ตข้องสงสมัย ในขข้อพระคชาบางตน (เชล่นใน 1 โครลินธร์ 11:29) พระอาชญา กลล่าวถศึงการปรมับโทษ, การไมล่
เหด็นชอบของพระเจข้ากมับการกระทชาบางอยล่างหรนอแนวทางการประพฤตลิในสล่วนของผผข้เชนสี่อ กลล่าวอบีกนมัยหนศึสี่ง คนทบีสี่กนลิ และดนสี่ม
อยล่างไมล่สมควรทบีสี่โตต๊ะขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้า ตามทบีสี่เปาโลอธลิบายในบทนมันี้นใน 1 โครลินธร์ คนอกลินและดนสี่มโดยไมล่มบีความยชาเกรง
และการถวายเกบียรตลิอยล่างเหมาะสมแดล่พระเจข้า กด็มบีความผลิดในการแสดงทล่าทบีทบีสี่ผลิด ๆ ดข้วยเหตลุนบีนี้ บลุคคลผผข้นมันี้นจศึงไมล่ไดข้รมับความ
เหด็นชอบจากพระเจข้า (ถผกพระเจข้าปรมับโทษ) นบีสี่กลล่าวถศึงความไมล่เหมาะสมของลมักษณะทล่าทางทบีสี่คน ๆ หนศึสี่งรมับประทานศบีล
ระลศึกและไมล่ไดข้หมายถศึงความไมล่คผล่ควรของบลุคคลผผข้นมันี้น เราไดข้รบมั ความรอดไมล่ใชล่เพราะความคผล่ควรของเรา และไมล่ไดข้ตกนรก
เพราะความไมล่คผล่ควรของเรา หากเราไดข้รบมั ความรอดตามความคผล่ควรของเรา เรากด็คงตกนรกไปแลข้ว ! ไมล่มบีใครคผต่ควรกมับความ
รอดเลย
คนชมัวสี่ ทลุกคนจะถผกพลิพากษาและถผกปรมับโทษโดยองคร์ตลุลาการผผข้ชอบธรรม, พระเยซผครลิสตร์เจข้า แตล่ “พระอาชญา
มากยริงชื่ ขจึนั้น” จะถผกสงวนไวข้สชาหรมับพวกคนหนข้าซนสี่อใจคดทบีสี่เสแสรผู้งอธลิษฐานคชาอธลิษฐานยนดยาวขณะทบีสี่ซล่อนตมัวอยผล่หลมังหนข้ากาก
แหล่งศาสนา คนเหลล่านมันี้นกชาลมังเขมนอบทรมัพยร์สลินของพวกหญลิงมล่ายในขณะเดบียวกมันดข้วย พระเจข้าทรงเกด็บบมันทศึกไวข้หมด และ
พระองคร์จะทรงพลิพากษาโดยทางพระเยซผครลิสตร์เจข้า ใชล่แลข้วครมับ จะมบีพระอาชญาและการลงโทษหลายระดมับในนรก
วริบษัตทริ ทที่สาม:ขข้อ 15: “วริบษัตริแกต่เจผู้า พวกธรรมาจารยค์และพวกฟารริสท คนหนผู้าซยืที่อใจคด ดผู้วยพวกเจผู้าเททที่ยวไปตามทางทะเลและ
ทางบกทษัวที่ ไปเพยืที่อจะไดผู้แมผู้แตต่คนเดทยวเขผู้าจารทต เมยืที่อไดผู้แลผู้วเจผู้ากร็ทสาใหผู้เขากลายเปป็นลผกแหต่งนรกยริที่งกวต่าตษัวเจผู้าเองถถึงสองเทต่า ”
วลิบมัตนลิ บีนี้เกบีสี่ยวขข้องกมับความรข้อนรนทางศาสนาอมันไมล่บรลิสลุทธลิธิ์ของพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสใบี นความพยายามอมัน
ไมล่รผข้จกมั เหนด็ดเหนนสี่อยของพวกเขาในการหาคนเขข้าจารบีตศาสนายผดาย-ไมล่ใชล่เพนสี่อสงล่าราศบีของพระเจข้า แตล่เพนสี่อประโยชนร์สล่วนตมัว
ของพวกเขาเอง
“...ดผู้วยพวกเจผู้าเททที่ยวไปตามทางทะเลและทางบกทษัที่วไปเพยืที่อจะไดผู้แมผู้แตต่คนเดทยวเขผู้าจารทต...” การเทบีสี่ยวไปตามทาง
ทะเลและทางบกเปป็นสชานวนทบีสี่บล่งบอกถศึงความวลิรลิยะอลุตสาหะของคนเหลล่านบีนี้เพนสี่อทบีสี่จะทชาใหข้คนสมักคนหนศึสี่งเชนสี่อวลิธบีคลิดและคชา
สอนของพวกเขาเอง
คนเขผู้าจารทต คนอคน ๆ หนศึสี่งทบีสี่เปลบีสี่ยนจากศาสนานลิกายหนศึสี่งไปยมังอบีกนลิกายหนศึสี่ง นมัสี่นคนอการปรมับใชข้แบบทบีสี่พระเยซผทรง

ใชข้ในทบีสี่นบีนี้ มมันถผกใชข้เพนสี่อเชนสี่อมโยงกมับพวกคนตล่างชาตลิทบีสี่เปลบีสี่ยนมานมับถนอศาสนาของพวกยลิว และบางครมังนี้ กด็ใชข้กมับ พวกคนตต่าง
ชาตริทบีสี่เขข้ามาในปาเลสไตนร์และอยผล่ตอล่ ไปทบีสี่นมัสี่น มบีคนเขข้าจารบีตอยผล่สองชนลิด:
1. พวกคนเขผู้าจารทตแหต่งความชอบธรรม คนเหลล่านบีนี้เปปิดรมับศาสนาของพวกยลิวอยล่างเตด็มทบีสี่ รมับบมัพตลิศมา เขข้าสลุหนมัต
และปรมับตมัวใหข้เขข้ากมับพลิธกบี รรมเหลล่านมันี้นของระบบแบบโมเสส
2. พวกคนเขผู้าจารทตแหต่งประตผเมยือง คนเหลล่านบีนี้เหด็นดบีดวข้ ยกมับศาสนาแบบยลิว ปฏลิเสธความเชนสี่องมงายของคนนมับถนอ
พระอนสี่น และปฏลิบมัตลิตามพลิธบีกรรมบางอยล่างแหล่งศาสนายผดายแตล่ปฏลิเสธทบีสี่จะรมับบมัพตลิศมาหรนอเขข้าสลุหนมัต
ตามทบีพสี่ ระเยซผตรมัส เหลล่าคนเขข้าจารบีตทบีพสี่ วกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีเหลล่านบีนี้นชาเขข้ามาสผล่ศาสนายผดายจศึงถผกทชาใหข้
เปป็น “ลผกแหต่งนรกยริที่งกวต่าตษัวเจผู้าเองถถึงสองเทต่า” คนอมากกวล่าคนเหลล่านมันี้นทบีสี่นชาพวกเขาเขผู้าสผต่ศาสนาแบบยลิว สชาหรมับคนฮบีบรผ
การกลล่าวถศึง “ลผกแหต่งนรก” กด็หมายความวล่าคน ๆ นมันี้นทบีสี่ถผกกลล่าวถศึงเชล่นนมันี้นกด็สมควรตกนรกอยล่างแทข้จรลิง มมันหมายความวล่า
บลุคคลดมังกลล่าวเปป็นคนชมัสี่วมาก ๆ เหลล่านมักประวมัตลิศาสตรร์ยลิวทบีสี่เขบียนเกบีสี่ยวกมับพวกคนเขข้าจารบีตกด็เรบียกคนเหลล่านมันี้นวล่า “พวก
สะเกด็ดแผลแหล่งอลิสราเอล” และอข้างวล่าคนเหลล่านมันี้นขมัดขวางการเสดด็จมาของพระเมสสลิยาหร์
พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีทบีสี่นชาคนตล่างชาตลิเหลล่านมันี้นเขข้ามาสผล่ศาสนายผดายกด็ไมล่ยอมลชาบากเพนสี่อทบีจสี่ ะสมัสี่งสอนคน
เหลล่านมันี้นหรนอหข้ามปรามพวกเขาเลย พวกเขาไมล่ไดข้ใหข้อะไรเลยแกล่คนเหลล่านมันี้นซศึสี่งจะเขข้ามาแทนทบีสี่ความเชนสี่องมงายและการ
นมับถนอพระอนนสี่ ทบีสี่พวกเขาไดข้สละทลินี้งมาแลข้ว ดมังนมันี้นคนเหลล่านบีนี้จศึงถผกปลล่อยทลินี้งไวข้ใหข้สนองความปรารถนาอมันชมัสี่วตล่าง ๆ ของตน
และหลงระเรลิงในความสามานยร์ทลุกรผปแบบ พวกเขาไดข้กลายเปป็นยลิวแลข้วแตล่ภายนอก แตล่ภายในนมันี้นพวกเขากด็แยล่กวล่าคนเหลล่า
นมันี้นทบีสี่ไดข้นชาพวกเขาใหข้เขข้าจารบีตเสบียอบีก
วริบษัตทริ ทที่สทที่:ขข้อ 16 และ 17: “วริบษัตแริ กต่เจผู้า คนนสาทางตาบอด เจผู้ากลต่าววต่า ‘ผผผู้ใดจะปฏริญาณอผู้างพระวริหาร คสาปฏริญาณนษันั้นไมต่
ผผกมษัด แตต่ผผผู้ใดจะปฏริญาณอผู้างทองคสาของพระวริหาร ผผผู้นษันั้นจะตผู้องกระทสาตามคสาปฏริญาณ’ คนโฉดเขลาตาบอด สริที่งไหนจะ
สสาคษัญกวต่า ทองคสาหรยือพระวริหารซถึที่งกระทสาใหผู้ทองคสานษันั้นศษักดริสธิ์ ริทธริธิ์”
“วริบษัตแริ กต่เจผู้า คนนกาทางตาบอด...” วล่ากมันตามชนอสี่ แลข้ว ชายเหลล่านบีนี้เปป็นผผข้นชาทางในทางศาสนาของชนชาตลิยลิว พวก
เขาเปป็นผผข้นชาทางททที่ตาบอดเพราะความดนนี้อรมันี้น, ความหนข้าซนสี่อใจคด, อคตลิและบาปอนสี่น ๆ อบีกมากมายไดข้ทชาใหข้ดวงตาฝฝ่าย
วลิญญาณของพวกเขามนดบอดและปปิดใจของพวกเขาเสบีย ไมล่มบีผใผข้ ดตาบอดเทล่ากมับคนเหลล่านมันี้นทบีสี่ไมต่ยอมมองเหด็นอบีกแลข้ว และ
คนทบีสี่มบีใจทบีสี่ปปิด ไมล่ยอมรมับการสมัสี่งสอน กด็เปป็นคนโงล่มากทบีสี่สดลุ นบีสี่เปป็นความจรลิงเกบีสี่ยวกมับพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี พวกเขา
เปป็นคนโงล่แบบจงใจ ตาบอดแบบจงใจ
เหมนอนกมับทบีสี่พระเยซผตรมัสไวข้ในมมัทธลิว 13:13-15 วล่า “...ถศึงเขาเหด็นกด็เหมนอนไมล่เหด็น ถศึงไดข้ยลินกด็เหมนอนไมล่ไดข้ยลินและไมล่
เขข้าใจ คชาพยากรณร์ของอลิสยาหร์กสด็ ชาเรด็จในคนเหลล่านมันี้นทบีวสี่ ล่า ‘พวกเจข้าจะไดข้ยลินกด็จรลิง แตล่จะไมล่เขข้าใจ จะดผกด็จรลิง แตล่จะไมล่รบมั รผข้
เพราะวล่าชนชาตลินบีนี้กลายเปป็นคนมบีใจเฉนสี่อยชา หผกด็ตงศึ และตาเขาเขากด็ปปิด เกรงวล่าในเวลาใดเขาจะเหด็นดข้วยตาของเขา และ
ไดข้ยลินดข้วยหผของเขา และเขข้าใจดข้วยจลิตใจของเขา และจะหมันกลมับมา และเราจะไดข้รกมั ษาเขาใหข้หาย’”
“ผผผู้ใดจะปฏริญาณอผู้างพระวริหาร...ผผผู้ใดจะปฏริญาณอผู้างทองคกาของพระวริหาร...” อข้างอลิงถศึงคชาสอนทบีสี่ชกมั นชาใหข้หลงผลิด
ของพวกฟารลิสบีเกบียสี่ วขข้องกมับการปฏลิญาณตล่าง ๆ พวกเขาสอนวล่าหากผผข้ใดปฏลิญาณ “อผู้างพระวริหาร” คชาปฏลิญาณนมันี้นทบีสี่เขาใหข้

ไวข้กด็ไมล่ผกผ มมัดและถนอไดข้วล่าเปป็นคชาพผดเหลวไหล แตล่ถข้าเขาปฏลิญาณ “อผู้างทองคกาของพระวริหาร” คชาปฏลิญาณนมันี้นกด็ผกผ มมัดและ
เขาตข้องปฏลิบมัตลิตามคชาปฏลิญาณนมันี้น-เขาเปป็น “ลผกหนทนั้”
การใชข้เหตลุผลเชล่นนมันี้นเปป็นเรนสี่องทบีสี่แกข้ตมัวไมล่ไดข้เลย โดยเฉพาะในสล่วนของคนเหลล่านมันี้นทบีอสี่ ข้างตมัววล่าเปป็นผผข้ตคบี วามและครผ
สอนพระราชบมัญญมัตลิ ไมล่นล่าแปลกทบีสี่พระเยซผทรงเรบียกพวกเขาวล่า “คนโงต่และตาบอด!” เหด็นไดข้ชมัดวล่าพวกเขาสนใจทองคชา
มากกวล่าพระเจข้า การทสาใหผู้ศกษั ดริธิ์สริทธริธิ์ คนอการทชาใหข้บรลิสลุทธลิธิ์ และแนล่นอนวล่าทองคชานมันี้นไมล่มบีความบรลิสลุทธลิใธิ์ ด ๆ เลย ความ
ศมักดลิธิ์สทลิ ธลิธิ์นมันี้นมบีอยผล่ในพระวลิหาร และการถวายทองคชานมันี้นดข้วยจลิตใจอมันถผกตข้องกด็อาจเปป็นการกระทชาทบีสี่ชอบธรรมและบรลิสลุทธลิใธิ์ น
สล่วนของผผข้ถวายนมันี้น การคลิดเอาเองวล่าทองคชานมันี้นบรลิสทลุ ธลิธิ์มากกวล่าพระวลิหารนมันี้นซศึสี่งเปป็นทบีสี่ๆทองคชานมันี้นถผกถวายกด็เปป็นเรนสี่องทบีสี่โงล่
เขลา! ความบรลิสลุทธลิศธิ์ มักดลิธิ์สทลิ ธลิธิ์หนศึสี่งเดบียวของทองคชานมันี้นคนอขข้อเทด็จจรลิงทบีวสี่ ล่ามมันถผกถวายแดต่พระเจผู้าบนแทต่นบผชาของพระเจข้าใน
พระวริหารของพระเจข้า ดข้วยเหตลุนบีนี้ “พระวริหารซถึที่งกระทสาใหผู้ทองคสานษันั้นศษักดริธิ์สริทธริธิ์” จศึงเปป็นใหญล่กวล่าทองคสานมันี้น
ขข้อ 18 และ 19: “และวต่า ‘ผผใผู้ ดจะปฏริญาณอผู้างแทต่นบผชา คสาปฏริญาณนษันั้นไมต่ผผกมษัด แตต่ผใผผู้ ดจะปฏริญาณอผู้างเครยืที่องตษันั้ง
ถวายบนแทต่นบผชานษันั้น ผผผู้นษันั้นตผู้องกระทสาตามคสาปฏริญาณ’ คนโฉดเขลาตาบอด สริที่งใดจะสสาคษัญกวต่า เครยือที่ งตษันั้งถวายหรยือแทต่น
บผชาททที่กระทสาใหผู้เครยืที่องตษังนั้ ถวายนษันั้นศษักดริธิ์สทริ ธริธิ์”
“ผผผู้ใดจะปฏริญาณอผู้างแทต่นบผชา คสาปฏริญาณนษันั้นไมต่ผผกมษัด...” บนแทล่นบผชานบีนี้เองทบีสี่เครนอสี่ งเผาบผชาตล่าง ๆ ถผกถวายโดย
ปลุโรหลิตในพนนี้นทบีสี่ลานของพระวลิหาร แทล่นบผชานบีทนี้ ชาดข้วยทองสมัมฤทธลิธิ์ มมันยาวประมาณสามสลิบฟลุต กวข้างสามสลิบฟลุต และสผงสลิบ
หข้าฟลุต (ความกวข้างยาวสผงของแทล่นบผชานบีนี้ถผกพบใน 2 พงศาวดาร 4:1) ดมังนมันี้น แทล่นบผชานบีนี้จงศึ เปป็นรผปสบีสี่เหลบีสี่ยมจมัตลุรสมั ทบีสี่มบีความ
สผงครศึสี่งหนศึสี่งของความกวข้างและความยาวของมมัน เชล่นเดบียวกมับพระวลิหาร พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีสอนวล่าคชาปฏลิญาณ
ทบีสี่อผู้างแทต่นบผชานมันี้นไมล่มบีผลผผกมมัดใด ๆ แตล่คชาปฏลิญาณทบีสี่ “อผู้างเครชอชื่ งตษันั้งถวาย” บนแทต่นบผชานษันั้นกด็มบีผลผผกมมัดและตข้องปฏลิบมัตลิ
ตาม
นบีสี่กด็เปป็นคชาสอนทบีสี่เทบียมเทด็จและโงล่เขลาเหมนอนกมัน แทล่นบผชานมันี้นในพระวลิหารไดข้ถผกอลุทลิศถวายแดล่พระเจข้า ดข้วยเหตลุนบีนี้
แทล่นบผชานมันี้นจศึงบรลิสทลุ ธลิธิ์ นบีสี่คนอแทล่นบผชาทบีสี่สตมั วร์และเครนสี่องสมัตวบผชาทมันี้งหมดถผกถวาย และไมล่มบีอะไรบรลิสลุทธลิธิ์เกบีสี่ยวกมับสมัตวร์เหลล่านมันี้น
ทบีสี่ถผกฆล่าตายบนนมันี้นเลยนอกจากขข้อเทด็จจรลิงทบีสี่วล่าของถวายหรนอเครนสี่องบผชาแดล่พระเจข้าทบีสี่ถผกถวายบนแทล่นบผชาของพระเจข้านมันี้น
ถผกทชาใหข้บรลิสลุทธลิโธิ์ ดยการทชาเชล่นนมันี้นหากมมันถผกกระทชาดข้วยจลิตใจอมันถผกตข้อง ของถวายนมันี้นไมล่ไดข้บรลิสลุทธลิใธิ์ นตมัวมมันเอง ดข้วยเหตลุนบีนี้
แทล่นบผชานมันี้นทบีทสี่ ชาใหข้ของถวายนมันี้นบรลิสทลุ ธลิธิ์จศึงมบีความสชาคมัญมากกวล่าของถวายนมันี้นหรนอเครนสี่องบผชาซศึสี่งถผกวางบนแทล่นนมันี้น
พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีชอบทองคชามากกวล่าพระวลิหาร, ชอบของถวายมากกวล่าแทล่นบผชานมันี้น พวกเขาทชา
เชล่นนบีนี้เพนสี่อทบีจสี่ ะสล่งเสรลิมผผคข้ นใหข้นชาของถวายตล่าง ๆ มายมังแทล่นบผชาและนชาทองคชามาวางไวข้ในคลมังทรมัพยร์ของพวกเขา สชาหรมับ
พวกเขาแลข้ว กชาไรคนอทางของพระเจข้า พวกเขาคข้าขายกมับจลิตวลิญญาณของมนลุษยร์ ซศึสี่งโดยการทชาเชล่นนบีนี้จศึงทชาใหข้คลมังทรมัพยร์ฝฝ่าย
โลกของพวกเขาเองพอกพผนมากขศึนี้น พวกเขาไมล่สนสวมัสดลิภาพชมัสี่วนลิรมันดรร์ของคนเหลล่านมันี้นทบีสี่ปฏลิบมัตตลิ ามคชาสอนเทด็จตล่าง ๆ ของ
พวกเขา พวกเขาอยากไดข้สลิสี่งทบีสี่ตนจะไดข้จากคนเหลล่านมันี้นในรผปของวมัตถลุสลิสี่งของหรนอเงลินทอง เชล่นเดบียวกมับพวกผผข้นชาครลิสตจมักรทบีสี่
ฉข้อฉลในสมมัยนบีนี้ คนเหลล่านบีนี้ใหข้ความสชาคมัญกมับสลิสี่งทบีสี่เกบีสี่ยวขข้องกมับผลกชาไรของตนมากกวล่าสลิสี่งทบีนสี่ ชาสงล่าราศบีมาสผล่พระเจข้าและนชา
ดวงวลิญญาณทมันี้งหลายเขข้ามาสผล่ฝผงแกะ พระเยซผทรงแกข้ไขความผลิดพลาดของพวกเขาโดยการบอกวล่าคชาปฏลิญาณทมันี้งหมดทบีสี่
พวกเขาไดข้สรข้างขศึนี้นมานมันี้นเปป็นเพบียงคชาหมลิสี่นประมาท และทรงแสดงใหข้พวกเขาเหด็นความมลุล่งหมายทบีสี่แทข้จรลิงของคชาปฏลิญาณ

ขข้อ 20 และ 21: “เหตบุฉะนทนั้ ผผผู้ใดจะปฏริญาณอผู้างแทต่นบผชา กร็ปฏริญาณอผู้างแทต่นบผชาและสริที่งสารพษัดซถึที่งอยผต่บนแทต่น
บผชานษันั้นผผผู้ใดจะปฏริญาณอผู้างพระวริหาร กร็ปฏริญาณอผู้างพระวริหารและอผู้างพระองคค์ผผผู้ทรงสถริตในพระวริหารนษันั้น”
คชาปฏลิญาณคนอ คชาวลิงวอนตล่อพระเจข้า และการเสนอคชาวลิงวอนเชล่นนมันี้นแกต่ผผข้อนสี่นใดหรนอโดยสลิสี่งอนสี่นใดกด็เทล่ากมับเปป็นการ
ใหข้สลิสี่งทรงสรข้างอยผล่เหนนอกวล่าพระผผทข้ รงสรข้าง ในพระราชบมัญญมัตลิ 6:13-15 พระเจข้าทรงบมัญชาวล่า:
“พวกทล่านจงยชาเกรงพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทล่าน ทล่านจงปรนนลิบมัตลิพระองคร์ และปฏริญาณโดยออกพระนาม
ของพระองคย์ ทล่านทมันี้งหลายอยล่าตลิดตามพระอนสี่น ซศึสี่งเปป็นพระของชนชาตลิทมันี้งหลายทบีอสี่ ยผล่ลข้อมรอบทล่าน (เพราะวล่าพระเยโฮวาหร์
พระเจข้าของพวกทล่าน ผผทข้ รงสถลิตทล่ามกลางทล่าน เปป็นพระเจข้าหวงแหน) กลมัววล่าพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของพวกทล่านจะทรง
พระพลิโรธตล่อทล่าน และทชาลายทล่านเสบียจากพนนี้นแผล่นดลินโลก”
กล่อนพระเยซผเสดด็จมายมังแผล่นดลินโลกในตอนนมันี้น พวกยลิวไดข้คลิดคข้นรผปแบบตล่าง ๆ อมันนล่าอมัศจรรยร์ของการปฏลิญาณเพนสี่อ
ทบีสี่พวกเขาจะปฏลิญาณไดข้โดยไมล่ตข้องใชข้พระนามของพระเจข้าคนอ “พระเยโฮวาหค์” พระเยซผทรงพลิสผจนร์ใหข้เหด็นความโงล่เขลาอมัน
สลินี้นเชลิงและความโฉดเขลาของสลิสี่งทบีพสี่ วกเขาคลิดคข้นขศึนี้นมา พระองคร์ทรงชบีนี้ใหข้เหด็นวล่าการปฏลิญาณโดยแทต่นบผชานษันั้นในความเปป็น
จรลิงแลข้วกด็เปป็นการปฏลิญาณโดยแทต่นบผชานษันั้น “และสริชื่งสารพษัดซจึชื่งอยมูส่บนแทส่นบมูชานษันั้น” ในทชานองเดบียวกมัน คชาปฏลิญาณทบีสี่อาข้ ง
พระวริหารในความเปป็นจรลิงแลข้วกด็เปป็นการปฏลิญาณโดยพระวริหาร “และอผู้างพระองคย์ผมูร้ทรงสถริตในพระวริหารนษันั้น” ดข้วยเหตลุนบีนี้
พลมังทบีสี่ผกผ มมัดของคชาปฏลิญาณนมันี้นจศึงไมล่ไดข้ตมันี้งอยผล่ในอาคารนมันี้นและแทล่นบผชานมันี้น แตล่ในพระเจข้าองคร์สผงสลุด, พระเยโฮวาหร์, ผผข้ไดข้
ทรงเสดด็จลงมาจากสวรรคร์เพนสี่อทบีสี่จะสถลิตในพระวลิหารของพระองคร์
เราถผกบอกวล่าในพระวลิหารของซาโลมอน “และอยผล่มาเมนสี่อปลุโรหลิตออกมาจากทบีสี่บรลิสลุทธลิธิ์ทบีสี่สดลุ เมฆมาเตด็มพระนลิเวศ
ของพระเยโฮวาหร์ ปลุโรหลิตจศึงยนนปรนนลิบมัตลิอยผล่ไมล่ไดข้เพราะเมฆนมันี้น เพราะสงล่าราศบีของพระเยโฮวาหร์เตด็มพระนลิเวศของพระเยโฮ
วาหร์” (1 พงศร์กษมัตรลิยร์ 8:10, 11)
เพลงสดลุดบี 80:1 และ 99:1 บอกเราวล่าพระเจข้าทรงประทมับในพระวลิหาร “ระหวล่างพวกเครผบ”
ดมังนมันี้น เนนสี่องจากพระเจข้าทรงประทมับในพระวลิหารของพระองคร์ พวกผผนข้ ชาทางศาสนาเหลล่านบีนี้จศึงกชาลมังทชา (และสอน
คนอนสี่นใหข้กระทชา) สลิสี่งเดบียวกมันนมันี้นทบีสี่พวกเขากชาลมังพยายามททที่จะไมต่กระทสา อมันทบีสี่จรลิงแลข้วพวกเขากชาลมังปฏลิญาณโดยพระเยโฮ
วาหร์พระเจข้าผผข้ยลิสี่งใหญล่
ขข้อ 22: “ผผผู้ใดจะปฏริญาณอผู้างสวรรคค์ กร็ปฏริญาณอผู้างพระททที่นษัที่งของพระเจผู้าและอผู้างพระองคค์ผผผู้ประทษับบนพระททที่นษัที่ง
นษันั้น”
สวรรคร์เปป็นพระทบีสี่นมัสี่งของพระเจข้า คนอสถานทบีสี่ทบีสี่พระเจข้านมัสี่งอยผล่ในสงล่าราศบี: “พระเยโฮวาหร์ตรมัสดมังนบีนี้วล่า “สวรรคค์เปป็น
บษัลลษังกค์ของเรา และแผต่นดรินโลกเปป็นแทต่นวางเทผู้าของเรา…” (อสย. 66:1) ดข้วยเหตลุนบีนี้การปฏลิญาณโดยอข้างสวรรคร์กด็เทล่ากมับ
เปป็นการวลิงวอนตล่อพระองคร์ผผข้นมัสี่งอยผล่บนพระทบีสี่นมัสี่งในสวรรคร์ สลิสี่งสชาคมัญในคชาปฏลิญาณกด็คนอการรข้องทผลตล่อพระเจข้าผผข้ทรงมหลิทธลิ
ฤทธลิธิ์ใหข้ทอดพระเนตรความจรลิงใจและความซนสี่อตรงของเรา เปาโลทชาเชล่นนบีนี้เมนสี่อเขารข้องออกมาวล่า :
“ขข้าพเจข้าพผดตามความจรลิงในพระครลิสตร์ ขข้าพเจข้าไมล่ไดข้มลุสา ใจสชานศึกผลิดชอบของขข้าพเจข้าเปป็นพยานฝฝ่ายขข้าพเจข้า โดย
พระวริญญาณบรริสบุทธริธิ์ดวข้ ย วล่า ขข้าพเจข้ามบีความทลุกขร์หนมักและเสบียใจเสมอมลิไดข้ขาด เพราะวล่าขข้าพเจข้าปรารถนาจะใหข้ขข้าพเจข้า
เองถผกสาปใหข้ตดมั ขาดจากพระครลิสตร์ เพราะเหด็นแกล่พบีสี่นข้องของขข้าพเจข้า คนอญาตลิของขข้าพเจข้าตามเนนนี้อหนมัง” (โรม 9:1-3)

เปาโลประกาศตรงนบีนี้วล่าเขากชาลมังบอกความจรลิงและพระวลิญญาณบรลิสทลุ ธลิธิ์ทรงเปป็นพยานของเขา
หากคชาปฏลิญาณใดไมล่จรลิงใจ หากมมันไมล่ไดข้รอข้ งทผลตล่อพระเจข้า มมันกด็เปป็นคชาปฏลิญาณทบีสี่โงล่เขลาและชมัสี่วรข้าย หนทางทบีถสี่ ผก
ตข้องหนทางเดบียวสชาหรมับผผข้เชนสี่อทบีสี่จะปฏลิบมัตตลิ ามถผกใหข้ไวข้ในมมัทธลิว 5:34-37 ทบีพสี่ ระเยซผทรงบมัญชาไวข้วล่า:
“ฝฝ่ายเราบอกทล่านทมันี้งหลายวล่า อยต่าปฏริญาณเลย จะอข้างถศึงสวรรคร์กด็ดบี เพราะสวรรคร์เปป็นบมัลลมังกร์ของพระเจข้า หรนอจะ
อข้างถศึงแผล่นดลินโลกกด็ดบี เพราะแผล่นดลินโลกเปป็นทบีสี่รองพระบาทของพระองคร์ หรนอจะอข้างถศึงกรลุงเยรผซาเลด็มกด็ดบี เพราะกรลุง
เยรผซาเลด็มเปป็นราชธานบีของพระมหากษมัตรลิยร์ อยล่าปฏลิญาณโดยอข้างถศึงศบีรษะของตน เพราะทล่านจะกระทชาใหข้ผมขาวหรนอดชาไป
สมักเสข้นหนศึสี่งกด็ไมล่ไดข้ จรลิงกด็จงวล่าจรลิง ไมล่กวด็ ล่าไมล่ พผดแตล่เพบียงนบีนี้กด็พอ คสาพผดเกรินนทนั้ไปมาจากความชษัวที่ ”
วริบษัตทริ ทที่หผู้า:ขข้อ 23 และ 24: “วริบษัตแริ กต่เจผู้า พวกธรรมาจารยค์และพวกฟารริสท คนหนผู้าซยืที่อใจคด ดผู้วยพวกเจผู้าถวายสริบชษักหนถึที่งของ
สะระแหนต่ ยทที่หรต่าและขมรินั้น สต่วนขผู้อสสาคษัญแหต่งพระราชบษัญญษัตริ คยือการพริพากษา ความเมตตาและความเชยืที่อนษันั้นไดผู้ละเวผู้นเสทย
สริที่งเหลต่านษันั้นพวกเจผู้าควรไดผู้กระทสาอยผต่แลผู้ว แตต่สริที่งอยืที่นนษันั้นไมต่ควรละเวผู้นดผู้วย คนนสาทางตาบอด เจผู้ากรองลผกนนั้สาออก แตต่กลยืนตษัว
อผฐเขผู้าไป”
“พวกเจผู้าถวายสริบชษักหนถึที่งของสะระแหนต่ ยทที่หรต่าและขมรินั้น...” ในทบีสี่นพบีนี้ ระเยซผทรงชบีนี้ใหข้เหด็นความใสล่ใจแบบละเอบียด
ถบีสี่ถข้วนในเรนสี่องเลด็กนข้อยบางอยล่างขณะทบีสี่เรนสี่องทบีสี่มบีนนี้ชาหนมักมากกวล่าถผกละเลย คนเหลล่านบีนี้กชาลมังใหข้เรนสี่องเลด็กนข้อยเปป็นเรนสี่องสชาคมัญ
และใหข้เรนสี่องสชาคมัญเปป็นเรนอสี่ งเลด็กนข้อย พวกเขาระมมัดระวมังมาก ๆ กมับการถวายสลิบชมักหนศึสี่ง (ฟารลิสบีคนนมันี้นในคชาอลุปมาในลผกา
18:9-14 กลล่าววล่า “ของสารพษัดซถึที่งขผู้าพระองคค์หาไดผู้ ขข้าพระองคร์ไดข้เอาสลิบชมักหนศึสี่งมาถวาย”) พวกเขาถวายสลิบชมักหนศึสี่งใหข้แกล่
พระวลิหารจากสมลุนไพรและผมักทลุกอยล่าง ไมล่วล่าทบีซสี่ นนี้อในตลาดหรนอปลผกในทลุล่งนาและสวนของพวกเขาเอง
“สะระแหนต่” แนล่นอนวล่าเปป็นสมลุนไพรสวนซศึสี่งมบีกลลิสี่นและรสชาตลิทบีสี่ดบีมาก ๆ มมันถผกโรยบนพนนี้นบข้านและบนพนนี้นของ
ธรรมศาลา และใหข้กลลิสี่นทบีสี่หอมมาก ๆ
“ยทที่หรต่า” (คลข้ายกมับผมักชบีลาว) ถผกปลผกเพนสี่อเอาเมลด็ดของมมันซศึสี่งถผกใชข้เพนสี่อปรลุงรส
“ขมรินั้น” กด็ถผกปลผกในปาเลสไตนร์เชล่นกมันเพนสี่อเอาเมลด็ดของมมันซศึสี่งถผกใชข้เปป็นเครนสี่องเทศ
ทมันี้งหมดนบีนี้มบีคาล่ นข้อยมาก กระนมันี้นพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสกบี ด็ระมมัดระวมังมาก ๆ ทบีสี่จะนมับใบสะระแหนล่เลด็กๆ
ออกมาและตวงเครนสี่องเทศเหลล่านมันี้น โดยเอาสลิบชมักหนศึสี่งใหข้แกล่พระวลิหาร ในขณะเดบียวกมัน พวกเขากด็ทชาบาปใหญล่โตทมันี้งหลาย
โดยทบีสี่ไมล่รสผข้ ศึกฟฝ้องใจโดยมโนธรรมเลยแมข้แตล่นดลิ เดบียว!
“...สต่วนขผู้อสสาคษัญแหต่งพระราชบษัญญษัตริ คยือการพริพากษา ความเมตตาและความเชยืที่อนษันั้นไดผู้ละเวผู้นเสทย...” พระเยซผ
มลิไดข้กชาลมังวลิพากษร์วลิจารณร์พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีเหลล่านบีนี้ทบีสี่ถวายสลิบชมักหนศึสี่ง ดมังทบีสี่เราจะเหด็นในไมล่ชาข้ พระองคร์ทรง
ตชาหนลิพวกเขาทบีสี่ใสล่ใจอยล่างระมมัดระวมังสลุดขบีดขนาดนมันี้นกมับการถวายสริบชษักหนถึที่งและในขณะเดบียวกมันกด็ไมล่ใสล่ใจเลยกมับสลิสี่งตล่าง ๆ
ทบีสี่ “มทนนั้สาหนษักมากกวต่า” (สชาคมัญมากกวล่า) เชล่น “การพริพากษา ความเมตตาและความเชยืที่อ” ใจของพวกเขาไมล่ถผกตข้องกมับ
พระเจข้า พวกเขามบีสายตาจมับจข้องอยผล่ทกบีสี่ ารออกปากยอมรมับแตล่ภายนอก ไมล่ใชล่ทบีสี่การถนอครองอยผล่ภายใน ความคลิดของพวกเขา
ไมล่มบีสมดลุลในฝฝ่ายวลิญญาณ พวกเขาถนอวล่าขข้อกชาหนดเลด็กนข้อยเหลล่านมันี้นของพระราชบมัญญมัตลิ, คนอสลิสี่งทบีถสี่ ผกปฏลิบมัตลิใหข้เหด็น
ภายนอก, มบีความสชาคมัญมากกวล่าและละเลยสลิสี่งเหลล่านมันี้นทบีสสี่ ชาคมัญจรลิง ๆ ซศึสี่งเปป็นสลิสี่งทมันี้งหลายของหมัวใจ

“...สริที่งเหลต่านษันั้นพวกเจผู้าควรไดผู้กระทสาอยผต่แลผู้ว แตต่สริที่งอยืที่นนษันั้นไมส่ควรละเวร้นดผู้วย” กลล่าวอบีกนมัยหนศึสี่ง “พวกเจข้านต่าจะเหด็น
เรนสี่องการถวายสลิบชมักหนศึสี่งอยผล่แลข้ว เพราะวล่านมัสี่นเปป็นการปฏลิบมัตลิทบีสี่ถผกตข้องและตข้องกระทชา แตล่พวกเจข้าควรใสล่ใจเรนสี่องการอชานวย
ความยลุตลิธรรมและความเมตตา และการเสรลิมสรข้างความเชนสี่อดข้วย”
ไมล่มพบี ระบมัญชาใดของพระเจข้าทบีสี่ไมล่สชาคมัญ อยล่างไรกด็ตาม พระบมัญชาทบีสี่เกบีสี่ยวเนนสี่องกมับสภาพของจลิตใจและชบีวตลิ ในสาย
พระเนตรของพระเจข้าควรไดข้รมับการใสล่ใจเปป็นอมันดมับแรก คน ๆ หนศึสี่งสามารถเขข้าในสวรรคร์ไดข้โดยปราศจากการถวายสลิบชมัก
หนศึสี่ง, ปราศจากพลิธบีบมัพตลิศมา-แตต่ไมต่มใท ครสามารถเขผู้าไปไดผู้โดยปราศจากการบษังเกริดใหมส่
ลมักษณะเฉพาะตมัวอยล่างหนศึสี่งทบีสี่นาล่ สนใจของขข้อความเหลล่านบีนี้ของพระเยซผกด็คนอ วลิธบีทบีสี่พระองคร์ทรงใชข้เพนสี่อแสดงความ
จรลิงทมันี้งหลายทบีสี่ยลิสี่งใหญล่ โดยทรงใชข้ภาพประกอบและการเปรบียบเทบียบตล่าง ๆ ทบีกสี่ ระตลุข้นความสนใจมากเหลนอเกลินจนความ
หมายของพวกมมันไมล่อาจถผกพลาดไปไดข้ ยกตมัวอยล่างเชล่น จงสมังเกตภาพเปรบียบทบีสี่พระองคร์ทรงใชข้ตรงนบีนี้ในขข้อ 24 เพนสี่อแสดงใหข้
เหด็นความไมล่คงเสข้นคงวาอมันโงล่เขลาของพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสใบี นการถวายของพวกเขา
“เจผู้ากรองลผกนนั้สาออก แตต่กลยืนตษัวอผฐเขผู้าไป” ภาพตรงนบีนี้เปป็นภาพของชายคนหนศึสี่งทบีสี่ดมนสี่ จากภาชนะอมันหนศึสี่งซศึสี่งลผกนนี้ชา
ตมัวหนศึสี่งตกลงไปแลข้ว ชายคนนมันี้นกรองลผกนนี้ชาตมัวนมันี้นออกอยล่างระมมัดระวมังมาก ๆ เกรงวล่าเขาจะสชาลมักเพราะมมัน-และจากนมันี้นกด็
กระเดนอกอผฐตมัวหนศึสี่งลงไปโดยมองไมล่เหร็นมมันดข้วยซนี้ชา! การเปรบียบเทบียบนบีนี้ชบีนี้ใหข้เหด็นอยล่างชมัดเจนถศึงการปฏลิบมัตลิของพวกธรรมา
จารยร์และพวกฟารลิสบีในการทชาเรนสี่องขบีนี้ประตลิดี๋วใหข้เปป็นเรนสี่องทบีสี่สชาคมัญมากขณะทบีสี่ละเลยคลุณธรรมยลิสี่งใหญล่เหลล่านมันี้นราวกมับวล่าพวก
มมันไมล่มบีตมัวตนอยผล่เลย
เรายมังมบี “พวกกรองลผกนนี้ชาออก” อยผล่ทาล่ มกลางพวกเราอยผล่เหมนอนเดลิม-คนเหลล่านมันี้นทบีสี่ไมล่เหด็นวล่าเปป็นเรนสี่องยากลชาบาก
แตล่อยล่างใดกมับการกลนนอผฐสองหนอกตมัวหนศึสี่งลงไป!
วริบษัตทริ ทที่หก:ขข้อ 25: “วริบษัตริแกต่เจผู้า พวกธรรมาจารยค์และพวกฟารริสท คนหนผู้าซยืที่อใจคด ดผู้วยเจผู้าขษัดชสาระถผู้วยชามแตต่ภายนอก สต่วน
ภายในถผู้วยชามนษันั้นเตร็มดผู้วยโจรกรรมและการมษัวเมากริเลส”
วลิบมัตทลิ บีสี่หกทบีสี่ถผกประกาศแกล่พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีเกบีสี่ยวขข้องกมับนลิสมัยการรมับประทานและการดนสี่มของพวก
เขา พระเยซผตรมัสวล่า “ดผู้วยเจผู้าขษัดชสาระถผู้วยชามแตต่ภายนอก...” พวกเขาทชาการลข้างบล่อย ๆ –ทมันี้งลข้างตมัวพวกเขาเองและลข้าง
ภาชนะทมันี้งหลายทบีพสี่ วกเขาใชข้กลินและดนสี่ม พวกเขาระวมังทบีจสี่ ะไมล่ทชาใหข้ตวมั “เปป็นมลทลิน” โดยการแตะตผู้องสลิสี่งใดกด็ตามทบีสี่พวกเขา
ถนอวล่าไมล่สะอาด ไมล่วล่าจะในทางพลิธบีหรนอในความเปป็นจรลิง ธรรมเนบียมปฏลิบมัตลิหลายอยล่างของพวกเขาถผกตมันี้งขศึนี้นมาบนพนนี้นฐาน
ของการรมักษาตมัวไวข้ไมล่ใหข้เปป็นมลทลิน
“...สต่วนภายในถผู้วยชามนษันั้นเตร็มดผู้วยโจรกรรมและการมษัวเมากริเลส” การชชาระใหข้สะอาดแตล่ภายนอก (การอาบนนี้ชา
ทลุกวมัน) เปป็นเรนสี่องไรข้ประโยชนร์และสผญเปลล่าเมนสี่อหมัวใจเตด็มไปดข้วยบาป โจรกรรมและการมษัวเมากริเลสเปป็นถข้อยคชาทบีสี่ปกตลิแลข้วถผก
ใชข้เพนสี่อเชนสี่อมโยงกมับเงลินทองหรนอทรมัพยร์สลิสี่งของ-นมัสี่นคนอ พวกขผดรทดเกด็บรวบรวมเงลินโดยการใชข้สลิทธลิอชานาจหรนออชานาจของตนใน
ทางทบีสี่ผดลิ บางครมังนี้ กด็ขผต่เขร็ญคน ๆ นมันี้นทบีสี่เขาขผดรบีดเงลินหรนอบรลิการตล่าง ๆ บางครมังนี้ การขผดรบีดกด็ถผกกระทชาจนสชาเรด็จโดยการเรบียก
เกด็บเงลินสผงเกลินไปสชาหรมับสลินคข้าอมันหนศึสี่ง โดยรผวข้ ล่าผผข้ซนนี้อจะตข้องจล่ายราคาใดกด็ตามทบีสี่ถผกเรบียกไป การมษัวเมากริเลส (การเกลินพอดบี)
กลล่าวถศึงการทชาเกลินขอบเขต โดยไปไกลเกลินกวล่าปรลิมาณทบีรสี่ ะบลุไวข้

พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีโอข้อวดใหญล่โตวล่าถวายสลิบชมักหนศึสี่ง พวกเขาถนอปฏลิบมัตรลิ ายละเอบียดปลบีกยล่อยทมันี้งหลาย
เกบีสี่ยวกมับความสะอาด และผมแนล่ใจวล่าเสนนี้อผข้าของพวกเขาสะอาดหมดจดและเหมาะสม สลิสี่งเหลล่านบีนี้พวกเขาใชข้เพนสี่อปกปปิดการ
ปฏลิบมัตลิทมันี้งหลายทบีบสี่ าปหนาและไมล่ซนสี่อตรงกมับเพนสี่อนมนลุษยร์ของพวกเขา ดข้วยเหตลุนพบีนี้ ระเยซผจงศึ ทรงเปรบียบเทบียบการประพฤตลิ
ภายนอกและบาปภายในของพวกเขากมับการชชาระลข้างภายนอกของถาดและถข้วยชามขณะทบีสี่ภายในของภาชนะเหลล่านมันี้นยมัง
สกปรกและเตด็มไปดข้วยสลิสี่งเนล่าเหมด็นอยผล่เหมนอนเดลิม
ขข้อ 26: “พวกฟารริสตท าบอด จงชสาระสริที่งททที่อยผต่ภายในถผู้วยชามเสทยกต่อน เพยืที่อขผู้างนอกจะไดผู้สะอาดดผู้วย”
“...จงชสาระสริที่งททที่อยผต่ภายในถผู้วยชามเสทยกต่อน...” ความจรลิงฝฝ่ายวลิญญาณอมันลศึกซศึนี้งปรากฏตรงนบีนี้ คนอวล่าจชาเปป็นตข้อง
ชชาระใจใหข้สะอาดเสบียกล่อน และเมนสี่อใจถผกชชาระใหข้สะอาดแลข้ว การประพฤตลิปฏลิบมัตภลิ ายนอกกด็จะบรลิสลุทธลิธิ์และสะอาด ไมล่
จชาเปป็นตข้องชชาระนลิสมัยและความประพฤตลิใหข้สะอาดหากหมัวใจยมังเกด็บงชาความคลิดทบีสี่ไมล่สะอาดและความปรารถนาอมันบาปหนา
ไวข้อยผล่ นมัสี่นเปป็นเหตลุวาล่ ทชาไมสมาชลิกครลิสตจมักรมากมายเหลนอเกลิน (คนไมล่เชนสี่อทมังนี้ หลาย ถศึงแมข้วล่าเปป็นสมาชลิกครลิสตจมักรกด็ตาม) ใน
วมันนบีนี้ประกาศตษัววต่าเปป็นครริสเตทยนในวมันอาทลิตยร์-และดชาเนลินชบีวตลิ เหมนอนชาวโลกตลอดชล่วงทบีสี่เหลนอของสมัปดาหร์! สลิสี่งตล่าง ๆ ของ
ชบีวตลิ ลข้วนออกมาจากหมัวใจ (สภษ. 4:23) และปราศจากพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิใธิ์ นหมัวใจสลิสี่งเหลล่านมันี้นของชบีวลิตกด็ไมล่อาจเปป็นทบีพสี่ อ
พระทมัยหรนอเปป็นทบีสี่ยอมรมับตล่อพระเจข้าไดข้เลย
เยเรมบียร์ ศาสดาพยากรณร์ผผข้รสี่ชาไหข้ เตนอนวล่า “จริตใจกร็เปป็นตษัวลต่อลวงเหนชอกวส่าสริชื่งใดทษันั้งหมด มษันเสยืที่อมทรามอยต่างรผู้ายทท
เดทยว ผผข้ใดจะรผจข้ มักใจนมันี้นเลล่า” (ยรม. 17:9)
พระเยซผเองทรงวาดภาพทบีสี่ชมัดเจนของใจทบีสี่ยมังไมล่ไดข้บมังเกลิดใหมล่เมนสี่อพระองคร์ตรมัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วาล่ :
“...ถศึงทล่านทมันี้งหลายกด็ยมังไมล่เขข้าใจหรนอ ทล่านยมังไมล่เหด็นหรนอวล่าสลิสี่งใดๆแตต่ภายนอกทบีสี่เขข้าไปภายในมนลุษยร์จะกระทสาใหผู้
มนบุษยค์เปป็นมลทรินไมต่ไดผู้ เพราะวต่าสริที่งนษันั้นมริไดผู้เขผู้าในใจ แตล่ลงไปในทข้องแลข้วกด็ถล่ายออกลงสข้วมไป ...สริที่งททที่ออกมาจากภายใน
มนบุษยค์ สริที่งนษันั้นแหละทสาใหผู้มนบุษยค์เปป็นมลทริน เพราะวล่าจากภายในมนบุษยค์คยือจากใจมนบุษยค์ มบีความคลิดชมัสี่วรข้าย การลล่วงประเวณบี
การผลิดผมัวผลิดเมบีย การฆาตกรรม การลมักขโมย การโลภ ความชมัวสี่ การลล่อลวงเขา ราคะตมัณหา อลิจฉาตารข้อน การหมลิสี่น
ประมาท ความเยล่อหยลิสี่ง ความโฉด สารพษัดการชษัที่วนทนั้เกริดมาจากภายใน และทสาใหผู้มนบุษยค์เปป็นมลทริน” (มาระโก 7:18-23)
จากกลิจการ 13:22 เราเรบียนรผข้วาล่ ดาวริดเปป็นชายผผผู้ประพฤตริตามพระทษัยของพระเจผู้าเอง กระนมันี้นดาวลิดกด็อธลิษฐานวล่า:
“โอ ขข้าแตล่พระเจข้า ขอทรงคผู้นดผขข้าพระองคร์ และทรงทราบจริตใจของขผู้าพระองคค์ ขอทรงลองขผู้าพระองคค์ และทรง
ทราบความคลิดของขข้าพระองคร์ และทอดพระเนตรวล่ามบีทางชมัสี่วใดๆในขข้าพระองคร์หรนอไมล่ และขอทรงนชาขข้าพระองคร์ไปใน
มรรคานลิรนมั ดรร์” (เพลงสดลุดบี 139:23, 24)
“โอ ขข้าแตล่พระเจข้า ขอทรงสรผู้างใจสะอาดภายในขผู้าพระองคค์ และฟฟฟื้นนนี้ชาใจทบีสี่หนมักแนล่นขศึนี้นใหมล่ภายในขข้าพระองคร์”
(เพลงสดลุดบี 51:10)
“...ขอพระองคร์ทรงชชาระขข้าพระองคร์ใหข้พข้นจากความผลิดททที่ซต่อนเรผู้นอยผต่...โอ ขข้าแตล่พระเยโฮวาหร์ กชาลมังของขข้า
พระองคร์และพระผผข้ไถล่ของขข้าพระองคร์ ขอใหข้ถข้อยคชาจากปากของขข้าพระองคร์ และการรสาพถึงในจริตใจเปป็นทบีสี่พอพระทมัยในสาย
พระเนตรของพระองคร์เถลิด” (เพลงสดลุดบี 19:12, 14)
วริบษัตทริ ทที่เจร็ด:-

ขข้อ 27: “วริบษัตริแกต่เจผู้า พวกธรรมาจารยค์และพวกฟารริสท คนหนผู้าซยืที่อใจคด เพราะวต่าเจผู้าเปป็นเหมยือนอบุโมงคค์ฝฟังศพซถึที่ง
ฉาบดผู้วยปผนขาว ขผู้างนอกดผงดงามจรริงๆ แตต่ขผู้างในเตร็มไปดผู้วยกระดผกคนตายและการโสโครกสารพษัด ”
“เจผู้าเปป็นเหมยือนอบุโมงคค์ฝฟังศพซถึที่งฉาบดผู้วยปผนขาว...” กมันดารวลิถบี 19:16 บมัญชาวล่า “คนใดทบีสี่อยผล่ในพนนี้นทลุล่งไปแตะตข้อง
คนทบีสี่ถผกดาบตาย หรนอแตะตข้องศพ หรนอกระดผกคน หรนอหลบุมศพ จะเปป็นมลทรินไปเจด็ดวมัน” เพนสี่อทบีสี่จะไมล่มบีผใผข้ ดถผกทชาใหข้เปป็น
มลทลินโดยการเดลินไปบนหลลุมศพ มมันจศึงเปป็นธรรมเนบียมของพวกยลิวทบีสี่จะฉาบหลลุมศพเหลล่านมันี้นดข้วยปผนขาว เกรงวล่าใครบางคน
จะเดลินไปบนนมันี้นโดยไมล่รผข้ตวมั และกลายเปป็นมลทลินในทางพลิธบี นมักเขบียนบางทล่านบอกเราวล่าหลลุมศพเหลล่านมันี้นถผกฉาบดข้วยปผนขาว
ปปีละครมันี้ง คนอนสี่น ๆ กด็บอกเราวล่าพวกยลิวฉาบหลลุมศพดข้วยปผนขาวมากกวล่าปปีละครมันี้ง เพนสี่อทชาใหข้หลลุมศพเหลล่านมันี้นสะดลุดตาแกล่ผผข้ทบีสี่
เดลินทางผล่านไปมาเพนสี่อทบีวสี่ ล่าพวกเขาจะไดข้ไมล่ผาล่ นไปบนหลลุมศพเหลล่านมันี้น
หลลุมศพเหลล่านมันี้นทบีสี่ถผกฉาบดข้วยปผนขาวนชาเสนอภาพทบีสี่เดล่นชมัดของพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีทบีสี่ชบีวตลิ ของพวกเขา
นมันี้นภายนอกกด็เปป็นแบบอยล่างทบีสี่ดเบี หลนอเกลิน แตล่ใจของพวกเขากด็เปฟปี่อยเนล่าเหมนอนภายในของหลลุมศพเหลล่านมันี้นทบีสี่เตด็มไปดข้วย
กระดผกคนตาย! มมันเปป็นความใฝฝ่ฝปันของพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีทจบีสี่ ะดผเหมนอนเปป็นคนชอบธรรมตล่อหนข้ามนลุษยร์แตล่ใจ
ของพวกเขากด็เตด็มไปดข้วยความเปฟปี่อยเนล่าแหล่งความหนข้าซนสี่อใจคด
เราอาจใชข้ตวมั อยล่างแบบเดบียวกมันไดข้วมันนบีนี้ ครลิสตจมักรมากมายเหลนอเกลินมบีการประชลุมนมมัสการทบีสี่สวยงามในเชข้าวมัน
อาทลิตยร์-โดยเฉพาะอยล่างยลิสี่งในชล่วงเทศกาลอบีสเตอรร์และครลิสตมาส คนมากมายทบีสี่มารล่วมการประชลุมเหลล่านมันี้นกด็งดงาม นมัสี่นคนอ
พวกเขาแตล่งตมัวสวยงาม พวกเขาสะอาดแบบไรข้ตชาหนลิ กลิรยลิ ามารยาทและความประพฤตลิของพวกเขากด็สงล่างามและมบีเสนล่หร์
แตล่ในการดชาเนลินชบีวตลิ ประจชาวมันพวกเขากด็เปป็นเหมนอนชาวโลก ใจของพวกเขาไมล่ถผกตข้องกมับพระเจข้า ดข้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาจศึง
เสนสี่อมทรามอยผล่ภายใน
ภาพทบีสี่งดงามมากทบีสี่สลุดในสายพระเนตรของพระเจข้าและพระเยซผครลิสตร์เจข้าคนอ แทล่นบผชาทบีสี่เตด็มไปดข้วยดวงวลิญญาณ
ทมันี้งหลายทบีสี่กลมับใจใหมล่และทบีสี่วางใจพระเยซผใหข้เปป็นพระผผข้ชวล่ ยใหข้รอด! การประชลุมนมมัสการควรมบีความเปป็นระเบบียบเรบียบรข้อย
และมมันควรถผกนชาโดยพระวลิญญาณบรลิสทลุ ธลิธิ์ อยล่างไรกด็ตาม บล่อยครมันี้งเหลนอเกลินทบีพสี่ ระครลิสตร์และพระวลิญญาณบรลิสทลุ ธลิธิ์ทรง “ถผก
ตมันี้งโปรแกรม” ใหข้ออกไปจากการประชลุมเหลล่านมันี้น และสลิสี่งทบีสี่ควรจะเปป็นการประชลุมนมมัสการทบีสี่เปป็นธรรมชาตลิและเปปีปี่ยมดข้วย
ความชนสี่นชมยลินดบีกลมับกลายเปป็นประชลุมเขข้าสมังคมแบบจนดชนด เปป็นพลิธบีการ พรข้อมกมับ “รผปแบบ” ทบีสี่มากเกลินไปและจลิตวลิญญาณ
ทบีสี่นข้อยเกลินไป-สลิสี่งภายนอกทบีสี่มากเกลินไป พระคลุณภายในทบีสี่นข้อยเกลินไป
ขข้อ 28: “เจผู้าทษันั้งหลายกร็เปป็นอยต่างนษันั้นแหละ ภายนอกนษันั้นปรากฏแกต่มนบุษยค์วต่าเปป็นคนชอบธรรม แตต่ภายในเตร็มไป
ดผู้วยความหนผู้าซยืที่อใจคดและความชษัที่วชผู้า”
มนลุษยร์มองดผทบีสี่สลิสี่งทบีสี่ปรากฏภายนอกแตล่พระเจข้าทอดพระเนตรทบีสี่หมัวใจ พระองคร์ “ทอดพระเนตรไมล่เหมนอนกมับทบีสี่
มนลุษยร์ดผ” (1 ซมอ. 16:7) พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีดผเหมนอนเปป็นคนชอบธรรม-นมัสี่นคนอ เทล่าทบีสี่เพนสี่อนมนลุษยร์ของพวกเขา
จะมองเหด็นไดข้ แตล่พระเยซผทรงมองเขข้าไปในใจชมัวสี่ ของพวกเขาและทรงเหด็นความเสนสี่อมทรามทบีสี่กชาลมังทชางานชมัสี่วรข้ายถศึงตายของ
มมัน มมันไมล่ใชล่เรนสี่องยากเกลินไปทบีสี่จะดผเหมนอนงดงามจากมลุมมองทางศาสนา แตล่มนลุษยร์หลอกลวงพระเจข้าไมล่ไดข้ พระเยซผทรงรผวข้ าล่
ถศึงแมข้วาล่ ชายเหลล่านบีนี้ดผเหมนอนกชาลมังถวายเกบียรตลิพระเจข้าอยล่างชอบธรรมแตต่ภายนอก ในใจของพวกเขาพวกเขากด็กชาลมังคลิด
อลุบายและวางแผนปลงพระชนมร์พระบลุตรทบีบสี่ มังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจข้าอยผล่

มมันเปป็นขข้อเทด็จจรลิงประการหนศึสี่งซศึสี่งเปป็นทบีสี่ทราบกมันและถผกพลิสผจนร์แลข้ววล่าเมนสี่อใจของคน ๆ หนศึสี่งถผกชชาระใหข้สะอาดโดย
พระโลหลิตของพระเยซผและถผกประทมับภายในโดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ ภายนอก (ชบีวตลิ และความประพฤตลิ) ของคน ๆ นมันี้นกด็
จะงดงามเพราะวล่ามมันจะสะทข้อนความงดงามของพระเจข้าซศึสี่งอยผล่ภายใน
วริบษัตทริ ทที่แปด:ขข้อ 29 และ 30: “วริบษัตแริ กต่เจผู้า พวกธรรมาจารยค์และพวกฟารริสท คนหนผู้าซยืที่อใจคด เพราะพวกเจผู้ากต่อสรผู้างอบุโมงคค์ฝฟัง
ศพของพวกศาสดาพยากรณค์ และตกแตต่งอบุโมงคค์ฝฟังศพของผผผู้ชอบธรรมใหผู้งดงาม แลผู้วกลต่าววต่า ‘ถผู้าเราไดผู้อยผใต่ นสมษัย
บรรพบบุรบุษของเรานษันั้น เราจะมทสวต่ นกษับเขาในการทสาโลหริตของพวกศาสดาพยากรณค์ใหผู้ตกกร็หามริไดผู้’”
วลิบมัตทลิ บีสี่แปดและวลิบมัตลิสดลุ ทข้ายนบีนี้เกบีสี่ยวขข้องกมับการออกปากยอมรมับแบบเทบียมเทด็จของพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี
วล่าตนมบีสามมัคคบีธรรมอมันดบีกมับพวกศาสดาพยากรณร์และพวกผผข้พลบีชพบี
“...พวกเจผู้ากต่อสรผู้างอบุโมงคค์ฝฟังศพของพวกศาสดาพยากรณค์ และตกแตต่งอบุโมงคค์ฝฟังศพของผผผู้ชอบธรรมใหผู้งดงาม...”
พวกเขาเสแสรข้งวล่าใหข้ความเคารพอยล่างสผงตล่อพวกศาสดาพยากรณร์และเหลล่าผผข้บรลิสลุทธลิใธิ์ นสมมัยโบราณ และเพราะไมล่สามารถ
ใหข้เกบียรตลิคนเหลล่านมันี้นโดยตรงไดข้ พวกเขาจศึงตมันี้งอนลุสาวรบียร์ไวข้เพนสี่อระลศึกถศึงคนเหลล่านมันี้น บล่อยครมังนี้ ทบีสี่พวกเขาประดมับตกแตล่งสถาน
ทบีสี่หยลุดพมักเหลล่านมันี้นดข้วยเครนสี่องหมายหลายชนลิดและเครนสี่องประดมับประดาหลายรผปแบบทบีสี่แตกตล่างกมันไป
พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีเหลล่านมันี้นไมล่เพบียงกล่อสรข้างและประดมับอนลุสาวรบียร์ทมันี้งหลายใหข้แกล่พวกศาสดาพยากรณร์
ทบีสี่ตายไปนานแลข้วเทล่านมันี้น พวกเขายมังประกาศดข้วยวล่าหากพวกเขาไดข้มบีชบีวตลิ อยผล่ในสมมัยของบรรพบลุรลุษของพวกเขา พวกเขากด็
“จะมทสต่วนกษับเขาในการทสาโลหริตของพวกศาสดาพยากรณค์ใหผู้ตกกร็หามริไดผู้” นมัสี่นคนอ “หากพวกเราไดข้มบีชบีวตลิ อยผล่ในสมมัย
บรรพบลุรลุษของเราตอนทบีพสี่ วกศาสดาพยากรณร์และผผข้บรลิสลุทธลิเธิ์ หลล่านมันี้นถผกเขล่นฆล่า พวกเรากด็คงไมล่มบีสล่วนในการนมันี้นเลย”
นบีสี่ชาล่ งเปป็นเรนอสี่ งทบีสี่ยข้อนแยข้งอมันขมขนสี่นจรลิง ๆ! แมข้ในขณะทบีสี่พวกเขากลล่าวปฏลิเสธเกบีสี่ยวกมับโลหลิตของพวกศาสดา
พยากรณร์ พวกเขากด็กชาลมังวางแผนและคลิดอลุบายการฆล่าพระองคร์ผผข้ทรงเปป็นสลุดยอดศาสดาพยากรณร์ พระเยซผทรงทราบวล่าทลุก
คชาทบีพสี่ วกเขากลล่าวเปป็นคชาโกหก หากพวกเขาไดข้มบีชวบี ลิตอยผใล่ นสมมัยของบรรพบลุรลุษของพวกเขา พวกเขากด็คงมบีสล่วนในการกระ
ทสาททที่ชวษัที่ รผู้ายเหลต่านษันั้นของบรรพบลุรลุษไปแลข้ว
จลิตวลิญญาณทบีสี่หนข้าซนสี่อใจคดแบบเดบียวกมันยมังมบีอยผล่ในวมันนบีนี้ ผผข้คนยมังพผดดข้วยความรผข้สกศึ ทบีสี่ดผเหมนอนเปป็นความสยดสยอง
และความประหลาดใจกมับการกระทชาทมันี้งหลายของคนเหลล่านมันี้นทบีสี่ฆาล่ พวกวลิสลุทธลิชนและขล่มเหงผผข้ชอบธรรมในสมมัยแรก ๆ ของ
ความเชนสี่อแบบครลิสเตบียน ขณะทบีสี่ตมัวพวกเขาเองกด็กชาลมังกระทชาบาปทมันี้งหลายทบีใสี่ หญล่โตพอ ๆ กมัน พวกเขาหมัสี่นพระคมัมภบีรเร์ ปป็นชลินี้น
ๆ เปลบีสี่ยนแปลง ตล่อเตลิมและตมัดออกจากพระวจนะของพระเจข้า พวกเขาสอนและปฏลิบมัตลิตามประเพณบีทมันี้งหลายของผผข้คน
แทนทบีสี่จะยศึดมมัสี่นตาม “องคย์พระผมูร้เปป็นเจร้าพระเจร้าผมูร้ทรงมหริทธริฤทธริธตรษัสดษังนทนั้!” พวกเขามบีจลิตวลิญญาณของพวกธรรมาจารยร์
และพวกฟารลิสบีทบีสี่ไดข้ขล่มเหงพระเยซผครลิสตร์เจข้า
ขข้อ 31: “อยต่างนษันั้นเจผู้าทษันั้งหลายกร็เปป็นพยานปรษักปรสาตนเองวต่า เจผู้าเปป็นบบุตรของผผผู้ททที่ไดผู้ฆาต่ ศาสดาพยากรณค์เหลต่านษันั้น”
“อยต่างนษันั้นเจผู้าทษันั้งหลายกร็เปป็นพยานปรษักปรกาตนเอง...” โดยการยอมรมับของพวกเขาเองชายเหลล่านบีนี้เปป็น “บตุตรของผผผู้
ททที่ไดผู้ฆต่าศาสดาพยากรณค์เหลต่านษันั้น” พวกเขาไมล่เพบียงเปป็นลผกหลานโดยกชาเนลิดเทล่านมันี้น แตล่เปป็นลผกหลานโดยความคลข้ายกมันในจลิต
วลิญญาณดข้วย ลผกไมข้หลล่นไมล่ไกลตข้น บลิดาเหลล่านมันี้นไดข้ฆาล่ พวกศาสดาพยากรณร์ บมัดนบีนี้บลุตรเหลล่านบีนี้ของบลิดาเหลล่านมันี้นกด็กชาลมังคลิด

อลุบายวล่าพวกเขาจะฆล่าพระองคร์ผผข้เปป็นศาสดาพยากรณร์แหล่งความชอบธรรมไดข้อยล่างไร
ในกลิจการ 7:51-53 สเทเฟนกลล่าวแกล่พวกคนหนข้าซนสี่อใจคดกลลุล่มเดบียวกมันนบีนี้วล่า:
“ทล่านคนชาตลิหมัวแขด็ง ใจดนนี้อ หผตศึง ทล่านทมันี้งหลายขมัดขวางพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิอธิ์ ยผล่เสมอ บรรพบบุรบุษของทต่านทสา
อยต่างไร ทส่านกก็ทกาอยส่างนษันั้นดร้วย มบีใครบข้างในพวกศาสดาพยากรณร์ซศึสี่งบรรพบลุรลุษของทล่านมลิไดข้ขล่มเหง และเขาไดข้ฆล่าบรรดา
คนทบีสี่พยากรณร์ถศึงการเสดด็จมาขององคร์ผผข้ชอบธรรม ซศึสี่งทล่านทมันี้งหลายเปป็นผผข้ทรยศและผผข้ฆาตกรรมพระองคร์นมันี้นเสบีย คนอทล่านทมันี้ง
หลายผผข้ทบีสี่ไดข้รมับพระราชบมัญญมัตจลิ ากเหลล่าทผตสวรรคร์ แตล่หาไดข้รกมั ษาพระราชบมัญญมัตนลิ มันี้นไมล่”
ภาระหนมักแหล่งความหนข้าซนสี่อใจคดของพวกเขากด็คนอวล่าพวกเขาเปป็นพวกเดบียวกมับบรรพบลุรลุษของพวกเขา เดลินตาม
รอยบรรพบลุรลุษของพวกเขา และในขณะเดบียวกมันกด็ไมต่ยอมรษับการกระทชาตล่าง ๆ ของตน
ขข้อ 32: “เจผู้าทษันั้งหลายจงกระทสาตามททที่บรรพบบุรบุษไดผู้กระทสานษันั้นใหผู้ครบถผู้วนเถริด”
พระเจข้าทรงเปปีปี่ยมดข้วยความเมตตาและอดกลมันี้นพระทมัยตล่อประชากรทบีสี่ถผกเลนอกสรรของพระองคร์ แตล่ขนาดแหล่งความ
ชมัสี่วชข้าของชนชาตลิอลิสราเอลไดข้ปรลิสี่มจนเกนอบถศึงขอบอยผล่แลข้ว พระเยซผทรงทราบวล่าพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสตบี มันี้งใจแนล่วแนล่
ทบีสี่จะฆล่าพระองคร์ และในการทชาเชล่นนมันี้นพวกเขากด็จะทชาใหข้ความพลินาศและการถผกปรมับโทษของพวกเขาเองครบถข้วนสมบผรณร์
บาปนบีนี้จะเปป็นกข้อนหลินปปิดยอดบนสลุดของพบีระมลิดแหล่งบาปทมันี้งหลายทบีสี่ถผกกระทชาโดยประชาชาตลิทบีสี่ถผกเลนอกสรรของพระเจข้า มมัน
จะเตลิมขนาดแหล่งความผลิดของบรรพบลุรลุษของพวกเขาจนเตด็มเปปีปี่ยมและนชาการพลิพากษาอมันชอบธรรมของพระเจข้าผผข้ทรง
มหลิทธลิฤทธลิธิ์ลงมาสผพล่ วกเขา
ขข้อ 33: “เจผู้าพวกงผ เจผู้าชาตริงผราผู้ ย เจผู้าจะพผู้นการลงโทษในนรกอยต่างไรไดผู้”
พระเยซผตรมัสอยล่างรลุนแรงตรงนบีนี้ ความสมัตยร์ซนสี่อของพระองคร์ทบีสี่มบีตอล่ ภารกลิจของพระองคร์ทชาใหข้พระองคร์ตอข้ งใชข้ภาษา
แบบนบีนี้ พวกสมมัยใหมล่นลิยมและพวกเสรบีนลิยมวมันนบีนี้คงไมล่กลข้าใชข้ภาษาแบบนบีนี้บนธรรมาสนร์ นมักเทศนร์ “ทบีสี่ด”บี วมันนบีนี้บล่อยครมันี้งเหลนอ
เกลินมมักถผกนลิยามวล่าเปป็นคนทบีสี่พผดจาดข้วยถข้อยคชาทบีสี่อล่อนหวาน อล่อนโยนนล่าฟปัง เหลล่าผผรข้ มับใชข้ของพระเจข้าควรพผดถข้อยคชาทบีสี่มบีความ
กรลุณาและเหด็นอกเหด็นใจ แตล่ถข้าผผข้รมับใชข้เหลล่านมันี้นซนสี่อตรงตล่อพระวจนะของพระเจข้า พวกเขากด็จะพผดถข้อยคชาทบีสี่คมยลิสี่งกวล่าดาบส
องคมเชล่นกมัน ขต่าวประเสรริฐทษันั้งหมดนมันี้นวล่ากลล่าว หข้ามปรามและตมักเตนอน เปาโลบอกทลิโมธบีวาล่ “ขข้าพเจข้ากสาชษับทล่าน... จง
ประกาศพระวจนะ ใหข้ขะมมักเขมข้นทบีสี่จะทชาการทมันี้งในขณะทบีสี่มบีโอกาสและไมล่มบีโอกาส จงวต่ากลต่าว หผู้ามปราม และตษักเตยือนดข้วย
ความอดทนทลุกอยล่างและการสมัสี่งสอน” (2 ทธ. 4:1, 2) นมักเทศนร์ทพบีสี่ ผดถข้อยคชารนสี่นหผอยผล่เสมอไมล่จชาเปป็นตข้องเปป็นผผข้ทบีสี่รกมั อยล่างลศึก
ซศึนี้งทบีสี่สดลุ ความรมักทบีสี่แทข้จรลิงบางครมันี้งกด็บมังคมับผผข้รมับใชข้ทบีสี่ซนสี่อตรงใหข้กลล่าวสลิสี่งทบีสี่นชาความเจด็บปวดมาสผล่ใจของเขาเอง เชล่นเดบียวกมับมาสผล่
ใจของเหลล่าผผฟข้ ปังของเขาดข้วย
“เจผู้าพวกงผ เจผู้าชาตริงผราผู้ ย...!” ตรงนบีนี้พระเยซผตรมัสซนี้ชา เกนอบจะแบบคชาตล่อคชาเลย คนอคชากลล่าวโทษของยอหร์นผผข้ใหข้รมับ
บมัพตลิศมาเมนสี่อเขาออกมาจากถลิสี่นทลุรกมันดารแหล่งแควข้นยผเดบียโดยประกาศขล่าวประเสรลิฐ เขาไดข้กลล่าวแกล่พวกคนหนข้าซนสี่อใจคด
กลลุล่มเดบียวกมันนบีนี้วาล่ “โอ เจข้าชาตลิงผราข้ ย ใครไดข้เตนอนเจข้าใหข้หนบีจากพระอาชญาซศึสี่งจะมาถศึงนมันี้น” (มธ. 3:7) พระเยซผทรงเปลล่ง
เสบียงกศึกกข้องวล่า “เจผู้าจะพร้น...อยต่างไรไดผู้?” พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีไมล่ไดข้เปลบีสี่ยนแปลงเลยตมันี้งแตล่การรมับใชข้ของยอหร์น
ผผข้ใหข้รมับบมัพตลิศมา พวกเขาไดข้ยลินคชาเทศนาใหข้กลมับใจใหมล่แลข้ว-ไมล่ใชล่แคล่โดยยอหร์นผผข้ใหข้รมับบมัพตลิศมาเทล่านมันี้นแตล่โดยพระเยซผ
ครลิสตร์เองดข้วย แตล่พวกเขากด็ไมล่ไดข้กลมับใจใหมล่ ดข้วยเหตลุนบีนี้เมนสี่อไมล่ยอมกลมับใจใหมล่ พวกเขาจศึงไมล่อาจหนบีพนข้ “การลงโทษใน

นรก” ไดข้
ขข้อ 34: “เหตบุฉะนษันั้น ดผเถริด เราใชผู้พวกศาสดาพยากรณค์ พวกนษักปราชญค์ และพวกธรรมาจารยค์ตาต่ งๆไปหาพวกเจผู้า
เจผู้ากร็ฆต่าเสทยบผู้าง ตรถึงเสทยททที่กางเขนบผู้าง เฆทที่ยนตทในธรรมศาลาของเจผู้าบผู้าง ขต่มเหงไลต่ออกจากเมยืองนทนั้ไปเมยืองโนผู้นบผู้าง”
“พวกศาสดาพยากรณค์ พวกนษักปราชญค์ และพวกธรรมาจารยค์” คนอชนสี่อทมังนี้ หลายทบีสี่ถผกใชข้เรบียกพวกอาจารยร์ในศาสนา
ผมเชนสี่อวล่าพระเยซผกชาลมังตรมัสถศึงพวกอมัครสาวกและคนอนสี่น ๆ ทบีสี่จะถผกสล่งมาในอนาคต
“...เจผู้ากร็ฆต่าเสทยบผู้าง ตรถึงเสทยททที่กางเขนบผู้าง...” บางคนไดข้ถผกฆล่าโดยการถผกหลินขวข้าง เชล่นในกรณบีของสเทเฟน
(กลิจการ 7:54-59) ยากอบถผกฆล่าดข้วยดาบตามคชาสมัสี่งของเฮโรด (กลิจการ 12:1, 2) และพระเยซผทรงประกาศวล่าพวกเขาบาง
คนจะถผกตรถึงกางเขน พระวจนะของพระเจข้าไมล่บอกเราเกบียสี่ วกมับการตรศึงกางเขนเหลล่านมันี้น แตล่ประวษัตริศาสตรค์บมันทศึกวล่า
ครลิสเตบียนจชานวนมากถผกตรศึงกางเขนในชล่วงสมมัยแรก ๆ ของครลิสตจมักร ประวษัตศริ าสตรค์เกต่าแกต่สมษัยพระคษัมภทรค์บมันทศึกวล่าเปโต
รถผกตรศึงกางเขน โดยขอใหข้เขาถผกตรศึงกางเขนแบบหข้อยหมัวเพราะเขาไมล่รสผข้ ศึกวล่าตนสมควรตายเหมนอนอยล่างองคร์พระผผข้เปป็น
เจข้าของเขาไดข้สลินี้นพระชนมร์
“...เฆทที่ยนตทในธรรมศาลาของเจผู้าบผู้าง...” นบีสี่เกลิดขศึนี้นหลายครมันี้งมาก ๆ อมันทบีสี่จรลิง เราไมล่อาจแนล่ใจไดข้เลยวล่ามมันไมล่ไดข้เกลิด
ขศึนี้นกมับแตล่ละคนและทลุกคนของพวกอมัครสาวกสลิบสองคนนมันี้น ในกลิจการ 22:19 เปาโลเปป็นพยานรมับรองวล่ากล่อนทบีสี่เขากลมับใจ
รมับเชนสี่อ เขาไดข้ “จษับคนทษันั้งหลายททที่เชยืที่อในพระเยซผไปใสต่คกบุ ” ตล่อมา หลมังจากทบีสี่เขาไดข้พบกมับพระเยซผบนถนนไปเมนองดามมัสกมัส
แลข้ว เขากด็เลล่ายข้อนถศึงขข้อเทด็จจรลิงทบีสี่วล่าตมัวเขาเองไดข้ถผกเฆบีสี่ยนตบีเพราะความเชนสี่อและคชาพยานของตน เขากลล่าววล่า “พวกยริว
เฆทที่ยนขผู้าพเจผู้าหร้าครษันั้งๆละสามสริบเกผู้าทท เขาตทขผู้าพเจผู้าดผู้วยไมผู้เรทยวสามครษังนั้ เขาเอากผู้อนหรินขวผู้างขผู้าพเจผู้าครษังนั้ หนถึที่ง...” (2 คร.
11:24, 25) ผมคลิดวล่าคลุณควรจะอล่านขข้อพระคชาตอนนมันี้นทมันี้งหมดใน 2 โครลินธร์ 11:16-33 ทบีสี่เปาโลเลล่าถศึงความอมัปยศอดสผและ
ความยากลชาบากตล่าง ๆ ทบีสี่เขาไดข้สผข้ทนเพราะเหด็นแกล่ขล่าวประเสรลิฐ
(การอข้างอลิงของเปาโลทบีสี่วาล่ ตนเคยถผกเฆบีสี่ยน “สามสริบเกผู้าทท” ชบีไนี้ ปยมังพระราชบมัญญมัตลิ 25:3 หากผผข้ใดถผกเฆบีสี่ยน เขากด็
ถผกเฆบีสี่ยนไดข้สบีสี่สลิบทบี-แตต่ไมต่มากไปกวต่านษันั้น ดข้วยเหตลุนบีนี้ เกรงวล่าพวกเขาจะนมับผลิดและเฆบีสี่ยนคน ๆ หนศึสี่งเกลินกวล่าจชานวนทบีสี่กชาหนดไวข้
พวกเขาจศึงหยลุดทบีสี่สามสริบเกผู้าทท) เปาโลเปป็นพยานรมับรองวล่าเขาถผกพวกยลิวเฆบีสี่ยนเชล่นนมันี้นหผู้าครษังนั้
“...ขต่มเหงไลต่ออกจากเมยืองนทนั้ไปเมยืองโนผู้นบผู้าง” นบีสี่กถด็ ผกทชาใหข้สชาเรด็จจรลิงแลข้วตามทบีสี่มพบี ยากรณร์ไวข้ คนเหลล่านมันี้นทบีสี่ไดข้
ประกาศขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณทบีสี่ชวล่ ยใหข้รอดของพระเยซผครลิสตร์เจข้าเปป็นพวกแรกถผกขล่มเหง “จากเมนองนบีนี้ไปเมนองโนข้น”
หลายครมันี้งพวกยลิวจากเมนองหนศึสี่งไดข้ตดลิ ตามพวกเขาไปยมังอบีกเมนองหนศึสี่งเพบียงเพนสี่อทบีสี่จะยลุยงประชาชนใหข้ตล่อตข้านเหลล่าผผข้นชาสาร
ของพระครลิสตร์ เชล่นเคย ประสบการณร์ของเปาโลเปป็นตมัวอยล่างทบีสี่ดขบี องเรนสี่องนบีนี้ เขาและสลิลาสถผกตลิดตามมาจากเมนองเธสะโลนลิ
กาไปยมังเมนองเบโรอาโดยพวกยลิวทบีสี่ยลุยงประชาชนมากเหลนอเกลินจนพบีสี่นข้องทบีสี่นมัสี่นจชาเปป็นตข้องสล่งเปาโลไปเสบียอยล่างลมับ ๆ “ไปตาม
ทางทบีจสี่ ะไปทะเล” (กลิจการ 17:10-14) พวกยลิวเหลล่านมันี้นมบีความขมขนสี่นมากเหลนอเกลินตล่อความเชนสี่อแบบครลิสเตบียนและผผข้นชาสาร
เหลล่านมันี้นทบีสี่ถผกสล่งไปโดยพระเยซผครลิสตร์เจข้าจนพวกเขาทชาทลุกวลิถบีทางเพนสี่อทบีจสี่ ะกชาจมัดทมันี้งสองนบีนี้ออกไปเสบีย !
ขข้อ 35: “ดษังนษันั้นบรรดาโลหริตอษันชอบธรรมซถึที่งตกททที่แผต่นดรินโลก ตษังนั้ แตต่โลหริตของอาแบลผผผู้ชอบธรรมจนถถึงโลหริตของ
เศคารริยาหค์บบุตรชายบารษัคยา ททที่พวกเจผู้าไดผู้ฆต่าเสทยในระหวต่างพระวริหารกษับแทต่นบผชานษันั้น ยต่อมตกบนพวกเจผู้าทษันั้งหลาย”
ในทบีสี่นบีนี้เรามบีสลิสี่งทบีสี่พวกนมักเขบียนเชลิงปรมัชญาเรบียกอยล่างชนสี่นชอบวล่า “ความเปป็นปปึกแผล่นของเผล่าพมันธลุร์” มนลุษยร์ทชาใหข้ความ

ผลิดของยลุคสมมัยเกล่ากล่อนเปป็นของพวกเขาเองโดยการกล่อความโหดรข้ายทารลุณของยลุคสมมัยทบีสี่ผล่านพข้นไปแลข้ว พวกเขาบอกวล่าตน
เปป็นพวกเดบียวกมับบรรพบลุรลุษของตนในเรนอสี่ งอาชญากรรมและความโหดรข้ายทารลุณทมันี้งหลาย ดมังนมันี้นสลิสี่งทบีสี่ตอนแรกดผเหมนอนเปป็น
ประกาศลิตตามอชาเภอใจ (การใหข้บาปของบลิดาตกแกล่ลผกหลานจนถศึงชมัวสี่ อายลุทบีสี่สบีสี่) ในความเปป็นจรลิงแลข้วกด็กลายเปป็นการ
พริพากษาอษันชอบธรรม หากมนลุษยร์กลมับใจใหมล่ พวกเขากด็หนบีพนข้ การลงโทษอมันนล่ากลมัวซศึสี่งบาปนชามาใหข้ แตล่ถข้าพวกเขาปฏริเสธ
ทบีสี่จะกลมับใจใหมล่ พวกเขากด็รมับมรดกการลงโทษทบีสี่ถผกประวลิงเวลาไวข้ซศึสี่งสมกมับบาปเหลล่านมันี้นของบรรพบลุรลุษของพวกเขา รวมถศึง
การลงโทษสชาหรมับบาปตล่าง ๆ ของพวกเขาเองดข้วย พวกเขาเกด็บเกบียสี่ วผลแหล่งความเปฟปี่อยเนล่าทบีสี่ถผกผลลิตโดยเมลด็ดพมันธลุซร์ ศึสี่งไดข้
เรลิสี่มตข้นถผกหวล่านแลข้วโดยบรรพบลุรลุษของพวกเขา
ในทชานองเดบียวกมัน พวกยลิวกด็สมษัครใจใหข้โทษแหล่งพระโลหลิตของพระเยซผตกแกล่ตวมั พวกเขาเอง (และตกแกล่ลผกหลาน
ของพวกเขา) เมนสี่อปปีลาตลข้างมนอของตนและประกาศวล่าตนไมล่มบีความผลิดในเรนสี่องโลหลิตของพระเยซผ พวกยลิวกด็รข้องออกมาวล่า
“ใหผู้โลหริตของเขาตกอยผต่แกต่เราทษันั้งบตุตรของเราเถริด” (มธ. 27:24, 25)
“ดษังนษันั้นบรรดาโลหริตอษันชอบธรรมซถึที่งตกททที่แผต่นดรินโลก ... ยต่อมตกบนพวกเจผู้าทษันั้งหลาย...” ในทบีสี่นบีนี้โลหลิตอมันชอบธรรม
ทมันี้งหมดทบีสี่ไดข้หลมัสี่งไหลจากเสข้นโลหลิตของพวกศาสดาพยากรณร์และเหลล่าอาจารยร์ของพระเจข้าถผกมองวล่ากกาลษังถมูกทกาใหร้หลษัชื่ง
ไหลในขณะนทนั้-ทมันี้งอดบีตและปปัจจลุบมันรวมทมันี้งหมดดข้วยกมัน พระเจข้าทรงมบีพระชนมร์อยผล่และปฏลิบมัตกลิ ารในขณะนทนั้ชวษัที่ นริรษันดรค์
พระเจข้าตรมัสวล่า “เราเปป็น” พระองคร์ไมล่ไดข้ตรมัสวล่า “เราเคยเปป็น” หรนอ “เราจะเปป็น” พระองคร์ทรงทราบโลหลิตทลุกหยดทบีสี่ไดข้
หลมัสี่งไหลจากเสข้นโลหลิตของเหลล่าผผข้นชาสารของพระองคร์ “ตษันั้งแตต่โลหริตของอาแบลผผผู้ชอบธรรม” จนถศึงชมัสี่วขณะปปัจจลุบมันนบีนี้-และ
พระองคร์ทรงทราบโลหลิตทมันี้งหมดททที่จะถมูกทสาใหผู้หลษัที่งไหลระหวล่างชมัวสี่ วลินาทบีนบีนี้และการสชาเรด็จครบถข้วนของสลิสี่งสารพมัด
ความอดทนของพระเจข้าในขณะนบีนี้เกนอบจะหมดสลินี้นแลข้วตล่อชนชาตลิอลิสราเอล อาชญากรรมเหลล่านมันี้นของพวกยลิวอยผล่ใน
ระดมับประชาชาตลิ ดข้วยเหตลุนบีนี้ประชาชาตลินมันี้นจศึงกชาลมังจะถผกเยนอนดข้วยการแกข้แคข้นและการทชาลายลข้างในแบบทบีสี่พวกเขาไมล่เคย
รผข้จกมั มากล่อน-นมัสี่นคนอ วมันนมันี้นเมนสี่อทลิตมัสและเหลล่ากองทมัพโรมมันของเขาจะยกมาตล่อสผข้กรลุงเยรผซาเลด็ม ทชาลายทมันี้งเมนองนบีนี้ และเขล่นฆล่า
ยลิวหลายลข้านคน
ตษังนั้ แตต่อาแบลจนถถึงเศคารริยาหค์ดผเหมนอนจะบล่งบอกยลุคสมมัยภาคพมันธสมัญญาเดลิมทมังนี้ หมด เรารผวข้ าล่ อาแบลผผข้ชอบธรรม
ถผกฆล่าโดยพบีชสี่ ายผผข้ไมล่ชอบธรรมของเขา คาอลิน (ปฐก. 4:8) แตล่มบีความยากอยผล่บข้างในการระบลุตมัว “เศคารริยาหค์บบุตรชายบารษัค
ยา” ผผข้รพผข้ ระคมัมภบีรร์สวล่ นใหญล่เชนสี่อวล่านบีสี่อาข้ งอลิงไปยมัง 2 พงศาวดาร 24:20, 21 ทบีสี่เราอล่านเกบีสี่ยวกมับ “เศคารลิยาหร์บลุตรชายเยโฮ
ยาดา” นบีสี่อาจเปป็นความจรลิง เนนสี่องจากมมันไมล่ใชล่เรนสี่องผลิดปกตลิทาล่ มกลางพวกยลิวทบีสี่คน ๆ หนศึสี่งจะมบีสองชนสี่อ ยกตมัวอยล่างเชล่น
มมัทธลิวมบีชนสี่อวล่าเลวบี (มธ. 9:9; ลก. 5:27), เลบเบอมัสมบีชนสี่อวล่าธมัดเดอมัส (มธ. 10:3) และซบีโมนมบีชนสี่อวล่าเปโตร (มธ. 4:18) พระเยซผ
ตรมัสวล่าเศคารลิยาหร์ถผกฆล่า “ระหวต่างพระวริหารกษับแทต่นบผชานษันั้น” “เศคารลิยาหร์บลุตรชายของเยโฮยาดา” ในขข้อพระคชาของ 2
พงศาวดาร ถผกฆล่า “ในลานพระนลิเวศของพระเยโฮวาหร์” การอข้างอลิงเหลล่านบีนี้อาจหมายถศึงชายคนเดบียวกมัน แตล่นมัสี่นกด็ไมล่ใชล่
ประเดด็นตรงนบีนี้ สลิสี่งสชาคมัญเหลล่านมันี้นคนอ สลิสี่งเหลล่านมันี้นทบีสี่เกบีสี่ยวขข้องกมับการชล่วยจลิตวลิญญาณทมันี้งหลายใหข้รอด และนมัสี่นแหละคนอการรมับ
ใชข้ทบีสี่แทข้จรลิง
ขข้อ 36: “เราบอกความจรริงแกต่เจผู้าทษันั้งหลายวต่า บรรดาสริที่งเหลต่านทนั้จะตกกษับคนสมษัยนทนั้”
“เราบอกความจรริงแกต่เจผู้าทษันั้งหลายวต่า...” พระเยซผตรมัสตรงนบีนี้ในพระนามของพระองคร์เองและทรงกระทชากลิจโดย

อาศมัยสลิทธลิอชานาจของพระองคร์เอง พระคลุณไดข้ถผกเทศนาแกล่พวกยลิวกล่อนแลข้ว ดข้วยเหตลุนพบีนี้ วกเขาจศึงจะบอกวล่าตนไมล่รเผข้ รนอสี่ งไมล่
ไดข้เมนสี่อการพลิพากษาของพระเจข้าตกมาบนพวกเขา โดยทางเหลล่าผผข้สล่งขล่าวของพระเยซผเจข้าพวกเขาไดข้รมับทราบเกบีสี่ยวกมับ
พระคลุณทบีสี่ชวล่ ยใหข้รอดของพระองคร์แลข้ว และพระเจข้าจะไมล่ทรงปลล่อยผล่านความชมัสี่วของพวกเขาอบีกตล่อไปแลข้ว (จงเปรบียบเทบียบ
กลิจการ 17:30, 31) ชนชาตลิยลิวสลุกงอมสชาหรมับการทชาลายลข้างทบีพสี่ วกเขาสมควรไดข้รมับมานานแลข้ว พระเยซผทรงอยากใหข้พวก
เขาเขข้าใจวล่าความผลิดและการลงโทษสชาหรมับโลหลิตอมันชอบธรรมทมันี้งหมดทบีสี่ถผกทชาใหข้หลมัสี่งไหลตมันี้งแตล่การฆาตกรรมอาแบลเรนอสี่ ย
มาตลอดหลายยลุคสมมัยจะถผกวาง “บนคนสมษัยนทนั้”-นมัสี่นคนอ คนชมัสี่วอายลุทบีสี่มบีชวบี ลิตอยผล่ในขณะนมันี้น คนชมัสี่วอายลุซศึสี่งกชาลมังจะทชาชมัสี่วมาก
ยลิสี่งกวล่าความชมัสี่วทมันี้งหมดทบีสี่บรรพบลุรลุษของพวกเขาไดข้เคยกระทชา
หากเราคข้นดผบมันทศึกทมันี้งหมดทมันี้งจากพระคมัมภบีรร์และประวมัตลิศาสตรร์โลก เรากด็จะไมล่พบการลงโทษทบีสี่นล่ากลมัวยลิสี่งกวล่า การ
ตมักเตนอนและการประณามความชมัวสี่ รข้ายทบีสี่นล่ากลมัวยลิสี่งกวล่า การแสดงออกอมันลศึกซศึนี้งถศึงความรผเข้ กบีสี่ยวกมับการกระทชากลิจของซาตาน
ในใจมนลุษยร์ มากกวล่าทบีสี่ถผกพบในคชาตรมัสนบีนี้ทบีสี่ถผกกลล่าวโดยพระเยซผครลิสตร์เจข้า “วลิบมัตลิ” แปดประการทบีสี่ถผกเอล่ยในบทนบีนี้รวมกมันเปป็น
สรลุปยล่ออมันนล่าประทมับใจมากทบีสี่สลุดของทมันี้งหมดทบีพสี่ ระเยซผจะตรมัสเกบีสี่ยวกมับคนชมัวสี่ อายลุทบีสี่ชวมัสี่ และหนข้าซนสี่อใจคดซศึสี่งตมันี้งใจแนล่วแนล่ทจบีสี่ ะ
ทชาลายพระองคร์

กษมัตรริยยตรมัสคคาอคาลาแกข่นครหลวงของพระองคย
ขข้อ 37-39: “โอ เยรผซาเลร็มๆ ททที่ไดผู้ฆาต่ บรรดาศาสดาพยากรณค์ และเอาหรินขวผู้างผผผู้ททที่ไดผู้รษับใชผู้มาหาเจผู้าถถึงตาย เราใครต่
จะรวบรวมลผกของเจผู้าไวผู้เนยืองๆ เหมยือนแมต่ไกต่กกลผกอยผใต่ ตผู้ปปกของมษัน แตต่เจผู้าไมต่ยอมเลยหนอ ดผเถริด ‘บผู้านเมยืองของเจผู้าจะถผก
ละทรินั้งใหผู้รกรผู้างแกต่เจผู้า’ ดผู้วยเราวต่าแกต่เจผู้าทษันั้งหลายวต่า เจผู้าจะไมต่เหร็นเราอทกจนกวต่าเจผู้าจะกลต่าววต่า ‘ขอใหผู้พระองคค์ผผผู้เสดร็จมาใน
พระนามขององคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้าทรงพระเจรริญ’”
(ขข้อพระคชาตอนนบีนี้ไมล่ไดข้บอกเราวล่าพระเยซผทรงรผู้องไหผู้ขณะทบีสี่พระองคร์ตรมัสถข้อยคชาเหลล่านบีนี้ แตล่ลผกา 19:41 บมันทศึกวล่าใน
อบีกวาระหนศึสี่ง “ครมันนี้ พระองคร์เสดด็จมาใกลข้ทอดพระเนตรเหด็นกรลุงแลข้ว กร็กษันแสงสงสารกรบุงนษันั้น”)
“โอ เยรผซาเลร็ม ๆ...!” เสบียงรข้องจากพระทมัยทบีสี่แตกสลายของกษมัตรลิยร์ผผข้ทรงถผกปฏลิเสธชล่างแสนเศรข้า พระทมัยทบีสี่แตก
สลายเพราะชนชาตลิอลิสราเอลทบีสี่ดนนี้อรมันนี้ และมมักกบฏของพระองคร์ พวกเขาเปป็นญาตลิของพระองคร์ฝาฝ่ ยเนนนี้อหนมัง และเราตข้อง
จดจชาไวข้วล่าองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเราทรงเปป็นมนลุษยร์อยล่างแทข้จรลิงพอ ๆ กมับทบีสี่พระองคร์ทรงเปป็นพระเจข้า ดข้วยเหตลุนบีนี้ ในฐานะ
มนบุษยค์ พระองคร์จศึงทรงรผข้จกมั ความผลิดหวมังและความปวดรข้าวใจ ตลอดจนความไมล่สบายแบบอนสี่น ๆ ของมนลุษยร์ เชล่น ความ
เหนนสี่อยลข้า ความหลิวโหย ความกระหาย และความทลุกขร์โศก
“ททที่ไดผู้ฆต่าบรรดาศาสดาพยากรณค์ และเอาหรินขวผู้างผผผู้ททที่ไดผู้รษับใชผู้มาหาเจผู้าถถึงตาย” อข้างอลิงยข้อนกลมับไปยมังคชาเทศนาทบีสี่
พระเยซผเพลิสี่งตรมัสแกล่พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีเหลล่านมันี้น กรลุงเยรผซาเลด็มเปป็นศผนยร์กลางของกลิจกรรมของชาวยลิว และใน
กรลุงนมันี้นการกระทชาทบีสี่ชมัสี่วมากมายของพวกผผข้นชายลิวไดข้ถผกกระทชา
“เราใครต่จะรวบรวมลผกของเจผู้าไวผู้เนยืองๆ เหมยือนแมต่ไกต่กกลผกอยผต่ใตผู้ปปกของมษัน...” การเปรบียบเทบียบทบีสี่พระเยซผทรงใชข้
ตรงนบีนี้ประทมับใจผมยลิสี่งนมัก ผมเตลิบโตมาบนไรล่นา และหลายครมันี้งผมไดข้เหด็นความหล่วงใยและการปกปฝ้องดผแลทบีสี่แมล่ไกล่มบีตอล่ ลผก
นข้อยของมมันซศึสี่งเปป็นลผกไกล่ตวมั เลด็ก ๆ ทบีสี่ชล่วยเหลนอตมัวเองไมล่ไดข้ เหมนอนกมับทบีสี่พระเยซผทรงแสดงภาพตรงนบีนี้ เมนสี่อพายลุเรลิสี่มกล่อตมัว เมนสี่อ
ลมเรลิสี่มโหมพมัดแรงและฟฝ้าแลบแปลบปลาบ แมล่ไกล่ตมัวนมันี้นกด็กางปปีกของมมัน สล่งเสบียงรข้องเตนอนลผก ๆ ของมมัน และพวกมมันกด็วลิสี่ง

มาซล่อนตมัวอยผล่ภายใตข้ทบีสี่คลุข้มภมัยทบีสี่แมล่ไกล่จดมั หาใหข้ ใตข้รล่มปปีกนมันี้น โดยซลุกตมัวอยผล่แนบชลิดการปกปฝ้องอมันอบอลุล่นและนลุล่มสบายของปปีก
แมล่ไกล่ ลผกไกล่เหลล่านมันี้นกด็มบีทบีสี่หลบพายลุ ซล่อนตมัวจากศมัตรผ หรนอนอนหลมับอยล่างอบอลุล่นตลอดคสี่ชาคนนอมันเหนด็บหนาว
ในเพลงสดลุดบี 17:8, 9 ดาวลิดอธลิษฐานวล่า “...ขอทรงซล่อนขข้าพระองคร์ไวข้ภายใตข้รต่มปปกของพระองคค์ ใหข้พนข้ จากคนชมัวสี่ ผผข้
ลข้างผลาญและจากศมัตรผผผข้คอยเขล่นฆล่าซศึสี่งลข้อมขข้าพระองคร์ไวข้โดยรอบ”
อบีกครมันี้งในเพลงสดลุดบี 57:1 ผผข้แตล่งเพลงสดลุดปบี ฏลิญาณวล่า “...ขข้าพระองคร์ลบีนี้ภมัยอยผล่ใตผู้รต่มปปกของพระองคค์จนกวล่าภมัย
อมันตรายเหลล่านบีนี้จะผล่านพข้นไป”
พระสมัญญาของเพลงสดลุดบี 91:4 เปป็นทบีสี่ชนสี่นใจแกล่จตลิ วลิญญาณ: “พระองคค์จะทรงปกทต่านไวผู้ดวผู้ ยปปกของพระองคค์ และ
ทต่านจะวางใจอยผต่ใตผู้ปปกของพระองคค์…”
และในเพลงสดลุดบี 36:7 ดาวลิดกลล่าววล่า “โอ ขข้าแตล่พระเจข้า ความเมตตาของพระองคร์ประเสรลิฐสมักเทล่าใด บลุตรทมันี้ง
หลายของมนลุษยร์เขข้าลบีนี้ภมัยอยผต่ใตผู้รต่มปปกของพระองคค์”
พระเยซผไดข้เสดด็จมาหาพรรคพวกของพระองคร์ในความรมัก ความอล่อนโยน และความเมตตากรลุณา พระองคร์ไดข้ทรง
เสนอการหยลุดพมักและการปกปฝ้องแกล่พวกเขา-แตล่พวกเขา “ไมส่ยอม” รษับมษัน แขนของพระองคร์อยากกอดและปกปฝ้องพวก
เขาเหมนอนกมับทบีสี่ปปีกของแมล่ไกล่ปกปฝ้องและคลุข้มครองลผก ๆ ของมมัน พระทมัยอมันยลิสี่งใหญล่ของพระองคร์รมักพวกเขาจนถศึงจลุดทบีสี่แตก
สลาย-แตล่เมนสี่อพวกเขาปฏลิเสธพระองคร์อยล่างทารลุณเหลนอเกลิน พระองคร์กด็ไมล่ทรงมบีทางเลนอกอนสี่นนอกจากประกาศคชาพลิพากษา
ตล่อพวกเขา แมข้ในขณะทบีสี่พระองคร์ทรงโศกเศรข้าเพราะความจชาเปป็นทบีสี่ตข้องประกาศวลิบมัตลิเชล่นนมันี้นกด็ตาม
“ดผเถริด ‘บผู้านเมยืองของเจผู้าจะถมูกละทรินั้งใหผู้รกรผู้างแกต่เจผู้า’” เมนสี่อพระเยซผเสดด็จไปจากพวกของพระองคร์ วงศร์วาน
อลิสราเอลทมันี้งหมดกด็รกรข้าง ประชาชาตรินมันี้นไมล่เพบียงรกรข้างเทล่านมันี้น: พระวริหาร (พระนลิเวศทบีสี่บรลิสลุทธลิธิ์และงดงามของพระเจข้า) กด็
รกรข้างเมนสี่อพระเยซผครลิสตร์เจข้าเสดด็จไปจากมมัน พวกยลิวไปไกลเกลินกวล่าทบีสี่จะถผกชล่วยใหข้รอดพข้นจากการแชล่งสาปทบีสี่พวกเขานชามาสผล่
ตมัวเอง พวกเขาไดข้รมับทลุกโอกาสแลข้วทบีสี่จะรผวข้ าล่ พระเยซผทรงเปป็นผผข้ใด พระองคร์ไดข้เสดด็จมาทชาไม และพระองคร์ทรงปรารถนาทบีจสี่ ะ
ทชาสลิสี่งใดเพนสี่อพวกเขา แตล่พวกเขาปปิดตาใจของตน หมันไปเสบียจากโอกาสทมันี้งหลายของตน และปฏลิเสธทบีสี่จะยอมใหข้พระองคร์ชวล่ ย
พวกเขาใหข้รอดและใหข้พข้นจากการพลิพากษา
แตล่ในทล่ามกลางความมนดนมันี้นเรากด็เหด็นแสงประภาคารเลด็ก ๆ แหล่งความหวมัง: คสาเลร็ก ๆ นษันั้นคยือ “จนกวส่า”- “ดผเถริด
‘บผู้านเมยืองของเจผู้าจะถผกละทรินั้งใหผู้รกรผู้างแกต่เจผู้า’” หลายครมันี้งเหลนอเกลินในภาคพมันธสมัญญาใหมล่คชา ๆ นบีนี้ถผกใชข้เพนสี่อดศึงความสนใจ
ของเราไปยมังสลิสี่งเหลล่านมันี้นทบีสี่ยมังไมล่ปรากฏแกล่ตาแตล่ซศึสี่งจะเกลิดขศึนี้นในไมล่ชข้า เชล่นในมมัทธลิว 22:44:
“องคยพระผรูข้เปป็นเจข้าตรมัสกมับองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของขข้าพเจข้าวล่า จงนมัสี่งทบีสี่ขวามนอของเรา จนกวส่าเราจะกระทสาใหผู้ศษัตรผ
ของทต่านเปป็นแทต่นรองเทผู้าของทต่าน”
และใน 1 โครลินธร์ 15:25: “เพราะวล่าพระองคร์จะตข้องทรงปกครองอยผล่กอล่ น จนกวส่าพระองคค์จะไดผู้ทรงปราบศษัตรผทษันั้ง
สรินั้นใหผู้อยผต่ใตผู้พระบาทของพระองคค์”
ในโรม 11:25 เปาโลอธลิบายวล่า: “พบีนสี่ ข้องทมันี้งหลาย ขข้าพเจข้าไมล่อยากใหข้ทล่านทมันี้งหลายเขลาในขข้อความลศึกลมับนบีนี้ เกลนอก
วล่าทล่านจะอวดรผข้ คยือเรยืที่องททที่บางคนในพวกอริสราเอลไดผู้มทใจแขร็งกระดผู้างไป จนถจึงพวกตต่างชาตริไดผู้เขผู้ามาครบจสานวน”
ลผกา 21:24 บอกเราวล่า “คนตล่างชาตลิจะเหยบียบยสี่ชากรลุงเยรผซาเลด็ม จนกวส่าเวลากสาหนดของคนตต่างชาตรินษันั้นจะครบ

ถผู้วน”
หลมังจากการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์ขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้า พระองคร์ไดข้ทรงปรากฏแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์ในหลาย
วาระ แตล่พระองคร์ไมล่เคยปรากฏแกล่พวกยลิวทบีสี่ไมล่เชนสี่อเหลล่านมันี้นเลยสมักครมังนี้ เดบียว การรมับใชข้ของพระองคร์ตล่อประชาชาตลินมันี้นสลินี้นสลุด
ลงแลข้ว พวกเขาไดข้รบมั ทลุกโอกาสแลข้วทบีสี่จะตข้อนรมับพระองคร์-และกระนมันี้นพวกเขากด็ปฏลิเสธพระองคร์ อยล่างไรกด็ตาม การรมับใชข้
ของพระองคร์จะถผกสานตล่อเมนสี่อพระองคร์เสดด็จมาหาพวกเขาเปป็นครมันี้งทบีสสี่ องโดยปราศจากบาปเพนสี่อนชาไปสผล่ความรอด เมชชื่อนษันั้น
พวกเขาจะกลต่าววต่า “ขอใหผู้พระองคค์ผผผู้เสดร็จมาในพระนามขององคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้าทรงพระเจรริญ”
เวลาผล่านไปหลายรข้อยปปีแลข้วนมับตมันี้งแตล่กษมัตรลิยอร์ งคร์นมันี้นเสดด็จไปยมังเมนองไกล และบมัดนบีนี้ ตามเหตลุการณร์ปปัจจลุบมันทบีสี่
เกบีสี่ยวขข้องกมับคชาพยากรณร์ไดข้บล่งชบีนี้ สมัญญาณบอกเหตลุแหล่งกาลเหลล่านมันี้นกชาลมังชบีนี้ไปยมังการเสดด็จมาครมังนี้ ทบีสี่สองของพระเยซผครลิสตร์
เจข้า ขณะทบีสี่พวกสาวกเฝฝ้ามองพระองคร์เสดด็จกลมับขศึนี้นไปหาพระบลิดาในวมันนมันี้นเมนสี่อนานมาแลข้ว “มบีชายสองคนสวมเสนนี้อขาวมา
ยนนอยผล่ขข้างๆเขา สองคนนมันี้นกลล่าววล่า “ชาวกาลลิลบีเออ๋ย เหตลุไฉนทล่านจศึงยนนเขมข้นดผฟาฝ้ สวรรคร์ พระเยซมูองคย์นทนั้ซถึที่งทรงรษับไปจาก
ทต่านขถึนั้นไปยษังสวรรคค์นษันั้น จะเสดร็จมาอทกเหมชอนอยส่างททชื่ทต่านทษันั้งหลายไดผู้เหร็นพระองคค์เสดร็จไปยษังสวรรคค์นษันั้น” (กลิจการ 1:10,
11)
พระเยซผไมล่เคยผลิดคชาสมัญญา และพระองคร์จะทรงรมักษาพระสมัญญาของพระองคร์ทวบีสี่ ล่าจะเสดด็จกลมับมา ผมเชนสี่อวล่าการ
เสดด็จมาของพระองคร์ใกลข้มากแลข้ว ผมไมล่รผข้วนมั หรนอโมงยาม แตล่ผมเชนสี่อวล่าเวลาแหล่งการเสดด็จมาของพระองคร์เกนอบมาถศึงเรา
แลข้ว
พระเยซผทรงสอนความจรลิงหลายประการทบีสี่นล่าสนใจและสชาคมัญในบททบีสี่ยบีสี่สลิบสามนบีนี้ของขล่าวประเสรลิฐของมมัทธลิว
เนนสี่องจากพระคมัมภบีรทร์ ลุกตอนออกมาจากลมหายใจของพระเจข้าและเปป็นประโยชนร์ตล่อเรา (2 ทธ. 3:16, 17) ผมจศึงอยากชบีในี้ หข้
เหด็นบางสลิสี่งซศึสี่งตมัวเราเองควรมองเหด็นและปฏลิบมัตตลิ าม:
1. เราควรแสดงความเคารพอมันเหมาะสมตล่อคนเหลล่านมันี้นทบีสี่มบีอชานาจปกครองเหนนอเราในชบีวลิตฝฝ่ายพลเรนอน-ไมล่ใชล่โดย
การเลบียนแบบตมัวอยล่างของเหลล่าคนชมัวสี่ ถศึงแมข้วล่าพวกเขาอาจมบีตชาแหนล่งสผงกวล่าเรากด็ตาม แตล่โดยการดชาเนลินตามรอยพระบาท
ของพระเยซผและประพฤตลิตามพระวจนะของพระเจข้าและไมล่ใชล่ตามแบบอยล่างของมนลุษยร์ (ขข้อ 3)
2. เราไมล่ควรคาดหวมังใหข้คนอนสี่นทชามากกวล่าทบีสี่ตวมั เราเองเตด็มใจทบีสี่จะใหข้ นมัสี่นคนอ เราจะตข้องไมล่วางภาระหนมักบนผผข้อนสี่นซศึสี่ง
ตษัวเราเองกด็แบกไมล่ไหว (ขข้อ 4)
3. เราจะตข้องไมล่เสาะแสวงหาเกบียรตลิยศและคชาสรรเสรลิญของมนลุษยร์ เราไมล่ควรใหข้ชนสี่อเรบียกตล่าง ๆ แกล่มนลุษยร์ทบีสี่ยกชผ
พวกเขาเหนนอคนอนสี่นและทชาใหข้เกลิดความเยล่อหยลิสี่งแทนทบีสี่จะเปป็นความถล่อมใจ จชาไวข้วาล่ ในสายพระเนตรของพระเจข้า คนทบีสี่ถล่อม
ใจมากทบีสี่สลุดคนอคนทบีสี่พระเจข้าจะทรงยกชผ (ขข้อ 5-12)
4. เราจะตข้องไมล่ยนนขวางทางเหลล่าคนบาป คนอปปิดกมันี้นอาณาจมักรแหล่งสวรรคร์ เราจะตข้องสมัสี่งสอนวล่า “องคค์พระผผผู้เปป็น
เจผู้าตรษัสดษังนทนั้” และเวข้นเสบียจากการตล่อเตลิมหรนอตมัดออกไปจากพระวจนะของพระเจข้า (ขข้อ 13)
5. เราจะตข้องไมล่เปป็นคนหนข้าซนสี่อใจคด ดผเหมนอนเปป็นคนชอบธรรมตล่อหนข้าเพนสี่อนมนลุษยร์ของเราแตล่เกด็บซล่อนบาปหลาย
อยล่างไวข้ในใจและประพฤตลิการหลอกลวง จชาไวข้วาล่ พระเจข้าทรงมองดผทบีสี่หวมั ใจและไมล่มบีใครหลอกพระองคร์ไดข้ (ขข้อ 14-22, 2533)

6. เราตข้องไมล่ปลล่อยใหข้ตวมั เองหล่วงพะวงกมับเรนสี่องไมล่สชาคมัญทมันี้งหลายในเมนสี่อเราควรหล่วงเรนสี่องสชาคมัญทมันี้งหลาย-สลิสี่งเหลล่านมันี้น
ทบีสี่เกบียสี่ วขข้องกมับความรอดของจลิตวลิญญาณและการเตลิบโตของชบีวตลิ ครลิสเตบียน (ขข้อ 23, 24)
บทนบีนี้ทชาใหข้ผมอมัศจรรยร์ใจทลุกครมันี้งทบีสี่ไดข้อล่าน เมนสี่อผมเหด็นฤทธลิธิ์เดชและสลิทธลิอชานาจทบีพสี่ ระเยซผทรงสชาแดงในการตมักเตนอน
พวกผผข้นชาทางศาสนาทบีสี่เปป็นคนอธรรมของชนชาตลิยวลิ นมันี้น ผมกด็ประหลาดใจทบีพสี่ วกเขารอทบีสี่จะทชาการไตล่สวนพระองคร์แบบ
หลอก ๆ ผมประหลาดใจทบีสี่พวกเขาไมล่ไดข้ฆล่าพระองคร์ในทข้องถนนเหลล่านมันี้นเหมนอนกมับทบีสี่พวกเขาฆล่าสเทเฟน ผมแนล่ใจวล่าหาก
ไมล่ใชล่เพราะแผนการของพระเจข้าแลข้วพวกเขาคงทชาเชล่นนมันี้นไปแลข้ว
ถศึงกระนมันี้นขข้อ 37 แสดงใหข้เหด็นความสงสารทบีสี่พระเยซผเจข้าทรงมบีตล่อคนบาปทมันี้งหลาย ทบีพสี่ ระองคร์ทรงเสาะหาทบีสี่จะชล่วย
ทลุกคนทบีสี่มาหาพระองคร์โดยมบีใจเชนสี่อใหข้ไดข้รมับความรอด ไมล่มบีผผข้ใดในนรกวมันนบีนี้ทบีสี่สามารถชบีนี้หนข้าพระเยซผและกลล่าวหาพระองคร์ไดข้
วล่าไมล่ทรงทชาทลุกอยล่างในอชานาจทมันี้งหมดของพระองคร์เพนสี่อทบีสี่จะชล่วยใหข้รอดจนถศึงทบีสี่สดลุ มนลุษยร์ตกนรกหมกไหมข้วมันนบีนี้เพราะพวก
เขาปฏลิเสธทบีสี่จะเชนสี่อในพระเยซผครลิสตร์เจข้า พวกเขาไดข้เลนอกทางแหล่งความชมัวสี่ ชข้า พวกเขาไดข้ตายไปในบาปทมันี้งหลายของตน
เพราะพวกเขาไมส่ยอมเชยืที่อในพระเยซผครลิสตร์เจข้าและวางใจพระองคร์ใหข้เปป็นพระผผข้ชวล่ ยใหข้รอด
พระเจข้าทรงอล่อนโยน กรลุณา เปปีปี่ยมเมตตา และอดกลมันี้นพระทมัย แตล่วมันนมันี้นจะมาถศึงเมนสี่อความเมตตาของพระองคร์จะ
หมดสลินี้นเปป็นนลิตยร์และความอดทนของพระองคร์จะสลินี้นสลุดลง เมนสี่อนมันี้นการพลิพากษาจะตกลงบนเหลล่าคนอธรรมในแบบทบีสี่โลกนบีนี้
ไมล่เคยประสบพบเจอมากล่อนและคนเปป็นอมันมากจะพลินาศเพราะความชมัสี่วของตน เมนสี่อพระเจข้าตรมัสวล่า “เอฟราอลิมกด็ผผกพมันอยผล่
กมับรผปเคารพแลข้ว ปลล่อยเขาแตล่ลชาพมัง” (โฮเชยา 4:17) การพลิพากษาและการทชาลายลข้างกด็บมังเกลิด ความหวมังถผกพบใน
พระเจข้าเทล่านมันี้น และเมนสี่อพระเจข้าทรงปลล่อยคนใด (หรนอประชาชาตริใด) โดยไมล่สนพระทมัยอบีก กด็ไมต่มคท วามหวมังแลข้ว

บททรีที่ 24
24:1 ฝฝ่ายพระเยซผทรงออกจากพระวลิหาร แลข้วพวกสาวกของพระองคร์มาชบีตนี้ ศึกทมันี้งหลายของพระวลิหารใหข้พระองคร์ทอด
พระเนตร
24:2 พระเยซผจศึงตรมัสกมับเขาวล่า “สลิสี่งสารพมัดเหลล่านบีนี้พวกทล่านเหด็นแลข้วมลิใชล่หรนอ เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านวล่า ศลิลาทบีสี่ซข้อนทมับกมัน
อยผล่ทบีสี่นบีสี่ ซศึสี่งจะไมล่ถผกทชาลายลงกด็หามลิไดข้”
24:3 เมนสี่อพระองคร์ประทมับบนภผเขามะกอกเทศ พวกสาวกมาเฝฝ้าพระองคร์สล่วนตมัวกราบทผลวล่า “ขอทรงโปรดใหข้ขข้าพระองคร์
ทมันี้งหลายทราบวล่า เหตลุการณร์เหลล่านบีนี้จะบมังเกลิดขศึนี้นเมนสี่อไร สลิสี่งไรเปป็นหมายสชาคมัญวล่าพระองคร์จะเสดด็จมา และวาระสลุดทข้ายของ
โลกนบีนี้”
24:4 พระเยซผตรมัสตอบเขาวล่า “ระวมังใหข้ดบี อยล่าใหข้ผผข้ใดลล่อลวงทล่านใหข้หลง
24:5 ดข้วยวล่าจะมบีหลายคนมาตล่างอข้างนามของเรา กลล่าววล่า ‘เราเปป็นพระครลิสตร์’ เขาจะลล่อลวงคนเปป็นอมันมากใหข้หลงไป
24:6 ทล่านทมันี้งหลายจะไดข้ยลินถศึงเรนสี่องสงครามและขล่าวลนอเรนสี่องสงคราม คอยระวมังอยล่าตนสี่นตระหนกเลย ดข้วยวล่าบรรดาสลิสี่งเหลล่า
นบีนี้จชาตข้องบมังเกลิดขศึนี้น แตล่ทบีสี่สดลุ ปลายยมังไมล่มาถศึง
24:7 เพราะประชาชาตลิจะลลุกขศึนี้นตล่อสผข้ประชาชาตลิ ราชอาณาจมักรตล่อสผรข้ าชอาณาจมักร ทมันี้งจะเกลิดกมันดารอาหารและโรคระบาด
อยล่างรข้ายแรงและแผล่นดลินไหวในทบีสี่ตาล่ งๆ
24:8 เหตลุการณร์ทมันี้งปวงนบีนี้เปป็นขมันี้นแรกแหล่งความทลุกขร์ลชาบาก
24:9 ในเวลานมันี้นเขาจะมอบทล่านทมันี้งหลายไวข้ใหข้ทนทลุกขร์ลชาบากและจะฆล่าทล่านเสบีย และประชาชาตลิตาล่ งๆจะเกลบียดชมังพวก
ทล่านเพราะนามของเรา
24:10 คราวนมันี้นคนเปป็นอมันมากจะถดถอยไปและทรยศกมันและกมัน ทมันี้งจะเกลบียดชมังซศึสี่งกมันและกมัน
24:11 จะมบีผผข้พยากรณร์เทด็จหลายคนเกลิดขศึนี้นและลล่อลวงคนเปป็นอมันมากใหข้หลงไป
24:12 ความรมักของคนเปป็นอมันมากจะเยนอกเยด็นลง เพราะความชมัสี่วชข้าจะแผล่ขยายออกไป
24:13 แตล่ผผข้ทบีสี่ทนไดข้จนถศึงทบีสี่สดลุ ผผข้นมันี้นจะรอด
24:14 ขล่าวประเสรลิฐเรนสี่องอาณาจมักรนบีนี้จะประกาศไปทมัสี่วโลกใหข้เปป็นคชาพยานแกล่บรรดาประชาชาตลิ แลข้วทบีสี่สลุดปลายจะมาถศึง
24:15 เหตลุฉะนมันี้น เมนสี่อทล่านทมันี้งหลายเหด็นสลิสี่งทบีสี่นาล่ สะอลิดสะเอบียนซศึสี่งกระทชาใหข้เกลิดการรกรข้างวล่างเปลล่า ทบีสี่ดาเนบียลศาสดา
พยากรณร์ไดข้กลล่าวถศึงนมันี้น ตมันี้งอยผล่ในสถานบรลิสลุทธลิธิ์” (ผผข้ใดกด็ตามทบีสี่ไดข้อล่านกด็ใหข้ผผข้นมันี้นเขข้าใจเอาเถลิด)
24:16 “เวลานมันี้นใหข้ผผข้ทบีสี่อยผใล่ นแควข้นยผเดบียหนบีไปยมังภผเขาทมันี้งหลาย
24:17 ผผข้ทบีสี่อยผล่บนดาดฟฝ้าหลมังคาบข้าน อยล่าใหข้ลงมาเกด็บขข้าวของใดๆออกจากบข้านของตน
24:18 ผผข้ทบีสี่อยผล่ตามทลุล่งนา อยล่าใหข้กลมับไปเอาเสนนี้อผข้าของตน
24:19 แตล่ในวมันเหลล่านมันี้น วลิบมัตลิจะเกลิดขศึนี้นแกล่หญลิงทบีมสี่ บีครรภร์ หรนอหญลิงทบีสี่มบีลผกอล่อนกลินนมอยผล่
24:20 จงอธลิษฐานขอเพนสี่อการทบีสี่ทล่านตข้องหนบีนมันี้นจะไมล่ตกในฤดผหนาวหรนอในวมันสะบาโต
24:21 ดข้วยวล่าในคราวนมันี้นจะเกลิดความทลุกขร์ลชาบากใหญล่ยลิสี่ง อยล่างทบีสี่ไมล่เคยมบีตมันี้งแตล่เรลิสี่มโลกมาจนถศึงเวลานบีนี้ และจะไมล่มบีตอล่ ไปอบีก
เลย

24:22 และถข้ามลิไดข้ทรงใหข้วมันเหลล่านมันี้นยล่นสมันี้นเขข้า จะไมล่มบีเนนนี้อหนมังใดๆรอดไดข้เลย แตล่เพราะทรงเหด็นแกล่ผผข้ทบีสี่เลนอกสรรไวข้ จศึงทรง
ใหข้วมันเหลล่านมันี้นยล่นสมันี้นเขข้า
24:23 ในเวลานมันี้นถข้าผผข้ใดจะบอกพวกทล่านวล่า ‘ดผเถลิด พระครลิสตร์อยผล่ทบีสี่นบีสี่’ หรนอ ‘อยผล่ทบีสี่โนล่น’ อยล่าไดข้เชนสี่อเลย
24:24 ดข้วยวล่าจะมบีพระครลิสตร์เทบียมเทด็จและผผข้พยากรณร์เทบียมเทด็จเกลิดขศึนี้นหลายคน และจะทชาหมายสชาคมัญอมันใหญล่และการ
มหมัศจรรยร์ ถข้าเปป็นไปไดข้จะลล่อลวงแมข้ผผข้ทบีสี่ทรงเลนอกสรรใหข้หลง
24:25 ดผเถลิด เราไดข้บอกทล่านทมันี้งหลายไวข้กล่อนแลข้ว
24:26 เหตลุฉะนมันี้น ถข้าใครจะบอกทล่านทมันี้งหลายวล่า ‘ดผเถลิด ทล่านผผข้นมันี้นอยผล่ในถลิสี่นทลุรกมันดาร’ กด็จงอยล่าออกไป หรนอจะวล่า ‘ดผเถลิด
อยผล่ทบีสี่หข้องลมับ’ กด็จงอยล่าเชนสี่อ
24:27 ดข้วยวล่าฟฝ้าแลบมาจากทลิศตะวมันออกสล่องไปจนถศึงทลิศตะวมันตกฉมันใด การเสดด็จมาของบลุตรมนลุษยร์กด็จะเปป็นฉมันนมันี้น
24:28 ดข้วยวล่าซากศพอยผล่ทบีสี่ไหน ฝผงนกอลินทรบีกจด็ ะตอมกมันอยผล่ทบีสี่นมัสี่น
24:29 แตล่พอสลินี้นความทลุกขร์ลชาบากแหล่งวมันเหลล่านมันี้นแลข้ว ‘ดวงอาทลิตยร์จะมนดไปและดวงจมันทรร์จะไมล่สล่องแสง ดวงดาวทมันี้งปวง
จะตกจากฟฝ้า และบรรดาสลิสี่งทบีสี่มบีอชานาจในทข้องฟฝ้าจะสะเทนอนสะทข้านไป’
24:30 เมนสี่อนมันี้นหมายสชาคมัญแหล่งบลุตรมนลุษยร์จะปรากฏขศึนี้นในทข้องฟฝ้า ‘มนลุษยร์ทกลุ ตระกผลทมัสี่วโลกจะไวข้ทกลุ ขร์’ แลข้วเขาจะเหด็น
‘บลุตรมนลุษยร์เสดด็จมาบนเมฆในทข้องฟฝ้า’ พรข้อมดข้วยฤทธานลุภาพและสงล่าราศบีเปป็นอมันมาก
24:31 พระองคร์จะทรงใชข้เหลล่าทผตสวรรคร์ของพระองคร์มาดข้วยเสบียงแตรอมันดมังยลิสี่งนมัก ใหข้รวบรวมคนทมันี้งปวงทบีสี่พระองคร์ทรง
เลนอกสรรไวข้แลข้วจากลมทมันี้งสบีสี่ทลิศนมันี้น ตมังนี้ แตล่ทบีสี่สดลุ ฟฝ้าขข้างนบีนี้จนถศึงทบีสี่สลุดฟฝ้าขข้างโนข้น
24:32 บมัดนบีนี้ จงเรบียนคชาอลุปมาเรนอสี่ งตข้นมะเดนสี่อ เมนสี่อกลิสี่งกข้านยมังอล่อนและแตกใบแลข้ว ทล่านกด็รวผข้ าล่ ฤดผรข้อนใกลข้จะถศึงแลข้ว
24:33 เชล่นนมันี้นแหละ เมนสี่อทล่านทมันี้งหลายเหด็นสลิสี่งทมันี้งปวงนบีนี้ กด็ใหข้รผข้วาล่ เหตลุการณร์นมันี้นมาใกลข้จะถศึงประตผแลข้ว
24:34 เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านทมันี้งหลายวล่า คนชมัวสี่ อายลุนจบีนี้ ะไมล่ลวล่ งลมับไปจนกวล่าสลิสี่งทมันี้งปวงนบีนี้จะสชาเรด็จ
24:35 ฟฝ้าและดลินจะลล่วงไป แตล่คชาของเราจะสผญหายไปหามลิไดข้เลย
24:36 แตล่วมันนมันี้น โมงนมันี้น ไมล่มใบี ครรผข้ ถศึงบรรดาทผตสวรรคร์ในสวรรคร์กด็ไมล่รผข้ รผข้แตล่พระบลิดาของเราองคร์เดบียว
24:37 ดข้วยสมมัยของโนอาหร์เปป็นอยล่างไร เมนสี่อบลุตรมนลุษยร์เสดด็จมากด็จะเปป็นอยล่างนมันี้นดข้วย
24:38 เพราะวล่าเมนสี่อกล่อนวมันนนี้ชาทล่วมนมันี้น คนทมันี้งหลายไดข้กลินและดนสี่มกมัน ทชาการสมรสและยกใหข้เปป็นสามบีภรรยากมัน จนถศึงวมันทบีสี่
โนอาหร์เขข้าในนาวา
24:39 และนนี้ชาทล่วมไดข้มากวาดเอาพวกเขาไปสลินี้น โดยไมล่ทมันรผตข้ วมั ฉมันใด เมนสี่อบลุตรมนลุษยร์เสดด็จมากด็จะเปป็นฉมันนมันี้นดข้วย
24:40 เมนสี่อนมันี้นสองคนจะอยผล่ทบีสี่ทงลุล่ นา จะทรงรมับคนหนศึสี่ง ทรงละคนหนศึสี่ง
24:41 หญลิงสองคนโมล่แปฝ้งอยผล่ทบีสี่โรงโมล่ จะทรงรมับคนหนศึสี่ง ทรงละคนหนศึสี่ง
24:42 เหตลุฉะนมันี้นจงเฝฝ้าระวมังอยผล่ เพราะทล่านไมล่รวผข้ าล่ องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของทล่านจะเสดด็จมาเวลาใด
24:43 จงจชาไวข้อยล่างนบีนี้เถลิดวล่า ถข้าเจข้าของบข้านลล่วงรผข้ไดข้วาล่ ขโมยจะมายามใด เขากด็จะเฝฝ้าระวมัง และไมล่ยอมใหข้ทะลวงเรนอนของ
เขาไดข้
24:44 เหตลุฉะนมันี้น ทล่านทมันี้งหลายจงเตรบียมพรข้อมไวข้เชล่นกมัน เพราะในโมงทบีสี่ทาล่ นไมล่คดลิ ไมล่ฝปันนมันี้นบลุตรมนลุษยร์จะเสดด็จมา

24:45 ใครเปป็นผผข้รมับใชข้สมัตยร์ซนสี่อและฉลาด ทบีนสี่ ายไดข้ตงมันี้ ไวข้เหนนอพวกผผรข้ มับใชข้สชาหรมับแจกอาหารตามเวลา
24:46 เมนสี่อนายมาพบเขากระทชาอยผล่อยล่างนมันี้น ผผรข้ มับใชข้ผผข้นมันี้นกด็จะเปป็นสลุข
24:47 เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านทมันี้งหลายวล่า นายจะตมันี้งเขาไวข้ใหข้ดผแลบรรดาขข้าวของของทล่านทลุกอยล่าง
24:48 แตล่ถข้าผผข้รมับใชข้ชวมัสี่ นมันี้นจะคลิดในใจวล่า ‘นายของขข้าคงมาชข้า’
24:49 แลข้วจะตมันี้งตข้นโบยตบีเพนสี่อนผผข้รมับใชข้และกลินดนสี่มอยผล่กมับพวกขบีนี้เมา
24:50 นายของผผข้รมับใชข้ผผข้นมันี้นจะมาในวมันทบีสี่เขาไมล่คดลิ ในโมงทบีสี่เขาไมล่รผข้
24:51 และจะทชาโทษเขาถศึงสาหมัส ทมันี้งจะขมับไลล่ใหข้เขาไปเขข้าสล่วนกมับพวกคนหนข้าซนสี่อใจคด ซศึสี่งทบีสี่นมัสี่นจะมบีแตล่การรข้องไหข้ขบเขบีนี้ยว
เคบีนี้ยวฟปัน

พระมหากษมัตรริยใย นฐานะศาสดาพยากรณย
บททบีสี่ 24 ของขล่าวประเสรลิฐของมมัทธลิวเปป็นจลุดสลุดยอดของคชาสอนทบีสี่เปป็นคชาพยากรณร์ของพระเยซผครลิสตร์เจข้า พอเสรด็จ
สลินี้นคชาสมัสี่งสอนสลุดทข้ายของพระองคร์ในพระวลิหารแลข้ว พระองคร์กด็เสดด็จไปจากศผนยร์กลางแหล่งกลิจกรรมทางศาสนาแหล่งนมันี้น และ
ไมล่เสดด็จกลมับไปทบีสี่นมัสี่นอบีกเลย งานรมับใชข้ของพระองคร์ในพระวลิหารเสรด็จสลินี้นแลข้ว จากนมันี้นพระองคร์ทรงมลุล่งหนข้าไปยมังภผเขามะกอก
เทศพรข้อมกมับเหลล่าสาวกของพระองคร์
เราตข้องไมล่ลนมวล่าขล่าวประเสรลิฐของมมัทธลิวเปป็นหนมังสนอเกบีสี่ยวกมับอาณาจมักรนมันี้นและมมันถผกเขบียนถศึงพวกยลิวเปป็นหลมัก ดษัง
นษันั้นเราจถึงเหร็นวต่าบทนทนั้ทเทที่ รากสาลษังจะศถึกษาตอนนทนั้เปป็นคสาพยากรณค์เกทที่ยวกษับพวกยริวทษันั้งหมด ประการแรกกด็คอน วล่า พระเยซผทรง
เปป็น “ผผข้รมับใชข้สชาหรมับพวกทบีสี่เขข้าสลุหนมัตในเรนสี่องเกบีสี่ยวกมับความจรลิงของพระเจข้า เพนสี่อยนนยมันถศึงพระสมัญญาเหลล่านมันี้นทบีสี่ไดข้ทรง
กระทชาไวข้กมับบรรพบลุรลุษทมันี้งหลาย” (โรม 15:8) พระเยซผ “ไดข้เสดด็จมายมังพวกของพระองคร์ และพวกของพระองคร์นมันี้นหาไดข้
ตข้อนรมับพระองคร์ไมล่” (ยอหร์น 1:11) หลมังจากทบีสี่ชนชาตลิอลิสราเอลไดข้ปฏลิเสธพระองคร์ในฐานะกษมัตรลิยร์ งานรมับใชข้ของพระองคร์กด็
ถผกหมันไปหาประชาชาตลิอนสี่น ๆ “และเพนสี่อใหข้คนตล่างชาตลิไดข้ถวายพระเกบียรตลิยศแดล่พระเจข้าเพราะพระเมตตาของพระองคร์”
(โรม 15:9)
หากเราศศึกษาคข้นควข้าเพนอสี่ สชาแดงตนเองใหข้เปป็น “ทบีสี่ชอบพระทมัยพระเจข้า ... แยกแยะพระวจนะแหล่งความจรลิงนมันี้นไดข้
อยล่างถผกตข้อง” (2 ทธ. 2:15) เรากด็ตข้องยอมรมับสารภาพวล่าครริสตจษักรไมล่ไดข้เกบีสี่ยวขข้องดข้วยเลยในบทนบีนี้ทบีสี่เราศศึกษาอยผล่ของหนมังสนอ
มมัทธลิว ครลิสตจมักรยมังเปป็นขข้อลศึกลมับในขณะนมันี้นอยผล่เหมนอนเดลิมซศึสี่งตลอดหลายยลุคสมมัยกล่อนหนข้านมันี้นไดข้ถผก “ปปิดซล่อนไวข้ใน
พระเจข้า” มมันเปป็นทบีสี่ชอบพระทมัยพระเจข้าทบีสี่จะทรงเปปิดเผยขข้อลศึกลมับนมันี้นแกล่อมัครสาวกเปาโล ผผรข้ มับใชข้แกล่ครลิสตจมักรและแกล่พวก
คนตล่างชาตลิ นบีสี่ถผกอธลิบายอยล่างละเอบียดในเอเฟซมัส 3:1-11 ทบีสี่เราอล่านคชาพยานของเปาโลเองเกบีสี่ยวกมับการเปปิดเผยนมันี้น:
“เพราะเหตลุนบีนี้ขข้าพเจข้าเปาโล ผผข้ทบีสี่ถผกจองจชาเพราะเหด็นแกล่พระเยซผครลิสตร์เพนสี่อทล่านซศึสี่งเปป็นคนตล่างชาตลิ ถข้าแมข้ทาล่ นทมันี้ง
หลายไดข้ยลินถศึงพระคลุณของพระเจข้าอมันเปป็นพมันธกลิจ ซศึสี่งทรงโปรดประทานแกล่ขข้าพเจข้าเพนสี่อทล่านทมันี้งหลายแลข้ว และรผวข้ ล่าพระองคร์
ไดข้ทรงสชาแดงใหข้ขข้าพเจข้ารผข้ขข้อลศึกลมับ (ตามทบีสี่ขข้าพเจข้าไดข้เขบียนไวข้แลข้วอยล่างยล่อๆ และโดยคชาเหลล่านมันี้น เมนสี่อทล่านอล่านแลข้ว ทล่านกด็
เขข้าใจถศึงความรผขข้ องขข้าพเจข้าในเรนสี่องความลศึกลมับของพระครลิสตร์) ซศึสี่งในสมมัยกล่อน ไมล่ไดข้ทรงโปรดสชาแดงแกล่บลุตรทมันี้งหลายของ
มนลุษยร์ เหมนอนอยล่างบมัดนบีนี้ซศึสี่งทรงโปรดเผยแกล่พวกอมัครสาวกผผข้บรลิสลุทธลิธิ์ และพวกศาสดาพยากรณร์ของพระองคร์โดยพระ
วลิญญาณ คนอวล่าคนตล่างชาตลิจะเปป็นผผข้รมับมรดกรล่วมกมัน และเปป็นอวมัยวะของกายอมันเดบียวกมัน และมบีสวล่ นไดข้รมับพระสมัญญาของ

พระองคร์ในพระครลิสตร์โดยขล่าวประเสรลิฐนมันี้น
“ขข้าพเจข้าไดข้รมับการแตล่งตมันี้งใหข้เปป็นผผข้รบมั ใชข้แหล่งขล่าวประเสรลิฐ ตามพระคลุณซศึสี่งเปป็นของประทานจากพระเจข้า ซศึสี่งทรง
โปรดประทานแกล่ขข้าพเจข้าโดยการกระทชาแหล่งฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ ทรงโปรดประทานพระคลุณนบีนี้แกล่ขข้าพเจข้า ผผข้เปป็นคนเลด็ก
นข้อยกวล่าคนเลด็กนข้อยทบีสี่สดลุ ในพวกวลิสลุทธลิชนทมันี้งหมด ทรงใหข้ขข้าพเจข้าประกาศแกล่คนตล่างชาตลิถศึงความไพบผลยร์ของพระครลิสตร์ อมัน
หาทบีสี่สลุดมลิไดข้ และทชาใหข้คนทมันี้งปวงเหด็นวล่า อะไรคนอความเปป็นอมันหนศึสี่งอมันเดบียวกมันแหล่งความลศึกลมับ ซศึสี่งตมันี้งแตล่แรกสรข้างโลกทรง
ปปิดบมังไวข้ทบีสี่พระเจข้า ผผข้ทรงสรข้างสารพมัดทมันี้งปวงโดยพระเยซผครลิสตร์ บมัดนบีนี้ทรงประสงคร์จะใหข้เทพผผข้ครอบครองอาณาจมักรและเทพ
ผผข้มบีอชานาจในสวรรคสถานรผจข้ มักพระปปัญญาอมันซมับซข้อนของพระเจข้าโดยครลิสตจมักร ทมันี้งนบีนี้กด็เปป็นไปตามพระประสงคร์นลิรนมั ดรร์ ซศึสี่ง
พระองคร์ไดข้ทรงตมันี้งไวข้ในพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเรา”
จากนมันี้นในโรม 11:13 เปาโลเปป็นพยานรมับรองเรนสี่องการทรงเรบียกของเขาใหข้เปป็นผผข้รมับใชข้แกล่พวกคนตล่างชาตลิ: “แตล่
ขข้าพเจข้ากลล่าวแกล่พวกทล่านทบีสี่เปป็นคนตล่างชาตลิ เพราะขข้าพเจข้าเปป็นอมัครสาวกมายมังพวกตล่างชาตลิ ขข้าพเจข้าจศึงยกยล่องหนข้าทบีสี่ของ
ขข้าพเจข้า”
ผมขอกลล่าวซนี้ชาวล่า บทนบีนี้ของขล่าวประเสรลิฐของมมัทธลิวไมล่ไดข้กลล่าวถศึงครลิสตจมักร โดยเฉพาะอยล่างยลิสี่งไมต่ไดผู้กลต่าวถถึงการ
รษับขถึนั้นของครริสตจษักร แทนทบีสี่จะเปป็นเชล่นนมันี้น มมันเกบีสี่ยวขข้องกมับวาระนมันี้น “เมนสี่อพระเยซผเจข้าจะปรากฏองคร์จากสวรรคร์ พรข้อมกมับ
หมผล่ทตผ สวรรคร์ผผข้มบีฤทธลิขธิ์ องพระองคร์” (2 ธส. 1:7) คนอวมันนมันี้นเมนสี่อพระบาทของพระองคร์จะยนนอยผล่บนภผเขามะกอกเทศ (ศคย.
14:4) และนมัยนร์ตาทลุกดวงจะเหด็นพระองคร์ (วว. 1:7) ยลุคครลิสตจมักรทมันี้งยลุคไมล่ถผกกลล่าวถศึงในบทนบีนี้ อยล่างไรกด็ตาม เพนสี่อทบีสี่จะเขข้าใจ
ขข้อเทด็จจรลิงเหลล่านมันี้นอยล่างถล่องแทข้ซศึสี่งถผกใหข้ไวข้เกบียสี่ วกมับยลุคพมันปปีและอาณาจมักรยลุคพมันปปี เราตข้องอผู้างอริงถถึงการรมับขศึนี้นเชล่นกมันระยะแรกของการเสดด็จมาครมันี้งทบีสสี่ องขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเรา คนอเวลานมันี้นเมนสี่อพระองคร์จะเสดด็จมารมับเหลล่าวลิสลุทธลิชนของ
พระองคร์ขศึนี้นไปพบกมับพระองคร์ในหมผล่เมฆในฟฝ้าอากาศตามทบีสี่มบีพรรณนาไวข้ใน 1 เธสะโลนลิกา 4:13-18
การเสดด็จมาครมันี้งทบีสี่สองของพระเยซผจะมบีสองระยะ: (1) การรษับขถึนั้นไปนมันี้น-เมนสี่อพระองคร์จะเสดด็จมารมับครลิสตจมักรของ
พระองคร์ไป และ (2) วริวรณค์นมันี้น-เมนสี่อพระองคร์จะทรงสถาปนาอาณาจมักรของพระองคร์บนแผล่นดลินโลกนบีนี้และครอบครองจาก
พระทบีสี่นมัสี่งของดาวลิดในกรลุงเยรผซาเลด็ม
ผมขอใหข้พระคมัมภบีรตร์ รงนบีนี้สองตอนซศึสี่งพรรณนาถศึงสองระยะนมันี้นแหล่งการเสดด็จมาของพระองคร์ กรลุณาเปรบียบเทบียบ
พวกมมันอยล่างระมมัดระวมัง:
การรษับขถึนั้นไปนษันั้น:
“แตล่พบีสี่นข้องทมันี้งหลาย ขข้าพเจข้าไมล่อยากใหข้ทาล่ นไมล่ทราบถศึงเรนอสี่ งคนเหลล่านมันี้นทบีสี่ลล่วงหลมับไปแลข้ว เพนสี่อทล่านจะไมล่เปป็นทลุกขร์
โศกเศรข้าอยล่างคนอนสี่นๆทบีสี่ไมล่มบีความหวมัง เพราะถข้าเราเชนสี่อวล่าพระเยซผทรงสลินี้นพระชนมร์ และทรงคนนพระชนมร์แลข้ว เชล่นเดบียวกมัน
บรรดาคนทบีสี่ลวล่ งหลมับไปในพระเยซผนมันี้น พระเจข้าจะทรงนชาคนเหลล่านมันี้นมากมับพระองคร์ดวข้ ย ในขข้อนบีนี้เราขอบอกใหข้ทล่านทราบ
ตามพระวจนะขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าวล่า เราผผข้ยมังเปป็นอยผล่และเหลนออยผล่จนถศึงองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าเสดด็จมา จะลล่วงหนข้าไปกล่อนคน
เหลล่านมันี้นทบีสี่ลวล่ งหลมับไปแลข้วกด็หามลิไดข้
“ดผู้วยวต่าองคย์พระผมูร้เปป็นเจร้าเองจะเสดร็จมาจากสวรรคค์ ดผู้วยเสทยงกผต่กผู้อง ดข้วยสชาเนบียงของเทพบดบี และดข้วยเสบียงแตร
ของพระเจข้า และคนทษันั้งปวงททตที่ ายแลผู้วในพระครริสตค์จะเปป็นขถึนั้นมากส่อน หลมังจากนมันี้นเราทษันั้งหลายซถึที่งยษังเปป็นอยผต่และเหลยืออยผต่ จะ

ถผกรษับขถึนั้นไปในเมฆพรผู้อมกษับคนเหลต่านษันั้น เพยืที่อจะไดผู้พบองคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้าในฟฝ้าอากาศ อยล่างนมันี้นแหละเรากด็จะอยผล่กมับองคร์พระ
ผผข้เปป็นเจข้าเปป็นนลิตยร์ เหตลุฉะนมันี้นจงปลอบใจกมันและกมันดข้วยถข้อยคชาเหลล่านบีนี้เถลิด” (1 เธสะโลนลิกา 4:13-18)
วริวรณค์นษันั้น:
“แลข้วพระเยโฮวาหร์จะเสดด็จออกไปตล่อสผข้กมับประชาชาตลิเหลล่านมันี้น เหมนอนเมนสี่อพระองคร์ทรงตล่อสผข้ในวมันสงคราม ในวษัน
นษันั้นพระบาทของพระองคค์จะยยืนอยผต่ททที่ภมูเขามะกอกเทศ ซศึสี่งอยผล่หนข้าเมนองเยรผซาเลด็มดข้านตะวมันออก และภผเขามะกอกเทศนมันี้นจะ
แยกออกตรงกลางจากทลิศตะวมันออกไปทลิศตะวมันตก โดยมบีหลุบเขากวข้างมากคมัสี่นอยผล่ ภผเขาครศึสี่งหนศึสี่งจศึงจะถอยไปทางเหนนอ และ
อบีกครศึงสี่ หนศึสี่งจะถอยไปทางใตข้...ในวมันนมันี้นนนี้ชาแหล่งชบีวลิตจะไหลออกจากเยรผซาเลด็ม ครศึงสี่ หนศึสี่งจะไหลไปสผล่ทะเลดข้านตะวมันออก และ
ครศึสี่งหนศึสี่งจะไหลไปสผล่ทะเลดข้านตะวมันตก ในฤดผรอข้ นกด็จะไหลเรนอสี่ ยไปดมังในฤดผหนาว และพระเยโฮวาหยจะทรงเปป็นกษมัตรริยย
เหนนอพลิภพทมันี้งสลินี้น ในวมันนมันี้นพระเยโฮวาหร์จะทรงเปป็นเอก และพระนามของพระองคร์กด็เปป็นเอก” (ศคย. 14:3-9 บางสล่วน)
นบีสี่จะเปป็นเวลาเมนสี่อพระเยซผเสดด็จมายมังแผล่นดลินโลกและนมัยนร์ตาทลุกดวงจะเหด็นพระองคร์ ทลุกชนชาตลิแหล่งแผล่นดลินโลกจะ
รสี่ชาไหข้เพราะพระองคร์ พระองคร์จะทรงทชาลายปฏลิปปักษร์ตล่อพระครลิสตร์และกองทมัพทมันี้งหลายของเขาและจะทรงสถาปนา
อาณาจมักรยลุคพมันปปีบนแผล่นดลินโลก จากนมันี้นครลิสตจมักรจะครอบครองกมับพระองคร์เปป็นเวลาหนศึสี่งพมันปปีอมันเปปีปี่ยมสงล่าราศบี ดมังทบีสี่
กลล่าวไวข้ในวลิวรณร์ 20:1-6
อลิสยาหร์ 11:1-9 พรรณนาถศึงลมักษณะเฉพาะตมัวของอาณาจมักรยลุคพมันปปีซศึสี่งพระครลิสตร์จะทรงสถาปนาบนแผล่นดลินโลก
เมนสี่อพระองคร์เสดด็จกลมับมาในสงล่าราศบี:
“จะมบีหนล่อแตกออกมาจากตอแหล่งเจสซบี จะมบีกงลิสี่ งอกออกมาจากรากทมันี้งหลายของเขา และพระวลิญญาณของพระเย
โฮวาหร์จะอยผล่บนทล่านนมันี้น คนอวลิญญาณแหล่งปปัญญาและความเขข้าใจ วลิญญาณแหล่งการวลินลิจฉมัยและอานลุภาพ วลิญญาณแหล่งความ
รผข้และความยชาเกรงพระเยโฮวาหร์ ความพศึงใจของทล่านกด็ในความยชาเกรงพระเยโฮวาหร์ ทล่านจะไมล่พพลิ ากษาตามซศึสี่งตาทล่านเหด็น
หรนอตมัดสลินตามซศึสี่งหผทล่านไดข้ยลิน แตล่ทล่านจะพลิพากษาคนจนดข้วยความชอบธรรม และตมัดสลินเผนสี่อผผข้มบีใจถล่อมแหล่งแผล่นดลินโลกดข้วย
ความเทบีสี่ยงตรง ทล่านจะตบีโลกดข้วยตะบองแหล่งปากของทล่าน และทล่านจะประหารคนชมัวสี่ ดข้วยลมแหล่งรลิมฝปีปากของทล่าน ความ
ชอบธรรมจะเปป็นผข้าคาดเอวของทล่าน และความสมัตยร์สลุจรลิตจะเปป็นผข้าคาดบมันี้นเอวของทล่าน
“สลุนมัขปฝ่าจะอยผล่กมับลผกแกะ และเสนอดาวจะนอนอยผล่กมับลผกแพะ ลผกวมัวกมับสลิงโตหนลุล่มกมับสมัตวร์อข้วนพบีจะอยผล่ดวข้ ยกมัน และ
เดด็กเลด็กๆจะนชามมันไป แมล่วมัวกมับหมบีจะกลินดข้วยกมัน ลผกของมมันกด็จะนอนอยผล่ดข้วยกมัน และสลิงโตจะกลินฟางเหมนอนวมัวผผข้ และทารก
กลินนมจะเลล่นอยผล่ทบีสี่ปากรผงผเหล่า และเดด็กทบีสี่หยล่านมจะเอามนอวางบนรมังของงผทบมั ทาง สมัตวร์เหลล่านมันี้นจะไมล่ทชาใหข้เจด็บหรนอจะทชาลาย
ทมัสี่วภผเขาอมันบรลิสลุทธลิธิ์ของเรา เพราะวล่าแผล่นดลินโลกจะเตด็มไปดข้วยความรผข้เรนสี่องของพระเยโฮวาหร์ ดมัสี่งนนี้ชาปกคลลุมทะเลอยผล่นมันี้น”

คคาเทศนาบนภรูเขามะกอกเทศ:
พระเยซรูตรมัสลข่วงหนข้าถขงการทคาลายพระวริหาร
ขข้อ 1: “ฝฝ่ายพระเยซผทรงออกจากพระวริหาร แลผู้วพวกสาวกของพระองคค์มาชทนั้ตกถึ ทษันั้งหลายของพระวริหารใหผู้พระองคค์
ทอดพระเนตร”
ขณะทบีสี่พระเยซผเสดด็จออกไปจากพระวลิหารเพนสี่อทบีสี่จะมลุล่งหนข้าไปยมังภผเขามะกอกเทศ เหลล่าสาวกของพระองคร์กด็ไปกมับ

พระองคร์ดวข้ ย และพวกเขาบอกพระองคร์ใหข้ทอดพระเนตร “ตถึกทษันั้งหลายของพระวริหาร” พระวลิหารไมล่ใชล่แคล่ตกศึ หลมังเดบียว มมัน
ประกอบดข้วยเฉลบียง ลาน และอาคารอนสี่น ๆ อบีกหลายหลมัง มมันถผกกล่อสรข้างอยล่างวลิจลิตรงดงาม ในสายตาของพวกสาวกมมันเปป็น
ภาพทบีสี่นล่าตนสี่นตาอยล่างยลิสี่ง แตล่ในสายพระเนตรของพระเยซผเจข้ามมันเปป็นความผลิดหวมังอมันนล่าเศรข้า มมันเปป็นพระนลิเวศของพระบลิดา
ของพระองคร์ ซศึสี่งควรจะเปป็นนลิเวศแหล่งการอธลิษฐาน แตล่เพราะการปฏลิบมัตลิตาล่ ง ๆ ของคนเหลล่านมันี้นทบีสี่ปรนนลิบมัตลิอยผล่ทบีสี่นมัสี่น มมันไดข้
กลายเปป็นทบีสี่ซล่องสลุมของพวกโจรไปเสบียแลข้ว
มาระโกชบีในี้ หข้เหด็นวล่าพวกสาวกเรบียกใหข้สนใจเปป็นพลิเศษตล่อกผู้อนหรินเหลล่านมันี้นทบีสี่ถผกใชข้ในการกล่อสรข้างพระวลิหาร พวกเขา
ทผลพระเยซผวาล่ “พระอาจารยค์เจผู้าขผู้า ดผเถริด ศริลาและตถึกเหลต่านทนั้ใหญต่จรริง” (มาระโก 13:1) โจเซฟปัสนมักประวมัตศลิ าสตรร์บอกเรา
วล่าในอาคารพระวลิหารมบีกข้อนหลินยาวสบีสี่สลิบหข้าฟลุต สผงสลิบสองฟลุต และกวข้างสลิบแปดฟลุต อยล่างไรกด็ตาม นบีสี่ไมล่ใชล่เรนสี่องยากทบีสี่จะเชนสี่อ
เมนสี่อเราตระหนมักวล่ามหาพบีระมลิดแหล่งอบียลิปตร์ถผกสรข้างดข้วยกข้อนหลินทบีสี่มบีขนาดใหญล่พอ ๆ กมัน
ประวมัตลิศาสตรร์บอกเราเชล่นกมันวล่านอกเหนนอจากขนาดทบีใสี่ หญล่มหศึมาแลข้ว กข้อนหลินเหลล่านบีนี้ในอาคารพระวลิหารยมังถผก
ทาสบีอยล่างสวยสดงดงามเชล่นกมัน ดมังนมันี้นพระวลิหารหลมังนบีนี้จศึงเปป็นภาพทบีสี่นล่าตนสี่นตายลิสี่งนมัก
ขข้อ 2: “พระองคค์จถึงตรษัสแกต่สาวกนษันั้นวต่า “ทต่านเหร็นตถึกใหญต่เหลต่านทนั้หรยือ ศริลาททที่ซผู้อนทษับกษันอยผต่ททที่นทที่ซถึที่งจะไมต่ถผกทสาลาย
ลงกร็หามริไดผู้”
ลองนศึกภาพความอมัศจรรยร์ใจและความตกตะลศึงของพวกสาวกสลิครมับเมนสี่อพระเยซผตรมัสคชาพยากรณร์นบีนี้แกล่พวกเขา ใน
ความคลิดของพวกเขา พระวลิหารทบีสี่วลิจตลิ รงดงามและใหญล่โตเชล่นนมันี้นดผเหมนอนจะไมล่มบีวมันถผกทชาลายลงไดข้ พระวลิหารนบีนี้เปป็นความ
ภาคภผมลิใจของชนชาตลิอลิสราเอล ประชาชาตลินมันี้นไมล่ไดข้สผข้รบกมับใครแลข้ว และพวกสาวกนศึกไมล่ออกเลยถศึงเหตลุผลอนสี่นใดอบีกสชาหรมับ
การทชาลายลข้างแบบทบีพสี่ ระเยซผทรงพรรณนาไวข้ ดผเหมนอนวล่าไมล่มบีใครสงสมัยถข้อยคชาของพระองคร์-ถศึงอยล่างไรแลข้ว พระองคร์กด็ตรมัส
แลข้ววล่า “เราบอกความจรริงแกต่ทต่านทษันั้งหลายวต่า...” พวกเขาแคล่งลุนงงกมับความหมายของคชาพยากรณร์นมันี้น
“ศริลาททที่ซผู้อนทษับกษันอยผต่ททที่นทที่ ซถึที่งจะไมต่ถผกทสาลายลงกร็หามริไดผู้...” พระเยซผตรมัสถข้อยคชาเหลล่านบีนี้ประมาณปปี ค.ศ. 33 และ
ในเวลาสบีสี่สลิบปปี (ค.ศ. 70) คชาพยากรณร์นบีนี้กด็ถผกทชาใหข้สชาเรด็จจรลิงตามตมัวอมักษร พวกโรมมันซศึสี่งถผกนชาโดยแมล่ทพมั โรมมันผผข้ทรงอชานาจ,
ทลิตมัส, บลุกเขข้ามาเหยบียบยสี่ชากรลุงเยรผซาเลด็ม ทชาใหข้มมันราบเปป็นหนข้ากลอง และทชาลายพระวลิหารจนพลินาศยล่อยยมับ ! เรนสี่องราวของ
ความพลินาศอยล่างสลินี้นเชลิงของกรลุงนมันี้นและพระวลิหารถผกรายงานแกล่เราโดยโจเซฟปัส ผผข้ซศึสี่งไดข้รบมั การยอมรมับวล่าเปป็นนมัก
ประวมัตศลิ าสตรร์ทบีสี่ซนสี่อตรงและเปป็นบลุรลุษทบีสี่เชนสี่อถนอไดข้ ดข้วยเหตลุนบีนี้ ถศึงแมข้วล่าบมันทศึกเหตลุการณร์ตล่าง ๆ ของเขาไมล่ใชล่พระคมัมภบีรร์ มมันกด็
เชนสี่อถนอไดข้และควรคล่าแกล่การยอมรมับ
โจเซฟปัสเปป็นปลุโรหลิตยลิวคนหนศึสี่ง และในสงครามเหลล่านมันี้นทบีสี่เขาบมันทศึกเรนอสี่ งราวอยล่างชมัดเจนและครบถข้วน เขากด็ตกอยผล่
ในเงนนี้อมมนอของพวกโรมมัน เขาถผกจมับโดยคนเหลล่านมันี้นและพวกเขาจมับเขาเปป็นนมักโทษในระหวล่างการปปิดลข้อมกรลุงเยรผซาเลด็ม
เพราะเปป็นยลิว เขาจศึงไมล่ยอมรมับพระเยซผวาล่ ทรงเปป็นพระเจข้าในกายเนนนี้อหนมัง, พระเมสสลิยาหร์ของพระเจข้า ดข้วยเหตลุนบีนี้เขาจศึงไมล่
ยอมจงใจกลล่าวสลิสี่งใดทบีสี่ถผกออกแบบเพนสี่อยยืนยษันคชาพยากรณร์เหลล่านมันี้นเกบีสี่ยวกมับพระเยซผครลิสตร์เจข้าเลย แตล่บมันทศึกเรนสี่องราว
ประวมัตศลิ าสตรร์ทบีสี่เขาใหข้นมันี้นกด็เปป็นคชาอรรถาธลิบายทบีสี่ชดมั เจนเกบีสี่ยวกมับคชาพยากรณร์เหลล่านบีนี้ทบีสี่กลล่าวถศึงการทชาลายพระวลิหารและกรลุง
เยรผซาเลด็ม, ราชธานบีของกษมัตรลิยร์
หากคลุณสามารถศศึกษางานเขบียนเหลล่านมันี้นของโจเซฟปัสไดข้ ในหนมังสนอทบีสี่มบีชนสี่อวล่า Jewish Wars, เลต่ม 7, บทททที่ 1,

ยต่อหนผู้าททที่ 1 คลุณจะพบขข้อมผลตล่อไปนบีนี้:
หลมังจากทบีสี่กรลุงเยรผซาเลด็มถผกยศึดไดข้แลข้ว ทลิตสมั ชาวโรมมัน “ไดผู้ออกคสาสษัที่งใหผู้พวกเขาทสาลายทษันั้งกรบุงนษันั้นและพระวริหาร
ยกเวผู้นหอคอยสามหลษังซถึที่งเขาสงวนไวผู้ใหผู้ตษันั้งอยผต่ แตต่สวต่ นททที่เหลยือของกสาแพง มษันถผกทสาใหผู้ราบเปป็นหนผู้ากลองโดยคนเหลต่านษันั้นททที่
ขบุดมษันขถึนั้นมาจากฐานราก จนไมต่มทสริที่งใดหลงเหลยืออยผต่ททที่จะทสาใหผู้คนเหลต่านษันั้นททที่มาททนที่ ทที่เชยืที่อวต่าเคยมทคนอาศษัยอยผต่ททที่นทที่”
ไมมอนลิเวส นมักเขบียนชาวยลิวอบีกทล่านหนศึสี่ง บอกเราวล่าเทเรนเทบียส รผฟปัส ขข้าราชการคนหนศึสี่งในกองทมัพของทลิตมัส พรข้อม
กมับผาลไถอมันหนศึสี่งไดข้ขลุดทศึนี้งรากฐานของพระวลิหาร เพนสี่อทบีสี่คชาพยากรณร์ของมบีคาหร์ 3:12 จะไดข้สชาเรด็จจรลิง-นมัสี่นคนอ ศลิโยนจะ “จะ
ตข้องถผกไถเหมนอนไถนา เยรผซาเลด็มจะกลายเปป็นกองสลิสี่งปรมักหมักพมัง...” พระเจข้าทรงมบีสลิทธลิอธิ์ มันสมบผรณร์ทบีสี่จะใชข้ใครกด็ไดข้ในวลิธบีใด
กด็ไดข้ทพบีสี่ ระองคร์ทรงประสงคร์เพนสี่อทบีจสี่ ะทชาใหข้คชาพยากรณร์เหลล่านมันี้นของภาคพมันธสมัญญาเดลิมสชาเรด็จจรลิงและเพนสี่อทชาใหข้แผนการ
และพระประสงคร์ชวมัสี่ นลิรมันดรร์ของพระองคร์สชาเรด็จลลุลวล่ ง
การทชาลายพระวลิหารนมันี้นไมล่ไดข้ “อยผล่ดบี ๆ กด็เกลิดขศึนี้น” มมันถผกเรบียกใหข้เกลิดขศึนี้นในการทรงจมัดเตรบียมของพระเจข้าผผข้ทรง
มหลิทธลิฤทธลิธิ์ ประวมัตลิศาสตรร์ของการปปิดลข้อมและการทชาลายกรลุงเยรผซาเลด็มบอกเราวล่าทลิตมัสอยากทบีสี่จะเกร็บบางสล่วนของพระ
วลิหารไวข้จรลิง ๆ และเขากด็สล่งโจเซฟปัสผผข้เปป็นเชลยไปหาประชาชนชาวยลิวบล่อยครมันี้งเพนสี่อวลิงวอนพวกเขาใหข้ยอมจชานน ซศึสี่งโดยการ
ยอมจชานนพวกเขากด็จะรมักษาพระวลิหารและกรลุงนมันี้นไวข้ไดข้ แตล่พระเยซผทรงพยากรณค์ไวผู้แลผู้ววล่ากรลุงนบีนี้จะถผกทชาลายและวล่าพระ
วลิหารจะถผกโคล่นลง ดข้วยเหตลุนบีนี้ทมันี้ง ๆ ทบีแสี่ มล่ทพมั ชาวโรมมันผผข้นบีนี้ปรารถนาทบีสี่จะรมักษาอยล่างนข้อยบางสล่วนของพระวลิหารไวข้ มมันกด็ถผก
ทชาลาย หากมบีผใผข้ ดบนแผล่นดลินโลกทบีสี่มบีอชานาจทบีสี่จะรมักษาอาคารหลมังนมันี้นไวข้จากการถผกทชาลายยล่อยยมับ ทลิตสมั กด็มบีอชานาจนมันี้น แตล่
พระเจข้าผผข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ไดข้ทรงประกาศการทชาลายแลข้ว และการทชาลายตข้องบมังเกลิดขศึนี้น
อข้างอลิงไปยมังหนมังสนอ Jewish Wars โดยโจเซฟปัสอบีกหน, เลต่ม 6, บทททที่ 4 ยต่อหนผู้าททที่ 5 ถถึง 7 เราเรบียนรผวข้ ล่าพวกยลิววาง
เพลลิงเผามลุขเหลล่านมันี้นของพระวลิหาร จากนมันี้นทหารโรมมันนายหนศึสี่งโยนดลุข้นไฟทบีสี่ลลุกไหมข้เขข้าไปในหนข้าตล่างทองคชาของอาคารนมันี้น
และภายในของพระวลิหารกด็เตด็มไปดข้วยเปลวเพลลิงทบีสี่โหมกระหนสี่ชาอยล่างรวดเรด็วมาก ๆ ทลิตมัสสมัสี่งใหข้ดบมั ไฟแตล่ไมล่มบีใครเชนสี่อฟปังคชาสมัสี่ง
ของเขา เพราะความเกลบียดชมังอมันฝปังลศึกทบีพสี่ วกทหารโรมมบีตอล่ คนยลิว พวกเขาจศึงปฏลิเสธทบีสี่จะดมับไฟและยอมใหข้พระวลิหารถผก
เผา พระเจข้าผผข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงประกาศแลข้ววล่าพระวลิหารนมันี้นจะถผกทชาลาย และพระวจนะของพระเจข้ากด็ไมล่เคยลข้มเหลวและจะไมล่มบีวมันลข้มเหลวเดด็ดขาด! คชาพยากรณร์ของพระเยซผอาจฟปังดผเหลนอเชนสี่อในความคลิดของพวกสาวกทบีสี่ตกตะลศึง แตล่วนมั นมันี้น
กด็ไดข้มาถศึงอยล่างรวดเรด็วเมนสี่อคชาพยากรณร์นมันี้นถผกทสาใหผู้สสาเรร็จจรริงตามตษัวอษักษรแลข้ว

คคาถามสามทบ
ขข้อ 3: “เมยืที่อพระองคค์ประทษับบนภผเขามะกอกเทศ พวกสาวกมาเฝฝ้าพระองคค์สต่วนตษัวกราบทผลวต่า “ขอทรงโปรดใหผู้
ขผู้าพระองคค์ทษันั้งหลายทราบวต่า เหตบุการณค์เหลต่านทนั้จะบษังเกริดขถึนั้นเมยืที่อไร สริที่งไรเปป็นหมายสสาคษัญวต่าพระองคค์จะเสดร็จมา และวาระ
สบุดทผู้ายของโลกนทนั้”
“...พวกสาวกมาเฝฝ้าพระองคค์สต่วนตษัว...” กล่อนหนข้านมันี้นพระเยซผไดข้ตรมัสกมับประชาชนในพระวลิหาร เมนสี่อพระองคร์เสดด็จ
ออกจากพระวลิหารพวกสาวกของพระองคร์กด็ไปกมับพระองคร์ดวข้ ย และมาระโกบอกเราวล่าเปโตร ยอหร์น ยากอบ และอมันดรผวร์
เปป็นผผข้ทบีสี่ “มากราบทผลถามพระองคร์สวล่ นตมัว” และถามพระองคร์ดวข้ ยคชาถามสามทบนบีนี้:
1. “เหตบุการณค์เหลต่านทนั้จะบษังเกริดขถึนั้นเมยืที่อไร?”

2. “สริที่งไรเปป็นหมายสสาคษัญวต่าพระองคค์จะเสดร็จมา?”
3. “สริที่งไรเปป็นหมายสสาคษัญ...ของวาระสบุดทผู้ายของโลกนทนั้?”
พระเยซผมลิไดข้ทรงรมับคชาถามสามขข้อนบีนี้ตามลชาดมับและตอบพวกมมันทบีละขข้อ พระองคร์ทรงตอบคชาถามทมันี้งสามขข้อนบีนี้โดย
การปนคชาบรรยายเกบีสี่ยวกมับเหตลุการณร์ตาล่ ง ๆ ทบีจสี่ ะเกลิดขศึนี้นนษับตษันั้งแตต่วษันนษันั้นเปป็นตผู้นไปจนถศึงเวลานมันี้นเมนสี่อพระองคร์จะเสดด็จกลมับ
มายมังแผล่นดลินโลกนบีนี้และปรากฏเปป็นครมันี้งทบีสี่สองแกล่ชนชาตลิอลิสราเอล พระองคร์ไดข้เสดด็จมาครมังนี้ แรกนมันี้นในฐานะทารกในรางหญข้า
พระองคร์จะเสดด็จมาเปป็นครมันี้งทบีสี่สองในฐานะจอมกษมัตรลิยร์และจอมเจข้านาย และนมัยนร์ตาทลุกดวงจะเหด็นพระองคร์
เพราะการปนกมันของคชาตอบขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเราทบีมสี่ บีตล่อคชาถามสามทบทบีสี่ถผกถามโดยเหลล่าสาวก จศึงเกลิด
ความสมับสนและการตบีความผลิดอยผล่บข้างตล่อบทนบีนี้ของขล่าวประเสรลิฐของมมัทธลิว แตล่หากเราศศึกษาคข้นควข้าอยล่างระมมัดระวมัง ยอม
ใหข้พระวลิญญาณบรลิสทลุ ธลิธิ์เปปิดดวงตาแหล่งความเขข้าใจของเรา และแยกแยะพระวจนะอยล่างถผกตข้อง เรากด็ไมล่จชาเปป็นตข้องสมับสน
เลย โดยการเปรบียบเทบียบขข้อพระคมัมภบีรกร์ มับขข้อพระคมัมภบีรร์และสลิสี่งตล่าง ๆ ฝฝ่ายวลิญญาณกมับเรนสี่องฝฝ่ายวลิญญาณ เรากด็สามารถมอง
เหด็นสลิสี่งทบีสี่พระเยซผทรงอยากใหข้เราเหด็น พระวจนะของพระเจข้าไมล่ใชล่ปรลิศนา แตล่เปป็นการเปปิดเผย อยล่างไรกด็ตาม เราสามารถ
ทราบสลิสี่งตล่าง ๆ ของพระวลิญญาณเฉพาะเทล่าทบีสี่พระวลิญญาณทรงเปปิดเผยพวกมมันแกล่เราเทล่านมันี้น เหมนอนกมับทบีสี่เปาโลไดข้อธลิบาย
ไวข้ใน 1 โครลินธร์ 2:14 วล่า “แตล่มนลุษยร์ธรรมดาจะรมับสลิสี่งเหลล่านมันี้นซศึสี่งเปป็นของพระวลิญญาณแหล่งพระเจข้าไมล่ไดข้ เพราะเขาเหด็นวล่า
เปป็นสลิสี่งโงล่เขลา และเขาไมล่สามารถเขข้าใจไดข้ เพราะวต่าจะเขผู้าใจสริที่งเหลต่านษันั้นไดผู้กร็ตผู้องสษังเกตดผู้วยจริตวริญญาณ”
ยอหร์นผผข้เปป็นทบีสี่รกมั ซศึสี่งเขบียนหาผผข้เชนสี่อทมันี้งหลายไดข้ประกาศวล่า: “ทล่านทมันี้งหลายไดข้รมับการทรงเจลิมจากพระองคร์ผผข้บรลิสทลุ ธลิธิ์
แลข้ว และทล่านกด็รทผข้ ลุกสลิสี่ง…แตล่การเจลิมซศึสี่งทล่านทมันี้งหลายไดข้รมับจากพระองคร์นมันี้นดชารงอยผกล่ มับทล่าน และทล่านไมล่จชาเปป็นตข้องใหข้ใครมา
สอนทล่านทมันี้งหลาย เพราะวล่าการเจลิมนมันี้นสอนทล่านใหข้รผข้ทลุกสลิสี่ง และเปป็นความจรลิง ไมล่ใชล่ความเทด็จ การเจลิมนมันี้นไดข้สอนทล่านทมันี้ง
หลายมาแลข้วอยล่างไร ทล่านกด็จงตมันี้งมมัสี่นคงอยผล่ในพระองคร์อยล่างนมันี้น” (1 ยอหร์น 2:20, 27)
ดข้วยเหตลุนบีนี้ ภายใตข้การทรงนชาและการใหข้ความสวล่างแจข้งของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ เราจศึงจะสามารถแยกแยะพระ
วจนะแหล่งความจรลิงไดข้อยล่างถผกตข้องและเขข้าใจคชาตอบเหลล่านมันี้นทบีสี่พระเยซผประทานใหข้แกล่คชาถามสามทบของพวกสาวก
เหมนอนกมับทบีสี่พวกเขานชาเสนอคชาถามสามขผู้อซศึสี่งถผกรวมอยผล่ในขผู้อเดทยว คชาตอบขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้ากด็มบีขข้อความตล่าง ๆ ทบีสี่
อข้างอลิงถศึงสามเหตลุการณร์: (1) การทชาลายกรลุงเยรผซาเลด็มโดยทลิตสมั ชาวโรมมัน, (2) การเสดด็จมาของพระเยซผในวลิวรณร์ (การทรง
เปปิดเผย) เมนสี่อนมัยนร์ตาทลุกดวงจะเหด็นพระองคร์ และ (3) อวสานของยลุคนบีนี้ ไมล่มบีเสข้นแบล่งทบีสี่ชมัดเจนระหวล่างการอข้างอลิงทมังนี้ สามนบีนี้แตล่
เหตลุการณร์เหลล่านมันี้นมบีความเชนสี่อมโยงทบีสี่ทชาใหข้คชาตอบเหลล่านมันี้นนชาไปใชข้ไดข้กมับแตล่ละเหตลุการณร์เหลล่านมันี้น
ผมไมล่มบีขข้อสงสมัยเลยวล่าเมนสี่อพวกสาวกถามคชาถามทบีวสี่ ล่า “เหตบุการณค์เหลต่านทนั้จะบษังเกริดขถึนั้นเมชชื่อไร?” พวกเขากชาลมังคลิดถศึง
เวลานมันี้นเมนสี่อพระเยซผจะทรงสถาปนาอาณาจมักรทบีสี่ทรงสมัญญาไวข้ของพระองคร์และครอบครองจากพระทบีนสี่ มัสี่งของดาวลิด พวกเขา
คลิดเอาเองวล่าการทชาลายลข้างยล่อยยมับแบบทบีสี่พระองคร์เพลิสี่งพรรณนาไปนมันี้นจะเกลิดขศึนี้นไดข้กด็ตอล่ เมนสี่อพระองคร์จะทรงยศึดอชานาจการ
ปกครองและโคล่นลข้มการครอบครองของพวกโรมมันแลข้วเทล่านมันี้น ยลิวจชานวนมากเชนสี่อวล่าจะเกลิดความเปลบีสี่ยนแปลงใหญล่โตหลาย
ประการในแผล่นดลินนมันี้นเมนสี่อพระเมสสลิยาหร์เสดด็จมา และมมันกด็เปป็นเรนสี่องปกตลิธรรมดาทบีพสี่ วกสาวกอยากรผข้วาล่ เวลานมันี้นจะเปป็น
เมนสี่อไร
“สริที่งไรเปป็นหมายสสาคษัญวต่าพระองคค์จะเสดร็จมา?” จงหมายเหตลุวาล่ พวกสาวกไมล่ไดข้ทผลขอหมายสสาคษัญหลายประการ

(พหผพจนร์) พวกเขาทผลขอหมายสสาคษัญอมันหนศึสี่ง (เอกพจนร์) และหลายสลิสี่งทบีแสี่ ตกตล่างกมันเหลล่านมันี้นทบีสี่ถผกกลล่าวถศึงในบทนบีนี้กด็เปป็นบาง
สล่วนของ “หมายสกาคษัญนษันั้น”
คชากรบีกตรงนบีนี้ทบีสี่แปลเปป็น “เสดด็จมา” มบีความหมายวล่า การอยผต่ตต่อหนผู้า หรนอ การมาถถึง คชาเดบียวกมันนบีนี้ถผกพบใน 2 โค
รลินธร์ 10:10 ทบีสี่มมันถผกแปลเปป็น “ตมัวเขา” (เมนสี่ออยผล่ตอล่ หนข้า) และใน 2 โครลินธร์ 7:6 ทบีสี่มมันถผกแปลเปป็น “มา” ความคลิดทบีสี่ถผกนชา
เสนอนบีนี้ไมล่ไดข้หมายถศึงใครบางคนทบีสี่เพลิสี่งมาถถึง แตล่หมายถศึงททที่มาถถึงและอยผต่ตต่อหนผู้าตส่อไป ตามทบีสี่ถผกใชข้ในขข้อพระคชาทบีสี่เราศศึกษา
กมันอยผล่นบีนี้ มมันหมายความวล่าพระเยซผจะเสดด็จมาและอยผต่ตอต่ ไปกษับประชาชนของพระองคร์ คชากรบีกเดบียวกมันนบีนี้ถผกใชข้สบีสี่ครมันี้งในบทนบีนี้
ของมมัทธลิว โดยแตล่ละครมังนี้ หมายถศึงการเสดด็จมาครมังนี้ ทบีสี่สองของพระเยซผในวลิวรณร์ (ดผ ขข้อ 3, 27, 37, และ 39) ยากอบ เปโตร
และเปาโลใชข้คชาเดบียวกมันนบีนี้ซนี้ชาหลายหนในงานเขบียนของพวกเขา และมมันถผกใชข้ใน 1 ยอหร์น 2:28 เชล่นกมัน
มบีคชาอนสี่น ๆ ทบีสี่ถผกใชข้ในจดหมายฝากเหลล่านมันี้นทบีสี่เกบียสี่ วขข้องกมับการเสดด็จมาครมังนี้ ทบีสี่สองของพระเยซผ ถข้อยคชาซศึสี่งมบีความ
หมายวล่า “การสชาแดงใหข้ประจมักษร์”, “การปรากฏ”, หรนอ “การเสดด็จมา” แตล่ถข้อยคชาเหลล่านมันี้นอข้างอลิงถศึงการรษับขถึนั้นไป ไมล่ใชล่
วลิวรณร์ (การทรงเปปิดเผย) เมนสี่อพระเยซผเสดด็จมาในการรมับขศึนี้นไปนมันี้น พระองคร์จะไมล่ทรงปรากฏบนแผล่นดลินโลก พระองคร์จะ
เสดด็จมาในฟฝ้าอากาศและเหลล่าวลิสลุทธลิชนจะถผกรมับขศึนี้นไปเพนอสี่ พบกมับพระองคร์ในฟฝ้าอากาศ (1 ธส. 4:13-18) แตล่เมนสี่อพระองคร์
เสดด็จมาอบีกทบียษังชนชาตริอริสราเอลเพนสี่อทบีจสี่ ะสถาปนาอาณาจมักรของพระองคร์ พระองคร์จะทรงยนนอยผล่บนภผเขามะกอกเทศตามทบีสี่
มบีบมันทศึกไวข้ในเศคารลิยาหร์ 14:4 และนมัยนร์ตาทลุกดวงจะเหด็นพระองคร์ ตามทบีสี่มบีบมันทศึกไวข้ในวลิวรณร์ 1:7
“...และวาระสบุดทผู้ายของโลกนทนั้?” ภาษากรบีกทบีสี่ถผกใชข้ตรงนบีนี้มบีความหมายวล่า “การสชาเรด็จครบถข้วนของยลุคนบีนี้” ไมล่ใชล่
ความพลินาศหมดสลินี้นของจมักรวาลทบีสี่เปป็นวมัตถลุ พวกยลิวเชนสี่อวล่าการปรากฏของพระเมสสลิยาหร์จะยลุตลิสภาวะปปัจจลุบมันของสลิสี่งตล่าง ๆ
และเรลิสี่มตข้นยลุคใหมล่ พวกสาวกเชนสี่ออยล่างสนลิทใจวล่าพระเยซผทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ทบีสี่แทข้จรลิง ดข้วยเหตลุนบีนี้มมันจศึงเปป็นเรนสี่องทบีสี่ปกตลิ
ธรรมดาทบีพสี่ วกเขาจะถามคชาถามนบีนี้กมับพระองคร์ คชาตอบเหลล่านมันี้นของพระองคร์ไมล่ไดข้ถผกใหข้เพนสี่อสนองความอยากรผอผู้ ยากเหร็น
ของพวกสาวกของพระองคร์เกบีสี่ยวกมับอนาคต แตล่ถผกใหข้เพนสี่อปฝ้องกมันไมล่ใหข้พวกเขาเขข้าใจผลิดและหมดความอดทนและเพนสี่อ
กระตลุข้นใหข้พวกเขาเฝฝ้าระวมังและสมัตยร์ซนสี่อดข้วย (กรลุณาหมายเหตลุขข้อ 42 ในบทนบีนี้และขข้อ 14 ถศึง 30 ในบททบีสี่ 25)

เสข้นทางของยรุคนรีตั้
ขข้อ 4 และ 5: “พระเยซผตรษัสตอบเขาวต่า “ระวษังใหผู้ดท อยต่าใหผู้ผผผู้ใดลต่อลวงทต่านใหผู้หลง ดผู้วยวต่าจะมทหลายคนมาตต่างอผู้าง
นามของเรา กลต่าววต่า ‘เราเปป็นพระครริสตค์’ เขาจะลต่อลวงคนเปป็นอษันมากใหผู้หลงไป”
“ระวษังใหผู้ดท อยต่าใหผู้ผผผู้ใดลต่อลวงทต่านใหผู้หลง” การทบีสี่พวกสาวกจะรผวข้ าล่ “สริที่งเหลต่านทนั้” จะเกริดขถึนั้นเมชชื่อไรนมันี้น ไมล่ใชล่เรนสี่องทบีสี่
สชาคมัญมากเทล่ากมับทบีสี่พวกเขาจะถผกพลิทมักษร์รกมั ษาใหข้พข้นจากสลิสี่งชมัวสี่ รข้ายทมันี้งหลายแหล่งกาลนบีนี้ ดข้วยเหตลุนบีนี้พระเยซผไมล่ไดข้บอกพวกเขา
วล่าพวกเขาจะคาดหวมังวล่าเหตลุการณร์เหลล่านมันี้นจะเกลิดขศึนี้นเมยืที่อไร แตล่ทรงเตนอนพวกเขาใหข้ระวมังตมัวเกรงวล่าพวกคนปลอมหรนอพวก
คนหลอกลวงคนใดจะนชาพวกเขาใหข้หลงไป
“ดผู้วยวต่าจะมทหลายคนมาตต่างอผู้างนามของเรา กลต่าววต่า ‘เราเปป็นพระครริสตค์’...” พระครลิสตร์ปลอมจชานวนมากไดข้ออก
มากลล่าวอข้างตมัวกล่อนการทชาลายกรลุงเยรผซาเลด็มในปปี ค.ศ. 70 พวกเขาประกาศวล่าตนเปป็นผผข้ทถบีสี่ ผกเจลิมของพระเจข้า นมัสี่นคนอพระ
เมสสลิยาหร์ เกนอบทลุกหนข้าของบมันทศึกประวมัตศลิ าสตรร์แปดเปฟฟื้อนไปดข้วยชนสี่อของคนลวงโลกและพวกหลอกลวงเหลล่านมันี้น และ
แมข้แตล่ในสมมัยปปัจจลุบมันนบีนี้ บางคนกด็จะประกาศเปป็นครมันี้งคราววล่าตนเปป็นพระเมสสลิยาหร์

“...เขาจะลต่อลวงคนเปป็นอษันมากใหผู้หลงไป” กระทมัสี่งกล่อนการประสผตลิของพระเยซผ พวกผผพข้ ยากรณร์เทด็จ (เหลล่าผผรข้ มับใชข้
ของพญามาร) กด็มอบี ยผล่แลข้ว เยเรมบียร์เตนอนประชากรของพระเจข้าวล่า ““อยล่าฟปังถข้อยคชาของผผข้พยากรณร์ทบีสี่พยากรณร์ใหข้ทล่านฟปัง เขา
กระทชาใหข้ทล่านไรข้สาระ เขากลล่าวถศึงนลิมลิตแหล่งใจของเขาเอง มริใชต่จากพระโอษฐค์ของพระเยโฮวาหค์” (ยรม. 23:16)
เกบีสี่ยวกมับคนหลอกลวงเหลล่านมันี้น เอเสเคบียลเตนอนเชล่นกมันวล่า: “เขาทมันี้งหลายเหด็นนลิมตลิ เทด็จและทชานายมลุสา เขากลต่าววต่า
‘พระเยโฮวาหย์ตรษัสวต่า’ ในเมยืที่อพระเยโฮวาหค์มริไดร้ทรงใชผู้เขาไป เขาทชาใหข้คนอนนสี่ หวมังวล่าเขาจะรมับรองถข้อยคชาของเขา” (อสค.
13:6)
แมข้แตล่โมเสสกด็เตนอนใหข้ระวมังผผพข้ ยากรณร์เทด็จเหลล่านมันี้น ในพระราชบมัญญมัตลิ 13:1-5 เขากลล่าววล่า:
“ถข้าในหมผล่พวกทล่านเกลิดมบีผผข้พยากรณร์หรนอผผข้ฝปันเหด็นเหตลุการณร์ขศึนี้น และสชาแดงหมายสชาคมัญหรนอการมหมัศจรรยร์แกล่ทาล่ น
และหมายสชาคมัญหรนอการมหมัศจรรยร์ซศึสี่งเขาบอกทล่านนมันี้นสชาเรด็จจรลิง ถข้าเขากลล่าววล่า ‘ใหข้เราตลิดตามพระอนสี่นกมันเถลิด’ ซศึสี่งเปป็นพระ
ทบีสี่ทล่านไมล่รจผข้ มัก ‘และใหข้เรามาปรนนลิบมัตพลิ ระนมันี้น’ ทต่านอยต่าเชยืที่อฟฟังคสาของผผผู้พยากรณค์หรยือผผผู้ฝฟันเหร็นเหตบุการณค์คนนษันั้น เพราะพระ
เยโฮวาหร์พระเจข้าของทล่านลองใจทล่านดผ เพนสี่อใหข้ทรงทราบวล่า ทล่านทมันี้งหลายรมักพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทล่านดข้วยสลุดจลิตสลุดใจ
ของทล่านหรนอไมล่ ทล่านทมันี้งหลายจงดชาเนลินตามพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทล่าน และยชาเกรงพระองคร์ และรมักษาพระบมัญญมัตลิของ
พระองคร์ และเชนสี่อฟปังพระสลุรเสบียงของพระองคร์ และทล่านจงปรนนลิบมัตลิพระองคร์ และตลิดสนลิทอยผล่กมับพระองคร์ แตต่ผพผผู้ ยากรณค์
หรยือผผผู้ฝฟันเหร็นเหตบุการณค์คนนษันั้นตผู้องมทโทษถถึงตาย เพราะวล่าเขาไดข้สมัสี่งสอนใหข้กบฏตล่อพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของทล่าน ผผข้ทรงนชา
ทล่านออกจากแผล่นดลินอบียลิปตร์ และทรงไถล่ทาล่ นออกจากเรนอนทาส เขากระทชาใหข้ทล่านทลินี้งหนทางซศึสี่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของ
ทล่านบมัญชาใหข้ทาล่ นดชาเนลินตามเสบีย ดษังนษันั้นแหละทต่านจะตผู้องลผู้างความชษัวที่ เชต่นนทนั้จากทต่ามกลางทต่าน”
ยอหร์นผผข้เปป็นทบีสี่รกมั กลล่าวถศึงผผพข้ ยากรณร์เทด็จเหลล่านมันี้นวล่าเปป็น “พวกปฏริปฟักษค์ตอต่ พระครริสตค์”-ไมล่ใชล่ ปฏลิปปักษร์ตล่อพระครลิสตร์
ผรูข้นมัตั้น, คนแหล่งการบาปนมันี้น, แตล่พวกปฏลิปปักษร์ตล่อพระครลิสตร์ (พหผพจนร์) ใน 1 ยอหร์น 2:18, 19 ยอหร์นเตนอนครลิสเตบียนทมันี้งหลาย
วล่า “ลผกเลด็กๆทมันี้งหลายเออ๋ย บมัดนบีนี้เปป็นวาระสลุดทข้ายแลข้ว และตามทบีสี่ทาล่ นทมันี้งหลายไดข้ยลินไดข้ฟปังมาวล่า ปฏริปกฟั ษย์ตส่อพระครริสตย์จะ
มา บษัดนทนั้ปฏริปฟักษย์ตส่อพระครริสตย์กก็มทอยมูมส่ ากแลผู้ว ฉะนมันี้นเราจศึงรผข้วาล่ บมัดนบีนี้เปป็นวาระสลุดทข้ายแลข้ว เขาเหลล่านมันี้นไดข้ออกไปจากพวก
เรา แตล่เขาเหลล่านมันี้นกด็ไมล่ใชล่พวกเรา เพราะวล่าถข้าเขาเปป็นพวกของเรา เขาจะอยผล่กมับเราตล่อไป แตล่เขาไดข้ออกไปแลข้ว ซศึสี่งกด็เปป็นทบีสี่
ปรากฏชมัดแลข้ววล่า เขาเหลล่านมันี้นหาใชล่พวกของเราทลุกคนไมล่”
ตมังนี้ แตล่ยลุคสมมัยทบีสี่คนจชากมันไมล่ไดข้แลข้วพวกผผพข้ ยากรณร์เทด็จไดข้ใชข้ศาสตรร์และศลิลปป์ตล่าง ๆ ทบีสี่หลอกลวงของตน เปาโล
พรรณนาถศึงพวกเขาอยล่างชมัดเจนมาก ๆ วล่าเปป็นเหลล่าผผข้รบมั ใชข้ทบีสี่ซาตานเรบียกและแตล่งตมันี้ง ใน 2 โครลินธร์ 11:13-15 เราอล่านวล่า:
“เพราะคนอยล่างนมันี้นเปป็นอมัครสาวกเทบียม เปป็นคนงานทบีสี่หลอกลวง ปลอมตมัวเปป็นอมัครสาวกของพระครลิสตร์ การกระ
ทชาเชล่นนมันี้นไมล่แปลกประหลาดเลย ถถึงซาตานเองกร็ยษังปลอมตษัวเปป็นทผตสวรรคค์แหต่งความสวต่างไดผู้ เหตบุฉะนษันั้นจถึงไมต่เปป็นการ
แปลกอะไรททที่ผมูร้รษับใชร้ของซาตานจะปลอมตษัวเปป็นผผผู้รบษั ใชผู้ของความชอบธรรม ทข้ายทบีสี่สดลุ ของเขาจะเปป็นไปตามการกระทชาของ
เขา”
วาระสลุดทข้ายจะเปป็นเวลาแหล่งความทลุกขร์ลชาบากและความกลมัวสลุดขบีด และผผข้คนจะเสาะหาการชล่วยใหข้พข้นผล่านทาง
อชานาจฝฝ่ายวลิญญาณ ซาตานจะฉวยโอกาสจากสลิสี่งนบีนี้และเหลล่าผผข้แทนของมมันจะชนะใจฝผงชนเปป็นอษันมากใหข้ไปนมับถนอศาสนา
เทบียมเทด็จในโมงยามนมันี้น ตามทบีสี่ขข้อ 23 ของบทนบีนี้ไดข้กลล่าวไวข้ พวกเขาจะสาละวนอยผล่ในทลุกหนแหล่งและพวกเขาจะแสดงหมาย

สชาคมัญใหญล่โตและการมหมัศจรรยร์ตาล่ ง ๆ –การมหมัศจรรยร์ในแบบทบีสี่วาล่ “ถข้าเปป็นไปไดข้จะลล่อลวงแมข้ผผข้ทบีสี่ทรงเลนอกสรรใหข้หลง”
(ขข้อ 24)
พญามารเปป็นผผข้ถผกสรข้างทบีสี่มบีอชานาจมาก มมันมบีพละกชาลมังมหาศาลและเจข้าเลล่หร์ พวกผผข้พยากรณร์เทด็จของมมันจะแสดง
หมายสชาคมัญและการมหมัศจรรยร์ตาล่ ง ๆ ในแบบทบีสี่วาล่ เฉพาะคนเหลล่านมันี้นทบีสี่วางใจในพระเจข้าและมบีพระวลิญญาณแหล่งสตลิปปัญญา
และความเขข้าใจของพระองคร์เทล่านมันี้นจะสามารถดผออกวล่าพวกนบีนี้คนอผผรข้ มับใชข้ของพญามารและเหด็นคนเหลล่านบีนี้ในตมัวตนทบีสี่แทข้จรลิง
ของพวกเขา ผมขอบคลุณพระเจข้าจรลิง ๆ สชาหรมับขข้อเทด็จจรลิงทบีสี่วาล่ ซาตานและเหลล่าสมลุนของมมันไมล่มบีทางทบีจสี่ ะหลอกลวงผผข้ทบีสี่ถผก
เลนอกสรรของพระเจข้าไดข้เลย ผผข้เชนสี่อทมันี้งหลายถผกปกปฝ้องรมักษาไวข้โดยฤทธริธิ์เดชของพระเจข้า เพนสี่อทบีสี่พระประสงคค์ของพระเจข้าจะ
ถผกทชาใหข้สชาเรด็จจรลิงอยล่างครบถข้วน ตามนนี้ชาพระทมัยของพระองคร์ เหด็นไหมครมับวล่า หากซาตานสามารถหลอกลวงคนเหลล่านมันี้นทบีสี่
ถผกเรบียกโดยพระเจข้าและถผกชล่วยใหข้รอดโดยฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ไดข้ การทรงเลนอก พระประสงคร์และแผนการของพระเจข้ากด็
คงถผกทชาลาย และนมัสี่นเปป็นเรนสี่องทบีสี่เปป็นไปไมล่ไดข้เลย ผผข้ทบีสี่ถผกนมับวล่าชอบธรรมแลข้วจะไดผู้รษับสงล่าราศบี! “ถข้าเชล่นนมันี้นเราจะวล่าอยล่างไร
ถข้าพระเจข้าทรงอยผล่ฝาฝ่ ยเราใครจะขมัดขวางเรา” (โรม 8:31)
พระคมัมภบีรทร์ ลุกตอนไดข้รมับการดลใจจากพระเจข้าและเปป็นประโยชนร์สชาหรมับเรา (2 ทธ. 3:16) ดข้วยเหตลุนบีนี้ เมนสี่อพระองคร์
ทรงเตนอนเหลล่าสาวกซนี้ชาแลข้วซนี้ชาอบีกใหข้ระวมังพวกครผสอนเทด็จและพวกผผพข้ ยากรณร์เทด็จ พระองคร์กด็ กสาลษังเตยือนเราใหข้ระวมังเชล่นกมัน,
ใหข้เฝฝ้าระวมังและอธลิษฐาน, เกรงวล่าเราจะลข้มลงในการทดลอง ผมเชนสี่อวล่าในโมงยามนบีนี้ซาตานกชาลมังทชางานลล่วงเวลาเพนสี่อหลอก
ลวงมนลุษยชาตลิและนชาดวงวลิญญาณทมันี้งหลายใหข้ตกนรก มบีขบวนการทางศาสนาและลมัทธลิมากมายซศึสี่งดผเผลิน ๆ แลข้วดผดบี พวก
เขานชาเสนอความจรลิงมากพอทบีสี่จะนชาผผข้คนใหข้ปฏลิบมัตตลิ ามหลมักคชาสอนของพวกเขา-และจากนมันี้นพวกเขากด็สมัสี่งสอนเหลล่าสาวก
ของตนดข้วยคชาสอนผลิดซศึสี่งทชาใหข้จตลิ วลิญญาณตกนรก
ผมเชนสี่อเชล่นกมันวล่าพระคมัมภบีรร์ฉบมับแปลสมมัยใหมล่ทมันี้งหลายทบีสี่มบีแนวคลิดแบบเสรบีซศึสี่งกชาลมังถผกผลลิตออกมาวมันนบีนี้มบีสวล่ นทชาใหข้
คนจชานวนมากตกนรก มบีหลายเวอรร์ชมัสี่นและหลายฉบมับแปลทบีสี่ไปเปลบีสี่ยนแปลงพระวจนะของพระเจข้าในสมมัยนบีนี้มากกวล่าเทล่าทบีสี่
เคยมบีมานมับตมันี้งแตล่พระเจข้าทรงสรข้างอาดมัมและตรมัสถข้อยคชาแรกของพระองคร์ ซศึสี่งถผกเขบียนในหนมังสนอปฐมกาล การทบีสี่คน ๆ หนศึสี่ง
ไมล่ไดข้เกลิดมาเลยกด็ดบีกวล่าทบีสี่เขาจะใชข้ผดลิ ดมัดแปลง แกข้ไข ตมัดออกหรนอเพลิสี่มเขข้ากมับพระวจนะของพระเจข้าผผข้ทรงพระชนมร์อยผล่ ! ฉบมับ
แปลสมมัยใหมล่ทมันี้งหลายของพระคมัมภบีรร์ใหข้เครนสี่องมนอทบีสี่มบีประสลิทธลิผลมากแกล่ซาตาน และพวกครผสอนเทด็จจชานวนมากของมมันกด็
กชาลมังเสนอแนวคลิดของมมันทลุกวมันผล่านทางการใชข้ฉบมับแปลบลิดเบนอนเหลล่านมันี้นของพระวจนะของพระเจข้า
แตล่บลุตรทมันี้งหลายทบีสี่บมังเกลิดใหมล่แลข้วของพระเจข้าจะไมล่ตลิดตามพวกครผสอนเทด็จ เพราะวล่าพวกเขาถผกนชาโดยพระ
วลิญญาณของพระเจข้า (โรม 8:14) บลุตรทบีสี่บมังเกลิดใหมล่แลข้วของพระเจข้ายล่อมรผข้จกมั ความจรลิงของพระเจข้า และเขากด็รผข้จกมั ความ
เทบียมเทด็จเชล่นกมันเพราะวล่าพระวลิญญาณของพระเจข้าทบีสี่อยผล่ภายในมนลุษยร์ใหมล่ผผข้นมันี้นจะทรงเปปิดเผยความจรลิงและชบีในี้ หข้เหด็นความ
เทบียมเทด็จ พระเยซผตรมัสวล่า “แกะของเรายล่อมฟปังเสบียงของเรา และเรารผจข้ มักแกะเหลล่านมันี้น และแกะนมันี้นตามเรา” (ยอหร์น
10:27)
อมัครสาวกเปาโลรข้องอลุทานวล่า “จงขอบพระคบุณพระเจผู้าเพราะของประทานซถึที่งพระองคค์ทรงประทานนษันั้นททที่เหลยือจะ
พรรณนาไดผู้!” (2 คร. 9:15) ของประทานของพระเจข้าคนอการไถล่จากบาป-แตล่มมันกด็เปป็นมากกวล่านมันี้น ในพระครลิสตร์เราไดข้รมับ
การไถล่ แตล่ในพระครลิสตร์เรากด็ไดผู้รบษั การชต่วยใหผู้พผู้นแบบวษันตต่อวษันจากบรรดาอลุบาย ของพญามารและหลลุมพรางแหล่งนรกเชล่น

กมัน! เราถผกนชาพาโดยพระวลิญญาณของพระองคร์ เราดชาเนลินโดยความเชนสี่อและไมล่ใชล่โดยการมองเหด็น เราครบถร้วนบรริบมูรณย์ใน
พระเยซผ ในพระองคร์ เราเปป็นมากกวต่าผผพผู้ ริชตริ ขอบคลุณพระเจข้าผผข้ประทานใหข้แกล่เราไมล่เพบียงการไถล่เทล่านมันี้นแตล่ชษัยชนะดข้วย
ขข้อ 6: “ทต่านทษันั้งหลายจะไดผู้ยรินถถึงเรยืที่องสงครามและขต่าวลยือเรยืที่องสงคราม คอยระวษังอยต่าตยืที่นตระหนกเลย ดผู้วยวต่า
บรรดาสริที่งเหลต่านทนั้จสาตผู้องบษังเกริดขถึนั้น แตต่ททที่สดบุ ปลายยษังไมต่มาถถึง”
“เรยืที่องสงครามและขต่าวลยือเรยืที่องสงคราม”-ความโกลาหลวลุล่นวายใหญล่โตทล่ามกลางประชาชาตลิทมันี้งหลาย-ถผกกลล่าวถศึง
ลล่วงหนข้าโดยพระเยซผเจข้า พระเจผู้าเทล่านมันี้นทรงเขบียนประวมัตลิศาสตรร์ลต่วงหนผู้า มนลุษยร์ทชาไดข้แตล่เพบียงบมันทศึกเหตลุการณร์ตาล่ ง ๆ หลมัง
จากทบีสี่เหตลุการณร์เหลล่านมันี้นเกลิดขศึนี้นแลข้ว ตอนทบีพสี่ ระเยซผประสผตมลิ บีสมันตลิสลุขทล่ามกลางประชาชาตลิทมันี้งหลาย แตล่นมับตมันี้งแตล่วมันนมันี้นทบีสี่
พวกยลิวไดข้ปฏลิเสธกษมัตรลิยร์ของตนและเชลิญชวน “ใหข้โลหลิตของเขาตกอยผล่กมับเราและลผกหลานของเราเถลิด” ดาบกด็ไมล่เคยพราก
ไปจากพวกเขาเลย พระเยซผทรงประกาศแกล่ประชาชาตลิหนศึสี่งทบีสี่หนข้าซนสี่อใจคดวล่า “บข้านเมนองของเจข้าจะถผกละทลินี้งใหข้รกรข้างแกล่
เจข้า!” (มธ. 23:38) ประชาชาตลินมันี้นไดข้มบีโอกาสทบีจสี่ ะตข้อนรมับพระเมสสลิยาหร์และกษมัตรลิยร์ของพวกเขา แตล่พวกเขากด็ปฏลิเสธ
กษมัตรลิยร์ของตนและไดข้เลนอกเอาโจรและฆาตกรคนหนศึสี่งแทน การขล่มเหงซศึสี่งไดข้ตกอยผล่บนพวกยลิวมาตลอดหลายรข้อยปปีทบีสี่ลล่วงไป
แลข้วคนอการทชาใหข้คชาพยากรณร์สชาเรด็จจรลิง
เนนสี่องจากวลิธกบี ารสมมัยใหมล่ของการตลิดตล่อสนสี่อสาร-หนมังสนอพลิมพร์, วลิทยลุ, โทรศมัพทร์, และโทรทมัศนร์- “ขล่าวลนอเรนอสี่ ง
สงคราม” แพรล่สะพมัดไปในวมันนบีนี้อยล่างรวดเรด็วมากยลิสี่งกวล่าทบีพสี่ วกมมันเคยเปป็นในหลายปปีกล่อนหนข้า ดาวเทบียมตล่าง ๆ สามารถยลิง
หลายขข้อความไปทษัที่วโลกไดข้ในชมัวสี่ ขณะเดบียว ดมังนมันี้นเราจศึงกชาลมังไดข้ยลินขล่าวลนอเรนสี่องสงครามมากกวต่าแตล่กล่อนในประวมัตศลิ าสตรร์
ของมนลุษยชาตลิ สชาหรมับผมแลข้วนบีสี่บล่งบอกวล่าวาระสลุดทข้ายนมันี้นอยผล่ไมล่ไกลมากแลข้วในอนาคต ผมไมล่ใชล่คนทบีสี่กชาหนดวมันทบีสี่แตล่ผมเชนสี่อ
วล่าสลิสี่งสารพมัดไดข้เกลิดขศึนี้นแลข้วซศึสี่งตข้องเกลิดขศึนี้นกล่อนการรมับขศึนี้นไปของครลิสตจมักร ไมล่มบีสมักคชาเดบียวในพระคมัมภบีรร์ทบีสี่ตข้องถผกทชาใหข้สชาเรด็จ
จรลิงกล่อนการรมับขศึนี้นไปนมันี้น ดข้วยเหตลุนบีนี้พระเยซผจศึงสามารถเสดด็จมาในวลินาทบีไหนกด็ไดข้ของนาทบีไหนกด็ไดข้ของชมัสี่วโมงไหนกด็ไดข้ของ
วมันไหนกด็ไดข้เพนสี่อทบีจสี่ ะเรบียกเจข้าสาวของพระองคร์ขศึนี้นไปพบกมับพระองคร์ในหมผล่เมฆในฟฝ้าอากาศ!
ดมังนมันี้น จงคลิดเกบีสี่ยวกมับสลิสี่งนบีนี้: หมายสชาคมัญตล่าง ๆ ทบีสี่เรากชาลมังศศึกษาตรงนบีนี้ชบีนี้ไปยมังวริวรณค์ ไมล่ใชล่ชบีนี้ไปยมังการรมับขศึนี้นไปนมันี้น
และวลิวรณร์ (การเปปิดเผย) นมันี้นจะไมล่เกลิดขศึนี้นจนกวล่าประมาณเจร็ดปปหลษังจากการรษับขถึนั้นไปนษันั้น ดมังนมันี้น เนนสี่องจากหมายสชาคมัญตล่าง
ๆ ทบีสี่ถผกนชาเสนอในคชาพยากรณร์นบีนี้ของพระเยซผ (หมายสชาคมัญทมันี้งหลายทบีสี่เปป็นหลมักฐานมากพออยผล่แลข้ว) ตข้องมากล่อนการเสดด็จมา
ของพระครลิสตร์ในการเปปิดเผยของพระองคร์ การรษับขจึนั้นไปของครริสตจษักรกร็ตอผู้ งเขผู้ามาใกลผู้มากแลผู้วจรริง ๆ! ผมขอกลล่าวซนี้ชาวล่าการเรบียกเหลล่าวลิสลุทธลิชนขศึนี้นไปนมันี้นสามารถเกลิดขศึนี้นไดข้ทลุกเมนสี่อ และมมันจะจบลง “ในชษัที่วพรริบตาเดทยว” (1 คร. 15:52)
“...คอยระวษังอยต่าตยืที่นตระหนกเลย...” ผผข้เชนสี่อทมันี้งหลายทบีสี่บมังเกลิดใหมล่แลข้วไมล่ตอข้ งเปป็นทลุกขร์ใจหรนอวลิตกกมังวลเพราะ
เหตลุการณร์ปปัจจลุบมันตล่าง ๆ ทบีสี่เกลิดขศึนี้นทมัสี่วโลก และไมล่มบีเหตลุผลอมันใดทบีสี่ผผข้เชนสี่อทมังนี้ หลายจะตข้องรผสข้ ศึกสมับสนเกบีสี่ยวกมับสภาวะตล่าง ๆ
ของโลกดข้วย เหลล่าผผข้ประกาศขล่าวประกาศวล่าการประชลุมสมันตลิภาพทมังนี้ หลายไดข้ถผกจมัดขศึนี้นและสนธลิสมัญญาสมันตลิภาพหลายฉบมับ
ไดข้ถผกลงนามแลข้ว-แตล่เรารผวข้ าล่ จรริง ๆ แลผู้วไมต่มทสษันตริภาพในโลกวมันนบีนี้เลย มบีการรายงานวล่าสงครามทมันี้งหลายไดข้สลินี้นสลุดลงแลข้ว-แตล่
ปฟนแหล่งการสผข้รบกด็ยมังสรข้างความหายนะอยผล่ตล่อไป และเหลล่าทหารกด็ตายในสนามรบในทบีสี่ ๆ สงครามทมันี้งหลายควรสลินี้นสลุดลง
แลข้ว สลิสี่งเหลล่านบีนี้เองกด็เปป็นเพบียงหมายสชาคมัญเพลิสี่มเตลิมวล่าพระเยซผจะเสดด็จมาในไมล่ชข้า เพราะวล่า “เมนสี่อเขาพผดวล่า “สงบสลุขและ
ปลอดภมัยแลข้ว” เมนสี่อนมันี้นแหละความพรินาศกร็จะมาถถึงเขาทษันทท เหมนอนกมับความเจด็บปวดมาถศึงหญลิงทบีสี่มบีครรภร์ เขาจะหนบีกได็ มล่

พข้น” (1 ธส. 5:3)
คนจชานวนมากกลล่าววล่า “สมันตลิภาพ, สมันตลิภาพ”-แตล่ไมล่มบีสมันตลิภาพเลย ทล่านทบีรสี่ มักครมับ สมันตลิภาพทบีสี่แทข้จรลิงหนศึสี่งเดบียวใน
โลกทบีสี่วนลุล่ วายนบีนี้คนอ สษันตริสบุขของพระเจผู้า ทบีสี่สถลิตอยผล่ในใจของผผข้เชนสี่อทมันี้งหลายทบีสี่บมังเกลิดใหมล่และถผกลข้างชชาระโดยพระโลหลิตแลข้ว!
สมันตลิสลุขของพระเจข้าเปป็นมรดกของครลิสเตบียน พระเยซผตรมัสวล่า “เรามอบสษันตริสบุขไวผู้ใหผู้แกต่ทาต่ นแลผู้ว สษันตริสบุขของเราททที่ใหร้แกส่
ทต่านนษันั้น เราใหข้ทล่านไมล่เหมนอนโลกใหข้ อยต่าใหผู้ใจของทต่านวริตกและอยต่ากลษัวเลย” (ยอหร์น 14:27) เมนสี่อใจของผผข้เชนสี่อจดจล่ออยผล่ทบีสี่
พระเยซผ พระเจข้ากด็ทรงสมัญญาวล่าจะรมักษาผผข้เชนสี่อคนนมันี้นไวข้ “ในสษันตริภาพอษันสมบมูรณย์” (อสย. 26:3) ใจทบีสี่วางใจพระเยซผอยล่าง
เตด็มเปปีปี่ยมกด็มบีสมันตลิสลุขและปราศจากความกลมัวทมันี้ง ๆ ทบีมสี่ บี “สงครามและขล่าวลนอเรนสี่องสงคราม” ทบีสี่แพรล่สะพมัดทล่วมและรอบตมัว
เรา เราไมล่ตข้องกมังวลวล่ามนลุษยร์จะทชาลายลข้างตมัวเองใหข้สผญสลินี้นไปจากพนนี้นพลิภพ เพราะนมัสี่นจะไมล่มบีทางเกลิดขศึนี้นเลย เมนสี่อการทชาลาย
ลข้างครมังนี้ สลุดทข้ายมาถศึง มมันจะไมล่มาโดยระเบลิดทบีสี่ถผกทลินี้งลงมาโดยมนลุษยร์ พระเจผู้าผผผู้ทรงมหริทธริฤทธริธิ์จะทรงสต่งไฟลงมาจากสวรรคค์
(วว. 20:9) พระเจข้าไดข้ทรงเนรมลิตสรข้างแผล่นดลินโลกนบีนี้และทลุกสลิสี่งทบีสี่มบีอยผล่ในนมันี้น และพระองคร์ไมล่ทรงประสงคร์ใหข้มนลุษยร์ทชาลาย
หรนอกชาจมัดสลิสี่งทรงสรข้างของพระองคร์จนสลินี้นสผญ
แนล่นอนวล่าผผข้เชนสี่อทมันี้งหลายทบีสี่บมังเกลิดใหมล่แลข้วควรเฝฝ้าระวมัง ตนนสี่ ตมัว และระวมังตมัวอยผล่เสมอโดยทางการอธลิษฐานและการ
ศศึกษาคข้นควข้าพระคมัมภบีรร์ แตล่มมันเปป็นการดผหมลิสี่นตล่อพระนามของพระเยซผทบีสี่ผผข้เชนสี่อทมันี้งหลายจะวลุล่นวายใจ เปป็นทลุกขร์รข้อน หวาด
วลิตก และกระวนกระวายใจเกบีสี่ยวกมับกาลสมมัยทบีสี่เรามบีชบีวตลิ อยผล่ขณะนบีนี้ เราตข้องจดจชาไวข้วล่าถศึงแมข้วล่าเราอยผล่ในโลก เรากด็ไมล่ไดข้เปป็น
ของโลก (ยอหร์น 15:19) สมัญชาตลิ (ความเปป็นพลเมนอง) ของเราอยผใล่ นสวรรคร์ “เรารอคอยพระผผข้ชวล่ ยใหข้รอดซศึสี่งจะเสดด็จมาจาก
สวรรคร์ คนอพระเยซผครลิสตร์เจข้า” (ฟป. 3:20) ผผข้เชนสี่อทมันี้งหลายเปป็นผผข้สมัญจรและคนตล่างดข้าวในโลกนบีนี้ (1 ปต. 2:11) และเรา
ดสาเนรินโดยความเชยืที่อ ไมล่ใชล่โดยการมองเหด็น (2 คร. 5:7) อมันทบีสี่จรลิง ตามทบีสี่พระวจนะของพระเจข้ากลล่าวไวข้ “คนชอบธรรมจะ
มทชทวริตดสารงอยผต่โดยความเชยืที่อ” (รม. 1:17)
พระวจนะของพระเจข้าเปปีปี่ยมลข้นดข้วยพระสมัญญามากมายเกบีสี่ยวกมับการปกปฝ้องดผแลและการเลบีนี้ยงดผเพนอสี่ คนของ
พระองคร์เอง การมบีขข้อมผลดมังกลล่าวลล่วงหนข้าควรชล่วยจลิตใจของเราใหข้พนข้ จากความวลิตกกมังวล ความเดนอดเนนนี้อรข้อนใจและความ
กระวนกระวายเกบีสี่ยวกมับกาลสมมัยอมันวลุล่นวายเหลล่านบีนี้ จะมบีสงครามและขล่าวลนอเรนสี่องสงครามไปจนกวล่าองคร์สมันตลิราชจะทรง
สถาปนาอาณาจมักรของพระองคร์บนแผล่นดลินโลกและทรงครอบครองพระทบีสี่นมัสี่งของดาวลิดบรรพบลุรลุษของพระองคร์ในกรลุง
เยรผซาเลด็ม เมนสี่อนมันี้นเอง และเมนสี่อถศึงตอนนมันี้นเทล่านมันี้น จะมบีสมันตลิภาพบนแผล่นดลินโลกและสมันถวไมตรบีทล่ามกลางมนลุษยร์
สลิสี่งตล่าง ๆ จะเลวรข้ายลงเรนสี่อย ๆ กล่อนทบีพสี่ วกมมันจะดบีขศึนี้น เราตข้องยอมรมับขข้อเทด็จจรลิงทบีสี่วาล่ สภาวะตล่าง ๆ ของโลกไมล่ไดข้
กชาลมังปรมับตมัวดบีขศึนี้นเลย การบลุกโจมตบีของลมัทธลิคอมมลิวนลิสตร์จะไมล่ลดลง แนวคลิดการไมล่ยอมรมับการมบีอยผล่จรลิงของพระเจข้า ,
แนวคลิดทบุกชนริดทบีสี่ลงทข้ายดข้วย “นลิยม” และหลมักคชาสอนตล่าง ๆ ของภผตผบีปปีศาจ, จะเลวรข้ายมากขศึนี้นเรนสี่อย ๆ แตล่พระเยซผเอง
ทรงใหข้ความมมัสี่นใจผผข้เชนสี่อทมันี้งหลายดข้วยถข้อยคชาเหลล่านบีนี้:
“เมนสี่อเหตลุการณร์ทมันี้งปวงนบีนี้เรลิมสี่ จะบมังเกลิดขศึนี้นนมันี้น จงยชดตษัว (จงมองขศึนี้นไปขข้างบน) และผงกศทรษะขถึนั้น ดร้วยการไถส่ทส่าน
ใกลร้จะถจึงแลร้ว” (ลผกา 21:28)
“...แตต่ททที่สดบุ ปลายยษังไมต่มาถถึง” หากเราศศึกษาหนมังสนอวลิวรณร์ เรากด็จะเรบียนรผข้วาล่ มบีหลายสลิสี่งทบีสี่จะตข้องเกลิดขศึนี้นในพระพลิโรธ
และการพลิพากษาจากพระเจข้าผผทข้ รงมหลิทธลิฤทธลิกธิ์ ล่อนการสชาเรด็จครบถข้วนของสลิสี่งสารพมัด ขมันหลายใบแหล่งพระพลิโรธของ

พระเจข้าจะถผกเทออกลงบนแผล่นดลินโลก, “วลิบมัตลิหลายประการ” จะถผกประกาศ, ความทลุกขร์ทรมาน, ความเจด็บปวด, และ
ความหวาดกลมัวจะตกอยผล่กมับชาวโลกในแบบทบีสี่ไมล่เคยเกลิดขศึนี้นมากล่อน การทชาลายลข้างและความรกรข้างวล่างเปลล่าจะรลุนแรงเหลนอ
เกลินจน “ถข้ามลิไดข้ทรงใหข้วมันเหลล่านมันี้นยล่นสมันี้นเขข้า จะไมล่มบีเนนนี้อหนมังใดๆรอดไดข้เลย” (มธ. 24:22) ถข้าพระเจข้าไมล่ทรงใหข้วมันเหลล่านมันี้น
แหล่งความทลุกขร์ลชาบากและความเจด็บปวดรวดรข้าวยล่นสมันี้นเขข้า จะไมล่มบีผผข้ใดบนแผล่นดลินโลกเหลนออยผล่แบบยมังมบีชบีวตลิ อยผล่เลย แตล่
“เพราะทรงเหร็นแกต่ผผผู้ททที่เลยือกสรรไวผู้”-นมัสี่นคนอ เพราะเหด็นแกล่ประชากรทบีสี่ถผกเลนอกสรรของพระเจข้า, ชนชาตลิอลิสราเอล- “จศึงทรง
ใหข้วมันเหลล่านมันี้นยล่นสมันี้นเขข้า”
นบีสี่เปป็นยลุคสมมัยทบีสี่เราทมันี้งหลายผผข้เปป็นครลิสเตบียนควรคาดเอวของเราไวข้และอธลิษฐานขอใหข้พระเจข้าทรงเตรบียมเราใหข้
พรข้อมเพนสี่อทบีสี่จะเปป็นผผข้รบมั ใชข้ทบีสี่สมัตยร์ซนสี่อแทข้จรลิงในยลุคสลุดทข้ายนบีนี้กอล่ นทบีสี่พระเยซผเสดด็จมาเพนสี่อแกข้ไขสลิสี่งตล่าง ๆ หมดทมันี้งโลกใหข้ถผกตข้อง
แทนทบีสี่จะปลล่อยใหข้ตวมั เราเองซศึมเศรข้าและกระวนกระวายใจ, เตด็มไปดข้วยความกลมัว, เราควรอธลิษฐานขอใหข้พระเจข้าทรงเสรลิม
กชาลมังเราใน “มนลุษยร์ทบีสี่อยผล่ภายใน” เราควรทผลขอพระเจข้าใหข้ทรงเตลิมเราใหข้เตด็มลข้นดข้วยความรมักของพระองคร์ และควบคลุมเรา
ดข้วยพระวลิญญาณของพระองคร์ในแบบทบีสี่วาล่ สลิสี่งใดกด็ตามทบีสี่เรากระทชาจะถวายเกบียรตลิแดล่พระเจข้าและชบีนี้นชามนลุษยร์ทมันี้งหลายใหข้มา
หาพระเยซผครลิสตร์
ขข้อ 7: “เพราะประชาชาตริจะลบุกขถึนั้นตต่อสผผู้ประชาชาตริ ราชอาณาจษักรตต่อสผผู้ราชอาณาจษักร ทษันั้งจะเกริดกษันดารอาหาร
และโรคระบาดอยต่างรผู้ายแรงและแผต่นดรินไหวในททที่ตาต่ งๆ”
ผมเชนสี่อวล่าคชาพยากรณร์ทบีสี่ถผกกลล่าวออกมาในทบีสี่นบีนี้เกบียสี่ วขข้องกมับปปีเหลล่านมันี้นหลมังจากทบีสี่พระเยซผตรมัสถข้อยคชาเหลล่านบีนี้ไมล่นาน:
แตล่ผมกด็เชนสี่อดข้วยวล่ามมันครอบคลลุมไปถถึงอวสานของยบุคนทนั้ ซศึสี่งรวมถศึงเวลานมันี้นเมนสี่อปฏลิปปักษร์ตล่อพระครลิสตร์จะครอบครองบนแผล่น
ดลินโลกและความทลุกขร์ลชาบากใหญล่ยลิสี่งจะมาสผล่บรรดาผผข้ทบีสี่อาศมัยอยผล่บนโลกนบีนี้ หากเราศศึกษางานเขบียนตล่าง ๆ ของโจเซฟปัส (และ
นมักประวมัตศลิ าสตรร์ทาล่ นอนสี่น ๆ แหล่งยลุคสมมัยเดบียวกมัน) เรากด็จะคข้นพบวล่ามบีสงครามหลายครมันี้งและขล่าวลนอเรนอสี่ งสงครามตล่าง ๆ
มากมาย-ประชาชาตลิตล่อสผข้ประชาชาตลิ, อาณาจมักรตล่อสผข้อาณาจมักร ยกตมัวอยล่างเชล่น ทบีสี่เมนองซบีซารบียา พวกคนซบีเรบียและพวกยลิว
ไดข้ทชาสงครามตล่อสผข้กมันเพนสี่อชบีขนี้ าดวล่าใครมบีสลิทธลิธิ์ครอบครองเมนองนมันี้น ประวมัตลิศาสตรร์บมันทศึกวล่าหลมังจากการเขล่นฆล่าพวกยลิวไมล่ตสี่ชา
กวล่า 20,000 คน สงครามนมันี้นและการทชาใหข้รกรข้างวล่างเปลล่าของมมันกด็ลามไปทมัวสี่ นครตต่าง ๆ ของซบีเรบียและเขข้าไปในหมผต่บผู้าน
ทษันั้งหลายของคนซบีเรบียดข้วย บมันทศึกนบีนี้มบีเนนนี้อหาคลข้ายกมับบมันทศึกของสงครามสมมัยหลมัง ๆ ซศึสี่งเราไดข้สผข้รบกมับประชาชาตลิอนสี่น ๆ มา
ตมันี้งแตล่สงครามโลกครมันี้งทบีสี่ 2 (ผมกลล่าวถศึงสงครามดมังกลล่าวแบบทบีสี่เปป็นความขมัดแยข้งในเกาหลบีและเวบียดนาม) ในชล่วงสงครามโลก
ครมันี้งทบีสี่ 1 และ 2 การสผข้รบเหลล่านมันี้นเกลิดขศึนี้นในนครใหญล่ ๆ หรนอในแถบชนบทเปป็นหลมัก แตล่ในสงครามสมมัยหลมัง ๆ (กระทมัสี่งแบบ
ทบีสี่กชาลมังเกลิดขศึนี้นอยผล่ขณะทบีสี่ผมเขบียนขข้อความเหลล่านบีนี้) ผผข้คนกด็กชาลมังตล่อสผข้กมันในหมผต่บผู้านตล่าง ๆ โดยเขล่นฆล่าพวกผผข้หญลิง เดด็ก ๆ และ
พวกคนทบีสี่ไมล่รอผข้ บีโหนล่อบีเหนล่
ในวมันนบีนี้และโมงยามนบีนี้และในไมล่กบีสี่ปปีกล่อนหนข้านบีนี้ เราไดข้ยลินเกบีสี่ยวกมับสงคราม (และขล่าวลนอเรนสี่องสงคราม) มากกวล่าทบีสี่เรา
เคยไดข้ยลินมาในประวมัตศลิ าสตรร์ แนล่นอนวล่าในศตวรรษทบีสี่ยบีสี่สลิบนบีนี้มบีหลายวริธทมากกวต่าเดริมในการไดข้ยลินและรผวข้ ล่าเกลิดอะไรขศึนี้นรอบ
โลก สงครามอาจปะทลุขศึนี้นหล่างไกลจากเราตมันี้งครศึงสี่ คล่อนโลก และในชมัวสี่ เวลาไมล่กวบีสี่ ลินาทบีขล่าวเรนอสี่ งความขมัดแยข้งนมันี้นกด็ถผกถล่ายทอด
ไปทมัสี่วโลก! ผผข้คนกชาลมังสผข้รบกมัน และพวกเขาจะสผข้รบกมันอยผล่ตล่อไปจนกวล่าพระเยซผเสดด็จมาเพนสี่อครอบครองจากพระทบีสี่นมัสี่งของดา
วลิด ทมันี้ง ๆ ทบีสี่มกบี ารเจรจาและความพยายามมากมายเพนสี่อทชาใหข้เกลิดสมันตลิภาพ จะไมล่มบีสมันตลิภาพทล่ามกลางประชาชาตลิทมันี้งหลาย

ของแผล่นดลินโลกจนกวล่าพระเยซผทรงนชาสมันตลิภาพมาใหข้และทรงแกข้ไขสลิสี่งตล่าง ๆ ใหข้ถผกตข้องในโลกทบีสี่รนลุ แรงและบข้าอชานาจนบีนี้ จะ
มบีสงครามและการเขล่นฆล่าตราบใดทบีพสี่ ญามารยมังอยผล่นอกเหวไมล่มบีกข้นนมันี้น เมนสี่อซาตานถผกโยนลงไปในบศึงไฟนมันี้นในทบีสี่สดลุ เพนสี่อทบีสี่จะ
ถผกคลุมตมัวไวข้ทบีสี่นมัสี่นตลอดไปเปป็นนลิตยร์ และเมนสี่อภผตผบีปปีศาจทมังนี้ ปวงและเหลล่าทผตแหล่งนรกถผกทลินี้งในบศึงไฟนมันี้น จะมบีสมันตลิภาพเปป็น
นลิตยร์บนแผล่นดลินโลกและพระเยซผจอมกษมัตรลิยจร์ ะทรงเปป็นองคร์สมันตลิราชในโมงยามอมันเปปีปี่ยมสลุขนมันี้น
“...ทษันั้งจะเกริดกษันดารอาหาร...” การกมันดารอาหารไมล่ใชล่เรนสี่องใหมล่ในโลกนบีนี้ ภาคพมันธสมัญญาเดลิมทมันี้งหมดบมันทศึกชล่วง
เวลาแหล่งความทลุกขร์ทรมานเชล่นนมันี้นหลายครมังนี้ และในกลิจการ 11:28-30 เรากด็ถผกบอกวล่าการกมันดารอาหาร “ไดข้บมังเกลิดขศึนี้นใน
รมัชสมมัยคลาวดลิอมัส ซบีซารร์ พวกสาวกทลุกคนจศึงตกลงใจกมันวล่า จะถวายตามกชาลมังฝากไปชล่วยบรรเทาทลุกขร์พวกพบีสี่นข้องทบีสี่อยผล่ใน
แควข้นยผเดบีย เขาจศึงไดข้ทชาดมังนมันี้น และฝากไปกมับบารนาบมัสและเซาโลเพนสี่อนชาไปใหข้พวกผผข้ปกครอง”
หลายดลินแดนกชาลมังทนทลุกขร์กมับความยากลชาบากของการกมันดารอาหารวมันนบีนี้ พระเจข้าทรงดบีตล่ออเมรลิกามาโดยตลอด
เราเปป็นประชาชาตลิทบีสี่มบีอาหารรมับประทานอยล่างอลิมสี่ หมบีพบีมมัน แตล่มบีหลายประชาชาตลิทบีสี่การผลลิตเสบบียงอาหารนมันี้นแทบจะเทบียบ
ไมล่ไดข้เลยกมับการตอบสนองความตข้องการนมันี้น และผผข้คนไมล่เพบียงหลิวโหยเทล่านมันี้น-พวกเขาหลายคนเสบียชบีวตลิ จรลิง ๆ เพราะความ
อดอยาก หลายลข้านคนทมัสี่วโลกตข้องเขข้านอนทมันี้ง ๆ ทบีทสี่ ข้องหลิวทลุกคนน
การกมันดารอาหารจะลข้างผลาญอยผล่ตล่อไปบนแผล่นดลินโลกนบีนี้จนกวล่าพระเยซผเสดด็จมาเพนสี่อสถาปนาอาณาจมักรของ
พระองคร์ ผมเชนสี่อวล่าสภาวะเหลล่านบีนี้จะเลวรข้ายลงเรนสี่อย ๆ ขณะทบีสี่เราเขข้าไปใกลข้อวสานของยลุคนบีนี้มากขศึนี้น
“...และโรคระบาดอยต่างรผู้ายแรง...” ผมคข้นดผคชานบีนี้ (โรคระบาด-pestilence) ใน Webster’s New Twentieth
Century Dictionary และพบวล่ามมันถผกนลิยามดมังตล่อไปนบีนี้: “โรคตลิดตล่อหรนอโรคระบาดใด ๆ; โรคทบีรสี่ ลุนแรงและทชาลายลข้าง;
โดยเฉพาะอยล่างยลิสี่งกาฬโรคและโรคคลข้ายดมังกลล่าว; โรคตลิดตล่อทบีทสี่ ชาลาย” จากนมันี้นผมกด็คนข้ ดผคชาวล่า pest และนบีสี่เปป็นสลิสี่งทบีสี่
Mr.Webster กลล่าวเกบีสี่ยวกมับคชา ๆ นมันี้น: “โรคตลิดตล่อทบีสี่ทชาอมันตรายถศึงตาย โดยเฉพาะอยล่างยลิสี่งโรคระบาด; สลิสี่งใดกด็ตามทบีสี่คลข้าย
กมับโรค ๆ หนศึสี่งในความชอบทชาลาย; แมลงใดทบีทสี่ ชาลาย”
จงสมังเกตวล่าคชา ๆ นบีนี้ในขข้อพระคชาของเราเปป็นคชาพหผพจนร์-“โรคระบาดทษันั้งหลาย” (pestilences) ไมล่ใชล่แคล่โรคเดบียว
แตล่หลายโรค หนข้าเหลล่านมันี้นของประวมัตศลิ าสตรร์บมันทศึกการสชาเรด็จจรลิงของคชาพยากรณร์นบีนี้ของพระเยซผครลิสตร์เจข้า ทมัวสี่ โลก ประเทศ
แลข้วประเทศเลล่า มบีการโจมตบีใหญล่โตของโรคระบาดตล่าง ๆ และโรคทบีสี่ลาข้ งผลาญทมันี้งหลาย ซศึสี่งบล่อยครมังนี้ กวาดลข้างชบีวตลิ มวลชน
จชานวนมากเขข้าไปสผล่ดลินแดนอมันมนดมลิดแหล่งความมรณา โดยพวกเขาหลายคนไมล่ไดข้เตรบียมพรข้อมทบีสี่จะพบกมับพระเจข้าเลย ใน
ชล่วงปปีหลมัง ๆ วลิทยาศาสตรร์การแพทยร์ไดข้กข้าวหนข้าไปสผรล่ ะดมับทบีสี่นล่าอมัศจรรยร์และโรคตลิดตล่อหลายโรคทบีสี่เคยเขล่นฆล่ามวลชนแหล่ง
แผล่นดลินโลกในอดบีตไดข้ถผกพลิชตลิ แลข้วผล่านทางวลิธบีการใหมล่ ๆ และความรผทข้ บีสี่เพลิสี่มขศึนี้น มมันเปป็นความจรลิงพอ ๆ กมันทบีสี่วาล่ โรคและโรค
ระบาดใหมต่ ๆ เกลิดขศึนี้นอยผล่เรนสี่อย ๆ โดยแตล่ละโรคใหมล่นมันี้นตข้องการการศศึกษาคข้นควข้าและการวลิจมัยทบีเสี่ พลิสี่มมากขศึนี้น, “ยา
มหมัศจรรยร์” ตมัวใหมล่ ๆ เพนสี่อควบคลุมโรคนมันี้น ๆ สลุขอนามมัย, การปลผกฝปีภาคบมังคมับ, การปฝ้องกมันไวข้กล่อนทมันี้งหลายทบีโสี่ ลกการแพทยร์
กระทชาเพนสี่อยมับยมันี้งการแพรล่ระบาดของโรคตลิดตล่อทมันี้งหลาย-มาตรการเชลิงปฝ้องกมันเหลล่านบีนี้ไดข้ผลพอสมควรในการควบคลุมโรคทบีสี่นล่า
กลมัวทมังนี้ หลายและปฝ้องกมันไมล่ใหข้พวกมมันระบาดไปทมัสี่วโลก แตล่ในโลกทบีสี่มบีผผข้คนจชานวนมากวมันนบีนี้ ยมังมบีโรคระบาดมากมายอยผล่
เหมนอนเดลิม โดยมบีโรคใหมล่เกลิดขศึนี้นมาตลอดเวลา
ผมกลล่าวถศึงไปแลข้ววล่านลิยามของคชาวล่า “pest” นมันี้นรวมถศึง “แมลงทบีสี่ทชาลายลข้างใด ๆ” ดข้วย ผมเตลิบโตมาบนไรล่นา

และคนเรากด็เรบียนรผข้หลายสลิสี่งบนไรล่นาทบีไสี่ มล่อาจเรบียนรผไข้ ดข้ในทบีสี่อนสี่น พล่อผมเปป็นชาวไรล่ชาวนา และเรากด็ปลผกอาหารของเราเองเทล่า
ทบีสี่ทชาไดข้ในการผลลิตสลิสี่งทบีสี่เรารมับประทาน เราปลผกผมักทลุกชนลิด, ขข้าวสาลบีและขข้าวโพดเพนสี่อทชาแปฝ้งและอาหาร, เลบีนี้ยงสลุกรและวมัว
เพนสี่อเอาเนนนี้อและนม แตล่ตอนทบีสี่ผมเปป็นเดด็ก เราไมล่รคผข้ วามหมายของการใชข้สารพลิษเพนอสี่ พล่นตข้นผลไมข้, ตข้นผมัก, หรนอพนชผลเพนสี่อฆล่า
พวกแมลง ทลุกวมันนบีนี้ไมล่มบีสกมั สลิสี่งเดบียวทบีสี่โตขศึนี้นมา ไมล่วาล่ จะเปป็นพนชผมักหรนอสมัตวร์ ทบีสี่ไมล่ถผกโจมตบีโดยแมลงบางชนลิด ทลุกสลิสี่งทบีสี่เรากลินวมัน
นบีนี้ถผกทชาใหข้ชลุล่มโชกจรลิง ๆ ดข้วยสารพลิษตล่าง ๆ เพนสี่อฆล่าพวกแมลงขณะทบีสี่อาหารเหลล่านมันี้นกชาลมังเตลิบโต!
“...และแผต่นดรินไหวในททที่ตาต่ งๆ” ประวมัตศลิ าสตรร์บมันทศึกแผล่นดลินไหวหลายครมันี้งในปปีเหลล่านมันี้นหลมังจากการตรศึงกางเขน
พระเยซผไมล่นาน มบีแผล่นดลินไหวในโรม, ในเลาดบีเซบีย, ฮลิเอราบลุรบี, โคโลสบี, สเมอรร์นา, มลิเลทมัส, คลิโอส, และสามอส นบีสี่เปป็นเพบียง
ตมัวอยล่างบางประการเทล่านมันี้น
พระเจข้าทรงกระทชากลิจในวลิธตบี ล่าง ๆ ทบีลสี่ ศึกลมับ และหนศึสี่งในวลิธบีเหลล่านมันี้นกด็คนอ ผล่านทางแผล่นดลินไหวตล่าง ๆ เมนสี่อพระเยซผ
ทรงสลินี้นพระชนมร์บนกางเขน มบีแผล่นดลินไหวใหญล่โต มมัทธลิว 27:50-54 บอกเราวล่า:
“ฝฝ่ายพระเยซผ เมนสี่อพระองคร์รข้องเสบียงดมังอบีกครมันี้งหนศึสี่ง กด็ทรงปลล่อยพระวลิญญาณจลิตออกไป และดผเถลิด มล่านในพระ
วลิหารกด็ขาดออกเปป็นสองทล่อนตมันี้งแตล่บนตลอดลล่าง แผต่นดรินกร็ไหว ศริลากร็แตกออกจากกษัน อลุโมงคร์ฝปังศพกด็เปปิดออก ศพของพวก
วลิสลุทธลิชนหลายคนทบีสี่ลล่วงหลมับไปแลข้วไดข้เปป็นขศึนี้นมา ภายหลมังทบีสี่พระองคร์ทรงเปป็นขศึนี้นมาแลข้ว เขาทมันี้งหลายกด็ออกจากอลุโมงคร์พา
กมันเขข้าไปในนครบรลิสลุทธลิธิ์ปรากฏแกล่คนเปป็นอมันมาก บมัดนบีนี้ เมนสี่อนายรข้อยและทหารทบีสี่เฝฝ้าพระเยซผอยผล่ดวข้ ยกมันไดข้เหด็นแผล่นดลินไหว
และเหตลุการณร์เหลล่านมันี้นซศึสี่งบมังเกลิดขศึนี้น กด็พากมันครมัสี่นครข้ามยลิสี่งนมัก จศึงพผดกมันวล่า “แทข้จรลิงทล่านผผข้นบีนี้เปป็นพระบลุตรของพระเจข้า””
แผล่นดลินไหวทบีสี่นล่ากลมัวครมังนี้ นมันี้น ซศึสี่งมาจากพระหมัตถร์ของพระเจข้า ทชาใหข้นายรข้อยคนนมันี้นเชนสี่อวล่าพระบลุตรของพระเจข้าเพลิสี่ง
สลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนมันี้น
แผล่นดลินไหวอบีกคราวหนศึสี่งกด็ทชาใหข้พภลิ พสมัสี่นสะเทนอนเชล่นกมันตอนทบีพสี่ ระเยซผทรงฟฟฟื้นคยืนพระชนมค์ ในมมัทธลิว 28:1-4 เรา
อล่านบมันทศึกเรนสี่องราวนบีนี้:
“ภายหลมังวมันสะบาโต เวลาใกลข้รงลุล่ เชข้าวมันตข้นสมัปดาหร์ มารบียร์ชาวมมักดาลากมับมารบียร์อบีกคนหนศึสี่งมาดผอลุโมงคร์ ดผ เถริด ไดผู้
เกริดแผส่นดรินไหวใหญส่ยงริชื่ นษัก เพราะทผตสวรรคร์ขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าไดข้ลงมาจากสวรรคร์ กลลิงนี้ กข้อนหลินนมันี้นออกจากปากอลุโมงคร์
แลข้วกด็นมัสี่งอยผล่บนหลินนมันี้น ใบหนข้าของทผตนมันี้นเหมนอนแสงฟฝ้าแลบ เสนนี้อของทผตนมันี้นกด็ขาวเหมนอนหลิมะ พวกยามทบีสี่เฝฝ้าอยผกล่ ลมัวทผตองคร์
นมันี้นจนตมัวสมัสี่น และเปป็นเหมนอนคนตาย”
มบีแผล่นดลินไหวใหญล่โตตอนทบีสี่พระเยซผทรงสรินั้นพระชนมค์ มบีแผล่นดลินไหวใหญล่โตตอนทบีพสี่ ระเยซผทรงฟฟฟื้นคยืนพระชนมค์ และ
ในระหวล่างเหตลุการณร์ทมันี้งหลายทบีสี่จะเกลิดขศึนี้นในวาระสบุดทผู้ายนษันั้น จะมบีแผล่นดลินไหวหลายครมังนี้ หลมังจากการรมับขศึนี้นไปของครลิสต
จมักร เหลล่าวลิสลุทธลิชนจะอยผล่กมับพระเยซผในฟฝ้าอากาศในงานเลบีนี้ยงสมรสของพระเมษโปดก และปฏลิปปักษร์ตล่อพระครลิสตร์จะเรนอง
อชานาจบนแผล่นดลินโลก วลิวรณร์ 5:1 บอกเลล่าเกบีสี่ยวกมับหนมังสนอมข้วนทบีสี่มตบี ราประทมับเจด็ดดวงนมันี้นซศึสี่งถผกถนออยผล่ “ในพระหมัตถร์เบนนี้อง
ขวาของพระองคร์ผผข้ทรงประทมับบนพระทบีสี่นมัสี่งนมันี้น” ตราประทมับเหลล่านมันี้นจะถผกแกะทบีละดวง และเมนสี่อตราประทมับดวงททที่หกถผก
แกะแลข้ว จะมบีแผล่นดลินไหวครมังนี้ ใหญล่ เราอล่านเกบีสี่ยวกมับเรนอสี่ งนบีนี้ในวลิวรณร์ 6:12-17:
“เมยืที่อพระองคค์ทรงแกะตราดวงททที่หกนษันั้นแลผู้ว ดผเถริด ขผู้าพเจผู้ากร็ไดผู้เหร็นแผส่นดรินไหวใหญส่โต ดวงอาทลิตยร์กกด็ ลายเปป็นมนด
ดชาดลุจผข้ากระสอบขนสมัตวร์ และดวงจมันทรร์กด็กลายเปป็นสบีเลนอด และดวงดาวทมันี้งหลายในทข้องฟฝ้ากด็ตกลงบนแผล่นดลิน เหมนอนตข้น

มะเดนสี่ออมันหวมัสี่นไหวดข้วยลมกลข้าจนทชาใหข้ผลหลล่นลงไมล่ทมันสลุก ทข้องฟฝ้ากด็หายไปเหมนอนกมับหนมังสนอทบีสี่เขามข้วนขศึนี้นไปหมด และ
ภผเขาทลุกลผกและเกาะทลุกเกาะกด็เลนสี่อนไปจากทบีสี่เดลิม แลข้วกษมัตรลิยร์ทมันี้งหลายในโลก พวกคนใหญล่คนโต เศรษฐบี นายทหารใหญล่ ผผข้
มบีอชานาจ และทลุกคนทมันี้งทบีสี่เปป็นทาสและเปป็นอลิสระ กด็ซล่อนตมัวอยผล่ในถนี้ชาและโขดหลินตามภผเขา พวกเขารข้องบอกกมับภผเขาและโขด
หลินวล่า “จงลผู้มทษับเราเถริด จงซต่อนเราไวผู้ใหผู้พผู้นจากพระพษักตรค์ของพระองคค์ ผผผู้ประทษับอยผต่บนพระททที่นษัที่ง และใหผู้พผู้นจาก
พระพริโรธของพระเมษโปดกนษันั้น เพราะวต่าวษันสสาคษัญแหต่งพระพริโรธของพระองคค์มาถถึงแลผู้ว และผผผู้ใดจะทนอยผต่ไดผู้เลต่า ”
ลองคลิดดผสลิครมับ! แผล่นดลินไหวทบีสี่ใหญล่โตเหลนอเกลินจนมมันจะสมัสี่นสะเทนอนดวงดาวทมันี้งหลายใหข้หลลุดออกและพวกมมันจะ
รล่วงลงมาจากทบีสี่ของพวกมมันในทข้องฟฝ้า เหมนอนกมับผลมะเดนสี่อทบีสี่สกลุ เตด็มทบีสี่ทบีสี่รวล่ งลงมาจากตข้นเมนสี่อลมพมัดมมัน “พระพลิโรธของพระ
เมษโปดก” จะเปป็นทบีสี่รมับรผข้และมนลุษยร์จะอข้อนวอนขอรข้องโขดหลินและภผเขาทมันี้งหลายใหข้ลข้มทมับพวกเขาเพนสี่อซล่อนพวกเขาใหข้พข้น
จากพระพลิโรธนมันี้น นมัสี่นจะเปป็นเวลาทบีสี่นาล่ กลมัวจรลิง ๆ!
เมนสี่อตราประทมับดวงททที่เจร็ดนมันี้นถผกแกะออก กล่อนทบีสี่ทผตสวรรคร์หนศึสี่งในเจด็ดองคร์นมันี้นเปฝ่าแตรแหล่งการพลิพากษาของตน จะ
มบีแผล่นดลินไหว:
“เมนสี่อพระองคร์ทรงแกะตราดวงทบีสี่เจด็ด ความเงบียบกด็ครอบคลลุมสวรรคร์อยผล่ประมาณครศึสี่งชมัวสี่ โมง แลข้วขข้าพเจข้ากด็เหด็นทผต
สวรรคร์ทมันี้งเจด็ดองคร์ทบีสี่ยนนอยผล่เฉพาะพระพมักตรร์พระเจข้านมันี้น ไดข้รมับพระราชทานแตรเจด็ดคมัน และทผตสวรรคร์อบีกองคร์หนศึสี่งถนอ
กระถางไฟทองคชาออกมายนนอยผล่ทบีสี่แทล่น และทรงประทานเครนสี่องหอมเปป็นอมันมากแกล่ทตผ องคร์นมันี้น เพนสี่อใหข้ถวายรล่วมกมับคชา
อธลิษฐานของวลิสทลุ ธลิชนทมันี้งปวงบนแทล่นทองคชาทบีสี่อยผล่หนข้าพระทบีสี่นมัสี่งนมันี้น และควมันเครนสี่องหอมนมันี้นกด็ลอยขศึนี้นไปพรข้อมกมับคชา
อธลิษฐานของวลิสทลุ ธลิชนทมันี้งหลาย จากมนอทผตสวรรคร์สผล่เบนนี้องพระพมักตรร์ของพระเจข้า แลข้วทผตสวรรคร์องคร์นมันี้นกด็นชากระถางไปบรรจลุ
ไฟจากแทล่นจนเตด็ม และโยนกระถางนมันี้นลงบนแผล่นดลินโลก และมทเสทยงตต่างๆ ฟฝ้ารผู้อง ฟฝ้าแลบ และแผส่นดรินไหว และทผต
สวรรคร์เจด็ดองคร์ทบีสี่ถนอแตรทมันี้งเจด็ดนมันี้นตล่างกด็เตรบียมพรข้อมทบีสี่จะเปฝ่า” (วว. 8:1-6)
ในชล่วงสลุดทข้ายของยลุคแหล่งความทลุกขร์ลชาบากใหญล่ยลิสี่ง เมนสี่อพยานสองคนทบีสี่ถผกเจลิมของพระเจข้าเสรด็จสลินี้นการพยากรณร์
ของพวกเขาและวลิบมัตลิทบีสี่สองแหล่งการพลิพากษาตกมาสผล่แผล่นดลินโลกนบีนี้ จะมบีแผล่นดลินไหวใหญล่ยลิสี่ง:
“และในเวลานษันั้นกร็เกริดแผส่นดรินไหวใหญส่ และเมยืองนษันั้นกร็ถลต่มลงเสทยหนถึที่งในสริบสต่วน มทคนตายเพราะแผต่นดรินไหวเจร็ด
พษันคน และคนทบีสี่เหลนออยผล่นมันี้นมบีความหวาดกลมัวยลิสี่ง และไดข้ถวายพระเกบียรตลิแดล่พระเจข้าแหล่งสวรรคร์” (วว. 11:13)
วลิวรณร์ 11:19 บอกเราวล่าจะมบีแผล่นดลินไหวใหญล่โตเมนสี่อพระวลิหารของพระเจข้าถผกเปปิดในสวรรคร์:
“แลข้วพระวลิหารของพระเจข้าในสวรรคร์กด็เปปิดออก ในพระวลิหารนมันี้นเหด็นมบีหบีบพมันธสมัญญาของพระองคร์ แลผู้วกร็มทฟฝ้าแลบ
และเสทยงตต่างๆ ฟฝ้ารผู้อง แผส่นดรินไหว ลผกเหร็บกร็ตกอยต่างหนษัก”
จากนมันี้นในวลิวรณร์ 16:17-21 เมนสี่อขมันใบทบีสี่เจด็ดแหล่งพระพลิโรธของพระเจข้าถผกเทออกในการพลิพากษาบนแผล่นดลินโลก
เรากด็ถผกบอกวล่า:
“ทผตสวรรคร์องคร์ทบีสี่เจด็ดไดข้เทขมันของตนลงในอากาศ และมบีพระสลุรเสบียงดมังออกมาจากพระทบีนสี่ มัสี่งในพระวลิหารแหล่ง
สวรรคร์วาล่ “สชาเรด็จแลข้ว” และเกลิดมบีเสบียงตล่างๆ มบีฟาฝ้ รข้อง มบีฟาฝ้ แลบ และเกริดแผส่นดรินไหวครษังนั้ ใหญส่ ซถึที่งตษังนั้ แตต่มทมนบุษยค์เกริดมา
บนแผต่นดรินโลก ไมต่เคยมทแผต่นดรินไหวรผู้ายแรงและยริที่งใหญต่เชต่นนทนั้เลย
“มหานครนมันี้นกด็แยกออกเปป็นสามสล่วน และบข้านเมนองของนานาประชาชาตลิกด็ลล่มจม มหานครบาบลิโลนนมันี้นกด็อยผล่ใน

ความทรงจชาตล่อเบนนี้องพระพมักตรร์พระเจข้า เพนสี่อจะใหข้นครนมันี้นดนสี่มถข้วยเหลข้าองลุล่นแหล่งพระพลิโรธอมันใหญล่หลวงของพระองคร์ และ
บรรดาเกาะตล่างๆกด็หนบีหายไป และภผเขาทมันี้งหลายกด็ไมล่มบีผใผข้ ดพบ และมบีลผบเหด็บใหญล่ตกลงมาจากฟฝ้าถผกคนทมันี้งปวง แตล่ละกข้อน
หนมักประมาณหข้าสลิบกลิโลกรมัม คนทมันี้งหลายจศึงพผดหมลิสี่นประมาทพระเจข้า เพราะภมัยพลิบมัตลิทบีสี่เกลิดจากลผกเหด็บนมันี้น เพราะวล่าภมัย
พลิบมัตลิจากลผกเหด็บนมันี้นรข้ายแรงยลิสี่งนมัก”
จะมบีแผล่นดลินไหวหลายครมันี้งจนกวล่าพระเยซผเสดด็จมาและสถาปนาอาณาจมักรยลุคพมันปปีของพระองคร์ สถลิตลิปปัจจลุบมันแสดง
ใหข้เหด็นวล่ามบีแผล่นดลินไหววมันนบีนี้มากกวล่าทบีสี่เคยมบีแตล่กล่อน บางครมันี้งกด็รลุนแรง กล่อใหข้เกลิดความเสบียหายและผผข้เสบียชบีวลิตมากมาย บาง
ครมันี้งกด็เปป็นเพบียงการสมัสี่นสะเทนอนทบีสี่เขยล่าแผล่นดลินโลกพอทบีจสี่ ะทชาใหข้เราตระหนมักวล่าพวกมมันยมังอยผล่ แตล่จะไมล่มบีแผล่นดลินไหวใน
อาณาจมักรยลุคพมันปปีและในแผล่นดลินโลกใหมล่เลย
ขข้อ 8: “เหตบุการณค์ทษันั้งปวงนทนั้เปป็นขษันั้นแรกแหต่งความทบุกขค์ลสาบาก”
นบีสี่อข้างอลิงยข้อนกลมับไปยมังขข้อพระคชาหลายขข้อกล่อนหนข้า บรรดาพระครลิสตร์เทบียมเทด็จ, สงครามและขล่าวลนอเรนสี่อง
สงคราม, ประชาชาตลิทบีสี่ตล่อสผกข้ มับประชาชาตลิและอาณาจมักรทบีสี่ตอล่ สผข้กมับอาณาจมักร, การกมันดารอาหาร, โรคระบาดตล่าง ๆ, แผล่น
ดลินไหวทมันี้งหลาย-ทมันี้งหมดนบีนี้เปป็นเพบียง “ขษันั้นแรกแหต่งความทบุกขค์ลสาบาก” ความทลุกขร์ลชาบากจะยมังมบีตอล่ ไปจนกวล่าพระเยซผเสดด็จ
มาในวลิวรณร์นมันี้น ซศึสี่ง ณ เวลานมันี้นพระองคร์จะทรงขจมัดความทลุกขร์ลชาบากไปจากแผล่นดลินโลกและคชาสาปแชล่งนมันี้นจะถผกถอนไป
จากสลิสี่งทรงสรข้างทมันี้งปวง
คชากรบีกตรงนบีนี้ทบีสี่แปลเปป็น “ความทบุกขค์ลสาบาก” จรลิง ๆ แลข้วมบีความหมายวล่า การเจร็บครรภค์-นมัสี่นคนอ ความเจด็บปวด
กล่อนคลอดบลุตร เราพบตมัวอยล่างหนศึสี่งของคชา ๆ นบีนี้ใน 1 เธสะโลนลิกา 5:3 ทบีสี่เปาโลกลล่าววล่า “เมนสี่อเขาพผดวล่า “สงบสลุขและ
ปลอดภมัยแลข้ว” เมนสี่อนมันี้นแหละความพลินาศกด็จะมาถศึงเขาทมันทบี เหมยือนกษับความเจก็บปวดมาถถึงหญริงททที่มทครรภค์ เขาจะหนบีกด็ไมล่
พข้น” ดมังนมันี้น ความหมายของขข้อ 8 จศึงมบีอยผล่วาล่ สลิสี่งเหลล่านมันี้นทบีสี่ถผกเอล่ยถศึงในขข้อ 5, 6, และ 7 เปป็นการเรริที่มตผู้นของการเจร็บครรภค์ ทบีสี่
จะดชาเนลินตล่อไป, ทวบีความรลุนแรงมากขศึนี้นเรนสี่อย ๆ, และในทบีสี่สลุดกด็นชาไปสผล่การเนรมลิตสรข้างสลิสี่งสารพมัดใหมล่หมด
ในโรม 8:18-23 อมัครสาวกเปาโลอข้างอลิงถศึงการเจด็บครรภร์เชล่นนมันี้นตามทบีสี่ถผกประยลุกตร์ใชข้กมับสลิสี่งทรงสรข้างทมันี้งปวง:
“เพราะขข้าพเจข้าเหด็นวล่า ความทลุกขร์ลชาบากแหล่งสมมัยปปัจจลุบมันนบีนี้ ไมล่สมควรทบีสี่จะเอาไปเปรบียบกมับสงล่าราศบีซศึสี่งจะเผยใน
เราทมันี้งหลาย ดข้วยวล่าสรรพสลิสี่งทบีสี่ทรงสรข้างแลข้ว มบีความเพบียรคอยทล่าปรารถนาใหข้บลุตรทมังนี้ หลายของพระเจข้าปรากฏ เพราะวล่า
สรรพสลิสี่งเหลล่านมันี้นตข้องเขข้าอยผใล่ นอชานาจของอนลิจจมัง ไมล่ใชล่ตามใจชอบของตนเอง แตล่เปป็นไปตามพระองคร์ผผข้ทรงบมันดาลใหข้เขข้า
อยผล่นมันี้นดข้วยมบีความหวมังใจ วล่าสรรพสลิสี่งเหลล่านมันี้นจะไดผู้รอด (จะถผกชต่วยใหผู้พนผู้ , จะถผกคลอด) จากอชานาจแหล่งความเปฟปี่อยเนล่า
และจะเขข้าในเสรบีภาพซศึสี่งมบีสงล่าราศบีแหล่งบลุตรทมันี้งหลายของพระเจข้าดข้วย
“เรารผอผู้ ยผต่วาต่ บรรดาสรรพสริที่งททที่ทรงสรผู้างนษันั้น กสาลษังครชื่กาครวญและผจญความทตุกขย์ลกาบากเจร็บปวดดผู้วยกษันมาจนทบุก
วษันนทนั้ และไมล่ใชล่สรรพสลิสี่งทมันี้งปวงเทล่านมันี้น แตล่เราทษันั้งหลายเองดผู้วย ผผข้ไดข้รมับผลแรกของพระวลิญญาณ ตษัวเราเองกร็ยษังครที่สาครวญ
คอยจะเปป็นอยต่างบบุตร คยือททจที่ ะทรงไถต่กายของเราทษันั้งหลายไวผู้”
จากนมันี้น หลมังจากชล่วงเวลาแหล่งความเจด็บปวดอมันเลวรข้ายนบีนี้ สริที่งสารพษัดจะถผกเนรมริตสรผู้างใหมส่:
“ขข้าพเจข้าไดข้เหด็นทข้องฟฝ้าใหมล่และแผล่นดลินโลกใหมล่ เพราะทข้องฟฝ้าเดลิมและแผล่นดลินโลกเดลิมนมันี้นหายไปหมดสลินี้นแลข้ว
และทะเลกด็ไมล่มบีอบีกแลข้ว ขข้าพเจข้า คนอยอหร์น ไดข้เหด็นเมนองบรลิสลุทธลิธิ์ คนอกรลุงเยรผซาเลด็มใหมล่ เลนสี่อนลอยลงมาจากพระเจข้าและจาก

สวรรคร์ กรลุงนบีนี้ไดข้จมัดเตรบียมไวข้พรข้อมแลข้ว เหมนอนอยล่างเจข้าสาวแตล่งตมัวไวข้สชาหรมับสามบี
ขข้าพเจข้าไดข้ยลินเสบียงดมังมาจากสวรรคร์วล่า “ดผเถลิด พลมับพลาของพระเจข้าอยผล่กบมั มนลุษยร์แลข้ว พระองคร์จะทรงสถลิตกมับเขา เขาจะ
เปป็นชนชาตลิของพระองคร์ และพระเจข้าเองจะประทมับอยผล่กมับเขา และจะทรงเปป็นพระเจข้าของเขา พระเจข้าจะทรงเชด็ดนนี้ชาตา
ทลุกๆหยดจากตาของเขา ความตายจะไมล่มบีอบีกตล่อไป ความครสี่ชาครวญ การรข้องไหข้ และการเจด็บปวดจะไมล่มบีอบีกตล่อไป เพราะ
ยลุคเดลิมนมันี้นไดข้ผล่านพข้นไปแลข้ว”
“พระองคร์ผผข้ประทมับบนพระทบีสี่นมัสี่งตรมัสวล่า “ดผเถริด เราสรผู้างสริชื่งสารพษัดขจึนั้นใหมส่” และพระองคร์ตรมัสกมับขข้าพเจข้าวล่า “จง
เขทยนไวผู้เถริด เพราะวต่าถผู้อยคสาเหลต่านทนั้เปป็นคสาสษัตยย์จรริงและสษัตยย์ซชชื่อ”” (วว. 21:1-5)
มบีอยผล่คชาสอนหนศึสี่งทบีสี่แพรล่หลายในแผล่นดลินวมันนบีนี้ซศึสี่งประกาศวล่าสลิสี่งตล่าง ๆ จะดบีขศึนี้นเรนสี่อย ๆ จนกระทมัสี่งในทบีสี่สลุดความชอบ
ธรรมจะมบีชมัยเหนนอความไมล่ชอบธรรม และดมังนมันี้นโดยการประกาศขล่าวประเสรลิฐครลิสตจมักรกด็จะทชาใหข้คนทมันี้งโลกกลมับใจเชนสี่อ
และนชาอาณาจมักรของพระครลิสตร์เขข้ามาตมันี้งบนแผล่นดลินโลก ทล่านทบีสี่รมัก อยล่าเชนสี่อคชาสอนนบีนี้เดด็ดขาด! นมัสี่นไมล่ใชล่สลิสี่งทบีพสี่ ระคมัมภบีรร์สอน
พระวจนะของพระเจข้าสอนอยล่างชมัดเจนวล่าสภาวะตล่าง ๆ ในโลกนบีนี้จะแยล่ลงเรนสี่อย ๆ กระทมัสี่งจนถศึงอวสาน เปาโลพรรณนา
ความเสนสี่อมลงนบีนี้อยล่างชมัดเจนมาก ๆ ในจดหมายฉบมับทบีสี่สองถศึงทลิโมธบี:
“แตล่จงเขร้าใจขร้อนทนั้ดร้วย คยือวต่าในวษันสบุดทผู้ายนษันั้น จะเกริดเหตบุการณค์กลทยคบุ เหตลุวาล่ คนจะเปป็นคนรมักตมัวเอง เปป็นคนเหด็น
แกล่เงลิน เปป็นคนอวดตมัว เปป็นคนจองหอง เปป็นคนพผดหมลิสี่นประมาท เปป็นคนไมล่เชนสี่อฟปังคชาบลิดามารดา เปป็นคนอกตมัญญผ เปป็นคน
ไรข้ศบีลธรรม เปป็นคนไมล่รกมั ซศึสี่งกมันและกมัน เปป็นคนไมล่ทชาตามสมัญญา เปป็นคนหาความใสล่เขา เปป็นคนไมล่มบีสตลิรงมันี้ ใจ เปป็นคนดลุราข้ ย
เปป็นคนชมังคนดบี เปป็นคนทรยศ เปป็นคนมลุทะลลุ เปป็นคนหมัวสผง เปป็นคนรมักความสนลุกสนานยลิสี่งกวล่ารมักพระเจข้า เขามบีสภาพทางของ
พระเจข้าภายนอก แตล่ฤทธลิธิ์ของทางนมันี้นเขาปฏลิเสธเสบีย คนอยล่างนบีนี้ทล่านจงผลินหนข้าหนบีจากเขาเสบียดข้วย เพราะในบรรดาคนเหลล่า
นมันี้น มบีคนทบีสี่แอบไปตามบข้าน แลข้วนชาหญลิงทบีสี่เบาปปัญญาหนาดข้วยบาปไปเปป็นเชลย แลข้วพากมันหลงใหลไปดข้วยตมัณหาตล่าง ๆ ถถึง
จะเรทยนกษันอยมูส่เสมอ แตต่กร็ไมส่อาจเรทยนรผถผู้ ถึงความจรริงเลย…
“แตล่ทล่านกด็ประจมักษร์ชมัดแลข้วซศึสี่งคชาสอน การประพฤตลิ ความมลุล่งหมาย ความเชนสี่อ ความอดทน ความรมัก ความเพบียร
การถผกขล่มเหง การทนทลุกขร์ยากลชาบากของขข้าพเจข้า ซศึสี่งไดข้เกลิดขศึนี้นกมับขข้าพเจข้า ณ เมนองอมันทลิโอก เมนองอลิโคนบียผม และเมนองลลิส
ตรา การกดขบีสี่ขล่มเหงทบีสี่ขข้าพเจข้าไดข้ทนเอา ถศึงกระนมันี้นกด็ดอบี งคร์พระผผข้เปป็นเจข้าไดข้ทรงโปรดใหข้ขข้าพเจข้ารอดพข้นจากสลิสี่งเหลล่านมันี้น
ทมันี้งหมด แทผู้จรริงทบุกคนททที่ปรารถนาจะดสาเนรินชทวริตตามทางของพระเจผู้าในพระเยซผครริสตค์จะถมูกกดขทชื่ขส่มเหง แตต่คนชษัวที่ และคน
เจผู้าเลต่หค์จะชษัชื่วรร้ายมากยริงชื่ ขจึนั้น ทษันั้งลต่อลวงคนอยืที่น และกร็ถผกคนอยืที่นลต่อลวงดผู้วย” (2 ทธ. 3:1-13)
ขข้อ 9-12: “ในเวลานษันั้นเขาจะมอบทต่านทษันั้งหลายไวผู้ใหผู้ทนทบุกขค์ลสาบากและจะฆต่าทต่านเสทย และประชาชาตริตาต่ งๆจะ
เกลทยดชษังพวกทต่านเพราะนามของเรา คราวนษันั้นคนเปป็นอษันมากจะถดถอยไปและทรยศกษันและกษัน ทษันั้งจะเกลทยดชษังซถึที่งกษันและ
กษัน จะมทผพผผู้ ยากรณค์เทร็จหลายคนเกริดขถึนั้นและลต่อลวงคนเปป็นอษันมากใหผู้หลงไป ความรษักของคนเปป็นอษันมากจะเยยือกเยร็นลง
เพราะความชษัวที่ ชผู้าจะแผต่ขยายออกไป”
“ในเวลานษันั้น”-นมัสี่นคนอ ไมล่ใชล่หลษังจากททที่สลิสี่งเหลล่านบีนี้เกลิดขศึนี้น แตล่ในระหวต่างชต่วงเวลาแหต่งความทบุกขค์ลสาบากนษันั้น เราไมล่
สามารถฟปันธง “ในเวลานษันั้น” วล่าตรงกมับปปีใดหรนอวมันใดไดข้
“ในเวลานษันั้นเขาจะมอบทต่านทษันั้งหลายไวผู้ใหผู้ทนทบุกขค์ลสาบาก...” พระเยซผกชาลมังบอกเหลล่าสาวกของพระองคร์ตรงนบีนี้วาล่

ในระหวล่างชล่วงเวลาตรงกลางของบรรดาพระครลิสตร์เทบียมเทด็จ, สงคราม, ขล่าวลนอเรนสี่องสงคราม, โรคระบาด, แผล่นดลินไหว ฯลฯ
นบีนี้ เหลล่าสาวกของพระองคร์จะถผกจมับกลุมและถผกสล่งตมัวใหข้กมับทางการ “ไวข้ใหข้ทนทลุกขร์ลชาบาก” มาระโก 13:9 บอกเราวล่าพวก
เขาจะถผกมอบ “ไวข้กบมั ศาล” และในธรรมศาลาเหลล่านมันี้นพวกเขาจะถผกเฆบีสี่ยนตบี
เราทราบวล่าครลิสเตบียนยลุคตข้นจชานวนมาก รวมถศึงสลิบสองคนนมันี้นดข้วย ถผกนชาตมัวไปอยผล่ตล่อหนข้าสภาใหญล่นมันี้น คนอ สภา
ซานเฮดรลิน พวกเขาถผก “ทชาใหข้เจด็บปวด” ดข้วยเครนอสี่ งพมันธนาการตล่าง ๆ และการจชาคลุก , การขล่มเหงหลายรผปแบบ, และมมัน
ไมล่ใชล่เรนสี่องผลิดปกตลิทบีสี่พวกเขาจะถผกนชาตมัวเขข้าไปในธรรมศาลาเหลล่านมันี้นและถผกเฆบีสี่ยนตบี เราไมล่จชาเปป็นตข้องคข้นดผในประวมัตลิศาสตรร์
ฝฝ่ายโลกเพนสี่อทบีจสี่ ะทราบวล่าคชาพยากรณร์นบีนี้ไดข้ถผกทชาใหข้สชาเรด็จจรลิงแลข้วในสล่วนทบีสี่เกบียสี่ วกมับพวกอมัครสาวก เพราะวล่าพระคมัมภบีรร์เองกด็
บมันทศึกเหตลุการณร์แลข้วเหตลุการณร์เลล่าทบีสี่คนเหลล่านมันี้นผผข้ซศึสี่งดชาเนลินกมับพระเยซผถผกเฆบีสี่ยนตบีตอล่ หนข้าประชาชนและถผกจมับกลุมและจชาคลุก
บล่อย ๆ
ยกตมัวอยล่างเชล่น เปโตรและยอหร์นถผกจชาคลุกเพราะการประกาศขล่าวประเสรลิฐและถผกหข้ามไมล่ใหข้พผดในพระนามของ
พระเยซผ (กรลุณาอล่านกลิจการ 4:1-21)
ในเมนองฟปีลลิปปปี เปาโลและสลิลาสถผกเฆบีสี่ยนตบีและถผกจชาคลุกใน “หข้องขมังชมันี้นใน” โดยเทข้าของพวกเขาถผกใสล่ขนสี่อไวข้แนล่น
หนา (กลิจการ 16:23, 24)
เปาโลกด็ถผกจมับกลุมโดยพวกยลิวเชล่นกมันและถผกนชาตมัวไปอยผล่ตล่อหนข้ากมัลลลิโอ แตล่กมัลลลิโอไมล่สนใจในกระบวนการแบบยลิว
และปฏลิเสธทบีสี่จะมบีสล่วนเกบีสี่ยวขข้องใด ๆ กมับขข้อกลล่าวหาเหลล่านมันี้นซศึสี่งถผกนชามาโดยพวกยลิวเพนสี่อปรมักปรชาอมัครสาวกทล่านนบีนี้ (อล่าน
บมันทศึกเหตลุการณร์ในกลิจการ 18:12-16) เราไมล่มบีพนนี้นทบีสี่และเวลาทบีสี่จะเลล่ายข้อนถศึงการถผกจองจชาอมันยาวนานของเปาโลซศึสี่งถผก
บมันทศึกไวข้ในกลิจการบททบีสี่ 21 ถศึง 28 แตล่ผมหวมังใจวล่าคลุณจะเปปิดบทเหลล่านมันี้นและอล่านเรนสี่องราวเหลล่านมันี้นทมันี้งหมด มมันนล่าตนนสี่ เตข้น
ใหข้ขข้อมผล และใหข้ความกระจล่างอยล่างมากเกบีสี่ยวกมับความทลุกขร์ลชาบากทบีสี่เปาโลไดข้สผข้ทนเพราะเหด็นแกล่ขล่าวประเสรลิฐ
ใน 2 โครลินธร์ 11:23-28 เปาโลเลล่ายข้อนอยล่างยล่อ ๆ เกบีสี่ยวกมับความทลุกขร์ทบีสี่เขาทนฝฝ่าในฐานะเปป็นสาวกคนหนศึสี่งของ
พระเยซผครลิสตร์เจข้า เขาพผดถศึงตมัวเองวล่า “ทชางานมากยลิสี่งกวล่าเขาอบีก ขข้าพเจข้าถผกโบยตบีเกลินขนาด ขข้าพเจข้าตลิดคลุกมากกวล่าเขา
ขข้าพเจข้าหวลิดตายบล่อยๆ พวกยลิวเฆบีสี่ยนขข้าพเจข้าหข้าครมังนี้ ๆละสามสลิบเกข้าทบี เขาตบีขข้าพเจข้าดข้วยไมข้เรบียวสามครมันี้ง เขาเอากข้อนหลิน
ขวข้างขข้าพเจข้าครมันี้งหนศึสี่ง ขข้าพเจข้าเผชลิญภมัยเรนอแตกสามครมังนี้ ขข้าพเจข้าลอยอยผล่ในทะเลคนนหนศึสี่งกมับวมันหนศึสี่ง ขข้าพเจข้าตข้องเดลินทา
งบล่อยๆ เผชลิญภมัยอมันนล่ากลมัวในแมล่นนี้ชา เผชลิญโจรภมัย เผชลิญภมัยจากชนชาตลิของขข้าพเจข้าเอง เผชลิญภมัยจากคนตล่างชาตลิ เผชลิญภมัย
ในนคร เผชลิญภมัยในปฝ่า เผชลิญภมัยในทะเล เผชลิญภมัยจากพบีสี่นข้องเทบียม ตข้องทชางานเหนด็ดเหนนสี่อยและยากลชาบาก ตข้องอดหลมับ
อดนอนบล่อยๆ ตข้องหลิวและกระหาย ตข้องอดขข้าวบล่อยๆ ตข้องทนหนาวและเปลนอยกาย และนอกจากสลิสี่งเหลล่านมันี้นทบีสี่อยผล่
ภายนอกแลข้ว ยมังมบีการอนสี่นทบีสี่บบีบขข้าพเจข้าอยผล่ทลุกวมันๆ คนอการดผแลครลิสตจมักรทมังนี้ ปวง”
ภยมันตรายหลายอยล่างทบีสี่เปาโลกลล่าวถศึงในขข้อพระคชาตอนนบีนี้เกลิดขศึนี้นเพราะการขล่มเหงจากชนชาตลิของเขาเอง, พวกยลิว,
หลมังจากทบีสี่เขาเปลบีสี่ยนความเชนสี่อและเรลิสี่มประกาศขล่าวประเสรลิฐของพระเยซผครลิสตร์เจข้า
เราอาจเลล่าไดข้หลายหนข้าเกบีสี่ยวกมับประสบการณร์ทมันี้งหลายของพวกครลิสเตบียนยลุคตข้น ตามทบีสี่ถผกใหข้ไวข้ในประวมัตศลิ าสตรร์
ทมันี้งฝฝ่ายพระเจข้าและฝฝ่ายโลก ซศึสี่งทมันี้งหมดนมันี้นแสดงใหข้เหด็นการสชาเรด็จจรลิงของคชาพยากรณร์ทพบีสี่ ระเยซผครลิสตร์เจข้าตรมัสในบททบีสี่ยบีสี่สลิบสบีสี่
ของมมัทธลิว และการขล่มเหงครลิสเตบียนทมันี้งหลายกด็ไมล่ไดข้สลินี้นสลุดลงไปพรข้อมกมับคนรลุล่นกล่อน ๆ เชล่นกมัน ตามทบีสี่เปาโลกลล่าวในขข้อพระ

คชาทบีสี่ยกมาจาก 2 ทลิโมธบี 3 ทตุกคนททที่ปรารถนาจะดสาเนรินชทวตริ ตามทางของพระเจผู้าในพระเยซผครริสตค์ “จะถผกกดขทที่ขต่มเหง” เรา
อาจไมล่ถผกเรบียกใหข้ตข้องพลบีชพบี เพนสี่อความเชนสี่อหรนอถผกจชาคลุกในแผล่นดลินนบีนี้ทบีสี่เราอาศมัยอยผล่ แตล่หากเราดชาเนลินชบีวตลิ ทบีสี่อลุทลิศตมัวและเตด็ม
ลข้นดข้วยพระวลิญญาณและยศึดมมัสี่นตามพลิมพร์เขบียวของพระเจข้าสชาหรมับเหลล่าวลิสลุทธลิชนของพระองคร์ เรากด็จะถผกดผหมลิสี่นเหยบียด
หยาม, ถผกเรบียกวล่า “พวกคลมัสี่งศาสนา”, ใจแคบและหมัวโบราณ
“...และจะฆส่าทต่านเสทย...” ผมเชนสี่อวล่านบีสี่ชบีนี้ไปยมังพวกอมัครสาวกเปป็นพลิเศษ แตล่มมันกด็ประยลุกตร์ใชข้ไดข้กมับพวกครลิสเตบียนยลุค
ตข้นเชล่นกมันผผข้ซศึสี่งถผกขล่มเหงและถผกฆล่าตายบล่อย ๆ โดยวลิธบีการทรมาน มมันรวมถศึงพวกวลิสลุทธลิชนในชล่วงทข้าย ๆ ของยลุคนบีนี้ดวข้ ย พระ
คมัมภบีรร์บมันทศึกความมรณาของสเทเฟน สมาชลิกคนหนศึสี่งของคณะผผข้ชวล่ ยศลิษยาภลิบาลชลุดแรกและเปป็นผผข้พลบีชพบี เพนสี่อความเชนสี่อแบบ
ครลิสเตบียนคนแรกทบีถสี่ ผกบมันทศึกไวข้ (กรลุณาอล่านกลิจการบททบีสี่ 7)
ยากอบพบีชสี่ ายของยอหร์น ถผกฆล่าตายดข้วยดาบตามคชาสมัสี่งของเฮโรด (กลิจการ 12:1, 2) ประวมัตลิศาสตรร์บอกเราวล่าเปโตร
และเปาโลถผกฆล่าตายกล่อนทบีสี่ทลิตมัสชาวโรมมันทชาลายกรลุงเยรผซาเลด็ม แมข้แตล่ยอหร์นผผข้เปป็นทบีสี่รกมั กด็ถผกเนรเทศไปยมังเกาะปปัทมอส
เพราะคชาพยานของเขา ไมล่มบีขข้อสงสมัยเลยวล่ามบีคนอนสี่นอบีกมากมายทบีถสี่ ผกฆล่าตายเพราะคชาพยานของพวกเขาเพนสี่อพระครลิสตร์ พระ
คมัมภบีรร์ไมล่บอกเราอยล่างละเอบียดวล่าอมัครสาวกทลุกคนพบจลุดจบแบบใด แตล่เราแนล่ใจไดข้วาล่ พวกเขาทนทลุกขร์เพราะเหด็นแกล่ขล่าว
ประเสรลิฐ
“...และประชาชาตริตาต่ งๆจะเกลทยดชษังพวกทต่านเพราะนามของเรา” เนนสี่องจากมมัทธลิวเปป็นหนมังสนออาณาจมักรและถผก
เขบียนถศึงพวกยลิวเปป็นหลมัก ผมจศึงเชนสี่อวล่าการประยลุกตร์ใชข้หลมักของขข้อความนบีนี้ใชข้กมับประชาชาตลินมันี้น พวกสาวกเปป็นคนยลิว และมมัน
เปป็นขข้อเทด็จจรลิงประการหนศึสี่งทบีมสี่ มัสี่นคงวล่าชนชาตลิยวลิ ถผกเกลบียดชมังถข้วนหนข้ากระทมัสี่งในปปัจจลุบมัน เราไมล่จชาเปป็นตข้องยข้อนกลมับไป
หลายปปีเพนสี่อทบีจสี่ ะจชาไดข้ถศึงการขล่มเหงและการทชาลายลข้างพวกยลิวหลายลข้านคนในระหวล่างสงครามโลกครมันี้งทบีสี่สอง ผผข้เผดด็จการ
มากกวล่าหนศึสี่งคนตมันี้งใจแนล่วแนล่ทจบีสี่ ะกชาจมัดพวกยลิวใหข้พข้นไปเสบียจากพนนี้นพลิภพ-และผมกด็อยากกลล่าวตรงนบีนี้และเดบีดี๋ยวนบีนี้วล่าหากไมล่ใชล่
เพราะพระเจข้าทรงใชข้การอเมรลิกา โดยทรงยอมใหข้อเมรลิกาใชข้เงลินและวลิธบีการตล่าง ๆ เพนสี่อปกปฝ้องและคลุข้มกมันประเทศเลด็ก ๆ นมันี้น
ของพวกยลิว ชนชาตลิอลิสราเอลกด็คงสผญเสบียประชาชนของมมันไปมากกวต่านทนั้แลผู้วใหข้แกล่ความเกลบียดชมังของประชาชาตลิอนสี่น ๆ แตล่
พระเจข้าทรงใหข้คชาสมัญญาไวข้แลข้วแกล่อมับราฮมัมและแกล่เชนนี้อสายของอมับราฮมัม และพระเจข้าจะทรงรมักษาคชาสมัญญานมันี้นไมล่วล่า
ประชาชาตลิอนสี่น ๆ จะเกลบียดชมังประชากรทบีสี่ถผกเลนอกสรรของพระองคร์สกมั เพบียงใดกด็ตาม ชนชาตลิยลิวจะไมล่มบีทางถผกลข้างผลาญจน
สผญสลินี้นไป แตล่พวกเขาถผกเกลบียดชมังและพวกเขาไดข้สผข้ทนการขล่มเหงทบีสี่ไมล่อาจพรรณนาเปป็นคชาพผดไดข้มาโดยตลอด
ถศึงแมข้วาล่ การตบีความหลมักของขข้อพระคชาตอนนบีนี้อาจปรมับใชข้กมับพวกยลิว มมันกด็สามารถนชาไปใชข้กมับครลิสเตบียนทมันี้งหลายใน
ปปัจจลุบมันในการตบีความแบบรองไดข้เชล่นกมัน คนทบีดสี่ ชาเนลินชบีวลิตแบบอลุทลิศตมัว, บรลิสลุทธลิธิ์, เตด็มลข้นดข้วยพระวลิญญาณ, แยกออกจาก
โลก, จะเจอกมับการขล่มเหง มบีผผข้เชนสี่อทบีสี่บมังเกลิดใหมล่แลข้วอยล่างแทข้จรลิงจชานวนมากในยลุคสมมัยปปัจจลุบมันนบีนี้ แตล่กด็มบีอยผล่หลายคนเชล่นกมันทบีสี่
โดยการเปป็นสมาชลิกและการคบหาสมาคมกมับครลิสตจมักร ไดข้ทชาใหข้ตวมั เองมาอยผล่ในแวดวงแหล่งการคบหาสมาคมกมับพวก
ครลิสเตบียน พวกเขาอาจเปป็นคนดบีมบีศบีลธรรม พวกเขาอาจดชารงตชาแหนล่งอมันมบีเกบียรตลิและไดข้รบมั การนมับหนข้าถนอตาในชลุมชน พวก
เขาอาจบรลิจาคเงลินเพนสี่อวมัตถลุประสงคร์อมันดบีมากมาย แตล่ถข้าพวกเขาไมล่ไดข้บมังเกลิดใหมล่อยล่างแทข้จรลิง ถข้าพวกเขาไมล่ไดข้ตอบรมับการ
ทรงเรบียกของพระเจข้าใหข้ออกมาจากฝผงชนเหลล่านมันี้นและดชาเนลินไปกมับพระองคร์ พวกเขากด็ไมล่เขข้าใจ, ไมต่สามารถเขผู้าใจ, การ
อลุทลิศตมัวนมันี้นและการดชาเนลินชบีวลิตอมันสผงสล่งของผผข้เชนสี่อทบีสี่บมังเกลิดใหมล่แลข้ว

พระเยซผตรมัสไวข้ในมมัทธลิว 5:11 วล่า “เมนสี่อเขาจะตลิเตบียนขล่มเหงและนลินทาวล่ารข้ายทล่านทมันี้งหลายเปป็นความเทด็จเพราะเรา
ทล่านกด็เปป็นสลุข” พระเยซผทรงถผกดล่าวล่าและถผกขล่มเหงในระหวล่างการรมับใชข้บนโลกนบีนี้ของพระองคร์ เหลล่าศมัตรผของพระองคร์เรบียก
พระองคร์วาล่ คนมลุสา (ยอหร์น 8:13) พวกเขาวล่าพระองคร์เปป็นคนกลินเตลิบและดนสี่มนนี้ชาองลุล่นมาก (มธ. 11:19) พวกเขากลล่าววล่า
พระองคร์ทรงถผกผบีสลิง (ยอหร์น 7:20) พวกเขากลล่าวหาพระองคร์วล่าทชาการอมัศจรรยร์ทมันี้งหลายโดยฤทธลิธิ์ของเบเอลเซบมับ เจข้าแหล่ง
พวกผบี (มธ. 12:24) หากเราดชาเนลินกมับพระองคร์ เรากด็จะถผกดล่าวล่าและถผกขล่มเหงเชล่นกมัน เหมนอนกมับทบีสี่พระเยซผทรงเตนอนสาวก
เหลล่านมันี้นไวข้วล่า:
“ถข้าโลกนบีนี้เกลบียดชมังทล่านทมันี้งหลาย ทล่านทมันี้งหลายกด็รวผข้ ล่าโลกไดข้เกลบียดชมังเรากล่อน ถข้าทล่านทมันี้งหลายเปป็นของโลก โลกกด็
จะรมักทล่านซศึสี่งเปป็นของโลก แตล่เพราะทล่านไมล่ใชล่ของโลก แตล่เราไดข้เลนอกทล่านออกจากโลก เหตลุฉะนมันี้นโลกจศึงเกลบียดชมังทล่าน จง
ระลศึกถศึงคชาทบีเสี่ ราไดข้กลล่าวแกล่ทาล่ นทมันี้งหลายแลข้ววล่า ‘ทาสมริไดผู้เปป็นใหญต่กวต่านายของเขา’ ถผู้าเขาขต่มเหงเรา เขากร็จะขต่มเหงทต่าน
ทษันั้งหลายดผู้วย ถข้าเขารมักษาคชาของเรา เขากด็จะรมักษาคชาของทล่านทมันี้งหลายดข้วย แตล่ทกลุ สลิสี่งทบีสี่เขาจะกระทชาแกล่พวกทล่านนมันี้นกด็
เพราะนามของเรา เพราะเขาไมล่รผข้จมักพระองคร์ผผข้ทรงใชข้เรามา” (ยอหร์น 15:18-21)
คนจะนลินทาวล่ารข้ายเรา-แตล่จงสมังเกตวล่า สลิสี่งเหลล่านบีนี้จะถผกกลล่าว “อยต่างเปป็นเทร็จ” และเพราะเหร็นแกต่พระเยซมู คชา
พยานของครลิสเตบียนตข้องปลอดสริที่งททที่ดผเหมยือนชษัที่วรผู้าย (1 ธส. 5:22) แตล่วาล่ ถข้าเราถผกใสล่ราข้ ยอยต่างเปป็นเทร็จเพราะเหด็นแกล่คชาพยาน
ของเราเพนสี่อพระครลิสตร์ เรากด็สามารถสรรเสรลิญพระองคร์ไดข้สชาหรมับอภลิสลิทธลิธิ์นมันี้น ความทลุกขร์ดมังกลล่าวคนอหลมักฐานทบีสี่วาล่ เราเปป็นผผข้
เชนสี่อและวล่าเรากชาลมังดชาเนลินชบีวตลิ ในฐานะเปป็นบลุตรทมันี้งหลายทบีสี่แทข้จรลิงของพระเจข้า ใน 1 เปโตร 3:14-17 เราพบถข้อยคชาตล่อไปนบีนี้:
“แตต่ถผู้าทต่านทษันั้งหลายตผู้องทนทบุกขค์ เพราะเหตบุการชอบธรรม ทต่านกร็เปป็นสบุข อยล่ากลมัวคชาขผล่ของเขา และอยล่าคลิดวลิตกไป
เลย แตล่ในใจของทล่าน จงเคารพนมับถนอพระเจข้าซศึสี่งเปป็นองคร์พระผผข้เปป็นเจข้า และจงเตรบียมตมัวไวข้ใหข้พรข้อมเสมอ เพนสี่อทล่านจะ
สามารถตอบทลุกคนทบีสี่ถามทล่านวล่า ทล่านมบีความหวมังใจเชล่นนบีนี้ดวข้ ยเหตลุผลประการใด แตล่จงตอบดข้วยใจสลุภาพและดข้วยความ
ยชาเกรง มบีใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบอมันดบี เพนสี่อในขข้อความทบีสี่เขาทมันี้งหลายไดข้พดผ ใสล่ราข้ ยทล่านเหมนอนเปป็นผผข้ประพฤตลิชมัสี่ว เขาทบีสี่ใสล่รข้าย
การประพฤตลิดขบี องทล่านในพระครลิสตร์จะไดข้มบีความละอาย เพราะวล่า การไดข้รมับความทลุกขร์เพราะทชาความดบี ถข้าเปป็นทบีสี่ชอบ
พระทมัยพระเจข้า กด็ดบีกวล่าจะตข้องทนอยผล่เพราะการประพฤตลิชวมัสี่ ”
เปโตรกลล่าวเชล่นกมันวล่า: “ถผู้าทต่านถผกดต่าวต่าเพราะพระนามของพระครริสตค์ ทต่านกร็เปป็นสบุข ... แตล่วล่าอยล่าใหข้มบีผผข้ใดในพวก
ทล่านไดข้รมับโทษฐานเปป็นฆาตกร หรนอเปป็นขโมย หรนอเปป็นคนทชารข้าย หรนอเปป็นคนทบีสี่เทบีสี่ยวยลุล่งกมับธลุระของคนอนสี่น แตต่ถผู้าผผผู้ใดถผกการ
รผู้ายเพราะเปป็นครริสเตทยน กร็อยต่าใหผู้ผผผู้นษันั้นมทความละอายเลย แตต่ใหผู้เขาถวายพระเกทยรตริแดต่พระเจผู้าเพราะเหตบุนษันั้น ” (1 ปต.
4:14-16)
ลผกาบอกเราวล่าพระเยซผทรงสอนเหลล่าสาวกไมล่ใหข้ไตรล่ตรองลล่วงหนข้าเกบียสี่ วกมับสลิสี่งทบีสี่พวกเขาจะกลล่าวเมนสี่อพวกเขาถผก
จมับกลุมและถผกนชาตมัวไปไตล่สวน พระองคร์ทรงสมัญญาวล่าจะประทานสตลิปปัญญาและคชาตอบตล่าง ๆ ทบีเสี่ หมาะสมแกล่พวกเขาทบีสี่จะ
ตอบพวกปฏลิปปักษร์ของพวกเขา ในลผกา 21:14, 15 เราอล่านวล่า “เหตลุฉะนมันี้น ทล่านทมันี้งหลายตข้องปลงใจไวข้วาล่ จะไมล่คดลิ นศึกกล่อนวล่า
จะแกข้ตวมั อยล่างไร ดข้วยวล่าเราจะใหผู้ปากและปฟัญญาแกต่ทต่าน ซถึที่งศษัตรผทษันั้งหลายของทต่านจะตต่อตผู้านและคษัดคผู้านไมต่ไดผู้”
“คราวนษันั้นคนเปป็นอษันมากจะถดถอยไป...” “คนเปป็นอมันมาก” ในทบีสี่นบีนี้หมายถศึงคนเหลล่านมันี้นทบีสี่ประกาศตษัววล่าเชนสี่อแตล่จรลิง
ๆ แลข้วไมล่เคยไดข้บมังเกลิดใหมล่เลย พวกเขาตลิดตามฝผงชนไป เหมนอนกมับทบีสี่คนจชานวนมากเหลนอเกลินทชากมันในปปัจจลุบมัน พวกเขา

ตลิดตามไปเพราะเหด็นแกล่ขนมปปังและปลา แตล่พวกเขาไมล่เคยมบีความเชนสี่อทบีสี่แทข้จรลิงในพระเยซผในฐานะพระผผข้ชวล่ ยใหข้รอดเลย สลิสี่ง
ทบีสี่องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเรากชาลมังตรมัสในทบีสี่นบีนี้กด็คนอวล่า คนเปป็นอมันมากทบีสี่ประกาศตมัววล่ารมักพระองคร์จะแสดงใหข้เหด็น , เมนสี่อถผก
ทดสอบ, วล่าพวกเขาไมล่มบีความรมักของจรริงใหข้พระองคร์เลย, ไมล่มคบี วามเชยืที่อของจรริงในพระองคร์เลย ในวมันทบีสี่ทดสอบเหลล่านมันี้นจะ
ปรากฏอยล่างชมัดเจนวล่าพวกเขาไมล่รผข้อะไรเลยเกบียสี่ วกมับความเชนสี่อแบบครลิสเตบียนทบีสี่แทข้จรลิง (ความเชนสี่อทบีสี่นชาไปสผล่ความรอด) ยอหร์
นพผดถศึงคนเหลล่านมันี้นใน 1 ยอหร์น 2:19 วล่า:
“เขาเหลล่านมันี้นไดข้ออกไปจากพวกเรา แตล่เขาเหลล่านมันี้นกด็ไมต่ใชต่พวกเรา เพราะวล่าถข้าเขาเปป็นพวกของเรา เขาจะอยผต่กบษั
เราตล่อไป แตล่เขาไดข้ออกไปแลข้ว ซศึสี่งกด็เปป็นทบีสี่ปรากฏชมัดแลข้ววล่า เขาเหลล่านมันี้นหาใชล่พวกของเราทลุกคนไมล่”
ดมังนมันี้น คนมากมายเหลล่านมันี้นทบีสี่จะทข้อถอยกด็จะหมันกลมับไปจากการตลิดตามพระเยซผ เมนสี่อการขล่มเหงตล่าง ๆ มา พวกเขา
กด็จะรผสข้ ศึกทข้อใจอยล่างรวดเรด็วและจะไมล่เตด็มใจทบีสี่จะจล่ายราคาเพนอสี่ ดชาเนลินไปกมับพระองคร์
“...และทรยศกษันและกษัน...” ผมเชนสี่อวล่านบีสี่หมายถศึงคนเหลล่านมันี้นทบีสี่ถผกกลล่าวถศึงไปแลข้ว คนอคนเหลล่านมันี้นทบีสี่ประกาศตมัว
ยอมรมับดข้วยปากแตล่ละทลินี้งความเชนสี่อเมนสี่อถผกทดสอบ แลข้วพวกเขากด็จะทรยศคนอนสี่น ๆ ทบีสี่เปป็นผผข้เชนสี่อทบีสี่บมังเกลิดใหมล่แลข้วอยล่าง
แทข้จรลิง ประวมัตศลิ าสตรร์ของความเชนสี่อแบบครลิสเตบียนสมมัยยลุคตข้นบอกเลล่าเกบีสี่ยวกมับอมันตรายของการปลล่อยใหข้คนทมัสี่วไปรผข้วาล่ คน ๆ
หนศึสี่งไดข้ยอมรมับและตลิดตามพระครลิสตร์แลข้ว คนจชานวนมากจะยอมทรยศพบีสี่นข้องของตมัวเอง, พบีสี่นข้องรล่วมสายเลนอด, เพนสี่อทบีสี่จะ
แนล่ใจวล่าตมัวเองปลอดภมัย พวกเขาจะยอมเปปิดเผยชนสี่อตล่าง ๆ และสถานทบีสี่ตาล่ ง ๆ ทบีสี่พวกผผข้เชนสี่อกชาลมังซล่อนตมัวอยผล่ เพนสี่อทบีจสี่ ะเอาชบีวตลิ
รอด ตามทบีสี่กลล่าวไวข้ในลผกา 21:16 ผผข้เชนสี่อเหลล่านมันี้นจะถผกทรยศโดย “บลิดามารดาญาตลิพบีสี่นข้องและมลิตรสหาย” และพวกเขาจะ
“ฆล่าบางคนในพวกทล่านเสบีย”
“...ทษันั้งจะเกลทยดชษังซถึที่งกษันและกษัน” พระเยซผกชาลมังตรมัสอบีกครมันี้งถศึงคนเหลล่านมันี้นทบีสี่แคล่ประกาศตษัววล่าเปป็นผผข้เชนสี่อ, คนกลลุล่ม
เดบียวกมันนมันี้นทบีสี่พระองคร์ตรมัสวล่าพวกเขา “จะทรยศกมันและกมัน” ในการเชนสี่อมโยงกมับเรนสี่องนบีนี้ กรลุณาอล่านขข้อพระคชาตล่อไปนบีนี้ :
กลิจการ 20:30; โรม 16:17, 18; กาลาเทบีย 1:6-9; 1 ทลิโมธบี 1:18-20; 6:3-5; 2 ทลิโมธบี 2:16-18; 2 ยอหร์น 7
“...ความรษักของคนเปป็นอษันมากจะเยยือกเยร็นลง เพราะความชษัที่วชผู้าจะแผต่ขยายออกไป” ผมเชนสี่อวล่า “ความชมัสี่วชข้า” ใน
ทบีสี่นบีนี้รวมถศึงความโหดเหบีนี้ยมของพวกยลิวและพวกโรมมันในการทบีพสี่ วกเขาขล่มเหงพวกครลิสเตบียน ผมเชนสี่ออบีกดข้วยวล่ามมันรวมถศึงการ
ทรยศผผข้เชนสี่อทมันี้งหลายโดยเหลล่าศมัตรผของพระครลิสตร์ และคชาสอนผลิด ๆ ของพวกผผข้พยากรณร์เทด็จและพวกครผสอนเทด็จ ผลกระทบ
ของสลิสี่งเหลล่านบีนี้จะทชาใหข้ผผข้เชนสี่อจชานวนมากมบีความรข้อนรนนข้อยลงในชล่วงวมันหลมัง ๆ ของยลุคสมมัยนบีนี้
จะเปป็นการดบีทจบีสี่ ะรนนี้อฟฟนฟื้ ความจชาของเราเกบีสี่ยวกมับคชาถามสามทบนมันี้นทบีพสี่ วกสาวกไดข้ทผลถามพระเยซผ : (1) เหตลุการณร์
เหลล่านบีนี้จะบมังเกลิดขศึนี้นเมนสี่อไร, (2) สลิสี่งไรเปป็นหมายสชาคมัญวล่าพระองคร์จะเสดด็จมา และ (3) สลิสี่งไรเปป็นหมายสชาคมัญทบีสี่แสดงถศึงวาระ
สลุดทข้ายของโลกนบีนี้? คชาตอบเหลล่านมันี้นตล่อทมันี้งสามคชาถามนบีนี้เกบีสี่ยวพมันกมันเหลนอเกลินในบางสล่วนของบทนบีนี้อยล่างไมล่ตข้องสงสมัยจน
เปป็นการยากทบีจสี่ ะแยกแยะและแกะพวกมมันออกจากกมัน เราตข้องระลศึกวล่าพระเยซผทรงรวมเวลาตมันี้งแตล่วมันนมันี้นทบีพสี่ ระองคร์ไดข้
ประทานคชาพยากรณร์นบีนี้เรนสี่อยมาตลอดหลายรข้อยปปีไปจนถศึงอวสานของยลุคนบีนี้
ความชมัสี่วชข้าแผล่ขยายในวมันนบีนี้ มบีเครนสี่องมนอตล่าง ๆ ทบีสี่ชวมัสี่ รข้ายและสลิสี่งตล่าง ๆ ทบีสี่บาปหนาเพนสี่อทชาใหข้ดวงวลิญญาณตกนรก
มากกวล่าทบีสี่โลกเคยเหด็นมานมับตมันี้งแตล่พระเจข้าไดข้ทรงสรข้างอาดมัม สลิสี่งประดลิษฐร์สมมัยใหมล่จชานวนมาก-แมข้แตล่รถยนตร์, หากนชาไปใชข้
ในทางทบีผสี่ ลิด-กด็สามารถกลายเปป็นเครนสี่องมนอเพนสี่อทชาใหข้มนลุษยร์เรลิสี่มเยด็นชาและไมล่แยแสในฝฝ่ายวลิญญาณไดข้ ยกตมัวอยล่างเชล่น

รถยนตร์เปป็นสลิสี่งทบีสี่ทชาคลุณประโยชนร์มหาศาลตล่อมนลุษยชาตลิเมนสี่อถผกใชข้อยล่างเหมาะสม แตล่หากเราใชข้ยานพาหนะสมมัยใหมล่ดมัง
กลล่าวเพนสี่อพาเราไปยมังสถานทบีสี่แหล่งความสนลุกสนานในวมันขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าแทนทบีสี่จะไปยมังพระนลิเวศของพระเจข้า เรากด็
กชาลมังใชข้รถยนตร์ของเราอยล่างผลิด ๆ สชาหรมับครลิสเตบียนผผข้นมันี้น นบีสี่กจด็ ะเปป็นวลิธบีของการเรลิสี่มเยด็นชาในฝฝ่ายวลิญญาณ มบีสลิสี่งประดลิษฐร์
สมมัยใหมล่อนสี่น ๆ อบีกซศึสี่งไดข้ทชาใหข้ผผข้เชนสี่อทมันี้งหลายเรลิสี่มอล่อนแอลงในฝฝ่ายวลิญญาณแลข้วเพราะวล่าพวกเขาใชข้เวลาไปกมับสลิสี่งประดลิษฐร์
เหลล่านมันี้นซศึสี่งควรนชาไปใชข้ในการอธลิษฐาน, การศศึกษาพระคมัมภบีรร์, และการเปป็นพยานแกล่ผผข้หลงหาย ผมกลมัวอยล่างเศรข้าใจวล่า
ครลิสเตบียนจชานวนมากเหลนอเกลินปลข้นความรข้อนรนฝฝ่ายวลิญญาณไปจากตมัวเองโดยการใชข้เวลาอยผล่หนข้าจอโทรทมัศนร์มากกวล่าทบีสี่
พวกเขาใชข้เวลากมับพระวจนะของพระเจข้า ดมังนมันี้นสลิสี่งตล่าง ๆ ทบีสี่สามารถและนล่าจะเปป็นพระพรอยล่างหนศึสี่งแกล่เรากลมับกลายเปป็น
สลิสี่งทบีสี่ฉลุดรมันี้งตล่อชบีวตลิ ครลิสเตบียนของเรา
อมัครสาวกเปาโลเตนอนวล่า “แตล่จงเขข้าใจขข้อนบีนี้ดข้วย คนอวล่าในวษันสบุดทผู้ายนษันั้น จะเกริดเหตบุการณค์กลทยตุค” (2 ทธ. 3:1)
กลบียลุค ในภาษาอมังกฤษคนอ perilous times-กาลสมมัยททที่อษันตราย และเรากชาลมังมบีชบีวตลิ อยผล่ตอนนบีนี้ในยลุคสมมัยทบีสี่อมันตรายมากทบีสี่สดลุ
เทล่าทบีสี่มนลุษยร์เคยรผข้จมัก ผมแนล่ใจวล่าผมไมล่จชาเปป็นตข้องเอล่ยวล่าศบีลธรรมดข้านใดบข้างของยลุคสมมัยปปัจจลุบมันนบีนี้ไดข้หลล่นไปอยผรล่ ะดมับเดบียว
กมับของเมนองโสโดมและเมนองโกโมราหร์แลข้ว อาชญากรรมไดข้พลุล่งขศึนี้นไปสผล่ระดมับสผงทบีสี่สดลุ เทล่าทบีสี่เคยมบีมา แมข้แตล่ชวบี ลิตมนลุษยร์กด็แทบ
ไมล่มบีคล่าและมมันไมล่ปลอดภมัยสชาหรมับผผข้คนทบีสี่จะเดลินทางไปมาเพนสี่อทชากลิจธลุระประจชาวมันของตน การปลข้นจบีนี้และการฆล่าฟปันกมันเปป็น
เรนสี่องดาษดนสี่น ใชล่แลข้วครมับ ผมขอกลล่าววล่าความชมัสี่วชข้าแผล่ขยายวมันนบีนี้และความรข้อนรนฝฝ่ายวลิญญาณแทบจะเปป็นเรนสี่องของอดบีตไป
แลข้ว ผมรผวข้ าล่ มบีผผข้เชนสี่อทมันี้งหลายทบีสี่บมังเกลิดใหมล่แลข้วอยล่างแทข้จรลิงจชานวนมากทบีสี่รกมั องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าและอธลิษฐานขอทลุกวมันใหข้
พระองคร์เสดด็จมา แตล่ผมกด็รดผข้ ข้วยวล่าคนอนสี่น ๆ อบีกมากมายเรลิมสี่ เยด็นชาและอล่อนแอลงแลข้วในประสบการณร์ฝฝ่ายวลิญญาณของตน
ขข้อ 13: “แตต่ผผผู้ทททที่ นไดผู้จนถถึงททที่สบุด ผผผู้นษันั้นจะรอด”
นมักเทศนร์ อาจารยร์ และผผข้ประกาศขล่าวประเสรลิฐบางทล่านใชข้พระคชาขข้อนบีนี้เพนสี่อพลิสผจนร์ประเดด็นหลมักคชาสอนประจชา
นลิกาย-นมัสี่นคนอ ทบีสี่วาล่ ผผข้เชนสี่อทมันี้งหลาย ไมล่วล่าพวกเขาจะอยผล่ฝฝ่ายวลิญญาณและอลุทลิศตมัวสมักเพบียงใด ตข้อง “ทนไดผู้จนถถึงททที่สดบุ ” และ
หากพวกเขา “ทนไดข้” พวกเขากด็จะไดข้รมับความรอด ทล่านทบีสี่รกมั ความรอดไมล่ไดข้เปป็นอะไรทบีสี่จะตข้องทนเลย มมันเปป็นอะไรทบีสี่ควร
ชยืที่นชมยรินดทตาล่ งหาก ผมขอเปป็นพยานรมับรองสล่วนตมัวเลยวล่าผมไดข้รมับความรอดมาเกนอบหข้าสลิบปปีแลข้ว และผมกร็ชชชื่นชมยรินดทกษับ
ทบุกวรินาททแหต่งความรอดของผม ผมไดข้ทนทลุกขร์บข้างเลด็กนข้อยเมนสี่อเทบียบกมับความทนทลุกขร์ทบีสี่พวกครลิสเตบียนยลุคตข้นตข้องเผชลิญ และ
ผมไมล่ไดข้ทนทลุกขร์เหมนอนอยล่างทบีสี่ผผข้เชนสี่อทมันี้งหลายจะทนทบุกขค์ในระหวล่างยลุคแหล่งความทลุกขร์ลชาบากนมันี้นทบีรสี่ อคอยอยผล่เบนนี้องหนข้า ผม
เปป็นผผข้เชนสี่อคนหนศึสี่ง ผมเชนสี่อขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของพระเจข้าทมันี้งหมด ผมเชนสี่อในการดชาเนลินชบีวตลิ ฝฝ่ายวลิญญาณ ผมเชนสี่อใน
การแยกออกจากโลก แตล่ผมไมล่ไดข้ “สผผู้ทน” ประสบการณร์แบบครลิสเตบียนของผม-ผมไดข้เพลริดเพลรินกมับมมัน ผมไดข้ชนสี่นชมยลินดบีมา
ตลอดหลายปปีเหลล่านมันี้น “ดข้วยความปปีตลิยลินดบีเปป็นลข้นพข้นเหลนอทบีสี่จะกลล่าวไดข้ และเตด็มเปปีปี่ยมดข้วยสงล่าราศบี” (1 ปต. 1:8)
ตามทบีสี่พจนานลุกรม Webster กลล่าว endure (สผข้ทน) หมายถศึง การ “อยผต่ในสภาวะเดริมตต่อไปโดยไมต่พรินาศไป; การ
หนษักแนต่นดษังเดริมภายใตผู้ความทบุกขค์ยาก; การทนทบุกขค์อยต่างอดทน; การแบกรษับไวผู้” ผมเชนสี่อวล่าสลิสี่งทบีสี่พระเยซผตรมัสในพระคชาขข้อนบีนี้
จรลิง ๆ แลข้วกด็คนอวล่า: ในระหวล่างยลุคสลุดทข้ายนบีนี้ เมนสี่อจะมบีพระครลิสตร์ปลอม, สงครามและขล่าวลนอเรนสี่องสงคราม, ประชาชาตลิทบีสี่ตอล่ สผข้
ประชาชาตลิและอาณาจมักรทบีสี่ตล่อสผอข้ าณาจมักรเกลิดขศึนี้นจชานวนมาก; ในระหวล่างยลุคสมมัยของการกมันดารอาหาร, โรคระบาด, แผล่น
ดลินไหวและความทลุกขร์ลชาบากตล่าง ๆ มากมาย การขล่มเหงผผข้เชนสี่อทมันี้งหลายจะรลุนแรงเกลินจลินตนาการ จากนมันี้นในระหวล่างยบุคแหต่ง

ความทบุกขค์ลสาบากใหญต่ยริที่ง คนเหลล่านมันี้นทบีสี่สมัตยร์ซนสี่อกระทษัที่งจนถถึงความตายกด็จะไดข้รบมั ความรอด การถผกฆล่าเพราะความเชนสี่อใน
พระครลิสตร์คนอการถผกชล่วยใหข้พข้นจากความทลุกขร์ยากฝฝ่ายรล่างกายและถผกนชาไปอยผล่ตอล่ เบนนี้องพระพมักตรร์ของพระเจข้าผผข้ทรงมหลิทธลิ
ฤทธลิธิ์ในเมนองบรมสลุขเกษม
หลมังจากการรมับขศึนี้นไปนมันี้น ฝผงชนจชานวนมหาศาลจะไดข้รมับความรอด-มวลชนจชานวนมากมายเหลนอเกลินจนไมล่มบีผผข้ใด
สามารถนมับพวกเขาไดข้ “มาจากทลุกชาตลิ ทลุกตระกผล ประชากร และทลุกภาษา” (วว. 7:9) คนเหลล่านบีนี้จะไดข้รมับความรอดผล่าน
ทางการประกาศของมลิชชมันนารบียลิว 144,000 คนนมันี้นผผข้ซศึสี่งจะถผกประทมับตราออกมาจากสลิบสองเผล่าของอลิสราเอล (วว. 7:2-8)
มลิชชมันนารบีเหลล่านบีนี้จะมบีของประทานในเรนสี่องภาษาตล่าง ๆ และจะประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่มนลุษยร์ทกลุ ผผข้บนพนนี้นพลิภพนบีนี้ คนเหลล่า
นมันี้นทบีสี่รษับขล่าวสารนมันี้นและรมับความรอดจะมาจากทล่ามกลางหลายลข้านคนนมันี้นทบีสี่ยมังไมล่เคยไดข้ยลินขล่าวประเสรลิฐในระหวล่างยลุคแหล่ง
พระคลุณนบีนี้ พวกเขาจะถผกทดสอบอยล่างหนมักในระหวล่างการครอบครองของปฏลิปปักษร์ตล่อพระครลิสตร์ และหลายคนจะถผกฆล่าตาย
ในระหวล่างการครอบครองของปฏลิปปักษร์ตล่อพระครลิสตร์ ทลุกคนจะตข้องรมับเครนสี่องหมายของสมัตวร์ราข้ ยนมันี้นในมนอขวาหรนอ
ในหนข้าผาก และหากไมล่มบีเครนสี่องหมายนมันี้นพวกเขากด็ไมล่สามารถซนนี้อหรนอขายไดข้ (วว. 13:16-18) ดข้วยเหตลุนบีนี้ คนเหลล่านมันี้นทบีสี่
ปฏลิเสธทบีจสี่ ะรมับเครนอสี่ งหมายของสมัตวร์ราข้ ยนมันี้นกด็จะถผกบมังคมับใหข้ตข้องหลบซล่อน, ใหข้สผข้ทนความรข้อนของดวงอาทลิตยร์ตอนกลางวมัน
และอาศมัยอยผล่ภายใตข้แสงดาวตอนกลางคนน พวกเขาจะหลิวโหย ขมัดสนอาหาร พวกเขาไมล่สามารถซยืนั้ออาหารไดข้ ดมังนมันี้นพวกเขา
จศึงจะตข้องขอทานหรนอลมักขโมย พวกเขาจะสผข้ทนความทลุกขร์ลชาบากอมันเลวรข้าย
คนเหลล่านมันี้นทบีสี่ปฏลิเสธทบีสี่จะเชนสี่อขล่าวสารของมลิชชมันนารบี 144,000 คนนมันี้นและเลนอกทบีสี่จะตลิดตามปฏลิปปักษร์ตล่อพระครลิสตร์
กด็จะรมับเครนสี่องหมายของสมัตวร์ราข้ ยนมันี้นและจะตกนรก (วว. 14:9-11) วมันนบีนี้ บาปทบีสี่อภมัยใหข้ไมล่ไดข้คนอ การหมลิสี่นประมาทตล่อพระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์ (มธ. 12:31, 32) หลมังจากการรมับขศึนี้นไปนมันี้น บาปทบีสี่อภมัยใหข้ไมล่ไดข้จะเปป็นการรมับเครนสี่องหมายของสมัตวร์ราข้ ยนมันี้น
(144,000 คนนมันี้นจะเปป็นผผข้สล่งสารพลิเศษของพระเจข้า ซศึสี่งถผกเรบียกใหข้กระทชาภารกลิจหนศึสี่งใหข้สชาเรด็จในระหวล่างชล่วงเวลาทบีสี่เฉพาะ
เจาะจง พวกเขาจะถผกประทมับตรา-นมัสี่นคนอ พวกเขาจะไดข้รมับการปกปฝ้อง, พวกเขาจะไดข้รมับการชล่วยใหข้พข้นจากพญามารและ
จากเหลล่าศมัตรผของพระเจข้า พญามารทชาลายพวกเขาไมล่ไดข้)
ในระหวล่างยลุคแหล่งพระคลุณนบีนี้เราไดข้รมับความรอดโดยการเชยืที่อ, โดยการรมับของประทานของพระเจข้า, ไมล่ใชล่โดย “การ
สผข้ทน” การทดลองและความทลุกขร์ลชาบาก แตล่คนเหลล่านมันี้นทบีสี่รมับขล่าวสารของมลิชชมันนารบียวลิ 144,000 คนนมันี้นจะถผกเรบียกใหข้สผผู้ทน
จนถถึงททที่สดบุ ดข้วยวล่าพวกเขาจะถผกขล่มเหงอยล่างรลุนแรงเพราะความเชนสี่อของพวกเขา
ขข้อ 14: “ขต่าวประเสรริฐเรยือที่ งอาณาจษักรนทนั้จะประกาศไปทษัที่วโลกใหผู้เปป็นคสาพยานแกต่บรรดาประชาชาตริ แลผู้วททที่สดบุ
ปลายจะมาถถึง”
“ขต่าวประเสรริฐ” หมายถศึง “ขล่าวดบี” พระวจนะของพระเจข้ากลล่าวถศึงสบีสี่รผปแบบของขล่าวประเสรลิฐ และเราตข้อง
แยกแยะระหวล่างรผปแบบเหลล่านมันี้นหากเราอยากทบีสี่จะเขข้าใจขล่าวสารของพระเจข้าทบีสี่สล่งถศึงมนลุษยร์อยล่างถผกตข้อง:
1. ขต่าวประเสรริฐแหต่งพระคบุณของพระเจผู้า:
ขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของพระเจข้าคนอขล่าวดบีทบีสี่วาล่ พระเยซผไดข้ทรงสลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนมันี้นเพราะบาปของคนทมันี้ง
โลก แตล่ความตายไมล่อาจรมังนี้ พระองคร์ไวข้ไดข้ พระองคร์ทรงถผกทชาใหข้เปป็นขศึนี้นจากตายแลข้วเพนสี่อการนมับวล่าเราเปป็นคนชอบธรรม
(โรม 4:25) เพนสี่อทบีสี่วาล่ “โดยพระองคร์นมันี้น ทลุกคนทบีสี่เชนสี่อจะพข้นโทษไดข้ทลุกอยล่าง” (กลิจการ 13:39)

รผปแบบนบีนี้ของขล่าวประเสรลิฐถผกพรรณนาไวข้ในหลายวลิธบี: มมันเปป็นขต่าวประเสรริฐของพระเจร้า (โรม 1:1) เพบียงเพราะวล่า
มมันมบีแหลล่งกชาเนลิดในความรมักของพระเจข้า มมันเปป็นขต่าวประเสรริฐของพระครริสตย์ (2 คร. 10:14) เพราะวล่ามมันหลมัสี่งไหลมาจาก
การเสบียสละของพระองคร์, พระโลหลิตทบีสี่หลมัสี่งออกของพระองคร์, และเพราะวล่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นผผข้เดบียวเทล่านมันี้นซศึสี่งโดยทาง
พระองคร์ความเชนสี่อสามารถมาไดข้เพนสี่อนชามาซศึสี่งความรอด เราไดข้รมับความรอดโดยพระคลุณของพระเจข้า -แตล่พระคลุณมาโดยความ
เชนสี่อ, ความเชนสี่อมาโดยการไดข้ยลิน, การไดข้ยลินมาโดยพระวจนะของพระเจข้า (โรม 10:17) และพระเยซผทรงเปป็นพระวาทะททชื่
บษังเกริดเปป็นเนชนั้อหนษัง (ยอหร์น 1:1, 2, 14)
ขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของพระเจข้าเปป็น “ฤทธลิธิ์เดชของพระเจข้า เพนอสี่ ใหข้ทลุกคนทบีสี่เชนสี่อไดข้รบมั ความรอด” (โรม 1:16)
ขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของพระเจข้าเปป็นขล่าวสารทบีนสี่ ชาความรอดมาใหข้และจากนมันี้นกด็สอนเราวล่าจะดชาเนลินชบีวตลิ เพนสี่อ
พระครลิสตร์อยล่างไรหลมังจากทบีสี่เราไดข้รบมั ความรอดแลข้ว (ทต. 2:11-14)
ขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของพระเจข้าจมัดหาพระผผข้ชล่วยใหข้รอดองคร์หนศึสี่งสชาหรมับเราผผทข้ รงชล่วยใหข้รอดอยต่างครบ
บรริบผรณค์ พระองคร์ทรงเปป็นความพอเพบียงของเรา (คส. 2:9, 10)
ขล่าวสารทบีสี่เราประกาศวมันนบีนี้คนอ ขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของพระเจข้า-ความโปรดปรานทบีสี่เราไมล่สมควรไดข้รมับ, ความ
รอดโดยทางความเชนสี่อในพระราชกลิจทบีสี่เสรด็จสลินี้นแลข้วของพระเยซผ แตล่สกมั วมันหนศึสี่งยลุคแหล่งพระคลุณนบีนี้จะสลินี้นสลุดลง เมนสี่อครลิสตจมักร,
พระกายของพระครลิสตร์, ครบบรลิบผรณร์ ครลิสตจมักรกด็จะถผกรมับออกไปจากแผล่นดลินโลกเพนสี่อขศึนี้นไปพบกมับพระเยซผในหมผล่เมฆในฟฝ้า
อากาศ และการประกาศเรนสี่องความรอดโดยพระคลุณผล่านทางความเชนสี่อในพระโลหลิตทบีสี่หลมัสี่งออกของพระเยซผกด็จะสลินี้นสลุดลง
2. ขต่าวประเสรริฐอษันเปป็นอมตะ:
ขล่าวประเสรลิฐอมันเปป็นอมตะถผกกลล่าวถศึงในวลิวรณร์ 14:6, 7: “แลข้วขข้าพเจข้าไดข้เหด็นทผตสวรรคร์อกบี องคร์หนศึสี่งทบีบสี่ ลินอยผล่ใน
ทข้องฟฝ้า เพนสี่อประกาศขส่าวประเสรริฐอษันเปป็นอมตะแกล่คนทมันี้งหลายทบีสี่อยผล่ในโลก แกล่ทลุกชาตลิ ทลุกตระกผล ทลุกภาษา และประชากร
ทล่านประกาศดข้วยเสบียงอมันดมังวล่า “จงยชาเกรงพระเจข้า และถวายสงล่าราศบีแดล่พระองคร์ เพราะถศึงเวลาทบีสี่พระองคร์จะทรง
พลิพากษาแลข้ว...”
ขล่าวประเสรลิฐอมันเปป็นอมตะจะตข้องถผกประกาศแกล่ผผข้คนเหลล่านมันี้นทบีสี่จะอยผล่บนแผล่นดลินโลกในตอนทข้ายของความทลุกขร์
ลชาบากใหญล่ยลิสี่งนมันี้น กล่อนการพลิพากษาบรรดาประชาชาตลิ ภาระหนมักของขล่าวประเสรลิฐอมันเปป็นอมตะคนอ การพริพากษา, ไมล่ใชล่
การไถล่, แตล่แมข้แตล่ขล่าวสารเรนสี่องการพลิพากษากด็จะเปป็นขล่าวดบีแกล่บรรดาผผข้ทอบีสี่ าศมัยอยผล่บนแผล่นดลินโลกในเวลานมันี้น พวกเขาจะ
เผชลิญกมับชล่วงเวลาเกนอบเจด็ดปปีแหล่งนรกบนแผล่นดลินโลกไปแลข้ว-โดยเฉพาะอยล่างยลิสี่งชล่วงสามปปีครศึสี่งหลมังของการครอบครองของ
ปฏลิปปักษร์ตล่อพระครลิสตร์ “ดข้วยวล่าในคราวนมันี้นจะเกลิดความทลุกขร์ลชาบากใหญล่ยลิสี่ง อยล่างทบีสี่ไมล่เคยมบีตมันี้งแตล่เรลิสี่มโลกมาจนถศึงเวลานบีนี้
และจะไมล่มบีตล่อไปอบีกเลย และถข้ามลิไดข้ทรงใหข้วมันเหลล่านมันี้นยล่นสมันี้นเขข้า จะไมล่มบีเนนนี้อหนมังใดๆรอดไดข้เลย แตล่เพราะทรงเหด็นแกล่ผผข้ทบีสี่
เลนอกสรรไวข้ (ชนชาตลิอลิสราเอล) จศึงทรงใหข้วมันเหลล่านมันี้นยล่นสมันี้นเขข้า” (มธ. 24:21, 22)
โดยสล่วนตมัวแลข้ว ผมเชนสี่อวล่าขล่าวสารของขล่าวประเสรลิฐอมันเปป็นอมตะนมันี้นจะเปป็นขล่าวสารถศึงชนชาตลิอลิสราเอล คนอ
ขล่าวสารทบีสี่วาล่ การพลิพากษาลชาดมับสลุดทข้ายกชาลมังจะถผกตวงออกใหข้แกล่ปฏลิปปักษร์ตล่อพระครลิสตร์และเหลล่าลผกสมลุนของเขา และรมับ
ประกมันคนเหลล่านมันี้นวล่าการพลิพากษาจะมาสผล่เหลล่าศมัตรผของชนชาตลิอลิสราเอลกล่อนทบีสี่ศมัตรผเหลล่านมันี้นจะไดข้รมับอนลุญาตใหข้ลข้างผลาญ
บรรดาผผข้ทบีสี่ถผกสรรของพระเจข้า

3. เปาโลกลต่าวถถึง “ขต่าวประเสรริฐของขร้าพเจร้า”
เปาโลพผดถศึง “ในวมันทบีพสี่ ระเจข้าจะทรงพลิพากษาความลมับของมนลุษยร์โดยพระเยซผครลิสตร์ ทมันี้งนบีนี้ตามขต่าวประเสรริฐททที่
ขผู้าพเจผู้าไดผู้ประกาศนษันั้น (ขต่าวประเสรริฐของขร้าพเจร้า)” (โรม 2:16) นบีสี่คนอขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของพระเจข้าในพมัฒนาการ
อมันเตด็มเปปีปี่ยมทบีสี่สลุดของมมัน มมันรวมถศึงการเปปิดเผยผลลษัพธค์ของขล่าวประเสรลิฐนมันี้นในการทรงเรบียกครลิสตจมักรออกมา รวมถศึง
อภลิสลิทธลิธิ์ตาล่ ง ๆ และความรมับผลิดชอบอมันจรลิงจมังของผผข้เชนสี่อทมันี้งหลายดข้วย
ขล่าวสารทบีสี่เปาโลเรบียกวล่า “ขต่าวประเสรริฐของขร้าพเจร้า” คนอความจรลิงอมันโดดเดล่นนมันี้นทบีสี่ถผกนชาเสนอในจดหมายฝากทบีสี่
เขบียนถศึงชาวเมนองเอเฟซมัสและชาวเมนองโคโลสบี แตล่ความจรลิงนมันี้นกด็ปรากฏอยผล่ทวมัสี่ จดหมายฝากสลิบสบีสี่ฉบมับนมันี้นซศึสี่งพระเจข้าไดข้
ประทานใหข้แกล่เราผล่านทางงานเขบียนของเปาโลผผข้ไดข้รมับการดลใจ
ในกาลาเทบีย 1:6, 7 เปาโลพผดถศึง “ขล่าวประเสรลิฐอนสี่น” ซถึที่งเขาไดผู้ประกาศวต่าไมส่ใชส่ขต่าวประเสรริฐเลย (มมันกชาลมังถผกสอน
โดยพวกถนอบมัญญมัต,ลิ คนเหลล่านมันี้นทบีสี่ปนพระราชบมัญญมัตกลิ มับพระคลุณ, ดข้วยเหตลุนบีนี้มมันจศึงเปป็นการบริดเบยือนขล่าวประเสรลิฐแหล่ง
พระคลุณของพระเจข้า) เปาโลรข้องประณามคชาสอนเชล่นนมันี้น และกลล่าววล่า “แตล่แมข้วล่าเราเองหรนอทผตสวรรคร์ ถข้าประกาศขล่าว
ประเสรลิฐอนสี่นแกล่ทล่าน ซศึสี่งขมัดกมับขล่าวประเสรลิฐทบีสี่เราไดข้ประกาศแกล่ทล่านไปแลข้วกร็ใหผู้ผผผู้นษันั้นถผกสาปแชต่ง!” (กท. 1:8)
4. ขต่าวประเสรริฐเรยือที่ งอาณาจษักรนษันั้น:
ขล่าวประเสรลิฐเรนสี่องอาณาจมักรนมันี้นคนอ ขล่าวดบีทวบีสี่ ล่าพระเจข้าจะทรงสถาปนาอาณาจมักรแหล่งพระบลุตรของพระองคร์บนแผล่น
ดลินโลกนบีนี้เพนสี่อทชาใหข้พมันธสมัญญาทบีพสี่ ระองคร์ไดข้ทรงกระทชาไวข้กมับดาวลิดใน 2 ซามผเอล 7:16 สชาเรด็จจรลิง: “ราชวงศค์ของเจผู้าและ
อาณาจษักรของเจผู้าจะดสารงอยผต่ตอต่ หนผู้าเจผู้าอยต่างมษัที่นคงเปป็นนริตยค์ และบษัลลษังกค์ของเจผู้าจะถผกสถาปนาไวผู้เปป็นนริตยย์”
ในมมัทธลิว 3:1, 2 ยอหค์นผผผู้ใหผู้รษับบษัพตริศมาประกาศขล่าวประเสรลิฐเรนสี่องอาณาจมักรนมันี้น เขาประกาศวล่า “ทล่านทมันี้งหลายจง
กลมับใจเสบียใหมล่ เพราะวล่าอาณาจมักรแหล่งสวรรคร์มาใกลข้แลข้ว!” พระเยซผทรงประกาศขล่าวประเสรลิฐเรนสี่องอาณาจมักรนมันี้น (มธ.
4:23) สริบสองคนนษันั้นกด็ประกาศขล่าวประเสรลิฐเรนอสี่ งอาณาจมักรนมันี้น- “อาณาจมักรแหล่งสวรรคร์มาใกลข้แลข้ว” (มธ. 10:5-7) เจร็ดสริบ
คนนษันั้นกด็ประกาศขล่าวประเสรลิฐเรนอสี่ งอาณาจมักรนมันี้น (ลผกา 10:1-12) แตล่ชนชาตลิอลิสราเอลไดข้ปฏลิเสธกษมัตรลิยร์องคร์นมันี้น, อาณาจมักร
นมันี้นจศึงถผกกมันไวข้ตาล่ งหากจนกวล่าจะถศึงเวลาทบีสี่ถผกกชาหนดไวข้ของพระเจข้า และตมันี้งแตล่วมันเพด็นเทคอสตร์นมันี้นเปป็นตข้นมา ขล่าวประเสรลิฐ
เรนสี่องอาณาจมักรนมันี้นกด็ยมังไมล่ไดข้ถผกประกาศ แทนทบีสี่จะเปป็นเชล่นนมันี้น ขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของพระเจข้าเปป็นขล่าวสารทบีสี่บรรดา
คนของพระเจข้าประกาศมาโดยตลอด
ขล่าวประเสรลิฐเรนสี่องอาณาจมักรนมันี้นไดข้ถผกประกาศแลข้วแกล่ชนชาตลิอลิสราเอลจนกระทมัสี่งประชาชาตลินมันี้นไดข้ปฏลิเสธทมันี้ง
กษมัตรลิยร์และอาณาจมักรอยล่างเตด็มทบีสี่และอยล่างสลินี้นเชลิง ชนชาตลิอลิสราเอลถผกกมันไวข้ตาล่ งหากแลข้วชมัวสี่ คราวในฐานะประชาชาตลิหนศึสี่ง
แตล่พระเจข้าไมล่ไดข้ทรงละทลินี้งประชากรทบีสี่ถผกเลนอกสรรของพระองคร์ (โรม บททบีสี่ 11) และเมนสี่อครลิสตจมักรถผกรมับขศึนี้นออกไปจาก
แผล่นดลินโลก พระเยซผกด็จะทรงหมันไปหาพวกยลิวอบีกและขล่าวประเสรลิฐเรนสี่องอาณาจมักรนมันี้นจะถผกประกาศอบีกครมันี้งไปยมังทบีสี่สดลุ
ปลายของแผล่นดลินโลก ทลุกประชาชาตลิจะไดข้ยลินขล่าวประเสรลิฐนบีนี้
“...แลผู้วททที่สบุดปลายจะมาถถึง” พระคชาขข้อนบีนี้ถผกใชข้บล่อย ๆ เพนสี่อสอนวล่าพระเยซผไมล่สามารถเสดด็จมาไดข้จนกวล่าขล่าว
ประเสรลิฐถผกประกาศแกล่ทลุกประชาชาตลิบนแผล่นดลินโลกแลข้ว แตต่ขต่าวประเสรริฐแหต่งพระคบุณของพระเจผู้าจะไมส่ถผกประกาศแกต่
ทบุกเผต่า, ชนชาตริ, และภาษา ปปัจจลุบมันคชาเทศนาทบีสี่เปป็นขล่าวประเสรลิฐนล่าจะไปถศึงทลุกประชาชาตริแลข้ว แตล่มบีหลายลข้านคนทบีสี่ไมล่เคย

ไดข้ยลินขล่าวสารจากพระคมัมภบีรทร์ บีสี่แทข้จรลิงเกบีสี่ยวกมับพระคลุณทบีชสี่ ล่วยใหข้รอดของพระเจข้าเลย ขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณถผกประกาศ
เพนสี่อนชาพวกยลิวและคนตล่างชาตลิเขข้ามาในครลิสตจมักรจนกระทมัสี่งครลิสตจมักรครบถข้วน จากนมันี้นครลิสตจมักรจะถผกพาออกไปจากแผล่น
ดลินโลกและคนแหล่งการบาปนมันี้นจะปรากฏตมัว โดยประกาศวล่าตนเปป็นพระเจข้า และเขาจะครอบครองเปป็นเวลาประมาณเจด็ดปปี
ในชล่วงเวลาแหล่งการครอบครองของเขานบีสี่เอง มลิชชมันนารบียลิวทบีสี่ถผกประทมับตรา 144,000 คนจะประกาศขต่าวประเสรริฐเรยืที่อง
อาณาจษักรนษันั้นแกล่ทลุกประชาชาตลิ, ทลุกเผล่าและทลุกภาษา, แกล่ผผข้คนทมันี้งปวงทบีสี่ไมล่เคยไดข้ยลินขล่าวประเสรลิฐอมันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีแหล่ง
พระคลุณของพระเจข้าเลย
ไมล่มบีหมายสชาคมัญใดทบีสี่จะตข้องถผกใหข้, ไมล่มบีขข้อพระคชาใดทบียสี่ มังไมล่ไดข้ถผกทชาใหข้สชาเรด็จจรลิง, ไมล่มบีเหตลุการณร์ใดทบีสี่เหลนออยผล่ทบีสี่
ตข้องเกลิดขศึนี้นกล่อนการรมับขศึนี้นไปของครลิสตจมักร พระเยซผสามารถเสดด็จมาไดข้ทลุกเมนสี่อ เหลล่าวลิสลุทธลิชนจะถผกรมับขศึนี้นไปพบกมับ
พระองคร์ และจากนษันั้น ในระหวล่างการครอบครองของปฏลิปปักษร์ตล่อพระครลิสตร์ ขล่าวประเสรลิฐเรนอสี่ งอาณาจษักรนมันี้นจะถผกประกาศ
แกล่ทลุกประชาชาตลิ, ทลุกเผล่าและทลุกภาษา
คลุณจะระลศึกไดข้วาล่ ตอนวมันเทศกาลเพด็นเทคอสตร์นมันี้นมบี “พวกยลิวจากทลุกประเทศทมัสี่วใตข้ฟาฝ้ ซศึสี่งเปป็นผผข้เกรงกลมัวพระเจข้า”
และพวกเขากด็อมัศจรรยร์ใจทบีพสี่ วกเขาแตล่ละคนและทลุกคนไดข้ยลินขล่าวประเสรลิฐ “ในภาษาของตนเอง” สลิสี่งทบีสี่นล่าอมัศจรรยร์กด็คนอวล่า
คนเหลล่านมันี้นทบีสี่กชาลมังพผดอยผล่เปป็นชาวกาลลิลบี ถศึงกระนมันี้นพวกเขากด็ไดข้รมับพระราชทานฤทธลิธิ์เดชทบีจสี่ ะพผดใน “ภาษาอนสี่น ๆ” เพนสี่อทบีสี่ทลุก
คนทบีสี่อยผล่ทบีสี่นมัสี่นจะไดข้ยลินขล่าวประเสรลิฐ (อล่านกลิจการ 2:1-11)
ไมล่มบีขข้อสงสมัยในความคลิดของผมเลยวล่า 144,000 คนนมันี้นมบีของประทานแบบเดบียวกมับทบีสี่ 120 คนนมันี้นไดข้รมับในวมันเทศ
กาลเพด็นเทคอสตร์นมันี้น ผมเชนสี่อวล่าพวกเขาจะพผดในทลุกภาษาและสชาเนบียงบนแผล่นดลินโลก โดยประกาศอาณาจมักรทบีจสี่ ะมานมันี้นแกล่
ชนชาตลิทมันี้งปวงแหล่งแผล่นดลินโลก, แกล่หลายลข้านคนทบีสี่ไมล่เคยไดข้ยลินขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของพระเจข้า
ในวลิวรณร์ 7:9 ยอหร์นผผข้เปป็นทบีสี่รกมั เปป็นพยานวล่า “...ขข้าพเจข้ากด็มองดผ และดผเถลิด คนมากมาย ถข้ามบีผผข้ใดจะนมับประมาณ
มลิไดข้เลย มาจากทลุกชาตลิ ทลุกตระกผล ประชากร และทลุกภาษา คนเหลล่านมันี้นสวมเสนนี้อสบีขาว ถนอใบตาลยนนอยผล่หนข้าพระทบีสี่นมัสี่ง และ
ตล่อพระพมักตรร์พระเมษโปดก” มวลชนนบีนี้ซศึสี่งไมล่อาจนมับจชานวนไดข้จะประกอบดข้วยผผคข้ นทบีสี่จะไดข้รบมั ความรอดในระหวล่างยลุคแหล่ง
ความทลุกขร์ลชาบากนมันี้น แตล่ในมวลชนนมันี้นจะไมล่มบีสมักคนเดบียวทบีสี่เคยมบีโอกาสทบีสี่จะไดข้รมับความรอดโดยการไดข้ยลินขล่าวสารมหมัศจรรยร์
แหล่งพระคลุณของพระเจข้า เรนสี่องนบีนี้ถผกชบีนี้ใหข้เหด็นอยล่างชมัดเจนใน 2 เธสะโลนลิกา 2:3-12:
“อยล่าใหข้ผผข้หนศึสี่งผผข้ใดลล่อลวงทล่านโดยทางหนศึสี่งทางใดเลย เพราะวล่าวมันนมันี้นจะไมล่มาถศึง เวข้นแตล่จะมบีการลข้มลงเสบียกล่อน
และคนแหล่งการบาปนมันี้นจะประจมักษร์แจข้ง คนอลผกแหล่งความพลินาศ ผผข้กบีดกมันี้นขมัดขวางและยกตมัวขศึนี้นตล่อสผข้อะไรๆทบีสี่ไดข้ชอนสี่ วล่าเปป็น
พระเจข้า หรนออะไรๆทบีสี่เขาไหวข้นมมัสการนมันี้น แลข้วมมันกด็นมัสี่งในพระวลิหารของพระเจข้าเหมนอนอยล่างพระเจข้า ประกาศตมัววล่าเปป็น
พระเจข้า ทล่านทมันี้งหลายจชาไมล่ไดข้หรนอวล่าเมนสี่อขข้าพเจข้ายมังอยผล่กบมั ทล่าน ขข้าพเจข้าไดข้บอกเรนสี่องนบีนี้ใหข้ทล่านทราบแลข้ว
“และทล่านกด็รผข้จกมั ผผข้นมันี้นทบีสี่กชาลมังหนล่วงเหนบีสี่ยวมมันไวข้ในขณะนบีนี้ เพนสี่อมมันจะปรากฏออกมาไดข้ตล่อเมนสี่อถศึงเวลาของมมัน เพราะ
วล่าอชานาจลศึกลมับนอกกฎหมายนมันี้นกด็เรลิสี่มทชางานอยผล่แลข้ว เพบียงแตล่ผผข้ทบีสี่คอยหนล่วงเหนบีสี่ยวเดบีดี๋ยวนบีนี้นมันี้นจะยมังหนล่วงเหนบีสี่ยวอยผล่ จนกวล่า
ผผข้ทบีสี่คอยหนล่วงเหนบีสี่ยวนมันี้นจะถผกพาออกไปเสบีย ขณะนมันี้นคนนอกกฎหมายนมันี้นจะปรากฏตมัวขศึนี้น และองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าจะทรง
ประหารมมันดข้วยลมพระโอษฐร์ของพระองคร์ และจะทรงผลาญใหข้สผญไปดข้วยการปรากฏแหล่งการเสดด็จมาของพระองคร์ คนอผผข้
นมันี้นทบีสี่มาโดยการดลบมันดาลของซาตาน พรข้อมกมับบรรดาการอลิทธลิฤทธลิธิ์และหมายสชาคมัญ และการมหมัศจรรยร์แหล่งความเทด็จ

และอลุบายอธรรมทมันี้งหลายสชาหรมับคนเหลล่านมันี้นทบีพสี่ ลินาศอยผล่ เพราะเขาทษันั้งหลายไมส่ไดร้รษับความรษักแหต่งความจรริงไวผู้เพยืที่อจะรอด
ไดผู้
“เพราะเหตตุนทนั้พระเจผู้าจถึงทรงใหผู้ความลตุส่มหลงมาครอบงสาเขา ใหผู้เขาเชชชื่อสริชื่งททชื่เทก็จ เพยืที่อคนทษันั้งหลายททไที่ มต่เชยืที่อความ
จรริง แตต่ยรินดทในการไมต่ชอบธรรม จะไดผู้ถกมู ลงพระอาชญาทบุกคน”
ผมขอเตนอนคลุณ ทล่านผผข้อาล่ นทบีสี่รมัก หากคลุณเคยไดข้ยลินขล่าวสารแหล่งพระคลุณทบีสี่ชวล่ ยใหข้รอดของพระเจข้าแลข้วและปฏลิเสธ
มมันเสบีย คบุณกร็จะไมส่ไดร้รษับความรอดหลษังจากการรษับขถึนั้นไปนษันั้น! “ความลลุล่มหลง” (การหลอกลวงทบีสี่มพบี ลมัง) จะถผกสล่งมาหาคลุณ
และคลุณกด็จะเชนสี่อสลิสี่งทบีสี่เทด็จ-สริที่งมบุสานษันั้น, ปฏริปฟักษค์ตต่อพระครริสตค์ คลุณจะเชนสี่อเขา-และคบุณจะถผกลงพระอาชญา นมัสี่นเปป็นความจรลิง
ตามพระคมัมภบีรร์ทบีสี่ถผกกลล่าวอยล่างชมัดเจนในขข้อพระคชาทบีสี่เพลิสี่งยกมานบีนี้ เดทดี๋ยวนทนั้เปป็นเวลาทบีสี่จะรมับความรอด วมันนบีนี้เปป็นเวลาอมันชอบ
เพราะวล่าพระเยซผสามารถเสดด็จมาในการรมับขศึนี้นไปนมันี้นไดข้ในนาทบีใดกด็ไดข้ของชมัสี่วโมงใดกด็ไดข้ของวมันใดกด็ไดข้

ความทรุกขยลคาบากใหญข่ยริที่งนมัตั้น
ขข้อ 15-18: “เหตบุฉะนษันั้น เมยืที่อทต่านทษันั้งหลายเหร็นสริที่งททที่นต่าสะอริดสะเอทยนซถึที่งกระทสาใหผู้เกริดการรกรผู้างวต่างเปลต่า ททดที่ าเนทย
ลศาสดาพยากรณค์ไดผู้กลต่าวถถึงนษันั้น ตษันั้งอยผใต่ นสถานบรริสบุทธริธิ์” (ผผผู้ใดกร็ตามททที่ไดผู้อาต่ นกร็ใหผู้ผผผู้นษันั้นเขผู้าใจเอาเถริด) “เวลานษันั้นใหผู้ผผผู้ททที่อยผต่ใน
แควผู้นยผเดทยหนทไปยษังภผเขาทษันั้งหลาย ผผผู้ททที่อยผต่บนดาดฟฝ้าหลษังคาบผู้าน อยต่าใหผู้ลงมาเกร็บขผู้าวของใดๆออกจากบผู้านของตน ผผผู้ททที่อยผต่
ตามทบุต่งนา อยต่าใหผู้กลษับไปเอาเสยืนั้อผผู้าของตน”
พระคชาตอนนบีนี้เกบียสี่ วขข้องกมับพวกยลิว มมันไมล่ไดข้อข้างอลิงถศึงครลิสตจมักรของพระเจข้าผผข้ทรงพระชนมร์อยผล่แตล่อยล่างใดเลย ครลิสต
จมักรจะไมล่อยผล่บนแผล่นดลินโลกเมนสี่อเหตลุการณร์เหลล่านบีนี้เกลิดขศึนี้น ในขณะนมันี้น เหลล่าวลิสลุทธลิชนของพระเจข้าจะอยผล่กบมั พระเยซผในงาน
เลบีนี้ยงสมรสในทข้องฟฝ้า เพราะวล่าการรมับขศึนี้นไปนมันี้นจะเกลิดขศึนี้นเรบียบรข้อยแลข้ว
จงสมังเกตในขข้อ 15 และ 16 วล่าพระเยซผทรงเอล่ยถศึงสบีสี่สลิสี่งอยล่างเฉพาะเจาะจง: (1) ดาเนบียล, (2) สลิสี่งทบีสี่นาล่ สะอลิดสะเอบียน
ซศึสี่งกระทชาใหข้เกลิดการรกรข้างวล่างเปลล่า, (3) สถานบรลิสทลุ ธลิธิ์, และ (4) แควข้นยผเดบีย ดมังนมันี้นพระองคร์จศึงทรงชบีนี้ไปยมังสถานททที่ทบีสี่เฉพาะ
เจาะจงแหล่งหนศึสี่งซศึสี่งเหตบุการณค์ตาต่ ง ๆ ทบีสี่เฉพาะเจาะจงจะเกลิดขศึนี้นกล่อนทบีสี่นรกทมันี้งสลินี้นจะแตกบนแผล่นดลินโลก หลมังจากชล่วงเวลา
ประมาณสามปปีครศึงสี่ แหล่งสมันตลิภาพ ปฏลิปปักษร์ตล่อพระครลิสตร์จะหมักพมันธสมัญญานมันี้นทบีสี่เขาไดข้กระทชาไวข้กมับพวกยลิวและจะพยายาม
แบบจนตรอกครมันี้งสลุดทข้ายทบีจสี่ ะทชาลายลข้างชนชาตลิอลิสราเอลใหข้สผญสลินี้นไปจากพนนี้นพลิภพ
“สริที่งททที่นาต่ สะอริดสะเอทยนซถึที่งกระทสาใหผู้เกริดการรกรผู้างวต่างเปลต่า” หมายถศึงปฏลิปปักษร์ตอล่ พระครลิสตร์, คนแหล่งการบาปนมันี้น
คชาวล่า สริที่งททที่นาต่ สะอริดสะเอทยนหมายถศึง สลิสี่งใดกด็ไดข้ทบีสี่นล่ารมังเกบียจ, นล่าขยะแขยง, และชวนคลนสี่นไสข้ The International
Standard Bible Encyclopaedia ใหข้คชาอธลิบายเกบีสี่ยวกมับการใชข้คชา ๆ นบีนี้ของดาเนบียลวล่า: “เมนสี่อดาเนบียลตมันี้งใจทบีสี่จะชบีนี้เฉพาะสลิสี่ง
ทบีสี่นล่าสะอลิดสะเอบียนอยล่างหนศึสี่งซศึสี่งนล่าขยะแขยงเหลนอเกลินตล่อความนมัยดข้านศบีลธรรมและความดบีงาม และเปป็นปฏลิปปักษร์เหลนอเกลิน
ตล่อทลุกสลิสี่งทบีสี่ตามทางพระเจข้าจนขมับไลล่สลิสี่งทมังนี้ ปวงไปจากตล่อหนข้ามมันและทลินี้งทบีสี่อยผล่ของมมันใหข้รกรข้างวล่างเปลล่า เขากด็เลนอกใชข้คชา ๆ นบีนี้
ซศึสี่งมบีความหมายรลุนแรงมากทบีสี่สลุดทล่ามกลางอบีกหลายคชาทบีสี่มบีความหมายเหมนอนกมัน โดยเพลิสี่มวลบีชบีนี้เฉพาะเขข้าไปวล่า ‘ซถึที่งกระทสาใหผู้
เกริดการรกรผู้างวต่างเปลต่า’” (ดนล. 11:31; 12:11) กลล่าวอบีกนมัยหนศึสี่ง ดาเนบียลหาคชาทบีสี่นล่ารมังเกบียจมากกวล่านบีนี้ไมล่เจอแลข้วซศึสี่งจะใชข้
เพนสี่อพรรณนาชายผผข้นมันี้นทบีสี่จะขศึนี้นเรนองอชานาจในระหวล่างยลุคแหล่งความทลุกขร์ลชาบากนมันี้น
“สถานบรริสบุทธริ”ธิ์ ยล่อมหมายถศึง พระวลิหารซศึสี่งจะถผกสรข้างขศึนี้นใหมล่แลข้วในตอนนมันี้นโดยพวกยลิว

ดมังนมันี้น เมนสี่อสลิสี่งนบีนี้เกลิดขศึนี้นจรลิง-นมัสี่นคนอ เมนสี่อสลิสี่งทบีสี่นล่าสะอลิดสะเอบียนซศึสี่งกระทชาใหข้เกลิดการรกรข้างวล่างเปลล่า (ปฏลิปปักษร์ตล่อพระ
ครลิสตร์) ยนนอยผล่ในสถานบรลิสทลุ ธลิธิ์นมันี้น (พระวลิหาร) “เวลานษันั้นใหผู้ผผผู้ททที่อยผต่ในแควผู้นยผเดทยหนทไปยษังภผเขาทษันั้งหลาย” แควข้นยผเดบียอยผล่ใน
ปาเลสไตนร์, ประเทศของพวกยลิว, และนบีสี่เปป็นการบอกเปป็นนมัยอบีกประการหนศึสี่งวล่ายลุคแหล่งความทลุกขร์ลชาบากนบีนี้เกบีสี่ยวขข้องกมับพวก
ยลิวเปป็นหลมัก ถศึงแมข้วล่ามมันจะสล่งผลตล่อคนทมันี้งโลกจนถศึงระดมับหนศึสี่งกด็ตาม
เหลล่าผผข้รพผข้ ระคมัมภบีรร์หลายทล่านเชนสี่อวล่าเมนองเปตราจะเปป็นทบีสี่ลบีนี้ภมัยทบีพสี่ วกยลิวจะหนบีไปพมักพลิงในระหวล่าง “เวลาทลุกขร์ใจของ
ยาโคบ” นบีนี้ (ยรม. 30:7) เปตราเปป็นปฝ้อมเขข้มแขด็งทางธรรมชาตลิ มมันถผกลข้อมทลุกดข้านโดยเทนอกเขาทบีสี่เปป็นศลิลาแขด็งสบีแดงแบบ
ทมับทลิม ทางเขข้าเดบียวสผล่เมนองนบีนี้มบีขนาดกวข้างพอทบีสี่มข้าตมัวหนศึสี่งและคนขบีสี่จะผล่านเขข้าไปไดข้เทล่านมันี้น ผมเคยใชข้เวลาสามวมันสามคนนใน
เปตรา และผมสามารถมองเหด็นไดข้อยล่างงล่ายดายวล่าพวกยลิวจะไดข้รบมั การปกปฝ้องอยผล่ทบีสี่นมัสี่นไดข้อยล่างไรเปป็นเวลาหลายวมันขณะทบีสี่
การนองเลนอดจะถผกนชามาสผพล่ วกเขาโดยปฏลิปปักษร์ตล่อพระครลิสตร์และเหลล่าลผกสมลุนของเขา
เมนสี่อผผข้คนของพระเจข้ากชาลมังดชาเนลินชบีวตลิ อยผล่ในกาลสมมัยแหล่งอมันตราย, โพยภมัยและการทชาลายลข้าง มมันเปป็นเรนอสี่ งทบีสี่ถผก
ตข้อง-อมันทบีสี่จรลิง มมันเปป็นหนข้าทบีสี่อยล่างหนศึสี่ง- ทบีสี่ผผข้คนทบีสี่บมังเกลิดใหมล่แลข้วจะแสวงหาการรมักษาชบีวลิตใหข้รอดโดยวลิธกบี ารทบีสี่ดบีและซนสี่อตรง
ทมันี้งหมดเทล่าทบีสี่จะหาไดข้ ไมล่มบีสงล่าราศบีอมันใดในการกลายเปป็นผผพข้ ลบีชบีพคนหนศึสี่งเพนสี่อพระเยซผเวข้นเสบียแตล่วาล่ การพลบีชบีพ ถผกบษัญชาโดย
องคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้าในนนั้สาพระทษัยของพระเจผู้า นมัสี่นจศึงเปป็นการพลบีชบีพอมันสมควร และวลิสลุทธลิชนกด็ประสบกมับการพลบีชพบี เพนสี่อถวาย
เกทยรตริแดล่พระเจข้า แตล่เมนสี่อพระเจข้าทรงเปปิดประตผแหล่งการหลบหนบี เรากด็ควรใชข้โอกาสนมันี้น พระเยซผทรงเตนอนในพระคชาขข้อนบีนี้วาล่
ประชาชนในแควข้นยผเดบียจะตข้องหนบีเอาชบีวลิตรอด และตข้องหนบีใหข้เรด็วทบีสี่สลุดเทล่าทบีทสี่ ชาไดข้-เรด็วเสบียจนพวกเขาจะไมล่ลงมาจาก
ดาดฟฝ้าหลมังคาบข้านและเขข้าไปในบข้านเพนสี่อเกด็บขข้าวของของตนตลิดตมัวไปดข้วยเลย
“ดาดฟฝ้าหลษังคาบผู้าน” ในทบีสี่นบีนี้คงจะตรงกมับทบีสี่เราเรบียกวล่าเปป็นเฉลบียงหรนอระเบบียงเรนอน นมัสี่นคนอ บข้านเหลล่านมันี้นใน
ปาเลสไตนร์โดยทมัสี่วไปแลข้วถผกสรข้างพรข้อมกมับหลมังคาแบนราบ และนบีสี่สามารถถผกแปลงใหข้เปป็นเฉลบียง, สถานทบีสี่พกมั ผล่อนอมันสงบ
เงบียบ, ไดข้อยล่างงล่ายดาย นบีสี่ยลิสี่งเปป็นจรลิงในชล่วงยามเยด็น ดมังนมันี้นเมนสี่อเวลาแหล่งภมัยอมันตรายแบบฉมับพลมันและถศึงตายคลุกคามเขข้ามา
คนเหลล่านมันี้นทบีสี่อยผล่บนดาดฟฝ้าหลมังคาบข้านจะตข้องทลินี้งบข้านของตนอยล่างรวดเรด็วเสบียจนไมล่มบีเวลาจะกลมับเขข้าไปในบข้านดข้วยเหตลุผล
อมันใดทมันี้งนมันี้น
“ผผผู้ททที่อยผตต่ ามทบุต่งนา อยต่าใหผู้กลษับไปเอาเสยืนั้อผผู้าของตน” แนล่นอนวล่านบีสี่อาจหมายถศึงเสนนี้อผข้าสชารองกด็ไดข้ แตล่ผมเชนสี่อวล่ามมัน
หมายถศึงเสนนี้อชมันี้นนอกซศึสี่งถผกวางไวข้ตล่างหากเมนสี่อผผข้คนกชาลมังทชางานอยผล่ในทลุล่งนา ความจชาเปป็นทบีสี่ตข้องรบีบหนบีนมันี้นเรล่งดล่วนเหลนอเกลินจน
คนเหลล่านมันี้นทบีสี่กชาลมังทชางานอยผล่ในทลุล่งนาไมล่ควรใชข้เวลาไปเกด็บแมข้แตล่เสนนี้อชมันี้นนอกดข้วยซนี้ชา นอกจากนบีพนี้ วกเขาไมล่ควรสวมใสล่เครนอสี่ ง
แตล่งกายใดทบีจสี่ ะขมัดขวางไมล่ใหข้พวกเขาเคลนสี่อนไหวไดข้อยล่างรวดเรด็วดข้วย
ขข้อ 19: “แตต่ในวษันเหลต่านษันั้น วริบษัตริจะเกริดขถึนั้นแกต่หญริงททมที่ ทครรภค์ หรยือหญริงททที่มทลผกอต่อนกรินนมอยผต่”
สลุภาพสตรบีและคลุณแมล่หลายทล่านกมังวลเกบีสี่ยวกมับพระคชาขข้อนบีนี้ ผมขอใหข้ความมมัสี่นใจแกล่พวกคลุณทบีสี่เปป็นคลุณแมล่และหลาย
ทล่านทบีจสี่ ะเปป็นคลุณแมล่วาล่ หากคลุณเปป็นลผกคนหนศึสี่งของพระเจข้า คลุณกด็ไมล่มบีอะไรทบีจสี่ ะตข้องกมังวลเลย เพราะวล่าเมนสี่อเหตลุการณร์นบีนี้เกลิด
ขศึนี้น ผผข้เชนสี่อทลุกคนจะอยผล่กมับพระเยซผในฟฝ้าอากาศ คชาพยากรณร์นบีนี้เกบีสี่ยวขข้องกมับเฉพาะบรรดาคลุณแมล่ชาวยลิวในระหวล่างยลุคแหล่ง
ความทลุกขร์ลชาบากเทล่านมันี้น มมันจะเปป็นเวลาแหล่งความเศรข้าโศกและวลิบมัตแลิ กล่บรรดาคลุณแมล่และบรรดาคลุณแมล่ทบีสี่ตมันี้งครรภร์ใน
อลิสราเอล แตล่มมันไมล่ไดข้หมายถศึงคลุณแมล่ทล่านใดทบีสี่บมังเกลิดใหมล่แลข้วเลย

วมันเหลล่านมันี้นจะยากลชาบากเปป็นพลิเศษสชาหรมับผผข้หญลิงทมันี้งหลาย แนล่นอนวล่าผผข้หญลิงทบีสี่มบีลกผ เลด็ก ๆ ไมล่สามารถเดลินทางไดข้
อยล่างรวดเรด็วเทล่ากมับผผข้หญลิงเหลล่านมันี้นทบีสี่ไมล่มบีลผกทบีสี่ตอข้ งพาไปดข้วย และแนล่นอนวล่าผผข้หญลิงทบีสี่ตมันี้งครรภร์ไมล่สามารถเคลนสี่อนไหวไดข้อยล่าง
รวดเรด็วเทล่ากมับหญลิงเหลล่านมันี้นทบีสี่ไมล่ไดข้ตมันี้งครรภร์ คลุณแมล่หลายทล่านจะเหด็นลผก ๆ ของตนถผกฆล่าตาย เหมนอนกมับตอนทบีสี่เฮโรดสมัสี่งฆล่า
เดด็กเหลล่านมันี้นตอนทบีสี่พระเยซผทรงประสผตลิ (มธ. 2:16-18) และเหมนอนกมับทบีสี่คลุณแมล่จชานวนมากเหลนอเกลินไดข้เหด็นลผก ๆ ของตนถผก
ฆล่าตายในชล่วงสงครามทบีเสี่ พลิสี่งผล่านพข้นเราไปไดข้ไมล่นาน
ขข้อ 20: “จงอธริษฐานขอเพยืที่อการททที่ทต่านตผู้องหนทนษันั้นจะไมต่ตกในฤดผหนาวหรยือในวษันสะบาโต”
“จงอธริษฐานขอเพยืที่อการททที่ทาต่ นตผู้องหนทนษันั้นจะไมต่ตกในฤดผหนาว...” พระเยซผทรงพยากรณร์ถศึงการมาของวมันอมันนล่า
กลมัวนมันี้น แตล่มมันคงจะไมล่ใชล่เรนสี่องผลิดทบีสี่จะอธลิษฐานขอใหข้สภาพการณร์ตาล่ ง ๆ นล่าอภลิรมยร์แทนทบีสี่จะนล่าเวทนา ดมังนมันี้นมมันจศึงเปป็นสลิสี่งทบีสี่
ถผกตข้องทบีสี่จะอธลิษฐานขอใหข้เวลาแหล่งความทลุกขร์ลชาบากใหญล่ยลิสี่งนมันี้น, การหนบีแบบเรล่งดล่วนจากบข้านและเมนองทมันี้งหลายนมันี้น, จะไมล่
เกลิดขศึนี้นในชล่วงเดนอนเหลล่านมันี้นทบีสี่เปป็นฤดผหนาว คนมากมายคลิดถศึงปาเลสไตนร์วล่าเปป็นดลินแดนเขตรข้อน และมมันเปป็นความจรลิงทบีวสี่ ล่า
ในบางพนนี้นทบีสี่สภาพอากาศมบีลกมั ษณะอบอลุล่นตลอดทมันี้งปปี แตล่มบีหลายพนนนี้ ทบีสี่ซศึสี่งเตด็มไปดข้วยภผเขาทบีสี่หลิมะตกและฤดผหนาวกด็หนาวสลุด
ขมันี้ว เนนสี่องจากคนเหลล่านบีนี้กชาลมังถผกเตนอนใหข้หนบีเขข้าไปในภผเขาทมันี้งหลาย การอพยพของพวกเขาจศึงจะงล่ายขศึนี้นเยอะหากมมันไมล่ตข้อง
เกลิดขศึนี้นในชล่วงเดนอนเหลล่านมันี้นในฤดผหนาวอมันหนาวเยด็น
“...หรยือในวษันสะบาโต” ภายใตข้พระราชบมัญญมัตลิ ในธรรมเนบียมของพวกยลิว การเดลินทางไกล ๆ ถผกหข้ามมลิใหข้กระทชา
ในวมันสะบาโต ในอพยพ 16:29 เราอล่านวล่า “ดผซลิ พระเยโฮวาหร์ทรงกชาหนดวมันสะบาโตใหข้เจข้า คนอในวมันทบีสี่หก พระองคร์จงศึ
ประทานอาหารใหข้พอรมับประทานสองวมัน ใหข้ทลุกคนพมักอยผล่ในทบีสี่ของตน อยล่าใหข้ผผข้ใดออกจากทบีสี่พกมั ในวมันทบีสี่เจด็ดนมันี้นเลย”
พระราชบมัญญมัตลิของโมเสสไมล่กลล่าวถศึงอยล่างเฉพาะเจาะจงเกบีสี่ยวกมับระยะทางทบีสี่คนเดลินทางไดข้ในวมันสะบาโต แตล่พวก
ยลิวสล่วนใหญล่เชนสี่อวล่ามมันไมล่ควรมากกวล่าสองพมันศอก บางคนกด็คลิดวล่ามมันคนอเจด็ดเฟอรร์ลอง-ประมาณหนศึสี่งไมลร์ ระยะทางเทล่านบีนี้ถผก
อนลุญาตเพนอสี่ ทบีสี่พวกเขาจะเขข้ารล่วมสถานนมมัสการทมันี้งหลายไดข้ และโดยทมัวสี่ ไปแลข้วพวกเขากด็ยดศึ ถนอความเหด็นทบีสี่วล่ามมันเปป็นการ
ผลิดพระราชบมัญญมัตลิทพบีสี่ วกเขาจะไปไกลกวล่าเทล่าทบีสี่จชาเปป็นเพนสี่อทบีสี่จะไปถศึงสถานทบีสี่ ๆ พวกเขานมมัสการ นอกจากนบีนี้ ตอนทบีสี่พระ
เยซผตรมัสคชาพยากรณร์นบีนี้ มมันกด็ไมล่สะดวกทบีจสี่ ะเดลินทางในแควข้นยผเดบียในวมันสะบาโตเพราะวล่าประตผของเมนองเหลล่านมันี้นถผกปปิดในวมัน
นมันี้น ในเนหะมบียร์ 13:19 เราอล่านวล่า:
“และอยผล่มาพอเรลิสี่มมนดทบีสี่ประตผเมนองเยรผซาเลด็มกล่อนวมันสะบาโต ขผู้าพเจผู้าไดผู้บษัญชาใหผู้ปปิดประตผเมยือง และสษัที่งวต่า ไมต่ใหผู้
เปปิดจนกวต่าจะพผู้นวษันสะบาโตแลผู้ว และขข้าพเจข้ากด็ตมันี้งขข้าราชการบางคนของขข้าพเจข้าใหข้ดผแลประตผเมนอง วล่าไมล่ใหข้นชาภาระสลิสี่งใด
เขข้ามาในวมันสะบาโต”
ขข้อ 21 และ 22: “ดผู้วยวต่าในคราวนษันั้นจะเกริดความทบุกขค์ลสาบากใหญต่ยริที่ง อยต่างททที่ไมต่เคยมทตษันั้งแตต่เรริที่มโลกมาจนถถึงเวลานทนั้
และจะไมต่มทตต่อไปอทกเลย และถผู้ามริไดผู้ทรงใหผู้วษันเหลต่านษันั้นยต่นสษันั้นเขผู้า จะไมต่มทเนยืนั้อหนษังใดๆรอดไดผู้เลย แตต่เพราะทรงเหร็นแกต่ผผผู้ททที่
เลยือกสรรไวผู้ จถึงทรงใหผู้วษันเหลต่านษันั้นยต่นสษันั้นเขผู้า”
“ดผู้วยวต่าในคราวนษันั้นจะเกริดความทบุกขค์ลสาบากใหญส่ยงริชื่ ...” กรลุณาหมายเหตลุ นบีสี่หาใชล่ใครอนสี่นไมล่นอกจากพระเยซผครลิสตร์
เจข้า, พระวาทะผผข้บมังเกลิดเปป็นมนลุษยร์, ผผข้ทรงประกาศตรงนบีนี้ถศึงขข้อเทด็จจรลิงเกบีสี่ยวกมับยลุคแหล่งความทลุกขร์ลชาบากนมันี้น แตล่คชาตรมัสของ
พระองคร์ไมล่ไดข้ตงมันี้ อยผล่เพบียงลชาพมังในการประกาศขข้อเทด็จจรลิงนมันี้น ยลุคแหล่งความทลุกขร์ลชาบากนบีนี้ถผกกลล่าวถศึงหลายครมังนี้ โดยเหลล่า

ศาสดาพยากรณร์ในภาคพมันธสมัญญาเดลิม เราไมล่มบีทมันี้งเวลาและพนนี้นทบีสี่ทบีสี่จะยกขข้อพระคมัมภบีรจร์ ากภาคพมันธสมัญญาเดลิมทมันี้งหมดทบีสี่
กลล่าวถศึงยลุคแหล่งความทลุกขร์ลชาบากนมันี้น แตล่ตอล่ ไปนบีนี้จะใชข้เปป็นตมัวอยล่างไดข้:
อลิสยาหร์พผดถศึงเวลานมันี้นเมนสี่อประชาชนอลิสราเอล “จะเขข้าไปในถนี้ชาหลินและในโพรงดลินใหข้พข้นจากความนล่าเกรงขามของ
พระเยโฮวาหร์ และจากสงล่าราศบีแหล่งความโอล่อล่าตระการของพระองคร์ เมนสี่อพระองคร์ทรงลลุกขศึนี้นกระทชาใหข้โลกสมัสี่นสะทข้าน”
(อสย. 2:19)
เวลานมันี้นกด็ถผกพรรณนาเชล่นกมันในอลิสยาหร์ 24:1-6: “ดผเถลิด พระเยโฮวาหร์จะทรงทลินี้งโลกใหข้รข้าง และทรงกระทชาใหข้ราข้ ง
เปลล่า และพระองคร์จะทรงควสี่ชาแผล่นดลินโลกและกระจายผผข้อาศมัยของมมัน ... แผล่นดลินนมันี้นจะถผกทลินี้งรข้างอยล่างสลินี้นเชลิง และถผกปลข้น
หมดสลินี้น เพราะพระเยโฮวาหร์ไดข้ตรมัสพระวจนะนบีนี้แลข้ว โลกกด็ไวข้ทกลุ ขร์และเหบีสี่ยวแหข้งไป พลิภพกด็อล่อนระทวยและเหบีสี่ยวแหข้ง คนสผง
ศมักดลิธิ์ของโลกกด็อล่อนระทวยไป โลกนบีนี้มบีราคบีเพราะผผข้อาศมัยในนมันี้น เพราะเขาทมันี้งหลายละเมลิดตล่อพระราชบมัญญมัตลิ ไดข้ฝฝ่าฝฟนกฎ ไดข้
หมักพมันธสมัญญานลิรมันดรร์นมันี้น เพราะฉะนมันี้นคชาสาปกด็กลนนโลก และผผข้ทบีสี่อาศมัยในนมันี้นกด็โดดเดบีสี่ยว เพราะฉะนมันี้นผผข้อาศมัยในแผล่นดลินโลก
จศึงถผกเผาผลาญ มบีคนเหลนอนข้อย”
จากนมันี้นในอลิสยาหร์ 26:20, 21 เราอล่านวล่า: “มาเถลิด ชนชาตลิของขข้าพเจข้าเออ๋ย จงเขข้าในหข้องของเจข้าและปปิดประตผเสบีย
จงซล่อนตมัวเจข้าอยผล่สมักพมักหนศึสี่ง จนกวล่าพระพลิโรธจะผล่านไป เพราะ ดผเถลิด พระเยโฮวาหร์กชาลมังเสดด็จออกมาจากสถานทบีสี่ของ
พระองคร์ เพนสี่อลงโทษชาวแผล่นดลินโลก เพราะความชมัสี่วชข้าของเขาทมันี้งหลาย และแผล่นดลินโลกจะเปปิดเผยโลหลิตซศึสี่งหลมัสี่งอยผล่บนมมัน
และจะไมล่ปปิดบมังผผข้ถผกฆล่าของมมันไวข้อบีก”
เยเรมบียร์ 30:7 พผดถศึงยลุคความทลุกขร์ลชาบากนมันี้นวล่าเปป็น “เวลาทลุกขร์ใจของยาโคบ”: “อนลิจจาเออ๋ย เพราะวมันนมันี้นใหญล่โต
เหลนอเกลิน ไมล่มบีวมันใดเหมนอน เปป็นเวลาทลุกขร์ใจของยาโคบ แตล่เขากด็ยมังจะรอดวมันนมันี้นไปไดข้”
เอเสเคบียล 20:37 กลล่าวถศึงเวลานมันี้นวล่าเปป็นเวลาทบีสี่ชนชาตลิอลิสราเอลจะ “ลอดไปใตข้คทา” และในเอเสเคบียล 22:19-22
เราอล่านวล่า: “เพราะฉะนมันี้น องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าพระเจข้าตรมัสดมังนบีนี้วล่า เพราะวล่าเจข้าเปป็นขบีนี้โลหะไปเสบียทมันี้งสลินี้นแลข้ว เพราะฉะนมันี้น
ดผเถลิด เราจะรวบรวมเจข้าไวข้ทาล่ มกลางเยรผซาเลด็ม อยล่างทบีสี่คนเขารวบรวมเงลิน ทองสมัมฤทธลิธิ์และเหลด็ก และตะกมัวสี่ และดบีบลุกไวข้ใน
เตาหลอม เพนสี่อเอาไฟเปฝ่าใหข้มมันละลาย ดมังนมันี้นเราจะรวบรวมเจข้าดข้วยความกรลิวนี้ และดข้วยความพลิโรธของเรา และเราจะใสล่เจข้า
รวมไวข้ใหข้เจข้าละลาย เราจะรวบรวมเจข้า และเอาเพลลิงแหล่งความพลิโรธของเราพล่นเจข้า และเจข้าจะละลายอยผล่ทาล่ มกลางนมันี้น เงลิน
ละลายอยผล่ในเตาหลอมฉมันใด เจข้าทมันี้งหลายจะละลายอยผล่ทล่ามกลางเพลลิงฉมันนมันี้น และเจข้าจะทราบวล่า เราคนอพระเยโฮวาหร์ไดข้เท
ความกรลิวนี้ ของเราลงเหนนอเจข้า”
เศคารลิยาหร์ 13:9 กลล่าวถศึงความทลุกขร์ลชาบากใหญล่ยลิสี่งนมันี้นวล่าเปป็นเวลาหนศึสี่งเมนสี่อชนชาตลิอลิสราเอลจะถผกถลลุงโดยไฟ
เหมนอนกมับเงลินและทองคชา: “เราจะเอาหนศึสี่งในสามนบีนี้ใสล่ในไฟและถลลุงเขาเหมนอนถลลุงเงลิน และลองดผเขาเหมนอนทดลองทองคชา
เขาจะรข้องทผลออกนามของเราและเราจะฟปังเขา เราจะกลล่าววล่า ‘เขาทมันี้งหลายเปป็นชนชาตลิของเรา’ และเขาจะกลล่าววล่า ‘พระ
เยโฮวาหร์คนอพระเจข้าของขข้าพเจข้า’”
ดาเนบียล 12:1 บอกเราวล่า “ในครมันี้งนมันี้น มบีคาเอล เจข้าผผข้พลิทกมั ษร์ยลิสี่งใหญล่ ผผข้คลุข้มกมันชนชาตลิของทล่านจะลลุกขศึนี้น และจะมบี
เวลายากลชาบากอยล่างไมล่เคยมบีมาตมันี้งแตล่ครมังนี้ มบีประชาชาตลิจนถศึงสมมัยนมันี้น แตล่ในครมังนี้ นมันี้นชนชาตลิของทล่านจะรมับการชล่วยใหข้พข้น
คนอทลุกคนทบีสี่มบีชอนสี่ บมันทศึกไวข้ในหนมังสนอ” มบีคาเอลเปป็นทผตสวรรคร์ผผข้พลิทกมั ษร์ทบีสี่ถผกมอบหมายใหข้อารมักขาชนชาตลิอลิสราเอล และดา

เนบียลในพระคชาตอนนบีนี้กด็พดผ ถศึงชล่วงเวลาเดบียวกมับทบีสี่พระเยซผทรงพยากรณร์ถศึงในมมัทธลิวบททบีสี่ 24
จากขข้อพระคชาตอนเหลล่านบีนี้เราเรบียนรผวข้ ล่าความทลุกขร์ลชาบากใหญล่ยลิสี่งนมันี้นจะเปป็นการพลิพากษาทบีสี่พวกยลิวจะตข้องเผชลิญใน
กระบวนการถลลุงเพนสี่อเตรบียมพวกเขาใหข้พรข้อมและทชาใหข้พวกเขาเหมาะสมเพนสี่อรมับพระพรตล่าง ๆ อบีกครมังนี้ ของประชากรทบีสี่ถผก
เลนอกสรรของพระเจข้า พวกคนตล่างชาตลิจะไดข้รบมั ผลกระทบจากความทลุกขร์ลชาบากนมันี้นแบบอข้อม ๆ แตล่ ครริสตจษักรจะไมล่เขข้าไป
หรนอเผชลิญกมับสล่วนใดของชล่วงเวลานมันี้นเลย
ขข้อพระคชาตอนอนนสี่ ๆ อบีกกลล่าวถศึงความทลุกขร์ลชาบากใหญล่ยลิสี่งนมันี้นวล่าเปป็น “วษันแหต่งพระเยโฮวาหย์” และเปปิดเผยวล่ามมัน
จะเปป็นเวลาแหล่งการทชาลายลข้างอมันนล่าสะพรศึงกลมัว ตามทบีสี่มบีบมันทศึกไวข้ในโยเอล 1:15: “อนลิจจาหนอวมันนมันี้น เพราะวษันแหต่งพระ
เยโฮวาหค์ใกลข้เขข้ามาแลข้ว วมันนมันี้นจะมาเปป็นการทชาลายจากองคร์ผผข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์”
โยเอล 2:1, 2 บอกเราดข้วยวล่า: “จงเปฝ่าแตรทบีสี่ในศลิโยน จงเปลล่งเสบียงปลลุกบนภผเขาบรลิสลุทธลิธิ์ของขข้าพเจข้า ใหข้ชาวแผล่น
ดลินทมันี้งสลินี้นตมัวสมัสี่น เพราะวมันแหล่งพระเยโฮวาหร์กชาลมังมาแลข้ว ใกลข้เขข้ามาแลข้ว เปป็นวมันแหล่งความมนดและความมนดครศึมนี้ เปป็นวมันทบีสี่มบี
เมฆและความมนดทศึบ ดลุจแสงสวล่างยามเชข้าทบีสี่แผล่ปกคลลุมไปทมัสี่วภผเขาทมันี้งหลาย ประชาชนจชานวนมากและมบีกชาลมังยลิสี่ง ตมันี้งแตล่สมมัย
โบราณกด็ไมล่เคยมบีเหมนอนอยล่างนบีนี้ และตมันี้งแตล่นบีนี้ไปกด็จะไมล่มบีอบีกตลอดปปีทมันี้งหลายชมัสี่วอายลุ”
อาโมสไดข้พยากรณร์ไวข้วล่า: “วลิบมัตลิแกล่เจข้า ผผข้ปรารถนาวมันแหล่งพระเยโฮวาหร์ วมันนมันี้นจะเปป็นประโยชนร์อะไรแกล่เจข้าเลล่า วมัน
แหล่งพระเยโฮวาหร์เปป็นความมนด ไมล่ใชล่เปป็นความสวล่าง อยล่างกมับคนหนบีสลิงโตไปปะหมบี หรนอเหมนอนคนเขข้าไปในเรนอนเอามนอเทข้า
ฝาผนมังและงผกด็กมัดเอา วมันแหล่งพระเยโฮวาหร์จะเปป็นความมนด ไมล่ใชล่ความสวล่าง เปป็นความมนดคลลุข้ม ไมล่มบีความแจล่มใสเลย” (อา
โมส 5:18-20)
มบีขข้อพระคชามากกวล่านบีนี้อบีกเยอะจากภาคพมันธสมัญญาเดลิมซศึสี่งบอกลล่วงหนข้าถศึงเวลานบีนี้แหล่งความทลุกขร์ลชาบากอมันนล่ากลมัว,
เวลาทลุกขร์ใจของยาโคบ (ของชนชาตลิอลิสราเอล), วมันสชาคมัญแหล่งพระเยโฮวาหร์ แตล่เราตข้องดผตอนนบีนี้ทบีสี่ขข้อพระคชาบางตอนในภาค
พษันธสษัญญาใหมต่ซศึสี่งวมันแหล่งพระเยโฮวาหร์ถผกกลล่าวถศึงเชล่นกมัน
ใน 1 เธสะโลนลิกา 5:2, 3 เราอล่านวล่า: “เพราะทล่านเองกด็รดผข้ บีแลข้ววล่า วมันขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าจะมาเหมนอนอยล่าง
ขโมยทบีสี่มาในเวลากลางคนน เมนสี่อเขาพผดวล่า “สงบสลุขและปลอดภมัยแลข้ว” เมนสี่อนมันี้นแหละความพลินาศกด็จะมาถศึงเขาทมันทบี เหมนอน
กมับความเจด็บปวดมาถศึงหญลิงทบีสี่มบีครรภร์ เขาจะหนบีกได็ มล่พข้น”
2 เปโตร 3:10 บอกเราวล่า “แตล่วาล่ วมันขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้านมันี้นจะมาถศึงเหมนอนอยล่างขโมยแอบยล่องมาในเวลากลาง
คนน และในวมันนมันี้นทข้องฟฝ้าจะลล่วงเสบียไปดข้วยเสบียงทบีสี่ดมังกศึกกข้อง และโลกธาตลุจะสลายไปดข้วยความรข้อนอมันแรงกลข้า และแผล่นดลิน
โลกกมับการงานทมันี้งปวงทบีสี่มอบี ยผล่ในนมันี้นจะตข้องไหมข้เสบียสลินี้นดข้วย”
ขข้อพระคมัมภบีรร์เหลล่านบีนี้ซศึสี่งถผกใหข้จากทมันี้งภาคพมันธสมัญญาเดลิมและใหมล่ ลข้วนกลล่าวถศึงเวลานมันี้นทบีสี่พระเยซผทรงชบีในี้ หข้เหด็นตรงนบีนี้
ในมมัทธลิว 24:21 คนอเวลานมันี้นเมนสี่อการพลิพากษาตล่าง ๆ ของพระเจข้าผผข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์จะถผกเทออกลงบนแผล่นดลินโลก นมัสี่นจะเปป็น
เวลาแหล่งความทลุกขร์ทรมานแบบทบีสี่ไมล่เคยมบีมากล่อน และจะไมล่มบีอบีกเลย
“วมันแหล่งพระเยโฮวาหร์” (วมันขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้า) ทบีสี่ถผกใชข้ในขข้อพระคชาเหลล่านบีนี้บางครมังนี้ กด็ถผกสมับสนกมับ “วมันของ
พระครริสตค์” ซศึสี่งถผกพผดถศึงใน 1 โครลินธร์ 1:8 และใน 2 เธสะโลนลิกา 2:2 อยล่างไรกด็ตาม หากเราเปรบียบเทบียบขข้อพระคชาสอง
ตอนนมันี้นกมับอลิสยาหร์ 2:12 และวลิวรณร์ 19:11-21 เรากด็เหด็นอยล่างชมัดเจนวล่า “วมันของพระครลิสตร์” และ “วมันขององคร์พระผผข้เปป็น

เจข้า” เปป็นสองเหตลุการณร์ทบีสี่แตกตล่างกมันอยล่างแนล่นอน ผมเหด็นวล่าจะเปป็นประโยชนร์ทบีสี่เราจะศศึกษาแตล่ละวมันดมังกลล่าวตรงนบีนี้อยล่าง
ยล่อ ๆ เพนสี่อทบีสี่จะไดข้ไมล่มบีความสมับสนขณะทบีสี่เราศศึกษาบทอนสี่น ๆ ของขล่าวประเสรลิฐของมมัทธลิว
ประการแรกกด็คนอ “วษัน” ในพระวจนะของพระเจข้าไมล่จชาเปป็นตข้องเปป็น คสาททที่แสดง “เวลา” 2 เปโตร 3:8 บอกเราวล่า
“...วมันเดบียวขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าเปป็นเหมนอนกมับพมันปปี และพมันปปีกด็เปป็นเหมนอนกมับวมันเดบียว” ดมังนมันี้นเราจศึงเหด็นวล่า “วมัน” หนศึสี่ง
ในพระคมัมภบีรร์ไมล่จชาเปป็นตข้องเปป็นเวลาทบีสี่ตายตมัวอยล่างทบีสี่เรารผจข้ มักวมันทมันี้งหลายของเราทบีสี่มบีวมันละยบีสี่สลิบสบีสี่ชมัสี่วโมง “วมัน” ในพระคมัมภบีรร์
อาจถผกใชข้เพนสี่อหมายถศึง เหตบุการณค์ตต่าง ๆ ซศึสี่งเกลิดขศึนี้นภายในชล่วงเวลาใดกด็ไดข้ เปาโลใชข้คชานบีนี้แบบนมันี้นเมนสี่อเขาพผดถศึง “วษันแหต่ง
ความรอด” (2 คร. 6:2)
วษันขององคย์พระผมูร้เปป็นเจร้า (วมันแหล่งพระเยโฮวาหร์) มบีความเชนสี่อมโยงกมับการพลิพากษาทบีถสี่ ผกเทออกเหนนอคนอธรรม
ลข้วน ๆ มมันเกบียสี่ วขข้องกมับพวกคนทบีสี่ไมล่เชนสี่อ, คนเหลล่านมันี้นทบีสี่ปฏลิเสธพระครลิสตร์แลข้วและดข้วยเหตลุนพบีนี้ วกเขาจศึงตกอยผล่ภายใตข้การ
พลิพากษาและพระพลิโรธของพระเจข้าผผทข้ รงมหลิทธลิฤทธลิธิ์โดยอมัตโนมมัตลิ
วษันของพระครริสตย์เกบีสี่ยวขข้องกมับผผข้ทบีสี่ถผกไถล่แลข้ว และเกบีสี่ยวโยงกมับบชาเหนด็จและพระพรของคนเหลล่านมันี้นทบีสี่เปป็นของพระ
ครลิสตร์เมนสี่อพระองคร์เสดด็จมา ดมังนมันี้นสชานวนนบีนี้จศึงถผกพบในภาคพษันธสษัญญาใหมต่และเกบียสี่ วขข้องกมับการเสดด็จมาของพระเยซผครลิสตร์
เจข้าในการรมับขศึนี้นไปนมันี้นเพนสี่อรมับครลิสตจมักรของพระองคร์ออกไปเสบีย
เหลล่าผผข้รพผข้ ระคมัมภบีรร์ไมล่เหด็นพข้องตรงกมันเกบีสี่ยวกมับเรนสี่องเวลาทบีสี่อยผล่ภายในขอบเขตของวมันขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้า บางคน
เชนสี่อวล่าชล่วงเวลานมันี้นจะเรลิสี่มตข้นพรข้อมกมับการรมับขศึนี้นไปนมันี้น คนอนสี่น ๆ กด็แยข้งวล่ามมันจะเรลิสี่มตข้นตอนวลิวรณร์ (การเปปิดเผย) นมันี้นเมนสี่อพระ
เยซผเสดด็จกลมับมาพรข้อมกมับครลิสตจมักรของพระองคร์เพนสี่อทชาการพลิพากษาตล่อเหลล่าคนอธรรม
โดยสล่วนตมัวแลข้วผมเชนสี่อวล่าวมันขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้ารวมความทลุกขร์ลชาบากใหญล่ยลิสี่งนมันี้นเขผู้าไวผู้ดวผู้ ย และผมกด็เชนสี่อวล่ามมัน
จะครอบคลลุมเวลานมันี้นเมนสี่อฟฝ้าอากาศจะถผกชชาระใหข้สะอาดโดยไฟเพนสี่อเตรบียมพรข้อมสชาหรมับการเนรมลิตสรข้างสลิสี่งสารพมัดขศึนี้นใหมล่
เหตลุการณร์เหลล่านมันี้นของวมันขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าไมล่เกบีสี่ยวขข้องอะไรเลยกมับความรอดของเราโดยพระคลุณผล่านทางความเชนสี่อใน
พระราชกลิจทบีสี่เสรด็จสลินี้นแลข้วของพระครลิสตร์ แตล่มบีสลิสี่งหนศึสี่งทบีสี่ชดมั เจน: วษันขององคย์พระผมูร้เปป็นเจร้าจะเปป็นเวลาททที่การพริพากษาเหลต่า
นษันั้นของพระเจผู้าจะถผกเทออกลงบนแผต่นดรินโลกนทนั้ เรนอสี่ งนบีนี้ถผกเหด็นอยล่างชมัดเจนในเศฟปันยาหร์ 1:14-18:
“วมันสชาคมัญแหล่งพระเยโฮวาหร์ใกลข้เขข้ามา ใกลข้เขข้ามาและเรล่งมาก ทมันี้งเสบียงของวมันแหล่งพระเยโฮวาหร์ ผผข้แกลข้วกลข้าจะ
รข้องเสบียงดมังทบีสี่นมัสี่น วมันนมันี้นเปป็นวมันแหล่งพระพลิโรธ เปป็นวมันแหล่งความทลุกขร์ใจและความซศึมเศรข้า เปป็นวมันแหล่งการทลินี้งใหข้เสบียเปลล่า
และการทลินี้งใหข้รกรข้าง เปป็นวมันแหล่งความมนดและความอศึมครศึม เปป็นวมันแหล่งเมฆหมอกและความมนดทศึบ เปป็นวมันทบีสี่มบีเสบียงแตร
และวมันโหล่รข้องตล่อเมนองทมันี้งหลายทบีสี่มบีสมันปราการและตล่อปฝ้อมสผง เราจะนชาทลุกขร์ภมัยมาสผล่มนลุษยร์ เขาจะไดข้เดลินไปเหมนอนคน
ตาบอด เพราะเขาไดข้กระทชาบาปตล่อพระเยโฮวาหร์ โลหลิตของเขาจะถผกเทออกเหมนอนฝลุฝ่น และเนนนี้อของเขาจะถผกเทออก
เหมนอนมผลสมัตวร์ เงลินหรนอทองคชาของเขากด็ดบีจะไมล่สามารถชล่วยเขาใหข้พข้นไดข้ในวมันแหล่งพระพลิโรธของพระเยโฮวาหร์ แผล่นดลินทมันี้ง
สลินี้นจะถผกเผาผลาญในไฟแหล่งความหวงแหนของพระองคร์ เพราะพระองคร์จะทรงกชาจมัดคนทมันี้งปวงทบีสี่อาศมัยอยผล่ในแผล่นดลินอยล่าง
รวดเรด็ว”
2 เปโตร 3:10-13 ใหข้มผลเหตลุของพระคมัมภบีรร์และสลิทธลิอชานาจของพระคมัมภบีรสร์ ชาหรมับการรวมยลุคพมันปปีเขข้าไวข้อยผล่ภายใน
ชล่วงเวลาของวมันขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าดข้วย:

“แตล่วล่าวมันขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้านมันี้นจะมาถศึงเหมนอนอยล่างขโมยแอบยล่องมาในเวลากลางคนน และในวมันนมันี้นทข้องฟฝ้าจะ
ลล่วงเสบียไปดข้วยเสบียงทบีสี่ดมังกศึกกข้อง และโลกธาตลุจะสลายไปดข้วยความรข้อนอมันแรงกลข้า และแผล่นดลินโลกกมับการงานทมันี้งปวงทบีสี่มบี
อยผล่ในนมันี้นจะตข้องไหมข้เสบียสลินี้นดข้วย เมนสี่อเหด็นแลข้ววล่าสลิสี่งทมันี้งปวงจะตข้องสลายไปหมดสลินี้นเชล่นนบีนี้ ทล่านทมันี้งหลายควรจะเปป็นคนเชล่นใด
ในชบีวตลิ ทบีสี่บรลิสลุทธลิแธิ์ ละทบีสี่เปป็นอยล่างพระเจข้า คอยทล่าและเรล่งทบีสี่จะใหข้วมันของพระเจข้ามาถศึง เมนสี่อไฟจะตลิดทข้องฟฝ้าอากาศใหข้ละลาย
ไป และโลกธาตลุจะละลายไปดข้วยไฟอมันรข้อนยลิสี่ง แตต่วาต่ ตามพระสษัญญาของพระองคค์นษันั้น เราจถึงคอยทร้องฟฟ้าอากาศใหมส่และ
แผส่นดรินโลกใหมส่ ททที่ซถึที่งความชอบธรรมจะดสารงอยผต่”
วมันขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าจะรวมเหตลุการณร์ตอล่ ไปนบีนี้เขข้าไวข้ดวข้ ย:
การรล่วมสมาพมันธร์ของประชาชาตลิตล่าง ๆ ซศึสี่งจะรวมกมันเปป็นจมักรวรรดลิโรมมันทบีฟสี่ ฟฟื้นขศึนี้นใหมล่ (ดาเนบียล บททบีสี่ 2 และ 7)
การขศึนี้นเรนองอชานาจของผผข้ปกครองทางการเมนองแหล่งจมักรวรรดลิโรมมันทบีสี่ฟฟฟื้นขศึนี้นใหมล่, ผผข้ปกครองทบีจสี่ ะทชาพมันธสมัญญากมับ
ประชากรของอลิสราเอลซศึสี่งกลมับมาอยผล่ในแผล่นดลินของพวกเขาเองแลข้ว (ดนล. 9:27; วว. 13:1-10)
การกล่อรล่างขศึนี้นของระบบศาสนาเทบียมเทด็จภายใตข้การนชาของสมัตวร์ราข้ ยนมันี้นผผข้ซศึสี่งเปป็นสมาชลิกคนหนศึสี่งของตรบีเอกภาพ
แบบซาตาน (วว. 13:11-18)
การเทออกของการพลิพากษาตล่าง ๆ ภายใตข้ตราประทมับเหลล่านมันี้น ซศึสี่งถผกพรรณนาในวลิวรณร์ บททบีสี่ 6
การแยกออกของมลิชชมันนารบียวลิ 144,000 คนนมันี้นผผข้ซศึสี่งจะประกาศขล่าวประเสรลิฐเรนอสี่ งอาณาจมักรนมันี้นแกล่ทกลุ คนบนแผล่น
ดลินโลกผผข้ทบีสี่ยมังไมล่เคยไดข้ยลินขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณของพระเจข้าเลย (วว. บททบีสี่ 7)
การพลิพากษาโดยเสบียงแตรเหลล่านมันี้นซศึสี่งถผกใหข้โครงรล่างไวข้ในวลิวรณร์ บททบีสี่ 8 ถศึง 11
เวลานมันี้นเมนสี่อพยานสองคนนมันี้นของพระเจข้าจะเปป็นพยานในกรลุงเยรผซาเลด็มตามทบีสี่มบีบมันทศึกไวข้ในวลิวรณร์ บททบีสี่ 11
การขล่มเหงชนชาตลิอลิสราเอล (วว. บททบีสี่ 12)
การเทออกของการพลิพากษาเหลล่านมันี้นทบีสี่ถผกพรรณนาในวลิวรณร์ บททบีสี่ 16
การโคล่นลข้มครลิสตจมักรเทบียมเทด็จ “ทบีสี่ยอมรมับแตล่ปาก”, ครลิสตจมักรของปฏลิปปักษร์ตล่อพระครลิสตร์, ซศึสี่งถผกแสดงเปป็น
สมัญลมักษณร์โดยหญลิงแพศยาผผข้นมันี้น (วว. บททบีสี่ 17 และ 18)
เหตลุการณร์สชาคมัญเหลล่านมันี้นของศศึกแหล่งอารมาเกดโดน (อสค. บททบีสี่ 38 และ 39; วว. บททบีสี่ 16; 19:17-21)
เวลานมันี้นเมนสี่อขล่าวประเสรลิฐเรนสี่องอาณาจมักรนมันี้นจะถผกปฝ่าวประกาศไปยมังทลุกชนเผล่า, ทลุกประชาชาตลิ, และทลุกหมผล่ชน
(มธ. 24:14)
การเสดด็จกลมับมาขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าในสงล่าราศบีพรข้อมกมับเหลล่าทผตสวรรคร์บรลิสทลุ ธลิธิ์ของพระองคร์ ประมาณเจด็ดปปี
หลมังจากการรมับขศึนี้นไปนมันี้น (มธ. 24:29, 30)
การเปป็นขศึนี้นจากตายของเหลล่าวลิสลุทธลิชนแหล่งความทลุกขร์ลชาบากนมันี้น (วว. 20:4) ครลิสตจมักรและเหลล่าวลิสลุทธลิชนสมมัยภาค
พมันธสมัญญาเดลิมจะถผกทชาใหข้เปป็นขศึนี้นกล่อนหนข้านมันี้นแลข้ว แตล่ในตอนทข้ายของยลุคความทลุกขร์ลชาบากคนเหลล่านมันี้นทบีสี่จะถผกฆล่าพลบีชบีพ
เพราะความเชนสี่อโดยตรบีเอกภาพแบบซาตานจะถผกทชาใหข้เปป็นขศึนี้นจากตาย
การถผกทชาลายของสมัตวร์รข้ายนมันี้น, เหลล่ากองทมัพของสมัตวร์ราข้ ยนมันี้น, และผผพข้ ยากรณร์เทด็จนมันี้น (วว. 19:17-21)
การพลิพากษาบรรดาประชาชาตลิ (มธ. 25:31-46)

การรวบรวมชนชาตลิอลิสราเอลกลมับมายมังแผล่นดลินของพวกเขาเองอบีกครมังนี้ (อสค. 37:1-14)
การพลิพากษาชนชาตลิอลิสราเอลททที่มทชทวตริ อยผต่ (อสค. 20:33-38)
การทชาใหข้ชนชาตลิอลิสราเอลกลษับสผต่สภาพเดริม (อาโมส 9:15)
การจองจชาซาตานไวข้ (วว. 20:1-3)
เหตลุการณร์เหลล่านมันี้นของการครอบครองเปป็นเวลาหนศึสี่งพมันปปีของพระครลิสตร์บนแผล่นดลินโลกนบีนี้กมับเจข้าสาวของพระองคร์,
ครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมล่, และการลลุกฮนอครมันี้งสลุดทข้ายของซาตานเมนสี่อสลินี้นยลุคพมันปปี (วว. 20:6-10)
การพลิพากษาทบีพสี่ ระทบีสี่นมัสี่งใหญล่สบีขาว (วว. 20:11-15)
การบผรณะแผล่นดลินโลกโดยไฟ, เวลานมันี้นเมนสี่อโลกธาตลุจะละลายไปดข้วยความรข้อนยลิสี่งและฟฝ้าอากาศจะระเบลิดออกจรลิง
ๆ (2 ปต. 3:10-13)
นบีสี่เปป็นเพบียงไมล่กบีสี่สลิสี่งของหลายสลิสี่งเหลล่านมันี้นทบีสี่จะเกลิดขศึนี้นในระหวล่างวมันขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้า-ซศึสี่งรวมถศึง “เวลาทลุกขร์ใจ
ของยาโคบ”, ความทลุกขร์ลชาบากใหญล่ยลิสี่งนมันี้น, และ “สมัปดาหร์ทบีสี่เจด็ดสลิบ” ของดาเนบียล
การเสดด็จมาครมังนี้ ทบีสี่สองของพระเยซผเปป็นเหตลุการณร์เดบียว แตล่มมันจะอยผล่ในสองระยะ พระองคร์จะเสดด็จมาเพนสี่อรมับครลิสต
จมักรไปในการรมับขศึนี้นนมันี้น และจะทรงพาเหลล่าวลิสลุทธลิชนของพระองคร์ออกไปจากแผล่นดลินโลกนบีนี้กอล่ นทบีสี่การพลิพากษาตกมาสผล่เหลล่า
คนอธรรมในระหวล่างยลุคความทลุกขร์ลชาบากนมันี้น เมนสี่อพระองคร์เสดด็จมาในวลิวรณร์นมันี้น ซศึสี่งเปป็นระยะทบีสี่สองของการเสดด็จมาครมันี้งทบีสี่
สองของพระองคร์ พระบาทของพระองคร์จะยนนอยผล่บนภผเขามะกอกเทศและนมัยนร์ตาทลุกดวงจะเหด็นพระองคร์ ดมังนมันี้นวมันของพระ
ครลิสตร์และวมันขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าจศึงอาจอยผใล่ นชล่วงเวลาเดบียวกมัน แตล่เราเหด็นสองแผนงานทบีสี่แตกตล่างกมัน ใน 1 โครลินธร์ 1:8
เปาโลพผดถศึง “วมันของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเรา” เพนสี่อแสดงใหข้เราเหด็นวล่าพระครลิสตร์ทรงเกบียสี่ วขข้องดข้วยกมับสอง
วมันนมันี้นเพราะวล่าพระองคค์ทรงเปป็นทษันั้งองคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้าและพระครริสตค์ (กลิจการ 2:36)

แหลข่งทรีที่มาของพระพริโรธนมันตั้
สลิสี่งใดจะเปป็นแหลต่งททที่มาของพระพลิโรธทบีสี่ถผกเทออกบนผผข้คนทมันี้งหลายแหล่งแผล่นดลินโลกในระหวล่างความทลุกขร์ลชาบากใหญล่
ยลิสี่งนมันี้น? พญามารเปป็นแหลล่งทบีมสี่ าของพระพลิโรธนบีนี้และความทลุกขร์ทรมานอมันนล่ากลมัวนบีนี้ หรนอมมันออกมาจากพระเจข้าผผข้ทรงมหลิทธลิ
ฤทธลิธิ์? ยลุคความทลุกขร์ลชาบากนบีนี้ไมล่ใชล่ความพลิโรธของพญามารทบีสี่ถผกเทออกบนบรรดาผผข้ทบีสี่อาศมัยอยผล่บนพนนี้นพลิภพ และมมันไมล่ใชล่
วาระเมนสี่อมนลุษยร์จะโกรธกรลิวนี้ ใสล่พญามารดข้วย ทล่านทบีสี่รกมั ความทลุกขร์ลชาบากใหญล่ยลิสี่งนมันี้นเปป็นเวลาเมนสี่อพระพริโรธของพระเจร้าจะ
ถผกเทออกบนผผข้คนเหลล่านมันี้นแหล่งแผล่นดลินโลกนบีนี้!
เปป็นความจรลิงทบีสี่วาล่ ในระหวล่างยลุคความทลุกขร์ลชาบากนมันี้นความกรลิวนี้ ของซาตานจะถาโถมเขข้าใสล่ชนชาตลิอลิสราเอล (วว.
12:12-17) มมันเปป็นความจรลิงอบีกดข้วยวล่าหลุล่นเชลิดของซาตาน, สมัตวร์ราข้ ยนมันี้น, ในความเกลบียดชมังของเขาทบีสี่มบีตล่อเหลล่าวลิสลุทธลิชนของ
พระเจข้าจะประกาศสงครามกมับวลิสทลุ ธลิชนเหลล่านมันี้น (วว. 13:7) สลิสี่งเหลล่านบีนี้ซาตานจะไดข้รมับอนลุญาตใหข้กระทชาไดข้ แตล่นมัสี่นจะเปป็น
เพทยงสต่วนเลร็ก ๆ สต่วนหนถึที่งของการเทออกของพระพลิโรธในวมันอมันนล่ากลมัวนมันี้น ซาตานมบีฤทธลิธิ์มาก แตล่พระเจผู้าทรงฤทธานตุภาพ
สมูงสตุด และซาตานไมล่สามารถขยมับตมัวไดข้เลยนอกจากพระเจข้าจะทรงอนลุญาต ดข้วยเหตลุนบีนี้เมนสี่อมมันไดข้ไปไกลเทล่าทบีสี่พระเจข้าทรงตมันี้ง
พระทมัยใหข้มมันไปแลข้ว พระเจข้ากด็สามารถ (และจะทรง) หยลุดยมันี้งมมัน
ใชล่แลข้วครมับ มษันคยือพระพริโรธของพระเจร้าทบีสี่จะถผกเทออกบนแผล่นดลินโลกและผผข้คนเหลล่านมันี้นแหล่งแผล่นดลินโลกในชล่วง

เวลาแหล่งความทลุกขร์ลชาบากใหญล่ยลิสี่งนมันี้น ขข้อพระคมัมภบีรร์ตล่อไปนบีนี้พลิสผจนร์เรนสี่องนบีนี้อยล่างแจล่มแจข้ง:
“ดผเถริด พระเยโฮวาหค์จะทรงทรินั้งโลกใหผู้รผู้าง และทรงกระทชาใหข้ราข้ งเปลล่า และพระองคร์จะทรงควสี่ชาแผล่นดลินโลกและ
กระจายผผข้อาศมัยของมมัน” (อสย. 24:1)
“เพราะ ดผเถลิด พระเยโฮวาหค์กสาลษังเสดร็จออกมาจากสถานททที่ของพระองคค์ เพยืที่อลงโทษชาวแผต่นดรินโลก เพราะความ
ชษัที่วชผู้าของเขาทษันั้งหลาย และแผล่นดลินโลกจะเปปิดเผยโลหลิตซศึสี่งหลมัสี่งอยผล่บนมมัน และจะไมล่ปปิดบมังผผข้ถผกฆล่าของมมันไวข้อกบี ” (อสย.
26:21)
“อนลิจจาหนอวมันนมันี้น เพราะวษันแหต่งพระเยโฮวาหค์ใกลข้เขข้ามาแลข้ว วมันนมันี้นจะมาเปป็นการทสาลายจากองคค์ผผผู้ทรงมหริทธริ
ฤทธริธิ์” (โยเอล 1:15)
“เงลินหรนอทองคชาของเขากด็ดบีจะไมล่สามารถชล่วยเขาใหข้พนข้ ไดข้ในวษันแหต่งพระพริโรธของพระเยโฮวาหค์ แผล่นดลินทมันี้งสลินี้นจะ
ถผกเผาผลาญในไฟแหล่งความหวงแหนของพระองคร์ เพราะพระองคร์จะทรงกชาจมัดคนทมันี้งปวงทบีสี่อาศมัยอยผล่ในแผล่นดลินอยล่าง
รวดเรด็ว” (ศฟย. 1:18)
“แลข้วกษมัตรลิยร์ทงมันี้ หลายในโลก พวกคนใหญล่คนโต เศรษฐบี นายทหารใหญล่ ผผข้มบีอชานาจ และทลุกคนทมันี้งทบีสี่เปป็นทาสและ
เปป็นอลิสระ กด็ซล่อนตมัวอยผล่ในถนี้ชาและโขดหลินตามภผเขาพวกเขารข้องบอกกมับภผเขาและโขดหลินวล่า “จงลข้มทมับเราเถลิด จงซล่อนเราไวข้
ใหข้พข้นจากพระพษักตรค์ของพระองคค์ ผมูร้ประทษับอยมูบส่ นพระททชื่นษัชื่ง และใหผู้พผู้นจากพระพริโรธของพระเมษโปดกนษันั้น เพราะวล่าวมัน
สชาคมัญแหล่งพระพลิโรธของพระองคร์มาถศึงแลข้ว และผผข้ใดจะทนอยผล่ไดข้เลล่า” (วว. 6:15-17)
“โอ ขร้าแตส่พระเจร้า องคย์พระผมูร้เปป็นเจร้า ผมูร้ทรงฤทธานตุภาพสมูงสตุด ผผผู้ทรงดสารงอยผต่บษัดนทนั้ และผผผู้ไดผู้ทรงดสารงอยผใต่ นกาล
กต่อน และผผผู้จะเสดร็จมาในอนาคต ขข้าพระองคร์ทมันี้งหลายขอบพระคลุณพระองคร์ ทบีพสี่ ระองคร์ไดข้ทรงใชข้ฤทธานลุภาพอมันใหญล่ยลิสี่งของ
พระองคร์ และไดข้ทรงครอบครอง เหลล่าประชาชาตลิมบีความโกรธแคข้น แตล่พระพริโรธของพระองคย์กร็มาถถึงแลผู้ว ถศึงเวลาทบีสี่
พระองคร์จะทรงพลิพากษาคนทมันี้งหลายทบีสี่ตายไปแลข้ว และถศึงเวลาทบีพสี่ ระองคร์จะทรงประทานบชาเหนด็จแกล่ผผข้รมับใชข้ของพระองคร์
คนอพวกศาสดาพยากรณร์ และวลิสลุทธลิชนทมันี้งปวง และแกล่คนทมันี้งหลายทบีสี่ยชาเกรงพระนามของพระองคร์ทมันี้งผผข้ใหญล่ผผข้นข้อย และถศึง
เวลาแลข้วทบีพสี่ ระองคร์จะทรงทชาลายคนทบีทสี่ ชาลายแผล่นดลินโลก”” (วว. 11:17, 18)
“...จงยสาเกรงพระเจร้า และถวายสงล่าราศบีแดล่พระองคร์ เพราะถถึงเวลาททที่พระองคย์จะทรงพริพากษาแลผู้ว...” (วว. 14:7)
“ทผตสวรรคร์นมันี้นกด็ตวมัดเคบียวบนแผล่นดลินโลก และเกด็บเกบีสี่ยวผลองลุล่นแหล่งแผล่นดลินโลก และขวข้างลงไปในบต่อยที่สาองบุต่นอษัน
ใหญต่แหต่งพระพริโรธของพระเจร้า” (วว. 14:19)
“และสมัตวร์ตมัวหนศึสี่งในสบีสี่ตวมั นมันี้นไดข้เอาขมันทองคชาเจด็ดใบเตร็มดผู้วยพระพริโรธของพระเจร้า ผผข้ทรงพระชนมร์อยผล่เปป็นนลิตยร์ สล่ง
ใหข้แกล่ทผตสวรรคร์ทมันี้งเจด็ดองคร์นมันี้น” (วว. 15:7)
“แลข้วขข้าพเจข้ากด็ไดข้ยลินเสบียงดมังออกมาจากพระวลิหาร สมัสี่งทผตสวรรคร์ทมันี้งเจด็ดองคร์นมันี้นวล่า “จงไปเถลิด เอาขษันทษันั้งเจร็ดใบ ททที่
เตร็มไปดผู้วยพระพริโรธของพระเจร้า เทลงบนแผล่นดลินโลก” (วว. 16:1)
“และขข้าพเจข้าไดข้ยลินทผตสวรรคร์อบีกองคร์หนศึสี่งซศึสี่งอยผล่ทแบีสี่ ทล่นบผชารข้องวล่า “จรริงอยต่างนษันั้น พระเจร้า องคย์พระผมูร้เปป็นเจร้า
ผมูร้ทรงฤทธานตุภาพสมูงสตุด การพริพากษาของพระองคย์เททที่ยงตรงและชอบธรรมแลผู้ว” (วว. 16:7)
“มหานครนมันี้นกด็แยกออกเปป็นสามสล่วน และบข้านเมนองของนานาประชาชาตลิกด็ลล่มจม มหานครบาบลิโลนนมันี้นกด็อยผล่ใน

ความทรงจชาตต่อเบยืนั้องพระพษักตรค์พระเจร้า เพนสี่อจะใหข้นครนมันี้นดนสี่มถผู้วยเหลผู้าองบุต่นแหต่งพระพริโรธอษันใหญส่หลวงของพระองคย์”
(วว. 16:19)
ขข้อพระคชาเหลล่านบีนี้แสดงใหข้เหด็นจนหมดขข้อสงสมัยวล่าความทลุกขร์ลชาบากใหญล่ยลิสี่งนมันี้นเปป็นเวลาเฉพาะเจาะจงทบีสี่พระเจข้า
ผผข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์จะทรงเทพระพลิโรธและการพลิพากษาของพระองคร์ลงบนแผล่นดลินโลก พระองคร์อาจทรงอนลุญาตใหข้พญามาร
ประกอบความพลิโรธในบางกรณบี แตล่ความพลิโรธซศึสี่งจะถผกเทออกบนแผล่นดลินโลกในระหวล่างชล่วงเวลาอมันเลวรข้ายนมันี้นจะเปป็น
พระพลิโรธของพระเจข้า

จรุดประสงคยของความทรุกขยลคาบากนมัตั้น
พระเจข้าทรงมบีจดลุ ประสงคร์อมันใดในชล่วงเวลาอมันนล่ากลมัวเหลนอเกลินแหล่งความทลุกขร์ทรมานและความทลุกขร์ลชาบากนมันี้น?
เนนสี่องจากพระเจข้าทรงเปป็นความรมัก สลิสี่งใดจะเปป็นจลุดประสงคร์ของยลุคความทลุกขร์ลชาบากนมันี้นไดข้?
มมันเปป็นความจรลิงทบีสี่วาล่ พระเจข้าทรงเปป็นความรมัก (1 ยอหร์น 4:8) แตล่พระเจข้ากด็ทรงเปป็นเพลลิงทบีสี่เผาผลาญเชล่นกมัน (ฮบ.
12:29) มมันเปป็นความจรลิงทบีสี่วาล่ พระเจข้าทรงอดกลมันี้นพระทมัยไวข้ ไมล่ทรงประสงคร์ทบีสี่จะใหข้ผผข้หนศึสี่งผผข้ใดพลินาศเลย (2 ปต. 3:9) แตล่มมัน
กด็เปป็นความจรลิงพอ ๆ กมันทบีวสี่ ล่าพระเจข้าจะไมล่ทรงงดโทษคนชมัสี่วเลย (นฮม. 1:3) พระเจข้า “ทรงพระพลิโรธกมับคนชมัสี่วทลุกวมัน”
(สดด. 7:11) และ “คนชมัวสี่ จะตข้องถอยไปสผล่นรก คนอประชาชาตลิทมันี้งมวลทบีสี่ลนมพระเจข้า” (สดด. 9:17)
จลุดประสงคร์ของพระเจข้าสชาหรมับความทลุกขร์ลชาบากใหญล่ยลิสี่งนมันี้นมบีอยผล่สองประการ:
จบุดประสงคค์หลษักของความทลุกขร์ลชาบากนมันี้น ซศึสี่งเปป็นวาระแหล่งการพลิพากษา คนอเพนสี่อเตรบียมชนชาตลิอลิสราเอล
ประชาชาตลิทบีสี่ถผกเลนอกสรรของพระเจข้าใหข้พรข้อมสชาหรมับพระเมสสลิยาหร์ของเธอ ขณะทบีสี่เวลาแหล่งความทลุกขร์ยากนมันี้นจะสล่งผลตล่อ
ทมันี้งแผล่นดลินโลกและประชากรทมันี้งหลายของมมัน มมันจะเกบียสี่ วขข้องกมับพวกยลิวเปป็นหลมัก นบีสี่ถผกแสดงใหข้เหด็นในพระราชบมัญญมัตลิ
4:30, เยเรมบียร์ 30:7, เอเสเคบียล 20:37, ดาเนบียล 12:1, และเศคารลิยาหร์ 13:8, 9 (ขข้อพระคชาสล่วนใหญล่เหลล่านบีนี้ถผกยกมากล่อน
หนข้านบีนี้แลข้วในบทนบีนี้) วลิวรณร์ 7:4 และวลิวรณร์ บททบีสี่ 12 กด็เปปิดเผยเชล่นกมันวล่ายลุคความทลุกขร์ลชาบากนมันี้นเกบีสี่ยวขข้องกมับพวกยลิวเปป็น
หลมัก นอกจากนบีนี้ หลายสลิสี่งเหลล่านมันี้นทบีสี่ถผกกลล่าวถศึงในการเชนสี่อมโยงกมับความทลุกขร์ลชาบากนมันี้นกด็เกบีสี่ยวขข้องกมับพวกยลิว-วมันสะบาโต,
พระวลิหาร, สถานบรลิสลุทธลิ,ธิ์ แควข้นยผเดบีย, นครบรลิสลุทธลิ,ธิ์ สลิบสองเผล่าของชนชาตลิอลิสราเอล, พมันธสมัญญากมับสมัตวร์ราข้ ยนมันี้น, อภลิสลุทธลิ
สถาน, การถวายสมัตวบผชา, ของถวายและพลิธบีกรรมตล่าง ๆ สลิสี่งเหลล่านบีนี้ทมันี้งหมดอข้างอลิงถศึงชนชาตลิอลิสราเอลอยล่างเฉพาะเจาะจง
ดมังนมันี้นเราจศึงเหด็นวล่าเวลาแหล่งการพลิพากษานบีนี้จะเปป็นเวลาทบีพสี่ ระเจข้าจะทรงกระทชากลิจกมับประชากรสมมัยโบราณทบีสี่ถผกเลนอกสรร
ของพระองคร์เปป็นหลมักกล่อนทบีพสี่ วกเขาจะเขข้าสผล่อาณาจมักรทบีสี่ทรงสมัญญาไวข้นมันี้น
คชาพยากรณร์สมมัยภาคพมันธสมัญญาเดลิมหลายตอนซศึสี่งยมังไมล่ถผกทชาใหข้สชาเรด็จจรลิงสชาหรมับชนชาตลิอลิสราเอลบล่งชบีนี้เวลาซศึสี่งยมัง
มาไมล่ถศึงเมนสี่อพระเจข้าจะทรงกระทชากลิจโดยตรงกมับประชาชาตลิทบีสี่ถผกเลนอกสรรของพระองคร์ (กรลุณาอล่านพระราชบมัญญมัตลิ 30:1-6
และเยเรมบียร์ 30:8-10) ในระหวล่างความทลุกขร์ยากของยลุคความทลุกขร์ลชาบากนมันี้น ยลิวจชานวนมากจะกลมับใจเชนสี่อและจะเขข้าไปใน
ยลุคพมันปปีนมันี้นและรมับพระพรตล่าง ๆ ของมมันเมนสี่อพระเยซผเสดด็จมาเพนสี่อสถาปนาอาณาจมักรของพระองคร์บนแผล่นดลินโลก
จบุดประสงคค์รองของความทลุกขร์ลชาบากใหญล่ยลิสี่งนมันี้นกด็คนอ เพนสี่อเทพระพลิโรธของพระเจข้าออกในการพลิพากษาตล่อบรรดา
คนและประชาชาตลิทบีสี่ไมล่เชนสี่อ พระองคร์ทรงเปป็นพระเจข้าแหล่งความรมัก-ทรงอดกลมันี้นพระทมัย, เมตตากรลุณา, ไมล่ประสงคร์ใหข้ผผข้หนศึสี่ง
ผผข้ใดพลินาศเลย; แตล่มนลุษยร์ไดข้ปฏลิเสธพระองคร์และไมล่ยอมรมับพระบลุตรของพระองคร์ อมันเปป็นการไมล่เหลนอทางเลนอกอนสี่นใหข้พระเจข้า

นอกจากการพลิพากษา และถศึงแมข้วล่าเวลาแหล่งการพลิพากษานมันี้นจะตกแกล่พวกยลิวเปป็นหลมัก มมันกด็ “ซศึสี่งจะบมังเกลิดขศึนี้นทมัสี่วทมันี้งโลก
เพนสี่อจะลองดผใจคนทมันี้งปวงทบีสี่อยผล่ทวมัสี่ แผล่นดลินโลก” (วว. 3:10) พระเจข้าจะทรงพลิพากษาบรรดาประชาชาตลิแหล่งแผล่นดลินโลก
เพราะความอธรรมของพวกเขาและเพราะวล่าพวกเขาไดข้ปฏลิเสธพระบลุตรทบีสี่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ ในเยเรมบียร์
25:32, 33 เราอล่านวล่า:
“พระเยโฮวาหร์จอมโยธาตรมัสดมังนบีนี้วาล่ ‘ดผเถลิด ความรข้ายจะไปจากประชาชาตลินบีนี้ถศึงประชาชาตลินมันี้น และลมหมลุนใหญล่
จะปปัปี่นปฝ่วนขศึนี้นมาจากสล่วนพลิภพโลกทบีสี่ไกลทบีสี่สลุด และบรรดาผผข้ทบีสี่พระเยโฮวาหร์ทรงประหารในวมันนมันี้น จะมบีจากปลายโลกขข้างนบีนี้
ถศึงปลายโลกขข้างนมันี้น เขาเหลล่านมันี้นจะไมล่มใบี ครโอดครวญใหข้ หรนอรวบรวมหรนอฝปังไวข้ แตล่จะเปป็นมผลสมัตวร์อยผล่บนพนนี้นดลิน’”
ตามทบีสี่กลล่าวไวข้ในวลิวรณร์ 14:8 บรรดาประชาชาตลิแหล่งแผล่นดลินโลกจะถผกหลอกลวงโดยคชาสอนเทด็จของตรบีเอกภาพ
แบบซาตานนมันี้น, ระบบ “หญลิงแพศยา” ของปฏลิปปักษร์ตอล่ พระครลิสตร์ นอกจากนบีนี้ พอถศึงเวลาแหล่งความทลุกขร์ลชาบากนมันี้น
ประชาชาตลิทมันี้งหลายจะตลิดตามปฏลิปปักษร์ตล่อพระครลิสตร์ไปแลข้วในการบผชาสมัตวร์ราข้ ยนมันี้น (วว. 13:11-18) และเพราะความอสมัตยร์
อธรรมของพวกเขา พวกเขาตข้องถผกพลิพากษา ไมล่มบีผผข้ใดทบีสี่ปฏลิเสธขล่าวสารแหล่งความรอดโดยพระคลุณผล่านทางความเชนสี่อในพระ
ราชกลิจทบีสี่เสรด็จสลินี้นแลข้วของพระเยซผจะหนบีพข้นการพลิพากษานมันี้นไปไดข้ วลิวรณร์ 16:9 บอกเราวล่ามนลุษยร์จะถผกคลอกดข้วยความรข้อน
อมันแรงกลข้า พวกเขาจะพผดหมลิสี่นประมาทพระนามของพระเจข้า และพวกเขาจะไมต่ยอมกลษับใจใหมต่
เพนสี่อทบีจสี่ ะเขข้าใจองคร์ประกอบตล่างๆดผู้านเวลาทบีสี่เกบีสี่ยวขข้องกมับความทลุกขร์ลชาบากใหญล่ยลิสี่งนมันี้น จชาเปป็นทบีสี่จะตข้องศศึกษาคชา
พยากรณร์เรนอสี่ งเจร็ดสริบสษัปดาหค์ของดาเนบียลซศึสี่งถผกนชาเสนอในดาเนบียล 9:24-27 เนนสี่องจากเวลาและพนนี้นทบีสี่ตรงนบีนี้มบีไมล่พอสชาหรมับ
การอภลิปรายขข้อพระคชาตอนดมังกลล่าวอยล่างละเอบียด คลุณจศึงอาจอยากอล่านอรรถาธลิบายของผมเกบีสี่ยวกมับหนมังสนอดาเนบียลซศึสี่งเปป็น
อรรถาธลิบายแบบทบีละขข้อ ในหลาย ๆ ดข้านนลิมลิตของดาเนบียลเรนอสี่ งเจด็ดสลิบสมัปดาหร์นมันี้นเปป็นการเปปิดเผยทบีสี่สชาคมัญมากทบีสี่สดลุ ในพระ
วจนะของพระเจข้าทมันี้งหมด เพราะวล่ามมันใหข้การตบีความลชาดมับเหตลุการณร์ของคชาพยากรณร์ มมันคนอลผกกลุญแจทบีสี่ไขเปปิดและเปปิดเผย
ขข้อเทด็จจรลิงทบีสี่วาล่ เจด็ดสลิบสมัปดาหร์นมันี้นครอบคลลุมชล่วงเวลาเมนสี่อพวกยลิวกชาลมังอาศมัยอยผล่ในแผล่นดลินปาเลสไตนร์ของพวกเขาเอง มมัน
ไมล่มบีอะไรเกบีสี่ยวขข้องเลยกมับยลุคแหล่งพระคลุณนบีนี้ นมัสี่นคนอ ยลุคครลิสตจมักร มมันไมล่ครอบคลลุมเวลาแหล่งการกระจมัดกระจายไปของพวก
ยลิว แตล่มมันจะครอบคลลุมประวมัตศลิ าสตรร์ของพวกเขาอบีกครมันี้งเมนสี่อพวกเขากลมับไปยมังแผล่นดลินของพวกเขาเอง มบีพวกยลิวอยผล่
มากมายทบีสี่นมัสี่นตอนนบีนี้ แตล่จะมบีมากกวล่านบีนี้อบีกหลายลข้านคนผผข้ซศึสี่งขณะนบีนี้ถผกกระจมัดกระจายไปยมังทบีสี่สลุดปลายของแผล่นดลินโลกซศึสี่งจะ
กลมับไปยมังปาเลสไตนร์
ถศึงแมข้วล่าเราจะไมล่พดผ ถศึงเจด็ดสลิบสมัปดาหร์ของดาเนบียลในอรรถาธลิบายเลล่มนบีนี้ ผมจะบอกตรงนบีนี้ถศึงจบุดประสงคค์หกประการ
ของสมัปดาหร์เหลล่านมันี้น ตามทบีสี่ถผกนชาเสนอในดาเนบียล 9:24:
1. เพนสี่อใหข้เสรด็จสลินี้นการละเมลิด
2. เพนสี่อใหข้บาปจบสลินี้น
3. เพนสี่อลบความชมัสี่วชข้า
4. เพนสี่อนชาความชอบธรรมนลิรมันดรร์เขข้ามา
5. เพนสี่อประทมับตราทมันี้งนลิมตลิ และคชาพยากรณร์ไวข้
6. เพนสี่อจะเจลิมสถานบรลิสลุทธลิทธิ์ บีสี่สลุด

ผมอยากใหข้คณ
ลุ ใหข้ความสนใจตล่อขข้อเทด็จจรลิงทบีสี่วล่าหกสลิบเกข้าสมัปดาหร์ของเจด็ดสลิบสมัปดาหร์แหล่งคชาพยากรณร์นบีนี้ถผกทชาใหข้
สชาเรด็จจรลิงตามตมัวอมักษรไปแลข้ว เหลนออยผล่เพบียงสมัปดาหร์เดบียวเทล่านมันี้น (นบีสี่ไมล่ใชล่สมัปดาหร์ทบีสี่มบีเจด็ดวษัน แตล่เปป็นสมัปดาหร์ทบีสี่มบีเจร็ดปป)
“และถร้ามริไดร้ทรงใหผู้วษันเหลต่านษันั้นยต่นสษันั้นเขผู้า...” การทชาลายลข้างชบีวตลิ มนลุษยร์จะใหญล่โตเหลนอเกลิน, การพลิพากษาของ
ความทลุกขร์ลชาบากใหญล่ยลิสี่งนมันี้นจะดลุเดนอดเหลนอเกลิน จนถศึงขนาดทบีสี่วาล่ หากวมันเหลล่านมันี้นถผกอนลุญาตใหข้ดชาเนลินไปจนครบเวลาของ
พวกมมัน ทลุกชบีวตลิ กด็จะถผกลข้างผลาญหมดสลินี้นไปจากพนนี้นพลิภพ แตล่เรามบีพระสมัญญาทบีสี่วล่าวมันเหลล่านมันี้นจะถผกยล่นสมันี้นเขข้า “เพราะทรง
เหร็นแกต่ผผผู้ททที่เลยือกสรรไวผู้”-นมัสี่นคนอ เหด็นแกล่ชนชาตลิอลิสราเอล ประชากรทบีสี่ถผกเลนอกสรรของพระเจข้า เราไมล่ถผกบอกวล่าเวลาแหล่ง
ความทลุกขร์ยากอมันนล่ากลมัวนมันี้นจะถผกยล่นสมันี้นเขข้ามากขนาดไหน และเราไมล่มบีอะไรทบีสี่บล่งชบีนี้เกบียสี่ วกมับเรนสี่องนมันี้นเลยในพระคมัมภบีรร์
พระเจข้าเพบียงแคล่ทรงสมัญญาวล่า “วษันเหลต่านษันั้นจะถมูกยต่นสษันั้นเขผู้า”
ขข้อ 23: “ในเวลานษันั้นถผู้าผผผู้ใดจะบอกพวกทต่านวต่า ‘ดผเถริด พระครริสตค์อยผทต่ ทที่นทที่’ หรยือ ‘อยผต่ททที่โนต่น’ อยต่าไดผู้เชยืที่อเลย”
คชาเตนอนนบีนี้ถผกใหข้ไวข้โดยวลิธกบี ารเตนอนผผข้เชนสี่อแทข้ทมันี้งหลายใหข้ระวมังพวกพระครลิสตร์ปลอม, พวกคนลวงโลกทบีสี่จะปรากฏตมัว
โดยอข้างวล่าตนมาจากพระเจข้า และสมัญญาวล่าจะชล่วยผผข้คนใหข้พนข้ จากความเจด็บปฝ่วยและจากปปัญหาและความทลุกขร์ยากตล่าง ๆ ทบีสี่
กชาลมังรบกวนพวกเขาอยผล่
นอกจากนบีนี้ ถศึงแมข้วล่าพวกยลิวไดข้ปฏลิเสธทบีสี่จะยอมรมับพระเยซผตอนทบีพสี่ ระองคร์เสดด็จมาในอดบีต พวกเขากด็รอคอยพระเมส
สลิยาหร์ของพวกเขามานานแลข้วกล่อนหนข้านมันี้น พวกเขารอคอยใครสมักคนทบีสี่จะชล่วยพวกเขาใหข้พข้นจากอชานาจกดขบีสี่ของโรม และมบี
อมันตรายอยผล่ตรงทบีสี่วาล่ หากใครสมักคนบอกพวกเขาวล่า “ดผเถริด พระครริสตค์อยผต่ททชื่นทชื่” หรนอ “พระครริสตค์อยผต่ททชื่โนส่น” พวกเขากด็อาจ
ถผกหลอกไดข้ ในชล่วงเวลาแหล่งภมัยพลิบมัตลิอยล่างเชล่นความทลุกขร์ลชาบากนมันี้นจะเปป็น พวกเขามบีแนวโนข้มทบีสี่จะยอมรมับและตลิดตามใคร
กด็ไดข้ทอบีสี่ ผู้างตษัววล่าเปป็นพระครลิสตร์พระเมสสลิยาหร์องคร์นมันี้น
“...อยส่าไดผู้เชยืที่อเลย” พระเยซผกชาลมังตรมัสตรงนบีนี้แกล่พวกสาวกวล่า “พวกทส่านรผแผู้ ลผู้ววต่าพระเมสสลิยาหร์ไดผู้เสดร็จมาแลผู้ว
พรข้อมกมับหลมักฐานและความรผอข้ ยล่างทบีพสี่ วกทล่านมบี พวกทล่านจศึงไมล่ควรถผกหลอกโดยพระครลิสตร์ปลอมคนใด ไมล่วาล่ เขาจะอข้าง
อะไรกด็ตาม”
ขข้อ 24: “ดผู้วยวต่าจะมทพระครริสตค์เททยมเทร็จและผผพผู้ ยากรณค์เททยมเทร็จเกริดขถึนั้นหลายคน และจะทสาหมายสสาคษัญอษันใหญต่
และการมหษัศจรรยค์ ถผู้าเปป็นไปไดผู้จะลต่อลวงแมผู้ผผผู้ททที่ทรงเลยือกสรรใหผู้หลง”
บรรดา “พระครริสตค์เททยมเทร็จ” หมายถศึงคนทมันี้งหลายทบีสี่อข้างตมัววล่าเปป็นพระเมสสลิยาหร์ทบีสี่ถผกสมัญญาไวข้แกล่พวกยลิว พวก
“ผผผู้พยากรณค์เททยมเทร็จ” แบบทบีสี่พระเยซผทรงประกาศนบีนี้ กด็จะเปป็นบลุคคลทบีสี่มบีฤทธลิธิ์เดชมากซศึสี่งแสดง “หมายสสาคษัญอษันใหญต่และ
การมหษัศจรรยค์” แนล่นอนวล่าพวกเขาจะเปป็นพวกนมักมายากลและพวกคนใชข้เวทมนตรร์ แตล่พวกเขาจะเปป็นพวกคนทบีสี่เลบียนแบบ
เหลล่าผผพข้ ยากรณร์แทผู้ไดข้อยล่างแนบเนบียนเหลนอเกลินจนเปป็นการยากจรลิง ๆ ทบีสี่จะแยกแยะของเทบียมจากของแทข้ไดข้
“...ถผู้าเปป็นไปไดร้จะลต่อลวงแมผู้ผผผู้ททที่ทรงเลยือกสรรใหผู้หลง”-นมัสี่นคนอ เหลล่าผผข้ถผกเลนอกสรรของพระเจข้า ผมขอบคลุณพระเจข้า
เหลนอเกลินทบีสี่พระองคร์ทรงใสล่ “ถผู้า” ไวข้ในพระคชาขข้อนบีนี้- “ถร้าเปป็นไปไดผู้” ขอบคลุณพระเจข้าทบีสี่มษันเปป็นไปไมส่ไดร้ทบีสี่พญามารและเหลล่า
ผผข้รมับใชข้และพวกผผข้พยากรณร์เทด็จของมมันจะหลอกลวงผผข้ถผกเลนอกสรรของพระเจข้า คลุณและผมมบีการเปปิดเผยอมันมบีคล่าประเสรลิฐทบีสี่
พวกครลิสเตบียนยลุคตข้นไมล่มบีเพราะวล่าภาคพมันธสมัญญาใหมล่ยมังไมล่ไดข้ถผกบมันทศึกในขณะนมันี้น พวกเรามบีพระสมัญญาอมันเปปีปี่ยมสงล่าราศบี
ซศึสี่งถผกบรรจลุไวข้ใน 1 เปโตร 2:6:

“เพราะมบีคชาเขบียนไวข้ในพระคมัมภบีรร์ดวข้ ยวล่า ‘ดผเถลิด เราวางศลิลากข้อนหนศึสี่งลงในศลิโยน เปป็นศลิลามลุมเอกทบีสี่ทรงเลนอกแลข้ว
และเปป็นศลิลาทบีสี่มบีคล่าอมันประเสรลิฐ และผผผู้ใดททที่เชยืที่อในพระองคค์นษันั้นกร็จะไมส่ไดผู้รบษั ความอษับอาย’”
นมัสี่นไมล่ไดข้หมายความวล่าครลิสเตบียนทมันี้งหลายวมันนบีนี้ไมล่จชาเปป็นตข้องตนนสี่ ตมัวและคอยระวมังอลุบายทมันี้งหลายของพญามารและ
เหลล่าผผพข้ ยากรณร์เทด็จของมมัน เราตข้องรมับประทานนนี้ชานมและเนนนี้อแหล่งพระวจนะ และเราตข้องยอมจชานนจลิตใจ, วลิญญาณ, และ
รล่างกายตล่อพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์สชาหรมับการทรงนชาและการชบีนี้ทางของพระองคร์ ดมังนมันี้นบลุตรของพระเจข้ากด็จะไมล่ถผกพมัดไปพมัดมา
โดยลมแหล่งหลมักคชาสอน โดยถผกทชาใหข้สมับสนและถผกชมักนชาใหข้หลงผลิดไปโดยพวกครผสอนเทด็จ เมนสี่อเราชมังสี่ นนี้ชาหนมักคชาเทศนาจาก
ธรรมาสนร์โดยเทบียบกมับพระวจนะอมันบรลิสลุทธลิแธิ์ ละไมล่ถผกเจนอปนของพระเจข้า พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิกธิ์ ด็จะทรงนชาพาเราเขข้าสผล่ความ
จรลิงทมันี้งมวล ผผข้เชนสี่อแทข้ทมันี้งหลาย ซถึที่งไดผู้รษับการบษังเกริดโดยพระวลิญญาณ, ถผกนสาพาโดยพระวลิญญาณ, ถผกประทษับตราโดยพระ
วลิญญาณจนถศึงวมันแหล่งการไถล่นมันี้น จะไมล่ถผกหลอกโดยพวกพระครลิสตร์เทบียมเทด็จ, พวกผผพข้ ยากรณร์เทด็จ, หรนอเหลล่าผผข้รมับใชข้ของ
ซาตาน
ขข้อ 25 และ 26: “ดผเถริด เราไดผู้บอกทต่านทษันั้งหลายไวผู้กต่อนแลผู้ว เหตบุฉะนษันั้น ถผู้าใครจะบอกทต่านทษันั้งหลายวต่า ‘ดผเถริด
ทต่านผผผู้นษันั้นอยผต่ในถริที่นทบุรกษันดาร’ กร็จงอยต่าออกไป หรยือจะวต่า ‘ดผเถริด อยผต่ททที่หผู้องลษับ’ กร็จงอยต่าเชยืที่อ”
เราหมายเหตลุตรงนบีนี้วล่าพระเยซผทรงเชนสี่อในการทวนซนี้ชาในการเทศนาและการสมัสี่งสอนของพระองคร์ พระองคร์ตรมัสวล่า
“เราไดผู้บอกทต่านทษันั้งหลายไวร้กอส่ นแลร้ว” นมัสี่นคนอ “เราเตนอนทล่านทมันี้งหลายแลข้ว แตล่นบีสี่เปป็นเรนสี่องททสที่ สาคษัญเหลยือเกรินจนตข้องทวนซนี้ชา
เราตข้องเตนอนพวกทล่านอทกครษันั้ง”
“ดผเถริด ทต่านผผผู้นษันั้นอยผต่ในถริที่นทบุรกษันดาร’ ... ‘ดผเถริด อยผต่ททที่หผู้องลษับ’...” พวกยลิวคาดหวมังวล่าพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาจะ
ปรากฏตมัวไดข้ทลุกเมนสี่อ พระองคร์อาจปรากฏตมัวอยล่างกะทมันหมัน จากทบีสี่ไหนสมักแหล่งทบีสี่พวกเขาคาดไมล่ถศึง พระองคร์อาจปรากฏตมัว
ในทะเลทราย ในเทนอกเขาหรนอในหลุบเขาตล่าง ๆ หรนอในหข้องลมับสมักแหล่งทบีสี่อยผล่หล่างไกลจากผผข้คน โดยอยผล่อยล่างสมันโดษ
“...จงอยต่าออกไป...จงอยต่าเชยืที่อ” ในยลุคสมมัยปปัจจลุบมันนบีนี้ คนมากมายจะเดลินทางหลายรข้อยไมลร์เพนสี่อไปเขข้ารล่วมการ
ประชลุมตล่าง ๆ ทบีสี่มบีคนบอกพวกเขาวล่าจะมบีการแสดงการอมัศจรรยร์ แตล่พวกเขาปฏลิเสธทบีสี่จะแสดงออกถศึงความเชนสี่อในพระเจข้าใน
ทบีสี่ ๆ พวกเขาอยผต่ เมนสี่อเรามบีความเชนสี่อทบีสี่แทข้จรลิงในพระครลิสตร์ในฐานะพระผผข้ชวล่ ยใหข้รอดของเรา เรากด็ไมล่มบีความเชนสี่อใดทบีจสี่ ะ
สชารองไวข้เผนสี่อพวกคนหลอกลวงและพวกคนลวงโลก ตลอดหลายยลุคสมมัยพวกคนแบบนมันี้นเคยปรากฏตมัวแลข้ว, ใชข้เวลาของตน
จนครบ, และจากนมันี้นกด็หายหนข้าไป แตล่ขณะทบีสี่พวกเขายมังเปป็นทบีสี่นลิยมชมชอบ พวกเขากด็นชาพาผผข้คนใหข้หลงผลิดไปสผล่หลมักคชาสอน
เทบียมเทด็จตล่าง ๆ , ศาสนาเทบียมเทด็จตล่าง ๆ
ถข้อยคชาของพระเยซผทบีสี่วล่า “จงอยส่าเชยืที่อ” อาจใชข้ไดข้พอดบีกมับระบบแนวคลิดสมมัยใหมล่นลิยม, เสรบีนลิยม, และความคลิดสมมัย
ใหมล่ทมันี้งหมด สลิสี่งเหลล่านบีนี้ทมันี้งหมดขมัดแยข้งกมับพระวจนะทบีสี่ไดข้รบมั การดลใจดข้านถข้อยคชาของพระเจข้า เราถผกสอนวล่า “ถศึงแมข้ทลุกคนจะ
พผดมลุสากด็ขอใหข้พระเจข้าทรงสมัตยร์จรลิงเถลิด” (โรม 3:4) มมันเปป็นเรนสี่องทบีสี่สชาคมัญสลุด ๆ ทบีสี่ครลิสเตบียนทมันี้งหลายจะเปป็นเจข้าของพระ
คมัมภบีรร์ดบี ๆ ทบีสี่อล่านไดข้สมักเลล่ม โดยเปป็นฉบมับคลิงเจมสร์ (ผมไมล่ขอแนะนชาฉบมับอนสี่นสชาหรมับการศศึกษาคข้นควข้าพระคมัมภบีรร์แบบตล่อเนนสี่อง
ฉบมับอนสี่น ๆ กด็ยอมรมับไดข้ในฐานะเปป็นหนมังสนออข้างอลิง แตล่ไมล่ใชล่สชาหรมับเปป็นอาหารประจชาวมัน) ครลิสเตบียนทลุกคนควรนชาพระคมัมภบีรร์
ของตนไปครลิสตจมักร และในพระคมัมภบีรเร์ ลล่มนมันี้นจงปฏลิบมัตตลิ ามอาจารยร์ผผข้สอนบนธรรมาสนร์ หรนอผผข้ทบีสี่สอนชมันี้นเรบียนรวบีวารศศึกษา
หรนอทบีสี่นชาการประชลุมอธลิษฐาน นมัสี่นเปป็นวลิธบีทบีสี่ดทบี บีสี่สลุดทบีจสี่ ะปฝ้องกมันตมัวเองไมล่ใหข้ถผกหลอกโดยหลมักคชาสอนเทบียมเทด็จทบีสี่อาจคนบคลาน

เขข้ามาโดยไมล่รตผข้ มัว

การเสดด็จกลมับมาของกษมัตรริยใย นสงข่าราศรี
ขข้อ 27: “ดผู้วยวต่าฟฝ้าแลบมาจากทริศตะวษันออกสต่องไปจนถถึงทริศตะวษันตกฉษันใด การเสดร็จมาของบบุตรมนบุษยค์กร็จะเปป็น
ฉษันนษันั้น”
การเสดด็จมาครมังนี้ ทบีสี่สองของพระเยซผครลิสตร์เจข้าเปป็นสล่วนหนศึสี่งทบีสี่ขาดไมล่ไดข้ของหลมักคชาสอนครลิสเตบียน เพนสี่อทบีสี่จะเขผู้าใจการ
เสดด็จมาครมังนี้ ทบีสี่สองของพระองคร์ เราจชาเปป็นตข้องแยกแยะระหวล่างสองระยะของการเสดด็จกลมับมาของพระองคร์ เราไดข้พดผ ถศึง
เรนสี่องนบีนี้แลข้วหลายครมันี้งในการศศึกษาคข้นควข้าของเรา แมข้แตล่ในบทนบีนี้ ดมังนมันี้นเราจะพผดถศึงมมันอยล่างยล่อมาก ๆ ตรงนบีนี้
มบีชวล่ งเวลาตรงกลางอยผล่ระหวต่างสองระยะนมันี้นของการเสดด็จมาของพระองคร์อยล่างชมัดเจน เมนสี่อพระองคร์เสดด็จมารมับค
รลิสตจมักรของพระองคร์ พระองคร์จะเสดด็จลงมาในฟฝ้าอากาศ, เสบียงแตรจะดมัง, บรรดาผผข้ทบีสี่ตายแลข้วในพระครลิสตร์จะถผกทชาใหข้เปป็น
ขศึนี้นมา, และจากนมันี้น, พรข้อมกมับเหลล่าวลิสลุทธลิชนทบีสี่ยมังมบีชบีวตลิ อยผล่, พวกเขาจะถผกรมับขศึนี้นไปเพนสี่อพบกมับพระเยซผในหมผล่เมฆในฟฝ้า
อากาศ ดข้วยเหตลุนบีนี้ ลผกของพระเจข้าทลุกคนทบีสี่บมังเกลิดใหมล่แลข้วและถผกลข้างชชาระดข้วยพระโลหลิตแลข้วจศึงจะถผกพาออกไปจากแผล่น
ดลินโลกนบีนี้ นบีสี่ถผกพรรณนาไวข้ใน 1 เธสะโลนลิกา 4:13-18 และใน 1 โครลินธร์ 15:35-57 พระวจนะของพระเจข้ากด็อธลิบายวล่าใน
พรลิบตาเดบียว สลิสี่งทบีสี่เปฟปี่อยเนล่าไดข้กกด็ ลายเปป็นไมล่รผข้เปฟปี่อยเนล่าและสลิสี่งทบีสี่ตายไดข้กกด็ ลายเปป็นอมตะไดข้อยล่างไร
จากนมันี้นปฏลิปปักษร์ตล่อพระครลิสตร์จะปกครองบนแผล่นดลินโลก และความทลุกขร์ลชาบากใหญล่ยลิสี่งนมันี้นทบีสี่ถผกพผดถศึงไปแลข้วกล่อน
หนข้านบีนี้กด็จะเกลิดขศึนี้นตรงนบีนี้ ขณะทบีสี่เหลล่าวลิสลุทธลิชนทบีสี่ถผกรมับขศึนี้นไปแลข้วกด็อยผล่กมับพระเยซผในงานเลบีนี้ยงสมรสในทข้องฟฝ้า โดยรมับบชาเหนด็จ
ตล่าง ๆ สชาหรมับการทชาหนข้าทบีคสี่ นตข้นเรนอนของพวกเขา (ดผ วลิวรณร์ 19:7-9)
เหมนอนกมับทบีสี่เราเพลิสี่งศศึกษาไปในขข้อ 22 วมันเหลล่านมันี้นแหล่งยลุคความทลุกขร์ลชาบากจชาเปป็นตข้องถผกยล่นใหข้สมันี้นเขข้าเพนสี่อทบีจสี่ ะ
รมักษาชบีวตลิ ใดทบีสี่เหลนออยผล่บนแผล่นดลินโลกในขณะนมันี้น พระเจข้าเทล่านมันี้นทรงทราบวล่านมัสี่นจะเกลิดขศึนี้นเมนสี่อไร แตล่พอถศึงตอนนมันี้น ใน
ระยะทบีสี่สองของการเสดด็จมาครมันี้งทบีสี่สองของพระองคร์ พระเยซผกด็จะเสดด็จกลมับมายมังแผล่นดลินโลกนบีนี้พรร้อมกษับเหลต่าวริสบุทธริชนของ
พระองคค์ พระบาทของพระองคร์จะยนนอยผล่บนภผเขามะกอกเทศ และนมัยนร์ตาทลุกดวงจะเหด็นพระองคร์
เมนสี่อถศึงตอนนมันี้น พระองคร์จะเสดด็จมา “ดบุจฟฝ้าแลบมาจากทริศตะวษันออกสต่องไปจนถถึงทริศตะวษันตก...” นมัสี่นทชาใหข้คณ
ลุ
คลิดถศึงความฉษับไวทบีสี่องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าจะทรงปรากฏในสงล่าราศบีไหมครมับ?
บางทบีขข้อพระคมัมภบีรร์ตอล่ ไปนบีนี้จะชล่วยเรามองเหด็นระยะทบีสี่สองแหล่งการเสดด็จมาครมังนี้ ทบีสี่สองของพระองคร์อยล่างชมัดเจนมาก
ขศึนี้น:
“ดผเถลิด พระองคร์จะเสดด็จมาในเมฆ และนมัยนร์ตาทลุกดวงและคนเหลล่านมันี้นทบีสี่ไดข้แทงพระองคร์จะเหด็นพระองคร์ และ
มนลุษยร์ทลุกชาตลิทมัสี่วโลกจะรสี่ชาไหข้เพราะพระองคร์’ จงเปป็นไปอยล่างนมันี้น เอเมน” (วว. 1:7)
“...ดผเถลิด องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าไดข้เสดด็จมาพรข้อมกมับพวกวลิสลุทธลิชนของพระองคร์หลายหมนสี่น เพนสี่อทรงพลิพากษาปรมับโทษ
คนทมันี้งปวง และทรงกระทชาใหข้ทลุรชนทมันี้งปวงรผสข้ ศึกตมัวถศึงการอธรรมทบีสี่เขาไดข้กระทชาดข้วยใจชมัสี่ว และรผข้สศึกตมัวถศึงการหยาบชข้า
ทมันี้งหมดทบีสี่ทรลุ ชนคนบาปเหลล่านมันี้นไดข้กลล่าวรข้ายตล่อพระองคร์” (ยผดาส 14, 15)
“ในวมันนมันี้นพระบาทของพระองคร์จะยนนอยผล่ทบีสี่ภผเขามะกอกเทศ ซศึสี่งอยผล่หนข้าเมนองเยรผซาเลด็มดข้านตะวมันออก และภผเขา
มะกอกเทศนมันี้นจะแยกออกตรงกลางจากทลิศตะวมันออกไปทลิศตะวมันตก โดยมบีหลุบเขากวข้างมากคมัสี่นอยผล่ ภผเขาครศึงสี่ หนศึสี่งจศึงจะถอย

ไปทางเหนนอ และอบีกครศึงสี่ หนศึสี่งจะถอยไปทางใตข้ และทล่านทมันี้งหลายจะหนบีไปยมังหลุบเขาแหล่งบรรดาภผเขา เพราะวล่าหลุบเขาแหล่ง
บรรดาภผเขาจะมาจดอาซาลและทล่านทมันี้งหลายจะตข้องหนบีไป อยล่างทบีสี่หนบีจากแผล่นดลินไหวสมมัยอลุสซบียาหร์กษมัตรลิยร์ประเทศยผดาหร์
แลข้วพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของขข้าพเจข้าจะเสดด็จมา และพวกวลิสลุทธลิชนทมันี้งสลินี้นจะมากมับพระองคร์” (ศคย. 14:4, 5)
“เมนสี่อพระครลิสตร์ผผข้ทรงเปป็นชบีวลิตของเราจะทรงปรากฏ ขณะนมันี้นทล่านกด็จะปรากฏพรข้อมกมับพระองคร์ในสงล่าราศบีดวข้ ย”
(คส. 3:4)
“แลข้วขข้าพเจข้าไดข้เหด็นสวรรคร์เปปิดออก และดผเถลิด มบีมข้าขาวตมัวหนศึสี่ง พระองคร์ผทผข้ รงมข้านมันี้นมบีพระนามวล่า “สมัตยร์ซนสี่อและ
สมัตยร์จรลิง” พระองคร์ทรงพลิพากษาและกระทชาสงครามดข้วยความชอบธรรม พระเนตรของพระองคร์ดจลุ เปลวไฟ และบนพระ
เศบียรของพระองคร์มบีมงกลุฎหลายอมัน และพระองคร์ทรงมบีพระนามจารศึกไวข้ซศึสี่งไมล่มบีผผข้ใดรผข้จกมั เลย นอกจากพระองคร์เอง พระองคร์
ทรงฉลองพระองคร์ทบีสี่จมลุล่ เลนอด และพระนามทบีสี่เรบียกพระองคร์นมันี้นคนอ “พระวาทะของพระเจข้า” เหลล่าพลโยธาในสวรรคร์สวม
อาภรณร์ผข้าปฝ่านเนนนี้อละเอบียด ขาวและสะอาด ไดข้นมัสี่งบนหลมังมข้าขาวตามเสดด็จพระองคร์ไป มบีพระแสงคมออกมาจากพระโอษฐร์
ของพระองคร์ เพนสี่อพระองคร์จะไดข้ทรงฟปันฟาดบรรดานานาประชาชาตลิดวข้ ยพระแสงนมันี้น และพระองคร์จะทรงครอบครองเขา
ดข้วยคทาเหลด็ก พระองคร์จะทรงเหยบียบบล่อยสี่ชาองลุล่นแหล่งพระพลิโรธอมันเฉบียบขาดของพระเจข้า ผผข้ทรงฤทธานลุภาพสผงสลุด พระองคค์
ทรงมทพระนามจารถึกททที่ฉลองพระองคค์ และททที่ตนผู้ พระอผรบุของพระองคค์วต่า “พระมหากษษัตรริยย์แหส่งมหากษษัตรริยย์ทษันั้งปวงและเจร้า
นายแหส่งเจร้านายทษันั้งปวง” (วว. 19:11-16)
วลิวรณร์ 1:7 “ดผเถลิด พระองคร์จะเสดด็จมาในเมฆ” สอดคลข้องกมับดาเนบียล 7:13: “ขข้าพเจข้าเหด็นในนลิมตลิ กลางคนน และ
ดผเถลิด มบีทาล่ นผผข้หนศึสี่งเหมนอนบลุตรมนลุษยร์มาพรข้อมกมับบรรดาเมฆในทข้องฟฝ้า ...” ขข้อพระคชาอข้างอลิงทมันี้งสองตอนนบีนี้สอดคลข้องกมับ
ถข้อยคชาเชลิงพยากรณร์ของพระเยซผครลิสตร์เจข้าในสล่วนทข้ายของมมัทธลิว 24:30: “…แลข้วเขาจะเหด็น ‘บลุตรมนลุษยร์เสดด็จมาบนเมฆใน
ทข้องฟฝ้า’ พรข้อมดข้วยฤทธานลุภาพและสงล่าราศบีเปป็นอมันมาก” ขข้อพระคชาเหลล่านบีนี้กลล่าวถศึงวลิวรณร์นมันี้น, เวลานมันี้นเมนสี่อพระเยซผจะเสดด็จ
มาและนมัยนร์ตาทลุกดวงจะเหด็นพระองคร์ นมัสี่นจะเปป็นเวลาทบีสี่ “กษมัตรลิยร์ทมันี้งหลายในโลก พวกคนใหญล่คนโต เศรษฐบี นายทหาร
ใหญล่ ผผข้มบีอชานาจ และทลุกคนทมันี้งทบีสี่เปป็นทาสและเปป็นอลิสระ” จะรข้องบอกโขดหลินและภผเขาทมังนี้ หลายใหข้ลข้มทมับพวกเขาและชล่วย
กรลุณาซล่อนพวกเขาใหข้พข้นจากพระพมักตรร์ของพระเยซผ!
จงสมังเกตวล่าในขข้อพระคชาตอนทบีสี่เพลิสี่งยกมาจากวลิวรณร์ บททบีสี่ 19 นมันี้น ผผข้ขบีสี่มข้าขาวตมัวนมันี้นทรงมบีนามวล่า “สมัตยร์ซนสี่อและสมัตยร์
จรลิง” และ “ในความชอบธรรม” พระองคร์จะทรงพลิพากษาและทชาสงคราม พระเยซผผผข้ชอบธรรมองคร์เดบียวเทล่านมันี้นทรง
สามารถพริพากษาในความชอบธรรมและทสาสงครามในความชอบธรรม ผผข้ขบีสี่มข้านมันี้น “ทรงฉลองพระองคร์ทบีสี่จบุต่มเลยือด” นบีสี่ไมล่ไดข้
พรรณนาถศึงพระครลิสตร์ในฐานะเจข้าบล่าวเมนสี่อพระองคร์เสดด็จมารมับเจข้าสาวของพระองคร์ไป ไมล่เลยครมับ นบีสี่คอน พระครลิสตร์แหล่ง
วลิวรณร์ พระนามของพระองคร์คอน พระวาทะของพระเจข้า-และพระนามนมันี้นจะเปป็นของใครอนนสี่ ไปไมล่ไดข้นอกจากพระบลุตรของ
พระเจข้า, พระวาทะผผข้ทรงบมังเกลิดเปป็นมนลุษยร์
เหลล่ากองทมัพแหล่งสวรรคร์จะอยผล่กมับพระองคร์ พวกเขาจะขบีสี่มข้าขาว และพวกเขาจะสวมอาภรณร์ “ผข้าปฝ่านเนนนี้อละเอบียด
ขาวและสะอาด” เราถกกมันไปแลข้วถศึงขข้อเทด็จจรลิงทบีวสี่ ล่าเมนสี่อพระเยซผเสดด็จมาในการรมับขศึนี้นไปนมันี้น พระองคร์จะทรงนชา วริญญาณ
เหลต่านษันั้นของผผผู้ชอบธรรมททที่ตายไปแลผู้วมาพรข้อมกมับพระองคร์ดข้วย วลิญญาณเหลล่านมันี้นจะรวมเขข้ากมับรล่างกายทบีสี่ไดข้รมับสงล่าราศบีซศึสี่ง
ถผกทชาใหข้เปป็นขศึนี้นใหมล่ บรรดาวลิสลุทธลิชนทบีสี่มบีชบีวตลิ อยผล่จะถผกเปลบีสี่ยนแปลง และจากนมันี้นผผข้ทบีสี่ถผกไถล่แลข้วทลุกคนจะถผกรมับขศึนี้นไปพบกมับ

พระเยซผในฟฝ้าอากาศ จะไมล่มบีมข้าและคนขบีสี่ตอนทบีพสี่ ระเยซผเสดด็จมาในการรมับขศึนี้นไปนมันี้น แตล่วลิสลุทธลิชนหลายลข้านคนจะขบีสี่มข้าขาวมา
ในตอนทบีสี่มกบี ารเปปิดเผยอมันยลิสี่งใหญล่และเปปีปี่ยมสงล่าราศบีนมันี้น จากนมันี้น พรข้อมกมับพระแสงคมทบีสี่ออกมาจากพระโอษฐร์ของพระองคร์
ผผข้ทรงมบีพระนามวล่า “สมัตยร์ซนสี่อและสมัตยร์จรลิง” จะทรงฟาดฟปันบรรดาประชาชาตลิ และพระองคร์จะทรงปกครองพวกเขาดข้วย
คทาเหลด็ก พระองคร์จะทรงยสี่ชาบล่อยสี่ชาองลุนล่ แหล่งพระพลิโรธอมันเฉบียบขาดของพระเจข้า นบีสี่คนอพระเยซผครลิสตร์เจข้าเมนสี่อพระองคร์เสดด็จมา
ในฐานะผผข้พชลิ ลิตทบีสี่ทรงอานลุภาพ, จอมกษมัตรลิยร์และจอมเจข้านาย, เพนสี่อสชาแดงการพลิพากษาอมันชอบธรรมบนแผล่นดลินโลก
ดมังนมันี้นเหด็นไดข้ชมัดวล่าขณะทบีสี่การรมับขศึนี้นไปนมันี้นและการเปปิดเผย (วลิวรณร์) นมันี้นเกบีสี่ยวขข้องกมับการเสดด็จมาครมันี้งทบีสี่สองของพระ
เยซผทมันี้งคผล่ พวกมมันกด็ไมล่ใชล่เหตลุการณร์เดบียวกมัน พวกมมันเปป็นสองระยะทบีสี่แตกตล่างกมันของการเสดด็จมาครมันี้งทบีสสี่ องของพระองคร์ มมัน
เปป็นเรนอสี่ งทบีสี่สชาคมัญอยล่างยลิสี่งทบีสี่เราเขข้าใจและเชนสี่อขข้อเทด็จจรลิงเกบียสี่ วกมับสองระยะนมันี้นของการเสดด็จมาครมังนี้ ทบีสี่สองขององคร์พระผผข้เปป็น
เจข้า มลิฉะนมันี้นมมันกด็คงเปป็นไปไมล่ไดข้ทบีสี่จะเขข้าใจสล่วนทบีสี่เหลนอของพระคมัมภบีรร์
คลุณเหด็นไหมครมับวล่าเหลล่าศาสดาพยากรณร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิมมบีใจความหลมักดข้านคชาพยากรณร์ทบีสี่ยลิสี่งใหญล่สองเรนอสี่ ง:
(1) การพริพากษาของพระเจข้าผผข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์และ (2) สงต่าราศทนมันี้น พวกเขาไมล่ไดข้เหด็นยลุคครลิสตจมักร, ยลุคแหล่งพระคลุณอมันแสน
มหมัศจรรยร์นบีนี้ ยลุคครลิสตจมักรในขณะนมันี้นยมังเปป็นขข้อลศึกลมับอยล่างหนศึสี่งจนกระทมัสี่งพระเจข้าทรงเปปิดเผยขข้อลศึกลมับนมันี้นแกล่อมัครสาวก
เปาโล (อฟ. 3:1-12) ดข้วยเหตลุนบีนี้เหลล่าศาสดาพยากรณร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิมจศึงไมล่ไดข้เขบียนเกบีสี่ยวกมับการรมับขศึนี้นไปนมันี้น แตล่เขบียน
เกบีสี่ยวกมับการเปปิดเผยนมันี้นเทล่านมันี้น
ขข้อ 28: “ดผู้วยวต่าซากศพอยผต่ททที่ไหน ฝผงนกอรินทรทกจร็ ะตอมกษันอยผต่ททที่นษัที่น”
ผมไมล่รวผข้ าล่ คชาวล่า “นกอรินทรท” ทชาใหข้ผผข้คนสล่วนใหญล่นกศึ ถศึงอะไร แตล่สชาหรมับผมแลข้วมมันทชาใหข้ผมนศึกถศึงภาพของนกอลินทรบี
หมัวลข้านตมัวใหญล่นมันี้น, นกทบีสี่สงล่างามนมันี้นซศึสี่งเปป็นสมัญลมักษณร์ของสหรมัฐอเมรลิกา แตล่นบีสี่ไมล่ใชล่นกอลินทรบีทบีสี่ถผกกลล่าวถศึงตรงนบีนี้ มบีนกอลินทรบี
อยผล่หลายสายพมันธลุร์ โดยเฉพาะอยล่างยลิสี่งในปาเลสไตนร์ แตล่พวกมมันกด็ไมล่เหมนอนกมับนกอลินทรบีแบบชาวตะวมันตกของเรา นอกจาก
นบีนี้ ในพระคชาขข้อนบีนี้ ทมันี้งคชาฮบีบรผและคชากรบีก คชาทบีสี่ปกตลิแลข้วแปลเปป็น “นกอลินทรบี” ควรถผกแปลเปป็นแรผู้ง บางครมังนี้ เชล่นในอพยพ
19:4 และวลิวรณร์ 4:7 นกอรินทรทกด็เปป็นคชาแปลทบีสี่เหมาะสม แตล่ในกรณบีอนนสี่ ๆ “แรผู้ง” กด็คงจะถผกตข้อง
นกอลินทรบีทบีสี่แทข้จรลิงเปป็นนกลล่าเหยนสี่อ โดยชอบทบีสี่จะลล่าอาหารของมมันเองและกลินเหยนสี่อนมันี้นแบบสด ๆ ตรงกมันขข้าม แรข้ง
ชอบกลินซากศพ พวกนกอลินทรบีไมล่รวมตมัวกมันเปป็นกลลุล่มหรนอเปป็นฝผง พวกมมันชอบความสมันโดษมากกวล่า และพรข้อมกมับคผล่ของมมัน
จะเลนอกสรข้างรมังในตข้นไมข้ทบีสี่สผงทบีสี่สลุดหรนอบนเชลิงผาทบีสี่สผงทบีสี่สดลุ พวกแรข้งรวมตมัวกมันเปป็นฝผงในทบีใสี่ ดกด็ตามทบีสี่มบีซากศพใหข้จลิกกลิน ดข้วย
เหตลุนบีนี้ เมนสี่อพลิจารณาวลิธบีทคบีสี่ ชาวล่าฝผงนกอลินทรบีถผกใชข้ในพระคชาขข้อนบีนี้ (และในลผกา 17:37) แรผู้งจศึงนล่าจะเปป็นคชาทบีสี่ถผกสนสี่อมากกวล่า
ผผข้รพผข้ ระคมัมภบีรร์สวล่ นใหญล่เหด็นพข้องตรงกมันวล่าพระคชาขข้อนบีนี้มบีลมักษณะเปป็นคชาสลุภาษลิต พวกแรข้งยนนยมันไดข้อยล่างงล่ายดายวล่า
ซากศพอยผล่ทบีสี่ไหนและรบีบไปจลิกกลินซากเหลล่านมันี้น ในจลุดประสงคร์เชลิงปฏลิบมัตลิทมันี้งปวง ศาสนายผดายไดข้กลายเปป็น “ซากศพ” ไป
แลข้ว คนอ ตาย, เปฟปี่อยเนล่า, ในฝฝ่ายวลิญญาณกด็เปป็นเหยนสี่ออมันเหมาะสมสชาหรมับพวกแรข้ง คชากลล่าวนบีนี้ชบีนี้ไปยมังการทชาลายลข้างกรลุง
เยรผซาเลด็มโดยกองทมัพโรมมันในปปี ค.ศ. 70 แตล่มมันกด็ชไบีนี้ ปยมังการทชาลายลข้างทบีสี่กวข้างใหญล่และครล่าชบีวลิตมากกวล่าซศึสี่งจะมาสผล่ชนชาตลิ
อลิสราเอลในสมมัยของความทลุกขร์ลชาบากใหญล่ยลิสี่งนมันี้นกล่อนทบีพสี่ ระเยซผจะทรงปรากฏตมัวดลุจฟฝ้าแลบทบีสี่สล่องสวล่างจากทลิศตะวมันออก
ไปยมังทลิศตะวมันตก เมนสี่อพระเยซผและเหลล่ากองทมัพของพระองคร์เคลนสี่อนพลมาตล่อสผกข้ มับปฏลิปปักษร์ตล่อพระครลิสตร์และเหลล่าสมลุนของ
เขาในศศึกแหล่งอารมาเกดโดน โลหลิตจะหลมัสี่งไหลไปถศึงบมังเหบียนมข้าและจะมบีซากศพของผผข้คน, มข้า, กษมัตรลิยร์, นายทหาร, คนทมันี้ง

ปวงทมันี้งไทและทาส, ทมันี้งผผข้นข้อยและผผข้ใหญล่ทจบีสี่ ะถผกกมัดกลินโดย “นกทมันี้งปวงทบีสี่บลินอยผล่ในทข้องฟฝ้า” (วว. 19:17-21)
ขข้อ 29: “แตต่พอสรินั้นความทบุกขค์ลสาบากแหต่งวษันเหลต่านษันั้นแลผู้ว ‘ดวงอาทริตยค์จะมยืดไปและดวงจษันทรค์จะไมต่สต่องแสง
ดวงดาวทษันั้งปวงจะตกจากฟฝ้า และบรรดาสริที่งททที่มทอสานาจในทผู้องฟฝ้าจะสะเทยือนสะทผู้านไป’”
คชาตรงนบีนี้ทบีสี่แปลเปป็น “แตต่พอ...แลผู้ว” สามารถแปลเปป็น “ในทษันทท” และมบีความหมายวล่า ทษันใดนษันั้น, อยต่างฉษับพลษัน
นมัสี่นกด็คนอ ในทษันททหลมังจากความทลุกขร์ลชาบากนมันี้น สลิสี่งตล่าง ๆ ทบีสี่ถผกประกาศในพระคชาขข้อนบีนี้กด็จะเกลิดขศึนี้นจรลิง ดวงอาทลิตยร์จะถผก
ทชาใหข้มนดไป ดวงจมันทรร์จะไมล่สล่องแสง ดวงดาวทมันี้งหลายจะรล่วงจากทบีสี่ของพวกมมันในทข้องฟฝ้าและบรรดาสริที่งททที่มทอสานาจใน
ทผู้องฟฝ้ากด็จะถผกเขยล่า
นบีสี่เปป็นเหตลุการณร์เดบียวกมันกมับทบีสี่ถผกพรรณนาไวข้โดยยอหร์นผผข้เปป็นทบีสี่รกมั ในวลิวรณร์ 6:12-14:
“เมนสี่อพระองคร์ทรงแกะตราดวงทบีสี่หกนมันี้นแลข้ว ดผเถลิด ขข้าพเจข้ากด็ไดข้เหด็นแผล่นดลินไหวใหญล่โต ดวงอาทลิตยร์กด็กลายเปป็นมนด
ดชาดลุจผข้ากระสอบขนสมัตวร์ และดวงจมันทรร์กด็กลายเปป็นสบีเลนอด และดวงดาวทมันี้งหลายในทข้องฟฝ้ากด็ตกลงบนแผล่นดลิน เหมนอนตข้น
มะเดนสี่ออมันหวมัสี่นไหวดข้วยลมกลข้าจนทชาใหข้ผลหลล่นลงไมล่ทมันสลุก ทข้องฟฝ้ากด็หายไปเหมนอนกมับหนมังสนอทบีสี่เขามข้วนขศึนี้นไปหมด และ
ภผเขาทลุกลผกและเกาะทลุกเกาะกด็เลนสี่อนไปจากทบีสี่เดลิม”
ในการเชนสี่อมโยงกมับเหตลุการณร์เดบียวกมันนบีนี้ลผกาเสรลิมเขข้าไปดมังนบีนี้: “จะมบีหมายสชาคมัญทบีดสี่ วงอาทลิตยร์ ทบีดสี่ วงจมันทรร์ และทบีสี่
ดวงดาวทมันี้งปวง และบนแผล่นดลินกด็จะมบีความทลุกขร์รข้อนตามชาตลิตาล่ งๆ ซศึสี่งมบีความฉงนสนเทล่หร์เพราะเสบียงกศึกกข้องของทะเลและ
คลนสี่น จลิตใจมนลุษยร์กด็จะสลบไสลไปเพราะความกลมัว และเพราะสมังหรณร์ถศึงเหตลุการณร์ซศึสี่งจะบมังเกลิดในโลก ดข้วยวล่า ‘บรรดาสลิสี่งทบีสี่
มบีอชานาจในทข้องฟฝ้าจะสะเทนอนสะทข้านไป’” (ลผกา 21:25, 26)
นมักอรรถาธลิบายบางทล่านตบีความขข้อพระคชาเหลล่านบีนี้วาล่ เปป็นเชลิงสมัญลมักษณร์ โดยนล่าจะสนสี่อถศึงภมัยพลิบมัตใลิ หญล่โตทมันี้งหลายซศึสี่ง
จะตข้องเกลิดขศึนี้น แตล่โดยสล่วนตมัวแลข้วผมเชนสี่อวล่าพระคมัมภบีรร์หมายความตามทบีสี่มมันกลล่าว และถข้าขข้อพระคมัมภบีรร์นมันี้น ๆ ไมต่บอกอยต่าง
เจาะจงวล่าเปป็นคชาอลุปมาหรนอขข้อความเชลิงสมัญลมักษณร์ ผมกด็ไมล่มบีปปัญหากมับการยอมรมับมมันตามตมัวอมักษร ใชล่แลข้วครมับผมเชนสี่อวล่า
ดวงอาทลิตยร์และดวงจมันทรร์จะถผกทสาใหผู้มยืดไปจรริง ๆ และดวงดาวทมันี้งหลายจะหลล่นจากวงโคจรจรริง ๆ สลิสี่งเหลล่านบีนี้จะเปป็นความ
เปลบีสี่ยนแปลงททที่ปรากฏแกต่ตา คนอความเปลบีสี่ยนแปลงตล่าง ๆ ซศึสี่งคนทมันี้งโลกจะรมับรผข้ไดข้ ดวงอาทลิตยร์, ดวงจมันทรร์, ดวงดาวทมันี้งหลาย
และ “บรรดาสลิสี่งทบีสี่มบีอชานาจในทข้องฟฝ้า” แสดงออกถศึงสลิสี่งทบีสี่ดชารงอยผล่เปป็นนลิตยร์, คงทนถาวร กระนมันี้นพวกมมันจะถผกเขยล่า ความ
สมัสี่นสะเทนอนอมันนล่ากลมัวทบีสี่จะเขยล่าแผล่นดลินโลกและทข้องฟฝ้าทบีสี่มบีดาวพรล่างพรายจะทชาใหข้ทะเลคชารามและทชาใหข้คลนสี่นซมัดสผง
ใจของมนลุษยร์จะฝฝ่อไป, จะหยลุดเตข้น, เพราะความกลมัวเมนสี่อเหตลุการณร์เหนนอธรรมชาตลิเหลล่านบีนี้เกลิดขศึนี้น ไมล่แปลกเลยทบีสี่วล่า
จะมบี “ความสษับสนงบุนงง” จะไมล่มบีทางหนบี และผผข้คนจะไมล่รวผข้ ล่าจะตข้องทชาอะไร, จะหมันไปทางไหน, หรนอคาดวล่าจะเจอกมับอะไร
ตล่อไป!
ขข้อ 30: “เมยืที่อนษันั้นหมายสสาคษัญแหต่งบบุตรมนบุษยค์จะปรากฏขถึนั้นในทผู้องฟฝ้า ‘มนบุษยค์ทกบุ ตระกผลทษัที่วโลกจะไวผู้ทกบุ ขค์’ แลผู้วเขา
จะเหร็น ‘บบุตรมนบุษยค์เสดร็จมาบนเมฆในทผู้องฟฝ้า’ พรผู้อมดผู้วยฤทธานบุภาพและสงต่าราศทเปป็นอษันมาก”
ถข้อยคชาทบีสี่เปป็นคชาพยากรณร์เหลล่านบีนี้จะสชาเรด็จจรลิงตามตมัวอมักษรในการสชาแดงใหข้ประจมักษร์ในตอนทข้ายของพระบลุตรของ
พระเจข้าในการเสดด็จกลมับมายมังแผล่นดลินโลกของพระองคร์ “ในหมผต่เมฆแหต่งทผู้องฟฝ้าพรผู้อมดผู้วยฤทธานบุภาพและสงต่าราศทเปป็นอษัน
มาก” เมนสี่อนมันี้นไมล่จชาเปป็นตข้องมบีดวงอาทลิตยร์และดวงจมันทรร์อบีกตล่อไปเพราะวล่าพระเยซผ ผผข้จะทรงสวต่างจผู้ายริที่งกวต่าดวงอาทลิตยร์ จะ

ทรงสล่องแสงในสงล่าราศบีทมันี้งปวงของพระองคร์ พรข้อมกมับสงล่าราศบีของพระบลิดาของพระองคร์และของเหลล่าทผตสวรรคร์
“...มนบุษยค์ทบุกตระกผลทษัที่วโลกจะไวผู้ทบุกขค์” การเสดด็จมาครมันี้งทบีสี่สองของพระครลิสตร์เปป็นความหวมังอมันเปปีปี่ยมสลุขของผผข้เชนสี่อ,
แหลล่งแหล่งความชนสี่นชมยลินดบีทบีสี่ไมล่มบีใครเคยบอกเลล่าทบีสี่มาสผล่ใจของผผข้เชนสี่อ; แตล่การเสดด็จมาของพระองคร์จะนชาความสยดสยอง,
ความเจด็บปวด, และความทลุกขร์โศกอมันหาใดเทบียบมาสผล่เหลต่าศษัตรผขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้า เมนสี่อพระเยซผเสดด็จมา “พรข้อมดข้วย
ฤทธานลุภาพและสงล่าราศบีเปป็นอมันมาก” พระองคร์จะเสดด็จมายมังบรรดาประชาชาตลิแหล่งแผล่นดลินโลกททที่ไมต่ไดผู้รษับความรอด และ
พวกเขาจะรสี่ชาไหข้จรลิง ๆ เมนสี่อพวกเขาเหด็นพระพมักตรร์ของจอมกษมัตรลิยร์และจอมเจข้านาย “เพราะวล่าวมันสชาคมัญแหล่งพระพลิโรธของ
พระองคร์มาถศึงแลข้ว และผผข้ใดจะทนอยผล่ไดข้เลล่า” (วว. 6:17)
ขข้อ 31: “พระองคค์จะทรงใชผู้เหลต่าทผตสวรรคค์ของพระองคค์มาดผู้วยเสทยงแตรอษันดษังยริที่งนษัก ใหผู้รวบรวมคนทษันั้งปวงททที่
พระองคค์ทรงเลยือกสรรไวผู้แลผู้วจากลมทษันั้งสทที่ทริศนษันั้น ตษังนั้ แตต่ททที่สบุดฟฝ้าขผู้างนทนั้จนถถึงททที่สบุดฟฝ้าขผู้างโนผู้น”
“พระองคค์จะทรงใชผู้เหลต่าทผตสวรรคค์ของพระองคค์มา...” คชากรบีกทบีสี่ถผกใชข้ตรงนบีนี้เพนสี่อหมายถศึง “เหลล่าทผตสวรรคร์” บล่ง
บอกถศึงเหลต่าผผผู้นสาสาร ในพระคมัมภบีรเร์ หลล่าทผตสวรรคร์เปป็นสลิสี่งทรงสรข้างทบีสี่มบีสตลิปปัญญาซศึสี่งถผกยกชผสผงกวล่ามนลุษยร์ พระเจข้าทรงใชข้
พวกทผตสวรรคร์ในการชล่วยมนลุษยร์ใหข้รอดพข้นอยผล่บล่อย ๆ บางครมังนี้ กด็ทรงใชข้เพนสี่อทชาลายมนลุษยร์ และฮบีบรผ 1:14 บอกเราวล่าพวกทผต
สวรรคร์เปป็น “วลิญญาณผผข้ปรนนลิบมัตลิ” ซศึสี่งถผกสล่งออกไปโดยพระเจข้าเพนสี่อปรนนลิบมัตผลิ ผข้ทบีสี่ถผกไถล่แลข้ว เราไมล่มบีเวลาและพนนี้นทบีตสี่ รงนบีนี้ทบีสี่จะ
ยกขข้อพระคมัมภบีรร์มากมายทบีกสี่ ลล่าวถศึงการทบีพสี่ ระเจข้าทรงใชข้งานพวกทผตสวรรคร์ในการกระทชากลิจกมับประชากรของพระองคร์ แตล่
หากคลุณจะเปปิดดผอภลิธานศมัพทร์ในพระคมัมภบีรร์ของคลุณ คลุณกด็จะเหด็นวล่าครมันี้งแลข้วครมันี้งเลล่าพระเจข้าทรงใชข้พวกทผตสวรรคร์เพนอสี่ ชล่วย
ประชากรของพระองคร์ใหข้รอดพข้น, เพนสี่อปกปฝ้องพวกเขา, เพนสี่อนชาพาพวกเขา, เพนสี่อเตนอนพวกเขา, เพนสี่อนชาพระวจนะจาก
พระองคร์ไปบอกพวกเขาโดยตรง เราคงจชาไดข้ถศึงขข้อเทด็จจรลิงทบีสี่วาล่ พระเจข้าทรงใชข้ทตผ สวรรคร์กาเบรบียลมาหามารบียร์โดยนชาขล่าวสาร
อมันเปปีปี่ยมสงล่าราศบีเรนสี่องการเสดด็จมาของพระผผข้ชวล่ ยใหข้รอดของโลกมาแจข้งแกล่เธอ!
อยล่างไรกด็ตาม ตรงนบีนี้เราสนใจการใชข้พวกทผตสวรรคร์ในยลุคสลุดทข้ายเมนสี่อพระเจข้าจะทรงสล่งเหลล่าทผตสวรรคร์ของพระองคร์
มา “ใหผู้รวบรวมคนทษันั้งปวงททที่พระองคค์ทรงเลยือกสรรไวผู้แลผู้วจากลมทษันั้งสทที่ทริศนษันั้น ตษังนั้ แตต่ททที่สบุดฟฝ้าขผู้างนทนั้จนถถึงททที่สบุดฟฝ้าขผู้างโนผู้น ” ผผข้ทบีสี่
ถผกเลยือกสรรในทบีสี่นบีนี้บล่งบอกถศึงชนชาตลิอลิสราเอลทบีสี่แทข้จรลิงและอยผล่ฝาฝ่ ยวลิญญาณ พวกเขาจะถผกรวบรวมเขข้าดข้วยกมันและจศึงถผก
ปฝ้องกมันไมล่ใหข้พลินาศไปในการทชาลายลข้างอมันนล่ากลมัวนมันี้นทบีสี่จะตามมาทมันทบี
ทผตสวรรคร์เหลล่านบีนี้จะถผกสล่งออกไป “ดผู้วยเสทยงแตรอษันดษังยริที่งนษัก” พวกยลิวในสมมัยกล่อนถผกเรบียกประชลุมโดยใชข้เสบียงแตร
(สชาหรมับตมัวอยล่างของเรนสี่องนบีนี้ ดผ เลวบีนลิตลิ 25:9, กมันดารวลิถบี 10:2, ผผข้วนลิ ลิจฉมัย 3:27) เพราะกชาลมังตรมัสแกล่พวกยลิวในทบีสี่นบีนี้ พระเยซผ
ทรงใชข้ภาษาทบีสี่พวกเขาจะเขข้าใจไดข้ในทมันทบีขณะทบีสี่พระองคร์ทรงพรรณนาถศึงการเรบียกประชลุมประชากรของพระองคร์ในวมัน
สลุดทข้ายนมันี้น อมัครสาวกเปาโลใชข้คชาทบีสี่คลข้ายกมันใน 1 เธสะโลนลิกา 4:16 และ 1 โครลินธร์ 15:52 เมนสี่อเขาพรรณนาถศึงเหตลุการณร์
เหลล่านมันี้นของการรมับขศึนี้นไป เมนสี่อเสบียงแตรจะเรบียกเหลล่าวลิสลุทธลิชนใหข้ออกไปจากแผล่นดลินโลกกล่อนการทบีสี่การพลิพากษาอมันนล่ากลมัว
แหล่งความทลุกขร์ลชาบากเรลิสี่มตข้น
เดลิมทบีแตรถผกทชามาจากเขาสมัตวร์-เขาของวมัวผผข้ หรนอเขาของลผกแกะ ตล่อมาแตรถผกออกแบบและทชาจากทองเหลนอง ใน
ชล่วงเวลาแหล่งสมันตลิสลุข ผผข้คนถผกเรบียกใหข้มาชลุมนลุมกมันโดยเสบียงแตรทบีสี่ถผกเปฝ่าแบบคล่อยมาก ๆ ในชล่วงเวลาแหล่งสงครามหรนอภมัย
พลิบมัตลิครมังนี้ ใหญล่ แตรกด็ถผกเปฝ่าเสบียงดมังมากทบีสี่สลุดเทล่าทบีจสี่ ะทชาไดข้ พระเยซผตรมัสตรงนบีนี้ถศึง “เสทยงแตรอษันดษังยริงชื่ นษัก” ซศึสี่งบล่งบอกถศึง

ความเรล่งดล่วนขณะทบีสี่มบีการประกาศถศึงภษัยพริบษัตอริ ษันนต่ากลษัว
“ลมทษันั้งสทที่ทศริ นษันั้น” หมายถศึงทมันี้งสบีสี่มลุมของโลก-ทมัสี่วทมันี้งพลิภพ สชานวนนบีนี้และแบบทบีสี่คลข้าย ๆ กมันเปป็นสชานวนทบีสี่พวกยลิวเขข้าใจ
กมันดบี (กรลุณาหมายเหตลุ เอเสเคบียล 37:9 และอลิสยาหร์ 43:5, 6) บรรดาผผข้ทบีสี่ถผกเลนอกสรรของพระเจข้า (ชนชาตลิอลิสราเอล) จะถผก
รวบรวม “ตษังนั้ แตต่ททที่สบุดฟฝ้าขผู้างนทนั้จนถถึงททที่สบุดฟฝ้าขผู้างโนผู้น” (มาระโก 13:27 กลล่าววล่า “ตษันั้งแตต่ททที่สดบุ ปลายแผต่นดรินโลกจนถถึงททที่สบุด
ขอบฟฝ้า”) นบีสี่แคล่บล่งบอกวล่าชนชาตลิอลิสราเอลจะถผกรวบรวมมาจากทลุกสล่วนของแผล่นดลินโลกซศึสี่งเปป็นทบีสี่ ๆ ชนชาตลินมันี้นถผก
กระจมัดกระจายไปอยผล่ ณ ตอนนบีนี้ และเปป็นทบีสี่ซศึสี่งพวกเขาจะถผกรวบรวมกลมับมาเมนสี่อพระเยซผเสดด็จมาในวลิวรณร์นมันี้น “ฟฝ้า” ในทบีสี่นบีนี้
ยล่อมหมายถศึง ฟฝ้าอากาศทบีสี่ปรากฏแกต่ตา นมัสี่นคนอ ทข้องฟฝ้า ซศึสี่งจรลิง ๆ แลข้วหมายความวล่าตลอดทษัวที่ ทษันั้งโลกพระเจข้าจะทรงสล่งเหลล่า
ทผตสวรรคร์ของพระองคร์ไปรวบรวมเหลล่าผผข้ถผกเลนอกสรรของพระองคร์

คคาอรุปมาเรดที่องตข้นมะเดดที่อ
ขข้อ 32: “บษัดนทนั้ จงเรทยนคสาอบุปมาเรยือที่ งตผู้นมะเดยืที่อ เมยืที่อกริที่งกผู้านยษังอต่อนและแตกใบแลผู้ว ทต่านกร็รวผผู้ าต่ ฤดผรผู้อนใกลผู้จะถถึง
แลผู้ว”
ตข้นมะเดนสี่อเปป็นสมัญลมักษณร์อยล่างหนศึสี่งหรนอภาพเปรบียบของชนชาตลิอลิสราเอล, สมัญลมักษณร์อยล่างหนศึสี่งซศึสี่งถผกใชข้ในทบีสี่นบีนี้โดย
พระเยซผเอง พระองคร์ตรมัสไปแลข้วถศึงการทชาลายลข้างพระวลิหารทบีจสี่ ะเกลิดขศึนี้นและเหลล่าสาวกกด็ถามพระองคร์ไปแลข้ววล่าสลิสี่งนบีนี้จะเกลิด
ขศึนี้นเมยืที่อไร พวกเขายมังถามดข้วย (ในฐานะเปป็นสล่วนหนศึสี่งของคชาถามเดบียวกมันนมันี้น) วล่าสลิสี่งใดจะเปป็นหมายสชาคมัญทบีสี่แสดงถศึงการ
เสดด็จกลมับมาขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าและวาระสลุดทข้ายของโลกนบีนี้ พระเยซผทรงชบีในี้ หข้เหด็นโดยคชาพยากรณร์ถศึงเหตลุการณร์ตล่าง ๆ ทบีสี่
จะเกลิดขศึนี้นกล่อนการเสดด็จกลมับมาของพระองคร์ยมังแผล่นดลินโลก บมัดนบีนี้ ขณะทบีพสี่ ระองคร์ทรงบล่งบอกถศึงเหตลุการณร์ทมันี้งหลายซศึสี่งเขข้า
ใกลข้การเสดด็จกลมับมาของพระองคร์มากขศึนี้นเรนสี่อย ๆ พระองคร์กด็ทรงชบีไนี้ ปยมังนมัยสชาคมัญของตข้นมะเดนสี่อทบีสี่แตกใบ-นมัสี่นคนอ การ
รวบรวมพวกยลิวกลมับมายมังแผล่นดลินของพวกเขาเอง
“เมยืที่อกริที่งกผู้านของเขายษังอต่อน...” จงหมายเหตลุคชาสรรพนาม “ของเขา” ตข้นมะเดนสี่อปกตลิแลข้วไมล่ถผกเรบียกวล่าเปป็นเพศ
ชายหรนอเพศหญลิง ดข้วยเหตลุนบีนี้คชาสรรพนามแบบกลาง ๆ “มษัน” จศึงจะถผกใชข้ตรงนบีนี้ในกรณบีปกตลิ แตล่พระเยซผตรมัสวล่าคชาอลุปมา
เรนสี่องตข้นมะเดนสี่อนบีนี้เกบียสี่ วขข้องกมับกลิงสี่ กข้าน “ของเขา”
ผมเชนสี่อวล่าลผกา 13:6-9 สนมับสนลุนเพลิสี่มเตลิมถศึงขข้อเทด็จจรลิงทบีวสี่ ล่าชนชาตลิอลิสราเอลถผกเปป็นตมัวแทนตรงนบีนี้โดยตข้นมะเดนสี่อ ใน
พระคชาตอนดมังกลล่าว พระเยซผ “ตรมัสตรมัสคชาอลุปมาตล่อไปนบีนี้วาล่ “คนหนศึสี่งมบีตนข้ มะเดนสี่อตข้นหนศึสี่งปลผกไวข้ในสวนองลุล่นของตน และ
เขามาหาผลทบีสี่ตข้นนมันี้นแตล่ไมล่พบ เขาจศึงวล่าแกล่คนทบีสี่รมักษาสวนองลุล่นวล่า ‘ดผเถลิด เรามาหาผลทบีสี่ตข้นมะเดนสี่อนบีนี้ไดข้สามปปีแลข้ว แตล่ไมล่พบ
จงโคล่นมมันเสบีย จะใหข้ดลินรกไปเปลล่าๆทชาไม’ แตล่ผรผข้ มักษาสวนองลุล่นตอบเขาวล่า ‘นายเจข้าขข้า ขอเอาไวข้ปปีนบีนี้อบีก ใหข้ขข้าพเจข้าพรวนดลิน
เอาปลุปุ๋ยใสล่ แลข้วถข้ามมันเกลิดผลกด็ดอบี ยผล่ ถข้าไมล่เกลิดผล ภายหลมังทล่านจงโคล่นมมันเสบีย’”
ในคชาอลุปมาเรนสี่องนบีนี้ ตข้นมะเดนสี่อนมันี้น (ชนชาตลิอลิสราเอล) ไดข้ถผกปลผกในสวนองลุนล่ (ปาเลสไตนร์) เจข้าของสวนองลุล่นนมันี้นคนอ
พระเจข้า พระองคร์ไดข้เสดด็จมาในพระภาคแหล่งพระบลุตรของพระองคร์ คนอพระเยซผครลิสตร์ และเปป็นเวลาสามปปีแลข้วพระองคร์ทรง
แสวงหาผลจากประชาชาตลิยวลิ นบีนี้-และไมล่พบเลย ดข้วยเหตลุนบีนี้พระองคร์จะทรงโคล่นตข้นนบีนี้ทลินี้งเสบียและเอาประชาชาตลินมันี้นออกไปจาก
สวนองลุล่นของพระองคร์ แตล่มบีการวลิงวอนเผนสี่อมมันและวมันแหล่งการละเวข้นโทษของตข้นนมันี้นถผกขยายเวลาออกไปชมัวสี่ ระยะหนศึสี่ง
แตล่การโคล่นตข้นไมข้ยล่อมไมล่ทชาลายรากเหงข้าของมมัน มมันเปป็นความจรลิงทบีสี่วาล่ ชนชาตลิอลิสราเอลถผกโคล่นลงแลข้วและถผกโยน

ออกไปนอกสวนองลุล่นนมันี้น แตล่รากของตข้นนมันี้นกด็ไมล่ไดข้ถผกทชาลายและตข้นใหมล่จะงอกขศึนี้นมาจากรากนมันี้น ชนชาตลิอลิสราเอลจะถผก
ทชาใหข้ฟฟฟื้นขศึนี้นใหมล่ อมัครสาวกเปาโลอธลิบายเรนสี่องนบีนี้ในจดหมายของเขาทบีสี่สล่งถศึงพวกครลิสเตบียนทบีสี่กรลุงโรม:
“พระเจข้ามลิไดข้ทรงทอดทลินี้งชนชาตลิของพระองคร์นมันี้นทบีสี่พระองคร์ทรงทราบลล่วงหนข้าแลข้ว... (ตามทบีสี่มบีคชาเขบียนไวข้แลข้ววล่า
‘พระเจข้าไดข้ทรงประทานใจทบีสี่เซนสี่องซศึม ประทานตาทบีสี่มองไมล่เหด็น หผทบีสี่ฟงปั ไมล่ไดข้ยลินใหข้แกล่เขา)...เหตลุฉะนมันี้น พบีนสี่ ข้องทมันี้งหลาย
ขข้าพเจข้าไมล่อยากใหข้ทาล่ นทมันี้งหลายเขลาในขข้อความลศึกลมับนบีนี้ เกลนอกวล่าทล่านจะอวดรผข้ คนอเรนสี่องทบีสี่บางคนในพวกอลิสราเอลไดข้มบี
ใจแขด็งกระดข้างไป จนถศึงพวกตล่างชาตลิไดข้เขข้ามาครบจชานวน และเมนสี่อเปป็นดมังนมันี้น พวกอลิสราเอลทมันี้งปวงกด็จะไดข้รบมั ความรอด
ตามทบีสี่มบีคชาเขบียนไวข้แลข้ววล่า ‘พระผผข้ชวล่ ยใหข้รอดจะเสดด็จมาจากเมนองศลิโยน และจะทรงกชาจมัดอธรรมใหข้สผญสลินี้นไปจากยาโคบ”
(โรม 11:2-26 บางสล่วน) กรลุณาอล่านบททบีสี่สลิบเอด็ดทมันี้งบทของหนมังสนอโรมในการเชนสี่อมโยงกมับเรนสี่องนบีนี้
ใชล่แลข้วครมับ ประชาชาตลิอลิสราเอลจะกลมับมาอยผล่ในแผล่นดลินของมมันอบีกครมังนี้ และเมนสี่อมมันจะ (ในฐานะเปป็นประชาชาตลิ
ตข้นมะเดนสี่อนบีนี้) แตกใบจากกลิสี่งกข้านทบีสี่อล่อนอยผล่ เรากด็จะทราบวล่าการเสดด็จมาขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้านมันี้นมาใกลข้แลข้ว
ขข้อ 33: “เชต่นนษันั้นแหละ เมยืที่อทต่านทษันั้งหลายเหร็นสริที่งทษันั้งปวงนทนั้ กร็ใหผู้รผผู้วาต่ เหตบุการณค์นษันั้นมาใกลผู้จะถถึงประตผแลผู้ว”
เมนสี่อคน ๆ หนศึสี่งอยผล่ทบีสี่ประตผแลข้ว คน ๆ นมันี้นกด็อยผล่ใกลข้พอ ๆ กมับทบีสี่เขาสามารถอยผล่ใกลข้ไดข้จนกวล่าเขาเปปิดประตผนมันี้นและ
กข้าวเขข้ามาขข้างใน โดยสล่วนตมัวแลข้ว ผมเชนสี่อวล่าเรากชาลมังมบีชบีวตลิ อยผล่ในวลินาทบีนมันี้นแลข้วตอนนบีนี้-ชมัวสี่ โมงแหล่งการสชาเรด็จจรลิงของหมาย
สชาคมัญเรนสี่องตข้นมะเดนสี่อนมันี้น ตข้นมะเดนสี่อนมันี้นกชาลมังแตกใบ มมันจะออกใบกล่อนทบีสี่มมันออกผล เพราะวล่าชนชาตลิอลิสราเอลจะตข้องฟฟฟื้น
กลมับคนนเปป็นประชาชาตลิกล่อนทบีสี่เธอจะกลมับใจใหมล่ฝาฝ่ ยวลิญญาณ
การสชาเรด็จจรลิงทบีสี่ยลิสี่งใหญล่ทบีสี่สลุดของคชาพยากรณร์นมับตมันี้งแตล่ทพบีสี่ วกทผตสวรรคร์ไดข้ประกาศการประสผตลิของพระเยซผไดข้เกลิด
ขศึนี้นแลข้วในเดนอนพฤษภาคม 1948 เมนสี่อปาเลสไตนร์ถผกแบล่งออกและฝปัปี่งอลิสราเอลของแผล่นดลินนมันี้นไดข้กลายเปป็นรมัฐอลิสราเอลใหมล่
นมัสี่นเปป็นวมันทบีสี่กลิสี่งกข้านของตข้นมะเดนสี่อนมันี้นเรลิสี่มอล่อนแลข้ว และตมันี้งแตล่วมันนมันี้นเรนสี่อยมาจนถศึงชมัสี่วโมงนบีนี้ประชาชาตลิตนข้ มะเดนสี่อนมันี้นกด็กชาลมัง
แตกใบมาโดยตลอด
ตอนทบีสี่ผมไปเยนอนปาเลสไตนร์เมนสี่อหลายปปีกล่อน การอมัศจรรยร์เรนอสี่ งแลข้วเรนสี่องเลล่าเกลิดขศึนี้นตล่อหนข้าตล่อตาผมขณะทบีสี่กลลุล่ม
ของเราเดลินทางจากดานไปยมังเบเออรร์เชบา ขณะทบีสี่เรานมัสี่งรถขข้ามเนลินเขาตล่าง ๆ และผล่านเขข้าไปในหลุบเขาทมันี้งหลาย เรากด็เหด็น
ทลุล่งขข้าวสาลบีในทบีสี่ ๆ ขข้าวสาลบีไมล่ไดข้ถผกปลผกมานานถศึง 2,500 ปปี พวกยลิว โดยใชข้วลิธชบี ลประทานไดข้เปลบีสี่ยนทะเลทรายใหข้กลาย
เปป็นสวนแหล่งหนศึสี่ง เราไดข้เหด็นไรล่แลข้วไรล่เลล่าทบีสี่ปลผกตข้นสข้มและเกรปฟรลุตและผมักทลุกชนลิด ในหลายพนนนี้ ทบีสี่ พนชผลชนลิดหนศึสี่งถผกเกด็บ
เกบีสี่ยวและอบีกชนลิดหนศึสี่งถผกปลผกตล่อในทมันทบี ใชล่แลข้วครมับ ตข้นมะเดนสี่อนมันี้นกชาลมังแตกใบอยล่างแนล่นอน
“...เมยืที่อทต่านทษันั้งหลายเหร็นสริที่งทษันั้งปวงนท.นั้ ..” ตรงนบีนี้เปป็นกลุญแจทบีสี่ไขสผล่คชาอลุปมาเรนสี่องนบีนี้: เมนสี่อชนชาตลิอลิสราเอลเปป็น
ประชาชาตลิหนศึสี่งในแผล่นดลินของเธอเองและในขณะเดทยวกษันสลิสี่งอนสี่น ๆ เหลล่านบีนี้ทมันี้งหมดกด็กชาลมังเกลิดขศึนี้น-เหลล่าพระครลิสตร์เทบียมเทด็จ,
สงครามและขล่าวลนอเรนสี่องสงคราม, ประชาชาตลิทบีสี่ตล่อสผข้ประชาชาตลิและอาณาจมักรตล่อสผข้อาณาจมักร, ความอดอยาก, โรคระบาด,
แผล่นดลินไหวตล่าง ๆ –เรากด็รวผข้ าล่ พระครริสตค์ผผผู้เสดร็จกลษับมาทรงอยผต่ททที่ประตผแลผู้ว สลิสี่งตล่าง ๆ ทมังนี้ ปวงทบีสี่ถผกกลล่าวถศึงในขข้อพระคชาทมันี้ง
หลายทบีสี่เราไดข้ศศึกษากมันไปในบทนบีนี้อยผล่กมับเราแลข้ววมันนบีนี้-และตข้นมะเดนสี่อนบีนี้กกด็ ชาลมังแตกใบอยผล่ในขณะเดบียวกมัน
บมัดนบีนี้จงจชาใหข้ขศึนี้นใจวล่าพระเยซผกชาลมังตรมัสตรงนบีนี้ถศึงระยะทบีสี่สองแหล่งการเสดด็จมาครมังนี้ ทบีสี่สองของพระองคร์, เวลานมันี้นเมนสี่อ
พระองคร์จะเสดด็จมาในหมผล่เมฆและนมัยนร์ตาทลุกดวงจะเหด็นพระองคร์ กระนมันี้นการรมับขศึนี้นไปของครลิสตจมักรกด็จะเกลิดขศึนี้นประมาณ

เจร็ดปปกอส่ นการเสดด็จมาขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าในสงล่าราศบี เนนสี่องจากหมายสชาคมัญเหลล่านมันี้นทบีสี่อยผล่กมับเราวมันนบีนี้ชบีนี้ไปยมังการเกลิดขศึนี้นไดข้
ทลุกเมนสี่อของวริวรณค์ การรมับขศึนี้นไปนมันี้นกด็ตอข้ งอยผล่ใกลข้ขนาดไหน ณ ชมัสี่วขณะนบีนี้!
ขข้อ 34: “เราบอกความจรริงแกต่ทต่านทษันั้งหลายวต่า คนชษัวที่ อายบุนจทนั้ ะไมต่ลวต่ งลษับไปจนกวต่าสริที่งทษันั้งปวงนทนั้จะสสาเรร็จ”
ผผข้รพผข้ ระคมัมภบีรร์หลายทล่าน (และผผข้รภผข้ าษากรบีกเกนอบทลุกคน) เหด็นพข้องตรงกมันวล่า “ชษัที่วอายบุ” ในทบีสี่นบีนี้หมายถศึงเผล่าพมันธลุร์,
ครอบครมัว, หรนอสายพมันธลุร์ ผมไมล่ใชล่ผผข้รภผข้ าษากรบีกและผมกด็ไมล่ใชล่ผผข้เชบีสี่ยวชาญในดข้านภาษาตล่าง ๆ ดมังนมันี้นผมจศึงไมล่สามารถโตข้แยข้ง
กมับพวกเขาไดข้ แตล่ในความคลิดของผม ผมเชนสี่ออยผล่เสมอวล่าพระคชาขข้อนบีนี้กชาลมังกลล่าวถศึงชมัสี่วอายลุซศึสี่งกชาลมังมบีชวบี ลิตอยผล่เมนสี่อ “สริที่งทษันั้งปวง
นท”นั้ เกลิดขศึนี้น ชมัสี่วอายลุทบีสี่มบีชวบี ลิตอยผตล่ อนทบีสี่คชาพยากรณร์เหลล่านบีนี้กชาลมังถผกทชาใหข้สชาเรด็จจรลิง “จะไมต่ลต่วงลษับไป” จนกวล่าสริที่งทมัตั้งปวงนรีตั้จะ
สชาเรด็จ ดมังนมันี้นมมันจศึงไมล่ใชล่เรนสี่องยากสชาหรมับผมทบีสี่จะเชนสี่อวล่าการเสดด็จมาครมันี้งทบีสี่สองของพระเยซผอาจเกลิดขศึนี้นไดข้ในชมัวสี่ ชบีวตลิ ของผม
ผมยลินดบีตข้อนรมับความคลิดนมันี้น ผมพรข้อมแลข้วทบีสี่จะพบกมับพระเจข้า ไมล่วล่าจะโดยความตายหรนอโดยการถผกรมับขศึนี้นไป และหาก
ความคลิดเรนสี่องการเสดด็จมาไดข้ทกลุ เมนสี่อของพระเยซผทชาใหข้คลุณไมล่สบายใจ ทล่านผผข้อล่านทบีรสี่ มักครมับ จงถามตมัวคลุณเองวล่าคลุณเคยไดข้รมับ
ความรอดอยล่างแทข้จรลิงแลข้วหรนอยมัง หากความจรลิงทบีสี่เปป็นคชาพยากรณร์ทชาใหข้คลุณหวาดกลมัว กด็มบีโอกาสทบีสี่วล่าคลุณไมล่เคยไดข้รมับความ
รอดจากพระเยซผเลยอยล่างแทข้จรลิง
ขข้อ 35: “ฟฝ้าและดรินจะลต่วงไป แตต่คสาของเราจะสผญหายไปหามริไดผู้เลย”
“ฟฝ้า...จะลต่วงไป” มบีฟฝ้า (สวรรคร์) อยผล่สามชมันี้น ใน 2 โครลินธร์ 12:2 เปาโลพผดถศึงการถผกรมับขศึนี้นไปยมัง “สวรรคร์ชษันั้นททที่สาม”
เนนสี่องจากมบีสวรรคร์ชมันี้นทบีสี่สาม จศึงจชาเปป็นตข้องมบีสวรรคร์ชษันั้นททที่หนถึที่งและททที่สอง สวรรคร์ชษันั้นททที่หนถึที่งคนอชมันนี้ บรรยากาศ-ทข้องฟฝ้าทบีสี่อยผล่
เหนนอเราขศึนี้นไปนบีนี้ สวรรคร์ชษันั้นททที่สองคนอ อวกาศทบีสี่มบีดวงดาวทมันี้งหลาย, ดวงอาทลิตยร์และดวงจมันทรร์, ดาวเคราะหร์และหมผล่ดาวตล่าง
ๆ สวรรคร์ชษันั้นททที่สามคนอพระนลิเวศของพระเจข้า-เมนองบรมสลุขเกษม สวรรคร์ชมันี้นทบีสี่หนศึสี่งและชมันี้นทบีสี่สองคนอฟฝ้าทบีสี่จะลล่วงไป
“...และดรินจะลต่วงไป” การลล่วงไปของฟฝ้าและดลินถผกอธลิบายอยล่างละเอบียดโดยเปโตร เขาบอกเราวล่า “...ทข้องฟฝ้าจะ
ลล่วงเสบียไปดข้วยเสบียงทบีสี่ดมังกศึกกข้อง และโลกธาตลุจะสลายไปดข้วยความรข้อนอมันแรงกลข้า และแผล่นดลินโลกกมับการงานทมันี้งปวงทบีสี่มบี
อยผล่ในนมันี้นจะตข้องไหมข้เสบียสลินี้นดข้วย...แตล่วล่าตามพระสมัญญาของพระองคร์นมันี้น เราจศึงคอยทร้องฟฟ้าอากาศใหมส่และแผส่นดรินโลก
ใหมส่ ททที่ซถึที่งความชอบธรรมจะดสารงอยผต่” (2 เปโตร 3:10, 13)
แผล่นดลินโลกนบีนี้ (อยล่างทบีสี่เรารผจข้ มักมมัน) และสวรรคร์สองชมันนี้ แรก (อยล่างทบีพสี่ วกมมันเปป็นอยผล่ตอนนบีนี้) จะลล่วงไป จะมบีฟาฝ้ อากาศ
ใหมล่และแผล่นดลินโลกใหมล่ แตล่พระวจนะของพระเจผู้า “จะไมส่ลต่วงไป” พระวจนะของพระเจข้าไมล่เปลบีสี่ยนแปลง มมันทมันสมมัยพอ
ๆ กมับหนมังสนอพลิมพร์ฉบมับพรลุล่งนบีนี้เชข้า: “โอ ขผู้าแตต่พระเยโฮวาหค์ พระวจนะของพระองคค์ปฟักแนต่นอยผต่ในสวรรคค์เปป็นนริตยย์” (เพลง
สดลุดบี 119:89) พวกเสรบีนลิยมและพวกคนไมล่เชนสี่อแหล่งชมัวสี่ โมงนบีนี้ไมล่สามารถเปลบีสี่ยนแปลงพระวจนะนลิรมันดรร์ของพระเจข้าไดข้ ไมล่วาล่
พวกเขาจะเปลบีสี่ยนแปลงฉบมับแปลตล่าง ๆ ของพระคมัมภบีรร์ไปมากขนาดไหนกด็ตาม ซาตานและนรกทมังนี้ สลินี้นไมล่สามารถ
เปลบีสี่ยนแปลงหรนอทชาลายพระวจนะของพระเจข้าไดข้ ถข้อยคชาของพระเยซผจะไมล่มบีวมันลล่วงพข้นไปเดด็ดขาด!
ขข้อ 36: “แตต่วษันนษันั้น โมงนษันั้น ไมต่มใท ครรผผู้ ถถึงบรรดาทผตสวรรคค์ในสวรรคค์กร็ไมต่รผผู้ รผผู้แตต่พระบริดาของเราองคค์เดทยว”
วษันและโมงทบีสี่แนล่ชดมั แหล่งการเสดด็จมาขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าเราไมล่สามารถรผข้ไดข้ มาระโก 13:32 บอกเราวล่า “แตล่วนมั
นมันี้นโมงนมันี้นไมล่มบีใครรผข้ ถศึงบรรดาทผตสวรรคร์ในสวรรคร์หรนอพระบบุตรกร็ไมต่รผผู้ รผแข้ ตล่พระบลิดาองคร์เดบียว” ดมังนมันี้นเราจศึงไมล่สามารถรผข้ชมัสี่ว
ขณะทบีสี่แนล่ชมัดเมนสี่อพระเยซผครลิสตร์เจข้าจะทรงปรากฏอยล่างฉมับพลมันพรข้อมกมับความสวล่างจข้าแหล่งแสงฟฝ้าแลบทบีสี่ผาล่ แยกทข้องฟฝ้าไดข้

แตล่เรากด็ไดข้รมับคชาพยากรณร์และหมายสชาคมัญตล่าง ๆ ทบีสี่เพบียงพอทบีสี่จะบอกเราไดข้วาล่ “วมันและโมง” นมันี้นอยผล่ใกลข้มาก ๆ แลข้ว
อมัครสาวกเปาโลเขบียนไปหาผผข้เชนสี่อเหลล่านมันี้นในเมนองเธสะโลนลิกา โดยกลล่าววล่า “แตล่พนบีสี่ ข้องทมันี้งหลาย เรนสี่องวษันและเวลาททที่
ทรงกสาหนดไวผู้นษันั้น ไมล่จชาเปป็นจะตข้องเขบียนบอกใหข้ทาล่ นรผข้ เพราะทล่านเองกด็รผข้ดแบี ลข้ววล่า วมันขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าจะมาเหมนอน
อยล่างขโมยทบีสี่มาในเวลากลางคนน” (1 เธสะโลนลิกา 5:1, 2) กลล่าวอบีกนมัยหนศึสี่ง เวลาและฤดผกาลเหลล่านมันี้น (หมายสชาคมัญทมันี้งหลาย
และคชาพยากรณร์ทบีสี่ถผกทชาใหข้สชาเรด็จจรลิง) จะชบีไนี้ ปยมังวมันขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้า และผผข้เชนสี่อเหลล่านมันี้นกร็ทราบดทวาล่ เมนสี่อถศึงเวลาทบีสี่ทรง
กชาหนดไวข้นมันี้นวมันอมันยลิสี่งใหญล่นมันี้นจะมาถศึงพวกเขาโดยมบีคชาเตนอนนข้อยมากพอ ๆ กมับทบีสี่ขโมยคนหนศึสี่งจะใหข้เมนสี่อเขาขลุดชล่องเขข้าไป
ในบข้านเพนสี่อขโมยทรมัพยร์สมบมัตลิไปจากมมัน ใชล่แลข้วครมับ เราสามารถทราบไดข้วาล่ มมันเปป็นเวลาและฤดผกาลสชาหรมับการเสดด็จกลมับ
มาขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าในสงล่าราศบี-แตล่เราไมล่สามารถชบีนี้ชดมั โมงนมันี้น, ชมัวสี่ ขณะนมันี้น, หรนอแมข้แตล่วนษั นมันี้น, เมนสี่อเสบียงแตรจะดมังขศึนี้น
เพนสี่อเรบียกเหลล่าวลิสลุทธลิชนขศึนี้นไปพบกมับพระเยซผในฟฝ้าอากาศ และเราไมล่สามารถตมันี้งชมัวสี่ โมงใดหรนอวมันใดเมนสี่อวลิวรณร์ (การเปปิดเผย)
นมันี้นจะระเบลิดออกใสล่ชาวโลกทบีไสี่ มล่เชนสี่อ ตามทบีสี่ขข้อพระคชาเหลล่านมันี้นทบีสี่เพลิสี่งถผกยกมาในยล่อหนข้านบีนี้ไดข้กลล่าวไวข้ แมข้แตล่พวกทผตสวรรคร์
หรนอพระเยซผครลิสตร์เองกด็ไมล่รวผข้ ล่าเวลานมันี้นจะเปป็นเมนสี่อไร พระเจข้าพระบลิดาเทล่านมันี้นทบีสี่ทรงทราบ

เมดที่อกข่อนเปป็นอยข่างไร มมันกด็จะเปป็นอยข่างนมัตั้น
ขข้อ 37-39: “ดผู้วยสมษัยของโนอาหค์เปป็นอยต่างไร เมยืที่อบบุตรมนบุษยค์เสดร็จมากร็จะเปป็นอยต่างนษันั้นดผู้วย เพราะวต่าเมยืที่อกต่อนวษัน
นนั้สาทต่วมนษันั้น คนทษันั้งหลายไดผู้กรินและดยืที่มกษัน ทสาการสมรสและยกใหผู้เปป็นสามทภรรยากษัน จนถถึงวษันททที่โนอาหค์เขผู้าในนาวา และนนั้สา
ทต่วมไดผู้มากวาดเอาพวกเขาไปสรินั้น โดยไมต่ทนษั รผผู้ตวษั ฉษันใด เมยืที่อบบุตรมนบุษยค์เสดร็จมากร็จะเปป็นฉษันนษันั้นดผู้วย”
“ดผู้วยสมษัยของโนอาหค์เปป็นอยต่างไร...เพราะวต่าเมยืที่อกต่อนวษันนนั้สาทต่วมนษันั้น...” มมันเปป็นอยล่างไร “ในสมมัยของโนอาหร์”? สลิสี่ง
ใดกชาลมังเกลิดขศึนี้นบนแผล่นดลินโลกในสมมัยนมันี้นกล่อนการพลิพากษาแหล่งนนี้ชาทล่วม? เพนสี่อทบีจสี่ ะเหด็นภาพอมันสมบผรณร์ของการเปรบียบเทบียบ
ทบีสี่พระเยซผกชาลมังทชาตรงนบีนี้ ผมเชนสี่อวล่าจะเปป็นการคลุข้มคล่าทบีสี่จะดผอยล่างยล่อ ๆ ทบีสี่พฒ
มั นาการแบบตล่อเนนสี่องของมนลุษยชาตลิ ตมังนี้ แตล่วมันทบีสี่
“คาอลินไดข้ออกไปจากพระพมักตรร์ของพระเยโฮวาหร์” (ปฐก. 4:16) ไปจนถศึงเวลานมันี้นเมนสี่อ “นนี้ชาทล่วมไดข้มากวาดเอาพวกเขาไป
สลินี้น”
หลมังจากทบีสี่คาอลินไดข้ฆล่าอาแบล เขากด็ “ไดข้ออกไปจากพระพมักตรร์ของพระเยโฮวาหร์ และอาศมัยอยผล่เมนองโนดทางดข้าน
ทลิศตะวมันออกของเอเดน” และคาอลินไดข้สรข้างเมนองหนศึสี่งขศึนี้นมา (ปฐก. 4:16, 17) นบีสี่เปป็นการเรลิมสี่ ตข้นของอารยธรรม แตล่มนลุษยร์
ในปปัจจลุบมันกด็กชาลมังสรข้างเมนองตล่าง ๆ อยผล่เหมนอนเดลิม “ตศึกระฟฝ้า” บางตศึกทบีสี่กชาลมังถผกสรข้างขศึนี้นในเมนองทมันี้งหลายของเราในปปัจจลุบมัน
กด็ทาข้ ทายจลินตนาการ การยข้ายถลิสี่นฐานของประชากรจากพนนี้นทบีสี่ในชนบทเขข้ามายมังเมนองใหญล่ถผกบมันทศึกในหนมังสนอพลิมพร์และ
วารสารทลุกฉบมับ “การระเบลิดออกของประชากร” ทบีสี่ไดข้เขยล่าอารยธรรมวมันนบีนี้เปป็นทบีสี่สมังเกตเหด็นเดล่นชมัดมากทบีสี่สลุดในเมนองใหญล่ทมันี้ง
หลาย ซศึสี่งเปป็นทบีสี่ ๆ สภาวะความเปป็นอยผล่หลายดข้านกระจลุกตมัวหนาแนล่นอยล่างเหลนอเชนสี่อ
ลาเมค ซศึสี่งเปป็นหข้าชมัวสี่ อายลุคนทบีสี่สนบเชนนี้อสายมาจากคาอลิน มบีภรรยาสองคนและฆล่าชายสองคน (ปฐก. 4:19, 23) ทลุกวมัน
นบีนี้ ผผข้ชายจชานวนมากแตล่งงานกมับภรรยามากกวล่าหนศึสี่งคน-หรนอผมควรกลล่าววล่าแตล่งงานกมับภรรยาคนแลข้วคนเลล่า-และจากนมันี้นกด็
มบีคนรมักหลายคนเพลิสี่มเขข้ากมับคนทบีสี่พวกเขาไมต่ไดผู้แตล่งงานอยผล่แลข้ว ในทชานองเดบียวกมัน ยลุคปปัจจลุบมันนบีนี้กเด็ ปป็นยลุคแหล่งการฆาตกรรม
แบบขายสล่ง ศาลในอเมรลิกาวมันนบีนี้ไมล่สามารถนชาคดบีฆาตกรรมทมันี้งหลายมาตมัดสลินไดข้เรด็วพอ ๆ กมับทบีสี่การฆาตกรรมทมันี้งหลายกชาลมัง
ถผกกล่อเหตลุ

ยาบาล บลุตรชายของลาเมค “เปป็นตข้นตระกผลของคนทบีสี่อาศมัยอยผใล่ นเตด็นทร์และคนทบีสี่เลบีนี้ยงสมัตวร์” (ปฐก. 4:20) กลล่าวอบีก
นมัยหนศึสี่ง ยาบาลเปป็นนมักธลุรกลิจ แนล่นอนวล่าเรามบีชบีวตลิ อยผล่ในยลุคสมมัยแหล่งธลุรกลิจ-ธลุรกลิจใหญต่พรข้อมกมับบรลิษมัทยมักษร์ใหญล่ทมันี้งหลายและ
องคร์กรธลุรกลิจตล่าง ๆ ทมัสี่วโลกทบีสี่ขยายตมัวอยล่างรวดเรด็ว
ยผบาล ซศึสี่งเปป็นบลุตรชายของลาเมคเชล่นกมัน “เปป็นตข้นตระกผลของบรรดาคนทบีสี่ดบีดพลิณเขาคผล่และเปฝ่าขลลุล่ย” (ปฐก. 4:21)
ดมังนมันี้นยผบาลจศึงเปป็นนมักดนตรบี และในสมมัยกล่อนนนี้ชาทล่วมโลกกด็มบีดนตรบี ใครบข้างปฏลิเสธไดข้วาล่ เรามบีชวบี ลิตอยผล่ในยลุคสมมัยแหล่งดนตรบีวมัน
นบี?นี้ ไมล่วาล่ คลุณไปทบีสี่ไหน-สผงขศึนี้นไปในอากาศ, ตสี่ชาลงไปในกข้นทะเล, ไปจนสลุดทางหลวงหรนอเลบียบทางเดลินขศึนี้นลงภผเขา-คลุณกด็ไดข้ยลิน
เสบียงดนตรบี “เสบียงรบกวน” แบบดนตรบีสล่วนใหญล่ทบีสี่เราไดข้ยลินวมันนบีนี้ฟปังดผไมล่เหมนอนดนตรบีสมักเทล่าไรนมัก ผมขอยอมรมับ แตล่สลิสี่งทบีสี่ถผก
เรบียกวล่าดนตรบีกด็เตด็มอยผล่ในอากาศและกศึกกข้องไปทมัสี่วโลก
ทผบมัลคาอลินเปป็นบลุตรชายของลาเมคโดยภรรยาคนทบีสี่สองของเขา และเขาเปป็น “ผผข้สอนบรรดาชล่างฝปีมนอทชาเครนสี่องทอง
สมัมฤทธลิธิ์และเหลด็ก” (ปฐก. 4:22) ดมังนมันี้นทผบมัลคาอลินจศึงเปป็นคนทบีสี่ทชางานเกบียสี่ วกมับโลหะทมันี้งหลาย, เปป็นครผสอนศลิลปะเกบีสี่ยวกมับ
การใชข้งานโลหะตล่าง ๆ ดมังนมันี้นในทบีสี่นบีนี้เราจศึงเหด็นการศศึกษา-สาขาหนศึสี่งซศึสี่งถผกพมัฒนาอยล่างสผงเหลนอเกลินจนหากวล่าชายหรนอหญลิง
คนใดไมล่มใบี บปรลิญญาอยล่างนข้อยสมักใบ พวกเขากด็มบีโอกาสหาเลบีนี้ยงชบีพไดข้จชากมัดมาก ๆ
จากนมันี้นในปฐมกาล 6:1, 2 เราอล่านวล่า: “ตล่อมาเมนสี่อมนลุษยร์เรลิสี่มทวบีมากขศึนี้นบนพนนี้นแผล่นดลินโลก และพวกเขาใหข้กชาเนลิด
บลุตรสาวหลายคน บลุตรชายทมังนี้ หลายของพระเจข้าเหด็นวล่าบลุตรสาวทมังนี้ หลายของมนลุษยร์สวยงาม และพวกเขารษับเธอทษันั้งหลายไวผู้
เปป็นภรรยาตามชอบใจของพวกเขา” กล่อนนนี้ชาทล่วมโลก ผผข้หญลิงทมันี้งหลายกด็ “สวยงาม” (เปป็นคนสวย) เคยมบียลุคสมมัยใดบข้างไหม
ในประวมัตศลิ าสตรร์ของมนลุษยร์ทบีสี่ผผข้หญลิงทมันี้งหลายสวยงามนล่ารมักเหมนอนอยล่างทบีสี่พวกเธอเปป็นวมันนบีนี้? ผมทราบดบีวาล่ ความงามสล่วน
ใหญล่นมันี้นเปป็นของเททยมซศึสี่งถผกสรรคร์สรข้างขศึนี้นมาโดยความชล่วยเหลนอของเครนสี่องสชาอางและความรผข้เกบีสี่ยวกมับวลิธบีดผแลรล่างกาย แตล่
เรากสาลษังมบีชบีวตลิ อยผล่ในยลุคสมมัยแหล่งผผข้หญลิงสวย
นอกจากนบีนี้ กล่อนนนี้ชาทล่วมโลกผผข้ชายทมันี้งหลายกด็หาภรรยาตามชอบใจของพวกเขา นบีสี่เปป็นความจรริงตามตษัวอษักษรในวมันนบีนี้
การหยล่ารข้างเปป็นเรนสี่องทบีสี่นลิยมเหลนอเกลินจนชายและหญลิงทมันี้งหลายกชาจมัดภรรยาหรนอสามบีออกไปใหข้พข้นตมัวและแตล่งงานกมับอบีกคน
ไดข้เกนอบในชมัสี่วโมงเดบียว ในกรณบีสล่วนใหญล่ การหยล่ารข้างทมันี้งหลายเปป็นสลิสี่งทบีสี่กระทชาไดข้งล่ายกวล่าการไดข้ใบอนลุญาตตกปลาเสบียอบีก
ตราบาปแหล่งการผลิดศบีลธรรมไมล่ถผกยศึดตลิดกมับคชาวล่าหยล่ารข้างอบีกตล่อไปแลข้ว มบีคนอยผล่เพบียงสล่วนนข้อยวมันนบีนี้ทบีสี่ยมังไมล่ยอมรมับการหยล่า
รข้างและการแตล่งงานใหมล่อยผล่เหมนอนเดลิม และแมข้แตล่ในครริสตจษักรทษัที่วไปสมาชลิกทมันี้งหลายทบีสี่หยล่ารข้างกด็ถผกรมับไวข้, ถผกแตล่งตมันี้งใหข้อยผล่
ในคณะผผข้ชล่วยศลิษยาภลิบาล, ใหข้อยผล่ในคณะนมักรข้องประสานเสบียง, และไดข้รบมั ตชาแหนล่งทบีสี่โดดเดล่นอนสี่น ๆ ของความเปป็นผผข้นชาในค
รลิสตจมักร
ผมไมล่ไดข้กชาลมังอภลิปรายตรงนบีนี้ถศึงเรนสี่องความถผกผลิดของการหยล่ารข้าง ผมแคล่กชาลมังชบีนี้ใหข้เหด็นวล่าในสมมัยกล่อนนนี้ชาทล่วมโลกเคย
เปป็นอยล่างไร ผผข้ชายทมันี้งหลายกด็กชาลมังหาภรรยาตามทบีพสี่ วกเขาเลนอก
“ในคราวนมันี้นมบีพวกมนลุษยร์ยกมั ษร์บนแผล่นดลินโลก แลข้วภายหลมังเมนสี่อบลุตรชายทมันี้งหลายของพระเจข้าสมสผล่กมับบลุตรสาวทมันี้ง
หลายของมนลุษยร์ และเธอทมันี้งหลายคลอดบลุตรใหข้แกล่พวกเขา บลุตรเหลล่านมันี้นเปป็นคนมทอสานาจมาก ตมันี้งแตล่สมมัยโบราณเปป็นคน
มทชยืที่อเสทยง” (ปฐก. 6:4) ทล่านทบีสี่รกมั มนบุษยค์ยษักษค์ไมล่เคยมบีในประวมัตลิศาสตรร์ของมนลุษยชาตลิมากกวล่าในปปัจจลุบมันนบีนี้เลย! โอ ผมรผวข้ ล่า
ไมล่มบีพวก “โกลลิอมัท” ทบีสี่สผงเกนอบสลิบฟลุตแลข้ว แตล่มคบี นมากมายวมันนบีนี้ทบีสี่สผงหนถึที่งรผู้อยฟบุตเมนสี่อพผดถศึงระดมับเชาวนร์ปปัญญา ลองคลิดถศึง

พวกนมักบลินอวกาศ, เหลล่าคนทบีสี่ออกแบบและสรข้างยานอวกาศและเครนอสี่ งมนอตล่าง ๆ ทบีสี่นชาทางพวกเขาไปและกลมับจากดวง
จมันทรร์ไดข้ เรามบีพวกมนลุษยร์ยมักษร์ในสาขาการแพทยร์, ในสาขาของวลิทยาศาสตรร์, ฟปิสลิกสร์, ธลุรกลิจ, และชล่างยนตร์ มบีพวกมนลุษยร์ยมักษร์
บนแผล่นดลินโลกวมันนบีนี้มากกวล่าทบีสี่มนลุษยร์เคยรผข้จมัก
“และพระเจข้าทรงเหด็นวล่าความชษัวที่ ของมนบุษยค์มบีมากบนแผล่นดลินโลก และเจตนาทบุกอยต่างแหต่งความคริดทษันั้งหลายในใจ
ของเขาลข้วนแตล่ชวมัสี่ รข้ายอยล่างเดบียวเสมอไป พระเยโฮวาหค์ทรงโทมนษัสททพที่ ระองคค์ไดผู้ทรงสรผู้างมนบุษยค์บนแผล่นดลินโลก และกระทชา
ใหข้พระองคร์ทรงเศรข้าโศกภายในพระทมัยของพระองคร์ พระเยโฮวาหร์ตรมัสวล่า “เราจะทสาลายมนบุษยค์ททที่เราไดผู้สรผู้างมาจากพยืนั้น
แผต่นดรินโลก ทมันี้งมนลุษยร์และสมัตวร์และสมัตวร์เลนนี้อยคลานและนกในอากาศ เพราะวต่าเราเสทยใจททที่เราไดผู้สรผู้างพวกเขามา” (ปฐก.
6:5-7)
กล่อนนนี้ชาทล่วมโลก ในสมมัยของโนอาหร์ ความชษัวที่ ของมนลุษยร์ใหญล่โตเหลนอเกลินจนทบุกจลินตนาการ, ทบุกความคลิดแหล่งใจ
ของเขา, ชษัวที่ รผู้ายเสมอไป ชล่างเปป็นสภาวะอมันนล่าเศรข้า! ไมล่แปลกเลยทบีสี่พระเจข้าทรงกลมับพระทมัยทบีทสี่ รงสรข้างมนลุษยร์ขศึนี้นมา! แตล่
เคยมบียลุคสมมัยใดบข้างไหมทบีสี่แผล่นดลินโลกไดข้รจผข้ มักกมับความชมัวสี่ มากมายหลายรผปแบบ, ความอสมัตยร์อธรรมหลากหลายชนลิด, แบบ
ทบีสี่มบีอยผล่ในยลุคสมมัยนบีนี้ทบีสี่เรามบีชบีวตลิ อยผล่? ผมคลิดไมล่ออกเลยวล่าโลกนบีนี้จะอยผล่ตอล่ ไปไดข้นานกวล่านบีนี้ไดข้อยล่างไรในการไลล่ตามความชมัวสี่ แบบ
ไมล่หยลุดหยล่อนของมมัน
ในปฐมกาล 6:3 พระเจข้าทรงประกาศวล่า “วลิญญาณของเราจะไมล่วลิงวอนกมับมนลุษยร์ตลอดไป เพราะเขาเปป็นแตล่เนนนี้อ
หนมัง อายบุของเขาจะเพทยงแคต่รอผู้ ยยทที่สริบปป” ผมเชนสี่อวล่าพระคชาขข้อนบีนี้หมายความวล่าเมนสี่อ “โนอาหร์เปป็นทบีสี่โปรดปรานในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาหร์” (ปฐก. 6:8) และพระเจข้าทรงเปปิดเผยแกล่โนอาหร์ถศึงแผนการของพระองคร์ มมันกด็เปป็นเวลาหนศึสี่ง
รข้อยยบีสี่สลิบปปีจนกวล่านนี้ชาทล่วมนมันี้นจะมา พระเจข้าประทานเวลาหนศึสี่งรข้อยยบีสี่สลิบปปีใหข้แกล่มนลุษยร์เพนสี่อทบีสี่จะกลมับใจใหมล่ นมัสี่นเปป็นเรนสี่องทบีสี่สม
เหตลุสมผล เพราะวล่าในสมมัยนมันี้นมนลุษยร์มบีชบีวตลิ อยผล่จนถศึงอายลุแปดรข้อยหรนอเกข้ารข้อยปปี ผมเชนสี่อดข้วยวล่าโนอาหร์ทชางานหนมักเปป็นเวลา
หนศึสี่งรข้อยยบีสี่สลิบปปีในการตล่อเรนอนมันี้น และไมข้ทกลุ ทล่อนและหมลุดทลุกตมัวเปป็นคชาเทศนาตล่าง ๆ ทบีสี่ชบีนี้ไปยมังการพลิพากษาของพระเจข้า
กระนมันี้นไมต่มทสษักคนเดทยวนอกครอบครมัวของโนอาหร์เชนสี่อสลิสี่งทบีสี่โนอาหร์เทศนา (อล่าน ฮบีบรผ 11:7, 1 เปโตร 3:20, และ 2 เปโตร
2:5)
คลุณเหด็นแลข้ววล่า พวกเขา “ไมส่รผผู้” พวกเขามบีความรผข้เกบีสี่ยวกมับเรนสี่องทางโลก แตล่พวกเขาไมล่ไดข้รผข้จกมั พระเจข้า เหมนอนกมับทบีสี่
วมันนบีนี้มนลุษยร์สามารถไปถศึงดวงจมันทรร์ไดข้ดวข้ ยยานอวกาศและเดลินทางกลมับมายมังโลกอยล่างปลอดภมัย ความรผข้ของมนลุษยร์วมันนบีนี้
เกนอบจะเหนนอกวล่าทบีมสี่ นลุษยร์จะเชนสี่อดข้วยซนี้ชา แตล่มนลุษยร์วมันนบีนี้ไมล่สามารถไปถศึงพระเจผู้าไดข้ดข้วยความรผนข้ มันี้น เขาไมล่สามารถไปถศึง
พระเจข้าไดข้เพราะวล่าเขาไมล่เตด็มใจทบีสี่จะไปถศึงพระเจข้าดข้วยวลิธบีการของพระเจข้า ผมไมล่ไดข้กชาลมังกลล่าววล่าไมล่มบีครลิสเตบียนทมันี้งหลายทบีสี่
บมังเกลิดใหมล่แลข้ว มบีพวกเขาอยผล่หลายลผู้านคนจรลิง ๆ แตล่มนลุษยร์สล่วนใหญล่นมันี้นหลงหาย พวกเขาไมล่ยอมมาถศึงความรผเข้ กบียสี่ วกมับความ
จรลิงนมันี้น, พวกเขาไมล่ยอมมาหาพระเยซผ พระเยซผทรงเปป็นความจรริง แตล่คนจชานวนมากทบีสี่ประกาศวต่าตนนษับถยือความเชนสี่อแบบ
ครลิสเตบียนกด็ปฏลิเสธทบีสี่จะยอมรมับพระครริสตค์ใหข้เปป็นพระผผข้ชล่วยใหข้รอด
โนอาหร์ตล่อเรนอนมันี้น เขานชาพวกสมัตวร์เขข้ามาอยผล่ในเรนอตามทบีสี่พระเจข้าทรงสมัสี่งเขา และจากนมันี้นเขาและครอบครมัวของเขากด็
เขข้าไปอยผล่ในเรนอ “และพระเยโฮวาหค์ทรงปปิดประตผใหผู้ทาต่ น” (ปฐก. 7:16) คนอนสี่น ๆ ทลุกคนจมนนี้ชาตาย (อล่านปฐมกาล บททบีสี่ 6
ถศึง 8) ในสมมัยกล่อนนนี้ชาทล่วมโลก ผผข้คนกชาลมังแตล่งงานและถผกยกใหข้เปป็นสามบีภรรยากมัน, พวกเขากชาลมังกลินและดนสี่ม, พวกเขากชาลมัง

ใชข้ชวบี ลิตแบบทบีสี่พวกเขาพอใจและพวกเขาคลิดวล่าชบีวลิตจะดชาเนลินแบบนมันี้นตล่อไป “เมยืที่อบบุตรมนบุษยค์เสดร็จมากร็จะเปป็นฉษันนษันั้นดผู้วย”
ขข้อ 40-42: “เมยืที่อนษันั้นสองคนจะอยผต่ททที่ทบุต่งนา จะทรงรษับคนหนถึที่ง ทรงละคนหนถึที่ง หญริงสองคนโมต่แปฝ้งอยผต่ททที่โรงโมต่ จะ
ทรงรษับคนหนถึที่ง ทรงละคนหนถึที่ง เหตบุฉะนษันั้นจงเฝฝ้าระวษังอยผต่ เพราะทต่านไมต่รวผผู้ าต่ องคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของทต่านจะเสดร็จมาเวลาใด”
ขข้อพระคชาเหลล่านบีนี้พดผ ถศึงการรษับขถึนั้นไปนมันี้น-ระยะแรกของการเสดด็จมาครมังนี้ ทบีสี่สองขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้า เมนสี่อพระองคร์
จะทรงเรบียกเหลล่าวลิสลุทธลิชนขศึนี้นไปพบกมับพระองคร์ในฟฝ้าอากาศ เมนสี่อเสบียงของอมัครเทวทผตนมันี้นและเสบียงแตรของพระเจข้าดมังขศึนี้น
บรรดาผผข้ทตบีสี่ ายแลข้วในพระครลิสตร์จะถผกทชาใหข้เปป็นขศึนี้นและจากนมันี้นเหลล่าวลิสลุทธลิชนทบีสี่มบีชบีวตลิ อยผล่จะถผกรมับขศึนี้นไปดข้วยกมันกมับคนเหลล่า
นมันี้นเพนสี่อพบกมับองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าในฟฝ้าอากาศ
การเสดด็จมาของพระครลิสตร์ในการรมับขศึนี้นไปนมันี้นถผกเปรบียบเทบียบกมับการมาของขโมยคนหนศึสี่ง ขโมยยล่อมไมล่ประกาศ
การมาของตนลล่วงหนข้า และพระเยซผจะไมล่ทรงประกาศการเสดด็จมาของพระองคค์เพนสี่อมารมับครลิสตจมักรเหมนอนกมัน ขโมยไมล่
ชมักชข้า เขาเอาของมบีคาล่ ไปซศึสี่งเขามาเพนสี่อจลุดประสงคร์นมันี้น และจากไปอยล่างเงบียบ ๆ พระเยซผจะทรงเอา “เพชรพลอย” ของ
พระองคร์ไป และพระองคร์จะไมล่ทรงรบกวนคนเหลล่านมันี้นทบีสี่เปป็นคนไมล่เชนสี่อ ขโมยยล่อมไมล่เอาทลุกสลิสี่งทบีสี่อยผใล่ นบข้านไป เขาทลินี้งไวข้
มากกวล่าทบีสี่เขาเอาไปตมันี้งเยอะ มมันจะเปป็นแบบนมันี้นเชล่นกมันเมนสี่อพระเยซผเสดด็จมารมับเหลล่าวลิสลุทธลิชนของพระองคร์ มวลชนมหาศาล
ของมนลุษยชาตลิไมต่เตรทยมพรผู้อมทบีสี่จะพบกมับพระเจข้า ดข้วยเหตลุนบีนี้เฉพาะคนสล่วนนข้อยเทล่านมันี้นจะถผกรมับขศึนี้นไป คนสล่วนใหญล่ของ
มนลุษยชาตลิจะถผกทลินี้งไวข้เพนสี่อเผชลิญกมับความทลุกขร์ลชาบากใหญล่ยลิสี่งนมันี้นภายใตข้การครอบครองของปฏลิปปักษร์ตล่อพระครลิสตร์
“เมยืที่อนษันั้น” (เมนสี่อพระครลิสตร์เสดด็จมาในการรมับขศึนี้นไปนมันี้น) “สองคนจะอยผต่ททที่ทบุต่งนา...” ลผกาบอกเราวล่า “...ในคนนวมันนมันี้น
จะมบีชายสองคนนอนในทบีสี่นอนอมันเดบียวกมัน จะทรงรมับคนหนศึสี่ง จะทรงละคนหนศึสี่ง” (ลผกา 17:34) ผมเชนสี่อวล่าจลุดประสงคร์ของ
การบอกวล่าสองคนอยผล่ในทลุล่งนา, สองคนอยผล่ทบีสี่หลินโมล่, และสองคนอยผล่ในทบีสี่นอนเดบียวกมันกด็คนอ เพนสี่อแสดงใหข้เหด็นวล่าการรมับขศึนี้นไป
นมันี้นจะเกลิดขศึนี้นทมัสี่วโลก และมมันจะเกลิดขศึนี้นในทลุกสล่วนของโลกในชมัวสี่ ขณะเดบียวกมัน ในขณะนมันี้นเหลล่าวลิสทลุ ธลิชนจะถผกแยกออกจาก
พวกคนบาป-นมัสี่นคนอ สองคนในทบีสี่นอนเดบียวกมันอาจเปป็นสามบีและภรรยา หรนอพบีสี่นข้องสองคน หรนอพล่อแมล่กมับลผก คนทบีสี่รอดแลข้ว
จะถผกรมับไป คนไมล่เชนสี่อจะถผกทลินี้งไวข้ นบีสี่เปป็นความจรลิงเชล่นกมันเกบีสี่ยวกมับสองคนทบีสี่กชาลมังบดขข้าวอยผล่ทบีสี่หลินโมล่ และสองคนทบีสี่กชาลมัง
ทชางานอยผล่ในทลุล่งนา
สองคนในททที่นอนเดทยวกษันบอกเราวล่าการรมับขศึนี้นไปนมันี้นจะเกลิดขศึนี้นเมนสี่อมมันเปป็นเวลากลางคนนในบางสถานทบีสี่ สองคนททที่
หรินโมต่แปฝ้งบอกเราวล่ามมันจะเปป็นเวลาประมาณเทบีสี่ยงวมันในสถานทบีสี่อนสี่น ๆ และสองคนในทบุต่งนาพผดถศึงชล่วงทบีสี่มบีแสงกลางวมัน-ชล่วง
สาย ๆ หรนอบล่าย ๆ นบีสี่กลล่าวชมัดเจนวล่าพระครลิสตร์จะทรงรมับคนของพระองคร์ไปจากแผล่นดลินโลกนบีนี้, จากทลุกเขตเวลาของแผล่นดลิน
โลก, ทลุกประเทศของแผล่นดลินโลก, ในชมัสี่วขณะเดบียวกมัน การรมับขศึนี้นไปจะเกลิดขศึนี้นพรข้อมกมันทมัสี่วโลก มมันจะเกลิดขศึนี้นในชมัสี่วขณะ
เดบียวกมันในทลุกสล่วนของโลก และมมันจะจบลง “ในพรลิบตาเดบียว” (1 คร. 15:52)
“เหตตุฉะนษันั้นจงเฝฟ้าระวษังอยมูส่...” หลมังจากใหข้คชาสอนมากมายแลข้วเกบีสี่ยวกมับสลิสี่งตล่าง ๆ ทบีสี่จะเกลิดขศึนี้นกล่อนการเสดด็จกลมับ
มาขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้า พระเยซผทรงเตนอนสตลิเหลล่าสาวกของพระองคร์ใหข้เฝฝ้าระวษังและเตรทยมพรผู้อมสชาหรมับการเสดด็จกลมับ
มาของพระองคร์ ไมล่มบีคชาแนะนชาใดทบีสี่ดกบี วล่านบีนี้แลข้วทบีสี่จะใหข้แกล่ครลิสเตบียนทมันี้งหลายวมันนบีนี้ เปโตรเตนอนใหข้ระวมังความสะเพรล่าของ
ทล่าทบีทบีสี่มบีตล่อการเสดด็จมาของพระครลิสตร์ เขากลล่าววล่าพวกคนทบีชสี่ อบเยาะเยข้ยจะถามวล่า “คชาทบีสี่ทรงสมัญญาไวข้วาล่ พระองคร์จะเสดด็จ
มานมันี้นอยผล่ทบีสี่ไหน เพราะวล่าตมันี้งแตล่บรรพบลุรลุษหลมับลล่วงไปแลข้ว สลิสี่งทมันี้งปวงกด็เปป็นอยผล่เหมนอนทบีสี่ไดข้เปป็นอยผล่ตมันี้งแตล่เดลิมทรงสรข้างโลก”

และจากนมันี้นเขากด็เตนอนวล่า “แตล่พวกทบีสี่รกมั อยล่าลนมขข้อนบีนี้เสบีย คนอวษันเดทยวขององคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้าเปป็นเหมยือนกษับพษันปป และพษันปปกร็
เปป็นเหมยือนกษับวษันเดทยว” (2 ปต. 3:4, 8) พระเจข้าไมล่ทรงมบีปปัญหาเรนอสี่ งเวลาเลย พระองคร์ทรงมบี “ตมันี้งแตล่นลิรนมั ดรร์กาลจนถศึงนลิรมัน
ดรร์กาล” แตล่ในเวลาทบีสี่กชาหนด, เวลาทบีสี่พระเจข้าพระบลิดาเทล่านมันี้นทรงทราบ, เสบียงแตรจะดมังและในการตอบสนองตล่อเสบียงเรบียก
นมันี้นลผกของพระเจข้าทลุกคนทบีสี่บมังเกลิดใหมล่แลข้วจะถผกรมับขศึนี้นไปเพนสี่อพบกมับพระเยซผในฟฝ้าอากาศ
อมัครสาวกเปาโล ซศึสี่งพระเจข้าทรงเรบียกใหข้เปป็นทผตพลิเศษมายมังครลิสตจมักรพมันธสมัญญาใหมล่ สอนเราใหข้ตมันี้งตาคอยการ
เสดด็จกลมับมาขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้า ใน 1 เธสะโลนลิกา 5:6 เขากลล่าววล่า “เหตบุฉะนษันั้น (เพราะการเสดด็จกลมับมาไดข้ทลุกเมนสี่อของ
พระเยซผ) อยล่าใหข้เราหลมับเหมนอนอยล่างคนอนสี่น แตต่ใหผู้เราเฝฟ้าระวษังและไมต่เมามาย”
เปโตรเตนอนสตลิวล่า “เหตลุฉะนมันี้นพวกทบีสี่รมัก เมยืที่อทต่านทษันั้งหลายยษังคอยสริที่งเหลต่านทนั้อยผต่ (การเสดด็จกลมับมาของพระเยซผ,
ทข้องฟฝ้าใหมล่และแผล่นดลินโลกใหมล่) ทต่านกร็จงอบุตสต่าหค์ใหผู้พระองคค์ทรงพบทต่านทษันั้งหลายอยผต่เปป็นสบุข ปราศจากมลทรินและขผู้อ
ตสาหนริ” (2 ปต. 3:14)
และใน 1 ยอหร์น 2:28 เราอล่านวล่า: “และบมัดนบีนี้ลผกเลด็กๆทมันี้งหลายเออ๋ย จงดสารงอยผใต่ นพระองคค์ เพนสี่อวล่าเมนสี่อพระองคร์ทรง
มาปรากฏ เราทมันี้งหลายจะไดข้มบีใจกลผู้า และไมต่มทความละอายจสาเพาะพระองคค์เมยืที่อพระองคค์เสดร็จมา”
หลายรข้อยปปีไดข้ผล่านพข้นไปนมับตมันี้งแตล่พระครลิสตร์ผผข้ทรงเปป็นขศึนี้นไดข้เสดด็จกลมับไปยมังพระบลิดาในสวรรคร์เพนสี่อสถลิตอยผล่เบนนี้อง
ขวาพระหมัตถร์ขององคร์ผผข้ทรงเดชานลุภาพแลข้ว แตล่นมัสี่นไมล่ไดข้หมายความวล่าพระองคร์ทรงผลิดคชาสมัญญาของพระองคร์วล่าจะเสดด็จ
กลมับมา และมมันไมล่ไดข้หมายความวล่าพระองคร์ทรงทชาใหข้การเสดด็จมาของพระองคร์นมันี้นลล่าชข้าออกไปเกลินกวล่าเวลาทบีสี่กชาหนดไวข้ใน
แผนการนลิรนมั ดรร์ของพระเจข้า พระองคค์จะเสดร็จกลษับมา-และตามทบีสี่เหตลุการณร์ตาล่ ง ๆ ทบีสี่ทชาใหข้คชาพยากรณร์สชาเรด็จบล่งบอกไวข้ การ
เสดด็จมาของพระองคร์กด็อยผล่ทบีสี่ประตผแลข้ว ครลิสเตบียนทมันี้งหลายจะตข้องคอยเฝฝ้าระวมัง อธลิษฐานอยผล่เสมอ มบีสตลิสมัมปชมัญญะ ขยมันขมัน
แขด็ง ดชาเนลินชบีวลิตแตล่ละวมันและชมัวสี่ โมงราวกมับวล่าพระเยซผครลิสตร์เจข้าจะเสดร็จมากล่อนทบีสี่วมันหรนอชมัสี่วโมงนมันี้นสลินี้นสลุดลง ดข้วยวล่าแทข้จรลิง
แลข้ว “(เราทษันั้งหลาย) ไมต่รวผผู้ าต่ องคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้า (ของเรา) จะเสดร็จมาเวลาใด!”
ขข้อ 43: “จงจสาไวผู้อยต่างนทนั้เถริดวต่า ถผู้าเจผู้าของบผู้านลต่วงรผผู้ไดผู้วาต่ ขโมยจะมายามใด เขากร็จะเฝฝ้าระวษัง และไมต่ยอมใหผู้
ทะลวงเรยือนของเขาไดผู้”
ตลอดทมันี้งบทนบีนี้พระเยซผทรงสอนอยล่างสมสี่ชาเสมอวล่าทมันี้ง ๆ ทบีสี่มบีหมายสชาคมัญตล่าง ๆ, ทมันี้ง ๆ ทบีสี่คชาพยากรณร์ถผกทชาใหข้สชาเรด็จ
จรลิง, ทมันี้ง ๆ ทบีสี่สลิสี่งตล่าง ๆ จะเกลิดขศึนี้นกล่อนการเสดด็จกลมับมาของพระองคร์ยมังแผล่นดลินโลก การเสดร็จมาของพระองคค์กร็จะเปป็นเรชอชื่ ง
ททชื่ทกาใหร้ประหลาดใจ พระองคร์จะเสดด็จมาในการรมับขศึนี้นไปนมันี้นในเวลาทบีสี่ชาวโลกกชาลมังคาดหวมังพระองคร์นข้อยทบีสี่สลุด ถศึงแมข้วล่าผผข้
เชนสี่อทมันี้งหลายทบีสี่บมังเกลิดใหมล่แลข้วควรคาดหวมังพระองคร์วล่าจะเสดด็จมาไดข้ทลุกเมนสี่อ
พระคชาขข้อนบีนี้อธลิบายตมัวมมันเองอยผล่แลข้ว โดยธรรมดาแลข้ว หากเจข้าของบข้านรผวผู้ าล่ ขโมยคาดวล่าจะทะลวงเขข้ามาในบข้าน
ของเขาเพนสี่อปลข้นเขาเมนสี่อไร เขากด็คงจะทชาการจมัดเตรบียมเพนสี่อยมับยมันี้งการปลข้นนมันี้น เขากด็คงจะเฝฝ้าระวมังบข้านของเขาเพนสี่อทบีสี่จะ
แนล่ใจวล่าขโมยนมันี้นไมล่ไดข้เขข้ามา เขากด็คงจะพรผู้อมสชาหรมับภมัยรข้ายเชล่นนมันี้น ในทชานองเดบียวกมัน หากชาวโลกรผไข้ ดข้แนต่นอนวล่าพระเยซผ
จะเสดด็จกลมับมายมังแผล่นดลินโลกนบีนี้ และเวลาแหล่งการเสดด็จกลมับมาของพระองคร์ ผมกด็เชนสี่อวล่าผผคข้ นสล่วนใหญล่คงจะไมล่เลนสี่อนการรมับ
ความรอดออกไปเหมนอนอยล่างทบีพสี่ วกเขาทชาอยผล่ตอนนบีนี้ ถข้าครริสเตทยนทษันั้งหลายรผข้เวลาทบีสี่แนล่ชดมั แหล่งการเสดด็จมาของพระองคร์ กด็คง
มบีบางคนทบีสี่ไมล่ระวมังตมัวชชาระตมัวใหข้สะอาดและงานมากมายกวล่าเดลิมเยอะกด็คงจะถผกกระทชาเพนสี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระองคร์ !

ผมเชนสี่อวล่าการรมับขศึนี้นไปของครลิสตจมักร-เหตลุการณร์ทบีสี่นล่าตนสี่นเตข้นมากทบีสี่สลุดในประวมัตลิศาสตรร์ทมันี้งสลินี้น-จะเปป็นขล่าวหนข้าหนศึสี่ง
ระดมับโลกทบีสี่ยลิสี่งใหญล่ชนลินี้ ตล่อไป สชาหรมับบบุตรทษันั้งหลายของพระเจผู้า การรมับขศึนี้นไปนมันี้นจะเปปีปี่ยมดข้วยสงล่าราศบีเหนนอคชาบรรยาย; แตล่
สสาหรษับคนททที่ไมต่รษับความรอดมมันจะเปป็นวมันทบีสี่นล่ากลมัวมากทบีสี่สลุด, โกลาหลมากทบีสี่สลุดเทล่าทบีสี่แผล่นดลินโลกนบีนี้เคยรผจข้ มัก!
คลุณนศึกภาพออกไหมวล่าลผกของพระเจข้าทลุกคนทบีสี่บมังเกลิดใหมล่แลข้วถผกพาออกไปจากแผต่นดรินโลกนทนั้อยต่างเหนยือธรรมชาตริ
และในชษัที่วขณะเดทยวกษันในเวลานข้อยกวล่าทบีสี่ตอข้ งใชข้ในการกะพรลิบตา? สามบีทมันี้งหลายทบีไสี่ มล่รมับความรอดและภรรยาทมันี้งหลายทบีสี่ไมล่
รมับความรอดจะตนสี่นขศึนี้นมาในตอนเชข้าเพนสี่อพบวล่าคผล่สมรสของตนทบีสี่เชนสี่อไดข้จากไปแลข้ว คลุณแมล่และคลุณพล่อทมันี้งหลายทบีสี่ไมล่รมับความ
รอดจะพบวล่าลผกทารกของตนและลผก ๆ ทบีสี่ยมังไมล่รเผข้ ดบียงสาไดข้จากไปแลข้ว บรรดานายจข้างทบีสี่ไมล่รมับความรอดจะรอคอยอยล่างสผญ
เปลล่าทบีจสี่ ะใหข้เหลล่าลผกจข้างครลิสเตบียนโผลล่หนข้ามาทชางาน ความโกลาหลและความสมับสนจะครอบครองเปป็นใหญล่ -แตล่มบีมากกวล่านบีนี้
อบีก:
นมักบลินทลุกคนทบีสี่บมังเกลิดใหมล่แลข้วจะถผกพาออกไปจากเครนอสี่ งบลินลชานมันี้นทบีสี่เขากชาลมังขมับอยผล่ วลิศวกรทลุกคนทบีสี่บมังเกลิดใหมล่แลข้ว
จะถผกพาออกไปจากคมันบมังคมับของรถไฟทบีสี่กชาลมังวลิงสี่ ฉลิวไปตามราง รถประจชาทางและรถยนตร์ทมันี้งหลายทบีสี่กชาลมังวลิสี่งไปตาม
ทางหลวงโดยมบีครลิสเตบียนอยผล่หลมังพวงมาลมัยจะถผกทลินี้งไวข้ใหข้วลิสี่งไปแบบไรข้การควบคลุมเมนสี่อผผข้ขมับขบีสี่ถผกรมับขศึนี้นไป ความโกลาหลและ
ความแตกตนสี่นจะแพรล่ไปทมัสี่วแผล่นดลินโลกในวมันนมันี้น และจะมบีวาระแหล่งการรสี่ชาไหข้และการครสี่ชาครวญแบบทบีสี่ไมล่เคยมบีเลยตมันี้งแตล่กาล
เวลาไดข้เรลิสี่มตข้น
และจากนมันี้น-ขผู้อลถึกลษับนษันั้นจะเรริที่มคลทที่คลายตษัวมษันเอง! จะมบีหลายคนทบีสี่ถผกทลินี้งไวข้บนแผล่นดลินโลกทบีสี่เคยไดข้ยลินขล่าวสารแหล่ง
ความรอดและคชาพยากรณร์เกบีสี่ยวกมับการเสดด็จมาครมังนี้ ทบีสี่สองของพระครลิสตร์ แตล่กด็ไมล่ไดข้เตรทยมตษัวสชาหรมับการเสดด็จมาของ
พระองคร์ ผมเชนสี่อวล่าคนเหลล่านมันี้นทบีสี่เคยไดผู้ยรินขล่าวประเสรลิฐ (และไดข้ปฏลิเสธมมัน) จะรผข้ตวมั ในทมันทบีวล่าเกลิดอะไรขศึนี้นแลข้ว จะมบีสมา
ชลิกครลิสตจมักรจชานวนมาก (ครลิสเตบียนทมันี้งหลายทบีสี่ออกปากวต่าเปป็นแตล่ไมต่ไดผู้มทความรอดโดยพระคลุณของพระเจข้าเลย) ทบีสี่จะถผกทลินี้ง
ไวข้ขข้างหลมัง เชล่นเดบียวกมับหญลิงพรหมจารบีโงล่หข้าคนนมันี้น เมนสี่อเจข้าบล่าวเสดด็จมา คนทมังนี้ หลายทบีสี่ออกปากวต่าเปป็นแตล่ไมต่มทความรอด
เหลล่านมันี้นจะพบวล่าพวกเขา “ไมล่มบีนนี้ชามมันอยผล่ในตะเกบียงของตน”, พวกเขาไมล่พรข้อมเลยทบีสี่จะเขข้ารล่วมงานเลบีนี้ยงสมรสนมันี้น (มธ.
25:1-13) แตล่จะไมล่มบีผผข้เชนสี่อแทข้สมักคนเดบียวทบีสี่ถผกทลินี้งไวข้บนแผล่นดลินโลกเพนสี่อเขข้าสผล่หรนอตข้องฝฝ่าฟปันสล่วนใดของความทลุกขร์ลชาบากนมันี้น
นมัสี่นเปป็นพระสมัญญาของพระเจข้าทบีสี่มบีแกล่ครลิสตจมักรแทข้: “เพราะเหตลุเจข้าไดข้รมักษาคชาของเราดข้วยความเพบียร เราจะรษักษาเจร้าจาก
เวลาแหต่งการทดลองนษันั้นดผู้วย (ความทบุกขค์ลสาบากใหญต่ยริที่งนษันั้น) ซถึที่งจะบษังเกริดขถึนั้นทษัที่วทษันั้งโลก เพนสี่อจะลองดผใจคนทมันี้งปวงทบีสี่อยผล่ทวมัสี่
แผล่นดลินโลก” (วว. 3:10)
คลุณอาจถามวล่า “คนหลายหมนสี่นคนจะไมล่รมับความรอดทมันทบีหลษังจากการรษับขถึนั้นไปนษันั้นหรนอ?” จะไมต่มทสษักคนเดทยวรมับ
ความรอดหลมังจากการรมับขศึนี้นไปนมันี้นหากคนๆนมันี้นเคยไดข้ยลินขล่าวสารแหล่งขล่าวประเสรลิฐและไดข้ปฏลิเสธความรอดโดยพระคลุณของ
พระเจข้า จะมบีผผข้คนรมับความรอดในระหวล่างยลุคความทลุกขร์ลชาบากนมันี้น ถผกตข้องครมับ; แตล่พวกเขาจะเปป็นผผข้ทไบีสี่ มล่เคยไดข้ยลินขล่าว
ประเสรลิฐแหล่งพระคลุณมากล่อนเลย ไมล่เคยไดข้มบีโอกาสทบีสี่จะรมับความรอดกล่อนการรมับขศึนี้นไปนมันี้น คนเปป็นอมันมากจะรมับขล่าว
ประเสรลิฐเรนสี่องอาณาจมักรนมันี้นซศึสี่งจะถผกประกาศในเวลานมันี้นโดยมลิชชมันนารบียวลิ 144,000 คน, ความเชนสี่อของพวกเขาจะนชาการ
ขล่มเหงใหญล่โตมาสผพล่ วกเขา-คนเปป็นอมันมากจะถผกฆล่าตายเมนสี่อพวกเขาปฏลิเสธทบีสี่จะบผชาสมัตวร์รข้ายนมันี้น-และคนเหลล่านมันี้นทบีสี่เคย
ไดข้ยลินขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณในระหวล่างยลุคครลิสตจมักรนบีนี้และไดข้ปฏลิเสธขล่าวสารนมันี้นจะถผกลงพระอาชญา เปาโลกลล่าวเรนสี่องนบีนี้

อยล่างชมัดเจนมากๆใน 2 เธสะโลนลิกา 2:7-12 ซศึสี่งถผกยกมากล่อนหนข้านบีนี้แลข้วแตล่สมควรถผกกลล่าวซนี้ชาตรงนบีนี้:
“เพราะวล่าอชานาจลศึกลมับนอกกฎหมายนมันี้นกด็เรลิสี่มทชางานอยผล่แลข้ว เพบียงแตล่ผผข้ทบีสี่คอยหนล่วงเหนบีสี่ยวเดบีดี๋ยวนบีนี้นมันี้น (พระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์) จะยมังหนล่วงเหนบีสี่ยวอยผล่ จนกวล่าผผข้ทคบีสี่ อยหนล่วงเหนบีสี่ยวนมันี้นจะถผกพาออกไปเสบีย” (พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธิ์จะเสดด็จ
ออกไปจากโลกนบีนี้เมนสี่อครลิสตจมักรถผกพาออกไป) “ขณะนมันี้นคนนอกกฎหมายนษันั้น (ปฏลิปปักษร์ตล่อพระครลิสตร์ผผข้นมันี้น) จะปรากฏตมัวขศึนี้น
และองคร์พระผผข้เปป็นเจข้าจะทรงประหารมมันดข้วยลมพระโอษฐร์ของพระองคร์ และจะทรงผลาญใหข้สผญไปดข้วยการปรากฏแหล่งการ
เสดด็จมาของพระองคร์ คนอผผข้นมันี้นทบีสี่มาโดยการดลบมันดาลของซาตาน พรข้อมกมับบรรดาการอลิทธลิฤทธลิธิ์และหมายสชาคมัญ และการ
มหมัศจรรยร์แหล่งความเทด็จ และอลุบายอธรรมทมังนี้ หลายสชาหรมับคนเหลล่านมันี้นทบีสี่พนลิ าศอยผล่ เพราะเขาทษันั้งหลายไมต่ไดผู้รบษั ความรษักแหต่ง
ความจรริงไวผู้เพยืที่อจะรอดไดผู้ เพราะเหตตุนทนั้พระเจผู้าจถึงทรงใหผู้ความลตุส่มหลงมาครอบงสาเขา ใหผู้เขาเชยืที่อสริที่งททที่เทร็จ (สลิสี่งทบีสี่เทด็จนมัตั้น,
ปฏลิปปักษร์ตล่อพระครลิสตร์ผผข้นมันี้น) เพยืที่อคนทษันั้งหลายททที่ไมต่เชยืที่อความจรริง แตต่ยรินดทในการไมต่ชอบธรรม จะไดผู้ถกมู ลงพระอาชญาทตุกคน”
จะกลล่าวใหข้ชดมั แจข้งมากกวล่านบีนี้ไดข้อบีกไหม? เมนสี่อพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิทธิ์ รงถผกพาออกไปจากโลกนบีนี้ตอนทบีสี่ครลิสตจมักรถผก
รมับขศึนี้นไปนมันี้น ปฏลิปปักษร์ตล่อพระครลิสตร์จะเขข้าปกครองบนแผล่นดลินโลก บมัดนบีนี้จงพลิจารณาวล่าครริสเตทยนทบุกคนและอริทธริพลแบบ
ครริสเตทยนทษันั้งหมดจะไปจากแผล่นดลินโลก และพระวริญญาณบรริสบุทธริธิ์ พรผู้อมกษับอริทธริพลของพระองคค์ กด็จะทรงจากไป ดมังนมันี้นจะ
มบีอะไรเหลนอเพนอสี่ ฉลุดรมันี้งความชมัวสี่ รข้ายอบีกเลล่า? ไมล่มบีแลข้ว ชาวโลกจะเปป็นลผกไกล่ในกชามนอของปฏลิปปักษร์ตล่อพระครลิสตร์ มบีเพบียง
144,000 คนนมันี้นเทล่านมันี้นจะถผกประทมับตราดข้วยตราประทมับของพระเจข้า พวกเขาไมต่อาจถผกทชาลายไดข้ และในคราวแหล่งความ
ทลุกขร์ลชาบากและความทลุกขร์ยากทบีสี่ไมล่อาจพรรณนาไดข้นมันี้นพวกเขาจะประกาศขล่าวประเสรลิฐเรนสี่องอาณาจมักรนมันี้น คนจชานวนมาก
จะรษับขล่าวประเสรลิฐนมันี้น-แตล่พวกเขาจะเปป็นชนเผล่าทมันี้งหลายและประชาชาตลิทมันี้งหลายทบีไสี่ มล่เคยไดข้ยลินขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณ
มากล่อนเลย มมันจะเปป็นไปไมล่ไดข้เลยสชาหรมับคนเหลล่านมันี้นทบีสี่เคยไดข้ยลินและไดข้ปฏลิเสธขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคลุณทบีสี่จะรมับความรอด
พวกเขาจะเชนสี่อปฏลิปปักษร์ตล่อพระครลิสตร์, พระเจข้าจะทรงสล่งความลลุล่มหลงมาครอบงชาพวกเขา, และพวกเขาทลุกคนจะถผกลงพระ
อาชญาในนรกชมัวสี่ นลิรมันดรร์
ทล่านทบีสี่รกมั ผมขอวลิงวอนทล่าน ผมขอรข้องทล่านทบีสี่จะ “ยลิสี่งอลุตสล่าหร์กระทชาตนใหข้เปป็นไปตามทบีสี่พระเจข้าทรงเรบียก และทรง
เลนอกทล่านไวข้แลข้วนมันี้น เพราะวล่าถข้าทล่านประพฤตลิเชล่นนมันี้น ทล่านจะไมล่สะดลุดลข้มเลย ดข้วยวล่าอยล่างนมันี้นทล่านทมันี้งหลายจะมบีสทลิ ธลิ
สมบผรณร์ทบีสี่จะเขข้าในอาณาจมักรนลิรมันดรร์ของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผข้เปป็นเจข้า และพระผผข้ชวล่ ยใหข้รอดของเรา” (2 ปต. 1:10, 11)
คลุณแนล่ใจไหมวล่าคลุณบมังเกลิดใหมล่แลข้ว? บษัดนทนั้เปป็นเวลาอษันชอบ บษัดนทนั้เปป็นวษันแหต่งความรอด (2 คร. 6:2)
ขข้อ 44: “เหตบุฉะนษันั้น ทต่านทษันั้งหลายจงเตรทยมพรผู้อมไวผู้เชต่นกษัน เพราะในโมงททที่ทาต่ นไมต่คดริ ไมต่ฝฟันนษันั้นบบุตรมนบุษยค์จะเสดร็จ
มา”
ขข้อเทด็จจรลิงทบีสี่วล่าพระเยซผทรงบมัญชาเหลล่าผผข้รมับใชข้ของพระองคร์ใหข้เฝฟ้าระวษังและเตรทยมพรร้อมสชาหรมับการเสดด็จมาของ
พระองคร์เปป็นบทสรลุปทบีสี่ใชข้ไดข้จรลิงของเรนอสี่ งราวทมันี้งหมดนบีนี้ พระองคร์ทรงสมัญญาแลข้ววล่าจะเสดด็จมาอบีกทบี (ยอหร์น 14:1-3) และหาก
เราไมล่เชนสี่อพระเจข้าเรากด็ทชาใหข้พระองคร์เปป็นผผข้มลุสา (1 ยอหร์น 5:10) หากเราเชนสี่อขล่าวสารแหล่งความรอดและบมังเกลิดใหมล่แลข้ว เรา
กด็ตร้องเชยืที่อวล่าพระเยซผจะเสดด็จมาอบีกทบี และถข้าเราเชนสี่อในการเสดด็จมาครมังนี้ ทบีสี่สองของพระเยซผ เรากด็ควรคาดหวมังพระองคร์ทลุกวมัน
ใชล่แลข้วครมับ ทบุกชษัวที่ โมงเลยดข้วย
ขข้อ 45: “ใครเปป็นผผผู้รษับใชผู้สษัตยค์ซยืที่อและฉลาด ททนที่ ายไดผู้ตงษันั้ ไวผู้เหนยือพวกผผรผู้ ษับใชผู้สสาหรษับแจกอาหารตามเวลา”

ผผข้รบมั ใชข้ทบีสี่ถผกตมันี้งไวข้เหนนอครมัวเรนอนหนศึสี่งปกตลิแลข้วกด็ถผกเรบียกวล่าคนตข้นเรนอน และเขาตข้องเปป็นผผข้ทบีสี่มบีความสมัตยร์ซนสี่อตล่อนาย
ของเขา, สมัตยร์ซนสี่อตล่อทมันี้งครมัวเรนอนนมันี้นทบีสี่เขาถผกตมันี้งใหข้เปป็นผผข้ดผแล, และสมัตยร์ซนสี่อในการปฏลิบมัตลิหนข้าทบีสี่อมันมากมายและหลากหลาย
ของตน แนล่นอนวล่าคนตข้นเรนอนทบีสี่สตมั ยร์ซนสี่อตข้องมบีสตลิปปัญญา เขาตข้องการสตลิปปัญญามากสลุดๆในการจมัดการสลิสี่งตล่างๆทบีเสี่ ชนสี่อมโยง
กมับการดผแลกลิจการในครมัวเรนอนทมันี้งหลาย หลายสลิสี่งตข้องพศึสี่งพาคนตข้นเรนอนผผข้ซศึสี่งมบีหนข้าทบีสี่ดผแลเรนอนของนายของเขาและดผแลผผรข้ มับ
ใชข้คนอนสี่นๆ (คนตข้นเรนอนของอษับราฮษัมไดข้รบมั หนข้าทบีสี่รบมั ผลิดชอบในการหาเจข้าสาวมาใหข้บลุตรชายของนายของเขา คนออลิสอมัค ตาม
ทบีสี่บมันทศึกไวข้ในปฐมกาลบททบีสี่ 24)
พวกอมัครสาวกเปป็น “ผผข้อารมักขาสลิสี่งลศึกลมับของพระเจข้า” (1 คร. 4:1) พวกเขาเปป็น “เจข้าหนข้าทบีสี่อมันดบีสชาหรมับพระคลุณ
ตล่างๆของพระเจข้า” (1 ปต. 4:10) ผผผู้เชยืที่อทบุกคนเปป็นคนตข้นเรนอนในการทบีสี่เราแจกจล่ายขล่าวดบีทบีสี่วาล่ พระเยซผทรงชล่วยใหข้รอด กลล่าว
อบีกนมัยหนศึสี่ง เราแจกจล่ายสลิสี่งตล่างๆของพระครลิสตร์ และเราควรปฏลิบมัตลิหนข้าทบีสี่ตาล่ งๆของเราในฐานะคนตข้นเรนอนดข้วยความจรลิงใจ
แหล่งจลิตใจและความสามารถทมันี้งหมดทบีสี่เรามบี ถศึงแมข้วาล่ เราเปป็นคนตข้นเรนอน เรากด็ตอข้ งจชาไวข้วาล่ คนตข้นเรนอนกด็ยมังเปป็นคนรษับใชผู้อยผล่
เหมนอนเดลิม และคนรมับใชข้กด็ตอข้ งทชาการรมับใชข้ตามคชาสมัสี่งตล่างๆของนายของเขา
การ “แจกอาหารตามเวลา” ในกรณบีนบีนี้หมายถศึง อาหารฝฝ่ายวริญญาณ เหมนอนกมับทบีสี่คนตข้นเรนอนในครมัวเรนอนหนศึสี่งตข้อง
แนล่ใจวล่ามบีอาหารสชารองตลุนไวข้อยล่างดบีและอาหารถผกแจกจล่ายใหข้แกล่ทกลุ คน คนตข้นเรนอนแหล่งพระคลุณของพระเจข้ากด็ตอข้ งสมัสี่งสอน
พระวจนะของพระเจข้า, ใหข้นนี้ชานม, เนนนี้อและขนมปปังแหล่งพระวจนะ “ตามเวลา”-นมัสี่นคนอ ตามทบีสี่บลุตรทมังนี้ หลายของพระเจข้าตข้อง
ไดข้รบมั การสมัสี่งสอนและไดข้รบมั อาหาร และแนล่นอนวล่านมัสี่นตข้องกระทชาอยล่างตล่อเนนสี่อง สริที่งใดกร็ตามทบีสี่ผผข้เชนสี่อทมันี้งหลายถผกมอบหมายใหข้
กระทชา กด็ควรถผกกระทชาดข้วยความสมัตยร์ซนสี่อทมันี้งหมดเทล่าทบีสี่เปป็นไปไดข้ ไมล่วาล่ งานทบีสี่มอบหมายนมันี้นจะดผเหมนอนสชาคมัญขนาดไหนหรนอ
เลด็กนข้อยขนาดไหนกด็ตาม ไมล่มบีหนข้าทบีสี่ใดทบีสี่ไมล่สชาคมัญในครมัวเรนอนของพระเจข้า
ขข้อ 46 และ 47: “เมยืที่อนายมาพบเขากระทสาอยผต่อยต่างนษันั้น ผผผู้รษับใชผู้ผผผู้นษันั้นกร็จะเปป็นสบุข เราบอกความจรริงแกต่ทต่านทษันั้ง
หลายวต่า นายจะตษันั้งเขาไวผู้ใหผู้ดผแลบรรดาขผู้าวของของทต่านทบุกอยต่าง”
ผผข้รบมั ใชข้ทบีสี่กระทชาแบบนมันี้นกด็เปป็นสลุข เขาเปป็นผผข้ทบีสี่มบีความสลุข-มบีความสลุขแมข้วาล่ เขารผวข้ ล่านายของเขาอาจปรากฏตมัวไดข้ทกลุ
เมนสี่อ ผผข้รมับใชข้ทบีสี่สตมั ยร์ซนสี่อตลอดเวลาตล่อหนข้าทบีสี่ตาล่ งๆทบีตสี่ นไดข้รบมั มอบหมายกด็ไมล่กลมัวหรนอหวาดหวมัสี่นการมาของนายของเขา หาก
เขาไดข้กระทชาหนข้าทบีสี่ของตนอยล่างครบถข้วนและสมัตยร์ซนสี่อ เขากด็ตข้อนรมับการมาของนายของตนไดข้อยล่างสบายใจ
มมันเปป็นทบีพสี่ อพระทมัยพระเจข้าในยลุคแหล่งพระคลุณนบีนี้ทจบีสี่ ะเรบียกชายบางคนออกมาใหข้เปป็นผผข้นชาทมันี้งหลายในครลิสตจมักรของ
พระองคร์ เปาโลอธลิบายวล่า “แตล่วล่าพระคลุณนมันี้นทรงโปรดประทานแกล่เราทลุกๆคนตามขนาดทบีพสี่ ระครลิสตร์ทรงประทาน
ใหข้...พระองคร์จศึงใหข้บางคนเปป็นอษัครสาวก บางคนเปป็นศาสดาพยากรณค์ บางคนเปป็นผผผู้ประกาศขต่าวประเสรริฐ บางคนเปป็นศริษ
ยาภริบาล และอาจารยค์ เพนสี่อเตรบียมวลิสลุทธลิชนใหข้ดบีรอบคอบ เพนสี่อชล่วยในการรมับใชข้ เพนสี่อเสรลิมสรข้างพระกายของพระครลิสตร์ใหข้
จชาเรลิญขศึนี้น” (อฟ. 4:7, 11, 12)
ใน 1 เปโตร 5:2, 3 คนเหลล่านมันี้นทบีสี่มบีสลิทธลิอชานาจในฐานะผผข้เลบีนี้ยงรอง, เหลล่าผผข้นชาในครลิสตจมักรของพระเจข้าผผข้ทรง
พระชนมร์อยผล่, ไดข้รมับคชาสมัสี่งวล่า “จงเลบีนี้ยงฝผงแกะของพระเจข้าทบีสี่อยผล่กมับทล่าน จงเอาใจใสล่ดแผ ล ไมล่ใชล่ดวข้ ยความฝฟนใจ แตล่ดวข้ ยความ
เตด็มใจ ไมล่ใชล่ดวข้ ยการเหด็นแกล่ทรมัพยร์สลิสี่งของอมันเปป็นมลทลิน แตล่ดวข้ ยใจพรข้อม และไมล่ใชล่เหมนอนเปป็นเจข้านายทบีสี่ขล่มขบีสี่ผผข้สนบทอดของ
พระเจข้า แตล่เปป็นแบบอยล่างแกล่ฝผงแกะนมันี้น” จากนมันี้นเราพบคชาสมัญญาอมันประเสรลิฐนบีนี้: “และเมยืที่อพระผมูร้เลทนั้ยงใหญส่จะเสดร็จมา

ปรากฏ ทต่านทษันั้งหลายจะรษับมงกบุฎแหต่งสงต่าราศทททที่รวต่ งโรยไมต่ไดผู้เลย” (1 ปต. 5:4)
“นายจะตษันั้งเขาไวผู้ใหผู้ดผแลบรรดาขผู้าวของของทต่านทบุกอยต่าง” ความสมัตยร์ซนสี่อในการรมับใชข้รปผ แบบหนศึสี่งยล่อมไดข้รมับ
บชาเหนด็จเปป็นการรมับใชข้ทบีสี่สผงกวล่าเดลิมและความรมับผลิดชอบทบีสี่เพลิสี่มมากขศึนี้น นบีสี่ถผกใหข้ภาพประกอบเชล่นกมันในคชาอลุปมาเรนสี่องเงลินมลินา
ทบีสี่ถผกพบในลผกา 19:11-26 ผผข้รบมั ใชข้ทบีสี่ใชข้เงลินนายของตนจนไดข้มาเพลิสี่มเปป็นหข้าเทล่ากด็ถผกตมันี้งใหข้เปป็นผผข้ครองหข้าเมนอง ผผรข้ มับใชข้ทบีสี่ใชข้เงลิน
นายของตนจนไดข้มาเพลิสี่มเปป็นสริบเทล่าของสลิสี่งทบีสี่เขาไดข้รมับในตอนตข้นกด็ถผกตมันี้งใหข้เปป็นผผข้ครองสริบเมนอง
มมันเปป็นแบบนมันี้นเชล่นกมันในการรมับใชข้ของเราตล่อพระเยซผครลิสตร์เจข้า พระองคร์ประทานบชาเหนด็จสชาหรมับการรมับใชข้ทบีสี่สมัตยร์
ซนสี่อ-ไมล่ใชล่สชาหรมับปรริมาณของการรมับใชข้หรนอความยริที่งใหญต่ของงานรมับใชข้ทบีสี่เรากระทชา แตล่ตามความสมัตยร์ซนสี่อในการทชางานรมับใชข้
นมันี้นๆ พระเยซผไมล่ทรงตลิดคข้างอะไรเราเลย ดข้วยเหตลุนบีนี้บชาเหนด็จของพระองคร์จศึงไมล่ใชล่หนบีนี้ทบีสี่ตอข้ งจล่าย พระองคร์ประทานบชาเหนด็จ
แกล่เราเพราะพระคลุณและตามวลินมัยแหล่งพระนลิเวศของพระเจข้าและกฎอมันสผงสล่งกวล่าและดบีงามกวล่าแหล่งความรมัก
ขข้อ 48-51: “แตต่ถผู้าผผผู้รบษั ใชผู้ชษัที่วนษันั้นจะคริดในใจวต่า ‘นายของขผู้าคงมาชผู้า’ แลผู้วจะตษันั้งตผู้นโบยตทเพยืที่อนผผผู้รษับใชผู้และกรินดยืที่ม
อยผต่กษับพวกขทนั้เมา นายของผผผู้รษับใชผู้ผผผู้นษันั้นจะมาในวษันททที่เขาไมต่คริด ในโมงททที่เขาไมต่รผผู้ และจะทสาโทษเขาถถึงสาหษัส ทษังนั้ จะขษับไลต่ใหผู้เขา
ไปเขผู้าสต่วนกษับพวกคนหนผู้าซยืที่อใจคด ซถึที่งททที่นษัที่นจะมทแตต่การรผู้องไหผู้ขบเขทนั้ยวเคทนั้ยวฟฟัน”
คนทบีสี่ถผกพผดถศึงตรงนบีนี้คนอ “ผผผู้รษับใชผู้ชวษัที่ ” เขาไดข้บลุกรลุกเขข้ามาดชารงตชาแหนล่งหนข้าทบีๆสี่ เขาไมล่มบีสลิทธลิคธิ์ รอบครองเพราะใจของ
เขานมันี้นไมล่ถผกตข้อง เขาไมล่มบีความเชนสี่อในนายของเขา จากนมันี้นเขากลล่าววล่า “นายของขผู้าคงมาชผู้า” และความประพฤตลิของเขากด็
กลายเปป็นชมัวสี่ รข้ายตล่อเหลล่าเพนสี่อนผผข้รมับใชข้ของเขาผผข้ซศึสี่งเขามบีสลิทธลิอชานาจเหนนอ เขาเรลิมสี่ โบยตบีและปฏลิบมัตหลิ ยาบชข้าตล่อผผรข้ มับใชข้คน
อนสี่นๆทบีสี่เหลนอ และเพราะวล่าชบีวตลิ ของเขาเองนมันี้นชมัวสี่ เขาจศึงกลายเปป็นคนกลินเตลิบและขบีนี้เมา แตล่การกระทชาทบีสี่ชวมัสี่ รข้ายของเขากด็ตอข้ ง
สลินี้นสลุดลงฉมับพลมันเพราะการกลมับมาของนายของเขา
จงสมังเกตความฉมับไวทบีกสี่ ารลงโทษถผกตวงออกใหข้เมนสี่อนายของผผข้รมับใชข้ชวมัสี่ คนนมันี้นปรากฏตมัว เขาถผกทสาโทษสาหษัสและ
ตผู้องไป “เขผู้าสต่วนกษับพวกคนหนผู้าซยืที่อใจคด” เขาเปป็นคนหนข้าซนสี่อใจคดในคชาพผดและการกระทชา เขามบีใจชมัสี่ว ดมังนมันี้นเขาจศึงตข้อง
ไปใชข้เวลาชมัวสี่ นลิรมันดรร์กมับคนจชาพวกเดบียวกมับเขา
มบีหลายคนวมันนบีนี้ทบีสี่แสรข้งทชาตมัวเปป็นผผข้รมับใชข้ของพระเจข้าแมข้ในขณะทบีสี่พวกเขารมับใชข้พญามาร, อมัตตา, และบาป มมันเปป็น
ไปไดข้ทบีสี่คนๆหนศึสี่งจะดชารงตชาแหนล่งใหญล่โตในครลิสตจมักรสมักแหล่ง-ศาสนาจารยร์, ผผข้ประกาศขล่าวประเสรลิฐ, มลิชชมันนารบี, ครผสอน
รวบี-และดผเหมยือนจะเปป็นผผข้รบมั ใชข้ทบีสี่ดบีคนหนศึสี่งของพระเจข้า อยล่างนข้อยกด็ชวมัสี่ ระยะเวลาหนศึสี่ง แตล่สลุดทข้ายแลข้วใจชมัวสี่ ของเขากด็จะเผย
ใหข้เหด็นความหนข้าซนสี่อใจคดของเขา และผผข้คนกด็จะเรบียนรผวข้ าล่ เขาไมล่ถผกตข้องกมับพระเจข้า เขาเปป็นเพบียงคนเสแสรข้ง , เปป็นผผข้ตลิดตาม
พระครลิสตร์แตต่ภายนอก (อล่านมมัทธลิว 7:21-23)
ใชล่แลข้วครมับ ผผข้รบมั ใชข้ชมัสี่วจะถผก “ทสาโทษถถึงสาหษัส”-แตล่นมัสี่นจะเปป็นจลุดจบของเขาไหมครมับ? แนล่นอนวล่าไมล่ใชล่! เขาจะไป
ยมังสถานทบีสี่ทบีสี่ “จะมทแตต่การรผู้องไหผู้ขบเขทนั้ยวเคทนั้ยวฟฟัน” ชล่างเปป็นการเขข้าสล่วนอมันนล่ากลมัวสชาหรมับคนๆหนศึสี่งซศึสี่งเคยถผกคลิดวล่าอยผล่ใน
กลลุล่มผผข้รมับใชข้ของพระเจข้าดข้วย! มบีจลิตวลิญญาณมากมายอยผใล่ นนรกวมันนบีนี้ผผข้ซศึสี่งเคยถผกมองวล่าเปป็นผผข้รมับใชข้ของพระเจข้า ภายนอกพวก
เขากด็แสดงไดข้เกล่งมาก แตล่ภายในพวกเขาไมล่ไดข้มพบี ระวลิญญาณของพระครลิสตร์
พระเยซผตรมัสแกล่พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสวบี ล่า “ทล่านคนหนข้าซนสี่อใจคด อลิสยาหร์ไดข้พยากรณร์ถศึงพวกทล่านถผกแลข้ว
วล่า ‘ประชาชนนบีนี้เขข้ามาใกลข้เราดข้วยปากของเขา และใหข้เกบียรตลิเราดข้วยรลิมฝปีปากของเขา แตต่ใจของเขาหต่างไกลจากเรา” (มธ.

15:7, 8) การรมับใชข้ดวข้ ยรริมฝปปากนมันี้นไมล่ดบีเลย การรษับใชผู้ดวผู้ ยหษัวใจตล่างหากทบีสี่มบีคาล่ กมับพระเจข้า
ทมันี้งๆทบีสี่มบีหลมักฐานอยผรล่ อบตมัวเราวล่าคชาพยากรณร์ตาล่ งๆของพระคมัมภบีรเร์ กบีสี่ยวกมับยลุคสลุดทข้ายนมันี้นกชาลมังถผกทชาใหข้สชาเรด็จจรลิง
ตามตมัวอมักษร ฝผงชนมหาศาลกด็ยมังปฏลิเสธหมายสชาคมัญตล่างๆแหล่งกาลสมมัยและไมต่ยอมเชยืที่อวล่าการเสดด็จมาขององคร์พระผผข้เปป็น
เจข้านมันี้นอยผล่ใกลข้แลข้ว ตอนทบีพสี่ วกฟารลิสบีและพวกสะดผดสบีมาหาพระเยซผโดยทดลองพระองคร์และขอใหข้พระองคร์แสดง “หมาย
สชาคมัญจากสวรรคร์” ใหข้พวกเขาดผ พระองคร์กทด็ รงตอบพวกเขาดข้วยถข้อยคชาเหลล่านบีนี้:
“พวกฟารลิสบีกมับพวกสะดผสบีไดข้มาทดลองพระองคร์โดยขอรข้องใหข้พระองคร์สชาแดงหมายสชาคมัญจากฟฝ้าสวรรคร์ใหข้เขาเหด็น
พระองคร์จศึงตรมัสตอบเขาวล่า “พอตกเยด็นทล่านทมันี้งหลายพผดวล่า ‘รลุงล่ ขศึนี้นอากาศจะโปรล่งดบีเพราะฟฝ้าสบีแดง’ ในเวลาเชข้าทล่านพผดวล่า
‘วมันนบีนี้จะเกลิดพายลุฝนเพราะฟฝ้าแดงและมมัว’ โอ คนหนข้าซนสี่อใจคด ทข้องฟฝ้านมันี้นทล่านทมันี้งหลายยมังอาจสมังเกตรผแข้ ละเขข้าใจไดข้ แตต่
หมายสสาคษัญแหต่งกาลนทนั้ทาต่ นกลษับไมต่เขผู้าใจ?” (อล่านมมัทธลิว 16:1-3)
พวกฟารลิสบีและพวกสะดผสบีสามารถอล่านหมายสชาคมัญตล่างๆแหล่งทข้องฟฝ้าไดข้เทล่าทบีสี่เกบียสี่ วขข้องกมับดลินฟฝ้าอากาศ แตล่พวกเขา
ไมล่สามารถมองเหด็น (รอบตมัวพวกเขา) การสชาเรด็จจรลิงของคชาพยากรณร์ตล่างๆของภาคพมันธสมัญญาเดลิมในตมัวตนของพระเยซผ
ครลิสตร์เจข้าในฐานะพระเมสสลิยาหร์ทบีสี่พวกเขารอคอยมานาน
พวกฟารลิสบีและพวกสะดผสบีเหลล่านมันี้นตายและจากไปหมดแลข้ว แตล่พวกเขายมังมบี “บรรดาญาตลิทางศาสนา” ซศึสี่งยมังมบีชบีวตลิ
อยผล่วมันนบีนี้ มนลุษยร์สามารถอล่านหมายสชาคมัญตล่างๆในทข้องฟฝ้าไดข้ เขาสามารถสล่งมนลุษยร์ไปดวงจมันทรร์ไดข้ เขาสามารถถล่ายภาพดาว
อมังคารไดข้-และทชาสลิสี่งอนสี่นๆอบีกหลายสลิสี่งทบีเสี่ หลนอเชนสี่อไดข้ซศึสี่งไมล่กปบีสี่ ปีกล่อนหนข้านบีนี้ยมังมองวล่าเปป็นไปไมล่ไดข้อยผล่เลย แตล่เขาไมล่สามารถพลินลิจ
พลิเคราะหร์หมายสชาคมัญตล่างๆทบีสี่อยผรล่ อบตมัวเขาทบีสี่ชบีนี้ไปยมังการเสดด็จกลมับมาจรลิงๆของพระเยซผและการพลิพากษาแผล่นดลินโลกนบีนี้ใน
ความสยดสยองแบบทบีสี่ภาษาของมนลุษยร์ไมล่สามารถพรรณนาไดข้เลย
คราวนบีนี้ใหข้เรามาทบทวนหมายสชาคมัญบางอยล่างทบีสี่ชไบีนี้ ปยมังการเสดด็จมาครมันี้งทบีสี่สองขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเราอยล่าง
ชมัดเจนเหลนอเกลิน:
ในทางการเมยือง:เราไดข้เหด็นการตนนสี่ ตมัวขศึนี้นของชาวโลกตะวมันออก (กรลุณาศศึกษาวลิวรณร์ 9:14-16 และ 16:12) ตมันี้งแตล่ปปี 1948 เปป็นตข้น
มาพวกยลิวไดข้กลมับไปยมังปาเลสไตนร์อยล่างตล่อเนนสี่องซศึสี่งเปป็นทบีสี่ๆพวกเขาตมันี้งรมัฐบาลของตนเองขศึนี้นแลข้ว (อล่านอลิสยาหร์ 11:11) ในโลก
ทางการเมนองโดยทมัสี่วไป มบีการสรข้างความปปัปี่นปฝ่วน, ความไมล่สงบ, และการปลลุกปปัปี่นทล่ามกลางประชาชาตลิทมันี้งหลาย มบีสงคราม
ตล่างๆ, ขล่าวลนอเรนอสี่ งสงครามตล่างๆ, ประชาชาตลิตล่อสผข้ประชาชาตลิและอาณาจมักรตล่อสผข้อาณาจมักร เหตลุการณร์ทางการเมนอง
ทมันี้งหมดเหลล่านบีนี้กชาลมังบอกเราวล่าตามทบีสี่กลล่าวไวข้ในพระวจนะทบีสี่ไมล่มบีวนมั ผลิดพลาดของพระเจข้า การเสดด็จกลมับมาของพระเยซผอยผล่
ใกลข้มากๆ
ในทางศาสนา:ผมเชนสี่อวล่าคลุณจะเหด็นพข้องวล่าในทางศาสนามนลุษยร์ไดข้กลายเปป็นผผข้ทบีสี่เยล่อหยลิสี่งมากๆ เขากชาลมังทชาทลุกสลิสี่งทบีตสี่ นทชาไดข้เพนสี่อ
ทชาลายความนล่าเชนสี่อถนอของพระวจนะของพระเจข้า โดยบลิดเบนอนและทชาใหข้พระคมัมภบีรร์อล่อนแอลงดข้วยฉบมับแปลใหมล่ๆซศึสี่งเขา
อข้างวล่าเขข้ากมับยลุคสมมัยของเราและดบีกวล่าเวอรร์ชมัสี่นเกล่าๆทบีสี่เชนสี่อถนอไดข้ซศึสี่งถผกใชข้มาตลอดหลายปปี การยกเหตลุผลเชล่นนบีนี้ชล่างอล่อนแอ
จรลิงๆ! พระวจนะของพระเจข้าดชารงอยผล่ชวมัสี่ นลิรมันดรร์ มมันทมันสมมัยพอๆกมับดวงอาทลิตยร์ทบีสี่ขศึนี้นในวมันพรลุล่งนบีนี้ (อล่าน 2 เธสะโลนลิกา 2:3,

4)
นอกจากนบีนี้ การตริดตต่อกษับภผตผท กด็เพลิสี่มขศึนี้นเรนสี่อยๆ ดมังทบีสี่ถผกบอกลล่วงหนข้าไวข้ใน 1 ทลิโมธบี 4:1: “บมัดนบีนี้ พระวลิญญาณไดข้ตรมัส
ไวข้อยล่างชมัดแจข้งวล่า ในกาลภายหลมังจะมบีบางคนละทลินี้งความเชนสี่อ โดยหมันไปเชนสี่อฟปังวลิญญาณทบีสี่ลล่อลวง และฟปังคชาสอนของพวกผบี
ปปีศาจ” และยลิสี่งเราเขข้าใกลข้วาระสลุดทข้ายของยลุคนบีนี้มากเทล่าไร เรากด็จะเหด็นคนตลิดตล่อกมับภผตลิผบีมากขศึนี้นเทล่านมันี้น
มบีความบข้าคลมัสี่งในเรนสี่องศาสนามากมายในปปัจจลุบมัน ความหนข้าซนสี่อใจคด, ความบรลิสลุทธลิธิ์และความนล่าเลนสี่อมใสแบบเส
แสรข้ง-สลิสี่งเหลล่านบีนี้อยผล่กมับเราในแบบทบีสี่ไมล่เคยมบีมากล่อน (อล่าน 2 ทลิโมธบี 3:4, 5)
พวกครผสอนเทด็จมบีเพลิสี่มมากขศึนี้นเรนสี่อยๆและหลมักคชาสอนเทบียมเทด็จทลุกชนลิดกด็มบีอยผล่ดาษดนสี่น (จงศศึกษามมัทธลิว 24:4, 5, 11,
23, 24, 26; 2 ทลิโมธบี 4:3, 4; 2 เปโตร 2:1, 2)
ในดผู้านศทลธรรม:สภาพศบีลธรรมของมนลุษยร์วมันนบีนี้ชบีนี้ไปยมังการเสดด็จกลมับมาของพระเยซผอยล่างแนล่นอน อมันทบีสี่จรลิงแลข้ว การเสดด็จมาของ
องคร์พระผผข้เปป็นเจข้าเปป็นความหวษังเดทยวสชาหรมับมนลุษยร์ มนลุษยร์ไดข้หมันมาพศึสี่งพาความมมัสี่นคงปลอดภมัยฝฝ่ายเนนนี้อหนมังแทนทบีสี่จะพศึงสี่ พา
พระเจข้าผผข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ (จงศศึกษามมัทธลิว 24:37-39; 1 เธสะโลนลิกา 5:3) ความประพฤตลิทบีสี่ผลิดศบีลธรรมกชาลมังเพลิสี่มทวบีมากขศึนี้น
อยล่างรวดเรด็ว (อล่าน 2 ทลิโมธบี 3:1-5) มบีพวกคนทบีชสี่ อบเยาะเยข้ยอยผล่ทล่ามกลางเราทมันี้งหลายวมันนบีนี้-พวกคนชอบลข้อเลบียนทบีสี่ปาก
กลข้า, เยล่อหยลิสี่ง, และโอหมัง (อล่าน 2 เปโตร 3:3, 4)
ในทางเศรษฐกริจ:มบีความตศึงเครบียดมากมายระหวล่างคนรวยกมับคนจนวมันนบีนี้ (ศศึกษายากอบ 5:1-8) วมันนบีนี้มบีการจมัดระเบบียบและการรวม
ศผนยร์แบบขายสล่งในชบีวลิตเศรษฐกลิจ (ศศึกษาวลิวรณร์ 13:17) ในทางเศรษฐกลิจ ทลุกสลิสี่งตข้องมบีขนาด “ใหญล่” วมันนบีนี้
ในทางเทคโนโลยท:ในทางเทคโนโลยบี มนลุษยร์ไดข้เจรลิญกข้าวหนข้าในชล่วงไมล่กบีสี่ปปีหลมังนบีนี้จนเกลินจลินตนาการของมนลุษยร์ (ดาเนบียล 12:4 บอกเรา
วล่า “วาระสลุดทข้าย...ความรผจผู้ ะทวทขถึนั้น”) พมัฒนาการในการตลิดตล่อสนสี่อสารของโลก ซศึสี่งนชาพาผผข้คนแหล่งแผล่นดลินโลกใหข้มาตลิดตล่อ
สมัมพมันธร์กมัน ทชาใหข้มมันเปป็น “โลกทบีสี่เลด็กลง” วมันนบีนี้มากกวล่าแตล่กล่อน มบีอาวลุธสงครามหลากหลายชนลิดวมันนบีนี้มากกวล่าแตล่กล่อนและ
เทคนลิคทชาสงครามตล่างๆกด็ถผกปรมับปรลุงอยล่างมหาศาลและอยล่างอมันตราย
ธรรมชาตริ:แผล่นดลินไหวตล่างๆและภมัยธรรมชาตลิตาล่ งๆ-โดยเฉพาะอยล่างยลิสี่งพายลุทอรร์นาโด-ไดข้เพลิสี่มมากขศึนี้น ภมัยพลิบมัตลิตาล่ งๆซศึสี่งถผกนชา
มาโดยธรรมชาตลิไดข้ทวบีคผณซนี้ชาแลข้วซนี้ชาเลล่าในชล่วงปปีหลมังๆ (อล่านมมัทธลิว 24:7 และโยเอล 2:3-10)
สมาชริกครริสตจษักรโดยเฉลทที่ย:วลิวรณร์ บททบีสี่ 2 และ 3 ใหข้ประวมัตศลิ าสตรร์ของครลิสตจมักรทข้องถลิสี่นลล่วงหนข้า ยลุคครลิสตจมักรลชาดมับทบีสี่ 7 คนอยลุคเลาดบีเซบีย
(วว. 3:14-19) ซศึสี่งเปป็นชล่วงเวลาแหล่งความอลุล่นๆ สมาชลิกครลิสตจมักรสล่วนใหญล่มบีลมักษณะอลุล่นๆวมันนบีนี้ พวกเขาไปครลิสตจมักรหาก
พวกเขารผสข้ ศึกวล่าอยากไปหรนอถข้าไมล่มบีอะไรโผลล่ขศึนี้นมาขมัดจมังหวะหรนอแทรกแซง มบีความเฉยชาโดยรวมทล่ามกลางผผข้ทบีสี่ไปครลิสต
จมักรในครลิสตจมักรสมมัยใหมล่สล่วนใหญล่
ใชล่ครมับ ผมรผวข้ ล่ามบีผผข้เชนสี่อแทข้ทดบีสี่ ชาเนลินตามทางพระเจข้าอยผล่หลายหมนสี่นคนทบีสี่เชนสี่อพระวจนะอมันบรลิสทลุ ธลิธิ์และไมล่เจนอปนของ

พระเจข้าและกชาลมังตมันี้งตาคอยอยล่างสมัตยร์ซนสี่อ โดยรอคอย “ความหวมังอมันมบีสลุข และการปรากฏอมันทรงสงล่าราศบีของพระเจข้าใหญล่
ยลิสี่ง และพระเยซผครลิสตร์พระผผข้ชล่วยใหข้รอดของเรา” (ทลิตมัส 2:13) แตล่เหมนอนกมับทบีสี่ผมไดข้กลล่าวไวข้กอล่ นหนข้านบีนี้แลข้ว ครลิสเตบียน
จชานวนมากเรลิสี่มเยด็นชาลงแลข้ว และความรข้อนรนฝฝ่ายวลิญญาณกด็เกนอบเปป็นสลิสี่งหนศึสี่งของอดบีตไปแลข้ว
หมายสชาคมัญหลายประการมากๆชบีนี้ไปยมังการเสดด็จมาครมังนี้ ทบีสี่สองขององคร์พระผผข้เปป็นเจข้าของเรา และโดยสล่วนตมัวแลข้ว
ผมกด็เชนสี่อวล่าโมงยามแหล่งการเสดด็จกลมับมาของพระองคร์นมันี้นใกลข้มากๆแลข้ว ผมกชาลมังรอคอยเสบียงรข้องประกาศนมันี้นทบีสี่วาล่ “ดผเถริด
เจร้าบส่าวมาแลผู้ว จงออกมารษับทส่านเถริด” (มธ. 25:6)

